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 ככניסרתו יאמו־*:
 יהי רצון מלפניך ה׳ אלהי ואלמי אבותי שלא יארע ךבר תקלה על ידי ולא אכשל
 בךבר סלכה ןישינזחו בי חגרי ולא אומר על טמא טהור ולא על טהור טמא ולא
 על מותח״ אסור וד־ייא על אסור מותר ולא יפי׳עוא רובמי בךבר מלכה ן^זשימח
 בהם. כי ה׳ ?ותן חלמה מפיו ך־עת ומכונה. גל עיני ואביטה נסילאות מתורתך:

 וכיציארתו יאמר-:
 מודה אני לפניך ה׳ אלהי ואלדד אבותי ששכרות חלקי מיושבי בית המךךיש ולא

 ן ש'2?ת חלקי מיושבי קךנורת. שאני משכים והם מישפבימיכם. אני כמזכים ללבנרי
 ן תיוךר־־ז והם משכימים ללךבךים בשלים. אני עמל והם עמלים. אני עמל־1< ומקבל
 שיכר והם עמלים ואינם םקג-ילים ישכר. אני רץ והם רצים. אני ךץ לחיי העוילכם
שחות אנשי  הבא והם רצים ללאר ישחת שנאמר״ ואהה אלהים הוךדכם ל?אר;

 דמים ומר-ג?דה לא;חצו ימידהם ואני א?טח בך:
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 יש מהן שנוספו על כל מסכתות הש״ס ויש שלא באו רק על איזה מסכתות:

 אלה מהם נדפסו בפנים הש״ם או על גליון הדף:

 לה. פירש״י והנ״י וכר שעל הרא״ש, הוגהו •נוספו כפ הרב־ ע״פ הנדפס בפראג

 בענת שפ״ח על יד־ כעל התוי״ט.

 לו. ןל״! הגהות הכ״חלהל״ק מהרא״ש.

. הגהות מסי תמת ישרים, על אדר״נ ועל מסכתות קטנות.  לז

 לח. הגהות מסי ברכת הזכה ומסי צאן קדשים לסדר קדשי•.

 לט. תפארת שמואל, השגות על פהרש״א להנ״מ אהרן שמואל קאיידגוור ז״ל
 (מהרש״ק)(בעהמ־כ בינת ריבת)(מלבד הגהותיו עלגפ״ת שבאו בסוף המסכתות).

. [כ״י] פסקי תוספות למסי נ?עילה שלא נדפסו עה כה ככל ספרי הש״ס ואנחנו  מ

 מצאנום בפסקי תוס׳ ליי ישן על קלף.

. ן ליין נוםהאות ישנות כפסקי תוס׳ שנמצאו גכ״י ישן נישן על קלף. א  מ

. פי, קרבן העדה למסי שקלים, להג״מ דוד ז״ל אכר״ק דעסדא.  מב

 מג. פי׳ הג״מ חייס יוסף דוד אזולאי ז״ל(מהפרי כסא רחמים) לאדר״נ ולמםכתות קטנות.

 מד.ןל,י]הוםפותלהגהותהגר"אז״ל.וביותרכםדרזרעיםומסכתשקלים,מעצםכי״ק.

 מה. הגה1ת הגר״א למשניות פדר טהרות(מלבד באורי שנזכי לקמן שנדפס בסוף).

. מים טהורים הגהות למסכת כל־כ להג״מ יהירה ליב הלו׳ עדיל דל מ״מ מםלאנים  מי

 (נעהמ״ס אפיק• •הודה).

. הגהות ותקינים בפי׳ הרא״ש למסי קנים מסי יעיר קנו.  מז

 TCO. ספר תקלין חדתין על מם׳ שקל־• מתלמוד ירושלמי, מהג״מ ישראל כהר״ש דל

 מ״מ דשקלאב(תלטידו של הנר־א), עם הגהות הגר״א דל למסכת ההיא.

. |כי״1 נמוקי הגרי״כ הגהות על מהרש״א להג״מ יהודה בכרך דל אבד״ק סייגי ט  מ

 (מלבד חדושיו על גפ״ת שנאו בסוף המסכתות).

 J ספר בנין יהושע על אבות דרב־ נתן, מאת הרב יהושע פאלק ב״ר יצחק א״זיק מליסא ז״ל.

 נא. ספר נחילת יעקב למסכתות קטנות, מאה הרב יעקב (יאקכ) ב״ר בחך נוימבורג זיל.

 נכ. עין משפט, מסורת הש״ס, גליון הש״ס וציון ירושלים כלם למסי שקלים,

 מאת בעלי מפרשי הים דל.

 נג. הגהות על פי׳ הרמב״ם והר״ש לסדר זרעי• מהנ״מ שמואל פר״נד דל מדייני פראג

 (בעהמ״ס זרע קודש). ונדפסו על הגליון בצדם מבלי הזכרת שם מהברן.

 ני.1כ-] לב הנמים למסכת שמחות:

. |כ"־| p אריה מהג״מ זאב p אריה דל אבדק טעלז. כ  צ

 צג. החשים מהג״מ אליהו מטמאכר דל אבד״ק גרידץ(בעהמ״ס צפנה פענח).

 צד. |כ״־| חרושים מהג״ם יצחק אייזיק הכר דל אבד״ק טיקטין ;בעה״מ הדת

 נניןעולם).

 צה. |כ״י| חרושים מהג״מ נחמיה בירך הליי דל טדובראוונא (נעד־ם שרת דבר•

 נחמיה).

. [כ״י| מראה כהן להג״מ בצלאל הכה; דל מד״א פ״ק ווילנא (נעהמ״ם ראשית  צי

 בכורים).

ה הלוי הורוייץ שליט״א אבריק פינסק. ש . | כי״ | חרושים מ־ג״מ אלעזר מ  צז

 צח. [כ'"| פורת יוסף להנ״מ יוסף שליט״א מד״א פ״ק וו־לנא.

. הגהות אמרות צרודות על פי׳ הר״מ ו־ד״של והרא״ש לכל סדר טהרות להג״מ ט  צ

 שמואל פריינד דיל הג״ל.

 ק. |כ״־| השק שלמה להג״מ שלמה הכהושליט״א מד״א פ״ק ווילנא.

. [ל"| יפה עינים להג״מ אייה ליכ יעלין שליט״א אבד״ק בילסק (כעהמ־ס קול א  ק

 א־׳יל וכוי). כולל מ״מ לתלמוד ירושלמ־, למדרשים, •דקוט, ספרא, ספר* ומכילתא

 ופדר״א ופסק״ר, עם הערות וחדושיס בחלופי גרסאות ושנוים שבין תלמוד עלי

 לירושלמי. (ובהם הגהות וטייפ כירושלמי למסי ברכות ושבת להג״מ ליכ ברלין ז״ל רזכרס

 בשםהגרל״נ).

 קב. |כ־י| המתרגם כולל באור מרית הל־עזיות שברש״י. תיספות והרא״ש, ובפי'

 המשניות להרמב״ם והר״ש.

, ותורה אור, שכל אלד,  קג. פסקי תוספות, ומסורת הש״ם, ועין משפט

 נשתבשו מאד ככל כפרי הש״ס, הוגהו ינתקנו בש״ס הזה ע״י גדולי התורה.

. הגהות מהרש״ם מהרב הגאון רבי שלום מרדכי אב״ד ברזאן. ד  ק

אל מהרב הגאון רבי שמואל אהרן רב ואבייה קארטשין.  קה. עיני שמו

 גם הוספנו בו: א) הגהות מספה שיח יצחק על תוספות ישנים למסכת יומא. ובכ״מ

 שנדפס בהן מלפנים ״עיי שיח יצחק" הדפסנו את תוכן דבריו מפורשים במקומם.

 ב) מראה מקומות בסירש׳״ ורמב״ם למסכת אבות. ג) ציוני הפרקים של התוספתא

 בי״מ ובר״ש. ד) שנוי נוסחאות בהקדמת הדםב״ם מל״ ערבי. ה) ציוד המסכתות

 בתוספות.

 כ. (כ") פי׳ ריב״ן השלם למסי נזיר. הפירוש נדפס בש״ס ליזם׳ נזיר וייחסוולו ליש״,
 הוא באמת ל־בינו •הודה כר נהו ז״ל (nsrs הוד הי• שפ־לאלוהו) אולם הנדפס משובש
 מאד, גס חסר ממנו הרבה, •עתה נמצא פירושו השלם בכי״ קדמון ומדו״ק
 וההוספות והשינויים שמצאנו בו נדפסו בצד הפירוש הנ״ל הנדפס בשם רש״י ונקראו כשם

 נוסהת הריב״;.

 כא. [כ'"| פ״ יכינו יצחק בר מלכי צדק םימפונטי דל, למשרות סדר זרעים.

ל ממשפהה העניים(יבי של מל שב-  כב. ן לין פי׳ יכינו יהודה ב־ בנימין החפא י
 הלקט), למסי שקלים.

 כג. [כ״י| פ״ יכינו מאיר(מהי״מ מרוטגמיג זיל, לטס' נגעים ואהלות.

 כד. קובץ פירושי מהר״ם מהטנבויג לפדר טהרות. שהביאם התוי״ט, מלבד למסי נגעים

 ואהלות שהדפםנוהו ע״פ כ"׳ הנ״ל.

 כה. פ״ יכינו יונה החסיד טגירוגדא ז״ל, למסי אבות.

י״ד מאה יבינו ישעיה די טראגי >רי •ש-״-ה הראשת יל! למסי כתובות  כו. ןי״ין תוספות י

 ולמס׳ גיטין.

 כז. |נ״י| תום' חד מקמאי למסי יבמות, והוא ניהו נכדו של וגינו משיס ז״ל. וכיאש הכפר
 כהוב בכתב ובה״׳ הרחיד״א ז״ל בזה״ל: ״החש׳ יבמות לחד מקמאי ז״ל, מזכיר לרוב אבי׳

 לשבה. הוא היה בזמן הראב״ד. ובא מעשה לפמהפ. רהיד״א ס״ט" עכ״ל.
 כה. [כ־י] פי' היא״ש דל למסכת נזיר, שהיה בלי׳ ישן בעקד הספדם •שלי הרחיד״א ויל

 (•הה־ויד״א רל תהום עלו כעצם י"• קדשו).

ש ז״ל למסי הוריות(ע־פ הנדפס בפעם הא׳ נפיאנ). ״ א י ה W '0 .כט 

 ל. פירוש היא״ש למסכת קנים Ton ומדות.

 לא. |כ־״| תוספי הרא״ש דל למסכת נדת.

 לכ. |ל"| שיטה מקיכצת לרנינו בצלאל אשכנזי ז״ל, קבוצת הגהות והדוש׳ הראשונים
 ז״ל לכל כדר קדשים ווחפי רק למס• חולי;) יבהרנה מקומות מביא פ״ רש״׳ האמת׳ שמצא ני״׳
 תחת המפרש האחי שנדפס על שפ רש״׳ בכל ספרי הש״ס. (:עדגזפר־ק עליון השמ:שהז שנמצא
 דדזש-־ם תונ־נ והחדד־ארלבשה־נ ה־ב מזכירו לשבה מודל: הגרור, נפלאות אמת״ת מחוך נפ״ה. יי׳ שה•.׳ לי.
 ילא וכינו עדיין שיצאו לאור הדפוס עה״ל. •למס, חולי• נעתק בעצם;:•־ק של תלכיד׳ הג״פ שלמה בר ישועה ערני

 זצ״ל(בעה״כ׳ פ" מלאכה שלמד על משניות שעודנו בכ־׳).

 לג. הכמת שלמה >=היש״ל) לפרק הלק, אשר נשמע מכל ספרי הערס, ולא נדפס רק בסי
 ח״ש תוצאה א' בשנת ושלו״ה.

 לד. |כ-| הדושי מהיש״ל על הרא־ש למסי שכת ע-־ובי: וניט-ן.

 ואלה ילוו על הש״ם בסוף המסכת:
ה צופים על הרא״ש להג״מ בצלאל רנשכורג ז״ל ובעהמ־ם הירד;ברז. ד  עד. ש

ץ ז״ל(בעימ ים:די משיי).  עה. חדוש־ם ממיין זאכ וואלף הלוי מבאסקמי

ל תאומים ז״ל(בעה־מ ספר ברול טעם יכ״). י ק מ י ך פ ו י  עי. חרשים מהג״מ נ

ש ז״ל טהינוב(בעהמ״ס מלא הרועים וכוי).  עז. | כ״י] חהושים מהג״מ יעקב צבי יאלי

 TO. |כ״י] הגהות למס־ שבועית מהג״מ ליב ברלין ומהנ״מ נח חיים צבי ז״ל

 (בעהמ־ס מע״ החכמה).

 עט. (ליי) מצפה איתן להנ״מ אברהם ז״ל מכינפנ; (בעהמ״ם משכיל לאיתן וכזי). (עב

 תיספת מריבה מכ״יק על הנדפס בש״ם דפיס רטאמיר).

־ איגד דל, למסכתות שלא נדפסו עוד עליהן(מלבד הדל). מ ל  פ. [ליי] חרושים מהג״מ ש

 פא. חרושים מהג״מ צבי הירש היות ז״ל אבד״ק זאלקווא(בעה״מ שו״ת מה,־״״ ומי).

י ראם להג״מ אהרן משה טרבש ו״ל אבד״ק יאסי(בעה־מ שרת תועפות מ . |כי"| ק ב  פ

 ראם). כולל הערות על מהרש״א וחדושי גפ״ת(ניסף עתה מכי״ק על הרבה מסכתות שנדפסו

 בלעדו).

יבש ז״ל אבד״ק יאסי. אל שמעלקא טו . וליין הגהות בנו הג״מ שמו  פג

ץ צבי הגהות על הגהות אשרי" מהגיס יהודה צבי ז״ל (בעה״מ שרת מנחת ר . א ד  פ

 •ה1דד).

י הלקוטית הגהות מהנ״מ ישכר ז״ל ובעהמי־ם פתח• שע-ים). ע  פה. | כ״י| ש

ל מהג״מ דוד לוריא ז״ל מביחאוו ישן(בעל ההגהות על ״ ד י | הדושי ה . |ל" ו  פ

 המדרש רבה.׳פד־״א וכוי).

. וליין הוספות להדושי והגהות הרש״ש, ו־הושים מבנו הג״מ מתתיהו ז  פ

 שטראשון ז״ל מיוילנא.

זליש ז״ל(בעה״מ ש״״ת תפאית י פא מי . ןל״ן החשים מהג״מ יוסף הנינא לי ח  פ

 יוסף).

ר הכהן !"ל אבריק שערשב (בעהמ״ם ש . |כ־י] הגהות למסכה נזיר מהג״מ א ט  פ

 ביכת האש).

 צ. |כ״י| חרושים מהג״מ שמחה ז״ל אבד״ק העםוי(בני של הנ״מ צב• תי-ף דלו

. [ליי] מלאכת יום טוב מהג״מ יום טוב לישמאן ז״ל אבד״ק קאפולי(כעהמ־ם  צא

 א. מסכת כלה רבתי — השלמה - מרובה בפרקים ובנוסחאות ישרוה ־תר על רנדםסת
ב כר נתן ודרוזי זצ־י יעל המנ־ינ. עם רנהות רבות וכ־אה ז י ר  בכל ספרי רש״ס. (נמצאת בכ- רבינו אנ

 מקומיה. ויצאה לאיר פ״א עי׳ ממרב בית:תן).

 ב. מסכתות קטנות נוספות: מסכתות ספר תורה. תפילין. מזיזה. וציצית, (נמצאו כליי
 ונדפסו בפסד״מ בשנת תרי״א).

 ג. חלופי גרסאות בש״ס ע״פ נוסחאות ישגית.

 ד. נוסחאות ישנות ונוסחת הבבלי במסית שקלים.

 ה. נוסחת הירושלמי במסית הוריות.

 ו. נוסחאות כתבי יד במסכת סופרים.

 ז. נוסהא הדתא למסי גרים מספר מראית העין להרהיד״א ;״ל עם פירזשז עליה
 מספרו ההוא.

 ה. פרש רב האי גאון רל', למשרות סדר טה־וה.

 ט. רב נכים (גאון) בר •עקב ז״ל ות-כ-ד רב הא- גאו־ וכרבות״ של ררי״ף), למסכה ברכוה, שבת,
 ועייוכין(ונקרא בש• מסיגד מנעול• רתלנלוד).

מ מרבית״ של הר-לו, להצ• הש־ם. י חושיאל ז״ל ו  י. ןגיין יבינו חננאל נ

 יא. ןי״ין יבינו גרשום בר יהודה מאור הגולה דל ויב-י דרבי׳ דיש־׳) לפסי תענ-ת ובבא
 בתרא •לכל כדר קדשים מלבר זבחים.

 יב. רש״י למסכה אבות, ע״פ נוסחאות שונות.

O רק ידפיס פיזרו D X יג. הרשכ״פ העקרי למסי כ״ב דף פ״ז, פ״ח, פייט. ק״ל, קל״א. שלא 
 בשנה וע״א יבכה ימאי הדפוסים נדפס בטעות פ•' אחר בשימו כמ״ש בהערה לפי׳ הרשיב״ם

 בדף פייט סוף ע״א.

י ז״ל(היז״ה בעל למאור! למסי קנ-ס. ו VTITIt הל מ . פי' י T 

 טו. רבעו אברהם בר דוד ז״ל(,-יאב־ד בעל ההשגית! למסכת קנים ותמיד.

pfflי״י .למסי קדושין(כך ״חסים י• רושמי הספרים, אבי נראה ל• םעי בדה. ז״ל WDOW |9־־tt.|j 

 יז. פ״ יביני שמשו; משאנץ ומשא״א; ז״ל. למסי עד־ות לתשלום מסכת ככורים. ולפיק
 אנדרוגינוס. ועליו נלוה גם פי׳ הומ״ע טפאנו ז״ל.

 יה. (י.״•) תוספות הי״ש משאנץ הרי, למסי סוטה.

. (כ״׳) תוספות ישנים למסכה יבמות. ט  י

 נה. [כ"־| פירוש קדמון למסי מעילה. הובא בשיטה מקובצת בשם פירוש לא נודע למי.

 נו. אור זרוע הקצר על מסכה -במות. יהנ״מ חיים מנוואשטט כן הריא״ז דד

 כעהמ״ס אור זרוע(ונדפס ה״א על גל- פסקי הרא״ש בש״ס דפוס וו־י.יצ-אר).

 X ספר מהדורא כתרא למהרש״א, עם חדושי הלכות ואגדות מחתנו הג״מ

 משה ברי יצחק בונם דל אבריק לובלין.

 נח. הכמת מנוה, חהישים מהג״מ מנוה הענדיל ז״ל וב״ר• שלמהדש-).

. מים חיים, חהושים מהג״מ ׳חזקי־ ד׳ סילוא ז״ל(בעהט־ס שרי -ישו. ט : 

 C. כללי התלמוד, להג״מ חיים בנמשתי ז״ל(מספרו כנה״ג ושיורי כנה״גו.

 שא. ןליי| הגהות ישנות למסי נדה שנכתבו ליי ספרדי •שן על גליזן המסכת רסיס

 ״־ניציאהשנתרפ״ז.

 סב. |כ״•] חהיש׳ הג״כי משה ב״ר אברהם ז״ד אבריק הורארנא (יעהמ־כ תפארת

-משה).

 סג. הגהות הג״מ נתן בורגיל ז״ל, לסדר קדשים ומסי היריות(מכפרו -ק נתן).

. [כ'"| באור הגר״א ז״ל למסי ערכין ונקרא יד אליהו. ד  ס

ת יזהנר״א ז״ל למסי תמורה, מלבד אלד, שנדפסו על הדף  םה. [כ״ין הגהות הדשו

. | כ"־ | באוד הגר״א למשניות סדר טהרות(מלבד אהדזת! אשר קםל ממש תלמדו הנ״מ י  כ

 בינם ז״ל משקלאב ונעתק עי״ הרר׳ל ז״ל, ,יחלק גחל ממנו כלו חדש, שלא נמצא באייר.

 כ*. ספר אייה מישור לכיסי נזיר. מהנ״מ יוחנן ב״ר מאיר ברכ־ת ז״ל מקרעמנ־ץ.

 כה, הגהות הג״מ יחיאל ה״לפיץ ז״ל אבריק מינסק ובעהמ״ס סהד תרורותו.

. 1כ״י| חרושים והגהות מהג״מ יעקב עמדין(הר-עב״ץ) ז״ל(מעצם כי״ק מעליו! ,לש־ס ט  ״

ץ ז״ל, עד איזה מסכתות מכי״ק. זסשפדי פשי  ע. ןי״ין חהושים מהנ״מ גדליה לי

 רגל יע^ה לאדר״נ ׳מס״ק.

ץ ז״ל בעהמ״ם תפארת ישראל על פשי שראל לי  עא. חדישים מבנו הנ״מ י

 משניות.

 עכ. |ל״| חרושים מהנ״מ צבי הירש ברלין ז״ל!נכי לבעל חכם צב• דל).

 עג. חדישים מהג״מ משה סופר ז״ל אבריק פרעסבורג יבעה״מ שי״ת חתם כיפר •כ״).

 ועל כל אלה נוספה בו הגהה כפולה ומכופלת מדויקת ומזוקקת שבעתים
ל בו עמו י ו ו י ו בחי ס י פ ד ה ו והכינו ל ר ד ר ס ש ץ ז״ל א ד מ ״מ יעקב ע ל הג ס ש ״ א ניהו ש ש לעינינו. הו ד ר ח . גם נגלה או ם י ש ר פ מ לי ה ע״פ הגהות גדו נים, ו תר קדמו ו ם הי קי י ו ם מד י ספר ת ו ו שנ ת י וסחאו  ע״ ש נ

ה ו ת מצאנ א ז ה ה ז ו ה ע ד מ . ח פו ד סו ס ע ר ע ש ה א ר שה מ ו דו הקד ב י ת ם בצי יניס ומ״מ, הכל בעצם כ י ב ם ר י ש ו ד ח עטרהו בהגהות ו י ת ו ו קר ת י ו ר ע ו ה ר עלי ש ושגיאה, והעי ו ב ל ש כ לנקותו מ ת להגיהו ו ו ב ם ר י  שנ

ם. ס לעעי הי י ת היתה להמג ק י ו ד מ , והגהתו ה ת ר א פ ת ל ד ו ו ב כ ס ל ״ ש ת ה ר ט ע ו ב נ צ ב ת שבה, ש ו ב ו ט ת ה ו י ל ג מר , ו ם ד ר ט ש מ א  ב



 עין משפט
 נר מצוה

 א א מיי׳ ס״א מהלכות
 י״ט הלכה יט סמג
 לאוין עה טוש״ע א״ח סי׳

 חקיג סעיף א:
 ב ב מיי׳ ס״א מהלכות
 חמץ ומצה הלכה 3
 טוש״ע א״ח סי׳ חמנ

 סעיף ז:
 ג ג מיי׳ ס״ג מהלכות י״ט
 הל׳ א סמג לאדן עה
 טוש״ע א״ח סי׳ מצח סעיף

 יל:
 ד ד מיי׳ פכ״ו מהלכות
 שנח הלכה עי סמג
 לאוין סה טוש׳׳ע א״ח סי׳

 שח סעיף מ:
 ה ה מיי׳ סכ״א מהל׳
 שבח הלכה יח סמג
 שס טוש״ע א׳׳ח סי׳ שכד

 סעיף ו
 ו ו מיי׳ שס טוש׳׳ע שס

 סעיף ז:

 רבינו חננאל
 אתחיל מסכת ניצה
 בעזרת גדול העיצה.

 ביצה שנולדה כיוס טוב,
 בית שמאי אומרים תאכל,
 ובית הלל אומרים לא
 תאכל. אוכלא דאיפרת
 [הוא]. פירוש כגון אוכל
 שנפרד אבר מאבר.
 מוקצח. (פירי! כל דבר
 שאינו מוכן נקרא מוקצה.
 נולד. פירוש כל דבר שלא
 היה מאתמול ןוןנעשה
 היום נקרא נולד. אוקמה
 רב נחמן למתני׳ בתרנגולת
 העומדת לגדל ביצים.
 ובייש כרי שמעון דלית
 ליה מוקצה, וב״ה כר׳
 יהודה דאית ליה מוקצה.
 ואקשינן ומי אמר רב
 נחמן ב״ש כר׳ שמעון
 וב״ה כר׳ יהודה, והא
 איפכא שמעינן ליה
 דתנן בפרק נוטל אדם
 את בנו, ב״ה אומרים
 מגביהין מעל השלחן
 עצמות וקליפין וםש״א
 מסלק את הטבלא כוי.
 [נ״א: ומנערה. ואמר רב
 נחמן אנו אין לנו אלא
 בית שמאי כר׳ יהודה
 ובית הלל כר׳ שמעון]
 ופרקינן בתר סתמא
 אזלינן, בשבת דסתם לן
 תנא כר• שמעון דלית
 ליה מוקצה, וקי״ל כוותיה
 דהילכתא כסתמא [נ״א:
 ההאי סתמא], אוקימנא
 לב״ה כוותיה, משום
 דקיי״ל הילכתא כסתם
 [משנה], כי היכי דלא
 תקשי הילכתא אהילכתא.

 ביצה פרק ראשון ביצה ב.
 ביצה שנולדה בי״ט נש״א תאכל וכה״א לא תאכל. וא״פ אמאי
 לא תנא אוסרין ומתירין וט תימא אוסרין משמע שאסור
 לעולם זה אינו דאמרינן לקמן(לף ו.) אפרוח שנולד בי״ט אסור והיינו
 ביומו ועוד דאמרינן(לקמן ל:< מותר שמן שבנר רבי יהודה אוסר והיינו
 דוקא באומו יום רש לומר דאי הוה
 מני אוסרין ומתירין הייתי אומר שמה
 שמתירין הביצה היינו לטלטל אבל
 באטלה אסורה והכי אמרינן (לקמן
 לף כד.) גבי נכרי אחד שהביא
 דגים לפני רבן גמליאל ואמר
 מותרים הס אלא שאין רצוני לקבל
 הימנו ומסיר, מאי מותרים לטלטל אבל
 באטלה אסורים ואס מאמר לבימ
 הלל דאמרי לא מאכל אבל לטלטל שרי
 והא קי״ל(לקמן ל.) דאף לטלטל אסור
 לכן פירש ר״י דנקט כי האי לישנא
 דסמם ביצה לאכילה קיימא עוד יש
 לומר מקט לבימ שמאי מאכל
 משוס דמשמע אטלה וטלטול דאין
 אטלה בלא טלטול ובית הלל אסרי
 אף בטלטול אלא אגב דנקטי ב״ש

 מאכל נקטי אינהו לא מאכל:
 שאור נכדת. לא שייך הכא
 מידי אלא מיימי כאן מלת
 מילי גבי יום טוב דבית הלל לחומרא

 וב״ש לקולא:
 אוכלא דאפרת הוא. פירוש
 אוכל הנפרד מן האוכל
 הוא דהביצה שנולדה נפרדה היא מן
 המרנגולמ ואי בעי שחיט לה ואטל
 כל שבגוה: דלמא בית שמאי
 לית להו מוקצה. תימה במתני׳
 קאמר בהדיא דבימ שמאי אימ להו
 מוקצה דקמני (לקמן לף י.) לא יטול
 אלא אס כן נענע מבעוד יום רש
 לומר דמוקצה דבעלי חיים חמיר
 טפי ומוקצה ביומר והמס הוא דאימ
 ליה מוקצה כדחזינא ר״ש דאע״ג דלימ
 ליה מוקצה אימ ליה (שנת לף מה.)
 גבי גרוגרת וצמוקים דאמקצאי טפי:
 קא סלקא דעתין דאפי׳ מאן דשרי
 מוקצה בנולד אסיר. דלא
 מקצי איניש מאי דחזי ליה אבל בנולד
 לא הוה ידע מאתמול ותימה דהא
 רבי שמעון דשרי במוקצה שד בנולד
 כדאמרינן בשבמ (לף כט.) רבי
 יהודה אומר אין מסיקין בשבד כלים

 ביצה צא תאכל. בו ביום. בגמרא מפרש טעמא: שאור בכזיה.
 משום דהני חלת מילי הוו מקולי בית שמאי ומחומד בימ
 הלל גבי יו״ט מנא להו גבי הדדי. ובגמרא״) מפרש טעמייהו: בכלוהבח.
 ממרה: יחפור בדקר. פיל״א בלע׳׳ז: ומודים שאם שחנו כוי.

 כדמפרש טעמא בגמ׳ט) כשיש לו דקר
 נעוץ מבעוד יום: שאפר כירה מוכן
 הוא. בגמרא,) בעי מאי קאמר:
 גמ׳ המומיה לאכילה. שאינה
 מוקצת: אופלא דאפרח. אוכל
 שנפרד. וחבירו ׳)במנחוח חבורי אוכלין
 כמאן דמפרחי דמו וכן בשחיטמ
 חולין (לף עג.<: ליה להו מוקצה.
 דדלמא כר׳ שמעון סבירא להו דאמר
 בסרק [טרה](שבת לף מל.) מומר השמן
 שבנר ושבקערה אסור ל)(דברי רבי
 יהודה) ור״ש ממיר: קא סלקא דעחין.
 להט פרטנן מאי טעמייהו דבימ
 שמאי דקא סלקא דעמין דאפי׳ לר׳
 שמעון דשרי במוקצה בנולד אסיר
 דאילו במוקצה סבירא ליה לא מקצי
 איניש מדעחיה מידי לחזי ליה אבל
 נולד לא הוה ידע דנהר דעחיה
 עלרה: ומי אמר רב גחמן הכי.
 דביח הלל כר׳ יהודה: מגביהין.
 בשבח מעל השלחן עצמומ שאינן
 רארן לאטלה וקליסי אגוזים ולא
 חיישינן למוקצה: וביה הלל אומרים.
 אין מטלטלין אופן בידים שמוקצה
 הן: אלא מסלק הטבלא. שיש חורת
 כלי עליה ומנערה: ואמר רב נחמן
 אנו אין לנו. בשיטח משנה זו לסי
 שמוחלפמ שיטמה אלא כך שמעחי
 מרבומינו דביח שמאי כר׳ יהודה
 ומחמרי ובימ הלל כרבי שמעון:
 מחחלין דלועין. מלושין לפני הבהמה
 ולא אמרינן טרחא דלאו צורך הוא:
 ואה הנבילה לפט הכלבים. ואע״פ
 שנמנבלה בשבמ דבין השמשות לא
 הימה עומדח לאטלח כלבים אפילו
 הט שד דליח לן מוקצה בשבמ. הלכך
 מגביהין מעל השלחן דמייד בשבח
 מוקיס לביח הלל דנימרו כר׳ שמעון
 ט היט דלא חקשי הלכחא
 אהלכחא דקיימא לן הלכה כסחם
 משנהי!) וקיימא [לן] הלכה כביח
 הללי): אבל גגי יום טוב. דאשכחן
 דסחם רבי כרבי יהודה:

 דמנן M ור״ש מחיר אע״ג דהר נולד ר״ל דלא
 דמי דהאי נולד דהכא הר נולד טפי שמחחילה לא היה בעולם אבל המם הכלי היה בעולם רק שנשבר וכן משמע נמי בעירובין (לף
 מה: ושס< מיא בעיבא מיבלע בליעי ופדך כל שכן דהוי נולד ואסור ומאי פדך ודלמא ההוא כר׳ שמעון דהא רבי שמעון ממיר

 בנולד אלא ודאי היינו טעמא כדפדשימ דטון דבליעי לא היו כלל בעולם ואפי׳ ר׳ שמעון מודה דהאי נולד אסור:
 מגביהין מעל השלהן עצמות וקליפיץ. פ״ה אע״ג דאין רארן לא למאכל אדם ולא למאכל בהמה ולא נהירא דהא איכא בסיפא ושער
 של אפונין ושער של עדשים מפני שהן רארן למאכל בהמה לכך נ״ל שהם רארס למאכל בהמה כגון עצמומ רטם וקליפי
 חפוחים וביח הלל סבד טון דלא חזי למאכל אדם לאמ: ובית הלל אומרים מסלק את הטבלא ומנערה. מימה
 והלא היא בסיס לדבר האסור דהא לא שכח הואיל והניחם שם מדעחו ויש לומר דלפירוש רבינו חם ניחא דפירש במסכח שבח«) דלא
 הר בסיס לדבר האסור אלא כשדעחו להניחם שם כל היום אי נמי כיון דהוו שם אוכלין הוה ליה בסיס לדבר האסור ולדבר המותר ושרי
 כדמוכח פרק נוטל >שם לף קמנ.) ועוד דאין זה מניח בכוונה דהא אינו חושש היכן יפלו: דתנץ מהתנין את הדלועין לפני הבהמה ואת בו׳.
 וא״מ היט דמי אי בדלועין שהיו מחובדן בין השמשומ בהא ודאי מודה ר׳ שמעון גזרה שמא יעלה ויתלוש וי״ל דמייד במלושין וסלקא
 דעמך דאסור דמשוה להו אוכלין לסי שהן קשין והחמוך מרכך אומם: ואת הנבלה נו׳. אנו צדטן לפרש שנמנבלה בשבמ ומכל

 מקום מני להו בהדי הדדי דאע״ג דבדלועין לא הר טעמא משום מוקצה כמו בנבלה משוס דבשניהם שייך לשון מחמטן:
 גבי

 א< שנולדה ביום טוב בית שמאי אומרים

לא תאכל בית  תאכל ובית הלל אומרים א
 שמאי אומרים נ<שאור בכזית והמץ בככותבת
זה וזה בכזית ״השוחט  ובית הלל אומרים נ
 חיה ועוף ביום טוב בית שמאי אומרים
לא  יחפור בדקר ויכסה 8ובית הלל אומרים נ
 ישחוט אלא אם כן היה לו עפר מוכן
 מבעוד יום ומודים שאם שחט שיחפור
 בדקר ויכסה שאפר כירה מוכן הוא:
 גמ' במאי עסקינן אילימא בתרנגולת העומדת
 לאכילה מאי טעמייהו דבית הלל אוכלא
 דאפרת הוא אלא בתרנגולת העומדת לגדל
 ביצים מאי טעמייהו דבית שמאי מוקצה
 היא ומאי קושיא דלמא בית שמאי לית
 להו מוקצה קא סלקא דעתין אפילו מאן
 דשרי במוקצה בנולד אסר מאי טעמייהו
 רבית שמאי אמר רב נחמן לעולם בתרנגולת
 העומדת לגדל ביצים י< ודאית ליה מוקצה
 אית ליה נולד ודלית ליה מוקצה לית ליה
 נולד בית שמאי כר׳ שמעון ובית הלל כר׳
 יהודה ומי אמר רב נחמן הכי והתנן בית שמאי
 אומרים ה»ימגביהין מעל השלחן עצמות
 וקליפין ובית הלל אומרים מסלק את הטבלא
 כולה ומנערה ואמר רב נחמן אנו אין לנו אלא
 בית שמאי כרבי יהודה ובית הלל כר״ש אמר
 לד רב נחמן גבי שבת יידםתם לן תנא
 כרבי שמעון דתנן ייהמחתכין את הדלועין
 לפני הבהמה י ואת הנבלה לפני הכלבים
 מוקים לה לבית הלל כרבי שמעון אבל

 גבי

 מסורת הש״ם

 א) עליוח ס״ל מ״א, כ) שס
 ויומא עט:, ג) [לקמן ט:
 עדיות פ״7 מ׳׳ג], ד) שכפ
 מה:, ה) שס קמג. ןושם
 מענירין] שס קכז., ו) [ועי׳
 נתיס׳ לקמן לא: ל׳׳ה וגפחת
 ונינמות מנ: ל״ה סתם],
 ז) שגפ קט: [וש״נ],
 ח) [לקמן ז:], נו) [שס1,
 י) [לקמן ח.], כ) [פסחיס
 פה. כצי׳ל], ל) [ולפניגו שס
 ליתאן, «) [לקמן לו:1,
 נ) [עירובי! ו:], ס) ןועי׳
 תוס׳ שכת קמג. ל״ה
 עצמוח], «) [רף גא. פדיה

 אי],

 גליון הש״ם
 טתני׳ ובה״א לא ׳שחום.
 עיין נר״ן פרק י״ט לשכת

 דף נח:

 לעזי רש״י
. ה ע . י א ״ ל י  פ

 מוסף רש״י
 שאוד בכזית. לפנין בל
 יראה ובל ימצא (יומא עט:;.
 מגכיהין. בידים מעל
 השלח!, עצמות. קשין
 שאינן ראויין לכלב,
 וקליפין. של אגוזים, דלית
 להו לב׳׳ש מוקצה, ובית
 הלל אומרים מסלק את
 הטבלא. שיש מורח כלי
 עליה, אנל לא יטלטל
 הקליפין ביליס, כרבי
ת קמג.). אנו ב ש  יהודה (
 אין לנו. אין אגו pומכין
 על משנתינו כמות שהיא
 שנדה, אלא מוחלפת
 שיטחה וב״ש כר׳ יהודה
. את הדלועין.  כו׳ >שם)
 החלושין ומיהו פחמן לאו
 למאכל בהמה קיימי אלא
) ולא אמרינן : ו  לארס 1שם קנ
 מוקצץ הן לבהמה למאכל
. ואת ( : ה נ ם ק ש  אדם הן (

 הנבלה. שהתנכלה היום
 וגי! השמשוח הימה
 עומלח לאלס, ואפ ״ה

. ! : ו נ  מחתטן >שם ק



 מםורת הש״ם

 א) [עיין לקמן לא: בתיס׳
 ל״ה מפחת ן, ב) שבת קנז.
 לקמן לא., ג) [לקמן לה:],
 ד) ן ברכות ש. ושי׳נ],
 ה) עירובין לחי. ןוע״ש
 בחוס׳ דיה אמר רבה ן,
 ו) לקמן ו: !חושפת׳ פ״אז,
 ז) !עירובין סג: ושי/],
 ח) 1שם לט:ן, מ) !שמוח
 טז!, י)!לקמן ג. ן, כ)!ויקרא
 יח], ל)!עיין בתוס׳ ינמוח
 מנ: ד״ה שתם ן, מ) [צ״ל
 גיו״טן, >) ן עיי במוס׳
 עיריבין עב: דייה כח
 זהחירא), ס) ן פשחיס מו:!,
 ע) [לשין מיותר ן, פ) ן ועי׳
 חוספוח עירובץ לח: ד״ה
 יאין ופסחים קטז. ל״ה מה],

 תורה אור השלם
 1. ורזיה ביום הששי
 והכינו את אשר יביאו
 rrrn משנה על אשר

 ילקטו יום יום:
 שמוה טז ה

 הגהות הב״ח
 (א) דש״• דיה ומשום
 המה הוא דאסרי:
 (ב) תום' ד״ה והיה וכוי
 נירי שמיס דהיינו ביצה:

 גליון הש״ם
 גמ' וב״׳ט לאח־ שכת
 עטק־נן. היינו למשוס
 גדרה אמו י״ט אחר שנת.
 רשג״א בשבת רף קמט
 ע״א דיה הנא במראה של
 מתכת: תופי י־׳׳ה גב־
 שבת וכוי והלבתא
 כ־בים. עיין יבמוח דף מנ
 ע״ב חוס׳ דיה סתם ודף
 ומז< [מל] ע״א חוס׳ ד״ה

 ודלמא:

 מוסף רש״י
 אין מבקעין עצים מן
 הקורות. סואר של
 הקורוח המוקצות וסדוריח
 לבנין, ולא מן הקורה.
 הישנה שנשברה היום
 ומהשתא להסקה קיימא
 ואס״ה אסור הואיל ובין
 השמשוח לא איחכן להכי

 עין משפט ך • ביצה פרק ראשון ביצה
• J נר מצוה 

 דיונן אין מבקעין עצים. כי״ט לא מן הקורות הסדורות זו על גכ
 זו בקרקע ועומדות לכנין: ולא מן הקורה שנשברה בי״ט. ואע״פ
 שעומדת מעכשיו להיסק הואיל ובין השמשות לאו להט קיימא כיון
 לאתקצאי לבין השמשות אתקצאי לכולי יומא. אלמא אית לן מוקצה
 ביום טוב הלכך מוקי רב נחמן למתני׳
 לאייד ביום טוב וביח הלל כד יהודה
 ובעומדת לגדל ביצים ומשום מוקצה:
 מאן סתם לן למחטי ר'. הוא סדר
 המשנה וכשראה דברי חכם וישרו
 בעיניו שנאן סתם ולא הזכיר שס
 אומרו עליהן כדי שלא יהו שנויין מפי
 יחיד ונראין כאילו נשנו מפי המרובים
 ויעשו כמוחן: ולא אתי לזלזולי בה.
 אי מקילין בה חדא קולא לא אתי
 לאקולי בה טפי: דההירא עדין* ליה.
 טוב לו להשמיענו כח דברי המחיר
 שהוא סומך על שמועתו ואינו ירא
 להחיר אבל כח האוסרין אינה ראיה
 שהכל יכולין להחמיר ואפילו בדבר
 המוחר: ומשום הכנה. (א) דאסד לה
 ב״ה כדמפרש ואזיל: דכל ביצה
 דמתילדא האימא מאהמול גמרה
 לה. ואף על גב דבירי שמיס הוא
 אסור דבעינן כל סעודוח שבח
 וסעודות יום טוב שיהו מזומנוח
 ומוכנוח מבעוד יום של חול: ורבה.
 דאסר בהכנה שאינה בידים ממש:
 לטעמיה דאמר רבה. בפסחים
 (לף מז:< ויליף מהכא דמוקצה
 דאורייתא: והכינו. והזמינו כגון
 מכאן אני אוכל למחר דאי משום
 הכנה בידים ולומר שיאפו רבשלו
 מבעוד יום בהדיא כחיב אח
 אשר תאפו אפו ט) אלא הזמנה בפה
 קאמר וכתיב ביום הששי וסחם ששי
 חול הוא ואחשבה רחמנא לסעודת
 שבת שיזמיננה מבעוד יום ובחול: ואין
 יום טוב מכין לשבה. ויום טוב נמי
 קרוי שבת ובעיא סעודתו הזמנה
 והזמנתה בחול. אבל סעודח חול לא
 חשיבא ולא שייכא בה הזמנה הלכך
 באחד בשבח בעלמא ליח לן למיסר
 ביצה שנולדה ביה משוס דאחכן בידי
 שמיס דסעודח חול לא אצרכה רחמנא
 זמון מבעוד יום דלא שייך בה
 מוקצה: יום טוב בעלמא. שאינו
 אחר שבת: שבה דעלמא. שאינו אחר יום טוב: השתרי. לגמוע
 ביצה חיה שנולדה בו: ומי גזרינן. ומי אחמור רבנן בביצה למגזר
 החירא משוס איסורא: [וההטא וכוי]. וא״ח הויא לה גזרה לגזרה
 דהנך דמתילדין ביומיהס נמי אינן אסורות אלא משוס גזרה דיוס
 טוב אחר השבח חריץ הא מצי לאוקומי ביום טוב אחר השבת דהשחא
 איכא למיגזר אטו הנך דמתילדין ביומיהס ואשמועינן הך מחני׳
 דאפי׳ בי״ט אחר השבח מותרות הואיל ואינם נולדות ומשום הנך
 דמתילדן ליכא למגזר דמילפא דלא שטמא הוא בשם רבינו. והא
 דאמרינן בכולי הש׳׳סי< שאין גוזדן גזרה לגזרה מהאי קרא נפקא
 ושמרבס את משמרתי5* עשו משמרח כלומר גזרה למשמרחי לחורחי
 ולא משמרת למשמרת שלא יעשו גזרה לגזרה: ואין י״ט מכין
 לחברו לא גרסינן במלחיה דרבה דהא קרא קא לדש ושני ימים
 רצופיכ בחורה לא אשכחן דמספיקא עבדינן להו: רב יוסן» אמר.
 טעמא דביצה בחרנגולח העומדת לאטלה וכדאוקימנא ובית הלל
 לאסלי משוס סירות הנושדן מן האילן בשבח. וקא סלקא דעתך
 השתא גזרה היא משום פירות הנושדן ללא נכלינהו להא
ד הנושר:  נמי לסירות הנושדן מן האילן למיא שאף זו פ

 ויתלוש

 גני

 גבי יום טוב א׳דםתם לן תנא כרבי יהודה
אין מבקעין עצים מן הקורות ולא א (  דתנן נ
 מן הקורה שנשברה ביום טוב מוקים לה
 לב״ה כרבי יהודה מכדי מאן סתמיה למתני׳
 רבי מאי שנא בשבת דסתם לן כר׳ שמעון
 ומאי שנא ביו״ט דסתם לן כר׳ יהודה אמרי
שבת דחמירא ולא אתי׳ לזלזולי בה םתם ב >  ג

 לן כרבי שמעון דמיקל יום טוב דקיל ואתי
 לזלזולי ביה סתם לן כרבי יהודה דמחמיר
 במאי אוקימתא בתרנגולת העומדת לגדל
 ביצים ומשום מוקצה אי הכי אדמפלגי בביצה
 לפלגו בתרנגולת להודיעך כחן דב״ש
 דבנולד שרי ולפלוגי בתרנגולת להודיעך
 כחן דבית הלל דבמוקצה אסרי וכ״ת י<כח
 דהתירא עדיף ונפלוג בתרוייהו תרנגולת
 העומדת לגדל ביצים היא וביצתה ב״ש
 אומרים תאכל וב״ה אומרים לא תאכל אלא
 אמר רבה לעולם בתרנגולת העומדת לאכילה
וביום טוב שחל להיות אחר השבת עסקינן ג 8 

 ומשום הכנה וקםבר רבה כל ביצה דמתילדא
 האידנא מאתמול גמרה לה ה<ורבה לטעמיה
 דאמר רבה מאי דכתיב 1והיה ביום הששי
 והכינו את אשר יביאו חול מכין לשבת
 וחול מכין ליום טוב י ואין יו״ט מכין לשבת
 ואין שבת מכינה ליום טונ: א״ל אביי אלא
 מעתה יו״ט בעלמא תשתרי הגזרה משום
 יו״ט אחר השבת שבת דעלמא תשתרי
 י גזרה משום שבת אחר יום טוב ומי גזרינן
 והא תניא ״השוחט את התרנגולת ומצא
 בה ביצים גמורות מותרות לאכלן ביום
 טוב ואם איתא ליגזר משום הנך דמתילדן
 ביומיהן א״ל ביצים גמורות במעי אמן מילתא
 דלא שכיחא היא ״ומילתא דלא שכיחא לא
 גזרו בה רבנז רב יוםף אמר גזרה ״1משום פירות
 הנושרין א״ל אביי זפירות הנושרין טעמא מאי

 גזרה

 שכת דםתם לן תנא כרכי שמעון. ל) ותימה והא הוי סתם
 ואח׳׳כ מחלוקת להא סליג ר׳ יהולה במתניתין ואמר אס לא
 נתנבלה בערב שבח אסור ואין הלכה כסחס לכי האי גונא חשיב
 סחס ואח״כ מחלוקח בפרק יש נוחלין >נ״נ לף קככ: ושס< גבי מלתיה

 לרבי יוחנן בן ברוקה לפדך סחס
 ואחר כך מחלוקת היא וי״ל דהחס
 סמיך אועוד מאי אלא דפדך בחר
 הכי וכן פירש שם בקונטרס אבל
 לעולם מהני הסתם להיוח רבים והוי
 רבים רבי שמעון והוי יחיד רבי
 יהודה 8 והלכחא כרבים כח״ק דהיינו
 רבי שמעון וא״ח גבי שבח נמי סחס
 לן כרבי יהודה ט האי דחנן (שכת
 לף מל.) מטלטלין נר חדש אבל לא
 ישן ור׳ שמעון מחיר והואיל ואוסר
 מוקצה מחמח מיאוס כל שכן מחמח
 איסור דהכי אמדנן החם וי״ל דהאי
 סחמא עדיסא הואיל ונשניח משנה
 בספם לבסוף פרק מי שהחשיך

 (שס לף קנו: ושםן:

 מוקים לכ״ה כר״ש. וקשה דמאי
 אולמיה דהאי ספמא
 מהאי סחמא וי״ל דבעדיות לא תני

 לה מקולי ב״ש וחומד ב״ה:
ן מבקעין עצים לא מן הקורות  אי
 וכוי. לא מייחי מרישא דאין
 מבקעין קורות דהא מייד בסואר
 של קורות דהוי מוקצה מחמת חסרון
 טס ובהא כ״ע מודו אפי׳ ר׳ שמעון
 אלא מייתי מסיפא דלא מן הקורה
 שנשחברה וא״ח והא ר׳ שמעון אינו
 מחיר אצא ביושב ומצפה (לקמן ל:<
 וי״ל דה״נ הואיל ונשחברה «) בשבת
 מסחמא היחה רעועה מאחמול והוי
 כיושב ומצפה מחי חשבר קורתו

 וחהיה ראויה להסקה:
 וכ״ת כה ההתירא עדיף. פי׳
 הקונט׳ לכך כח דהתירא
 עדיף כשאדם מחיר סומך על
 שמועתו וצריך להביא ראיה לדבריו
 אבל איסורא אדם יכול להחמיר עליו
 בלא טעם: ונפלוג בתרוייהו.
 תימה ובכל מקום דקאמר כח דהיחרא
 עדיף לפרוך הכי נ<וי״ל דהכי פדך
 ונפלוג בתרזייהז שלא יאריך משוס
 כך ויאמר היא וניצתה אבל בעלמא

 לא שייך: והיה כיום הששי וגו׳. פרש״י וע״כ בא לאשמועינן
 דאפילו הכנה בידי שמים ») ביצה אסורה דאי משום הכנה בידי אדם
 כלומר שיאפו ויבשלו מבעוד יום הא בהדיא כתיב אח אשר תאפו
 אפו אלא הזמנה בפה קאמר ואין י״ט מטן לשבח כוי ואין שבת
 מטן לי״ט מכ״ש לטון דאין י״ט מטן לשבת כ״ש דאין שבת מכין
 לי״ט והקשה רש״י אס כן ביצה שנולדה באחד בשבח או לאחר
 י״ט תתסר מכ״ש לשבת ר״ט לא מכינין אהללי כ״ש ללא מכינין
 אחול ותירץ ללגבי סעולת חול לא צדך הכנה לאין סעולת חול
 חשובה אך תימה הואיל והכנה לאורייתא היאך אופין ומבשלין
 מי״ט לשבת וכ״ת ע״י ערובי תבשילין וט אתי תקנתא לרבנן וליעקל
 הכנה לאורייתא ונראה ליישב לרבה גופיה אזיל לטעמיה סולאית
 ליה הואיל ואי מקלעי אורחין חזי ליה השתא נמי חזי ליה ואפילו
 ללילן ניחא לכל לבר אפוי ומבושל לא שייך ביה הכנה שאינו מחוסל
 רק חקון בעלמא למעיקרא הוה חזי ליה רק גבי ביצה שהוא לבר
 חלש שלא היתה בעולם ולא היפה ראויה כלל מעיקרא ״)(ולאפות
 ולבשל חקוני מלחא בעלמא) תימה לכאן משמע שהמן לא היה
 יורד בי״ט כלפי׳ רש״י הששי הראוי להכנה וזהו בחול והא אמר
 רברך ויקדש ברכו במן וקלשו במן שבשבח לא היה יורל מן אבל

 ו א מיי׳ פ״ב מהלכוח
 יו״ט הלכה יב סמג
 לאוין עה טוש׳׳ע א״ח סי׳

 מקא סעיף א:
 ח ב מיי׳ פ״א שס הל׳ יז
 סמג שם טוש״ע א״ח

 סי׳ חצה סעיף ד:
 ט ג ד מיי׳ שם הל׳ יט
 סמג שס טוש׳׳ע א״ח
 סי׳ חקג סעיף א וסי׳
 חק־ג סעיף ה יסי׳ תקכז

 סעיף א:
 ־ ה מיי׳ שס טוש״ע א״ח

 סי׳ חקיג סעיף א:
א ו מיי׳ שס טוש״ע א״ח ' 

 סי׳ שכב סעיף א נ:
 יב ז מיי׳ פכ״א מהלכוח
 שנת הל׳ ז סמג לאוין
 סה טוש״ע שס סעיף ג:

 רבינו חננאל
 ואקשינן נמי אהא, [וןמאי
 טעמא דרבי שסתם
 המשנה, רסתס לן ביו״ט
 חילוף מה שסתם לנו
 בשבת. ופרקינן יו״ט
 קיל להו לבני אדם,
 דהא אופין ומבשלין בו
 ועושין בו כל צרכי אוכל
 נפש ןנ״א: דהא אופין
 ומכשלין וכל צורך אוכל
 נפש עושין ביום טוב],
 ואי שרית להו מוקצה
 אתו לזלזולי ביה, לפיכך
 החמיר וסתם לן לחומרא,
 אבל שבת דחמיר להו,
 אע״ג דשרית להו מוקצה,
 :גון חתיכת דילועין לפני
 :המה, וכגון נבלה לפני
 ;כלבים וכיוצא כהן,
 1א אתו לזלזולי בה,

 ׳משום הכי לא (איתמר)
 אחמר] בה אלא שנאה
 :הלכה המסורה בידם.
 אקשינן על רב נחמן,
 :מאי אוקימתא למתני׳
 :תרנגולת העומדת לגדל
 :יצים ומשום מוקצה,
 ;דמפלגי בביצה, נפלגי
 •תרנגולת גופה, דהיא
 צמה מוקצה היא, שלא
 יתה מוכנת מאתמול
 • אכילה אלא לגדל
 : ־צים. אלא אמר רבה
 ׳׳עולם בתרנגולת העומדת
 יאכילה, והכא ביו״ט
 ־ יחל [לה-ות] אחר השבת
 ׳.סקינן, ומשום הכנה.
 ו ׳,סבר כל ביצה דמהילדה
 ד אידנא מאתמול גמרה
, ורבה לטעמיה דאמר ;  ד
 ל ־א והכינו את אשר
 י::יאו, [נ״א: דאמר רבה
 ו״יה ביום הששי והכינו]
 דיל מכין לשבת, וחול
ן ליו״ט, ואין שכת י  ר:
 כ:ינה ליו״ט ולא יו״ט
 כ:ין לשבת. אי הכי
 יו ט לחודיה תשתרי,
 גיירה כוי. ופשוטה היא.
 ר: יוסף אמר גזירה
 ביצה שנולדה ביו״ט
 משום פירות שנשרו
 מ׳ האילן ביום טוב,
 כ־ אם נתיר הביצה
 ש,-לדה ביום טוב יאמר
 הי יאה כשם שהביצה
 ש: ישרה מן התרנגולת
 מותרת, כך פירות שנשרו
 מן האילן מותרין. א״ל
 אניי ופירות שנשרו מן
 ה<ילן משום מאי אסורין,

 בי״ט היה יורל וי״ל למלרשיס חלוקין כלאיתא במררש (מכילתא פ׳ נשלח) שבת לא יהיה (שמית עז< לרבוח יום הכפולים לא יהיה בו
 לרבות י״ט שלא היה יורל בהן מן ועי״ל לאפי׳ היה יורל בי״ט מ״מ בי״ט שחל להיוח בע״ש לא היה יורל מלכחיב קרא בו ביום הששי
 ולא כחיב ששי משמע הששי המיוחל שהוא ראוי להכנה ולא בששי שהוא יי״טפ<: נגזר משום הנך דמתילדן כיומיהן. ואין זה גזרה
 לגזרה למוחר לאוכלן בי״ט משמע אפילו ביום טוב ללאחר השבח: מלתא הלא שכיהא היא. וקשה ללמא אם לא שחטה הימה
 נוללח היום ואס כן מאחמול גמרה לה ופאסר בלא גזרה מספק וי״ל למאחר ללא נוללה ע״י כך לא חשיב גמר ובירושלמי פליג בהא:

 גזרה



 עין משפט
 ביצה פרק ראשון ביצה ג. נר מצוה

 א כ מיי׳ סכ׳׳א ע
 מהלכות שבח הלכה
 ינ וסו טוש״ע א״ח סי׳ שכ

 סעיף א:
ד ג מיי׳ ס״א מהלכות  י
 יי״ט הלכה כל סמג
 לאוי! סה טור וש״ע א״ח

 סי׳ תקיג סעיף ה:

 רבינו חננאל
 גזירה שמא יעלה [נ״א:
 גזירה משום שלא יעלה
 אדם באילן ביום טוב!
 ויתלוש מן הפירות, היא
 גופה גזירה [כלומר פירות
 שנשרו גופן גזירה שמא
 יעלה ויתלוש] ואנן גיקום
 וגגזור ביצה שנולדה ביום
 טוב משום פירות שנשרו
 שהן גופן אין בהן איסור
 אלא משוס גזרה אסרום,
 נגזור גזרה לגורה כוי.
 ר׳ יצחק אמר גזירה
 ביצה שנולדה םיו׳׳ט
 משום משקין שובו, כגון
 ענבים שזב מהן יין
 ביו״ט, הרואה שהיתרנו
 לו ביצה יבא להתיר
 משקין שובו. ואמרינן
 משקין שזבו עצמן אין
 אסורין אלא גזרה גזרנו
 עליהן שלא יבא לסוחטן
 כוי. כולהו (כרכה) [רםה]
 ורב יוסף ורכי יצחק
 לא אמרי כרב נחמן,
 דאמר משום מוקצה,
 דעלתה םקושיא, דאמרי
 ליה ונפלגו םתרנגולת
 העומדת לגהל ביצים
 היא ומיצתה בש״א תאכל
 כוי, ולא מצא פירוק
 לדבריו, ומש״ה לא
 אמרינן כוותיה. כרבה נמי
 לא אמרינן הכנה לית להו.
 אלא רב יוסף כוי. ואף ר׳
 יוחנן סבר ביצה שנולדה
 ביו״ט גזרה משום משקין
 שזבו םיו׳׳ט, מדחוינן
 ליה דרמי דרםי יהודה
 אדרבי יהודה. (הכי חנן)
 [דתנן] אין סוהטין פירות
 להוציא מהן משקץ, ואם
 יצאו מעצמן אסורין, רבי
 יהודה אומר המשקין
 הללו שיצאו מן הפירות
 מעצמן, אם לאוכלין
 עומדים הפירות הללו
 היוצא מותר, מ״ט זה
 המשקה שיצא חשוב
 הוא כמו שנפרה מקצת
 מן האוכל הזה, והכל
 בין הנפרד םין הנשאר
 כמו אוכל הוא ומותר.
 ואמר איני, והאמר ר׳
 יהודה בפרק בכל מערכין,
 מתנה אדם על הכלכלה
 של פידות ביו״ט ראשון
 ואוכלה ביו׳׳ט שני, וכן
 ביצה שנולדה ביו״ט
 ראשון תאכל בשני, ולא
 הודו לו חכמים. בשני
 אין כראשון לא, מכלל
 שהמשקין שזכו כביצה
 שנולהה הן. ואייר יוחנן
 מוחלפת השיטה, כלומר
 כך היא הציעה של משנה,
 אין סוחטין את הפירות
 להוציא מהן משקין,
 ואם יצאו מעצמן אסורין
 דםרי רםי יהודה, וחכמים
 אומרים כוי. מדקא רמי
 הםיצה לפירות שמע מינה
 חדא טעמא היא. ומפורש
 בעירובין ביצה מתנה, היו
 לפניו כ־ כלכלות של טבל
 אומר אם היום חול תהא
 זו תרומה על זו, ואם היום
 קודש אין בדברי כלום,
 ולמחר אומר אם היום

 גזרה שמא יעלה ויתלוש. ותימה ל״ל האי טעמא דלקמן >לף כל:)
 גבי נכרי שהביא דורון אס יש במינו במחובר אסור
 פי׳ רש״י דביון דאחקצאי לבין השמשות אתקצאי לכולי יומא וכן
 משמע דטעמא משום מוקצה מדמייחי לה גבי ספק מוכן והשתא
 תרי טעמי למה לי וי״ל דטעמא
 דהכא אחיא אליבא דר׳ שמעון דליח
 ליה מוקצה ולקמן אחיא אליבא דרבי
 יהודה ותימה דהא פירש רש״י גופיה
 לקמן נכרי שהביא דורון כר
 אסור הואיל ולא לקטינהו מאתמול
 אקצינהו והוי כמוקצה דגרוגרות
 וצמוקים דאפי׳ ר׳ שמעון מודה א״כ
 אתיא נמי כר׳ שמעון ע״כ י״ל דמיירי
 הכא כגון בחצר דהר מוכן לעורבים
 ומוכן לעורבים הוי מוכן לאדם לכך
 צריך האי טעמא וא״ת הא אמרי׳
 (שבת לף קככ.) מעמיד אדם בשבח
 גהמחו על המחובר אבל לא על
 המוקצה פירוש עשבים שנחלשו היום
 ואמאי הא הר מוכן לבהמה דאי בעי
 אכלה מנפשה וי״ל דמיירי בחרי עברי
 דנהרא עוד יש לומר דלא שייך מוכן
 לעורבים רק בפירות האילן שרגילין
 להשיר מעצמן והוא מצפה לכך אבל
 תימה אם כן כיון דאמר האי טעמא
 למה לי טעמא דלקמן רש לומר
 כדלקמן מייד בדבר דבעי מרא
 וחצינא כגון לפת וצנון דלא שייך
 שמא יעלה ויחלוש דאדכוד מדכר
 הואיל ואין יכול בקל לחולשו וראיה
 לדבר הא דתנן במסכח שבח (לף
 קככ. ושם) נכד שהדליק הנר בשביל
 ישראל אסור להשתמש לאורו אבל
 בשביל הנכד מותר ואמאי לא
 חיישינן שמא ידליקנו ישראל עצמו
 אלא אדכוד מדכר ומטעם זה אכל
 רבינו אליעזר ממי״ץ מליח >5< שצלאו נכד מעצמו בשבת דלמאי
 ניחוש הד לא צלאו בשבילו וכי תימא שמא יצלה הוא עצמו
 הואיל ואיכא טרחא בדבר אדכוד מדכר ואי משום מוקצה חזי
 לכוס ולא נהירא דאמדנן במסכת שבח >ג״ז שס< בהדיא אם הביא
 נכד מיס אסור שמא ירבה בשבילו ואין לחלק ולומר דדוקא גבי
 מים שייך שמא ירבה בשבילו אבל כאן הנכרי צלאו כבר ולא שייך
 האי טעמא דהא איכא בחוספחא (לשבת פי״3) בהדיא במכירו אסור
 מפני שמרגילו לשבת הבאה ועול י״ל דדוקא כפירות וענבים שייך
 שמא יעלה ויחלוש ושמא יסחוט לפי שאלם מתאוה להם ובעולו בכפו
 יבלענו אך תימה מאי שמא יעלה ויתלוש הא אפי׳ לכחחילה מוחר
 לתלוש להא אוכל נפש מותר וגם קשה לקמן >לף כג: ושם) תנן אין
 צלין לגיס מן הביבדן ביו״ט ואמאי הא אוכל נפש הוא ואין לומר לכל
 לבר שיכול לעשותו מערב יו״ט אסור לעשותו ביו״ט עצמו כי לא
(לקמן כח0 הוא ולא מכשיריו פירוש  אתעביל ליה מערב יו״ט להא אמד׳
 אוכל נפש ולא מכשיריו כגון לתקן שפול רבי יהולה אומר לכס לכל
 צרכיכס והוא לבלו איצטריך לאסור מכשירין שאפשר לתקנן מערב
 יום טוב אלמא לוקא במכשירין יש חילוק בין אפשר לעשותן מערב
 יו״ט בין אי אפשר אבל באוכל נפש כ״ע מולו לאפילו אפשר לעשותן

:  ויהלוש. להוה איסורא לאורייתא להיינו קוצר שהוא אב מלאכה 0
 חרא גזרה היא. לא שתהא זו גזרה ללא ליחי לירי פילוח הנושרין
 אלא כשנמנו וגזרו על פירות הנושרין אף ביצה היחה במשמע
 ואע״ג לליח בה משוס תלישה מיהו מכלל גזרת חכמים היתה שאף

 גזרה שמא יעלה ויתלוש א<היא גופה גזרה
 ואנן ניקום ונגזור גזרה לגזרה כולה חדא גזרה
 היא ר׳ יצחק אמר גזרה ב<משום משקין שזבו
 אמר ליה אביי אמשקין שזבו טעמא מאי גזרה
 שמא יםחוט היא גופה גזרה ואנן ניקום ונגזור
 גזרה לגזרה כולה חרא גזרה היא כולהו
 כרב נחמן לא אמרי כי קושיין כרבה נמי לא
 אמרי הכנה לית להו אלא רב יוםף מאי
 טעמא לא אמר כר׳ יצחק אמר לך ביצה
 אוכלא ופירות אוכלא לאפוקי משסין דלאו
 אוכלא ורבי יצחק מאי טעמא לא אמר
 כרב יוםף אמר לך ביצה בלועה ומשקין
 בלועין לאפוקי פירות דמגלו וקיימו ואף
 רבי יוחנן םבר גזרה משום משקין שזבו
 דרבי יוחנן רמי דרבי יהודה אדר׳ יהודה
 ומשני תנן ג<נאין םוחטין את הפירות להוציא
 מהן משקין ואם יצאו מעצמן אםורין רבי
 יהודה אומר אם לאוכלין היוצא מהן מותר
 ואם למשקין היוצא מהן אםור אלמא כל
 אוכלין לרבי יהודה אוכלא דאפרת הוא
 ורמינהו ועוד אמר רבי יהודה ל<מתנה אדם
 על כלכלה של פירוה ביום טוב ראשון
 ואוכלה בשני וכן גביצה שנולדה בראשון
 תאכל בשני בשני אין בראשון לא ומשני
 רבי יוחנן ה<5 מוחלפת השיטה ומדקא מרמי
 להו אהדדי שמע מינה חד טעמא הוא

 רבינא

 היא פרי הנושר: משום משקין שזבו.
 לקי״ל אסודן לבו ביום כלפנן ואס
 יצאו מעצמן אסורין (שבת דף קמג:)
 וביצה נמי למיא להו שזבה ויצאח
 ממקום שהיחה בלועה: שמא יסחונו.
 וסחיטת סירות חוללה ללש היא
 שמפרקן מחוך זג שלהן כמפרק
 תבואה מקש שלה: חדא גזרה היא.
 כרפרישית כשגזרו על משקין שזבו
 במשמע: כולהו.
 משום הכנה ורב
 לאוקמוה משוס
 לא אמרי. משוס
 כלפרכינן לעיל י)

 אף ביצה היתה
 רבה לאוקי מתני׳
 יוסף ורבי יצחק
 גזרה: כרב נחמן

 מוקצה: כי קושיין.
 ליפלגו בחרווייהו: ומשקין לאו
 אוכלא. הלכך כשגזרו על משקין
 שזבו לא היחה ביצה במשמע שהד
 אינה משקה אבל בכלל פירות הנושדן
 היתה: בלועה. בתוך התרנגולת
 וזבה לחוץ: ומשקין בלועין. בחרצן
 וזבין לחוץ: לאפוקי פירוה דמגלו
 וקיימו. הלכך נשירח הביצה לאו
 בכלל נשירת הסירות: ואם יצאו
 מעצמן אםורין. בו ביום גזרה שמא
 יסחוט: אם לאוכלין. הן מכונסין
 הסירוח הללו היוצא מהן מוחר בו
 ביום לטון ללא ניחא ליה בהני
 משקין ליכא למגזר שמא יסחוט:
 אלמא. מלקאמר אס לאוכלין היוצא
 מהן מותר כל לאוכלין אמדנן בלבר
 היוצא מהן אוכלא לאפרת הוא ואינו
 בכלל גזרת משקין שזבו: ועוד אמר

 ר' יהודה. לעיל מיניה תנן במסכת ערובין ראש השנה שהיה ירא
 שמא חחעבר ויהיו שני ימים טובים מערב אלס שני ערובין כו׳
 לקסבר שתי קלושות הן אחל חול ואחל יום טוב ולא ילעינן הי
 חול והי יום מוב: מהנה אדם על הכלכלה. להא מלתא (א) הוי שחי
 קלושות. היתה לו כלכלה של פירות טבל ושכח ולא עישר מערב יום
 טוב וחנן מ אין מגביהין תרומות ומעשרות ביו״ט מעשר ביו״ט בתנאי
 ואומר אס היום חול ולמחר קלש יהיו אלו תרומה ומעשרוח על אלו
 ואס היום קלש אין בלבד כלום ונותן בהן סימן ולמחרח חוזר ואומר
 כן אם היום חול ואחמול קלש יהיו אלו תרומה על השאר ואם היום
 קלש ואתמול חול הרי נעשה תרומה מאתמול וממה נפשך נחקנו:
 ואוכלה בשני. אבל לא בראשון לשמא קלש הוא ואין בלבריו כלום:
 וכן. לגבי ביצה הוו שחי קלושוח האחל חול והאחל יו״ט והנוללה
 בראשון מותרת בשני: בשני אין בראשון לא. אלמא כל מילי לזב
 ממקומו ביו״ט ואפילו אוכלא אסור: ומשגי רבי יוחנן מוחלפס השיגוה.
 שיטת המשנה דאין סוחטין ואיפוך דרבי יהודה לרבנן: ומדקא
 מרמי. רבי יוחנן משקין שזבו וביצה אהדדי: שמע מינה חד
 נןעמא הוא. ומאן לאסר בהא אסר בהא ולשרי בהא שד בהא:

 רביגא
 מערב יו״ט מוחר לעשוחן ביו״ט וי״א ללכך אין צלין שמא יצול לגיס טמאים שאינם צורך ולא נהירא לאס כן הוי מלאכה שאינה צריכה
 לגופה למותרת על כן פירש רבינו נתנאל מקינו״ן לבירושלמי יש אך אשר יאכל לכל נפש וסמיך ליה ושמרחס אח המצוח אוחם מלאכוח
 שמשימור ואילך הם מוחרוח להיינו מלישה ואילך אבל שאר מלאכוח למקולם לכן אסולין ועול לבירושלמי')יש מיעוט אחר אך שלא לקצור
 [יעי תושפומ שבמ צה. ל״ה והרודה]: רבי יוחנן אמר מוחלפת השיטה. פירש רש״י מוחלפת ההיא לאין סוחטין ויפה פירש לעל כרחך צדך

 לפרש הט לאין לפרש איפוך ההיא לכלכלה לאם כן כ״ש לקשה מלרבי יהולה ללר״י שיאסור ביו״ט שני להא רבנן רפליגי עליה אמד קלושה
: ושם) להלכה כרבי  אחח היא וא״כ אי אמדנן איפוך אסור אפילו ביו״ט שני וחימה להא ר׳ יוחנן גופה פסיק בפרק חבית ושבת לף קמג
 יהולה כ)(לקאמר רבי יוחנן הלכה כרבי יהולה) בשאר פילוח אבל זימים וענבים לא אלמא ללא סבירא ליה למוחלסח השיטה וי״ל
 לרבי יוחנן קאמר לפי לברי אוחם האמוראים ללא סברי מוחלפמ השיטה ללבדכם הכי הוא והכי נראה לי כמלומה ובשיטח מאיבר״א
י אפילו ביום הראשון מוחדן לאוכלא לאפרח ד י  חירץ דמוחלפמ השיטה היא אוחה דכלכלה ורבי יהודה לדבריהם דרבנן קאמר להו לד
ר אס כן דלדבדהם קאמר להו אמאי קא מ א  הוא ולדידכו דאסריחו נולד בההיא דאין סוחטין אפילו ביוס טוב השני אסור ואס ת
 מחליף השיטה לימא לדבריהם קאמר להו ולא מוחלפח השיטה כרבינא ויש לומר דזה נראה לו דוחק לומר לדבדהס קאמר להו כדלא
 מוקמינן מוחלפת כו׳ דהואיל ועדיין לא דברו חכמים כלל מתחילה קודם רבי יהודה לא שייך למימר לדבריהם ורבינא אינו חושש לזה:

 אבל

 מסורת הש״ם

 א) נשכת יא: נא. עירוני! ל:
 צט. יומא יא. מד: סוכה ו:
 ינמות כא. קט. ע״ז כא.
 חולי! פה: קל. גדה סו:],
 ב) [עירובי! לט:], ג) שנת
 קמג: חולי! יל:, ד) ערונין
 לט., הו) ןנרכוח יו: מט:
 עירוני! צט. פסחיס מט: נה.
 לקמן ט: יוד.], ו) [שבת
 עג.], ז) נדף ב:], יז) [לקמן
 לו:], נו) יש מרסיס הכא וי׳׳ל
 ילוקא בפירות וענבים שייך
 שמא יעלה ויחלוש ושמא
 יסחוט לפי שאלם מתאוה
 לה! ובעודו בכפו יבלענו
 ולקמן מיירי. מהרש״א,
 י) [לקמן על מתני׳ הבורר
 קטניות], נ) רש״ל מוחק זה,

 הגהות הב״ח
 (א) רש״י ד״ה מחנה וכו׳
 להא מילחא נמי הוו
 שתי: (ב) תום׳ ד״ה גוירה
 וכו׳ ר׳ אליעזר ממץ דג
 מליח שצלאתו שפחתו

 כשבילה בשבת:

 גליון הש״ם
 נטי מוחלפת חשיפה.
 לקמן דף ט ע׳יב דף י ע׳׳א
 ברכות דף יז ע״ב פסחים
 דף מט: ודף נה ע״א
 עירובי! דף צט ע״א

 ופרש׳יי שס:

 מוסף רש״י
 אין סוחטין את
 הפירות. דהוה ליה מפרק
ת נ ש  דהוא חולדה דדי£ה ;
0 להוה ליה מפרק דבר ג מ  ק

 ממשאו הנדל נחוכו והיא
 תולדה לדש (שם יח.) או:
 סחיטה אב מלאכה היא
ן יד:׳. ואם יצאו לי  !חו
 מעצמן אסורץ. גזירה
 שמא יסחוט לכתחילה
 !ישבת קנזג:). אם

 לאוכלין. אס היו עומד!
 לאכילה ולא לסחוט (חוליו
. היוצא מהן מותר. ( : ז  י
 דכיון ללא ניחא ליה לינא
 למיגור אי שרית להו
 בשחיה היום אתי לסחוט,
 להא לאו להכי קיימא נשם).
 ואם למשקין. מכוגסין,
 היוצא מהן אסור.
 לניחא ליה במאי רנפקא
 מיגייהו ינחקיימה מחשבחו
 ואיכא למיגור שמא יסחוט
ת קמג:! הואיל נ ש ! 
 ונחקיימה מחשבתו אי
 שרית להו כשזבו איכא
 למגזר בהו שמא יסחוט
 דהא להט קיימא, שמע
 מינה מיהא למשום נולד לא
ו לי  אסר להו ר׳ יהולה !חו
 יד:). מתנה אדם על
 כלכלה. של טבל ביו״ט
 ראשון של ר״ה ואומר אס
 היום חול חהא זו תרומה
 על אלו ואס היום קלש אין
 בלבלי כלוס, דאין מגביהי!
 חרומה ביו״ט, לשבות
 לרבנן היא, ולמסר אומר
 אס אחמול קרש והיום חול
 חהא זו שאמרתי חרומה
 על אלו, ואס היזם קלש
 יאממול חול כבר היא
 תרומה מאתמול ואוכל
 כלכלה המחוקנח ומשייר
. ( י ץ לנ ב ו ער  התרומה (
 מוחלפת השיטה. התנא
 שסידר! טעה באחח מהן
 והחליף שיטתו יפסחיס

 נה.).

 חול תהא כלכלה שאמרתי אתמול תרומה על זו, ואם היום קודש תקנתיה מאתמול, ואוכלה ביד׳ט שני מכל מקום.



 מסורת הש״ם

 א) ן לקמן ד.] שנת דף מג.,
 נ) אבל לרב נחמן לא פריך
 דמוקצה חמירא והוי כעין
 דאורייחא וכספק מוכן דאסור
 לקמן«כד:).ח״י], ג)!שבח לד.
 וש״נן, ד) ןטעוח וכן איח׳
 במהר״ס], ה) [לקמן לט. יבמוח
 פב. ב׳׳מ גג.!, ו) [חולין ק.ן
 ונחים עב., ז) ערלה פ״ג מ״ו
 יבמות דף פא., ח) ןע״ו עד.ן,
 ט) ןע״ו עד. ערלה ס״ג מ״1],
 י) ן זבחים עב:], כ) ןפלוגחא
 דר״מ ור״י גם כל אריכות לשון
 וה ליתא במשנה דחרומות ולכן
 עיקר הגי׳ דחניא יכן הוא
 בזבחים דף עג.ן, ל) זבחים עג.
 חרומו׳ פ״ד מ״י [תוספחא
 תרומות פייהן, מ) !קידושין
 נו:], נ) !הר״ש משיג ע״ז
 ממשנה א׳ פ׳׳ב דערלה דא״צ
 להדס ע״ש מ״ו פ״ג דערלהן,
 ם) דבור זה שיין לעיל לפניד׳׳ה
 אבל, ט) עיין נרש״ל, פ) ןצ״ל

 ממשנה קשיאן,

 הגהות הב״ח
 (א) רש״• ד״ה מאי איכא
 למימי הרי ניצה הרנה
 פעמים נמכרת: (נ) דייה
 חלתן מין קטנית. ג״נ וכן סי׳
 רש״י במרובה דף פא ובמס׳
 ר״ה דף יב פרש״י שהוא
 מין מבלין: (ג) תד״ד, אבל
 וכו׳ אסור לטלטל אינו אלא
 דיקא: (ו) ד״ה ואחרות וכו׳
 יבהתערוניח דקא מתמה
 אשמואל דקאס׳ ספק

 ספיקא:

 ג: ביצה פרק ראשון ביצה

 גליון תש״ם
 נמ' סיפא אתאן לספק
 טרפה. עי׳ חילין דף סד ע׳׳א
 תוד״ה שאס ריקמה ובשיטה
 מקובצת בב״ק דף מז ע״א

 ד׳׳ה מאי טעמא:

 לעזי רש ״ו
 פינוג״ר [פינוגר׳יין. ו

 (גרגרנית יוונית, צמח
. ( ן  המשמש לתבלי

 מוסף רש״י
 לכסות כה את הכלי.
 לסתום פי צלוחית !שבת מ;.).
 כל שדרכו לימנות שנינו.
 שיש נני אדם המקפידין
 במנינס ומוני! אותה למכור
 במני!, שנינו בהך משנה
 דחנילי תלתן (זבחים עב.ו.
 את שדרכו לימנות. שדרכו
 מיוחד לכך שאין לך אדס
 דמוסיף עליהן יחירה ללוקח
 ולא מוכר בלא מנין :שעו
 מייחל למני! הוא דלא נטל,
 כגון חבלין, אבל דבר העשוי
 לינתן באומל, אע״פ שנמנה
ן ק.:•.  לפעמים נטל .חולי
 תלתן. סינגר״י, מי! קטניח
 הוא ולמתק הקדירה בא
! או: מין חבלי! א  :יבמות פ
 וחשונין מאד שאף טעם העץ
 שוה לפרי -:זבחים עב.!.
 ידלקו. כלא־ס בשריפה,
 דכתיג תוקדש, חוקד אש
יבמות שם;,. המשך בעמוד : 

 הבא

 רבינא אמר. הא דקאמר ר׳ יוחנן מוחלפת השיטה לא היפוך: אוכלא
 דאפרה הוא. וכיון למשום סחיטה ליכא משום משקין שזכו נמי ליכא
 בעומלח לאכילה: לדידכו. דאסריחו לה אף בשני נהי נמי דאית
 לכו בביצה גזירת משקין שזבו ואפילו בתרנגולח העומלת לאכילה:
 אודו לי מיהח דבשגי שריא. לחל
 מינייהו חול הוא: קדושה אחה היא.
 ולא למי לשאר ימים טוביס להנך לאו
 משוס ספקא אתקון לאף בזמן ב״ל
 היו עושין אותם שני ימים אס באו
 עלים מן המנחה ולמעלה כלאמרינן
 בדיה (לף ל:<: רביגא בריה דרב עולא
 אמר. רבי יהודה אדר׳ יהודה
 מעיקרא לא תקשי דהא דקאמר בשני
 אין כראשון לא כעומדח לכיציס קאמר
 ומשוס מוקצה וצא משוס משקין שזבו:
 מיהיבי. אהנך אמוראי קמאי דאפלוג
 בטעמא דבית הלל דמתני׳: לכסוה
 בה את הכלי. פי צלוחית: לסמוך כה.
 זוקסה כנגד חודה וסומך בה: אבל
 כופה טליה כוי. ואע״ג דהיא אינה
 ניטלח מטלטלין אח הכלי לצורכה
 ולאסוקי מדר׳ יצחק דאמר (שבת לף
 מג.) אין כלי ניטל אלא לדבר הניטל
 בשבח ואיהו מוקי לה בצריך למקומו
 של כלי: וספקא. של זו אסורה. קא
 סלקא דעחך ספק נולדה ביו״ט ספק
 בחול אסורה ביו״ט: ספק דרבנן היא.
 דאפי׳ ודאי משוס גזירה הוא דאחסר
 וכי הויא לה ספיקא הוי ספק במידי
 דאסור מדרבנן: לספק טריפה. ספק
 נולדה מתרנגולת טרפה. ולאו ביו״ט
 קאי ואיידי דאיירי באיסור ביצה איירי
 נמי בהא: שיש לו מתירין. שיכול
 לאכלו אחר יו״ט בהיתר גמור: אפילו
 באלן* לא בטיל. ואע״ג דמדאודיתא
) אחד  חד בתרי בטיל דכתיב(שמות «
 רביס להטות אחמור רבנן הואיל ויש לו
 ממימן לאחר זמן לא יאכלנו באיסור על
 ידי ביטול: הניחא למ״ד. לקמן: כל שדרכו
 למנוס שגינו. במשנח ערלה כדלקמן דלא
 בטיל משמע כל דבר שיש בני אדם
 המקפידין עליו מפני חשיבוחו למכרו
 במנין ביצה נמי הרבה מוכדן אוחה
 במנין: אלא למאן דאמר את שדרכו.
 למשמע אח המיוחל לכך שאין אדם
 מוכרו באומל: מאי איכא למימר. הרי
 ביצה הרבה (א) נמכרח באומל בלא
 מנין: הלחן. מין קטנית(0 למתק קלירה
 פינוג״ר בלע״ז: ידלקו. כלין כלאי הכרס
 שנאמר (לברים «< פן תוקלש תוקל
 אש לאסירי בהנאה״): יטלו באחת
 ומאהים. אם נתערב אחל מהן
 במאתיס של היתר יעלה נ) אחל מהן

 אבל כופה עליה בלי. פירש רש״י למהך ברייתא פריך התם
 לר׳ יצחק לאמר לאין כלי ניטל אלא ללבר הניטל והוא תירץ
 בצריך למקומו ומכאן פוסקין להא לקי״ל ללבר שמלאכתו לאיסור
 אסור ») אינו אלא לוקא שאינו לצורך גופו או לצורך מקומו אבל לצורך

 רבינא אמר לעולם לא תיפוך ורבי יהודה
 לדבריהם דרבנן קאמר להו לדידי אפילו
 בראשון נמי שריא דאוכלא דאפרת הוא
 אלא לדידכו אודו לי מיהת דבשני שריא דשתי
 קדושות הן ואמרי ליה רבנן לא קדושה אחת
 היא רבינא בדיה דרב עולא אמר הכא
 בתרנגולת העומדת לגדל ביצים ור׳ יהודה
 לטעמיה דאית ליה מוקצה מיתיבי א! א אחד
 ביצה שנולדה בשבת ואחד ביצה שנולדה
 ביו״ט אין מטלטלין אותה לא לכםות בה את
 הכלי ולא לםמוך בה כרעי המטה באבל כופה
 עליה את הכלי בשביל שלא תשבר גוספיקא
 אסורה י ואם נתערבה באלף כולן אסורות
 בשלמא לרבה דאמר משום הכנה הוי םפיקא
 דאורייתא וכל םפיקא דאורייתא לחומרא אלא
 נ<לרב יוםף ולר׳ יצחה דאמרי משום גזרה

 ספיקא דרבנן היא גיוכל ספיקא דרבנן לקולא
 יי(א״ל) 8סיפא אתאן לספק טרפה אי הכי
 אימא סיפא נתערבה באלף כולן אסורות אי
 אמרת בשלמא ספק יו״ט ספק חול הוי הידבר
 שיש לו מתירין הוכל דבר שיש לו מתירין
 אפילו באלף לא בטיל אלא אי אמרת ספק
 טרפה דבר שאין לו מתירין היא ותבטל
 ברובא וכי תימא ביצה חשובה ולא בטלה
 הניחא למ״ד י<כל שדרכו לימנות שנינו אלא
 למ״ד את שדרכו לימנות שנינו מאי איכא
 למימר דתנן ״מי שהיו לו חבילי תלתן של
 כלאי הכרם ידלקו נתערבו באחרות ואחרות
 באחרות כולן ידלקו דברי ר׳ מאיר וחכמים
 אומרים י יעלו באחת ומאתים שהיה ר׳ מאיר
 אומר את שדרכו למנות מקדש וחכמים
 אומרים אינו מקדש אלא ששה דברים בלבד
 ר׳ עקיבא אומר זשבעה ואלו הן אגוזי פרך

 וחלפי

 גופו או לצורך מקומו שד ואס התחיל
 לטלטלו בשביל שצריך לגופו או
 למקומו מופר להוליכו אפילו בחלרו
 אס ירצה להא חזינא הכא להואיל
 וצריך למקומו או לגוף הכלי כופהו

 על הביצה:
 « לדידי אפי׳ כראשון נמי שריא.
 ותימה ר׳ יהולה לאמר
 כבית שמאי וכי שביק ב״ה ועביל
 כב״ש זי״ל דר׳ יהודה היה אומר לא
 נחלקו ב״ש וב״ה בדבר זה מעולם:
 לאחרות כאהדות וכוי. חימה
 דאס כן אוסר ספק
 ספיקא וכהחערובופ (זבחים לף על. ושם!
 (י) »<דקאמר מי איכא דאסר ספק
 ספיקא באסורי הנאה אמאי לא פשיט
 ליה מהכא דאסרינן אע״ג דאיכא ספק
 ספיקא בשלמא ההיא דלעיל דאמר
 וספיקא אסורה נתערבה באלף כולן
 אסורות נוכל לפרש כדפירש ר״ת
 נתערב׳ באלף אאיסור עצמו קאי א״נ
 הא דלעיל ברייתא היא ומאי אולמא
 דהך ברייתא דהכא מהך ברייתא
 דהתס אבל«)(מברייתא קשיא למשנה)
 ע״כ לא גריס ר״ח ואחרות באחרות
 ורבינו יצחק ב״ר ברוך אומר דגרס
 ליה שפיר וה״פ שנתערב גם האיסור
 דסד״א שמותר הואיל ואיכא כעין
 מרי רובי קא משמע לן ועוד תירץ
 הר״ר יצחק דגרס ליה שפיר ואעפ״כ
 לא מצי למיסשט מהכא דקים לן כל
 דבר שיש לו חשיבוח אינו בטל אלא
 בחרי רובי לכך אינו בטל הכא אבל
 החם מוכיח ליה מחד רובי דקאמר אם
 נתערב רובא בתוך רובא והחניא וכו׳
 אבל הכא אין כאן מד רובי שהתערובת
 הראשון היה שות ובפרק הערל(יבמות

 לף פא. ושם בל״ה נתערבו) פירשתי:
 נימא

 ורמוני באדן וחביות סתומות וחלפי תרד;
 וקלחי כרוב ודלעת יונית חיר׳ עקיבא מוסיף אף ככרות של בעל הבית ט׳הראוי
 לערלה ערלה הראוי לכלאי הכרם כלאי הכרם ואתמר ׳׳עלה רבי יוחנן אמר
 את שדרכו למנות שנינו ודי שמעון בן לקיש אמר כל שדרכו למנות שנינו
 הניחא לר׳ שמעון בן לקיש אלא לרבי יוחנן מאי איכא למימר אמר רב
 פפא האי תנא תנא דליטרא קציעות הוא דאמר כל דבר שבמנין אפי׳ בדרבנן
 לא בטיל וכל שכן בדאורייתא ><דתנן ל< ליטרא קציעות שדרסה על פי עגול
 ואינו יודע באיזה עגול דרסה על פי חבית ואינו יודע באיזו חבית דרסה
 על פי כורת ואינו יודע באיזו כורת דרסה ר׳ מאיר אומר ר׳ אליעזר

 וידלק והשאר מוסלין וזה שיעור אומר
 ביטול כלאים וערלה באחד ומאתים: שהיה ר' מאיר אומר. כלומר להכי אמר ל׳ מאיר כולן ידלקו ולית להו ביטול שהיה ר׳ מאיר אומר הואיל
 ודרכן לימנוח אין בטלין ומקדשין לאסור כל המחערבין בהן: וחכמים אומרים. כל פירוח שבעולם בטלים חוץ מששה דברים הללו המנויין
 כאן שהן חשובין מאד: פרך ובאדן מקומוח הן: קולחי. קלחי כרובין גדולים עם עלין שלהן וכרוב של א׳׳י היה גדול כאילן כדאמדנן בכתובות
 (לף קיא:).- הראוי לטרלה טרלה. אוחן שהן מין אילן וערלה נוהגח בהן מקדשין אח ערוביהן משום ערלה: והראוי לכלאי הכרם. כגון
 חלפי חרדין וקולחי כרוב וככרות שאינן מין אילן מקדשין ערוביהן באיסור כלאי הכרם: אה שדרכו לימגות שגינו. במילתיה דר׳ מאיר:
 הגיחא לר' שמעון בן לקיש. איכא לאוקמא לברייחא ללעיל לקחני ביצה לא בטלה כר׳ מאיר: האי הנא. ללעיל: הנא. דאייד גבי ליטרא
 קציעוח הוא לאמר כל לבר שיש בו מנין אפילו במילי לרבנן כגון ליטרא קציעות לאייד בתרומת פירות לרבנן לא בטיל כלמפרש לקמיה:
 וכ״ש. ביצה טרפה: ליטרא קציעוה. תאנים שנחיינשו בשלה וקצען במקצוע והוא שם כלי העשוי לכך וחותכין בו עוקצי התאנים ואחר כך לורסין
 אוחם בכלי עגול והן נלבקין יחל ונעשין כגבינה והוא נקרא עגולי לבילה וכשבאין למוכרן מפריק במגדפה ומוכרן במשקל ליטרא: שדרסה
 ע״פ. כלי ששמו עגול שבו עושין העגולין: ואינו יודע באיזה עגול. אבל יולע שעל פיו הוא ולא בתוכו: רבי מאיר אומר. כן נחלקו ר׳ אליעזר
 ור׳ יהושע בלבר זה ר׳ אליעזר אומר אף על פי שאין לטרות תחתונות בספק למוע מצטרפות התחתונות אל הסומין של כל העגולין הללו:

 רואין
 שדר ־ שנינו, שאין בטלין אפילו באלף, אלו תשנויין במשנתנו בלבה. והן עשרה דברים דאשכחן בירושלמי כמסכת ערלה דר׳ יוחנן וריש לקיש, חד אמר דברי ר״מ עשרה דברים מקדשין, וחד אמר דברי ר״מ כל הדברים מקדשין. ש״מ דאליכיה
 דר׳ איר חולקין ר־ יוחנן ור״ל, ואלו הן עשרה השנו־ין במשנה. ראשון, בגד שצבעו בקליפי ערלה ונתערב באחרים כולן ידלקו דברי ר׳ מאיר, וחכמים אומרים יעלו באחד ומאתים. שני, האורג מלא הסיט הצבוע בקליפי ערלה וארגו בבגד
 ונתע ב באתרים ואין ידוע איזהו, ר׳ מאיר אומר הבגד כולו ידלק, וחכמ־ם אומרים יעלו באחד ומאתים. שלישי, הבילי תלתן של כלא• הכרם שנתערבו באחרים כולן ידלקו דברי ר־ מאיר, וחכמיפ אומרים יעלו באחר ומאתים. באלו השלשה חלקו,
 והוד לו על השאר. ועל זה שנינו שהיה ר׳ מאיר אומר את שדרכו לימנות מקדש, וחכמים אומרים אינו מקדש אלא ששה דברים מלבד, ואלו הן אגוזי פרך ורמוני באדן, חביות סתומות, חילפות תרדין, קולםי כרוב, ודלעת יוונית. ר״ע מוסיף
 אף נ :רות של בעל הבית. פירוש מפני שהי גדולין, ואינן (במניין) !נמנין] אלא אחד אחד. הראוי לערלה ערלה. פירוש כל מי שהוא מין אילן, בגון אגוזי פרך ורמוני באדן וחביות של יין או של שמן איסורן משום ערלה, שנאמר ונטעתם כל
 עץ נ ?כל וערלתם ערלתו את פריו. אבל חליפות תרדין וקולסי כרוב ודלעת יוונית שהן ירקות, אין איסורן אלא משום כלאים, אבל איסיר ערלה אין בהן. וזה ששנינו כי אין בטלין לעולם בזמן שהן שלמים, אבל אם נתפצעו האגוזים, או נתפרדו
 הדמו •ם, וכן כל כיוצא בהן, לא הוו ממי שדרכו לימנות אלא עולין באחד ומאתים. וראינו רבותינו שחשבו תשלום העשרה שהוכיח בתלמוד ארץ ישראל, כל הזבחים שנתערבו בחטאות מתות כוי, והא דביצה, וחתיכה של נבלה שנתבשלה עם
 החתי ות כוי, ומפרש בגמרא דבכל שדרכו לימנוה ובאת שדרכו לימנות פליגי. ולא סמכנו על זה דחז־נא בה פירכאא) ולא השבנו על זה הפירוש שאין משיבין את הארי שלא בפניו. וחזרנו בעינייננו לפרש שמועה וו, הניחא לר״ל דאמר כל
 שדרג לימנות מקדש שנינו אליבא דר׳ מאיר, איכא לרםויי אפילו םיצה דהא קתני ביה כל, אלא לד־ יוחנן דאמר את שדרכו אפילו לר׳ מאיר, [והן! אלו העשרה שפירשנו, מאין לני לרבות ביצה, ועמדה הקושיא אליבא דר׳ יוחנן. ופריק רב פפא
 הכי, ה התנא ששנה אחת ביצה שנולדה בשבת כוי, תנא דליטרא קציעית הוא, דסבר כל דבר שאין לו מתיריןנ), כגון תרומה וכיוצא בה שלא יתכן להיות מותרת לזר לעולם, אפילו בדרבנן לא בטיל, דתניא ליטרא קציעות שדרסה על פי עיגול
 ואינו •ודע כוי, עד ר׳ יהושע אמר אפילו יש שם ג׳ מאות לא יעלו, ש״מ כיון דלא בטיל ברוב רבנן היא דאחמרו עלה, ועלה אמר ר׳ יהושע אפילו יש שם ג׳ מאות פומין לא יעלו, דסבר ר׳ יהושע אפילו מדרבנן לא בטיל. וכן ביצת טריפה.

 עין משפט
 נר מצוה

 טו א מיי׳ פ׳׳א מהל׳ י״ט
 הלכה כ סמג לאוין עה
 ־.זור ש״ע א״ח סי׳ שכב סעיף

 א ושי מקיג סעי׳ א:
 טו ב מיי׳ סכ׳׳ה מהלי שבח
 הלכה כג סמג לאוי! עה
 :ווש״ע א״ח סי׳ שי סעי׳ ו
 שי׳ שכב סעי׳ א וסי׳ תקי״ג

 סעיף ל:
 יז ג מיי׳ ס״נ מהל׳ י״ט
 הלכה ו טיש״ע א״ח סי׳
 ןקיג סעי׳ ב וטיש״ע י״ל סי׳

 קב סעיף א:
 יה ד מיי׳ פ״א מה׳ י״ט הל׳
 כסמגשםטיש״עאו״חשס
 סעי׳ א׳ וטוש׳׳ע י״ד שם:

 ״ט ה מיי׳ שס יסט״י מה׳
 מאכלוח אסורות הלכה ט
 י סמג לאוי! עה קמח

 טיש״ע י״ד שם:
 :נ ו מיי׳ סט״ז מהלכות

 מא׳׳ס הלכה ח:
א ו מיי׳ שס הלכה ג ן והל׳  ״
 ט ן טוש״ע י״ד סי׳ קי

 סעיף א:

 רבינו חננאל
 רנינא אמר לעולם לא
 ר פוך, ודי יהודה לדבריהם
 ו ׳בנן קאמר להו, לדידי
 ז־ !ילו ביו״ט ראשון שריא
 ד :וכלא דאפרת הוא כר.
 ר ינא כריה דרב עולא
 א זר לעולם בעומדת לגדל
 ב צים, ור׳ יהודה לטעמיה
 ד ית ליה מוקצה ולא
 ד יא ביצה לפירות. מיתיבי
 איית ביצה שנולדה בשבת
 וזי תת שנולדה ביו״ט, אין
 מ ׳לטלין אותה לא לכסות
 ב כלי ולא לסמוך בה כרעי
 ה יטה, אבל כופה עליה
 כ• י שלא תשבר וספיקא
 א׳ ירת, ואם נתערבה באלף
 כו '0 אסורות. בשלמא לרבה
 דא מר משום הכנה, ביון
 הד :נה מדאורייתא היא הוי
 סנ קא דאורייתא וספיקא
 n- דייתא לחומרא, אלא
 לו : יוסף ולר׳ יצחק
 n• ןרי גזרה משום פירות
 הנ יערים ומשום משקין
 ש: :ו, כל ספיקא דרבנן
 לל לא הוא, אמאי ביצה
 זו *םורה. ופריק רב אידי
 סי א דקתני וספיקא אסורה,
 אי.׳ ז ביצה שנולדה ספק
 ביי ט ספק בחול, אלא כגון
 שו תה שם תרנגולת טרפה
 ואז ־ת שלימה, ונמצאת בקן
 בי; ז וו, ואין יודעין אם
 הט פה ילדה או השלימה
 ילו ז אותה, שהיא אסורה.
 ואי !זינן בשלמא ספק יו״ט
 ספי חול הוי דבר שיש
 לו ?תירץ, כלומר ביצה זו
 כיו ט אסורה אבל למחר
 מור •ת, וכל דבר שיש
 לו מתירין אפילו באלף
 לא כטיל, לפיכך תני ואם
 נתע םה באלף כולן אסורות,
 אל< ספק טרפה דבר שאין
 לו מתירין לעולם הוא,
 ונבי. יל םרובא. וכי תימא
 ביצי חשוכה, וכל דבר
 שהו ז חשוב לא בטיל
 אפיי ־ באלף, הניחא לדיש
 לקי׳ דאמר כל שדרכו
 לימ: ת שנינו, כלומר זה
 שכר ב במשנה את שדרכו
 לימנ ת שנינו מקדש, היה
 ר״ל שונה כל שדרכו
 לימנ ת מקדש. וכיון ששונה
 במע תנו כל שדרכו, שמעינן
 מינד דאפ־לו ביצה בכללם
 שדר ת לימנית אהת אחת.
 אלא לר׳ יוחנן דאמר את

 או אוי הפירכא הוא להא נירישלמי מנואל לאף לר״י לאח שלרכו למנוח שניט לר׳מ מ״מ י׳ דנריס מקדשי! וליכא למימר לחתיכות מזנחיס שנמערני נכלל הגי להא מבואר נגמ׳ שס דהס איני נכלל לאת שדרכו למנות ע״ש. נ< אולי צ״ל לחבר כל דנר שנמנין אפי׳ מנר שאין לי מפירי! וכר.



 עין משפט
 נר מצוה

ב א ב ג מיי׳ סי״ד  כ
 מהלכות מרומוח

 הלכה ו ז:
ג ד מיי׳ ס״א מהלכות  כ
 יו״ט הלכה כ וס׳׳ב
 הלכה ו מוש״ע א״ס סי׳
 מקי״ג סעיף ב וטוש״ע

 י״ד סי׳ קב סעיף א:
ד ה מיי׳ פ״א שס הלכה  כ
 יט סמג לאוין סה עה
 טוש״ע א״ס סי׳ שכב סעיף

 ה וסי׳ פקיג סעיף ה:
ה ו מיי׳ פ״ח מהלכות  כ
 עירוכין הלכה ח סמג
 עשי! א טוש״ע א״ח סי׳

:  תט״ז סעיף נ

 ביצה פרק ראשון ביצה ד.
 נימא קסבה רב קהושה אחת הן. תימה לימא לקסכר שתי קלושות
 הן אלא הטעם הוי מגו לאתקצאי לבין השמשות לשמא
 יום שבת הוא אתקצאי לכולי יומא ליום שני וי״ל ללא אמרינן מגו
 משוס יום שהוא לשעבר ללוקא להבא אמרינן הכי כגון בין השמשות
 לתחילת יום טוב או בין השמשות
 לשבח שמא שבח הוא וחימה להא
 בסוכה (לף י.) אמרינן נרי סוכה
 אסולין על מוצאי יום טוב האחרון
 של חג שהוא יום חשיעי שהוא ספק
 יום שמיני ועל כרחיך טעמא משוס
 לאחקצאי בין השמשוח לשמא יום
 שמיני הוא והיינו לשעבר וי״ל למוקצה
 מחמת מצוה שאני כלמפרש טעמא
 החס לילמא מחרמיא ליה סעולה
 ואכיל בגוה והתם אמרינן אפילו

 לשעבר

 אלא

 היכא
 גמרה
 לאחר

 אומר אירואין את העליונות כאילו הן פרודות
 והתחתונות מעלות את העליונות ר׳ יהושע
 אומר אאם יש שם מאה פומין יעלו ואם לאו
 נהפומין אסורין והשולים מותרין ר׳ יהודה

 אומר ר׳ אליעזר אומר אם יש שם מאה
 פומין יעלו ואם לאו הפומין אםורין והשולים
 מותרין ר׳ יהושע אומר אפילו יש שם שלש
 מאות פומין לא יעלו דרםה בעגול ואינו
 יודע באיזה עגול דרםה דברי הכל יעלו דברי
 הכל היינו פלוגתייהו אמר רב פפא הכי
 קאמר גדרםה בעגול ואינו יודע באיזה מקום
 עגול דרםה אי לצפונה אי לדרומה דברי
 הכל יעלו רב אשי אמר י לעולם ספק יום
 טוב ספק חול הוי דבר שיש לו מתירין וכל
 דבר שיש לו מתירין אפילו בדרבנן לא בטיל
 תניא 3*אחרים אומרים משום רבי אליעזר
 ביצה תאכל היא ואמה במאי עסקינן אילימא
 בתרנגולת העומדת לאכילה פשיטה דהיא
 ואמה שריא אלא בתרנגולת העומדת לגדל
 ביצים היא ואמה אסורה א״ר זירא תאכל
אמר אביי כגון שלקחה  אגב אמה היכי דמי 8
 סתם נשחטה הובררה דלאכילה עומדת לא
 נשחטה הובררה דלגדל ביצים עומדת רב
 מרי אמר גוזמא קתני דתניא באחרים אומרים
 משום רבי אליעזר ביצה תאכל היא ואמה
 ואפרוח וקליפתו מאי מליפתו אילימא קליפה
 ממש קליפה בת אכילה היא אלא אפרוח
 בקליפתו עד כאן לא פליגי ד<רבנז עליה

 דרבי אליעזר בז יעקב אלא היכא דיצא לאויר העולם אבל היכא דלא יצא
 לאויר העולם לא פליגי אלא אפרוח וקליפתו גוזמא הכא נמי תאכל היא
 ואמה גוזמא אתמר ה<שבת ויום טוב רב אמר הנולדה בזה אסורה בזה ור׳
 יוחנן אמר נולדה בזה מותרת בזה נימא קםבר רב קדושה אחת היא
 ייוהאמר רב הלכה כארבעה זקנים ואליבא דרבי אליעזר ידאמר שתי קדושות
 הן אלא הכא בהכנה דרבה קמיפלגי רב אית ליה הכנה דרבה ורבי יוחנן
 לית ליה הכנה דרבה כתנאי ״נולדה בשבת תאכל ביו״ט ביום טוב תאכל
 בשבת ר׳ יהודה אומר משום ר׳ אליעזר עדיין היא מחלוקת שב״ש אומרים
 תאכל וב״ה אומרים לא תאכל אושפיזכניה דרב אדא בר אהבה הוו ליה
 הנך ביצים מיו״ט לשבת אתא לקמיה אמר ליה מאי לאטווינהו האידנא
 וניכלינהו למחר א״ל מאי דעתיך רב ור׳ יוחנן הלכה כר׳ יוחנן אפילו ר׳ יוחנן
 לא קא שרי אלא לגומעח למחר אבל ביומיה לא והתניא ח<אחת ביצה שנולדה
 בשבת ואחת ביצה שנולדה ביו״ט אין מטלטלין אותה לא לכסות בה את הכלי
 ולא לסמוך בה כרעי המטה אושפיזכניה דרב פפא ואמרי לה ההוא גברא
 דאתא לקמיה דרב פפא הוו ליה הנך ביצים משבת ליום טוב אתא לקמיה
 א״ל מחו למכלינחו למחר אמר ליה זיל האידנא ותא למחר ט<דרב לא מוקי
 אמורא עלויה מיומא טבא לחבריה משום שכרות כי אתא למחר אמר ליה

 איכו

 אבל הכא מוקצה למחמח
 אסור לא אמרינן הכי:

 בהכנה הרבה קמפלגי.
 וחימה להא אמריכן ס) כל
 למחיללא האילנא מאתמול
 לה ואס כן כשחל יום טוב
 השבח והביצה נוללה בשבת
 היא נגמרת ביום שהוא חול ואס כן
 מאי הכנה איכא וי״ל למכל מקום
 כשנוללה בשבת הרי זו הכנה לגס
 בשעת לילה שייך הכנה ועול יש לומר
 לכיון לאס נוללה ביו״ט הרי זו אסורה
 אם נאמר כשנוללה בשבת הרי היא
 מותרת בשביל אותה לילה לשבת אם

 כן הוי שבת מכין ליום טוב:
 רבי יהוהה אומד משום ר׳ אליעזר
 עדיין היא מהלוקת. ואע״ג
 לפירשתי לעיל דר׳ יהולה סבירא ליה
 ללא נחלקו ב״ש וב״ה בלבר זה מ״מ לא
 קשיא מהכא להא ליליה והא לרביה:

 וחנן

 רבינו חננאל
 דרסה בעיגול ואינו יודע
 באיזה עיגול דרסה.
 אוקמה רב פפה בספק
 ספיקא, ולפיכך קתני דברי
 הכל יעלו. ירושלמי אייר
 בון וצריך להיות בכל
 עיגול שתי לטרין ועוד
 קציעות, כדי לבטל כל
 מקו0 שהיא אותה ליטרא
 של תרומה בליטרא
 ועוד של חולין. ועוד
י במס׳  אמרו בתלמוד א״
 תרומות הא דתני ר׳
 מאיר משום ר׳ יהושע
 אפילו היו שם ג׳ מאות
 פומין לא תעלה, הדא
 אמרה פומין עשאום כדרך
 שדרכו להימגות, הדא
 מםייעא לר׳ יוחגן דו אמר
 תניין אינון הדא מסייעא
 למ״ד דברי ר• מאיר כל
 הדברים מקדשין, מסייע
 למ״ד דלעת אפילו אחת
 ממאה אוסר. ובא רב אשי
 ופירק פירוק אחר, לעולם
 ספק יו״ט ספק חול היא
 מתניתא דא, ודקאמרת
 אמאי םפיקא אסורה,
 הא קיי״ל כל ספיקא
 דרבנן לקולא, משום דהוי
 דבר שמהר ומחרתים
 הוא עצמו מותר, וכל
 כי האי גוונא אפילו
 כדרבנן לא בטיל. והא
 דתניא ביצה תאכל היא
 ואמה ואפרוח וקליפתו,
 גוזמא, כלומר אינן רבדים
 נכונים הקליפה לאו כת
 אכילה היא. ודברי הכל
 אפרוח בקליפתו קודם
 שיצא לאויר העולם
 אסור. גוזמא הוא לשון
 הבאי כדגרסיק אמר
 שמואל בשלשה מקומות
 דברו חכמים לשון הבאי
 ואילו הן גפן ותפוח
 ופרוכת וכולי. אמר ר׳
 אמי... דברך)[ה] חורה
 לשון הםאי ערים גדולות
 ובצורות בשמים. יו״ט
 הסמוך [לשבח] בין
 מלפניה בין מלאחריה,
 קיי״ל כרב דאמר נולדה
 כשבת אפורה ביו״ט,
 וכן נולדה ביו״ט אסורה
 בשבת. ואקשינן לימא
 קסבר רב קהושה אחת,
 והאמר רב הלכה כדי
 וקנים הללו, והן רשב״ג
 ור׳ ישמעאל בר׳ יוחנן
 בן ברוקה ור׳ אלעזר
 בן שמוע ור׳ יוסי
 כר׳ יהודה אליבא דר׳
 אליעזר דאמר ב׳ קדושות
 הן, ומפורש בפרק בכל
 מערכין. ופרקינן לעולם
 קסבר רכ ב׳ קדושות הן,
 והכא סבר לה (כרכא)
 [כרבה] דאמר והיה ביום
 הששי והכינו, חול מכין
 לשבת וליו״ט, ואין יו״ט

 מכין לשבת, ולא שבת ליו״ט. ור• יחודה משום ר׳ אליעזר מוקים להו לכ״ה כרב דאוסר. ואע״ג דר׳ יוחנן הוא כר פלוגתיה
 דרב, הא רב אדא בר אהבה ורב פפא עבדו כרב.

 רואין אוהן כאילו הן פרודיה. אס אין כאן מאה פומין של היתר שיהא
 בהן כלי להעלות פי האיסור באפל ומאה רואין כאילו ליטרות של כל
 הפומין פרולות מעל הפומין ומעורבות בשל שולים ונמצאו כולם
 בספק הלמוע ומצטרפות החחתונות להעלות את ליטרא שעל הפה

 להואיל ותרומת סירות לרבנן מקילים
 בהעלאתם: ור׳ יהושע אומר אם יש
 שם מאה פומין. של היחר לבל פומין
 של איסור מעלין אוחן באחל ומאה
 ואם לאו הפומין אסולין ואין השולים
 מועילין לבטל הפומין הואיל ואינן
 בספק הלמוע: רבי יהודה אומר.
 לא כן נחלקו ר׳ אליעזר ור׳ יהושע
 אלא כן נחלקו ר׳ אליעזר אומר כר:
 ר׳ יהושע אומר אפילו יש שם שלש
 מאוה פומין. וכולן בכלל הספק אין
 מעלין אח היחיל הואיל וסומי הכלי
 לבר שיש בו מנין הוא לא בטלי
 ואפילו בלרבנן. אבל לרסה בעגול
 כר: הכי קאמר דרסה בהון העגול.
 לעכשיו אינן ניכרוח שהרי מלובקוח
 ואינו יולע היכן היא אס בצפונו של
 עגול או בלרומו הואיל והשחא לאו
 בח מנין היא ולא מנכרא לבד הכל
 יעלו וחנא ללעיל ר׳ יהולה ואליבא
 לרבי יהושע היא: רב אשי אמר
 למולם. הא לקחני וספקא אסור
 ספק יום טוב ספק חול קאמר ולקשיא
 לך לרב יוסף ולרבי יצחק ספק לרבנן
 הוא ולקולא הכא אזלינן לחומרא הואיל
 רש לו מחירין למחר: אפילו בדרבנן.
 כגון ביצה לגזרת פירוח הנושרין
 היא לא בטלה בתערוכתה וכי היכי
 לבבטולה מחמרינן מהאי טעמא
 בספקה נמי מחמדנן מהאי טעמא:
 ביצה האכל. אס כולדה ביוס טוב:
 פשיטא דהיא ואמה שריא. כלומר אס
 בא לומר בבית שמאי לשמעינן ביצה
 אמה למה לי פשיטא לשדא: היא
 ואמה אסורה. לשמעינן לד אליעזר
 לאית ליה מוקצה לתנן בפרק המביא
 (לקמן לף לד.) ר׳ אליעזר אומר עומל
 אלם על המוקצה כר אלמא הכנה
 בעי: אגב אמה. אם אוכלין אח
 אמה היום תאכל אף היא: שלקחה
 סהם. תרנגולת זו קנאה סתם:
 גוזמא קהני. כאלס שרוצה להחזיק
 לבדו מלבר יתרי). ובעומלת לאכילה
 קאמר ונחלק על בית הלל האוסרים
 ואמה לא איצטריכא ליה אלא גזים
 ואמר מילחא יחירא הכל יאכל גם
 אח האמ< גס אח האס: דר׳ אליעזר
 בן יעקב. אוסר אפרוחים שלא
 נפחחו עיניהם ופליגי רבנן עליה
 ולקמןל) מייפי לה בגמרא: גוזמא.
 אע״פ ללא אפשר גזים ואמר מילחא
 לטופיינא. גוזמא לבר שנר שאינו
 מתקבל: שבה ויום טוב. הסמוכין

 והוא הלין ליום טוב ושבת: קדושה
): דאמר שהי קדושות הן. ומערב  אחה היא. הרי הן כיום אחד ארוך: ארבעה זקנים אליבא דר׳ אליעזר. בערובין בפ׳ בכל מערכין(לף לח:
 ליום א׳ למזרח ולשני למערב: הכנה דרבה. לאמרי!) הכנה בילי שמיס מחסרא מיום טוב לשבח לסעודת שבח בעיא הזמנה מיום חול מגזרח
 הכחוב: עדיין היא מחלוקה. ב״ש וב״ה בזה כשם שנחלקו לבו ביום: אושפיזכניה. בעל הביח: מיו״ט לשבת. היום נוללו והיה רוצה
 לאכלן למחר בשבת: לאטווינהו. לצלופן האידנא. מי אסיד בטלטול בו ביום או לא: מאי דעחיך. לפשיטא לך ללמחר מיהא שרו משום
 דקיימא לן רב ור׳ יוחנן הלכה כר׳ יוחנן מיהו בטלטול האימא אסיד דאפילו ד יוחנן לא שד לצלותה היום אלא לגומעה למחר אם היה יו״ט
 קודם לשכח אכל כיומיה לא ואפילו בטלטול: וההניא. סייעחא: דרב לא מוקי אמורא עלויה. לא היה מעמיד מתורגמן לפניו לדרוש
 דרשה לרבים: מיומא טבא לחבריה. כלומר משעשה היום יום טוב דהיינו לאחר סעודה עד מחר: משום שכרוח. דרכ אורויי היה
 מורי בדרשה שלו כדאמדנן בכריתות>) ושכור אסור להורות דכתיב יין ושכר אל תשת (ויקרא י) וכתיב להורות את בני ישראל (שס<:

 איכו

 מסורת הש״ם

 א) השתא משמע לנטל ולעיל
 גגי תלתן קאמ׳ ר׳׳מ כל
 שררכו למנות לרשב״ל צ׳׳ל
 הא ליליה הא ררניה. תיס׳
 ישנים, ב) [תוס׳ למכלתין
 ס״א ודעליות ס״כ],
 ג) [סוספ׳ עדיות פ״ב],
 ד) [לקמן ו:], ה) [עירוני!
 לח:], ו) שם, ז) [תוספתא
 פ״א],יז)לעילנ:שנתמג.,
 ט) כריתות ינ: זבחים יח.
 [מס׳ סופרים פי״יו סוף
 הלכה ד], י) נס״א: מילתא
 יתירא, כ) ס״א גס אח הנן.
 רש׳׳ל,ל)[דףו:],מ)1לעיל
 נ:], ג) [דף יג:], D) [לעיל

 נ:],

 גליון הש״ס
מ׳ אפר אכ־־ כגון ; 
 שלקחה סתם. עיי חילין
 דף יד ע״א חוס׳ ד״ה

 נהמה לר״י:

 מוסף רש״י
ז קודם. נתערבו ו לעםו י  שי
 וגו׳ כולן ידלקו. ללא
 נטלי כדקתני טעמא שהיה
 ר׳ מאיר אומר כל שדרכו
 לימנית מקדש את המחערנ
 עמו ואין נטל נרוב, שכלאי
 הכרס נדנר שאין נמנין
 נטלי! נאחד ומאחים,
 כלאמר נפסחיס כאלו
 עוכרי! (מח:< מן המאתיס
 (יחזקאל מה< ממותר שתי
 מאוח שנשחיירו כבור, מיכן
 לערלה וכלאי הכרס
יבמות  שנטליס כמאמיס ;
 פא:!. יעלו באחת
 ומאתים. זו היא עלייח
 ערלה וכלאי הכרס,
 דחרומה עולה נאחד
 ומאה, וכיון שכפל את
 האיסור, שאיסורי איסור
 הנאה, כפל את העלייה,
 הכי חניא לה כספרי גני
 מכל חלנו את מקדשו
 ממנו, דמשמעי נחרוממ
 מעשר שהיא אחד ממאה
 וקד לה מקדשו, ומשמע
 שמקדשי מקדש אח
ם עב:). בחי ז ; ו  המתערנין נ
 מקדש. מאתים אי שלש
 מאוח, דלא נטל !יבמות
 פא:!. וחכמים אומרים
 אינו מקדש. אלא נטל
 !זבחים עב:!. אלא ששה
 דברים בלבד. הן
 שמקדשים את כל
 הממערניס נהן, מחוך
 שהן גלולים ודמיהן יקרים
 וחשובי! במינן !שח!.
 וקלחי כרוב. לשון קלח
 בירק שלו !שם). הראוי
 לערלה ערלה. מה שיש
 באלו מין איל! וראוי
 לערלה, מקדש את עירובו
 באיסור ערלה נשם! כגון
 אגוזים ודמון וחביומ,
 מקדשין אח הכשדס משוס
 ערלה (יבמות פא:!. הראוי
 לכלאי הכרם. כגון
 תרדי! וכרוב ודלעח !שם!.
 את שדרכו למנות.
 שמיוחד, שנינו. דלא בטל,
 הלכך חתיכות ועיגולים
 אע״ג שדרכן לימנוח הואיל
 שדרכן נמי לימכר באומד
 בטלי ;שנה. כל שדרכו
 למנות. אפילו לפרקים,
 שנינו. ללא בטיל ;שם<.
 כל דבר שבמנין. כל
 שדרכו לימנות כלל כגון
 ליטראות של קליעות, שרוב
 בני אדס אי! מוכדס במנין
 אלא דורסין אוחו נעיגול

 ומוכר כל העיגול יחד, הואיל ופעמים שמיני! הליטראות לגד למוכרם במנין ;זבחים עג.ן. אפילו בדרבנן. במידי דאיסודה
 מלרבנ!, כגון חרוממ קליעות, לא נטיל הואיל ודרכו לימנות כלל >שם). ליטרא קציעות. משקל ליטרא של חאניס יבשות של
 מרומה שקיצעס באיזמל בכלי ששמו מקצוע !שם!. שדרסה על פי עגול. שס כלי הוא עמל ורורסין בה קליעות ינלבקין וו

 בזו ונעשין עיגול כעין גבינה. על פי, דוקא נקט שנראית לעיניס !דנחים עג.<. ואינו יודע. איזה פי כלי גאסר ובכל התחמונוח סשיט ליה שאין התרומה מעורבח בהן אלא הפומין לבלס בספק האיסור ישם!. ר׳ מאיר אומר. ר׳ מאיר ור׳ יהוזה פליני בהא
ד קודם.  אליבא דר״א ור׳ יהושע !שם!. עד כא1 שייך לעמו

 רואין את העליונות כאילו הן פרודות. אע״פ שאין כאן ק׳ פומי! של ק׳ כליס של הימר לנד האיסור לנטל האיסור, והחחחונוח אינן בכלל הספק להצטרף עס העליונוח לבטלן, רואי! אח כל ליטראיח החחחוגות והעליונות שבכל הכלים כאילו p פרודות
ש מאות פומין לא יעלו. דכל שדרכו לימנות לא ל ש שם ש  וזו מעורבח בכול! והחחחונות מצטרפוח להעלוח אח העליונות שבכל פוס ופוס ;זבחים עג.׳. ואם לאו הפומין אסורין. שהמחמונוח שאינן נכלל הספק אין מעליח הפימין ;שם). אפילו י
 בטיל;שם!. ואינו יודע באיזה עגול. שדרסה נמקוס השוליס שהכלי רחב והרבה ליטראוח סדורות לרחנו !שם!. דברי הכל יעלו. הואיל וליתיה לאיסוריה בעיניה, שנדרס ונדבק באמרות מלמעלה ומלמטה ומן הצד, אי! כאן דבר שבמני! כלל >שם). לא
 מוקי אמורא עלויה. למילרש בפרקא !זבחים יח. וכריתות יג:!. מיומא טבא לחבריה. משעה שאכל ושחה ועשה יוס טוב על למחר, להכי משמע קרא יין ושכר אל חשת בבואכם וגוי וכן נשעה שאחה בא להבליל ולהורות בי! לבר קלושה לדבר חול אל

 תהי שכמח !זבחים יח.).



 מסורת הש״ם

 א) [לקמן ה:], ב) שנת כנו.
 ע״ש, ג) [עי׳ ר״ש ספ״ה
 לתרומות], ד) ר״ה כנ:,
 ה)ר׳׳הל:, 0 !במשנה לר׳׳ה
 לימא], t) [ליום טוב. רש״ל],
 ח) נס״א: מולדו, ט) [לף
 כנ.], י) בס״א: שמלא,
 כ) בס״א: חכמים, ל) מאה.
 רש״ל, מ) הכי נמי היכא

 דליכא כצ׳׳ל,

 גליון הש״ם
כ אפי םיד־ל.  גמ׳ והא י
 עיין ריטג״א שוכה לף מו
 ע׳׳א ל״ה והלכתא: תום׳
 ד״ה ותנן וכוי היינו כדבר
 שע־קרו. עי׳ פסחים לף ל
 ע״א-חוס׳ ל״ה לשהינהו:

 מוסף רש״י
 מרבה עליהם עצים.
 ומבטלם ברוב !:שבת כט.:,
אץ  בראשונה היו משי
 משואות. לאחר שקלשו
 החלש ולא היו צריכין
 לשכור שלוחים לשלוח לגולה
 להודיע, כי המשואוח
 מודעים אותן 1ר״ה כב:).
 משקלקלו הכותים.
 והשיאו גס הס משואות
 שלא בזמן החלש להטעוח
 ישראל וב״ד לא היו משיאין
 משואוח אלא בחדש
 שנחקלש ביים לי, וכשלא
 היו משיאין לערב של יוס ל׳
 הכל יודעי! שהחדש מעובר,
 ופעם אחמ עיברו ב״ד אח
 החדש ולא השיאו משואות
 לערב ל׳ והכותים השיאום
 בהרים שלהס והטעו את
 בני הגולה לעשימו חסר

 (שסו.

 רבינו חננאל(המשך)
 לכתחלה ןביו״ט) א), הני
 מילי בדאורייתא, אבל
 האי דמדרבנן אסור,
 אפילו לכתחילה שרי.
 ואפילו לרכ אשי דאמר
 כל דבר שיש לו מתירין
 כגון תני עצים דלמחר
 שרו לא בטיל, הני
 מילי היכא דאיתא בעיניה,
 אבל הני עצים כבר
 נשרפו, ולפיכך בטלי
 ושרי למיפא נ< בתנור.
 והאי דאמרי רב ושמואל
 בשני ימים טובים של
 ר״ה נולדה בזה אסורה
 בזה, דתנן בראשונה
 תיו מקבלין עדות כוי.
 ש״מ מדקתני סיפא אם
 באו מן המנחה ולמעלה
 נוהגים אותו היום קדש
 ולמחר קדש דקדושה
 אחת היא. פירוש, שכיון
 שבביה הוועד פעמים
 היו עושין ר״ה ב׳ ימים
 טובים, לפיכך החמירו בהן
 ועשאום קדושה אחת.

 א) איני מינן ללנטל איסור
 לכתחילה אפילו יחול אסיר

 וצ״ננ.
 נ< ומשמע לאי לא נטלי אסור
 לאפית ועי׳ תיש׳ פסחיס ד׳

 כי ע״נ ל״ז חלש יצ״ע.

 ד: ביצה פרק ראשון ביצה
 איכו השתא. אס הוריחי לך אחמול בשכרותי: אשהלאי. שכחתי
 ושגגתי והייתי מורה בו היתר משוס לקיימא לן בשאר לוכתי רב ור׳
 יוחנן הלכה כר׳ יוחנן עכשיו יפה לחיתיך על היום ונזכרתי: הא
 אמר רבא. לקמן >לף ה:): הלכהא כוהיה דרב כהני הלה. שאמר
 לענין ביצה זו משבת ויום טובי) ולקמיה
 בשני ימים טובים של גליות נחלק
 להקל והשלישי בשני ימים טובים של
 ראש השנה נחלק להחמיר: מן הדקל.
 שנשבר בשבח: אסור להסיקן ביום
 טוב. הסמוך לו: ואל השיבני ביצה.
 שאמרחי בה נוללה בזה מוחרת בזה
 להכא שייך למיסר טפי: ומאי טעמא
 ביצה כיון דביומא. אי לאו לאסירא
 משוס לנוללה בשבח הוה חזיא
 לגומעה חיה שיש בני אלס גומעין
 כן: ולא שרי ליה (מר) עד למחר
 מידע ידימ. כי שריח ליה למחר
 ואתמול לא שרית לבח יומא אסירא
 אבל עצים לשבת כיון לביומייהו בלאו
 איסור מוקצה נמי לא חזו שאין מבערין
 אש בשבת: אי שרי להו (מר) למחר
 אחי למימר. אס נפלו בו ביום נמי
 שרו ואתמול שלא בערנום משום
 לשנת לא חזי להסקה: והא קא
 מהפך באיסורא. כשמוליכן בתנור
 מזרת לזוית: בהיתרא מהפך.
 שהאיסור בטל ברוב: והא קמבטל
 איסור בידים והנן אין מבטלין
 איסור לכחחלה. לאע״ג לאיסורא בטיל
 ברובא הני מילי היכא לאיערב
 ממילא אבל לאערובי ולבטולי ביליס
 אסור להכי חנן במס׳ חרומוח (פ״ה
 מ״ט) סאה תרומה שנפלה לתוך
 חשעיס וחשעה וחזרה ונפלה סאה
 של חולין אס שוגג מותר ואם מזיל
 הפילה לאותה סאה אחרונה כדי
 להשליס מאה חולין להעלות את
 החרומה אסור: בדאורייתא. כגון
 תרומה: אבל בדרבנן. כגון מוקצה
 דהכא: של גליות. שאין עושין אותו
 אלא בני גליות הרחוקים מבית דין
 ואין השלוחין יכולין להגיע אצלם
 מראש חדש עד יו״ט להודיעם באיזה

 ותנן אין מבטלין איסור לכתחילה. ואע׳׳ג דמדאורייתא חד בחרי
 בטיל היינו היכא דמיערב ממילא אבל למערבינהו בידים
 לנטולי אסור דהכי תנן במס׳ חרומות (פ״ה מ״ט) סאה של תרומה
 שנפלה לתוך חשעיס וחשעה של חולין וחזרה ונפלה לתוכן סאה

 אינו השתא אשתלאי ואמרי לך רב ורבי
 יוחנן הלכה כר׳ יוחנן הא אמר רבא *יהלכתא
 כותיח דרב בהני תלת בין לקולא בין לחומרא
 אמר ר׳ יוחנן *עצים שנשרו מן חדקל בשבת
 אסור להסיקן ביום טוב ואל תשיבני ביצה
 מ״ט ביצה משום דביומא נמי חזיא לגומעה
 ולא קא שרי לה עד למחר מידע יריע דבת
 יומא אסרוה עצים דלא חזו ליומייהו אי שרי
 להו למחר אתי למימר ביומייהו נמי שרו
 ואתמול משום שבת הוא דלא חזו להסקה
 3יאמר רב מתנה בעצים שנשרו מן הדקל

 לתוך התנור ביו״ט מרבה עליהם עצים מוכנים
 ומםיקן והא קא מהפך באיסורא כיון דרובא
 דהיתרא נינהו כי קא מהפך בהיתרא קא
 מהפר והא קא מבטל איםורא לכתחלה
 ותנן ג<גאין מבטלין איסור לכתחלה יהני
 מילי בדאורייתא אבל בדרבנן מבטלין ולרב
 אשי דאמר כל דבר שיש לו מתירין אפילו
 בדרבנן לא בטיל מאי איכא למימר יהני
 מילי היכא ראיתיה לאיסורא בעיניה הכא
 ממלא קלי איסורא אתמר שני ימים טובים
 של גליות רב אמר ינולדה בזה מותרת בזה
 ורב אםי אמר נולדה בזה אסורה בזה לימא

 של חולין ורבה עליהן בשוגג מותר
 במזיד אסור דאין מבטלין איסור
 לכתחילה ומשני הני מילי בדאורייתא
 אבל בדרבנן מבטלין ומש ״ה הפילה
 אסור דאין מבטלין איסור לכתחילה
 אבל הכא לא אמרינן הכי דשפיר
 מבטלין לכחחילה ואס תאמר לעיל(ג:)
 גבי עגול דהוי חרומה דרבנן יוסיף
 עליו ויבטל וי״ל דהא דאמר בדרבנן
 מבטלין s היינו בדבר שעיקרו מדרבנן
 כגון מוקצה דעיקרז אינו אלא מדרבנן
 אבל בדבר שעיקרו מדאורייחא כגון
 חרומה דאיכא שוס דבר דאורייחא
 כגון דגן חירוש ויצהר אפילו במקום
 שאינו אלא מדרבנן כגון בשאר פירוח
 אין מבטלין וכן משמע פ׳ גיד הנשה
 (חולין צח.) גבי ההיא פלגא דזיחא
 לפרבא לנפל בדקולא סבר מר בר
 רב אשי לשערינהו בחלחין פלגי
 לזיתא א״ל אבוה אל תזלזל בשיעורי
 כוי ואין מבטלין ואמאי לא הוסיף
 עליהן על ל) [ששים] כלי לבטל אותם
 אלא שמע מינה כיון לעיקר איסורו
 לאורייתא כגון היכא לאיכא כזית
 ״)הכי נמי לליכא כזית וליכא אלא

 איסור לרבנן אין מבטלין:
 ונחקלקלו

רב אםי מבדיל מיומא טבא לחבריה  קא סבר רב אםי קדושה אחת היא והא 8
 רב אםי םפוקי מספקא ליה ועביד הכא לחומרא וחכא לחומרא אמר ר׳ זירא
 כותיה דרב אסי מםתברא דהאידנא ידעינן בקביעא דירחא וקא עבדינן תרי
 יומי אמר אביי כותיה דרב מםתברא יידתנן יבראשונה היו משיאין משואות
 משקלקלו הכותים התקינו שיהו שלוחין יוצאין ואילו בטלו כותים עבדינן חד
 יומא והיכא דמטו שלוחין עבדינן חד יומא והשתא דידעינן בקביעא דירחא
 מאי טעמא עבדינן תרי יומי משום דשלחו מתם חהזהרו במנהג אבותיכם
 בידיכם זמנין דגזרו המלכות גזרה ואתי לאקלקולי אתמר שני ימים טובים של
 ר״ה רב ושמואל דאמרי תרוייהו טנולדה בזה אסורה בזה דתנן ^בראשונה
 היו מקבלין עדות החדש כל היום יי(כולו) פעם אחת נשתהו העדים לבא

 ונתקלקלו
 יום נקבע החולש אס ביום שלשים
 אם ביום שלשים ואחל ועושין ב׳ ימים יו״ט מספק ומלאורייתא ביום הראשון שבתון וביום השביעי שבתון ותו לא: מותרת בזה. לחל מינייהו
 חול הוא וממה נפשך שריא: אסורה בזה. כדמפרש ואזיל: לימא קסבר רג: אסי קרישה אחה היא. חכמים קבעום על בני גולה לעשותם
 לדורוח מחמפ ספק זה והטילום עליהם כחומר יום ארוך: והא רב אסי מבדיל. ומברך המבליל בין קלש לחול לקסבר קיס לן בקביעא
 דירחא ויו״ט שני חול גמור הוא. משוס מנהג אבוחינו שלא ידעו בקביעח החדש כמונו ועשאוס מספק מאליהן אנחנו עושין אוחס: םפוקי
 מספקא ליה. אם חק חכמים הוא שהוטל על הגליות לדורוח ואפילו ירבו בהם חכמים יודעי העמיס יהיו עושין אוחן שנים א״כ הרי הוא
 מדברי סופרים כיוס ארוך או אם הן עשאום מאליהן מספק וחד מינייהו חול ולמאן דקים ליה בקביעא דירחא בעי אבדולי: כותיה דרב אסי
 מםהברא. דאסיר: קים לן בקביעא דירחא. על ידי חשבון שמחשבין תולדתו,׳) אנו למדים אם נראה ביום שלשים אס לאו: וטבדינן הרי
 יומי. אלמא חק קבוע הוא מתקנח חכמים על ישראל הרחוקים לעשוחן ואפילו בלא ספק הלכך כחד יומא אריכא שוינהו: כותיה דרב
 מסחברא. שאינו חק אלא מדאגח הספק החמירו עליהם הגליות: בראשונה. קודם שקלקלו הכותים והשיאו הס משואות ביום שלא קבעו
 נו החודש כדי להטעות את ישראל: משיאין משואות. כמו להעלותם משאת העשן מן העיר(שופטים 0 (סימן) תבערה. ובראש השנהמ) מפרש
 להו. ובהן היו יודעין כל בני הגליות הקרובים והרחוקים את קביעת החודש ולא היו עושין אלא יו״ט אחד בכל מקום: שיהו שלוחים יוצאים.
 ועד מקום שיכול להגיע בתוך חמשה עשר ימים הס מודיעים ועושין יום אחד והשאר עושין שני ימים: ואילו בטלו הכוהים. הדרינן
 ועבדינן משואות בראש ההרים וידעו הכל: ועבדי חד יומא. בכל דוכחא. והאידנא נמי היכא דמטו שלוחין קודם יו״ט עבדי חד יומא שמע
 מינה לא קבעום עליהם בתקנה לדורות: דגזרי המלכוה גזרה׳). שלא יתעסקו בתורה וישחכח סוד העיבור מכם ותעבדו נמי חד יומא
 ואתי לקלקולי ולעשות חסר מלא ומלא חסר ותאכלו חמץ בפסח: אסורה בזה. שהם ולאי חוק קבועי) להיות כיום ארוך מדרבנן שמתחילה
 לא מחמח ספק החחילו לעשותן: כל היום. יום שלשים של אלול. ומבערב היו אסורין במלאכה שמא יחקדש החודש למחר ונמצא שהלילה
 הזה יו״ט שכן כל היום מצפין לעדות רואי הלבנה אולי יבואו וכל שעה שבאין עד שחחשך היו מקבלין עדוחן ומקדשין החודש בו ביום:

 ונתקלקלו

 כח

 עין משפט
 נר מצוה

ו א נ מיי׳ פ״ב מהל׳  נ
 יו״ט הלכה יא סמג
 לאד! סה עה טוש״ע א״ח

 סי׳ חקו סעיף ב:
ז ג מיי׳ פט׳׳ו מהל׳  כ
 מא״ס הל׳ כה
 [יפט״ז הלכה יב] סמג
 לאיי! יןמא טוש׳׳ע י״ל סי׳

 צט סעיף ה:
 ד מיי׳ שס פט״ו
 הלכה כו טוש״ע שס

 סעיף ו:
ט ה ומיי׳ ס״נ מהל׳  כ
 יו״ט הי׳׳א) טוש״ע
 י״ל סי׳ קב ס״ל נהג״ה
 עיין טיר א״ח סי׳ חקיג:
 ל ו מיי׳ ס״א מהלכוח
 יו״ט הלכה כל סמג
 לאוי! עה טוש׳׳ע א״ח סי׳

 מקיג סעיף ה:
א ז מיי׳ ס״ג מהלכוח  ל
 קידש החלש הלכה

 ח:
ב ת מיי׳ שם פ״ה הל׳׳ה  ל
 ופ״א מהל׳ יו״ט

 הלכה כא:
 לג ט מיי׳ ס״א מהלכוח
 יי״ט הלכה כל סמג
 לאוין מה טי׳׳שע שס

 ן וסימן חר סעיף א]:
ר י מיי׳ פ״ג מהלכות  ל
 קידוש החלש הלכה

 ה:

 רבינו חננאל
 <!מר רבא הלכתא כוותיה
 ־רב כהני חלת בין לקולא
ין לחומרא. חרא הא : 
 ־אמרן, ואידך ב׳ י״ט
ל ר״ה, רב אמר נולדה 4 
 :ראשון אסורה אפילו
 :שני, ואידך ב׳ י״ט של
 :ליות רב אמר נולדה
 :ראשון מותרת בשני, ורב
 «זי מספקא ליה והוה
 :ביד לחומרא, מבדיל
 ״רומא טבא לחבריה,
 6מא יו״ט שני חול הוא,
 מקדש שמא אתמול היה
 זול ועכשיו ביום שני
 ־״ט. אמר רבח כוותיה
 ״רב אסי מסתברא כוי.
 דחאה אביי ואמר כרב
 ;סתברא דתנן בראשונה
 וי. ואסיקנא והאידנא
 ידעינן בקב־עא דירחא
 :״ט עבדינן בגולה חדי
 ימי, משום דשלחו
י הוהרו לעשות שני  א״
-ט כמנהג אבותיכם,
 חיישינן שמא יגורו שמד
 ־ ישכחו חשבון תקביעות
 י בואו לידי קלקול. א׳׳ר
 י חגן עצים שנשרו מן
 :׳ דקל כשבת אסור לחסיקן
 :: •ו״ט ואל תשיבגי
 נ ־צה. כלומר אל תקשה
 ;לי. ומפני מה [אני]
 : תיר כביצה שנולדה
- שבת כי מותר לאוכלת
 ריו״ט כוי, ופשוטת
 : יא. והלכתא כוותיה
 ב צצים ולא בביצה. אמר
: מתנה עצים שנשרו  ו
 נ ־ הדקל לתנור ביו״ ט
 ני ־בר עליהן עצים מוכני!
 ו.;טיקן, דקיי״ל איסור
 ; נים כי האי גוונא
 ג יה היא מדרבנן שמא
 י: לת ויתלוש, ואע״ג
 ד ןיי״ל אין מבטלין איסור



 עין משפט
 נר מצוה

 לה א ב מיי׳ ס״ג מהל׳
 קידוש החדש הלכה

 ו
ו ג מיי׳ פ״נ מהלכות  ל

 ממרים הלכה ב:
 לי ד ה מיי׳ פ״ט מהל׳
 מעשר שני הלכה ה
 [ום׳׳ג מהלכות ממרים
 הלכה ג וראנ׳׳ד וכ״מ ש0]

 סמג עשי! (רל) נקלז]:

 רבינו חננאל
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א י ן ה נ ב ר ד ה מ צ י ר ב ו ס י  א
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ץ ו ו ח נ ו י ד ר פ ו ס י א ם ש ר  כ

ן נ ב ר ה ד נ ק ם ת י ל ש ו ר י  ל

ו י ד י מ ל ו ת ו ל ר מ א , ו א י  ה

ו נ מ ר נ ב ר כ ז ע י ל ׳ א ר  ל

ן ת ו ד פ ו ל ר י ת ה ך ו י ר ב  ח

ו נ מ ג א ד מ ע , ט ם ו ק ל מ כ  ב
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כצ״ל. ר ו ס ח ה ל א ר  א) נ

 ביצה פרק ראשון ביצה ה.
 ונתקלקלו הלוים בשיר. בשיר של בין הערבים מיירי שאמרו
 שיר של חול שלא היו סבורים שיבאו עדים אומו
 יום ונהגו אוחו יום חול וכשבאו לאחר המנחה נמצא שהוא קדש
 אבל אינו אומר בשיר של שחריח שאמרו של חול בחמיל של שחריח
 שהרי אפילו באו קולם הקרבח ממיל
 של שחרימ היו אומרים שיר של חול
 כלאמרינן בר״ה (דף ל: ימס) לפי
 שרוב השנים לא היו ממהרין כל כך
 לבא והקשה ר׳ פרץ והאיכא קלקול
 גבי מוספין ואמאי לא חשו אלא על
 עבולח החמיל לכשבאו עלים מן
 המנחה ולמעלה כבר הקריבו החמיל
] וא״כ אינן יכולין להקריב המוספין  א

 לכמיב והקטיר עליה חלבי השלמים
 ולרשינן (יומא לף לג.) עליה השלס
 כל הקרבנות כולן שאין קרבן קרב
 לאחריה וחירץ דאפילו לא באו עד
 לאחר הקרבת החמיד מכל מקום
 המוספין קרבין דהיכא דלא אפשר
 שאני מידי דהוי אמחוסר כפורים
 בע״פ שמביא כפרמו לאחר הקרבח
 הממיד של בין הערבים ואוכל פסחו
 בערב והכי אמרינן בפ׳ ממיד נשחט
 (פסחים נכו. ושם) ״)ועוד י״ל דאתי עשה
 דרבים ודחי עשה דהשלמה משוס
 לאלים טפי דהכי אמרינן בחמיד
 נשחט (ג״! שם) דאחי עשה לפסח
 דענוש כרח ודחי עשה דהשלמה דאינו
 ענוש כרת ויש מפרשי׳ דמעיקרא אייחו
 התמיד ומתנו אם לא יבאו עדיס
 יהא תמיד ואס יבאו יהא מן המוספין
 ואח״כ יביאו את התמיד ושאר קרבנות
 ולא נהירא דאיכא בהדיא התם
 דאמרו שיר של חול עם תמיד של
 בין הערבים: הא לן והא להו. סי׳ בקונטרס בני א״י שמקדשין
 החדש על פי הראייה ואין עושין אלא יום אחד ופעמים עושין שנים
 כשבאו עדים מן המנחה ולמעלה ואשתני בשביל תקנת רבן יוחנן בן
 זכאי ואין עושין אלא יום אחד אף כשבאו עדים מן המנחה ולמעלה
 ואפילו כשהיו עושין שני ימים כגון שלא באו עדים הד הוא מחמת
 ספק והרי הן שתי קדושות לפי שאין זה מחמת המנהג לפיכך היתה
 מותרת להן אבל לבני חוצה לארץ אסור שהרי עדיין הם עושין שני
 ימים כבחחילה ואם כן לא אשתני להן מפני התקנה הואיל והחחילו
 לעשוח שני ימים ולא פסקו בשום פעם לעשוח יום אחד עדיין הס
 עומדים באיסורן להיותן כיום ארוך דלא נימא דמחמח ספק הן
 עושין דאין יודעין אם באו עדים אס לאו אלא מחמת המנהג הן
 עושין כיון דלא נשתנה להן המנהג וא״ח לר׳ יוסי דאמר בעירובין
 >לף לט. ושם) גבי שני ימים של ר״ה נולדה בראשון אסורה בשני והא
 ר׳ יוסי בא״י הוה לאחר חורבן וא״כ שתי קדושות הן ואמאי ביצה
 אסורה ואין לומר דהיינו קודס חורבן דהוו קדושה אחח דא״כ מאי
 נפקא מינה מאי דהוה הוה וכי חימא דהיינו לאחר חורבן והא דביצה
 אסורה היינו לבני בבל דלדידהו קדושה אחת הן זה אינו דר׳ יוסי
 מא״י ונקט מילחא בשביל בבל וי״ל ללעולס ר׳ יוסי מקודס חורבן
 קאמר ואין להקשות מאי להוה הוה הואיל ואשמועינן פסק לגם עחה

 שייך לאחר חורבן לבני בבל:
ך מנין אהד להתירו. יש שהיו רוצין לומר ד  כל דבר שבמנין צ
 מכאן לאותן חרמות שעושין לזמן על פסח או על זמן אחר לכי
 יגיע הזמן צריך מנין להתיר את החרס אע״ס שעבר הזמן להא הרי
 הכא להקב״ה אסר להס משמיש בשביל מתן תורה וממילא ילעינן
 ללאחר שלשה ימים לנתנה תורה למוחדן ואעפ״כ התיר להם ולא
 היא להכא אין כאן שוס זמן לקרא להיו נכונים לשלשת ימים וגו׳
 (שמות יט< הזמינו עצמכם ללבר שיהיה לסוף שלשת ימים לאס כתיב

 ונתקלקלו הלוים בשיר התקינו שלא יהו
 מקבלים את העדים אלא עד המנחה אואם באו
 עדים מז המנחה ולמעלה נוהגין אותו היום
 קדש ולמחר קדש אמר רבה מתקנת רבן
 יוחנן בן זכאי ואילך ביצה מותרת דתנן
 6*3משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן ב

 זכאי שיהו מקבלין עדות החדש כל חיום א״ל
 אביי והא רב ושמואל דאמרי תרוייהו ביצה
 אםורח א״ל אמינא לד אנא רבן יוחנן בן זכאי
 ואת אמרת לי רב ושמואל ולרב ושמואל
 קשיא מתניתין לא קשיא נ<הא לן והא להו
 ורב יוםף אמר אף מתקנת רבן יוחנן בן זכאי
 ואילך ביצה אםורה מ״ט הוי דבר שבמנין
 ג<גוכל דבר שבמנין צייד מנין אחר להתירו

לך  אמר רב יוסף מנא אמינא לה דכתיב 1
 אמור להם שובו לכם לאהליכם ואומר
 2במשור היובל המה יעלו בהר י<(ותניא)

 ה)יכרם רבעי היה עולה לירושלים מהלר יום

 אהד לכל צד וזו היא תחומה י<(עלת) מן
 ׳*(הצפון) ועקרבת מן פ<(הדרום) לוד מן
 המערב וירדן מן המזרח ואמר עולא ואיתימא
 רבה בר בר חנה א״ר יוחנן מה טעם כדי
 לעטר שוקי ירושלים כפירות ותניא הכרם רבעי
 היה לו לר׳ אליעזר במזרח לוד בצד כפר טבי

 ובקש

 ונתקלקלו הלזים בשיר. תמיל של בין הערבים שאמרו בו שירה של
 חול שהיו סבורים שלא יבאו עול והיום חול וכשבאו נמצא שהוא
 קלש. ובשל שחר אין טעוח לבחמיל של שחר אפילו הוקלש החלש
 קולס הקרבחו שיר של חול היו אומרים לפי שברוב השנים אין

 העלים ממהרים לבא כל כך: עד
 המנחה. על הקרבת תמיל של בין
 הערבים אבל לאחר מכאן אותו היום
 הרי הוא מעובר ומונין מיום המחרח
 ליום הכפודס וסוכות. ואס באו עלים
 מן המנחה ולמעלה אע״פ שאין מונין
 למועלוח מהיום לא מזלזלינן ביה
 בהאי שלשים אלא גומדן אותו באיסורו
 באשר הוזהרו על המנחה ממלאכה
 כן נוהגין וגומלין אוחו בקלושחו. אלמא
 חחילת עשיית שני ימים לראש השנה
 אפילו בביח לין הוה ולא מספק שהד
 ולאי שיום טוב למחר ואעפ״כ תקנו
 לעשוחו שמע מינה חק חכמים ומצוחן
 היה לעשוחן בבאו עלים אחר המנחה
 והרחוקים יש עליהם לעשותן בכל
 שנה שמא יבאו עלים אחר המנחה
 והד קלושתו אחת ואין כאן לומר
 ממה נפשך חל מינייהו חול לשמא
 אין כאן חול אלא שניהם קלש: אמר
 רבה גר׳: מהקנס רבן יוחנן גן
 זכאי. שהחזיר הלבר ליושנו לקבל
 עדותן כל היום ולקדש היום נמצא
 שאין בית דין עושין שני ימים
 והרחוקים העושים שני ימים אינו
 אלא מספק שאין יודעין אס נחקדש
 ביום שלשים אס בשלשיס ואחד והד
 הן כשאר י״ט של גליוח וביצה שנולדה
 בזה מוחרת בזה ממה נפשך דחד
 מינייהו חול: ולרב ושמואל קשיא

 מהניהין. דקחני דחזר הדבר ליושנו: הא לן והא להו. לבני א״י
 שעושין יום אחד מותרת אבל לדידן בני גולה אסורה שהד עדיין אנו
 עושין שני ימים ועודנו כבתחילה מפני אותה תקנה ראשונה לא מפני
 ספק הלכך הואיל ולא פסקו מאצלנו משהחחלנו אין להקל ולומר אין
 מנהגנו זה מפני תקנה ראשונה אלא מפני הספק וביצה מותרת הא
 לא אמדנן דכיון דלא פסקה אותה תקנה מאצלנו שנה אחת לעשות
 יום אחד עדיין באיסורנו הראשונה עמדנו להיוחם כיום»< ארוך: הוי
 דבר שבמנין. ביצה זו נאסרת בקבוץ חכמים שנמנו וגמרו לעשותן
 שני ימים קדושה אחת אם לא באו עדים לפני המנחה וכל העושין
 שני ימים מחמח כן עשו שמא לא באו עדים לביח דין קודם המנחה:
 צריך מנין אחר. שימנו לך ויתירוהו. ולקמן׳) סרטנן ביצה מי אחסרא
 במנין והלא לא נמנו אלא על קבלת עדות ובההוא חזר בו רבן
 יוחנן והתירו: מנא אמינא לה. דכל דבר הנאסר במנין צריך מנין
 אחר להתירו ואפילו אירע דבר שאתה יכול להורות בו היתר ולומר
 אין תקנת מנין הראשון עומדת כי הכא אפילו הכי אסור עד
 שיתירוהו בפירוש בקבוץ חכמים: לך אמור להם. לקמן׳) מפרש לה
 היכי יליף: ואומר במשוך היובל. לקמןל) מפרש: והגיא. נמי דצדך
 מנין אחר להתירו: כרם רבעי. שאמרה תורה קדש הלולים (ייקרא יט)
 וגמדנן קדש קדש ממעשר שני דכחיב ביה קדש וכל מעשר הארץ
 מזרע הארץ מפרי העץ וגו׳ גשם מ) שצריך להעלוח הפירוח
 לירושלים או לפדותן ולהעלות הדמים לירושלים וחקנו חכמים במהלך
 יום אחד לכל צד שלא יפדוהו אלא הפילות עצמן יעלם ויאכלם
 שם כדמפרש לקמן כדי לעטר שוקי ירושלים כפירות: במזרח לוד.
 היינו בין לוד לירושלים בתוך מהלך יום דהא אמדנן לוד בתוך מהלך
 יום מן המערב נמצא מזרחה בין לוד לירושלים. בכיצד מברכין(ברכות
 לף לה.) יש פלוגתא חד תני נטע רבעי וחד תני כרם רבעי:

 להפקירו

 מסורת הש״ם

 א) ד׳ה ל:, 5) [ברכות ה:
 ושי׳ג], נ) נסגהלרי! גט:],
 ד) [צ׳׳לוחנן], ה) ר״הלא:
 מעשר שני פ״ה [מ״ב],
 ו) [צ״ל אילת], t) [צ׳׳ל
 הלרום], ח) [צ׳׳ל הצפון. כך
 איחא במשנה], ט) במ״א:
 עדיין הוא באיסורו הראשון
 ועודנו טוס, י) [ע״נ],
 נ) נשם], ל) נשם], מ) נעי׳

 מהרש״א],

 תורה אור השלם
ו ב ו ם ש ה ר ל מ ך א  1. ל
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ה מ ל ה ב י ך ה ש מ ה ב י ה  י

ג ט י ח י ו מ : ש ר ה ו ב ל ע  י

 הגהות מהר׳׳ב
 רנשבורג

 א] בתום׳ ל״ה ונתקלקלו
 וכו׳ וא״כ אינן יכולין
 להקריב המיססין. ג״נ עי׳
 ראב״ן סי׳ שיז דף נט ריש

 ע״ב נד״ה שאלני וכוי:

 מוסף רש״י
 נוהגין אותו היום קדש
 ולמהר קדש. בר״ה קאי
 דמשחשכה לילי עשדס
 יחשעה נהגו גו קודש,
 שמא יגואו עדים מחר
 ויקלשיה ב״ד ונמצא
 שהלילה הזה ליל יי״ט הוא
 וכן למחר כל היום עד
 המנחה, ואס באו עדיס
 קודם המנחה ג״ד מקדשים
 אח החדש וידעו שיפה
 נהגו בו קודש, ואס מן
 המגחה ולמעלה באו אע״פ
 שאין ב״ד מקבלין אותן
 לקדשו היום ויעברו אח
 אלול ויקלשוהו למחר
 אעפ״כ גומרים אותו
 בקרושה ואסור במלאכה
 ללמא אחי לזלזולי גיה
 לשנה הבאה ויעשו בו
 מלאכה כל היום ויאמרו
 אשתקד נהגנו בו קלש חנם
 ומן המנחה ולמעלה חזרנו
 ונהגנו בו חול !ר״ה ל:<.
 היה עולה לירושלים.
 הסירומ עצמן, אע״ג דמן
 התורה נין מעשר שני נין
 כרס רבעי נפדים
 ומחחלליס בפסיעה אחת
 חון לחומה, רבנן גזור בכל
 מהלך של יום אחד שיעלוס
 ויאכלוס שס כדי לעטר
. ( א ־ ה ל ו  שוקי ירושלים ו
 במזרח לוד. בין לוד
 לירושלים, שהרי ירושלים
 למזרחה של לול היא ושם:.

 היו נכונים שלשת ימים בלא למ״ד של לשלשת ימים הייתי מוכיח שפיר דכי היכי דצדך להתיר חשמיש צדך נמי להחיר החרס ומדלא
 כתיב הכי שמע מינה גבי תשמיש צדך להתיר משום דכתיב אל תגשו אל אשה וגו׳ דמשמע עולמית כי היכי דאסר להם קודם מתן תורה

:  שלשח ימים אבל חרמות שמשימין לזמן מכי עבר הזמן ממילא עבר ואין צדך היתר: ןועי׳ מוספות סנהלרין >ט: ל״ה לכל לברן
 ובקש



 מסורת הש״ס

 א) ןר״ה לא:), ב) [יבמות
 כב.], ג) עירובי! לט.,
) [לעיל ל:ן, ה) [עי׳  ו
 רש״ש], ו) בס״א: עד אחר
 שהוקם המשכן בעשרים,
 י) נלעיל ע״אז, ח) נשם],
 ט) [וע׳׳ע מוס׳ ר״ה לא:
 ד״ה ובקש ומיס׳ מגילה י.
 ד״ה דכ״ע ומיס׳ שבועות
 טז. ד׳׳ה דכ״ע וחוס׳ חגיגה
 ג: דייה עמו!], י) [צ״ל אלא
 כשנסחלקה], כ) ס׳׳א יש
 ליישב פר״ח דגריס אם לא
 גאו כו׳ ור״ל אס לא באו כלל
 גיוס שלשים ודקשיא לן א׳׳כ
 היה שגי ימיס מספק ה״פ

 מי לא מודה כוי,

 מוסף רש״י
 ובקש להפקירו
 לעניים. שישאו שס פירות
 ויאכלוס שם, שהיה עליו
 טורח להעלותן (ר׳׳ה לא•).
 והתירוהו. לסדוח!
 ולהעלות הדמיס, דכיון
 דחרנה ירושלים לא חשו לה
 חכמים לעטרה מעחה
. הלבתא כותיה ש ש ) 
 דרב בהני תלת. שאמר
 לעני! ביצה זי משבח ליו״ט,
 ולקמיה בשני ימים טובים
 של גליוח נחלק להקל,
 והשלישי בשני ימיס של
 ראש השנה נחלק להחמיר

. , : ל ז  (לעי

 ה: ביצה פרק ראשון ביצה
 להפקירו לעטים. שילקטוהו הם דעלוהו לירושלים ויאכלוהו שם. שהיה
 עליו טורח להעלות שם הפירומ: כבר נמגו עליך חבריך וההירוהו.
 לפלותו ולהעלות למיו. ואע״ג ללאחר חורק הוה קסכרי קלושה
 ראשונה קלשה לשעתה וקלשה לעתיל לבא וצריך להעלות הפילות
 או הלמים: טעמא ממנו הא לא
 נמנו לא. ואע״ג לממילא ליתא
 לתקנתא קמייתא להא כלי לעטר
 שוקי ירושלים הוא להוה וכיון לחרבה
 מה לנו לעטרה לצורך הנכרים ואפילו
 הכי צריך מנין: מאי ואומר. כלומר
 כיצד אנו למלין מן המקרא הראשון
 ולמה נאמרו שנים: ה״ק. כך למל
 מן הלאשון מכלי כתיב היו נכונים
 לשלשת ימים אל תנשו אל אשה
 וממילא אישתרו בתשמיש לאחר שלשה
 ימים שקבלו את התורה למה ליה
 למהלר ולמיתן להו רשות לשוב
 לאהליהס להיינו תשמיש: ש״מ.
 הואיל וקולשא כריך הוא אסר בעי
 למשרייה הוא גופיה בהליא וה״ה
 לכל לבר שבמנין: וכי הימא. כלומר
 וקרא לבמשוך היובל ליליף תנא
 מיניה להכי הלר ביה רליף מהתם
 להכי קאמר לך וכי תימא להאי שובו
 לכם לאו למשרי תשמיש להא ממילא
 משתרי אלא לצורתן לשוב במצוח
 המלך על כרחן שלא לגרוע עונת
 נשוחיהן: ה״ש. מהכא במשוך היובל
 שימשוך בהסתלק שכינה מן ההר
 ויאריך התוקע את קולו כמנהג
 התוקע באחרונה. לשון אחר במשוך
 היובל שימשוך התוקע מלתקוע והכי
 מפרש לה במכילתא במשוך היובל
 בפסוק היובל: מכדי כסיב. בלוחות
 האחרונוח ואיש לא יעלה עמך וגו׳
 (שמות לל) מסיפיה לקרא יליף אל
 מול ההר ההוא כל זמן שהוא בהוייח
 קלושחו שהשכינה עליו אסור אבל
 נסחלקה שכינה מותר שמעינן ממילא
 למה ליה לאלכורי שריותא בהליא
 בלוחות הראשונות ולמימר נסתלקה
 שכינה המה יעלו והלא לא נסתלקה
 שכינה ממנו מיום מתן תורה על
 אחל בחלש שהוקם המשכן ועלה
 בעשרים י) באייר שנעלה הענן והיה
 לו ללמול היתר כשמסחלק מאל מול
 ההר ההוא. ובמסכת תענית (לף כא:)
 נמי מההוא קרא ילפינן לתניא רבי יוסי אומר לא מקומו של אלם
 מכבדו אלא הוא מכבל מקומו שכל זמן שהשכינה היתה בהר אמרה
 תורה גס הצאן והבקר אל ירעו וגוי נסתלקה שטנה אמרה תורה
 במשוך היובל המה יעלו בהר. הלכך למה ליה לכתוב בהליא המה
 יעלו ולא אישתרי ממילא מלוקיא לההר ההוא ש״מ צריך מנין אחר
 להתירו בר: הנ׳ מיל• בדאורייהא. באיסור שיצא מסי הגבורה
 הוצרכנו לשמוע היתר מפיו אבל במנין דרבנן לא בעינן שריותא
 בהדיא אלא מכללא: ח״ש כרם רבעי. דהא דהוצרך להעלות פירות
 עצמן במהלך יוסי) דרבנן הוא וקא בעי מנין ואע׳׳ג דאיכא למשרייה
 מכלל: וכ״ה ביצה מד וכוי. השתא הדר רב יוסף לאסוקי מלתא
 דאמריז) אף מתקנת רבן יוחנן בן זכאי ואילך ביצה אסורה: ביצה
 במנין מי הואי. כלום הוזכרה במנין הראשון לאוסרה: מהרה יבנה ביה
 המקיש. וחחזור חקנה ראשונה שלא לקבל עדוח אלא עד המנחה:
 מסורה לביד. אין נזקקין להם אלא ב״ד והס יודעין טעמו של דבר
 ולא יטעו: לכל מסורה. ליל הכל היא באה ואין הכל באין לישאל
 וסומכין על מנהגן: מי לא מודה כוי. אע״ג לחקן לקבל עלוח החלש
 כל היום להיות מונין למועלות מן הראשון ואפילו באו עלים לאחר
 המנחה אבל מלעשות י״ט שני לא נעקרה תקנה ראשונה ממקומה:

 אמר

 ובקש להפקירו לעניים אמרו לו תלמידיו
מאן (  רבי כבר נמנו עליך הבדיד והתירוהו א
 חבריך רבן יוהנן בן זכאי טעמא תמנו הא
 לא נמנו לא מאי ואומר ה״ק מכדי כתיב
 1היו נכונים לשלשת ימיים אל תגשו אל

לך אמור להם שובו לכם לאהליכם  אשה 2
 למה לי שמע מינה כל דבר שבמנין צריך
 מנין אחר להתירו וכי תימא למצות עונה
 הוא דאתא ת״ש 3במשיך היובל המה יעלו
 בהר מכדי כתיב 4גם הצאן והבקר אל ירעו
 אל מול ההר ההוא במשייר היובל למה לי
 שמע מינה דבר שבמנין צריך מנין אחר
 להתירו וכי תימא הני מילי בדאורייתא אבל
 בדרבנן לא ת״ש כרם רבעי והא כרם רבעי
 דרבנן וקאמרי ליה כבר נמנו עליך חבריך
 והתירוהו וכי תימא ביצה נמי אמנו עלה
 רבן יוחנן בן זכאי ושריוה כי אמנו אעדות
 אביצה לא אמנו א״ל אבי״ אטו ביצה במנין
 מי הואי ביצה בעדות תליא מלתא אתםר
 עדות אתםר ביצה אשתרי עדות אשתרי
 ביצה רב אדא ורב שלמן תרוייהו מבי
 כלוחית אמרי אף מתקנת רבן יוחנן בן זכאי
 ואילך ביצה אםורה מ״ט מהרה יבנה בית
 המקדש ויאמרו אשתקד מי לא אכלנו ביצה
 ביום טוב שני השתא נמ־ ניכול ולא ידעי
 דאשתקד שתי קדושות הן והשתא קדושה
 אחת היא אי הכי עדות נמי לא נקבל מ״ט
 מהרה יבנה בית המקדש ויאמרו אשתקד מי
 לא קבלנו עדות החדש כל היום כולו השתא
 נמי נקבל הכי השתא התם 3*עדות מסורה
 לב״ד ביצה לכל מםורה רבא אמר אף מתקנת
 רבן יוחנן בן זכאי ואי־לך ביצה אסורה מי לא
 מודה רבן יוחנן בן זכאי שאם באו עדים מן
 המנחה ולמעלה ג<שנוהגין אותו היום קדש
 ולמחר קדש ואמר רבא ייהלכתא כותיה
 לחומרא

 אמר

 ובקש ר׳ אליעזר להפקידו לעניים. וא״ת אי קסבר קלושה
 ראשונה קלשה לשעתה ולא קלשה לעתיל לבא א״כ מה
 הרויחו עניים בזה הא היו צריטן לסלותו קולם אכילה שהרי לא
 היה חומה לירושלים ולא היו יכולין לאכלו בשום מקום רק לפלוחו

 קולס אכילה וי״ל לפרש״י ניחא לפי׳
 קלושה ראשונה אליבא לרבי אליעזר
 קלשה לעחיל לבא א״כ יכולין העניים
 להביא פירוח לירושלים ולאכלן שם
 בלא פלייה אי נמי אפילו ס״ל לא
 קלשה לעחיל לבא מ״מ היו מרויחין
 העניים להא הקלש שוה מנה שחללו
 על שוה פרוטה מחולל ואפילו לבחחילה
: (  בזמן הזה כלאי׳ בערכין >לף כמ.ט)
 מכדי כתיב גם הצאן והבקר אל
 ירעו וגוי. פירוש מכלי
 כחיב אל מול ההר ההוא למשמע כל
 זמן שהוא בהריחו בקלושה ששכינה
 שרויה עליו לוקא אסור אבל נסתלקה
 שטנה מותל וא״ב במשוך היובל למה
 לי וא״ת והא אל מול ההר ההוא
 בלוחות אחרונות כתיב ובמשוך היובל
 נאמר קולם לכן בלוחוח הראשונות
 ואי לא במשוך היובל לא שמעינן
 שריוחא בלוחוח הראשונוח ופירש
 בקונטרס שלא נסחלקה שטנה ממנו
 מיום מתן חורה על יום שהוקם
 המשכן ועל בעשרים באייר בשנה
 השנית שנעלה הענן וא״כ שריותא
 לבמשוך היובל לא הוי על שנה שניה
 ואז נאמר כבר אל מול ההר ההוא
 למשמע מינה שריותא כלפי׳ כך
 שיטת הקונטרס ולוחק הוא להא
 במשוך היובל משמע שגם בז ביום
 למחן חורה הוחרו לעלות כשימשוך
 היובל שלא היו קולות רק בלוחות
 הראשונות פסיון וא״כ ליכא למימר
 שריותא לבמשוך היובל לא היה על
 השנה שניה ועול טון למההוא
 משתמע היתל בהליא כלפרי׳ א״כ
 אין צריך מנין אחר להתירו מילי
 להוה אחרמות לאחר הזמן כלפרישיח
 לעיל לכן נראה לי ה״פ ת״ש במשוך
 היובל וכו׳ למה לי והלא בלאו הכי
 יש להתיר מסברא להא לא אסר
 להם לעלות אלא משום שכינה וא״כ
 ממילא משתריין כשנסתלקה השטנה
 והא לקאמר מכלי כד זהו שלא תאמר

 לבמשוך היובל אתי למשרי כשיפסקו הקולות אע״פ שלא נסתלקה
 שכינה עליין והאי התירא לא הוה שמעינן ממילא מסברא והשתא
 לא תפשוט מילי הא לא אפשר לומר למכלי כתיב גם הצאן והבקר
 אל ירעו בלוחות האחרונות אע״פ שלא היה שס קולות ומסתמא ה״ה
 נמי בלברוח הראשונופ שנאסרו כל זמן ששכינה בהר אפילו כשיססקו
 הקולות כמו באחרונות א״כ במשוך היובל לא בא להתיר (אלא)
 כשיססקו הקולות ')(שנסתלקה) שכינה והאי התירא שמעינן ממילא

 מסברא אלא שמע מינה שצריך מנין אחר להתירו:
 מי לא טוהה רבן יוחנן בן זכאי כו׳ ההיום קהש ולמהר קדש. וא״ח
 והא הוא עצמו תקן לקבל עדות החדש כל היוס ופי׳ הקונטרס
 הני מילי לענין שמונין המועדופ מיום הראשון ואפילו באו לאחר
 המנחה אבל מלעשות יום שני קדש לא נעקרה תקנה ראשונה
 ממקומה וקשה דמנין ליה הך סברא דתקינו לענין מועדות לחוד
 הא לענין יוס טוב הוי יום שני נמי קדוש וא״כ תהא הביצה אסורה
 ואימא טון שהתקין שיהו מקבלין כל היום א״כ כשהיו עושין שני
 ימים הם מספק ושתי קדושות כינהו וביצה מותרת לכך נראה
 כפירוש ר״ח דגרס מי לא מודה שאס לא באו כו׳ ומ״מ קשה דטון
 שלא באו א״כ היו שני ימים מספק וא״כ שתי קדושות נינהו וביצה
 מותרפ וי״ל לה״פ שאס לא באו עלים על סמוך לחשכה ומיד

 דרב בהני תלת בין לקולא בין
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ה ח ג מ ן ה ם מ י ד ו ע א  ב

ם ו י ו ה ת ו א א ה י ה ש ל ע מ ל  ו

ה נ , ה ש ה ר ק ח מ ל ש ו ד  ק

י נ י ש מ ] נ י ״ ב י ר א ל צ מ  ת

א נ ו ו י ג א י ה ם כ י ב ו ם ט י מ  י

. ת ח ה א ש ו ה ם ק י ה  כ

י ״ י א נ ו כ ל י פ א מ ש ״  ש

ה ״ ן ר י ש ו ת ע ו י ה ן ל י כ י ר  צ

א ב ר ר מ . א ם י מ י י נ  ש

ת ל י ת נ ה ב ב ר א כ ת כ ל  ה

, א ר מ ו ח ן ל י א ב ל ו ק ן ל י  ב

. ה ל ע מ ו ל ה ו נ ש ר י ר פ כ  כ

י לא ה מ ״ ׳ כאן ד ס י ת ׳ נ י  א) ע

׳ ל סי ו ע ש ק ה ה ש ה מ ד ו  מ

ו כזה. נ י ב  ר

 החשיך ולא היה שהות ביום כדי לקבל עלותס ומ״מ היו יכולין לעשות מעט מלאכה ולא היו עושין אלמא לקלושה אחת נינהו והא
 לאמר החקינו שיהו מקבלין עלוחן כל היום היינו היכא לבאו עלים ביום או קולס המנחה או לאחל מיד והשחא דאחיח להט אין למחוק
 גלסת הספדם אם באו עלים וכו׳ כלפי׳ ומ״מ יש ליישב ><פרש״י ולקשיא לך מנא ליה הך סבלא ה״פ מי לא מולה רבן יוחנן בן זכאי

 וכו׳ כגון קולס חורבן להוי קלושה אחח ואס כן גס לאחר חורבן נמי כשהיו עושין שני ימים במו קולס חורבן הם קלושה אחת:
 מימוח



 ן עין משפט
• נר מצוה  ביצה פרק ראשון ביצה 1

 לח א מיי׳ פ״א מהלכות
 י״ט הלכה כג שמג
 לאוץ עה טוש״ע א׳׳ח סי׳
 חצו סעיף נ וסי׳ תקכו

 סעיף א:
ט ב מיי׳ שס מוש״ע שס  ל

 סי׳ תקכו סעיף ל:
 D ג ד מיי׳ שס טוש״ע

 שס סעי׳ א וסעיף ל:
א ה ו מיי׳ פ׳׳ו מהל׳  מ
 יו״ט הלכה יא יג
 [יפ׳׳ח מהלכות עירוגין
 הלכה טו] סמג לאוין עה
 טיש״ע א״ח סי׳ חק0

 סעיף כג:
כ ז מיי׳ פ״ה מהלכות  מ
 מא״ס הלכה טו
 טוש׳׳ע י״ל סי׳ יג סעיף ג

 [וסי' עט סעיף ג]:

 רבינו חננאל
ת מ ג ד ״ ע  ולגבי מת א
י ה ת ש י א א ל י ד נ ט ש ״ ו י  ב

, ה י ן ל נ י ה ש א מ , ל ל ל  כ

א ו ה י ה ש ב א ר ל כ ׳ ׳ י י ק  ד

י נ ט ש ״ ו ר י מ א , ד א ר ת  כ

ה ו י ו ו ל ש ו ח ת כ י מ ב ג  ל

י נ ט ש ״ ו י ו ב ל י פ א , ו ן נ ב  ר

א נ י ב ר ר מ . א ה ׳ ׳ ל ר  ש

. י ר ב א ח כ י א א ד נ ד י א ה  ו

ן ו י ל כ א ר ש י ם ל י ר מ ו א  ש

ת מ ם ה י ר ב ו ם ק ת א  ש

ו נ ל ת ש מ ו ה ר כ ק ם ת כ ל  ש

ן נ י ש י י , ח ם כ ל ט ש ״ ו י  ב

י א ה . ו ר ח מ ן ל נ י ה ש מ  ו

ך ל י א א ו ר ז ת ע ו מ י ר מ מ א  ד

, ר ב ו ע ל מ ו ל ו א נ י צ א מ  ל

ל ל כ ה מ נ י ן מ נ י ע מ  ש

, ו ה ו ר ב י א ע ר ז ח ע ו מ י ב  ד

ר מ א נ , ש י ל י י מ ג ה נ  מ

ל כ י ו ע י ב ש ש ה ד ח ע ה ג י  ו

י ב ג ל . ו ן א) ה י ר ע ל ב א ר ש  י

ח י נ  עירובי תבשילין. מ
, ן ו ש א ר ט ה ״ ו י ם מ ד  א

ת ו כ ו ו ס ח א ס ל פ ח  ש

, ת ם ש י ב ש ש י ו ש י מ  ח

ם ו י ו ב ב ו ר י ח ע י נ  מ

ם ו י ם ח ר א מ ו א , ו י ש י מ  ח

א ו ל ה ו ר ח ח , מ ט ״ ו  י

א ל ת ב ב ש ל ל ש ב ר ל ת ו מ  ו

י ש ם ש ו ם י א , ו ם ו ר י  ע

ם ו י , ח ט ״ ו א י ו ) ה ן ו ג כ ) 

ב ר ע י מ נ י ר ה , ו ט ״ ו י א ע ו  ה

י ב י ב ל י י מ ג ה . ו ט ״ ו י ע  מ

ל ב , א ת ו י ו ל ל ג ט ש ״ ו  י

. א ה ל ״ ל ר ט ש ״ ו ׳ י ב  כ

ב ׳ט, ר ׳ ו  אפרוח שגולד בי
ל ב , א א ו ה ה צ ק ו י מ ר כ ס  א

, ר ת ו ט מ ״ ו י ד ב ל ו נ ל ש ג  ע

ל ו מ ת א ן מ כ ו ה מ י ה  ש

ה ר פ ה , ש ו מ ב א ל ג  ע

ד ב ל ב . ו א י ת ה נ כ ו  מ

, ו י ש ד ו ח ו ל ל כ ע ש ו ד י  ב

ר ו ס , א ע ו ד ו י נ י ם א א  ו

ו ל י פ א , ו ם י מ ה י נ ו מ ד ש  ע

ק ר פ ש ב ר ו פ מ . ו ם י ל ו ח  ל

. ת ם ׳ ש ס מ ר ב ז ע י ל ׳ א  ר

ט ף י ה ז ״ ׳ ר ס ו כ ח ט י ׳ ה י  א) ע

. ש ״ א ע ר ז ת ע ו מ י ה מ ״ נ ל ״  ע

 מימות עזרא ואילך לא מצינו אלול מעובר. וא״ת והאמרינן
 בערובין (לף לט. ושם) דרבי יוסי אוסר הביצה שגולדה
 ןבראשון ביוסן השני וא״כ היכי פליגי נהרדעי אר׳ יוסי שהוא מגא
 י״ל דלרבי יוסי אסור אי אחרמי ונהרדעי אמד דלא אחרמי:
 יום טוב שני לגבי מת כחול שויוה
 רבנן אפילו למינו ליה גלימא
 ואסילו למיגז ליה אסא. וחימה
 דבמועד קטן >לף ח: ושם) אמדנן אין
 חופדן כוטן במועד והנא משמע
 דאין זו מלאכה וי״ל כפי׳ ר״ח דפירש
 שהיו רגילין לחפור הרבה ביחד כדי
 שיהיו מזומנומ כשיבאו ממים ועל זה
 קאמר דאין חופדן במועד לצורך
 אחר המועד: והאידנא דאיכא
 חברי חיישינן. פרש״י שכופין לישראל
 לעשוח מלאכה וכשהוא י״ט מניחין
 אותם ואס היו רואין שיקברו מחיהס
 יכופו אותם לעשות מלאכה והשתא
 בזמן הזה שאין חברי מותר ואין לומר
 שצריך מנין אחר להתירו דכיון דזה
 הטעם משוס חששא ועברה החששא
 עבר הטעם וה״נ אמרינן גבי מים
 מגולין דאסורין שמא נחש שתה מהן
 ועכשיו שאין נחשים מצרין בינינו אנו
 שותין מהן אפילו לכתחילה אע״פ
 שהוא דבר שבמנין ומ״מ ר׳׳ת היה
 אוסר ומעשה היה במלאו״ן שמת אדם
 אחד בי״ט שני ורצו להתעסק בו
 לקברו וגער בהן ר״ח ושלח להס בני
 בשכר אינן בני תורה ואתם בני
 תורה כדאיתא בשבת(לף קלט: ושם) שלא
 לקבור מת בי״ט שני משוס דלאו
 בני חורה נינהו ואחי לזלזולי ביה
 אבל הר״י אמר דאין זה דמיון דהא
 לענין הרבה דברים אשבחנא דאינן
 בני תורה כדאי׳ ביבמוח >לף מי. ושם)
 חזנהו דקא אכלי תורמוס דשלקי
 נכדם ואסר להם ופרכינן והא נאכל
 כמו שהוא חי וכל שהוא נאכל כמו
 שהוא חי אין בו משום בשולי נכרים
 ומשני שלא היו בני תורה ואנו אין אנו
 חוששין בדבר זה דקיימא לן דכל
 שהוא נאכל כמו שהוא חי אין בו
 משוס בשולי נכרים והר״ר יחיאל
 אומר דלא דמי דשאני הכא
 דבצנעה הוא אוכל בביתו ולא אוושא מלתא אבל לקבור מתים
 בפרהסיא אוושא מלתא ואין נכון להתיר ועוד אמר רבינו תם דבזמן
 הזה נמי יש יהודים שהן משועבדים למלכות לעשות מלאכה כגון
 לקבל המס ולהתעסק בצרטהם הלכך אס יראו שיתעסקו לעשות

 מלאכה במת יכופו אותם לעשות מלאכה למלכוח:
 אפרוח שנולד בי״ט וכוי. נראה לומר דאתרמי שנפתחו עיניו
 היום דאי לא נפחחו עיניו קי״ל דאפילו בחול אסור:
 הואיל ומתיר עצמו בשהיטה. פירש רש״י מתיר עצמו בלידחו
 להיוח נשחט אבל קודם לידתו היה אסור וטון דאתקן
 לשחיטה אתקן נמי לענין מוקצה ותימה למה להו לשמואל ור׳ יוחנן
 הך טעמא תיפוק ליה משוס דליח להו מוקצה כדאמרינן פרק מי
 שהחשיך (שבת לף קנו:< דשמואל העירי ור׳ יוחנן כר׳ שמעון סבירא
 להו וי״ל דהכא קאמר טעמא אפילו לרבי יהודה דאית ליה מוקצה
 שד מהאי טעמא ולכך צריך האי טעמא אי נמי איצטדך אפילו

מת ביום טוב ראשון יתעסקו  א<אמר רבא א

מת ביו״ט שני יתעסקו בו  בו עממים (# ב
 ישראל ואפילו בשני ימים טובים של ר״ה
 מה שאין כן בביצה נהרדעי אמרי אף בביצה
 דמה דעתיך דלמא מעברי ליה לאלול הא
 אמר רב חיננא בר כהנא אמר רב כ< מימות
 עזרא ואילך לא מצינו אלול מעובר אמר
 מר זוטרא לא אמרן אלא דאשתהי אבל לא
 אשתהי משהינן ליה רב אשי אמר גאע״ג
 דלא אשתהי נמי לא משהינן ליה מ״ט יום
 טוב שני לגבי מת כחול שויוה רבנן יאפילו
 ג<למיגז ליה גלימא ולמיגז ליה אםא אמר

 רבינא והאידנא דאיכא חברי חיישינן רבינא
 הוה יתיב קמיה דרב י<(אםי) בשני ימים
 טובים של ראש השנה חזייה דהוה עציב
 אמר ליה אמאי עציב מר א״ל דלא אותיבי
 עירובי תבשילין אמר ליה ולותיב מר
 האידנא מי לא ה<אמר רבא המניח אדם עירובי
 תבשילין מיו״ט לחבירו ומתנה אמר ליה יאימר
 דאמר רבא בשני ימים טובים של גליות
 בשני ימים טובים של ראש השנה מי אמר
 והא ייאמרי נהרדעי אף ביצה מותרת אמר
 ליה רב מרדכי בפירוש אמר לי מר דלא
 םבר להא דנהרדעי אתמר 8אפרוח שנולד
 ביום טוב רב אמר אסור ושמואל ואיתימא
 ר׳ יוחנן אמר מותר רב אמר אסור מוקצה
 הוא ושמואל ואיתימא ר׳ יוחנן אמר מותר
 הואיל ומתיר עצמו בשחיטה אמרי ליה רב
 כהנא ורב אסי לרב וכי מה בין זה לעגל
 שנולד ביום טוב אמר להו הואיל ומוכן אגב
 אמו בשחיטה ומה בין זה ילעגל שנולד מן
 הטרפה 8שתיק רב אמר רבה ואיתימא רב
 יוסף מ״ט ״שתיק רב לימא להו הואיל
 ומוכן אגב אמו לכלבים אמר ליה אביי

 השתא

 אמר רבא מה בי״ע ראשון כוי. מת המוטל לקבור אס י״ט ראשון
 הוא וכו׳: משא״כ בביצה. לענין ביצה לא הקלו בי״ט שני דראש
 השנה להשוות לשל גליות לאילו ר״ה נולדה בזה אסורה בזה: אןי
 בביצה. נולדה בזה מומרת בזה: דמאי דעהיך. לאסרה בשני

 לרחוקים מב״ד: דילמא מעפרי ליה
 לאלול. כתקנה הראשונה למנוח מיום
 שני ולעשות שני ימים כגון שלא באו
 עד יום שלשים ואחד״): מימוה עזרא
 ואילך וכוי. ואע״פ שחקנו לא אירע
 שבאו עדים מן המנחה ולמעלה חוץ
 מאותה הפעם ועדיין לא נתקנה. האי
 מקט מימות עזרא משום דבימיו
 עברוהו דכתיב בעזרא (נחמיה ח)
 וביום השני ובראש השנה משתעי:
 לא אמרן. דיתעסקו בו ישראל: אלא
 דאשההי. ומחירא שלא יסריח:
 אסא. הדס היו מניחין על מטת מת
 לכבודו: דאיכא חברי. אומה רשעה
 שהיו בימי פרסיים וכופין את ישראל
 לעשות מלאבחן ובי״ט היו נדחין מהן
 ע״י שאומרים להם י״ט הוא ואס
 יראו אוחס מקבדן מתיהם יכוסו
 אותם למלאכה. והאי גלימא דאמדנן
 לעיל אינו צורך המת שהרי יש לו
 חכדטן אחדס כל צרכו שאם צדך
 לו מאי אפילו דקאמר הא אמדנן
 בי״ט שני יחעסקו בו ישראל ועסק זה
 חציבח קברו וחחוך חכדטן הלכך על
 כרחך בגלימא שאינו צדך לו מייד
 דומיא דאסא דשד למגזייה וקמ״ל
 דאע״ג דטרחא דלא צריך הוא אלא
 משום כבודו עושין לו יותר מדאי
 מוחר לעשוח לו כיון דלגבי מח כחול
 שויוה רבנן: חזייה. רבינא לרב אשי
 דהוה עציב: ה״ג אמאי עציב מר:
 אייל דלא אותיבי מרובי הבשילין. לא
 הושבתי כלומר לא הכנתי לי ערובי
 תבשילין לאפות ולבשל מי״ט לשבת
) עושה אדם :  דתנן לקמן (לף טי
 תבשיל מערב י״ט לשם ערוב:
 האידנא. בי״ט ראשון והוא חמישי
 בשבת ועל תנאי הוא אומר אם היום
 הוא חול ולמחר קדש יהא ערוב ואס
 היום קדש ולמחר חול איני צדך לכך:
 מי אמר. והרי הם טוס ארוך ושניהם

 קדש: א״ל רב מרדכי. לרבינא מנהרדעי לא תופביה למר בפירוש
 שמיע לי מיניה דלא סבר לדנהרדעי. רב מרדכי תלמידו של רב אשי
 היה כדאמדנן בסוטה (דף מו:< גבי לרה לרבו עד פרסה רב מרדכי
 אלרה לרב אשי כוי: הואיל ומתיר עצמו. בלידתו להיות נשחט
 מה שלא היה לפני לידתו אף מוקצה החיר את עצמו בלידחו דמגו
 דאתקן להא אתקן להא: לעגל שנולד בי״ע. דתניא לקמן שמותר בו
 ביום לדברי הכל: מוכן אגב אמו. בעודו בחוך מעיה אס נשחטה
 האס היה נאכל: הערפה. בנה אסור אם נמצא בתוכה א! לעובר ירך
 אמו הוא הואיל ובשחיטת אמו אתה בא לאכלו וכי נולל בי״ט מן
 הטרפה ליכא למימר הואיל ומובן אגב אמו ואפ״ה בשחיטח עצמו
 מוחר לשחטו ולאכלו ללא אשכחן מאן לאסיר: לכלבים. לבין
 השמשוח היחה אמו עומלח לכך אבל אפרוח שבקליפה אינו
 עומל לאטלח כלבים ואף לא היה ראוי הלכך נולל הוא:

 מוכן

 מסורת הש״ס

 א) לקמן כנ. שנת קלט:,
 5) לקמן כנ: ר״ה יט: לנ.,
 ג) [למיגר פי׳ לחתוך וי״א
 לחפור. ערוך], ד) [אשי כצ׳׳ל
 וכ״ה נד״ף והרא׳׳ש],
 ה) לקמן יז., ו) [לקמןכנ:],
 1) ןעי׳ תוסס׳ ב׳׳נ סנ. ר״ה
 ומולה], ח) [עי׳ מהרש״א],

 הגהות הבי׳ח
 (א) נטי עממיס ביו״ט שני

 כצ׳יל ותיבח מח נמחק:

 גליון הש״ם
 גט׳ אפרוח שנולד כיו״ט.
 עי׳ תוי״ט פרק ד׳ משנה
 נ׳ דעדיוח: שם שתק רכ.
 וכן לקמן דף לז ע״ג סוכה

 דף ז ע״א וש״נ:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] רש"־ ד״ה הטרפה וכו׳
 דעונר ירך אמו הוא. נ״ב
 ר׳׳ל לענין וה הד עוכר ירך
 אמו דלא ניחר בשחיטת
 אמו דטרפה היא אבל
 בנולד מן הטרסה אדרבה
 לאו ירך אמו הוא ומותר
 בשחיטת עצמו כלקיי״ל
 בי״ל ס״ס עי׳ט וכמ״ש
 תוס׳ סנהלרין לף פ ע״ב
 ל׳׳ה עובר וכו׳ יעוש״ה
 ודו״ק: כ] תום׳ ל״ה
 הואיל וכו׳ והכי מוכח
 בשבח. נ׳׳ב לף מה ע״נ
 בשוס׳ ל׳׳ה אימ ביה ביצת

 אפרוח יעוש״ה:

 מוםף רש״י
. ן  מת ביום טוב ראשו
 מת שנשחהא, כגון שמח
 בשבת ולמחר היה יי״ט
 1שבת קלט•). מה שאין
 כן בביצה. לאין ר״ה שוה
 לימיס טוביס של גליות,
 לאילו ר״ה חמיר יו״ט שני
 ליליה ונוללה נזה אסורה
 גזה !שם) לקדושה אחת הן
 ולא הקלו גיו״ט שני של
 ר״ה אצא לענין מח גלגל
 (לקמ1 כב:). מניח אדם
ו״ט  עירובי תבשילין מי
 לחברו ומתנה. אס נזכר
 ניו׳׳ט ראשון וחלו שני ימיס
 טוגיס חמישי וערב שבת,
 ומתנה אס היוס חול ומחר
 קרש עירוגי עירוג, ואס
 חילוף איני צריך לערב

 למבשילין (לקמן יז.}.

: וכי מה בין זה לעגל (  לרבי שמעון ללית ליה מוקצה למולה בהאי מוקצה להכא להוי כגרוגרוח וצמוקין כ] והכי מוכח בשבת (לף מה:
 שנולד מן הטרסה. להתס לא מצי למימר הואיל ומוכן אגב אמו להא אמו טרפה והוא מותר ותימה והא מוכן הוא לאמרינן בחולין
 (לף פה.) לבן פקועה ניתר בארבעה סימנין בשחיטת אמו או בליליה ואם כן יכול להושיט ילו במעי אמו וישחטנו ויהיה מוכן כהאי
 גוונא וי״ל לקאמר גמרא אליבא לרבי אושעיא לקמנעיא ליה החס בחולין (לף על.) אס ניתר בן פקועה בארבעה סימנין אי נמי י״ל
 הואיל ולכחחילה אין לו לשחטו כי האי גוונא שאינו יכול לראוח מילי להוה אשוחט בלילה (שס לף יג:) לאסור לכתחילה לא מיקד מוכן ועול
 יש לומל להחס מייד לאירע שכלו לו חלשיו והכא מייד בלא כלו לו חלשיו על היום וא״כ לא הוי מוכן היום הואיל ובין השמשות לא הוה חזי:

 השתא



 מסורת הש״ם

 א) לעיל ב. לקמן 0 : חולי!
 יל. שגת קנו: פסחים נו:,
 ג) 1שס], ג) שנת קלו. חולין
 נא:, ד) ןמוספחא ס״א],
 ה) [לעיל ו) חולין סל.,
 ו) [לעילג:],ת)ס״א מוקצה
 הבאה לנכי, נו) נס״א טסף:
 אלא גשר, י) [לקמן ו. ן,
 ג) ולעיל ג.], ל) דהיינו
 שקליפחה קשה, מ) גמורות
 שאינם מעורות, נ) עיין

 גרש״ל ורש״א,

 תורה אור השלם
 1 . כיל הולך על גחון וכל
 הולך על ארבע עד כל
 מרבה רגלים לכל
 השרץ השךץ על הארץ
 לא תאכלום כי שקץ
 הם: ויקרא יא מב

 הגהות הב״ח
 (6) רש״• ד״ה מוכן וכר
 מוקצה לגבי כלכיס כצ״ל
 ותינח בהא נמחק:
 (ג) תום׳ ד׳ה השחא וכו׳
 מוכן לכלבים לתנן

 מחשכי!:

 גליון הש״ם
 תום׳ דייה ביצים וכוי
 מפני שהיא גדילה
 באיסור. עיי שיטה
 מקובצת נ״ק מו ע״א ל״ה

 מ״ט:

 מוסף רש׳׳י
 מחתכין את הדלועין.
 התלושין, ומיהי סתמן לאו
 למאכל נהמה קיימי אלא
 לאדם ;שבת קנו.) ולא
 אמרינן מוקצין הן לכהמה
 דמאכל אדם הן ;שם קנה:)
 וצא אמדנן טירחא דלאו
ל ב.). ואת לעי  צורך הוא (
 הנבלה לפני הכלבים.
 שנתנבלה היום ובין
 השמשות היתה עומדת
 לאדס ואפילו הכי מחתכין
 ישבת ק1וי< ואע״פ
 שגתנבלה בשבת, לבין
 השמשות לא היתה עומדח
 לאכילת כלבים, אפילו הכי
 שרי, דלית לן מוקצה נשבח
. לפי שאינה ( ל נ.  (לעי
 מן המוכן. אחמול
 כשקדש היום לא היחה
 עומדמ למאכל כלבים
. עגל שנולד ! ד ! י  !חולי
 ביום טוב מותר. ואינו
 מוקצה שהרי בין השמשוח
 נמי היה מוכן אגב אמו
 (שבת קלו וכעי״ז חולי[

 קנ.:.

 ו: ביצה פרק ראשון ביצה
 מוכן לאדם לא הוי מוכן לכלבים. למאן לאית ליה מוקצה להא נחנבלה
 בשבח לד יהולה אתמול בין השמשוח היחה עומלח לאלם וקא חשיב
 ליה מוקצה״) (א) בהא לגבי כלבים: אכל מידי דחוי ליה. ועובר
 שבמעי טרפה ראוי לו לכשיולל הלכך מאחמול לעחיה עלויה אס
 יולל יאכלנו: לפי שלא נהפהחו עמיו.
 ואחרבי לאסורא מכל השרץ השורץ
 על הארץ כללקמן: עם יליאהה
 נגמרה. כשיצאה נגמרה ברייתה
 אבל מקמי הכי לא חשיבא ביצה
 גמורה ולקמיה מפרש ואזיל למאי
 הלכחא: לאכלה בחלב. להשחא הוה
 ביצה ולא בשר אבל הנמצאח במעי
 אמה אינה ביצה ט) ואסורה לאכלה
 בחלב: ביצים גמורות. ואפילו בלא
 קליפה לבנה אלא שהחלמון לבלו גמור
 ואע״פ שמעורה עליין בגילין שדא
 כללקמן מלפליג ר׳ יעקב עליה ואמרי)
 אם היו מעורות בגילין אסורות:
 בי״נן. וה״ק יצתה ולאי מבעול יוס
 מותר כי ולאי הוא לנגמרה בחול
 אבל לא יצתה לא נגמרה בחול ואסורה
 משוס הכנה לרבה: וכי הימא. אין
 הלכה כברייתא זו לאשמועינן בה מאי
 ללא אשמעינן במתני׳ ובשום משנה
 לא סתם לן רבי הכי ואם רבי לא שנה
 רבי חייא מניין לו: אלא הא דהניא
 כוי. הך ברייחא ללעיל מאן קתני
 לה: לא ביש שמאי ולא ב״ה. לא
 ב״ש למאי אדא במעי אמה אפילו
 נוללה בי״ט שריא ולא ב״ה לאפילו
 במעי אמן אסיד: ומגילה אפרוחים.
 ולענין לין מקח וממכר אתמר לאם
 נוללה נגמר בשולה וראויה לגלל
 ממנה אפרוחים אבל נמצאת במעי אמה
 אינה מגללח אפרוחים ואם פבעוהו
 למכור ביצים לגלל אפרוחים אס מכר
 אלו הוי מקח טעות ובטל מקח:

 לפחיא

 השתא מוכן לאדם לא הוי מוכן לכלבים
 דתנן א<מחתכין את הדלועין לפני הבהמה
 ואת הנבלה לפני הכלבים רבי יהודה אומר
 אם לא היתה נבלה מערב שבת אםורה לפי
 שאינה מן המוכן מוכן לכלבים הוי מוכן
 לאדם אמר ליה ב<אין מוכן לאדם לא הוי
 מוכן לכלבים דמאי דחזי׳ ליה לאיניש לא
 שדי ליה לכלבים מוכן לכלבים הוי מוכן
 לאדם דדעתיה דאיניש אכל מידי דחזי ליה
 תניא כותיה דרב תניא כותיה דשמואל
עגל  ואיתימא ר׳ יוחנן תניא כותיה דרב א
 שנולד ביו״ט מותר באפרוח שנולד ביום טוב
 אסור ומה הפרש בין זה לזה זה מוכן אגב
 אמו בשחיטה וזה אינו מוכן אגב אמו תניא
 כותיה דשמואל ואיתימא רבי יוחנן ג<ענל
 שנולד ביום טוב מותר ״ואפתח שנולד ביו״ט
 מותר מאי טעמא זה מוכן אגב אמו וזח
 מתיר עצמו בשחיטה תנו רבנן אפרוח
 שנולד ביום טוב אםור ה<רבי אליעזר בן יעקב
אף בחול אסור לפי שלא נתפתחו  אומר ג
 עיניו כמאן אזלא הא דתניאי׳ 1לכל השרץ
 השורץ על הארץ לרבות אפרוחים שלא
 נתפתחו עיניהם כמאן כר׳ אליעזר בן יעקב
 אמר רב הונא אמר רב ביצה עם יציאתה
 נגמרה מאי עם יציאתה נגמרה אילימא עם
 יציאתה נגמרה ומותרת לאכלה בחלב הא
 במעי אמה אםורה לאכלה בחלב והתניא
 י השוחט את התרנגולת ומצא בה ביצים
 גמורות מותרות לאכלן בחלב אלא עם

 יציאתה נגמרה ומותרת לאכלה ביום טוב הא במעי אמה אסורה לאכלח
 ביום טוב והא תניא י<ה השוחט את התרנגולת ומצא בה ביצים גמורות
 מותרות לאכלן ביום טוב: וכי תימא קמ״ל בברייתא מאי דלא אשמעינן
 במתניתין הא נמי תנינא ביצה שנולדה ביו״ט ב״ש אומרים תאכל וב״ה אומרים
 לא תאכל ועד כאן לא פליגי ב״ש וב״ה אלא בנולדה אבל במעי אמן דברי
 הכל שריין וכי תימא בית הלל אפילו במעי אמן נמי אסרי והאי דקתני נולדה
 להודיעך כחן דב״ש האפילו נולדה נמי שרו אלא חא דתניא חשוחט את
 התרנגולת ומצא בה ביצים גמורות מותרות לאכלן ביום טוב מני לא ב״ש ולא
 ב״ה אלא עם יציאתה נגמרת ומגדלת אפרוחים במעי אמה אינה מגדלת
 אפרוחים למאי נפקא מינח למקח וממכר כי ההוא דאמר להו ביעי

 דפחיא

0 לבהמה דתנן מחתכין וכו׳ ) ן כ ו  השתא מוכן לאדם לא הוי מ
 ר׳ יהוהה כו׳ לפי שאינו מוכן. ופימה היט הוי מוכן
 לאלם אלרבה לא הוי מוכן לאלם לבין השמשוח לא מצי שחיט לה
 לשמא הוא שבח והיכא מוכח מהכא למוכן לאלם לא הוי מוכן לכלבים

 על כן נראה להרר״י לגרס אס לא
 היתה נבלה מעיו״ט ולא נראה להא
 בהליא אמדנן לעיל לגבי שבת
 מתניא לקאמר ׳)גבי שבת לסתם לן
 תנא כר״ש וכו׳ ומייתי הך משנה
 וי״ל לשפיר מייד בשבת ומייתי מן
 היתור לאי לא אשמועינן כי אם גבי
 שבת לתני רבי יהולה אומר אס לא
 היתה נבלה מערב שבת אסורה ותו
 לא והייתי יולע לאסורה משוס
 מוקצה ואמאי היה צדך למיתני לסי
 שאינו מן המוכן אס אינו ענין לשבת
 להא שמעינן ליה תנהו ענין ליו״ט
 ואפילו הכי אסור ואע״ג להוה מוכן
 לאלם נין השמשות משום למוכן
 לאלם לא הר מוכן לכלבים ותימה
 הא לתנן בשבת (לף מב: ושם) אין
 נוחנין כלי חחת הנר בשבת לקבל
 בו שמן ואס נחנו מבעול יום מוחר
 ואין נאופין הימנו לפי שאינו מן המוכן
 והתם מאי לרשינן מן היתור ולא
 שייך לרבות י״ט וי״ל להתס נמי
 מרבי׳ מן היתור אע״ס שכבה הנר
 כבר אסור אחרי כן לפי שאינו מן
 המוכן והר״ר יעקב מקורביי״ל חירץ
 לשפיר מייד לוקא לענין שבת
 ואעפ״כ מוכח שפיר למוכן לאלם לא
 הוי מוכן לכלבים לאי ס״ל מוכן
 לאלם הר מוכן לכלבים א״כ בע״ש
 מבעול יוס אס היה מוכן לאלם היה
 כמו כן מוכן לכלבים לסי לבדו למוכן
 לאלם הוי מוכן לכלבים א״כ כשהחשיך
 וקדש היום אע״ג לנסחלקה הכנה
 לאלם שאינה ראויה לאלם עכשיו
 מ״מ היתה מוכנת לכלבים מבעול
 יום וטון שהיתה מוכנת להס ההכנה

 לא נסתלקה בקלוש היום:
 מוכן לכלבים הוי מובן לאהם
 ההעתיה האיניש אכל מידי
 ההוי ליה. וקשה דא״כ אפרוח נמי
 יהא מוחר שמוכן לכלבים וי״ל לבעינן
 מוכו ועומל וזה אינו עומל לכלבים:
 עגל שנולה בי״ט מותר. וחימה
 מ״מ הוי אסור משוס נולל
 כמו ביצה וי״ל להא לאמר לשייך
 למיסר נולל היינו לוקא בלבר מאכל
 לומיא לפירוח הנושדן ומשקין שזבו

 אבל בעלי חיים לא: ביצים גמורות מותרות לאכלן בחלב. וקשה להא אמדנן בעליות (פ״ה מ״א< ביצת נבילה כל ל<שכמוה נמכרח
 בשוק ב״ש מתידן וב״ה אוסרין והכא היכי מותר לאכלן בחלב וי״ל לטעמא משום לבשר עוף בחלב מלרבנן ואפילו ב״ה מולו וקשה
 לאמדנן בעירובין (לף סב: ושם) אפילו ביעתא בכותחא לא לשרי איניש במקום רביה מאי קמ״ל פשיטא והאיכא בסמוך ל׳ יעקב לאסר וי״ל
 לכ״ע מולו לביצים «) גמורות מותרות לאכלן בחלב וטעמא רב״ה לאסד ביצת נבלה היינו משוס לגזדנן אטו ביצת טרפה כלאמרינן בעליות
 ומולים בביצת טרסה שהיא אסורה s מפני שהיא גלילה באיסור: ניע״ע סוס׳ עירוני[ סב: ל״ה אפילו ובכתובות ש: ל׳׳ה אפילו ובב״ק מז. ל״ה מ״ט
 ובחולין נח. ל׳׳ה ושוי•: וכי תימא קא משמע לן בברייתא מאי הלא אשמעינן במשנה. פירש רש״י וגילה לנו רבי הואיל ולא סתם לן
 במשנה הכי להבדיתא משובשח לרבי לא שנאה ר׳ חייא מנין ליה ותימה אס כן מאי פדך הא נוללה אסורה לא בית שמאי ולא ב״ה
 ואמאי לחיק נפשיה לאוקומה אליבא לתנאי הואיל ומשובשת היא על כן צדך לפרש הכי וכי תימא קא משמע לן בברייתא מאי ללא אשמעינן
 במתניתין כלומר מאי ששייר במתני׳ קתני הברייתא לאי לא תנא אלא מתניתין הייתי אומר שמתירין בית שמאי לוקא כשנוללה אבל במעי
 אמה היו מוליס לאסור ׳)ופריך תנינא לאלרבה נוללה חמורה יותר מבמעי אמה ואחיא נמי כביח הלל וכו׳ לבמעי אמה לברי הכל

 שריא: מני לא כב״ש ולא כב״ה. ואינו יכול לפרש לקחני בבדיחא מה ששייר במחניחין להא ס״ל עכשיו שנוללה חמורה מבמעי אמה:
 ומצא

 עין משפט
 נר מצוה

 מג א מיי׳ פ״ג מהלכוח
 יו״ט הלכה א סמג
 לאדן עה טוש״ע א׳׳ח סי׳

 מצח סעיף ה:
ד ב מיי׳ שס סמג שס  מ
 טוש״ע א״ח סי׳

 תקינ סעיף ח:
ד ג מיי׳ פ״ג מהל׳ מ ] 
 מא״ס הלכה י
 טוש׳׳ע י״ד סי׳ טי סעיף א
 וברב אלפס פ׳ אלו טרפומ

 ללא כר״א ב׳׳י]:
 מה ד מיי׳ פייט מהל׳
 מא״ס הלכה ה סמג
 לאוין קלב טוש״ע י״ל סי׳
 ס״ז סעיף ה [רב אלפס
 ורא״ש כאן וחולין ס״ח לף
 רצו ונרא״ש שס סי׳ ג]:

 מו ה מיי׳ פ״א מהלכוח
 י״ט הלכה כ סמג
 לאדן סה טוש״ע א׳׳ח סי׳

 תקיג סעיף ו:

 רבינו חננאל
א כשמואל ואיתימא ר׳ י נ  ת
 יוחנן עגל שנולד ביו״ט
 מותר מפני שמוכן על גב
 אמו, אפרוח שנולד ביו״ט
 מותר מפני שמתיר עצמו
ח ו ר פ ר א ״  בשחיטה. ח
, ר׳ ר ו ס ט א ״ ו י ד ב ל ו נ  ש

 אליעזר אומר [אפילו]
 בחול אסור לפי שלא
א אידך י נ  נתפתחו עיניו. ת
 כל השרץ השורץ לרבות
 אפרוחים שלא נתפתחו
א דשמעתא י ג ו  עיניהם. ס
 עגל שכלו לו חהשיו
 מותר, אבל אפרוח שנולד
ר מ  בו ביום אסור. א
, ד צ י כ כ ד ר מ א א נ ו ב ה  ר

. ח ר מ ג ח ג ת א י צ ] י ם ע ] 

 ואסיקנא עם יציאתה
 נגמרת ומגדלת אפרוחין,
 אבל במעי אימן לא, למאי
 נפקא מינה למקח וממכר.
 כי ההוא דאמר ביעי



 עין משפט
 נר מצוה

 מי א טוש״ע א״ח סי׳
 פקע סעיף ו:

 מה ב מיי׳ פ״ג מהל׳
 שאר אכות הטומאה

 הלכה י:
ט ג טוש״ע א״ח סי׳  מ

 חקיג סעיף ו:

 רבינו חננאל
 הפעיא למאן, והבו ליה
 ביעי דשחוטה, ואמר ר׳
 אמי מקח טעות הוא
 והדר. ואמרינן פשיטא,
 מהו דתימא האי לאכילה
 בעי להו, והאי דקאמר
 דפע־א משום (דצריכין)
 [דצריבן] טפי, למאי
 נפקא מיגה למיתבא ליה
 הביני ביני, קמ״ל. ההוא
, ן א מ ר ביעי דדיכרא ל מ א  ד
 והכו ליה ביעי דספנא
 מארעא, וא״ר אמי מקח
א כ י  טעות הוא והדר. א
י עס יציאתה א  ראמרי מ
 נגמרה, עם יציאת כולה
 אין. עם יציאת רובה
 לא. ולאפוקי מדר׳ יוחנן
 דאמר ביצה שיצאחה
 רובה מערב יום טוב
 וחורה מותרח לאוכלה
 ביו״ט. תניא חשוחט
 תרנגולת ומצא כח ביצים
 גמורות מותרות לאוכלן
 ביו׳יט. גופא השוחט
 את תתרנגולת ומצא בה
 ביצים גמורות מותרות
 לאוכלן בחלב. ר׳ יעקב
 אומר אם היו מעורות
 בגידין אסורות. פירוש,
 כלומר בשר הם. והתניא
 האוכל מנבלת עוף טהור
 מן השליל של ביצים מן
 העצמות ומן הגידים ומן
 הבשר שנתלש מן ההי
 טהור. הנה השליל של
 ביצים אע״פ שהוא מעורה
 בגידים טהור, כלומר
 אינו בשר. ואוקימנא דלא
 כר׳ יעקב. אכל האוכל
 מן האשכול של ביצים
 ומן הקרקכן ומבני מעים
 או שהמחה את החלב
 וגמעו טמא, ופשוטה היא.
 אפושי, פירוש להרבות.
ל שתשמישו ביום  ת״ר כ
 יולד ביום, תרנגולת.
 תשמישו בלילה יולד
 בלילה, עטלף. תשמישו
 בין ביום בין בלילה יולד
 בין ביום בין בלילה,
 אדם וכל מילי. למאי
 נפקא מינה לכדרב מארי,
 דאמר בהק בקינה של
 תרנגולים מעיו״ט ולא
 מצא בה ביצה ובשחר
 השכים ומצא בה ביצים
 מותרות, אימר יצתה רובה
 וחזרה הואי, וכר׳ יוחנן.
 איני והאמר ר׳ יוסי בן
 שאול אמר רב בדק כקינה
 של תרנגולת מערב יום
 טוב ולא מצא בה ביצה,
 ובשחר השכים ומצא בה
 ביצה אסורה. ואוקימנא
 התם בהספנא בארעא.
ר רבינא גמירי כל מ  א
 היכא דאיכא זכר ואפילו
 בחצר אהדת ושמעה קליה
 ביממא לא ספנא מארעא.

 ביצה פרק ראשון ביצה ז.

 ומצא בה ביצים גמורות וכו׳ ד׳
 יעקב אומר אם היו
 מעורות בגידין אסורות. תימה כיון
 דגמורות כיצד היו מעורות ופירש
 הקונטרס דגמורות קאי אחלמון אבל
 לא נתקשה עדיין השפופרת מבחוץ
 רק הקרוס על בן קאי רבי יעקב
 וקאמר אם היו מעורות ולפי הספרים
 דלא גרסי גמורות ניחא והכי גרסינן
 ומצא בה ביצים מותרות לאכלן

 בחלב רבי יעקב אומר כו׳:
 דשמעה

 דפחיא. כמו דפעיאה. הנולדים מן החרנגולח חיה שפועה בלידתה: פשיטא. דמקח טעופ הוא דהא בהדיא אמר ליה דפחיא: דצריבן.
 לשון מבושלות כל צרכן כמו צרבת (ויקרא יג< כרה ובשול: ונפקא מינה. בין מאן דבעי להו לאכילה בין מאן דבעי להו לאפרוחים: למיהבא
 ליה דביני ביני. להחזיר לו דמי מעלה שבין ביעי דפחיא לביעי דשחוטה. ואי בעי להו לאכילה אין המקח בטל דהא בני אכילה נינהו אלא
 שאלו יפיס מהם ויחזיר לו דמי מעליותן: קא משמע לן. רבי אמי דסתס מאן דבעי ביעי דפחיא לאפרוחים בעי להו ואין אלו שרן לו

 כלום: דדכרא. שילדתן פרנגולפ
 דפחיא למאן יהבו ליה ביעי דשחוטה אתא
 לקמיה דרבי אמי אמר להר מקח טעות הוא
 והדר פשיטא מהו דתימא האי לאכילה קא
 בעי להו והאי דקאמר דפחיא משום דצריבן
 למאי נפקא מינה למיתבה ליה ביני ביני
 קמ״ל ההוא דאמר להו ביעי דדכרא למאן
 ביעי דדכרא למאן יהבו ליה ביעי דספנא
 מארעא אתא לקמיה דרבי אמי אמר להו
 מקח טעות הוא והדר פשיטא מהו דתימא
 האי לאכילה קא בעי להו והאי דקאמר
 דדכרא משום דשמינן טפי למאי נפקא מינה

 למיתבא ליה ביני ביני קמי׳ל ואי בעית אימא מאי עם יציאתה נגמרה עם
 יציאת רובה נגמרה וכדרבי יוהנן דא״ר יוחנן איאביצה שיצאה רובה מערב
 יום טוב וחזרה מותרת לאכלה ביום טוב ואיכא דאמר מאי עם יציאתה
 נגמרה עם יציאת כולה נגמרה עם יציאת כולה אין אבל רובה לא ולאפוקי
 מדר׳ יוחנן גופא חשוחט את התרנגולת ומצא בה ביצים גמורות מותרות
 לאכלן בחלב ר׳ יעקב אומר אם חיו מעורות בגידין אסורות מאן תנא להא
מן השלל של ביצים מן העצמות ומן הגידין  דת״ר בהאוכל מנבלת עוף טהור 8
 ומן הבשר שנתלש מן החי טהור מן האשכול של ביצים מן הקורקבן ובני
 מעיין או שהמחה את חחלב וגמעו טמא מאן תנא מן השלל של ביצים
 טהור אמר רב יוסף דלא כרבי יעקב דאי כר׳ יעקב האמר אם היו מעורות
 בגידין אסורות אמר ליה אביי ממאי דלמא עד כאן לא קאמר רבי יעקב
 התם אלא לענין אםורא אבל לענין טומאה לא וכי תימא לענין טומאה נמי
 נגזור אפושי טומאה הוא ואפושי טומאה מדרבנן לא מפשינן ואיכא דאמרי
 מאן תנא מן האשכול של ביצים טמא אמר רב יוםף ר׳ יעקב היא דאמר
 אם היו מעורות בגידין אסורות א״ל אביי ממאי דאשכול מהנך דתליא
 באשכול דלמא אשכול גופיה וכי תימא אשכול גופיה מאי למימרא מידי
 דהוה אקורקבן ובני מעיין דאע״ג דבשר נינהו כיון דאיכא אינשי דלא אכלי
 איצטריך לאשמועינן הכא נמי כיון דאיכא אינשי דלא אכלי איצטריך
 לאשמועינן גית״ר כל שתשמישו ביום ״נולד ביום כל שתשמישו בלילה נולד
 בלילה כל שתשמישו בין ביום ובין בלילה נולד בין ביום ובין בלילה כל
 שתשמישו ביום נולד ביום זו תרנגולת כל שתשמישו בלילה נולד בלילה זו
 עטלף כל שתשמישו בין ביום ובין בלילה אדם וכל דדמי ליה אמר מר כל
 שתשמישו ביום נולד ביום זו תרנגולת למאי נפקא מינה לכדרב מרי בדיה
 דרב כהנא דאמר רב מרי בריה דרב כהנא גבדק בקנה של תרנגולין מערב
 יום טוב ולא מצא בה ביצה ולמחר השכים ומצא בה ביצה מותרת והלא
 בדק אימר לא בדק יפה יפה ואפילו בדק יפה אימר יצתה רובה וחזרה הואי
 וכדר׳ יוחנן איני והא אמר ר׳ יוסי בן שאול אמר רב בדק בקנה של תרנגולת
 מערב יו״ט ולא מצא בה ביצה ולמחר השכים ומצא בה ביצה אסורח התם
 בדםפנא מארעא אי הכי דרב מרי נמי אימא מארעא ספנא בדאיכא זכר
 בהדה בדאיכא זכר נמי אימא מארעא םפנא אמר רבינא גמירי כל היכא
 דאיכא זכר לא םפנא מארעא ועד כמה אמר רב גמרא משמיה *יידרב כל היכא

 דשמעה
 מדרבנן לא מפשינן. ואע״פ שגזרו בטומאות במקומוח הרבה ליכא למימר הכא נמי נגזור דלא ניחא לן דלפשו בטומאות: ואיכא דאמרי.
 דאשכול דסיפא הוה משמע ליה לרב יוסף ביצים המעורות בגידין ושלל הוה משמע ליה שאינן מעורות כל כך כמו אותן הגמורות קרובוח לבא בהן
 קליפה הלבנה שאינם דבקוח יפה אלא מעט: מאשכול גופיה. בשר הדבוק בשדרה והביצים אדוקין בו: נולד ביום. נקבוחיו יולדוח ביום:
 עטלןו. קלב״א שור״ץ בלע״ז: מערב יום טוב. בין השמשות דשוב לא ילדה אלא בלילה: השכים. קולם עלות השחר. והאי דנקט בדק רבותא
 קמ״ל דאע״ג דבדק ולא מצא דליכא למחלייה בנולדה בחול אפילו הכי מותרת דסמכינן אברייתא דקחני כל שתשמישו ביום נולד ביום והא
 ודאי לא ילדחו בלילה: אימר יצהה רובה וחזרה הואי. ואע״ג דמילתא דלא שכיחא היא מגו דפשיטא לן דאינה יולדח בלילה חלינן בה:
 בדםפנא מארעא. והיא יולדת אף בלילה: אי הכי. דיש יולדת בלילה: דרב מרי. היכי שריא אימא מארעא ספנא וילדה בליל יום טוב:

 דשמעה

 מחרנגול ולא נחחממה מן הקרקע
 לקולטן בלא זכר: דספנא מארעא.
 מחחממח בקרקע ויולדח ביציס
 ואותן ביצים אין מגדלוח אפרוחים:
 ספנא. קולטת ביצים כשמתעפרת
 בקרקע. ובסמוך לקמן אמר כל היכא
 דאיכא זכר לא ספנא מארעא כלומר
 אינה קולטת ביצים מן הקרקע אלא
 מן הזכר. ואינו אלא לשון שפוני
: עם יציאה  טמוני חול (לגרים צג)
 רובה נגמרה. ולענין י״ט אתמר
 דאס יצחה רובה מערב י״ט וחזרה
 בתוך מעיה וילדתה בלילה מותרח
 דהויא לה כאילו נולדה מאתמול:
 כדרבי יוחנן. דאמר לקמן הכי: ואי
 בעיה אימא. רב לאפוקי מדר׳ יוחנן
 אתא ועם יציאתה דקאמר עס יציאת
 כולה ולמעוטי יציאת רובה: מעורוה.
 מחוברות: נבלה עון» טהור. מטמאה
 האוכלה לטמא בגדים שהוא לבוש
 בשעת בליעתה ואין לה טומאח מגע
 ומשא ובמסכת נדה (לף נא.) ילסינן
 לה. והאוכל אחד מן הדברים הללו
 ממנה: מן השלל של ביצים. כשהן
 כבושין ושלולין וקבועין בשדרה כלומר
 האוכל אותם ביצים בעודן מעורין
 בגידין: מן הגידין. וקסבר אין בגידין
 בנותן טעםי): שלל. בשט״א כמו שלל
: בשר c !  של כובסין (שבת לף «
 שנחלש מן החי. לאו נבלה היא: מן
 האשכול. מבשר השדרה שהביצים
 אדוקים שם: שהמחה אה החלב.
 התיך את השומן וגמעו טמא. ובהעור
 והרוטב (חולין לף קכ.) פרבינן והא
 אכילה כתיבה ביה י) ואמר רבי שמעון
 בן לקיש הנפש״) לרבות את השותה
 והכא כתיב ונפש אשר תאבל נבלה נו)
 וכנבלת עוף טהור מפוקס בת׳׳כ׳):
 מאן הנא מן השלל של ביצים טהור.
 אלמא לאו בשר הוא דלא כר׳ יעקב:
 אלא לעגין אסורא. דאע״ג דלאו
 בשר כינהו אסר לה מדרבנן הואיל
 וקרובים להיוח בשר ואיכא למגזר
 משום בשר בחלב אבל לענין טומאה
 לא דלאו בשר נינה ו דלטמו: וכי הימא
 לטגין טומאה (א) גגזור. דלטמו
 מדרבנן כי היכא דגזרינן לענץ
 איסורא: אפושי טומאה הוא. דאיכא
 הפסד טהרות: ואפושי טומאה

 מסורת הש״ס

 6) [תוספתא ס״א],
 ב) בכורות ח., ג) [בבכורות
 איתא יולל וכן בכל נולד
 להכא איתא שס יולל],
 ד) [צ״ל רבא עיין בב׳׳ק עב
 ע״א וכן הגיה בעל סלה׳׳ל],
 ה) [עי׳ ישעיה מ3 עירונין
 עה:], ו) [ססחיס כב.],
 ז) [ייקרא )], ח) ןשס],
 ט) 1שס יז], י) [אחרי פרק

 יג],

 הגהות הב״ח
 (6) רש״• ד״ה וכי חימא
 לעני( טומאה נמי נגזור:

 גליון הש״ם
 גפ׳ מן השלל של ביצים.
 עיין מנחות דף ע ע״א
 תיש׳ ד״ה ביצי נבילות:
 שם אמר רכ נמרא
 םשטי' דרכ. צ״ל רבא.
 סדר הדירו׳ נהקדמ׳ איח

 די:

 לעזי רש״י
 בשט׳׳א. הכלבה (תפירה
 גסה). קלב״א שורי׳׳ץ.

 עטלף.



 מסורת הש״ם

) ן.5״ל  א) [יומא עט:], נ
 חמןן, 0 ןצ״ל שאול],
 ד) חולץ [לא.] פג: ע״ש,
 ה) רש״ל מ״ז, 0 [סוכה ה:],
 ו) [שנת על:], ח) [צ״ל
 ראשון], מ) [ועי׳ חוסי יומא
 עט: ל״ה לומר], י) ןצ״ל

 חמץ], כ) [צ״ל שאיר],

 תורה אור השלם
 1. מעות יאכל את
 שבעת הימים ולא יראה
 לף חמץ ולא יראה לף

 שאר בכל גבלף:
 שמות יג ז
. ואיש איש מבני 2 
 ישךאל ומן הגר הגר
 בתוכם אשר יצוד ציד
 חיה או עוף אשר יאכל
 ושפך את דמו וכסהו
 בעפר: ויקרא יז יג

 הגהות הב״ח
 (א) תום' ד״ה כי לא וכו׳

 מתירין הוא אס ק:

 גליון הש״ם
 י־ש״י ד״ה שיעורו של זה
 כוי רלא תימא דיו. וכעין
 זה כ׳ רש׳׳י ננ׳׳מ דף לכ

 ע׳׳א ד׳׳ה לומר לך:

 מוםף רש״י
 שיעורו של זה לא
ל זה. על  כשיעורו ש
 כרחך לחמן נסיש מכזית
 ולהכי כתנ שאור, לאי לא
 כתכיה וגמר מחמץ הוה
 אמינא ליו לבא מן הדין
 להיות כנלון ולא מיחיינ
 עליה אלא בשיעורא רבה,
 להכי כחביה רחמנא
 לחיוכיה אכזית, לאילו
 בפחוח מכזית ליכא למימר,
 ללא חהא ראיה חמורה
 מאכילה, לסחס אכילה
 בכזית, על כרחך החמור
 בכזית והקל ביוחר מכזית
יוחא עט:). ובית הלל ! 

 צריכי. לחד מחבריה לא
 יליף (פסחים ה•:. אבל
ן ראוי  שאור שאי
 לאכילה. ללא אחי
 למיכליה !ישם בג.:. צריך
 שיתן עפר למטה. עפר
 תיחוח ולא על קרקע קשה
! פג:׳ דאס הקרקע לי  !חו
 קשה לא מיקד עפר !שם
 לא:!. עפר לא נאמר
 אלא בעפר. עפר משמע
 ללא בעי עפר אלא בכיסוי,
 בעפר משמע כילו עטוף
 בעפר תיחוח !שם פג:1
 משמע כולו טמון בעפר

 !שם לא.;.

 ז: ביצה פרק ראשון ביצה
 דשמעה קליה ביממא. שהקול אינו נשמע ביום כבלילה: עובדא.
 לבדק מעי׳׳ט ולא מצא והשכים ומצא ולא היה תרנגול זכר עד ששים
 בתים וסמך רב מרי על התרנגול והתיר את הביצה: מברא.
 גשר: מיצרא. חבל קשור בראשי שחי יחלות אחת תקועה בשסת
 הנהר מזה ואחח חקועה בשפח
 הנהר מזה ועץ קצר מוטל לרוחב
 הנהר ועוברין בו בלוחק על ילי
 שאוחזין בחבל ועוברין: במאי
 אוקימהא. ללרבי יוסי ב״ר שאול:
 אימא מאהמול הואי. לכיון לרובא
 ביממא יללן אי לא בלק תלינן ביממא:
 דרבי יוחנן לא שכיחא. הלכך
 בלאיכא זכר כיון לקים לן לאינה
 יוללת בלילה חלינן כרבי יוחנן אבל
 בלספנא מארעא לילל בלילה שכיח
 טפי מיצחה רובה: סומא שחיקא.
 שימין שחזקין: לגלויא. הנחש שותה
 ממנו אם מוצאו מגולה ומטיל בו
 ארס: אם כן. לחל שיעורא
 לתרוייהו: שיעורו של זה כוי. להכי
 לא יליף שאור מחמץ משום לחמץ
ללא תימא ליו לבא מן הלין s בככותבת 
 להיות מלון ושאור נמי בככותבת
 להכי כתביה בהליא לשעורי בשיעורא
 זוטא ושיעורא רבא. ולהט נקט כותבת
 לבהט הוי יתובי לעתא כלמפרש
 טעמא ביומא (דף עט.) אי נמי
 שיעודן הלכה למשה מסיניי): לית
 להו דרבי זירא. בתמיה והא קרא
 בהליא כתיב: פחח הכהוב בשאור.
 שאור לא ימצא בבתיכם (שמות יכן:
 וסיים בחמץ. ט כל אוכל ןמחמצת]
 והוה ליה למכחב ט כל אוכל שאור
 כר להא אתיא עונשו עם אזהרתו:
 זהו שאור וכוי. כזה כן זה: למנין
 אכילה כולי טלמא לא פליגי. לאפילו
 ב״ש מולו לחמץ חייב בכזית כשאור
 באטלחו וכלל׳ זירא אבל לביעור
 לב״ש לא השוו מלאיצטדך קרא
 למכתבינהו לתרוייהו לא יראה לך
 חמץ ולא יראה לך שאור לא ילפינן
 למימר כי היט מאכילה השוה
 הכחוב אכילת חמץ לביעור שאור אף
 לביעורו השוה לו למלאיצטדך
 למכתבינהו יש חלוק בשיעורן: תניא
 נמי הכי. לבביעור הוא לפליגי ולא
 באטלה: השוחט דיעבר. לאי שחט
 משמע אבל לכתחילה לא שרו ליה
 בית שמאי לשחוט אא״כ יש לו
 עפר מוכן חיחוח: מכלל דת״ק סבר
 ישחוט. בתמיה והא השוחט קאמר:
 הא לא קשיא. לא ישחוט לב״ה
 אכסוי לחוליה קא מהללי והכי קאמר
 לא יגמור מעשה השחיטה להיינו
 הכסר: לא ישחוט ויכסה. אע׳׳פ
 ששחט לא יגמור: השוחט שבא
 לימלך. אע״ג להשוחט לעלמא ליעבר
 על כלחך הכא לכחחלה השוחט שבא

 דשמעד! קליה ייטמא. ובלילה משמיעין קולס למרחוק יוחר
 מביום ולא נקט בלילה משוס לחשמישו ביום:
 כי לא בדק אימר מאתמול הואי. וא״ח והא ביצה לבר שיש לו
 מחידן (א< א״כ ססקא לחומרא ר״ל רשאני הכא משוס לגס

 כי ספנא מארעא שטח ליוללת ביוס
 יותר מכלילה: לומר לך שיעורו
 של זה לא בשיעורו של זה. פירש רש״י
 ראי לא כתב שאור הייתי אומר ליו
 לבא מן הלין להיות כנלון ולוקא
 בככותבת וא״ת מכלן לשיעור חמץ
 בככותבת אימא כביצה או כשיעור
 אחר ופ״ה רהלכתא גמיד לה להוי
 ככותבח ולא נהירא לא״כ קרא למה
 לי ע״כ נראה פירוש יז<(אחר) הואיל
 וילענא לשיעורו של זה לא כשיעורו
 של זה נוקיס ליה שיעורו כלאשכחנא
 בעלמא גבי יוס כפור (יומא דף עט.

 ושם) להוי בככותבתט):
 דאמר דבי זירא פתה הכתוב
 בשאור ופייס בהמץ
 וכו׳ ובית הלל סכרי ילפינן ביעור
 מאכילה. ואס תאמר למה ליה צריכותא
 ללעיל הא ילענא שפיר [לחמץ]
 בכזיח מהכא וי״ל שלא תטעה לומר
 הואיל וחלקן הכחוב בשני לאוין ולא
 יראה לך ')(שאור) ולא יראה לך
 ל<(חמץ) ודאי אין שיעורן שוה לזה
 בככותבח וזה בכזיח קמ״ל הצדכתות
 וא״ת הואיל ואית להו הצדכתות למה
 להו דר׳ זירא י״ל לא הייתי משים

 כרת אלא בחמץ דכתיב ביה כרת:
 בעפר

 דשמעה קליה ביממא עבד רב מרי עובדא
עד שתין בתי ואי איכא נהרא לא עברא  א

 ואי איכא מברא עברא ואי איכא מיצרא לא
 עברא הוה עובדא ועברא אמיצרא במאי
 אוקימתא בדםפנא מארעא מאי איריא בדק
לא בדק אימא מאתמול  כי לא בדק נמי כי ב
 הואי אי הכי כי בדק נמי אימא יצתה רובה
 וחזרה היא וכדר׳ יוחנן דרבי יוחנן לא שכיח
 ואמר רבי יוםי בן שאול אמר רב נהאי תומא
 שחיקא םכנתא לגלויא: בית שמאי אומרים
 שאור בכזית: א<מאי טעמייהו דב״ש א״כ
 לכתוב רחמנא חמץ ולא בעי שאור ואנא
 אמינא ומה חמץ שאין חמוצו קשה בכזית
 שאור שחמוצו קשה לא כל שכן שאור דכתב
 רחמנא למה לי לומר לך שיעורו של זה לא
 כשיעורו של זה ובית הלל צריכי דאי כתב
 רחמנא שאור הוה אמינא משום דחמוצו
 קשה אבל חמץ דאין חמוצו קשח אימא לא
 צריכא ואי כתב רחמנא חמץ משום דראוי
 לאכילה אבל שאור שאין ראוי לאכילה אימא
 לא צריכא ובית שמאי לית להו דרבי זירא
 דאמר רבי זירא פתח הכתוב בשאור וסיים
 בחמץ לומר לך זהו שאור זחו חמץ לענין
 אכילה כולי עלמא לא פליגי כי פליגי
 לענין ביעור בית שמאי םברי לא ילפינן ביעור מאכילה ובית הלל םברי
 ילפינן ביעור מאכילה אתמר נמי א״ר יוםי בר חנינא מחלוקת לענין ביעור
ולא יראה לך  אבל לענין אכילה דברי הכל זה וזה בכזית תניא נמי הכי 1
 נ׳(שאור) ולא יראה לך גי(חמץ) זהו מחלוקת שבין בית שמאי וב״ה שב״ש

 אומרים שאור בכזית וחמץ בככותבת וב״ה אומרים זה וזה בכזית: השוחט
 חיה ועוף ביו״ט וכו׳: חשוחט דיעבד אין לכתחלה לא אימא םיפא וב״ה
 אומרים לא ישחוט מכלל דת״ק סבר ישחוט הא לא קשיא לא ישחוט ויכסה
 קאמר אימא סיפא ומודים שאם שחט שיחפור בדקר ויכסה מכלל דרישא לאו
 דיעבד הוא אמר רבה הכי קאמר השוחט שבא לימלך כיצד אומר לו ב״ש
 אומרים אומר לו שחוט חפור וכםה ובית הלל אומרים לא ישחוט אא״כ
 היה לו עפר מוכן מבעוד יום רב יוםף אמר ה״ק השוחט שבא להמלך כיצד
 אומר לו ב״ש אומרים אומר לו לך חפור שחוט וכסה וב״ה אומרים לא ישחוט
 אא״כ היה לו עפר מוכן מבעוד יום א״ל אביי לרב יוסף לימא מר ורבה
 בדרבי זירא אמר רב קא מפלגיתו דא״ר זירא אמר רב יייהשוחט צריך שיתן
ושפך את דמו וכסהו בעפר עפר לא  עפר למטה ועפר למעלה שנאמר 2
 נאמר אלא בעפר מלמד שהשוחט צריך שיתן עפר למטה ועפר למעלה
 דמר אית ליה דרבי זירא ורבה לית ליה דרבי זירא א״ל בין לדידי בין לרבה
 אית לן דרבי זירא והכא בהא קא מפלגינן רבה סבר אי איכא עפר למטה
 אין אי לא לא חיישינן דלמא ממליך ולא שחיט ולדידי ז<(אדרבה) הא
 עדיפא דאי לא שרית ליה אתי לאמנועי משמחת יום טוב: ומודים שאם
 שחט שיחפור בדקר ויכסה: אמר רבי זרקא אמר רב יהודה י׳ והוא שיש לו
 דקר נעוץ מבעוד יום והא קא עביד כתישה אמר רב חייא בר אשי אמר רב

 בעפר

 עין משפט
 נר מצוה

 נ א ב טוש׳׳ע א״ח סי׳
 שקיג סעיף י:

א ג מיי׳ פי״א מהל׳  נ
 רוצח הלכה ם טור
 י׳׳ר סי׳ קיו ןרב אלפס ע״ז
 פ׳׳נ דף שמ. ונרא״ש שס

 סי׳ יג]:
ב ד מיי׳ םי׳׳ד מהל׳  נ
 שחיטה הלכה יד סמג
 עשין סד טור ש״ע י״ד סי׳

 כח סעיף ה:
 נג ה מיי׳ פ״ב מהלכות
 י״ט הלכה ית סמג
 לאדן עה טיש״ע א״ח סי׳

 תצח סעיף יד:

 רבינו חננאל
ד רב מרי עובדא עד ב  ע
 שיתין בתי, ואי איכא
 נדזרא לא עברא כוי. אייר
ר רב מ ל א ו א ן ש י ב ס ו  י

 האי תומא שחיקא סכנתא
י א מ ת ש י  לגילויא. ב
ת י ז כ ר ב ו א ם ש י ר מ ו  א

ל ל י ת ה י ב ת ו כ ת ו כ ץ כ מ ח  ו

. ת י ז כ ה ב ז ח ו ם ז י ר מ ו  א

 תוספתא איזהו שאור
 המחמיץ אחרים, ואיזה
 חמץ שנתחמץ מאחרים.
 מאימתי קרוי שאור
 משיפסל מלאכול הכלב.
ו ה א י ט ח ח ו ש  מתני' ה
ט כוי. ואקשינן ״ ו י ף ב ו  ע
 וכי ביח שמאי ישחוט
 לכתחילה קאמרי, דקתני
 םיה הילל אומרים לא
 ישחוט. ופרקינן הא דקתני
 לא ישחוט לא יכסה הוא.
 וכך היא הצעה של משנה,
 אמרו בית שמאי אם שחט
 דאיעבה, יכסה לכתחילה.
 ואמרי בית הילל לא יכסה.
 ודחינן להאי פירוקא,
 מדקתני סיפא ומודים
 שאם שחט שיחפור בדקר
 ויכסה, מכלל דרישא
ק י ר פ  לכתחילה הוא. ו
 רבה פירוק אחר, דהאי
 דקאמר השוחט, כלומר
 הרוצה לשהוט שבא
 לימלך כ־צה אומרים
 לו, בית שמאי אומרים,
 אומרים לו שחוט מקודם
 ואח״כ חפור וכסה. ובית
 הילל אומרים לא ישחוט
 כוי. ואסיקנא דכ״ע אית
 להו דר׳ וירא דאמר
 בשחיטת חולין, השוחט
 צריך שיתן עפר למטה
 וישחוט עליו ואח״כ
 יבסהו בעפר מלמעלה,
 ובהא פליגי, רכה סבר אי
 איכא עפר מוכן מאתמול
 למטה ישחוט, ואם לאו
 לא יחפור ויתן עפר
 למטה כדי שישחוט עליו,
 היישינן דלמא ממליך ולא
 שחיט ואתי למיעבר. ורב
 •וסף אמר הא עדיפא, דאי
 לא שרית ליה למיהפר,
 זמנין דלית ליה עפר מוכן
 •אתי לאימנועי משמחת
א לן כבית מ י י ק  •ו״ט. ו
 הילל דאמרי לא ישחוט
 אא״כ היה לו עפר
ם י ד ו מ  מוכן וכ[ד]רבה. ו
ר ק ד ט שיחפור ב ח ם ש א  צ
. פירוש דקר כמין ח ס כ י  ׳
 חד וכמין נגר. ואוקמח
 ־ב יהודה והוא שיש
 .1ר דקר נעוץ מאתמול.
 פירוש, הואיל ונעץ
 ־־קר מבעוד יום, הוה
 ־1יה מוכן). ואקשינן והא
 נביד כתישה, כלומר
 :שסומך על הדקר מכתש
 *ת העפר, כדכתיב
 •ןם תכתוש את האויל

 :מכתש. ואמר רב בעפר תיחוח, כלומר עפר מת שאינו מכתש. והא עכיד גומא, כלומר מש-תלוש הדקר נעשית גומא. ופרקינן מתני׳ כר׳ אבא דאמר בחגיגה פרק ראשון החופר גומא ואין צריך אלא לעפרה פטור עליה.

 לשחוט (בהמה) ובא לימלך לנו מה
 יעשה אם ישחוט אס לאו הואיל ואין לו עפר תיחוח ב״ש אומרים כוי: רב יושן* אמר כוי. ולקמיה מפרש במאי קמפלגי רבה ורב יוסף אליבא
 דב״ש: בטפר. משמע שהוא נבלל וטמון בעפר קודם הכסוי: וכסהו טפר. הוי משמע דלא קסיד אלא אכסוי: איה לן דר׳ זירא. ובעינן עפר
 למטה והכי קאמר רבה אס יכולין לומר לו שחוט מיד שיש לו כבר עפר למטה שרינן ליה אבל אם אנו צריכין לומר לו חפור תחלה לא נחיר לו:
 דלמא. לאחר חפירה ממליך ולא שחיט נמצא שחופר בחנם: הא עדיפא. דלא תגזור הט: והא קא עביד כהישה. לרב יהודה פדך דאמר והוא
 שיש לו דקר נעוץ אלמא דטעמא דמתניתין לאו משוס דאתי עשה דוכסהו בעפר ודחי את לא תעשה כל מלאכה אלא משוס דכבר חפור ועומד
 הוא והא קא עביד כתישה שעדיין רגבים מדובקים הס ואינן ראוין לכסוי אלא אס כן כותשן וכותש תולדה דטוחן הואי) ומלאכה היא:

 והא



 עין משפט
 נר מצוה

 נד א מיי׳ ס״ב מהל׳ יו״ט
 הלכה יח סמג לאדן
 עה נווש״ע א׳׳ח סי׳ תצח

 סעיף יד:
 נד! ב מיי׳ ס״א מהל׳ שכת

 הלכה יז:
ו ג מיי׳ פ׳׳ב מהלכות  נ
 יו״ט הלכה יח סמג
 שס טוש״ע שס סעיף טו:
 נז ד טוש״ע שס סעיף

 טז:
 נח ה ו מיי׳ שם ופי כ״ה
 מהלכות שכח הלכה
 כנ טוש״ע א״ח שס סעיף

 יז יסי׳ שח סעיף לח:
ט ז מיי׳ פ״ג מהלכות  נ
 יו״ט הלכה א נופי״ד
 מהלכות שחיטה הלכה ל]
 טיש׳׳ע שס סי׳ חצח סעיף
 יח [וטוש׳׳ע יו״ד סי׳ כח

 סעיף ג:

 רבינו חננאל
 פיםקא ואפר הכירה מובן
ר פ ו א ר מ א ש א כ י נ  הוא. ת

ו ר מ א א ן ל כ ו ה מ ר י  כ

, ט ״ ו י ע ק מ ס ו ה א ש ל  א

ט ״ ו י ק ב ס ו ם ה ל א ם  א

ת ו ל צ י ל ו א ם ר א . ו ר ו ס  א

ס י נ כ . ה ר ת ו ה מ צ י ו ב  ב

ו ת ב ר ו ח ל ו ו ת נ י ג ר ל פ  ע

ר מ . א ו ת כ ו ס כ ר ל ת ו  מ

ם ד ס א י נ כ ה מ ה ו ה כ י  ר

ה ש ו ע ר ו פ ו ע ת פ ו א ק ל  מ

. ואסיקנא ו י כ ר ל צ ו כ  ב
. ת י ו ן ז ר ו ק ד ל ח י י א ש ו ה  ו

י ו א כ ה י ה מ י ל ן ע ג י כ ת ו א  ו

ט ׳ ׳ ו י ו ב ת ו ץ א ט ח ו ן ש י  א

ת ן א י ס כ ן מ י ו א ט ח ם ש א  ו

ה י י פ כ י א ל ח י ם א א , ו ו מ  ד

ר פ ע ר כ מ ו ל , כ ה ד ו ה ב י ר ד  כ

ך י מ ע ט ל ן ו נ י ח ד . ו ס י נ כ ה  ש

ו ץ א ו ע ר נ ק ד ה ב י י ס כ י  ל

ת י ל א ד ל , א ה ר י כ ר ה פ א  ב

ר פ א ע ן ל ה ד מ ח ה א י  ל

ר פ א א ל ץ ו ו ע ר נ ק א ד ל  ו

י ב ו צ ל י פ י א כ י ה . א ה ר י כ  ה

ט ו ח ש א י י ל א ד ף ו ו ו ע  א

ת ו ס כ ה ל מ ו ב ן ל י א  ש

א ל ן ד נ י נ ש ו ן ( . א ם ד ת ה  א

. ! י ו כ ר ו מ א א ק י ע ב י  מ

. ל כצ״ ר ו ס ח ה ל א ר  א) נ

 ביצה פרק ראשון ביצה ח.
 בעפר תיחוח והא קא עביר גומא. תימה למשמע לשייך
 גומא אף בעפר תיחוח ובשבת סרק כירה >לף לנו.
 שס< אמד״ אין טומנין ביצה בחול «)(ל3) אמל גזרה שמא יטמין
 ברמן 0(ור׳ זירא) אמר גזרה שמא יזיז עפל ממקומו י)מאי
 בינייהו איכא בינייהו עפר חיחוח
 פירוש למ״ל שמא יממין ברמץ איכא
 למגזר אבל למ״ל שמא חיז אין באן
 משוס שמא יזיז ר״ל להתם מיירי
 שכל המקום סביב עפל תיחוח
 וכשמגביה הביצה אז נופל הקרקע
 ואין ניכר באן שיש גומא אבל הכא
 מייד שהוא קשה סביב והעפר חיחוח
 באמצע וא״כ כשמגביה (א) ח)(הביצה)
 נכרת הגומא: ואינו צריך אלא
 לעפרה פטור. משום מ) להר מלאכה
 שאינה צדכה לגופה ופטור עליה
 ותימה לא״כ פטור אבל אסור
 לכתחלה ר״ל למשום שמחת י״ט מוחר
 אפילו לכתחלה וא״ת אס כן למה לי
 לקר נעוץ וי״ל למ״מ בעינן שיהא
 מוכן מערב יוס טוב: הכי קאמר
 ואפר כירה מורן הוא. ותימה
 לאמרי׳ בפרק כסר הלם (חולין לף
 פח: ושם) ב״ש אומרים אין מכסין
 באפל לאפר לא מקרי עפר והיכי
 ׳)קאמר הכא לאפר מוכן הוא לעשות
 כסר לכ״ע להא קתני ליה גבי ושרן
 במתני׳ וי״ל למלתא להכא באפי נפשה
 קאמר רבה כלומר ואפר הכילה מוכן
 הוא לענין טלטול שאר לבדם כגון
 לכסות בו צואה וכיוצא בו אבל לא
 קאי אכסוי ללעיל כלל א״נ י״ל להתם
 מיירי באפר אוכלין לאינו מגלל צמחין
 הלכך הואיל ואינו מגלל צמחין אין מכסין בו אבל הכא מייד
 באפל עצים למגלל צמחין ואע״פ ללא מקרי עפר מכסין בו לקאמר
 לבר המגלל צמחין אע״ג ללא אקרי עפר ואי אקרי עפר בשום
 מקום אע״ג ללא מגלל צמחין מכסין בו לתניא היה הולך במלבר
 ואין לו עפר לכסות שוחק לינר זהב ומכסה בו היה הולך בספינה
 ואץ לו עפר לכסוח שורף טליחו ומכסה בו ופריך אשכחן אפר
 למקד עפר שנאמר ולקחו לטמא מעפר שרפת החטאת ולכך שורף

 אבעפר תיחוח והא קא עביד גומא כדר׳

 אבא א<דאמר ר׳ אבא בהחופר גומא בשבת
 ואינו צריך אלא לעפרה פטור עליה: שאפר
 כירה מוכן הוא: אפר כירה מאן דכר שמיה
 אמר רבה הכי קאמר ואפר כירה מוכן הוא
לא שנו אלא  אמר רב יהודה אמר רב נ
 שהוםק מערב יו״ט אבל הוםק ביום טוב
 אםור ואם ראוי לצלות בו ביצה מותר
 תניא נמי הכי כשאמרו אפר כירה מוכן הוא
 לא אמרו אלא שהוסק מערב יו״ט אבל הוסק
 ביום טוב אסור ואם ראוי לצלות בו ביצה
 מותר י הכנים עפר לננתו ולחורבתו מותר
 לכסות בו ״ואמר רב יהודה המכנים אדם
 מלא קופתו עפר ועושה בה כל צרכו דרש
 מר זוטרא משמיה דמר זוטרא רבה י והוא
 שייחד לו קרן זרת מיתיבי ״׳כוי אין שוחטין
 אותו ביו״ט ואם שחטו אין מכםין את דמו ואי
 איתא לכםייה כדרב יהודה ולטעמ7 לכסייה
 באפר כירה או בדקר נעוץ אלא דלית ליה
 הכא נמי דלית ליה אי הכי מאי איריא ספק
 אפילו ודאי נמי לא לא מבעיא קאמר לא
 מבעיא ודאי דלא לשחוט אבל ספק אימא
 משום שמחת יו״ט לשחוט ולא לכסייח קמ״ל

 והא

 והא קא מכיר גומא. וחייב משוס בנין: פעור עליה. כלמפרש
 טעמא בפ״ק לחגיגה י) לטון לאינו צדך אלא לעפרה ולא לגומא
 אינו בונה ולא חולש אלא מקלקל ובל המקלקלים פטודם: מאן
 דהר שמיה. לקאמר שאפר כד למשמע ליהיב טעמא למילתיה

 ללעיל: שהוסק ממרב י״ע. מאתמול
 לעתיה עלרה לכל מילי: אבל הוסק
 ביו״ט. לליכא למימר לעתיה עלרה
 מאתמול אסור: ואם ראוי לללוס בו
 ביצה. שיש עליין רמץ חס: מוסר.
 למאתמול בעולם עצים היו מוכנים
 להסק ולבשל ולצלות ועולנו בתשמישו
 זה ואיילי לחזי להסוכי ביה מילי
 לצלייח ביצה שקיל ליה נמי ומנח ליה
 על הלם: הכניס מפר. הרבה
 במקום אחל לצורך גנחו או לצולך
 חורבחו לשוטחן בהן מותר לכסות
 בו לכל זמן שהוא צבור לעתיה עלרה
 לכל צלטו: מהגיס אדם מלא קופהו
 עפר. בסתם ונוחנו במקום אחל
 ועושה בה כל צרטו ולא אמדנן
 בטלה לה לגבי קרקע הבית איילי
 לזוטרא: והוא שיחד לה כוי. ולא
 שטחה למוכחא מילתא ללצרטו קא
 בעי לה. ובעפר חיחוח קאמר שאינו
 מחוסר לא חפירה ולא בחישה אלא
 הכנה: כוי. ספק חיה ספק בהמה:
 אין שוחטי! אוהו ביו״נו. משוס לשמא
 חיה הוא וצריך כסר והוא אינו יכול
 לכסותו ביו״ט כלקחני: ואם שחטו
 אין מכסין אה דמו. לשמא בהמה
 הוא ואין בו מצות כסוי ואין מטלטלין
 העפל לכך: ואם איתא. ליש עפל
 שמוכן לכל צרכי אלם אפי׳ הוא

 בהמה לכסייה: כדרב יהודה. אס
 ולטעמיך לכסייה בדקר נעו; או

 תנא במתני׳ למוכן הוא: אפילו
 קי״ל לאסד ואפילו ליעבל בלא לקר נעוץ: לא מבעיא קאמר.
 הא לנקט כוי אין שוחטין כל שכן חיה גמורה הטעונה כסוי
 והוא אינו יכול ולרבותא אשמעינן כר ולא מיבעיא ולאי:

 והא

 הכניס קופת עפר: ה״ג
 באפר כירה. להא בהליא
 ודאי נמי. להא כב״ה

 טליתו ומכסה בו אלא לינר זהב מנא ליה ומשני לכתיב ועפרות זהב לו (איוב כח) ועל כרחך עפרות זהב ושליפת טלית לא מגללי
 צמחים ולכך הוצרך הפסוק לומר למקרו עפר לכל לבר המגלל צמחים מרבינן התם מקרא לוכסהו (יקרא יז< אע״ג ללא אקרו עפר
 כגון נסורח של חרשים לקה ונעורת של פשתן לקה ושחיקת כלי מפכוח וא״כ אפל הכילה וחול הלק ונעולת של פשתן וסיל ומגופה
 שכתשן מותר לכסות: אמר דכ יהודה לא שנו אלא שהוסק מערכ י״ט וכוי. נראה להט הלכתא להא מייתי ליה סייעחא מברייתא
 ועול לליכא מאן לפליג לאפי׳ ל״ש מולה להאי להוסק בי״ט להוי נולל גמול למעיקרא עצים והשתא אפר והויא כמיא בעיבא מבלע בליעי
) למולה ר״ש וא״ת ואנו היאך אנו מסלקין אפר הכילה בי״ט לאפות הפשטיל״ה אע״ג שאין ראוי לצלות בו ביצה ואומר ׳ (  (עירובי! לף מה:

 הר״ר יצחק למוקצה אינו אסור לטלטל בי״ט בשביל אוכל נפש ושמחת י״ט וראיה מללקמן פרק אין צלין (לף כח:)ל) ובירושלמי
 מפרש להכא מייד בשלא שחט אבל שחט שד אע״ג שהוסק בי״ט שלא לעקור מצות כסוי: ואמר הב יהודה מכנים אדם מלא
 קופתו עפר וכוי. וא״ת מה בא להוסיף על הברייתא לקתני אפי׳ הכניס לגנתו או לחורבתו וכ״ש מלא קופתו וי״ל ללפי׳ רש״י ניחא
 לכשהכניס עפר לגנתו מייד שהכניס הרבה ביחל וכל זמן שהוא צבור לעתו עליו לכל צרכו ואינו בטל אגב קרקע אבל הבא מייד
 שלא הכניס הרבה רק מלא קופתו מעט (מפני) עפר וס״ל ליבטל אגב קרקע א״נ י״ל להתס לא מייד רק לכסות בו אבל שאר
 צלטו לא והכא אשמועינן להואיל ומלא קופתו עפר עביל בו כל צרכו: ואי איתא לכםייה כדדב יהודה. משמע לקאי אסיפא וכן פי׳
 לש״י בסמוך בהליא לקאי אסיפא ועל כלחך צ״ל לקאי אסיסא לאי קאי אדשא מאי פריך לכסייה בלקל נעוץ הא ב״ה סבילא להו
 ללכחחילה לא ישחוט וכו׳ וט פדך הש״ס ולעביל כב״ש אבל תימה מלפדך בסמוך והא סיפא וכו׳ מכלל לעל השתא איירי בדשא
 ר״ל ללעולס קאי אדשא ולא גלסינן בלקר נעוץ אלא גרס לכסייה באפר כירה עול י״ל ללמה שפירש ל״ח לקמן (לף מ: ל״ה אמר
 ר״י) ניחא לסירש שמוחלפת השיטה לבית הלל אומרים יחפור בלקר ויכסה וב״ש אומרים לא ישחוט והשתא פדך אליבא לביח הלל:
 אי הכי מאי איריא ספק אפי׳ ודאי נמי. תימה מאי אי אמרת בשלמא שייך הכא ״)אפי׳ ט ליחא לרב יהולה שייך להקשות הכא
 לכסייה בלקר נעוץ וכו׳ וצריך לשנויי ללית ליה ר״ל להט פי׳ אי אמרח בשלמא ללית ליה לרב יהורה לא קשיא ליה אבדיתא
 לאיכא למימר ללית ליה לקר נעוץ ואסר כירה לבני אלם לא שטחי שיש להם לקר נעוץ ואפר כירה שהוסק מעלב י״ט ולרב
 יהולה איח ליה שיש לו עפר מזומן לשכיח הוא טפי ומ״מ אין לכסוח כלרב יהולה בעפל לליחא לללב יהולה ואין הלכה כרב
 יהולה ואין להקשות מאי אידא ספק וכו׳ הואיל וליתא ללרב יהולה ולקל נעוץ לית ליה להא ולאי איתא ללרב יהולה לענין שמכסה
 בו כשהוא ולאי חיה או עוף אבל מה שאמר רב יהולה ועושה בו כל צרכו לא סבירא לן כותיה ולא שרי לכסרי בו כוי אבל כיון

 לאיתא ללרב יהולה צדך ליה לשנויי לליפ ליה כל הני ואפי׳ עפל מזומן אין לו ואם בן אפי׳ ולאי נמי:

 והא

 מסורת הש״ם

 א) שנח עג: חגיגה י.,
) שכח ג., ג) חולץ עט: פג:  נ
) ןלף  ןנכוריס פ״נ מ״ט], י
 י.], ס) ןצ״ל רנה], ו) ןצ״ל
 ורב יוסף], ו) ופרש״י שס
 משוס לקא עניל גומא,
 P) ןהלקר כצ״ל], מ) [יעי׳
 חוס׳ ססחיס מז: ל״ה
 כמישה ניו״ט], י) והיט
 קאמר רנה הכא כצ״ל,
 כ) [ועי׳ פוס׳ שס מו. ר״ה
 כ׳׳ש], ל) [ישם נל״ה גריפמ.
 יע״ע מיס׳ לקמן לא: ל״ה
 אמר ר זירא], מ) [עי׳ תוס׳

 שנת קכ: ר״ה א׳׳ה],

 הגהות הב״ח
 (א) תום' ל״ה כעפר וכו׳
 כשמגביה העפר גיכרת

 הגומא:

 מוסף רש״י
 החופר גומא בשבת.
 נינה ננין הוא, ואס אינו
 צריך לה אלא ליטול את
 העפר, אף על פי שהנני!
 נגר איגו חיינ משוס נוגה
 (חגיגה י.) ואין כאן משוס
 ננין נניס, לקלקול הוא
 ולזריעה נמי לא חזיא, אנל
 אס היה צריך לה חייב
. 0 ג  משוס בונה :שבת ע
 מכניס אדם מלא
 קופתו עפר. לכסומ בו
 צואה ורוק ומערה העפר
 בביחו לאח וניטלו ממיד
 לכל צרכיו :שבת נ.!. והוא
 שייחד לו קרן זוית.
 להד כמוכן ועומד לכך,
 אגל נחגו באמצע ביתו
 למלרס רגלים, הרי הוא
 בטל לגבי קרקעית הגיח
 ומוקצה ואסור >שם). כוי
חטץ אותו  אין שו
 ביו״ט. משוס רלמא געי
 כסר ומספק א לא מחלליגן
 יו״ט אס שחטו (חולין פג:

־ז שם עט:).  וכעי



 מםורת הש״ם

 6) ס״א ל״ג, נ) נ״א רבא,
 0 שנפ קלכ: כמונות מ.,
 ד) [שנת כה.], ה)ס״א ו) [יש
 ספרים דגרסי רנ עי׳
 נרא״ש], 1) [ע״א],
 ח) [ויקרא ינ], נו) [לכסות
 בוכצ״ל].,) [ל״ה מותר אחר
 ד״ה נהרנלאי], כ) ס״א
 במט וכ׳׳ה גי׳ הערוך,
 ל) [עי׳ תיס׳ שנח כל: נל׳׳ה
 ולא], מ) [כלאיתא ניבמוח

 צ.]׳

 רבינו חננאל (המשך)
 צואה. נהרבלאי אמרי כוי,
 ופשוטה היא. רמי בדיה
 דרכ יימד אמד כוי היינו
 טעמא דלא מכסינן, גזרו
 גוירה מפני הרואה, שאם
 תתיר לו לכסות דם הכוי
 ביו״ט, הרואה אומר ודאי
 חיה היא ויתיר חלבו. ואם
 תאמר בחול נמי, בחול
 ליכא למיחש בהאי
 מילחא דאמרי ספק הוא,
 ומפני הספק אמרו רבנן
 טרח וכסה, אבל ביו״ט
 מספק לא אמרו טרח
 וכסה שמצוה הבאה
 בעבירה היא, הילכך לא
 גזרינן כסוי דם הכוי
 בחול. תגי ר׳ חייא לא כוי
 בלבד אמרו, אלא שחט
 בהמה חיה ועוף ונתערב
 דמן אסור לכסותן ביו״ט.
 ואם יכול לכסוח כל הדם
 של אלו בדקירה אחת
 מותר, ולא גורינן דקר
 אחד אטו שתי דקירות.
 אמר רכח שחט ציפור
 מערב יו״ט. ופשע ולא
 כסהו אין מכסהו ביו׳יט,
 שכל דבר (שאי)
 [שיןאפשר לו לעשותו
 מערב יום טוב ולא עשאו,
 אינו דוחה את יום טוב.

 ח: ביצה פרק ראשון ביצה
 והא מדקהני סיפא כוי. כלומר בשלמא אין שוחמין לרישא איצטריך
 כלקאמרח ללא תימא נשחוט משום כבול יוס טוב בלא כסוי אלא
 סיפא לקתני אין מכסין אי ללית ליה חרא מהני לכסות מאי איצטריך
 לאשמועינן השתא ולאי אין מכסין ספק מבעיא אלא שמע מינה
 בלאית ליה ללגבי ולאי מכסין
 ואשמועינן לספק לא וקשיא לן אמאי
 אין מכסין אי כלרב יהולה אי באפר
 הכילה: מוכן לודאי ואין מוכן לספק.
 קא ס״ל להכי קאמר אע״ג ללעתיה
 לכל מילי הכנסתו מועלת לולאי
 ואינה מועלח לספק. וסרטנן וטון
 ללעתיה עלרה ומשום לאקצה ליכא
 ספק מ״ט לא מכסינן משום לקא
 עביל גומא בתמיה: אלא כדר׳
 אבא. ולאי מ״מ שרית כלר׳ אבא
 לאמר לעיל י) מקלקל הוא ופטור
 עליה: דלמא קא עביר כתישה
 גרסינן. שמא יהו שם רגבים ויכפישם:
 ודאי נמי נגזור משום כמישה. ומשני
 טון לרוב פעמים אין צריך לכתוש
 לא גזור רבנן משוס כתישה לאי נמי
 אתי לילי כך לאו איסורא לאורייתא
 איכא לאתי עשה לוכסהו בעפר ולחי
 לא תעשה מלאכה לקיימא לן בפרק
 קמא ליבמוח (לף ל.) עשה לוחה אח
 לא חעשה: מילה בצרעת. לכתיב
 (לברים כל) השמר בנגע הצרעת

 ותניא בקוצץ בהרתו הכתוב מלבר
 ותניא בגמרא לאס לא הביא כלי
 במסכח שבת (קלב:) ימול בשר
 ערלתו מ אפי׳ במקום בהרת יקוץ:
 אי נמי ציציה בכלאים. לכתיב (לברים
 מ< לא תלבש שעטנז וסמיך ליה
 גלילים תעשה לך לבשעת מילה או
 בשעת לבישת הטלית מעקר לאו
 ומקיים עשה אבל עשה זה כשהוא
 כותש עובר בלאו והעשה אינו מקיים
 על שיכסה: עשה ולא העשה הוא.
 לכתיב(יקרא כג< ביום הראשון שבתון
 למשמע שבות: ואין דעהו לספק.
 הלכך איסור מוקצה איכא והוא הלין
 ללרב יהולה: ואזדא רבא לעממיה.
 לאמר מי שלעתו לולאי לא רמי
 אנפשיה לאזמוני למילי לספק:
 הכניס עפר לכסות בו צואה. ביום
 טוב שיש לו תינוק וירא שמא יטיל
 רעי ביו״ט לפניו: מוהר ט) לכסוס דם

 והא מדקתני סיפא ואס שחטו וכוי. ואם תאמר אמאי לא
 פריך אי ליח ליה פשיטא לאין שוחטין לבמאי יכול לכסות
 ופירש הקונט׳ לאי קאי ארישא הוה אמינא ללשחוט ולא לכסייה משום
 שמחת י״ט אלא אסיפא לקחני אין מכסין אי לליח ליה חלא מהני

 איצטריך למימר אין מכסין אוחו
 השחא ולאי אין אנו מכסין כב״ה
 לאסלי אפי׳ ליעבל בלא לקר נעוץ
 ספק מבעיא אלא שמע מינה בלאית ליה
 מלאי מכסין אבל ספק לא והלר
 קושיא ללוכתין לכסייה כלרב יהולה
 או באפר כירה: סוף סוף יו״ט
 עשה ולא תעשה אלא אמד רבא וכוי.
 ותימה להכא משמע לרבא לאיפ ליה
 עשה ולא חעשה מללחיק נפשיה
 לשנויי ובפרק במה מלליקין (שבח לף
 כל: ושס< אמר רבא הוא ולא מכשיריו

 לבלו ולא מילה שלא בזמנה ורב אשי
 אמר יום טוב עשה ולא תעשה וכו׳
 משמע לרבא לית ליה ההוא טעמא
 וי״ל לגמלא לחיק נסשיה לאוקומי
 מילתא לרבא אליבא להלכתא לי״ט
 עשה ולא תעשה אע״ג לרבא עצמו

 לית ליה האי סברא:ל)
 תני ר׳ זירא לא כוי בלבד אמרו
 וכד. וא״ת וט יש כח ביל
 חכמים לעקור לבר שהוא מן התורה
 להא כסר לאולייתא לכתיב וכסהו
 כעפר וי״ל לאין הכי נמי לשב ואל

 תעשה יש כח בילם:«<
 גלגל

 והא מדקתני םיפא ואם שחטו אין מכםין
 את דמו מכלל א<(דרישא) בדאית ליה
 עסקינן אלא אמר ״רבה אפר כירה מוכן
 לודאי ואין מוכן לםפק לספק מאי טעמא
 לא דקא עביד גומא ודאי נמי קא עביר
 גומא אלא כדר׳ אבא הכא נמי כדר׳
 אבא אלא ספק מאי טעמא דלמא עביר
 כתישה ודאי נמי נגזור משום כתישה ודאי
 כי קא עביר כתישה אתי עשה ודחי את לא
 תעשה אימר דאמרינן ״אתי עשה ודחי את
 לא תעשה כגון מילה בצרעת א״נ םדין
 בציצית דבעידנא דקא מעקר לאו קא מוקים
 לעשה הכא בעידנא דקא מעקר לאו לא
 מוקים עשה הא לא קשיא דבהדי דכתיש
 קא מכסי סוף סוף חיום טוב אעשה ולא
 תעשה הוא ואין עשה דוחה את לא תעשה
 ועשה אלא אמר רבא אפר כירה דעתו
 לודאי ואין דעתו לספק ואזדא רבא לטעמיה
 דאמר רבא הכנים עפר לכסות בו צואה
 מותר לכםות בו דם צפור דם צפור אםור
 לכסות בו צואה נהרבלאי אמרי אפילו
 הכנים עפר לכםות בו דם צפור מותר לכסות
 בו צואה אמרי במערבא פליגי בה ר׳ יוסי בר חמא ור׳ זירא ואמרי לה
 רבא בריה דרב יוסף בר חמא ור׳ זירא הד אמר כוי הריי הוא כצואה וחד
 אמר כוי אינו כצואה תסתיים דרבא הוא דאמר כוי הרי הוא כצואה
 דאמר רבא הכנים עפר לכסות בו צואה מותר לכםות בו דם צפור דם
כוי היינו  צפור אסור לכםות בו צואה תסתיים רמי בריה דרב ייבא אמר ב
 טעמא דלא מכםינן גזירה משום התרת חלבו אי הכי אפילו בחול
 נמי בחול אמרי לנקר חצרו הוא צריך שחט באשפה מאי איכא למימר
 בא לימלך מאי איכא למימר אלא בחול ה»[אי במי־] מםפמא אמרי
 ליה רבנן זיל טרח וכםי ביום טוב אי מספקא מי אמרי ליה רבנן
לא כוי בלבד אמרו אלא אפילו שחט  זיל טרח וכסי תני רבי זירא ג
 בהמה חיה ועוף ונתערבו דמן זה בזח אסור לכסותו ביום טוב אמר רבי
 יוסי בר יאםיניאה ילא שנו אלא שאין יכול לכסותו בדקירה אחת אבל יכול
 לכסותו בדקירה אחת מותר פשיטא מהו דתימא נגזר דקירה אהת אטו
 שתי דקירות קמ״ל אמר י* רבה ישחט צפור מערב יו״ט אין מכםין אותו ביו״ט

 גלגל
 צפור. שיש לו לשחוט ביוס טוב לטון שהזמינו לספק כל שכן לודאי: אסור לכסוס בו צואה. אס יש לו תינוק קטן והטיל צואה
 כיוס טוב. מאי טעמא לס צפור ולאי היה לו שישחטנו רהא צריך כסוי אבל הצואה ספק הוא אם יארע במקום המאוס לו ולעתו
 לודאי ולא לספק: ׳)מוהר לכםוח בו צואה. כיון לאזמניה אזמניה דהא נמי קרוב לודאי: נהרבלאי אמרי. בסנהדרין (לף יד.) מפרש להוא
 רמי בר ׳)בריבי: כוי הרי הוא כצואה. המכניס עפר לכסות בו צואה מותר לכסות בו לס כוי לזה וזה ספק: וחד אמר אינו כצואה.
 והמכניס עפר לכסות צואה אסור לכסות בו לס כר לכר לגבי צואה כספק לגבי ולאי לצואת תינוק שטחא וקרובה לולאי: הסתיים
 דרבא הוא דאמר. צואה כספק וכוי מופר בהזמנת צואה: דאמר רבא הכניס עפר להסוה בו צואה מוהר לכסוס בו דם צפור דם צפור
 אסור לכםוה בו צואה. אלמא ספק הוא: משום ההרה חלבו. לאי שריח לכסוייה אחי למימר חיה הוא: בחול אמרי לנקר חצרו כוי.
 הרואה אומר לא מפני שטעון כסוי אלא כלי לנקר חצרו מכסהו: לא גרסינן וליטממיך אלא הכי גרסינן בא לימלך מאי איכא למימר.
 מי שיש לו כוי ובא לימלך לחכמים אס צריך לכסותו ובחול והס מורים לו שצריך כסר: מאי איכא למימר. איהו גופיה אתי למימר
 חיה הוא להא מצרכו ליה כסוי: אלא לא גרסינן: בחול אי נמי ספקא הוא כוי. כלומר בחול זה שהורוהו לכסות לא מחזיק ליה
: לא כוי בלבד ד  בחיה ולאית למימר אמר אי נמי מספקא להו לרבנן אי חיה אי בהמה אמד ליה זיל טרח וכסי כוי: אמרי ליה ג
 אמרו. לאין מכסין ביום טוב ללין הוא שלא יכסוהו שמא בהמה היא ומלח טלחא ללא מצוה ואפילו באפר הכירה: אלא אפיי שחט
 כוי. לאיכא חל לטעון כסר אפי׳ הכי אין מכסין משוס לקא טרח נמי בשל בהמה: פשיטא. להא לא טרח בשביל בהמה מילי: אין מכסי!
 אוהו ביו״ט. להיה לו לכסות מבעול יום ומשום אמנועי משוס שמחח יום טוב ליכא למשוס ללא מכסי לס לא מחסר צפור באכילה:

 גלגל

 עין משפט
 נר מצוה

 ם א מיי׳ פ״א מהלכוח
 יי״ט הלכה ג סמנ

 עשי! לג לח ער:
 םא ב מיי׳ סייג שס הלכה
 א טוש״ע א״ח סי׳

 מצח סעיף יח:
ב ג ד מיי׳ שס הל׳ נ  ס

 טוש״ע שס סעיף יט:
 םג ה מיי׳ שס טוש״ע שם

 סעיף כ:

 רבינו חננאל
 ודייקינן מסיפא מדקתני
 אם שחטו אין מכסין את
 דמו, מכלל דאית ליה
 כמת לכסות. ופריק רבה
 אפר כירה מוכן הוא
 לכסות כו דם של ודאי
 ולא דם כוי שהוא ספק
 חיה, מאי טעמא דילמא
 אתי למיעבד כתישה. אי
 הכי ודאי נמי ויגזור
 דילמא אתי למיעבד
 כתישח. ודחינן ודאי
 אפילו אי עבד כתישה
 שרי, מאי טעמא אתי עשה
 דושמחת בחגך ודחי את
 לא תעשה כל מלאכה.
 ואקשינן אימור דאמרינן
 אחי עשה ודחי לא תעשה,
 כגון מילה בצרעת, או
 סדין בציצית, דבעידנא
 דמיעקר לאו מקיים עשה.
 לאו בצרעת מנין, דכחיב
 השמר בנגע וגוי, וכל
 השמר לאו הוא, ובקציצת
 הצרעת בערלה מתקיימת
 המילה וביום השמיני
 ימול בשר ערלתו שהוא
 עשה, אבל הכא בעידנא
 דעקר ליה לאו דלא תעשה
 כל מלאכה, וכתישה היא
 מלאכה בעצמה, לא
 מקיים עשה דכיסוי.
 ופרקינן הא לא קשיא
 בהדי דכתיש מכסה,
 כלומר שוחט וכותש
 והדם שותת סביבות
 הדקר. ואקשינן עוד מכדי
 יום טוב עשה ולא תעשה
 הוא, כלומר עשה שבתון
 ולאו כל מלאכת עבודה
 לא תעשו, ושמחת א) יו״ט
 עשה כלבה הוא, ואין
 עשח דוחה את לא תעשה
 ועשה. ופרקינן אלא אמר
 רבא לעולם כשיש לו אפר
 כירה וכיוצא בה, מיהו הני
 מוכנין הן לודאי, מ״ט
 דדעתו לודאי ולו הכינו
 ואין דעתו לספק, לפיכך
 אין מכסין בו דם הכוי
 באפר הכירה. ואזדא רבה
 לטעמי׳ דכל מידי דדעתיה
 עליה ולו הכינו שרי,
 דאמר רבא הכניס עפר
 לכסוח בו צואה, מותר
 לכםוח בו דם ציפור, מאי
 טעמא דהא לנקוח חצרו
 בעי, כ״ש הכא האיכא
 תרתי ניקוי ומצות כסוי.
 אבל הכניסו לכסות כו דם
 ציפור, אסור לכסות בו

 א) לכאורה נראה פשוט דהך
 עשה לקאמרינ! דלחי לל״ת
 זייני עשה לטמר הלם וכמו
 זפרש׳׳י ולגט מינו צ״ע
 •עול לא״נ נספק נמי איכא

 עשה )י ומציה ליישב.



 עין משפט
• נר מצוה u 

 ביצה פרק ראשון ביצה
ד א מיי׳ פ׳׳ג מהל׳  ם
 יו׳׳מ הלכה ח סמג
 לאדן עה מוש׳׳ע א״ח סי׳

 חקו סעיף ג:
 םד! ב מיי׳ פ״ה מהלכות
 נכוריס הלכה יג

 טוש״ע י״י סי׳ שכג:
 סו ג ד מיי׳ פרק ה מהל׳
 יו״ט הלכה י טוש״ע
 א׳׳ח סי׳ תקיח סעיף ל:

 םז ה ו מיי׳ פכ״כ
 מהלכות שנת הל׳ כ
 וס״ה מהלכות יו״ט שס
 סמג לאר! סה טוש״ע א׳׳ח

 סי׳ שא סעיף מה:

 רבינו חננאל
ט ״ ו ב י ר ע ה מ ס י ל ע ג ל י  ג

ה ת ל ה ח נ מ ש מ י ר פ  מ

ל א ו מ ש ה ד ו ב . א ט ״ ו י  ב

ה ל ש ח י ר פ ה ר ל ס ו  א

ה ס י ע ן ה ב מ ו ם ט ו י  ב

, ב ו ם ט ו ב י ר ע ה מ ל ג ל י ג  ש

ו ה ל י ה א ש מ ע י ט א  מ

ת ע ה ב ת ל ש ח י ר פ ה  ל

ן י ל כ ו ן א נ ת ד , כ ל ג ל ג  ש

ד ה ע ס י ע ן ה י מ א ר  ע

ם ט מ ט ת ם ו י ט ח ל כ ג ל ג ת  ש

ץ ט י ח ה ב ל ג ל , ג ם י ר ו ע ש  כ

ל כ ו א , ה ן י ר ו ע ש ה ב מ ט מ ט  ו

ן ו י , כ ה ת י ב מ י י ה ח ג מ  מ

ת ה ב ג ם מ י מ ת ה נ ת ו נ  ש

ל ו כ נ ר מ ר א ב כ . ו ה ת ל  ח

ו ר ל ש פ א ן ש ) ן י א ש ) 

ו נ י ט א ״ ו ב י ר ע ו מ ת ו ש ע  ל

א ג י ל פ . ו ט ״ ו ח י ה א ח ו  ד

ל א ו מ ש א ד ת ע מ ה ש י ל  ע

ח כ ס מ ר ב מ א , ד ה י ר  ב

ה מ ד כ ק ע ר ת פ ו ר ו כ  ב

ר מ , א י ו ן כ י כ י י ל ח א ר ש  י

ה צ ו ת ח מ ו ר ל ת א ו מ  ש

כ ״ ח א ך ו ל ו ה ל ו כ ו ץ א ר א  ל

ו ש ל י ן ש ו י ה כ ג ה , ו ש י ר פ  מ

א ל ל ב ו כ א ת ל ו ש ן ר י י ד  ע

א ו ל ל א ה כ ל ת ח ש ר פ  ה

א י ל ן מ ג י ה מ ח מ . ו ב י י ח ת  נ

ש י ר פ ם ה א ל ש א ו מ י ש ר ו  מ

ה ל ם ח ה ש י ל א ע ר ק ה ו ל  ח

ה ר ו פ ה א ל ל ח כ א י ם ש ה ו  ק

ה ש ו ע ל י א ן ש ו י כ . ו ם י ר ז  ל

, ה ל ו ח ת ל ח ח ת י ך ה  כ

ב ר ע ו מ ת ו ש ע ר ל ש פ  א

ך כ י פ ל , ו ה י א ב נ י ר ט ק ״ ו  י

. ט ׳ ׳ ו י ה ב ת ו ן א י ש י ר פ ן מ י  א

ה ס י ע ר ב ת פ י י ת מ ל ש ו ר  י

ל ו כ ו י נ י א ה ש א מ  ט

א ל ה א ת ל ש ח י ר פ ח  ל

י א מ ת ש י . ב ף ו ס ב  ל

ת ן א י כ י ל ו ן מ י ם א י ר מ ו  א

ך ב ו ש ך ל ב ו ש ם מ ל ו ס  ה

. ן י ר י ת ה מ ״ ב ד ו , ע י ו  כ

ה ק ו ל ח ן מ נ ב ח ר ר מ  א

ת ו ש ר ל כ ב , א ר ״ ה ר  ב

. ר א) ת ו ל מ כ י ה ר ב ד ד י ח י  ה

ר מ א ב ד א ר מ י ן ל נ י ש ק א  ו

ם י מ כ ו ח ר מ א ם ש ו ק ל מ  כ

, ר ו ס ץ א ע ת ה י א ר י מ נ פ  מ

ו ת ו ה א א ו ר ה ה ש ן ז ו ג  כ

ר ״ ה ר ם ב ל ו ס ך ה י ל ו  מ

א ו ו ה ג ח ג י ט ה ר ל מ ו  א

ם י ר ד ר ח ד ח ו ב ל י פ . א ך י ר  צ

, ר ו ס ד א י ח י ת ה ו ש ר  ב

, ה י ח ע מ ש ה ל ר מ ש א ״ ב  כ

ם י ב ר ח ה ו ש ר ה ב ״ א ב ה  ד

ד י ח י ת ה ו ש ר ל ב ב י א ר ס  א

א ו י ה א מ ת ש י ב , ו ו ר  ש

. ד י ח י ת ה ו ש ר י ב ר ס א  ד

ר מ ו ל , כ א י י ה א נ ן ת ג י ק ר פ  ו

ל ל כ ב ע ר ר מ א א  ל

ן ת ו ל א א ע ל ם א י מ כ ח  ח

ח י א ר ם 5) מ ו ש ן מ י ר ס ו א  ש

ן י ר ם ו א ר ש מ , א ן י ע  ה

ל ע , ו ם י ר ד י ח ר ד ח ו ב ל י פ  א

א י נ ת , ד ר מ א א ם ל ת ל ו  ז

ם י ד ג ם ח ה מ ח ן ב ח ט ו  ש

ד ג נ א כ ל ל ב . א ו ר ש נ  ש

ם ו י ר ה מ י מ י ל ת א , ד ם ע  ה

 גלגל עיסה מערב י״ט מפריש חלה גי״ט. פרש״י לאע״ג דאין
 מגביהין תרומות ומעשרות ני״נן והא נמי כתרומת גורן
 דמיא שהוא היה יכול להפריש מעי״ט דהא מאתמול התחיל זמנה
) מאימתי חיוב חלה משגלגל אפילו הכי  להפריש דתנן (חלה פ״ג
 מפרישין לה שלא גזרו על תרומת
 עיסה שהרי מותר לגלגל בי״ט ולאפות
 כדי לאכול פח חמה ואז מותר
 להפריש ממנה חלה כיון שבי״ט נלושה
 א׳יכ לא היה הפרשת חלה בכלל
 איסור הגבהת תרומה ואפי׳ כשגלגלה
 מבעוד יום עי״ל דלפי הירושלמי
 ניחא דקמיירי שלא גמר הלישה
 מעי״ט ואע״ג דסוף סוף היה יכול
 להפדש מבעוד יום משעת גלגול
 מכל מקום אחר שנגמרה הלישה בי״ט
 הוה ליה כאילו נעשית כל הלישה
 בי״ט שרגילות שלא להפריש חלה
 עד גמר הלישה ולעולם הפרשת
 חלה הוי בכלל הגבהת תרומה היכא
 דהיה לו להפריש מאתמול אבל לא
 מצי למימר דלהכי מחלק בין כסוי
 משוס דגבי כסוי לא ממנע משמחת
 י״ט דאין הכסוי מעכב האכילה אבל
 הפרשת חלה מעכב אטלה דזה אינו
 דהא מיירי הכא בחוצה לארץ כדאמר
 בסמוך וא״כ אוכל ואחר כך מפריש
 דמשמע דליכא מאן דפליג בזה
 ובתוספתא פי׳ דטעמא דרבה דמיירי
 בחוצה לארץ ולא מחזי כמתקן כיון
 שבלאו הכי יוכל לאכול אבל בא״י
 מודה רבה ואין נראה דמשמע
 בסמוך דלא שייך כלל לומר זה הטעם
 דקאמר מי לא מודה שמואל שאס
 קרא וכו׳ א״כ כיון דשס חלה עליה
 מיחזי כמחקן ומשמע לפי הלשון
 דסברא זו פשוטה ולכך נראה עיקר כדפי׳ לעיל דאפי׳ בא״י מתיר
 רבה ואבוה דשמואל אסר אפי׳ בחו״ל ותדע דהא ודאי הירושלמי
 מיירי בא״י ואפילו הכי לא קא אסר אלא היכא דלש אגל ערס
 שרי דהיינו גלגל ונראה דהלכה כרבה דהוא בתראה ודוקא גלגל
 שלא נגמרה לישתה לגמרי דאי נגמרה לגמרי אפילו רבה מודה
 דאין מפרישין אותה בי״ט והפי (י) נמי איתא בירושלמי כל הלש
 עיסה מעי״ט אין מפרישין חלתה בי״ט וקאמר לש אין ערס לא
 וה״פ דוקא לש דנגמרה מערב י״ט אין מפרישין אבל ערס לא דלא
 נגמרה הלישה מערב י״ט מפריש והכא נמי מיירי בגלגל שהוא
 כמו ערס והיכא דשכח ולא הפריש מן הפח מעי״ט קי״ל דחלת
 חו״ל אוכל והולך ואח״כ מפריש וא״כ ישייר מן הפח מכל אחד ואחד
 ואוכל השאר ולמחר יפריש חלה וצריך שתהא גדולה כדי שיהיה לה
 הכירא אפר הפרשה דכתיב (במדבר טו< ראשית דבעינן שיהיו שיריה
 ניכרין והיכא דאפה עריבה מלאה עיסה מערב י״ט ושבח ולא הפריש
 חלה מערב י׳יט ישייר פת אחת בשביל כולם עד למחר מפני שגבלן
 כאחד אבל במצות בערב הפסח אם שכח ולא הפריש צריך לשייר
 מכל אחח ואחת מפני שגיבולן כל אחת ואחח בפני עצמה ולמחר
 יניח כל החתיכוח בסל אחד ומצרפן לחלה ויפריש מן כולם אחת ומיהו
 אס ירצה לעשות דבר קל יעשה מצה אחת ראפה אותה ויצרסם
 ויפריש ןמאחת על] כל האחרות אגב אותה מפני שחיובה בא עכשיו:
 אץ מוליכץ הסולם. פימה אפי׳ הטן אוחס מאחמול מ״מ אית
 בהו משוס צידה כדאמרינן לקמן (לף כל.) הצד יוני שובך
 [ויוני עליה] חייב וי״ל דמיירי בקטנים שלא פרחו י):
 והאמר רב יהודה אמר רב. אף על גב דרב היה אמורא

 גלגל עיםה מערב יו״ט מפריש ממנה חלתה
 ביום טוב אבוד. דשמואל אמר אפילו גלגל
 עיסה מערב יום טוב אאין מפריש ממנה
 חלתה ביו״ט לימא פליגא ושמואל אדאבוה
 (דשמואל) דאמר שמואל א<כחלת (א) חוצה
 לארץ אוכל והולך ואח״כ מפריש אמר רבא
 מי לא מודה שמואל שאם קרא עליה שם
 שאסורה לזרים: מתני' ב״ש אומרים
 אין מוליכין את הסולם משובך לשובך
 אבל מטהו מחלון לחלון וב״ה מתירין:
 גמ' אמר רב חנן בר אמי גמחלוקת
 ברשות הרבים דב״ש סברי הרואה אומר
 לחטיח גגו הוא צריך וב״ה סברי ישובכו
 מוכיח עליו אבל ברשות היחיד דברי הכל
 מותר איני והא ״אמר רב יהודה אמר רב
כל מקום שאםרו חכמים מפני מראית  ה

 העין אפילו בחדרי חדרים אסור תנאי היא
 דתניא ״שוטחן בחמה אבל לא כנגד העם
 ר׳ י<(אליעזר) ור׳ שמעון יאוםרין איכא דאמרי
 אמר רב חנן בר אמי מחלוקת ברשות היחיד
 דב״ש אית להו דרב יהודה אמר רב וב״ה
 לית להו דרב יהודה אמר רב אבל ברשות
 הרבים דברי הכל אסור לימא רב דאמר
 כב״ש תנאי היא דתניא שוטחן בחמה אבל
 לא כנגד העם רבי ה<(אליעזר) ור״ש אוםרין

 מתניתין

 גלגל עיסה מערב י״ט מפריש ממנה חלמה בי״ט. ואע״ג דחנן
 לקמן >דף לו:) אלו הן משום שבות אין מגביהין תרומות ומעשרות
 בי״ט והא נמי כתרומת דגן דמיא שהיה יכול להפרישה מערב י״ט
 אפילו הבי מפריש שלא גזרו על תרומת עיסה שהרי מותר לגלגלה

 בי״ט ולאפותה כדי לאכול פת חמה:
 אין מפריש הימנה. דלא התירו
 להפריש חלה אלא בעיסה שנתגלגלה
 בי״ט אבל זו היה לו להפריש מערב
 יו״ט כתרומת דגן ופירות: יג) חלס
 [ח״ל]. חלה טורטי״ל. חלה שמטמין מן
 העיסה שבחוצה לארץ הואיל ואינה
 מן החורה כדקיימא לן בקדושין (לף
 לו:) כל מצוה התלרה בסירות הגדלים
 בארץ אינו נוהג אלא בארץ: אוכל
 והולך. כל הפת ומשייר כדי חלה
 ומשרישה באחרונה. אלמא הפרשתה
 שלא לצורך היא ולא הרא הפרשה
 והמפריש בי״ט אינו כמתקן דלחסר
 כשאר הגבהת תרומה דגזור בה
 רבנן מפני שנראה כמתקן: מי לא
 מודה שמואל. אע״פ שאינו צריך
 להפרישה שאס קרא עליה שס שחל
 עליה שם חלה ואסורה לזרים אלמא
 שם תרומה עליה ואיתא בכלל אין
 מגביהין תרומות ומעשרות ביו״ט:
 מתני׳ אין מוליכין אה הסולם.
 קס״די* סולם המיוחד לכך וניכר שהוא
 של שובך וטעמא דב״ש (ג) מפרש
 בגמרא דאסרי ואע״פ שהוא בא
 ליטול גוזלות לשמחת י״ט: מחלון
 לחלון. באותו שובך עצמו שכן דרך
 שובך להיות בו מחיצות הרבה קן
 לכל זוג וזוג וחלון לכל קן וקן:
 גמ׳ הרואה. שהוא מוליכו אומר
 להטיח גגו הוא צריך והרי הוא עושה

 מלאכה ביום טוב: להטיח. שהיו טחין גגותיהן בטיט לפי שלא
 היו משופעין אלא עשרין כמין תקרת עליה ומשתמשין בהן לפיכך טחין
 אותן ומשפעין הטיח לצד הכתלים שיזובו מימיו: שובכו מוכיח עליו. שובכו
 של סולם מוכיח שהוא ניכר שהוא של שובך: מוהר. שהרי אין
 אדם רואהו: והאמר רב יהודה אמר רב כוי. וקשיא דרב אדרג
 חנן. ואע״ג דרב אמורא הוא מקשי מיניה מפני שרבן של כל בני
 הגולה היה בדורו חוץ משמואל: סנאי היא. איבא תנא דקאי
 כוותיה: שוטחן בחמה. מי שנשרו כליו בדרך במי גשמים שוטחן
 בחמה והן נגבין מאליהן: אבל לא כגגד העם. שלא יאמרו כבסן
 בשבת. אלמא מידי דמשום מראית העין מותר במקום צנוע: לימא
 רב דאמר כב״ש. לרב חנן קא פדך דאוקי לה דבית הלל ברה״ר אסרי
 וברשוח היחיד שרו א״כ לרב חנן רב דאמר כל מקום שאסרו כר
 דאמר כב״ש בתמי׳ הא ודאי לא שביק ב״ה ועביד כב״ש ועל כרחך
 לביח הלל אפי׳ ברשוח הרבים מוחר משוס דשובכו מוכיח עליו דאי
 ברה״ר אסור וברשוח היחיד שרי לא הוה אמר רב להא שמעחא: הגאי
 היא. כלומר אמר לך רב חנן ודאי רב סבר דבית הלל אפילו
 בר״ה שרו ופליג עלי ואנא דאמרי כי האי תנא דאמר שוטחן בחמה
 דלית ליה דרב וההוא תנא מוקי בית הלל כוותיה דלא התירו אלא
 ברשות היחיד ורבי אליעזר ור״ש דסבירא להו כרב מוקמי שדותא
 דבית הלל דמחניחין ואפי׳ ברה״ר דקא סבד שובכו מוטח עליו וב״ש
 לית להו שובכו מוכיח עליו ואסרי אפי׳ בחדד חדרים. י״מ דלרב קא פריך
 ואמר לך רב תנאי היא ולאו מלתא היא דמאי רבותייהו דרבי אליעזר
 ור׳ שמעון במקום בית הלל הא ב״ש נמי טובא הוו ואין הלכה במותן:

 מתניתין

 מםורת הש״ם

 א) ןנכורות כז. ע״ש],
 ג<1שבמסל:קמו:]ע״ז ינ.,
 ג) שנת סה. קמו:, ד) [צ״ל
 אלעזר], ס) ןצ״ל אלעזר],
 ו)!עי׳ מהרש׳׳א], ז) יהתם

 מיידי נגלוליס,

 הגהות הב״ח
 (א) גמ' לאמר שמואל חלת
 תרומה בחוצה לאדן:
 (ב) רש״־ ד״ה חלת
 תרומה חלה: (ג) דייה אין
 מוליטן וכו׳ וטעמא דנ׳׳ש
 דאסרי מפרש בגמרא
 ואע׳׳פ שהוא כצ׳׳ל:
 (ל) תום׳ דייה גלגל וכו׳
 והכי איתא נירושלמי כצ״ל

 ותינמ נמי נמחק:

 גליון הש״ם
 תום׳ ד״ה והאםר רב
 יהודה אמר רב וכו׳ דרב
 חנן פל־ג עליה. עי׳ מ״מ
ד  דף מו ע׳׳נ מוס׳ ד״ה פ

 נמי:

 לעזי רש״י
. ה ל ו ג ה ע ג ו . ע ל ״ י ט ר ו  ט

 מוסף רש״י
 כל מקום שאסרו
 חכמים מפני מראית
 העין. שלא יחשלוהו
 כאיסור >שבת םד:) לנר
 המותר ואסרוהו מפני
 מראיח העין שהרואהו
 חושלו ברנר עכירה יע־ז
 יב.). אפילו בחדרי
 חדרים אסור. נמקוס
 שאין אדס רואה אסרוהו
 (שטו. שוטחן בחמה.
 ליכשן, אבל לא כנגד
 העם. שיחשלוהו שכנסן

 (שבת קמו:!.

 מ״מ פריך שפיר טון דרב גדול היה בדורו וראש ישיבה לישראל חוץ משמואל אין סברא s דרב חנן פליג עליה: ורב בבית שמאי.
 פרש״י ומקשה לרב חנן דמוקי דבית הלל לית להו דרב וברה״ר דברי הכל אסור ואפילו ב״ה אסרי וברשות היחיד שרו (ואדרבה)
 רב לא יאמר הכי דלא יאמר דלא כהלבחא אלא יאמר דב״ה שרו אפילו ברה״ר דשובכו מוכיח עליו ודלא כוותך ומשני פנאי היא כלומר
 רב חנן אמר לך אין הכי נמי דרב סבר דביח הלל שרו ברה״ר וסליג עלי ואנא דאמרי כי ההוא חנא דשוטחן דליח ליה דרב וההוא
 תנא מוקי לה בית הלל כוותיה דלא התירו אלא ברשות היחיד ר״מ דלרב קא פדך ואמר לך רב תנאי היא דסבירא להו בב״ש ואנא
 סבירא לי כהני חנאי ולא נראה דמאי אולמייהו דרבי אליעזר ור״ש לגבי ביח הלל הא ב״ש טובא תנאי הוו ואע״פ כן אין הלכה כמותם:

 ולא
. ר מ א ו ק ל י י א ר ב ד ב ל ר , ו ן י ר ס ו ן א ו ע מ ׳ ש ר ר ו ז ע ל , ר• א ם צ ח  ר

. ׳ ס ו ת י ו ״ ש ר ב מ ש ״ י א ה ו ו ה נ י כ ׳ ר י ו פ . נ ר י ס ל א כ י ה ר ג ר ד ״ ה ר ל נ נ י א ג י י סל ״ ה ר נ א ל ר ת שנא נ י אלי א ן ק נ אקשי ר ו מ א א ל ה ו נ נ י נ י ר ר ג  א) ל



 מםורת הש״ם

 א) [תוספתא פ״א], ב) [נדה
 כד. גע״ז מו. כ׳ רש״י ד״ה
 מי ר׳ חייא יהודה וחזקיה
 שמן], ג) לעיל נ., ד) לקמן
 י.,ה)[דףי.],ו)[וע״עמוס׳
 עירוני! פא: דיה ה״ג וכוי],
 !) וכגון סולמות של כית,
 ח) ןממלא קופתו עפר

 ועושה כצ״ל],

 הגהות הב״ח
 (א) רש״י ד״ה מדדי! וכר
 שס כהטיה כצ׳׳ל ותיגח נה
 נמחק: (ג) דיר הא קשיא
 זו החליפה כצ׳׳ל ותיכמ על

 נמחק:

 מוסף רש״י
 מוחלפת השיטה. התגא
 שסידר! טעה כאחת מהן
 והחליף שיטתו (פסחים

 נה.).

 ט: ביצה פרק ראשון ביצה
 מתניתין. דקתני בהולכת סולם פליגי לאו כי האי תנא לקתני
 בהולכה מולו מפני שצורך י״נו היא: אגל של עליה אסור. לההוא
 ודאי אמרי להטיח גגו הוא צריך: מדדן בו. אם החלון רחוק
 ואין ראש הסולם מגיע שם (א) בה בהטיה מדדין רגליו של סולם
 מעט מעט: לקרייחא. לכפרים
 לראוח שדופיהן: סולם בא לידינו.
 הולכת סולם של עליה לשובך: מכלל
 דה״ק סבר. בשל עליה פליגי
 בחזרה ומודים בהולכה: עממיה
 דה״ק קא מפרש. ובשל עליה ליכא
 למאן דשרי: ממאי מדקהני. במלחיה
 דת״ק משובך לשובך אלמא בסולם
 המיוחד לשובכין קאי: מי קהני
 סולם של שובך. מהר משמע דבשל
 שובך קאי: משובך לשובך קהני.
 ולעולם בשל עליה ורבותא אשמועינן
 מוליכנו מעליה לשובך ראשון וממנו
 לכמה שובכין: הטוי סולם של עליה.
 והוליכו לשובך מבעוד יום ועכשיו בא
 להטותו מחלון לחלון: מאי דקא אסר
 ה״ק. דרבי דיסא דהוא ר׳ יהודה
 דאמר בסולם של עליה אסור להוליך
 קא שרי רבי דוסא מיהא להטות:
 ולא היא מאי דקא שרי ה״ק. דהיינו
 של שובך להוליך קא אסר ר׳ דוסא
 ואחא למימר הולכה אסור הטיה שד
 ובשל עליה לא איירי כלל: מוחלפס
 השיטה. כאן הוחלפה שיטתן וצריך
 להפוך דבריהם: וממאי דמוחלפה.
 ומאי קשיא ליה לד יוחנן ללמא
 טעמייהו לב׳יש התם משוס דאיכא
 לקל נעוץ וליכא צל איסול: אגל
 היכא דליכא דקר נעון. לאיכא צל
 רמז חפירה לא שרו ואפי׳ בעפר
 חיחוח שהוא נחפור ועומד והכא
 נמי לא שנא דהא אינא חשדא דלהטיח
 גגו: אבל ההם לא. לגזרי משום
 נתישה ללמא זמנין לבעי נתישה:
 אלא אי קשיא. מתניתין אהלמ
 שהוצרך רבי יוחנן להחליף שיטתן
 וצדך להפוך דבריהם: הא קשיא.
 (0 על זו החליפה: לא יטול. מן
 הגוזלות בי״ט: אא״כ געגע מבעוד
 יום. ולא סגי בהכנה בדבור בעלמא
 כדמפרש לקמן ה טעמא דלמא למחר
 כי שקיל להו חייס עלייהו וממליך:

 אבל

 מתניתין דלא כי האי תנא דתניא א< אמר רבי
 שמעון מ אלעזר מודים ב״ש וב״ה שמוליכין
 את הסולם משובך לשובך לא נחלקו אלא
 להחזיר שב״ש אומרים אין מחזירין וב״ה
 אומרים אף מהזירין אמר רבי יהודה במה
אבל  דברים אמורים בסולם של שובך א
 בסולם של עליה דברי הכל אםור ר׳ דוסא
 אומר מטהו מחלון לחלון אחרים אומרים
 משום רבי דוסא אף מדדי־ן בו 3׳בני רבי חייא
 נפוק לקרייתא כי אתו אמר להו אבוהון כלום
 מעשה בא לידכם אמדו לו סולם בא
 לידינו והתרנוהו אמר להם צאו ואסרו מה
 שהתרתם אינהו םבור מדקא אמר רבי
 יהודה בסולם של עליה לא פליגי מכלל דתנא
 קמא סבר פליגי ולא היא רבי יהודה טעמיה
 דתנא קמא קא מפרש ממאי מדקתני מוליכין
 את הסולם משובך לשובך ואי סלקא דעתך
 בםולם של עליה פליגי האי מוליכין את
 הסולם משובך לשובך מוליכין את הסולם
 לשובך מבעי ליה אלא לאו הכי קאמר של
 שובך אין של עליה לא ואידך מי קתני
 סולם של שובך משובך לשובך קתני ואפי׳
 לכמה שובכיז איכא דאמרי אמרו לו הטוי
 סולם של עליה בא לידינו והתרנוהו אמר
 להם צאו ואסרו מה שהתרתם אינהו
 סבור מאי דקא אסר תנא קמא קא שרי
 רבי דוסא ולא היא מאי דקא שרי תנא קמא
 הא אסר רבי דוסא: אבל מטהו מחלון
 לחלון וכו׳: אלמא גבי שמחת יו״ט ב״ש
 לחומרא וב״ה לקולא ורמינהי ״השוחט חיה
 ועוף ביום טוב ב״ש אומרים יחפור בדקר
 ויכםה וב״ה אומרים לא ישחוט אא״כ חיח
 לו עפר מוכן מבעוד יום אמר רבי יוחנן
 מוהלפת השיטה ממאי דלמא עד כאן לא
 קאמרי ב״ש התם אלא היכא דאיכא דקר
 נעוץ אבל היכא דליכא דקר נעוץ לא ואי
 נמי עד כאן לא קאמרי בית הלל הכא
 דשובכו מוכיח עליו אבל התם אלא דשובכו מוכיח עליו אבל התם לא

 אלא אי קשיא הא קשיא בית שמאי אומרים י׳ לא יטול אלא אם כן נענע מבעוד
 יום וב״ה אומרים עומד ואומר זה וזה אני נוטל אלמא גבי שמחת יו״ט ב״ש
 לחומרא וב״ה לקולא ורמינהי השוחט חיה ועוף ביו״ט אמר רבי יוחנן מוחלפת
 השיטה ודלמא לא היא עד כאן לא אמרי ב״ש אלא היכא דאיכא דקר נעוץ

 אבל

 ולא היא דר״י טעמא דת״ק מערש. וא״ת והא בל מקום דחני
 במה לחלוק ר״ל דהיינו במשנה אבל לא בברייתאי):
 מאי דקא שרי ת״ק קא אסר דבי הוסא. דאפי׳ בשאר סולמוח
 לא שד אלא הטר וחימה רבי דוסא דאמר כמאן דלכ״ע

 שרי הולכה בשאר סולמות ר״ל דר׳
 דוסא יאמר דלא נחלקו ב״ש וב״ה
 בדבר זה משמע דקי״ל בר׳ דוסא
 ופימה דאמר בעירובין פרק חלון
: ושם) מטלטלין את הסולם  (לף עז
 ובבולי שמעתין משמע דאסור לטלטל
 סולם של עליה ור׳ דוסא אוסר אפי׳
 סולם של שובך ר״ל דשני מיני
 סולמות הן וכן משמע בהמא פרק
 חלון ןשס לף עז:< והתם מייד
 בקטנים י) והבא מייד בגדולים והר״ר
 אברהם מבורגו״ל פירש דהחס מייד
 בשבת דמאי טעמא אסד לטלטל
 הסולם משוס דמחזי דלהטיח גגו
 הוא צדך ובשבח ליכא חששא שאסור
 להוציאו לחוץ אבל הכא מייד ביום
 טוב דמומר להוציאו לחוץ וא״כ איכא
 הך פששא ולפי זה אסור לטלטל
 הסולם שלנו בי״ט ואפילו בביתו
 דשמא הלכה כרבי דוסא וצ״ע:
 אלמא גבי שמחת •״ט ב״ש
 לחומרא וכוי. וא״ת אמאי
 לא פדך מביצה שנולדה ופי׳ הקונט׳
 משום דגני ביצה לא שייך שמחה
 שאין בה שמחח י״ט כ״כ ומה שמתירין
 ב״ש היינו מטעם דליח להו הכנה
 ומטעם דלא דמי לפירוח הנושרים
 ולמשקין שזבו: אמר ר׳ יוחנן
 מוחלפת השיטה. פירוש ההיא
 דחדסין דב״ה סבד אין מסלקין
 התריסין בי״ט וכל הנך משניות דמייתי
 מחליף ואותה דהשוחט כדקאי קאי
 וקשה טובא להדא פי׳ דא״כ מחוקמא
 לפי המסקנא כל הני שנויי דחיקי
 דלעיל דמייתי הואיל ולא מחליף בשום
 פנים אותה דהשוחט ועוד קשה מאי
 קאמר גבי עור משוס דמחזי למזגא
 עליה הא מפרש טעמא לקמן >לף יא:)
 דהתירו סופן משוס תפלתן וע״ק
 דא״כ דאוחה דהשוחט נשארת
 במקומה א״כ רבה ורב יוסף שקלו
 וטרו (לעיל לף!:< אליבא דב״ש וזהו
 דוחק גדול ועוד קשה טון דמוחלפת
 ההיא דחדסין סבירא להו לב״ה
 דאין מסלקין משוס דיש בנין וסתירה
 בכלים ובריש פרק כל הכלים (שגת
 לף ק«: ושם) סתיס לן תנא דאין
 בנין וסתירה בכלים לכך פר״ת
 דמוחלפת השיטה היינו ההיא דהשוחט
 דב״ה סברי יחפור בדקר ויכסה

 עין משפט
 נר מצוה

 סח א מיי׳ פכ״ו מהל׳
 שנח הלכה ז יפ״ה
 מהל׳ יו״ט הלי ר טוש״ע
 א״ח סי׳ חקיח סעיף ל:

 וכו׳ והשחא ניחא הכל ואומר ר״ח תמיה אני על מה הצדכו העולם הכנה חכור אני דבימי נערותי לא הר מצריכין כלל אך עתה
 לסי מה שטעו דסבודם דמותלפת לא קאי אהשוחט וכו׳ וב״ה לחומרא לפיכך מצדטן הכנה ומיהו זה אינו דלפי פירושו נמי לכל
 הסחוח סברי ב״ה מאי דסברי ב״ש מעיקרא וב״ש בעו דקר נעוץ ואפי׳ בעפר חיחוח בעו הכנה מדקאמר הכא עד כאן לא קאמרי
 ב״ש התם אלא דאיכא דקר נעוץ משמע אפילו בעפר תיחוח בעו ב״ש דקר נעוץ מבעוד יום משום הכנה כדפ״ה ותדע דאל״כ הא
 דקאמר רב יהודה לעיל והוא שיש לו דקר נעוץ לאו אליבא דב״ה הוא לפי המסקנא דאמרי ב״ה שיחפור בדקר לכחחלה וישחוט ואע״ג
 דמייתי מלתיה דרב יהודה גבי ומודים מכל מקום קאי אכולה מתניתין כדפרישיפ וסברא היא דלא פליגי ב״ש וב״ה אלא בהא דבכה״ג
 לשרו ב״ש בליעבל שרו ב״ה לכחחילה ולעולם בעו לקר נעוץ משוס הכנה ועול ראיה מלקאמר רב יהודה גופיה לעיל (לף ח.) ח<ממלא
 קופתו ועושה בה כל צרכו משמע לבעינן הכנה לפי האמת ואע״פ שיש לפרש רבשאר צרכים מייד כגון לכסות בו צואה אבל לכסר לס לא
 בעינן הכנה לא משמע הכי לעיל לפי המסקנא וגס עחה לאמר מוחלפח השיטה אין להחליף פירוש לברי האמוראין וא״כ יפה נהגו העולם
 שלא לכסות רק בעפר מוכן שהוא חיחוח כגון מצבור של אפר או שראוי לצלות בו ביצה ולא מעפר חיחוח שע״ג קרקע שהוא בטל אגב
 קרקע ולא מאפר הטרה שהוסקה בי׳׳ט אס אינו ראר לצלות בו ביצה ותימה א״כ למוחלפת קאי אההיא להשוחט ובית שמאי לחומרא
 היכי מונה לה במסכח עליוח גבי הנך לב״ש לקולא וביח הלל לחומרא וי״ל למונה לה לפי הטעות לנשנית קולס למוחלפפ השיטה:

 ב״ש

 רבעו חננאל
ן י כ י ל ו מ כ ש ד ר פ מ  ומתגי׳ ד
׳ ר א כ ל , ד ה ׳ ׳ כ ש ו י י י ב ג י ל  פ

י ג ת , ד ר ז ע ל ן א ן ב ו ע מ  ש

ם ל ו ס ת ה ן א י כ י ל ו מ ב  ד

י ג י ל א פ ך ל ב ו ש ך ל ב ו ש  מ

י . כ י ר ל ש כ י ה ר ב א ד ל  א

ם ל ו ס ר ה י ז ח ה י ל ג י ל  פ

, ו נ מ ו מ ח ק ל ם ש ו ק מ  מ

ה ׳ ׳ ב ן ו י ר ס ו ש א ״ ב  ש

ן י ק ל ו ח א ש ״ ד . ב ן י ר י ת  מ

ו ל י פ , א ך ב ו ל ש ם ש ל ו ס  ב

ם ו ש ן מ י ר י ת מ ה ש ׳ ׳  ב

ל ב , א ו י ל ח ע י כ ו ו מ כ ב ו ש  ד

י ר ב ח ד י י ל ל ע ם ש ל ו ס  ב

א ס ו י ד ב . ר ר ו ס ל א ב  ח

. ן ו ל ח ן ל ו ל ח ו מ ה ט ר מ מ ו  א

י נ ת ק ד  דקו בני ר׳ חייא מ
ל ם ש ל ו ס ר ב מ ו ה א ד ו ה ׳ י  ר

י ר ב א ד ל י א ג י ל א פ ה ל י י ל  ע

י ב ר ל ד ל כ , מ ר ו ס ל א כ  ה

ר ב ר ס ו ע ל ן א ן ב ו ע מ  ש

ה י י ל ל ע ם ש ל ו ס ו ב ל י פ א  ד

, ך ב ו ש ו ל כ י ל ו ה ן ל י ק ל ו  ח

ו ר ו ה , ו ן י ר י ת ה מ ״ ב  ו

ה י י ל ל ע ם ש ל ו ך ס י ל ו ה  ל

׳ ר א ד ב י ל ה א ״ ב ך כ ב ו ש  ל

א ו ה ר ד ו ע ל ן א ן ב ו ע מ  ש

ו ה ר ל מ א . ו ה ד ו ה ׳ י ר ק ד י י  ת

ו ר ס א ו ו א ן צ ה י ב א א י י ׳ ח  ר

ם ת י ע ט ם ש ת ר ח ה ה ש  מ

׳ י ר . כ ה פ ס י ת ק ד ק א ד ל  ו

ק ל ו ח ם ש ת ק ד ק י ד ה ש ד ו ה  י

, ר ו ע ל ן א ן ב ו ע מ ׳ ש ל ר  ע

ו נ י ה א י י ל ל ע ם ש ל ו ס  ב

ה ב ר ד א א ל , א ו י ל ק ע ל ו  ח

א ל ד , מ י כ ק ה ד י מ א ל כ י  א

ם ל ו ס ת ה ן א י כ י ל ו י מ נ ח  ק

א כ י א , ד ם ת ך ס ב ו ש  ל

ן ן מ י ם ב ו ק ל מ כ ר מ מ י מ  ל

, ח י י ל ע ן מן ה י ב ך ו ב ו ש  ה

, ן י ר י ת ל מ ל ת ה י ל ב כ ן ה  מ

ם י ר ב ה ד מ י ב נ ת א ק ל  א

ת ן א י כ י ל ו מ ם ד י ר ו מ  א

, ך ב ו ש ך ל ב ו ש ם מ ל ו ס  ה

ל ב , א ך ב ו ל ש ם ש ל ו ס  ב

י ר ב ה ר י י ל ל ע ם ש ל ו ס  ב

ה נ י ן מ נ י ע מ , ש ר ו ס ל א כ  ה

י ר׳ ר ב ש ד ר פ ה מ ד ו ה ׳ י ר  ד

. איכא ר ז ע ל ן א ן ב ו ע מ  ש
א ל ו א ר ו א ה  דאמרי ל
ה י י ל ל ע ם ש ל ו ת ס ו ט ה  ל

ו ק ד ק , ד ן ו ל ח ן ל ו ל ח  מ

ק ״ ר ת ס א י ד א ו מ ר מ א  ו

( ם ל ו ס מ ת ( כ ל ו א ה י ה  ו

ת י י ט ו ה ל י פ א ] ו ם ל ו ס ה ] 

ר ״ א . ו ה י י ל ל ע ם ש ל ו  ס

ן י כ י ל ו ן מ י א פ ש ״ ע א א ס ו  ד

י ר ו כ ר ו ה , ו ת ו ט ה ר ל ת ו  מ

ם ה י ב ם א ה ר ל מ א . ו א ס ו  ד

ס א ו ׳ ד י ר א כ , ל ם ת י ע  ט

ה ה ו ה ׳ י ל ר ק ע ל ו ו ח נ י  א

, ל ל ה כ י י ל ל ע ם ש ל ו ס  ב

ך ב ו ל ש ם ש ל ו ס א ב ל  א

, ו כ י ל ו ה ה ל ה ו ה ׳ י ר ר י ת מ  ש

ה כ ל ו ה א ב ס ו ׳ ד ר ר ס ו  א

. י ו ט י ה א ב ל ר א י ח ו מ נ י א  ו

, ן ו ל ח ן ל ו ל ח י מ נ ת ק ד  מ

א ס ו ׳ ד י ר ר א ש מ ל ״  ש

ן ו ל ח ן ל ו ל ח י מ ו ט י א ה ל  א

ך ב ו ש ל מ ב , א ך ב ו ו ש ת ו א  ב

ש ״ כ , ו א ו ל כ י ל ו ה ך ל ב ו ש  ל

׳ י נ ת מ ן מ נ י ק י י . ד ה י י ל ל ע  ש

ן י ם א י ר מ ו ש א ״ י ב נ ת ק  ד

ם י ר מ ו ה א ״ ב ן ו י כ י ל ו  מ

ת ח מ ש א כ מ ל , א ן י כ י ל ו  מ

ה ״ ב א ו ר מ ו ח ש ל י י ט ב ״ ו  י

[ ט ח ו ש ח י [ ה נ י מ ר . ו א ל ו ק  ל

ם י ר מ ו ש א ״ ף ב ו ע ה ו י  ח

, ה ס כ י ר ו ק ד ר ב ו פ ח ) י א ל ! 

׳ ק ר י ר פ . ו ן י ר ס ו ה א ׳ ׳ ב  ׳

, ה ט י ש ת ה פ ל ח ו ן מ נ ח ו  ־

ש ׳ ׳ י ב ר ב ך ד ו פ ר ה מ ו ל : 

. א י ה ה ט ו ש פ ה ו ל ה כ ע ו מ ש ך ה ר ד ה ה ל ז . ע י ו כ ץ ו ו ע ר נ ק א ד כ י א ם ד ת י ה נ א א ש מ ל ד ן ו נ י ח ד . ו ש ״ ב ה ל ״ י ב ר ב ד ה ו ״ ב  ל
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 סמג עשין רלח:
א ד מיי׳ פ״3 מהל׳  ע
 יו״ט הלכ׳ ה טוש״ע

 א״ח סי׳ תצז סעיף י:

 רבינו חננאל
ם י ר מ ו י א א מ ת ש י א ב ק ס י  פ

ע נ ע ל אלא א״ כ נ ו ט  לא י

ב ה ר מ ק ו . א י ו י כ ׳ ׳ ע ב  מ

. ה נ ו ש א ה ר כ י ר ב ן ב נ  ח

ן י ש ד ן ח י ח ו ר פ א ש ב ו ר י  פ

ך ב ו ש ח ה ז ו ב ד י ל ו א ה ל  ש

ן ה , ו ת ח ח א כ י ר א ב ל  א

ם ן ש י א , ו ך ב ו ש ב ן ש  ה

ש י י . ב ם ת ל ו ן ז י ח ו ר פ  א

ו כ ב ו ש ס ב נ כ א י ם ל י א ר כ  ס

, ו י ל ד ע מ ע י ט ו ״ ו י ע  מ

א כ י ש א כ מ ן ש נ י ש י י  ח

, ן י ח ו ר פ א ל ה ו ט י ט ל ״ ו י  כ

ו ן כ י א ך ש ב ו ש ה ה א ר  י

ל ו ט י א ל ר י ח י ה ו כ ר ם ה י נ ו  י

א ל ן ש ו י א כ מ , ש ם ה  מ

. ו ת ו ו ט צ י י מ ו ב א צ מ  י

א ם ל א , ו ם י ר א ש נ ו ה ח ר ב  י

ח ר ז מ א י ו ר ק , מ ע נ ע נ  י

ם ח נ ת מ , ו ל ט ו י נ נ ה א ז  ו

ל ט א ב צ מ נ , ו ל ו ט א י ל  ו

ם א א ל . א ט ״ ו ח י ח מ ש  כ

ה ש ע י ע ו נ ע נ י ה ו א ר י א ו ב  י

[ י א ד ו ] ( י ח ד ו ) , ח ש ע  מ

ה ״ ב . ו ם ח נ ת ו מ נ י ט א ״ ו י  ב

, ן נ י ש י י א ח י ל א י ה ל ו  כ

י נ ה א ו ה ו ר ז מ ו א א ב ל  א

ן נ י ש ק א . ו י ג ס ל א) [ ט ו  נ

י נ ה א ו ה ו ר ז מ י מ י ל ה ל מ  ל

ן י י א ע ל פ ש ״ ע , א [ ל ט ו  נ

ר מ א [ י א [ ל , א ם י ח ו ר פ א  ה

ך ב ו ש ה ה ו ט מ ״ ו י ע  מ

ם ת ו , א ר ח ל מ ט ו י נ נ  א

ר ר ב ת ט נ ״ ו י ל ב ו ט י  ש

ר י כ ז ה ן ש י ה ר כ ב ד  ה

ה ״ א ב מ י י ת כ . ו ט ״ ו י ע  מ

ן נ ת ה , ו ה ר י ר ו ב ח ת ל י  ל

ת י ב ח ב מ ז ה ״ ת פ ו ל ה א  ב

ן ל ו ה כ ב ר ן ה י ח ח ו פ ל  ו

ן ה ד מ ח ח א ח פ , נ ן י א מ  ט

, ן י ר ו ה ן ט ל ו כ א ו מ א ט ו  ה

ד ח א ו ב א י צ ו ה ב ל ש י  ח

ל ל ת ה י ב ה ו , ע י ו ן כ ה  מ

. ת מ ת ה ו מ י ש ף מ ם א י ר מ ו  א

ם י ח ת פ ו ח ל י , א ש ו ר י  פ

, [ ל ה א ן 0 [ ה ל ן ש ה ש מ  י

ת מ ה , ו ץ ו ח ב ן מ י ז י ן ז ו ג  כ

ן י ז י ז ן ח י ל י ה א מ , ו ת י ב  כ

ל ח ע ת פ ץ ה ו ח ן מ ה  ש

ם י ל ל כ ו ע ם א ד י א נ  ב

ך ן ל י א , ש ן י א מ ן ט ל ו  כ

א ו ב ] ל י ו ש ו ע נ י א ש ח [ ת  פ

ל כ ל ש ״ י י ק , ו ת א צ ל  ו

ח ת פ ה ד ל מ ו ע ח ה ת  פ

ץ צ ו ו ח נ י א , ו י מ ח ד ו ת פ  כ

ר ב א ד ל ה א א מ ו ט י ה נ פ  ב

ק ר פ ן ב נ ח . ו י ר מ ג ם ל ת ו ס  ה

ף ג א ן ה ן מ י ל ו ד צ צ י  כ

ף ג א ן ה ם מ י נ פ ל ם כ י נ פ ל  ו

א נ ק י ס א . ו ץ ו ח ל pr כ fn 

ח ר ו י ע ר ע ש ו ב מ צ ף ע ג  א

ם י ל ש ו ר י י ר ע ש , ב ם י ג פ ל  כ

ן י ע ר ו צ מ י ש נ פ , מ ץ ו ח ל  כ

ה מ ח ן ב ה י ת ח ן ת י נ י ג  מ

ח ת פ ם נ א . ו ם י מ ש ג ם  ו

ת מ י ת ה ס ר א ש , נ ם ה ה מ ח  א

ח מ י ת ם ס י ר ח א ם ה י ח ת פ  ה

י ל מ כ , ו ח צ צ ו ח י ו ר מ ג  ל

ר ו ה ם ט ה ל ן ש י ז י ז ת ה ח ת  ש

א ל א ה מ י א ת ל . ו א ו  ח

ד ן ע י ח ת ר פ א י ש ר ח ט  מ

א ל , א ן ח ד מ ח ח א ת פ  ד

א ל ח א ת א פ ו ל ל י פ  א

ם י ר מ ו ל א ל ת ה י ב , ו ת מ ת ה ו מ י ם ש ד ו ב ק ש ח ך ל י ר ם צ י ר מ ו י א א מ ת ש י ו ב ה י . מ ן י ח ת פ ר ה א ו ש ר ה , ט ד ב ל ו ב ח ת ו פ ב ל ש י  ח

ח מ ת ה מ ה ש ע ש ר מ מ ו ל , כ ו י ת ד מ ת ה ו מ י ש ף מ ה א ״ י ב ר מ א ן ד ו י ה כ ג י ן מ ג י ק י י . ד ו י ב ד ו ש ח ם י ת א מ ת ה ו מ י ש ף מ  א

ח ו ת פ ו ל י ש כ כ ע ש י ח ן ד ו י כ , ד ן י ר ו ה ם ט י ל ץ כ כ ם ו ה ן א י ן ב י ח ת פ ל ה ל כ ע ף ש ג א ת ה ח ת ן ו י ז י ז ת ה ח ה ת י ה ה ש ל מ , כ ת י ב  כ

ש ה י נ ה , ו ן כ ם ל ד ו ק ח מ ו ת י פ ו ו ה ל א ו כ ח ת ו פ ו ל י ש כ ם ע י כ ס ח ר ש ח ר א ר ב ת נ , ו ן י ר ו ח ן ט ל ו כ א ו מ א ט ו י ה נ ו ל ח פ ת פ  ה

ף ג א ת ה ח א ת ב ל ה ת כ ר א ה ט ה ל ב ר ר מ ה א ל ר ע מ ת י א ו ה ו ז נ ת נ ש מ , ו ה ר י ר ו ב ה ת ל י ם ל ל ו ע ן ל נ י ק ר פ . ו ח ר י ר ה ב ״ ב  ל

ת ח ת ף ו ג א ת ה ח ם ת ד ו ק ה מ י ה ה ש ל מ א ב ל , א א ע ל ר פ מ ה ל י ה ה ש ל מ כ , א ב ש י ח י ש ר ח א ן מ י ח ת פ ל ה ע ז ש י ז ת ה ח ח  ו

. ץ ו ח ל ל כ ו ע ם נ י נ פ ל ח כ ו ת ח פ ת פ ה ן ש מ ז , ב ת ו י ו ש ׳ ר ת ב ש מ ש ה מ פ ו ק ס י ו א נ י נ ת ש כ ן ש י נ ע ל ג ד ״ ע א . ו ן י א מ ן ט י ח ת פ ל ה  כ

א מ ע ו ט נ י י א ה כ ה , ו ה ר י ר ה ב י ת ל י א ע ו ר פ מ ד ל מ ׳ אבא א . ר י מ ח ד ו ת פ ח כ ת פ י ד ל מ ו ע ן ש ו י א כ ל , א א ה ל א מ ו ן ט י נ ע א ל כ  ה

י ר ל ת ו מ י ו י ל ת נ כ י ך ה ב ו ש ל ה ו כ ת ע ד ר ב מ א , י א י ג ר ס ח מ ל ל ט ו י נ נ ן א כ י מ ו ב ר ל מ א ם ת א , ש ה ז ה ו ר ז מ ו ך ל י ר צ ה ש ״ ב  ד

 מסורת הש״ם

 א) לקמן יא. [ש3ת קכג.],
) ג״ז שס, ג) [לקמן יא:],  נ
 ד) ג׳׳ז שס, ה) ג״א לילמא
 לא היא, י) [לקמן יא: כ3.
 שגת קככ: עירוני! לה.],
 t) [לעיל ט:], P) נסולין
 קמנ.], ט) עירוני! סח. לקמן
 לז: ע״ש אהליח פ״ז מ׳׳ג,
 י) [לקמ!לז:ע״שעי׳מוס׳
 עירוני! סח. ל׳׳ה אמר],
 כ) [עי׳ מו״ק יג:], ל) [לף

 יא:],

 הגהות הב״ח
 (6) תום׳ ל״ה נ״ש וכו׳
 א״נ מיירי לנשאר ני׳3 ס״א

 דנשרף:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] רש״י ל׳׳ה כולס
 טמאים וכי׳ שגזרי חכמיס
 טומאה וכוי. נ״3 עיין
 לקמן רף ל״ח ע״א רש״י
 ל״ה נלאורייתא וכו׳ סי׳
 דהוא הלכה למשה מסיגי
 ועיין שיטה מקונצת כאן
 הרגיש כזה. ועיין מ״ש
 נשפר לרך אניה בל3 יס
 ולו״ק. וע׳׳ע נתוי׳׳ט ס״ז
 לאהלות מ״ש נזה ו3פ״י

 כאן:

 לעזי רש״י
. [ א ״ ד י כ ו ק ד [ ״ י ב ו  ק

. ה ק ה  ל

 מוסף רש״י
 אין נוטלן את העלי.
 עלי מלאכתו לאיסור לכתוש
 נמכתשמ משוס הכי אסרי
 ליה כיח שמאי(לקמן יא.).
ץ א  דאין בנין בכלים ו
 סתירה בכלים. אין
 איסור בנין וסתירה בכליס
 אלא ננתיס לנחיינ בבנין
 כל להוא, והעושה כלי או
 גומרו ניו׳׳ט או נשנס,
 משוס מכה נפטיש הוא
 למסיינ, שהוא חיונ כל
 גמר מלאכה, או אס הוא
 לנר שהוא מחליק ו חיי3
 משוס ממחק, ואס צדן
 קצוע חיי3 משוס מחחן,
 וכן אורג או מסן או חופר,
 אבל כנין וסתירה לא שיין
 בהו לאחיובי בשלוק וחזרה,
 להא לתגן (שבת קנ:<
 הבונה כל שהוא בבתים חגן
ז לקמן י כעי  (לקמן יא: ו
 כב.). לא יטול. מן
 הגוזלות, אלא אם כן
 נענע מבעוד יום. ולא
 סגי בהכנה ברבור בעלמא,
 כלמפרש לקמן טעמא
 ללמא למחר ט שקיל להו
 חייס עלייהו וממלין (לעיל
 ט:<. כולן טמאים. כל
 הכלים הגתונין בעוני
 האסקופה טמאין, ואע״ס
 שאינס באהל המת, מפני
 שאין אנו יולעין באיזו פתח
 יוציאנו ופתח שעתיל לצאת
 נו מיטמא מיל, וטעמא
 ליכא אלא הלנות טומאה
 הט גמיד לה, ואפילו
 חלונות של טפח על טפח
 טמאין, דטון דמלן סתומין
 לא מוכחא מילסא בהי

ש בו ארבעה על ארבעה. פחות מד׳ על ו םת.ו. נפתח אחד מהן. ודאי בההוא מפיק ליה >שם). שי  מפיק ליה (עירובי
 ד׳ אינו חשוב להציל על השאר rauu. עד שלא ימות המת. דלא נממא להו טומאה אשאר פתחיס, אבל משימות המת כבר
 נטמאו הכליס ולא אמרינן הוברר הדנר דמעיקרא נמי דעחיה לאפיקי נהאי סיחחא, אלא נחסא להו טומאה, ואפילו כליס הבאין
 שם לאחר מחשבה טמאים, לטון לגחתא להו טומאה תו לא סלקא מינייהו במחשבה על דעניד להו מעשה ממש דפחח ליה
. אף משימות המת. לאמדנן יש גדרה ( ם ש ) ׳  להאי ומהני לטהר אח האחדס מכאן ולהבא כדקתני לעיל נפתח אחל מהן מ
. לטהר את הפתים  למאתמול לעתיה בהאי סיתחא ולא נסמא טומאה לאחדנא ואסילו כליס לקולם מחשנה טהודן ™
 מכאן ולהבא. הא לאמד ב״ה אף משימות המת חשב מועלח לטהר כליס הנאים גפחחיס ממחשבה ואילן הוא לקאמרי, אבל

 כליס למעיקרא לא, ראי! בדרה לומר הוברר לקולס שימות נמי לעמיה להאי סתחא (לקמ! לז:).

 ביצה פרק ראשון ביצה
 ב״ש אומרים והוא שחשכ עליו וכו׳ וב״ה אומרים אף משימות
 תמת. וקא סלקא לעתך למיירי נכלים ללמפרע וה״ה
 לפליגי כשנפתח אחל מהם ובכלים ללמפלע והא לקאמל לעיל נפתח
 אחל מהם הוא ממא והן מהולין ולא פליגי ב״ש מיילי בכלים
 הבאים אחר כן שם ותימה אלפליגי
 בחשב ליפלגו בנפחח ובכלים ללמפלע
 ר״ל לנקט חשב משום רבותא לב״ה
 לאפי׳ במחשבה לעלמא פליגי למועיל
 להציל כל הפתחים אחרים אבל תימה
 לב״ה לאית להו בדרה היכי משכחת
 כשמת גבית ולו פחחים הרבה לכולן
 טמאים הא איכא למימר לבסוף
 כשמוציאין בההוא פתח הוברר הלבר
 מחחלה לסופו לצאת לרך שם
 וי״ל כגון שעשאו פתח חלש והוציאו
 המת ללא שייך ברירה >א) א״נ מייד

 לנשאל המת במקומו:
 איכא

 אבל היכא דליכא דקר נמון לא. והא נמי להא למיא ללמא ממליך
 ואשתכח לטלטלה בכלי לטון לממליך בטלה לה הזמנה למפרע:
 אלא כיון דמוקצה הוא. טון לאינו אסור אלא משוס מוקצה בהזמנה
 בעלמא סגי: אה העלי. לף עב וכבל וכותשין בו חטים לטרגיס

 אבל היכא דליכא דקר נעוץ לא אי נמי עד
 כאן לא קאמרי ב״ה הכא אלא כיון דמוקצה
 הוא בעומד ואומר זה וזה אני נוטל םגי אבל
 התם לא אלא אי קשיא הא קשיא א<ב״ש
 אומרים אין נוטלין את העלי לקצב עליו
 בשר וב״ה מתירין אלמא גבי שמחת יו״ט
 ב״ש לחומרא וב״ה לקולא ורמינהי השוהט
 חיה ועוף ב״ש וכו׳ אמר רבי יוחנן מוחלפת
 השיטה ממאי דלמא לא היא עד כאן לא
 קאמרי ב״ש התם אלא היכא דאיכא דקר
 נעוץ אבל היכא דליכא דקר נעוץ לא אי
 נמי עד כאן לא קאמרי ב״ה הכא אלא

 דאיכא תורת כלי עליו אבל התם לא אלא אי קשיא הא קשיא נ<ב״ש אומרים
 אין נותנין את העור לפני הדורםן ולא יגביהנו אלא אם כן יש עליו כזית
 בשר וב״ה מתירין אלמא גבי שמחת יום טוב ב״ש לחומרא וב״ה לקולא
 ורמינהי השוחט חיה ועוף ביום טוב וכו׳ אמר רבי יוחנן מוהלפת השיטה
 ממאי דלמא לא היא עד כאן לא קאמרי ב״ש התם אלא היכא דאיכא
 דקר נעוץ אבל היכא דליכא דקר נעוץ לא אי נמי עד כאן לא קאמרי ב״ה
 הכא אלא ״דחזי למזגא עלויה אבל התם לא אלא אי קשיא הא קשיא
 ב״ש אומרים ״אין מםלקין את התריםין ביום טוב וב״ה מתירין אף להחזיר
 אלמא גבי שמהת יו״ט ב״ש להומרא וב״ה לקולא ורמינהי השוחט חיה
 ועוף ביו״ט וכו׳ בשלמא ב״ש אבית שמאי לא השיא התם דאיכא דקר
 נעוץ הכא ליכא דקר נעוץ אלא ב״ה אבית הלל קשיא אמר רבי יוחנן
 מוהלפת השיטה ה<(אי נמי) עד כאן לא קאמרי בית הלל הכא אלא משום
 יי דאין בנין בכלים ואין םתירה בכלים אבל התם לא: מתני׳ ב״ש אומרים
 י<לא יטול אא״כ נענע מבעוד יום וב״ה אומרים חיאעומד ואומר זה וזה אני
 נוטל: נמ׳ אמר רב חנן בר אמי מחלוקת בבריכה ראשונה דב״ש סברי
 גזרינן דלמא אתי לאמלוכי וב״ה םברי לא גזרינן אבל בבריכה שניה דברי
 הכל בעומד ואומר זה וזה אני נוטל םגיא וב״ה למה ליה למימר זה וזה
 אני נוטל לימא מכאן אני נוטל למחר וכי תימא ב״ה לית להו ברירה
המת בבית ולו פתחים הרבה כולן טמאים נפתח אחד מהן הוא  5״והתנן נ

 טמא וכולן טהורין חשב להוציאו באחד מהן או בחלון שיש בו ארבעה על
 ארבעה מצלת על כל הפתחים כולן ב״ש אומרים והוא שחשב להוציאו עד
אף משימות המת הא אתמר עלה  שלא ימות המת ובית הלל אומרים ג
 אמר רבה לטהר את הפתחים מכאן ולהבא וכן אמר רבי ׳׳אושעיא לטהר את
 הפתחים מכאן ולהבא מכאן ולהבא אין למפרע לא רבא אמר לעולם למפרע
 והכא היינו טעמא דלמא מטלטל ושביק מטלטל ושביק וקא מטלטל מידי דלא
 הזי ליה והא אמרת בעומד ואומר זה וזה אני נוטל םגיא יהני מילי מערב יו״ט

 אבל
 את כולם אלא כלי צרכו: ולו פתחים הרבה. כולם פחוחיס או כולם סגורים: הולם טמאים. כל כלים המונחים בחלל הפתחים תחת
1 שגזרו חכמים טומאה על מקום שהוא ללך יציאת הטומאה שסופו  עובי התקרה של פתח טמאים ואע״ס שאינו תחת הגג המאהיל על המת א
 לצאח לרך שם וכאן אין אנו יולעים באיזה יוציאנו הלכך כולם טמאים: נפהח אחד מהם. לאחר מיתת המת: הוא טמא. בין כלים
 למעיקלא בין כלים ללבסוף המובאין לו מבחוץ: וכולם טהורים. ללבד הכל מוקמינן להו למולו הכל מכאן ולהבא בכלים המובאים
 לתוכן אחד כן מבחוץ לולאי בההוא לנפחח מפיק ליה: ארבעה על ארבעה. בכך שערוהו שראוי להוצאח מחים: מצלה על כל
 הפחחים. מלטמא כאילו נפתח: אןז משימוה המס. וקס״ל לבברירה פליגי ובכלים שהיו בהם בין מיתה למתשבה ב״ש סברי לא אמרי׳ הוברר
 למעיקרא לעתיה להט הואי ולא ירלה הטומאה לשאר הפתחים וב״ה סברי הוברל. ולמאי לס״ל השחא סבירא לן לבנפחח אחל מהם נמי הוו
 פליגי בכלים למעיקלא וטהודן לקא תני לעיל ללבד הכל בכלים למכאן ולהבא: הא אסמר מלה כוי. ואפי׳ ב״ה לית להו הוברל ואין מטהדן
 אלא כלים ללבסוף רלאחר מחשבה אבל הראשונים טמאים וב״ש מטמאין אף האחרונים לקא סבד משירלה תורת טומאה לפתחים לפני מחשבה
 במיתת המת שוב אינו עולה מהם אלא על ילי מעשה כגון נפתח ובנפתח אחל מהם לא פליגי מילי: רבא אמר לעולם למפרע. נמי
 מטהדן ב״ה לאית להו בדרה. והכא במתניתין היינו טעמא לצריך לברר ולומר אלו אני נוטל ללמא למחר מטלטל ובולק השמנים ושביק הא
 ושקיל אילך נמצא מטלטל מה שלא הזמין שהרי לא היה לעתו אלא בכרי צרכו הלכך אומר זה וזה אני נוטל ולמחר על כרחיה הני הוא
 לשקיל: והא אמרה בעומד. מלחוק ואין מנענע סגיא אלמא לא בלק מאתמול הכחושים והשמנים ואכתי איכא למיחש: ה״מ מערב י״ט.
 כלומר היכא לילע מערב י״ט להני הוא לאזמינן לתו בין שהן בחושין בין שהן שמנים לא שקיל אחדני שהד יולע שמוקצין הם שלא זמנן:

 אבל

 וטיסני׳) והוי מלאכתו לאיסור. וקא
 סבד ב״ש אסור לטלטלו ואפי׳ לצורך
 גופו שצדך לגוף הכלי למלאכה
 המותרת היום: הורה כלי מליו.
 ואף על פי שמלאכתו לאיסור מותר
 לטלטלו לצורך גופו: אין נוהנין את
 העור. שהופשט ביום טוב: לפני
 הדורסן. לא ישטמנו במקום לדסת
 הרגלים שזהו צורך עבול שמתעבל
 ע״י הלריסה: וב״ה מסירין. קס״ל
 משום שמחת יום טוב לאי לא שדת
 ליה לא שחיט: למזגא עליה. כן
 היתה ישיבתם שוטחין בגלים על גבי
 הקרקע ונסמטן ויושבין על בלטהן
 כפופין כלאמדנן בפסחים (לף קח.)
 הוה זגינן אברכי להללי ונמצאת
 שטיחתו צורך י״ט: הריסין. ללתות
 החלונות של חנויוח שסוגדן בהן
 החלונות בלילה ומסלקין אותם ביום
 ונותנין אותן לפניהם ושוטחין עליהן
 תבלין למכור לרבים ובי״ט מותר
 ליקח מחנוני המכיל אותו ובלבל שלא
 יזכיר סכום מקח: אן» להחזיר.
 ולסגור בהן וחזרה ולאי שלא לצורך
 היא ואפילו לאמרינן אין בנין בכלים
 טרחא ללאו צורך מיהא הוה וקא
 שרינן ליה משום תחלתן כללקמןל). אלמא
 משום שמחת י״ט מקילינן וקשיא
 ב״ה לכסוי: הכא ליכא דקר נעוץ.
 כלומר ליכא מעמא להחירא לקא
 סברי יש בנין בכלים: מתני׳ עומד
 ואומר. מנעול יוס: גמ׳ בבריכה
 ראשונה. לרך מגללי יונים להניח
 נדכה ראשונה של כל שנה להיות
 צוות לאמה: גזרינן. ט שקיל להו
 למחר אתי לאמלוכי וחייס עלייהו
 והוי ליה טלטול שלא לצורך ומשנענע
 ומשמש בהן מבעול יום לשחיטה
 ולא חס עלייהו חו לא חיישינן לחייס:
 בריכה. קובי״ל בלע״ז שהיונים
 יולליס בדכה בכל חלש וחלש והן
 שני גוזלות זכר ונקבה ומפסיקין
 בתקופת טבת וחוזרים ויוללים בניסן:
 ליה להו ברירה. וט שקיל למחר
 ללמא לא הני אזמין והוא לא הזמין
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 מסורת הש״ם

, ב) [לקמן יא.], :  6) ב׳׳נ מ
. ןפותפתא מ״ש  ג) פסיויס י
 פ״ה], ד) [גיטין נא.],
 ה) [דף יא.], 0 גי׳ לש״ל,
 ז) [עירוני! מו: פסחים 0.],
 ח) [צ״ל זו היא], מ) ועי׳
 רש״י וחוס׳ פסחים יוד דייה
 חולין וכו׳ החליפו שיטחס,

 מוסף רש״י
 ואם אין שם אלא הם.
 אס אין סכינותיהס אחמול
 אלא הן, הרי אלו
 מותרים. דודאי אלו הן
 שהזמין נמוך הקן ונאו
. רוב ( א  לפגיה >לקמ1 י
 וקרוב הלך אחר הרוב.
 אם בא דבר לסניגו ויש בו
 להלן אחר הרוב והוא כך,
 ואס חלן בו אחר הקרוב
 אינו כן, הלן בו אסר הרוב
ץ ומעשר ל ו  1ב״ב כג:<. ח
 שני מעורבין זה בזה.
 ומביא סלעיס נשוה מנה
 ואומר כל מקום שהן מעומ
 מעשר שני הרי הן מחוללים
 על הסלעים הללו ומעלה
 הסלעים לירושלים !פסחים
 י.). הכל חולין. שהמנה
 נטל ואלו הובאו אחרי כן
ץ נוטלים את  !:שם). א
 העלי. דף עב וכבד
 וכותשין בי חטים לטרגיס
 וטיסני והוי מלאכתו
 לאיסור, וקא סברי ב״ש
 אסור לטלטלו ואפילו לצורן
 גופו שצרין לגוף הכלי
 למלאכה המותרת היוס
ץ נותנץ את ל י.:•. א י לע ! 
 העור. שהופשט גיוס טוב,
 לפני הדורסן. לא ישטחנו
 נמקוס דריסת הרגלים
 שזהו צורן עינוד שמתענד
ן. י  ע״י הדריסה (שס<. ושו
 ג״ש וג״ה שנחלקו נמטלין
 את העלי לקצב עליו נשר
 ביי״ט, שאם קצב עליו
 בשר. שעשה לצורך שמחת
 יו״ט, שאסור לטלטלו.
 דהאי דקשרו נ״ה משוס
 שמחת יו״ט קשרי ישבח

 קכג.).

 עין משפט > • ביצה פרק ראשון ביצה
 נר מצוה •

 אגל בי״ט. כשבא לבררן בי״ט כלומר שלא ברר דבריו מבעוד יום
 וסומך על בדיקח מחר שיבדוק את כולן: דזימנין דמשהכחי שמנים
 כחושין וכחושין שמנים. אותם הנראים שמנים למראה עיניו נמצאים
 כחושין במשמושן והכחושים נמצאים שמנים: מידי דלא חזי ליה.
 כל אותן שמלטל יותר על צרכו
 מוקצים היו: אי נמי גרסינן: אי
 נמי זימנין דמשהכחי כלהו כחושין.
 וקא ממנע משמחת י״ט וכל זה על
 ידי שלא ברר אתמול דבריו לפיכך
 סמך על שקר לומר אי אפשר שלא
 יהו שנים או שלשה טובים ולמחר
 נמצאו כולם רעים אבל כשאתה
 מזקיקו לברר שוב אינו סומך אלא
 על אלו בין היו שמנים או כחושין
 ולדעת כן זמנן ובא ונוטלן ולא
 ממנע: מתני׳ זמן שחורים.
 ולא היה שם עוד ולמחר מצא הכל
 לבנים ודאי המזומנים הלכו להם
 ואלו אחרים דאתו להו מעלמא לשובך.
 וכן שנים ומצא שלשה ואינו מכיר
 אח המוכנים כולס אסורים: שלשה
 ומצא שנים מוסרים. האחד הלך
 והשנים נשארו ולא אמרינן הואיל
 והאחד הלך כן הלכו כולם ואלו
 אחדס הם: זמן בתוך הקן ומצא
 לפני הקן. ובתוך הקן לא מצא כלום
 הרי אלו אסורים וממראה מפרש לה:
 גמ׳ כגון שזמן שחורים ולבנים.
 בשני קנין וכל הקנין מובדלין במחיצות
 ועליות כדרך כל שובכין עשויין
 עליות הרבה וכל עליה יש בה
 מחיצוח הרבה: והשכים ומצא כוי.
 והכי קאמר זמן שחורים בקן זה
 ומצא בו לבנים ולבנים זמן בשני ומצא
 בו שחורים: דרבי חנינא בבבא
 בתרא בלא יחפור: רוב וקרוב.
 אס בא מעשה לפנינו ויש לתלותו
 בדבר הקרוב לו להתיר או לאסור
 ויש לתלותו אחר הרוב לענין אחר
 חלוף הקרוב הלך אחר הרוב. ומתני׳
 נמי הכי אמר דהא איכא למחלינהו
 להנך שחורים באותם שהיו אחמול
 בקן שבצדו וכן הלבנים ולומר נהפכו
 ולא תלינן אלא אמרינן מעלמא אתו
 ומרובא פירשו: כדאמר אביי.

 איכא חד דמערכ בהו. וא״ת ולבטיל ברובא וי״ל דבעלי חיים
 לא בטלי דחשיבי אי נמי ה״ל דבר שיש לו מתירין לאחר
 יו״ט וכל דבר שיש לו מתירין אפי׳ באלף לא בטיל:
 חד מנייהו אזל לעלמא. וא״ת וכי תלינן לקולא בדבר שיש לו

 אבל ביום טוב אםור דזימנין דמשתכחי
 שמנים כחושים וכחושים שמנים וקמטלטל
 מידי דלא חזי ליה אי נמי זימנין דמשתכחי
 כלהו כחושים ושביק להוי ואתי לאמנועי
 משמחת יום טוב: מתני, זמן שחורים
 ומצא לבנים לבנים ומצא שחורים שנים
 ומצא שלשה אסורים שלשח ומצא שנים
 מותרים בתוך הקן ומצא לפני הקן אםורין
 ואם אין שם אלא הם הרי אלו מותרים:
 נמ, פשיטא אמר רבה הכא במאי עסקינן
 אכגון שזמן שחורים ולבנים והשכים ומצא

 שחורים במקום לבנים ולבנים במקום שחורים
 מהו דתימא הני אינהו נינהו ואתהפוכי
 אתהפוך קמ״ל הנך אזרו לעלמא והני
 אחריני נינהו לימא מסייע ליה לר׳ חנינא
רוב וקרוב הלך אחר יב  דאמר ר׳ חנינא א
 הרוב כדאמר אביי 3יבדף הכא נמי בדף:
 גשנים ומצא שלשה אסורין: מה נפשך

 אי אחריני נינהו הא אחריני נינהו ואי לא

 מתירין ויש לומר דהואיל
 ונשארו שנים במקומם ודאי בכה״ג
 תלינן לקולא: חולין ומעשר שני
 מעורכין זה בזה. פ״ה בורר מנה
 היסה שבשניהם ויאמר אם זה של
 מעשר מוטב ואם האחר של מעשר
 הרי זה מחולל על זה ותימה דמפרש
 בפרק הזהב (3׳׳מ דף מה.) דאין
 מחללין כסף על כסף ולא מעות
 על מעוח לכך נראה דמחלל בחחלה
 המנה של מעשר על פרוטות של
 נחשת ואח״כ מחללו על מנה היפה
 שבשניהם:« הכל חולין. שאני
 אומר הוא לקח מעות של מעשר
 שני והני אחריני נינהו ותימה דהא
 לא אמרי׳ שאני אומר להקל אלא
 כשהוא מדרבנן כדאיתא בפסחים
 (לף י.) דקאמר שאני תרומה דרבנן
 לפיכך אני תולה להקל לומר שאני
 אומר וכו׳ ר״ל דכיון שאין אדם
 מניח חולין אצל מעשר תלינן שפיר
 לקולא ואמרי׳ ודאי לקח אלו משם
 ושכח ואחר כך הניח אלו שם:

 אחריני נינהו הא איכא חד דמערב בהו: פשיטא
 ישלשה ומצא שנים מותרין: מ״ט חני אינהו
 נינחו וחד מנייהו אזל לעלמא לימא מתני׳ רבי חיא ולא רבנן ״דתניא חניח מנה
 ומצא מאתים חולין ומעשר שני מעורבין זה בזה דברי רבי והכ״א ההכל חולין
 הניח מאתים ומצא מנה מנה מונח ומנה מוטל דברי רבי וחכ״א יהכל חולין
 אפילו תימא רבנן הא אתמר עלה ר׳ יוחנן ור״א דאמרי תרוייהו שאני גוזלות
 הואיל ועשויין לדדות ולמה לי לשנויי עלה שאני גוזלית הואיל ועשוייץ
 לדדות והא אתמר עלה דההיא דרבי יוחנן ור׳ אלעזר חד אמר בשני
 כיסיץ מחלוקת אבל בכיס אהד דברי הכל חולין וחד אמר בכיס אחד
 מחלוקת אבל בשני כיםין דברי הכל מנה מונח ומנח מוטל בשלמא
 למ״ד בשני כיסין מחלוקת היינו דאיצטריך לשנויי הכא שאני גוזלות חואיל
 ועשויין לדדות אלא למ״ד בכיס אחד מחלוקת אבל בשר כיסין דברי הכל
 מנח מונח ומנה מוטל השתא למה לי לשנויי עלה הא אמרת בשני כיםין
 לא פליגי אמר רב אשי הכא בגוזלות מקושרים יי וכיסים מקושרים עסקינן
 גוזלות מנתחי אהדדי כיםין לא מנתחי אהדדי ורבי אמר לך כיםין נמי זמנין

 דמתעכל

 לקמן: בדן!. שיש דף לפני השובך בולט ויוצא ממנו ושם באין ויושבין יוניס דמעלמא תדיר שיראים ליכנס לקן מפני שאותן שבקן
 מגרשים אח כל הבא אליהן וכשיוצאין משובך אלו נכנסין הלכך חיישינן שמא מן הדף באו לקנין הלכך אסורים דהוו להו כלהו
 קרובים שבדף ושבקן הלכך זיל בתר רובא: מה נפשך כוי. פירושא דמתני׳ היא כלומר להכי אסורים דמה נפשך להתירם: י)[לימא
 מהני׳ רבי היא. הא מתני׳ סתמא היא והלכה כסתם משנה ואנן קי״ל י)(כתוכומ דף כא.< הלכה כרבי מחבירו ולא מחביריון: הניח מגה.
 ממעות מעשר שני בחיבה: חולין ומעשר שני מעורבין זה בזה. האחד חולין ואינו יודע איזהו ונוטל היפה שבהן ואומר אס חי(היא זו)
 של מעשר הרי יפה ואס חולין היא תהא חברתה מחוללת עליה: הכל חולין. הואיל ולא מצא כמו שהניח תולין להקל ולומר נטל את
 הראשון והניחו במקום אחר והניח שוב את אלו ושכח שאין אדם מניח מעות חולין ומעוח מעשר ביחד: מנה מוטל. ונשאר הך מנה
 ממעשר: הכל חולין. הואיל ולא העלהו לירושלים לא הפריק זה מזה ושניהם נטלן והניחם במקום אחר וזה חולין הוא שהניח הלום
 אחרי כן ושכח: שאגי גוזלות. להט איכא למימר האחד הלך וחבריו נשארו: הואיל ועשויין. רגילים הן להיוח מדדין אחד
 אחד ויוצאין ונכנסין אבל מנה לא הלך מאליו אא״כ נטלו וכשנטל נטל שניהם: ולמה לי לשנויי עלה. רבי יוחנן ורבי אלעזר מה
 דוחקין לתלות טעם משנתנו במדדים הא לדידהו מתוקמת שפיר כרבנן בלאו האי טעמא דהא אינהו אפליגו בההיא דמעשר
 חד אמר מחלוקת במונחין שני המנין בכיס אחד בההוא הוא דקאמרי רבנן דכשנטל כל הכיס נטל אבל בשני כיסים מודו
 דהאחד נטל והניח השני וחד אמר מחלוקח בב׳ כיסין בההוא הוא דקאמר רבי מנה מונח ומנה מוטל: האי מאי לא גרסינן: בשלמא
 למ״ד כוי. המקשה סיומי מסיים למילתיה ומפרש קושייתו בשלמא מאן דמוקי סלוגתייהו בב׳ טסין דהיינו כדומיא דמתני׳ דהוו שני
 גוזלות צריך לשנויי דתקום מתני׳ כרבנן מהאי טעמא הואיל ועשויין לדדות אלא למ״ד בשני כיסין מודו רבנן השתא למה לי לשנויי
 משוס דעשרין לדדות הא בשני כיסים נמי הכי קאמרינן: השתא ומה כו׳ לא גרסינן אלא ה״ג אלא למ״ד בכיס אחד מחלוקה
 אבל בשני כיסים דברי הכל מנה מונח ומנה מוטל השהא למה לי לשגרי מלה האמר בשגי כיסים לא פליגי. וחד מהני רבנן או רבי
 יוחנן או רבי אלעזר אוקמה הכי ולעיל אמאי שנו תרריהו הואיל ועשויין לדדות: אמר רב אשי הכא בגוזלות כוי. מ״ד בכיס אחד מחלוקת בשני
 כיסין כעין כיס אחד קאמר דהיינו שני טסין מקושרין ודקאמר אבל בשני טסין דברי הכל מנה מונח ומנה מוטל בשאין מקושרין ומתני׳ אפי׳
 בגוזלות מקושרין משמע דהנוחרין מוחרין ולא אמרי׳ אוחן שזמן נטלו כולם ואלו אחרים הלכך אי לא דשאני גוזלות הואיל ועשרין לדדות
 לא הוה מחוקמא כרבנן דהא בכיסים מקושרין אמרי רבנן הכל חולין. והשתא אגב האי שנויא מתוקמא שפיר כרבנן דגוזלות דמדדין
 מנתחי אהדדי ואיכא למתלי לקולא דחד מנייהו הוא דאזל ליה אבל כיסים לא מנתחי ואדם בא ונטלן וכיון דמקושריס הם שניהם נטל:

 דמתעכל

כ א מיי׳ ס׳׳נ מהלי  ע
 יו״ט הלכה י טיש״ע

 א׳׳ח סי׳ חצז סעיף יב:
 עג ב מיי׳ פט׳׳ו מהל׳
 גדלה הל׳ יח [ופייט
 מהלכוח רוצח הלכה 1]
 טוש״ע חו״מ סי׳ רס סעיף

 ח:
ד ג מיי׳ ס״ב מהל׳ יי״ט  ע
 הלכה ו טוש״ע א״ח

 סי׳ חצז סעיף יב:
 עה ד מיי׳ שס טיש׳׳ע שס

 סעיף יג:
 ה ו [מיי׳ ס״ו מהלכוח

 מעשר שני הלכה ג]:

 רבינו חננאל
 ליטול איזה שאברור,
 וחיישינן דילמא מטלטל
 ושכיק כדי לבחור לו
 חשמנים. אי נמי משתכחי
 כולחו כחושים כוי.
] וימן שחורים  [מתני,
 ומצא לבניפ כוי. אוקמא
 רבא כגון שזימן שחורים
 בצד מזרחי ולבנים בצד
 מערבי, ובא ביו״ט ומצא
 לבנים כמזרח ושחורים
 במערב, וכגון דאיכא
 בהף ההוא אחרים הרבה
 שחורים ולבנים שלא
 זימן אותן, דחיישינן שמא
 מאותן שלא זימן מהן
 שהן דוב, והן ועור)
 [עוד] בדף (אחר) [אהד]
 עמהן שהן קרובץ, נמצאו
 האסורין מרובין וקרוכין,
 לפיכך גם הן אסורים.
 שלשה ומצא שנים הרי
 אלו מותרים. ואוקימנא
 דסבר האי תנא חד מינייהו
 אזל לעלמא ואשתיירו תרי
 והן הן שזימן. ואמרינן
 מתני׳ רבי היא, התניא
 הניח מאתים זוז ממעות
 מעשר שני ומצא מנה,
 מנח מונח ומנה נוטל,
 כלומר מי שנטל לא רצה
 ליטול הכל ונטל מנה
 וחניח מנה, וזה המנה
 מעשר שני הן. וחכמים
 אומרים הכל חולין,
 כלומר מעות מעשר שני
 כולן ניטלין ואילו אהרים
 הן. ופריק רב אשי לעולם
 משנתנו אפילו לרבנן,
 והכא בג׳ גוזלין מקושרין
 (קמפלגי) זימן, וכן הניח
 ב׳ כיסין מקושרין, בכל
 כיס מנה, גוזלין עבידי
 המנתחי, ואפילו רבנן
 מורו דחד מינייהו ניתה
 ועריק, ואשחיירו הני תרי,
 והן הן, ולפיכך מותרים.
 אבל כיסין הלא מנתחי,
 ליכא למימד הכי, לפיכך
 מי שלקח הכל לקח, ואלו
 אחרים הן. ורבי אמר לך
 כיסין נמי זמנין דמתעכל
 קיטריהון ומיפרדי מהדדי
 ולקח אחד ונשאר אחד.



 עין משפט
 נר מצוה

 עו א ב ג מיי׳ ס׳׳ג
 מהלכומ יו׳׳מ הל׳ ו
 טוש״ע א״ח סי׳ חצז סעיף

 יל:
 עז ד מיי׳ שס יפטי׳ו
 מהל׳ מילה הל׳ יח
 טוש״ע שס וטוש״ע ח״מ

 סי׳ לס סעיף ח:
 עח ה מיי׳ פ״ג מהל׳
 יו״ט הלכה י טוש״ע

 א״ח שס סעיף יל:
ט ו טוש״ע א׳׳ח סי׳  ע

 תצט סעיף ה:
 & ד מיי׳ פ״ג מהלכומ
 יי״ט הל׳ ל סמג לאוין
 עה טוש״ע שס סעיף ג:

א ח טוש״ע שס סעיף  פ
 ה:

ב ט טוש״ע א״ח סי׳  פ
 מצח סעיף ב:

ג י טוש״ע א״מ סי׳  פ
 מקד סעיף כ:

ד כ ל מיי׳ ס״ג שס  פ
 הלכה ד טוש״ע א״ח

 סי׳ מצט סעיף ג:
 פה מ נ מיי׳ שם הל׳ ה

 טוש״ע שם סעיף ד:

^8X>-5«־ 

 גליון הש״ם
 נמ׳ רבא אמר בשני קני;.
 עיין לקמן דף כה ע״א

 רש״י ד״ה ומצא:

 רבינו חננאל
י כמין ב ו ב ר ת ש ש א ו ר י  פ

ה כמו כ י ר פ  יריהה הוא. ו
 תפיסה, כדכתיב שממית
ם ן ש י ם א א  בידים תתפש. ו
. אוקימנא ן י ר ת ו ן מ א ה ל  א
 במדדין ולא במפריחין,
 כלומר אין בהן כח
 לפרוה. ומתמהינן אי הכי
 פשיטא ודאי הן הן.
 ואמרינן כגון האיכא קן
 אחד בתוך נ׳ אמה שיש
 שם אפרוחים שלא זימן
 מהן וקאי בקרן ווית, מהו
 דתימא ניחוש דלמא מן
 הקן ההוא באו, קמ״ל
 אע״ג דקיי״ל כרב עוקבא
 דאמר בפ׳ לא יחפור כל
 המדדה אין מדהה יותר
 מחמשים אמה, כיון דקאי
 האי קן בקרן זוית, דלכי
 מדדה לא יכול למיהדר
 ומחזי לקגיה, לא מדדה,
 הלכך ליכא למיחש להכי
ש תריסין, ו ר י  ושרי. א) פ
 הקרשין שנועלין בהן
 פתחי החנויות. וב״ה
 מתירין לסלקם ולפחות
 ולהחזירם כדי לסגור.
 פירוש העלי, כוכנא
 שכותש בו הדיסא
 והפואה וכיוצא בה
 באםיתא מלאכת החול,
 ואינו עומד לכתוש בו
 מיני מאכל. לפיכך אמרו
 כי זה העלי הוא דבר
 שמלאכתו לאיסור,
 ואעפ״כ כ״ה מתירין
 לטלטלן ולקצב עליו בשר
 ולשבר עצמות. וכן תברא
 גרמא, שחיא חתיכה של
 קודח שחחקינה לשבר
 עליה עצמות, והיא עדיין
 ההשה מותרת וכ״ש
 ישנה. וכן להוליך תבלין
 אצל מדוכה ומדוכה אצל
 תבלין אלו כולן ב״ה
ן אוסרין כ ו  מתירין. נ) [
 בית שמאי] להגביה עור
 של בהמח ששחטה ביום
 טוב ולשוטחו ולדורסו בני אדם, [ו]ב״ה מתירץ. ושוין ב״ש וב״ה שמולחין ע״ג העור כשר לצלי, שאין צריך מלח הרבה,
ם ביו״ט ולא מהפכין בהן, י ב ל ח ר אין מולחין את ה ״  אבל בשר לתבשיל שצריך מלח הרבה לא, שנמצא מולח את העור. ת
 משום ר׳ יהושע אמרו שוטחן ברוח ע״ג יחידות. אמר רב מתנה הלכתא כרי יהושע, איכא דאמרי אין הלכה כוי.

 א) נראה דלסני רנינו היי הגי׳ כאן כש״א אין מסלקין אפ הפרסי( וכו׳ קודם p לאין נוטלים את העלי. נו נראה למסר ונצ״ל.

 מםורת הש״ם

 6) [לעיל יוד: נ״נ כג:],
 3) ב״ב נג:, ג) [בקרן זדמ
 מאי אמרת אדדרי אדדו כל
 היכאדמדדה והדר כוי. כצ״ל
 מהר״ס], ד) שנת קכג.
 [לעיל יוד.], ס) גירושל׳ ל״ג
 תיבת כדת, י) [שבת קכג.
 קכד. תיספתא ס״א],
 ז) [תוססת׳ פ״א],
 ח) [בתוספתא אי׳ בש״א
 מוליטן טבת וסט! אצל
 בהמה אבל אין מוליטן
 בהמה אצל טבח וסטן וכ״א
 נרא׳׳ש להכא סימן יז ודע
 שהרב אלפס לא הביא כל זה
 אבל הריין כתב גרסיגן
 בגמרא בש״א אין מוליטן
 וכו׳ וע׳׳ש פירושי שכתב
 לב״ה דאמרי מוליטן יעי׳
 פרש״י ד׳׳ה אין מוליטן וכו׳
 ואולי איתרמי טעות בתוספ׳
 וכן בהרא״ש וצ׳׳ל אין
 מוליכי! וכוי], ט) [עני! טבח
 דנקט עמ״ש הג״י א״ח סי׳
 חצח ד״ה ויכול להוליך],
 י) [תוססחא פ״א],
 כ) ברכות ט. וש״נ, ל) [שייך
 למשנה דלעיל יוד:],
 מ) [שייך למשנה דלעיל י:],
 נ) [גס זה שס], D) [אמר
 אביי בדף. תימה דלא אמר

 לעיל ארישא] ת״י כ״י:,

 מוסף רש״י
 למזגא עליה. כן הימה
 ישיבתם, שוטחי! נגדיס על
 גבי הקרקע יגסמט!
 ויושבין על ברטהן כסוסין
 כדאמריג! בפסחים (קח.)
 הוה זגינן אברט דהדדי,
 ונמצאת שטיחחו לצורך
ל י.!. אין לעי  יי״ט !
 מסלקץ את התריסין.
 דלתוח החלונות של חנויות
 שסוגרין בהן החלונות
 בלילה ומסלקי! אותן
 לפניהם ישוטחין עליהן
 חבלי! למכור לרביס,
 וביו׳׳ט מוחר ליקח מחגוגי
 המטר אוחו ובלבד שלא
ל י.ו. י לע  יזכיר סכוס מקח !
 אף להחזיר. ולסגור בהן,
 וחזרה ודאי שלא לצורך
 היא, ואפילו דאמרינן אין
 בנין נכלים, טרחא דלאו
 צורך מיהא הוה וקא שרינן
 ציה משוס תמלתן כדלקמן
 (שם!. ואליבא דר׳
 יהודה דאמר יגמור.
 וזה כמו כן, שאס אתה
 אומר אל יגמור אף הוא לא
 יחחיל, ואין מזון מצד לעולי
. משום ( י  רגליס !חגיגה כ
 דאין בנין בכלים. ואינו
 חיינ אלא אס כן עשה בי
 מלאכה כנין ממחק או
 מחתך או אורג אי תיפר,
 שהן אבות מלאכות לעצמן
. מחזירין ( .  ;לקמן כנ
 רטיה במקדש. כהן
 שלקה בילו ונתן עליה
 רטיה מבעול יוס והוצרך
 לעבוד עבולה בשבת או
 ביו״ט ונטל רטיה מעל ידו
 שלא חהא חוצצח בינו ובין
 ילו לעבודה, דחציצה
 פוסלת בה, דבעינ! ולקח
 הכהן וטון דחיין לא הר
 לקיחה בכהן, מחזירה
 במקדש, לאי לא שרית ליה
 להחזירה לא שקיל ליה
 מיליה וממגע ולא עגיל
 עגולה, אבל לא
 במדינה. גזירה שמא
 ימרח הרטיה ומירוח היינו

 ממחק האמור באבות מלאכות של שבח (ערובין קב:!. הפותח את חביתו. חבר שפתח את חביתי למכור יין בירושלים נרגל
 וכל הבא ליקח ממשמש ואף עמי הארן ממשמשים !חגיגה בו.). ר׳ יחודה אומר יגמור. שאס אמה אומר לא יגמור אף הוא
 לא יתחיל ואין מזון מצוי לעולי רגליס (שטו. וחכמים אומרים לא יגמור. אחר הרגל אע״פ שברגל הן טהורין, לא שטהרתן
 טהרה אלא שברגל הכל חברים אבל לאחר הרגל מנעו טמא למפרע כדאמר במתני׳ עבר הרגל מטבילי! כלי העזרה מפני שגגעו

 בהן ע״ה ברגל!שם!.

 ביצה פרק ראשון ביצה יא.
 «£שיטא דמותרין האמה מר עוקבא כל המההה וכוי. וקשה וכי
 מייתי ראיה ממר עוקבא שהוא אמורא וי״ל לע״כ אנו
 צריטן לומר כלמר עוקכא לאס לא כן לא מתוקמא מתניתין ללא
: אין נוטלין העלי. וחימה הא צריך ( :  יחפור (ב״ב דף כג

 שצריך לגופו או לגופה וכל כלי שצריך לגופו
 למקומו אפילו מלאכתו לאסור ממלין
 אותו כיוס טוב וי״ל לבפרק כל הכלים
 (שבת לף קכג. ושם) מוקמינן ליה
 במוקצה שיש בו חסרון כיס לכ״ע
 מולו לאסור כגון סיכי זירי ומזורי
 לקפיל עלייהו וב״ה שמתירין היינו
 לוקא משוס שמחת י״מ כלמפלש
ץ שמולחין עליו כשר ו ש  בגמרא: ו
 לצלי. לאו משום לצריך מליחה לצלי
 כלמפ׳ בחולין >לף קיא.) אלא משוס
 שנהגו למלמו כלי ליתן טעם

 ןועי׳ תוססות חולין יל. ל״ה ונסביןן:

 מערים

 דמתעכל קטרייהו: אבתוך הקן ומצא לפני
 הקן אסורין: לימא מסייע ליה לר׳ חנינא
 דאמר ר׳ חנינא א<רוב וקרוב הלך אחר הרוב
 אמר אביי בדף *רבא אמר בשני קנין זו
 למעלה מזו עסקינן ולא מבעיא זמן בתחתונה
 ולא זמן בעליונה ומצא בתחתונה ולא מצא
 בעליונה דאםירן דאמרינן הנך אזלו לעלמא
 והנך אשתרבובי אשתרבוב ונחות אלא
 אפילו זמן בעליונה ולא זמן בתחתונה
 ובא ומצא בעליונה ולא מצא בתחתונה
 הנך נמי אסירי דאמרינן הנך אזלו לעלמא

 והנך םרוכי םריך וסליקו: בואם אין שם אלא הן הרי אלו מותרין: "היכי
 דמי אילימא במפורחין איכא למימר הנך אזלו לעלמא והני אחריני נינהו
 אלא גבמדדין אי דאיכא קן בתוך חמשים אמה אדדויי אדרו ואי דליכא קן
 בתוך חמשים אמה פשיטא דמותרין דאמר מר עוקבא בר חמא יכל ״המדדה
 אין מדדח יותר מחמשים אמה הלעולם דאיכא קן בתוך חמשים אמה
 וכגון דקיימא ״בקרן זוית מהו דתימא אדדויי אדדו קמ״ל כל היכא דמדדה
 והדר חזי לקניה מדדה ואי לא לא מדדה: מתני׳ י<ב״ש אומרים אין נוטלים
 את העלי לקצב עליו בשר יוב״ה מתירין בית שמאי אומרים אין נותנין את
 העור לפני הדורםן ולא יגביהנו אלא אם כן יש עמו ה<מית בשר ׳ובית
 הלל מתירין: גמ׳ תנא י<חושוין שאם קצב עליו בשר שאסור לטלטלו
 אמר אביי מחלוקת בעלי אבל בתברא גרמי דברי הכל מותר פשיטא
 עלי תנן מהו דתימא הוא הדין דאפי׳ תברא גרמי נמי וחאי דקתני עלי
 להודיעך כחן דב״ה דאפי׳ דבר שמלאכתו לאיסור נמי שרו קמ״ל איכא
 דאמרי אמר אביי לא נצרכא אלא אפילו תברא גרמי חדתי מהו דתימא
 ממלך ולא תבר עלה קמ״ל וב״ש לא חיישי לאמלוכי והתניא ׳*בית
טבח וסכין אצל בהמה ולא בהמה אצל ( ו  שמאי אומרים ״<אין מוליכין נ
 טבח וםכין ובית הלל אומרים טמוליכין זה אצל זה בית שמאי אומרים
 אין מוליכין תבלין ומרוך אצל מדוכה ולא מדוכה אצל תבלין ומתך
 וב״ה אומרים ימוליכין זה אצל זה הכי השתא בשלמא בהמה אתי לאמלוכי
 דאמר נשבק האי בהמה כחושה ומייתינא בהמה אחריתי דשמינה מינה
 קדרה נמי אתי לאימלוכי דאמר נשבק האי קדרה דבעיא תבלין ומייתינא
 אחריתי דלא בעיא תבלין הכא מאי איכא למימר ממלך ולא תבר
 כיון דשחטה לתבירא קיימא: בית שמאי אומרים אין נותנין את חעור:
 תנא י<כושוק שמולחין עליו בשר לצלי אמר אביי לא שנו אלא לצלי
 אבל לקדרה לא פשיטא לצלי תנן הא קמ״ל לדאפי׳ לצלי כעין קדרה
 אסור ת״ר -אין מולחין את החלבים ואין מהפכין בהן משום ר׳ יהושע אמרו
 שוטחן ברוח ע״ג יתדות אמר רב מתנה הלכה כר׳ יהושע איכא דאמרי אמר
אין הלכה כר׳ יהושע בשלמא למ״ד הלכה כר׳ יהושע אצטריך  רב מתנה :
 סד״א יחיד ורבים הלכה כרבים קמי׳ל הלכה כיחיד אלא למ״ד אין הלכה
 פשיטא ״יחיד ורבים הלכה כרבים מהו דתימא מסתבר טעמיה דר׳ יהושע דאי
 לא שרית ליה ממנע ולא שחיט קא משמע לן ומ״ש מעור לפני הדורםן

 התם
 מלאכתו לאיסור לכתוש במכתשת משום הכי אסרי ליה בית שמאי: גמ׳ שאסור לטלטלו. לאתעביל ליה צורך י״ט: בסברא גרמי.
 המיוחלת לקצב עליה בשר: מהו דהימא הוא הדין ואפילו סברא גרמי. אסרי ב״ש ללמא בתר לטלטלה ממליך ולא תבר ואשתכח לטרח
 בכדי: איכא דאמרי אמר אביי כוי. בי אופביניה פשיטא עלי מנן שני אביי גופיה הכי לא נצרכא הא לאמרינן אבל תברא גרמי לברי הכל
 מותר אלא לתברא גרמי חלתי שלא קצב עליה מעולם לאיכא למיחש לחייס עלה וממלך: לא חיישי לאמלוכי. בתמיה ופריך לאביי: אין מוליכין נובח
 וסכין וכוי. אס היו רחוקים זה מזה ללמא [בתר] לטריח ממליך: מדור. בוכנא שלוכין בו תבלין במדוכה: נשבק האי קדרה. מין חבשיל זה שיהא
 צריך תבלין כגון בשר ובצלים: ואעבד קדרה דלא במיא תבלין. כגון כרוב ולפת: מאי איכא למימר גרסי׳: קמ״ל לא גרסינן: שמולחין מליו.
 ואע״פ שהמלח מועיל לעבול: לצלי. לאין מולחין אותו יפה: הא קא משמע לן דאפי׳ לצלי כעין קדרה אסור. האי אבל לקלרה לקאמר אביי
 צלי כעין קלרה קאמר כגון אלם המולח צלי יפה יפה קרוב למליחת בשר שלצורך קללה ללא תימא כל צלי שרי: אין מולחין אה החלבים. ביום
 טוב כלי שלא יסריחו ואפי׳ נשחטה הבהמה בי״ט: ומאי שנא מעור לפני הדורסן. לשרו בית הלל משוס לאי לא שרית ליה ממנע ולא שחיט:

 החס

 דמסעהל קטרייהו. ניתר הקשר שלהם ומתפרק מאליו והבא ונטל
 שמא לא מקושרין מצאם וחטף האחל והלך לו: ל) לפני הקן. לרך
 כל שובכין להיות מעט מן לף העליה בולט חוץ למחיצה של כל קן וקן
 ושם היונים יוצאים לאויר ונוחים שם כרצונם וחוזליס לקן: הלך

 אחר הרוב. ט הכא ללא אמרי׳ אלו
 אותן שזמן בתוך הקן שהוא קרוב
 ללפני הקן אלא אמרי׳ מעלמא אתו:
 בדן*. לכלהו קרוב נינהו הלכך הלך
 אחל הלוב לאיכא תרתי: רבא אמר.
 הא לא אצטריך לאשמועינן אלא בשני
 קנין זו למעלה מזו ובשניהם גוזלות
 וזמן את שבזו ולא זמן את שבזו
 ולמחר בא ולא מצא בתוך הקן שזמן
 אלא לפניו ובאותו שלא זמן לא מצא
 לא לפניו ולא לתוכו הלכך אסירי.
 ולא משוס חששא ליוני לעלמא אלא
 מאחר שלא מצאן במקומן ועול שבקן
 האחר המוקצה לא מצא כלום יש
 לחוש שמא אלו שמצא לפני הקן המוכן
 לא מחוכו יצאו אלא ממוך המוקצה:
 ולא מיבעיא קאמר לא גרסי׳ אלא
 ה״ג ולא מיבעיא זמן גחחהוגה ולא
 זמן במליוגה כוי. כלומר ותנא
 לאצטריך לאשמועינן אסורים לאו
 כשזמן את של תחחונה ולמחר מצא
 בחחתונה לפניה ולא בתוכה ולא מצא
 בעליונה כלום אצטדך למימר לאסירי
 לחיישינן ללמא הני לאזמין אזלו להו
 והנך שמצא לפניה משל עליונה באו
 ואשתרבובי אשתרבוב למטה ונחיתו
 הא לא אצטריך לאפי׳ זמן בעליונה
 בחובה ולא זמן את של תחחונה ולמחר
 מצא בעליונה לפניה ולא בתוכה ולא
 מצא בתחתונה כלל אסירי ולא תימא
 לאו אורחייהו למסרך ומיסק בעולן
 קטנים אלא אמרינן סרוכי סרוך מן
 התחתונה המוקצה וסליקו לפני
 העליונה: «)ואם אין שם אלא הן.
 אס אין סביבותיהם אתמול אלא הן:
 >)הרי אלו מוסרים. לולאי אלו הן
 שהזמין בתוך הקן ובאו לפניה:
 מפורחים. גלולים ופורחים למרחוק:
 אדוויי אדדו. מאוחו קן ואחו להכא
 כלמפרש ואזיל לעל חמשיס אמה
 מללה: בקרן ;ויה. שזוית הבית
 בולט להלאה
 מן השובך וקן
 זה שזמן בו
 עומל לצללין
 לאי הוה אפי
 להבא לא הוה
 חזי לקניה
 שהזרת של בית

 עומלת לפניו: מתני׳ עלי.



 מסורת הש״ם

 א) [לעיל יוד.], 5) 1ש0],
 ג) [שס וש״ג], ד) עיחגין
 קנ:, ה) חגיגה כו.,
 ו) [ברכוח לו: יכמות מ.),
 ז) [מושפ׳ פ״א], ח) [גרנות
 לנ:], מ) 1שגת גג:], י) [ר״ל
 הך ר״האסוריק גשאיןלהס
 ציר ר״ה מותר קאי אג״ש
 וכ׳׳ה], כ) [וע״ע תוספות
 לקמן יז:ל״ה וגלגל], ל) נ״א

 אצנוגא,

 הגהות הב״ח
 (א) רש״י ד״ה (וחזרת
 רטיה וכו׳ משוס ממחק
 גמקלש) חא׳׳מ ונ״ג ס״א
 וחזרש רטיה בשבת
 במקדש לכהן כוי:
 (ב) ד״ה רערכ יום טוג
 וכו׳ להא יכול לשוטחו
 מנעול יוס: (ג) תום' ל״ה
 מעריס וכו׳ שמערימין
ן ואוכלי[ מעט מן  וצולי
 המרנגולח כמו הכנל:
 (ד) ד״ה אמר וכו׳ מפומיה
 דרכיה קאי אהא:
 (ה) ד״ה מהו וכו׳ מ״מ
 אסור דחיישינן שמא

 יתקע:

 גליון הש״ם
 גמ׳ שלשה דברים התירו
 סופן. עיין ר״ה דף כג
 ע״נ תוס׳ ד״ה שיהו
 מהלכים ועיין יומא דף עז

 ע״נ ומו״ק דף ז ע״א:

 לעזי רש״י
. ה ט י ל . ב א ״ ט י ל  פ

. ביצה פרק ראשון ביצה ן ^ י  עין משפט ן
•  נר מצוה מ

 המם לא מופחא מילחא. שתהא שנדחפו לצורך עבוד דמימר אמר
 האי לשרו ליה רבנן לתתו לפני הדריסה מפני צורך יום טוב התירו
 שאף שטיחתו צורך י״ט לחזי למזגא עליה אבל הבא גבי חלבים כי
 שרית לשוטחן מוכחא מלתא שלתקון החלבים המרתו ואתי נמי
 לממלחינהו ומליחה מאבות מלאכות
 היא בלבל שיש בו עבול לחנן (שבת
 לף עג.) והמולחו והמעבלו: בבה
 אחה. לחל טלחא לכלהו: מערים.
 לאחר שמלח זו לאכלה היום אומר
 חברתה ערבה עלי לאכלה היום וחוזר
 ומולחה: חנויות. כמו תיבות הן
 ועומלומ בשוק ואינן מחוברות לקרקע:
 תריסין. ללתות פתחיהן: התירו
 סופן. שאינו צורך יום טוב: משום
 החלהן. שהוא צורך יום טוב ואי
 לא שרית סופן לא עביל חחלתן:
 עור לפני הדורםן. הותרה שטיחתן
 משוס שחיטתן: סריסי חנויוס.
 הותרה חזרחן משום סלוקן: (א) וחזרה
 רעיה. בשבת פרק כלל גלול(לף עס:)
 אמרו הממרח רטיה בשבת חייב
 משום ממחק: במקדש. לכהן שלקה
 בילו וצריך לעבול עבורה וליטול
 רטיה מעל ילו שלא חהא חציצה בין
 ילו לעבולה מחזיר הרטיה לאחר
 עבולה לאי לא שרית ליה להחזירה
 לא שקיל ליה מעיקלא: ורחבא אמר
 רבי יהודה. י״מ ספק משמיה לרבי
 יהולה נשיאה ספק משמיה לרב יהולה.
 ואני אומל לא לאה לחבא את רבי
 יהולה נשיאה להא מסומבליתא הוה
 ולא מצינו שעלה לא״י ועול כי
 אמלי׳ בעלמא ה ללייק וגמר שמעתתא
 מפומיה לרביה כרחבא לפומבליתא
 הוה לן למימר לאפילו ספיקי לגבלי
 גריס כלאמרינן בלרב יהורה בהבל
 שוחטין(חולין יח0. ונראה בעיני משוס
 לרבו מובהק היה ולא היה לומל
 מרב אחר הוה קרי ליה רבי ללא
 נספקיה בלרב יהורה אחרינא: אןו
 הפוהח אה חביהו. חבר כשהתחיל
 למכור יינו או ככרו לעולי רגלים
 ברגל וממשמשי בה יל הכל וטומאת
 עם הארץ ברגל טהורה כל ימות
 הרגל ובמה שנשאר לאחר הרגל
 נחלקו רבי יהולה וחכמים בפרק
 חומר בקלש (חגיגה לף נו.) רבי יהולה
 אומר יגמור רמכרנה לחברים ולכל
 אלם דזהר שלא יגע עם הארץ עול

 מערים ומלח גרמא גרמא. וכן רגילין העולם שמעלימיףג)
 ואוכלין מעט מן המלנגולח ואוכלין הכבל ומיהו ה״ר
 שמואל היה אומר היינו לוקא קולס אכילה אבל אחל אכילה לאי):
 אמר רחבא אמה ר׳ יהודה. פי׳ רש״י יש מפלשים ללהכי קאמר

 האי לישנא משוס שהיה
 מסופק אם שמע שמועה זאח מרבי
 יהולה הנשיא או מרב יהולה ולא
 נהירא לרחבא היה בפומבליפא
 ולא מצינו שעלה לא״י ועול מצינו
 בפסחים >לף נב:) ללייק וגמל
 שמעתתא מפומיה לרביה כלחבא
 לפומבליתא כו׳ ואם כן שהיה מסופק
 ממי שמע שמועה היה לו לומר
 לאפילו ססיקי לגברי גריס כלאמר
 בחולין (לף יח:< בשמעפין למוגרמת
 לכך נלאה לי ללבך אמר רבי יהולה
 משום שהיה רבו מובהק והא לקאמר
 וגמר שמעתתא מפומיה (י< קאי אהא
 לקאמר סטיו לפנים מסטיו ולא
 קאמר ל)אסטונימ לאותו לשון שמע

 מרבו ולא רצה לשנותו:
 מהו דתימא טעמייהו דניה דאין
 כנין וסתירה כוי. לקי״ל
 אין בנין וסתירה כשהוא מהדק
 ומפרק כי אם בעושה כלי שהוא
 חייב משום מכה בפטיש או בבונה על
 גבי קרקע כדאמרינן בשבת (לף קב:)
 הבונה כל שהוא חייב קמ״ל ותימה הא
 קיימא לן אין בנין וסתירה בכלים
 י״ל מ״מ אסור >ה שמא יתקע:

 השוחט

 התם לא מוכחא מלתא אימשום דחזי למזגא
 עליה הכא אתי למימר מ״ט שרו לי רבנן כי
 היכי דלא לםרח מה לי למשטחינהו מה לי
 לממלהינהו אמר רב יהודה אמר שמואל
 אמולח אדם כמה התיבות בשר בבת אחת

 אע״פ שאינו צריך אלא לחתיכה אחת רב
 אדא בר אהבה מערים ומלח גרמא גרמא:
 מתני, ב״ש אומרים 5<אין מםלמין את
 התריסין ביום טוב וב״ה במתירין אף להחזיר:
 נמ, מאי תריסין אמר עולא תריםי הנויות
 ואמר עולא 8שלשה דברים התירו םופן משום
 תהלתן ואלו הן עור לפני הדורםן ותריסי
 חנויות וחזרת רטיה במקדש ורחבא אמר רבי
 יהודח אף חפותח חביתו ומתחיל בעיסתו
 על גב הרגל ואליבא דרבי יהודה דאמר
 יגמור עור לפני הדורסן תנינא מהו דתימא
 טעמייהו דב״ה משום דחזי למזגא עלייהו
 ואפילו מערב יום טוב גמי קמ״ל גהתירו
 םופן משום תחלתן דיום טוב אין דערב י״ט
 לא תריםי חנויות נמי תנינא [וב״ח מתירין
 אף להחזיר] מהו דתימא טעמייהו דב״ה
 משום ״דאין בנין בכלים ואין סתירה בכלים
 ואפילו דבתים נמי קמ״ל יהתירו סופן משום
 תחלתן דחנויות אין דבתים לא חזרת רטיה במקדש נמי תנינאי< יימחזירין
 רטיה במקדש אבל לא במדינה מהו דתימא טעמא מאי משום דאין שבות
 במקדש אפילו כהן דלאו בר עבודה הוא קמ״ל התירו םופן משום תחלוק
 דבר עבודה אין דלאו בר עבודה לא פותח את חביתו נמי ה<תנינא הפותח
 את חביתו ומתחיל בעיסתו על גב הרגל ר׳ יהודה אומר יגמור וחכמים אומרים
לא יגמור מהו דתימא טומאת עם הארץ ברגל כטהרה שויוה רבנן ואע״ג  ו

 דלא התחיל נמי קמ״ל התירו סופן משום תחלתן התחיל אין לא התחיל לא
 ועולא מאי טעמא לא אמר הא בפלוגתא לא קא מיידי הנך נמי פלוגתא
 נינהו ייבית שמאי במקום בית הלל אינה משנה מתניתין דלא כי האי
 תנא דתניא י<אמר רבי שמעון בן אלעזר מודים בית שמאי ובית הלל
 שמסלקין את התריסין ביום טוב לא נחלקו אלא להחזיר שבית שמאי אומרים
 אין מחזירין ובית הלל אומרים אף מחזירין במה דברים אמורים בשיש להן
 ציר אבל אין להן ציר דברי הכל מותר והתניא בד״א בשאין להן ציר אבל
 יש להן ציר דברי הכל אסור אמר אביי ׳בשיש להן ציר מן הצד דברי הכל
 אסור אין להן ציר כל עיקר דברי הכל מותר כי פליגי בשיש להן ציר באמצע

 מר
 וחכמים אומרים לא יגמור ולא
 ימכרנה עוד משום דנטמאת ברגל במגע עם הארץ ונהי דכל ימות הרגל אשתראי שלא לביישם מיהו לאחר הרגל חלה למפרע. ואשמעינן
 רחבא דרבי יהודה לא אמר יגמור אלא משוס תחילתן דאי לא שדת ליה לא פתח ליה מעיקרא: הנינא. במתניתין ובית הלל מתירין
 ומעולא מאי נפקא לן: ואפילו מעי״ע. שהופשט מבעוד יום: דערב יום עוב לא. דליכא למיגזר משום תחילתן דאי נמי לא שדת
 ליה אינו נמנע מלשחוט מעי״ט « דהא יכול לשוחטו מבעוד יום: תנעא. במתניתין: וב״ה מהירין אף להחזיר גרסינן: דאין בנין
 בכלים. אין איסור בנין וסתירה בכלים אלא בבתים הוא דנתייב בבנין כל ׳והו והעושה כלי או גומרו בי״ט או בשבת משוס מכה בפטיש
 הוא דמחייב שהוא חיוב לכל גמר מלאכה או אס הוא דבר שהוא מחליקו חייב משום ממחק ואם צריך קצוע חייב משום מחתך וכן אורג
 או מסך או תופר אבל בנין וסתירה לא שייך בהו לאחיובי בסלוק וחזרה דהא דתנן (שבח לף קב:< הבונה כל שהוא בבתים תנן והלכך בית
 הלל אפילו בתיבות הבית שרו לסלק דלתותיהן ולהחזיר ואע״ג דלאו לשמחפ י״ט קמ״ל עולא דאע״ג דאין בנין וסתירה בכלים קאסד ליה
 ב״ה מדרבנן אי לאו משוס חחלתן דחנויות שהן צרכי רבים אין אבל תריסי כלי הביח לא: הנינא. בעירובין מחזירין רטיה במקדש
 אבל לא במלינה: מהו דהימא עממא. להחירא משום ללא גזרו על השמח שבמקלש ולקשור רטיה וכן כל דבר רפואה שאין מלאכה
 אלא שבוח הוא שגזרו חכמים בכל רפואוח גזירה משום שחיקת סמניףי): הנינא. בחגיגה: כטהרה שויוה רבנן. לאסמכוה אקרא כאיש
 אחל חברים (שוסמיס כ). וטעמא לרבי יהולה משוס ללא הללה חיילא ואע״ג ללא התחיל על גב הרגל למוכרה ואירע שנגע בה עם
 הארץ ברגל קאמל נמי לבי יהולה לאין מגעו מטמאה ואפי׳ לאחר הרגל קמ״ל לחבא למשוס תחלתן הוא: בפלוגסא לא קא מיירי. והא
 פליגי לבנן עלה: מהניתין. לקתני בסלוק נמי פליגי לאו כי האי תנא: בשיש להן ציר. ילות לשני ראשין ללומות לבנין: והסניא. בשאין
 להן ציר הוא לשרי ב״ה אבל בשיש כר: אמר אגיי. לכולי עלמא תרוייהו הנך תנאי לברייתא לפרשי לן פלוגתא דב״ש וב״ה: י)דברי הכל
 אסור ובשאין לסן ציר כל עיקר דברי הכל. ב״ש וב״ה: בשיש להן ציר באמצע. כעין פליט״א ותוחבין אותו בחור שבאמצע לופן פחח התיבה:

 מר

 £ו א מיי׳ פ׳יא מהלכות
 יו״ט הל׳ יול סמג
 לאדן עה טוש״ע א׳׳מ סי׳

 תק סעיף ה:
ז ב מיי׳ שס ס״ל הל׳ יג  פ
 סמג שס טוש״ע א״ח

 סי׳ תקיט סעיף א:
ח ג מיי׳ פ״ג שס הלכה  פ

 ד:
ט ד מיי׳ שס פ״ל הלכה  פ

 יג טוש״ע שם:
 צ ה מיי׳ פכ״א מהלכות
 שכח הלכה מ סמג
 לאדן סה טוש״ע א״ח סי׳

 שכח סעיף כה:
א ו מיי׳ פי״א מהל׳  צ
 מטמאי משכג ומושג

 הלכה י:
ב ז מיי׳ פ׳׳ל מהלכוח  צ
 יו״ט הל׳ יג טוש״ע
 א״ח סי׳ תקיט סעיף א:

 רבינו חננאל
ר מ ה א ד ו ה ב י ר ר מ  א

ל מולח אדם כמה א ו מ  ש
 חתיכות כאחת אע״פ
 שאיגו צריך אלא לחתיכה
 אחת. רב אדא בר אהבה
 מערים ומלח ליה גרמא
 גדמא, כגון דמלח האי
 חתיכה ואימלך, ואמר לא
 בעינא האי אחריתי בעינא.
 ירושלמי מערים ומלח
 הכא עד דמלח כולה.
 כלומר היח ממלח ע״ג
ל א ש י  העור מעט מעט. ו
ן אמר עולא י ס י ר י ת א  מ
 (תרי סר) [תריסי] חנויות.
 והגי מילי דחנויות אבל
ם י ר ב ה ד ש ל ש  דבתים לא. ו
ן ת ל ח ם ת ו ש ן מ פ ו ו ס ר י ת  ח

 ואילו הן, תריסי חנויות
 משום להוציא תבלין
 ומיני מאכל התירו לו,
 ואם תאמר לו אסור לסגור
 בהן, כי יש בגין בכלים,
 מתחילה לא יפתח. וכן
 עור לפגי הדריסה, אם לא
 תתיר לו להניחו במקומו
 שטוח, לא ישחוט חחילה.
 וכן החזרת רטיה במקדש
 כמפורש כסוף עירובין.
ב יהודה אמר אף עם ר  ו
 הארץ הפותח חבית ברגל,
 והמתחיל עיסתו ברגל,
 יגמור לאחר הרגל כר׳
 יחודח. ואע״ג דקיי״ל מגע
 עם האp בחוקת טומאה
 הוא, הכא אם לא תטהר
 לו, לא אתי למיעבד
 לכחחילה. ושקלינן וטרינן
 כענין תריסי חנויות,
 ואסקח אביי כשיש לה
 ציר מן הצד דברי הכל
 אסור, כדתנן מחזירין ציר
 התחתון במקדש אבל לא
 במדינה, בשאץ לה ציר
 כל עיקר, דברי הכל
 מותר, כי פליגי בשיש לה
 ציר באמצע, ב״ה סכרי
 לא גזרינן ומותר להחזיר.



 עין משפט
 נר מצרה

ג א ב מיי׳ פ״א מהל׳  צ
 י׳׳ט הל׳ ל ופ״ה
 הלכה א סמג לאוין עה
 טוש״ע א״ח סי׳ מקירו

 סעיף א:
ד ג מיי׳ פ״א מהל׳  צ
 עירובי! הלכה ל
 סמג לאוין עה טוש׳׳ע א״ח

 סי׳ מקנח סעיף א:

^ 10! g* 

 רבינו חננאל
י א מ ת ש י ] ב ׳ י נ ת מ ] 

ן י א י צ ו ן מ י ם א י ר מ ו  א

. י ו ן כ ט ק ת ה א א  ל

ו ת ו צ מ ב ל ל ו ן ל נ י ט ק  נ

ה ר ו ר ת פ ס ו ו ל ו מ ן ל ט ק  ו

ל ל ת ה י ב . ו ו ת ב ו ר ק  ל

ו ל י פ ן א א י צ ו ה ן ל י ר י ת  מ

ם ו ש מ . ו ם י ב ר ת ה ו ש ר  ל

א א ה ר מ ג ן כ נ י ר מ י א כ  ה

ה ב ה ת נ ל ו ט ע ח ו ש י ה נ ת  ה

פ ״ ע א , ו ה ק ו ט ל ״ ו י  ב

ש ״ , ב ה ו צ ה מ ש ו ע  ש

ן נ י ע מ ש , ד ה ״ א ב ל א ו י  ה

ך ו ת י מ ר מ א ה ד ״ ב ו ל ה  ל

, ך ר ו צ ה ל א צ ו ה ה ר ת ו ה  ש

ל כ א ר י ש ך א ר א מ א נ  ש

ת א צ ו י ה מ ה נ ה ח ו , ה י ו ג  ו

ך ר ו צ ן ל נ י א ת ש ״ ם ב ו ל ו  ל

ן ו י י כ מ א נ כ , ה ה ל י כ  א

ך ר ו צ ה ל ט י ח ש ה ח ר ת ו ה  ש

א ל י ש מ ה נ ר ת ו ה ה ל י כ  א

י נ ׳ מ י נ ת א מ ל , א ך ר ו צ  ל

י א ה ן ל נ י ח ד . ו א י ש ה ״  ב

א מ ע י ט א ה ב י ה א מ א מ ר ב  ס

א מ ל , ד ה ״ ב ש ו י י י ב ג י ל  פ

, י ג י ל ה פ א צ ו ה ב ו ו ר י ע  כ

ם י ר ב ד ט ב ״ ו ] י י ר כ ס ש [ ״  כ

ש פ ל נ כ ו ך א ר ו צ ן ל נ י א  ש

ן י ת א ב ה ש , מ ת ב ש  כ

ת ו ש ר ת ל ו ש ר ן מ י א י צ ו  מ

ך , כ ב ו ר י י ע ״ א ע ל  א

ס ן י ת א ב ה ש מ . ו ט ״ ו י  ב

[ ה ״ ר ל ה ( ן ב י א י צ ו  מ

! י ] א ט ״ ו י ] ( ת ב ש ך (  כ

ן י י א ר כ ה ס ״ ב . ו ן י א י צ ו  מ

י כ , ד ט ״ ו י ה ל א צ ו ה ב ו ו ר י  ע

א ש ו מ א י צ ו א ת ל ב ו י ת  כ

א ו ת ה ב ש ם ה ו י , ב ם כ י ת ב  מ

ה א צ ו ך ה כ י פ ל , ו ב י ת כ  ה

ה ט י ח ש ל ל כ , א י ר ט ש ״ ו י  ב
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ד י ל ג כ ו ם א ו ש ה מ ק ו  ל
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ן נ ח ו ׳ י ל ר י י א , ו י ו  כ
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ר מ ו ל , כ ה נ ש ה מ נ י  א
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 ביצה פרק ראשון ביצה יב.
 השוחט עולת נהבה ביום טוב לוקה ובו׳. וה״ה למצי למימר
 ר״ננ היא ״)דלית ליה מתוך אלא ניחא ליה למנקט ב״ש
 לסבירא להו הכי בהליא טפי ותימה הואיל ומוקמינן לה אליבא לב״ש
 אם כן לימא השוחט עולת חובה בי״ט לוקה להא ב״ש אית להו לקמן
 (לף יט.) על עולת ראייה ללוקה
 ללרשינן וחגוחס חגיגה אין עולת
 לאייה לא וי״ל משוס ליוקא נקטיה
 לאי הוה נקט עולח חובה הוה
 אמינא עולת חובה מחייבי
 אבל שלמי חובה טוצא בו פטור
 הואיל והם חובה וגם יש בהן צורך
 האלם אבל שלמי נלבה חייב הואיל
 והיה יכול להקריבן למחר והשתא
 לנקט עולת נלבה אשמעינן רבותא
 ללוקא עולח נלבה חייב לכולה בליל
 אבל שלמי נלבה פטור אע״ג שאינו
 חייב בהן והיה יבול להמתין על למחל
 הואיל רש בהן צורך הליוט וא״ח
 והא אפילו ב״ה מולו ללוקה לסבירא
 להו לקמן (שס< לנלריס מלבות אין
 קרבים בי״ט ואמאי מוקיס לה אליבא
 לב״ש ר״ל למהיכא איח ליה לנלריס
 ונדבות אין קרבים בי״ט מלכם ולא
 לגבוה וא״כ הוי לאו הבא מכלל עשה
 לאין לוקין עליו וא״מ כיון לאהלריה
 אהלדה לאסורא קמא להא אמרי׳>)
 גבי גוזז פסולי המוקלשין ללוקה אע״ג
 ללא ילעינן אסור גזיזה רק מלכתיב
 (לברים י3) תזבח ולא גיזה להיינו לאו
 הבא מכלל עשה לאין לוקין אלא ש״מ
 טון לאהלריה אהלריה לאסולא קמא
 כלומל ללאו שהיה בו קולם שנפסל
 וגם גבי נלרים ונדבות נימא הט
 לאהלריה לאסורא קמא ולוקה וי״ל
 לשאני גיזה שלא הותרה בפסולי
 המוקלשין בלל בהליא וא״כ הואיל
 ואשתכח סמך בהו לאסורא מוקמינן
 ליה באיסורא קמא אבל הבא גבי יו״ט
 לאוכל נפש הותר לכתיב אשר יאכל וגו׳ (שמות יב< וה״ה בנלריס
 ונרבות מתוך שהותרה ובו׳ וא״כ אשבחנא רהותרו בהליא וכיון
 לאשכחנא רהותרו בהליא לא אמד׳ אהלרי׳ לאסור׳ קמא אלא למאי
 לאהלריה אהלריה ולמאי ללא אהלריה לא אהלדה וקאי לוקא בעשה:
 דלמא בערוב והוצאה קמפלגי. סי׳ רש״י ערובי חצרות וקשה
 מאי צריך עירובי חצרוח גבי י״ט הא בלאו הכי מותר
 לטלטל מחצר לחצר לצורך לכ״נ להר״ר חיים כהן לגרסינן ערוב
 הוצאה בלא וי״ו י0והט פירושו אם אסור הוצאה מעורב בו בין שאר
 מלאכוח אע״ג שהיא מלאכה גרועה ואס שייכא אסור הוצאה אס לא
 קמפלגי ומיהו יש לישב לגרסינן שפיר ערוב והוצאה לצדך ערוב
 שיוכל להוציא לברים שאינן לצורך יו״ט כלל «)(ואין ערוב והוצאה
 ליו״ט לשאני הוצאה לגרועה היא מכל שאר מלאכות רש ספלים
 לגר׳ קרא לירמיה ולא תוציאו משא מבתיכם ביום השבת בשבת

 מר םבר גזרינן ציר באמצע אטו ציר מן הצד
 ומר סבר לא מריק: מתני, איבית שמאי
 אומרים אין מוציאין לא את הקטן ולא את
 הלולב ולא את ספר תורה לרשות הרבים
 ובית הלל אמתירין: נמ׳ תני תנא קמיה
 דרבי יצחק בר אבדימי השוחט עולת נדבה
 ביו״ט לוקה א״ל דאמר לך מני בית שמאי
 היא ><דאמרי לא אמרינן מתוך שהותרה
 הוצאה לצורך הותרה נמי שלא לצורך דאי
הא אמרי מתוך שהותרה הוצאה  בית הלל נ
 לצורך הותרה נמי שלא לצורך הבא נמי
 מתוך שהותרה שחיטה לצורך הותרה נמי
 שלא לצורך מתקיך לה רבה ממאי דב״ש
 ובית הלל בהא פליגי דלמא בערוב והוצאה
 לשבת ואין ערוב והוצאה ליו״ט קא מיפלגי
 מ״ס ״ערוב הוצאה לשבת וערוב הוצאה
 ליו״ט ומר סבר יערוב הוצאה לשבת ואין
ולא תוציאו  ערוב הוצאה ליו״ט כדכתיב 1
 משא מבתיכם ביום השבת בשבת אין ביו״ט
 לא מתקיף לה רב יוסף אלא מעתה ליפלגו
 באבנים אלא מדלא מפלגי באבנים ש״מ
 בהוצאח שלא לצורך פליגי ואף ר׳ יוחנן
 םבר במתוך שהותרה הוצאה לצורך חותרה
 נמי שלא לצורך פליגי דתני תנא קמיה דר׳
 יוחנן י< המבשל גיד הנשה בחלב ביו״ט ואכלו
 לוקה חמש לוקח משום ה<מבשל גיד ולוקה
 משום אוכל גיד ולוקה משום מבשל בשר
 בחלב ולוקח משום אוכל בשר בחלב ולוקה

 משום

 מר סגר. בית שמאי: ומר סגר. בימ הלל. והנך מתניתא לא אפלוג
 אלא מל אשמעינן חלא ומר אשמעינן חלא ולא פליגי. מתניתא קמייתא
 הט קאמר במה לבדם אמורים בשיש להן ציר באמצע אבל אין להם
 ציר כל עיקר לכד הכל מותר ותנא בתרא ה״ק כמה לבדם אמודס

 לנחלקו בשאין להם ציר מן הצל אבל
 בשיש להם ציל מן הצל לבד הכל
 אסור: מתני׳ לא אח הקנון. כל
 מילי ללאו צורך אטלה: גמ׳ מולס
 נדגה. לאילו עולת חובת היום לחמנא
 שדא אבל זו יש להקדבה לאחל יום
 טוב: לוקה. משום י)(לא חעשה כל
 מלאכה) (שמות כ<: לצורר. אך אשר
 יאכל לכל נפשי): בטרוב והוצאה. אס
 נאסרה הוצאה ביו״ט ונתקנו הלכות
 ערובי חצירות ליו״ט אם לאו: ואין
 ערוג והוצאה כו׳. ואע״ג לעיקר
 הוצאה מרעבירו קול במחנה ״) נפקא לן
 (שבת לף צו:< בא ירמיה ופילש שלא
 נאסרה אלא בשבת משוס הט קא שרו
 אבל שתיטה שהיא אב מלאכה ובכלל
 לא תעשה כל מלאכה מ) היא אימא לך
 אפילו לב״ה אס הותרה לצורך לא
 הומרה שלא לצורך והך מתניתין אפי׳
ג יוסף. אהך  ב״ה: מתקין* לה ר
 אתקפמא לרבה: אלא מעסה.
 לסבירא להו לב״ה אין איסור הוצאה
 ליו״ט: ליפלגו גאבנים. אי אין איסור
 הוצאה אין איסור טלטול שלא נאסר
 טלטול אלא משום הוצאה. ומה שלא
 גזרו על כל טלטולים אפילו על
 אוכלים וכלים משום לאין גחדן גזרה
 על הצבור אא״ב רוב צבור יכולין
 לעמול בהי): אלא מדלא אפלוג
 באבנים ש״מ. ללכולי עלמא יש
 הוצאה ליו״ט אלא שמן התורה הותלה
 לצורך וב״ה אימ להו כיון להותרה
 לצורך הותרה מן המורה לגמד אלא
 רבנן גזור במילי להוי טרחא ללא

 צריך כגון אבנים אבל בקטן וספר תולה לצריטנן להו ביו״ט לא
 גזור ובית שמאי לית להו מיגו ומילי לצורך אכילה שהתורה התירתו
 הותר ושאינו צורך אטלה באיסורו עומל מן התורה: ואן! ר׳ יוחנן סבר
ר גרסינן: פליגי. ב״ש וב״ה ולכולי עלמא יש איסור י ה מ  ג

 הוצאה ליו״ט מויעבירו קול במחנה לישנה בשאר מלאכות וירמיה
 היה מזהירן על השבחוח שהן חמודן והלואי ישמעו: לוקה
 משום מבשל גיד. שהבשול אב מלאכה הוא ובשול גיל לבר האסור
 ואינו ראר לאטלה ועומל באיסול לא מעשה כל מלאכה ללא הוחל
 אלא לצורך: ולוקה משום מבשל בשר בחלב. לאו משום יום טוב
 למלקות לבשול יו״ט הא תנא ליה אלא אפילו הוא חול לוקה
 משוס מבשל בשר בחלב לכתיב לא תבשל גלי בחלב שלש פעמים כ<
 אחל לאיסור אכילה ואחל לאיסור הנאה ואחל לאיסור בשולל):

 משוס
 אין ביו״ט לא לממעט לה בהליא מטעם להוצאה גרועה היא):
 ה״ג רש״י אלא מעתה לפלגו באבנים ומללא מיפלגי באבנים ש״מ וכר. והכי פירושו אלא מעתה לב״ה ליח להו אסור הוצאה לפלגו בטלטול
 אבנים ולשמעינן רבותא ללית להו בהן אסור הוצאה להא לא נאסל בשום לבל טלטול אפי׳ לבר שמלאכתו לאסור וגס אינו צורך י״ט
 כלל אלא גזרה שמא יוציא כלאיתא בהליא פרק כל הכלים (שבת לף קכל:< ואפי׳ לבר שהוא צורך יו״ט כגון כלי הצריך לו היה ראוי לאסור
 גזירה שמא יוציא אלא שאין גוזרין גזירה על הצבור אא״ב רוב הצבור יכולין לעמול בה ומללא קמפלגי באבנים שמע מינה בהוצאה
 וכו׳ לב״ה סבד מתוך וא״ת טון לב״ה אית להו מתוך אמאי אין מתידן אפי׳ טלטול אבנים וכל לבר אפילו אינו צורך יום טוב ויש לומר
 לולאי אין ה״נ למלאודיתא הואיל והותרה הותרה לגמרי אלא רבנן גזול על לבר שאינו צורך יו״ט לטון לעיקר הוצאה נאסרה יש לאסור
 בלבר שאין לצורך יום טוב כלל ע״כ פי׳ רש״י ולא רצה לגרוס כמו שיש בספרים אלא מעתה הוציא אבנים לב״ה ה״נ ללא מחייב
 מלקוח לא״כ הוה מסיק לפי׳ זה הוציא אבנים לב״ה לחייב ורש״י קיס ליה לב״ה סבירא להו הואיל והותרה הותרה לגמרי אלא רבנן
 הוא לגזול בלבר שאינו צורך יו״ט כלל וקשה חלא לאמד׳ בפסחים >לף מו:< האופה מיו״ט לחול לוקה ולא אמדנן מתוך וכו׳ ואפילו ללבה
 ללא לקי היינו מטעם הואיל ואי אתרמי ליה אורחים אבל מטעם מחוך לא קאמל ועול למוחק גירסח הספרים לכן נראה לפר׳ לגרסי׳ כגירסת
 הספדם אלא מעחה הוציא אבנים לב״ה ה׳׳נ ללא מחייב פי׳ מלאודיתא מלקות וכ״ת ה״נ א״כ לפלגו באבנים אלא ולאי מללא קמפלגי
 וכו׳ ולוקא בהוצאה שיש בה צורך יו״ט קצת אמדנן מתוך שהותרה לצולך יו״ט לכל אוכל נפש מותר הותרה נמי שלא לצורך אוכל נפש
 הואיל ואיבא צורך מקצת >א< שיש צורך יו״ט אבל שלא לצולך יו״ט כלל ולאי לאסור מן החולה כגון אופה מיו״ט לחול ומוציא אבנים לליכא
 לא צולך נפש ולא שמחת יו״ט חייב מלאודיתא וט פליגי ב״ש וב״ה בלברים שאינן לצורך אוכל נפש ואיכא בהן צורך יו״ט קצת כגון קטן
 למולו להמצוה נקראת צורך יום טוב ולולב לצאת בו וס״ת לקרות בו וכן פי׳ רבינו'חננאל אבל«)ליתא פירושן ללאו לוקא קטן למולו לה״ה שלא
 למולו לשרי גם >י< טיול להא אשכחן נמי למשחקין בכלור שקורין פלוט״א בלע״ז ביו״ט ברה״ר אע״ג לליבא אלא טיול וא״ת השוחט
: ( :  עולה מה צורך יש לו בה יש לומר רהכא נמי איכא שמחח יו״ט שלא יהא שלחנך מלא ושלחן רבך ריקן כלמוכח לקמן (לף כ

 הכא

 מםורת הש״ס

 א) שבת ל׳ קכל: לקמן לז״
 נ) גי׳ רש״ל לאסרי ולא,
 ג) [ז״ל הערוך ערך ערב מר
 סבר עירוב הוצאה לשבת
 עירוב הוצאה ליוי׳ט פי׳ י״ט
 ללגריס שאיגן צורך אוכל
 כשבת מה שבת אין מוציאי[
׳י  מרשות לרשות אלא ע׳
 עירוב כך גיו״ט], ר) מכות
 כא: פסחיס מז:, ה)(מנשל
 גיל ביוי׳ט. כצ״ל], ו) [כל
 מלאכה לא יעשה בהם. שמות
 יב], t) ושמות ינ], ת) [שמות
 לו], P) [שס כ], י) [ע״ו לו.],
 כ) נשמות כג, שסלל, לבדם
 יל], ל) [חולין קטו:],
 מ) ןפסחיס ה:], נ) [עי׳
 תוס׳ חולין צח: ותוס׳ ע״ז
 סז: סל״ה אמר ר׳ יוחנן],
 ס) [וע׳ תוספות כריחות יל.
 ל׳׳ה עירוב], ע) רש״ל מוחק
 כל זה, פ) רש״ל גורס ליתא
 להאי פירישא וי׳׳ג אגל ר״ת

 פירש,

 תורה אור השלם
 1. ולא תוציאו משא
 מבתיכם ביום השבת
 ןכל מלאכה לא תעשו
 וקדשהם את יום השבת
 כאשר צויהי את
 אבותיכם: ירמיהו יז כב

 הגהות הב׳׳ח
 (א) תום׳ ל״ה ה״נ רש״י
 וכו׳ ואיכא צורך מקצת אגל
 שלא לצורך כצ״ל ותיגת
 שיש צורך י״ט נמחק:
 (3) בא״ד לשד גס

 בשביל טיול:

 מוםף רש״י
ציאץ לא את  אין מו
 הקטן. הוצאה שלא לצורך,
 ללא אישתרי לכתחילה
 ניו״ט טפי מנשכת אלא
 אוכל נפש (שבת קכד:).
 לוקה משום מבשל גיד
 ביו״ט. נישול שאיגו ראר
 (פסחיס מז:<. משום
 מבשל בשד בחלב.
 אפילו הוא חול, וקסנר יש
 בגילים בנותן טעם ובשר
שש. משום אוכל  הס (
 בשר בחלב. מלתי לא
 תגשל כתיבי חל לאטלה
 וחל להנאה וחל לגישול

 (מכות בא:).



 מסורת הש״ם

 א) [שגת קו. וש״נ],
 5) [פסתיס ה: נמוגות ז.],
 נ) [תוספתא פ״א],
 ד) !תוספתא שס],
 ה) ונשחטו מהיוס שהורמו
 מהיום קחני ולעולם שחיטתן

 מאמש. כצ״ל,

 הגהות הב״ח
 (א) רש״• ז״ה אין מוליכין
 וכו׳ דאין מגניהין תרומה
 הסייד: (ב) תום' דיה אין
 יכו׳ יעני למודים לאכול:

 נליון הש״ם
 גמ׳ פיק תני לברא. שנח
 דף קו ע״א עירוני[ דף ט
 ע״א יומא דף מג ע״ג

 יגמות דף עז ע״ג:

 מוסף רש״י
 משום הבערה. שלא
 לצורך, דהכערה מלאכה
 לעצמה ונישול מלאכה
 לעצמו (פסחים נא:) לאי
 הוה איהו מנעיר וחנירו
 מנשל הוו תרריהו חיינין,
 למגעיר ומנשל אגוח
 מלאכוח .:מכות כנ.<. פוק
 תני לברא. לטעוח הוא

 (סנהדרין סב.:!.

 רבינו חננאל (המשך)
 ר׳ יהודה סבר שנשחטו
 מאמש אין מוליכין
 [בפ״ע אבל טפלה שרי].
 ואחרים אומרים לא
 כפני עצמה ולא טפלה,
 ולדברי הכל תרומה אינו
 זכאי בהרמתה. אמר
 רב יהודה אמר שמואל
 הלכה כרי יוסי, דאמר
 על המחנות לא נחלקו,
 אלא דברי חכל מוליכין,
 ולא נחלקו אלא על
 התרומה שאע״פ שאינו
 זכאי בהרמתה מותר לו
 להוליכה לכהן. וכן הורה
 רב טובי לאשפזיכניה
 להוליך לכהן גרבא
 דחמרא דתרומה ביום
 טוב כר־ יוסי. וכן התיר
 רבא לפרוכי מאיסורייתא
 דחרדלא ביו״ט, מיהא
 מוללין ומפרכין קטנית
 ביו״ט. ומותיב עליה אביי
 המולל מלילות מערב
 שבת, למחר מנפח על יד
 ועל יד ואוכל, וכן המולל
 מלילות מעיו״ט, למחר
 מנפח על יד ועל יד ואוכל
 וכר. ומקשינן מעיו״ט
 אין ביו״ט לא. ומשני
 אפילו ביו״ט שרי למלל
 מלילות, ואיידי רתנא
 רישא מערב שבת דבשבת
 ודאי אסור תנא סיפא
 נמי מעיי״ט. ואקשינן אם
 מוללין מלילות ביו״ט,
 ודאי לא יתירו לו למלול
 ביו״ט אלא שיאכל מהן
 ביו״ט, וכיון דטבילי
 אי אפשר לאכול מהן
 בלא תרומה, והנה מצינו
 שזכאי בהרמת תרומה
 ביו״ט, ואנן שנינו לדברי
 הכל אין זכאי בהרמתה.

 •ב: ביצה פרק ראשון ביצה
 משום הבערה. שהיא מלאכה לעצמה וקא סכר יש חלוק מלאכות ליום
 טוב ללקות שתים על שתי מלאכות משום יום טוב: הבערה ובשול.
 ליום טוב אינה משנה ללקות עליהן למתוך שהותרו לצורך הותרו
 נמי שלא לצורך מן התורה: אינה משנה. לא נשנית מעולם בבית
 המלרש: ואם תמצא לומר משנה.
 אם יאמרו תנאים שנשנית ולאי בית
 שמאי שנאוה: מתני׳ אין מוליכין
 חלה. אע״פ שמותר בהפרשתה לא
 שרו ליה הולכתה אלא חקון לתקן
 עיסחו התירו לו ולא יותר: מתנות.
 הזרוע והלחיים והקיבה אף הן הרמחן
 הותרה לו שהרי נצטוה להרימן
 והיאך יאכל שאר הבשר. ואע״פ
 שאין טובלין כשאר טבל לאסור
 הבשר באכילה מיהו אס לא פירש
 שאר הבשר מהן הרי הוא אוכלן
 ועובר בעשה הלכך הרמתן התירו
 ולא הולכתן וכולן משוס גזרה לאין
 מגביהין (א) אותם: גזרה שוה.
 לאו לוקא לכולה מדרבנן גזור אלא
 לומיא לגזרה שוה בלרבגן: מסנה
 לכהן. מעשרים וארבע מתנות
 כהונה הן: כשם שאין מוליכין.
 לבהא מוליתו לן שהרי מאתמול
 הוגבהה: שאינו זכאי. רשאי. לא
 נתנו חכמים לאלם כח וזכות
 בהפרשתה: גמ׳ לא ר' יוסי ולא
 רבי יהודה אלא אחרים גרסינן:
 שמוליכין אותן כוי. ומתניתין קתני
 בין שהורמו מהיום וקס״ל דבנשחטו
 היום קא מיירי ואסר: על המסנוה
 שמוליכין. הואיל וזכאי בהרמחן והוא
 הלין לחלה וחל מינייהו נקט: אלא
 על המתנות. ואפילו נשחטו מהיום
 משמע כי מתניחין: לימא אחרים היא
 ולא ר' יהודה. כלומר כר׳ יוסי
 ודאי לא אפשר לאוקמא כרבי יהולה
 מאי מי מצינן למימר דמתניתין נמי
 דוקא בשל אמש קאמר וממוקם
 אליביה או נזקק על ברחנו לומר
 דלא כרבי יהודה: מי קחני. מחני׳
 בין שהורמו י) ונשחטו מהיום ולעולם
 שחיטחן מאמש אבל בהנך דנשחטו
 ביום טוב מודו: לימא רבי יהודה
 היא ולא אחרים. כיון דממניחין
 דוקא בדשל אמש קאי מדלא קמני
 נשחטו היום נימא דלא כאחרים דהא
 אחרים על המחנוח קאמרי: בהנך
 דנשחטו מאמש. על המתנות דקאמרי
 אחרים בשל אמש קמיירי: טפלה.
 ר׳ יהודה מתיר לטפל ולהוליך של
 אמש עם של היום ואחרים סברי
 דאפי׳ לטפל נמי אסרי ב״ש ומתני׳
 דלא איירי בטפלה כלל איכא למימר
 כרבי יהודה ואיכא למימר כאחרים:
 הלכה כרבי יוסי. ואליבא דב״ה
 דאפי׳ מרומה נמי מותר להוליך:
 אסורייסא. חבילות של חרדל
 בשרביטין והזרע בתוכן: מהו
 לפרוכי. השרביטין ולהוציא הזרע

 הכא נמי ביון שהותרה היערה לצווץ־ ובו׳. וא״ת ומה צורך איכא
 במבשל גיד כיון שהוא אסור יש לומר כיון שהיה בדעתו של

 זה לאבלו היינו צורך יום טוב:
 אין מוליבין חלה ומתנות לכהן כר. פי׳ לאו דוקא מוליכין דה״ה

 אם יבא הכהן לביפו לא יתנם
 לו וכן משמע בירושלמי דדמאי פרק
 הלוקח פירות בהדיא דקאמר התם
 מי שקרא שם לתרומת מעשר דמאי
 ולמעשר עני של ודאי לא יטלם בשבת
 אבל אם כהן ועני (נ) רגילים לאכול
 אצלו באין ואוכלין ובלבד שיודיעם
 סי׳ מאתמול וקאמר עלה דההוא
 דקאמר לא יטלס היינו מתניתין לא
 ימנם ומייתי מהך דהכא אין מוליכין
 וכו׳ ומסיק ילפי׳ הוא מההיא וההיא
 ילפינן מהוא הוא ילפינן מההיא הוא
 יו״ט היא שבת פי׳ ה״ק דהיא דבשבת
 ילפינן מההוא דאין מוליכין דמיירי
 ביו״ט והוא ילפינן מהיא דוקא מה
 שמתירין ב״ה היינו דוקא כשרגילין
 לאכול אצלו ואותה של ירושלמי קרי
 היא אלמא לאם אין למדין לאכול
 אצלו לא יתנם אפי׳ אס יבא הכהן
 לביתו משוס ללא סלקא אלעתא לבר
 אינש למיכל פיסתיה בביתא לחבריה
 ויסבלו העולם שהוא תרם אותם
 ביום טוב ולכך הוא אוכל בבימו:

 הא

 משום הבערה א״ל 8פוקא< תני לברא הבערה
 ובשול אינה משנה ואם תמצא לומר משנה
 ב״ש היא דאמרי לא אמרי־נן מתוך שהותרה
 הוצאה לצורך הותרה נמי שלא לצורך ה״נ
 לא אמרינן מתוך שהותרה הבערה לצורך
 הותרה נמי שלא לצורך דאי ב״ה כיון דאמרי
 מתוך שהותרה הוצאה לצורך הותרה נמי
 שלא לצורך אהכא נמי נימתוך שהותרה
 הבערה לצורך הותרה נמי שלא לצורך:
 מתני׳ בש״א אין מוליכין חלה ומתנות
 לכהן ביום טוב בין שהורמו מאמש בין
 שהורמו מהיום וב״ה במתירין אמרו להם
 ב״ש גזרה שוה חלה ומתנות מתנה לכהן
 ותרומה מתנה לכהן כשם שאין מוליכין את
 התרומה כך אין מוליכין את המתנות אמרו
 להם ב״ה לא אם אמרתם בתרומה גשאינו
 זכאי בהרמתה תאמרו במתנות שזכאי
 בהרמתן: נמ׳ קא םלקא דעתך שהורמו
 מהיום ושנשחטו מהיום ושהורמו מאמש
 ושנשחטו מאמש מני מתני׳ לא רבי יוסי ולא
 ר׳ יהודה אלא אחרים דתניא גיאמר רבי יהודה לא נחלקו בית שמאי ובית חלל
 על המתנות שהורמו מערב יו״ט שמוליכין עם המתנות שהורמו מהיום
 ושנשחטו מהיום לא נחלקו אלא להוליכן בפני עצמן שב״ש אומרים אין
 מוליכין ובית הלל אומרים מוליכין וכך היו בית שמאי דנין חלה ומתנות
 מתנה לכהן ותרומה מתנה לכהן כשם שאין מוליכין את התרומה כך אין
 מוליכין את המתנות אמרו להם ב״ה לא אם אמרתם בתרומה שאינו זכאי
 בהרמתה תאמרו במתנות שזכאי בחרמתן אמר רבי יוסי לא נחלקו ב״ש וב״ה
 על חמתנות שמוליכין לא נחלקו אלא על התרומה שב״ש אומרים אין מוליכין
 וב״ה אומרים מוליכין וכך היו ב״ה דנין חלה ומתנות מהנה לכהן ותרומה
 מתנה לכהן כשם שמוליכין את המתנות כך מוליכין את התרומה אמרו
 להם ב״ש לא אם אמרתם במתנות שזכאי בהרמתן תאמרו בתרומה שאין
 זכאי בהרמתה אחרים אומרים לא נחלקו ב״ש וב״ה על התרומה שאי
 מוליכין לא נחלקו אלא על המתנות שב״ש אומרים אין מוליכין ובית הלל
 אומרים מוליכין לימא אחרים היא ולא רבי יהודה אמר רבא מי קתני
 שהורמו מהיום ושנשחטו מהיום שהורמו קתני ולעולם שחיטתן מאמש
 לימא רבי יהודה היא ולא אחרים אפילו תימא אחרים ובהנך דנשחטו
 מאמש אי הכי היינו ר׳ יהודה איכא בינייהו טפלה: אמר רב יהודה אמר
 שמואל י הלכה כרבי יוסי רב טובי בריה דרב נחמיה הוה ליה גרבא
 דחמרא דתרומה אתא לקמיה דרב יוסף אמר ליה מהו לאמטויי לכהן
 האידנא א״ל הכי אמר רב יהודה אמר שמואל הלכח כרבי יוסי אושפזיכניה
 דרבא בר רב חנן הוה ליה אםורייתא דחרדלא א״ל מהו לפרוכי ומיכל
 מנייהו ביו״ט לא הוה בידיה אתא לקמיה דרבא א״ל ־מוללין מלילות
 ומפרכין קטניות ביו״ט איתיביה אביי יייהמולל מלילות מע״ש למחר מנפח מיד
 ליד ואוכל אבל לא בקנון ולא בתמחוי ׳המולל מלילות מערב יו״ט למחר
 מנפח על יד על יד ואוכל אפילו בקנון ואפי׳ בתמחוי אבל לא בטבלא
 ולא בנפה ולא בכברה מערב יו״ט אין ביו״ט לא אפילו תימא חביו״ט ואיידי
 דתנא רישא מע״ש תנא סיפא נמי מערב יו״ט א״כ מצינו תרומה שזכאי
 בהרמתה ותנן לא אם אמרתם בתרומה שאינו זכאי בהרמתה וכו׳ לא קשיא

 ביום טוב מי שרי בי״ט כשחיטה
 ובבישול או ללמא כיון לאפשר מערב יו״ט לא לתוללת לישה הוא: מוללין מלילות. לרש כלאחר יל הוא ואפילו בשבמ לאו ראורייחא הוא אלא
 מדרבנן וביום טוב לא גזור: מלילות. של חטין שמולל בידיו כשהן רכים: גבי שבת גרסי׳ מיד ליד וגבי יום טוב גרסי׳ על יר טל יד: מיד
 ליד. שלא כדרך חול: קנון. כלי הוא ראשו אחד רחב והשני עשוי כעין מרזב קצר ונותן הקטניות בתוך הרחב ומנענע והאוכל מתגלגל
 דרך המרזב והפסולח נשאר בכלי: תמחוי. קערה גדולה: על יד על יד. מעט מעט: אבל לא בטבלא כוי. דמחזי כמאן דעביד לצורך
 מחר שאין דרך לעשות בכלים הללו אלא הרבה: מטרב יום טוב אין. המולל מערב יו״ט קתני ולא קתני המולל ביו״ט: אם כן. דמוללין
 מלילות ביו״ט מצינו תרומה שזכאי בהרמתה דסתס שבלין לא מפרישין תרומה עד שיעשו דגן והמוללן ביו״ט לאכלן מפריש מהן מרומה על כרחו:

 הא

 עין משפט
 נר מצוה

 צה א מיי׳ פ״א מהל׳
 י״ט הל׳ ל ופ״ל הל׳
 נ סמג לאוץ עה טוש״ע
 א״ח סימן תצה סעיף א:
ו ב ג ד מיי׳ ס״ל מהל׳  צ
 י״ט הלכה כו טוש״ע
 א״ח סימן חקו סעיף ג:

 צז ה מיי׳ פ״ג שס הל׳
 טו סמג לאוין עה
 טוש״ע א״ס סי׳ חקי סעיף

 א:
 צה ו מיי׳ פכ״א מהלי
 שכח הל׳ יד רז שמג
 לאוין סה טוש״ע א״ח סי׳

 שיט סעיף ז:
ט ז ה מיי׳ פ״ג מהל׳  צ
 יי״ט הלכה טי שמג
 לאוין עה טוש״ע א״ח סי׳

 מקי סעיף א:

 רבינו חננאל
 מתני׳ בש״א אין מוליכין
 חלה ומתנות לכהן ביו״ט
 כוי וב״ה מתירין. קס״ד
 הורמו מאמש, שנשחטו
 מאמש, ושהורמו היום
 דקחני במתני׳ שנשחטו
 היום, נמצא חלוקתן
 אפילו נשחטו היום
 והורמו היום, בייש אוסרין
 וב״ה מתירין. מני מתני׳
 לא ר׳ יהודה ולא ר׳
 יוסי [אלא] אחרים. ר׳
 יהודה לא, דהא שמעינן
 ליה דתני לא נחלקו אלא
 להוליך המתנות ששחטן
 מאמש ושהורמו מאמש
 להוליכן בפני עצמן,
 בית שמאי אוסרין, אבל
 לעשות טפילה ולהוליכן
 עם המתנות שנשחטו
 היום והורמו היום
 שמותר, ומתני׳ קתני הללו
 והללו דב׳׳ש אוסריי, וכך
 ב״ש דנין כר. אי ר׳
 יוסי האמר כל מתנות
 שאפילו הורמו מאמש
 מותר להוליכן בפני עצמן,
 כ״ש אותן שהורמו היום.
 לא נחלקו אלא על
 התרומה כוי. ואינה [אלא]
 לאחרים דתני לא נחלקו
 אלא על המתנות סתם,
 כלומר כל מתנות כ״ש
 אוסרין וב״ה מתירין. ובא
 רבינא לאוקומא למתני׳
 אפילו לדי יהודה, מי
 קתני בפירוש במתני׳
 שנשחטו מהיום, אתה
 הוספתה שנשהטו מהיום,
 מתנות שהורמו מהיום
 קחני, ולעולם בבהמה
 שנשחטה מאמש ולא
 הורמו מתנותיה אתמול
 ־הורמו היום הן שאוסרין
 כ״ש ומתירין ב״ה, אבל
 כבהמה שנשחטה היום
 כיו״ט והורמו מתנוחיה
 כיו׳׳ט דברי הכל מוליכי[,
 •אפילו אותן שהורמו
 אמש עושין אותן טפילה
 לאלו שנשחטו היום. וכיון
 שהעמדנו משנתינו על זה
 זדרך הקשינן אי הכי
 לימא מתני׳ דלא כאחרים,
 •פשוטה היא. ופרקינן
 זא דאמרי אחרים סתם
י על המתנות נחלקו : 
 :״ש אוםרין וב״ה מתירין,
 :אותן שנשתטו מאמש,
 <!בל בנשחטו היום דברי
 :כל מוליכין. אי הכי היינו
 ־ר׳ יהודה, מה אתרים
 :או ללמדנו. ופרקינן
 •;יבא בינייהו טפלה. פי׳



 עין משפט
 נר מצוה

 ק א מיי׳ פ״ג מהל׳
 מעשר הל׳ ה:

א ב מיי׳ שס ופ״ה  ק
 מהל׳ תרומות הל׳

 ה:
ב ג מיי׳ פ׳׳ג מהלכות  ק
 תרומות הל׳ יל סמג
 עשי! קלל טור י״י סי׳

 שלא:
 קג ד מיי׳ פ״ג מהל׳

 מעשר הל׳ ה:
ד ה מיי׳ פ״ג מהל׳  ק
 תרומות הל׳ יל סמג
 עשין קלד טיל י״ל סי׳

 שלא:
 קה ו מיי׳ פ״ג מהלכית
 מעשר הלכה יט
 טיש״ע י״ל סי׳ שלא סעיף

 קי וסעיף קל:
 קו ז מיי׳ פ׳׳ג מהל׳
 תרומות הל׳ יד סמג
 עשי[ קלד טור י״ד סי׳

 שלא:

ג  ביצה פרק ראשון ביצה ״
 הא רבי יוסי. פרש״י ומה («) מצינו לזכאי בהרמתה היינו אליבא
 ללבי לאמר יש תרומה במלילות לסבר להכנסתן רמלילות היינו
 גרנן וגמר מלאכה אבל מתני׳ לקתני לא מצינו היינו ר׳ יוסי ברבי
 יהולה לאמר אין תרומה במלילות לאלגן קפיל רחמנא ואין זה אלא
 קבוץ בעלמא ובסמוך גרסינן ולרבי
 יוסי בר׳ יהולה נמי משכחת לה
 וכו׳ משמע לפי׳ ללר׳ יוסי אפי׳ אכילח
 קבע יכול לאכול בלא מעשר לאס היה
 מחייב באכילח קבע משכחת לה לר׳
 יוסי בר׳ יהולה לזכאי בהרמתה
 באכילת קבע ותימה להלשון לא משמע
 כן להא קאי על אכילת עראי הכניס
 שבלין לעשות מהן עיסה אוכל מהן
 עראי ופמור ועלה מסיק למוללן
 במלילוח רבי מחייב מעראי ור׳ יוסי
 בר׳ יהולה פוטר מעראי וע״ק לרבי
 נמי היכי מצינו(הוא) שזכאי בהרמחה
 ביו״ט הואיל ראית ליה להכנסתן
 למלילות זהו גרנן וגמר מלאכתן אס
 כן נתחייבו מאתמול מעיו״ט ואם כן
 אין יכול להפריש ביו״ט לכן נ״ל להא
 לקאמר לכהן זכאי בהרמתה אתיא
 אליבא לר׳ יוסי ברבי יה ולה לפוטר
 לטון לסבר להכנסתן לאו זהו גרנן
 ואם כן ט מללן ביו״מ מבא לו חיוב
 השתא וא״כ זכאי בהרמתה והא לאמר
 לאינו זכאי בהרמתה אתי אליבא
 לרבי לס״ל להכנסתן זו היא גלנן
 והיה להם לחלום מאתמול וא״כ אינו
 זכאי בהרמתה ובסמוך גרסי׳ ולרבי
 משכחת לה וכוי: איכא דאמרי
 מחלוקת בשבלים אבל בקטניות ד״ה
 לא טבלא. והקשה הר״ר שמשון מקוצי
 לבכל החלמול לא מצינו איכא לאמרי
 כה״ג שהוא להפך מן הראשון לולאי
 מצינו בשאר מקומופ לישנא קמא
 לברי הכל ואיכא לאמרי בהא נמי
 פליגי או איכא לאמד בהא פליט
 ובהא ללישנא קמא לברי הכל אבל
 כה״ג לא לכל הפחופ הוה לי׳ למימל
 לבקטניוח מחלוקח אבל בשבלין כ״ע
 מולו וחירץ לה״ק לישנא קמא מחלוקח
 בשבלין היכא שפירש בהליא שהכניסן
 לשבלין אבל בקטנית שפירש למוללן
 ל״ה טבלא וה׳׳ה לפליגי בקטניות
 סתם ובשבלין סתם ולאיכא לאמרי ה׳׳ק מתלוקת בשבלין סתם שלא
 פירש למוללן אבל בקטניות סתמא כ״ע מולו ללא טבלו וה״ה
 בקטניות שהכניסן למוללן סליגי וכן בשבלין פליגי והשחא ניחא ללא
 הוי להיפך לגמרי להא לקאמר לישנא קמא לפליגי מסיק הכא בדאיכא
 לאמרי ל״ה [לא] טבלא וא״ת והא לא מיירי כלל בפלוגתיה רק
 במפרש שהכניסן לשכלים יש לומר למה לקתני סיפא למוללן במלילות
 משום למסתמא כמו למוללן במלילות לכל שלא פיר׳ להוו לעשות
 מהן עיסה הוי כמו למוללן במלילות בשבלים אבל תימה להאי
 פירושא למקשה בסמוך מאי לאו בטבל וכו׳ מאי פריך לשני
 ליה מנייד ברמפרש והכא מייד בסתם רש לומר למשמע
 למיידי בכל ענין אפילו בסתמא ועול לבעי «) אליבא רכלהו תנאי:

 כשם

 רבינו חננאל (המשך)
 ושכח ולא הפריש חלתה
 אסור לטלטלה כוי, תיפתר
 בעיסה טמאה שאינו יכול
 להפריש חלתה אלא כסוף,
 ובהין הוה בעיסה טהורה
 שלא יפרישנה אלא כסוף,
 תקנה תקנו להפרישה
 כתחילה שלא תטמא אה
 העיסה. והא דתנן אין זכאי
 בהרמתה הוב תרומה היא,
 ולא כל התרומה. P ויתכן
 לפרקים שיזדמן כגון זו,
 ויש לו להרים התרומה
 ביו״ט אם צריך לאכול
 מהן, כגון אפייה ובישול
 שהן מותרין, וכגון הלש
 עיסה (מערב) [ב]יו״ט
 מפריש ממנה תלתה
 כיו״ט, הבא נמי אפילו לר׳
 יוסי ברי יהודה מאי
 תרומה דתנינן לא אם
 אמרתם בתרומה שאינו
 וכאי בהרמתה, רוב
 תרומה. אמר אביי
 מחלוקת ר׳ ור׳ יוסי בר׳
 יהודה בשבלין של
 תבואה, אבל בקטניות
 דברי הכל איסוריתא
 טבלא. לימא מיסייעא מי
 שהיו לו חבילי תלתן של
 טבל כר. איכא דאמרי
 אמר אביי מחלוקת
 בשבלין, אבל בקטנית
 דברי הכל איסוריתא [לא]
 טבלא. ומותבינן עליה
 מהא דתנן בתרומות פייט
 מי שחיו לו חבילי תלתן
 של טבל הרי זה כוחש
 ומהשב כמה זרע יש בהן
 ומפריש על הזרע ואין
 מפריש על העץ, מאי לאו
 תרומה היא זו דקתני
 ומפריש על הורע, והנה
 מצינו כי נחחייב בחבילות
 שהן איסורייתא להפריש
 מהן תרומה, ואיך [אמר]
 איסורייתא דברי הכל לא
 טבלו, כלומר אין חייבין
 עד שיפרשו. ודחה לא, זה
 ששנינו ומפריש, תרומת
 מעשר היא, ולא תרומה
 גדולה, פי׳ כגון שיש לו
 לבעל הבית אלף חבילי
 תלתן, וגתן מאה מהן
 מעשר ללוי, חייב הלוי
 לכתש עשר חבילות מהן,
 שהן מעשר מן המעשר,
 וזהו שנקרא תרומת מעשר
 כדכתיב והרמותם ממנו
 וגר. ומחשב, כלומר
 מחשב בדעתו של אילו החבילות יש בהן זרע עשרים סאה, כותש מהן סאתים ונותן לכהן. וזו הכתישה קנס קנסו ללוי,
 שלא היה לו לקבל חבילות עד שיכתשם ישראל ויתקנם. וכריש לקיש ראמר שמו טובלן, כלומר כיון שנקרא מעשר, חייב
 להפריש ממנו תרומת מעשר, וזה פירוש שמו טובלן לתרומח מעשר, ומחשב באומדן דעתן כמה ורע יש בהן כמה שפירשנו.

 הא רבי הא ר׳ יוםי בר׳ יהודה דתניא אהכנים
 שבלין לעשות מהן עיםה *אוכל מהן עראי
 ופטור 2למוללן במלילות רבי מהייב ור׳ יוסי
 ברבי יהודה פוטר ולרבי יוסי ברבי יהודה
 נמי משכחת לה כגון שהכניס שבלין לעשות
 מהן עיםה ונמלך עליחן למוללן ביום טוב
 דטבלא ביומיה אלא מאי תרומה רוב תרומה
 אמר אביי מחלוקת בשבלין אבל בקטניות
 דברי הכל אםורייתא טבלא לימא מסייע
 ליה &<גמי שהיו לו הבילי תלתן של טבל הרי
 זה כותש ומחשב כמה זרע יש בהם ומפריש
 על הזרע ואינו מפריש על העץ מאי לאו רבי
 יוסי בר׳ יהודה היא דאמר התם לא טבלא
 הכא טבלא לא רבי היא אי רבי היא מאי
 איריא תלתן אפי׳ שבלין נמי אלא מאי רבי
 יוסי בר׳ יהודה לשמעינן שאר מיני קטניות
 וכ״ש תלתן אלא תלתן אצטריכא ליה םד״א
 הואיל וטעם עצו ופריו שוה לפרוש נמי אעצו
 קמ״ל איכא דאמרי אמר אביי ימחלוקת
 בשבלין אבל בקטניות דברי הכל אסורייתא
 לא טבלא מיתיבי מי שחיו לו חבילי תלתן
 של טבל הרי זה כותש ומחשב כמה זרע
 יש בהן ומפריש על הזרע ואינו מפריש על
לא  העץ מאי לאו טבל טבול של תרומה ה
 טבל טבול של תרומת מעשר וכדר׳ אבהו
 א״ר שמעון בן לקיש דאמר רבי אבהו אמר
 רבי שמעון בן לקיש מעשר ראשון שהקדימו
 בשבלין ישמו טובלו לתרומת מעשר כותש
 למה לי לימא ליה כי היכי דיהבו לי הכי
 יהיבנא לך אמר רבא ׳קנםא תניא נמי הכי בן
 לוי שנתנו לו שבלין במעשרותיו עושה אותן
 גורן ענבים עושה אותן יין זיתים עושה אותן
 שמן ומפריש עליהם תרומת מעשר ונותנן
 לכהן שכשם שתרומה גדולה אינה ניטלת

 אלא

 הא רבי הא ר' יוסי ברבי יהודה. לעולם מוללין מלילות ללבד הכל
 ולק שיא לן אס כן מצינו מלומה שזכאי בהלמתה אין ולאי מצינו אליבא
 לרבי לאמר יש מלומה במלילומ ומתניתין לקתני לא מצינו ר׳ יוסי
 ברבי יהולה היא לאמר אין תרומה במלילות: אוכל מהן עראי. בל

 זמן שלא לשן ומרחן בכרי לא נגמרה
 מלאכתן למרומה: למוללן במלילוס.
 הכניסן לאכלן מעט מעט ע״י מלילות:
 רבי מחייב. בתרומה שלא יאכל מהן
 עראי על שיפדש לפי שהכנסתן
 בשבלין היא גמר מלאכתן שאין סופן
 לבא לילי גורן אחר וזהו גרנן:
 ורבי יוסי בר׳ יהודה פוטר. לגנך
 כתיבי) והיינו מרוח לאין לגון אלא
 קבוץ בכרי: ופרטנן לרבא ראמר
 מוללן לד יוסי בלבי יהולה נמי אי
 שדת למוללן ביו״ט משכחפ לה על
 כרחיך שזכאי בהרמתה במלילות
 שהכניסן לעשות עיסה בלישה ומרוח
 ונמלך עליהן למוללן להצניען כולן
 למלילוח לעל כרחיך מולה בהו רבי
 יוסי לטבלן ביום שנמלך עליהן לטון
 להכניסן לשם גורן גמור ירלה להן
 תורח תרומות ומעשרות וכשנמלך
 למוללן נעשית הכנסתו גורן והמוללן
 ביו״ט על כלחו (א) קרים תרומתן:
 אלא מאי תרומה רוב הדומה גרסינן.
 ולא גרס אלא מאי אית לך למימר
 אלא לא תימא הא רבי הא רבי יוסי
 לבין לרבי בין לרבי יוסי ממוקמא
 ומאי מרומה למנן ממנימין אינו זכאי
 בהרמתה ברוב תרומומ קאמר שישנן
 על ילי לישה ומרומ והן מערב יום
 טוב: מחלוקה גשבלין. בהנהו הוא
 לפטר ר׳ יוסי לרובן ללישה ואין
 גרנן אלא במרוח: אבל קטניוה. יש
 בני אלם הרבה שאין חובטין אומן
 יחל אלא כלי קללחן לפיכך הכנסחן
 בחבילין זהו גרנן: הלהן. מין
 קטנית הוא ומעט מתנין בקלרה ליחן
 טעם: כוסש. זהו לרך לישתן:
 ומחשב. מאומל: ואין מפריש טל
 המן. אין צריך להפריש מן הקשים.
 ואף על פי שטעם עצו ופריו שוה לא
 חייבוהו חכמים במעשרופ מלקתני
 חבילין של טבל אלמא אסודיתא

 טבלא: לשמעינן שאר מיני קטניות. לטבלו בחבילי ואף על פי
 שהרבה עושין מהן כרי ומרוח וכ״ש תלתן שהוא נוחנו מעט מעט
 בקלרה למתק ונותנו בעצו: אלא הלסן אצטריכא ליה גרסינן.
 ולעולם לבי היא וה״ה לשבלין ולא תסייעיה מהבא: איכא ואמרי
 אמר אביי מחלוקה בשבלין. בהנהו מחייב לבי לפי שהלבה כונסין אותן
 למלילות וקליות שהן גרנן אבל בקטניות סתס הכנסתם למרוח
 ואסורייתא לא טבלא: מאי לאו בטבל טבול למרומה. כלומר
 מאי לאו גבי ישראל קד ליה טבל ועליין לא נקרא עליו שם בפה
 ומסתמא קרוי טבל וחייב בתרומה שהיא תחלה לכל המעשרות
 לכתיב בה ראשיתג): לא בטבל טבול להרימה מעשר. לעולם אין
 חבילין גמר מלאבה ואילו גבי ישראל הוא לא הוה מקרי טבל אלא
 בבן לוי קאי שקלם והלך אצל ישראל ונטל מעשר ראשון ממנו

 מםורת הש״ם

 א) תרומות ם״י מ״ו,
) [דבריס יח], נ) [דברים  נ
 יח], ד) [במדבר יח],
 ה) [ע״3], ו) [דגריס יח],
 t) [עי׳ תרומימ פ״ג מ׳׳י],
 ח) [פי׳ לאכול קבע רש״ל],

 הגהות חב״ח
 (א) רש״י דייה יפרכינן
 וכי׳ על כרתו מרים
 תרומתן הס׳׳ד: (ב) תוס׳
 ד׳׳ה הא וכו׳ ומה
 שמצינו וכו׳ להא דקאמר
 שזכאי כצ״ל וחיבת דכהן
 נמחק: (ג) ד״ה איכא
 וכו׳ ועוד דנעי לאוקמא

 אליבא:

 גליון הש״ם
 גמ׳ אוכל מהן עראי. עיין
 מנחוח דף סז ע״ ב חוס׳

 ל״ה כלי שחהא:

 בחבילין והואיל וחל על חבילין הללו שם מעשר נעשו טבל אצלו להפריש מהם תרומת מעשר מן המעשר שעל הלוי להפריש
 והיא במיתה וכל תורת תרומה עליה לתרומה קרייה רחמנאי): שהקוימו בשבלין. שהקלימו לחרומה גלולה: שמו טובלו. שם
 מעשר שנקרא עליו טובלו יאושרו באכילת עראי ובמימה כדין טבל על שירים תרומת מעשר שלו ולקמיהה יהיב טעמא:
 כוהש למה לי. אי בבן לוי מוקמינן ליה למה מוטל עליו לעשותו דגן אי אמרת בשלמא בישראל קאי ואסורייתא טבלא שפיר
 תנא כותש דכתיב דגכך י) ודרבנן דומיא דאורייתא תקון: קנסא. על שהקדים וגרם להערים לעבור על דברי תורה שהמשנה סלל
 המעשרות עובר בלאו מלאתך ודמעך לא תאחר (שמות ככ< דהכי קאמר לא תאחר תרומה להקדים לה מעשרי): יעשה אוהו גורן גרסינן:

 אלא

 רבינו חננאל
 ופדקינן לא קשיא חא דחני
 מוללין ומפרכין ביו״ט,
 לר׳ יוסי כר׳ יהודה שפוטר
 המלילות מן התרומה, והא
 דתני המולל מלילות
 ואמרינן מערב יו״ט אין
 ביו״ט לא לדי, דתניא
 הכניס שיבולין לעשות
 מהן עיסה אוכל מהן עראי
 ופטור, למוללן במלילות,
 רבי מחייב ור׳ יוסי בר׳
 יהוהה פוטר. ר׳ סבר כיון
 שחישב עליהן למוללן
 הוקבעו למעשר ולחרומה,
 וכיון שהיה לו לעשר
 מאתמול ולא עישר,
 מוקצה הוא ואסור למוללן
 ביו״ט. ור׳ יוסי בה׳ יהודה
 סבר אין חייב אא״כ עשאן
 כעין גורן, אבל המכניס
 למלילות פטור הוא בחול
 כל שכן ביום טוב. לפיכך
 מוללין ביו״ט. ואמרינן
 ולר׳ א) [יוסי ב״ר יהודה]
 נמי משכחת לה הא
 דתניא, ואוקימנא ר׳ יוסי
 בר׳ יהודה דמחייב ביו״ט
 במילתא דלא הוה אפשר
 לו לעשותו מעיו״ט, וכל
 מלאכה [שהוא] צורך
 אוכל [נפש] שאי אפשר
 לעשותה מעיו״ט מותר
 לעשותה כיו״ט, והוא כגון
 הלש עיסה מעיו״ט אין
 מפריש ממנה חלתה
 כיו״ט, והלש ביו״ט
 מפריש חלתה ביו׳׳ט, הכא
 נמי כגון שהכניס שבלין
 לעשות עיסה, האפילו ר׳
 מתיר לאכול מהן עראי בין
 בחול בין ביו״ט, ונכנס
 ביו״ט, ואחר [כך] נמלך
 עליהן ואמר איני עושה
 מהן עיסה אלא מלילות
 אני עושה אותם כולן,
 שנמצאו היום ביו״ט
 מתחייבין, ולא היה כהן
 חיוב מאתמול, כגון האי
 הכי נמי דאיבעי כו׳ למיכל
 מינייהו אסור, אלא מאי
 אית לך למימר מתקנם
 ואוכל. ירושלמי מטלטלין
 את האיסטביסין דרי ירמיה
 הורי לבר גירונטי אסיא
 מטעיניה בס דיניה מיעול
 מבקרא בישיא כשבתא.
 מיישא בר כריה דר׳

 יהושע בן לוי מטען בסדיניה מיעול מדרש בציבורא בשבתא, לא סוף דבר שצורך הרבים בו, אלא שמא יצטרכו לו רבים.
 תני לא את המפתח וב״ה מתירין, הדא דמתירין ב׳׳ה מפתח של אוכלין אבל במפתח של כלים לא שרא, והא ר׳ אבהו הוה
 יתיב ומתני ומפתחא של פלמטירין. ביהיה, פלפלין הוה ליה בגווה. תני הלש עיסה ביו״ט מפריש חלה ביו׳׳ט. מערב יו״ט

 א) נצ״ל, לסי ההמשך. נ) כ״ה בכמ״י.



 מסורת הש״ם

 א)גכורזח נח: ע״ש מנחות
 נד: ע״ש גיטין ל: ע״ש,
) שנת קכז: ע״ש עירוכין  נ
 לא: ע״ש פסחים לה: ע״ש,
 ג) [תמירה ה:!, ד) [צ״ל
 מחגוחיכס], ה) מעש רוח
 פ״ד מ״ה, ו) ג״ז שס,
 0 ןשם: מיד לידן, ת) ב׳׳מ
 פח: מעשרוח פ״א מ״ה,
 נו) [מעשרות פ״א מ״ו1,
 י) [חגיגה יוד: כ״ק כו: ס.
 סגהדרין סב: זנחיס מז.
 כריתוחיט:],נ)בס״א:טי,
 ל) [תרומות ס״ד מ״ב1,
 מ) [במדבר יח], נ) 1שס],
 D) [במדבר יחן, «) [דבריס
 יח], &) [מתנוחיכס!,
 צ) !דברים יח], ק) [שמוח
 לה], ר) [דף ינ:ן, 0)1שם],

 הגהות הב״ח
 (א) רש״י ד״ה כסי כסי
 מלא כיסוח כשבת ואוכל
 כצ״ל והד״א: (5) ד״ה
 אלא וכו׳ לשבת לא
 הוי מלאכה דמלאכת

 מחשבת שהיא:

 יג: ביצה פרק ראשון ביצה
 אלא מן הגורן ומן היקב. שנגמר כולה>< דכתיב דגן תירוש ויצהר
 (במדבר יח<: מחשב הא מדידה במי. בשלמא אי בישראל מוקמת

 לה ובתרומה גדולה איכא למימני מחשב דניטלת באומד שתרומה
 גלולה לא נמנה בה המורה שיעור דכמיב ראשית דגנך (לברים יל1)
 ורבנן הוא דאמרי שיעור עין יפה
 ובינונית ורעה ל) הלכך באומד שגי דאי
 נמי לא יהיב כשיעור חטה אחת
 פוטרמ כל הכרי אבל גבי לוי מעשר
 מן המעשר כתיב (במלבר יח< וצריך
 למדוד: אבא אלמזר בן גימל גרסי׳:
 וגחשב לכם תרומתכם. בלרס כתיב:
 בשתי חרומוה הכתוב מדבר. דכחיב
 כדגן מן הגורן מ זו תרומה גדולה
 חרומחכםנ) זו חרומח מעשר: מה
 תרומה גדולה גימלת באומד. כדפריש׳
 דלא כתיב בה שיעור: ובמחשבה.
 נותן עיניו בצד זה ואוכל בצד אחר
 דכחיב ונחשב ואחרוייהו קאי. והא
 דקא יליף לה מחרומה גדולה משום
 אומד נקט לה: הואיל ויצא מליו שם
 ממשר. ורחמנא אמר והרמותס ממנו
 מעשר מן המעשר* משנקרא מעשר
 הזקיקס לתרומחו: פנוור מתרומה
 גדולה. שהיה לו לכהן ליטול תרומה
 גלולה תחלה שהרי קרויה ראשית«
 והלוי אחריו מעשר במה שמשייר
 וזה שנטל מעשר תחלה ונמצא שלא
 הורמה תרומה גלולה ממעשרו וישראל
 לא יתן לכהן אלא אחל מחמשים במה
 ששייר נמצא כהן מפסיל פטור הלוי
 מתרומה גלולה שבמעשר זה שנאמר
 והרמותס ממנו תרומת ה׳ ופירש ומה
 היא התרומה מעשר מן המעשר:
 אפילו הקדימו. לתרומה בכרי
 משנחמרח נפטר לד מהאי קרא:
 טליך אמר קרא. כדי שלא תאמר כן:
 מכל 9 ממשרותיהם תרימו אח כל
 תרומת הי. ובלויה כתיב ולהט כתיב
 כל למימר דכל צד מרומה המוטלת
 בו ימן: ומה ראיס. דהאי כל דמרבי
 שדימ ליה אהקדימו בכרי ואידך
 אהקדימו בשבלים אימא איפכא:
 האי אדגן. הקדימו בכרי כבר נעשה
 דגן ומשבא לכלל דגן חלה עליו חובת
 כהן דכתיב ראשית דגנך ל) הלכך
 מסתברא דהאי קרא דזכותא דכהן
 אברי תשדייה: המקלף שמורים.
 לאוכלן קלופים חיים: ואוהל. ופטור
 מן המעשר דט האי גוונא אכילת
 עראי היא ובשלא נממרחו קאי
 שמקלפן מתוך שבולח שלהן: חייב.
 במעשר דהוה ליה קבע: וכן לשבה.
 אחח אחת לא הוי מפרק תולדה דדש
 לכלאחל יל הוא אבל משקבצן בידו
 הויא תוללמ לישה וחייב: כסי כסי.
 מלא כוסות (א) : ואוכל. בלא

 אלא מן הגורן ומן היקב כך תרומת מעשר
 אינה ניטלת אלא מן הגורן ומן היקב מחשב
 הא מדידה בעי הא מני אבא אלעזר בן גימל
 היא דתניא א»אבא אלעזר בן גימל אומר
 1ונחשב לכם תרומתכם בשתי תרומות

 הכתוב מדבר אחת תרומה גדולח ואחת
 תרומת מעשר כשם אשתרומה גדולה ניטלת
 באומד ובמחשבה כך תרומת מעשר ניטלת
 באומד ובמחשבה גופא א״ר אבהו א״ר
 שמעון בן לקיש מעשר ראשון שחקדימו
 בשבלין שמו טובלו לתרומת מעשר מאי
 טעמא אמר רבא הואיל ויצא עליו שם מעשר:
מעשר ראשון שהקדימו  נ<אמר ר״ש בן לקיש ב

 בשבלין פטור מתרומה גדולה שנא׳ 2והרמותם
 ממנו תרומת ה׳ מעשר מן המעשר מעשר
 מן המעשר אמרתי לך ולא תרומה גדולה
 ותרומת מעשר מן המעשר ג<א״ל רב פפא
 לאביי אי הכי אפילו הקדיימו בכרי נמי אמר
 ליה עליך אמר קרא 3מכל 7)(מעשרותיכם)
 תרימו את כל תרומת ה׳ ומה ראית האי
 ארגן והאי לא ארגן: ה<ה.נן התם גהמקלף
 שעוריז מקלף אחת אחת ואוכל ואם קלף
 ונתן לתוך ידו חייב אמר רבי אלעזר וכן
 לשבת איני והא רב מקלפא ליה דביתהו כםי
 כסי ור׳ חייא מקלפא ליה דביתהו כסי
 כםי אלא אי אתמר אםיפא אתמר יייהמולל
 מלילות של חטים מנפח על יד על יד ״ואוכל
 ואם נפח ונתן לתוך חיקו חייב אמר רבי
 אלעזר הוכן לשבת מתקיף לה רבי אבא בר
 ממל ורישא למעשר אין לשבת לא ומי איכא
 מידי דלענין שבת לא הוי גמר מלאכה
 ולמעשר הוי גמר מלאכה מתקיף לה רב
 ששת בדיה דרב אידי ולא והא גרנן למעשר
 דתנן ״•1איזהו גרנן למעשר הקשואין והדלועין
 משיפקםו ושלא פקסו משי־עמיד ערמה ותנן
 נמי גבי בצלים ״׳משיעמיד ערמה ואילו גבי
 חשבת העמדת ערמה פטור אלא מאי אית

מלאכת מחשבת אםרה ט (  לך למימר י
 תורה הכא נמי מלאכת מחשבת אסרה
 תורה: כיצד מולל אבייי משמיה דרב
 יוסף אמר חרא אחדא ורב אויא משמיה דרב
 יוסף אמר חרא אתרתי רבא אמר י כיון
 דמשני אפילו חדא אכולהו נמי כיצד מנפח
 אמר רב אדא בר אהבה אמר רב מנפח

 מקשרי
 מעשר: לתוך חיקו. בשולי בגליו שקורין פאנ״ץ: והרי גרנו של ממשל. כלומר הרבה מלאכות שאמרו שהן קובעות גורן למעשר
 לאסרו באטלת עראי ומותרות בשבת: איזהו גרנן למעשר. לעיל מינה איירי כפירות וקאמר אימתי גמר מלאכתן ליקבע למעשר:
 משיפקםו. משניטל פקס שלהן והוא כמין פרח בראשו כמו שיש במפוחים ונופל מאליו כשמתיבש: ושלא פקסו משיממיד ערמה. כלומר ואס
 על שלא פקסו העמיל ערמה מהן כמין כרי הוקבעו. אלמא העמלת ערמה הרא גמר מלאכה למעשר ולענין שבת משהביא בצלים לבימו אין
 העמלמ ערמה מלאכה: אלא מאי איס לך למימר. אע״ג ללמעשר הויא מלאכה לשבח (נ) מלאכח מחשבת שהיא מלאכת אומנות אסרה תורה
 שנסמכה פרשת שבת למלאכת המשכן בויקהל והתם מלאכח מחשבת כמיבק): כיצד מולל. ביום טוב דאמרן לעילה מוללין מלילומ והא ודאי שינר בעי
 מעובדא דחול: חדא אחדא. בין גודל לאצבע: חדא אסרתי. בין גודל לשתי אצבעותיו: כיצד מנפח. דאמרינן לעילש) למחר מנסח מיד ליד בשבת:

 מקשרי

 מוםף רש״י
 בשתי תרומות הכתוב
 מדבר. רהאי קרא גלוים
 כחינ, חרומתכס היינו
 חרומח מעשר, כדג! מ!
 הגורן היינו מרומה גדולה,
 ראשימ לגן שישראל מפריש
 מגורגו, והקיש הכחוב
 תרוממ מעשר לתרומה
 גדולה ו:גיטי1 לא.) דהכי
 משמע קרא דכתיב
 בתרומת מעשר ללויס
 ונחשב לכס, כלומר
 במחשבה תטלו מרומח
 מעשר, כלנן מן הגורן,
 כאותה מרומה שניטלת מן
 הגורן, להיינו תרומה
 גלולה, אלמא שתי תרומות
 כתיבי בהאי קרא, ומהאי
 קרא נפקא לן אתרוייהו
 לניטלות במחשבה ובאומל,
 לוגחשב אתרוייהו קאי
ז בכורות י כעי  !מנחות נדי ו

 נח: םכת״י) ואע״ג דלא
 כתיב האי קרא דחרומחכס
 אלא בתרומת מעשר, נפקא
 לן דמיירי בתרומה גדולה
 מדכמיב כדגן מן הגורן,
 כלומר כתרימה גדילה
 שנוטל ישראל מגרגו,
 והשתא איחקש תרומת
 מעשר לתרומה גדולה
 להאי מילתא (בכורות שם:!.
 באומד. אחד מחמישים
 שאמרו חכמיס מפריש
 כאומד, דאס טעה אין כאן
 איסור, למדאורייחא חטה
 אחת פוטרת הכד ללא
 נתנה בה תורה שיעור אלא
 ראשית למך וניטיז לא.)
 שאס יש לו פירות הרבה
 אין צדך למדוד,אלא באומד
 יטיל אחד מחמישים
 (מנחות נד:) שמאמד נדעחו
 כך וכך יש לי בכרי הזה
 ולפי אומדנוחו ניטל
 תרומה (בכורות נט.).

 ובמתשבה. שמחשב
 יאומר שגי לוגין שאני עתיד
 להסדש הרי הן חרומה,
 כדאמרינן לגני לוקח יין
 מבין הנוחים, ולהכי קרי
 ליה מחשבה משוס דאינו
 מונה אומן 1שס! אי נמי
 נותן עיניו בצד זה ואוכל
 בצד אחר, וחרייהו אומד ומחשבה נסקא ל! מוגחשנ >שם וכעי״ז גיטיו שם) והאי דיליף חמממ מעשר מתרומה גלולה לעני!
ן שהקדימו בשבלין. לר קדם אח הכה! ונטל מעשר בשבלים קודס שנטל כהן  אומד הוא דיליף (גיטי! שם:. מעשר ראשו
 תרומה גדולה והכה! היה לו ליטול תרומה גדולה תחילה אחל מחמישים לרחמנא קרייה ראשית וכתיב מלאתך ודמעך לא תאחר,
 נמצאת מרומה גדולה של כהן בתוך המעשר הזה אחד מחמשים שנו לבד מתרומת מעשר שעל הלר להסדש תרומה ממעשרו
. אמר קרא מכל מתנותיכם. בפרשת לויס כתיב ואל הלויס תדבר וכתיב בהאי קרא את כל 0 ז כ  (ברכות נח. וכעי״ז שבת ק
 תרומת הי, בל צד תרומה שבו חייבים להסדש ממנו (ברכות שם). האי. דנתמרח, אדגן. וחלה עליו חובת תרומה כלכתינ
ת שם). מ ר ד ממאה שבו בדשא והדר אחד מעשרה !שבת שם וכעי״ז ב  ראשית לגגך, הלכך כי שקלה לוי בעי אהלורי לכהן ת
! לא:!. איזוה גרנן למעשר. שיהא קרר גורן י נ ו ו ע  האי לא אדגן. וט שקליה לוי עליי! לא הוי טבול למרומה (פסחים לה: ו
 וגמר מלאכה לאסור בהן אטלת ארעי (בימ פח:). משיפקסו. משניטל פיקס שלהן והוא פרח הגדל בראשו ודבוק בו ולאחר
 זמן הוא נופל בתלוש (שם<. מלאכת מהשבת אסרה תורה. שנסמכה פרשת שבח לפרשת המשכן ברקהל, ומלאכת מחשבת
 שנתכוין לעשוח חלאכה וכסבור שהיום חול 1ב״ק כו:: שחשב לעשוח זאת (סנהדרין סב 1 שחשב ונתכר! למלאכה זי עצמה (כריתות יט:<.

 כשם שתרומה גדולה ניטלת וכוי. ואם תאמר מה צריך למילף
 תרומת מעשר מתרומה גדולה דניטלת במחשבה פיפוק ליה
 דבהדיא כתיב בה ונתשב דקאי אתרוממ מעשר וכר ופ״ה דלאו דוקא
 נקט מחשבה אלא אומד דוקא נקט ועי״ל אי לאו דילסינן תרומת

 מעשר מתרומה גדולה לא הייתי אומר
 דחרוממ מעשר ניטלת במחשבה דאי
 משוס קרא דונחשב דכחיב גבי מעשר
 מוקמינן לה בתרומה גדולה דה״ק
 בירושלמי כל התורה למדה ומלמדה
 חוץ ממרומת מעשר דמלמדה ואינה
 למדה דהא ממנו דכחיב גבי מרומח
 מעשר דמיניה נפקא מוקף דדרשינן
 ממנו מן הסמוך לו ומוקמינן לה
 בחרומה גדולה דבעינן מוקף אבל
 בתרומת מעשר מדאורייתא לא
 בעינן מוקף אלמא גבי ממנו דכתיב
 במעשר מוקמינן ליה בתרומה גדולה
 והכא נמי ונחשב נימא כדפרישית:
 ומה ראית האי אהגן והאי לא
 אהגן. וחימה היט אסיק
 אדעתיה דמקשה לומר אפכא דבשבלין
 יהא חייב ובהקדימן בכרי יהא סטור
 אם הוא חייב בשבלים כ״ש בברי
 שכל מה שאחד כן יהא חייב ואומר
 הרר״י דה״ק מה ראיח לחייב מכל
 צדדין הקדימו בכרי ופטור בשבלין
 אימא דבין חיוב ובין פטור בהקדימו
 בכרי פטור קודם ראיית פני הבית
 וחיוב לאחר ראיית פני הבית ומשני
 האי אדגן פירוש בהקדימו בכרי וא״כ

 דין הוא שיהא חייב מכל צד:
 ואם קלף ונתן לתון־ ידו חייב.
 פרש״י ואס קלף מחוך השבלין
 ותימה היכי מקלפא לרב דביתהו כסי
 כסי האמר לעיל דמולל מלילות מערב
 שבת וכו׳ משמע הא בשבת אסור רש
 לומר דהתם מייד לתלוש מן השבלים
 שהוא מפרק וזהו מולדה דדש שהוא
 אב מלאכה והבא מייד בשכבר נפלשו
 מע״ש מן השבלין אבל עוד הן בקליפתן
 החיצונה ולכך שרי ומה שפרש״י הכא
 דאס קלף ונתן לתוך ידו חייב מפני
 שהוא קבע לא נהירא דבסמוך משמע
 שהטעם מפני שהוא גמר מלאכה
 הואיל והוא קולף הרבה ביחד

 דהיינו דגונו:
 כיצד מולל. פי׳ ביו׳יט ובשבת
 אסור למלול וטצד מנפח ר״ל
 בשבפ דביו״ט שד אף בקנון ובחמחוי:
 כיצד מנפח וקאמר בין קשרי
 אצבעותיו. ותימה דלעיל אמר
 המולל מלילוח מע״ש למחר מנפח מיל
 ליל בו׳ אבל לא בקנון וכו׳ ויש לומר
 רלעיל הוי פירוש בין קשד אצבעותיו
 וקנון ותמחוי לנקט משוס י״ט נקט ליה:

 בית

 עין משפט
 נר מצוה

 קז א מיי׳ פ״ג מהלכות
 תרומות הל׳ ד:

 קח ב מיי׳ שס הלכה יג
 טור י׳׳ד סי׳ שלא:

ט ג ד מיי׳ פ״ג מהל׳  ק
 מעשר הלכה יט
 טוש״ע י׳׳ל סי׳ שלא סעיף

 פז:
 קי ה מיי׳ פכ״א מהל׳
 שגת הלכה יז טוש״ע

 א״ח סי׳ שיט סעיף ו:
א ו מיי׳ פ׳׳ג מהל׳  קי

 מעשר הלכה ח:
ב ז מיי׳ שס הלכה יכ:  קי
 ה [מיי׳ פ״ח
 מהלכות שגת הלכה ו ועיי!

 כ׳׳מ]:
ג ט מיי׳ פ״א מהל׳  קי

 שכת הלכה [ח! «ט<:
ד י מיי׳ פכ״א מהל׳  קי
 שגת הלכה יז
 טיש״ע א״ח סי׳ שיט סעיף

 תורה אור השלם
 1 . ונחשב לכם
 תרומתכם כדגן מן הגךן

 וכמלאה מן היקב:
 במדבר יח כז
. ואל הלוים ךנךבר 2 
 ואמרת אלהם כי תקחו
 מאת בני ישראל את
 דעלעשר אשר נתתי לכם
 מאתם בנחלתכם
 ח־רמתם ממנו תרומת ץ

 מעשר מן המעשר:
 כמדבר יח כו
. מכל מתנתיבם תךימו 3 
 את כל תרומת יי מכל
 חלבו את מקדשו ממנו:

 במדבר יח כט

 לעזי רש׳׳י
ף נ , כ ד ל ב פ . כ ץ ׳ ׳ נ א = 

. ל י ע  מ

 רבינו חננאל
 •נותן לכהן תרומת
 מעשר, כאבא אלעזר בן
 נמיל, דתני ונהשב לכם
 תרומתכם בשתי תרומות
 תכתוב מדבר אחת תרומה
 נדולח ואחת תרומת
 מעשר, מה תרומה גדולה
 :יטלת באומד ובמחשבה,
 :דכתיב ונחשב לבם,
 :לומר אפילו בלא מדידה
 אלא במחשבה בלבד דיי,
ך תרומת מעשר. אמר : 
ל אם נתן ישראל ״  ־
 ללוי מעשר ראשון שלו
 ׳!זבלין קודם שיפריש
 זרומה גדולה, שהיא עין
 :ינונית אחד מחמשים,
 ;!ין חייב בן לוי לתת
 :יכהן אלא תרומת מעשר
 :לבד, כאשר פירשנו אחד
 :ויי, אבל הדומה גדולה
 1£היא אחד מחמשים
 ׳טור עליה, מ״ט מעשר
 זן המעשר חייבה תורה
 ^בן לוי ולא תרומה גדולה
 תרומת מעשר. ואקשינן
י הכי למה אם הקדימו ! 
 :שבלין בלבד הוא פטור,
 !פילו הקדים מעשר של
וי על התרומה בכרי 1 

 היה הלוי פטור מתרומה
 :הולה. ואסיקנא האי
 ־בכרי אידגן ונתחייב,
 בנתינתו לבן לוי לא פקע

 חיוב חרומה מיניה, לפיכך חייב לוי לתח לכהן אפילו תרומה גדולה, אלא שבלין דלא אידגן ולא נתחייב פטור מתרומת
 :דולה. תנן התם במעשרות פרק ד׳ המקלף שעורים מקלף אחח אחת על יד ואוכל, ואם קילף ונחן לחוך ידו חייב,
 א״ר אלעור וכן לשבח. איני והא רב ור׳ חייא מקלפי להו הביתהו כסי [כסי]. אלא לקלף כי האי גוונא אפילו מלא כסי
 !זרי, וכי איתמר דר׳ אלעור אסיפא איתמר, המולל מלילות של חטין מנפח על יד על יד ואוכל, ואם ניפח ונתן לתוך
 חיקו חייב. א׳׳ר אלעזר וכן לשבת. ואקשינן ארישא דהא מתני׳, מי איכא מידי דלגבי מעשר הוי גמר מלאכה ולגבי
 1זבת פטור. ח־חיגן ולא, והרי גרנן למעשר דתנן במעשרות פרק ראשון, איזהו גרנן למעשרות הקשואין והדלועין כוי.
 יזנה הפיקוס בקשואין חוא גמר מלאכת למעשרות, לגבי שבת שרי, דתא אנן (מפקדינן) [מפקסינן] ואכלינן בשבת.
 !לא בשבת מלאכת מחשבח אסרה חורה, ולא קא מכוין לפקוסי משום מלאכה, אלא לאכשורי אוכלא. ואוקמה רכא
 1מלילה אפילו אם מולל באצבעו הגדולה על שאר אצבעותיו שפיר דמי. ור׳ אלעזר אומר מנפח בידו אחת ובכל כחו.

 ןהעושה אותה מתכוין למלאכה גמורה אלא ששגג גשגמ או סכור שמלאכה זו מוחרח ;זבחים נח. וכעי־ז חגיגה



 עין משפט
 נר מצוה

ו א מיי׳ ס״ג מהל׳ ט  ק
 יו״ט הלכה ט״י
 סמג לאד! עה טוש״ע א״ח

 סימן מקי סעיף א:
ד מיי׳ שם ג  קטז ב
 הלכה ינ סמג שם
 טוש״ע א״ח סימן תקד

 סעיף א:

 רבעו חננאל
 מתני׳ בית שמאי אומרים
 תבלין נידוכין במדוך של
 עץ כוי. אמר רב יהודה
 אמר שמואל הילכתא כל
 הנידוכין נידוכין כדרכן
 ואפילו מלח, דקיי״ל כר׳
 מאיר דאמר לא נחלקו
 על כל הנידוכין שנידוכין
 כדרכן ומלח עמהן, לא
 נחלקו אלא לדוך המלח
 בפני עצמו, שבית שמאי
 אומרים בפך ובעץ הפרור
 לצלי אבל לא לקדירה,
 ובית הלל אומרים נידוך
 בכל ולכל דבר ואפילו
 לקדירה. א״ל רב לרב
 אהא אצלי ודוך, כלומר
 עשה שנוי, הטה אסיתא
 על צדה ודוך. רב ששת
 שמע קל כוכנא דהוה
 ציל קליה, אמר כיון דציל
 קליה לא אצלו ודכו,
 וחבלין מנבח קליהו, והאי
 לא מנבח קליה לאו
 מביתי הוא. ת״ר אין
 עושין טיסני ואין כותשין
 במכתשת. תרתי ק תני
 אין עושין טיסני אבל
 במכחשת כותשץ, והדר
 תני אין כותשין במכתשת
 קשיין אהדדי. ופרקינן
 הכי קתני אין עושין
 טיסני, מ״ט לפי שאין
 כותשין במכתשת. ופריק
 דכא ואמר הא דתניא אין
 כותשין במכתשת גדולה
 אבל כותשין במכתשת
 קטנה לדידן, אבל לבני
 [ארץ] ישראל אפילו
 במכתשת קטנה לא,
 כהתניא אין עושין טיסני
 ואין כותשין במכתשת.

 ביצה פרק ראשון ביצה יד.
 בית הלל אומרים תבלין נידובין במדור של אבן. ותימה למשמע
 הבא לתבלין מותר ללוך בלא שנר ובמסכת שבת (לף קמא.
 ושם) קאמר פלפלין בקתא לסכינא מלא חלא שלי תד תלי אסיל וכי
 תימא ליש חילוק בין פלפלין לתבלין זה אינו לבהליא קאמר בתוספתא
 עלה להבא פלפלין הד הוא כתבלין
 ר״ל להתם מייד בשבפ ותלע
] לאם  לשמעפא להתם מייד בשבת א
 לוצה לומל בי״ט היה לו לפלש
 י<כדסירש ר״ח והבא מייד בי״ט וא״כ
 שד כללכו ואפי׳ במלוך של אבן
 אבל מלח של ים צריך שינוי ללוך
 אותו גרעין גרעין אבל י)שלינייונ״י
 אין צריך שנר הואיל והוא עשר

 בילי ארס:
 איכא כינייהו הירע בו׳ בעי
 לבשולי. לללישנא קמא
 בעי שנר וללישנא בתרא לא בעי שנוי
 אי נמי בהאי שאינו מפיג טעמו ולא
 ילע לללישנא בפרא צדך שנוי
 וללישנא קמא לא צריך שנוי ופסק
 ר״י שיש לאסור בכל ענין לאזלינן
 לחומלא אע״ג לבשל סופרים הלך
 אחל המיקל הואיל ולכל אחל ואחל
 יש קולא וחומרא מכל צל עבלינן
 לחומרא ומיהו שומין מוחר לתקנם
 בי׳יט בלא שנוי מפני שמתקלקלין
 ביותר אס יעשה אותן מערב יו״ט
 ועול לאמרינן מ לרוח רעה שורה
 עליהן כשנטחנין בלילה ומיהו מהאי
 פיסקא לא נפיק לן מילי להא קי׳׳ל
 כשמואל בסמוך לכל הנלוכין נלוכין
 כלרכן וכלתניא למייתי בל ממלח שצד׳
 אצלויי ללך שנוי מעט וכן פסק לב
 אלפס להואיל יי) ואזלי וגרד אמוראי
 אליבא להאי ברייתא אע״ג לבמתני׳
 פליגא עלה קיימא לן כבדיתא וכן
 פסק לב יהולאי גאון בהלכות פסוקות
 וכן יש מנהג הלבה למעשה להך
 מלתא תליא באשלי רברבי ומ״מ
 אסור לטחון פלפלין ברחיס שלהם
 משום למחזי כעובלא לחול בשטוחנין
 ברחים שקורין מוליני״ט בלע״ז
 כלאיחא בפ״ב (לף כג.) אבל במרוך
 של אבן מוחר ללוכן בלא שנר ואף
 ולפירוש החוספוח לאזלינן לחומרא
 מכל מקום שמא לפלפלין מוחרין היכא
 ללא ילע מאי קלרה בעי לבשולי
 לפי שהן מפיגין טעמן ופלפלין נמי מפיג טעמן מללא קאמל איכא
 בינייהו פלפלין אבל לפי מה שפירש בשם הגלולים לקי״ל לכל
 הנלוטן נלוטן כלרכן יש להתיר אפי׳ ט ילע מאי קלרה בעי לבשולי
 ואפילו לא מפיג טעמו והמחמיל ללובן מעי״ט הרבה ביחל יתבלך

 באלהים ובשם המיוחל:
 בכל דבר ס״ד. פי׳ ואפילו בלבל שאין ניטל בשבת כגון סיכי
 זייד ומזולי ׳)למולי בהו ר׳ שמעון אלא אימא לכל לבר
 ואפילו לקלרה ואס תאמר ואכתי מאי מיימי לילמא לעולם בעי
 שנוי וי׳׳ל כלפ״ה לשיטת החלמול כך היא ללומיא ללא נחלקו קאמל
 לנחלקו וכי היכי ללא נחלקו על התבלין ומלח עמהן שנלוכין כלרכן
 ביחל בלא שנוי לומיא להט נחלקו ביח שמאי וב״ה על מלח

 בפני עצמה ללוכה כררכה בלא שנוי:
 תרתי. כלומר למה לי למימר תלחי לסתרי אהללי אין עושין
 טיסני הא חלקא ולייסא שפיל למי לאין טרחא מרובה
 והלל תני אין כותשין כלל כלפ״ה: כי תניא נמי במתניתא

 מקשרי אצבעותיו ולמעלה א׳ מחכו עלה
 במערבא כיון דמשני אפי׳ בכולה ירא נמי
 אלא א״ר אלעזר אמנפח בידו אחת ובכל
 כחו: מתני' בית שמאי אומרים תבלין
 נדוכין במדוך של עץ והמלח בפך ובעץ
 הפרור וב״ה אומרים = תבלין נדוכין כדרכן
 במדוך של אבן והמלח במדוך של עץ:
 נמ׳ דכולי עלמא מיהת מלח בעיא שנוי
 מ״ט רב הונא ורב חסדא חד אמר כל
 חקדרות כולן צריכות מלח ואין כל הקדרות
כל התבלין מפיגין  צריכות תבלין וחד אמר ג
 טעמן ומלח אינה מפיגה טעמה מאי בינייהו
 איכא בינייהו דידע מאי קדרה בעי לבשולי
 אי נמי במוריקא אמר רב יהודה אמר שמואל
 כל חנדוכין נדוכין כדרכן ואפילו מלח והא
 אמרת מלח בעיא שנוי הוא דאמר כי האי
 תנא דתניא אמר רבי מאיר לא נחלקו בית
 שמאי וב״ה על הנדוכין שנדוכין כדרכן
 ומלח עמהן לא נחלקו אלא לדוכה בפני
 עצמה שבית שמאי אומרים מלח בפך ובעץ
 הפרור לצלי אבל לא לקדרה וב״ה אומרים
 בכל דבר בכל דבר סלקא דעתך אלא אימא
 לכל דבר >* א״ל רב אחא ברדלא לבריה
 יכי דייכת אצלי אצלויי ורוך רב ששת שמע
 קל בוכנא אמר האי לאו מגוויה דביתאי חוא
 ודלמא אצלויי אצלי דשמעיה דהוה צליל
 קליח ודלמא תבלין חוו תבלין נבוחי מנבח
 קלייחו תנו רבנן אין עושין טיסני ואין כותשין
 במכתשת תרתי הכי קאמר מה טעם אין
 עושין טיםני לפי שאין כותשין במכתשת
 ולימא אין כותשין במכתשת אי תני אין
 כותשין במכתשת הוה אמינא ה״מ במכתשת
 גדולה אבל במכתשת קטנה אימא שפיר דמי
 קמ״ל והתניא אין כותשין במכתשת גדולה
 אבל כותשין במכתשת קטנה אמר אביי
 כי תניא נמי מתניתא מכתשת גדולה תניא

 רבא

 מקשרי אצבמוהיו. ולא בכפו: מתני׳ מדון*. הוא בוכנא >ב) שמכין
 בו כלרכו ואין צריך 5)שנוי. אבל במלח במקוס שיש מלח גסה בפך
 של חרס ילוכנו ולא במלוכה: או בטן פרור. כף גלולה שקודן
 פוקי״א למלח בעי שנוי ג) ובגמרא מפרש טעמא: והמלח במדוך של

 מן. שנוי בעי אבל סגי בהאי שנויא
 זוטא: גמ׳ כל הקדרוה. כל מיני
 תבשיל צריכות מלח הלכך מאתמול
 הוה ילע לאיבעי ליה ללוכה: ואין כל
 הקדרות צריכות סבלין. ואלס אינו
 יודע מה יעלה בלבו לאכול מחר:
 מפיגין מממן. ממירין טעמן אם
 ידוכן מאתמול. דחו לא נמר (ירמיה
 מח) ממרגמינן לא פג: דידע
 מאסמול מאי קדרה במי בשולי.
 ללישנא קמא בעי שנר ללישנא בפרא
 לא בעי שנוי: אי נמי. מבלין של
 מודקא איכא בינייהו שיש קדרה
 שמתבלין אותה בכרכום ואינו מפיג
 טעמו אס נדוך מבעוד יום והוא לא
 היה יודע מה יבשל מחר ללישנא
 בחרא בעי שנר ללישנא קמא לא
 בעי שנד: ממהם. מלח וחבלין
 י)כאחד: לא נחלקו אלא לדוכה בפני
 טצמה. כדרכה כשאר חבלין: בפך
 ובטן הפרור. על ידי שנוי ולא
 בדרכה ולצלי דהיינו דבר מועט: בכל
 דבר סלקא דמחך. ואפי׳ בדבר שאין
 ניטל בשבפ: לכל דבר. ואפי׳ לקדרה
 ועל כרחך כדרכה אמדה ככל דרך
 שיטח הש״ס דעל מה נחלקו דומיא דלא
 נחלקו קאמר לא נחלקו על החבלין
 ומלח כאחד שנדוכין כדרכן על מה
 נחלקו לרוך כדרכה על מלח בפני
 עצמה שב״ש אומרים בפך בשנר ועוד
 מחמיר לצלי ולא לקדרה וב״ה אומרים
 לכל דבר נדוכית כדרכה ולא הוצרך
 לפרש שכבר פירש: כי דייכס. מלח:
 אצלי אצלויי ודוך. הטה המדוכה על
 צדה דסבר כשמואל דאמר נידוכפ
 כדרכה במדוך של אבן ומיהו שנוי
 זוטא בעי לשנויי: קל בוכנא. במדוכח
 מלח: האי לאו מגויה דביתאי הוא.
 יודע אני שאין זה בתוך ביתי
 שאסרתי עליהם לדוך במדוך של אבן
 בלא שנר: דהוה לליל קליה. ואילו
 מכה «) בהשמטה באלכסון לא היה
 קולו צלול: ודילמא תבלין הוו. שאינן

 צריפין שנד: נבוחי מנבח. (י) כשהן משברין הגרעינים נשמע קולו
 במדוכה כמנבחים קרוישנ״ט: אין עושין טיסני. בי״ט שטורח גדול הוא
 שבוחש החטין עד שנחלקים א׳ לארבעה כדאמרי׳ במו״ק(ל׳יג:<: הרסי.
 שני דברים יש כאן לא זה דומה לזה קחני אין עושין טיסני הא חלקא
 ודייסא שפיר דמי דאין טרחן מרובה והדר תני אין כותשין כלל: ולימא
 אין כוסשין. ואנא ידענא דתו לא מחעביד טיסנא: סחס מכתשת
 היינו גדולה: אבל קטנה אימא שפיר דמי. אפילו טיסני: קא
 משמע לן. אין עושין טיסני כלל לפי שאין כותשין שום כפישה
 במכחשח. והך מכחשח על כרחיך לא שנא גדולה ולא שנא קטנה
 מדחני דשא אין עושין טיסני כלל: אבל הוסשין בקטנה. דהר
 כלאחר יד דאינה אלא לתבלין: כי הגיא נמי מהני׳. דלעיל
 מכתשת גדולה תניא ולא חימא מה טעם קאמר אלא תרחי
 קפני וה״ק אין עושין טיסני כלל אפי׳ בקטנה ואין כוחשין שאר
 כתישות במכתשת כגון דייסא וסתם מכפשפ בגדולה קא מייד:

 רבא

 מםורת הש״ם

 א) [סנהדרין יז: וש׳׳נ],
 נ) ס״א אלא שנוי זוטא,
 ג) נס״א טסף: יומר
) פי׳ ולא נכת אחת  מתנלין, ו
 אלא נסעס אחת זה אחר זה.
 רש״צ, ה) [איירי רש״ל],
 ו) [וללא כדפיר׳ רכיגו חננאל
 כצ״ל ועי׳ נתוס׳ שנת קמא.
 ל״ה הני], ז) ס׳׳א שלגו,
 ה) [גלה יז.], ט) [עיי רשי׳ל],

 י) [שנח קכג.],

 הגהות הב׳׳ה
 (א) גש׳ אמר ליה רנ
 אחא. נ״כ ס״א א״ל רב
 לרב אחא בדדלא כי
 דייכת כוי: (ב) רש״י ד״ה
 מדוך הוא כוכנא ומכין בו
 במדוכה כדרכו: (ג) ד״ה
 דהוה צליל קליה. ואלו
 מכה בהטייה באלכסון:
 (ו) דיה ננוחי מננח
 כשהגרעינץ משתברין
 נשמע קולן כצ׳׳ל:
 (ה) תום׳ ד״ה איכא
 בינייהו לידע מאי קדרה
 נעי לבשולי וכו׳ רנ
 אלפס דהואיל דשקלו
 וטרו אמוראי אליכא וכוי:
 (ו) דייה כי חניא וכו׳

 והשתא ניחא דתרמי:

 הגהות מהר״י
 לנדא

 א] תום׳ דייה כית הלל וכו׳
 לאס ר״ל כי״ט היה לו
 לפרש כלפירש ר״ח.
 נתהסכו החיכוח וצ״ל לאס
 ר״ל ניו״ט כלסירש ר״ח

 היה לו לפרש:

 לעזי רש״י
 פוקי׳׳א [פוי׳׳א]. כף

 גדולה, מצקת. קרוישנ׳׳ט.
 נובחים.

 במבתשת גדולה תניא. פירוש (0 והשתא נימא דתרתי קאמר והכי קאמר אין עושין טיסני כלל אפי׳ במכתשת קטנה ואין כותשין שאר
 דבדס בגדולה אבל בקטנה כוחשין הכל חוץ מטיסני משוס דהאי דליכא רק לתבלין הוי כתישה כלאחר יד:

 רבא



 מסורת הש״ם

 א) [ברכות ה: וש״נ],
 נ) שבת קמב:, ג) בירושלמי
 ליתא בקנון, ד) [שבת קמנ:
 ע״שן, ה) רשב״ג כצ״ל,
 ו) [ע׳ חוסי שבת קמב:
 סד״ה שאוכל], ז) [תוספת׳
 ס״א1, ח) בירושלמי ליתא
 וקטניות, P) [תוספתא שס
 ע״ש], י) [שבת ס:], כ) צ׳׳ל
 יאע׳׳ס שאין לצורך המועל
 וכן הובא במתני׳ בירושלמי
 (ועי ביאור הגר״א לא״מ
 סימן ל״א ס״ק נ), ל) יומא
 סט. תמיד כו:, מ) נליתא
 ביומא ובתמיל], נ) גס״א
 מסף: בני נבל, ס) בס״א
ן ישראל,  מסף: גט אי
 ע) גס״א: של מריס,
 ה) [לגריס כג], צ) לאפילו
 פסולת יהיה אסור כצ״ל,
 p) ןלקאמר], ר) נרס מפני
 מה אמרו דלי! אסור כצ״ל,
 ש) וא״כ היאך אמרו מפני
 מה אמרו כו׳ כ״ה בחלופי

 גרסאוח,

 תורה אור השלם
 1. את הקרני תחמירו
 בדמתך לא תךביע
 כלאים שרף לא תןךע
 כלאים ובגד כלאים
 שעטנז לא יעלה עליך:

 ויקרא יט יט

 גליון הש״ם
 גמרא כלאים לפאי חוו.
 ע׳ יבמות לף ד ע״א

 תוספות ד״ה לכתיב:

 לעזי רש״י
. ל י ע . מ ט ״ ו  ק

 מוםף רש״י
 בורד אוכל ואוכל.
 המאכל יטול והפסולת
 ישאל בכלי (שבת קנזב:).
 בורר כדרכו. ניטל
 פסולת ומניח אוכל אס
. מדיח  ירצה !שם)
 ושולה. מציף עליהם מיס
 בכלי לברור פסולמן !שם
 קנז.<. בד״א כשהאוכל
 מרובה על הפסולת.
 דאי שקיל אוכל מפיש
 בטרחא ;שם קמב:<. דברי
 הכל גוטל את האוכל.
 דבהיחירא טרח ולא
 נאיסורא (שם!. שמא
 תכרך לו נימא על
 בשרו. ומתחמם ופסיק
 רישא הוא והמפרש לתמיד

: ביצה פרק ראשון ביצה  ד

 רבא אמר. לעולם מה טעם קאמר ובקטנה נמי קאי וקאמר אין
 כוחשין כלל ודרמינן עלה אבל כותשין כר: הא לן. ׳)דלית לן עבדי
 דמזלזלי: הא להו. ס)לאית להו עבלי דמזלזלי ועושין בגלולה ואומרים
 בקטנה עשינו: קליןז צהריה. צוהר מראיתו היה קלוף ולבן:
 מתני׳ מדיח. במים: ושולה.
 מפרש בגמרא שולה הפסולח שצף
 למעלה כמו משישלה בחביות (ע״ז
 דף נו.) דהיינו נמי שנוטל חרצנים
 הצפים ע׳׳פ החביות: גמ׳ בד״א.
 דשרו ב״ה ליטול פסולת ממש
 ולהשליך: מי איכא מאן דשרי. ואפי׳
 לטלטלו והא בטילי ליה מיעוטא לגבי
 רובא והוה ליה ככוליה פסולת ולא
 חזי: דנפיש בטרחא. שישנו דק.
 והכי קאמר בד״א בזמן שטורח
 האוכל מרובה על של פסולת הוא
 דקא אמרי ב״ה נוטל פסולת דמעוטי
 בטרחא עדיף אבל אס טורח הפסולת
 מרובה על של האוכל דברי הכל כוי:
 ומליפין טליו מים. ונוחניס בו מיס
 עד שצפים על האוכל: איפכא. אוכל
 למעלה ופסולת למטה: עפרא.
 למטה מן האוכל: גילי. קש למעלה
 מן האוכל: מתני׳ אין משלחין.
 דורון איש לרעהו: אלא מגות. דבר
 המוכן ואינו עשוי להניחו למחר כגון
 חתיכוח בשר חתוכוח לפני האורחים
 וכן דגים: אבל לא את התבואה.
 שאינה ראויה היום שאין טוחנים ביום
 טוב שהיה לו לטחון מאתמול ולא
 חפיג טעמה: ורבי שמעון מסיר
 בתבואה. שמא יבשלס בקדרה
 ויכתשם במכתשת קטנה: גמ׳ שלא
י  ימשנו בשורה. לא ישלח הדורון ע״
 אנשים הרבה דאוושא מלתא ונראים
 כמוליכים למכור בשוק: סלסא גברי.
 שלוחים עם תלתא מיני: מאי. מי
 אזלינן בחר כל מין ומין ושרי כי היכא
 דיכול לשלוח איש אחד עם כל מין זה
 בלא זה השחא נמי שרי או דלמא
 השתא מיהא אוושא מלחא: לודיות.
 מאכל מטין: רםיסין. מאכל העשוי
 מן העדשים: מתני׳ משלחין כלים.
 בגדים: והן לצורך המועד. ובגמרא
 מפרש למאי חזו: אבל לא סנדל. של
 עץ מצופה עור ומסמרוח קבועין בו
 שגזרו חכמים עליו שלא לנעלו בשבת
 וביום טוב משוס מעשה שהיה שנהרגו
 הרוגים בשבת על ידיו במסכת שבת
: ולא מנמל שאינו תפור. דלא (  >לף ס.
 חזי למידי: אף לא מנעל לבן. שלא
 היה דרכו לנעלו: שצריך אומן.
 להשחירו: שנאותין. מתקשטין:
 גמ׳ למימך. לכפול: שמא תכרך לו
 נימא. ויש נימים *גדולים וגסים כגון
 של גלופקרין שקורין קו״ט ומחממת
 במקומה ועובר משוס לא חלבש שעטנז*).
 א״נ נימא בעלמא כיון דעיקר הבגד
 מהנהו ומחממו מלמטה הויא לה הא
 לבישה דאיח בה הנאה: דמפסיק מידי.

 רבא אמר. לעולם מה טעם קאמר ושום כתישה לא שריא
 ואפילו בקטנה ומייד להו לבני א״י שיש להם עבדים

 שמזלזלים בדבר כך פירש הקונטרס:
 הבורר קטניות ביו״ט בית שמאי אומרים בורר אוכל ואוכל. ולאו

 היינו ברירה וכו׳ ותימה
 דבמסכת שבת (לף קלח.) קאמר מה
 דרכו של בורר נוטל האוכל ומניח
 הפסולת והכא משמע שאין ברירה
 בכך דקרי ליה שנוי וי״ל דהתם ה״פ
 נוטל האוכל עצמו ומניח הפסולת
 פירוש יזרוק אותו ומכל מקום פסולת

לא קשיא הא א<לן והא להו רב  רבא אמר א
 פפי אקלע לבי מר שמואל אייתי ליה דייםא
 ולא אכל ודלמא במכתשת קטנה עבדוה
 החזייה דהוה דייק טפי ודלמא מאתמול
 עבדוה דחזייה דהוה קליף צהריה ואי בעית
 אימא שאני בי מר שמואל דאיכא פריצותא
 דעבדי: מתני, נ< הבורר קטניות ביום טוב
 בית שמאי אומרים בורר אוכל ואוכל ובית
 הלל אומרים כבורר כדרכו בחיקו ג<בקנון
 ובתמחוי אבל לא בטבלא ולא בנפה ולא
 בכברח רבן גמליאל אומר אף מדיח ושולה:
 נמ׳ י* תניא אמר ה<רבן גמליאל גבד״א
 כשהאוכל מרובה על הפסולת אבל פםולת
 מרובה על האוכל דברי הכל נוטל את האוכל
 ומניח את הפסולת פסולת מרובה על האוכל
 מי איכא מאן דשרי לא צריכא יידנפיש
 בטרחא וזוטר בשיעורא: רבן גמליאל אומר
 אף מדיח ושולח: תניא ייאמר רבי אלעזר
 בר׳ צדוק כך היה מנחגן של בית ר״ג שחיו
 מביאין דלי מלא עדשים ומציפין עליו מים
 ונמצא אוכל למטה ופסולת למעלה והתניא
 איפכא לא קשיא הא בעפרא הא בגילי:
 מתני' בית שמאי אומרים אין משלחין
 ביום טוב אלא מנות וב״ה אומרים ימשלחין
 בהמה חיה ועוף בין חיין בין שחוטין משלחין
 יינות שמנים וסלתות ״< וקטניות אבל לא תבואה
 ורבי שמעון מתיר בתבואה: נמ, תני רב
 יחיאל י׳ ובלבד שלא יעשנו בשורה יתנא אין
 שורה פחותה משלשח בני אדם בעי רב אשי
 ׳תלתא גברי ותלתא מיני מאי תיקו: רבי
 שמעון מתיר בתבואה: תניא ״רבי שמעון
 מתיר בתבואה כגון הטין לעשות מהן לודיות
 שעורים ליתן לפני בהמתו עדשים לעשות
 מהן רםיםין: מתני' יי״משלחין כלים בין
 תפורין בין שאינן תפורין ואע״פ שיש בה
 כלאים כ<והן לצורך המועד אבל לא סנדל
 המסומר ולא מנעל שאיני תפור ר׳ יהודה
 אומר אף לא מנעל לבן מפני שצריך אומן
 טזה חכלל כל שנאותין בו ביו״ט משלחין

 אותו: נמ׳ בשלמא תפורין חזו למלבוש
 שאין תפורין נמי חזו לכסויי אלא sכלאים למאי חזו וכי תימא חזו למימך
לא יעלה עליך יאבל אתה יכול להציעו תחתיך אבל אמרו  תותיר. ליוהתניא 1
 הכמים אסור לעשות כן שמא תכרך לו נימא על בשרו וכ״ת דמפםיק מידי ביני
 ביני והאמר ר׳ שמעון בן פזי א״ר יהושע בן לוי אמר ר׳ יוסי בן שאול אמר
 רבי משום קהלא קדישא דבירושלים כאפי׳ עשר מצעות זו על גבי זו
 וכלאים תחתיהן אסור לישן עליהם 5״(משום שנאמר לא יעלה עליך) לאלא
 בוילון והאמר עולא מפני מה אמרו וילון טמא מפני שהשמש מתחמם כנגדו

 אלא
 שנותן בגד אחר ביניהם: אסור לישן עליהם. מדרבנן: בוילון. שראוי לפרסו כנגד הפחח: מפני מה אמרו וילון טמא. מקבל טומאה ולא עשאוהו כא׳ ממחיצות
 הבית שאינן מקבלות טומאה: מפני שהשמש מתחמם כגגדו. מתעטף בשוליו לפיכך יש חורת כלי עליו וכיון דמתחממיס כנגדו אסור לעשותו כלאים:

 עין משפט
 נר מצוה

ז א מיי׳ פ״ג מהל׳  קי
 יו״ט הלכה יג סמג
 לאוין עה טוש״ע א״ח

 סימן תקל סעיף ג:
 קיח ב ג מיי׳ פ׳׳ג
 מהלכות יו״ט
 הלכה טו טז טוש״ע א״ח

 סימן תקי סעיף נ:
ט ד מיי׳ פ״ה מהל׳  קי
 יו״ט הלכה ז סמג
 לאדן עה טוש׳׳ע א׳יח

 סימן חקנח סעיף א:
כ ה ו ז מיי׳ שס הל׳  ק
 ח טוש״ע שס סעיף

 ב:

ב ט מיי׳ שס הלכה ו: כ  ק
ג י כ מיי׳ פ׳׳י מהל׳  קכ
 כלאים הלכה יב
 סמג לאוין רפג טוש״ע יי׳ד

 סימן שא סעיף א:
 ל [מיי׳ שס הלכה יד]

 רבעו חננאל
 רב פפי לא אכל דייסא
 בבית מר שמואל, משום
 פריצותא דעבדי. מתני'
 הבורר קטגיות ביום טוב,
 עד בית חילל אומרים
 בורר כדרכו בחיקוי
 ובחמחוי אבל לא בטבלא
 כוי. תניא רשב״ג אומר
 מחלוקת כשאוכל מרובה
 על הפסולת, לבית הילל
 אומרים בורר כדרכו,
 אבל אם הפסולת מרובה
 על האוכל, כגון דנפיש
 בטרחא וווטר בשיעורא,
 פירוש פסולת כגון אבנים
 דקות והאוכל גסים, אחד
 מן האוכל כנגד שנים
 מן הפסולת, דברי הכל
 בזה בורר ונוטל האוכל
 ומניח הפסולת במקומו.
 ר׳׳ג אומר אף מדיח
 ושולה. וכך היו נוהגין
 מביאין דלי מלא עדשים
 ומציפין עליו מים, אם
 הפסולת כגון תכן וכיוצא
 בו נמצא הפסולת צפה
 והאוכל למטה, ואם הוא
 עפר נמצא האוכל למעלה
 והעפר למטה. ירושלמי
 הבורר והטוחן ומרקיד
 בשבת נסקל, ביו״ט
 סופג הארבעים. והתנינן
 בורר כדרכו [בחיקו]
 ובתמחוי, ההיא דר״ג היא
 דתני אף מדיח ושולה.
 והתני של בית ר״ג
 שוחקין פלפלין ברחים
 שלהן, מותר לשחוק
] בית  ואסור לבור. [מתני,
 הילל אומרים משלחין
 ביו׳׳ט בהמה וחיה ועוף
 (ושוחטין) א) [בין חיין
 בין שחוטין] יינות שמנים
 וסלתות וקטנית אבל
 לא תבואה. תני ובלבד
 שלא יעשה בשורה, ואין
 שורה פחותה משלשה
 כני אדם. בעי רב אשי
 תלתא גברי בתלתא מיני
 מאי, תיקו. תניא ר׳
 שמעון מתיר כתבואת,
 נ1 של חטץ לעשות מהן
 עססיות, שעורין לעשות
 מהן רסיסין. מתני'
 משלחין כלים בין תפורין
 כוי. ואמרינן תפורין חזו
 למילבש, שאין תפורין

 נמי חזו לכסויי, אלא בקשין
 כלאים למאי חזו, וכי תימא חזו להצניען ולישן עליהן, והתניא לא יעלה עליך מותר להצניעו מתחחיו, אבל אמרו חכמים אסור לעשות כן שמא (תיברר) [תכרךן לו נימא על
 בשרו. וכי תימא דמפסיק מצע אחר בינו ובין מצע של כלאים, והאמרינן אפילו עשר מצעות זו על גב זו וכלאים חחתיהן אסור לישן עליהם. אלא הכלאים שהחירו לשלחו ביו׳׳ט
 הוא וילון, פירוש פרוכת. ואקשינן וכי מותר להשתמש בוילון של כלאים, והאמר עולא וילון טמא מפני שהשמש מתחמם כנגהו. ופהקינן אלא האי כלאים ששנינו שמותר לשלחם
 ביו׳׳ט מצעות קשוח הן, וכדרב הונא דאמר נמטא דנרש שריא, פירוש הלבדין שעושין בנרש, אע״פ שהן כלאים מותר להשחמש בחן מפני שהן חוקים, ואין נימא נמשכת מהן.

 קנא ה טוש״ע שס סעיף מתוך האוכל הוי ברירה אי נמי התם
: שהפסולת מרובה על האוכל ואז ודאי < 

 הוי אוכל מתוך הפסולת דרך בדרה
 אבל הכא מייד שהאוכל מרובה על
 הפסולת דאו הוי פסולת מתוך האוכל
 דרך ברירה ובגמ׳ דפדך דפסולת
 מרובה על האוכל מי איכא מאן לשרי
 פי׳ אפי׳ בטלטול יהא אסור היה יכול
 להקשות דזהו דרך בורר אלא דעדיפא
 מניה פדך *)דאפילו טלטול יהא
 אסור דבטל מעוטא לגבי רובא והר

 ככוליה פסולת:
 מפני מה אמרו וילון טמא מפני
 שהשמש מתהמם כנגדו.
 וא״פ והא בפרכת המשכן אמר בפרק
 גיד הנשה (חולין דף צ: ושס< דמקבל
 טומאה ק) מקאמה ושלש מאות כהנים
 וכו׳ ואף על גב דהאי טעמא לא שייך
 בהו ויש לומר דשאני פרכת הואיל
 דמיכף כייפי עלויה דארון הוי הוא אהל
 ומטמא במת ומ״מ קשה דהיאך
 מטמאה בולד הטומאה דאמר במסכת
 שקלים (לף יכ:< פרכת שנטמאה בולד
 הטומאה ומייד במשקה דזב וזבה
 דאי לאו הכי לא מטמו כלי ר״ל כיון
 שנעשה אהל יש להם תורת כלי
 ומטמאים אף בולד הטומאה ועוד
 אומר הר״ר שמואל מאייבר״א כשהיו
 נושאים הפרכת ממקום למקום נותן
 הכלים לתוכה א״כ יש תורת כלי
 עליהם ובה״ג י) גרס וילון אסור ויש
 לפרש אסור לעשותו מכלאים מפני
 שהשמש מחחמס כנגדו ול״נ דלא
 אשכחנא בשום מקום לא בברייתא
 ולא במשנה דיהא אסור וילון
 מכלאים ש) בשלמא טומאה אשכחנא
 כדתנן סדין שהיה טמא מדרס ועשאו
 וילון טהור מן המדרס אבל טמא מגע.

:  (כלים פרק כ׳׳ז מ״ט)

 אלא

 א) כצ״ל. ב< כ״ה בחישפתא מטין לעשות מהן עשיסיית אכן בשעורים איחא שם כגי׳ לילן בגמרא ליתן לפני נהמתו יאולי דרנינו היה לו גירסא אחרת.



 עין משפט
 נר מצוה

ד א מיי׳ פ״י מהל׳ ב  ק
 כלאים הלכה יג
 סמג לאדן רפג טוש״ע י״ד

 סי׳ שא סעיף א:
 כ [מיי׳ שס הלכה טו

 טוש׳׳ע שס סעיף ע]:
 קכה ג מיי׳ שס הלכה יט
 וסמנ שס טוש״ע

 שם סעיף יל:
ו ד מיי׳ פי״ט מהל׳  קכ
 שנת הלכה נ [לא
 מצאתי ברמב״ס לאסיר
 לנעלו ועי׳ מיי״ט ד״ה

 סנדל]:
ז ה ו מיי׳ פ״ה  קכ
 מהלכות יו״ט הל׳
 ו סמנ לאיי! עה טוש״ע
 א״ח סי׳ תקטז סעיף ג:

ח ז ח מיי׳ סי״ט כ  ק
 מהלכות שכת הל׳
 כו [פ״ד מהלכות תפילין
 הלכה ינ] סמג לאיי! סה
 טיש׳׳ע א״ח סימן רסי
 סעיף י נרנ אלפס הל׳
 תפלץ לף על: ונרא״ש שס
 סימן יו ועירובין פ״י לף
 קכב. ינרא״ש שס סימן

:P 
ט ט מיי׳ פי״ט מהל׳ כ  ק
 שכס הלכה כנ
 יסמג שס טוש״ע שס סימן

 שא סעיף מנ:

(  רבינו חננאל (המשך
 א) בדבשרא ומקום השיער
 ואין צריך אלא צחצוה
 בלבד. ובאתריה דר׳
 יהוהה כדבשרא וצריך
 ביצת (הגיד) [הגיר]
 ללבונו. ירושלמי תני אין
 מפרקין את המנעל מן
 (האימום) [האימום]
 כיו״ט, אבל מפרקין
 בחולו של מועד. מהו
 להעמיד חלב, אם אתה
 אומר [כן] אף הוא חולב
 ומעמיד מיו׳׳ט לחול. תני
 ר׳ חלפתא בן שאול
 תכשיטין אסור לשלחן
 [וכוי], עד כדון תכשיטין
 של והב ואפילו תכשיטין
 של כסף. נ)א׳׳ר חוקיה
 טליין רקיקין הוון מחרבין
 בדרתיה דרבי ירמיה, אתא
 שאיל לר׳ זעירא, א׳׳ל לא
 תיאסר ולא תשתרי. זה
 הכלל כל שנאותין
 משלחין אותו ביו״ט. רב
 ששת שרא להו לרבנן
 לשדורי להדדי תפלין
 ביו״ט, ואמר כך פירוש
 המשנה, כל שנאותין בו
 בחול, משלחין אותו
 כיו׳׳ט. אמר אביי היח בא
 בדרך ותפילין בראשו
 ושקעח וחמח מניח ידו
 עליהן עד שמגיע לביתו.
 היה יושב (במדרש)
 [בבית המדרש] ותפלין
 בראשו וקידש עליו הייס
 מניח ידו עליהן עד
 שמגיע לביחו. מיתיבי היה
 בא בדרך ותפילין בראשו
 וקדש עליו [היום] מניח
 ידו עליהן עד שמגיע
 (לביחו) ]לבית] הסמוך
 להומה, היח יושב
 (במדרש) [בבית המדרש]
 ותפלין בראשו וקידש
 עליו חיום מגיח ידו עליהן
 עד שמגיע לבית הסמוך
 לבית המדרש. ופרקינן לא
 קשיא הא דתני עד שמגיע
 לבית הסמוך להומה
 ולבית הסמוך לבית
 המדרש, מקום

 שמשחמרין מחמת גנבי,
 וכ״ש מפני כלבים. והא
 דאמר אביי עה שמגיע
 •לי יניחם לשם, קמ״ל דלא.

 ביצה פרק ראשון ביצה טו.
 אלא נקשין. משמע הבא דבלבר קשה אין בו משום כלאים וכן
 משמע ביומא (לף סט. ושם) לקאמר שהנהנים היו מקפלים
 בגדיהם תחת ראשיהם ופריך הא קא מתהנו מכלאים וכו׳ וכללא
 לסוגיא איתא התם כלאיתא הכא ואמר רב אשי שאני בגלי כהונה
 לקשין הן ומימה לאמר בערכין (דף
 ג:) הכל חייבין בציצית כהניס לויס
 וישראלים ופריך פשיטא משוס לכהניס
 הן יהיו פטורים ומשני מהו לתימא
 הואיל וכתיב לא תלבש שעטנז גלילים
 תעשה לך אימא כל שישנו בלא תלבש
 שעטנז ישנו בכלל גלילים תעשה לך
 והני כהני הואיל ואשחרו כלאים
 לגבייהו אימא לא לחייבו בציצית קמ״ל
 רכהניס חייבין והשתא תימה מאי
 קאמר הואיל ואשתרו כלאים לגבייה ו
 לשאני בגליהס שהיו קשין לכ״נ לדוקא
 להציע תחתיהם להואיל לבלכים ליכא
 אלא איסור לרבנן להציע בקשין לא
 גזור ומייתי כי ההיא וכו׳ נמטא גמלא
 לנרש שליא גמלא שמתקשה מותר
 להציע תחתיו כן פרש״י אבל לכיס
 אסורים כלאמר התם ללנלין אסולין
 מפני שהן שוע ול״נ רשריא משמע אפי׳
 ללבוש רש לומל לאה״נ לשריא אפילו
 ללבוש ואס תאמר מאי מייתי מהא
 גמלא לנרש וכו׳ והא פירש לקשין
 מוחרין לוקא להציע תחתיו אבל ללבוש
 אסולין וי״ל לגבי יל< [בגדי כהונה]
 מיירי שהוא שוע טווי ונח ואז יש בו
 איסור כלאים מלאורייחא וכיון שהן
 אסורין מן התורה א״כ אפילו קשין
 אסורין בלבישה ובהעלאה אבל גמלא
 אינו אלא ללבנן כלאמרינן בנרה (לף
 סא: ושם) למלאורייתא בעינן שיהא
 שוע טווי ונוז והא לקאמל הלבליס
 אסורים מיילי לוקא לרבנן וכיון
 ררכים ליכא אסורא אלא לרבנן אפי׳
 בלבישה בקשין לא גזור והני
 פורפוינטי׳׳ש שקורין באשכנז למזיל״ש
 שאנו לובשים לפעמים שיש בהן צמר
 יש לומר הואיל ואס עושין קרע קטן
 מוציאין אומו לרך הקריעה לחל
 מסרך סריך לחבירו שלי אבל אס
 היו משימין בהן חתיכומ קטנוח של
 בגל צמל ולאי (0 שיהא אסור:
 הכי קאמד כל שנאותין בחול וכו׳.

 ואתי לאתרי תפלין למשלחין
 אופן להא אפילו אם מניח אותן ליכא
 אסולא אבל לא מני לאחרי סנלל
 המסומל לולאי יהא אסור לשלחו לאי
 שרית לשלחו אתי לנעלו לאיכא איסולא
 ברבר זה«) אבל תפלין ׳)(נהי לשבת
 ויום טוב לאו זמן מפילין הן) מכל

 מקום ליכא איסורא 0 להניחן:
 היה בא בדרך ותפילין בראשו
 ושקעה עליו חמה וכו׳ או
 יושב בבית המררש וכוי. פרש״י
 לחרריהו מיירי בערב שבח לשבח
 לאו זמן חסילין וכי בא בלרך ושקעה עליו חמה התילו לו להביאם
 לעיר הואיל ומביאם כלאחר יל ולפ״ז קשה לא״כ אמאי נקט גבי
 בא בלרך ושקעה ולגבי יושב בבית המלרש וקלש היום כיון
 לטעמא לתרוייהו שרן אמאי שני בלישניה לכ״נ ובא בלרך ושקעה
 מיילי בחול והואיל ושקעה חמה יש לו לסלקן וקמ״ל ללילה לאו

 אלא אבקשין וכי הא דאמר רב הונא בריה
 דרב יהושע א<האי נמטא גמרא דנרש שריא
 אמר רב פפא בערדלין אין בהן משום כלאים
 אמר רבא הני צררי דפשיטי אין בהם משום
 כלאים דבזרני יש בהם משום כלאים רב אשי
אחד זה ואחד זה אין בהן משום כלאים  אמר ג
 לפי שאין דרך חמום בכך: אבל לא סנדל
 המסומר: םנדל המסומר מ״ט לא משום
 מעשה שהיה אמר אביי י סנדל המסומר
 אםור לנעלו ומותר לטלטלו אסור לנעלו
 משום מעשה שהיה ומותר לטלטלו מדקתני
 אין משלחין דאי ם״ד אםור לטלטלו השתא
 לטלטולי אםור משלחין מבעיא: ולא מנעל
 שאינו תפור: פשיטא לא נצרכא דאע״ג
 דנקיט בסיבי: ר׳ יהודה אומר אף לא מנעל
*ר׳ יהודח מתיר בשחור ואוסר ג  לבן: תניא 8
 בלבן מפני שצריך ביצת הניר ר׳ יוסי אוסר
 בשחור מפני שצריך לצחצחו ולא פליגי
 ג<מר כי אתריה ומר כי אתריח באתריה

 דמר בשרא לתחת באתריה דמר בשרא
 לעיל: זה הכלל כל שנאותין בו ביום טוב:
 רב ששת ישרא להו לרבנן לשדורי תפלין
 ביומא טבא אמר ליה אביי והא אנן תנן כל
 שנאותין בו ביום טוב משלחין אותו הכי
 קאמר יכל שנאותין בו בחול משלחין אותו
 ביום טוב אמר אביי תפלין הואיל ואתו
 לידן נימא בהו מילתא יהיה בא בדרך
 ותפלין בראשו ושקעה עליו חמח מניח ידו
 עליהם עד שמגיע לביתו היה יושב בבית
 המדרש ותפלין בראשו וקדש עליו היום
 מניח ידו עליהן עד שמגיע לביתו מתיב
 רב הונא בריר. דרב איקא היה בא בדרך
 ותפלין בראשו וקדש עליו היום מניח ידו
 עליהן עד שמגיע לבית הםמוך לחומה היה
 יושב בבית המדרש וקדש עליו היום מניח
 ידו עליהן עד שמגיע לבית הסמוך לבית
 המדרש חלא קשיא הא דמנטרא הא דלא
 מנטרא אי דלא מנטרא מאי איריא בראשו
 אפילו מחתן בארעא נמי דהא תנן י<טהמוצא
 תפלין מכניסן זוג זוג לא קשיא חא ה<דמנטרא
 מחמת גנבי ומחמת כלבי הא דמנטרא
 מחמת כלבי ולא מנטרא מחמת גנבי מהו
 דתימא יי רוב לסטים ישראל נינחו ולא מזלזלי

 בהו המ״ל:

 ההרן עלך ביצה

 בקשין. בגלים קשין שאין מחממים מותר לישב עליהן: נמטא. לבל
 שקורין פלטר״א בלע״ז: גמלא. קשה כמו גמול מסאני(ססחיס לף קיא.)
 לבר שהוא כווץ נעשה קשה: מרש. מקום: שליא• לישיבה שאינו
 מחמס: טרדילין. ראיתי בתשו׳ הגאונים שרגילין ללבשן תחת מנעליהן

 ׳)ותולים עליהם עור של תישים
 מעובלין תחח קרקעיתן ובנגר העקב
 של רגל יש עושין אותן של צמר וקורץ
 אותן (א) נמכר: אין בהם משום
 כלאים. לקשין הן: צררי דפשיטי אין
 בהן משום כלאים. בגל כלאים שצלולין
 בו מעות מותל לחחן בחיקו שהמעות
 מקשין אותו ואינו מחמם: דבזרני.
 שצרור בהם זרעים: יש בהם משום
 כלאים. ואסור לתתן בתוך חיקו: אסור
 לנעלו. ביר׳ט: ומותר לטלטלו. לכלי
 הוא: מעשה שהיה. במסכת שבת
: (  פרק במה אשה יוצאה (לף ס.
 בסיכי. יתלות קטנות של עץ. וי׳׳א
 פופ ר שתי פסירות באמצעו ושתים
 בראשו ושתים בעקבו: ביצת הגיר.
 גיר מין קרקע המשחיר. ביצת כל לבר
 הנלוש ונעשה עב קרוי ביצת מטונ״ש
 בלע״ז: לצחצחו. להחליקו כלמסרש
 לקמיה שבמקומו היו הופכים מקום
 בשר מבחוץ ומקום שער מבפנים
 ולרך מקום בשר להיות בו מרטים
 וקליפות קליפות: באתריה דר׳ יהודה
 בשרא לתחת. לפנים הלכך א״צ
 לצחצחו: והאנן חנן הוי. ותפילין אין
 נאוחין בהן ביו״ט כדאמר בערובין
 (לף צו.) יצאו שבמות וימים טובים
 שהן עצמן אומ: כל שנאותים בו
 בחול. שהוא ממוקן כל צרכו:
 משלחין אותו ביום טוב. להאי ביום
 טוב לקתני מתני׳ לאו אנאותין ללקמיה
 קאי אלא אמשלחין לבתריה ולאתרי
 פפילין אחא לאי נמי מנח להו ביו״ט
 ליכא איסולא. ומיהו סנלל המסומל
 לא ללא לימא מלשרו לבנן לשלחו
 ש״מ מותר לנעלו: היה בא בדרך.
 בע״ש: מניח ידו טליהם. שלא יראום
 וחכמים התירו לו להכניסם לעיר דרך
 מלבוש דהיא העברה כלאחר יד ומשום
 בזיון: בבהמ׳יד. בשדה היה ואינו
 משחמר: לביה הסמוך לחומה.
 משנכנס לעיר יתנם בבית הראשון ולא
 יוליכם עד ביתו: הא דמנטרא. באומו
 בית הסמוך לבהמ״ד אס נשמרים הס
 בו יתנם שם: מאי איריא בראשו.
 שכבר היה מלובש בהן מבעוד יום
 דקא נקיט אביי: אפי׳ מחסן בארטא
 נמי. אפילו לאחר שקדש היום מצאן
 מונחים בקרקע התירו לו חכמים
 להניחן בראשו ולהצניען: המוצא גרס
 ולא גרסינן המוציא: המוצא תפילין.
 בשבת בשדה: מכניסן. לעיר:
 זוג זוג. נותן בראשו אחד ואחד
 בזרועו כדרך הנחתן בחול ומכניסן

 וחוזר והולך ולובש זוג אחר ומכניסן: חפילין של ראש ושל זרוע קרי
 זוג זוג: ולא מגטרא מחמת גנבי. ואשמעינן אביי דה ואיל ולא
 מנטרא מחממ גנבי מאחר שהן בראשו יוליכם עד ביתו אבל אם
 מצאן שם במקום שהן נשמרין מן הכלבים לא יזיזם ממקומן:

 הדרן עלך ביצה
 זמן תפילין הוא ואם תאמר אי מיירי בחול אמאי אינו מביא
 אותם בידו וי״ל דלמא משתלפי ליה מידיה וההיא דיושב בבית המדרש נקט וקדש היום דבע״ש מייד וקמ״ל דשבת לאו זמן חפילין הוא:

 הדרן עלך ביצה
 לביתו, כשאין שם בית סמוך (לביתו) [לבית המדרש], אלא מקום שהוא בית שימור מפני הכלבים, אבל מפני הגנבים לא, מהו דתימא גנבי גופייהו לא מילולי כתפ

 הדרן עלך ביצה שנולדה ביום טוב

 מםורת הש״ם

 א) יומא סט., ב)!תוספתא
 ס״א ע״ש], 0 [ססחיס ג.
 יש״נ], ד) שנת סנ. עירוכין
 צה., ה) ס״א: הא ללא
 מנטרא מחמת גנני ומחמת
 כלני יהא למנטרא מחמת
 כלבי ילא מחמח גנני
 [מהר״ס], י) [ע׳׳ז ע. ע״ש
 ועי׳ מ״ש תיס׳ נ״ב נה: ל״ה
 רני אליעזר], ז) [וטולין],
 ח) ס׳׳א וילון, ט) ןוע״ע
 תיס׳ שנת ס. ל״ה לא
 בסנדל], י) רש״ל מ״ז,
 כ) [ומחוך לברי המר״ט
 ל״ה כל שנאומין וכו׳ חראה
 שאינו מוחק וכחב ע״ז סי׳

 נכון ע״ש],

 הגהות חב״ח
 (א) רש"׳ ל״ה ערללין וכי׳
ן  וקוד! אותן ערדלי
 הס״ל: (ב) ת1ס׳ סל״ה
 אלא וכו׳ צמר ולאי אסור
 נצ״ל וחינמ שיהא נמחק:

 גליון הש״ם
 גמרא -בי •הודה מתיר
 כשחור. עיין בנ״ק לף גט
 ע״ב מיס׳ ל״ה להוה

 סיים:

 לעזי רש״י
 פילטר״א. לבד. מטונ״ש.

 גושים.

 מוםף רש״י
 נמטא. לבל, סלטר״א
 בלע״ז, גמדא. קשה,
 שדיא. אין בו משוס
 כלאים, דהעלאה דומיא
 דלבישה דאית ביה הנאת
 חימום הוא דאיחסר ;יומא
 סט:!. המוצא תפלין.
 בשבח, בשוק או בדרך
 (שבת סב.) בשדה במקום
ו צה.;.  שגאגלין (ערובי
 מכניסן. לעיר ולבית (שם!
 לעיר לרך מלבוש !שבת
 סב.). זוג זוג. אחד בראש
 ואחל בזרוע והייגו זוג,
 כלרך שלובש! בחול, וחוזר
 חמיד ומכניסן ווג אחר זוג
ן שם.  עד שיכלו וערובי

 וכעי״ז שבת שםן.
 הדרן עלך ביצה

 רבינו הננאל
 וסוגיין (עוילרין)
 [עדילרין] וצררי דפשיטי
 ודבזתי אין בהן משום
 כלאים, לפני שאין דרך
 חימום בכך. אמר אביי
 סנדל מסומר אסור לנעלו
 משום מעשה שחיח.
 ומפורש בשבת בפרק
 במה אשה. ומותר
 לטלטלו, מדתנינן אין
 משלחין אותו ביו״ט, דאי
 סייד אסור לטלטלו שלוחי
 מיבעי למיסר. ולא מנעל
 שאיגו תפור. אע״ג דנקיט
 בסיכיה, פירוש תפוש
 ביתידות. תניא ר׳ יהודה
 אוסר (לטלטלו שליחי
 מבעיא) במנעל לבן
 כמנחג מקומו מפני
 שצריך ביצת (הגיד)
 [הגיר], ור׳ [יוסי] אוסר
 במנעל שחור כמנהג
 מקומו שחיו מצחצחין
 אותן. באתריח דר׳ יוסי

 א) בערוך ערך גר י׳׳נ איחא גאתליה לר״י בר גישרא למממ וכלפי שיער לחון והר מלק בעצמו ואיני צריך צחצוח באתריה לרבי יוסי בר נישרא לעיל ילא הר מלקי וצריך לצמצמו. נ) בירושלמי איתא אמרי! נשס ר׳ ירמיה אסור ואמרי[ משמיה דר׳
 ירמיה מותר א״א חזקי׳ אנא וכוי מליין לקיקין וכוי.



 מםורת הש״ם

 א) [צ״ל אליעזר וכ׳׳מ בסיס׳
 לקמן יז: ד״ה אמר רבא],
 ב) [הערוך נערך פט פי׳
 בעלי מארה אין להם כלוס
 לא קיימו שמחת יו׳׳ט ולא
 מצות בית המלרש שכבר
. לנ: תענית  יצאו], ג) [שבת י
 כא.], ד) פשמיס סח : ע״ש,
 ה) [לשון הערוך בערך אלר
 פירוש אליר במרום ה׳
 רעשה מהן צלקה שהיא
 חשובה לפני ה׳ במרום
 כלכתיב אמת מארן תצמח
 וצלק משמים נשקף]׳ י) [לף
 יז:], ז) פי׳ יין פלפלין ולבש,
 ח)ןב״ק סב.],ט)[יךב.קינ.
 ובשבח קיח.], י) כלומר
 אא״כ יטול מן הצלקה אבל
 הכא מיירי שיש לו משכנות
 כרי לפרוע ואין לו מעות לכך

 אמר לוו עלי. רש׳׳ל,

 תורה אור השלם
 1. וכור את יום השבת
 לקדשו: שמות כ ו
. ויאמר אלךזם הוא 2 
 אשר דבר יי שבתון שבת
 דרש ליי מחר את אשר
 תאפו אפו ואת אשר
 תבשלו בשלו ואת כל
 העדף הניחו לכם

 למשמרת עד הבקר:
 שמות טז כג
. ויאמר להם לכו 3 
 אכלו משמנים ושתו
 ממתקים ושלחו מנות
 לאין נכון לו כי קדוש
 היום לאדכינו ואל
 תעצבו כי חדות יי היא
 מעזכם: נחמיה ח י
. ששת ןמים תאכל 4 
 מעות וביום השביעי
 עצרה ליי אלהיף לא

 תעשה מלאכה:
 דברים טו ח
 5. ביום השמיני עצרת
 תהיה לכם כל מלאכת

 עבךה לא תעשו:
 כמדבר כט לה
 6. מקלות מים רבים
 אדירים משברי ןם אדיר
 במרום יי: תהלים צג ד

 הגהות הגר״א
 [א] תוספות סד״ה לוו.
 כשאין לו ממי ללות. כצ״ל:

 מוםף רש״י
 חיי עולם. תורה !שבת י

 טו: יום טוב פרק שני ביצה

 או אובל ושותה או יושב ושונה.
 ואע״ג דלעיל קאמר לתלמידיו
 אכלו משמנים ושתו ממתקים משוס
 דסייס הדרשה הוא דהא נשאר ימים
 נמי היו אוכלים אחר הדרשה ומ״מ
 אמר להו אכלו משמנים ושתו ממתקים
 משום שמחת יום מוב: לוו עלי
 ואני פורע. והא דאמר (פסחים דף
 ק.<ט) עשה שבחך חול ואל תצטרך
 לבריות ה״מ כשאין ׳)לו [א] לפרוע:

 כל

 יום טוב. לא יבשל בהחלה. להיות תחלת בשולי ועיקרו לשם שבת אלא לשם יו״ט יהא תחלת בשולו והמשויר יהא לשבת כדקתני
 ואזיל אבל מבשל הוא ליו״ט ובלא הערמה כדקתני לקמןי): טושה הבשיל. לשם ערוב: וביצה שטליו. שהיו טחין ביצה על
 הדג כשצולין אותו: אכלו או שאבד. קודם שבשל כל צרכי שבת: סומך טליו. לבשל בשבילו: גמ׳ מנא הני מילי. לאו דוקא מקראי
 יליף דערובי תבשילין דרבנן והכי קא מבעיא ליה אהיכא אסמכוה רבנן: זכור. אין זכירה אלא בדבר המשתכח: זכרהו מאחר שבא להשכיחו.
 כשבא יו״ט בערב שבת קרוב שבת

 יום טוב אשחל להיות ערב שבת לא
 יבשל בתהלה מיום טוב לשבת
 אבל מבשל הוא ליום טוב ואם הותיר הותיר
 לשבת ועושה תבשיל מערב יו״ט וםומך עליו
 לשבת בית שמאי אומרים שני תבשילין ובית
 הלל אומרים בתבשיל אחר ושוין בדג וביצה
 שעליו שהן שני תבשילי! גאכלו או שאבד
 לא יבשל עליו בתחלה ואם שייר ממנו כל
 שהוא סומך עליו לשבת: גמ׳ מנח״מ אמר
 שמואל דאמר קרא 1זכור את יום חשבת
 לקדשו זכרהו מאחר שבא להשכיחו מאי טעמא אמר רבא כדי שיברור
 מנה יפה לשבת ומנה יפה ליום טוב רב אשי אמר יכדי שיאמרו אין אופין
 מיום טוב לשבת קל וחומר המיום טוב לחול תנן עושה תבשיל מערב יום
 טוב וסומך עליו לשבת בשלמא לרב אשי דאמר כדי שיאמרו אין אופין
 מיום טוב לשבת היינו דמערב יום טוב אין ביום טוב לא אלא לרבא מאי איריא
 מערב יום טוב אפילו ביום טוב נמי אין הכי נמי אלא גזרה שמא יפשע ותנא
 מייתי לה מהכא 2את אשר תאפו אפו ואת אשר תבשלו בשלו מכאן אמר
 ר׳ "יאלעזר אין אופין אלא על האפוי ואין מבשלין אלא על המבושל
 מכאן סמכו חכמים לערובי תבשילין מן התורה ת״ר מעשה ברבי אליעזר
 שהיה יושב ודורש כל היום כולו בהלכות יום טוב יצתח כת ראשונה
 אמר הללו בעלי פטםין כת שניה אמר הללו בעלי חביות כת שלישית
 אמר הללו בעלי כדין כת רביעית אמר הללו בעלי לגינין כת חמישית
 אמר הללו בעלי כוסות תתחילו כת ששית לצאת אמר הללו ״בעלי מארה
 נתן עיניו בתלמידים התודלו פניהם משתנין אמר להם בני לא לכם אני אומר
 אלא להללו שיצאו גי שמניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה בשעת פטירתן
 אמר לחם 3לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו
 כי קדוש היום לאדונינו ואל תעצבו כי חדות ה׳ היא מעוזכם אמר מר
 שמניחין חיי עולם ועוםקיץ בחיי שעה והא שמחת יום טוב מצוה היא
 רבי אליעזר לטעמיח דאמר שמחת יום טוב רשות דתניא ״רבי אליעזר
 אומר אין לו לאדם ביום טוב אלא או אוכל ושותח או יושב ושונה
 ר׳ יחושע אומר יחלקחו חציו לח׳ וחציו לכם אמר רבי יוחנן ושניהם מקרא
 אחד דרשו כתוב אחד אומר 4עצרת לה׳ אלהיך וכתוב אחד אומר
 5עצרת תהיה לכם הא כיצד רבי אליעזר םבר או כולו לה׳ או כולו לכם

 ורבי יהושע סבר חלקהו חציו לח׳ וחציו לכם מאי לאין נכון לו אמר רב
 חםדא למי שלא חניח עירובי תבשילין איכא דאמרי מי שלא היה לו להניח
 עירובי תבשילין זאבל מי שהיה לו להניח עירובי תבשילין ולא הניח פושע הוא
 מאי כי חדות ה׳ היא מעוזכם אמר ר׳ יוחנן משום ר׳ אליעזר בר׳ שמעון אמר
 להם הקב״ה לישראל בני לוו עלי וקדשו קדושת היום והאמינו בי ואני פורע
 ואמר ר׳ יוחנן משום ר׳ אליעזר בר׳ שמעון הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן
 אדר שנאמר ה<6אדיר במרום ה׳ אי נמי אדרא כשמיה כדאמרי אינשי
 מאי אדרא דקיימא לדרי דרי תניא נמי הכי שדה שיש בה אדר אינה נגזלת
 ואינח נחמםת ופירותיה משתמרין תני רב תחליפא אחוה דרבנאי חוזאה

 אכל

 להשתכח מחמת יו״ט שמרבה בסעודת
 היום ואינו מניח לשבת כדי כבודו
 והזהירך הכתוב לזכרו וכשמערב
 ערובי תבשילין נמצא שזוכרו שהרי
 אינו עושה אלא מחמת שבת: מ״ט.
 למה חקנו ערוב קרא ודאי לאו
 בערוב משחעי ולאו ערוב משתמע
 מיניה ואסמכתא בעלמא הוא וכי אתא
 קרא לקדוש היום אתא כדתניא
 בפסחים (לף קו.) זכרהו על היין
 וערוב מדרבנן ומה ראו לתקן:
 אמר רבא כדי שיברור כוי. מתוך
 שמערב זוכר את השבת ואינו מכלה
 את הכל ליו״ט ובורר מנה לזה ומנה
 לזה: רב אשי אמר. לא לכבוד שבת
 תקנוהו אלא לכבוד יום טוב: כדי
 שיאמרו אין אופין מיום טוב לשבה.
 אלא א״כ התחיל מבעוד יום דאינו
 אלא כגומר והולך אבל אחחולי לא:
 ק״ו דמיום טוב לחול. לגמרי לא:
 בשלמא לרב אשי. דאמר לכבוד
 יו״ט תקנוהו כדי שיאמרו אסור
 להתחיל בשולי שבת ביו״ט היינו דמערב
 יו״ט הוצרך לעשותו: אלא לרבא.
 דאמר כדי שיברור: אפי׳ בייט.
 יעשהו לפני סעודת יו״ט יש כאן
 זכירת שבת לברור מנותיו: שמא
 יפשט. ישכח ולא יערב משוס דטריד:
 והנא מייסי לה מהכא. כן דרך
 שיטת התלמוד כשמחחילין האמוראין
 להוציא טעם מן המקרא רש תנא של
 ברייתא למד אוחו ממקום אחר נקט
 הכי כלומר האמוראין למדוהו מכאן
 והתנא למד מכאן: אה אשר האפו
 אפו. הוה ליה למכתב היום אפו
 ובשלו אלא רמז הוא שיש לך יוס ששי
 שאין אוסין לצורך מחר: אלא טל
 האפוי. בחמישי בשבת: אופין.
 פת: מגשלין. תבשיל: שהיה יושב
 ודורש. ביום טוב: יצתה כה
 ראשונה. לסעוד סעודת יום
 טוב והניחוהו דורש: בטלי פמםין.
 חביות גדולות הכינו להם ׳)באנומלין
 ומסך משתאות לפיכך מהרו לצאח
 כלומר בעלי נפש הן ואינן יגעין
 לשמוע חורה: הללו בעלי מארה.
 שהיה בית המדרש מחרוקן מאד
 וגנאי הדבר וקשה בעיניו: עד
 מהי הם יושבים ל״ג: התחילו פניהם

 עין משפט
 נר מצוה

 א א מיי׳ ס״ו מהלכוח
 יו״ט הלכה א סמג
 לאדן ע״ה טוש׳׳ע א״ח

 סימן חקכז סעיף א:
 ב ב מיי׳ שס הלכה ג

 טוש׳׳ע שם ס״נ:
 ג ג מיי׳ שס הלכה ה

 טוש״ע שס סעיף טו:
 ה ד מיי׳ שס הלכה א
 ה [מיי׳ שס פ״א הלכה
 ט!: ה ו מיי׳ שס פ״ו
 הלכה יט סמנ
 שס טיש״ע א״ח סימן

 מקכט סעיף א:
 ו ז טוש״ע שס סימן חקכז

 סעיף ז:

 רבינו הננאל
 יו״ט שחל בו׳ לא יבשל
 בתחילח מיו״ט לשבת
 כוי. מנא לן שעושה
 תכשיל וסומך עליו
 לשבת. אמר שמואל
 מדכתיב זכור את יום
 השבת, כלומר זכרהו
 מקודם יום טוכ שבא
 להשכיחו. ואמר רבא כיון
 שיודע כי מחר צריך
 לבשל לשבת בפני עצמו,
 אף הוא מתכוין לברר מנה
 יפה לשבת שלא יבשל
 הכל ליו״ט. רב אשי אמר
 למה אין מבשלין מיו״ט
 לשבת אלא ע״י עירוב,
 כדי שיאמרו אין אופין
 מיו״ט לשכת ק״ו מיו״ט
 [לחול]. ואקשינן עליה אי
 משום האי למה לי מערב
 יו״ט אפילו ביו״ט נמי.
 ומשנינן אלא גורה שמא
 יפשע ביו״ט ונמצא אופה
 ומבשל בלא עירובי
 תבשילין. ותגא מפרש
 טעמא דמתני׳ מהכא, את
 אשר תאפו אפו ואת אשר
 וגוי. כלומר אם אפיתם
 מאתמול אפו גם עתח, וכן
 אם יש לכם כבר מבושל
 בשלו, ותאי אי אפשר
 לאוקמי בחול אלא מיו״ט
 לשבת, ומפרש שאין
 אופין אלא על האפוי,
 ואין מבשלין אלא על
 המבושל, מיכן סמכו
 לעירובי תבשילין מן
 התורה. פירוש בעלי
 פטסין, הם בעלי חביוח
 גדולות, כלומר יש להן
 הרבה ומשכימין שיספק
 להם היין עד הערב. בעלי
 [כהים פחות מהם], לגינין
 פחות מן הכהים, הכוסות
 פחות מן הלגין. (בת
 חשפוית) א) [כת השישית]
 אמר להן [הללו] בעלי
 מאירה. כלומר אין להם
 כלום, לא קיימו שמחח
 יו״ט ולא מצות ביהמ׳׳ד
 שכבר יצאו. ואסיק כל מי
 שהיה יכול להנית עירובי
 תבשילין ולא עירב פושע
 חוא. מאי כי חדות ה׳ היא
 מעוזכם. אמר הקב״ה
 לישראל לוו עלי ושמחו
 היום וקדשוהו והאמינו בי
 ואני פורע, כלומר קיימו
 מצות חדות ה׳ שאמר
 הקב״ה ושמחת בחגך,
 והאמינו שאני מזמן לכם
 ברכה במעשה ידיכם כדי
 שתפדעו מה שלקחתם
 בהלואה. ואייר יוחגן
 הרוצה שיתקיימו גכסיו
 יטע בהן אדר שנאמר
 אדיר במרום הי. כלומר

 יעשה מהן צדקה חשוכה לפני ה׳ במרום, כדכתיב אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף. ומפורש כפרק השותפין במעשה דמונכז חמלך, דאמר אני גנזתי למעלה, כלומר הצהקה שפירשתי לעניים הנה היא גנוזה לי
 למעלה במרום, כהכתיב מלוה ה׳ חונן דל. איכא דאמרי אדרא כשמיה, והוא מאילני סרק והוא גדול ומשלח פארות וענפים הרבה, ואם (מסיין) נ< [מסייג] בו הכרם אין חיה יכולה ליכנס לתוכו ומשתמר לעולם.

 משסנין. כסבורין שכועס על כפ ששיפ מפני שאחרו לצאח וכ״ש עלינו: חיי שעה. סעודה: אכלו משמנים. מקרא הוא בספר עזרא
 עד כי חדות ה׳ היא מעוזכם: שלא היה לו להניח. כגון שאבדה לו אבדה מערב יו״ט ומחזר כל היום אחריה: חדוס הי. שמחה
 שאתם עושים בשביל הקב״ה הרי היא מעוזכם היא תעזור אתכם לשלם הקפותיכס ומלוותיכס שחלוו בשבילה: שיתקיימו לו נכסיו. שלא
 יהא אדס חומסן וגוזל שדות ממנו: יטע בהן אדר. אילן חשוב הוא יש לו שם למרחוק ואומרים פלוני יש לו אדר בשדהו ומתוך כך היא נקראת
 על שמו ואס הולך למדינח הים ובא אחר והחזיק בה יש לו עדים הרבה שהיתה שלו ואילו מכרה היה הקול יוצא להיוח נקראת על שמו
 של שני: שנאמר אדיר במרום. כלומר שאדר לשון קיום וחוזק ולכך נקרא אדר: כשמיה. כשמו שמפרשין בני אדם את שמו:
 נחמסס. חמסן יהיב דמיי" אלא שלוקח בכח ויש קול לדבר והיום או מחר מזמינו לבית דין: ופירותיה משסמרין. לא ידענא מאי היא. י״מ
 שנוטעין אופו על הגבוליס ויש לו ענפים הרבה והוא לשדה לגדר. ולי נראה שהוא מין עשב חשוב וזרעו מתערב עם הסירות ובשדה
 לבן קאמר ומשתמרת התבואה מן הכנימה והתולעים שריח אוחו זרע מבריק והורגן כדאמר בחומטין שמשמר התבואה במסכת שבת (לף לא.):

 כל

 א) נ׳׳נ להגיה יר׳ה נעריך שם. והרנ המגיה נד״ו כתנ: ״אילי צ״ל התחילו כמ שישית לצאת״ יכפי הנראה לא ראה את הערוך הנ־׳ל. 0 כנ׳׳ל ונ״ה נעריך ערך אדר.



 עין משפט
 נר מצוה

 ז א נטור אי׳ח סימן תיט
 ונ״ין:

 ב ג מיי׳ ס׳׳ו מהל׳ יו״ט
 הלכה ג סמג לאדן עה
 טוש׳׳ע א״ח סימן תקכז

 סעיף ל:
ה מיי׳ שס טוש״ע ד  ח

 שס סעיף ה ו:
 ט ו מיי׳ פי״ו מהל׳
 מאכלות אסורות
 הלכה טז סמג לאדן קמה
 טוש״ע י״ד סימן קיג סעיף

 ינ:
 י ז מיי׳ פ״ו מהלכות יו״ט
 הלכה ל סמג לאדן עה
 טוש״ע א״ח סימן תקכ״ז

 סעיף ה:

 מסורת הש״ס יום טוב פרס שני ביצה טז.

 כל מזונותיו של אדם קצובים בו׳ והוצאת בניו לתלמוד תורה.
 פר״י הכל נפקי מקראי דלעיל מזונותיו דשבת כלאמר לוו
 עלי ואני פורע תורה דכתיב חדוח וחדוח היא חורה דכתיכ פקודי

 ה׳ ישרים משמחי לכ (יזהליס יגן):
 איזהו הג שההדש מתכסה בו
 וכוי. פרש״י שהלכנה
 אינה נראיח וקשה לפי׳ זה דהוה
 ליה למימר שהלבנה מחכסה לכך
 ל)פר״ח ןשר״חן מזדמן בו כלומר
 שרגיל לבא בו וכסא לשון זמן כמו
 ליום הכסא יבא ביתו (משלי a ורבינו
 משולם פירש מתכסה שלא היה שעיר
 של ר״ח קרב בו והקשה רבינו מס
 דבחוספתא «)קאמר דקחשיב 0(ל״0
 שעירים בשנה וקא חשיב י״ב שעירים
 דראשי חדשיס ולא מצינו י״ב אס לא
 היה שעיר דר״ח דר״ה והשיב לו רבינו
 משולם דלא עלה על לבו לומר כן
 אלא היתה דעתו דלא מפרש קרא
 בהדיא של ראש חדש דראש השנה
 דכחיב בפינחס מלבד עולח החדש
 וחטאת לא הזכיר ר״מ מתכסה שאין
 מזכירין אוחו במוסף דראש השנה
 ור״ח היה אומר אדרבה הואיל והיה
 קרב מזכירין אותו במוסף דראש
 השנה וחקן ר״ת לומר במוקף מלבד
 עולת החדש וגו׳ וכן תקן לומר
 שני שעירים כהלכחן וגוי שעיר אחד של
 ראש חדש ושעיר אחד של ר״ה:ס)

 אמר

 מזונותיו של אדם קצובים לו מראש
 השנה >א< ועד יום הכפורים חוץ א! מהוצאת
 שבתות והוצאת י״ט והוצאת בניו לתלמוד
 תודח שאם פחת פוחתין לו ואם הוסיף
 מוסיפין לו א״ר אבהו מאי קראה 1תקעו
(בכסא) ליום חגנו 3יאיזחו  בחדש שופר א)
 חג שהחדש מתכסה בו הוי אומר זח ראש
כי חק לישראל חוא משפט  השנה וכתיב 2
 לאלהי יעקב מאי משמע דהאי חק לישנא
 דמזוני הוא דכתיב 3ואכלו את חקם אשר
 נתן להם פרעה מר זוטרא אמר מהכא
 4הטריפני לחם חקי תניא אמרו עליו על

 שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת
 מצא בהמה נאה אומר זו לשבת מצא
 אחרת נאה הימנח מניח את השניה ואוכל
 את הראשונה אבל הלל הזקן מדח אחרת
 היתה לו שכל מעשיו לשם שמים שנאמר
 5ברוך ח׳ יום יום תניא נמי חכי בית שמאי

 אומרים מחד שביך לשבתיך ובית הלל
 אומרים ברוך ה׳ יום יום ג<א״ר חמא ברבי
 חנינא הנותן מתנח לחברו אין צריך להודיעו
 שנאמר 6ומשח לא ידע כי קרן עור פניו

 מיתיבי י לדעת כי אני ה׳ מקדשכם אמר לו חקב׳׳ח למשח משח מתנח טובה
 יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראל לך והודיע אותם
 מכאן אמר רבן שמעון בן גמליאל הנותן פת לתינוס צריך להודיע לאמו לא
 קשיא הא במתנה דעבידא לאגלויי הא במתנה דלא עבידא לאגלויי שבת
 נמי מתנה דעבידא לאגלויי מתן שכרה לא עבידא לאגלויי: אמר מר
 מכאן אמר רשב״ג הנותן פת לתינוק צריך להודיע לאמו י<מאי עביד ליה
 שייף ליה משחא ומלי ליה כוחלא והאידנא דחיישינן לכשפים מאי אמר רב
 פפא שייף ליה מאותו המין א״ר יוחנן משום ר׳ שמעון בן יוחי כל מצות
 שנתן לחם חקב״ח לישראל נתן לחם בפרחםיא חוץ משבת שנתן להם
 בצנעא שנאמר 8ביני ובין בני ישראל אות חיא לעולם אי חכי לא לענשו
 נכרים עלה שבת אודועי אודעינהו מתן שכרה לא אודעינהו ואי בעית אימא
 מתן שכרה נמי אודעינהו נשמה יתירה לא אודעינהו ס<דאמר רבי שמעון בן
 לקיש נשמה יתירה נותן הקב״ה באדם ערב שבת ולמוצאי שבת נוטלין
 אותה הימנו שנאמר 8שבת וינפש כיון ששבת ווי אבדה נפש: עושה אדם
 תבשיל מערב יום טוב: אמר אביי י* לא שנו אלא תבשיל אבל פת לא מאי
 שנא פת דלא אילימא מידי דמלפת בעינן ופת לא מלפתא והא דייסא נמי
 דלא מלפתא דאמר ר׳ זירא ״הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמא
 ואמר רב נחומי בר זכריה משמיה דאביי מערכין בדייםא אלא מידי דלא
 שכיח בעינן ופת שכיחא ודייסא לא שכיחא איכא דאמרי אמר אביי לא שנו
 באלא תבשיל אבל פת לא מאי טעמא אילימא דמידי דלא שכיח בעינן

 ופת שכיחא והא דייםא לא שכיחא ואמר רב נחומי בר זכריח משמיח
 דאביי אין מערכין בדייסא אלא גמידי דמלפת בעינן ופת לא מלפתא ודייםא
 נמי לא מלפתא דאמר ר׳ זירא הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנחמא תני
 ר׳ חייא יעדשים שבשולי קדרה סומך עליהן משום ערובי תבשילין וה״מ
 דאית בהו כזית אמר רב יצחק בדיה דרב יהודה השמנונית שעל גבי הסכין
 גוררו וסומך עליו משום ערובי תבשילין והני מילי דאית בהו כזית אמר
דגים קטנים מלוחים אין בהם משום בשולי גכרים י  רב אםי אמר רב ח)
ואם צלאן נכרי סומך עליחם משום ערובי תבשילין  אמר רב יוסף !
 ואי עבדינהו נכרי כסא דהרסנא אסור פשיטא מחו דתימא

 הרםנא
 בשולו דכיון שנאכל כמו שהוא חי אינו נשול דלא אהני מידי ואלו נאכלין על ידי מלחן חיים: סומך ישראל עליהן. דהא שרו באכילה:
 כסא דהרסנא. מטוגן בשומן קרבי דגים ובקמח: אסירי. דקמח אין נאכל כמו שהוא חי לפיכך יש בו משום בשולי נכרים:

 הרסנא

ל של כ  א

 רבינו הננאל
 תני כל מזונותיו של אדם
 של כל השנה קצובין
ח  לו מראש השנה ה
 מהוצאת שבתות והוצאת
 ימים טובים והוצאת בנו
 לת״ת, שאם פיחת פוחתין
 לו, ואם הוסיף מוסיפין
 לו. ואמרינן מהאי קרא
 תקעו בחדש וגו׳ [בכסא,
 [פי׳] בכסא לשון זמון
 כדאיתא חתם בפרק חלק,
 כבר נתן להם זמן כדכתיב
 ליום הכסא יבוא ביתו,
 ואין כסא אלא ומן
 כדכתיב בכסא ליום חגינו]
 כי חק לישראל הוא, והאי
 חק מוונותךןהן, כדכחיב
 הטריפני לחם חקי, וכתיב
 ואכלו את חקם. שמאי
 חזקן היה אוכל כל ימיו
 לככוד שבת. הלל הזקן
 מדד אחרת היתה בו
 שהיו כל מעשיו לשמים,
 ואומר ברוך ה׳ יום יום.
 תניא בית שמאי אומרים
 מחד שבא לשבתא, וביה
 הלל אומרים ברוך ח׳ יום
 יום. חנוחן מתנה לחבירו
 מילחא דעבידא לאיגלויי
 היא ואין צריך לחודיעו,
 כדכתיב ומשה לא ידע
 כי קרן עור פניו, ואע״ג
 דכתיב בשבת לדעת כי
 אני ה׳ מקדשכם, משמע
 דהנותן צריך להודיעו,
 משום דמתן שכרה לא
 עבידא לאיגלויי היא. וכל
 מצוה ניתנה בפרהסיא,
 חוץ מן השבת שניתנה
 בצנעא שנאמר ביני ובין
 בני ישראל. ואסיקנא
 השבח ומחן שכרה
 אודעינהו, נשמה יתירח
 לא אודעינהו, כדריש
 לקיש דאמר נשמה יתירה
 נותן הקב״ה באדם בערב
 שבת, שנאמר כי ששת
 ימים עשה ה׳ את השמים
 ואת האp וביום השביעי,
 כלומר כל שנבראו בעולם
 להחענג מהם נשמתן
 ביום השביעי נבראו,
 ומתרווחוח ומחגדלוח
 בשבת, וכיון ששבת
 וי אבדה נפש, כלומר
 נתמעטה הנשמה. והנותן
 פת לתינוק צריך להודיע
 לאמו, כלומר שייף לו
 מאותו המין. זו ששנינו
 ועושה תבשיל מעיו״ט,
 לא שנו אלא תכשיל
 דבעינן מידי דמלפת,
 אבל פת ודייסא לא,
 דלא מילפת, דא״ר זירא
 בבלאי טיפשאי אכלי
 נהמי בדנהמא, כלומר
 ההייסא פת היא. תני
 ר׳ חייא עדשין שבשולי
 קדדח, סומך עליו משום
 עירובי חבשילין, וחוא

 דאית ביה כזית. ושמנונית שע״ג הסכין, אם יש בה כזית גוררה וסומך עליה משום עירובי תבשילין. וכזית שאמרו כין
 לאחד בין למאה. והאי החניק תבשיל זה אפילו שלוק או צלי או מבושל ואפילו קוליים האספנין שנתן עליו חמין מעיו״ט
 ותחלתו וסופו אין לו שיעור, אוקימנא אין לו שיעור למעלה, אבל יש לו שיעור למטה, פירוש לא יהיה פחות מכזיח, אבל
 למעלה, כלומר ביותר מכזית אפילו אלף ויותר אין לו שיאמר דיי. ואמרינן דגים קטנים מלוחין אין בהם משום בישולי
 גויס, כלומר מליחחם היא בישולם, והגוי לא בשל כלום כי כבר מבושלים הן, וקיי״ל כל שאינו עולה על שלחן מלכים
 ללפת כו את הפת [אץ בו משום בישולי עכו״ם]. וזח מפורש בפרק אין מעמידין. וכן אם צלאו גוי סומך עליחן משום
 עירובי תבשילין. ואי עבדינהו גוי כסא ההרסנא, כלומר בישל הדגים הללו עם חקמח, אסור משום בישולי גוים, מאי
 [טעמא] קמחא עיקר, ולדברי הכל אינו נאכל כמוח שחוא חי, ועולה על שלחן [מלכיםן לאכול בו פת, ולא דמי לדייסא.

 כל מזונותיו של אדם. כל מה שעחיד להשחכר בשנה שיהא נזון משם
 קצוב לו כך וכך ישתכר בשנה זו ויש לו ליזהר מלעשות יציאה מרובה
 שלא יוסיפו לו שכר למזונות אלא מה שפסקו לו: חון מהוצאת
 שבתות. אותה לא פסקו לו מה ישחכר לצרכה ומהיכן חבואהו אלא

 לפי מה שרגיל ממציאים לו לשעה
 או לאחר שעה: פוחתין לו. כלומר
 ממציאין לו שכר מועט: מאי קראה.
 שקוצבין מזונומ בראש השנה:
 שהחדש ממכסה בו. שהלבנה מתכסה
 בו שאינה נראימ לכל אדם אלא
 שחרית ליושבי מזרח וערבית ליושבי
 מערב כדאמר בר״ה >לף כ:) עשרים
— וארבע שעות מתכסה סיהרא: הוי — 
 תורה אור השלם אומר זה ר״ה. דאילו שאר י״ט כבר
 נתמלאה הלבנה במקצת ונראית בכל
 מקום: בכסה ליום חגנו. אבחדש
 קאי תקעו בחדוש הלבנה שופר
 כשהיא מחבסה ביום חגנו: ואוכל
 את הראשונה. נמצא אוכלה לזו כדי
 שתהא היפה נאכלת בשבת דהויא לה
 אכילתה של הראשונה לכבוד שבת:
 לשם שמים. בוטח שתזדמן לו נאה
 לשבת: מחד שביו לשבתיך. מאחד
 בשבת שלך תן לבך לשבת הבאה:
 יזם יום. יעמס לנו את צרכינו
 ועזרתנו: אינו צריך להודיעו. לומר
 שלא יהא זה יושב ותוהה מהיכן בא
 אליו דבר זה: ומשה לא ידע. אלמא
 נתן לו הקב״ה קרון עור פנים ולא
 הודיעו: לדעת כי אני ה׳ וגוי.
 רישיה דקרא אך את שבתותי משמרו
 ומאי לדעת רוצה אני שתודיעם מה
 מתנה חשובה אני מבקש לימן להם:
 צריך להודיע אה אמו. לעשות לו
 אות וסימן שאם יאכלנו קודם שיבא
 לאמו תראה את האות ותשאלנו מי
 עשה לך כך והוא יאמר פלוני וגס
 נתן לי פח ומתוך כך ידעו אביו
 ואמו שהוא אוהבם ותרבה חבה
 ורעות בישראל: דעבידא לגלויי.
 כגון קרון פנים דמשה שהודיעוהו
 הרואין לא צדך הנותן להודיעו:
 ומלי ליה כוחלא. נותן כחול סביבות
 עיניו: לא «)נמנשו נכרים מלה.
 ואנן אשכחן,) שחזר הקב״ה להענישן
 על התורה ועל המצות דכחיב וזרח
 משעיר למו הופיע מהר פארן
 (לברים לג< וכתיב אלוה מתימן יבא

 >מנקוק ג<: נשמה יהירה. רוחב לב
 למנוחה ולשמחה ולהיות פתוח לרוחה
 ויאכל רשחהנ) ואין נפשו קצה עליו:
 וינפש. דרשינן ליה אר על הנפש
 שהלכה לה: לא שנו. דהוי ערוב:
 דמלפה. לפחן בעינן דמוכחא מלפא
 שעשר לשבפ: ופה לא מלפהא.
 הלכך לא מוכחא מלחא היא שהרי
 בכל יום יש לחם: שבשולי קדרה.
 שנשארו בלא מתכרן: סומך עליהם.
 מערב יום טוב לשם ערוב ולא
 אמדנן לא חשיבי ובטלי: גוררו.
 מערב יום טוב: אין בהם משום
 בשולי נכרים. שגזרו חכמים
 בבשולי נכרים משום חחנות ועל
 שנאכל כמו שהוא חי לא גזרו על

 מוסף רש״י
 שהחדש מתכסה בו.
 לרחוקים כגון שחרית לבג
 מערב וערביח לבני מזרח

 לסי שקטנה היא סמוך לחידושה 1ר־ה ח < שהלבנה אינה נראיח בעליל לכל העולם דכחיב חדש בכסה (סנהדרץ יא:). הוי אומר
 זה ראש השנה. שחגה בראש חלש, אבל שאר חגיס באמצע החלש הס !שם!. לדעת כי אני ה׳ מקדשכם. להודיעם אני
 נא שאני רוצה לקדשם ;שבת ׳:<. דעכידא לאגלויי. מי גתגו לו >שם). מתן שכרה לא עבידא לאגלויי. והוא הודיעם ע״י
 משה נעל פה מה שכרה (שטו. שייף ליה משחא. ישפשפגו בשמן בין עיניו דבר הנראה שתשאלנו אמו מי עשה כן ויאמר
 התינוק פלוגי עשה וגס פת נתן לי 1שס<. ומלי ליה כוחלא. נח! כחול סביב עינו, וכ! לשונו בתלמוד 1שם). לכשפים.
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 א) צ״ל בכסה, >) ר״ה ח.
 סנהדרין יא: ע״ש, ג) שבת
 י:, ד) [שגת י: ע׳׳שז,
 ה) תענית כז:, י) [עי׳
 חוססות לקמן ר׳׳ה אמר
 רבא], ז) נלריס מט:, ח) עי׳ז
 לח., ט)!לענשו], י) [ע״זב:
 ע׳׳ש], כ) בס״א: פתוח
 לרווחח לב ומאכל, ל) [יעי׳
 חוס׳ ר׳׳הח:ל״השהחלש],
 «) [דש שבועות], נ) [ל״ב],
 D) ןוע״ע תוספות עירובין
 מ. ל״ה זכרו! ותוספות ר״ה
 ח: ד־׳ה שהחלש ועול שם
 בתוספות לה. ל״ס אילימא],

 1. תקעו בחךש שופר
 בכסה ליום חגנו:

 תהלים פא ד
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 משפט לאלהי לעקב:
 תהלים פא ה
 3• רק אדמת הכהנים
 לא קנה כי חק למהנים
 מאת פךעח ואכלו את
 חקם אשר נתן להם
 פרעה על כן לא מסרו

 את אךמתם:
 בראשית מז כב
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 ממני ראש ועשר אל
 התן לי הטףיפני לחם
 חקי: משלי ל ח
 5. ברוך אדני יום יום
 יענים לנו האל ישועתנו
 סלה: תהלים סח כ
 6. ויהי ברדת נישה מהר
 סיני ושני לחת העדת
 ביד משה ברדתו מן
 ההר ומשה לא ידע בי
 קרן עור פניו בדברו
 אתו: שמור, לד כט
 7. ואתה דבר אל בני
 ישראל לאמר אך את
 שבתתי תשמרו כי אות
 הוא ביני וביניכם
 לדרתיכם לדעת כי אני

 יי מקדשכם:
 שמות לא יג
 8. ביגי ובין בני ישראל
 אות הוא לעלם בי ששת
 ןמיםעשה ין את השמים
 ואת הארץ וביום

 השביעי שבת וינפש:
 שמות לא יז

 הגהות הב״ח
 (א) נם׳ קצובין לו מר״ה
 (ועד יוס הכפוריסן. תא״מ
 וג״נ ס״א ועד ראש

 השנה:

 הגהות מהר׳׳ב
 רנשבורג

 א] גמרא מהוצאת שבתות
 והוצאת יו״ט. ג״ב עיין
 במדרש רנה פ׳ אמור דש
 פ׳ ל׳ ישס גאמר גס ר״ח.
 והש׳׳ס שלא הזטרו אולי
 כללו נהוצאח יייט דר״ח
 איקד מועל כדאיחא
 בפסחים עז ע״א. ועיין
 בטור א״ח סימן (תמ״ט)
 [תיט] ובנ״י ובב״ח ומג״א
 שס. ותמיהגי שלא הזכירו
 המדרש הזה לללנריו אזלא

 לתיית הרנ״י וצ״ע:



 עין משפט טז: יום טוב פרס שני ביצה מסורת הש״ס
 נר מצוה

 א) [חיססחא פ״כן,
 נ) [תוספתא שסן, ג) [ועיין
 תיספו׳ כתובות ז. דיה
 מתוך], ד) [ילף קמה:ן,
 ה) ג״א בלועה יעיין רשי׳א,
 ו) [ועי׳ תוספות ע׳׳ז מ. דיה
 אמר רבא יתי׳ חולין סל.

 ל״ה סימני!],

 הגהות הב״ח
 (א) תופ׳ ל״ה קמ״ל
 וכי׳ ויש שמסירין השומן.
 נ״נ ס״א ויש שמתירין

 השומן:

 גליון הש״ס

 הרסנא מיקר. שומן הדגים: בין לאחד בין למאה. די להס כסיס:
 לא דאית ביה כזית. ולגבי ככר שלם קרי ליה כל שהוא: סבשיל זה.
 של ערוב: הבוש. בחומץ ובחרדל ומיני ירקות: שלוק. מבושל הרכה
 מאד: מבושל. כהלכמו: קוליים האספנין. דג מליח הוא ורך ונאכל

 ד״ה ישנה, ור״ה
 עיי! חשונח ח״צ

 סימן ק״ל:

, ״ ש  ד
 היה.

 מוסף רש״י
 הדסנא עיקר. ואוחו
 מירייס נאכל כמיח שהיא
 חי ישרי (ע״ז לח.). קמ״ל
 קמחא עיקר. ויש בו
 משום בישולי עכו״ס,
 שהקמח אינו נאכל חי

 כמו שהוא חי אלא שנותנין עליו
 חמין וזה בשולו כדתנן במסכח שבח
 (לף לטי)) שהדחתו זו היא גמר
 מלאכחו: שנתנו מליו חמין גרסינן.
 שעשו לו מערב יו״ט בשול הראוי
 לו: החלתו. כשעשה התבשיל אין לו
 שיעור כמה יהא בו: סופו. אכלו
 או שאבד ושייר ממנו קצת: מאי
 לאו אין לי שיעור כלל. לא לרב ולא
 למעט: לא אין לו שיעור למעלה.
 לומר שלא יוסיף בו על כך וכך:
 למעה. לא יפחות מסיח: צריכים
 דמה. שידעו שלשם כך נעשו. ורב
 הונא לא פירש דעת מי ומפרשינן
 לה אנן ואמרינן הא ודאי פשיטא לן
 דכי אמר רב הונא צריכים דעפ
 דעחו דמניח מיהא בעי דאיהו עדיף
 שעושהו לשם כך מיהו מבעיא לן
 דעח מי שהניחו לצרכו כגון דעשאו
 זה לצורך חברו כלום צריך שימלך
 בו תחלה לעשותו על פיו: עד החום
 שבה. ולעומדים חוץ לתחום לא היה
 דעתו של מניח עליהם ולא עלו על
 לבו לזוכרן: מסדר מהניחא. שהיה
 יודע משניות בגרסא ומחזר עליהן
 לפני מר שמואל שיהיו סדורות בפיו
 כעיקרן: סמוך אדירי. דמערבנא
 אכולה נהרדעא שהיא עירו: לשנה.
 לשנה אחרת s וראש השנה היה שאין
 יכול להניח ולהתנות: לדידך אסור.
 שאין דעתי על המזידין והפושעים
 שאינם חרדים לדברי חכמים: לא
 מרובי חלרוח. לטלטל מחר דנראה
 כמחקן דבר: שאחה אוסרו בדבר
 האסור לו. כח יש בידך לאסור עליו
 מלעשות צורך מחר דבר שהוא אסור
 בו ביום והיינו תחומין שאף ביו״ט
 אסור לצאח מן התחום: ואי אחה
 אוסרו. אין כח בידך לאסור לו
 מלתקן למחר דבר שהוא מותר בו
 ביום ואיסור טלטול חצרוח ליתיה
 ביום טוב: משום דשלח רבי אלעזר
 כוי. לפיכך הוצרכו לשאול לקולא
 קאמר שמואל או לחומרא משוס
 דשלח ר׳ אלעזר לחומרא ואנו
 שונין דרבי לקולא לפיכך שואלים אנו
 שמואל שקבע הלכה כרבי היכי
 מחני לפלוגתייהו: ואמר רב החלת
 הוראה והוי. דרב פליג עליה ואמר
 הלכה כת״ק: כיון דמקלקלי בה
 רבים. ששוכחין ומטלטלין בלא ערוב:

 היינו

 הרםנא עיקר קמ״ל קמחא עיקר אמר ר׳ אבא
 אערובי תבשילין צריכיז כזית איבעיא להו

 כזית אחד לכלן או דלמא כזית לכל אחד
 ואחד ת״ש דאמר רבי אבא אמר רב בערובי
 תבשילין צריכין כזית בין לאחד בין למאה:
 תנן אכלו או שאבד לא יבשל עליו בתחלה
 שייר ממנו כל שהוא סומך עליו לשבת מאי
 כל שהוא לאו אע״ג דליכא כזית לא דאית
תבשיל זה צלי ואפילו ג ,  ביה כזית: ת״ש א
 כבוש שלוק ומבושל וקול־ים האספנין שנתן
 עליו חמין מערב ירט תחלתו וםופו אין לו
 שיעור מאי לאו אין לו שיעור כלל לא אין
 לו שיעור למעלה אבל יש לו שיעור למטה
 אמר רב הונא אמר רב יערובי תבשילין
 צריכין דעת פשיטא דעת מניח בעינן דעת
 מי שהניחו לו בעינן או לא בעינן תא שמע
 יידאבוה דשמואל מערב אכולה נהרדעא רבי
 אמי ורבי אפי מערבו אכולהו טבריא: ימכריז
 רבי יעקב בר אידי מי שלא חניח ערובי
 תבשילין יבא ויסמוך על שלי ועד כמח אמר
 רב נחומי בר זכריה משמיה דאביי עד תחום
 שבת: ההוא סמיא דהוה מסדר מתניתא
 ממיה דמר שמואל חזייה דהוה עציב אמר
 ליה אמאי עציבת אמר ליה דלא אותיבי
 ערובי תבשילין אמר ליה סמוך אדידי לשנה
 חזייה דהוה עציב אמר ליה אמאי עציבת
 אמר ליח דלא אותיבי עריבי תבשילין אמר
 ליח פושע את לכולי עלמא שרי לדידך אסור
 ת״ר 3׳יום טוב שחל להיות בערב שבת אין
 מערכין לא ערובי תחומין ולא ערובי חצרות
 רבי אומר מערכין ערובי חצרות אבל לא
 ערובי תחומין מפני שאתה אוסרו בדבר
 האםור לו ואי גיאתה אוסרו בדבר חמותר לו
 אתמר רב אמר י הלכה כתנא קמא ושמואל
 אמר הלכה כרבי: איבעיא להו הלכה כרבי
 לקולא או לחומרא פשיטא דלקולא קאמר
 משום דשלה רבי אלעזר לגולה לא כשאתם
 שונין בבבל רבי מתיר וחכמים אוםרין אלא
 רבי אוסר וחכמים מתירין מאי תא שמע
 דרב תחליפא בר אבדימי עבד עובדא מתיה
 דשמואל ואמר רב תחלת הוראח דחאי צורבא
 מרבנן לקלקולא אי אמרת בשלמא לקולא
 קאמר חיינו קלקולא אלא אי אמרת לחומרא
 מאי קלקולא איכא כיון דמקלקלי בה רבים

 היינו
 שנלושו מביצים שלמומ ומיהו פשטי״ץ של דגים שאפאו נכרי אין להתיר דיש בהם משוס בשולי נכרים הואיל ונבלע שומן הדגים בתוך
 העיסה והדגיס אסורין משוס בישולי נכרים א״כ אף העיסה שמבחוץ אסורה ונעשה כולו בשולי נכרים אע׳׳פ שהעיסה אין בה משוס ב״נ דהא
 הפירו אפ הפח וגס מה שנבלע בה אינו בעין מ״מ קודם שנבלע בעיסה היה בעין והיה נאסר ונמצא שהעיסה הנלושה מן האיסור דרבנן
 ויש >א< שמסירין השומן ואוכלים אותן בכה״ג ואותן ניליי״ש מדלא מברכין עלייהו ברכת המוציא יש בהן משום ב״נ ומיהו אומר הר״ר
 יחיאל דאין בהם משום ב״נ טון דדרך אפיית סח עביד להו ועוד דאי קבע סעודתיה עלייהו מברך ברכת המוציא אלמא פת נינהו:0
 רבי אומר מערכין ערוב• חצרות אכל לא ערובי תחומין. פימה הא רבי ס״ל בפרק בכל מערבין ןעירוכין לף לח: ושם) דשבת ויו״ט
 קדושה אחח היא וא״כ היכי מערבינן ערובי חצרות מי״ט לשבת ויש לומר דאדרבה היינו טעמא הכא דרבי דהא דאית ליה קדושה
 אחת הן היינו בדבר האסור לעשות ביו״ט כגון תחומין אסור לעשותם ביו״ט בשביל שבת דהא קדושה אחת הן אבל בשביל שקדושה

 אחת היא לא אסרינן דבר המותר לעשות ביו״ט עצמו כגון לטלטל בחצרו לעשות ערוב בשביל שבת:
 אין

 אמר רבי אבא ערובי תבשילין צריך שיהא בהן כזית. וג׳ דינים
 יש בהלכות ערוב ערובי תחומין צריך שתי סעודות לכל
 אחד ואחד והכי מסיק בהדיא בעירובין >לף פ:< ערובי חצרות צריכין
 כגרוגרח לכל אחד ואחד והט מסיק בהדיא בעירובין >לף פב:< עד

 שיהא ב׳ סעודוח ואס יש שם מזון
 ב׳ סעודות אינו צריך יותר ואפילו
 מאה יטלין לסמוך עליו ערובי
 תבשילין בין לאחד בין למאה אינו

 צריך אלא כזית לכל מין ומין:
 [לעיל] דגים קטנים מלוחים אין
 בהם משום בשולי
 נכרים. דהא נאכלים כמו שהן חיין
 הואיל ומלוחים אבל אם לא היו מלוחים
 יש בהם משוס בשולי נכרים ותימה
 דאמר במס׳ ע״ז פרק אין מעמידין
 (לף לח.) כל שאינו עולה על שלחן
 מלכים ללפת בו את הפח אין בו
 איסור משום בשולי נכרים וקאמר
 עלה כגון דגים קטנים וי״ל דהתם
 בקטנים טפי מייד והכא מיירי
 בדגים שאין קטנים כל כך שפעמים
 שהן עולין על שלחן מלכים ללפת

 בו את הפח:
 קמ״ל קמהא עיקר. מכאן אנו
 סומטן ליקח מן הנכרים
 פת הנלוש מן הביצים שקודן קנטויי״ש
 ואובליזא״ש דמאי נחוש אי משום פת
 עצמו התירו חכמים אי משוס ביצים
 ששלקו בה הא אמדנן קמחא עיקר
 ואין לחלק ולומר דשאני הכא
 לחומרא כלומר דקמחא שהוא מן
 שלקות שבלילתו רכה אסור אבל
 בעלמא שהוא עב והד מעשה תנור
 אף שהימר עיקר לא אזלינן לקולא
 אי אפשר לומר כן דהא קאמר הבא
 מהו דחימא הרסנא עיקר כלומר היה
 לנו להתיר אלמא היכא דהיחר עיקר
 אזלינן בתריה אפי׳ לקולא אי לאו
 דאסיק דקמחא עיקר ואין לחוש
 שמא הביצים מעופוח טמאים דהא
 אינן מצרין בינינו ושמא יש דם
 בביצים רובם אין בהס דם ומה
 שבודקים הביצים בשעה שמשימין
 אותם ברוטב אס יש בהן דם זהו
 חומרא בעלמא דהא אס לא נבדקו
 מותרין וגס אין לחוש משום ביצי
 נבלות או מטרפות משוס דאזלינן
 בתר הרוב וא״ת והא יש לחוש שמא
 נלושו בביצים טרופות דאמר בחולין
 (לף סל. ושם) דאין לוקחין ביצים
 טרופוח מן הנכרי ר״ל ה״מ בעינייהו
 משוס דאית בהו ריעותא דמוכחא
 מלמא ממה שהן טרופות דמנבלות
 וטרפומ אתו וזבנהו ישראל לנכד
 אבל הבא שנלושו דליכא שום ריעותא
 לא חיישינן לשוס דבר ויש לומר

א א ב מיי׳ ס׳׳ו מהלי  י
 יו׳׳ט הלכה ג סמג
 לאוין עה טוש׳׳ע א״ח

 סימן תקכז סעיף ג:
ב ג מיי׳ שם הלכה ל  י

 טוש״ע שם סעיף ה:
ה מיי׳ שס הלכה ז ד ג  ״

 טיש״ע שס סעיף ט:
ד ו מיי׳ שס טיש״ע שס  י

 סעיף ב:
ו ז מיי׳ ס״י שם הלכה  ט
 טי יס״מ מהלכיח
 עירינין הלכה יד סמג
 לאדן עה טיש״ע א״ח

 סימן חקכח ס״נ:

 רבעו הננאל
 אמר רב עירובי תבשילין
 צריכין דעת. אוקימנא
 ודאי המניח צריך לומר
 כי לפלוני ופלוני אני
 מערב, כשמואל דהוה
 מערב אכולה נהרדעא,
 ור־ אמי ור׳ אסי מערבי
 אכולה טבריא, אבל דעח
 מי שהניחו אין צריך
 להיוח יודע בשעת עירוב
 אלא אפילו אחרי כן.
 ואפילו ביו״ט עצמו אם
 נודע לו שאחרים ערבו
 עליו מוחר לו לבשל, כר־
 יעקב בר אידי דהוה מערב
 ומזכיר הריני מערב זה על
 כל מי ששכח ולא עירב,
 ואחרי כן היה מכריו כל
 מי שלא עירב יבא ויסמוך
 על עירוב שלי. ואמרינן
 עד כמה. ואסיקנא עד כדי
 תחום שבח בא ושואלו
 וסומך עליו, וכההוא
 סומא דאמר ליה מר
 שמואל ביו״ט תא סמוך
 אדידי, בשנה אחרת נמי
 חזייה ביו״ט דהוה עציכ,
 ואמר ליה פושע הוא,
 לכולי עלמא שרי וליה
 אסור א)(אוקימנ־ להא
 מתניתא הכי). ח״ר יו״ט
 שחל בע״ש אין מערכין
 לא עירובי חחומין ולא
 עירובי חצרוח דברי רבי,
 יחכמים מתירין אוקימנא
 להא מחני׳ הכי. וכן
 שלח ר׳ אלעזר לגולה.
 ואסיקנא הלכה כרכי
 דאמר שאין מערכין, ולא
 חיישינן למאי דתנינן אין
 מערכין עירובי תחומין
 ביו״ט שאתה אוסרו
 בדבר האסור לו כוי,
 כלומר ביו״ט שאסור
 לצאח חוץ לחחום, כן
 לערב ביו״ט לצאת בשבת
 חוץ לתחום אסור, אבל
 טלטול בחצרות שמותר
 כיו״ט, יש לו לערב
 ביו״ט כדי לטלטל בשבח,
 אע׳׳ג דמםתבר טעמיה
-א חיישינן ליה, והלכה
 כרבי שאין מערכין לא
 ־תחומין ולא לחצרוח.

 if שייך למטה אחר וחכמיס
 מחירין.



 עין משפט
 נר מצוד.

 טז א מיי׳ פ״נ מהלכות
 תפלה הלכה ה סמג
 עשין יט טוש״ע א׳׳ח סי׳

 תפז סעיף א:
 יז כ מיי׳ שס הלכה יא
 סמג שס טיש׳יע א׳׳ח
 סימן תכה סעיף א וסימן
 תצ סעיף ט [וסימן חרסג

 סעיף נ]:
 ״ח ג שס סימן תצ סעיף

 ג:
ט ד מיי׳ שס טוש״ע שס  י

 וסימן תכה סעיף ג:
 ב ה מיי׳ ס״ו מהלכות
 יו״ט הלכה יא סמג
 לאר! עה טוש״ע א״ח

 סימן תקכז סעיף כב
א ו מיי׳ פ״ת מהל׳  ב
 עירונין הלכה יל
 טוש״ע א״ח סימן תקכח

:  סעיף נ
נ ז מיי׳ פ״א מהלכות  כ
 יו״ט הלכה ט סמג
 שס טוש״ע א׳׳ח סימן חקג

 סעיף א:
ג ח מיי׳ שס הלכה י  כ

 טיש״ע שס סעיף נ:
ד ט מיי' וסמג שס  כ
 טוש׳׳ע א״ח סימן

 מקז סעיף ו:
 בה י מיי׳ פ״ו שס הל׳ ט
 סמג שס טוש׳׳ע
 או״ח סי׳ תקכז סעיף כ:

ו כ מיי׳ שס הלכה י  כ
 טוש״ע שס סעי׳ כג:

 S ׳0! ^

(  רבינו חננאל (המשך
 כאמצע, וחותם מקדש
 חשכת ישראל וחזמנים,
 והכי הילכתא. רשכ״ג ור׳
 ישמעאל בנו של רבי
 יוחנן בן ברוקה אומר,
 לא במוספין בלבד, אלא
 כל מקום שוקוק לשבע
 בין ערב בין שחריח בין
 מנחה, מחחיל כשל שבח
 ומסיים בשל שבת, ואומר
 קיהוש היום באמצע. אמר
 רב הונא אין הלכה כאותו
 הזוג, והן רשב׳׳ג ור׳
 ישמעאל בנו של ר• יוחנן
 בן ברוקח חללו. אמר רבא
 מניח אדם עירובי תחומי!
 מיו״ט לחבירו ומחנה,
 וכ׳׳ש עירובי תבשילין.
 ומשמיה דרב אמר מניח
 עירובי תבשילין מיו״ט
 לחבירו ומתנה, אבל
 עירובי תחומין לא,
 דלמקנא שביתה ביו׳׳ט
 לא. והני מילי בשני
 ימים טובים של גליות
 שהן ב׳ קדושות, שמתנה
 ואומר אם היום קהש
 ולמחר חול הוא אינו
 צריך לעירוב, ואם מחר
 הוא יו״ט היום עיו״ט,
 הנה אני מערב מעיו״ט
 ליו׳׳ט. וקיימא לן כרבא
 דהוא בתראה. ת״ר אין
 אופין מיו״ט לשבת ק״ו
 מיו׳׳ט לחול. באמת אמרו
 ממלאה אשה קדרה בשר
 אע״פ שאינה צריכה אלא
 לחתיכה אחת. וכן נחחום
 ממלא ומחמם קומקומוס
 מים אע״פ שא״צ אלא
 לקיתון אחד כר. ר׳
 שמעון בן אלעזר אומר
 אף ממלאה אשח חנור
 פת, מפני שהפת ןנאפח]
 יפה בשעה שהתנור
 מלא. אמר רבא הלכה
 כר׳ שמעון בן אלעזר,
 וקיי״ל מרבותינו ובלבד
 שלא יערים. איבעיא להו
 מי שלא הניח עירובי
 תבשילין חוא נאסר וקמחו
 נאסר, ואין לו חקנח אא״כ
 יקנה קמחו לאחדים, אלא הוא שנאסר א) [לא אפי ליה אלא] דכמה הלא מקני ליה, לא הוא אפי ליח ולא אחרים אפו
 ליה. או דלמא חוא נאסר אבל קמחו לא נאסר, ולא צריך לאקנויי קמחו לאחרים, אלא הוא שנאסר לא אפי אחריני אפו
 ליה. ופשטנא חוא נאסר וקמחו נאסר, ואין לו חקנה אלא אם יקנח קמחו לאחרים וימסרנו להן, נעשה כשלהן ומותר להן
 לאפוח ולחאכילו. איבעיא לחו זח שנאסר אם עבר ואפה מאי, כלומר קנסינן ליה ומנעינן ליה לאכול מה שנאפה, אי לא.

 מסורת הש״ם

 6) (תוספי כרכות פ״ג],
 ב) [ברכות מט.], נ) ערובין
 מ: [תיספ׳ כרכות פ״ג]
 ע״ש שיש שינד׳ גבריי׳ זו,
 ו)נבייו׳׳טגקטאיסכאיו״ט
 שחל להיות בשבת משוס
 לביו׳׳ט מחפלל כסדר של
 יו״ט אבל ריח מחפלל כסלר
 של שנת. מהרש״א בשס
 תוססות ישנים, ה) [לעיל ו.],
 ו) [תוספי פ״נ], 0 [עי׳
 חוספוח פסחיס מו. ל״ה על
 שתאפה], ח) בס׳׳א מסף:
 עדנה, ט) בס״א ניסף:
 משוס קנס, י) [יעי׳ תוססות
 מנחות לו: לי׳ה והא], נ) [לף
 לו: ועי׳ תוספוח שס ל׳׳ה
 והא מציה], ל) נ״א הספרים,

 הגהות הב״ח
 (א) רש״• ל״ה מיוס טוב
 וכו׳ ובתחומי! יאמר אם
 היום חול ומהר קדש
 עירובי עירוב אס היוס
 קדש: (נ) תום׳ ד״ה מאי
 טעמא וטי תנאי ואמוראי
 דהכא ודהתם רש לומר

 דהתס והסא מיידי:

 גליון הש״ם
 נמ׳ רשב״א אוטר
 סםלאח אשה תניד פת.
 עיי! לקמן לף כב ע׳׳ב
 ברש״י ל״ה וב״ה מתידן

 ובתיס׳ שס:

 מוסף רש״י
 מתחיל בשל שבת. ותת!
 לנו אח יוס המנוח הזה,
 ומסיים בשל שבת.
 מקדש השבת ואו לא
ן מ•). ואומר  (ערובי
 קדושת היום. של ראש
 חדש עס של שבת כגון את
 יוס המנוח הזה ואת יוס
 ראש חלש הזה, ואס מועד
 הוא אח יוס השבח הזה
 ואח יוס חג סלוני הזה
 !שם). מפני שהפת
 נאפת יפה בזמן
 שהתנור מלא. והפח
 מרובה קרובים זה לזה
 מחחממיס זה מזה וגאפח
 יפה וטורח הצריך הוא

 ! סדור רש״י סי׳ שצהו.

 רבינו חננאל
 ת׳־ר יו״ט שחל בשבת
 [וכוי] בית הלל אומרים
 מתפלל שבע, מחחיל
 בשל שבת ומסיים בשל
 שבת, ואומר קדושת היום
 באמצע. פירוש, מתפלל
 שלש ראשונות ושלש
 אחרונות, ואומר אתה
 בחרחנו באמצע, מתחיל
 בשל שבח ואומר ותחן
 לנו ה׳ אלהינו את
 יום המנוח, ומסיים בשל
 שבת בשמהה ובששון
 הנחלתנו ושבתות ומועהי
 קדשך. רבי אומר אף
 חותם בהמקדש ישראל
 וחשבת וחזמנים, ותרציה
 רבינא הכי מקדש השבח
 וישראל והזמנים, דשבח
 לאו ישראל מקדשי לה
 דהא מיקדשא וקיימא.
 אמר רב יוסף הלכתא
 כרבי דחותם בה וכדמתרץ
 רבינא ברוך מקדש השבת
 וישראל והזמנים, דישראל
 מקהשי להו לזמנים,

 הילכך מקדמינן קדושתן דישראל האינון מקדשי להו לזמנים. ת״ר שבת שחלה להיות בר׳׳ח או בחולו של מועד. ערכית
 ושחרית ומנחה מחפלל שבע, ואומר אלהינו ואלחי אבוחינו יעלה ויבא וגוי, ומזכיר מעין המאורע, אם הוא ר״ח אומר של
 ר״ח, ואם חולו של מועד, אם פסח אומר של פסח, ואם סוכות של סוכות. בעבודה והיא רצה ה׳ אלחינו כעמך ישראל
 וכוי. ואם לא אמר מחזירין אותו, והכי הילכתא. ובמוספין מחחיל בשל שבח ומסיים בשל שבח, ואומר קידוש היום

 יום טוב פרס שני ביצה יז.
 אין הלכה כאותו הזוג. וא״ת אמאי לא קאמר הלכה כתנא קמא
 ר״ל דאי הוה אמר הלכה כתנא קמא הוה משמע אכל דבריו
 אף ממה שאמר מסיים בשל שבת והא ליתא דהא קי״ל דהלכמא כרבי

 דאמר חותם ברוך מקדש השבת ישראל והזמנים׳):
 מאי טעמא למקני שביתה בשבתא
 לא. וא״ת למה לי האי
 טעמא האיכא טעמא דהכנה כדאמרי׳
 בפ׳ בבל מערכין (עירוגין דף לח: ושם)
 מיו״ט לשבת מאי טעמא לא משוס
 הכנה וי״ל דאי לאו ההיא טעמא
 דמקני שביתה בשבתא משוס טעמא
 דקאמר משוס הכנה לא אסרינן הואיל
 רש שם ספק דשמא חול הוא לגמרי
 מכל מקום קשה דהפס בעירובין
 למה לי טעמא דהכנה תיפוק ליה
 משוס דמקני שביתה בשבתא לא ויש
 לומר דהתם מיירי בעירובי חצרות
 ולא שייך למקני שביתה ומכל מקום
 קשה מההוא דגטין פרק הזורק (לף
 עז:) גבי שכיב מרע דקאמר איהי
 תזיל וחחוד ותפתח והתם מייד
 בשבת דשד לעשות קנין והבא אסר
 למקני שביתה אפי׳ ביו״ט וי״ל דשכיב
 מרע שאני דהתירו עליו שלא מטרף
 דעתו ותדע דיש חלוק בין שכיב
 מרע לאיש אחר דהא התירו לו לגרש
 בשבת ואין אנו מקדשין ואין מגרשין
 ואע״ג דלא קאמר לקמן׳) אין מגרשין
 מכל מקוס למה יש לחלק בין קדושין
 לגרושין ועוד דבחוספחא אמדנן
 בהדיא אין מקדשין ואין מגרשין ולי
 נראה מדקאמר החס אי אתה מודה
 משמע דלא סליג שוס אדם עליה
 והא פליג רבי עליה לעיל דאמר
 מערכין עירובי חצרות לכך נראה
 לפרש דטעמא דהכא יש לומר משוס
 הכנה וה״ק אסור למקני שביתה
 בשבפא משוס דהיינו הכנה ואין
 מכינין מיום טוב לשבת וא״ת לרבי
 יוחנן דאמר לעיל >לף ל.) נולדה בזה
 מותרח בזה וקאמר טעמא לעיל
 משום דליפ ליה הכנה וכי פליג רבי
 יוחנן אכל הני תנאי ואמוראי דהכאיג)
 ויש לומר דהתס מייד בהכנה שנעשה
 בידים כגון עירובי חחומין ואפי׳ רבי
 יוחנן מודה אבל מה שמתיר ר׳ יוחנן
 היינו גבי ביצה דהר הכנה בידי שמיס

 שנעשית מאליה:
 אי אמהת הוא נאסר וקמחו נאסר
 צריך לאקנויי קמהו לאחרים
 ואי אמרת אין קמחו נאסר אין צריך
 לאקנויי קמחו. ותימה הואיל וקמחו
 נאסר מה מועיל הקנייה לאחדם מי
 יכול לסלק האיסור שבו כדי שיאכל
 הוא עצמו אחר (כך0 שנאסר ועוד
 קשה כיון שהוא נאסר מאיזה טעם יהא
 מוחר שאחרים אופין (לשבת) בשבילו
 וכי אחרים יכולים לעשוח בשבילו מה
 שהוא עצמו אינו יכול לעשות בשביל
 עצמו לכן נראה לי כגי׳ ל)דה״ג אי
 אמרח הוא נאסר ואין קמחו נאסר
 מצי לאקנרי קמחו לאחרים ואז מועיל
 הקנין ואי אמרת הוא נאסר וקמחו
 נאסר לא מצי לאקנרי קממו לאחרים
 דהא לא מועיל הקנין ובסמוך גרס
 ש״מ הוא נאסר ואין קמחו נאסר:

 ובלבד

 היינו קלקולא. אס היה מותר לערב אתמול והוא אסר: מתחיל
 בשל שבס. ברכה אחח לשניהם ומחחיל להזכיר שבת תחילה ותתן
 לנו את יום המנוחה הזה ואת יוס חג פלוני הזה: ומסיים. הברכה
 בשל שבת מקדש השבת ותו לא: ואומר קדושת היום באמצמ. וחתן

 היינו קלקולא אמר רבא אמר רב חםדא אמר
 רב הונא הלכה כרבי ולאסור תנו רבנן א<יום
 טוב שחל להיות בשבת בית שמאי אומרים
 מתפלל שמנח [ואומר] של שבת בפני עצמה
 ושל יו״ט בפני עצמה וב״ה אומרים מתפלל
 שבע מתחיל בשל שבת ומסיים בשל שבת
 ואומר קדושת היום באמצע רבי אומר אף
מקדש השבת ישראל והזמנים תני (  הותם בה נ
 תנא קמיה דרבינא מקדש ישראל וחשבת
 והזמנים אמר ליה אטו שבת ישראל מקדשי
 ליה והא שבת מקדשא וקיימא אלא אימא
 מקדש השבת ישראל והזמנים אמר רב יוסף
 אהלכד, כרבי וכדתריץ רבינא: גית״ר שבת

 י* שחל לחיות בר״ח או בחולו של מועד
 בערבית ושחרית ומנחח מתפלל שבע ואומר

 מעין חמאורע בעבודת גואם לא אמר מחזירין
 אותו רבי אליעזר אומר בהודאח יובמוםפין
 מתחיל בשל שבת ומסיים בשל שבת
 ואומר קדושת היום באמצע רשב״ג ורבי
 ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא אומרים
 כל מקום שחוזקק לשבע מתחיל בשל שבת
 ומסיים בשל שבת ואומר קדושת היום
 באמצע אמר רב הונא אין הלכה כאותו
 הזוג אמר רב חייא בר אשי אמר רב מניח
 אדם עירובי תחומין מיום טוב לחברו ומתנה
 אמר רבא היהמניח אדם עירובי תבשילין מיום
 טוב לחבירו ומתנה מאן דאמר עירובי תחומין
 כל שכן עירובי תבשילין ומאן דאמר עירובי
 תבשילין יאבל עירובי תחומין לא מאי טעמא
 דלמקני שביתה בשבתא לא תנו רבנן
 י<זאין אופין מיום טוב לחבית באמת אמרו
 ממלאה אשה כל הקדרה בשר אע״פ שאינה
 צריכח אלא לחתיכח אחת חממלא נחתום
 חבית של מים אע״פ שאינו צריך אלא לקיתון
 אחד אבל לאפות אינו אופר. אלא מד. שצריך
 לו ר׳ שמעון בן אלעזר אומר 8״ממלאה אשח
 כל התנור פת מפני שהפת נאפת יפח בזמן
 שהתנור מלא אמר רבא טהלכה כרבי שמעון
 בן אלעזר איבעיא להו מי שלא הניח עירובי
 תבשילין חוא נאסר וקמחו נאםר או דלמא
 חוא נאסר ואין קמחו נאסר למאי נפקא מינה
 לאקנויי קמחו לאחרים אי אמרת הוא נאסר
 וקמחו נאסר צריך לאקנויי קמחו לאחרים ואי
 אמרת חוא נאםר ואין קמחו נאסר לא צריך
 לאקנויי קמחו לאחרים מאי תא שמע ימי
 שלא חניח עירובי תבשילין הרי זה לא יאפה
 ולא יבשל ולא יטמין לא לו ולא לאחרים ולא
 אחרים אופין ומבשלין לו כיצד הוא עושח
 מקנה קמחו לאחרים ואופין לו ומבשלין לו
 ש״מ חוא נאסר וקמחו נאסר ש״מ איבעיא
עבר ואפה מאי ת״ש מי שלא חניח  להו כ
 עירובי תבשילין כיצד הוא עושה מקנה
 קמחו לאחרים ואחרים אופק לו ומבשלין לו

 ואי

 לנו ה׳ אלהינו את יום המנוחה הזה
 ואח יום חג פלוני הזה: תני תנא
 קמיה דרבינא. במילתיה דרבי
 מקדש ישראל והשבת והזמנים: אמו
 שבת ישראל מקדשי ליה. שקדמת
 קדושת ישראל לשל שבת. בשלמא
 זמנים צריך להקדים קדושת ישראל
 לקדושתן שעל ידי קדושת ישראל
 נתקדשו הס ואילו לא נחקדשו ישראל
 לא היו קובעים חדשים וקוראין
 מועדים בבית דין: אלא שבס מקדשא
 וקיימא. מששת ימי בראשית ואינה
 תלרה בקביעוח דראש חדש: מתפלל
 שבמ. כשאר שבתות ט היכי דבחול
 אין לו למועד ברכה קבועה בשלש
 פפלות הללו אף בשבת אין צריך
 לקבוע לו ברכה לבית שמאי ולא
 לכללו לבית הלל: ממין המאורמ.
 ראש חדש או מועד: במבודה.
 כגון יעלה ויבא בברכת עבודה:
 בהודאה. כמו שאומר על הנסים
 בחנוכה וסודם: כל מקום שזקוק
 לשבע. ואפי׳ ערבית ושחרית
 ומנחה: אין הלכה כאותו הזוג גרסינן.
 אלא כתנא קמא דאמר ערביח
 שחריח ומנחה מתפלל שבע ואומר
 מעין המאורע בעבודה. מיהו לאו
 הלכתא כוופיה בהא דקאמר ובמוספין
 מחמיל כו׳ אלא בהא הלכתא כרבי
 דאמר אף חותם בה מקדש השבת
 ישראל והזמנים או ראשי חדשים
 בראש חדש: מיום עוב לחבירו.
 אם נזכר ביו״ט ראשון וחלו שני
 ימים טובים חמישי וערב שבת ומתנה
 אם היום חול ומחר קדש עירובי עירוב
 ואס חלוף איני צריך לערב לתבשילין
 ובחחומין יאמר אס היום >א) קדש אין
 בדברי כלום ולמחר יאמר כמו כן בשל
 חחומין ובאותה הפת עצמה דממה
 נפשך הר עירוב אבל בשל חבשילין
 אין צדך לשנות ולחזור אפ תנאו
 למחר: דלמקני שביתה בשבסא.
 לאו דוקא שבחא נקט אלא יו״ט קד
 שבתא. לא התירו לו לקנוח שביתה
 ביום טוב ואפי׳ מספק ואם התירו
 בעירובי תבשילין התם משוס כבוד
 שבת התירו: אין אופין. פת:
 ממלאה אשה כוי. דבתד טרחא סגי
 וכן בנחתום לגבי מלוי: אבל לאפות.
 כל ככר וככר צריכה״) אפיה ורדיה
 לעצמה: בזמן שהתנור מלא. שחנוריהס
 קטנים היו ומדביקין פת בדפנות
 ומתוך שהוא מלא מתמעט חללו ואין
 מקום לחמימותו להתפשט והפפ נאפת
 יפה: הוא נאסר. לאפוח: וקמחו
 נאסר. שלא יהו אחרים אופין קמחו
 בעודו שלוט): לאקנויי קמחו. אס צריך
 לחח במחנה אח קמחו שיהו אחרים
 מותדם לאפותו ולתת לו: גשלמא
 לא גרס: ולא יטמין. כדרך שמטמינין
 תבשיל שבת: מבר ואפה
 מאי. מהו שיאכל בשבת:

 ואי

 או ע״פ הגה״ה נל״ו: ״אלא הוא שנאשר לא אפי ליה אנל כל כמה ללא מקני כו״׳



 מסורת הש״ם

) ןצ״ל  א) ןלקמן כב.ן, נ
 מ״ש], >) תרומות פ״ב ומ״ג
 ע״ש] גינוין ;ד. ןועי׳
 תוספות גיטין נז. ל״ה
 המעשר וכו׳ הניחו בתימה
 לפריך ברישא מההיא
 דהמעשר והיא שנדה שס
 בסוף], ד) תרומוח פ״ב מ״ג
 גיטי! נר., ה) נ״ק עא. חולין
 טו. גיסי! ננ: חרומוח פ״ב
 מ״ג עיין שם [שבת לח.ן
 כחובות לד., ו) ןתוססת׳
 פ״נ!, 0 !עי׳ סרש״י
 לעירוניןה.ד״הוהאמרר״נ
 נקטינןן, ח) !עיין תוספו׳
 לקמן יח: ד״ה ושר(],
 ט) [ססחיס סט. ר״ה כט:
 סוכה מב: מגילה ל:ן,
 י) [ע״אן, נ) ולעיל יא:ן,
 ל) [לקמן לו:], «) [לקמןן,
 נ) [לקמן יה:ן, ס) [לקמן
 יט.],ט)[לעיל יא:], פ)!וכן
 הוא בתוספתא פ״ב], צ)!דף
 טו:],ק)[יע״עתיסםית ע׳יז

 לז: ד״ה והשלקות],

 הגהות הב״ח
 (א) נפי אכלו עד שלא אפה
 עד שלא בשל עד שלא
 הטמין: (ב) רש״־ דייה שלא
 יערים וכו׳ לצירך יו׳׳ט
 לא יערים לומר עוד וכי׳
 אס ירבה בשביל שבת:
 (ג) תום׳ דייה אמר רבא וכו׳
 על עירוב תבשיל להא קיי״ל
 כצ״ל ותיבת אחל נמחק:

 גליון הש׳׳ס
 רש״י ד״ה ואם הערים.
 ואי משום טרחא. משמע
 רליכא שום איסור רק
 טרחא וקשה לי הא אף
 שאין עיבוד באוכלי! מ״מ
 מדרבנן אסור כדאיחא
 נסיגיא לשבח וכדהיכיח
 הר״ן פ״ק לחולין נסוגיא

 להשוחט נשבח:

 לעזי רשי׳י
 מינצ״ד [מינציי״רן.

 לפרוס. פורי״ש
 [פוריל״שן. כרשים (ירק

 מאכל).

 יז: יום טוב פרק שני ביצה
 ואי איהא. דעכר ואפה מותר מכדי תנא אתקנתא קא מהדר נתני
 נמי הך תקנתא בהדי הך דמקנה קמחו: הקגסא דהיתרא. העשרה
 בהיתר: שלא יערים. לאחר שבשל לצורך » לומר עוד אני צריך
 להזמין אורחים ויבשל תבשילין אחרים ויותירס לשבת אבל בקדרה
 אחת אם ירבה לשבת הא אמר דאפי׳
 לחול שרי כדלעיל׳) ממלאה אשה
 קדרה בשר ואע׳׳פ שאינה צריכה
 אלא לחחיכה אחת: ואם הערים
 אסור. לאכול דאחמור רבנן בהא
 מילתא שלא לעקור תורח עירוב. ולא
 דמי להערמה יידרב אדא בר אהבה
 דמלח גרמא גרמא דאין עבוד באוכלין
 s ואי משוס טרחא הא עדיפא דלמא

 חס שלא יסריח הבשר וממנע ולא
 שחיט וקס״ד דהוא הדין לעבר ואפה:
 שאני הערמה כוי. לעולם עבר ואפה
 מופר והערמה אינה ראיה לכאן
 דשאני הערמה ממדד דאיכא למימר
 אחמור בה רבנן בהערמה טפי ממדד
 דאלו מדד רשע הוא לעבור על
 דברי חכמים ואין אחרים למדים
 הימנו והוא עצמו משים אל לבו ושב
 הלכך לא מעקרא חורח עירוב אבל
 מערים סבור לעשות בהיחר הלכך
 לא ישיב אל לבו לחזור בו ואחרים
 למדין הימנו ומעקרא תורת עירוב
 הלכך קנסוהו רבנן: הא מני. דקתני
 אס הערים אסור: חנניה היא.
 דשמעינן ליה דמחמיר בעירובי
 תבשילין ואליבא דבית שמאי: במזיד
 לא יאכל. שעבר על השבות דאין
 מגביהין חרומוח ומעשרות ביו״טל)
 אלמא אחמור רבנן במילתייהו ואפי׳
 גבי עונג שבת: דאית ליה פירי
 אחריני. לשבת: המטביל כליו. במקוה
 שיש לו בחצרו ועבר אדרבנן דאמרי
 במתניתין״) מטבילין כלים מלפני
 השבת דנראה כמתקן: ישתמש בהן.
 בו ביוס: אפשר בשאלה. לשאול כלים
 מחברו ולהשתמש: איסזרא דשבת.
 בשול שבת מאבות מלאכות הוא
 ואיסור סקילה הוא הלכך קנסוה
 רבנן למזיד אבל עבר ואפה ביוס טוב
 לשבת איסורא דרבנן הוא דעבד:
 על מה נחלקו על דג וביצה שמליו
 שבית שמאי אומרים שגי תבשילין.
 צריך וזה כחבשיל אחד שמחובר בו
 ובטיל לגביה וב״ה אומרים דיו בחבשיל
 אחד כזה: ושוי! שאם פרפר בילה.
 מבושלת ונתן לתוכו דלחודיה קאי
 שהן שני תבשילין: שרסק. מינצ״ר
 בלע״ז: קפלוטות. כרתי פורי״ש
 בלע׳׳ז: כתנא דידן. דמתני׳ דקתני
 ב״ה שרו בתבשיל אחד: אם התחיל
 בטיסתו. לתקנה ולאפותה ע״י עירובו:
 מתני׳ מטבילין אה הכל. כל הצריך
 טבילה בין אדם בין כלים: מלפני השבה. דקי״ל בר׳׳ה (לף נח:) חייב
יקרא יא< ומוקים )  אדם לטהר את עצמו ברגל דכתיב ובנבלתם לא תגעו
 לה ברגל הלכך יטביל מערב שבת לאסור להטביל בשבת וביו״ט:
 וביה הלל אומרים כוי. והא דנקט שבת רבותא אשמועינן לב״ה

 מוסף רש״י
 המעשר פירותיו
 בשבת. איסור שנוח
 לרבנן היא כלחנן במשילין
 (לקמן לו. ן אלו הן משום
 שבומ של מצוה אין מגגיהין
 מרומוח ומעשרוח, למיחזי
 כמחקן וכן המטביל כליי,
 מטביל נמי איסירא לרבנן
 היא מפני שנראה כמחקן
: נד:!. המבשל  כלי !גיטי
 בשבת בשוגג יאכל.
 אפילו הוא עצמו ואפילו בו
 כיום וב״ק עא. וחולין טו

 וכעי״! נימי! ננ ׳ ואי! צריך
 להמתין ער הערב בכרי
 שיעשו, להא לאמריגן
 בעלמא לערב בכד שיעשו
 ליח ליה לר׳ מאיר אלא
 היכא לענל ישראל איסירא
 יבמזיל, לאיכא חייבא, ללא
 גמטייה הגאה מאיסירא,
ו טו.:.. לי  אבל בשוגג לא :חו
 במזיד לא יאכל. נו
 ביוס עד שתחשך, ובכד
 שיעשו, והוא הדן לאחדם
 נמ־ דאסור למיכליה בו
 כיוס, דטעמא משוס ללא
 נמטייה הנאה מאיסורא הוא יכי שהי לאורמא בכלי שיעשי לא מטי ליה הנאה מיניה, ואיילי לחני דשא בדדיה, לאשמעיגן
״ז ב״ק עא.) או: לא יאכל הוא לעולם אגל אחדס ישראלים אוכלים וכתובות  רבותא להמירא, תני נמי סיפא בדליה (עוס. וכעי

 לד וכעי״ז חולי! קמו.).

 ואי איתא ליתני עבר ואפה מותר אמר רב
 אדא בר מתנה תנא תקנתא דהיתרא קתני
 תקנתא דאםורא לא קתני ת״ש מי שהניח
 עירובי תבשילין הרי זה אופה ומבשל ומטמין
 אואם רצה לאכול את עירובו הרשות בידו

 אכלו עד שלא אפה עד יא) שלא הטמין הרי
 זה לא יאפה ולא יבשל ולא יטמין לא לו ולא
 לאחרים ולא אחרים אופין ומבשלין לו אבל
 מבשל הוא ליו״ט ואם הותיר הותיר לשבת
ואם הערים אםור אמר  ובלבד שלא יערים נ
 רב אשי הערמה קא אמרת שאני הערמה
 דאחמירו בה רבנן טפי ממזיד רב נחמן בר
 יצחק אמר הא מני חנניה היא ואליבא דבית
 שמאי דתניא א< חנניה אומר בית שמאי
 אומרים אין אופק אלא אם כן ערב בפת ואין
 מבשלין אא״כ ערב בתבשיל ואין טומנין אלא
 אם כן היו חמין טמונין מערב יום טוב ובית
 חלל אומרים מערב בתבשיל אחד ועושה
 בו כל צרכו נ<(תנן) ג<גהמעשר פירותיו בשבת
 בשוגג יאכל במזיד לא יאכל לא צריכא
 דאית ליה פירי אחריני ת״ש יייהמטביל כליו
 בשבת בשוגג ישתמש בהן במזיד לא ישתמש
 בהן לא צריכא דאית ליה מאני אחריני א״נ
ההמבשל בשבת (  אפשר בשאלה ת״ש ה
 בשוגג יאכל במזיד לא יאכל אסורא דשבת
 שאני: בית שמאי אומרים שני תבשילין:
 מתניתין דלא כי האי תנא דתניא ייאמר רבי
 שמעון בן אלעזר מודים בית שמאי ובית
 הלל על שני תבשילין שצריך על מה
 נחלקו על דג וביצה שעליו שב״ש אומרים
 שני תבשילין ובית חלל אומרים תבשיל אחד
 ושוין שאם פרפר ביצח ונתן לתוך חדג או
 שרסק קפלוטות ונתן לתוך הדג שהן שני
 תבשילין אמר רבא הלכתא כתנא דידן
 ואליבא דב״ה: אכלו או שאבד הרי זה לא
 יבשל עליו וכו׳: אמר אביי ׳< י נקטינן תתחיל
 בעיסתו ונאכל עירובו גומר: מתני׳ חל
 להיות אחר השבת בית שמאי אומרים
 מטבילין את הכל מלפני השבת וב״ה אומרים
 יכלים מלפני השבת ״ואדם בשבת ושוין
 מ< שמשקין את המים בכלי אבן לטהרן אבד

 לא מטבילין טומטבילין מגב לגב ומהבורה
 לחבורה: גמ׳ דכולי עלמא מיהת כלי
 בשבת לא מאי טעמא אמר רבח טיגזרח

 שמא

 ובלבד שלא יערים. פרש״י בשמי קדרות שיאמר אני צריך
 להזמין אורחים או יבאו לי אורחים אבל בקדרה אחת
 מותר להערים ולהרבוח דהא חזינן לעיל דאפי׳ מיום טוב לחברו
 שד בכך ואס תאמר מאי שנא מההיא דרב אדאע) דמעריס ומלח

 גרמא גרמא וי״ל דשאני התם דהר
 עבוד אוכלין בעלמא ומשום שמחת
 יום טוב החירו דאי לאו הט חייש
 שמא יסדח הבשר וממנע ולא שחיט
 אבל הכא מייד בבשול דחמור וגם
 היה יכול לעשות תקנה על ידי עירובי

 תבשילין מבעוד יום:
 ן$ל מה נחלקו על ת וביצה שעליו
 שב״ש אומרים שני תבשילין.
 ודג וביצה שעליו אינו חשוב אלא
 תבשיל אחד וב״ה אומרים תבשיל
 אחד כלומר תבשיל אחד ט האי גוונא
 כגון דג וביצה שעליו חשוב שני
 חבשילין וקשה דלישנא לא משמע הכי
 לכך נראה לי דגרס אפכא «)ב״ש
 אומדם חבשיל אחד פירוש דג וביצה
 שעליו אינו חשוב אלא מבשיל אחד
 וצדך עוד חבשיל אחר ובית הלל
 אומרים שני פבשילין פירוש דג וביצה

 שעליו חשוב שני תבשילין:
 אמר רבא הלכתא כתנא ריק
 ואליבא דב״ה. פירש רש״י
 ואליבא דבית הלל לקאמר תבשיל
 אחד ואר״ת דלאפיה צריך לערב גם
 בפח ואינו יכול לאפוח על ערוב
 תבשיל » אחד דהא קיימא לן כרבי
 אליעזר דאמר אין אופין אלא על
 האפר ואין מבשלין אלא על המבושל
 מדקא מייתי ספמא דגמ׳ כוותיה
 לעיל ל) בדש פרקין דקאמר ותנא
 מייתי לה מהכא והא דקאמד ב״ה
 לעיל מניח אדס ערוב תבשיל אחד
 ועושה בו כל צרכו קאי אמאי דקאמר
 בית שמאי אין טומנין את החמין
 אלא אם כן היו לו חמין טמונין מבעוד
 יום וכו׳ וסגרי דאפי׳ בשלשה תבשילין
 צריך שיהא לכל אחד ואחד כנגדו
 ועל זה קא מייד ב״ה ואמד דעל
 תבשיל אחד עושה בו כל צרכו כלומר
 כל מיני חבשילין כגון חמין וטוצא בו
 והא דקאמר אביי לא שנו אלא מבשיל
 אחד אבל פמ לא היינו דווקא היכא
 דאינו רוצה לאפומ אבל אם היה
 רוצה לאפומ היה צדך פפ ולא
 נהירא להר״ר יצחק חדא דמכל הני
 משמע דלא צריך אלא מבשיל אחד
 לכל דבר בין לאפות בין לבשל ומה
 שמביא הש״ס לעיל דר׳ אליעזר לאו
 משום דהלכתא מתיה אלא אסמכתא
 בעלמא מייתי על עירובי תבשילין
 אלא אדרבה קיימא לן כרבי יהושע
 לגבי דרבי אליעזר משום דרבי אליעזר

 שמופי הוא ורבי יהושע פליג עליה בירושלמי ואמר אוסין ומבשלין
 על המבושל ומ״מ אור״י לא מלאני לבי לעבור על דבד דודי

 וצריך שני תבשילין פת ותבשיל וכן עמא דברי!):

 שמא

 עין משפט
 נר מצוה

י א מיי׳ פ״ו מהל׳ יו״ט  כ
 הל׳ ה טוש״ע א״ח סי׳

 מקס סעיף טו:
ה ב מיי׳ שס הלכה י  כ
 [ופ״א שם הל׳ יא]
 סמג לאדן עה טוש״ע
 או״ח סימן חקכז סעיף

 כל:
ט ג מיי׳ סכ״ג מהל׳  ב
 שנת הלכה טו
 טוש״ע או״ח סימן שלט

 סעיף ל:
 ל ד מיי׳ שס הלכה ח סמג

 לארן סה:
א ה מיי׳ שם פ״ו הלכה  ל
 כג טוש׳׳ע או׳׳ח סי׳

 שיח סעיף א:
ב ו מיי׳ פ״ו מהלכות  ל
 ייס טוב הלכה ה
 טוש״ע א״ח סימן תקמ

 סעיף יו:
 לג ז מיי׳ פכ׳׳ג מהל׳
 שנח הלכה ח סמג

 לאדן סה פה:
 לה ה מיי׳ וסמג שם
 טוש״ע אדח סימן
 שט סעיף ח [וסי׳ חקיא

 סעי׳ ג]:
 לה ט מיי׳ סייד מהל׳

 יו״ט הלכה יז:

 דאפי׳ בשבת שרו באדם ובגמרא מפרש מאי טעמא דכליס אסודס: ושוין שמשיקין את המים. מי שיש לו מיס יפין לשתות
 ונטמאו ממלא מהן כלי אבן ונותנס במקוה מים מלוחים עד שמשיק מיס למיס ונמצאו אלו זרועים ומחוברים למי המקוה ובטלי
 אגבייהו וטהרו. ואין עוד טהרה במקוה לכל אוכל ומשקה אלא למיס ולא בתורת טבילה אלא בתורת זריעה כדאמרינן בפסחים
לי p טמא הצריך טבילה להשיקן בו כדי כ  בפרק כל שעה (לף לל:<: אבל לא מטבילין. בגמלא״ מפרש שאין נותנין ארח־ן ב
 להעלות טבילה לכלי אגב השקת המים: ומטבילין מגב לגג. ביום טוב: ומחבורה לחבורה. בגמרא« מפרש לה: גמ׳

 העבירנו

 רבעו חננאל
ש מי שהגיח עירובי ״  ת
 תבשילין הרי זה אופח
 ומבשל ומטמין, ואם רצה
 לאכול עירובו הרשות
 בידו. אכלו עד שלא אפה
 ועד שלא כישל ועד שלא
 הטמין, הרי זה לא יאפה
 ולא יבשל ולא יטמין ולא
 אחרים אופין ומבשלין
 לו, אבל מבשל ליו״ט
 ואם הותיר הותיר לשבת,
 ובלבד שלא יערים, ואם
 הערים אסור. ודחה רב
 אשי ואמר אחמרו רבנן
 במערים טפי מבמויד.
ר יצחק אמד ב נחמן ב  ר
א י ה ה י נ נ ח ׳ ל י נ ת א מ  ה

. (דתנן) ש ׳ ׳ ב א ד ב י ל  א
 [דתניא] אין אופין אא״כ
 עירב בפת, ואין מבשלין
 אא״כ עירב כתבשיל כוי.
 וב״ה אומרים מניח אדם
 עירובי תבשילין ועושה
 בו כל צרכו, כלומר
 אופה ומבשל ומטמין את
ן למפשטא נ י ת א  החמין. ו
 לבעיין מן המעשר כשבת
 במזיד לא יאכל, כלומר
 הנה זה עבר ועישר,
 וקתני לא יאכל, ש״מ
 עבר ואפה נמי לא
 יאכל. ודחינן התם לענין
 שבת משום דאפשר ליח
 להתענג בפירי אתריני.
ן בענין המטביל כליו כ  ו
 במזיד בשבת לא ישתמש
 בחן. ודחינן שאני התם
 דאית ליה כלי אחריני.
 [א״נ] אפשר לו לשאל
ן כ  כלים ולהשתמש בהן. ו
 המבשל בשבת במזיד לא
 יאכל, הנה קנסינן ליה
ם עבר ובישל. ודחינן  א
 איסורא דשבת שאני.
ם י ר מ ו י א א מ  פתני' בית ש
ל ל ת ה י ב , ו ן י ל י ש ב י ת נ  ש

ל אחד י ש ב ם ת י ר מ ו  א

ם ב״ש בדג וכיצה י ד ו פ  ו
 שעליו שהן שני תבשילין.
 אכלו או שאבה כוי. מתני׳
 דלא כי האי תנא, דתניא
 אר״ש לא נחלקו בית
 שמאי ובית הלל על שני
 חבשילין שצריך כוי. אמר
 רבא הילכחא כחנא רידן
 ואליבא דביח הלל דאמרי

. אמר אביי נקטינן ת ב ש ו ל י ל ך ע מ ו א ס ו ה ל ש ר חימנו כ י י ו בתחילח, ש י ל ל ע ש ב א י ר ל ב א ו ש ו א ל כ  תבשיל אחד. א
 התחיל בעיסתו ונאכל עירובו או שאבד הרי זה גומר. [מתני׳] חל יום טוב להיות אחר חשבת מטבילין
 כלים מלפני חשבת ואדם בשבת. כלים דלאו בני סחיטה נינהו, בשבת מאי טעמא דלא מטבילינן להו.



 עין משפט
 נר מצוה

ו א מיי׳ סייר מהל׳ י״ט  ל
 הל׳ יח ןשו״ע א״ס סי׳

 שכג סעי׳ ז נהג״הן:
 לז ב מיי׳ שס הל׳ יו:
 לח ג ד מיי׳ שס הל׳ יח
 [ופ״א מהל׳ מקואות
 הל׳ ז טוש״ע י״ל סי׳ קלח

 סעי׳ מי]:
 למ ה מיי׳ ס׳׳ל מהל׳ יו׳׳ט

 הל׳ יז:

 יום טוב פרס שני ביצה ־ח.
 שמא יעבירנו ארבע אמות ברשות הרבים. תימה אמאי לא קאמר
 שמא יוציאנו מרשות היחיד לרשות הרבים ר״ל שיש היכרא

 בפתח ובגפופי החצר״):
 גזרה י״ט אטו שבת. ולא הר גזרה לגזרה די״ט ושבת אחת
 היא: נגזור השקה אטו הטבלה.
 וקשה לפרוך נגזור משוס שמא
 יעבירנו ארבע אמות ברשות הרבים
 להשיקן וי״ל דגבי הטבלת כלי צריך
 למגזר שמא יעבירנו לפי שלהוט
 להטבילו אבל בהשקת מיס אין להוט
 כל כך להשיקן דאפשר במים אחרים
 וכן בסמוך בולד הטומאה לא פדך
 נגזור שמא יעבירנו לסי שאינו להוט
 כל כך להטבילו כיון דליכא אלא

 טומאה דרבנן:
 מדליץ בדלי טמא והוא טהור.
 מאליו תימה לבמתניתין
 אמר אין מטבילין כלי על גבי מימיו
 לטהרו וי״ל דהתס מייד שהוא מלא
 מיס רש בו הוכחה דלאטבולי קבעי
 ואסור להטביל כלי דמחזי כמחקן
 אבל הכא אין הכל יודעין שהדלי
 טמא וא״כ הרואה יהא סבור דלשאוב

 הוא צריך:
 כלי שנטמא באב הטומאה אין
 מטכילין אותו בולד הטומאה
 מטבילין אותו וכוי. פירש רש״י דמייד
 שנטמא מערב י״ט דאי בי״ט אפילו
 באב הטומאה מטבילין אומו והא
 דאמרינן לעיל מערב י״ט אין
 מטבילין אותו בי״ט מייד שנטמא
 באב הטומאה וטעמא דאב הטומאה
 אין מטבילין אומו משוס דטומאה
 דאורייתא היא דנראה כממקן אבל
 בטומאה שנטמא במשקין אינו טמא
 כי אס מדרבנן ולא מחזי כמתקן ועוד
 פירש פירוש אחר למיידי שנטמא בי״ט
 עצמו ובאב הטומאה ומ״מ אין
 מטבילין אותו בי״ט הואיל וצדך
 הערב שמש ואין מטבילין לצורך חול
 אבל בולד הטומאה אינו צריך הערב
 שמש ומטבילין אוחו בי״ט והא
 דאמרינן נטמא ביום טוב מטבילין
 אותו בי״ט מייד שנטמא בולד
 הטומאה ולא נהירא ליה לרש״י
 דאבתי מ״מ הד ראר להשתמש בו
 חולין שאינו צדך הערב שמש אלא
 פרומה והר״י פי׳ דניחא לפי המסקנא
 דאייד בתרומה דשם צריך הערב
 שמש ואינו נראה להר״ר יצחק דאטו
 פסיקא ליה דכהניס ליח להו חולין
 ומיהו קשה היאך הוא מוחר להטביל כלי שנטמא בולד הטומאה דאס
 רוצה להשתמש בחולין ובמעשר א״צ טבילה ואי משום תרומה הא
 בעי הערב שמש וא״כ לצורך חול הוא מטביל רש לומר דלפירוש
 אחר שפירש רש״י ניחא דבטבילה דרבנן כמו זו לא בעיא הערב
 שמש ג0כדחנן במסכח פרה >פי׳׳א משנה ה) כל הטעון ביאת מיס

 מדברי חכמים לאחר ביאתו מותר בכולן:
 היכי משכהת לה בכהנים. וא״ת בישראל נמי משכחח לה דכל
 הפוסל תרומה מטמא משקין להיות תחלה ר״ל דמיירי בכלי

 שאינו ראר להשתמש בתוכו מיס כגון בלי מנוקב:
 מערמת וטובלת בבגדיה. תימה היינו שרייה ושרייה אסורה מפני
 שהוא מכבס ומלבן דאמד׳ שדיתו זו היא כבוסו ר״ל
 דהואיל דהר דרך טינוף שרי ותדע דהאיך אנו מנגבים ידנו במפה
 בשבת הא הר שדיה ואסור מפני שהוא מכבס ומלבן אלא כיון דהר
 דרך טינוף שרי הכא נמי נימא הטי): גזרה שמא ישהא. פי׳ עד

(  רבינו חננאל (המשך
 בהו, וטומאתם מלתא
 הלא שכיחא היא, ומלתא
 דלא שכיחא לא גזרו
 בה רבנן. ולמה בכלי
 אבן, משום הלא מקבלי
 טומאה, כדקיי׳׳ל כלי
 גללים כלי אבנים כלי
 אהמה לא מקבלי טומאה,
 ופירשנוה בתחילת יומא.
 ומותבינן עליה מדלין
 בדלי טמא. !כמו] וגם
 דלה [דלה] לנו. כלומר
 ממלאין בו מים מן הבור
 והוא טהור מאליו, כלומר
 אמאי לא גזרינן דלמא
 אתי לאטבולינהו. ודחיגן
 מתוך שלא הותרה לו
 אלא ע״י מילוי, זכור
 הוא שאסור להטבילו ולא
 אחי לאטבוליה. וכן כלי
 שנטמא ביו״ט מטבילין
 אוחו כיו״ט, ולא גורמן
 דלמא אתי לאטבולי כלי
 שנטמא מעיו״ט, מאי
 טעמא ביו׳׳ט מזהר זהירי
 אינשי בכלים שלחן,
 וטומאה הכלים ביו׳׳ט
 מלתא דלא שכיחא היא
 דהא זהירי בה, וכל מלתא
 דלא שכיחא לא גזרו
 בה רבנן. ומותביגן עליח
 כלי שנטמא באב חטומאה
 כוי. ושנינן וולד הטומאה
 לא משכחת לה רצריך
 טבילה לטהוריח שלא
 יטמא אלא גבי כהנים
 דאכלי תרומה, ושני
 עושה שלישי, והן זריזין
 ולא אתי לאטבולי כלים
 שנטמאו באב הטומאה,
 אבל וולה הטומאה אינו
 מטמא, דאין שני עושה
 שלישי בחולין, ואי
 משחמשי בכלי שנגע
 בוולד חטומאח א) שרי
 ליה דהא לא מטמא,
 כדקי׳׳ל אין שני עושה
 שלישי בהולין. וכן נדה
 שאין לה בגדים ללבוש,
 מערמח ביו״ט וטובלה
 בבגדיה, ונמצאו בגדיח
 מיטהרין עמה. משנינן בה
 מתוך שלא חיתרחה לה
י  להטביל כליח אלא ע״
 מלבוש זכורה היא, ולא
 אתיא לאטבולי בגדיה
 כפני עצמן. ורב יוסף
 אמר, מתני׳ גזירה משום
 סהיטה כוי, ופשוטה היא.
 רב ביבי אמר גזירה שמא
 ישהא. פירוש כל כלים
 שנטמאו לו יאמר הגה
 ביו״ט שאין אני עושה
 מלאכה נטבילם, עכשיו
 טרוה אני במלאכתי,
 ונמצא משהא אותם
 ביו״ט. תניא כוותיה דרב
 ביבי כוי. רבא אמר מפני
 שנראה כמתקן כלי. פירוש
 אתמול לא היה יכול
 להשתמש בו, עכשיו
 ביו״ט משתמש בו, נמצא
 כאילו חיום תיקנו.
 ואקשינן אי הכי אדם נמי
 נראה כמתקן עצמו,
 שאתמול היה טמא ועכשו
 נטהר וניתקן. ושגינן אדם
 נראה כמיקר, פירוש כיורד במים להצטנן בהן ולא להיתקן כוי.

 שמא יטלנו בידו ויעבירנו ארבע אמות ברשות
 הרבים א״ל אביי יש לו בור בחצירו מאי איכא
 למימר א״ל גזירה בור בחצרו אטו בור
 ברשות הרבים התינח שבת ביו״ט מאי איכא
 למימר גזרו יו״ט אטו שבת ומי גזרינן והא תנן
 ושוין שמשקין את המים בכלי אבן לטהרן
 אבל לא מטבילין ואי איתא נגזור השקה
 אטו הטבלה ותםברא אי אית ליה מים יפים
 הני למה לי למעבד להו השקה אלא דלית
 ליה וכיון דלית ליה מזהר זהיר בהו איתיביה
 אמדלין בדלי טמא והוא טהור ואי איתא

 נגזור דלמא אתי לאטבוליה בעיניה שאני
 התם מתוך שלא תותרה לו אלא ע״י דליו
 זכור הוא איתיביה בכלי שנטמא מעיו״ט אין
 מטבילין אותו ביו״ט ביו״ט מטבילין אותו ביום
 טוב ואם איתא נגזור דיום טוב אטו דערב יום
 טוב טומאה ביום טוב מלתא דלא שכיהא
 היא א*ומלתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנן
 איתיביה 3•כלי שנטמא באב הטומאה אין
בולד הטומאה  מטבילין אותו ביום טוב ג
 מטבילי{ אותו ביום טוב ואם איתא נגזור הא
 אטו חא ולד חטומאח חיכי משכחת לה גבי
 כהנים ג<כהנים זריזין הם ת״ש דאמר רב חייא
 בר אשי אמר רב ינדה שאין לה בגדים
 מערמת וטובלת בבגדיה ואם איתא נגזור
 דלמא אתי לאטבולי בעינייהו שאני התם
 מתוך שלא הותרה לה אלא על ידי מלבוש
 זכורה היא רב יוסף אמר גזרה משום םחיטה
 אמר ליה אביי תינח כלים דבני סחיטה נינהו
 כלים דלאו בני סחיטה נינהו מאי איכא למימר
 א״ל גזרה חני אטו חני איתיביח כל חני
 תיובתא ושני ליה כדשנינן רב ביבי אמר
 הגזרה שמא ישהא תניא כוותיה דרב ביבי

 כלי שנטמא מערב יום טוב אין מטבילין
 אותו ביום טוב גזרה שמא ישהא רבא
 אמר מפני שנראה כמתקן כלי אי הכי
 אדם נמי י׳אדם 8נראה כמיקר הא תינה
 מים יפים מים רעים מאי איכא למימר אמר
 רב נחמן בר יצחק פעמים שאדם בא

 בשרב

 וימבירנו ארבמ אמוס ברשות הרבים. ממקומו עד המקוה: ומי
 גזרינן. ומי אחמור רבנן כולי האי בהך תקנתא דטבילת כליס
 למגזר התירא אטו איסורא וגזרה לגזרה: והסברא. דהא קושיא
 היא: מזהר זהיר בהו. שלא יטמאו וכיון דזהיר בהו הרא להו

 טומאחן מלחא דלא שכיחא ולא גזרו
 בה רבנן: מדלין. מיס: בדלי טמא
 והוא טהור. מאליו. והא לא דמי
 למטביל כלי ע״ג מימיו דמחני׳ דאסור
 דהחס כל עצמו לא בא אלא לטהר
 בין מיס בין כלי הלכך מוכחא מילתא
 דטבילה וטעמא דטבילה אסורה משום
 דנראה כממקן כלי והאי מחזי אבל
 הכא אין הכל יודעים שהדלי טמא
 והרואה אומר לשאוב מיס הללו היה
 צדך: נגזור דלמא אהי לאנובוליה
 בעיניה. בלא שאיבמ מיס: ממוך
 שלא הוהרה לו. טבילה זו אלא ע״י
 דליו בשאיבמו שאין כן דרך שאר
 טבילות: זכור הוא. שהטבילה
 אסורה בי״ט: כלי שנטמא מערב
 י״ט. ובאב הטומאה כדלקמן:
 אין מטבילין אוהו בי׳׳ט. הואיל והיה
 לו להטבילו מבעוד יום: בי״ט
 מטבילין אותו גי״ט. רשתמש בו
 היום חולין שאין צדטן הערב שמש:
 דלא שכיחא. שהד הכל מטהרין
 ברגל וכל שכן שזהידן מלהטמא:
 כלי שנטמא באב הטומאה. מערב
 י״ט כדלעיל: אין מטבילין אוהו
 בי״ט. דטון דטמא מן התורה הוה
 ליה כמתקן: בולד הטומאה. אין
 כאן תקון דמדאורייתא טהור מעליא
 הוא שאין כלי טמא אלא באב
 הטומאה כדתניא מבהכל שוחטין >דף
 כה.) אוכל ומשקה מטמאין מאויר
 כלי חרס ואין כל הכלים מטמאין
 מאויר כלי חרס משוס דהוה ליה ולד
 הטומאה שמה שבתוכו אין מיטמא
 מחמת השרץ אלא מחמת ארר כלי.
 יש מפרשים כלי שנטמא באב
 הטומאה אפילו נטמא בי״ט אין
 מטבילין אותו בי״ט וטעמא משום
 דבעי הערב שמש דטומאה דאודיתא
 צדכה הערב שמש הלכך הואיל ואינו
 ראר היום לתשמיש לא יטבילנו וקשיא
 לי הרי ראר להשתמש בו חולין שאין
 הערב שמש אלא לתרומה וקדשים
 כדתנן טבל ועלה אובל במעשר העדב
 שמשו אוכלי) בקדשים (נגעים פרק יל
: ולד הטומאה היכי משכחה ( ( י ג  מ״

 לה. מי הוא הצדך להטבילו אינו אלא
 כהן דהא ולד הטומאה ראשון וכלי שנטמא בו שני ומותר לחולין שאין
 שני עושה שלישי בחולין וא״צ להטבילו אלא לתרומה: זריזין הן.
 ולא אתו למשרי דאב הטומאה. אי נמי זריזין מלבא טומאה לכליהן
 והויא מלתא דלא שכיחא: שאין לה בגדים. טהורים להחליף וללבוש
 אחר טבילחה והיום י״ט ואינה יכולה להטביל אח אלו שעליה:
 מערמה וטובלת. כשהיא לבושה וסלקא לה טבילה אף לכלים ולא
 מוכחא מלתא שהיא מתקנח דלטבילח עצמה נכנסה ואדם מומר
 לטבול כב״ה דנראה כמיקר כדלקמן: רב יוםןז אמר. טעמא דמתני׳
 דטבילת כלים בשבת ר״ט אסירא משום סחיטת בגדים שאף הן בכלל
 כלים: שמא ישהא. אי שרית ליה לאטבולינהו בי״ט משהי להו עד י״ט
 שהוא פנוי ואתי בהו בתוך כך לידי תקלה להשתמש בהן תרומה:
 רבא אמר. טעמא דמתני׳ מפני שנראה כמתקן כלי ודמיא לתקנת
 מלאכה וגזור עלה מדרבנן: תינח מים יפין. שדרך לרחוץ בהן:

 בשרב
 י״ט שהוא פנר רבא ליד תקלה להשתמש בהן תרומה אבל אדם אין משהא עצמו מלטבול ועוד לא שייך למיחש לידי תקלה כל כך:

 הדר

 מםורת הש״ם

 6) !עירובין סג: וש׳ינ],
 ב)!תוסס׳ ש״נ], ג) [שנת
 כ. וש׳׳נ], ד) 1שס גג:],
 ה)!שגת קלח:], ו) [אוכל
 בתרומה הגיא כפרתו אוכל],
 t) [עי׳ בר״ש גהג״ה],
 ח)[ ועי׳ תוס׳ ר׳׳ה כט:ל״ה
 שמא ובסוכה מג. ל׳׳ה
 מעבירנו ובמגילה ל: ד״ה
 ויעבירנה], V) [וע׳ חוס׳
 חגיגה ז׳ נא.], י) [וע׳ תוס׳
 שבת קיא. ל״ה האי ותו׳
 זבמיס צד. ד״ה מקגחהן,

 גליון הש״ם
 גס׳ נראה כטיקר. עיין
 יבמוח דף מ׳׳ו ע״נ חוס׳

 ד׳׳ה מקוני גברא:

 מוםף רש״י
 ויעבירנו ארבע אמות
 ברשות הרבים. הוא
 הדין דמצי למימר מוציא
 מרה׳׳י לרה״ר, אלא שברוב
 מקומוח ועניניס אמריגן יש
 לחוש להעברה ל״א ואין
 לחוש להוצאה, כגון אס
 היה מוגח נכרמלימ או
 נקרסף או בגיגה דאין כאן
 איסור הוצאה דאורייתא
 ויש כאן איסור העברה
 ברה״ר, או הגביהו על מגת
 ליטלו ולא להוציאו ינמלך
 להוציאו פטור משוס
 הוצאה, אס לא עמד לפוש
 נינתיס כדאמריגן במסכת
. כהנים ו  שבת !סוכה מג
 זריזין הם. שכולם היו בני
 חורה וחרדיס ונזכרים
 :שבת כ. < בקיאים הס בכל,
 דכתיב בהן (דנריס לג)
 יורו משפטיך ליעקב 1שם
: או: לכיו! מכנס : ד י  ק
 לעבודה בידוע שלמדוהו
. : . ג ן ק  הלכות קודש (ערובי
 אדם נראה כמיקר. ואין
 נראה כמתקן עצמו !שבת

 רבינו הננאל
 אמר רבה אפילו מי
 שיש לו בור בחצרו,
 גזרינן שלא יטבילן לכליו
 בחצרו, גזרח שמא יטלם
 בחצר אחרת מי שאין
 לו בור בחצרו [וןיעבירם
 כרה ״ר, וגורינן גמי יו״ט
 להטביל הכלים אטו שבה.
 ומתמהינן ומי גזרינן
 והתנן ושוין שמשיקין את
 חמים. פירוש משקעין
 כלי אבן זה שיש בחוכו
 מים מחוקים שנטמאו,
 משקעין אותן במקוה
 הכלי כולו, ובלבד שלא
 יצופו (מן) [מי] המקוה
 על הכלי, אלא יהיה
 משוקע במלאו בכלי אבן
 לטהר אותן המים. אנל
 לא מטבילין, שיצופו
 המים ויעלו למעלה מן
 הכלי, כדי שיהא הכלי
 ומימיו משוקעין במים,
 אלא הכלי כולו צריך
 להיות משוקע במים,
 ויהיו המים הטמאים
 שבתוך הכלי משיקין עם
 מי המקוה. ואי גזרינן
 נגזור השקה אטו הטבלה,
 ונאמר הרואה שמשיקן
 יטביל. ודחינן טומאת
 המים היפין בזמן שאין
 לו זולחם ממהר זהיר

 א) תרומה שרינן ליה לאנוגולי ניו״ט להא כוי כצ׳׳ל.



 מסורת הש״ם

 א) שנפ לף קיא. ע״ז דף מז.,
 ב) [שנת שסן, ג) שכת לף
 קיא. תענית לף ינ. [יומא
 פח.], ד) !תוספתא ס״נ
 וחוססחא שכח פי״) ן,
 ה) אנע״א רני אכע״א רבנן
 מחניחא רישא כיו״ט וסיפא
 נשכת אנ״א רננן וכולה
 מתניתין נשכת ואנ״א רני
 וכולה מתניתין כי״ט תייר
 וכר. כצ״ל וכן נרש״י.
 מהרש״ל, ו) נס״א: תיסריה,
 1) נס״א:נשעות, ח)!סיינן,
 ט)ןפי׳׳1],י)ןתעניתינ.ושס
 איתא ר״ח סגן הכהניס],
 כ)[וע״עתוס׳ גרה סח.ל״ה
 הא לאפשרן, ל) [לינור זה
 שייך אמשגה ללעיל יז:

 וצע״קו,

 מוסף רש״י
 לא יגמע בהן את
 החומץ. נשכת, לכל
 רפואה אסרו חכמיס
 לעשותה נשנת היכא לליכא
 שכגה, משיס שחיקת
 שממנין נמסכח שנח וע״ז
 כת.). אבל מטבל הוא
 כדרכו. מאכלו וסתו
 כחומץ :שבח קיא.!. לא
 יגמע ופולט. דמוכח
 ללרסואה היא :שם!. כאן
 קודם טבול. לפני אטלה
 מוחר, שדרכן היה לטנול
 כחומץ בכל יוס יהרואה
 אומר והו טינולו, ולאחר
 טיכול אסור, הכל יידעין
 שכבר סעד וטבל כל צרכו
 !שם;. נימא הואיל
 וקודם טבול שרי סו׳.
 דאין לך שאסור למקצח
 השבח ומוחר למקצתו
. הדר ביה רבא ;  שם
 מההיא. דקודס טיבול
 ומוקי מחניחין במגמע
 ופולט כאביי, וזי נאמרה
 חחילה והדר ביה •:שסו.
 דלמא מהא הדר ביה.
 וסבר לגיוס הכסוריס
 אסור לטבול ולא אמרינן
 הואיל יההיא איחמר
. כל הייבי  ברישא !שמו
 טבילות. נרה דוללח

 ה: יום טוב פרס שני ביצה
 בשרב. חוס: מי המשרה. ששורין הפשתן כהן: ביום הכפירים.
 שאסור ברחיצה משום ענד ומותר בטכילח מצוה כדלקמן: מאי איהא
 למימר. הא ודאי מוכחא מלחא דלטבילה מתכוין ולא כמיקר: מי
 איכא מידי. דמלאכה דבשבת שרי וליכא איסור דרבנן משוס דדמיא
 למלאכה: וביום הכפורים אסור.
 משוס מלאכה כי הא דבעית למסרי
 עליה משוס דנראה כמחקן: כיון
 דבשבה. דחמירא במלאכה שרי משום
 טעמא דמיקר: ביום הכפירים נמי
 שרי. ואע״ג דלא נראה כמיקר שלא
 תחמיר לענין מלאכה ביום הכפוריס
 משבת: ומי אית ליה הואיל. באיסורי
 שבת כה״ג משוס דשרי בהא לא תשדי)
 בהא: לא יגמע בהן אס החומן.
 לרפואה דכל רפואה בשבת גזור בה
 רבנן משוס שחיקח סממנין שהיא אב
 מלאכה טוחן: אבל מטבל הוא. בו
 מאכלו כדרכו: לא יגממ ופולט.
 דמוכחא מלתא דלרפואה עביד: ואמר
 אביי גרסיגן: ורבא אמר גרסינן:
 קודם טבול. קודם אכילה מגמע
 ובולע דלא מוכחא מלתא דלרפואה
 דסברי חומץ אהני ליה למיכל: לאתר
 טבול. לאחר אכילה וטבל מאכלו
 בחומץ דמוכחא מלתא דלאו חומץ
 בעי למטעם אלא משוס רפואה
 ואמאי הרי קודם אכילח שבת היה
 מותר ובחצי שבת אחה אוסרו ובחצי
 שבח אתה מחירו: נימא הואיל.
 וקודם אכילה שד דנראה כחפץ
 בבליעת חומץ לאחר אכילה נמי שרי
 שאין חלוק בשיעורי) של שבת: הדר
 ביה רבא מההיא. דחומץ ושנייה
 כאביי ואת זו דטבילה דאית ליה
 הואיל אמר לאחר חזרה: דלמא מהא.
 דטבילה ליוה״כ הדר ביה ושל חומץ
 אמר באחרונה: לא סייד. למיסר
 טבילה ביוה״כ: בין בהשעה באג בין
 ביום הכפירים. ואע׳׳פ שאסודן
 ברחיצה: אין מטבילין כלי. הצריך
 טבילה על גב השקח מימיו לטהרו:
 הבי גרסינן דתניא אין מטבילין את
 הכלי טל גבי מימיו לטהרו ואין
 משיקין אס המים בכלי אבן לטהרן דברי רבי וחכמים אומרים מטבילין
 כלי על גב מימיו לטהרו ומשיקין אה המים בכלי אבן לטהרן מגי אי
 רבי קשיא השקה אי רבגן קשיא הטבלה אי בטיה אימא רבי אי במיה
 אימא רבגן אי בעיה אימא רבי מתגיתא רישא בייט וסיפא בשבת וכולה
 מהגי׳ בי״ט ואי במיה אימא רבגן וכולה מהגי׳ בשבה. וה״פ אי רבי קשיא
 השקה דרבי אסר ומתני׳ תנן משיקין אי רבנן קשיא הטבלה דאינהו שרו
 להטביל ומתני׳ קמני אין מטבילין ומשני רישא דמתניתא דשא דמלתא
 דרבי דאיירי בהטבלה לאוסרה הא השקה שריא איירי בי״ט וסיפא
 דמלהיה דאסר אף השקה איירי בשבת וכן רבנן נמי דשא איירי בי״ט
 וסיפא איירי בשבח והכי קאמר מטבילין כלי על גב מימיו לטהרו בי״ט
 וכל שכן דמשיקין ומשיקין את המים בכלי אבן בשבת השקה אין
 הטבלה לא ובתוספתא למצה ה ודשבתט) בהדיא תני בה הכי אין
 מטבילין אפ הכלי על גבי מימיו לטהרו בי״ט ואין משיקין את המים
 בכלי אבן לטהרן בשבת דברי רבי וחכמים אומד׳ כו׳ והשתא דבדיתא
 מתוקמא הכי אי בעית אימא מתני׳ רבנן היא וכולה מתני׳ בשבת
 הלכך הטבלה אסירא והשקה שדא כרבנן דאמד משיקין את המים
 בכלי אבן לטהרן בשבת השקה היא דשדא הא הטבלת כלים אסירא

 ואי
 ואין משיקין וכוי. הכי גריס רש״י הטבלה קודם השקה בין

 הדר ביה דכא מההיא. פי׳ מההיא שנויא דקא משני כאן קודם
 כוי לא ס״ד דאמר כל חייבי טבילות כו׳ ותימה מנא ליה דרבא
 הדר ביה מההיא שנויא לעולם אימא לך דהדר משנויא דהואיל דמאי
 מזקיקו לההוא טעמא דהואיל דקמשני מתני׳ משום דנראה כמתקן

 ואימא דהדר ביה מההיא שנויא
 והדר ביה נמי מההיא שנרא דהואיל
 והא דכליס אסורים מההיא טעמא
 דשנויי אמוראי דלעיל משוס שמא
 יעבירנו או ישהא או יסחוט ר״ל דסמי
 חדא מקמי תרתי ההיא שנויא דהכא
 כאן קודם טבילה מקמי חרתי שנויי
 דמשני משוס מתקן כלי והואיל ולא
 נהירא חדא דהא בהא חליא דהא מה
 דמשני רבא הואיל ושבת בו׳ היה כולו
 להעמיד שנויא משום דנראה כמתקן
 ועוד דהיה לו לפרש האי מקמי תרתי
 לכך נראה לי דקיס ליה לגמרא דלא
 היה יכול לעקור מפני שנראה כמתקן
 כיון דמתרץ ליה עלה דמתני׳
 אבל היה סבור לעקור שנויא
 דהואיל ומהא נמי מייתי ראיה דאין
 יכול לעקור ןוע״ע תוס׳ שנת

 קיא. ד״ה לא]:
 כל חייבי טבילות טובלץ כהרכן בין
 בתשעה באב בין ביום הכפורים.
 היינו דוקא להני שטובלין טבילח
 מצוה בזמנה אבל השתא שכל
 טבילות שנשותינו טובלות היינו
 טבילה שלא בזמנה דהן סופרות ז׳
 נקיים מספק שהן זבות אינן טובלופ
 בטי באב וביוה״כ ומיהו יש לחלק
 כדאמר ביומא (לף פח.< נדות
 ויולדות טבילתן בלילה זבין וזבות
 טבילתן ביום בעל קרי טובל והולך
 עד המנחה כדי שיתפלל תפלת המנחה
 בטהרה אבל לאחר המנחה לא יטבול
 ומפרש התם טעמא דאי משוס תפלת
 נעילה היה יכול להמתין עד הלילה
 ויטבול ויפפלל תפלת נעילה בלילה
 ואמאי אינו טובל ביום כדי שתהא
 הטבילה בזמנה אלמא ש״מ דקסבר
 ההוא תנא דטבילה בזמנה לאו מצוה
 היא ואפילו הכי שריא ביוה״כ ומיהו

 בתשעה באב אין מדבלין כרי חנינא בן אנטיגנים דאמר ׳)כדאי
 בית אלהיט לאבד טבילה אחת בשנה וקאמר עלה בירושלמי הורה
 ר׳ לד כר׳ חנינא בן אנטיגנוס ולית הלכתא כהך משנה דקאמר כל
 חייבי טבילות וכו׳ ועוד אומר ר״י דבזמן הזה אין טובלין לא ביוה״כ
 ולא בט׳ באב דדוקא הס שהיו עוסקין בטהרות היה צריך לטבול מיד
 כדי שלא יטמאו הטהרות אבל השתא דהטבילה אינה באה אלא
 לטהרה לבעלה יכולה היא לרחוץ ולחוף ערב יוה״כ כדי שתסרוק
 שערה וחופפח מעט למוצאי יום הכפוריס משוס דצדך חפיפה
 סמוך לטבילה וכן בט׳ באב דהא אפי׳ תטבול ביום הכפודס ובטי

 באב אסורה י)לבעלה:
 ל)ושוין שמשיקין המים בבלי אבן לטהרן. אבל לא בכלי עץ
 לפי שהוא מקבל טומאה מן המשקין ונמצא שהוא מטביל
 כלי וא״ת אמאי אין מטבילין אוחו הא איכא תרתי לטיבוחא חדא
 דנטמא בי״ט ועוד דלא נטמא ט אס בולד הטומאה וכולי עלמא
 מודים דמטבילין לכל הפירושים דלעיל ולמאן דמוקי מתניתין בשבת
 וכרבנן ניחא אבל למאן דמוקי לה בי״ט וכוי קשיא ר״ל דמ״מ אין
 לגרוס הטומאה לכלי בידים כדי שיטבילנו לדוקא כשנטמא כבר
 בולד הטומאה הוא דמטבילין אוחו אבל אסור לטמאוחו על מנח

 להטבילו בי״ט: אין מטבילין את הכלי על גבי מימיו לטהרו

 בשרב ורוחץ אפילו במי משרה תינח בימות
 החמה בימות הגשמים מאי איכא למימר
 אמר רב נחמן בר יצחק פעמים שאדם בא
 מן השדה מלוכלך בטיט ובצואה ורוחץ
 אפילו בימות חגשמים תינה בשבת ביוה׳׳כ
 מאי איכא למימר אמר רבא מי איכא מידי
 דבשבת שרי וביוה״כ אםור אלא הואיל
 ובשבת שרי ביוה״כ נמי שרי ומי אית ליה
 לרבא הואיל א<והתנן החושש בשיניו אלא
 יגמע בחן את חחומץ אבל מטבל הוא
 כדרכו ואם נתרפא נתרפא ורמינן עלח 3<לא
 יגמע ופולט אבל מגמע ובולע ואמר אביי
כי תנן נמי מתני׳ מגמע ופולט תנן ורבא  ב

 אמר אפי׳ תימא מגמע ובולע ולא קשיא
 כאן קודם טבול כאן לאחר טבול ואם איתא
 נימא הואיל וקודם טבול שרי לאחר טבול נמי
 שרי הדר ביה רבא מההיא וממאי דמההיא
 הדר ביה דלמא מהא הדר ביה לא םלסא
כל חייבי טבילות טובלין  דעתך ״דתניא ג
 כדרכן בין בתשעה באב בין ביוח״כ: ושוי
 שמשקין את המים בכלי אבן וכוי: מאי אבל
 לא מטבילין אמר שמואל אין מטבילין את
 הכלי על גב מימיו לטהרו ביום טוב מני
 מתניתין לא רבי ולא רבנן דתניא י<אין
 מטבילי{ את הכלי על גב מימיו לטהרו ואין
 משיקין את המים בכלי אבן לטהרן דברי
 רבי וחכמים אומרים ימטבילין כלי על גב
 מימיו לטהרו ומשקין את המים בכלי אבן
 לטהרן מני אי רבי קשיא השקה אי רבנן
 קשיא הטבלה ה<איבעית אימא רבי איבעית
 אימא רבנן אי בעית אימא רבי רישא דברייתא
 ביום טוב וםיפא בשבת וכולה מתניתין ביו״ט

 ואיבעית

 בדברי רבי בין בדברי חכמים ובספדס היה כפוב אפכא השקה קודם הטבלה והכל אחד אלא שגרסת הספדם גרס רישא בשבת
 וסיפא בי״ט ולגירספ רש״י דשא בי״ט וסיפא בשבפ ועל פי התוספתא הגיה רש״י הגירסא ולפי מה שכתוב בספרים השקה קודם הטבלה
 לא פוכל לפרש רישא בי״ט וסיפא בשבפ אלא אס כן תפרש שאמחניחין קאי דקחני משיקין אבל לא מטבילין ושבוש הוא כדפירש רש״י:

 אמר
 ידי לפי, ופז והשיקו דיקבים.

 עין משפט
 נר מצות

ב מיי׳ פכ״א מהל׳ א  מ
 שנח הל׳ כל סמג לאדן
 סה טור ש״ע א״ח סי׳

 שבח סעיף לב:
א ג מיי׳ ס״ג מהל׳  מ
 שביתח עשור הלכה
 ב טוש״ע א״ח סי׳ חקגל

 סעיף ח:
 םב ד מיי׳ פ״ל מהלכוח

 י״ט הל׳ יז:

 רבינו חננאל
 ואקשינן התינח שבת,
 דאיכא למימר מצטנן הוא,
 דרחיצה בשבת שריא,
 אלא יוה׳׳כ שאסור
 ברחיצה מאי איכא
 למימר, דליכא למימר
 נראה כמיקר, למה טובל,
 והא נראה כמתקן עצמו.
 ומשני דכא הואיל ובשבת
 שרי ביוה״כ נמי שרי,
 דליכא מידי דבשבת שרי
 וכיוה״כ אסור. ומקשינן
 ומי אית ליה (לרבה)
 [לרבא] הואיל, והתנן
 ההושש בשניו לא יגמע
 בהן חומץ, אבל מטבל
 כדרכו ואם נתרפא נחרפא.
 ורמינן עליה והתניא אינו
 מגמע ופולט אבל מגמע
 ובולע. ואמר רבא לא
 קשיא, ואוקמה למתניתין
 לא יגמע ויבלע לאחר
 טיבול, ומתניתא דקתגי
 מגמע ובולע (לאחר)
 [קודם] טיבול, ואם איתא
 דאית ליה (לרבה! [לרבא]
 הואיל לימא הואיל מקודם
 טבילה שרי, לאחר טבילה
 נמי שרי, אלא ודאי ליה
 ליה הואיל. ופרקינן הדר
 ביה רבא לגבי אביי
 [מההיא ן והודה דמתנ״
 לא יגמע ויפלוט היא,
 מהא דתניא כל חייבי
 טבילות טובלין כדרכן בין
 בתשעה באב בין ביוה״כ,
 ש״מ דטובלין ביוה ״כ.
 •מפורש בפרק שמנה
 שרצים. ירושלמי תני כל
 חייבי טבילות טובלין
 כדרכן בין בט׳ באב בין
 ביוה״כ. א״ר חנינא סגן
 הכהנים כדיי הוא ביח
 אלהינו לאבד עליו
 הכהנים טבילה אחה. דרש
 ־״ לוי כר׳ חנינא סגן
 הכהנים ואדם בשבת, שכן
 אדם טובל לקיריו בשבת.
 •שוין שמשיקין את המים
 בכלי אבן, הוקא של אבן
 שאינו מקבל טומאה, אלא
 לטהר המים בלבד
 משיקין, אבל לא מטבילין
 את הכלים ע״ג מימיהן
 יטהרם. ואמרינן מתניתין
 ־א ר׳ היא ולא רבנן.
 ־פדקינן איבעית אימא ר׳
 ־יא וכולה מתניתין ביו״ט
 ־יא שנוייה שמשיקין,
 אבל לא משיקין אותן
 כשבת, ואע״פ שמשיקין
 את המיס ביו״ט לטהרן,
 אין מטבילין כלים ע״ג
 מימיהן לטתר׳ אפילו
 כיו״ ט, וכן דברי ר׳
 מפורשים בלשון הוה
 בברייתא. אכע׳־א רבנן
 היא וכולח מתניתין
 בשבת, והכי קתני ושוין
 שמשיקין את המים בכלי
 לטהרן בשבת, אבל לא
 מטבילין כלי ע״ג מימיו
 לטהרן בשבת, אבל ביו״ט
 מטבילין אפילו כלי ע״ג
 מימיו לטהרן ביו״ט.

 פי״וש ומשיקין, מלשון והש
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(  רבעו חננאל (המשך
 ולפיכך ממהר. ואמר להו
 רבא במחשבתו ניכרת
 מתוך מעשיו דברי הכל,
 ולאו כלום הוא, וחכא
 בכלי שנגע בו כעדשה
^ ואינו יודע ש  מן ה
 אם כעהשה מטמא אי
 אינו מטמא, ובא לשאל
 מן החכמים ואמרו לו
 טמא, דקי״ל שכן החומט
 חחלת ברייחו בכעדשה.
 א) וחזינן ליה להאי גברא
 דאויל לאטבולי לההוא
 מנא דאיטמי בכעהשה
 מן השp שאינו מפורש
 בתורה הוא שנסתפק
 לו, אבל הערב שמש
 שכתב בפירוש בתורה
 ובא השמש וטהר מידע
 ידע ליה. ור׳־ש שזורי סבר
 מדהא לא ידע הא נמי
 לא ידע. ומטבילין מגב
 לגב ומחבורח לחבורה.
 ירושלמי כיצד מטבילין
 מגב לגב, רצה לעשוח
 עיסתו על גב גתו, או
 גתו ע״ג עיסתו, מטביל
 את כליו. [כיצד] מחבורה
 לחבורה, היה אוכל
 בחבורה זו נ) [תרומה!
 וביקש עוד לאכול
 בהבורה אחרת שלמים
 וכיוצא בהן הרשות בידו.
 והני מילי ביו׳׳ט, אבל
 גז!בחול) [בשבת] לא,
 כדתנן חטובל לתרומח
 והוחזק לחרומח אסור
 לקודש. כיוצא גתו ובדו
 אחד מהן תרומה והשני
 קודש עושח בי״ט וו ע״ג
 וי• מתני׳ בית שמאי
 אומרים מביאין שלמים
 ואין סומכין עליחן אבל
 לא עולות ובית הלל
 אומרים מביאין שלמים
 כוי. אמר עולא מחלוקת
 בשלמי חגיגה לסמוך,
 דבית שמאי אומרים
 מביאין חגיגח ואין סומכין
 עליה, ועולת ראייה אין
 מקריבין כל עיקר כיו״ט.
 ובית הלל אומרים מביאין
 שלמים וםומכין, ומקריבין
 עולת ראייה דכתיב לא
 יראו פני ריקם, אבל נדרים
 ונדבות דברי הכל אין
 קריבין בי״ט. ירושלמי
 בית שמאי אומרים הותרה
 סמיכה שלא כדרכה, ובית
 הלל אומרים לא הותרה,
 איזו היא שלא כדרכה
 מאתמול. אייר ועירא הכל
 מודים באשם מצורע
 שסמך עליו מאתמול שלא
 יצא. שלמי נדבה שסמך
 עליהן מאתמול יצא. מה
 פליגי בשלמי חגיגה, בייש
 עבדי לה כשלמי נדבח,
 וב״ה עבדי לה כאשם
 מצורע. אוקמה רב יוסף
 חא דתנינן נדרים [ונדבות]
 אין קרבין בי״ט, תנאי
 היא, ר״ש בן אלעזר חני
 שלמים שאינן של י״ט,
 ביה שמאי אומרים לא
 יביא ובית הלל אומרים

 ואי בעית אימא רבי קתני לה וכולה מתני׳ בי׳׳ט כדאמדנן אין מטבילין את הכלי על גב מימיו לטהרו בי׳׳ט הטבלה הוא דלא הא השקה
 בכלי אבן שפיר דמי. ובספרים שלנו נחלפה רישא לסיפא וסיפא לרישא דכתיב בהו ברישא אין משיקין והדר אין מטבילין ועל כן רוב
 התלמידים שגו בפירושה של סוגיא זו ואין אדם יכול לישבה על כנה וגורסין מפני דוחק ומפני׳ רישא בי״ט וסיפא בשבפ ומפרשינן רישא
 דקתני משיקים בי״ט קאמר ותנא השקה והוא הדין להטבלה וסיפא דקתני אבל לא מטבילין איירי בשבת ותנא הטבלה והוא הדין להשקה

 ואין ראוי לפרש כן לדרדקי דבי רב
 אמר עולא מחלוקת כוי. וא״ת
 לב״ש למה להו למימר טעמא
 משוס וחגותם הא קאמרינן לקמן
 משום לכס ולא לגבוה וי״ל משום
 דלא חטעה לומר לה׳ כל דלה׳
 ומ״מ קשיא לב״ה למה להו למימר
 כל דלה׳ תיפוק ליה משוס דאית להו
 לב״ה מתוך וכו׳ והוי שפיר צורך קצפ
 משוס שלא יאמרו שלחן שלך מלא
 ושל רבך ריקן כדפרישית לעיל פ״ק
 (ל׳ יכ. סל״ה ה״ג< וי״ל משוס שלא תטעה
 לומר וחגותם חג חגיגה אין עולה לא:

 מידע ידע רבעי הערב שמש ומר סבר מחמת רבי
 מלאכתו הוא דקרהיט ואמינא לחו אנא במחשבתו נכרת מתוך מעשיו
 דכולי עלמא לא פליגי כי פליגי כגון דאיטמי בפחות מכעדשה ואתא
 לקמיח דרבנן לשיולי בפחות מכעדשח איטמי אי לא מר סבר מדחא לא גמיר
 הערב שמש נמי לא גמיר ומר סבר הא הוא דלא גמיר הא חערב שמש גמיר:
 ומטביליז מגב לגב: נ<תנו רבנן כיצד מגב לגב הרוצה לעשות גתו על גב ״כדו
 וכדו על גב גתו עושה כיצד מחבורח לחבורה היה אוכל בחבורה זו ורוצה

 ואיבעית אימא רבנן וכולה מתניתין בשבת:
 תנו רבנן כלי שנטמא מערב יום טוב אין
 מטבילין אותו בין השמשות רבי שמעון
 שזורי אומר אף בחול אין מטבילין אותו מפני
 שצריך הערב שמש ותנא קמא לא בעי
 הערב שמש אמר רבא אשכחתינהו לרבנן
 דבי רב דיתבי וקא אמרי 16במחשבתו נכרת
 מתוך מעשיו קמפלגי והיכי דמי כגון דנקיט
 מנא בידיה ורהיט ואזיל בין השמשות
 לאטבוליח מר סבר חאי דקא רהיט ואזיל

 דא״כ ליתני קילחא ושמעינן חמירחא
 לשמעינן הטבלה דמוחרח בי״ט ואנא
 אמינא דכל שכן השקה אבל השחא
 דאשמעינן משיקין איכא למימר דוקא
 קחני אבל הטבלה לא וכן לענין שבח
 דאשמעינן אבל לא מטבילין אי הוא
 הדין להשקה סבירא ליה הוה ליה
 לאשמועינן אין משיקין ושמעינן כל
 שכן דאין מטבילין אבל השחא
 דאשמעינן אין מטבילין איכא למימר
 הא השקה שרי וסייג לדברי ספר
 התוספחא דכך מצינו בו במסכח שבחיי)
 ובמסכת ביצה «): אין מנובילין אותו
 בין השמשות. מפני שהוא ספק לילה
 ונמצא מטביל בי״ט: אן1 בחול. אס
 אנו רואין אדם המטביל כלי בין
 השמשות אנו צריכין להחזירו ולמחות
 בידו מפני שצריך הערב שמש וזה
 המטביל כלי בלילה ודאי דעתו
 להשתמש בו מיד ולא להמתין הערב
 שמש דלמחר: ותנא קמא לא במי
 כוי. בתמיה: אשכחתינהו לרבנן
 דבי רב. לתלמידם שבבית המדרש:
 ממשיו. דקא רהיט במרוצה: מידמ
 ידע דבמי המרב שמש. והיינו דרהיט
 כסבור להספיק קודם יציאת היום
 וכשיראה שלא יספיק הואיל ובא
 למקוה גומר טבילתו וממפין
 מלהשתמש בו עד שיעריב שמשו
 למחר הלכך בין השמשות די״ט אסור
 משום דמטביל בי״ט שלא לצורך אבל
 בחול לא מחינן ביה דמחשבתו ניכרת
 שלהערב שמשו הוא מתכוין מתוך
 מעשיו של מרוצתו: דכולי עלמא לא
 פליגי. דודאי ניכרת באיניש דעלמא
 והאי גברא דאפליג ביה רבי שמעון
 שזורי ואמר דלא אמדנן ביה מחשבתו
 ניכרת מתוך מעשיו: כגון דאיטמי
 ליה. מנא אחרינא בפחות מכעדשה

 לאכול בחבורה אחרת חדשות בידו: מתני' ייב״ש אומרים מביאין שלמים
 ואין םומכין עליהן אבל לא עולות ובית הלל אומרים אמביאין שלמים
 ועולות נוםומכין עליהן: נמ׳ אמר עולא מחלוקת בשלמי חגיגה לסמוך ועולת
 ראייח ליקרב דבית שמאי סברי 1וחגותם אותו חג לה׳ חגיגה אין עולת ראייה
כל דלה׳ גאבל נדרים ונדבות דברי הכל אין קריבין ביו׳׳ט (  לא וב״ה םברי לה׳ ה
 וכן אמר רב אדא בר אהבה י׳ נדרים ונדבות אין קריבין ביו״ט מתיבי אמר
 רבי שמעון בן אלעזר לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על עולה שאינה של
 יו״ט שאינה קרבה ביום טוב ועל שלמים שחן של יום טוב שקריבין ביו״ט
 על מה נחלקו על עולה שהיא של יום טוב ועל שלמים שאינן של יו״ט שבית
 שמאי אומרים לא יביא ובית הלל אומרים יביא תריץ ואימא הכי אמר ר׳
 שמעון בן אלעזר לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על עולה ושלמים שאינן
 של יו״ט שאין קריבין ביום טוב ועל שלמים שחן של יום טוב שקריבין ביו״ט
 על מה נחלקו על עולה שהיא של יו״ט שבית שמאי אומרים לא יביא ובית
 הלל אומרים יביא ׳*רב יוםף אמר תנאי שקלת מעלמא תנאי היא דתני׳ שלמים
 הבאים מחמת יו״ט ביום טוב בית שמאי אומרים םומך עליהן מערב יו״ט
 ושוחטן ביו״ט ובית הלל אומרים סומך עליהן ביום טוב ושוחטן ביום טוב

 אבל
 מן השרץ ואתא לשיולי וכוי: הא הוא דלא גמיר. דלא כתיב בהדיא בכעדשה אבל הערב שמש דבהדיא כמיב מגמר גמיר ובכהן עסקינן
 דמשתמש בו תרומה: הרוצה לעשות גתו על גב כדו. מי שהיו כליו טמאין והטבילן לדעת דריכת זיתיו ונמלך לעשות גתו: עושה.
 גחו על גב טבילה זו שהטביל לשם כדו וא״צ לחזור ולהטביל לשם גת וההיא טבילה שניה הבא להחמיר על עצמו ולהטביל קתני מתני׳
 שהוא מטביל בי״ט שאין כאן תקון כלי ואינה טבילה שהד אינה צריכה: בחבורה זו. על פסחו והיה טמא או כליו טמאין וטבל לדעת
 כן: הרשות בידו. וא״צ לחזור ולטבול וקאמרה מתני׳ לאס בא להחמיר ולהטביל כליו לשם חבורה האחרת מטביל ביום טוב:
 מתני׳ מביאין שלמים. בי״ט לפי שיש בהן אכילת אדם: ואין סומכין עליהן. שהסמיכה אסורה משום שבוח שבכל כחו היה סומך
 והוי ליה משתמש בבעלי חיים ותנן אין רוכבין על גבי בהמה (לקמן לף לו:<: אבל לא מולות. אין מביאין עולות חוץ
 מתמידין ומוספין שהן קרבן צבור וזמנן קבוע אבל עולת יחיד לא יביא לסי שאין בה אכילת הדיוט וכתיב (שמות יגן יעשה לכם ולא לגבוה:
 גמ׳ מחלוקת בשלמי חגיגה לסמוך ועולת ראייה ליקרב. מתני׳ למודו תרוייהו בשלמים להביא ולא אפלוג בהו אלא בסמיכתן
 בשלמי חגיגה מודו ב׳׳ש בהבאתן מפני שהן חובת היום כדאמדנן בחגיגה 1לף ט.) מוחגותס אותו חגי) ועולה שנחלקו אף
־ .  בהבאתן בעולת ראייה נחלקו וההיא הוא דקא שרו ב״ה מפני שהיא של יום טוב מפקא לן מולא יראו פני ריקם (שמות «)
 אבל נדרים ונדבות. הואיל ואין זמנן היום כלל דברי הכל אין קרבין ואפי׳ שלמים וכ״ש עולות דיכול להביאן לאחר זמן ואף על
 גב דחגיגה וראייה יש להן תשלומין כל שבעה שרו בה שמא יאנס ולא יקדבנה בשאר הימים וחנן עבר הרגל ולא חג אינו
 חייב באחריוחו והכי מפרש גבדיתא לקמןכ) דמשוס האי טעמא שרו לה: שאינה של יום עוב. כגון נדר ונדבה: שאינה קרבה.
 דאית בה תרתי לאיסורא אין בה אכילת אדם ואפשר לאחר זמן: ועל שלמים שהן של י״ע. כגון חגיגה ושלמי שמחה: שקרבין.
 דאיכא תרתי להתירא אכילת אדם והן זמנן ברגל ואס יעבור הרגל בטל קרבנו: ועל שלמים שאינן וכוי. אלמא שלמים דנדרים ונדבות
 לבית הלל קרבין וקשיא לעולא: תנאי שקלת מעלמא. וכי לא משכחת תנא דאמר כעולא דתימא עולא כי ההוא סבירא ליה
 דאיצטריכא לך לשבושה להך מתני׳ ולתרוצה: תנאי היא. אשכחן תנא אחרינא דקאי כעולא: מחמת יום עוב. חגיגה ושמחה:

 אבל
 שיעריב השמש ונטהר חול הוא. ודי שמעון שזורי סבר האי דרהיט בין יביא, והאי תנא תני שלמ״מ רבאיי מערב יו״ט בית שמא־ אומרים סומך עליהן מערב יו״ט ושוחטן כיו״ט,
 דידע דלא מיטהר אלא בהערב השמש, אלא משום דטרוה במלאכתו הוא ובית הלל אומרים סומך עליהי ביום טוב ושוחטן כיו״ט, אבל נדרים ונדבות דברי הכל אין קריבין ביו״ט.

 מםורת הש״ם
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 תורה אור השלם
 1. וחגתם אתו דג לין
 שבעת ןמים בשנה חקת
 עולת לדי־תיבש בתךש

 השביעי תזאגו אתו:
 ויקרא כג מא
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 רבעו הננאל
 ת״ד כלי שנטמא מערב
 יו״ט אין מטבילין אותו
 ביום טוב בין השמשות,
 ר׳ שמעון שזורי אומר אף
 בחול אסור מפני שצריך
 הערב שמש. ואמרו רבנן
 דבי רב במחשבתו ניכרת
 מחוך מעשיו פליגי, היכי
 רמי הנקיט מגא טמא
 בידיה בין השמשות
 ורהיט לאטבולי, דרבנן
 סברי מדרהיט ידע דבעי
 הערב שמש, כלומר לא
 יטהר הכלי הטמא אלא
 עד שיעריב עליו השמש
 כתר טבילה, ולפיכך רהיט
 לאטבוליה קודם ביאת
 השמש, ובחול שפיר דמי,
 וביום טוב הוא דאסור
 שנמצא מתקן מנא ביום
 טוב לחול, כי בעת
 חשמשות, לאו משום
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 מסורת הש״ם

 א) פסחיםע: [תוסס׳ חגיגה
 פ״אן, ב) ןפסחיס יג:ן,
, ן [ר״הד: (  ()[שסוש׳׳גן, ו
 ה) ר״ה ל:, י) ןססחיס עא.
 וש״ג], ז) [לברים גחן,
 ח) [פסחים קט.ן, ט)!רקרא

 כנן,

 תורה אור השלם
ה נ ש ם ב י מ ע ש פ ו ל  1 . ש

י נ ת פ ף א ר ו כ ל ז ה כ א ר  י

ר ש ם א ו ק מ ף ב י ה ל י א  י

ג ח ב ת ו ו צ מ ג ה ח ר ב ח ב  י

ת ו ב ס ג ה ח ב ת ו ו ע ב ש  ה

י י י נ ת פ ה א א ר א י ל  ו

ו ז ט ם ט י ר ב : ד ם ק י  ר

 גליון הש״ם
 רש״י דייה כי פל־גי
י תאחר כ  לםיקם על־ה נ
 וכו׳ כלומד א״צ להביאה.
 עיין טורי אבן ר׳׳ה נאכגי
 שהם סד׳׳ה טון שעבר

 ובחשונח ח״צ סי׳ י׳׳ב:

 מוםף רש״י
 אין מביאן קדשים
 לבית הפסול. אין מביאין
 קרבן ביוס שיחמעט זמן
 אטלחו שקבעה לו חורה
 ונמצא נא לילי מתר,
 ותודה נאכלת ליום ולילה
 ואס יביאום בי״ד אינן
 נאכלוח של חמן אלא עד
 שש שעות !פםחים יג:׳.
 אינו בא אלא מן
 החולין. כלומר משלו ולא
 ממה שהוא מחריב ועומד

 ופסחים ע :.

 יט: יום טוב פרק שני ביצה
מי הגאי.  אבל נדרים ונדבות פוי. ועולא לקאמר ט האי תנא: ו
ז שבה. מ  דלקמן פליגי כי הני תנאי דלעיל בנדרים ונדבות: מפ>' ח
: ולא בטצרת מפני שהוא יום טוב. (  על חלות לחם חמץ וגו׳(יקרא ז
 ותודה נדרים ונדבות היא: בחג הסוכות. בחולו של מועד: רבי
 שמעון אומר כוי. לקמיה מפרש לה:
 מביא אדם סודסו בחג הסוכות.
 לקמיה מפרש אפילו ביום טוב קאמר:
 ויוצא בה משום שלמי שמחה. ואף על
 פי שמחרב בחודה זו ועומד דחניא
 במסכת חגיגה >לף ח.) ושמחח בחגך י)
 לרבות בל מיני שמחות של בשר
 לשמחה מדלא כתיב והבאת שלמים
 ואכלת שם ושמחת ומיהו פשיטא לן
 דכל זמן שבית המקדש קיים אין
(  שמחה אלא בבשר,״ שנאמר(מריס 0
 וזבחת שלמים ואכלת שס ושמחת
 והאי קרא בהר גרזים כתיב ולא
 בשלמי שמחת י״ט כתיב דשמחת י״ט
 אס יש לו בכורות ומעשר בהמה אין
 צריך להביא שלמים: ואין יוצא בה
 משום חגיגה. דדבר שבחובה הוא
 וכל דבר שבחובה אינו בא אלא מן
 החולין ותודה זו כבר מחויב הוא בה
 ואין זו מן החולין שיהא פוטר בה
 חגיגתו: אמר מר. השחא מהדר
 אמילחיה לפרושי מאי דאמר לעיל
 בהקרבת נדרים ונדבות פליגי: לבית
 הפסול. שממעט זמן אכילחן שאינו
 יכול לאכול חמץ אלא עד ארבע
 שעות ומתוך כך חמץ שבה בא לידי
 נותר: ר״ש אומר כוי. קס״ד למיסר
 נדרים ונדבות בחולו של מועד אתא:
 השתא. לרבי שמעון דאסר הני:
 סלוהי מסלתינן. לוקטין עצים בשדה
 מן המחובר בחולו של מועד דתניא
 במועד קטן >לף ינ:) קוצצין עצים מן
 המחובר במועד לצורך המועד: אמר
 אביי בהקרבה כ״מ ל״פ דשרי. בחולו
 של מועד: כי פליגי למיקם עליה
 בבל תאחר. וכולה הך מחני׳ לענין
 בל תאחר איירי. תנא קמא סבר כל
 המאחר נדרו שלש רגלים אפילו שלא
 כסדרן עובר בבל תאחר וטעמא יליף
 בר״ה >לף ל:< מהאי קרא שלש פעמים
 בשנה וגו׳ למה לי למיכתב בחג
 המצות ובחג השבועות ובחג הסוכוח
 כיון לכתיב שלש פעמים פשיטא דהני
 נינהו להא מינייהו קסליק ללעיל
 מיניה כתיב שמור את חלש האביב
 שבעה שבועות פספר לך חג הסוכות
 תעשה לך ש״מ לבל תאחר לומר אלה
 קבעתי לך לתשלום מתנומיך ונלריך
 והיינו לקא אתא לאשמועינן עצה
 טובה כל מי שיש עליו תולה יביאנה
 בחג הסוכות ואפילו הוא רגל ראשון
 אחר נלרו שאס לא יביאנה עכשיו

 אבל נדרים ונדבות דברי הכל אין קריבין ביום
 טוב והני תנאי כי הני תנאי א<דתניא אין
 מביאין תודה בחג המצות מפני חמץ שבה
 ולא בעצרת מפני שהוא יו״ט אבל מביא
 אדם תודתו בחג הסוכות ר׳ שמעון אומר הרי
 הוא אומר 1בחג תמצות ובחג השבועות
 ובחג חסכות כל שבא בחג המצות בא בחג
 השבועות ובחג הסוכות וכל שלא בא בחג
 תמצות אינו בא בחג השבועות ובחג הסוכות
 ר״א בר״ש אומר אמביא אדם תודתו בחג
 הסוכות ויוצא בה ידי חובתו משום שמחה
 ואין יוצא בה משום חגיגה אמר מר אין
 מביאין תודה בחג המצות מפני חמץ שבה
 פשיטא 5יאמר רב אדא בריה דרב יצהק
הכא  ואמרי לה רב שמואל בר אבא נ
 בארבעה עשר עםקינז וקםבר ״אין מביאין
 קדשים לבית הפסול ולא בעצרת מפני שהוא
 יו״ט קסבר נדרים ונדבות אין קריבין ביום טוב
 אבל מביא אדם תודתו בחג הסוכות אימת
 אילימא ביום טוב עצמו והא אמרת ולא
 בעצרת מפני שהוא יום טוב אלא בחולו
 של מועד ר״ש אומר הרי חוא אומר בחג
 תמצות ובחג השבועות ובחג חסוכות כל
 שבא בחג המצות בא בחג חשבועות ובחג
 הסוכות וכל שלא בא בחג המצות אינו בא
 בחג השבועות ובחג הסוכות מתקיף לה ר׳
 זירא חשתא םלותי מםלתינן נדרים ונדבות
 מבעיא אמר אביי גבהקרבה כולי עלמא לא
 פליגי דשרי כי פליגי למיקם עליה בבל תאחר
 ת״ק םבר ישלש רגלים אמר רחמנא אפילו
 שלא כסדרן ייור׳ שמעון סבר כםדרן אין
 שלא כסדרן לא רבי אלעזר בר׳ שמעון
 אומר מביא אדם תודתו בחג הסוכות אימת
 אילימא בחולו של מועד היינו ת״ק אלא
 ביו״ט וקסבר נדרים ונדבות קריבין ביו״ט ומאי
 שנא חג חםוכות דנקט רבי אלעזר בר׳ שמעון
 לטעמיה דתניאהי רבי שמעון אומר לא יאמר
 חג הסוכות שבו הכתוב מדבר למה נאמר
 לומר שזח אחרון רבי אלעזר ברבי שמעון
 אומר לומר שזה גורם: ויוצא בה משום
 שמחה ואינו יוצא בה משום חגיגה:
וכל דבר שבחובה אינו בא אלא מן  יי ה
 גב דפריש כדבעא מניה רבי שמעון בן

 רבי שמעון אומד הרי הוא אומר בחנ המצות ונו׳ כל שבא בחג
 המצות בא בהג השבועות ובחג הסוכות. כך משמע מתוך
 פירוש הקונטרס דלקמן דגריס הכי וא״כ לפירוש זה מעיקרא לס״ל
 שבא לומר דנדריס ונדבות אין קרבין בחול המועד ה״פ כל שאינו בא

 בחג המצות כגון תודה וכיוצא בה
 דאליבא דתנא קמא תודה אינה קרבה
 בפג המצופ ואפי׳ בחול המועד וזהו
 דוחק דהיכי משמע ממלתיה דנדרים
 ונדבות חוץ מחודה אינן באין בחג
 המצות וט תימא כל שאינו בא בחג
 המצות ר״ל ביום טוב אס כן לא הוי
 דומיא דחג הסוכות ועוד דאס כן
 אמאי כחב בחג השבועוח לומר שאינן
 באין בחג השבועות והא אף בחול
 המועד דסוכות אינן באין ועוד כי גס
 לסי המסקנא לא אתי שפיר דקאמר
 דלענין בל תאחר קאמר וה״ק כל
 שראוי לבא בחג המצות שנתחייב בו
 קודם חג המצות בא בחג השבועוח
 ובחג הסוכות שלא יאחר מלהביאו או
 בעצרת או בסוכופ ועפה איך יביאנו
 והלא אין בו חול המועד וכי תימא
 דנדריס ונדבות קרבין בי״ט הא משמע
 דבהני תנאי ליכא מאן דסבר קרבין
 בי״ט רק רבי אלעזר בר׳ שמעון
 ודוחק הוא לפרש בא בחג השבועות
 שכשיבא לרגל יביאנו או קודם לכן
 ולאו בי״ט קאמר על כן נראה דגרס
 הכי כל הבא בחג המצות ובחג
 השבועות בא בחג הסוכות וכו׳
 והשתא מעיקרא סלקא דעתך כל
 שאינו בא בחג המצות כגון תודה וכן
 שאר נדרים ונדבוח שאינן באין בחג
 השבועות כדקאמר חנא קמא בהדיא
 אינן באין בחג הסוכופ ואפילו בחול
 המועד ולפי המסקנא ה״ק כל שבא
 בחג המצופ ובחג השבועופ כלומר
 שראוי לבא בזמן שניהם כלומר שעברו
 שני רגלים כסדרן בא בחג הסוכות
 פירוש צדך שיביאנו בחול המועד של
 סוכות וכל שאינו בא וכו׳ כלומר
 שאינו ראוי לבא בשניהם רק בעצרת
 ולא בחג המצוח אינו חייב להביאו
 בחג הסוכות זה ורישא דוקא פירוש
 בא בחג הסוכוח כלומר חובה להביאו
 משוס בל חאחר וסיפא לאו דוקא
 פי׳ סיפא דאינו בא ר״ל אם לא ירצה
 שהרי הוא יכול להמתין עד סוכות
 של שנה הבאה אבל לעולם אס
 ירצה יקריב בחול המועד וקל להבין:

 נזיר

 פשיטא דבר שבחובה הוא
 החולין לא צריכא דאף על

 לקיש מר׳ יוחנן האומר הרי עלי תודה ואצא בה ידי חגיגה הריני נזיר
 ואגלח

 יצטרך לבא בשבילה לירושלים שהד בעלותו ברגל בפסח לא יביאנה מפני חמץ שבה ולא בעצרת מפני שהוא יום טוב נמצא שאיחרה
 ג׳ רגלים שלא כסדרן. ואתא ר״ש למימר הד הוא אומר כו׳ כסדרן אין שלא כסדרן לא הלכך הנודרה לפני סוכות יש לו שהות
 עד לשנה הבאה וה״ק כל שבא בחג המצות כגון שנדר קודם הפסח והיה עליו להביאה בחג המצוח בא בחג השבועות שלאחדו
 או בחג הסוכות ואין לו עוד שהות וכל שאינו בא בחג המצוח שלא היחה עליו להביאה בפסח כגון שנדר אחר הפסח אינו בא
 8 כלומר אינו צדך להביאה לא בחג השבועוח שלאחריו ולא בחג הסוכות שיש לו שהות עד חג הסוכוח של שנה הבאה שעברו

 שלש רגלים כסדרן: אלא ביום טוב וקםבר כוי. והיינו תנאי: לא יאמר חג הסוכוס. כשהחזיר הכתוב להזכירן לשלש רגלים
 לבל תאחר לא היה צדך לכחוב ובחג הסוכות כיון שכתוב שלש פעמים בשנה וכתב בחג המצות ובחג השבועוח דממילא ידענא
 דבי היה הכמוב מדבר שבפרשת סוכות הוא עסוק ובו נכפב כחוב זה: שזה אחרון. דבעינן כסדרן: שזה גורם. את בל
 תאחר שאפילו נדר לפגי החג כיון שעבר עליו חג הסוכות עובר: דבר שבחובה הוא. דכחיב וחגותם«): מן החולין. ולא ממעוח
 מעשר שני ולא מנדרים ונדבות שהוא מחויב ועומד בהן: דאן» על גב דפריש. דכשנדר התודה פירש על מנת שיוצא בה ידי חגיגתו:

 ואגלח
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 עין משפט
 נר מצוה

 מו א ב מיי׳ פ׳׳נ מהל׳
 חגיגה הל׳ י והלכה

 יג:
 מז ג מיי׳ שס פ״א הלכה

 מה ד מיי׳ סי״ל מהל׳
 מעשה הקרבנות
 הלכה ינ סמג לאדן שלא:
ט ה מיי׳ פ׳׳ב מהל׳  מ

 חגיגה הלכה מ:

 רבינו חננאל
, י א ג י ת נ י ה י כ א נ י ת נ ח  ו

ה ד ו ן ת י א י ב ן מ י א א י נ ת  ד

י נ פ ן מ ס י נ ר ב ש ה ע ע ב ר א  ב

ן י א י כ ן מ י א , ש ה ב ץ ש מ  ח

, ל ו ס פ ח ח י ב ם ל י ש ד  ק

ן י ב ו ר ן מ ה ר ש מ ו ל  כ

ן י א , ו ה נ י ל ן ב י ל ס פ נ  ו

ה ל י ח ח כ ם ל י ש ד ן ק י א י ב  מ

א י ב ת מ ר צ ע א ב ל . ו ל ס פ י  ל

, ט ״ ו א י ו ה י ש נ פ ה מ ד ו  ת

ו ל ו ח ו ב ת ד ו א ת י ב ל מ כ  א

, ת ו כ ו ס ג ה ח ד ב ע ו ל מ  ש

ל ב ר ב ב ו א ע י ב א ה ם ל א  ו

ר מ ו ן א ו ע מ ׳ ש ר . ו ר ח א  ת

ג ח ר ב מ ו א א ו י ה ר  ה

. י ו ג כ ה ב ת ו ו צ מ  ה

ן ו ע מ ׳ ש ר ה ל ג מ י ק ו א  ו

י ת ו ל ' ס . א ד ע ו ל מ ו ש ל ו ח  ב

ה ש ו ר ע מ ו ל , כ ן נ י ת ל ס  מ

ק ל ן ס ו ג ה כ כ א ל ם מ ר  א

ה ב ר ק , ה ן ה א ב צ ו י כ  ו

. ן י ב י ר ק י מ א ד ו , ד א י ע ב י  מ

ל ב ס ב ק י מ י ל ג י ל י פ  כ

ש ל ר ש ב ק ס י י , ת ר ח א  ת

ו ל י פ א א נ מ ח ר ר מ ם א י ל ג  ר

ו ר ב ע ן ש ו י , כ ן ר ד ס א כ ל  ש
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ח ס פ ר ה ה ו א ש י ד ק ם ה א -

ל ב ו ב י ל ר ע ב ו ו ע נ י  א

ו י ל ו ע ר ב ע י ד ש ר ע ח א  ת

׳ ת ג ו כ ו ר ס ח א ת ו ר צ ר ע ח  א

ר ז ע ל ׳ א ר . ו ן ר ד ס ם כ י ל ג -

א י ב ר מ מ ו ן א ו ע מ י ש ד  ב

. ת ו כ ם ג ח ח ו ב ת ד ו ם ת ד  א

ב ו ם ט ו י ה ב נ מ י ק ו א  ־

ה נ י ן מ נ י ע מ ש , ו ו מ צ  ע

ת ו ב ד נ ם ו י ר ד ר נ ב ם ק -

ב ו ת . ו ב ו ם ט ו י ן ב י ב ר  ק

[ י ר ד ] ( י ב א ר ל ד מ ( ״  ש

ן ו ע מ י ש ר ר ב ז ע ל  א
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ר מ ו ל , כ ם ר ו ה ג ז ד ש מ ל  ל

ו ש י ד ק ח ה ס פ ם ה ד ו ן ק י  כ

ן ו י ח כ ס פ ר ה ח א ן ל ־  ב

ח ו כ ס ג ח ו ח י ל ר ע ב ע  ש

ו י ל ר ע ב ו ו ע ב י ר ק א ה ל  ו

ג ח ק מ י י ד , ו ר ח א ל ת ב  ב

ר מ א א י ר ל מ א , ו ת ו כ ס  ה

, ק י ל ה ס י נ י מ ת ד ו כ ס ג ה ח  ב

ה ז ר ש מ ו , ל ר מ א ה נ מ  ל

ו ה ז ד ו ת א ב צ ו י . ו ם - ו  ג

, ה ח מ ם ש ו ש ה מ ב י ר ק מ  ש

. ה ג י ג ס ח ו ש ה מ א כ צ ו ן י י א  ו
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 עין משפט
 נר מצוה

 נ א מיי׳ פ״כ מהלי חגיגה
 הלכה יל:

א ב מיי׳ פ״ח מהל׳  נ
 נזירות הלכה יל:

ב ג מיי׳ פי׳׳א מהל׳  נ
 זטה הלכה כ שמג
 לאדן פנ טיש׳׳ע ח״מ סי׳
 רגג סעיף יב !רב אלפס

 ב״ב פייט רף גג ע״ב]:
 נג ד ה מיי׳ פ״ג מהל׳
 מעשה הקרבנומ הל׳ ו

 שמג עשין קפג:
ד ו מיי׳ שס הל׳ י3:  נ

 רבינו חננאל
 הזכיר מעשה שדומה
 לו, ההוא דאמר הבו ת׳
 זוז לפלוני ולינסיב ברחי,
 אמר רב פפא ת־ זוז שקיל,
 דהא אמר הבו ליה ת• זוזי,
 ברתיה אי בעי שקיל ואי
 בעי לא שקיל. ודייקינן
 מינה טעמא הבו ליה
 ולינסיב, אבל אי פריש
 ואמר לינסיב והבו ליה,
 אי נסיב בדתיה שקיל,
 ואי לא נסיב לא שקיל.
 תני תנא קמיה דר׳ יצחק,
 מאי דכחיב ויקרב אח
 העולה ויעשה כמשפט,
 כמשפט עולת נדבה, מה
 עולת נדבה כתיב בה אם
 עולה קרבנו מן הבקר
 וגר, וכתיב בה וסמך
 ידו על ראש העולה וגוי,
 כך עולת חובה טעונה
 סמיכה. אמר ליה וו
 לב״ש היא דאע״ג דכתיב
 סמיכה בשלמי נדבה,
 שנאמר ואם זבח שלמים
 קרבנו וגוי, וסמך ידו
 על על ראש קרבנו, כיון
 דבשלמי חובה לא כחיבא
 סמיכה לא ילפי חני
 מהני, ולפיכך שנו בייש
 במשנתנו מביאין שלמים
 ואין סומכין, דאי ב״ה
 כיון דגמרי שלמי חגיגה
 משלמי נדבה, לפיכך שנו
 במשנתנו מביאין שלמים
 וסומכין עליהן, בעולת
 חובה לב״ה לא היה צריך
 לכתוב כמשפט וללמוה
 הימנו סמיכה בעולת
 חובה, אלא אפילו בלא
 פסוק יליף עולח מעולה,
 כמה דילפי שלמי חובה
 משלמי נדבה. ודחינן
 וממאי דב״ה זה ששנינו
 סמיכה בשלמי חובה
 משלמי נדכה למדו אוחה,
 הלמא חובה מחובה
 למהו, שלמי חובה מעולת
 חובה למדה, ועולת
 חובה גופח בעיא קרא
 מפורש שיש בה סמיכה,
 ולפיכך אתא כמשפט
 לומר שעולת חובה טעונה
 סמיכה. ואמרינן א) למה
 דחית שלא ילמדו סמיכה
 לשלמי חובה משלמי
 נדכח, דאיכא למיפרך מה
 לשלמי נדכה שכן מצויין
 בכל השנה כולה ולפיכך
 טעונין, אבל שלמי חובה
 שאינן אלא בימים טובים
 בלבד לא, עולת חובה
 נמי איכא למיפרך מה
 לעולה שכן כליל, תאמר
 בשלמי הוכה שאין עולה
 מהן למזבח אלא הם
 וחלב בלבד. ופרקינן
 אלא [אחיא] מבינייא,
 כלומר אחיא משחיחן
 מעולח חובה ושלמי
 נדבה. ושלמי חובה לב״ש
 לא בעי סמיכה, והתניא
 א״ר יוסי לא נחלקו
 ב״ש וב״ה על שלמי
 חובה שטעוגין כוי. ת״ר
 מעשח בחלל שחביא
 עולה לעזרח לסמוך כוי.

 א) כ׳׳ה בכת׳׳י.

 יום טוב פרק שני ביצה כ.
 נזיר ואינו מנלח. ודוקא דקאמר הכי אבל אם אמר אפכא על
 מנת שאצא משוס חגיגה הרי עלי מודה לא וכן בנזיר וכן
 משמע בסמוך דקאמר דטעמא דאמר הבו ליה ולנסיב כו׳ וכן פי׳
 בקונגו׳ שפירש מעמא משוס דכיון דאמר הרי עלי נתחייב דאמירה
 לגבוה כמסירפו להדיוט וט אמר

 ע״מ לאו מילתא היא:
 ויקרב את העולה וכוי. פירש
 רש״י דקאי אעולה של
 אהרן שנאמר 3פ׳ שמיני ולא נהירא
 דהא קאי אעולת צבור דהכמיב
 שעיר העם ומיד אח״כ כתיב רקרב
 את העולה ועולה של אהרן מפורשת
 בפסוק אחר בפרשה לכך נראה
 דאין הט נמי דקאי אעולה של צבור:
 למד על עולת הוכה שטעונה
 סמיכה. ותימה לאמר החם
 דאין טעונין סמיכה בקרבנות צבור
 אלא בשתי קרבנות וזו אינה מן המנין
 אלא י)(פר) של ע׳׳ז ופר של העלם
 דבר ולפי׳ רש׳׳י דפירש דהכא מיירי
 בקרבן של אהרן שהוא קרבן יחיל
 ניחא ד״ל דהא דקאמר דאין צריכין
 סמיכה אלא 33׳ קרבנות היינו דוקא
 בקרבנות שהן לדורות אכל הכא מייד
 בקרבן המלואים שהיה לפי שעה ומ״מ
 קשה דהיכי ילפינן דורות משעה דקא
 למד על עולת חובה שטעונה סמיכה
 ועוד היכי ילסינן יחיד מצבור דהא
 פי׳ דקרא דויעשה כמשפט מייד
 בקרבן צבור ולפי׳ רש״י ניחא ועוד
 י״ל שנויא השוה לשניהם הואיל וגלה
 לנו קרא דרקרב את העולה וגו׳
 דילסינן שעה מדורות וקרבן צבור
 מקרבן יחיד דכתיב אדם כי יקדב
 לדורוח וה״ה דלילפי דורוח משעה
 ויחיד מצבור ועוד אמר הר״מ דיש
 לישב פי׳ רש״י ולעולם פשטיה דקרא
 דויקרב העולה מייד בקרבן צבור
 ואי קשיא הא אינה טעונה סמיכה
 כדקאמר ב׳ סמיכומ בצבור י״ל דאין
 ה״נ אלא אס אינו ענין לקרבנות
 צבור דהא קי״ל דאין טעונין סמיכה
 אלא בשתי קרבנות צבור וזו אינה
 מן המנין תנהו ענין לקרבנות אהרן
 שהוא קרבן יחיד: דלא גמרי
 שלמי הוכה כוי. השתא איח ליה
 לרבי יצחק בר אבא דטעמא דב״ש
 דאמד אין סומטן היינו משוס דאין
 מעונין סמיכה ולא כרבי יוסי דקאמר
 בסמוך דסליגי בתכף כו׳ ורש״י פי׳
 במתני׳ טעמא משוס שבות שמשתמש
 בבעלי חיים רפה פי׳ א] דבס׳ אין
 דורשין (חגיגה דף נ״:) משמע

 דבהט פליגי לרבי יוחנן:
 דלמא מעולת הוכה גמרי.
 ואס תאמר והא הוי דבר הבא מן ההיקש דעולת חובה לא
 ידעינן אלא מנדבה דכמשפט ודבר הלמד בהיקש אינו חוזר ומלמד
 במין אב ר״ל דבעיא היא בזבחים (לף נ.) אס חוזר ומלמד בבנין
 אב ואס לאו והבא קאמר אם תמצי לומר חוזדן ומלמדן בבנין
 אב דבר הלמד בהיקש מעולת חובה גמיד לה דחובה מחובה ילסינן:

 והביא

נדור  ואגלח ממעות מעשר שני מהו א״ל א
 ואינו יוצא בנזיר ואינו מגלח: ההוא גברא
 דאמר להו הבו ליח ארבע מאח זוזי לפלוני
 ולנסיב בדתי *אמר רב פפא גארבע מאה
 שקיל וברתיה אי בעי נסיב אי בעי לא
 נםיב טעמא דאמר הבו ליה ולנסיב אבל
 אי אמר לנםיב והבו ליה אי נםיב שקיל
 ואי לא נםיב לא שקיל: יתיב מרימר
 וקאמר להא שמעתא משמיה דנפשיה א״ל
 רבינא למרימר אתון הכי מתניתו לה אנן
 כדבעא מיניח ריש לקיש מר׳ יוחנן מתנינן
 לה: א<תני תנא קמיח דר׳ יצחק בר אבא
 1ויקרב את העולה ויעשה כמשפט כמשפט

 עולת נדבת למד 5•יעל עולת חובה שטעונה
 םמיכת א״ל דאמר לך מני בית שמאי חיא
 דלא גמרי שלמי חובה משלמי נדבה דאי
 בית הלל כיון דגמרי שלמי חובה משלמי
 נדבה עולת חובה גמי לא תבעי קרא דגמרי
 מעולת נדבה וממאי דבית הלל שלמי חובה
 משלמי נדבה גמרי דלמא מעולת חובה
 גמרי ועולת חובה גופא בעיא קרא מאי
 שנא משלמי נדבת דלא גמרי שכן מצויין
 מעולת חובח נמי לא גמרי שכן כליל ג<(אלא)
 אתיא מבינייא וםברי בית שמאי שלמי
 חובח לא בעו םמיכח וחתניא אמר רבי
לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על  יוםי ה
 הסמיכה עצמח שצריך על מח נחלקו על
 יי תכף לםמיכח שחיטה שבית שמאי אומרים
 אינו צריך י ובית הלל אומרים צריך חוא
 דאמר כי האי תנא דתניא אמר רבי יוםי
 בר׳ יהודה לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על
 תכף לסמיכה שחיטה שצריך על מה נחלקו
 על הסמיכה עצמה שבית שמאי אומרים
 אינו צריך ובית הלל אומרים צריך: ת״ר
 ה<מעשה בהלל הזקן שהביא עולתו לעזרה

 לסמוך עליה ביו״ט הברו עליו תלמידי שמאי
 הזקן אמרו לו מה טיבה של בהמה זו אמר להם
 נקבה היא ולזבחי שלמים הבאתיה כשכש
 להם בזנבה והלכו להם ואותו היום גברה
 ידם של בית שמאי על בית הלל ובקשו
 לקבוע הלכה כמותן והיה שם זקן אחד
 מתלמידי שמאי הזקן ובבא בן בוטא שמו
 שהיה יודע שהלכה כבית הלל ושלח

 והביא

 ואגלח ממעות מעשר שני. קרבנות שגזר עליו הכתוב ביום תגלחתו
 אקנה ממעות מעשר שני: כדור. על התודה ואינו יוצא בה ידי
 חגיגה: גזיר ואינו מגלח. ממעוח מעשר אלא מן החולין דטון
 דאמר הד עלי נתחייב לאמירה לגבוה כמסירה להדיוט י) וכי הדר

 אמר על מנת לאו מילתא היא: ההוא
 גברא. מצוה מחמת מימה היה:
 להא שממסא. דהאומר הד עלי
ד חגיגה: משמיה  תודה ואצא בה י
 דגפשיה. ולא אמר לה בלשון בעיא
 אלא מאליו אמרה האומר הד עלי
 תודה ואצא בה ידי חגיגה הריני
 נזיר ואגלח ממעות מעשר שני נדור
 ואינו יוצא נזיר ואינו מגלח: אתון
 הכי ממניסו לה. מאליה ולא משמיה
 דר׳ יוחנן: אנן כדבמא מיניה ריש
 לקיש מר׳ יוחנן מסנינן לה. דאהדר
 ליה ר׳ יוחנן הכי: ויקרב את המולה.
 עולח יום שמיני של מלואים שהטיל
 הכתוב על אהרן חובה ליום קח לך
 עגל בן בקר לחטאת ואיל לעולה
 תמימים (יקרא ט): ויעשה כמשפע.
 מה משפט האמור בעולת חובה על
 כרחיך כמשפט המפורש בעולמ נדבה
 ברקרא קאמר שכל משפטי עולה
 ושלמים שם נאמרו ובשל נדבה דבר
 הכתוב דכתיב אדם כי יקריב מכם י)
 משמע לכשירצה יקריב וכתיב התם
 וסמך ידו ואמא האי כמשפט דכתיב
 בעולת חובה ללמד עליה שתטען
 סמיכה ״)כשאר משפטי נדבה: אמר
 ליה. ר׳ יצחק לתנא: דאמר לך
 מני. הא דאיצטדך קרא להט ולא
 גמר לה במין אב דמה מצינו בנדבה
 שהיא עולה וטעונה סמיכה אף חובה
 שהיא עולה כמותה תטעון סמיכה:
 ב״ש היא. דאמר במתניתין מביאין
 שלמים של י״ט שהן חובה ואין סומטן
 עליהן וטעמא מאי משום דסמיכה
 ברקרא כתיב בשלמי נדבה ואס זבח
 שלמים קרבנו וסמך ידו וגו׳ יי) וקא
 סבד לא גמרינן חובה מנלבה
 לפרטנן מה לנלבה שכן מצרה בכל
 שעה שירצה יתנלב רביא תאמר
 בחובה שאינה אלא לכשיתחייב
 הלכך 8 לא לחיא סמיכה דלהו
 יום טוב הלכך עולת חובה נמי
 אי לאו לפרט בה קרא כמשפט
 לא הוה בעיא סמיכה דחובה
: וממאי דבית  מנדבה לא גמד׳
 הלל כוי. דלמא לעולם חובה
 מנדבה לא גמרינן אלא ביח הלל
 חובה מחובה גמרי שלמי חובה
 מעולת חובה הלכך עולת חובה בעיא
 האי קרא דכמשפט להיופ מפורש בה
 ואי לא לא הוה ידעינן סמיכה לא

 בעולה ולא בשלמים דחובה והך מפניפא דבד הכל היא: אהיא
 מביגייא. לעולם מתני׳ דתני תנא דבד הכל היא ואפי׳ לב״ה בעיא
 קרא ומאחר דקי״ל סמיכה בעולת חובה מהאי קרא אתו להו שלמי
 חובה מתרריהו משלמי נדבה ומעולת חובה במה מצינו בשלמי נדבה
 שטעונין סמיכה אף שלמי חובה שהן שלמים כמותן יטענו סמיכה
 וט סרבת מה לשלמי נדבה שהן מצרין עולת חובה תוכיח שאינה

 מסורת הש״ם

 א) נמגחות צג:ן, ב) ןעי׳
 תוססומ זבחים נ. ל״ה אס],
 ג)רש׳׳ל מ׳׳ז, ר) ןברכוח מב.
 זנחיס לג. מנחות צג.],
 ה) !תוספתא לחנינה ס״3],
 ו) נקילושץ כח:], ז) ]יקרא
 א], ח) ס״א ושאר,
 ט) [רקרא נ], י) ןרקרא א],

 נ) [צ״ל שעיר],

 תורה אור השלם
 1. ולקרב את העלה

 ויעשה במשפט:
 ויקרא ט טז

 גליון הש״ס
 נם׳ אסר רכ פפא ארבע
 סאה שקיל. עי׳ נלריס מס
 ע״א בר״! ל״ה לא שגו:
 רש״י ד׳׳ה ב׳׳ש כו׳ לא
 דהינן םם־כה דידהו. וק׳׳ל
 לפי מה דקיימיגן עתה
 לבייש ל״ל סמיכה כלל
 בשלמי חובה גס בחול אסור
 להר עגולה בקרשים להא
 גס ניו״ט לא מיקד
 משחמש בבע״ח רק הוא
 סמיכה בכל כחו כמ״ש

 רש״י נמתניתי! וצ״ע:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] תום׳ ל״ה ללא גמד
 וכו׳ לנס׳ אין לורשין
 משמע לבהט סליגי לר״י.
 נ״ב עי׳ פסחים פ״ט ע״א

 תוס׳ ל״ה ואלו וכוי:

 מוסף רש״י
 ויעשה כמשפט. בעולת
 תובה כתיב נרהי טוס
 השמיני, וההיא עולה חובה
 היתה לכחיב קח לך עגל ב!
 בקר לחטאת ואיל לעולה
 תמימים, וכתיב בסמיכה
 תמים (מנחות צג: נזכת־י).
 למד על עולת חובה
 שטעונה סמיכה. כגון
 האי למילואים, ועולת
 ראייה כמו עולת חובה היא

 1שס).

 מצרה וטעונה סמיכה אף אני אביא שלמי חובה שאע״פ שאינן מצרין יטענו סמיכה וט פרכת מה לעולת חובה שכן כליל מאמר בשלמי
 חובה שאינם כליל שלמי נדבה יוטחו וחזר הדין לא ראי זה כראי זה לא ראי עולת חובה כראי שלמי נדבה לתלות טעם הסמיכה
 בראיה שכן מצרין דהך ראיה בעולת חובה ליתא ולא ראי שלמי נדבה כראי עולת חובה לתלות טעם הסמיכה בראיה שכן כליל דהא
 ליתא בשלמי נדבה וכתיב בהו סמיכה הצד השוה שבהן על כרחך תתלה טעם סמיכתן בטעם הצד השוה שבשניהם בעולת חובה
 ובשלמי נדבה הצד השוה שבשניהם שקרבן יחיד הן וטעונין נסכים [וסמיכה] אף אני אביא כל הטעון נסכים והוא קרבן יחיד שיטעון
 סמיכה ואחו להו שלמי חובה מהאי טעמא: לא נחלקו מל הסמיכה. בשלמי חובה שצריך אלא כך היו ביח שמאי אומרים סומך
 עליהן מערב יום טוב ושוחטן ביום טוב ולא אמדנן חכף לסמיכה שחיטה: הוא דאמר כי האי תגא כוי על מכןי לסמיכה שחיטה
 שצריך. בדבר הטעון סמיכה כדכחיב וסמך ושחט,): מל הסמיכה מצמה. אס טעונין שלמי חובה סמיכה: נקבה היא. שאין עולה נקבה:
 ולזבחי שלמים הבאתיה. מרוב ענותנומו של הלל היה משנה מפני השלום: כשכש להם בזנבה. כדי להטעוחן שיהיו סבורים שהיא נקבה:

 צאן
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 כ: יום טוב פרק שני ביצה
 צאן קדר. מעולים היו: שוב מעשה כוי. לאחר המעשה הזה היה
 מעשה כתלמיד אחד כוי: מה זו סמיכה. שאמה רוצה לסמוך
 ולעבור על דברי ב״ש והלא אט חלוקין עליכם: אמר לו מה זו
 שחיקה. שהיה לך לשתוק ואינך שותק: שמקו בנזיפה. בגערה:
 מקום שאסור להדיוע. שבת שאסור
 לעשות להדיוט כלום מותר לגבוה
 תמידין ומוספין: מקום שמותר
 להדיוע. י׳׳ט דכמיב (שמות י3) הוא
 לבדו יעשה לכס כל צד צרכי אכילה:
 אינו דין שמותר לגבוה. כל צרכי
 אכילח מזבח ואפילו עולת ראייה:
 נדרים ונדבות יוכיחו. שי״ט מקום
 המותר להדיוט הוא ואתס מודים
 לנו שאסורים להקריב והן צרכי
 גבוה: אןו זו קבוע לה זמן כוי.
 ויש לחוש שמא יפשע או יאנסי) בשאר
 ימי המועד ולא יביא: והלא כבר
 נאמר לה׳. וחגותם אותו חג לה׳«:
 אומרה בלשון אחרה. להאי קל
 וחומר דבית הלל דלעיל: כירה.
 יש לה בית קבול לקבל שתי קדרות
 ושייך למימר בה סתומה ופתוחה:
 במאי קמפלגי. אבא שאול ותנא קמא
 אבא שאול דלא אמר אמרו להס בית
 שמאי נדרים ונדבות יוכיחו סבירא
 ליה נדרים ונדבות קרבין לבית הלל:
 לא תימא מדאורייתא מחזא חזו.
 דלה׳ משמע כל דלה׳ אפילו נדרים
 ונדבות: שמא ישהה. עד המועד
 שיהא לו בשר מצוי ברגל ושמא
 כשיבא המועד יארע לו אונס ונמצא
 מאחר נדרו: מדאורייתא נמי.
 סבירא ליה דאסור דכי כחיב לה׳
 דומיא דוחגותס קאמר עולות הדומות
 לחגיגה שזמן קבוע ברגל כמותה:
 דהא שתי הלתם. דעצרת דחובת
 היום הן ואינן ראויין לבא קודם לכן
 דלגזר בהו שמא ישהה הואיל ויכול
 לאסותן מערב י״ט אמור רבנן במסכח
 מנחוח (לף צה:< דאין דוחין לא שבת
 כו׳ באפייתן דלאו דומיא דחגיגה
 הוא שזמן שחיטתה קבוע ברגל ואינו
 יכול להקדים ולאחר: עבר ושחט
 מאי. מהו שיזרוק את הדס: מל
 מנת להתיר בשר באכילה. כלומר
 אם הבשר קייס שתהא זריקתו צורך
 י״ט שיאכל הבשר היום זורק ואס
 לאו אינו זורק: על מנת להקטיר
 אימורין לערב. אפילו אין כאן אלא
 לצורך הכשר קרבן להכשיר קרבן שאין
 יכול לזרוק בלילה והקטרת האימורין
 כשרה כל הלילה רמתין עד שתחשך
 ויקטירס: לרבא לא זריק. אף על
 גב דלאו מלאכה היא גזור בה משוס
 שבות: כבשי עצרת. הבאים עס
 שחי הלחם כדכתיב בפרשת שור או
 כשב בעצרת ועשיתם שעיר עזים
 אחד לחטאת ושני כבשים וגו׳ !ויקרא
 ע<: שלא לשמן. שצריך לשחטן
 לשם שלמי צבור ושחטן לשם עולה:
 לפני זמנן. קודם עצרת והס הופרשו
 לשם כבשי עצרפ: הדם יזרק והבשר
0 כל הזבחים שנזבחו ף  יאכל. דקיימא ל
 שלא לשמן כשרים ליקרב ונאכלין
 אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה:
 ואם היתה שבת לא יזרוק. שהרי
 אסור לבשל ולצלות היום ולא יאכל מן הבשר: ואם זרק. ולא נמלך:

 הורצה

 והביא כל צאי קדר כעזרה. ותימה הא מאין מביאין חולין
 בעזרה ויש לומר דלאו דוקא בעזרה אלא בהר הבית:
 *< שכירתך פתוהה. פ״ה לשון כירה ממש ונראה דר״ל כמו

: (  ויכרה להס כירה גדולה (מלכיס כ ו

 והביא כל צאן קדר שבירושלים והעמידן
 בעזרה ואמר כל מי שרוצה לםמוך יבא
 ויסמוך ואותו היום גברה ידן של בית הלל
 וקבעו הלכה כמותן ולא היה שם אדם
 שערער בדבר כלום: שוב מעשה בתלמיד
 אחד מתלמידי ב״ה שהביא עולתו לעזרה
 לסמוך עליה מצאו תלמיד אחד מתלמידי
 ב״ש אמר לו אימה זו סמיכה אמר לו מה זו
 שתיקה שתקו בנזיפה והלך לו אמר אביי
 הלכך האי צורבא מרבנן דאמר ליה חבריה
 מלתא לא להדר ליה מלתא טפי ממאי
 דאמר ליה חבריה דאיהי אמר ליה מה זו
 סמיכה והא מהדר ליה מה זו שתיקה: תניא
 ייאמרו להם בית הלל לבית שמאי ומה
 במקום שאסור להדיוט מותר לגבוה מקום
 שמותר להדיוט אינו דין שמותר לגבוה
 אמרו להם בית שמאי נדרים ונדבות יוכיחו
 שמותר להדיוט ואםור לגבוה אמרו להם
 בית הלל מה לנדרים ונדבות שאין קבוע
 להם זמן תאמר בעולת ראייה שקבוע לה
 זמן אמרו להם בית שמאי אף זו אין קבוע
 לה זמן דתנן ג<אמי שלא חג ביום טוב ראשון
 של חג חוגג והולך כל הרגל כולו ויום טוב
 האחרון של חג אמרו להם בית הלל אף זו
עבר הרגל ולא חג אינו : ,  קבוע לה זמן דתנן י
 חייב באחריותו אמרו להם בית שמאי והלא
לכם ולא לגבוה אמרו להם בית  כבר נאמר ה)
 הלל והלא כבר נאמר לה׳ ייכל דלה׳ אם כן
 מה תלמוד לומר לכם ז<גלכם ולא לכותים
 לכם ולא לכלבים: ח׳אבא שאול אומרה
 בלשון אחרת ומה במקום שכירתך סתומה
 כירת רבך פתוחה במקום שכירתך פתוחה
 אינו דין שכירת רבך פתוחה וכן בדין ט<שלא
 יהא שולחנך מלא ושולחן רבך ריקן במאי
 קא מפלגי מר םבר נדרים ונדבות קרבין
 ביום טוב ומר סבר יייאין קרבין ביום טוב
 אמר רב הונא 5)לדברי האומר נדרים ונדבות
 אין קרבין ביום טוב »1 לא תימא מדאורייתא
 מחזא חזו ורבנן הוא דגזרי בהו גזירה שמא
 ישהה אלא אפילו מדאורייתא נמי לא חזו
 ל<דהא שתי הלחם דחובת היום נינהו וליכא

 למגזר שמא ישחח הואינו דוחה לא את
 השבת ולא את יו״ט: איבעיא להו לדברי
 האומר נדרים ונדבות אין קרבין בי״ט עבר
 י ושחט מאי רבא אמר זורק את הדם על מנת
 להתיר בשר באכילה רבה בר רב הונא אמר
 זורק את הדם על מנת להקטיר אימורין לערב
 מאי בינייהו איכא בינייהו נטמא בשר או
 שאבד לרבא לא זרק לרבה בר רב
 הונא זריק מיתיבי ״״כבשי עצרת ששחטן
 שלא לשמן או ששחטן בין לפני זמנן
 בין לאחר זמנן הדם יזרק והבשר יאכל
 ואם היתה שבת לא יזרוק ואם זרק

 הורצה

 נדרים ונהכות יוכיהו. פ״ה
 שמותר להדיוט במקום
 שמותרים להדיוט לעשות כל צרכו
 כגון ביום טוב אסורין ליקרב לגבוה
 אפילו שלמים וכל שכן עולות במאי
 קא מפלגי(א) מר סבר נדרים ונדבות
 אין קרבין פרש״י ת״ק דאמר נדרים
 ונדבות יוכיחו ומר סבר אבא שאול
 נדרים ונדבות קרבין בי״ט מדלא
 קאמר נדרים ונדבות יוכיחו והר״ר
 שמואל היה מפרש פירוש אחר נדרים
 ונדבות יוכיחו במקום שיש חלק
 להדיוט כגון שלמים ואסירי׳ לגבוה
 כגון עולות במאי קמפלגי ת״ק סבר
 נדרים ונדבות קרבין ביום טוב
 מדקאמר במקום שמוחר להדיוט
 כגון שלמים דהוו נדרים וכלפות אלמא
 דס״ל לת״ק דנדריס ונדבות קרבין
 ביו״ט ואסורין לגבוה כגון עולה אבל
 אבא שאול ק<דאמר ומה במקום
 שכירתך סתומה כו׳ משמע אפילו
 דשלמים אלמא דס״ל דנדריס ונדבות
 אין קרבין בי״ט וקשה להאי סי׳
 דבפ׳ אלו עוברין (פסחיס דף מז. ושם)
 אמר בהדיא וסבר לה כאבא שאול
 דאמר לכס ולא לנכרים משמע אבל
 נדרים ונדבות קרבין בי״ט מדלא מוקי
 ליה לומר לכם ולא לגבוה אלמא
 דסבירא ליה לאבא שאול דנדריס
 ונדבות קרבין בי״ט לכ״נ כפי׳ ראשון:
 לכם ולא לנכרים. ב״ה נמי דרשי
 לכס ולא לגבוה למעוטי נדרים
 ונדבות כדפי׳ בפ״ק (לף יב. בל״ה
 השוחט) אלא נקט כותים וכלבים

 דפסיקא ליה: מאי בינייהו כגון
 שנטמא. וא״ת נימא דאיכא בינייהו
 כגון שנטמאו אימוריס או שנאבדו
 דלרבא זריק הואיל ואיכא בשר ולרבה
 בר רב הונא לא זריק כיון שנטמאו
 האימורין ותי׳ הר״ר שמשון מקוצ״י
 דרבה בר רב הונא מודה להא
 דרבא דזורק את הדס על מנת
 להתיר י«) באכילה דהר צורך אוכל
 נפש ושמחת יום טוב אבל הוא מוסיף
 עליה דקאמר אפילו נטמא בשר זורק
 אפ הדם ע״מ להקטיר אימורין לערב
 אבל קשה היאך יהא הבשר מותר
 באכילה הא אמר י) התם אימורין כל
 כמה דלא מקטרי בשר לא מתאכיל
 דהא דהקטרת אימורין לא מעכבא
 ה״מ היכא דליתנהו שנטמאו או
 נאבדו אבל היכא דאיתנהו מעכבי
 ויש מתרצים דהכא מייד שנטמאו או
 נאבדו ולא נהירא דאס כן לימא
 דאיכא בינייהו דהכל קיים דלרבא לא
 זרק ולרבה זריק ועוד דבסמוך משמע
 אע״ג דאיתנהו דקאמר כבשי עצרת
 וכו׳ הדס יזרק והבשר יאכל ואס
 היתה שבת לא יזרוק ואס זרק הורצה
 ע״מ להקטיר וכו׳ אלמא דמיירי
 דאיתנהו ואעפ״כ בי״ט הדס יזרק
 והבשר יאכל וי״ל דהכא הואיל

 וא

 עין משפט
 נר מצוה

׳ ל ה א מ ״ ׳ ס י י  נה א מ

: ן ז ל ה [ כ ל ה ה ג י ג  ח

: ה ו כ ל ס ה ׳ ש י י  נו ב מ

ת ו כ ל ה א מ ׳ ׳ ׳ פ י י  נו ג מ

ג מ ג ס ה י כ ל ט ה ״  י

׳ י ח ס ״ ע א ״ ש ו ה ט ן ע י ו א  ל

: ף ג י ע ס ' ו ף א י ע נ ס י ק  ח

ת ו כ ל ה א מ ״ ׳ ס י י  נה ד מ

: ה ח כ ל ה ה ג י ג  ח

י ל ה ח מ ׳ ׳ ׳ פ י י ט ה מ  נ

; י פ ס ו מ ן ו י ד י מ  ח

: ה ח כ ל  ה

ח ו ג ג י ש ל ה נ מ ״ ׳ ס י י  ם ו מ

: מ ״ כ ש ב ׳ ׳ ע ד ו ה י כ ל  ה

׳ ל ה ו מ ״ ט ׳ פ י י  סא ז מ

ן י ש ד ק ו מ י ה ל ו ס  פ

: ט ה י כ ל  ה

 הגהות מד״ר״ב
 רנשבורג

א ׳ ל ו כ ה ו ״ ר ר מ ׳ א מ ] ג  א

א ז ח א מ ת י י ר ו א ל א מ מ י  ת

א ״ ש ר ה ן מ י י נ ע ׳ ׳ . נ ו  חז

ך ל מ ר ה ע ש ו ב י ל ש ע ״ מ  ו

ה ח כ ל ה ה ג י ג י ח ל ה א מ ״  ס

: ע ל ה ו ׳ ׳ ל א ב ״ ל ע ף ס  ל

 רבינו חננאל
. ש י י ב ה ל ״ ו ב ר מ א א י נ  ת

ט ו י ד ה ר ל ו ס א ת ש ע ה ב מ  ו

, ה ו ב ג ר ל ת ו ת מ ב ש  ב

י נ ת ש ב ש ם ה ו י ב ר ו מ א נ  ש

ר ת ו מ ת ש ע , ב י ו ג ם ו י ש ב  כ

ך ר א מ א נ , ש ט ״ ו י ט ב ו י ד ה  ל

, י ו ג ש ו פ ל נ כ ל ל כ א ר י ש  א

ה ו ב ג ר ל ה ו מ ן ש י ו ד נ י  א

י ר ב ד א ל נ י ב ר ר מ . א י ו  כ

ת ו ב ד נ ם ו י ר ד ר נ מ ו א  ה

א ט ל ״ ו י ן ב י ב ר ן ק י  א

ו ז א ח ת י י ר ו א ד מ א ד מ י  ת

ן נ ב ר ט ו ״ ו י י ב ב ו ר ק י א  ל

ה ר י ו ו ג ה ו ב ר ז ג א ד ו  ה

ר מ ו ל . כ ן ת ו ה א ה ש א י מ  ש

ה נ ש ה ה ו מ ר י א ש ר ב מ א  י

י נ י , א ה כ א ל מ ד ב ו ר י ט נ  א

ב י ר ק ה ל ת ו ו ל ע ל ל ו כ  י

ג ו ח ה ל ל ע א ש ה כ נ , ה ן ב -  ק

ך כ י פ , ל י ר ד ב נ י ר ק ט א ״ ו י  ב

ם י ר ד ו נ ב ר ק א י ל ו ש ר ז  ג

ו ל י פ א א ל , א ט ״ ו י ת ב ו ב ד נ  ו

, ו ז א ה י ל מ , נ א ח י י ר ו א ד  מ

ת ב ו ם ח ח ל י ה ח א ש ה  ד

ר ז ג מ א ל כ י ל ן ו ם ה ו י  ה

ן ת י י ש ן ע י א , ו ה ה ש א י מ  ש

. ט ״ ו א י ל ת ו ב א ש ה ל ח ו  ד

ר מ ו א י ה ר ב ד ן ל א ל י ע ב י מ  ו

ר ב , ע ט ״ ו י ן ב י ב ר ־ ק י  א

ם ו י ת ב ו ב ד נ ם ו י ר ד ט נ ח ש  ו

ק ר ו ר ז מ ה א ב , ר י א ב מ ו  ט

ר ש ר ב י ת ה ם ל ד ת ה  א

ר ש ב א ה מ ט ם נ א , ו ה ל י כ א  ל

ה ב . ר ק ר ו ו ז נ י ר א ב א ו ש  א

ק ר ו ר ז מ א א נ ו ב ה ר ר  ב

ץ ר ו מ י ר א י ט ק ה ם ל ד  ה

א מ ט נ פ ש ״ ע א ב ו ר ע  ל

ן נ י ב ת ו א . ו ק ר ו ר ז ש ב  ה

ה ר צ י ע ש ב א כ ה ה מ י ל  ע

ן ה ן ש מ ש א ל ל ן ש ט ח ש  ש

י נ ש ב ו י ת כ ד , כ ר ו ב י צ מ ל  ש

ו , א ם י מ ל ח ש ב ז ם ל י ש ב  כ

, ת ר צ ם ע ד ו ן ק מ ש ן ל ט ח  ש

ק ר ו ם י ד , ה ה ר צ ר ע ח א ו ל  א

ה ח י ם ה א , ו ל כ א ר י ש ב ה  ו

ק ר ם ז א , ו ק ו ר ז א - ה ל ב  ש

 כול להקטיר האימורין מבעוד יום הר כאילו נאבדו או נטמאו:
 אבל



 עין משפט
 נר מצוה

ב א מיי׳ פ׳׳א מהלי  פ
 י״ט הלכה יל סמג
 לאוין עה טוש״ע א״ח סי׳

 הצח סעיף יא:
 םג ב מיי׳ שס סמג שס
 טוש״ע א״ס סי׳ מקו

 סעיף ו:
 םד ג מיי׳ פ׳׳ו מהלכות
 ככורים הלכה ח
 טיש״ע י׳׳ל סי׳ של סעיף

 ט:
 סה ד מיי׳ ס״א מהל׳ י״ט
 הלכה יל סמג שס
 טוש״ע א״ח סי׳ תקיכ

 סעיף ג:
 סו ה מיי׳ ס״ו מהלכות
 מצה הל׳ ה טוש׳׳ע

 א״ס סי׳ תנל סעיף 3:
 םז ו ז מיי׳ פ״א מהל׳

 י״ט הלכה טו:
 פח ח מיי׳ שס הל׳ יל
 טוש׳יע א״ס סי׳

 תקינ סעיף כ:

 ום טוב פרק שני ביצה כא.
 אבל נדרים ונדבות כ״ קא זכו משלחן גבוה קא זכו. כהניס
 בחזה ושוק והישראל ככשר משלחן גכוה כעבד שנוטל
 פרס מרבו כן פרש״י ואפי׳ לרבי יוסי הגלילי דקאמר קדשים קלים
 ממון בעלים הן בב״ק >לף יכ:! ואפי׳ לאחר ׳)זריקה קאמר דממון
 בעלים הם רק בממנות כהונה מ״מ
 אופו ממון זכה משלחן גבוה דהא
 עיקר הקרבן בשביל גבוה והלכך
 נהי להוי ממונו לקדש בו את האשה
 מ״מ כל העבולות לצורך גבוה הס
 עושים: ןןיםד! חציה של נכרי
 וחציה של ישראל. ואם תאמר והאמר
 לעיל י) רבי שמעון בן אלעזר אומר
 ממלאה אשה פנור פת ואע״פ שאינה
 צריכה אלא לפת אחת מפני שהפת
 נאפית יפה בזמן שהתנור מלא ושרי
 לאפות בי״ט אפי׳ לכפחילה וכי תימא
 לאתיא לפ״ק והא הלכפא כר׳ שמעון
 למתיר ל) רש לומר לשאני התם לכל
 הפח של ישראל שהרשות בילו לאכול
 כל אחל ואחל או זה או זה ועול
 ללמא מקלעי ליה אורחים אבל הכא
 לחציה של נכרי אסור לאפותה בי״ט:
 «) חזינן אי יהבינן (א) לינוקא ולא
 קפדי כל חדא וחלא וכר.
 פרש״י ופליגא אההיא דלעיל דרב
 חסדא דקאמר עיסה חציה של נכרי
 וכו׳ דאפשר למפלגה בלישה ואומר
י דלא פליגי דשאני עיסה דחציה  ר״
 של נכרי וחציה של ישראל דישראל
 מצי למפלגה ולאפוח חלקו אבל הכא
 מייד שהיה הקמח לבני חילא אלא
 שטורח אפייה הוה רמי אבני באגא
 הלכך לא היו יכולין ליקח כלל מן
 הקמח קודם האפייה לאפותו לצורך
 החינוק אבל אח״כ שאפו בשביל החיל
 אז לא קפדי וכן בעגל דבסמוך לא
 שייך אפשר למפלגיה שנחנו משלהם
 ומש״ה אם היו לוקחין ממנו היו
 מקפידין אס לא ע״י טורח הבשיל
 כדרך מבשלים שאוכלין מעט מן
 הבשול להט פדך אדרב הונא מהכא:
 הואיל ומקלעי אורחים וכוי.
 ותימה הא אמר בשבת
 פרק המצניע >לף צה. ושס< הרודה
 חלות דבש ביום טוב סופג ארבעים
 ואמאי לוקה לרבה דאמר הכא הואיל
 וכו׳ התם נמי נימא הואיל דמקלעי
 אורחים וכו׳ ואין לומר דשאני התם
 דאפשר לעשוחו מעי״ט דלענין אוכל
 נפש אין לחלק בין אפשר ללא אפשר
 כדפרישית בריש מכילתין (לף ג.) גבי
 רב יוסף דאמר משוס פירופ הנושרין
 ויש לומר דמייד שהדביש הדבש ואינו
 ראוי לאכילה אלא לכתישה דגמלי א״נ
 שתלש חלוח דבש סמוך לחשכה ולא
 היה שהות אפי׳ באו אורחים לאכלן:

 לכס

 הורצה מל מנס להקטיר כוי. כלומר ויקטיר אימודן לערב ולא
 יקטירס היוס: להתחלה לא. הואיל ולא יאכל בשר היום: שאני
 שבוס שבס. החמירו חכמים בדבריהם בשבח מביום טוב: מה בין
 זה לנדר ונדבה. שחצין לו וחצין לגבוה ואסור לשוחטן מפני חלק

 הורצה על מנת להקטיר אימורין לערב אם
 זרק דיעבד אין לכתחלה לא בשלמא לרבא
 ניחא אלא לרבה בר רב הונא קשיא קשיא
 ואיבעית אימא שאני שבות שבת משבות
 י״ט: בעא מניח רב אויא םבא מרב
 חונא בחמח חציה של נכרי וחציח של
 ישראל מהו לשחטה בי״ט אמר ליה אמותר
 ft< אמר ליה וכי מה בין זה לנדרים ונדבות

 אמר ליח נ<עורבא פרח כי נפק אמר ליה
 רבה בריח לאו חיינו רב אויא םבא דמשתבח
 ליה מר בגויה דגברא רבה הוא אמר ליה
 ומה אעביד ליה ג<אני היום 1םמכוני
 באשישות רפדוני בתפוחים ובעא מינאי
 מלתא דבעיא טעמא וטעמא מאי בהמח
 חציה של נכרי וחציה של ישראל מותר
 לשחטח בי״ט דאי אפשר לכזית בשר בלא
 שחיטה אבל נדרים ונדבות אסור לשחטן
 בי״ט דכהנים י• כי קא זכו משלחן גבוח קא
 זכו: אמר רב חסדא בהמה חציה של נכרי
 וחצית של ישראל מותר לשחטה ביום
 טוב דאי אפשר לכזית בשר בלא שחיטה
 בעיםח חציה של נכרי וחצית של ישראל

 אסור לאפותה בי״ט דחא אפשר ליח למפלגה
 בלישח מתיב רב חנא בר חנילאי ה<געיםת
 כלבים בזמן שהרועין אוכלין ממנה חייבת
 בחלה ומערבין בת ומשתתפין בה ומברכין
 עליה ומזמנין עלית יונאפת בי״ט הואדם
 יוצא בה ידי חובתו בפסח ואמאי והא אפשר
 ליה למפלגה בלישה שאני עיסת כלבים
 הואיל ואפשר לפייסן בנבלה ומי אית ליה
 לרב חסדא הואיל והא אתמר י׳ האופה מי״ט
 לחול רב חסדא אמר לוקה רבח אמר ־אינו
 לוקח רב חםדא אמר לוקח לא אמרינן הואיל
 ומקלעי ליח אורחים חזי ליה השתא נמי חזי
 ליה רבה אמר אינו לוקה ׳אמרי׳ הואיל אלא
 לא תימא הואיל ואפשר אלא כגון דאית ליה
 נבלה תדאי אפשר לפייסן בגבלה: בעו
 מניה מרב הונא הני בני באגא דרמו עלייהו
 קמחא דבני חילא מתו לאפותה בי״ט אמר
 ׳<(ליח) ״חזינא אי יהבי ליה רפתא לינוקא
 ולא ספדי כל חדא וחרא חזיא לינוקא ושרי
 ואי לאו אסור והתניא ״ימעשה בשמעון
 התימני שלא בא אמש לבית המדרש
 בשחרית מצאו [ר׳] יהודה בן בבא אמר לו
 מפני מח לא באת אמש לבית חמדרש אמר

 רבינו הננאל
ר י ט ק ה מ ל ״ ה ע צ ר ו  ה

ן נ י ק י י . ד ב ר ע ן ל י ר ו מ י  א

י נ ת ק , ד ן י ד א ב י ע א ה ד נ י  מ

ל ב , א ה צ ר ו ק ה ר ם ז  א

א מ ל ש , ב א ה ל ל י ח ת כ  ל

ם ד ק ה ר ו ר ז מ א ה ד ב ר  ל

, ה ל י כ א ר ל ש ר ב י ת ה י ל ד  כ

ר ו ב א ת ל ב ש כ ן ד ו י  כ

ו נ י ך א כ י פ , ל א ו ה ה ל י כ  א

א ל , א ה ל י ח ת כ ק ל ר ו  ז

א נ ו ב ה ר ר ה ב כ ר  ל

י ד ם כ ד ק ה ר ו ר ז מ א  ד

, ב ר ע ן ל י ר ו מ י ר א י ט ק ה  ל

, ה ל י ח ת כ ק ל ר ו ו ז נ י י א א מ  א

ן י ר ו מ י ר א י ט ק א י ל  ה

. א י ש ו ק ו ב ה ל ת ל ע , ו ב ר ע  ל

ך ר ל מ א א מ י ת א י ע ב י  א

י , כ א ת ב ה ר ר ה ב ב  ר

ט ״ ו י ת ד ו ב ש א ב נ י מ א  ק

ק ר ו ך ז כ י פ , ל ל א ק ו ה  ש

ל ב , א ה ל י ח ת כ ו ל ל י פ  א

א ר י מ ח ת ד ב ש ת ד ו ב  ש

ן ו ש , ל ח ר א פ ב ר ו . ע א  ל

ר מ ו ל , כ א י ת ה ו ח י ח פ י ו א נ  ג

ם י ר ע ת נ ע ו ד ת ו ע  ד

ם ו י . ה ן י ב ר ו ע ן ב י ק ח ו ש  ש

ר מ ו ל , כ ת ו ש י ש א י ב נ ו כ מ  ס

. ח ב י ש י י ב ת ו ו א כ מ ם פ ו י  ח

א ד ס ב ח י ר ר ב ד א ל נ ק י ס א  ו

י ו ל ג ה ש י צ ה ח מ ה  ב

ר ת ו ל מ א ר ש ל י ה ש י צ ה  ו

י א , ד ט ״ ו י ה ב ט ח ו ש  ל

ח י ז ה כ נ מ ל מ ו כ א ר ל ש פ  א

א י מ א ד ל , ו ה ט י ח א ש ל  ב

י נ ח ת ד ו ב ד נ ם ו י ר ד נ  ל

. ו כ א ז ת ק ו ב ן ג ח ל ש  מ

ל ה ש י צ ה ה ס י ל ע ב  א

ל א ר ש ל י ה ש י צ ח י ו ר כ  נ

, ט ׳ ׳ ו י ה ב ח ו פ א ר ל ו ס  א

ה י ל ג ל פ ר ד ש פ ט א ״  מ

ה י ל ן ע ג י ב ת ו מ . ו ה ש י ל  ב

ן מ ז ם ב י ב ל ת כ ס י , ע א ה י  מ

ה נ מ ן מ י ל כ ו ם א י ע ו ר ה  ש

, ה ל ח ] כ ת ב י י ח ) ן ן י ב י י ח ) 

ה ן ב י פ ת ת ש מ ן ו י ב ר ע מ  ו

, ה י ל ן ע י נ מ ז מ ן ו י כ ר ב מ  ו

א צ ו ם י ד א , ו ט ״ ו י ת ב פ א נ  ו

י א מ א , ו ח ס פ ח ב ״ ה י  ב

ק ל ה ה ס י ה ע ת ו ת א פ א  נ

ר ש פ א א , ה ט ״ ו י ם ב י ב ל כ  ה

ל ו ט י ל ה ו ס י ע ק ה ל ח  ל

ח נ ח מ י נ ה ל ם ו י ע ו ר ה ה נ  מ

א ד ס ב ח ק ר י ר פ . ו ם י ב ל כ  ה

ם ל א י א ו ם ה י ב ל י כ נ א  ש

ר ש פ ה א ל י ב ו נ ה ל נ מ ד ז  נ

ל ה כ א צ מ נ , ו ם ל י כ א ח  ל

. ד ב ל ם ב י ע ו ר ה ל ס י ע  ה

ב ר ה ל י ח ל י י א מ ן ו נ י ש ק א  ו

ר מ ח י א א ח , ו ל י א ו א ח ה ס  ה

ב , ר ל ו ח ט ל ״ ו י ח מ פ ו א  ה

א , ל ה ק ו ר ל מ א א ד ס  ה

ם י ב ל כ ו ל ה ס ל י י פ י מ א ד ו ו , ד ת ל ט ו ה מ ל י ב ה נ י ת ל י א ד א ב ל ן א י ת י נ ת א מ ד א ה י ר א ש ן ל נ י ק ר פ . ו ל י א ו ן ה נ י ר מ ה א ק ו ו ל נ י ר א מ ה א כ ר , ו ה י ל ו א כ מ ה י נ א ה ה י ו ל ז ן ח י ח ר ו ה א י י ל ע ל ק י י מ א ל ו י א ו ן ה נ י ר מ  א

ת ו ק ו נ י ח ח ל פ ה ה ח ו א ו מ נ ח י ש ם כ ם א ה ר ל מ א . ו ר ו ס ו א ר א ת ו , מ ם ה ט ל ׳ ׳ ו י ו ב ת ו ת א ו פ א ם ל י ד ו ה י ל ה ח ע מ ם ק י י ו ל ג ת ש ו ל י י ח י ה נ ו ב ד י ש ב א ר ה מ י נ י ו מ ע . ב ם י ע ו ר ה ל ל ו ה כ ס י ע ת ה א צ מ נ , ש ה  ב

ן ה ב ד ו ה ׳ י ר י ל נ מ י ת ן ה ו ע מ ר ש מ א א ש י נ ת א ד ה ה מ י ל ן ע ג י ב ת ו מ . ו ר ו ס א ץ ו ש ו ם ע י ו ג י ל ו כ א צ מ , נ י ד פ י ק ל א ב , א י ר ש ן ו א [ ק ו נ י א ל י ז א ח ד ח א ו ד ל ח , כ א ל י י י ח נ י ב נ ן ה ה י ל י ע ד פ א ק , ל ם י ד ו ה ל י  ש

א ל ל ש ל כ , מ ם י ב ל כ א ל ל ם ו כ ם ל י ו ג א ל ל ם ו כ ה ל ר ו ה ת ר מ י א ר ה א ו ב ן ב ה ב ה ו ה ל ר• י ״ א , ו ם ו נ ל כ א ה ל ו ג ן ע ה ו ל נ ט ה ש , ו ר י ע ל ה ח כ ] א ף ו ט ח ל ו [ ש ק ב , ו ב ו ם ט ו י י ל י ו ל נ ר י ע ה ל א ת ב ש ל ו , ב א ב  ב

ס כ . ל ל ל ל כ א ר ש י י ל ז א ח ל י ד א ו ה ה פ י ר ל ט ג ף ע ס ו ב י ק ר י ר פ . ו ה י ל ה א ר ש ל י י ש י כ ד פ א ק ל ן ו י ח מ ן מ י ם א י ו ג ח , ו ה כ י ח ו ח נ מ ם מ ם ה ו ג ל כ א י ה ש י י ה ו א ה ר ל ז ג א ע ה , ו י א מ , א ה כ ל ה ו כ ש  ע

. ם י ב ל כ א ל ל ם ו י ו ג א ל ל ם ו כ ר ל מ א נ ר ש ס ו י א ל י ל ג י ה ס ו ׳ י ר , ו ע מ ש מ ה ב מ ה ש ב פ ו נ ל י פ א ש ו פ ל נ כ ב ל י ת כ , ד ם י ב ל כ ה ל כ א ל ת מ ו ש ע ט ל ״ ו י ר ב ת ו ר מ מ ו א ע ש ״ א ר ו ה א ד נ ש ת . י י א נ ם ת י ב ל כ א ל ל  ו

 לו בלשת באה לעירנו ובקשה לחטוף את כל
 העיר ושחטנו להם עגל והאכלנום ופטרנום לשלום אמר לו תמה אני אם
לכם ולא לעובדי כוכבים ואמאי  לא יצא שכרכם בהפםדכם שהרי אמרה תורה ט,
 חא חזי למיכל מיניה אמר רב יוסף עגל טרפח חואי וחא חזי לכלבים
אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם  תנאי היא דתניא 2
שומע אני אפילו נפש בהמה במשמע  ממשמע שנאמר לכל נפש 8
 כענין שנאמר 3ומכה נפש בהמה ישלמנה תלמוד לומר לכם

 לכם

 גבוה: מורבא פרח. עורב הפורח
 למעלה. השיאו לדבר אחר: כי נפק.
 רב אויא: אמר ליה רבה בריה.
 דרב הונא לאבוה: לאו היינו כוי.
 ולמה דחיחו והלך לו בכלימה: אני
 היום סמכוני באשישוס. י״ט הוא
 ודרשחי לרבים וחליתי מטורח הדרשה
 וקורא אני עלי סמכוני באשישות
 הביאו לי סעודה ואסעוד: דבטיא
 מטמא. וצריך אני להרהר ולעיין
 בה: וטטמא מאי. סוגיא דגמרא
 הוא: כהנים משלחן גבוה קא זכו.
 בחזה ושוק וה״ה לבעלים בשאר
 הבשר כעבד הנוטל פרס מבית רבו
 נמצאח כל השחיטה לשם גבוה:
 חייבת בחלה. דלחס קרינא ביה:
 וממרבין בה. ערובי חצרוח להוציא
 מבתים לחצר שהבתים רשופ לכל
 יחיד ויחיד והחצר רשות כולן וצריכים
 ערוב להוציא כל אחד מביתו לחצר:
 ומשתתפים בה. שחוף קרי במבוי
 שחצירופ הרבה פתוחין לו וכל
 חצרות שבש״ס לפני הבתים ויוצאים
 דרך חצר לרשות הרבים או למבוי:
 ומברכין עליה. המוציא: ומזמנים
 עליה. שלשה שאכלו כאחח: ונאפת
 בי״ט. משוס חלק הרועים: ואדם
 יוצא בה ידי חובתו בפסח. לילה
 הראשון של פסח שהוא מצוה לאכול
 מצה דכתיב בערב תאכלו מצות (שמות
 יג< ושאר הימים אס רצה לאכול
 שאר דברים בלא לחם הרשות בידו:
 לפייסן בנבלה. ונמצאת כולה נאכלח
 לאדם: ומי איה ליה הואיל. סוף
 סוף מפרנס הכלבים ממנה שהד אין
 לו נבלה ומשוס אסמכתא להואיל
 ואילו היה לו נבלה קא שדת לה:
 מי״ט לחול. לאחר שסעל אפה להא
 וראי לחול הוא: צגי באגא. ישראל
 הלריס בכפרים: דרמו טלייהו
 קמחא דבגי חילא. המלך הטיל
 עליהם לאפות ולבשל לבני חילו אנשי
 מלחמתו: כל חדא וחדא כוי. ופליג
 רב הונא אלרב חסלא דאמר חציה
 של נכד וחציה של ישראל אסור
 לאפותה: התימני. מתמנח היה
 כלכמיב (שופטים טו) שמשון חתן
 התימני מתמנמ: אמש. כלומר בין
 הערבים של יו״ט: בלשה. חיל גלול
 של גלולי נכדם שמחפשים ובולשין
 לשלול שלל: יצא שכרכם. שנשתכרתס
 בממון יצא ואבל בשביל הפסל עונש
 שחענשו על חלול יו״ט: ולא לכלבים
 לא גרסינן: והא חזי למיכל מיניה.
 ולא יקפילו שהרי משלהן היה: היינו
 דקאמר ליה כוי לא גרס והט גרס
 והא חזי לכלבים: תנאי היא.
 דאיכא תנא דאסר לכלבים: לכל
 נפש. אך אשר יאכל לכל נפש:

 הני

 מםורת הש״ם

 א) [עי׳ תוס׳ חולין קנג:
 ל״ה עור וכוי], ב) [חולין
 קכל:], ג) [פי׳ אותו היוס
 שמטהו נישיכה והושיבוהו
 כראש. ערוך ערן סמך],
 ד) נקילושין גכ: נ״ק ינ:יג.
 ערכין כל: תולין קכ.],
 ה) חלה ס״א מ״ח, ו) פסחים
 מו: סנ., י) [צ״ל להו],
 ח) [תוספת׳ פ״כ], ט) לעיל
 כ: וש״נ, י) צ״ל שחיטה.
 מהרש״א, כ) [לף יז.],
 ל) ן ועי׳ חוס׳ פסחיס מו.
 סל׳׳ה על שמאסה וכו׳
 יחיישנ קושית תוססות
 להכא], מ) [צ״ל אחר ל״ה

 הואיל],

 תורה אור השלם
ת ו ש י ש א י ב נ ו ב מ  1 . ס

י ם כ י ח ו פ ת י ב ת ר פ  ה

: י נ ה א ב ה ת א ל ו  ח

ם ב ה י ר י ש ר ה י  ש

א ר ק ן מ ו ש א ר ם ה ו י ב . ו 2 

י ע י ב ש ם ה ו י ב ש ו ך  ק

ב ב ה ל י ה ש י ד א ק ך ק  מ

ה ש ע א י ה ל כ א ל ל מ  כ

ל כ ל ל כ א ר י ש ך א ם א ה  ב

ה ש ע ו י ד ב א ל ו ש ה פ  נ

ז ב ט ת י ו מ : ש ם כ  ל

ה מ ה ש ב פ ה נ כ מ . ו 3 

ת ח ש ת פ ה נ נ מ ל ש  י

ה ד י א כ ר ק י : ו ש פ  נ

 הגהות הב״ח
 (א) תוס׳ ד׳׳ה חזינן אי

 יהבינן רפתא ליגוקא:

 נליון הש״ם
 נמ' שומע אני אפי׳ נפש
 נהמה. עיין נזיר דף מ״ח
 ע״א ועיין גר״ש פרק יא

 מ׳׳ט דתרומומ וצ״ע:

 מוםף רש״י
 הורצה על מנת
 להקטיר אימורין
 לערב. ונלכד שאימורין
 מקטיר לערכ :נזיר כח::!
 אכל היום לא יקטירס
 :מנחות nn.!. משלחן
 גבוה קא זכו. הקרנת
 אימוריס וזריקת הדס מתיר
. { נ  הכשר !:קדושי! נ
 האופה מי״ט להול.
 לאחר שאכל ונמר סעודתו,
 דפשיטא לן דלא חזיא ליה
 מילי האילנא על אורחא
.{.in שהיא סול (פסחים 
 לוקה. משוס לא חעשה כל
 מלאכה (שם:. הואיל
 ומקלעי ליה אורחים.
 שיהו צריטן לפת זה היום

 ושם!.



 מםורת הש״ם

 א) לעיל כ: מגילה ז:,
 ב) [לעיל כ: וש״נן,
 ג) [ברכות נ:ן שנת נ: קמג.,
 ד) שבת מז. ע״ש, ה) לקמן
 לו: ושבת קמג.!, ו) ןעי׳
 פרש׳׳י לקמן כט. ל׳׳ה
 אלבריהן, ו) שנת לט:,
 ח) עדיות פ״ג מ״י ע״ש,
 ט) ןעי׳ תוס׳ ע״ז כא: ד״ה
 מ׳יט], י) ןבמשנה שבמשניות
 ליתא ע׳׳שן, כ) ןע״א],
 ל) [שמות ינן, מ) [עירונין
 מי:ן, נ) ןצ״ל נסיפאן,
 ס) !שבת קמג.ן, ע) ןשס
 קכח: ע״ש ובתוספות דייה
 כשר תפוח וכו׳ וקצ״ען,
 ס) לחתכן ולרככן דהיי
 מלאכה. מהר״מ, 5) ולעיל

 ינ-ו׳

 הגהות הב״ח
 (א) גט׳ אופי! לו סח אחח

 וטומנין לו קדרה:

 גליון הש״ם
 נמ׳ שמיוגותן עליך. עיין
 שבח דף יט ע״א חוסי ד״ה
 נוחנין: שם מזמנץ את
 הנכר־. עיין בר״ן פ״ק
 דשבח בדף הספר ז׳ ע״נ:

 מוסף רש״י
 עושה אדם כל צרכו
 בפת. נין חשמיש בין
 לפרר אוחה ולמחחה
ת נ:: נ ש  בחבשיל רותח !
 משתמש בו ואין כאן משוס
 נזיין ומממהו בתבשיל !שם
ן כנונא.  קמג.:. מטלטלי
 כלי נחושת שמביאין נו
 האור לפני שריס להחחמס,
 אגב קטמיה. שהיו צריטן
 לאסרו לכסות רוק או
 צואה, וא״ת מה צד איסור
 יש כאן, היינו רבותא
 דאע״ג לאיכא עליה שגרי
ת מז.ו. וכי נ ש  עציס !
ן גרף של רעי  עושי
 לכתחילה. וט מותר
 לגרוס שיהא הדבר מאוס
 לו כרי שיוציאנו ולקנזו לו:;.
 אדבריה. הנהיגו ומטייל
 עמו במבואות העיר (לקח!
 כט.:. אלא אם כן
 ראויין לשתיה. דמחיס
 להו לשחייה ואי בעי רוחן

ת לט:ו. שנ  בהן פניו !

 כא: יום טוב פרס שני ביצה
 לכם ולא לכלבים דבר• ר׳ יוסי הגלילי. אומר הדיר שמואל
 מאייבר״א כשם אחיו הר״ר משה להלכה כר׳ יוסי הגלילי
 ואף ע״ג לקיימא לן« להלכה כרבי עקיבא מחברו להא אשכחנא
 סתמא למשנה כותיה במס׳ חלה >פ״א מ״ח< בההיא למייחי לעיל

 עין משפט
 נר מצוה

ט א מיי׳ פ׳׳א מהל׳  פ
 י״ט הל׳ יג טוש״ע

 א״ח סי׳ חקינ סעיף ג:
 ע ב טוש״ע א׳׳ח סי׳ קעא

 סעיף א:
א ג מיי׳ ס״א מהל׳ י״ט  ע
פ״ו מהל׳ ג ו  הל׳ יב ף
 שכח הל׳ כא] טוש״ע א״ח

 סי׳ שכה סעיף א:
ב ד מיי׳ פ״א מהל׳  ע
 יו׳׳ט הלי יג טוש״ע

 א׳׳ח סי׳ תקינ סעי׳ א:
 עג ה מיי׳ סכ״י מהל׳
 שכח הלכה יג טוש׳׳ע

 א׳׳ח סי׳ שי סעיף ח:
ד ו מיי׳ שס וסכ״ה  ע
 הלכה כל טיש״ע
 א׳׳ח סי׳ שח סעיף לו וסי׳

 שלח סעי׳ ח:
 עה ז מיי׳ ס״א מהל׳ י׳׳ט
 הל׳ טו טוש׳׳ע א׳׳ח

 סי׳ תקיב סעיף א:
 עו ח מיי׳ שס הל׳ טז
 סמג לאדן עה טוש׳׳ע
 א״ח סי׳ תקיא סעיף נ:

 עז ט מיי׳ שס הל׳ ל
 טוש׳׳ע שס סעיף א:

 עה י טוש״ע א׳׳ח סימן
 חקס סעיף כ:

 רבינו חננאל
י ל י ל ג י ה ס ו ׳ י ר ן ל ג י ר מ א  ו

ך י ן א י נ י ע ר ש ג ו ר י , פ י ל פ ו  ם

ן י כ י ל ש מ ן ו ת ו ן א י ל ט ל ט  מ

, ט ״ ו י ת ב ו מ ה י ב נ פ ן ל ת ו  א

א ל ם ו כ ר ל מ א א ל ה  ו

ם ו ש ק מ י ר פ . ו ם י ב ל כ  ל

ן י י ז א ח ת ב י ט ו ר ל י פ א  ד

ל ב , א ה ל ו ד ה ג ק ס ה  ל

ו ה ן ל נ י ל ט ל ט א מ ת ל ב ש  ב

ל א ו מ ש , כ א ת פ י ב ר ג א א ל  א

ל ם כ ד ה א ש ו ר ע מ א  ד

ב ר ר מ א א ד ה . ו ת פ ו ב י כ ר  צ

ה י י ל ו ח י ד ד י ל מ  כ

ה י י ל ר ל ש א ר ש י  ל

א ג י ל , פ ם י ו ג ה ל י ה ב ע י מ  ל

ר מ א , ד ל ״ ב י ר א ד ה ה י ל  ע

ן י א ת ו ב ש י ב ו ן ג י נ מ ז  מ

ה ר י ז ט ג ״ ו י י ב ו ן ג י נ מ ז  מ

, ו ל י ב ש ה ב ב ר א י מ  ש

ר א כ ח ב א . ר א י ה ה ט ו ש פ  ו

ת ב ש ו ב ל י פ ר א מ ב א ק ע  י

ם ו ש , מ י ו ג י ל נ ו מ ו ר ל ו ס  א

א מ ה ש ר י ז , ג ת ו ס ו י כ ר ו י  ש

ן י י ן ה ר מ י י ש י ה ו ת ש  י

א ו ה , ו ך ס ן נ י ה י ש ע נ ס ו ו כ  ב

ר ו ס א ה ו א נ י ה ר ו ס י א  מ

ת ׳ ׳ א . ו ת ב ש ו ב ל ט ל ט  ל

ל ״ י , ק י ע ל ר ף ש ר ג י כ ו ה י  ל

י ע ל ר ף ש ר ת ג ו ש ע ר ל ו ס  א

י מ א ד ל . ו ת ב ש ה ב ל י ח ת כ  ל

ב ג ל א ט ל ט מ א ד נ ו נ כ י ל מ  נ

א כ י א ג ד ״ ע א , ו ה י מ ט י  ק

א נ ו נ כ , ד ם י צ י ע ר ב ה ש י ל  ע

. א י ה ה א נ י ה ר ו ס י ו א א  ל

ו ו י ה א כ ר ט ו ר ז מ ר ו מ י ר  מ

, ט ״ ו י י ב ו ו ג ה י ל ע ל ק י  מ

א ח י י נ , א ה י ן ל י ר מ ו א ו  ה

, ב ט ו ן מ ה ל י ר ט י ד א מ ך ב  ל

א ר י ת א י ה ר א ט י ל א  ו

. ן נ י ח ר א ט ך ל ד י א ד ת ע ד  א

ו ח י י ח ו ו ן כ א ל מ י י ק  ו

י מ י י ק ו ו ה נ י י נ א ר ת ב  ד

ה ע ו מ ת ש ח ד נ . ו ל ״ ב י ר  כ

ה ״ . [מתני׳] ב ב ר  ד
ן י מ ס ח ח ח ן ל י ר י ת  מ

ן נ י א פ ש ״ ע , א ו י ל ג ר  ל

ם ן א כ . ו ה י ת ש ן ל י י ו א  ר

ה ש ו , ע ם מ ח ח ח ך ל י ר  צ

ם מ ח ח מ ט ו ״ ו י ה ב ר ו ד  מ

י א מ ה ש י ב , ו ה ה ג נ  כ

ה ש ל . מתני׳ ש ן י ר ס ו  א

י ר ב ד ר כ י מ ח ג מ ״ ם ר י ר ב  ד

ת ן א י נ מ ו ן ט י . א ש י י  ב

. ת ב ש ב ל ו ם ט ו י ן מ י מ ח  ה

ן נ ת א ד י ה י ב ה א ש ר י  פ

ה י י פ א ב ל ר י ע ן ש ו ג כ , ו ט ״ ו ב י ר ע ן מ י נ ו מ ן ט י מ ו ח י כ ח ״ א ן א י מ ן ח י נ מ ו ן ט י א , ו ל י ש ב ח ב ב ר י כ ע ״ א ן א י ל ש ב ן מ י א , ו ח פ ב ב ר י כ ע ״ א ן א י פ ו ן א י ם א י ר מ ו י א א מ ח ש י י כ נ ת , ד א י ח ח י נ נ ח א ד ב י ל ש א י י י ב ר ב ד ! כ ן י מ ח ת ה ן א י נ מ ו ן ט י א ד ] 

. ו מ ש ה מ י נ נ י ח נ ח ד כ ש ו ״ ב ן כ י מ ט ה ר ל ס ו ג א ״ ה ר י , ה ן י נ ו מ ן ט י מ ו ח ו ל י א ה ל ל ו ו ש י ב ל  ו

 הגי סופלי. גרעיני חמרין: היכי שדינן להו. כיון ללאלס לא
 חזו ומאכל לבהמה לא משחרי אסירי בטלטול: עושה אדם כל
 צרכו בפס. ומטלטל ע״י הפח ולא חיישינן לבזיון דאוכלין: ופליגא
 דרבי יהושע בן לוי. הא דרב הונא דלעיל י) דאמר אי כי יהבינן
 רפתא לינוקא כוי: שיורי כוסות.
 אא<לכם ולא לכלבים דברי רבי יוסי הגלילי של יין ששרה בהן פתו ומטלטלן

ם השמש להצניע הכוס: דידן נמי. ע א מ ש מ ה ב מ ה ש ב פ ן נ ל י פ ר א מ ן ע א ״  ר

 כן מת תלמוד לומר לכם ^ >¥י< שמשימים ב! X אגל י עמיה!
ם שהיינו צריבין לאפרו והובן מע״ש י ב  כוכבים ומה ראית לרבות את הכל
 ולהוציא את העוברי כוכבים מרבה אני את לכסות רוק או צואה: ואעי־ג דאיכא
 הכלבים 8שמזונותן עליך ומוציא אני את עליה שברי עצים. דלא חזו מטלטל
 העוברי כוכבים שאין מזונותן עליך: אמר ליה להו עם כנונא: הכא איסורי הגאה
 אביי לרב יוםף ולרבי יוסי הגלילי דאמר גיגהו. ומוקצי טפי: ולהוי כגרן» של
י רעי. שמוחר לטלטלו ולפנותו ב י א ה ת ץ ח י ל ל פ ו י מ נ ם ה י ב ל כ א ל ל ם ן כ  ל

ל m לאשפה מחמת מיאוס כדאמרינן בפרק י א ו ה ה י ף ל מ ב א ן ם ט ן י ן ב ה ק ל ד  ש

מ
ש

י ׳ י י ג ב י ש י ע
ד l ^ l ™11 ׳ י , , , רעי נכסחינה. נהי דכי איתיה קמן להםקה תינח ביבישתא ברטיבתא מאי איכא 

 למימר אמר ליה חזו להיסק גדול ת;נח מסלקינן ליה אבל לאתרי קמן א!
 בי״ט בשבת מאי איכא למימר מטלטלינז למיזל אגן לגביה כי היכי דנמאס
 להו אגב ריפתא כדשמואל ג<דאמר שמואל עלן ונסלקיה מי שרי: מתני׳ לא
 בעושה אדם כל צרכו בפת ופליגא דרבי יחם אדם חמין. לרחוץ רגליו. אוכל
 יהושע p לוי דאמר רבי יהושע ק לףי נפש התיר הכתובל) ולא להבעיר אור
ת בשביל רחיצה: מדורה. היסק גדול: ן א י נ מ ן ן מ י א ן ת ר ב ש י ב ף כ נ ת ה ן א י נ מ ן מ ג * 

ל * א ג ™£ ל  הנכרי ביום טוב גזרה שמא ירבה בשבילו **׳ . ך
י מפ׳' טעמא בגמרא: אין זוקפין! מ  רב אחא בר יעקב אמר אפילו בשבת נ
 לא משום שיורי כוסות אי הכי דידן נמי משמע אס נפלה מנורה של מתכת
 דידן חזו לתרנגולין דידחו נמי חזו לתרנגולין אין זוקפין ומשיבין אותה: פתין
 דידהו איסורי הנאה נינתו ולטלטלינחו אגב גריצין. ככרות עבים משוס טרחא:
א חררין. שאופים על הגחלים: גמ׳ נ ו נ  כסא מי לא אמר רבא ל״ימטלטלין כ

 אגב קטמיה אע״ג דאיכא עליה שברי עצים שעי3
 תתם לאו איסורי הנאה נינהו הכא איסורי הנאה נינהו: אמר ליה רב
 אחא מדפתי לרבינא ולהוי כגרף של רעי אמר לית יז<יוכי עושין גרף של רעי
 לכתחלח: ייאדבריח רבא למר שמואל ודרש מזמנין את חנכרי בשבת
 ואין מזמנין את הנכרי בי״ט גזרה שמא ירבה בשבילו: מרימר ומר זוטרא
 כי הוה מקלע להו נכרי בי״ט יאמרו ליה אי ניחא לך במאי דטריחא לן
 מוטב ואי לא טרחא יתירא אדעתא דידך לא טרחינן: מתני׳ ז<ב״ש
 אומרים לא יחם אדם המין לרגליו אלא אם כן ראויין לשתיה וב״ח חמתירין
 טעושה אדם מדורה ומתחמם כנגדה: נמ׳ איבעיא לחו חאי מדורח מאן

 קתני לה דברי הכל היא ושני להו לבית שמאי בין הנאת כל גופו להנאת
 אבר אחד או דלמא ב״ה קתני לה אבל ב״ש לא שני להו ת״ש ב״ש
 אומרים לא יעשה אדם מדורה ויתחמם כנגדח וב״ח מתירין: מתני׳ חישלשה
 ט< דברים רבן גמליאל מחמיר כדברי ב״ש אין טומנין את חחמין יילכתחלה

 ביום טוב ואין זוקפין את חמנורח ביום טוב ואין אופין פתין גריצין אלא
 רקיקין אמר רבן גמליאל מימיהן של בית אבא לא היו אופין פתין
 גריצין אלא רקיקין אמרו לו מה נעשה לבית אביך שהיו מחמירין
 על עצמן ומקילין לכל ישראל להיות אופין פתין גריצין וחררין: נמ׳ היכי
 דמי אי דאנח עירובי תבשילין מאי טעמא דב״ש ואי דלא אנח עירובי
 תבשילין מאי טעמא דב״ה אמר רב הונא לעולם אימא לך שלא תניח
 עירובי תבשילין וכדי חייו שרו ליה רבנן ורב הונא לטעמיה דאמר רב הונא
 ימי שלא חניח עירובי תבשילין אופין לו פת יא) אחת ומבשלין לו קדרה אחת

 ומדליקין
 נראה דלפום רהיטא משמע דהא דקאמר מטלטלין כנונא אגב קטמיה לאו מכח הקטמא אלא היינו לצורך גופו ולצורך מקומו ולא
 דמי לכוס ואס כן אף כי הוי מלאכתו לאיסור שרי לטלטל אלא נראה דטיבוחא לכיס הוי משוס דשיורי כוסות גריעי טפי וראויין להתבטל
 אגב הכוס כמו שברי עצים אגב קטמא ור״ת פי׳ דלא מקרי בסיס לדבר מועט שאינו נקבע כגון שברי עצים ושיורי כוסות ודאמרינן
 דבעינן קטמא היינו משוס שמטלטל שבד עצים תוך הכנונא והיה לו לנערם אבל אי איכא קטמא לא היה יכול לנערס שלא יפול

 הקטמא וכ״ש שיורי כוסות אף על גב דליכא היפר עמהן מ״מ שרו לטלטל אגב כסא לפי שאי אפשר לנערס:
 לא יהם אהם המין אא״כ דאויין לשתיה. וא״ת מאיזה טעם שרו ב״ש ואפילו ראויין לשתיה הא לית להו מתוךצ) וי״ל דמייד כגון
 ששותה ומרבה לרחוץ רגליו והכי איתא בהדיא בירושלמי דלב״ש צריך לשתות מהן וב״ה מתירין ודוקא לרגליו אבל לכל גופו

 מודה לאסור דדבר השוה לכל נפש בעינן וזה אינו ראר אלא לבני אדם מעונגין אבל ידיו ורגליו שוה לכל נפש:
 ומדליקין

 עיסת כלבים בזמן שהרועים אוכלין
 ממנה נאפית ביום טוב ודוקא בזמן
 שהרועים אוכלין ממנה הא לאו הכי
 לא והכי אימא ׳)(בספרי) בהדיא אבל
 אין הרועים אוכלין ממנה אין אוסין
 אומה בי״ט: חני םופלי לח־ותא
 היכי שהינן. ואם תאמר מאי מססקא
 ליה דאמאי היה לו לאסור אי משוס
 טרחא מהא לא משני מידי דמה
 בכך משוס דחזיא להסקה והאיכא
 טרחא יתירא ואי בעי לאסרו משום
 [מוקצה דאיח להו דמאכל לבהמה
 מוקצה הוא לא היא דאס כן תיקשי
 היאך אנו נותנין תבן לבהמה ועוד
 תנןס) מטלטלין שער של אפונים הואיל
 שהוא ראר למאכל בהמה ועוד
 דאמר«) בשר פסוח מטלטלים אותו
 מפני שהוא ראוי למאכל כלבים
 רש לומר דהני גרעיני תמרה אינן
 ראויין לבהמה אלא על ידי תקון גדול«)
 לחתכן ומדרבנן הרא מלאכה ומ״מ
 ראויין כמו שהם על ידי הדחק
 והואיל ואינן ראויין להיוח עיקר
 מאכל בהמה אלא על ידי תקון גדול
 היט שדינן להו למאן דדריש לכם
 ולא לכלבים משוס דהרא מלאכה
 ומשני דמותדן לטלטל ליחנס לחיות

 מפני לחזו להסקה:
 עושח אדם כל צרכו בפת.
 ותימה דאמר בשבת
 >לף קמב0 דלא אמרו היתר ככר או
 תינוק אלא למת בלבד רש לומר
 בדבר שיכול לעשות מבעוד יום
 אמר התם דלא אמר היתר אלא
 למפ בלבד אבל הני סופלי לא היה

 יכול לעשותם מערב יו״ט:
 כנונא אגב קטמיה אף על גב
 האיכא עליה שברי עצים.
 וא״ת מאי מייתי מהכא דלמא שאגי
 הכא שיש בו דבר המטלטל כגון
 קטמא שראר לכסות בו צואה או רוק
 אבל בלא קטמא לא שד משוס
 דהוי בסיס לדבר האסור וא״כ הכא
 בכוס שיש בו דבר שאסור לטלטלו
 לא ויש לומר דה״נ מדמה שבכל אחד
 יש בו חדא לטיבותא וחדא לריעותא
 והכא הכיס שרי לטלטל ומה שיש
 בתוכו אסור וגבי כנונא יש בתוכו
 דבר המותר והכנונא עצמו אסור
 לטלטל דמלאכמו לאיסור וה״פ כי
 היכי דמטלטל כנונא אגב קטמא הכי
 הוה לן לטלטל השיורין עס הכוס ואי



 עין משפט
 יום טוב פרק שני ביצה כב. נר מצוה

 ומדליקין לו נר. מכאן משמע שצריך להזכיר בברכת עירובי
 תבשילין יהא שרי לבשולי ולאפויי ולאדלוקי וכו׳
 ואס בשביל הדלקה לא התנה משמע הבא דיהא אסור להדליק לו
 רק נר א׳ מדחזינן דהוצרך להזכיר אדלוקי הנר משמע לאסור למי
 שלא הניח להדליק לו רק נר אחד:
 ובית הלל םברי אין בנין וסתירה
 בכלים. וא״ת והא בשבת
 (לף מו.) במנורה של חליות כ״ע לא
 פליגי דאסור ר״ל דהחם מייד בשבח
 והכא מייד בי״ט ולא החמירו חכמים
 הואיל ואין בנין בכלים אי נמי י׳׳ל
 דהחם מייד שכולה של חליות
 ומפרקין אוחה אברים אברים אבל
 הכא מייד שאין חסר כאן רק להקימה
 קצת ואינה בעלח אבדם דכולה

 מחוברת היא:ק)
 והמסתפק ממנו חייב משום
 מכבה. אינו ר״ל
 מפני שממהר כבוי דלא הר אלא
 גרם כבוי וגרס כבוי ביום טוב שרי
 אע״פ שממהר כבויה ובשבת נמי
 אינו חייב אלא היינו טעמא הואיל
 דבאותה שעה שהוא מסתפק ממנה
 מכבה קצת ומכסה אורו ללא יכול
 לאנהורי כולי האי כי איכא שמן
 מועט בנר ולכך נראה ככבוי ומכאן
 יש להתיר קנדיל״א של שעוה גדולה
 לחתוך למטה ממנה כיון דבשעה
 שחותך אומה אינו מכחיש מאור שלה
 כלל אע״ג שהוא גורם לגרוס כבויה
 שד ודוקא לחתוך אותה באור אבל
 בסכין אסור אליבא דכולי עלמא
 דאמר לקמן במחני׳ >לף לב.) חוחכה

 באור בפי שתי נרות:
 קנבא שרי. פי׳ רש״י מוקיי״ר
 בלעז למחוט ראש הפתילה
 ועושה פחם ולא נהירא דלקמן פרק
 המביא (לף לב:) קרי ליה מוחטין
 את הנר מאי מוחטין עדרי חושכא
 ולא קאמר הכא כי ההיא לישנא
 דהתם לכ״נ דתד חטויי יש אחד
 בשעה שדולק והיינו ההוא דלקמן
 רש אחד לאחר שכבה שמתקנין
 אותה כדי שידליק מהר ומסיר הפחם
 שבראש הפתילה ובכך נוחה כשידליק
 אותה והיינו ההוא דהכא לשד:
 אין מכבין את הבקעת וכוי. מכאן
 יש למחות את הנשים שרגילות
 להסיר הפתילה מחוך השמן כשהיא
 דולקת ומשימין אותה על הקרקע וכן
 שלא לכסות את האור ומה שנהגו
 העולם להדליק הנר מי״ט לתברו
 ואין מדקדקין אס הוא לילה ולעיל
 פירשתי דהוי הכנה ואין י״ט מכין
 לחבירו י״ל דאע״ג שאינו לילה מ״מ
 הוא סמוך לחשיבה ואף באותו יום

 צורך הוא אותה הדלקה:
 ההיא רבי יהוהה היא. דאית
 ליה לכל צרכיכם ואנן
 עבדינן כרבנן ואס תאמר והא אנן
 פסקינן לקמן הלכה כר׳ יהודה וי״ל
 דמסיק עליה ואין מודן כן אי נמי
 י״ל דהא דשרינן מדרשה דלכם היינו
 דוקא בדבר שהוא אוכל נפש אבל
 בדבר שאינו אלא לתשמיש בעלמא
 וכן שלא תתעשן הקדרה אסור:

 דנפישא

 הגהות הב״ח
 (א) גטי יש מין בכליס ויש
 סתירה בכלים ינ״ה שנרי:
 (5) רש״י ל״ה קגבא למיווט.
 (״נ כדאיתא בדף לב ע״ב:

 גליון הש״ם
 גמ׳ מהו לכבות את הנר.
 עיין נתונות דף ! ע״א סוסי

 ד״ה אמר ליה:

 לעזי רש״י
. [ ל ״ ו ש י ו ר ק ל [ ״ ו ז י ו ר  ק

ט ו ח מ . ל ר ״ י י ק ו . מ ה ר ו נ  מ

. ץ ע - ר י ז . ג א ״ ל י ט ש י . א ( י נ ) 

. ( ם י ל ז ו ת נ ש ר פ ה ר ( י . ר א ״ ב י  ב

ר ״ נ ק נ . ש ף ו ל פ . ל א ״ ד י צ  ק

. ם ד - י ו ו , ר [ ד ״ ו ר י ט ק נ ש ] 

ן ״ ו ש י י פ ל ק ת י  א

. ת ח ד , ק [ ן ״ ו ש י י פ ל ק ש י א ] 

ט א מיי׳ ס״ד מהלכות  ע
 יו״ט הל׳ יג וסכ״ג
 מהלכות שבת הלכה נו סמג
 לארן עה טוש׳׳ע א״ח שי׳
 תקיט סעיף ב וסי׳ שיל סעיף

 א:
 פ ב מיי׳ סי״נ מהלכות שבת
 הלכה נ סמנ לאדן סה
 טוש״ע א״ח סי׳ רסה סעיף

 א:
א ג מיי׳ סייר מהל׳ יו״ט  פ
 הלכה נ סמג לאדן עה
 טוש״ע א״ח סי׳ תקיל סעיף

 נ:
ב ד מיי׳ שס טוש״ע א׳׳ח  פ

 סי׳ תקיד סייד:
ג ה ו מיי׳ שס הל׳ ד  פ

 טוש״ע שס סעיף א:
ד ז מיי׳ פ״נ מהלכות שבת  פ
 הלכה ד שמנ לאדן סה
 טור ש״ע א״ח סי׳ שכח סעיף

 ט:
 פה ח מיי׳ שס טוש״ע א״ח

 סי׳ תלו סעיף נ:
ו ט מיי׳ שס הל׳ י:  פ
ז י מיי׳ שס טוש׳׳ע שס סי׳  פ

 שכח סעיף יז:
 פה כ מיי׳ ס״א שס הל׳ טז
 טוש״ע א״ח שס

 בהגייה:
ט ל מיי׳ ס״א מהל׳ יו״ט  פ
 הלכה כד טור ש״ע א״ח

 סי׳ חצו סעיף ב:

 רבינו הננאל
. ה ר ו ג מ ן ה י פ ק ו ן ז י א  ו

ת ו י ל ו ל ח ה ש ר ו נ מ א ב נ מ י ק ו  א

ש י י ב , ו ה נ ו ב י כ ו ח מ ם ד ו ש  מ

ן י נ ש ב י י ר מ א ו ד ה י י מ ע ט  ל

ל ל ח ה י ב , ו ם י ל כ ה ב ר י ח ס  ו

ן י א ם ו י ל כ ן ב י נ ן ב י ם א י ר מ ו  א

ל ״ י ק . ו ( י מ נ ם ( י ל כ ח ב ר י ת  ם

א ג ל ״ ת ר י ל ב א ש נ ת . ו ה ״ ב  כ

, ט ״ ו י ה ב ר ו נ מ ן ה י פ ק ו ו ז י  ה

ה ר ו נ מ ה ה ל פ נ ה ש ש ע מ  ו

ג ״ י ר נ פ י ב מ ו ר ט ב ״ ו י י ל י ל  ב

א ב י ק ׳ ע ד ר מ ע , ו ם י נ ק ז ה  ו

ה א מ ב י ק ג ע ״ ל ר י י , א ה פ ק ז  ו

ן י ך ב ש א ס ר י נ כ ה מ ת א ך ש  ל

ו נ ת ד מ ל ל י י , א ת ו ק ו ל ח מ  ה

, ת ו ט ה ם ל י ב י ר ר ח ו א נ י ב  ר

ן , ה ר ס ו ה א ח א פ ש ״ ע  א

. ם י ב ו ר מ ה כ כ ל ה ץ ו ר י ת  מ

ג ״ ם ר ו ש ה מ ד ו ה ר י י י  א

ל ב ט א ״ ו י ה ב ר ו נ ן מ י ל ט ל ט  מ

י ב ע ל ל ק י א א ל ו . ע ן י פ ק ו א ז  ל

ם , ק ט ״ ו י י ל י ל ה ב ד ו ה ב י  ר

ר מ ו ל , כ א ג ר ף ש ק ה ז י ע מ  ש

ן מ ש ץ ה ב ק ת נ ה ו פ ק  ז

ה ר ה ה מ ב כ ת י ש ד ה כ י ר ו ח א  ל

ו ל י א א כ צ מ נ ן ו מ ש ר ה א ש י  ו

ב ב ר י ת ו . א ט ״ ו י ה ב ב כ  מ

א י נ ת א ד ה א מ ל ו ע ה ל ד ו ה  י

ב י י ר ח נ ן ב מ ן ש ת ו נ , ה ת ב ש  ב

ק פ ת ס מ ה , ו ר י ע ב ס מ ו ש  מ

, ה ב כ ם מ ו ש ב מ י י ו ח נ מ  מ

ר נ ף ה ק ז ת ש ע מ א ש צ מ  נ

ר נ י ה ר ו ח ן א מ ש ץ ה ב י ק  ו

ב י י ח ו ו נ מ ק מ פ ת ס ו נ ל י א  כ

ח ב ש ב ן ד ו י כ , ו ה ב כ ם מ ו ש  מ

ט ״ ו י ב ה ד נ י ן מ נ י ט ש , פ ב י י  ח

, א ו ק ה פ ח ס מ ף כ ק ו ו י ה מ  נ

ם ו ש ר מ ו ס ק א פ ת ס מ ה  ו

ו ל י פ ה א ב כ מ ם ה , ג ה ב כ  מ

ו א א ל ל ו ל ע ״ . א ר ו ס ט א ״ ו י  ב

ה ש א ע ר ל מ ו ל , כ י א ת ע ד  א

ן כ . ו י ת ע ל ד ה ע ר ז ב ש ד מ ש  ה

ר נ ת ה ו ב כ ר ל ו ס י א י ב ר א מ  א

ך י ר ם צ ו א ל י פ ט א ״ ו י  ב

ת י ו ב ן ל י א ו ו ת ט ש מ מ ש  ל

ו ת ל ו ש ע ר ל ב א ד ל ר ו ה  א

ל ו ע ת ו פ כ י ל ל א כ ל ה ו צ י ח  מ

ן י ה א י ל ן ע נ י ב ת ו מ . ו ר נ  ה

ס ו ח ל ל י ב ש ת ב ע ק ב ן ה י ב כ  מ

א ל ל ש י ב ש ס ב א , ו ה י ל  ע

ה ר י ד ו ק ת א י ב ן ה ש ע ת  י

, ה ד ו ה ׳ י א ר י ה ק ה י ר פ . ו ר ת ו  מ

ל כ ם ל כ ה ל ש ע י י נ ת  ר

ר ו ס א א ד נ י מ א י ק , כ ס כ י כ ר  צ

ן כ . ו י ר ס א ן ד נ ב ר א ד ב י ל  א

ן י ב כ ן מ י י א י ב א ה ל כ ל ר י י  א

ד ו ב י ] א ם ו ש מ ט [ ״ ו י ה ב ק י ל  ד

ת נ כ א ס ו ם ה ל א ב , א ן ו מ  מ

ש ״ כ ת ו ב ש ן ב י כ כ ת מ ו ש פ  נ

א ע . ב י ד ר ש ו א ן ה ה ה ב ז ח א א ל ם ש י צ ע ן ה ת ו א ת מ ב ש ל ב ט ו ם נ , א ם י נ ט ם ק י צ ח ע ו כ י ח ח ה ב י ו ש א ע י ה ה ש ק ו ב ן א ו ג ר כ מ ו א י ש ש מ ש י ו ר י . פ י ר ] ש א ב י ג ק ו ] ( ) א א נ י נ ק ו ה ( ד ו ה ב י ר ר מ . א ן נ ב ר א ל נ י מ א י ק ה כ ד ו ה ׳ י י ר א ק ה י ר פ . ו י ו ח כ ן א י כ כ ן מ י ה א י ב י ח י . א ט ״ ו י  ב

, א י ה ה ד ו ה ׳ י י ר א ה ה י י ל נ ש . ו י ו ח כ ע ק ח ב י כ י ת י . א ר ו ס ל א י י , א י א א מ נ י ] ע י ח ו ח פ ו ] ( י ח ו כ פ ד א נ ל כ ו ף א ו י ס א ל י ע ב י א מ י ק , כ י ר ח ש ב ש ו ב ל י פ א י ד א ל י ע ב א מ , ל א ל כ ו ת א ל ח ח א ו ח ד א ק ח ע מ א ד מ א ד צ י א ד ר י ן ר ו ג . כ ט ״ ו י ן ב י ל ע ו ח כ ו ל ח ר מ מ י מ א י מ ש ב א ה ר י נ י  מ

ן נ ו צ ן ב י ל י ט מ כ ו ״ ה ו ב י ר ע ן מ י ח י ח ר ו מ י ל ה ז ר ל ב ח ש ו י ש ש ר ע מ ו ה א ד ו ה ׳ י א ר י נ ת , ו ן ת נ י ג צ ו פ ת י ש ד ן כ נ ו צ ך ה ו ת ן ל י ל י ט מ ן ו י מ ו ח ן ל י מ ח ס מ י נ ט ס י ו א ן א ק ג ז ״ ה כ י ם ה י א ר מ ו א ו ן ה נ ב , ר כ ״ ה ו י ן ב נ ב ר ה ו ה ו ה ׳ י ח ר ק ו ל ו ח נ א צ מ ו ) . ן נ ב ר א ד ב י ל ר א ו ס א א נ י מ א י ק  כ

י ו י ג ״ ן ע י ש ע ה נ ל ו י ח כ ר ו ל צ ר כ מ א א ד ל ו ע ן כ א מ י כ ש ב א ל ר י י . א ת ב ש י ב ו ג ל מ ח ר כ מ י מ . א ( י ו י כ י ב ר א מ א א ח י ו כ י ה י ב ר א מ י א מ , ו ר ה ו ן מ י ו כ ח ן מ י א ר ש ב ה ד ד ו ה ׳ י ד , ל ף ו ר י צ ע ל י ג א ה מ י ו ת ל י פ ר א מ י א י ב , א ף ו ר י צ ע ל י ג א ה ל י ש ב י ב ב ר ר מ , א ן ת נ י ג צ ו פ ת י ש ד  כ

, י נ ט ש ״ ו י ל ב א ר ש י י ״ א ע נ י ל ע ח כ י מ א ל ר ר ש מ י מ . א ש מ ו מ ן ב י ע א י י ס ה מ י י ל ר מ א , ו ך י ת ו ו י כ ר ל מ ד א י ב ב ז ל ר י י . א ה י נ י ח ע ת פ ץ ו י מ ע ה ד י ד ה ע ב י י ס א מ כ , ה ה י ד ה ע ב י י ס א מ ל א ד כ י י ה ל י י מ נ , ה ו ה ש ו ע י ו ו ג ר ל מ ו ה א נ כ ו ס ן ב י א ר ש ב ל ד א כ נ ו נ מ ב ה ר ר מ א , ו ת ב ש  ב

א נ נ י ב ח ר ר [ מ א א ל ה ו ל א ה ל ו ר ב א ע מ ל י ש ה ח י מ א ל כ י י א א , מ ח ר ת ו ה מ צ י ף ב י א ר מ א י ד א ל ר י ב י ס ע ד ר ה נ ל כ י י . א ה צ י ב ן ב ן כ י א ה ש ל מ א ר ש ו י ו ב ק ס ע ת י י נ ט ש ״ ו י , ב ן י מ מ ו ע ו ב ק ס ע ת ן י ו ש א ט ר ״ ו י ת ב א מ ב ר ר מ א א ה י ו ש ב א ל ר י י . א ה ״ ל ר ט ש ״ ו י י ב ו ב ל י פ א  ו

 ומדליקין לו את הנר משום רבי יצחק
 אמרו אף צולין לו דג קטן תניא נמי
 הכי מי שלא הניה עירובי תבשילין אופין
 לו פת אחת וטומנין לו קדרה אחת
 ומדליקין לו את הנר ומחמין לו קיתון
 אחד ויש אומרים אף צולין לו דג קטן
 רבא אמר לעולם שחניח ושאני חטמנח
 דמוכחא מלתא דאדעתא דשבתא קעביד
 איתיבית אביי א<חנניח אומר בית שמאי
 אומרים אין אופין אלא אם כן ערב בפת ואין
 מבשלין אלא א״כ ערב בתבשיל ואין טומנין
 אלא אם כן תיו לו חמין טמונין מערב יו״ט
 הא היו לו חמין טמונין מיהא עביד ואע״ג
 דמוכחא מלתא דאדעתא דשבת קעביד
 אלא אמר אביי כגון שערב לזח ולא ערב
 לזה וחנניה היא ואליבא דב״ש: ואין זוקפין
 את המנורה: מאי קא עביד אמר רב
 חיננא בר ביםנא תכא במנורת של חליות
 עסקינן דמחזי כבונה דב״ש סברי יש בנין
אין בנין בכלים ואין א (  בכלים (א) וב״ה םברי י
 סתירה בכלים עולא איקלע לבי רב יהודה
 קם שמעיה זקף לת לשרגא איתיביה רב
 יהודה לעולא בחנותן שמן בנר חייב משום
 מבעיר וחמםתפק ממנו חייב משום מכבה
לאו אדעתאי: אמר י»רב היקנבא י;  א״ל ג
 ישרי: בעא מיניה אבא בר מרתא מאביי
 8מתו לכבות את הנר מפני דבר אחר אמר לו

 האפשר בבית אחר אין לו בית אחר מאי

 אפשר לעשות לו מחיצת אין לו לעשות
 מחיצת מאי אפשר לכפות עליו את
 הכלי אין לו כלי מאי אמר ליח י<יאםור
 איתיביה ׳<אין מכבין את תבקעת כדי
 לחוס עליה ואם בשביל שלא יתעשן הבית
 או הקדרה מותר אמר ליה ההיא רבי
 יהודה היא כי קאמינא אנא לרבנן בעא מיניה
 אביי מרבה מהו לכבות את הדלקה ביו״ט
 היכא דאיכא סכנת נפשות לא קא מבעיא
 לי דאפילו בשבת שרי כי קמבעיא לי משום
 אבוד ממון מאי א״ל אםור איתיבית אין
 מכבין את הבקעת כדי לחום עליה ואם
 בשביל שלא יתעשן הבית או הקדרה

 שערב לזה ולא ערב לזה. אפה ובשל מבעוד יום לשם ערוב ולא
 טמן חמין: במנורה של חליוה. וכשנפלה נפרדו חליותיה: יש סורס
 בנין בכלים. ובונה חייב בכל שהוא: אין תורת בנין בכלים. ואינו
 חייב אלא אס כן עשה בו מלאכה כגון ממחק או מחחך או אורג

 או פופר שהן אבות מלאכות לעצמם
 אבל חזרפ חליופ שאין בה אלא משום
 בנין אין בונה אלא בבתים ואהלים:
 קם שממיה. דעולא: זקן* לשרגא.
 שהיה רוצה שיסתלק השמן לאחוריו
 ולא ימשך אחר השחילה ותכבה:
 שרגא. נר של חרס קרויזו״ל בלע״ז:
 הגותן שמן בגר. בשבח: המסתפק.
 הנוטל ממנו ואוכל: חייב משום
 מכבה. וכבוי בי״ט לא אשתד:
 לאו אדעסאי. עשה השמש מה
 שעשה: קנבא. למחוט «< ראש
 הפתילה שנעשה פחם שק ודן מוקיי״ר
 בלע״ז: מפני דבר אחר. לשמש
 מטתו: לעשות מחיצה. בסדין:
 בקעה. אישטיל״א: כדי לחוס עליה.
 שאין כבר זה צורך י״ט. ואני שמעתי
 דהוי ליה סותר ע״מ לבנות במקומו:
 מותר. אלמא לצורך יום טוב שיהנה
 היום שד: ר׳ יהודה. דאמר לקמןט)
 מכשירי אוכל נפש שרו ודריש יעשה
 לכס«) לכל צרכיכס והאי נמי צרכיכם
 הוא וכן תשמיש ואנא דאסרנא כרבנן
 דדרשי הוא לבדו: איסיביה כוי.
 ואין לך עשון בית גדול מן הדלקה
 וצורך י״ט הוא לכבותה שלא יצטרך
 לישב בשרב ובגשמים: למכחל עיגא.
 לשוס כו כחול לרפואה: רירא.
 שעושה ריר ביב״א והוא שקורין
 קציד״ה בלע״ז שהוא עושה ריר
 **שמגליד תמיד: דיצא. פי׳ שנוקב
 כמו מחט כמו דץ ביה מידי (חולין
 לף צג:<: דמא. שנקנ״ר: דממתא.
 מדמעח חמיד: קדחהא. לשון קדחה
 באפי (לנרים לב< שורפת והוא שקורין
 איתקלפיישו״ן: תחלס אוכלא. חחלת
 החולי של כל אלו: דאפילו בשבה
 שרי. כדאמדנן במסכח ע״ז
 (לף כח:< שורייני דעינא באובנתא
 דלבא תלו: סוןו אוכלא ופצוחי מינא.
 שקרוב להתרפאות הוא ואינו כוחל
 אלא להגיה מאורו: איסיביה
 בקעת. שמותר להנאת הגוף שלא
 יתעשן: הדשנין. רבי יהודה היא
 דאמר לכל צרכיכס: ממין ופתח.
 סוגר ופוחח דסי עיניו להכניס
 הכחול: איכא רב זביד. שהיה מקשה
 לי כמותך: ושניי ליה. ופרקחי לו:
 מסייע אין בו ממש. מי שאינו עושה
 מלאכה ממש אלא מסייע מעט כי
 האי ובלאו הוא מתעבדא אין בו ממש.
 והכי אמר במסכת שבת בהמצניע
 (לף צג.) גבי זה יכול וזה אינו יכול
 יכול חייב ושאינו יכול פטור ואע״ג
 דקמסייע בהדיה מסייע אין בו ממש:

 מה

 מםורת הש׳׳ם

 א) לעיל יז:, ב) [לעיל יול. יא:
 שבת קכב: עירוגין לה.ן,
 ג) [ברכית כו. וש״ג], ל) ןגרס׳
 הרי״ף והרא״ש א״ר יהולה],
 ה) ס״א קנסא, י) [עי׳ תוססות
 כחובומ ז. דייה אמר],
 t) [פיספחא ס״ג], ח) [ע׳יו
 כה:], ט) [עי׳ תוס׳ שנת צג.
 ד״ה א״ר זניד], י) שבת קכט.,
 5) [שנת קכט.], ל) [עי׳ רש״י
 גיטין ח: ד״ה כלאמח, מ) [עי׳
 תוס׳ שבח צג. ל״ה אמר רב
 זביל], נ) שבת צג״ ס) לעיל ו.
 שנת קלט:, ע) [לף כח:ן,
 פ) נשמות ינ], ל) ס״א שמזליף,
 ק) [ועי׳ חוס׳ שנת מו. ד״ה

 דחוליוח],

 מותר ההיא רבי יהודה היא כי קאמינא
 אנא לרבנן בעא מיניה רב אשי מאמימר
 מחו לכחול את העין ביו״ט היכא דאיכא
 םכנח חיכגון רירא דיצא דמא דמעתא וקדחתא
 ותחלת אוכלא לא מבעיא לי ׳דאפי׳ בשבת
 שרי כי קמבעיא לי סוף אוכלא ופצוחי עינא
 מאי א״ל ״אסור איתיביה אין מכבין את
שרי  תבקעת ושני ליה כדשנין אמימר ט
אמימר גופיה כחל עינא  למכחל עינא מנכרי בשבתא איכא דאמרי ט)
 מנכרי בשבתא אמר ליה רב אשי לאמימר מאי דעתיך י<דאמר עולא בריח
 דרב עילאי כל צרכי חולה עושין ע״י נכרי בשבת ואמר רב המנונא כי־כל
 דבר שאין בו סכנה ליאומר לנכרי ועושה חני מילי חיכא דלא מסייע
איכא  בהדיה אבל מר קא מסייע בהדיה דקא עמיץ ופתח אמר ליה מ)
כמסייע אין בו ממש לאמימר שרא ,  רב זביד דקאי כותך ושניי ליה נ

 למכחל עינא ביו״ט שני של ראש השנה אמר ליה רב אשי לאמימר ס< ותאמר רבא מת ביום טוב ראשון
 יתעסקו בו עממין ביום טוב שני יתעסקו בו ישראל ואפילו בשני ימים טובים של ראש השנח

 מה

 מוסף רש״י
ץ בנין בכלים ואין  א
 סתירה בכלים. אי! איסור
 בנין וסתירה בכליס אלא
 בבחיס, דנחייג נבגין כל דהו,
 יהעישה כלי או גומרו בי״ט
 או כשכם משוס מכה בפטיש
 הוא דמחיינ, שהוא חיוב לכל
 גמר מלאכה, או אס הוא דבר
 שהוא מחליקו חייב משוס
 ממחק, ואס צדך קצוע חייב
 משום מחחך וכן אורג או
 מסך או חופר, אבל בנין
 וסחירה לא שייך נהי לאחיובי
 נסליק וחזרה, דהא דחנן
 הגונה כל שהוא, בנסים חנן
ל יא•). לאו אדעתאי. י ע ל ! 
בוכות בו.! שוגג ; י  לא גחחי לג
 הייחי (מנחות לה:;. קנבא
 שרי. נר המטשטש והילך
 מוחר לחקגו ולהחזירו גיי״ט
 (האורה ח״א סי׳ סטו. רירא.
 מטפח עינו רירא, גלע״ז
 קצייר״א (ע־ז כח:). דיצא.

 אישפוננ״ט, לשון געיצה
 וחחינה !שם!. קדתתא.
 חמימוח !שם!. ותחלת
 אוכלא. בתחילת החולי(שם).
 סוף אוכלא. שכבר נתרפא
 ועליין קולחת מעט (שםז.
 ופצוחי עינא. שבא לכוחלה
 כלי להאיר מראית עינו(שמו.
 כל דבר שאין בו סכנה.
 חולה שאס לא יעשו לו רפואה
 זו אין מסוכן למוח ומכל
 מקוס צריך הוא לה, אומר
 לנכרי ועושה. אגל לבר
 שיש נו סכנה ישראל עצמו
!שבת קכט.:. מסייע  עושה צו
 אין בו ממש. מי שאינו אלא
 מסייע גלגר ואס גא לעשותו
 לכלו אינו יכול, אין גו ממש
 ולא חשיכ מידי ;שבת צג.;.
 מת ביום טוב ראשון. מח
 המוטל לקגור, אס יו״ט
ל ו.ו מח  ראשון הוא כוי ולעי
 שנשחהה כגון שמח בשבח
 ולמחר היה יו״ט ,שבת קלט::.

 א) ע״ס הערוך ערך קננ שמעתיק לברי רביני כאן. ונרי״ף: קנשא וכן הפי׳ שהביא רנינו הובא גס נרי׳׳ף כאן וע״ש היטב.



 מםורת הש״ם

 א) לעיל י. ע״ש ר״ה יט:
 ע״ש לב. ע״ש, 5) פסחים לז.,
) ןבפסחיס אי׳  ג) ןשסן, י
 ענהן, ה) [עלייח פ״ג
 מי״אן, י) ןתיספתא ס״בן,
 1) ושמות לה ן, ח) [סוכה ה.ן,
 ט) [יומא לח.ן,י)ןלעיליז.ן,
 נ) ןל״ה תניא לפני ד״ה
 יב׳׳הן, ל) ושמות יכן,
 מ) ן שמות יבן, נ) !ואינו.
 רש״שן, D) ןלעיל יז.ן,
 ע) לסת מרובה לקאמר לאו
 ביותר מכלי צרכו קאמר אלא

 היינו פתים. כצ״ל רש״ל,

 הגהות הב״ח
 (א) נמ׳ למאי לעחיך:

 גליון הש׳׳ם
ה מקולס. וכני י י  רש״• ד
. עיין ברש״י ו ה ל צ ו  מעיו ה
 פסחים ננ ע״א ל״ה
 מקולס ובדף על ע״א ל״ה

 מקולס:

 לעזי רש״י
ן ס ח ל . ו [ א ״ ד י י ר ב א [ ״ י י ר  ב

. ( ב ט י ש ה ו ל נ ט ו ו ב  ח

ש ״ ר י י צ נ י צ נ  א

ת ו ת ח . מ [ ש ״ ר י י ש נ י צ נ י א ] 

. ! ת ר ו ט ת ק פ ־ ר ש ל  ן

 כב: יום טוב פרס שני ביצה
 מה שאין ל\ בביצה. לקדושה אחת הן ולא הקלו בי״ט שני של ראש
 השנה אלא לענין מת כלכל: בפסח. קא סלקא לעתך שאינו יכול
 לשמרה מהחמין: וכמה פת מכה. שהתירו כית הלל: שכן מצינו
 בלחם הפנים. שהוא מצה כלאמרינן ככל המנחות כאוח מצה
 [מנחות לף נז.) ועכיו טפח כשמו לחם

 הפניםי) יש לו פנים ואין פנים פחותין
 מטפח״): בזריזין. של כית גרמו
 שהיו אומנים וזריזים בלברט): פס
 עמלה. בריי״א בלע״ז שהיה טעון
 ג׳ מאות שיפה שפשוף בידו וחמש
 מאות בעיטה באגרוף שף אחפ
 בועט שתים שף שתים בועט שלש
 גמנחוח >לף עו.!: עצים יגשים.
 מט״ו באב היו סוסקין מלכרות עצים
 למערכה במסכת תעניח «לף לא.)
 ומעצי לשכת העצים היו אופין
 ומבשלים כל צרכי מקדש: בתנור
 חם. שמסיקין אותו בכל יום הן
 למנחות הן לצלי: מסכת. במס׳ זבחים
 >לף צה:< אמרי׳ תנור של מקדש של
 מתכת היה משום שתי הלחם ולחם
 הפנים שאפייתן וקדושתן בתנור הוה
 ליה כלי שרת וכלי שרת דפרס לא
 עבדינן: ביחוד. ביני לבינו: ואיכא
 דאמרי. רב גופיה אמר שאלית אח
 רבי ביחוד: ומגו. רבו דרב רבינו
 הקדוש. לשון אחר ביחוד בברור כדתנן
 בשקלים >פ״ו מ״ב! רדעו ביחוד ששם
 ארון נגנז: פס מרובה. ולאו משום
 חמוץ הוא אלא משוס דטרח טרחא
 יתירא למחר וליום אחר: וב״ה
 מתירין. כדאמרינך) שהפת נאפה
 יפה כשהתנור מלא: כ<תניא נמי הכי.
 דבשאר יום טוב נמי נחלקו:
 מתני׳ מכבדין בית המעות. בית
 המסיבה שאוכלין שם שהיו מסובין
 ואוכלין על גבי המטות: מוגמר.
 לבונה על גבי גחלים: מקולס.
 כרעיו * ובני מעיו תלויין חוצה לו בצדו
 כשצולהו והיו עושין זכר למקדש
 שכתוב בו על כרעיו ועל קרבול).
 ומקולס לשון גבור מזויין שכלי זיינו
 מלוין לו בצדו כדמתרגמינן וכובע
 נחשת וקולסא דנחשא (שמואל א יז<:
 וחכמים אוסרין. בשלשתן. בכבוד
 משוס אשורי גומות. ובמוגמר משוס
 דלאו צורך כל נפש הוא ומהאי טעמא
 אסרינן ליה בכחובות בפרק ראשון
 >לף ז.) אשר יאכל לכל נפש«) דבר

 דנפישא בלישה. פירש רש״י וב״ה מתירין משום דאמר ר״ש
 בן אלעזרס) ממלאה אשה פנור פת וכו׳ ולא נהירא
 חדא דאס כן ה״ל לאתרי הא דר׳ שמעון בן אלעזר כיון דפלוגתייהו
 בהט ועוד דלא דמי כלל לפתין גריצין ולמאי איימינהו הכא לכן

 נראה לי דפת מרובה «)דקאמר היינו
 סחים גדולים ביוחר ועושה לצורך
 חול הואיל ואין בו טורח כל כך והכי
 משמע בירושלמי מחוך שאחה מיגעו
 ממנע ואין עושה אלא כדי צרכו
 דפת קטן יש בו טורח יותר בעריסח
 כל אחד ואחד ובין גריצין ובין רקיקין
 היינו כדי צרכו בלבד וגס הן שרן
 בעביין אלא דגריצין היינו גדולות
 ורקיקין קטנות והא דקאמר בסמוך
 משום דקא טרח טרחא דלא צריך
 הכי קאמר מתוך שעושה ככרות
 גדולות אתי למעבד יותר מצורך י״ט:
 ןועי׳ תוספות ססחיס לז. ל״ה וב״הן:

 על

 מה שאין כן בביצה אמר ליה אנא כנהרדעי
 םבירא לי דאמרי אף בביצה (א) ומאי דעתיך
 דלמא מעברי ליה לאלול א׳האמר רב חיננא
 בר כהנא מימות עזרא ואילך לא מצינו אלול
 מעובר: ואין אופק פתין גריצין אלא רקיקין:
 נ<תנו רבנן ב״ש אומרים אין אופין פת עבה

 בפסח אוב״ה מתירין ג<וכמה פת עבה אמר רב
 הונא טפח שכן מצינו בלחם חפנים טפח
 מתקיף לה רב יוסף אם אמרו בזריזין יאמרו
 כשאינן זריזין אם אמרו בפת עמלה יאמרו
 בפת שאינה עמלה אם אמרו בעצים יבשים
 יאמרו בעצים לחים אם אמרו בתנור חם
 יאמרו בתנור צונן אם אמרו בתנור של
 מתכת יאמרו בתנור של חרס אמר רב ירמיח בר אבא שאלית את רבי ביחוד
 ומנו רב מאי פת עבת פת מרובת איכא דאמרי אמר רב ירמית בר אבא
 אמר רב שאלית את רבי ביחוד ומנו רבינו הקדוש מאי פת עבה פת מרובה
 ואמאי קרו ליה פת עבה משום דנפישא בלישה אי נמי באתריה דהאי
 תנא פת מרובה פת עבה קרו ליה מכדי משום דקטרח טרחא דלא צריך
 הוא מאי אריא פםח אפי׳ בשאר ימים טובים נמי אין הכי נמי ותנא ביו״ט
י מרובה ביום טוב  דפםח קאי תניא נמי הכי ב״ש אומרים אין אופין פת י
 וב״ה מתירין: מתני׳ ה<אף הוא אמר שלשה דברים להקל מכבדין בית
 המטות ומניחין את המוגמר ביו״ט ועושין גדי מקילס בלילי פסחים
 בוחכמים אוסרין: נמ׳ אמר רב אסי מחלוקת לגמר אבל לחריח דברי

 חכל מותר מיתיבי אין מכבדין בית חמטות ביום טוב ייושל בית רבן
 גמליאל מכבדין אמר רבי אליעזר בר צדוק פעמים הרבח נכנסתי אחר
 אבא לבית רבן גמליאל ולא תיו מכבדין בית המטות ביום טוב אלא
 מכבדין אותן מערב יום טוב ופורסין עליהם םדינין למחר כשאורחים
 נכנסין מםלקין את הםדינין ונמצא הבית מתכבד מאליו אמרו לו אם
 כן אף בשבת מותר לעשות כן ואין מניחין את תמוגמר ביו״ט ושל בית
 רבן גמליאל מניחין אמר רבי אליעזר בר צדוק פעמים הרבה נכנסתי אחר
 אבא לבית רבן גמליאל ולא היו מניחין את המוגמר ביום טוב אלא
 מביאין ערדםקאות של ברזל ומעשנין אותן מערב יום טוב ופוקקין
 נקביהן מערב יום טוב למחר כשאורחים נכנסין פותחין את נקביהן
 ונמצא חבית מתגמר מאליו אמרו לו א״כ אף בשבת מותר לעשות
 כן אלא אי אתמר חכי אתמר אמר רב אםי גמחלוקת להריח אבל לגמר
 אסור איבעיא להו מחו לעשן רב ירמיח בר אבא אמר רב אםור ושמואל
 אמר ימותר רב הונא אמר אסור מפני שמכבה אמר ליה רב נחמן ונימא מר
 מפני שמבעיר א״ל תחלתו מכבח וסופו מבעיר א״ר יחודח על גבי גחלת אםור

 על

 מוםף רש״י
ץ כן בביצה. א  מה ש
 לעני! ביצה לא הקילו ביו״ט
 שני לראש השנה להשוות
 לשל גליות, לאילו ר״ה
 נוללה בזה אסורה בזה
ל u לאין ר״ה שוה י לע : 
 לימים טיבים של גליות
 לאילו ר״ה ממיר יי״ט שני
 ליליה ינוללה בזה אסורה
 נזה ושבת קלס:!. אף
 בביצה. נוללה נזה מוחרח
. דמאי , ל ו י לע  נזה !
 דעתיך. לאסרה בשני
 לרחוקים מנ״ד, דלמא
 מעברי ליה לאלול.
 כתקנה הראשינה למנוח
 מיום שני ולעשות שני
 ימים, כגון שלא באו עד
 יוס שלשים ואחל ושםו.
 מימות עזרא ואילך לא
 מצינו אלול מעובר.
 ואע״פ שחקנו, לא אירע
 שנאו עליס מן המנחה
 ולמעלה חין מאותה הפעם
 ועליין לא נחקנה. האי
 לנקט מימוח עזרא, משוס
 לבימיו עברוהו לכחינ
 בעזרא (נחמיה חן יב־יס
 השני, ובראש השגה משחעי
ל ו.:. וכמה פת עבה לעי ) 
 כו׳ טפח. יאהילו הכי שרו
 ניח הלל, אבל טסי מטפח

 לא :.פסחים לו ו. שכן
 מצינו בלחם הפנים.
 שהוא אסיר לבא חמן
 כלאמרינן במנחוח «נז.) כל
 המנחה אשר חקריבי וגו׳
 לרבות לחס הפנים למימון
 לאזהרה שלא יחמיצו.
 יאפילו הכי עוני לפנותיו
 טפח, להיינו לחס שהיו לו
 פניס יאין סניס פחותין
 מטפח !פסחים שסו. אם
 אמרו. והחירו עובי טפח,
 בזריזין. כהניס שגקיאין
 בשימורו שלא יחמץ, יחירו
 לכל אלס שאינן זריזין(שש.
 בפת עמלה. שאינה ממהרח להחמיץ, שעמילחה מעכגחה, עמלה ברייר״א, כלחנן(מנחית עו.) כל המנחות טעוגין שלש מאות
 שיסה וחמש מאוח בעיטה !פסחים שם!. בעצים יבשים. שהיו מביאים אותן מימוח החמה כלאמרינן בחעניח ולא.) מחמשה
 של חמה ולא היו כורתין עצים למערכה !שם). בתנור חם. בכל יוס תמיל היו מסיקי[ תנור של מקדש לאפייח מנחוח ולחמי תולה ושל מתכת היה כדאמר בזבחים בפ׳ דס חטאת !שם!. ביחוד. בינו לביני, רניה לר׳ ירמיה רב,
 ישנא אחרינא ביחול בבירור, נמו (יומא נד.) וילעו ביחול ששם ארון גגגז (פסחים שם). פת מרובה. הרבה חררי! גיחל, ילאו משוס חימון נקט לה, ובחררין לקיס קאמר ומשוס לקא טרח טירחא ללא צריך הוא (שם:.. דנפישא

 בלישה. כשלשי! אוחה, עבה היא העיסה כשהיא כולה ביחל ושם). תניא נמי הכי. ללאו משוס חמץ נקטיה אלא משוס טירחא, להא הכא לא חני פסח !שם:.

 השוה לכל נפש וזה אינו אלא
 למפונקים או למי שריחו רע. ובגדי מקולס מפני שדומה לקדשים ויאמרו מותר להקדיש ולאכול קדשים בחוץ: גמ׳ מחלוקת לגמר.
 כשאסרו חכמים לא אסרו אלא כשמניחו כדי לגמר בו כלים שנותן המחחה עם הלבונה והגחלים חחח הבגדים להכניס בהן ריח דלאו
 להנאח הגוף הוא אלא להכשיר כלים אבל מניח לבונה על גבי גחלים להריח ריח מותר שהנאת הגוף הוא ולאוכל נפש דמי. והשתא
 למאי דקאמר רב אסי לא הוי טעמא דרבנן משוס דבר השוה לכל נפש כדפרישית לעיל אלא משום דלקשוט כלים הוא מכרן
 ולקמן הדר ביה מחמת קושיא: כשאורחים נכנסין. שהן קרויין לסעודת הנשיא לכבוד יום טוב: ערדסקיאות. אנצינצייר״ש
 והם נבובים ומנוקביס: ופוקקין נקביהן. לשמור העשן והריח שלא יצא: אם כן. לא היו חביריו חלוקין עליו דאף בשבת
 מותר לעשות כן אלא ודאי ביום טוב היו מניחים לפיכך נחלקו עליו. מכל מקום גמרינן מינה דלאו לגמר הוה אלא להריח ולכבוד
 האורחין ואפלוג רבנן עליה למיסר להניחו ביום טוב אליבא דתנא קמא ולר״א בר צדוק אפי׳ רבן גמליאל לא התיר ואח אמרת
 דברי הכל מותר: מחלוקה להריח. החס הוא דשרי רבן גמליאל להניח ביום טוב כדי להריח כתנא קמא דרבי אליעזר בר צדוק
 ורבנן אסרי דבעינן דבר השוה לכל נפש: מהו לעשן. פירות בעשן בשמים לקלוט טעם הבושם: אסור. דתסנוק יתירא הוא ואין
 שוה לכל נפש אלא לאיסטניס ובהאי עשן איכא אב מלאכה כדמפרש רב הונא טעמיה דרב מפני שהוא מכבה הגחלים כשנותן אבקח
 הבשמים עליהן: ושמואל אמר מוסר. דאובל נפש הוא וראוי אף לעטים אלא שאינו מצוי להם ודמי לנזדמן לו צבי בי״ט כדאמרינן
 בכתובות (שסו: מפני שמכבה. כדפרישית. אינוי) שוה לכל נפש לפיכך אסור לעשות אב מלאכה בשבילה: וגימא מר מפגי שמבעיר. הבשמים שגס
 זה אב מלאכה: אמר ליה תחילתו מכבה וסופו מבעיר. וחרוייהו הוו ביה ואנא קמא קמא נקטי: על גבי גחלת אסור. דאיכא מכבה ומבעיר:

 על
ל נ> כ ו י א ר י ש כ ר מ י ע ב מ ה ו ב כ א מ ו ה ר ש ו ס ת א ל ח י ג ב ל ג ה ע ד ו ה  : י

 עין משפט
 נר מצוה

 א !מיי׳ ס״ג מהלכוח יו״ט
 הלכה ח טוש״ע א״ח סימן

 חקי סעיף הן:
 צ ב מיי׳ פכ״א מהלי שבח
 הל׳ ג יפ״ל מהל׳ יו״ט
 נהל׳ ון ופ״ח מהל׳ חמץ
 הל׳ יא טוש״ע א״ח סי׳
 שלז סעיף נ וסי׳ חקכ וסי׳
 חקיא סעיף ל וסי׳ חעו

 סעיף א:
א ג ד מיי׳ ס״ל מהל׳  צ
 יו״ט הל׳ ו טוש״ע
 א״ח סי׳ מקיא סעיף ד:

 רבינו הננאל
׳ ר ה ד י מ ש ] מ א נ ה ר כ  ב

ו נ י צ א מ א ל ר ז ת ע ו מ י  מ

ן י פ ו ן א י א . ו ר ב ו ע ל מ ו ל  א

. ן י ק י ק א ר ל ת א ו צ י ר ן ג ת י  פ

ש י פ ן נ י ק י ק ר ן ד ו י ט כ ״  מ

ו נ י א א ו ף ה , א ו ה י י ח ר  ט

ה י מ ד א כ ל ה א פ ו  א

ך כ , ו ד ב ל ט ב ״ ו י ל כ כ א י  ש

ר ״ . ת י מ ל ש ו ר י ש כ ר ו פ  מ

ם אין י ר מ ו י א א מ ת ש י  ב

ח ס פ ה ב ב ת ע ן פ י פ ו  א

ה מ ק ו א . ו ן י ר י ת ה מ ״ ב  ו

ן כ , ש ח פ ה ט ב ת ע ה פ מ  כ

ם י נ פ ם ה ח י ל ב ו ע ו ב נ י צ  מ

ב ה ר ף ל י ק ת א . ו ח פ  ט

י ב ו ו ע ר י ת ם ה ף א ס ו  י

ן כ . ש ם י נ פ ם ה ח ל ח ב פ  ט

ן י ז י ר ז ם ש י נ ה י כ ״ ן ע ת י י ש  ע

ו ת ו ן א י ח י נ ן מ י א , ו ן  ה

ה ל י מ ת ע ן פ ה , ו ץ י מ ח ה  ל

ם י ש ע נ , ו ה ט ־ ע ב ב ה ו פ י ש  ב

ם י צ ע , ב ח כ ת ל מ ר ש ו נ ת  ב

ו ר מ א , י ם ר ח ו נ ת ב ן ו י ש י ב  י

ה ן ב י א ט ש ו י ד ל ה ת ש פ  ב

ס ו ש . מ ו ל ל א כ ת מ ח  א

י א ו מ ר מ ש א ו ד ק ו ה נ י ב  ר

, ה ב ו ר ה מ ה פ ב ת ע  פ

( א צ ר י ג ב א ( ש י פ ר נ מ ו ל  כ

א ח ר י ם ט ו ש מ . ו [ ה ש י ל ב ] 

א ל , ו ש ״ ו כ ר מ א א ר י ח  י

א ל , א ד ב ל ח ב ס פ א כ מ י  ת

ת י א ב י נ ת ד , כ ט ״ ו ל י כ  ב

ן י פ ו ן א י ם א י ר מ ו י א א מ  ש

ה ״ ב ט ו ״ ו י ה ב ב ת ע  פ

א ו ף ה . מתני׳ א ן י ר י ת  מ
, ל ק ה ם ל י ר ב י ד ר ג מ  א

ן י א א י נ . ת ת ו ט מ ן ה י ה ב כ  מ

ל , ש ת ו ט מ ת ה ן א י ד ב כ  מ

ר ״ , א ן י ד ב כ ו מ י ג ה ״ ת ר י  ב

ם י מ ע ק פ ו ד י צ ר ר ב ז ע ל  א

א ב ר א ח י א ח ס נ כ ה נ ב ר  ה

ן י ד ב כ ו מ י א ה ל ג ו ״ ת ר י ב  ל

ן י ד ב כ א מ ל , א ט ״ ו י  ב

ן ה י ל ן ע י ס ר ו פ ט ו ״ ו ב י ר ע  מ

ן י ח ר ו א ש ר כ ה מ ל , ו ן י ד  ס

ח ם א י ק ל ס ו מ י ן ה י ס נ כ  נ

ח י ב א ה צ מ נ ן ו י נ י ד ם  ה

ף ה א ו ז ו ל ר מ . א ד ב כ ת  מ

. ן ת כ ו ש ע ן ל י ר ת ו ת מ ב ש  ב

ר מ ג ו מ ת ה ן א י ח י ג  אין מ

ו י ג ה ״ ת ר י ל ב , ש ט ״ ו י  ב

י ר ר ב ו ע ל ר א י י , א ן י ה י נ  מ

ן י ח י נ ו מ י א ה ק ל ו ד  צ

ת ו ק ם י ד ר א ע ל , א ר מ ג ו  מ

ן י נ ש ע ו מ י ל ה ז ר ל ב  ש

ם י ק ק ו פ ט ו ״ ו ב י ר ע  מ

ר ח מ ל , ו ן ה ל ם ש י ב ק  נ

ו י ן ה י ס נ כ ן נ י ח ר ו א ש  כ

א צ מ נ , ו ן ה י ב ק ן נ י ח ת ו  פ

, ו י ל י א ד מ מ ג ת ת מ י ב  ה

ת ב ש ף ב ה א ו ז ו ל ר מ  א

ר ״ . א ן ת כ ו ש ע ר ל ת ו  מ

, ת י ב ר ה מ ג ת ל ק ו ל ח י מ ס  א

י ר ב ח ד י ר ה ר ל מ ג ל ל ב  א

א ח ס ו ש נ י . ו ר ח ו ל מ כ  ה

ח י ר ה ל ל כ י ה ר ב א ד נ י ר ח  א

ו ח ו מ ח א ל י ע ב י . א ר ו ס  א

ת ו ר י ן פ ש ע ש ל ו ר י . פ ן ש ע  ל

, ש פ ל נ כ ו י א ר י ש כ א מ ו ה  ש

ר ו ס ב א ר ר מ ה א י מ ר ׳ י  ר

ה ב כ ו מ ת ל ח ת י ש נ פ  מ

ר מ . א ר י ע ב ו מ פ ו ס  ו

 עשר באכ ואילך חשש כחה
 רביה דרב רביגו הקדוש, ל׳



 עין משפט
 יום טוב פרס שני ביצה בג. נר מצוה

ב  צ

ג  צ

ד  צ

 א מיי׳ פ׳יל מהל׳
 יו״ט הל׳ ו טוש״ע
 א״ח סי׳ תקיא סעיף ד

 בהג״ה:
 ב מיי' שס טוש״ע

 שס:
 ג מיי׳ פ״ח מהל׳
 יי״ט הל׳ יד [וסכ״ב
 מהל׳ שכת הל׳ כב] טיש״ע
 א״ח סי׳ תקיט סעיף ה

 וסי׳ תקמא סעיף ג:
ה ד מיי׳ ס׳׳ל מהלכות  צ
 י׳׳ט הלכה טז סמג
 לאוין עה טוש״ע א״ס סי׳

 תקכג סעיף א:
ו ה מיי׳ שס ס״ג הל׳  צ
 ינ טוש״ע א״ח סי׳

 תקד סעיף א:
ז ו מיי׳ ס״א מהל׳ שנת  צ
 הלכה ה סמנ לאיי[ סה
 טוש׳יע א״ח סי׳ שלז סעיף

 א:

 רבעו חננאל (המשך)
א ר ב ג א ד מ ש מ א ו ה י ב  ג

ה ת י ר מ ] א ה כ ר ) ן א ב י ) 

ר מ א א ד ב א ר ו ה , ו ז ו י ל ה י  נ

ה ו ה י ד ד י י מ ד ן ש ש ע  ל

א נ ק ס מ . ו י ר מ ו ג א א ר ש י  ב

ת י ב ת ה ר א מ ג ן ל י ת ע מ ש  ד

, ן י ר ס ו ם א י מ כ ח ר ו י ת ג מ ״  ר

ת ו ש ע ל . ו ם י מ כ ח ל כ ״ י ק  ו

ר מ ג ל ח ו י ר ה ר ל מ ג ו  מ

. י ר ש ש ד י ר פ ת י א א ם ל י ל  כ

, ר ו ס י א ה ל ו כ א ב ת כ ל ה  ו

א ו ה , ש ר ו ר י פ ן ה ו ש י ע ר מ  ב

ס ל ו ק י מ ד ן ג י ש ו ע . ו ר ת ו  מ

ם י מ כ ח ם ו י ח ס י פ ל י ל  ב

י א א נ , ת י מ ל ש ו ר . י ן י ר ס ו  א

ו ל ו , כ ס ל ו ק י מ ד ו ג ה  ז

ו י ע ר ל כ ו ע ש א י ר ל  צ

ק ו ל ו ש ת צ ק . מ ו ב ר ל ק ע  ו

ל ש ו ב ו מ י א ל ו צ ת צ ק מ  ו

י ל י . ל ס ל ו ק י מ ד ה ג ן ז י  א

ן י ש ו ה ע ס ל פ ט ש ״ ו  י

ת ר צ י ע ל י , ל ס ל ו ק ל מ ג  ע

י ד ן ג י ש ו ת ע ו כ י ס ל י ל  ו

י מ ו ש ר י ס א ו ד ו . ת ס ל ו ק  מ

ל ו כ א ל ל א ר ש ת י ג א י ת נ  ה

, ם י ח ס י פ ל י ס ל ל ו ק י מ ד  ג

י ל ו ל י ם א י מ כ ו ח ו ל ח ל  ש

ו נ ר ו ה ג ח ס א ו ר ו ו ה א  ל

ו י ה א ש ת פ ס ו . ת י ו ד י ך נ י ל  ע

ו ר מ א . ו ם י ח ס ן פ ח ו ן א י ר ו  ק

ל א ר ש י ל ל י כ א מ ה , ש ו  ל

ר , ב ץ ו ח ם ב י ש ר ן ק י ע  כ

] ג׳ . [מתני, א ו י ה ו ד י  נ
ן ר ב ז ע ל ׳ א ם ר י ר ב  ד

ם י מ כ ר ח י ת ח מ י ר ו  ע

ה א צ ו ה י ת י ו ה ת ר , פ ן י ר ס ו  א

. ה י נ ר ן ק י ב ה ש ע ו צ ר  ב

ל א ו מ ש ב ו י ר מ ל ש ו ר  י

ו ל י פ ו א ה י י ו ו ר י ת ר מ א  ד

ם י מ כ ה ח ך ב ש מ י ה  ל

ן ה ב נ ו ׳ י א ר נ . ת ן י ר ס ו  א

ו ו ל ר מ , א ה י ל י ד ר ב י ד ז  פ

, ך ת ר פ ה מ ע ו צ ר ר ב ע ו ה  א

ר מ . א ו נ י ת ו נ י ב ד מ ו מ ו ע  א

ה י ה ן ש ו י ב ר י ב ס ו ב י  ר

א נ י נ ר ח י י . א ן ד ג נ ס כ י ר ת  מ

ו ר י ח ש ה ת ו א צ ת י ח ם א ע  פ

. ת ו מ י צ י ה נ פ ו מ י נ י  ש

ו ל ה ש ת י א ה א ל נ  ת

י כ , ו ה ת י ו ה ת נ י כ ל ש  ש

. ו ה נ י כ ל ש ם ע ה ש א נ ע  נ

ל כ ך ש ד מ ל ס ל י ר י ר ק י י  א

ת ו ח מ ו ל ד י ק כ פ ס י ש  מ

ה י ו ל ה ת ל ק ל ה ק ח ו א מ ל  ו

ה מ ה ב ת ח ן א י ד ר ק מ . ו ו  ב

, ר ו ר י ו ק ה ז י ר א ״ . ת ט ״ ו י  ב

ן ו ג , כ ה מ ה ל ב ם ש י נ י  כ

ן י ס ו פ ם ת י נ ט ם ק י ע ל ו  ת

ר ש פ י א א ה ש מ ה ב ר ה ו ע  ב

, ה ר ו ב ח א ב ל ם א ר י ס ה  ל

ן י ש ו ן ע י א ם ו י ל ו ה ף ג ו צ ר  ק

ת ו ק ו ל ח י מ ג . ו ה ר ו ב  ח

ש ״ , כ י ד א ש ו ן ה י ו כ ח א מ ל  ד

ה י ל ר ב , ס ן י פ צ ר ק א מ ף ל  ין א

. ו י ל ד ו ה מ י ר ז ן ע ר ב ז ע ל ׳ א  ר

 מל גבי חרס. שהסיקו: מוסר. לכבד ליכא והבערה נמי ע״י שינוי על נכי חרס מותר. פי׳ רש״י משוס שאין כאן כבוי ואי משוס
 היא כלאחר יל וליכא איסורא לאורייתא: דקמוליד ריחא. שנכנס הבערה הוי הכערה כלאחר יל ושרי לעשותה ביום טוב והר״ר
 בחרס שלא היה בו ריח ואסור מררבנן שהמוליל לבר חלש קרוב הוא יצחק פירש לשפיר הוי הבערה כלרכה ומ״מ שריא לקסבר להבערה
 לעושה מלאכה חלשה: סחופי כסא אשיראי. לכסות כוס מבושם על שלא לצורך שרי לעשותה ביום טוב וכן משמע בירושלמי נלמשילין] מהו
 לארלוקי נר של בטלה ביום טוב ר׳
 יוסי אסר ורבנן שרו והטעס מאן
 לאסר סבר להבערה לחלק יצתה
 והוי מלאכה ואסור לעשוחה בי״ט ומאן
 לשרי סכר רללאו יצתה (א) והבערה
 שלא לצורך מותר לעשותה בי״ט ולא
 הוי אב מלאכה ומיהו התם קאמר
 לא תאסור ולא תשרי ומכאן יש ליזהר
 מלעשות הבערה שלא לצורך
 כרקאמרינן בירושלמי לא תאסור
 ולא תשרי ומכל מקום על גכי גחלת
 אסור לפי שיש כבוי עם הבערה
 ללכולי עלמא האי לא שרי הואיל לאין
 זה לבר השוה לכל נפש ואפי׳ למאן
 לשרי הבערה שלא לצורך כלל בירושלמי
 היינו לפי שישנו פעמים לצורך אוכל
 נפש אבל כבוי רלעולם אינו לצורך
 מקון אוכל נפש ודאי אסור לכולי
 עלמא בי״ט ורבא דשרי אף על
 גבי גחלת היינו משום דחשיב ליה
 דכר השוה לכל נפש דאם היו עשירים

 צריכין הן לכך:
 תליםו־ אלפי עגלי הוה מעשר
 רבי אלעזר בן עזריה
 וכו׳. ומימה והא ר׳ אלעזר בן
 עזריה היה אחר חורבן הבית טובא
 דהא רבן גמליאל היה נשיא קודם ר׳
 אלעזר בן עזריה ורבן גמליאל היה
 לאחר חורבן הבית להא רבן יוחנן
 בן זכאי היה עושה תקנות מיל לאחר
 חורבן הבית משוס לרבן גמליאל לא
 הגיעו ימיו להיות נשיא כלאמר
 משחרב בית המקדש התקין רבן
 יוחנן בן זכאי ואח״כ רבן גמליאל
 ואחר כך ר׳ אלעזר ור׳ אלעזר לא
 היה כי אס בן שמנה עשרה שנה
 כשהיה נשיא ונשיאוחו לאחר חורבן
 ואמרינן בבכורות >דף ע.) דלאחר
 חורבן נתבטל כל מעשר בהמה ויש
 לומר דלא נתבטל לאלתר כי אס
 לאחר זמן אי נמי אפטרופוס של
 רבי אלעזר בן עזריה שהיה בימי
 הבית היה מעשר אי נמי לאו דוקא
 מעשר אלא שהיה נותן למלך בכל

 שנה העשירית:נ<
 ושלש מחלוקות בדבר מר סבר
 מדינן קרצוף וכוי. פירש
 ר״י דהלכה כר׳ שמעון שמפיר ודוקא
 במגררת של עץ דאין עושה חבורה
 אבל במגררת שלנו שהן של ברזל
 כ״ע מולו דאסור דססיק רישיה ולא

 ימות הוא שתולש שערות:
 משום

 על גבי חרם מותר ורבה אמר על גבי חרם
 נמי אםור משום דקא מוליד ריהא רבה ורב
 יוםף דאמרי תרוייחו אםחופי כםא אשיראי
 ביומא טבא אםור מ״ט משום דקמוליד
 ריחא ומ״ש ממוללו ומריח בו וקוטמו ומריח
 בו התם ריחא מיחא איתא ואוםופי הוא
 דקא מוסיף ריחא הבא אולודי הוא דקמוליד
על גבי גחלת נמי מותר  ריחא רבא אמר ב
 מידי דהוה אבשרא אגומרי דרש רב גביחא
 מבי כתיל אפתחא דבי ריש גלותא קטורא
 שרי א״ל אמימר מאי קטורא אי א<קטורא
 בידי מעשה אומן הוא ואי לעש? אסור דהא
 קא מכבה אמר ליה רב אשי לעולם לעשן
 בימידי דהוה אבשרא אגומרי איכא דאמרי

 א״ל אמימר מאי קטורא אי קטורא בידי
 גמעשה אומן הוא אי לעשן אסור דקא מוליד

 ריחא אמר רב אשי אנא אמריתה נהליה
 ומשמיה דגברא רבת אמריתה נהליה לעולם
 לעשן ומידי דהוה אבשרא אגומרי: ועושין
 גדי מקולם: תניא רבי יוסי אומר ג<תודום איש
 רומי הנהיג את בני רומי לאכול גדי מקולם
 בלילי פסחים שלחו ליה אלמלא תודוס
 אתת גוזרנו עליך נדוי שאתח מאכיל את
 בני ישראל קדשים בחוץ קדשים םלקא דעתך
 אלא אימא כעין קדשים: מתני׳ ד<שלשח
 דברים רבי אלעזר בן עזריה מתיר וחכמים
 אוסרים ?<פרתו יוצאה ברצועה שבין קרניה
 יומקרדין את הבהמה ביו״ט יושוהקין את
 הפלפלין ברחים שלהן יי רבי יהודה אומר אין
 מקרדין את הבהמה ביום טוב מפני שעושה
אבל מקרצפין וחכמים אומרים אין  חבורח 8
 מקרדין אף לא מקרצפין: נמ׳ יי למימרא
 דר׳ אלעזר בן עזריח חדא פרה חויא ליח
 והאמר רב ואמרי לה אמר רב יהודה אמר
 רב תליםר אלפי עגלי הוה מעשר רבי
 אלעזר בן עזריה מעדריה כל שתא ושתא
 תנא לא שלו היתה אלא של שכנתו היתה
 ומתוך שלא מיחה בה נקראת על שמו:
 ומקרדין את הבהמח ביו״ט: תנו רבנן מי איזהו
 קרוד ואיזהו קרצוף קרוד קטנים ועושין חבורה
׳ מחלוקות ג ו י  קרצוף גדולים ואין עושק חבורה ע
 בדבר רבי יהודה סבר יי דבר שאינו מתכוין
 אסור מיחו קרוד קטנים ועושין חבורה קרצוף
 גדולים ואין עושין חבורה ולא גזרינן קרצוף
 אטו קרוד ורבנן םברי נמי כר׳ יחודח דבר
 שאינו מתכוין אםור וגזרינן קרצוף אטו קרוד

 ור׳ אלעזר בן עזריה סבר לה כר׳ שמעון דאמר כידבר שאינו מתכוין מותר ובין
 קרוד ובין הרצוף שרי אמר רבא אמר רב נחמן אמר שמואל ואמרי לה אמר
 רב נהמן להודיה ־הלכה כר׳ שמעון שהרי רבי אלעזר בן עזריה מודה
 לו אמר ליה רבא לרב נחמן ולימא מר הלכה כר׳ יהודה שהרי הכמים מודים
 לו א״ל אנא כר׳ שמעון ם״ל ועוד שהרי רבי אלעזר בן עזריה מודה לו:

 מתני׳

 השיראים של מלבוש להכניס כהן ריח
 הבושם שבכוס: אסור. דקא מוליד
 ריח בשיראיס: מאי שנא ממוללו
 ומריח בו. דתניא ל)במשילין גבי
 עצי בשמים מוללו בין אצבעותיו כדי
 להוציא ריחו או קוממו שיהא מקום
 הקטימה לח ונותן ריח ובחלושין
 קמיירי: רבא אמר מל גבי גחלת
 גמי מותר. כשמואל דאובל נפש
 הוא עשון פירות זה ושוה לכל נפש
 ואי משוס בבר והבערה ואולודי
 ריחא מידי דהוה אבשרא אגומרי
 דאיכא כל הני ושרי: קנוורא שרי.
 כן דרש להם ולא פירש דבריו: אי
 קטורא בידי. שעושין לבפי שוקיס
 ולבתי ידים של חלוקי הנשים שמקמטין
 אותן על עץ חלק או על אגודה של
 קשים וקורין אופרונציי״ר מעשה
 אומן הוא ואסיר. וקטורא לשון קשר:
 ואי קנוורא. לשון קטור הכבשן״)
 דהיינו לעשן: אסור משום דמוליד
 ריח. והיכי דריש דשרי: בשרא
 אגומרי. מוליד נמי ריח בפחמין:
 אלמלא תודוס אתה. חכם גדול
 ונכבד: קדשים םלקא דמסך. מאי
 קרוב להאכיל קדשים איכא היאך
 יכולין להיות קדשים ואין אדם מקדישן:
 אימא כמין קדשים. והכי שלחו ליה
 שאתה מאכיל אח ישראל כעין קדשים
 והרואה אומר הוקדשו לפסח:
 מתני׳ פרתו יוצאה. בשבת:
 ברצומה שבין קרניה. לנוי ואמור
 רבנן משאר הוא ואינו תכשיט לה:
 ומקרדין. אישטריליי״ר במגררת של
 ברזל ששיניה דקות ואע״ג דעביד
 חבורה: ברחים שלהן. כעין אותם
 שלנו: מקרצפים. במגררח של עץ
 ששיניה גסות ואין עושה חבורה:
 גמ׳ במאי קא מיפלגי כולה לישנא
 לא גרסי׳ וה״ג ושלש מחלוקות בדבר
 ר׳ יהודה סבר דבר שאין מסכוין
 אסור מיהו קרוד קמגים ועושין
 חבורה קרצוף גדולים ואין מושין חבורה
 ולא גזריגן קרצון» אמו קרוד ורבגן
 סברי לה כרבי יהודה דאמר דבר
 שאיגו מחכוין אסור וגזריגן קרצון» אטו
 קרוד ור' אלמזר בן מזריה סבר דבר
 שאין מתכוין מוסר. ופירוש ר׳ יהודה
 סבר חבורה אע״פ שאין מתכרן לה
 אסור מיהו הך חששא בקרוד אימא
 הלכך אין מקרדין אבל בקרצוף ליכא
 למיחש משוס חבורה: ורבגן סברי גמי
 כרי יהודה דדבר שאין מסכוין אסור.
 ואין מקרדין ומחמירי מיניה דגזרי
 קרצוף אטו קרוד: ור׳ אלמזר סבר.
 הואיל ואין מתכוין לחבורה אף על
 גב דזמנין דמתרמי שרי הלכך אפי׳
 קרוד שרי: הלכה כרי שממון. דאמר
) גורר אדס מטה כסא :  (שכת מ. מו
 וספסל דדבר שאינו מתכוין מותר:

 מתני׳
ן ו י , כ ה ר ו ב ד ח י ב ע ד ד ו ד י ק , ו ר ת ו ן מ י ו כ ת ן מ י א ד ש ב ר ד ב ה ס י ר ז ן ע ר ב ז ע ל ׳ א א ר ו ה ק ד ״ , ת ר ב ד ם ב י ל ח ג ג ״ ר ע ש ת ב י י ל צ ו א ו ה י ד ד י , מ ר ת ו ת מ ו ד י ן פ ש ע ת ל ל ח ג ג ״ ר ע מ א א ב . ד א ח י  ר

׳ י ר ר ק ן מ י י א ר מ א ן ד נ ב ר . ו י ו ר כ ו ס ן א י ו כ ח ן מ י א ר ש ב ר ד ב ח ס ד ו ה ׳ י ר . ו ה ר ו ב ר ח י ב א ע ל ף ד ו צ ר י ק ד י ] ב א ר ו ט י ק ) ן א כ י א י ( ר א מ י מ ר א מ א , ו י ר א ש ר ו ט י א ק י ח ב ב ג ש ר ר . ד י ר ר ש י ע ב ו מ פ ו ס  ו

ר ה ר ש ת ו ן מ י ו כ ת ן מ י א ר ש ב ר ד ב ס ש ד ״ ר ה כ כ ל ן ה מ ח ב נ ר ר מ א א ג ק י ס א . ו י ד מ ח מ ה ו ד ו ה ׳ י ר ב כ ר ה ל י ל ה י ה נ ת י ר מ א א נ י א ש ב א ר ר מ א א נ ק י ס א . ו ר ו ס א א ו ח י ד ר י ל ו א מ ת ה ו ר י ן פ ש ע י ל  א

 מסורת הש״ם

 א)[מו״קי:ןע״שתיס׳ד׳׳ה
 קיטורי לגרסי בירי נרי״ש,
 ג) [שבת קלל.], ג) ססחיס
 נג. ברכות יט. [תוססת׳ ס״נ
 ע״ש], ד) ןעליוח פ״ג
 מי״נ1, ה) שבת נל:,
 י) [פסחים יא:], י) שבת נל:,
 ח) [פסחים יא: תוספי
 ס״ב], ט) !עירובין עה.
 וש״נ], י) ן שבח מא: וש״נ],
 נ) נשס וש״נ], ל) [לקמן
 בהמביא לף לג:1,
 מ) [בראשיח יט], 0 ןוע״ע
 חוס׳ שבח נל:ל״ההוה וכו׳

 ומש״כ שס על הגליוןן,

 הגהות הב״ה
 (א) תוס׳ ל״ה על גבי
 וכו׳ ומא[ לשרי סבר לללאו
 יצתה ולא הוי אכ מלאכה
 והבערה שלא לצורך
 מותר לעשות ביום טוב

 ומיהי ־.

 גליון הש״ם
׳ י . ע ״ פ צ ר ק ל מ ב  מתני׳ א
 שבת דף נג ע״א תיס׳ ד״ה
 מהו ליתן ומו״ק לף י ע״כ

 תוס׳ ל״ה ואין מונעין:

 לעזי רש״י
ר ׳ ׳ י י צ נ ו ר פ ו  א

ל פ ק . ל [ ר ״ י י צ ג ו ר פ  ן

. ( י ו נ ד ל ג ב ה ד פ ש ם כ י ל ש ק  ו

ק ר ס . ל ר ״ י י ל י ר ט ש י  א

. ק ר ס מ  ב

 מוםף רש״י
 תודופ איש רומי. ישראל
 חשוב שהיה ברומי (פסחים
 נג<. גדי מקולס. צלוי
 ראשו על כרעיו ועל קרנו
 כצלייח הפסח, דחניא
 בכיצד צולין (פסחים על.)
 ר׳ עקיבא (לפנינו ר׳
 טרפו[) קורהו מקולס לסי
 שחולה כרעיו חוצה לו בצדו
 כנושא כלי זינו בצלו, כובע
 נח שח בגליח (ש ״א יז<
 תרגומו קילסא לנחשא
 !פסחים ונ וכעי״ז ברכות

 יט!. בלילי םסחים. זכר
 לפסח שצולהו שלס, שנאמר
 בי על כרעיי ועל קרנו
 !ברכות יט.ו. אלמלא
 תודוס אתה. ארס חשוב
 פסחים וג.). כעין
 קדשים. שהוא קרוב
 להאכיל אח ישראל קדשים
 בחוץ, שהרואה שביר
 שהקדישו לשס פסח
 :ברכות יט.). מקרצפין.
 בכלי ששיניו גסות יאיני
 עושה חבורה, לחיבל בנעלי
 חיים אב מלאכה היא

 (פסחים יא:<.

 רבינו הננאל
ג ״ ר ע מ ה א י מ ר ׳ י  ר

ב ר ה ו ב . ר ר ת ו ס מ ר  ח

ג ״ ו ע ל י פ י א ר מ ף א ס ו  י

ד י ל ו מ ם ד ו ש ר מ ו ס ס א ר  ח

א ס י כ פ ו ח ן ס כ . ו א ח י • 

ו ה י ־ ל ן ע ג י ש ק א . ו י א ר - ש  א

ו ל ל ו א מ י נ ח ם ד ד ה ש מ ״  מ

ח י ר מ ו ו מ ט ו ו ק ח ב י ר מ  ו

ס ד י ה ב ן ג נ י ק ר פ . ו ו  ב

י פ ו ס ו א א ו ת י א א ה י א מ ח י  ר

ד י ל ו א מ כ , ה ה ל ף ע י ס ו  מ

ה ב כ ו מ ת ל י ה ח פ ש ״ ע א  ש

. ר ו ס א א ו ו ן ח מ ו ה א ש ע  מ



 מסורת הש״ם

 א) שבת סו., ג) 1שגת מא:
 וש״ג], ג) [שס וש״ג],
 ד) [צ״ל רתניא], ה) שס כב.
 כט: מו: ןתוססתא פ״ב
 ססחי׳ קא. מנחות מא:],
 י)!שבח קו:], י) ולעיל נא.],
 מ) [שבח מח:], ט) כפי׳ ר׳

 נחנאל. כצ״ל,

 גליון הש״ס
' ואינה ננררת. עיין  פתני
 שבח זף פא ע״ב חיס׳

 ד׳׳ה והאר״י:

 לעזי רש״י
. ם י ג ד - ת כ ר . ב ר ״ י י ב י  ו

 מוסף רש״י
 עגלה של קטן. לצחק בה
 ולטלטלו עליה, טמאה
 מדרס. הואיל ופעמים
 שיושב עליה (שבת סו.).
 דבר שאין מתכוין
 מותר. ואף על גנ דקעביד
 חריץ והר תולדה דחורש או

 כונה 1שבח כב ו.
 הדח עלך •ום טוב

̂ ך • יום טוב פרס שני ביצה  עין משפט 
 נר מצוה •

 מתני׳ טמאה משום שלשה כלים. מקבלת טומאה על שס
 שלשה כלים. נפקא מינה דאי נמי אזל חל שמא מינה טמאה משום
 אילך ובגמרא מפרש לה: גמ׳ החסונה. שמקבלת אבק הפלפלין
לי עץ שיש לו לי קייל• שכ  כשנופל לרך נקבי המכבר: משים כ
 בית קבול הוא: אמצמיס. שהיא
 מקפח אח המכבר משום כלי עץ
 לא מטמאה לאין קבולה קבול אלא
 חכמים גזרו טומאה על הכברה משוס
 ארוג ואפי׳ אין המכבר של מתכת
 מטמאה משום כלי כברה. ושלנו שהיא
 של ממכת ולאי טמאה משוס פשוטי
 כלי מחכוח: ומליונה. שמכתשין
 ושוחקין בה הפלסלין טמאה משום
 כלי מתכות למשום כלי עץ ליכא
 לטמויה רפשוטיהן טהורין אלא משוס
 צפוי החחתון שהוא עיקר והעץ בטל
 אצלו: מתני׳ מגלה של קטן.
 שעושין לו לשחוק רושב עליה ומטלטלין
 אותו עליה: טמאה מדרס. אס
 התינוק זב נעשית העגלה אב הטומאה
 למיוחלת לישיבה היא להא סומך קטן
 עליה נמצאח שהיא מיוחלח לו
 לישיבה ואין אומרים לו עמול ונעשה
 מלאכחנו לאילו לא מיחלא להט לא
 הות אב הטומאה כלחניא יכול כפה
:(  סאה וישב עליה ט׳ (שכת דף גט.
 ונטלת כשכת. לתורת כלי עליה:
 ואיגה גגררת. בשבת: אלא מל
 גבי כלים. על גבי בגלים מפני
 שעושה חריץ בקרקע וחופר חייב
 משוס חורש: מפגי שכובשת. חריץ
 הנראה בהלוכה לא על ילי חפירה
 הוא אלא כובשת ורורסת הקרקע
 ונלוש תחתיה ונעשה מקומה נמוך
 אבל אינו זז עפר ממקומה:
 גמ׳ למשות חרין גרסינן: כובשת
 אין. כובשת הוי אבל חריץ לא
 עבלא: תרי תנאי ואליבא דרבי
 יהודה. חד סבר העגלה נמי כשאר
 כלים דעושה חריץ בגרירחה שפעמים שאין האופן מחגלגל והוא נגרר

 וחופר ואידך סבר לא שכיח הכי ואינה אלא כוכשח חחת גלגולה:

 הדרן עלך יום טוב
 אין צדין דגים. אף על גב דשחיטה ואפייה ובשול מאבות מלאכות
 הן והותרו לצורך יום טוב טעמא משום דאי אפשר מערב
 יום טוב דשחיטה חייש למכמר בשרא פן יתחמם רסריח אבל
 צידה אפשר לצודו מבעוד יום ויניחנו במצודחו במים ולא ימוח
 ולמחר יטלהו: ביברים. של דגים הן בריכות של מיס שקורץ ויביי״ר.
 ב־ברין של חיה קרפיפות מוקסין גדר סביב וכונסין לתוכן חיות
 הבר ויולדות ומגדלות שם: ואין גוהנין. לפני הדגים מזונוח
 ואפי׳ למאן דאמלי) נפש בהמה במשמע הני מילי דמזונותן עליך
 אבל דגים אפשר להם בלא מזונות שהם אוכלים שרשי עשבים
 וקרקע וגדול אוכל את הקטן: אבל צדין חיה וכגון*. המכונסים
 מאתמול. קא סלקא דעתך השתא כיון דמוקפים גדר הוו להו כנצולין
 ועומדין אבל דגים נשמטין לחורים ולסדקים והויא צידה ביוס טוב:
 ונותנין לפניהם מזונות. בימי החורף צריטן מזונות ואף בימי הקיץ

 במקום דריסת בני אדם שאין עשבים עולים בו:
 המחוסר

 מתני׳ אהרחים של פלפלין טמאה משום
 שלשה כלים משום כלי קבול ומשום כלי
תנא  מתכת ומשום כלי כברה: נמ׳ ב
 תחתונת משום כלי קבול אמצעית משום
 כלי כברה עליונה משום כלי מתכת:
 מתני׳ א<געגלה של קטן טמאה מדרס
 ונטלת בשבת 8ואינה נגררת אלא על גבי
 כלים ר׳ יהודה אומר כל הכלים אין נגררין
 חוץ מן העגלה מפגי שהיא כובשת:
 נמ׳ עגלה של קטן טמאה מדרס דהא
 סמיך עלויה ונטלת בשבת משום דאיכא
 תורת כלי עלה ואינה נגררת אלא על גבי
 כלים על גבי כלים אין על גבי קרקע לא
 מאי טעמא דקא עביד חריץ מני ר׳ יהודה
 תיא דאמר ־׳דבר שאין מתכוין אםור דאי ר׳
ידבר שאין מתכוין מותר  שמעון תאמר ג
 יי(דתנן) הירבי שמעון אומר יגורר אדם מטה
 כסא וספסל ובלבד שלא יתכוין לעשות
 חריץ אימא סיפא ר׳ יהודה אומר אין הכל
 נגררין בשבת חוץ מן חעגלח מפני שחיא
 כובשת מפני שכובשת אין אבל חריץ לא
 עבדא תרי תנאי ואליבא דרבי יהודה:

 משום שלשה כלים. פי׳ ואס נטמא זה לא נטמא זה אפי׳ בשעת
 מלאכה שהן כולן יחד הואיל וכל אחד ראוי למלאכה
 בלבדו ולא דמי למספרים של פרקים ואזמל של רהיטנייז) דהתס
 הס מחוברים יותר בשעת מלאכה: משום כלי כבדה. פירש

 רש״י אע״ג שהיא של עץ ואין לה בית
 קיבול שאין נשאר בה כלל מכל מקוס
 גזרו עליה משוס ארוג ולא נראה
 דלא שייך ארוג במעשה של עץ ט
 אס [בצמר ופשתים ונראה לפרשן
 בכברה של סלתות דקאמר בירושלמי
 כברות של סלתות טמאה משוס שיש
 עליה תורת כלי שמקבלת הסובין
 שאינן יכולין לצאת דרך נקבים והא
 דקאמר משוס כלי כברה ולא קאמר
 משום בית קיבול ה״ק משוס תורת
 קבול כלי כברה דמשיב קבול שלה
 כדפי׳: עגלה של קטן. פירש
 הקונטרס שהקטן יושב בתוכה ולא
 נהירא דמאי קא משמע לן פשיטא
 הא אין לך כלי מיוחד גדול מזה
 לכך נראה לי דהיינו כלי שעושין
 לקטנים להתלמד להלוך והיא עומדת
 על שלשה אופנים ואוחז בה בידו

 והיא מתגלגלת לפניו חמיד:

 הדרן עלן יום טוב

 הדרן עלך יום טוב
 יי אין הצדין דגים מן הביברים ביו״ט י ואין נותנין
 לפניהם מזונות אבל צדין חיה ועוף
 מן הביברין ונותנין לפניתם מזונות רשב״ג
 אומר ילא כל הביברין שוין זה הכלל כל

 המחוסר

 לעיל

 אין צדין דג־ם מן הביברין וכוי.
 פירש רש״י דאע״ג דאוכל נפש
 מומר היינו דוקא כגון בשול ואפייה
 ושחיטה דאי אפשר מערב יום טוב
 דיותר טוב פח חמה וגם בשול בי״ט
 ושחיטה שמא יסריח אבל צידה אפשר
 לצודו מערב י׳׳ט רניחנו במים
 במצודתו ולא ימוח ולא נהירא כדמפרש
 בריש מטלתין (לף ג. ושם) גבי גזרה
 שמא יתלוש דאין לחלק באוכל
 נפש בין אפשר לעשותו מערב
 יוס טוב לאי אפשר אלא דוקא

 במכשירין יש חלוק לכך נ״ל ט<כפר״ח מקינו״ן שפירש
 ןדף ג. שד״ה גזרה] משוס דדמי לקצירה:

 ואין נותנין לפניהם מזונות. פירש רש״י דאין מזונותן עליו
 דהס אוכלים עשב הנמצא במים וגם פעמים אוכלים
 עפר וגדולים אוכלים הקטנים ואפילו למאן דשד מאך אשר
 יאכל לכל נפש (שמות יכ< דמשמע אפילו בהמה מכל מקום דגים
 לא הואיל ואין מזונותן עליך ותימה דבגמרא פריך ורמינהי
 ביברין של חיה ועוף אין צדן וכו׳ ומשני כאן בביבר קטן כאן
 בביבר גדול והשתא חינח מצידה לצידה תרצמ שפיר אלא מזונות
 מאי תרצת דבממני׳ אמרי׳ ונותנין לפניהם מזונות והתם אמרי׳
 אין נותנין לפניהם מזונות לכך נראה לי דהא מליא בהא אי
 צידה מותרת מותר נמי ליתן לפניהם מזונופ והכי פירושו אין
 צדן דגים מן הביבדן וכו׳ ואין נופנין לפניהם מזונות גזרה
 שמא יצודס דהא צידה שלהן אין מותרת ביום טוב והשתא
 כשמתרץ בגמרא מצידה ממזונות נמי ניחא דהא בהא תליא
 ומכל מקום קשיא דמשמע הכא דהיכא דצידה שלהן אסורה
 אפילו לזרוק להם מזונות אסור ובפרק מי שהחשיך >שכת
 לף קנה: ושם) קאמר גבי דבדם שאסור ליקח מהן למשדא קמייהו
 שפיר דמי ויש לומר דהתס מייד בשבח דחמיר דאוכל נפש

 אסור ולא שייך למגזר שמא יקח מהן אבל הכא מייד ביום טוב דאונל נפש מומר גזדנן דלמא כשיתן להם מזונות שמא יצוד מהם:
 כל
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 צח א ב מיי׳ פ׳׳י מהל׳
 כליס הלכה ז:

ט ג מיי׳ פכ״ה מהל׳  צ
 כליס הלכה טז:

 ק ד מיי׳ ס״א מהלכוח
 שבת הלכה ה סמנ
 לאין סה טוש״ע איית סי׳

 שלז סעיף א:
 א ה מיי׳ פ״נ מהלכות
 י״ט הלכה ז שמג לאדן
 עה טוש״ע א׳׳ח סי׳ תצז

 סעיף א:
 כ ו מיי׳ שס הלכה יז

 טוש״ע שס סעיף ב:
 ג ז מיי׳ שס הל׳ ז סמג
 שס טוש׳׳ע שס סעיף ז:

 H 101 S ן
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 א) עיי נערוך ערך ריחיס. p כאן ספ״ג. והמגיה נל״י ציין להוא בתוספתא סוכה ולא מצאחי שם.



 עין משפט
 נר מצוה

 ד א ב מיי׳ פ״י מהלכו׳
 שכת הלכה י יכו סמג
 לאין סה טוש׳׳ע א״ס סי׳

 שנח סעיף א:
 ה ג ד מיי׳ שס הלכה כ:
 ו ה מיי׳ פ׳ינ מהל׳ ימו
 הלכה ז סמג שס טור
 ש״ע שס סעיף יכ וסי׳ תצז

 סעיף ז:
 ו ו מיי׳ שס הלכה ה [ופ״י
 מהלכות שכת הלכה כל]

 טוש״ע שס סעיף ז:
 ח ז ח מיי׳ ס׳׳ב מהל׳
 יו״ט הלכה ח סמג
 לאדן עה טוש׳׳ע א״ח סי׳

 תצז סעיף ג:

 לעזי רש״י
. ם י ל ן כ ו ר . א ד ״ י י ט ש י  מ

 אין צדין פרק שלישי ביצה כד.
 כל היכא דנפלי טולא מן הכתלים. ושיעור (« היה להם גובה
 בכתלים של ביברין: כל שאומר הבא מצוהה ונצוהנו כוי.
 וא״ת והרי אמרינן לעיל שיעור אחר ופ״ה לאילי ואילי חל שיעורא
 הוא ולוחק הוא לאס כן אמאי מפרש אוחו פעם אחרת והלא פירש
 לעיל היכי למי ביבר גלול וכו׳ לכך
 נ״ל ללעיל מיירי בבהמה וחיה והכא
 מייד בעופות ואע״ג ללעיל קאמר
 הא בביכר מקורה מכל מקום לא
 פירש שיעור הביבר ככמה לא הר
 מחוסר צילה והשחא ניחא לפדך

 עלה מאווזין ותרנגולין:י<
 ותניא הצד אווזין ותרנגולין ויוני
. וא״מ ( ג  הרהיםאות (
 והא קיימא לן כל פטורי לשבת פטור
 אבל אסור מררבנן ומתניתין נמי
 מולה לפטור אבל אסור מלרבנן ר״ל
 לפי מה שפירשתי במתניתין ניחא
 לגזרינן מזונומ גזירה שמא יבא לצול
 מהן לאם כן ע״כ צריך לומר לאסור
 מן הפורה לאס אינו אסור אלא
 מלרבנן לא הוה גזרינן ליתן מזונות
 משוס שמא יצולם להוי גזירה לגזירה
 אי נמי סמיך אההיא לחנן פ׳ האורג
: ושם) לאמר  כמסכת שבת (לף קו
 התם ר״ג מחוסר צילה הצל
 לחוכו פטור להא מחוסר צילה ןוא״כן
 הצל מחוט חייב והכי פריך הואיל
 ואוקמח מחוסר צילה ררוצה לומר
 כל שאומר הבא מצולה ונצורנו א״כ
 היט קאמרת הכא הצל אווזין ותרנגולין
 פטור הא שפיר חשיכ מחוסר צילה
 כיון שצריך לומר הבא מצולה
 ונצולנו ובמחוסר צילה הצל מתוכו

 חייב והבא הוי הצל מתוכו:
 אלא

 המחוסר צידה אםור ושאינו מהוםר צידה
 מותר: גמ' ורמינחו א<ביברין של חיה ושל
 עופות אין צדין מתם ביום טוב ואין נותנין
 לפניתם מזונות קשיא חיה אחיה קשיא עופות
 אעופות בשלמא חיה אחיה לא קשיא חא
 ר׳ יהודה הא רבנן דתנף ר׳ יהודת אומר תצד
 צפור למגדל וצבי לבית הייב לבית הוא
 דמחייב אבל לביברין לא וחכמים אומרים
 אצפור למגדל וצבי (א) לגנח ולחצר ולביברין

 אלא עופות אעופות קשיא וכי תימא הא נמי
 לא קשיא הא בביבר מקורת תא בביבר
 שאינו מקורה והא בית דכביבר מקורה דמי
 ובין לרבי יהודה ובין לרבנן צפור למגדל אין
הכא  לבית לא אמר רבה בר רב הונא נ
 בצפור דרור עסקינן שאינה מקבלת מרות
 דתנא דבי ר׳ ישמעאל למה נקרא שמה
 צפור דרור שדרת בבית כבשרה השתא
 דאתית לחכי חיח אחית נמי לא קשיא הא
 בביבר קטן חא בביבר גדול תיכי דמי ביבר
כל  קטן היכי דמי ביבר גדול אמר רב אשי נ
 היכא דרהיט אבתרה ומטי לה בהד שחיא
 ביבר קטן ואידך ביבר גדול אי נמי כל היכא
 דאיכא עוקצי עוקצי ביבר גדול ואידך ביבר
 קטן אי נמי יכל תיכא דנפלי טולא דכתלי
 אתדדי ביבר קטן ואידך ביבר גדול: רשב״ג
 אומר לא כל הביברין שוין וכו׳: ג<אמר רב
 יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה

 כרבי שמעון בן גמליאל ייאמר ליה אביי הלכה מכלל דפליגי ה»אמר ליה
 ומאי נפקא לך מינה אמר לית גמרא גמור זמורתא תהא: זה הכלל כל
 חמחוםר צידח וכו׳: חיכי דמי מחוםר צידה אמר רב יוסף אמר רב יהודה
כל שאומר הבא מצודה ונצודנו אמר ליח אביי וחא אווזין  אמר שמואל ה
 ותרנגולין שאומרים הבא מצודת ונצודנו ותניא י הצד אווזין ותרנגולין ויוני
 הרדיסאות פטור אמר רבה בר רב הונא אמר שמואל הללו באין לבלובן
 לערב והללו אין באין לבלובן לערב והרי יוני שובך ויוני עלייה דבאין
 לבלובן לערב ותניא הצד יוני שובך ויוני עלייה וצפרים שקננו בטפיחין
 בבירות חייב אלא אמר רבה בר רב הונא אמר שמואל הללו באין לבלובן
 לערב ומזונותן עליך וחללו באין לבלובן לערב ואין מזונותן עליך רב מרי
 אמר הני עבידי לרבויי והני לא עבידי לרבויי כולהו נמי עבידי לרבויי לבלובן
 קאמרינן דעבידי לרבויי: מתני׳ ׳מצודות חיה ועוף ודגים שעשאן מערב יום
 טוב לא יטול מתן ביום טוב אלא אם כן יודע שנצות מערב יום טוב ומעשה
 בגכרי אהד שתביא דגים לרבן גמליאל ואמר מותרין הן אלא שאין רצוני
 לקבל תימנו: גמ׳ מעשת לסתור חסורי מחםרא ותכי קתני חספק מוכן אסור
 ורבן גמליאל מתיר ומעשח נמי בגכרי אחד שחביא דגים לרבן גמליאל ואמר
 מותרין הן אלא שאין רצוני לקבל הימנו אמר רב יהודה אמר שמואל אין הלכה
 כר״ג ואיכא דמתני לה אהא דתניא ספק מוכן ר״ג מתיר ורבי יתושע אוםר
 אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר׳ יהושע ואיכא דמתני לת אתא דתניא

 שוחטין

(  רבינו חננאל (המשך
ה י ל י ע ג י ל פ א ד ו ם ה י מ כ ח  ל

ד צ ן ה נ ח , ו ח ד ו ה ׳ י ר  ד

ה נ י ג י ל ב צ ל ו ד ג מ ר ל ו פ  צ

ה ר מ ג ן נ י ר ב י ב ל ר ו צ ח ל  ו

, ח ב ש ב ב י י ח ו ו ת ד י  צ

, ן י ר ב י ב ל ר ו צ ח י ל נ ת ק  ו

, ר צ ח א ד י מ ו א ד ו ן ה י ר ב י  ב

ר צ ח ב ה ש ל מ ר כ ש א  כ

, ט ״ ו י ו ב ת ו ד א ו צ ר ל ת ו  מ

ן י ר ב י ב ב ה ש ל מ ך כ  כ

. ן כ ם ל ד ו א ק ו י ה ו ד  צ

ח ו פ ו ע ח א ו פ ו א ע נ ק י ס  א

ר ב י ב ן ב י ח י נ ח , מ א י ש א ק  ל

ה ר מ ג נ ת ו י ב א כ ו ח ה ו ר ו ק  מ

ר ב י ב א ב ת י י ר ב , ו ו ת ד י  צ

ה ר מ ג א נ ל ה ש ר ו ק ו מ נ י א  ש

ה ר ו ק ו מ נ י א ן ש ו י , כ ו ת ד י  צ

[ ח ר פ י ש ] ( ח ח פ י ש ן ( כ ח  י

ה ע ל ש כ ן ב י כ ר ח  א

. ן י ד ן צ י ך א כ י פ , ל ה צ ר י  ש

א ה ך ד א ל י ש י ק א  ו

ן י ב ה ו ד ו ה ׳ י ן ר י  ב

ח י ב ר ל ו פ ד צ צ ן ה נ ב  ר

א ל , ש א ו ר ה ו ט ת פ ב ש  ב

ת י ב ה ה נ ה , ו ו ת ד י ה צ ר מ ג  נ

ה נ י כ א ״ פ ע א , ו א ו ה ה ר ו ק  מ

, ר ו ט ת פ כ ש ב ן ד ו י כ , ו ה ד י  צ

. ו נ מ ד מ ו צ ר ל ו פ ט א ״ ו י  ב

, א ו ר ה ו ר ר ד ו פ צ ם ב ת ק ו ל  ח

ר א ש ר מ ו ר ר ד ו פ י צ נ א ש  ו

ח ו פ ו ר ע א ש , ד ח ו פ ו  ע

ר ב י ב ן ב י ס נ כ י נ ן ש ו י  כ

ל ב , א ן ח ד י ה צ ר מ ג ה נ ר ו ק  מ

ח ל ב ק ה מ נ י ר א ו ר ר ד ו פ  צ

ה ח ד י ח צ ר מ ג ן נ י א , ו ת ו ר  מ

א י ה י ד ש ח . ב ל ד ג מ א ב ל  א

ת ח ה א צ י ן ר ו ג ש כ ו ר י  פ

י נ י ש ב ו פ ך ל י ר ו צ נ י א  ו

א ל ו ל ט פ נ א ד כ י ל ה . כ י נ י  ב

ש ו ר י . פ י ד ד ה ן א י ל ת כ  ד

, ח ר ז מ ה ב מ ח ה ת ש ע  ב

ע י ג י מ ב ר ע מ ל ה ת ו ל כ  צ

א ו ח , ו י ח ר ז מ ל ה ת ו ד כ  ע

ר מ ו ג א ״ ב ש . ר ן ט ר ק ב י  ב

. [ ה ד י צ ר [ ס ו ח י מ מ י ד כ י  ה

ן י א ב פ ד ״ ע א ׳ ו ק י ס א  ו

י נ ו ן י ו ג , כ ב ר ע ן ל ב ו ל ב  ל

ן ו י , כ ה י י ל י ע נ ו י ך ו ב ו  ש

ר ו ס , א ו ה י ל י ו ב י ד ע ב  ר

ל ב , א ט ״ ו י ן ב ה ד מ ו צ  ל

ם י נ ו י ן ו י ל ו ג נ ר ח ן ו י ו ו ו  א

ן י ד צ ג ד ״ ע , א ת ו י ס ד ר  ח

ן ב ו ל ב ן ל י א ב ן ד ו י , כ ן ת ו  א

, ו י ל ן ע ת ו נ ו ז מ ב ו ר ע  ל

א א ל ה י ן מ ב ו ל ב א ל ו ב ל  ו

ת ו ב ר י ת נ ב , ד י י ו ב ו ד ע  ב

י נ ב ן מ י ח ר ו ן ב י א , ו ן  ח

י ן ב י א ו ר ש א כ ל ם א ד  א

ן י ח י נ מ ן א) [ ד ו צ ן ל י א  ב

. ט ״ ו י ן ב ה ן מ י ד , צ [ ן ד ו צ  ל

ר מ ה א ד ו ה ב י ר ר מ  א

, ג ״ ב ש ר ה כ כ ל ל ה א ו מ  ש

ן י נ ע ה ב ד י ר צ ס ו ה ל מ כ  ד

ו נ י א ש , ו ר ו ס ו א נ ר מ א  ש

י ו ג ה כ ש ע מ , ו ר ו ס ק א פ . ס ט ״ ו י ע ו מ ד ו צ נ ע ש ו ד כ י ״ א ן א ה ל מ ו ט א י ם ל י ג ד ת ו ו פ ו ע ה ו י ת ח ו ד ו צ . מתני' מ ר ח ו ה מ ד י ר צ ס ו ח  מ

ט ״ ו י ן ב י ר ב י ב ן ה ן מ י ט ח ו א ש י נ ה א ד ח ח א י ל נ ח מ א ד כ י . א ג י י ד ח כ כ ל ן ח י ל א א ו מ ר ש מ ה א ד ו ה ב י ר ר מ . א י ו ג כ ״ ר א ל י ב ה  ש

ע ו ד י , ב ט ״ ו ב י ר ע ו מ ל ק ל ק ת נ ת ש ו ד ו צ מ ן ה א צ מ א ו ר ב מ ו ר א ו ע ל ן א ן ב ו ע מ ׳ ש , ר י כ א ה נ צ י ר ת . ו י ו ת כ ו ת ש ר ן ה א מ ל ל ב  א

. ר ז ע ל ן א ש ב ״ ר ה כ כ ל ל ה א ו מ ר ש מ ה א ד ו ה ב י ר ר מ . א ר ו ס א ט ו ״ ו י ו ב ד ו צ נ י ש מ ו כ ש ע ק נ פ ] ס א ה ] , ו ד ו צ י ט נ ״ ו ב י ר ע מ  ש

 המחוסר צידה. שצדך לצולו: גמ׳ הצד צפור. מן החוץ על
 שהכניסו למגלל עץ שקודן מישטיי״ר או הצל צבי מן החוץ על
 שהכניסו לבית בשבת: חייב. לטון להכניס צפור למגדל ונעל לפניו
 הרי הוא אפוז ועומל ונגמרה צילתו וכן צבי לבית ונעל בפניו. אבל

 צפור שהכניס לבית ונעל בפניו פטור
 שיוצא לו לרך חלונופ ואין כאן צילה
 או צבי שהכניסו מן החוץ לביבר ונעל
 לפניו אין זו צילה: וחכמים אומרים
 צפור למגדל. היא צילתו כאשר אמרת
 אבל צבי אין צריך עד שיכניסנו לבית
 דאף לגינה ולחצר ולביבר הוי צידה
 ומתניתין דקחני צדן מן הביבדן
 ביום טוב רבנן היא דאמרי משנכנס
 לביבר הוא נצוד ועומד ובדימא ר׳
 יהודה: אלא מופוס קשיא. דהא
 כולהו מודו דאין צידתן אפילו לבית:
 מקורה. שיש לו גג: הכא. דקתני
 גבי שבת צפור למגדל ולא לבית:
 בצפור דרור. שדרה בבית כבשדה
 שיודעת להשמט בזויות הכית לכל צד
 ולכך נקראת דרור על שם דירה
 שדרה בכל מקום: השתא דאסית
 להט. דעופות אעופות לא קשו
 אהדדי ולא דחיקא לאוקומי מתני׳
 בפלוגתא דתנאי חיה אחיה נמי לא
 תוקמא כתנאי אלא פרוייהו כרבנן
 ומפניתין בביבר קטן וכן ההיא דשבת
 וברייתא דקתני אין צדין בביבר גדול
 ויש לה להשמט. ורשב״ג אף בביבר
 קטן סליג אס צ״ל הבא מצודה אי
 נמי לאו לאפלוגי אתא אלא לפרושי
 כדלקמן: בחד שחיא. בפעם אחת
 שהוא שוחה עליו לתפשו אין לו
 להשמט ממנו: מוקצי מוקצי. זרות:
 מפלי מולא דההלי אהדדי. מרוב
 קטנו וקצרו: הלכה מכלל דפליגי.
 רבנן עליה למימר כל הביברין שיין
 בתמיה והא אוקימנא בביבר קטן
 משוס דנצוד ועומד: מאי נפקא לך
 מינה. אי אמינא הלכה כ״ש דאי לא
 פליגי הלכתא היא: אמר ליה גמרא
 גמור זמורסא ההא. משל שוטים הוא
 כמו זבון וזכין מגרא אקד (3״מ לף מ:<
 כך גמרא גמור אומר לתלמיד שוטה
 למוד הן אמת הן שבוש ויהא לך
 לזמר ושיר: הבא מצודה. כלומר
 שצדך לבקש חחבולות לפסשו והיינו
 שיעורא דביבר גדול דלעיל ואידך
 ביבר קטן. ורב אשי שעדנהו לעיל
 בחדא שיעורא ורב יוסף בהאי
 שיעורא: הרדיסאות. על שם מקומם
 ר״א ע״ש הורדוס והן הגדלים בבתים:
 לכלובן. סל שמקננין בו כמו ככלוב
 מלא עוף (ירמיה ה). אווזין ותרנגולין
 באין לערב לכלוב ונוח למפשן שם
 הלכך הד הן כנצודין ועומדים ומותר
 לצודן אפילו חוץ לבלובן: יוני שובך
 ויוני מלייה. יוני הבר הן ושטין

 ואוכלין בחוץ: במפיחין גבירוס גרס.
 כמין פטן נוחנין בחומוח הבירומ והמגדלים לקנן שם עופומ הבר: ומזונוסן מליך. הלכך כבהמה הן וחשיבי מזומן: הני מבידי לרצויי. יוני
 שובך עשויין להשמט ולברוח מפני בני אדם: לכלובן קאמרינן דמבידי לרבויי. פורחין עד קינן וצריך לעלות אחריהן וגס שם נשמטין ממנו
 ויורדין: מתני' מוסרין הן. בגמ׳ פריך מעשה לסתור: אלא שאין רצוגי לקבל הימנו. שאני שונאו: גמ׳ ממשה לסתור. בממיה וט דרך
 המדברים לומר דבר ומביאין מעשה אחריו להכחיש דבור הראשון: ספק מוכן. כלומר וזו שאמרנו לא יטול מהן מספק דהיינו ספק מוכן וספק
 מוקצה ואסור לאו דברי הכל היא אלא פלוגמא דרבן גמליאל ור׳ יהושע היא לקמן בשמעתין מייתינן לה בברייתא: דמסני לה. להא לשמואל דאסר
 ספק מוכן: אהא. מאן דמתני אמתניתין אמר אין הלכה כר״ג דלא שייך למימר הלכה כר׳ יהושע משוס דלא תני ליה לדר׳ יהושע במתניתין:
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 מםורת הש״ם

 א) שנת קו: [תוספתא פ׳׳ג],
 ב) שנת קו. ע״ש, ג)!שנת
 קו:], ד) נשס וש׳׳נ],
 ה) [שנת קו: קיג. עירוני!
 ס. ע״ז לנ:]׳ ו)[וע״ע תוס׳

 שנת קו: ל׳׳ה הלכה],

 הגהות הב״ה
 (א) גם׳ וחכ׳׳א צפור למגלל
 וצני לבית לגינה: (ב) תוס׳
 ל׳׳ה כל היכא וכו׳ ושיעור
 גובה היה להם נכתליס:
 (ג) ד״ח ותניא וכו׳
 הרלסיאות פטור וא״ת וכו׳
 לאמר התס רשב״ג מחיסר

 צילה:

 מוסף רש״י
 ביברין של חיה ושל
 עופות. קרפיפות מוקסין,
ץ צדין מהם ביום  א
 טוב. אלמא לאי ניצול
 ועומל קא חשיכ ליה, ש״מ
 המכניסו לנינר אין זו
ץ א  צילמו ושבת קו::. ו
 נותנין לפניהם מזונות.
 כיון להן מוקצה לא מצי
 למטרת עלייהו :שם:. הא
 ר׳ יהודה. ההיא לאין
 צלי[ ר׳ יהודה היא,
 למתניתץ לא חשינ לה
 צילה על שיכניסו לנית
 1שם). הצד צפוד. על
 שהכניסו, למגדל.
 משטיי׳׳ר נלע״), חייב לזו
 היא צירתו, אנל אס הכניסו
 לנית אינו ניצול נכך, שיוצא
. ( ו  לו דרך חלונות ;שם ק
 וצבי לבית. וצני גיצול
 משהכניסו לניתו וגעל
 בפגיו, אנל אס הכניסו
 לגיגה או לחצר אי! זו צילה
 1שם קו:!. אלא עופות
 אעופות קשיא. להא כץ
 לר׳ יהולה נין לרבנן צפיר
 למגלל קאמרי !שם).
 בביבר מקורה. הוי גיצול
 ושם). בצפור דרור.
 מתני׳ לקתני צפור לכית
 לא, כצפור למר עסקינן,
 שדרכה לליר בנית כנשלה
 ונשמטת מזרת לזרת נשם).
 השתא דאתית להבי.
 לאוקמינהו מרוייהו כרבנן
 ושם:. שחיא. מרוצה,
 שהוא שוחה לאחוז כה
 ושם). עוקצי. פיאוח
 להשמט בהן!:שש. ואידך.
 כל מי שאינו כן ;שם1.
 מכלל דפליגי. והא
 אוקימגא לרבנן נמי בביבר
. ומאי ש ש  קטן אמרי ו
 נפקא לך מינה. כל שכן
 טון ללא פליגי עליה
 הלכחא כומיה !שם! נין
 חלוקין נין לא חלוקי! הלכה
 כמוחו !ע״! לב:). גמרא
 גמור זמורתא תהא.
 אומר השמועה נזמירה
 בעלמא בלא צורך (שם:
 נתמיה, אביי תלמידו של
 רב יוסף וקא״ל אתה
 מלמלגי לומר הלכה כמותו
 ותהא כזמר בעלמא, לאי
 אין חולקי! הלכה למה לי

 וע״ז לב:).

 רבינו הננאל
ל ש ה ו י ל ח ן ש י ר ב י  ב

ן י ד ן צ י ן א י ג ל ד ש ת ו ו פ ו  ע

א י ש , ק י ו ט כ ״ ו י ן כ ה  מ

ת ו פ ו א ע י ש ה ק י ח ח א י  ח

א ן ל ג י ק ר פ מ . ו ת ו פ ו ע  א

י פ ן ב ג ת , ד א י ה ה ד ו ה ׳ י ן ר י ת י נ ח א מ י ש  ק

ו ס י נ כ ה י ו ב צ ד ה ל צ ב , א [ ב י י ח ד [ צ ח ש י ב ח ב ס י נ כ מ ה , ו ה ח ד י ח צ ר מ ג ת נ י ב א ב י ח ה ש י ל ח ה כ ד ו ה ׳ י ר מ ד ״ , ש ב י י  ה

ך כ י פ , ל ן י ר ב י ב ן ה ט מ ״ ו י ו ב ח ו ה א ו צ ר ל ו ס , א י ו ד צ ו כ נ י א ר ש ו ט ח פ ב ן ש י נ ע ל ן ש ו י כ . ו ה ה י ה צ נ י א , ש ר ו ט ן פ י ר ב י ב  ל

, ן י ר כ י ב ן ה ה מ י ן ח י ד ל צ ב י א נ ח ק ן ד י ת י נ ת מ . ו ן י ב ו ש ר ח ע י ה כ ד ו ה ׳ י ר ן ל י ר ב י כ י ה , כ ן י ד ן צ י א א ח י י ר ב ה ב נ  ש

 א) כ״נ דצ״ל.



 מסורת הש״ם

 א) [תיספתא סייגן, כ)!שבת
 פג:ן, ג) אלמא לערב
 הראשון כצ׳׳ל, ד) [לעיל ח:1,
 ה) עיין רש״א, ו) יספק
 לנריהס להקל כצ״ל:,

 t) גליון ועי׳ מהר״ס,

 הגהות הב״ח
 (א) תופ׳ ל״ה ולערנ כו׳
 אס היה היום מול הרי
 בחול נלקטו ואס היה הייס
 קדש: (כ) נא׳׳ד יהגאוניס
 אוסרין עד מוצאי יו״ט שגי

 כצ״ל ותיבת ליל נמחק:

 לעזי רש״י
. ן א ״ ד י ט ש ו מ י [ ״ מ  א

ש ״ י י מ ר . ג ם י י ר , ט ם י ח  ל

ן י ע ס ( מ ד ו , ו [ א ״ ש י י מ ר ג ] 

. ( ה י נ מ ר ב ג ר ע מ  ב

 כד: אין צדין פרק שלישי ביצה
 שוחטין מן הנגרין. שוחנוין חיות מן כיכרים לפי שנצודיס ועומדים.
 ועל שם שעושין שם ניגרי מיס וחריצין לשתות החיות שם קרי להו
 נגרים: אבל לא מן הרשתות. מצא חיה במצודתו ספק נצוד היום
 ספק נצוד מאחמול: בא ממי״מ. למקום שהיו פרוסים והן באורך
 מיל או חצי מיל וכשחיה נופלפ בראשו
 אחד מתוך שמתפרקח ומתנתקת
 לצאת המצודות מתקלקלוח כולן וראשו
 השני נתק ממקום שנתקע וסימן
 הוא לו שיש חיה בראש האחר:
 נתקלקלו ביום מוב. ע״כ הכי משמע
 שודאי נתקלקלו בי״נו וכגון שבדקן
 משחשכה ולא היו מקולקלין ועכשיו
 מקולקלין ולהט פריך הא גופה קשיא:
 ה״ג מממא דבא ומצאן הא ספק אסור
 הכי קאמר כוי. וכולה חדא מילתא
 היא בא ומצאן שנחקלקלו מערב יום
 טוב בידוע שמערב יום טוב נצודו
 ואס יש לחוש ולומר שנתקלקלו ביום
 טוב כגון שלא בא ומצאן מאתמול
 מקולקלין הרי הן כאילו ידוע שביום
 טוב נצודו: הלכה כרי שממון. דאמר
 ספק מוכן אסור והיכא דבא ומצאן
 מקולקלין מאממול יש לסמוך דנצודו
 מבעוד יום: לקבל. בטלטול דכולי
 האי לא אחמור בספק מוכן דלחסרו
 בטלטול אבל באכילה לא שרינהו רבן
 גמליאל: ולוי אמר מוסרין באכילה.
 קאמר רבן גמליאל. ולאו דסבירא לרב
 ולוי כותיה אלא מלחיה הוא דמסרשי:
 מפולמים. לחים אמ״י בלע״ז:
 מותרין. והא על כרחך רבן גמליאל
 הוא דמיקל: שפיר. ואע״ג דלאו ספק
 הוא אלא ודאי מוקצה איכא למימר
 דמחיר בטלטול. ולקמן פריך עלה
 פירות בני יומן בטלטול מי שרי נהי
 דמיקל רבן גמליאל בספק מוכן בודאי
 שאינו מוכן מי מיקל: אלא בכוורי
 דאדימי. אדומים שלא נס ליחן
 ואדמומית שחחח לחייהן שבודקין
 אותן שם: ופירי דכבישי בירקי.
 כשלקטוס טמנום מיד בירק שלא יברח
 לחלוחן. כבישי טמונין כמו רישא
 בכבשא (חולין דף צג:). והני ודאי
 מוכן נינהו דניכרין שמעי״ט הן
 ואשמועינן דאע״ג דדמו לבני יומן לא
 חיישינן למראית העין. ורבותי פירשו
 כוורי דאדימי מנותחין הן כמו אדמויי
 אדמוה >ע״ז דף לח:< וקשיא לי
 א״נ: מאי למימרא: אם יש מאותו המין במחובר אסורין. משום
 מוקצה ואפילו לרבי שמעון יש מוקצה בגרוגרות וצמוקים ומחובר
 כגרוגרות וצמוקים דמי מדלא לקטן מאתמול אקצינהו מדעתיה ולא
 תחלוק במחובר נין שלו בין של נכרי: ולמרב אסורין בכדי שימשו.
 כדי שלא יהנה ממלאכת יו״ט. והא דקאמר ולערב אסורים ככדי
 שיעשו הא לאחר כן מותרים אפילו לערב ראשון נמי אע״ג דליל
 יו״ט שני הוא ממתין בכדי שיעשו ומוחרין ממה נפשך אס הלילה
 חול הוא הרי המתין בכדי שיעשו ואם קדש הוא נמצא שנלקטו
 כחול כן דעחי נוטה רש לי ראיות הרבה מההוא בר טביא דעירובין
 (לף לט:< ומביצה שנולדה בזה שמותרת בזה (לעיל דף ל:< אלמא האחד
 חול הוא וממה נפשך מותר. ולא זכיתי לשאול אפ פי רבי׳ יעקב
 בדבר זה ט היו נוהגים בו היחר במקומינו והיה לי דבר פשוט
 ולאחר פטירתו של רבי שמעתי את רבי׳ יצחק הלוי שהוא אוסר
 עד ליל מוצאי יו״ט שני וכל אנשי עירו כמותו וגס הלכות גדולות
 אוסרים כן ודנתי לפניו ולא הועיל לי הדבר וכל טעמו אינו
 אלא מדנקט בכדי שיעשו כלילה הראויה לעשיה קאמר ואני
 צריך להמתין בכדי שיעשו משוס שמא היום היה
 והלילה חול ותדע מדלא קאמר לערב של שני אסורים
 שיעשו ״לערב הראשון קאמר ובתשובח רבי׳ גרשום
 י הגולה מצאתי כמותי גס עחה בא אלי מכתב מגרמיי״ש
 לשם אדם גדול זקן ויושב בישיבה מן רומא ושמו
 קלונימיס ובקי בכל הש״ס והורה כן ונחלק עליהן:

 חוץ

 א<שוחטין מן הנגרין ביו״ט אבל לא מן הרשתות

 ומן המכמורות רבי שמעון בן אלעזר אומר
בא ומצאן מקולקלין מערב יום טוב בידוע  א

 שמערב יום טוב נצודו ומותרין בא ומצאן
 מקולקלין ביום טוב בידוע שביום טוב נצודו
 ואסוריז הא גופה קשיא אמרת בא ומצאן
 מקולקלין מערב יום טוב בידוע שמערב יום
 טוב נצודו טעמא דבא ומצאן מקולקלין
 הא ספיקא אסורין אימא סיפא בא ומצאן
 מקולקלין ביום טוב בידוע שביום טוב נצודו
 טעמא דבא ומצאן מקולקלין הא ספיקא מערב
 יום טוב נצודו ומותרין הבי קאמר בא ומצאן
 מקולקלין מערב יום טוב בידוע שמערב
 יום טוב נצודו ומותרין הא םפיקא נעשה כמי
 שנצודו ביום טוב ואםורין אמר רב יהודה
 אמר שמואל הלכה כרבי שמעון בן אלעזר:
 ואמר מותרין הם: מותרין למאי רב אמר
 מותרין לקבל ולוי אמר מותרין באכילה אמר
 רב ב< לעולם אל ימנע אדם עצמו מבית
 המדרש אפילו שעה אחת דאנא ולוי הוינן
 קמיה דרבי כי אמרה לתא שמעתא באורתא
 אמר מותרין באכילה בצפרא אמר מותרין
 לקבל אנא דהואי בי מדרשא הדרי בי לוי
 דלא הוה בי מדרשא לא הדר ביה מיתיבי
 נכרי שהביא דורון לישראל אפילו דגים
 המפולמין ופירות בני יומן מותרין בשלמא
 למ״ד מותרין לקבל שפיר אלא למאן דאמר
 מותרין באכילה פירות בני יומן מי שרו
 באכילה ולטעמיך פירות בני יומן מי שרו
 בטלטול אלא בכוורי דאדימי ופירי דכבישי
 בירקא עסקינן ואמאי קרי להו בני יומן
 שהן כעין בני יומן אמר רב פפא בתלכתא
 נכרי שהביא דורון לישראל ביום טוב
 אם יש מאותו המין במהובר אסור
 ולערב נמי אםורין בכדי שיעשו ואם אין
 מאותו המין במחובר תיך התהום מותר

 הוץ

 אומו
 קדש
 בכדי
 מאמי
 שבא

 ר׳

 אלא בכוורי דאד־מי וכוי. דודאי נצודו מערב י״ט וקרי ליה בני
 יומן כך פרש״י ולא נהירא דפשיטא דמותרין לטלטל ואתיא
 כדכרי הכל ומשמע דלא אמיא אלא כרכן גמליאל דמפיר ספק מוכן
 לכן נראה לי דאין ודאי שהוא מערב י״ט אלא ספק והשתא אתיא

 כרבן גמליאל דמפיר ספק מוכן:
 ולערב אםודין בבדי שיעשו.
 פרש״י כדי שיעור
 לקיטתן שלא ימה ממלאכת י״ט
 ולערב ראשון קאמר דממה נפשך הן
 מוחרין אם היה (א) חול הרי היום
 נלקטו ואס היה היום קדש הרי הלילה
 הזה חול ובשני ימים טובים של גליות
 מיירי והביא ראיה מביצה דלעיל >לף
: ושס< שנולדה בזה מותרת בזה  ל

 ומההוא טביא דאתציד ביוס ראשון
 ואכלו אותו ביום שני בעירובין >לף
 לט: ושס< כן פרש״י ורבינו יצחק הלוי
 והגאונים אוסרין עד מוצאי w ליל
 יום טוב שגי ומפרש בכדי שיעשו
 לילה הראויה לעשיה ומיהו בתשובפ
 רבינו גרשום מאור הגולה מצאמי
 כמותי וגס רבינו קלונימוס איש רומי
 בקי בכל הש״ס שלח לי כתב מעיר
 גרמיז״א כמוחי והקשה הר״י לפרש״י
 דפירש דלכך בעינן כדי שיעשו כדי
 שלא יהנה ממלאכת יוס טוב א״כ
 המבשל בשבת בשוגג י)אמאי יאכל
 הא נהנה ממלאכת שבת אלא ודאי
 אין זה הטעם אלא הטעם שמא יאמר
 לנכרי לך ולקט ומזה הטעם אסורים
 עד מוצאי י״ט האחרון בכדי שיעשו
 דאי אמרת דמותרין במוצאי יום טוב
 ראשון חיישינן שמא יאמר לנכרי בי״ט
 ראשון לך והביא כדי לאכול מהן
 בשני ואם כן ע״כ לילה הרארה
 לעשיה קאמר ומה שהביא רש״י ראיה
 נמביצה וכו׳ יש לדחות אומה דהתס
 נולדה מאליה מן השמים וגס ראיה
 שהביא מההוא טביא דעירובין (לף
 לט: ושס• יש לומר דמיירי שהיו
 המצודות פרוסות מעי״ט ומאליו
 נצודו וכללא הכי הוא דדבר הבא
 מאליו או דבר מוקצה הבא בידים
 שהביא נכרי בשביל עצמו או בשביל
 נכרי אחר ונתנן לישראל בי״ט ראשון
 מותר בשני אבל אם הכיאו בשביל
 ישראל מן המחובר אסור עד מוצאי
 יום טוב שני בכדי שיעשו ואס לאו

 שאין במינו במחובר חוץ לחחוס אסורין תוך התחום מוחרין ור״י
 פירש שאין במינו במחובר הבא מחוץ לתחום לא בעינן כדי שיעשו
 דלא החמירו אלא בדבר שנעשה בו מלאכה דה״נ הקילו שמותר
 לישראל אחר אפילו בו ביום וקשה לרבי׳ יהודה דאמרינן בפרק
 שואל >שנמ לף קנא: ושסן הביאו חלילים למח מחוץ לחחוס
 לא יספוד בהן עד מוצאי מיום טוב ומשמע התם בכדי
 שיעשו רש לומר דשאני התם דאוושא טפי מילפא דהכל יודעין
 שהובאו בשבילו ואיכא למגזר טפי ויש חלוק בין מת לדברים אחרים
 כדאמר החם עשה קבר לאביו בי״ט לא יקבור בו עולמיח אע״ג
 דדברים אחרים מותרים בכדי שיעשו אחר שבת או אחר יו״ט
 ואומר הר״ר שמואל מאייבר״א דספק חוץ לחחוס מותר והביא ראיה
 מעירובין (לף מה:) גבי מיא בעיבא מיבלע כליעי וכו׳ וקאמר
 דהוי ספק אס באו חוץ לחחוס ״וסיפא דבריימא לקולא ורבי יהודה
 היה אוסר במחובר ובצידה אפי׳ לא הביאו בשביל ישראל רק בשבילו
 או בשביל נכרי אחר ולא משמע כן גבי מרחצת בשבת דשרי (שבת
 לף קכב.) הואיל ואיכא נכרים בעיר ואין סברא לחלק בין דבר אכילה
 לדבר אחר ואומר הרר״י די״ט שחל להיות בה׳ בשבת ובע״ש או
 בא׳ בשבת ובב׳ בשבת הבא ביום ראשון שרי ליום שלישי ולא בעינן
 הרארה לעשיה דשני ימים קודם לא שייך שמא יאמר לנכרי ויש
 להחמיר בדבר (׳)ובכדי שיעשו דאמר לפי׳ התוס׳ כדי שיתלשו ויובאו
 ממקום שצד אותם גס יש לספק אס הביא קופה מלאה פירות
 אם צריך להמתין כדי שילקטו באדם אחד או בכמה בני אדם):

 הבא

 עין משפט
 נר מצוה

 ט א מיי׳ סייג מהל׳ יי״ט
 הלכה ח טוש״ע א״ח

: ז סעיף ג  סי׳ חצ
 י ב מיי׳ ס״כ מהל׳ יו״ט
 הלכה י סמג לאוין סה
 עה טוש״ע א״ח סי׳ תקטו
 סעיף א [ה וסי׳ שכה

: ן  סעיף ו ז ח

^ 10! ; 

 רבינו הננאל
י נ ת ק ן ד י ר ת ו י מ א  מ

ן י ר ת ו ר מ מ ב א , ר ן י ת י נ ת מ  ב

ע נ מ ל י ם א ל ו ע ל , ו ל ב ק  ל

ת י ב ו מ מ צ ת ע ם א ד  א

, ת ח ה א ע ו ש ל י פ ש א ר ד מ  ה

י ב ת א י נ י ו י ה ו ל א ו נ א  ה

ן י ר ת ו ׳ מ ר ר מ י א  כ

ר ד א ה ר פ צ כ , ו ה ל י כ א  ל

, ל ב ק ן ל י ר ת ו ר מ מ א , ו ה י  כ

א ש ר ד י מ כ א ב נ י ו ה א ד נ  א

, [ י ב ] ( י כ י ( ר ד ה ה ו ת ע מ  ש

א ל ן ו מ ה ח ו א ה י ל ו  ל

ר ד א ה ל ה ו י נ י ה מ ע מ  ש

ן א מ ן ל נ י ב ת ו מ . ו ה י  ב

ה ל י כ א ן ל י ר ת ו ר מ מ א  ד

א י ב ה י ש ו , ג א י נ ת א ד ז ד  מ

ץ ג ו ד ל י פ ל א א ר ש י ן ל ו ר ו  ד

ן מ ו י י נ ת ב ו ר י פ ן ו י מ ל ו פ  מ

ן י ר ת ו ת מ ר מ י א א , ו ן י ר ת ו  מ

י ן מ מ ו י י נ , ב ה ל י כ א  ל

ך י מ ע ט ל . ו ה ל י כ א ו ב ר  ש

, ו ר י ש ל מ ו ט ל ט ן ב מ ו י י נ  ב

, י מ י ד א י ד ר ו ו כ א ב כ א ה ל  א

ש ב ד ן ב נ ת נ ן ש ו ג ר כ מ ו ל  כ

י ש י ב כ י ד ר י פ , ו ן ה א ב צ ו י כ  ו

ו ה י ל ר י ק א מ א , ו א ק ר י  ב

י נ ן ב י ע ן כ ו נ י א , ד ן מ ו י י נ  ב

א ת כ ל א ה פ ב פ ר ר מ . א ן מ ו  י

, ל א ר ש י ן ל ו ר ו א ד י ב ה י ש ו  ג

[ ן י מ ה ו ן ת ו א ש מ ם י  א

ו ל י פ , א ע ק ר ק ר ל ב ו ח מ  ב

ן ה ל מ ו כ א ם ל י ר ו ס ב א ר ע  ב

, ו ש ע י י ש ד כ א ב ה ש י ד ש  ע

ר ב ו ח מ ו ב נ י מ ן ב י ם א א  ו

ך ו ח ם ב י א ב , ה ע ק ר ק  ל

ץ ו ה , ו ן י ר ח ו ם מ ו ח ת  ה

א ב ה . ו ן י ר ו ס ם א ו ח ח  ל

ר ה ו ה מ ל ז א ר ש ל י י ב ש  ב

. ר ח ל א א ר ש ו י ת ו ל א ו כ א  ל



 ך ף• עין משפט
, י• נר מצוה -  אין צדין פרק שלישי ביצה י

א א מיי׳ פ״כ מהלכות  י
 יו״נו הלכה ח סמג
 לאדן עה מוש״ע א׳׳ח סי׳

 תצז שעיף ה:
 '2 ב מיי׳ שס הלכה ה

 טוש״ע שס סעיף ט:
 יג ג מיי׳ שם טוש״ע שס

 סעיף ו:
ד ד מיי׳ פט׳׳ו מהל׳  י
 אנידה הלכה ו סמג
 עשץ עי טוש״ע ח״מ סי׳

 רס סעיף י:
 טו ה מיי׳ ס״כ מהלכוח
 יו״ט הלכה ז סמג
 לאוין עה טוש׳׳ע א״ח סי׳

 חצז סעיף ח:
 טז ו מיי׳ ס״א שס הלכה
 ינ סמג לאדן עה
 טוש״ע א״ח סי׳ תצח סעיף

 ו:
 *ז ז מיי׳ ס״ה שס הלכה
 ה סמג שס טוש״ע שס

 סעיף ו:
 יד! ח מיי׳ ס״א מהל׳
 שחיטה הלכה יג סמג
 עשי! סג טוש׳׳ע י׳׳ד שי׳
 כה סעיף א [וסעיף ג

 כהג״ה]:

 הבא בשביל ישראל זה מותר לישראל אחר. תימה מה טעם זה
 אי הוי מוקצה אפילו לישראל אחר אסור ואי אסור לישראל
 ראשון בשביל שנעשה בהן איסור בשבילו אס כן לישראל אחר נמי
 אסורין כדאמד׳ >שכת דף קככ.) נכד שהדליק הנר אם בשביל ישראל
 אסור וליכא חלוק כין אותו ישראל
 לישראל אחר וחירץ רש״י דשמא גבי
 איסור חחומין דליכא אסורא אלא
 מדרבנן לא אחמור כולי האי ודי אי
 אסרינן על זה שהובאו בשבילו:ט)
 המקושרין אסורים בב׳׳מ
 מפני נזל.
 פרש״י שהראשון קנה אוחן בהגבהה.
 ולא נהירא דלא שייך כאן הגבהה(א)
 אלא כדאמרי׳ א1י)להבטה קונה בהפקר
 הואיל ומתעסק הוא בהן קצת:
 כאץ בשהה הסמוכה ובו׳. תימה
 אמאי לא משני לעיל כן וי״ל
 אמורא היה לו לפרש דבריו והואיל
 ולא פירש מייד בין בסמוכה וכוי:
 בחזקת איסור עומדת. פרש״י
 בחזקת איסור אבר מן
 החי ולא נהירא דאם כן למה לי עד
 שיודע במה נשחטה כיון דחזינא
 שממה א״כ לא שייך בה איסור אבר
 מן המי דאיסור אבר מן החי לא
 שייך אלא מחיים לכן נ״ל דחזקת
 איסור ר״ל בחזקת שלא נשחטה עד
 שיודע לך וכו׳ ומשוס איסור שאינה
 זבוחה דרחמנא אמר תזבח ואכלח
 שחוט ואכול ובזה ניחא אפילו למ״ד
 ')בהמה בחייה לאו לאברים עומלח:ל)

 אורח

(  רבעו חננאל (המשך
א י ע א ב ל ש ד ר פ ך ת י א  ו

ן ו ע מ ׳ ש א ר י נ ת ה . ו ן ו מ  ד

ש י י ן ב י ד ו ר מ ז ע ל ן א  ב

ן ק ך ה ו ת ן ב מ י ן ל ש ה ע ״ ב  ו

, ם י ר ו ס א ן ש ק י ה נ פ א ל צ מ  ו

י נ ו י כ ך ו ב ו י ש נ ו י א ב ׳ ׳ ד  ב

ו נ נ י ק ם ש י ר פ צ ה ו י י ל  ע

ל ב , א ת ו ר ו כ ב ן ו י ח י פ ט  ב

י נ ו י ם ו י ל ו ג נ ר ת ן ו י ז ו ו  א

ן ה ן ש י ר ת ו ת מ ו י ס ד ר  ה

ה ת נ י ק ה ש י , ח ם ד ת א ו ש ר  ב

ה נ י א , ו ר ת ו ס מ ד ר פ  ב

ר ו ר ר ד ו פ צ , ו ן ו מ י ה ז כ י ר  צ

ת ו ר ת מ ל ב ק ה מ נ י א  ש

א ל ה ש י פ נ כ ר ב ו ש ק ך ל י ר  צ

ר ש ק מ ה , ו ה מ א ף ב י ל ח  ת

ן י ח י פ ט ת ב ו ר ו ב ע ב נ ע נ מ ה  ו

, ן י ר ח ו ת מ ו ר ע מ ב ן ו י ח י ש  ב

ה ר י ז , ג ן י ר ו ס ת א ו נ ל י א ב  ו

, ש ו ל ת י ה ו ל ע א י מ  ש

ם י ע נ ע ו נ מ ה ם ו י ר ש ו ק מ  ה

ם ו ש ן מ י ר ו ם ם א ו ק ל מ כ  ב

, א י ש א ק ן ל נ י ק ר פ . ו ל ז  ג

ה כ י ר ה צ נ י א א י נ ת א ד  ה

ך ו מ ס ס ה ד ר פ , ב ן ו מ י  ז

ה ו ל ו ח ם ד ו ש , מ ר י ע  ל

, ח י ו ל י ה ע י ח ע ד א ו מ ו ל י  כ

, ן ו מ י ח ז כ י ר א צ י נ ח א ד ח  ו

, ר י ע ך ל ו מ ו ס נ י א ם ש ד ר פ  ב

א י ל א , ו ן י ן א מ י י ז  א

ה י ת ע ח ד ס י מ ח ו ס א , ד א  ל

ת ב י ב ל י י מ נ ה . ו ה נ י  מ

ה ד י ם צ א ל ב ב , א ה נ ט ק  ה

' . פתני א י ע א ב ת י י ל ע  מ
ש ו ר י . פ י ו ת כ נ כ ו ס ה מ מ ה  ב

ר ו מ א ו ה ה ז , ו ת ס ס ו ן ג ו ג  כ

ר מ ו ל , כ ס ו ס כ ו ר כ ש  ב

, ת ו מ ח ם ש ד ו ר ק ח ט מ ו ח  ש

, ט ״ ו י ח ב ח ו ט א ו ח ש א י  ל

ח ו ח ר ש א ש ם נ א א ל  א

ה נ מ י ל ה כ א י י ש ד ם כ ו י  ב

׳ , ר ם ו ד י ו ע ב י מ ל ת צ י ז  כ

ת י ז ו כ ל י פ ר א מ ו א א ב י ק  ע

ר מ . א ה ת ח י ב ת ט י ב י מ  ח

ה ר ו ת ב ב י ת א כ ב ר א י ב מ  ר

, י ו ג ה ו ל ו ע ת ה ט א י ש פ ה  ו

ץ ר ך א ר ה ד ר ו ה ת ד מ  ל

א ל ר א ש ם ב ד ל א כ א א י ל  ש

ם ש , כ ח ו ת י נ ט ו ש פ ר ה ח  א

ם ו ם ש ד ל א כ א א י א ל י נ ח ד , כ ץ ר ך א ר ד ר ו ס ו ן מ י נ ע י ל ל י י מ נ • ה ק י ס א . ו ח ו ח ט ת ש פ ר ה ח א א ל ח א ב ז מ ח ל ל ו ע ן ה י ב י ר ק ן מ י א  ש

ה ת כ ל ה ה כ ט ח ש נ ח ש מ ה ר ב מ א א ד נ ו ב ה ר ד , כ א כ י א ל ר ו ס י ל א ב , א ר ו כ א ב צ ו י , כ ן י ל ע א מ ל ן א ח ב ע ה ר א ר נ ו ש ש א ר ל מ צ ב  ו

ע ״ ן ר נ ח , ד ח י ת ו ו י כ א א ק ב י ק י ע ד , ו ר ו ס י ו א ן ב י ה א נ מ ל מ כ ו א ה , ו ה פ ר ט ה נ מ ב ה ו פ ר ט נ ך ש ע ל ד ו י ד ש ח ע ר מ ו ר ע ת י ת ה ק ז ח  ב

ר מ א ה ש ז . ו ח ו ח י נ ט ו ש פ ם ה ד ו ר ק מ ו ל , כ ש מ ה מ ח ח י ב ת ט י ב א מ י י ׳ ח י ר נ ת ד א כ נ מ י ק ו א , ו ח ת ח י ב ת ט י ב י מ ת ח י ז ו כ ל י פ ר א מ ו  א

. ש מ ח מ ח ח י ב ם ט ו ק ה מ ע ו מ ש ה ה ת ל ע . ו ו י ר ב ו ד ח ד נ ח ו ו ת י נ ט ו ש פ ר ה ה א א ו ה א ו ד ע מ ( ר א מ ו ל , כ ה ת ל י כ ת א ת ב ו ט ם ש ו ק  מ

 חוץ לתחום אסור א<והבא בשביל ישראל זח
 מותר לישראל אחר אמר רבח בר רב חונא
 אמר רב אתסוכר אמת המים מערב יום טוב
 ולמחר תשכים ומצא בת דגים מותרין אמר
 רב חםדא מדברי רבינו גלמוד חיה שקננח
 בפרדם אינח צריכח זמון אמר רב נחמן נפל
 חברין ברברבתא איכא דאמרי אמר רבה
 בר רב הונא מדברי רבינו נלמוד חיה שקננח
 בפרדס אינה צריכח זמון אמר רב נחמן נפל
 בר חברין ברברבתא א! התם לא קא עביד
 מעשח חכא קא עביד מעשח ולא בעיא
 זמון והתניא חיה שקננה בפרדם צריכח
 לזמן וצפור דרור צריך לקשור בכנפיה כדי
 שלא תתחלף באמה וזו עדות שהעידו מפי
 שמעיח ואבטליון תיובתא ומי בעיא זמון
 והתניא ״אמר ר״ש בן אלעזר מודים בית
 שמאי ובית הלל על שהזמינן בתוך הקן
 ומצא לפני הקן שאםורין במה דברים אמורים
 בביוני שובך ויוני עליה וצפרים שקננו

אבל אווזים ותרגגולים ויוני  בטפיחין ובבירה נ
 תרדסיאות וחית שקננת בפרדם מותרין ואין
 צריכין זמון וצפור דרור צריכת לקשר בכנפיח
 כדי שלא תתהלף באמה וחמקושרים
 ותמנוענעין בבורות ובבתים ובשיחין

 ובמערות מותרין ובאילנות אםורין שמא יעלת ויתלוש יותמקושרין והמנוענעין
 בכל מקום אםורין משום גזל אמר רב נחמן לא קשיא הא בה הא באמה אמח
 ממון םגי לח צידת מעליותא בעיא אלא אמר ר״נ בר יצחק האידי ואידי
בהמה ו ן  בדידה הא בגנה הסמוכה לעיר הא בגנח שאינח םמוכח: מתני, ג
 מסוכנת לא ישחוט אלא אם כן יש שהות ביום לאכול ממגה כזית צלי ר״ע
 אומר אפילו כזית חי מבית טביחתה ייישחטה בשדה לא יביאנה במוט
 ובמוטת אבל מביא בידו אברים אברים: נמ, אמר רמי בר אבא תפשט
 ונתוח בעולה והוא הדין לקצבים מכאן למדח תורד. דרך ארץ שלא
 יאכל אדם בשר קודם הפשט ונתוח (לאפוקי) מאי קמ״ל אילימא לאפוקי
 מדרב הונא ה<דאמר רב הונא חבהמה בחייה בחזקת איסור עומדת עד
 שיודע לך במח נשחטח נשחטה בהזקת היתר עומדת עד שיודע לך
 במה נטרפת ותאנן תנן מתניתין כדרב חונא דתנן ר״ע אומר אפילו כזית
 חי מבית טביחתת מאי לאו מבית טביחתה ממש לא ממקום שטובהת
 אכילתה והא תני רבי חייא מקום טביהתה ממש אלא רמי בר אבא

 אורה

 חון לסחום אסורין. לא שמעתי טעם מקובל בדבר לאי משוס מוקצה
 אמאי מוחר לישראל אחר ואי משוס שנעשה בו איסור בשבילו א״כ
 לישראל אחר נמי אסור דנכד שהדליק את הנר בשבת חנן (שכת לף
 קככ.) אם בשביל ישראל אסור ולא חלקו בינו לחברו ר״ל דגבי איסור

 תחומין דרבנן לא אחמור בולי האי
 ודיין אס אסרוהו על זה י)(טעם אחר
 נראה לי מחוץ לחחוס אסולין גזירה
 שמא ישלח בשבילו והבא בשביל זה
 מוחר לאחר דליכא למגזר בה שאינו
 מכירו): הסוכר אמס המים. סותמה
 שלא יכנסו בה דגים מבחוץ משתחשך
 ואח אלה הכין והזמין על ידי מעשה
 זה: בפרדס. מקוס המשחמר ואין
 הולד יוצא שאינו יכול לכרוח וקל לצודו
 ואינו צריך זמון דהא הכא מפני
 שהיא סתומה ואין יכולין לצאת קרי
 להו מוכנים ולקמיה פריך דזמון גדול
 הוא זה שעושה מעשה לשם הזמנה:
 מדברי רבינו. רב דשלשתן רב הונא
 ורב חסלא ורב נחמן דקרי ליה
 לרב חסלא חבדן תלמידם של רב
 הוו: נפל חברין. רב חסלא:
 ברברבתא. נכנס ראשו למחלוקוח
 גלולות שירבו עליו בזאח. ולקמיה
 מסיים קושיא אלא מפסקא מלתא
 באיכא לאמרי למחלפי רב חסלא
 ברבה בר רב הונא: נפל בר חברין.
 רב הונא חבריה הוה מתלמידו של
 רב ורבה בדה קרי בר חבדן:
 וצפור דרור. שזימנה מבעול יוס צריך
 לקשור בכנפיה להיות סימן לה:
 ומצא לפני הקן שאסורין. כדמחרצינן
 לה כפ׳׳ק (לף c שהיו שני קנין וזימן
 את זו ולא זימן את זו ולמחר כא ומצא
 במזומנת ולא במקומן אלא בדף
 הבולט לפני הקן ובחברתה לא מצא
 כלום שאסורין דחיישינן שמא מקן
 שאינה מזומנת באו לכאן: במה
 דברים אמורים. דבעינן זמון: צפור
 דרור. קטנה היא והאס והבת שוות:
 והמקושרים. בכנפיהם סימן י) הוא
 להם: והמנומנמים. מאתמול לשם
 זמון והוא מכירן: בבסיס ובבורות.
 ובכל מקום שאינו מחובר: מוסרים.
 בי״ט: והמקושרים והמנומנמים.
 הנמצאים בכל מקום אף בחול אסודן
 למוצאן משום גזל שהראשון שקשרן
 או נענען קנאן בהגבהחס שהסקר
 נקנה בהגבההח): בה. בולד אינו

 צריך זמון שאינה יכולה לברוח ודעתיה
 עליה אבל אמה שהיא גדולה צדכה זימון: בדידה. בולד: בסמוכה למיר. ידע כה ודעחיה עלויה: מתני׳ בהמה מסוכנת.
 שהוא ירא שתמות ואינו צדך לה שכבר סעד סעודתו אלא מחמת הפסדו הוא שוחט: לא ישחומ אא״ה. יודע שיש שהות ביום לאכול
 כזית צלי הימנה: מביה טביחתה. שהוא מזומן ומופשט מעורו ועומד: לא יביאנה במוט ובמוטה. בשני בני אדם משוס דאוושא מלתא היא
 ומזלזל בי״ט: גמ׳ הפשט ונסות. פי׳ הכתוב בעולה שהיא אכילת גבוה וה״ה יש ללמוד לקצבים כאכילת הדיוט: מאי קמ״ל. דרך ארץ או
 איסור ולמימר לאסור לאכול ממנה עד שינחחה שמא ימצא לה סימן טרפה בסתר והחזיק לנו הבהמופ בספק טרפות אף קודם שראה בהן
 טרפות: לאפיקי מדרב הונא דאמר בהמה בחייה בחזקס איסור. אבר מן החי עומדת. ונפקא מינה שאם אירע ספק בשחיטפה נעמידנה על
 חזקתה ואסורה עד שיודע לך ברור שנשחטה כראוי ומשנשחטה כראוי הרי היא בחזקת היתר דסתס בהמות אינן טרפות ואם נמצא בה נקב
 בריאה או בבני מעים ויש לתלותו לאחר שחיטה ולהכשיר ובקודם שחיטה ולאסור העמידנה על חזקתה שהיחה בה קודם שנמצא בה ספק זה
 ומותרת על שיולע לך אמת שהיא טרפה: מביס טביחתה ממש. קולם הפשט: שמוכחת אכילתה. מכני מעיה שהמאכל מתחתך ומתעכל שם:

 אורח

 מסורת הש״ם

) [תוסס׳  א) [עירונין מ.], נ
 ס״אן, ג) ססחיס מו:,
 ד) [עי׳ חוס׳ שנח קכז. דייה
 דכולי ודף קמח. דייה
 אחקין],ה)חוליןט.,י)רש״ל
 מ״ז, t) כס״א נוסף: זימון,
 ח) ן עי׳ נ״מ ח.], ט) [וע״ע
 חוס׳ שנח קכב. ד״ה ואסן,
 י) [ב״מ נ. יקיח.], כ) [חולין
 קב:־ן, ל) ן ועי׳ תיס׳ פסחיס
 לו. ד״ה האוכל ותיס׳
 שבועות כד. דייה האוכל
 ופוס׳ חולין לז. סד״ה השתא
 יעודשסקכ.ד״המה להנך],

 הגהות הב״ה
 (א) תום׳ ל׳׳ה המקושרי!
 וכו׳ כאן הגבהה. נ״ב כלומר
 דמשוס מיענוע לאו הגכהה

 היא:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א| גם׳ אמר ר״נ וכי׳ החס
 לא קא עביד מעשה. נ״ב
 עי׳ שיטה מקובצת ופ״י:

 הגהות מהר״י
 לנדא

 א] תום׳ ד״ה המקושר,!
 וכו׳ דהבטה קונה בהפקר.
 כס״א כחוב לחבטה יהוא

 טעוח סופר:

 מוסף רש״י
 בהמה מסוכנת. ורוצה
 לשוחטה ניו״ט שלא חמוח
 ויססילנה ופסחים מו:).
 לאכול ממנה כזית צלי.
 זהי קל שננישוליס, שיהא
 שהות ניוס כלי להפשיט
 ולחתוך כזית ילצלית
 ולאכול, ואי איכא שהוח כי
 האי שרי ואע״ג ללא אכיל
 מינה ופסחיס מו:1. בהמה
 בחייה בחזקת איסור
 עומדת. שהרי אסורה
 משוס אבר מ! החי, הלכך
 אס כילד ספק בשחיטחה
 ובאת להעמידה על חזקחה,
 שהרי בכל ספק אתה אומר
 העמל לבר על חזקתו
 שהיה מחחלה, שאינך יכול
 להוציאה ממנה על ידי
 ספק, נמצאת אומר
 שבהמה זו אסירה, שהד
 בחזקת איסור היתה חחלה
 ימספק אתה בא להחירה
 שמא נשחטה כראד, אל
 תחירגה מספק על שיילע
 לך שנשחטה כראר וחוליו

 רבינו הננאל
א נ ו ב ה ר ר ה ב ב ר ר מ  א

ם י מ ת ה מ ר א כ ו ס ב ה ר ר מ  א

ם י כ ש ר ח ח מ ל ט ו ״ ו ב י ר ע  מ

. ן י ר ת ו ם מ י ג ח ד א ב צ מ  ו

י ר ב ד א מ ד ס ב ח ר ר מ א  ו

ח ת נ י ק ה ש י ד ח מ ל ו נ נ י ב  ר

, ן ו מ י ה ז כ י ר ה צ נ י ס א ד ר פ  ב

, א ת ב ר ב ר ן ב י ר ב ל ח פ ן נ מ ח ב נ ר ר מ . א ן ו מ י ך ז י ר ן צ י ך א כ י פ , ל ן ם ה י נ כ ו ן מ ק ן ב י י ו ר ש ם ה י נ ט ק ה ה ל ם ש י נ ב ש ה ו ר י  פ

א ר ו ה ק י ה . ו ן מ ה ב נ ר ו ל י ם ה י ר ב א ח ד ס ב ח ר א ו נ ו ב ח ר , ד א נ ו ב ה ר ר ה ב ב , ר ן י ר ב ר ח . ב א ד ס ב ח א ר ו ה  ד

ן מ י ו ז ל י א כ , ו ה ש ע ה מ ש ם ע י מ ת ה מ ר א כ ו ס ה ם ב ת . ה ת ו י ש ו ק ר ב מ ו ל , כ א ת ב ר ב ר ש ב ו ר י . פ ן י ר ב א ח נ ו , ה א נ ו ב ה ר  ל

ה י ע מ י ש פ ח מ ו ד א ע י נ ה ד ה ו ע . ו ם ו ל ה כ ש ע ה מ ש א ע ס ל ד ר פ ה ב ת נ י ק ה ש י י ח ב א ג כ , ח ם י ד י ם ב י ג ד ן ח ת ו  א

, ה מ א ף ב י ל ח א ח ל י ש ד , כ ה י פ נ כ ר ב ו ש ק ך ל י ר ר צ ו ר ר ד ו פ צ , ו ן ו מ י ה ז כ י ר ס צ ד ר פ ה ב ת נ י ק ה ש י , ח ן ו י ל ט ב א  ו

 א) נערוך ערן טבח איחא שמעכלח אח המאכל היינו בבני מעיין שננלקה כבר ע״ש.



 מסורת הש״ס

 א) 1ל״א רנה פ״ון,
 ג) ססחיס סו: ןמס׳ ל״א
 רבה פ״ו], 1) !כרטח לח:ן,
 ד) [עי׳ מיס׳ מגילה כא. ר״ה
 אלמלא[, ה) [עי׳ חיס׳
 נכורומ ח. ל״ה ומאי],
 ו) ןחוססמא ס״נ], י) ס״א
 נאלונקי, ח) ג״נ נו., ט) עי׳
ר [נראשיח! פ׳ י״א  מ״
 תורמיסין צריכין להמתיק,
 י) [ל״ה רחיהן אחר ד״ה
 מימינו], נ) ןכלאיחא שנח

 ל.]׳

 הגהות הב״ח
 (א) תום' ז״ה וצלף וכו׳
ן  לעזותו הוי ממה שעושי
 יין מן:(3) דייה שאני וכו׳

 צריכים לה הס״ל:

 לעזי רש׳׳י
. [ ט ״ ו ב י צ ה [ ״ ל ו כ י  צ

. ן ט ל ק צ ל ב צ ל צ  ב

. [ ש ״ י ר ע י א ש [ ״ י ר ד נ  א

ל ״ ו ט ס י י ד ל . פ ח ו ר - י ז  ע

א ס י . כ [ ל ״ ו ט ש י ד ל פ ] 

. ש ״ ל י א ו ב נ . ש ל פ ק ת  מ

. ב ש ו  מ

 כה: אין צדין פרק שלישי ביצה
 אורח ארעא. ולא משום איסור טרפה: כדתניא. מצימ אף תנאים
 שמלמליס הלכות דרך ארץ שלא יראה אלם עצמו על הבריות כרעבתן
 אף זה הממהר לאכול קולס הפשט נראה כרעבחן: בצל. ציכול״ה:
 מעליו. מצל העלין: חצובא מקטע רגליהון דרשימיא. עשב ששרשיו
 נוקבין דורלין בעומק ואין מתפשט
 לצללין כלל ומטעין אוחו בין גבולי
 שלוח ובו חיחס יהושע לישראל את
 הארץ״) מקמע רגלי הרשעים ליום
 הלין שגוזלין וחומסים ומשיגין גבול
 ואין למלין ממנו: נטיעה מקטע
 רגליהון דקצביא. נמיעח ערלה
 שאמרה חורה להמחין שלש שנים
 מלאכול פירוח מקמע רגלי הקצבים
 הממהרין לאכול קולם הפשמ ונחוח
 ופעמים שנמצאח טרפה וכן לבועלי
 נלוח שממהרין ואינם יכולין להמתין
 על שמטבול: תורמוס. מין קטנית
 עגול כמין עלשה ורחב כמעה קטנה
 והוא מר מאל על ששולקין אוחו
 שבע פעמים ״)ונעשה מתוק וטוב על
 שיאכל למטעמים בקמח סעולה:
 מקטט רגליהון דשונאי ישראל. לכחיבי
 שבעה ע״ז בהאי קרא ולבסוף ויעזבו
 אח ה׳. החורמוס הזה לאחר שהטריח
 את בעליו שבע פעמים הוא חוזר
 למוטב והן הטריחו את בוראן להביא
 עליהן פורעניות ולהכעיסו בשבעת
 אלה ולא חזרו בהן: מאי ולא
 עבדוהו. לשון קבלה הוא שהוא קובל
 עליהם הקליחוני והקניטוני שבע
 פעמים כבשול החורמוס ואחרי כל
 זאח לא נחשבתי בעיניהם: שהן
 עזים. ונתנה להם חורה שיעסקו
 בה והיא מתשח כחם ומכנעת לבם:
 י)דסיהן של אלו. מנהגם של אלו אש
 שהם עזים כאש: מימינו אש דת
 למו. מימינו נתן להם התורה מפני
 שאש דת למו והרבה מקראות חסרים
 כזה: עזים. קשים להנצח אנדרי״ש
 בלע״ז: צלןז באילנות. לא ידעתי
 מהו עזות שלו: אין הסומא יוצא
 במקלו. דהוי דרך חול ואיכא זלותא
 די״ט: ואין יוצאין בכסא. שטוענין
 אותם בני אדם והס יושבין בקתדרא:
 בגלודקי. סלדייסטו׳יל: צריהין לו.
 לבית המדרש לדרשה: מותר. להוציאו
 בו מביפו לבית המדרש: אפיקסיה.
 בכסא: מהיני לשילי. מקומות סמוכין
 ואין חחוס שבת ביניהם: לחמא בר
 אדא. כך שמו: שליח ציון. רגיל
 היה לעלוח לירושלים: אקיןז. הרבה
 בשבילי אח הדרך להקיף ההר ולך
 דרך סולס מעלות הר של צור ששם

 אורח ארעא קמ״ל. פי׳ רש״י ולאו משוס איסור טרפה תימה
 דבסמוך משמע שיש איסור בדבר דקאמר נטיעה מקטע
 רגליהון דקצביא ר״ל דודאי ליכא איסור דמשנשחטה היא עומדמ
 כחזקת היתר מיהו אס נמצאפ טריפה לאחר שאכל הוא נענש כשוגג

( אל (המשך נ ו חנ ע ב  ר
. ר ת ו ו מ ן ל י כ י ר ם צ י ב  ר

א נ א א י ק י ש ח ר א מ ן א כ  ו

ה י ת ק י פ ר א מ ו ל , כ ה י ת פ ת  כ

י ל י ש י ל נ י ה א מ נ ו ב ה ר ל ] 

נ ״ ר ר מ א , ו ׳ נ ־ ה י ל ל י ש מ  ו

[ י י פ י ת כ א א נ ק א ח צ ׳ י ר  ב

א ש מ ש מ ן ו ל ( א ו מ ר ש מ  ל

. א ש מ ש א ל ל ו ט מ , ו א ל ו ט  ל

ם ו ש י מ ל י י מ נ א ה נ ק י ס א  ו

י ל מ כ , ו ן ח ן ל י ב י ר ם צ י ב ר  ד

. י ר ] ש ו ל ם [ י כ י ר ם צ י ב ר ח  ש

ד ב ל ב י ו ר י ש מ א נ ס כ  ו

. י ק נ ל א ף ב ח כ א ־ ל  ש

א י ה ו ש נ ע מ ש ש ו ר י  פ

ב . ר ם י פ ח ל ב ח ש ע ד ר  מ

ו ת ש א א ח ל י א ל ר ן ש מ ח  נ

ם ו ש מ , ו י ק נ ל א ק ב פ י מ  ל

א ל , ו ל ו פ א ח מ א ש ת י ע ב  ד

ה ב י ש י ה ל ת ע ב ד ש י י  ת

ר מ י ר ן מ כ . ו י ק נ ל א א ב ל  א

י פ ת כ ו מ ו א ה ר ט ו ר ז מ  ו

א ל ג י ר א ד ת ב ש ו ב ה  ל

א ת ו ח ע י ם ב ו ש מ , ו י ק נ ל א  ב

א ק ה ו ד ן ו ) [ ו א ) ן א ק ח ו ד ד ) 

א ח כ ל י ה מ ל ש ו ר . י א ר ו ב צ  ד

ן י א י צ ו ן מ י ם א י ר מ ו ש א ״  ב

א נ ו ב ח , ר ר ן כ ט ק ת ה א א  ל

ש י ר ה ד י ת ת נ י א י ל ר ו  ה

, א ס כ ק ב פ י מ א ל ת ו ל  ג

ן א כ ל י ו ע א ב ד ס ב ח  ר

א ס כ ן ב י א צ ו ן י י ן א נ  ת

, ם י ש נ ד א ח א ם ו י ש ד נ ח  א

ן י ע ו ן ט י ח א ״ ו ח ל י פ  א

א נ ו ב ח ר , ו ה ר ז ב ד  ב

ה י ד ר ב א ב ש י י . מ ה ע ו  ט

ה י נ י ד ס ן ב ע ט ל מ ״ ב י ר  ד

א ר ו ב צ ש ל ו ר ד י ל מ ו ע י  מ

י ס מ א ב ת פ ס ו . ת א ת ב ש  כ

ג ו פ ס ב ך ו ו מ ן ב י א צ ו ת י ב  ש

א ל ד ש ב ל ב , ו ה כ מ ל ה ע  ש

ו ט א ו ן ח ה י ל ך ע ו ר כ  י

ח פ י ל ק ן ב י א צ ו . י ה ח י ש  מ

ל צ ת ב פ י ל ק ב ם ו ו ש  ה

א ל ל פ ם נ א , ו ה כ מ ג ה ״ ע  ש

א ל ר ש מ ו צ ל ״ א , ו ר י ז ח  י

. ת ב ש ה ב ל י ה ת כ ן ל ת  י

ה כ מ ג ה ״ ע ד ש ג א ן ב י א צ ו  י

ה י י ט ר ב א ו מ ג ו ל מ ב ת ו י נ ל פ ס י א ן ב י א צ ו , י ד ג א ם ה ה ע ר י ז ח ד מ ג א ן ה ה מ ש ר פ ח ש י נ ל פ ס , א ת ב ש ו ב ר י ח מ ו ו ר ש ו ק  ו

ה ש ר י פ ה ש י י ט ר ר י י , ת ן י ב ו ר י ף ע ו . ס ת ב ש ה ב ל י ח ת כ ת ל ת ר ל מ ו צ ל ״ א ר ו י ז ח א י ל ל פ ם נ א , ו ה כ מ ג ה ״ ע  ש

ת ק ח ו ה ד ל ע מ , ל ה ל ע מ ה ל ק ה ו ה ד ט מ ה ל ק ל ח ו ר ה מ ו ה א ד ו ה ׳ י , ר ח ב ש ה ב ת ו ן א ־ ר י ו ח ה מ כ מ ג ה ״ ע  מ

ב י י ח ח ר מ מ ה , ו ח ר מ מ י ש נ פ ח מ נ ק א י ה ל מ צ ה ע י י ט ר , ו ה כ מ י ה ח פ נ ק מ , ו ה י י ט ח ר צ ח ק ל ג מ , ו ה ט מ  ל

ה א ר י ה ו ח מ ו ד מ ר ר י מ ו ה א ד ו ה ׳ י ר ר ו ב ל ל פ נ ר ש ו כ . מתני' ב ה ד ו ה י י ר ה כ כ ל ה ה ד ו ה ב י ר ר מ . א ח א ט  ח

 אורח ארעא קמ״ל כדתניא א<אלא יאכל אדם
 שום ובצל מראשו אלא מעליו ואם אכל
לא ישתח אדם כוםו  ח״ז רעבתן כיוצא בו ב
תנו רבנן ,  בבת אחת ואם שתח ח״ז גרגרן ב
 השותת כוסו בבת אחת ח״ז גרגרן שנים דרך
ח שלשה מגסי הרוח ואמר רמי בר אבא  א
 חצובא מקטע רגליהון דרשיעיא גמיעה
 מקטע רגליהון דקצביא ודבועלי נדות
 תורמוסא מקטע רגליהון דשנאיהון של
 ישראל שנאמר 1ויוסיפו בגי ישראל לעשות
 הרע בעיני ת׳ ויעבדו את הבעלים ואת
 תעשתרות ואת אלהי ארם ואת אלהי צידון
 ואת אלהי מואב ואת אלהי בני עמון ואת
 אלתי פלשתים ויעזבו את ה׳ ולא עבדותו
 ממשמע שנאמר ויעזבו את ה׳ איני יודע
 שלא עבדוהו ומה ת״ל ולא עבדוהו א״ר
 אלעזר אמר הקב״ה אפילו כתורמוס הזה
 ״ששולקין אותו שבע פעמים ואוכלין אותו
 בקנוה סעודה לא עשאוני בני תנא משמיה
 דר״מ מפני מה נתנה תורה לישראל מפני
 שתן עזין תנא דבי ר׳ ישמעאל 2מימינו אש
 דת למו אמר הקב״ה ראויין הללו שתנתן
 להם דת אש איכא דאמרי דתיהם של אלו
 אש שאלמלא י׳(לא) נתנה תורה לישראל

 ולא כאונס שלא היה לו למהר כל כך:
 וצלף באילנות. סרש״י ולא
 ידענא מאי עזופיה ופי׳
 בתוספתא משום דעושה ג׳ פירות
 עלין אביונות וקפריסין ועוד שטוען
 סירות בכל יום ׳)מה שאין כן בשאר
 אילנופ ועוד פי׳ ר׳יי דעזותו הר
 ממה >א) ששורין ביין מן הקסריסין
 שהיא עזה כדאמר בסטוס הקטרת
 יין קפריסין למה הוא בא ששורין כו
 הצפורן כדי שתהא עזה ולא כפרש״י
 שפירש בכריתות (לף י.) שהוא יין

 הבא ממקום קסרס:
 שאני ילתא דבעיתא. וא״ת והא
 לא התירו אלא ט יש בה
 צורך רכים כדאמרינן לעיל וי״ל דלמא
 נמי הלכה לצורך רבים שבת ראש
 הגולה היתה והיו רכים צריטס
 (י) ממנה: בכור שנמל לבור ד״י
 אומד ובו׳. נ״ל דמיירי בבכור שהיה
 בו מום קבוע מאתמול אך שלא
 הראה לחכם מבעול יום לאי נפל ביה
 מומא בי״ט וראי לא הוה שרי רבי
 יהולה להוי מוקצה מחמח איסור ללא
 הוה לעתיה עליה מאחמול ור׳ יהולה
 אימ ליה מוקצה וה״ק בכור שנפל
 כו מוס אך שלא הראהו לחכם מבעול
 יום ונפל לבור בי״ט ירר המומחה
 וכו׳ לרואין מומין בי״ט ס״ל לרבי
 יהורה ר״ש אומר אין זה מן המוכן

 ע״כ
 אין כל אומה ולשון יכולין לעמוד בפניהם
 והייגו דאמר ר״ש בן לקיש ג׳ עזין הן ישראל
 באומות כלב ה< בחיות תרנגול בעופות וי״א
 אף עז בבתמח דקת וי״א אף צלף באילנות: שחטח בשדח לא יביאנח במוט:
 ת״ר י<גאין חסומא יוצא במקלו ולא תרועת בתרמילו יואין יוצאין בכםא אחד
 חאיש ואחד חאשח איני וחא שלח ר׳ יעקב בר אידי זקן אחד היה בשכונתינו
 והיה יוצא בגלודקי שלו ובאו ושאלו את ר׳ יהושע בן לוי ואמר אם רבים
 צריכין לו מותר וסמכו רבותינו על דברי אחי שקיא דאמר אנא אפיקתיה
 לרב חונא מחיני לשילי ומשילי לחיני ואמר ר״נ בר יצחק אנא אפיקתיח למר
 שמואל משמשא לטולא ומטולא לשמשא תתם כדאמר טעמא האם היו רבים
 צריכין לו מותר א״ל רב נחמן לחמא בר אדא שליח ציון כי םלקת להתם אקיף
 וזיל אסולמא דצור וזיל לגבי דר׳ יעקב בר אידי ובעי מיניה כםא מח אתון
 בית אדאזל לתתם נח נפשיח דר׳ יעקב בר אידי כי סליק אשכחיה לרבי
 זרקא א״ל כסא מה אתון ביה א״ל הכי אמר ר׳ אמי ובלבד שלא יכתף מאי
 ובלבד שלא יכתף אמר רב יוסף בריה דרבא באלונקי איני והא רב נחמן
 שרא לה לילתא למיפק ״אאלונקי שאני ילתא דבעיתא אמימר ומר זוטרא
 י מכתפי לתו בשבתא דרגלא משום ביעתותא ואמרי לה משום דוהקא
 דצבורא: מתני׳ בכור שנפל לבור רבי יהודה אומר ירד מומחה ויראת

 יושב רבי יעקב בר אילי: מה אתון אם
 ביה. מה אחס אומרים בו: כי סליק. כלומר ט מטא לא״י לאחר שעבר אח צור: אלונקי. שנבואיל״ש בלע״ז שנוחן זרועו על כחף חבירו וחבירו
 על כתפו וזה בכסאו יושב על זרועותס למתחזי לרך חול ופרהסיא ולהוליך למקום רחוק טפי משנושאיס בין יריהן בכסאו: ילתא. שס אשחו
 של ר״נ: דבעיתא. ליפול: בשבתא דרגלא. שדורשין: מכתפי להו. בבית המדרש על מקומם: משום במתותא דצבורא. שהיו נבעתים מן
 הצבור העומדים על רגליהם מפניהם והיו יראים ליפול: משום דוחקא. שעומדים על רגליהן וטורח צבור הוא הלכך מכתפי להו עבדיהם
 וחלמידיהס ומוליכין אוחן מהר למקומן: מתני׳ בכור שנפל לבור. בכור בזמן הזה אין נשחט בלא מוס מפני שקדשים הוא דמאליו הוא קדוש
 והשוחטו כשהוא תם הוי שוחט קדשים בחוץ וענוש ברח: שנפל לבור. וירא פן ימוח שם: מומחה. בקי במומין להבחין בין מוס קבוע למום עובר:

 אם

 עין משפט
 נר מצוה

 א !טוש׳׳ע א״מ סימן קע
 סעיף ט]:

 יט ב טיש״ע א״ח סי׳ קע
 סעיף ח:

 כ ג מיי׳ פ״ה מהלכות
 יו״ט הלכה ג סמנ
 לארן עה טוש׳׳ע א״ח סי׳
 חקככ סעיף א [וסי׳ שא

 סעיף יחן:
 ד ןטוש׳׳ע א״ח סימן

 תקככ סעיף כ]:
א ה ו מיי׳ שס טוש׳׳ע  כ
 או״ח סי׳ תקכנ

:  סעיף נ

ו ל ל ה ה ״ ב ק ר ה מ , א ן י ז ן ע ה י ש נ פ , מ ל א ר ש י ה ל ד ו ה ת נ ת ה נ י מ ג פ . מ י ו  כ

. י ו ת כ ו מ ו א ל ב א ר ש ן י ן ה י ז ה ע ש ל . ש ו מ ה ל ש ד ו א נ י מ י ר מ מ א נ  1ז, ש

ם י ר ב ו א ד י ה ב א י ב א מ ל , א ל ו ה ה ב ש ו ע ך ש ר ד ה כ ט ו מ ב ט ו ו מ ה ב נ א י ב א י  ל

 תורה אור השלם
ל א ר ש י י נ ו ב פ ס י  1. ו

י י י ע ע ע ב ר ת ה ו ש ע  ל

ת א ם ו י ל ע ב ת ה ו א ד ב ע י  ו

י ה ל ת א א ת ו ו ר ת ש ע  ה

ן ו ד י י צ ה ל ת א א ם ו ר  א

ת א ב ו א ו י מ ה ל ת א א  ו

ת א ץ ו מ י ע נ י ב ה ל  א

ו ב ז ע י ם ו י ת ש ל י פ ה ל  א

: ו ה ו ד ב א ע ל ן ו ת י  א

ם י ו י ט פ ו  ש

א י ב נ י ס ן מ ר י מ א י . ו 2 

ע י פ ו ו ה מ ר ל י ע ש ת מ ר  ח

ה ת א ן ו ר א ר פ ה  מ

ש ו א נ י מ י ש מ ד ת ק ב ב ר  מ

ג ב ם ל י ר ב : ד ו מ ת ל  ך

S 

 רבינו הננאל
ת ב ו כ ס ו ה כ ת ו ש ר ה י י  ת

ם י נ , ש ן ר ג ר ה ג י ז ר ת ה ח  א

י ס ג ה מ ש ל , ש ץ ר ך א ר  ד

ב ש א ע ו ה ה ב ו צ . ח ח ו ר  ח

ן י מ ו ח ע ח ש ו ח ם י ח י ו ת ב  ש

ע ק ו ב , ו ץ ר א ת ה ל א א ר ש י  ל

ך ר ן ד ו ו כ ד מ ר ו י  ו

ם א , ו ם ו ה ת ד ח ה ע ח ו כ  נ

, ו ר י ב ה ח ד ש ד מ ח ל א ז ג  י

ו ו ו א צ מ י ד ש ן ע י ר פ ו  ח

ן ל ו ג ם ה ס ר פ ת מ ח ו ב ו צ ח  ה

א ל , ו ו ר י ב ה ח ד ש ס ל נ כ נ  ה

, ם י ר ב ד ו ה ל א ו מ ד מ  ל

ם ה י ל ג ע ר ט ק א מ ו ך ה כ י פ  ל

ה ר ז מ ו ל , כ ם י ע ש ל ר  ש

ר ה ז א נ ל ה ש ד ש ב ה ש  ע

ה ט ו ו נ נ י א , ו ח ו צ מ  ב

ד ר ו א י ל ך א ל י א ך ו ל י  א

ו ו ט צ ם נ י ע ש ר ה , ו ו ח ו כ  נ

ך ר ן ד י ח י נ מ ן ו י ר י פ מ  ו

ן י ק ש ו ע ן ו י ק י מ ע מ ה ו ר ש  י

ח ע ט ק ה מ ע י ט . נ ן י ס מ ו ח  ו

ת ו ד י נ ל ע ו ב ן ד ו ה י ל ג  ר

ר מ ו ל . כ א י י ב צ ק ם ל ג  ו

ת ו א צ ו ה ה מ ם כ ד א א י צ ו  מ

, ו א ב צ ו י כ ם ו ר ע כ ט ו נ  ו

ה ל ר י ע נ ו ש ן ל י ת מ מ  ו

כ ״ ח א , ו ת י ע י ב ת ר נ ] ש ד ע ] 

ן י ה ר ה , ו ו נ מ ל מ כ ו  א

ם י נ י ת מ ה מ ל ר י ע נ ש  ב

י מ . ו ם ר י ה ו מ ה ם ו ר ו י צ ר ב  ד

ן י ת מ ו מ נ י ה א ד ו נ ת ש א  ש

ו נ י א , ו ר ה ט ת ד ש ה ע  ל

, ו ה ו ע י ט נ ר מ ס ו ח מ ק ו  ל

. ח ת ד י נ מ י ח ב ל ע ו א ב ל  א

ן י ת מ ן מ י ב א צ ק ן ה כ  י

, ו ת מ ה ר ב ש כ ת ד ש  ע

ם ד ו ל ק כ ו א ר ו ה מ א מ ל  א

ע ט ק א מ ס ו מ ר ו . ת ה ת ק י ד  ב

. ל א ר ש י י א נ ו ש ן ד ו ה י ל ג  ר

ר א מ ו ה פ ש ״ ע ר א מ ו ל  כ

א ל , א ו ח ו ן א י כ י ל ש ן מ נ י  א

ו ת ו ן א י ק ל ו ש ן ו י ר ב ו  נ

, ק י ת מ ת ד ש ם ע י מ ע ה פ מ  כ

ו ע ש ה פ ל י ח ח כ ל ל א ר ש י  ־

ו ל י פ ר א מ א ו ד נ י י , ח ו א צ י  ־

י ו בנ ש א ע ח ל ז ס ה ו מ ר ו ח  כ

ת א ן ד ח ן ל ת נ ת ן ש י י ו א  ר

, ה ד ש ט ב ״ ו י ה ב מ ה ט ב ח  ש

ד ח , א א ס כ ן ב י א צ ו ן י י א . ו ל י מ ר ט ח ו ק ל ם י ו ג ר . ת ו ל י מ ר ת ח ב ע ו ר ח ו ו ל ק מ א ב צ ו א י מ ו ס ן ח י ד א ״ . ת ם י ר ב  א

ם ל א ״ ב י ר . א ה פ כ ח מ י י ט ש ב ו ר י , פ ו ל י ש ק נ ד ל ג ] א) כ א צ ו ה י י ה ש ן [ ק א ז ו ה א ה ה י ו נ י , א ה ש א ש ו י  א

. א לקי ו ל ך ג ר ע א ו ק ד ג י ל ן ג ל ך ע ו ר ע ׳ נ י  א) ע



 עין משפט
 נר מצוה

ב א ב ג מיי׳ פי׳נ  כ
 מהלכות יו״ט הלכה
 ג שמג לאדן סה טור שו״ע
 א״ס סי׳ תצח סעיף ט
 [יטוש״ע י׳׳י סימן שיכ

 סעיף ג]:

 רבינו חננאל
א נ מ י ק ו . א ׳ ו ו כ ש ב ס י  א

ב ו ם ט ו י ן ב י מ ו ן מ י א ו ר  ב

ל פ י ג נ ת ק י ד א ה , ו י ג י ל  פ

א ״ ד , ס ך י ר ט צ י ר א ו ב  ל

ם י י י ח ל ע ר ב ע ם צ ו ש  מ

׳ ר ח כ י ק ל ס י ל ם ו י ד ע י  ל

ח א ו ו ח ו י א ג ח , ד ע ש ו ה  י

׳ , ר ר ו ב ו ל ל פ נ ו ש ג  ב

ת ן א י ל ע ר מ מ ו ע א ש ו ה  י

ו ט ח ו ש ת ל נ ל מ ן ע ו ש א ר  ה

ם י ר ע מ , ו ו ט ח ו ו ש נ י א  ו

, י ו י כ נ ש ח ה ה א ל ע מ  ו

י ר ן כ נ י ד ב א ע ל ל ד ״ מ  ק

ה ו ה ה ל ע א י ל . ו ע ש ו ה  י

א ד ב ח ג א , ו א נ ת י מ ך ל י ר  צ

א א ל ר , ח י ת ר ל ת ״ מ  ק

ה י ק ס א ר ו ב י ע א , ו ה ל ע  י

ל פ נ ג ד ״ ע א , ו ט ו ח ש א י  ל

ע ו ב ם ק ו א מ ת ש ח ח י  ב

ם ו ט מ ״ ו ב י ר ע ה מ י ה ל ו ה  ו

ן ו י א כ מ י ת ו ד ה , מ ר ב ו  ע

ם ו ט מ ״ ו ב י ר ע ה מ י ה ל ו ה  ד

ה י ה ל ו א ה נ ד י א ה , ו ר ב ו  ע

ה י ו ל ה ע י ת ע , ד ע ו ב ם ק ו  מ

ה צ ק ו ו מ א ל ל ו ו מ ת א ה מ ו  ה

ר ו כ ר ב ״ . ת ל ״ מ , ק א ו  ה

ה ד ו ה ׳ י , ר ר ו ב ל ל פ נ ם ש  ת

י ק ב י ש ד מ ר ר י מ ו א א י ש נ  ה

ו ר מ . א י ו ה כ א ר י ן ו י מ ו מ  ב

ן י ר ק ב ן מ י ו א ר מ י א ר ו ה  ל

ם ו ו מ ד ב ל ו , נ ט ״ ו י ן כ י מ ו  מ

ן י ר ק ב ן מ י ט א ״ ו ב י ר ע  מ

ם ו ו מ ד ב ל ו , נ ט ״ ו י ו ב ת ו  א

 אין צדין פרק שלישי ביצה כו.
 ע״כ לא בעי למימר לאין זה מן המוכן שהוא מוקצה דהא ר״ש ליח
 ליה מוקצה אלא ה״פ כל שאין מומו ניכר שלא ראהו חכם מעי״ט ולא
 היה נולע אם היה קבוע אין זה מן המוכן כלומר אין היתרו היתר
 לאין מוכן להכשיר לאין רואין מומין בי״ט וטעמא משום לנראה
 כמתקן או כלן את הלין שהוא אסור
 משוס שבות ע״כ פירש רש״י וקשה
 לאין זה מן המוכן משמע לאפילו
 בקרו חכם כיון שלא נולע שהוא מום
 קבוע מאתמול אוסר ר״ש ולפ״ה
 משמע לוקא לאינו מוכן להכשיר
 לכתחלה הא ליעבל שפיר למי וע״ק
 לבשבת מוכח בהריא בפרק כירה
: ושם) למטעס מוקצה  (שבת דף מו
 קאמר לפריך מהכא לר״ש אית ליה
 מוקצה והא לימ ליה מוקצה לר״ש לכן
 נ״ל למטעס מוקצה קאמר לאין זה
 מן המוכן ואפילו עבר וכקרו מ״מ
 אסור משום מוקצה וסליגי ברואין
 מומין וגס פליגי במוקצה מיתורא
 לקתני אין זה מן המוכן והא לפריך
 הכא בגמ׳ לפלגו כרואין מומין בעלמא
 ר״ל ללא נפל לבור ולעולם כלישנא
 למתניתין למוקצה וכן הא דקאמר
 בגמרא מהו למימא כיון ללעתיה
 עלויה נשחטיה קמ״ל ר״ל לאסור
 משום מוקצה ואפילו אם בקרו בליעבל
 אף לד יהולה כיון שלא היה בו מום
 קבוע מאחמול ור״ש אסר אפילו אס
 היה בו מוס משוס מוקצה כלפירש׳
 ללא כאלא בר אוכמי וא״מ מ״ש
 לבכל לוכתא מחמיר רבי יהולה טפי במוקצה מרבי שמעון ר״ל
 לטעמא רבה אית ליה הואיל לס״ל לרואין מומין ביום טוב וידוע
 שמום קבוע היה מאתמול א״כ אין כאן מוקצה להא מאתמול לעתיה
 עלרה אכל לר״ש אית ליה לאין רואין מומין הלכך לאו לעמיה עלרה

 מאתמול על כן אסור אפילו אס בקרו בדיעבד:
 תנו רבנן בכור תם שנפל לבור ה״נ. לר׳ יהולה הנשיא לימ ליה
 מוקצה רקאמר אם יש בו מום קבוע ואפילו אס נפל בי״ט
 יעלה רשחוט ולית להו להני תנאי מוקצה בבכור ללעולם לעמו עליו
 שמא יפול בו מוס ואס לאו שאין בו מוס מאליו לא ישחוט וא״ת
 פשיטא והא תס הוא ר״ל לא יעלה בהערמח שחיטה כלפירש׳ לעיל
 ועל ר׳ יהולה למפני׳ לא כעי לשנרי הכא ללא בעי לשנרי שנויא
 לחיקא ולא יעלה בהערמת שחיטה קאמר הואיל לאית ליה שנרא
 אחרינא לר׳ יהולה איח ליה מוקצה בבכור וצדך לאוקומי בבעל
 מוס ע״כ להא אית ליה מוקצה אבל לרבי יהולה הנשיא ללית ליה
 מוקצה בבכור להא בתם שנפל לבור מייד לא מצי לשנרי הכי שנפל
 בו מום קבוע בי״ט כלמשני לרבי יהולה במתניפין עול פרש״י פי׳
 אחר ללא גרס תם בברייתא אלא ה״ג בכור שנפל לבור וכו׳ אס יש
 בו מום קבוע שילוע בו מוס מערב י״ט ישחוט ואם לאו אלא נפל
 בו מוס היום לא ישחוט אפילו אס העלהו משוס להר מוקצה ולרבי
 יהולה נשיאה אית ליה מוקצה ולא פריך הש״ס כלפריך הש״ס לעיל
 לרבי יהולה למתני׳ פשיטא למוקצה הוא לולאי לרבי יהולה למתני׳
 פדך שפיר רמאי אצטריך לאשמועינן אי משום מוקצה בהרבה
 מקומות שמעינן לרבי יהולה למתני׳ אימ ליה מוקצה אבל ארבי
 יהולה הנשיא אצטדך לאשמועינן (לרבי יהולה) לאיפ ליה מוקצה
 ותימה לבשלהי מכלתין (לף מ.) מספקא ליה לרבי יהולה הנשיא אי
 אית ליה מוקצה ואמאי לא פשיט ליה מהכא וי״ל ללא פסיק להוכיח
ד לישני כלפי׳ ללחל אית ליה מוקצה ולחל  מהכא לאיכא לפרושי פ
 לימ ליה מוקצה ומספקא ליה אי כהאי לישנא אי כהאי לישנא לכך
וע״ע חוססוח שכח מה: ל״ה לדבריו]:  לא היה לו להוכיח מהכא: ן

 אלא

 אם יש בו מום יעלת וישחוט ואם לאו לא
 ישחוט א»ר׳ שמעון אומר כל שאין מומו ניכר
 מבעוד יום אין זה מן המוכן: נמ׳ במאי
 קא מפלגי אי נימא ברואין מומין קמפלגי
 דר׳ יהודה םבר רואין מומין בי״ט ור׳ שמעון
 םבר אאין רואין מומין בי״ט ולפלגו ברואין
 מומין דעלמא בכור שנפל לבור אצטריכא
 ליה סד״א משום צער בעלי חיים לערים
 ולסקיה ״כר׳ יהושע קמ״ל אי הכי לא ישחוט
 לא יעלה וישחוט מבעי ליה לא צריכא
דעבר ואםקיח םד״א לשחטיה קמ״ל  ב

 לשחטיה הא תם חוא לא צריכא תפל ביח
 מומא והא מוקצה הוא אלא תפל ביח מום
 עובר מערב יום טוב ותשתא הוה ליה מום
 קבוע מהו דתימא דדעתיה עלויה ונשחטיה
 קמ״ל: ת״ר בכור תם שנפל לבור ר׳ יהודה
 חנשיא אומר ירד מומחה ויראה אם יש בו
 מום יעלה וישחוט ואם לאו לא ישחוט אמר
 לו ר׳ שמעון בן מנסיא גהרי אמרו אין רואין
 מומין ביום טוב כיצד נולד בו מום מערב
 י״ט אין מבקרין אותו בי״ט נולד בו מום

 בי״ט

 אם יש בו מום. על כרחך ר׳ יהולה מוקצה אית ליה ובמום הנופל
 בו ביום טוב לא שד ללאו לעמיה עלרה מאתמול וה״ק בכור בעל
 מוס שלא הראהו לחכם מנעול יום להתירו ונפל לבור בי״ט ירל
 מומחה רראה מוס שהיה נו אתמול אם מוס קכוע הוא יעלה רשחוט

 משום למוקצה ליכא למאתמול לעתיה
 עלרה: אין זה מן המוכן. לאו משום
 מוקצה אסר ליה להא לימ ליה
 מוקצה אלא לפי שמתירו כי״ט נראה
 כמתקנו ג)להוה ליה כלן לין לגזור
 ניה משוס שנות י) וה״ק אין התרתו
 היתר ואינו מוכן להכשר: גמ׳ אי
 נימא ברואין כוי. להא ולאי משום
 מוקצה לא הר טעמייהו לאיסכא
 שמעינן להו אלא משום ראיית מום
 לר״ש סנר אין רואין טון להוה ליה
 טושנ ודן לין: לפלגו במלמא. נלא
 נפל לנור: למרים. לומר ודאי ימצא
 נו מום: ולסקיה כרבי יהושמ.
 דאמר נפרק משילין(לקמן לף לז.) אותו
 ואפ ננו שנפלו לנור מעלה את
 הראשון ע״מ לשחוט ואינו שוחט
 וחוזר ומעלה את השני רצה זה שוחט
 רצה זה שוחט: אי הכי. דנפילח נור
 דנקט לאשמועינן דלא יעלהו נקט
 ליה ואס לאו לא יעלהו מנעי ליה
 דהא עיקר משוס העלאה נקט לה
 ושחיטה פשיטא לן: לא צריהא
 דטגר ואסקיה. ומשמעותא דלא
 לסקיה מרישא ש״מ דקתני ירד
 המומחה רראה ולא קתני יעלהו רראה

 והדר אשמועינן אחדתי דאי ענר ואסקיה ולא מצא נו מוס לא
 ישחוט: דנפל ביה מומא. השמא וה״ק אס יש נו מוס הקנוע
 מעי״ט יעלה וישחוט ואס לאו דלא היה מעי״ט אלא היום אפילו
 עבר והעלהו לא ישמוט: והא מוקצה הוא. אי מאממול לא הוה ביה
 מוס כלל פשיטא דלא ישחוט דהא אשמעינן רבי יהודה בבמה דובתי
 דאיח ליה מוקצה: קמ״ל. דאי לא הוה קבוע מערב י״ט לא ישחוט
 משוס דמוקצה מחמח איסור הוה אי נמי משום דעבר ואסקיה:
 בכור סם שנפל לבזר גרסינן בבדיתא. דלית להו מוקצה להנך תנאי
 בבכור דכל שעתא דעתיה עלרה שמא יפול בו מוס: ירד מומחה.
 ולא לעדס ולסקיה:ר׳ יהודה הנשיא הוא רבי ולאו היינו רבי יהודה
 דמתניתין דסתם ר׳ יהודה הוא ר׳ יהודה בר אלעאי: אם יש בו
 מום. אפילו נפל בו היום: ימלה וישחוט. דלית ליה מוקצה בבכור:
 ואם לאו. ועבר ואסקיה לא ישחוט אפילו נפל בו מוס לאחר
 העלאה וקנסא הוא משוס דעבר ואסקיה מ [א״נ] לא ישחוט לא יעלה
 בהערמח שחיטה קאמר דלא ישחוט לא אצטדך דהא חס הוא
 ומתניתין דלא שנינן הט משוס דמתניתין לא מצינן לאוקומה בתם
 משום דרבי יהודה מוקצה אית ליה ולא מצי למימר אס יש בו מום
 שנפל בו בי״ט יעלה רשחוט וטון דע״כ בבעל מום תוקמה לא
 אצטריך לשנויי סיפא בשנרא דחיקא ולמימר דלא ישחוט לא יעלה
 קאמר דהא מצי לשנרי שפיר כדשנינן דאשמעינן ואם לאו דלא היה
 קבוע מבעוד יום דאפילו עבר ואסקיה לא ישמוט ואע״ג דאחעביד
 ליה מום קבוע השתא: לשון אחר לא גרס בבדיתא בכור תם
 אלא ט מתני׳ גרסינן בברייתא בכור שנפל לבור. ומתוקמא הכי
 בכור שנפל לבור ר׳ יהודה הנשיא אומר ירד מומחה רראה דלא
 נערים ונסקיה מעיקרא: אם יש בו מום. אס ימצא בו מום הידוע
 שהיום לא נעשה יעלהו וישחוט ואס לאו אלא נפל בו מוס היום
 אפילו העלהו לא ישחוט ולרכי יהודה י) נשיאה ליכא למפרך כדםרטנן
 לעיל פשיטא דלא ישחוט דהא מוקצה הוא דאילו לדידה אצטריך
 דהשתא הוא דאשמעינן דאימ ליה מוקצה: א״ל ר׳ שממון בן מנסיא
 הרי אמרו. רבומינו דורופ שלפנינו אין דאין מומין דר״ש בן יוחי

 מסורת הש״ם

 א) שנת מו:,נ)[לקמן לו.],
 ג) או להוה ליה. כצ״ל
 מהר׳׳מ, ד) [לקמן לו.],
 ה) רש׳׳א וע׳ רש׳׳ל שמחק
 מן ועכר ואסקי׳ עד משוס
 דענר יאסקי׳, ו) ןצ״ל

 הנשיא],

 מדורות שלפניהם היה ורבי תלמידו היה כדאמר במסכת עירובין >לף צא.) ובמסכת שבת (לף קמז:< א״ר כשהיינו לומדים מורה אצל ר׳ שמעון
 בחקוע היינו מעלין לו שמן כו׳ וקאמר ליה ר׳ שמעון בן מנסיא לרבי הרי נחלקו בה דורות שלפנינו ונזיל לפומרא: נולד בו מום ממי״מ. רבי
 שמעון בן מנסיא מפרש מלחיה דר׳ שמעון בן יוחי וה״ק הרי אמר ר״ש בן יומי אין רואין מומין כיצד נולד בו מום מערב י״ט אין מבקרין אוחו
 לכתחלה אבל אס עבר וכקרו שוחטו שהד אינו מתקן כל כך שקרוב היה בין השמשות להיות מתוקן שלא היה מחוסר אלא ראיית חכם:

 בי״ט



 מסורת הש״ם

 א) שנח קלו. חולין נא:,
 ב) שכח מה., ג) צ״ל כגרסא,
 ד) מומי ניכר מאתמול כצ״ל,
 ה) !פרשח נשלח סייס מזן,

 הגהות הב״ח
 (א) גמ׳ נולד הוא ומומו
 עמו כצ״ל יכן ככל העמור:
 (5) שם כעי מיניה רב הלל

 מרבה יש:

 גליון הש״ם
 נמ' יש מוקצה לחצי
 שנת. עיי שכת מג ע״א
 חוס׳ דייה בעודן עליו ודף
 מד ע״ב חוסי ד״ה יש
 עליה ובחולין דף טי ע״כ

 חוס׳ דייה כגון:

 בו: אין צדין פרק שלישי ביצה

 לעזי רש״י
. ם י ק ס ר פ . א ש ״ י ק ש ר י  פ

. ן ץ ״ נ י ו ד ו ק ץ [ ״ נ י י ו ד  ק

. ( . ר ו ר י פ ם ( י ש ו ב  ח

 מוסף רש״י
. ר׳ יהודה ור׳ ן י  ושו
 שמעון שנחלקו נרואין
 מומין ביו״ט, שאם נולד.
 היום, הוא ומומו עמו
 שזה מן המוכן. ומומר
 לבקר מומו ניר׳ט, ללא
 דמי כממקן נ־י׳׳ט, דלא
שנת  אחחזק באיסורא !
 קלו.) דאפילו האוסר בנולד
 נו ביוס מוס משוס
 למוקצה היה נין השמשוח
 מחמח איסור קלשיס נחון,
 אנל אס נולל היוס ומומו
 עמו מוכן הוא, שלא נאסר
 מעולם, להא במעי אמו
 היה מוכן אגב אמו ומומר,
 לככיר איגו קלוש על שיזלל
 וכשגולר הרי מומי עמו
: לי  וראוי לישחט בחון !חו
 נא !. דיתבי דייני התם.
 וראוהו נשעח לידה מיל
 (שבת קלו.;. היה אוכל.
 רבוחא אשמע־נן אע״פ
 להוה אטל ואזיל מטין
 לאסקינהו אסח לעתיה
 ואקצן !:שבת חה.<. וכן
 אתה מוצא כוי. ואע״ג
 להני חזי כל שעחא יאפילו
 נשתהו לא נתקלקלו מיהו
 הואיל ואקצינהי אסירי.

 תבושין. קויינ״ן !•שח!.

 דאחזו. כין השמשות: ואדחו. בשנת שנפלו עליהן גשמים ותפחו
 והדר אחזו ששזפתן השמש וקא מיכעיא לן הך שעחא דאתקצו מי
 אסרה להו כולי יומא או לא: נימא האי בכור מעיקרא. כין השמשוח
 הוה חזי לשחוט את אמו והוא נאכל כין תם כין כעל מום לפי שאין
 בכור קלוש אלא בלידתו לכחיב
 אשר יולל בבקרך וגו׳ (דכריס ט0:
 אדחיה ליה. שהיה בחזקת בכור
 תם ואסור עד שיראה מומו:
 דיסבי דייני התם. כשנולד וכפוטרו
 אח הרחם ראו את מומו דלא
 הוקצה כלל: היה אוכל בענבים
 והותיר. רבותא נקט דלא תימא
 כיון דאוכל והולך לא ליבעי הזמנה
 וכן מפרש כפרק שלישי דשכת
: ענבים (  בכירה שהסיקוה (לף מה.
 יבשין קרוין צמוקים ותאנים שנתיבשו
 קמין גרוגרות: אפרסקין. סרשקי״ש
 בלע״ז: חבושין. קדויינ״ץ: אי דאחזו.
 בין השמשוח: למה לי הזמנה. הא
 ודאי כיון דחזא בהו דיבשו דעחיה
 עלוייהו שהרי לא הוקצו אלא ליבשן:
 ואי דלא אחזו כי אזמין להו מאי הוי.
 הא לא חזי לאכילה ולא מהניא להו
 הזמנה דהיה ליה כמזמין עצים ואבנים
 לאכילה שאין בריה אוכלחן: וכי
 הימא דלא ידמ אי חזו אי לא חזו.
 וט חימא הך הזמנה דקחני כגון
 דטורח הוא לו לעלוח אליהן ולראוח
 אם יבשו אס לאו ואינו יודע אם ראוין
 אס לא ראוין ומכין בהזמנה ואומר
 הריני אוכל מהן למחר אם ראוין הן
 ואשמעינן אי לאו דאזמינהו מאתמול
 טון דלא הוה ידע שהן ראדן לא
 הוה אמרינן דעתיה עלוייהו ואסורים
 לאכול אפילו מצאן ראוין: והאמר רב
 כהנא מוקצה. של גרוגרוח וצמוקין:
 שיבש. מבעוד יוס: ואין הבעלים
 מכירי! בו. אין הבעלים יודעים שיבש
 שלא בדקוהו מבעוד יוס ולמחר
 מצאוהו שיבש היה מאתמול: מותר.
 דכי אסקיה מעיקרא לא אקצייה אלא
 ליבש והרי יבש והוכן מבעוד יום כך
 פירש רב אחאי בשאלתותה* שלו: אלא
 לאו דאחזו ואדחו והדר אחזו. ע״כ
 לא מתוקמא הך הזמנה אי לאו להט
 דאזמין להו דאם ידחו למחר ויתקנו
 לבו ביום יאכל מהן: ה״ג אלא מאי
 יש מוקצה כי אזמין להו מאי הוי.
 הזמנה דקודס הקצאה מאי מהניא
 בלאו הזמנה נמי מוכנין ועומדין הן
 והאיסור בא אחרי כן: ה״ג אלא דאחזו
 ולא אחזו. בהט עסקינן שיבשו ולא
 כל צרכן: דאיכא אינשי דאכלי ואיכא
 דלא אכלי. ואצטריך ליה לגלרי
 דעתיה אי אכיל אי לא אכיל: תא
 שמע. דאין מוקצה לחצי שבת: מפולין
 ומרשים. שאנו מבשלין ביום טוב:
 דמעיקרא. בין השמשוח: חזו לכוס.
 חיץ. כל דכר הנאכל חי קרי אכילתו
 כוסס: אדחו להו. כל זמן שרוחחין:

 גמר

 בי״ט ר׳ שמעון אומר אאין זה מן המוכן 6יושוין
 שאם נולד הוא ומומו עמו שזה מן המוכן
 דרש רבה בר רב הונא נולד הוא ומומו עמו
 מבקרין אותו בי״ט לכתחלה א״ל רב נחמן
אם עבר ובקרו מבוקר ואת אמרת  אבא תני נ
 מבקרין אותו לכתחלה אמר אביי כותיה
 דרבה בר רב תונא מםתברא מדקתני
 תלתא בבי נולד בו מום מערב יום טוב
 אין מבקרין אותו ביום טוב לכתחלה
 הוא דלא הא דיעבד שפיר דמי נולד בו
 מום ביום טוב ר׳ שמעון אומר אין זה מן
 המוכן דאפילו דיעבד נמי לא והדר תני
 ושוין שאם נולד >א< ומומו עמו שזה מן המוכן
 דאפילו לכתחלה נמי והא כי אתא רב אושעיא
 אתא ואייתי מתניתא בידיה בין שנולד
 בו מום מערב י״ט ובין שנולד בו מום בי״ט
 חכמים אומרים אין זה מן המוכן ואלא קשיא
 הך החיא אדא בר אוכמי חיא דמשבש ותני
 אמר רב נחמן בר יצחק מתני׳ נמי דייקא
 דקתני ר׳ שמעון אומר כל שאין מומו ניכר
 מערב י״ט אין זת מן תמוכן מאי אין מומו ניכר
 אילימא שאין מומו ניכר כלל פשיטא צריכא
 למימר אלא דלא אתחזי לחכם מערב י״ט
 אם מום קבוע אם מום עובר קתני מיתת אין זח
 מן המוכן שמע מינה בעי מיניה w חלל מרבא
יש מוקצה לחצי שבת או אין מוקצח לחצי שבת s 

 היכי דמי אי דאחזי בין השמשות אחזי אי
 דלא אחזי לא אחזי לא צריכא דאחזי והדר
 ארחי והדר אחזי מאי א״ל יש מוקצח איתיביח
 ושוין שאם נולד ומומו עמו שזה מן חמוכן
 ואמאי נימא האי בכור מעיקרא הוה חזי אגב
 אמיח אתיליד ליח אדחי ליה אחזייה לחכם
 אשתרי ליח אמר אביי ואיתימא רב ספרא
 כגון דיתבי דייני תתם איכא דאמרי אמר ליח
 גאין מוקצח לחצי שבת לימא מםייע ליה

 ושוין שאם נולד ומומו עמו שזח מן חמוכן
 והא בכור מעיקרא הוח חזי אגב אמיה
 אתיליד ליה אדחי ליח אחזייח לחכם אשתרי
 ליה אמר אביי ואיתימא רב םפרא כגון
 דיתבי דייני התם ת״ש ״היה אוכל בעגבים
 והותיר ותעלן לגג לעשות מהן צמוקין
 בתאנים והותיר והעלן לגג לעשות מהן
 גרוגרות לא יאכל מהן עד שיזמין מבעוד יום
 וכן אתח מוצא באפרסקין ובחבושיז ובשאר
 כל מיני פירות היכי דמי אי דחזו למה ליה
 הזמנה אי דלא חזו כי אזמין להו מאי הוי וכי
 תימא דלא ידע אי חזו אי לא חזו ותאמר רב
 כהנא ימוקצה שיבש ואין חבעלים מכירין
 בו מותר אלא לאו דחזו ואדחו והדר אחזו
 ואי אמרת אין מוקצה למה להו הזמנה אלא

לא צריכא דאחזו ולא אחזו דאיכא  מאי יש מוקצה כי אזמין להו מאי חוי ה
 אינשי דאכלי ואיכא אינשי דלא אכלי אזמין גלי דעתיה לא אזמין לא גלי
 דעתיה אמר רבי זירא ת״ש מפולין ועדשים דהא פולין ועדשים מעיקרא חזו לכום שדעתו בקדרח אדחו לתו

 גמר

( ך ש מ ה ) ל א נ נ ו ח ע ב  ר
. ד י ו מ ה ו ר י ת ה ם ו ו מ  ה

ה צ ק ו ן מ י י א ד מ א א ד כ י  א

ע י י ס א מ מ י , נ ו ר ל מ  א

ד ל ו ם נ א ן ש י ו ש , ו ה י  ל

ה י ב י ת י . א י ו ו כ מ ו ע מ ו מ  ו

ם י ב נ ע ל ב כ ו ה א י  ה

ג ג ן ל ל ע ה ר ו י ת ו ה  ו

א , ל ן י ק ו מ י ן צ ה ת מ ו ש ע  ל

ד ת ע ב ש ן ב ה ל מ כ א  י

ת ע ר כ מ א י ן ו י מ ז י  ש

ם י נ כ ו ו מ י ה ו י ר י ת ו ה  ש

ן י ק י ס ר פ ן א כ , ו ת ב ש  ל

א ל א א מ ק ו ת י א מ ל . ו י ו  כ

ו ח ד י א ו ו ז ח י א ן ד מ ז  ב

ל ת כ ״ א , ו ו ז ח י ר א ד ה  ו

ה ל י כ א י ל ו א ה ר י ה ר ש ב  ד

ר ו ם ח ה א ח ד נ פ ש ״ ע  א

ד מ ו ו ע ת ו ר ש כ ה ב א ר נ  ו

ה מ ] ל ה ח ד נ ! ( ה א ר נ א ( ל  ו

, ן י מ ו ה ן ל ך י ר צ ה ) ן ה צ ו ר ) 

, ה צ ק ו ש מ י י א א מ ל  א

ר ב ל ד ן ע י מ ז י מ כ  ו

, ו י ש כ ן ע ה ן ש ת ו מ ן כ ת ו ן א י ל כ ו א ם ש ד י א נ ש ב , י י ר מ ג ו ל א ר א נ ל ו ו ח ד ן ת ו ג ן כ נ י ק ר פ . ו י ו י ה א ה מ ל י כ ר א ו ב נ י א  ש

ש ״ . ת ו ל צ ן א ה ה צ ק ו י מ ר כ ר ב ת ן נ מ י א ז , ל [ י ל י ג ר ה ן ן ה ת ש ו מ ן כ ל כ ו א ו ל ת ע ה ד ל י ם ג , א ל כ ו ו א נ י א ׳ ש ש מי י  ו

, ו ל ש ב ת א נ ן ל י י ד ע , ו ס ו כ ל ו מ ח ד א נ ר ד י ק ו ב נ ד ו , ע ס ו כ ן ל ־ ו א י ר י ש י ב ן י ה ת ש ע י כ , כ ן י ש ד ע ן ו י ל ו פ  מ

 בי״מ. ואם נולד בו מוס בי״ט בזו היה ר״ש בן יוחי אומר אין זה
 מן המוכן ואפילו עבר וכקרו לא ישחוט שהוא כמתקנו לגמרי: ושוין
 כוי. אבל בזו היו מודים חולקים שלפנינו ר׳ יהודה ור״ש שאס נולד
 היום ומומו עמו שזה מן המוכן שאין בזה משום תקון ומשוס דין שלא

 היתה כו חזקת איסור מעולם וכדמוקי
 לה לקמן כגון דיתבי דייני התס:
 אבא תגי. על אביו קאמר: מבוקר.
 ושוחטו לכתחלה: כוסיה דרבה
 מםתברא. דלכתחלה שרי: מדקתני
 לה בתלתא בבי. בברייתא דלעיל
 בדרבי שמעון בן מנסיא: אין
 מבקרין. לכתחלה משמע: אין זה
 מן המוכן. משמע אפילו דיעבד אינה
 הכנה ועוד מדפלגינהו לתרי בבי:
 שזה מן המוכן אפילו לכתחלה. קאמר
 למוכן לבקרו דאי בדיעבד קאמר
 ומאי מוכן מוכן לשוחטו קאמר אמאי
 סלגינהו לתלתא בבי למנייה להך סיפא
 בהדי רישא ולערבינהו ולתנינהו הכי
 נולד בו מוס מערב יום טוב או
 שנולד הוא ומומו עמו אין מבקרין
 אותו ביוס טוב דלהוי משמע לכחחלה
 הוא דלא הא דיעבד שפיר דמי:
 ואייתי מתניתא בידיה ג<גרסינן: חכמים
 אומרים אין זה מן המוכן. אפילו
 דיעבד והא ר׳ שמעון היא דשמעינן
 ליה אין רואין מומין וטון דבהנך
 תרתי ערב ותני להו איכא למימר
 דנולד הוא ומומו עמו דשרי דיעבד
 קאמר כרב נחמן וקשיא לאביי
 דסייעיה לרבה בר רב הונא מהך:
 ואלא קשיא ההיא. דלעיל דמסייעא
 ליה לרכה ואהי מנייהו סמטנן:
 ההיא. דלעיל: אדא בר אוכמי הוא.
 חכם אחד שהיו מטרין בו שהיה
 גורס משניוח ומשכח ומשבשן: דיקא.
 כי הך דאייתי רב אושעיא: אי גימא
 שאין מומו י). מאתמול כלל שלא היה
 כו שום מוס: צריכא למימר.
 בתמיה וכי צריך היה רבי שמעון
 לומר לר׳ יהודה בן מחלוקתו כן והלא
 רבי יהודה אית ליה מוקצה ונהי דרואין
 מומין סבירא ליה האי מיהא אסור
 דמוקצה הוא: אין זה מן המוכן.
 אפילו דיעבד ומהשתא על כרחיך
 ושוין שאם נולד הוא ומומו עמו שזה
 מן המוכן בדיעבד קאמר: יש מוקצה
 לחצי שבס. משוס חצי שבת אס
 הוקצה בחציו מי הר מוקצה לכולי
 שכת אס לא: היכי דמי. מכדי סתם
 מוקצה היינו גרוגרות וצמוקין שמעלה
 אותן על מנת ליבשן ומקצה אותן
 לכך ומשמתחילין ליבש אין ראוין
 לאכילה עד שייבשו לגמרי והא חצי
 שבת דקא אמרח היט מספקא לך:
 אי דאחזו. שנגמרה מלאכתן בין
 השמשוח אחזו ואין כאן אפילו חצי
 שבח בהקצאה כלל: ואי דלא אחזו.
 בין השמשות ודאי אסורין דאין כאן
 הכנה מבעוד יום ומאן דאית ליה
 מוקצה הכנה מבעוד יום בעי
 כדכמיב ביום הששי והטנו אמ
 אשר יביאו ושמות נח): לא צריכא

 עין משפט
 נר מצוה

נ א ב מיי׳ פ״נ מהל׳  כ
 יו״ט הלכה ד טור
 ש״ע א״ח סי׳ תצח סעיף

 ט:
ד ג טיש״ע א״ח סי׳ שי  ב
 סעיף ג ןוסימן רעט

 סעיף ה]:
ה ד טוש״ע א״ח סימן  כ

 שי סעיף ל:
ו ה טוש״ע שס סעיף  כ

 רבינו חננאל
ן ו ע מ ן ש ב ט ר ״ ו י  ב

, ן כ ו מ ן ה ה מ ן ז י ר א מ ו  א

ו מ ו מ ד ו ל ו ם נ א ן ש י ו ש  ו

. ן כ ו מ ן ה ה מ ו ו ש מ  ע

, א נ ו ב ה ר ר ה ב ב ש ר ר  ד

ו מ ו ע מ ו מ ט ו ״ ו י ד ב ל ו  נ

ה ל י ח ח כ ו ל ח ו ן א י ר ק ב  מ

ה י ת ו ו י כ י ב ר א מ . א ט ״ ו י  ב

א ת ל י ת נ ת ק ד , מ א ר ב ת ס  מ

ו ד ב ל ו , נ א ת י י ר ב י כ ב  ב

ן י ט א ״ ו ב י ר ע ם מ ו  מ

ט ״ ו י ו ב ת ו ן א י ר ק ב  מ

ד ב ע י א א ד , ה ה ל י ה ת כ  ל

ם ו ו מ ד ב ל ו , נ י מ ר ד י פ  ש

ר מ ו ן א ו ע מ ׳ ש ט ר ״ ו י  ב

, ן כ ו מ ן ה ה מ ן ז י  א

, א י ל מ ד נ ב ע ־ ו ד ל י פ א  ד

ו מ ו מ ד ו ל ו ם נ א ן ש י ו ש  ו

ן כ ו מ ן ה ה מ ז ו ש מ  ע

, [ י מ ה נ ל ח ח כ ׳ ל י פ א ד  ן

א ח י נ ת מ א מ ה ן ל נ י ח ד  ו

י נ ת א ו י ע ש ו ׳ ה י ר ת י י א  ד

ט ״ ו י ו ב ד ב ל ו נ ן ש י  ב

ב ר ע ו מ ד ב ל ו נ ן ש י כ  ו

ן י ם א י ר מ ו ם א י מ כ ט ח ״ ו  י

׳ ק ר י י ד , ו ן כ ו מ ן ה ה מ  ז

• י נ ת מ ה ל ם ל י ק ו מ ן ו מ ח  נ

׳ י ר נ ת ק ד , מ ה י ת ו ו  כ

ן י א ל ש ר כ מ ו ן א ו ע מ  ש

, ט ׳ י ו ב י ר ע ר מ כ י ו נ מ ו  מ

י א ר ה מ י מ א ל כ י ל  ד

ו מ ו ן מ י א ל ש י כ נ ת ק  ד

ם ו ה מ י ה ב ו א ה ל ר ד כ י  נ

, ט ״ ו ב י ר ע ל מ ל  כ

, א ו ] ה א ט י ש א פ י ש ק ד  ן

ה י ה ב ו ה ם ד ל ו ע א ל ל  א

א ל ט ו ״ ו ב י ר ע ם ב ו  מ

ם ו י מ ם א כ ה ר ל כ י  נ

. א ו ע ה ו ב ם ק ו י מ ר א ב ו  ע

, ם י מ כ ] ח ן ו ש ל ב י [ נ ת ק  ו

. ה י ת ו ו א כ ת כ ל ה מ ד ״  ש

י ״ ד א ו מ ל ת ש ב ר ו פ מ • 

י ר־ מ ו א ק ד ב ו א ע ת  א

ר ר׳ מ י מ ר ל ב ס י ו מ  א

ה כ ל ן ה ו ע מ ׳ ש ר ה ו ד ו ה • 

י ר׳ ת י י , א ה ד ו ה י י ר  כ

ר ב א ד ת ־ נ ת א מ י ע ש ו  א

, א נ ת א ו מ ו ר ד א מ ר פ  ק

ל ם כ י ר מ ו ם א י מ כ ח  י

[ ו מ ו מ ש ] ( ו מ ו ן מ י א ש ! 

א ל , ו ט ״ ו ב י ר ע ר מ כ י  נ

ם ו י א ב ל ה א ח מ ו ו מ ר י ת  ה

ה ל ב י ק , ו ן כ ו ו מ נ י ב א ו  ט

א י נ ת א ד ה . ו ה י ר ב ז ח  י

א נ מ י ק ו י א ב א ב ח ל  ת

י מ כ ו ר א א ב ד א 1  ־

ר מ ו ל , כ י נ ח ש ו ב ש מ  ד

א ל א ו י ח ה ש ב ו ש  מ

ה י נ י א מ ע . ב ה ל ן ע נ י כ מ  ס

ה צ ק ו ש מ ה י ב ר ל מ ל  ח

ם י ב נ ן ע ו ג . כ ת ב י ש צ ח  ל

ן י י ו א ת ר ב י ש ל י ו ל י ה  ש

א ן ל נ י א ו ו ש מ , כ ה ל י כ א  ל

ן י ק ו מ י א צ ל ם ו י ב נ  ע

ח ו ן ר ה ה ב ב ש , נ ו ח ד נ  ו

ף ו ס ו ב ש ע נ , ו ם ו י ל ה : 

ן י ק ו מ ־ ו צ מ ם כ ו י  ד

, י א ה מ ל י כ א ן ל י י ו א — 

ת ל ח ת ו ב ח ד נ ן ש ו י  כ

, ה צ ק ו ו מ ה ו ל ו ם ה ו י  ה

א ת ש ] ה י ז ח א [ ה ג ד ״ ע א  ו

ה י ר ל מ . א א י ל , א י ר י ס  א

ן י י א מ ל ש ו ר . י ה צ ק ו ש מ  י

א ל ה א צ ק ו ם מ ו ש ר מ ו ס  א

, אייר ם י ב נ ע ם ו י נ א  ת

ה י ר ה ש ב י ד א א ה ה . ו ן כ ו ה מ ז ו ש מ ו ע מ ו מ ד ו ל ו ם נ א ן ש י ו ש ה ו י ב י ת י . א ם י ת נ י ת ב ו ח י ר ס מ י ש נ פ י מ ט ר ר ס ל ב א ו מ  ש

, ח צ ק ו ש מ י י ח כ ״ א , ו ן כ ו ה מ י ז ר י ה נ ת ק , ו [ ה א ר נ ו ר [ ז ו ח ר י ת ה ו ו מ ו ם מ כ ר ח ק י , ב ח ח ר ט נ ״ ו י ד ב ל ו , נ ו מ ב א ג י א ו א -

ה ו ז א ו ר מ ם א ח ר ו מ ת א ת צ ע ב . ו ר ו כ ב ה ת ו ז ד ב ל ו נ ם ש ו ק מ ) כ י נ י י ד י [ ב ת י ן ד ו ג , כ י י כ ק א ר י פ . ו ן כ ו א מ ו ך ה י  א



 עין משפט
 אין צדין פרק שלישי ביצה כז. נר מצוה

י  מיי׳ פ״ג כ
 מהלכות כנורות
 הלנה ד סמג עשין ריא
 טוש״ע י״ל סי׳ שי תעיף

 א:

 רבינו הננאל
ו נ א , ו ו א ר ן נ ל ו ש ר ב מ ג  נ

, ט ״ ו י ן ב ת ו ן א י ל ש ב  מ

ל ׳ ׳ . א ה צ ק ו ן מ י ה א נ  ה

י ש ק י ך ת י מ ע ט ל י ו י ב  א

ן י ב ת ד ו ר י ר ל ק ך כ  ל

ת ו ח ת ו ן ר ו נ י א ת ד ו ש מ ש  ה

ת ו י ו א ן ר י א ת ו ו ש מ ש ן ה י  ב

ן י ל כ ו ר א ח מ ל , ו ה ל י כ א  ל

ר ב ל ד א כ ל , א ו ה י י נ י  מ

ן ו ג ם כ ד י א ד י ו ב ר מ ג  ש

ן א ל י ע ב י מ א ק ו ל ל י  א

י , כ ה צ ק ו ן מ י י א א ד ו  ד

י ד י ו ב ר מ ן ג א ל י ע ב י מ  ק

. א ט י ש פ י א א ל , ו ם י מ  ש

ה ו ה ה א י ש ה ג ד ו ה ׳ י  ר

׳ ר ה ל י ר ד , ש ר ו כ ה ב י  ל

ר ב , ס ו ר ק ב ט ל ״ ו י י כ מ  א

ל י י . א ה י ז ה י מ א ל ל  ד

׳ א ר ה ה ו י מ ר ׳ י  ר

ן י ת י נ ח מ י ב נ ה ת ד ו ה  י

׳ ר , ו ה א ר י ה ו ה מ ו ד מ ר  י

ה כ ל ן ה ו ע מ ׳ ש ר ה ו ד ו ה  י

א נ מ י ק ו א . ו ה ד ו ה ׳ י ר  כ

ן י מ ו ן מ י א ו ר ן ב י ח י נ ת מ  ל

ה ד ו ה ׳ י , ר י ג י ל ט פ ׳ ׳ ו י  ב

, ר ס ו ן א ו ע מ ׳ ש ר ר ו י ח  מ

א א ל ח פ ק ג ח צ ׳ י ן ר כ  ו

, ט ״ ו י ן ב י מ ו ר מ ק ב ה ל צ  ר

ו מ ה כ י מ ר ו ר• י ר ל מ א  ו

ל ״ , א י מ ׳ א ר ר ל מ א  ש

ה מ ה ל י מ ר ׳ י ר א ל ב ׳ א  ר

׳ ר ל י ו מ • א ר ח ל י נ ך מ נ י  א

• ר ת כ ו ש ע א ל ח פ ק נ ח צ  י

ן י א ו ן ר י ר א מ א ן ד ו ע מ  ש

ה י מ ר ׳ י ל ר ״ , א ן י מ ו  מ

ל ״ , א ך ד י ה ב ה מ א  ו

ה כ ל א ה ר י ע ר ו מ י א כ  ה

א נ ק י ס א . ו ן ו ע מ י ש ר  כ

י נ ת ק ד , מ ר מ א א ק ר ב ת ס  מ

א ת י נ ת מ א ב י ע ש ו ׳ א ה ר  ל

י ר א ד ה ה י ד ה י ב ת י י א  ד

, ם י מ כ ן ה ו ש ל ן ב ו ע מ  ש

י א . מ ה י ת ו א כ ת כ ל י מ ה ״  ש

ן ח כ ש א ד ש מ ״ , ת ה ל י ע ו  ה

א י ס נ ן מ ן ב ו ע מ ׳ ש  ר

ו ת ו א ו ב מ י ד ק ה ו ש י ר י ב ה  ו

ר י א ׳ מ ם ר ד ו ו ק י ה ן ש מ ז  ה

, ר י א י מ ר ה כ כ ל ו ה ר מ א  ו

[ ק ר פ ב ת [ ו ר ו כ ב ן ב נ ת  ר

ב י י ל ח א ר ש ה י מ ד כ  ע

ט ח ו ש , ח ר ו כ ב ל ב פ ט י  ל

ה א ר כ ה ח ״ א ר ו ו כ ב ח ה  א

׳ , ר ר י ח ח מ ד ו ח ׳ י , ר ו מ ו  מ

ט ח ש נ ל ו י א ו ר ח מ ו ר א י א  מ

. ר ו ס ה א ה מ ו פ מ ״ א ע ל  ש

׳ ר ר ב ס א ק מ ל ן א נ י ק י י ד  ו

ו א ר ל ו כ ת ב י י א ר ר י א  מ

ל י י . א י ו ה כ פ י ר ת ט י י א ר  כ

ת י י א ר ם ב ת ו ה ט י א י ב  א

, י ג י ל ט פ ״ ו י ן כ י מ ו  מ

ו ט ף א ו ג ב ן ש י מ ו ת מ ר י ז ג  ב

י נ פ , מ י ג י ל ן פ י ע ב ן ש י מ ו  מ

, ה ת י ר מ ח א ן ל י נ ת ש מ  ש

׳ ס ר י נ א ק ק א ד ו א ה ס נ ק  ו

ה א נ י ד ר י ו מ . א ם ת ר ה י א  מ

י מ ו ה מ א ו ה ר י א ה  ל

י מ ר א י י א , ו ט ״ ו י ר ב ו כ  ב

׳ . ר י ו א ח ל ד ד י ב ר ע י פ  ש

ן י מ ו ה מ א ו ה ר ו י ה מ  א

ה ו ט ה ״ ו י ר ב ח מ ל ט ו ״ ו י ע  ב

. ם ו ו מ ל ב פ ך נ י ו א ל א ו  ש

. וא״ח אמאי אין מוכיח י  אלא גמדו בידי אדם לא מנעיא לן וכו
 מההיא דכוסין את הסל לפני האפרוחין כדי שיעלו וירדו
 וקאמר [שבת מג.] מופר לטלטלם פי׳ אחר שירדו מומר למלטל הסל
 אע״פ שהיה אסור כשעלו האפרוחים עליו כחצי היום אלמא אין
 מוקצה לחצי שבת הר״ל דשאני התם
 דהוי כמו גמרו בידי אדם שבידו
 להפריחם מעליו דהא שרינן קדרות
 אע״ג דכין השמשות רותחות הן ועוד
 יש לומר דהתס מיירי לענין טלטול
 דפשיטא ליה דאין מוקצה לחצי שבת

 והכא קא בעי לענין אכילה:
 אלא ר׳ מאיר קנםא קא קנים.
 ופסיק רכינו יצחק דהלכה
 כרבי יהודה דקבעי התם בבכורות
 (לף כח: ישסו סתמא דש״ס אליבא
 דר׳ יהודה ואע״ג דר׳ מאיר ור׳ יהודה
 ל) הלכה כרבי מאיר בגזרותיו היינו
 ודאי בגזרותיו אבל לא בקנסוחיו״):

 ועל

 גמר בשולייהו חזו להו אמר ליה אביי
 ולטעמיך תמשי לך קדרות דעלמא רהא סתם
 קדרות דעלמא בין השמשות רותחות הן
 ולאורהא אכלינן מינייהו אלא גמרו בידי אדם
 לא קא מבעיא לן כי קא מבעיא לן גמרו
 בידי שמים ר׳ יהודה נשיאה הוה ליה ההוא
 בוכרא שדריה לקמיה דר׳ אמי םבר דלא
 למחזייה א״ל רבי זריקא ואיתימא רבי ירמיה
 א<ר׳ יהודה ור׳ שמעון הלכה כר׳ יהודה חדר

 שדריה לקמיה דרבי יצחק נפחא םבר דלא
 למחזייה א״ל ר׳ ירמיה ואיתימא ר׳ זריקא ר׳
 יהודה ור׳ שמעון הלכה כר׳ יחודח א״ל רבי
 אבא מאי טעמא לא שבקתינהו לרבנן

 למעבד עובדא כר׳ שמעון א״ל ואת מה בידך א״ל הכי אמר ר׳ זירא הלכה
 כר׳ שמעון אמר נימאן דהוא ״אזכי ואםק להתם ואגמרה לשמעתא מפומיה
 דמרה כי סליק להתם אשכחיה לר׳ זירא א״ל אמר מר הלכה כרבי שמעון
 א״ל לא אנא מםתברא אמרי מדקתני במתניתין ר׳ שמעון אומר כל שאין
 מומו ניכר מבעוד יום אין זה מן המוכן וקתני לח בברייתא בלשון חכמים
באשלי  ש״מ מסתברא כוותיה מאי הוי עלה אמר רב יוםף ת״ש יידתליא ה)
 רברבי דאמר רבי שמעון בן פזי א״ר יתושע בן לוי א״ר יוסי בן שאול אמר
 רבי משום קהלא קדישא דבירושלים ר׳ שמעון וחבריו אמרו הלכה כרבי
 מאיר אמרו והא אינהו קשישי מניה טובא אלא בשיטת ר׳ מאיר אמרוה
 דתנןי׳ חשוחט את הבכור ואחר כך הראה את מומו ר׳ יהודה מתיר ורבי
 מאיר אומר אחואיל ונשחט שלא על פי מומחח אסור אלמא קםבר ר׳ מאיר
 ראיית בכור לאו כראיית טרפת ראיית בכור מחיים ראיית טרפה לאחר
 שחיטה ומינת ראיית טרפה אפילו בי״ט ראיית בכור מערב י״ט א״ל אביי אטו
 התם ברואין מומין פליגי בקנסא פליגי דאמר רבה בר בר חנה אמר רבי
 יוחנן ״בדוקין שבעין כולי עלמא לא פליגי דאםור משום דמשתנין כי פליגי
 במומין שבגוף רבי מאיר םבר גזרינן מומין שבגוף אטו מומין שבעין ור׳
 יהודה סבר לא גזרינן אמר רב נחמן בר יצחק מתניתין נמי דיקא דקתני ר׳
 מאיר אומר הואיל ונשחט שלא על פי מומחה אסור שמע מינה קנםא הוא
 דקא מנים שמע מינה אמי ורדינאה חזי בוכרא דבי נשיאה הוה ביומא
 טבא לא הוה חזי אתו ואמרו ליה לרבי אמי אמר להו שפיר קא עביד
 דלא חזי איני והא רבי אמי גופיה חזי רבי אמי כי חזי מאתמול הוה חזי

 ובי״ט

 גמר להו נשולייהו. אשתרו ולא אמרינן שעה אחת היו מוקצות
 רדחו: ולטממיך. דמשוית להו לרחיחתן תורת מוקצה וילסת מינה
 דאין מוקצה לחצי שבמ: הקשי לך. מהשתא דלא תוכל לחרן היאך
 אנו אוכלים שום קדרוח בלילי שבחוח דעל כרחך המוקצה לבין

 השמשוח מוקצה לכולי יומא והרי
 בין השמשומ כל הקדרות מסולקות
 מרוחחות מן הכירה ואכלינן מנייהו
 לאורמא: אלא מידי דגמרו בידי אדם
 לא קא מבמיא לן. דכיון דבידו
 למקנו בו ביום לא מקצה ליה מדעחיה
 מפני דחייתו הלכך פולין ועדשים
 אינם ראייה לכאן ומהאי טעמא נמי
 שרינן קדרות של בין השמשוח: כי
 קא מבמיא לן גמרו בידי שמים.
 ע״י חמה דכיון שאין בידו לתקנו מסח
 דעתיה מניה: הוה ליה ההוא בוכרא.
 והיו לו בביתו כהניס סמוכין על
 שלחנו ואוכלין ככורות: רבי יהודה
 ור׳ שממון הלכה הרבי יהודה. הכי
: אמר ( : ו  כיילינן להו בעירובין (לף מ
 ליה. ר׳ זריקא לר׳ אבא: ואה מה
 בידך. דשבקת לרבי יהודה ובעיח
 למעבד כר׳ שמעון ממי שמעת דהלכה
 כר׳ שמעון בזו: אמר מאן דהוא.
 אחד מן התלמידים מי שהוא ולא נודע
 שמו: אזכי ואסק. יהי רצון שאזכה
 לעלוח לארץ ישראל למקום שרבי
 זירא שם דהוא מרה דשמעתא דאמרי
 משמיה הלכה בר׳ שמעון ואגמרה
 לשמעתא מפומיה: אנא מסתברא
 אמרי. כן אמרתי דמסמברא כרבי
 שמעון אבל לא שמעתי שהוקבעה
 הלכה למעשה כמותו: בלשון חכמים.
 דקחני לעיל״) אחא ואייתי מתניתא
 בידיה בין שנולד בו מוס מעי״ט בין
 שנולד בו מוס בי״ט חכמים אומרים
 כו׳ ור׳ שמעון הוא דקאמר הכי וקרי
 ליה חכמים: באשלי רברבי. בחבלים
 גדולים וגסים שקשין לינתק כלומר
 חכמים גדולים אמרוה ואין נוחין
 לבטל דכריהם: ר׳ שממון בן מנסיא
 וחביריו. אותן שאמר עליהן הרי
 אמרו אין רואין מומין בי״ט: אמרו
 הלכה כר׳ מאיר. בבכורומ. השמא

 משמע שמעידין קהלא קדישא על ר׳
 שמעון בן מנסיא שאומר עוד דבר זה. ומפרש רב יוסף אמרו בממיה וכי אפשר שקהלא קדישא אומרים דבר זה על ר׳ שמעון בן מנסיא
 וחבידו אמרו הלכה כר׳ מאיר ועבדינן כותייהו: והא אינהו קדימי וקשישי מיניה טובא. קהלא קדישא דאמרה רבי להא שמעתא משמייהו
 קשישי מר׳ שמעון בן מנסיא טובא דהא ר׳ שמעון בן מנסיא בימי רבי וכניו היה כדתנן באבות ןפ״ו ה״ט] אמר ר׳ שמעון בן מנסיא אלו שבע
 מדות שמנו חכמים בתלמידים כלן נתקיימו ברבי ובבניו ולעיל נמי אפלוג בהדיה והיכי אמרו ההוא קהלא קדישא הלכה משמיה דר׳ שמעון
 בן מנסיא דקחני ר׳ שמעון וחביריו אמרו הלכה כר׳ מאיר: אלא. הכי אמור קהלא קדישא ר׳ שמעון בן מנסיא ומכריו שאמרו אין רואין
 מימין בשיטת ר׳ מאיר אמרוה. וכן אפשר שהזקנים נפנו לעחס על דברי הבחורים ואמרו דברי פלוני נוטין אחר דברי ר׳ פלוני שהיה לפניו:
 השוחט את הבכור. קולס שהתירו חכם ואח״כ הראה את מומו לחכם: אלמא קסבר ר׳ מאיר ראיית בכור. אינה קלה כראיית טרפה
 לאחשבוה רבנן וכל עצמה של התרת בכור חלדה בה שאף שחיטמו אסורה קולס שיראנו ואינו לומה לראיית טרסה שהתירו לבלקה אחר
 שחיטה: ומינה. וממנה למלו ר׳ שמעון בן מנסיא ומכיריו ואמרו כיון לחשיבא כולי האי הוה ליה כמתקן ״)וכלן לין ואסור לראותו בי״ט
 ואע״פ שהטרפה נבלקת בי״ט והיינו תליא באשלי רברבי שאמרו קהלא קלישא להא לר׳ שמעון כר״מ אזלא וקמו להו ר׳ שמעון בן יוחי ור׳
 מאיר בחלא שיטתא וה״ל ר׳ יהולה יחיל ואין לבריו של אחל במקום שניס: אמר ליה אביי. לרב יוסף: אטו. ההיא לר״מ לככור ברואין
 מומין לאחר שחיטה סליגי ומשוס טעמא דחשיכותא אמרה ר״מ למלחיה והא קנסא קניס כדמסרש ואזיל ואילו אדם אחר שחטו וכסבור שהוא
 ניתר מפי מומחה אפילו ר״מ מודה דרואין: בדוקין. טייל״א כמו הנוטה כדוק שמיס (ישעיה מ< אס מוס זה דוק שבעין: כולי מלמא. אפילו ר׳
 יהודה מודה דאסור מפני שמשחנה לאחר המיתה רש דוק שנראה לאחר שחיטה מוס קבוע שאילו ראהו לפני שחיטה היה נראה עוכר: במומין
 שבנוןז. כגון נקצצה אזנו נשברה ידו דלא נשחנה בשביל השחיטה: מהני׳. דבכורוח נמי דיקא דמשום גזרה קאסר ליה וקנסא קניס כדי שלא
 ירגיל עוד מדלא קתני ר״מ אוסר דנהר משמע דאסורו תלוי בגופו שאין ראייחו לאחר שחיטה כלום אלא הואיל ועבר ושחטו שמע מינה זהו טעמו
 של דבר מפני שהקיל לשחטו ותלה ר״מ הדבר ברשעו של כהן זה שהקיל בו: אמי ורדינאה. נאה היה ועל שם ורדים היה נקרא׳). ולי נראה מאותו מקום
 ששמו ורדינה כדאמרינן בעירובין >לף מט.) שנקרא מאנשי ורדינה ואנשים צקניס וצרי עין בממונן היו: מאתמול הוה חזי. אס קבוע אס עובר:

 ובי״ט

 מםורת הש״ם

 א) [עירוני! מו: בכורות
 יא.],כ)[מי״ק כג. חולין נ.],
 ג) נשס ונלה מס.], ד) [ג״ג
 לא: ע׳׳ז!:], ה) [בערוך פי׳
 מלשון ויטע אשל כלומר
 אילגוח גבוהים והיינו חכמים
 גלולים כלכחינ הנה אשור
 אח בלמו! [יחזקאל לא]
 וכדאמרינן פסחים קיב.
 הרוצה ליחנק יתלה כאילן
 גדול], ו) בכורות כח., ז) [שם
 ע״שן, ח) נלף נו:ן, ט) לפי
 ג׳ מהר״מלעיל[כו.]צ״לאו
 כלן דן, י) עי׳ גיטין מא.
 לשם גקרא שפיר גאה,
 נ) ואייל לשאגי המס להר
 כמו גמרו גיד אלס לגילו
 להפדחס מעליו להא שדגן
 קלרוח אע״ג לכיה״ש
 רותחופ הן לגפ׳ טרה(שסז
 קאמר אס היי עליו גה״ש
 אסור לטלטלו יא״כ לא הוי
 כגמרו כיד אלם יי״ל רהתס
 מייד כוי. כצ״ל מהרש״א,
 צ) [עירוגי! מז. כתוכות גז.],
 מ) [ועי׳ תיס׳ יגמות לז. דיה
 מי עגיל ותוספות ג״ק ל:
 ל׳׳ה וחכמים וחוס׳ ג״מ עב.
 ל״ה קוגסין וחוס׳ ג״ג צל:
 שילהי ל״ה וחכמים ותיס׳
 בכורות כח. ל״ה ר״מ
 ותוספות זבחים קל. ל״ה

 אמר ר׳ עקיבא),

 לעזי רש״
ן י ע ם ב ו ר . ק א ״ ל י י  ט

. ה י א ר ת ה ם א צ מ צ מ  ש

 מוםף רש״י
 אמר מאן דהוא. אלם
 אחל מאן דהוה !;מריק כב.)
 אחל מן התלמידס ולא היו
 זכורין אלי שסידרו הגמרא
 מי הוה (חוליו נ.ן. באשלי
 רברבי. חבלים עבים
 וחזקים, ויש אומדס
 נאילנוח גדולים, כמו ויטע
 אשל !ע״ז ז<. ואתר כך
 הראה את מומו. לאחר
 שחיטה ונמצא קנוע

 (בכורות כח :.



 מסורת הש״ס

 6) בכירות לגנןמנחומ מ:],
) [שם בבכורות לד. איתא  נ
 ימן וכ״א בשאלתות פ׳ בא
 סי׳ מדן, ג< 1שס כככירימ
 איתא אחד מוס יאחד כל
 מוס],ד)שכתקנו:,ה)[צ׳׳ל
 דמניאן, ו) לעיל כ. י: ע״ש
 שנח קט: ע״ש, ז) פסחים
 נו:, ח) שבח מה:, ט) ןדרב
 יכ״א שם ן ובאמת צ״ל דרגא
 וכ! הוגה שס, י) שכח קמח:,
 כ) [תוסס׳ ס׳׳נן, ל)!בכורות
 לט.], מ) ושבת כג: כד.],
 נ) ועי׳ רש״י לקמ! לז. ד״ה
 משוס מקח וממכר],
 D) [יע׳׳ע חיס׳ שכח כד:
 ל״ה לסי וססחיס מי. ד׳׳ה

 לא חקראן,

 תורה אור השלם
ח ב ב ז י ר ק י י ש ב י א . ו  ו

ר ד א ג ל פ ן ל י ם ל י מ ל  ש

ו ר א ק ב ה ב ב ד נ ו ל  א

ן ו צ ר ה ל י ה ם י י מ ן ת א צ  ב

: ו ה ב י ה א י ם ל ו ל מ  כ

א ב ב א כ ר ק י  ו

 גליון הש״ם
 רש״י ד״ה אי; פוםקץ
 וכוי. עי׳ רש״י לקמן דף לז
 ע״א דייה משוס מקח
 וממכר: בא״ד בםפר
 עויא. כלישנא דש״ס סוכה
 דף לז ע״א וכן בעזרא וכו׳
 וזהו בנחמיה ח׳ ועי׳

 סנהל׳ דף צג ע׳׳ב:

 מוסף רש״י
 אמר מום ואמר כל
 מום. כלומר מוס לא יהיה
 בו מצי למיכתב וכתיב כל
 מוס, לרבות כולם (מנחות
 נו:}. מהתכין את
 הדלועין. התלושי! ומיהו
 סתמן לאו למאכל נהמה
 קיימי אלא לאדס !שבת
 קנו:) ולא אמריגן מיקצין ה!
 לבהמה למאכל אדם הן
 !:שם קנה:ו ילא אמרינן
 טרמא ללאו צירן הוא
. ואת הנבלה. ו  (לעיל ב
 שנחננלה היום ובין
 השמשית היתה עומלת
 לאלם ואפייה מחחכין
! יאע״ס ו  (שבת קנ
 שנמגבלה בשנת, לבין
 השמשות לא היתה עומלת
 לאטלמ כלכיס, אפילו הכי
 שרי, ללית לן מוקצה כשכת
. מודה היה ר׳ ! נ ל י ע ל ! 
. דאע״נ דאמר ן  שמעו
 מחתכין הגבלה לפגי
 הכלבים, הני מילי נמסוכגח
 דדעחיה עליה מאתמול
 לכלבים, אבל מודה הוא
 בבעלי חיים, כלומר
 בבריאים שמחו שאסורין

 !:שנת מה•).

* • אק צדין פרק שלישי ביצה  עין משפט ך
י • -  נר מצוה ׳

ל ההלה שנטמאת לא יזיזנה ממקומה. פרש״י דלמאי חזי אי ובי״ע שיולי קא משייל. פעמים שהיה טרוד בעיו״כן ומשראה המומין ן ן  ו
 לאטלה הא טמאה היא אי להסקה תחת תבשילו אין שורפין אומר לו לך עכשיו ובא למחר והיה שואלו על המום איך בא לו
 קדשים בי״ט וכ״ת יריצנה לפני כלבו כדאמרינן בפסחים (לף לב. ושס! מפני שנחשדו כהניס על הככורומ להטיל כהס מוס כדמנן (בכורות
 גכי חרומח חמץ ומריצה לפני כלבו ר״ל דנמינה לכלבו אע״ג דאין לף לה.) כל המומין הראויים לבא בידי אדם רועי ישראל נאמנים
 רועי כהנים אין נאמנים וצריך להביא
 עדים שמאליו בא לו: ההוא גברא.
 כהן היה: דלי מיניה. נשא עיניו:
 הוצא. גדר של קוצים: הוה שדיין
 שערי בהן גיסא דהוצא. שעורין
 היו מושלכים מעבר לגדר והבכור
 היה לעבר השני: ופרטיה לשפוסיה.
 קרע שפחיו. והיא שנויה במומי
 הבכור שפמו שנפגמה ל< שלעולם הוא
 ניכר: אס גרמה ליה. מדעח נחח
 השעורים שם שנחשדחס על הבכורות
 מפני טורח הגדול והיציאה שהוטל
 עליו שישראל אינו מטפל בו אלא
 שלשה חדשים ונותנו לכהן: לא יהיה.
 קרי ביה לא יהיה: ה״ג מום לא יהיה
 בו אין לי אלא כוי. אי כתב מוס ולא
 כתכ כל לא היה לו לאסור גרמא
 אלא נחינת מוס ממש אבל עכשיו
 אמר מוס לאסור נחינת מום ממש
 ואמר כל מוס לאסור גרמא:
 מתני׳ חלה שנטמאת. אינה רארה
 לכהן היום דהא באטלה אסורה
 לעולם ובהסקה או לחתה לכלבו כי״ט
 אסור דאין מבערין קדשים טמאים
י אכילח  מן העולם ביו״ט ואפילו ע״
 בהמה לקי״ל״) שאין שורפין קדשים
 בי״ט ולא תימא דוקא שריפה משוס
 דהבערה שלא לצורך היא דהא אין
 מדליקין בשמן שרפה ביו״ט הבערה
 לצורך היא דהדלקח נר ביו״ט צורך
 אכילה היא ומוחרח אפילו הט בשמן
 שרפה לא והוא שמן מרומה שנטמאת
 דגזרת הכמוב היא שאין קדשים
 טמאים מחבעריס ביו״ט דרחמנא
 אחשבה להבערמן דכמיב באש ישרף
קרא ז) הלכך מלאכה היא: גמ׳ י ) 

 ואס הנבלה לפני הכלבים. וכשנחנבלה
 בשבת קאמר מדפליג רבי יהודה עלה
 ואמר אם לא הימה נבלה מע״ש
 אסורה לפי שאינה מן המוכן: בבעלי
 חיים. בהמה בריאה בין השמשוח:
 שמתו. בי״ט: שאסורים. וכי שריא
 במסוכנת בין השמשות דדעתיה
 עלויה להאכילה לכלבים: בבהמס
 קדשים. שאסורה בהנאה וטעונה
 קבורה ואינה נפדית דבעיא העמדה
 והערכה אי נמי אין פודין קדשים
 להאכיל לכלבים ואפילו למאן דאמר
 פודין בי״ט לא פרקי לה הלכך לא
 חזיא: אלא טטמא דקדשים. כיון
 דדיקא ממני׳ למתנייה דומיא דחלה על
 כרחך שמעינן מינה דדוקא כקדשים
 נקט ופרטנן אלא טעמא דקדשיס
 בחמיה: הא דחולין שריא. לכלבים
 ולא מחסרא משום מוקצה: הניחא

 אובי״ט שיולי קא משייל היכי הוה עובדא כי

 הא דההוא גברא דאייתי בוכרא לקמיה
 דרבא אפניא דמעלי יומא טבא הוה יתיב
 רבא וקא חייף רישיה דלי עיניה וחזייה
 למומיח א״ל זיל חאידנא ותא למחר כי אתא
 למהר אמר היכי הוה עובדא א״ל הוה שדיין
 שערי בהך גיםא דהוצא והוה איהו באידך
 גיסא בהדי דבעי למיכל עייל רישיה ופרטיה
 הוצא לשפותיה א״ל דלמא את גרמת ליה
 א״ל לא ומנא תימרא דגרמא אסור אידתניא
 1מום לא יהיה בו אין לי אלא שלא נ<יהיה בו

 מום במניין שלא יגרום לו על ידי דבר אחר
 שלא יביא בצק או דבלה ויניח לו על גבי
 האזן כדי שיבא תכלב ויטלנו ת״ל יכל מום
אמר מום ואמר כל מום: מתני׳ י<גבהמה (  ג

 שמתה לא יזיזנה ממקומה ומעשה ושאלו
 את רבי טרפון עליה י ועל החלה שנטמאת
 ונכנס לבית המדרש ושאל ואמרו לו לא
 יזיזם ממקומם: נמ׳ לימא תנן םתמא דלא
(דתנן) ר׳ שמעון אומר י׳מחתכין  כר׳ שמעון ה)
 את הדלועין לפני הבהמה ואת הנבלה לפני
 הכלבים ׳<ר׳ יהודה אומר אם לא היתת נבלת
 מערב שבת אסורה אפילו תימא ר׳ שמעון
 מודה ר׳ שמעון בבעלי היים שמתו שאםורין
 ״•חניחא למר בר אמימר משמיה טידרבא
 דאמר מודה היח רבי שמעון בבעלי חיים
 שמתו שאםורין שפיר אלא למר בריה דרב
 יוסף משמיה דרבא דאמר חלוק היה רבי
 שמעון אפילו בבעלי חיים שמתו שמותרים
 מאי איכא למימר התרגומה זעירי בבתמת
 קדשים דיקא נמי דקתני עליה ועל חחלה
 שנטמאת מה חלת דקדישא אף בתמת
 דקדישא אלא טעמא הקדישא תא דחולין
 שריא חניחא למר ברית דרב יוסף משמיה
 דרבא דאמר חלוק היח ר׳ שמעון אף בבעלי
 חיים שמתו שמותרין שפיר אלא למר בר
 אמימר משמיח דרבא דאמר מודח חיח רבי
 שמעון בבעלי חיים שמתו שאסורין מאי
 איכא למימר חכא במאי עסקינן יבמםוכנת
 ודברי חכל: מתני׳ יי אין נמנין על הבהמה
 לכתחלח ביו״ט אבל נמנין עליח מערב יום
 טוב ושוחטין ומהלקין ביניהם: נמ׳ מאי
 אין נמנין אמר רב יהודה אמר שמואל 1אין
 פוסקין דמים לכתחלה על הבהמה ביו״ט היכי

 כאן שום טורח זהו ביעורו וכשם שאין
 שורפין כך אין מבערים דרחמנא
 אחשכה להכערמו אע״ג דהר לצורך
 כדאמר אין מדליקין בשמן שרפה
 ביו״ט ואע״פ שהוא צורך יו״ט להדליק
 לצורך אכילה וקשה דהא דאין שורפין
 קדשים ביו״ט היינו טעמא משוס
 טורח מלאכה לעשות אש ולעסוק
 בשריפחו אכל הכא כשנוחן החלה
 לפני כלבו אין באן שום טורח מלאכה
 לכן נ״ל דלכך אין נותנה לפני כלבו
 משוס דמצופה בשרפה כדאמר בשבת
 >לף כה.< כשם שמצוה לשרוף הקדשים
 שנטמאו כך מצוה לשרוף אמ התרומה
 שנטמאת אבל גכי תרוממ חמץ
 דקאמר מריצה לפני כלבו לא מיירי
 כשנטמאה אלא משום ביעור חמץ
 ולכך אינה צריכה שריפה וכן משמע
 בחמורה לף לג:) דחשיכ לה לתרומה
 טמאה בהדי הנשרפין וקאמר הנשרפין
 לא יקברו ומ״מ קשה דהיט מדמה
 תרומה לקדשים למימר שאין שורפין
 מרומה ביו״ט אימא שאני שריסת
 קדשים דלית בהו צורך הדיוט כלל
 לכך אין שורפין אבל תרומה דצורך
 הדיוט להסיק תחת תבשילו אימא
 ישרפנו בי״ט תחח תבשילו דהא איכא
 צורך אוכל נפש ותירץ רבינו יצחק
 דתחת תבשילו הואיל ואיח ביה נמי
 צורך גבוה בטל ליה צורך הדיוט אצל
 צורך גכוה והוי כאילו כולו של גבוה
 וראיה מדלעיל (לף יט.) דאמרינן
 נדרים ונדבות אין קרבין ביו״ט
 ואפילו שלמים ואמאי והא שלמים
 צורך הדיוט אית בהו אלא ודאי בטיל
 ליה חלקו אצל חלק גבוה והוי כאילו
 כולם לגבוה הכא נמי גבי מרומה
 נימא הט וקשה לפי זה דא״כ צליית
 פסחים היכי דחיא י״ט הא אית כיה
 צורך גבוה כי אס צלי אש ואמאי לא
 בטיל ליה אצל מצוח גבוה את מה
 שיש להדיוט אלא ודאי י״ל דאין
 קושיא מטעם זה דמצוח גבוה לא
 בטלה חלק דהדיוט וגבי שלמים שאני
 דעיקר הקרבה בשביל גבוה וכהניס
 ובעלים משל גבוה קא זכו ומה שאין
 שורפין אח החרומוח היינו גזרה

 מרומה אטו קדשים:«
 [בבהמת קדשים. ורבי מדמון
 שהיה מסופק דס״ד
 דשרי משוס בזיון קדשים]: ח״י

 עביד אמר רב מביא שתי בהמות ומעמידן גריפת
 זו אצל זו ואומר זו כזו תניא נמי הכי כ<חלא יאמר אדם לחברו הריני עמך
 בםלע הריני עמך בשתים אבל אומר לו חריני עמך למחצה ולשליש ולרביע:

 למר בריה דרב יוסף כוי. איכא מתני׳
 למימר מחני׳ דדיקא לאשמועינן דחולין שריא ר׳ שמעון היא דלית ליה מוקצה: אלא למר בריה דאמימר. מני לא ר׳ יהודה ולא ר׳ שמעון:
 הכא במאי עסקינן במסוכנת. לעולם ר׳ שמעון היא ומתני׳ במסוכנת לשרי ר׳ שמעון בה ואמר מחתכין את הדלועין כו׳ הלכך מעמא
 לקלשיס לא יזיזנה הא לחולין שריא: מתני׳ אין נמנין. בגמ׳ מפרש מאי היא: אבל. שוחמ הוא המבח בלא פסוק רמים ומחלקין אותה
( בספר עזרא נחמיה יג<: היכי עביד. 0 s אין פוסקין דמים. למקח וממכר בשבח וביו״ט אסור s כיניהס ולמחר יפסוק להם למיה: גמ׳ 
 לקחני שוחט הוא ומחלקין ביניהן היכי עביל שילעו למחר כמה היתה שוה לפסוק למיה: מביא. להם ביו״ט שחי בהמומ שוומ
 ויאמר ראו שזו כזו ולמחר שמין את הנותרת: הריני ממך. נמנה על בהמה זו בסלע והיינו כשמואל לאמר אין פוסקים לה למיס ביו״ט:

 מתני׳
א כ י י א א ן מ י ר ו ס א  ש

. ה ל ט ל ט י ל ר ל ש כ י ה ר ב ן ד י ל ו ה א ד . ה ה נ ז י ז א י ך ל כ י פ ל , ו ם י ש ד ת ק מ ה ב ן ב י ת י נ ת מ . ו י ו לר״ ל י פ א . ו ( א א י ל ה ו מ ת א ה מ ת , מ ת נ כ ו ס מ ן ד ו י כ , ד ט ״ ו י ה ב ת מ ט ו ״ ו ב י ר ע ת מ נ כ ו ס מ א ב ג מ י ק ו א . ו ר מ י מ  ל

ם י ט ח ו ש , ו ם י ע ו ד ה י מ ה ב ה ה ת ו י א מ ד , ו ן ט ״ ו י ב ן ר ע ה מ ר כ מ ו ש ו ז מ ו כ ר ז מ ו א ה ו י ל ן ע י נ מ ל נ ב , א ם י מ ה ד ק ל ו ס פ ן ל י נ מ ן נ י ה א ב ה ר מ ק ו . א י ו ט כ ׳ ׳ ו י ה ב ל י ח ת ה ב מ ה ב ל ה ן ע י נ מ ן נ י  מתני' א

. ע י ב ר ו ל ש א י ל ש ו ל ה א צ ה מ י ל נ י ר ו ה ר ל מ ו א א ל , א ם י מ ק ד ס ו א פ צ מ נ , ש ב י ה ש ך ב מ י ע נ י ר , ה ע ל ס ך ב מ י ע נ י ר , ה ו ר י ב ח ם ל ד ר א מ א א י י ל כ י ה מ א נ י נ . ת ם י מ ת ד ק י ס א פ ל ] ב ם י ק ל ה מ ו ] ( ת ק ו ל ח מ  ו

ה א מיי׳ פ״ב מהלכות  כ
 יו״ט הלכה ג טור
 שו״ע א״ח סי׳ חצח סעיף
 ט נוטוש׳׳ע י״ל שי׳ שיב

 סעי׳ ג:
ט ב מיי׳ ס״ב מהל׳  כ
 גכורוח הלכה ח
 טוש״ע יי״ל סי׳ שיג סעיף

 א:
 ל ג מיי׳ פ״ב מהלכיח
 יו״ט הלכה טז טוש׳׳ע
 איית סי׳ מקיח סעיף ו:

א ד ה מיי׳ שס:  ל
ב ו מיי׳ שס טוש״ע  ל

 שם:
 לג ז ח מיי׳ פ׳׳ד מהל׳
 יו״ט הלכה יט סמג
 לאדן עה טוש׳׳ע א׳׳ח סי׳

 תק סעיף א:

 רבינו חננאל
ף י י ה ח ו ה ה ב ן ר כ  ו

ר ו כ ה ב י ו ל ת י י א , ו ט ״ ו י ע  ב

א ו ח ה ו י ש י י ר ל , ד ו ר ק ב  ל

ל י ה ז י ר ל מ א , ו א מ ו מ  ל

א ת , א ר ח מ א ל ת א ו נ ד י א  ה

ל פ ך נ י ל א ׳ ׳ , א ר ח מ  ל

ל ״ , א א מ ו י מ א ה ה י  ב

ו מ ר י ד ר ע י ש ו ר ח ו כ  ב

ס י נ כ , ה א צ ו ה י ד ר ו ח א  מ

ל ו כ א א ל צ ו ן ה י ו ב ש א  ר

ר מ ו ל ה כ י ט ר , פ ם י ר ו ע  ש

ל י י , א ו ה פ ץ ש ו ק ך ה ת  ח

, ה י ת ל מ ר ת ג א א מ ל י ד  ו

ר ו ס א א ד מ ר ג . ו א ל ל ״  א

א ם ל ו א מ י ג ת , ד ן א ל נ  מ

א ל י ש ן ל י , א ו ה ב י ה  י

ם ל א ב , א ם ו ו מ ה ב י ה  י

ו ל כ ו א ר ל ת ו ו מ ש ב  י

ר ו ס א ן ש י י נ , מ ו מ ו מ  ב

א ל , ש ם ו ו מ ם ל ו ר ג  ל

ו נ ז א ן ב ת י ק ו צ א ב י ב  י

ב ל א כ ו ב י י ש ד י כ ד ל ג  ש

א ם ל ו ל מ ל כ ״ , ת ו נ ל ט י  ו

ן א כ . מ ו מ צ ע ו מ ה כ י ה  י

' • סועי ו ם ל ו ר ג ר ל ו ס א  ש
ה נ ז י ז א י ח ל ת מ ה ש מ ח  ב

ו ה ו נ ש . מ ׳ ו ה כ מ ו ק מ  מ

א י ל נ ת ק , ו א י ם ה ת  ס

א מ י , ל ה מ ו ק מ ה מ נ ו י ז  י

י ר א כ ל א ד מ ת ן ס נ  ת

ת ן א י כ ת ח ן מ נ ת , ד ן ו ע מ  ש

ח מ ח ב י ה נ פ ן ל י ע ו ל י ד  ה

. ם י ב ל כ י ה נ פ ה ל ל ב נ ת ה א  ו

׳ א ר מ י ו ת ל י פ ן א נ י ר מ א  ו

ה ת מ ש ן ב י ת י נ ת , מ ן ו ע מ  ש

ן ו ע מ ׳ ש ה ר ד ו מ , ו ט ״ ו י  ב

ם י י ח ט כ ״ ו ב י ר ע ו ב י ה ש  ב

ן י ר ו ס א ט ש ״ ו י ו ב ח מ  ו

ר מ א ל ח י נ . ח ן ל ט ל ט  ל

א כ ר ה ד י מ ש ר מ מ י מ ר א  ב

ן ו ע מ ׳ ש י ר ד ו ר מ מ א  ד

ו ח מ ם ש י י י ח ל ע ב ב ] 

ד ״ מ א ל ל , א [ ן י ר ו ס א  ש

ן ו ע מ ׳ ש ה ר י ק ה ו ל  ה

ו ת מ ם ש י י י ה ל ע ב ו ב ל י פ  א

ן ל ט ל ט ר ל ת ו מ , ש ט ״ ו י  ב

, ם י ב ל כ י ה נ פ ם ל נ ח י ל  ו

. ר מ י מ א ל כ י י א א  מ

ו נ ח נ ש מ י ל ר י ע א ז מ ג ר  ת

ח נ ו ע ט ם ש י ש ד ת ק מ ח ב  ב

ה ל י כ א ה ר ל ו ס א , ו ה ר ו ב  ק

א ך ל כ י פ , ל ם י ב ל כ  ל

ן ג י ר מ א . ו ה מ ו ק מ ה מ נ ז י ז  י

ח מ ה ב א ד ק י י י ד מ ׳ נ י נ ת  מ

י נ ת ק , ד א י ם ה י ש ד  ק

ה י ל , ע ה ל ח ל ה ע ה ו י ל  ע

ה ל ה ח , מ ה ל ח א ד י מ ו  ד

. ש ד ה ק מ ה ף ב ש א ד  ק

א מ ע ה ט נ י ן מ נ י ק י י ד  ־

א , ה ם י ש ד ת ק מ ה א ב י ה  ־

ה ת מ ן ש י ל ו ה ה ר מ ה  ב

ה ל ט ל ט ר ל ת ו ט מ ״ ו י  ב

, ן ו ע מ י ש ר ה ד י ב י ל  א

ה י ק ה ו ל ד ח ״ מ א ל ח י נ  ה

ם י י י ח ל ע ב ן ב ו ע מ ׳ ש  ר

, ן ל ט ל ט ר ל ת ו מ ו ש ת מ  ש

ה י י ה ד ו ד מ ״ מ א ל ל  א

 ל! נראה לצ״ל לטון למסיכנת הימי. מעיו״ט דעחיי. עליה מאתמיצ יכ״ה נרי״ף כאן ע״ש.



 עין משפט
 נר מצוה

ד א ב ג ד ה מיי׳ פ״ד  ל
 מהלכות יו״ט הלכה כ
 סמג לאדן עה טיש״ע א״ח

 סימן מק סעיף כ:
 לה ו ז ח מיי׳ פ׳׳ג שס
 הלכה ו טוש׳׳ע א״ח

 שס סעיף ג:
ו ט מיי׳ ס״א מהלכות  ל

 איסורי מזכח הי״כ:
 לז י מיי׳ ס״א מהלכות
 ככורות הלכה יח סמג
 לאד! שמג טוש״ע י״ל

 סימן שו סעיף ו:
 לה כ מיי׳ ס״י מהל׳
 יו״ט הלכה ט סמג
 לאדן עה טוש״ע א״ת

 סימן תקט סעיף כ:

 אין צדין פרק שלישי ביצה כח.
 מתני׳ ר׳ יהודה אומר שוקל אדם גשר. טבח המוכר בשר במשקל אע״פ שאסור לשקול בליטרא דהיינו מעשה חול מותר הוא
 לשקול כנגד הכלי וכנגד הקופץ סכין גדול שקוצבין בו בשר דאיכא שנר ולא הוי מעשה דחול: אין משגיחין. אין מעיינין: גמ׳ מאי
 כל מיקר. מאי אמא לרברי האי כל עיקר נימא וחכמים אוסרין: אפי׳ לשמרו מן המכברים. אין נומנין אומו כמאזנים התלרין כימד גכוה:
 והוא דהליא בסריטא. בטבעת שחולין אומן בה כששוקלין דמחזי כנותנו לשם משקל: טבח אומן. שיודע לכוין משקל כנגד משקל בידיו: אסור

 לשקול בשר ביד. לאחוז הליטרא
/ א<ר׳ יהודת אומר שוקל אדם בשר כנגד הכלי או כנגד הקופיץ וחכ״א  מתני
 אאין משגיחין בכף מאזנים כל עיקר: נמ׳ מאי כל עיקר אמר רב יהודה אמר

והוא דתליא  שמואל באפי׳ לשמרו מן העכברים אמר רב אידי בר אבין :
 בתריטא ואמר רב יהודה אמר שמואל יטבה אומן אםור לשקול בשר ביד
 ואמר רב יהודה אמר שמואל הטבח אומן אםור לשקול בשר במים ואמר רב
 חייא בר אשי יאםור לעשות בית יד בבשר אמר רבינא ׳ובידא שרי אמר רב
 תונא חמותר לעשות סימן בבשר כי הא 3ידרבה בר רב תונא מחתך לת אתלת
 קרנתא ר׳ הייא ור״ש ברבי שוקלין מנה כנגד מנת ביום טוב כמאן לא כרבי
 יהודה ולא כרבנן אי כר׳ יהודה האמר שוקל אדם בשר כנגד הכלי או כנגד
 הקופיץ כנגד הכלי אין כנגד מידי אחרינא לא אי כרבנן הא אמרי אין משגיחין
 בכף מאזנים כל עיקר אינהו דעבוד כר׳ יהושע דתניא ר׳ יהושע אומר שוקלין
 מנה כנגד מנה ביום טוב אמר רב יוסף הלכה כר׳ יהושע הואיל ותנן בבכורות
 כותית דתנף טפםולי המוקדשין הנאתן להקדש יושוקלין מנה כנגד מנה בבכור
 א״ל אביי ודלמא לא היא עד כאן לא קאמר ר׳ יהושע הכא אלא דליכא בזיון
 קדשים אבל התם דאיכא בזיון קדשים לא אי נמי עד כאן לא קאמרי רבנן התם
 אלא משום דלא מחזי כעובדין דחול אבל חכא דמחזי כעובדין דחול לא
 למימרא דקפדי אהדדי והא הנתו שב בניתא דאתו לבי רבי ואשתכח חמש
 מנייהו בי ר׳ הייא ולא קפיר ר״ש ברבי אמר רב פפא שדי גברא בינייהו אי ר׳
 חייא ור׳ ישמעאל בר׳ יוסי אי ר״ש ברבי ובר קפרא: מתני׳ כאין משחיזין את
 הםכין ביום טוב אבל משיאה על גבי הברתה: נמ׳ אמר רב חונא לא שנו
 אלא במשחזת של אבן אבל במשחזת של עץ מותר אמר רב יהודה אמר
 שמואל תא דאמרת של אבן אסור לא אמרן אלא להדדה אבל לחעביר
 שמנוניתה מותר מכלל דבשל עץ אפילו לחדדה נמי מותר איכא דמתני
 לת אסיפא בשל עץ מותר אמר רב יהודה אמר שמואל תא דאמרת בשל עץ
 מותר לא אמרן אלא לתעביר שמנוניתה אבל להדדה אסור מכלל דבשל אבן
 אפילו להעביר שמנוניתה אסור איכא דמתני לה אמתניתין אין משחיזי
 את הסכין ביו״ט אמר רב יהודה אמר שמואל לא שנו אלא להדדה אבל
 להעביר שמנוניתח מותר מכלל דע״ג חברתח אפילו לחרדת נמי מותר ואיכא
 דמתני לח אםיפא אבל משיאח על גבי חברתה אמר רב יהודה אמר שמואל
 לא שנו אלא לתעביר שמנוניתח אבל לחדדח אסור מכלל דבמשחזת אפילו
 לחעביר שמנוניתח אסור מאן תנא דבמשחזת אסור אמר רב חסדא דלא כר׳
 יהודח (א) יידתניא אין בין יו״ט לשבת אלא אוכל נפש בלבד ר׳ הייחודח מתיר
 אף מכשירי אוכל נפש א״ל רבא לרב הםדא דרשינן משמך הלכה כרבי
 יהודה אמר ליה יייהא רעוא דבל כי הני מילי מעלייתא תדרשון משמאי
 אמר רב נחמיה כריה דרב יוסף הוה קאימנא קמיה דרבא והוה קא

 מעבר
 חזבחי) ולא גיזה וכו׳ אפילו הכי נוהגין מעשה חולין בהן בזו שנשחטין באטליז ונמכרין
 באטליז בליטרא חוץ מן הככור והמעשר שהניית מכירמן ביוקר אינה להקדש אלא לבעלים לפי שאין להם פדיון במומם להיוח
 דמיהן נכנסין לקדושתן דבבכור נאמר לא תפדה מ ובמעשר נאמר לא יגאל (ויקרא ס< אלא נאכלין לבעלים במומן הלכך אין
 נוהגין בהן מעשה חולין במטרח בשרם כשנפל בהן מום ושחטום הבעלים בעלים דבכור כהן וכעליס דמעשר ישראל אכל שאר פסולי
 המוקדשים הניימ מכירחן כיוקר להקדש היא ואע׳׳פ שכבר נפדו קודם שחיטה דהא קודם פדייה אין נשחטין דכעי העמדה והערכה אפי׳ הכי
 הניימ מטרתן ביוקר להקדש שלפי מה שיודע שהנאתו יפה הוא מוסיף פדיונו מתחלחו לפיכך מכזין אוחו למוכרו כאטליז שהכל סונים שם
 ליקח בשר: ושוקלין מנה כנגד מנה. כשמוכרו בתוך הבית אלמא ט האי גונא לאו משקל הר: לא היא. לא סבירא להו לרבנן דבכורות כר׳
 יהושע בי״ט ולא ר׳ יהושע ס״ל כככור דשרי: ע״כ לא קאמרי רבנן הסם אלא דלא מביד ממשה דחול. דהחס מכירה היא ואין דרך לשקול
 בשר הנמכר במנה כנגד מנה: אבל הכא. גבי רבי חייא ור״ש ברבי קא עבדי עובדין דחול דהא חלוקה היא וכן דרך כל החולקין ולא
 סבירא להו לרבנן דככורוח כר׳ יהושע: ומי קפדי אהדדי. ר׳ חייא ור״ש ברבי לחלוק בשר במשקל והלא מווחרין זה לזה ונוטלין זה
 משל זה משוס חבה: דהנהו שב בניסא. שבעה דגים שבאו לרבי ונמצא שנטל רבי חייא חמש והוליכן לביתו: ולא קפיד רבי שמעון
 ברבי. לומר משל אבי הוא נזון יותר ממני: אי ר' חייא ור׳ ישמטאל בר׳ יוסי. היו אומן שחלקו שהן היו רגילין ליקח זה עם זה
 אי ר״ש ברבי ובר קפרא: מתני׳ אין משחיזין. אגוייזי״ר בלע״ז: אבל משיאה מל גבי חברסה. דמשני מדרך חול: גמ׳ משחזת
 של אבן. דמחקנח ליה שפיר דמחזי כמחקן בחול: מכלל דבשל ען כוי. גמרא קא דייק מדאוקי רב יהודה איסורא בשל אבן
 בלחדדה מכלל דבשל עץ אף לחדדה שרי דמאי דאסר רב הונא בשל אבן שרי דכוומה בשל עץ: איכא דמתני לה. להא דרב יהודה:
 אסיפא. דמלתיה דרב הונא: איהא דמחני לה. להא דרב יהודה אממני׳ ולאו אמלחיה דרב הונא: לחדדה. הד חקון. להעביר שמנוניח
 אינו אלא כהדחה כעלמא: ממיר אןז מכשירי אוכל נפש. וטעמא משוס דדריש יעשה לכסט) לכל צרטכם: דרשינן משמך. נדרוש משמך:

 מעכר

 בידו אחת והבשר בידו אחרת ולכרן
 דבחול נמי כיון דאומן הוא בכך
 אורחיה הט: במים. שיש לו שנחוח
 וסימנים בבלי ונותנין בו מים
 והסימנים מודיעין אוחו כמה המיס
 עולין למעלה בשביל ליטרא בשר
 שבבר שיערו לכך: ביה יד. נקב לאחוז
 בו: ובידא שרי. לנקוב באצבעו שרי
 דלאו דרך חול הוא אבל בסכין דרך
 חול הוא. כשמוכר בשר עושה בו ביח
 יד ונוחנו ללוקח להוליכו לביתו וכי״ט
 צריך לשנות לעשוח היכר שאין מקח
 וממכר מותר בו: סימן בבשר.
 שלא יחליפהו הנושאו: אהלת קרנתא.

 כשהיה משלח הבשר לכיתו 0ה
A היה רגיל לעשות כל חחיכה 

£ A בעלח שלש קרנות וככר 
 היו מטרין אנשי ביחו שזה היה
 סימן שלו: ר׳ חייא ורבי שממון
 גרבי. כשהיו חולקין בשר ביניהם היו
 שוקלין אומה מנה כנגד מנה ביו״ט:
 כנגד כלי אין. דכחול לאו הכי אורחיה
 אבל מנה כנגד מנה כך דרך כל
 החולקין: הואיל וסנן גככורוס
 כותיה. דאסור לשקול ולמכור בכור
 בעל מום ששחטו כהן בליטרא שלא
 לעשות מעשה חול בקדשים דבזיון
 הוא וקתני דמנה כנגד מנה ויודע
 כמה משקל ראשונה ושוקל כנגדה
 מומר אלמא לאו עוכדא דחול חשיכ
 ליה: דסנן פסולי המוקדשין הנאתן
 להקדש ושוקלין מנה הנגד מנה
 בבכור. סיפא דמחני׳ נקט. ורישא הכי
 אימא כל פסולי המוקדשין נמכרים
 באטליז ונשקלים כליטרא חוץ מן
 הבכור והמעשר שהנייתן לבעלים
 אבל פסולי המוקדשין הנייתן להקדש
 ושוקלין מנה כנגד מנה בבכור. וכן
 פירושה כל קדשים בעלי מומים
 שנפדו כמומן אף על פי שעדיין
 מקצת קדושה עליהן שאסרן הכתוב

 בגיזה ועבודה כדאמרינן בבכורות (לף טו.)

 מסורת הש״ם

 א) [לקמןכט.], ג) כ״מ כג:
 חולין צה:, ג) נכורומ לא.,
 ר) לקמן לו: מגילה ו: שכת
 ס:קכל.קלז:ןתוסס׳ מגילה
 ס״א], ה) ןהך לר״י ליתא
 כמשגה ולכן שפיר גרסיגן
 לתגיא], ו) [יגמות ס.
 כחובות סח.], ז) [לכריס ינ],
 ח) [כמדבר יח], ט)!שמות

 יס׳

 הגהות הב״ת
 (א) גם׳ דתנן אין בין יוס

 טוב לשבת:

 לעזי רש״י
. [ ־ ו ״ י י ש י ו ג א ר [ ״ י ז י י ו ג  א

. ז י ח ש ה  ל

 מוסף רש״י
 אתלת קרנתא. כשהיה
 שולח כשר לאשתי כיל נכד
 עושה החתיכה כת ג׳
0 או: משוס ג  קרגות (ב־נז כ
 סימן שלא יגגבו ממנה
ץ צה:<. ל ו ח  אנשי ביתו :
 פסולי המוקדשין.
 קדשים שנסל בהן מוס,
 הנאתן להקדש. אס
 מוכדן אותן ביוקר הנאת
 הקדש היא (בכורות לא.
 וני׳ הב־ח: טובת הנאה
ן  להקדש הוא). ושוקלי
 מנה כנגד מנה בבכור.
 שאס יש לו חתיכת נשר
 חולין שנשקלה בליטרא יכול
 לשקול בשר בכור כננדה
 (שסו. אבל משיאה. לשון
 השחזה (בראשית בז ג).
ו״ט לשבת.  אין בין י
 להיות מותר לכתחילה ניוס
 טוב מה שאסור כשכת, אכל
 לעגין עונשין יש הרנה,
 שזה בסקילה ובכרת וזה

 בלאו נדדא (מנילה ז:!.

ן י ק ל ו ח ש  כ

, י ד ד ה ו ל  ו

, ט ״ ו י ה ב ג ד מ ג נ ה כ ג ן מ י ל ק ו ו ש י י ה ב ר  ב

ן ו י ר ת ו ו א מ ה , ו ו ר ב ח ר מ ת ו ן י ה ד מ ח  א

ן ו ע מ י ש ב ר א ו י י  ח

ל ו ט א י ל י ש ד ד ה  א

 רבינו חננאל
ם י ר מ ו ם א י מ כ ח  [םתני'] ו
ם י נ ז א ף מ כ ן ב י ח י ג ש ן מ י  א

ל א ו מ ר ש מ . א ר ק י ל ע  כ

ן ו מ ר מ ו ש ו ל ל י פ  א

ף כ ו ב ח נ ת ל י ם א י ר ב כ ע  ה

א י ל ת א ה ו ה , ו ם י נ ז א  מ

ל ק ו ש ה כ א ר נ , ש א ט י ר ת  ב

ה ד ו ה ב י ר ר מ . א ר ש  ב

ן מ ו ח א ב ל ט א ו מ ר ש מ  א

. ד י ר ב ש ל ב ו ק ש ר ל ו ס  א

א ו ם ח י נ ו א מ ו ב ל א ה כ א ר  ת

ו י ד י ר ב ע ש מ ן ד ו י , כ ל ק ו  ש

ן מ ו א א ו ה ו ו ש ב י ה ש מ  כ

ל ק ש מ ן ה ו ו כ י מ א ה ה ו ז  ב

י מ ל ש ו ר . י ב ו ש ם ח י נ ז א מ כ  ו

ל ק ו א ש ה א י ח ל ב ט י ה נ  ת

, א ר ט י ל ו כ ד י , ש ח י נ י ו ו ד י  ב

, ן י כ ס ו ב ד י ך ב ת ו א ח ל  א

ן כ . ו ח ז ל ה ו ז ן ל ת ו נ  ו

[ ל ו ק ש ר ל ו ס א ] ( ל ק ו ש ה ) 

ר ו ס ב א ר ר מ . א ם י מ  ב

. ר ש ב ד ב ת י י ת ב ו ש ע  ל

ם ו ק ו מ ן ל י ש ו ש ע ו ר י  פ

ו ת ו ה א ל ו ה ת י ה י י ש ד  כ

ה צ ו ר ש כ , ו ם ו ק מ ו ה ת ו א  ב

ו ח ו א ו ב ח ו ו א נ מ ך מ ו ת ח  ל

ת י א כ ר ק א נ ו ח , ו ם ו ק מ  ה

י ל ה כ ש ו ע ה כ א ר נ , ש ה  י

, ן י כ ס י ב ל י י מ נ ה . ו ט ״ ו י  ב

ב ר ר מ . א י ר ד ש י ל ב ב  א

ן מ י ת ס ו ש ע ר ל ת ו א מ נ ו  ה

ה ו ה א ד נ ו ב ה ר , כ ר ש ב  ב

ב . ר א ת נ ר ת ק ל ת ח א י ך ל ת ח  מ

ד פ ק א ד ר מ י מ . ל ן ה י נ י ר ב ש ב  ה



 מסורת הש״ס

 א) לקמן לנ:. ב) ן מגילה ז :
 וש״נן, ג) !שס ע״שן,
 ד) ןשס: סוכה מ. נ״ק קנ:
 מכות יג.ן, ה) ןלעיל כ:
 ושמן, ו) ןשנת מנ.],
 ז) מכות כא. כתונות סא:
 ע״ז כט. נדה נכ., ח) ןחולין
 יז: יח.ן, ט) ןלף נכו:1,
 י) ן כתובות שא: ן, כ)!גדה
 ננ.ן, ל) ןדף כט.ן, «) ןלף
 כא.], נ) ןלה:], ש) ןצ״ל ח.
 ושם ד״ה אייר יהודה וע״ע
 חוס׳ לקמן לא: ד״ה א״ר
 זיראן,«)!פסחים עד: חולין
 צג: ן, פ) ן עיין נמור״ס

 לעליון,

 תורה אור השלם
א ר ק ן מ ו ש א ר ם ה ו י ב  1 . ו

י ע י ב ש ם ה ו י ב ש ו ד  ק

ם כ ה ל י ה ש י ד א ק ך ק  מ

ה ש ע א י ה ל כ א ל ל מ  ב

ל כ ל ל כ א ר י ש ף א ם א ה  ב

ה ש ע ו י ד ב א ל ו ש ה פ  נ

ז ב ט ת י ו מ : ש ם כ  ל

 הגהות הב״ח
 (א) נמ׳ והגי מיל־ דסשקא
 כצ״ל וחיבח הוא גמחק:
 (5) שם אמר רנ מלטי אמר
 רב אדא בר אהבה שומטו
 ותניחי כצ״ל: (ג) -ש״• דייה
 שסיד שפחוח וכי׳ גדולה
 היא ואינה ממתנת דאין
 גומא: (ד) תום׳ ד״ה גריפת
 וכו׳ סר״י משום אשוייי:

 הגהות הגר״א
 [א] גמרא רנ אדא נר
 אהבה אמר רב מלכיי. נ״נ
 ט״ס הוא וצ״ל כהיפך רב
 מלכיו אמר רב אדא בר
 אהבה וכ״ה בכל המקומות
 (שבמסורת הש״ס! יהרי״ף
 והרא״ש גרסי רב מלטי

 ואיתימא ראג״א:

 כה: אין צדק פרק שלישי ביצה
 מעבר לסכיגא אפומא דדקולא. משפשף סכין על פי הסל: הלכה.
 כרבי יהודה ומומר כל איש לעשות אבל אין מורין לרבים כן שלא
 יזלזלו אף כשאפשר לעשותו מבעוד יום דכל הני דשריגן כגון
 שנתקלקלו ביו״ט או שהיה אממול טרוד כדאמרינן לקמן דלא המיר
 ר׳ יהודה אלא במכשירין שאי אפשר
 לעשומן מערב יו״ט: מהו להראות.
 הטבח סכין לחכם בי״ט לבדוק
 שהטילו חכמים י» על הטבחים להראות
 סכין לחכם קודם שישחוט שוס בהמה
 ומהו לעשוח כן בי״ט מי מחזי
 כעובדא דחול דאוושא מלתא שדעתו
 למכור באטליז או לא מחזי: רואה
 לעצמו. בביתו סכין שלו דלא אוושא
 מלמא: שממדה. מחריסוח שלה
 שאינה חותכת יפה אבל לא נפגמה:
 מותר לחדדה ביו״ט. ואע״ג דמאתמול
 ומשלשוס התחילה לקלקל ולילך דלא
 הוה ליה לאסוקי אדעתיה מאתמול
 דסבר לא צריכנא אבל נפגמה
 מאתמול לא הוי שרי דמוכחא קלקול
 שלה והוה ליה למעבד מאתמול: והני
 מילי דפסקא אגב דוחקא. אבל אם
 אינה חותכח כלל אסור לחדדה
 דטרחא יתירא הוא: אחד סכין
 שנפגמה ואחד שפוד שנרצם. גי״ט
 אשפויינטי״ר בלעי׳ז שנשבר ראשו:
 ואחד גריפת תנור. שנפל לתוכו מן
 הטיח שלו ולא היה יודע מכעוד יוס:
 באנו למחלוקת ר' יהודה ורבנן.
 נכנסנו בדבר זה למחלוקתן
 שממחלוקחן אנו יכולים ללמוד שאף
 אלו ממכשירי אוכל הן: שפוד שנרצן*.
 נמעך שדרסו עליו ונעקם אבל לא
 נשבר: אסור לתקנו ביו״ט. שהרי
 יכול להשתמש בו כמו שהוא וטרחא
 דלא צריך הוא: ואע״ג דמפשיט
 בידיה. שמתפשט בידים ואינו צריך
 להכות עליו בפטיש: שפוד שצלו
 בו. בשר ביו״ט: אסור לטלטלו.
 מיד לאחר שנצלה הצלי לפי שנמאס
 ומוקצה וכבר נעשה צורך יו״ט: שומטו
 ומניחו בקרן זוית. שומטו מלפניו
 מהר כגרירא וטלטול מן הצד עד
 שיעבירו מלפניו לקרן זרת אבל לא
 טלטול גמור: שרי לטלטולי. בטלטול
 גמור ולסלקו שלא חוקו בו אנשי
 ביתו: מידי דהוה אקוץ ברה״ר.
 דאמר בפרק כירה שהסיקוה !שנת
 דף מנ.) דמותר להוליכה פחות פחות
 מד׳ אמומ עד שמסלקנה לצדי רה״ר
 כדי שלא תזיק: שפוד שפחות וגומות
 רב מלכיו. אלו שלש הלכות רב מלכיו
 אמרן ולא רב מלכיא מפני ששמותיהן

 מוסף רש״י
 במכשירין שאפשר
 לעשותן מערב יו״ט.
 כגון סכין שנפגם מערב
 יי״ט •:מגילה ־ ,. שאי
 אפשר. כגון סכין
 שנפגמה כיו״ט ישסו. רב
 פפא אמר. אשימנא לרב
 מלטו פליג, לקאמר
 שפחות רב מלכיו ליתא,
 לכל מתגי׳ ימחנ־תא להכא
 רב מלטא פרשינהו, אבל
 שמעתחא לאמר ברב מלכיו
 מולינא לך •כהונות סא:..
 מתניתין ומתניתא. הנך
 לאיתמר אפירושא
 למחניתין יברייחא, רב
 מלכיא, שמעתתא. הנך
 לאיתמר שמעחתא באפי
 נפשייהו ולא אסירישא
 למחניתין, רנ מלכיו :ע״ז
 כט. וכעי״! מכות בא ׳ ירנ
 פפא מחליף שפחית לרב
 מלטא ואפר מקלה לרב
ה ננ י׳ כלומר ז נ  מלכיו !
 משנה לשפחות לאוקמח
 כרב מלטי, רב מלכיא
 אמרה, ימחניחא לקאמר
 לאו ליקא, אלא לנשימנא
 לרב מלטי ליחא מחני׳
 ושמעתתא רב מלכיו ומה
 שנשאר מן השמעתית
 בשימנו של רב מלכיו,
 דהיינו שפיל וגומות, רב
 מלכי׳ אמרינהי, והיינו לקאמר איכא בינייהו שפחות ילא קאמר שפחות ואסר מקלה, אלא שפחית גרילא מגרעינן ילרנ מלטי
 כדקאי קאי ;מכות בא:. וסימנך. שלא תחליף בגירסא, מתניתין מלכתא. לגבי שמעמא הייא מתניתא מלכתא, להא מינה
ת סא:• משניוח ינרייחוח עיקר הן, והיינו ו נ ו ת נ  מוחגינן חיובחא לשמעחא, וסימניך מלטא לשון נקנה, אבל מלטי לשין זכר ;
 סימן מי ששמו לימה לנקבה מוקמינן כולהו מתגייתא להוי נמי לשון נקנה אליביה, יהייני רב מלטא ששמו לומה לנקבה,
 ומשמעותו של שם נמי משמע לשין מלכוח, יהייני משטיח ונרייחוח שהן עיקר ילא שמעתוח. ואית למפרש איכא בינייהו שפחות

 ואסר מקלה למשמע שפחות ושכנגלה !:מכות בא <.

 מעבר לםכינא אפומא דדקולא ואמרי ליה
 לחדדה קא עביר מר או להעביר שמנוניתה
 ואמר לי להעביר שמנוניתה וחזיתי לדעתיה
 דלחדדה קא עביד אוקםנ:ר הלכה ואין מורין
 כן ואמר אביי הוה קאימנא קמיה דמר בוהוה
 קא מעבר סכינא אשפתא דרחיא ואמרי ליה
 לחדדה קא בעי מר או להעביר שמנוניתח
 ואמר לי להעביר שמנוניתח וחזיתי לדעתיה
 דלחדדה קא עביד וקסבר הלכה ואין מורין
 כן איבעיא להו מהו להראות סכין לחכם ביום
 טוב רב מרי בריה דרב ביזנא שרי נורבנן
 אסרי ורב יוסף אמר י תלמיד חכם רואה
 לעצמו ומשאילה לאחרים ואמר רב יוסף
 הםכין שעמדה מותר לחדדה ביום טוב יוהני

 מילי «» חוא דפםקא אגב דוחקא דרש רב
 חסדא ואיתימא רב יוסף אחד סכין שנפגמה
תנור וכירים  ואחד שפוד שנרצם ואחד גריפת א)
 ביום טוב באנו למחלוקת ר׳ יהודה ורבנן
 דתניא נ<אין בין יו״ט לשבת אלא אוכל נפש
 בלבד ר׳ יחודח ׳מתיר אף מכשירי אוכל
 נפש ג<מ״ט דת״ק אמר קרא 1הוא לבדו יעשח
 לכם הוא ולא מכשיריו ור׳ יהודה אמר קרא
לכם לכל צרכיכם ות״ק הא כתיב לכם (  לכם י
לכם ולא לנכרים ואידך נמי  אמר לך ההוא ה,
 הא כתיב הוא אמר לך כתיב הוא וכתיב לכם
 ולא קשיא חכאן במכשירין שאפשר לעשותן
 מערב יו״ט כאן במכשירין שאי אפשר לעשות
 מערב יו״ט אמר רב יהודה אמר שמואל
שפוד שנרצף אסור לתקנו ביו״ט פשיטא  ט

 ״לא צריכא דאע״ג דמפשיט בידיה ואמר רב
שפוד שצלו בו בשר  יהודה אמר שמואל כ
 אסור לטלטלו ביו״ט » רב 1»ו אדא בר אהבה
 אמר רב מלכיו ישומטו ומניחו בקרן זוית אמר
 רב חייא בר אשי אמר רב הונא והוא שיש
אף על פי שאין  עליו כזית בשר רבינא אמר מ
 עליו בשר מותר לטלטלו מידי דהוה ייאקוץ
 ברשות חרבים ייאמר רב חיננא בריה דרב
 איקא שפוד שפחות וגומות רב מלכיו בלורית

 גריפת תנור ונירים. פר״י (י< אשורי גומות ולא נהירא דאם כן
 לא הוי דומיא דהני אחריני דחשיבי משוס דהוי תקון
 כלי לכן נ״ל דמיירי כמנור חדש ועדיין יש בו אבניס ועפר שלא
 פינו וכשיסיר אומס אבנים ועפר הרין כמו גמר מלאכמן וחייכ

 משום מכה בפטיש דכל גמר מלאכה
 חייב משוס מכה בפטיש ומכל מקום
 קשה דבלא טעמא דמשוס מכה
 בפטיש תיפוק ליה דהוי אסור משום
 מוקצה דאפר ואכניס שכתוכו מוקצות
 הן ומכאן אומר ריצכ׳׳א דטלטול
 מוקצה התירו משום אוכל נפש ומכאן
 יש להביא ראיה למה דאמר כפ״ק
 >דף יב:)ס): רבינא אמר וכו׳
 מידי דהוה אקוץ כרשות הרבים.
 דשרי לטלטל אצדדים אע״ג דהוי
 מלאכה וקשה דמשמע הכא דרבינא
 איח ליה מוקצה מדקאמר מידי דהוה
 אקיץ ברה״ר דאי לאו הכי הוה אסור
 מטעם מוקצה ובפרק מי שהחשיך
 (שבת דף קנז.ו משמע דאית ליה כר׳
 שמעון דלימ ליה מוקצה דפליגי התם
 רב אחא ורבינא חד אמר לקולא וחד
 אמר לחומרא ובכל מקום ע) רב אחא
 לחומרא ורבינא לקולא וי״ל דהבא
 קאמר רבינא אליבא דרב יהודה אמר
 שמואל דאסר שפוד לטלטלו אבל איהו
 ס״ל דשרי אבל קשה מדשמואל
 אדשמואל דהתם פרק מי שהחשיך
 אמר כר׳ שמעון דלית ליה מוקצה
 גבי כרכי חוזי והכא משמע דאית
 ליה מוקצה וי״ל דשאני שפוד דלאחר
 מלאכתו אין כאן מורת כלי עליו ולהט
 אוסר שמואל דיש עליו תורת ״)מוקצה
 ולעולם ס״ל כרבי שמעון: [גם
 אקושיא דרבינא יש למרץ כך. ת״ין:
 איכא כינייהו שפחות. גבי משנה
 אתמר בכתובות (דף סא:<
 וא״ת א״כ נימא אסר מקלה דהיינו
 שמעתא במכומ (דף כא:< דלרב
 פפא רב מלכיו אמרה ולרב חיננא
 רב מלטא אמרה וי״ל דה״פ שפחופ
 ושכנגדה פירוש האמצעימ דהיינו אפר
 מקלה אי נמי ה״פ מתניתין ומתניפא
 דוקא רב מלטא ולא רב מלכיו אבל
 שמעממא יש מהם רב מלכיו ולעולם
 רכ מלטא אמרה אותה שמעתא
 דאפר מקלה ולכך אינו נותן סימן

 רק למתניתא:

 שמואל

 עין משפט
 נר מצוה

ט א ב מיי׳ פ״ד  ל
 מהלכומ יי״ט הל׳
 ט סמג לאוין עה טוש״ע
 א״ח סימן חקט סעיף נ:

ד מיי׳ שס סמג שם ג  מ
 טוש״ע א״ח סי׳ חצח

 סעיף א:
א ה ו מיי' וסמג שס  מ
 טוש״ע א״ח סימן

 חקט שעיף נ:
כ ז ה מיי׳ פ״א מהל׳  מ
 יו׳׳ט הלכה ל ה סמג
 שס טיש״ע א״ח סימן חצה

 סעיף א:
 מג ט י מיי׳ פ״ד שס
 הלכה ח סמג שס
 טיש״ע א״ח סימן תקט

 סעיף א:
ד כ ל מ טיש״ע א״ח  מ

 סימן חקיח סעיף ג:
 מה נ מיי׳ שם הלכה כא
 סמג שס טיש״ע א׳׳ח

 סימן חק סעיף א:

 לעזי רש״י
ר ״ י ט נ י י ו פ ש  א

. להקהות [ ר ״ י י ט נ י ו פ ש י א ] 
 את התוד של שפוד.

 דומין זה לזה ויש שמחליפין שמועה
 של זה בשל זה נחנו בהם סימן לסדר השמועומ. שפוד הא דאמרן. שפחוח משנה היא בבחובומט) ר״א אומר אפי׳ הכניסה לו מאה שפחות
 כופה לעשות בצמר שהבטלה מביאה לידי זמה ואמר רב מלכיו הלכה כר״אי<. גומומ שמעחא היא') ולא נאמרה על המשנה ולענין שתי
 שערות דאס נמצאו לה גומומ של מקום שער אע״פ שאין שם שער גדולה היא ») וחולצת דאין גומא אא״כ היה בה שער אלא שנשרו:
 בלורית. במס׳ ע״זל) ועל ברייתא נאמרה הא דרב מלטא לפרושא לברייתא דת״ר כותי המסתפר מישראל טון שהגיע לבלוריתו שומט את ידו
 מפני שהכותי כשהוא מסחפר מניחה לשם ע״ז ואמר עלה וכמה אמר רב מלטא שלש אצבעות לכל רוח ורוח לכל סביבותיה לא יגע שאם יגלח
 וילך עד הבלורית נמצא מניח לו בלוריתו ותיקנה לו לשם ע״ז: אפר מקלה. שמעתא היא במסכמ מכות״) אמר רב מלטא לא יפן אדם אפר מקלה
 על גבי מכמו מפני שנראה ככתובת קעקע: גבינה. אפירושא דמתניתין אתמר במס׳ ע״ז>) מפני מה אסרו גבינות במשנתנו ואמר רב
 מלטא מפני שמחליקין פניה בשומן חזיר: מחניתין ומתניתא רב מלכיא. אסימנא דאתנח ברב מלטא פליג רב פפא: שפחות.
 דמתניתין היא ומשרת ליה ברב מלכיו לאו דידיה היא דבל מתניתין ומתניתא דאימ בהו רב מלטא אמר פירושן אבל שמעחתא דאמרת ברב
 מלכיו כגון שסוד וגומות דידיה כינהו: מתני׳ שקול לי בדינר בשר. שאסור להזכיר שם דמים: אבל שוחט. הוא בלא פסוק דמים והן
 חולקין ביניהן: גמ׳ היכי עביד. כשאינו רוצה ליקח כל הבהמה ולא מחצה ולא שליש ולא רביע אלא כדינר או כשנים מה יאמר לו:

 בסורא

 רבינו חננאל
א מ ו פ א א נ י כ י ס ר ו ב ע  ו

א מ ו פ ו א א א ל ק י ד  ד

ן י א ה ו כ ל ה ה ד ד ח א ל י ח י ר  ד

ן י כ ת ס ו א ר ה . ל ן ן כ י ר ו  מ

י ר ב מ . ר ט ״ ו י ם ב כ ח  ל

ן נ ב ר י ו ר א ש ס י ב כ ר ה ד י ר  ב

ף ס ו ב י ר ר מ . א ־ ר ס  א

ן י א ו ם ר י מ כ י ח ד י מ ל  ת

ן י ל י א ש מ ן ו מ צ ע  ל

ח ד מ ע ן ש י כ . ס ם ־ ר ח א  ל

ב ג ה א ק ס ] פ י א ] ( ו א ) 

ה ר י ד ח י ל ר , ש א ק ח ו  ד

ו א א י י ח י ר א ד מ ו פ  ב

א צ ו י ו כ א א ל ו ק י ד א ד מ ו פ  ב

. א ת ל ז ח ש מ ל ב ב , א ן ה  ב

ן י כ א ס ד ס ב ח ש ר ר  ד

ם צ ר נ ד ש ו פ ש ה ו מ ג פ נ  ש

ם י י ר י כ ר ו ו נ ת ת פ י ר ג  ו

, ן נ ב ר ה ו ד ו ה ׳ י ת ר ק ו ל ח  מ

ת ב ש ט ל ״ ו ן י י ן כ י א א י נ ת  ד

׳ , ר ד ב ל ש ב פ ל נ כ ו א א ל  א

י ר י ש כ ף מ ר א י ת ה מ ד ו ה  י

ט ״ א מ נ ק י ס א . ו ש פ ל נ כ ו  א

ל כ א ר י ש ך א ק א י י , ד ק ״ ת  ד

א מ י א ת ל , ו י ו ג ש ו פ ל נ כ  ל

ש פ ו נ ל י פ א ש ד פ ל נ כ  ל

ב י ת כ ד , כ ע מ ש ה מ מ ה  ב

א ה , ד ה מ ה ש ב פ ה נ כ  מ

ם י ו ג ט ה ע מ , ל ם כ ב ל ת  כ

ק י י ה ד ד ו ה ׳ י ר . ו ם י ב ל כ ה  ו

ו ל י פ א ם ו כ י כ ר ל צ כ ם ל כ  ל

י נ ה , ו ש פ ל נ כ ו י א ר י ש כ  מ

ר ש פ י א א ן ש י ר י ש כ י מ ל י  מ

ל ב , א ט ״ ו ב י ר ע ן מ ת ו ש ע  ל

ן ת ו ש ע ר ל ש פ א ן ש י ר י ש כ  מ

׳ ו ר ל י פ ט א ״ ו ב י ר ע  מ

א ו א ה ח א , ד ר ס ו ה א ד ו ה  י

ב ר ר מ . א ן ט ע י מ ו ו ד ב  ל

ד ו פ ל ש א ו מ ר ש מ ה א ד ו ה  י

ו נ ק ת ר ל ו ס ף א צ ד נ  ש

ל י כ י נ ד ״ ע א . ו ט ״ ו י  ב

ן כ . ו ה י ד י ה ב י ט ש פ ־ מ  ל

ם , א ר ש ו כ ה ב ל צ ד ש ו פ  ש

ד ו ס ו א נ מ ר מ ש ב א ה י צ ו  ה

ן י כ ל ב מ . ר ט ״ ו י ו ב ל ט ל ט  ל

ר א ב ד ב א א ר מ י ת י א  ו

ו ח י נ מ ו ו ט מ ו ר ש מ ה א ב ה  א

א נ י ב ר ר מ . א י ו ה כ ־ ו ן ז ר ק  כ

ר ת ו ר מ ש ו ב ן ב י א פ ש ״ ע  א

ה אקד]• ו ה י ד ד י , מ ו ל ט ל ט  ל

ר ״ ה ר ץ ב ו א ק ל , ה ר ״ ה ר  ב

ן י ח י נ מ ו ו ת ו ן א ־ ל ט ל ט  מ

י ד , כ ר ״ ה ־ ר ד ־ צ ו ב ת ו  א

ך , כ ם י ב ו ר ו ב ק ו ז א י ל  ש

. ץ ו ק ע מ ר א ג ד ל ו פ ש ה ה  ז

ת ו מ ו . ג ר מ צ ת ב ו ש ע ה ל פ ו ת כ ו ח פ ׳ ש ו ק ה ל ס י נ כ ו ה ל י פ ת א ו ב ו ת כ ת ב ו ח פ . ש ן ר מ א א ד ד ה ו פ . ש ן י כ ל ב מ ל ר ת ש ו ע ו מ ש ש ו ר י  פ

. ת ו כ ח מ ב ם מ ה ב ל ק ר מ פ . א ז ״ ת ע כ ס מ ה ב נ י ב ג ת ו י ר ו ל , ב ה י כ ל ב מ ל ר ת ש ו ע ו מ ו ש ל י א . ו ת ו ר ע ן ש י א פ ש ״ ע ת א ו מ ו , ג ה ד י נ  ב

( ה ח פ ש ל ( ב , א ו ה נ י א נ ת י נ ת ן מ ל ו ו כ ל י א , ש ה י כ ל ב מ ה ר נ י ב ג ה ו ל ק ר מ פ ת א י ר ו ל ת ב ו ח פ ר ש מ א א ת כ ל א מ ת י נ ת ר מ מ א י ש מ  ו

ר מ ב א ר , א) ו א י ה ה י כ ל ב מ ת ר ו ח פ ר ש מ א א פ ב פ , ר ת ו ח פ ו ש ה י י נ ־ א ב כ ־ ן א י כ ל ב מ ר ד ל ב ל ן ב ה , ו ן ת ה ו ע ו מ ת ש ו מ ו ג ] ו ד ו פ ש ] 

ד י ב י ע כ י . ה ן ה י נ י ק ב ל ח מ ט ו ח ו ל ש ב ד א ש ר ב נ י ד י ב ר ל ו כ ח מ ב ט ם ל ד ר א מ א א י . מתני׳ ל א י ן ה י כ ל ב מ ר ך ל  ל

 אפר מקלה וגבינה רב מלכיא רב פפא אמר
 מתניתין ומתניתא רב מלכיא שמעתתא רב מלכיו וסימניך מתניתין מלכתא
לא יאמר אדם לטבח שקול  מאי בינייהו איכא בינייהו שפחות: מתני׳ נ
 לי בדינר בשר אבל שוחט ומחלק ביניהם: נמ׳ היכי עביר כי הא

 דבםורא

 א) נלאה לצ״ל וצר״ח נריה דרנ איקא לרנ מלכא היא.



 עין משפט
 נר מצוה

 מ1 א מיי׳ פ״ל מהל׳
 יו״ט הלכה כא סמג
 לאוין עה טוש״ע א״ח

 סימן מק סעיף א:
 מז ב ג מיי׳ שס סמג שס
 טוש׳׳ע א״ס סימן
 תקח סעיף ג וסימן שכג

 סעיף א:
 ד נטוש״ע ח״מ סימן שסו

 סעיף כ]:
 טח ה מיי׳ שס הלכה כנ
 סמג שס טיש״ע א״ח
 סימן תקיז סעיף ל [וסימן

 שכל סעיף כן:
ט ו מיי׳ יסמג שס  מ
 טוש״ע א״ח סימן

 חקל סעיף ד:
 נ ז מיי' וסמג שם טוש׳׳ע
 א״ח סימן תקו סעיף א:

( ך ש מ ה ) ל א נ נ ו ח נ  רבי
א ה , ו [ ן י ל י ק מ ן [ נ ב ר  ו

, ו ה ן ל נ י ע מ א ש כ פ י  א

ר מ ו ה א ד ו ה י י ב ן ר נ ת  ד

ד ג נ ר כ ש ם ב ד ל א ק ו  ש

י ב ר ן ד נ י ק ר פ . ו י ו י כ ל כ  ה

א ה ל ד ו ה י י ב ר ד ה א ה ו ה  י

ו נ י א י ש ל כ ם ב ת , ה א י ש  ק

ך כ י פ ע ל ו ד ל י ק ש מ ד ב מ ו  ע

ת ת ל ת ו ו א ל מ א ל כ , ה ר ת ו  מ

ה ד מ ד ל מ ו ע י ה ל כ ו ב  ל

ן נ ב ר . ל ר ו ס א ה ו ע ו ד  י

ן י ח י ג ש ן מ י י א ר מ א י ד מ  נ

, ר ק י ל ע ם כ י נ ו א ף מ כ  ב

ל ו ה ח ש ע ה מ ש ו ע ם ש ו ש  מ

ל י ב ש ם ב י נ ז א מ ל ב ק ו ש  ו

א כ ל ה ב , א ר ו ס ך א  כ

ן י ם י ד ן א ת ו נ ם ש י מ ע  פ

ה ת ו ש ה ו ד ל מ י ש ל כ  ב

ר מ ה א ב . ר ר ח ו ך מ כ י פ  ל

ו ר ל ו כ ז א י ל ד ש ב ל ב  ו

א ב א ח ב ש ע . מ ה ד ם מ ו כ  ס

ה י ה ת ש י נ ט ו ן ב ל כ ו א  ש

ט ״ ו ב י ר ע ו מ י ת ו ד א מ ל מ  מ

ף ם א י ר מ ו ם א י מ כ ת . ו י ו  כ

י נ פ ן מ ן כ י ש ו ל ע ו ח  ב

א ו א ח נ . ת ת ו ר מ י ה ו צ י  מ

. י ו ן כ י י י ב ר ׳ ג ם ש נ י  ב

י כ ר ן צ ה ה ב ש ע א י נ ק י ס א  ו

ו נ י א ל ו ז א ג י נ ת , ד ר ו ב  צ

ה ש ע י ך ו ל , י ל ז י ג מ ע מ ד ו  י

ו ל י , א ר ו ב י צ כ ר ן צ ה  ב

ת ו ר ו ר ב ו ב י צ כ ר ן צ  ה

י מ ל ש ו ר . י ת ו ר ע מ ן ו י ה י  ש

א ר י ע ז ר ל מ ר א ז ע ל ׳ א  ד

ן י ד י ה א ל ל א מ מ ר ח  ב

ן י ל י כ ן מ נ ר א ח מ ל א ו נ  מ

, א ד ס ב ח ח ר י ר ב ד . א ח י  ל

ו י פ ו ב י ר ב ם ד ר ש מ ו ל  כ

ש ר ד , ו א ב ק ו א ע נ ב ר  ל

ם י ר ו ע ם ש ד ד א ו ד מ א י  ל

ל ב , א) א ו ת מ ה י ב נ פ ן ל ת י  ו

ם י י ב ו ק ב א ד ק מ ו א  ב

. ה ד י ם מ ו ש ש מ ש ו ו ה נ י א  ו

ה ש ת א ד ד ו ב מ ר ר מ  א

ן ו י כ , ד ו ש ב ו ל ח ל מ  ק

ת ש מ ה ח ש י ל ה ד ע ד י  ד

ח מ כ ס ו מ ד נ ו ע ם ו י ע ב  ר

ן י ע ה ב ח ל ל ח ו ט י ת י ש ד  כ

. ר ו ס ר א מ ל א א ו מ ש . ו ה פ  י

א ת ש ר ה מ א י ו י ב ה א ק ס א  ו

ר ת ו ל מ א ו מ י ש ב א ד נ ת  ר

ר ו ס ל א א ו מ ר ש מ א  ו

ל מ ו א ל נ טו לי צ״ל אכל לי ן אי  א

ש ש ו ו ח נ אי ר ו ת י ס מ י ג י ק ג א  ק

. ר  כ

ד ו ע י צ״ל ו ל אי ן י נ ו י מ נ  נ< אי

. ׳ ו כ ל חלחה י טו ת לי מ כ ס א מ  הי

 אין צדין פרק שלישי ביצה כט.
 במדה ומכר ממנה עד שמכר חשבונו נמצא כל הנוחר בחבית על ידי
 ברורין שהרחיח היין כשמוציאו ומעלה אופיא אישקומ״א בלע״ז ואין
 המדה מלאה והן נקראין ברורין לפי שמבררין אוחן מן היין כששוחה
 אי נמי על דקלישי וזיגי ושמן יש בו מצוי מפני שמודבק בשולי המדה
 ובדפנותיה וכיין שכימי ברורין ולא
 כשמן: וחבריו כנסו כוי. כדפרישיח
 בברורין: לפני הגזברים. של הקדש
 לעשוח בהן צרכי הקדש אם ירצו.
 והס לא הקדיש וה כסבורין אין יכולין
 להקדיש שאינו שלהס אי נמי יכולין
 הוה ליה גזל בעולהי): אמרו להם
 חכמים אין אחם זקוקין לכך. הואיל
 ומתחלה לא נתכונתם לגזול שהלקוחות
 מוחלין על ידי טרדן ומרוצתם שאינם
 יכולין לשהומ עוד וידעי וקא מחלי:
 אף אנו אין רצוננו לכך. לזה ליהנוח
 משל אחרים: אמרו להם. חכמים
 א״כ אין לכם לעשות הקדש אלא
 לעשות בהן צרכי רבים שהרי משל
 רבים היה רהנו הבעלים מהן:
 ואין יודמ למי גזל. שגזל אנשים
 הרבה: שיחין ומערות. שממכנסין
 בהן מיס ושוחין מהן. ובב״ק (לף נ:<
 מפרש מאי בור ומאי שיח ומאי
 מערה: אדבריה. הנהיגו ומטייל
 עמו במבואומ העיר: לא ימדוד אדם
 קב שעורין. אפילו ליחן לבהמחו
 שנראה כמודד למכור: אבל קודר
 הוא. בקב עצמו נוקב ככרי וממלאו
 שלא כדרך מדה לחח בידו לחוכו:
 קודר. לשון נוקב: נחתום. מבשל
 קדרוח נמי קרוי נחמוס: יקדיח.
 ישרוף אאורשי״ר בלע״ז: בעין יפה.
 שיעור חלה אחד מכ״ד לכהן וכשאינה
 יודעמ מדת עיסתה היא מקמצת
 ואומרת אין כאן כל כך אבל כשיודעת
 מדמ עיסתה יודעת מה תפריש ועינה
 יפה בה: תנא דבי שמואל. בתוספמא
 שסידר שמואל מתנאים שלפניו כמו
 שסדרו רבי חייא ורבי אושעיא וכמו
 שסידר רבי את המשנה: השתא דאמר
 שמואל אסור. והוא שנה במשנתו
 מומר שמואל בשמעתיה דאמר אסור
 הלכה למעשה אתא לאשמועינן שהבא
 לשאול הלכה לעשומ מעשה מורץ לו
 אסור ואי חזינן איניש דעביד לא מחינן
 בידיה דהלכה דמומר ואין מורץ כן:

 אין

 בסורא אמרי. דרכן לומר לטבח תן לי תרטא או פלג תרטא ובנרש
 אמרי חלקא או פלג חלקא ובפומכדיחא אמרי אוזיא. כל הטכחין היו
 מנחחין בהמוחיהם כשוה כך וכך נחחים מן הבהמה ולאומן הנחחיס
 קרו להו בסורא תרטא ובנרש חלקא ובפומבדיחא אוזיא ובנהר פקוד

 אדבםורא אמרי תרטא ופלגו תרטא בנרש

 אמרי חלקא ופלגו חלקא בפומבדיתא אמרי
 אוזיא ופלגו אוזיא בנהר פקוד ובמתא מחסיא
 אמרי רבעא ופלגו רבעא: מתני, באומר
 אדם לחברו מלא לי כלי זה אבל לא במרה
 ר׳ יהודה אומר אם היה כלי של מדח לא
 ימלאנו מעשה באבא שאול בן בטנית שהיה
 ממלא מדותיו מערב יו״ט ונותנן ללקוחות
 ביו״ט אבא שאול אומר אף במועד (* עושת
 כן 1*1 מפני בדורי חמדות וחכמים אומרים אף
 בחול עושה כן מפני מצוי תמדות: נמ׳ מאי
 אבל לא במדה אמר רב יחודח אמר שמואל
 אבל לא בכלי חמיוחד למדה אבל כלי
 העומד למדה ימלאנו ואתא ר׳ יחודח למימר
 אפילו כלי העומד למדה לא ימלאנו אלמא
 גבי שמחת יום טוב ר׳ יחודח לחומרא ורבנן
 לקולא ותא אפכא שמעינן לתו דתנן א<רבי
 יחודח אומר שוקל אדם בשר כנגד תכלי
 וכנגד הקופיץ וחכמים אומרים אין משגיחין
 בכף מאזנים כל עיקר אלמא ר׳ יהודה לקולא
 ורבנן לחומרא קשיא דר׳ יהודה אדר׳ יהודה
 קשיא דרבנן אדרבנן דר׳ יחודח אדר׳ יהודה
 קשיא התם בשאינו עומד למדה חכא

 סע
 לא

 בעומד למדה דרבנן אדרבנן נמי לא קשיא
 התם קא עביד כדעבדין בחול הכא לא קא
 עביד כדעבדין בחול רבא אמר מאי אבל לא
שלא יזכור לו שם מדח אבל כלי  במרה ג
 חמיוחד למדה ימלאנו ואתא ר׳ יהודה למימר
 כלי המיוחד למדח לא ימלאנו אלמא גבי
 שמחת יום טוב רבי יהודח לחומרא ורבנן
 לקולא והא אפכא שמעינן לחו דתנן רבי
 יהודה אומר שוקל אדם בשר כנגד הכלי
 וכגגד הקופיץ והכמים אומרים אין משגיחין
 בכף מאזנים כל עיקר אלמא ר׳ יהודה לקולא
 ורבנן לחומרא קשיא דר׳ יהודה אדר׳ יהודה
 השיא דרבנן אדרבנן דר׳ יהודה אדר׳ יהודח
 ל״ק תתם בשאינו מיוחד למדה הכא מיוחד
 למדה דרבנן אדרבנן נמי לא קשיא חתם

 קא עביד כדעבדין בחול הבא לא קעביד כדעבדין בחול דעבדי אינשי דמקרבי חמרא במנא דכילא ושתו:
 מעשה באבא שאול בן בטנית: תנא אף במועד עושה כן מפני בטול בית המדרש תנו רבנן הוא כנם
 שלש מאות גרבי יין מברורי תמדות וחבריו כנםו שלש מאות גרבי שמן ממצוי המרות והביאום לפני הגזברים
 לירושלים אמרו לתם אי אתם זקוקים לכך אמרו לחם אף אנו אין רצוננו בכך אמרו לחם חואיל ותחמרתם על
 עצמכם עשו מחם צרכי רבים דתניא ינ<גזל ואינו יודע למי גזל יעשח בחם צרכי רבים מאי נינתו אמר רב חסדא
 בורות שיחין ומערות אדבריה רב חםדא לרבנא עוקבא ודרש ג<הלא ימדוד אדם שעורים ויתן לפני בהמתו ביו״ט
 אבל קודר הוא קב או קבים ונותן לפני בחמתו ואינו חושש יוחנחתום מודד תבלין ונותן לתוך קדרתו כדי שלא
 יקדיח תבשילו אמר רב ירמיח בר אבא אמר רב מודדת אשח קמח ביו״ט ונותנת לתוך עיסתה כדי שתטול חלה בעין
 יפה ושמואל אמר יאסור והא תנא דבי שמואל מותר אמר אביי השתא דאמר שמואל אסור ותנא דבי שמואל מותר

 שמואל

 רבעא: מתני׳ אבל לא במרה.
 בגמ׳ מפרש לה ומאי פלוגחייהו:
 שהיה ממלא מדותיו כוי. שאין
 מודדין כיו״ט: אן* בחולו של מועד
 מושה כן. בגמ׳ מפרש טעמא. ולא
 גרסינן במתני׳ מפני ברורי המדוח
 ואית דגרס ליה והן העלאמ הרתיחוח
 ובגמרא מפרש: מפני מצוי המדיה.
 כשהיה מוכר שמן היה לו מדות הרבה
 ומביאין הלקוחות כליהן ומודד לאיש
 ואיש במדה לעצמו ומממצוח והולכות
 למוך כליהן כל הלילה: גמ׳ המיוחד
 למדה. שמודד ומוכר בו: העומד
 למדה. שכשישבר זה כא זה חחתיי
 אבל עדיין לא מדד בו: ואהא רבי
 יהודה למימר. כיון דהוא עצמו מדה
 ולכך עשוי וכדי מדה מחזיק לא ימלאנו
 דמחזי שסיר כמודד ומוכר כעוכדין
 דחול: כלי וקופיץ אין עומדין לכך:
 כדעבדין בחול. במאזנים פעמים
 שאין הליטרא $פניו וכיון שיודע משקל
 כליו שוקל בו: לא קא עביר כעובדין
 דחול. דעדיין לא יצא טכעו של כלי
 זה למדה: שם מדה. רבעא או לוג
 אלא כך יאמר לו סחס כלי זה מלא
 לי: הכא לא קא עביד כדעבדין
 בחול. שדרך לקוחות לומר חן לי לוג
 ואין דרכן לומר כלי זה מלא לי בדרך
 מקח אלא כדרך הלואה או מחנה
 ואע״ג דמיוחד למדה: עבידי אינשי
 דמקרבי חמרא. לחכריהם: במנא
 דכילא. של מדה: הנא אן» במועד
 מושה כן מפני במול ביס המדרש.
 שהיה חכם גדול ובאים רבים לשאול
 הימנו ובמועד רבים עוסקים כתורה
 שאין טרודים במלאכה והיה ממלאן
 כלילה שאין זמן כית המדרש כדי שיהא
 פנוי ביום. ולמאן דגרס במתני׳ מפני
 כרורי המדות מפרש הכי מפני בטול
 בימ המדרש של באי מועד לא יהיה
 פנוי לשהוח ולברר מדותיו שלא ירתיחו
 לפיכך ממלאן בלילה: הוא כנס כוי.
 משנחן יין בחבית כך וכך לוגין

 מסורת הש״ם

 א) [לעיל כח.ן, נ) נ׳׳ק צל:,
 נ) !תוססת׳ פ״ג],

 ד) [ישעיה סאן,

 הגהות הב״ח
 (א) במשנה אף כמועל
 עשה כן וכו׳ אף נחול

 עשה כן:

 הגהות הגר״א
 [א] כמשנה מסני ברירי

 המלות. נמחק:

 לעזי רש״י
. ף צ . ק א ׳ ׳ מ ו ק ש י  א

, [ ר ״ י ש ר ו ד א ר [ ״ י ש ר ו א  א

. ך ו ר ח  ל

 מוסף רש״י
 שוקל אדם בשר כנגד
 הכלי. טבח המוכר בשר
 במשקל, אע״פ שאסור
 לשקול בליטרא דהיינו
 מעשה חול, מומר הוא
ד ע כ  לשקול כנגד הכלי, ו
 הקופיץ. סכין גדול
 שקוצנין נו כשר, דאיכא
 שינר ולא הוי מעשה חול
 (לעיל כח.;. אין
 משגיהין. אין מעיינין
 ;שם!. בורות שיחין
 ומערות. להכניס בהן מיס
 לשתות, דהוי דגר הצריך
 לכל ויהנו מהן הנגזלים

 רבינו חננאל
א ט ר י ת י כ ר מ א א ר ו ס  ב

ה ז ן ל ח ו ש נ ו ר י , פ י ו  כ

ר ב א ד ו ה , ו א ט ר י ת  כ

ה ז ל , ו ם ו ק ו מ ת ו א ע ב ו ד  י

ו י ש ה ר נ ב . ו א ט ר ו ת ג ל  פ

ו ג ל פ א ו ק ל י ח ם כ י ר מ ו  א

ן כ א ו י ז ו ן א כ . ו א ק ל  ח

י ל ו כ ת ו ם א ן ש ל ו א כ ע ב י  ר

[ . [מתני, ם מ ו ק מ ע ב ו ד י  ה
ם ו י ו ב ר י ב ח ם ל ד ר א מ ו  א

ח י ז ל י כ א ל ל ב מ ו  ט

. י ו ה כ ד מ א ב ל ל ב  א

ן נ ח א ד ל ח א ו מ ה ש מ ק ו  א

פ ״ ע ה א י ז ל י כ א ל ל  מ

ן ו ג , כ ה ע ו ה ה י ד י ל מ י כ מ  ש

א ו ה ז ו י פ ל ק י כ מ י ש ל  כ

, ו ת י ב ו ב ש ב מ ה ש ה י ל ו ש  ע

ל ב , א ה ד י מ א ב ל ל ב  א

ד ו ד מ ד ל ה ו י מ י ה ל כ א ב  ל

ו נ י א ם ש ה י א נ ב ו ל  ב

א ל ו א ש ב מ ת ש ה י ל ו ש  ע

ו י פ ן ק ו ג , כ ד ב ל ד ב ו ד מ  ל

ו ד ב ו ד מ י ל ו ש א ע ו ה  ש

ו ל י ה א י י נ ק ל ה ו ר י כ מ  ל

י ב א ר ת א . ו ק י י י ת ר ב  ד

י ל ו כ ל י פ ר א מ י מ ה ל ד ו ה  י

ן ו י , כ ו ש ב מ ת ש ה י ל ו ש ע  ה

ר ו ס ה א ע ו ד ה י ד י ל מ י כ מ  ש

ו ת ו ת א ת ל ו ו ת ו א ל מ  ל

א צ מ נ , ש ט ״ ו י ו ב ר ב ח  ל

. ו ר ל כ ו מ ד ו ד ו ו מ ל י א  כ

ה ה ו ה ׳ י י ר כ ן ו נ י ש ק א  ו

ט ״ ו ה י ח מ ש ר ב י מ ח  מ



 מסורת הש״ס

 א) [נרכוח כד. יש׳׳נן,
) !שנת סג: מוכות גג:  נ
 ב״ק פג. כ״מ סג:ן,
) [שנח לו:  ג) [לקמן לג:], י
 חולין קי.ן, ה)!תוספתא ס״ג
 ועיין תוססות דהכא ל״ה
 שלא יזכירו, ו) כירוש׳ ל״ג
 או, t) ן שכת קנז.ן, ח) וזה
 קשה לפי׳ רש״י דמחשיכ זה
 למקס וממכר קשה סשיטא
 משא׳׳כ לסי׳ ר׳׳ח דלא גחשכ
 למקח רק אס מזכיר סך הכל
 אכל אס אומר תן לי נדיגר
 סתס לא נחשנ למקח לא קשה
 סשיטא דהא קמ״ל דכסתס
 שרי ועיי רש״א ומהר״מ,
 ט) עי׳ כהר״ן דלא גריס ליה,
 ׳)!עי׳תוס׳שנתקמנגדי׳ה
 כני חגירה ומיס׳ נ״מ עה.
 דיה כני וכיין, כ) דף קכז.,

 הגהות הב״ח
 (א) רש״־ ד״ה יכן יכו׳
 דגגאי יי״ט הוא שנראה:
 (3) תום' ד״ה המכיא וכו׳
 ר׳׳ל דהחס מיירי בשבת

 שאיני יכול:

 לעזי רש״י
ת ר כ . ה [ ד ־ ׳ י ר ג ר [ ״ י ר  ג

א ״ ר י י ו ד ג ר ו . ט ה ב ו  ט

ל ש ק ו ל . ח [ א ״ ר י ו ד י נ ר ו ט ] 

. ו ד י ר פ ה ר ל ש פ א ) ש ן ח ל ו  ש

 מוסף רש״י
 הלכה למעשה. להורות
. ( ד  על המעשה 1ע״ז ע
 מרא דעובדא. מלקדק
! זהיר !  כמעשיו :שבת ל
! לי  כמעשים טיגים !חו

. ( י  ק

 כט: אין צדין פרק שלישי ביצה
 אין שיכין קמח. שרקדו מאתמול ובא לשנותו בנפה ליפותו אין שונין
 לאפשר לו מאחמול: שיכין. לליכא טרחא ולבר הנראה הוא שזו היא
 פעס שניה ואין זה כמרקל לברור: תני תנא קמיה דרבינא אין שונין.
 ואפילו נפל לתוכן צרור או קיסם אלא בולק הקסמין והצרורות ובוררן
 ביליו: כל שכן דאםור. למחזי
 כבורר ובורר אב מלאכה היא כהרקלה
 והשונה אינו מרקל שהד נראה שהכל
 יוצא ואין כאן סובין: לאבא. לחכרי:
 שקילא טיבוחיך. אין אנו מחזיקין
 לך טובה בכך נטולה היא טובתך
 ומוטלת על הקוצים. נדבותיך גרי״ר
 בלע״ז: מהולתא. נפות: הדרן
 בנהרדעא. שכולן יודעות שמותר:
 אגצא דמהולתא. באחורי הנפה כדי
 לשנות: רפתא ממליסא. אי את
 צדכה לשנוח דשונין קמח ביום טוב:
 אגבא דפהורא. אחורי השלחן שיש
 לו חוך שקורץ טורנדוייר״א והיא
 היתה שונה הקמח על אחוריו משוס
 שנוי: הא דידן. זו אשתי ברתיה
 דרמי בר חמא היא: מרא דעובדא.
 מדקדק במעשיו: רועה. זה המגדל
 כהמומ ופעמים שמוכר מהן: הרגיל
 אצלו. שממוך שרגיל אצלו מאמינו
 וניתנו לו בלא פסוק דמים: פטם.
 המפטם עופות. לשון משמין: סכום

 קב או קביס: מדה. סכום
 מקח. דמים:

 הדרן עלך אין צדק
 המביא. ממקום למקום. בחוך
 החחוס או ע״י ערוב:
 לא יביאם בסל ובקופה. לחח שלש
 וארבע בתוך קופה רשאס משוס
 דנראה כמעשה דחול לשאת משאות:
 אבל מביא מל כספו. אחת או שמיס
 דמוכח דלצורך י״ט: או לפניי. כידו:
 והן המוליך אס התבן. להסק או
 לבהמה לא יפשיל קופה לאחריו דגנאי
 יו״ט יא< שנראה כממכוין למלאכה רבה
 או להוליך למקום רחוק כדרך מול:

 שמואל איחלכח למעשה אתא לאשמועינן תגו
 רבנן אאין שוגין קמח ביום טוב משום רבי
 פפיים ור׳ יהודה בן בתירא אמרו שונין ושוין
 שאם נפל לתוכן צרור או קיםם ששונין תני
 תנא קמיח דרבינא אין שונין קמח ביום טוב
 אבל נפל צרור או קיסם בורר בידו אמר ליח
 כ״ש דאםור דהוה ליה כבורר דרש רבא בר
 רב תונא זוטי אפתחא דנהרדעא שונין קמח
 ביום טוב אמר לחו רב נחמן פוקו ואמרו ליח
 לאבא נ<שקילא טיבותך ושדי אחזרי פוק חזי
 כמת מתולתא הדרן בנהרדעא דביתתו דרב
 יוםף נהלא קמחא כאגבא דמהולתא אמר לה
 ״חזי דאנא רפתא מעליתא בעינא דביתהו דרב
 אשי נחלא קמחא גאגבא דפתורא אמר רב
 אשי תא דידן ברתיח דרמי בר חמא ורמי בר
 חמא י<מרא דעובדא חוח ואי לאו דחזיא מבי
 נשא לא חוח עבדא: מתני׳ יחולך אדם
 אצל חנוני הרגיל אצלו ואומר לו תן לי ביצים
 ואגוזים במנין שכן דרך בעל חבית לחיות
החולך אדם >  מונח בתוך ביתו: נמ תייר ה
 אצל רועה הרגיל אצלו ואומר לו תן לי גדי
 אחד או טלח אחד אצל טבח הרגיל אצלו
 ואומר לו תן לי כף אחת או ירך אחת אצל
 פטם תרגיל אצלו ואומר לו תן לי תור אחד
 או גוזל אחד אצל נחתום תרגיל אצלו ואומר
 לו תן לי ככר אחד או גלוםקא אחת ואצל
 חנוני תרגיל אצלו ואומר לו תן לי עשרים
 ביצים או חמשים אגוזים עשרח אפרםקין
 וחמשת דמונים ואתרוג אחד י ובלבד שלא
 יזכיר לו סכום מדה ר׳ שמעון בן אלעזר
 אומר ׳ובלבד שלא יזכיר לו םכום מקח:

 הדרן עלך אין צדין
 למקום

 ומתחילין

 המביא ״כדי יין ממקום למקום לא יביאם בםל ובקופה אבל
 מביא תוא על כתפו יי או לפניו וכן המוליך את תתבן
 לא יפשיל את חקופח לאחוריו אבל מביאה הוא בידו ״ומתחילין

 בערמת

 שמואל הלכה למעשה אתא לאשמועינן. פי׳ דאם יבא שום אדם
 לשאול לנו כיצד יעשה אומרי׳ לו הוראה לאסור אבל אס
 אנו מאין שום אדם שנוהג היתר בדבר אין אנו צדטן למחות בו ולפי
 זה לא פליג שמואל ארב רתרריהו מולו לאסור למעשה מיהו בה״ג

 פירש ושמואל הלכה למעשה אתא
 לאשמועינן ופליג אכרייפא ופליג ארב
 רש שפוסקין כשמואל ואע״ג להלכה
 כרב באסורי מ״מ מראמר סממא
 להש״ס שמואל הלכה למעשה אחא
 לאשמועינן משמע להלכה כותיה רש
 פוסקין כרב משום להלכה כרכ
 כאסורי וכ״ש הכא להא תנא [לכי]
 שמואל כותיה לרב ואומר הר״ר
 שמואל מאייבר״א לאפי׳ למ״ל להלכה
 כרב מ״מ אסור לנו בזמן הזה למלול
 משוס ליטול חלה כעין יפה ללוקא
 בימיהן שהיו מפרישין חלה אחת מכ״ל
 ונומנין לכהן שייך לומר למומר משום
 עין יפה אכל אנו שאין מסרישין כי
 אס מעט אפילו מעיסה מרוכה ואותו
 מעט נמי אינו נאכל אלא נשרף אין
 למלול ללא שייכא סברא לקאמר
 הכא כלי שתטול חלה כעין יפה אלא
 יש לנו לשער מאומל שתהיה בריוח
 כשיעור משוס הכרכה וכן בפסח נמי
 יש ליזהר מלמלור ביום טוב למצומ
 וצריך לעשוח פחוח מהשיעור ולא
 ימלול במלה שעשה למלור בחול
 בצמצום אלא יסחומ או יוסיף אס

 המלה קטנה:
 אגבא דפתורא. פ״ה אחוד
 השלחן כמו אגבא דמהולמא
 ואפשר לפרש ע״ג השלחן ממש וחשיב
 שנר לפי שדרך לרקד בעריבה ומ״מ
 אין להתיר תחלמ הרקדה על ידי
 שנוי דהא אשונין דברייתא קאי
 ורשב״ס פירש דע״י שנר אין לחלק
 ויש לסמוך עליו לענין להתיר לשפחה
 נכרית תחלת הרקדה ע״י שנר אבל

 אנו לעצמנו אין לסמוך:
 אצל חנוני הרגיל אצלו. כין הוא
 נכרי בין ישראל דאין לחלק
 רק היכא דאיכא חששא דמחובר או
 נולד: שלא יזכיר לו סכום מהה.
 פי׳ רש״י קב או קבים וסכום מקח
 שלא יאמר לו פן לי אגוזים בדינר
 אחד או בשנים וקשה י״דפשיטא
 דאסור ועוד אמאי קאמר סכום

 מלה ה״ל למימר וכלבל שלא יזטר מדה ותו לא לכן נ״ל כר״ח דגריס סכוס מנין וקאי אלעיל וה״פ אמרת דילך אדם אצל חנוני הרגיל
׳ אגוזים וכבר נתת לי ל׳ ואם  אצלו ראמר לו תן לי ה׳ אגוזים או י׳ אפרסקין ובלבל שלא יזכיר סכום מנין שלא יאמר לו תן לי י
 כן אני חייב לך מ׳ בין הבל אבל רבי שמעון אומר ובלבל שלא יזטר סכום מקח שלא יאמר ט) לו תן לי אגוזים בששה פשיטין וכבר
 נחח לי כך ואם כן אני חייב לך מכל י״ב פשיטין אכל סכום מנין שד ׳)וכן איתא בתיספחא ובה״ג מכאן יש ליזהר שלא להזכיר

 אפילו סכום מנין לפי שלומה למקח וממכר:

 הדרן עלך אין צדין
דף קט: ושם) מפנין ל׳ קופומ או ה׳ וכ״ש שיהא מותר בי״ט וי״ל  חמביא כדי יין וכו׳ לא ־כיאם כםל. ותימה לאמדנן כשכפ פ׳ מפנין (
 להמם מייד >י< שאינו יכול להוציא לחוץ ואין רואין אותו וע״כ מותר והבא מייד ביו״ט שיכול להוציאו לחוץ ורואין אותו וע״כ יהא
 אסור שהרואה אומו אומר לצורך חול מביא אומס ולהט אסור ומ״מ קשה לאמר אבל הוא מביא על כחפו אלמא משמע למרבה בהלוכא עליף
 וקאמר החם במסכמ שבמי) למעוטי בהלוכא עליף ויופר טוב להביאן בסל או בקופה בפעם אחמ מלהכיאן כל אחת בפני עצמה וי״ל רלמה לפי׳
 ניחא להמס מייד בשבח ללא הר כעובלי לחול שאין מטלטל כי אס מזרת לזדח באוחו ביח ולכך קאמר למעוטי כהלוכא עליף טפי משוס טרחא
 יתירא אבל הכא מייד ביו״ט משוס טרחא יתירא לא קפלינא אלא משוס למחזי לעכיל כעוכלי לחול וא״כ עליף טפי לאפושי כהלוכא רעשה
 לרך שנוי כי היט ללא למחזי לעביל כעובלי לחול ופעמים נמי לאסור לאפ ושי בהלוכא אע״ג לממעט במשאוי טון שאין משנה מלרך חול:

ו ר ל  ל

 עין משפט
 נר מצוה

א א ב ג מיי׳ סייג  נ
 מהלכות יו׳׳ט הלכה
 יד סמג לאדן עה טוש״ע
 א״ח סימן מקו סעיף כ:

כ ד ה ו ז מיי׳ פ״ד  נ
 מהל׳ יו״ט הלכה כג
 כד סמג לאדן שס טוש׳יע
 א״ח שימן שכג סעיף ג ד

 וסימן חקיז סעיף א:
 א ח מיי׳ פ״ה מהלכות
 יו״ט הלכה א סמג
 לאוין עה טוש״ע א״ח
 סימן שנג סעיף ה וסי׳

 חקי סעיף ח ןטן:

 רבעו חננאל
ה ש ע מ ה ל כ ל ל ה א ו מ  ש
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. א ת א א ד ו א ה ת י נ ת  מ
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ך ת א ר ו ה י ל כ . ו ם י צ ו  ק

ה א ר א ו ר צ ב ן כ י כ ־ ר  צ

ת ו ב ב ו ת ס ו ר ב ה כ מ  כ
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. י ו נ י ש ר ב מ ו ל . כ א ר ו ת פ  ד

ל ו ש ת י ב ש ב א ר ר מ א  ו
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א ש ל ו ר י . פ ח ק ם מ ו כ ו ס  ל

( י נ ) ( י א ל ך ע ש ל ו י ר ל מ א  י

ר ח ף א ס כ י ב ן ל ף ת ס  כ

, ם י פ ס ׳ כ י ב ל ך ע ח ל ש ע  נ

. ח ק ם מ ו כ ש ס ו ר י ו פ ה  ו

ך ש ל ו י ר ל מ א ן י י נ ם מ ו כ  ס

ו נ• י ש כ י ע ן ל ם ת י ז ו ג ׳ א  נ

. ח א ך מ ש ל י י ר ם ה י ר ח  א

 הדיז עלו אץ צדק
ם ו ק מ ן מ י י י ד א כ י ב מ  ח

ל ס ם ב א י ב א י . ל י ו  כ

א ו א ה י ב ל מ ב ה א פ ו ק ב  ו

ך י ל ו מ . ה ו י נ פ ו ל י פ י ת ל כ  ע

ה פ ו ק ל ה י ש פ א י ן ל ב  ת

. ו ד י ה ב ל ט ו ל נ ב ו א י ר ו ח א  ל

ף ס י כ ן על ה דצ׳׳ל יש ל א ר ) נ  א

ה ש ע ר נ ז ף או ס כ ן לי נ ל ת ח  א

. י ו י כ ל ן ע  ל



 עין משפט
 נר מצוה

 ב א מיי׳ פ״ה מהל׳ יו״ט
 ה״א סמג לאדן עה
 טוש״ע א״ח סי׳ שבג סעי׳

 ה וסי׳ מקי סעיף י:
 ג ב מיי׳ שס הל׳ ב טוש״ע

 א״ס שס:
 ד ג (מיי׳ פי״ז מהלכות
 שכת) טוש״ע א״ח סי׳

 שסה סעיף ה:
 ה ד מיי׳ ס״א מהלכות
 שכיתת עשור הלכה ז
 סמג לאוין סה עה טוש״ע

 א״ח סי׳ תרח סעיף כ:
 ו ה מיי׳ ס״נ מהלכוח י״ט
 הלכה יא טוש״ע א״ח

 סי׳ תקיח סעיף ז:
 ז ו מיי' שס וסכ״ו
 מהלכות שנת הל׳ טו
 טוש״ע א״ח סי׳ שלג סעיף

 א:
 ח ז ח מיי׳ ס״נ מהל׳
 י״ט הלכה יא טוש״ע

 א״ח סי׳ חקיח סעיף ז:

 המביא פרק רביעי ביצה ל.

 רש׳׳י
. ן ו ש ל  . ק

 לעזי

 רבינו הננאל
ו ר ל ש פ י א ם א א א נ  ת

ת ו ש ע ר ל ת ו ת מ ו נ ש  ל

א ב ן ר י ק ת . א ו כ ר ד  כ

ן י א ש ו נ ן ה י פ ת כ , ה א ז ו ח מ  ב

, א ק ח ו ד ם כ י נ ק נ ק ת ה  א

י ו נ י ש ן ב ת ו ו א ם מ ע  י

ר ש פ י א י א כ , ו ת ס ו ו  ה

ר ה ב ב ל ר ״ . א ר ת ו ת מ ו נ ש  ל

[ ן נ ב ר ר ו מ א י [ י ב א ן ל נ ב ח  ר

י י ו נ ש ר ל ש פ א א ד כ י ל ח  כ

י ש י נ נ א ה ה , ו ן נ י נ ש  מ

, י ו נ י א ש ל ם ב י ח מ ו א ל מ  מ

ח ו א ל מ ה ל כ ר ד י ש ל מ ״  א

, ן ט ק א ב ל מ ל ת ו ד י ג ל כ  ב

ה כ י ר צ , ש ה ב י א ש ה ב ב ר  מ

י ד ם כ י מ ע ה פ מ ב כ ו א ש  ל

ה ת י ה י ש , מ ה ק ו פ י  ס

ם ע ל פ ו ד ג י ה ל כ ת ב ב א ו  ש

ת ו א ל מ ה ל כ ר ד י ש . מ ת ח  א

ח ב ר , מ ל ו ד ג א ב ל מ ן ת ט ק  ב

, ו ח ס כ , ת י ו א ש ד מ ב ו כ  כ

י ו ס י כ ל ח ו פ י ם ש י מ ע  פ

, ו ה ר ש ק , ת ו ס מ ע ח ל כ י ר צ  ו

א כ י ר צ ך ו ו ח ח י ם ש י מ ע  פ

, ר ד ו ס ו ב ה ס כ , ת ר ש ק  ל

( ם י מ ה ר ( ש נ י ם ש י מ ע  פ

ו ה ט י ה ס ת ם ו י מ ] ב ר ד ו ס ה ] 

ר ש פ א א ך ל כ ל , ה ט ״ ו י  ב

ן נ ל ת ״ ב א ו . ת י ר ך ש כ י פ ל  ו
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. ו נ ו צ ר ח ל ו פ י . ט ו י פ ת כ  א

ו ה ן ל נ י ו א ח א ק נ ד י א ה  ו
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ן נ י ז א ה נ ד י א ה , ו , י ו ח י א  ל
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, י ד י א מ ל ו ו ח ן ל נ י ר מ  א

ל א ר ש י ן ל ה ח ל נ א ח ל  א

ו ה ל י א ן ו י ג ג ו ו ש ח י  ש

ן נ ב ר ד י ב ל י י מ נ ח . ו ן י ד י ז  מ

א א ל ת י י ר ו א ד ל ב ב  א

א ח ס ו . נ ו ח ן ל נ י ק ב  ש
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א ה , ד א ת י י ר ו א ד ש ב ״ ל  ו

א ת י י ר ו א כ ד ״ ה ו ת י פ ס ו  ת

ו ת א ש ק ו ו ל כ א א ק א ו ו  ה

ו ה י ל ר מ א א ל ה ו ב י ש ד ח  ע

ן י ל י ח ת . מ י ד י א מ ל  ו

ב ה ר מ ק ו . א ן ב ת ת ה מ י ר ע  ב

ת י ל ן ד ו ע מ ׳ ש ר א ל נ ה  כ

 דדרו ברגלא. פי׳ כעמר שקורים פורק״א ועשר כמין רגל ללרו
 כאגרא כין שנים כמוט על כפפיהם להיינו שנוי והר
 להקל כפ״ה וקשה לכסוף פ׳ האומנין >3׳׳מ לף פג.) משמע למשאו
 כבל נושאין כקל כרגלא מכאגרא אלא נראה לאפילו מככיל יותר
 מכל מקום לא חיישינן כיון למשנה
 מלרך מול וכן נמי פירש הקונטרס
 גבי ללרו באגרא ללרו באכפא
 «) ואפילו נמי אין להקל מכל מקום

 שנוי הוא:
 דמל יא בחצבא רבה תמלי
 בחצבא זוטא הא קא
 מפשא בהלוכא. וא״מ מאי פריך והא
 מפשא כהלוכא והא אמרינן לעיל
 ראפ ושי כהלוכא שפיר למי כשיעשה
 לרך שנר ויש לומר להא מפיש
 כהלוכא ושנוי נמי ליכא לבחול נמי

 עכלינן הט:
 זמנין המטמיש בהו מיא ואתי
 ליהי םהיטה. וא״ת והא
 אמר נפרוס סולרא עלויה ולא חיישינן
 לילי סחיטה וי״ל ללעיל מיירי בחבית
 שספוס כולו ופיו צר ולכך לא חיישינן
 לסחיטה ועי״ל להכא מיירי בסחיטמ
 מיס לאסורה משוס לכון וא״כ ט
ג) בגוויה מיא אתי לילי סחיטה  נפל(
 אבל המס מיירי ביין לסמיטה שלו
 אסורה משום לש וא״כ ט נפיל
 ״)לארעא הולך לאכול ולא חיישינן
 לסחיטה: אין מטסחין. פ״ה
 משום שיר או משום אכל ולא נהירא
 לחפוק ליה לאסור משוס צער ואפי׳
 בחול המועל כלאיתא בפ׳ ואלו
 מגלחין (מו״ק לף כח:< ולקמיה (לף לו.)

 מפרש שמא יחקן כלי שיר:
 תנן אץ מטפחץ ואין מרקהין.
 פרש״י שמא ימקן כלי שיר
 ומיהו ללילן שרי ללוקא כימיהן שהיו
 כקיאין לעשומ כלי שיר שייך למגזר
 אבל ללילן אין אנו כקיאין לעשוח

 כלי שיר ולא שייך למגזר:
 דהא תוספת יוה״כ דאורייתא היא
 ואכל• ושתו עה השנה כוי.
 משמע ליש שיעור למוספמ יוה״כ
 מלהצריך להפסיק מבעול יום להא
 ולאי לא היו אוכלים ממש עד חשכה
 צ) לעברי איסורא מלאוריימא ואעפ״כ
 קאמר מוטב שיהיו ישראל שוגגין ואל
 יהיו P) מזידין ובפי׳ החוספמ לא
 הוברר השעור ולכך יש ליזהר

 ולהפסיק מבע״י:י)
 התם בתבנא סריא ראית ביה
 קוצים. וגם אינו ראוי
 למאכל בהמה וקאי להסקה ואפילו
 רבי יהולה מולה וא״מ מאי שנא
 מעצים שבמוקצה לקא אסר רבי
 יהולה אע״ג לחזיין להסקה ר״ל ללא
 למי ללוקא גבי אוצר של תבן
 לא הקצה לעתו למה שראוי עחה
 ללא הקצה לעתו כי אם ממאכל בהמה
 ועמה הוא ראוי להסקה ומזה לא
 הקצה לעתו אכל אוצר של עצים הקצה לעתו ממה שראוי עתה:

 על

 בערמת תתבן אבל לא בעצים שבמוקצה:
 גמ׳ תנא אאם אי אפשר לשנות מותר
 באתקין רבא איבמחוזא דדרו w בדוחקא

 לדרו נ<ברגלא דדרו ברגלא לדרו באגרא
 דדרו באגרא לדרו באכפא דדרו באכפא
 נפרום םודרא עלויה ואם לא אפשר שרי
 דאמר מר אם א״א לשנות מותר גיאמר
 ליה רב חנן בר רבא לרב אשי אמור רבנן
 ייבמה דאפשר לשנויי משנינן ביומא טבא
 והא חני נשי דקא מליין חצבייהו מיא ביומא
 טבא ולא קא משניין ולא אמרינן להו ולא
 מידי אמר ליה משום דלא אפשר היכא
 ליעבד דמליא בחצבא רבת תמלי בחצבא
 זוטא קא מפשא בחלוכא דמליא בחצבא
 זוטא תמלי בחצבא רבח קא מפשי במשוי
 w תכםייח בנכתמא א) זמנין דנפיל ואתי
 הי לאתרי תקטריח זמנין דמפםיק ואתי

 למקטריה תפרום סודרא עלוית זמניז דמטמיש
 במיא ואתי לידי םהיטה הלכך לא אפשר
 א״ל רבא בר רב חנין לאביי ייתנן אין
 מטפחין ואין מספקין ואין מרקדין וחאידנא
 דקא חזינן דעבדן חכי ולא אמרינן לחו ולא
 מידי אמר ליה ולטעמך חא ׳ידאמר חי(רבא)
לא ליתיב איניש אפומא דלחיא י דלמא : 

 מגנדר ליח חפץ ואתי לאתויי (ד׳ אמות
 ברח״ר) וחא חני נשי דשקלן חצבייחו ואזלן
 ויתבן אפומא דמבואת ולא אמרינן לחו
 ולא מידי אלא טיהנה להם לישראל יי מוטב
 שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין הבא נמי הנח
 להם לישראל מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו
 מזידין כיוהני מילי בדרבנן אבל בדאורייתא
 לא י ולא היא לא שנא בדאורייתא ולא שנא
 בדרבנן לא אמרינן להו ולא מידי דהא
 תוספת יום תכפורים דאורייתא הוא ואבלי
 ושתו עד שחשכה ולא אמרינן לתו ולא מידי:
 יומתחילין בערמת תתבן: אמר רב כהנא
 זאת אומרת מתחילין באוצר תהלה מני ר׳
 שמעון תיא דלית ליה מוקצת אימא סיפא
 אבל לא בעצים שבמוקצה אתאן לד׳ יתודת
 דאית ליה מוקצה הבא ל* בארזי ואשוחי
 עסקינן דמוקצח מחמת חםרון כים ואפילו
 רבי שמעון מורת איכא דמתני לה אסיפא
 אבל לא בעצים שבמוקצת אמר רב כתנא
 זאת אומרת יאין מתחילין באוצר תחלה מני
 רבי יתודח תיא דאית ליח מוקצת אימא
 רישא מתחילין בערמת חתבן אתאן לר״ש
 דלית ליה מוקצה ׳התם בתבנא םריא תבנא
 םריא חא חזי לטינא חדאית ביה קוצים:

 ומסחילין בערמת התבן. להסק ואע״פ שלא זמנה מכע״י ולא היה
 רגיל להסיק ממנה. והשמא משמע ללית ליה מוקצה: אבל לא במצים
 שבמוקצה. רחכה שאחורי הכמים קררה מוקצה על שם שהיא מוקצה
 לאחור ואין נכנסים רוצאין כה תליר ושם נוחנין עצים וכל לבר שאין

 לעמו ליטול על זמן מרובה. וכגמרא
 פריך סיפא לרישא להשחא משמע
 לאימ ליה מוקצה: גמ׳ ואם אי
 אפשר לשנוה. כגון שזמן אורחים
 הרבה וצריך להכיא הרכה כיחל
 מוחר: דדרו בדוחקא. משאר שאלם
 יחיל נושא על כחפו בחול בטורח
 אס בא לשאח אוחו בי״ט לצורך י״ט
 כגון חביח או שק מלא פירוח ישאנו
 בי״ט. כרגלא עתר שקורין פורק״א
 כלרט נושאי מלח למכור מפני שצריך
 לשנומ וכשהוא משנה ישנה להקל
 משאו ולא להרבוח טורח בי״ט ועחר
 זה נוח הוא לשאת בו משא כבל
 וכשנושא בו חבית הנשאת בכתף
 משנה להקל הוא: דדרו ברגלא.
 משר חכיח גדולה שרגילין לשאמ
 אותה כרגלא: לדרו באגרא. ישאוה
 בי״ט בשני בני אדם במוט על
 כמפיהס דהיינו נמי שנר להקל:
 דדרו באגרא. כמוט על כתפיהם
 לדרו בי״ט לאותו משר באכפא כמוט
 בידיהם משום שנוי. ואע״פ שאינו
 להקל מ״מ שנוי הוא ואינו מרבה
 טורח בשנויו: נפרוס סודרא. קל
 הוא ואינו מכביד ושנוי (א) הוא
 כעלמא ולהצנע: ואם אי אפשר
 לשנוס. שאין לו סודר לכסותו: מליין
 מיא. שואבות מים מן הנהר: תכסייה
 בנכהמא. כסר של עץ העשר לכדץ:
 זמנין דמפסיק. שצריך לקושרו שלא
 יפול בדרך וזמנין דמפסיק בהליכתו
 ואמי למקשריה וקשר העשוי להמקיןמ)
 אב מלאכה הוא: דמטמיש במיא.
 שנשרה במים: אין ממפחין. משום
 שיר או משוס אבל: ממפחין. ידיו
 זו לזו: מספקין. כף על ירך: מרקדין.
 ברגל. וכולם נאסרו משוס שבומ גזרה
 שמא יחקן כלי שיר בפרק משילין
: אפומא דלחיא. לחי ( :  (לקמן דף לו

 המתיר במבר בשכח: דלמא מגנדר ליה
 חפן. ברה״ר חוץ ללחי: ואתי לאתויי.
 מחוך שאינו במבר מקורה להכיר
 שזה רה״ר וזה רה״י ומביאו: וקא
 מגנדר חלבייהו ומייתי להו לא גרסי׳:
 ולא אמרינן להו ולא מידי. ואע״ג
 דעברן אדרבנן דאמור לא ליחיב
 ואינהו יתכן: הנח להם. בדבר
 שהרגילו בו ולא יחזרו בהם: מוטב
 שימשו שוגגין ואל ימשו מזידין. לעבור
 כשידעו ולא יניחו בכך: והני מילי.
 דהנח להס לישראל: בדרבנן. היכא
 דארגילו למעבר אדרכנן כי הנך
 דמטפחין והנך דיפבן אפומא דלחיא:
 הוספת יום הכפורים. שצריך להחחיל
 ולהמענומ מבעוד יום דאורייחא היא

) מוענימס אפ נפשוחיכס כמשעה׳): ואללי  דנפקא לן (יומא לף פא:
 ושתו מד שחשכה גרס. ולא גרס משחשכה: באוצר. בלבר האצור

 שהיה מוקצה לאוצרו לזמן ארוך כהאי גוונא לסתמא אוצרין אותו לכהמה: ארזי ואשוחי. אין אלם מסיק אותן לעומלין לכנין:
 אשוחי. ארז נקבה: דמוקצה מחמת חסרון כיס נינהו. שלמיה יקרין: דמהני לה. ללרב כהנא: סבנא סריא. נרקכ ומסריח שאין ראוי
 למאכל בהמה וסממיה לעצים ולא לאכילה והיינו לאוצרס): לטינא. לטיט ללכון לכנים: ראיה ביה קוצים. ואין יכול לגבלו ביליו וברגליו:

 מתני׳
. ואין מרקדין. כרגל, וכול( לשמחה ולשיר (לקנו! שסו. אפומא דלחיא. של מכיי ליה מוקצה, וסיפא רקחני אבל לא בעצים שבמוקצח, בארזי ואשוחי, כלומר אלו העצים קורוח הן ומוקצה מחמח [חסרון] ש ו או: כף אל כף, משוס אכל !:שנת ש ו  ל
 דליכא הטרא :שבת קנזא.; לפי שאין גיכר כל כך גין מגוי לרה״ר 1שם קמחי). ואתי לאתויי. חסן המתגלגל תוך ד׳ אמות כים אפילו ר׳ שמעון מודה שאסור. איכא דמתני להא דרב כהנא אסיפא, אבל לא בעצים שבמוקצה, ואוקמה רב כהנא לר׳
 (שם:. בארזי ואשוחי. ארז זכר וארז נקגה שעומדין לגגין ;שבת קח.!. יהודה דאית ליה מוקצה, ורישא דקתני מתחילין בערימת התבן בתיבנא סריא דלא עבדו מיניה אוצר.

 מסורת הש״ם

 א) [כעירוגין סג. וכססחיס
 ה: כחג רש״י ד׳׳ה מחוזא
 עירו של רכאן, ב) ןגירסת
 הרי״ף כדגלא וכן הוא כערוך
 ערך רגל], ג) עי׳ שכת קמת.,
 ד) שגת קכח: ןוש״נ],
 ה) [עי׳ גמהר׳׳ס לובלין],
 ו) לקמן לו: שגמ קמח:,
 ז) שגת קמא. וקמח:,
 ח) [צ״ל רגה אילס גרי״ף ס׳
 תולין וגרא״ש שס סי׳ יג
 וככ״י סי׳ שסה הגירסא
 רנא], ט) ננ״גס:], י) [עי׳
 חוס׳ שגת גה. ד״ה ואף
 ותוס׳ ג״ג ס: ד״ה מוטכ
 ותיס׳ ע״ז ד. ד״ה שהיה],
 נ) נשגח קמח: ע״ש],
 ל) ןשגש קנז.],
 מ) [להתקיים. רש״ש],
 נ) [רקרא כג], ס) לאו
 לאוצר. כצ״ל מוהר״ס,
 «) ואע״פ שאינו להקל כצ׳׳ל,
 ש) צ׳׳ל לגווה. רש״ל,
 צ) שאיגס יכולים לצמצם
 לעכדי איסורא, ק) מזידין
 יתוספת זה לא הוגרר. כצ״ל
 ועיין גהרא״ש פ׳ גתרא
 דומא [סי׳ ח] מהר״מ,
 ר) [ועי׳ תוס׳ ר״ה ט. ל״ה

 ורגי עקיכא כוי],

 הגהות הב״ח
 (א) רש׳׳• דייה נסריס
 וכו׳ ושנר בעלמא הוא
 ולהצניע: (5) תום׳ ל״ה
 דמנין וכו׳ ט נפיל בגו

 מיא אתי:

 הגהות הגר״א
 [א] גמ׳ נדוחקא. נ״נ
 הרמנ״ס פי׳ כדוחקא
 במוט. נרנלא על גגו
 מאחודו. נאגרא על
 הכתף. באכסא נילו לפניו
 הערוך פי׳ בע״א: [ב] שפ
 תכסייה בנכתמא זמגין
 דמססיק כו׳ כצ״ל (ועי׳

 רש״א ומהר״ם):

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] נמ׳ זמנין דנפיל ואתי
 לאתרי. נ״ב עיין מהר״ס
 לובלין דלא גרס זה ועיין
 שיטה מקובצת דגריס זמנין
 דמתבר ואמי לאתרי
 ושברים אסורין מצד טלטול
 ועיין במג״א סי׳ תקי ס״ק

 ט״ז:

 מוסף רש״י
 אבל לא בעצים
 שבמוקצה. שהגיחס
 ברחבה שאחוד ביחו
 והקצס לימות הסתיו.
 מיקצה, רחבה שאחורי
 בחיס, שהקצה אחורי ביחו
 להכגיס שם לבר לאוצר
 (שכת ק1ז.). זמנין
 דמפסיק. טין דמצרכח
 ליה טסוי קטר ליה נכד,
 וזימנין דמיפסק ואתי
 למקטריה, והיא קשר של
 קיימא דאסיר מדאורייתא
 ושם קמח:!. ואתי לידי
 סחיטה. ידקאמר (לעיל)
 נפרוס סודרא עלרה, בדבר
 יבש קמיירי (שם:. אין
 מטפחין. ניד ;לקמ1 לו ו
. ואין  על הלב (שנת קמח)
 מספקץ. על ירך (לקמן



 מסורת הש׳׳ם

 א) !שנת מה.ן, ב) [שם
 מה. ן, ג) שגת מי. מי:,
 י) שוכה ט., ה) שגת כג.
 מה. סוכה י. !תיסס׳ סיכה
 ס״אן, 0 סיכה מי: ע״ש,
 ז) ןשס מס.], ח) גמ׳׳א:
 שנתני כי. ט) ןיע״ע תיס׳

 שגת ככ. ל״ה סיכה ן,

 תורה אור השלם
ל א ר ש י י נ ל ב ר א ב . ד  ו

ם ו ר י ש ה ע ש מ ח ר ב י מ א  ל

ג ה ח ז י ה ע י ב ש ש ה ד ח  ל

ם י מ ת ן ע ב ת ש ו כ ס  ה

ד ג ל א כ ר ק י : ו י י  ל

 הגהות הב״ח
 (א) גפי תני ר׳ חייא כר
 יוסף: (ב) שם אמר רכ
 מנשיא אמד שמואל סיפא
 אתאן כצ״ל וכן כתוספות:
 (ג) תום׳ ר״ה אכל וכר יכן
 בשבת משמע דקאמר

 הואיל:

 הגהות הגר״א
 [א] גמ׳ אף סוכה לה׳ ולא
 והתניא כוי כצ״ל ושננתייס
 מוקפים כעגוליס ונ״נ
| רש"־ נ  הרי״ף ל״ג לה: |
 דייה אכיי. אכל עצי כוי.
 נ״נ אכל הרי״ף מפרש
 דהמסקנא דאס התנה קאי
 אסיכת החג ונאומר איני
 נילל ימ״ש אנל עצי סיכה
 דחיילא קדישה כשלא אמר
 איני כילל יעי• חיס׳ ד״ה
 אמר ינר״ן (ינמלחמות

 ומהרש״או:

 לעזי רש״י
. [ ל ״ ו ש י ו ר ק ל [ ״ י י ז י י ו ר  ק

ץ ״ י י ר ב ו . א ה ר ו נ  מ

ם י ד . כ [ ץ ׳ י י ר ב ו א ] 

ת ו א מ ג ו ד ם ב י ט ש ו ק  מ

. ת ו י נ ו ע ב  צ

 ל: המביא פרק רביעי ביצה
 מתני׳ אין נוטלין מצים מן הסוכה. כגון בפסח או בעצרת
 ויושב בסוכה בגנה או כפרדס אין נוטלין עציס מן הסוכה אלא מן
 הסמוך לה. השמא משמע אס הוא עב שנתנוח) קנים הרבה מותר
 ליטול מהם ובגמרא פדך הא סתר אהלא דכיון דבטליה לגבי סכך
 כל פורתא דשקיל מניה סתירה הוא:
 גמ׳ סמוך לדפנות. קנים הנזקפים
 סביבות לדפנות כיון שלא נארגו עם
 הדופן לא בטלי לגבי דופן ואינו
 דומה לסמוך לסכך שהסכך אינו
 ארוג לפיכך הכל שוה העליון כחחתון
 סכך הוא: אפילו חימא כשאין סמוך
 לדפנות. אלא סמוך לסכך: וכי
 תניא. מתניתין באסודיתא חבילות
 של קנים שנתנן על הסכך מדלא התיר
 אגדן לא בטלינהו לגבי סכך אלא
 להצניעם שם: בברייתא נמי גרסינן
 אלא מן הסמוך לה: ורכי שמעון
 מתיר. אפילו מן הסכך. ולקמן פדך
 ליה והא סתר אהלא: שהיא אסורה.
 אפילו בחוש״מ כדיליף לקמן: ואם
 התנה עליה. לפני י״ט: נופלת.
 שנפלה בי״ט דליכא סתירת אהל.
 וטעמא דת״ק משוס מוקצה דהא בין
 השמשות הימה קייממ ומוקצה היא
 מחמת איסור סתירה אבל הסמוך
 לה לאו מוקצה הוא דלית ביה משוס
 סתירה: מוסר השמן שבנר ושבקערה.
 נר קרוייזיי״ל. מותר השמן שנותן בנר
 או בקערה שמן הניתן להדלקת הנר
 של שבת וכבה המומר יש בה משום
 מוקצה ואסור: אדם יושב ומצפה
 אימהי תכבה נרו. שיודע שסוסה
 לכבות הלכך בין השמשות דעתיה
 על המותר: הכא אדם יושב ומצפה
 כוי. בממיה וכי נביא הוא ויודע
 שעמידה ליפול למחר: בסוכה רעומה.
 דמסיק אדעפיה דנפלה ולמחר נפלה
 הלכך לרבי שמעון מוקצה ליכא
 דאמדנן דעמיה מאממול עלויה
 ולמ״ק לא אמדנן דעתיה עלויה
 כשום מידי דלא חזי כין השמשות:
 לה׳. משמע כל שבעה לה׳ הוא
 הקדש: על החגיגה. שלמי חגיגה
 ליאסר משהוקדשו: חג. חגיגה:
 סיפא. דקחני ואס המנה עליה
 אסוכה דעלמא קאי וארישא דברייחא
 קא מהדר דאיפלגו בה ח״ק ורבי
 שמעון דקמני אין נוטלין עצים מן
 הסוכה ואוקימנא כשנפלה ומשום
 מוקצה וקאמר אס המנה עליה מבעוד
 יום שאם תפול מחר יסיקנה הכל
 לפי תנאו: ועטרה. יפה בסדינין
 ובקרמין המצויידן. קרמין בגדי צכעונין
 שק ודן אובריי״ץ. סדינים לבנים של
 פשתן: יינות שמנים וםלתות.
 בכוסות של זכוכית לנוי: הכל לפי
 תנאו. מדקחני אסור להסחסק מהן
 ש״מ בטלי להו לגבי סוכה והוי להו

 מוסף רש״י
ץ נוטלין עצים מן  א
 הסוכה. נפסח ועצרת
 מסוכה העשויה לצל יאפילו
 נפלו, משום מיקצה
 דאיחקצאי מחמח סחירח
 אהל ניו״ט, אלא מן
 הסמוך לה. אס סמך
 חנילוח עצים אצל לופנה
 ליכא איסור מוקצה,
 ללעתיה עילויה מאתמול
 למישקלינהו למחר ללא
 סתר נהו אהלא ישנת
 מה.!. ור׳ שמעון מתיר.
 אס נפלה ללית ליה מוקצה
ן בסוכת התג י שש. ושו ) 
 בחג. שהיקצה למצותה
 למצותה כל שגעה !שם:•.
 שכשם שחל שם שמים
 על החגיגה. שלמי חגיגה
 שס שמיס חל עליהם
 לאיסרן ער לאחר הקטרח
 אימירין, לזכי גהי כחר הכי
 משלחן גגיה כעגל הנוטל
 סרס ;סוכה ט.;. מה חג
 לה׳. חגיגה !שסו. סככה
 כהלכתה. לסיכה !שכת
 מה ׳. ועטרה בקרמים.
 פיארה כיריעיח של צכעיס
!  שקורין איכריי״ן ישם כנ.
 מעשה אורג !סוכה י 1.
 ובסדינין המצויירין.
 שצורתן נילטה כגין מעשה
 ריקם אי מעשה אורג

 שם<. אפרסקים. פירסק״י נלע״ז ושבת מה.:.. יינות שמנים. נותנין ככוסות של זכוכית לגוי יסוכה י י!.
 יפגין לאמר א־ני נולל מהם כל בין השמשות של יום טונ הראשון ללא חל קדושה עלייהו, ותנאה אחרינא

נ  לא מהני בהו •סוכר. י: וכעי״ז שנת נ

ר כ י כ ל ו ו ה ב ב י י ח י א מ ל ג מפסקי לילות ד ו ר ת י א ב ם ג ת ד ה נ י ק ר פ . ו ר מ א א  ל

אין גומלין עצים מן הסוכה אלא א ו  מתני׳ א
 מן הסמוך לה: נמ׳ מאי שנא מן הםוכה דלא
 דקא סתר אהלא מן הסמוך לה נמי קא םתר
 אהלא אמר רב יהודה אמר שמואל במאי
 םמוך סמוך לדפנות רב מנשיא אמר אפילו
 תימא כשאין םמוך לדפנות כי תניא ההיא
 גבאסורייתא >*< נ<תניא ר׳ חייא בר יוםף

 קמיה דר׳ יוהנן אין נוטלין עצים מן הסוכה
 אלא מן הםמוך לת ור׳ שמעון מתיר ושוין
 בםוכת החג בהג שאסורה ואם התנה עליה
 הכל לפי תגאו ורבי שמעון מתיר והא קא
 םתר אהלא אמר רב נחמן בר יצהק הכא
 בסוכה נופלת עסקינן ור׳ שמעון לטעמיה
 דלית ליה מוקצה דתניא ג<ימותר השמן
 שבנר ושבקערה אסור ורבי שמעון מתיר מי
 דמי תתם אדם יושב ומצפה אימתי תכבה נרו
 הכא אדם יושב ומצפה אימתי תפול סוכתו
 אמר רב נחמן בר יצחק הכא בםוכה רעועה
 עסקינן דמאתמול דעתיה עלויה: ושויז בסוכת
 החג בחג שהיא אסורה ואם התנה עליה תכל
 לפי תנאו: ומי מהני בה תגאי י׳והאמר רב
 ששת משום ר׳ עקיבא המנין לעצי סוכה
חג הסוכות  שאםורין כל שבעה שנאמר 1
 שבעת ימים לה׳ ותניא ר׳ יהודה בן בתירא
 אומר מנין שכשם שחל שם שמים על
 חחגיגח כך חל שם שמים על הסוכה ת״ל
 חג תםוכות שבעת ימים לח׳ מח חג לה׳ אף
 סוכה לה׳ w אמר רב מנשיא «< בריה דרבא
 סיפא אתאן לםוכה דעלמא אבל סוכה דמצוה
 לא מהני בה תנאה וסוכה דמצוה לא ה<ותתניא
 ״סככה כהלכתה ועטרה בקרמים ובסדינין
 המצויירין ותלה בה אגוזים שקדים אפרסקים
 ורמונים ופרכילי ענבים יינות שמנים וםלתות
 ועטרות שבלים אסור להסתפק מהן עד
 מוצאי יום טוב תאחרון של חג ואם התנה
 עליחם חכל לפי תנאו אביי ורבא דאמרי
 תרוייהו ׳באומר איני בודל מהם כל בין
 השמשות דלא חלה קדושה עלייהו חאבל
 עצי סוכה דחלה קדושה עלייהו אתקצאי
 לשבעת ומאי שנא מתא דאתמר יי הפריש
 שבעה אתרוגים לשבעת הימים אמר רב כל
 אחת ואחת יוצא בה ואוכלה לאלתר ורב אםי
כל אהת יוצא בה ואוכלה למחר התם  אמר ט
 י<דמפסקו לילות מימים כל חד וחד יומא מצוה
 באפי גפשיה הוא הכא רלא מפסקו לילות
 מימים כולחו יומי כחדא יומא אריכתא דמי:

 מתני׳

 עד מוצאי י״ט האחרון. עד שיחחיל יום החול וא״ת החינח י״ט
 שמיני מוקצה הוא משוס דהוי ספק שביעי וגס ביום תשיעי
 שס מוקצה עליו הואיל ואחקצאי לבין השמשוח אתקצאי נמי לכולי
 יומא ושפיר אמדנן מוקצה מחמת יוס שעבר במוקצה מחממ מצוה

 כגון הבא בעצי סוכה אבל נהגו
 העולם כשחל חשיעי של חג בע״ש
 שאין מסמפקין מהן בשבח שהוא
 עשירי ומאי טעמא אי משום סמירמ
 אהל לא שייך בפירומ ואי משוס
 דאמקצאי בין השמשות דמשיעי מד
 מגו כה״ג לא אמדנן דבתשיעי נמי
 לא נאסר אלא מטעם מגו וי״ל
 דהיינו טעמא משום הכנה דהואיל
 ובע״ש היה אסור שהוא תשיעי והוא
 י״ט אס היה נאכל בשבת היה מכין
 י״ט לשכת והוי כעין נולד כיון שכא
 עתה ראויות שלו ולא בא בי״ט ומזה
 הטעם יש נזהרין כשחל שמחת תורה
 אחר השבת מלאכול האתרוג באותו
 יום דהואיל ובשבת היה אסור שהוא
 שמיני ועוד כי היה ראוי לברך בו
 אס אמי אליהו ואמר דעברו לאלול
 א״כ אס היה אוכל אותו בשמחח
 התורה כדאמרן הוי שבת מכין לי״ט:
 אמר רכ מנשיא כריה דרבא
 שיפא אתאן לסוכה דעלמא
 וכוי. מצי נמי למסרך דלמאי דס״ל
 דהר מוקצה מחמח איסור לא אשכחנא
 דמהני ביה מנאה אלא דאינו חושש
 למפרך משוס דאינו נשאר במסקנא
 אלא נקט האמת: אבל עצי
 סוכה החל קהושה על״הו אתקצאי
 לשכעה. וקשה דמשמע הבא דמה
 שעצי סוכה אסורין היינו מטעם
 מוקצה וכן «) משמע בשבמ (לף מה.
 ושס< הואיל והוקצה למצומו הוקצה

 לאיסורו ולעיל קאמר מה חג לה׳ אף
 סוכה לה׳ אלמא דאסודן מדאורייחא
 ותירץ ר״ת דמה שאמר מה חג לשם
 אף סוכה לשם היינו לסי שיעור סוכה
 כגון 3׳ דפנופ ושלישיפ אפי׳ טפח
 אבל אי עביד דפנות שלמות יותר
 משיעור סוכה לא נפיק מקרא ועל
 היומר קאמר שאסור מטעם מוקצה
 ור״י פירש דודאי כל זמן שהסוכה
 בעמידה שייך בה מה חג לה׳ אף סוכה
 לה׳ אבל כשנפלה לא שייך בה מה
 חג וכו׳ ואס כן היה יכול לחרוצי הכא
 מה שעצי סוכה אסורין מקרא דלעיל
 מה חג היינו כשהיו כעמידה אבל
 כשנפלו מותדן אלא נקט האמח
 דכשנפלו נמי אסורין מטעס מוקצה:ט)
 כל אחת ואחת יוצא כה ואוכלה
 לאלתר. לאו דוקא לאלתר
 דהא אחרוג של יום ראשון אסור כל
 היוס עד למחר ולא פליג רב ורב

 אסי אלא בשאר ימים:
 מ!

 עין משפט
 נר מצוה

 מ א מיי׳ פ״ב מהלכות
 יו״ט הלכה יל וס״ו
 מהלי סיכה הל׳ טי סמנ
 עשין מג טיש״ע א״ח סי׳
 תקיח סעיף ח וסי׳ חרלח

 סעיף א:
 י ב מיי׳ סי׳ב מהלכות
 יי״ט שס טיש״ע א״ח

 סי׳ תקיח סעיף ח:
א ג טור ש״ע שס  י

 נהג״ה:
 ־כ ד מיי׳ פ״ה מהל׳ שבת
 הלכה ינ ופב״ה הלכה
 כג ופכ״ו הל׳ יל סמג
 לאוי! סה טוש״ע א״ח סי׳
 רסה סעיף ג וסי׳ רעט

 סעיף א:
 ״ג ה מיי' פ״י מהלכוח
 סיכה הלכה טי סמג
 שס טיש״ע שם סי׳ תרלח

 סעיף א:
 ״ר ו ז מיי' שס הל׳ טז

 טוש׳׳ע שס סעיף נ:
 טו ח מיי׳ שס הל׳ טי
 טוש״ע שס סעיף א׳

 נהגי׳ה:
 טז ט מיי׳ ס״ז מהל׳ לילנ
 הלכה כי כ! סמג עשין
 מל טוש״ע שס סי׳ תרסה

 סעיף כ:

 רבעו חננאל
ם י צ ן ע י ל ט ו ן נ י  [מתני'] א
ך ו מ ס ן ה א מ ל ה א כ ו ס ן ה  מ

ן י א ל ד א ו מ ה ש מ ק ו . א ה  ל

ה כ ו ס ן ה א מ ן ל י ל ט ו  נ

ן מ צ ת ע ו נ פ ד ן ה א מ ל  ו

. א ל ה ו ר א ת ס ם ד ו ש  מ

ם י כ ו מ ס ם ה י צ ע ; ה א מ ל  א

. ו ה ז כ ו ל ס ת ש ו נ פ ד  ל
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ק פ ת ס ה ר ל ח ו מ ל ו ה א  ל

ן נ ח ו י י ר ה ד י מ י ק נ . ת ן ה  מ
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ה ל פ נ ה ש כ ו ס ן כ מ ח  נ

ח י מ ע ט ש ל ״ ר , ו ן נ י ק ס  ע

א י נ ת , ד ה צ ק ו ה מ י ת ל י ל  ד

ר נ ב ן ש מ ר ש ת ו  מ

ק פ ת ס ה ר ל ו ס ה א ר ע ק כ ש  ו

ן נ י ד מ א . ו ר י ה ש מ ״ ר ן ו ה  מ

ו פ ו ס ן ש ו י ם כ ת י ה מ י ד  מ

י ת מ י ה א פ צ ת מ ו ב ב י  ל

, ר א ש ן ה ק מ פ ת ס , י ה ב כ י  ת

ע ד ו ה י י ] ה י כ ו א [ כ  ה

ן ת נ ה ו כ ו ס ל ה ו פ ת  ש

. ה נ מ ק מ פ ת ס ה ו ל ת ע ד  ב

ק ח צ ר י ן ב מ ח ב נ ק ר ר י פ  ו

ח א י ר ה ב כ ו ס א ב מ י א ת  ל

ן י ת י נ ה א מ ל , א ה ל פ נ  ש

ן נ י ק ס ה ע ע ו ע ה ר כ ו ס  ב

. ה י ו ל י ה ע י ת ע ל ד ו מ ת א מ  ד

׳ ר א ו ת י י ר ב ק ד י י ן ת י ו ש  ו

ג ח ג ב ח ת ח כ ו ס ן ב ו ע מ  ש

ה י ל ח ע ג ת ם ח א ח ו ר ו ס א  ש

ן נ י ש ק א . ו ו א ג י ת פ ל ל כ  ה

ג ח א ד ר ו ס י ל א ח ן ר ו י כ  ו

, ה ל י ע נ ת י מ צ י מ כ י ה ה ל  ע

א ב י ק י ע ר ה ד י מ ש א מ ה  ו

ה כ ו י ס צ ע ן ל ־ י נ ו מ ר מ  א

ה ע ב ל ש ן ב י ר ו ם א  ש

ת ע ב ת ש ו כ ו ס ג ה ר ח מ א נ  ש

ן י נ א מ י נ ח , ו ׳ ה ם ל י מ  י

ם י מ ם ש ל ש ח ם ש ש כ  ש

ם ל ש ך ח ה כ ג י ג ה ל ה  ע

ר מ א נ , ש ה כ ו ס ל ה ם ע י מ  ש

׳ ה ג ל , ח ׳ ה ת ל ו כ ו ס ג ה  ח

[ ב ר ק ן ר י פ . ו י ח ה ל כ ו ס  ו

א י נ ו ר ה ד י ר א ב י ש נ  מ

א פ י , ס ל א ו מ ש ה ד י מ ש  מ

ה י ל ה ע נ ת ם ה א י ו נ ה ק  ד

א ל ג א ח ת ה כ ו ס ה ב נ י  א

ם י מ ר י א ש ה ב כ ו ס  ב

ן שקורין גלינשק״ש י מ ר ק ה ב ר ט י ע ה ו ת כ ל ה ה כ כ כ י א ס י נ ת ה , ו ה א נ ה ת י ב נ ה א מ ג ל ח ה ד כ ו ס ן ו נ י ש ק א . ו ו א נ י ח פ ל ל כ ן ח נ י ר מ ה א ל ע , ו ם י ב ו  ט

. ו א ג א הכל לפי ת כ ד ״ ו ב ן א נ י ק ר פ . ו ו א נ י ח פ ל ל כ ן ה ה י ל ה ע נ ח ם ה א , ו ג ל ח ן ש ו ר ח א ט ה ״ ו י י א צ ו ד מ ן ע ה ק מ פ ת ס ה ר ל ו ס א ד ו . ע י ו ן כ י נ י ד ס כ  ו

ה כ ו י ס צ ל ע ב , א ה ש ו ד א ק ר ק י ע ו מ ה י י ל ה ע ל א ח ל , ד ח ו ש מ ש ן ה י ל ב ו כ ה ז כ ו ס י ב ת י ל ח ו ש ל י א ל מ ד ב י נ נ י ר א מ ו א ו ב א ז ת י נ ת  מ

, ו ר ס א ת נ ו ש מ ש ן ה י ל ב ן כ ה ל מ ד ו י ב נ י ן א י ר ו ט י י ע נ ה ר כ מ א א י ל כ . ו ה ע ב ל ש י כ א צ ק ת , א ה ש ו ד ה ק ל ה ע ל ה ח ד ב ע ] ד א ר ק י ע מ ד  ן

ם י מ ה י ע ב ל ש ב , א ר ח מ ה ל ל כ ו א ם ו ו י ה ה א כ צ ו א י ל ר א מ א א י ל ס ׳ א ר ו ל ל י פ א ר ו ת ל א ה ל ל כ ו א ה ו א ב צ ו ת י ח א ח ו ח ל א ב כ ר ר מ , א ם י מ י ׳ ה ז ם ל י ג ו ר ת ה א ע ב ש ש י ר פ ר ה מ ת י א א ה  ו

. י מ א ד כ י ר א א ד א ח מ ו י ם כ י מ ה י ע ב ל ש , כ ם י מ י ב ת כ ו ל י ל ה ב ב ב ש י ב ל י י ח ה ש כ ו ס ל ב ב , א י ר  ש

 כסוכה וקאמר דתנאי מהני: אביי
 ורבא דאמרי חרוייהו. דלא דמו לסוכה לענין תנאה ואע״ג דכטלי לגכה דכי מהני תנאה באומר מבעוד יום איני כודל מהס מהיות כוחי
 וזכותי כהס ליטלן כל שהות אורך של בין השמשות של ערב י״ט הלכך בשעת ביאת היום שהימה קדושה צריכה לחול עליהם לא חלה לפיכך לא
 הוקצה אבל עצי [בז סוכה שאינו יכול להתנות עליהם תנאי זה שהרי על כרחו יבדל מהם בין השמשות משום דסתר אהלא ובין השמשות ספק י״ט
 הוא חלה קדושה עליהו ועל ידי קדושה זו הוקצו לשבעה: ומאי שנא מהא כוי., דלא אמר באתרוג דמשוס בין השמשות קמא ליתקצי כל שבעה אלא
 לחד יומא מכי אחני עליה לחד יומא: דאהמר הפריש כוי יוצא בה. כיומה: ואוכלה לאלתר. קסבר למצותה אתקצאי והרי נעשימ מצוחה: ורב
 אסי אמר יוצא בה ואוכלה למחר. דכיון דאתקצאי לכין השמשות אתקצאי לכולי יומא. והא עצי סוכה נמי כיון דאתני עלייהו ליהנוח מהן
 בחולו של מועד כהפדשה ליום ראשון דמי ומשום דבין השמשות קמא קדיש קא אמרת דאתקצאי לשבעה: דמפםקי לילות מימים. שאין מצותו בלילה:

 מתני׳

ח מה. דייה ולא. נ ׳ ש ס י ת י נ  א) עי



 עין משפט
* נר מצוד. י  / י

 המביא פרק רביעי ביצה
ז א מיי׳ פ״נ מהלכות  י
 י״ט הלכה יל טוש״ע

 א״ח סי׳ מקא סעיף ג:
 ״ח ב מיי׳ שס הלכה טי

 טוש״ע שס סעיף ל:
ט ג מיי׳ שס הלי יל  י

 טיש״ע שס סעיף ג:

 רבינו חננאל
ם י צ ן ע ־ א י ב  מתני' י מ
. ס נ ו כ מ ן ה ה מ ד ש ן ה  מ

ן ו מ ל י פ ף א פ ר ק ן ה מ  ו

ה ד ו ה ב י ר ר מ . א ר ז ו פ מ  ה

ן י א י ב ן מ י ל א א ו מ ר ש מ  א

ן י ס נ ו כ מ ; ה א מ ל ם א י צ  ע

ה י ל ן ע נ ־ ש ק א . ו ף פ ר ק ב  ש

ף פ ר ק ן ה ] מ ן נ ת ן ן נ א א ה  ו

ם י ר ז ו פ מ ן ה ו מ ל י פ א  ו

׳ י נ ת ן מ נ י ק ר פ ו . ן ף פ ר ק ב  ש

ר י י א א י נ ת . ד [ א י ה ה א ד י ח  י

א ר ל ז ע ל ן א ן ב ו ע מ  ש

ל ה ע ״ ב ש ו י י ו ב ק ל ח  נ

, י ו ת כ ו ד ש ב ם ש י ר ז ו פ מ  ה

ו י ל ק ע ל ו ן ח ת ־ נ ר  ו

א ב ר ר מ . א א ת פ ס ו ת  ב

ם י נ פ י ג ל ע ם ו י נ י ק ל  ע

י פ נ כ מ ג ד ״ ע , א ף פ ר ק ב  ש

י ת י א א ן ד ו י , כ י ב ת ו מ  ו

ר ר ב מ ו ו ח י ל ל ד א מ ק י  ו

. י ר י ס א ו ו מ ן ד ־ ר ז ו פ מ ו כ ה  ל

א נ ו מ ה י י ל ה ע נ ח י א א  ו

. ו ר א ש ק י ו ז ה נ י ר ד ב י א ל ל  ד

י ס ו ׳ י ו ד ה א ל י ע ב י  א

ה י ע ל מ ש ר ד מ א א ק ל ו ק  ל

ו ה ז י ר א מ א ה ד ה ו ה ׳ י ר  ל

ר י ע ך ל ו מ ס ל ש ף כ פ ר  ק

. ת ח ת ו ה פ י ת ל י א א ד ו ה  ו

, י ת ר ה ת ד ו ה ׳ י י ר ע כ  ו

י מ א , ו ה ח ת ו פ ר ו י ע ך ל ו מ  ס

, י ג א ס ר ח י ב ס ו ׳ י ו ר  ל

ו ל י פ ת א ח ח ו ו פ ש ל י ל ש  כ

א ל . א ר י ע ך ל ו מ ו ס נ י  א

ח ב ם ש ו ח ת ך ה ו ת ק ב ו ח ר  ב

ו . א א ל ו ק ו ל נ י י ה , ו י ר  ש

א ד ה ה ד ו ה ׳ י א ר מ ל  ד

, ד ב ל ר ב י ע ך ל ו מ י ס ע  ב

א ו ה י ו ס ו ל ר• י ״ א  ו

, ח ח ח ו פ ו ב ן ל י ס נ כ נ  ש

י ע ב י ד ס ו ־ י ר א ל צ מ  נ

ח ח ת ו פ ר ו י ע ך ל ו מ י ס ת ר  ת

א נ י ט ש פ . ו א ר מ ו ח ו ל נ י י ח  ו

י נ ת ק ן ד י ת י נ ה מ א ד י ק ו ד  מ

, ת ח ת ו פ ו ב ן ל י ס נ כ נ ל ש  כ

י ע ה ב ד ו ה א דר• י צ מ  נ

י ס ו ׳ י ה ר י ר ל מ א , ו י ת ר  ת

ת ח ת ו פ ו ב ן ל י ס נ כ נ ל ש  כ

ו ל י פ א ה ו י ן ל נ י ש י י א ח  ל

ד ״ י ס א , ד י ר ק ש ו ח א ר ו  ה

ר י ע ך ל ו מ ה ס ד ו ה ׳ י  ר

א ו י ה ס ו ׳ י ר , ו י ע ד ב ב ל  ב

א ו ה י ו כ י ה י א ת ר י ת ע ב  ד

ה ו ת ה ח ת ו פ ו ב ן ל י ס נ כ נ  ש

מ ״ א ש ל , א י נ ת י מ ה ל י  ל

א ל ב ס ר ר מ . א מ ״ א ש ל ו ק  ל

. י ס ו ׳ י ר ה כ כ ל י ה א כ ר ז י י  א

ם י צ ע ן [ ־ ע ק ב ן מ י  םתנ־׳ א
. י ו ת כ ו ר ו ק ן ה ] מ א  ל

 מץ הקרפף ואפילו מן המפוזר. תימה הא הר מעמר דהוא אב
 מלאכה וי״ל דלא שייך עמור אלא במקום שגדיליס שם
 כרמוכח בפרק כלל גלול (שכת דף איבעיא להו היכי קאמר
 כל שסמוך לעיר והוא האית ליה פותהת ובו׳. אכל לא גרס ר׳
 יוסי לקולא או לחומרא רא״כ משמע
 למספקא ליה לרבי יוסי שמא הוא
 מחמיר יומר מת״ק ולא היא להא
 במלתיה לרבי יהולה נמי מספקא
 ליה היכי אחמר אלא ה״ג היכי קאמר
 וכו׳ והכי פי׳ כל שסמוך לעיר וגס
 אית ליה פותחח וכעי רכי יהולה
 תרתי לחומרא לאע״ג לסמוך בעי
 פוחחת והא ללא פי׳ ברבריו פותחת
 משוס לקסבר סתם קרפיפות יש להן
 פותחת ואתא רבי יוסי למימר הואיל
 ואית להו פוחחת ואפילו רחוק מן
 העיר נמי וא״כ שמעינן מלתלי מעמא
 לאינו סמוך שרי בפוחחת מכלל
 לסמוך שרי אפילו בלא פוחחח ותרתי
 לקולא קאמר רבי יוסי בסמוך בלא
 פותחמ או באינו סמוך בפותחת או
 ללמא ר׳ יהולה סבר כל שסמוך בין
 אית ליה פותחמ בין לימ ליה פוחחמ
 שרי לקס״ל השתא לסתס קרפיפות
 לית להו פותחת ואתא ר׳ יוסי למימר
 רבעי פותחח אפילו בסמוך כ״ש
 ברחוק אבל סמוכה בלא פוחחת
 אינה מועלפ כלום ע״כ פרש״י והקשה
 השר מקוצי נהי לר׳ יהורה תלי נועמא
 כסמוכה לוקא אבל פוחחת אינה
 מועלמ כלום מ״מ לרכי יוסי אמאי
 לא לייק כלפי׳ לעיל ללישנא קמא
 למלתלי רכי יוסי טעמיה לשד
 בפוחחת כאינו סמוך מכלל לבסמוך
 מועיל בלא פוחחת להשתא ללישנא
 קמא לרבי יהולה לבעי תרתי קאמר
 ללרבי יוסי סגי במלא כ״ש להאי
 לישנא לקאמר השתא ללרבי יהולה
 סגי בחלא בסמוך בלא פוחחת ותירץ
 לע״כ לא מצינן למימר לרבי יוסי
 תרתי לקולא אית ליה בהאי לישנא
 כלאמר ללישנא קמא להואיל ולהאי
 לישנא צ״ל לרבי יה ולה לא קפיל
 אפותחת ולא ס״ל לסתם קרפיפות
 אית להן סוחחמ אלא כל שסמוך בין
 אימ ליה פוחחח כין לית ליה פוחחת אם כן לא היה לרבי יוסי
 לממני כל שנכנסים וכו׳ אלא הכי הוה ליה לממני רבי יוסי אומר
 אס יש לו פומחפ אפילו אס היה בסוף החחום שרי הא אס
 סמוך שרי בלא פותחת ומלנקט כל משמע ליש קרסיפות לאין
 להן פוחחת רבי יוסי ולאי תלי טעמיה בפוחחמ לוקא בין סמוך
 בין רחוק אבל ללישנא קמא ניחא למצינא לפרושי לרבי יוסי
 חרמי לקולא אמר וניחא לשון כל שנכנסין למאי אמרח הוה ליה
 למפני אס יש לו פוחחמ אררבה אי הוה קאמר הכי הוה
 משמע לרכי יהולה לא קמיירי כפוחחת וליתא לעל כרחך רבי
 יהולה בפותחמ איירי אבל ללישנא לכל שנכנסין לו בפותחח
 משמע למיירי בפותחת שאס תמצי לומר ללא מייד רבי
 יהולה כפוחחמ אס כן רבי יוסי אי אמר תרתי לקולא קשיא
 ליה למאי כל למשמע לאיירי רכי יהולה כפותחת אלרבה
 רבי יהולה לא מייד בפותחמ אלא הוה ליה למתני אם יש לו
 פותחת ג) והכי משמע לקמן מתוך פירוש רש״י תא שמע מלקתני
 רכי יוסי וכו׳ להבי משמע מלנקט רבי יוסי לישנא לכל הנכנסין
 ובסיפא למלתיה אצטריך לסייס ואפילו בתוך תחוס שכמ ש״מ
 לרבי יוסי תרתי לקולא קאמר לאי רבי יוסי בפותחת תלי טעמיה
 לוקא ואפילו הוא סמוך בעי סוחחמ לא הוה ליה לסיומי ואפילו
 במוך המחוס אלא הכי הוה ליה למימר רבי יוסי אומר כל שנכנסין
 בה בפותחת רמאי אמרח לאצטדך לסיומי רבי יוסי אומר (א) בחוך
 חחוס שבת לטעמיה להתיר בפותחת אפילו רחוק מלישנא לכל
 הנכנסין נפקא וכו׳ להכי קאמר כל הנכנסין בפוחחת שרי
 אפילו ברחוק אמאי מסיים בלבדו אפילו בתוך חחום שכפ
 אלא ש״מ ללא בעי לרחוק אלא לוקא למשרי שאינו רחוק

 וה״ח

 מתני' מביאין עצים מן השדה מן המכונס
 ומן הקרפף אפי׳ מן המפוזר איזהו קרפף כל
 שסמוך לעיר דברי ר׳ יהודה ר׳ יוםי אומר
 כל שנכנסין לו בפותחת ואפילו בתוך תחום
 שבת: נמ* אמר רב יהודה אמר שמואל
 אאין מביאין עצים אלא מן המכונסין שבקרפף

 והא אנן תנן מן הקרפף ואפילו מן המפוזרים
 מתניתין יחידאה היא דתניא א<א״ר שמעון בן
 אלעזר לא נחלקו בית שמאי ובית תלל על
 המפוזרים שבשדות שאין מביאין ועל
 המכונםין שבקרפף שמביאין על מה נחלקו
 על המפוזרים שבקרפף ועל המכונסין
 שבשדות שבית שמאי אומרים לא יביא
 ובית הלל אומרים יביא אמר רבא בעלי
 קנים ועלי גפנים אף על גב דמכנפי להו
 ומותבי כיון דאי מדלי זיקא מבדר להו
 כמפוזרים דמו ואםורין ואי אתנה מנא
 מאתמול עלייהו שפיר דמי: איזתו קרפף
 וכו׳: אבעיא להו היכי קאמר כל שםמוך
 לעיר וחוא דאית ליח פותחת ואתא ר׳ יוסי
 למימר כיון דאית ליח פותחת אפילו בתוך
 תחום שבת נמי או דלמא תכי קאמר כל
 שסמוך לעיר בין דאית ליה פותחת בין
 דלית ליה פותהת ואתא ר׳ יוסי למימר אפי׳
 בתוך תחום שבת ודוקא דאית ליה פותהת
 אבל לית לית פותחת אפילו םמוך לעיר נמי
 לא ת״ש מדקתני ר׳ יוסי אומר כל שנכנסין
 לו בפותחת ואפילו בתוך תחום שבת
 ש״מ רבי יוםי תרתי לקולא קאמר ש״מ
 רב םלא אמר רבי ירמית גהלכה
 יוסי לתקל: מתני׳ גיאין מבקעין
 לא מן תקורות ולא מן הקורה
 שנשברה ביו״ט ואין מבקעין לא בקרדום
 ולא במגרה ולא במגל אלא בקופיץ: נמ׳

 והאמרת

 מתני׳ מביאין עצים. התלושים מן השלה שבתוך החחוס ביו״ט:
 מן המכונס. אס כנסו מערב י״ט לגלי לעמיה לעלייהו סמיך ואינו
 מוקצה אכל המפוזדן מוקצין: ומן הקרפן*. שהוא משתמר ומוקף
 סביב אפילו מפוזרים שבו לא הקצה מרעמו: סמוך לעיר. ממש:

 אפילו בהוך תחום שכת. בסופו:
 גמ׳ יחידאה היא. רבי שמעון בן
 אלעזר קאמר לה לאמר ביח הלל
 הכי שרו ופליגי רבנן עליה: כמפוזרין
 דמו. ואפילו לא פזרתן הרוח למסממא
 לא סמכה לעתיה סכר מכלר להו
 זיקא: ואי אתנח מנא מלייהו.
 להככילן שפיר למי לסמכה לעתיה:
 רכי יוסי לקולא או לחומרא קאמר לא
 גרסינן להא מלתיה לרכי יהודה נמי
 מבעיא לן היכי אממר וה״ג אבעיא
 להו היכי קאמר כל הסמוך לעיר
 והוא דאית ליה פותחה ואתא ר׳
 יוסי למימר כיון דאית ליה פותתת
 אפי׳ בהוך תחום שבה גמי או דלמא
 ה׳׳ק הל שסמוך לעיר בין דאית ליה
 פותחת בין דלית ליה פותחה ואתא
 רבי יוסי למימר אפי׳ בתוך תחום
 שבת ודוקא דאית ליה פותחת אבל
 דלית ליה פותחת אפילו סמוך למיר
 נמי לא תא שממ מדקהני רבי יוסי
 אומר כל שנכנסין לו בפותחת ואפילו
 בתוך תתום שבת ש״מ רבי יוסי הרסי
 לקולא קאמר. והכי פי׳ היכי קאמר
 ממני׳ כל שסמוך לעיר והוא דאית
 ליה פותחת מפחח שמשחמר והאי
 דלא מנא ליה בהדיא משום דקא סבר
 סממן יש להן פוחחת ואסתס קרפיפומ
 אמרה למלחיה ואחא רבי יוסי למימר
 כיון דאית ליה פותחמ לא בעינן סמוך
 וממילא דאי לית ליה פוחחת כעינן
 סמוך ואשמד בהכי מדתלא שריותא
 כשאין סמוך כפותחת מכלל דסמוך
 כלא פותחת נמי שרי ומיקל כתרתי
 דרבי יהודה בעי תרוייהו ורבי יוסי
 סבר בחדא סגי באיזו שתהא שם:
 או דלמא. כל שסמוך לעיר דקאמר
 ת״ק בהכי תלא טעמיה כיון דהר
 סמוך בין דאיפ ליה סוחחמ בין דלית
 ליה ואחא רבי יוסי למימר הטעם
 תלוי בפותחת בין סמוך בין רחוק

 והט קאמר כל שנכנסים לו בפותחת הוא דמותר ואפילו הוא בפוך
 תחוס שבת דלא מתלי טעמא בסמיכה כלל: תרתי לקולא קאמר.
 כלומר מדרבי יוסי נשמע לרבי יהודה דלאו תרוייהו בעי ורבי יוסי
 כתרתי אקיל דמכשיר בסמוך בלא פותחת ובפוחחמ בלא סמוך
 דשמעינן לרבי יהודה דקאמר כל שסמוך לעיר כין דאית ליה פותחת
 בין דלית ליה פותחת וא״ל רבי יוסי כל שיש לו פוחחמ אפי׳ הוא בתוך
 החחוס ואי סמוך לא בעי פוחחת דאי רבי יוסי בפותחת תלא טעמא
 דאפילו הוא סמוך בעי פותחת לא הוה ליה לסיומי ואפילו בתוך
 חחוס שבח אלא הכי הוה ליה למימר רכי יוסי אומר כל שנכנסין לה
 כפותחח דכיון דהוה חני כל הוה משמע דצדך פוחחח סמוך או
 רחוק למה לי דסייס ואפילו בתוך תחוס שבת אלא לאשמועינן דלא
 בעי פוחחת אלא למשרי שאין סמוך ורבי יהודה דלא בעי חרמי
 נמי מדשא דרבי יוסי שמע מינה מדנקט כל שנכנסין לה בפוחחת
 כיון דכולהו פותחת אית להו הכי אבעי ליה למתני רבי יוסי אומר
 אפילו כתוך חחוס שכת: מתני׳ אין מבקטין עצים לא מן הקורות
 כוי. לפי סוגיא של גמרא היא מתפרשת: לא בקרדום. סחס קרדום
 עשוי כמין כלי אומנות שעושין כו אוכפות וסרגות שקודן איישי״ש
 ויש שעשוי כעין כלי האומן שקורין בידגוא״ה שראשו הקצר דומה
 לקרדומות שלנו וראשו השני דומה לכלי אומני אוכפות וסרגות
 הסוסים: ולא במגרה. שיג״ה כעין סכין מלאה פגימות וממהר
 לקוץ בו עצים וכלי אומן הוא: מגל. דולוייר״א או שרס״א. וכולן
 כלי אומן הן ונראה כעושה כו מלאכה לפיכך אסור: אלא בקופיץ. סתם
 קופיץ הוא סכין של קצבים דומה לקרדומות שלנו שאינן כלי אומן ויש
 שעושין כו שני ראשין והשני דומה קצת לקרדוס האוכפות כדשמעינן
 מיניה כגמרא ומיהו סתמיה לאו למלאכת אומן הוא: גמ׳

 והאמרת

 אמר
 כרבי
 עצים

 מסורת הש״ם

 א) [תוספתא פ״ג], ב) לעיל
 נ: שנת קנז., ג) ני׳ רש׳׳א

 ולא משמע הכי,

 הגהות הב״ח
 (א) תום' ד״ה איכעיא להי
 וכוי. ר׳ יוסי אומר ואפילו
 כתוך תחוס שנת לטעמיה:

 לעזי רש״י
. ן א ״ ש י א ש [ ׳ ׳ י ש י י  א

. ם י פ כ ו י א ש ו ל ע ם ש ו ד ר  ק

. ן ד ״ ו ג א ש י ב ה [ ״ א ו ג ד י  ב

ך ה ו ת ם ש י ר ג ל נ י ש ל  כ

ה ׳ ׳ ג י . ש ו י ד ד י צ נ ש  מ

. ר ו ש , מ [ א ״ ר י ש ] 

. [ א ״ ר י ו ד י ל ו ד א [ ״ ר י י ו ל ו  ד

. ( י ז ר ן ג י ע מ ר ( צ ע  מ

. ה ר מ ז , מ ל ג . מ א ״ פ ר  ש

 מוסף רש״י
 אין מבקעין עצים.
 ניו״ט, לא מן הקורות.
 הסדורות וו על גנ וו
 יקרקע ועומדות למין
 ולעיל ב:: שואר של הקירות
 המוקצית זסלורות לננין
שנת קנו..,. ולא מן , 
 הקורה שנשברה
 ביו״ט. הישנה שנשכרה
 היוס ומהשתא להסקה
 קיימא ואפילו הכי אסור
 היאיל ונין השמשית לא
 איתכן להכי !שס< ואע״ס
 שעומלת מעכשיי להיסק,
 הואיל ונין השמשות לאו
 להט קיימא, כיון לאתקצאי
 לנין השמשות אתקצאי

. ; : ל נ י לע  לכולי יומא ;



 מםורת הש״ם

) ןשם  א) !עירובי! לד:], נ
 ע״ש ן, ג) שבח קכד:,
) [עירובי[ לד:!, ה) ןעי׳  י
 תוס׳ שבת קמו. ד״ה מתיר
 יתוש׳ עירובי! לה. ל״ה
 געי], ו) [צ״ל סברוהן,
 1)נשס מד:], ח) דדלמא ס״ל
 כר״מ דאף פוחת לכחחלה
 כצ״ל ונ״ה גמיש׳ ישנים.
 מהרש״א, נו) ןדף כח: ד״ה

 גריפחן,

 הגהות הב״ח
 (א) גט׳ אין מכקעין עצים
 לא מן הסואר של קירות:
 (ב) תום׳ ד״ה ונפחת וכו׳
 שאינו אסיר לפחות אלא

 מדרבנן כדמוקי:

 לעזי רש״י
. [ ד ׳ ׳ ו ג א ש י ב ה [ ״ א ו ג ד י  כ

ך ת ו ח ם ש י ר ג ל נ י ש ל  כ

ש ״ י ר ו ד מ ר . פ ו י ד ד י צ נ ש  מ

. ת ו ר י ג . ס [ ש ״ י ר ו ד י מ ר י פ ] 

 מוסף רש״י
 אבל בזכרות שלו
 מותר. היאיל ואין דרך
 חיל לגקע גו :האורה ח״א
 סי• סח). ונפחת. מאליי
 אפילו ניי״ט עצמו, נוטל
 ממקום הפחת. ולא
 מיחסר משוס מוקצה
ן לד:;.  וסחמא כר״ש (ערובי
 אף פוחת לכתחילה.
 כדמוקי לה באררא לליכנא,
 דלאו סתירת אהל הוא
 !שם). דאייתור מבנינא.
 שהשלים בנינו וניתותר
 ומהשחא לא קיימא לבנין
 אלא לישנ עליהס וחורח
 כלי עליהם !שבת קכד:).
 שרגינהו. אי סדרן זו על
 זו וראי אקצינהו לצורך בנין
 אחר !שם:. שבכלים
 מתיר ומפקיע וחותך.
 דאין חתיכה אסורה אלא
 נמחיבר אבל הכא מקלקל

ן לה.).  הוא ושרי (ערובי

( אל (המשך נ ו חנ נ  רבי
א ל ע ו י ק פ א מ ל ל ב  א

ר י ת ב מ ו ם ט ו י , ב ך ת ו  ח

י נ ת , ק [ ך ת ו ח ע ו י ק פ מ  ו

ע ק ר ק ב ת ש ו מ ת ו א ח ה י  מ

, ך ח ו ח ר ו י ת ט מ ״ ו י  ב

ר מ א ל ד א ו מ ש א ל י ש  ק

ר י ת ע מ ק ר ק ב ת ש ו מ ת ו  ח

א ל ע ו י ק פ א מ ל ל ב  א

ד ח א ת ו ב ד ש ח ך א ח ו  ח

ל א ו מ ק ש י ר פ . ו ט ״ ו  י

ם ו י י ב נ ח ק א ד ת י י ר א ב  ה

׳ ר ך ל ת ו ה ע ו י ק פ ב מ ו  ט

ף ר א מ א , ד א י ר ה י א  מ

, ל ט ו נ ה ו ל י ח ת כ ת ל ח ו  פ

ח ו מ ח ו ח ח ע ק פ י ה ו ש מ  ו

ח ח י ת ו פ מ ע כ ק ר ק ב  ש

ר י ת מ ם ש ש , כ ת י ב  ה

ת ו מ ת ו ת ר ב י ת ך מ ת כ י ב  ב

א נ א , ו ט ״ ו י ם ב ע י ק פ ה  ל

י ר ם א ן ד נ ב ר י כ ר מ א  ד

ן נ י ר מ א . ו ת י ב ת ה ח י ת  פ

• ר , ד ה י ל ן ע נ ב י ר ג י ל י פ מ  ו

ע ק ר ק ב ת ש ו מ ת ו ח , ב ר י א  מ

ם י מ כ ם ח י ד ו א מ י נ ח ה ו ] 

ח ו מ ת ו ח ר ב י א ׳ מ ר  ל

ר י ח ת מ ב ש ב ] ש ע ק ר ק ב  ש

ע י ק פ א מ ל ל ב  א

ט ״ ו י , ב ך ח ו א ח ל  ו

. ך ת ו ח ע ו י ק פ מ ר ו י ח  מ

 עין משפט • המביא פרק רביעי ביצה
•  נר מצוה ׳ מ

 !האמרה רישא אין מבקעין כלל. י) סברה לטעמא לממני׳ לאו משוס
 מוקצה תנא כרישא אין מכקעין עצים אלא משום מלאכה וטרחא
 והכי קאמר אין מבקעין עצים לא מן הקורומ הנשכרים מערכ י״ט
 ועומלין להסק ולא מן הקורה כר וזו ואין צריך לומר זו קמני והיינו
 למומבי׳ והאמרת רישא אין מכקעין
 כלל והלר תני דבקופיץ שרי: מסורי
 מחסרא כוי. וטעמא לרישא משום
 מוקצה: סואר של קורוס. המושכבומ
 לארץ של כנין: ולא מן הקורה
 שנשברה ביו״מ. ואע״ג להשתא
 להסקה קיימא כין השמשות לאו להכי
 קיימא: תניא נמי הכי. כשמואל
 לטעמא למתניתין משוס מוקצה: לא
 שנו אלא בנקבות שלו. כראש הרחכ
 שקוצצין כו העץ לרחכו לרמי למלאכת
 אומן: אבל בזכרות שלו. כראש
 הקצר שמכקעין כו עצים מותר:
 פשיטא אלא בקופי; הנן. וקופיץ
 כולה זכרית היא: ואיכא דמהני לה.
 להא לרב חיננא אסיפא למתניתין
 ובאתריה להא לממני לה להא לרב
 חיננא אסיפא היו עושין לקופיץ זכרות
 ונקבומ כמו שעשוי כלי אומן שקורין
 בילגוא״ה: פשיטא ולא בקרדום סנן.
 משוס לכולו נקבות וממילא שמעינן
 לכי שרו קופיץ משום זכרות הוא
 רשריוה: מהו דתימא ה״מ. לאסר
 קרלוס לחוליה לכוליה נקכות ואינו
 עשוי לכקע אלא לכלי אומן אכל מי
 שיש לו שני ראשין אחר זכרומ כקופיץ
 ואחל נקבומ כקרלוס אימא למוכחא
 מלפא ללכקע הוא וכי היט להאי
 גיסא שרי האי גיסא נמי שרי קמ״ל:
 מתני׳ ונפחה. מאליו: נוטל
 ממקום הפחת. ולא אמרי׳ מוקצין
 מחמח איסור הן לאין יכול לפחחו
 כיו׳׳ט ואסח לעחו מינייהו לטון
 ללא הוה סחיחחו איסורא לאורייחא
 כלמוקמינן לה באררא ללבני לאו
 מוקצה נינהו כלאמר גבי טבל בשלהי
) שהוא מוכן אצל שכת : ד ף ל ד  פרקין «
 שאס עבר ומקנו מתוקן: אן» פוחת
 להתחלה. כרמפרש טעמא בגמרא:
 גמ׳ באוירא דליבני. סלור של
 אבנים בלא טיט: דאייתור מבנינא.
 שנשחיירו לו לאחר שגמר בנינו: שרי
 לטלטולינהו. למעחה לאו לבנין קיימי
 אלא למזגא עלייהו וחורמ כלי עליהן:
 שרגינהו. סדרן זו על זו גלי לעמיה
 שמקצן לבנין ואסור לטלטולינהו ומתני׳
 נמי נמסר מררבנן שהרי מטלטלן:
 אייר זירא ביו״ט. התיר ר״מ טון
 למלרבנן הוא לאסור ומשוס שמחת
 יו״ט שרי שהרי מותר בו אובל נפש
 אבל לא לשבת משוס טלטול כרב
 נחמן: חוהמוה. פרמלורי״ש: חותמות שבקרקע. כגון ללחומ פמחי
 בורות ומערה הסגורים כקשרי חכליס: מתיר. אמ הקשר להא לאו
 קשר של קיימא הוא שהרי להתיר תמיל הוא עשוי: אבל לא מפקיע.
 החבל לסתור עבותו וגדילתו: ולא חותן. דהא סתירה היא ויש
 סתירה כמין של קרקע: ושל כלים. כגון תיבה הנעולה ע״י קשר חבל
 מפיר ומפקיע וחותך דאין סתירה ככלים: מימיבי חוסמות שבקרקע
 כו׳ כיו״ט ממיר ומפקיע וחותך. אלמא חוחמומ הקשורים אין
 בהן משוס סתירה מדאורייחא וכשכח מדרכנן הוא דאסור:

 הוא

 והאמרת רישא אין מבקעין כלל אמר רב
 יהודה אמר שמואל הםורי מהםרא והכי
 קתני אאין מבקעין >א< מן הסואר של קורות ולא
 מן הקורה שנשברה ביו״ט אבל מבקעין מן
וכשהן מבקעין  הקורה שנשברה מערב ירט :
 אין מבקעין לא בקרדום ולא במגל ולא
 במגרת אלא בקופיץ תניא נמי הכי אין
 מבקעין עצים לא מן תסואר של קורות ולא
 מן הקורה שנשברה ביו״ט לפי שאיגו מן
 המוכן: ולא בקרדום: אמר רב היננא בר
 שלמיא משמיה דרב לא שנו אלא בנקבות
 שלו אבל בזכרות שלו מותר פשיטא בקופיץ
 תנן מהו דתימא ה״מ קופיץ לחודיה אבל
 קרדום וקופיץ אימא מגו דהאי גיםא אסור
 האי גיסא נמי אסור קמ״ל ואיכא דמתני לה
 אסיפא אלא בקופיץ אמר רב חיננא בר
לא שנו אלא בזכרות  שלמיא משמיה דרב ג
 שלו אבל בנקבות שלו אסור פשיטא ולא
 בקרדום תבן מהו דתימא ה״מ קרדום אבל
 קופיץ וקרדום אימא מגו דהאי גיםא שרי
יבית (  האי גיםא נמי שרי קמ״ל: מתני׳ א
 שחוא מלא פירות ונפחת נוטל ממקום הפחת
 ר׳ מאיר אומר אף פוחת לכתחילה ונוטל:
 נמ׳ אמאי והא קא סתר אהלא נ<אמר רב
 נחומי בר אדא אמר שמואל באוירא דליבני
 איני ״ותאמר רב נחמן ההני ליבני דאייתור
 מבנינא שרי לטלטולינהו בשבתא הואיל
 וחזי למזגא עלייהו שרגינהו ודאי אקצינהו
 אמר רבי זירא ייבירט אמרו אבל לא בשבת
 תניא נמי תכי רבי מאיר אומר אף פוחת
 לכתחלה ונוטל ביו״ט אמרו אבל לא בשבת
 אמר שמואל ׳־חותמות שבקרקע מתיר אבל
 לא מפקיע ולא חותך ה<׳ שבכלים מתיר
 ומפקיע וחותך חאחד שבת ואחד יו״ט מיתיבי
 חותמות שבקרקע בשבת מתיר אבל לא
 מפקיע ולא חותך ביום טוב מתיר ומפקיע
 וחותך הא מני ר׳ מאיר היא דאמר אף
 פוחת לכתחלה ונוטל ופליגי רבנן עלית
 ואנא דאמרי כרבנן ומי פליגי רבנן
 עליה בהותמות שבקרקע והתניא מודים
 חכמים לרבי מאיר בחותמות שבקרקע
 שבשבת מתיר אבל לא מפקיע ולא
 חותך ביום טוב מתיר ומפקיע וחותך

 הוא

 וה״ק כל הנכנסין וכו׳ היכא אמרינן דבעי פוחחת היינו למשרי רחוק
 אבל סמוך שרי בלא פוחחמ ש׳׳מ דר׳ יוסי תרחי אמר לקולא ומדרכי
 יוסי נשמע לרבי יהודה דבעי פרחי לחומרא דמדנקט בדבריו כל
 הנכנסין א״כ שמעי׳ לרבי יהודה דבעי מרמי דאל״כ לישנא דכל קשה

 ומאי אמרמ האי כל דקאמר לטפויי
 כל הקרפיפות דבעינן שיש להן
 פותחת הא ר׳ יוסי מרפי לקולא אמר
 א״כ הו״ל למיתני אס. כך פירש

 רבינו שמשון מקוצי:
 והאמרת רישא אין מבקעיץ
 בלל. קסבר הש״ס
 דטעמא דמתני׳ משוס דאע״פ דהוו
 מוכנים להסקה אין מבקעין מטעם
 מלאכה וטרחא ימירא והיינו זו ואין
 צריך לומר זו דאפי׳ עומדים להסק
 מערב יו״ט אסולין כל שכן קורה
 שנשברה ביו״ט עצמו והיינו הא
 דמוחבי׳ והאמרח אין מבקעין וכו׳
 כן פירש רש״י: אבל קרדום
 וקופיץ מדהאי גיסא שרי האי ניסא
 נמ־ שרי. ופירשו התוספומ דאין אנו
 בקיאין בקרדום היאך הן נעשין ולכך
 יש לנו לאסור לבקע עצים רק ביד:
 ונפחת נוטל ממקום הפחת.
 פרש׳׳י נפחמ מאליו
 וא״מ אמאי נוטל ממקום הפחח הא
 הוה מוקצה בין השמשות דאסור
 לפחמו ביו״ט מדרבנן ומגו דאמקצאי
 כין השמשוח אחקצאי לכולי יומא ופירש
0 אלא  כקונט׳ דטון דאינו אסור (
 מדרכנן לפחוח כדמוקים ליה בגמרא
 באוירא דלבני השתא דנפחמ שרי
 למיכל מינייהו דבמוקצה דרבנן לא
 אמרינן מגו דאמקצאי לכין השמשומ
 וכו׳ והכי אמר גבי טבל בשלהי
 פרקין שהוא מוכן אצל שבת הואיל
 ואס עבר ומקנו מתוקן דלא הוי
 מוקצה אלא מדרבנן ולא אמר מגו
 דאתקצאי וכו׳ ולא נהירא דאמר
 גבי שבת >לף מג.) גבי סל לפני
 האפרוחים מגו דאתקצאי אע״ג דאין
 שם מוקצה אלא מדרכנן וכן גבי
 גלגל מוכני שיש עליה מעוחי) ואומר
 הר״ר משה דלא אמרו אלא כשהמוקצה
 אינו מסתלק מן העולם כגון מעות
 שע״ג הכר שאף על פי שנטלם עדיין
 הן כעולם אכל כטכל מיד שתקנו
 הטבל מסמלק המוקצה מכל וכל וא״ת
 והא אמרינן בחולין (לף יל. ושס)<
 השוחט בשבת אסור באכילה ליומא
 ונסכין חבריא למימר ר׳ יהודה היא
 דמגו דאתקצאי לכין השמשות שהיתה
 חיה אסורה ואע״ג דעכשיו כשנשחטה
 נסתלק המוקצה מן העולם וי״ל כיון
 דבין השמשוח הימה מוקצה מחמת

 חסרון מלאכה דאורייחא אמרינן מגו אע״פ שהמוקצה נסמלק מן
 העולם ומ״מ קשה דהכא הפחת הוי כעולם דומיא דמוכני שיש
 עליה מעות דהוי המוקצה בעולם אף על פי שאין כאן שהוא
 כמקום אחר ה״נ גכי הפחת הכי איתא לכנ״ל דאתיא האי
 סממא כרבי שמעון דלית ליה מוקצה וא״ת מאי קאמר לעיל
 בריש מטלתין >דף ב:< גכי יום טוכ סתם לן מנא כרבי יהודה
 והא הכא סתם לן חנא כרבי שמעון ויש לומר דאין זה סתמא
 דסממא הוי אם היה יכול לומר דברי רבי שמעון ולא קאמר אם
 כן הוה סמס לן תנא כוומיה אבל הכא לא היה יכול לומר

 דברי רבי שמעון דהא רישא קאמר נוטל ממקום הפחח דמשמע דוקא בדיעבד אבל לכמחלה לא יפחומ ולא מצי למימר דכרי רכי
 שמעון מדהא סבירא ליה אף פוחת לכתחילה אבל לעיל ניחא דקאמר גבי יו״ט סתם לן מנא כרבי יהודה דלא מייד אלא
 במוקצה וא״כ היה יכול למימר דברי רבי יהודה ומדלא קאמר א״כ סחס לן תנא כווחיה: אמר ר׳ וידא ביו״ט אמרו. סי׳
 דהמירו מוקצה משום אוכל נפש אכל לא כשכת מכאן יש ראייה לריצכ״א שפירש לעילט) דטלטול מוקצה התירו כיו״ט משוס אוכל נפש:

 אין

 כ א מיי׳ פ״ג מהלכות
 יו״ט הלכה יג שמג
 לאוין עה טוש״ע א״ח סי׳

 חקא סעיף א:
א ב ג מיי׳ שס פ״ד  ב
 הל׳ י׳ סמג שם

 טוש״ע שם:
ב ד מיי׳ ס״כ מהל׳  כ
 יו״ט הל׳ ט טוש״ע
 א״ח סי׳ חקימ סעיף ט:

ג ה מיי׳ פכ״ו מהל׳  כ
 שגח הל׳ כ טוש׳׳ע

 א״ח סי' שכח סעיף יז:
ד ו טוש״ע א״ח סי׳  כ

 שיד סעיף י:
 כה ז טוש״ע שס סעיף ז

 ןוסי׳ חקיט סעיף ג]:
ו ח טוש״ע שס סי׳  כ

 חקיט סעיף ג:

 רבינו חננאל
ק פ ו ק א ב ל י א נ ח א ק פ י ס  ו

א ש י א ר י ש , ק ן י ע ק ב  מ

ל א ו מ ה ש צ ר ת . ו א פ י ס  א

ת ו ר ו ק ן ה ן מ י ע ק ב ן מ י  א

ה ר ב ש נ ה ש ר ו ק ן ה א מ ל  ו

ה ר ו ק ן ה ל מ ב , א ט ״ ו י  ב

ט ״ ו ב י ר ע ה מ ר ב ש נ  ש

ן י ע ק ב ן מ ה ש כ , ו ן י ע ק ב  מ

ם ו ד ר ק א ב ן ל י ע ק ב ן מ י  א

ה ר י ג מ א ב ל ל ו ג מ א ב ל  ו

י מ א נ י ג . ת ץ י פ ו ק א ב ל  א

ן ץ מ ע ק ב ן מ י י א כ  ה

א ל ת ו ו ר ו ל ק ר ש ו ו ס  ה

ם ו י ה ב ר ב ש נ ה ש ר ו ק ן ה  מ

ן ן מ נ י א י ש פ ב ל ו  ט

. ם ו ד ר ק א ב ל . ו ן כ ו מ  ה

, ו ל ח ש ו ב ק נ י ב ל י י מ נ ה  ו

ל ב , א ב ח ר י ה מ י נ פ א ה ו ה  ו

ן א מ צ ו י ו ה ל ת ש ו ר כ ז  ב

א צ מ . נ ר ת ו , מ ו י ר ו ח  א

ב ח ר ד ה צ ם ה ו ד ר ק ה ה  ז

, ר ת ו ר מ צ ד ה צ ה ר ו ו ס  א

. [מתני'] א י ה ה ט ו ש פ  ו
ת ו ר י א פ ל א מ ו ה ת ש י  ב

ם ו ק מ ל מ ט ו ת נ ח פ נ  ו

ף ר א מ ו מ א ״ . ר ת ח פ  ח

. ל ט ו נ ח ו ל י ח ת ת ב ח ו  פ

ף ר א י א ׳ מ ר ן ל נ י ש ק  א

, ל ט ו נ ה ו ל י ח ת ת ב ח ו  פ

. א ל ה ו ר א ת א ס א ק ה  ו

. י נ ב י ל א ד ר ו ו א ן ב נ י ק ר פ  ו

ד ח ם א י ר ו ד ם ס י נ ב ׳ ל י  פ

. ן י י נ ן ב נ י א ו ו ר י ב ג ח ״  ע

ב ר ר מ א ה ן ו ג י ש ק א  ו

ר ו ח י י א י ד נ ב י י ל נ ן ה מ ח  נ

ו ה נ י ל ו ט ל ט י ל ר א ש נ י ־ נ ב  מ

ן י י ו ח ל ו י א ו א ה ת ב ש  כ

ו ה נ י ג ר ו ש ה י י ל א ע ג ו י מ  ל

ק י ר פ . ו ו ה נ י צ ק י א א ד  ו

ם ו י א ב נ ו א ת ר י ׳ ו  ר

, ת ב ש א ב ל ו ו ר מ ] א ב ו ט ] 

ב ר ר מ א א ר ל מ ו ל  כ

ו ה נ י צ ק ו א ה נ י ג ר ן ש מ ח  נ

ר י א ־ מ ר , ו ת ב ש א ב ל  א

, ת ח ו ר פ מ א י ו ר א ש  ל

ם י נ ב ל ו ה ל י ל א ט ו ר נ מ ו ל  כ

. ט ״ ו י א ב ל ו א ה נ י ג ר ש  ד

מ ״ י ר כ י ה מ א נ י נ  ת

ה ל י ה ת כ ת ל ח ו ר פ מ ו  א

ו ר מ ט א ״ ו י ל ב ט ו נ  ו

ר מ . א ח ב ש א ב ל ל ב  א

ע ק ר ק ב ת ש ו מ ת ו ל ח א ו מ  ש

( ם י ת ו ר ח ן ( ו ג ר כ י ת  מ

ת ו נ ו מ ת ט ו י ב ח ] ו ת ו ר ת ] 

, ן ה א ב צ ו י כ ע ו ק ר ק  ב

, ן י ר ו ר צ ן ו י מ ו ת ן ח ח י פ  ו

ם י ר ש ק ן ה ת ו ר א י ת  מ

ן י ר ו ש ת ק ו מ ת ו ח ן ה ה ב  ש

ע י ק פ א מ ל ל ב , א ן י מ ו ת ח  ו

א ל ן ו מ צ ח ע ו מ ח ו ח  ה

ד ח א ח ו ב ד ש ח , א ך ח ו  ח

ח ו מ ת ו י ח ב י ת י מ , א) [ ט ״ ו  י

ר י ת ת מ ב ש ע ב ק ר ק ב  ש

י נ י מ י צ״ל מ ר כאן ו ס  א) ח

ח ב ש ר נ י ה ע מ ק ר ק ב ח ש ו מ פ ו  ח

ר י ת י מ כ ׳ ר י ׳ נ ו כ ר ו י ח  מ

א ה י י מ נ ח ך ק ת ו ח ע ו י ק פ מ  ו

. ׳ י כ  ו



 עין משפט
 נר מצוה

ז א מיי׳ פ״נ מהלכות  כ
 יי״ט הלכה ינ סמג
 לאוין סה טוש״ע אי׳ח סי׳

 תקא סעיף ו:
 בח ב מיי׳ פ״ל מהלכות
 יו״ט הלכה ח סמג
 לאוין עה טוש״ע א׳׳ח סי׳

 תקיד סעיף ו:
ט ג מיי׳ שס הל׳ ז סמג  כ
 שס טוש״ע שס סי׳

 תקג סעיף א:
 ל ד מיי׳ וסמג שס טוש״ע
 א״ח סי׳ חקיד סעיף ח:

א ה מיי׳ סט״ ו מהל׳  ל
 כלים הלכה א:

(  רבינו חננאל (המשך
ש ו ר י . פ ן ש ב כ ו כ נ פ ר צ י  ש

ח ו ת א פ ו ה פ ש ״ ע ר א נ ה ה  ז

ן י ק י צ ו ן מ י , א ן מ ל ש ב ק  ל

ו נ פ ר צ י ד ש ו ע כ ו ת  ב

. ו ק ב י ל ד ה ר ל ש כ י ן ו ש ב כ  ב

ף ס ו כ י ר א ד ה י ל י ב ה א ח ד  ו

א ן ל א ד כ א ע מ ל י , ד ר מ א  ו

ם ת ר ה י א ׳ מ ר ר מ א  ק

י ו ן ה ת כ א ל ה מ ר מ ג נ ש  מ

א ל , א ה א מ ו ל ט ב ק מ י ו ל  כ

י ז א ח ל ג ד ״ ע א ם ד ו ש  מ

י ש ו מ ח ש א ל ה ו י ל ב כ י מ  ל

ו נ פ ר צ י ד ש ה ע י ו ג  ב

י ז א ח ה י א מ ת ש , ה ן ש ב כ  ב

א כ . ה י ד י ה מ י ו ג י ב ח ו נ א  ל

ו נ פ ר צ י ם ש ד ו ר ק י נ א  ח

ן נ י ק ר פ . ו י ז י ח א מ ן ל ש ב כ  ב

ו ה ל ש ע ן ש ו י י כ מ א נ כ  ה

ה י י כ ל ו ב ק י ל ז ח ח ת  פ

ח י ל נ ת י מ ש ב א . ר י ט י ש  פ

׳ ד א ב ״ ף ר ס ו ב י ד ר מ י א כ  ח

ן י ס פ ל ן א נ ת , ד [ א י ח ק [ ו ד  צ

ל ה א ת ב ו ר ו ה ת ט ו י נ ר  ח

, ב ז א ה ש מ ת ב ו א מ ט ת ו מ  ה

ר מ ו ק א ו ד ׳ צ ר ר ב ו ע ל ׳ א  ר

, ב ז א ה ש מ ת ב ו ר ו ה ף ט  א

, ן ת כ א ל ה מ ר מ ג א נ ל י ש פ  ל

ן י ס פ ל ו א ל י ש א ו ר י  פ

, ן ת ה ו מ ו ת ת ס ו י ו ר י  ח

ן י ם פ ל ן ה י ח ח ו ן פ י א א י נ ת  ד

. ר י ח ג מ ״ ב ש , ר ם י מ ו ת  ס

י נ י ת מ ל ש ו ר י ן ב ג י ס ר  ג

ן א ש ע ן ש י מ ו ת ן ס י ם פ  ל

ט ״ ו י ם ב ת ח פ א י ט ל ״ ו י ע  מ

[ י ל כ ר [ י ש כ מ א כ ו ה י ש נ פ  מ

, ר י ת ג מ ״ ב ש ר , ו ט ׳ ׳ ו י  ב

ן י ס פ ל ל א ע ן ו נ י נ ן ת מ  ח

, י ו ת כ ו ר ו ח ן ט ה ת ש ו י נ ו ר  ח

א כ ח ה ד א ד י ח י ה ד י י ת  א

ה א ד י ח י ד , ו ן מ ת א ד מ ת ס  כ

. א כ ה א ד מ ת ס ן כ מ ת  ד

ם ו ת ש ס ר י ח ל ל כ ״ י ק  ו

ת מ ל ה ה א א ב מ ט ו מ נ י  א

, ח ו ח י פ ל ל כ כ ר ו מ א נ  ש

י ב כ ז א ה ש מ א ב מ ט ל מ כ  א

ן י א פ ש ״ ע א א ו י ה ל  כ

י ר ר ב ו ע ל ׳ א ר , ו ח ו ת  פ

ד י ע ל ו כ נ י ר א מ ו ק א ו ד  צ

א י ו ה ת ח י ת פ , ו ח ת פ י  ש

י ע . צ ו ת כ א ל ר מ מ  ג

ת ו ר י ד ש ק ו ר י . פ א ת י י ל ק  ח

י מ ל ש ו ר . י ם י ר פ י כ ל ע ל ב  ש

ח ד ו ה ב י ם ר ש א ב ׳ ב  ר

ל ת ו כ ה ב כ מ ו ת ס ע ק  ב

. ך ס כ ס א ת ל ל ש י ב ש  ב

ו ר י ה נ כ ה י ן ל ו ש ל ש מ ו ר י  פ

ן י י א נ , ת ו י נ ב ה א כ ס כ ס  ו

ל י ב ש ת ב ע ק ב ת ה ן א י ב כ  מ

ל י ב ש ם ב א , ו ה י ל ס ע ו ח  ל

ו ח א י ב ן ה ש ע א ח ל  ש

ה נ י נ ר ח ״ , א ר ת ו ה מ ר י ד ק  ה

ש ל י ב , א ר י ו ם א ן ש י א ש  ב

ר י ו א ה ל כ י ל ש ר מ י ו ם א  ש

ן י מ ח ן פ י ש ו ן ע י . א ו י ד  ו

ן י כ י ר צ ן ש י ר י י ל ו א ו ל ל י פ  א

ם ו י ו ב ץ ב ח ר מ ם ה מ ח  ל

ה י ו נ ח ש ת י ה , ש ע י ז ה י ל ד  כ

. ר ת ו ה מ ר י ז ם ג ד ו  ק

ת ו א י א ו ס ר נ ״ י א מ ל ש ו ר  י

א ד ן ה י ר מ ן א נ ן א  כ

. ה א ו פ ר ן ל א ר כ ו מ י ש  ל

 המביא פרק רביעי ביצה לב.
 אין פוהתץ את הנד. פירש רש״י ליטול אחד מן הגולמים של יוצר
 ולחחוכ אגרופו כחוכו ולחקוק נר שעושה כלי וחימה א״כ פשיטא
 דאסור דאפילו אין עושה כלי גמור מ״מ אסור להחחיל אח הכלי
 וע״ק מאי קא אמר עלה כגמרא מאימתי מקכלין טומאה משעה
 שנגמרה מלאכמן הואיל והר כלי והא
 כיון דהר קודס אפייתו כתנור אס
 כן הוי כלי אדמה וכלי אדמה אין
 מקכלין טומאה לכן נראה לפרש דאין
 פומתין את הנר שכך רגילין לשוס
 כאררו קודם אפייתו קש או דכר
 אחר כדי לשמור הארר כשעת אפייה
 שלא יפלו המחיצות יחד רסתוס הארר
 ולאחר אפיימו קצמ מסלקין אומו
 דכר שכתוכו ועל זה קאמר אין פוחחין
 אמ הנר כלומר שאין מסירין מה
 שבתוכו דהר כמו גמר כלי ונגמרה
 מלאכתו ולפי שרגילין לאחר שסלקו
 מה שבמוכו שמחזירין אותו למנור
 כדי לצרפו היטב קאמר בגמרא מאן
 פנא דפחיתמ נר מנא הוא וקאמר
 ר״מ היא דקאמר דמקכלין טומאה
 כשסלק מה שמשימין כתוכו אע״פ
 שלא החזירו אותו עדיין למנור אלמא
 דפחיממ נר היינו גמר כלי ורבי
 יהושע קאמר משיצרפו ככבשן דאינו
 כלי עד שיחזיר אותו לתנור כדי
 לצורפו אס כן לדידיה פחיתה

 הוה שריא:
 אלפסין הרניות טהורות באהל
 המת. פי׳ רש״י קערות
 של עיירות ואינן מקפידין על כלים נאים
 ומיד כשנפשט הכלי של חרס אוכלין
 כה ואין מממינין עד שתתחקק
 ומצרף באש והן טהורין כאהל המח
 שאין להם תוך ובעינן כלי פחוח
 וטמאומ במשא הזב דהזב מטמא כלי
 חרס כהסט כדנפקא לן ל) מכלי חרס
 אשר יגע בו איזהו מגעו שהוא
 ככולו הוי אומר זה הסטו דלא בעינן
 תוך ומימה דהואיל דאין להם תוך
 היכי מטמא כהסט הא אמרינן ״)כל
 שאינו בא לכלל מגע אינו כא לכלל
 הסט לכך פי׳ ר״ח ערניות יש להן
 תוך אלא שמכוסומ למעלה ועומדומ
 ליפתח ואותם של כסריס אין מקסידין
 ואוכלין כך עליהן וטהורות באהל
 המת דהא כלי צמיד פתיל
 טהור באהל הממ ומיהו טמאים
 בהסט הואיל ועומדין ליפחח
 כדאמדנף) גבי צמיד פתיל שמא
 תסיטס אשמו וקאמר נמימ כלי
 צמיד פתיל נצול כאהל המת ואינו

 נצול כמעת לעת שכנדה:
 וקטמא

 תוא דאמר כי תאי תנא דתניא חותמות
 שבקרקע מתיר אבל לא מפקיע ולא חותך
 אחד שבת ואחד יו״ט ושבכלי בשבת מתיר
 אבל לא מפקיע ולא תותך ביום טוב מתיר
 ומפקיע וחותך תרצת לך רישא אלא םיפא
 קשיא חא מני ר׳ נחמיח חיא אידאמר כל
 תכלים אין ניטלין אלא דרך תשמישן אי רבי
 נחמיח מאי איריא שבת אפילו יום טוב נמי
 וכי תימא שניא לית לר׳ נחמיה בין שבות
 שבת לשבות יום טוב ומי שניא ליח וחתני
 חדא 5<אמסיקין בכלים ואין מסיקין בשברי
 כלים ותניא אידך מםיקין בין בכלים בין
 בשברי כלים ותניא אידך אין מסיקין לא
 בכלים ולא בשברי כלים ומשני לא קשיא
 הא ר׳ יהודה הא ר״ש תא ר׳ נחמית תרי תנאי
אין פוחתין  ואליבא דר׳ נחמיה: מתני׳ נ
 את הנר מפני שהוא עושח כלי גואין עושין
 פחמין ביום טוב יואץ חותכין את הפתילת
 ר׳ יהודה אומר חותכח באור: נמ, מאן
אמר רב יוםף ר׳  תנא דפחיתת נר מנא הוא 8
 מאיר תיא דתניא גיכלי חרס מאימתי מקבל
 טומאה משננמרת מלאכתו דברי ר מאיר
 ר׳ יהושעיי אומר ימשיצרפו בכבשן א״ל אביי
 ממאי דלמא עד כאן לא קאמר ר׳ מאיר התם
 אלא דחזי לקבולי ביה מידי אבל הכא למאי
 חזי לקבולי ביח פשיטי איכא דאמרי אמר
 רב יוםף ר׳ אליעזר בר׳ צדוק היא דתנן
 ה<אלפסין חרניות טתורות באהל תמת וטמאות

 במשא תזב ר׳ אליעזר בר׳ צדוק אומר אף
 טתורות במשא תזב לפי שלא נגמרת
 מלאכתן א״ל אביי דלמא עד כאן לא קאמר
 רבי אליעזר ברבי צדוק התם אלא דחזי
 לקבולי ביה מידי אבל הכא למאי חזי
 לקבולי ביה פשיטי תנו רבנן אין פוחתין
 את הנר ואין עושין אלפסין הרניות ביום
 טוב רבן שמעון בן גמליאל מתיר באלפסין
 חרניות מאי הרניות אמר רב יתודת ערניות
 מאי ערניות אמר אביי צעי חקלייתא ואין
 עושין פחמין פשיטא למאי חזי תני רבי
 חייא לא נצרכח אלא למוסרן לאולייריז לבו
 ביום ובו ביום מי שרי ייכדאמר רבא להזיע
 וקודם גזרה הכא נמי להזיע וקודם גזרח: ואין
 חותכין את הפתילה לשנים מ״ש בםכין דלא

 דקמתקן
 יוסןי. מתני׳ דקתני פחיתח הנר מנא הוא ר״א ברבי צדוק היא דאמר לפני חקיקה לאו מנא הוא אבל חקיקה משר ליה מנא:
 אלפסין חרניות. מפרש לקמן קערות של בני עיירות שאינן בני כרכים גדולים ואין מקסידין על כלים נאים ומשנפשטה הקערה
 של חרס אוכלין כה כשר ואין ממחינין עד שחחחקק ותצרף ככבשן: טהורות באהל המת. דלגבי אהל המת בעינן חוך לכלי
 חרס דכתיב וכל כלי פחוח ןנמדבר יט< משמע דיש לו פחח וכן לכל טומאמ מגע: וטמאות במשא הזב. שהזכ מטמא כלי
 חרס כהסט לנפקא לן כתורמ כהנים^מוכל כלי חרש אשר יגע בו הזב וגו׳ (ויקרא כוי) ודרשינן התם זה הסטו וכיון דמטמי ליה
 הסט מאכראי לא כעי תוך וקסכר ת״ק כלי נינהו הואיל ומשתמשין כהן כמוח שהן הלכך מקכלין טומאה כדכר הראוי לטמאן:
 ר״א אומר. אין להס שוס טומאה דלאו כלי נינהו: לפי שלא נגמרה מלאכסן. חקיקתן הא נחקקו מטמאומ. מדאפלוג כאלססין
 אלמא לר״א חקיקה משרא להו מנא: דחזי לקבולי מידי. משנחקקו ומיהו קודס חקיקה לא לסופן ליחקק: לאוליירין. מחמי חמין
 ומרחצאוח ואע״ג דלצורך י״ט הן עושין: מי שרי. להחם והלא גזרו על הרמיצה במסכת שבת (לף מ.י<< ואפילו הוחמו מכעוד יום
 וכל שכן להחס חמין לא הומר מעולם: להזיט. מכניס הפחמים לתוכו ובני אדס נכנסין ומזיעין. וקודם שגזרו על הזיעה נשנית משנה זו:

 הוא דאמר כי האי הנא. שמואל דאמר לעיל דאפי׳ כיו״ט אינו מסקיע
 דאמר כי האי תנא דאמר נמי בחוממומ שבקרקע דאפילו כיו״ט אין
 מפקיע: סרצס לך רישא. דמלחא דשמואל כחותמות שבקרקע
 דמסייע ליה האי תנא: סיפא קשיא. דאמר שמואל ושל כלים אפילו

 בשכת מתיר ומפקיע וחותך והאי תנא
 תני ושל כלים בשבת מתיר אבל לא
 מסקיע ולא חותך: הא מני רבי נחמיה
 היא. כלומר לעולם מוחר להפקיע
 ולחתוך דאין בהם משוס סתירה ולהאי
 מנא גופיה אס יכול להפקיע ולנתק
 כידו שד והא דקאסר משוס טלטול
 סטן קאסר ורכי נחמיה היא דאמר
 כערוכין (לף לה.) אפי׳ חרווד ואפילו
 טלית אין ניטלין אלא לצורך תשמיש
 שהן מיוחדין לו וסטן לאוכלין הוא
 דמיוחד ולא לחוממות וכהא לא
 סכירא ליה לשמואל כווחיה: אי הכי.
 דרבי נחמיה היא: שבוה שגה.
 דטלטול שבוח הוא ולא החמיר
 בטלטול יום טוכ כבשל שבח: מסיקין
 בכלים. דמי טלטול נמיי< נינהו
 ומטלטלן נמי להסיקן: אין מםיקין
 בשברי כלים. שנשברו בי״ט דהשתא
 לא חזו לטלטול ואי משום דחזו להסקה
 אחמול לא להט קיימי: מסיקין בין
 בכלים הוי. דלימ להו מוקצה: אין
 מםיקין לא בכלים. דאין ניטלין אלא
 לצורך חשמישן וכ״ש בשבד כלים
 דנולד הוא. והא רבי נחמיה היא
 ומציעחא ר״ש וקמייתא רבי יהודה
 וש״מ ביו״ט א״ר נחמיה דהא הסקה
 גיו״ט קאי: הרי סנאי. חד אמר
 שני ליה שבות שבת משבוח י״ט וחד
 אמר לא שני ליה: מתני׳ אין
 פוחתין את הנר. ליטול אחד מן
 הביצים של יוצר ולחחוב אגרופו
 לחוכו לחקוק נר קרריזי״ל בלע״ז מפני
 שעושה כלי: ואין עושי! פחמין.
 דאינהו נמי כלי נינהו לצורסי זהכ
 ופמילה נמי כלי היא להדלקה שצריכה
 עשייה ותקון: חותכן באור. כגמרא
 מפרש מאי שנא אור מסכין:
 גמ' דפחיתה נר מנא הוא. קודם
 שצרפו בככשן: משנגמרה מלאכתן.
 חקיקחם: משיצרפו. משיחזקם ע״י
 צירוף האור ככבשן. מצרף כלשון חכמים
 מחזק ומקשה כלי חרס וכלי מתכות כדכר
 המחזקן בין(3יד) ןבמיס] כין באורה:
 וממאי. דס״ל לר״מ כנר כשאר כלי
 חרס בשלמא שאר כלי חרס גדולים
 הס ואס אינן ראויין למים וליין ולדבר
 לח מפני שממחן חזו מיהו לדבר יבש
 כגון פירוח אכל נר קטן הוא וט לא
 חזי למלמיה למאי חזי ומשני חזי לקכולי
 כיה פשיטי: איהא דאמרי אמר רב

 מםורת הש״ם

 א) שנת קמו. עירוכין לה.
 [תוססתא לשבת פט״ו],
 ב) [לקמן לג.] שבת [כת:]
 כט. קכל: קמג. ע״ש,
 ג) תוספתא לכליס סייג,
 ר) [בתוספתא ר׳ יהודה!,
 ה) עדיות ס״ב מ״ה ע״ש,
 ו) ברכות כז:, t) [רש״ש
 מ״ז], ח) עי׳ תד״ט ספ׳׳ד
 דכליס, ט) [מצורע מטלתא
 דוביס סרשמא ג], י) [נקרא
 כתיב וכלי חרש], כ) [ודף
 לח:], ל) בתורת כהגיס עיין
 רש״י ויקרא טו יב,«) [חולין
 קכד: ועיין תוס׳ שבת סל:
 ד״ה שטהורים ורש״י שס
 ל״ה ולין ועול רש״י ב״ק
 כה: ד״ה פכין], ג) [גיטין

 שא:], ס) [נדה דף ה:],

 גליון הש״ם
 נם׳ אד״• ד׳ מאיר היא.
 עיין ר״ש פ״ב מייד לכליס:

 לעזי רש״י
. ן ל ״ ו ש י ו ר ק ל [ ״ י ז י י ו ר  ק

 מוםף רש״י
 מסיקין בכלים. ביו״ט
 שהד ראוין לטלטל
 ויטלטלס ויתגס לתוך האור
. ואין מסיקין (  (שבתקכד:
 בשברי כלים. דהוו להו
 מוקצין ילא חזו לטלטול
 (שם< או: בשברי בלים
 שנשברו גו ביוס דהוו להו
 גולל ושם כח: קנזג.).
 להזיע. נכנס להזיע מחסח
 חוס גיח המרחץ ולא נתן
 עליו מיס, וקודם גזירה.
 עד שלא גזרו על הדעה

 דקמחקן
ן א א כ נ ר מ ״ . א ט ״ ו י ה ב נ י ל מ ח כ מ ן ו ף י ש ו מ ] ( ה נ י מ י ( ר א ש ח י ר ו ל  ק

 רבינו חננאל
י ר כ מ א א ד ו ן ה נ י ק ר פ ו ] 

ח ו מ ח ו א ח י נ ת א ד נ י ת א  ה

א ל ל כ ר א י ת ע מ ק ר ק ב  ש

ד ח ך א ת ו א ח ל ע ו י ק פ  מ

י ל כ ב ש . ו ט ״ ו ד י ח א ח ו ב  ש

א ל ל ב ר א י ח ת מ ב ש  כ

ט ״ ו י ך ב ת ו א ח ל ע ו י ק פ  מ

א . ה [ ך ת ו ח ע ו י ק פ מ ר ו י ח  מ

, ל א ו מ ש א כ ל ] ד א פ י ס ] 

ח ו מ ת ו ר ח מ ל א א ו מ ש  ד

ע י ק פ מ ר ו י ת ם מ י ל כ ב  ש

ד ח א ט ו ״ ו ד י ח ך א ת ו ח  ו

׳ ר ל ל א ו מ ה ש מ ק ו א . ו ת ב  ש

ת י ל ו ט ל י פ ר א מ א ה ד י מ ח  נ

ל ט י ו נ נ י ד א ו ו ר ו ת ל י פ א  ו

ך ר ו צ א ל ל ת א ב ש  ב

ר ו ס ך א כ י פ , ל ן ש י מ ש  ת

ן י כ ל ס ו ט י ת ל ב ש  ב

, ח ך ב ו ת ח ו ל ע א י ק פ ה  ל

י נ ת א ד ג י ת א ה א ד ב י ל א  ו

ן י ה ב י מ ה י נ ד ה ל י י ל נ ש  ד

ת ו ב ש ת ל ב ש ת ד ו ב  ש

( א פ י ס ל ן ב , א ט ״ ו י  ד

א ת י נ ת א מ ה ] ד א ש י ר ] 
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ר י ת ע מ ק ר ק ב ח ש ו מ ח ו  ח

ך ח ו א ח ל ע ו י ק פ א מ ל ל ב  א

ט ״ ו ד י ח א ת ו ב ד ש ח  א

. [מתני׳] אין ל א ו מ ש  כ
י נ פ ר מ נ ת ח ן א י ת ח ו  פ

ן א ן מ נ י ר ם א . ו י ל ח כ ש ו ע  ש

י ו ש ר מ נ ת ה ח י ת פ א ד נ  ת

׳ ף ר ס ו ב י ר ר מ , א א נ ח מ י  ל

ס ר י ח ל ן כ נ ת , ד א י ר ח י א  מ

׳ . ר ה א מ ו ל ט ב ק י מ ת מ י א  מ
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 מסורת הש״ם

ן י ן ועי ך מוהטי ו ׳ הער י ג ! (  א
תא נהרא״שלי ] ( ב , [ .  כשבת צ
ט ליתא ך ה ר ך ע  וכן בערו
ן  אלא הכי איתא מאי מוהטי
א ת פ ס ו ת ! ( י חשוכי], ג י ו  ער
ע״ש א: ו , ד) ושבת קנ ן ג ״  פ
ס ר ג ד א כ ה י ד ״ ש ׳ ר ר י סג  אמנ
 בד״ ה כאשר נשכע לאבותיך
י שיש לו רחמים וכו׳ אתיא  מ
ר להכא מכאשר נשכע  שפי
,  לאבוחיך קדרישן

: ע״ש ג י  ה) !ססחיס ק
, 0 שבח קכד.,  ובחוס׳ שס]
, ח) שנת [ : ט ) ולעיל כ  י
, ׳ רבא] י הגי ״ ס 3 ] ( ט , : 3 מ  ק
! קא״ כ) [לעיל י נ ו ר  י) עי
״ט למוחק י ! חו י י 1ע ל) , ן  כח:
, ן , מ) ןלקמ! לג. [ !  מלת אי
ין דה ועי י י  נ) רש״ל• ס״א צ
ס׳ ע תו ״ ע ו  בהרא״ש, ס) ן
, ף קלח. ל״ה כסא]  שבח ל

 הגהות הב׳׳ח
י לי אווזא כצ״ל א) גם' ט ) 
ם ר נמחק: (נ) ש  וחינח ב
הנ״מ רצייריה כצ״ל וחיבח  ו
ם' ל״ה : (ג) תו  הוא נמחק
ר פ א  וקטמא וכו׳ על ה
ד ״ א א: (ד) ג  כעלמא הו
ק בלא י ר ש ט ו ״ י י  שגבלו מע

 גבול:

 גליון הש״ם
; י כ ם ו ן ם אי ר ו י י • ד " ש ״ , 

. ש י מ ש ל ת ל כ צ ׳ א ו כ  ו

ב ״ ג ע ף ל ן ר מ ק ן ל י י  ע

: ל ו ט א י י ד״ה ל ״ ש ר  ב

 לעזי רש״י
. [ ל ״ י ד ר ג א [ ״ ל י ד א ר  ג

. א ״ ר ב מ י ר . פ ה ל כ ס  א

ד ״ י י פ ר . ט ק ו ח ד  ל

ה ב ו צ . ח [ ד ״ י י פ י ר ט ] 

. ן ם י י ל ג ש ר ו ל ח ש ל ע ב ) 

 מוסף רש״י
י ת י ש פ ר ב ו א ה ב כ ת ו  ח
. שאם היחה ארוכה, ת ו ר  נ
תר לחחכה,  על ילי שיגוי מו
י  שמכניס קצה הפתילה כפ
ר אל קצה ןצ״ל וקצה)  הנ
ר אחר ומלליקה י נ פ  השני ג
 גאמצע ומחנחקח ונמצאו
ן !האורה ת דולקי  שתי נרו
י א  ח״א סי׳ סט!. ה
. היסק גלול, א ת ר ו ד  מ
. לאחוז ה ט מ ה ל ל ע מ ל  מ
ר ר א  העציס העליונים ג
 ולתת חחתוניס מלמטה,
ן זה בנין ט לאי ״ ו י . נ י ר  ש
ה ל ע מ ה ל ט מ ל  אהלים, מ
. לתת החחסוניס ר ו ס  א
 חחלה לצללי! ברבוע כלרך
 שעושי! לפני השריס ולסלר
 עליונים למעלה להיינו כעין
ר. הכי , אסי ו נ ג  בגין אהל י
ד ן מלמעלה למטה ש נ  גרסי
ר וכך  מלמטה למעלה אסו
 מצאתי בתשובת הגאונים

. קר :ערוב•! קא!  וכן עי

( ך ש מ ה אל ( נ ו חנ נ  רבי

ט י ן ט י ע א כ ו ה ר ש ה ת נ פ  ש

ה ז , ו ר ו נ ת י ה ן פ י ח ו ט ב  ו

ב ר ע ח מ ר ח פ פ ש ב ט ש י ט  ח

ר פ א . ו ו ח ו ן א י נ י כ ט מ ״ ו  י

ח ו ט ל ל ו ב ג ר ל ח ו ה מ ר י  כ

ן י . א ל ו ב י ן ג ו ב נ י א ו ש  ב

ת ח , א ת ו י ב ׳ ח ן ב י פ י ק  מ

ת ו פ ש ן ל כ י ת מ ח א ן ו כ י  מ

 לב: המביא פרק רביעי ביצה
 דקמהקן מנא. אחת היתה ועושה אותה שתים: נפי שהי גרות.
 נימן שני ראשיה במוך שחי נרוח אס צדך להדליקן כאחמ ומדליק
 באמצע דלא מוכמ דלמקוני מנא מטין אלא להדלקה בעלמא: לעדויי
 חושכא. כשהיא נעשית בראשה פחם מעבירה: לעדו״. להסיר:
 חושכא. סחס המחשיך אורה: נאמרו
 בפסילה. בידינו: מממכה ביד.
 תקון כלאחר יד הוא: יורדי גיהנם
 הן. שאינן מרחמים לעשות צדקה:
 עםקא• סחורה להשתכר למחצית
 שכר: מזוני. שאל מהם מזונוח מיזן
 נמי לא זינוהו: ונתן לך רחמים.
 שחרחס על הכריומ: כאשר נשבמ
 לאבותיך. מי שיש לו רחמים מזרעו
 של אבות: במדו. כנגדו כמו שכת
 כעדו (איוב א). כלומר חשך פרוס
 לפניו הכל עליו כחשך: נכון בידו.
 מזומן אצלו: מי שאין לו אלא חלוק
 אחד. אין יכול לככסו וכנים מצערין
 אומו: דמטיין במניה. מפלה את
 כליו מן הכניס: מתני׳ אין שוברין
 אה החרס. כשצולין דגים על
 האסכלא שקורין גראדיל״א בלע״ז
 חותכין קנים או קש שכלים או שובדן
 חרסים או חותכין נייר ושורין במים
 וסודדן הנייר על גב האסכלא מפני
 שהמתכת מתחמם ושורף את הדג:
 מליח. דג: ואין גורפין תנור והירים.
 אס נפל לתוכו מן הטפל והטיח אין
 גורפין אומו דמתקן מנא הוא ואפיא
 כרבנן דאמדי< מכשירי אוכל נפש
 אסירי: מכבשין. משכיכין את האפר
 והעפר שיהא חלק משפילו ומשווהו
 שלא יגע בפח שמדובקיס בדפנוחיו
 וישרפו. מכבשין פרימבר״א: מקיפין.
 מקרבין זו אצל זו כמו ל) אין מקיפין
 בריאה (חולין לף נ.) וכמו לחרוס
 שלא מן המוקף (גטין דף ל:< היינו
 סמוך וכמו מקפח וקורא לה שס
 (נדה דף ע&:<: לשפות מליהם
 קדרה. והאור כין שחי החכיות:
 לשפוס. להושיכ. כל הושכח קדרה על
 האור קרי שסימה כשאין לו כלי
 בחל שקורץ טרפיי״ד או שאין לו כירה
 של חרס חלולה. ואסר לה משוס דדמי
 לבנין ומדרבנן משוס דמתחזי כאהלא:
 ואין םומכין קדרה בבקמח. קסבר
 לא נפנו עצים אלא להסקה לפיכך
 מוקצין הן s אצל כל משמיש: וכן
 בדלת. השתא משמע וכן אין סומטן
 קדרה בדלמ וכגמרא«) פריך עלה: ואין
 מנהיגין את הבהמה במקל. ברשופ
 הרבים. השמא קס״ד משום דאין
 משתמשין כעצים שלא נעשו כלי מערב
 יום טוכ דלא נמנו אלא להסקה:
 גמ׳ ואם אי אפשר לו כי׳ מותר.
 כר״י: אריחא. חצי לכינה ונמק
 שחנודהס היו קטנים ופיהן למעלה

 וקטמא שרי. פרש ״י לגבלו ולטוס בו דלאו כר גכול הוא
 ותימה דאמרינן בשבת (דף יח.) דאפילו בנתינת מיס
 על «) העפר בעלמא הוא חייב משום מגבל דקאמר התם אחד
 נותן את האפר ואחד נותן אח המיס האחרון חייב ר״ל דהכא ר״ל

 קטמא שרי כלומר וקטמא שרי
 לסתום הסדקים של תנור שלא יוציא
 האור כמו שהוא יבש כלא נתינת
 מיס עליו ועוד יש לומר דה״פ וקטמא
 שרי כגון שגבלו מערב יום טוב

 (י) ושד כלא ׳)ןגיכול]:
 מלמטה למעלה אפור. משוס
 דהוי דרך כנין וכן
 הוי טעמא דכולן וא״ת היט מסדרין
 שלחן שאין לו רגלים על גבי ספסלים
 שלו דמתחלה משימין הספסלים ואח״כ
 משימין עליהם אח השלחן י״ל להואיל
 ואין להם מחיצומ שרי וכל הני מייד
 לאית להו מחיצוח לצללים המגיעוח
 לארץ ומימה לאמר בשבת (דף לו:
 ושם) מחזידן קלרה על גבי כירה
 והחס (לף לח:< קאמר מאן לאיח
 ליה מחזירין ראפילו בשבח מחזירין
 וי״ל לכל הנך אינן אסולין אלא
 היכא שמתקן האהל והמחיצוח אבל
 אם עשה האהל בלא מחיצוח שרי
 והתם גבי טרה המחיצות היו עשויות
 מתחלה וכן פר״ח גבי ביעתא כגון
 שיש ביצים מכאן וביצים מכאן ואי על
 גכיהן והאור תחת אוירן ולא כפי׳ רש״י
 שפי׳ ביצים שמסלרין על גכי אסכלא
 לטון לליכא מחיצופ לא הר כעין בנין
 אלא נרא׳ כלפדש ס<וגס פוריא לא מייד

 כגון

 דקמתקן מנא באור נמי קא מתקן מנא תני
 ר׳ חייא ״חותכה באור בפי שתי נרות אמר
 רב נתן בר אבא אמר רב איבמוחטין את
 תפתילח ביום טוב מאי־ מוחטין אמר רב
 חנינא בר שלמיא נ<(משמית דרב) לעדויי
 חושכא תני בר קפרא ״ו׳ דברים נאמרו
 בפתילה ג׳ להחמיר וג׳ לחקל לחחמיר גאין
 גודלין אותה לכתהלה ביו״ט ואין מהבהבי
 אותח באור ואין חותכין אותה לשנים להקל
 יממעכת ביד ושורת בשמן וחותכת באור
 בפי שתי נרות ואמר רב נתן בר אבא אמר
 רב עתירי בבל יורדי גיהנם תם כי הא
 דשבתאי בר מרינום אקלע לבבל בעא מנייתו
 עםקא ולא יהבו ליה מזוני־ מיזן נמי לא זינוהו
 אמר תני מערב רב קא אתו דכתיב יונתן
 לך רחמים ורחמך י<הכל המרתם על תבריות
 בידוע שחוא מזרעו של אברחם אבינו וכל
 מי שאינו מרהם על הבריות בידוע שאינו
 מזרעו של אברהם אבינו ואמר רב נתן בר
 אבא אמר רב כל המצפה על שלהן אחרים
 עולם חשך בעדו שנאמר 2נודד הוא ללחם
 איח ידע כי נכון בידו יום חשך רב חסדא
 אמר אף חייו אינן חיים ת״ר ה<ג׳ חייהן אינם
 חיים ואלו הן המצפה לשלחן חבירו ומי
 שאשתו מושלת עליו ומי שיםורין מושלין
 בגופו ויש אומרים אף מי שאין לו אלא חלוק אחד ות״ק אפשר דמעיין
 במניח: מתני׳ ־אין שוברין את תחרם ואין חותכין חנייר לצלות בו
 מליח י ואין גורפין תנור ובידים אבל מכבשין ואין מקיפין שתי חביות
 לשפות עליהן את הקדרח י<חואין םומכין את תקדרת בבקעת וכן בדלת
 טואין מנתיגין את הבהמת במקל ביום טוב ורבי אלעזר בר׳ שמעון מתיר:

 נמ׳ מ״ט משום דקא מתקן מנא ואין גורפין תנור וכירים תני רב חייא בר
 יוםף קמיה דרב נחמן ־ואם אי אפשר לאפות אלא אם כן גורפו מותר
 דביתחו דר׳ חייא נפל לה אריחא בתנורא ביומא טבא אמר לה ר׳ חייא
א) בר אווזא ) י  ״חזי •דאנא רפתא מעלייתא בעינא חיא״ל רבא לשמעיה טוי ל
 ואזדהר מחרוכא א״ל רבינא לרב אשי אמר לן רב אחא מתוצל דמר שרקין
 לית תנורא ביומא טבא אמר ליה אנן כארקתא דפרת סמכינן לוהנ׳׳מ
 » הוא דצייריה מאתמול אמר רבינא -׳וקטמא שרי: ואין מקיפין שתי
 חביות: אמר רב נחמן 1אבנים של בית הכםא מותר לצדדן ביום
 טוב איתיביה ט*רבח לרב נחמן אין מקיפין שתי חביות לשפות עליהן
 את הקדרה אמר ליה שאני התם משום דקא עביד אהלא א״ל רבה
 זוטא לרב אשי אלא מעתה בנה אצטבא ביו״ט דלא עביד אתלא הכי
 נמי דשרי א״ל התם בנין קבע אסרה תורה בנין עראי לא אסרה תורה וגזרו
 רבנן על בנין עראי משום בגין קבע והכא משום כבודו לא גזרו ביה רבנן
 ׳יאמר רב יהודה םתאי מדורתא מלמעלה למטה שרי מלמטה למעלה אםור

 וכ!
 מכומל המנור: רפסא מעלייתא במינא. כלומר גרפי התנור: נווי לי אווזא. צלה לי אווז כתנור

 ומולה הצלי לתוכו וסופם פיו והוא נצלה: ואזדהר מחרוכא. שלא יתחרך. כלומר גרוף את המטר שלא יהא בו בשוליו לכר גבוה
 כמו אריח או אבן שהוסק כתנור שנוגע כצלי ושורפו: דמר. רכ אשי: שרקין ליה הנורא. עכלי ארוני טחין סכיכומ כסוי סי
 החנור בטיט שלא יצא חומו כשהצלי בחובו שהרוח קשה לצלי וחימה לן מלחא משום לגבול טיט מוללה ללישה הוא: ארקסא דפרס סמכינן.
 על שפתו של פרת אנו נסמכים כלכר שאין אנו צריכים לגבל טיט ששפת פרח טיט מגובל הוא: והוא דלייריה מאתמול. עשה בו
 סימן ונחקו לצל אחר: וקטמא שרי. לגבלו ולטוח בו ללאו בר גבול הוא: אבנים של ביס הכסא. אבנים גלולות שמצללין אותן להיות כמין
 מושב חלול רושבין עליהם בשדומ במקום המיוחד לביח הכסא: דקא טביד אהלא. שיש לו גג אבל הכא ליכא גג: אצטבא. כסא של
 מין למיס וטיט: בנין עראי. שאינו להתרףם: והכא. גבי בית הכסא משוס כבוד הבריות לא גזור: האי מדורתא. היסק גדול שעושין
 לפני שרים כדרך כנין עושין לו כמלים מד׳ רוחומ וסודרין עצים למעלה ודומה לאהל: מלמטה למעלה. לסדר העצים של כתלים חחלה
 לעשות עליהם הגג אסודן שדרך כנין הוא: מלמעלה למטה. להחחיל מחלה מן הגג ואח״כ יסדרו תחתיו עצי הכתלים שרי:

 עין משפט
 נר מצוה

ל מהל׳ ׳ ס״ י ב א מי  ל
ש״ע ׳ט הל׳ ו טו ׳ ו  י
ף ח: ד סעי ׳ חקי  א״ח סי

׳ שס הלכה ג י  לג ב מי

: ף י ע שס סעי ש״  טו
׳ שם הל׳ ז י ד ג ד מי  ל

: ף ט י ע שס סע ש״  טו
ד ו ס י ט מהל׳ א ״ י ׳ פ י מי  ה !
י מהל׳ ״ פ  ביאה הל׳ יז ו

: !  מתנות עניים הל׳ ג
ט ״ ו ד מהל׳ י ״ ׳ ס י  לה ו מי
 הלכה ח וסכ׳׳ג
ג מ  מהלכוח שכח הל׳ ו ס
ע א״ח סי׳ ״ ש ו  לארן עה ט
ף א 1יסי׳ שמ  חקח סעי

: ! ג ׳ י  סעי
ג מהצכוח ו ז מיי׳ ס״  ל
ע ״ ש ו ט הל׳ י ט ״ ו  י

: ף ד ׳ חקז סעי  א״ח סי
ד הלכה ״  לז ח מיי׳ שס פ
׳ ע א״ח סי ״ ש ו  יא ט

: ף ג  חקנ סעי
׳ שס פ״ה הלכה י  לה ט מי
ע ״ ש ו  ג שמג שם ט
: ף ד ׳ מקכנ סעי  א״ח סי

ג הלכה ״ ט י מיי׳ שס ס  ל
׳ ע א״ח סי ״ ש י  י ט

: ף ד  תקז סעי
ע ״ ש י ׳ שס ט י  מ כ ל מ מי

: ף ז  שס סעי
ד שס הלכה ״ ׳ ס י א נ מי  מ
נ ׳ שי ע א״ח סי ג ן ש״  י
: ן י ר שס סי׳ שט ו ׳ י ט  סעי
ד ׳ שס הל׳ י י ב ס מי  מ
ע ״ ש י ג שס ט מ  ס

ף א: י נ סע ק  א״ח סי׳ ת

 תורה אור השלם
ף ך י ק ב ב ד א י ל  1. ו
ן ע מ ם ל ר ח ן ה ה מ מ ו א  מ
ן ת נ ו ו פ ן א ו ר ן מדו ב י ו ש  ן
ך מ ח ר ם ו י מ ח ף ר  ל
ע ב ש ר נ ש א ך כ ב ר ה  ו
ח ג י ם י : דברי ף תי  לאבי

ה י ם א ח ל א ל ו ד ה ר  2. ג
ם ו ו י ד ן ן ב ו ב י נ ע כ ך  ן
ו כג ב ט ו : אי ף ש  ח

י מ ל ש ו ר . י ח ר י ד ק ן ה ה י ל  ע

ר מ . א ה ח ד א ג נ ח כ ח ק א ד צ ר ל ת ו א מ ס כ ת ה י ב ם ל י נ ב ל א ב , א ל ה ה א ר י ד ק ה ה י ל ע ה ו ר י ן כ י מ ה כ ש ו א ע צ מ נ , ש ה נ ו ם ב ו ש  מ

ל ם ע י ר ח א ץ ו ר א ם ב י צ ן ע ת נ ן ש ו ג ר כ ו ס א ] , ן י נ ך ב ר ש ד ו ר י . פ י ר ] ש ה ט מ ה ל ל ע מ ל מ ) ן ה ל ע מ ה ל ט מ מ א ( ת ר ו ד י מ א ה ה ד ו ה ב י  ר

. ר ת ו ן מ י נ ך ב ר ה ד נ י א ן ש ו י ע כ ק ר ק ה ב ט מ ע ל י ג מ ד ש ו ע י ה ח ר ת ח ד א ו ע ו ו י ח ח ר ת ח ן א ת נ ה ו ל ע מ ץ ל ע ז ה ח ם א ל א ב , א [ ן ב  ג

 רבינו הננאל
ה ל י ת פ ן ה י כ ת ו ן ח י א  ו

. ׳ ו ט כ ״ ו י פ ב י ג ש  ל

ר ו א ה כ כ ת ו ה ח נ מ י ק ו א  ו

ן ו ג ׳ כ י פ . ו ת ו ר י נ ת י ש פ  ב

ה כ ו ר ה א ל י ת ה פ ת י ה  ש

ה ל י ת פ ה ה צ ס ק י נ כ  מ

ת ר ח א ה ח ת צ ק , ו ר נ י ה פ  ב

ה ק י ל ד מ ת ו ר ח ר א י נ פ  ב

ו א צ מ נ , ו ת ק ת נ מ ע ו צ מ א  ב

ן י ט ח ו . מ ן י ק ל ו ת ד ו ר י נ ת  ש

י א מ ט [ ״ ו י ה ב ל י ת פ  ה

. ה כ ש י ח ו ד ! ע ן י ט ה ו  מ

ה צ ק ה ב ב ע ת מ ש ה ו ר י  פ

ת ל ח ן ג י מ ה כ ל י ת פ  ה

ר ת ו , מ ה ר ו א ב ה כ ע ת מ  ו

א ר פ ר ק י ב נ . ת ה כ ת ו ח  ל

ם י ר ב ׳ ד ח ג ל י ת פ  ב

ן י ל ד ו ן ג י , א ר י מ ח ה  ל

, ט ״ ו י ה ב ל י ח ח ב ה ל ח ו  א

ה ת ו ן א י כ ה ב ה ן מ י א  ו

ה ת ו ן א י כ ת ו ן ח י א , ו ר ו א  ב

ל ק ה ם ל י ר ב י ד ג . ו ם י נ ש  ב

ה ר ו ש , ו ד י ה ב כ ע מ  מ

י פ ר ב ו א ה ב כ ת ו ח , ו ן מ ש  ב

ב ר ר מ . א ח ו ר י נ ח  ש

. ם נ ח י ג ן ל י ד ר ו ל י ב י כ ר י ש  ע

ע ל ק י י א ת ב ש א ד י ה  כ

י מ ר נ מ א . ו י ו ל כ ב ב  ל

ו ר י ב ן ח ח ל ש ה ל פ צ מ ל ה  כ

ר מ א נ , ש ו ד ע ך ב ש ם ח ל ו  ע

ה י ם א ח ל א ל ו ד ח ד ו  נ

( ם ד ב ד ׳ ( ר ג ״ . ת ר ג  י

. ם י י ם ח נ י ן א ח י י ח  ש

, ו ר י ב ן ח ח ל ש ה ל פ צ מ  ה

, ו י ל ח ע ל ש ו ו מ ת ש א י ש מ  ־

[ ן ד ו ס י ש ] ( ן י ר ו ס י א ש ) י מ • 

ן י . א ן ן ה י ט ו ש פ , ו ו פ ו ג  ב

ץ כ ת ו ן ח י א ס ו ר ן ח י ר ב ו  ש

ו פ ר ו כ ג ״ א ת א ו פ א ו ל ר ל ש פ י א ם א א , ו ם י ר י נ ר ו ו ג ן ת י פ ר ו ן ג י א . ו א נ ן מ ק ת מ ם ד ו ש , מ ט ״ ו י ח ב י ל ו מ ת ב ו ל צ ר ל י י  נ

א נ י ב ר י ל ש ב א ל ר ״ . א ו כ ו ת י ב ל צ ו ה ת א פ ן ה י נ ת ו ר נ ש א ט כ י ט ר ב ו נ ת י ה ן פ י ח ש ט ו ר י . פ א ר ו נ ה ת י ץ ל ק ר . ש ר ח ו  כ

ל ר ע ש ח א ל ח ו ל מ ר ה פ ע ן ה ן מ י ל ט ו א נ ל , א ט ״ ו י ט ב י ן ט י ל ב ו ו ג נ ן א י ר א מ ו ל . כ ה ן ל ג י כ מ ת ס ר פ א ד ת ק ר ן א נ  א



 עין משפט
 נר מצוה

 מג א מיי׳ פ״ז מהל׳
 יו׳׳ט הל׳ טו טוש׳׳ע
 א׳׳ח סי׳ תקב סעיף א וסי׳

 שטו סעיף ו:
ד ב מיי׳ שס ס״ב הלי״ג  מ
 טוש״ע שס סי׳ תקב

 ס׳׳ג גהג״ה:
 מה ג מיי׳ ס״י שס הלכה
 יא סמג לאדן עה
 טוש״ע א׳׳ח סי׳ תקז סעיף

 ג:
 מו ד מיי׳ ס״כ שס הלכה
 יל סמג שס טוש״ע
 או״ח סי׳ תקא סעיף ג:

 מז ה מיי׳ פ״ד שס הלכה
 א' סמג שס טוש״ע
 אריח סי׳ תקכ סעיף א:

 מה ו מיי׳ שס ס״ג הלכה
 יא טוש׳׳ע א׳׳ח סי׳

 תקח סעיף א:

 רבינו חננאל
ת ו ל צ ש ל ק ב ס מ ן א כ  ו

א ו ה ה ז ץ ה נ ע ם ב י צ י  ב

ה נ ו י ל ע ז ה ח ו , א ה ש ו  ע

ן כ . ו ה י ת ח ת ת ר ח ן א ח ו נ  ו

ם י ש ר ק ת ה ז א ח ו ] א א י ר ו פ ] 

ן י . א ם י ל ג ר ת ה ח א י נ מ  ו

ל ו פ א ת ל ה ש ר ד ק ן ה י כ מ ו  ס

ן י כ מ ו ן ס י ן א כ , ו ת ע ק ב  ב

ו נ ת א נ ל , ש ת ע ק ב ת ב ל  ד

׳ ר , ו ה ק ס ה א ל ל ם א י צ  ע

׳ א ר נ ק י ס א . ו ר י ת ן מ ו ע מ  ש

א ל ר א י ת ו מ נ י ן א ו ע מ  ש

ג י ה נ ה ל ל ב , א ה ק ז ג  כ

, ר ס ו ל א ק מ ט ב ״ ו י ה ב מ ה  ב

ך ל ו ה ה כ א ר נ ם ש ו ש  מ

ש ו ר י . פ ה ק ו ח ך ר ר ד  ל

. ם י צ ו י ק נ י מ א מ ר ז י  ח

ץ ן ע ה ל מ ו ט י ו ל ה  מ

ו ת ב ו ל צ ה ל ו פ ן ש י מ  כ

א ת כ ל י ה א ו נ ק י ס א . ו י ל  צ

. ר ו ס א א ב י ט י ר ר א ש ש י ב  י

ס נ כ א ת א ל כ ש ד ר  ד

ל ו ט י ם ל י צ ע ן ה י ב ה ל ש  א

, ד ו ו א נ י כ ה ץ ל ן ע ה  מ

. י ל ה כ ש ו ת ע א צ מ נ  ש

ר ו ס ט א ״ ו י ר ב ב ש נ ד ש ו א  ו

ן י ק י ס מ , ש ם ו י ו ב ק ב י ס ה  ל

ן י ק י ס ן מ י א ם ו י ל כ  ב

א ר מ י מ . ל ם י ל י כ ר ב ש  ב

ה י א ל ר י ב י ס ״ ר א כ ב ר  ד

א ה , ו ם י ל י כ ר ב ר ש ו ס י א  ב

י ו ה ט י ע מ ש ר ל מ א א ב  ר

י ד ש א ו ז ו ו ר א י ב  ל

י ר א כ ל א ד ר נ ו ש ה ל י ע  מ

ה ד ו ה ׳ י ן ר נ ת , ד ה ד ו ה  י

ה ת י א ה ם ל ר א מ ו  א

י פ ה ל ר ו ס ש א ״ ע ה מ ל ב  נ

ן נ י ח ד . ו ן כ ו מ ן ה ה מ נ י א  ש

, א ו ן ה כ ו י מ מ ם נ ת  ה

ל ו מ ת א י מ ח ר ס מ ן ד ו י כ  ד

ה נ י ד ש מ ה ל י ת ע ד ה ב ו  ה

 . [מתני׳] כ א ר נ ו ש  ל
ם ד ל א ט ו ר נ מ ו ר א ז ע י ל  א

ו י נ י ו ש ח ב ו צ ח ם ל ס י  ק

. ק י ל ד מ ר ו צ ח ן ח ב מ ב ג מ  ו

ב ב ג ו מ י נ פ ל א מ ׳ ׳ כ ח  ו

. ק י ל ד מ  ו

ג  המביא פרק רביעי ביצה ל
 כגון מטה שלנו שאין לה מחיצומ אלא שיש לה מחיצומ אך תימה
 דאמר כשכמ(לף קלט:) האי פרוונקא«)(אפלגא) דכוכא «< אסירא והמס
 המחיצות היו עשויות ככר וי״ל דשאני התס הואיל ורחכ הכוכא
 יותר מדאי נעשה כאהל פרש״י דרכ יהודה דהכא ס״ל כרכי יהודה
 דאוסר מוקצה ודכר שאין מתכוין
 אכל אנן ס״ל כר״ש ודכר שאין
 ממכרן מוחר ודוחק הוא לומר לכל
 הני מילמא דלא כר״ש אלא נראה
 לומר דאפילו ר״ש מודה דהרא הכא
 אסור דהא דא״ר שמעון דכר שאין
 ממכרן מומר היינו כגון שעושה
 דכר שאין ממכרן לעשומו אכל הכא
 מחמין לעשוח מה שהוא עושה:
 והלכתא ינשתא שדי רטינא
 אסור. פרש״י
 דהלכתא אקבע אליכא דמאן דאית
 ליה מוקצה ולא נתנו עצים אלא
 להסקה אכל אנו דקי״ל כר״ש שרי
 אפי׳ חזרא רטיכא ודוחק הוא לומר
 דר״ש פליג אמאי דפסיק הש״ס ר״ל
 דאפילו לר״ש דנהי דאית ליה שנחנו
 עצים שלא להסקה היינו בדבר הראר
 להסקה אבל רטיבא אין רארין להסקה:
 דרש רבא ובו׳. פירש רש״י
 דכר׳ יהודה ס״ל וע״כ לא
 תכנס ליטול אוד דלא נתנו עצים
 אלא להסקה s ודומק הוא לומר
 דהש״ס קיימא דלא כהלכתא אלא
 ודאי דאפילו ר׳ שמעון מודה דאסור

 משוס דהוי כמקוני מנא:
 ושדי מעיה לשונרא. פירש״י
 דלרכי יהודה הוה אסור
 לטלטלן ליתן לחתול דמאתמול מוכן
 לאדם הוה ולא לכלבים וא״ר יהודה
 דאס לא הימה נבלה מעיו״ט אסור
 לימן לכלבים וגם אינו ראר לימן
 לאדם לסי שאין דרך בני אדם לאכול
 בני מעיס ביו״ט לכלאו הכי יש להם
 הרכה לאכול וא״מ וכי משוס שאינו
 אוכל מהן הוו מוקצין א״כ היכי
 מטלטלין כשר חי דחזיא לכוס במסכת
 שכח (לף קנח.) הא אינו אוכל מהן
 משוס שיש לו הרכה לאכול וי״ל
 דמיירי שככר הסריחו ולא הוי חזי
 לאדם ולד יהודה היה אסור ומשני
 כיון דמסדמי כלומר כיון דודאי מסריחי דעתידין להסריח דעתו לכלכים:
 רבי אליעזר אומד נוטל אדם קיסם משלפניו. פירש״י לאו
 דוקא משלפניו דה״ה משלאחדו נמי דקמני כל מה שבחצר
 מוכן הוא אלא נקט משלפניו משום רבנן דפליגי אח׳׳כ דשרו
 דוקא להדליק אבל לחצוץ בו שניו לא ותימה דהא משמע בפרק
 המוציא (שכת לף פא: ושס< דדוקא קתני דבעי התם אבנים של בית
 הכסא מהו להעלותן אחריו לגג וקא פשיט ליה לשריא ופריך
 מימיני ר״א אומר נוטל אלס קיסס משלפניו ללוקא משלפניו אבל
 ככל החצר לא ואת אמרת ליכול להעלות לגג וי״ל ראה״נ לולאי
 לוקא קאמר כלמשמע המם ואף על גב רקאמר כל מה שכחצר
 מוכן הוא היינו לוקא גכי אכילה משוס לאלם קוכע לו מקום
 לאטלפו והיה לו להכין אבל גבי אש לא שייך לפעמים שאינו

 עושה מרורה כיו״ט וכן מחלק המם כין אכניס לקיסם:
 וחכמים אומרים מגבב משלפניו ומדליק. פרש״י לכתרתי
 פליגי לאפילו להלליק דוקא משלפניו ולחצוץ
 שניו אפילו משלפניו לא לעצים לא נמנו אלא להסקה וקשה
 לפירושו לחכמים סכירא להו ללא כהלכמא לפליגי כפלוגמא ררכי
 שמעון ורבי יהולה לכן נ״ל לטעמא לרכנן ללכך אסור לחצוץ

 שניו גזירה משום שמא יקטום וכן מסיק נמי בגמרא:
 פטור

 וכן ביעתא אוכן קדרח וכן פוריא וכן חביתא
 ראי? םומכין את תקדרח בבקעת וכן בדלת
 בדלת ם״ד אלא אימא וכן תדלת: תנו רבנן
 אין סומכין את חקדרת בבקעת וכן תדלת
 א<לפי שלא נתנו עצים אלא לחםקה ורבי

 שמעון מתיר ואין מנהיגין את הבהמה במקל
 ביו״ט ור׳ אלעזר בר׳ שמעון מתיר לימא
 ר׳ אלעזר בר׳ שמעון כאבות םבירא לית
 דלית ליה מוקצה לא בהא אפילו ר׳ שמעון
 מודה משום נ<דמחזי כמאן דאזיל לחנגא:
 חזרא רב נחמן אםר ורב ששת שרי ברטיבא
 כולי עלמא לא פליגי דאסור כי פליגי
 ביבשתא מאז דאםר אמר לך לא נתנו
 עצים אלא לתסקח ומאן דשרי אמר לך
 מת לי לצלות בו מת לי לצלות בנחלתו
 איכא דאמרי ביבשתא כולי עלמא לא פליגי
 דשרי כי פליגי ברטיבתא מאן דאםר דלא
 תזי לתםקת ומאן דשרי אמר לך תא
 חזי לחיםק גדול בותלכתא יבשתא שרי
ידרש רבא גאשה לא תכנס  רטיבתא אסור ג
 לדיר העצים ליטול מהז אוד ואוד שנשבר
 אסור להסיקו ביו״ט י<לפי שמםיקין בכלים
דרבא  ואין מםיקין בשברי כלים למימרא ה,
 כר׳ יהודה סבירא ליה דאית ליה מוקצה
 והא אמר ליה רבא לשמעיה טוי לי בר
 אווזא ושדי מעית לשונרא תתם כיון דמםרחי
 מאתמול דעתיה עלויה: מתני׳ ר׳ אליעזר
 אומר יעוטל אדם קיסם משלפניו לחצוץ
 בו שיניו ומגבב מן חחצר ומדליק שכל
 מה שבהצר מוכן הוא וחכמים אומרים ימגבב
 משלפניו ומדליק האין מוציאין את האור לא מן
 תעצים ולא מן תאבנים ולא מן(א) תעפר י<8ולא
 מן תרעפים ולא מן תמים י ואין מלבנין את
 הרעפים לצלות בהן: נמ׳ אמר רב יהודה

 אוכלי

 וכן כיעתא. ביצים גסות הנתונוח ע״פ כלי חלול כעין טרפי״ל
 או על האסכלא אין מושיכין את הכלי תחלה ואח״כ יסלר עליו
 אלא יאחזנו בידו ויושיב הביצה עליו ואח״כ יושיב הכלי על הגחלים
 שלא יעשנו כסדר בנין: וכן קדרה. שמושיבין על 3׳ חביוח לא

 י»יקיפנה חחלה ואח״כ יושיב הקדרה
 עליהם אלא העליונה ימלה כאדר
 ראחזנה בידו ויסדרו החביות תחמיה
 סביכ: וכן פוריא. מטות השרים
 שסורקין אותן ומחזידן לא יזקוף
 הכרעים תחלה לתת הארוכות בכרעיס
 ואח״כ יפרוס העור למצע ששוכבין
 עליו אלא סורס העור תחלה ראחזוהו
 כני אדם כידיהם ואח״כ יכיאו
 הארוכוח ויקשרו הרצועוח של עור
 בהן ואח״כ יזקפו הכרעים ויתנו
 הארוכות לתוכן: וכן חניחא.
 חביומ שמסדדם באוצר ומושיכין
 אחח על גבי שחים: בדלת ס״ד.
 ומי זה הסומך קדרה בדלח והלא
 חשבר: אימא וכן הדלה. אץ סומטן
 אותו בבקעת: ור״ש מסיר. דליח
 ליה מוקצה: בהא אפי׳ ר״ש מודה.
 כלומר הך פלוגמא לאו במוקצה היא
 ואפי׳ ר״ש מודה כמ״ק דאסור ולא
 משוס מוקצה אלא נראה כמוליכה
 ממקום למקום שהוא צריך להנהיגה
 הרבה כגון למכור בשוק: חנגא.
 מחול ועל שם שבני אדם סובבים
 והולכים בשוק כעין סובבות במחולומ
 קרו ליה חנגא: חזרא. ענף עץ
 שהוא חד כקוץ וראוי לחקעו בצלי
 כמין שפוד ולצלוח כו: ר״נ אסר.
 כיו״ט משום דמוקצה נינהו לטלטל
 שלא עשאו לכלי מבעוד יום: ברטיבא.
 שאינו ראוי לטלטלו אסי׳ להסקה
 דכ״ע לא פליגי דאסור: מה לי
 לצלוח בו. לחחכו לחוט: מה לי
 לצלות בגחלחו. הרי ראוי לטלטלו
 לעשותו גחלת וצולה בה: והלכתא
 כוי. הך הלכתא אליבא דמאן דאית
 ליה מוקצה אקבע. אכל אנן כר״ש
 ס״ל בין במוקצה בין בדבר שאינו
 מתכרן וכר׳ יהודה כמכשירי אוכל
 נפש וכולהו שרו בין חזרא בין סמיכח
 קדרות והקפח חכיוח ומדורחא

 וקדרה וכל האמוראים שאסרו אמ אלו למעלה מלמידי דרב הוו
 ורב סבר לה כרבי יהודה במוקצה ואנן קיימא לן כרבי שמעון:
 דרש רבא כוי. דכרבי יהודה ס״ל: לדיר. דיר עצים: אוד.
 עץ לעשות אוד לתנור פורגי״ן כלע״ז וטעמא משום דלא נתנו
 אלא להסיק אא״כ נעשה כלי מבעוד יום: ואוד שנשבר. ביו״ט:
 ושדי מעיה לשונרא. השלך כני מעיס לחמול ולר׳ יהודה אסור
 לטלטלו ולחחו לחמול דמאתמול מוכן לאדם היה ולא לכלכיס דקאמר
 אס לא היתה נכילה מע״ש אסורה: כיון דמסרחי. אס יניחם
 לצורך מחר והיום לא היה צריך להם מאתמול דעתיה עלריהו להשליכם
 לחמול: מתני׳ נוטל אדם קיסם משלפניו. ממה שלפניו
 בביח: לחצו; בו שיניו. ליטול בשר החוצץ בין שניו כורגיי״ר
 בלע״ז. ומשלפניו לאו דוקא ללר״א אף מן החצר נמי דקאמר כל מה
 שכחצר מוכן הוא ורישא לא אתא לאשמועינן אלא היתר טלטול
 עצים אף שלא להסקה דאפלוג רבנן בה כדלקמן ט) בברייחא בגמרא
 והא דנקט משלפניו משוס רבנן דפליגי דאפילו משלפניו להדליק
 אין לחצוץ לא: מגבב. קסמין דקין וקשין מן המצר ומדליק בהן:
 וחה׳׳א מגבב משלפניו ומדליק. אבל מן החצר לא הואיל ודקין הן
 וטורח לקוששן מאתמול לאו להט קיימי ודקאמרמ נוטל קיסם׳) לחצוץ
 שניו (י)(מאממול) אנן אית לן דאף משלפניו לא יטול אלא להדליק
 דלא נתנו [אלאן להסקה ובתרתי פליגי: ואין מוליאין את האור

 משוס דמוליד: מן המים. נותנים מים בכלי זכוכית לבנה ונומנו כממה כשהשמש מס מאד והזכוטת מוציאה שלהבמ ומביאין נעורת
 ומגיעים בזכוכית והיא בוערת כך שמעתי ׳)בסיוט יוצר שיסד אחד מגאוני לומכרדיא״ה: מן המפר. קרקע קשה כשחוסדס אותה
 מוציאה אור כעץ גרגישמא שלנו ממקום מחפורמ שלה: רטפים. טייבלו״ש: אין מלבנין. באור. ובגמראל) מפרש טעמא: גמ׳

 אוכלי

 מסורת הש״ם

 6) !סוכה מ. נדרים סכ: נייק
 קנ.ן, ב) [שכת נד:), ג) שכת
 קמג., ד) [לעיל לנ. וש׳׳נ],
 ה) [שכת קמכ:], ו) שנת
 פא:, ז) [כמשנה שנמשניות
 ליתא ועי׳ תיי״ט1, ח) [צ״ל
 יקיפס], ט) [ע״כ],
 י)ןמשלפניו],כ) צ״לנסירוש
 ספר יצירה. שכן נמצא
 מפורש כסי׳ לספר יצירה לר׳
 שכמי דונולו הרופא
 מלומנרדיא זצ׳יל, ל) [ע״נ],

 מ) נצ״ל אכולי],

 הגהות הב״ה
 (א) כםשנה ולא מן העפר
 ולא מן המיס כצ״ל ותיכות
 ולא מן הרעפים גמחק:
 (ב) דש״־ ד״ה וחכ״א כו׳
 לחצון שניו אנן אית לן כצ״ל
 ותינת מאתמול נמחק:
 (ג) תום' דייה מלמטה וכו׳
 האי פרווגקא אסלגא לכונא
 שרי אכוליה סובא

 אסירא והתס:

 גליון הש״ם
 פתני׳ ולא שן הי־עפ־ם.
 כרי״ף ורא״ש ליתא ועיין
 כתר״ט: תום׳ דייה דרש
 כוי ודוחק הוא לומר. עיין
 מהרש״א ועיין תשוכת
 מהרשד״ס מ״א סי׳ י״ד:

 לעזי רש״י
. [ ד ״ י י פ י ר ט ד [ ״ י פ ר  ט

ש ו ל ה ש ל ע ב ה ( ב ו צ  ת

ן ״ י ג ר ו . פ ( ם י י ל ג  ר

ת י י ת ת ד ל ו פ . ש [ ן ״ ו ג ר ו פ ] 

ר ״ י י ג ר ו . ב ם י ל ח  ג

ת ץ א ו צ ח . ל ן ר ״ י י ר ו פ ] 

ה ״ א י ד ר ב מ ו . ל ו י נ  ש

ה י ד ר ב מ ו . ל ( ה ״ א י ד ר ב נ ו ל ] 

. ( ה י ל ט י ן א ו פ צ ר ב ו ו י א ) 

. [ ש ״ י ל ו י ט ש [ ׳ ׳ ו ל ב י י  ט

 מוסף רש״י
 שמסיקין ככלים. כיו״ט
 שהרי רארין לטלטל
 רטלטלס רתנס לתוך האור
 (שבת קכד:). ואין מסיקין
 בשברי כלים. דהוו להו
 מוקצין ולא חוו לטלטול
 1שם) או: בשברי כליס
 שנשכרו כו כיוס דהוו להו
 נולד ,:שם בח• קמג <
 להשחא לא חזו לטלטול ואי
 משוס דחזו להסקה אחמול
ל לעי  לא להט קיימא :
 לב.:. טוי לי בר אווזא.
 כיוס טוב, ושדי מעיה
 לשונרא. אלמא מטלטל
 להו משוס שונרא, ואע״ג
 דהאידנא לא חזי לאדס,
 דלאו אורח ארעא למיכלא
 כיוס טוכ, ומיהו מאתמול
 לאדס הוו קיימי !:שבת
 קמב:!. סיון דמסרחי.
 מעייא אי מצנע ליה עד
 אורתא, מאתמול דעתיה
 עלויה. לשונרא, וכין
 השמשות נמי מוכן לכהמה
 הוה !שם קמנ.;. נוטל
 אדם קיסם משלפניו.
 קסמין המוטלין על גבי
 קרקע ילא אמרינן מיקצין
 נינהו !:שבת 3א 1. לחצוץ
 בו שיניו. ליטיל הבשר
 שנץ השיניס ולחצוח
 ניניהם 1שם, ושם לחצותו.



 מסורת הש״ם

 א) [תוספתא שבת פ״ון,
 כ) שבת קמו., נ) [וע״ע
 תוס׳ ססחיס קב: ל״ה רבן,

 גליון הש״ם
 גם׳ הוה מפשח. וכן
 בלישנא דמתני׳ אילן
 שנפשמ פ״ל מ״ו
 לשביעית: שם וחכ״א
 אחד וה ואהד זה. עיין
 שבת דף קמו ע״ב רש״י

 ד׳׳ה שמא יקטום:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] תום׳ דיה כי הדק וכר
 וכיו״ט ליכא נשמה יתירה.
 נ״ב עיין רשכ״ס בפסחים
 דף קב ע״ב בד״ה ושמואל
 אמר ינה״ק וכו׳ בסה״ד:

 לעזי רש״י
, [ ר ״ י ט נ י ו ר [ ״ י י ל ט נ  ו

ר ״ י י ר ב ש י י  להניף באוויר. א
. לגזום, [ ר ׳ ׳ י י ר ב נ י ש י א  ן

ץ ״ י ש י י ל  לדלל. פ
. לכופף. ן ר ״ י י ש י י ל פ ] 

. [ א ״ ר י ו ד י ל ו ד ר [ ״ י י ו ל ו  ד

. ף י י  מעצד (מעי; גרזן). ש
א ״ נ י ש י י  אשוח. ר

. שרף-עץ. ן א ״ נ י ש י ר ] 
. ברכסטרו(עיר א י ׳ ט ש ב ר  כ

 בארגוניה שבספרד).

 מוסף רש״י
 שובר אדם את החבית.
 מלאה גרוגרות, כסכין או
 בסייף, לאכול ממנה
 גרוגרות. דאין במקלקל
 שוס איסור בשבת, ובלבד
 שלא יתכוין לעשות
 כלי. לנוקגה יפה בפחח

שנת קמו.!.  נאה :

 לג: המביא פרק רביעי ביצה
 אוכלי בהמה. כגון קש ועלי קנים אין נהם משוס תקון כלי ומותר
 לקטום ולמקן קש של שכלין כשכמ לחצוץ שניו: להכין*. וונטליי״ר
 משוס הכלא: ומוללו. כין אצכעוחיו להוציא ריחו: ולא יקטמנו
 להריח בו. שיהא מקום הקטימה לח וריחו נודף גזירה ללא לימי
 לקוטמו לחצוץ כו שניו להמם כלי
 משר ליה ואיכא איסורא לאורייחא:
 הטור. דאינו לשם כלי: חייב חטאת.
 נשכח רש עצי כשמים שהן אוכלי
 כהמה ואפ״ה חייכ: אייל. רכ
 יהודה השמא פטור אכל אסור קא
 קשיא לי כלומר משוכה גדולה חזרמ
 להשיכני אס מצאת כריימא אומרח
 לחצוץ כו שניו פטור אכל אסור אף
 היא היחה חשוכה לדכרי שאני אומר
 מומר לכחחלה וכל שכן שהכאח לי
 חיוכ תטאת אכל אינה חשוכה דכי
 מניא ההיא כעצי כשמים קשין שאינן
 ראויין למאכל כהמה: קוממו ומריח
 בו. ואפי׳ לכחחלה דהא אף לחצוץ
 כו שניו שרי אלא אורחא דמילחא
 נקט שאין דרך רכין לתקנן לחצוץ:
 בקשין אמאי לא. להריח כו מי גזור
 רבנן כשאין מחכרן לכלי אטו מחכוין:
 והתנן שובר אדם חבית. מגופה שיש
 כה גרוגרות ואוכל ובלבד שלא
 יחכרן ליפוח השבירה להיוח לה לפה
 שחהא עוד כלי: הוה מפשח.
 איישבריי״ר בלע״ז כשמסעף כידו
 ענפיס מעץ גדול כמו רפשחני (איכה
 ג) עשה לי גדר כסעיפוח בענפי
 עצי היער סביבומ דרכי כדי שלא
 אצא כדרך שעושין בני היעריס
 שקודן פליישי״ץ: הוה מפשח.
 לן מן החלושין: אלוהא. מקלוח
 גדולים כמו ולא כאלה ולא כרומח
דף שג.<: ואמ״ג  כמסכח שכמ (
 דחזיא לקתסא דנרגי וחציני. שהיא
 קשה וראוי לעשומ ממנו כיח יד
 לקרדום ולפסל שקורין דולויי״ר והוא
 היה שוברה להריח: לא יטיל אלא
 מן האבוס של בהמה. דדבר הראוי
 לאטלה מוכן לכל צורך אבל עציס
 הואיל ודרכן לדבר האסור כגון
 לעשות כלים לא המירו לטלטלן אלא
 להסקה: שלא יקטמנו. אקיסם קאי:
 אחד זה ואחד זה. אחד שכת ואחד
 יום טוכ: אינו אלא משום שבות.
 דקטימה תקון כלאחר יד הוא ולא
 מקון מעליא הוא אלא א״כ מחמכו
 וממחקו כסכין. והשחא קא מהדר
 לחרוצי קושיא דלעיל הא דמני לעיל
 כקשין לא יקטמנו להריח ר׳ אליעזר
 דאמר בקוטס לכלי חייכ חטאת הכא
 גבי קוטם להריח סטור אבל אסור
 גזירה שמא יקטמנו לכלי והא דרב
 יהודה דמפשח להריח כרבנן דאמרי
 כקוטס לכלי סטור אבל אסור הכא
 להריח מותר לכתחילה: וליה ליה
 לרבי אליטזר כוי. והא הכא דכי
 ממכרן לעשוח כלי איכא חיוכא דאוריימא וכי לא ממכרן
 לא מור רבנן לכתחילה: כי תניא ההיא. דמומר: במוססקי.
 חבימ שבורה שמדבקין שבריה בשרף של עץ שקורין ש׳׳ף
 שעושין הימנו זפת וקורין אוחו ריישינ״א ורימו דומה לריח לבונה
 ובלשון ערבי קורין אותו מוסתק״י ומדבקין בו קערומ חרס
 וכיון דרעועה היא ליכא למגזר בה שלא יתכוון לעשות כלי:

 שצריך

 פטור אבל אסור קא קשיא לי חיינ חטאת מבעיא. פרש״י
 חשוכה גדולה חזרמ להשיכני דאפי׳ פטור אכל אסור
 קא קשיא לי כ״ש דחייב חטאח קא קשיא לי אכל לא קשיא כלל
 דהחם מיירי כקשין שאינן ראויין למאכל כהמה וקשה מאי מאריך

 כלשונו השחא פטור אכל אסור קא
 קשיא לי לשני ליה לאלחר החם מייד
 כקשין וע״ק דמשמע דכקשין מחסר
 לרב יהודה ובסמוך ממיר רב יהודה
 אף להריח דאמר דמפשח רהיב
 אלותא וכו׳ ואר״ת דגרסי׳ כגרסא
 דר״ח דגריס א״ל וה״פ דרב יהודה
 משיב לרב כהנא פשיטא דהבדיתא
 נשנית בטעות דהא הא דקאמר פטור
 אבל אסור קא קשיא לי דאדרבה
 מותר לגמרי ואפי׳ לכתחלה חייב
 חטאת מבעיא כ״ש דנשנית כטעות
 טון דקתני חייב חטאת וא״ל רב
 כהנא לרב יהודה מצינן לשנרי לך
 דהבדיתא מייד בקשין שאין ראויין
 כלל למאכל בהמה ולכך זהו דלהריח
 פטור אבל אסור לחצוץ כו שניו חייב
 חטאח אבל לדידך קשה דבקשין נמי
 קא אמרת דמוחר להריח כדקאמר
 מפשח רהיכ אלומא וכו׳ ומ״מ רב
 יהודה לא הוה מודה ליה דרכ יהודה
 ס״ל דלחצוץ שניו פטור אכל אסור
 ולהריח מומר אפי׳ לכחחלה אף על

 גכ דקשין הן להריח מותר:
 כי הרנן בי רב יהודה הוה מסשח
 לן בוי. ומייד להדח כדמסיק
 דסכר כרכנן דאמרו המס גכי לחצוץ
 שניו פטור אבל אסור ולהדח מותר
 אפי׳ להתחלה ולא גזרו שמא יקטום
 וא״ח למה נמנעו כשחל יו״ט במ״ש
 מלהדח בשמים משוס שמא יקטום
 והא לא חיישינן כדמוכח הכא אליבא
 דרכ יהודה דס״ל כרכנן וגס אין שייך
 לפרושי טעמא משוס אש גיהנס
 שמתחיל לשרוף ולהסדח ולכך
 מכרטנן ככל מ״ש דעלמא וכשחל
 יו״ט כמ״ש אז אין האש מממיל
 לשרוף ולהסריח ולכך לא מכרכינן
 דהא גס כיו״ט שוכת דא״כ גס
 כמוצאי יו״ט אמאי לא מכרטנן
 אבשמים וגם אין לפרש דהא דמכרכינן
 אבשמיס במ״ש משוס נפש ימירה
 שאבד ומריח הבשמים ומישב דעמו
 עליו וכשחל במ״ש אז אינו מפסיד
 נפש יתירה דביו״ט איח ליה נשמה
 יתירה דא״כ במוצאי יו״ט אמאי לא
 מכרטנן אכשמיס ואי ליכא הני טעמי
 א״כ מ״ט דמכרכינן אכשמיס כמ״ש
 ר״ל דלעולס טעמא דמכרט׳ אכשמים
 כמ״ש הר משוס נשמה ימירה וכי״ט
 ליכא נשמה יתירה א] וא״ת אמאי לא
 מברטן אבשמים כשמל יו״ט להיומ
 כמ״ש כיון דיש לו מאכלים חשובים
 וטובים מישכ דעתו ממילא כלא דח
 בשמים ג<: כי תניא ההיא במוםתקי.

 מזופפח ורעועה פירש רש״י דלא חיישינן למקון כלי דהואיל ורעועה
 הרבה יחוס עליה דשמא יקלקל החבית ועושה נקב לכל הפחומ
 שיוכל וה״ר יצחק פירש כמסכת ערובין(לף לד: ישם בל״ה ואמאי) דטון
 שהם מדוכקים כזפת ואין החתיכומ שלמות לא הוי שום חקון כלי:

 הכא
 הנשכרים כך אמר לי רכי שמואל המכונה חסיד מן ברכשט״א

. ו ע ק ב ת א י ל ן ו ח ב א ל ה מ ר מ ג ם נ ר א מ ו ל , כ ר ו א ן ה י ל ב ק ם מ ם א ק ד ו ב ן ל י ו כ ח מ ן ד נ ח ו  י

 אאוכלי בהמה אין בהן משום תקון כלי

 איתיביה רב כהנא לרב יהודה א<כמטלטלין
 עצי בשמים לחריח בהן ולהניף בהן לחולה
 ומוללו ומריח בו ולא יקטמנו להריח בו ואם
 קטמו פטור אבל אםור גלחצוץ בו שיניו לא
 יקטמנו ואם קטמו חייב חטאת א״ל חשתא
 פטור אבל אםור קא קשיא לי חייב חטאת
 מבעיא אלא כי תניא החיא בקשין קשין
 בני מלילח נינחו חםורי מחםרא ותכי קתני
 מוללו ומריח בו קוטמו ומריח בו בד״א
 ברכין אבל בקשין לא יקטמנו ואם קטמו
 פטור אבל אסור לחצוץ בו שיניו לא יקטמנו
 ואם קטמו חייב חטאת תני חדא קוטמו
 ומריח בו ותניא אידך לא יקטמנו להריח בו
 אמר רבי זירא אמר רב חםדא לא קשיא
 תא ברכין תא בקשין מתקיף לח רב אחא
 בר יעקב בקשין אמאי לא מאי שנא מתא
 דתנף ישובר אדם את תחבית לאכול ממנת
 גרוגרות ובלבד שלא יתכוין לעשות כלי
 ועוד תא רבא בר רב אדא ורבין בר רב
 אדא דאמרי תרוייהו כי הוינן בי רב יתודת
 *חוח מפשח ויתיב לן אלותא אלותא אע״ג
 דחזיא לקתתא דנרגי וחציני לא קשיא חא
 ר״א תא רבנן דתניא ר״א אומר נוטל אדם
 קיםם משלפניו לחצוץ בו שיניו וחכ״א לא
 יטול אלא מאבוס של בהמה ושוין שלא
 יקטמנו ואם קטמו לחצוץ בו שיניו ולפתוח
 בו הדלת בשוגג בשבת החייב חטאת במזיד
 ביו״ט םופג את הארבעים דברי ר״א וחכ״א
 *אחד זח ואחד זת אינו אלא משום שבות
 ר״א דקאמר תתם חייב חטאת חכא פטור
 אבל אסור רבנן דקא אמרי חתם פטור אבל
 אסור חכא מותר לכתחלה ולית ליח לרבי
 אליעזר תא דתנן שובר אדם את חחבית
 לאכול ממנת גרוגרות ובלבד שלא יתכוין
 לעשות כלי אמר רב אשי כי תניא החיא
 יבמוסתקי: ומגבב מן חחצר: ת״ר מגבב
 מן חחצר ומדליק שכל מח שבחצר מוכן
 הוא ובלבד שלא יעשר. צבורין צבורין
 ורבי שמעון מתיר במאי קא מפלגי מר
 סבר מחזי דקא מכניף למחר וליומא אחרינא
 ומ״ם קדרתו מוכחת עליו: אין מוציאין
 את תאור וכוי: מ״ט משום דקא מוליד
 ביום טוב: ואין מלבנין את תרעפים:
 מאי קא עביד אמר רבה בר בר חנה א״ר
 יוהנן הכא ברעפים הרשים עסקינן מפני

 שצריך
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ט א מיי׳ פי״א מהל׳  מ
 שנח הלכה ח סמג
 לארן עה טוש׳׳ע א׳׳ח סי׳
 שכב סעיף ד וסי׳ חקיט

 סעיף ד:
 נ ב מיי׳ שם טוש׳׳ע א״ח

 סי׳ שכב סעיף ה:
 ג [מיי׳ שס הלכה זן:

א ד מיי׳ שס סכ׳׳ג הל׳  נ
 כ סמג שס טוש״ע

 או׳׳ח סי׳ שיד סעיף א:
ב ה מיי׳ סי״א שס הלכה  נ
 ז סמג שם טוש״ע א׳׳ח

 סי׳ שככ סעיף ד:
 נג ו טוש״ע שס סי׳ שיד

 סעיף א:

 רבינו הננאל
י ל כ ו ה א ד ו ח ב י ר ר מ  א

ם ו ש ן מ ח ן ב י ה א מ ח  ב

ח י ל ן ע נ י ב ח ו מ . ו ן ו ק י  ת

ם י מ ש י ב צ ן ע י ל ט ל ט  מ

. י ו ה כ ל ו ה ף ל י נ ה ל ח ו י ר ה  ל

א י ה א ה י נ י ח ן כ ג י ק ר פ  ו

ה ל י ל י מ נ ן ב י ש . ק ן י ש ק  ב

י כ א ה נ מ י ק ו א . ו ו ה נ י  נ

ו מ ט ו , ק ו ח ב י ר מ ו ו ל ל ו  מ

, ן י כ ר א כ ״ ד , ב ו ח ב י ר מ  ו

ו נ מ ט ק א י ן ל י ש ק ל ב ב  א

ל ב ר א ו ט ו פ מ ט ם ק א  ו

א ו ל י נ י ו ש ת ב ו צ ח , ל ר ו ס  א

ב י י ו ח מ ט ם ק א ו ו נ מ ט ק  י

ו מ ט ו א ק ד י ח נ . ת ת א ט  ח

א נ מ י ק ו א , ו ו ח כ י ר מ  ו

א ך ל ד י א א י נ ח . ו ן י כ ר  ב

. ץ ש ק א ב נ מ י ק ו א ו ו נ מ ט ק  י

, א י ל א מ ן א י ש ק ן ב נ י ש ק א  ו

ח י ב ם ח ד ר א ב ו ן ש נ א ח ה  ו

ת ו ר ג ו ר ה ג נ מ ל מ ו כ א  ל

ן י ו כ ח א • ל ד ש ב ל ב  ו

א ד ה ו ע , ו י ל ה כ ח ו ש ע  ל

א ד ב א י ר נ ץ ב ב ר ח ו ב  ר

ה ו ה ה ד ו ה ב י ר י ד ר מ  א

א ח ו ו ל ו א ה ב ל י ה י ח ו ש פ  מ

י צ ש ע ו ר י , פ י ח ש י י פ ח ש י  פ

, ן ח ן ב י נ ש ע מ ח ש ו ע י צ  ק

ו ז ח ן ו י ש ו ק ו ה ג ד ״ ע א  ו

. י נ י צ ח י ו ר ג נ א ד ת ת ק  ל

א א ה י ש א ק א ל ל ן א נ י ק ר פ  ו

א ה . ו ן נ ב ו ר מ ט ו י ק נ ת  ד

׳ ו ר נ מ ט ק א י י ל נ ת  ד

ר ז ע י ל ׳ א א ר י נ ת , ד ר ז ע י ל  א

ם ס י ם ק ד ל א ט ו ר נ מ ו  א

, ו י נ י ו ש ת ב ו צ ח ו ל י נ פ ל ש  מ

ן א מ ל ל א ו ט א י א ל ״ כ ח  ו

ן י ו ש , ו ה מ ה ל ב ס ש ו ב א  ה

ה מ ן מ י ו ב נ מ ט ק א י ל  ש

ה ן מ י ב ו ו י נ פ ל ל ט נ  ש

ל ס ש ו ב י א ן ה ל מ ט נ  ש

ת ו צ ח ו ל מ ט ם ק א , ו ה מ ה  ב

ת ל ו ד ה ב ו ת פ ל ו ו י נ י ו ש  ב

ב י י ג ח ג ו ש , ב ת ב ש  ב

ד ד מ ב ב ו ם ט ו י , ב ת א ט  ח

. ר ו ע י ל ׳ א י ר ר ב ד ן מ ה ( ק ו  ל

ה ד ז ח א ח ו ד ז ח א א ״ כ ח  ו

ו נ י ח א ב ש ן ב י ט ב ״ ו י ן ב י  ב

׳ , ר ת ו ב ם ש ו ש א מ ל  א

ו מ ט ם ק ת י ח נ ח ק ר ד ז ע י ל  א

ח ו ח פ ל ו ו י נ י ו ש ת ב ו צ ח  ל

א כ , ה ת א ט ב ח י י ח ח ל ו ד  ב

ח ל י ח ח כ ו ל נ מ ט ק א י  ל

ו מ ט ם ק א , ו ו ח ב י ר ח  ל

ן נ ב ר , ו ר ו ס ל א ב ר א ו ט  פ

ו מ ט ו ק ל י פ י א ר מ א  ד

ח ו ח פ ל ו ו י נ י ו ש ת ב ו צ ח  ל

א ל ב א י י ו ח נ י ח א ל ו ר  ב

ו מ ט ו א ק ב , ה ת ו ב ם ש ו ש  מ

. ה ל י ח ת כ ו ל ח ב י ר ח  ל

ו מ י כ ק ת ס ו מ ש ב ו ר י  פ

ך ו ת ן ב י ק ד ו ה ת מ ו ע י צ  ק

ן י א א ק ס י . פ ת י ב ח  ה

ן א מ ר ל ו ן א י א י צ ו  מ

ם י נ ב א ן ה א מ ל ם ו י צ ע  ה

ן א מ ל ר ו פ ע ן ה א מ ל  ו

ה י ל ו מ ט ד ״ , מ ם י מ  ה

ם י נ ב ל ן מ י א . ו ט ״ ו י  ב

ן ה י ל ח ע ו ל צ ם ל י פ ע ר  ח

ן י פ ר צ ן מ י ש א ו ר י פ , ו ר ש  ב

׳ ה ר מ ק ו א , ו ש א ת ב ו ר י ר ק  ה
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ד א מיי׳ פ׳׳ג מהל׳ י׳׳ט  נ
 הל׳ יא טוש׳׳ע א׳׳ח

 סי׳ מקח סעיף א:
 נד! ב ג מיי׳ פ״ט מהל׳
 שחיטה הלכה כ סמג
 עשי! סג טיש׳׳ע י״ל סי׳

 נח סעי׳ נ ג:
 נו ד מיי׳ פ״כ מהל׳ י״ט
 הלכה ל סמג לאדן עה
 טוש׳׳ע א׳׳ח סי׳ חצח סעיף

 ח:
 נז ה מיי׳ ס״ט מהל׳ שבת

 הלכה ד:
 נח ו מיי׳ ס׳׳ג מהלכות
 י״ט הל׳ יא סמג
 לאוין עה טיש״ע א״ח סי׳

 מקז סעיף ה:
ט ז מיי׳ שס הלכי ז סמג  נ
 שס טיש״ע א״ח סי׳

 חק סעיף ל:
 ם ח ט מיי׳ וסמג שס
 טוש׳׳ע א״ח סי׳ תקי

 סעיף ו ז:
 םא י מיי׳ שס הלכ׳ יא
 טוש״ע שס סי׳ תקז

 סעיף א:
ג כ מיי׳ שס הלכי י  ח

 טוש׳׳ע א״ס שס:
 םג ל מיי׳ פ״ל שס הלכה
 ז טוש׳׳ע א״ח סי׳

 תקכ סעיף א:
 םד מ מיי׳ שס הלכה ח
 טוש״ע א״ח סי׳ תקח

 סעיף א:
 םה נ [מיי׳ סכ״ל מהל׳
 שגת הלכה כל] טור

 ש״ע שס סעיף ב:

 רבינו הננאל
 ואמרי לה מפני שצריך
 להסמן, לסתום הנקבים.
 ואתינן למפשט מיהא דתנן
 דרסה או שטרפה בכותל
 או שרצצתה בהמה והיא
 מפרכסת ושהתה מעת לעת
 ושחטה כשרה. ותני עלה
 ריאלעזרבן אנטיגנסאומר
 משום ר׳ אליער בן ינאי
 אפילו שהתה מעת לעח
 צריכה בדיקה, וכיון
 דצריכה בדיקה לא שחטינן
 לה ביוי׳ט כשם שאין
 מלבנים הרעפים,
 ואוקימנא משום דצריך
 לבודקן. ודחה ר׳ זירא
 ואמר אנן מפני שצריך
 לחסמן מתנינן לח. ת״ד
 אחד חמביא את האור,
 ואחד שופח קדירח חדשה
 בלא מים, ומשוס ליבץ
 נגעו בה. ואחד נחן בה
 מים, ואחד נחן בה בשר
 ואחד נתן בה תבלין, ואחד
 מגיס בח כולן חייבין, והוא
 שהיה אור מקודם לכן
 שכולן עשו מעשה, הנותן
 עצים משום מדליק,
 והנוחן מיס משוס מחמם,
 והנוחן בשר משום מבשל
 כר. ואם לא הביא האור
 אלא אחר כולן, אינו חייב
 אלא הנוחן האור בלבד.
 ת״ר תנור וכיריס חדשים
 נטלין בחצר כשאר הכלים,
 אבל אין סכין אוחן בשמן,
 ואין טשין אוחן במטלית,
 ואין מפיגין אותן בצונן
 לחסמן כדי לתקנם, ואם
 בשביל לאפות מוחר. ת״ר
 מולגין את הראש ואת
 הרגלים. פירוש מרחיחין
 אוחן בחמין להעביר
 השיער מעליחן. ומחבחבין
 אוחן באור, אבל לא
 טופלין אותם בחרסיח ולא
 באדמח, ואין גוזרין אותן
 במספרים. ואץ גמזין הירק
 בתספורת שלו, אבל
 מתקנין את חקינרם ואת
 העכביות. ומסיקין ואופין
 אבל נופחין בשפופרת. ואין
 על המוקצה ערב שבת כר.

 הכא בקדרה חדשה עסקינן. ומשוס לבון רעפים נגעו בה רש
 נזהרים שלא לבשל בחחלה בקדרה חדשה ולא היא דהכא
 בקדרה רקניח דאז שייך בה לבון רעפים ששוסמה קודם שמביא
 המיס אכל כשמבשלין בה מאכל לא שייך בה לבון רעפים:
 מולגין ההאש והרגלים. אבל כל
 גופו של גדי אסור הואיל
 רכול בהפשט הקלה לעשומ טפי:
 ואין מפיגין אותן בצונן כהי להםמן
 ואם בשביל לאפות הרי זה
 מותר. ותימה דאמר לעיל אסור לחסמן
 אע״פ שהוא עושה נמי כדי לצלות
 עליהם ר״ל דשאני כין רעפים לתנור
 דפנור (שאני) טון דהוא עושה ע״י
 משקין שאני דאינו ודאי חוסמן:
 ואין אופין בפורני ההשה שמא
 תפחת. וא״ח והא אמרינן
 לעיל ואם כשכיל לאפות מוחר ר׳׳ל
 דהכא שאני כפורני שהוא גדול רש

 לחוש יותר שמא פפחת:
 אין נופהין במפוח כוי. פירש ר״י
 מדלא מפליג כין מפוח של
 אומנין וכין מפוח של כעל הכימ ט
 היט דמפליג בשל אומן בין מפוח
 לשפופרמ משמע דכל המפוחין
 אסורים אפילו של בעל הכית נמי
 רש ליזהר שלא לנפח בו כלל מיהו
 העולם נהגו בו הימר ע״י להפכו
 מלמעלה למטה ואומר מ״ו הר״ר פרץ
 נ״ע דיש לדחומ מה שפיר׳ מדלא
 מפליג וכו׳ דשמא הא עדיפא ליה

 דכולי כשל אומן קא מיירי:
 ועוד אמר ר׳ אליעזר עומד אדם
 בוי. פרש״י דמשוס דקאמר
 ר״א חרא לעיל גבי נוטל אדם קיסם
 קאמר הכא ועוד אחריחי לקולא
 והקשה רש״י הא אפסקו במילי טובא
 באין מוציאין האור והיינו במלחא
 אחריתי דלא י) אמרו בה רבי אליעזר
 ורבנן וא״כ לא שייך ביה למימר ועוד
 דהכי מוכח בעירובין >דף כג. ושם)
 דכל היכא דאססקוה בדבר דלא
 איירו כה לא שייך למימר ועוד ע״כ
 נראה לפירוש רש״י דהגרסא מהמשנה
 משוכשת היא כספרים והא דאמר
 ר׳ אליעזר עומד אדם כו׳ יש להיות
 קודם ההיא דאין מוציאין וכו׳ וקשה
 דא״כ גם סדר הגמ׳ אינו כמשסט
 ור״מ אומר דהיכא דהוו מרריהו
 לקולא שפיר קאמר ועוד אע״ג
 דאפסקו במילי אחריני והא דאמרינן
 בעירובין דלא שייך למימר ועוד
 היינו היכא דהוו חדא למומרא וחדא לקולא >)והא דאפסקוה זהו לפי

 שרוצה לשנומ מילי דאור גבי הדדי:
 ואומר

 שצריך לבדקן ואמרי לה מפני שצריך
 אלחסמן תבן תתםא< בדרםה או שטרפה בכותל

 או שרצצתה בהמה ומפרכסת ושתתח מעת
 לעת ושחטת כשרת גיא״ר אלעזר בר ינאי
 משום ר׳ אלעזר בן אנטיגנום גצריכח בדיקת
 בעא מיניח ר׳ ירמיח מרבי זירא מתו לשחטח
 ביום טוב מי מחזקינן רעותא ביום טוב
 יאו לא אמר לית תנינא אין מלבנין את
 חרעפים לצלות בתן ותויק בת מאי קא עביר
 ואמר רבח בר בר חנח א״ר יוחנן חכא
 ברעפים חדשים עסקינן מפני שצריך לבדקן
 אמר לית אנן מפני שצריך לחםמן מתנינן
 לת: תניא ״אחד מביא את תאור ואחד מביא
 את העצים ואחד שופת את תקדרת ואחד
 מביא את חמים ואחד נותן בתוכו תבלין
 ואחד מנים כולן חייבין וחתניא אחרון תייב
לא קשיא תא דאייתי אור  וכולן פטורין ה
 מעיקרא תא דאייתי אור לבסוף בשלמא
 כולהו קא עבדי מעשת אלא שופת את
 הקדרה מאי קא עביד אמר רבי שמעון בן
 לקיש חכא בקדרח חדשה עסקינן ומשום
 לבון רעפים נגעו בת: ת״ר י<תנור וכירים
 חדשים חרי חן ככל חכלים חנטלין בחצר
 אבל י אין סכין אותם שמן ואין טשין אותן
 במטלית ואין מפיגין אותן בצונן כדי לחםמן
 ואם בשביל לאפות תרי זת מותר: תנו רבנן
 ה<זמולגין את הראש ואת תרגלים ומהבחבין

 אותן באור אבל אין טופלין אותם בחרסית
 ולא באדמת ולא בםיד ואין גוזזין אותן
 במספרים חואין גוזזין את הירק בתספורת שלו
אבל מתקנין את תקונדם ואת תעכביות  ט

 יומסיקין ואופק בפותי ומחמין חמין באנטיכי
 כואין אופין בפותי חדשה שמא תפחת: ת״ר

 י<לאין נופחין במפוח אבל נופחין בשפופרת
 ואין מתקנין את חשפוד ואין מחדדין אותו
 ת״ר ׳<מאין מפצעין את תקנת לצלות בו
אבל מפצעין את תאגוז במטלית  מליח :
/ ועוד  ואין חוששין שמא תקרע: מתני
 אמר רבי אליעזר עומד אדם על חמוקצח

 ערב

 שצריך לבודקן. אס יוכלו לקבל מלבונה הלכך ביו״ט לא דלמא פקעי
 ואשחכח דטרח שלא לצורך: ואמרי לה שצריך לחסמן. להקשומס.
 כהסק ראשון הס מתחזקין וממקשיס הלכך אע״ג דלצורך יו״ט נמי
 הוא דהא צולין עליהם מיהו טון דכהסק זה נעשה כלי אסור:

 סנן הסם. באלו טרפות: דרסה
 וטרפה בכותל. אדס שדרס על העוף
 או שזרקו ומבטו בכותל: או שרצצסה
 בהמה ומפרהסס. ואינה יכולה לעמוד:
 ושהתה מעס לעס. יום א׳ שלם
 ושחטה כשרה: ה״ג א״ר אלעזר בר׳
 ינאי משום ר״א בן אנטיגנוס צריכה
 בדיקה. כי שהמה מעת לעמ נמי
 צריכה בדיקה לאחר שחיטה שמא
 נשמכרו רוכ צלעוחיה או נשכרה
 השדרה ונפסק החוט שלה או אחד
 משאר מיני טרפוח. ושהייה דמעת
 לעת אצטריך דאי לא שהתה אע״פ
 שבדקה ולא מצא סימן טרפות טרפה
 שזו היא אחת משמנה עשרה טרפומ
 ונקרא רסוקי אבדם שאבדה
 מחפרקין כולן ואע״ס שאין רושם
 ניכר כה וזהו סימנה אם שהמה מעמ
 לעח כידוע שלא נתרסקו אבדה
 דקיס להו לרבנן מסיני דרסוק אבדם
 אינה חיה מעת לעת אבל שאר מיני
 טרפה חיה כל שנים עשר חדש: מהו
 לשחטה ביו״ט. מי חיישינן הואיל
 וצדכה בדיקה ואיתיליד בה רעוחא:
 מי מחזקינן רעוסא. כגוה משוס
 חשש איסור מלאכה ביו״ט דלמא
 משחכח טרסה ונמצא שוחטה שלא
 לצורך. כשלמא שאר כהמומ אע״ג
 דמחמדנן אנפשין וכדקינן מיהו
 סמכינן ארובא ורוכ כהמוח אינן
 טרפומ הכא מאי: ביו״ט. כלומר משוס
 חומר מלאכה כיו״ט: מפני שצריך
 לבדקן. וחיישינן דלמא פקעי. אלמא
 מחזקינן רעוחא משוס חומר יו״ט
 שלא ללבנן: מפני שצריך לחסמן.
 ולא משוס חשש פקיעה אלא דודאי
 משר ליה מנא בהסק זה: שופס
 את הקדרה. מושיבה רקנימ על
 האור: מגיס. מנער בכף שקורץ
 קומיכר״א: כולן חייבין. מביא אמ
 האור משוס מבעיר אמ הגחלמ
 דכשהוא מוליכה היא מחלבה מרוח
 הליכתו. ומביא את העצים לאור משום
 מבעיר. שופמ קדרה לקמיה מפרש
 מאי עביד. נומן מיס ותבלין ומגיס
 משום מבשל שאף הוא אב מלאכה:
 דאייתי אור ממיקרא. כולהו עבדי מעשה

 כדפרישית: דאייה, אור לבסוף. איהו הוא דעבד והנך לא עכדי מידי:
 בקדירה חדשה מסקינן. שמתנין אותה רקנית על האור לחסמה:
 ומשום לבון רעפים נגעו בה. משום הך גזירה גופה שאסרו ללבן

 רעפים נגעו גס כזו: חדשים. וכ״ש ישנים: הרי הן ככל הכלים הנטלין. בשבת בחצר דחזו למימב בגריהו מידי: אין סכין אוסן שמן.
 להחליקן ולצחצחן: טשין. שפין: ואין מפיגין אומן. לאחר הסקן אין מפיגין הסקן כצונן לחסמן שממקשין ע״י הצונן. וכולהו משוס דמתקן
 מנא: ואם. להפיגן בשביל לאסוח שהוסקו הרבה וחושש שלא משרף הפח מומר: מולגין. ברוחחין: אין טופלין אותם. בסיד להסיר
 שערן דהר דרך העבדנין: ואין גוזזין אותן במספרים. דמחזי כצריך לשער: ואין גוזזין הירק. המלוש שיש בו ראשי עלץ נרקבין
 וכמושין אין גוזזין אותן בתססורת שלו שגוזזין בה מן הממובר דמאן דחד סבר שלקטן היום: קונדס ומכביוס. מיני ירקוח הן שיש
 טורח כמקונן: פורני. הן חנוריס שלנו הגדולים ופיהם בצדם ולא חיישינן לטרחא אס יש לו אובלין הרבה דלא סגי ליה במנור: שמא
 ספחת. ע״י שחדשה היא ונמצא טורח שלא לצורך: אין נופחין במפוח. דמחזי כאומן עושה מלאכה: ואין מתקטן את השפוד.
 ודלא כר׳ יהודה. ט) אי נמי בנרצם מערב י״ט ודברי הכל: אין מפצעין אס הקנה. לממ קרומיותיו תחח המליח על האסכלא
 שעושה כלי דכל מידי דעכיד להשתמש כו הר תקון כלי: ואין חוששין שמא הקרע. ואפי׳ נקרעת לא אכפת לן 8 דאין זה קורע על
 מנת למסור: מתני׳ ועוד אמר ר׳ אליעזר. משום דתנא אחת לקולא גבי מוקצה והדר אמר אחדמי קאמר ועוד. וקשיא לי בגוה והא
 אפסקוה רבנן במילי טובא באין מוציאין את האור והנך דבהדיה והיינו מלחא אחרימי דלאו מלמיה ואמאי לא אותביניה בעירובין >לף כג.)
 גבי ועוד דר׳ יהודה בן בבא דאומביה מר״א דסוכה ושנינן לא אססקוה אלא כמלתיה ואלו אותכיניה מהא לא הוה ליה לשנרי הכי ואומר אני
 שגרסת המשנה שלא כסדר: עומד אדם על המוקצה. הצריך הזמנה והזמנה מועלח לו כגון אחזי ולא אחזי דאמר באין צדין (לעיל לף ט:):

 ערכ
 בפותי ומחמץ חמין באנטיכי. פירוש אנטיכי כדחנן אנטיכי אע״פ שגרופה אין שוחץ ממנח, וחני מילי בשבת אבל ביו׳׳ט מוחר. ואין אופץ בפורני חדשה שמא חפחת. ת״ר אין נופחין באור במפוח,
 מתקנין השפוד ואין מחדדין אותו, ואין פוצעין קנח לצלות בו מליח, אבל פוצעין אגוזים במטליח ואין חושש משום קריעח. אלו כולן פשוטוח הן וחלכוח הן. םתני׳ א״ר אלעזר עומד אדם

 מסורת הש״ם

 6) חולץ דף נו, 3)נשס:
 וע״שן, ג) ןתוספ׳ שגת פי״ב
 ע״ש], ד) [תוספי פ״גן,
 ה) [תוסס׳ שס], ו) שס,
 ז) שס, ח) צ״ל ליגוגן,
 ט) [לעיל כח:], י) [אולי צ״ל
 איירו], כ) [ועי׳ חוס׳ מגילה

 כח. ד״ה ועוד],

 גליון הש׳׳ם
 רש״י דייה ואץ חוטשץ
 נוי דאץ זה קורע ע״מ
 לתפוי. קשה צי הא מ״מ
 אסור מלרכנן ואמאי לא
 כתג רש׳׳י כפשוטו להא
 קיי״ל כר״ש דרכר שאין
 מתכרן מותר ופסיק רישיה
 לא הר דהא הוי רק חשש

 שמא תקרע:

 לעזי רש״י
 קומיבר״א [קונמובר״א].

 לבחוש.



 מםורת הש״ם

 א) מעשרות פרק ד מ״כ,
 נ) מעשרית פרק ג מ״א
 ולקמן לה:!, ג) [תיגת עראי
 לימא במשנהן, ד) ולקמן לה.
 שגת מג.], ה) ןדף לה.],
 ו) [משפטים פרשה כן,
 1) [לעיל י.], ח) [לף י.ן,
 נו) נעי׳ לעיל ג. מוד״ה דלמא
 גמפרשי הש״שז, י) [זה וזה
 כצ׳׳ל וכן אי׳ גירושלמי),
 כ) [שטמנו לאכול גשגת
 כצ״ל], ל) יש מוחקין תיגת
 כך ר״ג שצ״ל שהניחם שס
 כך ר״ל חחלה כשהניחם היה
 ע״מ שמה שירצו לאכול לא

 יהא מוקצה, מ) רש״ל,

 תורה אור השלם
ת ב ש ב מ י ש ם ת  1. א
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א ו צ מ ך מ י כ ר . ד ר ו ש ע  מ
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 הגהות הב׳׳ה
 (א) תום׳ דייה אי הכי וכו׳
 אס כנסן לאוצר למר צריך
 שירשום ולמר סגי לומר
 וכו׳ בפלוגתא דכ״ה:
 (ג) דייה הא וכו׳ המעורכ

 בו ואס גא:

 גליון הש׳׳ס
 נמ׳ אף שבת לא תקבע.
 עיין פסחים דף קה ע״א:

 הגהות הגר״א
 |א] תום׳ ד״ה ואומר כו׳
 שמוחי הוא ימשני דמוקצה
 לנ״ח עדיף ימחמירין טסי
 ומקש׳ דמיחלפי שיטמייהי
 דנ״ה דלעיל קאמרי גאומר
 זה וזה אני ניטל למחר סגי
 והכא קאמר דנעי שירשום
 ומשני דשאני הכא דאקצי׳
 נידיס כצ״ל ונ״ג ואף שי״ל
 דהוא הוא הלשון לסי דנרי
 רנא שס (לף י) מ״מ אין
 משמעוח הלשין דגעי

 שירשים:

 מוסף רש״י
 כיון דכתיב וקראת
 לשבת עונג קבעה.
 דשנח עוגג איקרי מכל
 שהוא הר עונג !ישבת לד.)
 ואפילו אכילת ארעי דשגח
 חשוגה קכע למעשר
 !פסחים קה.:,. דטבל מוכן
 הוא אצל שבת. שאץ גו
 מיקצה אלא איסורו יאס
 גא אלס ועגר על לגרי
 חכמיס שאסור לתריס
 גשכח יחיקגו מחוקן
 ומותר לטלטלו ולאוכלו

. המביא פרק רביעי ביצה ך £  עין משפט .
 נר מצוה י י •

 ערב שבס בשביעית. שאין מעשר נוהג כה ואין מחוסר אלא הזמנה.
 וה״ה כמעושר וכשאר שני שכוע אלא אורחא דמלחא נקט לסמם
 מוקצה לאו מעושר הוא דגרוגרות וצמוקים הן סחס מוקצה ואין
 מילין לעשר קולס גמר מלאכה: ואומר מכאן אני נוטל למחר.
 וסגי כהכי דיש כרירה: עד
 שירשום. כסימן דאין כרירה:
 גמ׳ סינוקוס שטמנו חאנים. כשדה
 או כגנה לאכילח שכח ושכחו ולא
 עשרו כו׳ לא יאכלו. ואף על גכ דקי״ל
 אין הטכל מחחייכ כמעשר לאוכלו
 אכילת עראי עד שיראה פני הכית
 או פני החצר ככ׳׳מ כהשוכר את
 הפועלים (לף סח.) אכילח שכת
 חשוכה ועראי שלה הרי הוא קכע
 והרי הוטמנו לאכילת שכת והוקכעו.
 והאי מקט תינוקומ רכומא היא
 דאשמעינן דיש להם מחשכה ע״י
 מעשה המוכיח וכדאמרינן כהכל שוחטין
 (חולין דף יג.< ומאניס דכר שנגמרה
 מלאכחן הוא אא״כ חשכ עליהן
 לקציעומ או לגרוגרומ ושמעינן מינה
 כדכר שנגמרה מלאכחו שכמ קוכעמ
 למעשר כלא ראיימ פני הכימ וכדכר
 שלא נגמרה מלאכמו לא שמעינן
 אי קכעה אי לא קכעה: ותנן
 המעביר תאנים. השוטח מאנים
 כחצרו: לקלות. ליכשן לעשוח מהן
 קציעוח ולאחר שנעשו קציעוח דורסן
 כעגול: בניו ובני ביתו אוכלין מהן
 עראי ופטורין. מלעשר דאין חצר
 קוכעח כראיימ פנים אלא כדכר
 שנגמרה מלאכחו. ומכעיא ליה לרכא
 שכח מי הוה כחצר או עדיפא מיניה:
 מהו שתקבמ מוקצה למעשר. מוקצה
 היינו לא נגמרה מלאכמו: בדבר שלא
 נגמרה מלאכתו. לישנא ימירא הוא
 והוא פי׳ של מוקצה ונכתכ כספרים:
 כיון דכתיב וקראת לשבת מוגג. כיון
 דאקרי אכילה דידיה עונג קכעה
 שאין כה עוד שם עראי אלא שם
 קכע: שבת קובעת. אם יחדה לשכת
 אסורה אף למוצאי שכח ואס לא יחדה לשכת כשכת אסור לכל
 שאכילתה לעולם קכע היא קרויה אכל למוצאי שכמ מומר כדלקמןי):
 על המוקצה. וסתמיה לא נגמרה מלאכתו עד עתה: שביעית
 לאו בר עשורי היא. נפקא לן כמטלת׳ 0 מואכלו אכיוני עמך ויתרם
 מאכל חימ השדה (שמות כג) מה חיה אוכלת שלא כמעושר אף אדם אוכל
 שלא כמעושר: הכי נמי דאסור. לאכול למחר משוס מעשר: מאי
 טממא. כשאר שני שכוע לא הא כשאר שני שכיעימ לא קכע
 למעשר כלא ראיית פני הכיח ואפי׳ ככיח אינו נקכע אלא ככניסמו
 דרך שערים כדאמרינן כהשוכר את הפועלים >ב״מ לף סס.) וזה
 כשנכנס לא נקכע דהא לא נגמרה מלאכתו ואמר לעיל דאין חצר
 קוכעמ אלא כדנגמר וכיח וחצר שרן כדאמרי׳ המס כהשוכר ואמאי
 נקט מחנימין שכיעימ למיסר שאר שנים לאו משום קכיעומ דשכת:

 ערב שבת בשביעית ואומר מכאן אני אוכל
עד שירשום ויאמר  למחר וחכמים אומרים א
 מכאן ועד כאן: גמ׳ תנן התם א<בתינוקות
 שטמנו תאנים מערב שבת ושכחו ולא
 עשרו למוצאי שבת לא יאכלו אלא אם כן
 עשרו ותנן נמי י<ג המעביד תאנים בחצרו
 לקצות בניו ובני ביתו אוכלין מהן גיעראי
 ופטורים בעא מניה רבא מרב נחמן שבת מתו
 שתקבע מוקצה למעשר בדבר שלא נגמרה
 מלאכתו מי אמרינן כיון דכתיב 1וקראת
 לשבת עונג קבעה ואפילו בדבר שלא נגמרת
 מלאכתו או דלמא בדבר שנגמרה מלאכתו
 קבעת בדבר שלא נגמרת מלאכתו לא קבעת
 א״ל שבת קובעת בין בדבר שנגמרת מלאכתו
 בין בדבר שלא נגמרה מלאכתו א״ל ואימא
 שבת דומיא דחצר מח חצר אינה קובעת
 אלא בדבר שנגמרת מלאכתו *אף ישבת לא
 תקבע אלא בדבר שנגמרת מלאכתו א״ל
 לימוד ערוך תוא בידינו שהשבת קובעת
 בין בדבר שנגמרה מלאכתו בין ברבר
 שלא נגמרת מלאכתו אמר מר זוטרא בריה
 דרב נחמן אף אנן נמי תנינא ועוד אמר רבי
 אליעזר עומד אדם על המוקצח ערב שבת
 בשביעית וכו׳ טעמא דשביעית דלאו
 בר עשורי הוא הא בשאר שני שבוע הכי
 נמי דאםור מ״ט לאו משום דשבת קבעה
 לא שאני התם כיון דאמר מכאן אני אוכל
 למחר קבע ליה עלויה אי הכי מאי אריא
 שבת אפילו בחול נמי הא קמ״ל דטבל יימוכן
 חוא אצל שבת השאם עבר ותקנו מתוקן

 והלא

 ואומר מכאן אני נוטל. מקשה כירושלמי מחלפא שטמייהו מ״ש
 לעיל י»קאמר לא יטול אא״כ נענע והכא קאמר דכאמירה
 כעלמא סגי דהא ר״א שמומי הוא [א] וי״ל דלא קשה דלא מחלפא
 שטתייהו דמוקצה דכעלי חייס ט) עדיף ומחמירין טפי אכל קשה

 דמחלפא שטתייהו דכ״ה דלעיל קאמר
 דכאומר ׳)מכאן אני נוטל למחר סגי
 והכא קאמר דכעי שירשום ויש לומר

 דשאני הכא דאקצייה כידיס:
 תינוקות שטמנו ובו׳. ואע״ג
 שיכולין לאכול אכילמ
 עראי עד שיראו פני הכימ או פני
 החצר מ״מ אכילמ שכח חשוכה ועראי
 שלו קכע וכיון שטמנו י<כשכח לאכול
 הוקכעו אע״פ שעכר שכת ונקט
 תינוקות לרכותא אע״פ שאין להם
 מחשכה גרידא מעשה יש להם:
 בניו ובני ביתו אוכלין אכילת
 עראי. פי׳ כירושלמי דוקא
 כניו אכל איהו גופי׳ אקכעינהו דגלה

 כדעחו להניחם שם ל)כך:
 הא בשאר שני שבוע לא. דשכח
 אקכעינהו וכללא דשמעחין כל
 היכא דר״ל שקוכע קוכע כלא ראיימ
 פני הכימ כמו אם הכניסן דרך
 ״<(שעריס) [דרך גגוח וקרפיפוח]:
 אי הב־ מאי אריא שבת אפי׳ בחול
 נמי. אי הכי דטעמא משוס
 דקכעי׳ כדכורו אפילו כחול נמי וכ״מ
 משוס דאצטריך לאשמועינן הכנה
 ומכאן אני נוטל לפיכך נקט שכמ
 והא ממני׳ קמשמע לן מרמי דדכורו
 קוכע ואשמועינן דין הכנה דא״כ
 לשמעינן כחול דכורו קוכע דהוי
 רכומא טפי ופלוגמא דהכנה לשמעינן
 כמקום אחר כפירומ מחוקניס אס
 כנסן לאוצר(א) כצריך שירשום ולומר
 סגי לומר מכאן אני נוטל משמע
 מלנקט שכמ לענין טכל דשכמ קוכע
 כטכל כשאר ימי שכוע א״נ ה״פ
 לשמעינן כחול ללכורו קוכע וכהכנה
 לפלגו פלוגחא לכ״ה וכ״ש גכי

 גוזלוח כלאיחא לעיל ולא נהירא כלפרישיח לעיל ללא שייך פלוגחייהו
 ככעלי חיים: הא קמ״ל הטבל מוכן הוא אצל כוי. לכך נקטינהו
 לענין שכח לאגכ אורחיה להכנח שכח אשמועינן חלוש אחר
 להיכא להזמינו לשכת לאינו אסור אלא משום מעשר המעורכ(0 ואם
 כא ארס ומקנו ממוקן ולא אמרינן הואיל ונמקצה כשכיל מעשר שכמוכו
 נחקצה לכל היום הואיל והגכהת תרומומ ומעשרומ לא הוי אלא מלרכנן
 והכי לייק ליה מלחני עומל אלם על המוקצה וכו׳ משמע הא כשאר
 שני שכוע לא יעמול לכחחלה הא אס עכר ותקנו ממוקן אכל אי
 ס״ל לחנא רמשום איסור מוקצה לא חקנו כשעכר ומקנו הט הל״ל
 העומל על המוקצה ע״ש כשכיעימ ואומר מכאן אני נוטל למחר הרי
 הוא מן המוכן ולייקינן מינה הא כשאר שני שכוע אינו מן המוכן:

 והלא
 שאני ההם כוי. לאיהו אחשכה כלכורו שקראה אטלה: אי הכי. לטעמיה משום לכודה הוא: מאי אריא שבס. מאי אריא לאשמעינן
 הך כשכח לשמעינן כחול וכסדר זרעים והכא ליפלגו כהכנה דגוזלות כדאפלגו כ״ש וכ״ה ככרירהי): הא קמ״ל דטבל מוכן הוא כוי.
 להט נקט גכי שכמ לאשמועינן מלחא אחריתי אגכ אורחיה דאצטדך לאסלוגי כהכנה תנא נמי הא כהדיה דכשאר שני שכוע אינו אסור
 משהזמינן אלא משום מעשר כלכד אכל הכנה איתא שאס כא אדם אחד ועכר ותקנו מחזקן ומותר לאכול ולא אמדנן לא מהניא ליה הזמנה
 כל זמן שלא נחקן דהא מוקצה מחמח איסור טכל הוא ואסחיה מדעמיה קמ״ל כיון דהגכהח מרומה ומעשר מדאורייחא כשכת שרי אין זה
 מוקצה מחמח איסור והט שמעינן ליה מממנימין מדקחני עומד אדם על המוקצה לכחחלה כשכיעיח ולא מצי למידק מינה איסור כשאר
 שני שכוע אלא הכי קאמר הא כשאר שני שכוע לא יעמוד ויאמר כן דקכע ליה כדכוריה ומחייכ כמעשר ולמחר אטל ליה כטכליה דאי ס״ל
 למנא דאיסור מוקצה נמי לא פקע מיניה הכי הוה ליה לממני העומד על המוקצה ערכ שכח כשכיעית ואומר מכאן אני אוכל למחר הרי זה
 מן המוכן ודייקינן מיניה הא כשאר שני שכוע אינו מוכן אי נמי עומד אדם על המוקצה ע״ש כשכיעימ ואומר מכאן אני אוכל למחר
 והרי זה מן המוכן ודייקינן מינה הא כשאר שני שכוע אינו מוכן אכל השחא לא שמעינן מדיוקא ממסר משוס מוקצה אלא משוס מעשר:

 והלא

 םו א מיי׳ ס״ג מהל׳ י״ט
 הלכה ט:

 שו ב מיי׳ פ״ה מהל׳
 מעשר הלכה כא
 [ש״ע י״ד סי׳ שלא סע•׳

 קיק:
 םח ג מיי׳ שס פרק ד

 הלכה יא:
 םט ד מיי׳ ס״ג שס הלכה

 ג:
 ע ה מיי׳ סכ״ג מהל׳ שכת
 הלכה טו וסכ״ה הלכה

 כה:

 רבינו הננאל
ב ר א מ כ ה ד י נ י א מ ע  ב

ה ר מ ג א נ ל ר ש ב , ד ן מ ח  נ

ן י ג ן פ י י ד ע ] ו ו ח כ א ל מ ] 

, ר ש ע מ ו ב ב י י ח ת א נ ל ן ו  ה

ח ו ר י פ י ה ח מ י א ן מ נ ת ד  כ

ם י נ א ת , ח ר ש ע מ ן ב י ב י י  ח

ח ס נ כ נ , ו י ו ו כ ל י ח ב י ש  מ

ל כ ה ל ג נ ע ה ל ס נ כ נ ח ו כ ש  ה

, ת ב ש ו ב י ל ו א ר ר ה ב  ד

א צ ו י כ ן ו י ג פ ו ה ל י ו א ל י פ א  ו

ן י א ו ש י ק ן ה ו ג כ , ו ן ה  ב

ן י ה י ט ב א ה , ו ו ס ק פ י ם ש ד ו  ק

פ ״ ע , א ו ק ל ש י ם ש ד ו  ק

, ר ש ע מ ו ל ב י י ה ת א נ ל  ש

ל כ ו ג א נ ו ן ע י י נ ע ל ן ד ו י  כ

ן ת כ א ל ה מ ר מ ג נ ו ש מ , כ ן  ה

ב י י ח , ו י מ ר ד ש ע ן מ י נ ע  ל

ת ב ל ש י י . א א ו ל , א ר ש ע  ל

א נ ו ו י ג א י ה ת כ ע ב ו  ק

ן נ י ש ק א . ו ר ש ע ב ל י י ח  ו

ר צ ח ת ו ע ב ו ת ק ב ה ש י ל  ע

ר צ ח ה ם ש ש , כ ת ע ב ו  ק

ר ב ד א ב ל ת א ע ב ו ה ק נ י  א

ן נ ת , ד ו ת כ א ל ה מ ר מ ג נ  ש

ר י ב ע מ ק ג• ה ר ת פ ו ר ש ע מ  ב

ת ו צ ק ו ל ר י צ ח ם ב י נ י א  ת

ן י ל כ ו ו א ת י ב י ח נ ב ו ו י נ  ב

ך , כ ן י ר ו ט פ י ו א ר ן ע ה  מ

ר ב ד א ב ל ע א ב ק א ת ת ל כ  ש

ר מ . א ו ת כ א ל ה מ ר מ ג נ  ש

ך ו ר ד ע ו מ ל ] ת ה י ל ] ( ך ל ) 

ת ע ב ו ת ק ב ש ו ש נ י ד י א ב ו  ה

ר ש ע מ ה ל צ ק ו מ ת ה  א

ה ר מ ג א נ ל ר ש ב ד ו ב ל י פ א  ו

ף ן א נ י ר מ א . ו ו ת כ א ל  מ

ד ו ע , ו א נ י נ י ת מ ] נ ן נ א ] 

ם ד ד א מ ו ר ע ז ע י ל ר א ״  א

ת ב ב ש ר ח ע צ ק ו מ ל ה  ע

י נ ת ק ד ן מ נ ־ ק י י ד , ו י ו  כ

ם ו ש מ מ ״ , ש ת י ע י ב ש  ב

, א י י ה ר ו ש ת ע ו ב א ל  ד

ה י נ י ל מ כ י מ י ל ר ך ש כ י פ ל  ו

ר א ש א ב , ה ת ב ש ו ב ל י פ  א

ל ו כ א ר ל ו ס י א ע ו ב י ש נ  ש

ם ו ש ר מ ש ע י ד ש ת ע ב ש  ב

ן נ י ק ר פ . ו ה ע ב ת ק ב ש  ד

, ה ע ב ת ק ב ש ם ד ו ש ו מ א  ל

ר מ א ש ו ר י פ ם ד ו ש א מ ל  א

, ר ח מ ל ל כ ו י א נ ן א כ י  מ

, ו ח ע ב ק א ש י ו ה ח ר י מ  א

י כ ה ה ב ר מ ג ה ד י ח ע י ד ל ג ־  ־

א י ו ה י ש כ א ע ו ה ה ש מ  כ

ו ל י פ י א א ה . ו ו ת כ א ל ר מ מ  ג

ו ת ע ב ו ו ק ת ר י מ ל א ו ח  ב

י נ א ח י ל א מ א , ו ר ש ע מ  ל

ל ״ מ , ק ש ״ ע א ב ל ל א ו ח  ב

ל צ א א ו ן ה כ ו ל מ ב ט  ד

ו נ ק י ת ר ו ב ם ע א , ש ת ב  ש

א י ע ב י א מ ל , ו ן ק ו ת  מ

י ר ו ש ת ע ו ב א ל ת ד י ע י ב ש  ב

ו ל י פ א א ל , א י ר א ש י  ה

ם י א ע ו ב י ש נ ר ש א ש  ב

י נ ן א כ י ה מ צ ק ו מ ר ב מ  א

א ו ן ה כ ו , מ ר ח מ ל ל כ ו  א

ר ב ם ע א , ו ר ש ע מ ב ב י י ח  ־

ו נ מ ל מ ו כ א ר ל ח ו ו מ נ ק י ת  ׳

. ת ב ש  ב
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 עא א מיי׳ פ״ה מהל׳
 מעשר הל׳ יח:

ב ב מיי׳ שס פ״ג הלכה  ע
 ד:

 עג ג מיי׳ פ״ד שס הלכה
 יי [טוש״ע י״י סי׳

 שלא סעי׳ צב!:
ד ד מיי׳ פ״ה שס הלכה  ע
 (כ3< ן כ כג טוש״ע
 יו׳׳י סימן שלא סעיף

:[Tp 
 עה ה מיי׳ פ״ג שס הלכה
 ג ןטוש׳׳ע י״ל סימן

 שלא סעיף פג]:

 והלא מותרו חוזר. היכי מצימ למימר דקביעוחא משום לבורא הוא והלא מותרו חוזר. ולרבי אליעזר אפי׳ נמל הרכה מן המכל
 והלא אפי׳ נוטל הרבה מן הטבל כחול ונומן לפניו למחזי לקכיע ליה כחול לא הר קכיעות כלמוכח כסמוך כרכר הראר

 באכילה מרובה אס לכר הראר להחזיר המוחר אחר אכילחו להחזיר מותר וכל שכן ללבורו אינו קובע:
 למקום שנטלו משם הא שמעינן ליה לרבי אליעזר לאמר לא קבע רישא במעטן טהור וגברא טמא דלא מצי למהדר. וא״ת
 והרי נטמאו זימי המעטן כשנטל
 מהן וי״ל דלא טמא אלא מקום מגעו
 ויכול לסלקו מלמעלה שלא יגע
 באחרים ומ״מ אינו ראוי להחזיר
 המותר לפי שמחערביס הטהורים
 עם הטמאים כך פ״ה אי נמי כגון
 שנטלו בפשוטי כלי עץ או שנמן לו
 חברו: והלא הן מוחזדין
 ועומהין. ללא נטלן אלא בלבורא
 בעלמא ואין לך חזרה גלולה מזו
 לאפי׳ בראר להחזיר לא מקבע כ״ש

 בלא נטל כלל:
. וראי לר׳ י כו  אלא אמר רב שימי ו
 אליעזר קובע שבמ אפילו
 כלא נגמרה מלאכמו כמו גבי מרומה
 אבל לרבנן למתירין גכי תרומה לא

 ילעינן גבי שבמ:
 תא שמע מסיפא. ללא פליגי
 רבנן אלא לוקא בברירה:
 [שאני התם כיון דאמר מבאן].
 והבא לא שייך למפרך והלא
 מוחרו חוזר רלרבנן לית להו הך
 סברא ׳)ללעולס מותרו קובע:
 >ב< רבי אליעזר אומד יגמור בשבת
 אלא כו׳. וא״ת מ״ש
 מתינוקות שטמנו דלמוצאי שבת לא
 יאכלו ויש לומר להחם יחלום לאכילת
 שבת אבל הכא לא יחלום לשכת כפי׳
 רש״י אי נמי להמם מיירי בתאנים
 לנגמרה מלאכתן אכל הכא מיירי

 כאשכול שלא נגמרה מלאכתו:
׳ אינו ו כ  אהד שכת (!)אינו קובע ו
 קובע אלא בדבר שנגמרה
 מלאכתו. ואם תאמר מאי נפקא
 מינה כיון לאינו קוכע אלא כלכר
 שנגמרה מלאכתו וי״ל לנפקא מינה
 לקוכע אפיי קולם ראייפ פני הכימ:
 שבת לאפוקי מההלל. וכלין
 הוא להו״מ למנקט לאפוקי
 מלרכי אליעזר לאמר קוכע אפי׳
 כלכר שלא נגמרה מלאכמו ומשוס
 הכי לא נקטיה משוס ללאו רכומא
 הוא לבלאו הכי אין הלכה כמומו
 רשמומי הוא ומ״מ קאמר בסמוך
 תרומה לאפוקי מררבי אליעזר ללא
 קובעמ במעשר בלבר שלא נגמרה

 ותלא מותרו חוזר ושמעינן ליה לרבי אליעזר
 דאמר כל חיכא דמותרו חוזר לא קבע דתנף
 אתנוטל זיתים מן המעטן טובל אחת אתת

 במלח ואוכל ואם טבל ונתן לפניו נ<עשרה
 חייב ר״א אומר מן המעטן טהור חייב מן
 המעטן טמא פטור מפני שהוא מחזיר את
 המותר והוינן בה מאי שנא רישא ומאי
 שנא םיפא וא״ר אבהו רישא במעטן טהור
 וגברא טמא דלא מצי מהדר ליה סיפא
 במעטן טמא וגברא טמא דמצי מהדר ליה
 מתניתין נמי במוקצה טהור וגברא טמא
 דלא מצי מהדר ליה וחלא מוחזרין ועומדין
 הן אלא אמר רב שימי בר אשי ר״א קא
 אמרת רבי אליעזר לטעמיה דאמר תרומה
 קבעה וכ״ש שבת דתנך פירות שתרמן עד
 שלא נגמרה מלאכתן ר״א אוסר לאכול
 מחן עראי כוחכמים מתירין ת״ש מסיפא
 וחכ״א עד שירשום ויאמר מכאן ועד כאן
 טעמא דע״ש בשביעית דלאו בר עשורי
 הוא הא בשאר שני שבוע רבני עשורי
 נינהו אסורים מ״ט לאו משום דשבת קבעה
 לא שאני התם כיון דאמר מכאן ועד כאן אני
 אוכל למחר קבע ליה אי הכי מאי אריא
 שבת אפילו בחול נמי הא קמ״ל יידטבל
 מוכן חוא אצל שבת שאם עבר ותקנו
היה אוכל באשכול ונכנם  מתוקן ורמינהי ה,
 מגנה להצר ר״א אומר יגמור רבי יהושע
לא יגמור חשכת בלילי שבת ר״א  אומר ;
 אומר יגמור ר׳ יהושע אומר ילא יגמור ייחתם
 כדקתני טעמא ר׳ גתן אומר לא כשאמר ר״א
 יגמור בחצר יגמור אלא יוצא חוץ לחצר ויגמור
 ולא כשאמר (* ר״א יגמור בשבת יגמור אלא
 ממתין למוצאי שבת ויגמור כי אתא רבין א״ר
 יוחנן האחד שבת ואחד תרומת ואחד חצר
 ואחד מקח כולן אין קובעין אלא בדבר
 שנגמרת מלאכתן שבת לאפוקי מדתלל דתניא
 ״המעמר פירות ממקום למקום ״׳לקצור וקדש
 עליהן היום א״ר יהודה הלל לעצמו אוסר
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ה ח ל ע ב ק ם ד ו ש , מ א  ל
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 כנטילה קמיימא וכל שכן בלבורא בלא
 מעשה לא מקבע: מטטן. כלי גלול
 שצוברין כו אמ הזימים כלי שיחחממו
 ויתבשל שמנן במוכן רהא נוח
 להוציאו בבית הבל: טובל אחת אחת
 במלח ואוכל. בלא מעשר ולא
 אמרינן טבולן במלח משד ליה קבע
 הואיל ואחח אחח אוכלן מיל: מן
 המטטן טהור חייב. לעשר שאין
 ראוי להחזיר מותרו כלמוקי לה
 לקמיה בגכרא טמא שנטמא כמגעו
 וכשמחזירן ממערבין הטמאים עם
 הטהורים ומטמא השמן וכיון לאין
 ראוי להחזיר מוחרן ולאי כי
 שקלינהו מעיקרא אלעתא למיכל
 לכולהו שקלינהו ושריה אטלת קכע:
 מן המטטן טמא פטור. מפני שראוי
 להחזיר המומר וכי שקלינהו מעיקרא
 כרישא אלעמא למיכל פורחא ואהלורי
 מומר שקל: מאי שנא רישא. לאין
 יכול להחזיר משום רמעטן טהור
 והא אפשר להיוח גס אס האלם
 טהור: וא״ר אבהו. כולה בגברא
 טמא מתוקמא רישא למעטן טהור
 לא מצי למהלר. וא״מ הרי נטמאו
 דמי המעטן כשנטל מהן לא טמא
 אלא מקוס מגעו ויכול לסלקן משם:
 ה״ג רישא במטטן טהור וגברא טמא
 דלא מצי למהדר סיפא בגברא טמא
 ומעטן טמא דמלי למהדר: ומשנינן
 מהני׳ נמי. דקכע כדכוריה כמוקצה
 טהור וגכרא טמא עסקינן דלא מצי
 למהדר מותרו: ופרכינן והלא
 מוחזרין ומומדין. והלא לא נטלן
 אלא דבורא בעלמא הוא וכיון דכי
 נטלן ואפשר במזרה מהניא ליה חזרה
 ולא מקכע כי לא אפשר בחזרה נמי
 ולא נטלן אלא דכורא כעלמא אין לך
 חזרה כזו דאפילו משקל נמי לא
 שקלינהו: ה״ג אלא אמר רב שימי
 בר אשי כוי. אלא לעולם שבח הוא
 דקכעה כמחני׳ וכי מסלקח ליה למר
 זוטרא מסייעתיה דלא לסייעיה לאכוה
 מממני׳ הכי תסלקיה: ר״א קא

 אשכח תנא דאמר תרומה
 מלאכחו אלא רבי אליעזר:

 הדרן עלך המביא

 אמרה. מניה מיימימ סייעמא דשכמ
 קבעה אף בשלא נגמרה מלאכסן: ר״א לטממיה דאמר מרומה
 קובעת. דכר שלא נגמרה מלאכמו שאם הגביה מרוממי נאסר לאכילמ
 עראי עד שיפריש שאר מעשרוח: וכ״ש שבה. דחשיכא אכילמה.
 אבל רכנן אימא לך כי היכי דפליגי כמרומה פליגי כשכת: ה״ש
 מסיפא. דלא אפלוג רבנן עליה אלא לענין ברירה אבל מודו ליה

 דדוקא ע״ש בשביעית הא כשאר שני שכוע אסור משום מעשר: דמבל מוכן הוא לוי. כדפרי׳. והכא לא מצי למפרך והרי מותרו חוזר כדפריך
 לעיל אליבא דר״א משום דרבנן שמעינן להו דאפילו מוחרו חוזר דחיילא עליה קכיעומא הלכך איכא לממלי טעמייהו דרבנן במתני׳ נמי
 משום דאיהו קבעיה ולא משום שבמ: ורמינהי. דר״א אדרבי אליעזר: היה אוכל באשכול. וסמס אשכול לאו גמר מלאכה היא דסמס
 ענכיס לדריכה קיימי: ונכנס מגנה. שלקטס משם וכא לו לחצר: ר״א אומר יגמור. אס רצה לגמור כחצר יגמור אכילחו דאין חצר
 קובעמ דבר שלא נגמרה מלאכתו: רבי יהושמ אומר לא יגמור. קסבר חצר קובעמ דבר שלא נגמרה מלאכמו: הכי גרסינן חשכה לילי
 שבת רבי אלימזר אומר יגמור. אס רצה לגמור ט היכי דאמר בחצר אמר כשכמ יגמור אכילמו דאין שבמ קובעת דבר
 שלא נגמרה מלאכתו וממנימין אוקימנא טעמא דר״א דבשאר שני שבוע לא משוס דשכת קכעה דמשום דכוריה לא מצינא למימר
 דהא לרכי אליעזר מותרו חוזר: הט גרסינן רבי נתן אומר לא כשאמר רבי אליעזר יגמור בחצר יגמור אלא יצא חון
 לחצר ויגמור ולא כשאמר יגמור בשבס יגמור אלא ימהין הוי. ותרוייהו אדרבי אליעזר קאי דאית ליה לרבי אליעזר שבמ
 קבעה ומיהו למוצאי שבמ יגמור דלא דמיא למינוקות שטמנו תאנים דתנן בהו לעיל ט) למוצאי שכת לא יאכלו דהתס לאכילת
 שכח יחדוס הלכך קבעה עלייהו אבל זו לא יחדה לשכת. יש ספרים שהיא כמובה בהס בשבוש וכן גרסינן לה במשנה
 למסכת מעשרות דרכי נתן כתוספתא דמעשרות הכי איתמר: ואחד מקח. אס מכרן להכירו קודם גמר מלאכה לא אמרינן
 אחשבינהו בהט ואצטריכא ליה לרבי יוחנן לאשמועינן משוס לאיכא למאן לאמר קבעה כללקמך): שבה. איצטריך לרכי יוחנן
 למימר: לאפיקי מדהלל. רלית הלכתא כוחיה אלא כרבנן לפליגי עליה: הלל למצמו. הלל לכלו אוסר משמע לכל לורו חלוקין עליו:

 חצר

 מסורת חש״ם

 א) מעשרות פ״ד מ׳׳ג,
 ב) [תיבת עשרה לית׳
 במשגה], ג) מעשרות סייג
 מ״ל, ד) [לעיל לל: וש׳׳נ],
 ס) תרומות סייח מ״ג, ו) [לא
 יגמור מתניתין רבי גתן
 לתניא ר׳ גתן אומר כו׳ כצ׳׳ל
 מהר׳׳מ], 1) תיספתא
 למעשרות ס׳׳ג וישם אימא
 המעביר ע׳׳שן, ת) [לקציעות
 הגר׳׳א], ט) [דף לד:],
 י) ןע״ב], 5) דלעולס אפי׳

 מותרו חוזר קובע כצ״ל,

 הגהות הב״ח
 (א) גם׳ ולא כשאמר יגמור
 כצי׳ל ותיכות ר׳ אליעזר
 נמחק: (ג) תום׳ ל״ה ולא
 כשאמר ר׳ אליעזר יגמור
 בשבח יגמור אלא כו׳ וא״ח
ה אחד שבת ״  כצ״ל: (ג) ־
 וכו׳ איגו קוכע אלא כצ״ל
 ותיבות אינו קוכע נמחק:

. ז ״ ת פ ו מ מ ח א ל ח פ ס ו א ת ו ה ׳ ו ה נ נ ל מ ה ״ פ ם נ  א) ש



 מסורת הש״ם

 א) לעיל דף לד: מעשרות
 ס״ג מ״א ע״ש, 3) [מעשרות
 פ״נמ״לן,ג)ןצ״לכדמניא],
 ד) ן שבת יג. כג. כתובות כד.
 גינוי! שא. מנחות לא.ן,
 ה) מעשרומ פ״ב מ״ח,
 ו) ולקמן לז. שבח קכד.ן,
 t) בירושלמי ל״ג אבל לא
 בשבת, ח) לקמן לו. שנת דף
 מג., נו) ככורות דף מ.,
 י) גזיר דף מכ., כ) כלים פי״ג
 מ״א, ל) שכת דף קמו:,
 מ) פאה ס״ד מ״י, נ) שכת
 קט:, ש) ןלעיל כ: לקמן
 לו.], ט) [דף לו.!, פ) !עי׳
 ים של שלמהן, צ) [צ״ל במה
 אשה ד׳ שה.ן, ק) ןוע׳ חוס׳

 שבח קמו: ל״ה מין,

 תורה אור השלם
ל כ ף ב ו ל י ה ם י י ת י  1. ז

י ך כ ו ס א ת ן ל מ ש ך ו ל ו ב  ג

ח מ ם כ י ר ב : ד ך ת י ל ז ש  י

 לעזי רש״י
ה מ ד א ט ( י . ט א ״ ש י י ל  ג

. ן ה ל י ב  ג

 מוסף רש״י
 המעביר תאנים בחצרו.
 השוטח חאניס בחצרו,
 לקצות. ליבש! לעשוש מהן
 קציעוח ולאחר שגעשו
 קציעוח דורסן בעגול
ל לד::. ופטורים מן לעי ) 
 המעשר. דאין חצר
 קובעח בראייח סניס אלא
 בדבר שגגמרה מלאכחו

 !שם).
 הדק עלך המביא

ן פירות דרך  משילי
 ארובה ביו״ט. פירוח
 השטוחים על הגג לייבשן
 וראה גשמיס ממשמשים
 ובאין, משילן לארץ דרך
 ארובמ הגג, דלא טריחא
 מילחא דגופלין מאליהן
 ושנת קבד.!. שנשמטה
 יריבו. כגון דלא איעכל
 גיניה (גיד שבראשו) דאי
 איעכל גיביה טריסה נמי
 הר כלאמריגן באלו טרסוח
 (חולין נל:< האי בוקא
 דאטמא דשף מדוכחיה
 טריפה יהגי מילי דאיעכול
 גיכיה ובכורות ם.). גבוהה
 מחברתה. מקוס בוקא
 דאטמא של ירך זו עלה
 למעלה על הגב יותר
 מחברתה !שם::. מי
 שנשרו כליו במים.
 שנפלו למיס בשבת !שבת
 קחו:׳. מפגין ארבע
 וחמש קופות. אס צריך
 למקומן להושיב שס
 אורחים להסב בסעודה או
 חלמיליס לדרשה, ולא
 חיישינ! לטרחא לשנת
 ושבת קכו:ו. ולא אתי
ולי ביה. אי מקילין  לזלז
 בה חדא קולא לא אתי
ל ב:ו. י לע  לאקולי בה טסי :

 עין משפט L.-1 . המביא פרק רביעי ביצה

 נר מצוה י 1 י •

 מעם הארץ שאין צריך להפריש
 תרומה ללא חשידי עלה ולא אמרינן
 הגי ולאי לא מעשרי דק ולס גמר
 מלאכה לא עשרינהו עס הארץ
 רקסבר האי מנא יש שמעשרין קולס
 גמר מלאכה ומלה הנוהגמ היא ומלינן
 ביה לקולא: רוב עמי האר; מטשרין
 הן. מלאזלינן לקולא לקאמר מעשרן
 למאי וחומרא בעלמא היא לאממור
 לאפרושי מספיקא שאר מעשרומ
 שנמשלו עליהן: ולאפוקי מהא דחנן.
 אלרבי יוחנן קאי רבי יוחנן לאמר
 לעיל מקח אינו קובע בלבר שלא
 נגמר מלאכמו אמא לאשמועינן
 להלכתא כי הא לאמרי׳ לעיל ולאפוקי
 מהך: המחליף. היינו מקח:
 לקצות. להיינו לא נגמר: חייב.
 למקח קכע אפי׳ כשלא נגמר:
 לאכול חייב. זה שלעמו לאכול חייכ

 ללליליה גמר מלאכה הוא:

 הדרן עלך המביא
 משילין פירוה דרך ארובה. מי
 שיש לו חמין ושעורין
 שמוחין על גגו להחיבש וראה
 גשמים ממשמשין ובאין החירו לו
 למרוח ולהשליך דרך ארובה שבגג והן
 נופלין לארץ דליכא מרחא יחירא.
 ודוקא ארוכה דכל ארוכה מלמעלה
 לממה היא כמקרמ הגג אכל חלון
 כגון גג שמוקף מחיצה וחלון בכותל
 וצריך להגכיהו עד החלון ולהשליכו
 לא מרחינן כדלקמן״): ומכסין את
 הפירות. ולא אמרינן מורח שלא
 לצורך יום טוב הוא דשרו ליה רכנן
 משום הפסד ממון: דלןז. גשמים
 הנוטפים מן הגג: וכן כדי יין. נמי
 מכסינן מפני הדלף: תחת הדלןז.
 לקכלו כתוכו מפני מנוף הכימ:
 גמ׳ לא משתבש. דכולהו לשון
 השפלה נינהו: כי ישל זיהך. אילן
 זית יפיל את פירותיו ולא יגיעו
 לבשול: הכסול והשחיל. מומין בככור
 משוס שרוע שאחד מאבריו גדול
 ממבירו: שנשמטה ירכו. אלמא לשון

 השחור והזוג של מספרים.
 פ׳׳ה שחור מער שאין
 בימ יד שלו מחובר ופורקין אוחו
 לפעמים ואף על פי שנמלקו מקבלין
 טומאה שראוין למלאכחן כל אחד
 לעצמו וקשה דכית יד למאי חזי לעצמו
 ונראה דשחור נמי הוי מספרים אלא
 שהן קטנים וזוג של מספרים הוא
 גדול מן השחור ושני סכינים לזה
 ולזה והקטנים נקראים שחור על שם
 שמשחירין את השער אלמא לשון

 השפלה הוא:
 מי שנשרו כליו בדרך. כאן משמע
 שהוא לשון נשירה מלשון פירומ
 הנושרין ולא כמו שפירש רש״י כפרק
 *)חכימ (שנת דף קמו: ושם) לשון שרייה
 ומיהו לכך קאמר הכא [א״נן כהא
 דמנן איזהו לקט זה הנושר כשעת
 קצירה דהאי איכא לדמויי ולפרושי
 לשון שרייה כדפירש הקונטרס:?)

 כדטיכלא

 א [מיי׳ ס״ג מהלכוח
 מעשר הל׳ ד טוש״ע י״ד

 סי׳ שלא סעי׳ פג]:
 עו ב מיי׳ פ״ה מהל׳

 מעשר הלכה ד:
 א ג מיי׳ פ״ה מהל׳ י״ט
 הל׳ ה טוש״ע א״ח סי׳

 תקכא סעי׳ א:
 ב ד טוש׳׳ע שס סי׳ שלח

 סעיף ז:
 ג ה מיי׳ סכ״ה מהל׳ שבח
 הלכה כג טוש״ע שס

 וסי׳ מקכא סעיף כ:
 ד ו מיי׳ שס הל׳ כד
 טוש׳׳ע א״ח סי׳ שלח
 סעיף ת וסי׳ תקכא סעיף

 ג:
 ה ז מיי׳ פ״ז מהל׳ כיאת
 מקדש הלכה ט סמג

 לארן שח:
 ו ח מיי׳ ס׳׳ה מהל׳ גזירומ

 הל׳ יל:
 ז ט מיי׳ סי״א מהל׳ כליס

 הלכה ח:
 ה י מיי׳ פכ״כ מהל׳ שכח
 הלכה כ סמג לארן סה
 טוש״ע א״ח סי׳ שא סעיף

 מה:
 ט כ מיי׳ ס״ל מהל׳

 מחנוח ענייס הל׳ א:
 * ל מיי׳ סכ״א מהל׳ שבח
 הלכה ב וסכ״ו הל׳ טו
 סמג לאיי! סה טוש״ע א״ח

 סי׳ שלג סעיף א:

 חצר. אצטריך לאשמועינן לאפוקי מהאי חנא דקחני ר׳ יעקכ מחייכ דלימ הלכמא כוופיה אלא כרכי יוסי כרכי יהודה דפוטר: ה״ג מקח
 כדתנן הלוקח תאנים כוי. אצטריך לאשמועינן דהלכמא כי הך ולא כאידך ממני׳ דפליגי עליה לקמיה: הלוקח תאנים מטם הארץ במקום
 שרוב בני אדם דורםין. שרוב בני המקום עושין תאניהם קציעות ודורסים אותם בעגולים הוו להו סתם תאנים דבר שלא נגמרה
 מלאכתו: אוכל מהן עראי. דאין מקח קוכע כדכר שלא נגמרה מלאכתו וכולהו כשלא ראו פני הבית קא מיירו: וממשרן דמאי. כשבא
 לעשרן מעשרן דמאי כדין כל הלוקחים

 חצר לאפוקי מדרבי יעקב דתנף המעביר
 תאנים בחצרו לקצות בניו ובני ביתו אוכלין
 מחן עראי ופטורים מן תמעשר ותני עלח
 רבי יעקב מחייב ור׳ יוםי בר׳ יחודח פוטר
 תרומת לאפוקי מדרבי אליעזר דתנן ניפירות
 שתרמן עד שלא נגמרת מלאכתן ר״א אוםר
 לאכול מחן עראי וחכמים אמתירין מקח
 ג<(כדתנן) חלוקח תאנים מעם האח במקום

 שרוב בני אדם דורםין אוכל מתן עראי
 ומעשרן דמאי שמע מינת תלת ש״מ מקח
 אינת קובעת אלא בדבר שנגמרת מלאכתו
 וש״מ י׳ רוב עמי חארץ מעשרין חן וש״מ
 מעשרין דמאי מעמי תארץ אפי׳ בדבר שלא
 נגמרת מלאכתו ולאפוקי מתא דתנך חמחליף
 פירות עם חבירו זת לאכול וזת לאכול זת
 לקצות חת לקצות זח לאכול וזח לקצות חייב
 רבי יתודת אומר לאכול חייב לקצות בפטור:

 הדרן עלך המביא
 יימשילין גפירות דרך ארובת ביו״ט ׳י י אבל לא בשבת הומכסים פירות
 בכלים מפני חדלף וכן כדי יין וכדי שמן ״*יונותנין כלי תחת
 תדלף בשבת: גמ' אתמר רב יחודח ורב נתן חד תני משילין וחד תני
 משחילין אמר מר זוטרא מאן דתני משילין לא משתבש ומאן דתני משחילין
כי ישל זיתך ומאן  לא משתבש מאן דתני משילין לא משתבש דכתיב 1
 דתני משחילין לא משתבש דתנן 5י״חשחול וחכםול שחול שנשמטת ירכו
 כםול שאחד מירכותיו גבותח מחברתת אמר רב נחמן בר יצחק מאן
 דתני משירין לא משתבש ומאן דתני משחירין לא משתבש ומאן דתני
 מנשירין לא משתבש מאן דתני משירין לא משתבש דתנןי׳ רבי ישמעאל
 אומר חנזיר לא יחוף ראשו באדמה מפני שמשיר את השער ומאן דתני
ט השחור וחזוג של ספרים אע״פ שנחלקו י  משחירין לא משתבש דתנן כ
 טמאין ומאן דתני מנשירין לא משתבש דתנן ליי מי שנשרו כליו במים
 מחלך בחם ואינו חושש אי נמי מתא דתנן ״<כאיזחו לקט תנושר בשעת קצירת:
 תנן משילין פירות דרך ארובה ביו״ט עד כמת א״ר זירא א״ר אםי ואמרי לח אמר
 רבי אםי א״ר יוחנן כאותח ששנינו ״למפנין ארבע וחמש קופות של תבן ושל
 תבואת מפני חאורחים ומפני בטול בית תמדרש ודלמא שאני תתם דאיכא
 בטול בית המדרש אבל תכא דליכא בטול בית המדרש לא א״נ תתם תיינו
 טעמא דארבע וחמש קופות שרי משום שבת סידחמירא ולא אתי לזלזולי
 כיח אבל יו״ט דקיל ואתי לזלזולי ביח כלל כלל לא אי נמי לאידך גיםא תתם
 חיינו טעמא דליכא חפםד ממון אבל חכא דאיכא חפסד ממון אפילו טובא נמי

 התם
 השפלה הוא: שאחד מירכותיו גבוהה. מקום חבורה ככסלים והוא כוקא דאטמא גכוה למעלה מן הכסלים וקרוכ לגג האליה יומר
 מחבירו: אדמה. גלייש״א: מאן דתני. כלומר אי הוה מנא דמני הכי לא משמבש: השחור. מער על שם שמשחיר את השער.
 אלמא לשון השפלה הוא: והזוג של מספרים. יש להן שני סכינין להבי מקרו זוג רש להן חליומ ופורקין אומן זה מזה: אע״פ
 שנחלקו. מקבלין טומאה שראוין למלאכה כל אמד לעצמו: שנשרו. נפלו במים: מהלך בהן. והן ממנגבין והולכין ואינו
 חושש שיחשדוהו שכבסן: עד כמה. יהא בהן דלא אמרינן מרחא יחירא הוא: מפני האורחים. שזימן לאכול ואין מקום להסב:
 בטול ביה המדרש. שאין למלמידים מקום לישב: ודלמא. המס הוא דשרינן כולי האי דאיכא במול בימ המדרש והוא הדין
 לכבוד אורחים אבל משוס הפסד ממון לא שרו רכנן כולי האי: «<אי נמי לאידך גיסא. יש לחח טעם לצד אחר שיחירו כאן יוחר משם:

 התם
. י א ד ן ו ר ש ע ן מ י א י ו א מ  ד

ה נ , ה ב י י ת ח ו צ ק ה ל ז ל ו ו כ א ה ל ן ז נ ת ד י מ ק ו פ א ה ל ק י מ מ י נ . א ק פ ס י מ א מ א ד ל י א א ד ו ו ה נ י ־ ו ש ע ה ל י ן ל נ י ב י י ה א מ ל , ו ן ת כ א ל ה מ ר מ ג א נ ו ל ל ל ת ה ו ר י א ס ה , ד ו ת כ א ל ה מ ר מ ג א נ ל ר ש ב ד ו ב ל י פ ץ א ר א י ה מ ץ ע ר ש ע ה מ נ י ע מ מ ש  ו

. ו ת כ א ל ה מ ר מ ג א נ ל ר ש ב ד ו ב ל י פ ב א ״ ה ה מ ק מ ר ד ב ס ה ד נ י ע מ מ , ש ב י י י ח נ ת ק ו ו ת כ א ל ה מ ר מ ג א נ ת ל ו צ ק ה ל ק ו ל  ה

 הדק זןלך המביא בדי יין
ץ ר י ת ש מ ן ו י ר י ש ן מ כ . ו י ו ו כ כ י ר ה י ט מ ש נ ל ש ו ח . ש ל ו ס כ ה ל ו ו ח ש ן ה נ ח , ד [ ש ב ת ש א מ ל ץ [ ל י ח ש ] מ י נ ת ן ד א מ ו ] . ך ת י ל ז ש י י ב כ י ת כ , ד ש ב ת ש א מ ן ל י ל י ש י מ נ ת ן ד א . מ ן י ל ש ל ש ן מ י ל י ש ש מ ו ר י . פ ת ב ש א ב ל ל ב ת א ו ר י ץ פ ל י ש  מ

. י ו ה כ א ו ב ל ת ש ן ו ב ל ת ת ש ו פ ו ׳ ק ׳ ה ו ד ל י פ ן א נ י נ ש ה ש ת ו א , כ ה מ , כ ת ו ־ י ץ פ ל י ש . מ ן ו ל ך ח ר ן ד י ל י ח ש ן מ ו ל ם ח ה ש י י ה נ י ת מ ל ש ו ר . י ל ו ש ל י ש ה ו ד ר ו ן ה ו ש ל א מ ו ד ה ח ם א ע ם ט ל ו  כ

 רבינו הננאל
ן נ ת , ד י ר ד י מ ק ו פ א ר ל צ  ח

ו ר י צ ח ם ב י נ א ר ת י ב ע מ  ה

ו ת י י ב נ ב ו ו י נ ת ב ו צ ק  ל

ר ו ט פ י ו א ר ן ע ה ן מ י ל כ ו  א

ר מ א ג י ן ה ת ע י צ ק  ש

ן י י ד ע ל ו י א ו ה , ו ן ח ב א ל  מ

ץ ל כ ו ת א ו ע י צ ן ק א ש א ע  ל

י נ , ת ן י ר ו ט פ י ו א ר ן ע ח  מ

י ס ו ׳ י ר ב ו י י ח ׳ א) מ ח ר ל  ע

ח מ ו ר . ת ר ט ו ח פ ד ו ח ׳ י ר  ב

, ר ז ע י ל ׳ א ד ד י מ ק ו פ א  ל

ן ח ם מ ר ת ת ש ו ר י ן פ נ ת  ד

ה ר מ ג א נ ל ד ש ח ע מ ו ר  ת

ר ס ו ר א ז ע י ל ׳ א , ר ן ת כ א ל  מ

ן י מ א ר ן ע ח ל מ ו כ א  ל

ן ה א מ י צ ו ח ת ש ו ר י פ  ח

ה מ ו ר ת י ה , כ ה מ ו ר  ת

, ם ת ר ס ו א ם ו ת ע ב ו  ק

ח ק . מ ן י ר י ת ם מ י מ כ ח  ו

ח ק ו ל א ה י נ ת ד י מ ק ו פ א  ל

ם ו ק מ ץ מ ר א ם ה ע ת מ ו ר י  פ

ל כ ו ן א י ם ר ו ם ד ד י א נ ב  ש

. י א מ ן ד ר ש ע מ י ו א ר ן ע ה  מ

ע מ , ש ת ל ה ת נ י ע מ מ  ש

ם ו ק מ י מ נ ת ק ה ה מ נ י  מ

א , ל ן י ס ר ו ם ד ד י א נ ב  ש

, ן י י ד ו ע ת כ א ל ה מ ר מ ג  נ

י נ ת ק ו ז . נ ו ס ר ד א נ י ל ר ה  ש

, ע ב א ק ל י ו א ר ן ע ה ל מ כ ו  א

ע ב ו ח ק ק מ ח ל ש ל כ  מ

ה ר מ ג א נ ל ר ש ב ד ו ב ל י פ  א

א י ד ה ס ב ר ג ד ] . ו ח כ א ל  מ

ב ״ ח פ ו ר ש ע מ י ב מ ל ש ו ר י  ב

א ל י ׳ א ם ר ש י ב ס ו ׳ י  ר

( י נ ר ש ש ע ל מ כ ר ( מ ו  א

[ ם ו ש מ י [ א ר ] ע ן ה ל מ כ ו א ] 

א ל ר ש ב ) ד י נ ר ש ש ע מ ) 

ע מ ש . ו [ ו ת כ א ל ה מ ר מ ג  נ

ץ ר א י ה מ ב ע ו ה ר נ י  מ

ן ר ש ע י מ נ ת ק ד , מ ן י ר ש ע  מ

שב י א התי י נ ח ל י מ ק י פ א ו ל נ ס רבי ר ר ג י פ ש ס ו שלמי ש ו ר י ב נ ו ״ א פ ת פ ס י ח ה נ ״ כ י ו א ר ר לאכיל ע י ס ה א י הי נ י ב ׳ ר י ג ל ל ״ א י נ י פ ת ס מ ! ילולי ד ב י ו מ נ . נ< אי ע ״ צ ן לקצות ו ר י ב ע ה י ב ר י י י שם לא מ ה י מ ת י י ר ש ע מ נ ל ״ שלמי פ ו ר י ה ב ״ כ ג ו י י ח י מ נ י ר נ י נ ׳ ר י ן ג  א

. ק י ר ל ן ו ל י ׳ ל י ג ו ה י נ פ ה ל ל שהי י מ ל ה ת ז י ה מא ה ג א ה י י ה ח כ א ל ה מ ר מ ג ש שלא נ ״ ע ר מ י ע נ ח ק ת ו ו ב י פ מ ק כאן ו ״ מ ש ת ה ו שי  בזה קו



 עין משפט
 נר מצוה

א סהל׳ ״ כ ׳ פ י א א מי  י
ו סכ״  שכת הלכה ג ו
מן ע א״ס סי ״ ש ו ו ט  הלכה ט

ף א: י ע  שלג ס
׳ ס״ה מהל׳ י ג מי ב ב  ״
׳ע ׳ט הלכה ה טוש׳ ׳ ו  י
ף א: י ע  א״ס סימן סקכא ס
׳ סכ״ה מהל׳ י  יג ד מי
ג כה  שכת הלכה כ
ף כ ע א״ח שס סעי ״ ש ו  ט

: ף ז י ע  וסימן שלח ס
ה ״ כ ׳ פ י ד ה ו מי  י
 מהלכות שכת הלכה
׳ ע א״ס סי ׳ ש׳  כל כה טו
ף ח וסימן תקכא  שלח סעי

: ף ג י ע  ס
׳ סכ״ה שס י ו ז ח מי  ט
ע א״ח ׳ ש׳  הלכה כה טי

: ף ל י מן שטז סע  סי
׳ ס׳׳א שס הלכה י  טז ט מי
מן ע א״ח סי ׳ ש׳  ו טו

ף א: י  שלז סע

 רבינו חננאל
ר רב נחמן לא מ  הבא א
 שגו אלא באותו הגג
ו ל י פ ג א ג ג ל ג ל מ ב  א

א י נ ת , ו א ן ל י ו ן ש ה י ת ו ג  ג

א ב . ותוב ה י כ י ה מ  ג
ל ב ח ם ב ל ש ל ש א י א ל י ג  ת

ם ד י ר ו א י ל ת ו ו נ ו ל ח  ב

ם ו ש ם מ ח , ח ח ו מ ל ו ך ס ר  ד

, י א ש מ ר ד מ ת ח י ל ב ו ט י  ב

א ל , ו ר י ס ו א י א ר  ש

. מכסין פירות ט י ש פ י  א
׳  בכלים מפני הדלף. ר
, ש מ ת מ ו ר י ר פ מ ק א ח צ  י

ר ב ד א ל ל ל א ט י י נ ל ן כ י א  ש

ר מ א א ל ו . ע ת ב ש ל ב ט י נ  ה

. תגן י נ ב ל א ד ר י ו ו א ל י פ  א

 וכן כדי יין וכדי שמן.
ם י נ ב ן ל י ת א ו ר י ר פ מ ו ל  כ

ת ו ד כ ו ה ל ן א נ י ק ר פ . ו א  ל

ן י ב ו ש ן ח ה ן ש ל ה ב  ט

ן י ו א ן ר נ י א ם ש י נ ב ל  כ

. ועוד ם ו י ן ה ה ל מ ו כ א  ל
ן י נ ח ו ק נ ח צ ׳ י ר ן ל נ י ש ק  א

ה נ , ה ף ל ד ת ח ח י ת ל  כ

ף ל ד ק ב ר י פ , ו ת ו ר י ן פ נ י  א

. וכן ן ח ש ב מ ת ש ה י ל ו א ר  ה

ג כוורח ״  פורסין מחצלת ע
 דבורים בשבת בחמח
 מפני החמה ובגשמים
י מ ת נ ר ו ו ק כ ר י פ . ו י ו  כ

ן ה ה ש ו ו ג ש ב ב א ד כ י א ד  ב

. ובלבד שלא יתכוין ת ו ר י  פ
ש ר ו פ ש ר כ מ ו ל  לצוד. כ
, ת ר ו ו כ ל ה ת ע ל צ ח  מ

ט ע ת מ ל צ ח מ ה ל ח י ו ר  י

ן י ס נ כ נ ב ש ק נ ץ ל ו ח  מ

י , כ ם י ר ו ב ד ו ה ן ב י א צ ו י  ו

ת ל צ ח מ ל ח ש ל ש ם י  א

ם ו ק מ ת ב ר ו ו כ י ה נ פ ד  ב

ן י ל ו כ ם י י ר ו ב ד ן ה י , א ב ק נ  ה

ה ה ו צ א כ צ מ נ ח ו א צ  ל

פ ״ ע א , ו ט ׳ ׳ ו י ו ב ח א ב ש  ב

. ד ו צ י ם נ י ר ו ב י ד נ י מ ן ב י א  ש

 משילין פרק חמישי ביצה לו.
 בדטיבלא. וא׳׳ת והא אמרי׳ לעיל בסוף המניא >דף לל:< לטכל
 מוכן הוא שאם עבר ומקנו ממוקן ובסרק כירה
 >שבת מג.) נמי לא חשכי ליה מכטל כלי מהיכנו כיון דחזו א׳׳כ אכמי
 מקשי לן דטבל אין אוירא דלבני לא וי״ל דעולא יאמר לך דמ״מ
 חשיכ ליה כדבר שאינו ניטל כיון
 דכשכמ מיהא לא חזי כל כמה דלא
 מקנו דאסור לפנומו כשכח כדחנן
 בפרק מפנין (שם קט:) אבל לא אמ
 הטבל: במאי אוקימתא. פרש׳׳י
 דלא אשכחנא דמוקי לה כרבי יהודה
 בהדיא אלא מדדחיק נפשיה כי פריך
 והא מוקצומ נינהו ולא קאמר רבי
 שמעון היא אלמא משמע ליה דאתיא

 כרבי יהודה:
 אלא

 התם תנן א<אבל לא את האוצר ואמר שמואל
 מאי אבל לא את האוצר אאבל לא יגמור את
 תאוצר כולו דלמא אתי לאשויי גומות הבא
 מאי תתם הוא בשבת דאםור משום דחמיר
 אבל יום טוב דקיל שפיר דמי או דלמא התם
 דאיכא בטול בית המדרש אמרת לא תכא
 דליכא בטול בית תמדרש לא כל שכן ותכא
 תגן משילין פירות דרך ארובה ביו״ט ואמר
 רב נהמן לא שנו אלא באותו תגג אבל

אין מטלטלין מגג לגג אפי׳ כשגגותיהן שוין  מגג לגג לא ותניא נמי תכי נ
 תתם מאי ב<(כל שכן שבת דחמירא או דלמא) הכא הוא דאםור משום יום
 טוב דקיל ואתי לזלזולי בית אבל ג<שבת דחמירא ולא אתי לזלזולי בת
 שפיר דמי או דלמא מה תכא דאיכא תפםד פירות אמרת לא תתם דליכא
לא ישלשלם בחבל בתלונות ולא  תפםד פירות לא כל שכן תכא י<(תנן) ג
 יורידם דרך סולמות חתם מאי חכא ביום טוב תוא דאםור דליכא בטול
 בית תמדרש אבל שבת דאיכא בטול בית תמדרש שפיר דמי או דלמא
 חכא דאיכא חפםד פירות אמרת לא תתם דליכא תפסד פירות לא כל
 שכן תיקו: ומכםין את הפירות: אמר עולא י ואפילו ה<אוירא דלבני ר׳
 יצחק אמר פירות הראוין ואזדא ר׳ יצחק לטעמיה יידאמר ר׳ יצחק אין כלי
 ניטל אלא לדבר חניטל בשבת תנן מכסין את תפירות בכלים פירות אין
 אוירא דלבני לא הוא הדין דאפי׳ אוירא דלבני ואיידי דתנא רישא משילין פירות
 תנא םיפא נמי מכםין את תפירות תנן וכן כדי יין וכן כדי שמן הבא במאי
 עסקינן בטיבלא הכי נמי מםתברא דאי םלקא דעתך כדי יין וכדי שמן דהתירא
 תא תנא לית רישא פירות כדי יין וכדי שמן אצטריכא ליה םלקא דעתך אמינא
 ״להפסד מרובת חששו לחפסד מועט לא חששו קמ״ל תנן ״ינותנין כלי
 תהת הדלף בשבת הבדלף הראוי תא שמע ט׳פורסין מחצלת על גבי לבנים
 בשבת דאייתור מבנינא דחזי למזגא עלייתו תא שמע יייפורסין מחצלת
 על גבי אבנים בשבת באבנים מקורזלות דחזיין לבית תכםא תא שמע ׳פורםין
 מחצלת על גבי כורת דבורים בשבת בחמת מפני תחמת ובגשמים מפני
 הגשמים ״ובלבד שלא יתכוין לצוד התם נמי דאיכא דבש אמר לית רב
 עוקבא ממישן לרב אשי התינח בימות החמת דאיכא דבש בימות הגשמים
 מאי איכא למימר לא נצרכא אלא לאותן שתי חלות אותן שתי חלות מוקצות
 הן חכא במאי עסקינן שחשב עליהם אבל לא חשב עליתם מאי אםור אדתני
 ובלבד שלא יתכוין לצוד לפלוג ולתני בדידה במה דברים אמורים שחשב
 עליתן אבל לא תשב עליתם אסור חכי קאמר אע״פ שחשב עליתן ובלבד
 שלא יתכוין לצוד במאי אוקימתא כרבי יהודה דאית לית מוקצת אימא
 סיפא ובלבד שלא יתכוין לצוד אתאן לרבי שמעון דאמר דבר שאין מתכוין
מודה רבי ט (  מותר ותםברא דרבי שמעון והא אביי ורבא דאמרי תרוייהו נ
 שמעון בפסיק רישית ולא ימות לעולם כולה רבי יהודה תיא ותכא במאי
 עסקינן דאית ביה כוי ולא תימא לרבי יהודת ובלבד שלא יתכוין לצוד

 אלא

 הסם סנן כוי. כלומר ועוד שאלה אמרמ: שלא יגמור אה האוצר.
 אם לא היו שם אלא ארבע או חמש קופומ שהמירו לו כמקום שיש
 יופר כאן לא המירו לפנומן כולן ולגלומ אח הרצפה דלמא הר בה
 גומא ומשוה לה: והכא הנן. כלומר ועוד יש לשאול: כאוהו הגג.

 שהארובה כגג שהפירות כו: אין
 ממלטלין. בפירומ שבגג שבא להשילן
 מפני הגשמים קא מיירי ואפילו
 בגגומיהן של שני בתים ששרן שאין זה
 גבוה מזה שיהא שם טורח עלייה
 ררידה: בחלונוס. כגון אס מוקף
 מחיצה ואין כו ארוכה אכל יש חלון
 כמחיצה לחצר או לכימ לא ישלשלם
 כשקין דרך החלון כמכל מפני שיש
 טורח להעלות מן הגג לחלון ומשם
 לארץ: סולמוה. כל מדרגה קרי
 סולם ואף הכבשים שלנו: ואפילו
 אוירא דלבני. לכנים הסדורים
 ומוקצים לכנין וגשמים נוטפים
 ומפירא שלא ימוחו מומר לטלטל
 כלים לצרכן ולכסותן ולא אמרינן
 הואיל והן עצמן אין נטלין אף הכלי
 לא ינטל לצרכן: ור׳ יצחק אמר.
 דוקא סירות הרארן לטלטול הוא
 דשרו רכנן לטלטל כלים לצרכן אכל
 מידי דלאו בר טלטול אין כלי ניטל
 לצרכו: אלא לדבר הניטל. לצורך
 דכר הניטל: ואיידי דסגא רישא.
 סירוח הראוין דעל כרחך כדחזי
 לטלטול אצטריך למנקט שהרי מטלטל
 הן עצמן ומשילין נקט נמי לענין
 כסוי פירות הרארן ומיהו סיפא לאו
 דוקא והוא הדין ללכני: הנן והן כדי
 יין. מכדי כהני לא איירי לעיל וטון
 דמנן הכא ובא לאשמועינן דברים
 אחדס לכד פירומ היה לו להשמיענו
 לכנים וכ״ש אלו: הכי גרסינן הכא
 במאי עסקינן בדטיבלא. כלומר לא
 כא להשמיעך כי אס טוצא כלכניס
 ל) וכדברך דהנך כדי יין דקא מוסיף
 ומני בדטיכלא עסקינן שאסורים
 בטלטול דאשמועינן ברישא פירוח
 הראדן דומיא דמשילין והדר נקט
 להנך לאשמועינן אף שאין ראוין:
 הפסד מועט. גשמים הנוטפין על
 יין הפסד מועט הוא עד שחחשך
 רסלקס אכל הפירומ מרקיכין: נותנין
 כלי החת הדלןן. הרי שהכלי ניטל
 לקבל כו מוקצה כי האי דלא חזי
 למידי: בדלן* הראוי. שהן צלולין
 ורארן לבהמה: על גבי אבנים.
 שנגוכין לכנין וכשהן מפלחלחין צריך

 לחזור ולנגכן שאינן מקכלומ אמ הטיט
 יפה והבנין שוהה ליבש: מקורזלות. אגוד״ש: לבית הכסא. לקנח: שהי חלות. של צפיחימ מניחין בכוורח כשרודין אומה ומהן פרנסה
 לדכוריס כל ימות הגשמים אומן שחי חלומ מותר לכסות. כל דכש הכוורת עשר עליות עליות של חלות: מוקלוה נינהו. לדבורים:
 דחשב מלייהו. לאדם: אדהני ובלבד שלא יסכוין לצוד. משמע דלא ימצא לחלק אמ דבריו ולאסור עד שדלג מאיסור טלטול
 לאיסור צידה: לפלוג ולהני בדידה. כאיסור טלטול גופיה יכול לחלק אח דבריו ולמצוא צד איסור לדכר כדלא חשכ עלייהו לא
 יטלטל המחצלמ לצרכם: הכי קאמר אן1 על פי שחשב עליהם כוי. אף בשחשב בא ללמדך שיש צד איסור כמתכרן לצוד ואף על גכ
 דעיקר להצלה מפני הגשמים מכוון: במאי אוקימהא כרבי יהודה. כלומר מדהוה לך למרוצי ארישא הא מני ר׳ שמעון דלימ
 ליה מוקצה ומהדרת אשנויי דחיקי למימר משוס שחי החלות כרבי יהודה בעימ לאוקמא משום דרבי יצחק דמותבינן ליה הנך מיוכחא
 אית ליה מוקצה כר׳ יהודה: ובלבד שלא יתכוין לצוד. ואף על פי שהוא צדן: דאית ביה כוי. חלונות יש בדפנותיה ואף על פי
 שמכסה אמ פיה אינן נצודין אם לא יכסה גם אמ המלונוח ולא תימא ובלבד שלא יתכדן אלא כלכד שלא יעשנה מצודה שלא יסמוס החלונומ:
 ״)פשיטא. טון דאימ ליה לרבי יהודה דבר שאין ממכרן אסור למה ליה למימני ובלבד שלא יעשה מצודה דהא צידה אב מלאכה היא:

 מהו

 מסורת הש״ם

, ב) רש״ל [ : ט  א) [שכת ק
, [ : לה: , ג) [לעיל ג  מ״ז
׳ י ג  ד) [צי׳ל מגיא], ס) [
. , ו) שגת מג ך אארא] ו  הער
 [כל הסוגיא ע״ש כמה
: ד ג , ז) [שכת ק  שיגדיס]
׳נ], ח) לעיל לה: שגת  וש׳
, י) שס, . , ט) שגת מג .  מג
: קח. א . קי  נ) שגת עה. קג
: ג . סוכה ל : קלג. קמג  קכ
 כתובות ו. בכורות כה.,
) שייך » , [ כדרך  ל) [צ׳׳ל ו

 לע״כ.

 לעזי רש״י
 אגוד״ש [אגודי״ש]. חד.

 מוסף רש״י
י ב ל ג ת ע ל צ ח ן מ י ס ר ו  פ
י הגשמים ג פ . מ ם י נ ב  א
T P שלא ימחו או לא יקנלו 
ס מי  מאחר ששררות ג
. ת ו ל ת ו ק  (שבת מג.). מ
ת לקינוח ו ראר  ראשן חד ו
ר הניטל !שם). ג  דהוי ד
. ו ה י י ל א ע ג ז מ י ל ז ח  ד
 להשען, שכל הסבחן כך
 היחה, יושכ קצח ונשען
 קצת על שמאלו ;שם).
ן ו ע מ י ש ב ה ר ד ו  מ
א ל ה ו י ש י ק ר י ס פ  ב
. כאומר אחתוך ראש ת ו מ  י
ו כשכת ואיני רוצה  גהמה ז
ר ש פ ן לאי א ו ט  שממות ל
ץ חשיכ  שלא תמות כמתכו
נן דכר שאין ט אמרי  ליה, ו
ט י ן ה ן מותר, כגו ר  מתכ
 דאפשר ליה כלא איסור,
ר אדם מטה כסא ר ו ן ג ו  כג
ן  יסססל וכלכל שלא יתכר
ג לאיכא ׳ , ואע׳ ן ט  לעשות ס
, ן ט ל מ י ג  למיחש לילמא ע
ט ה ן ל ר ן ללא מתכ ו  ט
ן ט  דאסשר לגרירה כלא ח
ר ה ן ד ט ד נמי ח י נ  ט ע
רה לא מיחייכ,  מלאכה גמו
^ דאי ע ט דו י  אכל ה

דה (סוכה לג:).  מו



 מסורת הש״ם

: קז:ן, ב) לעיל ו ת ק ב ש ! (  א
, >) ושבת ן .  כא: ןשנת קמג
, ד) לעיל ל. שבת ן  קנא:
: ןשנת ו , ה) פסחים ס  קמח:
ן י ) ןעי , ו ן  קכד. קמח:
ה י  תיספות חגיגה ח. ד
) שבח ס: קכד. , י  משוסן
: לעיל כח. : מגילה ו  קלז
 חוססתא דמגילה ס״א,
: ז ן תיססיח חגיגה י י  ח) ן עי
ן בי רו ) ןעי  דייה לכתיב], ט
ן י עי  לה: סיטה ל:ן, י) ן
 תיספוח לעיל צ. ל״ה תגן ן,
, ל) לליח בה ) רש״ל מ״ז  כ
י ולא וי״ל. כצ״ל, ר  פי
ס מ ן ( נ , ן ג ״ מ ב ״ פ ס י ל ־ ] (  מ
י חוספוח ועי  כצ״ל], ס) [
ט ותוספות ״  לעיל יז. ל״ה מ
י ! עא. ל״ה ומקנ  עירובי
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; י ; מספק אי י ד׳׳ה ו ״ ש  ד
ק כז ע״ב ״ ין מו ל •יק־. עי  ע

ד״ה אבל:  תו

 מוסף רש״י
י ע ל ר ף ש ר ן ג י ש ו י ע כ  ו
. נהי דכי איתיה ה ל ח ת כ  ל
 קמן מסלקינן ליה אבל
 לאתויי קמן או למיזל אנן
 לגביה כי היכי לנמאס עלן
ל לעי  וגסלק־ה מ־ שר־ !
ל ן ע י ב כ ו א ר ל . ו (  כא.
ן . יהוא הרי ה מ ה י ב ב  ג
. ! ד  לכל תשמיש •ישבת קו
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א ל  (שבח קמח::!. ו
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ב מה  לכתחילה ביום טו
 שאסיר בשבת, אבל לעמן
 עינשין יש הרבה, שזה
 בסקילה יבכרת יזה בלאי

, ז :. דא :מגילו  גרי

נאל (המשך) ו חנ נ י נ  ר
א מ ה ש ר ז ן ג י ד ק ר א מ ל  ו
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 לו: משילין פרק המישי ביצה
 מהו דמימא דבר שבמינו נצוד. שדרך לצוד את בני מינו כגון חיה ועוף
 אסור אבל האי דאין במינו נצוד שרי קמ׳׳ל: רב אשי אמר. לעולם
 כלשנינן מעיקרא דאיכא דבש למאכל אדם ודקשיא לך בימות הגשמים
 מי איכא דבש לא קשיא דמי קחני ימוח החמה וימות הגשמים:
 שופך. לחוץ: ושונה. יחזירנו למקומו
 חחמ הדלף: ואינו נמנמ. מלשנות כל
 היום אם צריך לכך: בי רחיא
 דאביי דלון). הדלף היה נופל על
 הרחיס שלו והיו עשוין בטיט ונמוחיס
 מפני הגשמים ולא היה מספיק לכלים
 הצריכיס לחח מחח הדלף: זיל מייליה
 לפוריך להתם. לבית שהוא שם דלהוי
 כגרף של רעי שיהו מאוסים הרחים
 לך להיות לפני מטתך ואתה מותר
 לטלטלן ולהוציאן לחוץ כדאמר לקמן
 דגרף של רעי מומר להוציאו לאשפה:
 וכי מושין גרן* של רעי להתחלה.
 וכי מותר לגרום שיהא הדבר מאוס
 לו כדי שיוציאנו: תיתי לי דעברי
 אדמר. תבואני זאת בשכרי שעכרתי
 על דבד רבי: גרף ועביט כלי חרס
 הן אלא של רעי קרוי גרף ושל מימי
 רגלים קרר עביט: נותן בו מים
 ומחזירו. דמוקצין מחממ מאוס הן
 ואי לאו אגב מיא לא מצי לטלטלינהו.
 ולהוציאו הוא דשרו ליה משוס כבודו:
 סבור מינה. מדשמואל היו סבורים
 התלמידים דדוקא גרף נקט דאגב
 מנא שרי לטלטל את הרעי אבל בפני
 עצמו ליטול אמ הרעי או דבר מאוס
 ממש בידו ויוציאנו לא שרו ליה:
 באספרמקי. בשמיס: בצוציתה.
 בזנכה: מתני׳ כל שחייב עליו.
 מלבד סופרים שלא לעשומו בשבת
 משום שבות או משום רשות שיש בו
 קצמ מצוה אבל לא מצוה גדולה
 וקרוב הוא להיות דבר הרשות ויש
 בו איסור מדברי סופרים: או משום
 מצוה. או שיש בו מציה ממש ואסרוהו
 חכמיס לעשות בשבת: חייבין מליו.
 שלא לעשותו ביו״ט: ואלו הן. דברים
 שאסורין משוס שבות שהטילו עליו
 חכמים לשבות מהן ואין בעשייתן
 שום מצוה: לא עולין כאילן כוי.
 כולהו מפרש כגמרא אמאי גזור בהו
 רבנן: אין ממפחין. ביד: & ואין
 מספקין. על ירך: ואין מרקדין.
 ברגל. וכולן לשמחה ולשיר ובגמרא
 מפרש גזרה שמא יתקן כנגדן כלי
 שיר דקא עכיד מנא: ואלו הן
 משום רשות. כלומר שהיה לנו
 להחירן משוס שהן קרוכין למצוה ואסרוה חכמים. האי דקרו ליה
 רשות משום הנך דבעי לממני בסיפא דהוו מצוה גמורה ולגביהן
 קרי להנך מציעי רשומ ולהנך קמאי קרי שבומ דאיסור שבות
 גמור יש בהן לפי שאין בהן צד לסלק גזירות חכמים מעליהן שאין
 כתן לחלוחית מצוה: לא מין. דין: ולא מקדשין. אשה. ובגמרא
 מפרש אמאי קד ליה רשומ ׳)(ומאי טעמא גזור עלייהו): ולא
 מקדישין. הקדשות: מעריהין. ערכך עלי ונותן כפי שנים כמו
: ולא מחרימין. הרי בהמה זו !  שכחוב בפרשת ערכין !ויקרא 0
 חרם וסתם חרמים לבדק הבית: גמ׳ שמא יעלה ויתלוש. דהוי
 איסורא מדאורייתא דהיינו קוצר שחולש מן המחובר: שמא יצא
 חון לתחום. מתוך שאינו מהלך ברגליו אינו רואה סימני התחומין:
 שמע מינה תחומין מדאורייתא. מדגזור רכיבה אמו חחומין דאי
 מדרבנן לא הוו אסרי מלתא אחריתא משוס דידיה: שמא יחתוך
 זמורה. להכוחה והר קוצר מן המחובר: חבית של שיימין. כלי
 של גומא שאורגין אותו ועושין כמין חבית ארוכה ולמדין בו לשוט:
 הא מצוה קא עביר. ואמאי קד ליה רשות: ולא מקדשין הא מצוה
 קא עביר. שנושא אשה לפרות ולרבומ ואמאי קא קרי ליה רשות:

 אלא אימא ובלבד שלא יעשנה מצודת
 פשיטא מהו דתימא א<במינו נצוד אסור שלא
 במינו נצוד מותר קמ״ל רב אשי אמר מי קתני
 בימות החמה ובימות הגשמים בחמה מפני
 חחמה ובגשמים מפני הגשמים קתני ביומי
 ניסן וביומי תשרי דאיכא חמה ואיכא גשמים
 ואיכא דבש: ונותנין כלי תחת חדלף בשבת:
 אתנא אם נתמלא הכלי שופך ושונח ואינו

 נמנע בי רחיא דאביי דלוף אתא לקמיה
 דרבה אמר ליה זיל עייליה לפוריך להתם
 בדלהוי כגרף של רעי ואפקיד, יתיב אביי וקא

 קשיא ליה 3יוכי עושק גרף של רעי לכתחילה
 אדהכי גפל בי רחיא דאביי אמר תיתי לי
גרף של רעי  דעברי אדמר אמר שמואל ג
 ועביט של מימי רגלים מותר להוציאן לאשפה
 יוכשחוא מחזירו נותן בו מים ומחזירו םבור
 מינח גרף של רעי אגב מנא אין בפני עצמו
 לא ת״שג< הדההוא עכברתא דאשתכח בי
 אםפרמקי דרב אשי אמר להו רב אשי
 נקטה בצוציתה ואפקוה: מתני' יכל
 שחייבין עליו משום שבות משום רשות משום
 מצוה בשבת חייבין עליו ביו״ט ואלו חן משום
 שבות י לא עולין באילן חולא רוכבין על גבי
 בהמה מולא שטין על פני המים י׳ ולא מטפחין
 ולא מספקין ולא מרקדין ואלו הן משום
 רשות י לא דנין ולא מקדשין -ולא הולצין
 ולא מיבמין ואלו הן משום מצוה ה<לא
 יימקדישין ולא מעריכין ולא מהרימין לולא
 מגביהין תרומה ומעשר כל אלו ביו״ט אמרו
 קל וחומר בשבת ״מאין בין יו״ט לשבת אלא
 אוכל נפש בלבד: גמ' לא עולין באילן
 גזרה שמא יתלוש ולא רוכבין על גבי בחמח
 גזרח שמא יצא חוץ לתחום שמע מינה
 חיתחומין ט<דאורייתא אלא גזרת שמא יחתוך

 זמורה ולא שטין על פני חמים גזרת שמא
 יעשה חבית של שייטין: ולא מטפחין ולא
 מםפקין ולא מרקדין: ייגזרה שמא יתקן כלי
 שיר: ואלו תן משום רשות לא דנין: והא
 מצוה קעביד לא צריכא דאיכא דעדיף מיניה:
 ולא מקדשין: והא מצוה קעביד לא צריכא

 דאית

 אלא אימא ובלבד שלא יעשנה מצודה. פ״ה ובלבד שלא יכסה
 בו כל החלונומ דלר׳ יהודה אסור ולד שמעון מותר וגס
 מעיקרא כי בעי לאוקומי כר׳ שמעון משמע ליה דבכל ענין מייד
 אפילו לעשות כעין מצודה לסחוס כל החלונוח ומימה דהא מודה ר״ש

 בפסיק רישיה ולא ימות והכא ודאי
 הן נצורות ופירש הר״ר משה מאייבר״א
 דלר״ש נמי מייד שיש חור קטן ככוורמ
 אך אינו נראה וא״כ לא הוי פסיק
 רישיה ולא ימוח ולר״ש מומר ורבי
 יהודה דאסר אפילו דבר שאינו מתכוין
 בעי חור גדול שיהא נראה לדבורים

 לצאמ מן הכוורח:
 שופך ושונה. למה דס״ד דאיירי
 לעיל בדלף שאינו ראוי לו
 קשה היכי מטלטל ליה הא הוה ליה
 ככלכלה והאבן במוכה דאמר בסוף
 כירה (שבת לף מז. ישסו דלית בה
 ל) פירי וי״ל לשד משום דהוי כגרף
 של רעי וכן משמע מדמייחי ליה הכא:
 תיתי לי דעבדי אדמר. אע״ג
 לאמרינן לעיל פ׳ יו״ט (לף
 כא: ישס) לאין עושין גרף של רעי
 לכחחלה ס״ל לרבה רהכא שרי משוס
 פסידא דבי רחיא או משוס ללא
 מקרו לכחחלה כל כך הכא כיון שהיו
 הגשמים כבר מזלפין בבית אין כל כך

 לכחחלה כמו מזמנין נכרי:
 שמא יעשה חבית של ש״טין.
 פ״ה שלוקחין קנים ועושה
 כעין חביח ושט בהן וקשה דהא חנן
 ״)ואלו טהורין בכלי חרס טכלא שאין
 לה לבזבזין וחביח של שייטין אלמא
 דחרס הוא לכן נ״ל שהוא כלי חרס
 שאין לו פתח ומחוך כך אינו יכול
 להשמקע כמיס לסי שאין המיס יכולין
 ליכנס לתוכו ולכך צף על פני המיס:
 והא מצוה קא עביד. פ״ה וה״ל
 למחשבינהו בהדי אינך דסיפא
 ממצוה ומשני לא צדכא דאיכא
 לעדיף מיניה ולכך אינו מצוה כל כך
 דומיא דהני דסיפא ולפי זה יכול
 להיוח דגם כדליכא דעדיף מיניה
 אסור וכן פירש נמי גבי לא מקדשין
 הא מצוה קא עביד כו׳ ומשני דאית
 ליה אשה ובנים משמע אפילו אין לו
 אשה ובנים מ״מ אסור וקשה דאמר
 פרק דיני ממונוח (סנהדרין לף לה.)
 לפיכך אין דנין לא בע״ש ולא בערב
 יו״ט דהיכי לעביד לדייניה במעלי
 שבתא ולקטליה בשבמ אין רציחה
 דוחה שבמ ולא משני משוס דאין

 לנין משמע החם דבסנהדרין דבסממא ליכא עדיף מנייהו שפיר דנין
 ויש ליישב לניחא ליה להש״ס למימר טעמא לאסור מן המורה ולא
 לאסור אלא מלרבנן ור״ת פי׳ להא מצוה קא עביל ואמאי גזרו כו׳
 ומשני לא צדכא לאית ליה אשה ובנים אבל אס אין לו אשה ובנים
 מותר לקדש דמצוה קא עביד וקשה לבפ״ק ליומא בירושלמי גכי
 כהן גדול מחקנין לו אשה אחרת פריך והרי קונין לו קנין
 כשכח ומשני אין שכוח כמקדש ולשני דשד כיון דמצוה קא עביד
 דהא כיון שמתה אשמו מצוה לו לישא אשה אחרמ ועוד קא עביד
 מצוה דכתיכ וכפר בעדו ובעד ביתו (ייקרא טז) אלא ודאי י״ל
 כפירוש הקונטרס ולא קשיא מההיא לסנהלדן להא קאמר הכא
 טעמא שמא יכתוב וכיון דישכו כבר בלין מערב יו״ט וכמכו לבד
 המזכין ודברי המחייבים מבעוד יום כדקאמר החס אם כן לא
 שייך למגזר ועוד י״ל כפירוש ר״ת ולא קשיא מההיא דכהן גדול
 דשמא חד ממרי טעמי נקט והדר מסיק המס בירושלמי דיומא
 אמר רבי מונא הלא אמר׳ הלין דכונסין ארמלין צריך לכונסן
 מבעול יום שלא יהא כקונה קנין בשבת ואיתא נמי בריש כחובוח
 בירושלמי ומפרש המס טעמא לעל שלא נ) קנה אינו זכאי במציאתה
 לאימ ולא במעשה יליה ולא בהפרמ נרדה משכנסה זכאי ככולס ונמצא

 כקונה קנין בשבת וההוא נמי איכא לאוקמי בשיש לו אשה ובנים ומהאי טעמא לאין מקלשין לפי שנראה כקונה קנין אסור כמו כן לממ גט בשבת:«
 משוס

ץ ו פ י , ק ת ח ח א י נ מ ת ו ח ו א ל ג ר ר ק ו ד ע ו ק י , ר ן י ד ק ר א מ ל . ו ה י ד י ן ד ו ב ר ד ק ו ל ן ג ׳ מ ר ה ד י ת ע ב צ ן א נ י ו ח ל ד א ע ל א א ח י י ר ו א ה ל ר ז ה ג מ ה י ב ב ל ג ן ע י ב כ ו א ר ן ל ד י א ד ר מ . ג י ו ג ך ו ר ו מ ח ך ו ר ו ח ש ו נ ן י ע מ ר ל מ א נ  ש

 עין משפט
 נר מצוה

 יי א מיי׳ סכ״ה מהל׳
ג מ  שנת הלכה כד ס
ע א״ח ״ ש י  לאוין עה ט
ף ח וסימן  סימן שלח סעי

: ף ג  מקכא סעי
ש״ע א־׳ח סימן שח טו  ב [

:; ף לז  סעי
׳ סכ״ו שם הלכה י  יה ג מי
ע א׳־ח סימן ״ ש ו ג ט  י
ף לד וסימן חקיח  שח סעי

ף ה:  סעי
ע שם סימן שח ״ ש ו  ימ ד ט

ף לה: י  סע
ף ע שס סעי ״ ש ו  כ ה ט

 לד:
א מהלי א ו מיי׳ פ״  ב

: ז ט הלכה י ״ י  י
׳א מהל׳ י׳ פכ׳ ב ז מי  ב
ג מ  שנת הלכה י ס
׳ע א׳׳ח  לאוין סה טוש׳
ף א יסימן  סימן שלו סעי

ף א:  תקכד סעי
ג ח מיי׳ שס הלכה ט  ב
ע א״ח ׳ ג שס טיש׳ מ  ס
ף א וסימן  סימן שלט סעי

: ס  חקכד ש
ג שס ׳ י׳ פכ׳ ד ט מי  ב
ע שם ״ ש ו  הלכה ה ט

: ף נ ג  ישימן שלט סעי
ד ] מיי׳ שס הלכה י י ד [  ב
׳ ע אי״ח סי ש״  טו
א וסימן שלט  חקכד ס״
״ ש״ע ח״מ ס טו י ף ד [ י  סע

: ן ף א  ה סעי
׳ שס ש״ע אה״ע י  כ [מי

: ן ף ז  סימן קסט סעי
: ן ׳ שם הלכה ט י  ל [מי

ט ״ ו ׳ ס״א מהלכית י י  מ [מי
ע א״ח סימן ש״  הלכה א טי

: ן ף א  חצה סעי

 רבינו חננאל
ף ל ד ת ח ח י ת ל ן כ י נ ת ו  נ

י ל כ א ה ל מ ת א נ נ . ת ת ב ש  ב

. ע נ מ ו נ נ י א ה ו נ ו ש ך ו פ ו  ש

ו ש א ע נ י נ ר ה ״ י א מ ל ש ו ר  י

ת ו נ י ע מ ת ו ו ר ת נ ה כ ת ו  א

י נ ת , ו ם ו ח ת ץ ל ו ח ו מ א ב  ש

ו א ב ת ש ו נ י ע מ ת ו ו ר ה ן נ  כ

ן ה א מ ל מ , מ ם ו ח ת ץ ל ו ח  מ

י . ב ט ״ ו י ל ב ״ צ א ת ו ב ש  ב

ל י י . א ף ו ל י ד י ב א א ד י י ח י  ר

ם ת ך ה י י ר ו פ ה ל י ל י י ה ע ב  ר

ף ל י ד א י ה ו ה י ל י ד כ י י ה  ב

ל ט ש י ב ע , ו י ע ל ר ף ש ר ג  כ

ל י י ד א י ק פ א , ו ם י ל ג י ר מ י  מ

י ע ל ר ף ש ר ן ג י ש ו י ע כ  ־

ו ר ט ו ו ל ק ש ד . א ה ל י ח ת כ  ל

, י י ב א א ר י י ח י י ר ל ב פ  נ

י ר ב ע י ד ־ ל ת י ר ח מ  א

ף ר ל ג א ו מ ד ש מ . א ר מ ד  א

י מ י ל מ ט ש י ב ע י ו ע ל ד  ש

ן א י צ ו ה ר ל ת ו ם מ י ל ג  ר

י כ י ה מ א נ י נ . ת ה פ ש א י  י

ל ט ש י ב ע י ו ע ל ר ף ש ר ג  או [

א י צ ו ה ר ל ת ו ם מ י ל ג י ר מ י  מ

י ל כ ר ה י ז ח מ ש כ ה ן ו פ ש א 1  ־

. ו ר י ז ח מ ם ו י ו מ ן כ ת ו : 

י ע ל ר ף ש ר ג א ד נ ק י ס א • 

ו ל ־ פ ו א ת ו ן א י א י צ ו  מ

, י ל א כ ל ו ב מ צ י ע נ פ  כ

ח כ ת ש א א ד ת ר ב כ א ע ו ה ה  מ

י ש ב א ר א ד י ק מ ר פ ס א  כ

ה ו ל ק ו ש ה ר ל מ א  י

ה י צ י ; צ ו ש ל , מ א ת י צ ו צ  כ

. [מתני'] ה ו ק פ א , ו ש א ר  ל
ם ו ש ו מ י ל ם ע י ב י י ח ל ש  ב

ת ו ש ם ר ו ש מ ת ו ו ב  ש

, ת ב ש ת ב ו צ ם מ ו ש מ  ו

ו ל . א ט ״ ו י ו ב י ל ן ע י ב י י  ח

ץ ל ו א ע ח ל ו ב ם ש ו ש ן מ  ד

. ש ו ל ת א י מ ה ש ר ז , ג ן ל י א  כ

ן ל י א ן ל י ל ו ן ע י י א מ ל ש ו ר  י

א ח ׳ א . ר ש ב ץ י ח ב ; ל ־  ב

ש ו ד ר ל ו ס ר א מ י א ב ם ר ש  ב

. ח ב ש ה כ ר ו מ י ו ב י ג י  ע

א י ן ה ל י י א ש ר ו א ש י  ד

׳ ץ ג ה ו ב ג , ב ב ו ר י כ ס ל ו  ק

( ץ ר א ב ן ( י ה ו ב ן ג נ י ל א ב  א

ה י מ נ פ . מ ] ם ץ ה ר א כ ] 

א מ ן ש ל י א ץ ב ל ו ן ע י  א

. ד י ע ר ו י ל א כ א י ח ו כ ש  י

ה מ ה י ב ב ל ג ן ע י ב כ ו א ר ל  ו

ל ה ע ו ו צ א מ ו ה י ש נ ש  מ

ו ה ו מ ו כ ח מ ה ת כ ת י ב  ש

ם ו ש ן מ ו ה ל א . ו א א ל ת ב ש א כ ע ר ת י א ש ו ק א א נ ק ס מ , ו ת ב ש ן ב י ר ו ס ל א ו י ק ע י מ ש ל מ ר כ ו ע ל ר א ״ . א ת ח א ו כ י ל ג ׳ ר  ב

. ד י ב ע ה ק ו צ ו מ א ל ם ד י נ ב ה ו ש ה א י ת ל י א ד , ב ן י ש ד ק א מ ל . ו ה י נ י ף מ י ד ע א ד כ י א , ד ד י ב ע ה ק ו צ א מ ה . ו ץ נ א ד ת ל ו ש  ר

ן י ח פ ט א מ ל ן ו י ק פ ס א מ . ל ץ ט ־ י ל ש ת ש י ב ת ח ש ע א י מ ת ש ר י ו ם ג י מ י ה נ ל פ ן ע י ט א ש ל . ו ה ר ו מ ך ז ו ת ח  י

״ף תניא נחי הכי גרף של רעי וכוי.  א• כ״ה הגי׳ ג״נ נרי



 עין משפט
 נר מצוה

 כה א מיי׳ ס״ב מהל׳
 יכום וחליצה הלי ו
 שמג עשי! (צנ< ןנא]
 טיש׳׳ע אה״ע סי׳ קסא

 סעיף י
ו ב מיי׳ ס״נ מהלכות  כ
 יו״ט הל׳ ח טיש״ע

 א״מ סי׳ חקי סעיף נ:
ז ג מיי׳ שס פ״ב הלכה  כ
 ל טיש״ע א״ח סימן

 חצח סעיף י:
 כה ד מיי׳ ס׳׳ה מהלכי׳
 יי׳׳ט הל׳ ט טוש״ע
 א״ח סימן שצי סעיף נ

 כה [ה] מיי׳ שס הלכה
 יא טוש״ע שס ס״ל:
ט ו טיש״ע שס ס״ח:  כ
] מיי׳ שס הלכה יז ז ט [  כ

 טיש״ע שס סעיף יא:
 h ח מיי׳ שס הלכה כ

 טוש״ע שס סעיף יכ:

 משילין פרק חמישי ביצה לז.
 משום מקה וממכר. סרש׳׳י דלמקמ וממכר דמו שמוציאן מרשותו
 לרשומ הקדש ומקמ וממכר אסור מן המקרא דכמיכ
 ממצוא מסצך ודבר דבר אי נמי מקח וממכר אמי לידי כמיכמ
 שטרי מכירה ואם תאמר הר לה גזרה לגזרה כולה חדא גזרה:
 ורמינהו משיילין פירות דרך
 ארוכה וכוי. ותימה
 דאמרינן כמגילה (דף ז:< אין כין יו״ט
 לשכת אלא אוכל נפש בלבד ואמאי
 לא פדך ליה ממשילין נ) וכו׳ וע״ק
 אמאי לא פדך לאלמר מב״ה דממירין
 הוצאה ביו״ט שלא לצורך ובשבמ
 אסור וי״ל דהתם לא פדך מממני׳
 משוס שהיה יודע שהיה יכול לדחות
 דהא דקאמר החס אין בין יו״ט לשכת
 כו׳ ה״מ דברים שהן דאוריימא אבל
 מילי דרבנן איכא טובא כינייהו והכא
 מייד בשבות דרכנן ולכך לא מיימי
 מהוצאה דאיסורא דאודימא ומ״מ
 קאמר שפיר בסמוך הא ב״ש דהכי
 מדמה דכיון דב״ש מחמירין גבי הוצאה
 שלא לצורך כך הם מחמירים גבי
 טלטול דרכנן כדמסיק כמסקנא
 דטלטול משום הוצאה הוא דאסור:

 ושמואל

 דאית ליה אשה ובנים: לא חולצין ולא
 מיבמין: והא מצוה קא עביר לא צריכא
אומצוה בגדול ליבם וכלהו (  דאיכא גדול א
 טעמא מאי גזרת שמא יכתוב: ואלו הן משום
 מצות לא מקדישין ולא מעריכין ולא מחרימין:
 גזרת משום מקח וממכר: ולא מגביהין
 תרומות ומעשרות: פשיטא תני רב יוםף לא
 נצרכא אלא ליתנה לכהן בו ביום וה״מ פירי
 דטבילי מאתמול אבל פירי דטבילי האידנא
 כגון בעיםה ״לאפרושי מינת חלת מפרשינן
 ויהבינן לכהן ותני משום רשות איכא משום
 שבות ליכא והני משום מצוה איכא משום
 שבות ליכא א״ר יצחק לא מבעיא קאמר
 לא מבעיא שבות גרידתא דאםור אלא אפי׳
 שבות דרשות נמי אםור ולא מבעיא שבות
 דרשות דאסור אלא אפי׳ שבות דמצות נמי
 אםור: כל אלו ביו״ט אמרו: ורמינחו גימשילין

 י<דרך ארובה ביו״ט אבל לא בשבת אמר רב יוםף לא קשיא הא ר״א הא ר׳

 יתושע דתניא ה<אותו ואת בנו שנפלו לבור ר״א אומר מעלת את הראשון על
 מנת לשוחטו ושוחטו ותשני עושת לו פרנסת במקומו כדי שלא ימות ר׳
 יהושע אומר י<;מעלה את הראשון ע״מ לשוחטו ואינו שוחטו וחוזר ומערים
 ומעלה השני רצה זה שוחט רצח זח שוחט א״ל אביי ״ממאי דילמא עד
 כאן לא קאמר ר״א תתם אלא דאפשר בפרנסה אבל הכא דלא אפשר
 בפרנסה לא א״נ עד כאן לא קאמר ר׳ יהושע התם אלא דאפשר לאערומי
 אבל הכא דלא אפשר לאערומי לא אלא אמר רב פפא לא קשיא הא
 בית שמאי תא בית הלל דתנך ב״ש אומרים אין מוציאין לא את הקטן
 ולא את תלולב ולא את םפר תורה לרה״ר וב״ת מתירין דלמא לא תיא עד
 כאן לא קא אמרי בית שמאי תתם אלא אהוצאה אבל אטלטול לא אטו
 טלטול לאו צורך הוצאה הוא: מתני" ״ייהבהמה והכלים כרגלי הבעלים
 י המוסר בהמתו לבנו או לרועה הרי אלו כרגלי הבעלים ־כלים
 המיוחדין לאחד מן האחין שבבית הרי אלו כרגליו ושאין מיוחדין הרי אלו
חשואל כלי מחבירו מעיו״ט כרגלי השואל ביו״ט כרגלי  כמקום שחולכין !
 חמשאיל חוכן חאשח ששאלח מחברתח תבלין ומים ומלח לעיסתח חרי אלו
 כרגלי שתיהן י<ר׳ יחודח פוטר במים מפני שאין בחן ממש: גמ' מתניתין

 דלא

 רבינו חננאל
. ן י מ ב י א מ ל ן ו י צ ל ו א ח ל  ו

ו נ מ ל מ ו ד ח ג א א כ י א ד  כ

ל ו ד ג ה ב ו צ ן מ נ י ר מ א  ד

א מ ע י ט א ו מ ה ל ו כ . ו ם ב י י  ל

. ב ו ת כ א י מ ה ש ר ז , ג א  ל

ן י נ א ד י י ׳ ח י ר נ י ח מ ל ש ו ר  י

ן י א ש ו ״ ע ת ב ו נ ו מ י מ נ י  ר

ן ו ח ל א . ו ח ו ש פ י נ נ י ן ד י נ  ד

ן י ש י ד ק ח לא מ ו צ ם מ ו ש  מ

א מ ע י ט א . מ ן י כ י ר ע א מ ל  ו

ח ק מ י כ ז ח מ ם ד ו ש  מ

ן י ח י ב ג א מ ל . ו ר כ מ מ  ו

י נ . ה ת ו ר ש ע מ ת ו ו מ ו ר  ת

, ל ו מ ת א י מ ל י כ ט י ד ל י  מ

ן ו ג ט כ ״ ו י י ב ל י ב ט ל ד ב  א

ה נ י י מ ש ו ר פ א ה ל ס י ש ע ל  ה

ן נ י ש ר פ , מ ה א כ צ ו י כ ה ו ל  ח

י נ . ח ן ה כ ה ל י ן ל נ י ב ה י  ו

ם ו ש ן מ י ת א ו ש ם ר ו ש  מ

׳ ק ר י ר פ . ו י ו א כ ה ל ו צ  א) מ

, ר מ א א ק י ע ב י א מ ק ל ח צ  י

א ת ד י ר ת ג ו ב א ש י ע ב י א מ  ל

ת ו ב ו ש ל י פ א א ל , א ר ו ס א  ד

ת ו ב ש ש ״ כ , ו ר ו ס ח א ו צ מ  ד

ן י נ ן ד י י א א ג נ . ת ת ו ש ר  ד

ן י ש ר ג א מ ל ן ו י ש ד ק א מ ל  ו

ן י צ ל ו א ח ל ן ו י נ א מ א מ ל  ו

א , ל ת ו ש ן ר י מ ב י י א מ ל  ו

ן י כ י ר ע א מ ל ן ו י ש י ד ק  מ

ן י ה י ב ג א מ ל ן ו י מ י ר ח א מ ל  ו

ו ל י ל א , כ ת ו ר ש ע מ ה ו מ ו ר  ת

ן י , א ת ב ש ו ב ״ ט ק ״ ו י  ב

א ל ת א ב ש ט ל ״ ו ן י י  ב

ן ל ו כ . ו ד ב ל ש ב פ ל נ כ ו  א

ן י ס ו נ ן א י ל ב א ר ש ו י ש ע  ש

ן י ד י ז ן מ י ן ב י ג ג ו ן ש י  ב

ה ש ע ה ש ן מ י ע ט ו ן מ י  ב

ך י ר ן צ י א , ו ת ב ש י ב ו ש  ע

ן י . אין ב ט ״ ו י ר ב מ ו  ל

ל כ ו ת אלא א ב ש ט ל ׳ י ו  י

ן י ל י ש ן מ נ ת ה , ו ד ב ל ש ב פ  נ

ף ס ו ב י ק ר י ר פ . ו י ו ת כ ו ד י  פ

א כ ה ן ד י ת י נ ת א מ י ש א ק ל  ו

ן י ת ־ נ ח מ א ו י ר ה ז ע י ל  ר• א

א י נ ת , ד ע ש ו ה ׳ י ן ר י ל י ש מ  ד

ל פ נ ו ש נ ה ב א ו ו ת ו  א

ר מ ו ר א ז ע י ל ׳ א ר ר ו ב  ל

. י ו ן כ ו ש א ר ת ה ה א ל ע  מ

ד א ע מ ל י י ד י ב י א ח ד  ו

ר ז ע י ל ר ר• א מ א א ק ץ ל א  כ

ר ו ב א ב י ה ה ש מ ה ב י ה ב  ג

ה מ ו ק מ ה ב ס נ ר ו פ ה ל ש ו  ע

ם ו ש ה מ ח ו ה א ל ע ו מ נ י א  ו

ה ס נ ר פ ה ב ר ל ש פ י א  ד

ת ו ר י י פ ב ל ג ב , א ה מ ו ק מ  ב

א ל ר ש ש פ י י א ג א ג ן ב ה  ש

ן ל י ש ן מ ם כ א א ל ם א ד י ס פ  י

י מ י נ . א ו ר ש י ד מ י נ כ  ה

ל ל ת ה י ן ב י ל י ש מ ן ד י ת י נ ת א מ י ש א ק א ל פ ב פ י ר נ ש , ו ה ה ז ח ד נ . ו א ו ל ד ס פ ו א י ל ם ש ו ש א מ י ד ח ח ב ו ר י ל פ י ש ה ל ל כ , א ו ט ח ו ש ו ל ח ל ע מ י כ ז ח מ ח ד מ ר ע ח א ב ל ם א ח ע ה ש ו ה ׳ י י ר ר ש א ק ן ל א ד כ  ע

ל ו ט ל ט י ד א מ ח ש י ב ו ל ל י פ ן א י ת י נ ת מ ח ל מ ו ק ו א ן ל נ י ר ט . ו ן י ר י ת ל מ ל ת ח י ב ם ו י כ ר ת ה ו ש ר ה ל ר ו ר ת פ ח ס א א ל ב ו ל ו ל ח ה א א ל ן ו ט ק ח ח א א ן ל י א י צ ו ן מ י ן א נ ת , ד א י י ה א מ ת ש י א ב כ ה • ד י נ ת מ ן ו י ר י ת מ  ד

ן י א ת ו ב ש ה ב ל י ק א ס ה , ו י ו ט כ ״ ו ן י י ן ב י י א מ ל ש ו ר . י ו ה י י ל י ע ג י ל ל פ ל ת ה י ב , ו ן י ה א מ ת ש י י ב ר ב ד ד ב ל ש ב פ ל נ כ ו א א ל ת א ב ש ט ל ״ ו ן י י ן ב י י א נ ת ק א ד ה ל ר ״ י א ק פ ב פ ר כ . ו ה ה ה נ א ו ו א ה מ ל ע  ב

ט ״ ו י ה ב ל י מ ם ל י מ ש י ב צ ן ע י ק ח ו ד ש ו ע , ו י ו ט כ ״ ו י ! ב ר ו ר י ן פ י ל י ש י מ נ ת א ק ת , ו ש פ ל נ כ ו ן א ח ש ב י ם ש י ר ב ד ח ב ״ א , ו ת ב ש ת ב ו כ ן מ י א ט ו ״ ו י ת ב ו כ , מ ט ״ ו י ת ב ר ן כ י א ת ו ב ש ת כ ר , כ ט ״ ו י ה ב ל י ק  ס

. [מתני'] ם י ר י ת ל מ ל ת ה י ב ם ו י ר ס ו י א א מ ת ש י י ב נ א ת נ י ב ר א ״ , א ה ל ט ל ב ר ש ק נ י ל ד ה ו ל ה . מ י ו ע כ ק ר ק ב ת ש ו מ ת ו ח ר ב י א ׳ מ ר ם ל י מ כ ם ח י ד ו י מ נ ת ו ה ת , ו ל מ א ש ו ה י ו ס ו ר י ״ , א ת ב ש א ב ל ל ב  א

 דאית ליה אשה ובנים. שני זכדס לב״ש או זכר ונקבה לכ״ה וחו לא
 מיפקד כולי האי כדאמרינן ביכמומ (לף סא:< ומיהא קצמ מצוה איכא
 כדאמרל) בבקר זרע אמ זרעך ולערב אל חנח ידך (קהלת יא<: מלוה
: שמא  בגדול. האחים ליבם ונפקא לן מוהיה הבכור (לברים כה)

 יכתוב. פסק דין לדינין ושטר אירוסין
 לקדושין ושטר חליצה לחולצח וכחוכה
 ליכמה: משום מקח וממכר. דלמקח
 וממכר דמו שמוציא מרשומו לרשומ
אסור מן המקרא s הקדש. ומקח וממכר 
 דכתיב ממצוא חפצך ודבר דבר
 (ישעיה גחן. אי נמי מקח וממכר אתי

 לידי כתיכה שטרי מכירה וא״ח הויא
 לה גזרה לגזרה כולה חדא גזרה
 היא: תני רב יוסןז אפי׳ ליתנם
 לכהן בו ביום. דאיכא למימר לאו
 מוכחא מלתא היא דלמקוני טבלא
 מכרן דאין ידוע שיהא הוא צדך
 לשיריים ורואים שמוליך מרומה לכהן
 ומחזי דכולה מלמא משוס שמחמ יו״ט
 דכהן שצריך לה הוא אפ״ה אסור:
 והני משום רשות איכא משום שבות
 ליכא. אאמצעיתא קאי דקאמר אלו הן
 משום רשומ וכי אין בהן משום שכומ
 והלא אסרום כדאמרינן כל שמייבין
 עליו אלמא כלהו לאסורא והני כמראי
 משום מצוה איכא בעשיימו ומשום
 שבומ ליכא לאסרה כשכמ בממיה
 והלא אסרום והיכי פלגינהו מנא
 דמתני׳ דבקמאי אדבר שבות ובאמצעי
 ובתראי לא אדבר שבומ: ה״ק לא
 מבמיא כוי. כלומר כולם משוס שבות
 יש כהן והראשונים איסור יש כהן ואין
 כהן לחלוח מצוה והאמצעיים יש כהן
 שכוח ואע״פ שיש כהן קצח מצוה
 והאחרונים מצוה גמורה הן ואעפ״כ
 גזרו עליהן שבוח ולא זו אף זו קחני
 לא חימא קמאי הוא דאסירי דה״ל
 שכוח גרידחא כלומר שעבר על
 השבות דאין עם עכירה זו שמץ
 מצוה אלא אפי׳ מצעי דה״ל שבות
 דאיכא רשות קרבות מצוה גבה נמי
 אסור: משילין פירות כוי. אלמא גזרו
 שכות על שכת שלא גזרו כיו״ט: הא
 ר׳ אלימזר. סיפא דקתני אין כין

 יו״ט לשכת דכל שכות דגזרו על שכת
 גזרו על יו״ט ואפי׳ בהפסד ממון ר״א היא שלא המיר להעלומ אומו ואמ בנו מפני הפסד ממון. ורישא דקמני משילין כיו״ט מפני הפסד
 ממון ר׳ יהושע היא: אוהו ואה בנו. שאינן מוחדן לשחוט שניהן היום: דאפשר לאערומי. דלא מוכחא מילמא דלהצלמ ממונו מכרן
 דהרואה אומר הראשון שהעלה כחוש הוא והשני יפה הימנו: אבל הכא לא אפשר לאערומי. דהכל יודעין שלא יניחם ואינו עושה אלא להציל
 ומזלזלין באיסור יו״ט: אין מוציאין אס הקטן וכוי. דלא הומרה הוצאה שלא לצורך וגבי טלטול שלא לצורך נמי גזרינן ואפי׳ גבי הפסד ממון. ולב״ה
י טלטול היא וכל מה  דאמרי הוצאה שלא לצורך מוחרח מה״מ בטלטול נמי לא גזור רבנן: אטו טלטול לאו צורך הוצאה הוא. חחילת הוצאה ע״
 שגזרו אינו אלא משוס הוצאה. והאי דלא גזרו על טלטול כלים ואוכלים מפני שלא יוכלו לעמוד בהן לבטל עונג שבמ ושמחמ יו״ט: מתני׳ הבהמה
 והכלים הרגלי הבטלים. אין אדם יכול להוליכה ביו״ט אלא במקוס שבעליה יכולין לילך ואס לא ערב יש לה אלפים לכל רוח העיר ואם
 ערכ לצפון גס היא חלך לצפון ולא לדרוס: ושאינן מיוחדין. לאחד מהן אלא לכולן: הרי אלו כמקום שהולכין. למקום שכולן יכולין
 לילך מומר להוליך אח הכלים. אבל אס ערב אחד מהם לסוף אלפים לצפון והשאר לא ערכו הוא מעככ על ידם מלהוליכם לדרוס אפי׳
 פסיעה אחמ מפני חלקו והן מעככין על ידו מלהוליכס לצפון אלא אלפים שהן מומרין כהן: הרי הוא כרגלי השואל. שהרי קנה
 שביתתו אצלו בין השמשומ דבין השמשוח שהוא כניסח היום קונה שבימה: ביו״ט. ואס שאלו ביו״ט משחשכה: הרי הוא כרגלי המשאיל.
 לפי שקנה שביתה אצל בעליו: האשה ששאלה מחברהה תבלין. לקדרתה: ומים ומלח לטיסתה הרי אלו. הקדרה והעיסה: כרגלי שתיהן. אין
 מוליכומ אומס אלא למקום ששתיהן יכולות לילך דכיון דביו״ט שאלה קנו התבלין או המים והמלח שביתה אצל בעליהן: שאין בהן ממש. אין
 ניכרוח לא בקדרה ולא בעיסה הלכך אין מעככוח הולכמן. וכגמ׳ל) מוקי לה במכשיל עבה שאין המיס גיכדס בו. ובמלח לא פליג דמוקמינן לה
 כגמ׳מ במלח אסתרוקנימ שהיא גסה וניכרמ: גמ׳ מתני׳. דקמני המוסר בהמחו לרועה ביו״ט הרי אלו כרגלי הבעלים ולא כרגלי הרועה

 דלא

 מסורת הש״ם

 א) יכמות כל לט., ב) לעיל
 ט״ ג) [לעיל לה:], ד) סירוח
 לרך ארובה כצ״ל, ס) שכת
 קיז: קכל. ןתיספמא ס״נ],
 י) [לעיל כו.], ז)!שנת קכד.
 ע״ש],ח)שסקכד:לעיל ינ.,
 ט) עירוכין צו:, י) שס,
 כ) [יבמות סב:], ל) [לקמן
 לט.], «) ןשס], נ) !עיין
 תוספות ב״ב ינ. ד׳׳ה אטו],

 גליון הש׳׳ם
 רש״״ ד״ה משום מקה
 ,־טםכר וכו׳ אםוי מן
 חםקרא. עיין רש״י לעיל
 דף כן ע״ב ד״ה אין

 סיסקין:

 מוסף רש״י
 הא ר׳ יהושע. הא דתנ!
 משילי! לשרי טירחא כיו׳׳ט
 משים איכוד ממו! ר׳
 יהושע היא שהמיר להעלות
 נהמה כהערמה מן הכור
ת קכד.ו. אותו ואת שנ ! 
 בנו שנפלו לבוד. ניו׳׳ט
 ואי! שגיהס ראויים
 לשחיטה ביום אחד !שבת
 יזיז:׳. ואינו שוחטו.
 שמוצא לו עלילה שמא חברו
 שמן ממט !שם:!. עד כאן
 לא קאמר ר״א התם.
 דאין מערימין !:שם).
 ראפשר לאערומי.
 דמיחזי כמאן דעביל לצורך
 יו״ט, אבל גבי משילין
 דליכא הערמה לדמייי
 להתירא לא !שם). ב״ש
 אומרים אין מוציאין.
 הוצאה שלא לצירך, דלא
 אישתרי לכחחילה ביו״נו
 טפי מכשכת אלא אוכל נפש
 ושבת קכד:;. לא את
 הקטן וגו׳. כל מילי ללאו
ל יכ.). לעי  צורך אכילה (
 הבהמה והכלים כרגלי
 הבעלים. שהשואל או
 לוקח בהמה או כליס
 מחברי ניוס טיב, אינו יכול
 להיליכס אלא למקיס
 שהנעלים הראשונים
 מיחרין לילך שס, יאס
 עירכי לצפון לא יוליכני זה
 ללריס (עתבי1 צז:) כשם
 שאין אדם יכיל לילך ניי׳׳ט
 אלא על תתיס שכת, כך
 בהמתו אינה יכולה לילך
 חוץ לתחום, וכליו גמי אין
 לו רשוח לשגרס חון לחחוס
 (האורה ח״א סי׳ סט). הרי
 אלו כרגלי שתיהן. אין
 העיסה הולכח אלא למקום
 ששתיהן מותחת לילך שס
 ואס עירכה זו לצפון ווו
 לדרוס אין עיסה זזה
 ממקומה לפי שאין לזו של
 צפון אפילו אמה אחת
 כדרוס וה״מ כשגחגי
 עירובן לסוף אלפים
ץ צז:׳. ר׳ יהודה ב ו ר ע ! 
 פוטר במים. שאין בעלח
 המיס אוסרת על בעלת

 הקמח כלום !שם׳.

׳ל. י וכצ׳ ו כ ן ו י ש י ד ק ה לא מ י ס מצ ו ש ן מ ן ואלו ה י מ ב י לא מ י ו ו כ ן ו י נ ת לא ל ו ש ס ר י ש ן מ י ה ״ אל ג שס ה ד ו ״ ן פ י ח ל י כ מ א ל ת פ ס ו ת . ב< כ י ו ת ליכא כ ו ש ס ר ו ש א מ נ י ה א י ם מצ י ש י מ הנ ת ליכא י י ג ס ש י ש ן אילי צ״ל מ  א



 מסורת הש״ם

 א) [לקמן מ.], נ)!שנת מו.
 וש״נן, ג)לקמ! מ.,
 ו)עירוביןנ:ע״ש,ה)[חולין
 קלה:ן, י) עירונין סח. לעיל
 י. אהלוח פ״ז מ״נ, י) [לעיל
 י. ע״ש ן, ח) ןעי׳ תוספות
 עירונין סח. ל״ה אמרן,
 ט) ניטין כה. מח. נ״ק סט:
 נכורוח ננ: נז., י) יש גורסין
 רנ אשי עיין נסדר הלירוח,
 נ) עירונין לו: חולין יל:
 יומא נו:, ל) נס׳׳א: ונקנית,
 מ) !דף לו:ן, נ) [וע״ע
 תוססות יומא נו. ד״ה לנרי
 וחיססוח ככורוח מח. דייה

, [ ד: ןלףי  דטלין, ם)

 הגהות הב״ח
 (א) רש״־ ד״ה וזה שעירכ
 עליי לדרוס מוליכו לדרוס

 כצ״ל ותינה זה נמחק:

 מוסף רש״י
 הלכה כר׳ דוסא. דאמר
 הרי הוא כרגלי הרועה
 !לקמן מ.:. הלכה כסתם
 משנה. רני הוא סידר
 המשנה וכשראה לכרי חכם
 וישרו נעיניו שנאן סתס
 ולא הזכיר שם אומרו
 עליהן כלי שלא יהו שנדה
 מפי יחיד ונראין כאילו נשנו
 מפי המרוניס ויעשו כמותן
ל ב.:,. ולו פתחים י ע ל ! 
 הרבה. כולס סחוחיס או
ל י.ו. י לע  כולם סנוריס !
 כולם טמאים. כל כלים
 המונחים נחלל הפתחים
 חחח עוני התקרה של פתח
 טמאיס, ואף על פי שאינו
 תחח הגג המאהיל על
 המת, שגזרו חכמים
 טומאה על מקום שהוא
 דרך יציאת הטומאה שסופו
 לצאת דרך שס. וכאן אין
 אגו יידעיס כאיזה ייציאנו
 הלכך כולם טמאיס •:לעיל
 י.) ופתח שעתיד לצאת נו
 מיטמא מיל וטעמא ליכא,
 אלא הלכות טומאה הט
 גמירי לה, ואפילו חלוגית
 של טפח על טפח טמאין,
 לטון לכולן סחומין לא
 מוכחא מילתא נהי מפיק

 ליה וערובין סח :. נפתח
 אחד מהן. לאחר מיתח
 המת !:לעיל י < ולאי כההוא
. ן סח! בי  מפיק ליה ;ערו
 הוא טמא. כין כלים
 רמעיקרא כין כליס דלנסוף
 המוכאין לי מגחין, וכולן
 טהורים. לדכרי הכל
 מוקמינן להי, למודו הכל
 מכאן ילהכא ככלים
 המינאים לתוכן אחרי כן
 מכחין, דילאי בההוא
ל י ע ל  דנפחח מסיק ליה ;
. ארבעה על ארבעה. !  י
 נכך שיערוהי שראר
ל י ו לעי  להיצאת מחיס ו
 פחיח מל׳ על ד׳ אינו
 חשינ להציל על השאר
ן סח.). מצלת על בי  ;ערו
 הפתחים כולן. מלטמא
ל י:.. עד י לע  כאילי נפתח !
 שלא ימות המת. דלא
 נחתא להו טומאה אשאר
 סחחיס, אכל משימות המת
 ככר נטמאו הכלים ולא
 אמרינן הונרר הדנר
 דמעיקרא נמי דעמיה
 לאפיקי כהאי סיתחא אלא

 לז: משילין פרק חמישי ביצה
 דלא כר׳ דוכןא: כאן ברועה אחד. שאין כעיר אלא רועה אחד כל
 כני העיר מעמידין כהמתס כרשותו ונקנימל) שכיתתו הלכך כין מוכר
 כין לוקח דעמו שלא מקנה הכהמה שכיחחו אצלו אלא כשכיממ
 הרועה. ומתני׳ כשני רועים דלא ידעינן להי מנייהו הרא לה דעח
 כעלים הלכך הד הן כרגלי הכעליס
 אס אינם אצל הרועה מכעוד יום:
 דיקא נמי. דממני׳ כשני רועים:
 שנים ששאלו חלוק. מכעוד יום להיומ
 כרשומ שניהם: זה לילך בו שתריס.
 של יו׳׳ט לכימ המדרש: וזה לילך בו
 ערבית. של יו״נו לכימ המשחה: עליו
 לצפון. על מנת אותו חלוק להוליכו
 לצפון: זה שערב עליו לצפון מהלך.
 ומוליכו לצפון: הרגלי מי שערב
 לדרום. מה שרגליו של דרומי יכולין
 לילך לצפון מוליכו זה לצפון ולא יומר:
 וזה שערב מליו לדרום. מוליכו(א) זה
 לדרום כרגלי מי שערב עליו לצפון
 כמו שרגליו של צפוני מומרומ לילך
 לדרוס מוליכו זה ולא יותר מפני חלקו
 של צפוני. כגון אם נתנו שניהם עירוכן
 כסוף אלף אמה זה לצפון להיות לו
 שלשת אלפים לצפון ואלף לדרוס שהרי
 ממקום ערוכו יש לו אלפים אמה
 לכל רוח וזה לדרום לסוף אלף להיומ
 לו שלשח אלפים לדרום ואלף לצפון אין
 יכולין להוליכן אלא אלף אמה לכל צד
 ששניהם מותדס כהס: ואם מצעו
 מליו אה התחום. מחום שכמ מצפון
 לדרוס ארבעח אלפים שנים לצפון
 ושניס לדרוס ואס נמנו עירובן זה
 לסוף אלפיס לצפון וזה לסוף אלפים
 לדרום ונמצא חחוס שלם ממוצע
 להפסיק בין שני עירוביהן לא יזוז
 ממקומו לא לצפון ולא לדרוס שהצפוני
 אין לו לדרום אפילו פסיעה וכן
 הדרומי לצפון שממקום עירובו יש לו
 אלפים לכל רוח שהד לכך ערב
 שמסמלק שביממו ממקום לינחו וחקנה
 במקום עירובו: שנים שלקחו. מעיו״ט
 לחלקן ביו״ט: חביה מוסרת. להוליך
 כל אחד חלקו למקום שערב: ובהמה
 אסורה. להוליך אלא למקום ששניהם
 הולכים: אפי׳ חבית אסורה. דאין
 ברירה ר״ל חלק שבא לזה היה ראוי
 לחברו ובין השמשוח קנה חלק זה
 שביתת חברו: לעולם קםבר יש
 ברירה. הלכך חבימ מותרת ושאני

 ושמואל אמר אף חבית אסורה. דלית ליה כדרה ומימה דכפרק
 מי שאחזו (גינוי! דף עה:< דאמר דאמקין שמואל בגיטא
 דשטב מרע אם ימומ יהא גט ואס לא ימות לא יהא גט ולבי מיית
 הר גיטא אלמא אית ליה ברירה דה״נ דייק כריש כל הגט 1שס דף

 כה: ושס< וי׳׳ל דהיינו דוקא מולה

 בדעח אחדס אבל תולה בדעת עצמו
 כי הבא לית ליה בדרה:נ)

 לאיסור מוקצה לא חששו. אנן
 סהדי דכל אמד מנייהו
 אקצי דעמיה מחלקו של חכרו ואס
 היו רוצין לאכלה כאן אינה אסורה
 משום מוקצה לומר כל חלק וחלק יונק
 משל חברו רש כאן מוקצה ולהוליכה
 איש לתחומו אתה אוסר עליהן מפני
 יניקה זאח אם יש לחוש צריך לחוש
 אף משוס מוקצה כפ״ה וקשה מאי
 יניקח מוקצה יש כאן והלא חלק מברו
 מוחר לו לאכול אס נחן לו חברו
 דאמר לעיל ס< משלחין כיו״ט כהמה
 חיה ועוף בין חיין כין שחוטין ומפרש
 רבינו שמואל לאיסור מוקצה שהבהמה
 גדלה ומוסיפה שמנונימ ביוס טוב
 ולא אסרמ להו למיחש להכי אע״ג
 דסכירא ליה כרכי יהודה כמוקצה
 לאיסור תחומין שחלק כל אחד יונק
 ומתגדל משל חברו חששת לאסרה בכך:

 והוינן

 דלא כר׳ רוםא דתניא ר׳ רוםא אומר ואמרי
 לה אבא שאול אומר הלוקח בהמה מחברו
 מערב יו״ט אע״פ שלא מסרה לו אלא ביו״ט
 הרי היא כרגלי הלוקח אוהמוסר בהמה לרועה
 אע״פ שלא מסרה לו אלא ביו״ט הרי היא
 כרגלי הרועה אפי׳ תימא ר׳ דוסא ולא קשיא
 בכאן ברועח אחד כאן בשני רועים דיקא נמי

 דקתני לבנו או לרועה שמע מינה אי אמר
 רבח בר בר חנח א״ר יוחנן הלכה כר׳ רוםא
 ומי אמר ר׳ יוחנן חכי וחאמר ר׳ יוחנן 3׳הלכה
 כסתם משנה גיותנן הבהמה וחבלים כרגלי
 חבעלים ולאו אוקימנא כאן ברועח אחד כאן
 בשני רועים ת״ר :שנים ששאלו חלוק אחד
 בשותפות זה לילך בו שחרית לבית חמדרש
 וזה ליכנם בו ערבית לבית המשתת ייזת ערב
 עליו לצפון וזה ערב עליו לדרום זה שערב
 עליו לצפון מהלך לצפון כרגלי מי שערב
 עליו לדרום וזה שערב עליו לדרום מהלך
 לדרום כרגלי מי שערב עליו לצפון ואם מצעו
 את התחום הרי זה לא יזיזנה ממקומה אתמר
 שנים שלקחו חבית ובהמה בשותפות רב אמר יחבית מותרת ובתמת אסורת
 ושמואל אמר חבית נמי אםורח מאי קםבר רב אי קא םבר הייש ברירה
 אפי׳ בתמת תשתרי ואי קםבר אין ברירה אפילו חבית נמי אםורח לעולם
 קסבר יש ברירת ושניא בחמת דקא ינקי תחומין מהדדי אמרי ליה רב
 כתנא ורב אסי לרב לאיסור מוקצח לא חששו לאיסור תחומין חששו
 שתיק רב מאי חוי עלח ר׳ תושעיא אמר יש ברירח ור׳ יוחנן אמר אין
 ברירה וםבר ר׳ תושעיא יש ברירת ותתנן י׳ תמת ״בבית ולו פתחים
 תרבח כולן טמאים נפתח אחד מהן הוא טמא וכולן טהורים חשב להוציאו
 באחד מהן או בחלון שיש בו ארבעה על ארבעה מצלת על חפתחים
 כולן ב״ש אומרים והוא שהשב עליו עד שלא ימות המת וב״ח אומרים אף
 משימות המת ואתמר עלה ייאמר חיר׳ הושעיא לטהר את תפתחים מכאן
 ולהבא מכאן ולהבא אין למפרע לא אפוך ר׳ הושעיא אמר אין ברירת
 ור׳ יוחנן אמר יש ברירת ומי אית ליח לר׳ יוחנן ברירה ני<ותאמר רב
 ׳׳אםי א״ר יוחנן יחאחין שחלקו לקוחות חן ומחזירין זח לזח ביובל וכי תימא כי
 לית ליח לרבי יוחנן ברירה בדאורייתא אבל בדרבנן אית ליח ובדרבנן מי אית
 לית כ< וחתני איו ר׳ יתודת אומר אין אדם מתנח על שני דברים כאחד אלא אם
 בא חכם למזרח עירובו למזרח למערב עירובו למערב ואילו לכאן ולכאן לא

 והרגן
 בהמה שהיחה בחיים כין השמשוח וכל אבריה בחייה יונקים זה מזה ומשחשכה ינק כל אבר ואבר משל חכרו ואין כאן לברור: ינקי
 תחומין. חלקי הבהמה שראוין לשני חחומין: לאיסור מוקצה לא חששו. אכן סהדי דכל חד מינייהו אקצי דעמיה מחלקו של חברו ואס היו רוצים
 לאכלה כאן אינה אסורה עליהם משוס מוקצה לומר כל מלק ינק מחכירו ויש כאן מוקצה ולהוליכה איש לחחומו אחה אוסר עליהם מפני
 יניקה זו אס יש לחוש צדך לחוש אף משום מוקצה: יש ברירה. וחבית ובהמה מומרין: אין ברירה. ושניהם אסודן: המה בביס כוי.
 מפורש כפרק קמא: ואסמר עלה א״ר אושעיא. הא דאמרי כ׳׳ה אף משימומ הממ משכ מועלת לטהר כלים הבאים בפחחים
 ממחשכה ואילך הוא דקאמרי אכל כלים דמעיקרא לא דאין ברירה לומר הוברר דקודם שימומ נמי דעחיה להאי פחחא: אפוך.
 קמיימא: לקוחות הן. ולא אמדנן הוכרר לכל אמד חלק ירושתו דרושה אינה חוזרת כיוכל אלא שמא חלק הכא לזה לא היה שלו
 והד החליפו חלקיהם והוו להו לקוחומ ומחזירין זה לזה ביובל: בדאורייתא. לעמוד כנגד דכר תורה כגון יובל לא סמכינן
 אברירה: אבל בדרבנן. לעמוד כנגד איסור חחומין דרבנן סמכינן אכדרה הלכך חביח ובהמה מומרים: ובדרבנן מי איה ליה
 והחני איו. שם חכם: אין אדם מהנה על שני דברים כאחד. בעירוביף׳) מנן ממנה אדם על עירובו ומניח שני עירובין ששמע
 שעמיר חכם לבא סמוך לעירו במוך ד׳ אלפים לדרוש ברבים ואינו יודע אם למזרח אם למערב אומר אס בא מכם למזרח ערובי
 שבמזרח יקנה לי שבימה בא למערב ערובי שבמערב יקנה בא לכאן ולכאן אס יבאו שנים למקום שארצה אלך ואברור למחר יהא
 ערוכי דכין השמשומ קונה לאוחו רוח למפרע ואי אפשר כן אלא ע״י ברירה דכי בורר למחר אומרים הוברר דבין השמשות נמי
 דעחיה לגבי האי ובא ר׳ יהודה לחלוק ולומר אינו ממנה על שני מכמים לומר לממר אברור דכי בורר למחר מי יימר דערוב של אומו
 רוח קנה לו בין השמשומ והוכרר למפרע לא אמדנן: אלא אם בא חכם כוי. על חכם אחד ואינו יודע לאיזה רוח יבא אפשר להחנות:

 והוינן

 עין משפט
 נר מצוה

א א ב מיי׳ פ״ה  ל
 מהלכות יו׳׳ט הל׳
 יא סמג עשי! מד״ס א
 טושי׳ע א׳׳ח סימ! שצז

 שעיף ה:
ב ג מיי׳ שס הלכה יח  ל

 טיש״ע שס סעיף ט:
 לג ד מיי׳ שס הלכה כ

 טיש׳׳ע שס סעיף י:
 לג [ה] מיי׳ פ״ז מהל׳

 טימאת מח הל׳ נ:
ד ו מיי׳ סי״א מהל׳  ל

 שמטה ויוכל הל׳ כ:

 נחמא להו טומאה, יאסילי
 כלים הכאין(לשאר פחחיסו שס לאחר מחשכה טמאים, דטו! דגחחא להי טומאה חי לא סלקא מינייהו גמחשנה על יעגיד להו
ן סח.!. וב״ה  מעשה ממש, דסתח ליה להאי ומהני לטהר את האחרים מכאן ילהכא כדקתני לעיל נפתח אחד מהן כו׳ !ערובי
 אומרים אף משימות המת. ראמרינן יש נרירה דמאממול דעחיה כהאי פיחחא ולא נחחא טומאה לאחרינא ואפילי כליס
 דקידס מחשגה טהוטן!שם! יקס״ד דגכרירה סליגי וככלים שהיו נהס גי! מיחה למחשנה, נ״ש סגרי לא אמרינן הוכרר דמעיקרא
 דעחיה להט היאי ילא ירדה הטומאה לשאר הפתחים, יכ״ה סגרי היכרר, ולמאי לסייד השתא סכירא ל! לגנסחח אחד מהם
. לטהר את הפתחים מכאן ! ל׳ י לע :  נמי היו סליגי גכליס דמעיקרא, וטהוטן דקא תגי לעיל לדכרי הכל ככלים דמכאן ולהכא !
 ולהבא. ואפילו ג״ה ליס להו הוכרר ואי! מטהרין אלא כלים דלגסוף דלאחר מחשכה, אכל הראשונים טמאים, וג״ש מטמאי!
 אף האחרונים, דקא סגד משירדה חירח טומאה לסחחיס לפגי מחשכה גמיתת המת שיג אינו עולה מהס אלא על ידי מעשה
 כינון נפתח, וכנפחח אחד מהס לא פליגי מידי !שם!. האהים שחלקו לקוהות הן ומהזירין זה לזה ביובל. ילא אמרינן
 הינרר הדכר שזה חלק המגיע לכל אחל, דרושה לא קאמר רחמנא דתיהדר, אלא אמטנן חלקו של זה היה ראוי לזה יהחליפו
! וחוזר ביובל לתחילתו משוס מצוח יוכל והדר שקליה כדמעיקרא (גיטין כה.!  והרי הוא כמקח יחיזרי! ימחליסין כיוכל!ב״ק סס
 וחוזרין וחולקין ;בכורות גב::.. אין אדם מתנה על שני דברים כאחד. להניח שני ערובין אחד למזרח ואחל למערב, שמא אס יבואו שני חכמיס אחד למזרח ואחד למערכ, ילומר לאיזה מהן שארצה אלך למחר, לפי שקנייח
 עירונ נין השמשוח היא וכשזה כורר למחר אוחו שירצה לא סמכינן אגרירה לומר הוברר שהעירוב לצד חכס זה קנה שניחה אמש, אלא על חכס אחד ואינו יודע לאיזו רוח יבא הוא מחנה אס נא למזרח עירובי של מזרח יקנה

ומא נו:!. י  ואס בא למערב עירוכי של מערכ יקנה, ואילו לכאן ולכאן. על שני חבמיס למקוס שארצה אלך, לא. דאי! ברירה ;

 רבינו חננאל
י ל ג ר ם כ י ל כ ה ה ו מ ה ב  ה

א ג מ י ק ו . א י ו ם כ י ל ע ב  ה
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ח ק ו ל א ה ס ו ׳ ד י ר נ ת  ד

ב ר ע ו מ ר י ב ח ה מ מ ה  ב

א ל פ ש ״ ע , א ב ו ם ט ו  י
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ן ו פ צ ו ל י ל ב ע ר י ה ע  ז
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, ם ו ר ד ף ל ל ף א ו ס ד ב ח א ה  ו

ן ו פ צ ב ל ר י ע ה ש ז ר ל א ש  נ

ש ר י מ ו ל , כ ם ו ר ד ף ב ל  א

ף ל ך א ל ה ת ל ו ש ו ר  ל

ן ו מ ו ל ר א ש נ ם ש ו ר ד  ב

ן כ . ו ן ו פ צ ב ם ש י פ ל א  ה

ו ע צ י ם מ א . ו ו ר י ב ח ן ב י ד  ה

י ר , ה ם ו ח ח ת ה ו א י ל  ע

. ו מ ו ק מ ו מ ה ז י ז א י ו ל ל י  א

ד ח א ב ח ר י ם ע ר א מ ו ל  כ

, ם י פ ל ף א ו ס ם ב ו ר ד  ב

ו ת ו ש ק ר י ת ע ה א ש צ מ  נ

ף ו ס ת ב ב ש ר ו י ע ן ה  מ

ם ו ר ד ך ב ל ה ה ל מ ם א י פ ל  א

ן י א , ו ה מ ] א ם י פ ל ד א ו ע ] 

ה מ ו א ל י פ ן א ו פ צ ו כ  ל

ב ר י ם ע ן א כ . ו ת ת  א

ם י פ ל ף א ו ס ן ב ו פ צ ו ל ר י ב  ח

ו ו ל י ח ם ש י פ ל ק א י ת ע  ה

ר א ש א נ ל ן ו ו פ צ ם ל ו ר ד  ב

ן ו י כ . ו ם ו ל ם כ ו ר ד ו כ  ל

ה ת י ב ה ש נ ה ק ק ז ו ל ח  ש

ו ן ל י ח א ז , ו ן ה י נ י ש ל ג ר  כ

ך ל ה ח ל ו ש ם ר ו ל ן כ ו פ צ  ב

ם ו ר ד ו ב ן ל י ר א ח א ה , ו ו  ב

ה מ ו א ל י פ ך א ל ה ת ל ו ש  ר

, ן מ ו ק מ ו מ ה ז י ז א י , ל ת ח  א

ו י ל ו ע ע צ י ם מ ש א ו ר י ה פ ז  ו

ם י נ ר ש מ ת י . א ם ו ח ת ת ה  א

[ ה מ ה ב ו ת [ י ב ו ח ח ק ל  ש

ה ו , ו ט ״ ו י ת ב ו פ ת ו ש  ב

ה ו ם ו ו ר ד ך כ ל י ך ל י ר  צ

ד מ , א ן ו פ צ ך ב ל י ך ל י ר  צ

ה ק ל ח ת ל ר ת ו ת מ י ב ב ח  ר

ן ו פ צ ה ב י צ ה ח ל ז ו ט י ל  ו

ל ב , א ם ו ר ד ה ב י צ ה ח ז  ו

א ו ח ה ק ל ה ש ד מ ח ל א י כ ר כ ר ב ח , נ ה י צ ה ה ז ה ו י צ ה ה ל ז ט ו נ ו ו ק ל ח ן ש ו י כ , ו ה ר י ר ] כ ש י ד ] ( ן י א ד ג ( ״ ע א , ו ה ר ו ס ה א מ ה ב  ה

ה ב ז ג ר א ב א ה ה ן ז י ק נ ו ה י י ר ב י ה א מ ה ב ש ה ו ר י , פ י ד ד ה ן מ י מ ו ח י ת ק נ א י ק ם ד ו ש , מ ב ר ר ס ו ה א מ ל , ו ל ו מ ת א ו מ ע י ג מ ו ה ק ל  ח

ח מ ח ב ר ה מ ו ל . כ ו ש ש א ח ח ל צ ק ו ] מ ר ו ס י א ל ב [ ר ו ל ש ק א . ו ה ו ה ל ז מ י ו צ ה ה ה ז י ל צ ה ה ה ז ר מ א ש א נ ל ר ש ש פ י י א א , ו ר ב א  ה

ח י ב ו ח ל י פ ר א מ ן א נ ח ו ׳ י ר . ו ב ק ר י ח , ש ו ש ש י ח צ ח ה ה ק ז נ י ר ש ו ס י א , ל ט ״ ו י ה ב ת ו ן א י ט ח ו ו ש נ א ה ו ת י ה ה צ ק ו ל מ ו מ ת ה א ל ו  כ

( ן נ ח ו י ׳ ( ר ר ב ס ן ו נ י ש ק א . ו ה ר י ר ן ב י ר א מ ן א ג ח ו ׳ י ר ה ו ר י ר ש ב ר י מ ] א א י ע ש ו א כ [ ר ר מ ת י . א ן נ ח ו ׳ י ר ל כ ׳ ׳ י ק , ו ה ר ו ס י א מ  נ

ק ר י פ . ו ה ל ע מ ו ל ה ו נ ש ר י ר פ ב כ , ו י ו ן כ ה ד מ ה ח א ת פ ן נ י א מ ן ט ל ו ה כ ב ר ם ה י ח ח ו פ ל ת ו י ב ת ב מ ן ה נ ת ה , ו ה ר י ר ש ב ] י א י ע ש ו א ] 

ן י ח א ן ה נ ח ו ר י ״ י א ס ׳ א ר ר מ א ה , ו ה ר י ר ן ב נ ח ו ׳ י ר ה ל י ח ל י י א מ . ו ה ר י ר ש ב ר י מ ן א נ ח ו ׳ י ר ה ו ר י ר ן ב י ר א מ א א י ע ש ו כ א , ר ך י פ  א

ו ע י ג מ ו ה ק ל ו ח ח י ז ר כ ר ב ת ו נ ח ק ל ן ש ו י , כ ן י ר י ז ח ה מ מ ה ל ר י ר ש ב ת י ״ א , ו ל ב ו י ה ב ז ה ל ן ז י ר י ז ח מ ת ו ו ח ו ק ל ן כ י ה ר ו ה ק ל ח  ש

ח י י א מ , ו ה ר י ר ה ב י ת ל י ן א נ ב ר ד ל ב ב ה א ר י ר ו ב ן ל י ך א כ י פ ל ה ו ר ו ת ן ה א מ י ה ה ש ש ו ר י י נ א ת ש ״ א . ו ה ל י ח ת ו מ י ב ו א ש י ר ו ה  ש

. י ו ו כ ב ו ר י ח ע ר ז מ ם ל כ א ח ם ב א א ל ד א ח א ם כ י ר ב י ד נ ל ש ה ע נ ת ם מ ד ן א י ר א מ ו ה א ד ו ה ׳ י ] ר ו י א י [ נ ת ה , ו ל ל ה כ ר י ר ה ב י  ל

״ ת פ כ ״  א) ע



 עין משפט
 נר מצוה

 לה א מיי׳ פ״ה מהל׳
 יו״ט הל׳ כ:

ו ב מיי׳ שס הל׳ טו  ל
 טוש״ע או״ח שי׳ שלן

 סעי׳ ו:
ז ג מיי׳ שס טוש״ע שס  ל

 סעיף ז:
 לה ד ה ו ז מיי׳ שס הל׳
 יז טוש״ע שס סעי׳

 יא:

 רבינו חננאל
ן א כ ש ל ״ ה מ ל ן ע נ י ש ק מ  ו

, ה ר י ר ן ב י א , ד א ל ן ד א כ ל  ו

ן י י א מ ב נ ר ע מ ה ו ר ז מ  ל

ן נ ח ו ק ר• י י ר פ . ו ה ר י ר  ב

ה מ ל , ו ה ר י ר ן ב י ם א ל ו ע  ל

ח ר ז מ ם ל כ א ח ם ב  א

ם ו ש , מ ח ר ז מ ו ל ב ו ר י  ע

ו נ ר ז ח . ו ם כ א ח ר ב ב כ  ש

׳ ר , ו ך ו פ י א ח ם ל ל ו ע  ל

ה י ח ל י א א ד ו א ה י ע ש ו  א

ה י ח ל י י א כ , ו ה ר י ר  ב

ל ב ן א נ ב ר ד ה ב ר י ר  ב

ש ר . ד ה י ח ל י א ל ת י י ר ו א ד  ב

׳ ר ח כ כ ל א ח ר ט ו ר ז  מ

ל א ו מ ר ש מ . א א י ע ש ו  א

ו ט ח ש ם ש ט ל פ ר ש ו  ש

י ל ג ר א כ ו י ה ר ט ה ״ ו י  ב

ת י א ם ד ו ש , מ ם ד ל א  כ

ש י נ י ל א כ א ו ל ה ק י  ל

. ל ו מ ת א ה מ י ו ל י ה ע י ת ע  ד

י א) ע ל ר ר ש ו ל ש ב  א

. ר י ע ה ה ת ו י א ש נ י א ל ג ר  כ

ב ר ע ו מ ר י ב ח י מ ל ל כ א ו ש  ה

ו נ ח א נ ל פ ש ״ ע , א ט ׳ ׳ ו  י

י ר ב ה ו ם ט ו י א ב ל ו א  ל

ל א ו ש ל ה ב . א ו י ל ג ר א כ ו  ה

י ל ג ר א כ ו י ה ר ט ה ״ ו י  ב

ל י ג ר ג ד ״ ע א , ו ל י א ש מ  ה

א ל ר ו י ד ה ת י נ י ל מ י א ש  ד

ל י א ש מ ן ד א מ ן כ נ י ר מ  א

ן ל ו כ ) ו . י י מ ט ד ״ ו י ע ה מ י  ל

ו נ ל ק י א ש מ א ד ת ו ש ר  ב

י ל ג ר ן כ י ח ר ה ח ח י כ  ש

ח ו ש ן ר י א ל ו י א ש מ  ח

ך י ל ו ה ל ] ( ך ל ה ל ל ( א ו ש  ל

ם ו ק מ א ב ל ] א י ל כ  ה

. ך ל י ל ל י א ש מ ר ל ת ו מ  ש

ה ת ר ב ח ה מ ל א ש ה ש ש א  ח

ח ת ס י ע ם ל י מ ן ו י ל ב  ת

. ן ח י ת י ש ל ג ר ן כ י ח ר  ח

ם י מ ר ב ט ו ה פ ד ו ח ׳ י  ר

. ש מ ן מ ה ן ב י א י ש נ פ  מ

ן נ ב ר א ל ב ׳ א ו ר ה נ י ח כ ש  א

ן י ת י נ ת מ ו ב ו א ה ק י ו ב ת י  ה

ם י ו מ ל ט ב י ל י ו ר מ א ק  ו

א י י ה ה כ ס י ע י ה ב ג ח ל ל מ  ו

א ב ׳ א ו ר ח ר ל מ . א ב ו ר  ה

י ר י ה ע ר של ר ו ו ש נ י נ ׳ ר י  א) ג

ה ׳ ׳ נ ו ר ן י ע ה ה ת ו י א ל ג ר א כ ו  ה

[ ל כאן י ד ר י א מ י ה ר ׳ נ י ג  ה

ם י כ ל מ א נ ר ק מ ן ה ו ש ל א מ ו ה  י

. י ע ר ר ק ם נ י ר ש ע ׳ ו ׳ ה  א

א ת ו ש ר לי צ״ל וכלי נ ו או  נ

י ר ה ל ל ״ מ ה ק פ י נ י ש נ ל ק א ו ש  ל

. י ו כ ל ו י א ש מ י ה ל ג ר ן כ  ה

 משילין פרק חמישי ביצה לח.
 והוינץ בה מ״ש בו׳ מורה ומערב נמי אין ברירה. פ״ה לס״ד
 דהחכס בא בשבת על ידי אילן או גדר ואמר שביתתי
 חחתיו מבעוד יום ועל ידי כך בא בשבת מחוץ לתחום וקשה
 דהאיך יכול לבא בשבח משני צדי העיר למזרח ולמערב כיון שיש
 יומר מד׳ אלפים בינמיים לכן נ״ל
ג) דלעולס  בדפ״ה בעירובין >דף לו: ישס)
 אינו יכול לבא בשבמ רק מרוח אממ
 ומ״מ צריך ברירה דשמא לא יזוז
 ממקומו דהא קאמר ואס לאו שלא
 יכא חכם לא כאן ולא כאן הריני כבני
 עירי והא דקאמר למזרח ולמערכ
 לאו דוקא דאם כן יהא משמע דצריך
 למזרח משוס מערב ולמערב משום
 מזרח אלא רוצה לומר למזרח או
 למערב נמי אין בדרה דשמא לא יזוז
 ממקומו ועוד אמר הרר״ף דיכול להיומ
 דהחכם כא משני צדדי העיר כשכמ
 ואפילו בלא אילן וגדר כגון שהוא קרוב
 לשש אלפים של עיר מצפונה והוא
 רוצה להחקרב למוך ד׳ אלפים של עיר
 לרוח מזרחיח צפוניח או לרוח מערביח
 צפוניח מפני שיש שם מקום יפה
 לדרוש ואין נגד העיר ממש מקום
 פנוי לדרוש רק בשני מקומומ אלו
 ואין האדם מניח ערובו למזרמ ממש
 ולמערב ממש אלא ממקרב הוא לצד
 החכם כל מה שיכול ומנימ ערובו
 לאלפים אמה של רוח מזרח לצד צפון
 וכן לאלפים אמה של רוח מערכי
 לצד צפון ונמצא שהוא יכול להחקרב
 עד מוך אלפים של מקום שכיממ
 החכם שהוא מהלך כל אלכסון של
 ד׳ אלפים לצד צפון ע״י ערוכו שמניח
 למזרח או למערכ והא דקאמר למזרח
 ולמערכ ר״ל למזרח חחומי העיר או
 למזרחו של חכם וקל להבין: ואמר דבי יוחנן וכבה בא חכם
 אלמא לית ליה לר׳ יוחנן ברירה. וא״מ לישני ליה דיש מלוק בין
 תולה כדעמ עצמו לחולה כדעח אחרים לכאן ולכאן לא משוס דמולה
 בדעמ עצמו אכל למזרמ ולמערכ דתולה כדעת החכם אית ליה
 ברירה ר״ל דר׳ יומנן סבר דאין חלוק בין תולה בדעמ עצמו לתולה
 בדעמ אמרים והא דקאמר מ״ש היינו ר׳ יומנן דקאמר הכי כדי לבא
 לחרץ שככר כא חכם וכי האי גונא אשכחנא י)(בבבא במרא) דקאמר
 וכמה אמר ר׳ יצחק וכו׳ והיינו מילתיה דר׳ יצחק וא״מ מאי פריך
 מדמני איו לרבי יוחנן הא ע״כ צ״ל דלרכי יוחנן איח ליה בדרה
 לר׳ יהודה דסבר ליה דאין חלוק בין תולה בדעת עצמו לתולה בדעת
 אחרים דהט אמדנן בסרק בכל מערכין (עירובי! לף לי: ושם) דקאמר
 המס ממנה אדס על שני דכדס כו׳ ר׳ יהודה אומר אס היה אחד
 מהם רבו ילך אחר רבו ואס היו שניהם רבומיו למקום שירצה ילך
 דאית ליה בדרה וקאמר עלה בגמרא לימא לממני׳ מדמני איו ופדך
 אדרבה לימא לדאיו מקמיה ממני׳ דממנה אדם על ערובו ומשני התם
 משום דחניא הלוקח יין מבין הכותים פי׳ מסייע ליה לדמנא איו סמי
 חדא מקמי תרתי כו׳ והקשה ר״י החם אדרבה ליתא לדאיו וההוא
 דהלוקמ דלית להו ברירה משום דחנן בפרק מי שאחזו (גיטין דף
 עג.) מה היא באומן הימים הרי היא כאשמ איש לכל דבריה
 ולכי מיימ הר גיטא ןודייקינן מינה דאימ ליה לר״י ברירה] ותנן נמי
 בעה״ב שאמר מה שלקטו עניים היום יהא הפקר אלמא כולהו הני
 מתני׳ אית להו בדרה לר״י וא״כ סמי מרמי מקמי מלמ ומשני
 לעולם אימא לדאיו דכולהו מתניתין איירי בתולה בדעמ אמרים

 והוינן בה מ״ש לכאן ולכאן דלא דאין ברירה
 מזרח ומערב נמי אין ברירה וא״ר יוחנן וכבר
 בא חכם אלמא לית ליח לר׳ יוחנן ברירח
 אלא לעולם לא תיפוך אוכי לית ליח לרבי
 אושעיא ברירח בדאורייתא אבל בדרבנן
 אית ליח דרש מר זוטרא חלכח כרבי
שור של פטם חרי  אושעיא א<אמר שמואל :
שור של רועח תרי  תוא כתלי כל אדם ג
 תוא כתלי אותת תעיר: יתשואל כלי
לא צריכא  מתבירו מערב יו״ט: פשיטא ה
 שלא מסרו לו אלא ביו״ט מתו דתימא
 לאו ברשותית אוקמית קמ״ל מסייע ליה
 לר׳ יוחנן דא״ר יוחנן השואל כלי מחבירו
 מערב יום טוב אף על פי שלא נתנו
 לו אלא ביו״ט הרי הוא כתלי חשואל:
 יביו״ט כתלי המשאיל: פשיטא י לא צריכא
 דתיל ושאיל מיניה מתו דתימא ברשותיה
 קא מוקים ליה קמ״ל מימר אמר דלמא
 משכח איניש אחרינא ואזיל ושאיל מיניה: וכן
 האשח ששאלח מחברתה: כי סליק רבי אבא
 אמר יהא רעוא דאימא מלתא דתתקבל כי
 סליק אשכחיה ג<לר׳ יוחנן ורבי חנינא בר פפי
 ור׳ זירא ואמרי לה ר׳ אבחו ור׳ שמעון בן פזי
 ור׳ יצחה נפחא ויתבי וקאמרי אמאי ולבטיל
 מים ומלח לגבי עיסת אמר לתו ר׳ אבא

 הרי

 והיינן בה כוי. דקא ס״ד זימנין דחכם לא בא עד לאחר כין
 השמשוח כגון שחשכה לו בחוך החחום שבאוחו מקום ביח המדרש
 או כמוך ד׳ אלפים והוא מטר אילן או גדר לסוף אלפים למקום
 שחשכה לו ואמר שביממי חחחיו ליכול להלך משחשכה ד׳ אלפים

. (  אמומ כלאמר כעירוכין >לף מט:
 הלכך היכא לכשעמ קניימ עירוכ לא
 אחי חכם לההוא אמרא והלר אמא
 מי יימר לקנה ההוא עירוכ למפרע
 ללמא חכם כין השמשומ לא היה
 לעחו לבא לכאן אי לא סמטנן
 אברירה לומר הוברר רלרוח זה
 היה חכם עמיר לבא וזה המנה
 ללמקוס שיבא החכם יהא ערובו
 קונה למפרע: ואייר יוחנן גרסינן:
 וכבר בא חכם. הא דאמר רבי
 יהודה אם כא חכם למזרח וכו׳
 דעל חכם יכול להחנוח בשכבר כא
 קודם כין השמשוח עסקינן אך זה
 אינו יודע לאיזה רומ בא וקאמר
 לאוחו רוח שבא לו יהא ערובי
 קונה דאין קנייחו על ידי ברירה
 אלא קנייה ולאימ ולמחר גלוי מילמא
 בעלמא הוא ללרוח שישמע זה שהיה
 בו החכם קנה ערובו. ומלאצטריך
 ר׳ יוחנן לאוקמה בשכבר בא חכם
 ש״מ ליח ליה ברירה ואפי׳ בחחומין
 לרבנן: אלא לעולם לא תיפזך.
 ורבי אושעיא הוא לאמר יש ברירה.
 ודקשיא לך לטהר אח הפחחים מכאן
 ולהבא: בדאורייחא. כגון טומאח
 מח לימ ליה בדרה ודרך יציאחה
 הלכה למשה מסיני כדאמד׳ בסוכה
 >לף ו.) דהלכומ טומאה הכי גמיד
 להו: אבל בדרבנן. כגון תחומין
 אית ליה: שור של פטם. שמפטס

 שוורים למכור: הרי הוא כרגלי כל אדם. אפי׳ בן עיר אחרת
 שכא לכאן ע״י עירוכ מוליכו למקומו דטון דאורמיה לזכוניה מאתמול
 אוקמיה ברשומיה דמאן דאמי למחר וזבין ליה: שור של רועה.
 אדם שמגדל בהמומ שלו ופעמים שמוכר מהן לשכיניו ומכיריו:
 הרי הוא כרגלי אנשי אותה העיר. אלפים אמה לכל רוח ואפילו
 עירב רועה זה ד׳ אלפים אמה לרוח אחמ אינו מעככ על אחד
 מבני אוחה העיר שלקחו הימנו ביו״ט מלהוליכו לרוח שכנגדה
 אלפים דמאממול אוקמיה ברשוח בני העיר לפי שרגילין ליקח
 הימנו. אבל כרגלי בני עיר אחרח לא דאין לרועה שם סוחר בהמוח
 כמו פטם שיכירוהו בני עיר אחרח ליקח הימנו: פשיטא. דכי
 שאלו מבעוד יום ברשוחיה קאי: קמ׳׳ל כוי. והשואל דקא מני
 בדבורא בעלמא ולא משך מכעוד יוס וקמ״ל כיון דאסמכיה ברשומיה
 אוקמיה: ביו״ט הרי הוא כרגלי המשאיל פשיטא. כיון דרישא
 כדכורא כעלמא מוקמינן וסיפא נמי הט אימא דאפילו דכורא לא
 הוה אלא ביו״ט: מימר אמר. האי משאיל: דלמא. כיון דלא
 אמי ואמר לי איניש אחדנא אשכח: כי סליק רבי אבא. כשרצה
 לעלומ או כשהיה כדרך אמר מפלה זו: יהא רעוא. ט אמטי
 להמם: אימא מילתא. דשמעתמא: דהסקבל. למכמי המקום שלא
 אכוש: כי סליק. כלומר כי מטא להמם: אמאי. כרגלי שמיהן
 לבטל איסור חחומין דמים ומלח דזוטד לגבי עיסה דנפישא: אמר
 להו רבי אבא. ומשוס דחלקה של זו מועט בה יאבד שמה מלקרומ
 על עיסה זו וכי מי שגמערב לו כו׳ יאכל הלה זה שהרוב שלו:

 וחדי

 מסורת הש״ם

 א) [לקמן מ.ן, ב) גירשת
 רש׳יל אשכחיה לר׳ אנין,
 ג) דיה מזרח ומערנ,

) [מ״מ נא.],  י

 מוסף רש״י
 מאי שנא לכאן ולכאן.
 דמלה עצמו לימר נאיזה
 שארצה אלך, דלא שד ר׳
 יהודה, דאין ברירה. דכי
 כריר למחר אמרינן שמא
 אתמול ט קנה עירונ לאו
 דעתיה אהך הוה אלא
ן לו•) מזרח בי  אאידך !ערו
 ומערב נמי. נשלא נא
 אלא אחד, וקא סלקא
 דעחך השחא לנין
 השמשיח עדיין לא כא חכם
 למזרח, שעדיין היה רחוק
 מן העירונ (צ״ל העיר)
 ששה אלפיס סחומ שחי
 אמות ומשחשיכה הלך
 אלפיס ונכנס למוך ארנעמ
 אלפים של עיר וזה שהניח
 עירוכו וחלה כדעת החכם
 ואמר אס יכא למזרח
 עירוני למזרח ואס לא ינא
 לא לכאן ולא לכאן הריני
 ככן עירי ולא יהא עירונ,
 ולמחר שמע שנא למזרח,
 מי יאמר דנשעח קניח
 עירוכ היה דעח החכס
 ליכנס לתוך ל׳ אלפים של
 עיר, לילמא לא היה גדעתי
 לזוז ולא קנה עירוגו של זה,
 ור׳ יהודה קאמר לקני
 דאמרינן הוגרר הדגר
 לסופו הוכיח שגין
 השמשות היה לעחו לכאן
 •:שם) או: דקס״ד דכין
 השמשוח עדיין חכס לא גא
 יהיא באלכסון רכיל לכא
 משחחשך למזרח ולמערכ
יומא  וכא לו לאחל מהן !
 !־:. וכבר בא חכם.
 מחניחין כהני עסקינן
 שככר כא חכם קולס קני!
 העירוכ אכל זה לא ידע
 להיכן כא, ואין כאן צריך
 גרירה, שכך מחנה לצד
 שהחכם גא יהא עירוגי
 קונה, ואין הדכר חלד, אלא
 גלויי מילתא כשיגידו למחר
 שגמזרח גא נמצא שקנה
ן יד:ו.  עירוג המזרחי !חולי

 ומשום הכא אימ להו ברירה אבל איו מייד במולה בדעמ עצמו
 ואס כן לר׳ יוחנן דליח ליה הך חילוק על כרחך אימ ליה דלימא לדאיו מקמי הך חלח מחני׳ ומאי פדך לר׳ יוחנן מדמני איו ושמא
 משום דבעי למרץ לעולם לא מיפוך הקשה קושיא קלה אע״ג דשמא לר׳ יוחנן לית ליה דאיו עוד מירץ הר״ר שמשון משא״נז דאפי׳ ליחא

 לדאיו דר׳ יהודה לא אמרה מ״מ חד מנא מעלמא אמרא ולכך מיישב ר׳ יוחנן הבדיחא שכבר בא חכם כו׳ ואס כן פריך שפיר:
 ולבטיל מים ומלה לגבי עיסה. פרש״י הואיל ועיסה נפישא וחימה הא הוי דכר שיש לו מחידן שאפי׳ כאלף לא כטיל וי״ל דה״מ מין כמינו
 אבל מין כשאינו מינו כי הכא כטל שפיר והכי מפרש בהדיא בירושלמי ועוד דלא דמי לשאר איסורים דהדבר פלוי בטעם אבל הכא
 איסור ממומין חלד בשם בעלים על החפץ וככאן שם כעל העיסה עלויה ולא שס כעלמ המיס והמלח ולכך יש לו להמבטל אע״ג דיהיב טעמא
 ולא בטל בשאר איסורים ורבי אבא מהדר להו דאין שם כעלמ המים והמלח כטל מכאן כמו שאין שם בעל הקב בטל בעשרה קבין דנפישי:

ד  ה



 מסורת הש״ם

 א)[שנתקא:יש״נ],ב) נ״ב
 דף צג: ע״ש, ג) מנחות דף
 כג. ןכטרוח כנ. ע״ש ן,
 ד) עירוני! ל־ לח: מה: מז:
 ודף צז:, ה) ןחולי! ו.ן,
 ו) ןנשוכה לט. פרש״י משה
 גדול הדור ונחולי! צג.
 סרש״יחלמיד חכסן, ז) ןועי׳
 תוס׳ ססחיס ל. ל״ה אמר
 וחיס׳ חילי! צז. ד״ה אמר

 רבאן,

 מוסף רש״י
 משה שפיר קאמרת.
 כלימר רנינו נדורו כמשה
 נדורו !שבת קא0 או: גדול
 הדור !:סוכה לט.ו או:
! צג.:. לי  תלמיל חכם !חו
 הייב לשלם לו דמי
 הטים. שהרי הפחיתו
 במלה דאיהו הוה מזכי!
 ליה עם החטין, לעפרוריח
 מקנל ליקמ, אכל לחזיר
 ולערנ איני יכיל דהשתא
 עושה עולה נידיס יכתינ
 לא תעשו עול, וגס ליקח
 לא מחיל אלא מה שנתערנ
 מעצמו עס החכואה נעל
 כרחו של מוכר, יכשכירר
 הצרור ומשליך חוץ היזק
 כידיס הוא, שאות! צרורוח
 היו שוי! לו כמו חטיס
 !רשב״ם ב״ב צד ׳. נבלה

 בטלה בשחוטה. אם יש
 שחי חתיכות שחוטה ואחת
 נכלה ואי! ידיע איזיהי,
 כטלה בה!, שאם נגע כאחח
 מחתיכיח איגי טמא
 דאמרינ! שמיטה היא
 (מנחות בג.) דמי! כשאינו
 מינו כטל והאי מי! כשאינו
 מינו הוא ;בכורות כג ו.
 שאי אפשר לשחוטה
 שתעשה נבלה. והוה ליה
 מין כשאינו מינו וכטל
 למרי הכל !מנחות שם!.
 ושחוטה אינה בטילה
 בנבילה. אס יש שחי
 חתיכוח ננילה ואחת
 שחוטה ניניה!, אינה
 כטילה, ואס גגעה אחח
 מה! כתרומה אינה נשרסח
 עליה אלא מולי! דשמא זו
 היא השחוטה !שם!.
 שאפשר לנבילה
 שתעשה שחוטה.
 לקמיה מפרש טעמא דרנ
 חסדא דאזיל נחר מנטל,
 והיאיל ואי אפשר לרוכ
 להייח כמיעט הוי כמין
 כשאינו מיני ילא אזלינן
 נחר נטיל, דאף על גנ
 דאפשר למיעט להיוח
 כמרינה הר כמין כשאיני
 מיני !שח!. חפצי הפקר
 ק ונין שביתה. כלים שאין
 להס נעלים וחשיכה להס
 נמקים אחד, אע״ג שלא
 נחכיין להס אדס להקנותן
 שכיחה, קוני! שכיחה
 נמקומן ואין אדם יכול
 לטלטל! משס יומר מאלסיס
 לכל רוח יאסילו עירכו לצד

 אחר (ערובין מה:!.

 לה: משילין פרק חמישי ביצה
 וחדי. וישמח כדכר שלא עמל כו כך זו אין שמה כטל מכאן הואיל
 וקנו המיס שכימה אצלה. דהא לא קשיא לן משום שהשאילתן לה או
 נמנמן כממנה יהא מומר דהא אמר כיו״ט הרי הוא כרגל המשאיל
 דכתר כין השמשומ אזלינן וט קשיא להו משוס מעוטא ורוכא קא
 קשיא להו: גולהיכו שקלי. מלכושכס
 לקחמי שאמס משחקים עלי: גולהא.
 מכריך נאה שממעטף כו חחמ טליחו
 וכשיושכ מעכיר טלימו וזה נראה:
 מאי שנא חטין בשעורים דלא קאמר
 להו. למי שנמערכ לו קכ חטין כי׳
 קכין שעורין של חכירו יאכל הלה
 וחדי מכלל דסכירא ליה כה דודאי
 יאכל וחדי דטון דשאינו מינו הוא
 כטל מועט כמרוכה: חמין בחמין
 נמי כוי. פלוגחא דרכי יהודה ורבנן
 במנחומ בהקומץ רכה «דף כב.<:
 אמר רב ספרא. לרב אושעיא: משה.
 ביקרא דמשה קא משמבעי): שפיר
 קא אמרח. בחמיה כלומר אמאי קא
 מודיח להו כחוכא ולאקשויי אמחני׳:
 ולא שמימ להו. להנך רכנן דמקשו
 אמתני׳ הא דאמר וכוי: משלם לו
 דמי חמין. שאין דרך לבוררן והן
 נמכרין במוך החטין: אלמא כילא
 חםריה. מפני שחסר מדמו מחחייב
 לו ואע״ג דלא מידי שוו וכ״ש מיס
 ומלח דלא בטלי במעוטייהו דמידי
 דטעמיה הוא משום חיובא דממונא
 לא בטיל במיעוטא: אמר ליה אביי.
 לרב ספרא והיכא ממרצא ממנימין
 כהט: ולא שני ליה כוי. וממני׳ ממון
 שאין לו מוכעין היום הוא דאושלמינהו
 ניהלה עד לאחר יו״ט ואין לה בעיסה
 זו אלא איסור שבימה משום ממונא
 המעורב בה וכיון דמעוטא ברובא
 הוא וממון שאין לו מובעין הוא לא
 השיב ממונא ולבטל: אמר ליה. רב ספרא לאביי ומשום דאין לו
 פובעין פקע שם ממונא מיניה ונוח ליבטל וכי טעמא לבטול ברוב
 בבעלים ולא בעלים קאי: ולמממיך הא דאמר רב חסדא גבלה
 במלה בשחומה. אליבא דר״י אמרה במנחומ דאמר מין במינו
 לא בטיל מין כשאינו מינו בטיל וחני רבי חייא נבלה ושחוטה
 בטלומ זו בזו לר״י ואשמעינן רבי חייא דכי אמר ר״י היכא דאפשר
 לי להיומ במוחו אבל אי אפשר לו להיוח כמוחו מין כשאינו מינו
 הוה ובטל ופריש רב חסדא דהאי אפשר ולא אפשר דרבי חייא
 בחר המבטל דהוא רובא אזלינן דאס אפשר לו להיומ כמועט
 בהלכומיו הוי מין במינו ואי לא הוי מין כשאין מינו. הלכך כזיח
 נבלה שנתערבה בהרבה זיתיס של שחוטה בטלה כמי שאינה שם
 והנוגע בהן אין טמא דמין כשאין מינו הוא דאי אפשר לשחוטה שהוא
 המבטל להיומ מטמא במגע ובמשא כנבלה אבל שחוטה שנמערבה
 בנבלה דרובה נבלה אין השחוטה בטלה להיומ הנוגע בהן טמא
 ודאי לשרוף חרומה על מגעו לפי שאפשר לנבלה שהוא המבטל
 שחעשה טהורה כשחוטה דלט מסרחה ואינה ראויה לגר שוב אין
 קרויה נכלה: הכי נמי. דאי הוו לה כעלים לא כטלה: וכ״ת הכי נמי
 והסניא. דמשוס דלאו בעלים לא פקע חשיבומא דממונא: דאמר
 רכי יוחנן חפצי הפקר. הנמצאים קונין שבימה והמוצאן מוליכן
 ממקום מציאחן אלפים לכל רוח ואינו מוליכן למקום שערב שם דיש
 להם שביתה לעצמן. אלמא חשיבי בלא כעלים ושפיר מנן בממני׳
 דאע״ג דאין לו תובעין לא לבטול: ר׳ יוחנן בן טרי אומר כוי.

 הרי שנתערב לו קב הטין בעשרה קבין הטין
 של חבירו יאכל הלה וחדי אחיכו עליה אמר
 לתו גולתיכו שקלי הדור אחיכו עליח אמר
 רב אושעיא שפיר עבוד דאחיכו עליה מאי
 שנא חטין בשעורים דלא קאמר להו דהוה
 ליה מין בשאינו מינו ומין בשאינו מינו בטיל
 חטין בחטין נמי נהי דלרבי יהודה לא בטיל
 לרבנן אמבטל בטיל אמר ליה רב ספרא
 אימשה שפיר קאמרת ולא שמיע להו הא

 דאמר רבי חייא קטומפאה משמית דרב
 נ<בהבורר צרורות מנתו של חברו חייב לשלם

 לו דמי חטים אלמא כילא חםריה הכא נמי
 כילא חםריה א״ל אביי ולא שני ליח למר
 בין ממון שיש לו תובעין לממון שאין לו
 תובעין א״ל וליטעמיך הא דאמר רב חםדא
 ג׳גנבלה בטלה בשחוטה לפי שאי אפשר

 לשחוטה שתעשח נבלח שחוטה אינה בטל׳
 בנבלה לפי שאפשר לנבלה שתעשח שחוט׳
 הכי נמי דכי אית לה בעלים לא בטלה וכי
 תימא תכי נמי ותא תניא א״ר יוחנן בן נורי
 ייחפצי הפקר קונין שביתה אע״פ שאין
 להם בעלים דומין כמי שיש להם בעלים
 א״ל מי קא מדמית איםורא לממונא איםורא
 בטיל ממונא לא בטיל וטעמא מאי אביי
 אמר גזרת שמא תעשת עיסת בשותפות רבא
 אמר ה<יתבלין לטעמ׳ עבידי וטעמ׳ לא בטיל

 ורב

 הרי שנתערב לו קכ כו׳. ואם מאמר האי פרכא אמאי המתין
 להקשומ אומה עד כאן דהא בכל דוכמא דקאמר חד בחרי
 כטיל מצי למפרך הכי וי״ל דלא מצי למפרך בעלמא הכי דאין לדמומ
 איסור לממונא אכל הכא כמתני׳ ממונא אע״ג דאיכא איסור תחומים

 מ״מ איסור החחומיס אינו בא אלא
 משוס דעת הבעלים דבעלמא בשאר
 אסירי חד בתרי בטיל אבל הבא הכי
 פריך דודאי מי שנחערב לו קב חטין
 כו׳ משוס בטול לא פקע שם בעלים
 ה״נ משוס בטול לא פקע שם בעלים
 וקנו מיס ומלח שביתה אצל בעליס

 ולא בטיל:
 וחדי. רשמח לבו בדבר שלא עמל
 בו כך זו אין שמה בטל מכאן
 הואיל וקנו המיס שבימה אצלם והא לא
 קשי׳ דמשוס שהשאילמו לו [או נמנמה]
 בממנה יהא מותר דהא אמר ביו״ט
 הרי הוא כרגלי המשאיל דבמר בין
 השמשות אזלינן וכי קשיא להו משום
 מעוטא ורובא קשיא להו לשון הקוני:
 נהי רלר׳ יהוהה לא בטיל לרבנן
 מבטל בטיל. מכאן נראה
 דהלכה כרכנן מין כמינו כטיל שפיר
 דהא סחמה דהש״ס קאמר הכי:י)
 הכי נמי דכי אית ליה בעלים לא
 בטיל. פרש״י אלא ודאי כטל
 וא״ח והא רב ספרא אתא לקיי׳ תירוץ
 דרבי אבא ור׳ אבא קאמר דאפילו
 אין לו חובעין לא בטיל כמו במחנימין
 כ״ש הכא שיש לו והיכי מייחי ראיה
 דאפילו יש לו מובעין בטל ואדרבה
 מקשי ליה לנפשיה וי״ל דבשלמא רב
 ספרא לא קשה ליה דשאני איסורא
 מממונא אע״ג דיש לו מובעין והכא
 מיירי באסור נבלה שנמערבה בשמוט׳
 כו׳ לכך בטל אע״ג דיש לו חובעין

 ורב ספרא מיימי הכי אלמא מידי דשייך ביה ביטול יש לו מובעין
 אין מועיל כלל לומר הואיל ויש שם בעליו עליו אינו בטל אלא
 מבטל שסיר אלמא לא מליא מילתא כלל כתוכעין אם כן מחניחין
 נמי אע״ג דאין לו מובעין כיון דלא שייך ביה בטול דממונא הוא
 ואסור מחומין בא על ידי הבעלים ושם בעליו עליו קנו שביתה אצלו
 ולא שייך בו בטול: וכי תימא הכי נמי הלא שייך והתני׳ דבי
 יוהנן בן נור• אומר הפצי הפקר בו/ אלמא אע״ג דאין לו מובעין
 קנו שבימה במקומן וא״מ מאי פריך מר׳ יומנן בן נורי הא פליגי
 רבנן עליה דרכי יוחנן ואכן ס״ל כרבנן דאמרי לא קנו שבימה אלא
 כרגלי המוצאן הואיל ולית להו תוכעין הכי נמי במתני׳ נימא
 הט וי״ל דהט מייתי דעד כאן לא פליגי רכנן עליה דר׳ יוחנן כן
 נורי אלא היכא דאין שייכוח הכעליס כלל כגון חפצי הפקר דקנו
 שבימה במקומן אבל היכא דיש להם שייכומ הכעליס כגון במחני׳
 אפי׳ רכנן מודו דאזלינן כמר כעלים אפי׳ היכא דליכא חובעין השמא
 ומדרבי יוחנן נשמע לרבנן דכי היכי דלרכי יוחנן חפצי הפקר קנו
 שבימה במקומן אע״ג דאין להן מובעין לרכנן נמי היכא דהיו להם

 תובעין אע״ג דהשתא ליח להן קנו שבימה במקומן:
 רבא אמר עבידי כוי. פ״ה דאביי יהיב טעמא לעיסה ורבא שני
 קדרה ולא פליגי ודוחק לכן נראה דאביי שני עיסה וה״ה
 קדרה שמא תעשה בשוחפומ ורבא שני קדרה והוא הדין עיסה דמלח

 יהיב טעמא בעיסה ומים משיבי דעיקר העיסה נעשית ממיס:
 משוס

, ב ו ר  ב

 ולא בהדיא תנן לה הכי אלא מדבריו שמענוה 3פ׳ מי שהוציאוהו
: אייל. אביי לרב ספרא אכמי מחני׳ לא ממרצא דאפי׳ יש לו מוכעין איכא לאקשויי ליבטל מדמייחית על זה הבורר (  (עיריבין דף מה:

 צרורומ מי קא מדמימ איסורא לאפסודי ממונא איסורא אמור רבנן לבטיל ברובא אבל ממונא לא בטיל מועט ברוב להיוח קנוי ממון
 המועט לבעליו של מרובה ומתני׳ נמי לא קאמרי׳ דלפקע רוב ממונא אצל חברחה להפסיד אלא איסור חחומין שיש לה בה הוא דקשיא לן
 דלבטל: וטעמא מאי. הש״ס בעי לה דטון דלאו מירוצא נינהו הנך שנויי טעמא דממני׳ דלא בטיל מאי הוא: ה״ג אביי אמר כוי ורבא
 אמר כוי. ולא פליגי אלא מר שני עיסה ומר קדרה: אביי אמר גזרה שמא העשה עיסה בשותפות. אי אמרמ מיס ומלח לא אסרי עלה
 אמי למימר נמי בעיסח שוחפוח דיוליכוה כל אחת ואחח למקומה: ורבא אמר כוי. ולא סליג אדאכיי אלא מר שני חדא ומר שני חדא:
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 עין משפט
 נר מצוה

ט א מיי׳ סט״ו מה׳  ל
 מאכלות אסירות
 הלכה ינ סמג לאוין קמא
 טוש״ע י״ד סי׳ צח סעיף
 [אן נ וסי׳ קט סעיף א:

 מ ב מיי׳ פי״ח מה׳
 מכירה הל׳ יג סמג
 לאיי! קע טוש׳׳ע ח״מ סי׳

 רכט סעיף כ:
 ג ן מיי׳ פ״א מהלכוח אניח

 הטימאוח הלכה יזן:
א ד מיי׳ פי״י מהי  מ
 מא״ס הל׳ נ סמג

 לאוין קמא:

 רבינו חננאל
ל ט ט ב ע מ י ה י כ כ  ה

ו ב ל ר ע ת נ  ש

ל ן ש י ב ׳ ק י ן ב י ט ב ח  ק
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י כ י י ה כ , ו א ש מ ב ע ו ג מ  ב
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ן י ע ב ו ו ת ה ת ל י ר ל ק פ  ה

ו נ ק י ד ר ו ן נ ן ב נ ח ו ר י י י א  ו

ו נ ק י ד ח ן נ נ י ק ר פ . ו ה ח י ב  ש

י ל ט א ב ל ל ט ב י ה מ ח י כ  ש

׳ ם מ ל ו ע ר ל מ י א י ב . א ה ב ו ר  ב

 א) צ״ל נהי ללר׳ יהודה אין לס מנעל לס ולא נטיל יכו׳.
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ב א מיי' פ״ה מהל׳  מ
 יו״ט הלכה עז
 טיש״ע א׳׳ח סימן שצז

 סעיף יג:
 מג ב מיי׳ ס״כ מהלכות

 מעילה הלכה יג:
ד ג מיי׳ ס״ז מהלכות  מ
 ע״ז הלי י טוש״ע
 יו״ד שימן קמנ סעיף א:
 מה ד מיי׳ פ׳׳ו מהלכות
 נד ריס הלכה יא
 טוש״ע יריד סימן רכא

 סעיף יב:
 מו ה מיי׳ סי״ח מהל׳

 שנת הלכה ה:
 מז ו מיי׳ שס הלכה ד:
 מה ז מיי׳ פ״ה מהלכות
 יי״ט הל׳ יד טוש״ע

 אי׳ח סי׳ שצז סעיף יד:
ט ח מיי׳ שם טיש״ע  מ

 שס סעיף טי:
 נ ט מיי׳ שס טוש׳׳ע שס

 סעיף טז:
א י מיי׳ פ״ה מהלכות  נ
 נדרים הלכה א סמנ
 לאדן רמכ טיש״ע י״ל

 סימן רכד סעיף א:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] גמרא יהא תניא ר׳
 יהודה אומר מיס ימלמ
 כטליס כין כעיסה כין
 כקדרה. צ׳׳ל ר״י פוטר כין
 כמים וכין כמלח כך גרסת
 מהרש״ל וזי היחה גרסת
 רש״י בד׳׳ה ואין נטלין

 משום דהוי דבר שיש לו מתייק וכל דבר שיש לו מתירין
 וכוי. s ואם תאמר והא ןפרישיתן לעיל ללא שייך לכר
 שיש לו ממירין אלא במין כמינו וי״ל לאין הכי נמי ללא אמרינן ליה
 אלא במין במינו והכא נכי מחומין שאני לחמירי כאילו הוי מין
 במינו בעלמא כיון לממונא הוא
 ועי״ל לטון להעיסה אינה נלושה
 אלא ע״י המיס והקלרה נתקנה
 בשכיל המכלין אם כן כשערב זה

 בזה הוי כאילו מין אחר:
 הקדש דלא בדילי אינשי גזרו
 רבנן. וקשה לבפ״ק
 לפסחים (לף ו.) קאמר אם של הקלש
 הוא אין צריך לכסותו מפני שכללים
 ממנו אלמא משמע להקלש בלילי
 מיניה וי״ל לאין הט נמי ללגבי חולין
 בללין ממנו אבל לגבי ע״ז לא בלילי
 מיניה: ותיפול! ליה משום מנא.
 וא״ת ולבטיל מנא אגב שלהבת
 להט אמר בשבמ פרק המצניע (לף
 צג:) סחומ מכשיעור ככלי פטור אף
 על הכלי להר הכלי כטל אגכ האוכלין
 וי״ל לשאני הכא לליכא חשיבוחא
 בשלהבח לבטל הכלי לגבה לליח

 בה ממש:
 והחנן

 ורב אשי אמר א<משום דהוי ליה דבר שיש
 לו מתירין ובל דבר שיש לו מתירק אפילו
 באלף לא בטיל: רבי יהודה פוטר במים:
 מים אין מלח לא א! והא הגיא ר׳ יהודה
 אומר נימים ומלח בטלין בין בעיםח בין
 בקדרה לא קשיא חא ״במלח םדומית חא
 במלח אםתרוקנית והתגיא ר׳ יהודה אומר
 יימים ומלח בטלין בעיםה ואין בטלין בקדרח
 מפני רוטבה לא קשיא הא בעבה הא
 ברכח: מתני׳ אחגחלת כרגלי הבעלים
 ושלחבת בכל מקום נגחלת של חקדש
 מועלין בה ושלהבת לא נהנין ולא מועלין
 ה<המוציא גחלת לרה״ר חייב ושלהבת פטור:

 גמ׳ ת״ר ייחמשה דברים נאמרו בגחלת
 חגחלת כרגלי הבעלים ושלהבת בכל מקום
 גחלת של תקדש מועלין בת ושלחבת לא
 נתנין ולא מועלין גגחלת של ע״ז אסורח
 ושלתבת מותרת המוציא גחלת לרשות

 חרבים חייב ושלהבת פטור יחמודר חנאח מחבירו אםור בגחלתו ומותר
 בשלהבתו מאי שנא שלחבת ע״ז דשריא ומאי שנא דחקדש דאםירא ע״ז
 דמאיםה ובדילי אינשי מינה לא גזרו בה רבנן הקדש דלא מאים ולא בדילי
 אינשי מיניה גזרו בית רבנן: התמוציא גחלת לרשות הרבים חייב ושלהבת
 פטור: ותא תניא ׳יחמוציא שלתבת כל שחוא חייב אמר רב ששת כגון שהוציאו
 בקיםם ותיפוק ליח משום קיםם בדלית לית שעורא דתנך ״חמוציא עצים כדי
 לבשל ביצה קלה אביי אמר כגון דשייפיה מנא משחא ואתלי בית נורא
 ותיפוק ליח משום מנא בחספא ותיפוק ליה משום חםפא בדלית ליה
 שעורא ט<דתנן חרם כדי ליתן בין פצים לחבירו דברי ר׳ יהודה אלא הא
 דתנן תמוציא שלתבת פטור חיכי משכחת לה כגון דאדייה אדויי לרח״ר:
 מתני׳ ׳״בור של יחיד כרגלי תיחיד ושל אנשי אותת תעיר כרגלי אנשי אותת
 העיר ושל עולי בבל כרגלי הממלא: גמ׳ רמי ליה רבא לרב נחמן
 תנן בור של יחיד כרגלי חיחיד ורמינתו ^נתרות תמושכין ומעינות הנובעין
 הרי הן כרגלי כל אדם אמר ל<(רבא) תכא במאי עסקינן י״במכונםין ואתמר
 נמי א״ר חייא בר אבין אמר שמואל במכונסין: ושל עולי בבל כרגלי הממלא:
 אתמר מילא ונתן לחבירו רב נחמן אמר כרגלי מי שנתמלאו לו רב ששת
 אמר טכרגלי הממלא במאי קא מיפלגי מר סבר בירא דהפקרא הוא ומר סבר
י הריני עליך חרם המודר אסור  בירא דשותפי חוא איתיביח רבא לרב נחמן ״

 הרי
 הוא וממהר לכבוח. אי נמי רכומא אשמעינן אכיי ואפי׳ כחספא כעלמא נמי שאינה נאחזח כל כך חשיבא הוצאה: חרס. לענין הוצאח
 שכת: כדי ליתן בין פצים לחבירו. פצים כמו פצימי סמחיס (סוכה דף יח.) ופצימי חלונוח (3״ב לף יב.< הקכועיס כחומה והן של
 עץ וסודרין אוחס למטה ולמעלה ומשחי רוחומ ופעמים שהן קצרין ברוחב ומושיבין שנים זה בצד זה וצריך להושיבן בשוה שלא
 יהא זה נמוך מזה ולא יהו עקומים וכשהאחד נוטה נותן לחחחיו חרס או אבן להשוותו או בשאין די ברוחב שניהם מבדילן זה
 מזה מעט ונותן חרסים דקים כיניהס: אלא הא דתנן. מחני׳ פטור היכי משכחמ לה: ומשני דאדייה אדויי. כמו וידו אכן בי
 (איכה ג<: מתני׳ כרגלי היחיד. אין מוליכין המיס אלא כרגלי בעל הבור: כרגלי אותה העיר. אלפים לכל רוח חוץ לעכורי׳:

 ושל עולי בבל. העשרין לעובד דרטס באמצע הדרך ועשאוס בני הגולה לשמומ בעלומס: כרגלי הממלא. מפני שהוא הפקר
 והפקר נקנה בהגבהה ואם בא אחד ושאל לו מימיו אינו מוליכן אלא כרגליו ולית ליה דרבי יוחנן דאמר חפצי הפקר קונים שביתה
 לעצמן כמקומן. וכ״ת א״כ הוה ליה למימר הרי הן כרגלי כל אדם ואמאי קמני כרגלי הממלא קסבר יש ברירה להממיר ואמרינן הוברר
 דמאממול נמי הוברר ללהאי גברא חזו וברשומיה קיימי ובעירוכין (לף מה:) נמי דלא כרבי יוחנן כן נוד ממוקמא: גמ׳ נהרות
 המישהין. היינו סחס נהרות שיש להם משך להלאה ממקום מקור נביעתן: ומעינוס הנובעין. ואין יוצאין מגומות נביעומן לימשך הלאה:
 הרי הן כרגלי כל אדם. אין להם שום שבימה לא במקומן ולא כרגלי הבעלים ולא כרגלי הממלא אלא כל אדם מוליכן ברגליו דכל מידי דנייד
 לימ ליה שכימה והכי מפרשי׳ בעירובין כפרק מי שהוציאוהו״): מילא ונתן לחברו. וכגון שמילא לצורך מבירו דאי מלאו לעצמו הא מנן בהדיא
 כרגלי הממלא: כרגלי מי שנהמלאו לו. דנעשה זה שלוחו וקנה לו: רב ששה סבר בירא דהפקרא הוא. והמגביה מציאה לחכרו לא קנה
 חברו כדאמרינן בבבא מציעא בשנים אוחזין (לף י.) דהוי חופס לבעל חוב במקום שחב לאמריס אלא המגביה קנה. ורב גחמן סכר
 כירא דשותפי הוא לא הפקירוהו כני הגולה אלא נמנוהו לכל ישראל שיהיו שומפין כו וכשאמר זה לחבירו למלאות לו מחלקו והלך בשלימוחו
 נעשה שלוחו ואין זה מגביה מציאה: המודר אסור. מי שהוטל עליו הנדר אסור ליהנות מזה שנדר הנדר דה״ק ממוני עליך הקדש:

ד  ה

 שיש לו מתירין. למחר יוליכוה או היום יאכלוה כאן: סדומיס. דקה
 היא מאד ובטלה. ומלע שהסלומימ לקה היא לאמדנן(חולין לף קה:)
 מפני מה אמרו מים אחרונים חוכה מפני שמלח סדומית יש שמסמא
 אמ העיניס אלמא דקה היא מאד ונדכקמ כיד ואינה ניכרמ:

 ואין במלין המים בקדרה מפני
 רומבה. הניכר לעיניס ומתנימין פוטר
 במים תנן לא שנא עיסה ולא שנא
 קדרה דמתנימין בתרתי איירי מדקמני
 תבלין דהיינו לקדרה: מבה. מבשיל
 עכה שאין רוטכו ניכר והוי כעיסה:
 מתני׳ ושלהבה. כגון הדליק נר
 בשלהבת חברו אינו מעכב באיסור
 תחומין: מועלין בה. הנהנה ממנה
 מביא אשם: ושלהבה לא נהנין.
 לכחחלה מדרבנן ואם נהנין לא
 מועלין אין חייבין קרבן מעילה דליח
 ביה ממשא: המוציא שלהבת פמור.
 מפרש בגמרא: גמ׳ גחלת של מ״ז.
 שנאמר ולא ידבק בידך מאומה מן
 החרס (דכריס יג) אסור בגחלחו
 ומומר בשלהבתו: מאי שנא של מ״ז
 דשרי. לגמרי דאפילו מדרבנן לא
 גזור בה דקתני מותרמ ובשל הקדש
 קתני לא נהנין: הקדש לא מאים
 ולא בדילי אינשי מיניה. כולי האי
 כע״ז דבדילמא דהקדש לאו משוס
 מאיסותא אלא משום אסורא ונהי
 דבעלמאמ אמדגן לגבי חולין בדילי
 אינשי מהקדש אבל לגבי ע״ז לאו
 בדילומא היא: הל שהוא. בלא שיעור:
 הא דתני חייב כשהוציאו בקיסם.
 דטון דיש לו דבר להדבק בו חשוכה
 היא בכל שהוא. וממנימין דקמני סטור
 כדאוקימנא לקמן בדאדייה אדרי
 שהיחה דולקח ברשוח היחיד סמוך
 לרשומ הרבים ונפח בידו ונמק שלהבח
 והפריחה לרשוח הרבים: וסיפוק ליה
 משום קיסם. אמאי חני המוציא
 שלהבח בל שהוא חייב בלאו שלהבמ
 נמי חייב משום קיסם: בדלית בה
 שימורא. להוצאח שבח: ביצה קלה.
 שהיא קלה לבשל מכל הביצים ושיערו
 חכמים זו ביצח חרנגולח: אביי אמר
 הא רסני חייב הגון דשייפיה למנא
 משחא כוי. ומשוס דיש לה דכר
 להאחז כו היא חשוכה אכל כקיסם
 לא סבירא ליה לאביי משום דמועט

 רבעו חננאל
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 מםורת הש״ם

 א) לעיל ג: [יגמומ פנ. כ״מ
 נג.], ג) ר׳ יהידה פוטר גץ
 כמיס גין גמלח לא קשיא
 כצ׳׳ל רש׳׳ל, ג) [שהוא קשה
 ולכך מלח לא גטל אכל מלח
 אסחרוקציח שהוא רסה
 נטלה. ערוך ערך גן],
 ד) עירוני; צז:, ה) ירושלמי
 ורי״ף ורא׳׳ש ל׳׳ג נכא זו
 דהמוציא וכוי, ו) [חוספח׳
 ס״ד] [ושס חשיכ כהדי הנך
 מכרכי! על השלהכח ואין
 מגרכין על הגחלח ע״ש],
 ז) ןכרכית נג. תוספחא שנח
 פ״י], ת) שכח סט:, ט) שס
 פג. ג״ג כ:, ׳)עירינין מה.,
 נ) שם מו. מח. שנת קנא:
 ןתוספתא ס״י], ל) [צ״ל
 רנה], מ) [פי׳ שאיג!
 נוגעים], נ) נדריס ה. מז:,
 D) [פסחים ו.], ע) ן דף מו.],

 גליון הש״ם
 תום׳ דייה משום וכוי
 וא״ת. עיין נר״ש פ׳־ו מ״ג

 דשניעית:

 מוםף רש״י
ש לו  וכל דבר שי
 מתירין אפילו באלף
 לא בטיל. ואע׳׳ג
 דמדאורייחא חד נשרי
 כטיל, דכחינ אחרי רניס
 להטיח, אחמור רננן הואיל
 ייש לו מחירין לאחר זמן לא
 יאכלני כאיסור על ידי
 ניטול ולטיל ג•). כדי
 לבשל ביצה קלה. כנר
 מפורש(שנת פ:) שזי ניצת
 חרנגילת שהיא קלה לכשל,
 ולא כשיעיד כל כיצה שיערי
 אלא כגריגרת מניצה קלה
 !שבת פט:<. חרס כדי
 ליתן בין פצים להכירו.
 כשמסדרין פצימין ועמודים
 וקורות ועושין סואר של
 קירות על הארז ויש חלל
 כין זה לזה. סומק ממחתיי
 שלא יחעקס !שם פב ו אי:
 פצימי חלונות שנכוחל
 מרחיקי! זה מזה כרוחכ
 החלון ליכנס האורה נין כל
 אחד ואתד ונותן כחומה
 למטה ולמעלה חרס רחנ
 נין זה לזה וטח כטיט
 יהחרס עכ והיי שס נאנן
 :ב״ב כ:ו. בור של יתיד
 כרגלי היחיד. נעל הכיר,
 ואס לקח מהס אדס אחר
 אין יכול להוליכן אלא
 למקוס שזה יכול להוליכן,
 ואס עירנ הוא למזרח אין
 יכיל זה להוליכן חוץ לעיר
 נצד מערכ אפילי פסיעה
! מה::. נהרות י עתב  אחת ו
 המושכין ומעיינות
 הנובעין הרי הן כרגלי
 כל אדם. משוס דמידי
 דנייד הוא ולא קני שכיחה,
 ואע״פ שכא מחין לתחיס,
 כל אדס מוליכן למקיס
 שעירנ לו לילך ;שבת קכא:;
 כיון דגיידי לא קנו שכיתה
 ואפילו הן של יחיל אינן
 כרגליו(ערובין נזו <. הריני
 עליך חרם. נכסי יהיי
 עליך חרס, המודר אסור.
 אגל המדיר מותר !נדרים

. י ו ן נ י ע נ מ ס ה י ל מ נ ו צ״ל א  א



 מסורת הש״ם

 א) נדרים ה. מז:, ב) גדריס
 מה: נייק נא: כ׳׳כ נז:,
 ג) חולי! כה: בכורות נו:
 ןשקליס פ״א מ״ז], ד) ןכ״מ
 ח. י.ן, ה) ס״א כמעוח,
 ו) כס״א: נטלו, י)רש״ל מ׳׳ז,

 הגהות הב״ח
 (א) נם׳ של אותה העיר
 הרחבה ובית המרחץ
 ובית הכנסת ואי כצ״ל:
 (ג) שם לרחוץ כנור הט נמי
 כצ״ל וחינח לרחוץ נמחק:
 (ג) שס להסקרא היא והכא
 נמנכיה כצ״ל וחינח אלא
 נמחק: (ו) שם כמשנה
 וערכו כני אותה העיר לבא
 אצלו לא יביאו לו
 מכירותיו ואס ערכ הוא
 פיריתיו כמוהו כצ״ל:
 (5) רש״־ ל״ה אי! אומרים
 וכו׳ מודרי הנאה והכא

 גליון הש״ם
 תום׳ דייה הבא בםנכ־ה
 ובו׳ דגם הוא לא קנה.
 עיי ע״ז דף סכ ע״א

 תוספות ל״ה לקונו:

 עין משפט • משילין פרק חמישי ביצה
• u נר מצוה י 

 [והתנן השותפין. מגופיה הוי מצי למידק לאשר כה׳׳כ וכיח הרי אהה טלי חרם. הכי קאמר ליה הרי ממונך עלי כסתם חרמים
 המרמץ מטעם שומפין אלא זאמ פשוט יומר]: ת״י שהן לבדק הכימ הלכך הנולר אסור ליהנומ משל המולר לכמיכ לא
 הכא במגביה מציאה לחברו קנה חבירו קמפלגי. לרב נממן יחל רברו >במלבר ל< ורשאי הוא לאסור עצמו כממון מכרו: ומוסרין
 אימ ליה קנה מכרו ולכך קאמר כרגלי מי שנממלאו לו בדברים של עולי בגל. שעשו כני הגולה לפי שהפקירום לכל ישראל
 ונמנום להם ולא להיומס שומפין בו
 שיהא להם כח לאסור זה חלקו על
 זה: של אוסה העיר. שהן לרין בה
 מפני שהן שוחפין בהן וזה אסור
 מפני מלקו של זה: ההא במאי
 מסקינן למלאוס. הא לקתני ובור
 של אמצע הלרך מומרין לא לכל
 משמיש הומרו כגון לירל ולרחוץ
 כמוכו לכירא לשומפין הוא וכשהמירו
 למלאומ מימיו המירו דסמכינן אכרירה
 ואמרי׳ מר מדידיה קא ממלא מיס
 שעלו בכדו הן המכוררין מן השמים
 למלקו: האחים השוספין. אמיס
 שהן שומפין בירושמ אביהן: כשחייבין
 בקלבון פטורין מממשר בהמה
 וכשחייבין במעשר בהמה פטורים מן
 הקלבון. כל ישראל הוזקקו לחח
 ממצימ השקל לקרכנוח צכור והטילו
 חכמים עליהם להוסיף מעה קטנה
 להיומ קלכון לפרוטרוט מפני שהן
 חצאי שקלים חמיכומ דקומ ונומין
 לאכד ופעמים שמחליפין אותן ה<3מניס
 ונוחנין הקלכון כחלוף ואף כשמצטרפין
 שנים לחח שקל שלם הטילו עליהם
 שני קלכונים שלא לפחוח מחכריהס
 ולמעט אמ ההקדש אכל האכ שוקל
 בשביל שני כניו שקל שלם ופטור
 מקלבון שני: מעשר בהמה נוהג
 בכל שנה בולדומ הנולדים ועדר של
 שוחפין פטורים הולדומ ממעשר
 כדחניא כככורוח >דף נו:< כל פטר
 שגר כהמה אשר יהיה לך (שמות יג)

 מוסף רש״י
 אסורים ליכנס לחצר.
 כחצר של שניהן, דכל חד
 אסור כדרישת הרגל של
 חכירי, יקא סכר אין
 כרירה, דאימור האי לחלק
 חכירו עייל והאי לחלק
c n n רים  חכירו עייל תז
 שכל זמ! שלא חלקו אח
 החצר, נכנס כל אחל כחלק
 חנירו וקם ליה כלא יחל
 לנרי, שהרי גהנה מחכירי,
ושב״ס ב״ב  שעומד כחצרו ו
 ח:<. כשחייבין בקלבון.
 שחלקו כנכסי אכיה! ואחר
 כך נשתתפו ואס שוקלי!
 סלע שלם לשני חצאי
 שקליהס כאחל יהו חייכי!
 לחח כל אחד ואחד מעה
 קטנה לקלבון, להא שני
 ממונוש הן והרי הן כשאר
 כני אדם שהשוקל שקלו
 גוחן עמו קלכו!, יההוא
 קלכון להכרע, וי״א לחילוף,
 שאין שני חצאי סלע יוצאי!
 כסלע כלא חילוף מועט,
 והואיל ורונ כני אלס נוחנין
 כל אחד מחציח הסלע
 וקלכונו עמו, כי מצטרסי
 נמי שנים ויהני סלע שלם
 יהכי נמי קלנון, והני אחי!
 שחלקו וחזרי ונשחחפו
 דהכא הן כשאר שוחסין
 דעלמא וחייכי! נקלנו!

ן  !בכורות ט::. פטורי
 ממעשר בהמה. כל
 הנולדים להס כל ימי
 שותפותם, שהשותסוח
 פוטר ממעשר כהמה
 ננכורות כפרק כתרא (ני:ו
 יהיה לך ולא של שותפות,
 והתס מוקי ליה להאי קרא
 כמעשר, ואע׳׳ג דכככורות
.  כתינ וחולין בהו
 וכשחייבין במעשר
 בהמה. כגון אס לא תלקו
 מעולס חייכי! כמעשר
 כהמה לעשר כל הגולדיס
 להם כל ימי שוחסוחס,
 דאמר החס יכול אפילו קגו
 כחסיסח הכית חלמוד לומר
 יהיה !שם). פטורין מן
 הקלבון. לגמרי, ששוקלין
 נין שניהם שקל שלס,
 שממון אניהס נחזקחו
 עומד, ואכיהס השוקל על
 נטי או על אחל מכני עירו ושוטרי כשלו, סטור מן הקלכון, לחנן נשקלים ןפ״א מ״ז) השוקל על יל עני או על יד שכנו או על
 יד כן עירי פטיר, ינניו נמי אין מצות שקליהס עליו יהיה ליה כשכנו וכין עירו וחולי! כה:!. לא שנו. דהויא שוחסוח להיפטר
 ממעשר נהמה כי חזרו ינשתתסו, אלא שחלקו. גשומא, גדים כנגד טלאים וטלאים כנגד גדים. לפי שריה!, דהתס
 ליכלו למימר זה חלקי המגיע בשעת מיתת אביהם, דידאי כשעח מיחה זכה זה בחצי הנלייס ובחצי הטלאים וזה כחצי הגדיים
 ובחצי הטלאים, הלכך השתא קנין הוא, שזה קינה מזה, והיללית שישנם בשעת חלוקה פטורין ממעשר נהמה משוס לקוח, ואיתן
ד גדים וטלאים כנגר טלאים. אמרינן יש ברירה ע רות נו:!. אבל חלקו גדים כ  העתידים לגא סטירי! משיס שיחפוח !בבו
 יזה חלק המגיע לכל אחד ממיתח אביו ועדיי! ירישה היא ישם ירושה עליהן וכי חזרו ונשתתפי הדרא לה חסיסח הניח כמרישא
 ולא שוחפוח הוא, הלכך וללוח שישנן כשעח מלוקה אינ! פטורי! משוס לקיח ילא העחידי! לכא סטירי! משוס שיחפיח :שם).

 אפילו חלקו כוי. אין כרירה והיי מרישא לקוחית יהדר שותסי! :שס1.

 ולא של שומפומ ופרכינן והא בבכור
 כתיב ומשנינן אס אינו ענין לבכור דאימיה בשומפומ דכמיב
 וככורות כקרכס וצאנכם (לברים יכ) מנהו ענין למעשר יכול אפי׳
 קנו כמפיסח הכיח כגון אחין שלא הספיקו לחלוק ירושחן על
 שנולדו להם ולדות מ״ל יהיה. הלכך אחים שהן שומפין ששומפומן
 לאחר חלוקה כגון שחזרו ונשחחםו חייבין בקלבון כשאר שנים
 הממחכרין לשקל שלם ופטורים ממעשר כהמה דשוחפין בעלמא
 נינהו דבטלה לה מפיסח הביח וכשחייבים במעשר כהמה כגון
 שנשמתפו משנפלה להם הירושה דקיימא מפיסמ הבימ פטורין מן
 הקלבון כאילו היה אביהן קייס שממונן אחד ופוטרן יחד: ואמר
 רב מנן לא שנו. דבשביל חלוקה בטלה חפיסמ הבימ מנייהו: אלא
 כשחלקו. על פי שוס כדמים גדים כנגד חישיס זקניס או כנגד
 טלאים דבטלו 0 מהן שם ירושה ונחנו בה חורח לקוחוח וכי חזרו
 ונשמחפו הוו להו כלקח זה בשלו וזה בשלו מן השוק ונתערבו ואין
 כאן עוד שס תסיסת הבית אלא שם שותפומ אבל מלקו טלאים
 כנגד טלאים וגדיס כנגד גדים דזהו משפט ירושה לכל אחד חלק
 בכל מין ומין אומרים זה חלקו המגיעו דיש כדרה ועדיין שם
 יורשים עליהן וכשמזרו ונשממפו חזרה מפיסח הביח למקומה. ויש
 פומריס הטעם משום לקומוח דחנן הלוקח פטור ממעשר בהמה
 (בכורות דף cw וטעות הוא בידס דכשהולדות לקומין הן פטורין
 מלהתעשר אבל הלוקח עשר בהמות וילדו חייבין במעשר והכא

 א<הרי אתה עלי חרם הנודר אםור הריני עליך

 ואתה עלי שניהם אסורים זה בזה אומותרין
 בשל עולי בבל ואםורין בשל אותה העיר ואלו
 תן דברים של עולי בבל תר תבית הלשכות
 ותעזרות ובור של אמצע הדרך ואלו הן של
 אותה העיר יא) הרחוב ובית תכנםת ובית
 חמרחץ ואי אמרת בירא דשותפי תוא אמאי
 מותר והתנן ניבהשותפין שנדרו הנאה זח
 מזח אסורים ליכנם לחצר לרחוץ בבור
 >« לרחוץ ח״נ וחכא במאי עסקינן למלאות
 מר מדידיח קא ממלא ומר מדידיח קא
 ממלא וסבר רב נהמן יש ברירה ותתנן
 ג<גחאחין חשותפין כשחייבין בקלבון פטורין

 ממעשר בתמח וכשחייבין במעשר בחמח
 פטורין מן תקלבון ואמר רב ענן לא שנו
 אלא שחלקו גדים כנגד טלאים וטלאים
 כנגד גדים אבל חלקו גדים כנגד גדים
 וטלאים כנגד טלאים אומר זהו חלקו חמגיעו
 משעה ראשונה לכך ורב נחמן אמר י אפילו
 חלקו גדים כנגד גדים וטלאים כנגד טלאים
 אין אומר זה חלקו המגיעו משעה ראשונה
 לכך אלא דכולי עלמא בירא דהפקרא היא
 w אלא הכא י׳ במגביה מציאה לחבירו קא
 מיפלגי מר סבר הקגה ומר םבר לא קנה:
 מתני׳ ימי שתיו פירותיו בעיר אחרת וערבו
 בני אותה העיר >י< להביא אצלו מפירותיו
 לא יביאו לו ואם ערב הוא פירותיו כמותו

 מי

 כו׳ והקשה רש״י דבהדיא קאמר רב
 נחמן בפ״ק לב״מ (לף י. ושס< דמגביה
 מציאה לחברו לא קנה חברו אלא
 נראה לרש״י לה״ג במגביה מציאה
 לחברו קמפלגי ומו לא וה״פ רב נממן
 סבר לא קנה המגביה ללא היה
 בלעחו למקני והר הפקר על שבאו
 ליל מי שנממלאו לו והוא קנאם
 כמשיכה ללעחו היה לקנות ואע״ג
 דמגביה מציאה למברו לא קנה חכרו
 היינו כשעורה ביד המגביה לפי דמצי
 למימר אני זכימי לעצמי אבל כשנטלה
 מכרו זכה מן ההפקר טון דמגכיה
 לא הגכיה לקנות לו כדתנן החס ואם
 משנמנה לו אמר אני זכיתי בה תחלה
 לא אמר כלום לכך הוי כרגלי מי
 שנממלאו לו ורכ ששמ אמר מגביה
 מציאה לחברו קנה המגכיה ממלה וזה
 קכלה מידו הלכך הוי כרגלי הממלא
 ודוחק הוא למחוק גרסת הספרים ועוד
 אין סברא לרב ששח שיקנה המגכיה
 בלא מתכרן לכ״נ לרשב״ס לפרש שיש
 לישב גרסח הספרי׳ ומה שהקשה רש״י
 לא קשה מידי דשאני החס דקאמר
 טעמא משום דהוי מופס לבעל חוב
 במקום שחב לאחרים דאחריס לא
 ימצאו המציאה אח״כ לפיכך קאמר
 רב נחמן דלא קנה אבל הכא אימ
 ליה לרב נחמן שסיר דקנה מי
 שנחמלאו לו דלא הוי חב לאחדם דהא
 איכא הרכה מיס דיכוליס אחרים
 למלאומ ועוד אומר ר״ת דיש לקיים

 לגמד פטר להו: אין אומרים כוי. ופטור. אלמא אין ברירה אלא על כרמך לרכ נחמן כירא דהפקרא הוא מדאשתרו כיה מודד
 הנאה (ה גכי מילא ונחן לחכרו: במגביה מציאה לחברו קא מפלגי. לא גרסינן במגביה מציאה קנה חכרו קמסלגי ולא גרס מר
 סכר קנה חכירו כו׳ דאס כן קשיא דרב נחמן אדרב נחמן דאבעי לן לפרושי הבא דרב נחמן סכר קנה חכרו דקאמר כרגלי מי
 שנממלאו לו ובשנים אוחזין (ב״מ לף י.) אמדנן רב נחמן ורב חסדא לאמרי מרריהו המגביה מציאה לחברו לא קנה חברו אלא ה״ג
 במגביה מציאה לחברו קא מפלגי וחו לא. ופי׳ במגכיה מציאה למכרו קא מפלגי ולכולי עלמא לא קנה חבירו בהגבהמו של זה אלא אס
 קנה המגביה אם לא קנה סליגי רב נחמן סבר לא קנה המגביה ללאו אלעמיה למקני אלא מי שנממלאו לו קנאס כמשיכה כשיקבלם כשבאו
 לרשומו ודעמו לקנומ דכי אמר לא קנה חכרו כל זמן שהוא כיל המגכיה אמדנן ליכול לומר אני אזכה בה לעצמי אבל משנתנה לו קנה
! ואס משנחנה לו אמר זכיחי בה חחלה לא אמר כלום ורב ששח סבר קנה המגביה חחלה ומידו קבלם זה הלכך כרגלי הממלא.  לחנן החם ןדף ט:
 ואימ לגרס כמו שכמוב בספרים ומפרשין הכי רב נחמן סבר קנה חבירו משנמן לו ורב ששח סבר לא קנה חברו אלא המגביה: מתני׳ לא
 יביאו. מפירותיו הואיל והוא לא ערב לשם להכל כרגלי הבעלים: ואם מרב הוא. ללכת לשם: פירותיו כמוהו. ומומר להכיאס:

 מי

ב א מיי׳ פ״ז מהל׳  נ
 נלריס הלנה כ
 טוש״ע י״ל סימן רכל

 סעיף א:
 נג ב מיי׳ שס הלכה ל
 סמג לארן רמב
 טוש׳׳ע י״ל סימן רכו סעיף

 א:
ד ג מיי׳ ס׳׳ו מהלכוח  נ
 ככורוח הלכה י ופ׳׳ג
 מהלכות שקלים הלכה ל ה:
 נה ד מיי׳ ס״ו מהלכות

 ככורות הל׳ י:
 נו ה מיי׳ סי״ז מהל׳
 גזילה ואנידה הלכה ג
 טוש׳׳ע ח״מ סימן רסט

 סעיף א:
 נז ו מיי׳ פ״ה מהלכוח
 יו׳׳ט הלכה יג טיש״ע
 א׳׳ח סימן שצז סעיף יז:

 רבינו הננאל
, ם ר י ח ל ה ע ת י א ר  ה

י נ י ר , ה ר ו ס ר א ד ו נ ן ה ב ו א  ר

ן ה י נ י ש ל ה ע ת א ך ו י ל  ע

ן י ר ת ו ן מ ה י נ ש , ו ן י ר ו ס  א

ל ב י ב ל ו ל ע ר ש ב ד  ב

ר ב ד ] ב ן י ר ו ס א ו ] ( ר ו ס א ו ) 

ו ל י . א ר י ע ה ה ת ו ל א  ש

י ל ו ל ע ם ש י ר ב ן ד  ה

ת ו כ ש ל ת ה י ב ר ה , ה ל ב  ב

ע צ מ א ב ר ש א ב ה ת ו ו ר ו ע ה  ו

ם י ר ב ן ד ו ה ל , א ך ר ד  ה

ה ב ח ר ר ה י ע ה ה ת ו ל א  ש

ץ ח ר מ ת ה י ב כ ו ״ ה ב  ו

י א . ו ם י ר פ ס ה ה ו ב י ת ה  ו

י ל ו ל ע ר ש ו י ב א ת ה ר מ  א

י א מ א א ו י ה פ ת ו ש ל ד ב  ב

ן י פ ת ו ש ן ה נ ת ה , ו ן י ר ת ו  מ

ה א נ ה ה ז ה מ ו ז ר ד נ  ש

. ר צ ח ס ל נ כ י ן ל י ר ו ס  א

ד ר י ן ל מ ח ב נ ־ ר י ר פ  ו

. ר ו ם ר א א ב ה ה ז ץ ב ח ר  ל

ץ ח ו א ר ו ר ה א ב ל ה כ א ב ה  ד

ח ו א ל מ ל ל ב , א ר ו ס א  ו

ל ן כ נ י ר מ , א ן כ ו ת ם מ י  מ

ו ש ל י ק ש ל ח ד מ ח  א

ו ל ש ר מ מ ו ל , כ ו כ ו ח  ב

ב ר ר ב ס ן ו נ י ש ק א . ו א ל מ  מ

ב א ש ם ש י מ ה ה ז ן ש מ ה  נ

ו ק ל ן ח מ צ ע ם ב ם ה  ה

ן נ ת ה , ו ה ר י ר ש ב י י כ  ו

, ן ו ש א ק ר ר ף פ ו ם ס י ל ק ש  ב

ק ר ן פ י ל ו ת ח ט י ח ש ב  ו

ק ר ח פ ו ר ו כ ב ב , ו ן ו ש א  ר

ן ־ פ ת ו ש ן ה י ח א , ה ן ו ר ח  א

ן י ר ו ט ן פ ו ב ל ו ק ן ב י ב י י ח  ש

ן ח , ו ה מ ה ר ב ש ע מ  מ

ן נ ת ד , כ ו ק ל ר ח ב כ  ש

ן ו ר ח ק א ר ח פ ו ר ו כ ב  ב

ו פ ת ת ש ף נ ו ס ב ל ו ו ק ל  ח

ן י ר ו ט פ ן ו ו ב ל ו ק ן ב י ב י י  ח

ש ו ר י . פ ה מ ה ר ב ש ע מ  מ

ן ו י כ , ד ן ו ב ל ו ק ן ב י ב י י  ח

, ן י ק ו ח ר ו כ ש ע ו נ ק ל ח  ד

ל ע ו ו ד ל י ל ע ק ו ש ן ה נ ח  ו

ן ו ב ל ו ק ב ב י י ו ח ר י ב ד ח  י

, [ ה מ ה ב ר [ ש ע מ ר מ ו ט פ  ו

ן י ה ר ו ה ק ל ח ן ד ו י כ  ד

ו ח א ו ק ל ן ה נ ח , ו ת ו ח ו ק ל  כ

ר ו ט ה פ נ ת מ ו ב ן ל ת ו נ  ש

ן י ב י י ח ש . ו ה מ ה ר ב ש ע מ  מ

ן י י ד ע , ש ה מ ה ר ב ש ע מ  ב

ה מ ה ו ב ש ר י , ו ו ק ל א ח  ל

, ו ק ל א ח ן ל י י ד ע ו ו נ ו ק  א

, ה מ ה ר ב ש ע מ ן ב י ב י י  ח

ח י כ ת ה ס י פ ת ו ב נ ן ק נ ת  ד

, ן י ר ו ט ו פ א ם ל א ן ו י ב י י  ה

, ן ו ב ל ו ק ן ה ן מ י ר ו ט פ  ו

ו א י ב ד ה ח ן א ו מ מ י מ  כ

א ן ל י י ד י ע , כ ע ל ס  ח

ת ב ו ה ח ת י ך ה , כ ו ק ל  ח

ם י ח ו א י ם ח , א ן ו ב ל ו  ק

ת ס י פ ת ו מ נ ק ו ו ק ל א ח ל  ו

ו א י ב ] ה ם א ] ( ו א ת ( י ב  ה

ן ר מ ו ט ע פ ל ן ס ה י נ  ש

ם ח ן ה נ י ר מ א , ו ן ו ב ל ו ק  ה

ה ז ן ב י ר ו ט ת פ ו ר ו כ ב  ב

א ל ה ו מ ה ב ו ב ק ל ח , ש ה ז ב  ו

ג ״ ע א ( , א ם י פ ס כ ו ב ק ל  ח

; י ר ו ט ן פ י ח א ו ה ק ל ] ח ם א ו [ נ א ש ן ל נ ב ע ר ר מ א . ו ל ״ מ ן ק ו ב ל ו ק ו ב ב י י ח ־ ל י ו מ י י ג ק ל פ י מ ל ו ד ה י י ח ע ו ד ל ה ג מ ה ו ב ק ל ח  ד

ד ג נ ם כ י א ל ט ם ו י י ד ד ג ג נ ם כ י י ד ו ג ק ל ו ח ל י פ ר א מ ן א מ ח ב נ ר , ו י ו ם כ י א ל ד ט ג נ ם כ י י ד ו ג ק ל ח ן ש מ ז א ב ל , א ה מ ה ר ב ש ע מ  מ

ר א ע ב ״ כ א ד ל ן א נ י ק ר פ . ו ה ר י ר ה ב י ת ל י ן ל מ ח ב נ ה ר נ ה , ו ך כ ה ל נ ו ש א ה ר ע ש ו מ ע י ג מ ו ה ק ל א ח ו ה ה ר ז מ ו ן א י ם א י א ל  ט

ה ה ב ג ת ה ע ש ב ן ד ו י , כ ו ר י כ ה ה ל א י צ ה מ י ב ג מ ר ה ב ן ס מ ח ב נ , ר י ג י ל ת פ י ב ח ה ל א י צ ה מ י ב ג מ ב , ו א ו א ה ר י ק פ ל ה ב י ב ל ו ל ע  ש

ב ר ל כ ״ י ק , ו ה נ א ק ר ל ב ת ס ש ב ש ר . ו ת י ל ט ן ב י ז ח ו ם א י נ ש א ב ק ל א ס ח ע מ ן ש כ . ו ו ר י ב ה ח נ , ק ה ה ל ה ב ג מ ה ק י ר ב ח א ד ת ע ד  א

י . [מתנ*'] מ י נ א ה ש כ י ה ז ש ב ש ק ר ר י פ . ו ן ה מ ו ע כ י ל ו ם י ה ה ל כ י ם ז א א ה י י מ נ ה י ק ו ם כ י ה ר ו ו א ן ל מ י ז י ש ש מ ״ . ת ן מ ח  נ

. ו ה ו מ ו כ י ח ו ר י ב פ ר י ם ע א . ו ו י ת ו ר י פ ו מ ו ל א י ב א י . ל ו ל צ א א ו ב ר ל י ע ה ה ת ו י א נ ו ב ב ר י ע ו בעיר אחרת ו י ת ו ר י ו לו פ י ח  ש

 גרספ הספרים וה״פ מר סבר המגביה
 מציאה לחברו קנה חבירו היינו רב ששמ ולכך קאמר כרגלי הממלא
 למאיזה טעם אמדנן המגביה מציאה לחברו קנה חברו למגו
 לזט לנפשיה זט נמי לחבריה והואיל ואמי מכחו לין הוא שיהא
 כרגלי הממלא ור״נ ס״ל לא קנה חברו והשחא ניחא ההיא לב״מ
 ׳5לגס הוא לא קנה ללא נתכוון לקנות וא״כ הד הן הפקר כל זמן
 שלא כאו לילי מי שנתמלאו לו ולכשיבאו לילו יזכה בהן מן ההפקר
 לפיכך הן כרגליו י)(לישנא אחדנא במגביה מציאה למכרו קא מפלגי
 ולא גרסינן מר סבר קנה חכרו וכו׳ לא״כ קשיא לר״נ אלר״נ
 דמכעיא לפרושי הכא ר״נ סבר קנה חברו דקאמר כרגלי מי
 שנממלאו לו וכשנים אוחזין רכ נחמן ורכ חסדא אמרי מרריהו
 המגביה מציאה לחברו לא קנה מברו בהגבהמו של זה ולא קנה
 המגביה דלאו אדעתיה למקני אלא מי שנממלאו לו קנאן כמשיכה
 כשיקבלו שיבאו לרשותו ודעתו לקנומ דכי אמדנן לא קנה כל זמן
 שביד המגביה אמר דיכול לומר לו אני אזכה לעצמי כה חמלה
 אבל משנמנה לו קנה דמנן המס אס משנמנה לו אמר אני זכיתי
 כה תחלה לא אמר כלום ורב ששח סבר קנה המגביה ומידו קבלה
 זה הלכך כרגלי הממלא ואימ דגרס כמו שכתוב בספרים ומפרש
 הכי רב נממן סבר קנה חברו משנתן לו רב ששמ סבר לא קנה

 חכרו אלא המגכיה לשון הקונטרס):
 אלא

 א) צ״ל וקמ׳׳ל דאע״ג לחלקו בנהמה סד״א דגלו דעחייהי יכו׳.



 עין משפט
 נר מצוה

 נח א מיי׳ פ״ה מהל׳
 יו״ט הלכה ינ טוש׳׳ע
 א״ס סימן שצז סעיף יח:

ט ב מיי׳ פ׳׳ג מהל׳ נזקי  נ
 ממון הלכה יד [ופ׳׳ז
 הלכה ה! סמג עשי! סו
 טור ש״ע ח״מ סימן שצג
 סעיף א [וסימן שצט סעיף
 ה ועי׳ כהג׳׳ה כסימן רצא

 סעיף ג:
 D ג מיי׳ ס״ה מהלכות
 יו״ט הלכה יג טוש״ע

 א״ח סי׳ שצז סעיף יז:
 םא ד ו מיי׳ ס״כ
 מהלכות יו״ט הל׳
 נ סמג לארן עה טיש׳׳ע
 א״ח סימן תצז סעיף נ

 וסימן תצח סעיף ג:
 ה ןטוש״ע י׳׳ד סימן לט

 סעיף יכ וש״ך שסן:
 םכ ז מיי׳ סכ׳׳ו מהל׳
 שכת הלכה יד סמג
 צאוין סה טוש״ע א״ח

 סימן שי סעיף כ:

 רבינו חננאל (המשך)
א ת א , ו ט ״ ו ב י ר ע ת ב י ב  ה

, א ג ו ב ה י ר ב ג ט ל ״ ו י  ב

ה י ל ק ש י מ ו ל ה ל מ י י א  ו

, י ל ם ש ו ה ת ם ב ו י ל ה ו י מ ל  ו

ה י ת ל י ל ת ת ג י א ל א י י  א

א ח כ ו א מ ש ד א ד ר ב י ע  ב

ה י ת ד ק פ א א ל א ד ת ל י  מ

ג ״ ע א , ו א ת י ב ה ד י ר י מ ב ג  ל

ן י ד ק פ ו מ י ה ל ג ר ב כ ר ר מ א  ד

י ר ו א מ נ ו ו י ג א י ה כ ו ב ל צ  א

, ד י ק פ מ י ה ל ג ר א כ ו ה ב ד  ר

ו ה י י ב ה ג י ת ד ק פ ת א נ י א א  ו

. ל ו ק ש א ת ו ל ל ו ת ה נ י א  ו

י א א נ ו ו י ג א י ה כ ן ו ג י ש ק א  ו

ל א ו מ ר ש מ א ה , ו ו ל ו ת ה נ י  א

י ל ג ר ם כ ט ל פ ר ש ו  ש

י ו ר כ מ ן ד ו י כ , ד ם ד ל א  כ

ה י ת ע ם ד ד ל א ה כ י ל  ע

ר ב כ ה ש ש ז ״ כ , ו ה י ו ל י  ע

ב ר א ל נ י ב ל ר י י . א ה נ  ק

י ל ו ת ה י ו א ו י ה א ו ו י א ש  א

ה כ ל ן ה נ ח ו ר י ״ א ה , ו ל י ק  ש

ח ק ו ל ר ה מ א א ד ס ו י ד ר  כ

ט ״ ו י ע ו מ ר י ב ה ה מ מ ה  ב

ה ע ו ר ה ל נ ת א נ ל פ ש ״ ע  א

א ו י ה ר ט ה ״ ו י א ב ל  א

א נ מ י ק ו א , ו ה ע ו ר י ה ל ג ר  כ

ב ל ר י י . א ד ח ה א ע ו ר  ב

י א א ו נ ה ב כ ר י ל ש  א

, ל י ק א ש ו ל ל ו ת ה נ י  א

ו ר י ב ח י מ ל ל כ א ו ש ן ה נ ת ה  ו

, ל א ו ש י ה ל ג ר ט כ ״ ו ב י ר ע  מ

ת ו ש ר ן ב ה פ ש ״ ע ה א נ  ה

ל א ו ש י ה ל ג ר ל כ י א ש מ  ה

ב א ר ל א א ג ק י ס א . ו ן  ה

א נ ב ח , ר ר מ א י ק כ א ה נ ו  ה

ד י ר ט א ו ר ב י ג א ל י נ ר ח  ב

ו ה י י א , א א ו ה ה י ח ע מ ש  ב

ב י ח י י כ ה ד י ח ע י ד ל א ג ל  ח

ח ס א מ ל ה ו י ל ל י ק א ש נ מ י  ס

ו ל ו ת ה נ י י א א , ו ה י ח ע  ד

ה י י ל פ ל ח א מ מ ל ש ד י י  ח

י . מ ח י נ י ח מ י ת ע ח ד ס מ ו ו  נ

א ן ל י ח ר ו ו א ל צ ן א מ י ז  ש

כ ״ א ח א ו נ ם מ ד י ו ב כ י ל ו  י

ב ר ע ן מ ה י ת ו נ מ ן ב ה ה ל כ  ז

ן י ק ש ן מ י ] א ׳ י נ ת מ ] . ט ״ ו  י

ל ב ת א ו י ר ב ד מ ן ה י ט ח ו ש  ו

ת ן א י ט ח ו ש ן ו י ק ש  מ

א נ ת י מ י ל ח ל מ . ל ת ו ת י י ב  ח

ב ג א א ת ל י , מ ן י ק ש  מ

י ק ש י ל ל ד ״ מ ה ק י ח ר ו  א

, ט י ח ש י ר ל ד ה ש ו י נ י  א

א כ ר י א ם כ י י א כ ט ד ״  מ

ן ו ה ל ר א ״ . ת > א ג ט מ ש  מ

ת ו ע ו ר ת ו ו א צ ו י ת ש ו י ר ב ד  מ

ת ו ס נ כ נ ח ו ס פ [ ב ] [ ר פ ] ׳ א  ב

, [ ה נ ו ש א ר ה [ ע י ב ר  ב

ת ו ע ו ר ת ו ו א צ ו י ח ש ו י ת י י  ב

ח ו נ ל ת ו ו א ב ם ו ו ח ת ץ ל ו  ח

ר מ ו ׳ א . ר ם ו ח ת ך ת ו ח  ב

, ן ת ח ו ת י י ו ב ל י א ו ו ל י  א

ת ו א צ ו י ת ש ו י ר ב ד ן מ ו ה ל  א

י נ ת ק ל ד ל ה כ צ ק ו ׳ מ ר ה ל י  ל

ן ו ע מ ׳ ש ר ה ל צ ק ו ן מ י ה א י  ל

 משילין פרק המישי ביצה מ.

 ל״ל זכה אפי׳ בירר
 חלק כל אחל ואחל נמי כגילי להוה
 אשואל לאמרינן לעיל >דף למ.) אע״פ
 שלא נתנו לו אלא כיו״ט וכו׳ וי״ל
 דשואל לעחיה טפי אכלי מאורחים על
 מנוח]: [תנץ ואם עירב הוא
 פירותיו כמוהו. מרישא לקמני ואס
 ערבו בני אומה עיר לא יכיאו לא
 מצי למילק לאיכא למימר ללא ערבו
 הנפקדים]: פצעילי תמרה.
 פ״ה תמרים שאינם ממבשלין כאילן
 לעולם וגודרין אומן מן הדקל ועושין
 להם חומלומ וכונסין למוכן ומתבשלומ
 ומכעיא לר״ש מהו לאכול מהן ביו״ט
 ולא נהירא דפצעילי ממרה לא משמע
 הכי אלא פירושו דהוי פגי ממרה
 שסופן להיות נגמרין ומתוקין יפה יפה
 ועדיין לא נפכשלו ופוצעין אותם אחת
 לשנים בסכין ומעלין אותן לגג ליבשן
 ולא הוו כגרוגרומ וצמוקין דלא דמינהו

 בידים דלא היו רארן מעולם:

 הדרן עלך משילין
 וםלימא לה מסכת ביצה

 מי שזמן אצלו אורחים. מעיר אחרמ ויבואו אצלו על ידי ערוב: לא יוליכו. לאחר סעודה מנות בידם לביתם לסעודת הלילה: אלא אם כן
 זהה להם. ע״י אחר: מנותיהם ממרב יו״מ. שמסרס כעל הכימ זה לאדם אמר במשיכה ואמר לו זכה במנומ הללו לפלוני ולפלוני דזכין
 לו לאדס שלא כפניו והיו שלהם מכעוד יום לילך כרגליהם: גמ׳ אם המיס ברשות. שורו וקדרותיו ופירוחיו לחצר חברו בעל חצר
 חייב מזקין ורישא דהך ממני׳ בבבא קמא דכי אמר ליה עול עול ואנטר קאמר ליה: לימא. הך פלוגמא דהכא כי הך אזלא משום

 דאמר רב הלכה כרבנן דקיימי
מי שזמן אצלו אורתים לא יוליכו בידם מ״י [אלא אם p זכה להן. מימה  א

 מנות אלא אם כן זכת להם מנותיתם מערב
 יו״ט: נמ׳ אתמר תמפקיד פירות אצל חבירו
 רב אמר כרגלי מי שהפקידו לו ושמואל
 אמר כרגלי המפקיד לימא רב ושמואל
 דאזדו לטעמייהו דתנף׳ אם הכנים ברשות
 בעל ההצר הייב רבי אומר לעולם אינו חייב
 עד שיקבל עליו בעל תבית לשמור ואמר
 רב חונא אמר רב חלכת כדברי חכמים
 ושמואל אמר בחלכח כרבי לימא רב דאמר
 כרבנן ושמואל דאמר כרבי אמר לך רב אנא
 דאמרי אפי׳ לרבי עד כאן לא קאמר רבי התם
 אלא דבסתמא לא קביל עלית נטירותא אבל
 הכא הא קביל עלית נטירותא ושמואל אמר
 אנא דאמרי אפי׳ לרבנן עד כאן לא קאמרי
 רבנן התם אלא דניחא ליה לאיניש דניקום
 תורית ברשותיח דבעל חצר דאי מזיק ליה
 לא מיחייב אבל חכא מי ניחא ליה לאיניש
 דליקום פירית ברשותיה דחברית תנן ואם
 ערב הוא פירותיו כמותו ואי אמרת כרגלי
 מי שהפקידו אצלו כי ערב הוא מאי הוי
 אמר רב חונא אמרי בי רב גכגון שיחד לו

 קרן זוית ת״ש מי שזמן אצלו אורתים לא יוליכו בידם מנות אא״כ זכח להם
 מנותיתם מערב יו״ט ואי אמרת כרגלי מי שתפקידו אצלו כי זכת לתם ע״י
 אהר מאי הוי ה״נ כיון שזכה להם ע״י אחר כמי שיחד לו קרן זוית דמי
 ואיבעית אימא זכח שאני רב חנא בר חנילאי תלא בשרא בעברא דדשא
 אתא לקמיה דרב הונא א״ל אי את תלית זיל שקיל ואי אינחו תלו לך
 לא תשקול ואי איתו תלא מי שקיל והא נ<רב הונא תלמיד דרב הוה ואמר
 רב כרגלי מי שחפקידו אצלו שאני עברא דדשא דכמי שיחד לו קרן זוית
 דמי א״ל רב חלל לרב אשי ואי אינחו תלו ליח לא שקיל ג<והאמר שמואל שור
 של פטם הרי הוא כרגלי כל אדם א״ל רבינא לרב אשי ואי אינתו תלו לית לא
 שקיל וחאמר י<רבח בר בר חנח א״ר יוחנן הלכה כר׳ דוםא א״ל רב אשי לרב
 כהנא ואי אינתו תלו ליה לא שקיל והתנף הבהמה והכלים כרגלי הבעלים אלא
 שאני רב חנא בר חגילאי דגברא רבה תוא וטריד בשמעתיה וה״ק ליה אי את
 תלית אית לך םימנא בגוויה ולא מםחת דעתך מניה זיל שקול ואי אינתו תלו לך
 מםחת דעתך ולא תשקול: מתני׳ י• י אין משקין ושוהטין את תמדבריות
 אבל משקין ושוחטין את תבייתות אלו חן בייתות תלנות בעיר מדבריות
 הלגות באפר: נמ׳ למח לי למימר משקין ושוחטין מילתא אגב אורחיח
 קמ״ל ידלשקי אינש בתמתו והדר לשהוט משום סרכא דמשכא ״ת״ר
 י אלו תן מדבריות ואלו תן בייתות מדבריות כל שיוצאות בפםח ורועות
 באפר ונכנסות ברביעת ראשונת ואלו תן בייתות כל שיוצאות ורועות חוץ
 לתחום ובאות ולנות בתוך התחום רבי אומר אלו ואלו בייתות חן אלא
 אלו חן מדבריות כל שיוצאות ורועות באפר ואין נכנסות לישוב לא בימות
 ההמת ולא בימות הגשמים ומי אית ליה לרבי מוקצה והא בעא מינית
 ר׳ שמעון בר רבי מרבי ״יפצעילי תמרה לר״ש מהו א״ל ׳אין מוקצה לר״ש

 אלא
 שכן הכא דאוקמוה בהדיא ברשוחיה ואדעחא דידיה חלו ליה: כרגלי הבמלים. וכיון דלצרכו מלאוה שם הוה ליה איהו בעלים:
 אלא שאני רב חנא בר חנילאי כוי. וטעמא לאו משום חחומין אלא רב הונא דאורי ליה הכי מלמידיה דרכ הוה ורכ אמר
 כשחיטח חולין (חולין לף צה.) כשר כיון שנמעלס מן העין אסור ואפי׳ חלד ביחד בביח ישראל ורב חנא אגב טרדא דשמעמיה משכח
 שאר עסקיו: וה״ק ליה. רב הונא: אי אה תלית. מידי לעביל איניש ביליה לא מנשי ולא מסח לעחיה: ואי אינהו תלו לך.
 אמה לא היה לעמך לכך והם אינם זהירים בשלך ואסחו לעחייהו ולא חשקול. לשון אחר משום מוקצה: מתני׳ אין משקין
 ושוחטין את המדבריות. משוס מוקצה ובגמרא מפרש אמאי נקט משקין: גמ׳ מלהא אגב אורחיה. דמנא דה״ל לאורויי בבהמוח
 מי מותרח ומי אסורה נקט אורחיה בלישנא דמשמע מינה מילתא חדתי בדרך ארץ: משום סרכא דמשכא. שחהא נוחה להפשיטה
 שהוא נדבק יוחר מדאי בבשר: ונכנסות. לישוב: ברבימה. במרחשון: פלמילי המרה. תמרים שאין מתבשלות באילן לעולם
 וגודרין אותן מהאילן ועושין להן חותלות הן כלי כסות ממדס וכונסין אומן למוכן וממבשלומ: מהו. לאכול מהן ביום טוב:

 אלא

 כרשומיה לענין שמירה הוא הדין
 לחחומין: אמר לך רב. כהך אנא
 דאמרי אפי׳ לרבי דאילו רבי לא פליג
 אלא בדלא פריש אלא עול סחמא
 אמר ליה וסבר רבי עול וחנטר אמ
 קאמר ליה אבל מפקיד פירומ דהכא
 לאו בסממא עסקינן אלא בדקביל
 לנטירומא: ושמואל אמר אנא דאמרי.
 כהא אפי׳ לרכנן עד כאן לא קאמרי
 רכנן החם דקיימי כרשומ כעל מצר
 אלא לענין שמירה דכיון דסכירא להו
 דמסתמא עול ואנטר לך קאמר ליה
 כ״ש דכעל השור מינח ניחא ליה
 דמוקי שורו ברשוחו דכעל מצר
 לשמרו דאי מזיק האי שור לבעל חצר
 לא מימייכ עליה אכל הבא לענין
 חחומין מי נימא ליה לאיניש כו׳: סנן
 ואם מרב הוא פירוסיו כמוהו. אלמא
 כרגלי המפקיד נינהו: שיחד לו קרן
 זוית. דאושליה כיחא הלכך כרשות
 המפקיד הן אבל הכא דמשכן שומר
 וקבל עליו שמירתן הרי הן כרגליו:
 אא״כ זכה. וט זכה מיהא מוליכין
 והד בידו הופקדו לאחר זטה וש״מ
 כרגלי המפקיד הן: זכה שאני. שהד
 כל עצמו לא עשה אלא להוציאו
 משביממו ולהעמידו בשכימה שלהן
 וברשומן: הלא בשרא בעברא דדשא.
 ככיח אושפיזכניה שנמנו לו טבמי
 העיר מבעוד יום והוא היה כן עיר
 אחרמ שמערבין לו לבוא לכאן: ה״ג
 א״ל אם אס הליה ויל שקיל ואי
 אינהו הלו לך. לצרכך לא משקול
 להוליכן לעירך ולקמיה מפרש
 טעמא ואזיל: שאני מברא דדשא.
 כלומר שאני הכא דמלינהו איהו
 גופיה בעברא דדשא והס לא קכלוהו
 מידו לשמרו דכמי שיחד לו קרן
 זוימ דמי: א״ל רב הלל לרב אשי
 ואי אינהו תלו ליה לא שקיל והאמר
 שמואל שור של פטם הרי הוא כרגלי
 כל אדם. אלמא כיון דאוקמיה
 כמחשכמו כרשומ כל מי שיקנהו
 מומר הקונה להוליכו למקומו והכא
 נמי הא כרשותיה אוקמיה במחשבמו
 ברשומ כל מי שיקמנו: אייל רבינא
 לרב אשי ואי אינהו הלו ליה לא
 שקיל והא״ר יוחנן הלכה הר׳ דוסא.
 דאמר הרי הוא כרגלי הרועה אלמא
 טון דאין רועה כעיר אלא הוא ואנן
 סהדי דכל מי שיש לו כהמה דעמו
 שמהא כרגליו אמדנן כמריה אזלה וכל

 מסורת הש״ם

 א) נ״ק מז: גט: כ״מ פא:,
 ג) [שכת קכח.], ג) לעיל לח.,
 ד) ולעיל לז:], 5) לעיל לז.,
 ו) שכת מה: קנז., ז) שכת
 מה: [תוספתא פ׳׳ל],

 ח) שכת מה:,

 — ^ 01׳

 מוסף רש׳׳י
 אם הכניס ברשות בעל
 החצר תייב. משנה היא
 כפרק שור שנגח את הסרה
 (מז.ן נקדר שהכניס
 קדרותיו ושכרן שורו של
 כעל הכית או הכניס שורו
 ונגחו שורו של כעל הבית
 או שהכניס סירותיו ואכלתן
 כהמחו, כעל החצר תייכ
 כנזקו, דכי אמר ליה עול,
 עול ואגטר לך קאמר ליה,
 והוא הדין הגח סממא
 כשוק (ב״מ פא:ו. רבי
 אומר לעולם איגו
 חייב. לעול ומינ ונטר לן
 קאמר, וה״ה להנח סממא
ר של  בשיק (שם). שו
 פטם. שמסטס שוורים
 למכור, הרי הוא כרגלי
 כל אדם. אפילו כן עיר
י  אחרת שכא לכאן ע״
 עירוב, מוליכו למקומו,
 דכיון כאורחיה לזגוניה,
 מאממול אוקמיה כרשוחיה
 למאן דאמי למחר וזכי! ליה
ל לח.:. הבהמה י ע ל : 
 והכלים כרגלי

 הבעלים. שהשואל אי
 לוקח כהמה או כלים
 מחגרי גייס טוכ, אינו יכול
 להיליכס אלא למקים
 שהגעליס הראשיניס
 מותרי[ לילך שס, ואס
 עירנו לצפון לא יוליכנו זה
 לדרוס (ערובי( צז:< ואס לא
 ערכ יש לה אלסיס לכל רוח
ל לז.: כשם שאין י ע ל  העיר :
 אדם יכול לילך כיו׳׳ט אלא
 עד חחוס שנת, כך כהמתו
 אינה יכילה לילך חוץ
 לחחיס, וכליי נמי אין לי
 רשיח לשגרס חוץ לתחום
 והאורה ח״א סי׳ סט).
. ן  אין משקין ושוחטי
 דרך להשקוח נהמה לסני
 שחיטה שחהא ניחה
 להפשיט (שבת חה:!
 אורחא דמילחא נקט !:שם
 קנז.<. את המדבריות.
 הנרייתומ ושם מה:1
 שרועות נאסר תמיד ולנות
 נתון החחוס ושח קח.).
 פצעילי תמרה. תמרים
 הנלקטים קולס בישולן
 יכינסין אותס בסלים
 שעישין מלילכין והן
 מתגשלות מאליהן, מהי
 לאכול מהן קידס בישולן,
 מי מילה כהן דמוקצומ הן
 ננרינרית יצימוקין אי לא

 ;שבת מה:).

ת י י א מ ן ו נ י ש ק מ . ו ם י מ ש ג ת ה ו מ י א ב ל ה ו מ ח ח ה ו מ י א ב ב ל ו ש י ת ב ו ס נ כ ן נ י א ר ו פ א ת ב ו ע ו ר  ו

ר מ א . ו ו ה ן מ ו ע מ ׳ ש ר ה ל ר מ י ת ל י ע צ י פ ר ׳ מ ר ן ב ו ע מ ׳ ש ה ר י נ י א מ ע א ב ה , ו ת ו י ר ב ד ן מ ו ה ל י  א

 רבעו חננאל
ת ו ר י ד פ י ק פ מ ר ה מ ת י  א

י ל ג ר ר כ מ ב א , ר ו ר י ב ל ח צ  א

ל א ו מ ש ו ו ל צ ן א י ד ק פ ו מ  ח

א מ י . ל ד י ק פ מ י ה ל ג ר  כ

ן נ ת ו ד ה י י מ ע ט ו ל ד ו  א

ה ג נ ר ש ו ק ש ר פ ק ב ״ ב  ב

ס י נ כ ם ה , א ה ר פ ת ה  א

, ב י י ר ח צ ל ה ע , ב ת ו ש ר  ב

ו נ י ן א ל ו כ ר ב מ ו י א ב  ר

ל ע ו ב י ל ל ע ב ק י ד ש ב ע י י  ח

ר מ ח י א , ו ר ו מ ש ח ל י ב  ח

ב ר ר מ א א נ ו ב ה ר ר מ  א

ל א ו מ ש , ו ם י מ כ ח ה כ כ ל  ה

ר מ , א י ב ר ה כ כ ל ר ה מ  א

ו ל י פ י א ר מ א א ד נ ב א ך ר  ל

ר ב כ , ו י ו ן כ א ד כ ׳ ע ר  ל

א ל ] ו ת י ו ן ו ר ק ן [ ה ד ל ח י ד ב ב ה ר מ ק ו , א ה י ק פ מ י ה ל ג ר ה כ נ י ן מ נ י ע מ ש , ד ו ה ו מ ו כ י ח ו ר - ב פ ר י ם ע ן א נ ח א ד ה . ו ו מ ו ק מ ו ב ה ו נ ש ר י  פ

ל ע ל ב צ ו א ד י ק פ ה , ו א ש ד א ד ר ב י ע א ב ר ש י א ב ל י ת א ל י נ ר ח א ב נ ב ח . ר ן י ד מ ו ו ע י ל ע ת ב ו ש ר ך ב כ י פ , ל ו ל צ ן א י ד ק פ ו ת מ ו י ה ל ל ב י  ק

 אן נראה לצ״ל ואי אינהי תלי ליה לא שקיל. גן נראה לרניני ז״ל ס״ל לטון דמסח לעפיה מיניה אשיר משוס תחומין וכן פי׳ הרב כמאירי ז״ל נשם המפרשים ו״ל ואולי דכיון על רנינו ו״ל. גן כ״ה גי׳ הרי״ף ז״ל ועיי נשייך יו״ל סימן ל״ט ש׳׳ק ל״נ.



 מ: משילין פרק חמישי ביצה רבינו חננאל
 אלא בגרוגרות וצמוקין. שהן מחחלה ראויין לאכילה והוא לחה
 אוחן כיליס להעלותן ליכשן ושוב אינן רארין על שייכשו אכל אלו
 לא לחה אותן כילים ואיכא לאכיל מנייהו הכי. קא סלקא לעתיה
 מלפריש ליה מילחיה לר״ש אלמא כר״ש ס״ל: איבמית אימא הני.
 מלכדות שאין נכנסות לישוכ כלל כגרוגרוח וצמוקין למיין שמקצה אוחן
 מאצלו ביליס: ואיבמיח אימא. אין מוקצה לר״ש קאמר ליה אבל ללילי
 יש מוקצה: ואב״א. מתני׳ ללבריהס לרבנן לאית להו מוקצה קאמר להו:

 אלא גרוגרות וצמוקק בלבד איבעית אימא הני נמי
 כגרוגרות וצמוקין דמי ואיבעית אימא לדבריו דר״ש
 קאמר ולית לא ס״ל ואיבעית אימא לדבריהם דרבגן
 קאמר להו לדידי אין מוקצה אלא לדידכו אודו לי מיהת
 תיכא היוצאות ורועות בפםח וגכנםות ברביעה ראשוגה

 דבייתות הן ואמרו ליה רבנן לא מדבריות תן:

ם י ק ו מ י צ ת ו ו ר ג ו ר א ג ל  א

י נ א ה מ י ת א י ע ב י . א ד ב ל  ב

ן י ק ו מ י צ ת ו ו ר ג ו ר ג י כ מ  נ

א מ י ת א י ע ב י א . ו ו מ  ד

ר מ א ן ק ו ע מ ׳ ש ר ו ד י ר ב ד  ל

. ה י א ל ר י ב א ס ה ל י ל  ו

ם ה י ר ב ד א ל מ י ת א י ע ב י  א

י ד י ד , ל ו ה ר ל מ א ן ק נ ב ר  ד

ת י א ו ד כ ד י ד , ל ה צ ק ו ן מ י  א

א ה י י מ ו ל ד ו ה א צ ק ו ו מ כ  ל

ח ס פ ת ב ו א צ ו י א ד כ י ה  ד

ת ו ת י י ב ה ד ע י ב ר ת ב ו ס נ כ נ  ו

ת ו י ר ב ד א מ ו ל ו ל ר מ א , ו ן  ה

ם ו ק ר מ מ ו ל א א י ל מ ן ג ן ב ו ע מ , ר• ש ת ל ב ו ת ה מ צ י ב א ו ת ס ו ל ק ד ( ה א כ י ת ה ח ת ש מ ח ה י ב ן מ י א י צ ו ן מ ה ה , מ ב ו ם ט ו ב י ר ע ן מ ה י ת ו נ ר מ ח י א ד ל י ; ע ה ה ל כ י ן ו ם כ א א ל ת א ו נ ם מ ד י ו ב כ י ל ו א י ם ל י ח ר ו ו א ל צ ן א מ י ז י ש : מ א ת פ ס ו . ח ן  ת

ב ו ם ט ו י ! ב נ ץ ד ר ג ת ן מ י א ץ ו פ ן ח י . א ה ב י א י ה נ פ ת מ י ב ל ה ע ל ב ו ש ת ב ל ו ו נ ב ו ל י ת ו נ מ ן מ ת א י ל , ו ו ג ה נ ם ש ו ק מ ה ל ת ש מ ת ה י ב ל ל ו ב א ה ה י ב ו ל מ ן ע י כ ל ו ם ה י נ ט ו ק ת י י ב נ ב ו ו י נ , ב ו כ י ל ו ס י ל ר ו ט ת ב ו י ל ק ם ו י ז ו ג ק א ל ח ו ל ג ה נ  ש

ל ח כ ו ת י י , ב ה ע י כ ר ת ב ו ס נ כ נ ח ו ס פ ת ב ו א צ ו י ת ה ו י ר ב ד ן מ ו ה ל . א ט ״ ו י ל ב ״ ן צ י א ת ו ב ש ן ב ס ר ו מ ב ה ו ל מ ן ב ת ו ן א י ה י ד ל מ ב , א ב ו ם ט ו י ר כ ת נ ם ב י ל כ ת ה ן א י פ ץ ח . א ן י ט ק ר ק ף ב ס י כ ל ן כ י פ ש ) ו ג ר ח נ ם ב י ל כ ת ה ן א י ח י ד ל מ ב  א

ה י ת ע ש ד נ י א י ל ז ח י ד ד י ל מ כ ן ד נ י ע מ א ש ה י . מ ם ל ו ע ר ל פ א ת ב ו ע ו ר ת ה ו י ר ב ד ן מ ו ה ל י א . ו ב ו ם ט ו י ן ב ט ח ו ש ר ל ח ו ה מ כ ש ה ש א מ ל ם א ו ח ח ך ה ו ח ן ל י ס נ כ ץ נ א פ ש ״ ע ם א ו ח ח ץ ל ו ו ח א צ י ו ש ל י א ו ו ל י ר א מ ו י א ב , ר ם ו ח ת ך ח ו ת ן ב י נ ל  ש

י ל פ ף ע א , ו ן ו ע מ י ש ב ר א כ ח כ ל ן ה א ל מ י י א ק י ד ה א ב ן ה ו ע מ י ש ב ר ה ו ד ו ה י י ב ת ר ק ו ל ח מ ו ל נ א א ב ק ס ע י ד ר מ ת א ו י ד י ר י ד ר תו ־ י , ב ר ן כ א ל מ י י ) ק ה ל ת צ י ב ת ל ל ו ג נ ר ת ה ו ת ו י ג ל ל ח ר ה ו ב ל ח ז ל ן ע מ ח ב נ ר ר מ א א ד ו ה ל י פ א , ו ה י ו ל י  ע

. ב ו ם ט ו י י ב ר ן ש ל ו י כ נ ל ה ב , א ו ל א א ב צ ו י כ ו ו ר ו ס י ה א מ ח ה מ צ ק ו מ ד ו ל ו ן נ ו ג י כ ל י י מ נ , ה ה ד ו ה י י ב ר ן כ א ל מ י י ב ק ו ם ט ו י ב  ד

 הדרן עלך משילין מידות וםליקא מסכת ביצה

 א) בתיספחא שפ״ל הגי׳ חתיכות וגלוסקמא ומצה מתובלת. 5) גחיססתא כאן הגי׳ ואין מדיחי[ אח הכלים בנתר ניו״ט אבל מדיחי[ אותן נמלו! ונמורסן יכו׳ וע״ע נשנת לף נ׳ ע״א וגג״י או״ח ס״ס. שכ״ג ילו״ק היטנ. גן כתוספתא ספ״ד איחא
 ואין שפין כלי כשף נקרחטין ימיהי רביני אפשר לגריס נמיספחא רשפין כלי כשף וכו׳ יכ״ה נירישלמי ניצה פיל הלנה ג׳ ינירישלמי שס הגי׳ נקרטיקין כמש״כ רנינו ינ״ה נמוסף העריך נערך גרתיקון ובערך קרטס ע״ש. לו נראה דצ״ל ותרנגולת

 לניצפה ותירא לרריא ותמרי דעסקא באנו צמחליקח ר״י ור״ש קיי״ל לשרי רהא נהליא לןיי״צ יכו׳ ועי׳ גרי״ף שהביא ללעח רניני ע״ש היטנ.

 הדרן עלך משילין פירות וסליקא לה מםכת ביצה

 מוסף רש״י

 אלא גרוגרות וצימוקין
 בלבד. דאיכא תרחי,
 דדחינהו גידיס ולא תזו

 ושבת מה:!
 הדרן עלך מסכת ביצה

 אהר השלמת המםכתא יאמר זה ויועיל לזכרון בעזרת השפ יתברך

 הדרן /נלך מסבת ביצה ןהךךך עלן. ך;גתן 7גלך מסבת ביצה ודעתך עלן. לא נתנשי מינך מסבת ביצה ולא תתנשי מינן לא
 בעלמא הדין ולא בעלמא דאתי:

ך יאמר:  יאמר כן שלשה פעמים ואחר כ

 יהי רצון מלפניך יי אלהינו ואלהי אבותינו שתהא תורתך אבלנותנו בעולם הזה ותהא עמנו לעולם הבא. ךונינא בר פפא ךבלי
 בר פפא נחמן בר פפא אדואי בר פפא אבא מרי בר פפא רפךם בר פפא ךביש בר פפא סוךהב בר פפא אדא בר פפא דרו בר

 פפא:
 ה/נךב נא יי אלהינו את דברי תורתך ^פינו ובפיפיות עמך בית ישראל. ונהיה בלנו אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל
 בלנו יךךעי ק1מף ולוקלךי תורתך: בלאויבי תחבבלני בלצותיך בי לעולם היא לי: יהי לבי תבלים בךוקיך למען לא אבוש: לעולם לא

 אשבח פקודיך בי בם חייתני: ברוך אתה יי למדני ךוקיך: אמן אמן אמן סלה ועד:
 מודים אנהנו לפניך ין אלהינו ואלהי אבותינו ששמת וחלקנו ?ליושבי בית הכלךךש ולא שכלה חלקנו מיושבי קרנות. שאנו
 משכימים והם כלשביכלים. אנו בלשביבלים לדברי תורה והם משכימים לךבךים בטלים. אנו עכללים והם עמלים. אנו עכללים
̂לים שכר. אנו רצים והם רצים. אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת. שנאמר  ומקבלים שבר והם ןגכללים ןאינן בלק

 ואתה אלהים תורידם לבאר שחת אנשי דמים ובלךבלה לא יחצו יבליהם ואני אבטח בך:
 יהי רצון בללפניך יי אלהי בשם שזגזךתני לםים מסבת ביצה בן תעזךני להתחיל מסכתות וספרים אךוךים ולסיבלם ללמד וללכלד
 לשמור ולחשות ולקים את בל דברי תלמוד תורתך באהבה. חכות בל התנאים ואמוראים ותלכלידי חכמים יעמוד לי ולזרעי
 שלא תמוש התורה כלפי ומפי זךעי וזרע זךעי עד עולם. ותתקים בי בהתהלכך תנךוה אותך בשכבך תשמר עליך והקיצות היא
 השידוך. כי בי יךבו יבליך ויוסיפו לך שנות חיים: אורך ימים בימינה בשמאלה עשר וכבוד: יי עוז לעמו יתן יי יברך את עמו

 בשלום:
 יתגדל ןיךנקךש שמה רבא. בעלכלא ךהוא עתיד לאתחךתא, ולאךדא בלתיא, ולאסקא לחיי עלכלא, ולבלבנא קךתא דירושלם,
 ולשכלל היכליה בגוה, ולמעקר פולחנא נוכךאה כלאךעא, ולאתבא פולחנא דשבליא לאתריה, וימליך קוךשא בךיך הוא
 בכללכותיה ףקךיה, ןןיצכלה פךקנה ויקרב כלשיההו. ^הליכון וביומיכון ובחיי ךכל בית ישראל בעגלא ובזמן קריב, ואכלרו אכלן.
 יהא שמה ךבא מברך לעלם ולעלבלי עלמיא. יך1ברך וישתבח ויתפאר ויתרוכלם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שכלה ךקךשא
 בךיך הוא. לעלא כלן כל ברכתא ןשיךתא תשבדותא ונחמתא ךאכליךן בעלכלא, ואמרו אכלן: על ישראל ועל רבנן, ועל תלכלידיהון
 ןעל כל תלבליךי תלכלידיהון, ועל כל מאן ךעקזקין נ^אוריתא, די באתךא (קדישא) הדין ןדי בכל אתר ואתר, יהא להון ולכון
 שלכלא רבא חנא ןחקךא ןךחכלי וחיי אריכי ומזוני ךויחי ופךקנא כלן קדם אבוהון ךי בשמיא ואךעא ןאכלרו אכלן: יהא שלמא ךבא
 כלן שכליא וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל, ואכלרו אמן: עושה שלום בכלרומיו הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל

 ואכלת אמן:
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 פסהי תוספות ממסכת ביצה
 קד לוקח מחנוגי הרגיל אצלו ואפילו הוא נכרי: ליה אצל:
 קה לא יאמר חן לי עשרה אגוזי! וככר נחח לי שלמים הריני
 חיינ לן ארכעיס או תן לי אגוזין כו׳ סשיטיס וככר גחח

 לי כו׳ פשיטיס והריני חיינ לן י״כ פשינויס:
 זיה שלא:

 פרק המביא
 קו מפגין ארכע או חמש קופות נשכת ולא כיוס טוכ וכיום

 טונ מרכה כהלוכא עדיף ולא כשכת:
 ד־ה המניא: שם
 קי מותר לפרוס עליה סודרין כיין ולא כמיס דהר סחיטה:
 ו״ ה זמרו: דף ל ע־א
 קח אין מטפחי! משוס [שמא יתקן] כלי שיר וה״מ לדידהו
 לכקיאי ככלי שיר ולדידן שד: ד־ה ותנו:
 קט מוטנ שיהו שוגגין ואל יהו מדדין ומיהו [ש! אי ידיע
 מילמא דמקנלי מיניה מייכין לאוכחינהו: ד־ז נהרא-ש:
 קי שיעור חוספמ יוס הכפוריס אין מפורש ויש ליזהר
 להפסיק מכעיד יום: ד־ ה דהא:
 קיא כשחל שמחת תורה כערנ שכת אין מסמפקין מגוי סוכה
 כשגת ויש נזהרין אף אס נפלה: ד״ה עד: שס ע־ב
 קיכ כשחל כאחד כשנח אין אוכלי! האחרוג: בא־ד
 קינ עצי סונה שתי דפנות ושלישית טפח אסור מלאומי׳ רחר
 על כן מלרמן: ד-ה אבל

 קיד מעמר לא שייך אלא כמקום שגלליס שפ
 דה מ!: דף לא ע־א
 קטו אין אגו כקיאין כין קרדום לקופין ואסור לגו לנקע עצים
 לום טוכ: ד־ה אבל: שם ע־נ
 קטז מוקצה מומר [מדרכגן] כמקום שתקן ונסתלק המוקצה
 5TO נטכל: :ו־ה ונפמח
 ק־י אי! לחחיכ אגריסי נביצח יוצר וכן להסיר ממנה קש

 שמשימין קורס ציריפו שלא יפלו מחיצוחיהס:
 ד־ה אי!: דף לנ ע־א
 קיח מותר לסתום חוד חגור כאסר (או) [צ״ל ואי] נכלו
 מערנ יום טונ שד לטיח כו: ד־ה וקטחא: שם ע״נ
 קיט מותר לסלר טכלא על גכי רגליס ולהשיכ קדרה על גכי
 כירה אכל לסתום הגיגית אסור: ד־ה מלמטה:

 קב אץ לרך לאכול נגי מעיס כיוס טוכ:
 דיה ושדי דף לנ ע־א
 קבא מטלטלין כשר חי נשכת: נא-ד:

 קככ כשחל יוס טונ כמוצאי שכת אי! מכרכי! על הנשמים:
 ד*ר. כי הוינא: שם ע־ב

 קבג מוחר לנשל נחחלה נקלרה חלשה:
 ד־ה הכא: דף לד ע־א
 קכד מולגין הראש והרגלים ולא כל הגוף: ד־ה מולגיז:
 קכה אין אופי! נסורני [ח] גדול: ד־ה ואי! אופיו:
 קכו יש ליזהר שלא לגפח כמפוח כלל והעולם גהגו להסן
 עליונו למטה: ד-ה אי1!ופחי!

 פרק משילק
 קבו מדרכגן חצר קוכעח למעשר [א]:

 קכח לא יכסה חלונות נמקוס שמצוין לכודס דהוי פסיק
 דשיה: ד־ה אלא: דף לו ע־ב
 קבט לשסון ולטלטל רלף שאינו ראוי מותר: ד־ה שופר:

 קל וכן שיוד כוסית [שהן] אסודס כהנאה [נ]:
 קלא אסילו י״כ מילין אין איסור תתומין מלאודיתא לרכנן

 [ג]:
 קלב אין דגי! ואין מקלשין כשכת אפילו אין לו אשה:

 דיה והא:
 קלג מיתר לתת מתגומ [ד]:

 קלד לא שיין מוקצה כמה שמכירו גותן לו:
 ד־ה לאסור. דף ל! ע״נ
 קלה כרר צרור ממון גרגו שונ אסור מלאודימא לערכו [ה]:
 קלו מין [ו] כמיגו [לא] כטל: ד״ ה ילבמיל: דף לח ע־א

 קלו השואל כלי ולא גסן לו אלא כיו״ט הד הוא כרגליו:
 דיה נון וחדי: שם ע־נ

 קלח לנר שיש לו ממידן לא נטיל(אפילי) [ליקא] כמיגו:
 ז־ה משום: דף לט ע־א
 קלט נית הכנסת דכסדס הר דיסיל ולכרכין הר כשל רכים

 ואפילו טוני העיר אין יכולין למוכרה [ח]:
 קט מוחר להשקות כהמה שמזוגוחיה עלין:

 קפא לא ימן [ט] לכלכיס ילא ליוגי שוע:

 אסור לנקע עצים כקועיס דקים כטחינה [ל]:
 אמר חגו מנה לסלול ולנסיכ כרחי חייכין לחח לו אף אס

 לא יקחנה אכל אס אמר לגסיכ וחגו לא:
 ד־ז בגמרא: דף כ ע״א
 עיסה שיש לעובד כוככיס חלק כה לא יאסה הישראל רק
 אח שלו אכל כני חילא לא: ד־ה חדיו1: דף כא ע־א

 אין להניא לעזרה כהמה של חולין [מ]:
 אין להכין לצורן כלכיס כיו׳׳ט: ד־ה רני!נ!: שם ע־נ
 אין לעשוח מלאכה לצורן עוכל כוכבים כמו בישול אבל
 טירחא בעלמא ליתן לפניו מזונות לא: באיל
 אין לפשות צרכיו כסח [מה שהיה יכול לעשות
 מעיו״ט]: ד-ה עושה.
 מחמס מיס לרגליי ולא לכל גופו: ד״ה לא יחם.
 צדן להזכיר נעירוכ תכשילי! יהא שד לאפרי ולגשולי
 ילאטמוני ולאלליקי: דיר, ומזליקי1: דףכבע־א
 מנורה של חוליות אסור להמדרה אגל נולה מתונרת
 מומר: דיה וב־ה:
 המסתפק מן הנר אסור משוס מכבה: ד־ה והמסתפק:
 גר של שעוה מותר לתתון ממגה על ילי אש ולא כסטן:
 בא־ד:
 מומר להסיר הפחם אחר שנגה: ד־ה קננא:
 חנילי עציס גועדס מטל אחד שלא אחז גו האור [ס]:
 לתקן מכשיד אוכל נפש אין מורין להמירי אגל משמיש
 אוכנ נפש אסור: ד-ה ההיא.

 לכחול עיניו מנכד הד מסייע ואין ט ממש:
 דין זה בגמי:
 כיוס טוכ של ר״ה מצה אסורה דנולדה כזה אסורה כזה
 [ע]: ד־ז נשייך] לעיל דף ה ע־ב ד־ ה מי:

 מותר לעשות סתיס גדולות וחלות גדולות:
 ז־ה דנףישא: דף כנ ע־נ
 אסור לכבד הכית אלא [פ] גית המטות ניו״ט ולא כשכח
 ולדמן מותר: ד־ז בגמרא:
 אין לעשות הגערה שלא לצורן יוס טיכ וכן גר לכטלה:
 ד־ ה ע־ג: דף כג ע-א
 מקרדין בהמה ניוס טיג נמגררת של עץ דאין עושה
 חגורה ושל גחל כעין שלגו אסור: ד־ה ושלש.

 אדג לא שיין גען אלא בצמר או גפשמיס:
 ד־ה משום: שם ע־ב

 עגלה קטנה שלומד הקטן ללכת בה טמאה מדרס:
 ד־ה עגלה:

 פרק אין צדין
 אי! ליתן מזוגות לפגי לגיס וכן לפגי תיוס נביבדס ולא

 לפגי יוני שוכן טוס טוכ וכל לנר האסור לצול:
 ד־ה ואי[: שם
 נכד שהטא רורון לישראל רש גמיגו במחונר אסור על
 מוצאי יום טוכ שני אכל כא מאליו או לצורן עצמו או
 לישראל אחר טוס טוג ראשון מוסר גשני ככלי שיעשה
 שיתלוש רטא משם וכלגיס כלי לסריס מצולה ויצול רטא
 שס וצ״ע כקופה מלאה סירות אס צדן להמתין ככלי

 שיחליש באלס אחל או בכמה בני אדס:
 דיה ולערנ: דף כו ע־ב
 כפרק מל מערטן סי׳ לאין צדן כי אס תלישה וצידה
 ולא הנאה: כא־ד:
 (הנאה) הנא לאלם מחין לחסוס ואין [במינו] גמחוגר
 מומר בלא כרי שיעשה ולגר ספק מימר: בא-ד:

 קוגין הסקר גהגגהה או גהנטה שמתעסק בי:
 ד־ה המקושרין: דף כה ע״א

 אין הסומא יוצא במקלו דעטל [צ] למרוצי סוגיא:
 ד־ז נגמוא שם ע־ב

 השוחט ככור ואח״כ הראה מומי אסיר [ק]:
 דיה בכור: שם ע־נ
 אין מוקצה לחצי שכח לעגין טלטול אלא לעגין אטלה
 [ר]: דיה אלא: דף כו עיא
 אין הלכה כרט מאיר גמעונרח חטרו: נא-ד:
 לא יאמר לטגס הדני עמך גסלע אלא הדני עמן
 למחצה: ד-ז ננמרא: שם ע־נ
 חגור וכידס חדשיס שיש גהן עפר ואגניס אסור
 לגרסן: דיה גריפת: דף כח עיב
 אין למלול כלי ליטול חלה געין יפה טין שגשרסה החלה
 וכפסח מוסיפי! או סוחתין: ד־ה שמואל: דף כט ע־נ
 אין לרקד נתחלה ע׳׳י שנר אס לא נרקד חחילה פעס
 אתרת: ד־ה אננא:

 תרנגילת העומדת לאטלה אינה צדכה הזמנה:
 לצלי לא כעי מליח אלא שגהגו ט למלחו יתרגגילת שלמה
 צדכה מלימה: דיה ושוין: דף יא ע־א
 רגילין להעדס ולמלות יאוכלין קצת מן תרגגולמ כמו
 הכנל אכל לאחר אטלה לא: ד־ה מערים: שם ע־ב
 מותר להוציא קטן לטייל גו כמו שמשחקים מדור

 [כר״ה] ואין להוציא סכין ומסחח גלי צורך יוס טינ:
 דית (טלטול) [ה־ג רש־ין: דף יב ע־א
 מסמח שד כשיש ט צורן אוכלים: נבא-דו:

 ספק [ז] אס צדן לערנ חצרו:
 מולידן מחנוח לכהן כרגילין לאכול אצלו לוקא לאין לרן
 לאכול סירוח נטח חגרו: דיה איו: שם ע־נ
 מוללין מלילוח לרכן חטין אכל לא להשיר הזרע להר
 לישה: ד־ה ואס: דף ינ ע־ב
 אסיר לחלוש הקטטות מן השכלי! ואס נחלשו מערב שנח
 קולס! סקליסמן החיצונה: בא-ד:
 מנסח מיל ליל טן קשד אצנעומיו: דיה כיצד:
 מכלי! וסלפלין נלוטן כמלון של אק טוס טוכ וכשכמ
 אקחא לסטנא חלא חלא: דיה ביה: דף יד ע״א
 מלח של יס צדן שנר מלח העשרה טלי אלס אין צדן
 שנר: בא״ד:
 כל הגלוטן גילומן כררכן לכל ממלח לצדן שנר להטומ
 מעט: דיה איכא:
 רלון אסור לעשות מכלאים: ד־ה מפני: שם ט־נ

 כשנשאו הפרכת נמרנר נשאו להצניע הכליס לחוכו:
 באיז:

 לכרין הקשי! מותד! אפילו ללטש:
 ד־ה אלא: דף טו ע־א
 ומזי״ל שיש כתוכן גיזי צמר (מופד!) [צ״ל מותדן] אכל
 בגרי צמר במוכן אסוד!: בא־ד:

 פרק יום טוב
 הא לחנן עשה שנחן חול הייגו בנוטל צדקה:

 דיה לוו: שם ע־ב
 להוצאח בניו למלמול חורה ולהוצאח יוס טוב אס הוסיף
 מוסיפי[ לי [ח] : ד־ה כל: דף טז ע״א
 יש להזטר לראש חלש גראש השנה לומר מלנל עילח
 החדש ושני שעידס: דיה איוהי:
 נכד שמלח דגיס קטנים ונשלן מותדן דאמליסח נכד

 לא גזרו ואפילו גאכליס על ידי מליחה:
 ד־ה דגים: שם ע־נ

 אונלייא״ש הנילושיס בטציס של נכדם סותדס
 דיה קמ־ל:
 אוכלין הטציס אף כלא כליקת לס ומה שבולקין
 כשמשימין גרוטג תומרא בעלמא ואס לא בדקו
 מומדן: בא־ד:
 פטטיד״א דגי׳ שאפה הנכד אין להחיר רש קולפין הפת
 מן השומן והדגים ואוכל: נא־ד:

 איגלאיי״ש דקגע סעידחיה עלייהו מגרטן המוציא:
 בא־ד:

 יום טוג גערנ שכת אין [ט] מערטן כלל:
 דיה רני: שם
 יוס טוג שחל להיות כשכת אומר מקדש השגת ישראל
 והזמגיס: ד־ה איו: דף יז עיא
 גשטג מרע המירו להקגוח רשיח גשגח וגס לגרש אגל
 (גדי!) ןגדא] אין מגרשי! ולא מקדשי! [אף] טוס
 טוכ: דיה מא

 מי שלא הניח עירוט חכשילין מקנה קמחו לאחדם:
 דיה אי:
 מותד! לבשל בקדירה אחח להוסיף אף שלא לצורן בלא
 עירוט תבשילי[: דיה ונלנד: שם ע־ב

 צדד! שני תנשילין פת ותגשיל וכן עמא דגר:
 דיה אמר:
 נדה מערמת וטוגלת כגגדיה דשדיתו לא זהו כטסו דהר

 דדן טגוף לכן מגגט! ידם כמסה גשגת [י]:
 דיה מעומת דף יח ע־א
 מדיחי! כוסות וקערות גשגמ: ודיה ושוי! ע-נ<:
 מי שיליי מלוכלכוח כטיט [כ] רוחצן טוס הכפודס וכ!

 ככ״מ לנלון ושאר הנוף אסור:
 ממן הזה אין טונלין אפילו הגשים טוס הכסודס
 וכתשעה כאג אלא מערג חרחן ומחוף כרי שחסרוק
 שערה וחופפת מעט למוצאי יום הכפודם ותשעה כאכ
 לנעינן חפיפה שמון לטטלה: דיה כל: שם ע-ב

 פרק ביצה שנולדה
 מוקצה [לכ״ח] ממיר מגרוגרות וצמוקים ולא יטול

 [א] יונים אא״כ נענע מכעול יום:
 ד־ה זילמא: דף נ עיא

 מגטהי! מעל השלחן קליסץ הרארין לכהמה:
 דיה מגביהי!:
 מעוח שעל גט הכר מנערו כשצדן לגופו אבל לצורן
 מקומו מטלטל עמו וכמניח ונעשה כסיס ללכר האסיר
 היינו כשמניתו להיות שם כל השבת אגל הניס לפי שעה
 לא: דיה וביה

 רט שמעון מודה כמוקצה מחמח חסרון טס:
 דיה איו: עיב
 נר שככה מותר דישכ ומצסה: בא־ד:
 הנגה לא שיין אלא כדכר חדש כעין טצה: דיה יהיה:
 דכר שמלאכתו לאסור דשד לצורן גופו ומקומו(לטלטל)

 [מותר להוליכו] לכל מקוס שצדן לו:
 דיה אבל: דף ג עיב
 חמן אחר הפסח [אסור] נהנאה אנל נטיל שלא כמינו:
 לנר שיש לי משיד! בטיל נדבר מעורב ולהט יש מתידן
 תרננולת שנמצא בה חטה נפסח וכן פשטיד״א שנלישה
 מטצה שנולדה טוס טוב: נע״ הגהות אשר־י סימו א!
 חרומה עולה באחל וסאה וצדן להדס אחל מה שאין

 כן נשאר אסוד [ב] הנאה:
 לא אמדנן יוצין הנאה ליס המלח ט אס נע״ז לתיפסח

 למיה [ג]:
 לא אמדנן [נלשענר מגו] לאחקצאי לטן השמשוח לשמא
 יוס הוא: דיה נימא: דף ד ע־א
 וגויי סיכה לאסוד מצוה [כינהו אמדנו מגו ראחקצאי

 לשעבר ואסודן] על מוצאי ייס שני [של י״ט אחרון]:
 נאיר:
 אין מכטלין אסור לכחחלה (מדאודיחא אלא מלרבנ!)

 [נדאודיחא אלא בדרבנן] בלגר שאין לו עיקר:
 דיה וחנן: שם ע־נ
 ב׳ ימים טוטס של גליות נולדה נזה מומרמ [ד] נזה

 ומכל מקוס אין מגדילי! ללא ליתי לזלזולי:
 היכא ללא אפשר מטאין מוסף אחר תמיד של טן
 הערטס: ד־ה ונתקלקלו: דף ה ע״א
 תרמית שהיו עושי[ הקהל לזמן קטע אין צדן התרה
 לאחר איתי זמן: ד־ ה כל:
 הקלש שיה מנה יכול לתלל לכחחלה ממן הזה על שוה
 פריטה: דיה ובקש: שם ע־נ
 אין חופדן כוטן כמיעד להיות מזומגין כשיבאי מתיס אי
 למח שאינו מפורסם יהאילנא כולם מפורסמי׳ ימוחר
 לעשימ להס כל צרכן ואסילו טוס טוכ שני לליכא חכד
 ואין צדן מנין אחר להמירו ומיס מגילי[ אסוד[ משוס
 גחש והשחא שד׳ ושאינו קובר מחו עוכר משוס נל
 חלין: דיה והאידנא: דף ו ע־א:
 אחד שליוהו קריטי חון לחחוס וכעס רטט חס עליהם:
 בא-ד
 כל הנאכל כמו שהוא סי שד ללילן משים נשילי
 עכו״ס: בא-ד
 אין שיחטין ילל כמעי אמו כמו שאין שוחטי( כלילה
 לכחחלה: דיה וכי:

 טצת נכלה [אפילו] שכמוה נמכרת גשיק אסיר:
 דיה ניצים: שם ע־נ
 לצה שנמצאת כתרנגולת כלא קליפה (אשור) [מותר]
 לאכלה גחלכ: בא-ד:
 מותר לקנות טציס מן הנכד כלילי יום טוכ [ה] ראשון:
 מסלקי! אסר טרה טיס טוג ראשון לאסות כו אף על סי
 שאין ראר לצלות ט טצה ומוקצה טלטילו מומר משוס
 שמחת יום טוב: דיה אמר: דף ח ע־א
 טרושלמי שחט מותר ןלכסות באפר] אפילו היסק טוס
 טוב משוס מצות כסר: נאיד

 מותר לכסות דס באפר [ו] ולא אמד׳ ששורף ללס:
 גלגל עיסה מעי׳׳ט מסדש חלתה טוס טוב אבל נגמר
 לישחה לא אלא ישייר חחיכה גדולה ויסדש אחר יום טוב

 ממנה מעט ובמצות יצרסן לסל:
 דיה גלגל: דף ט ע״א
 מוחר לצוד ייני שובך שלא פרחו: דיה א׳!: שם
 מותר לטלטל סולמות קטנים ולא גדולים [ודוקא] בשבת

 שד ילא טוס טוכ שמוליכו לרשות הרטס:
 דיה מאי: שם ע־נ
 צדן להטן אפר טסר דאסילו עסר תיחוח לא שדנן אלא
 נדקר נעיץ: דיה אמר:

 הגהות בפסקי תופעות
 [א] התיש׳ כ״כ לכ״ש אכל קי״ל כג׳׳ה: [ג] מתני׳ פ״נ לערלה: [ג] תיס׳ יגמות ס״א ג׳ חגתיס ע״ג ג׳ ל״ה נולן: [ל] ד״ז מבואר ננמ׳ דאמר רנא הלכתא כו׳ ומ״ש מ״מ אין מנלילין לאפיקי מרב אסי יעי׳ דטכ׳׳א כסיכה מ׳׳ז א׳: [ה] תיס׳ בכורות ח׳ א׳
 ל״ה אימר ומ״ש כאן יו״ט ראשין לאפיקי שני של ר״ה: [י] צ׳׳ל כאפר חס ול׳׳ז מוכח מגמ׳ לקאמר ואס ראר לצלות כו טצה מוסר וקאי הכל אנסוי לתירון כ׳ לתיס׳ ל״ה הט: [ז] עי׳ תיס׳ ל״ה רלמא וכר״ן: ןח] ל״ז מטאר ממי: [ט] ל״ז מנואר כגמ׳
 לף י״ז וכן מ״ש גסימן נ׳׳ט וסימן סא: [י] גמ׳ שגח קי״ח א׳ ועי׳ ר״ן כאן: [כ] גמ׳ יומא ע״ז ג׳ ומ״ש ושאר הגוף אסור מוכרח כגמ׳ כאן לקאמר חיגח גשגח טוה״כ כוי: [ל] גמ׳ שכח ע״ל נ׳ ח״ש כאן ממי לף י״ט ע״כ השחא סלוחי כוי: [מ] ל״ז
 כתוס׳ ל״ה והטא דף כ׳ ע״כ: [ג] ל״ה לכס כצ״ל: [ס] ד״ז מבואר גד״ף כפירוש הגמ׳ לכאן [ע] עי׳ כאן גד״ף: [ס] עי׳ כרא״ש ומ״ש כאן ולא נשגת כן משמע נגמ׳ לר״ג אינו ממיר אלא טו״ט ממ״ש גגדיחא א״ל א״כ אף גשנח כוי: [צ] ר״ל לאפיקי
 חיגר שא״י לילך כלא מקל. ועי׳ חוס׳ שכח ס׳׳ה כ׳ ד״ה הקיטע וטומא ע״ח ע״ט: [ק] ד״ה אלא ר״מ דף נ״ז וכלסו״י סימן זה אחר סימ! שאח״ז: [ר] החיש׳ לא כ״כ אלא לכטלטול כ״ע מודי אכל אנן קי״ל כלישגא כחרא דרכא דאין מוקצה לח״ש אף לאטלה:
 [ש] עי׳ כלשון הד״ף ורא״ש כאן ומגואר גתיס׳ שגח לף נ״ה א׳ וש״מ: [ח] ר״ל גסורגי חדשה: [א] סימן זה צ״ל בסוף הפרק דלעיל ושייך למ״ש גגמ׳ דף ל״ה ע״א ומבואר גחוס׳ ג״מ פ״ח א׳ ד״ה עד וש״מ: [p עי׳ גגמ׳ דף כ״א ע״כ: [ג] מוס׳ חגיגה
 י״ז ב׳ ד׳׳ה דכחיכ והוטחו מהגמ׳ לכאן: [ד] עי׳ מג״א סימן ש״ו: [ה] כן מוכח בגמ׳ דף ל״ח ע״כ יעי׳ רשכ״ס כ״כ צ״ד א׳ ד״ה גותן: [י] מץ כמינו כטל: ד״ה נהי דף ל״ת ע״כ כצ״ל: [ז] ל״ה אלא לף מ: כצ״ל וכלפי״, סימן זה לקמן אתר ל״ה כהכ״נ:

 [ח] ל״ז כגמ׳ מגילה לף כ״י: [ט] ט״ס כאן ועי׳ שנח קנ״ה ג׳ במשגה ובגמרא:

 סליק סימני פסקי תוספות ממסכת ביצה

83 



ם ג ר ת מ  ה
 באור מלות הלועזיות שברש״י ותוספות למסכת ביצה

גע) יריעות מרוקמוח בציורים: י  צי

ם א בקרדום איישיש(אקםט) גרזן: ש א ל ״ א ע ף ל  ד
עראקםט) וע׳ ברש״י ו קו  טרגיאה (
ם ואגע) משור: ש  ש״א י״ג שם ולא גמגרא שיגה (
( זען י ידמעסםעד, האבעל אי י  מגל וילוויירא (שנ
) חרמש:  מצעד: או שרסא (קליינעם גאדטן מעםעד
 שם ע״ב ד״ה ואיכא כלי אומן שקודן בירגואה
ם חותמות פרמדוריש עדאקםט) וכמו למעלה: ש ו קו ) 

נג) רשום, להן בכח: נדריקקו י נג. אי ינפרעםסו  (אי
ן פוחחין נר קרריזיל, עי׳ לעיל כ״ב נ ע״א אי ף ל  ד

ם ע׳׳ב אין שוברי[  א׳ ד״ה שרגא: ש
ם ) ועי׳ במתרגם פסחים ע״ד א׳: ש ראםט  גראדילא (
) אלץ, דחוק: , פדעסםען דדיקקען  מכגשין פרימברא(
ם) בסיס על שלש פו י י דד  שם לשפות כו׳ טרפייד (

 רגלים להציב עליו הקדירה:

א וכן ביעחא כו׳ טרפייד מבואר בדבור ף לג ע״  ד
ד כו׳ פורגין ו ם א  שלפני זה: ש
קע) משען לתנור. עץ לחמון אח הטרה:  (אפענקרי
) לנקות ן ע צ ט ו ת בו שניו בורגייד (רייניגעז, פ ו  לחצ
 ולטהר: שם רעפים טייבלוש(ציגעל) למיס: שם ע״כ
) לנשף, יםליפטען , או ק ע ב ע ר(דודך פ י וכטלי  להניף ו
( ן אבברעכע ם הוה מסשח איישברייר (  להסיח: ש
 לקצץ: גא״ד בני העיריס שקורץ פליישיץ
) עציס להבעיר: ד״ה ץ ינגעצי־נטעם געהאל  (אי
 ואע״ג דחזיא כו׳ ולפסל שקורין דולייר, עי׳ לעיל ל״א
ץ ר א כטע. ה פי ם במיסחקי שף (  א׳ ד׳׳ה מגל: ש
) מן דבק הנחל מן העץ שקורי! פיכטע הארץ ם ר  ב
) שרף הנוזל מן העץ: . גומי ם ריישינא (הארץ  בוים: ש
) עי׳ א מגיס קימיברא (הערום ריהרען ״ ד ע ף ל  ד

 לעיל י״ד א׳ ד״ה או בעץ:

ד ע פ פ ע  פ״ה הף לה ע״כ אדמה קליישא(טהאן. ט
) טיט, חמר: ע ד  עד

( ג י צ , שפי ף ר א ש ת אגודש ( לו ז ר א מקו ״ ז ע ף ל  ד
 חד, חריץ, ועי׳ סוכה ל״ו נ׳ ד״ה

 במקורזלוח, ובשבח מ׳׳ג א׳ במ״ש רש״י שס:

ור־הער, ן וויבייר ( י ר נ י ב ל״ה כ ״ ג ע ף כ נ ד  פ״
) אגס מיס אשר דגים ך י שטי  פי
 בו. או דיר וגדר אשר פריצי חיות סגורוח בקרבו. ועי׳

 סנהדרין ל״ט א׳ ברש״י ד״ה לביבר:
ד צפור. כו׳ משטייר. עי׳ המתרגם צ א ה ״ ד ע ף כ  ד
 פסחים דף ח׳ ע״א ד״ה גג המגדל:
כט. נאם) רטוב, לח, ועי׳ י י פ ) פ ע״ב מסולמיס אמי  ש

 חגיגה י״ב א׳:

) ועי׳ בעל י ו ו ינע צ ל ציבולה (קלי צ א ב ״ ה ע ף כ  ד
ם עזים אנלרייש  פסחים ל״ד אי: ש
ם ע״ב מלודקי אבגעהארטעט) אמיץ, בלי רגש: ש ) 
 פלליישטוהל (לעהנועםסעל) כסא אשר גו ידים
ט ס א ל נקי שנגיאלש ( כ אלו ם ע״  לתמוך: ש
) וזה שני נושא סבל הנושאים הכסא על עד  טרעג

 כחניהס:

ם : ש ( ע כ י ח י פ פ ץ סרשקיש ( ק ם ד פ ו ע״א א ף כ  ד
( טענאפפעל י ו קו  חבושים קרוינץ (

 שניהם מיני פירוח ידועים:

גע) עור י פעל אים או לא( י ן טי י ע״א בדוקי ף כ  ד
 על גב העין, ועי׳ במחרגס פסחים ע״ג

 ע״א:

, יפען ן משחיזין אגוייזיר (שלי א אי ״ ה ע ף כ  ד
ם ע״ב ) חדד. שנן: ש עטצען ו  ו
א , די ן ע פ פ מ ו ט ש ב א  אחד סכין אשטויינטיר (
) הקהה, או לשבור ראש הסכין: ן ע ע אבכדעכ צ ט י פ  ש
א הוא כנס אישקומא(שרם) קצף, רתוח: ״ ט ע  הף כ
,  שם יקדיח אאורשיר (פעדזענגען
ם ע״נ שקילא טיבוחך ) לחרוך: ש ערדען ו ג ו י ד  בראנ
ם אגבא ) רצון, חפץ: ש ע געפאללען ל ל ד ו ) ר ד  כו׳ ג
) ממה. פלך ק א ט ש ה ע ר ד א כו׳ טורנרוירא ( ר ו ת פ  ד

 המחזפך וסובב:

( גאבעל ו בלוחקא פורקא ( ר ף ל ע״א דד ד ד ״  פ
 מזלג. קלשון. ועי׳ בג״מ ס׳׳ג א׳
 מ״ש רש״י שם דדרכס הי׳ לשאח משא על אופן זה:
ם ע״ב מוחר השמן כו׳ קרוידיל. עי׳ לעיל כ״ב א׳  ש
סטעדטע געטו  ד״ה שרגא: שם ועטרה אוברייץ (

ם ע״כ ינע האנדמיהלע) רחים של יל קמניס: ש  (קלי
) קרמים, סדיני! ע צ ט א ק ) ט י  ברש״י ד״ה שמא חכרך. ק

 המצויירין:
) ובלשון המשנה ץ ל י פ מטא פלטרא ( א נ ״ ו ע  הף ט
ם ביצח הגיר מטונש עי׳ פסחים  לגד: ש
ם במוס׳ ד״ה אלא בקשין פורפוינטיש  מ״ה ב׳: ש
) בגד ידוע: אל ואמם. קאמז ו  שקורין באשכנז דמזילש (
כ בחיס׳ ד׳׳ה קמ״ל כו׳ קנטויש ״ נ שם ע ״  פ
( י י  (קאנפעקט, צוקערבעקער
 ועי׳ מוס׳ ע״ז ל״ח אי ד״ה קמ״ל דשם אין המלה

 משובשמ כ״כ:

) מן מאסה: ף טו ע״כ שם ואובליזאש(אבלאטטען  ד
) מבואר ע ט ע ט ש א פ ם פשנוין (  ש
ם גיליש ע׳ ברכוח ל״ח ע״ב:  למעלה בדף ח׳ ע״א: ש
( ן קקע צעדשטי כ ברש״י שרםק מינצר ( ז ע״ ף י  ד
ם קסלוטוח כרמי  לפרר לפחיתיס: ש

) שומין: ך ר ל  פוריש (

) ועי׳ פסחים נעל טי א קרוזייל ( א שרג ״ כ ע ף כ  ד
ם קנבא  י״א ע״א ד״ה כל נר: ש
) לחתוך הפתילה ן טצע ו , פ יטצען  סוקייר (שני
ם בקעת אישטילא  ולנקומה, והוא מלשון קגיבמ ירק: ש
) ופי׳ גזרי עצים ועי׳ רש״י ט י . האלצשי  (שפאהן
רא ביבא י ם ד  סנהדרין פ״א נ׳ ד״ה גזירי!: ש
ד שקודן ״ א פער) רוק או ריר הגוזל מפה: ב י י ג ) 
) הנוטף וגוזל ן פע י טר ענ ג געס אד די  קצידה (בעשטענ
) נזילת דם: טען בלו ר( ם ד״ה דמא שנקנ  מן העין: ש
נג, היטציגע ם קדחתא איתקלפישון (ערהיטצו  ש
כט) י ל : במוס׳ ל״ה והמסתפק קנלילא ( יט)  קראנקהי

ם קנבא מולךר פירשנו ברש״י:  נר. ש
כ ברש״י ל״ה פת עמלה ברייא עי׳ ב ע״ ף כ  ד
ם  המתרגם פסחים ל״ז ע״א: ש

כפאס) מחתה: י ו ד  ערדסקיאומ אנציציריש (
, ג ע״א אי קטורא בידי אונפרונצייר(פאלטען ף כ  ד
) קמטים. ועי׳ ן לעגען  אין פאלטע
 מו״ק דף י׳ ע״נ ובמו׳ שם: ומקרדין אישטריטייר עי׳

: נ  המחרגס פסחים דף י״א ע״

ר בדקר פילא בלע״ז ף כ ע״א ד״ה יחפו  ד
) רחת, מגריפה, םרא. פעל י שו ) 

: ץ ממר ת נ״ז ע״ב דייה חו ו כ ר  ועי׳ במתרגם ב
ש כי י ר ג ) ז ׳ פילוגר בלע״ כ ד״ה תלתן כו ף ג ע״  ד
) ועי׳ בממרגס שבח  הייא נאקםהאהען

 ק״ט ב׳ ל״ה מביא ודף ק״י ע״ב ד״ה שבלילמא:
( ג נ זאממענהאפטו צו ל בשטא( ל א ד״ה ש ״ ף ז ע  ד
 עני! מפירה והוא משאל עלי הביצים
 המחובדם בגידים וע״ע ברש״י מו׳׳ק כ״ג ע״נ ד׳׳ה
( ז ר ד מ ע ד ע ל פ ) ץ ר ו ף קלבא ש ל ט ם ד״ה ע  שולל: ש
 והוא עכבר בעל כנפים המועף בלילה ועי׳ ברש״י ויקרא
 י״א י״ח ובגמ׳ בכורוח לף ז׳ ע״ב חוץ מעטלף וברש״י

 שם:
׳ לאפות הפשטידה ף ה ע״א תד״ה אמר ט  ד
) עוגה הנאפה במחבח ע ט ע ט ש א פ ) 

 בשומן:
עד נעםט) קן י אי ף י ע״א ברש״י בריכה קופיד (  ד
 אשר בו ימליטו הצפדס אמ ביציהם. ועי׳

 ברש׳׳י נרכומ מ״ד ע״א ל״ה בריכות:
ש להן ציר באמצע פליטא י ש כ רש״י ד״ה ב ״ א ע ף י  ד

געל) ברימ: רי ) 
ץ ק ח ש ט א במוס׳ ד״ה ה״ג רש״י כו׳ ד ״ ב ע ף י  ד
ר שקודן פלוטא ו ד כ  ב
. ועי׳ בסנהדרין דף ם״ח א׳ ל״ה אמרו ( ל עלבאל שפי ) 

 לו:

ך תיקו פאנץ ו ת כ ברש״י ל ף יג ע״  ד
ל) ונקרא בלה״ק י  (הינטעדטהי
 ג״כ חוצן. צלחח. ועי׳ נרש״י עידודן דף ל׳ ע״א גבי

 חיק האמה יסוד:
ץ פוקיא (נראה שצ״ל קוקיא והוא ע א או ב ״ ד ע ף י  ד
) והוא כף ל ע פ ע ל כ א ק  בשפח איטל׳. (
 גדולה להגיס בה אח הקדירה). ועי׳ לקמן ל״ד א׳ רש״י
ם גבוחי מנבח קרוישנט (איינען  ד״ה מגיס: ש
ך געבענד) המה, געה: ל פאן ד ל א  נדעללען ש
שי ו ג י ( ע אלצקלאו ז  שם נחוד״ה ביח הלל שליניוני (
ם ד״ה איכא לנייהו כו׳ מוליניט בלע״ז  מלח: ש
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 קרבן נתנאל
 ספר חק״ן ביאור רחב ונחמד

 על פסקי הרא״ש מסדר מועד וסדר נשים
 אשר הקריב וחיקר וליבן

 כבוד הרב המפורסם

 מהוריד נתנאל ווייל
 אב״ד דמדינות סורלך ומדינות בארץ

 ולפנים הי״ אב״ד במדינות שווארץ וואלד.
 ואפילנד בק׳׳ק פראג הבירה ת״ו

 ונוספו עליו ספר תפארת שמואל
 הגהות הב״ח והגהות הגר״א ז״ל

fa נוסח השער מדפו״י ״ 
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 ביצה שנולדה פרק ראשון ביצה אשר א
ף ד ע״כ ף כ ע״א ־ ד  ד

 רבינו

 כלמפרש הש״ס [ו] משום לטצה אוכלא
 ובליעה ופירות מיגלו ומשקין לאו אוכלא.
 הלכך נראה לו לפרש משוס הכנה כיון
 לקיימא לן הלכחא כרבה (לאמי) דאית
 ליה הכנה. וגם קיימא לן לכל ביצה
 למתיללא האימא מאתמול גמרה לה.
 [ז] ועול נראה לו לפסוק לחומלא לאסור
ף ד ד  ביצה מלאורייתא בשבת ויום טוב. [
 ע״א] לאיתמר שבת ויו״ט רב אמר נוללה
 בזה אסורה בזה. ורבי יוחנן אמר נוללה
 בזה מותרת בזה. וקמיפלגי בהכנה לרבה
 לרב אית ליה הכנה לרבה. ורבי יוחנן ל״ל
ף ד ע״כ] ד  הכנה לרבה. וקי״ל כרב. [
 לאמר רבא הלכתא בוותיה לרב בהני תלת
 בין לקולא בין לחומרא. חלא הא לאמרן.
 ואילך לאיתמר שני ימים טובים של גליות
 רב אמר נוללה בזה מותרח בזה. ורב אסי
 אמר נוללה בזה אסורה בזה. ואילך

 במחובר אסור. ופירש רש״י משום לאיתקצאי בין
 השמשוח איתקצאי לכולי יומא. והשתא תיפוק ליה
 משום טעמא להכא. וי״ל דלקמן מיירי לבעי מרא
 וחצינא. ללא שייך טעמא שמא יעלה ויחלוש דאדכורי
 מילכר הואיל ואינו יכול בקל לחלוש וראיה מדאמדנן
 במסכח שבח ןקנב.] נכרי שהדליק אח הנר משתמש
 לאורו ישראל ואם בשביל ישראל אסור להשחמש לאורו
 ואמאי לא חיישינן שמא ידליקנו ישראל בעצמו. אלא
 אדכורי מידכר. ומהאי טעמא אכל ה״ר אלעזר
 ממי״ץ דג שצלאמו שפחחו בשבילה. ללמאי ניחוש
 דהא לא צלאחו בשבילו. ב) ובי תימא יצלאנו בעצמו.
 הואיל ואיכא טירחא אדכורי מידכר. ולא נהירא דהא
 בהדיא בתוספתא אמר אס מכירו אסור מפני
 שמרגילו לשבת הבאה. פירוש לבשל בשבת אך חימה
 אמאי חיישינן שמא יעלה ויחלוש והא תלישה דאוכל
 נפש שרי לאכלה לכחחילה. וכן קשה מלקמן ןכג:]
 דאמרינן אץ צדין דגיס והא אוכל נפש הוא. וחירץ
 רבינו נחנאל מקינו״ן דבירושלמי יש אך אשר יאכל
 לכל נפש וגו׳ וסמיך ליה ושמרתם את המצות אוחס
 מלאכות שמשמור ואילך מותרות דהיינו מלישה ואילך
 אבל שאר מלאכות דמקודס לכן אסורות. ועוד אומר
 מורי דבירושלמי יש מיעוט אחר אך שלא לקצור.

 העחק מן החוכך:

 לאיתמר שני ימים טובים של ר״ה רב ושמואל לאמרי תרוייהו נוללה בזה אסורה
 בזה. וביצה למתיללא בשבת או ביום טוב לא מיבעיא למיכלה הוא לאסור אלא אפילו
 לטלטלה נמי אסור. לתניא אחת ביצה שנוללה ביום טוב ואחת ביצה שנולדה בשבת
 אין מטלטלין אותה לא לכסות בה את
 הכלי ולא לסמוך בה כרעי המטה אבל
 כופה עליה את הכלי בשביל שלא תשבר*
 וספיקה אסורה. נתערבה באלף כולן
 אסורות* ירושלמי (פ״ה הל׳ א) ובלבל
 שלא יהא כלי נוגע.בביצה. והא לאמר שבת
 ויום טוב נוללה בזה אסורה בזה לא שנא
 שבת אחר יום טוב ולא שנא יום טוב אחר
 שבת [מ] לקיימא לן כרבה לאמר חול מכין
 לשבת וחול מכין ליום טוב ואין יום טוב
 מכין לשבת ואין שבת מכינה ליום טוב.
 נט] ותניא נמי הכי נוללה בשבת תאכל ביום
 טוב נוללה ביום טוב תאכל בשבת. רבי
 יהולה אומר משום רבי אליעזר עליין היא
 מחלוקת שבית שמאי אומרים תאכל ובית

 הגה״ה
 *מההיא ברייתא פריך לרד יצחק דאמר [שבח מג.]
 אין כלי ניטל אלא לדבר הניטל. ושני ליה בדצריך
 למקומו. מכאן פוסקים הא לקיימא לן דבר שמלאכתו
 לאיסור אסור היינו לוקא שאינו צריך למקומו ולגופו
 אבל אס צריך מוחר לטלטלו ואס החחיל לטלטל אותו
 לבר בשביל לצריך למקומו מוליכו אפילו לחלרו אס
 רוצה לקא חזינן הכא הואיל וצדך למקומי מגדה

 הכלי וכופה על הדצה. העתק מן התוספוח:
 *ישראל ג שאפה בתנור פח ולא הכשיר התנור לא
 ימכרנו לנכרי. דחיישינן שמא ימכור לישראל אלא
 יחתוך הפת לחתיכוח ואז לא יוכל למכור לישראל.
 ואס שגר ביצים לעשות מהס תבשיל ונתערב בהן ביצה
 שהיא ססיקא שנולדה דוס טוכ כולן אסורות. אע״ג
 דליכא טעמא משוס דהוה דבר חשוב ולא בטיל כיון
 שנשבר מ״מ הוי דבר שיש לו מחירין ואפילו באלף

 לא בטיל. העתק מן הפוספומ:

 ביצה שנולדה פרק ראשון
 א [דף ב ע״א] ביצה שנוללה ביום טוב ב״ש אומרים תאכל וביח הלל אומרים לא
 תאכל: גמ׳ במאי עסקינן. אילימא בתרנגולת העומלת לאכילה מאי
 טעמא לב״ה אוכלא לאפרת הוא. אלא בתרנגולת העומלת לגלל ביצים מאי טעמא לב״ש
 מוקצה הוא. [דף ב ע״כ] ואוקמא רבה בתרנגולת העומלת לאכילה וביו״ט שחל להיות

 אחר השבת עסקינן ומשוס הכנה* וקסבר
 רבה בל ביצה למתיללא האימא מאחמול
 גמרה לה. ורבה לטעמיה לאמר רבה והיה
 ביום הששי והכינו את אשר יביאו חול מכין
 לשבח וחול מכין ליום טוב ואין יו״ט מכין
 לשבת ואין שבת מכינה ליו״ט א. אלא
 מעתה יום טוב לעלמא תשתרי. גזירה
 משום יו״ט שאחר השבת. [א] שבת לעלמא
 תשתרי גזירה משוס שבת שאחר יו״ט*.
 ומי גזרי׳ והתניא השוחט את התרנגולח
 ומצא בה ביצים גמורות מותר לאוכלן ביום
 טוב. ואם איתא לגזור משום הנך לאתיללו
 ביומיה. וא״ת מאי פריך היא גופה גזירה
 אטו יו״ט שאחר השבת והיאך נגזור גזירה
 לגזירה אבל שבת לעלמא ויום טוב לעלמא
 חלא גזירה היא לאטו יו״ט אחר השבת
 ושבח אחר יום טוב להוי איסורא
 לאורייתא. וי״ל למשמע ליה הא לקחני
 מוחר לאוכלן ביו״ט בכל יום טוב איירי. אף
 ביו״ט שאחר השבת לליכא אלא חלא גזירה
 אטו ביצה למתיללא היום. וא״ת כיון

 הגה״ה
 *וחלב שנחלב דוס טוב אפילו ממילא אסור דוס
 טוב. לא שנא נחלב לתוך הקדירה ול״ש לתוך הקערה
 משוס נולד. וכן אס נחלב בשבת הסמוך ליו״ט אסור
״ט משוס הכנה. וההיא דחולב אדם עז לחוך ו  ד
 הקדירה אבל לא לתוך הקערה מיירי בבהמה שלא
 הקצוה לחליבה ועומדת לאכילה דאי געי שחיט לה
 ולא חשיב נולד ואפילו הכי לתוך הקערה אסור משוס
 נולד דמעיקרא אוכל והשתא משקה. אבל לחוך
 הקדירה מעיקרא אוכל והשתא אוכל וליכא נולד ושרי
 ודוקא דום טוב אבל בשבת בכל ענין אסור. מא״ז:

 הגה״ה
 *אבל דצה שנולדה באחד בשבח או לאחר יוס טוב
 לא איחסר משום הכנה לסעודת חול לא צריך הכנה
 לאין סעודח חול חשובה כן פירש רש״י אך תימה
 הואיל והכנה מדאורייחא היאך אופין ומבשלין מיוס
 טוב לשבח. ואין לומר על ידי עירובי תנשילין וכי אחי
 חקנה דרבנן ועקר להכנה דאורייחא. ונוכל ליישב
 דלרבה גופי׳ ניחא דאזיל לטעמי׳ דאיח ליה הואיל
 ומיקלעי אורחים וחזי ליה השחא נמי חזי ליה. ואפילו
 ללילן נמי ניחא דכל דבר אפוי ומבושל לא שייך דה
 הכנה שאין מחוסר רק חיקון בעלמא למעיקרא נמי
 הוי חזי רק גבי ביצה שהוא לבר חדש ולא היחה
 ראויה כלל מעיקרא. (א״כ לאפויי ולבשולי תקוני

 מילחא בעלמא הוא). העתק מן התוספות:

 לאשכח גמורות ללמא אס לא נשתטה היתה יוללת היוס ותיאסר מספק להוה ליה
 ספיקא לאורייתא. וי״ל ללא מיקריא הכנה אם לא שנגמרה הביצה היום ע״י הכנה
p ובמעי אמה לא נגמרה על שתצא לאויר העולם. א<וללא כרבינו אפרים  שמאחמול [
] אבל ביו״ט שלאחר השבת אסור מספק ללמא הוי ג  למוקי הך ברייתא ביו״ט לעלמא [
 מתיללא היום. אמר ליה ביצים גמורות במעי אמן מילתא ללא שביחא ב ולא גזרו ביה
 רבנן. ויראה מה שתפס הרב אלפס ז״ל שינויא לרבה עיקר נל] אע״ג לרבי יוחנן אית

ה ״ ה ג  ליה נמי טעמא למשקין שזבו. !ה] משוס ה
 מלאה לו גזירה רחוקה ללמוח ביצה *גזירה שמא יעלה ויתלוש. מימה לקמן !בל:]
ד נכרי המביא דורון לישראל אמר אס יש במינו  למשהין שזבו או לפילות המשלים* ג

ח א ליו״ט א״ל אדי אלא מעתה: ב דלא שכיתא הוא ומילתא דלא שטמא לא גזרו: ג בהנה״ה ישראל שאפה בתנור. נ״ב פירוש בתנור של נכרים שבישלו ט נדלה וזב שומן נבלה לתוך התנור: ״ כ ת ה ו ה ג  ה

 נתנאל
 נד] אע״ג דר״י נמי אית לי׳ טעמא דמשקץ שזכו. ורבה תלמיל מלמילו לרב ושמואל ורב ושמואל ור״י הלכחא
ת י ורגא ואילך הלכתא כגמלאי: ןה] משום דנדאה לו גזרה רחוקה לדמו  כר״י. וכ׳׳ש נגל רגה. למאד
 ביצה למשקין שזכו. לכריס אלו לכאורה אך למוסר. להא אף אס נאמר לגזירה זו טעם הגון הוא. מ״מ קי״ל
 כרגה. ולאיזה ענין נפקא לן אי אסור מטעם הכנה או מטעם משקין שזגו. והלא טפי יש איסור גטעס הכנה
. וצ״ל לדייק מינה כגון חלג של גהמה העומלמ  שהוא לאורייתא מלומר טעס משקין שזבו שהוא מלרמן
 לאכילה לאינה אסורה מטעס הכנה אשור החלב מטעם משקין שזגו. להא למי למשקי! שזבו. וכ״כ מהרש״ל:
 משום לנראה לו גזרה רחוקה ללמומ דצה למשקי[ שזגו. וא״ת הלא כעיני ר׳ יוחנן הגון ואין נראה לו לגזרה
 רחוקה ומי הוא גלור אחרון להרים לגו לחלוק עליו. וי״ל לזה גרס לו גאשר ר׳ יוחנן לימ ליה הכנה. אגל אם
ן גזירה רחוקה. ואס כן ללילן  היה סגר טעמא להכנה. היה מסתגר לו כמו כן טעמא להכנה טפי מלומר ה
 לקיימא לן הכנה לאורייתא. מסתגר לומר טעמא לממניתין משום המה מלאוקמי׳ ממניחין מטעם משקין
 שזבו שהיא גזירה רחוקה: נו] משוס דביצה אוכלא. לייקינן מיני׳ הא לגגי חלג למשקי! הן. אס כחלב לתוך
: ׳  הכלי ולא לקמרה עס היות שאין שייך הכנה גה. מ״מ אסור החלג מטעם משקין שזבו. ועי׳ פ׳ חגית שי׳ ג
ד״תא בשבת ויו״ט. לכאורה מייתי ראיה לפסוק כרכה או ר ביצה מד  [ז] ועוד נראה לו ל£םוק להומרא לאפו
 מהא לרכא שפסק כרג כהני מלת. אך קשה הלא כגר כמג רכינו לקי״ל כרגה להכנה לאורייתא. הייגו מטעם
ו גפשק נ ד  זה לקי״ל כרב שסבר כרבה. וא״כ מאי חילש עול כראיה זו. לכן נראה לי לה״פ עתה מתחיל ר
 אחר וה״ק כשס שפסק הרי״ף כרגה לאסור מלאורייתא גיצה שנוללה גיו״ט אחר שגת לחומרא שספיקא
 אסורא ולא כר״י לאסור מלרכנן. כמו כן עול פסק לחומרא אס נולל גשגת לאסור מלאוריימא כי״ט שאחריו.
ו״ט אחר השכמ. ככר מירצו מוס׳ ללילה  וא״ס כי גולל גיצה גשגמ א״כ נגמרה מאממול ואמאי יהיה אסור גי
נ הכנה כמ״ש רבינו סי׳ ז׳ לע״י לילה הוכנה לגלל אפרוחים גס יומר טוכה לאוכלה. וזה שלייק ״  מקרי ג
 ובינו לאסור מלאורייתא לאסוקי תי׳ הר״ן ומי׳ שגי גמוש׳ שאינו אסור אלא מדרבנן ע״ש. וא״ת היכי הוי
מ כיון ׳ מלאוויימא ונמצא שגת הכין לעצמו. וי״ל מ״  הכנה זו מלאווייתא. הא כי נוללה בראשון שוי׳ ד
ת המה כיוס הראשון והוא לא אכל המצה כאותו יום היו״ט מכין לשבת ושפיל הוי הכנה מלאוליימא.  מעשי
י שמיס אגל כפילות הנושוי! ל  וכל זה גדצה שלא היה כעולם והוי לומי׳ למן כיון שלא היה געולם שייך הכנה ד
ו שאסווין גשכת כסכות מוס׳. נ ד ו  גיו״ט גשכח שאחויו מוחלין מלאווייתא כיון להיה געולס ומ״מ ס״ל ל
ט א״כ ״ ו ות גשגיל שנשרו ד י הס מותו ד זו אשווה. אס נאמו כשנולד גיו״ט הו  כיון לאס נוללה גשגמ ה
ק אין צלין סוף שי׳ כ׳ שנשאל לחכמי ו פ ו כן ג נ ד ו ו מדרבנן. וכן מוכח שש״ל ל ן לשבת והכנה ! ט  הוי כיו״ט מ
ט ראשון של ר״ה שמומר מפני שאין עליו איסור הכנה ״ ו  לוניל לגר שאינו גמינו גמחוגר שהובא לישראל ד
גו גי״ט אשור גשגמ ו הגא מן המחו ג ו״ט ושנת. נלייק מיניה הא הל  ולא איסור התלוי כקלושה וכו׳ וכן י
ו שי׳ ז׳ ללא ש״ל הכנה זו ע״ש. ועי׳ נ ד ד ו כ ל ן משוס הכנה. וללא כמהוש״ל שי׳ ג׳ שווצה להכליע מ  השמו
ט האחרון של שוכומ שחל ״ ו גס׳ לולג וערכה שי׳ ל״מ ד נ ד  לקמן שי׳ ז׳ מה שאכמוג גזה כש״ל והא לכמג ר
ן לשגת שמומוין הגויי שוכה גשכת למשוס הכנה ליכא למה הכנה שיין כאן. י״ל ללא למי כשלמא פירומ  שמו
ן נ ג ן גי״ט מלו ד ן כיון לאשו תד ן גשגמ הר אסווין ועכשיו שנשוו כי״ט יהיו מו שד ו  הנושרין גי״ט אס היו נ
ד נויי סוכה נשלם זמן האישוו הגויי שוכה בי״ט. ובזה אין ן מי״ט לשבת. משא״כ המס ג נ ג  הוי הכנה מלו
 שיין לומר הכנה להא לא אימעגל כהו שוס מעשה הכנה וכמו שממלק גזה מהלש״ל עצמו כס׳ המדא שי׳
״ף אוסר משוס הכנה לאורייתא: [ט] ותניא נמי הכי. י ו להו נ ד : ן;ת] דקי״ל כרבה. מלשון זה למל ו  ה׳

 קיק
ן לגזיוה. י ם מקשים אמאי צו ד ן [א] שבת דעלמא תשתר• גדרה משום שבת אחר •ו״מ. ו ו ש א ק ר ר  פ
ן אי כמונגולמ י מ אחדה כלסו ו ו ג  חיפוק לי׳ לגשכח אסור משוס מוקצה מחמת איסור שחיטה. והדצה נ
ן דחו. שאף ט לג״ש מוקצה הוא. ואימ למוקי לה כשיש לו חולה של סכנה גתו  העומלמ לגלל דציס מ״
ווקא להא ו כמג עלה ולא חזי לן למסמן על הלין פי  התמגולמ עצמה מומות כאכילה. אלא שכעל המאו
ן הוא ממוול לשאר תונגולת ״ ו ן ה ו ו מי ו כה משוס שכת אחו יו״ט. ו  מילמא ללא שכיחא היא וליכא למגז
ו אפילו חישכ עליה מו . ודצה שלה אעפ״י שהוא אוכל ג ות מאכל לגמד  העומלמ לגלל דציס ליצמה ממו
 לאכלה מע״ש. ע״כ נולל הוא ומימסר אבל מרנגולמ העומלמ לאכילה משוס איסור שבמ לא יצמה ממולמ
ע עליה כאדה בעלמא הלכן לא מימסר משוס מוקצה. אלא היא לאסורא. אבל דצה ד ר  אוכל. לאיסווא הוא ל
ד מוקצה נולל ש . ע״כ. והנה שכוא זו לכאולה נגד שבומ הש״ס לקס״ל אפי׳ מאן ל  ללא נאסוה מעולם שד
ד מוקצה. וצ״ל כיון לנוללה דצה מלבו  אסור. אע״ג לה״נ אי געי שחיט לה ואכיל כל מה לבגווה להא ש
״ל למ״מ מקצה מלעמו ו ן לה מהאי טעמא כ״כ מהוש״א כמוספומ כל״ה אוכלא לאסומ. ו  מוקצה לא שדנ
ד מוקצה עס ש  אמ הביצה ואמ המונגולמ. צ״ל לזהו לפי ס״ל אבל למסקנא לא ס״ל הן סכלא. אלא למאן ל
ו שבת לעלמא ן מלמולא שפי ד ות אוכל. ומש״ה פ מ לא יצתה מתו  היות שהתלנגולת עומלת לגלל דציס. מ״
ד מוקצה הכל שלי לאי בעי ש ן ולמאן ל ״ ן מ״ש מ״א כסי׳ תק״ה ס״ק אי. שכתג גשם הו  משחד ועפ״ז מד
ס נתקשו כזה מכמ סכומ מהוש״א להא מ״מ מקצה מלעמו והוי נולל מחמת ד ו  שמיט לה ואכיל הכל ע״כ ו
ר העולם. הלשון ד א נמעי אמה לא ננמרה עד שתצא ל  מוקצה. דלפי האממ לא קי״ל כהאי סכוא: נג] ו
ד הן כא׳ מאגדה. לאע״ג  אינו מתוקן ויש לכוין ע״פ מ״ש הר״ן לגיציס כמעי אמן אע״ס שהן גמורות ה
ן לקמן למותוות לאכלן גחלג היינו לומר שאין מורת גשר עליהן. אכל לעני! הכנה חשיכה לן כגילול נ  לאמד
ו שאינו לומה טעס אכילתה מכפנים לטעם אכילתה תסד משוס הכנה. ובירושלמי אמו  מלנגולמ עצמה ללא מי
 מבחוץ. והיינו משוס שכל זמן שהיא בפניס אינו נעשה בדה לעצמה הלכן אפילו מאמו למאממול גמלה לה
ד ש״ס שמא ק  לא חשיבה היא הכנה כלל ע״כ: [ג] אבל ביו״ט שלאתר שבת אםור מםפק. וא״ת מ״מ מ
ו אפי׳ גש״ש. ו״ט אימא לא מחיללא היוס. י״ל לש״ל לכלכו שיש לו מחיוין אשי ו״ט שמא חול וא״ת שהוא י  י
ד ו ן יליעה ולא חשגינן לס״ס. וכלמכ״ן הקשה ל ו ד ספק מחמת חסו ק ן ספק שמא איתיללא היום מ  א״נ ה
ן גוייתא כיו״ט דעלמא א״כ הר ד ה י א נגזול משוס הנן למתיללן דומייהו. ואי אי גמו ן ג ד ם מאי פ ד פ  א
ות גמעי אמן. וצואה ו ו״ט אתו שגת אס צמצא גמו ן צגזוו משוס י ד  לי׳ גזיוה לגזיוה. וע״ק אמאי לא פ
י הכל שויין. ו ג  לתוץ להא לקמן לף ו׳ לייק ממתני׳ ע״כ לא פליגי ג״ש וג״ה אלא מוללה אגל גמעי אמ! ל
 ולתי לעולם ב״ה אפילו במעי אמן אסלי והאי לקתני נוללה להוליען כתן לב״ש לאפילו נולל נמי שוי. אמנם
וכא לפלוגי גתווייהו. אבל ללבה לנאיל מאוקימתי׳ ללב נממן מכת  כל זה ניחא ללילן. ללא חיישינן להן פי
ן פרכא לפלוני כתווייהו. לאף לכת כ״ש כת היתלא הוי מ״מ ג״ש גמקוס ג״ה אינו משנה א״כ ללידה  ה
ות ממש שעמילין ו תו לאוכלן כי״ט. אפילו גמו ות מו ו  ולאי מוכמ להא לקמני כברייתא אס מצא דציס גמו
ו נגזור משוס הנן לממייללן גיומייהו אכל ללילן ן שפי ד  צהתילל. לאל״כ הוי לי׳ לאפלוגי גמווייהו. ומש״ה פ
 ללא תשיכא הן פיוכא ככל הש״ס לפלוגי גמלריהו. ולאי קיס לן להאי סכות ל׳ אפדס. והא לקאמל כולהו
ן הקושיא לכ״ה קשיא אהללי לאי פליגי ם ללא כפלש״י. א ד פ  כלכ נחמן לא אמלו ט קושיין. ס״ל לל׳ א
ן שכח ליו״ט לא כדלה  גמוקצה. סגל ג״ה לא תאכל משוס מוקצה. והחס ש״ל מגגיהין מעל השולחן. ולתלק ד
ו״ט לשגת. ולא ניחא הש״ס לתלק דנייהו ע״ש: ן ל״י אהללי. מי ד פ  להו. כלמשמע שלהי משכת שגת ל

(ו:) על רג מהך ברייתא לימא לרנ מיירי טו״ט אחר שגת, שוב מצאתי בצל״ת שם שעמל בזה וע״ש מ״ש.(מל״י!) ב)ומה״ט אכל נו׳ וכ״ת שמא יצילנו בעצמו וכוי כצ״ל.(אר״צ)  א) נ״ג וקשה לרטט אפרים מה מקשה לקמן
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 ביצה שנולדה פרק ראשון ניצה אשר
א ״ ף ה ע  ד

 רבינו

 אחרים ויבטלס ברוב כלרב מתנה. ובלבד שלא יגע בהן אבל יכול להפוך בהם אחר
 שנתבטלו ברוב:

 ב ועצים שנשרו מן הדקל בשבת אסור להסיקן טוס טוב [צ] משום הכנה דרנה. ואס
 נשרו מן הדקל ביו״ט אסור להסיקן ביו״ט בפני עצמן 1ק] משום דהוו להו נולד.
 הגה״ה [ל] ואסרי להו רבנן גזירה משום שמא יעלה
 *שבח ויום טוב ונלקט בהן לגר הנגמר אם נלקט ויתלוש* אבל אס נשרו מן הדקל לתוך

: התנור עביד להו כרב מתנה. דאמר רב ׳ ״ א • מ ה צ ר ה כ 5 כ ר ה י פ ג ש י ש ז ה מ ז ה נ ר י ס ה א ז  נ

 מתנה עצים שנשרו מן הדקל ביום טוב מרבה עליהן עצים מוכנים ומשיקן ואף על גב
 דמהפך בהו כיון דרובא היתרא נינהו הנך בטלי בהן א ובהיתרא קא מהפך. ואע״ג דאין
 מבטלין איסור לכתחילה הני מילי איסור דאורייתא. (א) אבל איסור דרבנן מבטלין ליה
 לכתחילה ואע״ג דקי״ל כרב אשי דאמר כל דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטיל
 ואפילו בדרבנן. והני עצים שנשרו מן הדקל ביו״ט דבר שיש לו מתירין הן. דהיום הן
 אסולין ולמחר מותרין. ה״מ היכא דאיתא לאיסורא בעיניה אבל הכא מיקלי קלי איסורא.
 והא דקאמלינן נמי דמבטלין איסולא דלבנן לכתחלה היינו דוקא היכא דמיקלי קלי
 איסולא. [שן אבל בעלמא אין מבטלין לכתחילה אפילו באיסולא דלבנן ואפילו אין לו
ף ה ע״א] אמל לבה מתקנת לבן יוחנן בן זכאי ואילך ביצה מוחלת ביו״ט שני ד  מפילין. [
 של לאש השנה. דחנן משחלב בית המקדש החקין רבן יוחנן בן זכאי שיהו מקבלין עדות
 החדש כל היום כולו. אמל ליה אביי והא לב ושמואל דאמלי תלוייהו ביצה אסולה. ופליק
 לא קשיא הא לן והא להו. נת] לב יוסף אמל אף מתקנת רבן יוחנן בן זכאי ואילך ביצה

 אסולה משוס דהוי דבל שבמנין:
 J'״ וכל דבל שבמנין צליך מנין אחל להתילו. דכתיב לך אמול להם שובו לכס לאהליכם.
 פילוש דבל שנגזל במכין חכמים ואילע דבל שהוא ידוע שהגזילה בטילה ןא] כגון
 שידוע מאיזה טעם נגזלה הגדלה ואותו הטעם בטל לו וא״כ לאוי היה שתבטל גם
 הגזירה ממילא אפילו הכי אינה בטילה עד שנמנו עליה חכמים והתילוה. ודוקא כשנגזלה
 הגדלה בלא זמן אלא שהיה לאוי שתתבטל כיון שבטל הטעם שבשבילו נגזלה הגדלה.
 אבל אס הטילו זמן לגדלה ועבל הזמן בטילה הגדלה ואינה צליכה היתל במנין. והא
 דכתיב היו נכונים לשלשת ימים לא קאי אמאי דכחיב בתליה אל תגשו אל אשה אלא הכי
 פירושו דקרא היו נכונים לשלשת ימים לקבל התולה ואל תגשו אל אשה. ולפלישה זו לא

 נתנאל
ו״ט אחל שבת היא גופא מדרבנן ואי נגזול ו״ט לשבת לא טעי אינשי. ולשיטח הליין בלא״ה ל׳׳ק לי ן י ר  ל
״ט אתל שבת הד גדלה לגזילה ומעתה קשה מאל על שיטת מהלש״ל להוי הכנה לאוליימא ו ו״ט אטו י  י
 ובפ״ק שימן י״ז בהשיגו על רבינו יחיאל ע״ש. לא ניחא ליה להך תי׳ ראשון. א״כ הקושיא במקומה עומלת.
. וכ״פ ן ן לכתחלה אפי׳ באיםורא דיבג ץ מכטלי  ומשק רבינו יחיאל שריר וקייס: [ש] אכל בעלמא א
 למ״א בי״ל סי׳ צ״ט. ומהרש״ל סימן ז׳ כתכ שזה גגל כל המחבלים לס״ל לעולם מבטלין איסור לרבנן
 לכתחלה ע״ש. ולא ילעתי הלא הרא״ה והר׳׳ן ומרלכי והאגולה והגהות ש״ל ומהאחרונים תרומת הלשן
 לאו מחבלים הס. ועול יש אילן גלול לס״ל כשיטת לבינו הלא הוא הל״מ מלוטנכולק שפסק מותל השמן
 שמר חנוכה שנתערב בשמן אחר ואי! ט ש׳ לבטל שאסול לבטל להוסיף עליו לבטלו ול׳׳ל לעצים שנשלו
 לשאני התס שאין נהנה מהם על אחר ביעורן כו׳ ע״כ ואי ס״ל להר״מ דבכל איסורא לרבנן שאין להס
 עיקר מן התורה שמבטלין עליין תקשי לך משאר איסורים לנר חנוכה. אלא ש״מ לס״ל לאין מבטלין ועצים
 שנשרו משוס למקלי קלי. ומה שתפס הלשב׳׳א בשער שלישי על הלא״ה. מלפריך מללב אשי שעליין לא ילע
ך לאיסורא ללגנן נמי אין מבטלי; לכתתלה ע״ש. י׳׳ל לולאי ילע מהאי ד  משבלא מקלי קלי ואמאי לא פ
ן לא גיתא ליה להתיר משוס שבלא זו. וע׳׳כ אין זה לותק לללבדו ד  שבלא מקלי קלי אך בלבל שיש לו מתי
 עדיין תקשי לך מאי משני אישורא ללמן מבטלין. עליין קשה הא הוי תיקון ואין מבטלין בשבת ויו״ט כמו
 שהוטח תרומת הלשן בשימן נ״ל להוי כעין תיקון. אצ״ל לילע מהאי שבלא דשאני הכא מקלי קלי. ע״כ
ן לכללא לתני סתם במתניתין אין מבטלין איסור נ  אכן אשכנזים שנגררין אתר רטנו אין לזוז מפסק זה להלד
: ן ד י ת  לכתתלה טן מללמן טן מלאודיתא כלכתב הר״ל אהלן הלוי בבלק הבית: ה״ג אפילו לבר שאין לו מ
ץ. וכ״ת ה״מ לאודיתא  [תן רב יוסף אמר אף מתקנת ריב״ו ואילך ב־צה אפורה משום דהר דבר שבמנ
 אגל בלרכנן כגון טצה א״צ מנין אתל להחילו לזה מטא הש״ס ילפותא מכרם לבעי מכדיתא לאמלו לו
דו לר״א כבר נמנו עלין תברין והתירו. ויש ללקלק אמאי לא מייתי ממתני׳ גופא לקתני משלבו  תלמי
ן ב) שבטל הטעם בטל הגזירה. ן תיקון הא בלאו הכי טו ד ן לתומה מאי צ  המילות התקינו שיהא נפלה סמו
 י״ל כמ״ש התוי״ט שם שהתקנה היה שיהא נפלה ולא יעלו כלל לפי שרבו הפילות ואין קונה. אבל קשה
 לקאמר ותנאי היה הלבל לאימתי שילצה יחזור הלכל לכמות שהיה הלא בטטול טעם האיסול סגי. ומה
ן להיות גלול בתכמה ובמנין ד צ  שהי׳ התוי״ט להוי לבל שבמנין לשיטת הרמב״ם אין ב״ל יכול לבטל אלא ש
 מג״ל הראשון זה אינו. לא״כ ה״ל לש״ס בשמעתין להוכיח זה ממשנה ולא מברייתא. ע״כ צ״ל לה״פ ותנאי
 היה שאימתי שירצה יחזור הלכר לכמות שהיה כלומר אס ימעטו הסירות ונראה לכ״ל לכטל התקנה אין
 להס רשות לעשות תקנה אתרת כ״א כמו שהיתה המקנה בחחלה על מהלן יוס א׳. ובזה נתבטל כל מה
 שהאלין שס התוי״ט ע״ש מס׳ מעשר שני פרק ה׳ משנה בי. תו הקשה שם על ר׳ יוסי שאמר משתרב
 בה״מ היה התנאי הזה. הל״ל היתה המקנה הזאמ. י״ל ללאמל התורק באמת לא היה התקנה שיהא לווקא
ן והתירו. הל״ל ואסרו להעלות הפילות. ד ב  נפדו ולא יעלו כלל. וכן מוכח בשמעחי׳ לקאמר נמנו עלין ח
 ומה לאמר ר״י ותנאי היה אימתי שימה בהמ״ק יחזור הלכל לכמות שהיה. נמי הכי פי׳ יחזול הלבר לכמומ
ן להעלות הפילות. ומה שפסק הלמב״ס כל׳ יוסי נגל ד  שהיה היינו תקנה ראשונה על מהלן יום א׳ צ
: [א] בגון ן ד א ה  המ״ק. משוס לאזלי שוגי׳ להכא כל׳ יוסי ולא אליבא למ״ק. וללא כתד״ט שס. ע״ש ש
ן סימן ה׳  שידוע מאיזה טעם נגזרה גדרה ואותו הטעם בטל כו׳ עד שנמנו עליו הכמים. ועי׳ בסמון מו
ו לגילוי דין כסך ד ב . ובמסכמ ע״ז פרק ל״י סימן ז׳ טאר רטנו שם באדכומ ומורף ל ו חטד  בעלן גילד ו
 לא גזלו בכ״מ אלא במקום שהנחשים מצויס ובמקום שמנסטן. מ״ה לא שיין בהו לומל לבר שבמנין להא
 בשעמ שמקנו לא מקנו בכל המקומות ע״ש. ועי׳ מזה ג״כ בשו״ת עבולת הגלשוני שימן ס״!. ובב״מ וט״ז
״ד שי׳ קס״ו. וצ״ע מ״ש כרס רגעי שלא היה תקנה בכל המקומות ט אס יוס אחל בכל צל. ולאתר החורבן ו  י

ן סימן ה׳ יכואל: ן חו ן מנין אתר להתירו ועי׳ כסמו ד צ  בטל הטעם. ו

 הגה״ה
 *ואם חאמל נהי ללית ליה הכנה אמאי לא אמדנן
ן השמשות לשמא יום הוא  מיגו לאיחקצאי ד
ש לומל ללהנא הוא  איחקצאי לכולי יומא טוס שני. י
 לאמל מיגו לאיתקצאי בגון בין השמשות לשבח
 לשמא שבת הוא אבל לשעבל לא אמדנן ובמוקצה
 מחמת מצוה אמרינן מיגו לאיחקצאי אפילו לשעבל
 כגון גט נוי סוכה לאסור להסחסק על מוצאי יוס

 טוב האחרון. העתק מן התוספות:

] וקיימא לן כלבי יהודה. [כ] ואמלינן נמי אושפיזכניה דרב י  הלל אומליס לא תאכל. [
 אדא בל אהבה הוו ליה הנך ביצים מיום טוב לשבת אתא לקמי׳ אמל ליה מהו למיטווינהו
 ולמיכלינהו למחל. אמד ליה מאי דעתיך לב ולבי יוחנן הלכה כלבי יוחנן אף לבי יוחנן
 לא שד אלא לגומעה למחל אבל לטלטלינהו ביומיה לא. דחניא אחת ביצה שנולדה בשבת
 ואחת ביצה שנולדה ביום טוב אין מטלטלין אותה לא לכסות בה את הכלי ולא לסמוך
 בה כלעי המטה: אושפיזכניה דדב פפא הוו ליה הנך טציס משבח ליום טוב אתא לקמיה
 דרב פפא אמל ליה מהו למיכלינהו למחל. אמל ליה דל האידנא ותא למחל. דלב לא
 מוקים אמולא עליה מיומא טבא לחבליה משום שכלות. כי אתא למחר אמר ליה איכו
 השתא אישתלאי ואמלי לך לב ולבי יוחנן הלכה כלבי יוחנן. האמל לבא הלכתא כווחיה
 דלב בהני תלת בין לקולא בין לחומדא. וא״ת הא דאמלינן בירושלמי (פ״א הל׳ א)
 [ל] שיודי פ חילה שכבו בשבת מהו להדליק ביו״ט לב ולבי חנינא אוסלין ולבי יוחנן מתיר.
 ומאי טעמא אין אנו נוהגין איסור מאחל דפסקינן הלכתא כלב. וי״ל א) משום דבילושלמי
] דלא שייך הכנה בכי האי גוונא. אלא מטעם קדושה אחת מ  לא אסיל ליה מטעם הכנה ן
 אסר ליה דמסיק עלה בילושלמי לב הונא אמל בשם לב הלכה כאלבעה זקנים. לב חסדא
 מיחלפא שיטתיה דדב. תמן הוא דעביד ליה שחי קדושות והכא עביד ליה קדושה אחת

 אלמא בהדיא מטעם קדושה אחת אסל ליה
 ולא מטעם הכנה* והא דפסקינן כלב היינו
ן ומהאי טעמא נמי כי ג  באיסולי הכנה. [
 מיקלע שמחח תולה באחד בשבת שלי
 אתלוג באכילה. אע״ג דבשבח אסול דשחי
 קדושוח הן [p] והכנה אין כאן. וה״ל בלוך
 בעל התדומוח ז״ל כתב דדב חסדא לטעמי׳
 דליח ליה הכנה בפלק בכל מעלבין (דף

 לח:) הלכך מפלש טעמיה דלב משוס קדושה אחח אבל לדידן דאית לן הכנה אין
] שיותל טובוח הן להדליק כשהודלקו ע  מחלפין שיטתיה דלב וטעמא משוס הכנה [
 כבל וכבו. הלכך בשבת ויום טוב נפ] ושני ימים טובים של לאש השנה אסור להדליק
 בלילי יום טוב שיולי הפתילה שכבו בדאשונה. אס לא שנדלקו ונכבו בחול דהשחא
 הוכנו מעלב יום טוב וכן הלפידים שכבו בראשון. אס לא שילבו עליהם עצים

ח א בטלי בהן גרוגא ובהיפירא קא מהפך: ״ ב ת ה ו ה ג  ה

 קרנן
: [י] וקי״ל כר׳ יהודה. להא רבא פסק כרב: ןכ] ואמריגן ט ״ ״ט אתל שבת או שבת אחל י  ללא שנא י
. ״ט: ה״ג הא אמר רבא הלכתא: [ל] שיורי פתילה שככו  נמי. למהאי עובלא נמי מוכח ב) להא שבת אתר י
ד שמן שס״ל שג״כ נוח לללוק בטיב מבתתילה. ורטנו לא הזכיר משיורי שמן. ו  וטלושלמי שלפנינו יש נמי שי
ן שבלא בשמן להא בפ׳ שני לשבת לף ל״א מוקי  אפשר שלא היה בגלשתו. א״נ לתלמולא לילן לא ש״ל ה
ן להבהבה ואפילו ר״ש מולה להא מתקן מנא. ואי בשמן נמי ד צ  לה לל׳ יוסי לכר״ש ש״ל ופתילה חייב ב
 שיין שלולק בטוב מבתתילה בשמן נמי מתקן מנא. וללא כמהלש״ל שי׳ ג׳ שנלתק בזה הלבה ע״ש כנלע״ל:
 ןמ] דלא שייך הכנה בכה״ג. כיון שהגוף הפתילה הר כעולם והר כמו אפי׳ וטשול. מללט. וכמו שכתבו
ן לשבת כלכתכתי לעיל. ט הסמו ״ ן כפירות הנושדן ט נ  התיש׳ בעילוטן לף ל״ת ל״ה משום הכנה והא לאסד
ן לשבת. ט ״ט מ ט אס יהיו מותרין בשבת הוי י ״ . והשתא שנשלו ט דן  י״ל להתם אס נשרו בשבת היו אסו
ט ועי׳ מ״א סי׳ תק״א ס״ק ״ ד להלליק בפתילה אפילו ט  משא״כ הכא בסמילומ הי״ט מטן לעצמו להא ש
. א״נ לש״ל לרבינו ללא שיין בפתילה הכנה למלמולא לילן ש״ל שיוכל להלליק בה בפמילה שאינה  ט״ז
 מהובהבמ כמו שכתב לטנו 3פ׳ במה מלליקין ס״ש י״ח ע״ש: m ומהאי טעמא נמי. ל״ל מהאי טעמא
 לאסיקנא ללא קי״ל כלב לאמל קלושה אתת היא: נס! והכנה אין כאן. כלפילשתי להא נשלס הזמן:
ר וכבו. וכבר הוטח לטנו שס בפ׳ כ״מ מלקאמר בפתילה ב ותר טובות הן להדל־ק ישהח־לקו כ  [ע] שי
ן להבהבס ולולקין יפה כמו שאם הבהבה. ובעל ט ד ן להבהבה עסקינן. משמע ליש פתילות שאין צ ד צ  ש
ל לי ן ושנ• י״ט של י״ה אםור להדליק ג פ  התלומות מפ׳ הסוגיא שס כלפלש״י בפתילה תלשה ע״ש: !
 י״ט. נ״ל למהאי טעמא נוהגין הנשים בכל ע״ש להלליק הפתילה ולככותה קולס הללקתן. מפני חשש
ט שני. את״כ ״ ן מנהג זה כלי לטלטל ולהדליק את״כ טו ט ד ו״ט אתל שבת. וכן בל״ה נמי צ  האוסרים כשתל י
 מצאתי כן במללט בשס הל״מ מלוטנבולג: [צ] משום הכנה דדבה. להא אסור מלאודיתא להסיק אש
ט נמצא תלישת השבת מטן לי״ט והוי המה מלאודיתא כן פילש מהלש״ל בסי׳ ז׳ ״ ׳ ט ד  בשבת ואי ש
 (והקשיתי עליו שלבדו סותליס זה את זה. לבשי׳ ג׳ מביא שעל ללבדו להרא״ש לא ש״ל תי׳ שני מתוש׳
׳ הכנה. ללפי תי׳ השני לא הוי קשה מעגל מילי שהד ט עגל ולא שיין ט  מהא לכתב רטנו לקמן סי׳ ז׳ ג
מ ולא שיין טה הכנה לאס נולל בשבת אסור ט . ומאי לאיה היא זו. לה״ק ל ט  מותל העגל אס נולל ט״
ו״ט עצמו אסור משוס ט הוי הכנה לאולייתא וגס י ״  מלאודיתא לשחוט נמצא אין מכין לעצמה ואי שלית טו
ן לגלל ו״ט אחל שגת. ותי׳ שפיל ללילת העגל לא שיין טה הכנה ללא למיא לביצה שהוכנה ע״י כ  גדלה י
ן לאילו היה לו חולה היה . והר״ן כתכ לתלישה לא הוי הכנה לאודיתא טו  ויללות וליכא למימל ליו״ט)
 לשאי לתלוש ולבשל א״כ שכת הטנה לעצמה. אלא להוי כעין המה לרכה ועי׳ לקמן סי׳ זי: 1ק] משום
ט כל״י. אכל ר׳ יותנן ראמר אתי למימל ״ ו ף לקי״ל ט ״ ד  דהוו להו נולד. וקשה הא תינח ללילן לשיטת ה
. אמאי אסור טומיה הא ל׳ יוחנן לית ליה מלל גס לפי מה שכללתי שלהי מכילתין לפסק  טומיהו נמי שד
ט קיס לן ללא חיישינן משוס נולל. י׳׳ל להאי מוקצה למתוכר הוי כמו גלוגלות וצמוקין ״  לטנו לאפי׳ טו
ן ואפר• להו רבנן. כלומר שאסלו רבנן ר  למולה ל״ש להוי לתיה טליס כמ״ש תוס׳ לף ג׳ ל״ה גזירה: !
 עול מטעס תלש גדלה משוס שמא יעלה ויתלוש. וללא כמ״א שימן חק״ז ס״ק ז׳ שי״ל לחל טעמא הוא
ן לתרוייהו טעמי. וע״ק להא עצים שנשרו מילתא ללא ד ו אין להס שחר. וא״ת הכל קשה למה צ לבד  ו
 שכיתא ואמאי גזלו בהו רבנן שמא יעלה ויתלוש. וניתא לי בזה לאם יושב ומצפה לא שיין טעמא לנולל כמ״ש
״ל ל״ה מתתטן. אן אס יושב ומצפה שכיח שנושלין. א״כ אסור מטעם שמא יעלה  תוספות בתולין לף י
ו״ט ן משוס י נ ד ז ו״ט לעלמא ג ״ט אתל שכת אסור משום המה י ן לטו  רתלוש וא״ת ל״ל הנן טעמים טו
ן זה ר  אתל שכת כלאמליגן לעיל גט טצה. תי׳ מהל״ס שי״ף ומ״א וט״ז גס לכרי מהרש״א יש לכוין על ל
ט אתל ״ ו ן נמי טצה הנוללה ט ט שדנ ״ ן טצה הנוללה טו נ  והוא הנכון ללא למי לטצה להתס גזלינן אי שד
ט ״ ו ו״ט עצים שנשרו אתי למטעי אם נשלו עצים כשכת למשלי ט ן י נ  שבת אבל הכא ליכא למגזל אם שד

 תפארת שמואל
ט תלומות חו׳׳ל לאין בה צל תיוב מ מצאתי להלין ג  למ״ל לס״ל שהוא מללבנן כלי שלא יקילו בלאוליימא ו
 מלאודיתא קילא טפי שאינה נוהגת בכל מקומות תו״ל מותל לעלג חל במרי ולבטלה כלאיתא בבכילות:

ץ ליה לכתחלה וכוי. ולוקא לבר שעיקלו מללגנן אבל תלומוח א) אבל איסור דרבנן מבטל ) ן  6רק ראשו
דימא וכן תצי דת תלב כלעת תוספות וק׳׳ל. ונבשל עוף בחלב אפילו  פילות אף שהוא מללמן עיקלו מלאו

ד רבינו בזה. (ר״י ליפשץ) ב< בפשיטות י״ל שברגוי הפירות אין כאן בטול הטעם לגמרי, דמ״מ יש גו תיספח נוי. אלא שמששו יותר לזול הפירות. (ראמ׳יה< ג) צ״ל דהוא הדין(גליו!) ג  א) נ״ב עי׳ גתוס׳ ב ע״ב ד״ה והיה וגר״ן גגי ביצה ותבין ד
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 ניצה שנולדה פרק ראשון ניצה אשר
א ״ ף ו ע ב - ד ״ ף ה ע  ד

 רבינו

 רש״י במסכת שבת (לף קלט.) גבי עובלא הוה בבי כנישחא למעון למת ביום טוב הסמוך
 לשבח ולא ילענא אי מלפניה אי מלאחריה אתו לקמיה לרבי יוחנן ואמר להו יתעסקו בו
 עממין. ואמר רבא מת ביו״ט ראשון כוי. ופרש״י התם לוקא באישתהי כגון שמת בשבת
 שלפניו*. וכ״כ בה״ג מאן לשכיב ביום טוב
 ראשון וחוו ליה ללא מינטר על למחר
 טרחינן ומייתינן נכרים וקברי ליה. ואי ליכא
 עממין אסור לישראל למיקבריה ביו״ט
 ראשון אע״ג לסריח. וביו״ט שני היכא
 לליכא נכרים לעסוקי ביה יתעסקו בו
 ישראל*. ומשמע ללא קברינן ביו״ט ראשון
 ע״י עממין אי מינטר על למחר*. ולפי
 לבריהס צריך לומר למר זוטרא לאמר לא
 אמרן אלא לאישתהי. קאי אבל מה לאמר
 רבא איום טוב ראשון ואיום טוב שני וכן
 כתוב באור זרוע ופוסק כמר זוטרא ורב
 אשי לפליג אמר זוטרא לא קאי אכל מה
 לאמר מר זוטרא אלא לוקא איום שני
 [ח] ולישנא להש״ס לא משמע הכי. וגם לא
 מיסתבר כלל שלא יהא כבול הבריוח לוחה
שבות לרבנן ואף על גב ללא  אמירה לנכרי ג
 סריח כבול המח הוא שלא להלינו והמלחה

 הוקבע לה זמן m ולכך הוצרך לכתוב לך אמור להם שובו לכם לאהליכס א<וסתר אביי
] אמר רבה אף מתקנת רבן יוחנן בן זכאי ואילך ביצה כ ״ ף ה ע ד  להאי לרב יוסף. והלר [
] מי לא מולה רבן יוחנן בן זכאי שאם באו עלים מן המנחה ולמעלה שנוהגין ג  אסורה. [

 אותו היום קלש ולמחר קלש אלמא קלושה אחת היא וביצה אסורה א:
 ד נל] ושמע מינה לבני ארץ ישראל צריכין למיעבל שני ימים טובים של ראש השנה
 ורבינו אפרים תלמילו נחלק עליו וכחב להני מילי בזמן שהיו מקלשין על פי הראיה. אבל
 עכשיו שאנו סומכץ על סול העיבור חזר כל אק ישראל ב להיות בית הוועל שאין להן
 ספק בקלושח היום ואין להם לשמור אלא יום אחל. וכתב בעל המאור ז״ל כלברי רבינו
 אפרים ז״ל. ועול כתב שכן נהגו בארץ ישראל כל הלורות שהיו לפנינו על עתה חלשים
 מקרוב באו לשם מחכמי פרובינצ״א והנהיגום לעשות שני ימים טובים בר״ה על פי הלכות
 רב אלפס ז״ל. והביא ראיה שלא היו עושין מתחלה אלא יום אחל משאלה ששאל רבינו
 נסים גאון את רב האי גאון ז״ל. למה אמר אדונינו שמי ארץ ישראל חופסין ר״ה שני
 ימים הלא אנו רואים על עתה שאין תופסין אלא יום אחל. והשיב בזמן שהיו מקלשין
 על פי הראיה אין מקום הוועל עושין אלא יום א׳. אבל חוץ לתחום אותו מקום נוהגין
 3׳ ימים ושולחין שלוחים בכל מקום באיזה יום קלשו ביח לין את החלש ובכל מקום
 ששלוחי ב<ב״ל מגיעין אין נוהגין שאר המועלות אלא יום אחל. ואשר אמרתם בעבור
 ארץ ישראל ביום טוב של ר״ה. כך אמרנו כלי שיעשו כמנהג הראשונים [ה] לא ישנו
 ממנהג אבוחיהם נוחי נפש. ונראה לי כלבד הרב אלפס למלביצה אסורה גס צריכין
 לעשות שני ימים לראש השנה לחל טעמא לחרוייהו לכלום אסר רבא ביצה אלא משום
 לאם באו עלים מן המנחה ולמעלה סמוך לחשיכה שלא היה שהות ביום לקבל עלותן
 משלימין אותו היום קלש ולמחר מקבלין עלותן ועושין אותו היום קלש והוי קלושה
 אריכתא. ומטעם זה נמי אנו צריכין לעשות שני ימים. וא״ת כיון לבקיאינן בסול העיבור
 לעולם לא יארע לנו לבר זה שנצטרך לעשות שני ימים טובים ר״ה. כי אנו בקיאין בסול
 העיבור וקובעין ר״ה על פי החשבון ביום שהעלים ראויין לבא. א״כ מהאי טעמא תהא
ימלאסל רבא ביצה לבני לורו שהיו בקיאין בסול עיבור אלמא  ביצה מותרח. אלא ולאי ג
 טעמא ליליה מלביצה אסורה בזמן שמקלשין על פי הראיה מטעמא לקאמר גם בזמן
 שאין מקלשין נמי אסורה. כלאמרינן(לעיל ל:) בשני ימים טובים של גליות הזהרו במנהג
 אבותינו ללמא גזרי גזירה ואתי לקלקולי. וזה הטעם עצמו שייך למימר בשני ימים טובים

 של ר״ה בארץ ישראל:
] אמר רבא מת ביום טוב ראשון יתעסקו בו עממין. ביום טוב שני א ״ ף ו ע ד  ה [
 יתעסקו בו ישראל. ואפילו בשני ימיס טובים של ר״ה. משא״כ בביצה.
 אמר מר זוטרא לא אמרן אלא לאישתהי אבל לא אישתהי משהינן ליה. רב אשי אמר אף
 על גב ללא אישתהי נמי לא משהינן ליה. מאי טעמא יום טוב שני לגבי מח כחול שויוה
 רבנן. ואפילו למיגז ליה גלימא ואפילו למיגז ליה אסא. וכל שכן לחפור לו קבר ולעשות
(לף ח:) אין חופדן כוכין וקברים במועל.  לו ארון. והא לתנן בפרק קמא למועל קטן
 ני] ההוא מייד ליקבר בהן לאחר המועל וכן פירש שם הרב אלפס ז״ל. ולוקא בצנעא
] משמע לוקא בחצר ז  אבל בפרהסיא לא. לאף בחוה״מ קאמר. וארון עם המת בחצר [
 שהמת מונח בו. מיהו בירושלמי (מ״ק פ״ק הל׳ ו) גרסינן לא שנו אלא באלם שאין
 מפורסם אבל באלם מפורסם עושין לו ארון אפילו בשוק ומטעם זה אמרו שהאילנא
 שאנו מפוזדן בין עובלי כוכבים ויש מעט יהוליס בכל המקומות הכל הוי כאלם מפורסם.
 כי הכל יולעין שיש מח בשכונה. הא לאמר ביום טוב ראשון יתעסקו בו עממין. פירש

ח א וביצה אסירה בתרוייהו: ב להיות בית הוועד. נ״ג פי׳ כבית הוועד שגאו העדים קודם מנתה שאין עושין אלא יום אי: ג לנכדי שהוא שבות: ד בהגייה והוא הדין אי אשתהי: ת הכ״ ו ה ג  ה

 הגה״ה
 *והוא הלין י אישמהי משוס טילחא אחלח של צבור
 או משוס סכנה או כיוצא בזה אי נמי ללא אישתהי
 אכל אין המת נשמר על יוס השני מפני חוס או נפוח
 או כיוצא בזה אז יחעסקו בו עממין ביו״ט ראשון.

 מא״ז:

 הגה״ה
כד קמן אל יחעסקו בו ישראל  *אכל אי איכא נ
 ביום טוב שני אע״ג לאישחהי אבל אי לא אישתהי
 משהינן ליה ואל יתעסקו כו לא נכלים ביום טוב
 ראשון ולא ישלאל ביום טוב שני. 0 ומיהו אי איכא
 נכדם ביו״ט שני יחעסקו. אע״ג לשווייה לבנן יו״ט
 שני כחול לגבי מח למיגז ליה גלימא ולמיגז ליה אסא
 מן המחובר אע״פ כן אל יחעסקו בו אלא באישחהי.
 והא לאמר ביי״ט שני יחעסקו בו ישראל הני מילי
 כנין טלטול ושאל לאבדם שאינם של טולח כנין
ל  לכבסו או לגזוז שעלו. הבל מפילה לא. וליב״א ד
 החיל לתלמיליו אפילו חסילה והחחיל בעצמו לחסיל

 וכן סבור לב אלפס ז״ל. מא״ז:
 *והיכא למחעסק ישראל ביום טוב ראשון במח

 משמחינן ליה. מא״ז:

 מטתו הרי זה משובח. ועול איכא תוספח צער לאונניס ביום טוב. אמר רבינא והאימא
 לאיכא חברי חיישינן. ובזמן הזה אין לאסור מטעם זה כיון לליכא חברי האילנא כמו
 שאין נזהרין מגילוי לפי שאין נחשים מצרין. ןט] וכי האי גוונא לא הוה לבר שבמנין ורב
 אלפס נמי לא כתבו בהלכותיו אבל רבינו תם ז״ל היה מחמיר בלבר וגם ר״ח פסק
 כרבינא. (כ) ומעשה אירע בצרפת ועשו כל צרכי המת ורכבו עמו על שהביאוהו לעיר
 אחרת וקברוהו שמה וכעס עליהן רבינו תם משוס לאמרינן במסכת שבת 3פ׳ תולין
 (קלט.) לשלח להו לבני בשכר מח לא יתעסקו בו לא יהולים ולא ארמאין לא ביום טוב
 ראשון ולא ביום טוב שני לפי שאינן בני תורה. ואין ראיה מהא לאמרינן במסכת ע״ז
 בשילהי פ׳ רבי ישמעאל(לף נט. יבמות מו.) רבי חייא בר אבא איקלע לגבלא ואסר להו
 פולמוסי לשלקי נכדם ואכלי ישראל לפי שאינן בני תורה. ואנן נוהגין להתל בכל הנאכל
 כמו שהוא חי או שאינו עולה על שולחן
 מלכים ולא מחמלינן לפי שאין אנו בני
 תולה*. ועול היה אומל ל״ת לפי שיש
 יהולים שמשתלליס במלאכת עובלי כוכבים
 לכתוב להם ולעשות כל צלכס ואס ילאו
 שיתעסקו לעשות מלאכה לצולך המת יכופו אותם לעשוח מלאכה גם לצלכם. [י] ונהגו
 באשכנז שהנכד חופל הקבל ועושה אלון ותכליכין ובכל לבל שהוא איסור לאולייתא.
 אבל טלטול והוצאת המת עושה ישראל למתוך שהוחלה הוצאה לצולך הוחלה נמי שלא
 לצולך [כ] ח והוא לאיכא מת מצוה. ה< רבינא הוה יתיב קמיה ללב אשי בשני ימים טובים
 לר״ה. חזייה להוה עציב א״ל אמאי עציבת אמל ליה ללא אותיבי עילובי תבשילין. אמל

 הגה״ה
 *והל״ל יחיאל היה אומל ללא למי לשאני הכא
 דבצנעא אוכל בביחו ולא אוושא מלחא בעבול זה אין
 לנו לקבול מתיס בפלהסיא משוס לאוושא מילתא.

 העחק מן החוס׳:

 נתנאל
 ליה על ימוח החול. ע״ז הקשה לבינו וגס לא מסמבר וכו׳ ועול איכא תוס׳ צעל. כלומל לל״ל למל זוטלא
 יאמל למשהינן ליה על ימוח החול לזה לא מסתבל שמל זוטרא יסבול שלא יהיה כבול הבדוח לוחה אמילה
י עממין ומל זוטלא ול״א  לנכד שבוח. אע״כ למל זוטלא מולה בללא אשתהי ביו״ט ראשון נמי שרי ע״
 חרווייהו לא קאי אלא איו״ט שני: [ט] וכי הא• גוונא לא הוה דבד שבמנין. לכליהם סתומים על שמצאתי
 את שאהבה נפשי מ״ש הל״ן גבי האי ללב יהולה לף ס״ה ח״ל כתכו כתוס׳ ללא שייך לאסור משוס לבל
׳ צלין ד מ  שבמנין כיון לחששא לאזיל ומולה לא שייכי כי אס בהני לפלתי לע״ז ע״כ נלאה שלעתס לומל לכי א
 מנין אתל להתילו ה״מ להתיר אותס שהיה בהם טעם האיסול תחלה אע״פ שבטל עכשיו. אבל אותם שלא
 היה בהם טעם איסול מעולם שלו בלא מנין אחל ושפתים יושק. ומה שהקשה הל״ן ח״ל ואס הס לוצים לומל
 כן ולאי שזו קולא גלולה. לאפשל להוי קיס להו לרבנן שלא נאסר מעיקר התקנה לשאת ולתת עם הנכדס
 ללא פלתי לע״ז אבל בסתם אין לנו עכ״ל לא אוכל להבין את מושל כוונת תוס׳ כ״כ כיון ללא פלתו לע״ז לא
ש מס׳ ע״ז.  הוי בכלל התקנה. מש״ה ניחא מה שעכשיו אנו נושאים וגותגין עמהס ביוס אילם כמ״ש תוס׳ ד
ן להט שאין מנסכין לא הוי בכלל עיקל התקנה וכן שיבתא או כדם כזמן הזה שאין אסור בשתיה טו  ויין של נ
ן בזה״ז. ללא הוי בכלל עיקר התקנה וזהו הטעם בזמן הזה אין לאסור במת להתעסק בו ד ה  גילוי שאין מ
 ישלאל. ללא הוי בכלל עיקל התקנה. אבל אותם שהיו ככלל עיקל התקנה מחמת הטעם ואת״כ נתבטל הטעס
ך מנין אתל אף שהתקנה לא היה ככל המקומות. וכהט ניתא בלס לבעי על מהלך יום א׳ הנה עליהם היה ד  צ
 עיקר התקנה אף שנתבטל הטעס צדך מנין אתל. ותילוק זה מפתח גלול בכל הש״ס לחלק טן עטן לענין.
״ל בענין על א׳ ביבמה יהיה נאמן להמילה לשוק זימנין לסניא ליה אבל  ולס״ז מ״ש מהר״י מינן סימן י
 באשכנזים כבל פשט המנהג שאין מייבמין אין לומל ומנין לסניא ליה עכ״ל. מ״מ הוי לבר שבמנין וכבל השיגו
. ובתשובה כתב שנהגו העולם  בספל עבולת הגלשוני סימן ס״ז. ועי׳ תוס׳ בע״ז לף ל״ה: ני] ונהגו באשכנז
 ללא כל״מ ולא כל״י להקל ע״י ישלאל אכן כאשכנז נהגו כו׳ אכל היכא לליכא עממין עושין ע״י ישלאל.
 ובפלט האימא לליכא למיחש לחשש השדס שאף הם נזהליס בכבול המת ויולעין שלאוי לעשות מלאכה טפי
 בשביל המת ממה שעושי[ בשטל אוכל נפש: ןכ] והוא דאיבא מת מצוה. והאילנא כזמננו הכל

ן נ  קר
בו לכם לאהליכם. ואין להקשות הל״ל שלשה ימים ולא צדך הימל שוט לכס ב שו לכך הוצרך לכתו  m ו
ן להשם אמל למשה והיו נכונים ליום השלישי לקבל התולה לכך א״א לשנות בלשון אחל: ה״ג  וגוי. י״ל טו
ף ולטנו ״ ד : ה״ג ואסיקנא לבא אמל אף מתקנת: [ג] מ• לא מודה ר־נ״ז שאם באו עדים. גי׳ ה  וסתל אטי
 כגילסת רש״י ועי׳ ברמנ״ן הפי׳ וטש״ש שהפשטא לשמעמיה כסלש״י ע״ש: [ל] ה״ג ושמעינן מיהא לבני
: ןה] ה״ג ולא ישנו ממנהג: ןו] ההוא מיידי ליקבר בהן אהד המועד. שללכו לתפול כוטן וקבלות  א״י
 לזמנן לצולך מתיס שימותו: [ז] משמע דוקא בחצר שהמת מונח בו. אבל לא בתצל אתלת שלא יאמלו מלאכה
 אתלת היא. וילפינן מזה אס הוא מלאכה שא״א לעשות בתצל המת כגון תציבת קבל ולומיהן צריך לעשות
ס אסול מי׳ מוס׳ כמ״ק ד ל  עכ״ס בצנעא מפני הלואים. וקשה הא קי״ל לכל משוס מלאימ עין אפי׳ בחללי ח
ן המס להוי איסור לרבנן. ה״נ כל מלאכת נ  לף ת׳ לדמיא להאי לפ׳ אע״פ צנול שעלה בו עשטס. ל״ל לשד
ר אבל אסור. אך קשה אמאי לא מייתי לטנו לאיה מבלייתא לקתני התם פעו  המת הר מלאכה שא״צ לגופה ו
ף ולטנו וכל הפוסקים ״  אף מטאין עציס ומנסרן בצנעא בתוך טתו. וע״ק אמאי השמיטו לין זה לנסליס ד
ן ליש קול ופלסוס גליל אסור לנשל נסליס. וכתבו מוס׳ שם סבלא זו. ט טו ״  ר״ל ללוקא כמועל. אכל טו
סדס שצדך לנסלן בצינעא: ןתן ולישנא דהש״ם לא משמע הבי. לא״כ לא הר  ומש״ה נמי אין לאיה מנ
ט ״  ליה לרב אשי למימל סתמא אע״ג ללא אישתהי נמי לא משהינן ליה. אלא הכי הל״ל לב אשי אומל מת טו
ט שני משוס לשרינן לאיתעסוקי טה ישראל. ״  שני אע״ג כוי. א״ו משמע למר זוטלא לא קאי אלא אמת טו
ד אע״ג ללא אשתהי. והקשה מהלש״ל סימן ד אלא בעממין אפי׳ למר זיטרא ש ט ראשון ללא ש ״  אבל מת טו
 י׳ אימא רכ אשי קאי נמי איו״ט ראשון לשמע ממר זוטלא למשהינן ליה על ימות התול היכא לאפשר שלא
ו״ט נלאשון] קובלין אומו בשני  יסדת. ובזה פליג לב אשי וס״ל ללעולס לא משהינן ליה אלא אף המת של י
ו וגס לא מסתבל כלל שלא יהיה כבול הבדות כו׳  ע״י ישראל ליו״ט שני כוי. ועול הקשה מה מקשה לטנ
ט משהינן ליה ולישנא למשהינן משמע ״  ועול איכא מוספת צעל וכוי. א״כ מה יעשה מל זוטלא לאמל אף טו
ט ע״ש. ואני אומל לקושיא חלא פילוקא לאילך לקאמל לבינו ״  על ימות התול. ואין קובלין אומו כלל טו
ט כלפלישימ. וצ״ל לרב אשי קאי נמי איו״ט ראשון לשמע ממר זוטרא למשהינן  לישנא להש״ס לא משמע ה

 תפארת שמואל
״ט מספק בסרט גבי תינוק לאין משש בו ו ט לאשון אף של׳ יעקב מולה שאין להקל ולתלל י ״ ) ומעשה אירע בצרפת וכוי. כתב הטור סימן תקכ״ה מעשה שמת תינוק וכו׳ על לינו כשאל מת עכ״ל. ואפשל אף טו ב ) 

 באשתהי וכן נראה לי:

 א) וכתב אביי להא לרב יוסף. נ״ב ימתיג אביי על האי לר״י נצ״ל, ונש״ס החלשים הוגהו וסתר. >ר׳י ליפשיןן כ) גי׳ ק״נ ששלוחי תשרי. >גליי!) ג< עצל״ת לגתתלח ימיו היו מקלשין ע״פ הראיה רק באמצע אי סיף ימיו קלשו כמו בזמן הזה, וגזה
י או״ח סימן תקכ״ו העמיק והוא ראיכא צורן מצוה. (גרי׳׳כ) ה) נ״ב גש״ס גרסינן קמי לר׳ אסי, וגירסת רבינו היא הנכונה, עי׳  א״ש מה שהקשה ת״א מר״ה כא א׳ ורש״י ל״ה יתיב ע״ש. (מהרש״ס) ד) לברים אלו אין להם המה ועי׳ מ״

 ברש״י ל״ה ר׳ מרלט ע״ש. >ר״י ליפשיץ) ו) ומיהו אי איכא נכרים ביו״ט שני כוי. נ״ב צ״ל ומיהו אי ליכא נכרים כו׳ כצ״ל. «ר״י ליפשיץ)
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 רבינו ביצה שנולדה פרק ראשון ביצה אשר
 דף ז ע״א

 דע״י לידה הוכנה לגדל אפרוח. דאילו נמצאח כמעי אמה אינה מגדלת אפרוח [צ] וגם
 טובה יוחר לאכול. ג< אבל ולד הוא טוב לאכילה וראוי לכל דגר אס נשחטה אמו ונמצא
 במעי אמו כמו אחר הלידה. והא דמותר לאכלו ביום הלידה היינו היכא דקים ליה דכלו
 לו חדשיו אבל אי לא קים ליה דכלו לו חדשיו אסור עד ליל שמיני כדאיתא בפרק ר׳
 אליעזר דמילה (דף קלו.) [ק] י) וגס צריך שיפריס על גב קרקע שיצא מספק ריסוק
 איברים כדאיתא בפרק אלו טריפות (דף נא:) י<: ח״ר אפרוח שנולד ביו״ט אסור. ר׳
 אליעזר ק יעקב אומר אף בחול אסור לפי שלא נפתחו עיניו ואסור משוס כל השרץ
 השורץ על הארץ לפי שהוא נמאס לאכול. משמע דתנא קמא מחירו בחול. והרב אלפס
 ז״ל פסק כחנא קמא בפרק אלו טריפוח דיחיד ורבים הלכה כרבים. ויש פוסקין כר׳
p וכן נראה י) למשנת ר׳ אליעזר בן יעקב קב ונקי ואפי׳ בברייתא  אליעזר בן יעקב [

 כדמוכח בפרק הבא על יבמתו י<(דף ס.):
 ח תניא השוחט אח החרנגולת ומצא בה ביצים גמורות מותר לאכלן ביו״ט. והשוחט
 את התרנגולת ומצא בה ביצים גמורות מותר לאכלן בחלב. ופרש״י גמורות שנגמר
) החלמון בעורן בלא קליפה ועדיין [ש] מעורות בגידין יפה. דמדאסר ג ר׳ אליעזר ד ) 
 בן יעקב מעורות מכלל דת״ק שרי [מן ואפי׳ הן מעורוח אלא שנגמר החלמון והיינו שלל
 של ביצים כשמחוברות באשכול ובלבד שיגמור החלמון אבל אותם שלא נגמר החלמון שלהם

 אסורים:
 ט אמר רב הונא אמר רב ביצה עם יציאת רובה נגמרה פירוש לגדל אפרוחים. ונפקא
 מינה למקח ולממכר דהאי דאמר ליה לחבריה ביעי [דף ז ע״א] דפחיא למאן פי׳
 שנולדו מתרנגולת על שס שתרנגולת פועה בשעת לידה. ויהיב ליה ביצה דשחוטה
 [א] ואותבינהו תחח חרנגולת [p ולא נולד מהן אפרוח הוי מקת טעות. א״נ נפקא מינה
 לכדרב מרי בריה דרב כהנא דאמר בדק בקינה של חרנגולת מערב יו״ט ולא מצא בה

 מעורות מכלל דח״ק כצ׳׳ל ומי׳ אליעזר בן נמחק:

ף ו ע״כ י  ד

 ליה ולותיב מר האידנא מי לא אמר רבא מניח אדס עירובו מיו״ט לחבירו ומחנה. א״ל
 אימור דאמר רבא בשני ימים טובים של גליות בשני ימים טובים של ר״ה מי אמר.
 והאמרי נהרדעי אף ביצה נמי מותרת א״ל רב מרדכי בפירוש אמר מר לא ס״ל להא

 דנהרדעי:
 ו אתמר אפרוח שנולד ביום טוב רב אמר אסור מוקצה הוא ושמואל ואיתימא רבי

ה ״ ה ג  יוחנן אמר נל] מותר הוא. הואיל ומתיר ה
 עצמו בשחיטה* וא״ת אמאי צריכין שמואל *וכגון שנולל עס הכנפיס דהיינו נוצה גלולה שעל
י גופו שיש לה קנים לכל עופוח שלא גללו מפיהם  ורבי יוחנן להאי טעמא הואיל ואיכון קיימ

י אסל לביני יואל משוס שקץ. מא״ז: ה ל י ש 3 ? צ ק ו ? מ י ת ל י ל ן ל ן ע מ  ^ ש

 מסכת שבח (קנו.) א׳וי״ל דלטעמי׳ דרב קאמר דאף לדידך דאיח לך מוקצה מותר
מ] דדמי לגרוגרות וצימוקין. והרב אלפס ז״ל לא כחב הלכחא  מהאי טעמא א״נ משוס [
 כמאן א. להך לישנא דאמר שמואל פליג אדרב הלכתא כרב באיסורי. ולאידך לישנא דאמר
 ר׳ יוחנן הוא דפליג ארב הלכתא כר׳ יוחנן. יש פוסקין הלכה כרב משום דתרתי ברייתוח
 כוותיה [צ] ומשנת כ• ר׳ אליעזר קב ונקי וגם רבה ורב יוסף דאמרי חרוייהו מ״ט שתיק
 רב אלמא קיימי כוותיה. ויש שפוסקין כשמואל משום דרב כהנא ורב אסי הקשו על דברי
 רב ושתיק להו רב. והגאונים פסקו כרב וכן דעת הרב אלפסי דאזלינן לחומרא ולהט
 לא הזכיר פסק. ואע״ג דשחיק להו רב הרי רבה ואיחימא רב יוסף תירצו יפה קושיה
 רב כהנא ורב אסי נס] וגס משנת ר׳ אליעזר [3ן יעקב] קב ונקי והלכה כמוחו בכל

 מקום:
 t [דף ו ע״כ] ועגל שנולד ביו״ט מותר הוא הואיל ומוכן הוא ב אגב בהמה. ובבהמה
 העומדח לאכילה דאי בבהמה העומדת (ג) לגדל וולדות m אסור למאן
] ולא שייך הכא טעמא דהכנה דדוקא לידת ביצה חשיב הכנה משום פ  דאית ליה מוקצה. [

 הגהות הב״ח א הלכתא נמאן משוס דאיסחפקא ליה להך לישנא: ב אגג אמו ובנהמה העומדת: ג דמדאסר ר׳ יעקב

 אמר אין בו משוס ריסוק איגליס. שהיא אחת מן שמונה עשלה טריפות. ה״ל ללב נחמן למפסק ביח הרחס
 אין בו משש לשמונה עשלה טריפות אלא ש״מ לה״ק א״צ שהיה מעת לעת ומשוס ריסוק איבדם. אבל צדך
 בליקה לשאר מיני טריפות כיון לאית ליה ליעותא שמשעה שנולד לא עמל. ולס״ז באמת אסור לשחוט ביו״ט
ג  לשתא הוא טריפה וע״ז אמר רבא מ״ש כוי. ש״מ למותר לשתוט ביו״ט וקשיא לל״נ. ותי׳ להפליס ע״
ד לבינו עולה כהוגן. והא לכמב רבעו כלי שיצא מספק ריסוק איבדס ה״ק כיון להפריש יצא ב  קרקע נמצא ל
מא ונעמילו על הרוב בהמומ שהמה כשרומ: [ל! וכן נראה. ומ״ש רבינו פ׳ אלו  מספק. א״נ אין כאן דעו
 טליסומ סימן ס״ל להלכמא כרבנן. העתיק לשון הלי״ף וסמך על מ״ש כאן להלכחא. מ״מ והשייך ועיין
: [ת] ואפי׳ ה; מעורות אלא שנגמר רות כגידין •פה. עיין פלש״י ל״ה ואיכא לאמרי  בכללים: [ש] מעו
 ההלמון. ובמללכי ז״ל השוחט התרנגולת ומצא בה ביצים גמורות מותר לאוכלן בחלב. סי׳ רשב״ס שנגמר
ד עם קליפחו החיצונה. אבל אס לא נתקשה הקליפה המיצונה כררך הנמכלמ בשוק לין בשל עליה לכל מ ג  ל
 לבר. ולוקא לענין בשר בחלב שרינן ביצים גמורות אבל תרנגולת שנחנבלה בשחיטה איסורה איסור לאוליימא
 (ל״ל התרנגולת מש״ה גזרינן אפי׳ בביצה גמולה בקליפה קשה. משא״כ בשל עוף האיסול מלרבנן לא גזרינן
 ביצה גמורה בקליפה יכ״כ התוס׳) והכי תנן פ״ה לעליות ביצת נבילה אס יש כיוצא בה נמכרת בשוק ב״ש
ו״ל אומר להרשב״ס פוסק כר״א שס״ל על שנגמר ז ס״ק י  מתירין וב״ה אוסרין עכ״ל. והנה הש״ך בשימן פ״
ד ר״א. אלא שמפ׳ לבלי ב ל  קליפה הקשה הכל מעורות כיכהו. ע״ש באריכות וזה ליתא להא לא הזכיל כלוס מ
 מ״ק. ואס נאמל לאליבא לת״ק קא מפרש צריכין לומר למחמיר תמ״ק טפי מלל״א א״כ א״א ליישב כל
ד החכם וזהו לאס לא נמקשה הקליפה לין בשר ב ״ל הניח פלשב״ס בצ״ע. ונלאה לי לקיים ל  הסוגיא ובפ״ח י
 עליה לכל לבר. היינו לענין איסור נבילה וטריפה. ה״ה לענין בשר בחלב גזרו לבנן על שיחקשה הקליפה.
 וא״מ א״כ כיון שיש לין כשר עליה לכל לבר אמאי קאמר רב יוסף שלל של ביצים טהול ללא כר״א הא אליבא
 דת״ק נמי לא אתיא ראה זה מצאתי ברייתא דת״כ בפי אחרי פ׳ י״ב אשר מאכל נבילה פלט לרצים. ש״מ
 אע״ג לביצים אסורים משוס נבילה וטריפה מ״מ לענין טומאת נבילות עוף טהור ממעטינן א״כ הך ברייתא
 לשלל לת״ק ניחא. אבל ר״א למחלק בין מעולות לשאינן מעורות. ע״כ לא גזר בבשר בחלב אטו שאר אישורים
 לא״כ אפילו אינן מעורומ לימסל. אלא ש״מ ללר״א הביצים כשהן מעורות כבשר תלנגולת עצמה חשבינן ליה.
 א״כ אמאי שלל של ביצים טהור. יאשר תאכל אתיא למעוטי כשאינן מעורות: ועתה בא יראה מ״ש הש״ך
 מקולות הכשף שימן פ״ז ש״ק ו׳ על מהרש״ל פ׳ כל הגשר שימן ב׳ וכלימה שתקפה עליו משנחו ושכת
 השוגיא ולא עיין גש״ס כלל לק כרי״ף ורא״ש ע״ש. ושרי ליה מאריה לכתוכ כלכדס האלה על לויתן המשוטט
ד מהרש״ל כנוים ע״ל שפי׳ לשיטת הלשכ״ס. אך שכתב על הלשג״ס שהוא ג  גמצולת ים המלמול אמנם ל
ט שלי כקליפה החיצונה אפי׳ היא רכה ולא נתקשה עדיין. ונמצא ל פ ל  מחמיר מאוד. ודי לנו לפ׳ הסוגיא ע״
 שאין יהשגמ הש״ך כלום מתחלה ועל סוף שהקשה עוד. גס תימה עליי שהוא עצמו פשק גפ״ק דכיצה כמ״ק.
ד לטנו והל״ן שגי׳ משוגשת היא גהלי״ף שפסק כל״י. ב ל  כי גס״ק לגיצה אינו אומר אלא להטא לאיה מ
 ופסק הלכה יגולל כפ׳ כל הגשל ולכלים נכוחים למטן. יעי׳ גפ״ח שהסטס לפי׳ הלשכ״א ע״ש:
ף ולבינו לא גלסי פשיטא מהי לתימא אינו ״ ד  [א] ואותבינהו תחת תרנגולת. מ״ש מהלש״ל בזה סי׳ כ׳ ל
 מוכרח וכן משמע בר״ן בקידושין לף מרל״ט. ומה שהקשה על גירסח רש״י להא המקח קייס הא משנה
 שלימה היא בפ׳ הספינה יפומ ונמצאו לעומ שמוזל. ואני אומל מלילה לעשות לש״י כטועה בלבל משגה. והילך
 לשון המשנה יפות ונמצאו רעות הלוקח יכול לחזור כו. ט הוא נמאנה. ואס הוקרו אין המוכר יכול לחזול כו
ט טעא לסחיא להוי מקח טעות ושניהם יכולים לחזור בו וכן ג ן מי שנתאנה ילו על העליונה וקמ״ל ל ד  כ
: ןבן ולא נולד מהן אפרוח. משמע הכא לטעי לשחוטה אין מגלל אפרוח וביו״ל סי״  מלויק לשון רש״י
ו כן״ו אפלות שנולל מטצמ נטלה משמע שמגלל אפלומ. וי״ל להמם איילי מגילה מחיים כגון נקובת ״  פ
 היישט ופסוקת הגרגרת או גיסטרא שנולל מהן ביצה. ועי׳ גשו״ת נחלת שבעה חלק שני סימן א׳ וגט״ז שם
ן שמא אתיא לילי מקלה כמו שגזלו חכמים בגילולי מרומה. ואינו לומה ביצת דנ ז  טמן טעם לאשור לכמחלה לג
 נטלה שיגדל אסלות הוא מילחא ללא שטחא ולא גזרו גהו רבנן וכן בפ״ח אומר שאין מרמין גזירומ חכמים

 ע״ש: ה״ג ולא מצא גה טצה ולמחר:

 שמואל
) החלמון בעורן בלא ד ט וכ״ש נולל אכן הוא לא פסק כן וכן משמע להליא גטור ע״ש: ( ״ ו  מוקצה ט
ד לש״י ללא בעי תלבין כלל וכ״כ הטור וז״ל ולש״י פי׳ וכו׳ על וילאה מלגליו ב ל  קליפה וכוי. ומשמע מ
ד היא גמולה אבל אין לה חלבון ד הלשב״א שכחב כל שיש לו חלבון וחלמון ה ב  וכו׳ ע״כ ומ״מ נלאה ל
 עליין בשר וממילא צדך מליחה משום לס וכן פסק ל״ת בשמם ולא הביא לברי לש״י כלל וכן ילאה עיקל
ל התלמון לבל ואף לפי המיס׳ שהביאו סי׳ הקונטרס מ ג ד לש״י לותה הוא שיקלא טציס גמולות מ י  ולפי ל
ו השפופרת מבחוץ י ד ) [ח״ל] ופילש ההונ׳ לגמורות קאי אתלמון אבל לא נתקשה ע וק״נ ט (  לא משמע ה
 לק הקלוס ע״כ וזהו כפי׳ הלשב״א וחלמון לקאמל לש״י לאו לוקא אלא כלומל שהחלבון גמול כל צרכו

 אבל לעולם יש לה חלטן שהרי יש לה קרים:

 קרבן נתנאל
 מת מצוה נקרא. מהרש״ל סימן יי: Lil ה״ג מותר הואיל: [מ1 דדמ• לגרוגרות וצימוקין. וא״ת א״כ מאי
דס. וי״ל לולאי ירע רכ כהנא ורב אסי י ״ט. אימא מוקצה לאפלות שאני ללחיא ג ך ומ״ש מעגל שנולל טו ד  פ
 ללכ ס״ל ככל מוקצה לאסול אפי׳ גלא לתיה גילים. והא למותיכ אללכ להכא לגעלמא ה״א ללילה לא תשיג
ר״י תלוייהו לא ס״ל כלאג״י  כלל מוקצה ללעתיה עלויה כשיולד: m ומשנת ר״א קב ונקי. וקשה להא לכ ו
 לע״כ לא סליגי אלא גיו״ט. אגל כחול לכ״ע שלי. אע״כ צ״ל לאיילו לאיתלמי שנפתחו עיניו כמ״ש תוס׳ א״כ
 מאי האי לקאמר ומשנת ראג״י קג ונקי. ומהרש״ל סימן י״ז הקשה לאין מלאכ״י לאיה להוא איילי כלא
ד אף גיו״ט. ונלאה לכוונת לטנו מלקאמר ראג״י אומל אף גחול אסור ש  נסחחו אגל מפתחו עיניו ש״ל ל
ט סשיטא לאסור מוקצה אלא אפי׳ בחול אסור. ש״מ לר״א נמי ס״ל כלג: [ס] וגם משנת ״  משמע טו
ף לפסק כלמן היינו משוס ללטס הס. אבל בהא מילתא למן נמי ס״ל לאפרוח ״ ד  דאב״• קב ונקי. אפי׳ ל
ר למאן דאית ליה מוקצה. אבל ד מסחחו עיניו כלאמרן: [ע] אפו י אי  שנולל ביו״ט אסור כמו ראב״י ו
יך הבא  משום נולל ליכא למיסרא. לאין נולל שייך בבעלי מייס כמ״ש מוס׳ ל״ה עגל ע״ש: [ס] ולא שי
ו״ט אחר השבמ אסור משום הכנה. ולעיל טש״ש סימן ג׳  טעמא דהכנה. לאס שייך טעמא להכנה א״כ י
 מביא שעל ללבליו דרבינו לא ס״ל תי׳ שני לעיל לף ל׳ ל״ה אלא. ללסי המילוץ השני לא הוי קשה מילי מעגל.
ט ע״ש. ואיני לואה שוס לאיה מזה. להא לפי ש״ל ה״א הכנת הלילה הן ״  שהרי מותל העגל אס נולל טו
 בביצה הן בעגל במה שיצא לאויר העולם וא״צ לשחוט התרנגולת. ואף ט עגל שגעשה בעל חי שיצא לאויר
ו״ט אתר שבת  העולם ונעשה בדה כפני עצמו וסשיטא כיון לאין לשחוט אמו הוי המה מעליא. א״כ אס י
ו״ט אחר השבת וא״כ יש לאסור העגל אפי׳ ביו״ט ו״ט לעלמא משוס י ן י נ ד ז  הוא הוי הכנה מעליא א״כ ג
ו״ט אחל השבח לשיטח מהלש״ל בהשיגו על לבינו יחיאל בסי׳ זה לגזרינן גזירה זו. ואפי׳ למה  לעלמא משוס י
ן הך גזילה מ״מ קשה געגל שגולל גיו״ט אחר שבח אמאי מותר. הלא בשבת דנ ז  שכחגחי לעיל סימן ג׳ ללא ג
ט. ולמיא לעצים שנשלו מן הלקל. ול״ל לאיסולא ׳ י ן לעצמו והלידה הוי הכנה על י ט  אסיר לשחוט ואין מ
ו ללילת  לרטע עלה. או שמוכן לעצמו אס יש תולה גכימו. א״כ כעצים שנשרו נמי נימא הכי וע״ז תירץ רטנ
ד הכנה גשטל שגא לעולם. אגל גט עצים שנשרו נעשה התלישה כשכת שעי״כ ראוי ק  ביצה שאני. ולא מ
 להללקה מה שלא היה לאוי גהיוחו מחוגל על הלקל משא״כ עגל ראוי לה עס היותו כמעי אמו. גס מה
 שהשיג מהרש״ל בסימן זה על לבינו יחיאל לק״מ כמ״ש לעיל סי׳ ב׳ ע״ש: [צ] ונפ טובה •ותר לאכול.
ך שיפריס ע״ג קרקע.  הוצלך לטעם זה משום טצים לספני מארעא שאין מגללות אפרוחים: נק] וגם צרי
ו ירוחם וכל הבאים אחריו. הלא אין זה אלא לחיה שס אבל לפי מסקנא קי״ל כלב נחמן לאמר  יהקשה בס׳ רטנ
ג קרקע. עי׳ מהרש״ל יש״ש סימן י״ח והקשה עליו  טח הרחם אין בו משוס ריסוק איבדם וא״צ שיפריס ע״
ף מוהר״ר טיאה מפראג ד ח ד סימן ט״ז א״כ היאך קאמר רטני כדמיכח בסרק אלו טרסות. ובני ה ״ ו  הט״ז ט
 השיב לוולאי מוכח מפ׳ אלו טלפות ללפי סכלמ מהרש״ל כלא כלו תלשיו איבדו לכות וכותים להתרסק מהרה.
 אפי׳ שהה מעת לעת אס לא הפריש חיישינן לריסוק איברים. א״כ היאך קאמל תניא למשייע לך מתינוק ועגל
״ט. אימא לג גחמן קמ״ל אפי׳ כלא כלו חלשיו. אלא ש״מ בלא כלו חלשיו אפי׳ רב נתמן מולה  שנולל טו
ח. לאיכא ו פ  דחוששין לריסוק. ולכאורה לגל מקוגל הוא אגל אחר העיון קשה מנ״ל להוטמ מפ׳ אלו טד
 למימר ללכ נחמן ליכא לאוקמא כללא כלו חלשיו. להא כלא כלו חלשיו א״א לשחוט על אחר שמונה ימים
ן לשהה מעח לעח פשיטא לאין חוששין לריסוק איכרים. אע״כ רכ נחמן ככלו חלשיו ושפיר מסייע  ללילתו וטו
ג קלקע. והנה הל״מ  ליה ומנ״ל להוכיח מפ׳ א״ט שבלא זו אף לשהה מעח לעת מ״מ בעינן שהפליס ע״
״ט. אע״ג ו״ט לוקא בעינן שיפריש כמו לאיחא לקמן לף ל״ל מהי לשוחטה טו  איסרלס מיישב דלענין שחיטת י
 דקי״ל התס לקולא. שאני התם שיש לכהמה אי לעוף חזקת כשרות מכח רוב הכהמות ועופות כשדם. משא״כ
ג קרקע. והשיגו  הכא אית ליה דעותא משעה שנולל שאין יכולה לעמוד ויצא מתזקת רוב. בעינן שיפריש ע״
 עליו א״כ מאי ראיה מביא מפי אלו טריפות. ובס׳ פ״ח א״ח הקשה א״כ מאי מייתי לבא שס שייעתא מהך
ט מיהו חיישינן לריסוק איכדס ונלאה ״  לנולל ביו״ט. ע״כ צריך לאוקמיה ביוצא לופן. להא גס לרב נחמן טו
 לי ליצא לרבינו מלקאמר לבא לרב נממן תניא למסייע לך. ותו אמל זה אתל זה ת״ש עגל שנולל וכו׳ ת״ש
 ושוין שאס גולל הוא ומומו כוי. מפי לטנו להנך מ״ש קושיות נינהו כמו בכל הש״ס והכי קאמינא ללב נחמן

 תפארת
״ט נ) לגדל ולדות אסור למאן דאית ליה מוקצה וכוי. משמע לוקא ללי יהולה אסור ולמאן לפסק טו ) 
ד העגל אפילו אינו עומל ט א״כ ש ״  במוקצה כל״י אף לפי לעת ר״ת ור״י לפסקו כל״ש כמוקצה אף טו
 לאכילה. ותימה על השמ״ג לס״ל כל״ח ול״י ואפ״ה כתב הואיל ומוכן אגכ אמו. ונ״ל לס׳׳ל היכא לאיגו
יי״ט כמ״ש בשם ר״ת. ומש״ה  מוכן אגב אמו אסור העגל משוס נילל ומילל ס״ל לאסלינז כל לבר טן שבח ו
 כתב נמי הסמ״ג חולב העז לחוך הקלילה וכעז העומלח לאכילה היינו נמי טעמא לאל״ה אסול משוס נולל
 כמו טצה לק שהמחבל סבל ללא שייך נולל בעגל שהוא ב״ח שהד אינו לאד לאכילה מיל כמו טצה וכלומה
ד בכל עגין א״כ ללא ס״ל לאיסור אפילו נולל כין  לה. וכן איתא בתוש׳ ולפיכך אפשל לאף ללעח השמ״ג ש
״ט. כתב לעת הלי״ף לאושר אפילו ״ט. ומ״ש לקמן אין מסיקין עצים מקורה שנשבלה טו  נשבמ ובין טו

 א׳ נ״כ דלטעמיה דר׳ יהודה קאמר כצ״ל לפי גירסת התוס׳ הואיל וכוי. >ר״י ליפשין! ב<ר״א בן יעקב כצ״ל. (נרי״נ) ג) נ״ב ומשוס הכי מותר אף שנולד עגל גשגת לשחוט ביי״ט שאחריו.(תפל׳׳מן ד<דברי תימה הן. דהא אהכא קי״ל דביח הרחם
״3) ז<יכן גרי ן . ׳ 0 ו)עי׳ רא״ש פ״ג לחולין סי׳ ד ״ י ר ג ) . ׳ ״ד סימן טו.!ג־ מהרש״אן ו:)עי׳ בנ״י גיי״ל סימן ט״ו ואריכח הט׳׳ז שם ס״ק ב ו ; בו משוס רסוק איברים, והרש״ל רצה ליישב דכא[ באינו ידוע שכלו חדשיו חיישינן והשיב עליו הט״ז י  אי

 מיכח בפ׳ החולץ דף לז. אביי סבר לה כשמואל כו׳ כי היכי דלא תיקשי הלכתא אהלכחא. (גרי״נ)
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 אשד ה

 מוחלפת השיטה ה״פ החליפו כ״ה שיטחן להקל כסילוק תריסין טפי מאחריני משוס
 להוי צרכי רכיס ואין רוכ צכור יכולין לעמול כה. ירושלמי (הלכה ה) שאס אתה אומר

 לא יחזיר אף הוא אינו פותח ולא יפתח ני] אף הוא ממעט כשמחח יו״ט:
 הגה״ה

 *ותימה דאמרינן כפרק כיסוי הדס (סח.) ואי!
 מכסין כאפר דאפר לא מיקרי עפר לעני! כיסוי. ד״ל
ד כאפר אוכלין שאין מגללין צמחיס ולכך י  להתם מי

 אין מכסין בו העמק מן המוס׳:

 הגה״ה
 * ואכן ב היכי מסלקינן אפר כירה ביו״ט בשעת
 אפיימ פשטיל״א נלע״ז. ונראה לי דאע״פ שאינו
 ראר לצלות בו ביצה מומר דלבר מוקצה אינו אסור
 לטלטל כיו״ט משוס שמחח אוכל נפש ושמחת יוס

 טוב. העתק מן החוס׳:

 י שאפר כירה מן המוכן*. אמר רכ
 יהולה אמר רכ לא שנו אלא שהוסק
 מערכ יום טוכ אכל כיו״ט אסור ןכ] ואס
 ראוי לצלות כו כיצה מותר* [ל] ורכי שמעון
 מולה כהן־ נולל שהוא מעשה חלש
 למעיקרא עצים והשתא אפר. וכן מוכח
 כפרק מי שהוציאוהו (לף מה:) רקאמר
 מיא כעיכא מיכלע כליעי ופריך כ״ש להוה
 ליה כולד ואסור. ומשמע לאליכא לכולי
 עלמא פריך. ואי רכי שמעון שרי מאי פריך
 כ״כ בפשיטות והאיכא ר״ש לשרי. ירושלמי (הלכה ל) באפר שהוסק כיוס טוכ אסור
 לכסות בל״א בלא שחט אבל אס שחט מוטב שיטול מן האפר שהוסק ביו״ט ׳־< ממה שיניח
 הלס בלא כיסוי. ואע״ג לבשחט בעו ב״ה לקר נעוץ אבל בלא לקר נעוץ לא משום לאיכא
 תרתי איסורי נמ] חלא לאינו מוכן ועול לקא עביל גומא. אע״ג לאינו צריך אלא לעפרה
 [נ] איסורא מיהא איכא. תנ״ה כשאמרו אפר כירה מוכן הוא לא אמרו אלא שהוסק
 מעיו״ט אבל ביו״ט אסור. ואם ראוי לצלות בו ביצה מותר. הכניס עפר לגנתו ולחורבתו
 מוחר לכסות בו. ואר״י מכניס ארם מלא קופתו עפר ועושה בו כל צרכו. לרש מר

 זוטרא משמיה למר זוטרא רבה והוא שייחל לו קרן זרת:
 יא וכוי אסור למשחטיה ביו״ט. א לחנן כוי אין שוחטין אוחו ביו״ט ואס שחטו אין
 מכסין אח למו. ואפילו איכא אפר מוכן ואפי׳ אפר כירה. מאי טעמא [דף ח ע״כ]
 נס] אמר רמי בריה לרב ייבא גזירה משוס התרת חלבו. נע] למאן לחזי ליה למכסי ללמיה
 ביו״ט אחי למימר למין חיה הוא. נפ] לאי ספק הוא לא הוי מטרחי רבנן לכסות ללמיה
 מספק ביו״ט ואתי למישרי תרבא ליליה נצ] הלכך אין מכסין את למו ביום טוב כלל. אבל
 לערב מוצאי יו״ט מכסין אח למו לטון ללא מכסי ליה כיו״ט אע״ג למכסי ליה כחול
 לא אתי למימר הכי. והא לאין שוחטין אוחו לכתחלה וישמור אח הלם על הלילה ויבסנו
 ה< לפי שאין שוחטין לחוך הכלי. ואס ישחטנו על העפר יבלע בארץ ולא יהא רישומו ניכר

* ביצה שנולדה פרק ראשון ביצה ב  י
 דף ז ע״כ ־ דף ה ע״כ

 ביצה ולמחר השכים ומצא בה ביצה קולס עלוח השחר מותרת בילוע למאתמול אחיללא.
 לקי״ל כל שתשמישו טוס מוליל ביום ולא בלילה. מאי נינהו תרנגולת. ואע״ג לבלק מערב
 יו״ט אימא יצתה רובה מערב יום טוב וחזרה וכלרבי יוחנן לאמר ר׳ יוחנן ביצה שיצאה
ה) ולוקא לאיכא זכר בהלה נג] אבל ליכא  רובה מערב יום טוב וחזרה מותרת ביום טוב. (
 זכר בהלה טון לספנא מארעא אפשר ליללה בלילה. אימותר ליקח ביצים מן הנכרי בליל

ה ״ ה ג  יו״ט ראשון m לרובן של זכרים. וכן בליל ה
 שני בימים טובים של גליות*. [דף ז ע״כ] *אבל לא בליל שני של ראשיהשנה לקלושה אחת היא.
 וכלכל שימאס מחוך החחוס. והיכא שהנכרי מסיח
 לסי חומו ואומל שנוללו קולס יו״ט ואינו יולע בטיב
 ישראל כלל שביצה שנוללה ביו״ט אסורה זה היה

 מעשה והתיר ראכי״ה זצ״ל. מא״ז:

 הגה״ה
 *ואפילו הכי בעי לקר נעוץ כלי שיהא מוכן ולא

 יאסור משום מוקצה. העחק מן החוס׳:

 הגה״ה
 *ולוקא בליעבל שכבר שחט מומר לכסות אבל בבא
 לימלך אומל לו שאין לו לשחוט אס אין לו עפל אחל

 מוכן. מא״ז:

 השוחט חיה ועוף ביום טוב ב״ש אומרים
 יחפור בלקר ויכסה. ובית הלל אומרים לא
 ישחוט אלא אס כן היה לו עפר מוכן
 מבעול יום. ומוליס שאם שחט שיחפור
 בלקר ויכסה. אמר ר׳ זריקא אמר רב
 יהולה והוא שיש לו לקר נעוץ מבעול יום.
 והא קעביל כתישה. אמר רב חייא בר אשי
 אמר רב [דף ח ע״א] בעפר חיחוח*. והא
 קא עביל גומא. כלר׳ אבא לאמר ר׳ אבא
 החופר גומא ואינו צריך אלא לעפרה פטור
 עליה*. ואע״ג לפטור אבל אסור נהן היכא

 לשחט כבר =< התירו לכסות לבית הלל. ולכתחלה למת שמאי משוס שמחת יום טוב.
 ני] לפירוש רבינו חס ז״ל שפירש מוחלפח השיטה למחליף הך להשוחט א״כ ב״ה שרו
 לכתחלה וכתב ר״ת בספר הישר ש ״והאימא להוו נהיגין להבא לשחוט חיה ועוף בלא
 הכנת עפר נח] אלא שהיה עפר תיחוח ומקרוב החמירו על עצמם נט] להביא עפר ללא
 כהלכתא. ותמה ר״י על לבדו להא אוקימנא מתני׳ בלקר נעוץ אע״ג למוקי לה בעפר
 תיחוח ואין לומר לקאי דוקא אסיפא ומולים. למוכח לשון המשנה ללקר נעוץ לשרו
 טח שמאי לכתחלה שרו ב״ה בליעבל. והכי נמי אמד׳ בגמרא (לקמן ט:) על כאן לא
 שרו טת שמאי אלא בלקר נעוץ. ופרש״י ז״ל לבלא לקר נעוץ לא שרו בית שמאי אפי׳
 בעפר חיחוח שהוא כחפור ועומל. וחימה הא לרב אלפס ז״ל כתב כל המשניוח כצורתן
 ולא הטא הך גמרא למוחלפת השיטה. וה״ר יוסף פירש ללא מהפכינן מילתייהו בלל.
 לטת שמאי ניחא כרקאמר הש״ס שאני הכא לאיכא לקר נעוץ. והא לקאמר רבי יוחנן

 הגהות הכ״ח א לתניא טי אין שותנףן: ב בהנה״ה ל״ה ואכן היט. צריך להתחיל ואס תאמר ואכן היכי מסלקינן אפר כירה:

 נתנאל
ד כ״ה הכא אלא משום לאין בנין ושתילה בכלים אבל קשה אמאי כעורה מ א  נוסחאות ללמא לא היא ע״כ לא ק
י חנויות ומשיק תלמולא ה״א משוס ש ד  מימרא זו לעולא לקמן לף י״א שלשה התירו סופן משוס תחלתן ת
ט ״ ת בו ביצה מותר. וגחליס עוממות אסור לטלטל טו י לצלו  לאין בני! ושתילה ככלים קמ״ל: ןב] ואם ראו
 מ״א ש״ק כ״ט. ואין נלאה לי להא אכתי עומלין למלאכתן לאשונה. ולפי מה שפי׳ הלאב״ן ואם אפל חס
 ולאוי לצלות בו ביצה מומל למתוך שמותל לטלטל האפל לצולך ביצה שלאויה לצלות ט יוכל נמי לטלטלה לכסות
: נל] ור׳׳ש מודה בהך נולד. הוצלך ט ״ ו  פשיטא שמותל. ע״כ נלאה שטעות צפל בלפוס וצ״ל מותל לטלטל ט
ט במוקצה ומולל וכמ״ש לקמן לכך ״  לזה לשיטת ל״ת וה״ג ורש״י שילהי משילין סימן י׳׳ז לפסק כר״ש טו
ט ״  הוא מסקצת לבינו ובשבת ס׳ נוטל ע״ש: נמ] הדא דאינו מוכן. אע״ג לקיס ללטנו למוקצה מותל טו
 מוקצה לעפל מקלקע עולם לא התילו כמ״ש מ״א סי׳ תק״ב ס״ק י״א לענין עצים ואמיס: ןנן איםורא
 מיהא איכא. וקשה הא הוי מלאכה שאינה צריכה לגופא ומקלקל ומותל לכתתלה. כמו לכל שאינו מתכרן
 ומקלקל כמ״ש תוס׳ ככתוכות לף ה׳ ל״ה אם תמצא לומר. וי״ל למסיק שם לוקא משום מצוה. והכא יכול
: נס] אמד רמי בר־׳ דד׳ •יבא. הא לפסקו כמימלא ׳  לקיים המצוה באפל שהוסק היום: ה״ג עפל מוכן ואפי
״ט. משמע אפילו בעפר או אפל מוכן. ותו  ללמי נגל לכא. מלקתני כמתני׳ סתמא כוי אין שותטין אותו טו
 מלקמני נבליימא לא כוי כלכל אמלו אלא אפי׳ כו׳ וקמני כוי לומיא לנמעלבו והמס אפי׳ באפר מוכן אסור.
 ולרמי אם המיס עפל סתם מותל לכסות בו צואה. אבל אס הכניס לודאי אסור לכסות בו צואה. ובכה״ג א״צ
 פסק כיון להכניס לודאי מש״ה השמיטו הך ללבא הכניס עפל לודאי אסיר לכסות בו ספק. אלא לאכמי קשה
 הא צריכין ללא תימא צואה קלוב לולאי י״ל לקי״ל כגלבלאי ול׳ זילא שהמה לטס נגל רבא: [ע] דמאן
י טעמי. אס מומר מ  דהז׳ ליה דמכםי. ולש״י פילש משש המלמ מלבו על מי שמכסה הלם. ויש נפקא מינה ב
ט לתת עפל ככלי ולקכל הלם ככלי. ולכסותו כליל מוצאי יו״ט. לליכא למימש למשלי מלבא. להא יש לו ״  טו
ף איכא חשש לואים לאיכא מאן להוה כשקיבל הלם ״ ד  היכל שאינו מכסה הלס על מוצאי יו״ט. אבל לטעם ה
ט ואמא למשלי מלבא: [פ] דאי ספק ״ ו  בכלי בעפר למטה. וילך לדרכו ויסבול שיכסה ג״כ למעלה כעפל ט
ד כלאיכא לקל נעוץ  הוא לא הוי מטרה״ רבנן לכסות לדמיה. אע״ג לסוגיא להכא ס״ל לאפי׳ ספק נמי ש
ל מכ״ש טלטול. ״ דיתא כמ״ש תוס׳ כחולין לף פ  אע״ג לפטול אבל אסור כלי לקיים ספק מצות עשה מלאו
 למ״מ מפני הלואיס שיסבלו ללא התילו איסור ללבריהס משום ספק מצות עשה ויחילו החלב: [צ] הלכך
ף ״ ד ה ץ מכסין את דמו כיו״ט בלל. אפילו באמצע התצר לאיכא למימל לגקל תצילו הוא לקעטל. לס״ל ל  א
ד לכסות ט היכא לעניל לנקר חצירו ש ״ ו ט  להלר ביה מהך שינויא ללנקל חצילו. אבל לש״י מוחק תיבות אלא ל

 קרבן
ן שיללה בלילה. אבל אי לא בלק תלינן טפי ן לבלק ע״כ צ״ל לספנא מארעא טו  ןנן אבל ליכא זבד בהדה. טו
ע ד כ ס אפי׳ בלספנא מאלעא. תוספות: [ל] דדובן של זכר־ם. ומהלש״ל ה ״ט לרובן יוללות טו ו  שיללה מעי
ד מבא לבספנא מאלעא נמי רובן  מלעתו לתל לוב בלבל שיש לו מתילין לא מהני. אך להיתלא הוא לאיכא ת
״ט ראשון ליקת מן הנכד. עי׳ בסימן  יוללומ טוס וכמ״ש הטור סי׳ מקי״ג. ותולק על הר״ן שמתיר אפי׳ טי
ו לא הזכיר מרוב זה והטור לא הזכיל מלוב זה. אלא מל אמל מלא ומל אמל מלא ולא  כי. ולימא להא רטנ
 סליגי הטול איילי בעני! שאין זכל ככל העיל. ומ״מ מותל מטעם לובן יוללות טוס. וכן איתא במללט בשס
ה נעולות. ואיכא לוכא לעלמא ולוכא להכא. נ ד  מושי. ונלאה לככל גוונא הוי תרי רוכא. להא אין ללתות מ
: ןה] היכא דשחט כבר התירו לכםות לב״ה. למיטב לעבור על איסור ו  כלאיתא כס״ק לכתובות לף ט״
 קל ללבנן. ממה שיניח הלס כלא כיסוי כמ״ש לטנו בסמוך סימן י׳ כשס הילושלמי וכן פי׳ מהלש״א. ובמ״א
ו״ט חל טעמא הוא לב״ה ולב״ש. ״ג סבלו למה שמסיים משוס שמחת י  שימן חצ״ח ש״ק כ״ה ובט״ז ס״ק י
ו״ט איכא. אס לא יכשה לאין הטשוי מעככ האכילה כמ״ש לש״י  ואינו כששתט ככל מה מניעת שמתת י
 בשמעתין ל״ה אין מכשין. ובחולין לף פ״ח ע״כ ל״ה הנאה ליכא. אכל קשה הא לתנן כמסכת ל״ה לף ל״ב
ן שיעבול נ ן עליו את התתוס ולא עולין באילן וכו׳ לאכךד משוס שבות. ולא אמד ד  שופל של ל״ה אין מעבי
ד לקיים מצות עשה לשופל ואף כשהיא מצוה ללביס ומסלש טעמא בגמלא משוס ליו״ט הוי  איסור ללכצן כ
)אמאי לא עשאו  ל״ת ועשה ואין עשה לותה עשה ול״ת. אע״ג לרבנן הוא עשאו תיזוק ללבדהם. וא״כ ו
ט כיסר. וצ״ל לאין מלמין בשכותין. כלמצינו כפסתיס לף צ״כ ללכמה לבדם העמילו  תיזוק ללכליהס הכא ג
: ןי] ה״ג ולפי׳ ר״ת. ועיין ״ל ס שלא העמילו לבליהס כמ״ש מ״א סימן לנ ד ב  לכליהם גגל כלת ולכמה ל
 לף ט׳ ל״ה מומלסת פירושו כאליכות: [ז] ה״ג ולכילנא להוי נהיגין: [ח] אלא שהיה עפר תיחוה. סי׳
 עפר תיתוח באמצע וקרקע קשה סטב לאז ניכלת הגומא כמ״ש מוס׳. ואהא קא מממה ל״י להא אוקמינן
ר  מתני׳ בלקל נעוץ אע״ג למוקי לה בעפר תיתות. אבל אס כל המקוס סטב עפר תיתות בגומא כזה פטו
 ומומל לא היה ל״י מתמה על ר״ת למאתל שהתירו לל״ת חופר גומא שאסור מללמן בלקל נעוץ משוס
ד שאינו אלא מל מ ג ן בשאינו מוכן ועפל תימומ ל ו״ט ללא משגתינן במל איסולא ללבנן. ה״נ לשדג  שמתת י
 איסורא משוס מוקצה וללא כמו שהקשה מהלש״ל כשימן כ״א על ל״י ע״ש. אן בתוש׳ אוסר ל״י אפי׳ באפל
ט אס אינו ראוי לצלות בו טצה. משמע שאוסר אפי׳ תל איסור ללמן ולבינו השמיט באמת ״  טרה שהוסק טו
 פסק זה: נט] ה״ג להטא עפל מוכן ללא כהלכתא: [י] אף הוא ממעט בשמחת יו״ט. משמע למייתי
ף ס״ל כמקצת ״ ד ה  סייעתא להל״ר יוסף וקשה להכין. ונלאה למייתי לאיה לפי׳ ל׳ יוסף וללא כסי׳ הל״ן ל

 תפארת שמואל
ו״ט אבל לא בלק אפילו ליכא זכל בהלה שרינן לתלינן למאתמול היה בא זבד בהדה. ובגמלא מפלש על ס׳ בתיס תלינן מכל ובלבל שלא יפשיק נהר שאין לו גשר ועול מסיק בגמלא ללוקא בלק מעי  (ה) ודוקא דאי
ן ד ן לבר שיש לו מתי נ ן ואפשל למאחל למממד נ ד טוס טוכ ראשון וכו׳ משמע למשוס האי טעמא למול לכמכ המחכל ללוכן של זכדס לא שד כ נ  שס לאף כלא זכר לובן יולדות טוס וכתב הטול מותל ליקמ טציס מ
כדם ט אסור ואי אפשר להוציא ביצה זו מאיסורא שאסרו חכמים ולק בעינן רובא למוכת לרובא ז ״ ו ן בחל רוגא בפלט מאחל שביצה שנוללה ט נ  דאסילו שפק לרבנן אולינן טה לסומרא ואפילו באלף לא בטיל ה״נ מחמד
 וגס ססנא מאלעא לוכא יוללות טוס ולכן נראה שלא להמיל מ״ש הל״ן וז״ל ויש מי שמתיל טצה אפילו טוס טוב ראשון משוס ללובן של ביצים לאו בני יומא נינהו ואזלינן בתל לוכא לעלמא היכא לאזיל המזבן לביתו

 ללא הר קבוע וכו׳ ולא נהילא ללא הר לובא למוכס כלל:

 א) נ״ג צ״ע לבגמ׳ מוכת לאפילו בספנא מארעא רובן טממא יללן ולכך כי לא בדק מומר אף בספנא מארעא, וכ״כ המרדני דאפילו אין תרנגול זכר בעיל שלי, ועי׳ נה״ה פ״ד מה׳ יי״ט, ועי׳ בטנה לעתיס מהגאון מו״ה יהונתן שעמל ג׳׳כ על
 דבד הרא״ש אלו, ותי׳ בדומק דהרא״ש מיידי שהנכרי אמר שנולדו לו בלילה ללנר שהוא שלו נאמן לאסור וזהו לותק גלול שלא נזכר כרא״ש מזה בלל. ולי נראה להרא״ש ס״ל לבתפנא מארעא ליכא רוגא רק ספק השקול, והא לאמר גגמ׳ א״ה כי
 לא בדיק נמי ומשני ט לא נדיק אימא מאתמול הואי, היינו דאי לא בליק עכ״פ הי ספיקא, ונ״מ אס נתערב באחדות מוחלת לדעת ה״ה והרשב״א הביא בב״י ובמנ״א סי׳ חקינ אבל כי לא בדיק הוו ודאי משוס דהא דר׳ יוחנן לא שכיח כלל. ויש
מ לענין יו״מ ״ מ לענין אם נתערב או מ  ראיה לזה לאל״כ מאי מקשה א״ה כי בלית נמי אימור יצאה רובה ותזרה ומאי הוצרך לתרץ לר״י לא שטת, נהי לשכית מ״מ ספיקא הוה וספיקא אסורה, אלא ע״כ לגס כלא כליק ליכא רוב רק ספק, רק מ״
 שני כנו! נבדק סוף יוס ראשון והשטס תחלח יום שני של גליות לדעת הרא״ש מלוניל דמתיר ספק מוכן טו״ט שני מטעם ס״ס, וא״כ כי לא בליק ומצא טצה קולס עלוח השמר של יו״ט ב׳ מותר מטעם ס״ס, שמא מאתמול נוללה ואת׳׳ל היוס שמא
 היום תול, אבל ט בליק אסור מטעם ודאי ואפילו טו״ט ב׳ או נמערנ נ״כ אסור, וע״ז מקשה שפיר א״ה כי כדיק נמי מידי ספיקא לא נפקא ונהי דספיקה אסורה מ״מ ליכא נפקותא טן בדק ולא כדיק והיכא דאסור בהא אסור כהא וכיו״ט שני
 או נתערב לשרי בהא שד ג״כ בהא, וע״ז משני לר׳ יוחנן לא שכיח ולא חשוב ספק כלל ואסור אפילו טו״ט 3׳ או מתערב, ולו״ק ט כן נ״ל נכון פי׳ הסוגיא בס״ל. (מל״הן ב) משוס מצות כיסוי. ועי׳ מהרש״א ח״א על תל״ה ואינו צריך. (ג׳
׳?) ד) ממה שיניח הלס בלא כיסוי כוי. טרושלמי שלפנינו יש גירסא אחרת. (רב״פ) ה) מבאן השיב גס׳ שעה״מ על הפ״ח שכ׳ ללוקא לשחוט לתוך הכלי אסור אבל אחר השחיטה  מהרש״א) ג) נ״ב ״ונהירנא״ לשון [זכור אני] וכ״ה בתוס׳. ןמל׳

ל דהכא ככסוי כיון שדתתה השתיטה מקילינן בכסוי כמ״ש טרושלמי על זה, התתיל במצוה אומרים לו מרוק. (ראמ״ה< ״ נ  מותר לתת כלי, דא״כ תעמוד קושית הרא״ש דהא א״צ לכסות כל דמי, ע״ש פ״ג מה׳ יי״ט עלה לח. (צ׳ מהרש״א) 0
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 ו רבינו ביצה שנולדה פרק ראשון ביצה אשד
ף ט ע״כ  ד

 והורה לאיסור. [ת] אמר שמואל חלת חו״ל אוכל והולך ואח״כ מפריש פרש״י אוכל כל
 הפת ומשייר בה כדי חלה ומפרישה באחרונה. ולא נהירא לא״כ הוה ליה למימר ומשייר
] משוס ט  כדי חלה. אלא משמע צריך לשייר יוחר מכלי חלה כדי להפריש עליו חלה ן
 דבעינן ראשיח ששיריה ניכרים. כדתנן פ״ק דחלה (משנה ט) האומר כל גורני תרומה
] ומיהו מוקף ודאי לא בעינן מדשריא י  כל עיסתי חלה לא אמר כלום עד שישייר מקצת [
 אוכל והולך ואח״כ מפריש. ומה שנהגו בפסח להניח כל המצות בכלי אחד בשעת הפרשת
 חלה. לאו משום דבעינן מוקף אלא משוס דנהגו למיפא קפיזא קפיזא בפסח משוס חימוץ
 ואס היה מפריש חלה קודם שצרפם בכלי לא מיפטרי בהכי ואס יבאו אח״כ לידי צירוף

 נתחייב בחלה ואוכל טבל:
 *ד מתני׳ ב״ש אומרים אין מוליכין את הסולם משובך לשובך אבל מטהו מחלון לחלון
 וב״ה מחירין. ב״ש אומרים לא יטול אלא א״כ מנענעו מבעוד יום. וב״ה אומרים
ה עומד ואומר זה וזה אני נוטל*: גמ׳ חרי ״ ה ג  ה

מ חנן בר אמי. ס לישני איכא בגמרא אליבא ד א  *ואין אלס יכול להזמין'אלא לפי מה שהוא צדך ו
 הזמין יותר לא הויא המה. וכן מי שיש לו תרנגולות לחד לישנא מודים ב״ה דברה״ר אסור ולחד

ס לישנא שרו ב״ה אפי׳ ברה״ר. ופסקו ת י 1 א י מ ז ה ז ל י ס צ י צ י ל ג ל ג ס ל ת ו ה א צ ח ה ו ש ח י כ : ! 

A . . י 1 י י - , י י » . , ל ״ * ,  תעלנ י״ט אס עלה כלעתו לאכול מהן כי״ט. ואותם ^
ל הגאונים ז״ל דבדרבנן עבדינן לקולא ג ן א ה ה צ ^ ן מ ל ל ו ט ל י ט ו 3 י ר ו ס ן א י מ ז 6 ה ל  ש

 תרנגולות העומלוח לאכילה אין לחוש אי מטלטלי [כ] ולכך לא הביא רב אלפס אלא המשנה
 ושביק להו ויכול לברור איזה שירצה לכולן חזו לאכילה כצורחה משום דסבירא ליה דב״ה מחירין
ף ט ע״כ] חניא א״ר יהודה ד : בכל מקום. [ ׳ ״ א • מ ל ט ל ט 1 ל ל י  ימיתיי! כ

 בד״א בסולס של שובך [ל] אבל בסולם של עלייה דברי הכל אסור משוס דהרואה אומר
] ומסקינן הכא דסולס מ  להטיח גגו הוא צריך ולפרושי דברי ת״ק אחא והכי הלכתא. [
 עלייה אסור לטלטל. וקשה מהא דאמרינן בפרק חלון(דף עז:) סולם המצרי אינו ממעט
 והצורי ממעט. ומפרש התם טעמא דסולס המצרי הוי דבר הניטל בשבח ואינו ממעט.
 ופריך אי הכי אפילו צורי נמי. ומשני כבידו קובעחו כלומר אע״פ שניטל בשבת לפי שאין
 דרך ליטלו משם מחמת כבידו. ואין לומר דסוגיא דעירובין [צ] כההיא לישנא דאמר
 נס] ברה״י דברי הכל מותר. דאף לההוא לישנא היינו דוקא בסולם שובך א< או שמא כיון
 דב״ש אסרי בסולם שובך ברה״ר ושרו ברה״י הוא הדין נמי בסולם עלייה נע] שרי לב״ע

ף ט ע׳׳א  ד
 נק] דלא מיסחבר שימנע משמחח יוס טוב לפי שאינו יכול לכסות אח הדס לאלתר:
 T תני ר׳ חייא לא כוי בלבד אמרו אלא אפילו ני] שחט בהמה ׳ חיה ועוף ונתערבו

ה " ה ג  דמם זה בזה אסור לכסותו ביום . ה
, *וא״ס וכי כח כיל חכמים לעקול לבר תורה לכיסוי  , , , י

א שט הלם לאולייתא יי״ל לאין w במי ליש כח ביל  טוב*. אמר רבי אסי 5 י ^1 ל
 אלא שאינו יכול לכסותו בדקירה אחח א3ל חכמים במקוס שלבר תורה נעקל בשב ואל תעשה.

ה העתק מן המוס׳. 3  יכול לכסותו בדקירה אחת מותר. אמר ר
 שחט צפור מערב יום טוב אין מכסין אותו ביום טוב:

ף ט ע״א] גלגל עיסה מערב יו״ט מפריש ממנה חלה ביו״ט אבוה דשמואל אמר ד  יג [
 אפי׳ גלגל עיסה מערב יו״ט אין מפריש ממנה ביו״ט. טעמא דרבה
 נש] כיון דקיימא לן [ת] תרומת חוצה לארץ אוכל והולך ואת״כ מפריש לא מחזי כמתקנו
א] מי לא  כיון ליכול לאכול בלא הפרשה ואפי׳ הכי אסר אבוה לשמואל כדמפרש רבא [

) ופסק ה״ר אלפסי הגה״ה ו  מולה שמואל וכר*. (
ה *וליקא גלגל שלא נגמרה לישתה לגמד אכל נגמר ן י י ן פ י ל י ש , מ ן מ נ י ן ) ר ג > ל ל א ן מ ש ה ל ו 3 א  כ

ן אוחה , י י לישחה לגמד אפילו לבה מולה לאין מפדשי  י י
ספחא מי שלש מעלב י ב״ ( ן ט״ט. והכי איחא א ב  (לף לז.) ולא מגביהין תרומות ומעשר
 ביו״ט ואפי׳ ליחנם לכהן בו ביום והכי מילי יו״ט אינו מפריש חלחו ניי״ט וקאמל לש אין עילס
מר לגמד מעלב יום  לטביל מאתמול א5ל פירי לטבילי האילנא לא. והכי פירושו לש אין מג
. ן ״טמפדשי י טוב אבל עירס ללא נגמר לגמרי מערב י ש ו ר פ א ט ל ״ ו ד ה 5 ש ו ל נ ה ש ס י ן ע ט ] כ 3 ] 

ד בגלגול לומיא לעירס. והיכא לאפה חנור י  יייי^־ ״^־ , י והכא מי
ת יי״ט ישכח ולא הפריש חלה יעמיל ע א צכה1• מלא פת מ נ 3 י ה י ה ו ל  ח

] אין פח אחח בשביל כולם ולמחר יפריש ממנה חלה מפני ל ] ולמה לפרישיח טעמיה לרבה [ ג ] 
 משם ראיה לרבה לוקא בחוצה לארץ קאמר שגבלס ביחל. אבל כמצות ערכ הפסח אס שכח ולא
ה הפדש צדך שישייר מכל אחל מפני שגיבל כל אחל ל ט ס א ד ו ש ק י ר פ ה ך ל י ר צ י ש ״ א ל 3 3  א

 , , י , י , ואחל לבלו ולמחר יניח כל החחיכומ בסל ויצטרפו
ף לי•) לחלה ויפריש כולן כאחת. ומיהו אס ילצה לעשות בקל י ) V™ אסור. וההיא לפרק 
 אמתני׳ קאי ואיירי בא״י. נה] ורבינו חננאל יעשה מצה אחח ויאפנה ויצלפנה בסל ומסליש מאחח
] ויש ספרים על כל האחלוח אגב אוחה מפני שחיובה בא עכשיו. י  פסק כרבה להוא נתראה. [

: ׳ ש י ת י ה ! מ י ח ע  רגרסי רב וכן מסחבר מלאקלמיה לאבוה ה
 לשמואל. וגס ה״ר ברוך בעל התרומות פסק לקולא. ורבינו חייא פסק בשם רש״י למה
 הגהות הב״ח א בהגה״ה ל״ה ולוקא גלגל וכו׳ והכי איתא בירושלמי מי שלש מעיי״ט: שאוכל ומשייר החלה [ז] הוי בכלל אין מגביהין תרומות ומעשרות ומעשה בא לפני רש״י

 קרבן
 ועיין מהלש״ל שכתב שט״ס הוא ולא היא וכ״פ רמ״א בסימן תצ״ח: [קן דלא מסתבר שימנע משמחת
 יו״ט. מגומגם ונלאה המשך לבלי לבינו לקאמל אבל לעלכ מכסין כו׳ והא לאין שוחטי[ וכו׳ על לא יהא
 לשומן ניכל. מנ״ל למימל הכא. ועליפא לן לומל לאפי׳ בעלב אין מכסי! לאתי למימל הך סבלא זו לאין
ן לאס לא כן למה אמל ב״ה  שותטץ לתוך הכלי אפילו עם עפל. גם הלם יבלע באלן מוכת ממתני׳ לומל כ
 לא ישחוט אא״כ היה לו לקל נעוץ. ישתוט לתוך הכלי. או על האלץ ויכסה למוצאי יו״ט. ומה תאמל כמתני׳
י״ט לפי שאין יכול לכסות את הלם לאלתל. ו״ט ע״ז מסיים ללא מסתבל שימנע משמתת י  שימנע משמתת י
 א״נ ה״פ כיון לאמלת לאין שותטין לכתתלה וישמול את הלם על הלילה. א״כ אמאי כי שתט אין מכסין את
ו״ט כיון ללא מצי לקיים מצות כיסה בלא זה לא הוי ק״מ לה״א ללא ימנע בשביל זה  למו הא ימצע משמתת י
ו״ט להא שפיל מצי לקיים מצות כיסוי בלילה. ע״ז קאמל ללא מסמכר כו׳ לאין הכיסוי מעכב האכילה:  שמתת י
 ןר] שהט בהמה וחיה ועוף ונתערבו דמם. מכאן קשה מ״ש הש״ך בסימן כ״ת ס״ק כ׳ בשם ב״ח לבעוף
מ״מ חייב לכסות. ד״ל ף בבלייחא להכא ו ג כהמה סטול מלכסות כיון ללס העוף מועט להא קמני עו  ע״
 לאיכא לאוקמי הבלייתא לשחט השותט בקצה אתל על לס כהמה ונשכת ממנו איה איפא מקומו ועפ״ז מיושב
 נמי מה שהקשה ט״ז בסי׳ תצ״ת סיף ס״ק כ״א על מה שפסק מהרש״ל היכא שלא יספיק לקילה אתת אז
 לא יכסה כלל אפי׳ לקילה אתת לשמא לא יכסה לס המתדבת ככיסוי ונמצא טולח ביו״ט שלא לצולך ע״כ.
 והא קי״ל לא״צ לכסות כל הלס כלאי׳ ביי״ל סימן כ״ח לללשינן למו אפי׳ מקצת למו וא״כ בכל תלק לס
ד ששתט בקצה א׳ ונשכח ממני המקום ששתט ושפיל י י  יש בו לס חיה ושפיל יש לכסות ע״ש שהאלין למ
 פסק מהלש״ל שמא לא יכסה לס המחויב בכיסוי ונמצא טולמ כיו״ט שלא לצולן: ןש] כיון דקי״ל. כן מסיק
 לבינו בהל׳ קטנות הל׳ תלה: נא] תרומת חוי׳ל. נ״ה כככולות לף כ״ז וכמכילתין הגי׳ תלת תו״ל. כי תלה
ן לאסולה לזדס כמו תלומה הוי בכלל אין טו  ותלומת חו״ל דנם שרם: [א] מ• לא מודה שמואל כוי. ו
ן להחלה אסולה לזליס ושאל העיסה מותל לזליס מתזי כמתקן. ולבה לא תייש לזה  מגטהין תלומה. א״נ טו
ן יפיס׳ מ כיון דכול לאכול בלא הפרשה לא מתזי כמתקן ולא הוי ככלל אין מגטהי  אף שאסולה לזדס מ״
 מיאנו בסי׳ הזה שפי׳ רטנו למשמע בסמוך ללא שיין כלל למימל זה הטעס לקאמל מי לא מולה שמואל שאס
 כוי. א״כ כיון לשם תלה עליה מחזי כמתקן ומשמע לפי הלשון לסבלא זו פשוטה ע״כ הלצון מלמשני רבא
ן לאסולה  מי לא מולה כו׳. ולא מסיים למחזי כמתקן או להוי בכלל אין מגביהי[. אלא ש״מ לס״ל ללבא טו
 לזליס זהו סבלא פשוטה. וא״צ להזכיל ואי טעמא לרכה כיון ליכול לאכול כלא הפלשה לא מתזי כמתקן אף
p ה״ג כגון עיסה j :שאסורה לזדס. ואבוה לשמואל פליג עליו בסברא זו. ה״ל לפלש ועיקל תסל מן הספל 
ף לא ניחא ליה לפרש כפי׳ רטנו ״ ד  לאפרושי: [נ] ולמה דפדישית טעמיה דרבה אין משם ראיה. אמנם ה
ו״ט ו״ט לגמר לישה מעי  כמ״ש תוס׳ מלקאמל מי לא מולה כר. ולפי מה שתילקו תוספות טן גלגל עיסה מעי
ף לא נתית לתלק בזה. וס״ל כפלש״י ללא היה הפרשת תלה בכלל איסול ״ ד ה  גמי אין לאיה מהך למשילין. ו
 הגבהח חלומה: נל] אין משס ראיה. משמע ללטנו פסק לקולא כפסק ל״ח ובעל המלומות ולאב״ל ול״ן
פ בשבת ושכח להפליש ף ורמב״ם ורשכ״א ושאל פוסקים. וכשחל ע״ ״ ד  וראב״ן. וכעל ש״ע פוסק כשיטת ה
 תלה מהלחמיס אין להם תקנה. כ״כ מ״א להלכה בסימן תק״ו ס״ק ת׳ ע״ש. ולא גהילא לכלאי ג) אלו
 הפוסקים שפסקו לקולא להפליש חלה וליתן לכהן קטן או לגלול שטבל לקליו ואף לכהן טמא. ליוכל לכטלה
 בלוב ויכול לאכול כמו לקי״ל בהל׳ חלה סימן שכ״ג. ואי ליכא כהן אוכל והולך וישייל פחות מכזיח ויכפה עליו
ו״ט כמו שאר חמץ שנשאל אס אין לו עובל כוכבים בסימן תמ״ל ס״ק ה׳ ולפסק מ״א קשה  כלי על מוצאי י
ה דהוא בתראה. נלאה ב י ו הגגאל פסק כ נ בי י  הא מפקיע העיסה מחלה טליס כנ״ל לפסק הלכה: [ה] ו
ב. יש לחרש על שני פנים.  שלטנו תגגאל היה גורס רבא. ועי׳ מהרש״ל סימן כ״ת: ני] ויש םפרים דנרש׳ י
 פן האתל שבא לסתור ראיית ל״ת. או שבא לעזול לר״ת ללב ושמואל קי״ל כלב. וכמו כן נגל אטה לשמואל
 להא מלב מקשינן כמו שפלש״י כפ״ק למכלתין לף ט׳ וז״ל אע״ג לרב אמורא הוא מקשי׳ מיניה שלבן לכל
י הגולה היה בלולו תוץ משמואל וזה עיקר: ה״ג ולבינו תיים: [י] חוי בכלל אין מנביחין. יש ללקלק  מ
) הוי ככלל אין ״ט י  א״כ ה״ל לרבא לשנויי הכא אף שס״ל כשמואל תלת חו״ל כו׳ מה שמשייר החלה טו
ן י ד  מגטהין. וי״ל לל׳ חיים לא תשיב הגבהה אלא כשמשייל כשיעול תלה לתול. אכל כשמשייר יותר לא א״כ ע
ד שיעול חלה. ומה שאמל מעשה בא לפני רש״י והולה לאיסור היינו כ  הוי קשה ליכול לאכול ולשייר יוחל מ

 תפארת שמואל
ף ועול לבא להוא בתלאה מתלץ ״ ד ו מהא לפרק משילין כסי גירסת ה ) ופםק הריא״ף כאכוה דשמואל וכוי. והתוספות פסקו כלכה וכתבו ללבה איילי אפילו בא״י ואפ״ה אפילו בא״י ומש״ה נתבטלו לבד ו ) 

ד והא לפרק משילין לא הזכירו. אבל בולאי לא ס״ל למיס׳ לאומה טלסא. אבל לעת הלמב״ן ללבה איילי אליטה לשמואל לאסור אף בתלת ת״ל:  ש

 א) נ״כ מיהא י״ל כיון לב״ש כו׳ כצ״ל לענ״ל. >ר״י ליפשיץ) ב< כתוספתא מי שלש. נ׳׳כ ישראל שלש כצ״ל. >ר״י ליפשיץ) ג< א״י מאן מיקל בשבת. (ראמ׳•?) ד) לחנם לחק. לרבא צריך לשנויי אעיקר לינא, אמאי מקרי מגביה תלת חוץ לארץ מחקן,
 והר׳ חייס אומר בשס רש״י ז״ל ללפ״ז גס מה שמשייר החלה אסור. (ראמ״ה)

 נתנאל
א משוס אין ד  להניח כשיעור חלה אבל להניח יומר באמת אי! ט איסור וא״ת אס להניח שיעור חלה מאי א
 מגטהין אפי׳ בתול נמי אסור לבעינן לאשית ששיליה ניכליס. וי״ל לרש״י ס״ל תלת חו״ל אין לה שיעור כמו
 שפסק רמ״א סימן שכ״ב. א״כ כל פעם יכול להפדש מהשיעור תלה ולהיות שידה ניכדס ומ״מ הוי בכלל
: ג ״ ן ללא שייל אלא מעט כשיעור שנוהגין להפריש: ןח] אמר שמואל. כאן שייך סימן י  אץ מגטהין טו
ו ואזיל לטנו לשיטתו ד בשאין כהן קטן או גלול שטבל לקד י אי ת ששיריה ניכרים. ו  [ט] משום דבעיגן ראשי
ש שתי תלות אתת לאול אין לה שיעול ואתת לכהן יש לה שיעול כמו שהטא הטול ד פ  במקום שאין כהן מ
ש אלא אמת ואין לה שיעול. אס כן בכל גוונא הוי ד פ  בשם הלא״ש בסימן שכ״ב. אבל כשיש כהן טהול אין מ
 ראשית ששיריה ניכדס כלפירשמי: [י] ומיחו מוקף ודאי לא בעינן מדשרינן אוכל וחולך ואחר כך מפריש.
ד שיפריש מן המוקף. וכן כתכו  אבל הר״ן כתב ז״ל יש מי שאומר שצריך להגיח לבסוף יותר משיעור תלה כ
 מויססימ בכולומ לף כ״ז. ולבינו ס״ל כיון לאין כל העיסה ביתל כשעת הפרשת חלה שלא מן המוקף יתשב
 ועפ״ז מיושב לעמ הטול מה שהקשה הט״ז בא״מ סימן מנ״ו סס״ק ה׳ וא״צ ללתוקיס וסבלתו לא ס״ל למיס׳
ב אלפס לכך לא חביא ר ן סימן ו׳ לבעיגן מוקף היינו בא״י: ןכ] ו בד  והל״ן והא לכמב לבינו בפרק אלו עו
 אלא המשנה כצורתה. וז״ל הל״ן ולב אלפס לא הטא מזה כלום לפי שהוא פסק כפ׳ מטמ כלב. הלכך ע״כ
 אמלו ב״ה אפי׳ בלה״ל שלו לאי הוי אסרי בלה״ל בלה״י נמי הוי אסלי ע״כ. ולבינו נאיל מזה. משום לאיכא
ד אלא בלה״י. וכ״מ לאי ברה״ר אוסר ברה״י נמי אסור משוס  למימל אע״ג לקי״ל כרב מ״מ ב״ה לא קא ש
 מראית עין. י״ל כיון לאיסול קל הוא משים שמחת יי״ט המילו וכמ״ש הלמב״ס בס״ה מהלכות יו״ט ומה
ו״ט התילו  שהשיג עליו הראכ״ל. לאי כלבדו אמאי משני התלמולא תנאי היא ולא קמשני משוס שממת י
ל להש״ס רוצה להתיר ברה״י אפילו בשבת. ובהט ניחא מה שקשה לכאורה לה״ל לרב אלפס ״  ברה״י לק״מ ד
 להטא לישנא קמא רב״ש אוסר סולם של שובך ברה״ר וברה״י מתיר. נשמע לב״ה בסולם של עלייה לברה״י
 לב״ה נמי שלי. לאי ב״ה מתיל בשל עלייה ה״ל למיתני עול בבא במשנה. פלוגתא ב״ש וב״ה בסולם של עלייה.
״ט: ו  ומי להוי מקולי ב״ש וממומלי ב״ה. אבל לפי מ״ש נימא לפשל עלייה מתיל ב״ה ברה״י משוס שמתת י
 [ל] אבל בסולם של עלייה כוי. והכי הלכמא ויש ללקלק להא ללישנא במלא לר׳ מייא אוסר אפי׳ הטיית
 סולם של עלייה. וי״ל להא כבל כמב לטנו בשם הגאונים לבללבנן לקולא א״כ ה״ה בהנך לל׳ חייא עבלינן
: ןמ] ומםקינן הכא דפולם עלייה אםור ד  לקולא כלישנא קמא להולכמ סולם של עלייה אסור אבל הטייה ש
 לטלטל. כ״ה לשון מוס׳ געילובין והתוס׳ להכא כמט משמע לקי״ל כל׳ דוסא ועל זה קבעו קושיימס. נראה
מצד המה נמי מזו להטימ גגו. ד ו ו  כהמתס למיס׳ בעילובין ונמשך רטצו אמליהס קס״ל בקושיימס לסולס צ
ה אפילו לית הלכתא כלבי לוסא נמי קשה מפרק חלון. וכן מוכית הלשון המי׳ של מוספות שם ולטנו ״ :  מ
מצד שאין להם ל׳ ד ו ו ד לא חד להטית גגו. אבל תוס׳ להכא לא ס״ל לסולם צ  לסיים בתירוצם לסולם של צו
ן להקליס משמע ט ד ד להוי כסולם של שובך משוס לא סלוג מש״ה צ י  תווקים שתהא ראויה להטיח גגו אלא מ
 להלכתא כל׳ דוסא. וכשטל כך לא סיימו נתילוצם שאין לאוייס להטיח גגו. אלא לממלצו לבסילמות קטנים
 כי הני לא שיין לא פלוג. רק בסולם של שובן להמה גלולים יש בהן מלאית עין אבל לא בקטנים וחוס׳ בעילוטן
ד מה לקאסר ת״ק שלי ל׳ דוסא. וכיון למילי ב  ולטנו סוברים לאין הלכה כל׳ דוסא. לק לבני ל׳ חייא ס
מ״מ לית  ללמן הוא קים להו כל׳ לוסא וע״ז א״ל ר׳ תייא לא היא מה לקא שלי ת״ק קאסל ל׳ דוסא. ו
 הלכתא כוותיה. אלא שאומר להן אין לכס מי שהתיל הטייה של סולם אבל הטיית סולם של שובן באמת ס״ל
פ מוס׳ לעירוטן ונכון: [נ] כההיא ו ע״ ד  לל׳ מייא לשרי. ומש״ה הנימ לטנו מוס׳ להכא וכמב כל לב
 לישנא דאמר בדה״׳ ר״ה מותר. ולכאורה קשה ללישנא במרא נמי ס״ל לב״ה למומל בלה״י ומה איכפמ ליה
 בב״ש וי״ל לללישנא במרא פליגי ב״ש וב״ה ברה״י. וע״ז אמר לבי יהולה בל״א בשובן אבל בשל עלייה אסור.
 ש״מ לבשל עלייה אפילו ברה״י אסול אבל ללישנא קמא לפליגי כרה״ר איכא למימר לר׳ יהולה לא קאי אלא
 אלשות הלביס של עלייה אסול אבל בלשות הימיל אפילו בשל עלייה שלי. וגתלושי ביצה של שו״מ פנים מאילומ
ת היחיד ד׳׳ה מותר. ללית הלכתא הכי אלא כרב קי״ל כ״מ שאסרו  כתב כזה שלא כלת יעיין שס: [סן ברשו
ד ם אסור. לשון תיש׳ בעילוטן. ולבינו מיאן כזה. להן לסולם צו ד ל  חכמים משום מלאימ עין אפילו במלד מ
ל העם: ה״ג ושמא כיון לב״ש: ג  בדייתא היא. ואיכא למימר לברייתא סובר כתנא קמא שוטחן בחמה ולא מ
 [ע] שיי לכו״ע ברה״׳. לאי בסולם של עלייה ב״ה סובר לאסול בלה״י. ה״ל לתנא למתני׳ למיתני עול בבא
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 רבינו ביצה שנולדה פרק ראשון ביצה אשר ז
ף יא ע״כ  ד

 הגה״ה יש עליו כזית בשר וכ״ה מתירים: גמ׳ תנא
י ושדו שמולחין עליו בשר לצלי*. ירושלמי ג

;
ה נ ס י ו ש א מ ל ' א ל צ ה ל מ י ל ו מ ד צ ? י י ש מ ו א ל * 

 העולם למולחן כדי ניתן נו טעם וכן משמע גחולין V , י י , ל ,
j (הלכה ה) מערים ומלח הכא ומלח הכא על , J V ס ל ה פ ש ״ . fi1 י ה ח י ל א מ ' , ע ה ב ל 4  נקיא.] אכל ל
 בנישול ד< מ״מ חוזר ונכנס כהפיכה אכל צלי הדס יוצא למלח כולה. כלומר היה מולח על העור
 על ידי חוס האור ואינו יכול לחזור. ונשכיל דם שבתוך מעט כאן ומעט כאן על למלח כל העור:
 החחיכה אינו אסיר שהוא דם האיכרים ומוחר. מ־א! ח״ר אין מולחין את החלבים [ל] ואין
 שאס רצה אדם לטגן יונים צלרס במחכח צריך י י , 1
ס מהפכין בהם. משום רבי יהושע אמרו א ה ש ש י ל ר מ ו ע י ש ס כ ל א ה צ י ל ש ה ע י י ל צ ת 3 ו ה ש ה  ל

 לא כן יחזור הדס מן המחנח ויכנס כחחיכוח. העחק שוטחן א בחמה על גבי יתילות. אמר רב

 מן המיס׳: מתנה הלכה כר׳ יהושע. איכא לאמרי אין

 הגה״ה הלכה כרבי יהושע ונוהגין העולם כלישנא
ף •א ע״כ] אמר רב יהולה אמר ד  *ואפילו נשחטה הבהמה ביום טוב אכל לטלטלן בתרא*. [

א שמואל מולח אלם כמה חתיכות בבת אחת ת ע ד י ל י ע ה י י י ל ל ה י ל ׳ י b??fn ף א ל י ל מ י  מ

: אע״פ שאינו צריך אלא לחחיכה אחת. רב ז ״ א • מ ו י נ א א י ל י ש ע י נ צ ה ל ן י ל ט ל ט י ל ה י י ל ש ע י 5 י א  ל

ה אלא בר אהבה מערים ומלח להו גרמא ״ ה ג !  ד

י גרמא*. [ה] משום לאין עיכול באוכלין ל ל י י ע י י  *ומשוס פסידא שלא יסריח הבשל *
י י , , 1  העלמה. ואומל ליב״א לאהא סמכינן לנהר הבשר י
א מיקל כמליחח כשר =<ואע״ג ללית ליה ה ה ל ל ' א י מ ' ל ה ל ת צ ק מ א ל ל ך א ד ו צ מ ן א ל י פ א  ו

 למעליס ומלח גלמא גלמא (ח) ה< ומוחל נמי טעמא כלל כשריותא לשמואל שאין החחיכה
 למלוח חחיכוח גלולוח אע״פ שיולע כולאי שלא יאכל שהוא צריך לה מיחהנא ומשכחח כלל
. , , ״ - ז , H . . f s r t S H ^ * -)*י- ^ * • . ; ״ ו אלא m י  אלא מקצחה. מא״ז: ואין מחילי[ הערמה ז

B נון כמליחח שאר החתיכות וגם צריך להפוך b מ מ ר ע מ ל ' ה ל י נ ר י ל א ג ' ח ל ״ מ  ל

 כל חתיכה וחתיכה ולמולחה:
 יז תניא (כתוספחא פ״א) כ״ש אומרים
 מוליכין גיטכח וסכין אצל כהמה אכל
 אין מוליכין כהמה אצל טכח וסכין וכה״א
 מוליכין זה אצל זה וזה אצל זה: מתני׳ אין [ז] מסלקין את החריסין כיו״ט וכ״ה מתירין
 אף להחזיר: נמ׳ מאי חריסין אמר עולא תריסי חנויוח. ולוקא חריסי חנויות ןח] לכעי
 לאפוקי חכלין לזכוני לרכיס לאי לא שרית ליה להחזיר לא פתח ואתי לאימנועי משמחח
 יו״ט אכל לכתי לא לכיון לכרשוחיה נינהו פתח ולא מימנע. וכשיש להן ציר מן הצל
 לכ״ע לא פליגי לאסור ואפילו לחנויות. ושאין להן ציר כל עיקר לכ״ע לא פליגי לשרי
 [ט] ואפילו לכתי. כי פליגי שיש להן ציר כאמצע כ״ש סכרי גזרינן אטו שיש להן ציר מן
 הצל וכ״ה סכרי לא גזרינן. אמר עולא [י] שלשה לכרים התירו סופן משום תחלתן ואלו
 הן עור לפני הלורסן ותריסי חנויות וחזרת רטייה כמקלש הלכך לא שרינן נתינת עור
 לפני הלורסן אלא כשנשחט כיו״ט אכל כשנשחט מערכ יו״ט לא !p ללא מימנעי משום

לשחטו כערכ יו״ט:  שיכול ב

 )ין פורץ גלל וכן
 באשח חבל. א״ז: לכך לגילי[ העולם שמעלימין
 וצולים החרנגולח ואוכלין ממנה מעט מן הכבל מיהו
 ה״ל שמואל מאייול״א היה אומד דהיינו לוקא קודם

 אכילה אבל לאחל אכילה לא. העחק מן התיס׳:

כ ־ ״ ף י ע  ד

 כרה״י. ומיהו קשה ררכי חייא גופיה [פ] לקאסר הכא משמע התם (לף עח.) לסכר
 סולמות של בבל אין להם קבע וניטלין בשבח. ותירץ רבינו תם להתס איירי בסולמות של
 בית שלרך לטלטלם מזרח לזויח ולא למו לסולמות של עלייה שהיו גלולים וחזו להטיח
 בהן גגו. וה״ר אברהס מבורגיי״ל תירץ להכא ביו״ט שמותר להוציא הסולם לרה״ר
 והרואה אומר להטיח גגו הוא צריך וכיון לאסור ברה״ר אפילו בחלד חלרים אסור.
 [צ] אבל בשבת (ז) לאין לרך להוציא לרך רה״ר הלכך בבית מוחר. נק] ולהאי שינויא אסור

 לטלטל סולם שלנו ביו״ט:
] מתני׳ זימן שחורים ומצא לבנים לבנים ומצא שחורים שנים ומצא כ ״ ף י ע ד  טו [
] בתוך הקן ומצא לפני ל  שלשה אסורין. שלשה ומצא שנים מותרין. [

 הקן אסורין. ואס אין שם אלא הן הרי אלן הגה״ה
ך *על פחח של קן מותטן ואס לא היו סביביחיה ב ו י ש ; ן י א ל כ ע ה מ ש ׳ מ מ . ג * ן י ר ת ו  מ

, ״ _ ״ י אחמול אלא אלו שהזמין ואינן מפליחין אלא מדלי!  , י, ״ י
י וקן זו עומלח כקרן זיי״ אע״ג לאיכא קן אחל חוך ״  אינם אסורין אלא בלא זימון. והקשה ה

 יוסף דלקמן בריש אין צלין (לף כל.) תניא חמשיס אמה מוחלין. מא״ז:
 הצל יוני שובך ויוני עלייה וצפרים שקננו

 בטפיחיס בבירוח חייב. וי״ל להחם מיירי בגרולים והבא מיירי בקטנים כלאמרינן החס
 (לף כה.) גבי חיה שקננה בפרלס הא בה והא באמה. זימן שחורים ומצא למיס פשיטא.
 אמר רבא הכא במאי עסקינן בגון שזימן שחורים ולבנים והשכים ומצא שחורים במקום
 לבנים ולבנים במקום שחורים מהו לתימא הני אינהו נינהו ואיחהפוכי איתהפיכו קמ״ל

 [ש] להנך אזלו לעלמא והני אחריני כינהו*. הגה״ה
 תניא 3ל״א ביוני שובך וביוני עלייה *וכגון בקיניס המובלליס במחיצה כללך קינים
 וכצפרים שקננו בטפיחים ובבירה. א3ל שבשיבכיס אבל כקן אחל ולאי איחהפיכו ימוחלין.

: ז " א  אווזין ותרנגולין ויוני הרליסאות אינן צריכין מ
ף ״א ע״א] מתני׳ כ״ש אומרים אין נוטלין את העלי ד  זימון מפני שהן כרשות אלס: [
 לקצכ עליו כשר וכ״ה מתירין: נמ׳ תנא ושוין שאם קצכ עליו כשר שאסור לטלטלו והני
מ] כלאוקימנא לה [א] כפרק כל  מילי מחמה לצל אכל לצורך גופו ולצורך מקומו מותר [
 הכלים (לף קכל.) ור״י פי׳ לאפילו לצורך גופו ולצורך מקומו אסור. לכפרק כל הכלים
 (שם) מלמי ליה לסיכי זיירי ומזורי ורבא מוקי ליה מחמה לצל. והרב אלפס פסק
p בחרייחא לרבא ובירושלמי (הלכה ה) גרסינן הלא אמרה א<שלא לקצב  כאוקימתא !
 עליו כשר. הלא הוא לאמר רכא כר חייא בר שלמיה בשם רב מוליס חכמים לרבי נחמיה

ה " ה ג  כזיירי ומזורי וכוכנא. זיירי לעצר כיה. מזורי . ה
 , *חבלא גלמא להיינו לף עב וכבל יעשר לקצב עליו
ח בשל אפילו לאחל שקיצב עליו מוחל לאין בו מוקצה י 5 ו ה מ * ז ה י ש 5 י ת כ א י מ ו ־ ב ה י מ 5 י  לחנ

:  כפיש״י: לגמלי.מא״ז

] ולא יגכיהנו אלא א״כ ג  טז מתני׳ כ״ש אומרים אין נותנין את העור לפני הלורסן [

 נתנאל
למן והמס איילי במקושליס כמ״ש מוס׳ שס: נח] בדאוקימגא לה. היינו תילוצא ללבא  היינו פלוגמא ללבי ו
ן ללאטי ולבא לא ״ף: [נ] בתד־יתא דרבא. פילוש טו  שס: [א] כפי כל הבלים. לף קכ״ל ועכ״ל הלי
 נימא להו ללמומ לסיני זיילי ואינהו אמולאי בתלאי. משמע הכא שפוסק הלי״ף כאטי ולבא כנגל לבה לבס.
ל לבס. והכלעמי למספקא ג  ובכמה לוכמין פסק הלי״ף להא להלכה כבמראי מאטי ולבא ואילך אבל לא מ
 ליה ומש״ה כאן לאיסולא מלרבנן היא קיס ליה לקולא כאטי ורבא. ועיין בכללים שהוכממי כן ככמה מקומומ:
: [נ] ולא יגביהנו. לטלטלו  ה״ג וטלושלמי גלסינן הא שלא לקצב עליו כשל אסול: ה״ג וזה מוטמ כפל״י
 לאמל הפשטמו. כ״ס (הלאב״ל) נהלע״ג] וכ״כ הלאב״ן. ללא כהב״מ בסימן מצ״ט שפי׳ להגטהנו לשטוח
: m ואין מהפכים ״ז  על הכלמסומ. וכבל השיג עליו מ״א שס ס״ק ג׳ ולכליו נכונים ועיין לקמן סי׳ י
 בהם. סי׳ שלא יהפוך אומו צל שנמקשה שהוא מלמעלה למטה ומלמטה למעלה כלי שימקשה וכמב הג״א
 אבל לטלטלו מומל ללאו מוקצה הוא למזי להללקה ועול ללעתיה לאיגש עלייהו לטלטלו ולהצניעו שלא יאבלו
לל הוא לאתמול היה אוכל והשמא לאו אוכל הוא ע״ש  ע״כ. ובמ״א סימן מצ״ט ס״ק ט׳ השיג ע״ז מו
ן לתלביס מזו לכלבא ושונלא לאו נולל הוא לפי מה  באליפות. ונלפס כגליון השגה על זה ותולף לכליו טו
 לקי״ל כל״ש מולל שמתתלה לאד לאלם ועכשיו מאכל בהמה לאו נולל הוא ע״ש באליכות. ואין אני לואה
 לבליו. ללוקא בקליפין ועצמומ להוא מאכל בהמה. אבל חלטם אין עומלים לאכילת כלטס שהוא לבל שנמכר
 כסלים ככשל ומילי למזי לאלם לא שלי לכלטס וכמ״ש מ״א סי׳ ש״מ ס״ק נ״ו בשס בעל המאול לכל מילי
מי לא קאי ולא מטלטלי ע״ש. אבל נלאה ללאו צולל הוא  לבל אכילה ללא מזי למיכל על מוצ״ש לכלטס ;
 להשמא נמי אוכל הוא אך אריא הוא ללטע עליו וכמו שסלש״י בשטעומ לף כ״ל וכן מוכח הסוגיא שס.
ו ל״ה מי יימל גבי נלל להוי מוקצה אבל לא נולל. והב״מ ויש״ש ופ״מ וט״ז  ומ״ש מוספומ בשבמ לף מ״
 כולם הסטמו ללינא כהגהומ: נה] משוש דאין עיבוד באוכל״ן. כלבא פלק כלל גלול לף עה. וא״מ א״כ
״ט וא״מ והא אין יכול למולמס בשבמ הא ס״ל לאין עיבול באוכלין.  מה האי שהקשה לבינו בפ״ק לחולין סימן י
מ אסול ע״כ. והיינו  י״ל לכמו שכמבו המוספומ שס ללבא לא פליג אלא שאין מיוב מטאמ אבל מללמן מ״
 מטעם דמתזי כמעבל. וכ״כ הלאב״ן שס. ומכאן יש לאשור למלות אוגלקס בשבמ לממד כמעבל וללא כמ״ש
ר א  גשו״ת שבות יעקב חלק שני סימן י״ב ע״ש. ועיין בסלק שמונה שלציס סימן ב׳ מ״ש: [ו] במליחת ש
 החתיכות. כלומל לא למי להך ללקמן לף י״ז ממלאה אשה קללה וממלאה אשה תנול אע״פ שאינה צליכה
:  אלא לתל להתס משביתה אותה שצריכה על ילי מילוי: [זן מםלקין את חתריםין. עיין לעיל סוף סימן ט׳
: [ט] ואפילו ט ״ ו ״ל בגוונא לשרי למכור ט  ןח] דבעי לאפוקי תבלין לזבונ• לרבים. עי׳ פרק אין צלי[ סימן י
 דבתים. להתזיר: ני] שלשה דברים התירו. מכאן קשה נמי למה שכמבמי סימן ט״ז בשם הב״מ למותר
 להגביה העול על כלונסומ. ה״ל לעולא לממשב אלבעה לבליס המילו סופן משוס ממלת! ומלתא לא לא למי
 לעול לפני לולסן להתס חזי למזגא ע״פ הלתק וגס שמתת יו״ט. אבל להגטה על כלונסות לא מזי למזגא.
 והוי אשמעינן לבותא לאפ״ה שלי: [כ] דלא מימנעי משום שיכול לשטוח בערב יו״ט. משמע לשטות הוא
 לאסור אבל בטלטול שלי. אע״ג לעול לת היא ומבהמה לקה. אבל במוס׳ פלק במה טומנין לף מ״ט. משמע

 הגהות הב״ח א משוס ר׳ יהושע אמרו שוטחן ברוח על גבי יתדות: ב משום שיכול לשטחו מערב יו׳׳ט:

 קרבן
 בסולם של עלייה מה לפליגי ב״ש וב״ה. ועול להוי מקולי ב״ש וחומרי ב״ה: נפ] דקאםר הכא. ומשמע
דנו והתלנוהו. ולא סיימו קמיה אי הוי  לל״ת אוסל אפילו בלה״י מלקאמלי ליה בני לבי תייא סולם בא לי
 ברה״י או ברה״ר ואמר להם צאו ואסרו מה שהתלתס: [צ] אבל בשבת שאין דרך להוציא. קשה הא
ך בשבת לף ס״ל אלב לסי מ״ש הסמ״ג לזוג הוי משר א״כ לית טה מראית עין לאין לרך לצאת בשבת ד פ  ל
 משוס משר. י״ל להסמ״ג איירי בזוג שאין קשור באפסל. אבל כשקשול באפסל בטל לגבי אפסל ולא הוי משוי
 כמ״ש תוספות שם לף נ״ל. ומלאמל תלמולא הטעם משוס דאזיל לתינגא ולא משוס משר ע״כ איילי בקשול
ך שפיל: נק] ולהא׳ שינויא אםור לטלטל סולם שלגו ביום טוב. כ״ה הלשון תוספות בעילוטן. ד פ  באססל ו
ו ותוספות בעילוטן סבלו לל״א בולגיל לסולם  והתוססות להכא מסיימין לשמא הלכה כל׳ לוסא. והיינו ללטנ
ן לל׳ לוסא. אבל חוס׳ להכא סברי לאפילו לתירוץ ל״א ט ד מצד הוי כמו סולם עלייה. ולזה אין אנו צ ד ו ו  צ
ן ט ד ן לסייס לשמא הלכה כר׳ לוסא. ולזה אין צ ט ד ד ומצלי כ״א כסולם של שובך. ומש״ה צ ו  לא הר סולם צ
 להגהות של מהלש״ל טש״ש סימן כ״א. גס מה שכתב לשמא הלכה כל׳ לוסא כתבו כן לתירוץ ל״ת ותמה
 אני על פירושו להא לתי׳ ר״ת צריכין לומר לסולמות קטנות לא נתשטם כסולם של שובך. א״כ אפילו הלכה
ך בגמלא לימא מסייע ד ך הק; ומצא לפג• הקן אסורים. פ  כלט לוסא מ״מ סולמות קטנות שלי: [ל] כתו
ף ולבינו הנך אוקימתות משום ״ ד תד וכתב ב״י הא להשמיטו ה  ללט חנינא כו׳ ותי׳ אטי בלף ולבא במילי או
ן ויש שם ב׳ קינין חל הזמין וחל ד ל  לקי״ל כל׳ חנינא ללינא והקשה ס״ח מ״מ ה״ל להטא הך ללבא בקן מ
דס לאמלינן אישתלבוט אישתלבב להן סברא אמל לבא  לא ואין קן זולתם בתמשיס לליכא רובא לעלמא לאסו
.  לא מבעיא משמע לפשיטא ליה. וגס שאל פוסקים מקשים על ב״י ומשר ליה לטועה. ואני אומל שצלקו לבדו
 להט קאמל לבא ליכא לסיוע לל׳ חנינא ליש שני קמין וזימן בא׳ וא׳ לא. א״כ הוי קלוב ולוב מש״ה לא אזלינן
ן אישחלבוט או מסליך. להך למצאו נ  בתל קולבא אפילו למוכח. אבל כשליכא לוב בהדה מולה לבא ללא אמד
ך בשמעתין אי לליכא קן בתוך תמשיס אמה ד פ  לפני הקן הס קולכא למוכח שאלו יונים הס מקן הזה. והא ל
׳ מיסלך ואישחלבב ד מ ן לא א תד ך ללבא להא צליכא לבה היא ליש שס ב׳ קינין למו ד  פשיטא דמומרין. מאי פ
ף ולבינו ״ ד ך לאוקימתא לאביי ללליליה אין שס אלא קן אתל ועפ״ז מיושב מה שהקשו על ה ד פ  י״ל ל
 שהשמיטו הך שינויא כגון לקיימא בקלן זרת. משוס לללבא לא צדכנא ללותק הזה כגון לקיימא כקלן זוית
 וחו נלאה מה שלא הטא לטני שנויי לבמקושלין איילי נלאה ללחק מאל לאוקמי מחניתין במקושדס אך ל״י
דס משוס צילה. מש״ה מוקמי המתני׳ במקושדן ללית  ול״א קשיא להו במתניתין קושיית לבי יוסף הא אסו
ן ולכן אין לנו ללתוק המתניתין במקושרין: נש] דהנך ד ל חדם מתניתין בקן מ ף פו ״ ד ה  בהו צילה. אבל לבינו ו
 אילו לעלמא. אע״ג לכמללין איילי מ״מ מיישינן לאזלו לעלמא. מכא[ סמילה למ״ש המ״א סימן תצ״ה ס״ק
ן לא תיישינן שהלכו כולם. ובעיקל קושייתו לק״מ כמ״ש הש״ך ד ל מ  י״ל ללמסקנא לאמרינן שאני גוזלות ל
ו ע״ש. גס שס בט״ז ס״ק ט׳ הקשה על שיגויא ללב אשי ל סימן ק״י ס״ק כ״ו שהל״ן סובר כשו״ת רטנ ״  טי
ט ללבנן להכל חולין ע״ש לק״מ להכלית למן במקושדן הל״ל במקושלין מולה ל ט ו  ל״ל ללחוקי לפליט ל
 ללב אשי לאוקמי פלוגתא אפילו נמקושליס מהן מימלא בפלק קמא לפסתיס לף י׳ הניח עשל ומצא תשע

 תפארת שמואל
ד שינוי כגון קופיץ ו״ט ומהלא״י פסק ללוקא על י  בשם לאב״ל מתיל אף לנקל הבשל שנשחט מעלכ י
 וקללוס אז נהג להתיל וכ״פ מהל״ש לאסילו תרנגולים לא ינקרו בסטן אלא בקופיץ וקללום וכן לעת
ן ניקור היטב ולא לי להן בשינוי או כקוסיץ כה״ג אין לנקל ט ד ל בשר אחוריים צ ״ ד ה ל ומש״ה כתב מ ״ ד ה  מ

: ט ״ ו  כלל ט

ך להוציא דרך דה׳׳- הלכך וכוי. וזה התילוץ תופס הטול עיקל שהד בסי׳ ש״ו כתב לכשכת י ) דאין ד ו ) 
ו״ט כתב שסולם אשל עליו אסול לטלטלו אפי׳ בטת ט י  מותל לטלטל אפי׳ סולם של עלייה ובסי׳ תקי״ת ג
ט ואין כאן משום שריה אוכלא לכל ״ ו  וק״ל: (ח) מצאתי כתוב לשון מהר״ס שיש היתר בניקור כשל ט
 הבשל מזמר בכל מקום שהוא ואוכל משיב במקום קביעות הבשר וברירה לא שייך כאן וכהגהת הרמב״ם

 א) נ״ב שלא לקצב עליו בשר אסור הדא כו׳ כצ״ל, ור״ל לטעמא אפילו לצורך נופו ומקומו. (ר׳׳י ליפשיץ! ב) נשר והא. בשמואל נ״ב וכוי. נ״ב כצ״ל הא דשמואל ומ״כ נמ״א הגי׳ בשדותא תתת מלות ״בשר והא״ והיא היא כדברי. (ל״י ליפשיץ) ג) [ועי׳
 הגי׳ גגמ׳ ועי״ש נגליון מ״ש מהרי״ב]. (גליו!) ד) אבל לקדירה בעי מליחה אע״פ שהדס יוצא בבישול. ואפ״ה בבישול נאסר גס התחינה בלא נמלחה חחלה. (אד׳צ) ה) ומותר נמי למלוח תתיכות גדולות וכו׳ כצ״ל. (ראמ״ה)
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 ניצה שנולדה פרק ראשון ביצה אשר
ד ע״א ף י ף יכ ע״א ־ ד  ד

 רבינו

 לצורך. פי׳ לצורך לצורך אכילה ושלא לצורך כגון קטן ולולנ וספר פורה והוא הלין כלים
 אבל אמיס וכיוצא בהם אפילו כ״ה אסרי(י) וכן הלכה:

) אבל יוה״כ כ  יט וקי״ל ליו״ט צריך עירובי תחומין [צ] ואין צריך עירובי הצירות (
 צריך אף עירובי חצירות ושיתופי מבואות כשבת. לתניא (עירובין לף ל.) אמרו
 להם ב״ה לב״ש אי אתם מוליס שמערבין לגלול ביוה״ב ואע״פ שחייב בתענית ואסור
 לאכול בך מערכין לנזיר ביין ולישראל בתרומה שמעינן מינה בין ב״ש בין ב״ה סבירא
 להו למערכין לגלול כיוה״כ עירוכי חחומין נק] ועירוכי חצירוח כשכח וכן הלכחא:
 [דף יב ע״כ] מתני׳ כ״ ש אומרים אין מוליכין חלה ומתנות לכהן כיו״ט כין שהורמו
 מאמש וכין שהורמו מהיום וכ״ה מתירין אמרו כ״ש גזירה שוה חלה ומתנות מתנה לכהן
 ותרומה מתנה לכהן כשם שאין מוליכין את התרומה כך אין מוליכין את המתנות. אמרו
 להם כ״ה לא אם אמרת כתרומה שאין זכאי כהרמחה תאמר כמתנות שזכאי כהרמתן:
 גמ׳ חניא אמר רכי יוסי לא נחלקו כ״ש וכ״ה על המתנות שמוליכין. על מה נחלקו על
 התרומות שכ״ש אומרים אין מוליכין [ל] וכ״ה אומרים מוליכין. אמר רכ יהולה אמר
 שמואל הלכה כרכי יוסי. א*אושפזיכניה ררכ כיכי כר מתנה הוה ליה גרכא לתרומה אתא
 לקמיה לרכ יוסף א״ל מהו לאמטויי לכהן האילנא א״ל הכי אמר רכ יהורה אמר שמואל

 הלכה כרכי יוסי:
 כ אושפויכניד! לרכה כר רכ חנן הוה ליה איסורייחא לחרללא אתא לקמיה לרכה
 כר רכ חנן אמר ליה מהו למיפרכינהו למיכל מינייהו כיומא טכא לא הוה כיליה.
 ב<אתא לקמיה ררכא [ש] א״ל מוללין מלילות ומפרטן קטניוח כיום טוכ. איתיכיה אכיי

 המולל מלילות מע״ש למחר מנפח מיל ליל אכל לא כקנון וכתמחוי. והמולל מלילוח מערכ
 יום טוב למחר מנפח על יל על יל ואוכל ואפילו במכון ואפילו כתמחוי אכל לא כטכלא
 ולא בנפה ולא בכברה. מערב יו״ט אין אבל ביו״ט לא. ומשני הוא הלין לאפילו ביו״ט

 שרי ואיילי לתנא רישא מערב שבת תנא נמי סיפא מערב יו״ט:
 כא [דף יד ע״א] מתני׳ ב״ש אומרים תבלין נילוכין במלוך של עץ ומלח בפך ובעץ
 הפרור. ובית הלל אומרים תבלין נילוכין כלרכן במלוך של אבן
 י:<והמלח במלוך של עץ: גמ׳ לכולי עלמא מיהת מלח בעי שינוי מ״ט. רב הונא ורב
 ססלא חל אמר כל הקלרוח צריכוח מלח ואין כל הקלירות צריכות חבלין. וחל אמר תבלין
 מפיגין טעמן ואין מלח מפיג טעמו. מאי בינייהו איכא בינייהו לילע מאי קררה בעי

ף יב ע״א] מתני׳ ב״ש אומרים אין מוציאין את הקטן ולא אח הלולב ולא ספר ד  יח [
 תורה לרה״ר וב״ה מתירין: גמ׳ פי׳ רבינו חננאל קטן למולו. לולב
 לצאת בו. ס״ת לקרות בו. לטעמא לב״ה לשרו מפרש בגמרא למחוך שהותרה הוצאה
 לצורך הותרה נמי שלא לצורך ולא שרי במתוך אלא לבר שהוא קצת לצורך כגון הנך שהן
 לצורך מצוה לאי לא תימא הכי האופה מיו״ט לחול (פסחים לף מו:) לא ילקה וכן
 שריפח קלשיס ביו״ט אמאי אסרינן בפרק כיצל צולין (לף פג:) ובפרק במה מלליקין
 (לף כל:) ומוגמר נמי אסרינן בפ״ק לכתובות (לף ז.) ולא שרינן ליה במחוך לפי שאינו
 שוה לכל נפש [ל] כ״ש לבר שאין לצורך היום במקצת. ועולח נלבה נמי חשיב ליה צורך
 היום כלקאמר לקמן בפ״ב (לף כ:) שלא יהא שולחנך מלא ושולחן רבך ריקן. ומבשל
 גלי בחלב אמו ואכלו אע״ג לאסור מ״מ כיון לבאכילחו איכא שמחח יו״ט חשיב צורך
 היום. וכן בעילת מצוה שרינן במתוך בפ״ק לכתובוח (לף ז.) משום לאיכא שמחח יו״ט.
 והא לאסר לקמן בפי שני(לף כב.) לכבות אח הנר מפני לבר אחר משוס נמ] להוי כעין
 מכשירין. ור״ת פירש ללאו לוקא למולו אלא הוא הלין נמי אם צריך לילך לכית הכנסת
 או לטייל כשמחת יו״ט ואי אפשר לו להניח את הקטן ש יחיל ככיח יכול הוא להוציאו
 עמו. וכן להוליך ספרים עמהם לכיח הכנסת נש] ואף להחזירן להחירו סופן משום
 חחלתן: גרסינן כירושלמי (הלכה ו) כ״ש אומרים ולא את המפחח וכ״ה מחירין וא״ר
 אושעיא כר רכ יצחק הלא לחימא כמפחח של אוכלין אכל כמפחח של כלים לא והא ר׳
 אכהו יתיב ומחני ומפחח לפלטרין כיליה נע] פילפלין הוה ליה כהליה. וכתוספתא
 למכילתין(פ״א) חני אמר רשכ״ג מולים כ״ש לכ״ה שמוליכין כלים מלאים לצורך וריקנים
 למלאותן. על מה נחלקו על ריקנים שלא לצורך שכ״ש אוסרים וכ״ה מתירין. יוצא אלם
 כמפתח שכאצכעו לרה״ר ואינו חושש. פי׳ ריקנים למלאותם לצורך היום ולשתותם וריקניס
 שלא לצורך היינו שלא לצורך שתיה אכל לצורך מצוה לא. וכן כמפתח שכאצכעו להיינו
 כמפתח של אוכלין. לכך צריך ליזהר כיו״ט שלא להוציא לכר שלא לצורך: כתשוכח הגאונים
 כתוכ כל הוצאה גכי צורך יו״ט שמותרת משוס אכילה לכווחיה מותרח גכי חכשיט משוס
ט) כגון אותן שיוצאין עם  ככול יו״ט. אכל הוצאה שלא לצורך אכילה ושלא לצורך חכשיט (
 המפתחות קשורות כאזוריהן שלא כלץ הן עושין נס] ואסור לעשות כן. וכן פסקו הלכה
 כשתי ישיכות: כ״ש אומרים אין מוציאין וכו׳. כ״ש סכרי לא אמרינן מחוך שהותרה הוצאה
 לצורך הותרה נמי שלא לצורך. וכ״ה סכרי מתוך שהותרה הוצאה לצורך הוחרה נמי שלא

 נתנאל
: [מ] דהוי כעין ע ״  המילה מולה לאמלינן ממוך אף שהוא לכל שלא לצורך. וכ״ש לא ס״ל הן־ ללשה כמו ר
 מכשירין. כ״כ מושי שם ככמוכות והביאו לאיה לזה וישבו שם עול בענין אחד: m •היד כבית. ומהלש״ל
אף לההזירן דהתירו ו״ט של אב ובנוJ :10 ו  שי׳ ל״ל כשם מללכי ממיל אפילו האס בבימ משום שמממ י
 סופן משום תהילתן. היינו כשלוצה ללמול בו היום או שממיילא שמא ימובו. מהלש״ל: [ע] פ־לפלין הוה
] ואסור לעשות D J :ליה בהדיה. פילוש בפלטלין היו בה פלפלי! תבלין: ה״ג אבל לצולך מצוה וכן כמפתח 
 כן. אפי׳ מושש משוס גניבה וממיילא להנימ המפממות בביתו כשהולך לבהכ״נ מ״מ שלא לצולך היום מקלי
 למומל לישב בבימו ולשמור המפממומ ממה שיעבול בלאו להא הוצאמ אבנים לוקה לב״ה ולא מצינו שהמילו
ו״ט משוס הפסל ממון. מהלש״ל. ולפ״ל הפריז על מלומיו ואין הנדון לומה ללאיה. ופוק מזי מה  לחלל י
ו״ט שמל להיומ בעלב שבמ לבי אומל ך עירוב־ הצירות. והא לס׳ שני לף י״ח י  ננמא לבל: [צ] ואין צרי
לל״ע סבר עירוב והוצאה ציו״ט. הרי״ף גורס עילוב  מעלכין כר. ובשמעמין למסיק לב יוסף לבמחוך סליגי ו
 הוצאה כמ״ש מוספות: ןקן ועירוב־ חצ־רות. למללא קאמל שמעלבין לגלול ביום הכפולים שמל להיומ
 בשבת. והלא״ם בביאולו לסמ״ג הקשה מאי מייתי לאיה מהך בליימא אימא בתחומי! איילי והניח במימה.
 ומהלש״ל סימ! ל״ה מילץ למלקאמל מעלבי! משמע להוי לבל הלגיל כו׳ ע״ש. ואיני לואה שוס מילון בזה
 להא אמלינן ביומא לף ס״ז שהיו צריטן לערב כל יום כפורים משוס איש עמי ע״ש והוי לבל לגיל כל שנה
 ושנה ולי נלאה להא ב״ה סובל למערבי! עירובי מצירות לישלאל בחלומה. מסתייע מהא למערבין לגלול
 כיוה״כ. ואי לא צליכין לעילובי תצילות ביוה״כ ליכא למילף מתמומין על עילובי מצילומ לסמ גלים משא״כ
 עילובי תתומין מעלבין בכל לבל לבעירובי תצירות לילה גליס וצליך להיות פת לאוי אע״כ למעלבין לגלול
 ביוה״כ עילובי תצילומ והרא״ה הביא ראיה לעילובי מצילות ביוה״כ מהא לתניא מבמות לף ק״ב אבל מטייל
 באנפילי בתוך בימו ומלקמני במוך בימו אתא למעט תצל שאינה מעולבת לקי״ל עילוב והוצאה ליוה״כ כמו
 בשבת ובשבת אסול לצאת בכל לבל שאינו מנעל לתשיב משר ע״כ. והרי״ף ושאר פוסקים נראה לס״ל להן
ט לישא לא יטייל אלס בקולליקיסין במון ביתו משוס מנעל תנא סיפא ק  לקמני כמון טחו לאו לוקא. ואיילי מ
 בחון בימו כמ״ש לכינו כסלק יום הכפולים סימן זי. והקשיתי לפי מה לקי״ל עילוב והוצאה ליו״כ. מהא
ן מהא לשווי! שקב הקיטע ביו״כ אסול ש״מ אפילו אינו של עול מקלי מנעל. הל״ל  ליומא לף ע״ל לסלי
 היינו טעמא לשווי! ללר״מ קב הקיטע מנעל הוי ולר״י אסול משוס ללמא מפסיק ואמא לאמרי ל״א כמו
 בשבת. ר״ל בלומק לא״כ לא הוי שווי! ללל״מ אפי׳ בטתי אסול. ולל״י אינו אסול אלא בלה״ל אבל מטייל
ן ללמויי לכ״ע מנעל הוא: ןר] וכ״ה אומי־־ם מול־כ־ן. כ׳ מהלש״ל והיכא לאי! מוליכי! ד  בביתו. מש״ה צ
 כגון לה״ל או כלמלימ מותל ליתן לכהן או עני כשהס אוכלי! בביתו ולמה לא הזכיל לבינו לאי! לשאין לאכול
 בבימו כ״א בלמודן אצלו ע״כ. וט״ז מולק עליו בסימן מק״ו ואומל כיון ללאויה לכהן אוכל נפש הוא ומותל
 להוציאו ללה״ל מתוך שהותלה הוצאה לצולן ובעיקל קושייתו למה לא הזכיר בלמוד! אצלו זה ג״כ אינו שזה
 שכתב בירושלמי היינו לב״ש או לב״ה אליבא לר׳ יהולה. אבל לפי מה לקי״ל כל׳ יוסי כשס שמוליכין ולא
 יסברו העולם שהוא תרם מרומה ולא תש ב״ה להאי טעמא ה״ה אס אוכלים בביתו ולפי׳ אמר שפי׳ הל״ש
ן שיוליעוהו לפעמים אינו טהור הכה! ואסור בתרומה ועני כמו כן אין ראר לטמא טהרותיו של תמרו ד צ  ש
 לא שיין האילנא לאין מלקלקין עכשיו על טומאת אוכלין הגס בתלה בטומאה היוצא מגופו נזהדן י״ל דרכינו
ן קטנ־ות כ־ו״ט. והא ללא הביא לכינו פלוגתא  לא ס״ל הן טעמא: נש] א״ל מוללין מלילות ומפרכי
 לאמולאי כיצל מולל תלא אחלא או חלא אכולהו משוס לס״ל להן לענין שבת איתמר וכמ״ש רבינו בסלק

ן שום שינר וללא כמ״ש תוס׳ ולש״י לקאי איו״ט: ד  מפנין ס״ס ב׳ בשם הלי״ף. אבל ביו״ט לא צ

 שמואל
ו״ט ותילצו בלותק אבל לי נלאה לאס קאי על  בעילובי תתומין וכבל הלגיש בזה הלא״ש וב״י ולש״ל פ׳ י
ד משוס פמ י י  עילוגי תתומין קשה מאי בין ב״ש לב״ה אי אתם מוליס שמעלבין לגלול כרגליו וא״כ אינו מ
מ ללמא בתתומין איילי וכן פי׳ התוס׳ ״ ד אף מעירובי מצירות ולו״ק. ר י  וא״כ מאי מקשה אלא ע״כ לאי
ד י י ן לומל לולאי אף בתצילות נמי א ד  לכס למתגי׳ איילי כתתומין וכן השיג לכי׳ אפלים ומכל מקום צ
ם שמעלבין לגלול טוס הכסודס משמע להווה הוא וכ״ע מולו טה ואי כממומין לבל ד ו  מלא״ל אי אמם מ
 מיילי אינה הווה כ״כ ולא פסיקא מילמא כ״כ שיאמל עליו אי אמס מוליס לרוב ב״א אינס מניחים עילובי
ד אין נו מלאכה ולא אכילה ודו״ק ה דס שהד לוב היום אלם עוסק במפלה ובממנוניס ש  ממומין טוס הכפו

 מצאתי כתוב בשם רש״ל ע״כ:

 קרב!
 ללא שלינן לטלטל עול אס לא בגסה ויבש לחזי למזגא עליה ע״ש. אבל לטנו לא הזכיל מאומה מהן תלוקיס
 שם ובפרק כל כמט. גס הטור כסי׳ ש״ת כומב בסמם עור אפי׳ של אומן מומל לטלטל. והיה ממה בעמי הלא
 אכן צליכין למלק או כפלש״י או כל״מ מכמ קושיימ מוספות. ע״כ לט אומל לי לרבינו והטור לא ס״ל הנן
 חלוקים. ולא קשה להו קושיית מוס׳ משמעמין ומסרק כל כמט. דהיינו טעמא לאסול לטלטל משוס נולל
ו״ט העור צריכה לאוכל ומשיבי כאוכל עצמו על שנשחטה הבהמה לכן חשיב להו נולל ולא מהני מה  למערב י
ט בשמעמין ובפלק כל כמט  שלעמיה עלייהו מאממול כ״כ מוססומ בשבמ לף כ״ט ל״ה אוכלן. ומשוס ה
ו״ט ובפי כל כמט גט פשח ט ובשבח העול הוי אסול לטלטל אס לא מטעם שמחמ י ״ ו  בהמה שנשמטה ט
ו״ט אז מומל לטלטל העול  שנשמט בשבמ אסול לטלטל העול אם לא על ילי בשל אבל כשנשמטה הבהמה מעי
ו״ט ן שיטח רטנו והטור אכל ללילן לקי״ל לחלק כמו לאיתא בסימן ש״ת ולאי אס נשחט מעי  ללא הוי נולל כ
 אסול העול אפי לטלטלה ללא חזי למזגא כאשל שהיא לחה וכ״כ ס״ח שאסולה לטלטלה והנה הב״ח סימן
 ש״ת ש״ק י״ב כתב ליש לנו להחמיל כחומלות שבשני הפוסקים שלא להתיל כ״א בגסה ויבש. ולפי מה שהצעתי
ד מוספות צ״ע אמאי לא תילצו כמ״ש וצ״ע: ב ל  לבינו וטול לא חלקו כלל. ולי לנו לאסור בלקה ולמה כנ״ל. ו
ו״ט ללעמ הלב המגיל רך היום כמקצת. אבל שיטמ רש״י והלמב״ס פ״א מהל׳ י י שאין צו ב  [ל] כל שכן ר
ו יש ליישבם למהן לאופה ן וכל הקושיות שהטא רטנ ן מתו נ  סבלי לאפי׳ לבל שאין לצולך היוס כלל אמד
 מיו״ט לחול ללוקה היינו טעמא ללא אמלמן מתוך אלא בזמן האכילה שלאר לעשות בהם אוכל נפש ולכך
 תלתה התורה באוכל נפש. אכל מיו״ט לחול שהיא לאחר האכילה לא אמלינן ביה מתוך ועיין מזה בספל מגיני
ן במבשל לעובל כוכבים או לכלטס התם התורה אסרה בפירוש  שלמה ומה שהקשה פ״ח במה ללא אמלינן מתו
 לכתיב לכס. ומה שהקשה משליפה קלשיס קושיא זו אינה אלא ללב אשי ללאילן מ״ל כולהו ילפי מקלא לאין
ט וגזירת הכתוב הוא. וללב אשי תי׳ לש״י בעצמו קושיא זו לקמן לף כ״ז ללתמנא אחשכיה ״ ו  שולפי! קלשיס ט
 לכתיב באש תשלפו ע״ש. וממוגמל נמי לא קשיא למוגמר הוי לבל שאינו לגיל וגלע מלבל הלגיל ואינו לצולן
 כלל. ומזה אומל אני ששיטת הלב המגיל שדלא וקיימא להלמב״ס סובל כשיטת לש״י. ולמב״ס סובל לבכל
ן והוצאה ללוגמא נקיט. ובזה נסתלקו כמה קושיות בסוגיא עליו ומה שהקשה פ״ת סימן  מילי אמלינ! מתו
ו״ט אין בו חסרון  תצ״ה על שיטת הה״מ מהא לכתב בהמגבן שאינו אסול אלא מללמן שכתב שאס גבן מעי
ן וקושיא זו הקשו חוס׳ בשבת לף ד א״כ הבונה לא יתייב מלקות לנימא מתו  טעס. משמע הא מלאולייתא ש
ף מגטנה כת יומא כלאיתא בשבת לף קל״ל. אפי׳ ד  צ״ה נלאה ללא ק״מ כיון לגטנה הנעשה מאתמול ע
ו״ט וכן מצאתי להליא במגילה לף ז׳ בתוס׳ ל״ה כאן ע״ש ומה  כאוכל נפש לוקה להיה לו לעשותה מעי
״ט ו ו״ט ובי! שא״א לעשותן מעי ן כמכשידן נין שאפשל לעשות! מעי  שהוכית הפ״ת מלקא מפליג בפ׳ אין צד
ף אם עשה מעי״ט ד ע  משמע הא באוכל נפש ליכא למיפלג. היינו בלבל שלא יגונה ולא ישובח. אבל בלבל ש
״ט. אפילו באוכל נפש אסול ולוקה. וזהו שיטה הממוולמ בהלמכ״ס וללא כפ״ס. ומ״א סי׳  משאם עשה טו
 תקי״ת ס״ק א׳ מה שהקשה על הלב המגיל מהא לפ״ק לפסחים לק״מ לל״ע ע״כ לא ס״ל הן ללשה טוס
 השבת להא הלב המגיל ע״כ ללשה זו אומל אפי׳ למ״ל לתלק יצאת להא הלמב״ם פסק להליא בהל׳ שבת
ן ס״ל לל״ע ומ״ש תוספות ן מתו נ  לחייב סקילה אהבערה ואהט קאמל מלמולא שס שפיר ש״מ ללא אמד
 לקמן לף כ״ג לסליגי הנן מ״ל אי ללאו יצאת אי לחלק היה לו לחוס׳ גילסא אתרת בירושלמי לאי היה לתוש׳
ד ס״ל ללאו יצמה. א״כ טוס השבח ל״ל ש ״ט אין מקוס ללכריהס לומר מאן ל  גילסא זו טוס השכמ ולא טו
 הא לאו מלאכה היא וקושיא שניה שהקשה המ״א היאן ימכ! לפליגי ב״ש וב״ה בפלוגמא לר׳ יוסי ור׳ נתן.
 זה אמו ללחרוייהו ס״ל ללחלק יצאמ אלא פליט בהן ללשה טוס השבמ לטמ הלל ללשי הן לרשה ומש״ה

 תפארת
) כגון אותן שיוצאין עם המפתחות קשורות. ומטעם זה נהגו שלא לצאמ עס הסכמים מוץ לעיל אבל ט ) 
) וכן הלכה. הגהת מללט לשון מולי י  במטלית קטן שמונח בו נ״ל לשלי מכלל צולן היום הוא נ״ל: (
ן שהותלה לצולן ן מתו נ ט אס אינו לוצה ללמול בהס היום ללא אמד ״ ס לבית אסול טו  הר״ס ולהחזיר ססד
 הוחלה שלא לצולן אלא מצות היוס (עכ״ל מללכי) ולי נלאה לאף המחכל לא התיל אלא היכא לאיכא למיחש
 שמא יגנבו לאיכא למימל התלת סופו משום חחלתו אבל היכא שלוצה להחזיל בלא חששא שמא יגנבו לא וכל
ן העיל אפי׳ בלא עירוב מומל וליכא חששא  זאת לוקא איילי בלה״ל או ככלמלית הממה ללה״ל אבל תו
) אכל יום הכפורים צריך אך. עירובי חצ־רות כשבת. וראיה ממה שאלז״ל בגמלא כ  לאיסול ולו״ק: (
 לעילוטן אי אתם מוליס שמעלטן לגלול טוס הכסודם ע״ש והוא ממיה גלולה ללמא אותו גמ׳ איילי

 א) נ״ב בגמרא לית בלישנא הדין. ןר״י ליפשיץ) בן לא הוה בידיה אתא לקמיה דרבה כצ״ל, ונ״ב בגמרא הגירסא רבא, וגירסח רבינו נ״ל שהיא נכונה. !ר״י ליפשץ! ג) אף דאוכל נפש הוא ולא מכשידן, ואוכל נפש לא בעי שינוי שאני מלח וחבלי! דעשר
. >ג׳ מהרש״או ן ״ ר , ה ס ט  לדוך לימיס ל
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 רבינו ביצה שנולדה פרק ראשון ביצה אשר ט
כ ״ ד ע ף י  ד

 איקלע לני מר שמואל אייחי ליה דייסא ולא אכיל. ודלמא עכדוה כמכתשח קטנה. חזייה
 דהוה דייק טפי. ללמא מאחמול ענדוה. חזייה דהוה קליף זיהריה טפי. ואינעיח אימא

 שאני כי מר שמואל דאיכא פריצוחא דענדי ועושין נגדולה ואמרי נקטנה ענדינן:
p כורר אוכל ואוכל וכה״א נורר  כג מתני׳ הכורר קטניות כיוס טוכ כ״ש אומרים !
 כדרכו וכחיקו וכקנון וכתמחוי. אכל לא כטכלא ולא כנפה ולא כככרה. רק גמליאל
 אומר אף מדיח ושולה: נמ׳ תניא רכן שמעון כן גמליאל אומר כד״א כזמן שהאוכל
 מרוכה על הפסולת אכל פסולת מרוכה מן האוכל דכרי הכל נוטל אוכל ומניח פסולת.
 פסולת מרוכה על האוכל מי איכא מאן דשרי. פירש רש״י אפילו כטלטול אסור לא צריכא
 דנפיש כטירחא וזומר כשיעורא. נראה [ל] דאגוזים וכטניס שנשתכרו ומונחין עדיין
 כקליפתן אע״פ שהקליפה מרוכה על האוכל לא מיקרי שם פסולת עלייהו כיון דאורחייהו

 כהכי והוי שומר לפירי. ולא דמו לעצמות וקליפין שככר נפרדו לגמרי מן האוכל:
 כד מתני׳ ב״ש אומרים אין משלחין כיום טוכ אלא מנות ונ״ה אומרים משלחין
 כהמה חיה ועוף חיין ושחוטין. משלחין יינות שמנים וסלתוח וקטניוח אכל לא
 תכואה. ורכי שמעון מחיר כתכואה: גמ׳ תני רכ יחיאל וכלכד שלא יעשה שורה. נמ] ותנא
ה אין שורה פחותה משלשה כני אדם*: חנא ״ ה ג  ה

p חיטין לעשות מהן ) מא״ז: ר״ש מתיר כחכואה. ! ד . ד  *ותלחא גנרי בחלחא מיני ש

 לודיות. שעורין ליחן לפני כהמחו. ועדשים
מ) נס] ולא  לעשות מהן רסיסין. מדהכיא רכ אלפס כרייחא זו משמע דפסק הלכה כר״ש (
 ידענא טעמא מאי. נע] כעל העיטור ז״ל כתכ דטעמא דת״ק כדגרסי׳ כירושלמי (הל׳
 י״א) אחיא דר״ש כשיטת ר״ע. כמה דדריש ר״ע (לקמן כא:) לכל נפש אף אוכל נפש
 כהמה ככלל. וכן סכר רכי שמעון אף נפש כהמה ככלל. וח״ק דאסר סכירא ליה כר׳
) ונראה לי דגמרא דידן פליגא אירושלמי דטעמא דרכי שמעון מפרש  יוסי הגלילי א] א
] משוס דחזיא למיענד מינייהו מאכל אדם. וגס לישנא דמתניחין משמע דלא פ  נגמרא !
 כירושלמי נצ] דמשמע דרבנן אסרי תנואה לפי שאינן ראוין למאכל אדם כקטניות.

 והרמנ״ם ז״ל פסק כתנא קמא וכן עיקר:
 כה מתני׳ משלחין כלים כין תפורין וכין שאינן תפורין אף על פי שיש בהן כלאים
ה והן לצורך המועד*: אכל לא סנדל ״ ה ג  ה

ר המסומר ולא מנעל שאינו חפור. רכי יהודה אסו (  *כתב רכ צמח חלוק א! על ישתפרו נכרי ה
 ליטלו הימנו ביום טוכ ואס שיגרו ונתפר מעיו״ט אומר אף לא מנעל לכן מפני שהוא צריך
: אומן. זה הכלל כל שניאותין ממנו כיום טוכ י נ ס ו י ת י כ ר כ א נ י ב ס ה ה א ״ ה י י ל י ח  מ

 משלחין אותו: נמ׳ כשלמא תפורים חזו למילכש. שאינן תפורים חזו לכיסוי. אלא כלאים
 למאי חזו וכ״ח חזו למימך תותיה. והחניא לא יעלה עליך אכל אחה מציעו תחחיך אכל
 אמרו חכמים אסור לעשות כן שמא תכרך נימא אחת על כשרו. וכי תימא דמפסיק מידי
 כיני וכיני והא אמר ר״ש כר פזי אמר רכי יוסי כר שאול משוס קהלא קדישא שכירושלים

 כשולי א״נ מוריקא. מדלא קאמר איכא כינייהו פילפלין דאין כל הקדירות צריכוח פילפלין
 ואין מפיגין טעמן מכלל דפילפלין מפיגין טעמן. וכין לרכ הונא וכין לרכ חסדא נידוכין
 כדרכן נמ] כמדוכה וכמדוכה של אכן. וכן חניא כהדיא כתוספתא (פ״א) הפילפלין הרי
 הן כתכלין והא דפ׳ תולין (דף קמא.) אמר רכ יהודה הני פילפלין מידק חדא חדא
 כקחא דסכינא שרי חרי חרי אסיר. רכא אמר כיון דמשני אפילו טוכא. [א] התם נשכח
p ודלא כמו שפירש רש״י התם וכן רכינו חננאל וכן כשאילחות (פ׳  איירי הכא כיו״ט [
 אמור) דכיו״ט איירי דא״כ הוה ליה לפרושי כיון דכולה מסכתא איירי כשכח. ועוד
 דכיו״ט נידוכין כדרכן כדפרי׳. והא דאסרינן לקמן כפרק שני(דף כג.) לטחון פילפלין

 כריחים שלהם ריחים שאני דמיחזי כעוכדא
ה . , " ה ג  דחול* !p וצריך ליזהר שלא לידוך תכלין . . . ה
 , י , 1 , *ואי! לדוד תבלין נמדוד שלהס משוס עובדן לחול
י ונהגו העולם להטיח המדוך כששוחקיס הפילפלין ל  כדרכן היכא דידע מאי קלירה כעי ל3שי
 דלא ידענא כמאן הלכתא. ואין לומר כשל ביוס טוב ושמא משוס שיהא ניכר שלא לשחוק יותר

] דמר מיקל מצורך סמ״ג ישמ״ק: ל  סופרים הלך אחר המיקל [
 כחד צד ומר מיקל כחד צד. ומיהו שומין ודאי מותרין לדוך כדרכן [הן דמחקלקלין כיותר
 אי עכיד ליה מאחמול. ועוד אמר כפרק כל היד (דף יז.) השום קלוף שעכר עליו הלילה
 האוכלו מחחייכ כנפשו דרוח רעה שורה עליהן. וזו היא שיטח ר״י שפוסק כדרכ הונא
 וכדרנ חסדא. וכן דעת נעל המאור. והכי איחא נירושלמי (הל׳ ט) רני אמי נשם רכי
] אנל ו  יוחנן השוס והשחליים והחרדל נידוכין כדרכן. משמע דוקא הני אנל אחריני לא. [
 ה״ר אלפס ז״ל לא הניא דנרי רנ הונא ורנ חסדא וזהו לשונו. אמר רנ יהודה אמר
 שמואל כל הנידוכין נידוכין כדרכן ואפילו מלח. א״ל רנ לרנ אחא נרדלא כי דייכח אצלי
 ודוך. והא דרנ אוקמוה רנוותא נמילחא אנל תנלי לא נעו הצלאה. ומסייע הדין סנרא
 מהא דאמרינן רנ ששח שמע קול נוכנא אמר האי לאו מיגו דניתאי הואי. ואקשינן
 ודילמא אצלויי אצלי ודייקי. ופריק שמעיה דהוה ציל קליה. ודלמא תנלין הוו. תנלין ננוחי
 מנכחי קלייהו. ומדקא מקשינן ודלמא אצלויי אצלי ודייקי ופריק שמעיה דהוה ציל קליה.
 והדר מקשינן דלמא תכלין הוו. שמעינן דתכלין לא כעו הצלאה. וממילא שמעינן דהא
] לענין מלח קאמר ליה אכל תכלין לא כעו הצלאה ז  דאמר רנ לרנ אחא כרדלא אצלי ודון [

 והכי איפסיקא [ח] כהלכוח פשוקות הגה״ה
 ובהלכות גדולות* : *וכן פסק רב יהולה גאון וה״ג וכ! יש לנהוג הלכה
״ י*יי ..״,״״, למעשה להך מילחא חליא באשלי רברבי וכן פסז בא״ז ״ י י ייי-ויי ״ י  י* יי 1!״י• *
1 ומ״מ אסיר לטחון פילפלין בליחיס שקולי! מולי־י״ט י ש ת א I ט  כב ת ר אי! עושי! ^ ו
 במכחשת. ותריצנא לה״ק מה טעם משוס דמיחזי כעובלא לחול אבל בשל אבן מוחל ללוך
 אין עושי( טיסני לפי שאין טתשין בלא שינוי ב)יהמחמיל לדוך ג<מלח וחבלין יחל

י יחבלך גשם המיוחל: מ א $ נ ) והא מתניתא אןקימ ל  במכחשת: (
 ארץ ישראל m אבל ללילן בותשין במכתשת קטנה. לתניא אין כותשין במבתשת גלולה
י] בבל. א לאמרינן [דף ־ד ע״כ] רב פפי  אבל כותשין במכחשת קטנה. ואוקימנא לבני [

ח א למי כגל רנ פפי כצ׳׳ל ותי׳ דאמרינן נמחק ״ כ ת ה ו ה ג  ה

 הגהות הגר״א א] ונלאה לבגמלא לילן פליג אילושלמי לטעמא ללבי שמעון בחטים מסלש בגמלא משוס לחזיאן למיעבל מינייהו אוכל אלם משמע דרבנן אסלי כו׳ כצ״ל:

 נתנאל
ך שינוי כיון לנעשית בילי אלס. תוס׳. ותמהני אמאי לא חילק  [ז] לעניי מלח קאמר. אבל מלת שלנו אין צד
ץ במבתשת. זהו לפלש״י אבל הדמב״ס ש ת ו  לבינו: ןח] ה״ג בהל׳ פסוקות כהלכ׳ גלולות: [P] אכל לדידן כ
ו״ט אין כהו הפסל. וא״כ להך טעמא אפילו האימא  סי׳ להו לבני א״י התכואה שלהם יפה אפילו כתושין מעי
p בורד אוכל ואובל. להוי בלילה לאתל יל והא  אסול: [י] חייג בבל לב פפי איקלע לבי מל שמואל: [
ן בפ׳ תולין לף קל״ת מה ללכו של בולל נוטל אוכל מתוך הפסולת. עיין במוס׳ יבפ׳ היה נוטל לף נ  לאמד
 קמ״ב מי׳ ל״ת באופן אתל. ולכינו הסכים לתי׳ תוס׳ להכא: נל] דאגוזים ובטנים. עיי! סימן תק״י במ״א
 סק״ל: [מן ותנא אין שורח פהותה משלשח כני אדם. ובגמלא בעי לב אשי מלמא גבלי ותלתא מיני מהו
ף ולבינו מלהשמיטוהו הך איבעי׳ פסקו לחומלא. ״ ד . ו  וקאי במיקו. והנה הלמב״ם פסק לקולא בספיקא ללמן
 וכתב הל״ן ואיני יולע למה וביש״ש סימן מ״ז מי׳ אי לא איפשטא בזה אזלינן לקולא. אבל מאמל ללב אשי
 ודורו שתתמו התלמול הניתו האיבעי׳ בתיקו אלמא שהניתו בספק איסור על שיבוא התשבי. ובעל הלכומ וגס
ת: נס] ולא : [נ] ה״ג בתבואה תטין לעשות מהן לודאו  הלאב״ן פסקו לתומלא ללא כפסק הש״ע סי׳ תקט״ז
 ידענא טעמא מאי. ואני אומל למשוס הא אינו משמע לפסק לב אלפס כל״ש ולכן מייתי הבדיתא ללא תימא
 לת״ק לא פליג אלל״ש אלא בלבל שהוא מאכל בהמה לנפש בהמה אינו בכלל. אבל במילי לחזי למעבל מינייהו
 מאכל אלס מולו לבנן לל״ש. לכן מביא הבדיתא לאסילו בחטי[ ועלשיס לחזי למעבל ליליות ולסיסין מ״מ
ל זה: [ע] בעל העיטור ו״ל כתב. אינו ף ע״ ״ ד  פליגי לבנן עלי׳ ועיין פ״ק לשבת סימן ז׳ שתי׳ הב״י שם ה
 מקושר ונלאה להמשך לבינו כך כאומל ללבד בעל העיטול יש לתמוה יותל על הרי״ף שפסקיו סותרים אהללי
ע ולקמן בפ׳ שני סי׳ ט״ו פסק כר״י הגלילי שהוא כלבד ת״ק. וע״ז השיג על  שכאן פסק כל״ש כשיטת ל״
ף אלא שנעלם הטעם ממני: ה״ג ״ ד  בעל העיטול לגמי לילן פליג על הילושלמי ומש״ה לא הקשתי על ה
ף לא היה גורס בבדיתא ״ ד ה  משוס לתד למעבל: נפ] משום דחד למעבד מני־הו מאכל אדם. נלא׳ ש
; ראוי; למאכל אדם בקטניות. אף  שעולי( ליפן לפני בהמתו: [צ] דמשמע דרבנן אסרי תבואה לפי שאי
 כי טינות שמנים וסלתות. ונלאה להכי משמע ללבינו מהא לקתני משלחין יינות כו׳ אבל לא תבואה ה״ל לשנות
 בקצרה משלחין לכל מאכל אלס ולא מאכל בהמה. אלא ללייק עס היות שתבואה לאוי לעשות מהן רסיסין

 ולוליאות אס אינו מאכל אלס כקטניות אין משלתין:

 קיק
. מבלעלי הוכתה זו מוכת התם לבשבת איילי להא לכ  ןת] ה״ג וכמלוכה ונמליך: [א] התם בשבת א״רי
 יהולה המס בשמעמין כשמואל ס״ל לכל הנילוכין גילוכין כללכן. אפס למוכמ כן השתא אפי׳ ללבא: ןנ] ה״ג
ך ליזהר כו׳ היכא דידע. ה״ה אס לא ילע מה בישולי אלא שאין  וללא כמו שפי׳ המס ל״מ וכן: [ג] וצרי
ך ליזהל. משא״כ במוליקא  מפיג טעמא כמו מוליקא. אן לבינו הזטל מלוקה זו לומל לללב אלפס אין צד
: [ל] דמד מיקל בהד צר. עיין מ״ש בפלק שני למועל ן ן ליזהר וכמו שאבאר בסמו ד  אפי׳ לדעמ רב אלפס צ
 קטן סימן מ״ב ותמצא נחת: [ה] דמתקלקלי; ביותר. דתבלין אף שתש כתן ואינן תדין יכול לתקן הלבר
ד להוה אשותט ואופה ומבשל. לשון תוס׳ בשבת: י  כשמרבה תבלין. אכל הפגת טעם שומין אין יכול לתקן מ
רב הםדא וז״ל הרב אלפס. ובתוס׳ על פסק ל״י לא נפקא לן  [י] אבל רב אלפם לא הביא דבר• רב הונא ו
ד לקיי״ל כשמואל וכן פסק הרב אלפס ע״ש באדכות ולבינו השמיט במתכוין. שלא נלאה לו לפ׳ לעת י  מ
 הלב אלפס שיפסוק כשמואל וכתנא לבריימא ולשביק הממנימין. ומו לקיי״ל כל״י להלכה כסמס ממני׳ ושמואל
 ורב ול״י קי״ל כל״י כמו שהקשה מהלש״ל. לכן סובל לבינו ללב אלפס לא פסק כשמואל אלא כרב וכרב ששת
ן של עץ. וה״ה שמר הצלאה ואפשל לימל לרבותא נקט ו  לבעי שינוי הצלאה כתנא למתני׳ לבעי שמוי מל
ן ללון ל ן של אבן. כ״ש הטיית מלוכה שאין ל ו ן של עץ שאינו ניכל כ״כ השינוי לשמא אין לו מל ו  התנא מל
כן פילש הב״מ סי׳ תק״ל סעיף א׳ ללב ולב ששת סליגי אלשמואל. יסבילא להו כתנא למתניתין.  בהטייה. ו
ף ״ ד  וכן משמע בס׳ נוטל סימן י״ב שהטא שס הממנימין למלח במלון של עץ. ללא כשמואל. והא להביא ה
 מימלא לשמואל עיין ב״ת ועי״ל להורות לרב ורב ששת קאי אמלמ. והקשה הר״ן איכא למבעי מהך מסקנא
 מ״ט מלמ כעי הצלאה טפי מתכלין ומצטלכמן לטעמייהו ללב תסלא ולב הונא והיה לו ללב אלפס להביאן
 בהלכותיו משוס לנסקא מיניה. ומה שמילץ הל״ן אין עולה לשיטמו. והב״מ שם מי׳ ללב ולב ששמ וכולה
ט יתלוקו במציאות דקא מפיג טעמא. וא״כ ליכא נפקותא ע״ש. ולא נהילא חלא הי  הישיבה סוברים לאפילו מו
 אי מוליקא מפיג טעמא אי לא. ועול מה יענה בהלכות גלולות לכתב בפי׳ מלת ומוריקא בעי שינוי. ותו לרב
ך וללמא ד פ דקא כעי שינוי וכן מוכח ל  אלפס מסיים והכי איפסקא בה״ג משמע שהוא סובל כבה״ג למו
 תבלין הוי ומשני תבלין מנבתין קולייהו ואי מוליקא שלי קשה ללמא מוליקא הוי ללא מנבת קלייהו. אלא ש״מ
ך לב אלפס להביא הך ללב הונא ולב תסלא. להא  למוליקא אסול אפילו בללא ילע מה בשולי. ומ״ה לא צד
דקא אסור אפילו בללא ילע בישולי ש״מ לטעם הוא משוס אפוגי טעמא: מו  מוכת לתבלין שלי ללוך כדרכן ו

 תפארת שמואל
דם הלאוין לבהמה שמותל לטלוח מדס בקטנה הוא כנגל הת״ק לאוסל. וכן לעת הלמב״ם וכתב ל׳ ישעיה שישלחו שעו או ל) והא מתגי׳ אוקימנא לבני א״י וכוי. פלש״י שיש להם עבדס שמזלזלין ועושין בגלולה ו ) 

: לן  עשינו ולכך אוסליס להם אף בקטנה והלמב״ם פילש בעני( אתל לפי שתבואה של א״י טובה היא ואף אס בשטל בהמה וכו׳ ונראה בעיני שהרא״ש אינו מגיה בהאי פיסקא אליבא לתלמולא לי
ה ה ל ו נ ה ש צ י ך ב ל ן ע ר ד ) ולא •דענא טעמא מאי וכוי. פי׳ הלא יתיל ה מ ו״ט אינה נפסלת בכך: (  עושי( אותה מאתמול להיינו מעי

 א) לטעמא רר״ש מפרש בגמ׳ משוס לתזמן למיעבל מינייהו מאכל אלס. אגב שטפיה אתיא ליה, להא כהדיא מפרש כשעודס לית לפני בהמתו, נס לא ירדתי לסוף דעתו כזה, בי לו יהא כדנריו דתלמידא דידן פליג אירושלמי, יטעמא לח״ק משוס
 ללא חזיא למאכל אלס. הא ולאי קשיא, כיון לחטין גמי חד למאכל אלס, מ״ט לתסרו, ולמה א״כ כתב שכן עיקר כת״ק והא מסתברא טעמא לר״ש. איברא איכא למילק בטעמא לר״ש לתטין לעשות מהן לוליות כוי. תיפוק ליה לראוין לעשותן קליות
 ולכוס מיין, כדאמרינן כעלמא, אלא ה״ט משוס דקליות אפשר לעשות מאתמול, דרוכא דעלמא לא כיססין אומן שיין, ונקט לודיוח דלא אפשר מאתמול, דילמא מפיגין טעמן, וטעמא לת״ק לעולס אימא לך כירושלמי משוס לשעורים מיהת מאכל
 בהמה הוו, להכי גזר בכל תכואה והכי מסתכרא להלכתא הכי לקיי״ל בר״י הגלילי. (יענ״ץ) ב) והמחמיר לרוך מעיו״ט מלח ותבלין הרנה ביחל יתברך וכו׳ כצ״ל. (אר״צ) ג) במוס׳ סוף ל״ה איכא בינייהו הנלסא מעי״ט הרבה כיתד. (המגיה! ד) נ״ב

 לבשל סופרים הלך אחר המיקל מ״ל להא אסקינן בגמרא בתיקו. >ר״י ליפשיץ) ה) היינו ביו״ט וכוי. (אד׳צ)
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 יום טוב פרפ שני ביצה אשר
 דף טז ע״א

 ר׳ יהושע אומר חלקהו חציו לאכילה ושתיה וחציו לבית המדרש. אמר ר׳ יוחנן ושניהם
 מקרא אחד דרשו כחוב אחד אומר עצרת לה׳ אלהיך וכתוכ אחד אומר עצרת תהיה לכם
 הא כיצד ר׳ אליעזר סבר או כולו לשם או כולו לכם. ורבי יהושע סבר חלקהו חציו לשם
 וחציו לכם. גרסינן בפסחים בפ׳ אלו דברים (דף סח:) אמר ד אלעזר m הכל מודים
 דבעצרח בעינן נמי לכם יום שנתן בו תורה לישראל. אמר רבא הכל מודים בשבת דבעינן
 נמי לכם דכתיב וקראת לשבח עונג. רב יוסף אמר הכל מודים בפורים דבעינן נמי לכס
 דמעיקרא להט איחקון ימי משתה ושמחה כתיב. מר בריה דרבינא הוה יתיב כולי שתא
 בתעניתא לבר מיומא דעצרתא ופוריא ומעלי יומא דכיפורי. [ל] דחני רב חייא מדפחי
 (א) ועניתם אח נפשותיכם בחשעה לחדש בערב וכי בתשיעי מתענין והלא בעשירי מתענין
 אלא לומר לך כל האוכל ושוחה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי:
 ושלחו מנות לאין נכון לו מאי לאין נכון לו [ה] אמר רב חסדא למי שלא היה לו להניח
 עירובי תבשילין כגון שהיה טרוד בערב יום טוב ולא היה לו פנאי להניח [אבל היה לו
 פנאי להניח] ולא הניח פושע הוא. דכל אדם חייב להניח עירובי תבשילין. ואין לו לסמוך
 על גדול העיר שמניח על כל בני העיר. כדאמרינן לקמן שמואל מערב אכולה נהרדעא.

 רבי אמי ורבי אסי מערבי אכולי טבריא:
 ג דודאי כל גדול העיר יש לו לערב על כל בני עירו ונפקא מינה למי שהיה טרוד
 ולא היה יכול לערב [ו] או ששכח ולא עירב אבל לכחחלה אין לו לאדם לסמוך על
 עירוב של גדול העיר אלא צריך כל אדם להניח בביתו עירוב. ואס נזכר ולא הניח עירוב
 ולכתחלה סומך על עירובו של גדול העיר פושע הוא ואינו יוצא בעירובו כדאמרינן לקמן
 (דף טז:) ההוא סמיא דהוה מסדר מתניתא ב קמיה דשמואל. יומא חד חזייה דהוה
 עציב אמר ליה אמאי עציבח א״ל דלא אנחי עירובי חבשילין א״ל סמוך אדידי. לשחא
 אחריתא חזייה דהוה עציב א״ל אמאי עציבת א״ל דלא אנחי עירובי תבשילין א״ל פושע

 אח לכולי עלמא שרי [ז] ולדידך אסור:
)בר אבוה דרבנא חוזאה ואמרי לה אחוה דרבנא חוזאה ןדף טז  ד תני רב חחליפא 3
 ע״א] כל מזונוחיו של אדם ג< קצובין לו מראש השנה ועד ר״ה חוץ מהוצאת שבת
 והוצאת ימים טובים והוצאת בניו לתלמוד חורה. שאס פיחת פוחחין לו ואם הוסיף
 מוסיסין לו*. תניא אמרו על שמאי הזקן
 כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת מצא בהמה
 נאה אמר זו לכבוד שבת למחר מצא אחרת
 נאה הימנה מניח את השניה ואוכל את
 הראשונה אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה
 בו שכל מעשיו לשם שמיס שנאמר ברוך ה׳
 יום יוס. תניא נמי הט בית שמאי אומרים מחד בשביך לשבתיך ןח] ובית הלל אומרים

 ברוך ה׳ יום יום:
 ה ועושה תבשיל מערב יום טוב וכוי. אמר אביי לא שנו אלא תבשיל אבל פת לא מאי
ה טעמא מידי דמילפת בעינן ופח לא ״ ה ג  ה

 * העושה עירוני תכשילין כתחלה יעשה פת כניצה מילפח. וכן דייסא נמי לא מילפח * דאמר
 ותבשיל נסיח או פח וצלי ואס עשה פמ גיילא לא רבי זירא בבלאי טפשאי אכלי נהמא מהמא.

: חני רבי חייא m עדשים שבשולי קדירה ז " א • מ ל ט י י נ י ת א ו פ א י ל ל י פ א ס י י ל א כ ל ה י ש  ע

 הגה׳׳ה
 *וא״מ והא אמרינ! עשה שנחך חול ואל חצטרך
 לנדות. ד״ל להתס מיירי שאין לו לפרוע אלא א״כ
 יטול מן הצלקה. אכל הכא מיירי שיש לו משכונומ
 כלי לפרוע ואין לו מעוח לכך קאמר לוו עלי ואני

 פורע. העתק מן החוס׳:

 דף טו ע״א
 הגה״ה

 *ולוקא להציעו חחתיו מוחל. כיון לאפי׳ נרכין ליכא
 איסולא לאוליימא ללא אסרה חולה אלא ללך מלכוש
 א״כ נקשין לא גזול. אנל נלכישה אסול. כיון דנככין
 איכא איסורא לאולייתא. ונכהניס אישתלי אפילו
 לנישה והיכא ללא הוי אלא שוע ולא טוי ונוז שלי
 לישלאל אפילו נלנישה כקשין. ואותן מינייש״א שאנו
 לונשין ופעמים שיש נהס צמר יש לנו לימל הואיל
 ואם עשינו קלע קטן מוציאי! אוחו לרך הקריעה וחד
 מסלך סלך לחנילו שלי. אנל אס היו משימין נהן
 חחיכוח קטנות דננל צמד ודאי יהא אסול. העתק

 מן המוס׳ (דף טו. ד״ה אלא):

 הגה״ה
 *פירש רש״י לישינה ור״ל אכל לכסוח נה
 כלאמרי׳ נחמה מפני החמה אסור מפני שהוא
 מלנוש. o הלכך כונעיס שלנו שיש להן רצועוח צריך
 ליזהר שלא יהו חפורות הרצועוח בכונע נחוטין של
 פשתן. והלכדיס שהס רכים כאוחס שמשימין נסנלליס
דן כפשחן. ה) מנעל של  צרינין נדיקה שלא יהו תפו
 זרב פירוש כפול ונין הנפלים משימין עשני! או פשתן
 אין חוששין שמא יש ביניהן צמר. 0 ואסור ללנוש
 אנפליאוח של צמר על גני אנסליאוח של פשתן.

 מא״ז:

 הגה״ה
 *וליחן מעוח ננגל צמל ולקושרו נחוט של פשתן או
 להפך. רנ הונא ורב אסלי. ושמואל ולכי יעקנ כל
 אחא בשם ר׳ אסא מתירין. ובגל שהוא כלאים מוחר

 לטלטלו ביו״ט. מא״ז:
ו יואל שמוחר נ  ואמר רנינו אבי העזרי בשס אביו תי
 לפרוש בגל כלאים על גבי הגיגיח כשרוחצין בה הואי.
 שאינו אלא מעמיל החוס בעלמא כי האי גוונא לא

 שייך בלאיס. מא״ז:

 הגה״ה
 *וקשה והא לצורך המועל קחני במתניתין וחסילין
 לאו לצורך המועד כלל נינהו אלא הכי פירושו כל
 שניאוחין ממנה בחול להיינו בחוה״מ ואסא לאחויי
 חפילין שנאוחין בחול המועל. ולצורך המועד לקחני
 היינו לצורך חולו של מועל. ומכאן לאיה שצדך ללבוש
 תפילין בחולו של מועל. משלחין כל מיני חכשיטין
 ביוס טוב: ז<אין מפדקין אח המנעל מעל גני
 נ האימום אבל מסלקין אוחו בחול המועל.

 מטלטלין שופל להשקות בו חינוק ופינקס
 וקרקיש ח) ומלאה לכסות בו כלים. אסול להעמיל חלב
 גיוס טוב וכל שכן שאסור לחלוב ואם חלבו נכרי
 וישראל רואהו והביאו דורון לישראל ניוס טוב ראשון
 בשני ימיס טוביס של גליוח מוחר לערב כביצה. מא״ז:

 ׳ט אלא או אוכל ושותה או יושב ושונה.

 י רבינו

 אפילו עשר מצעוח זו על גב זו וכלאים
 תחתיהם אסור לישן עליהן. אלא בוילון והא
 אמר עולא נק] מפני מה אמרו וילון טמא
 מפני שהשמש מתחמם כנגדו [דף טו ע״א]
 אלא בקשין*. דאמר רב הונא בריה דרב
 יהושע האי נמטא גמדא דנרש שרי *
 ערדילין וצררי דזוזי ודפשיטי [ל] ודביזרני
 אין בהן משום כלאים. לפי שאין דרך חמום
 בכך * : זה הכלל כל שנאותין וכוי. רב ששת
 שרא להו לרבנן לשדורי תפילין ביום טוב.
 אמר ליה אביי והא אנן חנן כל שניאותין בו
 ביום טוב משלחין אותו. אמר ליה הט תנן
 כל שניאותין בחול נש] משלחין אוחו ביום

 טוב * :

 יום טוב פרק שני
 א [דף טו ע״נ] יום טוב שחל להיות ערב
 שבח לא יבשל בחחלה
 מיום טוב לשבח אבל א מבשל ליו״ט ואם
 הוחיר הותיר לשבת. ועושה תבשיל מערב
 יום טוב וסומך עליו לשבת. בית שמאי
 אומרים שני חבשילין ובית הלל אומרים
 תבשיל אחד. ושוין בדג וביצה שעליו שהן
 שני תבשילין. אכלו או שאבד לא יבשל עליו
 בתחלה. שייר ממנו כל שהוא סומך עליו
 לשבת: נמ׳ מנהני מילי אמר שמואל אמר
 קרא זכור את יום השבח לקדשו זכרהו
 מאחר שבא להשכיחו מאי טעמא אמר רבא
 כדי שיברור מנה יפה לשבת ומנה יפה
 ליו״ט. רב אשי אמר כדי שיאמרו אין אופים
 מיום טוב לשבת נא] ק״ו מיו״ט לחול.
3] ויראה דנפקא מינה בין אלו שני ] 
 הטעמים דלרבא צריך לערב דוקא בערב
 יו״ט כדי שיברור מנה יפה לשבח א) ולרב
 אשי יכול לערב אפי׳ קודם ערב יום טוב
 ויום טוב של סוכות שחל להיות בחמישי
 בשבח יכול לערב ערב יו״ט עירוב אחד

 לשבת זו ולשבת הבאה:
 ב תניא אמר ר׳ אליעזר אין לו לאדם ביו

 הגהות הכ״ח א מנשל הוא ליו״ט: ב קמיה דמר שמואל: ג מעל האימום גיו״ט אבל:

 ללא כפסק ש״ע ויש נ״מ בין אלו שני טעמים כפי מה שכתב האגולה לסמך לבינו שמואל על הא לרבא פעס
 א׳ לשכת ולא עילב על יום שני והמת ע״ת ביו״ט כי התלמולא פליך ללבא אפילו כיו״ט נמי. ומשני שמא
 יפשע והיכא לשכח ליכא למיחש: [ג1 הכל מודים דכעצרת בעינן נטי לכם. ואין ללקלק מלקאמל הכל
 מוליס ש״מ להלכה כל״א אלא כך שיטת התלמול לומל הכל מוליס בזה כמו במתני׳ ושוין בלג ורצה שעליו.
מ בעצלת  והסמ״ג כמו כן הביא הך סוגיא וכתב שאין הלכה כל״א. ונ״מ אף למי שהוא עושה כתומלי ב״ש מ״
י״ט יותל מחצות: ןל] דתני  וכפולים אין להתמיל ע״כ יש לגעול בש״ץ אס בא להאדך בניגונים בשבתות ו
ד לבינו קשה להא בפ׳ יוס הכיפוליס סימן ב . ל , ר  רב• חייא מדפת• ועניתם כו׳ כאילו התענה תשיעי ועשי
ף מהאי קלא לועניתס תוספת שבתות ויו״ט. ובפ״ק לל״ה לף ט׳ משמע  מ׳ מביא ללשומ לל׳ ישמעאל דלי
ט ד אמיא לל״ע ליליף מיספמ שבומים מבמדש וקציל. וא״כ היכי מז עשי  להך ללשא כאילו המענה משיעי ו
. ועיין בל״מ פ״א מהל׳ שביממ עשול שהקשה כמו זה בהלמב״ם: ןה] אמר רב הםדא. כאן ד  שטרי לבי ת
: [ו] או ששכה ולא עירב. ואס נזכר שלא עירב אתר שאמר הקהל ברכו אסול לעלב כלאיתא ׳  שייך סי׳ ג
ד לערכ כ״ז ש  בסי׳ לס״א כ״כ מ״א סי׳ תקכ״ז ס״ק א׳. ואני אומל שמומל. גס הט״ז מביא בשם הלאכ״ן ל
 שהצבול לא התפללו תפלת יו״ט. והוא בלאב״ן סי׳ קס״ת. ובאמת מהלאב״ן אין לאיה להוא מסיק שס לאפילו
 בשבת הימיל אין נגלל אתל הצבול כל זמן שלא התפללו תפלת שבת ע״ש. אבל אנן פסקינן לבשבת אסול ליתיל
 לעשות מלאכה כשהמפללו ברכו. מ״מ נלאה לי לאין לומה לשבמ. לבשבמ היו מוקעין שש מקיעומ ובלכו הוא
 במקום תקיעה ששית. ט) אבל בעלב יו״נו לא היו תוקעי! לכן מוכת בפ״ה לסוכה בממני׳ לקמשיב מ״ת
 תקיעות בשבת בתוך החג. ואי ביו״ט נמי היו תוקעי! א״כ מצינו מ״ת תקיעות כל שנה ושנה בעיו״ט האחרון.
ן היתיל לעשות עירוב תבשילי!: ןז] ולדידך אםור. י ד  ע״כ נלאה לפסוק לאתל שהתתילו הצבור בלכו יכול ע
 פי׳ אפילו האי סמיא שלא בא לסמוך על אתל אלא ששכת מלהטת ע״ת נקלא פושע בפעם ב׳ משוס שהיה
ך ה׳ יום  לו ליזהר. מכ״ש מי שלכתתלה אינו לוצה להנית ובא לסמוך על גלול העיל: [חן וכ״ה אומרים ברו
ו אינם להלכה וכמ״ש הלמב״ן פ׳ יתלו. ומה שהביא ד כ  •ום. ומ״ש בא״ז מצוה להכין מיום א׳ בשבת לשבת ל
 לאיה שס ממעשה להאי קצב אינו לאיה. כיון לטבת הוא מצוה להדס מנה יפה לשבת לזכות אחליס כלי
דס  שהעניים ואביונים ימצאו ג״כ מלגוע לנפשם מאכל טוב בי בחול לוב הקונים אוכלי בשל ומטעמים המה עשי
לי קדירה סומך עליהן משום עירובי תבשילין.  אבל כל איש בביתו יש לעשות כג״ה: [ט] עדשים שבשו
 כתב מהלש״ל מללא קתני מעלבין אינו אלא לסמוך עליו בשעת הלתק שאי! לו תבשיל אתר מצר או שעה

 קרבן נתנאל
 [ק] מפני מח אמרו וילון טמא מפני שחשמש מתחמם כנגדו. ובסי׳ ש״א ביו״ל הקשה ב״י משרית הלא״ש
 כלל ב׳ סימן ו׳ דלו! העשוי למתיצה ואיו מתתממין בו כלל אין בו משום כלאים וזה היפך מ״ש בפסקיו. ושמא
 י״ל להכי קאמל וילון שהוא קשה על שאין לאוי להחחמם בו ע״כ. ואיני יולע מה קושי׳ להא כתב להליא
 שאין מתתממין בו כלל כגון שתלויה למעלה שאין יל אלס משתמשין בו או במקום אחל שאין ללכו להתחמם
ו פלש״י מתעטף בשוליו. אבל מה שמגין הוילון ל ג  בו שוס אלס. וכלייתא לקתני מסגי שהשמש מתחמם מ
 מפני תמה או צינה לא מצינו בו שוס אישור כי אס תימוס לרך לבישה: [ר] ודביזדנ• אין בהם משום כלאים
 לפי שאין דרך הימום בכך. כל׳ אשי וכן בלמדם. ובנלה הל׳ כלאי בגלים וטול סי׳ ש״א תזרו מלבדהס
 ופסקו ללא כלכ אשי וצ״ע למה: [ש] משלהין אותו ביום טוב. מהכא משמע למותד לטלטל תפילין ביי״ט
 ובשכת. וכ״כ מהרי״א. ומקשין והא לצורך המועל קתני במתני׳ ותפילין לאו צולך מועל נינהו. ותי׳ האול
 זלוע לה״ק כל שנאומין בו בחול ר״ל חש״מ משלחין אומו. ומכאן ראיה שחייב במצות תפילין בתוש״מ. ובעל

ו״ט בשילומן הוי צורך יו״ט. א״נ שלוצה לנטולי נפשיה:  השלמה מי׳ כיון לאיכא שמממ י
ה ה ל ו נ ה ש צ י ך ב ל ן ע ר ד  ה

י ןא] ק״ו מיו״ט לחול. למלאודיתא אסול לבשל מיום טוב לשכת ק״ו למול. אלא לשרי ע״י הואיל נ  פרק ש
ג לפסתיס. ולפ״ז לאם הוא סמוך ״ . הל״ן פ  ומיקלעי אולתיס. אלא לאיסולא מיהו איכא וע״י עילוב שד
 לתשיכה לליכא למימר הואיל ואסור לבשל מיו״ט לשבת מלאודיתא. ובזה לא מהני ע״ת. וא״כ סמוך למשיכה
 אסול לבשל תבשיל מיו״ט לשבת כ״כ מ״א סי׳ תקכ״ז. כל זה ללבה לקי״ל כוותיה כמו שפסק הלמב״ס ולבינו
׳ הואיל מסיק אליביה בפסתים לף מ״ז מלאודיתא צלכי שבת ד מ ן אבל רב חסלא לס״ל ללא א בד  בפי אלו עו
למן הוא לגזלו כו׳. וללכ תסלא אפילו סמוך לתשיכה מותר לבשל. ובזה ניתא מה שקשה לי מה  נעשין ביו״ט ו
 שפסק לבינו בס׳ אלו עובלי[ סימן מ״ו להלכתא כלבה. ומאי נ״מ בזה הפסק להואיל מהני שלא לוקה אבל
 מללבנן מ״מ אסול. ולפי מה שכתבתי אית לן נפקותא בהא לקי״ל כלבה א״כ אסול לבשל מיו״ט לשבת סמוך
 לתשיכה: [בי] ויראה דנפקא מינה ב•; אלו שנ• הטעמים. ולבינו לא הכליע כמאן. לכן פסק בש״ע ללכתתלה
ו״ט אחרון. והיינו משוס לקים ליה  יניח העילוב בעיו״ט ובליעבל יצא. אך בלמזיס מסיק ללשאי לעלב על י
ו״ט בלא לאיה בלולה ואין  כלב אשי שהוא בתלאה. ובכלבו בשם לבינו נתנאל אומל לאין לשנות מנהג לעלב עי
ו״ט וסומך עליו לשבת וגם הבריתות והגמלא כך הוא. וגס אין  לנו אלא לשון משנתינו עושה אלס תבשיל מעי
 כטל כמכשיל שכבר עברה צורתו. ואין שייך בתבשיל זכרהו מאחל שבא להשטחו. ומהלש״ל כתב עליו שק עיקל

 תפארת שמואל
: ן ו ל ובגמלא ללאש השנה משמע מאן לאית ליה הא לימ ליה הא וצדך עי ) ועניתם את נפשותיכם בתשעח לחדש ובו׳. הרב מטא על פסוק ועניתם את נפשותיכם כל הב׳ פירושים של השני מ״ א י ( נ  פרק ש

 א) נ״ב והא לגקט במשנה מעיו״ט לא למעוטי קולם עיו״ט אלא למעוטי ביו״ט ללא. (מל״הן ב) נ״ב מ״ש בר אבוה הוא ט״ס ׳דהיינו אתוה, אלא גרסי׳ אטה וכן הגי׳ ברי״ף. (מל״ה< ג< נ״ב גירסת הגמ׳ על יוה״כ, ושניהם ישרים למבין. (ר״י
יד אלא לביאר ללבד רש״י ללוקא לישיבה  ליפשץ) ד) ר״ל אבל לכסות בה כלאמרינן בחמה מפני החמה אסור מפני שהוא מלבוש וכוי. ולא הביא הג״א ראי׳ משס מהא למוכרי כסות להתס לא כתמה מפני החמה ה״ה הכא לי״ל רהתס ברכי מי
 אכל להגן ג״כ מלבוש מיקד ובה״ג אסור מטעם שכתב בהג״א מקודם. (אר״צ) ה) והוא דין כפ״ע דאין לתוש וט׳.(אר״5) י) ואסיר ללבוש. הוא לין 3פ״ע.(אר״צ) ו) עי׳ תשו׳ אמרי אש א״ח סי׳ מ״ל למקורו מהירושלמי, ואני מצאחי באור זרוע
 שהביא באמת ד״ז מהירושלמי. >מהרש״ס) ח) והיינו דהוא כמו כלים שאינן תפורים דמראה של מתכת נ״כ ל״ח ביו״ט כמבואר נמס׳ שבת ובה׳ שבת ואסור להסתכל במראה של מתכת שהוא תריפה וכו׳ מ״מ מטלטלין מפני שהוא ראוי לכסות. (אר׳׳צ)

 ט) ולענ״ד א״א דלא תקעו כלל, שהרי אפילו ביו״ט מוצ״ש הקשו ולתקע וכו׳ רק שחסרו מבע״ש אותן שאין אסורין ביו״ט. וראמ״ה)
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 רבינו יום טוב פרה שני ביצה אשר יא
א ״ ז ע ף י  ־ ד

 אין אלם צריך לזכות לאשתו ולבני ביתו אלא כשהוא עירב כולן מוחרין. נס] וכיון לאיגה
 צריכה לזכות אין מזכין על ילה מילי להוה אעירובי חצירות כשאין לה בית בחצר. ומה
 שמזכה על ילי בנו ובתו הגלולים היה אומר רבינו תם ללרבי יוחנן לאמר גבי מציאה
 בפ״ק לבבא מציעא (לף יב:) לא גלול גלול ממש ולא קטן קטן ממש אלא קטן ואינו
 סמוך על שולחן אביו הוי גלול וגלול הסמוך על שולחן אביו זהו קטן. נע] הוא הלין
 הכא נמי. ואין לזכות העירוב על ילי גלול הסמוך על שולחן אביו לילו כיל אביו ועבדו
 ושפחתו העברים אף על פי לסמוכין על שולחנו לא הוי ילס כילו ללוקא בנו גלול הוא
 לאמר רבי יוחנן לילו כיל אביו לפי שרגיל להיוח תמיל סמוך על שולחנו. אבל נכרי
 הסמוך על שולחן בעל הבית אין מציאתו של בעל הבית ואפילו אוכל אצלו בחנם וכ״ש

 עבלו ושפחתו העברים לבשכרן קאכלי:
 t תנו רבנן יום טוב שחל להיות ערב שבת אין מערכין לא עירובי תחומין ולא עירובי
 חצירות. רכי אומר מערכין עירובי חצירות אבל לא עירובי תחומין מפני שאתה אוסרו
 כלכר האסור לו ואי אחה אוסרו כלכר המותר לו. שלח רכי אלעזר לגולה לא כשאתם
 שונים רכי מפיר וחכמים אוסרין אלא רכי אוסר וחכמים מתירין. אמר רכא אמר רב
 סחורה אמר רכ הונא [פ] הלכה כרכי
ל ה לאיסורא*: ודה יז ע״א] תנו רבנן יום טוכ ג ז  י

w י y 1 י . ך  *ואס הניח עירוני תכשילי! מערנ יום מוג מערמן '
ת שחל להיות בשבת בית שמאי אומרים ו ר י צ  עירוני חצירוח ולא עירוני תחומי! ועירוני מ
 מעלני! לו לאלם שלא ללעחו ולוקא נפת שלימה. מתפלל שמנה של שבת בפני עצמה ושל יום

: טוב בפני עצמה. ובית הלל אומרים מתפלל ז ׳ ׳ א  מ

 שבע. מתחיל בשל שבח ומסיים בשל שבת ואומר קלושת היום באמצע. ור׳ אומר אף
 חופם מקלש השבת וישראל והזמנים. תני חנא קמיה לרבינא מקלש ישראל והשבת
 והזמנים. אמר רבינא אלא שבת ישראל מקלשי לה שבת מיקלשא וקיימא. אלא אימא

 מקלש השבת וישראל והזמנים. אמר רב יוסף [5] הלכתא כרבי וכלמתרץ רבינא:
 ח ת״ר שבת שחל להיות בראש חלש או בחולו של מועל. ערבית ושחרית ומנחה
 מתפלל של שבת ואומר מעין המאורע בעבולה. ואם לא אמר מחזירין אותו. רבי
 אליעזר אומר בהולאה ובמוספין מחחיל בשל שבח ומסיים בשל שבת ואומר קלושת היום
 כאמצע. רכן שמעון כ״ג ורבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומרים כל מקום

 שזקוק לשכע מחחיל כשל שכת ומסיים כשל שכת ואומר קלושח היום באמצע:
ק] רכ הונא אין הלכה כאותו הזוג. אמר רכ חייא כר אשי אמר רכ מניח ) ן נ  ט אמר (
 אלם עירובי חחומין מיום טוב לחברו ומתנה וכ״ש עירובי תכשילין. רכא אמר מניח
 ארס עירובי תבשילין מיום טוב לחבירו ומתנה אבל עירובי תחומין נח ללמיקני שביתה
 ביום טוב לא וכן הלכתא כרבא להוא נתראה. ומסתברא לן להני מילי בעירובי תחומין
 רמיקני שביחה אבל עירובי חצירוח לביטול רשות מניח אלס עירוב מיום טוב לחבירו
 ומתנה. ביום חמישי יאמר אס היום חול בעירוב זה נהיה מוחרין לטלטל מבית לחצר
 ומחצר לבית ומבית לבית ואס היום קלש אין בלברי כלום. ולמחר יאמר אם היום קלש
 כנר עירננו אתמול ואם היום חול נעירונ זה נהיה מותרין וכו׳. ונעירוני תבשילין יאמר

ף טז ע״כ  ד
 הגה״ה

מ * א, ב, והיא שהחנה עליה! מעלנ יו״ט אס נשאלו ״ ה י * ו י י י  סומך עליהן משוס ע
. מא״ז: ן כזית. אמר רפ יצחק נדה לרנ עלשים כשולי הקלילה שיהא שליל! בדין ומ׳  לאית מ

ד חחומי! צליכין שחי שעולוח מ י  יהולה שמנונית שעל גני סטן גוררו וסומך * ושלשה ליניס יש ע
ה לבל אחל ואתל כלמסיק נעילובין. ועירוני מצילוח י ת ב י א א ד י ה ן ן י ל י ש 3 י ת ן ר י ם ע י ש ן מ י ל  ע

״ _ _ צליכין כגלוגלח לכל אחל על שחי סעולוח. ואם יש שם  _ , י , _ _
ג ס שחי סעולוח אפי׳ אלף יכולין לסמוך עליו. ועילוכי נ ל  כזית * : אמר רנ אילי אמי ר
 מלוחים אין בהן משוס בשולי נכדם. ואמר תכשילי! אפילו מאה אין צליך ט אס סיח מכל מין ומין.
 רב אשי [י] אם צלאן נכרי סומך עליהן אס כן נלאה לעלוכי חחומי! עושי( אוחו מחומן ללא
ד צדך ט אס מעט לכל אחל לשחי סעולוח אבל מפח צדך כ ן נ ח ל ן מ ל י פ א ן ן י ל י ש 3 ל מ ת ס י ו ש  מ

, י הלבה שיהא שתי סעולוח לכל אחל:  , י
 וצלאן למליחת הנכרי אין אוסרת. אע״פ

 שנאכלין מחמת מלחן מיין ללא אסור אלא בישולי נכרים וצליית הנכרי לא אסרה כיון
ף טז ע״כ] להרסנא אסור. מאי טעמא קימחא ד  לנאכלין חיין ואי עבלינהו נכרי כסא [

 עיקר *. אמר רבי אבהו אמר רב עירוני הגה״ה
 חבשילין צריכין כזיח בין לאחל בין למאה. * מכא! אנו למליס ליקח מ! הנכלי פח הנילוש מ!
ן הטציס שקוד! אובליי״ש וקנשייא״ש ללמאי ניחוש לה ל י פ א ר ן ו ל ן ש ל י פ י א ל ן צ ל י פ ה א ל ן י ש 3 ח  ו

 , י י . י י אי משוס פת הא חכמים החילוה. ואי משוס טציס
ל ס ששלקו בו הא אמלינ! הכא לקימחא עיקל. וגס י 1 י ר פ ל א ל ו ש י ב ו מ פ ל א ש ו י ב  כ

 האיספנין שהולחו בחמין מערב יו״ט: אין לחוש שמא הטצים הן מעוסיח טמאים או שמא
 ו אמר רב הונא אמר ר5 עירובי תבשילין יש בהן לס או שמא של נבילה וטליפה הס לאזלינן
 צ א בחל לובא. ג< יגס אין לחוש שמא נילושו בביצים טלופין

. 1 מהאי טעמא. ומיהו פשטיל״א של לגיס שאסאה  י י
 שיהא בלעתו על מי שרוצה להניח. לעת מי נכלי אין להמיל ליש בה משוס כישולי נכלים הואיל
 שהניחו עליו בעינן או לא בעינן. תא שמע ונבלע השומן של לגיס בתוך העיסה אע״פ שהעיסה
י אין בה משוס טשולי נכדם להא החילו הסח וגס מ > א 3  לשמואל מערב אמלא נהרלעא. ר
יג* .-״•.״ל,* השמנוניח שנבלע גה אינו בעין מ״מ קולס שנבלע י  י>־» ייייי־״• *י
י בעיסה הוה בעין והיה נאסל. נמצא שה>!יסה בלועה ר 5 ] מ כ י אטלא [  ירכי אסי מער
 רבי יעקב בר אילי מי שלא הניח עירובי מן האיסול לרבנן ואותן נילו״ש נראה למיקלו
 תבשילין יסמיך על שלי. ועל כמה אמר רב שלקות. מללא מכלכין עלייהו בלכת המוציא יש בהן
ס משוס טשולי נכדם לליכא תולח פמ עלייהו ומיהו ו ח ד ת ] ע ל י [ י 3 א ה ד י מ ש ה מ י ר כ ר ז י ב מ ן ן  מ

י אמל מהל״ל יחיאל ז״ל למ״מ אי! בהן כשולי נכדם י י י ו , י « . ז . י ״ ,״..,״ י ״ . » ״ ״ _ 
ח כיין לללן אפיית פח עביל להוי ועול לאי קבע ע ! י ע נ א ב י ל ה ל ו י כ נ ה מ

? נ1 י מ ש  שנת־ ו

 מי שהניח לו אלא כשמודיעו ביום טוב עצמי סעולה עלייהו מבלט! נלכח המוציא אלמא פת
 שהוא ערב שבת שעירב עליו מאתמול הולך נינהו. העסק מ! המוס׳:

 וסומך עליו ומבשל לכתחלה לשבח. ומאן
 למערב אבני מחיה או אחבריה צריך לזכוח להם. רגרסינן בעירובין בפרק חלון(לף פ.)
 בעי רב נחמן עירובי תבשילין צריך לזכות או לא. אמר רב יוסף ומאי תיבעי ליה הא
 אמר שמואל צריך לזכוח. וכשהוא מזכה להם אינו מזכה על ילי בנו ובתו הקטנים אלא
) ולי כ  על ילי בנו ובחו הגלולים ועל ילי שפחתו ועבלו העברים נמ] ועל ילי אשתו (
 נראה לאין מזכה על ילי אשחו. להא ראמרינן גבי ערובי חצירוח למזכה על ילי אשחו
 ש מוקי לה בשילהי נלרים (לף פח:) בשיש לה בית באותה חצר. למיגו לזטא לנפשה
 זכיא נמי לאחריני אבל אין לה בית באותה חצר לא. ליל אשה כיל בעלה. ובעירובי תבשילין

ן ס״ל לומל להרמב״ס קטן שאינו  ע״י אתליס. ומשני לב מסלא שאני שמופי מבואומ להוי מללבנן. וא״כ אי
ן על שלחן אמו אין יכול לזכות על ילו הלא בלבל ללמן קטן יש לו זטה למ״ש מאמה עבדה אע״כ  סמו
 לקטן הסמוך על שלמן אמו הוא לאמל לאין יכול לזכות על ילו ללעצין מציאה ילו כיל אמו כמ״ש הלמב״ם
 בפלק ט״ז מהל׳ גדלה ואטלה. וסמן הלמב״ס בזה על מה שמאל בהל׳ גזילה שפסק שם כל׳ יוחנן לגלול
 כשאינו על שלתן אמו וקטן בשסמון על שלמן אטו ולי לו במאור זה לאמה העבדה יכול לזכות על ילה אף
ד בשסמון על שלחן אמו אפס על שמואל גופיה י  שהיא קטנה ממילא נלמל להאי קטן שאינו זוכה על ילו אי
. יש ק  לא תקשי למשני בפ׳ האומל שאני שיתופי מבואות ללבצן. ומ״ש מבנו ובתו הקטנים לאין מזכה על י
 לומר לשמואל לאמל התם בב״מ קטן קטן ממש ומטעם לבשעה שמוצאה מליצה אצל אמו. י״ל למהאי טעמא
ל אמו ואמה העבדה איילי בשאין לה אב אבל הלמב״ס לפסק כל״י לעני! מציאה ולאי קשה  לכל לבל ילו ט
ד שהמה סמוכים על שלתנו. ומה שהביא עול בב״י ראיה י טן על ילי בניו הקטנים. אלא ש״מ שמי  למה אין מז
 מהילושלמי ובבלי ללא קבעו סלוגמא לל״י ושמואל לק על מתני׳ למציאה משמע ללגט עילוב מולה ל׳ יותנן
ד בסמוך כמו שהוכחתי. אלא בהא ליכא למימל למולה ר׳ יותנן י י  לקטן ממש אינו לאיה לולאי קטן לעילוב א
 ללענין עילוב אף שהוא גלול יסמוך על שלתן אביו. אע״ג ללענין מציאה שלו יוכל האב לזכות על ילו. והיינו
ן שהבן סמוך ב במציאה אין האב זוכה אלא כלי שלא תהיה לו איבה. טו ״  מטעם שפסק הלמב״ן בשו״ת סי׳ ד
ד כניו זוטס המה לאחדם כאינש לעלמא ומש״ה איכא  על שלחנו. אבל במה שהאכ רוצה לזכוח לאחדם על י
. וכן מה שהביא לאיה בשם לטנו שמשון הזקן אינו כותב על ו על מתני׳ לעילוטן ד ב  למימל ללא קבע ל״י ל
ד בפ׳ תלון וז״ל ולבינו שמשון הזקן אמל ש  קטו קטן ממש הוא איני סמוך על שלתן אלא כך הובא בהגהות א
 לבבנו הגלול אפילו סמוך על שלתן אטו מזכה על ילו ללא אמל ל׳ יותנן לא גלול ממש אלא במציאה אבל
) לגמלא שלנו וכן הילושלמי לא מייתי מילתא  בעילוב גלול גלול ממש (ל״ל אף שהוא סמוך על שלתן אמו
 לל״י אלא במציאה בכל מקום עכ״ל. בכן אין לזוז מפסק למנו לקטן כשאיני סמוך על שלמן אמו לכתתלה
ט בע״ש. לוקא שלא ״ ו : ןפן הלכה כרבי לאמורא. והא לאין מעלמן עילומ ממומי! מ  יכול לזכות על ילו
ץ רבינא. ובסי׳ כדמתר : [צ] הלכתא כר׳ ו ן ״  עילנ בראשון. אבל אס עילב בראשון מערב ברגליו בשני. ר
ט או בשבת מקלש ישלאל יצא כן משמע בפסחים לף קי״ז. ולא ילעמי ״ ו  מפ״ז ס״ק ב׳ פסק מ״א אס מתס מ
תו הזוג. והא ללא אמל ן להא לבא גופא הלל בי׳ ע״ש: [ק] אמר רב הונא אין הלכה כאו מ  על מה ס
 הלכה כמ״ק עיין מיס׳ ולש״י ולי נלאה למה שאמל מ״ק אס לא אמל ממזילין אומו משמע לקאי אפילו
ן בר״מ מטעם לאין ד ד מ  בתפלת עלמת ובהא לית הלכתא כוותיה לקי״ל כרב בשלהי תפלת השתר שאין מ
״ט  מקלשין את החולש בלילה: ןרן דלמיקני שכיתה ביו׳׳ט לא. אבל מתנה על כלכלה של תלומה בשני י
ט על ילי תנאי שלמן ״ ו  של גליות כלאיתא בס׳ בכל מעלמן סי׳ ת׳. אע״ג שאין מגמהין תלומות ומעשלות מ
ט ״ ו ט אסול להתנות מ ״ ו ט פי׳ כיון ללמקני שמתה אסול מ  לממ״נ תל מינייהו תול. אבל תוספות ל״ה מ״
ו״ט לתמרו כשתל באמצע שבוע ג״כ אסור להתנות וה״ה שאין יכול  משוס המה ולפי טעם זה אפילו מי
ט ל ה ״ ך ״ט של גליות לא ר  להתנות על הכלכלה יצ״ל הא למסיק בעילובין לף ל״ט מולה ר׳ יוסי בשני י
״ט של גליות יכול להתנות על הכלכלה ף ולמנו לפסקו התס לבשני י ״ ר  לקיי״ל כלבא הכא בשמעתין. אבל ה

ט אסור ולא מטעס הכנה: ״ ו  ובתמימי! שאיסל לבא משוס ללמיקני שממה מ

 קרבן נתנאל
ן להתנות לוקא מבעו״י אבל בתבשיל שיתלו לע״ת ונטלפה ד צ  עובלת. אבל לכתתלה מזוי מצוה היא וכתב עול ל
ו״ט וסומן עליו: ט ועושה תבשיל מעי  השעה ששכת מלבלן ולהתנות אינו מעכב. ולישנא למתניתין דיקת ה
 ני] ואם צלאן נכרי סומך עליהן משום ע׳׳ת. הל״ל רבותא טפי אס מלחן נכרי סומך עליהן משוס עילוב
 תבשילין וה״ל לאשמועינן לבותא טפי לענין ע״ת. וכן בבדיתא בסמוך לתשיב שלוק וכבוש וצלי ומלית שיילה
 ש״מ לאין סומכין על לג מלית לענין ע״ת ואפילו בליעבל ללא כשו״ת תכס צבי סי׳ ק״ל. וא״ת מ״ש כבוש
ד הוא כמבושל. אבל מלית אינו אלא כלותת לצלי עכ״ל. ואפרש שיחתו  מ״ש מלית תי׳ בעל מ״א לכבוש ה
ו״ט לאסוקי לג מלית. משא״כ כבוש וצלי וקולייס האספנין להלתתן זהו  מלקתני במתני׳ ועושה תבשיל מעי
׳ מלית כלותת ד מ א  בשולן וחייב עליו בשבת כל הני נכללין בתבשיל. ד) ואפשל עול לומל ללתומלא בלתול הוא ל
 לצלי ולא לקולא. כלאשכתן במליתת כבל לאין תקנה לבשלה כ״א אחל צלי ש״מ ללקולא לא אמלינן כלותח
ד אידי. שמי שללכו להניס בכל שנה כשמואל ול׳ אמי ולי אסי א״צ להכליז  לצלי: [כ] מכר־ז רבי •עקב כ
: [ל] עד תחום ן ך להכדז. ד״  אלא סומטן עליהן מן הסתם. אבל מי שאין ללכו להנית כל״י בל אילי צד
 שבת. ללעומליס תוץ לתסוס מסתמא לא היה בלעתו על אלם שהוא תוץ לתתוס אף שעילב ויכול לבא אצלי.
: ׳  איבלא היט לפי׳ להדא אפילו על אותן שתוץ לתתום ועילבו לוולאי מצי מזכה. וכן הסטס מהלש״ל סי׳ י
ף מלויק בספלים ישנים: [ג] מוקי לה בשילה• נדריפ בשיש לה בית באותו ״ ד  [מ] ועי׳• אשתו. ע״כ ב
ף לכי אוקמינן התס הכי לל״מ לס״ל לאין קני! לאשה בלא בעלה אבל ללמן ״ ד ד ה ב  חצר. והל״ן מתרץ ל
בספדם ך בע״ת שתהיה לה טת באותו מבוי הלכך מצי מזכה ע״י אשתו ע״כ. ו  לפליט על ל״מ התס לא צד
ף הסטם ללעת לטנו והקשה שס חושיות הל״ן ולתה כיו! ללב פסק כל״מ. קי״ל כלב באיסולי ״ ד  תלשיס של ה
 ועול דבקדושין קאמל לבא לכ״ע יל אשה כיד בעלה למי ובענין אתל פליט אשתכת לללבד הכל צליך שיהיה
ס מתני׳ לעילוטן ד ל  לה חצל כו׳ ע״ש. והלש״ל סי׳ י׳ הקשה עול על הר״ן ואומר להא למוקי בשילהי נ
י אשתו ואינו תלד  כשיש לה טת באותו תצל משוס מתני׳ אתדתי למותיב מינה לקתני להדא לאין מעלטן ע״
 כלל בפלוגתא ללב ושמואל התם וכ״כ שס הל״ן וחוס׳ ולטנו ע״ש. ואני אומל למשום הא לא אדא. לבלא
ד אשתו  רבא ל״ק מתני׳ אהללי. להא למתני׳ לכיצל משתתפין אתיא כלבנן. וברייתא לקתני אבל לא על י
ן שפיר: נס] וביון דאינח צריכה לזכות אין מזכין ד  אתיא כל״מ. אבל בתל למשני לכא מולה ל״מ וכו׳ פ
 על ידח. מש״ה לא תנ! בפ״ל למעשל שני גבי מעלים אלס על מעשל שני על ילי אשתו אלא בשתופי מכוי
ף ועיין פ׳ תלון סי׳ ת׳ בתילושי שם: [ע] חוא חדק חכא נטי ואין לזכות חעירוב ע״י גדול ״ ד  כן הוא ב
ד אביו. ובטול סי׳ שס״ו כתב זה לשונו הלמב״ס ז״ל פסק כשמואל לאמל ו דידו כי  הסמוך על שולחן אבי
ן על שולחן אביו וא״א הלא״ש  גלול גלול ממש קטן קטן ממש שאינו יכול לזכות ע״י קטן. אפילו אינו סמו
י ן על שלתנו. ולא ע״ י בנו קטן אפילו אינו סמו  ז״ל לא כתב כן. וטוב להסמיל כלבד שניהם שלא לזכות ע״
ו הב״י באלון וקצל ומהלש״ל וכל האתלוניס הבאים ן על שלתנו אפילו הוא גלול וכן הכליע אתד  בנו הסמו
ן כ׳ ויש לו לזכות  אתדהס בלי פקפוק ואשתומם על המלאה הגדול הזה והילך לשון הלמב״ס פ״א לעילובין ד
ד בנו ובתו הקטנים כוי. וכן יש לו לזכות להן ע״י שסתמו העבלימ. אע״פ  ע״י בנו ובתו הגלולים אבל לא על י
ן בגיטין לף ס״ל לקאמל ו ס עכ״ל וזה תלמול על ד פ ו ד ס ב ל  שהיא קטנה שהקטן זוכה לאמדס בלבל שהוא מ
ד בלא הטאה שמי שעלומ וזוכה י ן מאמה עבדה לע״כ אי ד פ  שמואל קטן זוכה לעצמו ואין זוכה לאמדס. ו

 תפארת שמואל
ס וכו׳ ואולי כמב ולי נלאה שכל מה שמצא כמב וכן משמע להדא סלק מלוז ד ל ף אמ״כ ולוקא כלאמלינן מ ״ ד ף שכתב ע״י אשתו ותימה הלא כתב ה ״ ) ול״נ דאין מזכה ע״י אשתו וכוי. לסוס ליהטא משמע לפליג אלבד ד כ ) 
ף וכן לאיתי באלפס שצ ״ ף תלש אינו לשון ד ״ ד  ולישנא באלפסי באותו מבוי והיא היא רק שללה עמו במת לבלה ולא שהיתה עמו בטת ואח״כ לאיתי שהטול כ״כ להליא שהלי״ף ס״ל שיכול לזכות ע״י אשתו א״כ ע״כ מ״ש ב
ל לאי הוי אמל הכי הוי משמע אכל לבל אף ממה שאמל מסיים בשל שבת והא ליתא לקי״ל להלכמא כלמ ראמר תותס מקלש ״ תו הזוג ובו׳. וא״ת אמאי לא קאמל הלכה כת״ק ד ב הונא אין הלכה כאו ג) אמר ר  קלף שאינו: (

 השבת רשראל והזמנים:

 א) שיהא שרי לן כדין כל ע״ת.(אר״צ) כ< נ״ב וברש״י ד״ה גוררי משמע נע״א ע״ש ודו״ק.(ר׳׳י ליפשיץ) ג) נ״ב יאמר מר בחולין(סג:) פרט לך הכמונ וכו׳ אלמא טמאין מעוטא נינהו כנלע׳׳ד. >ר׳׳י ליפשיץ) ד) ובן ננו״נ מ״פ חלק או״ח פשו׳
 כג נסתפק השואל אס הוא דאורייתא או דרבנן וע״ש משובתו, ובמתכ״ח אישתמיט להו גמרא דמנחומ (נא.) אלא טעמא למיעטיה קרא ללס הא לא״ה ה״א לס לנעי מלח כיין למלחי׳ נפק מחורח לס בו׳ לס שמלחו אינו עובר עליו וסרש״י מטעס

 דמליח ה״ה כרותח, הד דמדאירייתא הוא ואפי׳ להתל. (רש״שן
ם  1 ד



 רבינו יום טוב פרפ שני ביצה אשר
 דף •ו ע״כ

 שמאי ונית הלל הוי בבישול דנ״ש סנרי דאפילו לנשל לחודיה צריך שני תבשילין ובית
 הלל סנרי דלנשל סגי נחכשיל אחד. וכן משמע לישנא דמחניתין דלא הזכיר אלא נישול
 אכל לאפות אף ניח הלל מודו דכעינן פת דכולהו איח להו דרני אלעזר דאמר אין אופין
 אלא על האפוי. והא דאמר אניי לעיל (דף טז.) לא שנו m אלא חנשיל אנל פח לא.
 לצורך בישול קאמר ג<וכל מילי ככלל נישול (קאמר) ש דכתינ ונשלו את הפסח. וכן
 להחס חמין כדאיחא בפרק כירה (דף מ:) גבי מיס הפשרן זהו בישולן אכל אפייה לאו
 בכלל בישול הוא. כדאשכחן דפח ושלקות הוו שחי גזירוח. דפח משמנה עשר דבר כדאיתא
 פ״ק דשבת (דף יז:) ושלקות הוא גזירה קדמונית כדמוכח בפרק אין מעמידין(דף לז:)
 דהוה ס״ד דהוי דאורייחא חעד דמסיק קרא אסמכתא בעלמא הוא. ושמנה עשר דבר
 היו ידועות לכל ואי הן הויא מהן היאך היה טועה לומר דהוי דאורייתא אס כן חסר
 להו משמנה עשר דבר. ומכל מקום הוצאה והדלקה שריין אע״ג דלא הוו בכלל פת
 וחבשיל דלא אצרכוהו רבנן אלא בעיקר תיקון סעודה. והא דחניא לעיל [ח] בברייתא
 לחנניה ביח הלל אומרים מניח אדם עירוב אחד ועושה בו כל צרכו אבישול והטמנה קאי
 ולא אאפיה. ור״י היה אומר מה שמדקדק רבינו תם מפת ושלקות דאין אפיה בכלל
 בישול אינה ראיה. אלא אפילו הוי בכלל הוציאוהו מכללו לפי שאין רוב הצבור יכולין
 לעמוד כה כמו כשלקוח. ואחר כך הוסיפו לאסור אף הפת. והא דדרשינן ואת אשר
 תאפו אפו לאו דכרי הכל היא. דתניא כתוספתא (פ״כ) העושה חכשיל מערכ יום טוב
 אופה ומכשל עליו כשכח ומטמין עליו אח החמין. עוד הכיא התם רשאין כני מכר לעשות
 תבשיל ולאפות ולבשל עליו. ובהדיא פליגי ר״א ורבי יהושע כירושלמי(הל׳ א) וז״ל. כחוכ
 אח אשר תאפו אפו ואת אשר תכשלו כשלו רבי אליעזר אומר אופין על האפוי ומבשלים
 על המכושל ורכי יהושע אומר אופין ומכשלים על המכושל. ורכי יהושע דריש קרא את
] כמכילתין דתניא רכי יהושע אומר הרוצה לאפות היה נאפה לו והרוצה ט  אשר תאפו [
 לכשל נחכשל לו. וקיימא לן דרכי אליעזר שמוחי הוא. ומה שלא חשש הש״ס לעיל להכיא
 דכרי רכי יהושע לאו משוס דלא נהר הלכה כמותו אלא [משום] דאמוראי פירשו טעם
 לעירוב קאמר ותנא מייחי לה מהכא ולא חשש להכיא אלא מדרש הפסוק ונהגו להחמיר

 כדכרי רכינו חס וכן כחכ כהלכות גדולות וכן כחכ רכינו שמשון הזקן:
 יב אכלו או שאכד לא יכשל עליו וכו׳. אמר אכיי נקטינן התחיל כעיסחו ונאכל עירוכו
 גומר. איכא לאיסחפוקי כפירוש מילתא דאכיי דאי כעי למימר גומר עיסה זו כיון
 שהתחיל בה ני] ושוב לא יבשל ולא יטמין וכן אס התחיל לכשל תכשיל אחד יגמרנו כלכד
 או שמא מכירן שהתחיל באחד להתעסק מצרכי השבח בעוד העירוב קייס יגמור כל צורכי
 שבת והוא הדין אם התחיל בתבשיל. והא דנקט עיסה שהיא הכנה ראשונה שעושין מע״ש
 לשבת. שכן תיקן עזרא (נ״ק פב.) שתהא אשה משכמת ואופה. והלשון משמע כן דקאמר
 גומר משמע כל צורכי שנת. דאי אעיסה לחודה קאי הוה ליה למימר גומרה. ה< והדבר
 שקול עד שיכא מורה צדק: מתני׳ חל להיות אחר השכח כיח שמאי אומרים מטנילין
 אח הכל מלפני השנת. וכית הלל אומרים כלים לפני השכת ואדם כשכת: נמ׳ דכולי
 עלמא כלים נשנת לא מאי טעמא. והניא הרנ אלפס טעמא דרנ יוסף דאמר(דף יח.)
 משוס סחיטה. וטעמא דרכ כיכי דאמר גזירה שמא ישהא. ושביק טעמא דרכה דאמר
 גזירה שמא יעכירנו ארכע אמות כרשות הרכים וטעמא דרכא משוס דנראה כמחקן.
 ותמהני למה האריך לפרש משנה זו מה שייך טכילת כלים האידגא. [5] ועוד לפי הטעמים
] דטעמא דרכה עיקר מ  שכפכ מותר להטכיל כלים חדשים כיום טוכ. [ל] הלכך נראה. [
 דהלכתא כוותיה לגני דרכ יוסף. [צ] וכן מצינו זה הטעם גכי שופר ולולכ ומגילה (ר״ה

״ט שני אלא משוס מנהג אבותינו לא מערב  ו
 ומתנה:

 ניוס חמישי אם היום קודש איני צריך לערנ. ואם היום חול נעירונ זה משתרי לן למיפא
 ולנשולי ולאטמוני זלאדלוקי ולמיענד כל צרכנא מיומא טנא לשנתא. 1ש] ולמחר אין צריך
 כלום. ודוקא נשני ימים טוניס של גליוח אנל נשני ימים טוניס של ראש השנה לא כדאיחא

ה ״ ה ג : ח״ר אין ה  לעיל נפרק קמא (סימן ה) *
 אופין מיום טוב לשנת קל וחומר מיום עוג * 0 והשתא לאני נקיאי! גקניעא לירחא ואץ עוש

 לחול באמת אמרו!מ] ממלאה אשה קדירה
 בשר אף על פי שאינה צריכה אלא לחתיכה

 אחת. ממלא נחתום חבית של מים אף על פי שאין צריך אלא לקיחון אחד. אבל לאפות
 לא יאפה אלא מה שצריך לו. ר״ש בן אלעזר אומר ממלאה אשה אח החנור פח מפני
 שהפת נאפה יפה בזמן שהתנור מלא. פרש״י שהתנורים שלהן קטנים והיו מדביקין הפת
 בדפנוחיו ומתוך שהוא מלא אין מקום לחמימוחו להחפשט והפת נאפה יפה משמע

 נא] אבל בתנור גדול אין לאפות יותר מכדי ״
 צורכו*. וכן משמע מלשבק ל״ש p אלעזי •וכן פסקי התיספות' ימקא כתנור קטן שהפת
 נחתום לאיירי 3יה תנא קמא ונקט אשה משכיח נשכיל שהתנור מלא אכל ככירה שקורץ פורנא
 משמע לוקא אשה שאופה לביתה בתנור אסור מפני שאין הפח משכיח ולכך יש ליזהר כפסח
א כשעישין מצית ביום טוב שלא יעשה ייתר מן הצורך  א ל א ל ל

, להס לאכול שלא יוחר להס אחר יום טוב כיין שאין k י _ . .
 1 

 י איבעיא להו מי שלא הניח עירובי משביח כלפרישי/העחק מן החוס׳:
 תבשילין הוא נאסר ואין קמחו נאסר או

 ללמא הוא נאסר וקמחו נאסר. למאי נ״מ לאקנויי קמחו לאחרים. א) אי אמרת הוא
י ואי אמרח הוא נאסר וקמחו  נאסר ואין קמחו נאסר [לא] צריך לאקנויי קמחו לאחרים. ב
 נאסר (לא) צריך לאקנויי קמחו לאחרים מאי. תא שמע מי שלא הניח עירובי תבשילין
 הרי זה לא יאפה ולא יבשל ולא יטמין לא לו ולא לאחרים ולא אחרים אופין ומבשלין לו.
 כיצל הוא עושה מקנה קמחו לאחרים והן אופץ ומבשלין לו. [3] שמע מינה הוא נאסר
 וקמחו נאסר ש״מ. איבעיא להו עבר ואפה מאי. מי קנסוהו רבנן או לא. ואתינא למפשט
 מהא לחניא [דף יו ע״כ] מי שהניח עירובי חבשילין הרי זה אופה ומבשל ומטמין. ואם

 רצה לאכול את עירונו הרשוח בילו. אכלו
ה " ה ג  על שלא אפה על שלא נישל על שלא ה

א *פירש רש״י בשתי קדימת שיאמר אני צריך להזמין א ל ל א ל א י  ל

/ , אולחי׳ אבל בקלירה אחח מוחל להעלים ולהלכות , . , , , , , , ,  י
 יטמין לא לו ולא לאחרים ולא אחרים אופי! כלאמר לעיל פלק שני. העמק מן המוס׳:

 ומנשליס לו. אנל מנשל הוא ליום טונ ואס
 הותיר הותיר לשבח. ובלבל שלא יעריס ואס *אבל בשוגג פירש ריט׳א״י״ל ישרי ילא כדברי רבי׳
 הערים אסור*. וה״ה נמי אם עבר ואפה. ייאל והמחמיר תבא עליו ברכה או שמא אין להחמיר
 ולחי לה רב אשי שאני הערמה לאחמירו כלי שלא ימנע משמחח יוס טוב אלא מחירין לו
א בדיעבד ומלמדי! אוחו שלא יעשה יוחר כך והכל לפי ן נ י ש פ י א א ל > ן ל ד מ י מ פ ן ט מ  ״ ל
 _ י , , ראוח עיניו של תחכס ששואלין אוחו יעשה. מא׳׳ז:

 נעיין. נל] ויראה מרנ אשי ורב 1
 נחמן נר יצחק נה] לקאמרי הא מני חנינא היא ואלינא לנ״ש לאינון אמוראי נתראי לחו

 להך פשיטותא דמיסתבר להו משוס כבוד שנח אין לקונסו*:
 יא כ״ש אומרים שני תבשילין וכו׳. מתניתין דלא כי האי תנא. דתניא אמר ר׳
 אלעזר לא נחלקו בית שמאי וב״ה על שני חבשילין שצריך. על מה נחלקו על דג
 וביצה שעליו. שבית שמאי אומרים שני חבשילין ובית הלל אומרים חבשיל אחד. אמר
 רבא הלכחא כתנא דידן ואליבא דבית הלל. רבינו תם היה אומר דפלוגחא דבית

 כלים חלשים ביו״ט: [ל] הלכך נראה דטעמא דרכה עיקר דהלכתא כוות־ה לגביה דרכ יוסף וכו׳ וכ;
 רבא בתדאה הוא. ובאמת לבלי הלי״ף צ״ע במה ללא פסק כלבה או כרבא. וע״ק למה פסק כלב יוסף וכלב
ד הרי״ף לס״ל להך טעמא שמא ישהה (לא) שייך בכלים ב  ביבי והיה לו לפסוק כחל מינייהו. והנלאה ליישב ל
 הלאוים להשתמש בהס לת ויבש. אבל בכלי סחיטה לאינן לארס להשממש כהן מרוממ תירוש ויצהר כי אס
 תלומח לגן משוס האי חששא לחוקה אינו מן הסבלא לגזול שמא ישהה. אלא ללב ביט סמך בכלי סתיטה
 אטעמיה ללב יוסף. אלא אטעמיה ללב יוסף לחוד הוי קשה. כלים ללאו בני סתיטה מאי איכא למימל ומשני
ן שמא ישהה ללאוין להשתמש בהן לח ויבש. דנ ז ט לתלוצא מילתא לרב יוסף בכליס ללאו בני סתיטה ג  לב ט
 והשתא ניחא ללא פסק כלבה ולבא להא תניא כוותיה לרב ביבי ש״מ להנן טעמי ללבה ולבא ליתא. לא״כ
 למה תני בבדימא שמא ישהה. אבל ללב יוסף איכא למימל להכדימא ס״ל ג״כ טעמא ללב יוסף. אלא שצדכה
 לטעמא שמא ישהה לכליס ללאו בגי סמיטה כינהו. ועיין מ״ש מהלש״א ליישב לבלי הלי״ף. ואציג לפניך מה
״ט של גליומ יכול  שמיד; בני המופלא מוהל״ר ליסמן נר״ו על מה שהקשה מהרש״א על הלמב״ס לבשני י
 להפריש מלומה על ילי מנאי ואומר אס היוס מול מהיה זאת מרומה ואס היום קידש אין בלבלי כלום. ולמתל
 אומל אס אתמול קולש והיום תול אפליש היום תרומה ואם אתמול מול כבל הפרשמי. וכ״פ לטנו בפ״ג
 לעילובין סימן ת׳ עי׳ שם. א״כ ה״ה בטטלת כלי זו מטומאה לטהלה לבעי כוונה לטבילה כלאיתא בש״ך סי׳
ט כתב הלמב״ס הטעם שמא ישהה. ״  ק״כ ס״ק כ״מ יכול להמגומ ולטבול ולא שייך טעמא למתקן. לכך טו
 ובשבת לזמן מועט הוא לא תיישינן שמא ישהה אלא מטעם ללבא להוי כמתקן והביא בני הב״ת כ״ה ש״ה
 לאיה ללבד הלמב״ם לבפסחיס לף כ׳ ע״ב אימא לב״ה לא חיישי לתקלה וא״כ היכי קאמל לב ביט שמא
 ישהה אליטה לב״ה אע״כ חילוק טן זמן מלובה לזמן מועט ועיין בלשב״א ב״ק לף קט״ו ע״ש ולוק:
ם לללט ללא ד ו  ןמן דטעמא דרכה עיקר. יקשה הא בהליא אמל תניא כוותיה ללב ביבי. ד״ל ללבה ולבא מ
ג מימיו לאסול מטעם ישהה ואתיא הך כדיתא כדבי אבל  ממלק טן יום טוב לשבמ לעמן הטבלת כלים ע״
 לרבנן אסור מטעם לרבה ולבא ובלימול הישיבה האלכמי בזה בכמה לאיות: ננן ובן מציגו זה הטעם גבי
״ט . אבל כאן לטו ן דנ פר לולב ומגילה. ונתקשה בזה הט״ז בסימן שכ״ג ס״ק ה׳ להתס בשבת שפיר גז  שו
ו״ט ו״ט ושבת תלא גזילה היא כמ״ש תוס׳ ל״ה י ו״ט אטו שבת לא מצינו ע״ש. ולק״מ לי  וס״ל ללבה גזילה י
 כו׳. מאי אימ לך למימל ללא נגזר בור במצירו אטו בור כרה״ר. ע״ז מיימי לטנו לאיה אליממא הלא כמו כן
 מצינו בלולב ושופר ולא נאמל לבשבמ מייב במקיעמ שופל כשיש לו שופר בטמו או לולב. אע״כ לגזרינן אטו

 קרבן
ד קדרה בשד. עי׳ ש ט מבלך קולס העירוב. וכ״כ ש״ג: ןת] ממלאה א ״  [ש1 ולמהר א״צ כלום. ע״כ טו
. עי׳ לקמן לף כ״א במוס׳ ת יותר מכדי צרכו  שי׳ מקכ״ג באליכומ במ״א: [א] אבל בתנור גדול אין לאפו
 ל״ה עיסה: [ג] ש״מ הוא נאסר וקמתו נאמד. וגי׳ מוס׳ הוא נאסר ואין קממו נאסר ומצי לאקנרי קממו
 לאמליס. ולכאולה אין נסקומא לדנא. ואי לייקמ נוכל לומל לאיכא בינייהו במ״ש בעל העיטול והטאו הטול
 בשמו. מסתבלא אתדס שלא הניחו עילוב אופץ ומבשלין למי שהניחו לשלומו של אלס כמומו. והשיגו עליו
 לבהליא גלסינן אין אופין לאמלים אבל אס נאמל לקמתו נאסל איכא למימל להא לקתני אין אופה לאתדס.
 היינו מקממ שלו. אבל אי גלסינן אין קממו נאסר ע״כ צ״ל ללא כבעל העיטול: ה״ג ואמינן למפשט: !ג] ולא
ף וספיקא לרבנן לקולא. והלאב״ן כמב וכיון ללא איפשטא נלאה לי ללא יאכל ״ ד  איפשיעא בעיין. כ״ה ב
 ללתומלא עבדינן: [ל] ויראה מרב אשי ורב נהמן. עי׳ יש״ש סי׳ י״ז מה שלקלק בלבדס אלו ולכאולה
 אין לו שמל. ולאימי בב״מ סי׳ תקכ״ז ס״ק י״ב שהשיב עליו באליכות: !ה] ה״ג לקאמל הא מני חנניה היא:
ת לא. ולמאי לקאמל פמ לא אין לומל לה״ק ל״ש אלא מבשיל למהני מבשיל. אבל  וי] אלא תבשיל אבל פ
 פמ לא ללפמ לא מהני מבשיל. א״כ לא שייך בזה הך טעמא לאמל המס פמ שטמא. ואין לומל להט קאמל
 ללתבשיל לא מהני פת כ״א תבשיל כל״מ. להא ל״א אמלה אין אופי[ כו׳ אע״כ ה״ק ל״ש אלא מבשיל להוי
 עירוב אבל פת לא הוי עירוב לשום לבל אפילו באפיה סמטנן אעילוב תבשיל. וע״ז משני לצולך בישול קאמל
 ללתכשיל לא מהני פת אלא לאפיה ואטי קמ״ל ללכל מילי מהני תבשיל אפילו לצלי ולתמין ללא אתא לאפוקי
כ ויבשלו הפסח. והוא בד״ה ב׳ ל״ה: ןח] ה״ג בברייתא לתנני׳ ב״ה  אלא פמ למודה: [ז] ה״ג דכתי
ב לא יבשל מדס מעלב אלס מבשיל אמל: [ט] ה״ג במכילתא דתג״. והוא בפלשה ה׳ ע״ש: ני] ושו  או
 ולא יטמין ובן אם התהיל לבשל בו׳ בלבד. וכן לעת הלאב״ל והלאב״ן גס לעת לש״י שסי׳ בממנימין אכלו
 או שאבלו קולס שטשל כל צלכו. משמע להליא אפילו בישל כמה תבשילין לא יבשל עליו בתתילה. ועיקר ססיקתא
 ללטנו מללא קתני גומלה ואפשל לומל לאי תנא גומרה ה״א לאין גומל אלא מלאכת עיסה. אבל לא לאפותה.
 ונלאה לזה כוונת לש״י ל״ה אס התתיל בעיסתו לתקנה ולאפותה על ילי עילוט כלומל להיה לעתו לאפות
 וקא משמע לן ליכול לגמול את האפיה: נכ] ועוד לפי הטעמים שכתב מותר להטביל בלים חדשים ביום
 טוב. ללא שייך בהו טעמא לל׳ יוסף וטעמא ללב טבי להא וולד טומאה לא שייך ללב ביבי טעמא שמא ישהה
ן ללימ בהו תקלת תלומה למלאולייתא טהול הוא הכלי. א״כ סשיטא לככליס תלשיס לא שייך שמא ישהה.  טו
 וכלומר פוק מזי מה עמא לבל שנוהגץ איסול בלבל להטטל כלים מלשים טוס טוב. ולהלי״ף מומל להטביל

 א! נ״ב שלא יהיה שלוחו כמותו, ובש״ס התדשיס הגיהו אי אמרת כו׳ [לא] צדך לאקנויי קמחו כו׳ ואי אמרת הוא נאסר וקמחו נאסר צדך לאקנויי קמחו כו׳.>ר׳׳י ליפשיץ) נ) נ״ב שלא יועיל לו. (ל״י ליפשיץ) ג) נ״ב ועי׳ נפסחים לף על ע״ג
 נ־יש העמוד רש״י ל״ה לאתר טשיל. ור׳׳י ליפשיץ) ד) נ״ב קרא דאוכל ככסף תשברני ואכלתי. >ר״י ליפשיץ) ה) נ״כ ולפע״ד ל״מ מדקאמר התתיל בעיסתו גומרה ולא קאמר התחיל בעיסה גומרה הני תרי דיוקי משמע דאכולה שירותא דשכת קאמר

 נימר ודו״ק, כנ״ל לולא דעת רבותינו. (ד״י ליפשיץ) ו) וקאי אהא דאמרינן מערב ומתנה וכו׳ ועיין בפוסקים מזה. (אר״צ)
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 רבינו יום טוב פרס שני ביצה אשר
ף כב ע״א  ד

 לנו י שהלכה כמאן לאמר אפילו נפש בהמה במשמע. ולא ילענא מה הביא מכל אלו
 המשניות ראיה לרבי עקיבא אטו מי איכא מאן לפליג בטלטול מזונות ליתנם לפני בהמה
 אפילו בשבת. והרב אלפסי ז״ל פסק כרבי יוסי הגלילי שאסר לבשל ולאפות ביום טוב
ד יוסי הגלילי אסר אף לטלטל מאכל מ] עלה בלבו ל  לצורך בהמה. ומחוך קושיא לסופלי [
 בהמה וזה אי אפשר לומר כלפרישי׳. [א] וגם בית הלל לרשו לעיל (לף כ:) לכם ולא
 לעובלי כוכבים לכם ולא לכלבים ואינהו אמרי בפרק נוטל (לף קמג.) מעבירין מעל
 השולחן פירודם פחות מכזית וכו׳ מפני שהן מאכל בהמה. אלא צדך לומר כמו שפירש
 רשב״ס לסופלי לא חזי לחיותא [ב] אלא על ילי תיקון שמרככין אוחו או שוחקין אותו
 אלא שלפעמים אוכלין אותן על ילי הלחק הלכך לרבי יוסי הגלילי שאי אפשר לתקנן ביום
 טוב היכי מטלטלין נהו למישלי לחיותא והלא מוקצין הן כיון לאינן ראויין לאכילה כי
 אם על ילי הלחק ומשני לחזו להסקה ופריך בשבח מאי ואפילו לר״ע אמר ליה
 [ג] למטלטלינן להו אגב ריפחא. [ל] פירש דב״א כשאוכל הפירי זורק הגרעינין מפיו
 לתוך הסל כשהלחם בו אבל להניח לחם עלייהו כלי לטלטל אסור [ה] ללא החירו ככר או
 חינוק אלא למח בלבל: מתני׳ ב״ש אומרים לא יחם אלס חמין לרגליו אלא אם כן
 ראוין לשתיה ובית הלל מחירין. ועושה מלורה ומתחמם כנגלה: נמ׳ ולוקא חמין לרגליו
ה הוא לשרו ב״ה אבל לא כל גופו* כלתנן ״ ה ג  ה

 •למג־ השוה לכל נפש ממן וזה אינו ראי אלא למי בשבח (לף לח:) אס ביום טוב כחמין
 אלם מעוננים אכל יליו ורגליי שיה לכל אלם• העמק שהוחמו ביום טוב ואסורין ברחיצה ומותרין

: בשחיה. ולענין רחיצה טוס טוב בחמין ' ס י ת י ה  מ

 שהוחמו בערב יום טוב חזיגן לגאון לקא כתב הבי לההיא לאמרינן לא ירחץ ארס כל
 גופו ח בחמין בשבח בחמין שהוחמו בע״ש. לוקא בשבח אבל ביו״ט שרי לרחוץ כל גופו
 בחמין שהוחמו מערב יום טוב. ללא הוי לבר שחייבין עליו משום שבוח ולא הוי משוס
 מצוה אלא גזירה היא. וכי גזור רבנן בשבת אבל לא טוס טוב. ובשבת פרק כירה (לף
] כתבתי ו  מ.) על ההיא ברייתא מרחץ שפקקו נקביו מערב יו״ט למחר נכנס ומזיע [

 (שם סי׳ ז) לאסור לרחוץ כל גופו ביו״ט בחמין שהוחמו מערב יו״ט:
 טז מתני׳ שלשה לברים רבן גמליאל מחמיר כלבד טח שמאי. אין טומגין אח החמין
 מיום טוב לשבת. ואין זוקפין את המנורה טוס טוב. ואין אופין פתין גריצין אלא
 רקיקין. אמר רבן גמליאל מימיהם של טח אבא לא היו אופין פתין גריצין אלא רמיקין.
 אמרו לו מה נעשה לטח אביך שהן מחמירין על עצמן ומקילין לכל(בני) ישראל נהיות
 אופין פחין ש גדצין ורקיקי!: נמ׳ אין טומנין אח החמין וכו/ ןח] היבי רמי אי לאנח
 עירוט תבשילין מאי טעמא לב״ש ואי ללא אנח עירוט חבשילין מ״ט לב״ה. אמר רב
 הונא לעולם שלא הניח עירוט חבשילין וכלי חייו שרו ליה רבנן. רב הונא לטעמיה לאמר
 רב הונא מי שלא הניח עירוט תבשילין אופין לו פת אחל ומבשלין לו קלירה אחת ומחמין
] ומלליקין לו את הנר ויש אומרים אף צולין לו לג קטן. ט ף כב ע״א] [ ד  לו קיתון אחל [
 יש מלקלק מלקתני אופין לו ומבשלין לו משמע לאחדם עושין לו אבל לא הוא עצמו
 וליתא. לאס יש אחרים שעירבו יקנה להן קמחו ויעשו לו כל צרכיו. ועול מאי קאמר
 משום כלי חייו שרו ליה רבנן מה הוצרכו להיתר זה כיון שיבול להקנות להם קמחו.
 הלכך מיירי בלליכא מאן לעירב ומשוס כלי חייו התירו לעשוח לו לבר מועט ואופין
] וכן משמע בירושלמי (הל׳ א) לקאמר לא עירב ולא עירבו י  ומבשלין אבני טחו קאי. ן
 לו אחרים רט יצחק אומר צולה לו לג. רב הונא אמר מחמס לו חמין. שמואל אמר
 מלליק לו את הנר. מלקאמר ומלליקין לו את הנר [ש״מ] מי שלא עירב אף להלליק
 אסור. ומלליקין לו את הנר לקאמר היינו נר אחל כמו פת אחל וקיתון אחל אע״פ שלא

ף כא ע״א  ד

 כט:) וכן רבא בתראה הוא. נס] ומאלו שני הטעמים אסור להטביל כלים חלשים טוס
: הגה״ה * ב י  ט

ף כא ע״א] אמר רב חסלא בהמה *וכן אסור להגעיל קערוח שאינן בני יומן טוס טוב ד  י5 [

 חציה של נכרי וחציה של משוס טשול שלא לצורך אוכל נפש אלא לצורך מכשירי
) ואפשר לעשימ מערב יום טיכ(ומשוס י אוכל נפש ג א ס ל ן ש ס ^ ״ ן י ה ב ט ח ן ש ר ל ח ן ל מ א י ש  י

 , . », , י הכי) אסור. n אבל מומר ללב! מחבת כת יומא באור
• ^ עיסה ביום טוב כלי לאפות באותו ליבון תחתיה משוס להוי S W אפשר לסיח בשר בלא 

 חציה של נכרי וחציה של ישראל אסור צורך אוכל נפש. מא״ז:
] להא אפשר למיפלגה ע  לאפוחה טוס טוב [

 בלישה. ובהמה אפי׳ הן שחים אי אפשר למיפלגן [פ] לפי שאינן שוות:
 יד בעו מיניה מר״ה הנהו בני באגי לשלו עלייהו קמחא לבני חילא מהו למיפינהו
 ביום טוב. אמר להו חזינא אי ט יהט דפפא לינוקא לא קפלי כל חלא וחלא חזיא
ף כא ד  לינוקא ושרי. ואי קפלי אסיר. וליחא להא לר״ה אלא בין כך ובין כך אסור. [
 ע״כ] לאמר רט יהושע בן לוי מזמנין אח הנכרי בשבת ואין מזמנין אח הנכרי טוס טוב
 גזירה שמא ירבה בשבילו. מדמר ומר זוטרא כי מקלע להו נכד טומא טבא אמרו ליה
 אי ניחא לך במאי לטריחא לן מוטב ואי לאו טירחא יחירא אלעתא לילך לא טרחינן.
 ואס נשלח שליח נכד לישראל טוס טוב מותר להאכילו טוס טוב וכן נוהגין באשכנז שיש
 להן עבלים ושפחוח נכרים. ללא אסר דב״ל אלא לזמן אח הנכרי שהוא חפץ טקרו
 ומרבה לו מנות וחייש שמא יבשל קלירה לבלה שלא היה מבשל בה אס לא בשביל הנכרי
 לאי לא הרבה [צ] בשביל הנכרי אלא בקלירה שהוא מבשל בה ליכא חשש איסור זה נק] והא

 ליכא למיחש בעבליס ושפחות שבטת ישראל:
 ט1 איתמר האופה מיום טוב לחול א רב חסלא אמר לוקה. רבה אמר אינו לוקה
 הואיל ואי מיקלעי אורחים חזי להו השחא נמי חזי. רב חסלא אמר לוקה לא אמדנן
 הואיל [ל] והלכתא כוותיה לרבה. כלפרישיח לה בפרק אלו עובדן בפסחים (סימן ו).
 תניא אך אשר יאכל לכל נפש שומע אני נפש בהמה במשמע כענין שנאמר מכה נפש
 בהמה ישלמנה ת״ל לכם לכס ולא לעובדי כוכטס לכם ולא לכלבים לברי רט יוסי הגלילי
 ר״ע אומר ב נפש בהמה במשמע א״כ מה ת״ל לכם לכס ולא לעובלי כוכבים. ומה ראית
 לרבות את הכלטם ולהוציא לעובלי כוכטם. מרבה אני את הכלבים שמזונותן עליך ומוציא
 אני את העובלי כוכבים שאין מזונותן עליך. והלכתא כרבי יוסי הגלילי לסתם לן תנא
 כוותיה. לתנן עיסת הכלבים בזמן שהרועים אוכלין ממנה נאפית טוס טוב וכו׳. וקיימא
 לן סתם במתניתין ומחלוקת בברייתא הלכה כסתם מחני׳. והר״ז הלוי ז״ל הקשה על
 לבריו מהא לאמר ליה אטי לרב יוסף לרבי יוסי ג הני סופלי לחיותא היכי שלינן להו
 טומא טנא ואיצטדך לשנויי ליה בשינויי לחיקי וללא כהלכתא. להא למשני ליה רטיבתא
 חזי להיסק גלול י ללאו כהלכחא א<כלאמרינן (לקמן לג.) בחיזרא והלכתא יבישתא שרי
ואפילו  רטיבא אסיר. ובהליא חנן (שבת לף קנו:) מחתכים את הגטלה לפני הכלטס ה
 בשבח וצלין חיה ועוף מן הטברים טוס טוב ונוחנין לפניהם מזונוח (לקמן כג:). =< וקולר
 אלס קב או קביים ונותנו לפני בהמחו ואינו חושש (לקמן כט.). ומחירין פקיעי עמיר
 לפני בהמה. ומפספסין את הכיפין (שבת קנה.) ומהלקטין לתרנגולים. ונותנים מים
 למורסן ונותנין מיס לפני אווזים ותרנגולין ולפני יוני הרליסאות (שם:). וכל אלו מותרין
 בלא אגב ריפתא ללא כרבי יוסי הגלילי. והיאך אפשר ללחות כל אלו מפני משנה יחילאה
 לעיסח כלבים שנשנית כרבי יוסי הגלילי אגב גררא לעירוב ושיתוף וברכה וזימון וחלה
 ומצה י. ועול יש לומר למולה ר״ע בעיסת הכלבים m כיון לאפשר לכלבים בעיסה בלא
 אפיה לא טרחינן ליה במלאכה יתירתא. אלא בזמן שהרועים אוכלין ממנה. מכל זה נראה

: ה ואפילו בשבת וכ״ש ביו״ט וצלין: ו ומצה ר  הגהות הב״ח א מיו״ט לחול רבה אמר אינו לוקה רב חסלא אמר לוקה רבה אמר: ב ר״ע אומר אפי׳ נפש בהמה במשמע: ג לר׳ יוסי הנלילי הני סופלי: ד ללאו כהלכתא הוא כדאמרי׳ נ
 כפסש ועול: ז שהלכה כר׳ עקיבא אפי׳ נפש: ח כל גופו בשבת נצ״ל ותי׳ בחמין נמחק:

 נתנאל
ן אותו או שוחקין. וקשה עליין ממתני׳  כל״י הגלילי לב״ה קיימי כוותיה: [3] אלא ע״י תיקון שמרככי
 למתתכין אמ הנטלה למוקי לה בפרק מי שהחשיך סימן ב׳ בגולייתא זיטרי או כשל פילי א״כ לא תזו להו
מ״מ מותל לטלטל וי״ל להתס אין הנבלה לאויה לאכול אפי׳ ע״י הלתק בלא תיתוך.  לכלבים בלא תיתוך ו
ן ללפעמיס אוכלין כך ע״י הלתק  וקי״ל כלב יהולה לאמל שיור אוכלין משווינן משא״כ סופלי לתיותא טו
 מטלת באוכלי[ לא טלתינן. ומזה ראיה בלולה ללא כהלב כ״י וכעל מ״א סי׳ שכ״ל ס״ק ל׳ לתשט שיווי
 אוכלין אפי׳ כשנאכלין ע״י הלתק בלא תתיכה. לא״כ הני סופלי לתיותא אמאי לא שלינן לרככן או לשומקן:
 [ג] דמטלטלינן להו אגב דינותא. ובשו״ע סי׳ תקי״ב אסול לבשל ולאפות לצולך כלטס. אבל מותל לטלטל
 מזונות ליתן לפניהם וכ״ה בטול. והקשה בס׳ מ״א לבתוס׳ משמע לבל שאין לאוי למאכל בהמה אלא ע״י
 הלפק אסור לטלטלו כ״א ע״י פת. ולפי שיטתן לתשטנן שיווי אוכלא אפי׳ נאכלין ע״י הלתק בלא תתיכה
 לק״מ לאיכא למימל לכל הן סוגי׳ לאמל אביי ללב יוסף לל״י הגלילי הני סופלי לתיותא אזלא ללב הונא לקא
 משני אליטה והוא ס״ל שיור אוכלא אסול והני סופלי אפי׳ נאכלין ע״י הלתק שיווי אוכלא הוא משא״כ ללילן
 לקי״ל כלב יהולה שיווי אוכלין מותל מש״ה פסקו סמס מותל לטלטל וליתן לסניהס. אבל בלא״ה לק״מ לה״ק
 מותל לטלטל מזונות וליתן לפניהם בלבר שראוי למאכל כהמה כמות שהוא ואשמועינן לאפוקי מלעת כעל
כל הפד*. ובתוס׳ תילקו  המאור לאיסל כל טלטול מאכל לל״י ואגן קי״ל כל״י הגלילי: [ל] פי׳ דיב״א כשאו
 להתם בלבר שיכול לעשות מבעו״י. אכל הני סופלי לא היה יכול לעשותו מערב יו״ט. ורבינו לא תילק בזה
ג מנולה שהדליקו בה בשבת. משא״כ כשזולק הגלעינין לתון הסל  וכ״פ בס׳ נוטל סימן ב׳ שאין לימן ככל ע״
: [הן דלא התירו. שבמ לף  הוי בסיס ללבל איסול וללבר מומר שלי לטלטל ועי׳ ט״ז סי׳ שי״א ס״ק ה׳
ן בליימא . סי׳ ז׳ וע״ש. והגאון שהמיל לוקא מוץ למלחץ אבל במלמץ אסול מש״ה ה  קמ׳׳ב: [ו] כתבתי
 מרמץ שפקקו לא הוי מיובמיה. ומאן לאוסל גוזל משוס מלחץ: ש ה״ג גליצין וחללי[: ןח] ה״כ• דמי
 אי דאנח עירובי תבשילין ם״ט דב״ש. קשה הל״ל כגון שעילב במכשיל אחל ללב״ש לא הוי עירוב. והחמיל
 כלבלי כ״ש. וי״ל להט ה״ל למתני במתני׳ שלשה לברים הממיל כב״ש ללעידוב בעי ב׳ מבשילין: [ט] ה״ג
 ומלליקין לו את הנל משום ל׳ יצתק אמלו אף צולין לו לג קטן תנ״ה מי שלא הנית עילובי מבשילין אופין
: [י] ובן משמע א ״  לו פת אתל וטומנין לו קללה אממ ומלליקין לו אמ הנל ומתמין לו קיתון אתל ר
 בירושלמי דקתגי לא עירב ולא עיי־בו לו אחרים. לפי גילסא זו לא ידעתי מאי משמע. וכצ״ל לא עילב ולא
 עילבו אתליס. והל״[ לייק מלקתני אופה ומתמס ומלליק ולא קאמל אופין ומלליקין משמע שאף הוא אופה

 ומלליק לעצמו:

 קרב!
ו ס״ל לטטלת כליס  לה״ל: נס] ומאלו שני הטעמים אםור לחטביל כלים חדשים ביו״ט. ש״מ ללטנ
ד סופרים ב ל  תלשיס לאודיתא כסבלת הלאב״ל ורמב״[ שהביא בתשובת הלשכ״א ללא כלמב״ס שס״ל שהוא מ
ן לא״צ טטלה מלאודיתא ט טו ״ ו  לאלת״ה הא לבה ולבא מילים לכליס שנטמאו בוולל הטומאה מטבילין ט
 ומ״ש כלים תלשיס. אע״כ צ״ל לס״ל ללטנו לטטלת כלים תלשיס מלאולייתא. א״נ לשאני התם לעכ״ס לארס
 להשתמש בו לבדם טמאים משא״כ כלי תלש לא תזי כלל קולס טטלה ומתזי כמתקן וגס לבה מולה לבכה״ג
ן בש״ס ד פ  אסול משום ממד כמתקן וכ״כ מזה הלב המגיל בפ״ל: [ע] דהא אפשר למיפלגה בלישה. ו
 מממני׳ למלה עיסת הכלטס כו׳ ומיקי לה לאית ליה נבלה אמדנא לפייסן. וטרושלמי מוקי לה כלאכ״ש עי׳
 ב״י. ונלאה ללא פליט. כי תמן במסכת תלה קאמל ל׳ יומנן אפי׳ גלוסקין והלמני אין הרועין אוכלי! ממנה.
 תפתל שעשאה משעה לאשונה שלא יאכלו הלועיס ממנה. ולהן מ״ל אי אפשל לאוקמיה בלאית ליה נכלה
ן לאוקמיה ללית ליה ד  לפייסן. לא״כ אפי׳ אין לעמו מתתלה לאכילת הלועיס. מ״מ הא תזיה ליה מש״ה צ
 נטלה לפייסן אז לא מהני ובזמן שהלועיס אוכלי[ ממנו מותל לאפות מטעם ללאב״ש. אבל לדש לקיש למפלש
 אין הרועים אוכלין ממנו שעילב מולסן הלבה על שאין לאוין למאכל לועיס אפי׳ לליליה ולאי תפתל המתני׳
 בלאי׳ לי׳ לפייסן. ועי׳ ב״י ורמ״א סימן תקי״ב שהאדכו בזה ומ״ש הוא נכון: נפ] לפ־ שא״נן שוות. אף
 ששוות בלמיהן אין שוות בעצם שזו שמנה וזו יללה. ולפ״ז אפי׳ אם הנכד לוצה ליתן לו הגלולה והטובה
 מותל לשחוט שניהן וכ״כ פ״ת וללא כמ״א סי׳ תצ״ת ס״ק כ״א. ואס שותט ואין מעבל כ״א תלק הפנימי
 ותלק אחוליים מניח כעול לנכד המשותף לכ״ע מותל לשתוט שתיהן אף שהן שוות להא אין לו טלתא כתלק
 הנכד. וא״א לכדת בשר בלא שתיטה: [צ] ה״ג בשטל הנכרי אלא בקללה שהוא מבשל בה ליכא תשש איסור
 והא: ןק] וחא ליכא למיחש בעבד״ם ושפחות שבבית ישראל. וא״ת לס״ז מאי קאמר ליתא להא לרב
 הונא מלאמל דב״ל. הא לינא ללב הונא לא הר אלא בעבדם ושפתות לאין מלבה בשבילם ואינו לומה לדריב״ל
ן אלא באותה קלילה אבל לא נ  רהתס מזמין לנכד וחיישינן שמא ירבה בשטלו. וי״ל לבעבדס ושפתות לא שד
ן שפיר וכ״כ מ״א סי׳ תקי״ב פרי  בשתי קלילות ואפיית הפת הר כשתי קללות לבכל תל ותל יש כו טלתא. ו
מ אסולא מיהו איכא. ומ״מ יש נפקותא ללילן עיין ״  ס״מ ג׳ ע״ש: ןר] וחלכתא כוותיח דרבח. אבל מ
 לעיל בפלק זה סימן א׳ מה שכתבתי בזה: [ש] כיון דאפשד לכלבים בעיסה בלא אפיח. אבל ללוש עיסה
ט אפי׳ אין הלועים אוכלים ממנה. ודקתני עיסת הכלטס. איילי שנילושה ״  לל״ע מותל עיסת כלבים טו
ו״ט ולל״י הגלילי צ״ל למאפיה נלמול לתלק בלישת העיסה וקתני כאסיה משוס אילן מילי: [חן עלה  מעי
 בלבו. של הלז״ה: נא] וגם ב״ה דרשו לעיל לכם ולא לכלבים. וממהני אמאי לא מיימי סייעתא להלכה

 א) נ״ב עי׳ נפי המביא בהרא״ש [סי׳ יב] לפי׳ הטעס משוס גזירה יו״ט אטו שבת, והכא לא שייך לאסור אטו שבת, לבשבת נופי׳ שד ע״י רפתא ולו״ק. (מסל׳׳מ) ב) וקולר קב כצ״ל. (גרי״פ) ג< ואפשר לעשות מבעיו״ט. הגס שהי׳ אחמול ב״י
 הי׳ באפשרי להגעיל בם. >אר״צ< ד) היינו לבהגעלה ל״מ חיקונו לבישול שינשל בו אח״כ אבל בליבון אפשר לאפות כתומו במו תנור שמסיקו. (אר״צ)
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 רבעו יום טוב פרה שני ביצה אשר
 דף בכ ע״א

ן מכאן ואילך הוי כאילו הוא הלליקו. וכן  אסיר לעשות טן כשבת טן טוס טוב וכן לחחוך מ

 הנר של שעוה (ח) כשעה שהוא דולק. מא״ז: לענין כינוי נמי ממהר הכינוי על ילי

 שנסתפק מן הנר הוי כאילו כנה הוא. נפ] ואין ליטול פתילה דולקת מנר זה וליק מר
 אחר דמיד שסלקה מן הנר הוי ליה מכנה ומה הועיל אס מזר והדליק:

 יח אמר רנ יהודה קננא שרי. פירש רש״י למחוט ראש הפתילה כשנעשה פחס וקשה
 לקמן פרק המניא (דף לנ:) מפיק לה נלישנא אחרינא מוחטים את הפתילה ומפרש
 ליה לעדויי חושכא. ונראה כמו שפירש הערוך אחר שכנה הנר חותכין ראש הפתילה
 שנשרף וקמשמע לן שאין נו משום תיקון כלי שמתקן הפתילה כדי שתהא נוחה לידלק.
 [צ] ודוקא כשרוצה להדליק נאוחו לילה. ולשון קננא כמו קנינת ירק. [קן ועוד פירש

 מדורה העשויה מעצים דקים שמוחר להסיר מהם קודם שאחז נהן האור:
 יט בעא מיניה אנא נ״ר מתנה מאניי מהו לכנות את הנר ניום טונ מפני דנר אחר
 הגה״ה שאסור לשמש מטתו לאור הנר*. א״ל
 *וכן שלא לכסות האור ומה שנהגו העולם להדליק אפשר מית אחר. אין לו ניח אחר מאי.

ל [ר] אפשר לעשות מחיצה. אין לו לעשות י ע ל ה י ל י א ל י ס ה ח א י י ו י ־ ״ י ס נ י א מ ו י ב ח נ ל י ״ ט י  מ

״ עליי אמ הכלי. י ״ , ל ־ ־  ^ £ מ״יצה מאי. א
ן אין לו לכפות עליו אח הכלי מאי א״ל אסור  הוא ואף כאותו היום צדך לאותה הדלקה. העמק מ

 המיס׳•׳ [ש] אע״פ שהתירו נעילת מצוה על ידי

 מתוך. והכא נמי יתירו כינוי לצורך נעילה ע״י מתוך שהותר כינוי לצורך אוכל נפש
 כגון גריפת תנור או שלא תשרף הקדירה י״ל נעילת מצוה שאני. ןמ] אי נמי טנוי
 זה חשינ כמכשירי אוכל נפש. איתיטה אין מכטן את הנקעח נשטל לחוס עליה.
 ואם נשטל שלא חתעשן הטת או שלא תתעשן הקדירה מותר. א״ל ההיא רני יהודה
 היא דאמר לכס לכל צרכיכם כי קאמינא אנא לרננן. וכן רנא וכן אמימר כולהו
 דחו להא מתניתא ואוקמוה כר״י למימר דלאו הלכתא היא. ושמע מינה דליח הלכתא
 כי הא מתניתא אלא אסור לכנות את הדליקה נין לחוס עליה טן שלא תתעשן
 הקדירה והטת. והאי דאסור לכנות כדי שלא חתעשן הקדירה היינו נאפשר להצילה
 מעישון נלא כינוי כגון שיסירנה מאש זה לנשלה על אש אחר. ואם אין לו אש
 וצריך לנשל קדירתו נאש זה ואס לא יכנה חתעשן הקדירה מותר לכנוח לצורך
 אוכל נפש כמו שמותר לכשל ולאפות. ומיהו קשה דכל הנך אמוראי סנרי כרננן
 ולקמן פרק אין צדין (דף כס:) פסקינן כר״י דמכשירין דאי אפשר שרו. ואפשר
 משוס דאמרינן לקמן הלכה ואין מורין כן. [א] אי נמי כמידי דלאו אוכל נפש ממש

 החמירו טפי:
 כ בעא מיניה רכ אשי מאמימר מהו לכחול אח העין טוס טוב היכא דאיכא סכנה
 כגון רירא דיצא דמעתא וקדחתא ותחלח אוכלא לא קא מיכעיא לי דאפילו כשכח

 נתנאל
 קאמר ל׳ יהולה ראינו מכהה מאור הנר ליקת מן השפופרת רק מעט. אבל בקערה דראש הפתילה כמון
 הקערה ויונק משמן אס יקת קצת מהקעלה מכהה מאול הנל והוי מכבה אימא מולה להו ללבנן וק׳׳ל:
 ןפ] ואין ליטול פתילה דולקת. ל״ל לפי׳ תוס׳ לכשממעט השמן הד מכבה פשיטא לאין ליטול פתילה לולקת
 להוי מכבה. אלא לצליכא לומל אף לפי׳ לטנו ללא הוי אלא גלם כיבוי מ״מ מולה בזה לאין ליטול פתילה
 דולקת להוי מכבה. ובט״ז סימן תקי״ל ס״ק ה׳ הקשה ללפי מ״ש סימן תק״ב כלעת המללט למותל ליקמ
 עץ הלולק מצל זה של מלולה להניתה לצל אתל ולא אמלי׳ להוי מכבה. ונראה לכאולה להמללט לא ס״ל הן
 טנא של לטנו שאסול ליקת פתילה לולקת. וא״כ השו״ע ומהלש״ל מזכי שטלא לט תלי ע״ש. ולי לק״מ לולאי
 לא למנס לוקח עץ לולק מצל זה ומנימה בצל שני. אי משוס שבצל זה יקלית הקללה מלוב אש. או בצל שני
ד צלכו לבשל הקללה ואין לו אש אמל נמצא צלין לאוכל נפש וכיבוי לצולן אוכל נפש מומל כמו  ליכא עצים כ
 הבעלה אכל פמילה לולקמ ליכא ביה אוכל נפש: [צ] ודוקא כשרוצה להדליק באותו לילה. והיינו מטעם
״ט של ל״ה. ד פמילה לאוסל לטנו בפ״ק סימן א׳ מטעם הכנה משנמ ליו״ט או בשני י ו  הכנה. וק״ק להא שי
ו״ט למול. ר״ל להמס קאי ״ט של גליומ אין מוששין לזה לא׳ מהן תול ואיסור הכנה לא שיין מי  אבל בשני י
ד שמטא לולון ממוץ לממוס. אכל הכנה בידם סשיטא לאסול כ  לענין הכנה לממילא. כמו טצה שנולדה. או נ
ו״ט להכללה אסוד: [ק] ועוד פי׳. וכן סילש הרי״ף ו״ט למוצאי י ו״ט למול. לאפילו להטא יין מי  להכין מי
: [ל] אפשר לעשות מהיצה. וקשה להא קי״ל בסי׳ שט״ו לאסול לעשומ ד  ולפי פירוש זה גולס קיכסא ש
ד שישמש מטמו. וי״ל להמם איילי ממיצה גמורה שיקשלה שלא מנול בלומ לבזה  ממיצי; בשבמ בפני אול כ
ד לעשות ממיצה בעלמא בפני הגל. ומהני לזה ליכול להאפיל בטליתו. י  עושה לשות בפני עצמו. אבל הכא אי
 אבל בלא מחיצה אסול לשמש בפגי הנל אפי׳ כשמאסיל בטליתו שכ״כ בהגהות מיימיני בשם מוס׳ ויסוד של
ט לקי״ל כל׳ יהולה מכשירי אוכל ״ ו  הראב״ל. והט״ז סי׳ תקי״ל סס״ק ב׳ תי׳ להמתיצה לא הוי תיקון ט
ן כן. וה״ל כעשיית מתיצה ד ו ד לשמש. אלא שאין מ ״ט. א״כ מותל לכבות אמ הצל כ  נפש מותר לעשותו טו
 לצניעות בעלמא ע״ש. הנה תי׳ זה שפיל לתי׳ ראשון שכתב לטנו בסמוך. אבל לתי׳ שני במילי ללאו אוכל נפש
 התמידו טפי הקושיא במקומה עומלמ ולפמ״ש הכל ניתא: [ש] אע׳׳פ שהתירו בעילת מצוה ע״י מתור.
ן שהותרה תכורה לצורן אוכל נפש כגון שתיטה. וחוס׳ שס הקשו קושיא זו ותילצו הני  בכתובות לף זי. מתו
ו״ט הוא רי אוכל נפש. והשתא כל הכעילות כיון להנאת י  שני תילוציס: ןח] א״ג כיבוי זה חשיב כמכשי
 הוי כאוכל נפש. אלא להכיבוי היא מכשירי אוכל נפש ותי׳ זה אזיל לסי תי׳ ראשון שכתב לטנו בסמוך להלכה
ן כן. אבל בשינויא בתלא לבסמון ס״ל בתי׳ ראשון. למתלק בין בעילת מצוה לשאל בעילות: ד ו  כל״י ואין מ
 [א] א״נ במידי דלאו אוכל נפש ממש חהמירו טפי. והשתזת סטן ושפוד שנלצף וגליפת תנול תשיכ טפי

 פירש כן. לכן נהגו כשמניחין עירוכ לומר *נוטל סח כטצה ותבשיל ככדת ואימל כלון אחה ה׳
. אלהינו מלן העולם אשל קלשנו במצומיו וצונו על * ל ן מ ן ב א ל לי ןלאללוקי ו ו ש  [כ] לאפויי ןלב
, מצות עילוב בדין יהא שלא לנא לאפרי ולבשולי י , *.111 1 
א ולאטמיני ילאללוקי שרגא ולאפוקי מרה״י לישיח ל " א 1 א ™ ל  ואף על פי שפירשתי לעיל ש
 לעיקר סעודה היינו דאין צריך לעשות הרטס מרשוס הלטס ללשוח היחיל מיוס טוב לשבח
 העירוכ אלא מפת ותבשיל שהוא עיקר לנו ולכל מי שסומן על עילוב זה על מוצאי יום טוב
ר האחלין. (ר) ובדיעבד סומן על עילוג חבשיל שהניח ן ן כ א ר ש 3 ל ל ל כ ט ז ה ך ל י ל צ 3 > א ה ל ן ע  ס

, , בעלב יום טוב לאשון אפילו טוס טוב האחלון כ״ז י י , 1 ,  י י
ן לימל עיליגי זה עלי יעל כל ד צ א שהעילוג קייס. ו י ב א ה  לעשות בלא עירונ. והלב אלפס ל

 מימרא דרנ הונא ולא ידענא טעמא [ל] אי מי שלא עילב מא״ז:
 משום דרכא דהוא כתראה אוקמא למתניתין נשינויא אחרינא ךמ] מיהו נרייתא מיתניא

 כרכ הונא:
 יז א<עולא איקלע לכי רכ הונא קם שמעיה זקפיה לשרגא. פירוש הגכיה הנר להרחיק
 השמן מן הפתילה כדי שימהר לכנות. איתיטה רכ יהודה לעולא הנוחן שמן כנר חייכ
 משום מנעיר המסתפק ממנו חייכ משום מכנה. כחנו החוס׳ הא דחשינ ליה מכנה היינו
 משוס דכשממעט השמן ומרחיקו מפי הנר שהוא דולק מיד כהה אור הנר ואין דולק
 יפה כנחחילה והוה ליה מכנה. [צ] אין לפרש משוס שממהר כטיח הנר כשיכלה השמן
 דהיינו גרם טכוי שנחלקו רט יוסי וחכמים דתנן(שכת דף קכ.) עושין מחיצה נכל הכלים
 טן מלאים כין ריקנים כשטל שלא תעכור הדליקה. רט יוסי אוסר ככלי חרס חדשים
 מלאים מים שאין יכולין לקנל אח האור והן מחכקעין ומכטן את הדליקה. נס] וקיימא

ה ״ ה ג  לן כרמן דגרם טנר מותר * ב< ומיהו ה
< ומכאן יש להחיל חיקנלל״א שהיא גלולה ג  ההיא דשפופרת על פי הנר דאסור (שנת *
 דף כט:) דלמא אתי לאיסתפוקי מניה היינו משעוה לחחון ממנה למטה טון לכשעה שהוא חוחן
ש אותה אינו מכחיש אולה כלל אע״פ שהוא גולם כיכר י ח כ ן מ ; י א י ש 3 י ר כ ה מ מ י ש נ פ ך מ ח ר ל כ  ע

, ולוקא לחחון אוחה באול(ה) אבל נסכין כולי עלמא ! י  , י וי י
א שמ1 מולי לאסול לאמלינן לקמן מוחך איחה ה< גאול ל ם מ ל ו ע ר ל נ ר ה ה ל ש ל ר כ נ  מאור ה
) כי מן השפופרת מטפטף תמיד לאור ועושה שמי נמת. העתק מן החוס׳ (ל״ה ו ) 

ע] אף אם יסתפק מעט משמן שבתוך והמסמפק):  הנר [
 השפופרח אינו מכחיש מאור הנר. הלכך נראה לי טעמא דמסחפק מן הנר משום
 שממהר כינויו. ואף רננן דרט יוסי מודו כהאי גרם כינוי דחיינ. דעד כאן לא פליגי
 החם אלא משום דאינו נוגע נדנר הדולק אלא עושה דנר חוצה לו הגורם את הכינוי
 כשתגיע שמה הדליקה. אנל הכא השמן והפתילה שתיהן גורמים אח הדליקה והממעט

 מאחד מהן וממהר את הכינד חיינ* והיינו
 הגה ה

לק ו , ל נ ו * (,) אבל אס א ח״י־ה קט,ה של חל־ ־ י ר א מ  טעמא מושן שמן ננר משוס ד
ה ונוטל אחח מן החמיכוח מן הנל הלחוקוח מן  נהנערתו. לאילו לא כמן שמן מר היה «
 כשיכלה השמן שמר. ומה שהוא דולק הפחילה אין נראה שיהא חייב ומיהו לכחחלה ולאי

ת א אבל אס היו חפיטת קטנית: ״ ב ת ה ו ה ג  ה

 קרבן
ט בהא בלחולא. י ולבשול* ולאדלוקי ולאטמוני. ולעיל סימן ט׳ מסייס ולמעכל כל צרכנא. ולא ס י  ןכ] לאפו
״ט. ולהט צדך לסלט אסיה  לאתא למטעי שמותל לו לעשות לכטל שבת אפי׳ לבדם שאסודס לעשות טו
 יטשול והטמנה והללקה. ש״מ להני מילי ולמעבל כל צלכנא קאי אהנך אלבעה. כלומל לעשות מה שצולן
״א: [לן אי  לטשול ואפיה גס לשחוט ולעשות אש. או לבקע עצים ע״י שינוי. ועי׳ ט״ז סימן תקכ״ז ס״ק י
 משום דבד, דהוא בתראה. צ״ל לבא. או אטי. למאטי ולבא ואילן הלבה כבתלאי אבל לא כלבה גגל ל3 הוצא
 שהוא תלמיל תלמילו וכ״כ רטנו בבכורות: [מ] מיהו ברייתא מיתני׳ כרב הונא. ונלאה להיינו טעמא
ף להוא סבל כסבלח יש מלקלקין להא לקחני בבדיתא אופי! לו ומבשלין לו. אתליס עושין לו כשהם ״ ד ה  ל
ד זה כו׳ ולא אחדס ד בלייחוח לקחני לעיל לף י״ז מי שלא הניח עילוט חבשילין ה  עילבו. והן בדיתא נגל ת
ד זה לא יאפה לא לו ולא לאתדס. ותו תני התם  אופין ומבשלין לו. ומשמע אפי׳ תבשיל אתל לומיא לדשא ה
ן לטנו מוקי  אכל העילוכ כו׳ לא אתדס אופין לו ומכשלין לו. לכן עליפא ליה לומר סמי תלא מקמי תלתי. א
 לה הנן בדיתות כשעילבו אתליס. ובלייתא להכא שלא עילכו הוא ואתדס. ולפי שאין יכול להקנות קמתו
בר מותר. מכאן י  אופין ומלליקים בני טתו לו: ננן ה״ג ואין לפדש משום: [ס] וק־״ל כרבנן דגרם ב
 משמע ללא ס״ל להתוס׳ ולטנו כלעת לטנו יואל במללט פלק כל כתט וב״פ למ״א סימן של״ל ללא התילו
 חכמים כ״א במקום פסילא להא הנא ליכא ססילא. ולאיה זו את״כ מצאתי במ״א סימן תקי״ל ס״ק ז׳. ואין
 לומל לה״ס וקי״ל כלבנן לגלם טבר מותל כשיש פסילא א״כ במקום לליכא פסילא אינו אסול אלא מללבנן.
 א״כ אמאי קתני בבדיחא המסתפק ממנו חייב. לע״כ צ״ל אף ללכד לטנו הא לקתני תייכ היינו מכות מללות
 כמ״ש חוס׳ לנלאה ומחזי ככינוי לאלת״ה מאי האי לקאמל וקי״ל כלבנן אפי׳ ללט יוסי נמי לאסיק ס׳ כ״כ
דימא לכמיב לא מעשה כל מלאכה וזה אינו עושה ע״ש. אלא ללאיה זו י מלאו ט  שם ללא אוסל ל״י גלם ט
 יש ללמומ למצינו למימל ללטנו לקאמל וקי״ל כלבנן אינו אלא כמעמיק לשון מוס׳. אבל הוא בעצמו ס״ל
 חייב לקחצי בברייחא מלאודיחא הוא וללידה אפי׳ קי״ל כל״י נמי קשה. אלא ללפ״ז מה קא סומל פי׳ מוס׳
 מההוא לשפופלח שאינו מכחיש אול הנל. החם טעמא משוס גלם כיבוי להא החס ליכא ססילא והחס לא
ן גלס כבוי אפי׳ בלא מקוס פסילא. ועי׳ בסוף טלה נ  קתני חייב אלא ש״מ לס״ל ללטנו אנן לקי״ל כלמן שד
ד פרת מטפטף תמיד לאו ך השפו  סי׳ כ״ל מה שתלשתי שם: [ע] אף אם יסתפק מעט מן השמן שבתו
 תגר. וטש״ש סי׳ כ״ח מהסס בזה ט חיישינן שמא יקת כל השפוסלת עס השמן יסמסק ממנו או יעלה
 למקום אחל או יסתפק ממנו בכולה ע״ש שהאלין. ונ״ל קצת לאיה ללבריו לבשפופלח חיישינן למכחיש מאול
ט יהולה משום ללא לף כט) ואי אשמועינן הני חלחי בהא קאמל ל ) ן קי ׳ בפלק כמה מללי ד מ א  הנל. מהא ל
 מפסק אבל קעלה למפסקא אימא מולה להו לרבנן. ה״ל לתלמולא למימל לאי אשמועינן הני תלחי בהני

 שמואל
 מעט ואס יסחפק במעט אח״כ איכא למיתש שמא יסתפק ממנו בכולו או יטול השסופלת ולו״ק. ומ״מ
ד הלא״ש ללא שרי גלם כיבד אלא בענין שבא הכבוי ממקום אחל אבל אס מאוחו לבל עצמו ב  נלאה ל
 נהי לאינו מחייב משוס מכבה מאחר שאינו מכחיש מאולו מ״מ אסול מללבנן משוס ללומה לכיבוי:
) אבל אם התיכה קטנה וכוי. ואפשל בזה הלא״ש מולה שאינו חייב מאחל שאינו מהוחן וגס אינו ז ) 
״ק: (ח) בשעה שהוא דולק (וכוי). פי׳ אפילו באול לו  מחובל לאוחו חלב שמלק הר כגורם כיבד ממש ו
 ללא גרע מחחיכח חלכ לאוסל וק״ל וללעח הלא״ש הוי חייכ וז״ל הטול גל שלוצה להדליק וכו׳ על לגלם
 כבוי מוחל. וכן החיל לטנו קלונימוס וכ״כ המללכי בפרק כל כחט בשס הר״י מטראני וה״ה לשרי
ד שלא ישלוף אלא כשיעול שלוצה ואף שהטול כחב קולס שילליק לאו לוקא אלא  להטמין הנר בחול כ
ד אלא לקמ״ל לאף מקולס שלולק לא יחחון בסכין למטה ד להא גלם טבר כה״ג ש  אחל כלולק כבל ש

 וכמו שפסקו התוססוח לעיל ולו״ק:

 תפארת
ו״ט על שיהא עילוב אף ליו״ט האתלון אפ״ה סומך ) ובדיעבד סומך וכוי. פי׳ היכא שלא הניח מעי ד ) 
ו״ט אחלון כמו ו״ט ראשון גס על י  עליו בדעבל אבל גס הוא מולה שיכול להניח עירוב אף לכחחלה מעי
 שפסק הלא״ש לעיל: (ח) אבל בסכין וכוי. ונלאה אפי׳ קולס שילליקנו אסול בסטן משוס להר כעובלא
א לחוחטן בסטן לומיא לפחילה וכן ילאה מן הטול נ  לחול ואין חילוק טן דולק לאינו דולק להאי ד
ד התוס׳ שגס הם ילעו ב פרת ובו׳. ול״נ לאין ראיה מזה לסתור ל ) כי מן חשפו ו  שהבאתי לקמן: (
 המשנה אלא להתם איכא למיתש שמא יסתפק ממנו רטול כל השמן שיפסוק הטיף טיף מיל והוי מכבה
 ומי הוא הנטא שהגיל לו לשמא יסתפק להתס היינו טעמא שמא יקת מעט שמן ממנו ואללבה נלאה
 להתס לאו ליקא להסתפק לבל קאמל אלא שמא יקת כל השפופלת עס השמן רסתפק ממנו או יעלה
 למקום אחל להא לבל שאינו מוקצה אפי׳ אס הוא מונח על לבל מוקצה מותל ליטלה מעליו וכן פסק
מ איכא למיגזר שמא יסתפק  מהל״ם ועול אפילו אח״ל ללא חיישינן לכתחלה שמא יקת השפופרת מ״

 א) נ״ב בש״ס גרסינן לבי ר׳ יהודה [וכן להלן גרא״ש גופא איתא איתיביה ר׳ יהודה לעולא].(ר״י ליפשץ) ב) עי׳ במה שציינתי 3תוס׳.(רש״ש) ג) נ״ב אבל לפי מה לאסיק הרא״ש גס זה אסיר ודו״ק.(ר״י ליפשץ< ח ל״ה ומכאן יש להתיר
 קנלייל״ה של שעוה שהיא גלולה לתתוך כו׳ כצ״ל. >תפל״מ) ה< באור בפי שתי נרות כצ״ל. (תפל״מ)
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 שלישי ביצה אשי טו
 דף כג ע״כ

) ושרי על ילי מתוך כמו הוצאת קטן ולולב וס״ת: י )  מדליקין אותו
 כג גרסינן בפרק רבי אליעזר דמילה (דף קלל.) ח״ר אין מסננין את החרדל כמסננת
ה שלו ואין ממתיקין אותו בגחלת*. והא ״ ה ג  ה

ה תניא ממתיקין אותו בגחלת. לא קשיא כאן צ י ץ ב 5 מ ל ״ 3 י א ל p ש , ^ ' ן נ ס מ ר ש ר ו 3 י כ ז ח י מ ל * 
 כמסננת של חללל ומסננו נתונה לייפות מלאיחו ללא בגחלת של מתכת כאן בגחלת של עץ. א״ל

: אביי לרב יוסף מ״ש מבישרא אגומרי. א״ל ז ״ א  מיחד כסלי• מ
 [כ] התס ליכא כיבוי הכא איכא כיבוי. בעא מיניה אביי מרבה מהו לגק. א״ל אסור.
 ומ״ש מלישה. התם לא אפשר הכא אפשר. והא אמרי נהרדעא גבינתא בת יומא
 מעלייחא. ה״ק אפילו בת יומא מעלייתא. וקטורי בידים מעשה אומן הוא ואסור והוא

 שעושין בתי זרועות של הנשים סמוך ליד ובן בתי שוקיס קמטין קמטין:
 כד מתני׳ שלשה דברים ר״א בן עזריה מתיר וחכמים אוסרין. פרתו יוצאה ברצועה
ה שבין קרניה. ומקרדין את הבהמה ״ ה ג  ה

ת ז״ל מחיל ללון פילסלין במלוטח ביום טוב ושוחקין את הפילפלין בריחים ל״ ו ( ) ה י * 
ו שלהם* ר׳ יהודה אומר אין מקרדין את מ י ! ל ה ל ס ש י ח י ר  כשאל כל תבלין ולא נאסרו אלא ב

: הבהמה ביום טוב מפני שהוא עושה חבורה ז ״ א • מ ס י ט י ל ח ס ש י ח י ר  ל

 אבל מקרצפין. וחכמים אומרים אין מקרדין אף לא מקרצפין: נמ׳ ת״ר איזהו קירוד
 ואיזהו קירצוף. קירוד קטנים ועושין חבורה וקרצוף גדולים ואין עושין חבורה ». ת״ק
 סבר כר״ש דאמר דבר שאין מתכוין מותר וקירוד אע״פ דקא עביד חבורה שרי כל שכן
 קירצוף דלא עביד חבורה. רבי יהודה אומר דבר שאין מחמין אסור וקירצוף דלא עביד
 חבורה שרי. ורבנן סברי לה כרבי יהודה דאמר דבר שאין מחמין אסור וגזרי קירצוף
 אטו קירוד. וחימה דלא מידכר הכא אלא איסור חבורה ואנו רואים כשמגררין הסוסים
 במגררת של ברזל שתולשין מן השער והוי פסיק רישיה כההיא ג<דתנן (נזיר מב.) נזיר
 חופף ומפספס [ל] אבל לא סורק. וצריך לומר שלא היה עשוי כעין שלנו ולא היה תולש
] אבל שלנו ודאי אסור. אמר רבא אמר רב נחמן הלכה כר׳ שמעון שהרי מ  את השער [
 רבי אלעזר גן עזריה מודה לו. אמר רבא לרב נחמן ולימא מר הלכה כרבי יהודה שהרי
 חכמים מודים לו. אמר ליה אנא כר״ש סבירא לי ועוד שהרי ר״א בן עזריה מודה לו:
 [דף כג ע״כ] מתני׳ m הריחים של פילפלין טמאה משום שלשה כלים. משוס כלי קבול.

 ומשוס כלי מתכת. ומשוס [כלי] כברה:
 כה ענלד! של קטן טמאה מדרס וניטלת בשבת ואינה נגררת אלא על גבי כלים. רבי
 יהודה אומר כל הכלים אינן נגררין חוץ מן העגלה מפני שהיא כובשת: נמ׳ בזו
 דברי רבי יהודה ר״ש אומר גורר אדם מטה וכסא וספסל ובלבד שלא יתכרן לעשות

 חריץ 1סן וקיימא לן כרבי שמעון:

 הדרן עלך יום טוכ
 אין צדין פרק שלישי

 א אין צדין דגים מן הביברין ביום טוב. ואין נותנין לפניהם מזונות אבל צדין חיה

 ר־יני אין צדין פרק
ף בכ ע״כ ־  ד

 שרי. כי קמיבעיא לי סוף אוכלא ופצוחי עינא מאי. אמר ליה אסור וכן הלכתא. והני
 מילי מישראל אבל מנכרי שרי דהא אמימר שרי למיכחל עינא מנכרי. ואיכא דאמרי אמימר
 גופיה כחל מנכרי בשבתא. אמר ליה רב אשי לאמימר מאי דעתיך דאמר עולא בריה דרב
 עילאי כל צרכי חולה עושין על ידי נכרי בשבת. ואמר רב המנונא כל דבר שאין בו סכנה
 אומר לנכרי ועושה. הני מילי היכא דלא מסייע בהדיה ומר קא מסייע בהדיה דקא עמיץ
3] אמימר  ופתח. אמר ליה איכא רב זביד דקאי כוותיך ואמרי ליה מסייע אין בו ממש. [
 שרא למיכחל טוס טוב שני של ר״ה. דסבר כנהרדעי דסבירא להו דשתי קדושות הן ולית
 הלכתא כוותייהו דקי״ל קדושה אחת היא (פ״ק סי׳ ה׳). מיהו שמעת מינה דאמימר

 [ג] דשרי למיכחל עינא ביום טוב שני של גליות:
ף כב ע״כ] תניא טת שמאי אומרים אין אופין פת עבה טוס טוב וטח הלל ד  כא [
 מתירין. מאי פת עבה פת מרובה ואמאי קרי ליה פת עבה משום
] דנפישא בלישה: מתני׳ אף הוא אמר ג׳ דברים להקל א<מכבדין טת המטות. ל ] 

 ומניחין את המוגמר טוס טוב. ועושין גדי מקולס בלילי פסחים. וחכמים אוסרין. משמע
 דאף רבן גמליאל דמיקל לא שרי לכבד אלא טת המטות וטוס טוב. אבל כל הבית אסור
 לכבד. כדאיתא בפרק המצניע (דף צה.) והחם מסיק על ריבוץ הטת והאימא דקי״ל
 כר״ש שרי אף לכתחלה לרבץ הטת דאין מתכוין לאשורי גומות ופסיק רישיה נמי לא הוי.
 ופסקו ר״ח וה״ג דה״ה לכבד שרי ולא נהירא דבפרה כל הכלים (דף קכד:) פליגי
 במכבדות של חמרה רב שרי מכבדוח של מילחא לטלטל מחמה לצל ואסר בשל תמרה
 ורט אלעזר שרי אף בשל תמרה. ופריך במאי עסקינן אילימא מחמה לצל בהא לימא ר״א
 אף בשל תמרה ומאי קושיא לימא אה״נ דסטרא ליה כר״ש דקי״ל כוותיה והוה דבר
 שמלאכתו להיתר. אלא ודאי ר״ש מודה דאסור כיבוד דהוה ליה מזיז עפר ממקומו אי
 נמי דחשיב פסיק דשיה טפי ממרק. וטת המטות דוקא התירו ומשוס פירודן וטום
 טוב ולא בשבת. [ה] ס ורטנו חננאל והלכות גדולות ס״ל ןו] דהני תנאי כר״י דאמר דבר

 שאין מחכוין אסור:
 כב נמ׳ ומניחין אח המוגמר טוס טוב אמר רב אסי מחלוקת להריח אבל לגמר את
 הכליס דברי הכל אסור. איבעיא להו מהו לעשן פירות. פירוש מפזרין סמים על
 גט גחלים ליתן דח כפירות. אמר רב יהודה על גט גחלים אסור מפני שהוא מכבה.
] מידי דהוה ז ף בג ע״א] על גט חרס מותר. ואסיקגא הלכה על גט גחלח נמי מותר. [ ד ] 

 אטשרא אגומד וכן הלכחא*. ירושלמי הגה״ה
 (כמשילין הלכה כ) מהו להדליק נר של *אסול לכסות טס מבושם על מלבוש של שילאיס
• לן (ט) כלי שיכנס בו ליח הבושם משוס לקא מוליל p j ץ א ה ש ל ט ל ב ך ש ׳ נ י > פ ה ל ט 3  א

: ז " א ־ מ א ח  חזקיה אמר אסור מפניחא פליגא אדחזקיה ד
 לא תכערו אש ככל מושכותיכס טוס השכת כשכת אי אתה מכעיר אכל אתה מכעיר כיום
 טוב. אין חימא כדכריס שיש כהן אוכל נפש אנן קיימינן. הא כחיכ אך אשר יאכל לכל
(פ״ק יב.)  נפש. אלא כי כן קיימינן כנר של אכטלה. [ח] א״ר אטנא הכי [ט] מנינן תמן
 כ״ש אוסרין וכ״ה ממירין. ר׳ נמוס אחוה דר׳ עילאי כעא קמי׳ רט יומנן אמר לא תיסר
 ולא תישרי. [י] ונרות שמדליקין בבהכ״נ לא מיקד נר אבטלה דלשם מצוה ולשמממ יו״ט

ד ר׳ יהולה אגל ר״ש אומר: נ ח א מנורה ושלש מחלוקוח נלנר ח״ק: כ אמר רב נחמן זו ל ״ ב ת ה ו ה ג  ה

 קרבן
 אוכל נפש מעישון טת או קללה ליוכל לבשל באש אתלמ ועיין בסמוך בסימן כ׳ מה שכתבתי בשם פ״ח:
ד תלש סי׳ פ ב ב שני של גליות. ו  ןג] ה״ג אמימל שלא למיכתל עינא: [גן דשרי למיכחל עינא ביום טו
ס טוב שני של גליות בשם הל״ש  חצ״ו ס״ק ט הטא להלכה שכמו כן מוחל לכבות הנל משוס לבל אחל טו
ד ג״כ שבוח להוי מלאכה שאינה צדפה לגופה כמו מיכחל ב  מלוניל ולמב״ן ולשב״א והל״ן והלא״ה. להא ט
 עינא ולכבות הנל משום ל״א ולכבות אח הרליקה ומיכחל עין כולהו כהללי נינהו ללל״י מוחל וללבנן אסול.
ן לגילה תלמולא בכתול ה״ה באינך והיינו כשאין לו טת אתר ואין לו לעשות מחיצה או לכסות עליו טו  ו
ט כט׳ ו״ט לאשון לשני ג ן י  בלי. ואני אומל שאין לסמוך על הולאה זו. להא לא אישחמיט אטי לחלק ט
 משוס לבל אחל או משוס לליקה. ומה שעיקל ההיחל לסמוך על ל׳ יהולה. הא לל׳ יהולה אסול לכבוח
ט ט שני לאב מלאכה הוא לס״ל מלאכה שאינה צדכה לגופה חייב. ומש״ה לא אמל אמימל אלא ג ״  טו
ד אוכל נפש הוא. ולל״י אסול להר אב מלאכה. והלשב״א בעצמו כחב  טחול. אבל כיבוי אסול לרבנן למכשי
ו ״ ד . הלא המה ה״ג והרמב״ס הרא״ש וטור ו דן דן רבו האוסדן על המחי  שראוי לאסור. והסיסהיס המחי
ו״ט ראשון לשני וכל האחרונים גס מהרש״ל טש״ש סימן ל״א מסיק לאסור.  וראב״ן ואלפס לא חילקו טן י
ז חלק ראשון ״ ב ל ל ט שני לשבח בלא הנחח עילוב חבשילין מוחל. 0 ״  ומצאחי בכ״ה סימן חצ״ו לבשל טו
ד ל ד. ואין טלי גוף החשובה ולא אלע מה טעמא. אי משוס לסמך א י  סימן נ׳. והיינו כליעבל אס שכת אי
ט טחול התם שבות אגל אפיה ובישול אב מלאכה: [ל] דנפישא בלישה. עי׳ פרש״י ומה  יהולה כמו ג
: [ה] ה״ג וללטנו חננאל וה״ג צ״ל: [ו] דהני תנאי. היינו ל״ג  שהטא לטנו בשס לש״י לעיל סימן ט׳
ף בתשובה שגילסא אתלת יש להגאוגיס ״ ד . והאי למכבלות של תמלה לבפ׳ כל הכליס השיב ה  ותכמיס לאסד
ט אלעזל אף של חמלה. ומשני סבל לה כל״ש לאמל לבל שאין מתכוין מותל.  ואי מתמה לצל בהא לימא ל
 לשב״א בפ׳ המצניע. וטש״ש סימן ל״ג התמיל בטבול ע״י נכד. ואפי׳ כנף אווז. ולא ילעתי למה. אינהו
 מיכל אכלי ואגן מסתים לא סתימי. ומה שנוהטן באשכנז לאסור אינו אלא מנהג והתמילו על עצמס משוס
 מאן לאוסר. וע״י צכד לא קבלו החומלא ולא שייך בזה לכל שאסיר לעשותו אסור לומר לנכד. היינו מה
 שהיא אסול מצל הלין ולא משוס מנהג. למה נהגו ובזה לא נהגו. והנח לישראל: [ז] מידי דהוה אבישדא
( ן ״ ב מ ל ) נ ״ ד ה ש  אגומרי. התם נמי אפשל לצלותן סמוך לגסליס ולא לעשות כיבוי אלא שהוא מעולה טוחל ו
 לשטת טסי כשצולין היוס מאתמול וה״ה לעשן ועי׳ סימן תק״י ב״י וב״ח: ןחן ה״ג אמר ר׳ אטנא
ן ג : ןט] תטנן תמן. היינו בפ״ק לף י״ב לב״ש אוסר הוצאת קטן וס״ת ללה״ל ללא אמד  ותנויי תמן
ן מתוך שהותלה הבעלה לצולך הותלה נ ן שהוחלה הוצאה לצולך הוחלה שלא לצולן וה״ה ללא אמד  מתו
ן ועי׳ שס סימן י״ת מה שכתבתי: ני] וגדות שמדליקין בבהכ״נ לא מקרי נד ד  שלא לצורן וב״ה מתי

 תפארת שמואל
ד למגמדה ט ראשון משוס למוליל בו ליתא לומיא לכסא על שילאי׳ פ״ק לטצה. ותימה לי הא לא אסרו להנית הכוס אלא כ ״ ו ג טלית או סרבל ט ״ ל אסול להצית אתרוג ע ״ ד ה ) כד• שיכנס בו דיה וכוי. ללש מ ט ) 
) ושרי ע״י מתוך י ׳ אלא במלאכה ממש וק״ל: ( ד ולא שיין הנא לומל פסיק דשי ש ׳ צלאה ל מד ן אותו אבל היכא לאין מכרן למג מד ט נקט שילאים ולא אמל אנגל אלא שהללן שמג  כמ״ש הא״ז והא לאיה למשוס ה

י נ ק ש ר ך פ ל ן ע ר ד ן שהותלה הוצאה לצולך הוחלה נמי שלא לצולך ה״נ מחוך שהוחלה הבעלה לצורך הוחרה נמי שלא לצוכ־ך: ה ן מתו נ  במו הוצאת קטן ולולב וספר תורה. לאמד

 נתנאל
ו״ט הצח. אבל נלוח  אבטלה ושרי ע״י מתוך. ורטנו אדל לשיטתו לעיל פ״ק סימן י״ח לבעינן צולן י
: ולא אוכל להתאפק מלהעלות על הספל מלבה ס ד ו ס  שמלליקין להלאות עשלו ונדבתו בפני אתדס א
״ט. שמזלזלין באיסול מלקות הבעלה שלא לצולן שמסיק לטנו לעיל  המכשלה טשלאל שתיית טובא״ק טו
״ט ומה מצוה יש ו ן לוקא קצת ליו״ט או לבר מצוה ושתיית טובא״ק לאו צורן י ד צ  פ״ק סי׳ י״ת וכאן ש
ו אתה לואה שאין בהס ממש והעלה כתעלא ן למצוא היתל. ובכל לבד  בו. ולאיחי בשו״ח ללכי צועס שהאד
מדס שהוא לבל ״ט. רש או ט כרבא. רש מהם אמרו שמעכל המזון גס משלשל. א״כ עושין רפואה טו  מ
 הלגיל. בא ולאה שאינו לבל הלגיל יותל מהמוגמל כלתנן אע״ס שאין מטאין המוגמל אלא לאחל הסעולה.
מ אסרו המוגמל שאינו שוה לכל נפש אלא להמסונקיס. אף ט שחיית טוגא״ק למי שאינו לגיל יסתכן ״  מ
ן על הלומדס ששוחין בפרהסיא. ובגלל כן מחטיאי  רתוגו וינועו כשכול. ולא על העמי הארציס תלונתי. א
 לטס נותנים יל להמון. והמה אינם יולעיס להזהר ומכטן ומבעירין שלא לצורך. ולא עול אפי׳ מי שאינו
ו״ט לעיני העמיס. והלומליס  לגיל כ״כ ואינו שוחה כחול. עושה כמנףיל ע״ס תוצות ושותה והוא תילול י
 הם הם גלמא מיזקין ע״ז אמלו הגס לבו בהולאה. וטוב להס לעיני העלה שימנעו יום או יומיס לכבול
 השם וחולחו. אף שיש להם קצח היחל ע״ס ש״ס היצל הלע. ומהם ילמלו אילני סלק ולא יחללו יו״ט.
ד שומע לי: נכ] התם ליכא כיבוי. שסופו ש  ויהיו ממצליקי הרטס רקבלו השכל בשב ואל חעשה. א
ף לגי׳ זו ״ ד  מבעיר. והבערה ליכא לצלי ליה על המלולה שמבשל בה תבשילין ליו״ט והרז״ה מגיה על ה
ר אלא גי׳ רש״י עיקר הכא ב ר שהוא משוס אוכל נפש מותל מה לי הבעלה ומה לי ט ב  ליתא ט כל ט
ף ואומל שמיתוק התללל תיקון הוא ואינו כאסיה ובישול ״ ד  אפשל הכא לא אפשר והלמב״ן מקיים גי׳ ה
ך ן תיקון. תללל צד ד  אלא לטחינת התטין וכעט[ שאמלו באגלה שכל מה שצבלא בששת ימי בלאשית צ
ן אסרוהו ע״כ. ועדיין טעם זה אינו מחוק כמו ן חיקון ומפני כ ד ן לטחון ואפי׳ אלס צ ד  למחק חטים צ
ן בשול. ונלאה ד ן אפיה ובשל כמו כן צ ד צ ן חיקון ש ד  שצווח על זה הט״ז בסימן חק״י להא פח נמי צ
ן תיקון כמו תטין. רצונו שללן לתקן כפעם אתת כמו קצילה וטחינה ומחזי כעובלא לחול ד  שכוונתו שצ
: ף ״ ד מ סברא נכונה היא ליישב גי׳ ה ״ ן מ ן ואס אין כוונת הרמב״ן כ  כמו שפי׳ לטנו ליש אין צד
 [ל] אבל לא סורק. משוס להר פסיק דשיה ומוקמינן התס כל״מ למולה בסורר,: נמ] אבל שלנו ודאי
ן ללא תשיב פסיק לישי׳ כה״ג. אבל מחו ׳ ללא איכפח ליה. זהו לרעח העלו  אםור. אע״ג להוי פסיק דשי
׳ ללא ניחא ליה ע״ש: m הדיהים  ליה מאה עוכלי רטנו בפרק הבונה סימן אי. ומסיק לאסור פסיק דשי
ן טמאה משום שלשה כלים. ונ״מ ללילן שמותל לטלטל. אף כשנשבל ואחל קיים לחורח כלי  של פלפלי

י נ ק ש ר ך פ ל ן ע ר ד דלה: ה  עליו: נס] וקי״ל כר״ש. בשבת לף כ״ב עבל שמואל כל״ש בג

 א) דלמא ה״ג, כלישנא לקרא חלל ביח המטוח, וצדך בריקה. (יענ״ן) ב< נ״ב ולרבינו כו׳ כצ״ל לע״ל נובש״ס החלשים הגיהו ולבינו חננאל והלנוח גדולות ס״ל להט כו׳].>ר״י ליפשץ) ג) פ״ו לגלר מ״ג.(רנ״פ) ד) ל״ה ור״ח מחיר ללוך ובו׳.
 כמרומה לי שהג״א זו מקומה בפ״א. (אר״צ) ה) נ״ב יעי׳ לעיל ספ״א סכ״נ בהגה״א ל״ה וכן פסק. (ר״י ליפשץן ו) הוא בח״ל שי׳ עג, ומייד בבן א״י שבא לח״ל להרואה יאמל שעילב עירובי חחומין והד כבצנעה. (מהרש״ס)
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 שלישי ביצה אשר
 דף כד ע״כ

 אף לזכרי התוס׳ הוי פטור ומותר כיון לבאין לכלובן ומזונותיה; עליך (ב) לא מיתסר
 למצדינהו:

 ב מתני' מצודת חיה ועוף ודגים שעשאן מערכ יום טוב לא יטול מהן כיום טוב אלא
 אם כן ידוע שניצודו כערכ יום טוכ. ומעשה כנכרי אחד שהכיא דגים לר״ג ואמר
 מומרים הן אלא שאין רצוני לקכל הימנו: נמ׳ ג אמר רכ יוסף אמר רכ יהודה אמר
 שמואל אין הלכה כר״ג ואיכא דמתני לה אהא דתניא ספק מוכן ר״ג מחיר ורכי יהושע
 אוסר. אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יהושע. [דף כד ע״כ] אמר רכ פפא נכרי
ט] ואפילו  שהביא דורון לישראל אס יש מאותו המין כמחוכר אסורין לערכ ככדי שיעשו. [
) כגרוגרוח וצימוקין דמו. ג  ר״ש מודה כמוקצה כי האי דכיון דלא לקטינהו מאתמול (
 ומה שצריך להמתין לערב בכדי שיעשו פרש״י שלא יהנה ממלאכת יום טוב. ולערב ראשון
 אע״פ שהוא יום טוב מוחר ממה נפשך אם חול הוא הרי המתין בכדי שיעשו. ואס קדש
 הוא הרי נלקט בחול. והביא ראיה מביצה שנולדה בזה מותרח בזה (לעיל דף ד:) ומההוא
 טביא דאיחציד בי ריש גלותא ביום טוב ראשון ופסק כס׳ ככל מערכין(דף לט:) דאכלוהו
 ביום טוב שני ומדאמר רבא לעיל (דף יז.) מניח אדם עירובי מבשילין מיום טוב לחבירו
 וממנה ועוד הביא ראיה דעיקר מילחיה דרב פפא דאמר בכדי שיעשו ביו״ט ראשון
 קאמר. מהא דאמר בפרק בכל מערבין(דף מ.) הנהו בני י גינאה דגזו להו נכרים אסא
 ביום טוב שני שרי להו רבינא לאורוחי לאלתר. אלמא קסבר כי בעינן בכדי שיעשו היינו
] והא דעבדינן מרי יומי י  כיו״ט ראשון משוס דכקיאינן כקיכועא דירחא וראשון עיקר. [
 משוס דשלמו משם הזהרו כמנהג אכוחינו. וכיון דקיל יו״ט שני לא כעינן ככדי שיעשו
p והרמכ״ם  וכן פסקו רכינו גרשום מאור הגולה ורכי יעקכ כר יקר ירכינו קלונימוס [
 והראכ״ד. והקשה ר״מ לפירוש רש״י דפירש משום שלא יהנה ממלאכמ יום טוכ מהא
 דמנן ג<(חולין דף טו.) המכשל כשכמ כשוגג יאכל ואמאי והא נהנה ממלאכמ שכמ הוא
 ואפילו הכי שרי וכ״ש כשהעוכד כוככים עושה המלאכה מעצמו. וכ״מ מכשל שאני דמזי
 לכוס והיה ראוי ליהנומ ממנו כלא מלאכמ שכמ. הא אמר כפ״ק דמולין(דף טו:) השומט
 בשבח בשוגג יאכל היכא דהוה מולה והכריא דלא אימקצאי כין השמשומ. וגם איסור שכמ
 ליכא בשוגג לר׳ מאיר ואף ר״י דאסר מבשל בשבמ מפרש טעמא בפרק הניזקין (דף
 נג:) ןל] משוס דקניס שוגג אטו מזיד ולא משום י שמא יהנה ממלאכמ שבמ כשהוא
 שוגג וכ״ש אס עשה העובד כוכבים מעצמו ויש ליישב פירש רש״י דיומר הממירו בעובד
] דמילחא דלא שכיחא לא גזרו. מ  כוכבים שעשה לצורך ישראל ממה שעשה ישראל בשוגג. [
 ורבינו תם פירש דטעם שצריך להמתין לערב בכדי שיעשו משום גזירה שמא יאמר לנכרי
 להביאו לו כיוס טוב כדי שיאכל לערב מיד ולהאי טעמא צריך להמתין עד ערב שני בכדי
 שיעשו דמיישינן שמא יאמר לנכרי להביא ביום ראשון כדי שיאכל ביום טוב שני. [נ] והאי

ו להו  פטור ללא חשיב: ג אמר רב יהודה אמר שמואל אי[ הלכה כצי׳ל ותי׳ אמר רנ יוסף נמחק: ד הנהו מי גננא מז
 שבת וכו׳ דנמילתא דלא שביחא:

 הגה״ה
ח ניכרים שלהם נימוח החורף ואף כימות הקיץ * 
 במקום דריסח רגלי בני אדם שאי[ עשבים עולין בו.

 מא״ז:
 *המוכנין מאתמול כשהן ביברין קטנים ושיעור ביבר
 קטן היינו כל היכא דרהיט בחריה מטי ליה כחדא
 שחיא בפעם אחח שהוא שוחה עליו ואין לו להשמט
 ממנו ביבר קטן ואידך ביבר גדול (א) ולרב יוסף
 אפילו ביבר קטן כזה אם צדך לבקש חחבולוח היאך

 לחופתו אסור. מא׳׳ז:

 טז ר־ינו אין צדין פרק
 דף כד ע״א ־

 ועוף א ונומנין לפניהם מזונומ. רבן שמעון
 בן גמליאל אומר לא כל הביברין שוין* זה
 הכלל כל [דף כד ע״א] שממוסר צידה אסור
 ושאין מחוסר צידה מומר*. ממוך פירוש
 רש״י משמע דצידה אסורה מדאורייחא כי
 גחן טעם לדבר הא דצידה אסורה
 מדאוריימא טפי משחיטה ואפייה ובישול
 משוס דכל הני עדיפי טפי היום משאם
 נעשה מאממול. אבל צידה אפשר מאממול

 ויניחם במצודה במים עד למחר. ולקמן (דף כח:) לא משמע הכי דמפליג רבי יהודה
 במכשירין בין אפשר לעשומם מאממול ובין אי אפשר לעשומס מאחמול. [א] מכלל דבאוכל
 נפש לא מפליג. ומדרבי (יהושע) [יהודה] נשמע להו לרבנן דבאוכל נפש לא פליגי
3] אלא רבנן הוא דגזור על קצירה ובצירה וטמינה לפי שאדם רגיל לבצור כרמו כאמד ] 
 ולקצור שדהו כאמד ולטמון הרבה בימד ולדרוך ענביו כאמד. לכן אסרו כל אלו דדמי
 לעובדא דמול ומטעם זה נמי אסרו צידה. כי פעמים מעלה במצודמו דגים הרבה ודמי
 לעובדא דמול. ובירושלמי(פ״ק הל׳ י) ןג] מסמיך ליה אקרא דגרסינן המס מנין שאין
 טומנין ואין בוררין ואין מרקדין ת״ל אך אשר יאכל לכל נפש וגו׳ ושמרמס אמ המצומ
 כלומר מלישה ואילך מומר ולא מלאכומ שקודם הלישה. מני מזקיה אך הוא לבדו
ל] א<הרי אלו מיעוטין מכאן שלא יקצור ולא ירקד ביום טוב. =<אמר רב יהודה אמר ] 
 שמואל הלכה כרבן שמעון ב״ג: נמ׳ ןה] היכי דמי ממוסר צידה אמר רב יוסף אמר
 רב יהודה אמר שמואל כל שאומרים הבא מצודה ונצודנו. א״ל אביי לרב יוסף והרי אווזין
 ימרנגולין שאומר הבא מצודה ונצודנו ומניא הצד אווזין ומרנגולין ויוני הרדיסאומ פטור.
 תימה אמאי פריך הא כל פטורי שבמ פטור אבל אסור כדאמרינן ריש שבמ (דף ג.).
 יהכא נמי מנן כל שממוסר צידה אסור. וצ״ל דהא דקאמר כל הממוסר צידה אסור ר״ל
 חייב. וכן מוכח בפרק האורג (דף קו:) דרשב״ג דהכא חני החס כל המחוסר צידה
- פטור דלא חשיב כניצוד ועומד ואס כן הצד מחוכו חייב. ש ולפי זה אסור לצוד ביו״ט
 אווזין וחרנגולין ההולכין בחצר ואין העולם נזהרין מזה. ובעל העיטור כחב [ז] דפטור
 דאווזין ומרנגולין פטור ומומר קאמר. ואף לדברי המוס׳ איכא למימר מה שהוצרכו למרץ
 דכל המחוסר צידה אסור היינו חייב משוס דאביי הקשה כל כך בפשיטומ לרב יוסף
 מאווזין ומרנגולין אממני׳ ומאי הוה ליה הקושיא כולי האי כיון דמצינו לפרש דפטור
 דפרנגולין הוי פטור אבל אסור. לכך הוצרכו לחרץ דמחוסר צידה חייב הלכך אפילו אי
 מפרשמ דפטור דאווזין ומרנגולין דפטור אבל אסור אכחי חיקשי לך. [ח] ומיהו אפשר

 הגהות הב״ח א תיה ועוף מן הגיברין ונותנין: ב פטור אינו מחוסר צידה חייב וה״פ מחוסר צידה פטור הצד לתוכו
 נכרים אסא ביו״ט שני לאורחא שרי להו רנינא לאורוחי: ה אטו מזיד ולא משום שהוא נהנה ממלאכת

 נתנאל
 וליכת מלת אין ללכס לימים הלבה תבלין מפיגים טעמם. ומלח אין ללך ללוך אלא לשעה הצריכה מש״ה
ד אלו מיעוטין שלא ר ולא ירקד. ובירושלמי הגירסא ה  מומרים: [ל] הר־ אלו מיעוט־ן מכאן שלא יקצו
ש שלשה מיעוטין אך. והוא. ולבלו. וזה לימא להא לקמן לף כ״ח ד  יקצר שלא לטמון שלא ירקל ולפי גי׳ זו ל
 ל״י ורכגן מלוייהו ללשי הוא ללרשא אחדמי. ע׳׳כ סוגיא נכונה שהביא רבינו: ןהן היכ• דם׳ מהוםר צידה
ף ורבינו המילוק בין ביבר קטן ״ ד  אמר רב יוםף כו׳ שאומרים הבא מצודה ונצודנו. וגבי מיומ לא הביאו ה
ך: ני] ולפי זה אםור  לביבר גלול. משמע לס״ל כפלש״י למרוייהו מל שיעורא הוא: ה״ג מימה מאי פרי
ד ביו׳׳ט אווזין ותרנגולץ ההולכין בהצר. להך סבלא לבאי[ לכלוב[ לערב לא מהר אלא שלא לסייב אצילה  לצו
׳ ר ומותר קאמר. וקשה הא שמואל בהד ץ ותרנגולים פטו ז ו ר דאו  שלהן אבל מ״מ אסול לכממלה: [זן דפטו
ש שבמ ל״ה בל מהני מלמ שלא משיב שמואל ר אבל אסול. ומצאתי תי׳ במוס׳ ד ד לשבת פטו ו ט  אמל כל פ
ר אף לדברי התום׳ ש פ ל ומותל: ןחן ומיהו א  אלא פטורין השנרן במשנה. אבל בברייתא איכא טובא פטו
ר אבל אסור קאמר לענין שבת וממילא ביו״ט לצורך - ומותר. וז״ל מהלש״ל ול״נ ללק״מ לולאי פטו  הוי פטו
ד ע״כ. ותימה להא צילה למיא לקצירה ואף לצורך אוכל נפש אסול. א״כ שבת ייו״ט שרן מ ג  אוכל נפש שלי ל
 לענין איסור זה: ןט] ואפי׳ -״ש מודה במוקצה כי האי. הוצלך לזה משוס למסיק רבינו שלהי משילין סי׳
״ל להלכתא כר״ש ביו״ט: [י] והא דעבדינ; תרי יומי משום דשלחו. כל זה לשון רש״י בפי ככל מערכין:  י
, שלפנינו בשמעתין כתב שלא זכה לשאול את פי ר׳ יעקב בלבל הזה:  ה״ג ור׳ יעקב בר יקיר. ובפרש״
ד בפ״א ה  [כן והדמב״ם והראב״ד. וכן גרס ב״י סי׳ תקט״ו והביא לאיה ללמב״ס פסק להליא כלעת רש״י ש
״ט של גליות שתי קלושות הן לפיכך לבל מוקצה ביו״ט ראשון או נולל אס הכין לשני מותר כיצל  כתב שני י
 ביצה כו׳ ועוף שניצולו כו׳ לבר המחובר לקרקע שנעקר בראשון יאכל בשני ע״כ. ולא תילק בין ניצולו ונתלשו
. וכהגהות מיימוני התלשות כתב שלעת הלמב״ס כלעת ה״ג ולא חש  בשביל ישראל לניצולו ונתלשו בשביל נכד
 לקימתיה מי שכתב כן עכ״ל. ואני אומר שקמתו סולת מנופה. להא הרמב״ם בפרק ששי מהלכות שבת לין
 ת׳ כתב הטעם שאסלו חכמים בכל מקום בכלי שיעשו. שאס תאמר יהא מותל מיל שמא יאמר לנכרי לעשות
ד אין משתכל ה  לו וימצא הלבל מוכן מיל וכיו[ שאסלו על שימתין בכלי שיעשו לא יאמר לנכרי לעשות לו ש
 כלום כוי. הרי לפניך שס״ל להרמכ״ס כסי׳ ר״ת ולהאי טעמא צריך להמתין על ערב שני בכלי שיעשה לתיישינן
 שמא יאמר לנכרי להביא ביום ראשון כלי שיאכל ביום שני כמו שכתב לבינו כסמוך. והאי לפרק ראשון איירי
 בניצול ממילא או הנכד עשה לעצמו וכמו שכתבו חוס׳ לאינו אסור אלא משוס שמא יאמר משוס הכי מותר
לא ד ו ד : [לן משום דקנים שוננ אטו מ ו ״ ד הדב״ס ולאכ״ל וכן הוא ב ך להגיה ו  ביוס טוב שני. ולפ״ז צד
א •הגה ממלאכת שבת. ואין בזה שוס חפיסה על לש״י שהוא גופי׳ פי׳ בס״ק לחולין טעמא לר״י מ  משום ט
 משום כלא יהנה אלא בהניזקין ס״ל טעמא לקניס וסוגיות מחולקות כינהו. ועי׳ מהלש״א ס״ק לחולין לף
: ןמ] דמלתא דלא שכיחא לא נורו. אע״ג ללסרש״י הכא לא אסרו משוס גזרה שמא יאמר. מ״מ הא ו  ט״
ו״ט ובמילתא ללא שכיתא לא גזלו וכ״כ תוס׳ פ׳  לאסול בכלי שיעשה גזרמ תכמיס היא שלא יהנה ממלאכת י
 בכל מערבי( ועי׳ יש״ש: m והא• טעמא לא שייך אלא בנכרי העושה בשביל ישראל. כלומר לסלש״י

 קרבן
י נא] מכלל דבאוכל נפש לא מפליג. היינו בלבד שאינו מתקלקל אס עושהו מאתמול. אבל אוכל ש י ל  פרק ש
ו״ט] סי׳ כ״ג י א) [ (המבי ף טפי כשהוא עשוי מאתמול אסול לעשותו כיו״ט. וכזה מסיק לעיל ס׳ ד ע  נפש ל
 גבי גבינה שעליף טפי גבינה ישן מחלש בלבל זה אסול לעשותו ביו״ט כיון לאפשל לעשותו מעיו״ט. וכ״כ
 להליא במגילה לף ז׳ ל״ה כאן וכן כתבתי לעיל בס״ק סימן י״ח. ומהלש״א שס במגילה אומל שלגבי אוכל
ו״ט הרי אפשל לעשותו מאתמול ואסור ביו״ט ע״ש. ואשתמיטמיה מה  נפש כשאינו מתקלקל אס עשוי מעי
 שכתבו תוס׳ הכא ולכינו למתילין צילמ לגיס לאפשל מאממול. רנימס כמצולה כמים. ומה שהקשו תוספוח
ך ביום טוב מה שמגבן ומתבץ. ואין כאן מקומו וצליך  שם תמוה לאימא הבדיתא להמצניע איירי בללא צד
ד לבינו מלשון תוס׳ אלא שהוסיף שצילה אסולא ב  עיון: m אלא רבנן הוא דגזרו. כתב מהלש״ל סימן א׳ ל
ן מלאוריימא והלין עמס לגזלינן מזונות סן יצול מהס. ואי צילה מלדבנן הוי  מללבנן. והתוס׳ ס״ל לאין צד
 גדלה לנזילה ע״ש. ותמהני וכי לא לאה בפ׳ המצניע לף צ״ה בתוס׳ ל״ה והלולה. שמסיק שם להליא להוי
 מדרבנן. ותו קשה לעיל לף כ״א בל״ה הואיל מקשין הלולה תלות לבש ביוס טוב אמאי לוקה נימא הואיל.
 ואי מלאודיתא הא תולש תוללה לקצירה וקצילה מלאורייתא אפילו באוכל נפש אלא ש״מ לסבילא להו לאינו
ן מזונות פן יצולו לאי מלרבנן הוי נ ד ז  אסול אלא מללבנן. ובתוס׳ להכא בשמעתין מוכת להוי לאודיתא מלג
. לבפ׳ האולג לף ק״ו כתבו תוס׳ בשס ר״י ע״ש. ולפירושו א״צ  גזירה לגזרה. ע״כ נראה לפלש לצלקו יתדו
 למי׳ תוספות להכא שאין נותנים לפניהם מזונות שמא יצולם. והיינו טעמא לל״י אזיל לשיטתיה שסובר לצילה
 אינו אלא מללבנן כמו שכמבו מוס׳ בשמו כפ׳ המצניע. מ״ה נאיל מהך סילוש למזונומ גזלו משוס צילה. להא
 צילה גופא מדרבנן גס קושיימ מוס׳ לעיל לף כ״א נמי אזלי בשיטמ ל״י. אבל מוס׳ להכא גשמעמין אזלי למי׳
 לבינו נתנאל מקינון שהביא ילושלמי שמעינן מיניה להוי מלאוליימא. מש״ה שפיר קאמר אין נומנין מזונומ
 שמא יצולם וצילה אסול מלאורייתא. ולפי הצעה זו מיושב קושית מהרש״ל על רבינו: ננ] מסמיך ליי אקרא.
 לכאולה נלאה לזה נמשך אללעיל לרבנן הוא לגזרי על קצירה ובצירה אלא לסמכו אקלא וכן הבינו מהלש״ל.
ס טוכ לוקה ו  וזה ליתא להא בילושלמי משמע להדא להוי לאורייתא לאיתא התם הבורר המרקל הטוחן ד
 ארבעים ויליף לי׳ מהך קרא. וקשה ללבד מהרש״ל להא לבינו גופא מסיק בסמוך להא לקאמר רשג״ג כל
 המחוסל צילה אסור ל״ל מייב אלמא לסובר רבינו ללקי מלאודימא אצילה ביו״ט אלא דרכינו נמי סובר
 למלאודיחא היא. אלא שצדך עול להך סבלא שכחוב לעיל לחלק נין מלאכה לזמן מלובה או ליום א׳. והוא
. ואסי׳  למצינו כל הנילוכין מומר ללוך כלרכן ושמיקה מוללה לטוחן הוא. ולמה טחינה אסור ושחיקה שד
 בלבל שאין מסיג טעס כגון מלמ מומל ע״י שינוי. ולא מצינו הימל זה גבי טמינה וצילה וקצילה כיון שהיא
 מלאודימא. לזה הקליס למלק בין מלאכה שהיא לימים הלבה. למלאכה שהיא לשעה או ליום אמל. והיינו
 מלממעט קלא הוא לבלו. שאסור לעשות מלאכמ אוכל נפש. וקלא אמל אומל מלאכמ אוכל נפש יעשה לכס.
 הא כיצל מקצמ מלאכה אסולה ומקצמ מלאכה מומרח ולא מסלן אלא לחכמים כלמצינו בחגיגה לף י״מ
 ללרשינן כן למלאכח חש״מ ע״ש. ה״נ אסרו חכמים טחינה והלקלה וצילה וקצירה ומלישה שהיא לימים הלבה
ק לעשומ לימים הלבה. וה״ה צילה ללכס לצול הלבה. אבל שמיקח סממנים ל  אף שעושה בשעה מועטמ מ״מ ל

 תפארת שמואל
) כגרונרות וצימוקין דמו וכו׳. כך סי׳ רש״י וק״ל אמאי הביא הממבר טעס זה מיפוק ליה ג לו״ק: (  ו
 לאסול שמא יאמל לנכד לעשות בשבילו מלאכה ואפשר לטעם זה מספיק שיהא אסול לישלאל אחל כו
 ביום א״כ מהני האי טעמא לאסור אפילו בטלטול וכן מוכרת אתה לפרש לפירוש רש״י שפירש הטעס
 כלי שלא יהנה ממלאכח יוס טוב א״כ אין חילוק בין ישראל זה לישלאל אתל א״כ למה סילש משוס
ף שחולה איסור ״ ד  מוקצה אלא שיהא אסול אף בטלטול כמ״ש המחבל לקמן שהוא חופס לשם טעם ה

 מוקצה באיסור אכילה וק״ל:

) ולרב יוסף. וכ״כ התוס׳ שמילתא לרב יוסף הוא שיעור אחר ממה שאמרו לעיל א ) * ש י ל  ©רק ש
 בסוגיא כל היכא לממטיה ליה בשתייא אתת ולא כפרש״י שפירש לתלא מילתא הוא ומ״מ כותבים לרב
 יוסף איילי לוקא בעופות ולא בתיות ע״ש ונלאה לאפילו בעופות דוקא שאל עופות אבל אווזים ותלנגוליס
) לא מיתםר למצדינהו. לא שכך ב  מותל כמ״ש בעל העיטול וכן לעת הרא״ש לסי המסקנא נ״ל: (
 נאמר בגמרא לא״כ מאי כתב המתבל לעיל ולפ״ז אסול לצוד ביו״ט וכו׳ אלא שהרא״ש כתב לפי לעת
 בעל העיטור ואסיקנא א״כ מ״ש כגמ׳ ולפי שתוזדן לכלובן ומזונותיה! עליך היינו אפי׳ לכתחלה קאמר

 א) נ״ב הד אלו ג׳ מעוטין מכאן שלא יקצור ושלא יטחן ולא ירקד כו׳ כצ״ל לענ״ד [ועי׳ גק״נ].(ר״י ליפשיץ) ב) נ״ב צ״ל אמר ר׳ יוסף אמר ר׳ יהודה אמר שמואל כבש״ס.(ר׳׳י ליפשיץ) ג)צ״ל תרומות פ״ג מ״נ. (גליו!!
 ד) לכאורה נראה לקאי אהא לתנן ואין נותנין לפניהם מזונות, וביאר להיינו ביבדס שלהס בימות החורף לצריכיס פרנסה או בימות החמה במקום דריסת ב״א וכוי. (אר׳׳צ)
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 שלישי ביצה אשר
 ע״א

 אלפס ז״ל פתב בחשובה לאף בבא מחוץ הגה״ה
 *על כלי שיבואו ממקום שהובאו שס ואפילו היא לחחוס צליל להמחין בכלי שיעשו*. וכן
1 . י  לחוק הלנה וספק אס עולה הלילה לכלי שיבא אף 1
א כתב בספר החרומוח ובס׳ המצות לאין ו  ע״ש שאין רגילות לילן כלילה שמא יומר לגילוח ה

 מהלחצח מלחץ ללא שרינן בפ׳ שואל (לף קנא.) לסמוך על מה שחילק ר״י במת. ומסתבר
ג כלברי ר״י כיון שמצינו בקבר שנעשה בשביל ו ש ס ח י ש א ס ק י א א ל ר א ח ל א מ ל 5 י ש א 5 ו מ  נ

י ישראל לאסור עולמית ובשאר לברים לל א ת א ״ ץ לו עשל קימקימיו א מ מ ח מ  ף
 ליכא אלס חשוב לא לפי שאי! לגילוח לחזר אחל ,

ד m שעושה בשביל ישראל כגון מינו במחובר כ ן 3 ד ) וריב״א אומר לאין צ  עבליס שיזמנו ה

 ולוקא ביום טוב אבל בלבר הבא מחוץ לתחום בשבח מותר לערב בכלי שיעשו גס במובא מחוץ

• לחחוס יש לחלק*. וכן מוכח מללא קאמר ו ש ע י י ש ד כ ״ נ ע גם ל ו (  אסור אפילי לישראל אחל י

א חוץ לתחום אסולין לערב בכלי שיעשו ולא ״ י י ן י י א ל מ א ו מ ר ש ״ ^ א ן י ק ס p פ , 
ץ מיסתבר למימר לאאיסור ללעיל קאי לא״כ ג ו ר , ע 3 ] נ י ר מ א , ה מ , א ר ר ן ת ו ם מ ו ח ת ז ל י ק ח ס ס  ל

 (לף מה:) גבי מיא [בעיבא] מיבלע בליעי להוי ספק לימא רב פפא בכלי שיעשו בסוף דבריו

 אם באו מוז לחמוס וספק לדבריהם להקל: והיה קאי אתרוייהו אלא ולאי מלהזכיר

 בבלי שיעשו אמינו במחובר מכלל לאינו מינו במחובר שרי לערב לאלפר. ולבר שאינו
 מינו במחובר שהובא לישראל ביו״ט ראשון של ר״ה ג)כחב הר״ז הלוי ז״ל שנשאל לפני
 חכמי לוני״ל ז״ל והשיבו שמותר ביום טוב שני מפני שאין עליו שוס איסור הכנה ולא
 איסור התלוי בקלושה שנאמר קלושתא אריכחא היא אלא כעין קנסא הוא שמא יאמר
א] ומזה יש ללמול  לו להביא וליו שקנסו אותו בראשון ח וכן יו״ט ראשון ראשון ושבת. [
) מחוץ לחחוס מותר לישראל ד p והבא בשביל ישראל זה ( j לכ״ש ללא בעינן בכלי שיעשו 
 אחר. והא לאמר אם יש מאוחו המין במחובר אסור נגן לא מיבעי באכילה לאסור אלא
 אפילו לטלטל נמי אסור ללא חזי לאכילה ובמוקצה למי. אבל הבא מחוץ לתחום (ה) אף
 על גב לאסור באכילה מותר בטלטול כיון למוחר לישראל אחר. גרסי׳ בפרק בכל מערבין
) ההוא בר טביא לאיתצול ביו״ט ראשון ואישחחיט ביו״ט שני רב נחמן ורב :  (לף לכן
 חסלא אכיל ורב ששת לא אכיל לסבר קלושה אחת הן וקי״ל כרב נחמן וכרב חסלא. ורב
 ששת נמי הלר ביה. ואמר נמי התם (לף מ.) ההוא ליפתא לאתא למחוזא. חזינהו רבא
 לכמישי אמר האי וראי מאתמול עקרוה מאי אמרח מחוץ לחחוס אתא הבא בשביל ישראל
 זה מותר לישראל אחר וכ״ש לאלעמא לנכרים אתא שרא להו למיזנן מינייהו כיון לחזי
 לקמפשו ומייתו אסר להו. (שם) הנהו בני ב גינאה רגזו להו נכרים אסא ביום טוב שני
) אמר להו בעינן בכלי שיעשו: ו  שרא להו רבינא לאורוחי [ל] לאלחר אחו שיילוה לרבא (
] הסוכר אמח המים מערב יום ה ! ב  ג [דף כה ע״א] אמר רבה בר רב הונא אמר ר

 רניט אין צדין פרק
 הף כה

 טעמא לא שייך אלא בנכרי שעושה בשביל ישראל 1ס] אבל אם עשה בשביל עצמו מוחר
 לערב מיל. כלמוכח בפרק שואל(לף קנא.) גבי מרחץ לאם רוב נכרים בעיר למוצאי שבח
 רוחץ בה מיל לאפילו ביום השבת מותר ליהנוח ממה שעושה הנכרי לעצמו כלחנן(שבת
 לף קכב.) מילא מים לבהמחו משקה אחריו ישראל הלליק את הנר משתמש ישראל לאורו
 וכן אם עשה כבש לעצמו או בלבר הניצול מאליו לא שייכא הך גזירה. א<הלכך מההוא
 טביא [ע] אין ראיה שניצול מאליו. ומה שהביא ראיה מבני א גינאה ללא אמר בכלי שיעשו
 אלא ביום טוב ראשון אינה ראיה לללמא רבינא לית ליה בכלי שיעשו לא ביו״ט ראשון
 ולא ביו״ט שני. וה״ה ללידה אי גזו להו ביו״ט ראשון הוי שרי להו לאלתר. ומה שהוצרך
 הגמרא להזכיר שהמעשה ביו״ט שני הוה ולא נקט יו״ט סתם. הא קמ״ל לאפילו ביו״ט
 שני היה רוצה רב חחליפא לאסור לפי שאינם בני תורה. ולפירוש רביגו חס היה צריך
 להמחין בכלי שילך הנכרי למקום שצל הנכרי הצבי והלגיס וחלש הפירות ויחזור לכאן.
 לאי לא תימא הכי אלא בכלי תלישה וצילה בלבל אכחי איבא למיחש שמא יאמר לנכרי
 ביום טוב כלי שיאכל בלילה אחר שעה מועטת ושמא יש לומר שלא החמירו כולי האי
 ויראה שימתין על שעה שיוכל להביא מאותו המין הנמצא בסמוך לעיר ולא נחמיר כולי
 האי בכלי שיבא מן המקום שהביאן הנכרי. וגם בעל ההלכות כתב כר״ת ושני ימים טובים
 שחלו ביום חמישי וששי והובא ביום ראשון כתב בעל העיטור שאסור על מוצאי שבת בכלי
 שיעשו שלא יאמר לנכרי להביא לצורך שבח. וה״ר יחיאל מפרי״ש התירו בשבת שאין
 להחמיר כולי האי וכן מסחבר. ולפי׳ רש״י אסור לכל ישראל בכלי שיעשו שלא יהנה
 ממלאכח יו״ט אבל לפי׳ ר״ח שפירש משוס שמא יאמר לנכרי להביא ביו״ט שיאכל לערב
ן מסתבר שמוחר לישראל אחר מיל ולא חיישינן שיאמר לנכרי להביא בשביל אחר פ  מיל [
 לאין אלס חוטא ולא לו. [צ] והא ללא קאמר ומוחר לישראל אחר מיל כלקאמר גבי בא
 מחוץ לחחוס. [ק] כיון לבו ביום אסור לכל בשביל שעה מועטח לבכלי שיעשו לא חש
 להאריך. ולפי׳ ר״ת מבשל בשבח א״צ להמתין לערב בכלי שיעשו להכא ליכא למיגזר
ל] חוץ לחחוס אסור וא״צ  מילי. ואם אין באוחו המין במחובר. בתוך החחוס מוחר [
 להמתין לערב בכלי שיעשו. ללא החמירו חכמים אלא בלבר שנעשה בו איסורא לאורייחא
 [שן =< ואין לחוש שמא הביאו הנכרי לרך רשות הרטס סרטיא ופלטיא ללא שטחי האילנא
 רה״ר ןת] לששים ריבוא בוקעין בו. והא לחנן בפ׳ (מי שהחשיך) [שואל] (לף קנא.)
 נכרי שהטא חלילין לא יספול בהן ישראל במוצאי שבח על כלי שיבאו ממקום קרוב. שאני
 מלתא למת לאוושא טפי והכל יולעין שבשביל המח הטאו ואחמור טפי כלחנן החם אס
 עשה נכרי קבר בשבת בשביל ישראל לא יקבר בו עולמית ולא שרי בכלי שיעשו. והרב

 הגהות הב״ה א ממי גננא ללא: ב הנהו מי גננא לגזו להו נכריס אסא ביי״ט שני לאורתא שרי להו רבינא לאורוחי:

 נתנאל
 שמואל מאייבלא לסיוע להן סבלא שחילקו בין ממ ללגרים אמרים להר״ר שמואל ס״ל לספק חוץ למחום
 מוחל והביא לאיה מס׳ בכל מעלבין. וא״כ ע״כ הסוגיא לפ׳ שואל מפ׳ להו כפי׳ הרי״ף. ובשאל לבליס שלינן
: [שן ואין לחוש שמא הביאו הנכרי דדך ם ד ב  ספק חוץ לחחוס. ש״מ לס״ל ליש חילוק בין ממ לשאל ל
א ופלטיא. ובמוספומ פ׳ שואל ל״ה אלא חילצו וי״ל להביא ממקום קלוב לא מהני כ״כ  דשות הרבים פרטי
 הבאחו ע״ש: [ת] דשש־ם י־יבוא בוקעין בו. ז״ל מהלש״ל להוא סבדמ מוס׳ וסמ״ג וסה״מ. אבל בפ״ק
ד דכ״ש דלא  לשבח כחבחי לא״צ ס׳ ריבוא אלא ט״ז אמוח ומפולשין משער לשעל: [א] ומזה •ש ללמו
. ול״ח לאוסל בכלי שיעשו משוס גזרה שמא יאמל היינו טעמא לבמינו מחובל איסור  בעינן בכדי שיעשו
ו״ט בכלי שיעשה. משא״כ באין מינו במחובד לאיסול ן אפילו ביום טוב שני ומוצאי י  לאורייחא ואוסר מפני כ
 מללבנן לי לנו לקנוס יום אחל בלבל: ןב] וחבא בשביל ישראל וח חוץ לתהום מותר לישראל אהד. עיין
: ןג] לא מבעיא באכילח חוא דאםוד אלא אפילו לטלטל חוא ׳  מ״ש לבינו בפ׳ מי שהוציאוהו ס״ס י
ד דלא הד לאכילה ובמוקצה דמי. יש מקשין למאי נפקא מיניה כחב לבינו הן טעמא ללי״ף הלא כחב  דאסו
 ריש סימן זה כפילוש לש״י לאף ל״ש מולה במוקצה לממובל ומהן טעמא אסול אף בטלטול. ומי׳ מהרש״ל
ו״ט ראשון בכלי שיעשו אפילו בטלטול אף ללא  שנ״מ לפרש״י לאסור הביא לולון בממובר אפילו במוצאי י
״ט של גליומ לכ״ע שמי קלושומ  מוקצה מצל עצמו ללפלש״י הר שלי בטלטול למוקצה אינו אלא ליומו לשני י
ן ד ף לא״כ אמאי צ ״ ד  הן. ועיין מהלש״ל פ״ק למולין סימן ל״א. וקשה להא רש״י ע״כ לא ס״ל שיטמ ה
ן סבלח הלי״ף  לש״י לפרש מוקצה להוי כגלוגלוח וצימוקין כיון לאסול באטלה. ע״כ נלאה ללבינו הביא ה
ף ״ ד  לשיטמ ל״ח לאסור באכילה אף כיוס שני. ובשני י״ט של גליוח הוי מוחר לטלטל ביום שצי. אבל מטעם ה
 אסול בטלטול אפילו ביום שגי: [ל] ה״ג לאולמא לאלחל: ן־ה] הסוכר אמת המים מערב יום טוב ולמחר
 השבים ומצא בה דגים מותרין. הקשה הלב המגיל על שיטמ הלשב״א והלאב״ל שסובלים לאין צלין לגיס
 מן הביבלין אפילו מביבל קטן מהא להסוכל אממ המים ועיין ב״י סימן מצ״ז וביש״ש סימן י״א. ר״ל שהמה
מד ומצל שני יש נקבים בהנסל שסוכל המיס שהולכין ג  מסלשיס אממ המים בענין שעשוי שמצל א׳ סכור ל
 דרך שס ונמצאו הלגיס סכוליס בלי מיס הלבה שיכול ליקמ דלים ואין להס מגיס ואין מכוסים במיס יממבולה
 זו יש במקומומ הלבה: ודע שהלש״ל בסימן ב׳ מסס שיטה ע״ס ילושלמי בס׳ כלל גלול לבלגים אינו מייב
 משוס צילה אלא משוס קוצל להוי עוקל לבל מגידולו ע״ש באליכוח. ותמהני עליו אין מסס שיטמ ירושלמי
 ושבק תלמולא לילן לגלסינ׳ בשבח לף ע״ה הצל חלזון והסוצעו אינו חייב אלא אחח. והיינו משוס צילה. אבל
 על הפציעה אמו תייב שאין פציעה בכלל לישה לקסברי רבנן לאין לישה אלא בגילולי קרקע. ומ״ה מלמולא
 לילן פליג אהן לילושלמי ס׳ כלל גלול למן לקסרי אמרי הלין לצייל כוורא וכו׳ לבל שאתה מבלילו מתיותו
 תייב משוס קוצר לכשס שאין לישה אלא בגילולי קלקע ה״ה שאין קצילה אלא בגילולי קלקע. והן ילושלמי
 אתיא כלבי יהולה למתייב אפציעה משוס לישה ה״ה הצל לג תייב משוס קצירה ולית הלכתא כוותיה את״כ
ף ק״ז שכותב בשם הלמב״ן כמו שכתבתי מלעתי ע״ש וששתי  מצאתי בתילושי לשב״א שלא במקומו בשבת ל
ד אתיא כר״י ס ק  ועיין תלושי מהל״ם מלובלין בשבת לף ע״ה בתל״ה הצל תלזון וליכא לאקשויי אי לבנן ל
ן תני שם ס׳ כלל גדול הל׳ ג׳ מ״ל הצל חלזון תייב אתת ללית בי׳ משוס צילה ותייב משוס נטילת נשמה  אי
 למה אינו תייכ משוס קוצר ומשוס נטילת נשמה. י״ל לתלזון עולה מן הים להדס אתת לשכעיס שנה כמו
. הביא המזלחי ס׳ וזאת הבלכה ומשם צל התלזון נמצא שאין עוקר התלזון  שפרש״י בפ״ק למגילה לף ר

 קרבן
ן נ ד ז ד לעצמו לא שיין טעמא שלא יהנה ממלאכת יו״ט. אלא אפי׳ לל״ת ה״א הא נמי ג כ  פשיטא כשעושה נ
: נס] אבל אם עשה בשביל ד כ  שמא יאמל בפלט אס הביא בשבילו אפי׳ ניצול או נתלש מאליו או בעבול נ
 עצמו מותר לערב מיד. אבל אי לא ילעינן שעשה בשביל עצמו ה״ל ספק מוכן ואסור: [ע] אין ראיה
ן ד  שניצוד מאליו. או שצל הנכד לעצמו: ןפן מסתבר שמות- לישראל אהר מיד. פי׳ לאפוקי שאין צ
ו״ט בכד שיעשה. להא אתלוקה ראשונה קאי שאמל לל״ת משוס שמא יאמל לנכד להביא  להמתין למוצאי י
ו״ט שני ו״ט שני ועלה קאי מסתבר שמותל לישלאל אחל מיל במוצאי י  ביי״ט שיאכל לעלב מיל והיינו מוצאי י
י״ט מיל לאין אלס ד להנוח ישלאל אתל ממנו במוצאי י  ולא חיישינן שיאמר לנכד להביא בשביל ישלאל אחל כ
״ט ט שני לישראל אחר נמי אסור. ולאו משוס מוקצה לטוס שני לא שיין מוקצה בשני י ״  חוטא ולא לו. אבל טו
ן מיגו משוס יוס שהוא לשעבר כלאיחא נ  של גליוח. וליכא למימר משוס מיגו לאיחקצאי בהש״מ. ללא אמד
 לעיל לף ל׳ בתוס׳ ל״ה נימא. אלא היינו טעמא לחיישינן לגומלי( שיאמר לנכד להביא לו אף שאסור לו לאכול
 ממנו יתן רכבל לישלאל אתל ומול זה אותו אלם אחר יערים גס כן ויאמל לנכד להטא לו כלי שיחזור דתן
 לו למבילו. כלכמב לטנו להליא בפ׳ כל כמט סימן 3׳ בלבל לאודיתא אסור לישראל אתל כמו שאסור לאותו
ד בשבילו. והיינו מטעם גזרה שמא יאמר לנכד להלליק. משא״כ במוצאי יום טוב לא מיישינן לזה כ  שהלליק נ
 למשוס שעה מועטמ שפיל אמרינן בצירוף האי סברא אין אלם מוטא ולא לו. וכ״ה לעמ הסמ״ק: [צ] והא
ץ לתהום. כמב מהרש״א מאי קא קשיא ליה  דלא קאמר ומותר לישראל אהד מיד כדקאמר גב* בא מתו
ו וקאי אמלוייהו. לכה״ג כמב הרא״ש בסמוך לימא רב פפא בכלי ד ב  להא איכא למימר לקאמר לה בסוף ל
ו אינם מוגנים לי בשלמא אי הר מני בסיפא בכלי שיעשו ד ו והיה קאי אמלריהו כו׳ ע״כ. לב ד ב  שיעשו בסוף ל
 גט איסור ממומי( שהוא מללבנן והוי כלמל בק״ו ברישא באיסור ממובל לאסול בכלי שיעשו וע״כ קאי
ד שלא נטעה לומר ן דלישראל אמר מומר אפילו באיסור ממובל הל״ל בהליא כ  אמרוייהו. משא״כ אי אמדג
 ללא מקילינן הן קולא אלא כאיסור ממומין: נק] כיון דבו ביום אםור לכל בשביל שעה מועטת דבכד׳
ן ללשיטמ מוספומ אסול גס טוס ב׳ אין זה שעה מועטמ  שיעשו לא חש להאריך. גס בזה הקשה מהרש״א טו
ד לטנו ללאמר גם כן כל יוס ב׳ אסור ב  להמיל לישלאל אמל גס כל יום נ׳ עכ״ל. ולפי מה שכמבמי לפי ל
ן להמתין בכלי שיעשו הוי שפיל שעה מועטת. ומהרש״ל סימן ה׳ ד ו״ט שני מותר מיל ולא צ  אלא למוצאי י
 בסופו כתב אבל טוס טוב שני לאתליס שלו לכ״ע ממ״נ והאוסלו לפי לעתו הוראה שאין בו ממש ואינו ראוי
 לשמוע ואחדס באו לתלק עלי בזה ותפסו לברי הסמ״ק שכחב שיש להחמיר ולאסור כל ב׳ ימים לאתליס וכו׳
ו ד רטנ ב ל ד חכמים להא מ ב  ובחשובה בימי חורפי האלכחי נגל החולקים עכ״ל. ואני אומל מצוה לשמוע ל
 מוכח להדא לאף לאחרים אסור טוס טוב ב׳ לאלח״ה מה יענה בקושיח מהרש״א וכי כל יום ב׳ קרי לאינשי
 שעה מועטח ומה שהוגה בטול סימן חקס״ו אבל לאחדם מוחלים מיל לעלב יום א׳ הגהה חלשה היא ואין
 בו ממש: [ר] חוץ לתחום אפוד. אבל ספק חוץ לחחוס מוחל וסמן כאן על מה שמסיק לבינו שלהי שואל
 סימן ט׳ לאפילו לגט ממ לאוושי מילתא פסק כשמואל לחיישינן שמא חוץ לחומה לנו ולא הטא חלילין מחוץ
 לתחום. והר״ר שמואל מאייברא פסק גס כן ספק מוץ לממוס מומר והביא ראיה מס׳ בכל מערבין עיין מוס׳
 וקשה למה לא הטא לאיה מהאי לפ׳ שואל לקאמל מניא כוומיה לשמואל. אלא ללהר״ר שמואל איכא למימל
ף להן לאמל שמואל מיישינן שמא מוץ לתומה לנו למומלא ע״ש. אבל על מוס׳ קשה ״ ד  לס״ל שם כסי׳ ה
 שמסקו המס בפ׳ שואל כפלש״י לשמואל מיישינן לקולא קאמל. ואפשל לומר להמוס׳ הביאו להא להר״ל

 תפארת שמואל
דם ע״ש: (ה) אע׳׳ג דאםור באבילח מותר בטלטול. שמולה טעם מוקצה משוס ) מחוץ לתחום מותר לישראל אחר וכוי. אבל היכא שהוציאו ישלאל נוטה לעמ הממבל בדש מי שהוציאוהו דאפילו לישלאל אסל אסו ד ) 
) אמר לחו בעינן בכדי שיעשו. ו ט אינו חולה במוקצה מחמח איסול ועיין פ״ק לחולין בספל ים של שלמה מ״ש הלב לש״ל שס: (  לאסול באכילה ואינו חולה בטעס למולה ל״ש במוקצה ומחובל כמ״ש לש״י לעיל ג
ד היינו משוס לסבר ללא ש ט ראשון ומאן ל ״ ד א״כ אסור אף טוס טוב שני כמו טו ק י ו״ט שני משוס ספק מ  פי׳ ואפי׳ ר״ש מולה ליה לאף טוס טוב בעי׳ בכד שיעשו נהי לכקיאיס כקטעי לילחא ס״ס מאחל לי

 חשבינן ליה כספק כמ״ש המחבל ז״ל לעיל אליבא לרש״י ולו״ק:

 א) נ״ב לוגמת נא מחוץ לתחוס לנמי מותר נבא מאליו כמיס שמעלין מנהרות אפילו בשבת. (ר׳׳י ליפשיץ) ב) הא לא שייך אלא גני שבת, לגבי יו״ט הוצאה שריה אפילו לישראל עצמו, ואף לצורך כל להו לאמרינן מחוך, ואצ״ל לגוי ולילו! לי״ט. הא
 ולאי מילתא לתמיהא על הרא״ש וני איכא למיחש למילי ניו״ט כהאי גוונא הוא בבא מתוץ לתחוס, וגה״א א״צ לר״ה, דבשדה ובקעה נמי איתיה לאיסור תתומין. (יענ״ץ) ג< נ״ב היינו הרא״ש מלוניל בר״נ וע״ש. (ר״י ליפשיץ) ד) נ״ב עי׳ חוס׳
 לעיל ל״ל א ל״ה אלא, ותיס׳ לף ל ע״ב ל״ה על. (מל״ה< ה) אבל אי ליכא ארס חשוב לא לפי שאין רגילות לחזור אתר עבליס שיזמנו. והיינו לבפ׳ השואל מבואר לאמבטי׳ וכו׳ אבל אס יש אלס חשוב שיש לו עשרה עבלים שמחממין לו עשרה

 קומקמין בנ״א שרי ואל״ה אסור ולא תלינו שהוחמו בלילה הוא משום ללא שכיח. (אר׳׳צ) ו) נ״ב משוס שמא הביאו לרך ר״ה שהוא איסור לאורייתא בשבת וק״ל. (ר״י ליפשץ)
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 שלישי ביצה אשד
 דף כז ע״כ

 וללמא אנת גרמת ליה. א״ל לא. ומנא תימרא לגרמא אסור לתניא כל מום לא יהיה ט
 אין לי אלא שלא יהיה בו מוס בילים. מניין שלא יגרום לו על ילי אחרים שלא יביא בצק
 או לטלה ויניח לו לגלי על גט אזנו כלי שיבא הכלב וימלכו. חלמול לומר כל מום לא
 יהיה בו. אמר מוס ואמר כל מום. ואס עבר החכם וראה מום טוס טוב [ל] אסור
 הגה״ה לשוחטו טוס טוב. נמ] אבל אס כולד הוא
י ומומו עמו ביום טוב וראהו החכם מוחר* : ו פ  * ח שמעינן מפרש׳׳י לאחר שנטפל 3ו ישראל מ

״ ׳ ״ ״ ״ ,  המלל בעלרו כשיעור שאמרו חכמים בלקה שלשה « > ״ r ״

ן ^ אלא ן [דף כו ע״כ] בעי מיניה הלל מרבא יש ה כ ה לא רצה ה ן ה) מ ז ו כ ח א ס ו י ש ד  ח

 אמל לישלאל שיטפל בו על שיעלה בו מוס ואחר כך מוקצה לחצי שבח או אין
 יחננו לו לטיפי׳ לכהן על כלחו שיקבל אוחו ויטפל מוקצה לחצי שבת. [דף כי ע״א] ומסיק
: לגמרו טלי אלס כגון קרירות טן השמשות ז ״ א ־ מ ס ו ״ ״ 1 ^ פ י י ש י ע  נ

ל לא מיבעיא ליה לולאי אין מוקצה*. כי נ ר ל ט מ ס ל מ ן ״ ^ מ ׳ ם י ל ע נ ה מ ש ע י ש ר ג ־ ו . 
 מי שירצה ובא יהירי אחד הרגיל אצלו ולקםם מסניפי קמיבעיא ליה גמרו טלי שמיס כגון

 זה היה מעשה ואסלם ה״ל יו״ט ז״ל משוס מוקצה גרוגרות שנתייבשו מע״ש וירלו עליהם
 יה״ל אליהי החילם הואיל יגמלי טלי אלס יכיל גשמים ונחלחלחו ואח״כ זרחה עליהם
 לגומלו טוס טוב ליח ביה משוס מוקצה. מא״ז: , , ן ,

 1 החמה ונחייבשו ולוקא במילי לאכילה קא

 מיבעי ליה אבל במילי לטלטול פשיטא לאין מוקצה לחצי שבת. מההוא לחנן (שבת לף
 קכח:) כופין אח הסל לפני האפרוחים כלי שיעלו ויררו. וחניא בפרק כירה (שם לף
 מג.) מותר לטלטלו כשאינן עליו. והוא שלא היו עליו כל בין השמשות. ועול רקאמר
 התם (לף מל.) אמר רב מטה שיש עליה מעות אסור לטלטלה אין עליה מעות מותר
 לטלטלה. והוא שלא היו עליה כל בין השמשות. ואיכא תרי לישני. בלישנא קמא א״ל יש
 מוקצה לחצי שבת ובלישנא בתרא א״ל אין מוקצה לחצי שבת: [צ] ומיסתבר כלישנא בתרא

 ב<לבשל סופרים הלך אחר המיקל ולכך לא הביאה ה״ר אלפס:

 ח [דף כז ע״כ] מתני׳ בהמה שמתה לא יזיזנה ממקומה מעשה ובאו ושאלו אפ רט
 טרסון עליה ועל החלה שנטמאה ונכנס לבית המלרש ושאל ואמרו לו
 לא יזיזוס ממקומם: נמ׳ תרגמה זעירי בבהמת קלשיס והיחה מסוכנח מערב יום טוב.
 וטעמא לבהמת קלשיס לאין מאכילין אותה לכלבים הא לחולין ג<שרי לטלטלה. נס] כיון
 למסוכנח היא מערב יום טוב לעחיה עילויה מאחמול להאכילה לכלבים הלכך שרי לטלטלה

:  הגה״ה לד״ה*
ט 3 אין נמנין על הבהמה בתחילה טוס " י י ה ג פ ר ט נ  *Jאבל אם היחה נריאה נין השמשות ו
 אסור לטלטלה ולכך מאין אח הטריפה ביום טונ אצל טוב אבל נמנין עליה מערב יו״ט

 האשפה שאס חטרף (ט) יניחנה שס ולא יטלטלנה. י 1

] רבי יהולה ע : ושוחטין ומחלקים ביניהם. [ ז ״ א  מ

 אומר שוקל אלס בשר כנגל הכלי כנגל
 הקופיץ וחכמים אומרים אין משגיחין בכף מאזנים כל עיקר: גמ׳ מאי אין נמנין אמר
 רב יהולה אמר שמואל אין פיסקין למיס על הבהמה בתחלה טוס טוב היכי עביל אמר
 רבא מביא שתי בהמות ומעמיק זו אצל זו ויאמר זו כזו. תניא נמי הכי לא יאמר אלם

 יח ר־ינו אין צדין פרק
 דף כה ע״כ ־

 טוב ולמחר השכים ומצא בה לגיס מותרין להא כבר ניצולו מערב יו״ט והוו להו מוכנין
 וחיה שקיננה בפרלס כגון איל וצט וכיוצא בו ויללו עפרים ועליין הן קטנים ואין צריכין
 צילה אין צריטן זימון ומותרין טוס טוב. ולוקא בפרלס הסמוך לעיר ללעחיה עילויה
 אבל בפרלס שאינו סמוך לעיר צריכין זימון וה״מ בלילהו אבל באימייהו כיון לבעי צילה

 לא מהני להו זימון:
 ד מתני׳ בהמה מסוכנת לא ישחוט אלא א״כ יולע שיכול לאכול ממנה כזית צלי מנעול
 יוס. ר״ע אומר אפילו כזיח חי מטת שחיטתה. שחטה בשלה לא יביאנה במוט ובמוטה
 אבל מטאה טלו איברים איברים: נמ׳ ש״מ להפשט וניתוח לקצטם לרך ארץ הוא ולא
 איסורא הוא ני] והחירו לאכול כזיח מטח טביחתה בלא בליקה משום הפסל ממונו וכ״ש

 שאם הוציאו הריאה בלא בליקה שאין להפסיל הבהמה וסמכינן ארובה וכשירה:
 ה [הף כה ע״כ] ת״ר אין הסומא יוצא במקלו ולא הרועה בתרמילו ואין יוצאין בכסא
 אחל האיש ואחל האשה. ואם היו רטס צריכים לו מותר ואע״פ
 ללפירוש ר״י ש בפרק במה אשה במסכת שבח (לף סה:) לקיטע יוצא וכו׳ למי שנכווצו
 גילי שוקיו מותר לצאת במקל בשבת. שאני התם לאינו יכול לילך כלל בלא מקל וכמנעליס
 ליליה למו. אבל סומא במקל ליליה לפרוצי סוגיא עטל (ו) [א] ואיכא זילותא ליו״ט.
 א״ר אמי ובלבל שלא יכתף מאי כיתוף רב יוסף בריה ררבא אמר אלונקי שמשים כל א׳
 ילו על כתף חטרו והכסא על זרועותיהן. איני והא רב נחמן שרא לה לילתא למיפק
] א< שאני איתתא לבעיתא. מרימר ומר זוטרא הוו מכתפי להו בשבתא ט  (ח) באלונקי. [

 לרגלא באלונקי משוס בעיתוחא לציבורא [י] ואמרי לה משום לוחקא לציבורא:
 1 מתני׳ בכור שנפל לבור רבי יהולה אומר ירל מומחה ויראה [רף בו ע״א] אס יש
 בו מוס יעלה רשחוט ואם לאו לא ישחוט ור״ש אומר כל שאין מומו ניכר מערב יו״ט
 אין זה מן המוכן: נמ׳ במאי קמיפלגי ברואין מומין טוס טוב קמיפלגי. ר״י סבר רואין

 מומין ביום טוב ור״ש סבר אין רואין מומין

ס טיב שהיא מוס קבוע י י ת ע < *ואפילו אס ראוהו מ : י P י1 מ " * ״ל »  טו״ט* ואפ״ג לקי
׳ שמעון הלכה כרט יהולה ואינו עיכר אף על פי כן אס לא החירו לו מערב יוס י  ר׳ יהולה ו
 בהא קי״ל כל״ש [כ] לאמרינן אמי וורלנאה טוב אין זה מן המוכן ואינו יכול להחילו למחר טוס
ך טוב אם לא שראוהו מערב יום טוב שהוא מוס קבוע ח י מ א ל ל ר ל 5 ה ס ו ה ה א י ש י נ א ל ר כ ן ד 3  ח

י , , ואמר מוס זה ראר לשחוט עליו אף ע״פ שלא שאל  , , , , י
 ביומא ט3א אתו אמרו ליה לרבי אמי אמי מערב יום טוב היאך בא לו מום יה יכיל לישאל ביום
 צהי שפיר עבל ללא חזי. איני והא רט אמי טוב לנר זה. בהמה שנפלה בבור ביום טוב אסור
 גופיה הוה חזי. רט אמי מאתמול הוא לחזי להעלוחה ביום טוב אע״פ שיש לירא שלא חמוח בבור
ה אגל מוחר ליחן לה מזונוח בבור כלי שלא ממוח. ן י ה כ י ל ה י י ש ? מ ן י ה ל ן י א ש ב ן א נ מ ן י 3  ן

י  עובלא. כי ההוא גברא לאייתי בוברא מ י
 לקמיה לרבא אפניא למעלי יומא טבא הוה יחיב רבא וקא חייף רישיה. ללי עיניה וחזייה
 למומיה. א״ל זיל האילנא וחא למחר. אתא למחר א״ל אימא לי גופא לעובלא היכי הוה
 א״ל הוה מנחן שערי בהך גיסא להוצא. נהליה לעייל רישיה פרטיה הוצא לשפתיה. א״ל

 נתנאל
ט ״ ו  שנפל איסול לח בהימר למ בפמומ מס׳ או יבש ביבש ואין רוב בהימר בעיו״ט ואמ״כ נמוסף הימר ט
ט ע״כ. ולא ״ ט להוא ממש כבכול ואסור להורות לחכם בזה טו ״ ו  ונתבטל האיסול לבל זה אסול להולוח ט
 לאיחי מעולם לבנן קשישאי לחשו לזה. ואין הנלון לומה ללאיה ללפרש״י הטעס משוס להד כלן אח הלין.
 אין זה אלא בככול להוי כליני ממונות שע״י פסק הליין מוציא ממון מרשות זה לרשות אחל. ה״נ יוצא הבכול
 מלשות הקלש לרשות כהן ע״י הולאתז. משא״כ בהולאות איסול יהימל. ואי משוס מוקצה הא אתמול מוכן
 לכלטס היה ומוכן לכלטס מוכן לאלם. וא״א למצוא אלא באיסול בשל בחלב לח בלת שאסוליס לכלטס מאתמול
 בבשר בתלב אמרינן תתיכה נעשה נטלה. וצ״ל שנחוסף היחל ס׳ פעמים נגל התערובוח. א״כ על הרוב הזה
״ל: [נ] ומיםתבד כלישנא בתדא דבשל סופדים  אנו לנין וזה היה לו תזקת היתל כנלע״ל עי׳ ת״ה סימן נ
 חלד אחר המיקל. טעס זה ללעת לטנו. אבל להלי״ף בלאו הכי פוסק בכל מקום הלכה כלישנא בתלא. ועי׳
 בפלק כל הכלים סימן ל׳ מה שכתבתי לענין איזמל של מילה בשבת שהאליך מהלש״ל סימן ט״ז בזה: [סן כיון
ל לחאכילח לכלבים הלכך שרי לטלטלח לדברי חכל. כן הוא  דמם־כנת היא מעיו״ט דעתיה עלויח מאתמו
 לשון הלי״ף ולליליה ניחא שפסה שלהי משילין בשבת כל״ש וביו״ט כל׳ יהולה וא״כ הא לתני כמתני׳ כהמת
. לסי מה לקי״ל כל״י ע״כ איילי במסוכנח ובכה״ג ל״י מולה ללא פליט ל״ש  קלשיס הא חולין שרי לטלטול,
״ט קשה למה צדך לאוקמא כמסוכנח. וכ״ח לס״ל  ול״י אלא בב״ח שמחו. אבל לבינו שפסק כל״ש אפילו טו
 לרבינו כמר בר אמימר משמיה ללבא למולה ל״ש בב״ח שמחו. לא״כ בסוף מי שהחשיך לפסקו סחמא למחני׳
ד לחתוך את הנטלה כר״ש לא חלקו במילי. וע״ק למה פסק למימרא כמל בר אמימר. ה״ל למפסק כמל ש  ל
 בדה ללב יוסף לאמל חלוק היה ל״ש אף בב״ח שמתו ובמילי ללכנן אזלינן לקולא והנכון בזה מ״ש הב״ח
 סימן שי״ל לבלא״ה מקשה שם בב״י לפי מה שפסק לטנו בס׳ מי שהחשיך סימן ב׳ כלב יהולה שיווי אוכלין
 משרק מטרת כאוכלין לא טלתינן. ואליבא לל״י מסיק שס לף קנ״ה מתני׳ לתני מתתכין את הנבילה ואת
 הללועין. נטלה לומיא לללועין מה ללועיס לאשמי אף נטלה לאשמי. והיט משכתת לה בכשר פילי. א״נ
 בגודיתא זוטלא. וקשה על לטצו שהטא המתני׳ למתתכין כצורתה ולא כתב הא לשרי לחתך נטלה לכלטם
 לוקא בנבילה קשה שא״א להס לאכלה כלא חמיכה שאוכלא משומן. אבל אס הימה רכה מטלת באוכלא לא
ן לסי׳ שס לטנו סימן ה׳ לבללועין חלושים איירי ואשמועינן לשר אוכלין משרנן לומיא להט  טלחמן. וצ״ל טו
ד בשיווי אוכלין ולא כמטלת אוכלין ה״ה סמך לטנו בזה שלא ביאל שס הא לממחטן במסוכנח איילי י  נטלה אי
 ללומ״א לללועין קתני להיו תלושין מבעו״י ללעתיה עלויה. ה״נ נטלה במסוכנת איילי וללא כתפאלת שמואל

 בשבת בסרק בתרא ועי׳ מ״ש בשבת שס סימן ה׳ ע״ש: m דבי •הודה אומר. לף כת:

 קרבן
ל יש ט״ס בלש״י ועולה מן האלץ צ״ל ועולה על האלץ. ולשיטת הילושלמי להצל  מגילולו. ובמנתות לף מ״
ן שעל הארץ שאוכלי! שם מן הגילולי ד  כוולא תייב משוס קוצר אינו אלא כשנוטל ממקום תיותו היינו הטב
 קלקע. אבל לא כשצל מהאלגז מנוקב וכ״ש כשנוטל מן כלי מלא מיס. וללא כמ״א סימן תצ״ז ס״ק ו׳ שאומל
 שהילושלמי איילי כשלוקת הלג מכלי של מיס תייכ משוס קוצל. איך אפשל לומל כן א״כ להילושלמי א״א
: ןון והתירו ט ״ י  לאכול לג חי טוס טוב להא אס לוקת לג מן המים תייב משוס קוצל וקצירה אסור ט
ת מבית טביחתה. ומלשון זה פסק הטור כר״ע. אבל באמח הלכה כח״ק להלכה כל״ע מחבילו ד  לאכול כ
ו ומ״ש תוס׳ בפ״ק ליומא לף ל׳ ל״ה מסייע ליה. היינו שס פליג עם כל יחיל בפני עצמו. משא״כ ד ט ת  ולא מ
ו לבלא בדקה ד ד סוגיות. ולטנו שהביא לבלי ל״ע אינו אלא ללמול מלב פ  סתם מתני׳ הר כלטס וכ״כ ס
 מותל לאכול רליף במכ״ש אס הוציאו דאה בלא בדקה ומלל״ע נשמע לת״ק לבהא לא פליגי וכ״כ מהלש״ל
ל״ע והא ללא קתני בדשא  וס״ת ללא כב״ת והא לקמני מטת טטתתה לשון משנה היא וקאי אלבד ת״ק ו
ר״ע אומל כזית תי. אי תני הט ה״א לר״ע בעי כזית ממקום לתזי לאומצא בבשל  כדת צלי מטת טטתתה ו
 לטך אבל לא מטת טטתתה וכמ״ש מ״א סימן ש״ת ס״ק נ״ו ע״ש: [ז] כפרק במה אשה. לף ס״ה ל״ה
״ט אינו אסול אלא בלה״ל או כלמלית הלומה ללה״ל  הקיטע: [ח] ואיכא דלותא דיו״ט. ומ״מ נלאה לטו
: [ט] שאני ״ל  לקי״ל אין עירוב והוצאה ליו״ט. לאפוקי בשבת אפי׳ תוץ לעירוב אסור. מהלש״ל סימן י
 איתתא. דש גולסי׳ ילחא ויש חילוק טן שני הנוסחאות: [י] ואמרי לה משום דוהקא דצ־בודא. והכי קי״ל
ק דאמר־נן אמי וורדינאה. ף להלכה כלישנא בחרא גס לשאר פוסקים להלכה כלבד המיקל בדרבנן: ן ״  להד
: [ל] אםור לשוהטו ביום טוכ. לאחמול טן השמשוח לא היה עומל לשחוט כיון לאין לואין  לקמן לף כ״ז
ט והוי מוקצה: [מ] אבל אם נולד חוא ומומו עמו ב־ו׳׳ט וראחו חחכם מותר. אכל לכחחלה ״  מומין טו
ט כלב נחמן. והיינו טעמא ט היט ללא ליחי לאחלופי בשאל מומין כ״כ הב״ח סימן ״ ן אומו טו  אין מבקד
ן אומו לכממלה משוס טלטול ע״ש ב ובשו״מ מכס צבי סימן פ״ה אומל הטעם לאין מבקד ״  מצ״מ ס״ק י
. משום איסור טלטול שמא ימצא שזה ט ״ ו  ילימא ט הלב המגיל כמב טעם זה לגט בכור שאין רואין מומין ר
ע ואסור לשמוט עליו וא״א שלא יטלטלנה וטילטל למסלע לבל מוקצה. ולוקא בכה״ג ט  המוס אינו מוס ק
 שלא היה לבהמה מזקמ הימל. משא״כ כשנולד הוא ומומו עמו ללימ טה איסור טלטול להא בהש״מ היה חד
מ שרואין ומטלטלין משוס האי טעמא. ומלע ו פ ד ן טלטול כמי שאל ט  אגב אמו והיה לו חזקח היחל. ושדנ
ט לכמחלה ״ ן אוחו טו  לאי שייך איסול טלטול במלל מומו עמו. א״כ מאיזה טעם אמל לנה בל לב הונא מבקד
לבד ב״מ עיקר. ובט״ז סימן מצ״ח ס״ק ט׳ כחב לבל זה יש ללמול מבכול באס היה איסור מבורל כגון  ו

 תפארת שמואל
״ט איני אסור אלא ברה״י או בכלמליח הלומה לו כלפי׳ לעיל פ״ק לאפוקי בשבח אפילו חוץ לעילוב אסול כמו כל הלבריס שאסלו עליו לצאמ כו מוץ ממכשיטי נשים: ) ואיכא דלותא דיו״ט וכוי. ומ״מ נראה לטו ז ) 
ט גרע מחלטס שאין מולחים אבל ט) כחגח׳׳ח אבל כו׳ עיחנח שם ולא יטלטלנח. וכ״כ הטול ל״י לאוסר במוקצה אוסר לטלטל וקשה בעיני ו . ס״א ילחא וחילוק יש טן שני הנוסחאוח: ( תתא) אי ) י  (ח) באלונקי שאנ
ס סופן משוס תתילתן אפילו בלאודיתא כמו נומנין העור לפני הלולסן ה״נ נימא במוקצה ללמן אם ד ב  מטלטלים ויש לתלת לתלטס לאוי להסתה לעצמו וגס מאתמול היה לעתו עלרה מ״מ קשה מאחל שהתילו כמה ל
ה אלא אחלקלתא וכו׳ אפשל פ ד ה האימא שטחי ומן החלמול אינה לאיה ללא חזי ט פ ד ט  לא חחיל לו לטלטל במקומה א״כ יחקנקל או יאכלו הכלטס או שאל חקלוח א״כ מימנע ולא שחיט מההיא חששא להא חששא ל
ד טלטול אלא להצניעו ולא בע״א. ח ומש״ה נלאה ללא ש ו פ ת לאווזים ותלנגוליס חזי וכל כה״ג ללא שטח בהו טריפוח א״נ לא היו נכדם במקומו למכור להם הטד ו פ ד  רבעירו לא היה טריפות שטתי כולי האי א״נ ט
מ״מ לכתתילה לא יבלוק ופשוט שאס תמצא טריפה אז לא יוכל לפשוט יותר וכ״כ הטור וכתב עול בענין מטלה לנכד נלאה שמותל כלרך וכו׳ עי״ש:  ימ״מ נלאה לפי לעת התוספות לקי״ל כל״ש במוקצה שלי לטלטל ו

 א) נ״ב ובש״ס שאני ילחא לבעיתא, ואפשר הכוונה אחח ולו״ק, ומלבד החוס׳ נש״ס כה ע״ב ל״ה שאני לא משמע הכי [ועי׳ בשפארח שמואל וק״נן. >ר״י ליפשץ) ב) נ״ב לגפלוגחא לרבווחא אף גלשיל״מ רמחמירין נספיקא מ״מ בס׳ פלונפא
 תקילין כ״כ האחרונים. (מל״הן ג! עי׳ בהר״ן.(ג׳ מהרש״אן חיעוי״ש גרש״י נל״ה אח גרמת יכו׳.(אר״5)
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 רבינו אין צדין פרק שלישי ביצה אשר יט
 ־ רף כט ע״א

 ובמשחזת של אבן להעביר השמנונימ מוחר רק לחללה במשחזת של אבן אין מורין כן:
 יא דרש רב חסלא ואיתימא רב יוסף אחל סכין שנפגמה ואחל שפול שנרצס ואחל
 ןא] גריפת חנור באנו למחלוקת רבי יהולה ורבנן. לחניא אץ בין יום טוב לשבת
 אלא אוכל נפש בלבל. רבי יהולה אומר אף מכשירי אוכל נפש. מ״ט לת״ק אמר קרא
 הוא לבלו יעשה לכס הוא ולא מכשיריו ור׳ יהולה אמר קרא לכס לכל צרכיכס ורבנן
 ההוא מבעי ליה לכם ולא לכוחים לכם ולא לכלבים. ור׳ יהולה כתיב הוא וכתיב לכס ולא
 קשיא כאן במכשירין שאפשר לעשותם מערב יום טוב וכאן במכשירין שאי אפשר לעשוחם

ה מערב יום טוב*: ״ ה ג  ה

ג יב איבעיא להו מהו להראות סכין י  * ה< וכגון שנתקלקל ביום טוב או שהיה טרוד מע

: לחכם ביו״ט רב מרי בריה לרב איקא ז ״ א • מ 3 ו ס ט ו  י

 הגה׳׳ה שרי ורבנן אסרי* [3] ופירש בעל הלכות
 *ומפירוש רש׳׳י משמע דוקא טבח העשר למכור טעמא למלחא לרבנן ללמא אזיל חוץ
כ לחחום לאחוויי. אמר רב יהולה ת״ח רואה י ו ם נ י י י 5 מ  גשר י באיצטלא אסיר להראות ס

 דאוושא מילמא י) מראה כשרוצה למכור באיצטלא 1,*^,-.

ת לעצמו ומשאילה לאחרים. ן א ר ה ר ל ת ו ס מ ד ל א ר כ א ש ל ל 3 ל א ו ש ה א ר ז 3 ל  ו

 סכינו לחכם. מא״!: יג אמר רב יהולה אמר שמואל שפור

 =<שנרצף אסור לחקנו ביו״ט ואע״ג
 לפשיט ליה ביליה כי יכול לצלות בלא חיקון. ואמר רב יהולה אמר שמואל שפול שצלו
 בו בשר אסור לטלטלו ביו״ט ג<ר3 מלכיו ואיתימא רב אלא בר אהבה אמר שומטו ומניחו
 בקרן זרח. אמר רב חייא בר אשי אמר רב והוא שיש עליו כזית בשר ןגן רבינא אמר

 אע״פ שאין עליו בשר שרי מילי להוה אקוץ ברה״ר והכי הלכתא:
] שקול לי [בדינר] בשר אבל שוחטו הוא ומחלק ל  יד מתני׳ לא יאמר אלס לחבירו [
 ביניהם: נמ׳ והיכי עביל אס אינו צריך חצי הבהמה ולא שליש ולא רביע. כי הא
!ה] תלחא ופלגא תלתא. מרש חלקא ופלגא חלקא. במתא  [דף כט ע״א] חלבסורא אמרי
 מחסיא אמרי רבעא ופלגא רבעא. כך היו שם החלקים שהיו הס רגילין לחלוק בו הבהמה:
 מתני׳ אומר אלם לחנוני מלא לי כלי זה אבל לא במלה ר״י אומר אס היה כלי של
 הגה״ה מלה לא ימלאנו מעשה באבא שאול בן
ה בטנית שהיה ממלא מלוחיו בעיו״ט ונותן י ז ל ' נ ל א ל י מ מ א  *להייט ריבעא או לוג אלא י

ס ללקוחות ביו״ט. אבא שאול אומר אף ט ן ן נ א ל ל י ( ן , 
י סכום במועל עושה כן מפני בירורי המלות.  שיאמל תן לי נפשיט או בנ״ס להא לא ה

 מקח אלא כגון שמחלה היה מייב לו פשוט ואומר תן וחב״א אף בחול עושה כן מפני מצוי

ס המלוח: [נמ׳] מאי אבל לא במלה אמר י כ י ש ה ס ^ ״ י נ ו ני7 ש ל י ר  לי עחה נפשיט ה

ס רב יהולה אבל לא בכלי המיוחל למלה אבל י י ס י י מ ס י י ן י ס י ן פ י ל א י ע ר ל מ א א ל ה ר י י ס א ח י ק  מ
 טונ היינו לוקא נלכר שאין ילוע שיעור ממכרי ונהגו

 להטיל טנעמ נמלה או לנל שאין מוקצה וכן נמי אס בכלי העומל למלה ימלאנו. רבא אמר מאי
 אינו ממלא את הכלי או מוסיף עליו מוחר ואין כי אבל לא במלה שלא יזכיר לו שם מלה* אבל
) חלוק שחפד כלי המיוחל. למלה ימלאנו*. ומסתבר  משום גזל שהכל לגילי! ככך כיוס טוב. ח

 נכלי אי כגל שצבעו נכרי כיוס טונ אסור ליטלו מן
 הנכרי אנל אס שיגר לו כלים חפורים שנגמלה מלאכחס מעלב יו׳׳ט מקנל הימנו ואומל לאני״ה ז״ל שאס הניא
 נכרי מחוץ לתחום כחנ לישראל נשנח או ניום טונ שמוחר לקנלו הימנו ולקרוח נו וכשס ר׳ שמואל שמעחי שיש

 חילוק כין קריאה נפה לראיה נעלמא. מא״ז:

ד שייא ט׳ מגל מנה ביו״מ לא קי״ל: ב טלו אחח אלא ולאי לאסילו כילו אחת אסור וכן נראה מן התוספתא לקתני אכל שוקל נידו ומניח ואס היה: ג א״ל כל ט הני מילי מעלייתא: ד בהגה״ה ל״ה ומפרש״י  הגהות הכ״ח א והא ל
 וכוי. נשר באטליז אסור וכו׳ למכור נאטליז ולנר זה:

 הף כה ע״א
 לחבירו הריני עמך בסלע הריני עמך בשתים אלא אומר לו הריני עמך למחצה לשליש

 ולרביע*. [רף כה ע״א] וחכמים אומרים הגה״ה
ל * (י) וה״מ ישראל לישראל אכל ישראל לגט נכרי י כ א ר מ ק י ל ע  אין משגיחין בכף מאזנים כ
ן אסול יאסור להפיס כייס טוב כשמחלקין כשר אי שוס ל י ס א ל ן א י מ י ש מ ה א ל ו ה ר מ י מ ל א ק י  ע

 . י . . לנל. מא״ז:
 לשומרו מן העכברים. אמר רב אילי בר

 אבין והוא לתליא בתריטא מפני שנראה כשדקל ביום טוב. א והא רבי חייא ור״ש להוו
 שקלי מנה כנגל מנה. לא קי״ל כוותיהו אלא כרבנן לאמרי אין משגיחין בכף מאזנים כל
 עיקר. אמר רב יהולה אמר שמואל טבח אומן אסור לשקול בשר ביל. פירש רש״י שלוקח
 הבשר טלו אחת והמשקל טלו אחרח ומטין המשקל. משמע לוקא בכה״ג אסור שלומה
 לכף מאזנים. אבל אם יולע לכוין המשקל טלו אחח מוחר. ולא נראה לא״כ הוה ליה
] א<ואס היה טבח אומן לא ישקול טלו מפני שילו פ  למימר אבל שוקל בטלו אחח ומניח. ן
א) [צ] אבל חוחך בסכין ונוחן לזה ולזה. אמר רב יהולה אמר שמואל אסור י  כמשקל (
 לשקול בשר במים. אמר רב חייא בר אשי אסור לעשות טח יל בבשר. אמר רבינא וביל
 שפיר למי אמר רב הונא מוחר לעשות סימן בבשר כי הא לרבא מחחך לה אתלת קרנחא:
 י מתני׳ אין משחיזין את הסכין טוס טוב אבל משיאה על גט חברחה: נמ׳ מאן
 תנא להשחזה עצמה אסורה. אמר רב חסלא ללא כרט יהולה. לתניא אין בין יום טוב
 לשבת אלא אוכל נפש בלבל. ר״י מתיר במכשירי אוכל נפש. א״ל רבא לרב חסלא לרשי׳
 משמך הלכה כר״י ג א״ל יהא רעוא לכל כי הני מילי מעלייחא חלרשון משמי. אמר רב
 יהורה בריה לרב יוסף הוה קאימנא קמיה ררבא והוה קא [דף כה ע״כ] מעבר סכינא
 אפומא לליקולא. ואמרי ליה לחלולי קבעי מר או לעבוד שמנוניחא. א״ל לעבורי
 שמנוניחא. וחזיתי ללעתיה ללחלולי קא עטל. והא ללא קאמר לי ולא מילי קסבר הלכה
 ואץ מורץ כן. אמר אטי הוה קאימנא קמיה למר והוה קמעבר סכינא אפומא לרחיא.
 ואמרי ליה לחלולי קבעי מר או לעבוד שמנוניתא קבעי מר אמר לי לעבוד שמנוניתא
 וחזיחי ללעחיה ללחלוליה קבעי וקסבר הלכה ואין מורץ כן. ואמר רב יוסף סכין

 שעמלה* מוחר לחלל טו״ט וה״מ לפסקא
 אגב לוחקא ולוקא אגב ריחיא או אגב הגה״ה

ל *מחליפיח שלה שאינה חוחכח יפה אכל לא נפגמה ״ p ה p D p ? מ י ן א ת ל ן ח ש מ ל ב 3 > א א ל ן ק י  ל

, אע״ג למאחמול שלשום החחילה לקלקל ולילך מוחל , י , י , , , , , 
ו ™V לחללה ביום טוב אגב ליחיא או אגב ליקולא אכל לא נ י י א ה  אצפס ז״צ אבל במשחזת צ
 להורות כן. [p] אבל הלכה כר״י לאף כמשחזח אכל אס עמלה לגמד שאינה חוחכח כלל או

 במשחזת של אבן מומר [ל] לאמתני׳ לאין שנפגמה מאחמול אסול. מא״ז:
ד יהולה.  משחיזין אח הסכין לאוקמא רב הונא במשחזח של אבן קאמר רב חסלא ללא כ
 נש] וה״ר אלפסי ז״ל לא הטא כל הני לישני לקאמר רב יהולה אמר שמואל משוס לקיימי
 אמחני׳ לאין משחיזין אמ הסכין ללאו הלכחא היא לקי״ל כר׳ יהולה נת] ומה שהטא
 ה״ר אלפסי ז״ל מההוא לרבא לקא מעבר סטנא אפומא לליקולא לא הטאה אלא
 להשמיענו להלכה כר׳ יהולה אבל לא הטאה להשמיענו לאין מורץ כן ללא מיסחבר
 למימר לבמשמזמ של עץ אין מורץ כן. להא אפילו רבנן ממירין במשמזת של עץ אפילו
 למללה למל לישנא לרב יהולה אמר שמואל. וכיון לבשל סופרים הוא לאזלינן בהן לישנא
 לקולא הלכך נראה בשל עץ אפילו למללה מורץ. ומשיאין על גט מבירמה אפילו לחללה

 נתנאל
 כיון לרב תסלא ס״ל כמשתזח של אכן נמי פליג ל״י ואמל ליה ללכא לדרוש כלבים משמי׳. איכא למימל ללנא
 מתמיל אעצמו היה: ןא] גריפת תנור. עיין לקמן פלק המכיא סימן ת׳ מה שכתכתי שם: ןכן ופי׳ כעל
ל חוץ לתחום. וקשה להא תתומץ מללמן אפילו תוץ לי״כ מיל  הלבות גדולות טעמא דמ־לתא דלמא אד
ן להר ל3ד הרגיל ף ורבינו סוף פרק ראשון לעילוטן. וא״כ הוי כמו גזלה לגזלה ותי׳ הלמב״ן טו ״ ד  כמ״ש ה
ף ״ ד . ומכאן אני אומל יש לאיה אלימתא לפי׳ רטנו ה  ככל יוס שמראה סכינו לתכס תיישיגן טפי עיין ר״ן
ן שמא ישתיז כמשתזת של אכן דנ ז ו ה״ל להרי״ף לפ׳ טעמא דרבנן לג ד כ ל  לעיל סימן י׳ וללא כהל״ן. לאי נ
 כמ״ש הרמכ״ם א״ו להלי״ף ס״ל להלכה כר״י אף 3משתזת של אכן אלא שאין מולין כן ומ״ה א״א למגזל
 משוס משתזמ: [ג] רבינא אמר אע״פ שאין עליו בשר שרי. לש״י ולאכ״ן סילשו לשלי לטלטל טלטול גמור
 ולטנא פליג אלל3 אלא ואדרב חייא בר אשי. אבל הטור בסימן תקי״ת וכ״פ בש״ע סעיף ג׳ לקת עץ לשפול
 וצלה ט כשל אסור לטלטלו אחר כך אלא שומטו ומגיתו 3קלן זרת. וזה תימה להא רטנא ע״כ שלי לטלטלו
 טלטול גמור להא מלמה לקוץ ברה״ר ובשבת לף מ״ב אמד רטצא קוץ 3רה״ל מטלטלו פתות מארכע אמומ
 לאיסול מלרכנן הוא וככלמלית מטלטל אפילו טובא. לבמקוס היזקא לא גזרו רבנן שטת וכ״ס בש״ע סי' ש״ת
 סעיף י״ת. וא״כ למה פסק הטול וש״ע לשפול אסול לטלטלו כ״א טלטול מן הצל. ונראה לס״ל כשיטת
ן לטלטל ככלמלית להא נ  בה״ג הביא המ״א סי׳ ש״ת ס״ק ל״ז ללוקא קוץ שאינו נלאה. אכל קוץ גלול לא שד
 ניכר לעין כל שלא יזיק. א״כ קשה מהך לשפול למסתמא גלול הוא. וא״כ איך מקיש לטנא שפול לקוץ ברה״ל.
ד להוי אקוץ בלה״ל לשרי לטלטל טלטול גמור. עכ״פ י  אע״כ ללטנא לא שרי אלא טלטול מן הצל וה״ק מ
ד השפול. אבל לש״י ד לטלטל בטלטול מן הצל ללסעמיס אלם הולך ללך הלוט וניזק על י  בשפול גלול ש
 והלמב״ן לא ס״ל הך ליגא לכה״ג ומש״ה התילו טלטול גמול כמו קוץ אפילו גלול שניכל. ובזה מיושב קושיית
ד בשר. ל״ל קת לי או תן לי. כמו שקול טיבותך ושלי ע ר  מ״א מה שהקשה שס ע״ש: [ל] שקול ל־ ב
 אחיזלא. לאי לשקול במשקל אפילו בלא סכום מעות אסור לאין משגיתין בכף מאזנים כל עיקר: נה] ה״ג

 קרבן
 ןפ] ואם היה הטבה אומן. אין הלשון מכוון. ותו שהוא לשון חוספחא כפילקין. ע״כ נלאה להגיה חוספחא
 ואס היה טבח אומן. ומסחייע לפירושו מהחוספחא: [צ] אבל הותך בםכין. אפי׳ יולע לטין המשקל:
 נק] אבל הלבה כר׳׳י דאף בטשהות של אב; מותר. וללא כפי׳ הר״ן שאומר לבמשחזח של אבן אפי׳ ל״י
 מולה לפי שהוא עושה כלי. וכשם שאוכל נפש עצמו אסול לטחון וללקל להמלאכוח אלו צעשיס לזמן מלובה.
ן מלאכה שהיא נעשיח לימים מלוטס כה״ג שהוא עושה כלי נ  ומה גס כמכשילי אוכל נפש פשיטא ללא שד
. ללמיא להא לחני  ע״כ. ואני אומל שצלקו לכלי לטנו לס״ל אף שהוא עושה כלי ע״י משחזח של אכן שד
 לעיל לף ט״ז ממלאה אשה כל החנול פח אפי׳ א״צ אלא לפח א׳ כיון להפח נאפה יפה כשהיא מלאה וכל
״ט ה״נ האי להשחיז כטוכ על שנעשה כלי לימים מטדת הכל לככול האי פת שנאכל טו  מה שהוא עושה ו
 לטס הכל הוא עושה לכבול היום. ולא למיא לקצילה וטחינה שללכס לקציל ולטחון הלבה ביחל ומה אהניא
 ליה לשבח בהך לבר שהוא צולך יוס טוב מאחל שאין משטח יוחל משקוצל וטוחן הלבה או מעט:
ב הונא במשחות של אכן קאמד רב חםדא דלא בדבי •הודה. מללא  [ל] דאמתני׳ דאין משחידן דאוקמא ר
: נש] וה־ב  קאמל מאן מנא לבמשחזח של עץ אסול אמל לכ חסלא ללא כל״י מהא נשמע ללא כהד״ן
ב יהודה אמר שמואל. ואי כפי׳ הל״ן לל״י מולה במשמזמ של  אלפסי לא הביא בל הני ל־שנ• דקאמד ר
ד הני לישגי אי להעטל שמנונימא מומל בשל אבן או לא אלא ש״מ לל״י פליג אפילו ף לברו ״ ד ה  אבן ה״ל ל
 במשמזמ של אק למלל וכל הני לישני קיימו אממני׳ לאין משמיזין וללא כהלכמא הוא לקי״ל כרט יהולה:
 [ת] ומה שהביא הר־׳׳ף ז״ל מההיא דדבא דקא מעבר סכ־נא אפומא דדיקולא לא הביאו אלא להשמיענו
ד אלא במשמזמ של עץ אבל בשל אבן מולה ל״י ובשל עץ לפליגי  דהלכה כרי״. וה״פ לרבא ס״ל לל״י לא ש
 ל״י ולבנן אף שהס לטס קיס ליה ללכא להלכה בזה כלבד היחיל. וא״כ למאי לס״ל כלב חסלא לד״י פליג
ד לן להלכה כל״י א״כ אפילו במשמזמ של אבן ג״כ הלכה כל״י. י מ ג ן ל  אחכמיס אפילו במשמזמ של אבן טו
 ואי מקשי א״כ כיון לס״ל ללבא לאין הלכה כר״י אלא במשחזח של עץ א״כ ה״ל להרי״ף לפסוק כלבא. ר״ל

 תפארת שמואל
ל הישלאל כד זוכל פיסוק למיס ואין יכולמ ט מ הנ ר וכוי. פי׳ לגבי ישראל הוי שינוי כה״ג ולא הוי כמקמ וממכר אבל לגבי נכרי אפילו הישלאל אומל כך מ״ ) בהגה״ה וה״מ ישראל לישראל אבל ישראל לגב• נברי אסו י ) 
טל לו ישלאל סכום המנץ ומתח לשאני בשל שאין לו קצב קבוע ליש בשר שמן שהוא ד ליטול מן מנווני צכרי כל היכא שאיצו משש ממובר ואינו מז ש ד הג״ה לסוף פלקין משמע ל ב ל  למתות בו והוי כמקמ וממכל וז״ל א״ס מ
א) אבל הותך בםכין ונותן י  טוקל וכן כמה מינים בשל יש ומשוס הכי נלאה כמקח ובפלט שמולק עמו הבהמה ולו״ק וצריך אמה למלק כן לאל״כ היאך המיל הל״ל אליהו בא״ז ליקמ מן המנוני אלא שצדך למלק ולו״ק: (
ד לחסוך כללכו ואינו חושש וכ״כ המ״מ בשם הלשב״א ומה שפילש הלא״ש לא ישקול טלו ויניח מפני שילו ן חמיכומ ליטרא או חצי ליטרא אס״ה ש ר  לו ובו׳. מה שאמל תותך בסטן היינו אפילו היכא שיולע הטבת לכרן ל
ת קמת ל ד ע כמה לבשל מותל ומיהו גבי מ ל ד אלא בלוקח מן הט3ת או בשני שותפים שמתלקין טניהם אבל לשקול בטתו ר י  כמשקל אבל תותן כסטן וכו׳ הכל הוא טלושלמי ע״ש וכחב הרשב״א לכאולה נלאה לכל זה לא אי
ב) בהג״ה ולא וכו׳ וזהו םכום י ״ק: ( לו  לאפילו בטתו נמי אסול כנ״ל. והטול והמללכי כתבו שיכול לשקול בטתו והטא הילושלמי שהתיל מ״מ נלאה לפי תלמולא לילן שאוסר מלילת קמת אפי׳ בביתו נמי אסול כמו הכא ו

ן ועי׳ במללט: ן הכל כ  ובו׳. לפי׳ של סכום היינו ס

 א) נ״ב ומנית אלא כך פי׳ אס היה כו׳ כצ״ל, לענ״ד [ועי׳ גק״נ שהגיה בא״א]. (י׳׳י ליפשיץ) ב< שפוד שנרצס נ״ב גי׳ הגמ׳ שנרצף, ועי׳ רש״י כי גרצס היינו שנשבר ראש תודו מרצף היינו שנתעקס ע״ש [ובקצור פסקי הלא״ש גס בדפוס הגי׳
׳ אתרת [ובדפוסים התדשיס הוגה דנסורא אמרי  שנרצף ינש״ס החלשים הגיהו גס ברא״ש שנרצף]. >ר׳׳י ליפשיץ) ג) נ״ב אמר ר׳ מלכיה כו׳ כצ״ל [ובדפוס החדשים הגיהו ר׳ מלכי׳ ואיתימא ר׳ אדא בר אהבה אמר]. >ר״י ליפשיץ) ד) נ״ב ובגמ׳ מי
 תלטא ופלנא חרטא כו׳]. ןר״י ליפשיץ) ה) אבל לא בשכח יעוי״ש. (אר״צ) י) נ״ב ונראה כרוצה למכור כצ״ל. «ר״י ליפשיץ) ז) נ״ב ולא חיישינן אס יזכיר לו כו׳ כצ״ל לענ״ל. >ר״י ליפשיץ) ח) חלוק שתפרו נכרי ובו׳. עיין לפיל נל״ה ונכד שעשה

 מנעלים וכו׳ ואפשר לכאן מייד שתפרו לעצמו. (אר״צן
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 שלישי ביצה אשר
 ע״כ

 מונה בחוך ביפו: נמ׳ ת״ר הולך אדם אצל רועה הרגיל אצלו ואומר לו חן לי גלי אחד
 או טלה אחד. אצל טבח הרגיל אצלו ואומר לו תן לי כתף אחד או ירך אחד. אצל פטם
 הרגיל אצלו ואומר תן לי חור אחד או גוזל אחד. אצל נחתום הרגיל אצלו ואומר לו חן
 לי ככר אחד גלוסקא אחח. אצל חנוני הרגיל אצלו ואומר תן לי עשרים ביצים חמשה
 אגוזים עשרה אפרסקין חמשה רמונין ואתרוג אחד. ובלבד שלא יזכיר לו סכום מדה.
p] זו היא גירסת רש״י ופירוש סכום  ר״ש בן אלעזר אומר שלא יזכיר לו סכום מקח. !
 מדה קב או קבים סכום מקח דמים. ור״ח גורס סכום מנין במילחיה דת״ק והכי איתא
 בתוספתא ופי׳ בה״ג שלא יאמר נטלת כך וכך אגוזים טול עדיין כך וכך כדי שיהיה לך
] שאינו מזכיר ע  ק׳ או מאחים ור״ש בן אלעזר מתיר אף ע״ס שמזכיר סכום מנין מאחר [
 סכום מקח שלא אמר לו טול כך וכך להשלים. דינר. וה״ר אלפסי ז״ל גריס במילתיה
 דת״ק מקח ובמלתיה דרבי שמעון מנין (טו) ולכך יש ליזהר בשניהם וכן כתב הרמב״ס
 ז״ל(בפ״ד מהל׳ יו״ט הל׳ כ״ד) שלא יזכיר שס דמים ולא סכום מנין. כתב בה״ג ה״מ
 חנוני ישראל אבל חנוני נכרי במאי דאיחי׳ במחובר אי נמי קימחא דאיכא למימר נטחן
 ביו״ט או בא מחוץ לתחום. א״נ ביצים דאיכא למימר דאיחילדן ביו״ט אסור למישקל
 מיניה. כדגרסי׳ (בסירקין דף כד:) נכרי שהביא דורון לישראל אם יש מאותו המין
 במחובר לקרקע אסור וה״ה כל דבר שנעשה בו איסור מלאכה האסורה לישראל. [0] ולא
 היה לו להזכיר מחוץ לחחום דהא ודאי שרי. כדאיתא בפרק בכל מערכין(דף מ.) גבי ליפתא
 דאתא למחוזא ובפרק מי שהוציאוהו (דף מז:) הנהו דיכרי דאתו למברכחא. וכן קמח
 שנטחן ביו״ט מאי איסורא איכא כיון דרובא נכרים אדעתא דרובא טחני לה כדאמר(שבת
 קכב.) בנר הדולק במסיבה ומשום מוקצה ליכא למיסר דחטין חזי לכוס בין השמשוח או
 לעשות מהן קליות ודייסא אבל בשבת אין להחיר פת הניקח בשבת שמא היה בין השמשוח
 הגה״ה קמח או עיסה דלא חזו לכוס*. וכן אסר
 * ג) ואחי שסיר ללבד הר׳ יצחק ואחיי ור״מ שאתרי ר״ח להריב״ס לחם של נכרים שנאפה בשבת.

ג ובספר התרומות כתב סניס לאיסור ולהיתר ו ס ט י י י י מ י ת ח ס נ י ר כ נ י ה ת מ חח פ י א ל ל  :ה־ה:ג1 ש
 אס לא שיולע שהקמח היה נטחן מערב יוס טוב , , , , , ,

, [צ] ולי נראה דאפילו אם הוה קמח או עיסה ד י ל מ כ א ד מ ע ט נ י ו ס ע ו נ י ^ ע ן מ ן נ ק ל ס ג י צ ע ; י  י

 לאכילה איכא למימר טפי לאי שליח פח של נכד בין השמשות =< לא הוי מוקצה (טו) דכיון

ה דהוי ביד נכרי הוי גמרו בידי אדם והאפיה ה ו נ ח מ מ ק ה ה י ה  שאפה ביי׳ט אע״פ שלא ילע ש
 מערביים טוב אחי ישראל מפיה לנפוח קמחי ביום אינה נאסרת דבשביל רוב נכרים היא*:

 טיב ולנקוט עציס בייס טיב וה״ר יצחק בר׳ ברון
ורי״ן החירו לקנוח הפח שאפה  וה״ר שמואל ודז

 נכד בשבח גשעח הלחק וכן בחב ה״ר יהודה שירלאון בשס רבינו יצחק וראבי״ה היה מלקה מי אלס שאכלו פח
 שאפה נכד נשבח ואר׳׳י ללל׳׳ה אס בישל או אפה עבד ישראל בשבת אפילו לצורך עצמו ואפילו בשבת ראשינה

 ובפעם ראשונה שאין העבל יולע אס אלונו יאכל מזה אס לאו אפ״ה אסור. מא״ו:
 * n ונכרי ששאב מיס מן הביר שהוא רחב ארבעה ועמוק עשרה והביא לרך לה״ר לביתו של ישראל רבינו חס
ד לאס מילא הנכרי והביא לצורך  מתיר לשחוח המיס אע״פ ששאב יהוליך בשביל ישראל ואומר ל״י דהא ולאי ש

 ישראל זה שמוחר לישלאל אחד לדידן לליח לן רשות הרבים. מא״ז: הדד; עליך א־ן צדי;

 כ י־ינו אין צדין פרק
 דף בט

 דהלכה כרבא דהוא במראה. וכן פסק בעל העיטור m והרמב״ן ז״ל פסק כרב יהודה
 והרב אלפסי ז״ל לא הביא דברי רבא (ע) כמו שכתוב בגמ׳:

 ט ו אדבר" רב חסדא לרב עוקבא ודרש לא ימדוד אדם שעורים ויתן לפני בהמתו
 אבל קודר הוא קב או קבים ונומן לפני בהמתו ואינו חושש. פירש רש״י קודר לשון
] וה״ר אלפסי ז״ל פירש קודר משער ז  נוקב בקב בכרי עצמו וממלאו שלא כדרך מדה [
 באומד דעחו. והנחמוס מודד מבלין ונומנן למוך הקדירה שלא יקדיח תבשילו. אמר רב
 ירמיה בר אבא אמר רב מודדמ אשה קממ לעיסחה כדי שתטול חלה בעין יפה. ושמואל
 אמר אסור. והא תנא דבי שמואל מותר אמר אביי כיון דאמר שמואל אסור ומנא דבי
 שמואל א מותר הלכה למעשה אתא לאשמועינן. פירש רש״י הבא לישאל הלכה למעשה
 מורים לו איסור ואי חזינא איניש דעביד לא מחינן בידיה דהלכה דמומר אבל אין מורין
 כן. ולפי זה מצינו לפרושי דרב דשרי לאו הלכה למעשה קאמר ולא פליגי. ויותר נרא׳
ח] וכן פסק בה״ג בשם ישיבח  דרב ושמואל בהלכה למעשה פליגי והלכמא כרב באיסורי. !
 סורא וז״ל דשדור מממיבמא דסורא דכל רב ושמואל הלכה כרב באיסורי. וכ״ש דמנא
 דבי שמואל כווחיה דרב והוה ליה יחיד במקום רבים. אבל ממיבמא דפומבדימא שדרוה
 לאיסור כשמואל. m וטעמייהו משוס דיכול למדוד מאחמול דלאו צורך ב קדירה דנימא
 שלא יפגום טעמא או שלא יקדיח המבשיל וכן פסק הרב אלפסי ז״ל והרמב״ם ובעל
 העיטור ז״ל. וכן זהירוח הנשים שלא למדוד במדה שמודדין בה בחול אלא או פוממוח
 או מוסיפומ. ואף למחירין היינו דוקא בימיהם שהיו נותנין אחד מכ״ד חלה וטעמא זה
 לא שייך האידנא ומיהו בפסמ שאין לשין יומר מעשרון וגס אין לפמומ משיעור חלה

 אפשר שדומה לנטילח חלה בעין יפה לממירים:
 טז ןדף כט ע״כ] ת״ר אין שיכין קמח ג ביום טוב ר׳ פסייס ורבי יהודה בן בחירא
 אמרו שונין [י] ושוין שאם נפל לתוכו צרור או קיסם ששונין. דביחהו
 דרב יוסף הוה נהלא קימחא אגבא דמהולחא ןכ] אמר לה מזי דאנא ריפחא מעליא בעינא.
 דביחהו דרב אשי הוה נהלא קימחא אפחורא. אמר רב אשי הא דידן ברחיה דרמי בר
 חמא היא [ל] א<ורמי בר חמא הוה שכיח קמיה דרב פפא מרי דעובדא ואי לא דחזאי
 בבי נשא לא הות עבדה [מ] וכל הני עובדא אשונין קאי. אבל בחחילח הרקידה אפילו
 ע״י שינוי אסור. ומה שהביא הרב אלפסי הני מרי עובדי אף על גב דלכאורה משמע
 דסליגי אהדדי רב יוסף לא בעי שינוי ורב אשי בעי שינוי. ומסממא הלכה כרב אשי ולא
 היה לו להביא עובדא דרב יוסף. אומר אני י דסבירא דל״פ אהדדי דשינוי אגבא דמהולמא
 לא בעיא לפי שאינו נרקד יפה והיינו דקאמר לה רב יוסף ריפמא מעליא בעינא ובגבא
 דמהולתא אין הפמ יפה [צ] אבל שינוי דאפתורא בעי (יד) ודלא כהרמב״ם ז״ל שדימה
 שניהם ימד שכמב(בפ״ג מהל׳ יו״ט הל׳ יד) ואם שינה מומר כגון שרקד מאמורי הנפה

 או שנרקד על גבי השולמן:
 T מתני׳ אומר אדם לחנוני תן לי ביצים ואגוזים במכין שכן דרך בעל הבימ להיומ

 הגהות הכ״ח א מותר שמואל הלכה למעשה: ב דלאו צורך קדירה הוא לטמא: ג קמח ניו״ט משוס ר׳ פפ־יס: ר דסבירא ליה דל״פ:

 קושיות דאיכא למימר שלא יזכיר מדה קב או קביים כגון שלא יאמר לתנור סכום אגוזים או אפרסקין שמטין
. אבל להזכיר י נ ד ״ לו םכום מקה שלא אמר לו טול כך וכך להשלים ה כי  לקב או לקביים: [ע1 שאינו מז
 דמי מקח פשיטא דאסור. אבל בתוספות הגי׳ סכום מקח מן לי אגוזים בששה ס שיטיס וכבר כו׳ חייב לך מכל
 י״ב סשיטיס. ועיין מהלש״א מ״ש בזה וכ״כ מהרש״ל ביש״ש דלא כהגהת מהר״ס מלובלין ולשיטתם ס״ל
ט בשם לאב״י. ומכאן שלימי נלגא במ״ש למ״א בסימן שכ״ג ליישב המנהג הלע שאומליס ל ל  למיס׳ כסבלמ מ
 למכוני חן לי מלה או חצי מלה שכל או יין לכמו שהמירו המרלכי בשם ראב״י לענין להזכיר שס למיס שאינו
 אסול אלא בלבל שאין מקחו ילוע אבל בלבל שמקחו ילוע רק שאימר לו כמה צריך שרי אס לא מזכיר לו
 סכוס. כמו כן צילל הרמ״א מסברתו להזכיר שס מלה במקתו ילוע. ואני אומר תלילה להתיל על סבלא קלושה
ו לאי כלבד רמ״א מאי קא קשיא להר לתוס׳ על פירש ד ב ו למלאות ל  כמו שהאליך בעל ט״ז. ואני אבא אמד
 רש״י סשיטא לאסור ואמאי פליג רשב״א הא תניא לעיל במתני׳ אומר אלס לחבילו מלא לי כלי זה אבל לא
זטל לו שס מלה. התם איילי כשאין מקתו ילוע וכאן מקתו ילוע מש״ה סליג רשב״א. וע״ק אמאי צריך תוס׳  י
ן למקמו  להגיה בת״ק סכוס מנין ה״ל להנית גי׳ רש״י סכום מלה יליקא סכום מלה אסול. אבל שס מלה טו
 ילוע מותר להזכיר. אלא ש״מ ללאב״י לא מתלק כך אלא לענין שם למיס ולא כשס מלה ע״כ. על כל זאת
 ראוי להחמיר שלא להזטל בשבת דוס טוב שס מלה אלא מלא לי כלי זה. אבל מה שהשיג הט״ז כזה לה״ל
 למיס׳ להנימ גי׳ רש״י שם מלה וכפי סברמ ראב״י. אין בו השגה כלל להא לשיטמו כפי הגהח מהל״ס איכא
 למימר ללא ס״ל מוס׳ הך סברמ ראכ״י אפילו לענין שם למים. אבל מאן לאימ ליה הך סברא אית לי למימר
 נמי לעני! מלה. אבל לשיטת מהרש״א ס״ל לתוס׳ סברת ראב״י מוכח שפיר ללא ס״ל לתוספות הך דיכא
 ללמ״א: [פ] ולא היה לו להזכיר הרן לתחום דהא וראי ש־• כדאיתא בפי בבל מערבי;. לא מיבעי היט
ד (אלא) אפילו הביא בשביל ישראל לספק חוץ לתמוס מותל כמ״ש ש  למספקינן לאתי מחוץ לחחוס פשיטא ל
ד מהאי  לבינו בשבת פ׳ השואל סימן ט׳. אלא אפילו אס ילעינן טולאי שהטא הנכרי מתוץ לתתוס נמי ש
 לליפמא. ועיין בפרקין סימן ב׳ מ״ש בזה: !צ] ולי נראה דאפילו אם היה קמה או עיסה בתש״מ לא הוי
 מוקצה. ומהלש״ל בפ״ק לחולין סימן ל״ב אומל ללא הוי גמרו טלי אלס אלא היכא שהתחיל במלאכה מבעו״י
 ועוד כתב הסמ״ג ללענין לכר מאכל יש להחמיל אבל אס הוא לצולך שבת ללחם משנה למשוס טבול שבת

י ש י ל ך פרק ש ל  שרינן ספק איסור לרבנן ע״ש: הדרן ע

 קרבן
 מרטא ופלגא מרטא. ועיין בערוך ערך אזא: m וה־מכ״; י״ל פסק כרב יהודה. ונראה לגירסתו היה רבה
 ואין הלכה כמלמיל במקום הרב. וכן היה גירסמ הראב״ן וע״ש שצוות על המנהג: ש והרב אלפס ז״ל
 פי׳ קודר משער באומד דעתו. ואפילו ניליס נומן במלה אך באופן שלא ימלא המלה. ולפירוש לש״י הוא
ן למילי  להיפך כשהוא נוקב בכד יכול למלאות כל המלה. וטליס אסול ליתן תוך המלה. וכתב מהרש״ל טו
! ה״ג וכן פסק בתשובת הגאונים בשם ישיבות. וכ״ה בסמ״ג ובהגהות ח  ללבק הוא אזלינן לקולא בתלוייהו: ן
 מיימוני: [ט] וטעמ״חו משום ריכול למדוד מאתמול. אבל תימה וכי יש רשות לגאון או מתבר להכריע
 נגל קבלת הלכות להלכתא כוותיה ללב באיסילא. מהלש״ל. אבל בתשובת הגאונים איתא שלמה לאיסור כשמואל
ר או קיסם כו צרו  ואביי. וא״כ אפשל לומל להך וטעמייהו קאי אשמואל ואביי: [י] ושוי; שאם נפל לתו
ו הך  ששוני;. אפילו בלא שינוי כ״כ הטול אבל ביל משמע לאסול להוי כבולל כלבינא. והא ללא הביאו רטנ
] ה״ג אמל לה חזי כ  ללטנא. שסמך כזה אהך כדימא לקתני ששונין משמע הא טל אסול להר כבורר: ן
 דאנא דפתא מעלייחא: [ל] ורמי ב- חמא הוה שביה קמיה דרב פפי. לבל תמוה למי בל תמא חחנוחא
 ללב חסלא הר ובתל לשטב רמי בל תמא נסיבא איממיה ללבא כלאימא בב״ב לף י״ב. ובתל למית לבא נולל
 לב אשי כלאיתא בקידושין לף ע״ב. ולב פסי היה תלמיל ללבא כלאיתא במגילה לף כ״ו. ומצאתי נוסחא
: נמ] וכל הנ׳ עוכדא אשונין קאי. והא  אמתיח בהלכוח גלולוח למי בל אבא להר שכיח קמי׳ ללב פפי
 לבעי שינוי משום לפסקו כת״ק לס״ל אין שוני! מ״מ ע״י שינוי מולה. ועלה קתני בסיפא אס נפל צלול כו׳
ף ולבינו פוסקים ללא ״ ד  ששוני!. אפילו בלא שינוי וכסי׳ הטול וכן פי׳ הס״ח וללא כב״ח. וכן מוכח לאי ה
 כת״ק וסמכי אעובלא ללבה בל לב הונא ואלרב נחמן. א״כ ה״ל להביאו הך עובלא: נס אבל שינוי
רא בעי. והקשה מהלש״ל סימ! כ״ז לא״כ ה״ל ללב יוסף למימל לאינהו שתעשה שינוי אחר. ומכת  דאפתו
ד הרי״ף. ולי לק״מ לולאי לב יוסף סובל דלא בעי שינוי כלל. ומה שכתב נ  קושיא זו הלך בללך אתל ליישב ל
 לבינו אבל שינוי לאסתולא בעי להט סגר רב אשי וקי״ל כלב אשי לבתלאה הוא. והא להניא עובלא ללב יוסף.
 ללמול מזה שאינו לשאי לעשות שינוי זאת אגכא למהולתא לפוגס בכבול יוס טוב לליסתא מעליא בעינן:
ו היא גידמת רש״״ ופי׳ סכום מדה קב או קביים סכום מקח םכום דמים. ובתוס׳ הקשו על פירש] ו 1 D 
 רש״י דפשיטא לאסול וכוונתו מ״ט ללשב״א לפליג וכ״ת ללא פלינ א״כ הכי הל״ל רשב״א א׳ אף שלא יזכיר
 לו סכום מקח. ותו אמאי קאמל סכום מלה. הט ה״ל למימל ובלבד שלא יזכיר מדה. ולבינו לא תש להנך

 שמואל
) כיו; דהוי גמרו וכוי. צ״ל טז  וא״כ הלכה כת״ק למוסיף לאסור אף סכוס מני! מכ״ש סכום מקח ולו״ק: (
ד אלס ללית טה מוקצה י כצ״ל) פי׳ ולעיל בנכד שליין גמלו ב ) ׳ ד הוי גמלו טל אלס כו כ ל נ  להוי׳ גמלו ט
ד אלם אלא  כך הוא לעתו ואף שאין משיבי! את ארי וכו׳ מ״מ תורה היא וכו׳ ללא שייך לומר גמלו בי
 שהתחיל המלאכה מבעו״י ובי! השמשות לא נגמל כללעיל כה״ג שרינן בגמלא אבל מה שלא התחיל מכעול
ד היינו שתפלו בעיו״ט וגמלו טוס טוב וכך משמע כ  יום א״כ הוי מוקצה ממש ומנעלים שהתיל בא״ז מ
 מלישנא הואיל ויכול לגומרה בו ביום וק״ל וע״כ נלאה שאי! להקל ובפלט מאתל שלאבי״ה היה מלקה וכו׳:

י ש י ל ך פרק ש ל  הדק ע

 תפארת
ב בגמ׳. לכתב שלא יזכיל לו שס מלה אבל כלי העומל למלה ימלאנו וללעת רבא בגמרא אכל  (יג) כמו שכתו
) ודלא כהימב״ם ז״ל שדימה שגיהם יהד וכוי. וכן נלאה בעיני שכך הפילוש ד י  כלי המיומל למלה ימלאנו: (
 לאל״כ מהא לאמר לב אשי אי לאו למזאי מבני נשא וכו׳ משמע שהקילו. וע״ז קאמל מאמל שאטה היה
 וולאי מלקלק במעשים והיא באתה ממנו לא הימה מקילה אי לא שאביה היה נוהג כ! אבל אי אחומלא קאי
 מכל שכן אי היתה בתו של אתר ואינו מיושב שסיר לכן נראה שהקילה ולא עשתה שינוי גלול כלטתהו לרב
) ולכך יש לייהד בשניהם. ונראה שאף לגירסת ר״ת שגורס סכום מנין במילתא לת״ק טו לו״ק: (  יוסף ו
ד  מ״מ יש לאסור שניהם לללילהו ה״פ למכ״ש אוסר ובלבל שלא יזכיר לו סכוס מקת אכל סכום מנין ש

 א) נ״ב בש״ס לא גרסינן כל המוקף [ונגירסאות אחרות איתא קמיה דר׳ פפי, ועי׳ בק״נ]. >ר״י ליפשיץ) ב) נ״ב עיי לעיל [סי׳ ז] בהגהת א״ז בשם הר״ר אליהו, ולא דמי לדבר הניצד והגלקט ממחובר ניו״ט דאסור בשל נכרים דהתס מוקצה בה״ש
 מחמת איסור מחובר ולא מהני גמרי גיל אדס, ומה׳יט אסור לטלטל סל שכפוי לפני התרנגולים אס היו עליו בה״ש, עי׳ לעיל בהרא״ש נסי׳ ז] אף דהיו בידו להפריחם משוס דאתקצי בה״ש, ומה״ט לא קיי״ל כר׳׳ש במוקצה מחמת איסור אף בנר
 קטן ללעתיה עלי׳ ומצפה שתכנה מעצמו והר נגמרו טלי אלס, ואף תנאי לא מהני לחוס׳ במוקצה מחמת איסור עיין (ל:) ד״ה אמר, אבל בקמח וכן העור שנעשה ממנו המנעלים ללעיל בהג״א לא הוי מוקצה בה״ש מחמת איסור אלא לאמרינן
 הוא עצמו השצה אותן ממנו שלא היו ראוי[ לו ולא עלה על לעחו שיגמרו, אמרינן שפיר אי הוא לנר שגמרו בילי אלס יאסקי אדעחיה שיגמרו מותר ללא אקצי מלעחו כלל, משא״כ מחמת איסור לבע״כ הס מוקצים ממנו נשעח איסור אף דתיס׳
 פ׳ כירה (מנ.) ל״ה בעולן עליו חלקו נע״א, נ״ל רזה לעת הרא״ש. (יופל׳׳מ) ג) ע״ש בהרא״ש שהקשה ע״ז להא לא נאפה בשבילס, אמנם לפמ״ש מטעס גזירה ניחא לאסור גיו״ט, ימנ״ש לשיטת רש״י גבי נכרי שהביא לניס משוס שלא יהנה,

 וה״ה בזה, אמנס אין כן שיטת התוס׳ שם כשיטת רש״י ואכ״מ. (אר״צ) n עיין בתוס׳ בל״ה הבא בשביל ישראל יעוי״ש נלף כח. (אר״צ)
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 רביעי ביצה אשי כא
ף לא ע״כ  ד

 ז) וסוכה רעועה שנפלה ביום טוב נוטלין ממנה ומן הימים אמר לכ כל אחת ואחת יוצא 3ה
 הסמוך לה למאממול לעמיה עילויה למסיק אלעתי׳ ואוכלה לאלחר. ורכ אסי אמר כל אחת
ה לקי״ל כל״ש ללית ליה מוקצה אבל כסוכס ואחח יוצא כה ואוכלה למחר. החם ל ^ 

 החג אסול אפילו לעועה ונפלה ולא מהני בה תנאה , , , , , ,
א למפסקי לילוח מימים כל יומא ויומא מצוה ל נ י ע מ י נ ע ״ א מ א י ל ה ו כ ו ד ס ד ע א ד כ י ה  ו

 להושענא ולא אגבה למיפק בה שליין בהנאה להזמנה כאפי גפ שיה הוא. הכא ללא מפסקי לילות

 לאו מילחא היא. מא״ז: מימים כולהו כחל יומא אריכתא למו:

ף לא ע״א] מתני׳ מכיאין עצים מן השלה מן המכונס ומן הקרפף ואפי׳ מן ד ] 

 המפוזר ואיזהו קרפף כל שסמוך לעיר לכרי רכי יהולה. ורבי יוסי אומר כל שנכנסין
 לו כפוחחת ואפילו כתוך החחום: נמ׳ אמר רכ יהולה ש אמר שמואל אין מכיאין
 עצים אלא מן המכונסין שכקרפף והאנן חנן מן הקרפף ואפילו ממפוזר מתני׳ יחילאה
 היא לתניא אמר ר״ש כן אלעזר וכו׳. וח״ק ליליה סכר לנחלקו כמכונסין שכקרפף.
 אכל מכונסין שבשלה ומפוזרין שכקרפף מולו כ״ה לאסירי וכן הלכתא. אמר רכא עלי
 קנים ועלי גפנים אע״ג למיכנפי ומותכי כיון למללי להו זיקא ומכלר להו כמפוזרין
 למו ואסירי ואי אתנח מנא מאחמול עלייהו שפיר למי: איזהו קרפף כל שסמוך לעיר.
 ןמ] איכעיא להו היכי קא״ר יהולה איזהו קרפף כל שסמוך לעיר והוא לאית ליה
 פותחת. ואתא רכי יוסי למימר לכיון לאית ליה פותחת ואפילו כתוך התחום נמי.
] או ט  וממילא ילענא סמוך לעיר כגון כחוך ע׳ אמות ושירים ואפילו ליפ ליה פוחחת [
 רלמא הכי קאמר ר׳ יהולה איזהו קרפף כל שסמוך לעיר כין לאית ליה פוחחת כין
 לליפ ליה פותחת ואתא רכי יוסי למימר כיון לאית ליה פותחת ואפילו כתוך חחוס
 שכח ולוקא לאיח ליה פוחחת הא ליח ליה פוחחח אפילו סמוך לעיר נמי לא. תא
 שמע רכי יוסי אומר כל שנכנסין לו כפוחחת [י] י) ואם איחא אס נכנסין לו כפותחת
 מיכעי ליה נכ] שמע מינה לרכי יוסי חרפי לקולא קאמר שמע מינה. [ל] ה<אמר רכ

 סלא אמר ר׳ ירמיה הלכה כרכי יוסי:
 ד מתני׳ אין מבקעין עצים מן הקורות ולא מן הקורה שנשברה ביום טוב ואין מכקעין
ף לא ע״כ] נמ׳ והא אמרח ד  עצים לא בקרלום ולא במגל ולא במגירה אלא בקופיץ: [
 רישא אין מבקעין כלל אמר רב יהולה אמר שמואל חסורי מיחסרא והכי קחני. [אין]
 מבקעין א עצים מן הקורוח הסלורוח לבנין ולא מן הקורה שנשברה ביום טוב אבל נשברה
 מערב יום טוב מבקעין וכשהן מבקעין אין מבקעין לא בקרלוס ולא במגל אלא בקופיץ.
 חניא נמי הכי אין מבקעין עצים מן הסואר של קורות ולא מן הקורה שנשברה ביום טוב
 לפי שאינן מן המוכן אבל קורה שנשברה מערב יום טוב מבקעין וכו/ ולא בקרלום אמר
 רב הונא בריה לרב שלמיא משמיה לרב לא שנו אלא בנקבות שלו אבל בזכרוח שלו מוחר.
 איכא למתני לה אסיפא אלא בקופיץ א״ר הונא בר שלמיא לא שנו אלא בזכרות אבל
 בנקבות שלו אסור. פירוש בנקבוח שלו הצל הרחב והצר הקצר הוא הזכרופ. הרמב״ם
] פסק כלישנא בחרא. וכן בעל העיטור. בחב הראב״ל מ  ז״ל (בפ״ל מהל׳ יו״ט ה״י) ן
 ז״ל לבוקע עצים מותר על ילי שינוי לכ״ע לפי שאי אפשר לבשל ולאפוח בלא עצים
 ולפיכך עשו אותה כליכת המלח שהתירו על ילי שינוי ע״כ. [צ] ולא ילענא מאי שינוי
 קאמר כבר מפורש במשנה היתר הביקוע בקופיץ לוקא ולא בלבר שהוא כלי אומנות.
 (נ) ויראה להיחר הביקוע לאיירי ביה היינו לבקע מן הקורה שא״א לאפוח ולבשל בה
 בלא ביקוע. אבל עצים של הסקה והס גלולים קצת לא יבקעם כיון שיכול לבשל ולאפוח
 בהם בלא ביקוע 1ס] טרחא שלא לצורך הוא ואב מלאכה כלאמר בפ׳ כלל גלול(לף על:)

 נתנאל
ן בשלה מביאין ולא  אין מביאין עצים אלא מן המבונםין שבקדפף. כמב פ״ח לשמואל נמי סבל למטנסי
א למתניחין ש ד  נקט קרפף אלא להורות לאפילו בקלפף כעינן מכונסין. לאלמ״ה ה״ל למפלך אשמואל מ
ך מסיפא אכולה מילתא לשמואל לקמני מן הקלפף אפילו מן המפוזר ממילא שמעינן ד פ  ע״ש. ולק״מ ל
 לבשלה אין מביאין מן המפוזר אלא מן המכונס: [ח] ה״ג איבעיא להו רבי יוסי לקולא קאמל לקאמל לבי
 יהולה: m ה״ג או ללמא למומלא קאמל לקאמל לבי יהולה: [י] ואם איתא אם נכנסין לו בפותהת.
: ןכ] ש״מ דרכי יוסי תרתי לקולא קאמר. וכ״כ לש״י ותוספות  והיינו כפירש הר״מ מקוצי עיין מוס׳
ף אין הכלע כמ״ש הל״ן אך הלמב״ס פסק לבין רמוק בין סמוך צדך פומממ וכ״פ בהד״  וטול ולאב״ל ו
 בש״ע סימן מק״א. ורמ״א לא הגיה עליו. וזה מימה שהלמו כל הני אשלי רברבי ומססי למומלא במילי
 לרבנן וסמכו על עמול אתל. גם מהלש״ל והאמלונים פסקו לקולא במרוייהו: ןל] ה״ג אמד רכ םלא
, להקל. היינו לל״י תלתי לקולא. לאלמ״ה קשה מאי איצטדך למפסק הלכה  אמר דכי ירמיה הלכה כ-״
 כלכי יוסי הא אמלינן בס׳ מי שהוציאוהו ל״י ולבי יוסי הלכה כלבי יוסי: נמן פסק בלישנא כתרא וכ;
 בעל העיטור. והל״ן כתב ללא פליגי הני לישני אלא לבאתדה להאי היו עושין לקללוס נקבות וזכרות
 וקופיץ כולה וכלות. ובאתליה להאי היו עושין לקופיץ נקבות וזכרות וקללוס כולה נקבות. וצלקו לבלי לבינו
 ולעימיה לע״כ מוכח לפליגי לקשה ללישנא קמא אלתני קופיץ אמאי לא מפליג לבקללום נמי בוקעין בו
ן משוס אילך גיסא. אע״כ צ״ל לללישנא קמא קופיץ נמי בצל א׳ דנ ז  מצל הזכלוח והוי לבוחא טפי ללא ג
 נקבות וקמ״ל לקופיץ מותל אפילו בצל נקבות שלו. ולאידך לישנא קשה אלחני קופיץ בזכרות שלו ליחני
 קרלוס וכ״ת לבמקום תנא למתניתין לא היה לו לקללוס צל זכלות הלא משנה שלימה בפי״ג לכליס קללוס
 שניטל עושפו טמא מפני בית ביקוע ניטל בית ביקוע טמא מפני עושפו אלא צ״ל לקתגי קופיץ הוא לבוקעין
רש במשנה ר מפו  בו בזכלות אבל קללוס אפילו בזכלות שלו אסול: [נ] ולא •דענא מאי שינוי קאמר כב
 היתד הביקוע בקופיץ. והקשה מהרש״ל סימן ז׳ כוונת הלאב״ל נמי שינוי לקוסיץ אלא שהוא נותן טעם הא
ו״ט וכ״ה להליא בהשגות. ולי לק״מ ללבינו ס״ל לביקוע עצים גלולים לא הוי  הוי מכשירין שיוכל לעשות מעי
 מלאכה כ״א עובלא לתול וכ״כ מללכי הובא במ״א סי׳ שי״ל וזה מותל על ילי שינוי אף במכשידו שיוכל
 לעשות מעלב יו״ט. אבל לעשות עציס לקיס אסול. וזהו שסיים לבינו וילאה להיתל ביקוע אינו אלא מן הקולה
רך הוא. מזה למל  כו׳ אבל עציס של הסקה כו׳ ואב מלאכה כלאמל פ׳ כלל גלול: נס] טדהא שלא לצו

 המביא פרק
ף ל ע״א -  ד

 רבינו

 המביא פרק רביעי
 א המביא כלי יין וכלי שמן ממקום למקום לא יביאם בסל ובקופה אבל מביא
 הוא לפניו על כחיפו. וכן המוליך אח התבן לא יפשיל אח הקופה לאחריו אבל
ף ל ע״א] אס אי אפשר לשנות מותר. אחקין רבא במחוזא ד  מביאה בילו: נמ׳ חנא [
א) לילרו] ב<באיגרא. ללרו באיגרא לילרו  א)ללרו בלוחקא לילרו [בלגלא ללרו בלגלא (
 אכחיפא. לררו אכחיפא [א] ניפרוס סולרא עליה. ואס אי אפשר לשנויי שרי. ראמר

 מר אס אי אפשר לו לשנוח מוחר:

 ב אמר ליה רבה בר רב חנן לאביי חנן אין מספקין ואין מטפחין ואין מרקלין והאילנא
 חזו להו לקעבלי להו ולא אמרינן להו ולא מילי. א״ל הנח להס לישראל מוטב שיהו
 שוגגין ואל יהו מזילין. והני מילי במילי לילעינן בולאי ללא מקבלי מינן. אבל במילי ללא
 ילעינן מחייבינן למחוח בילס והני מילי בלרבנן אבל בלאורייתא לא. ולא היא ל״ש
 מראורייתא ול״ש מלרבנן לא אמרינן להו ולא מילי. להא תוססת עינוי ליום הכפורים
3] לקאכלי ושתי על חשיכה ולא אמרינן להו ולא מילי. כפב בעל  מלאורייתא וחזינן להו [
 העיטור לוקא במילי לאחי מלרשא כגון תוספת עינוי ליום הכפורים אבל במילי לכתיבא
 באורייחא בהליא מחינן בהו וענשינן להו על רפרשי: מתני׳ מחחילין בערימת החנן
 אבל לא בעצים שבמוקצין: נמ׳ [ג] בחל לישנא מוקי לה רב כהנא כר״ש. וסיפא בארזי
 ואשוחי להוו מוקצין משום חסרון כיס. ור״ש מולה ביה. ובאידך לישנא מוקי לה כרבי

 יהולה ומוקי רישא בחיבנא סדא לאיח ביה הגה״ה
* : *מוקצה שיבש ואין בו ממש אפ״ה לא פקע מיניה צך ו  קוצי ללא עבלי לי^ א
 איסור מוקצה ואסור ליגע בו פי׳ לטלטלו. מא״ז:

ף ל ע״כ] מתני׳ אין נוטלין עצים מן ד  ג [
 הסוכה אלא מן הסמוך לה: נמ׳ מ״ש מן הסוכה ללא לקסתר אוהלא
 מן הסמוך לה נמי קסתר אוהלא אמר רב יהולה אמר שמואל מאי מן הסמוך לה מן

ה " ה ג  הסמוך ללסגוח*. [ל] רב (אשי) [מנשיא] ה
י *להיינו קנים שהקימה סביב הלפנות ולא נאלגו י ״ _ ״ י _ י  י

( עם הדופן ולא בטילי לגבי דופן וכשלא נתכוין לעשות ו ג  אמר ™' P וגאיסייייחא כ
 שהניח חבילוח על הסכך ולא החיל אגוז[• שיהא הכוחל עכ 0 לאס נחכוין לעבותה אסול אבל אס

 חני רב חייא בר יוסף קמיה לרבי החנה מוחר. מא״ז:
 יוחנן אין נוטלין עצים מן הסוכה אלא מן הסמוך לה נה] ורבי שמעון מחיר. ושדין בסוכת
 החג בחג שהיא אסורה ואם התנה עליה הכל לפי תנאו. ומי מהני בה תנאה והאמר רב
 ששח משוס רכי עקיכא מנין לעצי הסוכה שהן אסורין בהנאה כל ז׳ ח״ל חג הסוכות
 שכעת ימים לה׳. ותניא רכי יהולה כן כחירא אומר מנין שכשם שחל שם שמים על
 החגיגה כך חל שס שמיס על הסוכה חלמול לומר חג הסוכות לה׳ מה חג לה׳ אף סוכה
 לה׳. אמר רכ מנשיא כריה לרכא סיפא אחא לסוכה לעלמא. אכל סוכה למצוה לא מהני
 כה תנאה. והחניא סיככה כהלכתה ועטרה כקרמין וסלינים המצויידן וחלה כה אגוזים
 שקלים אפרסקין ורמוניס ופרכילי ענכים ועטרות שכלים יינות שמנים סלתוח אסולין
 להסתפק מהן על ג<יוס טוכ האחרון של חג ואס התנה עליהן הכל לפי תנאו. אכיי ורכא
 לאמרי תרוייהו כאומר איני כולל מהן כל כין השמשוח ללא חייל קלושה עלייהו כלל.

 m אכל עצי סוכה לחיילא קלושה עלייהו הגה״ה
א *יחטליח של קניס שנחנן על הסכך ולא החיל איגלן ה א מ ; י ש א מ . ן * ה ע ב ש י ל א צ ק ת י  א

 , י , ! ולא בטלינהו לגט סכך אלא הצניען שס מותר ליטלן
 לאיתמר הפריש שכעה אתרוגים לשכעח 1 1 1

 הגהות הכ״ח א אין מבקעין עציס לא מן הסואר של קורות ולא מן הקורה שנשברה:
 קרבן
 פרק רביעי [א] נפרוט םודרא עליה. והא ללא תיישינן לסמיטה כמו לאמל בשמעחין זימנין למטמיש
ש לתלק לבמיס  בהו מיא ואחא לילי סתיטה. תי׳ לש״י בפ׳ שואל למיילי כפילות יבשים. ותוספות תירצו ד
ד טין ללא שייך משוס ליבון אלא שסתיטה דליה אסול משוס לש י י  אסור סתיטה משוס ליבון. אבל הכא מ
 ואס כן ט נפל לאלעא הולך לאיבול ולא תיישינן לסתיטה. אך הל״ן כתב כפ׳ שמנה שלציס ליין ג״כ מלק
 ומביא לאיה מהא לב״ק לף ק״כ לאכלה ולא לכביסה. ותמהני עליו להוי ליה להביא ראיה ממקלא מלא
 לכתיב כבס ביין לבושו. והאמת הוא כמ״ש הט״ז סימן ש״כ סס״ק י״ב ליין לבן מלבן כמו מים אבל יין
 אלום אינו מכבס אללבה מאלים הבגל. והכי איתא במללש כבס ביי! לבושו זהו התלב. ובלס ענטס סותה
p דקאכל׳ ושתי עד j :זהו האלום. וסי׳ מ״כ זה התלב הוא יין לבן. שבלשון עלבי קולין ליין לבן תלבא 
 חשיבה. פילש לש״י ולא גלסי׳ משתשיכה. ופירש מהרש״ל ה״ט משום לכתיב באולייתא בהליא. ומש״ה
 נלאה לא זו ולאי לאודיתא אלא אפילו ספיקא לאודימא מאתל לספיקא לאודיתא לתומלא הוי טלאי
 לאל״כ שפיל גלס משמשיכה ול״ל בין השמשות אלא ולאי אף בה״ש הוי מתינן בהו אי הוו אכלי ט ספיקא
 כוודאי ע״כ. וכן פסק המ״א סימן מר״מ. ולי נראה לאין מכאן לאיה לאי אכלי גהש״מ. מה צ״ל להא
 תוס׳ יו״כ מלאודיתא. אף אס תאמל שאינו מלאודיתא עכ״פ בהש״מ מלאודימא. וכן הוא כס״מ סימן
ן נמי מוטב שיהיו שוגגין: ןנ] בחד לישנא כו׳ ובאידך לישנא. ונ״מ נ  לס״ב לאפילו בספק תשיכה אמד
ב מנשיא אמר. ן: נדן ר  להנך תלי לישני. אי קי״ל ביום טוב כל״י או כל״ש. כמבואל בשלהי מטלתי
 ומלהטא הלי״ף ולבינו תלוייהו ס״ל לתרוייהו הלכתא נינהו ולא פליגי ללא כהלמב״ם: [הן ור״ש מתיר.
ן והא קסחל אהלא ומוקי לה לב נחמן בל יצתק בנפולה ולעועה. והשתא אמאי לא הביא ד  ובגמלא פ
ן שיהיה אי פסק כל״ש ואף אס קי״ל בהא כחכמים מ״מ ה״ל להביא לאולויי ף ולטנו הן אוקמתא אי ״ ד  ה
 דרבנן אסלי ליטול עצים מן הסוכה אפילו כלעועה ונפולה וצ״ע. וכס׳ מ״א סימן תקי״ת ס״ק י״כ תמה
ד לל״ש להא לא קי״ל כל״ש במוקצה מתמת  בזה על הטור למאי הלכתא כתב סוכה רעועה וכפולה ש
 איסור ע״ש. ולק״מ למלר״ש נשמע ללכנן אס התנה הכל לפי תנאו אתאן לת״ק בסוכה לעלמא לא מהני
 תנאי כ״א בנסולה ורעועה וכשיטח המאור ללא מהני חנאי במוקצה מחמת איסור כ״א בלעועה לאין בו
ד בהתנה שאס התנה באמת מהגי: ןו] אבל עצי י י  איסור סתירת אהל מן התורה ובמעות על הכר לא מ
: [ז] אמר שמואל ג ״  סובה דה״לא קדושה עלייהו איתקצא• לשבעה. ועיין מ״ש בפ״ק לסוכה סימן י

 תפארת שמואל
) ויראה דהיתר הבקוע כוי. וכתבו התוססות להאילנא אסול גס בקופיץ לסי שאין אנו יולעין מהי קללוס ב ק רכיע•(א) לידרו כאינרא וכוי. סילוש משאר שאלם יחיל נושא בעצמו על כחיפו בחול כטולח ישאהו ( ר  פ
ד שישנה ועתל זה נוח לשאח בו משאר כבל ומהו קוסיץ ואין אנו בקיאין בהם וכן המנהג ויש מחמידין שלא לבקע לבישול עצים קטנים כגון צורן בישול (גאסי״ל) כ  ביום טוב באיגלא הוא עתל שקולי! בלשון אשכנז
ע והמתמיל ן בלא טקו ד יכול לבעלו כ ה  ואותס שנושאין בתול בליגלא ישנה וישא אותו באיגלא שהוא משא שני בני אלס כמוט ככחסיהס. ואוחן לגיס וכה״ג אסילו במועל חשטנן לטילחא ימילה כמ״ש הלא״ש ש

ס לא תיישינן לטילתא להא הפסל מלובה הוא וק״ל: ד ק  שנושאים בתול במוט על הכתפיס ישא עתה באיפה במוט טלם אע״פ שאינו להקל מ״מ שינוי הוא: תבא עליו בלכה ובמקום שלמי העצים י

 א) דדרא בדותקא לדרא ברנלא דדרו ברגלא לדרו באגרא כצ״ל. (מל׳׳ה) ב< ברי״ף איתא באגלא. (גליון) ג) בגמרא וברי״ף איתא מוצאי יו״ט. (גליוןן o נ״ב דבריו בהיפך מדעת התוס׳ דבתוס׳ מבואר דאס הוה משמע תרתי לקולא וכמבואר נלבריהס
 וכמ״ש מהרש״א. >מל״ה) הן אמר ר׳ סלא נר סיכאי הלכה כוי. נ״ב גי׳ הגמרא אמר ר׳ סלא אמר ר׳ ירמיה [ובדפוסים התדשיס הגיהו ג״כ אמר ר׳ סלא אמר ר׳ ירמיה]. ן ר״י ליפשץ) 0 ואס נתכוין לעבותה אסור אבל אס הותנה מותר. אמנס
) רש לעיין דהא היכא דאיתקצאי בה״ש קי״ל בר״י, ועיין בהג״א בשבת  בש״ע השמיט ננתכוין לענותה לאס הותנה מותר להא בנתכוין לענותה דהוי כדפנות עבים והאיך מהני תנאי כ״ז שלא נפלה, ועיין במג״א סימן תקיח סקי״א, ואכ״מ. (אד׳צ! ז

 פ׳ טרה ונמש״ש. וכעין זה הקשה המ״א נסי׳ תקיח על הטור ואכ״מ. (אר׳׳צ)
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 רביעי ביצה אשר
א ״  דף לג ע

 תותכין את הנייר לצלות בו מליח !ת] ואין גורפין מנור וכיריס אבל מכבשין ואין מקיפין
 שתי תביות לשפות עליהן הקדירה ואין סומכין הקדירה בבקעת וכן בללת ואין מנהיגין
 את הבהמה במקל ביום טוב: גמ׳ אין שוברין את התרס מאי טעמא משוס דקמתקן
ן וכר. תני רבי חייא בר יוסף קמיה דרבי יוחנן אם אי אפשר לו לאפות  מנא. ואין גורפי
 אלא אס כן גורפו מותר. דביתהו דרבי חייא נפל לה אריתא בתנורא ביומא טבא. אמר
 לה רבי תייא חזי דאנא ריפתא מעליא בעינן ממך. אמר ליה רבא לשמעיה מוי לי בר
 אווזא ואזדהר מחרוכא. הך [א] גריפה דשמעתין מיירי כשנפל לתוך התנור מן הטפילה
 והטיח של תנור. ואין צריך כל כך בגריפה זו אלא שיהא הפת נאה שלא יגע בפת ושלא
 יגע בצלי ויחרך ואפילו הכי התירוה דאין בה אלא איסור טלטול בעלמא. אבל גריפה
 שלנו שמכבין את הגתליס אפשר שלא היו מתירין הני אמוראין בשביל פת. אבל בתנורין
 שלנו אי אפשר לאפות כלל בלא גריפה הלכך מותר ואפילו לרבנן ג1דכיבוי לצורך אוכל

 נפש מותר אף לרבנן:
 ט אמר ליה רבינא לרב אשי אמר לן רב אתא מהוצל דמר שרקין ליה תנורא ביום
 טוב. אמר ליה אנן ארקתא דפרת קסמכינן. כלומר אין אנו גובלין טיט ביום טוב
 אלא על שפת נהר סרת סמכינן והוא טיט ורפש שסביבות הנהר. אמר רבא והוא דצייריה
p פירש רש״י שהאפר אינו בר גיבול ולפיכך מותר  מאתמול. אמר רבינא וקיטמא שרי. [
 לגבלו ביום טוב לטוח בו פי התנור על הלתם או על הצלי. [ג] והקשה ר״ת מהא דאמרי׳
ף יח.) אחד נותן את האפר ואחד נותן את המים האחרון חייב דברי רבי ד  בפ״ק דשבת (
ד  רבי יוסי ברבי יהודה אומר אינו חייב עד שיגבל. אלמא כי מגבל ליה לכ״ע חייב. ועו
ף מנה:) דמיחייב טפי במידי דלאו בר גיבול דנתינת ד  מוכח החס בפרק מי שהחשיך (
 מיס זהו גיבולו. ואליבא א דר׳ אפשר לפרש דמיירי שנתן בו מים מערב יום טוב ונתינתו
 זהו גיבולו וכבר נתגבל מערב יו״ט. ור״ת פירש דקאי אמתניתין דקתני אבל מכבשין
 כלומר שמשכיבין את האפר וקמ״ל רבא דמותר ואפילו אפשר מבעוד יום. וקאי אהאי
 והוא דצייריה מאתמול אבל השכבת האפר אף על פי שהיה יכול לעשות מאתמול שרי.
 עוד פר״ח דאיירי להניח קיטמא על כיסוי התנור להחזיק החום ואשמועינן דוקא קיטמא
 אבל עפר אסור שמא ימרח. מיהו בכולה שמעחא לא משמע איסורא משוס מירוח אלא
 משום גיבול דהא שרי רב אשי לשרוק התנור בטיט שעל שפת הנהר ולא חייש למירוח:
 י אין מקיפין שחי חביות וכר אמר רב נסמן אבנים של בית הכסא מותר לצדדן ביום
 טוב דננין קבע אסרה תורה בנין עראי לא אסרה תורה וגזרו רבנן על בנין עראי

 משוס בנין קבע והכא [ל] ׳־< משוס כבודו של יום טוב לא גזרו ביה רבנן:
דף לג ע״א]  יא אמר רב יהודה מדורתא מלמעלה למטה שרי מלמטה למעלה אסור ן

 בב ר־ינו המביא פרק
א ״  דף לב ע

 האי מאן דסלית סילתא חייב משוס טותן. וקצת משמע כן מדברי הרמב״ס ז״ל שכתב
) ולמה אסרו בקרדום וכיוצא בהן מפני שאפשר היה לו לבקע ״ט ה״י ו  (3פ״ד מהל׳ י
י אפשר) א< [שאפשר] שיפגע עץ א ש ) י נ פ  מערב יום טוב ולמה לא נאסר הביקוע כלל מ

 עבה (ג) ולא יוכל להבעירו וימנע מלבשל לפיכך התירו לו לבקע בשינוי:
 ה מתני׳ בית שהוא מלא פירות ונפתת נוטל ממקום הפחת רבי מאיר אומר אף
 פוחת לכתחלה ונוטל: גמ׳ ןע] והא דאמרינן נוטל ממקום הפחת דוקא מאוירא
 דליבני כדמוקי לה בגמרא נפ] דליכא בסתירתה אלא איסורא דרבנן. הלכך לאו מוקצה
 הוא כדאמר בשילהי פירקין גבי טבל שאס עבר ותקנו מתוקן [צ] אבל בנין גמור דאיכא
 בסתירה איסורא דאורייתא אסור דאיתקצאי בין השמשות מחמת איסור ואפילו לרבי

 שמעון דלא שרי אלא בסוכה רעועה שנפלה:
 ( אמר שמואל חותמות שבקרקע מתיר אבל לא מפקיע ולא חותך. נק] ושבכלים מתיר

: ט ״ ו  ומפקיע ותותך אתד שבת ואחד י
] מתני׳ אין פותתין את הנר ני] מפני שהוא כמתקן כלי ואין עושין א ״ דף לב ע ] t 
 פחמין ואין חותכין את הפתילה לשנים רבי יהודה אומר תותכה באור
דף לב ע״ב] דמתקן מנא באור נמי קמתקן מנא.  לשתי נרות: גמ׳ מאי שנא בסכין דלא [
 תני רבי חייא חותכה באור בפי שתי נרות. פירש רש״י נותן ראשיה בתוך שתי נרות אס
 צריך להדליקן כאתת ומדליק באמצע. משמע דאס אין צריך להדליק שניהם לא והכי איתא
 בירושלמי(הל׳ ג) כשצריך לשתיהן. מדהביא רב אלפס הגמרא שמפרש דברי רבי יהודה
 מכלל דסבירא ליה דהלכה כרבי יהודה. ולא ידענא [ש] טעמא מאי יפסוק הלכה כיתידאה
 במקום רבים. דמשמע דרבנן אסרי לגמרי. אמר רב נתן בר אבא אמר רב מוחטין את
 הפתילה ביום טוב. מאי מוחטין אמר רב חיננא בר שלמיא לעדרי חושכא. מסיר ראש
 הפתילה שנשרף ונעשה פחם ומתשיך את הנר. ואע״פ שמפילו לארץ והוא כבה מותר
 כמו שמותר להדליק את הנר להשתמש לאורו כך מותר לכבות מה שמונע הדלקת הנר.
) אוסר להסירו בכלי. ואפשר דתשיב ליה תיקון ״ט ה״ג ו  והרמב״ס ז״ל (בפ״ד מהל׳ י
<מדקאמר מוחטין  כלי שהוא מתקן הפתילה ולא מסתברא דאין כאן תיקון כלי וגם כ
 סתם משמע דבכל ענין מותר. תני בר קפרא ששה דברים נאמרו בפתילה שלשה להתמיר
 ושלשה להקל. אין גודלין אותה לכתתלה ביום טוב. ואין מהבהבין אותה באור. ואין תותכין

 אותה לשנים. שלשה להקל ממעכין אותה הגה״ה
י * ה)מומר לטלטל הנר ממקום למקוס ולהוסיף עליי פ ר ב ן א ה ב כ ת ו ח י ן מ ש ה 3 ת ן  ביד. ושורה א
. שמן משוס שלוס כיח והמדליק ליל יו׳׳ט צריך לברך ״ . י י ״  ש

 , י כרוך אחה ה׳ אלהינו מלך העולם אשר קדשנו
 H מתני׳ אין שוברין את החרס ואין כמצוחיו וצרכי להדליק נר של יום טוכ:

ל א נ ת  נ
 מהטפילה והטיחה אינה מעככו כלל והפח נאפח יפה כלא גריסה. דא״כ קשה פשיטא משנה שאינה צריכה היא
 יעוד למה מככשין. א״ו מתני׳ איירי כגוונא שאינו צריך כ״כ כגריפה אלא שיהא הפח נאסח יפה שלא יגע כפח.
 א״כ קשה ממתנימין אהנך אמוראי לפי פי׳ רכינו דהחירו גריפה כדי שיהא הפח נאפמ יפה ושלא יגע כפח.
 ׳ליכא למימר דמחני׳ אמי כרכנן ואינהו סכור להו כרכי יהודה א״כ קשה דהא רכא גופיה כפרק אין צדין גבי
 מעכיר סכינא אסומא דדיקולא ס״ל הלכה ואין מורין כן. וא״כ כאן למה אזהר כן לשמעיה. אע״כ דהממני׳
 יכריימא איירי כמנור מדש ומשוס תיקון מנא כדאמרן. והנך עוכדא דאמוראי לא היה אלא כחמר ישן והחירוהו
 ׳!גרוף כדי שהפמ נאפמ יפה ולא יגע כהסמ המירוהו טלטול אף שאין צריך כגריסה כ״כ עיין פ׳ אין צדין סימן
 י׳ מ״ש שם. אבל מימה מה שלא הביא בש״ע ובטור דין גריפה כמנור מדש. ועיין סימן מק״ז ככ״י וככ״מ וט״ז:
 ן;נ] ה״ג פי׳ הרי״ף שהאפר: [ג] והקשה ד׳׳ת מהא דאמרינן בפ״ק דשכת כוי. דברי רבינו תמוהים כי מאי
 י קושיא אימא רבינא סבר כאביי דאמר המס מאי אפר עפר. דזהו בר גיבול אבל אפר לא. ומו מאי תירץ אליבא
 דר׳ וכו׳ דמיירי שנמן מיס מכעו״י וזהו לרכי. אכל לר״י בר יהודה לא מהני נמינמ מיס. והרי״ף פוסק כר״י בר
 יהודה כפ׳ מי שהמשיך סימן ג׳ וא״כ רכינא לא אתיא אליכא דהלכמא. ונראה דשיעור דכריו כך הוא דהא אכיי
 פריך המס ע׳׳כ לא קאמר ר״י אלא כקמח דכר גיכול הוא. אכל דיו דלאו כר גיכול אימא למייכ יהא דקמני אחד
 נותן אח האפר מאי אפר עפר א״כ קשה אס רכינא סכר כאכיי הואיל ולאו כר גימל הוא חייכ טפי היאך אמר
 רכינא לסי׳ כרי״ף דמותר לשרוק התנור הואיל ולאו כר גיכול הוא כמו שהקשו תוס׳ קושי׳ זו כפ״ק דשכת אע״כ
 צ״ל דלא ס״ל כדדחי אדי אלא כרכ יוסף. א״כ קשה ט מגכל ליי. ר״ל שנותן מיס עליו כיוס טוכ ומגכלו לכ״ע
 חייב. וע״ז תירץ שפיר וכצ׳׳ל ואליבא דהרי״ף אפשר לפ׳ דלעולס רטנא סבר כדדחי אדי מאי אפר עפר. ולא
 תקשי א״כ לרט יוסי היאך שרי לגבל טו״ט דמיירי שנחן ביה מיס מנע״י דנתינמ מים היא גיבולו כיון דלאו בר
 גימל הוא ולכך שרי לגכל טו״ט. וחי׳ זה שחירץ רטנו מוכרחים לומר אליבא דהרי״ף. דאלח״ה קשה קושיא
 עצומה לפי מה שפסק הרי״ף בפ׳ מי שהחשיך כר״י כר׳ יהודה והכא פסק כיון דלאו כר גיכול הוא שרי לגכלו
 טו׳׳ט. א״כ לא ס״ל כשינויא דאטי ומחני׳ דהתם דקתני אין שורין דיו ע׳׳כ מוקמינן כרט כדאמר רכ יוסף.
 ובספרו העמיק משנה זו. וכיון דפסק כר״י כ״ר יהודה. א״כ מתני׳ דא שלא אליכא דהלכחא דלר״י כר״י נתינת
 מיס לאו היינו שריימן. אכל לפי מי׳ רטנו דממני׳ אין שורץ דיו אמי׳ כר״י כר״י וכאוקיממי׳ דאכיי כדאמרן.
 וניש״ש מגיה ואליכא דר״י ואפשר סכין מהירומ פלטמו. וא״מ הלא המורסן נמי לאו כר גיכול הוא כדאמר
 בשכת דף קנ״ה אכל מורסן דלאו כר גיכול הוא ואמאי קתני כממני׳ נומנין מים ע״ג מורסן ואין גוכלין. וי״ל
 דהחס לגט קמח קאמר דאינו בר גיכול אכל כר גיכול הוא טפי מדיו. וכ״כ מוס׳ דף י״ח כפ״ק דשכת. ולכאורה
 אמרתי שעפ״ז נימא נמי פסק הרמב״ם פ״ג דשבמ שודן דיו סמוך לשבמ משמע הא בשבח אין שורי[ א״כ ס״ל
 כר׳ וכפ״ח כתב אין גיבול באפר ולא במול הגס ולא במורסן. א׳׳כ ס׳׳ל דנמינת מים עליהן אינו חייב משום לישה
 וכפי הכנח הראכ״ד. וא״כ קשה דדיה אדידיה וכעל ל׳׳מ יישכ כדוחק וטרר דרך לעצמו דשרייח דיו היינו משום
 ציכע ומפי השמעתתא ע״פ שיטתו כדוחק ע׳׳ש כאריכומ כפ״ח אכל לפי דכרינו ניחא שס״ל כשיטת רכו הרי׳׳ף
 הה שכחכ אין חייכ על גיכול אסר וחול הגס. היינו לאחר שנחן עליהן מיס מכע״י דנתינת מיס עליהן זו גיכולן.
 ולהט אחר מעשה זאת אין שייך גיכול כהן. וא״כ דכרי הרמכ״ס עוליס כהוגן ודלא כהכגח הראכ״ד כהרמכ״ס.
 וללא כמגיד משנה שצידד לומר דרמכ״ס ס״ל כמה שאינו כר גיכול אינו חייכ על שרייתן וגיכולן. אכל אחר העיון
 א״א לומר הכי דא״כ חקשי לי׳ מחני׳ דמי שהחשיך נותנים מיס למורסן כשכת ואין גוכלין וליכא למימר דמורסן
 בד גיכול הוא טפי מדיו א״כ מאי קאמר ולא כמורסן הלא מתני׳ שלימה אכל אין גוכלין: ןדן ה״ג משום ככודו

:  לא גזרו. כ״ה גי׳ הש״ס ורי״ף וכפרש״,

 הגהות הב״ח א ואלינא דר׳ יוסי אפשר לפרש דמיירי:
ן ב ר  ק
 הטור שכסב לשברם ביד יראה מלשון א״א כרא״ש נמי אסור. וטרח מהרש״ל למצוא מקורו ופשוט הוא דלשברס
 טד מסחמא עצים קטנים הס וראויס לבשל עמהס כמו שהם והוי טרחא שלא לצורך: [ע1 והא דאמדינן נוטל
 ממקום הפחת. משמע הכא שפסק רטנו כת״ק. ובפי בכל מערטן תוך סימן ה׳ משמע שפיסק כר״מ שכתב
 שס ומוקי לה באוירא דליבני וביום טוב דוקא כו׳ וזהו כאוקימחא דרב ושמואל דמוקמינהו להו ממניתין דהתס
 כר״מ. ובסימן שצ״ר ס׳׳ק ב׳ הרגיש בזה מ״א. ומתרץ למשום שמחמ יו׳׳ט רבנן מולו ע״ש. וזה ליחא דהא ר״מ
 גופא לא שד אלא טוס טוב משמע רמ״ק אפילו בכה״ג פליג. ונראה לאוקיממא לרב ושמואל אחיא אפילו
 לח״ק. לס״ל כרט לכל לבר שהוא משום שטח לא גזרו עליו בהש״מ. אלא ללא ניחא להו לאוקמי ממנימין כרבי
 משוס לדשא למתני׳ אתיא כרמן כמ״ש חוספוח שס בעירוטן ל״ה והאמר. מ״מ ללינא שפיר כחב רטנו שם
 למוקי לה באוירא לליגנא אפילו לח״ק וזה נכון: [פ] דליכא בםתידתה אלא איםורא דרבנן הלכך לאו
 מוקצה הוא. וקשה להא בס׳ כירה גבי סל של אפרוחים ומעות שע״ג הכר משמע לאמרינן איחקצי לבהש״מ
 איתקצי לכולה יומא אע״ג דלית בהו אלא איסורא מלרבנן. והאריכו תוססות ביישוב קושיא זו על לבסוף לכ״נ
 לאתיא האי סממא כר״ ש ללימ ליה מוקצה והך לס׳ כירה אתיא כרכי יהורה. והקשה ע״ז מהרש״ל סימן ח׳
 עדין קשה אמאי שד לר״ש אף שהוא איסור מלרכנן והא סוכה רעועה גמי מוקצה מרכריהס שאפילו ככדאה
 לא ממייכ מלאורייתא משום סותר אלא סותר ע״מ לכנות ומוקי התם רוקא כרעועה ונופלת אכל כדאה ונופלת
 מולה ר׳׳ש לאסור. וממלק בענין אמר ולסברתו א״צ לאוקמא כר׳׳ש ע״ש. ולי לק״מ להא המיס׳ גס כן לא הקשו
 מהך לסוגיא ללעיל לף ל׳ כמו שהקשה הרמב״ן. והיינו משום להכא מוקמינן באוירא לליבנא. להוי בנין רעועה.
 ואסיק אלעחי׳ לנופל בשבח כמו בסוכה רעועה ומפלח למחיר ר״ש ה״ה הכא כיון לבנין רעועה ונפחמ שרי
 לר״מ למאי שנא ואח״כ מצאתי כלכרי בחילושי ריטב״א לף ל״ל וששחי: [צ] אכל בנין גמור דאיכא בםת־רה
 איםודא דאורייתא אסור. אכל הד׳׳ף ורמכ״ס כמכו סממא להמיר אפילו ככנין גמור. והרמכ״ן נותן טעס לשכח
 להכא הפירומ ראויים הס אלא שלכר אמר גורס להם שאינו יוכל להנומ מהס ואינו אלא כאילו היו פירומיו
 כמקום שאין יוכל לילך לשם ע״כ. ועיין כט״ז סימן מקי׳׳מ ס״ק ז׳: נק] ושבכלים מתיר ומפקיע והותך. כמכ
 מהרש׳׳ל סימן ט׳ זוג של מנעלים או כתי שוקיים שדרכן של אומנין לתפרם טחל. וכמו כן הכמונמ אם נמקשרו
 המשיחוח וא״א לו להחירן. שמותר לנתקן הואיל ולא עטדי להתקיים וכל זה לא יעשה כפני ע״ה אלא ילך כצינעא
 ויעשה: [ר] מפני שהוא כמתקן כלי. וקשה אמאי העחיק רטנו הך ככא. הא סחס ככלים סוף פ״ד ער
 שיצרפנו כככשן והלכה כסחס כתרא דכשתי מסכתות יש סדר. ד״ל הואיל וחני ככחירחא כווחיה כס׳ כ׳ אלפסין
 ערניות: [ש] טעמא מאי יפסוק הלכה כיחידאה. וי׳׳ל דר״י לאו יחידאה הוא דרט חייא וכר קפרא סטרא
 להו כוותיה. א״נ י״ל שיפסוק כח׳׳ק ומטא פירושא דרט יהודה כדי לישמע מיניה דח״ק אוסר אפילו כשצדך
 לשתיהן: [א] ואין גורפין תנוד ובידים. פירש רש״י דמתקן מנא. והקשה טש״ש סימן י״ג א״כ אמאי מפי
 כגמרא טעמא דאין שוכדן משוס תיקון מנא ואינו מפ׳ אין גורפין משום תיקון מנא ע״ש. ואישתמיטתי׳ מ׳׳ש
 סוס׳ פ׳ אין צדן דף כ״ח ד״ה גריפח שנאדו שס מפי׳ ל״י שכתכ טעמא משוס אשוויי גומות א״כ לא הוי דומי׳
 להט אחדנא למשיט משוס דהוי תיקון כלי. וס״ל לתוספות דחלמודא מס׳ טעמא דדשא משוס תיקון מנא
 וממילא נשמע כל אינך למשיב בהאי בכא טעמייהו נמי משום תיקון מנא: [א] גריפה דשמעת־ן מ״רי כו׳
 ואפייה התירוה דאין בה אלא איםור טלטול. מהרש״ל כסי׳ הנזכר צילר לפ׳ לברי רטנו להא לכתב גריפה
 לשמעחין קאי אמחניחין ואכרייחא והנך אמוראי לגדפה למחני׳ אינו אסור משוס תיקון מנא אלא משום טלטול
 עפר ואכניס ומשכיטן לתנן היינו להשכיכ האש והאפר שהן מוחרין אכל להשכיכ העפר ואכניס אסודס משוס
 טלטול אף ללא שייך טה חיקון מנא ע״ש. ולכדו חמוהים להא מתניתין לקתני אין גורפין א״א לפרש לאייד

ל א ו מ ת ש ר א פ  ת
 (ג) ולא יוכל להבעירו וימנע וכוי. משמע לוקא שאינו יכול כלל להבעירו בכה״ג הוא לשריא ליה ולא בע״א וכל מה שכחב המחבר הוא רבד ראט״ה במרלט ע״ש והטור כתב רלסי׳ רש״י מותר לבקוע בידם אפילו

 בלא עץ גלול ולא נהירא:

 א) גי׳ ק״נ.(גליי0 ב<נ׳׳כ יהיינו בדלא סגי כלאו הט דנל״ז כל כמי אסיר יכלעיל פ״נ סי״ט.1ר״י ליפשיץ) ג<נ״כ יעי׳ לעיל פ׳ יי״ט סי׳ יט.(י״י ליפשיץ! חנ״נ משיבש יצ״ל כמדי של אדם [עי׳ בק״נ].(ר״י ליפשיץ) ת) ולא המתי דמאי אתא
 לאשמיעינן דטו״ט מותר מהיכא תיתי יאסר כיי״ט. יאפשר דלא חיישינן שמא יככה כשיוסיף אי יטלטל ממקיס למקום. אמנם מ״ש משום שלוס טת אינו מוכן לפ״ז. ולכאורה יש לומר דדין אחר אתי לאשמועינן, דמותר לטלטל מעיו״ט ממקום אחר
 לביתו וא״צ לכבותה, דמשוס שלים רפ די מה שמטלטל לחדרו או להוסיף עלי׳ שמן הגס דמ״ח ל״מ וכו׳ וגזמה״ז דיעות מחולקות. אמנס גחוס׳ בשבח מגיאר דלדעה זו דא״צ להדליק דאינו מברך על נר של שבת יעו״ש בדף כה, והג״א פיסק דצדך

 לברך יכו׳, ועוד דהר לי׳ לבאר דין זה בשבח ג׳׳כ וצ״ע כעת. (אר״צ)
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 רביעי ביצה אשי כג
 ע׳׳כ

 אמו שבת. ורב נחמן ורב ששת לפליגי במיזרא. ואפילו מאן לשרי לא שרי אלא משוס מה
 לי לצלות בו מה לי לצלות בגחלתו. ואליבא לת״ק פליגי ולא אליבא לרבי שמעון ולא מוקי
 סלוגתייהו בפלוגתא לב״ש וב״ה אלא כרב יוסף למשני התם הא רבי אליעזר והא רבי
 יהושע ולית להו ליחויא להתם. [0] וניחא לאוקמינהו כב״ש. ומסקנא לשמעתין והלכתא
 יבישא שרי רטיבא אסור קיימא שפיר כרב ספא למוקי הו־ כב״ש. והא לאסר רטיבא לאו
 משום לסבר כבית שמאי ללא ניתנו עצים אלא להסקה אלא היכא לחזו להסקה שרו ב״ה
 לכל לבר. ורטיבא ללא חזי להסקה אסרי לכל לבר נע] א] ולא משום מוקצה אלא משום
 לגזרינן ביום טוב אטו שבת. לרש רבא אשה לא תכנס לבית העצים ליטול מהם אול פירש
ה רש״י משוס מוקצה ללא ניתנו עצים אלא ״ ה ג  ה

 * 0 ילית הלכמא מימיה י אלא כתי שמעו! קי״ל להסקה* ור״ת ז״ל פירש משוס למיחזי
ק  למומר ח< ומומר להשליך מי מעים לכלבים אף על כמתקן כלי לכבל בו את התנור. [ס] ו
 גג ללא משלהי. מא״ז: פירש בה״ג. *)כלי שנשבר אסור להסיקו

 ביום טוב לפי שמסיקים בכלים ואין מסיקים בשברי כלים:
 יג מתני׳ רבי אליעזר אומר נוטל אלם קיסם משלפניו לחצוץ בו שיניו. ומגבב מן
 החצר ומדליק שכל מה שבחצר מוכן. וחכמים אומרים מגבב משלפניו ומלליק: [דף
 לג ע״כ] גמ׳ תניא רבי אליעזר אומר נוטל אלם קיסם משלפניו לחצוץ בו שיניו. וחכמים
 אומרים לא יטול אלא מאבוס של בהמה. ושדין שלא יקטמנו. קטמו לחצוץ בו שיניו ולפתוח
 בו את הללת. בשוגג בשבת חייב חטאת. הזיל ביום טוב סופג את הארבעים. לברי רבי
 אליעזר ותכמיס אומרים אתל שבת ואחל יום טוב אינו אסור אלא משום שבות. פרש״י
 האי ושדין שלא יקטמנו אקיסם קאי. ןצ] וכן משמע לאבוס של בהמה לא פזי לפתוח בו
ו להוי כלאחר יל. 1ק] לאי  הללת. והא לאמרי רבנן שאין ט אלא משום שטת כשקטמו טל
 בסכין אמאי לא מיחייב כיון לעבל לחצוץ בו שיניו ולפתות בו את הללת. ובתוספתא משמע
 לקאי אאבוס של בהמה לקתני אבל נוטל הוא מן האבוס של בהמה ובלבל שלא יקטמנו
<ואם קטמו בשבח חייב תטאת במזיל טוס טוב לוקה אח הארבעים  לחצוץ ט שיניו ד
 נר] ומילתא לרבנן לא מתניא התם. [ש] ולרב יהולה לאמר אין בו משוס תיקון כלי איכא
ו והכא בסכין. השתא לפום גמרא לילן ושוין ע״כ קאי אקיסם לאבוס  לאוקמי בקוטם טל
 של בהמה לא חזי לפתוח ט את הרלת. ואמרי רבנן לבקיסס לחצוץ בו שיניו איכא חיוב
 חטאת בכלי ושבות ביל. באבוס של בהמה אף בכלי שרי לקטום לחצוץ ט שיניו ללוקא
ל אטו כלי ה<אבל באבוס של בהמה לא גזרינן כלי  בקיסם לאיכא חיוב חטאח בכלי גזירה ט
 לילה אמו כלי לקיסם. !ת] וכן משמע למלמי ליה לשבירת חנית לאיירי בכלי. אבל י< לפי׳
 התוספות לרבי אליעזר איירי באבוס של בהמה משמע לרבנן אסרי באבוס של בהמה
 לקטום בסכין. וגמרא לילן עיקר ואפילו בסכין מותר לחתוך מן האבוס של בהמה לחצוץ
 בו שיניו. אמר רב יהולה אוכלי בהמה אין בהן משוס תיקון כלי כלומר מותר לקטום

 מהם קיסם לחצוץ ט שיניו והכי הלכתא:
 יד ומותר לטלטל עצי בשמים להריח בהן ולהניף בהן לחולה ומוללו להריח בו וקוטמו
 להריח ט אחל קשין ואחל רכין. [א] ולא שנא מהא לתנן שובר אלם את החבית

 ינינ! המביא פרק
 דף לג

 וכן קלירה וכן ביעתא וכן פוריא וכן חביתא. פירוש כשהוא עושה מלורה של אש לא
 יהא מניח עצים למטה ומניח אחרים מלמעלה ועולה שנמצא לרך בנין. [?] פי׳ לפירושו
 כשעושין מלורה גלולה עושין ארבע שורות של עצים כעין ל׳ לפני התיבה ונותנין עליהן
 עצים מלמעלה וקאמר שלא יעשה הלפנות תחלה אלא א<אחל יאחוז העצים העליונות
 בילו ואחל יעשה הלפנות תחתיהן שאין זה לרך בנין וכן קלירה כששופת אותה לא יניח
ו ומכניס אבנים תתתיה  אבנים במתלה ויתן עליהם את הקלירה אלא אוחז את הקלירה טל
 וכן טציס כשרוצה לצלות אותם ומניח אחת על שתים או על שלש י) והאש ביניהם אוחז
 את העליונה ונותן את האתרות תחתיה. וכן פוריא שאוחז את הקרשים תחלה ומכניס
ט אבנים מטה אותה בתחלה  את [ו] הרגלים תחתיה. וכן חטתא כשרוצה להטותה על ג
 ואח״כ מכניס אבנים תתתיה. ומה שכתב בפוריא שאסור לתת הרגלים תתלה וליתן
 הקרשים עליהן לא יתכן לאסור זה אס לא שיהא הרגלים [ז] ל׳ לפין מחוברין [ח] בארבע
ט הרגלים  לופני התיבה לאין אהל בלא מתיצות ואין העולם נזהרין מלהניח השולחן על ג
לף קב.) כרוך טליא ושייר בה טפח אלמא  בשבת. והא לאמר בפרק בתרא לעירובין (
 למקרי אהל בלא מחיצות התם שאני [ט] להוי בנין חשוב. [י] וגם עיקר כוונתו לעשיית
 אהל !כ] אבל בנין עראי כזה לא מיקרי אהל בלא מחיצופ. רש״י פירש לקמן בשמעתין
 להך מלתא לרב יהולה אליבא לרבי יהולה לאוסר לבר שאין מתכוין ואנן קי״ל כרבי
 שמעון לאמר לבר שאין מתכוין מותר. ולא נהירא למה ענין זה ללבר שאין מתכוין הרי
 הוא עושה מה שמתכוין לעשות ואף על פי שאין ממכרן לבנין [ל] מ״מ מתכוין הוא
 לעשות לבר הלומה לבנין. ואסרוה תכמיס גזירה אמו בנין ואליבא להלכתא היא מלתא

 לרב יהולה:
 יב [מ] אין סומכין את הקלירה בבקעת וכן בללת. בללת ס״ל. אימא וכן הללת. תניא
 נמי הכי אין סומכין את הקלילה בבקעת וכן הללת לפי שלא ניתנו עצים אלא להסקה
ס טוב משום למיחזי כמאן לאזיל ט שמעון מתיר. ואין מנהיגין את הבהמה במקל טו ר  ו
 לחינגא: חיזרא רב נחמן אסר ורב ששת שרי. פירוש עצים ממיני הקוצים נקראים תיזרא.
 רב נחמן אסר ליטול מהן עץ להכניסו בתוך הבשר כמו שפול לצלות בו. ורב ששת שרי.
 ברטיבא כ״ע לא פליגי לאסיר לכמוקצה למי. כי פליגי ביבישתא. מאן לאסר אמר לא
 ניתנו עצים אלא להסקה. ומאן לשרי אמר לך מה לי לצלות בו מה לי לצלות בגחלתו.
 והלכתא יטשא שרי רטיבא אסור. פירש רש״י הך הלכמא אליבא לאית ליה מוקצה איקבע
 ואנן כרט שמעון למתיר קי״ל. וה״ר אלפסי שפי׳ רטיבא אסור משוס מוקצה לליריה
) לקי״ל כרבי יהולה במוקצה טוס ״ל  נימא לאיהו פסיק לקמן בשילהי מכילתין (סימן י
מ  טוב. אבל לרש״י קשה לרב אשי יקבע הלכתא בש״ס ללא קי״ל הכי. [נ] ופירש ר״
 לטעמא לאין סומכין לאו משום מוקצה אלא משום גזירה יום טוב אמו שבת כלמסיק
לף קכל.) ומסיק התם למתניתין להכא בית שמאי היא. לפריך מהך  בפרק כל הכלים (
 למשילין אהך לאין סומכים ואההיא לאין בין יום טוב לשבת. ומשני רב פפא הא ב״ש
ט אין מוציאין את הקטן לרה״ ר ורבי שמעון מתיר כבית הלל. והא  הא ב״ה לפליגי ג
״ט ו  לקתני שלא ניתנו עצים אלא להסקה הכי פירושו ובשבת לא פזו להסקה וגזרינן י

א א] ורטיבא ללא מזי להסקה אסרי לכל לבר משוס מוקצה [ולא משום לגזרינן וכו׳ כצ״ל]. נ״ב ר״ל בהא אפי׳ ר״ש מולה ועי׳ מוס׳ (שכ״כ להליא): ״ ד ג ת ה ו ה ג  ה

ל א נ ת  נ
 כיון ללא מזי להיסק קטן מולה ב״ה לגזרינן יו״ט אטו שבמ. ומהאי טעמא לא ניחא לרבינו לברטיבא מולה
 ר״ש למוקצה הוי כמו אבניס ועפר כמ׳׳ש מוס׳ לאינו רומה להא מזי מ״מ להיסק גלול: [פ] וכן פי׳ כעל
 ה״נ. עיין פ׳ נוטל לף קמ״ג. וקשה כפי מה שהביא רבינו בפ׳ משילין סימן י״ל בשם בה״ג למלק בין מוקצה
 לנולל לקי״ל כר״י א״כ מאי פריך למימרא וכו׳ והאמר רבא. והיכי פשיטא ליה לרבא כר״י ס״ל לאימ ליה
 מוקצה להך לאול טעמא משוס מיקון כלי ולאין מסיקין בשברי כלים היינו מטעם נולר. ולגבי בר אוזא אינו
 אלא איסור מוקצה. ורבים מן המפרשים נתקשו בזה ויש מהס שהסכימו שה״ג לא היה גורס קושיא ופירוקא
 לא. ונראה לי ליישב להך בר אווזא איירי שנשחטה ביום טוב ומשיב נולד וכמ׳׳ש מ״א סימן מצ״ט ס״ק טי.
 ופריך מנולל אנולל. ומשני כיון למסרחה אס יניחה לימות החול ולהט מאתמול לעמיה עליה. כלומר לאכול
 הוא עצמו. עס היוח שהוא לבר שאין לרכו לאכול טו׳׳ט. א״כ לאו נולל הוא לעליין מוכן לאלס וליכא לפרש
 מאתמול לעתי׳ עלוי׳ למיתב לשונרא טון להמעים צריכין לארוז לא מהני מה שלעתו עלוי׳ מאתמול כמ׳׳ש
 חוספוח בפ׳ כירה לף כ״ט ר״ה אכלן לענין גרעינין. וללא כמהרש״ל סימן י״ז שנדחק בזה: [צ] וכן משמע
 דאכוס של בהמה לא חד לפתוח כו את הדלת. וא״ת סשיטא לאל״כ רב יהולה לאמר אוכלי בהמה אין בו
 משום מיקון כלי ומומר לכממלה ללא כמאן. וי״ל לצדך לזה למרוצי רב יהולה גופא מנ״ל למכמיס מתירין
 באבוס של בהמה אפילו לכממילה אהא קאמר וכן משמע וכוי. א״נ י״ל לרב יהולה ראמר לאין בו משום תיקון
 כלי היינו בדעבל. אלא רלגי׳ רש״י ליכא למימר לא״כ מאי חילק רב יהורה טן רטן לקשי( ה״ל לשנויי אנא
 דאמרי כרמן ואהא איכא למימר דרטנו ס״ל כגי׳ ר״ח ועי״ל לפירוש רש״י דרב יהודה לכתחילה קאמר
 ובאבוס בהמה גס ק יש לחלק בין רטן וקשי[ דבקשין פטור אבל אסור. עי״ל דרב יהודה איכא לאוקמי׳ בקוטס
 טל וחכמים לאמרי לא יקטום היינו בכלי וכמ״ש רטנו בסמוך לפי החוספחא: [ק] דאי בםכין אמאי לא
 מחייב ביון דעבד לחצות בו שיניו ולפתוח הדלת. ומלשון רש״י משמע אפילו בקוטס בכלי נמי חיקון לאחר
 יל הוא ולא מיקון מעליא אא״כ מחתכו וממחקו: [י] ה״ג ומילתא לרבנן לאמרי אין בו אלא משום שבוח
 לא ממניא המם: [ש] ולרב ״הודה דאמר אין בו משום תיקון כלי איכא לאוקםי בקוטם ביד. ואיני יולע
 למה צדך רטנו להשוות לברי ר״י עם ברייתא לחוספחא טון רלסוס גמרא דלן ליחא להך תוספתא וכמ״ש
 וצדך עיון: [פ] וכן משמע דמדמי ליי לשבירת חבית דאיי־״ ככלי. כלתנן החס מחיו ראשה בסייף:
 [א] ולא שנא מחא דתנן שובר. וא״מ מתניחין לחבית איירי במוסחקי ולא יכול לבא לילי חטאת ה״נ אף
 כשקוטמו בסטן להריח נמי אינו חייב חטאת אף לסברמ רטנו לבקוטס בסכין למצוח שיניו חייב חטאמ אף
 כשאינו מממקו היינו טעמא לעכ״פ עושה אומו כלי למצומ שיניו ולשמוח את הרלת משא״כ כשחוחך בסכין
 להדח מה כלי עושה בזה. אבל לכממלה נראה לי לאסור לקטום בסטן. להא אמר ר״א למחייב מטאמ טל
 הכא בקוטם טל פטור אבל אסור ורבנן לאמרי החס בקוטס ביל סטור אבל אסור בקוטס להריח מומר לכממלה
 משמע הא בקוטם בסטן למולו רבנן לחייב חטאת כמו שביאר רטנו בסמוך א׳׳כ בקוטס להריח בסכין פטור
 אבל אסור רמלר״א טל נשמע לרבנן בסטן ולא למי לאבוס של בהמה ללא גזרינן הא כלי אטו הא כלי. וזה
 ראיה ברורה לפסק מהרש״ל וללא כט״ז סימן תקי״ט שמחיר לקטום בסכין להריח אפילו לכתחלה ומה שהקשה

ן ב ר  ק
 [ה] פירוש לפירושו. של הרי״ף: ני] ה״ג הרגלים תחתיהן: [ז] ד׳ דפים מחוברים כארבע דופנ• חתיכח.
 וקשה אמאי צדך ארבע הלא בשתים סגי להא גט טעתא קאמר מניח אמת על שמים. ומצאתי תי׳ בט״ז סימן
 שט״ו ס״ק ד׳ היכא לצדך לאויר תחמיה מקרי אהל אפילו בב׳ מחיצות אבל אס א״צ לאויר תחתיה בעינן ל׳
 מחיצומ כיון דארבע מחיצוח מגיעין לארץ ראוי לתשמיש תחתיה ע״כ. ודבריו תמוהים דהא אכתי קשה גבי
 מטה אמאי צדך ד׳ מחיצומ הלא צדך לאויר ממחיה לסנדלין כמו שהביא הוא בעצמו בשם הרשב״א. ועיין
 בסמוך ישוב לזה: [ח] ח״ג כארבע דופני התיבה: [ט] דהוי בנין חשוב. פירוש שיש לו ד׳ ממיצומ ועיי[ סוס׳
 בפ׳ טרה דף מ״ג ד״ה ופורס,[ והאי דממזירין קדרה ע״ג כירה אפילו בשבת. אע״ג דש לו ד׳ מחיצות.
 היינו טעמא דממיצוח נעשימ מבעו״י והממיצוח אינס רחטס אינו דומה לבנין חשוב משא״כ כזבא ופודא אף
 דמחיצומ נעשות מבעו״י מ״מ כיון דמחיצוח רחטס דומה לבני[ משוב: ני] ונם עיקר כוונתו לעשיית אהל.
 להיומ לצל הוצרך רטנו לזה דעל מי׳ ראשון עדיין הד קשה מהאי דפסק רטנו בפ׳ מילין סימן ג׳ דסינא אסור
 משום אהל בלא מחיצות וצ״ל דשאני המס שכוונמו להיומ לצל על ראשו: [כ] אבל בנין עראי כזה. שאין בו
 ד׳ מחיצות וגס לא נמכרן לעשומ אהל לא מקד אהל: נל] מ״מ מתבוין לעשות דבר הדומה לבנין. כגון
 פוריא שיש לו ל׳ מחיצות אע״ג למחיצוח כבר עשויין בחול מ״מ לומה לבנין חשוב כיון שיש ל׳ מחיצוח ועכשיו
 עושה אהל על גטהן. וטעא וחטתא אע״ג לאין להס אלא ב׳ מחיצות מ״מ הוא עושה בשבח הגג ובי מחיצות
 ומתכרן לאויר תחחיה. אסרוהו חכמים גזרה אטו בנין. משא״כ אס יש כ״א ב׳ מחיצוח והמה עשויים כבר
 מבעו״י בזה א״א לגזור אטו בגין גמור. להוי גזרה לגזרה לאף אס עושה בשבת אהל כזה אינו חייב טון לבשעת
 מעשה אינו מתכוין לאויר תחתיה. ובזה מיושב קושיא שהקשתי בסימן זה: [מ] אין םומבין את הקדרה
 בבקעת. אפילו כשהוא אצל האש וא״א לבשל כ״א בסמיכה אסור להשתמש במוקצה לצורך אוכל נפש אבל
 לטלטל ולסלק מוקצה בשטל אוכל נפש כתבו התוספות לשד וכ״כ בתילושי מהרש״א ומ״א סימן תק״ט ס״ק
 ט״ו הוטח ג״כ סברא זו ולא ראה דברי מהרש״א. וק״ק אמאי לא אמדנן ג״כ מה לי לבשל בו בגחלחו ומה
 לי לסמוך קדרה בו שהוא צורך בישול. ולפי פי׳ ר״ת בסמוך ניחא דסומכין בבקעס ברטיבא איירי וגזדנן יום
 טוב אטו שבת ולאיכא דאמד דרב ששת שד אפילו ברטיבא מחני׳ אחיא כר״א ורב ששח ס״ל כרט יהושע.
 אבל לסרש״י קשה ויש לחלק דחיזרא צורך צלי דא״א לצלומ זולתו. מה שאין כן סמיכח קדרה רוב פעמים
 גמבשל הקדרה ואין צדך לסמיכמ הבקעח על כן לא חלקו ואסרוה: [נ] ופירש ד׳׳ת דטעמא דאין סומבין
 לאו משום מוקצה אלא משום גזיה יום טוב אטו שבת. והיינו ברטיבא כמו שסיים ואזיל וא״כ אמיא ממנימין
 אליבא דהלכמא אבל הבדימא בבקעמ יבשה איירי דאי בלמה לא הר פליג ר״ש ומה״ט לא פליג ר״ש בממנימין:
 [D] ה״ג ונימא לאוקמיגהו כר׳׳א מלאוקמי׳ כב״ש: [ע] ולא משום מוקצה אלא משום דגזרינן כיום טוב
 אטו שבת. כיון דרטוב הוא החיזרא א״כ לא חזי להסקה ואס ממיר טוס טוב בשבמ נמי ימיר כיון דען למה
 לא חזי להסקה ובכה״ג יו״ט ושבח שיין. משא״כ טבשה ראוי לצלוח ולבשל בו אוכל יש לחלק דטו״ט שרינן
 מלאכת אוכל נפש ולא בשבת. וא״ח ל״ל משום גזרה חיסוק ליה טון ללאו כלי הוא להסיק א״כ אסור לטלטל
 טן לצורך גופו טן לצורך. מקומו וי״ל נהי ללא חזי להסקה מ״מ עומלת להיסק. וחזי נמי להיסק גלול. ומ״מ

 א) אחל יאחוז העצים העליונית ואשר יעשה הלפנות נ״נ ואחר כך יעשה כו׳ [ונלפיסיס החלשים הגיהו ואחל יעשה הלשנות או נ״ל שצדך להיוח יאחר, ר״ל שאלם אחר יעשה הלפנית]. (ל״י ליפשץ< p נ״ב יהאש ניניהם לא יעשה כלרכי אלא
 אוחז כו׳ כנלע״ל. ןר״י ליפשיץ) ג) כלי שנשנר צ״ל, איל שנשנר. !תפל״מ) ד) נ״ג ואס קטמו נשיגג נשנת חייכ כי׳ כצ״ל. (ל״י ליפשיץ) ה) ושבות טל באבוס של גהמה כי׳ ינאניס נצ״ל. >ר״י ליפשיץ) ו< צ״ל לפי התוספתא. (גליו!) זן וקאי אהא ללריש

 רכא לא תכנס אשה ליטול אול וכו׳ לזהו לר׳׳י וקי׳׳ל כר״ש. (אר׳׳צ) ח) ללר״י אסר נה׳׳ג יעו״ש. (אר״צ)
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 המישי ביצה אשי
א ״  • דף לו ע

מי  במספורת שלו אבל m מתקנין =<את הקנים ואת העככיות. ומסיקין ואופין כפו
ה ומתמין חמין באנטיכי ש ואין אופין בפורני ״ ה ג  ה

 *והא לאמר לעיל ואס בשביל לאפות מותר י״ל להכא תלשה שמא תפתת* [ס] בעל ה״ג אישי
 מיירי בפומי שהוא גריל ויש לחוש יומר שמא מפחת• למלוג את כל הגלי כלי לאכול העור משום
: לקל יוחר להפשיט ואיכא טירחא יתירא: ׳ ש ו ת ! ה י> מ ת ע  ה

 יז ת״ר אין נופחין במפות ביום טוב אבל נופתין [ט] בשפופרת ואין מתקנין אח השפול
 ואין מתללין אותו. וי״א למפותים קטנים של בעלי בתים ללא חזו לאומנים לא
ה למלאכת נפחים ולא לצורפי כסף וזהב ״ ה ג  ה

*. ואין להקל מללא אשכתן היתרא אלא ו מ שרו ג ה נ ס ל ו ע  *יש ליזהר שלא לנפח» כללי ומיהי ה
 היתר מלמעלה למניה ועוד אומר ה״ר צר דיש בשפופרת מכלל לכל מפיתי אסירי. תייר
׳ אין פוצעין אח הקנה לצלוח בו מליח אבל ה ט פ ח מ ו פ מ ג ג י ל פ א מ ל ל י מ ״ ש ׳ ר י ס ש ה ת מ ו ח י  ל
• פוצעין את האגוז במטלית ואין חוששין י ר י י מ ! ק מ י ל א " ה ו

ה
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א פ י י א ע א ה מ ש  ל

 י י שמא תקרע:

 הדרן עלך המביא
 משילין פרק חמישי

דף לה ע״ב] משילין פירות לרך ארובה ביום טוב אבל לא בשבת. ומכסין את  א [
) נותנין כלי תחת א  הפילות בכלים מפני הללף. וכן כלי יין וכלי שמן. (
 הללף בשבת. מתוך פירוש רש״י משמע למכסין את הפירות איירי ביום טוב [א] ויותר
י לבשבת לקתני בסיפא קאי אהני תרי בבי. למלקתני רישא ביום טוב  נראה כלברי ר״
p משמע לקאי אתרי בבי: גמ׳ על כמה. אמר ר׳  אבל לא בשבת ובסיפא קתני בשבת [
 זירא אמר רב אסי ואמרי לה אמר רב אסי אמר רבי יותנן כאותה ששנינו מסנין ל׳ וה׳
 קופות של תבן ושל תבואה מפני האורתים ומפני ביטול בית המלרש וכן נראה הלכה.
 ואע״ג להש״ס שקיל וטרי וללמא לא שרינא הכא כולי האי או ללמא שרינא הכא טפי
מ הני אמוראי לא מספקא להו אלא מלמו לה לההיא להתם ושבקי׳ ספיקא לסוגיא ״  מ
[ א ״ דף לו ע p ואזלינן בתר פשיטותא להני אמוראי: משילין פירות לרך וכוי. [  רגמ׳ [
 אמר ר״נ לא שנו אלא באותו הגג אבל מגג לגג לא. תניא נמי הכי לא יושיטס מגג לגג
 הגה״ה ואפי׳ גגותיהן שדן. תניא לא ישלשלם בתבל
 *ואפילו ג< כנשים שלנו משוס טירחא וכן אס אין בחלונות ולא יורילם (בתבל) בסולמות*:
, V , ״ A V 6 . ־ ״ י י י * * י « ^ « Aי• ^ M W ל ת ו  ארובה בגג אלא הגג מוקף מחיצות ויזלין מ
: ומכסין את הפירוח. אמר עולא אפילו ז ״ א ^ מ ר ט א ל ט י ל ; י ה ו ל ל ח ה ד ע ה י 3 ג ה צ ל  ן

 אוירא ללבני רבי יצתק אומר פירות
 הראויים לאכילה. ואזלא רבי יצתק לטעמי׳ לאמר רבי יצתק אין כלי ניטל אלא ללבר
פ׳ כירה סימן י״ח) לאין הלכה כרבי יצתק:  הניטל בשבת. כבר ביארנו במסכת שבת (

 כד רכיני משילין פרק
א ״  דף לג ע

 לאכול ממנה גרוגרות ובלבל שלא יתכוין לעשותה כלי. ועול להא רבה בר רב אלא ורבין
<ואע״ג  בר רב אלא אמרי כי הוינא בי רב יהולה הוה מפשח (ד) ויהיב לן אלוותא אלוותא א

 לחזיין לקתתא לנרגי ופציני:
דף לג ע׳׳א] מתני׳ אין מוציאין אח האור לא מן העצים ולא מן האבנים ולא  טו [
p ולא מן המים. ואין מלבנין את הרעפים לצלות עליהן.  מן העפר [
דף לד ע״ב] ערב שבת ] ועול אמר רבי אליעזר עומל אלם על המוקצה [ א ״ דף לד ע ] 
 בשביעית ואומר מכאן אני אוכל למחר. וחכמים אומרים על שירשום ויאמר מכאן על
ט משוס לקמוליל. ואין מלבנים ״ : [דף לג ע״ב] גמ׳ אין מוציאין את האור וכו׳ מ  כאן
 את הרעפים מאי קעביל אמר רבה בר בר חנה א״ר יוחנן הכא ברעסיס חרשים עסקינן
] שצריך לבולקן ואמרי לה מפני שצריך לחסמן. תנן התם לרסה וטרפה א ״ דף לד ע  מפני [
 בכותל או שרצצתה בהמה ומפרכסת אס שהתה מעח לעח ושחטה כשירה. אמר רבי

 אלעזר בר ינאי משוס רבי אלעזר ןגן ק הגה״ה
ה *אבל כל הנהמות פשיטא ליה דשרי לשחוט ביו״ט כ י ר ת צ ע ת ל ע ה מ ת ה ן ש ל י פ א ס ל ן ע י ן נ נ  א

 , ״ אע״ג דמחמרינן אנפשי׳ ונלקינן מיהי סמכינן
 בליקה. בעא מיניה רבי ירמיה מר״ז מהי ארינא ורוב בהמות אינם טדפ!ח אבל במקום
 לשוחטה ביום טוב מתזיקין ריעותא ביום שהטרפיח מצויות כמי הכשרות אסיר לשחיט נהמה

ן נייס טוב. מא״ז:  טוב* או לא. אמר ליה תניתוה אין מלמי
 את הרעפים לצלוח בהן והוינן בה מאי קעביל אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן
 הכא ברעפיס חלשים עסקינן מפני שצריך לבולקן א״ל אנן מפני שצריך לחסמן מתנינן
 לה. [ל] ונראה להכי הלכתא להא ר״ל סבר כי האי לישנא לקאמר הכא בקלירה חלשה
 עסקינן ומשוס ליבון רעפים נגעו בה. והיינו משום חיסוס ראיכא חיוב תטאת משום
 מכה בפטיש. אבל משוס שצליך לבולקו ליכא חיוב חטאת: ת״ר תנור וכיריס חלשים הרי
 הן ככל הכלים הניטלין בחצר. אבל אין סכין אותן שמן ואין טשין אותן במטליח. ואין
 מפיגין אוחן בצונן כלי לחסמן ואס בשביל לאפות מותר. וא״ח כיון לבחלשיס הן מלצריכי
 עליין חיסוס א״כ בלא הפגת צונן אפילו היסק ראשון אסור כלאמר לעיל ברעפיס חלשים
 מפני שצריך לחסמן. וי״ל לחנור אינו נגמר בהסקה על שיפיגנו בצונן. נה] ומכאן יש

״  ללמוד שאין לבשל בקלירה חלשה ביום טוב ה

 לחסומי קמחסם להו* וקא חזינן למלייתי *ולא היא הכא מיירי נקליירה'ריקניח דאז שייך בהם
 ואין מחזיקין מים על שיבשלו בהן פעם ליבין רעפים אבל כשמבשליס בה מאכל לא שייך נה

) ליבון רעפים. העחק מן החוק׳: ן כ ״ א ה ״ פ ק ( ״ ן מ ׳ בירושל׳ ד גיסי  אחח. ו

 ר׳ יולן ב״ר ישמעאל אורי מלוחק להביא בירה חלשה מבית האומן לשפות עליה קלירה
 ביום טוב:

 טז ת״ר מולגין את הראש ואת הרגלים ומהבהבין אותן באור אבל אין טופלין אותן
 לא בסיל ולא בחרסית ולא נאלמה ואין גוזזין אותן במספרים ואין גוזזין את הירק

ל א נ ת ן נ נ ר  ק
 שם להא אבוס בהמה שרינן אפילו בסכין יהוכיח רביגו מלמלמי ליה לשבירת חבית לאיירי בכלי. וא״כ בגמרא וא״כ ללילן לס״ל לישנא לתיסוס מ״מ האיבעיא במקומה עומדת. אמנם מוכח לע׳׳כ דלישנא קמא נמי ס״ל
 מלמי בהליא קוטם להרית לשבירת חבית משמע נמי לאייד בכלי לק״מ כי רבימ מסיק בפ׳ חבית סימן ו׳ טעמא דתיסום מהך ברייתא אחל הביא את הקלרה. ולפ״ז ע״כ צ״ל ללישנא לחיסום לא ס״ל כלל טעם
 דאף לרבנן במסקנא מוקמי׳ לה להאי דחבית במוסתקי. וא״כ אף כשמתכוין לעשות פה אינו חייב חטאת לבליקה לאל״כ מאי איכא בין הך לישנא להאי לישנא. וליכא למימר ללישנא קמא לא שמיעא ליה הך ברייתא
 ומש״ה שובר אפילו לכחחלה בסייף. וה״ה אבוס בהמה נמי לא יוכל לבא לילי חטאת בכלי מ״ה מותר אפילו הא ע״כ נשמע בבי מלרשא של ר״י להא ר״ל מתרץ לה להך בדיתא מסתמא ר״י נמי ידע להך ברייחא.
 לכחחלה ולא גזרינן משוס קיסם לחצות בו שיניו לא״כ בחבית מוסמקי נמי נגזור אטו חבית שלם אלא לא גזרינן ושיעור לברי רבינו כך הוא ונראה הכי הלכמא. שכך נראה שקיבל רבי ירמיה ור״ז. להא ר״ל סבר כהך לישנא
 הא אטו הא. והא לפריך בחחילה וקשי[ לא מ״ש חביח לס״ל להמקשן לגחבית שלמה איירי ומ״מ לא גזרינן מהך ברייתא. וא״כ מסתמא ר״י נמי ילע הך ברייתא וס״ל ג״כ טעמא לחיסוס וע״כ צ״ל ללישנא לחיסוס
 לא מתכוין אטו ממכוין א״כ קשין נמי. אבל לבתר דאוקמי׳ במוסחקי שסיר גזרינן אינו מחטי( אטו מחטי[ לא ס״ל כלל טעמא דבדיקה וא״כ עוף שנדרס לא מחזיקיק ריעוחא ומוחר לשוחטו ביום טוב והלבריס ברורים
 ובקיסם כשקוטס בכלי לחצות בו שיניו חייב חטאת גזרינן אף כשאינו מחכוין. ובאבוס נהמה בקשי[ לקטום למבין: [ה] ומכאן יש ללמוד שא־; לכשל כקדרה חדשה. ובהג״ה ולא היא וכוי העחק מן התוספות.
 בסכין אסור לכחחלה. וברכין לחוד הוא דמומר אפילו לכחחלה דכיון דאסילו במתכוין לא יוכל לבא לידי תיוב ואיזה תלמיד טועה כתבה. כי אין זו סתירה להנך ראיות שהביא רבינו: וי] ח״נ מחקנין את הקונדס:
 מטאח כיון דאוכלי בהמה הס. וזהו שדקדק רגינו וקוטם להריח אחד קשין ואחד רכי! ולא שנא מהא דחנן [ז] ואין אופ־ן כפו־ני הדשה שמא תפחת. וקשה דהא בלא״ה אסור כמו רעפיס חדשיס משוס חיסוס. חי׳
 שובר כוי הכי הל״ל אמד רטן ואמד קשי(. אלא ה״ק אמד קשין ביד ואמד רטן בסכין דרכין דומין ממש למבימ מ״א סימן מק״ז. דאיירי במטרים שלהם. דאינו נגמר בהיסק ראשון עד שיצטננו בצונן. אבל מנורים שלנו
 מוסחקי דאיירי בכלי: ןכ1 ולא מן המ־ם ולא מן הרעפים. כך הגי׳ שלפנינו אבל הרי״ף ורטנו וגס הרמב״ס שנעשו ע״י טיט שהטיט מחייבש ונחחזק ודאי אסור משום מיסוס: ןח] בעל ה״נ אוסר למלוג כל הגד־.
 וה״ג השמיטו הרעפים. וכן הוא הנכון דמן הרעפים המה למיס שמכסין בהם הגג. א״א להוציא מהם אש. ודייק לה מדקמט מולגין אח הראש והרגל דוקא ראש ורגל: m בשפופרת. קנה ארוך וחלול ומשים ראשה

 ובמדרש בראשימ פרש׳ י׳׳א זימן לו הקג״ה שני רעפים והקישן זה לזה ויצאמ מהן האור. היינו אבנים הידועים בפיו וראש אמר מקרב אל האש ונופמין ומומר לנפומ בכלי זה בלי שינוי וכלי זה מצוי בארץ שוואבן:
 שמוציאין מהם אש. אבל בממנימין א״א לומר הכוונה על אלו רעפים. דהא קמני ברישא ולא מן האבנים: הדרן עלך פרק רביעי

 [ג] ה״ג בן אנטיגנוס אפילו שהמה: [ל] ונראה דהכ־ הלכתא דהא י־ש לק־ש וכוי. ומזה מסיק ברמזים פרק המישי [א] ויותר נראה כדברי ־־״־. במוס׳ בפירקין דף ל״ו ד״ה בדטיבלא ע״ש: [בן משמע רקאי
 ובטור סי׳ חצ״ח בעוף שנלרס שצריך שהייה מעמ לעמ ובריקה אמר שתיטה ליכול לשוחטו טוס טוב ללא אתר־ בבי. ולעת הרמב״ס והר״ן כרש״י ומהרש״ל כמב וכן נראה עיקר לאס כרנרי רי״ הל״ל ומכסין אח
 מחזיקינן ריעוחא. והקשה בזה מהרש״ל סי׳ י״ט וז״ל ולא אבין לבריהם לאילו חיישינ! ללישנא קמא לרבי יוחנן הפילות מפני הללף בשבמ וכן כלי יין ט׳ להוי קאי בשבמ אכל מה לחני אחריו. אלא בוולאי להא לקתט
 דאמר מפני שצריך לבודקן ליחא לדש לקיש גבי׳ דרט יוחנן. ועוד דלמא חרוייהו איחא דחיישינן לבודקן כשבח לא קאי אלא אבבא בחראה. ע״כ. ואני שמעחי ולא אבין. להא מוכח להליא לאפילו נשבח מכסי! פירוח
 ולחסמן ומאן לימא לן ללבולקן לא חיישינן. ועול הא רט ירמיה לקא בעי לחוסמן מני ליה ואס״ה קא מבעי׳ וכלי יין משוס הפסל ממון דהא לר״י ממטמין איירי בפירומ הראויין גס לעולא איירי ממטחי! נמי כפירוח
 לי׳ מי מחזקינן ריעומא וא״כ מאי סיוע מר״ל דס״ל למוסמן ע״כ. והנה קושיא ראשונה לכאורה יש ליישב הראויין להא קאמר ואפילו אררא ללבני. ובברייתא קמט סורסין ממצלח ע״ג למיס בשבח אע״ג לאוקי
 שכוונת רטנו מאחר שא״א לתרץ הברייתא דקחני אחד הביא את הקדרה אלא אליבא דלישנא בתרא א״כ ע״כ המלמודא דאייחור מבנינא דחזי למזגא עלייהו. מ״מ לא עדיפא מפירות הראויין וכדי יין. ויותר מזה קחני
 לישנא קמא דרבי יוחנן ליתא. אמנם כשנדקדק בדברי רטנו שכתב דהא ר״ל סבר כי האי לישנא הל״ל דהא בברייחא לעיל דף ג׳ אחד ביצה שנולדה בשבח כוי אין מטלטלין אבל כופה עליו את הכלי מפני הפסד ממון
 הברייתא א״א לאוקמא אלא אליבא דלישנא בתרא. והנה מצאתי בשו״ת חוות יאיר סימן קנ״ח שהריץ בשמועה וה״ה דמכסין אפילו פירוח טבלים ואף דמוקמי רבי יצחק בצריך למקומו אבל לעולא לא מוקמינן בצריך למקומו
 זו שאלה להגאון מוהר״ר גרשון ז״ל. והעלה באריכות לפי דבריו שרטנו ס״ל דהאיבעי׳ דרט ירמיה לא נפשוט כמו שפירש רש״י שס. ע״כ אין לזוז מפסק ש״ע סימן של״ח ודלא כמ״א שהגי׳ עליו דעת מהרש״ל:
 אלא משום דס״ל ספיקא דרבנן לקולא ע״ש וזה דוחק גדול דא״כ למה צריך להביא ראיה מהך לריש לקיש נג] ואולינן בתר פשיטותא דהני אמודאי. ללא חיישי ללחויי ולאפרושי בין שבת ליום טוב ה״נ נקטינן בכולהו
 סבר כי האי לישנא. והנה הגאון מ״ל האריך למעטתו לתרץ שני קושיות האחרונים באומרו דע״כ לישנא דיליף מהללי. אלו הס דברי הרז״ה. אבל הרי״ף השמיע להך איבעי׳ לומר דשרי אפילו טובא כחב מהרש״ל
 דמיסוס לימ ליה טעמא דלבודקן דאל״כ מאי איכא בין לישנא דחיסוס ולישנא דלבודקן דהא מרוייהו לא אסרי סימן ל״ב דהיינו טעמא כיון דחתס רב אשי בתיקו נגד הני אמוראי עומד בספק עד שיגא מורה צדק וספיקא
 אלא ברעפיס חדשים. וא״כ ע״כ ר״ל גמי ס״ל חיסום לחוד שאין סברא לחלק בין ל״י לר״ל ע״ש. ולא אוכל לרבנן לקולא ע״ש באריכות. ותמהני דקשיא דידיה אדידיה שכתב לעיל בס״ק סימן מ״ג וז״ל וכן נראה דעת
 לירד לסוף לעתו בזה אימא ללישנא קמא לר״י ס״ל חרוייהו בדיקה וחיסוס ור״ל נמי ס״ל הכי ולשנא קמא הרי״ף שס״ל לחומרא שהשמיט האיבעי׳ ואומר אט אי לא נפשטא האיבעי׳ אזלינן לקולא. אבל מאחר שרב
 לר״ל ולישנא קמא לר״י בחרא שיטה קיימו. ונראה לי ליישב לברי רטנו על נכון וזהו להלכחא כלישנא לחיסוס אשי ומרו שתתמו התלמול וכתבו עליו תיקו אלמא שהניחו בספק איסור על שיבא אליהו ע״כ. וצ״ל דהרי״ף
 מלאמר רבי ירמיה אנן משום שצריך לחסמן מחניק לה לשון רבים ור״ז שטק ליה בגווי׳ ש״מ להט קים לי׳. השמיט מימרא לר״י. ראזל לטעמי׳ רבריש מפטן לא הכריע אי ל׳ וה׳ לוקא או אפילו טובא. וכמו כן ולא
 ומה לאיבעי׳ לי׳ לרבי ירמיה אי ס״ל להך לישנא נמי סברא לצריך לבלקן אלא ניחא ליה לומר טעם לחיסום אח האוצר. או שלא יחחיל או לא יגמור. ואינך האיבעי׳ י״ל לס״ל כסברח הרז״ה ליום טוב ושבח חלא מילחא

 לאסור מלאורייחא ולא משוס גזרה לרבנן. או ללמא לנאיל מלישגא קמא לגמרי ללא ס״ל כלל טעמא לבליקה. היא:

ל א ו מ ת ש ר א פ  ת
 (ד) ויהיב לן אלוותא אלוותא וכוי. פירש רש״י היה מסעף טלו ענפים מעץ גלול ומזה כתב הטור בהלכות יו״ט לנראה מפרש״י למותר לשבר ולבקע עץ גלול אף שאפשר להסיק בלא ביקוע ומרברי א״א הרא״ש ז״ל
 יראה שאף טל אסור עכ״ל ולי נראה לאין להביא ראיה מרש״י להכא איירי בעץ גלול שלא היה אפשר להשחמש בו ולהריח בו מפני רוב גללו והא ראייה שאפילו אחר פישוחו היו מקלות גלולות הראוי לטח יל של נרגא

 ומה שהרשות ביל לבסכין ולאי אסור להוי תיקון ממש בפרט מאחר שעשה אלוותא כו׳ אפי׳ עץ קטן אסור לקטום בסכין אלא קוטמיס ביל לומיא למוללן וק״ל: הדרן עלך המביא
) נותנין כלי תחת הדלף כשבת וכו׳. וכ״ז איירי במים צלולין לאל״כ מבטל כלי מהיכגו אף שבגמרא משמע ללוקא לר׳ יצחק הוא למוקי הכי מ״מ נראה ללסי האמת לכ״ע איירי לוקא בצלולין וכ״כ א  פרק המישי (

 הר״ן החס וללא כלעח הטור בסימן של״ח ע״ש:

 א) ואע׳׳ג רחזיין לקתא ילגרי לתיצים נ״ב לקתתא מרגי וחצינא יכלגי׳ הש״ס [יכן הוגה נרסוסיס החלשים]. (ל״י ליפשיץ! ב) נ״ב את הקונדס כך גי׳ הש״ס וכצ״ל. >ר״י ליפשיץ! ג< נ״ב בכבשים ר״ל מלרנות, כמו כבש הגגליס ביומא !סי.!. (ל״י ליפשיץ)
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 המישי ביצה אשי בה
 י דף לז ע״ב

ו אף [3לק אל] כלעם ויספוק את כפיו. ולא ל צ ו א א ר ה ל ר ו 3 3 ל י ש ה ל ( ו ס ט ל א ר ל י ש ן א כ ו י ל צ א  מ

ן [י1] טיפות שהוא לרצונו. ןט] רבי  וקיסמים שעל פני המיס אסור להפצילן לכאן ולכאן מטפתי
 כדי ט״לנקוח המים שיהו יפין דו׳׳ט. מא״ז: יונה וחנריא לחבריא אמרי ט נין הכין פין
ה הכין אסור. [כן רני יונה אומר אחורי ידיהן  הנה״
ן ניומיה לרני י נ ס ( א) [ל] להוי ג י (כלחנ  *כל משמיעי קול אסורין בשבת ולוקא כשמחכוין שרי
ו יונה והוו מטפחין אחורי יליהון כשכתא *. י כ ח  להשמיע קול ערנ לשמחה ומשמיע קול שאיו מ

י ״ ל י ח להקיז כ לל ל ה  לשמחה כגון שמש המקשקש ע
ר הוו מטפחין ״ י שמעון נ מ  הקהל לבית הכנסת וכיוצא נזה מוחר ונכרי המנגן בהלולא ל
ר ר׳ מאיר ושמע ר ל,. אחורי יליהון נשנחא. ענ מ ל א א ר ש  בכלי שיר בנישואין שלי ואפילו אס י
 מא׳׳ז: קליהון אמר רבותינו הותרה שבת שמע
מ קליה לרבי ״  ר׳ קליה אמר מי הוא זה שבא לרלותינו בתוך ביתינו. שמע ר
 וערק. נפקין בחריה [מן פרי מפריא m אפרח רוחא פקיליה מעל קלליה לר״מ
 אוליק ר׳ [סן מן כוותא וחמא קלליה לרבי מאיר מאחורי׳. [ע] א״ל לא זכיתי
דף  לתורה אלא על לתמית לקלליה לרבי מאיר מאתוריה: לא לנין ולא מקלשין [
 לו ע״א] ולא חולצין ולא מייבמין. כולהו גזירה שמא יכתוב. לא מקרישין ולא
 מעריכין ולא מחרימין גזרה משוס מקח וממכר: לא מגביהין תרומוח ומעשרות
 ואפילו ליתנם לכהן בו ביוס. וה״מ לטבילי מאתמול אבל פירי לטבילי האילנא
 כגון העיסה לאפרושי מינה חלה מפרשינן ויהבינן לכהן. (נ) [פ] ירושלמי וכולן
 שעשו בין שוגגין בין אנוסין בין מוטעין מה שעשו עשוי בשבת ואין צריך לומר
ושמע מינה מאן לעבר ואקני בשבת ממקרקעי או ממטלטלי י  ביום טוב [צ] י

 הקנאתו הקנאה:
 ג ואין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבל. ורמינהי משילין פירות ביום טוב ולא
 בשבת. אמר רב פפא לא קשיא הא בית שמאי הא בית הלל. לתנן בית שמאי אומרים
 הגה״ה אין מוציאין לא את הקטן ולא את הלולב
ת ולא את ספר תורה לרה״ר ובית הלל ס מ ת ה י ל 3 ! ^ ?? ש נ י ג ה י נ ב 1 כ נ א ( י י * 

 ביו״ט כמחני׳ כגיח הלל. מא״ז:
: * ן י ר  מתי

 ד מתני׳ הבהמה והכלים כרגלי הבעלים. המוסר בהמתו לבנו או לרועה הרי היא כרגליו.
דף לז ע״ב] גמ׳  פירוש אס מסרה לאחל מהן ביום טוב הרי אלו כרגלי המוסר: [
 מתני׳ ללא כרבי לוסא. לחניא רבי לוסא אומר ואמרי לה אבא שאול אומר הלוקח בהמה
 מערב יום טוב ןקן אע״ס שלא מסרה לו אלא ביום טוב הרי הן א כרגלי הרועה. אלמא
 כל בהמות שבעיר הרי הן כרגלי הרועה. אפילו תימא רבי לוסא ולא קשיא כאן ברועה
<שגם בנו  אחל כאן בשני רועים. מתניתין בשני רועים לקתני לבנו או לרועה משמע ה

 יכינו משילין פרק
 דף לו ע״כ

דף לו ע״ב] הגה״ה  נותנין כלי תתת הדלף בשבת* [
ן * י) ועושי! תקנה למוקצה להצילו שלא כדרכו ונר ; י א ה ן נ ן ש ך ן פ י י ש ל כ א ה ל מ ח ס נ א א נ  ת

i i1 t:שכבה מצילין את שמנו. מא״ז z . i 
ה *0 ואותם המיס מסתפק מהם טוס טוב מידי י מ ק א ל ת ל א לי " י 3 א לא, י י י , י י • ב * ע נ מ  נ

 לרבה א״ל זיל ועייליה לפורייך התם כי להוה אנהרות ומעיינוח הבאים מחין לתחום
 היכי לליהוי גרף של ריעי ואפקיה. יתיב שממלאי! מהן אפילו בשבת. מא״ז:

י הגה״ה ע י  אכיי וקא קשיא ליה וכי עושין גרף של ר
 לכתחלה. אלהכי והכי נפל ליה רחייא * ח< ואף על גב לאין עישין גרף של ריעי לכתחלה
. כלאמרינן לעיל גד שיורי כוסות משוס הפסר ממונו  (ב) לאביי אמר תיתי לי לעכרי אלמל*
1 ״ י שרי א״נ לא היה עושה גרף אלא שהכניס מטחו 1 ,״,״ ״,,״״ _ -
י ימימאסי לי׳ הריחיס לפני מטחו ומפיק להי לברא. " י ל מ ט ש י 5 ע ל ^ י ל ^ ש א ו מ י ש מ  א

 רגלים מותר להוציאן לאשפה. [ל] וכשהיא העחק מן התוס׳:
 מחזירן נוחן לחוכן מים ומחזירן. וכי היכי

 לשרי לאפוקי לריעי אגב מאני שרי נמי לאפוקי בעיניה להא ההוא עכברא אילאשחכח
 באספרמקי לרב אשי נקטוה בצוציתה ואפקוה:

 ב מתני׳ כל שחייבין עליו משוס שבות ומשוס רשות ומשום מצוה בשבת תייבין עליו
 ביום טוב. ואלו הן משום שבות לא עולין הגה״ה

ן *לא לח ולא עש ושרשי האילן וקלחי כרוב הגבוהים י ן כ א ש ל ה ו מ ה י 3 3 ל ג ן ע י 3 כ ו א ר ל  באילי * ו
™ ™ lg P ואין משחמשין ן מן האר! ג׳ « י ח פ ן נ א מ ל ן ן י ק פ ס א מ ל י ^ ן ; ל פ  ע

 ולא מלקלין *־. ואלו הן משום רשות לא *קיפוץ עוקר ב׳ רגליו כאחל ריקור עוקר אחת
 לנין ולא מקלשין * לא תולצין ולא מייבמין. ומניח אחח. מא״ז:

א *יש מפרשים בשאין לו אשה ובנים יי׳׳מליקא דש ל ן ן י ש י ל ק א מ ה ל ן צ ם מ ן ש ן ק מ ל א  ן

1 לו אשה ומיס אבל אי ליכא שרי ובירושלמי משמע 1 ,  י י
 מעריכין ולא מחרימין ולא מגביהין תרומוח ללכ״ע אסור לקלש יהלר מסיק א״ר מונא הל״א
 ומעשרוח. כל אלו ביו״ט קל וחומר בשבת. הלין לכניס ארמלחא צדן לכונסה מנעו״י שלא יהא
ש כקונה בשבח ורמו יחיאל פסק שצריך לבוא עליה פ ל > כ ו  ואין p יום טוב לשבת אלא א
״ מבעו״י לאלמנה אין לה חופה ונמצא לאינה נקניח ן * , ל י א ן _ י א ל ׳ ל מ . ג ל 3 ל  כ

^ לא למציאה ולא למעשה ידיה אלא נדאה לכך אסור ז י ] ג ה ] R r o י נ ו ״ ע " ׳ ־ ״ י ־ 5 " 
א לעשות ביאה ראשונה בשבח עיין פ״ק דכתובוח: ״  שמא יתלוש. ולא לוכבין על גבי בהמה ש

) יא< ולהשען בבריא מותר בתש אסור אבל  יתמוך זמורה להנהיגה. [ין ירושל׳ (הל׳ 3) * ט< י
. שימוש להשחמש באילן או בבהמה אפילו בבריא אסור. ו ת מ ה  [ז] משום שהוא מצווה על ש3יתת ב
K ^ S S S S ^ ע ה שמ6 י ר י ־ ;  ולא שטין על ־־י המי
 תבית של שייטים * ולא מססקין גזירה אילן במחובר אסולין וכל המחובר לקרקע בפחות

 שמא יתקן כלי שיר. ירושלמי (שם) ולא משלשה כקרקע למי ומותר להשתמש בו. מא״ז:
) יג< ואסור לאלם יד) להושיט לבר ולהוליכו ב י ר * ח י 3 ן י ת כ ו ל ח מ ח מ ( א ב 3 ק ה ו פ י ן ס י ק פ ס  מ

 הגהות הב״ח א הרי הן כרגלי הלוקח והמוסר בהמה לרועה אע״פ שלא מסרה לו אלא ביו״ט הרי הן כרגלי הרועה אלמא כל:

ל א נ ת  נ
 מ״א שם להלכה. ואס תקשי לך על מה מטא רטנו הך ירושלמי. הלא תלמולא לא ס״ל. י״ל להתלמודא נמי
 סטרא הך טעמא להירושלמי והא לקאמר משום שמא יחתוך זמורה. לאי משוס שטתת בהממו למען ינוח.
 אס רוכב עליה להשקותה או להביא לה מזונות הוי שרי לזה אין צער לה כי אס הנחה. כמו שכחנו התוספות
 3פ׳ כל כחט לף קכ״ב ליבור המחחיל מעמיל עיין שם. אהכי קאמר לבכהאי גוונא מכל מקום אסור משוס
 שמא יחתוך זמורה: [ת] טיפוח שהוא לרצונו. טיפוח וסיפוק חרוייהו יל על גבי יל וללא כפרש״י טיפוח
 יל ע״ג רגל: m ה״ג רט יונה יתבדה לחבריה: [י] כין הכין בין הבין אסירי. פי׳ טן קומי ידיהן או
 אחורי ידיהן: ןכ] ה״נ ר׳ יונה אמר אחורי יליהון שרי להוו: [ל] דהוו םבין. פי׳ זקיניס: ןמ] פר•
 מפריא. פי׳ רצים יצאו אחריו ורבי מאיר רץ מפניהם: [נ] אפיח דוחא פקיל״. הרוח הגדה מצנפח מעל
 צואד׳ רר״מ: [ס] ה״ג מן כוותא. פי׳ חלון: [ע] א״י לא זכיתי. עיין עידודן לף י״ג ע״ב: [פ] ירושלמי
 וכולן שעשו. כל הספדם ראשונים ואחרונים כוחדן כן בשס ירושלמי. ולא מצאחיו. אך ראה בדיחא זו
 בחיספחא פ״ד: [צ] ושמע מינח מאן ד^בד ואקני כשבת ממקרקעי או ממטלטלי חקנאתו חקנאה. וכן
 הוכיח רדנו בפ׳ איזהו נשך סימן י״ט מהך לרבא שם לף ס״ה האי מאן דמסיק תריסר זוזי למקח הנעשה
 באיסור רדת המקח קייס ע״ש. והא ללא הוכיח רדנו לין זה משינויא לרבא בב״ק לף ע׳ הא לקחני גנב
 ומכר בשבת באומר לו עקוץ תאנה מתאנתי ותקני לך גניבומיך. משמע מקח הנעשה בשבת באיסור הוי מטרה.
 תי׳ הש״ך בח״מ סימן ר״ת לללמא מלאוריימא הוי מכירה אבל מלרבנן לא הוי מכירה. אבל מהתוספתא
 וממימרא לרבא בהן לגלימא מוכח אפילו מלרבנן המקת קייס. והקשה בספר שלטי גבירים הנן תרתי מימרות
 לרבא אהך לרבא בריש חמורה לאמר כל לאמר רחמנא לא תעטל אי עבר ועביל לא מהני. ותי׳ המחוור
 דדוקא בשיש ריעוחא בעיקר המעשה שאמר רחמנא לא תעביל הוי כאילו לא נעשה. משא״כ במכירח שבח או
 רטת שהאיסור מצל אחר ולא בעיקר המכירה מ״ה המקח קייס. ולס״ז אס עשה שבועה שלא למכור ומכר
 נמצא נעשה איסור בעיקר מכירה המקח בטל כמ״ש המרדכי וללא כרמ״א וג״י שס בח״מ סימן ר״ת על
 המרדט ע״ש. ובהט ניחא מה ראמר בכתובות לף פ״א השחא לאמר רבנן לא ליזטן אי עבר וזטן לא הוי
 זבינא. וכן הוא מסקנח הש״ך וט״ז ע״ש: [ק] אע״פ שלא מסרה לו אלא ביום טוכ. עיין מהר״ם שיף
 שמקיים גירסא זו. ואינו ט הלשון אע״ס אינו מלוקלק אך טעות המדפיס שדלג מחיבח אע״ס עד אע״פ
 שאחריו. וצ״ל אע״פ שלא מסרה לו אלא טוס טוב הד הוא כרגלי הלוקח והמוסר בהמה לרועה אע״פ שלא

 מסרה לו אלא טוס טוב הרי היא כרגלי הרועה:

ן ב ר  ק
 [ל] וכשחוא מחזיק נותן לתוכו מים ומחזירן. לכאורה ההיתר ראגב מיס מומר לטלטל הכלי. וקשה להא
 קי״ל לא התירו ככר או תינוק אלא למת בלבל ותי׳ ד״ו ור״י אבוהב לאייד שצריך להוציא בו דעי או מי
 רגלים. ולבינו לא חילק בכך. ונראה דהיינו טעמא לכשאין בו מיס אסור לטלטלו למאוס הוא ולאו כלי הוא
 דאפילו לכסות בו מנא אינו ראוי וכ״כ הב״ח. משא״כ כשיש בו מיס. ואיירי במים זכים דראוי לשמייח בהמה
 דאלמ״ה אפילו יש בו מיס נמי גרף הוא וכ״כ הרשב״א. וכיון דאימ בי׳ מים זכים כלי הוא ליחן מים לבהמתו
 ודלא כב״י ומ״א סימן ש״ת ס״ק ס׳ שנדחקו בזה: ודע שבעודו דדו מומר להחזירו אפילו בלא מיס כ״כ מ׳׳א
 סימן ש״מ ס״ק ס׳. ולא נראה דכי עושין גרף לכחחלה דבמוקצה פסקינן כן ולא בגרף. עוד כתב מ״א ס״ק
 ג״ט כשצריך הכלי לפנות עלי׳ מותר להתזירו בלי מיס דגדול כבוד הבריות ותו כתב ס״ק ס׳ בשם מהרש״ל
 וד״ו דאיירי כשנתן בו מיס וצריך הכלי לפנות עליה. א״כ דבריו סותרים זה את זה. גם טש״ש ורי״ו לא נזכר
 מזה רק שצריך הכלי להוציא דעי או מי רגליס: [ה] גורה שמא יעלה ויתלוש. ואילן יבש בין בימות החמה
 וטן טמומ הגשמים. עיין פ׳ המוצא תפילין סימן י״א י״ב כי שס מקומו: [ו] ׳־ושלמי הלכה כ׳ והוצרך
 לטעם הירושלמי בגווני דלא שייך שמא יממוך זמורה כמו במדבר או בספינה ואהט מהני טעם הירושלמי
 ואפילו הכי אסור ודלא כרמ״א סימן רמ״ח ס״ק ב׳. ושלא כדין השיג מ״א שם ס״ק ט׳ על העולת שבמ
 דרטנו אוסר אפילו בספינה וכמו שהוכחמי בפרק מי שהוציאוהו סימן ג׳. ומ״ש מ״א דהספינה ה״ל צדי
 צדדין לא למי לצדי צדדי! לא משמש כלוס בבהמה. אבל בהמומ המושכות בספינה עובר משוס שביחח בהמחו.
 ואין לומר דמותר באשר שבהמות והספינה שייכים לנכד א״כ יושב בקרון גם כן משמרי בכה״ג. אע״כ צ״ל
 כמ״ש בהגהוח מרלכי בעירודן לף רכ״ח דהוי כמו קיבולת בבית ישראל מפני שישראל יש לו מקום בקרון או
 בספינה ע״ש: [ז] מפני שהוא מצווה על שביתת בהמתו. פי׳ לצער הוא לה כשרוכב עליה ועובר משום
 למען ינוח שורך וכן הוא בטור סי׳ ש׳׳ה משוס צער בעל חיים. ומהרש״ל סימן ו׳ השיג מהירושלמי על שיבולי
 לקט סימן רמ״ו סעיף ג׳ שהדא הרמ״א שם דמוכת למצוה על שביתח בהמה דוס טוב. ומ״א שם ס״ק י״ב
 הלין בעלו ואומר שהמה מפרשי׳ הירושלמי משוס שביתת בהמתו שיצא חוץ לתחום וסובר דחחומין דאורייתא
 והאלם עצמו אינו עושה איסור כיון שיושב על הנהמה כמ״ש רדנו נפ׳ מי שהוציאוהו נשס הרשב״ס ע״כ.
 ולבדו תמוהים רהרשב״ס כ״כ אמי שיושג בקרון. לפסק כר״מ לםוטר בכלאים היושב בקרון אבל ברכוב
 שמנהיג ברגליו ואזלי מתממיה הרשב״ס גס כן מולה לאסור לצאת חוץ לתסוס לרכוב כמהלך למי כמו שהאריך
 מ״א סימן רס״ו. ומי שרוכב על כלאים כ״ע מולו ללוקה. ע״כ אין להקל גשדתת בהמה דוס טוב וכמ״ש

ל א ו מ ת ש ר א פ  ת
) דאביי אמד תית׳ ל׳ דעברי וכוי. משמע מכאן שלא יתמיר אלם על לברי רבו וכן במרובה וכן גד רבנן לא ליזבין אי זדן לא הוי זדנא ומסתמא אין אמירה לרבנן גלולה משבועתו ואם כן אין במעשיו כלום י ) 
 יהולה ב! קיסמא שאמר מי הוא זה שמראה גלולה לפנינו וכו׳: (ג) ירושלמי וכולן שעשו בין שוגגין לע״ז עצמו אבל כחו וזכותו בנרר ובפ״ק לתמורה אמר אדי כל מילתא לאמיר רבנן לא תעביל אי עביר
 וכוי. פסק הר״י בר פרץ מי שנשבע או קיבל בחרס שלא ליחן לבר או לא למכור או [לא] ימחול לחייב מהני ולבא אמר לא מהני ושם מיימי פירט טובא ד! לאדי בי! לרבא ומשני כולהו כרבא לבר מיע״ל

 לו או שאר לברים ועבר שבועתו ומכר ונתן אין במעשיו כלום כראיחא פרק האשה שנפלו כיון לאמרי קג״ס עכ״ל הגה״ה:

 א) לר׳ אסי נקטיה כי׳. נ״ב גי׳ הגמ׳ לר׳ אשי אמר להו נקטוה כו׳ ניכן היגה בלסיסים החלשים ״רד אשי״ אך אלו התיבית אמר להי לא היגה עולנה]. (ל״י ליפשיץ! p נ׳׳ג כלומר מתיך כעסי. (ל״י ליפשיץ) ג) נ״ב ר״ל ריילין כמו ההסכן הסכנתי
 [יבדסישיס התדשיס דהוי סבי[ יפי׳ בק״נ לר״ל זקנים]. (ל״י ליפשיץ) ל) לכאורה מפורש ג״כ בגמרתינו בב״מ (ט סע״א) אלא מעתה הגביה אלנקי בשבת בו׳ ה׳׳ג ללא קני. (יש״ש) ה) שגס בנו ״גליל״. נ״נ צ״ל רגיל. (מא״ל)

 ו) יהייני כשיטת הרא׳׳ש והטיר דאפי׳ בדלף שאינו ראיי יה״ה לנר שכבה מצילין את שמנו ואין כן שיטות הרמנ״ס והמתבר שם. (אר״צ) ז< והיינו במימי הנשמים והיינו מדמשני בדלף הראוי אלמא דראוי ומיתר להשתמש. ןאו״צ) ח) ודבריי אינם
 מומים לכאורה ינתיס׳ מנואר יומר יע״ש. (אר׳׳צן טן נ״נ כ״ה בירושלמי כאן. (תפל״מ) י) ולהשען בכדי מיתר בתשמיש אסור אנל שימוש להשתמש נאילן אפי׳ נכדי אסור. כן נמצא מוגה נכת״י כש״ס שלי. יא״כ הא דחנן ואין נשענים באילן, היינו
 דוקא נתשמיש דאל״ה ל״ח נגיעה אלא נגיעה נעלמא ומותר ליגע באילן, ואפשר דיצא לו לחלק ולהתיר להשען בכדי מהא דסוכה [«:] שלש בידי אדם ואתת באילן כשירה, דאילן גופא דופן נעלמא היא דשייא יעיי״ש נשבת דף קנכ הגס דא״א שלא
 ישע בדפנות, אלא ודאי מוכח מכאן דלהשען בלא תשמיש שרי כן ג״ל לכאורה. יראיתי נמג׳׳א בסימן שלי בשס היש״ש ולהשען באילן בנדא מותר נתש אסור. וע׳׳ש נספר מתצית השקל דהחילוק היא ננריא ל״מ משחמש אנל נחילה שחש כחי צריך
 לסמוך הרנה מיקרי משמיש יעוי״ש. יאפשל לכן היא הגירסא נהג״ה הנ״ל ננריא מותל נחש אסול ותינת נכלי צ״ל ננליא.(אר״צ) יא)ילהשען נכדי מומר נשנת אסור. נ״נ נ״ל שצ״ל ולהשען בכדי ביי״ט מותר בשבת אסיר, וכבדי ר״ל בתנם שלא
 לשוס תשמיש מ״ל, [ונלפיסים החלשים הגיהו ולהשען בבריא מותר בתש אסיר וכן להלן אנל שימוש להשחמש נאילן אי ננהמה אפי׳ ככלי אסיר כן הוא גי׳ הישנה יגי׳ החלשה אפילי ננריא אסיר].(ד״ ליפשיץ) יב)ג׳׳כ ר׳יל על המיס וכ׳׳ה
 בירושלמי. (תפל״מ) ע) וקאי אהא לאמלינן אלא שטין ע׳׳פ המיס, וע״ש בתיס׳ בעילובין לף מג להושטה אסול כמו הוצאה ל״א בכרמלימ ומ״ה אסור להוליכו מאצלו או להביאו אצלו, ונקיסמא שע״פ המיס שאסור להפצילו נלאה להוא מטעם אסר
 מטעס נורר. (אר׳׳צ< יד) נ״נ לשין שט על פני המיס. ןר״י ליפשיץ) טי) יכן אסול לאלם להושיט לנר כי׳ כצ׳׳ל. (תפל׳׳מן טי) לנקות המיס שיהו יסין ניו״ט. נ״נ אפילו ניו״ט צ״ל לענ״ל. >ר״י ליפשיץ) יז< עיין בהרא״ש בפרק ב בשם הירושלמי
 מהו להלליק נר של נטלה אמר ר׳ אנינא תנן חמן נ״ש איסרין ונ׳׳ה מתירי[ וקי׳׳ל כנ״ה, אמנס נהג״ה הנ״ל מנואל כנמתגיתין כנ״ה ונמתני׳ לא נמצא מהרלקת גר הג״ל ואסשל לזהו פלוגתא לנ״ש ונ״ה נמהנימין לאין מוציאי! רלנ׳׳ה אית ליה

 מתוך וכוי בהוצאה יה״ה נהנערה ומ״ה מותר לנ״ה וכאן אין להאריך. (אר״צ)

111 

http://tz.i1
http://tz.i1


 המישי ביצה אשר
א ״  דף מ ע

 לרגיל לשאיל מיניה מימר אמר דלמא אשכח איניש מעלמא ושאיל מיניה:
א] מתני׳ הגתלת כרגלי הבעלים והשלהבת בכל מקום. גחלת של הקלש ׳ דף לט ע׳  י [
: גמ׳ ת״ר חמשה לברים ן  מועלין בה השלהבת לא נהנין ולא מועלי
 נאמרו בגחלת. הגחלת כרגלי הבעלים והשלהבת בכל מקום. גחלת של הקלש מועלין בה
 והשלהבת לא נהנין ולא מועלין. גתלת של ע״ז אסורה השלהבת מותרת. המוציא גתלת
 לרה״ר חייב שלהבת פטור. המולר הגאה מחבירו אסור בגתלתו ומותר בשלהבתו. ירושלמי
) מברכין על השלהבת ואין מברכין על הגתלת. [ה] והא ל ״  (ה״ל וכ״ה בתוספתא פ
ז ואע״ג לשריא [א] משום ליש עמה גחלת ואע״פ שאין  לאסרינן לברך בשלהבת ע״

 הברכה אלא על השלהבת:
 יא מתני׳ בור של יחיל כלגלי היחיל. ושל אותה העיר כרגלי אותה העיר. ושל עולי בבל כרגלי
p ואפילו  הממלא: גמ׳ תניא נהרות המושכין ומעיינות הנובעין הרי הן כרגלי כל אלם. [
ן לניילי לא קנו שביתה והן כרגלי הזוכה בהן תתלה. ואין לפרש כרגלי כל אלם  הן של יחיל לטו
 כרגלי כל מי שהוא טלו עתה ואפילו מלאו אתל [ג] להא בתוספתא בהך לנהרות המושכין
 ומעיינות הנובעין קתני כרגלי הממלא אלמא כרגלי הממלא וכלגלי כל אלם הכל אחל הוא:
 יב איתמר מילא ונתן לפטרו. פירש שמילא לצורך חבירו רב נחמן אמר כרגלי מי שנתמלאו
 לו. ורב ששת אמר כלגלי הממלא. בסלר תנאים ואמוראים פסק כרב נחמן בליני וכרב
 ששת באיסורי. ועול המגביה מציאה לתבירו קנה תטלו. והיינו טעמא לרב ששת לפי
 גירסת הספר וכלפירש ר״ת להא לאמרינן המגטה מציאה לתבירו קנה תטרו ואע״פ
 שתב לאפרים היינו טעמא משום מיגו לאי בעי זכי לנסשיה זכי נמי לתבריה וכיון לזכיית
 תטלו אינה באה אלא על ילי מיגו לאי בעי זכי לנפשיה הלכך הוי כרגלי הממלא. ורב
. ו לף י׳.) המגביה מציאה לחטרו לא קנה פטר  נחמן לטעמיה לאמר בפ״ק לבבא מציעא (
 והממלא נמי לא קנה הואיל ולא כוון לקנות והוי הפקר על שבאו ליל מי שנתמלאו לו:
דף לט ע״ב| מתני׳ מי שהיו פירותיו בעיר אחרת ועירבו בני אותה העיר לבוא אצלו  יג [
[ א ״  לא יביאו לו מפירותיו. ואס עירב הוא הרי פירותיו כמוהו [דף מ ע
 מי שזימן אצלו אורחים לא יוליכו טלם מנות אלא אס כן זיכה להם ע״י אתר במנותיו
 מערב יום טוב: נמ׳ איתמר המפקיל פירוח אצל חבירו רב אמר כרגלי מי שהופקרו
 אצלו. ושמואל אמר כרגלי המפקיל. והלכתא כרב באיסורי. ולוקא כשקיבל עליו שמירה

ל:  אבל ייחל לו קרן זוית הוי כרגלי המפקי
 יד מתני׳ אין משקין ושותטין את המלבריות אבל משקין ושותטין את הבייתות ואלו הן
 הבייתות הלנות בעיל ומלבריות הלנות באפל: נמ׳ למה לי למימל משקין ושוחטין
 מילתא אגב אורחיה קמ״ל ללישקי איניש והרר שתיט [ל] משוס סירכא למשכא: ת״ר
 אלו הן מלבריות ואלו הן בייתות מלבריות שיוצאות בפסת ורועות ונכנסות ליישוב
ט אומר אלו <ברטעה טיתות שיוצאות ורועות חוץ לחתום ובאות ולנות בתוך התחום. ר <ח  ו

 ואלו טיתות הן. אלו הן המלבריות שיוצאות ורועות באפר ואינן נכנסות ליישוב לא טמות
 התמה ולא טמות הגשמים. אשכתן רבוותא לפסקי בהא מלתא לקולא ואמרי לס״ל כלבי
 הגה״ה שמעון ללית ליה מוקצה* וכראמר רב
) עז לחלבה ורתל ״ט:  * (ד) יא) וכלי שכא מחוץ לתחוס מותר לטלטלו נתמן (שבת לף י
: לגיזתה ותרנגולת לטצתה ותורי רריליא ת ו מ ׳ א י י נ כ ל נ  ו

 ותמרי לעיסקא פלוגתא לרבי יהולה ורבי שמעון לרבי יהולה הוא לאסיר ורבי שמעון
(שם לף קנ״ז.) להלכתא כר״ש ואנן לא סבירא לן הכי לכי איתמר הלכתא ן נ  שרי וקאמלי
 כרבי שמעון ב בשבת איתמר. והא לאמר רב נתמן עז לתלבה ורתל לגיזתה וכו׳ ט! לא
 קא פסיק רב נתמן הלכה כמאן מינייהו אלא ה״ק פלוגתא לרבי יהולה ור״ש. [ה] וכיון
 לקיימא לן לבשבת סבירא לן כר״ש ללית ליה מוקצה ש וטום טוב כרבי יהולה ממילא
ט אסילי ומה לתזו ליה ״ ו  שמעינן לה״מ כגון עז לתלבה ורתל לגיזתה וכו׳ לכולהו ט
 מינייהו למיכל מינה בשבת כגון תמרי לעיסקא שלי למיכל מינה בשבת. ועול לרב נחמן
 י! גופיה אשכתן ליה לסבירא ליה להלכתא ביום טוב כרבי יהולה לאית ליה מוקצה. לאמרינן
 בריש מכילתין במאי עסקינן אילימא בתרנגולת העומלת לאכילה מאי טעמא לב״ה אוכלא

ל א נ ת  נ
 דאםר־נן לברך כשלהבת של ע״ו. כלחנן בברכוח לף נ״א ולא על הנר שלפני ע״ז: [א] משום דיש עמה
 נחלת בוי. כחג מהרש״ל סימן י״ר וכהכי מתיישכ שפיר אמאי לא חני חנא לילן ששה לבדם נגתלס ולימשג
 נמי הא לאין מכרכין על גחלת ומכרכין על שלהגח כראיחא כירושלמי. אלא משוס ללא חטעה לומר א״כ
 מכרכין נמי על שלהכת ע״ז ע״ש. ולא ילעחי אח שיחו היאך נטעה הא ממני׳ שלימה היא לאין מכרכי! על
 נר של ע״ז. ועול איך מני הך רינא כירושלמי הלא יכול לכא לילי טעות. ולי נראה ללק״מ למלמולא לילן סכר
 דגחלת כשהן לוחשות מכרכי! עלי׳ כלאיחא ככרכוח לף נ״ג ח״ר גחלים לוחשות מכרכין עליהן. מש״ה לא מני
 גחלת אין מכרכין עלי׳ ללסעמיס על גתלת נמי מכרטן. אכל הירושלמי סכר אפילו על גחלים לוחשות אין
 מכרכין. והילך לשון הירושלמי ממשה לכריס כגחלמ כו׳ ומכרכין על השלהגמ ואין מכרכין על הגחלח. רכי
 חייא כר אשי כשם רכ אס היו גמלים לותשות מכרכין ש״מ למימרא קמיימא סברה לאפילו על גמלים לוחשומ
 אין מכרכין: [כ] ואפילו הן של •חיד. כ״כ מוספומ כעירוכין לף מ״ו ל״ה נהרומ ע״ש: ןג] דהא
 בתוספתא. כמוססמא שלגו ס״ל הגי׳ כרגלי כל אלם. ולכרי רכינו לקומיס מלכד מוס׳ לעירוכין רף מ״ה
 ע״כ ד״ה כיוס טוכ שהיה גירסמס כרגלי הממלא: [ל] משום םי־כא דמשכא. לאי איכא סירכא משממטא
 רי״ף. פי׳ כי כהמה שלא הושקמה קולס שמיטה הריאה מלאה סירכות רקות וקשות. וכ״פ הרמכ״ם כפירוש
 המשניות. ועיין כיו״ל סימן ל״ט ס״ק ל״כ: [הן וביון דק־״ל דבשבת ם״ל כר״ש דל־ת ליה מוקצה וביום
 טוב כרב־ יהודה. כמו שהוכימ הרי״ף כסמוך מסוגיא לשמעתתא כריש מכילתין: [ון ובי׳׳ט כרכי •הודה.
 והיינו טעמא יום טוכ דקיל אתי לזלזולי כיה אכל כשכמ לממיר לא אמי לזלזולי כיה והקשה כעל המאור הלא
 סממא לתלמולא לא ס״ל הך סכרא. מהא לאמר לעיל דף י״ת גכי טכילת אלם כשכת אף כיוה״כ נמי דליכא

 כו יניני משילין פרק
א ״  דף לח ע

 גלול לרעות צאן אביו. הלכך כל זמן שהבהמה ביל בעלים או שמסרה לאחל מהם טוס
 טוב הרי היא כרגלי הבעלים. [לן ללא יליע מאתמול למי ימסרנה שתקנה אצלו שביתה.
 ברייתא לר׳ לוסא כשאין בעיר אלא רועה אתל וכל בהמות נמסרות לו לרעותן הלכך

 כולהו כרגליו:
 ה כלים המיוחלים לאחל מן האחין שבטת הרי הן כרגליו ושאינן מיותלין הרי אלו

 א< כמקום שכולן הולכין:

 ו ת״ר שנים ששאלו תלוק אתל זה לילך בו שתרית לבית המלרש וזה לילך בו ערביח
 א לבית המלרש. וזה עירב עליו לצפון וזה עירב עליו ללרום זה שעירב עליו לצפון
 מהלך לצפון כרגלי מי שעירב עליו ללרום וזה שעירב עליו לללום מהלך ללרוס כרגלי
<הרי אלו לא יזוזו ממקומם. פי׳  מי שעירב עליו לצפון. ואם מיצעו עליו את התחום כ
 לכל אלם יש לו ממקום שטתתו אלפים אמה לכל רות ואס הניפ עירובו בסוף אלפים
 אמה למזרת שמה קנה שביתתו. ומשם יש לו אלפים אמה לכל רות נמצא שאין לו למערב
 טתו אפילו אמה אתת. ואס הנית עירובו לסוף אלף למזלת הססיל אלף למערב. הלכך
 אם הניח זה עירובו למזרח לסוף אלף וזה למערב לסוף אלף כל אתל מהן מוליכו מטתו

 אלף אמה על מקום שגס חטרו יכול לילך:
 ז איתמר ג<י<ה< ישראל ונכרי שלקחו חטת ובהמה בשותפות. רב אמר חבית מותרת
 ובהמה אסורה ושמואל אמר אפילו חבית נמי אסורה. רב אמר חטת מותרת לקסבר
 יש ברירה ובהמה אסולה לינקי חחומין מהללי. כלומר כיון שהבהמה יונקין איבריה זה
רטן זה בזה ולא יתכן בהם ברירה ושמואל אמר  מזה נמצאו תחומין שלה כאילו הן מעו
 אפילו חטח נמי אסולה לקסבר אין ברירה ואמרינן מאי הוי עלה רבי יוחנן אמר אין
 ברירה ורבי אושעיא אמר יש ברירה ואסיקנא לרבי אושעיא אית ליה ברירה בלרבנן אבל
 בלאורייתא לית ליה ברירה ואיפסיקא הלכתא כר׳ אושעיא בההיא לקסבל לבלרבנן יש
] אושעיא בחלא שיטתא וכיון לקאי כרבי אושעיא שמעינן להלכתא ר׳ ו  ברירה וקס ליה רב [
 כוותיה לרב. ולא טלל לב אלפס ז״ל לבריו להא הש״ס בעי מאי הוי עלה בעיקר מחלוקתם
 לפליגי בברירה. ומסקינן לאמוראי אחריני נמי פליגי בברירה. והלכתא ליש ברירה בלרבנן.
 ואכתי לא ילענא בבהמה לאסר רב משוס יניקת תחומין אי הלכתא כוותיה. להא שחיק
 להו לרב כהנא ולרב אסי. ואיכא למימל להולה להם כי לא מצא תשובה ללבריהם ותזר
 בו או ללמא לא חשש ללבריהס אבל לא חזר בו. והרב אלפס שפסק הלכה כרב סבירא ליה
 ללא חשש להשיב להס. ובעל העטור כתב למסחבלא כיון ללא אמר הלכחא כווחיה לרב
 שמע מינה לליתא ללרב רר׳ אושעיא פליג עליה וללבי אושעיא אפילו בהמה מותרח.
 וטעמא לרב משום לקא ינקי מהללי ליתא להא שתיק רב וכן הלכתא. וכן כתב הר״ז
 הלוי ז״ל י• ולי נלאה כלבריהם משוס לקשיא לי אי אעיקר מחלוקותם לפליגי רב ושמואל
 בברירה קאמר הש״ס מאי הוי עלה מאי קא מספקא ליה להש״ס הא קיימא לן בכולי
 הש״ס הלכתא כוותיה לרב באיסורי. ועול בכמה לוכתי פליגי תנאי בברירה ואמאי מייתי
 פלוגתא לאמוראי [שן הלכך נלאה למאי הוי עלה קאי אמאי לאסר רב בבהמה משוס
ט יותנן  יניקח חחומין. ושתיק להו לב ללרב כהנא ורב אסי ופשיט ליה ממאי לפליגי ר
 ור׳ אושעיא בפלוגחא לרב ושמואל ולא פליגי אלא ביש ברירה או אין ברירה אבל אי יש
 ברירה תרוייהו שרו ולא אסרינן בהמה משוס יניקת תחומין הלכך אמרינן להרר טה רב:
] אמר שמואל שור של פטם הרי הוא כרגלי כל אלם לאוקמיה ברשותא לכל א ״ דף לח ע  ח [
טן ליה והוה ליה כבור של עולי בבל להוי כרגלי הממלא. של רועה  מאן רז
 הרי הוא כרגלי אותה העיר שאין לעתו אלא על אנשי אותה העיר ואין בני עיר אחרת באין
 לקנות הימנו. השואל כלי מתטרו בערב יום טוב הרי הוא כרגלי השואל טוס טוב כרגלי

 המשאיל:
 ט האשה ששאלה מתברתה תבלין ומים ומלת לעיסתה הרי אלו כרגלי שתיהן. ורבי יהולה
טר במים מפני שאין בהן ממש. מערב יום טוב כרגלי השואל סשיטא לא צריכא אלא שלא  פו
 מסר לו אלא ביום טוב מסייע ליה לרבי יוחנן לאמר רבי יוחנן השואל כלי מתבירו מערב יום
ג ס טוב כרגלי המשאיל. ואף ע״ ד הוא כרגליו. טו  טוב אע״פ שלא נחנו לו אלא ביום טוב ה

 הגהות הב״ח א וזה לילך נו ערכית לנית המשתה וזה עירנ: ב כר׳ שמעון לעני! שנת איתמר:

ן ב ר  ק
 [ר] דלא יהיע מאתמול למי •מםרנה שתקנה אצלו שכיתה. הא אס מסרה לשניהם וכיו״ט כירר לכריו
 שמסרה לשמרה לאחד מהן הוי כרגלי שתיהן לפי שלא כירר לכריו מערכ יו״ט. וכמ״א סימן שצ״ז ס״ק ה׳
 ט״ס יש וכצ״ל ואס מעיו״ט כוי. וזהו לדעת רש״י ירכינו וש״ע אכל לרי״ף ככה״ג הוי כרגלי כעלים עיין
 כר״ן: [שן הלכך נראה דמאי הו־ עלה קא־ אמא־ דאםר -ב בבהמה. עיין מהרש״ל סימן י״כ שמולק על
 רטנו ואומר שרכ כהנא ורב אסי לא הוו מקשי ליה אכהמה לרכ יש לו קכלה מרכומיו דכהמה אסורה. אך
 הכי פרט א״כ לאיסור מוקצה נמי ניחוש אלא ש״מ ללא מיישינן ליניקה וכהמה אסורה משום כדירה א״כ
 מטמ נמי ע״ש כאריכומ. ולא ילענא מאי קאמר כי כמו שמאמר שיש קכלה לרכ על כהמה כמו כן נאמר שיש
 לו קכלה למטת מומרמ. והנה רש״י פי׳ ג״כ ר׳ אושעיא אמר יש כרירה ומטת וכהמה מומרמ. נמצינו למילין
 רש״י והרז״ה וכעל העיטור והר״ן ורבינו וטור כולם כשיטה אחת לנהמה נמי מותרת. וכן מצאתי כחילושי
 רמכ״ן כככא כתרא לף ס״כ כתכ ר״ח לשתיקה כהולאה דמיא וכן שמעתי לכל היכא לשחק להו לרכ כהנא
 ורב אסי מודה להו ולא אמרינן משוס דלא חש לה. טון לרב כהנא ורב אסי לגמרי׳ לרכ צריכי׳ לסכרי׳ לא
 הוי צדטן מיחש הוא חייש להו וכי שחיק אודויי אוד להו. עד שלבסוף מסיק הרמב״ן דספיקא היא ובדיני
 ממונות קולא לנחכע וכאיסורא לחומרא. נראה היינו איסורא דאורייחא אבל איסורא דרבנן לקולא והנה בש״ע
 סימן שצ״ד פסק דבהמה אסורה. כאלו הלכה מקובלת היא. ולא זכר כל הני רבוותא דמקילין. וכפרט כאיסור
 דרבנן. לכן מי שהקיל וממיר בבהמה לא הפסיד וראוי לסמוך על הני עמודי הוראה. וביותר אני ממה על
 הרמ״א שפרס המפה לככוד הרא״ש ורטנו שפסקיהס מוייס על סברת תוספות ואנחנו בני אשכנזים נגררים
 אחריהס. ולמה לא הגיה כאן כלום על הכ״י שסמך על שני העמודים ד״ף ורמכ״ס כדרכו: [חן והא

ל א ו מ ת ש ר א פ  ת
 ׳תהום וכוי. סי׳ כשהן כשדה מאמר דקנו שכימה כמקומן אס כן דינן כיוצא וכן האדם מומר להלך כל העיר וק״ל: שס כהגה׳׳ה (סי׳) ואס הוציאן ישראל מוץ לממום יש אוסרי! אפי

 לישראל אחר. עיין כהרא״ש פרק מי שהוציאוהו ע״ש:
 (ד) בהגה״ה וכל־ שבא מחו

 מוץ לחחוס לאי! לו אלא ל״א אכל היכא דכאו לתוך העיר חשכינן ליה יכל העיר כארכעיאמומ ושרי לטלטל

 א) למקום שרוק [צ״ל למקוס שכולן וכו׳ לאף אחל מעכנ. יכן פסק הרא״ש. ש״ךן. (לאמ״ה.) ב) הרי אלי לא יזדעזעו ממקימן. נ״נ לא יזיזגה כי׳ כצ״ל [ונלפוכךס החלשים לא יזוזי]. (ר״־ ליפשיץ ג) נ״נ ניסחת הגמרא שנים שלקחו [יכן הוגה אח״כ
 לסי פסקי הרא״ש]. (ל״י ליפשץ) ד) צ׳׳ל שנים שלקחו וכ״ה נססקי הרא״ש. וגרי״פ) ה) נגמרא ורי״ף הגי׳ שנים שלקחו כו׳ וכאן היא טייס. (לש״שן י) ולי יש ראיה לפסק הרי׳׳ף נחלק (קינ< כמש״כ שם נס׳׳ל. (רש״ש< ז< נ״נ נרניעה ראשונה. >ר״י
 ליפשיץ! ח< גי׳ ק׳׳נ נרניעה לאשונה. (גליוןן ט< גי׳ ק״נ לא פסיק ט׳ כתל מינייהו. (גליוןו י) גי׳ ק״נ ראמר הכי אשכת!. (גליוןו יא) וכתנ כספר תפארת שמואל פי׳ כשהן נשלה יכי׳ משא״כ היכא רנאו לתוך העיר חשכינן כל העיר כר׳ אמוח וכו׳

 עכ״ל כקיצור. (אר״צ)
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 ד־יני משילץ פרק המישי ביצה אשי כז
א ״  דף מ ע

 לאפרת הוא. אלא בתרנגולת העומלת לגלל ביצים מאי טעמא לב״ש מוקצה הוא. ופריק סבר הלכה כר״ש ומי אמר רבי יוחנן הכי והא אמר רבי יוחנן הלכה כסתם מתני/ וחנן אין
 רב נחמן לעולם בתרנגולת העומלת לגלל ביצים ולאית ליה מוקצה אית ליה נולל וללית ליה מבקעין עצים מן הקורות ולא מן הקורה שנשברה ביום טוב אלמא סתמא להש״ס לא מפליג
 מוקצה לית ליה נולל וג״ש בר״ש וב״ה כרבי יהודה. ומקשינן ומי אמר רב נחמן הכי והאגן בין שבה ליום טוב ולא אשכחן למפליג אלא רב נחמן נלחק לחלק להעמיד אוקימתא. ליליה.
) [מגביהין] מעל השולחן עצמות וקליפין ובית הלל אומרים מסלק אבל לשאר אמוראין אין צריך לחלק ח ולא חיישינן להך לישנא לקאמר מכלי מאן סתמיה ן  תנן ב״ש אומרים(מעלי
 את הטבלא כולה ומנערה ואמר רב נחמן אנו אין לנו אלא בית שמאי כרבי יהודה וב״ה למתניתין רבי מ״ש בשבת לסתם לן כר״ש ומ״ש ביום טוב לסתם לן כרבי יהולה. לבכמה
לד ג פוסק כר״ש במוהצה ביום טוב אבל מו  כרבי שמעון. ומסרקינן אמר לך רב נחמן גבי שבמ לסתם לן תנא כרבי שמעון לתכן מחתכין דוכתי תזמן דפליגי סתמי אהדדי. ובעל ה״
ף צג.) ללרש רבא אשה לא ל ד שמעון. גבי יום טוב פוסק כרבי יהולה [מ] והביא ראיה מללעיל פרק המביא ( ר  את הללועין לפני הבהמה והנבילה לפני הכלבים מוקי להו ב״ה כ
 דסתס לן תנא כרבי יהודה דחנן אין מבקעין עצים מן הקורות ולא מן הקורה שנשברה תכנס לבין העצים ליטול אוד וכר. ״)ואינה ראיה לרבא לטעמיה לאפילו בשאר מוהצה ללאו
(בשבת ) אבל אנן דקיימא לן ף קמב: ד ) ל ט ו  ביום טוב מוקי לה לב״ה כרבי יהודה. וכיון דאשכחן לרב נחמן דסבירא ליה ביום טוב כרבי נולד סבירא ליה כרבי יהודה כדמוכח י) בסוף נ
 יהודה ממילא שמעינן דעז לחלבה ורחל לגיזתה ומורי דרידיא וממרי דעיסקא כולהו לרב דף המג.) כרבי שמעון במוקצה הוא הלין מולל. ומיהו רבינו תם ז״ל לייק משמואל
) דלא . ף קמ״ג ד ) ל ט ו ) סבר כרבי שמעון ואפ״ה קאמר בסוף נ : ף קנ״ו ד . ומשקלא וטריא דגמרא נמי שמעינן דהלכה כרבי יהודה ביום טוב דבשילהי שבת ( ד  נתמן טוס טוב אסי
. [נ] ואינה ראיה משמואל דמתמיר על עצמו ד אלא אגב דפתא מ  דקאמר אי בתרנגולת העומדת לגדל ביצים מאי טעמא דב״ש מוקצה הוא כלומר [ז] ט זה הוה מטלטל גרעיני ת
לל כר״ש בספ״ק ם רבי אליעזר היה כאביי ורבא להתם בההיא שמעמא מלע להא פסיק שמואל בהליא מו ד מ ו ס א ד ח ף ל.) תניא א ל ) ל י ע ן ל נ  לבר ילוע ט מוקצה אסור. ועול אמד
ט שמן של בללין. כלסירש המם למיירי כשזב בשבת לקאי אהא לאיירי ) ג ט: לף י  אומר טצה תאכל היא ואמה במאי עסמינן אילימא בתרנגולת העומדת לאכילה פשיטא היא לשבת (
ט יוחנן פסק אף ר ד ד א אלא בתרנגולת העומדת לגדל טצים א<ב<היא ואמה אסורה [ח] לאלמא הבין לעיל בטעינת קורת טת הבל. אלא ודאי מחמיר על עצמו היה. ועו ד  ואמה ש
לף קנז.) מההיא לעצמות וקליפין. ועול לקדק ר״ת לל כר״ש כללייק בשילהי שבת ( כלפדש מ״ק מו  הוא הלכמא. ולענין טיתות ומדבריות נמי הכי סטרא לן כסתם מתני׳ ו
ד מ ת ף קמג.) דאסר לטלטולי גרעיני ד ד ) ל ט ו  לבדיתא לאמר אלו הן מלבריות כל שיוצאות בפסח ורועות ונכנסות ברטעה. טיתות לנולד אסור [0] מסתמא דהש״ס דפרק נ
לף כט.) מוכח ) ן קי י ט למאמר אלו ואלו טיתות הן פרסייתא ואין לומר משוס לאף לבהמה לא תזיין [ע] לבפרק במה מדל ר  שיוצאות ורועות מוץ לתחום ובאות ולנות בתוך התחום. ו
( לף מה: ך בסוף כירה ( ד פ ם לא. והוו להו לחזו לבהמה (ה) אלא ולאי משום נולל הוא לאסור. והא ד ט ט ר ט חטרו אבל ג  לית הלכתא כוותיה ללא קי״ל הלכה כרט אלא ג
הד ט יוחנן מררב נחמן למאן ללית ליה מוקצה לית ליה נולל. לא קי״ל הכי ו ר מ דאינן באומ ולנומ במוך הממום מוקצות דלאו לעמיה עלייהו נט] להא אין באות אמילתא ל ו ד ב  מד
ט יומנן ר ן דאיכא תרי לישני חל לאימ ליה מוקצה מצינן לשנויי המם ללא קי״ל הכי ולא חשש. מלע לבלאו הכי הוה מצי לשנויי ד טו  במוך הממוס. ני] ובעל הי׳ג כתב מוקצה דרבנן ו
] ואפילו לטלטל פ ) [משקין שזבו] (לעיל דף ג.) ! ן שד ו מ. [כ] וכן פסק אסר ביצה (ו) משוס (פירומ הנ  לרט שמעון במלבדוח וחל ללימ ליה עבדינן לקולא ושוחטין אמ המדבדו
ט יוחנן קיימא ר ט אושפזיכניה לרב אלא בר אהבה [צ] ואליבא ל ף ד.) ג ל ) ל י ע ״ט הל׳ יז) לקי״ל במוקצה בשבח כרט שמעון וטום כלמוכח ל ו ״ל(3פ״א מהל׳ י  רב האי ״והרמב״ם ז
ף לג. ל״ה והלכמא) אממנימין לאין סומכין אמ המם. ור״מ כמב הכא מהא שמעינן לכל מילי למד ליה לאיניש לעמיה עילויה. והא דאמר ל ) ל י  טוב כרט יהולה. אבל רש״י כמב לע
ט שמעון. הא בהליא קי״ל כרט ר ט יהולה ו ר י ז״ל והטאו ראיה משילהי מסכח רב נחמן עז לחלבה כו׳ באנו למחלוקמ ל ר״ ס טוב. ובן ר״מ ו  הקלירה לקי״ל כרט שמעון אף טו
ס טוב קי״ל כרט יהודה ה״מ כגון נולד (י) ומוקצה ממממ איסור ף קנו:) נל] ואף לוי סבר הלכה כרבי יהודה. ט הא דלר ט הוו מיימו שמעון. [ק] ואע״ג דטו ד ) ם מ  שבמ דקאמר ה

ר ז״ל: ס טוב וכן כמב בעל העיטו ן וכיוצא בו אבל הני כולהו שרי טו א לקמיה טומא טבא לא הוה מזי ליה אלא אקלקלמא דאמר דלמא לא מימכשד מ פ ד  ט
ן יום טוב לשבמ. ומו קאמר המם ואף רבי יוחנן הדרן עלך משילין וםליקא לה מסכת ביצה  ואפילו לכלטם לא מזי. אלמא שאין מילוק ט

ל א נ ת ן נ ב ר  ק
 מילי לבשבמ שרי להוא איסור סקילה וטוה״כ אסור. ועיין בר״ן ישוב נכון לזה: ש כי וה דבר ידוע כי מוקצה השיג רטנו ואומר לממימרא לרבא אינו ראיה. אימא כוליה מימרא לרבא לא אמיא אליבא להלכתא. וליטול אוד
 אסור. ולבדו תמוהים להא בס״ל המס אפילו מאן דלית ליה מוקצה בנולד ט האי למתמלה הטצה לא היה בפולס אינו אסור ללילן משום ממקן מנא. אלא ררבא אושר משוס מוקצה לרנא לטעמיה. וכלפי׳ רש״י המס: ננ] ואינה
 אפילו ר״ש מולה והא רפדך מוקצה הוא כלומר נולל הוא: ןח] דאלמא דהכין הוא הלכתא. ולפי מה שפירש ראיה משמואל דמחמיר על עצמו היה. וכ״כ תוססות במסכת שבת לף קמ״ג ודף י״ט בשם ר״ת עצמו לאינה
 רש״י שם רשמעינן לר״א לאית ליה מוקצה לתנן בפרק המטא ר״א אומר עומל אלם על המוקצה כו׳ אלמא ראיה ע״ש: [ס] מםתפא דהש״ם דפדק נוטל דאםר לטלטולי גרעיני תמרי דפרסייתא. ר״ל אלמא לסתמא
 הכנה בעי עכ״ל. א״כ גם מכאן ליכא ראיה רמלר״א פדך: m דהא אץ כאות כתוך התחום. ע״כ לבד לגמי שאוסדן לטלטל אע״ג לקי״ל כר״ש אלא ודאי מולל קי״ל כר״י. אבל רטנו בסוף פ׳ נוטל סימן ב׳ לתה
 ד״ף: [י! ובעל ה״ג כתב מוקצה דרבנן כו׳ עבדינן לקולא. לשיטתו אדל שה״ג סובר להלכתא כר״ש אפילו ראיה זו שכתב להך סוגיא אתיא כר״י ואנן קי״ל כר״ש ע״ש: [ע] דבפרק במה מדליקין. לף כ״ט מהא דרב
 טוס טוב כמו שהטא רטנו בסמוך: [ב] וכן פםק רב האי והדםב״ם רל. הלשון משובש להא הרמב״ס בס׳ כ״ו שד לתיותא: נפ] ואפילו לטלטל אםוד כדמוכח לעיל. ובשבת לף מ״ה ל״ה לאית טה טצה נעלמו מהם הך
 לשבת פסק כר״ש. ובפי שני להל׳ יו״ט פסק כר״י לכך צדך להגיה וה״ג והרמב״ם פסקו כוי. וברמזים מפיק ראיה ללר״י טלטול טצה נמי אסור וצ״ע: [צ] ואליבא דרבי ־וחנן קיימא התם. וה״ה להד מצי לאמרי ראיה
 רב האי ועייל השאילתות: [ל] ואף לוי םבר הלכה כדבי יהודה. ובספר פ״ח סימן תצ״ה אומר מלקאמר מברייתא מפורשת לאסור לטלטל מהא דתניא לעיל דף ג׳ אתל טצה שנוללה בשבת ואתל טצה שנולדה טוס טוב
 מלמולא בדש מטלמין כולהו כרב נממן לא אמרו ט קושיין ולא אמד כולהו כרב נממן לא אמרו ללא מפלגי טן אין מטלטלין אותה כו׳ ופדך התם לרב יוסף ולרט יצתק לאמד משוס גזירה ססיקא לרבנן הוא. משמע לדשא
 יו״ט לשבת אלמא דהאוקימתיה לתול לא ניחא להו אבל החילוק טן יו״ט לשבת אית להו ומשלהי שבת אין ראיה לקתני אין מטלטלין נימא גם למ״ד משום משקין שזבו. אלא רניחא לרטנו להוטח איסור טלטול מר״י גופא:
 לאכתי לא חילש לן רב נחמן הך תילוקא. ואני אומר שלבדו ליתא לבסוגיא שילהי מטלתין יש להקשות מאי פדך [ק] ואע״נ דביו״ט קי״ל כרב• יהודה ה״מ כגון נולד. לכאורה משמע למסקנת רטנו דוקא מום טוב מחלקינן
 רט אלרט מפצעילי ממרה. הא איכא לשנרי הא ביו״ט והא בשבת וצ״ל כמו שתירץ מהרש״א לסוגיא אזלא לאינך טן מוקצה לנולל אבל בשבת קי״ל בכולי מילמא כר״ש ואינו להא לעיל מיניה כבר הוטמ רטנו משילהי מי שהחשיך.
 אמוראי ללא חלקי. ולשיטת פ״ת א״כ א״א לתרוצי סוגיא להיא בסוף מסכת דלע מרב נחמן שסיר: [מ] והביא שאין לתלק בין שבח דום טוב אלא לאו לוקא יו״ט וה״ה שבת במרדיהו מוקצה שד ונולד אסור. אבל קשה מהא
 ראיה כו׳ דדריש דכא אשה לא תכנס לבין העצים. מהך מימרא אינו ראיה אנולל להא ליטול אור אסור משוס לפסק רטנו בפרק קמא לשבת סימן ל״ט בשמן של בלדן כשמואל לשד והא נולל הוא כמ״ש רטנו לעיל בסמוך.
 מוקצה. ועול לבה״ג מפרש הך מימרא משוס להוי כמתקן מנא כמ״ש רטנו בשמו פרק המביא ס״ס י״ב. ושיעור ע״כ נראה להסכמת רטנו למוקצה ונולד שד טן ט״ט טן בשבת. והצעת לבדו כך הוא שהטא להד״ף ורמב״ס
 לבדו כך להך ליטול אול מפרש ה״ג משום מתקן מנא ט היט ללהד מימרא לרבא אליבא להלכתא כמ״ש תוספות לא ניחא להו לחלק טן איסור מוקצה לנולל. ור״י ור״ת וסייעתו לא ניחא להו לחלק טן יו״ט לשבת כמו שהוטתו
 לעיל סרק המטא. ומינה מסתייע לאילן מימרא לרבא נמי אתיא אליבא להלכמא. וש״מ אף רמקילינן באיסור בראיה ברורה. ורט יותנן פסק אף מולל כר״ש. וטון שכן אותז כקולתו של שניהם טון למוקצה לרבנן וטן טוס
ן המס למימרא דרבא כרט יהולה ס״ל ראית ליה מוקצה והא אמר לשמעיה טוב וטן בשבת הכל שרי טן מוקצה טן נולד. ועם זה מיושב נמי רבד רטנו בסוף נוטל. ואתיא נמי שפיר מה שלא  מוקצה מ״מ נולד אסור. והא לפד
 טר לי בר אווזא כוי. הט פדך להתם בבר אווזא נמי נולל הוא למאממול טן השמשות היה ראד לאלם ומוכן הטא רטנו בפרק במה מלליקין סימן י״מ האוקימתיה לרב אלא בר אהבה ומה מיושב נמי קושיית מהרש״ל פ׳

 לאלם לא הד מוכן לכלטס. והיום טו״ט מסרתי ונולל לאטלת שונרא. כמ״ש מ״א סימן מצ״ט ס״ק ט׳. וע״ז המטא סימן ז׳ על טור ע״ש. הדרן עלך משילין וםליקא לה מםכת ביצה

ל א ו מ  ש
 נר שהרליקו באותו שבת שכל אותו שבת באיסורו. וה״ה סוכה של מצוה (שנופלת) יותר משיעור כגון
 לר״ת או אפי׳ שאינה של מצוה אס לא היתה רעועה מבעוד יום ונופלת בשבת רום טוב דאסור ולו״ק.
 אבל חלב וחזיר ולומה לו לא קד מוקצה ממממ איסור אבל כל לבר האסור מממת היום אסור משוס
 מוקצה ולא תלד בללחייה טדס לאפוקי לפירוש ר״ת וסמ״ג ולעת הד״ף בפ״ק לחולין תלד הכל
 בדחייה בסי׳ כדפדשית בפרק אין צדן בהגהתי ומכל מקום מודם במוקצה גמור מתובר וסוכה שנפלה

 דהוקצה למצותה והדומה לו עיין בסוף שבת:
ק עלך מסכת ביצה ד  ה

ת ר א פ  ת
 (ה) אלא ודאי משום נולד הוא דאםור וכוי. לכאורה משמע להרא״ש ס״ל כר״מ לנולד אסור אף
 בשבת שהד לא הקשה על לבדו ולא סתר ראיותיו וגס לפי׳ ר״ת לכל הפחות נולל טו״ט אסור אפילו
 אינו מוקצה מחמת איסור אבל אינו כן אלא רעתו נוטה להקל ולהתיר אף מולל כלמוכח בסוף פרק
 נוטל וכל היכא דכתב נולד בהאי מסכת לאיסור הוא לסי רעת הד״ף שאוסר מוקצה טוס טוב: (ו) משום
 פירות הנושדץ וכוי. צ״ל משוס משקין שזבו וכן ל״י גופא מוקי טעמא לטצה בדש מכילתין וכו׳ משוס
 משקין שזבו וכן איתא בתוס׳ דטרה ט האי לישנא משוס משקין שזבו והרא״ש לא לק כוכי האי נ״ל:
 (ז) ומוקצה מחמת איסור וכיוצא בו. נראה דאין נקרא מוקצה מתמת איסור אלא מתממ היום כגון

 א) יערין שס נרש״י ד״ה היא ואמה כו׳ שכמנ נזה״ל לשמעינן ליה לר״א ראית ליה מוקצה פוי, וכ״כ ננעל המאור, רעדי! כמלחמות ונחמיס לעיס. (לנ״פ) ב) נ״נ צ״ע דלדנריו אנמי קשה מאי מקשה להא טון דר״א שמומי ממלמילי נ״ש ונ״ש הא
 לית להו מוקצה ניו״ט כדאוקי ר״נ גופיה, וע״כ צ״ל למקשה לשמעי׳ ליה לר״א דאית ליה מוקצה נפרש״י, ר״ל להד״ף סונר למהן לעומד אלם על המוקצה אין ראיה, לס״ל לר״א מוקצה לשאני התם לאקצי׳ נירים, רק עיקר הקושיא לפשיטא למוקצה
 אסור כיו״ט, ואף ללנ״ש מוקצה מומר ניי״ס, היינו לאוקיממא לר״נ, אנל ללילן לקיי״ל ללא כאוקימתא לר״נ מוקמינן לוקא נעומלת לאטלה אנל נעומלת לגדל אפי׳ לנ״ש אסור משוס מוקצה, ונ״ש הוא דהא נ׳׳ש אפי׳ נשכת אית להו מוקצה כ׳׳ש ניו״ט,
 ועול לר״א גופיה אשכחן לס״ל לנ״ש ונ״ה בהכנה פליגי לעיל ל״ל ר״י אומר משום ל״א עליין הוא מחלוקת שנ״ש אומדס מאכל, אלמא לס״ל לנהכנה פליגי, וי״ל לנמוקצה מולו נ״ש לאסור. (מל״ה) ג) נ״נ והרמנ״ם ז״ל פסק נצ״ל. «ר״י ליפשיץ)
 ד) לענ״ד נל״ז י״ל ללדידן גם כיו״ט סתם נר״ש וא״ש נזה לנד רש״י לפסק כל״ש אף ניו״ט, להנה לעיל(לא:) דת שנפחת נוטל ממקום הפחת, ופרש״י אף לאמקצי בין השמשות מ״מ הואיל והוא אסול ללנגן ל״ח מוקצה, והמוס׳ הקשו עליו מהן
 לטפי[ סל לפני האפלוחיס, והנה נעירונין(לל:) פרש״י גופה להן לנית שנפחת אתיא כר״ש ללימ ליה מוקצה, ולכאולה לנד לש״י סימדם אהדלי, גם המיס׳ הקשו שס על רש״י לא״כ היאן קאמל נמנילמין גני יו״ט סתם לן כל״י מהן דאין מנקפין,
 הא נחר הי סמים כר״ש נהן לנית מלא פירומ. ונ״ל ליישב לנד רש״י לכאן נ׳ אלינא לר״נ ור״נ לשיטתיה מצי לאוקמיה הן דנית מלא סירות אפילי נר״י מטעס דכאיסול דרבנן ל״א מוקצה, להטעם נ״ל למה נאיסול לרבנן ל״א מוקלה לסוף סוף הוקלה
 מלעתו מחמת איסורו, ינ״ל משום לעיקר מוקצה הוא דהש״מ ורני ס״ל כל לנר שהיא משום שנות לא גזלו עליו ניהש״מ, א״כ איסול לרננן היה מותר ביהש״מ ונמצא ללא איתקצי כלל טן השמשות. אינרא להא מילסא אי גזרו על השבות ניה״ש נמחלוקמ
ן שנת, [אנל י  שנדה כמנואל נש״ס נהמה לינתי, ונספד מלא הרועים אמלמי [לזה תלר נפלוגתא לס״ד מה״ת לחומלא או] רק ררמן החמירו נספק חורה, לאס נאמר לס׳ מה״ח אסול א״כ טה׳׳ש מלאודימא אסיר כשנח עצמו וליכא לאיפלוגי נינו ו
 אם ספק מה״ת לקולא] א״כ ניה״ש גיפא איני אסיל לק מללננן, יאף למצוה להוסיף מחול על הקילש לעת הל״מ לאינו מלאודיתא רק תוספות ענה ליוה״כ עי׳ נהל׳ שניחת עשור, [ע״כ לא] גזלו על השנות לכחינ ושמרתם את משמרחי ולא משמלת
 למשמרתי. והנה הן מילתא אי ספק מה״מ לחומרא תלד נה דאשס תלד אי נעי נ׳ תמיכות, [והנה ר״נ] ס״ל ננדתות(יח.) לנעי נ׳ תחינות, ומפרש הטעם לנעיא אקנע אסורא מטאל לס״ל ספק מן התורה לקולא, שפיר קאמל גט יו״ט סתם לן כל״י,
 ולא תקשה מהן לטח מלא פילות, לי״ל ג״ו כל״י רק דאין מוקצה נאיסור דרבנן לל״נ לשיטחיה [ס״ל לל״ג על השנות כה״ש], ולכן רש״י כמטלחין פי׳ המשנה אלינא דר״נ לכן מוקי לה כר״י ללדיליה אין מוקצה נאיסור לרמן, [ונזה מיושנ] קי׳ המיס׳
 מהן לס״ל לפני האפרוחים, לר״נ מיקי להן נדיתא כמ״ל גזלו על השנות טה״ש לתנאי פליגי נזה, יגם נס׳ אי מה״ת לתימרא פליגי מנאי נמ״ש נמלא הריעיס אנל התם נעיליטן(לל:) מנואר לקאי אליבא דמ״ד דגזרו על השנות טה״ש, לאל״כ מאי
 מהשה והאר״ז ניו״ט אמרו אנל לא נשנת לימא ללא גזרו על השבות ביה׳׳ש, וע״ש במוס׳ ל״ה והאמר, א״כ שפיר כ׳ רש״י לאתיא כל׳׳ש לטון לס״ל התם לגזרי על השטת טה״ש א״כ לאיסור דרבנן יש מוקצה ולא אתיא כר״י, וא״כ לפ״ז ללילן לק״מ
 לדו״ט סתים לן כר״י לז״א טון לאנן קיי״ל לאף נאיסיר דרננן יש מוקצה א״כ ע״כ הן לדת נר״ש אתיא, א״כ אלרנה גם טי״ט סתיס ל תנא כר״ש דהן לטח שגסתמ היא בסוף, יאין להקשית טין לאגן קי״ל ללא גזרו על השמת טה״ש א״כ למה יהיה
 מוקצה נאיסול ללמן, י״ל לאנן ס״ל ללוקא ללגל מצוה לא גזרו על השנות אנל ללנר הרשות אפילו שנות אסור טה״ש נמנואר נסי׳ שמג ונזה א״ש, לל״ק פיון לאנן קיי״ל לאף איסור ללננן הוה מוקצה, ולמה קיי״ל כהן לטבל מוכן הוא, ולפמ״ש א״ש
 להתם לתקן טנל הוא מציה יככה״ג לא גזרי על השמת, ועי׳ נרש״י שנת(לל.) יננ״י או״ח סי׳ שמנ יסי׳ רסא ונט״ז שם, משא״כ ללגר הרשות אל אף נאיסור לרננן היא מוקצה. אן ק׳ נשנת למקשה ומי אל״י הט והתנן אין מנקעין עצים מן הקולות
 נו׳, ומאי קושיא נימא דסממא אחדנא אשכח הן דטמ שהוא מלא פירות דהיא נחר הכי ואתיא כר״ש דל׳׳ל מוקצה, וי״ל דר״י לשיטתיה דס״ל הלנה כסתם משנה, ומאן דס״ל הלכה כסתם משנה ע״כ ס״ל לל״ג על השנות טה״ש כסתם משנה רעירודן
 (לנ:), וא״כ טין ללא גזרו על השמת שונ אין כאן מוקצה נאיסיר דרבנן, וא״כ הן דדמ מלא סירות אף כר״י אתיא, ועי׳ נספד מלא הרועים ערן שנות אי גזרו עליו טה״ש אוח י שכ׳ דאין ראיה מכאן דר״י ס״ל ללא גזרו ע״ש, ועוד אי נמי דס״ל לא
 גזרו י״ל דוקא לדבר מצוה כהן לעירוק לאין מפרטן אלא לדבר מצוה וצ״ע, משא״כ לל״נ לס״ל ספק מה״ת להקל אפי׳ ללבל הרשות לא גזרו טה״ש, אן ק׳ דהא הר״מ ס״ל סמה״ת לקולא יאעפ״כ אינו מתיר שמת דה״ש כ״א לדבר מציה. >מל״ה)
 ה) נ״נ לעיל נפ׳ המטא סי׳ ינ כתנ טעם אחל נהא לאול משוס למחזי כמתקן כלי, וצ״ל לכוונתו מ״ש שם ואוד שנשנר כו׳ והטעם משוס לאין מסיקין נשנד כלים והוא מטעם נולד ולו״ק. (לי״א מבר) ו) [ועי׳ גם נסוגיא דטצה לג. מוכח הט]. (גרי״פ)
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 קיצור פסקי הרא״ש ממסכת ביצה
ן ט מפר : כ מוללין [מלילות] ו  כשנת ומוליכין חלה ומתנות לכהן אע״פ שהורמו מאמש]
 קטניות ביום טוב ומנפת מעט מעט ואוכל אפילו נקנון ונתמתוי אבל לא נטנלא ונפה
 וכברה. ואין מוללין בשבת ואס היה לו מלילות מערב שבת מנפת מיל ליד ואוכל אבל לא
א מותר ללוך תבלין ופלסלין כללכו אס אינו יולע מה תבשיל רוצה  בקנון ותמתוי: כ
 לבשל ביום טוב אבל אם יולע צריכין שינוי ואפילו שום ושחליס וחרלל נלוכין כלרכן זהו
ב אין כוחשין לא טיסני  לר״י ולרי״ף הכל נלוכין כלרכן חוץ ממלת שצריך הטייה קצת: ב
 ולא שאר לבר במכתשת בין גלולה בין קטנה והני מילי לבני ארץ ישראל אבל בני בבל
ג הבורר קטניות או שאר לברים ביום טוב  מותרין לכתוש בקטנה אפילו שאר לברים: כ
 אס יש טורח בברירת האוכל יותר מבפסולפ בורר כלרכו וזורק הפסולח בחיקו ובתמחוי
 איל לא בנפה וכברה ואס יש טורת [יותר] בברירת הפסולת כגון שהוא רק נוטל אוכל
 ומניח פסולת וכל זה כשנפח האוכל מרובה על הפסולח אבל אס נפח הפסולת מרובה
 אסור אפילו לטלטלו ומכל מקום לוזים ובטנים שנשתברו ומונחין בקליפתן אף על פי
 שהקליפין מרובין על האוכל מותרין ולא מקרי פסולת מלובה כיון לאורחייהו בהט:
ד משלתין ביום טוב מנות יינות שמנין וסלתות וקטניות ובלבל שלא יעשה שורה לשלוח  כ
ה משלחין כלים  בשלשה בני אלס ביתר אבל לא תבואה ורב אלפס מתיר אף בתבואה: כ
ן [לראוי לכיסוי] וכל לבר שראוי להנות ממנו בחול משלתין רי  בין תפורים בין שאינן פפו
״ט כגון תפילין וכן משלחין כלאים קשים [לראוי ו  אותו ביו״ט אף על פי שאינו צורך י

 לישיבה] ב) וערלילים לזוזי ופשיטי ולבזרוני שאין בהם חמום:

 יום טוב פרק שני
 א יום טוב שחל להיות בערב שבת אסור לבשל לצורך השבח אבל מבשל הוא ליום טוב
 ואס הותיר מותר לשבת ומניח עירוב ואז מוחר לבשל אכלו או שאבל לא יבשל עליו שייר
 ממנו כזית מותר לבשל ועירוב זה יכול להניתו עתה אלעחא ללסמוך עליה כל זמן שהוא
 קיים: ב מצות יום טוב לתלוק אותו תציו לאכילה [ושתייה וחציו לה׳] וכ״ש שבת ופורים
 ועצרת ללכולי עלמא בעינן נמי לכס: ג מצוה על גלול העיר להנית עירובי תבשילין ונפקא
ל ולא הניח שסומך עליו אבל מצוה על כל אלם להנית עירובו ואם  מינה למי שהוא טרו
 לא הניחו נקרא פושע: ד כל ארס יש לו לצמצם בהוצאוחיו חוץ מהוצאת שבתות וימים
 טובים והוצאת בניו לתלמול תזרה: ה ועירוב תבשילין אין עושין אותו לא בפת ולא בלייסא
 לבשל עליו אלא מתבשיל ואפילו צלי שלוק כבוש ומבושל ואפילו עלשים שבשולי קלרה או
 שמנונית שעל גבי סכין גוררו וסומך עליו ובלבל שיהא בו כזיח בין לאחל בין למאה ולגים
 קטנים אין בהם משום בשולי נכרים אפילו מלתן ובשלן נכרי וסומך עליהם משום עירובי
 חבשילין ואי עברינהו נכרי כסא להרסנא אסור: ו כשהוא מניח העירוב צריך שיהא לעתו
 על מי שרוצה להניח לו אבל מי שהניתו בשבילו אין צריך שילע בשעת הנחה אלא למחר
 ביום טוב מוליעו וצריך לזכות לו על ילי אחר ולא יזכה על ילי בנו ונחו הקטנים ועבלו
ו ושפחתו מ ע  ושפחתו הכנעניים ולא על ילי אשתו אלא על ילי בנו ובתו הגלולים ו
ול שסמוך על שולחן אביו ז ג  העברים. וקטן שאינו סמוך על שלחן אביו מזכה על ילו ו
״ט שתל להיות בערב שבת אין מערבין לא עירובי חצרות ולא ו : ז י לו  אין מזכה על י
״ט שתל להיות בשבת מתפלל שבע מתתיל בשל שבת ואומר קלושת ו  עירובי תתומין. י
 היום באמצע וחותם מקלש השבת וישראל והזמנים: ה שבת שתל להיות בראש תלש או
 בחולו של מועל ערביח ושחריח ומנחה מחפלל כלרבו ואומר מעין המאורע בעבולה ואס
 לא אמרו מתזירין אותו ובמוספין מתחיל בשל שבח ומסיים בשל שניהם ואומר קלושת
 היום באמצע: ט מערב אלם עירובי חבשילין ועירובי חצירות מיוס טוב של גליות לחברו
 ומתנה שאומר ביום ה׳ אם היום חול הרי זה עירוב ואס היום קלש איני צריך עירוב
 ואין צריך לומר ביום ששי כלום בעירובי תבשילין אבל בעירובי חצרוח צריך לומר גם כן
 ביום ששי אם היום קלש כבר ערבנו מאתמול ואס היום תול יהיה עירוב אבל בשני ימים
 של ר״ה לא ועירוני תתומין אפילו בב׳ ימים של גליות לא [והשתא לאנו בקיאין בקביעא
נ ומתנה] אע״פ שאין  לירחא ואין עושין יו׳יט שני אלא משוס מנהג אבותינו לא מער
״ט לשבת ממלאה אשה קלרה ונתתוס תבית של מים אע״פ שאינן צריכין אלא ו  אופין מי
 לתתיכה אתת ולקיתרן אתל וכן ממלאה אשה תנור קטן אף על פי שאינה צריכה אלא
 לנכר אחל אבל תנור גלול אסור למלאותו: י מי שלא הנית עירובי תבשילין הוא וקמתו
 נאסר ואין לו תקנה אלא שיקנה קמחו לאחרים והן אופין ומבשלים לו. מי שלא הניח
 עירובי תבשילין ועבר ואפה במזיל מותר לאוכלו אבל אם הערים לבשל שתי קררות לצורך
א פסק ר״ת לאפילו לב״ה צריך פת ותבשיל  היום והוחיר אחח לצורך מחר אסור: י
ר״י אומר שא״צ ונהגו כר״ח. וכן פסק בה״ג ורבינו  לאפיח על הפח ולבשל על חבשיל ו
ב התחיל בעיסתו ונאבל העירוב גומר ומספקא ליה להרא״ש ז״ל אם  שמשון הזקן: י
 גומר לוקא אוחה עיסה או אס גומר כל צורכי השבח. אלם מוחר לטבול בשבח ויום טוב
ו״ט: ע בהמה חציה של נכרי וחציה  וכליה טמאים או חלשים אסור להטבילן [בשבח] ובי
 של ישראל מותר לשחטה ביום טוב ואפילו יש להם שתי בהמות בשוחפוח ועיסה חציה
ד מזמנין עכו״ם בשבת ואין מזמנין אותו  של כותי ותציה של ישראל אסור לאפותה: י
 ביו״ט הלכך אסור למיפא קמחא לבני חילא ולוקא לזמן אסור שמא ירבה בשבילו אבל
״ט לחול אינו לוקה. כשם שאסור ו ו האופה מי  עבלו שבביתו או שליח השלוח לו מותר: ט
 לבשל ביו״ט לצורך עבולת כוכבים כך אסור לצורך בהמות ולוקא נשול ואפייה אבל טלטול
 מזונות לצורך ליתן לפני בהמה אפילו בשבת מותר. מוחר להחם חמין לרחוץ רגליו אבל
ז מי שלא  לא כל גופו ואסור לרחוץ ביום טוב אפילו בחמין שהותמו מערב יום טוב: ט
 הנית עירובי תבשילין התירו משום עונג שבת לעשוח אפילו ג) לעצמו לבר מועט לאפות
 פח אחח ולהלליק נר אחל שמי שלא הניח העירוב אסור אפילו להלליק הנר. ולכך צריך
 לומר כשמניח העירוב לאפויי ולבשולי ולאללוקי שרגא ולאטמוני: יז אסור להטוח הנר
 ולהרחיק השמן מן הפתילה רחשיב כיבוי ואסור ליקח פחילה מנל רלוק אפילו ליחנה
 לתוך נר אחר: יח נר שכבה מותר לתתך ראש הפחילה כלי שיהא נוח ליללק אם רוצה
 לתזור ולהלליקו ביום טוב וכן מלורה עשויה מעצים קטנים מותר להסיר מהם קולס

 כח
 ביצה פרק ראשון (
ו״ט אסור אפילו ליגע בה וכ״ש לאכלה ואפילו נתערבה באלף י י  א ביצה שנוללה בשנת או נ
 כולן אסורות [אפילו בתרנגולת העומלת לאכילה ס״ה. וכן אס ליבן בה המאכל אפילו ו
 אס היא ספק אס נוללה ביו״ט אבל אם נלקתה מן הנכרי ואומר לפי תומו שנוללה קולס י
 יום טוב שרי והוא שאין הנכרי יולע בטיב היהוליס. מרלכי סי׳ תר״מ תרמ״א] אבל י
 כוסה עליה כלי בשביל שלא תשבר ובלבל שלא יגע בה הכלי וביו״ט שני בשני ימים טובים ו
 של גליות מותרת אבל בשני ימים טובים של ראש השנה אסורה בשני וכן משבת ליו״ט ו
 שאתריו או מיום טוב שלפני השבת לשבת אסורה וכן יש לאסור שיורי הפתילה ושיורי >
 מלורה שכבו בשבח להלליקן ביום טוב אס לא שנללקו ונכבו בחול [וכן הלפיליס שכבו י
 בראשון] אם לא שירנה עליהם עצים וינטלם ברוב. והשוחט את התרנגולת ביום טוב ומצא >
״ט שחל אחר השנת: ב עצים שנשרו מן הלקל נשנת ו ו י  בה ניציס גמורות מותרות אפילו נ
 אסורין טוס טוב ובן אס נשרו טוס טוב אסורין אבל אס נשרו לתוך התנור מרבה עליהם י
ן <'  עצים מוכנין ומבטלן ובלבל שלא יגע בהיסק קולם שנתבטלו בלוב [ולוקא הכא] לטו
 לקלי לאיסורא התירו לבטל איסור לרבנן ולבר שיש לו מתירין מה שאין כן בעלמא: ן
 ג גזרה שגזרו חכמים במנין אע״פ שיש טעם למה גזרוה ונתבטל הטעם אין הגזרה בטלה י
 על שימנו עליה להתירה והני מילי שלא קבעו לה זמן אבל קבעו לה זמן כשעבר הזמן 1
״ט של ר״ה לרב אלפס ולרבינו י  נתבטלה גם הגזרה: ד בני ארץ ישראל צריכין לעשות שני י

ט ראשון ״ ו  אפרים אין צריכין רק יום אתל והרא״ש ז״ל הסכים כרב אלפס: ה מת ט
 יתעסקו בו עממים [אבל ישראל לא ואם נתעסק בו ישראל משמתינן לי׳. א״ז] אפילו מת
 בו טוס ואפילו יכולין להשהותו על למסר שלא יסרית וביום טוב שני יתעסקו בו ישראל

 ואפילו לעשות לו ארון ותכריכים מיהו כל מה שיכולין לעשות בצינעא טפי עליף וטוב :
 לעשות ע״י נכרי איסורא לאורייתא כגון עשיית קבר וארון וע״י ישראל איסורא לרבנן ו
 כגון טילטול ואין לאסור האילנא כיון לליכא חברי ור״ת ור״ח מחמירין לאסור: ו אפרוח ן
ט ן ״ ו  שמלל ביום טוב יש מתירין והגאונים פסקו לאיסור וכן לב אלפס: ז עגל שגולל ט
 מותר בבהמה העומלח לאכילה וכגון לקים לן ביה שכלו לו חלשיו לאי לאו הכי אסור ו
 על ליל שמיני וכגון שהפריס על גבי קרקע שיצא מכלל ריסוק אברים. אפרות שלא נפתתו «
 עיניו פסק רב אלפס כתנא קמא לשרי ואלוני אבי הרא״ש ז״ל פוסק כר״א בן יעקב ן
 לאסור משוס שרץ השורץ על הארץ: ה ביציס גמורות שנמצאו בתרנגולת מותר לאוכלן !
 בחלב ואפילו הן מעורות כאותן שהם מחוברים בשליל ובלבל שיגמור התלמון [והמרלכי ן
ט בפרק כל הבשר ; ל ר  סימן תר״נ כתב ובלבל שנתקשה הקליפה וא״צ מליחה. וכן כחב מ
] אבל אס לא נגמר החלמון אסורות: ט ביצה עם יציאת רובה נגמרה ונפקא ן  סימן חרפ״ז
ט מותרת ואס ן ״ ו  מינה למקח וממכר ואס יצא רובה מערב יום טוב [וחזרה] ויצאה ט
 בלק בקינה של תרנגולת ולא מצא בה ביצה ולמחר השכים ומצא בה מותרח וכגון ראיכא >
s זכר בהלה לולאי מאתמול יצאה רובה ותזרה אבל ספנא מארעא אסורה. ומותר ליקח 
״ט של גליות לרובן של זכרים: ו  ביצים מן הנכרי בליל ראשון של יום טוב ובליל שני בשני י
עפר חיחות ולרב ! ט לר״ח אם יש לו לקר נעוץ ו ״ ו  מוחר לשחוט לכחחלה חיה ועוף ט
 אלפס לכתחלה לא ישחוט אא״כ היה לו עפל מוכן מבעו״י ואם שחט יחפול בלקר ויכסה >
״ט מותר לכסות « ו  אס הוא נעוץ מבעול יום והעפר חיחוח: י אפר כירה שהוסק מערב י
ט אסור לשחוט כלי לכסות בו אלא אם כן ראוי לצלות בו ביצה ואם שחט י ״ ו  בו הוסק ט
 בליעבל יכסה בו ואס הכניס עפר לגנתו ולתורבתו מותר לכסות בו וכן מכניס אלם מלא !
א כוי אין שותטין אותו טוס >  קופתו עפר ועושה בו כל צרכו ובלבל שייתל לו קרן זוית: י
ר מוכן ולערב אס רשומו י פ  טוב ואס שפטו אין מכסין למו ואפילו יש לו אפר טרה או ע
ט אלא ו ״ ו ב שחט בהמה חיה ועוף ונתערב רמס זה בזה אסור לכסותו ט  ניכר יכסנו: י
״ט אין מכסין למו ביו״ט גלגל ו ו  אם כן יכול לכסותו בלקירה אתת שחט צפור מערב י
s ט ורש״י ורב ״ ו ״ט לרטנו תם מותר להפריש ממנה חלה ט ו  עיסה בתוצה לארץ מערב י
ג חלת חוצה לארץ אוכל והולך ואחר כך מפריש ובלבל שבשעת הפרשה ; : י ן  אלפס אוסרי
 היה מעט יותר מכלי חלה ואינה צריכה מן המוקף ובפסח נהגו להקיף לפי שאין בכל ז
ד מוליכין הסולם משובך לשובך אפילו ברשות הרבים בל״א >  עיסה שעור תלה לבלה: י
 בסולם שובך אבל בסולם עלייה אסור לטלטלו אפילו בטת ולפי לעת הרא״ש בשבת מותר >
 לטלטל סולם בבית וטוס טוב אפילו בטפ אסור לטלטלו ואין צריך לנענע יונים כשמזמנן >
ו זימן יוני שובך קטנים שאין מחוסרים צילה >  אוחס אלא אומר מכאן אני נוטל למחר: ט
 שחורים ולבנים ולמחר מצא שחורים במקום לבנים ולבנים במקום שחורים אסורים וכן ב׳ >
 ומצא ג׳ אסורין ג׳ ומצא 3׳ מותרין בתוך הקן ומצא לפני הקן אסורין ואס אין שם אלא י
 הן מותרים ואווזים ותרנגולים ויוני הרלסאות אין צריכין זימון: נוטלין העלי [והוא לף (
 עב וכבל וכוחשים בו חטים לטרגיס וטסני והוי מלאכתו לאיסור] לקצב עליו כשר ואם ;
 קצב עליו בשר אסור לטלטלו לרב אלפס. א) ומחמה לצל לצורך גופו ומקומו מוחר ולר״י ו
פר להגטה ו ז מו  אפי׳ לצורך גופו ומקומו אסור ולזה הסכים אלוני אבי הרא״ש ז״ל: ט
ט וליחנו לפני הלורסן אפי׳ אין עליו בשר ומוחר למלוח ; ״ ו  העור של בהמה שנשחטה ט
] ויכול להערים ;  עליו בשר מליחה מעט לצלי [אבל למלוח הרבה כעין לקלירה לא. גמ׳
 למלוח מעט כאן ומעט כאן. אין מולחין החלטם ואין מהפכין בהם אפילו לשוטחן בחמה !
 על גבי יתלופ [מפני שאין ראוי׳ לאוכלן] אבל בשר יכול למלוח כמה תתיכוח אע״פ שאינו >
< : [ ז ״ ״ט. מרדכי סימן תרנ  צריך אלא לאחת [ואסור לקנוח בשר בעי״ט ולמלוח טו
 *ז מוליכין טבח וסכין אצל בהמה ובהמה אצלם ומוליכין חבלין ומלוך אצל קלרה וקלרה (
ט וכל שכן באין להם ציר > ״ ו  אצלם. חריסי חנויוח שיש להם ציר באמצע מסלקן ומחזירן ט
 כלל לאפילו ברבחים נמי שרי ואס יש להם מן הצל אפילו בחבויות נמי אסירי: יה כל י
 הוצאה שיש בה צורך קצת הטן למולו או לולב לצאח בו או ספר ללמול בו יכול להוציאו >
 ולהחזירו וכן אס צריך לילך לבית הכנסת או לטייל לשמחת יום טוב ואינו יכול להניח קטן >
 יתילי יכול להוציאו. או מסתת של אוכלין וכן כל צורך תשמיש להתקשט אבל לבר שאין י
ט יום טוב > : י ך]  צורך בו כלל אסור להוציאו [לבלבר שאין בו צורך כלל לא אמרינן מתו
ט תצירות ושיתופי מבואות > ו ט תחומין ולא ערוכי חצרות. [ייוה״כ צריך אף ער ו  צריך ער

 אן זימן כוי. ומחמה לצל לצורך. צ״ל ולצורך. (יי׳׳א יזנו< ב) וערדליס ״וצררי״ דזוזי כצ״ל. (תפל״ד.< גן צ״ל נעצמו. (גליי!)

114 



 כט קיצור פסקי הרא״ש ממםכת ביצה
 שפול שאינו מיוחד לכך ואינו כלי וצלו בו כשר אסור לטלטלו אחר כך אלא שומטו
ד לא יאמר אלם לחבירו שקול לי בדינר  ומניחו בקרן זרח אפילו אין עליו בשר כלל: י
 בשר אלא מחלק להן כפי החלקים שרגילין לחלוח בהן הבהמוח. מותר אלם לומר לחבירו
ו לא ימלול  מלא לי כלי זה אפילו הוא מיוחל למלה רק שלא יזכיר לו שום מלילה: ט
 אלם שעורים דתן לפני בהמחו אבל נוקב בקב בכרי עצמו וממלא שלא כלרך מלה
 לפרש״י ולרב אלפס לוקא משער באומל לעתו והנתתוס מולל תבלין ונותן לתוך קלרתו.
 אסור למלול קמח ביו״ט לעיסה אלא יפתות או יוסיף מן המלה ובפסת יש מתירין
 שצריך ללקלק במלה שלא ליפחוח משוס שיעור חלה ושלא להוסיף על עשרון משוס
״ט ורוצה ו י שינוי ואם רקל מערב י ז תתלת הרקרה אסורה אפילו ע״  איסור חמץ: ט
 לשנות כלי שיהא הפת יפה אם נפל בו צרור או קיסם מותר לא נפל בו לבר שינוי
 קצת כגון על [גבי] פתורה בעי אבל אין צריך לשנות שינוי גלול ולרקר אתורי הנפה:
ז אומר אלם לחבירו תן לי ביצים ואגוזים במנין והולך אצל רועה הרגיל אצלו ואומר  י
 לו תן לי גלי או טלה ואצל טבת לתת לו כף או ירך ואצל נתתום לתת לו ככר ואצל
 תנוני לתת לו שני ביצים או תמשה רמונים וכל כיוצא בזה ובלבל שלא יזכיר שם למים
 ולא סכום קב או קביס ולא סכום מנין לומר כך יש לך בילי תן לי שנים ויהיו כך וכך
 וה״מ תנוני ישראל אבל נכרי אסור ליקת ממנו לבר שבמינו במתובר שמא נתלש היום
 ולא ביצים שמא נוללו היום אבל לבר שאין במינו במחובר מותר אפילו הובא היום וכן
 קמח אפילו נטחן היום ובשבח יש אוסרים ליקח מן הנכרי פח חס ויש מחירין. וכן

 התירו אלוני אבי הרא״ש ז״ל:

 המביא פרק רביעי
 א המביא כלי יין ממקום למקום לא יביאם בסל ובקופה כלרך חול אלא מביא לפניו או
 על כתפו וכן כל כיוצא בזה ישנה מלרך פול אפילו אין בשינוי קלות המשא רק שיהיה
 בו שינוי ואם אי אפשר לו לשנות מותר: ב אס רואה לבני אלם שעוברין עטרה וילוע
 לו שאפילו אס ימחה בהם אין שומעין לו מוטב שישתוק וישארו שוגגיס ממה שימתה
 טלם ויהיו מזילים ואפילו הוא איסורא לאורייתא ולוקא לבר שבא מלרשה אבל אם הוא
 כתוב בפירוש ממינן בהו וענשינן להו על לפרשי. מתתילין בערימות התבן כר״ש אבל
 לא בעצים שבמוקצה בארזי ואשותי למולה בהו ר״ש ולרבי יהולה סיפא איירי בכל מיני
 עצים ורישא בתבנא סריא ואית בהו קוצים שאינו עומל אלא להסקה: ג העושה סוכה
 בעצרת לצל אין נוטלין עצים ממנה טוס טוב אפילו אס היתה רעועה ונפלה אלא מן
 הסמוך ללפנות שלא היה ארוג עמהן או מחטלות קשורות שזרק על הגג לאתר שסככה
 ור״ש מתיר ברעועה אפר שנפלה ואפילו לתנא קמא אס התנה עליה מותר אתר שנפלה
 אבל בסוכת התג אפילו לאתר שנפלה אין מועיל בה תנאי ובנדי סוכה מועיל תנאי אתר
 שנפלו. אין מטאיס עצים אלא ממכונסין בקרפף שהוא סמוך לעיר בתוך שבעים אמה
 ושירים ג) ואפילו אין לו פותתת ח ואפילו הוא בסוף התפוס אבל ממכונסים שבשלה
ן זרי  או מסוזרין שבקרפף אין מטאיס ועלי קנים ועלי גפנים אפילו כנסן פשוטן מפו
 אלא א״כ הניח כלי עליהם מאחמול: ד אין מבקעין עצים מן הסואר של קורופ ולא
״ט מבקעין ממנה לוקא בצל הקצר של ו ס טוב ואס נשברה מערב י  מקורה שנשברה טו
 קופיץ אבל בצל הרחב שלו או בקרלוס אפילו בצר הקצר או מגל ומגרה הכל אסור
 ואפילו בקופיץ לוקא מן הקורה שאי אפשר להסיחה בלא ביקוע אבל עצים של הסקה
 גלולים קצת לא יבקעם כלל כיון שיכול להסיקם בלא ביקוע: ה בית שאינו כווה בטיט
פ ונפחת נוטל ממקום הפתת אבל אם רו  אלא לבנים מסולרים זה על זה והוא מלא פי
ע ולא חופך  הוא בנין גמור אסור אפילו לר״ש: ו חותמות שבקרקע מתיר אבל לא מפקי
 ושבכלים מתיר ומפקיע וחוחך אחל שבת ואחל יום טוב: ז אין פוחתין את הנר של חרס
 בעולו רך לתקנו לעשות כלי ואין עושין פחמין ולא חותכין פתילה לשנים אפילו בפי שתי
 נרות שצריך להלליק שניהם ולא גוללין אותה בתתלה ולא מהבהבים אותה אבל ממעכים
) ושורץ בשמן ומסירין הפפס שבראשה כשהוא לולק אפילו בכלי אע״פ  אותה ביל י
ן  שנופל לארץ וכבה: ח אין שוברין את החרס ולא מחתכין הנייר לצלות בו צלי ולא גורפי
 החנור מטיח וטפלה שנפל לתוכו אבל אם צריך לגרפו אפילו אין צריך אלא כלי ליפות
 את הפת מותר וכ״ש לכבש האפר למטה שמותר ו) אבל גריפת תנורין שלנו שמכבין
 הגחלים שאי אפשר לאפות זולתה מוחר: ט אסור לגבל טיט לטוח בו פי התנור אבל
 יכול ליקת מטיט שעל שפת הנחל לטוח אוחו בו ובלבל שייחלו מאתמול לכך שיציין אוחו.
 ואפר לרש״י יכולים לגבלו לטוח בו ולרטנו תם אסור אלא אס כן נתן עליו מים מאתמול.
 ולרבינו חס מוחר להניח אפר על כיסוי החנור להחזיק חומו אבל עפר אסור: י אין
 מקיפין שחי חביות לשפות עליהם קררה אבל אבנים של טת הכסא מוחר לצלרן:
פטפא א מלורחא מלמעלה למטה שרי מלמטה למעלה אסור. וכן קלרה וביעחא ו  י
ן מחוברים בארבע לופני המטה אז אסור לחח  ופוריא ולוקא כשהרגלים ארבעה לפי
פר לאין אהל עראי כזה בלא  הרגלים ולחח הקרשים עליהם אבל אם אין לו מחיצוח מו
 מתיצות וכן אין העולם נזהרין מלתת השולחן על גבי הרגלים. ופרש״י לכל זה לרבי
 יהולה אבל לר״ש לבר שאין מתכוין הכל מותר. והחוספות מפרשין שזה הוא אפילו
ב אין סומכין הקלרה ולא הללת בבקעת לתה שאינה ראויה להסקה ולא עושין  לר״ש: י
 ממנה שפול לצלות בה בשר אבל יבשה שראויה להסקה מותר לכל לבר. ואין מנהיגין
 הבהמה במקל. ואשה לא תכנס לטת העצים ליטול אול. ואול שנשבר אין מסיקין אותו
ג הילכתא אוכלי בהמה אין בהם משום תקון כלי הלכך : י  ביום טוב ולרש״י הכל מותר
 מותר לקטום קש או תבן לחצוץ בו שיניו אפילו בסכין אבל בקיסם שאינו אוכלי בהמה
ד מוחר לטלטל עצי בשמים להריח בו ר: י  אפילו ליטול ולחצוץ בו שיניו בלא קטימא אסו

 שנאפז בהם האור [ומיהו אפילו אס אתז בהן האור מותר להזיזם ממקומם למקום האש
ט אסור לכבות הנר כלי לשמש מטתו ואסור : י [ ב ן לכיבוי. מררכי סימן תרפ״  לאין מטי
 לכבות הבקעת בין בשביל לחוס עליה בין כלי שלא יתעשן הבית או הקלרה ולוקא כשאפשר
 להצילה מעשן בלא כבוי כגון שיסירנה מאש זה על אש אחר אבל אם אין לו אש אחר ואם
 לא יכבנה יתעשן [הבית] מותל לכבות כרי שלא יתעשן: כ לכחול העין במקום סכנה
י נכרי מותר וביום טוב שני של גליות אפילו ע״  אפילו בשבת שרי ואס אין בו סכנה אסור ו
״ט. מותר לכבל טת המטות א מותר לאפות פת מרובה טו  על ילי ישראל מותר: כ
 שאכלו שם לר״ג אבל בשאר מקום בטת או בשבפ אפילו טמ המטות אסור ולרבנן הכל
ב אין עושין  אסור והלכתא כוותייהו וריבון מותר. ור״ח ורב אלפס מתירין אף כבול: כ
ט גתלים ס טוב לא להרית ולא לגמר הכלים אבל מותר לפזר את הסמגין על ג  מוגמר טו
מ״מ נרות של בית  ליתן ריפ כפירות. נר של בטלה פי׳ נר שאינו צריך לו אסור להלליקו ו
ג אין מסננין תרלל במסננת שלו ולא ממתקין אותו בגתלת של  הכנסת מותר להלליקן: כ
 עץ אבל בשל מתכת מותר למתקו. אין עושין גבינה טוס טוב. קמטין שעושין הנשים בבתי
 שוקיס ובבתי זרועות אסור לעשות ביו״ט. אין פרה יוצאה ברצועה שטן קרניה ולא שוחקין
ד קירול מותר לאינו מתכוין לעשות סבורה וכ״ש קרצוף אבל  פלפלין ברחיס שלהן: כ
ה עגלה של קטן נטלפ  מגררות שלנו לאי אפשר לגרר בהן בלא תלישת שער אסור: כ

ט קרקע וכן כל הכלים ובלבל שלא יכוין לעשות חריץ:  בשבח ונגררת על ג

 אי! ציין פרק שלישי
 א אין צלין לגיס מן הטברין טוס טוב. ואין נותנין לפניהם מזונוח. חיה ועוף אם
 מחוםרין צילה שצריך לומר הבא מצולה ונצולנו אסור לצוק וליפן לפניהם מזונות ואם
 אינן מחוסרין צילה מוחר לצוק וליפן לפניהם מזונופ. ויוני שובך ויוני עלייה וצפרים
 שקננו בטפיח אסור לצולן ואווזין ופרנגולין שבטח מופר לצולן: ב מצולופ חיה ועוף
״ט ולמחר מצא בהן חיה ועוף אסולין אלא אם כן ילוע שנכנסו בהן ו  שעמאן מעי
 מאפמול לספק מוכן אסור [אבל לבר הנלקט והניצול מאיליו או בשטל נכרי א) צריך
 להמתין בכלי שיעשו ומותר ביום טוב לכ״ע אפילו נמלך אחר צילחו והטאו לישראל
ן שלא צלו בשביל ישראל א״צ להמתין אלא בכרי שיעשו] נכרי שהטא לורון לישראל  טו
 אם יש במינו במפובר אסור לכל ואפילו לטלטל ולערב אסורין בכלי שיעשו לפרש״י
״ט שני לאתר כלי התלישה לבל וקולם לק אסורין ומבשל בשבת ו  מותרין מיל בליל י
״ט שני על כלי ו  נמי אין מותר לערב אלא בכלי שיתבשל ולפר״ת אסורין על מוצאי י
 שיוכלו להביא מאותו המין ממקום הקרוב הנמצא ממנו סמוך לעיל ולוקא למי שהובא
ס ״ט טוס ה׳ ו׳ והובא טו ו ״ט] מיל ואס חל י ו  אבל לאחר מוסלין בלילה נשל מוצאי י
 ראשון מותר בשבת ואם אין במינו במחובר בתוך התתום מותר מתוץ לתחום אסור למי
 שבא בשבילו לאכלו ומופר לטלטלו ולאפר מופר אפילו לאכול ולערב לרב אלפס צריך
 להמתין בכלי שיעשו ולר״ת מיל לזה הסכים ארוני אבי הרא״ש ז״ל. ולבר שאין במינו
ט שני: ג הסוכר אמת המיס ״ ו  במחובר שהובא לישראל ביו״ט ראשון של ר״ה מותר ט
״ט טציאה ובכניסה ולמחר מצא בה לגיס מותרין. איל וצט שקננו בפרלס ו  בערב י
ט ״ ו  הסמוך לעיר דללו והעפרים קטנים ואינן צריכין צילה אין צריטן זמון ומוחרין ט
 אבל האס אין מועיל בה זמון ואם אין הפרלס סמוך [לעיר] גם העפריס צריכין זימון:
 ד בהמה [מסוכנח] שירא שחמוח והוא אכל כבר ואין צריך לה לא ישפוט אלא אם כן
ל יום ב) ואפילו אין שהות טוס לנתחה ולבלקה [אוכל]  יולע שיכול לאכול כזית בשר מנעו
 בלא בליקה וכן ריאה שהוציאום בלא בליקה אין להפסיל הבהמה בכך. שחטה בשלה
ו איברים איברים: ה אין הסומא יוצא במקלו  לא ישאנה במוט ובמוטה אלא מביאה טל
פר  ולא רועה בחרמילו ואין יוצאין בכסא לא איש ולא אשה ואם רבים צריכים לו מו
 ובלבל שלא יכתף שלא ישים כל אחל ילו על כתף יל חטרו והכסא על זרועותיהן ואי
 איכא טעתופא אפילו כתף מותל. ומי שנכווצו גילי שוקיו מותר לצאת במקל: ו הילכתא
ט ואפילו אם עבר חכם וראהו אסור לשחטו טוס טוב אבל נולל ״ ו  אין רואין מומין ט
״ט יכול ו פר לשחטו ואס ראה בו המוס מערב י ט ועבר חכם וראהו מו ״ ו  עם מומו ט
ן : ז הלכחא אין מוקצה לחצי שבח ט ט אס נפל המום מעצמו ומתירו ״ ו  לפקור עליו ט
 לאיסור טלטול טן לאיסור אכילה הלכך כל לבר שהיה ראוי בין השמשות אס אירע בו
 לבר שנחקלקל בו ביום כשחזר ונתקן בו טוס מותר: ח בהמה שהיתה מסוכנת מערב
פר לטלטלה אפילו לרבי יהולה. היחה בריאה ומחה אסור לטלטלה ט מו ״ ו ״ט ומחה ט ו  י
 אפילו לר׳ שמעון. קצת פולה ומפה פלוגתא לרבי יהולה ור״ש והלכחא כרבי יהולה
 זהו לרי״ף. ולר״י בריאה אסורה אפילו לר״ש מסוכנת או חולה שרי ר״ש והלכתא
 כוחיה: ט אסור לקנוח בשר מהטבח ולפסוק הרמים אלא הוא מחלק להם שלישיות או
ות בלא פסוק למיס ומטא שפי בהמופ ומעמירן זו אצל זו ואומר זו כזו ולמחר  רטעי
פרע לו. הלכתא אין משגיפין על כף מאזנים כל עיקר אפילו לשומרו  שמין הנשארת וכך י
 מן העכברים אס היא תלויה במקום שרגילים לשקול בה. ואסור לשקול מנה כנגל מנה
 ולעשות בית יל בבשר בסטן ולשקול בשר במים אבל לעשות בית יל בילו ולעשות סימן
 אפילו בסכין מותר. וטבת אומן אפילו בילו אסול לשקול ולכוין המשקל: י הלכתא
ט או שעמלה אם לא עמלה כל ״ ו  שמותר לפלל אפילו במשפזת של אבן סכין שנפגם ט
 כך שיכולין עליין לחתוך בה על ילי הלתק ואין מורין כן אבל במשתזת של עץ או
: ט תברתה אפילו לתללה ובשל אבן להעביר שמנוניתה הלכחא ומורין כן  להשיאה על ג
״ט כגוו שפול שנרצם ו א הלכתא כרבי יהולה למכשירין שאי אפשר לעשותן מערב י  י
ב אין מראין סכין לחכם ביום טוב אלא רואה לעצמו ומשאילו : י ן  וגריפח חנור מוחרי
ט אפילו ביר. ״ ו ג שפול שנרצף בענין שעליין יכולין לצלוח בו אסור לפקנו ט  לאחרים: י

 א) צ״ל אין צריך וכוי. ומותר ניו״ט שני לכ״ע כי׳ אין צרין להמתין נכדי שיעשו. כ״ה גג״י כשם המרלכי סי׳ תקט״ו כ״ס הפור שם. «גליין) ב< ואפילו אין שהות ביום לנתחה ולבדקה (אבל בלא כדיק). [כן הוא מוקף גהש״ס שלי, אגל
 כדסוסיס התדשיס הגיהו אוכל כלא כדיקה]. >ר״י ל־פשין) ג) העושה בו׳ ואפי׳ אין לו פותחות ואפי׳ הוא. צ״ל ואס יש לו פותחות ואפי׳ הוא כר. >יי״א תנר) י) צ״ל או שיש לו פותתת ואפי׳ כו׳ וכ״ה נטור. (גליו!) ה) ושורץ בשמן ומסירין
 הפחם כוי. נ״נ ישורין נשמן ותותכה נאור כסי שתי נרות ומסיר הסחס כו׳ כצ׳׳ל. «•׳״ ליסשץ) ו) אבל גריפת תגורים שלנו שמכבץ הגחלים. אי אפשר לאפות זולתה מותר. נ״ג שמכבין הגתליס אסור ואס אי אפשר לאסות ט׳ כצ׳׳ל

 [ובדפוסים החדשים הוגהו שמכנין הגחלים שאי אפשר לאפות ט׳]. (ל״י ליסשיז)
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 קיצור פםקי הרא״ש ממסכת ביצה
 הם כרגליו ואפילו היו ביד הבעלים בין השמשות ומסרה לו ביוס טוב לפי שודאי ימסור
 אותה לו ואס שנים רועים בעיר ומסרה לאתד מהן ביו״ט הוא כרגלי הבעלים: ה כלים
 המיותדין לאתד מן האחין שבבית הן כרגליו ושאינן מיוחדין הרי אלו במקום שרובן
 הולכין: ו שנים ששאלו תלוק זה לילך בו ערבית לבית המדרש וזה לילן בו שחרית לבית
 הכנסת לא יוליכוהו אלא למקום ששניהם יכולין להלך בו: ז שנים שלקחו תבית ובהמה
 בשותפות וסלקוהו ביום טוב מותרין להוליך כל אתד תלקו למקום שילך דקיימא לן כרבנן
 דיש ברירה ולא אסריגן נמי לבהמה משום שמלקו של זה יונק מזה: ח שור של פטם
״ט אפילו לא ו  כרגלי כל אדם ושל רועה כרגלי אומה העיר: השואל בלי ממבירו מעי
 לקמו אלא ביו״ט הוא כרגלי השואל כיון שאמר לו בעיו״ט להשאילו לו ביו״ט ואס לא
 שאל אופה ממנו מערב יום טוב הוא כרגלי המשאיל אפילו הוא רגיל לשאול ממנו בכל
 פעם: ט האשה ששאלה נממברמה] מיס ומלח לעיספה ופבלין לקדרפה הרי היא כרגלי
 שתיהן: י הגמלמ כרגלי הבעלים והשלהבמ ככל אדם שאם הדליק בשלהבמ של אמר יכול
 להוליכה למקום שילך: גמלמ של ע״א אסורה והשלהבמ מומרמ: המוציא גמלמ לרשומ
: המודר הנאה מסבירו אסור בגמלמו ומומר בשלהבמו: ר ו ט  הרבים תייב ושלהבת פ
א בור של יחיד כרגלי היחיד ושל אותה  ומברכין על השלהבח ואין מברכין על הגחלח: י
 העיר כרגלי אנשי אותה העיר אלפים לכל רופ ואפילו אס עירב אחד לצד אחד אינו
 יכול להוליך עמו ושל הפקר העומד באם הדרך כרגלי הממלא הראשון ונהרות המושכים
 ומעינופ הנובעין אפילו הן של יפיד לא קנו שניפה והס כממלא הראשון שממלא מהם:
ג מי שהיו פירותיו ב מילא מים מבור של הפקר לצורך תבירו הם כרגלי הממלא: י  י
 תוץ לתחום וערבו בני אותה העיר לא יביאו לו משירותיו לעיר שהן כרגלי הבעלים שלהן
: מי שזימן  שלא עירבו ואס ערב הוא הרי סירותיו כמוהו ויכול לילך שם ולהביאן עמו
 אורחים שהם מעיר אחרת ובאו על ידי עירוב לא יוליכו עמהם ממה שיתן מי שקנה
״ט: ו  שביתה אצלו אלא אם כן זיבה להם מאתמול על ידי אחר שנמצא שהן בעליו מערב י
ד ודוקא בשקינל עליו שמירתן ואס ייתד ו אצל פבירו הן כרגלי המפקי  המפקיד פירופי
ד אין שופטין את המדבריות : י ד  לו קרן זוית ולא קבל עליו שמירתן הן כרגלי המפקי
 ולא משקין אופן השקאה של צורך שפיטה שצריכה להשקופ קודם שפיטה להפריד העור
 מן הבשר אבל שאר השקאה מותר להשקותן ולהאכילן ומדבריות הן שרועות פוץ לתפוס
ד יהודה ביום  ואינן באות ללון בתוך התפוס זה הוא לרבי יהודה וכן פסק הרב אלפס כ
ר״י פוסקין  טוב וכרבי שמעון בשבת: וכן פסק הרמב״ם ובשאלתות ובה״ג: ורש״י ר״ת ו
 כרבי שמעון בין בשבת בין ביום טוב: ויש אומרים דהלכה כרבי שמעון במוקצה וכר׳
 יהודה בנולד: ור״ח פסק כרבי שמעון אף ביום טוב אלא שמולד ומוקצה מפמת איסור

צה י ת ב כ ס מ ש מ ״ א ר י ה ק ס ר פ ו צ י א לה ק ק י ל  פוסק כרבי יהודה ביום טוב: ם

 ל
 ומוללו וחוטמו להריח בו אפילו קשין ובשמלקט עציס בפצר לשרוף לא יעשה מהם צבור
ו אין מוציאין אח האור לא מן האבנים ומן  אלא לעולם יביא וישרוף יביא וישרוף: ט
 העצים ומן המיס ומן העפר. ולא מלבנים הרעפיס לצלות עליהם צלי. ותנור וכירים
 פדשיס נטליס בפצר. אבל אין סכין אופן בשמן ולא טשין אופן במטליפ ולא מפיגין אותן
 בצונן. וכן קדרומ של חרס מדשומ אין לבשל בהם ביו״ט אלא א״כ בשל בהן פעס אחת
ף שדרסתו בהמה ושהה מעת לעת ואמר כך בדקו יכול לשומטו  מערב יום טוב: א) עו
ז מולגין את הראש : ט א ת ו ע ג דאיתיליד טה ד ט ולא מיישינן שמא ימצא טרפה אע״ ״ ו  ט
 ואמ הרגלים ברוממין ומהבהטן אומן באור אבל אין טופלים אומן בסיד ובמרסימ ובאדמה
 ואין גוזזין אומן במספרים. ואין גוזזין הירק במספורמ שלו אבל ממקנין הקונדס
 והעכטומ. ומסיקין ואופין בפורני ובלבד שלא מהיה מדשה. ומממין ממין באנטיכי. ואין
ט ״ ו ז אין נופפין במפומ ט  למלוג כל הגדי טוס טוב כדי לאכול העור משום טירמא: י
 כלל אלא בשפופרמ [נקוב מעבר לעבר ראשו אמד בפיו וראש האמד מקרב אצל האש
 ונופח: ס״ה] [וס״ה אוסר אף במפומים קטנים שלנו] ואין ממקניס ומפדדיס שפוד
 שנרצס מאממול ואין פוצעין הקנה לצלומ בו מלימ. אבל פוצעין האגוזים במטלימ ולא

 מיישינן שמא יקרע:

 משילין פירות פרק חמישי
 א מי שיש לו פירומ בגגו ורואה מטר שבא יכול לשלשלן לטמ דרך ארובה שבגג אבל
ג לגג דדס בתבל בחלונות שבמעקה ולא בסולם ומדרגה ולא יושיטם מג ת להו ד ט  לא י
 ודוקא ארבעה קופות או פמש אבל טפי לא. אבל בשבת אסור. ומכסין פירות או כדי
ט ולפר״י אפילו ״ ו רד עליהם לפי׳ רש״י דוקא ט  יין וכדי שמן ולמיס מפני הדלף שלא י
 בשבמ ונומניס כלי ממת הדלף ואפילו בשבת ואם נתמלא שופכו ותוזר ונותנו: גרף של
פר להוציאן לאשפה אבל להחזירן אסור אלא א״כ ימן להונו ט של מי רגלים מו ט ע  רעי ו
 מים ואפילו רעי בלא כלי מומר להוציאו. אע״פ שאסור להביא לפניו דבר שעפיד להוציאו
 לימאס אדעמא להוציאו כשימאס מומר לקבוע ישיבמו אצלו אדעמא להוציאו כשימאס
ט בהמה ולא שטין על פני המים ולא  בעיניו: כ אין עולין באילן ולא רוכטן על ג
ן ולא דנין לא מקדשין  מספקין להכופ כף על כף ב) ולא מטפסים כף על כף ולא מרקדי
ן מרומומ ן ולא מגטהי  לא חולצין ולא מיבמין לא מקדישין ולא מעריכין ולא מחדמי
 ומעשרוח שטבלו מאפמול אבל אם טבל היוס כגון שלש העיסה בו טוס מפריש מלחן.
ן יום י: ג אין ט ן מזידין טן מוטעין מה שעשה עשו ן שוגגין ט  וכלן אם עשה אופן ט
 טוב לשבפ אלא אוכל נפש בלבד: ד הבהמה והכלים כרגלי הבעלים שאין אפר יכול
 להוליכן אלא במקום שהבעלים הולכים ואם אין בעיר אלא רועה א׳ כל בהמות העיר

 א) עוף שדרסתו בהמה שהה מעל״ע ואח׳׳כ בדקה יכול כד. נ״ב שדרשתו בהמה ושהה מעל״ע והרי צריך אח״כ לבדוק יכול לשוחטו כידינו כצ״ל. (י״י ל־פשץ! בן ולא מספקין להכות כף על כף. ;׳׳כ להכות כף על ירן כצ״ל. >ל״• ליפשיץ

 ספר שדה צופים על מסכת ביצה
 מפתח כולל כל מאמרי הש״ם המפוזרים בלשון רבינו הדא״ש ו״ל שלא במקומן

 מאת הרב הגאון וכו׳ מו״ה בצלאל תשבות זצ״ל

י ע ק רבי ר  פ
 דף ל ע״א דהא תוספות יוה״כ דאורייתא היא ואכלי
 ושתי עד שחשיכה. הרא״ש בברכות פ״ד סימן ר. וביומא
 פ״ת סימן ח׳: ע׳׳ב אין גומלין עצים מן הסוכה אלא

 מן הסמוך לה. הרא״ש בסוכה פ׳׳א סימן י״ג:
 דף לב ע׳׳כ מוחטין את הפתילה ביו״ט. הרא׳׳ש בביצה
 פ״ב סימן י״ח: שם ואין סומכין את הקדירה בבקעת.

 הרא׳׳ש בניצה פ״ה סימן י״ל:
 דף לג ע״א והלכתא יבישמא שרי רטיבא אסור. הרא״ש
 בשבת סכ״ד סימן ה׳. ובביצה פ׳׳נ סימן ט״ו ושס בפ״ד
 סימן י״א: שם דרש רבא אשה לא סכנוס לדיר העצים
 ליטול מהן אוד. הרא״ש בביצה פ״ה סימן י״ל: ע״ב
 אמר ר״א ט חניא ההיא במיסמקי. הרא״ש בשבח פכ״ב

 סי׳ וי. ובעירוטן ס״ג סימן ה׳:
 רף לד ע״א א״ל אנן מפני שצריך לחסמן מתנינן לה.

 הרא״ש בטצה פ״ל סימן ט״ו:
 שם אחל מטא אח האור. הרא״ש בשבח פ״ג סימן י״א:
 שם ואין גוזזי[ אותן במספריים. הרא״ש בב״מ פ״ט
 סימן מ״ח: ע״ב הא קמ״ל לטבל מוכן הוא אצל שבח
 שאס עבר ומקנו מתוקן. הרא״ש בטצה פ״ל סימן ה׳:
 דף לה ע״א היה אוכל באשכול ונכנס מגינה לחצר.

 הרא״ש בפסחים פ״י סימן י״א:

שי ק המי ר  פ
 ע׳׳ב משילין פירוח דרן ארובה טו״ט. הרא״ש בשבח
 פי״ז סימן חי: שם חנן משילין פירוח לרן ארוגה

 טו״ט על כמה. הרא״ש בשגח פי״ח סי׳ א׳:
 דף לו ע״כ לא עולין באילן ולא רוכגין ע״ג בהמה.
 הרא״ש גג״ק פ״ז סימן ג׳: שם ולא מגטהין חרומה
 ומעשר. הרא״ש גטצה פ״א סימן י״ג: שם ולא שטין
 ע״פ המיס. גזירה שמא יעשה חטמ של שייטן. הרא״ש

 געירוטן פ״ל סימן ג׳:
 דף לז ע״א אוחו ואח גנו שנפלו לגור. הרא׳׳ש גשגח

 פ״כ סימן ה׳:
 דף לה ע״א דרש מר זוטרא הלכה כר׳ אושעיא. הרא״ש
 גנלריס ס״ה סימן א׳. וגג״ק פ״א סימן ו׳. וגב״כ פ״ז
 סימן ב׳: ע״ב הרי שנחערב לו קב חטין ט׳ קטן של

 חטרו. הרא״ש בע״ז פ״ה סימן כ״ט:
 סליק

 ולא לכלבים. הרא״ש גטצה פ״ב סימן ט״ו: שם וכן
 ברין שלא יהא שלחנך מלא ושלחן רכך ריקם. הרא״ש

 בביצה ס״א סימן י״ח:
 דף כא ע״א עיסח כלטס בזמן שהרועים אוכלים ממנה
 חייבח בחלה. הרא״ש בטצה פ״ב סימן ט״ו: שם
 האופי; מיו״ט לחול. הרא״ש גטצה ס״א סימן י״ח:
 ע״ג הני סופלי לחיוחא היכי שלינן להו טו״ט. הרא״ש

 בברכומ פ״ז סי׳ ל״ב:
 שם ואין מזמנין אמ הכומי טו״ט. גזירה שמא ירבה

 גשטלו. הרא״ש במ״ק ס״ב סימן י״ב:
 דף ככ ע״א הכא במנורה של חוליות עסקינן דמיחזי
 כגונה. הרא״ש בעירוטן פ״ג סימן ה׳: שם מהו לכגוח
 אח הנר מפני לגר אחר. הרא״ש כטצה פ״א סימן י״ח:
 דף כג ע״א ישוחקין אח הפלסלין גרחייס שלהן. הרא״ש

 גטצה פ״א סימן כ״א:

שי י ק של ר  פ
 ע״כ אגל צרין חיה ועוף מן הטגרין וניחנין לפניהם

 מזונות. הרא״ש גטצה פ״ג סימן ט״ו:
 דף כד ע׳׳א הצל יוני שובך רוני עלייה וצפרים שקיננו
 גטפיח׳ן וגגורוח חייג. הרא״ש גטצה פ״א סימן ט״ו:
 ע״ב הנכחא עכו״ם שהטא לירון לישראל טו״ט. אם יש
 מאוחו המין גמחוגר אסור. הרא״ש גגיצה פ״ג סימן

 י״ז. ובחולין פ״א סימן י״ט:
 דף כה ע״א יהגא גשטל ישראל זה מומר לישראל אחר.
 הרא״ש גשגמ פט״ז סימן י״ג. וגעירוטן ס״ל סימן ג׳.
 ע״כ בכור שנפל לגור. הרא״ש גככורומ פ״ה סימן י״ג:
 דף כז ע״א אמי וורלינאה חזא גוכרא רט נשיאה הוי.

 הרא״ש בבכורוח פ״ה סימן י״ג:
 דף כח ע״א כנגל הכלי אין כנגל מילי אחרינא לא. ועיין
 הרא״ש גגכורוח פ״ה סימן א׳: ע״כ ולא קשיא כאן
 במכשירין שאפשר לעשומן מעיו״ט. וכאן וכו׳. הרא״ש

 בטצה פ״ג סימן י״ט. ופ״ג סימן א׳:
 דף כט ע״א אומר אלם למטרו מלא לי כלי זה. הרא״ש

 בב״מ פ ״ה סימן ע״ו:
 שם הוא כנס ג׳ מאומ גרט יין מברוד המלומ. הרא״ש
 נסנהדרץ פ״ג סימן יי: שם אבל קילר היא קב אי
 קטיס ונוחן לפני בהמחו ואינו חושש. הרא״ש גטצה
 ס״ג סימן ט״ו: שם השחא ראמר שמואל אסור וחנא
 דט שמואל מוחר. הרא״ש גנלה הלכוח מקואוח סימן
 י׳: זן״ב הולך אדם אצל הרועה הרגיל אצלו. הרא״ש

 דף יא ע״א ושרן למילחין עליו גשר לצלי. הרא׳׳ש
 בחולין פ״א סימן י״ט: ע״ב ראב״א מערים ומלח גרמא

 גרמא. הרא״ש בשבח פ״כ סי׳ הי:
 דף •ב ע״ב אושפזיכניה לרבא בר רב חנן ה״ל אסודיחא
 לחרללא. הרא״ש בע״ז פ״ל סימן טי: שם המולל
 מלילות מע״ש למחר מנפח מיל ענ יל. הרא׳׳ש בשבח

 פי״ח סימן ב׳:
 דף יד ע״א מבלי! נילוכין כדרכן במדון של אבן. והמלח
 במלון של עץ. הרא״ש בשבמ ס״כ סימן י״ב: ע״ב
 משלמין כלים טן מפודן טן שאינן מפורין. הרא״ש

 מלה פ ״ט סימן כ״ה:
 דף טו ע״ב היה בא בלרך ותפילין בראשו וקילש עליו
 היום. הרא״ש געירוטן פ״י סימן גי. ובהל׳ מפילין סימן

 י״ז:

י ק שנ ר  פ
 ע׳׳כ וחנא מייחי לה מהכא. אח אשר חאפו אפו ואמ

 אשר תבשלו בשלו. הרא״ש גטצה פ״כ סימן י״א: שם
 ר״י חלקוהו חציו לה׳ וחציו לנס. הרא״ש בברכוח פ״ז
 סימן כ״ג: שם מהו לאין נכון לו אר״ח למי שלא הניח

 ע״ח. הרא״ש גר״ה פ״ל סימן י״ל:
 דף טו ע״א כל מזונותיו של אלם קצוטס לו מר״ה ועל
 יוה״כ. הרא״ש גשכת סט״ז סי׳ ה׳: שם לא שנו אלא
 תגשיל. אגל פת לא. הרא״ש גטצה פ״כ סימן י״א: שם
 הנהו גכלאי טפשאי ראכלי נהמא גנתמא. הרא״ש
 גכרכומ פ״י סי׳ כ״ו: ע׳׳כ לאגוה לשמואל. מערג
 אכולהו נהררעא. הרא״ש גטצה ס״ג סימן ג׳: שם האי
 סמיא להוה מסלר ממטמא קמיה למר שמואל. הרא״ש

 בטצה פ״ג סי׳ ג׳:
 רף יז ע״א מניח אלם ע״ת מיו״ט לחטרו וממנה.

 הרא״ש גטצה ס״ג סימן ב׳:
 שם איגעיא להו עגר ואפה מהו. הרא״ש גפסחיס פ״נ
 סימן ל״א: ע״כ אבל מבשל הוא ליו״ט ואס הוחיר

 הוחיר לשבח. הרא״ש בשבח פ״כ סימן ה׳:
 שם וב״ה מערב בחבשיל א׳ ועושה בה כל צורכו. הרא״ש
 בטצה פ״ב סימן י״א: שם ושווין שמשיקין אח המיס

 ככלי אגן לטהרם. הרא״ש גג״ק פ״ז סי׳ ג׳:
 דף יח ע׳׳א גלה שאין לה כגלים מערמת וטובלת
 גמדה. הרא״ש מלה גהל׳ מקואוח סימן כ״ח: ע״ב
 כל חייט טטלומ טוגלין כלרכן טן גט״ג טן טו״כ.
 הרא״ש גמו״ק פ״ג סימן ל״ז. וכחעניח ס״ל סימן ל״ח:
 דף כ ע״ב א״כ מה ח״ל לכס. לכס ולא לכומיס לכס

ן ו ש א ק ר ר  פ
 ־ף ב ע׳׳א וכ״ה אומדס לא ישמוט אא״כ היה לו עפר
 מוכן מכעול יום. הרא״ש כככורומ פ״ג סימן ה׳: שם
 שאפר טרה מוכן הוא. הרא״ש כעירוטן ס״י סימן י״ג:
 שם גמאי עסקינן אלימא כמרנגולמ העומלמ לאטלה כו׳
 אוכלא לאפרמ הוא. הרא״ש גטצה פ״ה סימן י״א: שם
 גט שכמ לסמם לן מנא כר״ש. הרא״ש גשכמ פי״מ סימן
 אי: ע״ב אמד שבח לחמירא ילא אמי לזלזולי כה סמם
 לן כר״ש. הרא״ש כשכח סכ״ל סימן ה׳: שם וקסכר
 כל טצה לממיללא האילגא מאחמול גמרה לה. הרא״ש

 בכ״ק ס״ה סימן כ׳:
 ״ף ד ע״א חנא אחרים אומדם טצה מאכל היא ואמה.

 הרא״ש כטצה פ״ה סימן י״ל:
 שם איממר שכח דו״ט רכ אמר נולרה כזה אסורה כזה.
 הרא״ש כטצה פ״א סימן אי. וכסוכה פ״ל סימן הי:
 שם אושפזיכניה לר״א כ״א ה״ל הנן טציס מיו״ט
 לשכמ. הרא״ש כטצה פ״א סימן א׳. וגס״ה סימן י״ל:
 שם א״ל מאי רעמין רכ ור״י הלכה כר״י. הרא״ש
 בקידושין ס״ג סימן ג׳. וככ״ק ס״ה סימן י״א. ופ״ט
 סימן כ״כ. וכע״ז פ״ה סימן כ״ט. וכככורומ ס״ג סימן
 ג׳: ע״ב ג׳ יו״ט של גליומ רכ אמר נוללה מה מיחרמ
 מה. הרא״ש כטצה ס״א סימן אי. וס״ג סימן ג׳.
 וכסוכה פ״ל סימן ה׳: שם משום לשלמו ממס הזהרו
 כמנהג אכוחיכס טלכס זימנין לגזד וכוי. הרא״ש כטצה
 פ״א סימן ד׳: שם כ׳ יו״ט של ר״ה רכ ושמואל לאמרי.
 חרודיהו נוללה כזה אסורה כזה. הרא״ש כטצה פ״א

 סימן א׳. וכפ״ל סימן י״ל:
 דף ו ע׳׳א ממ טו״ט ג׳ יחעסקו גו ישראל. הרא״ש
 גמו״ק ס״א סי׳ י״ג: שם אפרוח שנולל טו״ט רג אמר
 אסור. הרא״ש גג״ג פ׳׳ל סימן ג׳: שם א״ל אימא
 לאמר רגא גג׳ יו״ט של גליוח. גג׳ יו״ט של ר״ה מי
 אמר. הרא״ש גטצה ס״ג סימן ט׳: ע׳׳ב השוחט אח
 המתגולח ומצא כה טציס גמורומ מומרומ לאכלן גחלג.

 הרא״ש כחולין ס״ח סימן גי:
 דף ז ע״ב האי חומא שחיקא סכנחא לגלויי. הרא״ש

 כע״ז ס״כ סימן י״ג:
 דף ח ע״א חלח ח״ל אוכל והולן ואח״כ מפדש.
 הרא״ש כע״ז פ״ל סימן ט׳: ע״ב אר״י כל״א כסולם
 של שוע. אגל כסולם של עליה ל״ה אסור. הרא״ש

 געירוטן פ״ז סימן ט:
 שם ממאי ללמא לא היא ע״כ ל״ק ג״ש החס אלא היכא

 לאיכא לקר נעוץ. הרא״ש כטצה פ״א סי׳ טי:
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 פירוש המשניות להרמב״ם ממסכת ביצה א
 כך אם טבל על גבי גחו טובל טכילה אחרמ אה
 הכלי על גבי בלו ואס טבל לאכול בו בחבורה זו

 טובל לאכול בו בחבולה אחלח ביום טוב.
ן אי ם ו ן שלמי אי י אומרים מבי  בית שמא

ן כוי.  סומכי
 מחלוקת ב״ש וטח הלל אינו אלא בשלמים של
 חגיגה ועולה של ראיה והוא לבל השם יתבלך ולא
 יראו פני ריקם. טח שמאי אומרים חג לה׳ חגיגה
 בלבל היא הנקרבת ט״ט אבל עולות ראיה הם
 קלבוס בשאל ימי החג וב״ה אומליס לה׳ כל
 ללה׳. וכן מטאין לאיה ב״ש מן הכתוב עצלח
 תהיה לכם תהיה לכס ולא לגבוה. וב״ה. מטאין
 לאיה מן הכחוב עצלת לה׳ כל ללה׳ אבל נלליס
 ונלבות לברי הכל אין קריטן טוס טוב ועוד

 יתבאר לבל הסמיכה במקומו.
ו י ל ן לרג ש אומרים לא יהם אדם המי ״  ב

. ר  כ
 כלל הלברים כי חמים שהוחמו ט״ט שרוחן בהן
 פניו ידיו ולגליו ואינו רוחץ בהן כל גופו אלא
 א״כ הותמו מעלב יו״ט וחמין שהוממו מעלב
 שבת רוחן בהם בשבח פניו יליו ולגליו אבל לא כל
 גופו ואוסרים ב״ש שיבעיל אלם אש להתתמס בו
 לפי שעיקרה ממה שאמר אך אשר יאכל לכל נפש
 אינו נכנס תחתיו הנאת הגוף מבמת וב״ה
 אומרים כי מאמר השם אך אשר יאכל ככל נפש

 כלל הנאות הגוף כולם.
ר כוי. אל מהמי י מל  שלשה דבדיס רבן ג

 לעת ב״ש מה שאומר לן הנה כי הס אומרים אין
 אופיו מי״ט לשבת אלא א״כ עירב בפת ואין
 מבשגין אלא א״כ עירב בתבשיל ואין טומנין את
 התמין אלא א״כ היו תמין טמונין מעי״ט. וב״ה
 אין מצריבין אלא עילוט חבשילין בלבל ולפיכן
 אמר רבן גמליאל אין טומנין את התמין מיו״ט
 לשבת אנא א״כ היו לו חמין כמו שטארנו מלעח
 טת שמאי. ודוקפין את המנורה. ענינו
 כשהמנורה תהיה מתוניות. ב״ש אוסרין להקימה
 מפני שנראה בבונה וב״ה אומרים אין בנין
 בכלים. וגריצין. ככלות לתס גלולות ורקיקין.
 בכלות לקות ואין הכוונה גולל הככר ולא קטנו
 אבל הכוונה רוב הלתם ומיעוטו כי ב״ש אוסלין
 לאפות פת מרובה ט״ט וב״ה מתירין. וחורי מין
 גלול ממיני מעשה האופין והלכה כרבן גמליאל.

׳ ה דברים להקל כו ש ל  אף הוא אמר ש
 מכבדין. ידוע. וזה אע״פ שהיתה ארצם עפרית.
 ומוגמר. הוא הקטרה להרית אבל לגמר הכלים
 לברי הכל אסור. וגדי מקולס. כלומר מנובל
 שהיה ראשו על כרעיו ועל קרבו כמו כבש
 (הפסח) שהיה נאכל טרושליס והלכה כחכמים.

ר ר בן עזריה מתי ה דברים רבי א לעז ש ל  ש
. ר  כ

 פלתו של לט אלעזל בן עזליה כבל קלס הלבור
 בו בסרק תמישי בשבת. מקרדין. הוא הסרת
 הזבוטס הקטנים הנתלין טריכות הבהמה ועושין
 שם חבורה כשמסירין אוחס. ומקרצפין. הסרח
 הזבוטס הגלולים שאינן עושין חבורה כשמסירין
 אותם. ומכמיס סוברין לבל שאין מתכוין אסול
 כמו לט יהולה והלכה כראב״ע באומלו מקרלין
 את הבהמה בלבל כי העיקל אצלנו כמו

 שהולעתיך פעמים לבל שאין ממכרן מוחל.
ה ש ל ם ש ץ טמאה משו ל פ ל ל פ  הריהיס ש

 כוי.
ניטלת ל קטן טמאה מדרס ו  עגלה ש

 בשבת כוי.
 צולת אלו הדחיס היתה כמו שאגיל לן והוא ט
 הליתים עצמן שטותנין מסבטן בהם כמו נפה
 ויולל מהן מ הנטחן ובשולי הנפה כמו קערה
 קטנה יתכנס מה שיולל מן הנפה וטס של ברזל
 סובבת בכל ותתזול הכל גוף אתל נמצא הכיתים
 של מחכות שטוחן שהוא כלי מתכוח ומטמא בפני
 עצמן והנפה המנופה שמניעה מה שיולל ממנה
 מן הדבל הנטחן היא נטמאת בפני עצמה לפי
 שהיא כלי בפני עצמו כמו שנטמאת הכברה
 והקערה שמתקק בו הדבר המנופה המטמאה
 בפני עצמו כמו כלי קיבול. והודיענו שכל חלק
 מאלו השלשה מלקים כני בפני עצמו ואפילו פירש
 א׳ מהם מזה הכלל אינושברי כליס אלא כלי
 ומקבל טומאה. וטומאת מללס שתטמא כשהלן
 עליו הזב ואפילו היה טנו וטנה לבר מבליל וכבר
 נתבאל לן מזה לבל מועט בשבת ועול יתבאל לן
 כל משפט המללס במסכת זטם. והיו אומלים
 בשם ר׳ יהודה אינה נגררת אלא על גבי
 כלים. כלי שלא תעשה משם בארן והאמל אומר
 בשמו חון מן העגלה מפני שהיא כובשת. ענינו
 שהיא משוה האק בלבל ואינה תוסלת ולעת ר׳

 ברבר רתן טל כל אחר מהם ה״ז אסור כלי שלא
 יעשה מלאכות של חול גמורוח. והתבואה. אינה
 לאויה לאטלה לפי שהיא צליכה טחינה והטחינה
 טוס טוב אסור. ורט שמעון אומר שיכול לבשל

 אוחן הזרעים ולאכלן ואין הנכה ברט שמעון.
ן נ ן בין שאי רי ן כלים בין תפו  משלחי

. ר ן כ רי  תפו
 הנגלים התפורים הס ראוין ללבוש ושאינן
 תפורין הם ראוין לכסות ואמרו אע״פ שיש בהם
 כלאים בנגלים שהם בתכלית הקושי והעוט
 ומיעוט הליכון כי כשהן בזה הענין מותר לתלותן
 וכיון שמותר נתלותן מוחל לשלחן טוס טוב וזהו
 ענין אמלס והם לצולן המועל. וסנדל מסומר.
 כבר בארנו איסול נעילתו בשבת וטו״ט בפלק
 ששי בשבת. ומנעל שאינו תפור. ענינו שלא
 נגמרה מלאכתו אלא כשהוא מלובח במין מן
 הדבוק אסול לשלתו ובמקום לירתו שנ ל׳ יהודה
 לא היה ראוי מנעל לבן לנעילה על שיעובל בסיד
 זמן ילוע וזה הכלל שזכל אמתי ושיעול לברו כן.
 זה הכלל כל שנאותין בו. אפילו במול כמו
 שהוא טוס טוב משלתין אותו ולפיכן מוחל
 לשלוח תפילין טוס טוב אע״פ שאסול ללובשן
 בשבת וביו״ט כמו שנתנאל בסוף עילוטן ואל
 יקשה עליך בזה העיקר מה שאסלו לשלות תבואה
 טו״ט לפי שהיא אינה ראויה בחול כמות שהיא
 על שיעשו בה מעשה שהוא אסור לעשוחו טו״ט

 והוא הטחינה.

י נ ק ש ר  פ
ל להיות ערב שבת כוי. ה ב ש  יום טו

 כבל בארנו במה שקלם אמרם חול מכין לשבת
 ותול מכין ליום טוב. ואמלו עושה תבשיל
 מערב יו״ט. לא פחות מכזיח טן לאחל טן לאלף
 וזהו עירובי תבשילין וצרין ברכה ואלס אתל
 שיזכה בו למי שלא הנית ואינו צרין ליטול מהם

 לשות על הלרן שבארנו בעירוט חצירות.
ש אומרים כוי. ״  חל להיות אחר השבת ב
 כשהכלים הן טמאים אסור להטטלן טו״ט ולא
 בשבח לפי שקורס הטטלה לא היו ראוין
 להשתמש בהן באומן הלבליס שמשתמשין בהם
 לאחל הטטלה ונלאה כמתקן מנא טוס טוב
 וכשיהיה אלס טמא נאחל מן הטומאות מוחל לו
 לטבול בשבת לפי שנראה כמתכוין לצנן גופו
 בלבל. ואמלם ושדם שמשיקין את המיס בכלי אבן
 לטהרן אבל לא מטטלין. פילוש ט כשהמים הם
 טמאים שאפשר לו לתמם בכלי אבן ולהכניס אומו
 הבלי במקוה מיס על שיעלה מי מקוה על פני
 הכלי שהן בו אותן המיס הטמאיו ויטהרו המים
 וזהו ענין משיחין שיעלו המים עליו ומה שהצדן
 להיות הכלי מאבנים לפי שכלי אבנים אינו מקבל
 טומאה כמו שיתבאר במסכת כלים אילו היה נותן
 אותן המיס הטמאים בכלי ען וכיוצא בו מן
 הכלים שמקבלים טומאה היה נטמא הכלי באומן
 המיס הטמאין שבתוכו כמו שיתבאר במקומות
 מטהרות וכשיכניס הכלי במקוה נמצא שמטטל
 כלי טמא(טו״ט) [בשבח] והוא אסור כמו שקלם
 בתחלת המאמר. וזהו ענין אמרם אבל לא
 מטבילין. ושיעורו אבל לא מטטלין כלי טמא
 ע״ג מימיו וכל זה בשבת אבל טו״ט מותר לו
 להטטל כלי ע״ג מימיו מטהר המיס והכלי
 כאתר. ומה שהצריכו לטהר המים לפי שהמיס
 הטמאים הן ממוחין ומי מקוה אינן לאדן
 לשחיה. ואמר מטטנין מגב לגג רוצה בו כי כשיש
 אצלו כלים טהורין משתמש בהן בטת הבד של
 שמן בדרן דמיון והוא חולין ורוצה להשחמש בהם
 בגת היין והוא חרומה מומר לו להטבילן טטלה
 שנית טוס טוב לפי שהן. אס הם טהורים על כל
 פנים צריכין טטלה אתרת אס ירצה שיעשה
 בטהרה וכמו כן מתכולה לתכולה הוא שיהיה בו
 כלי טהור ויאכל בו בתבורה אחרת מעשל שני
 בדרן משל אס רצה לאכול בו בתכולה אתרת
 מותר לו להטטל אותה הטטלה שנית טוס טוב.
 והעיקר בזו הטטלה מה שאגיד לן לע בי עול
 יתבאל בפרק שני מחגיגה כי מי שטבל לחולי
 אע״ס שהוא טהור בלי ספק אסור לו לאכו

 מעשל שני על שיטבול פעם שנית לשם מעשר וכן
 אם טבל למעשר ולצה לאכול חלומה על כל פנים
ן טטלה אתרת וכן אם היה טהור למרומה  צד
 ורצה לאכול קולש יטבול לשם קולש ואלו
 הטבילות שאלם הטהור טובל אומן טן מעשר
 ותלומה וקולש הס המותלות לעשות טו״ט
 והתלנו זאת הטטלה טו״ט לפי שאינה להסיל
 טומאה אלא לתוספת טהרה א״כ שיעור לבדו

 הכנסת יום טוב ימלן שנית רקח אותם והם
 מוקצה אבל בבדכה שנייה והבאים אחדהס אין

 מחנוקח ולי לו שיאמר זה וזה אני נוטל.
מצא מצא לבנים לבנים ו רים ו ימן שחו  ז

רים כוי.  שחו
 רוצה בזה המאמר כשדמן שחודם ולבנים ומצא
 שחודס במקום לבנים ולבנים במקום שמורים
 אסורות טו״ט כי נאמר אוחס שזימן פרחו והלכו
 להם ואלו שמצא אחדם הן שבאו ממקום אתר
 וזהו התועלת שהשמיענו וכמו כן כשהניח השנים
 ומצא שלשה נאסרו ממה נפשן אם נוסף עליהם
 שלישי הרי נתערב המוקצה במוכן ואם הס
 אחרים הרי טלם אסודם. ואמרו אם אין שם
 אלא הם הרי אלו מותרין. בתנאי שלא יובלו
 לעוף ואס יש שובן שני בקרוב מזה השובן אבל
 אינו עומד בשורתו אלא שיהיה עומד בקרן זרת
 למדנו בכאן שלא נאמר מן השוק־ השני נדדו לזה
 השובן לפי שהם כשמדדים משובכס והולכים אין
ן והולטן אלא נשוה לשובכם ואינן נוטים  מדד

 ממנו.
ן את ן מסלקי י אומרים אי  בית שמא

. ר  התריסין כ
ן את העלי וטלי  בית שמאי אומרים אין נ

. ר  כ
ן לא את אי צי ן מו י אומרים אי  בית שמא

. ר  הקטן כ
 הם הנסרים שנועלין בהם פתחי התנרות. וכשאין
 להם ציר אין מתלוקת שהן מותרות ואפי׳ הס
 לנעול טת שבחון החצר וכשיש להם ציר בצד
 הנסר אין מתלוקת שהן אסורות ואפי׳ הן לתנות
 שברה״ר לפי שנמוש שמא יתקע לחזוק הנסר אבל
 המחלוקת בנסרים שיש להס ציר באמצע הנסר
 ובתדסי חנויות בלבד ב״ש אוסרין וב״ה
 מתירין. החזרת חריסין ונתינת העור לפני טת
 הלדסה מפני שמתת י״ט ט אם נאסר עליו
 החזרת התריסין ימנע מפתיתת החנות להוציא
 תבלין כלי שלא ינית החנות פתוח ויגנבו משם
 ממונו. וכמו כן אם יש אצלו בהמה לא ישחטנה
ד שלא יפסיל העול. עלי. הוא יל המכתש גלול  כ
 מען והוא עגול שבותשין בו הליפומ ודוגממן.
 ופירוש לי״צב. בו לחתן עליו. וב״ש. אין מתילין
 הוצאה אלא אס יש בה צולן אכילה לאמרו
 יתעלה, אן אשר יאכל לכל נפש ולפיכן אמלו אין
 מוציאין אח הקטן ואח הלולב וכיוצא בהם.
 ובה״א. שמתון שהותרה הוצאה לצורן אכילה
 הותרה שלא לצורן וכמו כן אמרו ממון שהותרה
 הבערה לצורן הוחרה שלא לצורן וזהו עיקר

 אמתי.
ן חלה כוי. כי לי י אומרים אין מו  בית שמא
 הן הזרוע והלחיים והקבה. ועול יתבאר לן כי
 מכלל הלבר ים האסורין ט״ט אין מגטהין
 תרומות ומעשלוח ואמלם בזו המשנה כי ב״ש
 וב״ה חולקין בהולכת חלה ומתנות ומודים שאין
 מולידן מרומה אינו אמת אבל הס מודם
 שמוליטן מלה ומתנות ומולקין בתרומה.
 ובה״א. מלה ומתנות ממנה לכהן ומרומה ממנה
 לכהן כשס שמוליכין את המתנות כן מולידן אח
 המרומה. ובית שמאי. אמרו נהם לא אס
 אמרתם במתנות שזכאי בהרמתן תאמרו בתרומה

 שאינו זכאי בהרמתן זהו לשת מתלוקמס.
ך ו ן במד כי ן נדו  בית שמאי אומרים תבלי

 כוי.
 עץ הפרור. הוא הען שמגישים בו הקדרות. ומה
 שהצרין לעשות שינוי בשתיקת המלח לפי שאינו
 מפיג טעמו ואינו מתסר פעולתו כשנשתק מערב
 יו״ט והתבלין מפיגין טעמן וממסרין חמימוחן
 ותריפותן כשישארו שחוקים מערב יום טוב
 ולפיכן מי שצדן לשתיקת מלת טו״ט ישנה על

 כל פנים והשינוי הוא שיטה המכחש על צילו.
י א מ ב בית ש רר קטנית ביום טו  הבו

 אומרים כוי.
 בורר אוכל. הוא שילקט האוכל מן הפסולת אחח
 אחת וכשהפסולת יותר מן האוכל אין מתלוקת
 שבורר ונוטל את האוכל. ומדיח ושולה. פירוש
 שימן מיס על העלשיס הטתונים או הפולין
 ולומיהן וכשיגטה דלבה הפסולת על פני המים
 וירל האוכל והוא מסיר אותו הפסולת טלו זהו
 עניו שולה כלומר מסיר הפסולת ושוטף אותו

 מעל פני המיס ואין הלכה כרבן גמליאל.
ט ״ י ן ב ן משלחי י אומרים אי  בית שמא

 כר׳.
 הטעם שאוסרין ב״ש שלא יעשה כלרן שהוא
 עושה בחול וגס ב״ה לא החילו אלא לשלוח טל
 אלם אחל או שנים אבל לשלוח טל שלשה או יוחל

ן ו ש א ק ר ר  פ
י אומרים ״ ט בית שמא ו ולדה בי  ביצה שנ

. ר  תאכל כ
 המוקצה אסול לאוכלו ט״ט. ומוקצה הוא הלבר
 שהפדשו מאכילה ונמכוין עליו שלא לאכלו: וכמו
 כן נולד אסור טו״ט. ונולל הוא הלבל שיאסול
 טו״ט מה שלא משב עליו כמו הפילות הנובלות
 מן האילנות. ועל אלו השני עקדם תסוב זו
 המסכמא. ואין מתלוקת טניהם בזה המקום.
 וכשיהיה שוס עוף עומל לגלל טציס בלבל ולא
 לשחיטה ולאטלה אין מתלוקת טן ב״ש וב״ה
 שטצחה שנולדה טו״ט אסורה לפי שאותו עוף
 מוקצה אבל המחלוקח בתרנגולת העומלת
 לאכילה. וטעם איסור ב״ה משום הכנה הוא כי
 לשון המולה והיה טוס הששי והכינו את אשל
 יטאו מול מבין לשבת ומול מכין ליום טוב ואין
 יוס טוב מכין לשבת ואין שבת מטנה ליום טוב.
 רש לנו עול כי הטצה שנוללה היום מאחמול
 נגמרה כשיחול יו״ט אחר שבח ונולדה טו״ט
 אסורה מפני שהשבת הטנה אוחה ונאסור אותה
 בבל יו״ט גדרה יו״ט אתר השבת. וכמו כן מאסר
 בשנוללה בשבת משום שבת אמר יו״ט. ובמו כן
 הכנה שהיא הבנה טבעיח אסרוה גדלה מדרבנן
 ובה תולקין טמ שמאי ומתילין אומה. אבל אם
 ההכנה היא במלאכה מיו״ט לשבח הרי היא
 אסורה לדברי הכל. וממה שאתה חייב ללעח ט
 בזמן הזה שאנו עושין שני ימים טוטם טצה
 שנונלה טו״ט ראשון חאכל בשני חון משני ימים
 טוטס של ראש השנה מפני שהם קלושה אחת
 וכאילו שניהם יום אחד. וכן שבת וי״ט נולדה בזה
 אסורה בזה. ודע כי כל מה שנאסר באטלה טו״ט
 אסור לטלטלו ממקום למקום. וכבר קדמו לך
 מזה עקרים בשבת. ושאור. הוא השאור עצמו
 שבו מממיצים העיסה. ואין ממלוקת טן ב״ ש
 וב״ה כי שאור וממן לענין אכילה בכזימ ואמר
 יתעלה שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם ט כל
 אוכל א) ממן אמרו מכמיס פתת הכתוב בשאור
 וסיים נחמן לומר לן זהו שאור זהו חמן אבל
 מחלקוחס נענין טעור בש״א על כל פנים יש
 טניהס הפלש ואס לאו למה אמר חמץ ולמה
 אמר שאול אלא כיון שהשוה טניהס באכילה יש
 הפרש ביניהם לענין טעור ובה״א ילפינן טעור
 מאכילה והטא בכאן זו ההלכה לפי שהיא מחולי
 ב״ש וממומד ב״ה והיא לומה לטצה שמנדה

 טוס טוב.
א כוי. ״ ש ט ב ״ י ף ב ו ע חט חיה ו  השו

 אינו רוצה בכאן באמרו השותט מיה ועוף לומל
 מי ששתט שיורה זה הענין דיעבד אין לכתתלה
 לא אלא רוצה לומר האיש השוחט כשנמלן בנו
 אין ישמוט ט״ט היאן נשיב לו. בש״א. נמיר לו
 לתפור בלקר על הלרן שנזטר לקמן וישחוט
 רכסה. וב״ה אוסרים אא״כ היה לו עפר מוכן
 ויתל לו מקום מעי״ט. ואמר מודים שאם שחט
 שיחפור בדקר ויכסה. בשני תנאים הא׳ שיהיה
 אותו הלקר נעוץ בארץ יעקור אותו ובשעת
 עקירתו יעקור העפר. והשני שיהיה העפר
 תיחוח כלומר קל ולא יהיה קשה ועב כלי שלא
 יהיה חופר. ומה שאמרו טת שמאי יתפור בלקר
 ויכסה על אלו הפנים אמדוהו. ושאפר כירה
דן שאפר כירה  מוכן הוא. אין רוצה בזה שהן מו
 מוכן הוא כי לא היה טניהם משא ומתן על
 האפר. אכל הוא פתיממ לבדם והוליען ט
 האפר מוכן הוא ומותר לשחוט עליו. ובתנאי
 שיהיה אסר שהוסק מערב י׳יט ולא בשלו נו
 טו״ט אבל אס הוסק האפר ונעשה ט״ט אסור
 לשחוט עליו לפי שהוא נולל אבל אם היה חם
 טותר כלי לצלות בו טצת תרנגולת וכיון שהוא

 ראוי לבשל בו יהיה מוחל לטלטלו ולשחוט בו.
ן את הסולם כי לי ש אומרים אין מו ״  ב

 כוי.
ל אלא אם כן נענע ו ט ש אומרים לא י ״  ב

. ר  כ
 אין מחלוקת טניהס בסולם של עליה שאסור
 לטלטלו וסין חולקין בסולם של שובו בר״ה
 שאסור להוליכו משובן לשובן. כי הרואה אותו
 מוליך סולם יאמר לתקן גג טמו מוליכו וימשול
 אוחו בחילול מועל אבנ המחלוקמ טניהם הוא
 ברה״י ב״ש אומרים כל מקום שאסרו חכמים
 מפני מלאית העין אפילו בחלד חלריס אסור
 והלבד כן הוא אבל ב״ה מתירין. זה המעט
 מפני שמתת י״ט. ומה שאמרו ב״ש שאסול ליקמ
 היונים ט״ט אא״כ נענע מערב י״ט הוא בבדכה
 ראשונה שבאותו שוע ט האלם תס על בריכה
 ראשונה ושמא ימלן ולא ילצה לקתתם ואתר

 א) נקרא כתינ כי כל אוכל מחמצח ועי׳ נהגהוח חשק שלמה הנלפפיס בסוף המסכת נלף ז׳ ע״נ:
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 ב פירוש המשניות להרמב״ם ממסכת ביצה
 ומספקין. הוא הנגון וההכאה כצלצל ומטפחין
 ההכאה יד על יד. ואמרו משום רשות לא דנין
 ולא מקדשין ולא חולצין ולא מיבמץ. לכולן
 יש תנאים לא דנין בתנאי שיהיה במקום יומר
 חכם ממנו. לא מקדשין. בתנאי שיהיה לו אשה
 ובנים שאינו מייב במצות פריה ורביה. ולא מיבמין
 ולא תולצין. בתנאי שיהיה לו אח גדול ממנו שבו
 היא המצוה כמו שאמרו מצוה בגדול ליבם
 וכשיהיו אלו התנאים אז יהיו אלו הדברים רשות.
 אבל אס הדבר להפך. שלא יהיו אלו התנאים לא
 יהיו משום רשומ אלא משום מצוה. והנועם
 שאסרום כולן גזירה שמא יכתוב. ולא מקדישין
 ולא מעריכין ולא מחרימין. גזירה משוס מקח
 וממכר. ולא מגביהין תרומות ומעשרות.
 ואפי׳ ליתנס לכהן בו ביום ובזה לבר. ולא דיבר
 בהוצאתם בי׳׳ט כלי ליתנם אתר י״ט. וזה שאמר
ו״ט לשבת אלא אוכל נפש בלבד.  אין בין י
 זהו לעת ב״ש. אבל לעת ב׳׳ה כי יש לברים רבים
 מלבד אוכל נפש שהן מותרין בי״ט ואסורין
 בשבמ. ומהם אמרם בתתילת הפרק משילין
 פירומ וכמו כן הוצאת לולב וקטן וספר מורה

 כמו שביארנו במה שקלם.
 הבהמה והכלים כרגלי הבעלים המוסר

 כוי.
 בבר קלס לך בעירובי חחומין כי האלם יכול לילך
 לאיזה רוח שירצה יוחר מאלפים אמה והוא
 שיתסר שיעור אותה התוספת מן הרוח שכנגלו
 על הדרכים שקדם תלוקה לשם ואמר בכאן כי
 בכל מקום שיוכל האדם ללכת תלך בהמתו וכל
 חפציו. ואמרו המוסר את בהמתו לרועה או
 לבנו הרי אלו כרגליו. רוצה בו רגלי הבעלים
 ובתנאי שיתן אומה לשני בניס או לשני רועים שלא
 נתקיימה קנייתה לאמד מהם אבל אס נתנה

 לרועה אתד הרי הוא ברגלי הרועה.
ב כו׳ רו מערב יום טו אל כלי מחבי  השו
 אמרם כרגלי השואל. אפילו לא נתן לו אותו
 הבגד אלא בי״ט כיון שקדם שאילמו מערב י״ט
 הרי הוא כרגלי השואל. ואמרם כרגלי
 המשאיל. ואפי׳ היה רגיל לשאול ממנו אותו
 חלוק בכל י״ט לא נאמר שיהיה עיקר לאותו
 רגילות אלא כיון שלא שאלו מערב יו״ט הרי הוא
 ברגלי בעליו ואין הלכה כר׳ יהודה. ואמרם
 כרגלי שתיהן. ענינו שבאותו העיסה הוי ביה
 שותפות כדי שלא תלך אותה העיסה אלא עד
 מקום ששתיהן יכולין לילך שאס האחת ערבה
 למזרת אלפים אמה שא״א לה ללכת במערב
 אפילו זרת אמת כמו שנתבאר והאחרת ערבה
 במערב אלפים אמה שאי אפשר לה ללכת בצל

 המזרת כלל אותה העיסה לא יזיזנה ממקומה.
 הגחלת כרגלי הבעלים ושלהבת בכל

. ר  מקום כ

ל אנשי ש ד ו ד כרגלי היחי ל יחי  בור ש
׳  אותה העיר כו

ו בעיר אחרת כוי. ו פירותי  מי שהי
 כל זה מבואר.

כו בידם לי ו ו אורחים לא י מן אצל י  מי שז
. ׳  מנות וכו

. י ות וכו ן את המדברי חטי שו ן ו  אין משקי

 רוצה באמרו לנות בעיר. בתוך תתוס שבת.
 ולנות באפר. שיהיו בכפרים כל ימי החום והקין
 ואינן נכנסות לעיר עד שירדו הגשמים. ואפר.
 שם הכפרים ואמרו משקין להודיען תועלת כי
 ההשקאה קודם שחיטה יתיר ריאתה ואס יש שם
 סירכא תלושה נשמטת וניכרתת ואסר שתיטת
 המדבריות לסי שהם מוקצה. סליק פירוש

 המשניות להרמב״ם ממסכת ביצה

 וחותכין אותן אמר עשיימן. חותכה באור לשתי
 נרות. הוא שיתן את הפתילה קצתו בנר אתד
 וקצתו בנר אתר ויתן האור בינתיים ותתתלק
 ותהיה פתילה דולקת בזה הנר ופתילה דולקת
 בזה הנר ואסור תתיבת פתילה בסכין או
 במספרים לפי שהוא מתקן מנא ולמעכה ביד

 מומר והלכה כר׳ יהודה.
ן הנייר ן חותכי אי  אין שוברים את החרם ו

. ׳  וכו
 נייר. ידוע ובשנותנין עליו שמן עומד לפני האש
 כל זמן שימצא בו שמן ואין גורפין תנור וכיריים
 ומכבשים פירוש שמשוין האפר ואם מנע הבישול
 גורפין אותו האפר. ובקעת. תמיכה של ען
 שאינה כלי ואמר וכן בדלת רוצה בו כי כן המשפט
 בדלת אין סומכין אותה בבקעת כי העיקר אצלנו

 לא ניתנו עצים אלא להסקה.
טל אדם קיסם ו מר נ ר או  ר׳ אליעז

. ר ו כ י  משלפנ
 לא התירו תכמים שיטול אלם קיסם לתצון בו
 שיניו אלא מאבוס של בהמה בלבד ואסור לחתכו
 ולתקנו אלא א״כ היה רטוב וראוי להאכילו
 לבהמה כי כל מה שהוא ראוי לאכילת בהמות
 מומר לתמכו בשבמ ואין הלכה כר׳ אליעזר
 ומאמר מכמים ומגבב מלפניו. ענינו כי

 כשמבשל בשדה שקושש מסביבומיו ומדליק.
ר לא מן העצים כוי. ן את האו אי צי  אין מו
מד אדם על ר עו עז ד אמד רבי אלי עו  ו

 המוקצה
 רעפים. לבנים שרופים בכבשן ואינו אוסר ללבן
 הרעפים אלא החדשים מהם לפי שהם נשרפות
 ומתתזקומ ונראה כמתקן כלי בי״ט אבל האבנים
 והרעפים הישיניס(והתרשים) מותר ללבנן ולבשל
 ולצלות עליהם. ומוקצה. הוא משטח ששוטתין
 בס תאנים וענבים וזולתם ליבש ומה שהתנה
 בשביעית לפי שבשנה אתרת שלא תהיה שביעית
 אסור לאכול מה שנמצא באותו משטח ביום שבת
 עד שיוציאו מעשרותיו כי עיקר אצלנו שבת
 קובעת למעשרות כמו שביארנו במקומות מסדר
 זרעים ושביעית אינה מייבמ במעשרות כמו
 שנתבאר כמקומות מסדר זרעים ואין הלכה כר׳

 אליעזר.

י ש י מ ק ח ר  פ
 משיילין פירות דרך ארובה בי״ ט כוי.

 מותר להשיל פירות דרך ארובה בגג אתד כשירצה
 לטלטלן ממקום למקום אבל להשילן מגג לגג
 אמר אסור. והטעם מה שאמרנו כמה פעמים
 שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול. ודלף. המים
 הנוזלים מן הגגות התלושות בעת ירידת הגשם.

ם ם שבות משו ו משו ן עלי בי י  כל שחי
ת כוי.  רשו

 אמרם משוס שבומ ומשוס רשות ומשוס מצוה
 רוצה בו כי מה שאמר ה׳ תשבות נכנס תתתיו
 השביתה מן הדברים שהוא מספר והס הנקראים
 שבות ועוד מן הדברים שרשות לאדם לעשותן
 ושלא לעשותן אבל הס מלוים במצות ויש להם
 מבוא בדברים התוריים והם הנקראים רשות.
 ועוד יכנס תתת אמרו תשבות בהשלממ הדברים
 שעשייתן מצוה ושלום מצוה והס אותן שנקראין
 משוס מצוה. וטעמי איסורן כולן מה שאגיד לך.
 אין עולין באילן. גזירה שמא יתלוש. ולא
 רוכבין על גבי בהמה. גזירה שמא יחתוך
 זמורה להנהיגה. ולא שטין. גזירה שמא יעשה
 חבית של שייטין. ולא מספקין ולא מרקדין
 ולא מטפחין. גזירה שמא יתקן כלי שיר.

 הבהמה בעשרה פשוטין בדרך משל ליקת אותה
 עשרה בני אדם פשוט לכל אמד. אין משגיחין
 בכף מאזנים כל עיקר. שאסור להשתמש בה
 ואפילו שלא לשקול כגון לתת שוס תפן ככף

 מאזנים או לכסות בהן כני והלכה כתכמים.
. ר ״ט כ ן את הסכין בי י ז  אין משחי

ל לי בדינר כוי.  לא יאמר אדם לטבח שקו
 השחזה היא העברת הסכין ברימייס. והס
 מהלקין ביניהם. שיאמר לו מן לי רביע הכבש

 או שמירתו או מלק כך ממנו.
רו מלא לי כלי זה  אומר אדם לחבי

׳  הולך אדם אצל חנוני הרגיל אצלו כו
 אבל לא במדה. רוצה בו אבל לא בכלי מיומד למדה
 אבל אם היה כלי מוכן להיות מדה ועדיין לא
 נעשה בדיוק ולא שמוה מדה מותר לתת בה.
 ורבי יהודה. אוסר לסי שהוא כלי ידוע למדה.
 והיה עושה אבא שאול בן בטנימ מה שאמרו עליו
 מפני ביטול בית המדרש כדי שלא ימבטל בעת

 המשקל ואין הלכה כרבי יהודה.

־ ע י ב ק ר ר  פ
 המביא כדי יין ממקום למקום כוי.

 העיקר בכל זה שלא יעשה כדרך שהוא עושה
 בתול אלא בשינוי ואם אי אפשר לו לשנות מומר.
 ומתחילץ בעדימת התבן. בתנאי שיהיה התבן
 מלא חוצים שאינו ראוי אנא לשריפה והוא כמו
 מוכן נאש ואינו צריך הכנה אבל אם אינו כן כמו
 שזכרנו הרי הוא כמו עצים שבמוקצה בשוה ורצה
 בכאן במוקצה מקום מיוחד להצניע שם העצים.

ן עצים מן הסוכה אלא מן וטלי ן נ  אי
 הסמוך לה כוי.

מן ן עצים מן השדה מן המכונס ו  מביאי
 הקרקף כוי.

 סוכת התג בתג אסור ליהנות בעציו בל ימי
 הסוכות לאמרו תג הסוכות שבעת ימים לה׳. ובא
 הקבלה כשם שחל שס שמים על החגיגה כך תל
 שס שמים על הסוכה. והדבור בכאן הוא על סוכה
 שאינה של מצוה כי העיקר אצלינו אין עושין אהל
 ואין סוחרין אהל בי״ט וכ״ש בשבח. וכבר קדם
 זה בשבח. ואמרו מן הסמוך לה. ענינו מן
 הסמוך לדפנות. ואמרם מן הקרפף אפילו מן
 המפוזר. אין הלכה אלא מן המכונס על בל פנים
 ובתנאי שיהיה מן המכונס שבקרפף אבל מן
 השדה לא יביא ואפילו מן המכונס ור׳ יהודה
 אומר כי על כל פנים צריך פתח יהיה סמוך לעיר
 ורבי יוסי אומר כי כשיש לו סתת ואפילו רתוק מן
 העיר קרוב לאלפים אמה שהוא חחום שבת מומר

 ליטול ממנו והלכה כרבי יוסי.
לא מן ן עצים לא מן הקורות ו  אין מבקעי

 הקורה כוי.
. ר  בית שהוא מלא פירות סתום ונפחת כ
 שיעור זו המשנה כך אין מבקעים עצים מסואר
 של קורות ולא מן הקורה שנשברה בי״ט אלא אס
 נשברה מעי״ט. וכשהן מבקעין אין מבקעין לא
 בלןרדום ולא במגל. וטעם אלו הדינים כבר
 כולם קדמו ונתבארו. וקופיץ. הוא כלי ברזל
 שתותכין בו הבשר ואין ראוי לבקע העצים אלא
 בצד הקצר שהוא כמו התן ונקרא זכרות והצד
 הרתב נקבות לפי שאין דרך בני אדם לבקע בו
 ויהיה שינוי. ומה שאמר רבי מאיר. פותת אינו
 רוצה לומר שיסתור הכתלים ביו״ט אבל כפי
 סברתו הוא מותר לפתות אם היו כותלי אומו
 התצר למיס סדורים מבלי בנין ואין הלכה כרבי

 מאיר.
ן את הנר מפני שהוא עושה  איו פותחי

. ׳  כדי וכו
 נר ידוע והנרות שלהם היו עושין אותן זוגות

 יהודה כבר שמעת אותו בי הוא סובר דבר שאין
 ממכרן אסור והעיקר מה שהודעמיך דבר שאין
 מתכוין מומר ולפיכך יהיה הדין כמו שנתבאר
 כשכמ גורר אדם מטה כסא וספסל וכלבד שלא

 יתכרן לעשות תריץ.

י ש י ל ק ש ר  פ
ב  אין צדים דגים מן הביברים ביום טו
. ביברים. פי׳ בריכות מיס שצודין כהס דגים. ר  כ
 ועוד פי׳ ביברים בתיס מוקפות שמגדלין בהם
 החיות. ובל מה שהוא אסור לאכלו בי״ט מפני
 שהוא מוקצה אסור לימן לפניו מזונות מתיסר
 צידה הוא כל שאומרים הבא מצודה ונצודנו ומה

 שהוא כן מוקצה הוא. והלכה כרשב״ג.
ן מערב א ש ע ף ודגים ש עו ת חיה ו דו  מצו

 יום טוב כוי.
 רבן גמליאל סובר כי ספק מוכן מותר וכן סיבר
 כי עבו״ס שהביא גי״ט לגיס או פירות אע״פ
 שצדן בי״ט מותרין ואין הלכה כרבן גמליאל
 וכשהביא עכו״ס פירות ונתאמת אצלינו מצורתן
 שלא נתלשו בי״ט וכן דגים שנתאמת אצלינו שלא
 נצודו בי״ט ולא באו מתון לתתום שהן מותרין
 לאוכלן בי״ט ואפילו לאותו שבאו בשבילו ואם כאו
 מתון לתתום או נסתפק בזה מותרין לישראל אתר
 ולא לאומי שבאו בשבילו. והדבר הנצור או הנתלש
 ביו״ט ראשון מומר לאכלו בשני ולא בשני ימים

 טובים של ראש השנה שהן קדושה אחת.
ש ט אלא א״כ י שחו  בהמה מסוכנת לא י

. ר  שהות כ
 ואין הלכה כרבי עקיבא.

רד מר י ר ר׳ יהודה או פל לבו ר שנ  בכו
 מומחה כוי.

 רבי יהודה אומר רואין את המומין ט״ט. ור״ש
 אומר אין רואין את המומין ט״ט. ולשון התורה
 כי הבכור קודש אבל אם נפל בו מום מיד
 נסתלקה הקדושה ממנו ויהיה מומר לאכלו
 בתולין אמרו כי יהיה כו מוס ועוד יתבארו לך
 המומין כולן המתירין הבכורות לשתיטה במסכת
 בכורות. ולפיכך אס נפל לבור ולא נפל בו מוס אין
 מומר להעלומו מן הכור לפי שאינו ראוי לאכילה
 אע״פ שאצלינו צער בעלי חיים דאורייתא. ומ״ש
 ואם לאו לא ישמוט ולא אמר ואם לאו לא יעלה
 רוצה בו כי אם עבר אדם [והעלהו מהבור] והיה
 בו מום עובר מערב י״ט שאסור לשמוט בו את
 הבכור ותזר עמה אחר שהעלהו מום קבוע אסור
 לשוחטו ט״ט לפי שיעלה על דעתינו שטון
 שהתמיל המום מערב י״ט דעתיה עליה ואינו
 מוקצה כי רבי יהודה סובר כי על כל פנים היה
 מוס ניכר מעי״ט ומה שהתיר בבכור שנפל לבור
 לשומטו במומו שיש בו משום צער ב״מ לפי
 שמעלין אותו ושוחטין אומו כיון שמומר לו
 ראיית מומין ביום טוב אבל כשעלה ונסתלק צער
 בעלי תיים איני דין לשוחטו ואפילו היה המוס
 עובר מוס קבוע שהוא מוקצה. ועוד יתבאר לך
 בבכורות מומין עוברין ומומין קבועין ור״ש
 שאינו ממיר ראיימ מומין ט״ט אי אפשר לראות

 כלל והלכה כר׳ שמעון.
.  בהמה שמתה לא יזיזנה ממקומה כר

 זה הדכר אינו אלא ככהממ קדשים שממה כי
 העיקר אצלינו אין מאכילין אמ הקדשים לכלטם
 ילפיכך אין מזיזים אותה ממקומה אבל בהממ
 חול שממה מתתכין אומה ומאכילין אומה
 לכלטס. ובתנאי שתהיה מסוכנת מערכ יום טוב
 אבל אם אינה מסובנת מוקצה היא ואסור לטלטל.
ב  אין נמנין על הבהמה לכתחלה ביום טו

 כוי.
קל אדם בשר כנגד  רבי יהודה אומר שו

 הכלי כוי.
 פירוש שלא יפסוק דמים ט״ט ויאמר זאת
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 ספר

ט י מ ש ה ף מה ש ד א ת התלמו ט י ל כל ש  ע
ף ר איזן חקר ותקן האלו מ  בעל ה׳עין יעקב׳, א
ו נודע בשערים ההכם השלם הגאון ר שמ ש  המרומם א

ר ז ע י ל ל א א ו מ ר ש ״ ר ה מ  נ״י ע״ה כ

 בן מהר״ר יודא סג״ל ש״י ר״מ אב״ד דק״ק אוסטרא יציין
ש ותיקן ד י ו ק ל ו פ ל פ ו ו ת ו פ י ר ב ח ו ר ר ב ש א  ו

ד ו מ ל ת ת ה ט י ל ש כ ם נפלאים על גפ״ת מ שי ו ד  חי

 ספר

 להחכם הכולל והשלם: ככל חיפה ומדעים ועוקר הרים.
ל מרים.  אדיר באדירים. גמר מכורים. במלחמה של תורה ת
 המאיר לארץ ולדרים. בוצינא קדישא ויקירא. עמיה שריה
 נהורא ארי שבחבורה. הוא המאור הגדול המושל ומאיר יאור

 הורתו על כל העולם ביום ובלילה.
 מרנא ורבנא ר״ג ור״מ נ״י ע״ה אכ״ר הישראלי

ל זצ״ל י א  מופת הדור פרי עץ הגאון מוהר׳׳ר מ
 מק״ק לובלין הבירה במדינות פולין המעטירה

 והוא חדושי נספ״ח אשר איון ותיקן וחידש והמציא בשכלו הזך
 יפלפולא חריפתא הוא גלי עםיקהא ומסהרהא.
 כאשר עיני הרואה יחזו רוב חריפותו ובקיאותו

 אשר הראה בחיבורו הלז ולא הניח דבר גדול ודבר קטן
 ובא על כל מה שנעלם ונסתר בסוגית ושיטה

 המסכתות הנוהגים ללמוד בדור הזה.
 והי יזכנו ויראנו מתורתו נפלאות אכי״ר:

 ספר

א מהרש״א ר ק נ  ה

א ל פ ו מ ל ה ו ד ן הג ר הגאו ב י ח  ש

א ש י ר פ א ו ד י ס א ח ש י ד נא ק צי  בו

ד המנוח ו ב  כ

צוק״ל ר ז ז ע י ל ל א א ו מ ר ש ״ הר  מו

 ספר

א מהרשי׳ל ר ק נ  ה

רו ו ר איזן ותיקן הגאון יחיד בד ש  א

ע״הפ״ה י ״ ר נ ו ת הד פ ו  מ

ל ״ צ ז א י ד ו ל י ה מ ל ש ר י ־ ר ה ו מ  ב

ד רים הוא ים התלמו צלל במים אדי ד ו ר ר י ש  א

ת בהגהותיו תוספו ס ורשי׳י ו ״ ש ש ב ד ו ק ת ב ״ ר ש  ו

רש, א מצאו ידינו ורגלינו בבית המד ו ל ר בלעדי ש  א

תו ו ועזלנזה משנ מ  שלנ?ה ש

ץ דעה וכמים לים מכסים  בו מלאה האר

ת ו ש ע א ל ל ר חיבר והפלא פ ש י חיבוריו א ר א ש  ב

ת ר ש רי םמ״ג ו ה ובאו מ ל ל ש ץ בים ש ר א ם ב  ש

 נוסח השער מדפו״י
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 חידושי הלכות ביצה שנולדה פרק ראשון ביצה ואגדות מהדש״א א
 דף נ ע״כ

 כיון לר׳ יהודה פליג בהך מס׳ בתר הכי בס׳ מי שהחשיך ה״ל סתמא לשער אפוטן סתם
מ לא הוי הך  ואח״כ מחלוקת ואע״ג לרבים לגט יתיל הוה כמ״ש המוס׳ בהך לללועין מ״
 סתמא לשער אפונין בו׳ שהיא נשנית בפ׳ היה נוטל עליפא מהך סחמא למטלטלין נר
 חלש אבל לא ישן כו׳ שהיא בפ׳ כירה אבל ההיא לללועין ולאי עליפא כיון שנשנית בסוף

 המס׳ כמ״ש התוס׳:

׳ עכ״ל. הך א בו מ ת ש וק׳ דמאי אולמיה דהאי ם ״ ר ה מוקים לב״ה ב ״ ד  7ן״ב ב
פ מי שהתשיך לקאמר תלמולא ר״י סתמא ן נמי סתמא מקלי כלאיתא ס״  למגטהי
ן ואר״נ אנו אין לנו אלא ב״ש כר״י וב״ה כר״ש אך  אחרינא אשכת ומייתי הך למגטהי
 קשה ללבריהס לבין אם נפרש לבריהם למאי אולמיה להאי סתמא כו׳ ולא היה להחליף
טן אס נפרש למאי אולמיה כו׳ ללמא  ההיא למגביהין אלא כל שלא תיקום אלוכתיה ו
 אלרבה הך למחחכין היה להחליף אמאי לא תקשי להו הכי בכל לוכתא ראמרינן מוחלפת
 השיטה ולקמן לרמי לר״י אלר״י ומתליף ההיא לאין סותטין כו׳ תקשי להו נמי הכי למאי
 אולמיה להאי סתמא מהאי סתמא וע״ק לבפ׳ מי שהחשיך לא משכח אליבא לר״י סממא
ן  כר״ש אלא הך למגביהין לב״ה כר״ ש אמאי לא תקשי להו מנלן להחליף הך למגטהי
ט לית ליה מוקצה כר״ש ״ טן ט  ונראה לומר לולאי ר׳ יוהנן למשוה מלותיו לטן בשבת ו
ן לפי קבלתו  כלאיתא התם קאמר שפיר אנו אין לנו אלא ב״ה כר״ש ומחליף ההיא למגטהי
ט רתהוי סתמא כר״ש אבל ר״נ לאימ ליה טעמא למתני׳ להכא משום מוקצה וב״ה  כי הי
 כר״י ואליטה סרכינן אמאי קתני בהך למגביהין לב״ה כר״ש להיה לו להשוות מלותיו לבין
ט כר״י ומשנינן משום לגבי שבת סתם לן תנא כר״ש ואהא קא מקשינן ״  בשבת ובין ט
 שפיל להאי שנויא לא יספיק לן למאי אולמיה האי סתמא לללועין מהאי סתמא למגטהין
 טפי מסתבר לאוקמא הך למגגיהין בלוכתא כמו שהיא שנויה כלי להשוות מלותיהן לבין
א ת ל כ ש ש ר ד מ א ב ת י א ד ׳ כ ה והיה ביום הששי בו ״ ד לו״ק: ב ט כר״י ו ״  בשבת ובין ט
ת י״ט כוי. כצ״ל וכן נמצא במלרשות: ו ב ר א יהיה בו ל ם ל רי ת יום הכפו ו ב ר  יהיה ל

 דף ב ע׳׳א
ן ל בו׳ דאי כ א ׳ עי״ל דנקט לב״ש ת ״ט כו לדה בי ו צה שנ ת בד״ה בי פ ס ו  דף ב ת
׳ ש בו ב דנקטי ב״ א אג ל ל א ו ט ל ט ף ב י א ל וב״ה אסר א טלטו ל לה ב  אכי
 עכ״ל. אבל לפי מה שמירצו ללרבומא נקט תאכל לב״ש לא בעו למימר לנקטי ב״ה לא
 מאכל אגב לנקטי ב״ש מאכל ללא נימא להו למימר בהך מלמא להוליעך כחן לב״ש לגט
 כמן לב״ה לאסרי אף בטלטול אע״ג לאמרינן כמ להימירא עליף לאוקימחא לרב נחמן לא
 ניחא להו למימר הכי לשאר אוקיממא לאמולאי לנכמה לוכמין אמלינן לב״ש במקום ב״ה
 אינה משנה אבל השמא למאכל משמ׳ אכילה וטלטול לב״ש שפיר קאמרינן לב״ה לנקטי
ל שבגוה ל כ י אכ ט לה ו ׳ ואי בעי שהי ת כו ר פ א א ד ל כ ו ה א ״ ד  הכי אגב וק״ל: ב
 עכ״ל. ומיהו למאי לס״ל לאפילו מאן לשרי במוקצה אוסר מולל והיינו בתרנגולמ העומלמ
 לגלל טציס אע״ג לה״נ אי בעי שמיט לה ואכיל כל שמוה להא שרי מוקצה מ״מ כיון
ת להו י א ב״ש ל מ ל ה ד ״ ד  מוללה הטצה מלבר המוקצה לא שרינן לה מהאי טעמא: ב
׳ עכ״ל. פי׳ בבעלי מיים היכא י כו ר טפ ׳ וי״ל דמוקצה דבעלי היים המי  מוקצה כו
ע למקצה לעמיה מנייהו משום חורבן שובך תמיר ו  למקצה מלעמיה כגון ההיא ליוני ש
 טפי משאר מוקצה מיהו הכא בתרנגולת אע״ג להוי בעלי חיים אפי׳ בעומלמ לגלל טציס
] לפי שהם גללים בטחו של אלם ועיין בזה בספר המאור: א  לא מקצי לעמיה מנייהו [
ר עכ״ל. וכמב מהרש״ל ו ס לד א ו דה דהאי נ ש מו ״ ׳ ר ׳ ואפי ׳ מאן כו ה קם״ד דאפי ״ ד  ב
מ״מ רב נממן סבר לבהאי נולל נמי פליג כו׳ עכ״ל ובמוס׳ שם פ׳ מי שהוציאוהו כמבו  ו
 וא״מ ולימא הא ר״ש היא ללימ ליה מוקצה ולימ ליה נולל כלאימא בריש טצה וי״ל למולל
ן ה מגביהי ״ ד  בה״ג שהוא לבר חרש שלא בא לעולם כל עיקר מולה ר״ש כו׳ עכ״ל ע״ש: ב
ל כ א מ ן ל י י שהן ראו ׳ מפנ ן כו י נ ל אפו ר ש ע ש פא ו כא בסי י ׳ דהא א  מעל השלהן כו
׳ עכ״ל. וההיא לשער אפונין כו׳ קאמרינן המם לאמיא כר״ש לליח ליה מוקצה  בהמה כו
ט שבמ סמס לן חנא כר״ש מהך למחמכין הללועין כו׳  ואין להקשומ לפ״ז ל״ל לאמויי ג
ט שבת ושעל אפונין כו׳ להיא סיפא להך למגטהין כו׳ לי״ל ג  אמאי לא מייתי הך סממא ל

א] לפי שהם. נ״ב ויותר נראה לבענין לגלל בציס אין זה הקצאה כלל כיון לאוכלה לאפרמ הוא והרי הוא אוכל חלק ממנה ולא אקצה מלעחו ומש״ה אס הרצה אסור משוס גולל ל״ש לומר טון ם [ א י ר  קרנ
 למוקצה מותר אי בעי שחיט להרי תו הוי מוקצה לבע״ח לאחר שהביצה אסירה תו אקצה מלעמו ומיושב קושייתו לעיל בל״ה אוכלא לאפרת ח׳׳ב:

ה מ ל ת ש מ כ  ח
 והל״א: בד׳׳ה לטעמיה לאמר רבה בפסחים בסרק אלו עוברין ויליף מהכא כו׳ כצ״ל. ונ״ב
 אבל אין המסקנא כן ע״ש והחוס׳ הקשו נמי עליו בפרק בכל מעלטן וכחבו ולא נהירא:
 בד״ה מי גזרינן בו׳ למיגזר היחרא משוס איסולא הס״ל ואח״כ מחחיל הלבור והחניא
 כו׳ וא״ח כר להשחא איכא למיגזר כו׳ יעשו גזירה לגזירה כצ״ל והס״ל: תום׳ בל״ה
 גבי שבח כו׳ והא הוי סחס ואח״כ מחלוקח להא פליג ל׳ יהולה במחני׳ ואמל אס לא
 נחנבלה בע״ש אסורה ואין הלכה כו׳ כצ״ל: בד״ה מוקים לטח הלל כו׳ למאי אולמיה להאי
. נ״ב פירוש ששנה ר׳ במחניחין לב״ש סברי מגטהין מעל השלחן כו׳ וב״ה אמרי  סחמא ט׳
 מסלק אח הטבלא והא בעי להחליפה וללחוחה מחמח האי סחמא ולו״ק: בד״ה והיה טוס
 הששי וגו׳ כוי. ואפי׳ ללילן ניחא כר. נ״ב פי׳ שאין לנו בזמן הזה אולחיס שיבואו ט״ט

 כמו שהיה בימיהם:

י בל״ה ליח להו כו׳ לאמלינן בפ׳ במה מלליקין כו׳ כצ״ל: בד״ה אלא א רש״ ״ ף ב ע  ד
 מסלק כו׳ כלי עליה ומנעלה כצ״ל: תום׳ בל״ה טצה שנוללה בו׳ אלא שאין
 לצוני לקבל הימנו כוי. נ״ב לפי שהיה שונא אח הנכר [לש״י לקמן לף כל ע״א]: בד״ה
ד ואפילו ל״ש מולה כר. נ״ב ומ״מ רב נחמן ״ א  קס״ל כו׳ היה בעולם רק שנשבר כו׳ כצ״ל: ב
 סבל לבהאי נולל גמי פליג ל״ש ולוקא מיא בעיבא שהוא נולל גמול מולה ר״ש וק״ל אבל
 במסקנא לעירוטן פלק מי שהוציאוהו מסיק ללא אמלינן מיבלע בליעי אלא מינל ניילי ושלי.
 (עיין במהלש״א): כד״ה מגטהין ט׳ בסיפא שעל של אפונין ושל עלשיס מפני שהן בו׳ כצ״ל:

 בד״ה וטח הלל אומליס מסלק אח הטבלא כו׳ להא לא שכח הואיל בו׳ כצ״ל:
י בל״ה כ גמ׳ להוליעך כחן לטח הלל וכי חימא כח להיתלא כו׳ כצ״ל: רש״ ״ ף ב ע  ד
 לחנן בו׳ לבנין ולא מן כר וטון לאחקצאי כו׳ וב״ה כל׳ יהולה כו׳ כצ״ל

ם ״ ר ה  מ
 ביצה וק״ל: דייה מנביהין מעל השלחן וכו׳ עד דהא איבא בסיפא שער אפונץ. בתוס׳ שם דייק מסוגי׳
 דהתם דההיא דשער אפונין אתיא כר׳ שמעון א״כ ש״מ דאפילו לר״ש צריך שיהיו ראוים לכל הפחות
 למאכל בהמה: ד״ה וב״ה וכו׳ ההא לא שכח הואיל והניהם שם מדעתו. הלשון אינו מדוקדק ונראה
 דר״ל אע״ג דלא הניח שם במתכוון דלא הייש להיכן יפלו כדקאמר בסוף הדבור מ״מ הואיל והניחם
 שם מדעתו נקרא בסיס לדבר האיסור ולסוף קאמרי ועוד נוכל לומר דאע״ג דהניח מדעתו הואיל ולא
 חייש היאך יפלו לא נקרא בסיס לדבר האיסור: ד״ה ואת הנבלה וכו׳ אנו צריכים לפרש וכו׳ דאל״כ
 מנלן הסתם לן תנא כר״ש דקאמר גמרא גבי שבת סתים לן תנא כרבי שמעון וכי תימא היא גופא
 מנלן דמנא ליה לגמרא דאיירי דנתנבלה בשבת דמייתי מינה ראיה דסתים לן תנא כר׳׳ש גמרא דייק
 לה מדקתני בסיפא ר׳ יהודה אומר אם לא היתה נבלה מע״ש אסורה מכלל דלת״ק אפי׳ נתנבלה

 בשבת מחתכין וק״ל:
ף כ ע״כ בגמ׳ אמדי שבת דחמיר׳ וכו׳ יש לדקדק דלפי טעם זה יתיישב שפיר טעמם דב״ה דס׳׳ל  ד
 גבי שבת דאין בו איסור מוקצה וגבי י״ט חיישי לאיסור מוקצה אבל מ״מ תקשה לן
 ב״ש אב״ש דגבי שבת חיישי לאיסור מוקצה לרב נחמן וגבי י״ט לא חיישי לאיסור מוקצה וס״ל
 ביצה שנולדה בי״ט תאכל וצ״ל דב״ש ס״ל הסברא הפשוטה דשבת הואיל וחמיר מחמרינן גבי׳
 ואסרינן איסור מוקצה אבל י״ט דקיל לא חיישינן גבי׳ לאיסור מוקצה וק״ל: הבה לטעמיה דאמר
 רבה וכו׳ הצעת הפשט לפירוש רש״י כן הוא רבה דאמר הכא דאפי׳ הכנה רבידי שמים כגון ביצה
 אסורה אזיל לטעמיה דמפרש קרא דוהכינו את אשר יביאו אהומנה בפה כמבואר בפי׳ רש״י א״כ
 ש״מ דלדידיה הזמנה בפה קרויה הכנה אע׳׳ג דאין בה מעשה בידים וצריכה להיות בחול דוקא ולא
 מי״ט לשבת או איפכא וה״ה הזמנה דבידי שמים כגון ביצה אקרי ג״כ הכנה לדידיה וצריכה להיות
 דוקא בחול ואסורה מי״ט לשבת או משבת לי׳׳ט וק״ל והא דאיצטריך רש״י לדחוק ולפרש כן משום
 דאיתא בעירובין דף ל״ח ע׳׳ב אשבת וי״ט נולדה בזה אסורה בזה אמר רבה התם משום הכנה דתניא
 והיה ביום הששי והכינו חול מכין לשבת וחול מכין לי״ט וכו׳ וכתבו שם התום׳ ר״ת מחק מספרו
 דתניא משום דאמרינן בריש מסכת ביצה רבה לטעמיה דאמר רבה והיה ביום הששי והכינו חול מכין
 לשבת וכו׳ עד ורש״י פירש בביצה דרבה לטעמיה דאמר אליביה בפ׳ אלו עוברין דמוקצה דאורייתא
 מהאי קרא ולא נהירא וכו׳ ע״ש א״כ ש״מ דטעמו של רש״י דמפרש כן כדי לתרץ הא דקאמר רבה
 לטעמיה והא ברייתא היא לכן פירש דהברייתא היינו יכולין לפרש דקאי אהכנה דבידים אבל רבה
 לטעמיה דיליף מהאי קרא איסור מוקצה ומפרש האי קרא אהזמנה דפה א״כ ה״ה דקאי נמי אהכנה
 דבידי שמים כמו שפירשנו: כתום׳ ד״ה גבי שבת דםתם לן תנא כר״ש ותימא והא הר םתם ואח״כ
 מהלוקת וכו׳ משום דקתני בסיפא ר׳ יהודה אומר אם לא היתה נבלה מע״ש אסורה לפי שאינה מן
 המוכן: בא״ד והואיל ואוסר מוקצה מחמת מיאוס כל שכן מחמת איסור. פירוש כגון נר הדולק ואע״ג
 דהכא לא איירי במוקצה מחמת איסור אלא מחמת שלא היה בעולם כגון ביצה או מחמת שאינו
 ראוי למאכל אדם כגון עצמות וקליפין מ״מ מייתי התוס׳ ראייה דנר ישן לאו דוקא דהא אוסר גם
 כן במוקצה מחמת איסור וא״כ ה״ה נמי במוקצה מחמת שלא היה בעולם או שלא היה ראוי דהרי
 הן ג׳׳כ עדיפי ממוקצה מחמת מיאוס וק״ל: כא״ד הואיל ונשנית משנה בסתם לכסוף פרק מי שהחשיך
 ר״ל הואיל והסתם דמטלטלים נר חדש נשנית בפרק כירה והסתם דמחתכין דלועים וכו׳ נשנית אח״כ

ף ב ע״א בגמ׳ גבי שבת דסתם לן תנא כר״ש. נראה דהא דקאמר רב נחמן אנו אין לנו וכו׳  ד
 ופרש״י כך שמעתי מרבותי וכו׳ אין ר״ל ששמע בפירוש מרבותיו שבייש אומרים
 מסלק הטבלא וכו׳ ובה״א מגביהים וכו׳ דא״כ למה הוצרך לומר גבי שבת סתם לן תנא כר״ש וכו׳
 תיפוק ליה דכך קבל מרבותיו ולא היה לו להביא אלא ההוא סתמא די״ט אלא ר״ל דשמע מרבותיו
 סתמא דב״ש ס״ל כר׳ יהודה וב״ה ס״ל כר״ש ומםברת עצמו הואיל ואשכח גבי שבת דסתים לן תנא
 כר״ש אוקי קבלתו ששמע מרבותיו שבייה כר״ש היינו גבי שבת אבל גבי י׳׳ט דםתים לן תנא כר׳
 יהודה אוקי לבי׳ה כר׳ יהודה וק״ל: בדש׳׳י דייה לית להו כו׳ דאמרינן פרק במה מדליק־ן מותר השמן
 שכנר וכו׳ ט״ס הוא וצ״ל בפרק כירה הברייתא היא שם דף מ״ד ע״ש: כתום׳ ד׳׳ה ביצה כוי ובי
 ת*מא אוםp משמע שאסור לעולם וכו׳ ר״ל והואיל ופשוט הוא שהביצה אין אסורה לעולם לא שייך
 למתני גבה לשון איסור וק״ל: בא״ד וי״ל הא־ הוה תני אוסרים ומתירים הייתי אומר שמה שמתירים
 הביצה היינו לטלטל וכו׳ והא דקתני גבי מותר השמן שבנר ר״ש מתיר צ״ל משום דגבי עצמו של
 שמן לא שייך טלטול ולכך תני לשון מותר ולא חייש דנימא דאיירי בטלטול: כא׳׳ד לבן פירש ד״י
 וכו׳ ר״ל דר״י פירש בענין אחר וי״ל דלעולם לא שייך לחלק בין טלטול לאכילה והא דלא קתני
 לשון אוסרים ומתירים היינו משום דגבי ביצה שייך לישנא דתאכל טפי משום דסתמא לאכילה קאי:
 בא״ד עוד י״ל וכו׳ ר״ל דלעולם התירוץ הראשון יתיישב שפיר דמאי אמרת דמלשון לא תאכל משמע
 דלטלטל שרי זה אינו דבלשון תאכל דקאמרי ב״ש נכלל בו אכילה וטלטול וממילא קאי עליה ב״ה
 ואסרי תרוייהו והא דלא נקטי ב״ה בהדיא לישנא דטלטול משום אגב דנקטי ב״ש תאכל וכו׳ וק״ל:
 ד׳׳ה דלמא כ׳׳ש לית להו מוקצה תיטה וכו׳ דקתני לא יטול אא״כ נענע מבעוד יום ובו׳ ואע״ג דלקמן
 דף י׳ משמע בגמרא דטעמא דב״ש שם הוא מטעם דלמא אתי לאמלוכי דאיירי בבריכה ראשונה
 כדלקמן ופי׳ רש״י שם וה״ל טלטול שלא לצורך היינו נמי מטעם איסור מוקצה וכן פרש״י לקמן
 שם בסוף שמעתתא אהא דקאמר וקא מטלטל מידי דלא חזי ליה דפרש׳׳י מידי דלא חזי כל אותן
 שטלטל יותר על צרכו מוקצים היו א״כ ר״ל ולמפרע טלטולם איסור מוקצה הואיל ואין נוטל אותם
 וא״כ ה״ה לבייש בבריכה ראשונה דחיישי דלמא אתי לאמלוכי לאחר שיטלטל ונמצא שטלטל איסור
 מוקצה שלא לצורך א״כ ש״מ דב״ש אית להו איסור מוקצה וק״ל ועיין בבעל המאור: בא׳׳ד דמוקצה
 דבע״ח חמיד טפי יש לדקדק א״כ מאי פריך לקמן בשמעתין אדמיפלגי בביצה ליפלגו בתרנגולת
 דלמא בתרנגולת מודו ב״ש מטעם דמוקצה דבעלי חיים חמיר טפי וצ״ל דאין התוס׳ ר״ל כל בעלי
 חיים אלא כגון יוני שובך דחייס איניש עלייהו דלא לחרוב שופכו ועיין בבעל המאור: ד״ה קא םלקא
 דעתין וכוי עד אכל התם הכלי היה בעולם קודם שנשכר וכן משמע נטי כעירובין וכו׳ בתוס׳ שם משמע
 דההיא סוגיא אתיא אפילו למסקנא דהכא דמסיק מאן דאית ליה מוקצה אית ליה נולד ומאן דלית
 ליה מוקצה לית ליה נולד וא״כ צ״ל דמיא בעיבא הוי טפי מוקצה מביצה ע״כ צ׳׳ל דשיטת התוס׳
 דהכא הכי הוא וכן משמע נמי בעירובין דיש לחלק בין נולד לנולד דקאמר מיא בעיבא מבלע בליעי
 ופריך וכו׳ ומאי פריך וכו׳ דהא ר״ש מתיר בנולד כדקאמר הכא מאן דלית ליה מוקצה לית ליה נולד
 אלא על כרחך צ״ל אפילו למסקנא דהכא דההיא דמיא בעיבא וכו׳ הוי נולד יותר מביצה ולכך אפילו
 למסקנא דהכא אית ליה לר״ש ההוא נולד ה״ה לפי סברת המקשה הוי נמי ס״ד דביצה הוי נולד טפי
 מההיא דשברי כלים ולכך הוה ס״ד אפי׳ לר׳ שמעון דלית ליה מוקצה אית ליה נולד דהכא דהיינו
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 חידושי הלכות ביצה שנולדה פדל! ראשון ביצה ואגדות מהרש״א
 דף ג ע״כ

 גזירה שמא יעלה ויתלוש כיון ללאו פילוח אילן הן וכ״כ התום׳ בהליא שם נפ״ק לחולין
כ ב״ש דקשה מדר״״ לר׳ •הודה ׳ דא״ ת השיטה בו פ ל ה ו ר מ מ ו י א ״  ע״ש: בד״ה ר
׳ עב״ל. ואין להקשות לאם כן השחא נמי לההיא לאין סוחטין מוחלפת תקשי לן מכ״ש  בו
 לרבנן אלרכנן לאיכא למימר כיון לאשכחן לב״ש וכ״ה פליגי 3הא במתני׳ להכא נימא נמי

 רהני רבנן חרי תנאי הוו ופליגי נמי בהכי:
׳ ק ב״ה כו בי שבי ש ו ״ ב ר כ מ א ׳ ותימה ד״י ד ן בו ו ש א ר ׳ ב י אפי ד י  ^"כ בד׳׳ה לד
 עכ״ל. ולעיל לר״נ למוקי פלוגתא לב״ש וב״ה במוקצה לא תקשי להו הכי וכי
 עביל ר״ש במוקצה כב״ש בי״ט ושבק ב״ה וכן ר״י עבל בשבת במוקצה כב״ש ושבק ב״ה
 לאיכא למימר לר״ש ור״י משויס מלותיהם בתל לינא שבת וי״ט ולהכי ר״י אית ליה כיון
 לבי״ט אית להו לב״ה מוקצה ההיא מתני׳ לגבי שבת לשרי מוקצה לב״ה ליתא וכן ר״ש
ב ר א ל ל מ׳ א ״ט ליתא וק״ל: ג  סבר כיון לגבי שבת לית להו מוקצה ההיא מתני׳ לגבי י
] אבל לר״נ לאמר א קא דרבנן היא בוי. [ ם גזירה םפי ׳ משו ר מ א סף ולד׳ יצחק ד ו  י
 משום מוקצה לא פריך למוקצה תמירא והוי כעין לאורייתא כספק מוכן לאסור לקמן.
 מתוספות ישנים. ונראה הא לקאמר בשלמא לרבה להוי ספיקא לאורייתא למיירי בי״ט
ם ״ט אבל שבת וי״ט לעלמא לרבה נמי אינו אלא משום גזירה: ש  אחר השבת ושבת אחר י
ר ר״א כוי. השתא משמע לבטל ולעיל גני תלתן רקאמר ר״מ לר״ל כל מ ו ר א  ר׳ מאי

 שלרכו לימנות צ״ל הא ליליה הא לרביה מתוס׳ ישנים:

 דף ג ע׳׳א
ת ו ר י פ רבים רק ב כן לעו ך מו י א יעלה בו׳ עי״ל דלא שי מ  דף ג בה׳׳ה גוירה ש
 אילן בו׳ עכ״ל. עיין על לברי התוס׳ בזה בס״פ כל כתבי בתוס׳ שם בד״ה איני
 והאמר רב הונא ובתוס׳ בס׳ בכל מערבין בל״ה הא ולאי מאתמול נעקרה כו׳ ומהרש״ל
 כתב הכא פי׳ ללברי התוס׳ ללא אמרי׳ האי טעמא למוכן לעורבים הוי מוכן לאלם אלא
 איירי בפירות שרגילין להשיר והוא יושב ומצפה אף שלישנא קצת לחוק כו׳ עכ״ל כתב כל
 זה לפי הבנתו בלברי התוס׳ לאפי׳ לאו מוכן לעורבים מותר כפירות הנושרין מטעם ליושב
 ומצפה אבל בההיא לפ׳ מקום שנהגו באנשי יריחו שהתירו פירות הנושרין איתא ללא התילו
 אלא במוכן לעורבים במחובר והשתא לברי התוס׳ אתיין כפשטן ללא שייך להתיר משוס
 מוכן לעורבין במחובר אלא לומיא לאנשי יריחו להתירו כפירות הנושרין לאיכא נמי טעמא
 ליושב ומצפה אבל ההיא ללא על המוקצה לאיירי בעשבים אע״ג להוי מוכן לבהמה במחובר
ת וענבים ו ר י פ ד וי״ל דוקא כ ״ א ״ק: כ דו  אפ״ה אסור משום לליח ביה יושב ומצפה ו
ו פ כ דם ב בעו ה להם ו ם מתאו ד א י ש א יםהוט לפ מ ש ש ו תלו י א יעלה ו מ ך ש י  שי
ך תימה מא* ת הבאה א ב ש ׳ ל נא כו א וחצי ר ר דבעי מ ב ד די ב י  יבלענה ולקמן מי
א כו׳ עכ״ל. כצ״ל וחל תירוצא הוא בב׳ טעמים וכן הוא בתוס׳ פ״ק לחולין בד״ה מ  ש
 מתתכין את הללועין כוי ע״ש וכ׳׳ה נמי בחוס׳ ישנים ובהגהוח אשר״י העחקה מחו׳ ע״ש:
ע לסי תירוץ זה של התוס׳ לא היו צריכין התוס׳ ללעיל לפרש בההיא למחתכין הללועין ד  ו

 למיירי בתלושין אלא למצינן למימר שפיר לאיירי במתוברין בין השמשות ולא שייך בהו

א] אבל לר׳׳נ. נ״ב ועי״ל דהרי איכא חזקה דהשחא הוא דילדה עיין מרדכי אלא דאיכא להיסן־ חזקח היתר במעי אמה כמ״ש התיס׳ כעין זה בחולין דף י״ב ואבל בתרנגולת לגדל נציס גס במעי אמה ם [ א י ר  קרנ
 אסורה חו איכא חזקה דהשמא הוא דילדה ולק״מ לר״נ והבן:

ה ^ מ ל  ש
 יעלה אחל מהן וילליק כוי. נ״ב בכאן כבודו הגלול במקומו מונח אבל לא לק כי משנה שלימה
 3פ׳ שני לערלה שא״צ להרים המלומע אלא בחרומה משוס גזל השבט ולא בערלה וכלאי הכרס
 ובריש פ״ג לערלה פירש הרמב׳׳ס יעלה נאחל ומאחים ענינו כשיערבו אוחו במאחיס שיהיה הכל
 מוחר כוי: בד״ה קולחי צ״ל קולסי קלחי כרוב גללין כוי: בד״ה הניחא כו׳ דלעיל לקחני כו׳
 כצ״ל: תום׳ בל״ה אבל כופה כו׳ אינו אלא לוקא כשאינו צריך לגופו או למקומו אבל לצורך גופו
 או לצורך מקומו שרי אס החחיל לטלטלו כו׳ כצ״ל: בד״ה ואחרוח באחרוח כו׳ ובהחערובת לקא
 מחמה אשמואל לאסר ספק ספיקא באיסורי הנאה מברייחא דמחרח ולא אשכח לקאי כשמואל
ד כרפי׳ ר״ת נחערבה באלף אאיסור עצמו קאי כו׳ כצ״ל. ״ א  אלא ל״י אמאי לא פשיט כו׳ כצ״ל: ב
 מ,״ב אבל הס״ח כחב בשם ר״י לנחערבה אפי׳ באלף קאי אספיקא ואפי׳ הכי אין זה ספק ספיקא
 שספק הראשון חשוב כודאי ולא מקרי ס״ס אלא ששחי הספיקוח בגוף אחד כגון ספק חחחיו ספק
ד ומאי אולמיה דהך ברייתא דהכא מהאי ׳  אונס כוי או שחי חערובות וכן הביאו הסמ״ג ע״ש: בא׳
 ברייחא להחס כו׳ באחרוח ור״י בר ברון אומר לגרס ליה כו׳ בתוך רובא וכו׳ אבל הכא כו׳ כצ״ל:

ת מ כ  ^ ח
י בל״ה א גמ׳ כי קושיין כרבה נמי כו׳ מוחלפמ השיטה ומדקא מרמי להו בו׳: רש״ ״ ף ג ע  ד
 כי קושיין כו׳ בחרוייהו הס״ל: בד״ה לאפוקי כו׳ הלכך (אין) נשירח כו׳ כצ״ל:
 בד״ה אס לאוכלין כו׳ כל לאוכלין אמרינן בלבל כו׳ כצ״ל: תום׳ בל״ה גזירה שמא כו׳ עי״ל
 ללא שייך מוכן לעורבים כוי. נ״ב פי׳ לא אמרינן האי טעמא למוכן לעולביס הוי מוכן לאלם אלא
 איירי בפירוח שרגילין להשיר והוא יושב ומצפה אף שלישנא קצח לחיק מ״מ כן נ״ל עיקר וכן
ד מפני שמרגילו לשבח הבאה וי״ל לוקא כוי. נ״ב צ״ל ״ א  איפא בסמ״ג (עיין במהרש״א): ב
 ועי״ל אבל בסמ״ג מערב השני חילוצים יחל וע״ש: בד׳׳ה ר׳ יוחנן כר ר׳ יוחנן גופיה פסק בפ׳

 חביח להלכה כר׳ יהולה בשאר פירות כר כצ״ל והשאר נמחק:
ב גמ׳ וחליפי תרדין כוי. נ״ב פי׳ רבי שמשון בשם הערוך צלעוח תרלין והרמב״ם פי׳ ״ ף ג ע  ד
 מה שמחליפוח וצומחומ ע״ש: שם וקולסי כרוב כוי. כצ״ל ונ״ב הרמב״ס פי׳ קולסי
 כרוב עיקר הכרוב ר״ל הגדל מהן: שם לחנן ליטרא קציעוח כו׳ ר׳ אליעזר אומר רואין כו׳ כצ״ל:
י בד״ה הניחא למ״ד לקמן הס״ד ואח״כ אומה במניין ג״כ ס״ד: בד״ה יעלה באחח כו׳  רש״

מ ״ ר ה  מ
 בשבילו ויביא יותר מן הנהר או מן הבאר אבל הכא שכבר צלאתו ואין לה יותר לא שייך לומר שמא
 ירבה בשבילו ולכך הוא מותר דה אינו ההא איתא בתוספתא בהדיא דהטעם מה שבמכירו אסור הוא
 מפני שמרגילו לשבת הבאה ולא מפני שמא ירבה וכוי וזה הטעם שייך ג״כיהכא גבי שפחה וע״ש
 במסכת שבת דף קכ״ב כי התוס׳ דהכא אין מביאץ לשון הגמרא כהוייתו שם: בא״ה ועוד י״ל דהוקא
 בפיי־ות וענבים ש־יך שמא •עלה ויתלוש וכו׳ כצ״ל: ד״ד, ־־׳ יוחנן אט־ מוחלפת השיטה וכר׳ עד וי״ל
 דר׳ יוחנן אמר לדברי אותם האמוראים וכוי ר״ל האמוראים דבסמוך רבינא ורבינא בריה דרב עולא
 דמתרצי רומיא דר׳ יוחנן בשינויא אחריני ולא מחלפי השיטה לדידהו אמר ר׳ יוחנן לדבריכם שאין
 אתם מחלפים השיטה הוי הלכתא כר׳ יהודה בשאר פירות וכו׳ ולדידי אין זה דברי ר׳׳י אלא דברי
 חכמים שאני מחליף השיטה: בא״ד (לעיל מזה) דאין לפרש א־פוך החיא הכלכלה דא״כ כ״ש דקשח
 מר׳ יהודה לר׳ •הודה וכו׳ מקשין העולם א״כ השתא נמי דמפיך ההוא דאין סוחטין א״כ יאמרו
 החכמים אם לאוכלין היוצא מהן מותר א״כ לדידהו כל אוכלץ אוכלא דאפרת הוא ואינו בכלל גזירת
 משקין שזבו וגבי ביצה אמרו החכמים הקדושה אחת הן ואפי׳ בשני אסורה וא״כ כ״ש קשה מדברי
 החכמים לדברי החכמים וצ״ל דארתן הכמים דכלכלה לאו היינר ארתן חכמים דאין סוחטין דחכמים
 דכלכלה היינו ר׳ יוסי כדאיתא התם בעירובין מאן חכמים רבי יוסי וכו׳ ע״ש: בא״ד ובשיטת
 מא״בר״א -,׳רץ המוחלפת השיטה ההיא הכלכלה וכו׳ ר״ל דהכמים אמרו מתנה אדם על כלכלה של
 פירות וכו׳ וכן ביצה וכו׳ ורבי יהודה קאמר בסוף ופליג עלייהו ואמר דקדושה אחת היא ואמר לדידי
 אע״פ שאני סדבר הקדושה אהת הן אפ״ה אפילר בירם ראשרן מותרים דאית לי בההוא דאין סוחטים
 א• לאוכלין היוצא מהן מותר ולכך גם הביצה אוכלא דאפרת הוא ואינה בכלל גזירת משקין שזבו
 אדא לדידנו דאסריתו נולד בההיא דאין סרחטין ר״ל דאית לכו בכל ענין היוצא מהן אסור אפי׳ אם
 הכניסן לאוכלין א״כ גם גבי ביצה היה לכם לאסור אפילו ביום שני משום דקדושה אחת הן וק״ל

 ולפי זה צ׳׳ל דחכמים דכלכלה הן הן אותן חכמים דאין סוחטין:
ף ג ע״ב בגמרא מיתיבי אהה ביצה שנולהה בשבת וכו׳ עה א״ל םיפא אתאן לספק טהיפה וכו׳  ד
 נ״ל למחוק תיבת א״ל דהא האי תירבתא סתמא דגמרא קא פריך לה רלא שייך כאן
 אסר ליה וק״ל ומ״מ יש לדקדק למה לא פריך כי אם לרב יוסף ולרב יצחק ולא פריך לרב נחמן
 דמוקי מתני׳ בתרנגולת העומדת לגדל ביצים ומטעם מוקצה ועוד עדיפא מיניה היה לו למפרך לדידיה
 דהא רב נהמן פסק לעיל במוקצה בשבת כר׳ שמעון ובי״ט כר׳ יהודה מכלל דלדידיה בשבת ביצה
 מותרת והכא תנא בהדיא אחד ביצה שנולדה בשבת ואחד ביצה שנולדה בי״ט רכו׳ ונוכל ליישב דרב
 נחמן יכול לתרץ דברייתא זו אתיא כר׳ יהודה דאית ליה מוקצה בין בשבת בין בי״ט ויכול להיות
 ג״כ דר׳ יהודה אית ליה מוקצה דאורייתא כמו שפי׳ רש״י לעיל אליבא דרבה ולכך אתי שפיר לדידיה
 הא דקתני וספיקא אסורה וק׳׳ל: תוד״ה אבל כופה עליה כלי וכו׳ עד ההא דקי״ל דדבר שמלאכתו
 לאיסור אסור אינו אלא דוקא כשאינו צריך לנופו או למקומו אכל לצוי־ך נופו או מקומו שרי ואם
 התחיל לטלטלו וכו׳ כצ״ל אבל דבר מוקצה אסור לטלטלו אפי׳ לצורך גופו או מקומו כמבואר בטור
 א״ח סי׳ ש״ח וע״כ אתי שפיר הא דקתני הכא גבי ביצה אין מטלטלין אותה לא לכסות בה את הכלי
 וכו׳ אע״ג דזה הוי לצורך גופו ואפי׳ לרב נחמן דטעם דאיסור ביצה הוי משום מוקצה וכ״ש לאינך
 אמרראי דאסרי לה מטעמים אחרים: ה״ה לד•־• אפ•׳ ב־־אשון נמ• שר• ותימה ־׳ •הודה דאמר ככ״ש
 וכוי לעיל נמי בריש פירקין רמוקי רב נחמן לב״ש כר׳ שמעון וב״ה כר• יהרדה היה יכול להקשות
 קושיא זו אר״ש רכי שביק ב״ה וכו׳ ולתרץ דאיהו אמר דלא נחלקו כ״ש וכ״ה בדבר זה כדהכא
 וק״ל: ד״ה ואחרות כאחהות ובו׳ עה ובהתערובות דקאמר מ׳ איכא דאםר םפק םפיקא כאיסורי הנאה
 וכו׳ לשון התום׳ מגומגם ואין זה לשון הגמ׳ שם אלא דשם בזבחים דף ע״ד איתא דשמואל ס״ל
 דסמק ספיקא אסור באיסורי ע״ז ולא בשאר איסורים ומותיב ליה התם מברייתא דקתני דמותר ומשני

 בסוף המסכת דהוא פרק מי שהחשיך ולכך הוא עדיף: ד״ה מוקים לכ״ה בר״ש וקשה מאי אולמיה
 דהאי םתמא מההוא םתמא מתני׳ דקתני בה וב״ה אומרים מסלק הטבלא וכו׳ קרי לה נמי סתמא
 ור״ל מאי הזית דניזל בתר ההוא סתמא דמתני׳ מחתכץ ולא בתר ההיא מתני׳ דקתני בה דב״ה אוסרים
 מוקצה ויש לדקדק מאי מקשו התוס׳ דהא מאחר דנוכל להחליף השיטה ב״ש לדב״ה כדי שלא
 לסתור הסתם הכי עדיף טפי וי״ל דהתוס׳ ר״ל דמאי חזית דמחלפת ההיא דב״ש וב״ה דלמא נחליף
 הסתם ונימא דדעת ר׳ יהודה דאמר אם לא היתה נבלה מאתמול אסורה וכו׳ היא נשנית בסתם ודעת
 ת״ק דקתני מחתכים דלועים ההוא דעת רבי שמעון היא נשנית במחלוקת וק״ל: ה״ה והיה כיום השש׳
 וכו׳ ער ורבה נופיה אזיל לטעמיה דאית ליח הואיל וכו׳ פירוש דבפרק אלו עוברין בפסחים דף מ״ו
 פליגי רבה ורב חסדא באופה מיום טוב לחול דרב חסדא אמר לוקה ורבה אמר אינו לוקה דאמרי׳
 הואיל ואי מקלעי אורחים חזי ליה וכו׳ ופיר׳ התוס׳ כן הוא דמטעם הואיל ליכא איסור דאורייתא
 כשאופץ ומבשלים מי״ט לשבת כדאמר התם דאינו לוקה באופה מיום טוב לחול כי אם איסורא
 דרבנן איכא וזה תקנו חכמים בעירובי תבשילין ועיין שם בפרק אלו עוברין דקושיא זו דמקשו התוס׳
 פריך שם רבה לרב חסדא דאיתא התם אמר ליה רבה לרב תסדא לדידך דאמרת לא אמרינן הואיל
 היאך אופין מי״ט לשבת אמר ליה משום עירובי תבשילין ומשום עירובי תבשילין שרינן איסורא
 דאורייתא א״ל מדאורייתא צרכי שבת נעשים בי״ט ורבנן הוא דגזרי וכו׳ ע״ש וא־׳כ יש לתמוה על
 התוס׳ דהכא דמקשו קושיא המפורשת שם בגמרא וי״ל דהתוס׳ כל כוונתם לתרץ לדידן דקי׳׳ל בהכנה
 כרבה וא״כ איכא איסורא במבשל מי׳׳ט לשבת ולא קי׳׳ל כרב חסדא דאמר מדאורייתא צרכי שבת
 נעשים בי״ט והואיל ואי מקלעי אורתים לא אמרינן קי״ל כוותיה וא״כ לדידן היאך אופין ומבשלין
 מי״ט לשבת והוצרכו לפרש דאפיה ובישול תקוני מלתא בעלמא הוא ולא שייך ביה הכנה והיינו מה
 שכתבו התוס׳ ואפי׳ לדידן ניחא וכוי וראיתי בספר ח״ש שכתב ופי׳ ואפי׳ לדידן צ״ל דלית לן אורחים
 וכו׳ ותמיה לי מה דחקו לפרש כן דהא משמעות לישנא התוס׳ שכתבו מתחל׳ ונראה ליישב הרבה
 גופיה לטעמיה וכו׳ מדכתבו רבה גופיה דאית ליה הואיל וכו׳ משמע בהדיא שבא לתרץ לדידן דלית

 לן הואיל וכמו שכתבתי וק״ל:
ף ג ע״א בתום׳ דיה נזירה שמא יעלה ויתלוש .יכו׳ עד ע״כ •״ל דמייר׳ הבא כגון כחצר ההוי מוכן  ד
 לעורבים ובו׳ ר״ל שהאילן עומד בחצר ושם נמצאים עורבים ושאר עופות שהן של בעל
 הבית ואי בעו העורבים הם אוכלים הפירות מן האילן ולכך הוי נמי מוכן לאדם כדאמרינן לקמן דף
 ו׳ דמוכן לכלבים הוי מוכן לאדם ולכך לא קאמר הכא טעמא דמוקצה אבל גבי נכרי שהביא דורון
 דבמקום האילן אין שם עורבים של ישראל ולכך הוי מוקצה וק׳׳ל: בא׳׳ד עוד ״יל דלא שייך מוכן
 לעורכים רק כפירות האיל; וכו׳ לפי לשון התוס׳ משמע דאינו תירוץ בפני עצמו לתרץ הקושיא
 שבתחלת הדבור רק קאי לתרץ מה שהקשה בסמוך וא״ת הא אמרינן מעמיד אדם בשבת בהמתו וכו׳
 על המחובר אבל לא על המוקצה משום דחיישינן שמא יטלטל המוקצה בידים ולא אמרינן הואיל
 והוי מוכן לבהמה הוי ג״כ מוכן לאדם ולא הוי מוקצה משום דלא אמרינן השייך מוכן לעורבים הוי
 מוכן לאדם רק בסירות האילן וכו׳ אבל שם כמעמיד אדם בהמתו על המחובר וכו׳ איירי בעשבים
 הראוים למאכל בהמה וק׳׳ל אבל בסמ״ג לאוין הלכות שבת בדין הקוצר משמע שם שהוא תירוץ
 בפני עצמו על הקושיא שבתחלת הדבור ור״ל דלא שייך הכא טעמא דמוקצה משום דאיירי הכא
 כפירות האילן שרגילץ להשיר מעצמן והוא מצפה לכך ולכך אינו מקצה אותם מדעתו ע״ש אבל
 לשון התוס׳ שלפנינו שכתבו דלא שייך מוכן לעורבים רק כפירות האילן וכוי לא משמע כן: באייר
 ואי; לחלק ולומר דהוקא גבי מים שייך שמא יהכה בשבילו וכו׳ כצ״ל ור״ל דשם בשבת אמרינן גבי
 נכרי שמילא מים לעצמו מותרים לישראל ואם מכירו אסור ולפום ריהטא משמע רהא רבמכירו אסור
 היינו משום דשמא ירבה בשבילו וא״כ נוכל לחלק ולומר דדוקא גבי מים שייך לומר שמא ירבה
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 ק ראשון ביצה ואגדות מהרש״א ג
 דף ה ע״א

 מתירין לא מנטלין בדרבנן אלא דוקא היכא דמקלא קלי ולפי זה לא קשיא מידי מההיא
 לעגיל:

׳ מ״מ ד כו ו ע א א ב ׳ ל ץ דאפי ר תי ׳ ו ר כו י ש נתקלקלו הלוים ב ה ו ״ ד  דף ה ב
רים סד כפו י דהוה אמחו ד י מי ר שאנ ש פ א א ל כא ד ן קרבים דהי  המוספי
׳ עכ״ל. והוא תמוה דליתא התם הכי בפ׳ חמיד נשחט להתיר מחוסר כפורים פ בו  בע״
 3ע״פ משוס ללא אפשר אלא להכי אמרי׳ התם נשלמא לת״ק יבא עשה לפסח שיש כו
 כרת וילתה עשה להשלמה כו׳ והיינו כמ״ש התוס׳ הכא כתירוצס כתרא ללית לן להתיל
 במחוסר כפורים בע״פ אלא משוס להוי עשה לפסח שיש כו כרת ונראה שיש בדבריהם
 ערבוב וקצת לילוג וכצ״ל ותירץ לאפי׳ כו׳ מ״מ המוספין קרבין למעלה ומלינה בראשו של
 המזבח להיכא ללא אפשר שאני להכי אמרינן בפ׳ תמיל נשתט ועי״ל לאתי עשה לרבים
 ולחי עשה להשלמה משום לאלים טפי מילי להוה אמחיסר כפורים בע״פ שהביא כפרתו
 לאחר הקרבת תמיל של בין הערבים ואוכל פסחו בערב להכי אמרינן בפרק תמיל נשחט
 לאתי עשה לפסח לענוש כרת כו׳ עכ״ל ופי׳ ללבריהם לאהא לא״ר ישמעאל בנו של ר״י
 ב״ב התם אף מחוסר כפורים בשאר ימות השנה קאמרינן מאי אולמי׳ להאי עשה מהאי
 עשה ואוקמא רב פפא למעלה ומלינה בראשו של מזבח ופריך והא כמה ללא נתקטרו
 אמורין כהניס לא מצי אכלי בשר ומשני לה רב פפא כיון ללא אפשר שאני לעשאום כמו
 שנטמאו כו׳ והשתא תירצו התוס׳ לה״נ במוספין להכא עשו כן להיו מעלין ומלינין אותן
 ואף על גב לאין לעשות כן משום הכהנים ללא מצי אכלי בשר היכא ללא אסשר שאני
 כלאמרינן התם אליבא לר״י בנו של ר״י ב״ב ושוב כתבו לעול י״ל לאוקמא ההיא להכא
 אפילו בת״ק לר״י בנו של ריב״ב ומשום לאתי הכא עשה לרבים כלאמרי׳ אליביה לאתי

ל רר״ה מוכישין כלברינו אלה ע״ש:  עשה לפסת גם התוס׳ לפ״

 חידושי הלכות ביצה שנולדה פר
 דף ד ע״א -

׳ י כה אמר ׳ ותימה דהא בסו ב קדושה אהת כו ימא קסבר ר ׳ בד״ה נ ם ו  דף ד ת
׳ עכ״ל. כתב מהרש״ל ן של הג כו צאי י״ט האהרו ד מו ן ע רי  נויי סוכה אסו
 אין זה בסוכה כי אם שהתוס׳ פירשו כן ללילן ואלרבה בפ׳ לולב וערבה כו׳ עכ״ל אולי
 נעלם מעיני הרב לבהאי לישנא איתא בס״ק לסוכה לגבי מיי סובה עיטרה בקרמין כו׳
״ט אחרון של תג ומשמע להו להיינו יום תשיעי ללילן  אסור להסחפק מהן על מוצאי י
ן ו ׳ ועי״ל דכי א בהכנה דרכה כו ל ה א ״ ד  ולקמן נמי בר״פ המביא מייתי לה וע״ש: ב
׳ עכ״ל. וקרוב לזה מבואר בר״ן וז״ל והכנה זו אינה רה כו ״ט ה״ז אסו  דאם נולדה בי
 מראורייתא להא בי״ט גופיה אם נוללה כו׳ אינה אסורה לרבה משוס הכנה אלא משום
 גזירה וכ״כ הר״ן ובזה יתיישב מה שמקשים בלברי הרי״ף שכתב ועצים שנשרו מן הלקל
י ואסרי  בשבת אסור להסיקן בי״ט משום הכנה לרבה ואס נשרו מן הלקל בי״ט אסור כ
 ליה רבנן משוס שמא יעלה ויתלוש כו׳ עכ״ל לאס שייך הכנה בעצים שנשרו מן הלקל ל״ל
״ט לעלמא משום  טעמא לאס נשרו בי״ט אסור משוס שמא יעלה ויתלוש הא איכא למגזר י
״ט לאחר שבת כלאמרינן לעיל גבי ביצה לרבה לאסר משוס הכנה ולפי לרכינו ניחא להכא  י
 גבי עצים לא שייך ההיא הכנה לאורייתא האמור בביצה למתייללא האילנא מאתמול גמרה
 אלא משום לבנשרו בי״ט אסור משוס שמא יעלה ויתלוש אם נאמר לבנשלו בשבת מותר

״ק: לו  בי״ט שאחריו הוי שבת מכין לי״ט כמ״ש התוס׳ והר״ן ו
ן בו׳ מה דרבנ ו ל גבי עגול דהו• תר ן בו׳ וא׳׳ת לעי י ה ותנן אין מבטל ״ ד  ן״ב ב
 עכ״ל. משמע להו לבלרבנן היכא ללא הוי לבר שיש לו מתירין מבטלין לבתחלה
 אפילו איתא לאיסורא בעיניה שלא הוצרך התלמול לתלוק ביניהם בין מקלא קלי איסורא
ר וכן הוא במרלכי ישן בשם  ובין איתיה בעיניה אלא לרב אשי לאמר ריש לו מתירין כ
 ראבי״ה והשתא מקשי להר שפיר מהיא לעגול אבל הרא״ש כתב בשמעתין לאפילו באין לו

ה מ ל ת ש מ כ  ח
 נ״ב פי׳ אפילו למ״ל להחס לס״ל כל איסורין שבתורה במאה: בםה״ד וליכא אלא איסור לרבנן

 כוי. נ״ב פי׳ אפי׳ לריש לקיש לסבר חצי שיעור מוחל מן החולה ע״ש:
י בל״ה על המנחה כו׳ ומצוחן היה לעשופן כו׳ כצ״ל: תום׳ בל״ה א רש״ ״  דף! ה ע
 ונחקלקלו הלויס כוי. כ״כ לבא והקשה רבי׳ פלץ כוי ואח״כ יביאו אח החמיל
 ושאל קלבנוח כוי. נ״ב פי׳ שאל מוספין להיינו עול ז׳ כבשים ופריס שנים ואיל כולהו עולה
 ועול שעיר לחטאח הכל משוס מוסף ר״ח ואח״כ ז׳ כבשים ופר ואיל ושעיר משוס לאש השנה
ד לאמלו שיל של מול עם ממיל כוי. נ״ב ולפי זה לא היה הקלקול ״ א  ואח״כ הממיל: ב
 בחמיל אלא במוספין אבל החמיל הקריבו אח״כ כלינו בשיר של י״ט ולוק וכן הוא להליא
 בתוס׳ לשם ע״ש: בד״ה הא לן כו׳ שני ימים כגון שלא באו עליס הרי הוא מחמח ספק
 והרי הן שחי קדושות לפי שאין זה מחמח המנהג לפיכך היתה מותלת להן אבל לבני חוצה

 לארץ אסור כר כצ״ל:

י בל״ה ר׳ יהושע בו׳ בללבגן אבל ללסה כו׳ הל״א: בד״ה גוזמא כו׳ א רש״ ״ ף ד ע  ד
 ובעומלח לאכילה כו׳ אח האב וגס אח האס כצ״ל. ונ״ב ס״א אח הבן: בד״ה
 גוזמא כוי טופיינא גוזמא כוי הל״א: בד״ה מאי לעחך כוי למחל אס היה י״ט בו׳ כצ״ל: בד״ה
 מיומא טבא כו׳ משוס שברוח ללב כו׳ הל״א: תום׳ בל״ה נימא קסבל כוי נויי סוכה אסולין
 על מוצאי י״ט האחרון של חג כו׳ כצ״ל. ונ״ב אין זה בסוכה כי אם שהחוס׳ פירשו כן ללילן
 ואללבה בפלק לולב ועלבה מסיק להליא ל׳ יוחנן אחלוג בז׳ אסול בשמיני מוחל סוכה אפי׳
ד לשמא יום שמיני הוא כוי. ״ א  בשמיני אסור ומפרש טעמא לאלו מחלמי ליה סעולה כוי: ב

 נ״ב פי׳ ללילן למחזקינן שמיני בשביעי משוס ספק כדפלישימ ורו״ק (עיין במהרש״א):
ב רש״־ בל״ה הא אמר רבא לקמן כצ״ל והס״ל: בד״ה הלכחא כו׳ משבח ליו״ט ״ ף ד ע  ד
 כו׳ כצ״ל: בד״ה ומ״ט כו׳ גומעין כן ולא שרי ליה על למחל כר כצ״ל: בד׳׳ה
 והא קא כו׳ מזויח לזויח הס״ל: תום׳ בל״ה וחנן כו׳ ואמאי לא הוסיף עליהן על מאה כוי.

ם ״ ר ה  מ
 ר״א רואין את העליונות כאלו הן פרודות ור׳ יהושע אומר אם יש שם מאה פומין יעלו ואם לאו
 הפומין אסורים אפילו לא יהיו כאן אלא שני פומין יעלם ויוסיף עליהם ויבטלם בידים אבל לר׳
 יהושע אליבא דר׳ יהודה לא קשיא מידי משום דאיהו סבר דהוי דבר שבמנין ודבר שבמנין אפי׳
 בדרבנן לא בטל ולכך ס״ל אפי׳ יש שם ג׳ מאות פומין לא יעלו: בא׳׳ד אל תולזל בשיעורי דרבנן
 ואמאי לא הוסיף עליהם עה ששים וכו׳ כצ״ל: בגמי־א ואלו בטלו כותים ובו, והיכא דמטו שלוחים
 וכו׳ יש לדקדק מאי מייתי ראייה מזה הא מ״מ יכולין לומר דכל היכא הלא מטו שלוחים הטילו
 עליהם החכמים חוק קבוע שיהיו עושים לעולם ב׳ ימים וקדושה אחת הן ונראה דה״פ דאפילו בזמן
 הכותים דעברי הרחוקים ב׳ ימים אין כל השנים שוין דהא השלוחים לא הגיעו בכל השנים לכל
 המקומות במרחק אחה בשוה אלא היה בנמצא איזה מקום שלא הגיעו השלוחים לשם בשנה זו והיו
 צריכים בני אותו המקום לעשות ב׳ ימים בשנה זו ובשנה אחרת הגיעו שם השלוחים ואז לא עשו

 כ״א יום אהד א״כ ש״מ שלא היה הענין דבר קבוע וק״ל:
ף ה ע״א בגמרא ונתקלקלו הלוים בשיר ובו׳ פי׳ רש״• בשיר תמיד של בין הערבים כוי דבתמיד  ד
 של שחד וכו׳ שי־ של הול היו אומדים ר״ל ולא השו לדבר הואיל שבכל תמיד של
 בין הערבים היו רגילין לומר שיר של י״ט כי בכל השנים באו העדים תמיד קודם חמנחה אבל באותו
 פעם שלא באו העדים קודם אמרו גם בתמיד של בין הערבים שיר של חול: רש״• ד״ה הא לן והא
 להו פירוש לבני אי" הביצה מותרת. רוצה לומר אפי׳ כשעושין ב׳ ימים כגון שלא באו העדים כלל
 ביום שלשים אלא נשתהו ולא באו עד ביום ל״א דאז ע׳׳כ היו עושין ב׳ ימים רק שאותן ב׳ ימים
 היו מספק שביום שלשים היו נוהגים קדושה משום שהיו מסופקים שמא יבואו העדים היום ואם היו
 יודעים שלא יבאו העדים היום לא היו נוהגים בו קודש ולכך כשלא באו עד למחר למפרע היה
 אתמול חול לכך הביצה מותרת להן כמו שפירשו התוס׳ אבל בני בבל עדיין עושין ר״ה ב׳ ימים
 כמו בתקנה הראשונה שבכל שנה היו צריכים לעשות ב׳ ימים משום דשמא באו הערים אחר המנחה
 אז היו הב״ד עושים ב׳ ימים בקדושה אחת ולכך בכל השנים היו הם צריכים לעשות ב׳ ימים בקדושה
 אהת ולא פסקה אצלן אותה התקנה ולכך להן הביצה נשארה באיסורה: בתוכי ה״ה ונתקלקלו הלוים
 בשיר ובו׳ עד והא־כא קלקול המוםפין ובו׳ פירוש שקודם שבאו העדים לא היו יכולין להקריב
 המוספים השמא לא יבאו היום כלל אלא עד למחר ויהיה היום חול וא״כ יביאו חולין לעזרה ואחר
 שבאו העדים לאחר המנחה שכבר הקריבו התמיד של בין הערבים ג״כ לא היו יכולין להקריב
 המוספים מחמת עשה דהשלמה וא״כ לא הקריבו המוספים כלל: באייר דהיכא דלא אפשר שאני מידי
 ההד אמהוםר כפורים בע״פ שמביא כפרתו וכו׳ כצ״ל ור״ל דהא האין שום קרבן קרב לאחר התמיד
 היינו דוקא אותו קרבן שאפשר לדחותו ולהקריבו למחר וליום אחר אבל קרבן המוספים א״א
 להקריבן כ״א היום שהוא יום טוב וכן מהוסר כפורים אם לא יקריב כפרתו היום לא יהיה באפשר
 לו לאכול פסחו ולכך א״א לדחות כפרתו עד למחר ולכך נקרבים אפילו אחר הקרבת התמיה אלא
 שיש לתמוה על התוס׳ דבהדיא איתא שם בפרק תמיד נשחט דף נ״ט דטעמא דמחוסר כפורים הוי
 משום דאתי עשה דפסח דענוש כרת ודחי עשה הקל דהשלמה וכמו שכתבו התום׳ אח״כ בתירוץ
 השני ולא מטעם דהיכא דלא אפשר שאני והתוס׳ הלקו הענין ונקטו טעמא המבואר שם בגמ׳ לתירוץ
 שני והוסיפו תירוץ הא׳ מלבם ואי לא מסתפינא הוה אמינא דט״ס הוא דב׳ התירוצים הם תירוץ אחד
 דמשום דלא אפשר הוא לדחות קרבן זה עד למחר אתי עשה החמור דקרבן זה ודחי עשה הקל
 דהשלמה וק״ל: בא״ה ויש מפרשים וכו׳ ולא נה־הא האיכא כהדיא וכו׳ ר״ל ולפי דבריהם לא קלקלו
 בתמיה של בין הערבים כלום דהא כשבאו העדים אח״כ נמצא שאותו קרבן שהקריבו במנחה לא
 היה תמיד למפרע כ״א קרבן מוסף והיו יכולין עוה להקריב שאר הקרבנות השייכים ליום ומוספי

 תנאי היא ואיהו סבר כהאי תנא ומייתי רבי יהודה דסבר דאף בשאר איסורים ספק ספיקא אסור ודחיק
 שם לומר דשמואל סבר כוותיה בחדא ההיינו באיסורי ע״ז ופליג עליה בחדא ולכך הקשו התוס׳
 אמאי לא מייתי סייעתא לשמואל ממתני׳ דהכא: בא״ד כדפר״ת נתערבה באלף אא־םור עצמו קאי
 אי נמי ההיא דלע־ל בר־יתא היא ובו׳ ברייתא דהבא מברייתא ההתם כצ׳׳ל ור״ל אאיםור עצמו היינו
 שהאיסור הודאי נתערב באלף ולא קאי הא דקתני ואם נתערבה באלף אסורה אספיקא אסורה דבסמוך
 ליה אלא אודאי איסור קאי ולפי זה הא דקאמר הכא בגמ׳ אי הכי אימא סיפא נתערבה באלף וכו׳
 אא״ב ספק יום טוב ספק חול הוי ליה דבר שיש לו מתירין וכוי אלא א״א ספק טריפה וכו׳ צ״ל
 דה״ק אא״ב דהא דקתני וספיקא אסורה היינו ספק י״ט ספק חול א״כ הא דקתני אבתריה ואם נתערבה
 באלף איירי נמי באיסור י״ט ההיינו ביצה שנולדה בודאי בי״ט ונתערבה אפי׳ באלף הוי ליה דשיל״מ
 וכו׳ אלא א״א ספק טריפה א״כ הא דקתני נמי אבתריה ואם נתערבה באלף איירי נמי באיסור טריפה
 דהיינו בודאי טריפה משום דאין סברא לומר דהא דקתני ואם נתערבה באלף יחזור אאיסור י״ט
 מאחר דהאי דקתני לקמן וספיקא אסורה איירי באיסור טריפה וק״ל ועיין בספר בעל המאור: באייה
 ור״• כייר כ־וך אופר וכו׳ וה״פ שנתערב נם האיסור דםד״א שמותר חואיל ואיבא כאן תר• רוב• וכו׳
 פי׳ הא דקתני ואחרות באחרות אינו ר״ל שאחרים מן האחרות נתערבו באחרות אלא שכל האחרות
 עם האיסור שנפל לשם נתערבו באחרות וא״כ אין כאן כ״א ספק אחד בכל אחד ואחד וכי תימא
 א״כ מאי רבותיה בתערובות השני מבראשון הואיל וגם בשני נתערב האיסור דסד״א שמותר וכוי:
 בא״ד ועוד תירץ הר״ר יצהק וכו׳ דקאמר אם נתערב הובא בתוך הובא והתניא בוי׳ גם זה אינו לשון
 הגמ׳ שם וכך צ״ל דקתני נפל אחד מהן לתוך רבוא ומרבוא לרבוא אסורים ור״ל דמהכא לא היה
 יכול להביא ראייה לדברי שמואל דספק ספיקא אסור דשם צריך להביא ראייה דס״ס אסור אפיי בתרי
 רובי ומתני׳ דהכא היינו יכולין לפרש הא דקתני נתערבו באחרות וכו׳ שהתערובות הראשון לא נתערב
 ברובא דהתירא דהיינו חד בתרי אלא חד בחד דהוא שוה בשוה ולכך כשחזר אחד מהן ונתערב
 באחרות כולן אסורים משום דלא הוי תרי רובי אבל ברייתא המייתי התם מוכח מינה שפיר דקתני
 במלתיה דרבי יהודה נפל אחד מהן לרבוא ומרבוא לרבוא כולן אסורות וע״ש בתוס׳ דזבחים וביבמות

 דף פ״א:
ף ד ע״א בגמ׳ א״ל מא• דעת־ך רב ודי •והגן הלכה כדי יוחנן וכו׳ לפרש״י צ״ל דה״ק מאי דעתיך  ד
 וכו׳ אינו כן ההכא אין הלכה כר׳ יוחנן אלא כרב כדלקמן הלכתא כרב כהני תלת וכו׳
 ואפי׳ ר״י בעצמו לא קא שרי אלא לגומע׳ וכו׳ וק״ל: בדש׳׳י ד״ה היא ואמה כוי דשמעינן ל־ה לה'
 אליעזר וכו׳ ואע״ג דאיכא למימר דלמא גבי גרוגרות וצימוקים אית ליה לר״א מוקצה וההיא דעומד
 אדם על המוקצה איירי במוקצה דגרוגרות וצימוקים כדמשמע מפרש׳׳י דלקמן התם דף ל״ה דפיר׳
 דלהכי נקט ערב שביעית משום הסתם מוקצה היא גרוגרות וצימוקים ע״ש מ״מ ס״ל לרש״י מדנקט
 ר״א סתמא עומד אדם על המוקצה משמע בכל מיני מוקצה איירי וס״ל רבעי הכנה וק״ל: בתום׳
 ה״ה נ*מא קםבר רב וכו׳ עד ההא בםובה אמד•׳ נויי סוכה אםורין עד מוצא• י״ט האחרון וכו׳ משום
 דאתקצא• בין השמשות דשטא •ום שמינ• הוא ובו׳ כצ״ל ור״ל לדידן דאנו עושים ב׳ ימים מספק
 אסורים נו״ סוכה גם בתשיעי ועל כרחך טעמא משום האתקצאי בין השמשות של מוצאי שמיני
 והכנסת תשיעי משום דאותו בין השמשות עדיין ספק יום שמיני הוא ולדידן ביום שמיני אסור דהא
 יתבינן ביי בסוכה משום ספק שביעי ואי אתרמי לן סעודה בבין השמשות של כניסת תשיעי ומוצאי
 שמיני צריכים אנו לסעוד בסוכה ומגו האתקצאי בבין השמשות של כניסת יום תשיעי משום יום

 השמיני שעבר אתקצאי לכולי יומא התשיעי:
ף ד ע״ב ה״ה ותנן אין מבטלין וכו׳ וא׳׳ת לעיל גבי עיגול ובו׳ •וסיף עליו ויבטל ר״ל ואמאי צ״ל  ד
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 חידושי הלכות ביצה שנולדה פרק ראשון ביצה ואגדות מהרש״א
 דף ו ע״ב

ד יום ל״א עכ״ל. אין זה מלוקלק להתקנה ראשונה היה ככאו עלים אכל ו עדים ע  בא
 בלא כאו עלים על יום ל״א מספק היו עושין 3׳ ימים אלא לר״ל שלא באו עלים היינו
׳ ס ו  שלא קבלו אותן על יום ל״א וכגון שבאו אחר המנחה והיינו תקנה לאשונה וק״ל: ת
זעירי ל ו א ו מ ש ך ד ׳ בפ׳ מי שהחשי י ׳ בדאמר ו בשהיטה כו מ צ ר ע מתי ל ו  בד״ה הואי
י לעיל ביצה שנוללה בי״ט לאו מטעם ׳ עכ׳׳ל. והא לאסר ר״ רא להו בו ש םבי ״ ר  ור״י כ
 מוקצה אלא משום משקין שזבו ואע״ג לפסק ר״י הלכתא כר׳ יהולה בשאר פירות בההיא
 לאין סותטין כו׳ ללא גזרינן בהו משוס משקין שזבו כבר תירצו התוס׳ בפרק חבית לשייך
 ליגזור טפי בביצה לפי שהיא עומלת ליסחט מן התרנגולת ולרך לגומעה תיה אבל שאר
הבא ׳ ו ד בו ל ו נ בי מה בין זה לעגל ש  סירות אין עומלין ליסחט כלל עכ״ל: בד״ה ו
׳ עכ״ל. הא ולאי ן היום כו כ א הוי מו א״כ ל ד היום ו ו ע ו לו הדשי ל א כ ל ירי ב  מי
 אין להקשות לא״כ בלאו נולר מן הטריפה תקשי ליה וכי מה בין זה לעגל שנולל בעי״ט
 ולא כלו לו תלשיו על היום ללא הוי מוכן היום הואיל ובין השמשות לא הוי חזי לההוא
 בי״ט נמי אסור לספק נפל הוא וצריך להמתין ח׳ ימים מלילתו אמנם תקשי ליה מעגל
] לו חלשיו ויום ת׳ שלו הוא בי״ט להשתא לא הוי מוכן היום ב ״ט ולא כלו [  שנולל קולם י
 לבין השמשות לא הוי חזי ומיהו למאי למסיק היתרא מולל מן הטריפה הואיל ומוכן אגב
ט ויום ח׳ שלו הוא בי״ט ״  אמו לכלבים ניחא לקושטא למילתא הוא לעגל שנולל קולס י

לו״ק:  לאסור לרב משום ללא הוי תזי בין השמשות אפילו לכלבים ו
ו ד ׳ וי״ל דכ״ע מו ן בהלב וקשה כו ל כ א ת ל ו ר ת ו ת מ ו ר מו  ן״ב בד״ה ביצים ג
׳ עכ״ל. ת נבילה כו צ י י ב א דב״ה דאםר מ ע ט ׳ ו ת כו ו ר ת ו ת מ ו ר מו  דביצים ג
 עיין בזה במהרש״ל והוא לחוק לאכתי איכא למימר בביצת נבילה אפי׳ באינן מעורות
 מחמרינן בה משוס לאיסורא לאורייתא הוא ויש מגיהים ועי״ל טעמא לב״ה והוא קאי
 אקושיא ללעיל והנראה לקיים לגירסת תוספות שבספרים ישנים ור״ל למשמע להו ר׳ יעקב

 דף ה ע״ב
א ה ל נ ר קדושה ראשו ב א״ת אי קס ו לעניים ו ר בקש ר״א להפקי ה ו ״ ד  ?$"ב ב
׳ עכ׳׳ל. וליכא לאקשויי לא״כ אמאי הוצרך כלל להעלותו כיון ללא קלשה לעתיל  כו
 לא הוה ביה כלל לין כרם רבעי לי״ל לאפ״ה הוצרך להעלותו משוס להוי לבר שבמנין
] וא״ת כיון לממילא א א דאתא. [ ת עונה הו ו צ מ כ״ת ל מ׳ ו ל לר״ה: ג ״  וכ״ה בתוס׳ פ
 ליתא לתקנתא ממילא נצטוו בפריה ורביה כמו שנצטוו כבר וי״ל לה״ק וכ״ת למצות עונה
ו לבר שנאמרה לבני נח ונשנית בסיני ללזה ולזה נאמרה והכי  הוא לאתא רה״ל מצות פ״
ו שנאמרה לבני נח ונשנית בסיני לך אמור להם שובו וגו׳  אמרינן בפ״ל מיתות והרי פ״
 לישראל נאמרה ולא לבני נח ומשני ההוא לכל לבר שבמנין כו׳ והיינו כמסקנא להכא וק״ל:
ך מנ״ל הך א ל דקשי י ו שב פרש״ י י ׳ ומ״מ •ש ל דה ריב״ז בו א מו ׳ בד״ה מי ל ם ו  ת
׳ עכ״ל. ונראה לר״ל כמו ן ב׳ ימים כו שי ו עו רכן נמי כשהי ד הו ה א ׳ ל א ה״פ כו ר ב  ס
 לקולם חורבן בכל פעם שעושין 3׳ ימים היה קלושה אתת מפני קלקול שמא באו עלים
מ כשהיו  לאתר המנתה השתא נמי לאחר החורבן שהתקין שיהיו מקבלין עלים כל היום מ״
 עושין ב׳ ימים כגון בשלא באו עלים לא מספק היו עושים כן אלא מחמת תקנה הראשונה
 כיון שעריין היו עושין ב׳ ימים כבתחלה אבל לשון רש״י א״א להולמו לפרש כך שהרי כתב
 לאפילו נבאו עלים לאחר מנחה לא נעקרה תקנה ראשונה והיו עושין ב׳ ימים ואכתי תקשה
מלבד המלממות נראה ליישב פרש״י בלרך  לן מנלן הך סברא ובתוספות ישנים כל זה אינו ו
 זה וה״ק מי לא מורה ריב״ז כו׳ כגון קולס חורבן להוי קלושה א׳ משוס לאף שהשני היה
״ט א״כ לאחר חורבן נמי לא נעקרה התקנה ״ט ולאי אע״פ כן היו עושין גם הראשון י  י
״ט ללא תיקן ריב״ז אלא לקבל עלות אף  מלעשות ב׳ ימים אע״פ שהראשון היה ולאי י
 לאחר מנחה שיהו מונין מיום הראשון אבל לברי התוס׳ שלפנינו לפי משמעם א״א לפרש

לו״ק:  כך וצ״ע מה שכתבו לפי פילושס ריש ליישב פרש״י ו

א ל ן ש ׳ כגו ה כו נ ל כתקנה ראשו ו י ליה לאל א מעבר מ ל י בד״ה ד ״ ש ר פ  דף ו ב

ב] ולא כלו. נ״ב סי׳ א] וא׳׳ת. נ״נ מלשון למצוח עונה משמע דאינו מצומ פרי׳ ורגיי אלא דנפקדו אמצומ עמה ולכל ארס ואפי׳ לטייל ופועל יהיה מיכף עונמס בשובס מההר ולק׳׳מ קושי׳: [ ם [ א י ר  קרנ
 דלא ידעינן אי כלו חלשיו:

ה מ ל ת ש מ כ  ח
י בל״ה מוכן לאדם כו׳ מוקצה הבאה לגבי כלבים כצ״ל: בד׳׳ה עם יציאחה ב רש״ ״ ף ו ע  ד
 נגמלה כשיצאה בו׳ כצ״ל: בד״ה ביצים גמולוח כו׳ בגילין אסורות הס״ל: בד״ה
 בי״ט כו׳ ואסורה משום הכנה ללבה כר. נ״ב לא ילעחי מאי הכנה שייך ביומו אס לא איסור
 מוקצה ואולי גזילח הכנה קאמר לגזלינן י״ט ןלעלמאן אטו י״ט אחל השבח ולו״ק: תום׳ בל״ה
 השחא מוכן כו׳ מוכח מהכא למוכן לאלם כו׳ כצ״ל: בד״ה ביצים גמולוח כו׳ וי״ל לכולי עלמא
 מולו לביצים גמולוח כר. נ״ב פילוש היכא לאינן מעולופ אפי׳ הכי לא לישרי אינש כו׳ והטעם
 לשרי משוס ללא משנינן כגופה וא״כ קשה ביצה לנבילה למה אסולה אלא היינו טעמא משוס
 לגזלינן בו׳ (עיין במהלש״א): בד״ה וכי חימא כו׳ אבל במעי אמה היו מוליס לאסול כוי. נ״ב
 קמ״ל בבלייחא לשלי אליבא לב״ש אבל לב פסק בביצה שנוללה כב״ש אבל בביצה שנמצא בחוך

 החלנגולח פסק כב״ה לאסלי ולו״ק היטב(עיין במהלש״א):

י ב גמ׳ ל׳ יוחנן בן זכאי טעמא לנמנו הא לא נמנו לא מאי ואומר כוי כצ״ל: רש״ ״ ף ה ע  ד
 בל״ה כבל נמנו כו׳ או הלמיס כצ״ל והס״ל: בד״ה מכלי כחיב בו׳ ממילא ל״ל
 כו׳ שהוקם המשכן ועל בעשליס בו׳ לההל ההוא ש״מ בו׳ כצ״ל והל״א: תום׳ בל״ה מכלי כחיב
 כו׳ ההל ההוא בלוחוח אחלונוח כחיב כו׳ שהוקם המשכן ועל עשליס באייל כו׳ כלפלישיח לעיל

׳ כצ״ל: בד״ה מי לא מולה כו׳ ומ״מ קשה לטון שלא באו כו׳ כצ״ל:  לכן נלאה ט
י בל״ה אמל לבא מח ט״ט ראשון מח המוטל לקבול אם י״ט כאשון הוא א רש״ ״ ף ו ע  ד
 בו׳ כצ״ל והס״ל: בד״ה לא אמלן ליחעסקו בו ישראל כצ׳׳ל והס״ל: בד״ה א״ל
 ללא כו׳ לא לאפוח בו׳ נמחק לא: בד״ה א״ל לב מללכי כו׳ לנהללעי ל״מ כו׳ ל׳׳מ אלויה ללב
 אשי בו׳ כצ״ל והל״א: בד״ה טרפה במעי אמה בו׳ צ״ל הטרפה בנה אסול כו׳ הואיל ובשחיטח
 אמו אחה בו׳ כצ״ל: תום׳ בל״ה מימוח עזלא כו׳ הביצה שנוללה בא׳ טוס הב׳ וא״כ כו׳ כצ״ל:

ם ״ ר ה  מ
 העברי ליה לאלול וצ״ל דה״ק מאי רעתך לאסור הביצה משום הבזמן הב״ד היו הרחוקים צריכים
 לעשות בכל שנה ושנה שני ימים משום חששא דלמא מעברי ליה לאלול בב״ד ר״ל שיבאו העדים
 אחר המנחה ויעשו ב׳ ימים קדושה אחת ואותה התקנה לא נתבטלה מהרחוקים משום שלא פסקו
 מלעשות ב׳ ימים וכמו שפירשו במה שאמרו הא לן והא להו כדלעיל הא אמר רב חיננא וכו׳ מימות
 עזרא ואילך וכו׳ וא׳׳כ לא נתקנה התקנה מעולם כיון דלא נתקיימה אפי׳ בפעם אחת ובטלה מעיקרא
 ומעולם לא היו הב׳ ימים קדושה אחת כמו שפרש״י וצ״ל דרב ושמואל דאמרי תרוייהו לעיל ביצה
 אסורה ס׳׳ל כיון דבזמן הב״ד היו הרחוקים מב״ד מוכרחים לעשות בכל פעם ב׳ ימים מחמת חששא
 דשמא עתה בפעם זה באו העדים לאחר מנחה ואותן ב׳ ימים היו קהושה אחת גם הב׳ ימים שעושין
 עתה לאתר שנתבטל הב״ד הן קדושה אחת כיון שלא פסקו מעולם כי היכי דלא תקשי דרב אדרב
 רהכא אמר רב חיננא בר כהנא אמר רב מימות עזרא ואילך וכו׳ ומ״מ נ׳׳ל שט״ס נפל בפרשי׳י
 שלפנינו בד׳׳ה דלמא מעברי ליה לאלול מתקנה וכו׳ כגון שלא באו עד יום שלשים ואחד גירםא זו
 א״א לישבה דהא אם לא באו עדים עד יום שלשים ואחד אז היו הב׳ ימים מספק וא״כ הוו ב׳
 קדושות ואץ הביצה אסורה ותחילת איסור ביצה נפקא מתקנת אם באו העדים מן המנחה ולמעלה
 שהיו נוהגים היום קודש ולמחר קודש לא מחשש שמא לא באו עד יום ל״א ע״כ נראה שיש להגיה
 בפרש״י כגון שלא באו העדים עד לאחר מנחה וק״ל כמבואר משיטת ההלכה והתוס׳: ברש׳׳י דייה
 טריפה במעי אמה וכו׳ ט׳׳ס הוא וצ״ל טריפה בנה אסור אם נמצא בתוכה וכוי: בתום׳ דייה מימות
 עזרא וכו׳ עד י״ל דלד׳ יום* אוסר אי אתדמי וכו׳ צ״ל הא דקאמר ר׳ יוסי ביצה אסורה היינו ר״ל
 ׳שאם יתרמי שיעשו הב׳׳ה שני ימים כגון אם יבאו העדים מן המנחה ולמעלה אז יהיו הב׳ ימים
 קדושה אחת ויהיה הביצה אסורה שרבי יוסי היה בזמן הב״ד שהיו מקדשין השנה ע״פ עדים וקאמר
 ראם אתרמי שהיו עושים ב׳ ימים היו קדושה אחת ור׳ יהודה פליג עליה התם במתני׳ וסבר דאפי׳
 אם היו עושין ב׳ ימים היו ב׳ קהושות אע״פ שהיו נוהגים היום קודש ולמחר קוהש הי״ל היו עושים
 כן כדי שלא ליתו לזלזולי כדאיתא התם ונהרדעי אמרי שלא אתרמי בב״ד עד היום שאנו מקדשים
 ע״פ החשבון ולכך נתבטלה התקנה מעיקרא: ה״ה י״ט שני לגבי מת וכוי ואפילו למינו ליה נלימ׳ כוי
 פירוש וכ״ש לחפור כוך וא״כ תימה דבמועד קטן אמרי׳ כו׳ והכא משמע שאין זו מלאכה רצה
 לומר שאף בי״ט שני מותר וכ״ש בחייה: ה״ה והאידנא האיכא הבר׳ כוי עד בדאיתא בשבת שלא
 לקבור מת ב״׳ט ובו' הלשון מגומגם ור״ל שאסרו לבני בשכר לקבור מת בי״ט שני: בא״ד וה״ר
 יחיאל אומר דלא דמי וכו׳ הר״ר יחיאל פליג על סברת הרר׳׳י ומסכים לסברת ר״ת דלא רמי קבורה
 למה שאנו קי״ל לאכול דבר שנאכל כמות שהוא חי ואינו אסור משום בשולי נכרים: ד״ח וכי מה
 בין זה ובו׳ דהא אמו טריפה והוא מותר פי׳ כשנולד ממנה: בםוף הרכור ועוה י״ל ההתם מ״ה׳ דאירע
 שכלו לו ההשיו והכא מ״ה׳ בלא כלו לו חהשיו עה היום פי׳ דאי לא קים לן שכלו לו חדשיו גם

 היום א״כ אפי׳ נולד בחול אסור עד שמנה ימים מטעם ספק נפל וק״ל:
ף ו ע״ב ברש״׳ ד״ה ביצים גמורות וכו׳ עד ואסורה משום הכנה דרכה ר״ל כמו ביצה שנולהה  ד
 בי״ט דאסור אפי׳ בי״ט דעלמא משום גזירה די״ט אחר השבת כדאוקמא רבה לעיל
 ה״נ בנמצא במעי אמן נמי אסורים והא דהוצרך רש״י לכתוב זה משום דלא מצינו טעם לאסור ביצה
 הנמצא במעי אמו לא משום מוקצה ההא כיון דשחט התרנגולת ע״כ בעומדת לאכילה איירי וגם לא
 שייך לא טעם משקין שזבו ולא פירות הנושרים כ״א בנולר ע״כ הוכרח רש״י לפרש דאסור מטעם
 הכנה דרבה כדלעיל: בתום׳ ד״ד ענל שנולד בי״ט מותר ותימה מ״מ הוי אםוד משום נולד במו ביצה

 ראש חהש ואח״כ התמיד של בין הערבים ולומר עליו שיר של י״ט ומה שאמרו מתחלה שיר של
 חול כשהקריבו הקרבן הראשון במנחה בספק קרבן תמיד מה בכך דהוי כקראו מזמור של תהלים
 ואפי׳ יהא קלקול מה בכך מ״מ לא היה אותו קלקול בתמיד כ״א בקרבן מוסף שאמרו עליו שיר
 שהיו רגילים לומר בתמיד של חול וק״ל: ה״ה הא לן וכו׳ לשון התוס׳ מגומגם ומיותר וכצ׳׳ל ואפילו
 כשהיו עושים ב׳ ימים כגון שלא באו העדים הרי הוא מחמת ספק והרי הן שתי קדושות לפי שאין
 זה מחמת המנהג לפיכך היתה הביצה מותרת להן וכו׳ ור״ל במ״ש כגון שלא באו העדים היינו שלא
 באו ביום שלשים כלל כ״א למחר ביום ל״א וכן הא דקאמר בתר הכי דאין יודעים אם באו העדים
 אם לאו הכוונה אם באו היום ביום ל׳ או ביום ל״א ואז הוי חול ומחמת המנהג ר״ל המנהג שהיו
 נוהגים קודם ר׳ יוחנן בן זכאי דכשבאו העדים אחר המנחה היו עושים שני ימים קדושה אחת: ה״ה
 בל דבר שבמנין וכו׳ עה ההר׳ הכא הקב״ה אסר להם תשמיש בשביל מתן תורה ובו׳ ר״ל ונתן להם
 זמן שלשה ימים וממילא ידעינן דלאחר ג׳ ימים שכבר נתנה התורה מותרים ואפ׳׳ה קאמר רבא

 דבשביל מנין אחר היה צריך הקב״ה להתיר להם וה׳׳ה חרמות לזמן:
ף ה ע״ב בתוספות ה״ה וכקש ה״א להפקיהו לעניים וא״ת א׳ קסבה קהושה אההונה וכו׳ כצ״ל  ד
 פי׳ קדושת עזרא וכן בפרש׳׳י צריך להגיה קדושה אחרונה. הרויחו העניים וכו׳ סברת
 התוס׳ בקושיא זו דאפי׳ אמרי׳ דלא קדשה לעתיד מ״מ צריכים להעלות הפירות לירושלים או לפדותן
 ואדרבה גרע טפי במה שלא קהשה לעתיה שאין יכולין לאוכלן שם בלא פהיון לכך הקשו מה הרויחו
 העניים וכו׳: כא״ה ההא הקדש שוה מנה שהללו על שוה פרוטה וכו׳ אבל ר״א לא היה יכול לפדותו
 שהוא היה סובר שהוא צריך להעלותו לירושלים על כל פנים מפני התקנה ע״כ הפקירו לעניים שהם
 יעלו אותו ושם בירושלים יפדו אותו על פרוטה ויטילו אותה לים המלח ויאכלו הפירות וא״כ ירויחו
 הרבה: ה״ה מי לא מודה רבן יוהנן בן זכאי וכו׳ עד ואימא כיון שהתקין וכו׳ א״כ כשהיו עושין ב
 ימים פי׳ כגון כשלא באו עדים ביום שלשים כלל רק בל״א הם מספק כדפירשנו לעיל וא״כ הביצה
 מותרת לכך נראה כפירוש ר״ח דגריס מי לא מודה שאם לא באו עדים וכו׳ פי׳ שלא באו ביום ל׳
 כלל ומ״מ קשה הכיון שלא באו א״כ היו ב׳ ימים מספק וכו׳ כצ״ל והשתא דאתית להכי אין למחוק
 גרסת הספרים אם באו עדים וכו׳ משום דיש לפרש אם באו סמוך לחשיכה כדפרש״י: בא״ד ומ״מ
 יש ליישב פרש״י וכו׳ והקשי' לך כוי לא אוכל ליישב כוונת התוס׳ בלשונם זה דמה ענין פירוש זה
 לפירוש רש״י דהא דעת רש״י הוא דגם לאחר חורבן כשבאו העדים לאחר מנחה היו עושין ב׳ ימים
 כמו קודם חורבן בקדושה אחת רק שריב״ו תיקן שימנו המועדות מיום א׳ והתום׳ הקשו עליו מנ״ל
 זאת דלמא דאף כשבאו מן המנחה ולמעלה לא היו עושץ כ״א יום א׳ לאחר תקנת ריב׳׳ו וא״כ מה
 תיקן בפירוש זה פירושו של רש״י ויותר היה טוב אם היינו מגיהים בתוס׳ לשון זה ומ״מ יש ליישב
 גירסת פירוש ר״ח דגריס אם לא באו עדים ור״ל אם לא באו כלל ביום שלשים ודקשיא לך מ״מ
 דכיון שלא באו א״כ היו שני ימים מספק ה״פ מי לא מודה ריב״ז וכו׳ כגון קודם חורבן כשהיו
 עושים ב׳ ימים ההיינו כשבאו העדים מן המנחה ולמעלה דהיו נוהגים היום קודש ולמחר קודש והיו
 הב׳ ימים קדושה אחת ה״ה לאחר חורבן נמי כשהיו עושים ב׳ ימים דהיינו כשלא באו העדים ביום

 שלשים כלל היו ג״כ נוהגים אותן בחומר קדושה אחת כמו קודם חורבן ודו״ק נ״ל:.
ף ו ע״א בגמרא נהדדעי אמרי אף בביצה דמאי דעתך דלמא מעברי ליה לאלול וכו׳ צריך ליישב  ד
 לישנא דנהרדעי דאמרי רלמא מעברי ליה לאלול דלכל הטעמים המבוארים לעיל לדעת
 האמוראים דאסרי לביצה אף לאחר תקנת רבי יוחנן בן זכאי אין אחד מהם שיאמר הטעם משום
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 חידושי הלכות ביצה שנולדה פרק ראשון ביצה ואגדות מהרש״א ה
 דף ח ע״א

 אשמועינן במתניתין רבותא טפי כפי סברא האמיתית לאפי׳ בנוללה שרי ב״ש ובברייתא
 אשמועיבן ללא נימא כפי סברא המהופכת לס״ל השתא לבמעי אמה חמורה ומולו ב״ש
 לאסורה ואשמועינן בברייתא לשרי לי״ל להכי פריך כיון לאיכא סברא בהיפך לא ה״ל
 להשמיט במתני׳ לאשמועינן נמי רב״ש שרו במעי אמן כמו לאשמועינן בברייתא אלא ע״כ
 לע״כ ל״פ כו׳ ולית לן בהך מילתא אלא כפי סבלא האמיתית מוללה חמורה טפי וברייתא
 אליבא לב״ה אשמועינן למולו במעי אמן לשרי לאל״כ ברייתא מני כו׳ כלמסיק ולו״ק כי

 הלברים ברורים:
א ת ו כ י ר א״ת ל״ל צ ׳ ו ר כו ו א ש ב כ ו ת כ ה ה ת ירא פ ר ר׳ ז מ א ה ד ״ ד ב ב " ן t 7 דף 
׳ עכ״ל. יש ללקלק א כו כ ה ת מ ר כ ] ב ץ מ ה ד ר [ י פ דענא ש ל הא י  דלעי
 מאי קא קשיא להו להא שפיר איצטריכו ב״ה לצריכותא משוס קושיא לב״ש לא״כ ליכתוב
 חמץ ולא בעי שאור כו׳ וי״ל לה״ק התוס׳ ללא ה״ל לתלמולא אליבא לב״ה לאמרי אלא
 הא רר׳ זירא לזהו שאור וזהו חמץ כו׳ וילפינן ביעור מאכילה לחמץ נמי בכזית והא לכתב
 רממנא שאור ע״כ אתא ללאו יתירא ואהא תירצו להואיל ותלקו הכתוב בב׳ לאוין לא הוה
׳ א״ת כו ד ו ״ א ״ק: ב לו  מוקמינן ללאוי יתירא אלא לאין שיעורן שיה וכטעמא לב״ש ו
ר עכ״ל. ולב״ש ליכא למימר ץ כ מ ה א כ ל ת א ר א הייתי משים כ רא וי״ל ל י  ל״ל דר׳ ו
 ראצטריך הא לר׳ זירא משוס לאי נלאו] מלר׳ זירא לא הייתי משים ברת בשאור אלא
 בככותבמ לה״א לליו לבא מן הלין להיות כנלון כיון ללא קאתי אלא מק״ו לתמץ לא״כ
 השתא נמי לנפקא ליה מלר״ז מהיקשא שאור לחמץ נימא ללא עליפא שאור מממץ לאתי

 מיניה אלא ע״כ לאית לן לאוקמא כלת בכל חל לפום שיעור איסורו וק״ל:
ר ל אסו ב ר א ו ט ב פ ״ א ׳ ותימה ד א לעפרה כו ל ך א י ר נו צ ה ואי ״ ד  דף ח ב
׳ עכ״ל. לב״ה לא שייך למימל משוס ״ט כו ת י ה מ ס ש  לכתחלה וי׳׳ל דמשו

 דף ז ע״א
ל לאית ליה הכי  לאסר לקמן היינו משום לאיח ליה בשר עוף בחלב לאורייתא לאיכא מ״
 במסכת חולין וכן משמע מהא לאמר לקמן ע״כ לא קאמר ר׳ יעקב אלא לענין איסורא
 ופרש״י אע״ג ללאו בשר נינהו אסר להו מררבנן הואיל וקרובים לבשר כו׳ עכ״ל ואי הוה
ף גופיה בחלב אינו אלא מדרבנן לא הוה מסתבר לאסור בביצה כיון ללאו  סבר לבשר עו
 בשר נינהו והשתא לר״י למולה בביצים שאינן מעורות לשרי אכתי תקשי לן למ״ט רב״ה
 לאסרי בביצת נבילה טסי ומש״ה הוצרכו למימר למטעמא אחרינא אסרי ב״ה ביצת נבילה
׳ זה  משום לגזרינן אטו ביצת טריפה כו׳ ומשוס קושיא זו גופה לחו התוס׳ בפ׳ הלר פי
ף בחלב מלרבנן הקילו לא״כ תקשי מאי קאמר  בשם ה״ג לאין לומר כך למשוס לבשר עו
ל בשר עוף  אפי׳ ביעתא בכוחפא כו׳ מי פשיטא היתרא טפי מביצת נבילה להא איכא מ״
פ כ״ה לחו פי׳ זה שהוא בשם ה״ג מכח קושיא זו ״  בחלב לאורייתא הוא גס במרלכי ר
 וכתב לתרץ בשס ס״ה רב״ה אסרי ביצת נבילה אטו ניצח טריפה כמ״ש הסוס׳ הכא וע״ש
ר דים דאסו ׳ אבל במעי אמה היו מו תא מאי כו י י כ״ת קמ״ל בבר ה ו ״ ד לו״ק: ב  ו
׳ עכ״ל. כתב מהרש״ל לקמ״ל בברייתא לשרי אליבא לב״ש אבל רב פסק בביצה שנוללה  כו
 כב״ש אבל בביצה שנמצא תוך התרנגולת פסק כב״ה ראסרי עכ״ל והכריחו לפרש כן השתא
 לבמעי אמה תמולה מנוללה אי הוה סבר רב כב״ה לאסרי במתני׳ נוללה לא הוה אצטריך
 לן רב לאשמועינן במעי אמה לאסורה לכ״ש הוא מנוללה אבל הוא לתיק ללפי מאי לס״ל
 השתא לרב מתיר מוללה מקשי ליה לרב אלרב מכמה מימרות לאסל לב מוללה בו ביום
״ט של גליומ לא ממיר אלא מוללה בא׳ שמותרת בב׳ וע״כ נראה לרב סבר  לאפי׳ בב׳ י
 נמי לפי לס״ל השתא כב״ה לאסלי אפי׳ מוללה ורב אצטריך לאשמועינן לבמעי אמה
 אסולה משום ללא נימא כפי הסברא האמיתית לנוללה תמורה טפי ובמעי אמה אפי׳ ב״ה
 מולו לשרי וליכא לאקשויי לא״כ מאי קפריך ממתני׳ לע״כ ל״פ אלא מוללה כו׳ ללמא

ה מ ל  ש
י בל״ה מיצלא כו׳ ועובלין בו בלוחק ע״י בו׳ כצ״ל: בד״ה וסיים בחמץ כי כל אוכל  ע״ש: רש״
 מחמצח והוה ליה כוי כצ״ל: ברייה לענין אכילה בו׳ לחמץ חייב בכזיח כשאול באכילחו וכלל׳ דלא
 אבל לביעור כר כצ״ל והל״א: בד״ה הא לא כו׳ הכסוי לא ישחט כו׳ הל״א: בד״ה השוחט כוי
 שבא לשחוט ובא לימלך כו׳ ב״ש אומליס כו׳ כצ״ל והס״ל: תום׳ בל״ה לומר לך בו׳ ופי׳ הקונטרס
 להלכחא גמירא וכוי. נ״ב ול״נ רהט פירושו להלכחא גמילא לה היכא לאפיק מכזיח להוה ככוחבח

 להלכחא גמילא לה כו׳ כצ״ל: בד״ה לאמל ל׳ דלא כו׳ ילענא שפיל לחמץ בכזיח כו׳ כצ״ל:
א גמ׳ אמר רב יהולה [אפל] כילה כר נמחק אמל לב יהולה: שם ואמל לב יהולה ״ ף ח ע  ד
" בל״ה מכניס אלם בו׳ איילי  מכניס כו׳ נמי לא לא מיבעיא קאמל כו׳ כצ״ל: רש״
 לזוטלא הס״ל: בד״ה ואם איחא כו׳ אלם אפי׳ הוא בו׳ הל״א: תום׳ בל״ה הכי קאמל כו׳

^ חכמת ) 
י א גמ׳ אימל לא בלק יפה יפה והא בלק יפה אימל יצחה לובה כר כצ״ל: רש״ ״ ף ז ע  ד
 בל״ה דצליבן בו׳ לאפלוחיס כצ״ל והס״ל: בד״ה למיחבא ליה כו׳ לאכילה אין
 המקח בטל כוי. נ״ב וחימה בעיני הא משנה שלימה היא יפוח ונמצאו לעוח כו׳ שחוזל ע״כ נלאה
 לגלסינן אוחטנהו ולא אפליחו וכן גלס הלא״ש וכן פי׳ הל״ן בליש האיש מקלש לף חרל״ט
 ע״ש: בד״ה מאן חנא כו׳ בשל הוא ללא כלבי יעקב הס״ל והל״א: בד״ה לענין כו׳ משוס בשל

 בחלב אבל כו׳ כצ״ל:
ב גמ׳ השוחט שבא לימלך כו׳ אומל לו לך שחוט כו׳ כצ״ל: שם אללבה הא עליפא ״ ף ז ע  ד
 נמחק אללבה ונ״ב נ״ל טעוח: שם אמל לט זליקא כוי. נ״ב קאי אכולה מחניחין
 למאן לשלי לכחחלה לחפול בלקל ולכסות כן פי׳ החוס׳ לקמן לף ט׳ בל״ה אמל ל׳ יוחנן כו׳

 מהר״ם
 מתירין ב״ש אע״ג דחמירי טפי וא״כ איך שייך לומר הא דקתני נולדה להודיעך כחן דב״ש דאפי׳
 בנולד נמי שרי דהא השתא בסברא זו ר׳׳ל דלתרוצי אתא דנימא דבמעי אמן חמירי טפי והברייתא
 אתיא לאשמועינן דאפי׳ במעי אמן שרו ב״ש מאי דלא אשמועינן במתני׳ וק״ל וגם קשה שמאיזה
 סברא יעלה על דעת שום אדם לומר דבמעי אמן חמירי טפי מבנולד דקאמר עלה וכי תימא קא
 משמע לן בברייתא מאי דלא אשמועינן במתני׳ לפי פי׳ זה ע״כ פי׳ זה של התום׳ תמוה בעיני וכבר
 חרשתי פירוש אחר ושיטא אחרת בסוגי׳ זו בחדושי שחדשתי בישיבתי הרבה וגדולה במעלה ת״ל

 רק שאין כאן מקום להאריך:
א בגמרא ביעי הפתיא למאן בו׳ גירסת הרי״ף והרא׳׳ש יהבו ליה ביעין דשחוטה ואותבינהו ״ ף ז ע  ד
 ולא אפריחו וטעם של גירסא זו עיין בר״ן ריש פ׳ האיש מקדש דף תרל״ט ואין להאריך ע״ש: בגם׳
 אימד לא בדק יפה יפה ואע׳׳ג הכהק יפה אימד יצאת רובא וחורה הוא כצ״ל: בתום׳ ה״ה ומצא בה
 ביצים גמורות וכו׳ עד ופירש בקונטרס דגמורות קאי אהלמון וכו׳ עיין בטור י׳׳ד סי׳ פ״ז דכתב

 דמפרש״י משמע שמתיר אפי׳ אין לה עדיין חלבון כלל ע׳׳ש:
ף ז ע״ב בנמ׳ א״ר זד־קא וכו׳ והוא שיש לו דקה נעוץ ובו׳ פי׳ אכוליה מתניתין קאי גם אדברי  ד
 ב״ש שמתירין לשהוט לכתחלה ולחפור בדקר איירי נמי בשיש לו דקר נעוץ מבעוד
 יום ועיין לקמן בתום׳ דף ט׳ ע״ב ד״ה אמר ר׳׳י מוחלפת השיטה: בתום׳ ה״ה דאמר ד׳ ויהא וכו׳ עה
 וא״ת לפה ליה הצדיכותות הלעיל וכו׳ רברי התוס׳ תמוהים מאה המאי מקשו ל״ל הצריכותות ההא
 ע׳׳כ צריך לתרץ קושיא דב׳׳ש דלכתוב חמץ ולא בעי שאור וכוי וגם בקרא דר׳ זירא גופיה תקשי
 לן ל״ל שאור וחמץ לכתוב קרא חד וג״ל דה״ק הלמה להו לבית הלל להשיב על דברי בית שמאי
 דאמרי רא״כ לכתוב רחמנא חמץ כו׳ הצריכותות היה לו להשיב ובית הלל ילפי׳ דחמץ ושאור חד
 שיעורא הוא מקרא דר׳ זירא ואי תקשה לך לכתוב רחמנא חמץ ולא בעי שאור וכו׳ יתרץ אותה
 בתירוץ בפני עצמה ע״כ השיבו התוס׳ וי״ל שלא תטעה לומר וכו׳ ר״ל שאם השיבו ב״ה בקצרה
 מדרבי זירא ה״א מאי חזית למילף מדרש׳ דר״ז דנימא דאידי ואידי חד שיעורא הוא דילמא נימא
 אדרבה נילף מדרשה דבית שמאי ההואיל וחלקן הכתוב בשני לאוין וכו׳ ודאי אין שיעורן שוה ע״כ
 צריך להשיב הצריכותות דליכא למילף מזה כלום רק״ל כן נ״ל ביישוב כוונת התוס׳ הגם שלשונם
 לפי זה קצת דחוק אבל אין להפליג פי׳ זה בשביל כך כי כל לשון התוס׳ במסכת זו מגומגם ואינו
 מדוקדק: בא״ד י״ל לא הייתי משים כרת וכו׳ נ״ל דר״ל דלב״ה הא דפתח קרא בשאור וסיים בחמץ
 לא למילף מיניה דשיעורן שוה הא לא איצטריך דמהיכי תיתי ה״א להלק ביניהם הואיל ואית לן
 הצריכותות אלא דה״א שאין עונש כרת כ״א באותו המפורש בקרא שענש עליו כרת בהדיא ולכך
 הוצרך דרשה דר׳ זירא שיהא עונש כרת בשניהם וק׳׳ל אבל מ״מ יש לדקדק לב״ה דאית להו ילפינן
 ביעור מאכילה הדרא קושיין לדוכתא וליכתוב רחמנא גבי ביעור חמץ ולא בעי שאור מאי אמרת אי
 כתב רחמנא חמץ ה״א דווקא חמץ משום דראוי לאכילה וכו׳ כדלעיל הא ילפינן ביעור מאכילה
 דשניהם שוין לענין עונש כרת כדרשה דר׳ זירא דפתח רחמנא בשאור וכו׳ וי״ל דהא דסברי ב״ה
 רילפינן ביעור מאכילה היינו דוקא השתא בתר הכתב רחמנא נמי גבי ביעור תרוייהו שאור וחמץ
 אבל אי לאו דכתב רחמנא תרוייהו גבי ביעור לא הוה ילפינן ביעור הקל מאיסור אכילה דחמיר טפי

 וק״ל נ״ל:
א בתום׳ ה״ה בעפה תיהוח וכו׳ עה אבל הכא מייד• שהוא קשה סביב וכו׳ ויש לדקדק ״ ף ח ע  ד
 מ״מ קשה דמנא ליה למקשה ההא דשני ליה ההכא בעפר תיחוח דרצה לומר דמיירי
 שקשה סביב דמקשה והא קא עביד גומא אימא דמיירי בתיחוח לגמרי גם מסביב ולא תקשה מידי
 וי״ל דהמקשה סבר דע״כ צ״ל כן דאי ר״ל בעפר תיחוח לגמרי גם מסביב דלא שייך בי׳ גומא כלל
 א״כ תקשה למה לא יהא מותר אפילו לכתחלה לב״ה הואיל ואין כאן שום חשש איסור כלל לא
 משום כתישה ולא משום גומא ולא משום מוקצה דהא איכא דקר נעוץ מבעוד יום ולמה לא התירו
 ב״ה כ״א באם שחט בדיעבד אלא ע״כ לא מיירי בתיחוח מסביב ולכך אסור לכתחלה לב״ה וא״כ

 רוצה לומר דאע״ג דמוכן הוא אגב אמו ואין כאן איסור מוקצה מ״מ יאסר משום משקין שזבו או
 פירות הנושרים כמו ביצה שאפי׳ בתרנגולת העומהת לאכילה שאין בה איסור מוקצה אסורה הביצה
 משום פירות הנושרים ומשקין שזבו כראוקמי לעיל רב יוסף ורב יצחק: ה״ה ביצים גמורות וכו׳
 וקשה ראמדי׳ בע־דובין אפי׳ ביעתא בכותח׳ בו׳ מאי קמ״ל פשיטא וי״ל דב״ע מורו דביצים גמורות
 מותרות כן נ״ל לגרוס ולהגיה ויתר הדברים אשר הוגהו בתוס׳ שלפנינו טעות הן וכך הם קישור
 דברי התוס׳ הואיל ומן הדין ביצים השובים כבשר כדאשכחן גבי ביצת נבלה דאסרי לה ב״ה אפי׳
 כל שכמוה נמכרת בשוק אלא מה שאנו מקילין ומתירין אותם בחלב הוא מטעם דבשר עוף בחלב
 הוא מדרבנן א״כ אינו דבר פשוט הוא כ״כ להתיר א״כ קשה דאמרי׳ בעירובין וכו׳ הע״כ התם מיידי
 בשהט תרנגולת ומצא בה ביצים דאי בנולדים אין שום אדם מסתפק בהן כדי שיהא צריך להתיר
 אותם וא״כ מה קמ״ל שלא יתיר במקום רבו ופשיטא דאין זה דין פשוט כ״כ ולכך קאמרי וי״ל כמו
 אלא י״ל וחוזר משינויא קמא ור״ל דדבר פשוט הוא דביצים גמורות מותרות בחלב דאין שום מאן
 דאמר בעולם שיהשיב׳ כבשר וער כאן לא פליג רבי יעקב אלא באם הן מעורות בגידין אבל בגמורות
 פשיטא דמותרין בחלב לכ״ע והא דאסרי (בה) [ב״ה] ביצת נבילה לא מטעם שנחשבה כבשר נבילה
 אלא מטעם גזירה שגזרינן משום ביצת טריפה והשתא א״ש מה שאמר בעירובין אפי׳ ביעתא בכותח׳
 וכו׳ דרבותא ורבותא הוא שאף שדבר פשוט הוא אפ״ה לא לישרי במקום רביה וק״ל ודברי ספר
 ח״ש בענין זה אינו מובן לי: ה״ה וכי תימא קם״ל וכו׳ עד ותימה א״כ מאי פריך וכו׳ ומאי דחיק
 גפשי׳ וכוי הואיל ומשובשת היא וכו׳ רוצה לומר דהא ע״כ המשך הסוגיא לפי פרש׳׳י הכי הוא וכי
 תימא קמ״ל במתני׳ וכו׳ ר״ל וברייתא משובשת היא זה אינו דהא נמי תנינא ביצה שנולדה וכו׳ ולכך
 תני שנולדה לאשמועינן דעד כאן לא פליגי ב״ש וב׳׳ה אלא בנולדה וכו׳ וכי תימא ב״ה אפי׳ במעי
 אמן נמי אסרי וכו׳ ר״ל וכי תימא דלעולם ברייתא זו משובשת היא משום דלא אשמועינן רבי רמז
 מזה במתני׳ והא דקתני נולדה לא לאשמועי׳ דב״ה מתירין במעי אמן דלעולם ב״ה אפי׳ במעי אמן
 נמי אסרי והא דקתני נולדה להודיעך כחן דב״ש וכו׳ א״כ כך הוא הצעת השיטה א״כ מאי קאמר
 בתר הכי אלא הא דתניא השוחט את התרנגולת וכו׳ מני ההא השתא היה בא לומר שהברייתא זו
 משובשת משום דאין לה רמז במתני׳ והא דקתני נולדה הוא להודיעך כחן דב״ש וא״כ איך סותר
 סברא זו במה שאמר אלא ברייתא זו מני הא השתא הוא סבר בסברא זו שמשובשת היא ואין ה״נ
 האין לאוקמא כשום תנא וק׳׳ל: באייר ע״כ צריך לפרש כו׳ בלומר פה ששייך כפתני׳ וכו׳ ר״ל לפי
 פי׳ התוס׳ כך היא השיט׳ וכי תימא דהא רקאמר רב הונא דאסורים לאוכלן בי״ט אתיא אליבי׳ דב״ה
 והא דקתני בברייתא דמותרין לאוכלן בי״ט אתיא כבית שמאי וא״ת אי איתא דאתיא כב״ש מאי אתא
 לאשמועינן הא תבן במתני׳ ב״ש אומרים תאכל אי ממתני׳ ה״א דלא מתירין ב״ש כ״א בנולד אבל
 בנמצאים במעי אמן מודים ב״ש דאסורין דחמירין טפי ומה ששייר במתני׳ קמ״ל בברייתא דבמעי
 אמן נמי מתירין ב״ש זה אינו הא נמי תנן במתני׳ דאדרבה דבמעי אמן קילי טפי דאפי׳ ב״ה מתירין
 משום ההאי דקתני מתני׳ נולדה ע״כ אתא לאשמועינן דדוקא בנולדה פליגי ב״ה אבל במעי אמן
 מודו דמותרין דאין לומר דלהכי קתני נולהה משום דדוקא גבי נולדה מתירין ב׳׳ש אבל במעי אמן
 מודו דאסירי משום דתמירי טפי דא״כ תקשה לך ברייתא דקתני דבמעי אמן מותרין מני וגם אין
 לומר דלעולם אימא לך השתא דבמעי אמן חמירי טפי וברייתא דמותרין אתיא כב״ש ואשמועינן טפי
 ממתני׳ דאפי׳ במעי אמן מתירין בייש והא דקתני מתני׳ נולדה משום כחן דב״ה דאפי׳ בנולהה אסרי
 דא״כ תקשה ליתני במעי אמן ולאשמועינן כחן דב״ש דאפי׳ במעי אמן מתירים דכח דהתירא עדיף
 א״כ ע״כ ליכא למימר בענין אחר אלא צ״ל דהא דקתני במתני׳ נולדה הוא לאשמועינן דדוקא בנולדה
 פליגי ב״ה אבל במעי אמן מורו דשריא נ״ל ולא עמדתי על כוונת ספר ח״ש בדבור זה אבל מ״מ
 קשה לי דלפי פירוש זה של התוס׳ לא יתיישב הא דקאמר בתר הכי וכי תימא ב״ה במעי אמן נמי
 אסרי והא דקתני נולדה להודיעך כחן דב״ש וכו׳ משום דלפי שיטה זו ע״כ צ״ל דה״ק וכי תימא
 דלעולם אימא לך דברייתא זו אתיא כב״ש ולאשמועינן אתא מאי דשריא במתני׳ דאפי׳ במעי אמן
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 ו חידושי הלכות ביצה שנולדה פרק ראשון ביצה ואגדות מהרשי׳א
 דף ט ע״א

 לכל מילי ומש״ה אין מכסין בו ספק אלא ודאי משום מצות כיסוי אבל לר״י דאית ליה
 דעושה בו כל צורכו ואפ״ה אין מכסין בו ספק והיינו טעמא כדמסיק רבה דדעתו לודאי
 ואין דעתו לספק ומש״ה א״נ דעושה בו כל צורכו מ״מ אין מכסין בו ספק דאין דעתו

 לספק וק״ל:

ת ליה י ך אי ל י ר א פ ׳ וא״ת אמאי ל פא אם שהטו בו י סי ה והא מדקתנ ״ ד  $7״ב ב
׳ עב״ל. צ״ע דקארי להו מאי קארי ׳ ופי׳ הקונט׳ בו ן כו ן שוהטי א דאי ט י ש  פ
 להו דהא ודאי מרישא דקתני אין שותטין ל״ק מידי כדקמשני תלמודא בהדיא בסמוך לעיל
״ט לשחוט ולא לכסייה קמ״ל ומי הביאם לתרץ קושייתם מתוך  דבספק אימא משום שמתת י
 פ״ה כיון דמלמוד ערוך הוא וי״ל דמשמע להו לכאורה דלא קאמרינן לעיל אלא דספק
״ט לשחוט כו׳ מיהו קושטא דמילתא  הוי רבותא לגבי [ודאי] מה״ט דאימא משום שמחת י
׳  הוא דפשיטא דאף ספק לא לשחוט בדלית ליה מה לכסות ואהא הביאו התוספות פי
 הקונטרס שפי׳ האי טעמא דהוי ספק רבותא לגבי ודאי כדאמר לעיל לא תקשי ליה נמי
י או ״ ר ד יה כ ן לבסי כתי ו א לד שי הדר קו ד ו ״ א ״ק: ב דו  ארישא פשיטא דאין שוחטין ו
ץ עכ״ל. לדברי התוס׳ דלעיל דלא קשיא ליה אלא אהא דרב יהודה צ״ל דלא עו ר נ ק ד  ב
 הדרא קושיין לדוכתין אלא דלכסייה כדר״י אבל מאפר כירה ומדקר נעוץ ל״ק מידי אלא
 שהתוס׳ כתבו או בדקר נעוץ כפי לשון הקונטרס שהביאו ומהרש״ל הגיה או אפר כירה

״ק: דו  כי כן לשון הקונטרס לפנינו ו
רי בח״ל י א דרכה דאי מ ע ט ו ד ש ר י ״ט בו׳ ובתום׳ פ  tp ט בה״ה גלגל עיסה מעי
דה רבה ל בא״• מו ב ל א ו כ א ל ל כו ו זה י ן דבלא ו ן כי ק ת מ לא מחזי כ  ו
דה א מו ר מי ל מ א ק ך בלל טעם זה ד י ך דלא שי ע בםמו מ ש מ ן נראה ד ר ואי  דאסו
ן ק ת מ ן דשם הלה עליה מחזי כ ו ר כי מ ו ל ר לזרים ב ו ס א ל שאם קרא שם ש א ו מ  ש
ן בוי עכ״ל. כצ״ל וכ״ה בספרים מדויקים ור״ל ובתוס׳ פירשו שבעלי י הלשו ע לפ מ ש מ  ו
 התוספות פירשו כך ומהרש״ל מחק כל זה לפי מה שהבין דר״ל ובתוספות שבתוספתא
י בד״ה ״ ש ר פ ״ק: ב דו  שהוא מהברייתות ואינו כן אלא כמו שמצאתי בספרים מדויקים ו
והד כוי עב״ל. כ״ה לשון הר״ן וכצ״ל ומלת קס״ד ת הםולם סולם המי ן א כי לי ץ מו  א

 דף ח ע״ב

״ט דמשום ״ט מותר כיון דלא שרו ב״ה אלא בשכבר שחט ליכא ביה משום שמחת י  שמחת י
 דלא מכסי דם לא מתסר באכילה כדאמריגן לקמן אלא דכל דבריהם אלו לב״ש הם דמשמע
 להו דלב״ש נמי צ״ל והוא שיש לו דקר נעוץ ובעפר תיחות דבהא לא פליגי ב״ש וב״ה אלא
 דכל מאי דשרי ב״ש לכתתלה לא שרי ב״ה אלא בדיעבד וכן נראה מדברי התוס׳ שכתבו
 לקמן אהא דפריך לכסיי׳ בדקר נעוץ וכי פריך תלמודא דליעביד כב״ש וכ״כ התוס׳ בהדיא
״ט  לקמן בד״ה אר״י מוחלפת השיטה והשתא לב״ש שפיר כתבו התוס׳ דמשוס שמחת י
 מותר אפי׳ לשחוט לכתחילה ולב״ה ודאי ניתא להו דמשום מצות כיסוי מותר אפי׳ לכתחלה
״ק: דו  כיון שכבר שחט וכדאיתא בירושלמי גבי אפר שהוסק בי״ט כמ״ש התוספות לקמן ו
״ט עכ״ל. פי׳ ן מעי כ ץ וי״ל דמ״מ בעינן שיהא מו ו ע כ ל״ל דקר נ ד וא״ת א״ ״ א  ב
 משום דאיכא תרחי איסורא חדא דאינו מוכן ועוד דקא עביד גומא בעי ב״ה דקר נעוץ
 בשחט אבל באפר שהוסק בי״ט כיון דליכא ביה אלא איסור מוכן לחוד שרי בשחט כדאיתא
ו א שנ ב יהודה ל ר ר מ ה א ״ ד  בירושלמי כמ״ש התוספות לקמן וכ״כ הרא״ש ע״ש: כ
ל כ ו ל א י ב ש ל בי״ט ב ט ל ט ר ל י דמוקצה אינו אסו ״ ר או ׳ ו ״ט כו א שהוסק מעי ל  א
[ א ש כוי עכ״ל. ומיהו לענין כיסוי אוסר רב יהודה בהיסק בי״ט משום דהאי טלטול [ פ  נ
ה י תא לכפי  אינו משוס אוכל נפש אלא משום הכיסוי ואסור בשלא שתט: בה״ה ואם אי
א בו׳ עכ״ל. נראה דהיינו ממה שפרש״י בסמוך י ך בהד י בסמו ״ ש ר ׳ וכן פ י כו ״ ר ד  כ
׳ א ספק כו י ר  אפי׳ ודאי נמי דהא בב״ה קי״ל דאסרי כו׳ ע״ש: בה״ה אי הכי מאי א
ת ליה ב כוי דא״ל דלי ר דהכ• פי׳ אא״ מ ו יש ל י ו א כו מ ל ש ת ב ר מ  תימה מא־ אי א
ת ליה כוי עכ״ל. יש לדקדק לפי זה מאי ב יהודה אי ר ד רה כוי ו ר כי פ א ץ ו עו  דקר נ
 קמשני אלא אמר רבה אפר כירה מוכן לודאי כוי כיון דהוה ניתא ליה מאפר כירה ודקר
 נעוץ ולא הוה קא קשיא ליה אלא מדרב יהודה אמאי לא שבק רבה סברת המקשה דמיירי
 בלית ליה אפר כירה ואלו ה״ל אסר כירה הוה מוכן גס לספק אלא דה״ל לרבה למימר
 דהא דר״י מוכן לודאי ואינו מוכן לספק ומי הכריתו למימר באפר כירה דמוכן לודאי ואינו
 מוכן לספק היפך סברת המקשה וי״ל דודאי עד השתא לפי סברתו שסיר איכא למימר
 דאפר כירה מוכן הוא לכל מילי ומש״ה מכסין בו נמי ספק אבל הא דרב יהודה אינו מוכן

א] להאי טלטול. נ״ב אין דבריו ברורים כיון דמשום מצות כסוי מוחר ומש״ה מוחר בשחט מ״ט בלא שחט אסור ואע״ג דהוי אוכל נפש וע״כ דעיקר הטעם דדוקא טלטול מוקצה מותר משוס אוכל ם [ א  קרני ר
 נפש ולא שימוש מוקצה וכאן הוי שימוש מוקצה וכמ׳יש המ״א:

ה מ ל ת ש מ כ  ח
 ובחוספחא פי׳ דטעמא דרבה דאיירי בחוצה לארץ ולא מחזי כמתקן וכו׳ ומשמע לפי הלשון דסברא
 וו פשוטה כל זה נמחק. ונ״ב כל זה טעוח וראיחי בכל הפוספחא שאינה וגס אין שייך שחיספחא
ד בא״י מחיר רבה ואביה כי׳ ונראה דהלכה ״ א  תפרש טעמא דרבה וק״ל (עיין במהרש״א): ב
 כלבה להוא בחראה כו׳ כצ״ל. וג״ב פי׳ לגבי אבוה לשמואל וחימה הא מקבלח הגאונים דלא
 קיימא לן כבחראה אלא מאביי ורבא ואילך ורי״ף פסק כאבוה לשמואל וכו׳ והר״ן כחב נמי מאחר
 שרבא שהוא בחראה מחלץ אליבא [לאבוה] לשמואל לאסור אף בחלת ח״ל הכי קיימא לן ע״ש:
ד אפילו רבה מולה למפרישין אותה ט״ט והכי איחא בירושלמי כו׳ כצ״ל. ונ״ב בהגה״ח ״ א  ב
 אשר״י כתוב בתוספתא וליחא כי לא אמרינן לשם לש אין כי׳ וטעות סופר הוא (עיין במהרש״א):
ד יצליך שחהא גלולה כרי שיהיה לה היכר כצ״ל. ונ״ב פ׳ מה ששייר תהא יותר משיעור ״ א  ב
ד ויפליש ״ א  חלה כלי שיוכל להפריש חלה מן הנוחר ויהיה עול שיריה ניכר וכן פירש הר״ן: ב

 שנאמר ולקחו לטמא מעפר שריפח החטאח כוי. נ״ב וב״ש אמרי עפר שריפה אקלי עפל סחמא
ד מנא ליה ומשני ״ א  לא אקלי אבל בהא למגלל צמחים לא פליגי ב״ש לילפינן מוכסהו וק״ל: ב

 לכחיב ועפלוח כו׳ כצ״ל:
י כ גמ׳ מאי טעמא ללמא עטל כחישה כו׳ אמר רבה שחט צפור כי׳ כצ״ל: רש״ ״ ף ח ע  ד
ד לבשעח מילה ״ א  בל״ה מילה בצרעח כי׳ במסכח שבח ימיל בשר כי׳ כצ״ל: ב
 כי׳ על שיכסה הס״ל: בד״ה אסול לכסות בו׳ ט״ט מאי טעמא כי׳ הל״א: בד״ה נהלבלאי
 אמרי בסנהדרין מפלש להיא כי׳ כצ״ל: בד״ה אלא ל״ג נמחק ינ״ב נ״ל טעיח: תום׳ בל״ה
 והא מלקמני כו׳ אי לימ ליה פשיטא כו׳ כללב יהולה או באפל כילה כצ״ל ונמחק בלקר נעוץ

 (עיין במהרש״א): בד״ה סוף סוף כו׳ מללמיק כו׳ כצ״ל:
ד ״ א א תום׳ בל״ה גלגל עיסה כו׳ עי״ל ללפי הירושלמי לקמיירי כו׳ כצ״ל: ב ״ ף ט ע  ד

ם ״ ד ה  מ
ף ה ע״ב בגמרא מכלל הרישא כדאית ליה עסקינן נ״ל למחוק תיבת דרישא ולגרוס מכלל דבדאית  ד
 ליה עסקינן: ברש״׳ ד״ה מילה כצריבת וכו׳ ותניא בגמ׳ דאם לא הביא ובו׳ •מול כשר
 ערלתו ובו׳ כצ״ל: כתוכי דייה והא מרקת:׳ סיפא וכו׳ וא״ת אמא׳ לא פריך וכו׳ ופירש הקונטרס וכוי
 דברי התוס׳ בדבור זה מגומגמים דלפי הנראה אין זה כוונת רש״י לתרץ אמאי לא פריך ארישא דאין
 שוהטין דהא כבר תירצו לעיל דלא מבעיא קאמר וכו׳ אלא שרש״י בא ליישב לישנא דקאמר והא
 מדקתני סיפא וכו׳ דהא לעיל עד השתא נמי מסיפא קא פריך לפי פרש״י דלעיל וכמו שדקדקו התוס׳
 לעיל בה׳׳ה ואם איתא לכסייה כדרב יהודה לכך כתב רש״י כלומר בשלמא אין שוחטים וכו׳ ר״ל
 דחוזר למפרך אשנוייא דשני ליה דלא מיבעיא קאמר וכו׳ והוי כאלו אמר דבתירוץ זה מתרצא הרישא
 דאין שוחטים וכו׳ אבל הסיפא דפרכינא מיניה לא מתרצה ליה פשיטא דאין מכסים את דמו ומאי
 אצטריך לאשמועי׳ דאפי׳ ודאי אין מכסים נ״ל וק׳יל: ה״ה סוף סוף עשה ולא תעשה וכו׳ מדברי
 התוס׳ משמע דלעיל מזה בסמוך בגמ׳ צריך לגרוס אלא אמר רבא אפר כירה מוכן לודאי וכו׳ ולא
 כמו שכתוב בספרים שלפנינו רבה ובסמוך דקאמר אלא אמר רבא אפר כירה דעתו לודאי ואין דעתו
 לספק כו׳ לאו רבא בעצמו קאמר לה אלא סתמא דגמי קאמר לה ור״ל דהא דשני רבא לעיל אפר
 כירה מוכן לודאי וכו׳ כוונתו הוא שדעתו לודאי ואין דעתו לספק והגמ׳ מפרש דברי רבא לאוקומי׳
 אליבא דהלכתא: בגמ׳ תני רבי וידא לא בוי בלבד אמ־ו וכו׳ נראה דהשתא לפי סברת רבי זירא לא
 צריכנא לתירוצא דלעיל דטעמא דאין מכסין דם הכוי אפילו באפר כירה וכדרב יהודה משום דשמא
 בהמה הוא והוי טרחא שלא לצורך ודו״ק בפרש״י הכא וק״ל: שם אמי רבה שהט צפור מערב ׳״ט
 וכ." גלגל ע־םה מעי״ט וכו׳ ופרש״י שלא גזרו על תרומת עיסה שהרי מותר לגלגלה בי״ט ולאפות׳
 וכו׳ מקשין העולם א״כ שחט צפור מעי״ט נמי אמאי אין מכסים אותו בי״ט שהרי ג״כ מותר
 לכתהילה לשחוט בי״ט ולכסות כשיש לו עפר מוכן לכ״ע אבל אין זה קושיא כלל דרבה אמתני׳
 קאי דקתני ובה״א לא ישחוט וכו׳ ומודים שאם שחט שיחפור בדקר ויכסה ועלה קאמר רבה הא
 דקתני במתני׳ שמודים שאם שחט וכו׳ היינו דוקא כששחט בדיעבד בי״ט אבל אם שחט מעי״ט אפי׳
 בדיעבד אין מכסים אותו הואיל ואין לו עפר מוכן והשתא א״ש דשהיטה אסורה לכתהילה בי״ט
 כשאין לו עפר מוכן אבל חלה אם איתא דהיא בכלל גזירה אין מגביהים תרומות וכו׳ לא היו מתירים

 לכתחילה לגלגל עיסה ולהפריש הלה ממנה ולאפות בי׳יט:
ף ט ע״א בתום׳ ד׳׳ה גלגל עיםה וכוי עד ומשמע לפי הלשון דםברא פשוטא היא ר״ל דמאן דס״ל  ד
 דחלה היא בכלל גזירת אין מגביהין תרומות ומעשרות בי״ט אפילו בחו״ל אסור
 להפריש בי״ט אבל לפירוש התוס׳ א״ש דרכה ס״ל דחלה לא היתה מעולם בכלל הגזירה אפי׳ בא״י
 וק״ל: בא״ד דמשמע בסמוך דלא שייך בלל לומר זה הטעם האמה מי לא מוהה שמואל שאם קרא וכו׳
 כיון דשם הלה עליה מהד כמתקן כצ״ל: בא״ד וצריך שתהא גדולה בה׳ שיהא היכ- ובו׳ כצ״ל: כא״ד
 ומיהו אם ירצה לעשות הבר קל וכוי ויצרפם ויפריש ממנה על כל חאחי־ות כצ״ל: בתום׳ ה״ה אי;
 מיליכים וכו׳ עד הצד יוני שובך פטור אבל אסור וכו׳ עיין לקמן בדף כ״ד שמביא שם בברייתא

 דקתני בה הצד יוני שובך ויוני עליה חייב:

 פריך שפיר והא קא עביד גומא ומשני כדרבי אבא וכוי דפטור אבל אסור הוא ולכך לב״ה דוקא
 בדיעבד שאם שחט התירו לחפור בדקר משום מצות כיסוי אבל לכתחלה לא וב״ש ס״ל האפילו
 לכתחלה מותר לשחוט ולחפור משום שמחת יום טוב וק״ל: דייה ואינו צריך אלא לעפרה וכוי עד
 ויש לומר דמשום שמחת "׳ט מותר אפ" לכתחלה ר״ל לב״ש אבל לב״ה לא התירו משום שמחת י״ט
 לשחוט לכתהלה אלא שאם שחט בדיעבד מותר להפור משום מצות כיסוי כדלעיל: ה״ה ה״ק ואפר
 כירה מוכן הוא וכו׳ עה המלתא כאפי נפשיה קאמר דכא נ״ל דתיבת רבא ט״ס הוא: בא״ה ואע״פ
 דלא מקרי עפר וכו׳ דקאמד הבר המגהל צמהין וכו׳ נ״ל דצ״ל ואע״פ דלא מקרי עפר מכסים בו
 דקי״ל דבר המגדל צמחים וכו׳ דתניא היה הולך במדבר כו׳ נ״ל דמביא סוגיא זו כדי להוכיח ג״כ
 דאפר אוכלין אינו מגדל צמחים כמו שכתוב בסוף ועל כרחך עפרות והב ושריפת טלית לא מגדלי
 צמחים וכו׳ דאי לא מביא סוגיא זו אלא כדי להוכיח דקי״ל דדבר המגדל צמחים אע״ג דלא מקרי
 עפר מכסים בו לחוד שזהו הצריך לו כאן והשייך לו לתירוצו א״כ לא היה לו להביא כ״א הא
 דמרבינן התם מקרא דוכסהו אע״ג דלא מקרי עפר כגון נסורת של הרשים דקה וכו׳ וק״ל ועיין שם
 בפי כסוי הדם דשם פריך לב״ש והא אפר אקרי עפר דכתיב ולקתו לטמא מעפר שריפת החטאת
 ומשני עפר שריפה אקרי עפר סתם לא אקרי: ד״ה ואי איתא לכםיי' כדר"• וכוי עה וכן פרש״י בההיא
 בסמוך ובו׳ היינו הא דכתב רש״י בסמוך ה״ה אפי׳ ודאי נמי דהא כב״ה קי״ל דאסרי אפי׳ דיעבד
 וכוי אלא שיש לדקדק לפי זה דפריך מסיפא א״כ מאי משני לא מיבעיא קאמר וכו׳ דהא האי שינויא
 לא שייך כ״א ארישא ולא אסיפא וצ״ל דה״ק דאין הכי נמי דהיה יכול לשנות דינא דסיפא ואם שחט
 אין מכסין את דמו אפי׳ אודאי הואיל ואיירי בדלית ליה אלא משום הכי נקטי׳ אספק משום דברישא
 אשמועינן חדוש בספק דלא מיבעיא בודאי דאין שוחטין אלא אפי׳ ספק דה״א הלשחטיה משום
 שמחת י״ט ולא לכסיי׳ ואגב זה תני נמי הסיפא בספק וק״ל: דייה אי הכ־ מא• אדיא םפק אפילו ודאי
 נמי וכו׳ עד אפילו כי ליתא לדרכ יהוהה שייך להקשות וכו׳ וצריך לשנוי דלית ליה ר״ל וא״כ תקשה
 נמי מאי אריא ספק אפילו ודאי נמי כמו שמקשה השתא לרב יהודה: בא״ד דהא ודאי איתא לדרב
 יהוהה לעני; שמכםה בו כשהוא ודאי וכו׳ ויש לדקדק לפי׳ זה דע״כ צריך ליתן טעם דבשביל סברא
 מה היה סלקא אדעתא לומר דאיתא לדרב יהודה לענין שמכסה בו כשהוא והאי ולענין מה שאמר
 רב יהודה ועושה בו כל צרכיו לא הוה ס״ל כותיה דמ״ש דאי משום שאינו מוכן לספק כדמסיק
 לקמן משום דאין דעתו אספק א״כ אפר כירה נמי ומלשון התוס׳ משמע דהוי משמע ליה דאם היה
 לו אפר כירה היה מוכן לכל דבר אפילו לספק שהרי כתבו דבני אדם לא שכיחי שיש להם דקר נעוץ
 ואפר כירה וכו׳ משמע דכשיש להם מכסים בו אפילו ספק ועוד דאם היה יודע סברא זו אפילו הכי
 הוה פריך אדברי רב יהודה משום דס״ל דמדאמר ועושה בו כל צרכיו משמע מיניה דאפילו לספק
 הוא מוכן ואם כן מאי משני התרצן בסמוך אפר כירה מוכן לודאי וכו׳ ובמסקנא אפר כירה מוכן
 לודאי וכו׳ ופרש״י וה״ה לדרב יהודה הא רב יהודה ועושה בו כל צרכיו קאמר וק״ל ויש ליישב
 דבמםקנא השיב המתרץ הכי דאף על גב דרב יהוהה קאמר ועושה בו כל צרכיו ר״ל כל צרכי ודאי

 ולא כל צרכי ספק דאין דעתו לספק:
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ש ״  זברי התוס׳ ולא ניחא ליה לפרש דהשתא נמי לאו בברירה קמפלגי אלא לטעמא מ
 הוא לאף בכלים דלבסוף אינו מטהר אלא ע״י מעשה כגון נפתח דא״כ לא הוה טעי
 המקשה למימר לב״ה לאף למפרע מטהר כיון לאיכא למימר ללא פליגי אב״ש אלא במכאן
 ולהבא כלמסיק ולא ניחא ליה למימר לבנפתפ ב״ש מולה לאף למפרע מטהר לבברירה
 ליכא לפלוגי בין נפתח לחישב וכיון לליח ליה לב״ש ברירה בחישב ע״כ בנפתח נמי ליח ליה
 ברירה וק״ק לפי זה מ״ש התוספות למש״ה פליגי בתישב משום רבותא לב״ה כר עכ״ל
 למאי רבותא איכא הכא כיון לבברירה ליכא לפלוגי בין נפתת לתישב א״נ להוו פליגי בנפתח
 ליכא למטעי למימל לב״ה לבתישב אינו מטהר למפרע כיון למטהר בנפתמ למפרע וי״ל

 לאע״ג לליכא למטעי מ״מ רבותא הוא לאשמועינן האי לינא בחישב לב״ה וק״ל:
׳ ואה״כ מהללו על מנה היפה שבשניהם י בו ר שנ ש ע מ י בד״ה הולין ו פ ס ו  ן״ב ת
 עכ״ל. אין פירושו ללא סגי בלאו הכי לולאי אי בעי מעלה הפרוטות לירושלים
 אלא עצה טובה קמ״ל לאי בעי להעלות מעות הראשונים שהם קלים מתללן על מנה יפה
ר מ ו י א ן שאנ נ א אמרי י בו׳ ותימה דהא ל ה הכל חולין שאנ ״ ד  שבשניהם וק״ל: ב
׳ וי״ל כוי עכ״ל. וצ״ע לאכתי תקשי להו בסיפא לקאמר נמי שאני אומר להקל  להקל כו
 וליכא לפרושי שס משום לאין לרך להפרירן זה מזה כנראה מפרש״י לא״כ מאי קא קשיא
מ׳  ליה מגוזלות להאי טעמא לא שייך בגוזלות ולמאי למסיק שאני גוזלות כו׳ ניחא וק״ל: ג
ך כיסים נמי בוי. משום למשמע ליה השתא ללא פליגי אלא בכיסים מקושרים ר ל מ רבי א  ו
 אבל בכיס אחל ממש מולה רבי מש״ה הוצרך למימר השתא לטעמא לרבי כיסים נמי כו׳

 וק״ל:

ם ה״ד . תימה ללא אמר ארישא לעיל מתוס׳ ישנים: ש י בדף ד אבי מ ס א  דף יא ש
ן כוי. לשון הר״ן אבל במפורחין אפי׳ פריחה מועטת כר רהי מא במפו לי  אי
 לבמפורתין ממש א״נ להנך כינהו אסולין משום צילה כלאיתא פרק אין צלין וכ״ה בתוספות
י עכ׳׳ל. ורצה לומר י ך לאב י ר פ ה ו א היישינן לאמלוכ• בתמי י בד״ה ל ״ ש ר  ישנים: פ
 לאין זה מחובר למעלה ואסוקי מילתא למ״ל ממלך ולא תבר קמ״ל לב״ש לא חיישי לאמליכי

 אלא שהוא מחובל למטה בלשון בתמיה לאקשויי ןאאביי] וק״ל:
׳ עכ״ל. צ״ל איצטבא ת כו י נ ו ר אםטו מ א לא ק י ו א כו ב ה ר ר מ ת בד״ה א ו פ ס ו  ^"ב ת
ת ו ב ן ש ס דאי א מאי משו מ ע מ׳ מייד מ : ג ן  ועיין בזה פרש״י בפרק אין עומלי
] צ״ע לא״כ לכתתלה נמי ובמתני׳ א ר עכ״ל. [ דה ב ר עבו " כהן דלאו ב פ א ש ו ד ק מ  ב

 דף ט ע״ב
ה תנאי היא ״ ד לו״ק: ב  שבפרש״י לפנינו אין לו מקום כאן לפי הנלאה כ״א בלוחק ו
׳ עכ״ל. י הדרים כו ׳ בהדר י אפי אסר ו ו ח עלי כי ו מו כ ב ו ת להו ש ב״ש לי ר כוי ו מ ו ל  כ
 לא הוה צריך למימר לב״ש לאסרי אפי׳ בחללי חלריס לא״נ מתירין ב״ש ברה״י לא חקשי
 מלב״ש לרב כיון לאיכא תנא לקאמר כוותיה והכי אמריגן ללישנא קמא אלא לניחא ליה
 למימר להאי לישנא לב״ש נמי אית להו הא לרב כיון לרב חנן נמי אית ליה הכי להאי לישנא

״ק: לו  אית לן למימר לרב לא פליג עליה בהא ו
לכת סולם כוי עכ״ל. יש ללקלק לכאורה מי הכריחו נו הו א לידי ה סולם ב ״ ד  ^"ב ב
 לפרש הולכת סולם לא״נ חזרת סולם בא לידינו א״ש כיון לת״ק אית ליה לפליגי
מ לית הלכתא כתנא  בחזלה והלכה כב״ה לשרו אפי׳ חזרה וי״ל לא״נ לפליגי בשל עלייה מ״
 לברייתא לסבר לפליגי בחזרת סולם של עלייה אלא כתנא למתגי׳ לסבר ללא פליגי אלא
א מ ק ו ת ת כוי דא״כ מ פ ל ה ו ר ד״י מ מ ׳ בד״ה א ס ו לו״ק: ת  בהולכת סולם של עלייה ו
י דהיקי כוי עכ״ל. נראה מלבריהס ללמסקנא לא מחליף אלא י ל הני שנו י המםקנא כ  לפ
 ההיא לתריסין ובית שמאי לקולא ובית הלל לתומלא אבל כל הנך משניות למייתי לא מחליף
 למתוקמא בשינויי ללעיל וקשה למאי למתליף ההיא לתריסין ובית שמאי לקולא ובית הלל
 לתומרא תקשי ליה כל הנך משניוח ללעיל למייחי לב״ש לחומרא וב״ה לקולא להכא לא
 מתוקמן שינויי ללעיל וכן בכל הנך מוחלפת השיטה לקאמר לעיל משמע ללא מתליף הנך
 משניות ללעיל מינה אלא למתוקמן כשינויי ללעיל ואמאי לא תקשי ליה הנך משניות אהך
י א קאמר כא ע״כ ל ר ה מ א ק ד ׳ מ ץ כו עו ב״ש בעו דקר נ ד ו ״ א  למותלפמ וצ״ע: ב
׳ עב״ל. אע״ג ללמאי לקיימינן השתא לפר״ת לא ץ כו עו כא דקר נ א דאי ל  ב״ש התם א
 מתוקמן כל הני שינויי לחיקי מסתמא הך מלתא למיירי ב״ש בלקר נעוץ ולאי קיימא לאין
 להחליף פי׳ המשנה וכמ״ש לעיל ללא פליגי ב״ש וב״ה אלא מאי לשרי מר לכתתלה לא
׳ ת קאי אההיא דהשוהט כו פ ל ה ו מ כ ד ״ ד ותימה א ״ א דו״ק: כ  שרי אילך אלא ליעבל ו
ת כו׳ עכ׳׳ל. יש ללקלק ללמאי למוחלפת נמי ההיא לתריסין ו י ת עד כ ם מ  היכי מונה לה ב
 תקשי להו אמאי לא תני לה בעליות מקולי ב״ש וחומרי ב״ה וי״ל כיון לקתני ההיא ללא
 ישחוט לא איצטריך ליה למתני ההיא לתריסין לבתלא גוונא קמשתעי הנך תרתי מתני׳

לו״ק: ״ט ו  רב״ש לקולא וב״ה לחומרא בשמחח י

׳ וב״ה סכרי גי כו רה פלי ת המת וקס״ד דבברי ו מ י ש ף מ י בד״ה א ״ ש ד פ  דף י נ

׳ עכ״ל. ונוטה לזה רא לן דבנפתה א׳ בו א םבי ת ש למאי דס״ד ה ר ו בר  הו

א] צ״ע. נ״כ ולשיטת רש״י שם דמש״ה ליכא למיחש משוס שחיקת סמנים טון דמאתמול היה עליה ע״ש וא״כ לכתחלה אסור משוס דאיכא שני שכותים שחיקת סמני׳ וגזירת מדת ושני שכותים לא ם [ א  קרני ר
 הותרו כמקדש וכשיטת הרע׳׳כ והר״מ כשני שכותים גזרו אפי׳ כיה״ש וה״ה למקדש וא״ש:

ה מ ל  ש
י בל״ה אבל בי״ט כר מבעוד יום וסומך כו׳ כצ״ל: בד״ה זימן שחורים כו׳ ב רש״ ״ ף י ע  ד
 לשובך וכן בו׳ הל״א: בד״ה לוב וקלוב כו׳ לענין אחל חילוף הקלוב הלך אחר
 הרוב כו׳ כצ״ל והד״א: בד״ה בדף שיש כו׳ וכשיוצאין לשובך. נ״ב נ״ל משובך: קודם ד״ה הגיח
 מנה צ״ל ד״ה לימא מחניחין רבי היא ולא רבנן הא מחניחין סחמא היא והלכה כסחס משנה

 ואנן קיימא לן הלכה כרבי מחבירו ולא מחביריו:
י בל״ה בקרן זויח כו׳ וקן זה שזמן כו׳ כצ״ל. ונ״ב צורה זו: בד״ה א״ל א רש״ ״ א ע ף י  ד

 כר ול״ה מוחר אלא כו׳ הל״א:
ב גמ׳ חריסי חנויוח נמי חנינא וב״ה מחירין ״ א ע ף י  ד
 אף להחזיל מהו לחימא כו׳ כצ״ל: שם
 לחנויוח אין לבתי[ לא. נ״ב פי׳ להחזיר אבל לסלק ולפחוח
י בל״ה ׳  אפי׳ לבחין שרי וכן איחא להליא באשר״י: רש׳
 וחזרח רטיה בשבח כוי. נ״ב הנלאה בעיני למש״ה פי׳ רש״י
 זה ללא חימא חזרח רטיה היינו שחוזר וממרח הרטיה מחלש
 קולס שיניחנה על המכה משוס הכי פי׳ לזהו אב מלאכה ולא
 איירי בכה״ג אלא בחזרה לבל ומשום שחיקח סמנים ולו״ק:
 בד״ה ורחבא א״ר יהולה יש מפרשים ספק כו׳ וגמר
 שמעתתא מפומיה לרביה כו׳ כצ״ל: בד״ה חנינא במתני׳
 הס״ל: בד״ה מנינא בעירובין מחזילין בו׳ במדינה הס״ל

 זדמ

 קן
 ביה

ת מ כ  ח
 מאחת על כל האחלוח אגב אוחה מפני שחיובה בא עכשיו כצ״ל. ונ״ב ומשוס הכי מוחל להפליש

 אף בי״ט וק״ל: בד״ה אין מוליכין וכו׳ הצל יוני שובך ויוני עלייה חייב וי״ל כו׳ כצ״ל:
י בל״ה לא יטול מן הגוזלוח בי״ט הס״ל: תום׳ בל״ה ולא היא (מפני) לרבי ב רש״ ״ ף ט ע  ד
 יהולה טעמא לח״ק כצ״ל: בד״ה אמר ר׳ יוחנן מוחלפח השיטה פי׳ ההיא
ד ובל הנך משניות למייתי מחליף בו׳. נ״ב אבל לפי האמח אין שום ״ א  רתריסין כר כצ״ל: ב
ד ולא מחליף בשוס פנים אוחה להשוחט. נ״ב ״ א  אחח מוחלפח כי אס ההיא לחריסין וק״ל: ב
ד משוס ליש בנין ״ א  פילוש לזהו לחוק לל״ל לכל הני שינויי יחליף אוחה להשוחט ולו״ק: ב
 וסחירה בכלים כוי. נ״ב ואין לומר לנהי לסבלי אין בנין וסחילה בכלים מ״מ ללמא אסרי ב״ ש
 משוס שמא יחקע כמו שפירשו התוס׳ לף י״ב עמול א׳ גבי חליסין ואליבא רב״ה זה אינו רמשוס
 הא בולאי לא אסרי לסלק החריסין מאחל לצולך י״ט הוא ובודאי לא אסרי משום גזירה שמא
 יתקע ולקמן לפירשו התוס׳ לאסור היינו להחזיל שאינו צורך י״ט אבל לסלק ולפחוח אפי׳ לבתים

 שאין בהם כ״כ שמחח י״ט אפילו הכי שלי לפחוח וכן איתא באשל״י ולו״ק:
א גמ׳ אי נמי על כאן נמחק אי נמי וצ״ל ללמא לא היא על כאן לא קאמל ב״ה כוי. ״ ף י ע  ד
 ונ״ב לפילוש לש״י וחוס׳ משמע לל״ג כל זה וכן הלא״ש לוק וחשכח אכן הר״ן
 כחב מה שמחמיהין על הרי״ף שהביא הנך חרחי משניוח כצולחן בלא חילוף משום לאיכא מקצח
י בל״ה כלים טמאין צ״ל כולם  נוסחאות לגרסי ללמא לא היא ע״כ לא קאמלי ב״ה כוי: רש״
 טמאין וכן בס״ל: בד״ה ל׳ על ל׳ בכך שערוהו שראוי כו׳ כצ״ל: בד׳׳ה אף משימוח כו׳ למחשבה

 ב״ש כו׳ להכי הואי ולא כו׳ הפחחים וב״ה כו׳ כצ״ל והל״א:

ם ״ ר ה  מ
 תקשה לן מתני׳ דאין מוליכים דב״ש מחמירים וכן יש להקשות מכל הני משניות דאין נוטלים את
 העלי ואין נותנין העור לפני הדורסן דבכולהו מחמירין ב״ש ונגד ההיא דתריסץ ליכא לשנויי ככל
 הני שנויי דשני לעיל אמתני׳ דהשוחט ע׳׳כ לא קאמרי ב״ש התם אלא היכא דאיכא דקר נעוץ וכו׳

 יק״ל־
א בגמ׳ א־ נמ־ עד כאן לא קאמרי ב״ה הבא אלא משום דאין בנין וסתירה בבלים וכו׳ ״ ף • ע  ך
 במקצת ספרים אין זה וכן משמע בתוס׳ בד״ה אר״י מוחלפת השיטה דלפי גירסא זו

 אין צריך להחליף כלל ועיין בספר מלחמות להרמב״ן שהוא מקיים גירסא זו:
ף י ע״ב בתום׳ ה״ה חד מינייהו וכו׳ עד וי״ל דהואיל ונשארו וכו׳ בכה״ג תלינן לקולא ר׳׳ל דרגלים  ד

 לדבר הוא ראותן שהזמינום הן:
א בגמ׳ לעולם האיכא ק; בתוך המשים אמה וכגון דקיימי בקהן זוית מהו דתימא אדדד׳ ״ א ע ף י  ד
 אדדו וכו׳ לישנא דמהו דתימא וקמ״ל לא מתיישב שפיר במקום זה ומן הראוי היה
 לגרוס מאי אמרת אדדויי אדרו כל היכא דמדדה והדר חזי וכו׳ וק״ל: שם ומ׳׳ש מעיי לפנ• הדו״ס;
 התם לא מוכהא מילתא וכו׳ והא דהתירו סילוק תריסין משום דהתם ליכא למגזר מידי אבל הכא גבי
 הלכים ועור איכא למגזר אי שרי׳ להו למשטהינהו אתי נמי לממלחינהו דהוי איסור דעיבוד ולכך

 צריך להאי טעמא דלא מוכחא מילתא וק״ל:
א ע״כ בגט׳ הנך נמי פלונתא נינהו ב׳׳ש במקום ב״ה אינה משגה מקשין העולם לפרש״י דמפרש ף י  ד
 לעיל דמוחלפת השיטה דהיינו ההיא דתריסין ואם כן מתירים אף להחזיר משום
 דהתירו סופן משום תחילתן והשתא ודאי פלוגתא היא דהא ב״ה מחמירים ואסרי אף לסלק ואדרבה
 דב״ש במקום ב״ה אינה משנה ואעפ״כ קאמר לה עולא ולדידי נראה דאין כאן קושיא כלל דשפיר

ף ט ע״ב בפהש״י ה״ה סולם בא לידינו הולכת סולם של עלייה לשובך הא דפרש״י הולכת סולם  ד
 של עלייה ולא פי׳ חזרת סולם של עלייה דהא אינהו פסקו כרשב״א דברייתא ולפי
 סברתו הוא סבר דאפילו בעליה פליגי וס״ל לב״ה דמחזירים נ״ל דפירש כן משום דאי חזרת סולם
 של עלייה בא לידיהם א״כ תקשה מה ראו להורות כדברי רשב״א ולא כדברי ר״י דאסר חזרת סולם
 של עלייה ועוד דתנא דמתני׳ ס״ל דלא פליגי בחזרה כלל כ״א בהולכה ויכול להיות דבחזרה אפי׳
 ב״ה מודו דאסור אבל השתא דפי׳ הולכת סולם של עלייה התירו א״ש דפסקו לפי סברתם אליבא
 דכ״ע דאף ר׳ יהודה לא פליג ארשב״א ואמר הבסולם של עלייה ד״ה אסור אלא בחזרה דהא אדברי
 רשב״א קאי אבל הולכה גם ר׳ יהודה מודה המותר לב״ה נ״ל: בתום׳ ד״ה א״ה יוהנן מוחלפת השיטה
 ובו׳ עה הא מפרש לקמן טעמא משום ההתירו סופן משום תחילתן ר״ל אכל לפי פי׳ ר״ת דההיא
 דהשוחט היא מוחלפת א״ש הלפי המסקנא לא מתוקמות כל הני שינויי ולא הוי טעמא דעור משום
 דחזי למזגי אבל משום דהתירו סופן משום תחלתן שלא ימנע משמחת י״ט: בא״ד א״כ רבה ורב
 יוסף וכו׳ ר״ל דפליגי לעיל דרבה אמר כיצד אומר לו שחוט חפור וכסה וכו׳ ורב יוסף אמר חפור
 שחוט וכוי: בא״ד ם״ל לב״ה דאין מםלקין משום דיש בנין וסתירה בבלים וכו׳ משום דאל״כ אפי׳ ס״ל
 דלא הקילו כלום משום שמחת י״ט תינח דלא יחזרו ויסגרו משום דלא לצורך היא אלא סילוק תריסין
 אמאי אסור לב״ה אי לאו משום דיש בנין וסתירה בכלים ובגמרא דדייק דב׳׳ה גבי שמחת י״ט לקולא
 לאו מסילוק מייתי לה דמשם אין ראיה דמשום דס״ל דאין בנין וסתירה בכלים הוא דמתירין לה
 אלא ממה שמתירין בה אפילו להחזיר הוא דייק לה וכמו שפרש״י לקמן ועיין עוד מזה במה שנכתב
 לקמן בדף י״א ע״ב בתום׳ ד״ה מהו דתימא טעמייהו דבית הלל וכו׳ ועיין עוד בספר בעל המאור
 דמקשה עוד על פרש״י דפי׳ דההיא רתריסין היא מוחלפת א״כ גבי שמחת י״ט בייש לקולא אם כן
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 חידושי הלכות ביצה שנולדה פרק ראשון ביצה ואגדות מהרש״א
 דף יב ע״ב

 בי״ט אבל לבריהס מפורשים כך למשמע להו השתא לפליגי ביש עירוב והוצאה אבל למאי
 למוקי פלוגתייהו במתוך שהותרה כר לא פליגי כלל ביש עירוב ולב״ה נמי יש עירוב ואהא
 קא קשיא להו ל״ל עירוב לבית הלל בלאו הכי מותר לטלטל מחצר לחצר לצורך לאפי׳ לצורך
 קצת מותר לב״ה במתוך שהותרה בו׳ ואהא תירצו לצריך עירוב לרבר שאין צורך כלל ללא
גי ב״ש וב״ה י בד״ה פלי ״ ש ר פ ״ק: ב דו  שרי במתוך כו׳ כמו שפירשו התוספות לקמן ו
׳ עכ״ל. ולא ניתא ליה למימר ץ בו ר ו מ ת שהן ה ו ת ב ש רן על ה ירמיה היה מזהי ׳ ו  בו
 לפי שיטתו להשתא נמי נקט ירמיה בשבת אין ביום טוב לא משום להותר מן התורה לגמרי
 הוצאה במתוך כו׳ לא״כ למה נקט ירמיה הוצאה להא שחיטה ובישול וכל מלאכה שהיא

״ט נמי הותרו לגמרי בי״ט מן התורה בממוך כו׳ וק״ל:  לצורך י
ן י ר א דוקא מה שמתי ן מהי נ א ילפי ן הלה בו׳ והו כי לי ן מו ת בד״ה אי פ ס ו  (("2 ת
 ב״ה בו׳ עכ״ל. אף שלשון הירושלמי משמע לאאין מוליכין לקאמרי ב״ש קאמר
 להוא ילפינן מהיא כמו שפי׳ הר״ש בפי הלוקת פירות ניחא להו לפרש אליבא להלכתא
 רקאי אב״ה לממירין ואמתירין לתרומה קאי להכי קי״ל כר׳ יוסי בשמעתין והשתא ניתא
 מ״ש וישברו העולם שהוא תרם אותם בי״ט כו׳ להאי טעמא לא שייך הכא בממירין לב״ה
 יחלה אלא בתרומה אבל הר״ש בפירושו לסי לרכו לקאי אאין מוליכין לב״ש לגבי תלה

״ק: לו  ומתנות לא כתב האי לישנא שהוא תלם בי״ט כו׳ וע״ש ו

 שלמה
 ולאי מעשל אין לבעלים בו כלום אלא הלר נוטל המעשל ונוחן תלומת מעשל לכל כהן שילצה
 אלא בלמאי איילי שמפליש ממנו המעשל והוא שלו ונוחן אח״כ ממנו חלומח מעשל לאיזה כהן
ד ועני למוליס לאכול אצלו בו׳ ומייחי מהך להבא בו׳ ״ א  שילצה וגבי מעשל עני גלסי׳ ולאי: ב
ד לוקא מה שמחילין ב״ה. נ״ב וכן בפסקי חוס׳ וחימה שהלא״ש לא הזכיל חלוק ״ א  בצ״ל: ב
ד משוס ללא סלקא אלעחא לבל אינש למיכל פיסחיה ״ א  זה שהוא אליבא להלכחא וק״ל: ב
 בביחיה לחבליה ויסבלו כו׳ כצ״ל. ונ״ב וזהו לשון ל׳ שמשון בזלעיס ומהאי טעמא נמי בעי
 מחני׳ שיוליעס לאפילו למולין לאכול אצלו לא סלק אלעחיה לאכול אצל חטלו בשבח אלא א״כ
 הוליעו בע״ש ועול לפעמים אינו טהור ואסור בחרומה ועני נמי אינו צריך לטמאוח טהלוחיו

 של חבירו ע״כ:

 דף יב ע״א -

 קתני מחזירין רטיה במקדש כו׳ ומסיים בסיפא אבל לכתחלה כאן וכאן אסור ויש ליישב
א נינהו ב״ש במקום ב״ה כוי. יש מקשים אמאי לא לחו ת ג ו ל  בדוחק: שם הנך נמי פ
 המוס׳ לעיל מהך דהתירו מאן דמפרש מותלפת השיטה ההיא דתריסין והוי ב״ש לקולא
 דהמירו סופן משום חחילמן וע״כ עולא בפלוגמא לא קמיירי ולאו קושיא היא דודאי עולא
 דאמורא הוא לסי דנשנימ קמיה בטעות קתשיב ג׳ דהתירו סופן כו׳ דלא הוו בסלוגמא אבל

 לפי מוחלפת השיטה קושטא דלא הוו אלא ב׳ דלא הוו בסלוגמא וק״ל:
ל ט ל ט ר ל ת ו ׳ הא בלאו הכי מ ב והוצאה כו ו ר א בעי מ ל ת בד׳׳ה ד ו פ ס ו  דף יב ת
ך יום ר ו צ ו ל נ ן כוי שאי נ י ם ר ך לכ״נ להר״ה כהן ת ר ו צ ר ל צ ה ר ל צ ה  מ
ל עכ״ל. כ״ה בכל ססרים ישנים ויש לדקדק לדבריהם דקארי להו מאי קארי להו ל ב כ ו  ט
 דאף אס מותר לצורך הא שלא לצורך אסור ומ״ה צריך עירובו לי״ט ומי הכריחם לומר
״ט קצת עירוב ״ט כלל דהא גם לקטן ולס״ת דצורך י  דצריך עירוב לדבר שאינו לצורך י
 צריך כיון שאסור להוציא לרה״ר וזה הביא מחדשים מקרוב באו שהגיהו בדברי התוספות
״ט דהא איסור  אף אם אסור לרה״ר בי״ט מכל מקום מותר לטלטל מחצר לחצר לצורך י
 טלטול מחצר לחצר אף בשבת אינו אסור אלא מדרבנן עכ״ל ואין זה נכון דאס אסור לרה״ר
 בי״ט לצורך דהיינו צורך קצת כמו קטן וס״ת למה לא נאמר לאסור טלטול מחצר לחצר
 ביום טוב כמו בשבת וכי כל הדברים שהם בשבת אינן אלא מדבריהם יהיו בהכרח מותר

ת מ כ  ה
ד חיילא הס״ל: ״ א  והל״א: בד״ה בטהלה כוי כאיש אחד חברים. נ״ב שופטים כ׳ י״א: ב

א גמ׳ לאסרי ולא אמרינן מחוך נו׳ כצ״ל: שם מתקיף ליה רבא צ״ל רבה: תום׳ ״ ב ע ף י  ד
 בל״ה ללמא בעילוב כוי ומיהו יש ליישב רגרסינן שפיר עילוב והוצאה כו׳ כצ״ל:
ד לצורך י״ט כלל הס״ל ואח״כ מה״ל הכי גריס רש״י אלא מעחה כו׳ והשאל הוא גליון: ״ א  ב
ן ואין עילוב והוצאה לי״ט בו׳ כצ״ל: בד״ה ה״ג בו׳ אבל ליחא פילושן ללאו כו׳ כצ״ל: ו  בגלי
י בל״ה לימא אחרים כו׳ למחני נמי דוקא בשל כו׳ כצ״ל: בד״ה אסולייחא ב רש״ ״ כ ע ף י  ד
 כו׳ במוכן הס״ל: בד״ה מוללין כר בשבח לאו לאורייחא בו׳ לא גזור כצ״ל
 והס״ל: תום׳ בל״ה אין מוליכין כו׳ וכן משמע בילושלמי ללמאי פלק הלוקח פילוח בהליא
ד לחרומח מעשר של למאי ולמעשל עני של ולאי לא יטלס כו׳ כצ״ל. ונ״ב לאלו ״ א  כצ״ל: ב

 מהר״ס
 ז־אהדרא אהדרא דהא לב׳׳ש לית להו מתוך שהותרה וכו׳ ולכך כיון דאהדרא קרא לאסורא קמא
 אהררא וק״ל: ה״ה הלמא בעיהוב והוצאה קמפלגי ובו׳ עד הא בלאו הכי מוחה לטלטל מהצד להצר
 לצורך. אין לפרש לצורך אוכל נפש דמאי אריא טלטול מחצר להצר אפילו כל מלאכה גמורה שרי
 אלא ר״ל לצורך קצת כגון הני דמתני׳ קטן ולולב וס״ת והטעם דאפילו בשבת אין איסור טלטול
 מחצר להצר כ״א מדרבנן וכן הוא בס״א טעם זה בההיא בתום׳: בא״ה ומיהו יש ליישב דגרםי׳ עירוב
 והוצאה דצריך עירוב שיוכל להוציא דברים שאינן לצורך י״ט בלל כך גורסים רוב המעיינים ומפרשים
 כוונת התוס׳ דלעולם גרסי׳ בגמרא עירוב והוצאה ועירוב קאי אחצרות והוצאה ארשות הרבים
 ודקשיא לך מאי צריך עירובי הצירות גבי י״ט כו׳ כדלעיל דוקא לדברים שהן קצת צורך אין צריך
 עירוב אבל לדברים שאין בהן צורך כלל צריך עירוב הצירות וסברא זו כתבה הר״ן בשם הרשב״א
 הסבר דלדברים שאין בהן צורך כלל צריך עירוב הצירות אבל לי נראה שאף אם נאמר דלקושטא
 דדינא הכי הוא אבל שיטת ההלכה והתוס׳ דקאי אדברי ב״ש וב״ה לא יתיישב לפי זה משום דב״ש
 וב״ה לא איירי בדברים שאין בהן צורך כלל כ״א בהוצאת קטן ולולב וס״ת שיש בהם צורך קצת
 וראיתי קצת ספרים שהוגה בהם בתוס׳ בלשון זה ומיהו יש ליישב דגרסי׳ ועירוב להוצאה דצריך
 עירוב שיוכל להוציא וכו׳ ולפי גירסא זו נראה דיש למחוק תיבת כלל רק צ״ל דצריך עירוב שיוכל
 להוציא שאינן לצורך וה״פ לפי גירסא זו ומיהו יש ליישב ר״ל שאין צריך לפרש לישנא דאם יש
 עירוב אם איסור הוצאה מעורב וכו׳ אלא דגרסי׳ עירוב והוצאה והכל דבר אחד ופירושו אם צריך
 עירוב כדי להוציא לרה״ר דבר שאינו אוכל נפש ולא איירי בהוצאה מחצר לחצר כ״א בהוצאה מרה״י
 לרה״ר וק״ל. ואין עירוב הוצאה וכו׳ הוא דבור בפני עצמו עד ההוצאה גרועה היא ואח״כ מתחיל

 דבור אחר ה״ג רש״י אלא מעתה וכוי:
ב ע״ב בתום׳ ד״ה הכא נמ׳ וכו׳ ואם תאמר מה צורך איבא במבשל גיד וכו׳ ר״ל דהא לא ף י  ד
 אמרינן מתוך שהותרה וכו׳ אלא היכא שיש צורך יום טוב קצת והכא מה איכא צורך יום טוב קצת
 במבשל גיד שהוא איסור: ה״ה אין מוליכים הלה וכו׳ עד וכן משמע בירושלמי ובו׳ מ׳ שקרא שם
 לתרומת מעשר המאי ובו׳ מתני׳ היא במסכת דמאי פ״ד ומפרש שם רבינו שמשון הא דנקט דמאי
 משום דבישראל איירי ובודאי הישראל חייב ליתן המעשר ראשון ללוי והלוי נותן תרומת מעשר למי
 שירצה אבל דמאי מעשרותיו שלו דהמוציא מהבירו עליו הראייה אלא שמפריש תרומת מעשר ונותנה
 לכהן וע״ש ולפי ריהטא משמע פירושא דמתני׳ הכי לא יטלם ר״ל לא יטלם כדי לנותנם לכהן כדתנן
 דכא אין מוליכים וכו׳ ואפילו בא הכהן לביתו לא יתנם לו כמו שפירשו התוס׳ כאן ואליבא דרבי
 יוסי דס״ל בברייתא דהכא דבתרומה פליגי ב״ש וב״ה וס״ל לב״ה דאפילו תרומה מוליכים א״כ צ״ל
 דהא מתני׳ דדמאי הקתני לא יטלם בשבת אתיא כב״ש דוקא ולא כב׳׳ה אבל לרבי יהודה ולאחרים
 דס״ל דלא פליגי כ״א במתנות אבל בתרומה מודה ב״ה דאין מוליכים אתיא כב״ה ההא מודו בה
 בתרומה וכן פי׳ שם רבינו שמשון ומשמע בפשיטות דאפילו במקום שאין מוליכים כגון במתנות
 לב״ש ובתרומה אפי׳ לב״ה אליביה דר׳ יהודה ואחרים אם כהן ועני למודים לאכול אצלו באין
 ואוכלין וכדקתני שם במתני׳ לא יטלום בשבת ואם היו כהן ועני למורים לאכול אצלו באין ואוכלין
 וכו׳ והאי לא יטלום היינו פי׳ דאין מוליכים וכו׳ כדקאמר בירושלמי ומינה נשמע דבמקום דם״ל
 לב׳יה דמוליכים כגון במתנות לכ״ע ובתרומות אליביה דר׳ יוסי ם״ל לב״ה האפילו באין למודים
 מותר להוליך וליתנם לכהן והא דקאמר בירושלמי דילפינן שבת מי״ט היינו לומר דפירושו של לא
 יטול הוי כלומר לא יטלם כדי ליתן לכהן וי׳׳ט ילפינן משבת לענין האם היו למורים לאכול אצלו
 באין ואוכלין אפילו היכא דאין מוליכים אבל באינן למודים לא כדמפרש שם בירושלמי הטעם משום
 דלא ס״ד דאינש למיכל פיסתיה גבי חבריה וא״כ לא עמדתי על כוונת התוס׳ כאן בדבור במה שכתבו
 הוא ילפינן מהיא דוקא מה שמתירין ב״ה היינו דוקא כשרגילים לאכול אצלו וכו׳ דאם ר״ל במתנות
 לכ״ע ובתרומה אליביה דר׳ יוסי הא אפילו הולכה ונתינה מתירין ב״ה ואם ר״ל תרומה אליביה דר׳
 יהודה ואהרים הא לא פליגי כלל ב״ש וב״ה אליבייהו בתרומה דאין מוליכים ואמאי נקטי התוס׳
 ב״ה אלא ודאי משמע מדברי התוס׳ שהן מפרשים דמה שמתירים ב״ה במתנות או בתרומה למר
 כראית ליה להוליך הוי פירושו לאכול אצלו ברגיל לאכול אצלו וכן משמע בפסקי התוס׳ ובספר
 ח״ש תמה על הרא״ש שלא פסק כדברי הפסקי תום׳ ולפי מה שכתבתי אינו כן דלאכול ברגיל אצלו
 אפילו ב״ש מתירים גם מה שכתבו הטעם משום דלא ס״ד דבר אינש וכו׳ ויסברו העולם שהוא תרם
 אותן בי״ט טעם זה לא יתיישב במתנות שהרי מותר להרים אותן בי״ט אם לא שנאמר שגזרו מתנות

 משום תרומה וק״ל וע״ש בפי׳ ר״ש:

 הוצרך עולא לאומרה משום דעל ידי כן ידעינן דפלוגתייהו תלוי אי הקילו משום שמחת י״ט אי לא
 ואם כן תקשה לה מתניתין דהשוחט דשם מחמירים ב״ה והכא גבי תריסין גבי שמחת י״ט ב״ה
 לקולא וע״י כך אנו מוכרחים להחליף השיטה ולתקן טעות המשנה שטעו לשנות דברי ב״ה להקל
 ואם כן ע״י טעמו של עולא נודע לנו סברת ב״ה על האמת אבל אי לא אשמועינן עולא הוה סלקא
 אדעתין לומר דטעמייהו הב״ה בסילוק תריסין הוי משום דס״ל דאין בנין וסתירה בכלים והוה ס״ד
 לומר דאפילו איסור דרבנן ליכא בסילוק וחזרה לגבן אלא משום טלטול שלא לצורך ולכך מתירין
 ב״ה ולא מטעם שמחת י״ט כלל ולא הוה קשה לן מידי מההיא דהשוחט וא״כ היה נשארה המשנה
 בטעות בסברת ב״ה: כרש״־ ד״ה ורהבא אמר רבי יהודה •״מ ספק משמיה דרבי יהוהה נשיאה וכו׳
 יש לדקדק בזה דבשלמא מה שמפרשים דספק רבי יהוהה שפיר דאי ודאי ליה דשמע מרב יהוהה
 היה לו לומר רחבה אמר רב יהודה ולא רבי יהודה אבל מה שמפרשים ספק רבי יהודה נשיאה דלמא
 אימא לך שודאי מרבי יהוהה נשיאה שמע ולכך אמר א״ר יהודה וצ״ל דס״ל האם כן היה לו לומר
 א״ר יהוהה נשיאה ומדלא אמר נשיאה ש״מ מספקא ליה: בתום' ה״ה מהו התימא טעמי־הו דב״ה עד
 י״ל מ״מ אסור מדרבנן שמא יתקע יש לדקדק אם כן לעיל בדף ט׳ ע״ב ד״ה אמר רבי יוחנן מוחלפת
 השיטה דמקשו שם התוס׳ וז״ל וע״ק כיון דמוחלפת ההיא דתריסין ס״ל לב״ה דאין מסלקין משום
 דיש בנין וסתירה בכלים ובריש כל הכלים סתים לן תנא דאין בנין וסתירה בכלים ומאי קשה דלמא
 אימא לך דלעולם ב״ה ס״ל נמי אין בנין וסתירה בכלים ואפילו הכי אית להו דאין מסלקין משום
 ההא מ״מ אסור מדרבנן שמא יתקע כראמרינן הכא ונראה דאיסור דרבנן משום שמא יתקע לא שייך
 כי אם גבי הזרת התריסין דשמעתין דהכא אחזרה קאי דאמר דהתירו סופן משום תחילתן אבל גבי
 סילוק לא שייך למגזר שמא יתקע דלמה צריך ליתקע כשמסלק התריסים הלכך אי מותלפת ההיא
 דתריסין וב״ה יאמרו דאין מסלקין ע״כ לא הוי אלא מטעם האית להו דיש בנין וסתירה בכלים ולכך

 הקשו התוס׳ שפיר מההיא דכל הכלים וק״ל נ״ל:
ב ע״א ברש״׳ ה״ה ליפלגו באבנים אי אין איםו־ הוצאה אין איסור טלטול וכו׳ נוכל לפרש ף י  ד
 שאין כוונת רש׳׳י לומר שמקשה ליפלגו בטלטול אבנים אלא ר״ל ליפלגו בהוצאת
 אבנים כמו שפליגי בהוצאת קטן או לולב וס״ת אלא שהוצרך רש״י לכתוב זה משום שלא תאמר
 מאי פריך המקשה דליפלגו באבנים ויאמר דב״ה מתירין והא אבנים אסורין בטלטול והיאך יאמר
 וב״ה מתירין להוציאן והא אין הוצאה בלא טלטול לכך כתב רש״י אי אין איסור הוצאה אין איסור
 טלטול וכו׳ אלא שהתוס׳ כתבו בהדיא בפירוש דברי רש״י ז״ל לפלגו בטלטול אבנים וכוי אם כן
 צריך ליישב מה דוהקי׳ דרש״י לפרש דברי המקשה דפריך דלפלגו בטלטול אבנים ולא מפרש דפריך
 דלפלגו בהוצאת אבנים דאין לומר דכוונתם דמקשה ליפלגו בטלטול אבנים דהוי רבותא טפי לב״ש
 דאפי׳ טלטול אסרי דאדרבה ההשתא דפליגי בהוצאה הוי רבותא טפי לב״ה אלא שכוונת המקשה
 דשמעתא דלמה נקט פלוגתייהו בהוצאת קטן ולולב וס״ת לפלגו באבנים דאפילו הוצאת אבנים דאין
 בהן צורך כלל מתירין ב״ה ונראה דלהכי כתב לפלגו בטלטול אבנים דאי פירוש דפריך ליפלגו
 בהוצאת אבנים ר״ל מדלא פליגי בהוצאת אבנים ש״מ בהוצאת אבנים מודה ב״ה דאסור וכמתוך
 שהותרה הוא דפליגי אם כן הוה משמע דפליג המסקנא לפי מאי המסיק אינו אסור כי אם הוצאת
 אבנים וזה אינו דאפי׳ טלטול אבנים אסור לפי האמת לכך מפרשי דברי המקשה בטלטול אבנים
 וק״ל: ד״ה אלא מדלא איפלגו באבנים וכו׳ אלא ע״׳ דיבנן גזור במידי ההר טדחא דלא צריך כגון
 אבנים וכוי. ר׳׳ל אבל אי ס״ל דאין איסור הוצאה לי״ט אם כן אפילו אבנים לישתרו הלא שייך למגזר
 עלייהו ולאסור מדרבנן כיון דהוצאה אינה חשובה מלאכה כלל ואין בה שום איסור מדאורייתא אבל
 השתא דיש איסור הוצאה לי״ט ר״ל ההוי בכלל לא תעשה מלאכה מן התורה אלא דהותרה מכח
 מתוך שהותרה לצורך הותרה נמי שלא לצורך דין הוא לגזור ולאסור מדרבנן במידי דלא צריך כלל
 כגון אבנים משום דלא ליתי להקל בי״ט בכל מלאכות שהן דאורייתא וק״ל כן נ״ל: ה״ה פליני ב״ש
 וב״ה ובו׳ דישנה בשאר מלאכות וכו׳ נ״ל דר״ל מדכתיב ויעבירו קול במחנה לאמר איש ואשה אל
 יעשו עוד מלאכה וגו׳ ויכלא העם מהביא ש״מ מלאכת ההבאה קרויה מלאכה ואם כן ישנה בכלל
 שאר מלאכות דאסרה התורה בי״ט דכתיב כל מלאכת עבודה לא תעשו וגו׳: כתום׳ ה״ה השוהט עולת
 גהכה וכו׳ אבל הכא גבי ׳״ט האוכל נפש הותר ובו׳ ולעיל גבי דהקשו התוס׳ תימה הואיל ומוקמינן
 לה אליביה דב״ש אם כן לימא השוחט עולת חובה בי״ט לוקה דהא ב״ש אית להו לקמן וכו׳ וליכא
 למימר דהוה לאו הבא מכלל עשה וכו׳ משום הלב״ש כיון האהדר קרא לאיסורא קמא אהדרא
 דלדידיה ליכא למימר בי״ט אשכחנא דהותרו בהדיא מדהותר אוכל נפש דכתיב אשר יאכל וכוי ולמאי

128 



 הידושי הלכות יום טוב פדה שני ביצה ואגדות מהרש״א ט
 דף טו ע״ב

ת דזהו ו ש ק ה ל ל כו ׳ היה י א כו ״ ש ״ט ב ת בי י ת בד״ה הכורה קטנ ו פ ס ו  ן״ב ת
׳ עכ״ל. כ״ה בכל ת כו ל ו ם ו פ ל י ך דאפ י ר א מיניה פ פ י ד ע א ד ל ר א ר ו ך ב ר  ד
לת מרובה מולו ב״ה [וב״ש] לאינו בורר  נוסחות תוספות ישנות ור״ל למשמע להו מפסו
 [האוכל אלא] הפסולת לאין זה לרך בורר ועליסא ליה למפרך משום לבטל מיעוטא רהשתא
 ככוליה פסולת וגס פסולת אסור וחלשים מקרוב באו להגיה לאפילו אוכל יהא אסור כר
 ולפי זה כוונת לבריהם ע״כ לאפילו אוכל יהא אסור לטלטל ועיקר חסר מן הספר גם
 בקצת נוסחאות הגיהו בגמרא פסולת מרובה על האוכל פשיטא מי איכא מאן לשרי אין זה
״ק: לו  גירסת רש״י ותוספות לבשמעתין אבל ההיא גירסא אזלא לפר״ת בפלק נוטל ע״ש ו
ר ו ס הא א ׳ שי ם כו א בשו נ ה כ ש א א ל ׳ ול״נ ד א כו מ ן ט ילו ו ו ר מ י מה א  בד״ה מפנ
ן ללא אשכחנא בשום מקום שאמרו וילון אסור מכלאים ׳ עכ׳׳ל. סי׳ טו ם כו ׳ מכלאי  כו
 לא שייך למימר מפני מה אמרו וילון אסור מכלאים מיהו קושטא למילתא היא לאסור
ד ב״י טור ב ל  מכלאים כיון למצינו שאמרו לטמא מפני שהשמש כו׳ וכפרש״י והתימה מ
״ל סימן ש״א שהבין מלברי תוספות אלו לאין בוילון כלל איסור כלאים וא״א לפרש כך  י

״ק: לו  כוונת התוס׳ להא מלמולא בהליא מיימי ליה הכא אאיסור כלאים ו
׳ עכ״ל. כצ״ל י כו ״ ש ר פ ו כ ע מתהתי ר להצי ת ו ׳ מ ץ כו ש ק א ב ל  דף ט!* בד״ה א
 והיינו ממה שפרש״י בשמעתין שריא לישיבה כו׳ למשמע להציע תתתיו לישיבה
א פרק בא לו פירש רש״י בהיפך לאין בו משוס כלאים לגמרי מ ו י  ולא ללבישה וצ״ע מ

] אף בלבישה וע״ש בתוספות וק״ל: א  ומותר [
ן  םליק פרק ביצה שנולדה נורק ראשו

 פרה יום טוב
ת ב ב ש ו ר א י״ט בע״ש ק ב ש ו ב ר י כ ש ה א ל ב ר ש ח א י בד״ה זכרהו מ ״ ש ר פ  ^״ב כ
׳ עכ״ל. כל זה לא יתפרש אלא לטעמא דרבא והר״ן פירש בע״א ולפירושו  כו
ת כוי. יראה ו ש ״ט ר ת י ה מ ר ש מ א ה ד מ׳ ה״א לטעמי  יתסרש נמי לרב אשי ע״ש וק״ל: ג

 הנאת חימום הוא דאימסר עיי״ש היינו דאל״ה הוי איסור מה״מ אבל השמא בישיבה הוי איסור לרבנן ובהצעה

 דף ינ ע״א
׳ עכ״ל. ת סתם כו י י בקטנ ג ׳ וה״ה דפלי קת כו י מהלו כא דאמר ה אי ״ ד  דף יג כ
 יראה לללישגא בתרא ולאי הוצרכו תוס׳ למימר ה״ה דפליגי בפירש למוללן בין
 בקטנית בין בשבלין ולא רצו לפרש לבפילש בין בקטנית ובין בשבלין כ״ע מולה לטבלא להא לא
ד פלוגתייהו אלא בפירש למוללן בשבלין ומיהו בסתמא נמי פליגי לכל שלא פירש לעיסה י י  מ
 כמו שפירש למוללן הוא כמ״ש התוספות לקמן וכיון לפליגי בשבלין בפירש למוללן ע״כ רפליגי
 נמי בקטנית למוללן להא עליפי להאי לישנא שבלין מקטנית לבשבלין פליגי בסתם ובקטנית
 כ״ע מולו ללא טבלא בסתם אך ללישנא קמא צ״ע מי הכדח אותם לפרש לה״ה לפליגי בקטנית
 ובשבליס סתם להא איכא למימר בין בקטנית סתם ובין בשבלין סתם כ״ע מולו ללא טבלא וי״ל
ד מ א ק  למשמע להו להני לישני לא פליגי בהאי לקאמרי מחלוקת בשבלין אלא לפליגי בהא ל
ן להשמא ע״כ ללישנא קמא נמי פליגי בשבלין סתם כלקאמר ללישנא  בקטנית ל״ה וא״כ טו
 בתרא מחלוקת בשבלין סתם ע״כ לפליגי נמי בלישנא קמא בקטנית סתם להא עליפי קטנית
״ק: לו  משבלין להאי לישנא לבשבלין שפירש למוללן פליגי ובקטנית שפירש כ״ע מולו לטבלא ו
ר וכן . במתניתין למעשרות גרסינן מנפח מיל ליל כ ר ד כ ד על י א מנפה על י ר מ  ^"ב ג
״ט על יד ן עלה וכן לשבת ולעיל גרסינן גבי שבת מיל ליל וגבי י נ  נראה להא אמד

:  כפרש״י

׳ י כו נו ך שי י ר ל יס צ ׳ אבל מלה ש ן כו כי ן נדו י ת בד״ה בה״א תבל ו פ ס ו  דף יד ת
. כן הוא בספדם מוגהים ואיך שיהיה ׳ עכ״ל התוספ׳ י כו ו נ צ שי ו א״ ל שלנ  אב
 לא ילענו בכוון רבדהם באיזה מלח איירי בשמעתין ומאין יצא להם חילוק זה: בה״ה א״ב
׳ עכ״ל. ולכאולה ל כו א ו מ ש י דקי״ל כ ד פקא לן מי א נ סקא ל ׳ ומיהו מהאי פי דע כו  די
 ק׳ לא״נ קי״ל כשמואל הא צריך במלח אצלויי טפי מתבלין וע״כ להיינו מהני טעמי להני
ף ״ ד י ה ר  אמוראי ושפיר נפקא לן מהאי פיסקא ועיין בזה בספר מלחמות ובר״ן באורך על מ
תא בו׳. לפי הסוגיא לכאורה הל״ל אלא אמר אביי י א נמי מתנ י י כי תנ ר אבי מ  וק״ל: גמ׳ א
 כו׳ ונראה ללאביי אפשר להמתרץ לעיל נתכוון לזה וה״ק אי תנא אין כותשין ה״א במכחשת
 גלולה אבל בקטנה אימא ש״ל אף בטיסני קמ״ל בהליא אין עושין טיסני כלל אפי׳ בקטנה אבל
 אין כותשין במכחשת כלקאי קאי במכתשת גלולה לוקא לסתם מכתשמ בגלולה קמיילי ובלייסא
ד והיינו כלבד אביי ולפי שאפשר לפרש לברי המתרץ אי תנא כו׳ כרבא וכמו שהבין י י  קמ

״ק: לו  המקשה והמניא כו׳ להט לא קאמר לעיל אלא אי תנא כו׳ ו

א] נ״ב לא מצאתי ברש״י שם למומר אף בלבישה ומ״ש להעלאה לומיא ללבישה ראית בה ם [ א י ר  קרנ
 מומר לגמד וע״ש: [אבל התוס׳ כתב ושם בשם רש״י כן ע׳׳ש ועי׳ בשית יצמקן

ה מ ל  ש
 בכל לבל כר שאין ניטל בשבת כצ״ל: בד״ה לכל לבל כו׳ כלרכה איירי ככל כר כצ״ל: תום׳
ד ר ג  בל״ה ב״ה כר לפלש כלפי׳ ל״ח והכא כו׳ גלעין כו׳ כצ״ל: בד״ה איכא בינייהו בו׳ ואזלי ו
ד מפיגין טעמן ופלפל ״ א ד ואף לפי׳ החוס׳ כר. נ״ב כלומל פי׳ ל״י: ב ״ א  אמולאי כו׳ כצ״ל: ב

 נמי מפיג טעמו מללא קאמל כו׳ כצ״ל: בד״ה בכל לבל כו׳ לומיא להט לנחלקו כו׳ כצ״ל:
י בל״ה שמא חכרך כו׳ שעטנז א״נ נימא בעלמא כיון לעיקל כו׳ כצ״ל כ דש״ ״ ד ע ף י  ד
ד כך פ״ה. נ״ב ״ א  והל״א: תום׳ בל״ה רבא אמר כו׳ ומייד להו כצ״ל: ב
 ולאפוקי לפי׳ הלמב״ס למחלק טן חבואה של אלץ ישכאל כו׳ וכ״כ הסמ״ג: בד״ה מפני מה
יד במשקה לזב וזבה וכוי. נ״ב פילוש אין זה חיבול לענין קושיא שלפניו אלא שמפלש  כר ומי
ד כלי ״ א  מהו ולל הטומאה משום לק״ל שאין ולל הטומאה מטמא כלים אא״כ הוא משקה: ב
 עליהם ובה״ג גלסינן וילון אסול לעשותו מכלאים ול״נ האי לישנא לרלון אסול לעשותו משום

 כלאים ללא אשכחנא בו׳ ולא במשנה בשלמא טומאה אשכחנא בו׳ כצ״ל והשאל נמחק:
י בל״ה ביצח הגיר כו׳ א גמ׳ אמר רבא הני צרד כו׳ כצ״ל ונמחק לב פפא: רש״ ״ ו ע ף ט  ד
 המשחיל טצח בו׳ הל״א: בד״ה באחריה ללט יהולה הס״ל: בד״ה זוג זוג כו׳
ד י  ומכניסן וחוזר כו׳ הל״א: תום׳ בל״ה אלא בקשין משמע לבלבל כר וי״ל לגט בגלי כהונה מי
 שהוא בו׳ בלטשה בקשין לא גזול בו׳ באשכנז ומטוש״א שאנו לובשים ופעמים שיש כו׳ הואיל ואם

׳ ולאי אסור כצ״ל: בד״ה הכא קאמר בו׳ נהי לשבת וי״ט לאו זמן תפילין נמחק:  עושים ט

ן  הדרן עלך ביצה שנולדה פרק ראשו

ת מ כ ^ ח ) 
י בל״ה ר׳ מחייב כו׳ שהכנסחן א גמ׳ טבל של חרומה לא טבל כו׳ כצ״ל: רש״ ״ ג ע ף י  ד
׳ הל״א: בד״ה לא  בשבלין הוא כו׳ כצ״ל: כד״ח ופרכינן בו׳ ומילוח ונמלך ט
 בטבל כר ממנו בחטלין והואיל וחל על חטלין הללו כוי כצ״ל: תום׳ בל״ה הא ר׳ יוסי וכו׳ לקחני
ד וא״כ כי ״ א  לא מצינו היינו ל׳ יוסי בו׳ וללט יוסי בלט יהולה נמי משכחח לה בו׳ כצ״ל: ב
ד אליבא ללבי לס״ל להכנסחו בו׳ כצ״ל: בד״ח ״ א  מללן ט״ט בו׳. נ״ב פי׳ לאכול קבע ולו״ק: ב
 איכא לאמד מחלוקח בו׳ בהא נמי פליגי או א״ל בהא פליגי ובהא ללישנא קמא: בד״ח אבל
 כה״ג כו׳ מחלוקח אבל בשבולין כולי עלמא בו׳ בקטניח שפילש למוללן כוי: בד״ח לא טבלא.

׳ אליבא לכלהו חנאי כצ״ל והס״ל:  וא״ח ט
י בל״ה פטול כו׳ מפסיל פטול כו׳ הל״א: תום׳ בל״ה כשם שחרומה בו׳ כ רש״ ״ ג ע ף י  ד
 והבא נמי ונחשב נימא כלפדשיח. נ״ב וא״ל מנלן לאפוקי מאחד׳ ולומל שקאי
 על חלומה גלולה מאחר לליח לן מיעוטא בחרומח מעשר לי״ל מאחל שמצינו בחלומה גלולה
 שנטלח באומל בלי שיעול לין הוא נמי שניטלח במחשבה ולו״ק: בד׳׳ח ומה לאיח כו׳ הקלימו
 בכד ופטול כו׳ כצ״ל: בד״ח ואס קלף כוי הואיל והוא קולף בו׳ כצ״ל: בד״ח כיצל מולל כו׳

ד אף בקנון ובחמחוי כצ״ל:  וכיצל מנפח פי׳ בשבח לאלו ט״ט ש
ד גסה ״ א י בל״ה מלוך וכו׳ וא״צ שינר כר. נ״ב פילוש במלוך המכה: ב א רש״ ״ ד ע ף י  ד
 בפך של מלס ילובנו ולא במלוכה כצ״ל והל״א: כד״ח עמהס מלח וחבלין כאחל.
 נ״ב פי׳ ולא בבח א׳ אלא בפעם אחח זה אחל זה נ״ל: בד״ח בפך כו׳ כלככה הס״ל: בד״ח

 י״ם
 בערכין ובמנחות והכי פריך ביומא הא קא מתהנו מכלאים: כא״ה ומיית* בי ההיא וכו׳ מותר להציע
 תחתיו פירש׳׳׳ ונ״ל דצ״ל כן פירש״י: בא״ד וא״ת מאי פייתי מהאי גמרא דנרש וכו׳ וחא פי׳ רקשין
 מותרים דוקא להציע ובו׳ נ״ל דהכא בשמעתין היה יכול לפר׳ דקשין מותרין היינו אפי׳ ללבוש אלא
 משום דהתם ביומא גבי בגדי כהונה שהכהנים היו מקפלים אותם תחת ראשיהם וקאמר רב אשי נמי
 עלה שאגי בגדי כהונה דקשין הן ומביא ג״כ ראייה מהאי נמטא גמדא כו׳ והתם ע״כ צ׳׳ל דהא דבגדי
 כהונה מותרים מטעם דקשץ הן היינו דוקא להציע כדי שלא תקשה לן ההיא דערכין ולכך קאמרי התום׳
 והא פי׳ דקשין מותרים דוקא להציע תחתיו וכו׳: באייר ויש לומר דנב׳ וילון מייד״ שהוא שוע טווי ונוז
 ואז יש בו איסור כלאים מדאורייתא ר״ל וה״ה גבי בגדי כהונה שהיו גם כן שוע טווי ונוז ומדברי התוס־
 משמע שהן מפרשים דהא דקאמר בגמ׳ הכא אלא בקשין ר״ל בוילון קשין ואינו מוכרח דשפיר נוכל
 לפרש דהשתא דמשני אלא בקשין הדר משינויא דשני לעיל אלא בוילון אלא דנוכל לאוקמי מתני׳ גם
 במלבושים ממש וק״ל: ד״ה הבי קאמר ובו׳ עד אפי׳ מניחן ליכא איםורא ובו׳ מכאן משמע דאין איסור
 להניח תפילין ביום טוב וכל שכן בח״ה ותמיה על הפוסקים שנהלקו בדבר שלא הביאו ראייה מכאן:

 יום טוב פרק שני
ו ע״ב בתום׳ ד״ה או וכו׳ עד משום דםיים הההשה ר״ל ולא היה לו עוד דבר ללמוד אבל ף ט  ד
 אם היה צריך ללמוד איזה דין ה״נ שהיה לומד ולא היה אוכל דהא בשאר ימים
 נמי היו אוכלין אחר הדרשה ר״ל אע״ג דאין בו חיוב לאכול ה״נ בי״ט הא דהיו אוכלין לאו
 משום דחיוב לאכול ואסור לשהות בלא אכילה אלא משום שכבר סיימו לימודם ומ״מ אמר להם
 אכלו משמנים וכו׳ ר״ל דכיון שהיו אוכלין מצוה לאכול משמנים ולשתות ממתקים משום שמחת
 י״ט: ד״ה לוו עלי בספרים שלפנינו חסרים בסוף הדבור וכצ״ל אלא א״כ יקבל מן הצדקה אבל

 הכא מיירי שיש לו משכנות אלא שאין לו מעות לכך קאמר לוו עלי:

ו ^ מ ) 
ף יג ע״ב כתום׳ ד״ה כשם שתרומה גדולה וכו׳ עד דהא ממנו דכתיב גבי תרומת מעשר הטיניה  ד
 נפקא מוקף ובו׳ י״ל למה לא ילפינן נמי תרומת מעשר מתרומה גדולה לתרום מן
 המוקף כי היכי דילפינן לענץ אומד ומחשבה ונ״ל דיש שום לימוד דמיניה ילפינן דתרומת מעשר
 לא בעינן מוקף: ה״ה ואם קלף וכו׳ עד וי״ל דהתם מיידי לתלוש מן השבלים וכו׳ מקשין העולם א״כ
 מאי פריך איני והא רב מקלפא ליה דביתהו כסי כסי וכו׳ אימא הא דתנן ואם קלף ונתן לתוך ידו
 חייב איירי דקולף מתוך השבלים דהוי אב מלאכה וההיא דהוה מקלפא דביתהו דרב איירי בשכבר
 נתלשו מע״ש מן השבלים וכו׳ ואין זה קושיא כלל דלפי פי׳ התוס׳ בתולש מן השבלים לא מקרי
 קולף אלא בשכבר נתלשו מהשכלים וקולף קליפתן החיצונה זה מקרי קולף ולכך ע״כ הא דקתני
 ואם קלף ונתן לתוך ידו חייב היינו נמי בשכבר נתלשו מן השבלים ועוד דאי בתולש מן השבלים
 מאי אריא דקתני בקולף ונתן לתוך ידו חייב אפי׳ כשאינו נותן לתוך ידו אלא קולף אחת אחת ואוכל

 נמי חייב ההא הוי אב מלאכה ותולדה דדישה וק״ל:
ד ע״א ברש״־ במתני׳ פדוך הוא בובנא וכו׳ צ״ל שמכין בו כדרכו התבלין א״צ אלא שינוי ף י  ד
 זוטא: בתום׳ ד״ה ב״ה אומדים וכו׳ עד ותדע דשמעתא דהתם איירי בשבת ובו׳ כדפ״ה
 ויש גורסים ורלא כפרוש הקונטרס אבל בפרש״י שלפנינו אינו מפרש שם כלל אי איירי בשבת או

 בי״ט אלא שבתוס׳ שם כתבו בשם השאלתות שמפרשים דבי״ט איירי:
ד ע״ב בתום׳ ד״ה מפגי מה וכו׳ עד ול״נ הלא אשכהן בשום מקום לא במתני׳ ולא בכרי־תא ף י  ד
 וכו׳ ר״ל ולישנא דקאמר מפני מה אמרו וילון טמא וכו׳ משמע שהוא שנוי בעלמא

 במשנה או בברייתא:
ף טו ע״א בגמ׳ לא קש־א הא דמנטדא מחמת גנבי ומהמת כלב־ הא דמנטרא מחמת בלבי ולא מחמת  ד
 גנבי ס״א וכן נ״ל עיקר הא דלא מנטרא לא מחמת גנבי ולא מחמת כלבי הא דמנטרא
 מחמת כלבי ולא מנטרא מחמת גנבי: בתום׳ ד״ה אלא בקשין משמע דבדבר קשה וכו׳ עה והגי כהני
 הואיל ואשתר• כלאים לגבייתו וכו׳ פי׳ בשעת עבודה אבל שלא בשעת עבודה לא וכן הוא בהדיא
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 חידושי הלכות יום טוב פרה שני ניצה ואגדות מהרש״א
ז ע״ב י ף  ד

 דינו מר׳׳ה עד י״כ כדאמד׳ הכא ואדרנה למ״ד המס דהכל נידון גר״ה וגזר דינו כיוה״כ ק״ק אמאי נקט
ו את אכל  בהאי קרא חוק דמשמע מזונות טפי דהא שאר דברים נמי נידונין בר״ה ויש ליישב ודו״ק: ו
 חקם וגוי. והא דלא מייתי לעיל מיניה בהאי קרא דכחיב כי מק לכהניס וגר. משוס דאיכא לפרשו כי חק
 קצוב הוא לכהניס בכסף הניתן להם מאת פרעה ומאותו כסף קנו להם כל מה שיצטרכו אבל בסיפא דקרא
 ואכלו אמ חקס יותר מפורש דמשמע דחק הקצוב להם גופיה אכלו אותו דהיינו לחם כפרש׳׳י בחומש:
 הטריפני לחם חוקי כוי. שבק קרא דמייתי מן התורה ואכלו אמ חקס והביא מדברי קבלה משוס דואכלו
 אח שקם נמי איכא לפרש שאכלו אח חקס בכסף שניתן להם וקנו להם מה שיצטרכו לאכול אבל הכא מפרש
 לחט חקי וגו׳ א״נ דהאי קרא איירי בהאי ענינא גופיה שבקש מהקב״ה קצב שיעור מזונוחיו לקיום נפשו
כל לכבוד שבת כוי. עיקר טעם הענין בזה נראה כמ״ש לעיל זכרהו מאחר  ולא ריש ועושר ודו״ק: או
 שבאח להשכיחו שבכל יום מששח ימי השבוע יזכור אוחו להכין לו על צד היותר טוב כמ״ש מחד משבץ־ כו׳
 ואמר שהלל מרה אחרת היחה בו וכו׳ כלומר דודאי מדמ שמאי מעולה וטובה היא אלא שזה מדה אחרח
 שיותר טובה ומעולה ממנה סותרת אותה דהיינו מדמ הבטשון שבוטח בהקב״ה שיזמין לו הקב״ה נאה ממנה
 וקאמר שכל מעשיו כוי שאל חאמר שזו מדח רעגחנוח כמ״ש הרוג בקר שחוט צאן וגו׳ כי מחר נמות וע״כ
 אמר שהרי כל מעשיו של הלל לש״ש הוא יש לנו לתלות גס זה המעשה היה לשס שמיס ממדות הבטחון
 ומיימי ברוך ה׳ יום יום יעמס וגו׳ כלומר שיש לברך להקב״ה על כל מה שממציא לנו בכל יום דוס לבטוח
 בו שהוא יעמוס לנו עוד לימים הבאים וק״ל: הנותן בו׳ שנאמר ומשה לא ידע וגוי. וכדמסיק במתנה
 דעגידא לאגלויי דמה שקרן עור פניו עבידא לאגלויי ע׳׳י שהיו יראים מגשמ אליו וכמ״ש הרמב״ן ונחן
 המסוה על פניו כי התבונן בשובם אחור כי קרן עור פניו או הגידו לו כוי ע׳׳ש: מתנה מתנה טובה
א ליענשו  יש לי בכית גנזי כוי. מפורש פ״ק דשבת: בצנעה כוי. מדכחיב לעלם חסר ו׳ דרשו כן: ל
 עכו״ם עליה כוי. סרש״י ואכן אשכחן שחזר הקב״ה להענישן על המורה ומצוח כר ע״ש וק״ק דהיאך
 יענשו העכו״ס על השבת אס לא יקיימוה הא אמרי׳ פ״ד מיחוח עובד כוכבים ששבח חייב מיחה וי״ל בהפך
 דה״ק כיון דמצות שבת לא אודעינהו לא ליענשא עובדי כוכבים עליה אס יקיימוהו דהא ודאי מסברא אס
 הנכרי שובח שלא לשם מצוה דאינו חייב מיתה ומשני דודאי מצות שבת אודעיגהו ע״כ העובדי כוכבים חייב
 מיתה אלא מחן שכרה דהיינו שבח של עוה״ב לא אודעינהו כי הוא דבר סודי בביח גנזיו ורב טוב הצפון
 לצדיקים לעוה׳׳ב ח״ש כי אני ה׳ מקדשכם כשבח של עוה״ב שע״י השבת שהוא קודש שומריה קדושים לעולס
 הבא כמ״ש כל הנותר בירושלים קדוש גו׳ מה קדוש קיים: נשמה יתירה לא אוהיענהו כוי. עיין בפירוש
ן ששבת בוי. לפי פשוטו קאי אעשה ה׳ וגו׳ ששבת ביום השביעי אבל הלשון ו  הרמב״ן בזה בחומש: כי
 כפול דהיינו שבת והיינו וינפש לכך דרשו לשבת וינפש קאי אלפני פניו אבני ישראל דכיון ששבת ד כו׳ ופירוש
 הכתיב לעיל מיניה כי שביתת שבת ולא בו׳ ימיס הוא אות שבו׳ ימים עשה ה׳ את השמים וגו׳ דהיינו הוראה

 על חידוש העולם ועיין בסוד נפש יתירה בדברי בעלי המקובלים:
 סליק פרק יו״ט

״ט שחל להיות ״ט נקט איפכא י . גבי י ות בר״ת בר ת שהל להי ב א ש ר מ  דף יז ג
״ט אבל ר״ח מתפלל כסדר של שבת  בשבת משוס דבי״ט מתפלל כסדר של י
יש שם ל ו אי ׳ הו ת כו ב ש י שביתה ב ׳ בד״ה ט״ט למקנ ם ו  עכ״ל מתוספות ישנים: ת
י בו׳ עכ״ל. פירוש הכא דמיירי במניח מי״ט לתבירו על א לנמר א הול הו מ ש  ספק ד
 תנאי מספק וממ״נ העירוב מניח ביום שהוא חול לגמרי ולא שייך כאן הכנה אבל בההיא
 דעירובין דמיירי במניח מי״ט לשבת וספק הוא שמא הוא קודש שייך שפיר הכנה וק״ל:
י א ר אמו ל הני תנאי ו כ ג ר״י א י כי פל ׳ ו ל נולדה בזה כו ר לעי מ א ד וא״ת לר״י ד ״ א  כ
״ט לחבירו ׳ עכ״ל. פי׳ דרב חייא בר אשי אמר רב לא פליג עליה דרבא אלא במניח מי  כו
 אבל מי״ט לשבת מודה דאסור דהא רב פסק לעיל כת״ק דברייתא וטעמא דרבי ע״כ משוס
 הכנה דרב אית ליה בהדיא בפרק בכל מערכין די״ט ושבת 3׳ קדושות הן מיהו רבי דאסר
״ט לשבת אפשר דלית ליה הכנה אלא דאסר לה משום קדושה א׳ כמ״ש התוס׳  נמי לעיל מי
מ״מ כתבו התוס׳ שפיר וכי פליג ר״י אכל הני תנאי דהא ע״כ כיון דר״י מתיר  לעיל ו
״ט  מולדה מי״ט לשבת ע״כ לא סבר כרב דמאן דאית ליה קדושה אחת אוסר מולדה מי

״ק: דו  לשבת ו

ל אהד פי׳ א תבשי ״ ש א ב כ פ י ך נ׳׳ל דגרסי׳ א כ ר ל  7ן״ב כה״ה על מה נהלקו כ
ר עכ׳׳ל. ולא ניחא להו כגירסת הססרים וכפירושם משום ו כ י ביצה שעל  ת ו
 דא״כ הוי ב״ש לקולא וב״ה לתומרא ומשמע להו דבהא לא פליג רשב״א אתנא דמתני׳
 דודאי ב״ש לחומרא וב״ה לקולא דומיא דכל הני על מה נתלקו דמייתי פ״ק דלא פליג

 תנא דברייתא אמנא דמחני׳ למימר בהיפך דב״ש לקולא וב״ה לחומרא וק״ל:

 דף טז ע״א
״ט רשות אלא ביושב ושונה כל היום שיכול להתענות כל היום  דלא קאמרינן לר״א דשמתת י
״ט מצוה דאל״כ עצרת תהיה לכס ל״ל ועוד דהאי  וללמוד אבל ביושב בטל ודאי דשמחת י
רע אבל  קרא דהביא ר״א חדוח ה׳ היא מעוזכם בי״ט כחיב דמיניה דרש לוו עלי ואני פו
 לפי זה התוספות שכתבו ומ״מ א״ל אכלו משמנים כו׳ אינו מדוקדק דהא ודאי אחר הדרשה

״ק: דו  איכא מצוה בשמתת יום טוב ו
 ח״ א דף טו $7״ב התהילו בת ו׳ לצאת כוי. י״ל אלו ו׳ כתות ע״פ מ״ש ס״ק דשבת דיש ו׳
 כתות לעני! אכילה שעה ראשונה מאכל לודים כוי ששית ח״ח כו׳ וה״נ הכא כח ששיח ח״ח היא ויצאו
 לאכילה בזמנם ולא הוה ס״ל כר״א דאמר או כולו לה׳ כו׳ אלא דהוה ס״ל כר׳ יהושע חציו לכס וחציו לה׳
 ואע״ג שהקדימו לאכול קודם חצות שעה אי. וי״ל שהשלימו אח״כ חציו לה׳ בתפלת מנחה ועוד דע״כ חציו
 לה׳ וחציו לכם לאו דוקא קאמר דא״כ הוה כזורק אק לחמת כדאמרינן פ״ק דשבמ ודו״ק: בעלי מארה
 בו׳. סרש״י שחרה לו על אלו ביותר לפי שבהמ״ד ממרוקן כוי מ״ש ובערוך פירש בעלי מארה אין להם
 כלום לא קיימו שמחת י״ט ולא מצות בהמ״ד שכבר יצאו עכ״ל ור״ל לפי דעת ר״א דאו אוכל ושוחה או
 יושב ושונה כל היום וזה לא קייס שניהם ועי״ל דה״ק הללו בעלי מארה כיון דאכילתן היום מיד אחר ו׳
 שעוח ה״ל כאלו זורק אבן לחממ וקשה לגוף כדאמרינן פ״ק דשבח וחלמידיו שאכלו אח״כ כמ״ש אכלו
 משמנים גו׳ כבר כתבו גזה החיש׳ שבשאר ימים נמי אכלו אחר הדרשה ועי״ל דודאי היה שונה כל היוס
 כשיטתו אלא שאמר להם אכלו משמנים בסעודת לילה שי״ט ר״ה היה וי״ט שני של ר״ה נוהגין גם בא״י
 וקדושה אחת הן: התהילו פניהם בו׳. פרש״י כסבורין שכועס על כת ו׳ כו׳ וכ״ש עלינו עכ״ל והוא
 דחוק דמי היה מוחה בידו מלסיים הדרשה ואז לא היו מאחרין ונ״ל כסבורין שנחן עיניו בם וחשדן שגם
 דעתן לצאת אבל הוא נחן עיניו בהם לרך חיבה שאינן בכלל ו׳ כתות שיצאו: שמניהין כוי ועוסקים בדדי•
 שעה בו׳. כהאי לשנא אמרו פ״ק דשבח לגבי חפלה וע״ש: חלקוהו הציו וכו׳ עצרת תהיה לכם
 גוי. מפורש במס׳ ססחיס פ׳ א״ר: מאי לאין נכון לו בוי. לפי פשוטו ה״ל למכמב לאין לו לאין נכון
 משמע שלא הכין לו כמו והכינו אמ אשר יביאו וכיון דהכא בי״ט איירי מאי לאין נכון לו קודם י״ט כיון
ו עלי וקדשו כוי. הוא מחובר  שמומר להכין אוכל נפש בי״ט גופיה לה״ק למי שלא הניח ע״מ כוי: לו
 למעלה ואל מעצבו וגו׳ כלומר אל תדאגו שאחסר פרנסחי בחול בזה כי נאמן הוא ב״ה לפרוע וכן הוא לשון
 הטור א״ח סי׳ רמ״ב ודאמר בענין זה וקדשו קדושח היום לכבודו אין לו מקום כאן יי״ל דרמזו כאן דיין
 דקידוש היום הוא קודם לכבוד היום כדאמר פ׳ ע״ס: א״נ אדדא כשמיה בוי. עיין פרש״י דכולה מלחא
 לענין נטיעח דבר נאמר או איל! או עשב אבל בערוך פירש יטע בהן אדר שנא׳ אדיר במרום ה׳ שיעשה מהן
 צדקה שהיא חשובה לפני ה׳ במרום כדכחיב אמח מארץ מצמח וצדק משמים נשקף ופירוש אדרא כשמיה

 הוא מאילני סרק כוי ע״ש:

א ליענשו כותים עלה כוי. פי׳ כיון דלא ידעי כותים דאיכא ם אי הכי ל  דף טז ש
 מצוה בשמירת שבת א״כ כותי ששבת לא לענש ובפ׳ ד׳ מיתות אמרינן כותי
י  ששבח חייב מיתה והיינו לשם מצות שבת כמו שפירש הרמב״ס בהלכות מלכים פ״
ל כ י ב ׳ שהר א כו ת פ ל א מ ת ל פ י בד״ה ו ״ ש ר פ  ומהרש״ל פירש בע״א והוא דחוק: ב
ש להם עכ״ל. אין פירושו שהרי הוא בכל יום ושכיח הוא דהא קאמר בדייסא נמי  יום י
 דלא מלפתא ולא שכיחא אלא דר״ל שהרי הוא עשוי בכל יום מימי השבוע דהיינו בחול
 ואינו עשוי לשבת כמו דבר המלפת שעשוי לשבת ומוכחא מילתא והשתא דייסא נמי דלא

 מלסחא עשוי בכל יום מימי החול ואינו עשוי לשבת ומיהו לא שכיתא היא וק״ל:
׳ עכ״ל. דקדק לפרש כאן דר״ה היה  7{"ב כה״ה לשנה לשנה האהרת ור״ה היה כו
 ולא פי׳ כך לעיל בפעם ראשונה דלא אותיב ע״ח משוס דלא הוה איצטריך ליה
 לאשמועינן בהאי עובדא דהיה זה לשנה האחרת דשפיר אשכחן 33׳ רגלים בזה אחר זה
 כגון פעם ראשונה היה בחג המצות שחל יום ה׳ ו׳ והוא לא נזכר עד יום ו׳ שלא היה יכול
 להתנות כפי׳ הר״ן ופעם שנית היה בחג השבועות שאחר זה שחל יום ו׳ ז׳ וכיוצא בזה
 אבל אשמועינן דהיה זה לשנה אחרת שמניעתו שלא היה יכול להניח ע״ת לא היה אלא
 משוס שלא היה יכול להתנות שזה לא תמצא אלא לשנה אחרת מר״ה לר״ה שחל ב״פ יום
קר כוי. ונמצא שהעיסה בלועה מן איסור דרבנן ׳ בד״ה קמ״ל קמחא עי ם ו דו״ק: ת  ה״ו ו
 ויש שקולפין הסת מן השומן ודגים ואוכלים מי שאינו נזהר מפת ש״ג ע״כ מתוספות

 ישנים:
 ח״א דף טז ?{״א כל מזונותיו בו׳. ואפי׳ למאן דאמר ס״ק דר״ה בפסח על החבואה כו׳ י״ל
 היינו חגואה של כלל עולס אי מצלחח אי לא אבל מזונוח של כל אדם פרטי אס יהיו לו בדוח או לא

ה מ ל ת ש מ כ  ח
 א״נ כשחי יום טוב של גליוח ולא נזכר עד יום שני ע״כ: תוס׳ בד״ה דגים קטנים מלוחים כו׳
ד נלושה מן האסור דרבנן. ״ א  כצ״ל: בד״ה קמ״ל כו׳ מעשה חנור שהיחר עיקר וכו׳ כצ״ל: ב

ד ויש שמסירין השומן כו׳ כצ״ל: ׳  נ״ב פי׳ נמערב ודו״ק: בא׳
י א גמ׳ מחפלל שמונה ואומר של שבח כו׳ מפני שהפח נאפה יפה כו׳ כצ״ל: רש״ ״ ז ע ף י  ד
 בד״ה ואומר קדושח היום באמצע וחמן לנו ה׳ אלהינו כוי. נ״ב ול״נ יעלה ויבא
 והשיאנו: בד״ה אטו ישראל כו׳ שבח בשלמא כו׳ הד״א: בד״ה אין הלכה כו׳ מעין המאורע
 בהודאה נמחק בהודאה: בד״ה מי״ט לחבירו כו׳ וכן אינו צריך לערב לחבשיליס כוי. נ״ב אבל
 ברי״ף כתב שאף בעירוב תבשילין אומר תחלה אם היוס קדש ולמחר חול איננו צריך לכלום ואס
 למחר קודש בהאי עירוב לקא מנחנא האימא לישחרי לי כר: תום׳ בד״ה מ״ט למיקני בו׳ ול״נ
 מדקאמר החס אי אחה מודה כו׳ כצ״ל ושייך בסה״ד מן ולי נראה עד בידי שמים שנעשיח מאליה:
 שם בד״ה אי אמרת וכו׳ וכי אחרים יכול לעשות בשביל כוי. נ״ב פי׳ היכא דאינו מקנה לאחרים

ד לכן נ״ל כגרסת הספרים דה״ג כו׳ הקנין ואי אמרת הוא כו׳ כצ״ל: ״ א  ודו״ק: ב
י בד״ה על מה כו׳ לגביה וטח הלל כו׳ הד״א: בד״ה אבל לא מטבילין בגמ׳ כ רש״ ״ ו ע ף י  ד
 מפורש שאין נוחנין אותו בכלי עץ כו׳: תום׳ בד״ה על מה נחלקו בו׳ וביצה שעליו

 אינו נמחק אינו:

י נ ה ש ר ב פ ו ם ט ו  י

י בד״ה בעלי פטסין בו׳ באנומלין. נ״ב עי׳ פ׳ חולין והוא יין ודבש ופלפלין: ב רש״ ״ ו ע ף ט  ד
 בד״ה עד מחי הס יושטם ל״ג הס״ל: תום׳ בד״ה לוו עלי בו׳ הני מילי כשאין
יד שיש לו משכונוח כדי לפרוע ואין לו מעוח לכך  לו לפרוע אא״כ יטול מן הצדקה אבל הכא מי

 קאמר לוו עלי ואני פורע כן הוא בס״א וכן בהגה״ח אשר״י:
א גמ׳ והאימא דחיישינן לכשפים מאי אמר רב פפא כו׳ כצ״ל: שם לא לענשו ״ ז ע ף ט  ד
 כותים כוי. נ״ב הקשו בישיבה ומנלן(דאעונש שבח קאי) [דאיענשו טחים אשבח
 קאי] דלמא שבח דבצינעא לא ליענשו עלה ונראה בעיני דאי הוה שבח בצינעא א״כ לא ליענשו
 נמי אשאר חורה שיוכלו לומר אלמלא נחח לנו יום מנוחה היינו ג״כ מקבלין עול מלכוח עלינו
 אבל לא נחח לנו יום המנוחה ואדרבה כחיב יום ולילה לא ישטחו מש״ה לא קבלנו עלינו שום דח
 ועול מלכות אלא שיעשה אדם כל צרכו וכפי הנאות לו מבלי דח חוץ מז׳ מצוח אלא שמעינן
 שהקב״ה רצה ג״כ ליחן להס השבח כמו לישראל ולא אבו שמוע כלל ודו״ק (עי׳ במהרש״א):

 תום׳ בד״ה איזהו תג כו׳ ותטאת לא הזכיר כוי. נ״נ וצ״ע למה לא הזכיר הכחוב:
ב דש״י בד״ה תבשיל זה של ערוב כצ״ל: בד״ה לשנה וראש השנה היה כוי. נ״ב ״ ז ע ף ט  ד
 אי נמי בשאר י״ט כגון שבועות ותלו השני ימים בששי ובשטעי ורטנו נסים כתב

ם ^ ״ ר ה  מ
 יהא אסור ולכך תירצו התום׳ דכיון דאין כאן ריעותא מתירים וק״ל: באייר ויש שמםיר־ן השומן

 ואוכלי; אותן וכו׳ כצ״ל שמסירין בסמ״ך:
א ד״ה מאי טעםא וכו׳ עה הואיל ויש שם ספק פי׳ ההכא הוא מתנה ביום ראשון אם ״ ף ין ע  ך
 היום חול יהא עירוב ואם היום קודש אין בדברי כלום וכן למחר והשתא הוי ממה
 נפשך עירובו עירוב דהא חד יום חול ואהד קודש אבל התם בפי בכל מערכין שרוצה להניח ביום

א ה״ה איזהו הג וגו׳ עד לבך פר״ת שר״ח מודפן בו וכו׳ כצ״ל ור״ל שר״ח חל בו: ״ ף טז ע  ד
ף טז ע״ב ד״ה קמ״ל קמהא ובו׳ עד וא״ת והא יש לחוש שמא נילושו בביצים טרופות ובו׳ יש  ד
 לדקדק מאי הקשו התו׳ הא נמי יש לתרץ דאזלינן בתר רוב ביצים ונ״ל לתרץ דהכא
 א״א לומר כן משום דהא עכ״פ א״א ללוש עם הביצים אא״כ יטרפה ואם היה מוצא אותם כך ביד
 העוברי כוכבים לאהר הטריפה קודם הלישה היינו מחזיקים אותן לאיסורא ולכך לאחר הלישה נמי

130 



 j שני ביצה ואגדות מהרש״א יא
 • דף כ ע״א

 לברי הרי״ף שהביא טעם לרב ביבי משוס למניא כוותיה והביא נמי טעמיה לרב יוסף
״ט הוא לא גזרו ביה  לשמא יסחוט למשום הכי החמירו בשבמ טפי מבי״ט לכיון לצורך י

״ק: לו  שמא יסחוט אלא משוס תקלת תרומה ו

ץ י ע ל א בכ ל ל ב ן לטהרם א י אב ל כ ן המים כ קי ץ שמשי ו ש ׳ בד״ה ו ם ו  ^"כ ת
׳ עכ״ל. מליוקא לקתני בכלי אבן ולא קתני סתם בכלי טהור משמע להו הכי  כו
 ללוקא בכלי אבן אבל בכלי עץ אפי׳ טהור אסור שהוא מקבל טומאה מן המשקין מיהו
ג מימיו לטהרו ע״כ לא איילי בכלי עץ  בברייתא לקמט נמי האי לישנא אין מטבילין כלי ע״
ט אית ליה לאפי׳ ״ט איירי לאל״כ ע״כ ר  שנטמא עכשיו מן המשקין אלא בנטמא בבר מעי
ן ופליג אברייתא ללעיל ואס ניחא להו למאן רמוקי ט אין מטטלי ״ ט  נטמא בולל הטומאה ו
ט נמי אתי ״  מתני׳ בשבת וכרבנן להברייתא לשריא לעיל להטביל ולל הטומאה שנטמא ט
ט וברבי להא איכא ״  כרבנן ורבי פליג עלה א״כ מאי קא ק שיא להו למאן למוקי מתני׳ ט

 למימר נמי רהברייתא אתיא כרבנן וק״ל:
ן ך בי כ ל ׳ ה ש כו מ י הערב ש דע רבע דע י ו כוי מי י בד״ה מעשי ״ ש ר פ  דף יט ב
׳ עכ״ל. הא ך כו ר ו צ א ל ל ל בי׳׳ט ש י ם דמטב ר משו ת די״ט אםו ו ש מ ש  ה
ט משום הנך טעמי לקאמרי אמוראי לעיל י״ל ״  ללא סגי ליה משוס לאין מטטלין כלי ט
ל 3פ׳ בכל מערטן ללא גזרו על שבות בין  משום לכל הנך טעמי אינן אלא שבות ואיכא מ״
״ט הוא להא בעי הערב שמש אך  השמשות משוס הכי קאמר לאסור משום שלא לצורך י
 קשה למ״מ לצורך הוא להשתמש בו חולין ומעשר ללא בעי הערב שמש כמו שהקשה רש״י
ט משום לשלא לצורך הוא וי״ל בלותק ״  גוסיה לעיל על הי״מ לאב הטומאה אסור לטבול ט
 להכא בכהניס קמיירי וכיון לקא רהיט להספיק הטבילה קולם יציאת היום ולאי אינו טובלו
 אלא לצורך תרומה וה״ל שלא לצורך להא בעי הערב שמש אך קשה למה לא נימא נמי
יה ראי ׳ ואע״ג דהניגה ו ת כו ו ב ד נ ל נדרים ו ב ה א ״ ד רו״ק: כ  לעיל למיירי בהט וצ״ע ו
׳ עכ״ל. בחגיגה לא הוי צריך להאי א יאנס כו מ ו בה ש ר ל ז׳ ש ן כ מי ו ש להן תשל  י
ט חגיגה ק  טעמא להא ב״ש לית להו האי סברא לשמא יאנס ואפ״ה שרו חגיגה אלא מ
ן ראייה מלה׳ ולא נרריס ונלבות משוס לראייה לומה לתגיגה  הכא למשום האי טעמא מרטנ
 ליש לה תשלומין כל ז׳ כו׳ וכסרש״י לקמן וז״ל מלאורייתא נמי סטרא ליה לאסור לכי
מ״מ ׳ ו קת כו ו לא מהל ו ר ע מ ׳ בד״ה א ם ו ״ק: ת לו  כתיב לה׳ לומיא לוחגותס כו׳ עכ״ל ו
׳ עכ״ל. ולא ילענא מאי קשיא להו להא בהליא ל דלה׳ כו מר כ א לכ״ה ל״ל למי  קשי
 אמרינן לקמן לא״ל ב״ש והלא כבר נאמר לכס ולא לגבוה א״ל ב״ה והלא כבר נאמר לה׳
ן לב״ה נלרים ונלבות ן ראייה מלכם לה״נ ממעטי  מזה מוכת לאי לאו לה׳ הוה ממעטי

״ק: לו  מלכם כמ״ש המוס׳ לעיל ולקמן וצ״ע ו

כ ״ ״ט א ת ר״ל בי ו צ מ א בהג ה ו ב נ ל שאי כ״ת כ ׳ ו א כו א הרי הו ״ ש ה ר ״ ד  7{"ב ב
׳ עכ״ל. וה״ה לה״מ להקשות ת כו ו ע ו ב בחג השב ת י כ א מ כ א ד דא״ עו ׳ ו  כו
 להיאך תלה תניא בללא תניא לבעצרת תניא בלברי מ״ק לאין קריטן בו נלרים ונלבומ ובמג
א ב ל ש לפי המםקנא ה״ק כ ד ו ״ א ״ק: ב לו  המצות לא תניא אלא לאין מטאין תולה ו
׳ עכ״ל. אבל לפרש״י א בזמן שניהם כו ב י ל ו א ר שר מ ו ל ת כ עו ו ת ובהנ השב ו צ מ  בהג ה
 א״א לפרש בא בחג השבועות ובתג הסוכות שבא בזמן שניהם לא״כ לא הוי בא במג
 השבועות לומיא לבא בחג הסוכות להיינו חובה להביאו בחג הסוכות גופיה להיינו חוה״מ
ר שזה גודם. ולא ניחא ליה לתלמולא למימר מ ו ׳ ל ה כו ש לטעמי ״ ב א ק: גמ׳ ר  ולרי
ט ולא פליג עלייהו אלא בהך מלחא לזה ״  לראב״ש אית ליה נלריס ונרבות אין קריטן ט
 גורם לא״כ לא הוי פלוגתא לראב״ש עם המ״ק מפורשת להא ת״ק נמי קאמר האי לישנא
 מביא אלם תולתו בחג הסוכות אבל הך פלוגתא לנלריס ונלבומ מפורשת לראב״ש סתמא
ט גופיה אבל ת״ק לקאמר מביא ״  קאמר מטא אלם תולתו בחג הסוכות למשמע נמי ט

 אלם תולתו בחג הסוכות ע״כ בחוה״מ קאמר להא קאמר ולא בעצרת וק״ל:
ר את״ל מ א ׳ והכי ק א״ת כו רי ו ת הוכה גמי ל ו ע א מ מ ל ת בד״ה ד ו פ ס ו  דף כ ת

ר עכ״ל. כצ״ל: ר הלמד בהיקש כ ב ב ד ן א ן כבני י מלמד ץ ו ר ז  הו

 חידושי הלכות יום טוב פח
 דף יח ע״א
׳ ר כו ו ז ך נג י ר א פ ד הטומאה ל ל ו ך ב כן בסמו ׳ ו ור השקה כו ה נגז ״ ד  דף יח ב
ו כו׳  עכ״ל. ובההיא למללין בללי לא מקשי להו לנפרוך גזירה שמא יעטרנ
 ללרך הללי מונמ אצל הבור ולא שייך בה שמא יעבירנו והא לקאמר נגזור ללמא אמי
 לאטבולי בעיניה משוס למללין קמני אבל טבילה בעיניה ולאי אסורה משוס גזירמ שאר
ג מימיו להמס שייך בו שמא  כלים וללבה ולאי ההיא למללין בללי לא למי למטטל כליו ע״
מ להוט הוא אמר טטלמ הכלי והמוס׳ שכתבו ״  יעבירנו ואף אס אין להוט על השקמ מים מ
ג מימיו כו׳ וי״ל כו׳ לממד  בסמוך מללין בללי כו׳ מימה לבממני׳ אמר אין מטטלין כלי ע״
 כממקן כו׳ עכ״ל וקרוב לזה פרש״י לרבא לאמר טעמא לממני׳ משום למחזי כממקן הוצרכו
 לחלק בזה אבל רבה ולאי לימ ליה טעמא לממד כממקן אלא משום שמא יעבירנו ובמללין
ג מימיו כמ״ש אבל מהרש״ל הטן מסרש״י  ברלי לא שייך שמא יעבירנו כמו במטטל כליו ע״
׳ עכ״ל ג מימיו כו׳ משוס לנראה כמחקן ט  שכמב בללי טמא כו׳ והא לא למי למטטל ע״
 ללרבה הוצרך לפרש כן ואימ ליה נמי טעמא רממזי כממקן ואין להאריך בלחוקיו כי אין
 בו צורך לולאי לרבה לא הוצרך רש״י לפרש כך כמ״ש אלא לרש״י נמשך לפלש כולה
 שמעמין לטעמא לרבא משום להוא במראה לה״נ לעיל למיימי מלמולא הך ממני׳ לאין
 מטטלין כלים לא פירש הטעם אלא משוס לנראה כממקן ולזה נמשך רש״י נמי לפלש
 בההיא שנטמא באב הטומאה לה״ל כממקן ובולל הטומאה אין כאן מיקון לע״כ לרבא פי׳
מ נימוש שמא יעבירנו וע״כ  כך ללרבה לא סגי לן בהט לא״נ אין מיקון בולל הטומאה מ״
 אימ לן למימר כלברי המוס׳ לבולל הטומאה אין למוש לאינו להוט כ״כ וכן בנטמא באב
 הטומאה ל״ל טעמא להוה כממקן להא בלאו הכי נימא לרבה כטעמיה משוס שמא יעבירנו
׳ שפרש״י ולא מוכחא מילמא שהיא ממקנמ כו׳ עכ״ל לרבא  וכן בההיא למערמת וטובלת ט
 פי׳ כך אבל לרבה לא נגזור שמא יעבירנו לממוך שלא הומרה כו׳ כלקאמר בשמעמין ובההיא
״ט לא מקשי להו לליפרוך ט לפריך נגזור לי״ט אטו לעי ״ ט מטטלין אומו ט ״  לנטמא ט
ט ללא היה לו להטבילו מבע״י לא חשו לגזירה לשמא ״ ן לנטמא ט  נגזור שמא יעבירנו לטו
ט לא חשו כיון ללא היה ״  יעטרנו ובצ״ל נמי לרבא לטעמו משום למחזי כמחקן למטמא ט
 לו להטטלו מבע״י ושוב מצאמי במוס׳ ישנים וז״ל מה שהזכיר רש״י בפי׳ טעמא לממני׳
 משוס לנראה כממקן לא לק להשמא לרבה טעמא שמא יעבירנו כר על למסיק ליה רבא
 עכ״ל וזה מסכים ללברינו לטעמא למחזי כממקן אינו לרבה כלל ושלא כלבלי מהרש״ל
ם א משו מ ע ט ׳ ו ב כו א א ב מ ט נ י ש ׳ י״מ כל ד הטומאה כו ל ו י בד״ה ב ״ ש ר פ  וק״ל: ב
ט מטטלין אוחו ״ ש בו׳ עכ׳׳ל. ולפ״ז בולל הטומאה לוקא בנטמא ט מ  דבעי הערב ש
ט ״  ולא בנטמא בעי״ט לבולל הטומאה איירי לעיל למחלק טן נטמא מעי״ט לנטמא ט
ט ״  כמ״ש המוס׳ וקשה לפי זה הא לפריך נגזור הא אטו הא היינו ולל הטומאה שנטמא ט
ט מלמא ללא שכיסא היא ״  אטו אב הטומאה ומאי קא קשיא ליה הא קאמרינן לטומאה ט
 ולא גזרו טה ובאב הטומאה מיהמ אין מטבילין כיון לאין ראוי למשמיש היום רבעי הערב
״ט לימ לן למגזר משום למלמא ט אטו עי ״  שמש וי״ל לולאי לעיל בולל הטומאה נטמא ט
״ט ואינו אסור אלא  ללא שכיחא כלקאמר משוס לנטמא בעי״ט גופיה איכא טה צורך י
״ט  משוס גזירה לשמא יעבילנו אבל הכא כיון לאב הטומאה אסור משום לאין בו צורך י
 כלל אימ לן למגזר ולל הטומאה אטו אב הטומאה אע״ג למלחא ללא שכיחא הוא וק״ל:
ג מימיו ש כוי. מיהו לא למי למטטל כלי ע״ ו ב ל א ע״י מ ל א הותרה לה א ל ך ש ו ת  גמ׳ מ
ג מימיו זכור הוא להמם כל עצמו  לאסור ולא קאמרינן טה ממוך שלא הומר לו אלא ע״
 לא בא אלא לטהר או מימיו או כליו משא״כ הכא ללא ממד כלל שבא לטהר אלא שהאשה
. יש ללקלק לטעמא ר א ישהה כ מ ר גזירה ש מ ב ביבי א ם ר  נכנסמ במים להקר וק״ל: ש
ט וממוך ״ ט  לרב טבי שהוא משום מקלמ מרומה למה נחמיר לקמן בשמעמין בשבמ טפי מ
ל כמב טעם לטבילמ כלים משוס שמא ישהה ״ ״ט פ  זה נראה ליישב לברי הרמב״ס בהלכות י
ג כמב משוס לנראה כממקן כרבא והיינו משום למשמע ליה ״  כרב ביט ובהלכות שבת פ
״ט  מתוך שמעחין שהחמירו בשבת טפי משום איסורא למתקן לאיסור שבת חמור אבל י
״ט הוא לא גזרו משום מתקן אלא משום תקלת תרומה ומזה נראה ליישב גם  כיון לצורך י

ה מ ל ת ש מ כ  ח
 על ל״ה אין מטטלין בעמול שלאחליו: תום׳ בל״ה כל חייט נו׳ לטטלה שבזמנה לאו מצוה כו׳
׳ כצ״ל: בד״ה אין מטטלין כר ולפי מ״ש בספרים  כצ״ל: בד״ה ושרן כו׳ הא איכא חלחי ט

׳ כצ״ל:  השקה קולם הטבלה לא חובל לפלש דשא ט״ט וסיפא בשבח אא״כ חפלש ט
י בלאש העמול ואיבעיח אימא לט קחני לה כו׳ כצ״ל: בד״ה אבל לא א רש״ ״ ט ע ף י  ד

׳ כצ״ל:  עולוח ט
י בל״ה אמר אביי בו׳ בפסח כגון שנלל כ גמ׳ אין קלטן ט״ט אבל מטא כר כצ״ל: רש״ ״ ט ע ף י  ד
דס הט בו׳ והשחא מעיקלא ס״ל בו׳ כצ״ל: ג  בו׳ כצ״ל: תום׳ בל״ה ל״ש כו׳ ללקמן ל
י בל״ה נלור על בו׳ חגיגה הס״ל: בד״ה א גמ׳ אלא אחיא מטניא נמחק אלא: רש״ ״ ף כ ע  ד
 משמיה בו׳ חולה ואצא בה כו׳ כצ״ל: בד״ה א״ל ב״ש כו׳ נמחק אמל להם וצ״ל
 טח שמאי כוי: בד״ה אחיא מטניא בו׳ ומעולח חובה במה מצינו כו׳ יטענו סמיכה וכי פלכח
ד מ  מה לעולח בו׳ כצ״ל: תום׳ בל״ה למל על כו׳ השוה לשניהם הואיל כו׳ כצ״ל: כד״ה ללא ג
 בו׳ משמע לבהט פליגי כוי. נ״ב פי׳ בחכף פליגי והיינו משוס שטח י״ט אבל מאן לפיכש אין

 טעונין סמיכה א״כ הסמיכה אסולה אף בלא י״ט (אף) משוס עבולה בקלשיס ולו״ק:

י בל״ה בללי טמא כו׳ לנלאה כמחקן כלי בו׳. נ״ב פי׳ אע״פ להשחא אכחי א רש״ ״ ף יח ע  ד
 לא אסיק אלעחיה טעמא למחקן כלי היינו שלא לצה לפלש למשוס חיקון כלי
 לחול אסול הטטלה אבל בחל לאסלו הטטלה משוס שמא יעטלנו כר אז אפי׳ היכא לליכא חשש
 לשמא יעטלנו מאחל לאין עיקל הטטלה לכלי לחול אלא אגב מיס אם״ה אסול משוס מחקן כלי
 שהד שאל כלים טמאין אינס לאוין לכלום שהד אסולין לטבול משוס שמא יעטרנו ודו״ק (ועיין
 במהלש״א): בד״ה מחוך שלא כו׳ זו אלא ע״י לליו בשאיבחו כר כצ״ל והל״א: תום׳ בל״ה כלי
 שנטמא כו׳ אבל בטומאה שנטמא במשקין בו׳. נ״ב פי׳ החוס׳ ס״ל לאין ולל הטומאה אלא
ד לאטו פסיקא ליה לכהניס כר נ״ב פי׳ ונהי ״ א  ממשקים ע״ל לף ט״ו ע״א ל״ה וילון טמא: ב
 לכלי שנטמא בולל הטומאה לא משכחח אלא בכהן ובחלומה מ״מ דשא לאב הטומאה שייכא
׳ כצ״ל: ד וי״ל ללפי׳ אחל שפילש״י ט ״ א  אפי׳ בחולין שהד לכהניס נמי איח להו חולין וק״ל: ב
ב גמ׳ אב״א לט אב״א לבנן מחניחא דשא ט״ט וסיפא בשבח אב״א לבנן וכולה ״ ף יח ע  ד
י  מחניחין בשבח ואב״א לט וכולה מחניחין ט״ט ח״ל כו׳ כצ״ל וכן בלש״י: רש״
 בל״ה לאחל טבול כו׳ קולם אטלח שבח היה ומוחל ובחצי שבח בו׳ כצ״ל: ד״ה ה״ג בו׳ הל״א

ס ״ ר ה  כ^= מ
 שני ולא התנה בראשון או שחל י״ט ביום ו׳ וביום השבת ומניח העירוב ביום ו׳ לשבת שבשבת א״א הטבלה לא ־תכן לגרום רישא בי״ט וסיפא כשבת אא״כ תפרש שאפתני׳ קאי וכוי כצ״ל:
ט ע״א ד״ה אמר עולא וכו׳ ער ויש לומר משום הלא תטעה לומר לה׳ כל הלה׳ וכו׳ ר״ל ף י  לו להתנות ולכך קאמר שם שאסור משום הכנה: בא״ד ול״נ מדקאפר התם אי אתה מודה וכו׳ נ׳׳ל שיש ד
 בדבור זה קדימה ואיהור וזה שייך בסוף הדבור וכאן שייך להיות מ״מ קשה מההיא דגיטין פרק הזורק רלעולם עיקר טעמא דב״ש משום לכם ולא לגבוה והא דקאמר הכא משום וחגותם
 וכו׳ עד ועוד דבתוס׳ אמרינן בהדיא אין מקדשין ואין מגרשין ואח״כ צ״ל ול״נ מדקאמר התם אי אתה וגו׳ לאו משום דוחגותם הוא עיקר הדרש אלא דאתא לאפוקי שלא תטעה לדרוש כל דלה׳ אלה׳ וכן

ף יה ע״כ ד״ה אין מטבילין וכו׳ עד ולפי מה שכתוב בספרים השקה קודם נמי הא דדרשי ב״ה מלה׳ כדי שלא לדרוש מוחגותם איפכא:  מודה וכו׳ ודו״ק: ד
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 שלישי ביצה ואגדות מהרש״א
 דף כד ע״א

׳ עכ״ל. אבל שברי עצים שעליה לא שרי לצורך מו כו ך מקו ר ו צ ל פו ו ו ך ג ר ו צ  הייינו ל
 מקומו רק אגב קטמא לאין עליהן מורת כלי וק״ל:

ך ר ו צ ל מן הדלקה ו ת גדו ן בי שו ך עי ן ל ׳ ואי ביה בו י בד״ה איתי ״ ש ר פ  דף בב ב
״ט כלל ׳ עכ״ל. ובמרלכי פי׳ בשם הר״א דבבימ שאין בו צורך י א בו  י״ט הו
ן וכ״כ הר״ן וכ״כ במלחממ ה׳ לפ״ז צ״ל  קמבעיא ליה וכן משמע מלקאמר משום איבוד ממו
 אינול ממון למי למכשירי אוכל נפש ומיהו לחוס על הבקעמ לא כי אין נפש שעגומה על לבר
ש י מ ש ת א ל ל ו א נ ר שאי ב ד ל כ ׳ אב  קטן כזה עכ״ל וק״ל: תוס' כד״ה ההיא ד״י היא בו
ר עכ״ל. אבל במרלכי כמוב לעישון [בית] הוי למי ו ס ן הקדירה א ש ע ת א ת ל א וכן ש מ ל ע  ב
י מולו להוי אוכל נפש ממש  למכשירי אוכל נפש אבל שלא ימעשן הקלירה אפי׳ רבנן לר״
 ובאשר״י חולק להא לאסור כלי שלא מעשן הקלירה היינו שאפשר להצילה כו׳ עכ״ל ע״ש:

ד ב ל ו ב כ ר ו י צ ד ן היינו כ ן רקיקי ן ובי צי ן גרי ׳ ובי שא בלישה כו פי נ ה ד ״ ד  7ן"כ ב
׳ עכ״ל. ר״ל לבגריצין אפי׳ כלי צורכו בלבל אסור מיהו רקיקין אפי׳ ביוחר מכלי  כו
 צורכו מומר משוס פמ שיהא נאפה יפה לרשב״א וכן הוא לשון הר״ן אף במה שצריך לו פליגי
ה כוי. ב כ מ י ש ר מפנ ו ס ר א מ נא א כ הו ״ק: גמ׳ ר לו  ב״ש וב״ה בפמ מרובה כו׳ עכ״ל ו
ע״ג חרס מומר ובין רבה ראמר ג גחלים אסור ו ״  יראה לבין רב הונא ובין רב יהולה לאמר ע
ג מרס נמי אסור המ״ל מלמייהו נמי אגופא לממני׳ לקחני להריח אסור לרבנן ולגמר לכ״ע  ע״
ג גמלמ נמי מומר ״  אלא למלמולא מסלר מלמייהו אמהו לעשן פירומ משוס ללבא לאמר ע

״ק: לו  לא קאי אלא אעישון פירומ לאוכל נסש הוא כשמואל ו
תה י לעשו ך שר ר ו צ א ל ל ׳ דהבערה ש י כו ר פרש״ ת ו  דף בג תום׳ בד״ה ע״ג הרם מ
׳ עכ״ל. ורב נחמן לפריך לרב הונא ונימא מר מפני שמבעיר אפשר ״ט כו  בי
 לשמע מרב הונא לאית ליה להבערה שלא לצולך הוי מלאכה בי״ט וכלמסיק רב הוכא לסופו
׳ אבל במגררה ץ כו ל ע קא כמגררה ש ו ד ׳ ו ר כו ב ד קת ב ו ה וג׳ מהל ״ ד  מבעיר וק״ל: ב
׳ עכ״ל. ר״ל למגררה שלנו אין להמיר אלא בשל עץ לבשל ברזל תולש ל כו ז ל בר ו שהן ש ג  של
 שערומ אבל בשלהם ולאי אף בשל ברזל הוי שרי להא קירול לבשמעמין בשל ברזל הוא ואנן

״ק: לו  פסקינן כר״ש וכראב״ע וכ״כ הרא״ש ע״ש ו
ר או מ צ א ב ל ץ א ל ע ש ג ב ך ארי י א שי ל ׳ ול״נ ד י כברה כו ם כל ה משו ״ ד  ?5"כ ב
׳ עכ״ל. וכצ״ל וכן הוא במוס׳ ישנים ת כו ל סלתו ם בברה ש ש משו ר פ נראה ל ן ו ת ש פ  ב
ן כוי. ולא ניחא י ו ן מתב ר שאי ב ר ד מ א י ר׳ יהודה היא ד מ׳ מנ  ועיין בפסקי מוססומ: ג
 להו למימר לאמיא כמכמיס לאסרי לעיל בין קירול בין קילצוף ללא אשכמן לאימ להו לעגלה

 קעביל חריץ וק״ל:
 סליק פרק יום טוב

 פרק אין צדין
ר ו פ צ ת ב י ב א ל ל דל ו ר למג ו פ ת צ ב י גבי ש א דקתנ כ י בד״ה ה ״ ש ר פ  דף כד ב
׳ עכ׳׳ל. אבל ההיא לאין צלין עופוח בי״ט לא מוקיס בצפול לרור ר כו ו ר  ד

 יב הידושי הלכות אי? צדין פיק
 דף כ ע׳׳ב ־

א א״ל מה זו סמיכה כוי. במוספומ פ״ק לחגיגה ה״ה המ״ל מה זו עולה ר מ ב ג ״  ן
 שהם אומרים שלא להביא אלא לא הבין שהיה עולה אבל הסמיכה שראה לפניו הקפיל
 והא ללא הקפיל כמו כן בהלל עצמו בעובלא ללעיל מיניה לשמא לא ראו הסמיכה כו׳ עכ״ל
ו תא מהז י י ר ו א מא מד א תי ״ט ל ן בי בי ת אין קרי דבו נ מר נדרים ו י האו ר ב ד ם ל  ע״ש: ש
׳ עכ״ל. יראה לרב הונא לא קאי אהני מנאי לבסמוך למ״ק לאבא שאול לפרש״י ולאי  הזו כו
 סבירא ליה לנלרים ונלבומ אין קריבין מלאוריימא לאל״כ היאך קאמרי ב״ש נלרים ונלבומ
ם ״ק: ש לו  יוכימו כיון למלאוריימא משרי שרו ואין אסורין אלא משום גזירה לשמא ישהה ו
ר כוי. וה״ה להמ״ל לא״ב שבמ אלא להא איכא שינויא לשאני ליה בין שבומ ש א ב מ ט  א״ב נ
״ט ועול לניחא ליה למימר א״ב בי״ט גופיה לאיירי ביה וכן בהך ממנימא למיימי  שבמ לשבומ י
 לקמני ואס הימה שבמ לא יזרוק ה״ה לה״מ לממני לרבא לאס נטמא הבשר או נאבל לא יזרוק
ל הזבהים ׳ דקי״ל כ ת כו ר צ י זמנן קודם ע י בד״ה לפנ ״ ש ד פ  אלא למלא מנייהו נקט: ב
] שיגרמ לישנא לממני׳ לריש זבחים נקט לקמני בה שלא א ׳ עכ״ל. [ א עלו כו ל א ש ל ׳ א  כו
 עלו לבעלים לשם חובה מיהו להיינו לוקא בקרבן יחיל אבל בקרבן צבור כלהכא עלו להם לחובה

 כלאימא החם אלא ללא נחימ הכא לאחרי אלא לכשרים ליקרב וק״ל:
ר מ א ק ׳ לר״י הגלילי ד ׳ ואפי ת כו דבו נ ל נדרים ו ת בד״ה אב ו פ ס ו  דף כא ת
׳ עכ״ל. ד שהיטה כו ה א ׳ ל ן בעלים הן בפ״ק דב״ק ואפי  ק״ק ממו
ן בעלים הוי חוץ מממנוח ללא הוי ממון בעלים לאחר שחיטה  וכצ״ל מיהו מ״ש לממו
 לימא החם הכי אלא לבק״ק הוי ממון בעלים מחיים ולא אחר שחיטה ובמחנוח כהונה
י סוגיא א מא מ ע ט י בד״ה ו ״ ש ד פ  לא הוי ממון אפילו מחיים וע״ש במוס׳ וק״ל: ב
א עכ״ל. לרב הונא ע״כ לא קאמר לה ללא הוי צריך לטעמא לא״א א הו ד ו מ ל ת  ד
 לכזיח בשר בלא שחיטה להא בעיסה ליכא האי טעמא כיון לאפשר למפלגיה ואפ״ה
 ממיר רב הונא בההיא עובלא לבני באגי כשיטח לש״י שם לפליג אלרב חסלא אלא
ם  ע״כ לסוגיא למלמולא קאמר האי וטעמא מאי כו׳ וק״ל: גמ׳ והא הזי לכלבי
 תנאי כוי. יש ללקלק להיאך קס״ל למימל לליכא מאן לאסל לכלבים והאיכא משנה
 שלימה שנויה במסכח חלה למיימינן בסמוך עיסמ כלבים בזמן שהרועים אוכלים ממנה
 כו׳ נאפמ בי״ט ובסיפא בנוסמאומ שלפנינו קחני בה בהליא אבל אין הרועים אוכלים
 ממנה אין אופין אומה בי״ט כמ״ש המוספומ לקמן להכי אימא בספרים בהליא ויש
ע בעיסמ כלבים כיון שאפשר לעיסמ כלבים ״  ליישב להר ס״ל כלברי הרז״ה למולה ר
 בלא אפיה לא טרחינן להן כו׳ עכ״ל ועיין ברא״ ש והוא לחוק רא״כ מאי פריך הכא

 והא חזי לכלבים לה״נ איכא למימר לאפשר לכלבים בלא בישול וק״ל:
׳ עכ״ל. לשיטמ המוס׳ ללב ת הנכרי כו ן א ׳ מזמני ב״ל כו נא דרי פלי ם ו  {("ב ש
 הונא איירי בללא אפשר למפלגיה לא הוי רב הונא פליג אלריב״ל וכ״כ הר״ן
 ללעמ הרמב״ס שהוא מפרש נמי הא לרב הונא בענין שלא היה אפשר למשקל ריפמא
 לינוקא אם לא יאפה כולה כו׳ ולפיכך נלאה שהוא ז״ל לא היה גולס ופליגא לריב״ל
״ק: לו  כו׳ עכ״ל ועיין במ״מ שכמב לקיים גירסא ופליגא גס ללעמ הרמב״ס ע״ש ו
׳ נא כו ו ץ כנ ל ט ל ט ר מ מ א ק ע הא ד מ ש ס ריהטא מ ׳ דלפו נא כו ו ׳ בד״ה כנ ס ו  ת

א] שיגרח לישנא. נ״כ לא כן הוא ללוקא שנד כעלים לימא כצכור אכל שנוי קודש אימא ג״כ כצנור כמכואר זבמיס ה׳ ע״א וצ״ע אלא לכסי׳ המשניות להרמנ״ס רס״א מזכחיס כ׳ כן לשני קולש ם [ א י ר  קרנ
 ל״ש כק״צ וככר ממה כזה ככה״ז שם:

 שלמה
 כמו מחט כמו לץ ביה מירי: בד״ה סוף אוכלא וכו׳ ואינו בוחל אלא להגיה מאורו. נ״ב זהו פי׳ על

 פצוחי עינא וק״ל:
ף כב ע״ב תוס׳ בד״ה דנפישא בלישה כר לכן נ״ל לפח מלובה לקאמל לאו יוחל מכלי צולכו  ד

 קאמל אלא היינו פחים כו׳ כצ״ל:
י בל״ה סשופי כוי שבכוס אסול כו׳ והל״א: בד״ה כבא כו׳ מילי להוה כו׳ ף כג ע״א רש״  ד

 כצ״ל: תום׳ בל״ה וג׳ מחלוקפ כו׳ פי׳ ר״י להלכה בו׳ כצ״ל:

ק עלך יו״ט פרק שני: ד  ה

י ש י ל ק ש ר ן פ י ד ן צ י  א
י בל״ה ביבליס כו׳ שקולין ויביי״ל הס״ל: כ רש״ ״ ג ע ף כ  ד

י בל״ה א גמ׳ והני לא עבילי ללבויי כלהו נמי עבילי ללבויי לבלובן כו׳ כצ״ל: רש״ ״ ד ע ף כ  ד
 הכא לקחני כו׳ ולא לביח כו׳ כצ״ל: תום׳ בל״ה כל היכא כו׳ היה להס גובה

ת מ כ ^ ח ) 
י בל״ה שוב מעשה כוי אחל כו׳ הס״ל: בד״ה לא חימא חזו כו׳ לליי׳ משמע כו׳ כ רש״ ״ ף כ ע  ד
 ונלבוח כצ״ל והס״ל: תום׳ בל״ה נללים ונלבוח וכו׳ וכ״ש עולוח במאי קא מפלגי
ד ומה במקום שכילחך סחומה בו׳ משמע כצ״ל. ונ״ב פי׳ והשיבו ב״ש נלליס ונלבוח ״ א  הל״א: ב
 יוכיחו שכירחך פחומה וטרח לבך סחומה לאז אי אפשל לפלש לנלליס ונלבוח עצמן שלי להא כילחך
 אי אפשר לפלש בשום קלבן אפילו בשלמים נהי ללישנא למוחל להטוט שייך בהו לישנא לכירחך לא
 שייך אפילו בשלמים שסוף סוף הן מבושלין בעזרה וכירח רבך סחומה שייך בהו וטרחך פחוחה היינו

 כל מאכלך לשלי ט״ט ולו״ק: שם בל״ה מאי טנייהו בו׳ אימורין לא מעכבא ה״מ כו׳ כצ״ל:
א גמ׳ בשלמא ללבא ניחא כו׳ ט״ט לכהניס כי קא זכו בו׳ כצ״ל: תום׳ בל״ה חזינן אי ״ א ע ף ב  ד

 כו׳ קפלי כל חלא כו׳ כצ״ל:
ב גמ׳ כשב״ג. כר כצ״ל: תום׳ בל״ה כנונא כו׳ מלמה שכל אחל כו׳ לליעוחא שלי ״ א ע ף ב  ד

ד לבעלס צ״ל לנעלם בכל הליבול: ״ א  והכא כו׳ כצ״ל: ב
י בל״ה המסחפק פו׳ ואוכל הס״ל: בד״ה בקעח אישטיל״א הס״ל: בד״ה א רש״ ״ ב ע ף ב  ד
 לילא כו׳ שמגליל כוי. נ״ב ס״א שמזליף ואחל לבול זה צ״ל ל״ה ליצא פילוש שנוקב

 מהר״ם
 והא אפי׳ מלאכה אחרת כגון הוצאה אמרי׳ לעיל לב״ה מתוך שהותרה לצורך הותרה שלא לצורך
 וצ״ל העישון פירות לרב הואיל ואינו שוה לכל נפש מקרי שלא לצורך כלל וגבי מתוך בעי צורך

 י״ט קצת:

 אין צדק ©רק שלישי
כ ברש״• ד״ה ואי; נותנים לפניהם מזונות בו׳ ואפ" למ״ה נפש בהמה במשמע הנ־ מיל־ ג ע״ ף כ  ד
 דםוונות עליך אבל דנים וכו׳ ויש לדקדק דהא דאסרינן לעיל הנהו דאין מזונותן עליך
 היינו כשעושה איזה מלאכה בתיקון מאכלן כגון אפיה ובישול אבל הכא כשזורק לפני הדגים מזונות
 מאי מלאכה קא עביד וצ׳׳ל לפי׳ רש״י דהא דקתני במתני׳ ואין נותנים לפניהם מזונות הוי נמי פירושו
 שאסור לעשות איזה מלאכה כדי לתקן להם מזונות וליתן לפניהם א״נ י׳׳ל דמה שזורק המזונות לתוך
 הביברין דהוי כרמלית הוי מלאכה שמוציא מרשות לרשות אבל לפי׳ התוס׳ דמפרשי דהא דקתני
 ואין נותנים לפניהם מזונות אינו איסור בפני עצמו אלא תלי באיסור צידה ובכל מקום דאסור לצוד

 אסור ליתן מזונות גזירה שמא יצודם צ׳׳ל דבזריקת מזונות אין בו איסור כלל:
ד ע״א בנמ׳ אמר רבה בר רב הונא הבא בצפור דרור עסקינן וכו׳ פי׳ לעולם כדקאמרת דלא ף כ  ד
 קשיא הא בביבר מקורה והא בביבר שאינו מקורה דההיא דשבת הצפוד למגדל אין

ף כ ע״כ ד״ה נרדים ונדבות וכו׳ עד אבל אבא שאול דאמר ומה במקום שכירתך סתומה ובו׳  ד
 וב״ש אחדדי נדרים ונדבות יוכיחו שכיהתך פתוחה ובירת רכך םתומה משמע אפי׳

 דשלמים וכו׳ כצ״ל: ד״ה מאי ב־נייהו וכו׳ עד ההא ההקטרת אימורים לא מעכבי וכו׳ כצ״ל:
א ע״ב בתום׳ ה״ה הני םופלי לחיותא וכו׳ עד ואי בעי לאוסרו משום מוקצה ובו׳ פי׳ ולר׳׳ע ף ב  ד
 דשרי אפילו במלאכה גמורה משום מאכל בהמה א״ש דכ״ש דשרי טלטול מוקצה
 אבל לר׳ יוסי הגלילי בעי לאוסרו משום דאית ליה דמאכל בהמה מוקצה הוא לא היא וכוי: בא״ד
 וי״ל דהני גרעיני תמרים איגם דאוין לבהמה אלא ע״י תיקון לחתכן ולרככן דהויא מלאכה כצ״ל ומ׳׳מ
 ראויין כמו שהן ע״י הדחק דאל״כ למאן דדריש לכם דאםור לתקנן למאי יתן אותן לפני הבהמה
 כלל והואיל ואינן ראוים כמות שהן אפי׳ לבהמה כ״א ע״י הדחק לכך חשובין מוקצה למאן דדריש
 לכם כיון דאםור לתקנן לדידיה לכך פריך היכי שדינן להו לבהמה ומשני דאינן מוקצה הואיל וחזו

 להסקה:
א ד״ה אין מכבין וכו׳ עד וא״ת ומה שנהגו העולם להדליק הנר מי״ט להכירו וכו׳ נ״ל ״ ב ע ף ב  ד

 דקושיא זו אין כאן מקומה דהא דאין מכבים הבקעת אינו מטעם הכנה וק״ל:
ב ע״כ ד״ה דנפישא בל־שה וכו׳ עד ועוד דלא דמי כלל לפתק גהיצ־ן ולמאי מיתינהו הכא ף ב  ד

 פי׳ אמאי מייתי ברייתא זו אמתני׳ דפתין גריצין:
א ה״ה ע״ג חרם וכו׳ עד דקםבר דהבערה שלא לצורך שר־ לעשותה בי״ט בו׳ ויש לדקדק ״ נ ע ף כ  ד
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 שלישי ביצה ואגדות מהרש״א ע
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ז מאי קא קשיא ליה ו ע  שיעשו אין זה שעה מועטת להפיר לישראל אחר גם כל יום ב׳ ו
ן לתחום להא איכא  לומר ומותר לישראל ג״כ גבי יש במינו במחובר כלקאמר גבי מתו
ו וקאי אתרוייהו לכה״ג כתב הרא״ש גופיה לקמן גבי בכלי ד ב  למימר לקאמר לה בסוף ל
ו והיה קאי ד ב  שיעשו לאי הוה קאי נמי אחון לתחום לימא רב פפא בכלי שיעשו בסוף ל
ך כוי. ר בפ׳ מי שההשי מ ״ק: בא״ד וקשה דר׳ יהודה א לו  אתרוייהו כר עכ״ל וצ״ע ו
׳ בפ׳ ר וע״כ נראה לצ״ל וקשה לר׳ יהולה לאמרי  סתם מתני׳ היא בפ׳ שואל לגבי שבת כ
 שואל הביאו כו׳ ורבי יהולה זה הוא מבעלי תוס׳ והוא נזכר עול לקמן בליבור זה ומה
״ט האחרון אין זה מלשון המשנה אלא מלשון התוס׳ להמתני׳ לגבי שבת  שכתב על מוצאי י
״ט ובאו לומר לעל מוצאי ״ט קיימינן מש״ה הזכירו לשון י  מתנייא אלא משום להכא לגבי י
״ט לא יספול לדיק מיניה אבל לא לעולם כפרש״י שם אלא בכלי שיעשו והיינו שכתבו  י
״ק: בא״ד ור״י לו  ומשמע התם בכלי שיעשו ולא לעולם וכמו שלקלקו הסוס׳ שם ע״ש ו
׳ עכ״ל. ת כו צ ה ד ע כן גבי מ מ ש לא מ י אהר ו כר ל נ י ב ש ׳ או ב ר כו ב םר במהו  היה או
ד ביום טוב שני ולאקשי׳ ליה לר״י כ ׳ ללאו כלעת התוס׳ ללעיל למתילין בשביל נ  פי
 ממרחצת ה״ה לה״מ לאקשויי ליה מההיא למלליק הנר בשביל נכרי למותר לישראל וכ״ה
 בהליא במרלכי פ׳ בכל מערבין ואפשר משוס לההיא למרתצת למיא טפי לההיא להכא
׳ ר לפי מ א עשו ד י שי בכד ן למרחצמ וק״ל: בא״ד ו  לאסורה נמי בו ביום ולכך הביאו ה

׳ עכ״ל. כצ״ל עיין בלא״ש ופוס׳ פ׳ בכל מעלבין: ו כו ש ל ת י י ש ד  התום׳ כ
א ישלה מ ר גזירה ש ר נ״ל כ ה ׳ טעם א ץ לתהום כו י בד״ה הו ״ ש ר פ  דף כה כ
ל שאין זה לשון רש״י כי ״ ׳ עכ״ל. מהרש״ל מחק כל זה וכתב מ ו כו ל י  בשב
] ואין זה הכרע א  רש״י תופס הטעם משוס שלא יהנה ולא משום שלא יאמר כו׳ עכ״ל [
 למחוק כל ססריס הישנים לולאי גבי יש במינו במחובר הר טעמא משום שלא יהנה ממלאכת
 שבת ומש״ה לא חילקו בינו לחבירו אבל גבי חוץ לתחום ללא נעשה בגוף הלבר איסור
 מלאכה לא גזרו אלא משוס שמא ישלח בשבילו ולהכי מותר לאחר רליכא למגזר ביה שאינו
ד הרז״ה שהוא מפרש גבי יש במינו במחובר כסרש״י וגבי מחוץ ב ל  מכירו וכן נראה מ

 לתחום פי׳ הטעם שמא יאמר לו ומש״ה מותר לישראל אחר וק״ל:
ש בה א בי י ל ו א ר א התי ׳ת והא ל תא וא׳ א דבעי ת ל י י ׳ בד״ה שאנ ם ו  ^"כ ת
ר עכ״ל. וליכא למימר למשום רבעיתא התירו בלא צורך למ״מ המקשה ך כ ר ו  צ
 לאכתי לא ילע לבעיתא תקשי ליה אמאי התירו כלל לילתא כיון ללא המירו לעיל אלא
כן ן זה מן המו ׳ וקשה דאי ר ד״י כו ו ב ל ל פ נ ר ש ו כ  משום צורך רטם וק״ל: בד״ה ב
׳ ר לכתהלה כו י ש כ ה ן ל כ ן מו קא דאי ו ו ע ד מ ש ר ולפ״ה מ ו כ ו בקר ל י ע דאפ מ ש  מ
 עכ״ל. וצ״ע לאיך עלה על הלעמ לומר שרש״י סובר שפי׳ אין זה מן המוכן לכממלה הא
 ליעבל ש״ל להא בכוליה שמעמין אמרינן לקמן בהליא לאין זה מן המוכן אפילו אס עבל
 ובקרו ורש״י גופיה פי׳ [ב] לקמן לפי טעמו לאין זה מן המוכן ואפילו אם עבר ובקרו

 שהוא כממקנו לגמרי וק״ל:
בא מקטע  ח״א דף כה ע״כ השותה כוסו בבת אהת הרי כוי. מפורש פ׳ טצל צולץ: הצו
 רגליהון כוי. פרש״י ליוס הלין שגוזלין וחומסין נו׳ ואין למלין ממנו עכ״ל ועול י״ל בעולם הזה
 בלעי אלם כשיגזול אתל משלה תברו שהיה מיהן חצובא כשחופרין רמצא זו החצובא יתפרסם זה הגזלן
 שנכנס לשדה חברו וכן פי׳ בערוך ע״ש: נטיעה מקטע רנליהון דקצבים כוי. בפרש״י שאמרה תורה
 להמתין שלש שנים כוי יש לגמגם מה דגבי חצובא ניתא שתלה משיגי גבול בו אס כפרש״י שחצובא הוא לא
 נצנווה על כך ואעס״כ אינו עובר על גבולו והיה להם לרשעים שמצויס ע״כ ללמוד ממנו ואס לפי׳ הערוך
 שכתבתי ניתא טפי וכן בתורמסא יש לפרש כן שהיה להם לישראל ללמוד ממנו לחזור למוטב אחר שבע

 ׳ב משס אין ראיה משום דמיירי בנפל בו מוס ביו״ט דהה מתקן ממש:

 חידושי הלכות אין צדין פיק
 דף בד ע״כ י

 לא״כ אמאי קמני ביברין להא אפי׳ בטח נמי אינו ניצול ועומל אלא במגלל ועול רעופומ
ט שבמ ולפ״ז האי מילוצא  קמני למשמע נמי שאר עופומ מללא קמני צפור כלקמני ג
 לממלק טן טבר מקורה לאינו מקורה ע״כ קאי השמא ומיהו למאי שכמבו המוספומ להא
ד בעופומ מצינן למימר שפיר ללא קאי האי י י  לקאמר לקמן כל שאומר הבא מצורה כו׳ מ
ט ״  מירוצא לממלק טן טבר מקורה לאינו מקולה אלא לאיכא לפלוגי לממני׳ לקמני צלין ט
ט איירי טש בשיעור ״  איירי באין בשיעור הטבר לומר הבא מצולה כו׳ וברייתא לאין צלין ט
ג רשב״ ׳ ו ת כו א דאתי ת ש ״ק: בה״ה ה לו  הטבר לומר הבא מצורה כו׳ ועיין בזה בר״ן ו
׳ עכ״ל. ילאה לרש״י מספקא ליה בלבד רב יוסף ו כו ׳ א״נ לא ג כו י ר קטן פל ב י ב ף ב  א
 אם בלרך לתייה בעלמא קא״ל אטי הכי ומאי נפקא לך מינה וקושטא למילתא הוא לשמואל
 לפליג רשב״ג אף בטבר קטן אלא ללא חש להשיב כך והיינו כפירוש הראשון שפרש״י או
 נימא לשמואל נשאר בקושיא בתמיהת אביי הלכה מכלל לפליגי וקושטא למילתא ללא פליגי
 ורש״י שפי׳ לקמן לשיעורא לרב אשי ורב יוסף חל שיעורא הוא היינו לפי׳ שני שפירש״י
 אבל עיין בהגהוח אשר״י שקיימו פירש ראשון של רש״י לנראה להם עיקר ולקמן בפרק
ט שמק רב שפסק הרי״ף כוומיה והא לשמק רב משום ללא חש  משילין מציגו בכה״ג ג

לו״ק:  להשיב ו

ק פ ס ׳ עכ״ל. מ ן כו י לקל מצאן מקו א ו ב כא ד הי ׳ ו ש כו ״ ד ה הלכה כ ״ ד  ^״ב ב
ן ה  מוכן לאוסר מ״ק נמי אימ ליה הכי כלקמני אבל לא מן הרשמומ כר אלא מ
 מילמא לבא ומצאן כו׳ ללא הוי אלא קרוב לולאי ואפשר למ״ק פליג עליה הוצרן לפסוק
ן סוגיא ללעיל לאמל הא ל כוי. יראה ה ן לקב י תר ר מו מ ב א א ר ר מ  כרשב״א וק״ל: ג
 גופא קשיא דשא לסיפא ומסיק לנעשה (לסיפא) [כוודאי] ואסורין אזלא ללוי אבל לרב
 לאמר מומר לקבל לא קשה רישא לסיפא למצינן למימר לרשב״א סבר כר״ג להשמא ליוקא
ו״ט מומר אפילו באכילה הא ספיקא אסור באכילה  לרישא בא ומצאן מקולקלין מערב י
״ק: לו ט אסור אף לטלטל הא ספיקא מומל לטלטל ו ״  וליוקא לסיפא בא ומצאן מקולקלין ט
ומן כוי. וליכא למימר נמי אליטה י י ת כנ ו ר י לה פ ן באכי י תר ד מו א למ״ ל ם א  ש
ן להכא משמע להוי כלישנא ד מ ו מ  לקושטא למילמא הוא ללא מומרין אלא לקבל ללישנא ל
 למומרין לבממני׳ למומר באכילה הוא אליטה ובהכי ניחא גמי לליכא למימר אליטה ללר
ן בריימא כרבנן ללישנא ן לקבל ואמיא ה מד מו ג אסורין באכילה ו  ללרבנן לפליגי עליה לר״
ן אף לטלטל והיינו ד  למומרין לא משמע אלא באכילה ומיהו בלא״ה צ״ל לללוי לרבנן אסו
ט לקמני במתני׳ משמע הכי ראל״כ לא מקשי רישא לסיפא לעיל ״  משוס ללא יטול מהן ט
 אף ללוי למצינן למימר נמי לרשב״א סבר כרבנן לספיקא אסור באכילה ומומל לטלטל
ו רי שהי י ן י״ל דמי בי א דעדו י א טב ׳ מההו ן כו רי לערב אםו ׳ בד״ה ו ם ו ״ק: ת לו  ו
ד כ ט בשטל נ ״ ׳ עכ״ל. וה״ה לה״מ לאוקמא לנצול ט ״ט כו ת מעי ו ס ו ר ת פ ו ד ו צ מ  ה
ר ת ו ן מ ו ש א ״ט ר ׳ בי י כו כר א נ י ׳ שהב א הכי כו ל ל כ ד ו ״ א  וכ״ה במרלכי ישן וק״ל: כ
׳ עכ״ל. ובו טוס אסולין ולא למי למלליק הנר בשביל נכרי למומר אף בו ביום י כו  בשנ
 להמם לימ כאן איסור מוקצה להן להכא לא עליפא מסירומ הנושרין וכ״ה במלמממ ה׳
ט שני אבל אם הובאו אפי׳ בשטל ישלאל ״ מלבד המוס׳ נראה לוקא כשטל נכרי מומר ט  ו
ט שני אבל הרא״ש כמב לשיטמ מוס׳ למומר לישראל אמר ולא מיישי׳ ״ ן ט ד  אמר אסו
 שיאמר לנכרי להטא כשטל אסל לאין אלם מוטא ולא לו והא ללא קאמר ומומר לישראל
י שיעשו ל כ ן לבו טוס אסור לכל בשביל שעה מועטמ מ ט ממוץ לממום טו  אחר כלקאמר ג
ן ללשיטמ המוס׳ אסור גם טוס ב׳ בכלי ו מובנים לי טו ד ב  לא חש להארין עב״ל ואין ל

] נ׳ ב א] נ״ב וצ״ע לא״כ אמאי מותר לרש״י ביו״ט שני טון לאיכא תשש לישלח בשבילו: [ ם [ א י ר  קרנ

ה מ ל  ש
 נ״ל שאינו לשון רש״י ט רש״י חופס הטעם משוס שלא יהנה ולא משום שלא יאמר וכן התוס׳
 הטאו החירוץ לאשון ושום חלמיר מבעלי חוס׳ הגיה פי׳ זה וק״ל(עיין במהרש״א): בד״ה ומצא

׳ בצ״ל והל״א:  לפני כו׳ כלום שאסולין לחיישינן שמא ט
׳ את ה׳ הס״ל: בד״ה צדטן כר לללשא מוחל כו׳ י בל״ה מקטע ט כ רש״ ״ ה ע ף כ  ד
ד ועול ״ א  הל״א: תום׳ בל״ה וצלף באילנוח כוי. נ״ב לבול זה הוא גליון: ב

׳ כצ״ל:  שטוען פילוח כוי ששולין טין מן ט

ת מ כ ^ ח ) 
 בכחליס בו׳ כצ״ל: בד״ה וחניא בו׳ לפי מה שפילשחי במחניפין כר גדלה לגדלה א״נ סמוך
 אההיא כו׳ מחוסל צילה פטור ושאינו מחוסר צילה חייב וה״פ מחוסר צירה פטור הצל לחוכו

 פטול להא מחוסל צילה וא״כ הצל מחוט חייב וה״פ הואיל ואוקמח כר כצ״ל:
פ׳ בל״ה ולעלב בו׳ למוחדן במוצאי יום טוב כו׳ להחמיל בלבל כצ״ל והס״ל כ תו ״ ד ע ף כ  ד

 והשאל הוא גליון:

י בל״ה חוץ לחחום אסולין כוי טעם אחר נ״ל כר על ס״ה נמחק. ונ״ב ה ע״א רש״ ף כ  ד

e  ׳״ם %
 בא״ד וכללא הכי הוא דדבר הבא מאליו וכו׳ מותר בשני וכו׳ פי׳ מיד בלא כדי שיעשו אבל ביום
 א׳ אסור עכ״פ משום מוקצה אבל אם הביאו בשביל ישראל וכו׳ אסור עד מוצאי י״ט שני והרא״ש
 כתב רלפי׳ ר״י אפי׳ אם הביאו בשביל ישראל מותרים לישראל אחר מיד במוצאי יום א׳ ואינו צריך
 בכדי שיעשו משום דלא חיישינן שיאמר לנכרי להביא בשביל ישראל אחר דאין אדם חוטא ולא לו
 ע״ש: בא׳׳ד ור׳ יהודה היה אוסר במחובר ובציהה כצ״ל אפי׳ לא הביאו בשביל ישראל וכו׳ פי׳ היה
 אוסר עד מוצאי י״ט שני בכדי שיעשו דבי׳׳ט ראשון אסור לכ״ע גם ד״י מודה בזה כדלעיל מזה:
 בא״ד וכדי שיעשו דאםר פי׳ התום׳ וכו׳ נ״ל דצ״ל פי׳ ר״י גם הספרים שלפגיגו חסרים וכצ׳׳ל כדי
 שיתלשו ויובאו ממקום שנתלשו שם וכן בדגים בכדי שיצודו ויובאו ממקום שצד אותם וכל זה
 דווקא לפי׳ ד״י משום דאל״כ אכתי איכא למגזר שמא יאמר לעכו׳׳ם להביא כדי שלא יצטרך להמתין
 עד שיביאנו ממקום שניצודים שם אבל לפירש״י שפירש הטעם כדי שלא יהנה ממלאכת י״ט א״צ

 להמתין בכרי שיעור הבאה אלא בכדי שיעור לקיטתן בלבה שהיא עיקר המלאכה וק״ל:
ה ע״א בגס׳ בד״א ביוני שובך ויוני עליה וכו׳ וצ״ל הכל וה מיירי ביונים קטנים שלא פרחו ף כ  ד
 דאל׳׳כ אסורים משום צידה וכדאיתא לעיל בברייתא דף כ׳׳ד הצד יוני שובך ויוני
 עליה חייב ועיין לעיל בתום׳ דף ט׳ ד״ה אין מוליכים וכו׳: בדש״• ד״ה חוץ לתחום אסורים וכו׳ עד
 טעם אחר נראה לי וכו׳ בספר חכמת שלמה מוחק כל זה ונתן טעם לדבריו משום דטעם זה הוא לפי
 דעת התום׳ שכתבו דטעם דכהי שיעשו הוא דגזרינן שמא יאמר לנכרי להביא אבל לרש״י לא הוי
 אלא מטעם כדי שלא יהנה ממלאכת י״ט ולא ם״ל דגזרינן שמא יאמר לנכרי להביא: ה״ה מאי קם״ל
p או איסור ובו׳ לא ידענא למאי נקט רש״י השתא טעמא דדרך ארץ דהא לפי משמעות סוגיית  דדך א
 הגמ׳ משמע דהשתא ס״ד דאיסורא יש בדבר משום דיש בה איזה סימן טריפות ולאפוקי מרב הונא
 דאמר בחזקת היתר עומהת משנשחטה עד לבסוף דמסיק אלא רמי בר אבא אורח ארעא קמ״ל וק״ל:

^ מו ) 
 לבית לא בצפור דרור עסקינן: ברש״י ד״ה השתא דאתית להבי ובו׳ עד ודשב״ג אף בביבר קטן פליג
 בו׳ אי נמי לא לאפלוגי אתא וכו׳ צ״ע למה לו לרש״י לאדחוקי ולפרש דרשב״ג פליג אפילו בביבר
 קטן והא משמע בהדיא בגמרא דרשב״ג לאו לאפלוגי אתא וכדאמר ליה אביי לרב יוסף הלכה מכלל
 דפליגי בתמי׳ וא׳׳כ צ״ל לשיעוריה בביבר קטן הוא שאינו מחוסר צידה שאין צ״ל הביא מצודה
 ונצודנו ות״ק ורשב׳׳ג לא פליגי כלל ומטעם זה הוצרך רש״י לפרש לקמן בסמוך ד״ה הבא מצודה
 וכו׳ והיינו שיעורא דביבר גדול דלעיל ואידך בביבר קטן וכו׳ משום המתוך שהשיב רב יוסף לעיל
 לאביי ומאי נפקא לך מינה ולא השיב לו דאין ה״ג דת״ק פליג ארשב״ג משמע דגם רב יוסף אודי
 ליה לאביי דת׳׳ק ורשב״ג לא פליגי כלל וצ״ל דמשום דמתחלה כשאמר רב יוסף הלכה כרשב״ג עלה
 על דעתו של אביי דס״ל לרב יוסף דרשב״ג אתא לאפלוגי את״ק ולכך תמה עליו והאמר הלכה מכלל
 דפליגי לכך כתב רש״י הבא ורשב״ג אף בביבר קטן פליג וכו׳ וק׳׳ל: תום׳ ד״ה כל היבא דנפלי טולא
 כין הכתלים ושיעור היה להם וכו׳ נ״ל ההוצרכו התוס׳ לכתוב כן משום דהוקשה להם דעדיין לא
 יהעינן שיעורא רביבר קטן משום ההא לפי גובה הכתלים יתארך הצל ויש ביבר קטן וקצר והכתלים
 נמוכים ואז לא יפלו הצללים אהדדי ויש ביבר שהכתלים גבוהים ואז יפלו הצללים אהדדי אע״ג
 שהוא רחב וגדול וק״ל: ה״ה ותניא הצד אוודן בו׳ עד אי נמי סמיך אההיא דתנן וכו׳ מחוםד צידה

ז שפיר דהכי פריך וכו׳ כצ״ל: ר  הצד לתובו פטוה וכו׳ והצה םתובו הייב והשתא פ
ד ע״ב כרש״י ד״ה אם יש מאותו הטין במחובר אסורים משום מוקצה עיין בר״ן שהאריך ף כ  ד
 לתרץ למה הוצרך רש״י לטעם מוקצה ולמה לא פירש הכל מטעם שלא יהנה
 ממלאכת י״ט שזהו הטעם לרש״י שאסורים לערב בכדי שיעשו וסוף דבריו דמטעם מוקצה אסורים
 אפי׳ אם תלשן העכו״ם לעצמו וע״ש ול״נ עוד דמטעם מוקצה אסורים אף בטלטול: בתום׳ ד״ה
 ולערב אסורין בכדי שיעשו בו׳ עה והקשה ר״י לפרש״׳ וכו׳ א״כ המבשל בשבת בשוגג וכו׳ כצ״ל:
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׳ ד כו ל ו ס נ א שרץ ש כ ו א ע״ ת ש ה מ ד ו ב ע י ד ׳ ב כן אפי ן וה מן המו ה אי ״ ד  J "ב ב
 עכ״ל. פי׳ דהשמא להנך מרמי בני עריב ומני לה אימ לן למימר טפי לשזה מן
 המוכן דקאמר [לומיא] דאין זה מן המוכן דהיינו אפילו בדיעבד ה״נ שזה מן המוכן
 בדיעבד קאמל ואביי דבעי למימר שזה מן המוכן אפי׳ לכתחלה ולא הוי דומיא דאין זה
ר ו כ  מן המוכן היינו מלקחני מלמא בבי ולא קמני הך סיפא בהדי רישא: גמ׳ הא כ
כ אמיה כוי. למאי דבעי למפשט השמא דסבר אין מוקצה לחצי שבמ קרא הוה הזי אג  מעי
ל דדיחוי ימירא כולי האי לא  קשה דא״כ ליתני אפילו נולד תם ואח״כ נפל בו מום נמי ר״

 מסיק אדעתיה כלל דפשיטא דיש מוקצה מתוס׳ ישנים וק״ל:
ו י התם דהוי כמ ׳ וי״ל דשאנ די אדם כו ו בי א גמד ל ת בד״ה א ו פ ס ו  דף( בז ת
׳ עכ״ל. דבריהם תמוהים ת כו ו ר י ן קר נ ׳ דהא לקמן שרי די אדם כו  גמרו בי
] דאי הוה ההיא דאפרוחים כמו גמרו בידי אדם א״כ לישתרי אפי׳ אס היו האפרוחין ג ] 
 עליו בין השמשות כדשרינן קדירות בשמעתין ובפ׳ כירה חניא בהדיא דאסורץ בעודן עליו
 בין השמשות מגו דאתקצאי כו׳ גם התוס׳ שם הוכיחו מזה דלא מקרי בידי אדם גס מה
 שהביאו ראייה לתירוצם מהא דשרינן קדירומ הוא מגומגם דלא הוו צריכים לזה אלא להך
 מילמא גופה דגמרו בידי אדם דקיימינן בה וראיתי בתוס׳ ישנים דכצ״ל ואין לומר דשאני
 המם דהוי כמו גמרו בידי אדם שבידו להפריחם מעליו דהא שרינן קדירומ אע״ג דבין
 השמשות רותחות הן ובפרק כירה קאמר אס היו עליו בין השמשומ אסור לטלטל וא״כ לא
א ל י בד״ה א ״ ש ר פ ״ק: כ דו ד כו׳ עכ״ל ותו לא מידי ו י י  הוי כבידי אדם וי״ל דהתם מ
׳ ר שהזקנים נתנו דעתם כו ש פ כן א ׳ ו א כו א ר״ש בן מנסי ש י ד ד קהלא ק מ  הכי א
 עכ״ל. פירושו דחוק בזה לחלק ולומר דדבר הלכה לא יאמרו ודברי פלוני נימין כו׳ יאמרו
 הזקנים על דברי הבחורים גם לפי פירושו הא דקאמר לעיל הרי אמרו אין רואין מומין
 כו׳ על תבירו אמר ר״ש בן מנסיא כן ופרש״י לעיל סותר זה שפי׳ א״ל ר״ש בן מנסיא
 הרי אמרו רבותינו דורות שלפנינו אין רואין מומין דרשב״י מדורות כו׳ עכ״ל מזה נראה
 דהרי אמרו כו׳ על חביריו דרשב״י קאי ועוד למה נפרש הא דר״ש וחביריז אמרו בשיטת
מ היינו ר״ש בן מנסיא טפי אית לן לפרושי דהיינו רשב״י דהוא מרא דשמעתין דאין ״  ר
 רואין מומין כו׳ ולולי פרש״י היה נ״ל דקושטא דמלתא הכי הוא למאי דקאמר ר״ש וחביריו
 בשיטת ר״מ אמרו היינו רשב״י שהוא נקרא ר״ש סתם בתלמודא דהשתא ניחא דקהלא
 קדישא לא הוי קשישי מרשב״י ומיהו למאי דבעי למימר ר״ש וחביריו אמרו הלכה כר״מ
ר״מ בדור א׳ הוו ובר סלוגמיה הוא ואין מדרכו של רשב״י  ע״כ לאו רשב״י הוא דר״ש ו
 לומר הלכה כר״מ ולשיטחינו ניחא הא דאימא בסדר מנאיס ואמוראים דאיתא בירושלמי

״ק: דו  דר״י בן המשולם ור״ש בן מנסיא הם מקרו קהלא קדישא אבל לפרש״י קשה ו
ן שהיה מסופק דס״ד דשרי משוס בזיון קדשים ת קדשים. ור׳ טרפו מ ה ב א ב ר מ ב ג ״  ן
ר״ן לקיים ת וד״ה כוי. עיין ברז״ה ו נ כ ם הב״ע במסו  עכ״ל תיספוח ישנים: ש
 הגירסא וד״ה לדברי הרי״ף וה״ק מסוכנת אפי׳ ר״י מודה דשריא ובבריאה אפי׳ ר״ש

 מודה דאסור כי פליגי בחולה כו׳ עכ״ל וכ״כ הטור א״ח:
׳ ר״ש כו ׳ אבל הכא גבי ר׳ הייא ו ר כו מ א א ק י בד״ה ע״כ ל ״ ש ר פ  דף כח ב
׳ עכ״ל. יראה דמלתיה דר׳ יהושע נמי איכא לפרושי  דהא הלוקה היא כו
 דאיירי במכירה כההיא דבכורות וא״כ שפיר קאמר רב יוסף דהלכה כר״י מההיא דבכורות
ן ליה אביי י פר  אלא למאי דקאמר מלמודא דאינהו עבוד כר״י דע״כ השתא בחלוקה איירי ו
י ועוד דסתמא קתני ר״י דמשמע  שפיר ואפשר דתלמודא קיס ליה מחלוקה נמי איירי ר״
 דאייר״ בכל גוונא אבל ההיא דבכורות אמכירה דקתני ברישא נמכרין באטלז ונשקלין בליטרא

״ק: דו  חוץ מן הבכור קאי אבל נשקלין מנה כנגד מנה ו
ם ר משו ׳ ת״ל דהוי אסו ׳ ומ״מ קשה כו דים בו בי ר ו ו פת תנ י ר ׳ בד׳׳ה ג ם ו  ן״ב ת
׳ עכ״ל. ואשסוד שנרצף לא תקשי להו דיאסור נמי משום מוקצה דכיון קצה בו  מו

 דף כו ע״א
 פורענות כמורמוס הזה אחר ז׳ שליקות אבל הכא מה לנו ללמוד איסור לגועלי נדות ולקצבים משוס קודם
 זמנם מאיסורא לנטיעה קולם זמן ג׳ שנים לה״נ יש ללמול בהסן איסורא לנטיעה קולם ג׳ שנים מאיסורא
 לבועלי נלומ ולקצבים קורס זמן ומאי אולמא האי מהאי וקצת תיקן בזה בפי׳ הערוך וז״ל למוציא ארס כמה
 הוצאומ ונוטע כרם כו׳ ומממין שני ערלה כו׳ ומי שאשחו נדה כו׳ ואינו לוקח מוסר כוי עיין שס להיינו
 לאלימא ליה נטיעה ללמול ממנו שהוא הוציא כמה יציאות ומממין זמן רב ג׳ שנים וכ״ש בועלי נלוח וקצביס
ן אותו ז׳ 6עמים כוי. פרש״י שהלמיון  שאין להם הוצאות בזמן מועט והיה להם להמתין ולו״ק: ששולקי
 בזה שישראל הטריחו בוראן להביא עליהן ז׳ פורעניוח כו׳ וע׳׳ש ולא ניחא ליה כסשטיה רלאחר ז׳ תועבות
 לכתיבי כאן לא עבלוהו וכ׳׳פ בעל הערוך ללא הוה למיון לז׳ שליקוח שהטריח בעליו לחזור למוטב והז׳
 פורעניומ מפורש כזה לכחיב ויסםחי ליסרה אחכם שבע על חטאתיכס להיינו על ז׳ מועכות שעשו הביא
 עליהן ז׳ פורעניוח ואעפ״כ לא חזרו למיטב ולא עכדוהו ופרש״י כספר שופטים ראפילו כשוחפוח לא עכלוהו
י מה נתנה תודה  ע״ש והיינו הלמיון לאסילו כתורמוס כו׳ כקנוח סעולה לא עשאוני כני וק״ל: מפנ
 כוי. וא״ח הא אמרינן פ״ק לע״ז שהחזירה הקכ׳׳ה על כל האומות ולא קכלוה וי״ל לה״ל להקכ״ה לכפות
 עליהם ההר כגיגית כלי שיקכלוה לכה״ג אמרינן שס לכלי! לעתיל יאמרו האומות העולם כלוס כפית עלינו
 ההר כגיגית ולא קכלנוה כמו שעשית לישראל לכתיכ ויתיצנו וגו׳ ע״ש: מפני שהן ערן כוי. והתורה גם
 כן נקרא עוז כמ״ש כזכחיס פ׳ פרח חטאת שאמר כלעס ה׳ עוז לעמו יתן וגו׳ שהיא התורה והיא מתיש
 כחן ועזותן של ישראל כמפורש שם כאורך ועיין כזה כחלושנו פ״ק לנדרים גכי יראח ה׳ חהיה על פניכס זו
 הכושה שגס מטעם זה נתנה התורה לנו מפני שהן עדן ואמרינן ולא הכיישן למד וע״ז יש לטין שאמרו
 ישראל עזי וזמרת יה גו׳ דהיינו עזי שאני עז כאומות וזמרת יה שע״כ נתנה לי התורה שנקראת זמירות היו
 לי חקין היה לי לישועה כלאמרינן כמדרש מימינו כשכיל התורה שנמנה בימינו של הקכ״ה נגאלו ישראל:
 ראוי! שתנתן להם דת אש כוי. לפי זה החורה נקראח אש כמה שאמרו הנה כה לכרי כאש וגו׳ וראויה
 היא שתנתן לישראל להתיש עזומן ולאיכא לאמרי רת אש קאי אישראל שלמן ומנהגן אש ואלמלא לא כו׳ אין
 כל אומה ולשון כו׳ ונראה לולאי לאו מה״ט כלי שיכולין כל אומה ולשון לעמול מפניהם נחנה התורה להן
 דא׳׳כ לאו לטובתן של ישראל נתנה המורה להן אלא דעיקר טעמו מפני שהן עזין ולא הכיישן למד גם מפני
 שיהיה יראת ה׳ על פניהם שהיא הכושה כמפורש כנדרים והכא ה״ק אלמלא לא נתנה מורה מכח הני טעמי
 שאמרנו לא היו יכולין אומות כו׳ ונראה נמי דעזותן דקאמר לאו היינו גכורה אלא לעמוד על דכריהס ולא
 ״שובו מפני כל הוי עזומן ודומיא דהט כלכ כי׳ לאו לעני[ גכורה קאמר דכמה תיומ וכמה עופות גכוריס

 יותר מהן אלא עזומן הוא שלא ישיגו מפני כל ומעיזין פניהם:

ר ו ׳ קמ״ל ר״ל דאס ה כו ן דדעתי ו ד כי ר בגמ׳ מ״ מ א ק כן הא ד ה ו ״ א  דף כו כ
ו בו׳ עב״ל. רצונם בזה לראייה לפירושם דכמו ׳ אם בקר  משום מוקצה ואפי
 דלר׳ יהודה היכא דמודה לר״ש ואוסר היינו אפילו בדיעבד דהא אית ליה מוקצה בכ״מ
י ״ ש ר פ  דומיא דהכי אית למימר באיסורא דר״ש דפליג אר״י היינו נמי בדיעבד וק״ל: ב
׳ עכ״ל. אע״ג ׳ דכל שעה דעתיה עילויה כו ת להו מוקצה כו ׳ דלי ר תם כו ו כ  בד״ה ב
 דלית להו מוקצה מ״מ אי לאו משוס דדעתיה עילויה כיון דתם הוא ה״ל כמוקצה דגרוגרמ
׳ נפל בו מום ט אפי א ישהו ר ואםקיה ל עב ו ו  יאסור אפי׳ לר״ש וק״ל: בה״ה ואם לא
׳ עכ״ל. ת כו מ ר ע ה א יעלה ב ר ואסקיה א״נ ל ם דעב  לאהד העלאה וקנםא הוא משו
 כצ״ל וכן מצאחי בספרים מדויקים אבל מהרש״ל מחק כל זה גס התוס׳ לא הביאו מפרש״י
 רק פירוש שני דלא יעלה בהערמת שחיטה קאמר מיהו לעיל אהא דקאמר לר״י דמתני׳
ד דדעתיה עילרה קמ״ל כתוב בכל נוסחאות שלפנינו בפרש״י א״נ משוס דעבר ואסקיה  מ״
 עכ״ל מהרש״ל לא מחקו שם ואם יש לקיים לר״י דמתני׳ פי׳ זה ה״נ יש לקיימו הכא
ד  אברייתא וכהגהת ספרים שכתבתי אמנם יש לדקדק בפי׳ זה לעיל דצ״ל דה״ק לעיל מ״
 דדעתיה עילויה ונשחטיה דלית ביה משום מוקצה קמ״ל דאפ״ה אסור משוס טעמא דעבר
״ט  ואסקיה ואם כן בדשא דלא עבר ואסקיה מותר אפילו בכה״ג בהיה לו מוס עובר מעי
 והשתא ה״ל מום קבוע ומאי קאמרינן לקמן מתני׳ נמי דייקא דאפילו במוס קבוע הנופל
 בו מערב יום טוב אוסר ר״ש דמאי אין מומו ניכר אילימא שאין מומו ניכר כלל צריכא
י נמי אוסר והשתא הא איכא לאוקמא דאין מומו ניכר שלא היה בו  למימר כו׳ דהא ר״
״ט אלא מוס עובר דהשתא ודאי צריכא למימר דר״ש אוסר כיון דר״י  מים קבוע מערב י
 מתיר בכה״ג דליח ביה משום מוקצה וע״כ הנראה למחוק לעיל פי׳ זה מפרש״י ודברי

 הרמב״ס מגומגמים בזה בפי׳ המשנה ע״ש וק״ל:

] דבריהם. נ״כ ונראה ככוונתם טון לגוף הטעם ללא מקרי גמרו כיד אלם משוס לאין לעסו להכריחה להד כפה הסל כדי שיעלו כמ״ש כתוס׳ שם וא״כ כשכמ דאס הוי מוקצה הרי אסור לטלטל ג ם [ א י ר  קרנ
 כלי מהיכנו וע׳׳כ לעתו להסריסם כלי שלא יעשה איסור ביטול כלי מהיכנו ולא הד מוקצה משא׳׳כ בעולן עליו בבה״ש והוי הכסי׳ מבע״י ולא הוי איסורא לכיטול כלי מהיכנו תו אמרינן לדעתו שיעלו ואין

 לעתו להפריחם ולמי׳ השני לבטלטול ל״א מוקצה לחצי שבת בלא״ה לא הוי ביטול כלי מהיכנו וז״ב וע״ש בתוס׳:

ה מ ל ת ש מ כ  ח
י בד״ה אמרו הלכה כו׳ דבר זה ומפרש כוי כוותיהו והא כוי הד״א: בד״ה ף בז ע״א רש״  ד
 אמר ליה אביי לרב יוסף הס״ד: תום׳ בד״ה אלא גמרו בו׳ דשדנן קדרות בו׳ כצ״ל:

י בל״ה אלא טעמא כו׳ נקט ופרכינן בו׳ הד״א: ף בז ע״ב רש״  ד
י בד״ה שפוד שפחוח כו׳ השמועוח שפוד הא דאמרן שפחות בו׳ כרבי ה ע״ב רש״ ף כ  ה
 אליעזר גומוח בו׳ שנשרו בלודח כר הד״א: תוס׳ בד״ה רבינא אמר בו׳ גבי
 כרכי דזוזי והכא כו׳ כצ״ל. ונ״ב פי׳ מחצלח העשייה לספינוח לכסות פרקמטיא שבתוכן וזוזי הוא

 ספינוח בלשון ארמי מצאחי בתשובת הגאונים רש״י:

י בד״ה ואס לאו בו׳ מן ועבר ואסקיה כי׳ עד דעבר יאסקיה נמחק הכל א רש״ ״ ף בו ע  ד
 (עיין במהרש״א): תום׳ בד״ה בכור כי׳ הכי פירושו כל שאין מומו ניכר כו׳

 מום קבוע מאחמול ור׳ שמעון בו׳ כצ״ל:
י בד״ה חכמים כו׳ דיעבד קאמר ברב נחמן כי׳ כצ״ל: בד״ה ההיא דלעיל כ רש״ ״ ף בו ע  ד
 הס״ד: כד״ה אי נימא כר מאחמול ניכר כלל כו׳ כצ״ל: כד״ה ואי ללא בו׳
 כלכחיב ביים הששי כי׳. נ״ב פי׳ אסמכחא בעלמא: בד״ה ואלחו בשבח שנפלו כו׳ הד״א: בד׳׳ה

 אי לאחזו בין השמשוח הס״ל:

 מהר״ם
 שכתב שגירסא זו לפי סברת רב אלפס ולפי גירסא זו בבעלי חיים שמתו דהיינו בבהמה בריאה אפיי
 ר״ש מודה שאסורין ובמסוכנת אפי׳ ר׳ יהודה מודה שמותר כי פליגי בחולה מאתמול ומתה בשבת
 או בי״ט ומתני׳ איירי במסוכנת ולכך טעמא דקדשים לא יזיזנה הא דחולין שריא אפי׳ לר׳ יהוהה

 וכ״ש לדי שמעון ודברי הכל היא וע׳׳ש:
ף כה ע״א במתני׳ שוקל אדם בשר כנגה הכלי או כנגד הקופ־ץ פי׳ שיודע משקל הכלי או  ד
 הקופיץ ושוקל בו בי״ט וכפרש״י לקמן בדף כ״ט ע״א בד״ה כדעבדין בחול
 במאזנים פעמים שאין הליטרא לפניו וכיון שיודע משקל כלי שוקל בו ע׳׳ש וא״כ לא נצטרך לדחוק

 ולפרש כמו שראיתי מפרשים שלאחר י׳׳ט הוא שוקל הכלי או הקופיץ:
ף כה ע״כ בתום׳ ה״ה רבינא וכו׳ עד אבל קשה מהשםואל אהשמואל כוי וי״ל רשאני שפוד דלאחר  ד
 מלאכתו אץ כאן תודת כלי עליו להכי אוסר שמואל דיש עליו תודת מוקצה וכו׳ דברי
 התוס׳ צ״ע דמה לי לר״ש אם יש עליו תורת מוקצה הא לר״ש לית ליה מוקצה כ״א בגרוגרות
 וצימוקים וכל הדומה להו ומה טעם שכתב דשפוד לאחר מלאכתו אין עמו תורת כלי יותר מכל

ו ע״א בגמ׳ םד״א משום צעי• בע״ה לערים ולםק" וכו׳ פי׳ ס״ד שיעלהו קודם שיראה אם ף ב  ד
 יש בו מום בהערמת מום כלומר על סמך לומר שבוהאי ימצא בו מום קמ״ל דלא
 והוי רבותא אפי׳ לד׳ יהודה ומ״מ שייכא גם כן האי רבותא בפלוגתייהו לאשמועינן דאע״ג דאיכא
 הכא סברא להקל משום צער ב״ח אפי׳ הכי פליג ר״י ואמר כל שאין מומו ניכר וכו׳ ואסור להעלותו
 וק״ל: ברש׳׳י ד״ה אין זה פן המובן וכו׳ עד אלא לפי שמתירו בי״ט נראה כמתקנו דהוי ליה כדן הין
 ובו' נ״ל להגיה או ההוי ליה כדן דין דהא טעם דאין דנץ בי״ט אינו מטעם תראה כמתקן אלא משום
 שבות גזירה שמא יכתוב וכן התוס׳ שמביאים פי׳ רש׳׳י כתבו או כדן את הדין: בדש׳" בברייתא
 דגו״ם בה בבור תם וכו׳ ד״ה ואם לאו לא ישהוט וכו׳ עד וקנסא הוא משום דעכר ואםקיה לא ׳שחוט
 לא יעלה בהערמת שהיטה קאמר ובו׳ נ״ל להגיה אי נמי לא ישהוט לא יעלה בהערמת שחיטה קאמר

 וכו׳ ופי׳ אהר הוא דוק נ״ל:
ז ע״ב בנמהא בסוף שמעתין הכא במאי עסקינן במסוכנת ורברי הכל גירסא זו לפי פרש״י  דף כ
 ליתא דהא פי׳ לעולם ר״ש היא וכו׳ ולדידיה א״א לגרוס בגמ׳ ודברי הכל ועיין בר״ן
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 ביעי ביצה ואגדות מהרש״א טו
 דף ל ע״כ

״ק: דו  מיהו בתוס׳ פ׳ איזהו נשך כחבו כפי׳ הר״ן לדברי הרי״ף ע״ש ו
 סליק פרק אין צדק

 פרק המביא
ט ע מ מ ו אע״ג ד א ש מ י ב ש ו פ א ר ל י כוי ופעמים נמי דאםו ד א כ  תוספות בד״ה המבי
׳ עכ״ל. ומלשון ופעמים נמי כו׳ משמע דמלתא אחריתא אתו לאשמועינן ואינו  בהליכה כו
 אלא הך מילתא גופה דלעיל וראיתי נספר מדויק דכצ״ל ופעמים נמי דאסור לאפושי

״ק: דו  בהליכה אע״ג לממעט במשאו כו׳ עכ״ל וכה״ג כתבו לקמן ו
 ח״ א דף כט ן$״א והביאום לפני גזברים כוי. פרש״י והס לא הקלישוס כסבורים שלא יכולין
 להקדיש שאינו משלהם א״נ יכולים ה״ל גזל כר עכ״ל וק״ק לא״כ למה הביאום לפט הגזברים שהרי
 הס נמי אינן יכולין להקדיש שאינו שלהם וא״נ יכולין ה״ל גזל בעולה ויש לומר לה״ל יאוש ושינוי רשומ ביל
 הגזברים ללכולי עלמא קונה ולא מקרי גזל טלם ומיהו ק״ק לבסוף שהוליעו למביאיס אי אמס זקוקים לכך
 לפי שהכל מחילה טלכס ואינו גזל וגס הס הולו לזה אלא שאין רצוננו בכן שלא ליהנות משל אמרים כלסרש״י
 למה לא קבלוה הגזברים להקדש וא״ל יעשו צרכי רמס כלין גזל של רביס ויש לימר ללחומרא בעלמא עשו

 כן מראה כעין גזל טון ללא שמעו המחילה בפירוש מהקונים ודו״ק:
׳ בוי. בסוגיא דר״פ שואל ליתא וכן י י תקטר י ל ואתי לאתו א וימנין דנפי ר מ  דף ל ג
ש מ ן מ י כל לא הו• או ׳ ו : תוספות בד״ה דהא תום׳ יה״ב בו י  נראה מפרש״
ב בו׳. כצ״ל וכ״ה בתוס׳ ישנים: ט ו ר מ מ א כ ק ״ פ ע א תא ו י י ר ר דאו סו כה דהוי אי ד השי  ע
ג ו ל אתר ו כ א ל ת מ ב ש ר ה ה ל ש״ת א ה ש ׳ כ ן כו י י״ט האהרו צא ד מו  ן״ב בד״ה ע
׳ עכ״ל. הא דשרי אתרוג בי״ט האחרון טפי מסוכה עיין בתוס׳ פ׳ במה מדליקין  כו

 חידושי הלכות המביא פרק
 דף כט ע״א

 דבין השמשות לא היה מוקצה שעדיין לא נרצף השתא נמי דנרצף בי״ט לאו מוקצה הוא
 כיון דמכשירין שא״א לעשותן בעי״ט מותר לעשותן בי״ט משא״כ הכא בגריפת תנור שהיה
 מוקצה בבין השמשות ומיהו לקמן גבי שפוד שצלו בו בשר אע״ג דלא הוי מוקצה בין
״ט ואין צריך לו עוד  השמשות אסור משום מוקצה היינו משוס דכבר נעשה בו צורך י
ר מ נא א ח דבי ״ ד  וקושטא דאי הוה צריך לו עוד לצלות בו בי״ט לא הוי מוקצה וק״ל: ב
׳ עכ״ל. גם אקושיא דרבינא יש ל כו א ו מ ר ש ס ו ׳ ולהכי א ד בו ו פ י ש ׳ וי״ל דשאנ  כו

 לתרץ כך וכ״ה בתוספות ישנים:
ב ר ג א תא ופלי י י ר ג אב פלי ׳ ו ל הלכה למעשה כו א ו מ ה ש ״ ד  דף כט ^״ב כ
׳ עכ׳׳ל. ולפי זה תלמודא דקאמר השתא דאמר שמואל אסור ותנא  כו
 דבי שמואל מותר שמואל הלכה כו׳ ה״פ כיון דשמואל ידע ברייתא דקתני מותר כרב ואפ״ה
ר כי ז א י ל ״ק: בה״ה ש דו  פליג עליה ואמר לאסור ע״כ הלכה למעשה אתא לאשמועינן ו
ם בו׳ עכ׳׳ל. עיין בזה בדברי טי ר לו תן לי אגוזים בו׳ פשי מ א א י ל  לו סכום בו׳ ש
 הר״ן לדברי הרי״ף אבל דברי התוס׳ א״א לפרש כך אבל יש לקיים דבריהם כמ״ש המרדכי
 בשם ראבי״ה דמותר לומר תן לי בפשוט או בב׳ דאין זה סכוס דסכוס היינו סך הכל כך
 וכך כר והא דאמרי׳ לעיל אין פוסקין דמים לבהמה היינו בדבר שאינו ידוע שיעור ממכרו
 כו׳ עכ״ל ע״ש וכה״ג כתוב בהגהות אשר״י בשם א״ז וצ״ל לפ״ז הסוס׳ שהקשו לפרש״י
 דפשיטא דאסור היינו אסכום מדה לסי גירסת רש״י אבל אסכוס מקח לפרש״י לאו פשיטא
 הוא לאסור דהא אדרבה קושטא הוא דשרי לדעת התוספות כפי ראבי״ה ובלא״ה נראה
 דצ״ל כן דאסכוס מקח דקאמר רשב״א מאי קשיא להו סשיטא דאסור דילמא הא אשמועינן
 רשב״א דפסיקת דמים אסור דה״נ אשמועינן מתני׳ לא יאמר אדם לטבח שקול לי בדינר
 בשר אבל אסכום מדה שפיר קשיא להו פשיטא דאסור ולא הוה פליג רשב״א למימר דשרי

ה מ ל  ש
 דהא פוס׳ יוה״כ כוי. נ״ב עיין ברא״ש פרק ב״מ: בד״ה מן הקרפף כוי. נ״ג שייך לקמן בדף

 ל״א ע״א:
י בד״ה וכי חניא כו׳ להצניעם שם הס״ד: בד״ה ור׳ שמעון כו׳ אהלא הס״ד: כ רש״ ״ ף ל ע  ד
 בד״ה ועטרה בו׳ אוברייץ סדינים בו׳ הד״א: בד״ה אביי ורבא כו׳ חנאי זה שהרי
 על כרחו כו׳ כצ״ל: תום׳ בד״ה עד מוצאי כו׳ נאכל בשבח היה מוכן מי״ט לשבח והר כעין נולד
 כו׳ כצ״ל: בד״ה אמר רב מנשיא בריה דרבא סיפא כו׳ מצי נמי למיפרן למאי לס״ל כו׳ כצ״ל.
 ונ״ב ה״פ המקשה דפרין מדברי רב מנשיא אמאי דאמר דסוכה דמצוה לא ה״ה דהוי מצי נמי
 למיפרן אמאי דאמר דבסוכה דעלמא מהני חנאה דהא המקשה ע״כ ס״ל הא דקאמר רבי עקיבא
 דעצי סוכה אסורין כל ז׳ ע״כ משוס מוקצה מחמח איסור דסחירח אהל הוא וקרא אסמכחא
 בעלמא הוא דאי משוס מצוה מ״ש מעטרה בקרמים בו׳ וחלה בה אגוזים לשרי אלא משוס דליח
 בהו סחירח אהל וא״כ מאחל לאיסורו מחמח מוקצה לסחירה לא משחכח חנאי בשום סוכה אפי׳
 בסוכה לעלמא להא נמי אימ טה סמירח אהל אלא משוס לבמסקנא עצי סוכה אסורי כל ז׳ מקרא
 משום מצוה ולא משוס סחילח אהל כמו שעלה על לעמו בטעוח מש״ה לא חש למיםלך ולי לו
 בזה מה שפלין מצוה אמצוה שהוא קשה אף לפי האמח ולו״ק: כד״ה אבל עצי כוי ועל היוחל
ן מנויי סוכה אעצי סוכה לא ילע שיש חילוק ד פ  קאמר שאסור מטעם מוקצה כוי. נ״ב והמקשה ל

ת מ כ  ה
י בל״ה חנא א גמ׳ אף במועל עושה כן בו׳ אף בחול עושה כן כו׳ כצ״ל: רש״ ״ ט ע  דף ב

 אף כו׳ טוס ולמאן כר הל״א:
כ תום׳ בל״ה שלא יזכיל כו׳ חן לי אגוזים בו׳ פשיטיס נ״ב וקשה לזהו אסור ״ ט ע  דף כ
 אפי׳ בלא חשבון הלאשון וכן לעח הר״ן אלא עיקר כמו שכחב הלא״ש חן לי
 כן וכן אגוזים שיהיו עם מה שנמח לי כבל כלי להשלים ללינל ע״ש. שוב מצאחי כלבד הפוס׳

ף נלאה לי: ״ ד  שכן פסק האור זלוע וכן לעמ ה

 הדרן עלך אין צדין פרק שלישי

י ע י ב ק ר ר א פ י ב מ  ה
א גמ׳ בעצים שבמוקצה נרשם גמ׳: שם ללרו בריגלא כר. נ״ב עץ מפוצל בראשו ״ ף ל ע  ד
 וקושר בו משא ב׳ בני אלם ומכניס צוארו טן שני פצליו ומוטל על 3׳ כחפיו וקורין
 אוחו בלשון אשכנז גבל״א ולאשו של מטה אלון וכשעומל לפוש מציגו בקרקע לש״י סוף פלק
 האומנים: שם ל׳ אמוח בלה״ל נמחק: תום׳ בל״ה זימנין כו׳ כי נפיל בגו מיא כו׳ כי נפיל
 לגווה הולן כו׳ כן הוא בס״א: בד״ה אין מטפחין כו׳ ולא נהילא לחיפוק כוי כצ״ל: כד״ה

ם ״ ר ה  מ
 ש־עוי־ הלה דאל״ב הו• בהכה לבטלה וכן בפסח ובו׳ וצריך לעשות פחות מכשיעור ובו׳ נ״ל דאין
 ר״ל פחות מכשיעור חלה אלא ר״ל פחות מכשיעור אותו כלי שמודד בו בחול למצות אם הוא גדול
 יותר משיעור חלה ואם הוא קטן ואין בו כ״א כשיעור חלה שא״א לפהות אזי יוסיף עליו ועכ״פ לא
 ימדוד במדת החול מדה מצומצמת כמו שמודד בהול כמו שמפ׳ אה״כ: ד״ה אצל חנוני תרגיל אצלו
 כין הוא נכרי כו׳ שלא כדברי הגמ׳ שהביא הרא״ש והר״ן ע״ש: ד״ה שלא •וכיה לו סכום מהה כו׳
 ע״כ נ״ל כד״ה דגדים סכום מנין וקאי אלע־ל וה״פ דילך אהם אצל הנוני וכו׳ כצ״ל אבל ר׳ שמעון
 אומר ובלבד שלא יזכיר לו סכום מקה שלא יאמר כבר נתת לי כך וכך תן לי עוד כך וכך להשלים
 דינר כצ״ל דלפי סברת התוס׳ שהקשו אפירושו של רש״י פשיטא לא יתכן גירסת התום׳ שלפנינו
 דא׳׳כ עדיין תקשה לן פשיטא במכ״ש אבל מדברי האלפסי נראה דכשאומר תן לי בדינר או בשתים
 אינו אסור עד שיחשוב סך הכל עם מה שנתן לו כבר שזה מקרי סכום מקת וכן משמע מדברי הגהות
 אשר׳׳י שכותב בשם א״ז וכן המרדכי אבל הריין יישב דברי האלפסי בםיגנון שכתבתי בפי׳ התו׳
 ועכ״פ כוונת התוס׳ א׳׳א ליישב באופן אתר כי אם כאשר כתבתי דהא הקשו לעיל פשיטא דאסור

 וק״ל:

 המביא פרק רביעי
ט ע״ב תום׳ בד״ה המביא בסופו ופעמים נמ• דאםור לאפוש׳ בהליכה אע״ג הממעט כטשאוי ף כ  ד
 כיון שאין משנה וכו׳ כנ״ל להגיה והוא מה שכתבו לקמן בד׳׳ה דמליא בחצבא רבה
 כוי דאע״ג דכשממלא בחצבא זוטא הוי ממעט במשאוי כיון דמפיש בהלוכא ושינוי נמי ליכא דבחול

 נמי זמנין דממלא חצבא זוטא לכך אסור לאפושי בהליכה:
א בנם׳ זימנין הנפיל ואתי לאתו״ נ״ל דל׳׳ג זה בגמ׳ דלשון זה לא שייך כ״א גבי שבת ״ ף ל ע  ד
 דאסור ד׳ אמות ברה״ר משא״כ בי״ט וכן בספרים אחרים אינו וגם רש״י לא הזכירו:
 ברש״׳ ד״ה תבנא סדיא וכ״ עה ומתמיה לעצים ולא לאכילה והיינו לאו לאוצר כצ״ל: בתום׳ ד״ה
 דמני; דמטמיש בהו מיא ובו׳ עד הולך לאיבוד ובו' ר״ל דאיסור דיין שהוא אסור משום תולדה דדש
 לא שייך כ״א בשסוחט היין לתוך הכלי אבל כשסוחטו לארץ והולך לאיבוד אין בו איסור סחיטה:
 ד״ה ההא תום' יה״כ וכו׳ לשון התוס׳ הוא מגומגם ונ״ל לגרוס כן משמע דיש שיעור לתוס׳ יה״כ
 ההא והאי לא היו אוכלין ממש וכו׳ ער ואל יהיו מזידין ותוס׳ זה לא הוברר השיעור ולכך יש ליזהר
 ולהפסיק מבעוד יום ר״ל קודם בין השמשות ועיין בדברי הרא״ש פרק בתרא דיומא ובטור א״ח סימן

 תר״ח:
ף ל ע״כ בתום׳ ד״ה עד מוצאי י״ט בו׳ עד אם היה נאכל בשבת היה •״ט מכין לשבת כן נ״ל  ד
 לגרוס כיון שבא עתה ראויות שלו לשון ראויות ר״ל שאתמול לא היה ראוי לאכול
 והיום נעשה ראוי והומה כאלו נולד: בא״ה ומזה חטעם יש נוהרים בשחל שמהת תורה וכו׳ צ״ל דגבי
 אתרוג לא שייך לומר מגו דאתקצאי לבין השמשות דמוצאי שמיני דשמא עדיין יום הוא והוא ספק
 שביעי אתקצאי לכולי יומא דתשיעי משום דאתרוג אין מצותו כל היום ולא היה ראוי לברך בו בבין
 השמשות של מוצאי שמיני משא״כ בסוכה דמצותו כל היום ואי אתרמי ליה סעודה בין השמשות

 הכלים ונראה שלפי פי׳ התוס׳ לא איירי שמואל בשפוד המיוהד לצלייה אלא בגון שנטל עץ וחדדו
 בראשו וצלה עליו והשתא א״ש דלאחר מלאכתו זורקו ואין עליו אח״כ תורת כלי כ״א כשאר קוץ
 בעלמא ולכך מודה בו ר׳׳ש ריש עליו תורת מוקצה כי הוא דבר המזיק ואי לא מסתפינא אמינא
 דט״ס בספרים וצ״ל ולהכי אוסר שמואל דיש עליו תורת קוצים וכו׳ וכן פירשתי כוונת התוס׳ בדבור
 זה לתלמידי בישיבת, הרבה בכמות ובמעלות ועיין לקמן במה שכתבתי בדף ל״א ע״כ ד״ה ונפהת
 כו׳ כי שם הוכתתי דטלטול אבנים שאין עליהם תורת כלי אסורים לטלטל אף לר״ש ואחר זה מצאתי
 בטור א״ח סימן תקי״ח שכתב וז״ל שם לקה עץ שאינו מיוהד לשפוד וצלה בו בשר אסור לטלטלו
 אח׳׳כ שאינו כלי וכ״כ שם הב״י על דברי הטור שכן נראה מדברי התוס׳ דהכא ושמחתי בדבריו
 שכוונתי לדעת הגדולים וגם הוספתי בו בהסברת לשוני שכתבתי לעיל בטוב טעם ודעת וכתב עוד
 הב״י ודיל אבל רבינו ירוחם כתב דמאחר שאינו עושה מעשה כלי אלא מעשה קוץ בעלמא לא התירו
 לטלטלו אלא לצורך גופו וכ״נ סברת התום׳ עכ״ל ונראה מדבריו שאפי׳ בשפוד המיוחה לצלות בו
 מיידי עכ״ל ב״י: ד״ה איבא בינייהו שפהות בםוף הדבור ולכך אינו םימן דק למתני׳ נ״ל להגיה ולכך
 אינו נותן סימן רק למתני׳ ור״ל שאמר וסימנך מתני׳ מלכתא דנתן סימן על מתני׳ ולא נתן ג׳׳כ סימן
 על השמעתתא אלא ר״ל רשמעתתא יש מהן רב מלכיו ויש מהן רב מלכייא וגם לפי גירסת הספרים

 שלפנינו עכ״פ כך הוא כוונת התוספות:
א בגמ׳ הכא לא קעביד כדעבדין בחול דעבדי אינשי דמקדבי חמדא וכוי. נראה דה״פ ״ ט ע ף כ  ד
 הכא לא קעביד כעובדא דחול דבחול אין רגילות לומר מלא לי כלי זה במקח אלא
 במתנה או בדרך הלואה וא״כ כשאומר לו בי׳׳ט מלא לי כלי זה אינו נראה כמקח אלא כמתנה בעלמא
 מאי אמרת כיון שנותן לו הכלי המיוהד למדה א״כ נראה שהוא מקת ולא מתנה זה אינו דעבדי
 אינשי אפילו כשנותנים אחד לחבירו בדרך מתנה לשתות דמקרבי ונותנים היין בכלי המדה וזה ר״ל
 במה שאמר דעבדי אינשי דמקרבי המדיה במנא דכילא ושתו: כרש״י ד״ה חכא לא קעביד וכו׳ עד
 אלא בדרך הלואה או מתנה ואע״נ המיוחד למדה עכידי אינשי דמקרבי המרא ובו׳ הכל דבור אחד
 ובכל שמעתין משמע דמלא לי כלי זה פירושו שהלוקח אומר למוכר מלא לי כלי זה שלך ועל כלי

 של מוכר הוא אומר שימלאנו לו:
ט ע״ב בגמ׳ דכיתהו דד״א נהלא קימחא אנבא דפתודא אמר רב אשי הא דידן וכו׳ ורמי בר ף כ  ד
 הטא מהיה דעובדא ואי לאו דהזיא וכו׳ הענין מוכיח דרב אשי לא בא לאשתעויי
 דמאחר שרמי בר תמא היה בעל מדקדק במעשיו א״כ יש לסמוך על אשתו שהיא בתו להחמיר דכ״ש
 אם לא היה מדקדק במעשיו כ״כ היה ראוי לסמוך על אשתו להחמיר לעשות שינוי אלא שבא לומר
 שיש לסמוך על אשתו שאפי׳ בשינוי מועט כזה די ויש להתיר הואיל שודאי רמי בר המא היה נוהג
 כן והוא היה מדקדק במעשים א״כ בוהאי הוא היתר גמור וזה יסתייע לסברת הרא״ש דס״ל דלמסקנא
 דשמעתין בעינן עכ״פ שינוי מעט ע״ש וק״ל: כתום׳ ד״ה שמואל הלכה למעשה וכו׳ ולפי וה לא
 פליג שמואל ארב וכו׳ ר״ל איכא למימר דלא פליגי אלא מר אמר הדא ומר אמר הדא והא דאמר
 רב מותר לא למעשה אמר אלא לדינא דאי חזינן לאינש דעביד לא מחינן בידיה אבל לדברי הגמ׳
 פליגי רב ושמואל בהלכה למעשה ואע׳׳ג דתנא בברייתא דבי שמואל מותר מ״מ קאמר שמואל
 דהלכה למעשה יש לאסור ופליג ארב: בא״ד משום הברכה ר״ל דעכ״פ צריך שיעור מ״ג ביצים והוא
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 המביא פרק רביעי ביצה ואגדות מהרש״א
 דף לא ע״א

 טז חידושי הלכות
׳ כד״ה ס ו  אלא דהכי הל״ל כל הקרפיפוח שנכנסין לו ואפי׳ במוך תחוס שבה וק״ל: ת
א קמא דר׳ יהודה דבעי שנ י א לל ת ש ה ׳ ד י כו צ ר מקו ש ׳ והקשה ה א להו בו  אבעי
׳ עב״ל. לפי שדברי התיספוח י ד״י בו ש מדקתנ ״ ׳ ת ן כו נ א מצי ץ דע׳׳ב ל ר י ת ׳ ו י כו ת ר  ת
 שלפנינו מגומגמים בלשונות כפולות אמרתי לכתוב מה שנראה לנו מדבריהם כפי מה שראינו
 בתוספות ישנים והוא שהנראה לפי דרכו דאי הוה חני אם יש לו פוחחת אע״ג דהשמא
מ הוה דייקינן מיניה נמי שפיר דשרי בסמוך בלא ״  איצנוריך ואפילו בתוך הפתוס לגופיה מ
י סמוך  פוחחת דהכי משמע לישנא אם יש לו פותתת כר ללא פליג ר׳ יוסי בהא דשרי ר״
 בלא פותחת אלא דאתא לטפויי למשרי רחוק בפותחת אבל השתא דתני כל שיש לו פותחת
 כו׳ ממשמעותיה לא הוה דייקינן למשרי סמוך בלא פותחת דאדרבה כל משמע נמי סמוך
 ולהכי אצטריכו התוספות לדייק בדברי הפשטן למשרי סמוך מלאיצטריך לסיומי ואפילו בתוך
 התחום דלגוסיה לא איצטריך דכיון דקתני כל כו׳ משמע נמי רחוק ויתיישב לפי דרכו מה
 שמקשים בהיפך דנימא כיון דללישנא בחרא סגי לרבי יהודה בחדא קאמר לר׳ יוסי דלא סגי
 בחדא מכ״ש ללישנא דבעי ר׳ יהודה תרתי דנימא לר״י דלא סגי בחדא די״ל ללישנא קמא
 דהא בעיין ידע ג״כ זאת הסברא כיון דללישנא קמא רבי יהודה איירי בפותתת א״נ דלא
י ואפי׳ בתוך התחום ידעינן דמהני ברחוק בפותתת דכל הנכנסין כו׳ משמע  הוה מסיים ר״
 נמי רחוק מש״ה אית לן למימר טפי דאתי לדיוקא למשרי סמוך בלא פותתת אבל ללישנא
 בתרא דר׳ יהודה איירי בלא פותחת ע״כ ואפי׳ בתוך התחום לגופיה אחי ולא לדיוקא אחי
 למשרי סמוך בלא פותחת דא״כ ה״ל למתני אם יש לו פותתת כו׳ אלא דנקט כל הנכנסים
 כו׳ דאפילז בסמוך בעי פותתת ולהאי לישנא בתרא כיון דקתני כל בו׳ לא הוה איצטריך
 לסיומי ואפי׳ בתוך התחום אלא דע״כ אית לן למימר הכי דניתא ליה למתני מפורש מאי
 דבעי לטפויי בהא דקתני כל כר והפשטן השיב לו דודאי הא קושיא הוא ללישנא בחרא דלא
 הוה איצטריך למתני ואפי׳ בתוך התחום דללישנא קמא א״ש דאתא לדיוקא למשרי סמוך
 בלא פוחחת ומדלא קתני אם יש לו פותתת דהוה משמע הכי כמ״ש ע״כ רבי יהודה איירי
 בפותחת להכי קאמר כל שיש לו פותחת כדבריך אפי׳ בחוך החחום כל זה ראינו מתוך דברי
י ״ ש ר ך פ ו ת ע הכי לקמן מ מ ש לא מ ד ו ״ א ״ק: ב דו  התוספות שלפנינו ומתוספות הישנים ו
 עכ״ל. כצ״ל ור״ל לפי דרך השר מקוצי שכתב דאי הוה מיירי ר׳ יהודה בלא פותתת לא
 ה״ל למתני כל כו׳ אלא אס יש לו כו׳ ומפרש״י לקמן לפי דעת הפשטן לא משמע הכי דהא

 קושטא לפרש״י דר״י איירי בלא פוחחת ואפ״ה קתני כל כו׳ וק״ל:

ו נ ל עצי סוכה שאי ב ׳ א יהו כו י י תרו כא דאמר ד י ו  ובפ״ק דסוכה: בפדש״י בד׳׳ה אבי
ם דםתר ת משו ו ש מ ש ל מהם בין ה בד י ע״כ י ת עליהם תנאי זה שהר ו ל להתנ כו  י
׳ עכ״ל. וה״ה דהאי תנאה דאינו בודל כל בהש״מ לא מהני בסוכה דעלמא דע״כ  אהלא כו
 יבדל מהם בין השמשות משום דסתר אהלא אלא דמהני ביה תנאה כדאוקמינן לעיל דסיפא
 אמאן לסוכה דעלמא דהיינו שאס התנה עליה מבעוד יום שאם תפול למחר שיסיקנה כצ״ל
[ א  לפי׳ ר״ת שכתבו התוס׳ בפרק במה מדליקין דמהני תנאי ביותר מכדי שיעור סוכה [
 היינו מנאה דלעיל אבל האי תנאה דאינו בודל כו׳ לא מהני ביה משוס סתירת אהל דאהא
 קאמר הבא אבל עצי סוכה כו׳ אמקצאי לז׳ כפר״מ ובסוכה דמצוה האי מנאה דלעיל נמי
 לא מהני משום דמה מג כו׳ ובנוי סובה האי מנאה דלעיל נמי לא מהני משום דמה חג
 בו׳ מיהו תנאה דאינו בודל כו׳ מהני ביה דליכא ביה סתירת אהל זו היא שיטת רש״י אבל
 שיטת הרי״ף לגירסתו תנאה דאינו בודל כר מהני בין בסוכה עצמה ובין בנויה והוא מסקנא
 דסוגיין דהא דקתני ואם התנה הכל לפי תנאו בהכי מתוקמא דקאמר אינו בודל כו׳ ועיין
 בזה באורך בס׳ מלממומ ובר״ן וסיים בעל ס׳ מלממומ והא דקאמר השתא אבל עצי סוכה
 לישנא דרב ששמ נקט כו׳ וכבר הצלנו הדעמ הזה ולפי הנמצא בגירסא שלהם ואפשר שאפילו
 לפי גירסא שלנו דמוקי לה שמואל בסוכה דעלמא הכי סלקא במסקנא דאביי ורבא מרוייהו
ע״פ שיטה זו נראה שהוא כורכת המוס׳  לתרוצי כולה מתנימא ולאפוקי מדשמואל כו׳ עכ״ל ו
 שכתבו אמר רב מנשיא אמר שמואל סיפא אתאן לסוכה דעלמא כו׳ ה״מ למפרך דלמאי
 דס״ל כו׳ משוס דאינו נשאר במסקנא עכ״ל דכל דיבור זה אינו בתוס׳ ישנים אבל דבריהם
פ שיטמ הרי״ף כמ״ש ס׳ המלממומ דאף לגירסא שלנו האי שנויא דשמואל ״  מיוסדים ע
 דקאמר סיפא אמאן לסוכה דעלמא אינו נשאר במסקנא אלא ההיא דקמני הכל לפי מנאו
ע״פ דברים אלה סליקו דברי המוס׳ כהוגן בלי גמגום  ממוקמא נמי באומר איני בודל כו׳ ו

 ומהרש״ל הבין דברי המוס׳ בדרך רמוק ודתוק ואין כאן מקום להאריך:
א ש י ר י נמי מ ת ר א כעי ת ל ׳ ור׳ יהודה ד ר כו מ א לא ק י לקו ת ר  ןץ5 לא כד״ה ת
ת ח ת ו להו פ ן דכו ו ת כי ה ת ו פ ן לה ב ל שנכנסי קט כ נ  דר׳ יוסי ש״מ מד
ת עכ״ל. יראה ב ך תהום ש ו ת ׳ ב ר אפי מ ו י ר׳ יוסי א ת להו הכי אבעי ליה למתנ  אי
 דרש״י לא נחימ הכא להך מלמא דודאי אצטריך לממני כל שנכנסין דאל״ה הוה איצטריך
 אפילו במוך הממום לגופיה למשרי בפוחחמ ברמוק ולא לדיוקא למשרי בלא פוממח בסמוך
 כפרש״י ומנלן מרמי לקולא לר׳ יוסי אלא דאי משום הא מ״מ מלמ פוחחמ לא ה״ל לממני

א] נ״ב ומלבד רש״י משמע לבנדי סוכה ל״מ חנאי ללעיל והיינו משום לכל שלא אמר שאינו בולל מחשב כגוף הסוכה א״כ כ״ש ביותר מכדי הכשר סוכה ל״מ החנאי כ״ז שלא אמר אמה בולל להר  קרני ראם [
 כגוף הסוכה ואפשר סובר רבינו להא לל״מ מנאי בנוי סוכה כ״ז שלא נפל אבל מסל מהני מנאי. ובחי׳ הארכחי:

 שלמה ^
 ובחר הכי פריך וסוכח החג לא מהני בה חנאה והתנן סיבבה בו׳ לא בעי לשנויי הכל לפי חנאו
 על יחירוח מכלי הכשר סוכה להכל לפי חנאו משמע בכל הסוכה. פוספוח פרק במה מדליקין:
 דף לא ע״א תום׳ בר״ה איבעיא להו כו׳ והכי פי׳ כל שסמוך לעיר וגס איח ליה פוחחח

׳ כצ״ל:  ט

 חכמ
 בין יחר מכלי הכשל סוכה לכלי הכשל סוכה ומשני באומל איני בולל מהס כל בין השמשוח ללא
 חיילא קלושה על נרי סוכה וכן על עצים היחריס על הכשר סוכה מהני בה חנאה אבל עצי סוכה
 כלי הכשל חיילא קלושה עלייהו על בלחו לבר חורה כל ז׳ ולא מהני חנאה והא לקאמל החס ואם
 החנה עליהם הכל לפי חנאו ופריך למימלא למהני בה חנאה כו׳ ומשני סיפא אחאן לסוכה לעלמא

 ־״ם
 אסופה דעלמא ע״כ צ״ל דקאי אדברי ת״ק דאיירי בי״ט דבהה״מ לא שייך לאסור מטעם מוקצה
 מחמת איסור והואיל ולא נשאר שינויא זה דמוקי לה כסוכה דעלמא במסקנא לא רצה גמ׳ למפרך
 עליה אלא נקט האמת דפריך להוכיח שאפי׳ בסוכת מצוה מהני בה תנאה כן נ״ל ביישוב דברי התוס׳
 ודו״ק היטב: ברש״י ד״ה ור׳ שמעון מתיר וכו׳ ולקמן פריך ליה והא קא םתר אהלא הוא סוף הדבור
 ואח״כ מתחיל דבור אחר שאסורים אפי׳ בחול של מועד וכו׳ וקאי אמה דקתני בברייתא ושוין בסוכת
 החג בחג שאסורה: בתום׳ בה״ה אבל עצי םוכה וכו׳ וקשה המשפע הכא דמה שעצי סוכה אםורים
 היינו מטעם מוקצה וכו׳ התוס׳ לא ס״ל כדמשמע מפירש״י ההא דקאמר אבל סוכה דחיילא קדושה
 עליה אתקצאי לשבעה היינו שע״י קדושה זו אתקצאי לז׳ ואסורים מטעם הכתוב חג לה׳ דהכי משמע
 מלשון רש״י דכתב וע״י קהושה זו הוקצה לשבעה אלא ס״ל לתוס׳ דאתקצאי לשבעה היינו מטעם
 מוקצה המחמת מצוה וכיון דמצות סוכה נוהג כל ז׳ הוי כולהו כיומא אריכתא ואסור כל ז׳ מטעם
 מוקצה דאתקצאי למצוה ואיסור זה הוא מדרבנן ועיין בתוס׳ בשבת דף כ״ב ודף מ״ה ובסוכה ד׳ י׳
 ושם בשבת דף הנ״ל מבואר יותר באריכות סברת המקשה והמתp בשמעתין: ה״ה בל אתת ואהת
 וכו׳ עד ולא פלינ* רב ורב אם• אלא בשאר ימים ר״ל בהנהו אתרוגים שהפריש לשאר ימים אבל
 באתרוג שהפריש ליום ראשון לכ״ע אסור כל יום ראשון מטעם דמגו דאתקצאי לבין השמשות

 אתקצאי לכולי יומא:
לא ע״א ברש"• ה״ה תרתי לקולא וכו׳ עד ור״י דלא בעי תרתי נמי מרישא דד״י ש״מ וכו׳ עד ף :  ד
 הכי אבעי ל־ה למתנ־ י־״• אופר אפי׳ בתוך תחום שבת י״ל אימא לעולם ר׳ יהודה תרתי בעי סמוך
 ופותחת ואי לא קתני בדברי ר׳ אלא ר״י אומר אפי׳ בתוך תחום שבת ותו לא ה״א דר׳ ס״ל דהכל
 תלוי בפותחת בין רחוק בין קרוב ואפי׳ בסמוך בעי פותחת ולכך הוצרך למימר כל שיש לו פותחת
 ולסיים במלתיה ואפילו בתוך תחום שבת למימר דלא בעי פותחת אלא למשרי ברחוק אבל בסמוך
 לא בעי פותחת וי״ל דרש״י אינו ר״ל הלא לתני כלל אפי׳ הוא בתוך תחום שבת אלא ר״ל דאם איתא
 דר״י נמי איירי בפותחת לא היה לו לר״י להתהיל מלתיה בתחלת דבריו בפותחת כיון דר׳ יהודה
 נמי בעי פותחת אלא הכי הל״ל ר״י אומר אפי׳ בתוך תחום שבת כיון דאית ליה פותחת וכיון דפתח
 ד״י החלת דבריו בפותחת משמע דר״י לא בעי פותחת ומ״מ סברת רש״י הפוכה מסברת התוס׳ כמו
 שתראה מדבריהם: בתום׳ ה״ה איבעיא להו וכו׳ עד ומדר׳ יום• נשמע לד"• עה הל״ל אם וכו׳ י״ל אי
 קתני אם נכנסים בפותחת אפי׳ בתוך תחום שבת ה״א דה״ה בסמוך נמי בעי פותחת מאי אמרת א״כ
 לתני אם נכנסים בו בפותחת לחוד ה״א דקאי דוקא אסמוך כמו ר״י ולא ארהוק אבל השתא דקתני
 לישנא רכל הנכנסים ע״כ הא דמסיים במילתיה אפילו בתוך תחום שבת לאשמועינן הא בסמוך לא
 בעי פותחת דאל״כ ל״ל לסיומי אפי׳ בתוך תחום שבת דאי משום לאשמועינן אפי׳ ברחוק הא
 מלישנא דכל הנכנסים וכו׳ נפקא כמו שכתבו התוס׳ לעיל מזה בסמוך וי״ל דהתוס׳ ס״ל דלאו דוקא
 מלישנא רכל שמעינן בין רחוק בין קרוב דה״ה אם הוה תני אם נכנסים בפותחת הוה שמעינן נמי
 דס״ל דהכל תלוי בפותחת לחוד בין רחוק בין קרוב האל׳׳כ אלא להוסיף ולהחמיר אדברי ר״י בא
 ולומר דסמוך לא מהני אלא כשנכנסים בו בפותחת א״כ הל״ל ר״י אומר עד שיש לו פותחת או לשון

 אחר המשמע מיניה דתרוייהו בעי וק״ל:

^ מו ) 
 היה צריך לאכול בסוכה ולכך אמרי׳ בה מגו דאתקצאי וכו׳ ולכך אתרוג אינו אסור בתשיעי רק כשחל
 התשיעי דהיינו שמחת תורה אחר השבת מטעם שלא יהא שבת מכין לי״ט יעיין בתוס׳ בסוכה דף
 י׳ ד״ה מוצאי י״ט האחרון דשם פסקו התוס׳ בע״א: ד״ה אמר רב מנשיא [בדיה דרבא](אמר שמואל)
 םיפא אתאן לסוכה דעלמא וכו׳ דברי התוס׳ בדבור זה תמוהים מאד וא״א ליישבם ע״פ שיטת פירש״י
 בהלכה זו ונ״ל דדבור זה ס״ל בפי׳ ההלכה כשיטת הרי״ף והרמב״ן בספר מלהמות שהשיב על דברי
 בעל המאור ואע״ג רלפי שיטת הרי״ף אינו גורס בגמ׳ שינויא דשמואל דאתאן לסוכה דעלמא הלא
 כתב הרמב״ן בסוף דבריו שם דאפשר דאפי׳ לגירסת הספרים דגרסי שינויא דשמואל סלקא במסקנא
 כסברת הרי״ף ולפי שיטתם פי׳ ההלכה כן דשמואל מוקי הברייתא בסוכה דעלמא אבל בסוכה דמצוה
 לא מהני בה תנאה ופריך עליה וסוכה המצוה לא והתני׳ וכו׳ אביי ורבא דאמרי תרוייהו ר״ל דאינהו
 אתו לסתור שינויא השמואל ולעולם בסוכה דמצוה נמי מהני תנאה כמו גבי נויי סוכה ודוקא באומר
 איני בודל מהם כל בין השמשות דאז לא חל שום קדושה לא על הנויין ולא על עצי הסוכה דתנאי
 דאיני בודל וכו׳ מהני נמי בעצי סוכה דהוי כאלו אמר והתנה שסוכה זו לא תהא סוכה המצוה כלל
 ולכך לא חל על העצים שום קדושה אבל אם לא התנה בלשון זה אלא שאמר מערב י״ט אני מתנה
 עתה דכשיפלו הנו״ סוכה או כשתפול הסוכה אשתמש בעצים או אאכול פירות הנויין לא מהני בהם
 אותו תנאי דהואיל וחל עליהם שם קדושה שעה א׳ אתקצאי כל שבעה בין בנויי סוכה בין בעצי
 סוכה והיינו דמסיים אבל עצי סוכה ר״ל וה״ה נויי סוכה וחד מנייהו נקט דחלה קדושה עלייהו כשלא
 התנה עליהם בלשון זה דאיני בודל מהם אתקצאי לשבעה והשתא במסקנא הדר משינוייה דשמואל
 דסיפא אתאן לסוכה דעלמא אלא דקאי אסוכה דמצוה וכגון דקאמר איני בודל מהם כל בין השמשות
 ולכך קתני בברייתא ואם התנה עליהם הכל לפי תנאו כמבואר הכל באריכות בפירוש הריץ והרמב״ן
 ז״ל והשתא יתיישבו דברי התוס׳ שפי׳ ע״פ שיטה זו וכתבו דהשתא משינוייא דשמואל דמוקי
 הברייתא דקתני ואם התנה הכל לפי תנאו אתאן לסוכה דעלמא וקאי אדברי ת״ק דברייתא ההוא ר״י
 דאית ליה מוקצה וס״ל אפילו אם נפלה הסוכה בי״ט אסורה מטעם מוקצה אבל אם התנה ואמר
 לכשתפול ממחר יסיקנה ה״ז מותר הוה מצי למפרך דלא שני שמואל מידי דהא האי מוקצה הוי
 מוקצה מחמת איסור דבין השמשות היתה אסורה מחמת איסור דסתירת אהל ובמוקצה מחמת איסור
 לא אשכחנה דמהני ביה תנאי דבשלמא במוקצה משום הלא הוי דעתיה עליה מעי״ט כמוקצה דכולה
 מכילתין כגון יוני שובך או עצים דלא קיימי להסקה כשמתנה מבעוד יום שרוצה ליטול מהם למחר
 אזיל מוקצה אבל במוקצה מחמת איסור הע״כ הוא אסור בו בבין השמשות אין סברא שיועיל ביה
 תנאה והא דלא פריך גמרא כן אשנויא דשמואל דמוקי לה בסוכה דעלמא משום דאינו נשאר האי
 שינויא במסקנא דלמסקנא דאב״ ורבא לא קאי אסוכה דעלמא אלא הא דקתני ואם התנה הכל לפי
 תגאו קאי אסוכת מצות דהג וכגון שהתנה ואמר איני בודל מהן כל בין השמשות דלא חיילא עלייהו
 שום קדושה כלל ולכך מותרת לכ״ע וכ״ת מ״מ סוף סוף אית בה איסור מוקצה מחמת איסור דסתירת
 אהל לר״י י״ל האין ה״נ לרבי יהודה אינה ניתרת ע״י תנאי זה בי״ט משום דאסור מטעם מוקצה
 דמחמת איסור דאיתקצאי בבין השמשות אלא דמהני האי תנאי להתיר בחה״מ אבל אם לא התנה
 היתה אסורה כל ו׳ ימי החג כדקתני ושוץ בסוכת החג בחג שאסורה ר״ל לכל ימי החג אבל אי קאי
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 המביא פרק רביעי ביצה ואגדות מהרש״א
 דף לא ע״כ - דף לד ע״ב

 חידושי הלבות

 ברטיבא אסור איקבע כרב ראית ליה מוקצה כר״י ובפרק מפנין אמרינן אמר רב הובא בשר
 תפל מותר לטלטלו ופריך והא רב הונא מלמיל דרב ורב כר״י סבירא ליה ומשני באכילה
 סבר לה כר״י במוקצה לטלטל סבר לה כר״ש דיש לומר להמס הוה טלטול ממש ובההוא
 סבר לה כר״ש אבל טלטול שהוא להשממש דזהו כעין אכילמו בההוא סבר לה כר״י ועי״ל
 דלרב הונא דהוה נמי מלמיד דרב מחלק מלמודא הכי המם אבל שאר מלמידי דרב קאסרי
׳ א כו כ ש ד ר ׳ בד״ה ד ם ו  בטלטול נמי כר״י ובהדיא קאמר הכי החם לרב חסדא וק״ל: ת
׳ עכ״ל. אין זה מדוקדק דהא א כו ת כ ל ה א כ ל ימא ד א קי ד ו מ ל ת ר ד מ ו א ל  ודוהק הו
 רבא קאמר לה וקושטא דמלמא הוא דרבא סבר כר״י כדמסיק ואין למלק ולומר דרבא אימ
 ליה דוקא בשברי כלים דהיינו נולד כר״י אבל במוקצה סבר כר״ש דא״כ מאי קפריך מההיא
 דשדי מעיה לשונרא אלא ע״כ דרבא אפילו במוקצה אסור כר״י כדמוכח בפרק נוטל כמ״ש
 הרא״ש בסוף מכילמין ע״ש ולשון חוספוח ישנים ניחא דאדלעיל שכמבו דהך הלכחא רטיגא
 אסירא אפילו כר״ש איקבע כמבו וכן הא דאמר רבא אסור ליטול אוד כר מודה ביה ר״ש
 משוס דהוי כממקן מנא ומסברא דנפשייהו קאמרי הכי לאוסרו אפי׳ לדידן דאימ לן כר״ש
׳ י מעיה כו שד ה ו ״ ד ״ק: ב דו  מיהו רבא ודאי דמצי אמר מלתיה כר״י משוס מוקצה ו
׳ עב׳׳ל. כצ״ל ו הכי כו א ל כ ב ד ו ל בני מעיים ביום ט ו כ א ך בני אדם ל ד ן ד י שאי  לפ
 וכ״ה בתוס׳ ישנים לבמול הוי מוכן לאלם לדרכן של בני אדם לאוכלן במול והשתא הוי
 לומיא ממש לההיא לנבילה לבחול הוה מוכן לאלם ומשממה ביום טוב מוקצה לאלם וק״ל:
א ט י ש א פ ב כהנ ר ב ל י ש ב יהודה מ ר ׳ וה״פ ד ר קא כו ר אבל אסו ו ט ה פ ״ ד  ע״כ ב
׳ עכ״ל. פירוש לפירושם דרב יהודה דלא ידע אכתי לפלוני בין רכין וקשין וכולה  כו
 ברכין קמיירי השיב לרב כהנא מסברא דרכין מותר אי נמי דידע נמי הך תדא דקתני קוטמו
ר אבל אסור ע״כ נשנית בטעות מסברא  ומרימ וא״כ ע״כ הך דקמני ולא יקטמנו דפטו
 א״נ מהך דקחני קוממו ומריח ע״כ מומר לגמרי הוא וכ״ש דהך דקחני חייב חטאמ דנשנימ
 בטעומ וא״ל רב כהנא דמצינן לשנויי לך דההוא דלא יקטמנו איירי בקשין דהשחא לפי
 הסברא לא תוכל לומר שהיא נשנית בטעות וההיא דקוטמו להריח אינה סותרת דההיא
מ״מ רבי יהודה בו׳  איירי ברכין ואח אמרח אפילו בקשין כדאמר מפשח רהיב אלותא בו׳ ו
 ובתוספות ישנים מסיים ורב יהודה לא תש להשיב דסבר כרבנן דשרו לכתחילה והך ברייתא

״ק: דו  כר״א כדמסיק עכ״ל ו
׳ ד כו ה לא א י ו ן אהז ׳ כגו ד אדם על המוקצה כו מ ו י בד״ה ע ״ ש ד פ  דף ילד כ
 עכ״ל. ומלמודא התם דבעי לאוכותי דאין מוקצה לתצי שבת מברייתא דהיה
 אוכל בענבים והומיר כו׳ ולא ידע הך סברא דמסיק החס כגון אחזי ולא אמזי ה״ה דאהך
 ממני׳ דהכא דקמני עומד אדם על המוקצה כו׳ ה״מ לדקדק הכי ה״ד אי דהזי ל״ל הזמנה
 אי דלא תזי כי אזמין להו מאי הוי כו׳ כדדייק התס אבריימא אלא דהבריימא מפורש ליה

 טפי דאיירי בכה״ג וק״ל:
ך ר ו אם הכניםן ד מ ׳ כ ת בו ב ש א ד ע ל ו י שב ר שנ א ש ת בד״ה הא ב ו פ ס ו  ע״ב ת
ם עכ״ל. מהרש״ל הגיה דצריך להיות דרך גגות וקרפיפות עכ״ל ואין צריך  שערי
 וכי לא סגיא בלאו הכי דבלא ראיית פגי הבית כלל כגון בשדה שבת נמי קבעה כההיא

ף א א ס״ל בר״מ ד מ ל ד ש ד ״ י ר ר דבר מ י מ י ל לא מצ ׳ ו טל כו ו נפהת נ  ע״כ כה״ה ו
ר עכ״ל. כצ״ל וכ״ה במוספומ ישנים ור״ל דת״ק דקאמר נוטל הת לכתהלה כ  פו
 ממקום הפממ היינו משום דלימ ליה מוקצה כר״ש מ״מ לכממלה לא יסמומ משום דהוי
 סמירמ אהל מיהא מדרבנן ור״ש אפשר דס״ל בהא נמי כר״מ דאפילו משוס סמירמ אהל
׳ י כו ב נהמן הני לבנ האמר ר  ליכא ולהט לא מצי לממני דברי ר״ש וק״ל: גמ׳ איני ו
. אע״ג דמ״ק דממני׳ לימ ליה מוקצה כר״ש מכל מקום ר״מ לא נהו כר דאי אקצי  ו
 אשכחן דמתיר מוקצה ואי נמי דאית ליה דלית בפתיממ סמירמ אהל מדרבנן מכל מקום
 טלטול מוקצה אית ביה ומשני לטלטול מוקצה מותר ביום טוב משוס אוכל נפש ובשבת
] לאכילת מוקצה אפי׳ ביום א  אסור אפילו טלטול מוקצה כמ״ש התוס׳ ומיהו לר״מ ולאי [

 טוב אסור אלא לספירות להכא אינן מוקצין להא אית ליה פוחת לכתחלה:
י בו׳. והכא ליכא למפרך כיון ללא חזי כלל ט לי ביה פשי ם הזי לקבו  דף לכ ש
ט פשיטא לאסול כלפריך לקמן גבי פחמין להכא טובא אשמועינן לתורת ״  ט

 כלי עליו אע״ג לעליין לא נצלף באש ולאסוקי מל״י לבעי בכלי חרס משיצרפו וק״ל:
ו בל ן שג ו י כג קטמא שר ׳ ועי״ל דה׳׳פ ו י כו ר קטמא ש ת בד׳׳ה ו ו פ ס ו  ע״כ ת

יריה עכ״ל. כצ״ל וכ״ה בתוספוח ישנים וק״ל: א צי ל י ב שר ״ט ו  מעי
רי בבל יורדי גיהנם כוי. פרש״י שאין מרתמין לעשות צלקה עכ״ל ב $"'ב עתי  ח״א דף ל
 וכלאמדנן פ״ק לב״ב וצלקה תציל ממות שתי צלקות הללי כוי אחת שמצלת מדינה של גיהנם לכתיב
 דה יום עברה וגו׳: כל המרחם בוי. מלשון הכפול לריש ונחן לך רחמים דהיינו שיחן לב לרחם על אחרים
 לעגין צלקה כמפורש סרק שואל ע״ש ועל״ז אמר הכמוב מהר יקדמונו רחמיך כי ללונו מאל לפי שחלה
 הכחוב רחמי שמיס עלינו ברחמים שלנו על עניים ליחן צלקה החפלל דוד מהר יקלמונו רשמיך מרחמים
 שלנו על עניים ט ללונו מאל מליתן צלקה על שתרחם עלינו מקולס לממ לנו שנזכה לרחם עליהס ונקט
 במלמיה זרעו של אברהם כר במקום לאבומינו לבאברהס מפורש מלת הצלקה כי ילעמיו למען אשר יצוה
 את בניו וגו׳: עולם השך וכוי. על לרך שאמרו סרק יום הכסוריס גבי מן למען ענותך וגו׳ אינו דומה
 מי שרואה ואוכל למי שאינו רואה ואוכל ה״נ מי שמצפה לשלחן אחמם כאלו אינו רואה ואוכל להיינו יוס
 חשך וגו׳ וכה״ג יש ללמוח לאין לו פח בסלו כמ״ש שם ורב חסלא שאמר לחייו אינן חיין סמך נמי אהאי
 קרא יום חשך וגו׳ לומה ליום המיסה שקרוי יום חשך: שלשה ה״הן אינן בו׳ המצפה בו׳. 3פ׳ ע״ס
 חשיב ג׳ אחריני ושם מפורש בתוספות: ומי שאשתו מושלת בוי. כמ״ש ומוצא אני מר ממוח אח האשה
 וגו׳ כמפורש פרק הבע״י: ומי שיסודין מושלין כוי. למי שמושל ביסודן כמ״ש ראב״ש בפ׳ הפועלים
 לבאורמא א״ל אחי ודעי כו׳ בצפרא א״ל זילו כו׳ מיקרי יסודן של אהבה משא״כ שיסודן מושלין בו ללא

 הוה יסודן של אהבה וק״ל:
 סליק פרק המביא וסליקו לחו מסכתא ביצה

א ל א נתנו עצים א ל י ש פ ׳ ל ת בו בקע ת הקדרה ב ן א א אין םומכי ר מ  דף לג ג
 להפקה כוי. אפילו למאי שכתבו התוספות דלכ״ע שרינן טלטול מוקצה משום
 אוכל נפש היינו לסלק המוקצה כגון גריפת תנור ופחיתת הלבנים התירו משום אוכל נפש
 אבל להשתמש בדבר מוקצה כסמיכת קדירה בבקעת וכחיזרא ודאי אסור לטלטל דמשמישו
 וטלטולו זהו כעין אכילתו דאסור ובזה יתיישב מה שמקשים לפרש״י שפירש דהך הלכתא

א] נ״ב עיין שבח דף מ״ל ע״א רר״מ ל״ל רק מוקצה מחמח איסור וגם זה בלאלחי׳ בילים ואם שרגינהו הוי כלחיי גילים וראי אית ליה מוקצה: ם [ א י ר  קרנ

ה מ ל ת ש מ כ  ה
 אינו שובת כמ״ש במללכי פלק ע״פ לף ל״ס עמול לי:

׳ י בל״ה ואמלי לה ט א גמ׳ חנן החס צ״ל חניא אחל מביא כו׳ כצ״ל: רש״ ״ ד ע ף ל  ד
 להקשותה בהסק לאשון כר כצ״ל: בד״ה מי מחזקינא בו׳ טלפוח הבא מאי
ד בן בבא ״ א  בו׳ הס״ל והל״א: כד״ה ועול בו׳ אותטניה בעילוטן כוי. נ״ב בפ״ב לף כ״ג: ב
׳ שלא כסלל  ראוחט מרט אליעזר לסוכה ושני ולא אפסקיה אלא במילחיה ואלו אופטה מהא ט
 כצ״ל והס״ל: בד״ה עומל אלם בו׳ לאמל באין צלין כצ״ל. ונ״ב לף כ״ז ע״א: תום׳ בל״ה
 למלוג נמחק למלוג וצ״ל הלבול מולגין הלאש כר: בד״ה ועול א״ל אליעזל כוי חלא כוי לעיל

 כו׳ כצ״ל:
י בל״ה חינוקוח כר ליש להם ׳ ב גמ׳ מהו שחקבע מוקצה למעשל כו׳ כצ״ל: רש׳ ״ ד ע ף ל  ד
 מחשבה ע״י בו׳ כצ״ל: בד״ה מהו שחקבע מוקצה למעשל מוקצה כו׳ הל״א:
 בד״ה מאי טעמא בו׳ כלאמרינן בהשוכר אח הפועלים וזה כשנכנס ט׳ בהשובל כצ״ל והס״ל:
 כד״ה שאני כו׳ אכילה הס״ל: תום׳ בל״ה הא בשאר כו׳ שערים צ״ל לרך גגוח וקרפיפוח.

 (עיין במהלש״א): בד״ה אי הכי כו׳ כלפלישיח לעיל כו׳ כצ״ל:

ב תום׳ ל״ה אבל קללוס יקופץ וכי׳. נ״ב גליון הוא מלבד אחרונים שקבלו מן הלאשוניס: ״ א ע ף ל  ד
 בד״ה ונפחח כו׳ לאחיא האי סחמא כל״ש כוי. נ״ב פי׳ הח״ק וכ״ש ל׳ מאיל ולא פליגי
ד לבד ל״ש להא ס״ל כל״מ כצ״ל: ״ א  אלא בפוחח לכחחילה משוס ללימה לבנין או משום טילחא: ב

׳ בל״ה חוחכן באיל ״ ש א גמ׳ טהולוח באהל המח וטמאוח במשא הזב כר כצ״ל: ר ״ ב ע ף ל  ד
׳ כצ״ל: ׳ הל״א: בד״ה וממאי רס״ל לרבי מאיר בנר כשאר ט  בגמ׳ ט

ב גמ׳ ומי שיסודן מושלין בגופו בו׳. נ״ב נלאה לי לפלש מושלין וגובלין על הגוף ״ ב ע ף ל  ד
 שלא יכול ללמול חורה יהייני לאמדנן בפ״ק לבלכוח איזה יסודן שאינם של
 אהבה שיש בהן טטיל תילה יכן הא לאמר מי שאשתו מושלח עליו כלומל שגובלח עליו ימבטלו
׳ ושדק בלא טבול כצ״ל: ד כוי וי״ל צ״ל ועי״ל ט  מתולה ומצות וק״ל: תום׳ בל״ה וקטמא ש
׳ פ י בל״ה והלכחא בו׳ וקללה הס״ל: תו א גמ׳ ולא מן הרעפים נמחק: רש״ ״ ג ע ף ל  ד
 בל״ה ר׳ אליעזר אומל וכו׳ היינו לוקא גט אטלה כוי. נ״ב פי׳ בעינן מלפניו:
׳ ב גמ׳ ומריח בו קוטמו ומריח בו בל״א בלכין כו׳ כצ״ל: תום׳ בל״ה כי הוינא ט ״ ג ע ף ל  ד
 ולכך לא מברכי׳ להא גם ט״ט כוי. נ״ב כל זה הוא בכלל אין לפרש בי לסי האמח

 דס״ל במסכת שבת דנתינת מים על אפר זהו גיבולו ותירוץ הראשון של תוס׳ אתיא
 כר׳ יהוהה דפליג עליו ועיין באשר״י:

ג ע״א בתום׳ ה״ה מלמטה וכו׳ פדש״י דדב יהודה דהכא ם״ל כר׳׳י וכו׳ עד ודבר שאין מחברן ף ל  ד
 מותר ר״ל וא״כ מדורתא ביעתא וקדרא ופוריא וחביתא דבכולן אינו מכוון לבנין ולכך
 מותרים לר״ש: ה״ה והלכתא ׳כשתא שרי וכו׳ עד אבל רט־בא אין ראויין להסקה ר״ל והוו כטלטול
 אבנים דאסור לר״ש כדלעיל: ד״ה דרש דכא פרש״• דכר״י ם״ל וכו׳ והוחק הוא לומר דהגמ׳ קיימא
 דלא כהלכתא וכו׳ צ״ע מאי ר״ל התוס׳ בזה שאם כוונתם שדוהק הוא שדברי רבא קיימא כר״י והא
 ע״כ רבא כר״י קאים בדין אוד שנשבר בי״ט כדמוכח סוגיא דשמעתין ועיין באשר״י דלא כתב כל

 זה אלא ר״ת פי׳ דמחזי כמתקן כלי לכבד בו את התנור ר״ל ואתי אף כר״ש:
ף לג ע״כ ד״ה פטור אבל אסור וכו׳ עד ואר״ת דגרםי׳ כגירםת ר״ח דגדים א״ל פי׳ דגהים א״ל  ד

 ב־ תניא ההיא בקשין וכו׳ ולא כמ״ש בספרים שלנו אלא כי תניא ההיא וכוי:
ד ע״א ד״ה ואין מפינין אותם בצונן וכו׳ ותימה דאמר לעיל אסור להםמן וכו׳ הלשון אינו ף ל  ד
 מדוקדק ור״ל הא רקתני לעיל במתני׳ ואין מלבנים את הרעפים ומפרשינן לה משמיה

 דר׳ יוהנן מפני שצריך לבודקן ואמרי ליה מפני שצריך לחסמן:
ד ע״ב ד״ה בניו ובני ביתו וכו׳ עה אבל איהו אפילו אקבעינהו דגילה בדעתו להניחם שם ף ל  ד
 בך נ״ל לימחק תיבת שם אלא צ״ל דגלה בדעתו להניחם כך ור״ל כשהוא בעצמו

ם ״ ר ה  ^ מ
א ע״כ בתום׳ ה״ה אבל קרדום וכו׳ מתוך לשון דבור זה מוכיח שאינו מגוף התוס׳ וגליון זה אתיא כר ף ל  ד

 הוא: ד״ה ונפחת כו׳ עד לבן נ״ל האתיא האי םתמא בד״ש דלית ליה מוקצה וכו׳
 י״ל א״כ אפי׳ ת״ק דמתני׳ ל״ל מוקצה א״כ מאי פריך בגמ׳ איני והאמר רב נחמן הני לבני וכו׳
 שרגינהו ודאי אקצינהו ופרש״י ומתני׳ נמי נתסר מדרבנן שהרי מטלטלן וע״כ ר״ל שיהיו אסורים
 לטלטל מטעם מוקצה ומאי פריך הא אפי׳ ת״ק דמתני׳ ל״ל מוקצה לפי׳ התוס׳ וצ״ל דטלטול אבנים
 שאין עליהם תורת כלי כלל אפי׳ ר״ש מוהה דאסורים לטלטל וע״ל בתוס׳ דף כ״ח בסוף ד״ה רבינא
 אמר מידי דהוי אקוץ ברה׳׳ר: בא״ד וא״ת מאי קאמר לעיל בדיש מכילתין וכו׳ עה ולא מצי למימד
 דברי ד״ש דהא ם״ל אף פוחת לכתחלה וכו׳ צ״ל דס״ל אף פוחת לכתחלה וכו׳ ור״ל כיון דמתני׳
 איירי בב׳ בדין אם הפירות אסורים משום מוקצה וגם אם מותר לפחות לכתחלה והנה הח״ק בדין
 מוקצה ס״ל כר״ש אבל לא מצי למתני דברי ר״ש דדלמא ר״ש בעצמו ס״ל בדין הפחיתה כר״מ
 דמותר לפחות אפי׳ לכתחלה דהא ר״ש ור׳ יהודה לא פליגי כי אם בדין מוקצה ולא איירי בדין פוחת
 כלל והיינו מה שסיימו התוס׳ בסוף דבריהם אבל לעיל ניחא וכו׳ דלא מיידי אלא במוקצה וכוי:

ב ע״כ בתום׳ ה״ה וקטטא שרי ער קטמא שרי לסתום הסדקים וכוי ר״ל דוקא קטמא אבל ף ל  ד
 עפר אסור משום גזירה שמא ימרה ועיין באשר״י: בא״ד ועוד י״ל הה״פ וקטמא שרי
 בגון שגבלו מעי״ט ובו׳ וי״ל א״כ אפי׳ טיט גמור נמי וי״ל דר״ל הא דקאמר וקטמא שרי היינו כגון
 שנתן עליו מים מערב י״ט ונתינת מים והו גיבולו והוי כאלו נתגבל מעי״ט מה שאין כן בטיט ותירוץ
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 יה חידושי הלכות משילין פיק המישי ביצה ואגדות מהדש״א
 ־ דף לז ע״א

 ביה אכל ב״״ט כוי. וכה״ג אמרינן לקמן אההיא ללא שנו אלא באומו הגג כוי ויש ללקלק
 לפי סברא זו אמאי קמני הכא במתני׳ בי״נו אבל לא בשבת להא אלרבה בשבמ הוה ליה
 להתיר טפי מהאי טעמא לקאמר ללא אמי לזלזולי ביה ויש לומר להא ולאי באיסורא להבא
 להוי טלטול שלא לצורך יש לנו לאסור בשבת טפי מביום טוב לטלטול שלא לצורך משום
 הוצאה כללקמן והוצאה גופה בי״ט מותר ובשבת אסור וה״ק הכא מלתא לשרי בשבת
 כההיא למפנין משום אורתיס וביטול ב״ה ללא גזרו ביה משוס הוצאה יש להתיר טפי
״ט ללית ביה נמי למגזר משוס הוצאה להתס ליכא לזלזולי ביה מה  מהיתרא להכא גבי י
 שאין כן ביום טוב לאסור משום טרחא יתירא אפילו על ל׳ והי קופות משום לאתי לזלזולי

 ביה:

קרא בי בעי בו׳ ותימה ׳ וגם מעי מא בו א אי ל ׳ בד״ה א ם ו  דף ל ל ע״כ ת
׳ ש בו ״ לר בר״א ד י ׳ ופי׳ הר״ם מאי ש בפםיק כו ״ דה ר  דהא מו
 עכ״ל. מהרש״ל כתב ללפי האמת מקשים לפ״ה עכ״ל ור״ל להא קושטא למלתא על לברי
 המקשה לקאמר אתאן לר״ש פריך תלמולא ופסברא לר״ש היא והא אביי ורבא כו׳ וכתב
 עול מהרש״ל מה שהצריכו התוס׳ להא שכתבו וגם מעיקרא כי בעי כר הוא טעם למה
 שפ״ה כן כו׳ עכ״ל וכל זה לחוק ורחוק בלברי התוס׳ ואין להאריך בהם אבל מצאתי
 בתוספות ישנים לתמיהתם וחירוצו של הר״ם מאייבר״א הוא על לברי המקשה וז׳׳ל ותירץ
 הר״ס מאייבר״א למעיקלא מיילי שיש תיל קטן כו׳ עכ״ל גם במללכי ס״פ כילה איתא
 בהליא הך קושיית התוספות ותירוצו של הר״ם מאייבר״א על לברי המקשה וז״ל ואי ר׳
 ״הולה כי לא מכרן מאי הוי וא״ת לר״ש מי ניחא הלא פסיק כו׳ עכ״ל ע״ש וע״כ הנראה
 רבגירסתס לא היה כתוב האי ותסברא לר״ש היא והא אביי כו׳ והכי איתא בהליא כל הך
 סוגיא להכא בפ׳ כירה והאי ותסברא לר״ש כו׳ ליתא התם בלל וללעתנו לאינו אלא גליון
 מסי׳ הר״ס מאייבר״א כמ״ש החוס׳ וכתבוהו הטועים בגמרא והשתא תמיהת התוספות
 עיקר לפ״ה על לברי המקשה ללברי המפרץ ולאי איכא לפרושי כפ״ה להיינו שלא יכסה
 בו כל החלונות ול״ש נמי מולה ביה לאסור בכה״ג אבל מלפ״ה בלבד המחרץ כך חזינן
 לגם מעיקרא מפרש ליה כך למיירי בכיסוי כל החלונוח ואפ״ה קאמר המקשה לאתאן
 שפיר כר״ש ובהך סברא ולאי לא חזינן לפליגי המקשה והמתרץ ואהא קשיא להו בלברי
 המקשה ותימה להא מולה ר״ש כו׳ ותירץ הר״ם למעיקרא מיירי כוי וכצ״ל כמ״ש בתוס׳
 הישנים אבל ללברי המתרץ אין הכרע לולאי מצינן למימר למיירי נמי בכה׳׳ג ור״ש מתיר
 ומצינן למימל נמי למיילי בכיסוי כל החלונות ול״ש מולה ביה לאסור וכל זה נראה ברור
ו נ  כלמוכפ הסוגיא לפרק כילה ולברי המרלכי שם ותוספות ישנים שכתבנו: גמ׳ מייד במי
ר בו׳. מהר״י קארו באורח חיים סימן שי״ו כתב ללחות לברי סה״ת לאסור ד אסו צו י  נ
 לנעול החיבה בשבח משום הזבובים שנצולו בה לעל כרחך לא קאסרינן לר״ש הכא משוס
 פסיק רישיה אלא ברבורים שבמינן ניצול אבל זבובים כו׳ עכ״ל ונעלס ממנו סוגיא להכא

 לקאמר בהליא ללבורים מקרי אין במינן ניצול:
רא צאה דאסו א מיית* מהו ך ל ב ל ׳ ו ן כו לי ׳ בד״ה ורמינהי משי ם ו  דף לז ת
׳ עב״ל. פירוש לאיכא למימר ללענין לאולייתא יש חילוק בין תא כו י י ר  דאו
 שבת לי״ט אבל מלבריהם לא הלקו כו׳ ומהוצאה לא פריך נמי אההיא למגילה לאיכא למדחי
 איפכא לההיא למגילה איירי במילי לרבנן כו׳ וכך כתב מהרש״ל ומיהו מהנך תלתי מתני׳

 דף לה ע״א
 לתינוקת אבל ר״ל לכללא לשמעתין לשבח קובע אף בלא לאיית פני הבית כלל כגון בשלה
 כאילו הכניסן לרך שערים לבית לבכולה שמעתין איח לן למימר הכי להא לרבי יוחנן לאמר
 לקמן לשבת קובע בלבר שנגמר מלאכתו לא נפקא לן מינה אלא בלא ראיית פני הבית וה״נ
 הכא למאי למוקמינן מתני׳ לשבת קובע בלבר שלא נגמר מלאכתו כר״א ע״כ נמי בלא
 ראיית פני ביח להא לר״א חצר נמי קובע אפילו ברבר שלא נגמר מלאכתו כלקמני רבי נתן
 לא כשאמר ר״א יגמור בחצר אלא חוץ לחצר ואע״ג לחצר אינו קובע ביוצא אחר כך חוץ
 לחצר ה״נ שבת אינו קובע למ״ש בלבר שלא נגמר מלאכתו לחל חירוץ של החוס׳ לקמן
 ולברי החוס׳ לקמן אמימרא לר״י שכחבו וא״ח ומאי נ״מ כיון כו׳ הם בעצמם לברי התוס׳

 להכא ושפת יתר כתבו לקמן ובחוס׳ ישנים אינו:
א דוקא בברירה. ע״כ סוף ל ן א גי רבנ פא דלא פלי  דף לה בה״ה ת״ש מםי
הבא ר קבע ליה ו ן כ א ב ר מ מ א ן ד ו י התם כי  הדיבור ואח״כ מ״ה שאנ
ת בו׳ ב ש ד ב ר •נמו מ ו ו בו׳ עב״ל כצ״ל: כה״ה ר״א א תר ך והלא מו ר פ מ ך ל י  לא שי
די בתאנים דננמרה בו׳ עכ״ל. יראה להאי תירוצא אין חילוק י י א״נ דהתם מי ״ ש ר פ  כ
 בין יחדום ללא יחדוס ובדבר שלא נגמרה מלאכתו אפי׳ אם יחדוס יאכל למ״ש ובהכי ע״כ
 מוקמינן מתני׳ דהכא להאי תירוצא ואין להקשות דא״כ אכתי מנלן לאוקמא מתני׳ לר״א
 דשבת קובע דהיינו לשבת דלמא מתני׳ איירי בחצר דקובע נמי בכה״ג בחצר אפילו בדבר
 שלא נגמלה מלאכתו לל״א כלקתני ר׳ נתן ונקט מתניתין שבת לקמ״ל לטבל מוכן הוא
 אצל שבת כו׳ להא כיון לקושטא למלתא הוא לשבת נמי קובע בכה״ג לר״א כלקתני ר״נ
׳ ה״ג י בד״ה ה״ג חשכה כו ״ ש ר פ  טפי אית לן לאוקמא מתני׳ כפשטה לשבת קובע: ב
ר קאי בו׳ עכ״ל. לפי שבסלר המשנה שלפנינו עז ׳ אלי יהו אדר י ו ר בו׳ ותרו מ ו  ר׳ נתן א
 גרסינן בסיפא גבי שבת בהיפך דרבי יהושע אומר יגמור ר״א אומר לא יגמור קאמר ללפי
 שיטת תלמודא דשמעתין ע״כ דל״ג הכי אלא כגירסת רש״י והשתא ר״נ בתרוייהו אדר״א
א ״ ר קי מד ן הוא דה״מ למנקט לאפו בדי קי מדהלל ו ת לאפו ב ׳ בד״ה ש ם ו  קאי: ת
׳ עכ״ל. וקשה לפי ללכם דאכתי אמאי לא קאמר לאפוקי מדרבי יהושע דאמר לא יגמור  כו
 לשבת קובע וכן גבי חצר אמאי לא קאמל לאפוקי מלרבי יהושע לאמר לא יגמור ושוב
 לאימי בזה בלברי בעל המאול וז״ל בלין הוא להוה ליה למימר לאפוקי מלר״א ורבי יהושע
 לס״ל לשבת קובע בו׳ אלא הא עליסא ליה לאשמועינן לאיכא תנא לסבירא ליה כרבי יותנן
 כו׳ וכן חרומה כו׳ עכ״ל ע״ש ולפי דרכו של הרז״ה נמי בההיא למקח שהוצרך לאתרי
 מההיא להלוקח תאנים מע״ה כוי ולא סגי ליה בההיא ללאפוקי מההיא לחנן המחליף כו׳
 ללא ניחא ליה למימר לסבר כר׳ יהולה להוי יחילאה בההיא להמחליף אלא לסבר כסתמא
 למחני׳ להלוקח כו׳ והרז״ה כתב לה״ג לתנן הלוקת פילות מע״ה כו׳ עכ״ל ולא מצאתי

 משנה זו בסלל המשנה:
 סליה פרק המביא

 פרק משיילץ
לי ו לז לא אתי לז רא ו ם דהמי י משו ת שר ו פ א התם היינו טעמא דד׳ קו ר מ  ע״כ ג

ה מ ל ת ש מ כ  ח
י בל׳׳ה והכא חנן כו׳ לשאול הס״ל: בד״ה ואפילו כו׳ דלילה ״ ש  בלבנים לאייתול כו׳ כצ״ל: ר

 הס״ל: בד״ה אלא לדבר כו׳ לבל הנוטל הס״ל:
כ תום׳ בל״ה אלא אימא בו׳ פ״ה ובלבד כוי. נ״ב בפירוש הקונטרס מצא אבל ״ ו ע ף ל  ד
ד וגם מעיקלא כי בעי כר. נ״ב פי׳ מ״ה פ״ה כן שהרי ״ א  בפירוש שלנו אינו: ב
 בהחלה נמי כך היה שלר׳ שמעון פטור בכל ענין והשיב לעולם כר״י למשמע לעולם כמו שעלה
 על דעתך חחלה ללרבי שמעון פטור כשאינו מתכוין אפילו מכסה כולה ולר״י מחייב זה״ק בו׳
ד וחימה דהא מודה רבי שמעון בפסיק רישיה כוי. נ״ב פירוש לפי האמת מקשה ״ א  ולו״ק: ב
י בל״ה פשיטא כיון לאיח ליה כר. כצ״ל: בד״ה חיתי לי כו׳  על פ״ה (עיין במהרש״א): רש״
 תביאני זאפ בשכרי. נ״ב פי׳ יהי רצון שיבוא זה ההפסל בשכרי ולא אקבל עונש ממקום אחר:
 כד״ה נותן בו מים ומחזירין כר. כצ״ל: בד״ה ואין מרקדין כר. עבד מנא הס״ד: שם בל״ה
 ולא מקדשים כו׳ נמחק ומאי טעמא גזרו עלייהו: תום׳ בד״ה מיחי לי כוי. כמו מזמנין גוי כוי.

 כצ״ל ונ״ב דף כ״א ע״ב:
י בד״ה והני משום כו׳ לא אדכר שבות הס׳׳ד: תום׳ בד״ה ורמינהי משילין א רש״ ״ ז ע  דה ל
 וכו׳ ואמאי לא פריך ליה ממשילין כוי. נ״ב פירוש מאחר דבלאו הכי פריך שם

י בל״ה חא שמע כו׳ משוס מעשר הס״ד: כד״ה ואחד מקח כוי כדלקמן א רש״ ״ ה ע ף ל  ד
 הס״ל ואח״כ לר״י למימל הוא ג״כ ס״ל:

כ רש״• בל״ה הלוקח תאנים מעם הארץ במקום שרוב כוי. מהן עראי ואין אוכל ״ ה ע ף ל  ד
 מהן קבע לאין מקח כו׳ כצ״ל:

 פליק פרק המביא

י ש י מ ק ח ר ן פ י ל י ש  מ
כ רש״• בל״ה תתת הללף לקבל בתוכו מפני טינוף הביח הס״ל והל״א וצ״ל הלבור ״ ח ע ף ל  ד
 בסוף המשנה: בד״ה ושנשמטה ירכו כוי. נ״ב פי׳ רש״י לשם וכגון שלא איעכיל

 ניביה לאי לאו הכי טריפה נמי הוה כו׳:
א גמ׳ בית המלרש אמרת לא הכא לליכא ביטול ביהמ״ל לא כ״ש כוי. כצ״ל: שם ״ ו ע ף ל  ד
 כ״ש שבח לחמילא או ללמא כל זה נמחק ונ״ב נ״ל טעוח: שם ע״ג לבנים בשבח

כ ״ ר ה  מ
 ר״ש כפסיק רישיה צ״ע מה מתמיהים התום׳ רהא לפי שיטת ההלכה אינו מוכרח שנאמר דלר״ש יהא
 מותר אפילו לעשות מצודה דהיינו לכסות כל החלונות וריהטא דשמעתתא כך הוא דמעיקרא הוה
 בעי לאוקמי סיפא דמתני׳ דוקא כר׳ שמעון והשיב ותסברא דלר״ש מתוקמי שפיר כפשוטה והא מודה
 ר׳ שמעון בפסיק רשיה ולא ימות אלא ע״כ צריך לאוקמא אי מוקמת לה כר״ש כדאית ביה כוי צריך
 לאוקמא ובזה מתוקמא נמי כרי יהודה ולא תימא לר״י ובלבד שלא יכוין וכו׳ אבל אין ה״נ דלר״ש
 נמי אסור לכסות כל התלונות משום דאם כן הוה ליה פסיק רישיה וק״ל: ד״ה שופך ושונה ובו׳ עה

 ראטר בםוף כ״הה דלית בת פירא לא וי״ל וכו׳ כצ״ל:
ף לז ע״א כרש״• ד״ה אבל הכא לא אפש־־ לאערומי ההבל יודעים שלא •ניחנו וכו׳ ר״ל דהכל  ד
 יודעים שלא יניחם כך כמות שהם למטה אלא כשיפסקו הגשמים יחזור ויעלם לגג
 לגמור יבשותן ואינו עושה עתה שמורידן למטה אלא כשיפסקו הגשמים יחזור ויעלם כדי להצילן
 ואחו לזלזולי באיסור י״ט: כתום׳ ד״ה ורמ־נהו פשיל־ן פירות וכו׳ עד והבא מיי־• בשבות דרבנן ולבך
 לא מייתי מהוצאה וכו׳ ר״ל דהאי דקתני הכא במתני׳ אין בין י״ט לשבת היינו במידי דשבות דרבנן
 דומיא דכל הני דאיירי בהו מתני׳ ולהכי לא מייתי מהוצאה דה״א משום דנוכל לומר גם איפכא
 מסברא ראשונה דהא דקתני הכא אין בין וכו׳ הני מילי במילי דרבנן אבל בדברים שהן דאורייתא
 אירא בינייהו ולכך לא פריך אלא ממשילין דהוי נמי מדרבנן אבל יש להקשות אמאי לא פריך במגילה
 מהוצאה רמתירין ב״ה הוצאה בי״ט שלא לצורך ובשבת אסור דהוי נמי דאורייתא ואין לומר שהיה

 אוכל מהם א״כ הוא מגלה דעתו שטובים הם לו כך כמו שהם עתה ואינם צריכים להתייבש עוד
 יותר וא״כ נגמרה מלאכתן ואסור לאכול מהן עוד אפי׳ עראי ואקכעינהו ר״ל לאו דוקא אלא דגמר
 מלאכה גורמת שאפי׳ אכילת עראי נקרא קבע וכן לקמן דאמר תרומה קבעה ע״כ ר״ל הואיל והוא
 מפריש תרומה מהן גילה בדעתו שגגמר מלאכתן ולכך אסור לאכול מהן אפי׳ עראי: ה״ה א• הכי

 ובו׳ עד א״נ ה״פ נ״ל לגרוס ובקונטרס פירש וכו׳ ולא נהירא וכו׳ וק״ל:
ף לה ע״א ד״ה ר״א אומר וכו׳ הלשון אינו מדוקדק וצ״ל לא כשאמר ר״א יגמור בשבת יגמור  ד
 אלא יגמור במוצאי שבת: בגמרא חשכה בלילי שבת ר״א אומר •גמור ר׳ יהושע אומר

 לא יגמור מתג" ־בי נתן היא דתניא ר׳ נתן וכו׳ כצ״ל:

א י ק המב ר  סליק פ

 משילין פרק חמישי
ף לה ע״כ בתום׳ ד״ה מי שנשרו כליו וכו׳ עד ומיהו לכך קאמד הכא א״נ מהא דתנ; איזהו לקט  ד

 וכו׳ כצ״ל:
ו ע״כ בתום׳ ד״ה אלא אימא ובו׳ דלר' יהודה אםו־ ולי״ש מותר ובו׳ עד ותימה דהא מודה  דה ל
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ח ר ז  מ

A 
 ••&בהמ״ל

 תחוס

 תחוס

 יט
 דף לח ע״כ

 גזולה יותר מעיר המניח העירוב וציורו בזה* דהשתא אתיא הך ברייתא שפיר אפילו
׳ אלפים שכתבו התוספות קאי שפיר ז שיהא נשכר אמ הזויות ומהלך כל אלכסון של ז ״ מ  כ
 אמנימ העירוב אבל קשה מאי קאמרי והא זקאמר למזרמ ולמערב כר מאי קא קשיא להו
 זהא שפיר הוה למזרמ העיר שהמחוס נמשך למזרמ יומר מהעיר וכן למערב ואם לא
ז ג ן הממוס נ  ימפרש להם כך משוס זאי
 העיר ממש אם כן איך ימפרש להם
 למזרמו של מכס זהא אין הממום נמי
ז שביממ המכס אלא שהוא נמשך ג  ממש נ
ן אלו ז זאי ו ע  יומר למזרמ וכן למערב ו
 * אלא זברי נביאומ בזברי המוספומ לומר
 ־=* שהעיר שהמכס במוכה היא יומר גזולה
 מהעיר המניח ואס נחמי המוספומ להכי
 למה לא יחסרש להם למזרח ולמערב
 כמשמעו אלא שהעיר שהחכם במוכה היא
 גזולה ועשויה כקשמ וציורה כזה*
 זהשמא הוי למזרמ ולמערב ממש וצ״ע:
א שעי י או ב ר ת ליה ל י כי ל  גמ׳ ו
ת י ן א נ ב ר ל כד ב א א ת י י ר ו א ד רה ב  ברי
. יש לזקדק אהא זמנן לעיל  ליה כר
ז ואומר זה וזה מ ו ע  בס״ק מ״ה אמרי ז
 אני נוטל פרכינן עלה מהך ממני׳ ומוקי
 לה לר׳ אושעיא זלטהר אמ הפממים
 מכאן ולהבא והשמא למסקנא זהכא זרבי
רא  אושעיא אימ ליה ברירה בדרבנן הז
 קושיין לזוכמין זלמני מכאן אני נוטל
אמר רבא היינו טעמא  ולמסקנא זהמם ז

 זלמא מטלטל ושביק כו׳ נימא וק״ל:
א ל ן ד י ר ן בשעו  ע״כ שם מ״ש הטי
. יש ן כר ר להו דה״ל מי מ א  ק
ק זהא דקאמרי׳ מין כשאינו מינו קז  לז
 בטל לכ״ע לענין איסורא אמאמרא

 ו
! 
i 

ז ״ מ ה ב ^ 

 דף לז ע״ב
 זהיינו הך זמשילין והך זהוצאה לב״ה ה״מ למפרך שפיר ממה נפשך אההיא דמגילה אלא
ר איכא למימר מ ך ז ר ז ג מ ״ ע א  זניחא ליה למפרך הכא מההיא זמשילין בלמוז ונראה ז
ע זטלטול משוס הוצאה הוא לא בעי לאקשויי הכי זלמא ז  הכי מ״מ המקשה זאכמי לא י
 ע״כ לא קאמר ב״ה אלא בהוצאה זאוריימא אבל בטלטול לא זסברא גרועה היא להממיר
ו סברא מעולה ז ז כאן לא קאמר ב״ש כו׳ ז  טפי בדרבנן מבזאוריימא ונימא ליה למפרך ע

:  היא להממיר בזאוריימא טפי מבזרבנן
א מב׳ ת דההכם ב ו ל להי כו י ׳ף ד ר הרר׳ מ ד א עו ׳ ו ה והוינן בה כו ״ ד  דף לח ב
ן ו פ ד צ צ רה ל ל רוה מז ם אמה ש בו לאלפי ו ר ׳ ומניה עי ר כו י העי ד י  צ
ל הכם רהו ש ר או למז ב ר״ל למזרה תהומי העי ר ע מ ל רה ו ר למז מ א ק ׳ והא ד  כו
 עכ״ל. לכאורה כיון זהחכם יכול לבא לב׳ במי המזרשומ בשבמ אין לצייר זכריהם כ״א

 כזה* וצ״ל זהך ברייחא מחרצא כר״ח
ח ר ז  מ

 ! בהמ״ז

 חכם

 !בהמ״ל

 חחוס

 חחום

a<ux 

 בן אנטיגנוס זאיח ליה בפ׳ מי
ן נומנין לו אלא אלפים  שהוציאוהו זאי
ז המס } אבל למ״ * } ח ו  עגולוח לכל ר
׳  זנוחנין לו כטבלא מרובעח של ז
י שיהא נשכר הזויוח היה יכול  אלפים כז
׳  הכא להניח עירוב א׳ באמצע הז
ז בחי  אלפים שהרי כל השטח מהעיר ע
{ * * } ם י פ ל  מדרשוח אינו יוחר מל׳ א
 ולשון המוס׳ יחפרש לפי ציור זה
 דחחום מזרחי נמשך לצד צפון לרוח
 מזרח וכן מחום מערבי וקאמרי דהשחא

 הא דקאמר למזרח ולמערב ע״כ לאו מזרמ ומערב העיר כמשמעו אלא למזרמ מחום העיר
 הנמשך לצד צסון וכן למערב או שהוא למזרמ של מכם דמחום מזרש נמשך יומר למזרח
 ממקום שביממ המכס וכן המערבי כי שביממו באמצע הב׳ ממומין ומה שכמבו שהוא מהלך
 כל אלכסון של ד׳ אלפים כו׳ קאי אמהלך המכס לבמי המדרשומ שהוא הולך לשניהם
 באלכסון אבל לשון המוס׳ שהוא מהלך כל אלכסון של ד׳ אלפים כר לא משמע כן אלא
 שיכול להלוך כל האלכסון ונשכר גם הזרומ ועוד דאס אינו נשכר אמ הזרומ א״כ לא הוי
 קרוב לששמ אלפים שהרי המכס לא היה יכול להלוך באלכסון כ״א 3׳ אלפים ואם כן הרי
 חסר מחחום המכס עד במי המדרשומ כשיעור שהאלכסון ימר על המרובע רש מפרשים
 דבמי המדרשוח רחוקים יומר מד׳ אלפים והחכם יכול לבא לשניהם על ידי עירו שהיא

 חכמת שלמה
 תום׳ בל״ה וא״ל יוחנן בו׳ מלחני איו לל׳ יוחנן הא על כלחך צ״ל דלר׳ יוחנן איח ליה
 בלילה לל׳ יהולה לס״ל בו׳ לחולה בלעח אחלים להכי אמלינן בפ׳ בבל מעלגין בו׳ כצ״ל.
 ונ״ב פי׳ וחנא לאיו איח ליה האי חילוק בין חולה בלעח עצמו לחולה בלעח אחליס א״כ ל׳
ד לקאמל החס מחנה אלם בו׳ ליחא ללאיו וההיא להלוקח ״ א  יוחנן ליח ליה ללאיו כללקמן: כ
 כו׳ ולכי מייח הוי גיטא ולייקינן מינה לאיח ליה לל׳ יהולה בלילה וחנן נמי כו׳ איח להו
 בלילה אליבא לל׳ יהולה וא״כ סמי חלחי מקמי פלח ושני לעולם בו׳ אבל איו מיילי כו׳ כצ״ל:
 בד״ה וחלי צ״ל בע״ב אחל ל״ה הלי שנתעלב: בד״ה ולבטיל בו׳ מפילין שאפי׳ באלף בו׳
ד אבל מין כשאינו מינו כי הכא כוי. נ״ב ואין לומל א״כ מאי לקאמל לקמן חטין ״ א  כצ״ל: ב
 בשעולין אמאי לא משוס להוי מין כשאינו מינו א״כ מין במינו נמי כו׳ אמאי לא קאמל א״כ
 מיס ומלח נמי מין כשאינו מינו הוא וי״ל לבולאי לגבי שטין ושעודן חשיבי מים ומלח בעיסה
 מין במינו וליכא למיפלך מיניה ולגבי לבל שיש לו מחילין נמי אין לדמות ללא הוי מין במינו
ד אע״ג ליהיב ״ א  ממש ומ״מ לב אשי לפי לקמן וסבילא ליה להד מין במינו ממש ולו״ק: ב

 טעמא כר כצ״ל:
ב גמ׳ וכי חימא ה״נ בו׳. נ״ב פילוש והא ללב חסלא איילי בנבילה ושחוטה ״ ף לח ע  ד

 אוכל נפש אין מכשילי אוכל נפש לא מחניחין ללא כל׳ יהולה כו׳ אמאי לא פליך להליא
ד ולכך לא מייחי מהוצאה לאסילא מלאולייחא. נ״ב פי׳ לקושיא ״ א  ממחני׳ למשילין ולו״ק: ב
 זו לא שיינא אהך מחניחין לאיילי לענין שטחים ואיכא למימל אפכא ללענין לאולייחא יש
 חילוק טן שבח ליום טוב אבל מה שהחמילו חכמים מלבליהם לא חלקו טן שבת לי״ט ואין
 להקשוח א״כ אמאי לא פליך מהוצאה להא לפ״ק למגילה משוס לאיכא למילחי נמי ללמא
 הא למגילה נמי איילי לוקא במילי ללבנן וא״ל א״כ חלחי מחניחין למה לי אין זו קושיא

 להחס אגב שיטפא לאינך משניוח לכלהו אין בין קחשיב החם ולו״ק (עיין במהלש״א):
י בל״ה ואם מצעו כו׳ ונמצא חחום שלם ממוצע בו׳ כצ״ל: בד״ה המח ז ע״כ רש״ ף ל  ד
 כר בפלק קמא. נ״ב לף יי: בל״ה ואיחמל כר חשב מועלח כו׳ הל״א:
 בד״ה לקוחוח בו׳ לקוחוח ומחדלין בו׳ הל״א: בד״ה ובללבנן מי איח לי׳ הס״ל: תום׳

 בל״ה לאיסור כר ולא אסלח להו למיחש להט בו׳ כצ״ל:
א גמ׳ מאי שנא לכאן ולכאן ללא לאין בלילה כו׳ כי סליק אשכחיה ללט אטן ״ ח ע ף ל  ד
י בל״ה יהא לעוא כו׳ להחם הס״ל ואח״כ  ול׳ חנינא בל פפי בו׳ כצ״ל: דש״
 לשמעחא הוא ג״כ ס״ר: בד״ה אמאי כרגלי שחיהן לבטל איסור חחומין כו׳ כצ״ל והל״א:

 מהד״ם
ף לח ע״א ד״ה והוינן בה וכו׳ וקשה והיאך יבול לבא כשבת משני צדדי העיר וא״ת מאי מקשו  ד
 התום׳ מנ״ל דאיירי בחכם אחד הלמא ה׳׳ק אם בא חכם למזרח וכו׳ דיודע הוא שחכם
 א׳ יבא לתחום העיר לדרוש אלא שיש שני חכמים שרגילים לבא לכאן אחד מן המזרח ואחד מן
 המערב והוא אינו יודע איזה מהן יבא ולכך מתנה ואומר אם יבא אותו חכם מן המזרח עירובי מן
 המזרח ואם אותו השני מן המערב עירובי למערב וי׳׳ל דא״כ דזהו הספק אין כאן ברירה דהא על
 כרחך קודם בין השמשות כבר נעקר ממקומו אותו חכם שדעתו לבא לכאן רק אותו שמניח העירוב
 אינו יודע ולכך למחר כשיודע מאיזה צד בא החכם אין כאן כ״א גילוי מילתא בעלמא דומיא דמשני
 וכבר בא החכם אלא ע״כ אין הספק אלא על חכם א׳ אם יבא למזרח או למערב וקודם בין השמשות

 עדיין לא בא לא׳ מהצדדים ולכך הקשו התום׳ שפיר היאך יוכל לבא בשבת משני צדדים וק״ל:

 יכול לתרץ איפכא דמתני׳ דהתם דקתני אין בין איירי במידי דרבנן והוצאה היא דאורייתא
 ובדאורייתא איכא בינייהו כמו שתירצו התוס׳ מתני׳ ההכא וכמו שראיתי בספר ח״ש שתירץ קושיא
 זו כן דזה אינו חדא דא״כ ה״ל לפרוך שם במגילה מההיא דמשילין ומההיא דהוצאה והוה קשה
 ממ״נ אי ההוא אין בין דהתם איירי במילי דאורייתא קשה מהוצאה ואי איירי במילי דרבנן קשיא
 ההיא דמשילין ונ״ל דשם במגילה לא פריך מהוצאה דמתירים ב״ה בי״ט שלא לצורך משום דפשיטא
 לו שהיה מתרץ לו דההיא דאין בין דהתם לא אתיא כב״ה אלא כב״ש אבל הכא פריך ממתני׳
 דמשילין סלקא אדעתיה דלא מצי לשנויי ליה למתני׳ דאין בין דהכא אתיא כב״ש וההיא דמשילין
 אתיא כב״ה משום התקשי ליה דעה כאן לא קאמרי ב״ש התם אלא אהוצאה אבל אטלטול לא כדפריך

 בתר המשני ליה הא ב״ש הא ב״ה וכו׳ וק״ל:

ח מקום נתינת ך ז  מ

 אהעילוב לצל מזרת

 למוספת ביאור הוספנו כאן ציודם אלו

} { * * 1 

 (תחום ריבוע העירי) .
_ . [ . - < ׳ : 

a י מקום נתינת r t i x 
 העירוב לצל מזרת

 א. אבל למי׳ד שנותנים לו כטבלא מרובעת לבל רוח, אפילו אם מניח
 עירוב אהה באמצע, ב׳ בתי המדרש יהיו בתוך תחומו..

ח מקום נמינמ ך ז  מ

 העירוב לצד מזרת

a / מקום נמינמ r t i x 
 העירוב לצד מזרמ

 א. אילו היה נותן עירוב כאן, הבמי׳ה היה מהוץ לתחומו.
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 !מישי ביצה ואגדות מהרש״א
 דף מ ע״א

׳ עכ״ל. ועיין בבעל המאור שכתב לפי גירסתו לכל זה מלברי אביי ללחות דברי ץ בו ו ר י  ת
 ר׳ אבא וע״ש באורך:

ל ר בו׳ עכ״ רה להחמי ש ברי ׳ קםבר י א בו ל מ מ לי ה י בד״ה כרג ״ ש ר פ  דף לט ב
ל גלייס כו׳ אין אומר כר ג  ע״ש. ור״נ לאית ליה לקמן אפי׳ חלקו גלייס מ
 ופטור ממעשר ולא אמרינן יש ברירה להתמיר לתייבו במעשר י״ל לה״ל תומלא לאתי לירי
 קולא לפוטרו מקלבון ועיין ברא״ש שכתב לכרגלי הממלא וכרגלי כל אלם הוא עטן אחל

 וכ״ה בתוס׳ פרק בכל מערכין ע״ש:
ו הנאה כוי. מגופה הוה מצי למילק לאסור ב״ה ר ד ן שנ י תפ א והתנן השו ר מ  ן״ב ג
 ומרתץ מטעם שותפין אלא זאת פשוט יותר עכ״ל תוססות ישנים ועיין בזה לרך

 אחרת בלברי בעל המאור:
כ זיכה להן כוי. חימה ל״ל זיכה אפי׳ בירר חלק כ״א וא׳ נמי ״ א ה א נ ש מ  דף מ ב
 מילי להוי אשואל לאמרי׳ לעיל אע״פ שלא נתנו לו אלא בי״ט כו׳ וי״ל לשואל לעמיה טפי
הו כוי. ו כמו תי ו ר רב הוא פי ן ואם עי ׳ תנ מ : נ י  אכלי מאורחים על מנות עכ״ל ת״
 מרישא לקתני ואס עירבו בני אוחה עיר לא יביאו כו׳ לא מצי למילק לאיכא למימר ללא
י תמרה ל י ׳ פצע קצה כו ת ליה לר׳ מו ם ומי אי  עירבו הנסקלים עכ״ל תוס׳ ישנים: ש
. לרב נחמן לאית ליה בריש מכילתין לבי״ט סתם לן כרמ יהולה למוקצה  לר״ש מהו כר
 אסור משוס לקיל ואתי לזלזולי בי׳ ובשבת ללא אתו לזלזולי ביה סחם לן כר״ש לשרי מוקצה
 וכן פסק הרי״ף בשמעתין ולאי ללא פריך הכא מילי לההיא להכא בי״ט איירי ואסר ר׳
 מוקצה כל״י וההיא לפצעילי תמלה איכא לאוקמא לבשבת מיירי ושרי ר׳ מוקצה כר״ש

״ט לשבת פריך שפיר: ן י  אלא לאינך אמוראי ללא מפלגי התם במוקצה מ
לץ וםליקא לה מםכת ביצה  םליק פרק משי

 כ חידושי הלכות משילין פיק
 דף לט ע״א
 בעלמא וא״כ ר׳ אבא ע״כ למלמה מלתא להכא לממונא לאל״כ תקשי ליה אמאי לא תקשי
 ליה הכי בכל לוכמי לאמרי׳ מל במרי בטל כמ״ש המוס׳ וא״כ אכתי תקשי ליה אמאי לא
 קאמל להו ממיטין בשעולין לא״נ למין כשאינו מינו בטל באיסולא הכא לממונא הוא לא
 פקע שם בעלים מיניה וי״ל לולאי איכא סברא ללמומ הך מלתא לממונא למש״ה לא תקשי
ט בעלמא לאמלי׳ חל במלי בטל כמ״ש המוס׳ מיהו כיון לאיסול מהומין  ליה לל׳ אבא ה
 הוא איכא ללמויי נמי לאיסורא והשחא ה״ק מ״ש חיטין בשעורין ללא קאמר ליה להא
 הך להכא מים ומלח בעיסה מין כשאינו מינו הוא אלא לע״כ היינו משום למספקא ליה
 לר׳ אבהו לאפשר ללמויי מלמא להכא לאיסורא ומין כשאינו מינו בטל באיסורא לכ״ע
 ומש״ה קא״ל מחיטין בחיטין לבאיסורא נמי לא בטיל וכיון לאפי׳ באיסורא ממש לא בטיל
 מין במינו הכא לקצת ממונא הוא אף כשאינו מינו לא תיבטל מסברא ואהא קאמר ר׳
 אושעיא נהי רלר״י באיסורא לא בטיל לרבנן הא בטיל אף במין במינו ולרבנן איכא למימר
ר מ א ך הא ד לטעמי ם א״ל ו ״ק: ש לו  לקשיא להו ובזה יתיישב גם קושיית מהרש״ל בזה ו
א בטלה כוי. ת לה בעלים ל ׳ ה״נ דכי אי טה כו ב חםדא נבילח בטלח בשחו  ר
 ותימה אמאי לא לקלק הכי אהך פלוגתא גופה לר״י ורבנן לבין לל״י בשאינו מינו ובין
 לרבנן אף במינו לבטל ה״נ לכי אית ליה בעלים לא בטיל וי״ל לולאי מסתמא כל איסורין
] למסתמא בעלים מפקירים להו ובהט ולאי מצינן לאוקמא מלמא לר״י א  לית להו בעלים [
 ורבנן אבל מלחא ללב חסלא לא משמע ליה הכי להא קאמר שהוטה אינה בטילה לפי
 שאפשר כו׳ ושחוטה מסממא אימ לה בעלים ואפ״ה אי לאו לפי שאפשר כו׳ היה בטילה
 ולומיא להט נבילה לנטילה אפי׳ באית לה כעלים וקאמל וכ״ת לא״ה אי בעית ללחוקי
׳ ם ו  במלתא לרב חסלא נמי למימר לכי אית לה בעלים לא בטלה והתניא אר״י כוי: ת
א לקיים ת א א ר פ ב ס א״ת וחא ר ׳ ו י כו ׳ פרש״ ת לח בעלים כו  בד״ח ח״נ דכי אי

א] למסממא. נ״כ לא אטן מג״ל דפשיטא לאיסורי אכילה לית להו כעלים ולמה יפקירם טון שיש כו היתר הגאה אלא לגוף הפלוגתא לר״י ורכנן נוכע מדם הפר ולס השעיר ושם אץ להם כעלים וצ״ע:  קרני ראם [

ה ^ מ ל  ש
 כצ״ל: כד״ה מילאו כו׳ שנממלאו לו שנעשה כו׳ כצ״ל: בד״ה ל״ש כו׳ קנה ול״נ כוי

 הל״א:
י בל״ה הבא במאי עסקינן כו׳ מימיו החילו ב גמ׳ ללחוץ בבול ה״נ כו׳ כצ״ל: רש״ ״ ט ע ף ל  ד
 לסמכינן כר כצ״ל: בד׳׳ה כשחייבין בקלבון בו׳ פעמים שמחליפין אוחו במניס.
ד שקל שלם ופטול מקלבון שני כצ״ל. ונ״ב וכן משמע בפלק בחרא ״ א  נ״ב ס״א במעוח: ב
 לבכולופ אבל בסוף פ׳ קמא לחולין פי׳ לש״י פטול לגמלי והסמ״ג הביא שני הפילושיס ולא
 הבליע: בד״ה מעשל בהמה בו׳ ממעשל בהמה לשוחפין כו׳ הביא פטולין כו׳ כצ״ל והל״א:
 בד״ה ואמל לב ענן לא שנו כר הל״א: בד״ה אלא כשחלקו כר בלמים גליים כוי טלאים בנטלו
 מהן כו׳ כצ״ל והל״א: בד״ה במגביה כוי אבל משנחנו לו קנה כר כלגלי הממלא ואיח לגלסי
 בו׳ כצ״ל: תום׳ בל״ה הבא במגביה כו׳ לפיכך הן כרגליו הס״ל והשאל נמחק מן ל״א כו׳ על

 סה״ל:
י בל״ה מנוחיהס מעי״ט שמסלס א גמ׳ אלו הן בייחוח הלנות בעיל בו׳ כצ״ל: רש״ ״ ף מ ע  ד
 בע״ה כר כצ״ל: כד״ה א״ל כו׳ לא שקיל והאמל כו׳ הל״א: בד״ה אלא שאני

 כו׳ לב הונא אי את חליח מילי לעביל כו׳ כצ״ל והל״א:

 סליק פרס משיליז וםליקא לה מםבת ביצה

ת מ כ  ה
 להפקל לליח להו בעלים והא חני כר אלמא לחשבינן מילי להפקל כאית ליה בעלים כך נ״ל
י בל״ה ביקלא למשה קא משחבע. ונ״ב אבל בפלק לולב הגזול לף  אליבא ללש״י ולו״ק: רש״
 ל״ח פי׳ לש״י משה גלול הלול וכן בחולין פלק גיל הנשה פי׳ משה חלמיל חכם: בד״ה
 ולא שמיע כו׳ וכ״ש מיס ומלח למילי לטעמא הוא למשוס חיובא לממונא לא בטיל במיעוטייהו
 כצ״ל והס״ל: כד״ה וליטעמיך בו׳ ופליש לב חסלא כו׳ כצ״ל: בד״ה וטעמא מאי כו׳ מאי
 הוא הס״ל: תום׳ בל״ה הלי שנחעלב בו׳ ללמוח איסור לממונא אבל כו׳ כצ״ל: בד״ה נהי
 ללל״י כו׳ מכאן נלאה כוי. נ״ב ולאפוקי מלש״י לפסק כל׳ יהולה: בד״ה הכי נמי כוי אלמא

 מילי לשייך כו׳ אין מועיל כלל לומל הואיל כו׳ כצ״ל:
ט ע״א גמ׳ מיס אין מלח לא והחניא ל׳ יהולה פיטל בין במים בין במלח לא קשיא ף ל  ד
י  בו׳ כצ״ל. ונ״ב ס״א ועיקל: שם אלא הא לתנן המוציא בו׳ כצ״ל: רש״
 בל״ה ורב אשי אמל בו׳ צ״ל ולבא אמל בו׳ ולא פליגי לאביי כוי: בד״ה סלומית לקה היא
 מאל כוי. נ״ב פילוש מלח לקה קלויה סלומיח אבל סלומית אינו בנמצא כי אם קולטב בכולא
 כלאיחא בליש פ׳ כל הבשל: כד״ה ואין בטלין המיס בקלירה מפני בו׳ פוטר במים חנן לא
׳ מן החרס אסרו כו׳ הל״א: בד״ה כלגלי אוחה העיכ כו׳  שנא כו׳ כצ״ל: בד״ה גחלח ט
 חוץ לעיבולה פי׳ זהו ע׳ אמה ושיליים: בד״ה כלגלי הממלא כו׳ הובלל רלהאי גברא כו׳

 מהר״ם
 וכוי. יש מקשין למה פריך מסיפא ולא פריך מרישא דקתני לא יביאו לו מפירותיו וא״א כרגלי מי
 שהפקידו אצלו אמאי לא יביאו לו מפירותיו אצלו וי״ל דמרישא איכא למימר (משום) הא דלא יביאו
 מפירותיו היינו משום דהוי כרגלי שניהם ולא תיהוק מיניה דהוי כרגלי המפקיד לחוד אבל מסיפא

 דייק שפיר דהוי כרגלי המפקיד לחוד דקתני סירותיו כמוהו וק׳׳ל:
צה ת בי כ ס קא לה מ סלי ן ו י ל ק משי ר  םליק פ

ט ע״ב בגמ׳ ואי אמדת ב־רא דשותפי הוא אמאי מותרים וכוי. נראה דהר הבית והלשכות ף ל  ד
 והעזרות פשיטא דהפקירה לכ״ע ומזה לא הקשה ולא פליגי אלא בבור של עולי
 בבל דא׳׳כ לא משני מידי במאי דקאמר לרהוץ בבור הכי נמי וכו׳ ההר הבית והלשכות והעזרות מאי

 איכא למימר ודו״ק:
ף מ ע״א בגמ׳ תנן ואם ע־רב פירותיו כמוהו וא״א ברגל־ מ* שהפקידו אצלו כי עירב מא־ הו־  ד
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 חברם הגאון הגדול המפורסם איש אלקים ושמו נודע בשערים המצויינים גהלכה
 אב״ד ור״מ דק״ק פולדא אשר בימים ההם היתה עיר ואם בישראל מלאה הכמים
 וסופרים ה״ה כמוהר׳׳ר מאיר שיף בן הגאון בנן של קדושים ה״ה הגאון מוהר״ר יוקב

 שיף ראש לבני ישיבה דק״ק פראנקפורט דמיין יע״א.

 הנה במעט שנים אשר הי והרביץ תורה ברבים כתב רובי תורהו בהידושים על כל
 הש״ס וארבע טורים וספרי קבלה ופשטים נהמדים והיו גנוזים כמעט מאה שנים עד
 הופיע רוה ממרום וזכותו היה מאי״ר לפקוה עינים עורות וארלאי הספא ואשכהנא
 מרגניתא דלית לה טימי על מסכתות הנ״ל. והביטו וראו את יקר תפארת גדולת
 הגאון המהבר הזה מהקדמת נכדו ה״ה כהדר מיכל בן כהר״ר וואלף שטערין כ״ץ

 ז״למק״קפ״פ:

 הס&ר הקדוש היקר הלזה, נדפס כמה פעמים, ולא ניתן ליהנות מאורו אור צה
 ומצוהצה לאשר היה כתבי הגאון טרם נדפסו גנוזים וטמונים קרוב למאה שנים.
 עד שנהרבו ונטשטשו ונלקו בחסר ויתיר וחלוף. ובעבור זה היה הספר מונה בקרן
 זוית. כי נלאו המעיינים מצוא פתה דבריו עד שקם הרב הגאון הגדול מוהדר מרדכי
 מרדוש בהרב מוהדר הילל זלה״ה, מילידי ק״ק זאלקאיוא אשר היה רב בק״ק
 פאריצק והד דעמיה, לפתוה פתהי הדריו אולמיו ותאיו וישרו המסילה, ופרשו
 האור לפני הדורשין, בהגהותיהם הנכונים והישרים לעיני בני ישראל, ונדפס פעם

 ראשונה ע״י הרב המבאר הנ״ל.

 נוסה השער מדפו״י
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 מהר״ם שי״ף א

ר ייטלטל. והא דמותר שמן שבנר לנקיט ר״ש מתיר ת ו ש דה׳׳א מ ״ מ  בית שמאי תאכל]: ו
 כתב מוהר״ם ז״ל משום לגבי עצמו של שמן לא שייך טלטול ולכך לא חייש דנימא דאיירי
ע מכת מתני׳ אהרינא י מא דלמא ה״נ דקאי אטלטול מאי אמרת מסתי  בטלטול וא״צ לזה מי
 דלר״ש ל״ל מוקצה אף באכילה א״כ מכ״ש ליבא למיטעי ותנא מותר [ולא אתי לאשמועינן
 רק לזה לא הוי בכלל מוקצה חמור למולה בה ר״ש לאסיר משום ללא לסי׳ בילים ליושב
 ומצפה וממילא ללמי לשאר מוקצה לשלי אף באכילה] לאפוקי הכא לי״ל התנא ס״ל מותר
ר עיין ם כ ל משו ב א ש דנקיט לב״ש ת ״ מ  באכילה ואי תנא מותר ה״א לאיירי בטלטול: ו
. ברש״א ומיהו למאי לס״ל כו׳ [וכבר נכלל בלברי הגאון המחבר א כר ל ב ו ה א ״ ד  ברש״א: כ
א בו׳ מוקצה דבע״ח כוי. פירוש בבע״ח היכא למקצה מ ל : בה״ה ד [  בל״ה עול שם קס״ל
 מלעתי׳ ביוני שובך למקצה לעתי׳ מני׳ משוס חורבן שובך חמור טפי משאר מוקצה ומיהו
 בתרנגולת הכא וכן בהמה שנחנבלה בסמוך אע״ג להוי בע״ח אפילו בעומלת לגלל ביצים לא
 מקצה לעמיה מינייהו לפי שהם גלילים בביתו של אלם כ״מ בהמאור וכ״כ רש״א ולכן פריך
 וליפלגו בתרנגולת אף להוי בע״ת וכ״ע מוליס לתרנגולמ לא הוי מוקצה כ״כ למיוחל
. אפילו ר״ש מולה כוי. כתב מהרש״ל ה קס׳׳ד כר ״ ד  לאכילה יוחר משאר בע״ח כיונים: ב
י נולל נמי פליג ר״ש ולוקא מיא בעיבא שהוא נולל גמור מורה ר״ש א ה מ״מ ר״נ סבל מ  ו
 וק״ל והוא מתוספות פרק מי שהוציאוהו וא״ת ולימא ר״ש הוא לל״ל מוקצה ול״ל נולל
] וי״ל בנולל כה״ג שהוא לכר חלש וכו׳ וכ״ה ברש״א:  כלאיתא בריש ביצה [והיינו הא לר״נ
ן כוי. והאי לשער אפונין אמר התם כו׳ וא״ל לפי״ז ל״ל כו׳ לי״ל כוי. אבל ה מגביהי ״ ד  ב

 האי לללועין ולאי עליפא כיון שנשנית לבסוף עכ״ל רש״א:
ן וכו׳. מה צורך לזה הא קתני במתני׳ א כר״• דתנ ו״ט דםתיס לן תנ  ע״כ גמ׳ גבי י
׳ י י מאן סתמה למתנ ד כ א מ ר מ  [וכן] תני בעליות מקולי ב״ש ומומרי ב״ה [ו]: ג
דנא א האי ד ל י ת מ צה ד א בל בי ר מ  ר׳ כוי. א״צ להזכיר רבי והסתמות רק ב״ה אב״ה: ג
ל גמרי לה. וצ״ל אבל נולל ביו״ט [לא הוי הלילה הכנה כמ״ש תוס׳ לף ל׳ בל״ה ו מ ת א  מ
 אלא בהכנה כו׳ בתירוצא קמא ע״ש] לעל עצמו יכול להכין. וקשה א״כ למה אסרו הכנה
 זו [למאתמול גמרי לה] להוי אוכלא לאיפרת ומוכן אגב אמו [ולא הוי אסור ביו״ט משוס
 מוקצה ונולל ואי משום הכנה הא על עצמו יכול להכין וכיון להיתה הך הכנה לאתמול
 מותרת ביו״ט עצמו ליכא למיסר משום שבת מכין ליו״ט] בשלמא שאר הכנות להוי באיסור
ת דעלמא ב א ש ר מ  ביו״ט שפיר לאסור וי״ל ללא פלוג אלא והכינו וגו׳ היינו כל ההכנות: ג
. לכאורה מאי קושיא ללמא אסורה משוס מוקצה אף לעומלת לאכילה לא הוי י כר ר ת ש  ת
׳ להא אסורה לשתוט וא״כ איתקצאי י ו ג  אוכלא לאיסלת לאי בעי שחיט לה ואכיל כל מה מ
מ רבה ס״ל מוקצה לאורייתא וצ״ל לוקא  לבין השמשות ואף משבת סתיס לן תנא כר״ש מ״
ש לו״ק: י  מוקצה כעין ביצה שנתחלש בעולם נס״ל למוקצה לאורייתא לא במתמת איסור] ו
 לי ללקלק קצת [לפליך] שבת לעלמא תשתרי מאי קשה הא לר״נ נמי ע״כ צ״ל לשרי לסתים
לת וכוי. ו ג ת התרנ  לן תנא כר״ש לשלי מוקצה [ז!: גמ׳ ומי נזרינן והתניא השוהט א
 וקשה היאך יפרש ר״נ ברייתא זו ללוקא ביצים גמורות מותרות אבל נולל לא וי״ל ללקמן
 איכא בהאי תנאי לסליגי בהכנה לרבה והוא סבר כמאן ללא סבר הכנה לרבה [ה] ועי״ל
ת דסתם ב ׳ בד״ה גבי ש ם ו ת  לר״נ סבר נמי הכנה לרבה אלא דמתני׳ לא סירש כן [ט]: ב
י סליג במתני׳ ואמר אס לא נתנבלה  בוי. וחימה והא הוי סחס ואח״כ מחלוקמ להא ר״
י כוי. ר״ל היאך קאמר גבי שבח ת נמי סתם לן כר״ ב א״ת גבי ש ד ו ״ א  בע״ש כצ״ל: ב
 סתם לן כר״ש ללמא כר״י סתם כר ועז״א להאי סתמא עליפא הואיל ונשנית לבסוף והשתא
 ליכא לשנויי משום לבעליות לא תני וכר לס״ס מאי חזית למיזל בתר הך סתמא זיל בתר
 סתמא לנר ישן ויהיה ב״ה כר״י וב״ש כר״ש לכן אמרו הואיל ונשנית לבסוף לכן מוקי ג״ה
 כר״ש ואח״כ מקשין [בל״ה] מוקי לב״ה כר״ש למה מהפך בשביל כן ומגיה בהך משנה
 [למגביהין] יגיה בהך סתמא [למחחכין] ללענין מגיה לא שייך לבסוף [לאינו מועיל מה
 שלבסוף אלא לנוכיח מזה לעיקל לעת לבי לפסוק כהך סתמא לנשנימ לבסוף אבל ללמא
 לאו סתמא הוא] ויגיה בהך משנה למחמכין לברי ר״ש [ר״ל שיגיה מחתכין את הנבילה כו׳
י ר׳יש ד״י אומר כוי] לרבי שנה שפיר רק הטעות לפנינו במשנה למחתכין [שנשמט ב׳ ר  מ
 תיבות לברי ל״ש] לז״א למגיה יותר האי למגביהין משוס לבעליות לא תני כוי. ובקצרה

 הדושי הלכות מהגאון
 מםכת ביצה

 ביצה שנולדה פרק ראשון
למא כוי. וקשה י ד א ו שי א ומאי קו . מ״ט דב״ש מוקצה הו א ר מ  דף ב ע״א ג
 לולאי ילע מתניתין למגכיהין ללמטה וא״כ ממנ״פ אי הוה ילע איפוכי
 לל״נ א״כ אימ להו מוקצה ואי לא ילע איפוכי אלא ממניתין כפשוטו א״כ למה נקט ללמא
 הא ולאי ליח להו ועול לאמל אח״כ קס״ל אפילו מאן לשרי במוקצה כו׳ וכי סוגיית הש״ס
י סברתו לקא סליק אלעתי׳ אימא ללא הוי בסברתי׳ ול״ק. ועול לתירוץ  להקשות קושיא עפ״
 ר״נ מאן לל״ל מוקצה ל״ל נולל. והא קא מהפך סברת המקשה מאי סוגיא [לאינו מחלש
 בתירוצו כלום רק היפוך סברת המקשה] ועול למה לא מהלר ר״נ כפשוטו לכ״ע שרי
 במוקצה ובנולל קמיפלגי אי הוה כמוקצה או לא. ואף שקושיא זו י״ל לא״כ מתני׳ לאין
״ט ללא כמאן מ״מ על השתא הוי יכול לתלץ כן. [א] וי״ל כי כולם היו יולעים  מבקעין גבי י
ו״ט לקיל וכו׳  איפוכי לר״נ ואעפ״כ מקשה ולילמא כו׳ כי בגמרא תי׳ לר״נ ב״ה אהללי. י
ו״ט אבל  אבל ב״ש אהללי לא תיי. וצ״ל כי ב״ש למיקל ביו״ט הוא כפשוטו לשבת תמור מי
ו״ט  להתמיר ביו״ט טפי משבת זה לא עלה על לעתו לכך אמר ללמא ב״ש ל״ל מוקצה גבי י
 אף לילע מאיפוכי לר״נ ללמא ביו״ט מיקל ותי׳ קס״ל [מתמת הוכחה] אפילו מאן לשרי
 במוקצה במלל אסור רהא ב״ה לשרי גבי שבת מוקצה לפי איפוכי לר״נ [ומכ״ש ביו״ט]
. וא״כ אפילו אי ב״ש שרי ביו״ט מוקצה אסור בנולל כב״ה לשרי  מ״מ אסור הבא [מולל]
 אפילו בשבת מוקצה ומולל אסור אפילו ביו״ט ללא ילע השתא המקשה סברא להתמיר ביו״ט
 טפי משבת ותי׳ ר״נ אה״נ אי למצינו מאן לשרי במוקצה אסור מולל הוי אמרי׳ גס לב״ש
 כן אבל ב״ה עצמו נמי ל״ל חילוק בין מוקצה לנולל אלא מאן לשרי זה שרי נמי זה ופריך
ו״ט לי ״ט חמור [ ו  ומי אמר ר״נ הכי כוי וא״כ צריך לחלק בין מוקצה לנולל לב״ה ותי׳ י
א זו. ומאי קושיא שי ד בקו ו : ע ל ״  לקיל אתי לזלזולי] וזה לא הוי ילע המקשה ולו״ק מ
 ללמא ב״ש כוי קס״ל וכוי. [אין להקשות] ללמא קס״ל מתני׳ למגביהין מהופך כל״נ [וא״כ
ה לאמר לא תאכל הא ״  ולאי אית להו לב״ש מוקצה ז״א] לא״כ הו״ל להקשות ג״כ מ״ט מ
 ס״ל מגמהין מעל השולחן עצמות וכו׳ וכ״ת ואם המשנה כסלר לפניו מאי קאמר ללמא
ש הא ל״ל מוקצה אפילו לענין ״  ב״ש ל״ל מוקצה ולאי ל״ל מוקצה גם מאי מקשה מ״ט מ
ו״ט ןב] לאפשר שזהו הולילמא מנ״ל שהגירסא מהופך ללמא כמעמלו  שבת כ״ש לענין י
ד שם. קס״ל אפילו מאן לל״ל מוקצה כר. וקשה א״כ הוי ו  היא וב״ש ל״ל מוקצה [ג]: ע
 אוכלא לאיסרת נלה״נ אי בעי שתיט התרנגולת ואכיל למוקצה שרי ועי׳ בתוס׳ ל״ה אוכלא
 לאיפרת] וא״כ היאך אוסר אפילו מאן לשלי במוקצה כו׳ והא זה אוכלא לאיפלת. וצ״ל
 למ״מ לאו אוכל הוא ללאו מיוחל לאוכלא אפילו אי שלי מוקצה היינו לי״ל לעתי׳ עלי׳ אבל
א ומי ר מ : ג  אינו מיוחל לכך לנקלאהו אוכלא לאיפרח [והוא המחקח לברי המהרש״א]
 אר״נ הבי. אבל בקצלה מל״נ אמתני׳ ל״ק למאי למהפך יהיה סברת ב״ש וב״ה הפוכות
( ל קס״ ש מחמיר בשבח ומיקל ביו״ט וב״ה מיקל במוקצה ומחמיר מולל אבל מכח( ״  ז״א מ
י בד״ה וטי אר״נ הכי ״ ש ד  [תירוץ כצ״ל] מאן לשרי מוקצה שרי מלל מקשה שפיר: ב
ש ל״ל מוקצה ול״ל ״ . אבל אב״ש ל״ק לשבח חמור מיו״ט. וא״ל לישני בקצרה מ  דב״ה כר״י
 נולל ביו״ט וב״ה ג״כ [אף ביו״ט] כר״ש ס״ל לשבת ויו״ט שרן ואע״ג לשרי במוקצה מולל
 אסור ולא יוקשה ליפלוגי בתרנגולח לכ״ע מוקצה מוחל ז״א חלא לזה פלוגתא חלשה שיפלגו
י ״ ש ר  מולל וגס משנה לאין מבקעין לסתיס רבי מוקצה אסור ביו״ט ללא כמאן [ד]: ב
. מ״ש רש״י ששמע מרבותיו ו נ ך שמעת־ מרבותי א כ ל ן לנו בו׳ א  בד״ה ואר״נ אנו אי
 אין ר״ל ששמע בפירוש מרבותיו שב״ש אומרים מסלק את הטבלא ובה״א מגביהין לא״כ
 למה הוצרך לומר גבי שבת סתיס וכו׳ תיפוק לי׳ לכך קיבל מרבותיו ולא הו״ל להביא עליו
ש ס״ל כר״י וב״ה כר״ש ומסברת ״  אלא סתמא ליו״ט. אלא ר״ל לשמע מלבותיו סתמא מ
 עצמו הואיל ואשכח גבי שבת לסתם לן תנא כר״ש אוקי קבלתו ששמע מרבותיו שב״ה כל״ש
א ״ ש ׳ בד״ה ב ם ו ו״ט לסתם לן תנא כר״י אוקי לב״ה כר״י [ה]: ת מ י  גבי שבת אבל ג
ל בו׳. מ״ש וכ״ת אוסרין משמע לעולם הו״מ לאתרי ראיה מכמה מתני׳ ובסמוך אין כ א  ת
) הומ״ל ׳ י אפ ר( ם לנתית למאי לקי״ל ללטלטל אסו ד ו  סוחטין כו׳ אם יצאו מעצמן אסורין: ק
ל עי׳ משנה ב׳ ט ל ט ן הביצה היינו ל י ר ש שמה שמתי ״ מ  רה״א אסור אפי׳ לטלטל: ו
ות. [כוונתו אף לנקיט שם לשון מוחרח משוס לשם קאי אמשנה הראשונה לאמר ד דעדי  ע״

ר ו א י  ב
 חמור ממוקצה לגס להס״ל לנולד חמור היינו נולד שמתחלה לא היה כעולם וכמ״ש המוס׳ בדיה קס״ל:
 [ה] ואף שגס שהקבלה הי׳ סתם הוה יכול להוכיח כלאו הך משגה לשכת לקבלתו שנ״ש כר״י היא כשנת
 מלאמר הכא כיו״ט תאכל. וכ״ה כר״ש ג״כ גט שכת לוקא מכח ממניחין לאין מכקעין מ״מ כיון ללא שמע
 כפירוש לשון המשנה מהופך עליפא ליה למילק ממה דסחס רכי כפירוש גד שכח כר״ש. גס יש ללחות הראיות
 ולו״ק: [י] ולאילן מי׳ שכחכ הגאון המחכר למעלה כרש״י כל״ה ומי אר״ג שכחכ גס משנה לאין מכקעין כו׳
 ללא כמאן שפיר הוצרך לאמויי הך משנה ט היט ללא נימא כ״ה גס כיו״ט כר״ש ונולל שאני: [ז] נראה
 ששיטת הגאון המחכר כפירוש הך קושיא שכח לעלמא משחרי למקשה ממעשים ככל יום לאסרינן אפילו מוללה
 כשבת לעלמא וכן משמע מלכריו למעלה כסמוך. איכרא כאמת יש מקום לומר רקושית הגמרא הוא מברייתא
 לקמן לף ג׳ ע״כ לקחני כהליא אחל שכת ואחל יו״ט אסור לטלטלה למשמע אפילו שכת לעלמא ואף לספיקא
 אסורה ניחא לי׳ למקשה לקמן אליכא לרכה משוס להוי ססיקא לאורייתא והיינו כיו״ט אחר שכת לוקא מ״מ
 הא הגאון גופי׳ כמכ לקמן אף לברייתא סתמא קתני מ״מ ססיקא אסורה לא קאי רק אשכח אחר יו״ט עיין
 כלכרי הגאון לקמן כל״ה כשלמא לרכה וא״כ לא יקשה קושימ המחבר ללר״נ לא קשה מברייתא לי״ל לברייתא
 כר״י לאוסר מוקצה אפילו בשבת ומיירי בתרנגולת העומלת לגלל כיציס אכל לרכה מקשה שפיר ללליליה ליכא
 לאוקמי ברייתא כר״י לאס כן לתני בתרנגולת גופיה כי היט ללא ניחא לי׳ לאוקמי מחני׳ בהט לא״כ לפלוגי
 בתרנגולח משא״כ לר״נ ללא חייש להך קושיא רלפלוגי בתרנגולת ואולם באמת נראה בעליל שלחיקא לי׳ להגאון
 שיהי׳ שיין להקשות אבדיתא הך קושיא לליסני בתרנגולת וכמו שנראה להליא בלברי הגאון לקמן לף ג׳ ע״כ
 בגמרא גל״ה מיתיבי א׳ ביצה שגולדה כוי ע״ש. ונראה משום לבברייתא לקמן קחני אין מטלטלין אותה לא
 לכסות כה פי הקערה ולא לסמוך בה כרעי המטה ללא שיין הן מלמא כתרנגולת: [ח] ולסי״ז צריך יישוכ בהא
 לסדן לקמן לף ג׳ ע״כ מברייתא לא׳ כיצה כו׳ אר״י ור׳ יצחק כשלמא לרכה ניחא כוי ללמא מוקי לברייתא
 כסנא לס״ל הכנה כלאוקי ר״נ להן ברייתא וכן לועי״ל ללמא קאי ססיקא אסורה על יו״ט אחר שכת ומשוס
 הכנה כמו לרבה. וכן הקשה פ״י לקמן: [ט] אפשר משוס ללא ס״ל הגזירה ביו״ט לעלמא ולכך לא רצה לפרש
 המשנה ביו״ט אחר שכת לוקא ומשוס המה משא״כ ברייתא לנקיט הימירא לביצים גמורות בכל גוונא כמ״ש

 [א] לקמן בסמון מקשה הגאון המחבר שנית קושיא זאת על ר״נ ושם העלה זה התירוץ למסקנא לא״כ יהי׳
 מתניתין לאין מבקעין ללא כמאן ועול העלה שס תירוץ אחר וכן בסמוך גל״ה קס״ל סי׳ האי ולילמא ב״ש
 כי׳ באופן אחר אלא שכאן כא לשלכ כמה קושיות ודקלוקיס במי׳ אחל ובסמוך בא ליישכ כל לבר בפגי עצמו
 ולישב לבר לבור על אופניו: [ב] מה שהקשה בוכ״ח ועשה נ׳ קושיות א׳ על מה שהקשה ולילמא כו׳ ונס
 מאי מקשה כוי. לכאורה אינו מלוקלק קצת לאס כוונתו בקושיא שניה על המקשה מאי פרין מ״ט. קשה להא
 קאמר בסר הכי קס״ל מולל תמור לכ״ע. גס המי׳ שכתב לאפשר כו׳ לא מתרצא בהט קושיא שני׳ על המקשה
 אס לא שנלתוק להני תרתי קושיות קאי על מאן לפרין וללמא ללשון וללמא משמע למסתפק בעצמו אי ב״ש
 אית להו מוקצה או לא הא ליכא לספוקי מילי. ועול להיה לו להקשות מאי קמותטת מ״ט כו׳ הא ולאי ל״ל
 לב״ ש מוקצה טו״ט מכ״ש לשבת. או אפשר להגיה ולמחוק מלת גס וכצ״ל מאי קאמר ללמא ב״ש ל״ל מוקצה
 כו׳ הא ולאי ל״ל מוקצה והו״ל למיפרן מאי מקשיח מ״ט לב״ש הא ל״ל כוי והכל קושיא אחת. והרב המובהק
 החריף מוהר״ר לול מק״ק הרובשוב כתב אלי במכתבו אחרי רואו העלה הראשונה הנלפס מכבר והגיה בענין
 אחר שנתחלף תיבת לא״כ שכחחלת לכריו עס תיכת וכ״ת שכתב אח״כ בלבריו וכצ״ל [וקשה] ללמא קס״ל
 מתני׳ למגביהין מהופן ןוא״כ ולאי אית להו לב״ ש מוקצה] (לא״כ) [וכ״ת] רהו״ל להקשות ג״כ מ״ט לכ״ה
 לאמר לא תאכל הא ס״ל מגטהין מעל השלחן עצמות כו׳(וכ״מ) [לא״כ] אס המשנה כסלר לפניו מאי קאמר
 ללמא בייש ל״ל מוקצה ולאי לימ לי׳. ןר״ל לאס חרצה ללייק מרלא פרין נמי אב״ה לע״כ המקשה לא ילע
 מהיסוכא א״כ קשה מאי מקשה וללמא כו׳ הא ודאי לית לי׳ מוקצה] גם [היאך אפשר לדייק בלעת המקשה
 להמשנה כסלר] מאי מקשה מ״ט כוי ואפשר שזהו הוללמא כר ןר״ל שאין סכרמ הוכ״מ מותלטמ לכאממ
 הו״מ למיסרן גם אבייה] ע״כ הגהת הרכ הנ״ל והיא הגה״ה יומר נכונה: [ג] רצונו מאן למקשה ודלמא הוה
 קסבר בלעת המקשה לפדן אב״ש מחמת איסוט רר״נ והיה סבור לבאממ הי׳ יכול להקשות גס אב״ה. לכן
 אמר וללמא המשנה כסלר ול״ל לב״ש מוקצה. וע״ז קאמר קס״ל ר״ל אני שונה ג״כ המשנה כסלר רק לקס״ד
 מאן דשד כר: [ד] ואף למאין מכקעין אין ראיה להאי מוקצה מחמת חסרון טס רק עיקר הראיה מקורה
 שנשכרה כמ״ש החוס׳ כל״ה אין מבקעין וא״כ הו״ל נולל. י״ל לכהאי נולל לא מיסתכר לי׳ לר״נ כלל להיוח
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 הידושי הלכות ביצה שנולדה פרק ראשון ביצה מהר״ם שי״ף
 יא, ג ע״ב

 לעורבים מותר כפירות הנושרין מטעם ליושב ומצפה אבל בהאי לסרק מקום שנהגו באנשי
 יליפו להתירו סירות הנושרין איתא ללא התירו אלא במוכן לעורבים במחובר והשתא לברי
 התוס׳ אחיין כפשוטן ללא שייך להחיר משום מוכן וכן לעורבין במחובר אלא לומיא לאנשי
 יריתו להתירו כפירות הנושרין לאיכא נמי טעמא ליושב ומצפה אבל האי ללא על המוקצה
 לאיירי בעשבים אע״ג להוי מוכן לבהמה במתובר אפ״ה אסור משוס ללית ביה יושב ומצפה
א והצינא. צ״ל ללא הוי ןנמי] ר ר רבעי מ ב ד די ב י ד וי״ל דלקמן מי ״ א  ודו״ק ע״כ: כ
מ הוא לומיא  בכלל פירות הגושרין ןמה״ט] לאפוקי ביצה אע״ג ללא שייך בה שמא יתלוש מ״
 לפירי הנושר והוא בכלל גזירה לסירות הנושרין ובסמוך [שכתבו] ללוקא כפירות וענבים
 שאלם מתאוה כר צ״ל לביצה נמי מתאוה ואי לא גרסינן ועי״ל ניתא להוי תירוץ א׳ בתרי
א הוי סירי ל ל ) ג ״ ע  טעמי [ואין צ״ל לביצה מתאוה] וצריך טעמא למרא והצינא לאל״כ א
 הנושר מ״מ ניחוש שמא יעלה ויתלוש) [נלאה לצ״ל מהופך וכצ״ל אע״ג ללא חיישי׳ שמא
 יעלה ויתלוש [לאינו מתאוה] מ״מ הוי בכלל פירי הנושר ולכך נקיט טעמא למרא וחצינא
 למספיק לתרתי פששי לשמא יעלה ושלא יהיה בכלל פירי הנושר אלא שהוסיפו עול טעם
 על הך חששא לשמא יעלה ויתלוש משום לאינו מתאוה] עיין בחוס׳ פ״ק לחולין בל״ה
 מחתכין וכר וכתב רש״א ולפי״ז לא צליכי התוס׳ לפלש לעיל בהך למתתכין אח הללועין
 לאיילי בתלושין אלא למצינו למימר שסיר לאיירי במהוברין בין השמשות ולא שייך בהו גזירה
 שמא יעלה ויתלוש כיון ללאו פילות אילן הם (מיהו מ״מ לא שייך בי׳ טעמא למרא ותצינא
 וכן הטעם השני אינו מוכרח) [כן היה בלפוס הקלום במוסגר בין שני תצאי לבנה ובאמת
: ע״ש]  למבואל בהליא טעמא למלא וחצינא גבי ללועין בתוס׳ פ״ק לחולין בל״ה מחתכין ו
ברא כוי. אף לי [נראה] מוחלפת י טה מאי בשי ׳ ו ת השיטה כו פ ל ה ו ׳ בד״ה רי״א מ ם ו ת  ב
 האי לכלכלה [וצריך להיוח במשנה] ור״י לא הולה להם [במקום וחכמים לא הולו לו] לס״ל
 לאסול משוס מוקצה ושתיהם קלושה אתת לכן אסול אף בשני אך עתה [בלא מותלפת]
 ור״י קאמר האי לובן ביצה ע״כ טעמא לאו משוס מוקצה לא״כ ליתני תרנגולת [פ] אלא
 משום משקין שזבו א״כ קשה לילי׳ אלילי׳ אבל אס הוא מוחלפת א״כ הת״ק קאמר האי
 וכן ביצה [ולא נקיט תרנגולת] משוס לליח ליה מוקצה רק משום משקין שזבו ור״י לא הולה
 להם ממנ״פ האי לבראשון אסור ובשני מותר רקאמר ת״ק בכל ביצים שבעולם בין עומלת
 לגלל או לאכילה לאו בשניהם מותר או בשניהם אסור לאי עומלת לאכילה בשניהם מותר
 ללית לי׳ משקין שזבו לאוכלא לאיפרת הוא ואי בעומלת לגלל וכו׳ בשניהם אסור משוס
 מוקצה לקלושה אחת הן אבל אין לי לומר בקצרה לאי מותלפת י״ל ולא הולה להם לבשניהם
 מותרת משוס ללית ליה משקין שזבו לע״כ משוס קלושה אתת טעמא לר״י [לומיא לכלכלה
א וא״ל להשתא נמי להאי לאין סותטין מותלפמ כ״ש לקשה לרבנן אלרבנן ׳ ׳ ש ר ב : ו  ועירוב]
 י״ל כיון לב״ש וב״ה פליגי בהט במתניתין ה״נ נימא להני תרי רבנן תרי תנאי נינהו ופליגי
ן בו׳. לסי״ז חכמים להכא ן פוהטי לד בהאי דאי ו תו נ י ו דאסר כ ד י ד ל ש ו ״ מ  נמי בהט: ו
 הן המה חכמים דהתס ומהר״ס ז״ל האריך בביאור התוס׳ ואין צורך בו והם לברים

 פשוטים:
׳ א׳ ביצה בוי. יש לי ללקלק מאי קושיא ללמא אינהו ס״ל נמי לכיצה ב תי מ׳ מי  ע״ב ג
 מתרנגולת העומלת לגלל ביצים אסור משום מוקצה כר״נ רק מתניתין פלוגמא לבית
 שמאי ובית הלל לא מיתוקמא בהט משום קושיא א״כ ליפלגו בתרנגולת מש״ה מוקי
 פלוגתייהו בתרנגולת העומלמ לאכילה אבל בעומלת לגלל ל״ה אסור ובהט איירי ברייתא
 לאהל ביצה בו׳ [לבברייתא לא שייך בתלנגולת האי ללסמוך בה כו׳ וכמ״ש למעלה בגמ׳ לף
 ב׳ ע״ב בל״ה יש לי ע״ש במה שהגהנו] וביותר קשה למ״ש לש״א בשם ת״י ללר״נ לא
ף כוי. א״ל הא הוי ס״ס ל א א נתערבה ב ר מ : ג ׳  פליך לללילי׳ ניחא למוקצה תמירא וכו
 לשרי אפילו באיסור לאורייתא ואין שייך לומר לקאי(אנתערבה) [נחערבה אולאי]. לזה לא
א ר מ  מיקרי ס״ס רק כיש ס״ס אס יש כאן איסור כלל כמו בנשבר הגף עיין בסוסקיס 1צ]: ג
יו״ט אחר שבת אע״ג לתני סתמא ו״ט ו א לרבה וכוי. ואוקי ברייתא בשבח אחר י מ ל ש  ב
נ יראה משוס ללא נשאר  סיפא לססיקא אסורה קאי לוקא אהא והא ללא הזכירו ר״
 אוקימתא לר״נ מכת קושיא וקאמר אלא אמר רבה אבל רש״א כתב מתוספות ישנים למוקצה
ת ו ו למנ כ ר ד ת ש ד א א למ״ ל  חמירא והוי כעין לאולייתא כספק מוכן לאסור לקמן: גמ׳ א

 דף ג ע
 מעליוח בלא מחניחין למחתכין אין ראיה [למהופך] למ״מ הא סחים כר״י בנר ישן ומאי
 אולמי [י] לאפוקי השתא אולמי הואיל ונשניח לבסוף [נדחית סתמא לנר ישן וע״כ צריך
 להגיה] ומגיה מגביהין ולא מתמכין משוס לכעליות לא תני משמע למהופך הוא ולכן מגיה
 האי למגביהין ולא [מגיה נמי] האי לנר ישן לנשאר קייס אף לפי המסקנא ואפ״ה שבקינן
 לאותו סתם וסמכינן אסתם ללבסוף מסכת ועל״ז נוכל להמשיך ג״כ קושית התוספות וא״ת
 מאי אולמא הך סממא (למגכיהין) [למתתכין] מסתמא לנר ישן ולו״ק כי הנראה לענ״ד
א וז״ל מאי אולמא האי סתמא הך למגכיהין נמי סתמא איקרי כלאיתא ״ ש ר ב  כתבתי: ו
 ס״ס מי שהחשיך לקאמר ר״י סתמא אחרינא אשכמ ומייתי האי למגביהין ואמר ר״נ אנו
׳ אך קשה ללבריהס לבין אם נפרש לכליהם למאי אולמא ולא היה להחליף האי  אין לנו ט
 למגביהין אלא לכל חל תיקום אלוכחי׳ ובין אס נפלש ללמא אלרבה הך למחתכין הו״ל
 להתליף אמאי לא תקשי להו הכי בכל לוכתא לאמלינן מותלפת השיטה ולקמן לרמי לר״י
 אלר״י ומחליף האי לאין סוחטין כו׳ תקשי להו נמי הכי למאי אולמי כו׳ לולאי ר״י למשוה
 מלותיו למן בשבח ובין ביו״ט ליח ליה מוקצה כל״ש כלאיחא החס קאמר שפיר אנו אין
 לנו אלא כ״ה כר״ש ומחליף האי למגביהין לפי קבלתו לתהוי סתמא כר״ש אבל ר״נ לאית
 ליה טעמא למתני׳ להבא משוס מוקצה וב״ה כר״י ואליבי׳ פרכינן אמאי קחני כהך למגביהין
 לב״ה כר״ש להו״ל להשוות מלותיו בין בשבת ובין ביו״ט כל״י ומשנינן משום לגבי שבת
 סתיס כו׳ ואהא מקשו שסיל להאי שינויא לא יספיק לן למאי אולמי׳ האי סתמא לללועין
 ממגביהין וטסי מסתבר לאוקמי הך למגביהין בלוכחיה כמו שהוא שנוי כלי להשוות מלותיהן
ר ן כ ׳ בד״ה אין מבקעי ם ו ת  בשבת ויו״ט כר״י ע״כ ואין אני רואה קושיא לענ״ל [כ]: ב
׳ ואין ׳ בד״ה והי׳ כו ם ו ת שב ומצפה. עיין ר״פ המביא לף ל׳ ע״כ תמצאנו: ב ו י א ב ל  א
״ט מב״ש. אין זה כ״ש לשבח חשיבא וכעיא הכנה טפי ועול אם הוא כ״ש ו ן לי ת מבי ב  ש
 למה תני ביצה שנוללה ביו״ט ולא תני בשבת ואפ״ה לא חאכל [ל] מיהו זה נשמע ממילא
ו״ט לשבת] כתיב וק״ל: ן לביו״ט לא תאכל משום הכנה וע״כ בקרא (משבת ליו״ט) [מי  טו
ן ניתא. לכאורה פירושו כמשמעו ללבה גופי׳ לס״ל כאן הכנה וס״ל ד י ו לד ל אפי ד ו ״ א  ב
 לקמן הואיל [ניחא] ואפילו ללילן ללא ס״ל הואיל וס״ל כר״ח לפליג עמו לקמן לף כ״א
 וס״ל הכנה לרכה מ״מ ניחא וכו׳ ולר״ח לא קשה לללמא ליח לי׳ הכנה לרבה ובח״ש פירש
 ללילן לליח לן אורחים כו׳ אה״כ אינה לילי ספר מהר״ם והתמיה ג״כ על רש״ל ועי׳ בפרק
ן שם ממצא בגמ׳ קושיא ופירוקי התוס׳ גבי הואיל ע״ש ותבין כוונת התוס׳ בד  אלו עו
ר רגלים כצ״ל וכן נמצא א ת ש ו ב ר ם בו ל רי ת יום הכפו ו ב ר א יהיה ל ת ל ב ה ש ״ א  [מ]: ב

 במלרשות: וא״ל ללמא הכנה לרבנן וקרא אסמכתא [נ]:
י וכו׳. ויש לי ללקלק קצת אמאי ׳ עיין ברש״ בו א ו ל ב ו רי א פי א ו ר מ  tp ג ע״א ג
 לא משני לס״ל לרב יוסף כרבי יהולה ללקמן לאם לאוכלין היוצא מהן
 מותר וא״כ ולאי לביצה מותרת לאוכלא לאיפרת הוא ובמשקין גופי׳ כה״ג מותר ולמה
 יסבור כ״ה לא חאכל וכולי׳ חלא גזירה לא שייך כלל לפי״ז להא משקין גופיה שרי אס
. וקשה היאך תירץ ר״י רבנן לסברי לפי אהפוכי אס לאוכלין בר ן ו י כל מ׳ אם לאו  לאוכלין: ג
ן הוו [והוא קושיא ומי׳ מהרש״א שהביא מ  מותר והתם ס״ל קלושה אחת ואסור וצ״ל תרי ר
 הוא גופי׳ לקמן] או י״ל לטעמיה קאמרי לי׳ רבנן קלושה אחת ואסור ולהו לא ס״ל לאפוקי
 לרמנא לסבל לת״ק אמר לטעמייהו לזה ליכא סברא לר״י רק לתנא בחרא קאי על ח״ק
 ואמר ולטעמיך וכו׳ אבל בתוס׳ מאי קאמרי תוס׳ (לפירש״י) [לשיטת מאייברא] והא
ל מאי מקשה ר׳ יוחנן ללמא יש חילוק בין שבת ליו״ט ״ א  לסירש״י נמי צ״ל ק ולו״ק 1פ]: ו
 [לביו״ט מולה ר״י לאף לאוכלין אסור] לע״כ יש חילוק למקשה לעיל כאן סחם רבי כר״ש
ו״ט לקיל אתי לזלזולי ז״א לי״ל ר״י משוה מלותיו ולא  מתתטן וביו״ט כר״י וצ״ל ע״כ י
 מקרי זה [למחתכין] סתם כמ״ש התוס׳ לעיל בל״ה גבי שבת כר. א״נ ללא אולמא האי
ן כ ך מו י רדה בו׳ ועי״ל דלא שי ׳ בד״ה ג ם ו ת  סתמא מסחמא לנר ישן כו׳ [ע]: ב
רבים כוי. בחב בח״ש נ״ב פירוש לא אמרינן האי טעמא למוכן לעורכים הר מוכן לאלם  לעו
 אלא איירי כפירות אילן שרגילין להשיר והוא יושב ומצפה אף שלישנא קצת לחוק מ״מ
 העיקר כן וכ״ה בסמ״ג ע״כ ועיין פרק בכל מערכין לף מ׳ בל״ה הא וראי מאתמול ובשבת
 ס״פ כל כתמ בל״ה איני האמר ר״ה וברש״א וכתכ כ״ז לפי הכנתו כתוס׳ לא״נ לאו מוכן

 מה שפירשו החוש׳ שס בל״ה ואי אמרח צורט שבח כר בטעם לצורט שבח נעשין ביו״ט אפשר לדחוק
 ולחלק קצת ולו״ק: [נ] נראה לזה קאי על כל מה שתמהו המוספות ללא קשה אלא אי אמרינן המה
 לאורייתא. ועיין בגמרא לף ג׳ ע״ב לאמרינן בשלמא לרבה לאמר משוס הכנה כר הוי ספיקא לאורייתא
 כר מבואר להליא להכנה לאורייתא. שוב מצאנו שבפירוש המשניות להרמב״ס כתב להכנה טבעית לרבנן
 וכבר תפסו עליו מגמרא הנ״ל ותירצו לזה להס״ל לאמר בשלמא לרבה י״ל לזה לאורייתא אבל לבתר לאסיק
 רב אשי לאפילו ספיקא דרבנן אסור בלשיל״מ יומר מסתבר להכנה טבעית דרבנן א״כ שפיר יש מקום
 ללברי הגאון למסקנא: [ם] ובלא״ה לא משמע כן בתוס׳ לכתבו ויפה פירש לע״כ כר לאל׳׳כ כ״ש לקשה
 כר ואס היה צריך גם לפירש״י ללרבריהס קאמרי שפיר הו״מ לפרש האי לכלכלה וללבריהס כשיטת מאייברא:
 [ע] לכאורה הלבדס ממוהין ללמאי ליהיב טעמא למחתכין לאו סממא הוא ולהט משוה מלותיו משמע
 זטן בשבת וטן ביו״ט אסור כהך סממא לאין מבקעין ובאמת ל״י פסק הלכמא בשבת לף קנ״ז כר״ש ושם
 משמע להליא לאפילו ביו״ט פסק כוומי׳ והובא במוס׳ לף ר ל״ה הואיל וכ״ה במהרש״א לעיל הובא בדברי
 הגאון לעיל בתוס׳ בל״ה גבי שבת ואס נאמר רר״ל למרבי אין הכרח למחלק בין שבת ליו״ט לבלא״ה אין
 סתירה בלעת רבי מהך לאין מבקעין על האי למחתטן למחתכין לאו סממא הוא וסובר בתרווייהו לאיסורא
 ור״י למתיר במרווייהו היינו כלקאמר התם בשבת ר״י סתמא אתרינא אשכח הך למגביהין למה ראסיך ר״נ
 וע״ש לא״כ מה הועיל במ״ש למתסכין לאו סתמא אכמי הך למגביהין סממא להימרא בשבת והיינו מוכרחין
 למלק מהך לאין מבקעין או אין שותטין רמייתי התם בין שבת ליו״ט א״ו צ״ל כמ״ש הרא״ש שם בסוף
 שנת להליא לסתמא לגמרא וכולהו אמוראי לא ס״ל לתלק ולהחמיר דו״ט טפי משוס הן סתירה למצינו
 !:לברי רט מלבל ר״נ שהוצרך ללתוקי בהט משוס אוקימתא ליליה וע״ש שהכרית כן: [פ] לכאורה אינו
 מובן כלל להיאך יאמר בתרנגולת מומר בשני אף אי שתי קלושות הן. ונראה לר״ל להיינו בכי האי גוונא
 לכלכלה שמתנה בראשון ואומר אס הוא חול אני מכינה עכשיו לאכילה ומותרת בשני ממנ״ס: [צ] ועיין
 בתוספות בל״ה ואחרות כו׳ לר״מ משיי לי׳ ס״ס ומוקי מתערבה קאי אולאי טריפה ותירוץ הגאון המחבר

 הוא לעת ר״י שחולק באמת עם ר״ת מה:

:  בי
 התוס׳ בל״ה נגזור אבל נולל לא ביו״ט אחר שבת: [י] ועיין במוס׳ שבת לף קמ״ג בל״ה אנו כוי שהקשו
 קושיא זו ללסייע לר״נ מללא תני בעליות ותי׳ למאי אולמא הא מהא משמע בלא הך לגר ישן ע״ש:
 [כ] ללפי פירוש הגאון מאי אולמא להאי סממא מהאי סממא היינו מתמכין ונר ישן א״כ כיון ללענין מגיה
 לא שייך לבסוף והספק לפנינו אס נגיה משנה דמגביהין או למחחטן האי מר ישן מסייע יוחר להגיה יותר
 הך למתתכין כלי שלא יסתור שתמא לנר ישן לעת נ״ה ולא נצטרך ג״כ לומר לרד חזר באחרונה וגס לא
 נצטרך להפך כל המשנה רק השמטת ב׳ תיבות לברי ר״ש כנזכר למעלה בלברי הגאון: |ל] לכאורה אין
 זה קושיא כ״כ להא המיס׳ לא נקטו בלשונם רק אין שבת מטן ליו״ט מכ״ש ללענין ליו״ט בעי הזמנה
 מבואר ברש״י משוס ליו״ט נמי אקט שבת ולענין לאין אתל מכין לאילן ולאי לכ״ש לאין שבת מכין ליו״ט
 ול״ק נמי ללאשמעינן במשנה נוללה בשבת ומכ״ש יו״ט ללענין לבעי המה הוי יו״ט רבותא: [מ] מה
 שתמה הגאון והביא גס בשם מהר״ס לתמוה למי רחקו לרש״ל לנייל ממשמעו לללילן היינו ללית לן הואיל
 לפענ״ל הקלושה היה נראה לקשיא לי׳ לרש״ל להרי פסקינן בהאי להואיל כרבא וכן פסק התם בפסחים
 רבי הלכתא כר״א לס״ל שס הואיל וכן פסקו כל הפוסקים וכ״כ המוס׳ שם רקי״ל הלכה כרט מחטרו
 ואמרינן הואיל וכתבו שכן המנהג אלא שר״י לחה שם ראייתם לאפשר ללא אמרינן בכי הא הלכה כרט
 מחטרו ע״ש וא״כ היאן יכתבו כ״כ בפשיטות ללילן ללית לן הואיל ע״כ הוצרן ללחוק לללילן ללימ לן
 אורחים. ומ״ש ועיין פרק אלו עוברין ממצא קושיא ופירוקי שם לא איירי מאיסור הכנה רק עיקר הקושיא
 הוא מאיסור מלאכת האפיה וטשול והחוספות הכא מקשו מאיסור הכנה אלא לכולו חלא הוא ולא הוצרכו
 החוס׳ הנן קושיא ופירוקי רק ללילן. אלא להא קשיא לכל הפירושים בפירוש ללילן במה שתירצו החוס׳
 לנאפיה לא שיין הכנה למ״מ כיון לאיח לן הכנה ע״כ לית לן מירוצא לר״ח בפרק אלו עוגרין לצורכי
 שבת נעשין טו״ט מלאורייתא לאי צורכי שבת מותר לעשות טו״ט מלאורייתא הרי התירה המורה אפילו
 איסור מלאכה בשביל שנת וכ״ש הכנה של היתר וא״כ אי ליח לן הואיל או ללית לן אורחים נהי לליכא
 איסור המה באפיה ובישול מ״מ במה הותרה איסור מלאכה ביו״ט לצורן שבת ואולי לזה כוון המג״א בריש
 סימן מקכ״ז שכתב על לברי המוס׳ אלו ובלא״ה חמוהיס לברי התוס׳ מגמרא לסרק אלו עוברין ע״ש. ולפי
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 הידושי הלכות ביצה שנולדה 6רק ראשון ביצה מהר״ם שי״ף
 ה ע״א

 שנגמרה בראשון ונולדה כשני שלא הכינה לעצמה כלום אלא לשני אבל אם היינו יכולין לומר
 שלעצמו הכינה הדבר ברור שאף בשני מומרת וכ״ב הר״ן בהדיא וגס המוס׳ לעיל בועי״ל
 שבד״ה אלא בהמה דרבה ולכן בעצים שנשרו מדקל בשבמ ודאי שרו בו ביום אי לאו משום
 מוקצה או משום שמא יעלה ויתלוש רק כיון דאסור בשבמ בו מום משום נולד או משום
 שמא יעלה ויהלוש אי הוי שרינן לי׳ בשני נמצא הראשון הכין לשני וא״כ היאך מאמר שמו״ט
ו״ט אמר השבמ והמס גופי׳ אינו נאסר אלא משום נולד ושמא  דעלמא אסור משום גזירה די
 יעלה וימלוש כיון דאסור משום הכי כראשון ממילא אסרינן ליה בשני משום הכנה א״כ נקצר
ט אמר ״ ו  שביו״ט דעלמא אסור משוס שמא יעלה וימלוש לאפוקי לעיל במצה שנולדה מ
 השבמ דאסור כלא הך טעמא רק משוס הכנה גוסיה דכל ביצה דממילדא האידנא מאממול
 גמרה לה דאלו ילדה בראשונה הימה מומרמ בעומדמ לאכילה דאוכלא דאיסרמ הוא גזרינן
״ט אחר השבמ וק״ל. דוגמא זה ו ״ט דעלמא אע״ג דלא שייך מוקצה או נולד משום י ו  י
ל כחב הר״ן והכנה זו אינה מדאוריימא ד  ברש״א [בתוספות בד״ה אלא כהכנה דרבה] ו
 דהא בראשון גופי׳ אינה אסורה לרכה משום הכנה אלא משוס גזירה ובזה ימיישב מה
 שמקשין וכו׳ דהכא גבי עצים לא שייך ההיא הכנה דאוריימא האמור במצה דממילדא
ט אסור משוס שמא יעלה וימלוש ״ ו  האידנא מאממול גמרה לה כו׳ אלא משוס דמשרו מ
 אס נאמר דמשרו בשבמ מומר ביו״ט שלאחריו הוי שבמ מכין ליו״ט כמ״ש המוס׳ ע״כ אבל
 א״צ [לזה דיש] לומר דגזירה דלעיל אינו דומה לגזירה דהכא דבשלמא לעיל גזרינן ביצה
ט משום ״ ו ט דעלמא משוס ביצה שנולדה ביו״ט אמר שכמ והוי הגזירה לידה מ ״ ו  שנולדה מ
 לידה ביו״ט לאסוקי הכא לא גזרינן עצים שנשרו ביו״ט משום עצים שנשרו בשבמ שקודם
״ט וק״ל אכל א״ל דנשירח עצים מדקל לא שכיח והוי כביצים גמורין במעי אמן דלא גזרינן ו  י
ן ו רא כי סו ׳ והא קמהפך באי מ  דע״כ שכיח דהא גזרינן משוס שמא יעלה ויחלוש וק״ל: ג
רא וכוי. וקשה וכי לא ידע דרובא דהיחירא וכו׳ ועוד למה לא מקשה חיכף תי א דהי כ ו ר  ד
 והא קמבטל כו׳ [י״ל] דבמחלה [סבר] דה״ק רב ממנא מרבה עצים מוכנים ומדליקן וזה
 דולק עמהן אף בלא ביטול דזה וזה גורס להנאמ בישול מותר אף דזה מסיקו והקשה והא
 קמהפך וכו׳ ומי׳ מטעם ביטול והקשה א״כ דביטול והא קמבטל ועיין בר״ן. וצ״ל נמי
ן [באומן שנשרו] ולא ניכר דאלו ניכר פשיטא ר ר ו  דמ״מ יש עצים מומרין במחלה שהם מע
 דאין מבטלין דא״כ יבטלו חתיכת חזיר ולמה לאמרי ראיה ממשנה דאין מבטלין איסור אלא
״ק: דו  דמעורב כבר ואין בעין [והוא מוסיף ומרבה שיהיה רוב וכהכי איירי המשנה ג״כ] ו
׳ הכא לחומרא כו׳ לכאורה משמע מבדיל בלא כרכה דספק ל כו י ב אםי מבד ׳ והא ר מ  נ
 כרכות להקל וברש״י פי׳ בהדיא מבדיל ומברך וכו׳ וי״ל דמ״מ קיס לי׳ בנסשי׳ שאינה כרכה
י הגולה  לבטלה דהא איהו הוי ידע בקמעא דירחא רק אס חק תכמים הוא והטילו על מ
 לעשוחו אף שירבו חכמים כו׳ אינו מתויב לעשות הבדלה ומכח ספק הבדיל לחומרא וק״ל
 ובאמת לר״ז [דאמר] כוותי׳ דר״א מסתברא [קשה] א״כ למה הבדיל ר״א דע״כ לא ידע
] האי דשלחו ממס משוס מנהג אכותיהס גם לא ידע כלל סברא שיהיה מנהג דאל״כ ר״ז ] 
. דהיכא דידעינן בקביעא ואין כאן ספק א״צ ׳ א וכו ר ב ת ס ב מ ר ׳ ד תי ו מ׳ כו  מאי קדייק: ג
 לעשימ רק יום אמד ואין כאן מק קבוע מוטל על הגליות רק משום ספק עבדי תרי [לתבן
 וכו׳ ואלו כוי] וא״כ מ״ש כטלו כומיים דהר נפקינן מידי ססק השמא נמי ידעינן בקמעא
 דירחא נסקא מידי ספק והיכא דמטו שלושים [א] ר״ל אלו שנה זו יגיעו השלופים למקום
 מרחק שלא הגיעו אליו בשנה שעברה עבדי חד יומא דכיון דנסקא מידי ססק אין כאן טעם
 לעשות שני ימים וא״כ מ״ש השתא הא ידעינן בקביעוח ויצאנו מידי ספק ומקשה אח״כ
מ״ט וכו׳ ויהיה כבטלו כותייס א״נ מטו שלוחים ומשני  ס״ס הא קחזינן דעבדי תרי יומא ו
גול ל גבי עי א״ת לעי ׳ ו ׳ בד״ה ותנן כו ם ו ת  כדשלחו כו׳ משום גזירה לבד וכו׳ ופשוט: ב
. ז״ל רש״א משמע להו דכדרכנן היכא דלא הוי דבר שיש לו ממירין מבטלין י ״ ר ש א ׳ עיין ב  כו
 לכתחלה אפי׳ איתא לאיסורא בעינא שלא הוצרך התלמוד לחלק ביניהם בין מיקלי קלי וכו׳
 אלא לרב אשי דאמר דבר שיש לו מתירין וכו׳ אכל הרא״ש כתב וכו׳ ולפי״ז לק״מ מהאי
 דעיגול ע״כ וצ״ל לפירוש האשר״י דקודס רב אשי מחלק בין דאורייתא לדרבנן הכל במיקלי

״ק: דו  קלי אפ״ה בדאורייחא לא בטל ואח״כ מחלק בהכל דרמן מן מיקלי קלי ו
״ט ו דאי שי י ו ׳ שהר ו עדים כו א ׳ ואס ב ד המנהה כו י בד״ה ע ״ ש ר  דף ה ן״א ב
. דכיון דאס באו מן המנחה ולמעלה לא מקבלינן אותם ועושין ר ר כ ה מ  ל
״ט מ״מ התקינו הב״ד שהדבר מסור מדם ו  היום ל׳ מעובר אע״פ שמעידין שהיום יום ל׳ י
י בד״ה הא ״ ש ר ״ט: ב ו ו״ט ואעפ״כ תקנו לעשות היום י  לעשוח כרצונם שלמחר יהיה י
 לן והא להו. מהר״ם ז״ל מאריך כסכרא ואין צורך כי סשוט הא לן וכו׳ מסמר וז״ל פירוש
 למי א״י המצה מותרת ר״ל אפילו כשעושין ב׳ ימים כגון שלא באו עדים כלל כיום ל׳ אלא
 נשתהו ולא באו עד יום ל״א דאז ע״כ היו עושין ב׳ ימים רק שאותן ב׳ ימים היו מספק
 שמום ל׳ היו נוהגין קדושה משום שהיו מסוסקים שמא יבאו עדים היום ואם היו יודעין
 שלא יבאו עדים היום לא היו נוהגין בו קודש ולכך כשלא באו עד למחר למפרע היה אתמול
 חול ולכך המצה מותרת להם כמ״ש התוס׳ אבל בני בבל עדיין עושין ר״ה ב׳ ימים כמו
 כתקנה הראשונה שככל השנים היו צריכין לעשות ב׳ ימים משוס דשמא באו עדים אחר
: ן  המנחה ואז היו הב״ד עושין ב׳ ימים בקדושה אתת וכו׳ ולא פסקה וכו׳ דבריו פשוטי
. לשון מהר״ם והאיכא קלקול ן ל מוספי כא קלקו ׳ והאי נתקלקל כו ׳ בד״ה ו ם ו ת  ב

 דף ד ע״א,
א קרמית דדלמא איהו ס״ל כשאר אוקימתות דמתני׳ משום הכנה מ ג  כוי. הוי כעין גברא א
א ן ל נ ב ר ו בד ל י ׳ אפ ר כו מ א ת הוא ד עו טרא קצי י ל א ד  או מוקצה [ק]: גמ׳ האי תנ
ל. נ״ל הא דקאמר אפילו בדרבנן דלא מקשי דר״מ אדר״מ [אליבא דר״ל] הכא קאמר  בטי
ר״י מ״מ במאה סומין יעלו אלא הא דרבנן והא מ דלר״א ו ״  כולן ידלקו והמס אמר ר
. כרש״א והוא ממוססומ ישנים ר כר מ ו ר ר״א א מ ו מ׳ ר״מ א  דאוריימא [ועיין כסמוך]: ג
 השמא משמע דבטל ולעיל גבי מילמן דקאמר ר״מ לר״ל כל שדרכו למנומ צ״ל הא דידיה
 הא דרמ׳ ע״כ ואין צורך לזה דלעיל קאי אכלאי הכרס וערלה שהוא איסור דאוריימא אבל
 במרומומ פירומ דרבנן בטל. והגמרא מביא ראיה מכמ ב״ש דלר״י אליבא דר׳ יהושע אפילו
ך י ר צ ׳ ב י כו פה עליה כל ל כו כ ׳ בד״ה א ם ו ת  בתרומות פירות דרבנן ס״ל דלא בטל [ר]: ב
. וה״נ הי׳ יכול לתרץ כצריך לגופו כמו שסיימו בדבריהם או לגוף הכלי כו׳ וא״ש מו  למקו
ר [הא] במשניות איתא בהדיא דלצורך גופו מותר נוטל אדם את הקורדם  ומכאן פוסקין כ
 לחתוך מ כו׳ רק לצורך מקומו שמעינן מהכא. מיהו התוס׳ לא נתית לזה רק לשמוע המ״מ
 [ר״ל דכוונת התוספות ומכאן פוסקין דהא דקי״ל כו׳ לצורך גופו או לצורך מקומו שרי
ם אבל דבר ״ ר ה מ ב : ו  מ״מ אם התחילו לטלטלו מותר להוליכו אפילו בתדרו] ועיין בר״ן
 שבמוקצה אסור לטלטלו אפילו לצורך גיסו ומקומו כדאיתא בא״ח סי׳ ש״ח וע״כ קתני
׳ רש״א. ולעיל לר״נ דמוקי י כו ד י ׳ בד״ה לד ם ו ת : ב ׳  במצה אין מטלטלין לא לכסות וכו
ט ושביק ״ ד ר״ש כמוקצה בב״ש מ מ  פלוגתא דב״ש וב״ה כמוקצה לא תקשי להו הכי וכי ע
ש ושביק ב״ה די״ל דר״ש ור״י משוו מדותיהן בחד ״ ד בשבת במוקצה מ מ י ע  ב״ה וכן ר״
ן דביו״ט אימ להו לב״ה מוקצה הך מתני׳ דגבי שבת יו״ט ולהכי ר״י אימ לי׳ טו  דינא שכמ ו
״ט ו מ י  דשרי מוקצה לכ״ה לימא וכן ר״ש סכר כיון דגבי שכמ לימ להו מוקצה הך ממני׳ דג
ר נוכל לפרש כפיר״ה כו׳ אאיסור ת כ ו ר ד א ת ב ו אהר ׳ בד״ה ו ם ו ת  לימא ע״כ. ועיין: ב
 עצמה קאי משמע הא ריהטא דשמעתא (אנתערבה) [אספיקא] קאי ועכ״ז אמר רב אשי
׳ ברייתא היא ומאי ד אי נמי כו ״ א : ב ר]  כו׳ ש״מ בדבר שיש לו מתירין אפילו ס״ס [אסו
׳ לפי״ז לא ניחא מי איכא למ״ד דאסור אם לא שמכרייתא ש״מ דאסור וא״ש הך  אולמא ט
ת ו ב ו ר ע ת ה ד ש ״ ה ם א כי יש שס כאופן אחר כלל [ש]: ב ר מ  כרייתא מהך כרייחא ע״ש מ
ן היה שוה. נראה דה״ה דהתערובות הראשון הי׳ א׳ 3ק׳ והשני שוה צ״ט בצ״ט  הראשו
 דליכא תרי רובא והשתא א״צ לפיר״ת לעיל דנתערבה אגוף האיסור קאי רק [משוס דלא
ם ישנים הי׳ נכתכ כל הכתוכ י ס ו פ ד ב  עדיף] מן [אלו הי׳] התערובות הראשון שוה בשוה: [
 למטה במקומות מפוזרין לאחר כמה לפין שלא במקומו וענינו ובערבוביא גדול ואנמנו

 סדרנוהו והצגנוהו במקומו]:
דע כוי. בלא״ה היה אפ״ל דדלמא ס״ל ו נו י ל ואי גו א דרסה בעי ר מ  דף ד ן״א נ
 אח שדרכו למנוח וה״ט דלא בטיל משוס חשיבותא דליטרא קציעות
 חשובין כמו ז׳ מינין דלעיל [ולזה הוצרך לאתרי נמי האי דדרסה לאוכוחי] דע״כ אין טעמו
ג דאינו ניכר מאי  משום משיבות דא״כ באינו יודע באיזה מקוס עיגול נמי הא חשיב אע״
נה או לדרומה. לכאורה אף ׳ אי לצפו דע כו ו נו י ל ואי גו מ׳ ה״ק דרסה בעי  מלוי כזה: ג
 לילע לצפונה או ללרומה בלרסה במוך העיגול ואינו יודע באיזה עיגול דרסה סגי ועיין.
מדת לגדל ביצים. לת העו ו ג נ א בתר ל א מ׳ ו  גס לא קאמר אי למעלה אי למטה וק״ל: ג
א ט י ש י בד״ה פ ״ ש ר  לפי״ז האי לנקיט אמה ללבומא אע״ג להוי מוקצה לבעלי מיים: ב
ן ביצה אמה ל״ל וכן פירש נ ש לאשמעי ״ ב ר כ מ ו א ל ר אם ב מ ו ל א כ י ר  דהיא ואמה ש
ן כוי. לא ילעהי לפום ליהטא ללמא מוקי ׳ ונהלק על ב״ה האוםרי זמא כו ו  בסמוך נ
 לפלוגמייהו במלנגולמ העומלמ לגלל ביצים וטעמא משום מוקצה כר״נ לעיל וס״ל כב״ה
ן: י  למוקצה אסור והא קמ״ל ללא חיישינן לפירות הנושרין ומשקין שזבו כעומלמ לאכילה ועי
ד ״ ף ל ׳ לקמן ד קצה כו ת לי׳ מו ן לר״א דאי נ רה דשמעי י בד״ה היא ואמה אסו ״ ש ד  ב
ד אדם על המוקצה. הא למביא רש״י קאי על שכת כמבואר במשנה מ ו ר ר״א ע מ ד א עו  ו
ו״ט משבת ועול לשאני התם להוי מוקצה לגרוגרות וצמוקין  ואין ראיה מזה ללמא שאני י
 כמ״ש רש״י בהליא שם ע״ש אבל במשנה הקולמת לזה אית לי׳ לר״א מוקצה אפילו ביו״ט
 כהך לנוטל אלם קיסם כו׳ שכל מה שבמצל מוכן הוא והאי למביא הך משנה לעומל משוס
 לצ״ל קולם משנה לאין מוציאין כמ״ש רש״י בהליא ע״ש לף ל״ל ע״א ומהר״ס לא ילע

 זה [ת]:

״ף וז״ל ועצים שנשלו מן . עיין כאשר״י והוא מלשון הרי ו כר שר מ׳ עצים שנ  ע״כ נ
ט ״ ו  הלקל בשבח אסור להסיקן ביו״ט משוס הכנה לרבה ואס נשרו מן הרקל מ
 אסור משוס נולל ומשוס שמא יעלה וימלוש וא״ל אם שייך הכנה בעצים שנשלו מן הלקל
 ל״ל טעמא ראם נשרו ביו״ט אסור משום נולר ומשום שמא יעלה ויתלוש הא איכא למיגזר
ו״ט לאחל השבת כלאמרי׳ לעיל גבי ביצה ללבה לאוסר משום הכנה ו״ט לעלמא משום י  י
 לאין שייך לומר כן כלל [גכי עצים] לטעמא לאסור הכא ביו״ט אחר שבח הוא גופי׳ משוס
 נולל או משום שמא יעלה ויתלוש היכא ללא שייך מוקצה כגון מושב ומצפה להא מצה
ט שלאחריו אין שייך לאסור רק אנן ״ ו  שנוללה בשבת גופי׳ [אי הוי] שרי בו מוס כ״ש מ
 אסרינן מצה שנוללה בשבת בו מוס משוס נולל ומוקצה [או משוס גזירה לנוללה בשבת אתר
ט שלאחריו [משוס ״ ו ו״ט לאסור נשכת אף למאן לל״ל נולל ומוקצה] אסרינן אח״כ מ  י
 הכנה] לאי שרינן לי׳ בשני נמצא שראשון הכין לשני ולא לעצמו כיון שאסולה והו״ל כמצה

ר ו א י  ב
 שהיזכר בתוס׳ לא מיתרצא בהם לאכמי איכא מ״ל בהאי נריימא אס לא לאיכא התם ברייחא לנשמע מינה
 לאסור ואהא קשיא להו לתוס׳ אמאי לא אייתי מהן בדיתא וא״ש תירוץ מאי אולמא וזה שסיים ע״ש כי יש
 שם באופן אחר ללא נזכר שם זה הלשון מי איכא למ״ל לאסור. ועיין בתוס׳ זבחים לף ע״ב בל״ה ונתערבו
 באורן: [ת] אינו מובן כלל לנהי לצ״ל משנה לעומל אלם על המוקצה קולס הן לאין מוציאין עכ״פ הוא במר
 משנה לנוטל אלם קיסס כמשמעות לשון ועור אמר ר״א א״כ מה הועיל במ׳׳ש לצ״ל קולס אכמי הו״ל לרש״י
 להביא מהן משנה לנוטל הקולממ. ומ׳׳ש ומהר״ם לא ילע זה אס״ל כוונתו רמהר״ס הקשה הא הוי כמוקצה
 לגרוגרות וצמוקין ונלמק למשמע מלקתני סממא ע״ש משמע ללא ילע למוכח מהאי לנוטל: [א] כוונתו למרץ

 להיכא רמטו שלומים הא מעולם לא עשו ג׳ ימים לזה פי׳ ר״ל כו׳:

 [ק] לכאורה רבריו אינן מלוקלקין להא מ״ל את שלרכו הוא ר״י וכלאסיק בקושימו אלא לר׳׳י כו׳ ור״י הא
 ס״ל טעמא משום משקין שזבו כדלעיל: [ר] ואף לביבמומ לף פ״א הוכיח ר״ל מלר״י לסובר מרומה בזה״ז
 לרבנן מדסבר עיגול בעיגולי[ עולה אף לכל שלרכו למנות לא בטיל וסירש״י לאי הוי בזה״ז לאורייתא לא היה
 בטל אף לתרומת חאנים מלרננן דהוי מריק חרומה לרבנן אטו דאורייתא מ״מ צ״ל נמי טעמא לתרומת
 פימת לרבנן לאף להוי מה״ז לרבנן מ״מ הוי קשה אר״מ מקט חבילי תילתן של כלאי הכרס להוי נמי לרבנן
 לכיון לבזה״ז לרבנן ע״כ משוס לקלושת עזרא לא קילשה לעתיל לבא והוי כמו בחו״ל לכלאים בחו״ל מלבד
 סופרים וע״כ להכא הוי חדי לרבנן וכ״כ התוס׳ להליא ביבמות לף הנ״ל ומבתים לף ע״ג ע״א ל״ה רמ״א
 שהקשו קושית תוספות ישנים ותירצו כן ע״ש: [ש] לשונו מגומגם מאל ואולי כוונתו ללשון מי איכא דאסור
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 הידושי הלכות ביצה שנולדה פרק ראשון ביצה מהר״ם שי״ף
 ׳ב, ו ע״א

ו״ט אף שיבאו  יבאו עדים באותה שעה אין יכולין לקבלן [ומעתה יודעין בלא ספק רלמחר י
 עדים היום] אפ״ה אין עושין מלאכה ונוהגין אותו קודש ועיין [זה כתב מסברתו וכ״כ לקמן
י וכו׳. ר״ל כמו רש״ שב פי י י ש ל ה ובו״מ י ״ א  בסמוך ברש״י בד״ה דלמא מעברי לאלול]: כ
 דקודס חורבן בכל פעם שעושין 3׳ ימים היה קדושה אתת מפני קלקול שמא באו עדים
 לאחר מנחה השחא נמי לאחר החורבן שהחקינו שיהיו מקבלין כל היוס מ״מ כשהיו עושין
 5׳ ימים כגון כשלא באו עדים לא מספק היו עושין כן אלא מחמת תקנה הראשונה כיון
 שעדיין היו עושין ב׳ ימים כבתחלה וכ״כ רש״א. עוד הוסיף אבל לשון רש״י אי אפשר
 להולמו כך שהרי כתב דאפילו נבאו עדים לאחר מנתה לא נעקרה תקנה הראשונה והיו
 עישין כ׳ ימים ואכתי תקשי מנ״ל הך סברא ובתוספות ישנים אינו ומדברי המלחמות נראה
 ליישב סירש״י בדרך זה וה״ק מי לא מודה כו׳ כגון קודם חורבן דהוי קדושה אחת משום
ו״ט א״כ לאחר חורבן נמי לא ו״ט ודאי אעפ״כ היו עושין גם הראשון י  דאף שהשני היה י
ו״ט דלא תיקן ריב״ז אלא  נעקרה התקנה מלעשות 3׳ ימים אע״פ שהראשון היה ודאי י
 לקבל עדות אף לאחר מנחה ושיהיו מונין מיום א׳ אבל דברי התוס׳ א״א לפרש כך ע״כ.

 ומהר״ם ז״ל גריס פירוש ר״ח ע״ש ולא עמדתי עליו:
ן מהר״ם. צריך ליישב ׳ לשו ל כו ו י לאל א מעבר מ ל ך ד ת ע א דמאי ד ר מ  דף ( ע״א ג
 לישנא דנהרדעא דאמרי דלמא מעברי לאלול דלכל הטעמים המבוארין לעיל
 לדעת האמוראים דאסרי לביצה אף לאחר תקנת ריב״ז אין אחד מהם שיאמר הטעם משום
 דעברי לי׳ לאלול וצ״ל דה״ק מאי דעתך לאסור הביצה משום דבזמן הב״ד היו הרחוקין
 צריכין לעשוח ככל שנה ושנה ב׳ ימים משוס חששא דלמא מעברי לי׳ לאלול בב״ד ר״ל שיבאו
 העדים לאחר המנחה ויעשו ב׳ ימים קדושה אחת [ר״ל כדאמר רבא לעיל מי לא מודה
 ריב״ז שאם באו עדים מן המנחה ולמעלה שנוהגין אוחו היום קודש ולמחר קודש אף לאחר
 התקנה דריכ״ז לסירש״י כדאית ליה ולהתוססות כדאית לי׳] ואותה התקנה לא נתבטלה
 מרחוקים [אף לאחר שנתבטל הביח דין ומקדשין על פי קביעוח החשבון] משוס שלא פסקו
 מלעשות שני ימים וכמו שפירשו לעיל כמ״ש הא לן והא להו כדלעיל הא אמר ר״ח כו׳ אם
 כן לא נתקנה התקנה מעולם כיון דלא נתקיימה אפילו פעם אתת וכטלה מעיקרא ומעולם
 לא היו הב׳ ימים קדושה אחת כמו שפירש״י ורב גופי׳ ושמואל דס״ל לעיל אסורה ס״ל
 כיון לבזמן הכ״ד מוכרחין היו הרחוקים מכ״ד לעשות ככל פעם 3׳ ימים מחמח חששא
 דשמא עתה בפעם זה באו העדים לאחר מנחה ואותן ב׳ ימים היו קדושה אחח [אף לאחר
 תקנת ריב״ז לרבא] גם הב׳ ימים שעושין עתה לאחר שנתבטל הב״ד הן קדושה אחת כיון
 שלא פסקו מעולם. ומ״ש התוס׳ בד״ה מימות עזרא לר״י אוסר אי אתרמי היינו ר״ל שאס
 יחרמי שיעשו הב״ד ב׳ ימים כגון אס יבאו עדים מן המנחה ולמעלה [לפירש״י או לפירוש
 התוס׳ סמוך לחשיכה] אז יהיו הב׳ ימיס קדושה אחת ותהיה הביצה אסורה שר״י היה בזמן
 הב״ד שהיו מקדשין החודש על פי עדים [ד] וקאמר דאם איתרמי שהיו עושין ב׳ ימים היה
 קדושה אחת ור״י פליג עליו 3מתגיתין וס״ל דאסילו אם היו עושין 3׳ ימים היו ב׳ קדושות
פ חשבון ולכך נת3טלה ״  וכו׳ ונהרדעי אמרי שלא איתרמי בב״ד עד היום שאנו מקדשין ע
לך כוי. אע״ג דרכ גופיי ס״ל כיצה שנולדה כזה אי רא ו ת עז מו מ׳ מי  התקנה ע״כ: ג
 אסורה בזה בר״ה וא״כ היאך מביא ראיה מרכ דאמר מימות עזרא כו׳ ודאי עס תירוץ
 תוספות ניחא דרב אוסר אי איתרמי ונהרדעי אמרי דלא איתרמי אבל עדיפא הו״ל לתוספות
ר וכוי. לכאורה בעגל שנולד לא שייך טעם מתי ל ו מ׳ הואי י ועיין [הן: ג  לאקשויי כלא ר״
 זה הואיל ומתיר דמקודס ג״כ מותר בשפיטה לאפוקי אפרות בקליפתו אסור וכן משמע
 בסמוך ע״ב תניא כוותי׳ דר״י עגל וכו׳ זה מפני שמוכן זה מפני שמתיר וכו׳ ולא קאמר
 אתרוייהו טעם אתל וא״כ ר״כ ור״א דמקשו לרכ וכי וכו׳ קשה ולטעמיך וכו׳ וי״ל דכוונתם
 בקושייתס עגל שנולל מן הטריפה ושם שייך לומר הואיל ומתיר עצמו וכר לע״כ קושיא
 שניה מלתנן סתמא עגל שנולל מותר משמע אף כטריפה [ה״נ מה להקשו כתחלה וכי מה
 בין זה לעגל סתמא כוונו אנולל מטריפה] ורב לא הכינו וכו׳ אבל כ״ז אינו. עיין במאור
. ברש״א א באו כר ל ׳ בגון ש י לי׳ כו א מעבר מ ל י בד״ה ד ״ ש ר  הקטן ובמלחמות באורך: כ
 אין זה מדוקדק דהתקנה הראשונה הי׳ בבאו עדים מן המנחה כו׳ אבל בלא באו עד יום
 ל״א מספק היו עושין 3׳ ימים אלא דר״ל דלא באו עדים היינו שלא קיבלו אותן עד יום
 ל״א וכגון שבאו אחר המנחה והיינו תקנה הראשונה ע״כ. והר״מ ז״ל הגיה כגון שלא באו
 עדים עד לאחר מנחה ואס״ל דאף בלא באו עד ל״א הוי קדושה אחח וכמ״ש החוס׳ לעיל
 בד״ה מי לא מודה שאס לא באו עדים עד סמוך לחשיכה כר וכמ״ש לעיל דה״ה אם לא
 כאו כלל וכו׳ ולכן מתחלה קבעו ב״ד אס נעשה ר״ה ב׳ ימים שיהיה קדושה אחת ועיין:
' כוי. הא דפירש״י הכא דס״ל י ׳ והאי גלימא דאמר י וכו א הבר כ י א י בד״ה ד ״ ש ר  ב
 לרש״י בזמן הזה ךדליכא חברי] מותר הא דבר שבמנין הוא וליכא לתרץ כתירוץ של תוספות
מ״מ  בד״ה והאידנא דהא לעיל פירש״י גבי ההר ההוא דהוי נמי כתיבא בהדיא ההיתר ו
 צריך מנין אחר להתירו א״ו לא אסרו אלא מה שאין צורך המת אבל צורך המת אפילו בזמן
ו מ צ ר ע מתי ל ו ׳ בד״ה הואי ם ו ת  סרס׳ייס כהאי דאמרו [לעיל] לצורך המת עושין: ב
מ יהי׳ ׳ ותימה כוי. בל״ז בגמרא ה״א מומר משוס דלית לי׳ מוקצה אבל מ״ י ובו רש״  פי
 אסור משום משקין שזכו לכן אמר הואיל ומתיר עצמו בשתיטה וצריך עוד הכנה [ר״ל דפי׳
 הואיל ומתיר עצמו לאו היינו בלידתו רק הואיל דצריך להיות מתיר עצמו בשחיטה ועליין

 דף ה ע׳
 מוספין פירוש שקודם שבאו לא היו יכולין להקריב המוספין דשמא לא יבאו היום כלל עד
 למחר ויהיה היום חול וא״כ יביאו חולין בעזרה ואחר שבאו עדים לאחר המנתה שכבר
 הקריבו התמיד של בין הערבים ג״כ לא היו יכולין להקריב המוססין מחמח עשה להשלמה
 וא״כ לא הקריכו המוספין כלל ותירצו דהיכא דלא אפשר שאני מידי דהוי וכו׳ ור״ל דהא
 דאין שום קרבן קרב אחר התמיד היינו דוקא אותו קרבן שאפשר לדתותו ולהקריבו למחר
״ט וכן מחוסר ו  וליום אחר אבל קרבן המוספין אי אפשר להקריכן כי אם היום שהוא י
 כפורים אס לא יקריב כפרתו היום לא יהי׳ באפשר לו לאכול את פסחו ולכך אי אפשר לדתות
 כפרתו עד למחר לכך נקרבין אפילו אחר הקרבת התמיד אלא שיש לתמוה דבהדיא איתא
 החם דף נ״ט דטעמא דמחוסר כפורים הוא משום דאחי עשה דפסח דענוש כרת ודתי
 עשה הקל להשלמה וכמו שכחכו החוס׳ כחירוץ השני ולא מטעם להיכא ללא אפשר שאני
 והתוספוח חלקו הענין ולקתו טעם המבואר שם בגמרא לתירוץ שני והוסיפו חירוץ א׳ מלבם
 ואי לא מסתפינא הייתי אומר לט״ס הוא והם תי׳ א׳ למשוס ללא אפשל הוא ללחות קרבן
 זה עד למחר אתי עשה דרכים כו׳ ע״כ. ועיין ברש״א דכתכ יש כאן דילוג ע״ש בגמרא
. לשון מהר״ס ׳ רא וכו לא נהי ׳ ו ם וכו יש מפרשי ד ו ״ א  ובתוס׳ דר״ה ומגיהו כאן ע״ש: ב
 ר״ל ולפי דבריהם לא קלקלו בתמיד של בין הערבים כלום כו׳ ומה שאמרו מתחלה שיר של
 חול כו׳ מה ככך דאינו אלא כקורא מזמור תהליס ואפילו יהי׳ קלקול מה מ״מ לא הי׳ אותו
 קלקול בתמיד כ״א במוסף שאמרו עליו שיר שהיו רגילין לומר בתמיד של חול ע״כ ועיין:
ת הן. [אף לרב ו ש ו ד כ ב׳ ק א״ ׳ ו א״ת לר״י ובו ׳ בד״ה הא לן והא להו כוי ו ם ו ת  ב
 אסי] דל״ד לב׳ ימים טובים של גליומ דלעיל דס״ל לר״א קדושה אממ הן התם היינו טעמא
 כמ״ש רש״י לעיל שהכ״ד הטילו וקכעוס על כני הגולה כו׳ לאפוקי הכא לא שייך הטילו
 וקבעום רק לעולם עושין יום א׳ ואס נמעכבו העדים היום יושבין ולא עושים מלאכה משוס

ו״ט ועיין:  ספק דלמא השתא יבאו ואי לא אתו אשתכת דלמפרע בטעות היו עושין י
ת עונה כוי. לשון רש״א וא״ת כיון דליתא לתקנתא ממילא נצטוו ו צ מ כ״ת ל מ׳ ו  ^"ב ג
 בפריה ורביה כמו שנצטוו כבר [הוספה מדברי הגאון המחבר ואינו קושיא לכאורה
 דפרו ורבו לבני נח נאמרה עד מתן תורה אבל השתא דשמעינן דפרישה קדושה הוא ה״א
 מי שירצה להיות מן הפרושין יהי׳ דאל״כ מקשי נמי לפי האמת למה צריך למנין אחר להתירו
 הא ככר כתיב פרו ורבו] וי״ל דה״ק וכ״ת למצות עונה כו׳ דהו״ל מצות פרו ורכו דבר
 שנאמרה לב״נ ונשנית בסיני דלזה ולזה נאמרה והכי אמרי׳ בפרק ארבע מיתות והרי פריה
 ורביה שנאמרה לכני נח ונשנית בסיני לך אמור להם וכו׳ לישראל נאמרה ולא לב״נ ומשני
ד נכחב בדפוסים ישנים לקמן שלא  האי לכל דבר שבמנין וכו׳ והיינו כמסקנא דהכא ע״כ [עו
דף הי] אמר ר״ל כאו  במקומו]. עיין מ״ש בשם רש״א אבל ראה זה מצאחי כפ״ק דע״ג [
 ונחזיק טובה לאבוחינו שאלמלא הן לא חטאו אנו לא באנו לעולם שנאמר כו׳ למימרא שאס
 לא היו חוטאין לא היו מולידין והא כתיב פרו ורבו עד סיני והא בסיני נמי נאמר שם שובו
ת הו ב בלו י ת י כ ד כ י בד״ה מ ״ ש ר  לכם לאהליכם למצות עונה ע״כ ודו״ק היטב [כ]: ב
ו ובו׳. לא רצה להכיא ממקרא ראשון לתודיה דהוא מכבד ד ב כ ל אדם מ מו ש א מקו ׳ ל  וכו
י ״ ש ר י פ  אמ מקומו מדכתיב ההוא כמ״ש רש״י דהוא מדיוקא ורצה להביא ממ״ש כהדיא: ל
 למה לא אמר הקב״ה קרא דבמשוך היובל לחודי׳ דכיון דלא אהני היתירא עד אמר בחודש
 שהוקם המשכן. ולמה הוצרך לחזור ולצוות גס הצאן והבקר אל ירעו ואסשר דלהורוח דבר
׳ ם ו ת  שבמנין צריך מנין וכו׳ דאע״ג דכתיב ההוא צריך היתר דבמשוך היובל וכו׳ ועיין: ב
כ מה הרויהו עניים. אבל זה אינו קושיא כלל אם ׳ א״ ׳ וא״ת כו ביקש ר״א כו  בד״ה ו
 קדושה ראשונה לא קידשה וכו׳ מה היה צריך להעלותו לירושלים [ג] ולמה ביקש להפקירו
מ צריך להעלותן משום תקנתא קמיימא כדי לעטר דדבר שבמנין צריך מנין אחר  לעניים מ״
 להחירו וכן הוא כפוספוח מגילה לף י׳ ע״א כל״ה דכ״ע אבל לרש״י לא ניחא לומר כן
 לכשלמא אי קלושה ראשונה קילשה כו׳ וא״כ גם בזה״ז צריך פריון או להוליך לירושלים
 הפירוח [אף הרחוקים מיום אי] שפיר אמרינן לבר שבמנין צריך וכו׳ אע״פ ללא שייך
 הטעם כלי לעטר וצריך להוליך הסירות לירושלים [בתוך מהלך יום] אבל אס לא [קילשה
 לא] שייך כלל ירושלים להוליך שם וכו׳ ולכן מקשה [אמ״ש בתחלה והתירוהו לפלותו
 ולהעלוח למיו] ואע״ג ללאחר חורבן הוה כו׳ ולא רצה לפרש לפירוש והתירו אפילו פליון
 להעלוח הלמיס א״צ [רק פליון ולהוליך הנאה ליס המלח] ללא קילשה לעתיל [משום לאי
 לא קידשה לעתיד לא היה זה בכלל דבר שבמנין כיון דליכא קדושת ירושלים כלל וא״צ מנין
 אתר להתירו ועיין היטב בתוס׳ מגילה הנ״ל]. ועי׳ מהר״מ ז״ל הגיה גם ברש״י קדושה
׳ ת״ש במשוך היובל ל״ל והלא י כו ד כ ׳ בד״ה מ ם ו ת  אתרונה ר״ל קדושת עזרא וכו׳: ב
 כלאו הכי יש להתיר מסברא וכו׳ וא״כ ממילא מישתרי כשנסתלק השכינה. יש מקשים דלמא
 במשוך היוכל הוא סימן לסילוק השכינה שנדע אימתי נסתלק השכינה ונראה דלא הל״ל
׳ ומ״מ דה בו א מו ׳ בד״ה מ• ל ם ו ת  המה יעלו רק במשוך היובל יסתלק השכינה ועיין: ב
. דא״ל בר בה ו ך להשי ׳ םמו א וכו ל דה״פ שאם ל ״ ד ר ״ א ר כצ״ל. ב ן כ ו  קשה דבי
 דמכח ספק עושין זה ז״א דכיון שאי אפשר לקבל העדות היום הזה הוי כאלו לא באו היום
״ט ומנינן מלמחרח ואס״ה ו ו״ט אפ״ה למחר עיקר י  כלל ואף אם יאמרו העדים שהיום י
 אין עושין היום מלאכה ולפי״ז לאו דוקא שכאו עדים סמוך לח שיכה אלא אפילו לא באו
 עדים כלל עד יום ל״א אס״ה מיקרי קדושה אחת הואיל דכשהגיע סמוך לחשיכה עד שאס

ר ו א י  ב
 החירו אחר שנמנטל הכ״ל אף למה לאמר רבא מי לא מולה דב״ז שאם גאו עלים כר מ״מ כיון ללא
 אימרמי אף בזמן הב״ד שיבאו מן המנחה ולמעלה לכן במלה התקנה ומצה מותרת לזה שפיר יש למרץ מה
 שהקשי מר״י אנהרדעא לר״י איירי אף לאחר החורבן בזמן הב״ל למולה ריב״ז שנוהגין אומו היום קולש
 ומחר קודש ואי אתרמי הכי הביצה אסורה: [ה] בלברי מהר״ס שהביא הגאון מבורר לתרץ זה רנהרלעי
 מחולקין בסברא זאת עם רב ולא מייתי מרב רק הן מלמא למימוח עזרא כר. גס מ״ש הגאון רלתירוץ התוס׳
 ניחא זה לרב אוסר אי אחרמי משמע לטמי רב עליין לא נתבטל הב״ל שהיו מקלשין ע״ס ראייה ומלשון
 מהר״ם שבסמון משמע לכגר נתבטל מימי רב ושמואל ועיין ברמב״ס פ״ה מהל׳ קילוש החולש וגרז״ה

 במאור שמתולקין ג״כ מתי נתבטל ע״ש:

 [ב] אולי מונחו ללפי״ז לא קשה כלל קושימ מהרש״א לפשיטא למחממ מצוה לפרו ורבו לא היו מצווין
 עכשיו משוס שלא היו מולילין וסרו ורבו לא נאמר רק על סיני כלאיתא שס בגמרא ולכן איצטרין שובו לכם
 למצות עונה כלמשני שס: [ג] כוונמו נהי לצרין לפלותו כמו בחו״ל לצרין לפרומו מדרבנן מ״מ מה הי׳
 צרין להעלותו לבשלמא אי קילשה לעתיל לבא אף ללא שיין השתא כלי לעטר מ״מ בלבר שבמנין היה להוליכו
 לירושלים לוקא וצרין מנין אחר משא״כ אי נימא ללא קילשה וליכא קלושמ ירושלים כלל היאן נימא לצרין
 להוליכו לירושלים מאחר לליכא בי׳ שום קלושת ירושלים כלל לזה תירצו שם במגילה ראפ״ה הוי בכלל לבר
 שבמנין לכלי לעטר וצדן מנין אחר: [ד] ומ״ש המוספות לעיל לף ה׳ ע״א בל״ה הא לן והא להו לר״י
 אמר לינו אקולס החורבן דוקא היינו לרבה לאמר ממקנמ ריב״ז ואילן ביצה מותרת לבני א״י והכא רנהרלעא
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 הידושי הלכות ביצה שנולדה פרק ראשון ביצה מהר״ם שי״ף ה
 ׳כ, ז ע״כ

 מחירין מטעם בשר עוף בחלב לרבנן ומה שאסר ר׳ יעקב ביצים מעורים לאתי לאחלופי
ן וכוי. וקשה להו״ל בי רו ן וקשה בעי ף בהלב דרבנ ר עו ש ד וי״ל ב ״ א  בשאר בשר ועיין: ב
 להקשות בלא ר׳ יעקב הא לב״ה הי׳ אסור הבא אי לאו לבשר עוף בחלב לרבנן [וא״ב פשיטא
ל בשר עוף בחלב לאורייתא [ז]] ועול לסי תירוץ השני א״צ לתירוץ  ללא לישרי להא איכא מ״
 הראשון כלל וי״ל למ״מ צ ״ל להחס ןר״ל ר׳ יעקב] קאי על מעורומ ובעירובין על גמורות
 אבל הקשו להא גמורות הוי אסור לכמוה נמכרת בשוק [אסרי ב״ה בעליות] אי לאו להוי
ף בחלב] לרכנן וא״כ פשיטא [לאסור להורות] וצ״ל מ״מ לבנבילה תמורה לגזרינן  [בשל עו
 ולא לאורייתא [כתירוץ השני] וא״כ הוי ממנ״ס אי החס ביעחא בכוחחא גמורות א״כ אין
 הוראה כלל ואי הוי אין גמורות א״כ הא אסור לר׳ יעקב וסשיטא לאסור להורות שגמורות
מ״מ איכא הוראה לי״ל רהטעס התם משוס  פשיטא לאין הוראה כלל אלא הוי גמורות ו
 בשר עוף בחלב הוי לרבנן ובלאורייתא הוי בשר וא״כ הוי הוראה וצריך הכל לפי האמת ל׳
 יעקב ותירוץ ראשון [ח] אבל מ״מ קשה לפי תירוצם לבשר עוף בחלב לרבנן הא בגמרא רף
 ז׳ אמל גבי שלל של ביצים להוא נמי לאורייתא בנבלת עוף טהור ן;ט] ואפילו לפי האמת
 מ״מ מה שאין גמורות (אמת) [אפשר] לאסור בלאורייתא וסוגיא זו לא משמע כן ללא
׳ ותימה בו׳. פירש״י צריכין כ״ת בו  מייתי ראיה משלל של ביצים ולו״ק [־]: בתום׳ בד״ה ו
 לישכ לה״ק הא נמי תנינא נוללה כו׳ ונוכל לומל לוקא נוללה אבל במעי אמו מותר לכ״ע
 מנ״ל לומר אסורין ולחלק מתני׳ מברייתא וכ״ת ב״ה אפילו במעי אמן כו׳ אלא הא לתניא
 כו׳ א״כ מני וכו׳ ויותר נשוה ברייתא ומתני׳ ונאמר לבמעי אמן מוחרין מלשבש הברייתא
 וכן צ״ל בתוס׳ שכתבו ופריך תנינא לאללבה כו׳ ויוחל ניחא לאתיא נמי כב״ה מלומר כב״ש
 לחולי׳ וזה הכל לוחק. וז״ל רש״א אבל במעי אמן היו מולין לאסור כתכ רש״ל לקמ״ל
 בברייתא לשרי אליבא לב״ש אבל רב פסק בביצה שנוללה כב״ש אבל בביצה שנמצא תוך
 תרנגולת פסק כב״ה לאסרי [ופירוש עם יציאתה נגמרה היינו ביו״ט] ע״כ והכריתו לפרש
 כן השמא לבמעי אמן חמילא מנוללה אי הוי סבר רב כב״ה לאסל כמתני׳ נוללה לא הוי
 אצטריך לן רב לאשמעינן במעי אמן לאסורה לכ״ש הוא מנוללה אכל הוא לחוק ללסי מה
 לס״ל השתא לרב מתיר מוללה תיקשי לי׳ לרב אללב מכמה מימלות לאסר רב מוללה בו
 מום לאסילו בב׳ ימים טובים של גליות לא ממיר אלא מוללה בא׳ שמותר בבי וע״כ הנראה
ה לאסרי אפילו מוללה ורב איצטריך לאשמעינן לבמעי ״  לרב סבר נמי למאי לס״ל השתא מ
 אמן אסירה משוס ללא נימא כפי הסברא האמיתית לנוללה חמילא טפי ובמעי אמן אפילו
 ב״ה מולו לשלי וא״ל לא״כ מאי פריך ממתני׳ לע״כ לא פליגי אלא מוללה כו׳ ללמא
 אשמעינן במתני׳ רבותא טפי כפי הסברא האמתית לאפילו מוללה שלי ב״ש ובברייתא
 אשמועינן ללא נימא כפי הסברא השניה לס״ל השתא לבמעי אמן חמירא ומולו ב״ש לאסירי
 ואשמעינן ככרייתא לשלי לי״ל להכי פריך לכיון לאיכא סבלא בהיפך לא הו״ל להשמיט
 בממני׳ לאשמעינן נמי לשרי ב״ש במעי אמן כמו לאשמעינן בברייתא אע״כ לע״כ לא פליגי
ה ״  וכו׳ ולימ לן בהך מלמא אלא כסי סברא האמתיח מוללה חמירא טפי וברייתא אליבא מ
 אשמעינן למולו במעי אמן לשרי לאל״כ ברייהא מני כו׳ כלמסיק ולו״ק כי הלכריס כרורין

 וק״ל:
. גירסח הרי״ף והרא״ש יהבו לי׳ מעי לשחוטה א למאן א ביעי דפהי ר מ  דף ז ן״א ג
 ואוהמנהו ולא אסרחו וטעם של גירסא זו עיין בר״ן ר״ס האיש מקדש
׳ ודאי ארב אמי לא קשה דמעשה שהיה הוא [דהוצרך להשיב א כו ט י ש מ׳ פ  חרל״ט [כ]: ג
 על מה ששאלוהו] וכן ארב הונא א״ר ל״ק חדא דדלמא איהו קמ״ל רק דמני מני וקמ״ל
ד ״  דאינה מבושלמ [ל] וגם בסמוך ג״כ מקשה פשיטא ונראה דאסדרן מקשה [ט] וחירוץ מ
 האי לאכילה כו׳ [למאי נ״מ בו׳] ר״ל בין מאי דבעי להו לאכילה ואמר ביעי דפחיא וכוונמו
י (לאכילה) [לאפרוחים] סוף סוף אינו איםשי באלו הביצים וא״כ [אכחי] ע  דצריבן או מ
י מני] ר״ל דאם נ י ד האי לאכילה וכו׳ [ומי׳ למיחבי לי׳ מ ״  קשה פשיטא ומאי קאמר מ
 כוונתו רק לאכילה ואמר ביעי דפחיא משוס דצריבין אין המקח בטל וכו׳ ויחזיר דמי מעליוחן
. ובטי״ד סי׳ ן ת קאי אהלמו ו ר מו ג ׳ ופ״ה ד א בה כו צ מ : בתום׳ בד״ה ו  וכו׳ וכפירש״י

ו כמב מפירש״י משמע דמתיר אפילו אין לה עדיין חלכון כלל ע״ש: ״  פ
לה. יש להקשיח מה צורך ללמוד ביעור ר מאכי עו ן בי נ מ׳ וב״ה םברי ילפי  ן״ב ג

 דף י ע׳
 אינו ראוי לאכילה] משא״כ משקין שזבו אבל לרש״י קשה ודו״ק. ברש״א והא דאסר לעיל
ט לאו מטעם מוקצה אלא משוס משקין שזבו. ולעיל איחא בהדיא ואף ״ ו  מצה שנולדה מ
 ר״י ס״ל משום משקין שזבו וביון שאסור באכילה משוס משקין שזבו אסור ביומי׳ לטלטלו
 [כדמשמע לעיל בהאי דאושפזיכנא דרב אדא בר אהבה]. אע״ג דפסק ר״י הלכחא כר׳ יהודה
 בשאר סירוח כהאי דאין סוחטין כו׳ דלא גזרינן בהו משוס משקין שזבו כבר הירצו המוספומ
א״כ ׳ ו כו ן ו כי מה בי ׳ בד״ה ו ם ו ת  בפרק חביח דשייך למגזר טפי במצה לפי וכו׳ ע״ש: ב
ט ובו׳. לכאורה היה נראה דאסור משוס מלדה במו פירס טלימ עלי׳ למה שי ל להו כו  י
 דמסוסק וכו׳ [הוא אבעיא בחולין דף ל׳ ע״כ והוא כדעה שניה הנזכרמ בשולמן ערוך יורה
רי דאיהע י ד דהתפ אי ״ א : ב [ ד ע״ש בט״ז ״  דעה בסימן כ״ד ס״א וכדעח הלבוש שבסי׳ י
. לשון רש״א הא ודאי דאין להקשומ דא״כ בלא נולד מן הטריפה כר ו ו ו לו הדשי ל כ  ש
ן זה לעגל שנולד בעיו״ט ולא כלו לו הדשיו עד היום דלא הוי מוכן  מיקשי לי׳ וכי מה מ
מן השמשוח לא הוי חזי דהאי כיו״ט נמי אסור דספק נפל הוא וצריך להממין  היום הואיל ו
ו״ט ולא כלו לו חדשיו ויום ח׳ שלו  ח׳ ימים מלידחו. אמנם חיקשי לי׳ מעגל שנולד קודם י
 הוא ביו״ט להשחא לא הוי מוכן היום לבין השמשוח לא הוי חזי ומיהו למאי דמסיק היחירא
 מולל מן הטריסה הואיל ומוכן אגב אמו לכלמס ניחא לקושטא למלחא הכי הוא לעגל
 שנולל ויום ח׳ שלו ביו״ט לאסור לרב משוס ללא הוי חזי בין השמשות לכלבים ע״כ וקושיחו
ט גופי׳ לבעיו״ט ״ ו  מעיקרא לא ישר בעיני להקשות מעגל שנולל בעיו״ט למצה שגוללה מ

 מצה שגוללה ג״כ מותרת ועיין:
ם הכנה דרבה. פירוש משום גזילה ללעיל רה משו ר ואסו ״ט כ ו י בד׳׳ה בי ״ ש ר  $7״ב ב
לד וכוי. בתרנגולת ו ם נ ׳ משו ״ט וכו ו ד בי ל ו ׳ בד״ה ענל שנ ם ו ת  וכ״ה בח״ש: ב
 העומלת לאכילה אין הכיצה אסולה משוס כולל כמ״ש לעיל אוכלא לאיפרח רק מטעם הכנה
 לרבה או גזירה משוס משקין שזבו וכו׳ כללעיל ונראה פשוט לאיסור משום משקין שזבו או
 פירוח הנושרין קרי להו כולל ככל מקום וכללעיל לף ג׳ בחוס׳ בל״ה מוחלפח השיטה ור״ל
 מ״מ אע״ג למוכן אגב אמו וליכא איסור מוקצה מ״מ יאסור משוס משקין שזבו או פירוח
וע״ז חירצו היינו לוקא בלבר מאכל כו׳ אבל כעלי חיים לא וכוונחס משוס שעדיין  הנושרין [
 צריך שחיטה וכמ״ש הגאון לעיל ע״א במוס׳ בל״ה הואיל]. וא״ל להבא איירי אף בעגל
 העומל לגלל [מלקמני סחמא] לא״כ לאו מוכן אגב אמו הוא אס לא שנאמר לרב ס״ל
. כר ת ו ו ר מו ׳ בד״ה ביצים ג ם ו ת  מוקצה מומר ונולל אסור ועיין במאור ובמלממומ [י]: ב
 כוונמ לבליהס נ״ל למקשה מעליומ כל שכמוה נמכרמ כוי לאסור למשמע ביצים גמורים
ף כו׳ לכך הקשו מהא  אסורין והילצו לאע״ג למצה כגוסה מ״מ הכא מומר משום לבשל עו
 לאפילו מעמא בכומחא כר לע״כ הגמ׳ גקיט מעמא בכוממא לאו משוס להיא מוסכממ
 בלמי ממלוקמ לא״כ הול״ל ןלא לישלי אינש] אפילו הלכה פסוקה א״ו משוס להימל של
 מעמא בכוממא פשוט וברול מאל וטעמו נגלה ופשוט לכל ולכן מקשו הא אין טעמו נגלה
 וסשוט להאיכא ר׳ יעקב ראסר [היכא לכגופי׳ הוא ואינו מיקל מטעם בשר עוף בחלב
 לרבנן] לע״כ לא מטעמא למ״ק ממיר [באינן מעורוח] לאילו ס״ל אף מציס גמורוח שכמוה
 נמכל בשוק כגופי׳ הוא [וככ״ה] לק הכא שלי משום לבשר עוף לרבנן א״כ אם היו מעורומ
 נמי שרי למ״ש אע״כ ס״ל חילוק מן גמולים למעולים לגמורי׳ לא הוי כגופי׳ [ללא ככ״ה]
ף במלב לרבנן כמ״ש המוס׳ אבל  ומעורים הוי כגופי׳ וא״כ הבריימא ממיר מטעם לבשר עו
 לעולם מצה כגופה ככעליוח [ולכן אין חילוק מן מעורומ לשאינן מעורומ] ור׳ יעקב מהיר
 [באינו מעורה] מטעם ללאו כגופיה הוא ולכן ממלק מן אין מעורומ למעורומ וא״כ טעמו
 לאו פשוט [לטעם משוס לבשל עוף בחלב ללמן לא ס״ל לל׳ יעקב וטעמא לאינו מעורה
 לאו כגופו לא ס״ל לב״ה ומ״ק] לכן חירצו לכ״ע שרן בטעמא למציס גמורים שרי ללא
 הוי כגופי׳ לק בעריוח מחמירין מטעם גזירח טריסה וכו׳ ועיין היטב לללעמי א״א ליישב
 באופן אמר [ופירוש] הא איכא ר׳ יעקב לאוסר ר״ל מטעם לשרי מ״ק הוא אוסר ללליליה
 מעורים הואיל ובגופיה הוא אסור ולמ״ק ביצים גמורים אע״ג לכגופיה הוא [ללילי׳] שרי
 אבל ולאי זה פשוט [הי׳ למוספומ בקושיימם] לאינן מעורים שרי לר׳ יעקב ובפירוש אמר
ד רש״א אינן ב ל ה וכו׳ ואינו נראה. ו ״  ואם היו מעולים וכו׳ ויש מגיהין ועי״ל טעמא מ
ן כל הצורך גס לברי רש״ל ז״ל ואף שיש לסקסק גם ע״ז [שבחכמי] ללמא כ״ע  מטררי

ר ו א י  ב
 להכריח צורך שני החירוציס ע״כ היו צריכין להביא לכרי ר׳ יעקב להכריח ממנו לכעירוכין קאי רק אאינן
 מעורות. דאל״כ אין הדין מוסכס לכן מקשו טסי מר׳ יעקב דע״כ אין הטעם פשוט ומוסכם מ״ל. וזה שסיים
 וצריך הכל לסי האמת ר׳ יעקב ותירוץ ראשון זהו הנראה מכלל כוונת דבריי ושלא יהי׳ סחירה לפירושו כמוססומ
 למעלה אף שיש קצת דוחק כרכר: [ט] וא״כ קשה כין ללישנא קמא שם וכין ללישנא כתרא לקאמר בלישנא
 קמא ללא כר׳ יעקכ הא כח״ק נמי לא אתי לבלאורייתא מולה למופיה וללישנא כ׳ לקאמר מאן תנא מן
 האשכול טמא ר׳ יעקב הוא קשה הא הך סיפא כמ״ק נמי אתיא לכלאורייחא מולה וארישא כשלל של כיציס
 לטהור הו״ל לדייק להוא ללא כת״ק ללת״ק אף לללישנא כ׳ איירי רישא באינן מעורות מ״מ לת״ק לסוכר
 ככ׳יה לעריות אסור אפילו אינן מעורות בראורייתא: [י] אפשר כוונתו במ״ש ואפילו לסי האמת היינו מסקנת
 התוס׳ כתירוץ השני לכל שכמוה לעליות הוא מטעם גזירה אטו כיצמ טריפה מ״מ שאינן גמורות אפשר
 למדאוריימא כגופי׳ רק למקלינן הכא אפילו מעורות משוס לככ״ח כעוף דרבנן וסוגיא לא משמע כן ללא
 מייתי ראיה משלל של כיציס פירוש ללא מייתי ראיה כלל כלישנא כתרא הא מני ר׳ יעקכ ולא כת״ק הא אפשר
 לאתיא גס כמ״ק לכמעורות כלאוריימא כגופי׳ ומ״ש ללא מיימי ראיה משלל של ביצים לאו כלוקא רק מאשכול
 של כיציס: [ב] ע״ש הטעם לאל״כ אף לכעי לה לאכילה לא גרע מיפומ ונמצא רעות למקח טעות אלא ולאי
 לאותכינהו ולא איפרחו להשתא אי נימא למאי לאמר ביעי לסחיא אפשר ללאטלה קכעי לה מצי המוכר לומר
 החזר לי ביצים הראוין לאכילה ואמה הוא לאפסלינהו כמה לאותכית להו ולא אולעית לי ללגלל קכעית: [ל] אינו
 מוק ללמה לי׳ לחלש כוונה חלשה בדברי רב דביציאתה נגמרת היינו לאטלה וטפי הו״ל לומר דקמ״ל ראינה
 מגללמ אפרוחים ואז סשיטא להוי מקח טעות רק לאיהו הך מלמא לאינה מגללמ קמ״ל אס לא שנגיה כן
 בלכדו וכצ״ל תלא לללמא איהו קמ״ל לאינה מגללת או לליתט לי׳ טני ומני וקמ״ל לאינה מבושלת כי הגם
 שאפשר להעמיס ברבדו כוונה אמרת רק שנראה רתוק מהכוונה: [מ] כוונתו אסלרן דאמר. כי האי ראמר
 להו כו׳ לולאי לא הביא המסלר ראיה מרב אמי אגוף המציאות לאינה מגללמ כרב רק למביא ראיה לבמקח
 וממכר מקח טעות הוא כרב אמי וע״ז קשה פשיטא למקח טעות ומה צריך ראיה ומשני מהו לתימא ר״ל
 להמסלר כא להשמיענו לאיכא נ״מ כמקח וממכר אפילו בלא אמר להליא טציס לגרל רק ביעי לפחיא למ״ל

 כו׳ קמ״ל כרכ אמי:

 [ו] כוונתו להשמא שפיר קאמר למוכן אגכ אמו כשחיטה לאי כעי שחיט לאמו למוקצה מומר והוי אוכלא
 ראיסרת וצדטן לטעמא למוכן אגכ אמו כי היט ללא נימא הא מקולס לא הי׳ כעולם לאוכלו והוי נולל לזה
 קאמר למוכן אגב אמו והי׳ באסשר לאוכלו גס קולס לילה לאי בעי שחיט לאמה והוי אוכלא לאיפרת וכמו
 שהסטרו התוס׳ לעיל לף ב׳ בל״ה אוכלא לאיפרת סי׳ אוכל כו׳ דאי בעי שחיט לה ואכיל כל מה שבגוה. ולזה
 הקשו המוס׳ מאחר לע״כ נולד אסור מלהוצרן לטעמא למוכן אגב אמו א״כ לא מהני זה לענין שס נולל כמו
 בביצה לאמרי׳ לעיל קס״ל אף ללימ ליה מוקצה כולד אסור לקרי ליה נולל אף לאוכלא לאיפרמ הוא להא
 מוקצה שרי והיינו משוס מולל לו שם אוכל ומעיקרא לא הי׳ מיוחל לכך וכפירוש הגאון המחבר למעלה בגמרא
 רף הנ״ל ולזה תירצו לבעלי חיים שאני להשמא נמי אכחי לאו שם אוכל הוא להא מחוסר שחיטה. ומ״מ צריך
 לטעמא למוכן אגב אמו לאל״כ כיון למקולס לא היה בעולם ולא היה נאפשר לבא לילי אכילה כלל שפיר הוי
 גולל גמור. אך לכאורה קשה על הגאון המחבר לכתב לרב ליס לי׳ מוקצה הא בהליא פסק בשבת לף קנ״ו
 ע״ב למוקצה אסור ובבדיתא היה אפשר לומר כן: [ז] וכן הוא הקושיא בתוספות לעירובי[ פרק הלר לף ס״ב
 ע״ב וטפי עליף להקשות כן לאילו כקושייתס מר׳ יעקב לפי פירוש הגאון למעלה הוא לע״כ אי[ טעם ההיתר
 פשוט אבל עכ״פ הלין מוסכס לכ״ע להיתר באינן מעורות ויוחר הי׳ להם להקשות לאין הלין פשוט ומוסכם
 לכ״ע להא איכא מ״ל בשר עוף בחלב לאורייתא: [ח] בכאן לשון המחבר מגומגם מאל ומה שנראה מכלל
 כוונתו הוא לתירוץ שני לבל אינו מספיק לא״כ הא לא לישרי לעירוטן קשה ממנ״פ אי קאי אמעורות פשיטא
 ללא לישרי להאיכא ר׳ יעקב לאוסר ואי באינן מעורות אמאי לא לישד הא אין זה הוראה כלל לטון לליכא
 איסור באינן מעורות רק משוס גדרה לטריפה לא שייכא גט בשר בחלב כלל לזה הוצרכו גם לתירוץ קמא
 לאפשר לומר לטעמא לשד הכא הוא משוס לכשר כחלכ לעוף לרבנן א״כ אין זה הוראה פשוטה כ״כ להיתר
 לללמא טעמא לכ״ה לאסד דכגופי׳ רק ככשר כחלב דרבנן הקילו והרי איכא למ״ד דסוכר לככ״מ לעוף
 לאורייתא. ולהט מקשו התוס׳ קושייתם מר׳ יעקכ ולא כקושייתס כעירוטן מ״ל ככלי שלא יספיק תירוץ השני
 לחול להי׳ מקוס לומר לאף לגמורומ ואינן מעורות הוראה פשוטה להיתר מ״מ המס קאי אמעורומ רק לסי
 מה למקשו מר׳ יעקכ א״כ עכ״פ צ״ל לשם מייד כאינן מעורות והוי הוראה פשוטה להיתר לחירוץ שני לזה
 הוצרכו לתירוצא קמא. הגס לעיקר הקושיא הי׳ מקוס להקשות כלא ר׳ יעקכ כקושיימם כעירוכין מ״מ כלי
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 ח ע״ב

ז אמר ושוין ונקטו הבא לנ״מ לב״ה לענין כיסוי] אבל לב״ש בלא״ה אפר אסור ע״  מוכן ן
ם מקום כוי. הלשון מגומגם ר כשו פ ד ואי איקרי ע ״ א  משום לאין מכסין באפר: כ
 ובקצרה יכולין למילק לבאפר שמגלל צמחים יכולין לכסות אע״ג ללא איקרי עסר לילסינן
ד התם מאסל ללא מגלל צמחים וקאמר משום ללא איקרי עפר י י  מיכסהו וכר א״כ ב״ש מ
 הא איקרי עפר מכסין בו רק ע״ז ג״כ מייתי ראיה לאי איקרי עפר אע״ג ללא מגלל צמתים
ך שתלע להבדיתא להולך י ר צ  למכסין בו מכרייתא למכסין בטלית אבל אין צורך בו וק״ל: ו
ר ג  במלבר לא אתיא כב״ש ובגמרא פריך אליבייהו מולקתו לטמא מעפר שליפת החטאת ו
ר ו ס נו א ר דמוקצה אי י כ א שנ ר ר״י ל מ ׳ בד״ה א ם ו ת  ומשני עפר סתמא לא מיקרי: ב
. ומיהו לענין כיסוי אוסר לב יהולה בהוסק ביו״ט משום להאי טלטול אינו ר ל כ ט ל ט  ל
׳ בד״ה ואם ם ו ת  משוס אוכל נפש אלא משום הכיסוי ואסור כשלא שחט וכ״כ רש״א: ב
. לכאורה יש ללקלק באמת אמאי לא מקשה מרישא א כר פ י ס ע דקאי א מ ש ר מ תא כ  אי
 לאין שוחטין לכתחלה לאפשר לכסייה כקופח עסר שאינו מחוסר לא חפירה ולא כתישה ולא
 הכנה לרב יהולה וא״ל נמי גומא אסול לכחחלה במו בלקר נעוץ ללכאורה אין בו משום
 גומא להא לפי האמת מקשה מרישא לפי׳ התוס׳ אי לא גרסינן לקר נעוץ [צ] ומ״מ י״ל
 לילע קושטא למלתא ןכלמשני לי׳ התרצן ללית לי׳ ולא מכעיא כוי] וקושייתו הוא מכת
ה שלייקו להקושיא מהסיפא מולטעמיך לכסייה כו׳ ללמא הולטעמיך מ  סיפא וכלמסיק: ו
כן ו ו ב ת כ ה ש מ : ו  קאי ללילך תקשי הסיפא [אבל קושיית המקשה אסשר היה מרישא]
ך כוי. משמע להו כן ממ״ש כל״ה אפילו ולאי נמי להא ככ״ה וכו׳ כ״כ י בסמו רש״  פי
 רש״א. אכל יש ללקלק אם [גס] קושיה א״ה ולאי נמי הוא על הסיפא מאי מתרץ לו לא
 מיבעי ולאי כו׳ שהוא רבותא ברישא והא ליכא למימל כיון לברישא הוי ססק רבותא תני
׳ בד״ה ם ו ת  סימא אגב בספק לא״כ מאי מקשה אח״כ והא מלקתני סיפא וכו׳ ועיין 1ק]: ב
׳ תימה מאי אא״ב בו׳ וי״ל לה״ס אא״ב בו׳ לא״ל ללית לי׳ לקר א םפק כו י ר  א״ה מאי א
 נעוץ ואסר כירה כו׳ וללכ יהולה אית ליה כוי. לשון לש״א יש ללקלק לסי״ז מאי קמשני
 אלא אמר רבה אפר כירה מוכן לולאי כו׳ כיון להוי ניחא לי׳ מאפר כירה ולקר נעוץ ולא
 הוי קא קשיא ליה אלא מללב יהורה אמאי לא שביק רבה סברח המקשה למיידי בלליח לי׳
 אפר כירה ואלו הו״ל אסר כירה הר מוכן גם לספק אלא להו״ל לרבה למימר להא לרב
 יהולה מוכן לולאי ואינו מוכן לספק ומי הכריחו למימר כאפר כירה למוכן לולאי ואינו מוכן
 לספק היפך סברת המקשה וי״ל לולאי על השתא לפי סכרתו שסיר איכא למימל לאפר
אפ״ה) [ומש״ה] מכסין בו נמי ספק אבל הא לרב יהולה אינו ו ) י ל  כירה מוכן הוא לכל מי
 מוכן לכל מילי ומש״ה אין מכסין בו ספק אלא ולאי משום מצות כיסוי אבל לכ יהולה לאית
 ליה לעושה כו כל צרכיו ואס״ה אין מכסין בו ססק וה״ט כרמסיק רכה ללעתו לולאי ואין
מ אין מכסין בו ספק ״  רעמו לספק ומש״ה [גם אפר כירה] אי נמי לעושה בו כל צרכיו מ

 לאין לעתו לספק וק״ל:
ד שם ו א כוי. אין צריך ללייק על הדשא למסיפא נמי קשה: ע ש י ר ל ד ל כ מ׳ מ  $7״ב ג
א כוי. מלת רישא מיותר ועול ש י ד ל ד ל כ ׳ מ פא כו י סי א והא מדקתנ ר מ  נ
 לתוספות לא פירשו יותר מרש״י אלא לתוס׳ הקשו זו ואמרו ללעיל הקשה מסיפא [וליכסיי׳
א רלמא מ״מ לכתחלה אין שוחטין משוס טירחא יתירא [כלאיתא ש ד  כלר״י משום] לאלו מ
 בגמרא לקמן] אכל השתא ללית ליה הקשה [קושית א״ה] אפילו ארישא. להיאך נופל מרישא
 והקשה מסיפא אלא הקשה מאי חילוש הוא והא ולאי נמי כן ותי׳ תילוש לא מיבעיא והקשה
 א״כ מאי חילוש ברישא וכיון לברישא ליח חילוש ולאי בסיפא לא חניא משוס חילוש זה
. לכאורה מאי א כר ב ׳ א ר א כד ל ׳ א א כו ׳ לספק מ״ט ל מ  והלרא קושיא ללוכתי׳ [ר]: ג
ר אבל אסור לכן בולאי משום מצות כיסוי התירו וצ״ל לאלא אמר  קושיא להא גומא פטו
 רבה לעולם כיש לו וא״כ הלרא קושיא ללוכחיה לליכסיי׳ לכחחלה כמו שאמר מכלל לרישא
 כו׳ [למשמע רהקושיא היה נמי מרישא] וע״ז אמר אסר כירה מוכן וכו׳ והשתא ניחא
ו״ט [ש] וא״כ לא יתכן את״כ משום  ללכמחלה שניהם שרן [לליכא אלא] משום שמתת י
מ״מ  לעמל כתישה כר (עשה ול״ת) [לאתי עשה ולתי ל״ת] כו׳ והא איירי לכתחלה. ועול ו
קא כוי. לא ילעחי למה מחק רש״י אלא והא ע״כ י א בהול מספ ל מ׳ א  ניחא ולו״ק [תן: ג
ט נשאר משוס התרת חלבו וכמ״ש הגאון בסמוך מ״מ] חוזר מתירוץ ״ ו  [אף לטעם איסור מ
ר בתירוץ זה ל״ל התרת ו צ מרא א״ל קי ם בג  לנקר חצירו [ובסמוך ברש״י מיישבו קצת]: ש
ט מספיקא מי אמרי׳ לי׳ טרח וכסי וכן פירש״י בתני ר׳ זירא ״ ו  חלמ כיון לע״כ צ״ל מ
ד וא״כ הו״ל ש ״ט ל ו ״ט עליף מטירחא להוי טולח לשמחת י ו  בסמוך לז״א לע״כ שמחת י
 לשחוט לכתחלה ולא ניחוש לטירחא וכיון לנשחוט נכסי למו ללמאי ניחוש הא הוי מוכן ואין
 כאן מחוסר כלל באפר כירה וכמ״ש רש״י לכן אמר גזירה משוס החרח חלכו לכן אין שוחטין
 לכחהלה ומקשה בחול מאי איכא למימר ומשני איהו לומל מכח טירחא וכו׳ ועיין היטב:
. מ״ש ה״ג לאפוקי יש גורסין שחט א ה״ג כר ל ך א לטעמי א גרסינן ו י בד״ה ל ״ ש ד  ב

 ו
 דף ח ע״א,

 מאכילה כיון ראית לי׳ צריכותא ללעיל א״כ ממילא שניהם בכזית והתוס׳ אינן מפרצין רק
ר מאכילה ז ותירצו לענין כרת כאכילה גוסי׳ אבל לענין מאי יליף מעו  מה עשה בלימול ר״
. אבל ב״ש וב״ה אי אפשר לאוקמי עי כר ו מנ ת לי אתי לאי י ר א ש מ׳ דאי ל ״ק: ג לו  ו
מ׳ : ג ׳  לסליגי בהכי לא״כ לא הו״ל ומורים שאם שחט שיחפור וכו׳ רק אם יש לו עפר כו
ץ. מפרש אסיסא לרבותא אע״ג לשתט וה״א לאתי עשה ולחי לא ש לו דקר נעו י  והוא ש
 תעשה וכ״ש לב״ש לס״ל להתחלה ומיהו אב״ש לא הוי קשיא לי׳ והא קעביל כתישה בלא
״ט לא בעי כלל אפילו אסר מוכן ועיין ו  רב יהולה [ללכתחלה ליכא עשה] למשום שמחת י
ה לד כלילה שכי י ל א ו ע ר א א מ נ פ ס ד ר אבל ב ה כ א שכי י בד׳׳ה דר״י ל ״ ש ר  [נ]: ב
צאה רובה. אכל אי לא הוי שכיח טסי לא הוי אזלינן מכח ספק לתומלא משום לבר י מי  טפ
ן והוי תלינן שנוללה ביממא ויצאה לובה אי לא כלק יסה כיון לרוב יוללות ד י  שיש לו ממ
ל וה כוי. ולא רצה רש״י לפרש שיהיה שאור לסימן ו ש ר עו י בד׳׳ה שי ״ ש ר  מממא וק״ל: ב
 כעלמא מלכתכ שאור גלי לן לתמץ שיעורו כככותכת ואי לא כתיב שאור ה״א ממץ בכזימ
׳ א״כ לחמץ בכזימ לכתוב רחמנא חמץ ולא כעי שאור וה״א מה תמץ וכו׳ מ  וכמו שאמרו מ
ר לכוונח  בכזימ לק קושטא למלהא מפרש היאך הורה לנו בשאול לממץ בככומכח לאי ס״
 ההורה שניהם ככזימ לכמוכ המץ ונילף שאור מני׳ כק״ו אלא כוון המורה הוא שחמץ
׳ ם ו ת ו: ב  בבכומבה והשמא איצטריך למבמב שאור ללא נימא ג״כ שאור כככומכח מכח לי
ר בכל לה. וא״ל א״כ למה לי גמ מעו ד מאכי עו נן בי ׳ וב״ה סכרי ילפי  כד״ה דאר״ז כו
 א׳ לאו למולי׳ [אף למאי לקאמרי הצדכוחא] להא שפיר הוי ילעינן לשמץ ושאור שרן
 באכילה י״ל ללא הוי ילפינן בעור מאכילה החמורה רק השחא נבזה מטעים הממבר קושיימ
 המוס׳ וכפירוש המהלש״א שמביא בסמוך] לכפיב גבי ביעור כ׳ לאוין ונוכל לומר לאו לכל
ר ונוכל לומר שיעורן שוין וכמב ב׳ לאוין לעבור עליו א ולהורומ שיעורו של זה כ ל ד  אמל ג
 בשני לאדן וכאלו נכהב 3׳ סעמיס לא יראה לך ממץ יומר מסמכר לומר ששיעוריהן שרן
 וזהו שאור זהו ממץ כמו גבי אכילה ועיין. גס עיין במהר״ס ז״ל וזהו כוון המוס׳ לכאורה
 וא״מ ל״ל הצריכוהא וי״ל וכו׳ ולו״ק. לשון רש״א יש ללקלק למאי קשיא להו להא שפיר
 אצטדך משום קושיא לב״ש א״כ לכמוב ממץ ולא בעי שאול וי״ל לה״ק ללא הו״ל לחלמולא
ל מאכילה לממץ נמי בכזית  לאמרי אליבא לב״ה אלא הא לר״ז לזהו שאור וכו׳ וילסינן מעו
 והא לכמב רממנא שאור ע״כ ללאוי ימירא ואהא מירצו להואיל והלקו וכו׳ לא הר מוקמי

 ללאוי יהירא אלא לאין שיעורן שוה ובב״ש ולו״ק. עול הקשה רש״א ע״ש ולריק:
מ׳ א״ה. אפילו ולאי כר לא שייך להקשוה ללמא הא גופיה קמ״ל ללא א ג ״  דף ח ן
 תימא כוי כהמה הוא ושותטין אוהו כשאר כהמוה לא״כ הו״ל לאשמועינן
 לחלמ אסור ועול לא״כ למה מני סיפא ואס שמט אין מכסין כו׳ לא הוה ליה למימר רק
מ אין מכסין  אין שוחטין ללא חימא כהמה הוא וכיון ללאו כהמה הוא יהיה ולאי [חי׳] מ״
 ולו״ק. אין להקשוח לישני הכרייחא מש לו לקר נעוץ ואין לו אסר כירה או קוסה מלא
׳ [ם] לזה לא שכיח כמ״ש התוס׳ 3ל״ה  עפר ללקר נעוץ אסור לכתחלה ולכן לוקא ולאי ט
. אין להקשות די כר י א מי כ ׳ אבל ה בו ׳ תימה ו ר תיהוה וכו פ ע ׳ בד״ה ב ם ו ת  א״ה [ע]: ב
ד עיין כר״ן ולי אפשר לומר מ ג ד 3עפר תיחוח ל י י  מאי מקשה הא קעמל גומא ללמא מ
ד לכתחלה כיון שהוא מוכן כלקר נעוץ וליכא כתישה או גומא כלל ס א ט לב״ה ל ״  לא״כ מ
 ולאי שרי לאפוקי השתא פליגי שסיר כיון לגומא אסור לכתתלה ב״ש מנדרין משוס שמחת
׳ וי״ל ך כו י ר ן צ ׳ בד״ה ואי ם ו ת ״ט כן נ״ל: ב ו ו״ט וכ״ה אוסרין לליח להו שמחת י  י
ו לכתהלה. לשון רש״א לב״ה לא שייך לומר משום ל י ר אפ ת ו ו״ט מ ת י ה מ  דמשום ש
״ט למשום ו ״ט מוחר כיון ללא שרי ב״ה אלא בשכבר שחט ליכא מ׳ משום שמתת י ו  שמחח י
 ללא מכסי רם לא מיתסר כאכילה אלא לכל לבדהם אלו לב״ש הם למשמע להו ללב״ש נמי
 צ״ל והוא שיש לו לקר נעוץ ובעפל חיחוח לבהא לא פליגי ב״ש וב״ה אלא לכל מה לשרי
 כ״ש לכממלה לא שרי ב״ה אלא ליעבר וכן נראה מלבריהם בל״ה ואס אימא כו׳ וכי פריך
 הלמולא לליעבל כב״ש כו׳ וכ״כ המוס׳ בהליא לקמן לף ט׳ ע״ב כל״ה אר״י מוחלפמ
 השיטה כו׳ ולכ״ה ולאי ניהא להו משוס מצומ כיסוי מומר אפילו לכמהלה כיון שכבר שמט
ט שהמאו בסמוך ע״כ. ואפשר למפלשיס כן למאי ״ ו מ אפר שהוסק מ  וכלאימא מרושלמי ג
א״ת ל״ל ד ו ״ א  לאפבו לב״ש לב״ה וס״ל לב״ה לכמהלה כלבסמוך בל״ה ואס אימא: ב
׳ וי״ל כוי. משום לאיכא חרחי חלא לאינו מוכן וגם עמל גומא לכן בעי לקר ץ כו ו ע  דקר נ
ט כיון לליח מ׳ אלא איסור מוכן לחול שרי כשחט ״ ו  נעוץ אף נשחט אבל באפל שהוסק מ
מ עכ״פ לב״ה בעי לקר נעוץ  כלמרושלמי וכך כמב האשר״י וא״ל לכאן איירי בלכחחלה מ״
ר כוי. מ א ה ק י נפשי פ א א דהכא ב ת ל מ ׳ וי״ל ד ׳ בד״ה ה״ק כו ם ו ת  אפי׳ כליעבל [פ]: ב
 עיין כחולין כחוס׳ לכאפי נפשי׳ הוא ולא קאי על ושוין רק לכ״ה לחולא אכל קאי אכסוי
 לאל״כ [במשמעומ הירוץ המוס׳ שבכאן] היאך חלוי כאן גס בסמוך מקשה וליכסיי׳ כאסר
 כירה כו׳ וצ״ל [למ״ש מוס׳ כאן] אסר כירה מוכן לכ״ע לשאל לברים לאיסודיהו משוס

ר ו א י  ב
 שסיימו אא״כ היה לו עכר מוכן מבעו״י ובדיעבד מותר דאיסור מוכן לחוד שרי בדיעבד: [צ] אינו מוגן
 לכאורה למאי צריך ראיה לזה דבהדיא אמר רב יהודה ועושה בו כל צרכיו: 1ק] דלפי מ״ש הגאון הממבר
 לקמן בד״ה והא מדקתני סיפא דרק הך קושיא ואס איתא לא מצי להקשות רק מסיפא משא״כ הך קושיא
 דאי הכי ודאי נמי כו׳ מקשה באמת ארישא שפיר משני ארישא לא מינעיא ופריך והא מדקמני סיפא אבל
 לפירוש מהרש״א דוכ״ס רש״י. הוא בקושיס א״ה דשם נמי קאי אסיפא לזה מקשה אס גס קושית א״ה
 אסיסא כר: [ר] לשון המחבר מגומגם ואינו מוגן ויש להעמיס בכוונתו שכוון לדברי מהרש״א שהביא הגאון
 לקמן כחוס׳ ד״ה והא דוצדק יותר לפי״ז להגיה נמי במ״ש אלא הקשה צ״ל אלא יקשה ובסוף דבריו במקום
 שהוזכר ברישא צ״ל בסיפא ומלת בסיפא צ״ל בדשא. אך לאשר עכ״ז לא נשלם הבנח דבריו כל הצורך ע״כ
 לא נגענו בו יד והמעיין יבחר: [ש] כוונתו לרבה קאי אלכתחלה אקושימ וליכסיי׳ וע״ז אמר דמוכן לודאי
 כר דמשמע אף לכחחלה מוכן לודאי ואינו מוכן לספק ולזה מקשה ספק מ״ט לא כר ודאי כר אלא כדרבי
 אבא וע״כ צ״ל דה״פ אף דאכמי פטור אבל אסור מ״מ כיון לגקרקע קשה אינו אלא פטור אבל אסור לכן
 באפר כירה שהוא חיחוח לגמד מותר אף לכחחלה ולא גזדנן בה משוס גומא וסברא זו הוזכרה בפ״י א״כ
 ספק נמי דלכתחלה שניהם שדן בתרווייהו אכתי ליכא מצות כיסוי ושמחת יו״ט איכא בשניהם: [ת] מ״ש

 ועול ומ״מ ניחא אינו מובן לכאורה:

 [נ] אפשר כוונתו לר״ל להקשות קושיא אב״ש בלא רב יהודה לא הד יכול דאפשר למשוס שמחת יו״ט
 שדנן כמישה וגס לא בעי אפר מיכן כלל היינו לקר נעוץ להוא משוס הכנה כמ״ש התוס׳ ע״א בד״ה ואינו
 צריך: [ס] ר״ל כמו להוי ניחא לי׳ בלא רב יהולה קושית מאי אדא כר משוס להוי סובר לאין הלכה כרב
 יהולה לאמר עושה בו כל צרכיו ולכך אינו מומר אלא בולאי כמ״ש התוס׳ בל״ה א״ה והיינו למלאי המירו
 משוס מצות כיסוי כמו שנראה להליא מלברי מהרש״א שהמא הגאון בלבור הנ״ל אף לזה לא מהני אלא
 בליעבר וא״כ בזה לא מתיישב רק הא לנקיט בסיפא בספק ה״ג אף לר׳ יהולה לישני ללימ לי׳ אלא לקר
 נעוץ לבוראי התירו לב״ה משוס מצות כיסוי. או דקושיתו לבתר למשני אדשא לא מבעיא כוי ומקשה אסיפא
 אי כללית לי׳ אפילו ולאי נמי לא כפירש״י וע״ז הקשה שפיר ללישני לאית ליה דקר נעוץ ולכך נקיט בסיפא
 ספק לוקא וברישא לא מכעיא וע״ז תי׳ לל״ש. אך אכתי קשה לנוקי ליש לו אפר שהוסק מו״ט דמותר
 לי״ה משוס מצות מסד כמ״ש התוס׳ לעיל בשס הירושלמי ולכך ולאי רוקא מומר וע״ז לא שייך תירוצו
 ללוקא אפר שהוסק מעיו״ט כתכו התוס׳ ללא שכיח: [ע] לסי גירסמ הספרים למקשה וליכסיי׳ כרקר נעוץ
 וקאי אסיפא כפירש״י הי׳ לו להקשות כששיטות רמאי פריך ללקר נעוץ איכא איסור גומא לכן לוקא ולאי
 לא ספק וע״ז ל״ש תירוצו דש ליישב ועיין: [פ] לכאורה לפי״ז קשה ארכ יהולה מי הכריחו למיידי כרקר
 נעוץ אימא למייד בעפר תיחוח לגמרי גס סמבותיו לליכא גומא ולכחחלה אסור משוס דאינו מוכן וכמו
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 ז מהר׳ים שי״ף
 , י ע״ב

 סברי הלכה כברייתא ולא היא הלכה במתני׳ ומנ״ל להגמרא לעשות אינהו סברי באופן זה.
 ועול אפ״ל לס״ל לרש״י ללא שייך בחזרה [בסולם של עלייה] שוככו מוכיח עליו ביון למחזירו
 מן השובך לביתו ולאי הרואה אומר להטיח גגו רק נועמא לשרי בחזרה הוא משום ללא
י  איכפת לי׳ להרואה אומר וכו׳ וא״כ ניחא לרש״י פי׳ לקמן מוחלפת השיטה (למקשה ר״
 אלר״י לר׳ יוחנן ס״ל לעיל משוס משקין שזבו) [כ] האי לסולם והשופט כלקאי קאי ואע״ג
 ללא קיימא כן במסקנא היינו משום לע״כ לא אמרו ב״ה אלא משוס לשובכו בו׳ [ולפי מאי
 ראינהו סברו רת״ק קאי אסולם של עלייה] ובחזרה לא שייך [שובכו מוכיח כמ״ש למעלה]
 ע״כ צ״ל בברייתא מוחלפת השיטה ובית הלל אוסרין בחזרה ובהולכה מולים לשרי משום
וכ״ע מולה אף לפי  רשובכו מוכיח וא״כ בני ר״ח לעבלי כבית שמאי לכן פירש״י בהולכה ן
י המסקנא כוי. לשון פ קמא ל תו כ מי ׳ דא״ ת בו פ ל ח ו ר ד״י מ מ ׳ ד״ה א ם ו ת  היפוכא]: ב
 רש״א נראה מלבריהם ללמסקנא לא מחליף אלא ההוא רמריסין רב״ש לקולא וב״ה לחומרא
 אבל כל הנך משניות למייתי לא מחליף למיתוקמי בשינויא ללעיל וקשה למאי לממליף האי
 רתריסין וב״ש לקולא וב״ה לחומרא תיקשי לי׳ כל הנך משניות ללעיל למייתי לב״ש לחומלא
 וב״ה לקולא להכא לא מיתוקמי שינויא ללעיל וכן בכל הנך מוחלפת השיטה לקאמר לעיל
 משמע ללא מתליף הנך משניות ללעיל מיני׳ אלא לתוקמי כשינויי ללעיל ואמאי לא תיקשי
 לי׳ הנך משניות אהך למוחלפת וצ״ע ע״כ. וכן העיר בזה בעל המאור ע״ש ובמלחמות ויש
 עול פירוש כמותלפת השיטה ל״ל שניהם כלקאי קאי [רק פירוש ב״ה החליפו שיטתן]
 ומשום צורכי רכים הקילו כאן ב״ה [בתריסין] עיין בשלטי גבוריס והוא כלי ליישכ הרי״ף
 שהכיא המשניות כצולתן ולא הביא הך למותלפת והוא לתוק בעיני אותו סירוש ויותר נ״ל
 שהרי״ף גורס בסיומא למלתא וללמא לא היא ע״כ לא קאמלי כ״ה כו׳ אלא משוס לאין
 בנין כו׳ וכ״ה בר״ן ע״ש. ויש לי לומר לפי המסקנא ניחא הכל לבכל המשניות ב״ש לתומרא
 וב״ה לקולא חוץ מבהשוחט ומתרץ כולן על נכון אבל בסוף למקשה מהאי לתריסין. בשלמא
 לכ״ש ניחא כר הכא ליכא לקר נעוץ וסירש״י ליכא טעמא להיתלא משום לקסבר יש בנין
 וסתירה בכלים משמע הא אס אין בנין וסתירה בכלים שרי כמו כהשוחט לשקולין הם
 טירחותא להשוחט ולתריסין ושאני הם משאר מתניתין לאייתי וא״כ למאי לאפיך להו וב״ש
 לקולא ע״כ לס״ל אין בנין וכו׳ ושקול כמו הכא להשוחט וב״ה אסרי לס״ל יש בנין וסתירה
 בכלים וא״כ סשיטא לאסור ואין מסלקין ביו״ט לכן הקשו התוס׳ כיון למותלסת ס״ל ליש
ר ר״ת תמה מ ו א ד ו ״ א ל [ג]: ב ״ ן וכו׳ מ  בנין וכו׳ והתם בר״פ כל הכלים סתם אין מי
. והא לבעי ב״ה הכנה בגוזלות עומל ואומר זה ר ו העולם הכנה כ כ י  אני על מה הצר
 וזה וכו׳ היינו כלמפלש טעמא לקמן משום כתושה ושמינה וכו׳ או משום להוי מוקצה
 לבעלי חיים כמ״ש התוס׳ לעיל אבל בשחיטה ע״כ מלקאמלי מת שמאי [לפי ההיפוך] לא
א ע״כ כ ר ה מ א ק ד ד מ ״ א  ישמוט אא״כ הי״ל עפל מוכן מבעול יום ש״מ לב״ה א״צ: ב
. לשון רש״א אע״ג ללמאי לקיימינן השתא לפילוש כר ם ו א משו ל י ב״ש התם א א קאמר  ל
 ר״מ לא מיתוקמי כל הני שנויא לחיקא מסתמא הך מלמא רמיירי ב״ש ברקר נעוץ ולאי
 קיימא לאין להחליף פירוש המשניוה וכמש״ל ללא סליגי ב״ש וכ״ה אלא מאי לשרי מר
. לשון רש״א יש ר ת כ פ ל ה ו מ כ ד ד ותימה א״ ״ א ד אילך אלא ליעבל: ב  לכמחלה לא ש
 ללקלק ללמאי למוחלפמ נמי האי למריסין היקשי להו אמאי לא מני בעליומ מקולי ב״ש
 כר וי״ל כיון לקחני האי ללא ישחוט לא אצטריך למימני האי לחריסין לבחלא גוונא מישחמע

: כ ״ט ע״ ו  הנך תרתי מתני׳ לב״ש לקולא וב״ה לחומרא בשמחת י
ן בנין בכלים. א״נ נמחק ובח״ש מגיה ם דאי ׳ משו א א״נ ע״כ כו ד מ  דף י ן״א נ
 וללמא לא היא ע״כ כו׳ וכ״ה בר״ ן ובמלחמות אבל מלשון רש״י משמע
ס [כלל האי מירוצא ונשאר האי רמומלסת] במ״ש רש״י בהליא [כל״ה אף להחזיר ד  ללא ג
. ר י כ ג רה פלי י ת וקם״ד דבבד ו מ י ש ף מ י בד״ה א ״ ש ר : ב [ י ן כו ן אין מי נ  ואע״ג לאמד
 וא״ל [לקס״ל] לפליגי במישב ב״ש מטמא אף במכאן ולהבא [לממשבה אינה מוציאה אבל
ן אף למפרע מחממ ברילה] וב״ה מטהלין אפילו במישב אף למסרע ד ו ה  מפמח לכ״ע ט
 לז״א לאם ירל המקשה לסברא זאמ מנ״ל לעשומ פלוגהא בלמפרע ולהקשומ ללמא פליגי
 בחישב מכאן ולהבא [אי מועלמ ממשבה] ולכ״ע למפרע טמא [לאין ברירה] אע״כ לא ילע
 סברא שנחלקו כן [לענין ממשבה אי מועלה] אלא בברירה. וא״ל ללכ״ע יש ברירה וקס״ל
 לפליגי בחישב [לענין למפלע] ובנפחח כ״ע מולים לטהור למפרע [ולא יקשה קושימ
 התוס׳] לז״א ללענין למפרע אין חילוק מן חישב לנסממ אס אימא לחישב חשוב מעשה
 לענין מכאן ולהבא וכ״כ מהרש״א. והוסיף וקצה קשה לפי״ז מאי כמט המוס׳ לע״כ פליגי
 במישב משוס רבוהא לב״ה מאי רבוהא איכא הכא כיון לבברירה ליכא לפלוגי בין נפמה
 לחישב אי נמי להר פליגי מפחח ליכא למיטעי למימר לב״ה לבחישב אינו מטהר למפרע
מ רבוחא הוא לאשמעי׳ האי  כיון למטהר מפמח למפרע וי״ל לאע״ג לליכא למיטעי מ״
. ולי ק״ק למאי לס״ל למה קמני כלל נפממ בבריימא לאשמעינן ו  לינא במישב לב״ה ע״כ לכד

 לבומא בהישב להכל מולים לטהור בכלים הכאים מכאן ולהבא:
ף כוי. אמי אמרה על סיפא לממני׳ בסמוך ומשוס ררבא ד י ב ר אבי מ א ד מ׳ כ  ן״ב ג
נא אחריהא לכן אמר הך לבלף אסיפא אבל ברישא לל״ה בלף כן ו  מחרץ שם מו

 חידושי הלכות ביצה שנולדה פרק ראשון בייצה
 דף ט ע״א

 באשפה מאי איכא למימר ולטעמיך בא לימלך מאי איכא למימר אלא כו׳ ואין שייך ולטעמיך:
׳ לי׳ גרםינן. י ׳ אמד ׳ כו י ליה טרה וכסי ר אמר קא כ ל אי נמי ספי י בד״ה בהו ״ ש ר  ב
ם ללא גרסי אמרי לי׳ והוי מירוץ בפני עצמו משום טירחא ימירא לא ד ס  נ״ל להוי יש ס
ד מ  המירו מספיקא ולוקא בולאי המירו כלאמר אה״כ ר׳ יוסי בר יאסינאה. לכך אמר א
ן מספיקא ד  לי׳ גרסינן והיינו לאמרי אינשי אי לאו לולאי מי׳ הוא ומלבו מוהר לא היו מהי
 לטרוח. וי״ל נמי שפיר אלא לא גרסינן ובח״ש מסקו לי״ל כי יש גורסין אלא וממקו אמרי
ד לי׳ גרסינן מ א  לי׳ והוי חירוץ בפני עצמו לכך אמר ללא היא [אלא איפוך. אלא ל״ג. ו
׳ ופ״ה כו׳ וצ״ע לקארי להו פא כו י סי ׳ בד״ה והא מדקתנ ם ו ת  ותירוץ אחר הוא]: ב
ו״ט א לא קשה כלמשני הגמרא לבססק אימא משום שממת י ש ד  מאי קארי להו להא וראי מ
 כו׳ קמ״ל ומי המאס למרץ קושיימם ממוך סירוש הקונטרס כיון למלמול ערוך הוא וי״ל
ן לעיל אלא לססק הוי רבוהא לגבי וראי מה״ט לאימא נ  למשמע להו לכאורה ללא קאמד
ו״ט כו׳ ומיהו קושטא למלחא הוא לפשיטא לאף ספק לא לשחוט בלליה לי׳  משום שממה י
 ואהא המאו פי׳ הקונט׳ שסי׳ מה״ט להוי ספק רממא לגבי ולאי לא הקשי ליה נמי אדשא
 פשיטא לאין שוחטין וכ״כ רש״א. עול כהב רש״א בא״ל והלרא קושיא ללוכהי׳ ליכסיי׳
 כרר״י אי ברקר נעוץ. ללבד התוס׳ ללעיל בל״ה א״ה ללא קשיא לי׳ אלא אהא לר״י צ״ל
 ללא הלרא קושיין ללוכחי׳ אלא לליכסיי׳ כלר״י אכל מאסר כירה ומלקר נעוץ לק״מ אלא
 שהחוס׳ כתבו או בלקר נעוץ לפי פי׳ הקונטרס שהביאו ומהרש״ל הגיה או אסל כילה כו׳
ר וי״ל לגמרא למיק נסשי׳ לאוקמי מלהא ׳ בד״ה ס״ס כ ם ו ת  כי כן לשון הקונט׳ לפנינו: ב
 לרבא כו׳ לכאורה ללעיל ג״כ הוא רבא אפר כירה מוכן כו׳ [ולא לבה] למשמעוה המוספוה:
׳ קם״ד כוי. ברש״א אין לו מקום כאן ן כו כי לי ן מו ׳ אי י י במתנ ״ ש ר ̂״א כ  דף ט 
ב״ש ׳ ו ר כו מ ו ל י בד״ה תנאי היא כ ״ ש ד  לסי הנראה כי אם בלוחק: ב
ד אפילו בהלד ס א כיה כוי. לשון רש״א לא הוה צריך לומר לב״ש ר ו מו כ ב ו ת לי׳ ש י  ל
 סלרים לאי נמי ממירין ב״ש ברה״י לא מיקשי מלב״ש לרב כיון לאיבא הנא לקאי כוומי׳
ן ללישנא קמא אלא לניהא ליה למימר להאי לישנא לב״ש נמי איה להו הא לרב נ  והכי אמד
׳ ם ו ת  כיון לרב מנן נמי אימ ליה הכי להאי לישנא אימ לן למימל לרב לא פליג עלי׳ בהא: ב
ס דגבי ו ש ר מ י כ ן כיסו מר דלהכי מהלק כי י למי א מצ ל ל ׳ אב  בד״ה גלגל עיסה כו
. וקשה מ״מ מ״ש מאין מגביהין וכו׳ אלא ה״פ במוס׳ ו״ט בר ת י ה מ ש א מימנע מ י ל  כיסו
 לאח״כ פירשו המוס׳ ובחוספחא פילש לטעם הוה משוס למיירי בחו״ל ולא חזי כמהקן כו׳
 [לזה אינו מספיק רק לחלק מן גלגל למגביהין אבל מן גלגל לכיסוי אינו מנואל החילוק]
ע יוחר להוי טרחא ימירה כללעיל [ל״ל ד  וא״כ מ״ש לכיסוי אסור אלא י״ל לכלא״ה כיסוי ג
[ ן מן חלה לאין מגמהי מ נהערבו כו׳] לכל החירוצים וכן לפי׳ הקונט׳ לסירש חילוק [  ג
ד יכול לגלגלה ולהפדשה היום וכיסוי נמי יכול לשתוט ולכסות היום מ״מ גרע ה  ש
 כלפירשתי לאפוקי לפירוש התוס׳ [לפי הירושלמי] שלא גמר הלישה הוי כיסוי ותרומה שרן
 וגלגל שאני שלא גמר הלישה [ולהאי פירושא א״צ לחלק ולומר לכיסוי גרע] ולזה אמרו אכל
מ אין מגכיהין ליכול לעשות היום לק לאפילו אס תפרש  אין לסרש לי״ל נמי חילוק לש״י ג
 כך צריך נמי חילוק מן כיסוי וגלגל עיסה להכיסוי נמי יכול לעשות השחיטה והכיסוי היום
 ותרצה לפרש להחילוק בין כיסוי לגלגל הוא משוס מימנע וכנראה מפירש״י [גבי כיסוי
ן י״ל כפירש״י ן גלגל לאין מגמהי א אלא החילוק מ ״  ומשום אימנועי כו׳ ליכא]. ע״ז כתבו ח
ע ביותר ולא משום אימנועי משוס שמחת ד  אבל בין כיסוי למלה הוי כמו למוספתא לכיסוי ג
מר דלהכי מהלק כוי. לפי״ז לא שייך י למי א מצ ל ל ב ד שם א ו ו״ט ולו״ק כן נ״ל: ע  י
א ת פ ס ו ת ב ד ו ״ א  להקשות לימא פליגי לשמואל אלאבוה כו׳ אלרבא ולאי אימ לי׳ ועיין: ב
לא הזי כמתקן ד ו ״ א . [צ״ל] ובהוס׳ וכן מצינו בסוף המובל שהביאו מוספוה אחרים: ב ר  כ
ר וא״כ ע״כ כיון שאסור לזרים ל שאם קרא כ א ו מ דה ש א מו ׳ מי ל ן נראה כו ר ואי  כ
ן ד ב ו ן הו״ל עיין באשר״י ובהגהומיו ובמרלכי פסהים פרק אלו ע ש לעני ״ מ  הוי כמהקן: ו
ן כוי. א״ל משוס שממה ו הכי ל י ׳ תימה אפ ן כו כי לי ׳ כד״ה אין מו ם ו ת  לא כהב כן: ב
ו״ט כלמשמע לקמן. גם ב״ה הא לא ס״ל שמחמ ו״ט ללא המירו צילה משום שממה י  י

״ט: ו  י
׳ דלא כי האי תנא. אין להקשות מנ״ל ללמא [הא רקאמר ר׳ יהולה] מ׳ מתני  ן״ב נ
 בסולם של עלייה הכל מוליס לאסור פירוש חזרה וב״ה מתירין במתני׳ הולכה בסולם
 של עלייה [ופליגי בחרחי בחזרה בסולם של שובך ובהולכה בסולם של עלייה] [א] וי״ל לא״כ
ן לעל הפלוגחא קאי אבל של עלייה  הו״ל לר׳ יהולה למימר ממלוקה בסולם של שובך טו
 לא פליגי וד״ה אסור אכל כיון לאמל בל״א משמע לקאי גס על ומוליס ואכולה מילהא
. לשון לכת סולם כר ו הו דנ א לי י בד״ה סולם ב ״ ש ר : ב  [קאמר ל״ה לבשל עלייה אסור]
 רש״א יש ללקלק לכאורה מי הכריהו לסרש הולכת סולם לאי נמי חזרה סולם בא לילנו א״ש
ד אפי׳ חזלה וי״ל לאי נמי לסליגי בשל ש  כיון לח״ק איח לי׳ לפליגי כחזלה והלכה ככ״ה ל
מ לית הלכמא כמנא לבריימא לסבר לפליגי במזרח סולם של עלייה אלא כחנא  עלייה מ״
ו ואין זה נח לי להא עליין ד ב  לממני׳ לסבר ללא פליגי אלא בהולכה סולם של עלייה ע״כ ל
 פסק ללא כמנא לממני׳ בלישנא בהרא. והיימי ר״ל לאם בא לילס מזרה סולם הול״ל אינהו

ן ג״ה אהדדי מהאי דהשוחט וסריסין הוא מחזרה כדפירש״י להדיא בל״ה אף להחזיר כר  נכיסד והא לפד
 וחזרה ולאי שלא לצורן הוא כוי טירחא ללאו צורן מיהא הוא ט׳ וקשיא אב״ה לטסד. דמסילוק פשיטא
 לל״ק לטירחא לצורן הוא ולכן הוצרן רש״י לפרש לאיסור סילוק לנ״ש משוס יש מין משא״כ למאי לאפין
 וסברי ג״ש לאפילו החזרה מומר ולאי מרע מהשוחט לנשוחט הד כטורח לצורן יו״ט כלי שיהא מומר
 לשחוט ואף נ״ה לא אסרי לכמחלה אלא מטעם גומא לסטור אכל אסור כמ״ש המוס׳ לעיל ולרש״י כאן
 גל״ה אנל המם לא כו׳ האיסור משוס גזירמ כמישה ונ״ש ליה לי׳ הן גזירה טון ללקר נעוץ וכללשי הגמרא
 בכל התירוצים לע״כ לא אמרו ב״ש אלא ברקר נעוץ דליכא איסורא כלל ולא בא להתיר איסור משוס שמחת
 יי״ט משא״כ חזרה לאיכא איסורא והמירו סופן משום חתלמן להיינו שמתת יו״ט ולאי קשה מכל הנן
 משניות ללא המירו משוס שמחת יו״ט ולא מיתרצא בהט קושית מהרש״א. ועיין מ״ש הגאון המחבר לקמן

 ממרא לף י״א ע״ב לתרץ כל הקושיות של חושפות:

 בי!
 [א] לכאורה אינו מובן קישימו דהא הן הוכחה של ר״ח דבסמוך דר׳ יהודה לפרושי טעמא דמ״ק דלא
 מייד בשל עלייה הוא מלשון משונן לשובך ולשון זה אימא ג״כ במשנה: [ב] אין לו מקוס כאן כלל והוא
 מיותר לגמד: [ג] נראה רמה מיישב קושית מהרש״א מהאי לתדסין לפי איפוט אהן מתני׳ דאייתי אבל
 מה שהקשה בכל הנן מוחלפת ללעיל לא מתיישב. אבל גם בזה יש לעיין במ״ש להוכיח לאף לבתר איפוט
 האי לתריסי[ לסברי ב״ש אף מחזידן מ״מ לא קשה מאינן מתני׳ כמו ללא קשה מהן להשוחט רמרודיהו
 שקולי[ מרפירש״י דב״ש ס״ל יש מין כו׳ לכאורה אין זה הוכחה דבשלמא בסילוק תריסין דהוא טירחא לצורך
 שמחת יו״ט שפיר ליכא איסורא לב״ש אי אין בנין כמו שמומר כל מיני טרחות לצורך יו״ט. ועליפא טפי
 מהאי להשוחט לאל״כ לא הוכיחו התוס׳ מילי ללמאי למהפך סבד ב״ה יש בנין ללמא משוס טירחא להא
 אף בשוחט אסד לכתחלה משוס טירחא ומאינן מתניתין לא קשה לב״ה מקילין כמו ללא קשה מהן להשוחט
 וכלשני לעיל א״ו לשאני הכא להטירחא הוא בצורכי שמחת יו״ט פשיטא לשד טפי מהאי להשוחט שהטירחא

149 



-ק ראשון ביצה מהר״ם שי״ף
 ו, יב ע״א

ו״ט דודאי לא יאכל כולו לכן הוא מערים ומלח די״ל משום שקודם היה דעתו לאכול  לצורך י
מ׳ מהו ר אהכה מחמיר מדשמואל]: ג  מזה ואח״כ גמלך וערכ עליו זה [והשתא רב אדא נ
גא עלה כוי. מ״ש החום׳ למעלה בד״ה אמר ר״י מוחלפח ז ם דהזי למי מא משו  דתי
 השיטה נראה דלק״מ מ״ש גבי עור משום דחזי למיזגא הא מפרש טעמא לקמן דהחירו
״ט נמי קמ״ל ו  כר אינו קושיא דה״ק מהו דחימא משום דחזי למיזגא לחודא שרי ואפילו מעי
 דטעמא משוס דהחירו סופן כר [מחירין משום דחזי למיזגא] משוס דלא חזי שפיר וכן
ר לפני הדורסן החס לא מוכחא מלחא משום דחזי  משמע לעיל סוף ע״א דפריך ומ״ש מעו
 כר ומיהו י״ל דלא קאמר אלא דלא מוכתי [דהרואיס יסברו דמתירים משוס דחזי למיזגא]
 אבל אכן שרינן משום שמחת יו״ט. ומ״ש מבנין וסתירה י״ל אע״ג דס״ל לב״ה אין בנין
ש מרבה ״ מ  מ״מ פירש״י דאסור מדרבנן [ופירשו התוס׳ הטעם] משוס שמא יתקע [ח]: ו
וסף אדרב׳ לדידהו יקשה למ״ד שחוט חפור וכסי משום דחיישינן לאימלוכי הא לית ב י ר  ו
 להוי לכ״ה אימלוכי אפילו מבהמה לבהמה [גבי אין מוליכין טבח וסכין אצל בהמה ולא בהמה
 אצל טבח וב״ה מחירין] כ״ש דלא חיישינן לאימלוכי ולא ישחוט כלל. מיהו יש לחלק דשאני
א הקשה ״ ש ד  הכא דעסיק בכהמה והוא מוליך אותה לטכח לא חיישינן לאימלוכי [טן: ו
 למאי דמוחלפת תריסין תיקשי ליה אדעולא ואינו דודאי עולא חשיב למאי דנשנית קמי׳
 בטעות ע״כ. וכן א״ל מאי מקשה בסמוך תריסי תנויות תנינא דלמא קמ״ל לאפיקי מהיפוך
ב ״ ע ר  דהגמרא מקשה אטעם דהתירו סופן וכו׳ מאי נפקא מן הטעם הול״ל התירו: ה
] ס״ל כסי׳ המוס׳ דמותלסת ההיא דהשוחט לכן א״צ טעם דעלי ״נ  [כהך דעלי משנה י
 משום כלי רק הא דהכיא הכל כצורתן גס הרי״ף הכיא הכל כצורתן וככר תירצו אותו דלא
ת במקדש. ו ב ן ש ם דאי מא משו מ׳ מהו דתי  כתוי״ט ועכ״פ יש קיצור בקושיתו [־]: ג
 לשון רש״א צ״ע דא״כ לכתתלה נמי ובמתני׳ קתני מתזירין רטיה במקדש כו׳ אבל לכתחלה
 כאן וכאן אסיר. ואינו קושיא כלל דמ״מ אסור לכתחלה משום ממרח וכמ״ש רש״י לעיל
 [כל״ה ותזרת רטיה בשבח] ומובא שכוח אשכחן דאסירי כמקדש לכתחלה כדאיתא שם
 [בעירובין] בתוספות במשנה הקודם לזה מחזירין ציר התחתון כוי והובא בתוי״ט [כ]: גמ׳
ר הא. דאין סברא לומר שהמהו דתימא ס״ל לאמת ופליג ארתבא: מ א א לא מ״מ ל עו  ו
ם ספק כוי. דודאי ר״י התנא בר פלוגתא ש מפרשי ׳ י ר ד״י כו מ א א ב ת י בד״ה ר ״ ש ד  ב
ע״כ לא איירי מיני׳  דר״מ לא הוי בימיו גם מדקאמר הגמרא ואליכא דר״י דאמר יגמור [
״מ משוס  עד השתא. והיה קשה לרש״י] דהול״ל רב יהודה או ר׳ יהודה נשיאה לכן פירש י
 ספק אי רבי יהודה נשיאה או רב יהודה לכן אמר רבי יהודה והמה מפרשים כן האי דדייק
ש ורש״י פירש דהוי רב יהודה וקרי לי׳ רבי משוס דהיה רבו מובהק ואע״ג דשאר ד ג  ו
מ הוא אמר כן שלא נטעה ולכן אמר דדייק וגריס יותר משאר  אמוראים לא אמרו כן מ״
 אמוראים [דגם רש״י מפרש דדייק וגריס היינו הך דהכא וכי״מ] וזה שכתב דלא נספקיה
 כדר״י אחרינא ולא כפשוטו משום שהיה רבו [אלא משום דבלא״ה לא הוי שייך ע״ז דדייק
 וגריס] מיהו בתוספות משמע דדייק מלשון סטיו וכל לשון הדכור הוא העחק מפירש״י

: ״מ]  [משמע דרש״י לא מסרש הך דדייק אדהכא כי
ת ו ת ב ש רן על ה ירמיה הי׳ מזהי י ו גי ב״ש וב״ה כו י בד״ה פלי ״ ש ר  tfl יב ן״א ב
 כוי. לשון רש״א ולא ניחא לי׳ למימר לפי שיטתו דהשתא נמי נקיט ירמיה
 בשבת אין ביו״ט לא משום דהותר מן התורה לגמרי הוצאה במתוך וכו׳ דא״כ למה נקיט
ו״ט נמי הותרה לגמרי ביו״ט  ירמי׳׳ הוצאה דהא שתיטה וכישול וכל מלאכה שהוא לצורך י
 מן התורה במתוך ע״כ. והוא דתוק די״ל דלא היו עוברין רק על הוצאה ומה לו להזהירם
 על שאר מלאכוח ויראה דלא הול״ל בשבח ביון דאל תוציאו משא פירושו אבנים וקורה וכה״ג
מ מדרבנן מיהא אסור ונכון לגזור וא״כ ירמי׳ הול״ל  דאף לפירש״י דמותר מן התורה מ״
. ן לה כר נ ל ומוקמי ׳ ותימה הואי חט וכו ׳ בד״ה השו ם ו ת : ב ׳ גו  סתם ואל תוציאו משא ו
 לכאורה קשה דלמא כמ״ש לקמן בסמוך לב״ה דאינו לוקה משוס לאו הבא מכלל עשה עשה.
 אבל לבריהס מבוארין בהא דאמרי׳ לקמן דף כ׳ ע״ב כעיקר סלוגתייהו תניא אמרו להס
 נ״ה לב״ש ומה במקום שאסור להדיוט וכו׳ ע״ש והנה ודאי לכאורה הק״ו נשאר ק״ו חזק
 אף לב״ש כמו שאמרו ב״ה אף זו קבוע לה זמן דתנן עבר הרגל כו׳ וא״כ הוי כאילו כתנ
 היתרא בפירוש דהא ק״ו עדיף יומר מממוך רק אח״כ סמכו ב״ש אלכם ולא לגבוה וא״כ
 לא הוי כ״א לאו הבא מכלל עשה וכן וחגותם אותו חג כו׳ דילפינן מיניה דוקא חגיגה בו׳
] וא״כ למאי דאהדרי׳ אהדרי׳ לאפוקי עולת נדכה  בלא קרא הוי היחרא מפורש [מכח ק״ו
 שאין קבוע להם זמן ולא שייך בזה ק״ו דמה בשבת פו׳ שכן דוקא תמידין ומוספין שקבוע
 להם זמן ומתוך שהותרה לית להו לב״ש [דנימא דהוי היתרא מפורש מתממ מתוך כמו
 לכ״ה לקמן] א״כ ודאי לוקה וא״כ א״צ לדחוקן של תוספות שתירצו דבא לאשמעי׳ רבותא

 ח הידושי הלכות ביצה שנולדה פ
 דף יא ע״!

ך כוי. לשון רש״א משוס דמשמע לי׳ השחא דלא ר ל מ רבי א  נ״ל ועיין מ״ש בסמוך: גמ׳ ו
 פליגי אלא ככיסין מקושרין אכל ככיס א׳ ממש מודה רבי [לכל האמוראים] מש ״ה איצטריך
ר ואה״כ ר כ ש ע מ ן ו ׳ בד״ה הולי ם ו ת  למימר השתא דטעמא דרבי כיסין נמי כו׳ ע״כ: ב
 מהללו על מנה היפה כוי. לשון רש״א אין פירושו דלא סגי נלא״ה דודאי אי בעי מעלה
 הפרוטות לירושלים אלא עצה טונה קמ״ל דאי נעי להעלות מעות הראשונים שהן קלים
 מחללין על מנה יפה שכשניהס עכ״ל. ונעלם ממנו והוא לא ידע משנה שלימה כמסכת מעשר
 שני פ״כ משנה ר סלע של מעשר שני ושל חולין שנתערכו מכיא כסלע מעוח ואומר סלע
 של מעשר שני ככל מקום שהוא מחוללח על המעוח האלו ונורר אח היפה שנהן ומחללין
 עליו מפני שאמרו מחללין כסף על נחושת מדוחק ולא שיחקיים כן אלא חוזר ומחללן על
 הכסף ע״כ והרע״נ שם והתוי״ט לא ידעו הכרייתא הזאת שהכיאו התוס׳ דאין מחללין כסף
 על כסף ולכן הקשו מה שהקשו. אך קצת קשה למה לא הקשו תוס׳ מהך מתני׳ וצריך לעיין
ץ כוי. לשון ל ן אדם מניח חו ן שאי ו ץ בו׳ וי״ל דכי ל ׳ בד״ח חכל חו ם ו ת  וק״ל [ד]: ב
 רש״א צ״ע דאכתי תקשי להו נסיפא דקאמר נמי שאני אומר כו׳ וליכא לפרושי שם משום
 דאין דרך להפרידם זה מזה כנראה מסירש״י דא״כ מאי קשיא לי׳ מגוזלות דהאי טעמא
 לא שייך נגוזלות ולמאי למסיק [דמש״ה איצטריך לשנויי] שאני גוזלות כו׳ [דאיירי
 כמקושרין] ניחא [דאיכא נמי הוכחה אי לאו דמשוס דמדדין ענידי לנתוקי] ע״כ ואינו קשה
 דהמקשן מקשה כמו שהחס אמרי׳ הכל חולין ושניהם ניטלו לפי שדרך ליטול שניהם [כן
ז שאני י מ  היה סכור דליכא חשש שיצאו מעצמן רק שמא ניטלו וכודאי ניטלו שניהם ולזה מ

: [ י  גוזלוח דמדדין וחיישינן דהלכו מאליהן א׳ א׳ וכפי׳ רש״
מא מםייע לי׳ לד״ח בר. לכאורה כאן ולעיל י״ל דלמא א לי ר מ ̂״א ג  tp יא 
נ וקרוכ שרן ואזלינן לעולם אחר צד האיסור [כדאורייחא.  לעולם רו
 והכא משוס דססק מוכן להחמיר] דלא כר״ת שאמר לעולם הלך אתר הרונ נין לקולא ונין
. נח״י חימה אמאי לא אמר אכיי כן לעיל. י בדף ר אבי מ מ׳ א  לחומרא כמ״ש רש״י לעיל: ג
 וככר כתכתי לעיל הנראה לי וכזולת זה אפשר לומר כיון דמרישא לא הוי סיוע לר״ח נלא
 תירוץ של רכה לעיל כגון שזימן שחורים ולמים כו׳ איתהפוכי איתהפך כו׳ ואפשר הו״ל
 לאמי תירוץ אתר על קושית פשיטא. וכן צ״ל לרנא דמתרץ ננ׳ קנים ופירש״י כד״ה רנא
נ ו  הא לא איצטריך לאשמעינן אלא כו׳ ופירוש (שפיר) [דהוי] פשיטא כיון דכדף הו״ל ר
 וקרוכ ודאי הולך אתריהם אלא לא איירי כדף וא״כ צ״ל דנרישא הי׳ לו תירוץ אתר על
 קושיח פשיטא [ולא מוקמי כדף] ולא ניחא (ליי) [לי] לפרש [דפירוש] הא לא איצטריך
. פירוש פריחה רחץ ו מא במפ לי  [היינו] כיון דכנר אשמעינן נרישא הך דכדף: גמ׳ אי
 מועטת וכן הוא כר״ן דאל״כ אסור משוס צידה וכמ״ש התוס׳ לעיל דף ט׳ כד״ה אין
 מוליכין דמיירי כקטנים שלא פרתו וכ״כ רש״א. ומיהו אין צורך לזה דאיירי מטל ממי שלקחו
 ככר שאינם מחוסרין צידה רק משוס איסור הכנה נגעו נה לאפוקי לעיל דקאמר אין מוליכין
מא כוי. לכאורה ׳ מהו דתי קת בעלי וכו ו י מהל ר אבי מ  סולם משובך לשוכך ןה]: גמ׳ א
 קשה סוף סוף מהיכא חיחי שיהי׳ חכרא גרמא אסור לסי מ״ש החוס׳ חימה הא צריך לגוסה
 וכו׳ ותירצו במוקצה שיש בו חסרון כיס וא״כ תכרא גרמא מהיכא תיתי אסור דמיוחד לקצב
 בשר ואף זולת פירוש התוס׳ קשה מאי איסורא בתברא גרמא ואף לפירוש האשר״י [דפירש
 על ושוין שאם קיצנ לאסור דמיירי] מחמה לצל מ״מ הא דתנרא גרמא פירושו בהא לא
ד אפילו  פליגי נ״ש דמותר לקצנ עליו נשר נלקאי אמחלוקת] וזה פשיטא וצ״ל דה״ק מ״
מ  תברא גרמא ופלוגתייהו הוא אס אסיר משוס טירחא ועובדא דחול אע״פ שמיותד לכך מ״
 אסור לטלטלו קמ״ל דדוקא בעלי דמלאכתו לאיסור ומוקצה מחמת חסרון כיס פליגי
. ר״ל לא מחונר י ד לאבי י ד פ ה ו י בתמי י ופי׳ רש״ כ ו מל א הייש לאי ב״ש ל  ןין: גמ׳ ו
 לשל מעלה לסיומא למלחא [לאמי לקמ״ל ללא חייש ב״ש לאימלוכי]. והא ללא מקשה
 ממחני׳ ללא יטול אא״כ נענע לשמעי׳ לחיישי ב״ש לאימלוכי שאני המם לבליכה הלאשונה
 לחייס עליה טפי והא ראיה לבבליכה שניה מוליס. והא רשמעינן לרב יוסף אליכא לכ״ש
״ט עליסא שאני התם להוי אימלוכי שלא לשחוט כלל בהא ו  ללא חיישינן לאימלוכי ושמחת י
א ר ל מ א א ק בעי לא מי י בד״ה ו ״ ש ד  ולאי לא חיישינן אבל מבהמה לבהמה חיישינן: ב
א עיין במאור לגריס לי׳ והוא לוחק בעיני למאי פסקא להקן לא מבעי א ה״ג ו ל  נרסינן א

 החחחונה פנימה והעליונה חיצונה:
רמא כוי. ילאה לס״ל מלינא שרי למלוח אפילו גרמא גרמא  ?{"ב גמ׳ מערים ומלח נ
 וסליג אלשמואל וכ״ה באשר״י משום שלא יסריח [י] בן מפני גזירח הרואים לשריא
ו״ט ולכן לא שלינן העלמה לק לת״ח. ומ״ש התוס׳ וכן נוהגין למלוח  טירחא שלא לצולך י
 ולאכול לאפוקי הוא לא אכל. ויותר נראה ללא היה מולח בפעם אחח לנראה כטורח שלא

 לח״ח: [ח] יש לפקפק דרש״י ומיס׳ פירשו אהמירי סופן משוס חחלחן דהיינו חורה בזה שיין שמא יתקע
 משא״כ בסילוק תריסין למאי למהפכין ואוסר אף סילוק סשיטא דלא שיין שמא יתקע א״ו דאיסורו משוס
 מין: [ט] וכן צ״ל ברישא דכיון שמולין הטבח והסכין תו לא שיישינן לשמא ימלן ולא ישחוט כלל: [י] דבריו
 בזה מגומגמים ואינס מומיס דמאחר דהביא המשניומ כצורתן והיאך שיתרצו דברי הרי״ף עכ״פ צרין לחלק
 בין השוחט להן דעלי משוס דמורמ כלי עליו גס מה זה שכתב בתחלמ דבריו דסובר בפירוש מוחלסח כחוססות
 מאתר שהביא הכל כצורתן ולא פי׳ בחל מהנן למוחלפת כי היכי ללא נטעה להלכה בשניהם כב״ה וכמו שהקשה
 התוי״ט גס מ״ש ולא כתוי״ט ועכ״פ יש קיצור בקושייתו המעיין בדברי המוי״ט יראה שדבריו נכונים ואין
 מקום לפקפק עליו כלל ע״ש: [כ] גס בזה דבריו מגומגמין דמשמע מתון דבריו דבחזרה לא שיין משוס ממרח
 רק משוס שחיקת סממנים ונהפון הוא דהא לעיל כתב רש״י על חזרת רטיה ובפרק כלל גדול אמרו הממרח
 כו׳ וביותר מבואר להדיא ברש״י בעירובי[ דף ק״ב ע״ב שכחב שם מחזירי[ רטיה במקדש כו׳ אבל לא במדינה
 גזירה שמא ימרח והסוס׳ ביארו שם דרש״י לא נקיט משוס שחיקת סממנים כיון דמאממול הוי עלי׳ משמע
 להדיא דבחזרח רטיה לא שיין גזירה דשחיקח סממנים רק גזירה דשמא ימרח. ורש״י דנקיט הכא משוס שחיקת
 סממנים לענין לקשור רטיה וכוונתו דאפי׳ לקשור רטיה אינו אלא משוס שבות דשחיקמ סממנים וה״ה דאיכא
 בי׳ נמי משוס ממרח כמו בחזרה אלא דבתזרה ליכא אלא משוס ממרח כמ״ש רש״י לעיל ובקשירה איכא נמי
 משוס שתיקת סממנים ואולי להכי החמירו לכמחלה בקשירה אף במקלש טסי מחזרה משוס לאיכא נמי הא או

 כסברח הגאון דאין לדמוח השבותיס להדדי דאסשר דגזירמ שחיקח סממנים חמירא:

 בי:
 [ד] דבריו ממוהין דמה שהקשה על המוס׳ אמאי לא הקשה מממני׳ ומקשה מברייתא כי אחר העיון בהזהב
 ליחא שם שום ברייתא מפורשת דאין מחללין כסף על כסף והאמת הברור דמ״ש החוספוח ובהזהב מפרש היינו
 לרש״י מפרש כן המשגה לקמט מפני שאמרו מחללין את הכסף על נחושת כו׳ הוא כדי לימן טעם למה לא
 יחלל אח הסלע מני׳ ובי׳ לכן אמר מפני שאמרו מחללין כסף על נחושת כו׳ אבל כסף על כסף לא ע״ש ברש״י
 גלף ג״ו ע״א והציון הנרשם בתוספות דף מ״ה הוא ט״ס רק שבלף מ״ה הביאו התוס׳ סירש״י הנ״ל שס
 קושית הגמרא לפלגו בסלעים אסלעיס למשמע מחללין כסף על כסף ע״ש וא״כ אין החחלה לקושיה הגאון
 לחוס׳ מקשים באמת מזאח המשנה ולפי מה שביארו רש״י גופי׳ להליא ומזה תמוה מאל מ״ש להרע״ב
 והתיי״ט לא ילעו מזאת הברייתא שהניאו המוס׳ והלא המוי״ט גופיה במשנה הקולמס הביא לברי התוסף
 דהכא ודהזהנ ודבריהם שם נכונים למעיין ע״ש היטב: [ה] יש לפקפק ראכמי היאן אפשר להזמין יונים
 שמחוסרין צילה: [ו] וברש״י מבואר כן להליא נמוספמ כיאור שכמנ כל״ה מ״ל כוי דלמא כמר דטלטלה מימלן
 ואשתכח לטרח בכלי: [ז] נראה למ״ש וכ״ה באשר״י היינו הגהח אשר״י שכ״כ בהגהות ומשוס פסילא שלא
 יסריח הבשר המירו ע״י הערמה. דאלו באשר״י גופא משמע קצח דשמואל מיקל יותר שכתב ואע״ג ללית ליה
 טעמא כלל בשריותא לשמואל כו׳ ע״ש. ונראה שחסר בדברי הגאון מלת ופירש וצ״ל ופירש כן מסגי גזירת כו׳
 ודיל ללהכי הוצרן הג״א למיהב טעמא להיתירא להערמה מפני גזירת הרואים. וזה שכתב ולכן לא שרינן
 הערמה רק למ״ש היינו כמ״ש בהג״א אח״כ כן ועלה סייס ומ״ש הסוס׳ וכן נוהגי[ העולם כו׳ ר״ל למשמע
 אפילו אינו ת״ח וגס בהג״א העמיק זה היינו למלות ולאכול לאפוקי הוא לא אכל ובזה הוא דאינו מומר רק
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 דק ראשון ביצה מהר׳׳ם שיי׳ף ט
 יד ע״א

 ללכ״ע אין הכנסה גרים רק מלילות מכיא החיוכ ולכ״ע בא החיוב ביו״ט ומתני׳ אתיא כרבי
 [ם] [ז״א] ללמה לא זכאי בהרמתן כיון שהחיוב בא ביו״ט [לנאסר אף אכילת עראי] וא״כ
 ע״כ צ״ל שהחיוב כא מאתמול משעת הכנסה ולכן אינו זכאי בהרמתן ביו״ט. אבל כהא יש
 לעיין ללמא ר״י ס״ל סטור לגמרי אף כמלילוח כמ״ש רש״י ומ״מ קבע אסור [לאחר מלילה]
יתא) נירפא לסוכר] למוללין אתיא ובברי  אף שאין כאן עליין חיוב תרומה ואקראי מותר(
 כר״י ישרי אפילו אכילת קבע למשמע מוללין ביו״ט ואוכל אפילו קבע וליכא לאקשויי כל
 מה שהקשו ומתני׳ אתיא כרבי לאוסר למלול ביו״ט אבל אי הוי ס״ל למותר למלול ביו״ט
 א״כ מצינו זכאי כו׳. אותה סכרא לא הוי ניחא להו. והעיקר להיאך תלוי זה כלכריהם כיון
טר לגמרי ואינהו מיירי מכל השנה היאך נשמע מלבריהס שלזה ס״ל מוללין ולזה י פו  לר״
 לא ס״ל בשלמא לסי׳ רש״י ניתא לכ״ע ס״ל מוללין ולזה זכאי כו׳ אבל לסי׳ התוס׳ [אס
 נאמר] לרבי לא ס״ל מוללין היאך נשמע זה מלבליהס ללמא מתניתין כר״י ואין מוללין
 וללמא (כרייחא) [רכא] כרכי וס״ל מוללין וזכאי בהרמחן אבל לפי׳ החוס׳ ניחא הכל שפיר
 ללרבי כיון שהחיוב כא אתמול א״כ אין זכאי ולר״י החיוב בא עתה א״כ ולאי זכאי כי׳.
י  והשתא לא מצינו למימר מתניתין כל״י לא״כ מצינו זכאי בהרמתן באכילת קבע למולה ר״
 לאסור בלא הפלשה ואיהו ס״ל למוללין [ע] ועול [יש לתרץ קושית יש לעיין] כיון להכניסן
 למוללן אי אין חיוב כמלילות א״כ לא יוכל לבא לילי תיוב מעשר כלל א״כ ולאי שרי אפילו
 אכילת קבע כיון שלא יבא לילי חיוב ולשון [פ] לבלייחא משמע לוקא עראי שרי ר״י אבל
׳ בד׳׳ה ם ו ת  לפי׳ התוס׳ ניחא ליש חיוב במלילוח ובל״ז כגמרא הכל שרי כאמח וק״ל: ב
׳ כצ״ל וז״ל א״ת כו י ו א טבל י ד״ה ל א דאמר כ י א ד א כ ב י וכו׳ טםיק ה א דאמר כ י  א
 רש״א במ״ש וה״ה לפליגי בקטניות סתם כו׳ יראה לללישנא בתלא ודאי הוצרכו למימר
 ה״ה לפליגי בפי׳ למוללן בין קטניות ובין שבלין ולא רצו לפרש לבפי׳ בין קטניות ובין שבלים
 כ״ע מולו לטבלי להא לא מיירי פלוגתא אלא בפי׳ למוללן בשבלים ומיהו בסתמא נמי פליגי
 לכל שלא פי׳ לעיסה כמו שפי׳ למוללן הוא כמ״ש התוס׳ לקמן וכיון לפליגי בשבלים בפי׳
 למוללן ע״כ לפליגי נמי בקטניות בפירוש למוללן להא עליפא להאי לישנא שכלים מקטניות
 לבשבליס סליגי בסתם ובקטניות כ״ע מולו ללא טבלי בסתם אך ללישנא קמא צ״ע מי הכריח
 אותם לפרש לה״ה לפליגי בקטניות ובשבלים סתס להא י״ל בין בקטניות סתם ובין בשבלים
 סחס כ״ע מולו ללא טבלי [הגהה מלברי הגאון המחבר. מיהו בזה י״ל לא״כ הוי קשה
 קושיית מיתיבי כזה הלשון יוחר מלימא מסייע וכי׳ ועיין] [צ] וי״ל למשמע להו להנהו
 לישנא לא פליגי בהאי לקאמרי מתלוקת בשבלים אלא לפליגי בהא לקאמרי בקטניות ל״ה
 וא״כ כיון להשתא ע״כ ללישנא קמא נמי סליגי כשכלים סתם כלקאמר ללישנא בתרא
 מחלוקת בשבלים סתם ע״כ לפליגי נמי ללישנא קמא כקטניות סתם להא עליפא קטניות
 משבלים להאי לישנא לשכלים שפי׳ למוללן פליגי ובקטניוח שסי׳ כ״ע מולו לטבלי ולו״ק

 ע״כ:
ב הא מהירה בעי כוי. לא״ל מחשב ואוכל [בצל זה] כלבסמוך [היינו ש ה מ׳ מ  ^"ב ג
 ניטלח באומל ובמחשבה למשמע מחשבה לאו היינו אומל] לא״כ הול״ל מחשב ואוכל
ת כוי. ברש״י יש ליישב סבלת המקשה קצת לאימא איפכא הקלימו בכלי י א מ׳ ומה ר  בו׳: ג
 אז הי׳ התיוב של כהן נעשה אצל ישראל והישראל נתתייב לבהן והלוי סטור אבל כשהקלימו
 בשבלים לא הי׳ חיוב כלל אצל ישראל וביד הלוי נעשה חיוכ כשימרח וכו׳ ומשני הסברא להיפך
ד כצ״ל י ד ל י ת מנפה מ ו ל י לל מל מ׳ המו : ג ׳  האי אידגן וא״כ לקח הוא חיוב של כהן כי
ל כוי. אבל לא מקשה כפשוטו מ״ש רישא מ ר מ א ב ב ף לה ר׳ א  וב״ה במתני׳: גמ׳ מתקי
ת. הס״ד ואח״כ מחחיל הדיבור ואוכל סו א כו ל י בד״ה כסי כסי מ ״ ש ד  מ״ש סיפא: ב

 וכו׳ אבל רב אפשר עישר מאחמול וכה״ג:
. ולא קאמר אלא כתב רש״א וז״ל דלאביי אפשר כר י ו ר אבי מ א א ר מ  דף יד ןן״א ג
 דהמתרץ לעיל נתכוין לזה וה״ק אי תני אין כותשין ה״א כו׳ אבל
 במכחשת קטנה אימא שפיר דמי אף בטיסני קמ״ל בהדיא אין עושין טיסני כלל אפילו
 בקטנה אבל אין כותשין במכתשת כדקאי קאי ובגדולה דוקא דסתס מכתשת בגדולה מיירי.
 אלא דא״כ קשה אס נתכוין לזה הול״ל לעיל אלא אי חני כיון דחזר ממה טעם קאמר וע״ז
 רצה רש״א לתרץ ולפי שאפשר לפרש דברי המתרץ לעיל בענין אתר כרבא וכמו שהבין
׳ ם וכו מרי ׳ בד״ה וב״ה או ם ו ת  המקשה להבי לא קאמר לעיל אלא אי תני והוא דוחק: ב

 הידושי הלכות ביצה שנולדה פ
 דף •ב ע״:

 של דיוקא [גבי שלמי נדבה] ובמה שקאמר להדיא [דהיינו בעולה] איכא למיטעי ןדעולת
 ראייה לא לקי. אלא דבאמת אינו לוקה דהוי לאו הבא מכלל עשה. אך כ״ז לכאורה] אבל
 אינהו מפרשי שב״ש וב״ה מחולקין בק״ו ולבייש אינו ק״ו כלל לפי שאף זה אינו קבוע לו
 זמן כדתנן מי שלא תג כו׳ ולית להו סברח ב״ה הואיל ואינו חייב באחריוחו חיישינן שמא
 יפשע והוי כקכוע לו זמן וא״כ ליכא היחרא כלל כעולח ראיי׳ [לכ״ש] רק דאח״כ הוסיפו
 להקשות על ב״ה והלא ככר נאמר לכם וכי היכי דממעט עולת נדבה ה״נ עולת ראיי׳ וכן
 מורה לישנא דוהלא כבר נאמר דאי הק״ו ק״ו טוב ועדיין עלייהו לתרוצי קושיא הראשונה
 הול״ל שכבר נאמר כו׳ וא״כ לב״ש דלית להו מתוך הדרא לאיסורא קמייתא ולוקה לאפוקי
ר כוי. ומ״מ ו ט י נדבה פ מ ל ד אבל ש ״ א  לכ״ה דס״ל מתוך א״כ למאי דאהדרי׳ אהדרי׳: ב
א כוי. הא בלא״ה מ ל ׳ בד״ה ד ם ו ת  איסורא מיהו איכא ועיין לקמן ובתוספות מגילה: ב
״ט כלל. לשון ו  מותר לטלטל מחצר לתצר לצורך כו׳ מיהו יש ליישב כר דברים שאינן לצורך י
 רש״א כן הוא בכל הספרים ישנים ויש לדקדק לדכריהס דקארי להו מאי קארי להו דאף
 אס מוחר לצורך הא שלא לצורך אסיר ומש״ה צריך עירוב ועוד מי הכריחם לומר דצריך
ו״ט קצת צריך עירוב ו״ט כלל דהא גס לקטן וס״ת דהוי צורך י  עירוב לדבר שאינו צורך י
 כיון שאסרו להוציא לרה״ר וזה הביא לתרשים מקרוב באו שהגיהו בדברי התוס׳ אף אם
ו״ט [קצת] דהא איסור טלטול  אסור לרה״ר כיו״ט מ״מ מותר לטלטל מחצר לחצר לצורך י
 מחצר לחצר אף בשבת אינו אלא מדרכנן ע״כ ואין זה נכון דאס אסור לרה״ר ביו״ט לצורך
 דהיינו צורך קצת כגון קטן וס״ת למה לא נאמר לאסיר טלטול מחצר לחצר ביו״ט כמו בשבת
 וכי כל הדברים שבשבת אינן אלא מדבריהם יהי׳ בהכרת מותר ביו״ט. אבל דכריהם מפורשין
 כך דמשמע להו השתא פליגי ביש עירוב והוצאה אבל למאי דמוקי פלוגתייהו במתוך שהותרה
 כו׳ לא פליגי כלל ביש עירוב ולב״ה נמי יש עירוב ואהא קא קשיא להו למה להו עירוב לב״ה
 בלא״ה מותר לטלטל מחצר לחצר לצורך דהא אפילו לצורך קצת מותר לב״ה אף לרה״ר
 במתוך שהותרה בו׳ ואהא תירצו דצריך עירוב לדבר שאינו צורך בלל דלא שרי במתוך כמ״ש
ן ו״ט כגו ך י ר ו א צ ר שהו ב ו ד ל אפי ׳ ו ׳ בד״ה ה״ג כו ם ו ת  התוס׳ לקמן ודו״ק ע״כ: ב
. ורש״י כתב לישנא דאוכלין וזהו אי אפשר לומר ביו״ט ר י לאסו ך לו הי׳ ראו י  בלי הצר
א ל ב בםפרים א ת כ ו ש מ לא רצה לגרום כ ד ו ״ א  לולאי אוכל נפש שרי רק כגון בשכת: ב
ציא אבנים לב״ה ה״נ דלא מיהייב. וא״כ הוי ה״ק וכ״ת ה״נ א״כ ליפלגו  מעתה הו
ר  באבנים [ר״ל בהוצאח אבנים] כמ״ש בסמוך [לפירושם] לא״כ הוי מסיק לחייב וכאמת פטו
 לרש״י ס״ל מתוך שהותרה כו׳ סי׳ לגמרי וכ״ת סוף סוף תקשי באמת לפלגי באבנים ז״א
 לרצה להורות שריותא לב״ה לגמרי אפילו מלרבנן ואבנים אסירי לכ״ה מיהו מלרכנן כיון
 שיש לאיסור להוצאה ביו״ט עיקר מן התורה גס לרבותא לב״ש. אך ז״א לא״כ מאי פריך

 השתא וליפלגי אלא לרבותא לב״ה:
. עיין בפירוש הר״ש פרק הלוקת פירות ללא פי׳ 7 ר ן כ כי לי ן מו ׳ בד״ה אי ם ו ת  J"3 ב

 כן ע״ש וברש״א ומהר״ם ז״ל מאריך מאד:
יע לי׳ כוי. אין להקשות לישני בקצרה תילתן איצטריכא מא מסי י א ל ר מ  דף יג ןן״א ג
 לי׳ כו׳ ואע״ג דאתיא כר״י ומ״מ יכול לדייק הסברא הואיל [כוי]
 דולטעמיך וכו׳ [ל] דאפשר אביי לא הוי ס״ל כלל סברא זו של רכותא דאינו קשה כלל אע״ג
 דשיבלין הוא רכותא וכן קטניות מ״מ אינו קשה כלל דחדא נקיט [ולא הוי יכול לדייק הסברא
 הואיל כר מולטעמיך] לכן אמר לא רבי הוא ואח״כ דמקשה רבותא ןקאמר ולטעמיך אלא
יתא תקוץ. נראה משום י ר א דאו מי ן דו דרבנ ש ל״ל בו׳ ו ת ו י בד״ה כ ״ ש ד : ב [ י  מאי כו
 דתרומת קטניופ דרבנן. ומה שפירש אח״כ בד״ה קנסא שגרם להערים ולעבור על דברי
 תורה כו׳ היינו נמי דכעין דאורייתא תיקון. ובגמרא בתניא נמי הכי [דמפורש בה טעמא
 אחרינא דכשם כוי] אס״ל בתרומה דאורייתא צריך הלוי לעשות גורן כר משום שכשם
 דתרומה גדולה בו׳ והה״נ בתרומה דרבנן היכא דהוא נטל מעצמו קנסוהו ועיין
י [ר״ל הא דרבא ומתניתין] ׳ בו׳. ודאי לסירש״י הומ״ל כולה ר״ ׳ בד״ה הא ר״ ם ו ת  [מ]: ב
 ולעולם אינו זכאי בהרמתן ואע״ג דמולל והא ר״י פוטר אפילו אכילת קבע. רק ר״ל הא
 כלומר סברת המקשה דא״כ מצינו זכאי כו׳ דמשמע שכך הוא היינו לרבי וכוי. אכל הא ל״ק
 דלמא מתני׳ נמי כרבי וס״ל דאין מוללין דרצה [תלמודא] לתרץ כ״ע אית לי׳ מוללין ביו״ט
 וכיון דס״ל לרכי תייכ א״כ זכאי בהרמתן [נ] רק לפי׳ התוס׳ יש לדקדק למה לא מפרשים

 כאכילת קכע אף קולס מלילה ולוה הוי סבר לכאורה כיון לגם אתמול נאסר כאכילת קבע לא הוי זכאי בהרממו
 היום וע״ז לתה למ״מ כיון לנאסר היוס כאכילת עראי הוי זכאי כהרמתו. וכ׳׳ז רותק: [ע] לכאורה אימ מוכן
 מה לנקיט לזכאי בהרמתן כאכילת קכע לפשינוא דלאמר מלילה זכאי כהרמתן לנאסר אף אכילת ארעי וכקכע
 אף קולס מלילה אסור לפי׳ התוס׳ ואולי מקומו לעיל בקושית ויש לעיין וכן מורה קצת סוף לשונו במ״ש ואיהו
 ס״ל למוללין: 1פ] לסוס דהטא לא הוי צריך לזה לפשיטא לאי נימא רר״י פוטר לגמרי אפילו נקבע ולאי
 לל״ק קושית יש לעיין לא״כ הא לקאמר הא ר״י דר״ל הא סברת המקשה לזכאי נהרממן ר״י והא מתני׳ רבי
 ואי נימא לר״י סוטר לגמרי לא משכחת ללילי׳ לזכאי בהרמתן ואף אס נאמר לסי קושי׳ יש לעיין להא ר״י
 היינו לרנא לסובר מוללין כר״י והא מחני׳ כר׳ לאוסר מ״מ למה לי׳ לאוקמי מתני׳ כר׳ וסובר לאיסר לימא
 דלכ״ע מומר למלול ומתני׳ ז״י לסוטר אף בקבע. ואולי כלי שלא נימא למאי למסתבר לר״י פוטר לגמרי אף
 נקנע תקשי טסי לנימא דלר׳ אי; הכנסה גורס רק המלילה ולקאמר הא רבי ר״ל סברת המקשה לזכאי בהרמתו
 ר׳ היא והא מחני׳ כר״י לפוטר לגמרי והוא ממש כפירש״י לזה כתנ ללישנא לכדימא לא משמע הכי וכקושי׳
 התימה: ודע ללסי הועול שכמכ הגאון צ״ל למ״ש התוס׳ נתחלח לכריהס משמע לפירושו כו׳ ראם היה מחייב
 באטלת קכע משכחת לה כו׳ ה״ה להו״מ ללחדי כללחי הגאון כיון שאינו יכול לכא לילי חיוכ כלל כו׳ אלא
 לעליסא סתרו. אך אחר כל זה לכרי הגאון תמוהים כמה שהקשה כדש לעיין לאיך אפשר לפרש בגמרא להא
 ר׳ היינו ממני׳ כר׳ לאוסר למלול דא״כ מאי פריך ולר׳ נמי משכחת לה כגון שהכניס כו׳ ונמלך עליהן למוללן
 כיו׳יט הא לר׳ אסור למלול ואולי זהו כוונת הממכר כעצמו כמ״ש כסוף לכריו וכל״ז כגמרא הכל שרי כאמת
 שאין למיכוח האלו הכנה כלל אולי חסר כלכריו וצ״ל וכל״ז [משמע] כגמרא [ללכרי] הכל שרי כאמח [למלול]:
 [צ] רכריו נכונים למירוצא קמא של התיס׳ על התימה להאי פירושא כו׳ ד״ל למשמע למיירי ככל ענין אפילו
 כסממא וא״כ ע״כ הקושיא ללישנא כמרא משוס דמשמע הכרייתא אף כסממא ואס נאמר דאף לל״ק לא פליגי
 בסתמא ללכ״ע לא טבלי כמו ללישנא כ׳ וכקושיימ מהרש״א א״כ קשה קושיית המיתיכי גס ללישנא קמא כמו
 ללישנא כ׳. אכל לאילך מירוצא לכעי אליכא לכולהו חנאי א״כ לל׳ק שפיר לק״מ לבסי׳ כ״ע מולו לטבלי ושפיר

 בי;
 (ל] נראה לכוונתו לישני אף לכר״י אכתי שאני תילתן להואיל וטעם עצו ופריו שדן ולרכו לימנו כקדירה כעצו
 כפירש״י וא״כ א״צ מירוח כלל והכנסתו זהו גורנו. ומ״ש הגאון לישני כקצרה תילתן אצטריכא ליה ולא נקיט
 שאני היינו משוס לנקיט לשון הגמרא וכוונתו לכי היכי למשני חילחן איצטריכא לי׳ וה״א לליחייכ להפריש
 אפילו מעצו ואז פשיטא לזהו גורנו ואין חסר עול גמר מלאכה כיון למפריש אפילו מעצו כמות שהוא ה״נ
 לישני כקצרה אף לפי האמת ללא חייכוהו מעצו מ״מ כיון שנותנו כקלירה עם עצו לטעמן שוה איננו חסר
 עול גמר מלאכה ונראה לקושיחו אינו אלא לפי׳ החוס׳ לסכר ר״י רמלילה הוי כמקוס דישה ומירוח ולהכי
 אסור באטלח עראי אחר מלילה וקולם מלילה אינו מותר רק אכילת עראי משום לאכמי חסר דישחו להיינו
 מלילה ובזה יש לחלק שפיר כיון דבתילמן אינו חסר מלילה כלל כיון לנותנין אוחו בעצו זהו גרנו אבל לפי׳
 רש״י אינן מחולקין אם חסרון מלילה הוי כחסרון לישה ולרבי חייג מיד בהכנסתו משום דחסרון מלילה לא הוי
 חסרון מלאכה כלל ור״י סבר כיון דכחיב דגנך אינו חייב רק בדבר שנעשה כרי ומירוח ולוה לא מהני הא
 לכמילמן טעם עצו ופריו שוה למ״מ אין זה ליגון אלא ולאי לכקטניוס מולה כיון דרוכן למלילומ והו גרנן
 וממילא לחייכ אף אהמסה כרכי לחסרון מלילה לא הוי חסרון מלאכה ואיסוריימא טכלא: [מ] אכל משוס
 דכעין דאורייתא חקון לחודי׳ ססיקא ליה לחלמודא דלא הוי מחייכינן ללד כהכי כיון דמצי לומר לו כי היכי
 דיהכו לי וטי: [נ] לפי מה שתירץ לקמן לפי פי׳ התוס׳ על קושיא דש לעיין כודאי מתורץ גס לרש״י כל״ו
 רק קודם דנתית לתירוצא נקיט זאת להצעה דלרש״י דאין להקשות רק אתלמודא ניחא דשסיר י״ל דלא ניחא
 למלמודא צתרוצי בהט שיהי׳ רכא דלא כרבי אכל לפירוש המוס׳ קשה לכאורה אמאי לא פירשו כוונת תלמודא
 בתירוצא דהא ר׳ פי׳ מתני׳ כרבי דאסור למלול: [ם] נראה דבר״י צ״ל כמ״ש לקמן בדש לעיין דפוטר אף
 אחר מלילה באכילת עראי אבל בקבע אסור לאחר מלילה כדמשמע להר לישנא דברייתא וז״ש ולכ״ע בא החיוב
 טו״ט. ולכך קאמר הא ר״ל סברת המקשה דזכאי בהרמתן ר״י דסובר דאף אחר מלילה מותר באטלת ארעי
 ובקבע אסור אבל קודם מלילה אף קבע מומר נמצא דזכאי בהרמסו במולל ביו״ט כיון דקודס מלילה לא משכחת
 שוס חיוב אפי׳ בקבע אבל לר׳ דסובר דמלילה מיחשב כרי ליאסר אפילו באכילת עראי סשיטא דאיכא איסור
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 ק שני ניצה מהר״ם שי״ף
 •ז ע״א

 יום טוב פרק שני
ן א מנא הני מילי וכר. לפי מ״ש רש״י אזיל שמואל לרבא אבל הר״ ר מ  דף ט1 ן״ב ג
ו״ט שבא לאסור עליך שלא תבשל לשבת והזטרהו  מפרש זכרהו מי
 בעירוב כדי שתוכל לבשל לצורך שבת ע״כ. ועיין לעיל דף ב׳ בתוס׳ בד״ה והיה ביום הששי:
. ולמה לא תרה עליהם דהא הוא ל כר ר ואע׳׳ג דלעי תה כ שו ל ו כ ו ׳ בד״ה או א ם ו ת  ב
מ״מ אמר להו כר ר״ל ולמה אמר להם  הי׳ יושכ ודורש כל היום לז״א משום דסיים כר ו
ו״ט על שם  אכלו כיון דבשאר ימיס ג״כ היו אוכלין אחר סיום הדרשה היינו משום שמחת י
 שיאכלו משמנים וישתו ממתקים עיין ברש״א שכתב אין לשון זה מדוקדק דאס אינו שונה
׳ ע כו ר ו י ואני פ ו על ׳ כד״ה לו ם ו ת : ב ׳ ו״ט מצוה כדבתיב עצרת תהיה לכם כו  שמחת י

 מסורש יוחר כהגהח אשר״י ע״ש:
ענשו נכרים כוי. במהרש״ל הקשה כישיכה מנ״ל א לי א א״ה ל ר מ  דף טז ?ן״א ג
 דאעונש שבת קאי דלמא שבת לבצינעא לא ליענשו עלה ותי׳ דא״כ לא
 ליענשו על שאר התורה שיוכלו לומר אלמלא נתת לנו יום מנוחה היינו ג״כ מקבלין בו׳ והוא
 דרך דרש. וברש״א מתרץ לבן נח ששימר שבת תייב מיתה והיינו כשמתכרן לשם שמירת
 שבת כמו שכחב הרמב״ם ואמאי הא לא ידעו בו׳ וזה דוחק גדול דמ״מ היום ידעו שהשי״מ
 צוה שבת. וע״ש בסנהדרין בגמרא אמר רבינא בהדיא אפילו שני בשבת ופירש״י דר״ל שלא
 תימא [שביתה דקאמר ר״ל לשם חובה קאמר דלא ליכוין לשבות כגון בשבת שהוא יום שביתה
 לישראל אלא מנוחה בעלמא קאסר להו וכוי] וטעמא משוס שנאמר לא ישבותו שלא יבטלו
 ממלאכה ע״ש [מזה מוכח דלא כרש״א]. ולי נראה דא״ה לא יהי׳ לנכרים עונש על שמירת
 שבת דאינה מצוה לו וא״כ גר שמקיים כל המצוח איננו מחויב לקיים שבח ויש לאל ידו לחלל
י בתוס׳ דע״ז לא כר ן נ א ל מ׳ ואם צ  שבתות שאינו מצווה עליו רק אומה ישראלית לבד: ג
׳ י כו ת פ ל א מ ת ל פ י בד״ה ו ״ ש ר  גריס נכרי עד ואי עבדינהו נכרי כסא דהרסנא וק״ל: ב
ל יום •ש להם. הלשון מגומגם וז״ל רש״א אין פירושו שהרי הוא בכל יום ושכית כ  שהרי ב
 הוא דהא קאמר נמי ודייסא לא מלפתא ולא שכיח אלא דר״ל שהרי הוא עשוי ככל יום מימי
 השבוע דהיינו בתול ואינו עשר לשבת כמו דבר המלפת שעשוי לשכת ומוכת מלתא והשתא
 דיייסא נמי דלא מלפחא עשוי בכל יום מימי החול ואינו עשוי לשבח ומיהו לא שכיח הוא
. ובתוס׳ דר״ה צ״ל ל״ב ומנייהו ו י״ב כר נ לא מצי ׳ ו ׳ בד״ה איזהו הג כו ם ו ת  ע״כ: ב

:  י״ב דר״ח ושעיר דר״ה מצד אתר מנינהו ע״ש וכן איתא סוף ר״ה בר״ן

ר למטה. לס״ז אינו מדוקדק עו ל •ש לו שי ב ר למעלה א ו ע ן לו שי א אי  7ן"ב גמ׳ ל
י בד״ה לשנה לשנה האהרת ״ ש ר  שפיר לשון תתלתו וסופו אין לו שיעור וק״ל: ב
״ט שהיו תלין ו׳ ז׳ דהשתא אינו יכול ו  ור״ה היה. ולא פי׳ כן בסעם ראשונה די״ל בכל י
 להתנות או ה׳ ו׳ ולא נזכר עד יום שני אכל כאן שאמר לשנה שהיה צריך לדחוק שהיה מכוון
מ״מ אינו מצוי] ניתא לי׳ יותר  שהשנים נפלו זה כזה אעפ״י שיכול להיות כך לפעמים [
 לפרושי ור״ה הי׳ וסעם הראשון אפשר דהוי שכועות [וקרי לי׳ לשנה דהוא שנה השנית]
 וזה מקרי סשיעה טסי ששכח ב׳ ימים טוכים הסמוכים זה לזה ומ״ש רש״א אין לו מקום
 דמספר המעשה כמו שהיה. ועיין ברז״ה דמקשה כיון דשמואל מערב אכולה נהרדעא ודעת
 מי שהניחו לא בעינן אמאי לא נפיק האי סמיא בעירוב דשמואל בכלל כל בני נהרדעא ונכנס
׳ ותימה כוי. אין רחוק ׳ בד״ה דגים קטנים מלוהים כו ם ו ת ע״ש: ב  בדוחקיס גדולים ו
 לומר דדלמא דגים מלוחים עולה על שולחן מלכים וכן מצאתי אח״כ בב״י בי״ד סי׳ קי״ג
ש ש להו א״ת הא י ׳ ו קר כו ׳ בד״ה קמ״ל קימהא עי ם ו ת  שמתרץ כן בשם הרשב״א: ב
ת. ר״ל דהא כיצים טרוסוח אסורין ודוקא כיציס שלימוח מוחר פו ו צים טר לושה בבי י  שנ
 ליקח ואין מולין בטמאות וטריפות ונבילות אבל טרופות אסורין וכאן ע״כ טרופות הן
מ״מ אין לשונם מדוקדק דהול״ל והא  ובהג״א כתב בקצרה מטעם דאזלינן בחר רובא. ו
ש ״ מ  נילושה בביצים טרופות או הול״ל אמאי אין לוקתין ביצים טרופות [כדשרינן הכא]: ו

. כן משמע בפסקי התוספות לקמן: ץ השומן ר י ס מ ש ש י  ו
ות בשבת. ואח״כ נקיט שבת שחל בר״ח כו׳ ו״ט שהל להי א י ר מ  דף ין ןן״א ג
ו״ט אכל ר״ח מתסלל כסדר  ברש״א בשם ת״י דכיו״ט מתסלל כסדר של י
. מ״ש רש״י כאותו פת כן איתא ת עצמו תו פ באו ׳ ו י בד״ה ומתנה בו ״ ש ר  של שכת: ב
י בד״ה דמיקנ• ״ ש ר  בהליא בגמרא דעירובין כדי שלא יצטרך לקרוא שס עירוכ כי׳ ע״ש: ב
רו בע״ת בו׳. נראה שיש לחלק בלא״ה דבחחומין מיקני ׳ ואם התי א בו ת ב ש תה כ  שבי
 ודאי׳ ביו״ט מס׳ [כיון שמתנה בב׳ הימים] משא״כ בעירובי תבשילין שאפשר שאותו פעם
 א׳ שמערב הוא חול ועי״ל דתבשילין מדרכנן דמדאורייתא צרכי שבת נעשין ביו״ט לר״ח
ט ׳ בד״ה מ״ ם ו ת  ולרבה מטעם הואיל כדאיתא פרק אלו עוברין משא״כ תחומין ועיין: ב
א הוא הול כוי. פי׳ הכא דמיירי במניח מ ש יש שם ספק ד ל ו ׳ הואי תה כו י שבי  למיקנ
ר׳ט לחבירו על חנאי מס׳ וממנ״פ העירוב מונח כיום חול לגמרי ולא שייך כאן הכנה  מי
ו״ט לשבת וספק הוא שמא הוא קודש שייך שפיר הכנה  אבל בהא דעירובין דאיירי במניח מי
 כ״כ רש״א ופשוט. וא״ל דלמא הגמרא קאמר הכא למיקני שביתה משום ר״י דל״ל הכנה
ן כוי. בי רו ה מ״מ קשה דהתם בעי ״ א  כדבסמוך דרבא ס״ל להדיא לעיל בפ״ק הכנה: ב
 וא״ל דלמא התם למאן דלא חשש כאן למיקני שביתה היינו על הספק [והוא הממנס״ש]
ג ד״י על כי פלי ד ו ״ א  אבל ודאי אסור למיקני שביתה כוי. ומיהו ע״ש כתיס׳ דמשני כן: ב
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. כן איתא בספרים כר ך ו י ר נו צ ו אי ד אבל שלנ ״ א . אין לו קישור: ב ר ל ים כ ל מלה ש ב  א
פקא א נ ר מיהו מהאי פיםקא ל א בינייהו כ כ י ׳ בד״ה א ם ו ת  ישנים וכן הוא ברש״א: ב
. דאי משוס דמלח בעי אצלרי ותבלין לא בעי וכמו שאמר בגמרא ודלמא תכלין הוי כו׳  כר
 משוס האי שינוי מועטת לא איכסת לן ולק לא הביא הרי״ף הני טעמא דאמוראי דר״ה
 ור״ח כו׳ כמ״ש האשר״י ואפשר [דלאו משום הנך טעמי בעי במלח אצלויי משוס שינוי רק]
 משום שהמלת הוא צלול קליל מאד ואוושא טובא ותבלין נבוחי מנבח וליכא כאן אוושא טובא
נן לי ׳ התוס׳ דאז ף לפי א ה ו ״ א  ורש״א הניחו בקושיא ועיין בר״ן דמיישב ועיין במלתמות: ב
. פי׳ בשלמא בלא תוספות הוי פסקינן כדברי המיקל וכלשון ראשון דמיקל טפי א בר ד מ ו ה  ל
 ביותר על איכא בינייהו דגמרא למר קולא וחומרא ולמר קולא וחומרא ישנו קולא יתירא
 למ״ד ראשון דהיינו פלפלין דע״כ האיכא בינייהו שקרן וכמו שכתב ר״י לעיל דאל״כ ודאי
 אזלינן אחרי דברי המיקל כמו כשאר דוכתי [ק] אבל לא ידעתי מ״ש דדכר פשוט הוא [לנראה
. גס למה לא הביאו ראיה מתוספתא דלעיל פלפלין הוא כחבלין. ואיפכא [  לעין דמפיג טעמן
 ודאי ל״ק [למה הוצרכו תוס׳ לעיל לאימרי ראיה מתוססתא] דלעיל הוצרכו לתוספתא דל״ת

 פלפלין הוי מלאכה כבידה וק״ל:
א בו׳. סי׳ רש״י ותוס׳ לעולם מה טעם קאמר. שלא תימא א קשי ר ל מ א א ב מ׳ ר  ן״כ נ
ע״ז מתרץ הא ו ט כאביי וקאי על קושיא ראשונה תרמי כר [ ״  שאף רבא לא אמר מ
 דאין עושין טיסני לן והא דאין כומשין להו] דלהו אין כותשין כלל משום דאתי לזלזולי יותר
 ולכמוש אף טיסני שטירמהו מרובה ולא משום ואומרים בקטנה עשינו [דברייהא כולה
 בגדולה כאידך בריימא אבל כקטנה אפשר דמומר אפילו טיסני ולא גזרינן משום ואומרים
ר כוי. עיין במס׳ שבה ובר״ן וברש״א אף כי אין צורך בהן לנוסחא ר ו ׳ בד״ה הב ם ו ת : ב [ י  כו
א כוי. פירוש נ ה כ ש לא נהירא דלא א ׳ ו ו כו ר מ י מה א ׳ בד״ה מפנ ם ו ת  שבגמרא שלנו: ב
 וא״כ לא ימכן מפני מה אמרי כו׳ אכל קושטא דמלמא דאסור כיון דטמא מפני שהשמש
 ממעטף כשוליו וכו׳ כדאיהא בגמרא לאפוקי מדברי הב״י סי׳ ש״א שהבין מדברי המוס׳

 שאין בו איסור כלאים כו׳ וכ״כ רש״א וזה פשוט:
. יש לדקדק אמאי לא מקשה ן כר תי ל שנאו א והאנן תנן כ ר מ  דף ט ו ן״א ג
 מרישא והן לצורך המועד גם היאך יהרץ הך דוהן לצורך המועד בו׳.
 ועיין בהג״א ממצא יישוכ לזה דפי׳ חול המועד ומכאן ראיה להנממ מסילין בסולו של מועד.
 ומהר״ס ז״ל לא ידע זה דכהכ על הא [דכהבו המוס׳ בד״ה ה״ק] דביו״ט איסורא ליכא
 מכאן משמע דאין איסור להנית תסילין ביו״ט וכ״ש בהולו של מועד והמה על הפוסקים
 שנחלקו בדבר שלא הביאו ראיה מכאן ע״כ דהא הג״א מא״ז דייק מכאן דחייב להנימ תסילין
ת גנבי כוי. כוונחו מבואר פשוט מ ה נטרי מ א הא דמי א קשי : גמ׳ ל עד  במולו של מו
 דמירוץ ראשון של מנטרי וכו׳ נשאר רק מהדש לנו דפירוש לא מינטרא דהכא היינו לא
 מינטרא מתמת גנבי אע״ג דמינטרא מתמת כלבי [ולכך דוקא הפילין בראשו] והא דמכניסן
 זוג זוג פירוש דוקא דלא מינטרא אפילו מכלבי הא מנטרי מכלבי לא יזיזן ממקומן ובהכי
 איירי אביי וברייתא דמינטרא במקומן מכלבי ולא מיגטרא מגנבי ואיירי אביי בדלא מינטרא
׳ ם ו ת  [גם] בביח הסמוך רק מכלבי לחוד וברייתא בדמינטרא מתרוייהו בבית הסמוך: ב
ם. פי׳ אבנטו של כהן הדיוט למ״ד ך והא קמיתהני מכלאי י פר ׳ ו ן כו א בקשי ל  בד״ה א
 זהו אבנטו של כהן גדול בשאר ימות השנה כדאיתא התם ואע״ג דשרי בהן כלאים היינו
ו כן ע תהתי ר להצי ת ו ה מ ש ק ת מ ה ש ״ א  דוקא כשעת עכודה כדאיתא ככמה מקומות: ב
 פירש״י צ״ל וכ״ה ברש״א ומיהו רש״י לא פי׳ כן כיומא רק כפי׳ התוס׳ דשרי אפילו ללבוש
יתי בו׳. מ״ש מהר״ם הן דברים י מי א״ת מא ה ו ״ א  ע״ש והכא פי׳ לישיכה ועיין: ב
 פשוטים עד מאד ז״ל כלומר דהכא בשמעתין היה יכול לפרש דקשין מומרין היינו אפילו
 ללבוש אלא משום דההס ביומא גבי בגדי כהונה שהכהניס היו מקפלין וכו׳ וקאמר רכ אשי
 נמי שאני כגדי כו׳ ומכיא ג״כ ראיה מהאי נמטא כו׳ והמס ע״כ צ״ל דהא דבגדי כהונה
 מוהרין מטעם דקשין היינו דוקא להציע כדי שלא הקשי לן האי דערכין לכך קאמרי המוס׳
ן כוי. לשון מהר״ם ז״ל ד וי״ל דגבי וילו ״ א ׳: ב  האי פי׳ דקשין מומרים דוקא להציע כו
׳ לפירושו כיון דקושיה המוס׳ לא  וי״ל ה״ה גבי בגדי כהונה שהיו ג״כ שוע טווי ונוז [פי
 קשה רק על גמרא דיומא דכאן אפשר לומר דאפילו למלבוש שרי בקשין ותוספות נקטו
 בתירוצם וילון לכן אמר וה״ה בגדי כהונה כוי. ע״כ הגה״ה מדברי הגאון] ומדברי המיס׳
 משמע שהן מסרשיס דהא דקאמר בגמרא הכא אלא בקשין ר״ל בוילון קשין ואינו מוכרח
 דשפיר נוכל לפרש דהשתא דמשני אלא בקשין הדר משינויא דשני לעיל אלא בוילון אלא דנוכל
 לאוקמי מתני׳ גם במלבושים ממש ע״כ. אכל אפשר לפרש דקשיא להו לפירושו לפי׳ התוס׳
 דקשיס אסור להלביש מאי דותקי׳ דתלמודא לאוקמי מתני׳ בקשין ולהציע לוקמי בקשין
 וללבוש ופירוש משלחין בין תפורין בין שאינן תפורין כו׳ שאינו שוע טווי ונוז רק כמו לבדין
 דאפילו ללבוש [ר] לז״א דאינו מבקש לחזור משינויא דוילון ואילו היה מבקש לפזור ודאי
י ו ע טו ן בשו כ דקשי ׳ צ״ל ע״ ם ו ת  הומ״ל לעולם להלביש ושאינו שוע טווי ונוז וק״ל: ב
] ועיין בהג״א ן ׳ [מהאי דערכי בתי א לדו שי כ הדרא קו תא דאל״ י י ר ו א ר מד ו ס  ונוז א
 שמעתיק מן התוס׳ לאו מדוקדק לישנא דמשמע דאפילו בשוע טווי ונוז דוקא רכים אסור
י ענ י סי א י ו ת ה ״ י ש ת ה ר ז ע ה ב צ י ב א ד מ ק ק ר ם פ ל ש ה נ ז  מדאורייתא ויש ליישבו: ב

: ך ל ך זו א ר י ד נ א ר י י ו נ כ מ ס י י ו נ ד ע ס י י נ ר ז ע י  ו

ר ו א י  ב
 להוטה במ״ש לע״כ הא״ב ט׳ ר״ל לע״כ חזינן השתא לשקולין הן הקולות של הא״כ אף לאין פלפלין גכלל
 הקולא להא מפיגין טעמן להרי מש״ה כמכ ר׳׳י דאזלינן לחומרא משוס לאין א׳ מיקל יותר מחטרו וע״כ לשני
 הקולות שיין בלא פלפלי! ולזה הוצרכו התוס׳ לכתוב ואף לפי׳ המוס׳ כר: [ר] וא״ל לבאממ הפירוש בגמרא
 אלא בקשי[ ולא צריך להני תירוצים להציע או וילון ומותר אפי׳ בלטשה לעיקר חסר מן הספר והול״ל נמי באינו

 שוע טווי ונח:

 מסייע ליה דסממא ברייתא אליבא לכ״ע ושפיר הוצרך מהרש״א ז׳׳ל לתירוצו: [ק] כוונתו לקשיא לי׳ מ״ש התוס׳
 ואף לסי׳ התוס׳ כו׳ למשמע דאין זה פשוט להחמיר ומהיכא תיתי נידל במר המיקל והלא סברמ ר״י פשוטה
 דגכל א׳ יש קולא וחומרא ואין אחד מיקל יוהר מחטרו לזה תי׳ להי׳ אס״ל טון להנ״מ של שני האיכא טנייהו
 אין אחד מהמ״ד מיקל יוהר ממטרו משום דשני הנ״מ היוצאין מהס לקולא שקולין א״כ כי מוספה להקל בפלפלין
 (מ״ל ראשון אפי׳ אי נימא ללא מפיג טעמו הדר מ״ד ראשון מיקל יומר דהיינו קולא של פלפלין. והוסיף
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״ק: דו  פנשילין למתני׳ וכו׳ ו
א בו׳. א״ל למאי למשני ללא שכיחי ת לי׳ מי א אי אי ר ב ס ת א ו ר מ  דף יח ן״א ג
ג מימיו וגזרינן 3ו משום שמא יעכירנו י״ל  מפני מה אין מטבילין ע״
ג מימיו יהיה מילתא לשכיח שלא יזהר במשקין מלטמא כלי שימכול  אם נחירנו לו להטכיל ע״
. [לי״מ מקשה] תא כר ׳ ואם אי ב הטומאה כו א א ב מ ט נ ׳ בלי ש בי  הכלים: גמ׳ איתי
 נגזור כנטמא כיו״ט ולל הטומאה אטו אכ. הא ככר מי׳ לעיל טומאה כיו״ט ל״ש ולא גזרו
 וא״ל למקשה הא חזי׳ לאכ הטומאה [אף לנטמא] כיו״ט לא [מצי מטניל] ואמאי הא
״ט ל״ש וא״כ אע״פ לכעי הערכ שמש והו״ל צורך חול מ״מ מה איסור יש ו י  טומאה נ
 כטנילה זו ללא הוי טירחא אע״כ משוס גזירה לשמא יעכירנו ש״מ רגזרינן אע״ג לטומאה
 כיו״ט לא שכיח אינו נראה לולאי כלא״ה אסורים לטכול לצורך חול ועול א״כ הו״ל לאקשויי
 כזה האופן ולא ליפרוך נגזור הא אטו הא נכוונמו כיון להוכיח ללחוח חי׳ הראשון ללא הוי
ו״ט] וצ״ל דלעיל משום מילמא רל״ש ו״ט אמו עי  טומאה כיו״ט מלמא דל״ש והדק״ל נגזור י
״ט וראוי להשהמש כו כיוס. ו ו״ט כיון דיש נולד צורך י  דלא גזרו ולד דיו״ט אטו ולד דעי
״ט] לא גזרו כיון דלא שכימ אכל הכא מקשה ו ו״ט יהיה כו צורך י  [ואף אם יטבול של עי
ו״ט [ת] שצריך הערכ שמש [ולא מהני מה דלא  נגזור אטו אכ הטומאה דלא הוי צורך י
 שכיח לחודא להקל] ודוחק דמנ״ל להקשומ. ויוסר נראה שהי״מ סירשו כן לסי האמה כמ״ש
 החוס׳. [אך] מ״מ אמאי לא משני לו כן [כיון דנחירוצא אמרי׳ כיש מפרשים דקאי אנטמא
א למידק להי״מ למאי צריך כלל טעמא כ י א : ו  כיו״ט ואמאי לא משני דטומאה כיו״ט ל״ש]
 דשמא יעכירנו דאי לאכ הטומאה כין נטמא כעיו״ט כין כיו״ט אין מטכילין משוס דהו״ל
ו״ט הא אין שייך כו  צורך חול דבעי הערכ שמש. ואי לולד הטומאה כיו״ט שרי ע״כ מעי
 גזירה דשמא יעבירנו כמ״ש המוס׳ משום דאינו להוט. ולפי מ״ש לעיל ניחא [דבעי טעמא
ו״ט היא] אבהי מאי מהי דשלא לצורך י  לאב הטומאה ביו״ט] דאיהו גופא בעי טעמא [
 איסורא לטבול. אבל אינו תירוץ דלרב ביבי דטעמא משום שמא ישהה למה אב הטומאה
 כיו״ט אסורה הא אין כאן שמא ישהה ע״כ משום דהוי לצורך חול [א] ולמאי דמשני כהנים
 זריזין הם יראה דצ״ל אכל ישראל אסור לטכול כלי הנטמא כולד הטומאה דמטמא משקין
 משום גזירה דשמא יעבירנו דאינו זריז וסברא דאינו להוט אינו רק במקשן דמתירא להקשות
 כן דשמא יש תילוק בין להוט לאינו להוט [כ] ונראה דבמקשן [נמי א״צ לסברת אינו להוט
 דלענין זה] ג״כ י״ל סברא דלעיל שאינו רוצה להקשות בקצרה נגזור שמא יעבירנו דטומאה
ו״ט לא אסרו אבל מקשה נגזור אטו אב הטומאה  ביו״ט ל״ש ואף אס יעבירנו משוס שמתת י
ו״ט ומ״ש התוססות סברת אינו להוט לא אזלי אליבא דיש מפרשים רק לסי  דליכא צורך י
ך ו ת מ׳ מ  האמת פי׳ דרש״י דא״ל טומאה ביו״ט ל״ש דמקשה מנטמא כעיו״ט ועיין: ג
ג מימיו ש. פי׳ דאין דרך טבילה במלבוש משא״כ כלי ע״ ו א ע״י מלב ל א הותרה לו א ל  ש
 דמתני׳ וכמש״ל בתוס׳ ועוד מים א״א להשיק אלא בכלי סבור ה״ה כלי לחוד מטבילין רק
 אם יש לו מיס טמאים יותר טוב להטביל בסעס א׳ אבל מלבוש יכול להטביל ב״א לבדו אם
א לרב יוסף צ״ל דבאב להוט ובולד ת מ י ק ו א  כן זכורה היא וכן לר״י זכורה ולא תסחוט: ב
 אינו להוט וליכא למיחש לסחיטה [ג] ובלרב ביבי צ״ל לבאב גזרי׳ שמא ישהה וישתמש תרומה
א מ ׳ בד״ה ש ם ו ת  ויהיו טמאים מלאורייחא אבל בולל לא יהיה החקלה לק מלרבנן: ב
ו כוי. לבריהם מפורשים יוחר במגילה לף ל׳ למרה״י לרה״ר לא טעו אינשי אבל רנ  יעבי
׳ ׳ בד״ה גזירה כו ם ו ת  זימנין שהמגילה קיימא כבר ברה״ר ויוציאנה ל׳ אמות בגווה: ב
לא הוי גזירה לגזירה בו׳. ובור בחצירו לא הוי גזירה לגזירה אמו שיהיה הכלי ברה״ר  ו
 ויטביל ברה״ר שברה״ר אסור להטביל בלא גזירה וחלא הוא לעל הרוב הבאר רחוק ל׳ אמות
 מהכלי ובסמוך למקשה נגזול השקה לשרן שמשיקין משמע אפילו ברה״ר יכול לטלטל ל׳
 אמות ביו״ט [ומקשה נגזור] אטו הטבלה ביו״ט והוי חלא גזירה. וא״ל אס אף על חלא
 גזירה מקשה אמאי לא מקשה לקמן לרב ביבי [ד] ז״א שהוא לא אמר רק גזירה שמא ישהה
 אבל לא גזור היתירא אטו איסורא כרבה ורב יוסף !דהיינו כלים אטו בגרים]. אבל האמת
 אינו כן רק כמ״ש רש ״י בהדיא בד״ה ומי גזרי׳ כר וגזירה לגזירה וגם לרב יוסף ע״כ הוי
 השקה אטו הטבלה גזירה לגזירה [ה] ורבה גופה אמר גזירה שמא יעבירנו וכן בדלי דסריך

 דף יז ע״ב
׳ לעיל רפ״ק כולהו כרבה לא אמרי הכנה ל״ל [ולמה נקטו י כו רא אמו ל הני תנאי ו  כ
] מיהו רב דהכא ודאי אית לי׳ הכנה כדאיתא לעיל בהדיא דהוא בר פלוגהיה דר״י  יומר ר״י
ו״ט לשבת ו״ט למבירו אבל מי  דף ד׳. ויגיעוח יגע רש״א דרב לא פליג ארבא אלא במניח מי
מא וטעמא דרב ע״כ משוס הכנה דרב אימ י י  מודה דאסור דהא רב פסק לעיל כמ״ק מר
ו״ט  ליה כהדיא סרק בכל מערבין דיו״ט ושבת ב׳ קדושות הוא מיהו רבי דאסר נמי לעיל מי
מ״מ כתבו התוס׳  לשבה אסשר ל״ל הכנה אלא דאסור משוס קדושה א׳ כמ״ש המוס׳ לעיל ו
ו״ט לשבה ע״כ  שפיר וכי פליג ר״י על כל הני מנאי דהא ע״כ כיון דר״י מהיר בנולדה מי
 לא סבר כרבי דמאן דאיה לי׳ קדושה אמה אוסר בנולדה ביו״ט לשבה ע״כ וכ״מ כהדיא
ן וכוי. אע״ג דטעמא דהכא דאסור למיקני א דגיטי ה ומ״מ קשה מההי ״ א : ב ׳  לעיל דף ד
 משוס הכנה [זהו לפי גירסה הססריס הישנים שהיה כחוכ זה המ״מ קשה אחר ול״נ כו׳
 ומסקנה המוס׳ דטעמא הכא משוס הכנה] מ״מ אם היה שרי למיקני בו טוס לא היה
ו״ט לשבמ  מיקרי הכנה עיין במ״ש לעיל בסשט דעצים שנשרו וכמו לענין אפיה ובישול מי
 הואיל ואי מיקלע לי׳ אורחים והוי חזי לי׳ בו ביום הה״נ בעירובי חחומין רק אס אסור
 לקנוח קונין בשבח למ״ל טעמא משום הבנה אס לא נאמר אע״ג דלבו ביום אסור לצורך
 ממר הוה מותר למ״ד ב׳ קדושות הם אי לאו משוס הכנה ועיין. ומהרש״ל ונגרר אחריו
 מוהר״ס ז״ל מהסכין ומ״ש ול״נ מדקאמר בו׳ שייך לבסוף [וקושיהס מההיא דגיטין צ״ל
 קודם מסקנה׳ משום הכנה וכמ״ש בספרים שלפנינו] ושרי למיקני קנין נשבה [לסי
לות. כן אימא שם ת גדו ו ירסא דהלכ ׳ בג ת כו ר מ ׳ בד״ה אי א ם ו ת  המסקנא] ועיין: ב

 בהדיא. ומהרש״ל הגיה כגי׳ הספרים לכלי צורך:
ד יש היקון אם ר ואפה. היה נראה דה״ק לימני עו ב תא ליתני ע מ׳ ואם אי  ?5"ב ג
 רוצה לעכור על דכרי מכמים ולאפוה שרי באכילה דלא קנסינן אבל אין ל״ל אס
י בד׳׳ה ״ ש ר  נעשה כן ועבר ואפה כו׳ דא״כ עדיין מיקשי לימני אפה כשוגג דשרי לכ״ע: ב
׳ כן לעיל כמעשר יאכל בו ביום מבואר מתוך הלכה שאח״ז ו ביום. ולא פי ש בהן ב מ ת ש  י
׳ ן כו קי ן שמשי י י בד״ה ושו ״ ש ר  דבאב הטומאה שצריך הערב שמש לא ישתמש [ש]: ב
׳ ם ו ת  במקוה מיס מלוהים כוי. ס״ל דלא מיקרי זה יסה כרעות כדאיתא בסוף מקואות: ב
א כוי. ולא נימא להו כאשר הוא לפנינו וכסי׳ שיהיה ב״ש כ פ י ׳ דגרים א  בד״ה על מה כו
 לקולא וכ״ה לחומרא וההיפך של ממני׳ וכ״כ רש״א ויוסר נ״ל דמדפסק רכא כסמוך הלכמא
ה ודאי לב״ה דאי כב״ש למה אמר כחנא ״ ה ל״ל דקאמר אליבא מ ״  כחנא דידן ואליבא מ
ש ס״ל דג וביצה מבשיל ״ ש אלא ע״כ מ ״  דידן הא מנא דממגי׳ ודברייהא שרן אליבא מ
 אמד א״כ הו״א דפסק ככ״ש וכמנא דידן לאפיקי מנא דברייהא ובב״ש דדג וביצה הבשיל
ת ל אבל פ א תבשי ל י ל״ש א ר אבי מ א ק ׳ והא ד א כו ב ד ר מ ׳ בד״ה א ם ו ת  א׳ וק״ל: ב
ת. לפי״ז נראה דצ״ל דאביי טעמא נדר׳ אליעזר] קאמר ןדאל״כ צה לאפו ו נו ר ׳ דאי א כו  ל
 מאי קמ״ל אביי טפי מר״א] למה אין מבשלין אלא על המבושל ולא על האפוי דהיינו פה
 משום דלא מלפתי כו׳ כדלעיל וטעמא דאין אופין אלא על האפוי משום שהוא עיקר חיי
 הנפש כי על הלחם יחיה האדם וכן משמע בהרז״ה ע״ש בד״ה הא דחנן ב״ש אמר כו׳ אבל
ש לא החמירו אלא בחמין בלבד ״  לאפוח ד״ה אין אופין אלא על האפוי כו׳ וחנניא אליבא מ
ש וב״ה דאמרי מניח אדם חבשיל אחד ועושה ״  מה שלא החמיר בו מנא דמחני׳ אליבא מ
 בו כל צרכו צלי וקדירה וחמין כי כ״ז דומה לבישול אבל באין אופין אלא א״כ עירב בסח
 ליכא מאן דפליג כדכתיכ אח אשר חאפו וגו׳ מכאן סמכו כר והא דאכיי כו׳ ע״כ והוא
 כדפי׳ לעיל. ובעל מלחמות השיג מדקא איירי ב״ש באפיה ובישול והטמנה ומצריכין ג׳ מיני
 עירוכ וקאמרי להו כ״ה דעושה כל צורכו בתבשיל אחד משמע בין לאפייה מן לבישול
ש אין אופין כי׳ ועוד האריך ״  ולהטמין כו׳ ועוד דא״כ למ״ל לחנניא למימר אליבא מ
 בראיות ישרים וברורים תמה על עצמך תנא דמתני׳ היכי לא קתני עירוכ פת וכי לא הוי
 לי׳ למתני תקנתא לאפיי׳ כי היכי דקתני למשול ולכולהו תנויי דעירוב איירי עבר ואפה
י הגאון] ואמי ר מ  מקנה קמחו כדי שיאמרו אץ אופין כו׳ [ר״ל דאיירי כולה באפייה. מ
 איירי עלה דמתני׳ וקאמר החחיל בעיסתו גומר א״ו תנא דמתני׳ כולה תקנתא דעירוב קפני
ש ור״א מיפלג סליגא אב׳ ״  לב״ש בשני תבשילין ולב״ה בתבשיל אחד וכו׳ וחנניא אליבא מ

ר ו א י  ב
 מעי״ט דגזירה דשמא יעבירנו לא חיישינן כולד הטומאה דאינו להוט והכא ליכא נוירחא ע״כ משוס לגזרינן
 לאמי לאטבולי בעינא. אך מ״מ יש נ״מ בטעמא דשמא יעבירנו בי״ט שחל להיומ בע״ש דאז אף בנטמא באב
 הטומאה לא הוי טירחא לצורך חול דמצי להשממש בהו בשבח והוי מומר כי היכי דכל צורכי שבח נעשין בי״ט
 וכטירחא דאסיה ובישול ולזה מהני גזירה דשמא יעבירנו וגם זה יש לדחוח וק״ל: [ב] ר״ל וא״כ שפיר איצטריך
 לפי האמח טעמא דשמא יעבירנו לולד הטומאה אפי׳ לנטמא בי״ט בישראל שאינו זריז. ולפי היוחר נראה שכמב
 הגאון המחבר למעלה דהיש מפרשים לא קאי אלא במסקנא א״כ אין החחלת קושיא רק לפי האמת שפיר ממורן
 דלפי האמת לא אמרינן סברת אינו להוט רק לתירוץ הראשון דיש מפרשים קאי גס במקש! ובמקשן ע״כ צ״ל
 סברת אינו להוט קשה לכאורה א״כ למה לי טעמא דגזירה שמא יעבירנו מ״ל לזה סיים וכתב הגאון המחבר
: [ג] לפי מה דאמר ישני ליה כדשנינן א״כ כיון דכהניס זריזין הן ולא שכיח לא גזרו בו בולד  ונראה דגמקשן ט׳
 ע״כ דדבריס הללו מוסב במקשה דקאמר איתיביה כל הני תיובמא משמע בזה האופן שהקשה למעלה נגזור הא
 אטו הא מקשה גס לרב יוסף והא ברב יוסף לא צריך לאקשויי נגזור ולד אטו אב דבולד ג״כ שייך שמא יסחוט
 וע״ז תי׳ לגס בר״י צ״ל סברת אינו להוט ובתוס׳ בד״ה נגזור תי׳ הגאון זה באופן אחר ע״ש: [ד] ר״ל בשלמא
 אי נימא דפריך על רבה דגזר גזירה לגזירה כדפירש״י וזה לא מצינו ברב ביט רק חרא גזירה אבל לפי פירושם
 דאף ברבה ליכא כ״א חדא גזירה ודעח המקשה להוכיח דאפי׳ חדא גזירה לא גזרינן דלא כרבה א״כ הו״ל
 להקשית גם ארב ביבי. אבל הוא תמוה דבשלמא לרבה שפיר פריך דמוכח דלא גזרינן אפי׳ חדא גזירה דאל״כ
 נגזור השקה אטו הטבלה ברה״ר דאסור בלא גזירה וכמו שסי׳ הגאון אבל ברב טט ליכא איסורא בלא גזירה
 וליכא להקשות מידי נגזור דהדר הו״ל גזירה לגזירה: [ה] אף דברב יוסף גופיה מוכח לכאורה דגזר גדרה
 לגזירה כלים אטו בגדים ובגדים גזירה שמא יסחוט אך ברב יוסף היה אפ״ל דשמא יסחוט לאו גזירה הוא לקרוב
 לבא לידי סחיטה לזה מוטח מקושית הגמרא דע״כ סובר הגמרא דשמא יסחוט נמי גזירה הוא מדאותביה נמי
 הך דנגזור השקה אטו הטבלה דהוי גזירה לגזירה דהטבלת כלים גופיה גדרה אטו בגדים אך לכאורה דלמא
 פרין נגזור השקה אטו הטבלת בגלים לאסור בלא גזירה ואולי משמע ליה דקו׳ הגמרא נגזור השקה אטו הטבלה
 היינו אטו הטבלה ע״ג מימיו למשוס טבילת כלים לחולא לא גזרינן בהשקה כי היט ללא פדך לקמן כללי נגזור
 אטו טטלמ שאר כלים ולא פריך שם רק נגזור ללמ׳ אתי לאטבולי בעיניי אף לבבעיני׳ גופיה ליכא איסורא רק
 משוס טבילת שאר כלים כמ״ש מהרש״א וכן הגאון בסמוך אע״כ ללא שייך למיגזר אמו שאר טטלה וה״ה הכא

 [ש] נראה דר״ל דרש״י לפירושו לקמן דבולד הטומאה בכל עני! מומר להטטל וע״כ דאייד הכא באב הטומאה
 ובאב הטומאה לכאורה לא מצי לאשממושי בו טוס רבעי הערב שמש והכא ע״כ הימירא לבו טוס דלמחר אפי׳
 במזיד מומר לזה הוצרך רש״י לפרושי דגם באב הטומאה מצי איירי בו טוס וכדפירש״י לקמן דלחולין לא בעי
 הערב שמש: [ת] לכאורה צריך לעיין דא״כ מקשי בהאי דמשני אקושיא דנגזור השקה אטו הטבלה דטון דלית
 ליה מיס יפין מיזהר זהיר בהו והוי מלתא ללא שכיחא כפירש״י אכמי נגזור אטו הטבלה דכלי שנטמא באב
 הטומאה דהוי שלא לצורך י״ט רגזרינן טה אפי׳ בלא שכיח. גס לאי נמי שברש״י ל״ה זריזין הן לפירושו דהוי
 מלתא דלא שכיחא הא בלא״ה טומאה ט״ט מילחא דלא שכיחא ואפ״ה פרין. ואולי י״ל דלעיל טון דמיזהר זהיר
 בהו הוי מלתא דלא שכיח כלל ולא גזדנן אפי׳ משום נטמא באב הטומאה דיהי׳ שלא לצורך אבל טומאה ט״ט
 לא הד כ״כ מלחא דלא שטמא והוי גזרינן ט׳ משום היכא דלא יהיה צורך כלל ולזה משני כהניס זרידן הן ולא
 שטח כלל ולא גזרינן טה שוס גזירה: [א] וה״ה לרבה למאי רבעי למימר דבולד הטומאה לא שייך גזירה דשמא
 יעטרנו ע״כ הא לאסור בנטמא בערב י״ט משוס איסור טירחא לחוד דטון דהיה אפשר לטונלו מעי״ט לא
 שדנ! טירחא דטטלה ט״ט. ולסי״ז צריך טעם בהך דושוין שמשיקין דקאי אנטמא געי״ט אמאי ממירין טירחא
 דהשקה טפי מהטבלת כלים כיון דאפשר לעשותו מערב יום טוב ואפשר דדוקא בכלי דהוי מכשירי אוכל נפש
 אסרינן טירחא דהי׳ אפשר לעשותו מערב י״ט אבל השקה דמים דהוי אוכל נפש עצמו מומר אפי׳ בהיה אפשר
 לעשותו מערב י״ט ולסי״ז צ״ל דושדן שמשיקין קאי רק אי״ט משבח אין לחלק בהט ודקאמר לקמן ריש לף
 י״ט ואיבעימ אימא רבנן וכולה בשבת קאי לאידך שינויא. ובעיקר קושיתו אין לתרץ דאיצטריך טעמא דשמא
 יעטרנו להך לאין מטטלין ע״ג מימיו דאי לאו גזירה דשמא יעבירנו היה לנו להתיר להטטל כלי שנטמא אפי׳
 באב הטומאה אגב השקה לאף להד שלא לצורך י״ט מ״מ אין כאן טירחא יתירה רמה לי שנותן המים בכלי אבן
 או בכלי עץ טמא ולכך איצטריך גזירה דשמא יעטרנו ומש״ה אסור להטטל אף להשקה לא שטחא משוס לאס
 נמיר להטטל ע״ג מימיו יהיה מילמא דשטחא. דז״א דבלא״ה אסור להטטל אגב השקה משוס גזירה דלמא אמי
 לאטבולי געינא בלא מיס כדסריך לקמן בדלי ודוקא בדלי משני מתיך שלא הותר אלא ע״י דליו זכור הוא משוס
 דאין דרך טבילה בכך כפירש״י שס אבל להטטל ע״ג מימיו הוי דרך טטלה כמ״ש הגאון לקמן במוס׳ ד״ה נגזור
 שפיר גזרינן תלע להא סתמא קמני אבל לא מטטלין דמשמע בכל הכלים דאסור לאטבולי בעינא אסור גס אגב
 השקה ואמאי אסור להטטל כלי שנטמא בעי״ט בולל הטומאה לליכא אלא משוס טירחא להי׳ יכול לעשותו
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 ק שני ביצה מהד״ם שי״ף
 ., כא ע״כ

 דלעיל ואם ניחא להו למאן דמוקי מפני׳ בשבת וברמן דהברייתא דשריא לעיל להטביל ולד
ט אתיא כרבנן ורבי פליג עלה א״כ מאי קשיא להו למאן דמוקי מתני׳ ״ ו  הטומאה שנטמא מ

 ביו״ט וכרכי דהא איכא למימר נמי דכרייתא אתיא כרכנן ועיין היטב:
׳ יש ך כו ר ו צ א ל ל ״ט ש ו ל בי י ר דמטב דע ידעי כ י כד״ה מי ״ ש ר  לף יט ןן״א ב

 לעיין בפשט הזה גס עיין ברש״א:
ן ביו״ט. ת קריכי דכו נ א כיו׳׳ט וקםכר נדרים ו ל ׳ א א כו ר מכי מ ש א ״ כ א  ?$"כ גמ׳ ר
 יש להקשות דלמא פליגי בקצרה ולכ״ע אין קריכין ות״ק תלי טעמא לפי שאין מביאין
 בחג הפסח משום חמץ ובפג השבועות לפי שאין קריבין ביו״ט ונותן עצה טובה שלא יצטרך
 להוליך ולהקריב לבלי יעבור על בל תאחר. ולראב״ש מוכרח להביא כחג הסוכות שלא יעבור
 בכ״ת ואין מועיל הכאתו את״כ וא״ל אלו הי׳ ס״ל כן [דאין קריבין ביו״ט] מנ״ל לומר
 מלמד שהסוכות גורם דלמא משום טעמא דלעיל [וכת״ק דמשום עצה טובה יביא בחג
׳א ׳ כד׳׳ה רש׳ ם ו ת  הסוכות] ז״א מכמה טעמים. והפסוק לא איירי מתודה ועיין ברש״א: כ
ת כוי. אי קאי את״ק עדיפא הו״ל לאקשויי דבו נ ה דנדרים ו לתי ע ממי מ ש ר דהיב* מ  ב
 זהא קאמר בהדיא אבל מביא בתג(השבועות) [הסוכות] ואי לר״ש הא מוכרת דאל״כ מאי
שא דוקא בו׳. מקושר פשוט בעיני דלרש״י כל שבא וכו׳ בא בחג י ר ד ו ״ א  פליג את״ק: ב
 השבועות ר״ל יכול להביא ובחג הסוכות ר״ל צריך להכיא וכן כל שלא בא בחג המצות אינו
 גא בחג השבועות ר״ל אינו יכול להביאם דאין קריבין ביו״ט ואינו מחויב להביא בחול המועד
 סוכות אבל לפי התוס׳ דשבועות קאי אדקמייתא ור״ל כל שגא גחג המצות וגחג השמעות

 מחויב להביא כחג הסוכות וכוי. ומ״ש רש״א ולא ניחא לפירש״י וכו׳ אין בו צורך:
׳ בד״ה דלא גמרי. ע״ש ם ו ת נבו כצ״ל: ב ש להם בז כ ש א כ ר מ  דף כ ן״א ג

:  כחגיגה לר״י
 ?$"ב גמ׳ מה זו סמיכה כוי. עיין בחוס׳ חגיגה מה שכחמ בזה שלא הקשה מה זה
ו להם ב״ה ומה במקום ד מ יא א  עולה גם ביפה מראה פי׳ על הירושלמי: גמ׳ תנ
 כוי. א״ל נימא דיו לבא מן הדין בו׳ דלא שייך עולת ראיה בשבת רליף ק״ו מקרבנות עולות
 השייכים כתמידין ומוספים. ודקדק ברש״י שרצה לתרץ הדיו [שכתב] מקום שמותר להדיוט
 כל צד צרכי אכילות כו׳ ונראה [דכוונתו] דלא שייך כאן דיו כלל דודאי אי הוי ילפינן משבת
 הוי פרכינן שפיר דיו אך מקומות יליף מקום שמותר להדיוט כוי ולכן לא יליף כקצרה מה
א הג ל : גמ׳ דתנן מי ש וט] ו״ט דקיל וכו׳ [ועיקר ילפותא גמה מהדי  שבח דחמירא י
ה [דלב״ש הא ״ ן של הג. א״צ לומר שזה שנוי אליבא מ ו״ט האהרו ׳ בי ן כו ו״ט ראשו  בי
 אסור להקריב ביו״ט] וב״ש קאמרי לדבריכם. רק אף ב״ש ס״ל הך דקאי אחגיגה שדוחה
מר נדרים י האו ר ב ד מ׳ ל  יו״ט. ושבועות ג״כ יש לו זמן שבעה כדאיחא בחגיגה בהדיא: ג
/ מתוך לשון הברייתא מוכח דע״כ מדאר קאמר דקאמר נדרים ן בו ת אין קריבי דבו נ  ו
 ונדבות יוכיחו ש״מ דמדאורייתא אין קריבין ועיין ברש״א וא״ל דברייתא איירי מעולות והוא
א ב ׳ א י בד״ה במאי קמיפלג* כו ״ ש ר ד ס״ל כן ועיין: ב  איירי משלמים דא״כ איזה מ״
ת מו נ ן לב״ה. צ״ל דאף עולות נדרים ו ת קריבי דבו נ ר בו׳ ם״ל נדרים ו מ ל דלא א  שאו
 קריבין ביו״ט אליביה מדלא אמר עולות יוכיתו. מיהו כזה י״ל דדלמא אמרו להם עולות
ת יוכיתו מו נ י הת״ק דקאמר נדרים ו ר מ מ  יוכיחו רק [הא דמוכיח תלמודא דסליגי משום] ד
 למשמע הכל ש״מ דס״ל אין קריבין [אף שלמים] אך מאכא שאול לא אישתמע מידי ויכול
 להיות דל״פ אלא כשלמים רק מכח קושית התוס׳ מפרק אלו עוברין משמע דס״ל אף עולות
מן מדלא קאמר לכם ולא לגבוה. ואפשר לומר דלעולה א״צ קרא. ומ״ש התוס׳ בסמוך י  קי
י פלג ׳ בד״ה במאי קמי ם ו ת ״ק: כ דו  ד״ה לכס לב״ה למעוטי נדרים ונדבות היינו שלמים ו
ך םתומה כוי. א״כ ודאי השיב להם ת ר י כ ר ומה במקום ש מ א ל ר א שאו ב ׳ אבל א  וכו
 נדרים ונדכות יוכיחו שכן כירתך פתוחה ובירת רבך סתומה ומדקאמר סתומה משמע לגמרי
 אפילו בשלמים ועיין בח״ש שהאריך. ואפשר לפרש שדיוקא דתוס׳ מעיקרא מדקאמר במקום
 שמוחר להדיוט כגון שלמים כוי שר״ל בק״ו הוא קאי הכל על שלמים וקרבנות וה״ק ומה
 כמקום שאסור להדיוט אפילו שלמים כגון שבח מוחר לגמה עולוח חמידין וכל השייך לתוכות
 היום מקום שמותר שלמים להדיוט אינו דין וכו׳ אבל אבא שאול דקאמר הק״ו מקום
 שכירתך סתומה שקאי הק״ו על הא לשרי אוכל נפש לצורך [אבל שלמי נדבה אסור וע״ז

״ק: דו  קאמרי נדרים ונדבות יוכיחו דאסור אפילו שלמים] ו
׳ ע״ש ו לריה״ג כו ל י אפ ׳ ו ת כו דבו נ ל נדרים ו ת ד״ה אב ו פ ס ו ת  דף כא ןן״א ב
׳ ם ו ת  בתוס׳ ב״ק וב״ב פי״נ לענין בכור נוטל ממתנות כהונה ע״ש: ב
׳ בד״ה ם ו ת . לפ״ז קשה מאי מקשה בסמוך מעיסת הכלבים: ב ׳ וי״ל כר כו  בד״ה עיסה ו
ל בו׳ הרודה כוי. לכאורה נראה דאיסורא דהתם משוס תולש מחובר דאסור ביו״ט  הואי

 דדוקא מקצירה ואילך מותר כדלעיל וע״ש במס׳ שבת בתוס׳:
גי דריב״ל. לפי׳ החוס׳ לעיל ד״ה חזינא אליבא דרב הונא לא פליג וכ״כ  ז$"ב גמ׳ ופלי
 רש״א ועיין בב״י סי׳ חקי״ב בשם המ״מ ישבו דקאי אסמוך הני סופלי בו׳ ועיין
י וי״ל דהנ* גרעינן בו׳. פלי כו ׳ בד״ה הני םו ם ו ת ע״ש: ב  אבל הר״ן כתב דל״ג ופליגי ו

 יב הידושי הלכות יום טוב פד
 דף יח ע״!

 דלמא אחי לאטמלי בעיני׳ בלא דרך שאיבה והוא אסור שמא יעבירנו [ו] ואפ״ה לא ניחא
 להו לתוס׳ להרבות כגדרות וכתבו ולא הוי גזירה לגזירה דשבת ויו״ט אתת הוא ועיין:
ד כוי. אבל האי דמדלין ליכא למיגזר שמא ל ו ך ב כן בסמו ׳ ו ור השקה בו ׳ בד״ה נגז ם ו ת  ב
 יעבירנו דסחס דלי מונח אצל הבור. ומ״ש בסמוך ד״ה מדלין תימה דבמתני׳ כר. היינו
א להוכיח דלא כדעה רבה אלא כרבא] ודאי [לרבה] י״ל דבמחני׳ [גבי מ  לסברת המקשן [
 טבילת כלי ע״י השקה] איכא למיגזר שמא יעבירנו דלהוט אתר טבילות הכלי משא״כ בדלי
ג מימיו  וכן למאי דמתרץ התם זכור הוא כר לפי שאין כן דרך שאר טבילות משא״כ כלי ע״
 אם טמאים הס דרך טבילה בהכי ויסבור ה״ה בלא מים שרו וי] רק לסברת המקשה דלא
 ניחא לי׳ הך גזירה שמא יעבירנו [מקשה התוס׳] לזה אמר ויש לומר כוי. וכן ברש״י בכולה
 שמעתין מפרש כהמקשן טעמא דמתקן כי כן מסקנא דשמעחין כרבא. ובהאי דואס איחא
ו״ט לא מקשה בקצרה נגזור שמא יעבירנו י״ל דלא גזרו על כלים  נגזור דיו״ט אטו עי
 שנטמאו כיו״ט כיון דלא הו״ל לאטבולי מבעו״י כמו למ״ד דנראה כמתקן ולסבר׳ המקשה
 גופא דדעתו כרבא מ״מ שרי להטביל כלים שנטמאו ביו״ט רק פריך לדידך דגזרינן א״כ
׳ לברי התוס׳ הם סברות דחוקים ת ו י נ ע ל ו״ט להאי ודאי אסרו [ח] ו  נגזור ליו״ט אמו לעי
 בלהוט ואינו להוט וקרוב כעיני לומר שולאי הגמרא היה יכול להקשות בקצרה לרבה נגזור
 בהשקה שמא יעבירנו כו׳ רק משוס לאותן קושיות בעצמן המה קשים על רב יוסף ג״כ
 ואמי גופא הקשה ג״כ על רב יוסף [כלקאמר איתיבי׳ כל הני תיובתא] ואה״נ אמי הקשה
 בקצרה על רבה רק הסלרן אינו רוצה להאריך ולהמשיך הקושי׳ בסגנון אחר לרב יוסף כמו
 שאמר בסמוך איתיבי׳ כל הני חיובתא ללעיל ושני לי׳ כלמשני לכך המאוס בסגנון זה לקשה
 אתרווייהו וכן קושי׳ לאשה נלה מערמת קשה לרב יוסף בקצרה ניחוש שמא יסחוט והגמרא
 קאמל איתימ׳ כל הני תיזנתא ללעיל [וברכה לא היה קשה רק משום גזירה אמו בעיני׳]
 ולאי לרב יוסף הקשה בסגנון אחר רק הגמרא מביא לנו בסגנון זה שיקשה ג״כ על רבה.
 והאי קושיא לולל הטומאה [למקשה ג״כ נגזור הא אמו הא] הנני צריך לעיין אח״ז [לאפשר
 גם בזה לר״י צריך להקשות מכח הא אמו הא לא משוס שמא יסחוט גופא] שכמלומה ולל
 הטומאה אינו מטמא גגדיס רק לגר שהוא כלי מטמא מחמת גזירה משקין לזב וזבה שהוא
 אכ הטומאה ועיין לעיל סס״ק כתוס׳ ד״ה מפני מה אמרו וילון טמא. וא״כ לא מצי להקשות
 לרכ יוסף נגזור כולד הטומאה שמא יסחוט דככלי לא שייך סחיטה רק גכגדיס שאינם טמאים
 כולד הטומאה לכן מקשה נגזור הא אטו הא [ט] ועיין על הא דמשקין שנטמאו מחמת ידים
 שהם שניוח מטמא כלים גזירה משקין דזב וזבה אס מטמא בגדים או לא ודכר פשוט שאינו
א כו׳ ב יש בו הוכהה אבל ה ׳ ו י כו ל ץ בד ל ד ׳ בד״ה מ ם ו ת  מטמא בגדים וק״ל: ב
ת לא הוי מחקן רק מ א ׳ ואע״ג דס״ס כוונתו הוא על הכלי והוי כמתקן. מ  והרואה בו
 שנראה כמתקן בעיני הרואים ובדלי כיון שהרואה יהיה סבור שלשאוב מכרן שרי והא דלא
 חיישינן דנראה כמחקן אצל מטביל עצמו שיודע שהדלי טמא דהא אף בבור בחצירו דליכא
 רואים אחרים אס״ה אסור לטבול ודוחק לומר שלא עשו גזירה רק על רמס הרואים וכל
 שאסור מפני מראיח העין אף בחדרי חדרים אסור אבל על עצמו לא גזרו ויש מפרשים
 הטעם שאסרו מפני שנראה כמתקן בפני הבריות והוי דומה למלאכה וגזרו בו שמא יעשה
 מלאכה אבל מילי שאינו נראה לפני הרואים כמתקן לא גזרו בה משום מלאכה ללא למיא
 למלאכה ועיין ובזה ניחא קצת ללטעמא לנראה כמתקן לפני הרואים מ״ש ולל הטומאה
 מאב הטומאה ובמה ילע הרואה אס הוא אב או ולל ועול אמאי מטמלין מגב לגב ניחוש
 לרואים ולמסקנא ניחא לולל הוי מלתא לל״ש וכן מגב לגב אפשר ל״ש [אבל במקשה שבא
 לסחור דעת רבה ודעתו כרבא כדלעיל קשה חקשי לנסשי׳ מה מן ולד לאב] אבל אם נאמר
 דדבר דהוי כמחקן דהוי כמלאכה לפני הרואים אסרו גזירה שמא יעשה מלאכה אבל דבר
 דלא הוי נראה כמתקן לפני הרואים יסמר דלכך שרי לי׳ לפי שלא נראה כמלאכה וליכא

 למיגזר שמא יעשה מלאכה ממש 11:
פא בשבת. יש לדקדק לרב ביבי מאי איכא מן שכת ליו״ט סי ו״ט ו א בי ש י  ^"ב גמ׳ ר
 ועוד למ״ש התוס׳ דלמאי דמוקי מחני׳ בשבח וכרבנן ניחא עדיין לרב בימ לא ניחא
׳ ן בלי כו י ל י בד״ה אין מטבי ״ ש ר  דאין לחוש לשמא ישהה כיון דנטמא בשבת גופא: ב
מ כר וע״כ רוב החלמידים שגו כו׳ אפשר שלא היה כתוכ  וה״ג כוי. ואיכעית אימא ר
ו״ט ט וכולה מתני׳ בשבת ואין נראה שהגיהו בשבת במקום י ״ ו  בספריהם וכולה מחני׳ מ
 [והיו גורסים וכולה מתניתא דרכי וחכמים גשגת אי מתני׳ רבי ואיבעית אימא רבנן וכולה
ט [והי׳ כמו לפירש״י] ״ ו  מתניתא כיו״ט] א״כ הו״ל להגיה מקודם רישא גשכפ וסיפא מ
 והוי ניחא כלי דוחק [ולא היו צריכין להגיה כמקום כרייתא מתני׳ וכמקום מתני׳ מתניתא]:
ן ובו׳. ז״ל רש״א מליוקא דקתני ככלי אכן ולא קתני סחם קי ׳ בד״ה ושוק שמשי ם ו ת  ב
 ככלי טהור משמע להו הכי ללוקא ככלי אכן אכל ככלי עץ אפילו ככלי טהור אסור שהוא
ג מימיו  מקגל טומאה מן המשקין מיהו גגרייתא לתני נמי האי לישנא אין מטכילין כלים ע״
ו״ט איירי  לטהרו ע״כ לא איירי ככלי עץ שנטמא עכשיו מן המשקין אלא שנטמא כגר מעי
״ט אין מטמלין ופליג אכרייתא מו  לאל״כ ע״כ רגי אית לי׳ לאפילו נטמא גולל הטומאה ו

 גופיה: [ח] עיין כפני יהושע מ״ש כזה: [ט] לכאורה לפ״ז תיקשי להי״מ כעין קושי׳ הגאון דלעיל דמאי נ״מ
 כטעמא דשמא יסחוט כיון מטמא כאב הטומאה כלא״ה אסור משוס דהוי לצורך חול ובולד הטומאה לא שייך
 לאקור משוס שמא יסחוט כיון דככגדיס לא משכחח ולד הטומאה ושיטח הי״מ נראה מדכרי הגאון דקאי לכל
 האמוראים שכן משמע להדיא בדבריו לעיל בגמרא בדיבור איחיביה בקו׳ ואיכא למידק כמה שהוכיח שס מרכ
 כיכי ע״ש. ולמ״ש המוס׳ דהי״מ קאי כמסקנא דמיירי ככהן ניחא דכישראל בנטמא כאכ הטומאה הוי צורך יו״ט
 דמ5י להשתמש בו חולין אס״ה אסור משוס שמא יסחוט ואפי׳ בולד הטומאה משוס גזירה דאב הטומאה. ולסי״ז
 מצי איירי ברייתא דמתלק בין נטמא ביו״ט לעיו״ט גס להי״מ אפי׳ כנטמא כאכ הטומאה דכנטמא ביו״ט כיון
 דבישראל הוי צורך יו״ט לא גזרי שמא יסחוט כמו לרבה לפירש״י וכן לרבא וכמ״ש המהרש״א והגאון לעיל:
 [י] ר״ל דשיערו חכמים מלתא דאימעביד בפני הרואים יהיה נראה כמחקן נמצא שיש לו דמיון לחיקון מלאכה
 וחיישינן שיתקן המטביל גס שאר מלאכה אבל ולד הטומאה ידע המטביל דלא דמי למלאכה שהרי אם יעשה בפני
 הרואים וידעו שהוא ולד הטומאה לא יראה בעיניהם כמתקן ואין לו דמיון לתיקון מלאכה ילא יטעה המטביל

 בי!
 ליכא למיגזר רק אטי הטבלה על גבי מימיו יזה לא שייך בבגדים: [ו] ר״ל אטו גזירת שאר כלים דשייך בהו שמא
 יעבירנו דבדלי אפי׳ בעינא לא שייך שמא יעבירנו דהא דלי מונח מסתמא אצל בור כמ״ש מהרש״א והגאון המתבר
 לקמן בד״ה נגזור: [ו] לכאורה לא הוי צריך לכל זה דדוקא בדלי דלא שייך ביה גזירה דשמא יעבירנו אפי׳ אתי
 לאטכולי כעיני׳ רק בנעיני׳ אסור משוס גזירת שאר כלים כמ״ש מהרש״א שפיר משני מתוך שלא הומר לו כו׳
 זכור הוא שהטכילה אסורה כמו שפירש׳׳, בד״ה זכור הוא ולא אתי לאטכולי בעינא אכל בטבילה ע״ג מימיו אף
 מימא מתוך שלא הומר אלא אגכ מימיו זכור הוא דכעינא אסור מ״מ כטכילה אגכ השקה גופיה איכא תששא
 דשמא יעבירנו דמשוס טבילת הכלי להוט הוא. אבל ז״א דע״כ כרב יוסף הקושיא מהך דנדה מערמת איכא
 לאקשויי כקצרה ניחוש שמא יסחוט וצריך לשנוי כדשני לעיל מתוך כו׳ זכורה היא ולא שייך בה גזירה דשמא
 תסחוט וכ״כ הגאון לעיל בגמרא בדכור מתוך כו׳ להדיא א״כ גס הכא כטכילה אגכ השקה נימא מחוך כו׳ זכור
 הוא ולא יעכירנו לזה הוצרך לחלק דהכא דרך טכילה לא שייך זכור הוא אבל מ״מ לא הוי צריך למה דסייס
 ויסבור ה״ה בלא מיס שרי דכיון דלא שייך זכור הוא איכא חששא דשמא יעבירנו כהך דהטכלת כלי אגכ השקה
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 הידושי הלכות אין צדק פרק שלישי ביצה מהר״ם שי״ף
 בו ע״ב

 וכ״מ בסמוך למקשה אליבא ללוי ולא משני רבנן הוא מיהו החם לישנא דמופרין אליבא ללוי
] רלמא מותרין [לברייתא] הוא  ר״ל לגמרי לבלא״ה צ״ל למאי סריך [אף אי אתי כר״ג
 בטלטול מיהו י״ל לישנא לאסילו ב״י מותלין משמע כמו אינו ב״י ממש [להיינו ססק מוכן]
ר ב ו המין במהו ת ו א ש ב ה אם י י ד י ב ״ ש ר : ב ג ״ ר  לההיא שרי באכילה ללוי אליבא ל
א יהנה. מ״ש רש״י שני ל י ש ד עשו כ י שי ד כ רים ב ב אסו לער קצה ו ם מו רים משו  אסו
 טעמים משום מוקצה ומשום כלי שלא יהנה עיין בר״ן [שכתכ נ״מ אס הנכרי עושה בשביל
 עצמו למשום שלא יהנה מותר ומשוס מוקצה אסור] ויש עול נ״מ [לענין טלטול למשוס
 מוקצה אף בטלטול אסור] וזה אינו כמ״ש (החוס׳) [הרא״ש כצ״ל] לאסור אף כטלטול
 [לכל מילי לאסור באכילה לא חזי למילי ומחמת זה נעשה מוקצה ואסור כטלטול וא״כ אף
 משוס שלא יהנה אסור ג״כ אף כטלטול ועיין כרא״ש] והלכריס ארוכין לכתוב כרש״י וחוס׳
 עיין כאשל״י יש כו כמה לקלוקים והרא״ש מאריך בו עיין ללמול הלברים מססר המאור

 ובמלחמות ובר״ן הלברים אלוכים ומכואלין על מאל ע״ש:

 דף כה JJ"כ גמרא נטיעה מקטע רגליהם כו׳ ובועלי נלות פי׳ שאמרה המורה ג׳

 שנים יהי׳ לכס ערלים. ותימה תיפוק לי׳ מנלה הכתובה בתורה ואפשר
 לסרש נלה דרבנן טיסת לס כמרלל ז׳ נקיים כו׳ ועיין בספר מהרר״ל ז״ל נתיבות עולם
. נראה שהוא מלתא לא עבדוהו ת ה׳ ו יעזבו א מ׳ ו ג כתב יישוב לזה: ג  נתיב הצלק ק״ל ע״
 באנפי נסשי׳ ותורמוס מקטע ר״ל שהתורמים מטרית בעליו ז׳ סעמים ואת״כ תוזר למוטב
 וישראל לא הי׳ כתורמוס [נמצא להנמשל של התורמוס קאי על ישראל] ובסמוך אפילו
 כתורמוס הזה כבישול כו׳ לא היה כתורמוס [לבזה הנמשל של תורמוס קאי על הקכ״ה שלא
. שראל י מה ניתנה התורה לי מ׳ מפנ  נחשב אפילו אחר ז׳ פעמים] ולו״ק בפירש״י: ג
 נראה לר״ל [אף להיה מחזיר על כל אומה ולשון ולא קיבלוה] למה היה כופה הר כגיגיח
 על ישראל יותר מעל אומה אחרח לז״א שהיה לבר מוכרח שלא היה אומה ולשון יכולין כו׳
א ר״ל שהיו יראים ת ו ת ע י ם ב מ׳ משו  וי״א שקאי על לימור התורה והגית בו יומס ולילה: ג
ג היל ואמרי לה משוס לוחקא לציבורא המתאססין ללרשא כלאמר  ליפול אם הי׳ משאין ע״
 אגרא לכלה לוחקא והיו נלתקין לכך היו נושאין על כתפיהן כן הי׳ נראה לפרש לולי
. ע כר מ ש כן מ ן זה מן המו ׳ וקשה דאי ר וכו ו ב ל ל פ נ ר ש ו כ ׳ בד״ה ב ם ו ת : ב  פירש״י
 לישנא לרש״י אין התרתו היתר משמע נמי אסילו ליעבל ובסמוך [לקמן ע״5] פי׳ כן בהליא
 אין זה מן המוכן ואסילו עבר וכקרו כו׳ רק קושייתם הוא לטעמא לרש״י לא הו״ל למיסר
 רק לכתחלה להוי כלן לין וגזרו משום וכו׳ להיינו גזירה לכתתלה אבל בליעבל הלין לין
 וז״א להא אף בליעבל אסור לכן סי׳ לטעמא משום מוקצה ואסור אסילו בליעבל ועיין
ש בסרק ״ מ לו״ק: ו  כרש״א שהניח כאן בצ״ע ובמ״ש ניחא אף שהלשון אינו מלוקלק קצת ו
ן ו מא כי מרא מהו דתי ר בג מ א ק כן הא ד ד ו ״ א ו ע״כ ע״ש כתוס׳: ב  כירה לף מ״
׳ כוי. ר״ל לראיה לסירושם לכמו ללר״י היכא [למולה] לר״ש ואוסר היינו אפילו  דדעתי
 ליעכל להא אית ליה מוקצה ככ״מ לומיא להכי אית לן למימר באיסורא לר״ש לסליג אר״י

 היינו נמי כליעכל רש״א ועיין:

׳ הא תם הוא. ובל״ז אין חילוש רק לבר והיסוכו א לישהטי ר מ  דף כ1 ןן״א ג
י ״ ש ר  קאמל. אך עתה [מקשה אמאי לקאמר] סל״א לישחטי׳: ב
ר ואםקי׳. וכן בסמוך [בברייתא ברש״י בל״ה ואס לאו ב ע ם ד ׳ א״נ משו  בד״ה קמ״ל כו
 צ״ל ועבר ואסקי׳ כו׳ משום לעבר ואסקי׳] א״נ לא יעלה בהערמת שתיטה כן נראה לצ״ל
 ומהרש״ל מחקו לקמן גס התוס׳ לא הביאו ולא ילעתי אס מחקו מ״מ קשה [לרש״ל] למה
 לי׳ הלוחק ללא יעלה כהערמת שחיטה ולא פי׳ כמו לעיל אס לא שנאמר ללטעס [ראשון]
ך ליישב לישנא למתני׳ למחלק בין מום קבוע לעוכר לא״נ שבפירש״י י ר  למוקצה כתב זה: צ
 משוס קנסא ולא מטעם מוקצה מחמת איסור מתני׳ ה״ק ירל מומתה ויראה אם יש בו
״ט [ג] יעלה ואם לאו ועבר ואסקי׳ לאחר שאמר המומחה שאין בו מום ו  מוס קבוע מעי
 קבוע לא ישחוט אע״פ להיה בו מום עובר והשחא הו״ל מום קכוע והוא מוכן אפילו הכי
ר ו כ ב ר גרםי׳ דל״ל מוקצה ב ו ב ל ל פ נ ר תם ש ו ב י בד״ה ב ״ ש ר  אסור הואיל ועבר: ב
י הנשיא אי ס״ל . צ״ל משום ללא תסשוט מכאן בעי׳ לבעי לקמן אליבא רר״ ׳ עלוהי  דדעתי
 מוקצה כמו שהקשו התוס׳. ורש״א כתב לאל״כ הוי כמוקצה לגרוגרות וצמוקים לאסור
׳ לעיל. ר״ל י פ ת שהיטה כד מ ר ע ה א יעלה ב ׳ וי״ל ל ר בו ׳ בד״ה ת״ ם ו ת  לכ״ע וק״ל: ב

:  הגמרא לעיל סל״א ליערים וליסקי׳ כר״י
ו״ט . והו״ל לכלול ברישא ושוין ומולה ר״ש לר״י במלל מוס מעי ט ג׳ בבי קי מ׳ מדנ  ?ן״כ ג
׳ נמי דיקא כוי.  ובנולל כיו״ט הוא ומומו שכליעכל מכוקר [ם]: גמ׳ ארנב״י מתני
 א״ל למה מלייק ר״נ ממתני׳ ולא קאמר מזה הברייתא גופי׳ נסתיים רקאמר אם נסל בו
 מום ביו״ט רש״א כו׳ [להוא רשכ״י] צריכא למימר. וא״כ ע״כ משובשת הוא י״ל לכאן לא
 נזכר ר״י בר פלוגתי׳ וללמא פליג עמו ולית ליה מוקצה בבכור כמו ר״י הנשיא וכן לייק
 לישנא לרש״י בל״ה צריכא למימר וכוי. א״ל למ״ש רש״י לעיל אי נמי משוס לעבר ואסקי׳
 למאן לגרסי כן. אם יהיה פירושו כמשמעו אי נמי לא משום איסור מוקצה אלא משום לעבר
״ט ואמ״כ מוס ו  ואסקי׳ א״כ מאי מקשה צריכא למימר להא אם נפל בו מום עובר מעי
 קבוע ביו״ט [בלא עבר ואסקי׳] ולאי צ״ל לר״י שרי לי׳ ללעמי׳ עלי׳. ז״א רהא ר״ש ארישא
ו״ט שנפל  לאם יש בו מומין יעלה וישחוט פליג וא״ל לה״פ בכור שיש בו מוס עובר מעי
 לבור רי״א ירל מומחה ויראה אם נפל בו היום מום קכוע יעלה וכו׳ אם לאו שלא ראה בו
 מוס קבוע ועבר ואסקי׳ אע״פ שנפל בו אח״כ מום קבוע לא ישחוט משוס קנסא רז״א אס

 דף בב ע״א
 ר״ל למבעיא הני סופלי לחיוהא שעיקר מאכלם הוא לבהמה ע״י חיקון גלול וכיון ללמ״ל
 לכס ולא לכלבים אסור לתקן משוס מלאכה היכי שלי׳ להו בלא תיקון שאינו אלא מאכל ע״י
ן נראה ׳ ואי נא כו ו ׳ בד״ה כנ ם ו ת  הלחק הא אסור לטלטל משום מוקצה עיין באשר״י: ב
ן כוי. וא״כ ליכא כאן מלא לריעותא להיינו י ר מטלטל מ א ק ע דהא ד מ ש ם ריהטא מ  דלפו
 הכנונא ללצורך גופו ומקומו מומר לטלטל כלי שמלאכהו לאיסור אכל הכא הריעומא מה
 שבתוכה אפילו לצורך גופו ומקומו אסור כללעיל גבי ביצה אין מטלטלין כו׳ לכסות וכו׳
ת הס״ל ואח״כ מתתיל הלבור ו ת ש ך ל י ר ר דלב״ש צ א יהם כ ׳ בד״ה ל ם ו ת  וק״ל: ב

 וכ״ה מתירין ועיין:
׳ בד״ה ההיא ר׳ ם ו ת  דף ככ ןן״א עיין ליני שמעתא זו באשר״י ובהגהותיו: ב
ר. לכאורה ן הקדירה אסו ש ע ת א ת ל ׳ וכן ש ת לי׳ כו י א  יהודה ד

 זה הוי ולאי אוכל נפש עיין כמללכי:
א מכבה כוי. אמתני׳ גופא הומ״ל הך טעמא י שהו ר מפנ ר אסו מ מ׳ ר״ה א  ן״כ ג
ג ר. [למ״ש תוס׳ כסמוך ע״א ל״ה ע״ א מבעי י שהו ר מפנ נימא מ  ועיין: גמ׳ ו
 חרס כשם הר״ר יצחק צ״ל] אפשל ששמע כן ממנו לס״ל לחלק יצאה או רצה ללעת אם
א הוי ב אסי ל השתא למה דקסבר ר ׳ ו מר וכו קת לנ י בד״ה מהלו ״ ש ר  ס״ל כן: ב
׳ לולאי מוגמר לא הוי צורך נפש ועול לא״כ ש כוי. פי פ ל נ כ ר השוה ל ב ם ד א משו מ ע  ט
׳ בד״ה דנפיש׳ בלישה. לפילושם כסיתיס קטנים ם ו ת  מנ״ל מחלוקת אכל וכו׳ ועיין: ב
 ממלאה אשה תנור פת לכ״ע [כרשב״א] רק בגריצין רחבים אסור לב״ש מכיון שעושה לצורך

 חול ולא נפישא טירחא חיישינן שימלא שני תנורין דולאי אסורין ועיין:
א ל י הבערה ש ו למאן דשר ל אפי ׳ ו ת ד״ה ע״ג הרם כו ו פ ס ו ת  דף כג ן״א ב
. ל״ל ללמ״ל לעיל הבערה ללאו יצחה כעי מיהו לצורך ל כר ל ך כ ר ו צ  ל
ו״ט כלל אע״פ ו״ט רק אע״פ שאינו שוה לכל נפש [כ] אבל למ״ל אע״פ שאינו לצורך י  י
 שהוא אכ מלאכה אפ״ה שרי כללעיל פ״ק גבי הבערה ובישול אינו משנה ואת״ל משנה בית
 שמאי הוא ללבית הלל מתוך בו׳ ובישול לכולי עלמא אב מלאכה הוא ואפ״ה שרי מ״מ כיכר
א נתחוור לי למה לעולם אינו לצורך תיקון הא ל : ו ר  אסור ללעולם אינו לצורך תיקון כ
 בישרא אגומרא שרי אע״פ שמכבה ולעיל בשביל שלא ממעשן כר עיין באשר״י שכתב בהריא
ל ׳ אב ת כו קו ש מהלו ל ׳ בד״ה ש ם ו ת  אם אין לו אש אחר הוי שפיר אוכל נפש ועיין: ב
ו של ברול. משא״כ של כרזל שלהן לשלי להיינו קירול לממני׳ וכפירש״י  במנירה שלנ

 וכ״מ באשר״י וברש״א ועיין:
 ^"כ גמ׳ מני בו׳. א״ל ללמא חכמים לגזרו קירצוף אטו קירוד וס״ל לכר שאינו ממכרן
ץ לא. ולא מקשה י מ׳ הר  אסור ללא שמעינן להו לס״ל לעביל חריץ וכ״כ רש״א: ג
 בקצרה לר״י ארר״י [לברישא חני לר״י ואינה נגררח ובסיפא אמר ר״י חוץ מן העגלה]
 לללמא רישא בשבח וסיפא ביו״ט ליש חילוק לענין דבר שאינו מחכוין אם אסור או מוהר
 לכתחלה כמו לענין מנורה ללעיל למהלקו [המוס׳ לכ״ב בל״ה ב״ה סברי] אבל לענין חילוק
י כברה כוי. עיין כפסקי התוס׳ וכצ״ל ם בל ׳ בד״ה משו ם ו ת  לתריץ וכוכשת לא שמעינן: ב

י ג ק ש ר ק פ י ל  של עץ כ״א בצמר ופשתים לכן נראה עיין כרש״א: ס

 אין צדין פרק שלישי
מ׳ הכא כצפור דרור עסקי׳. אכל לא ניפא לאוקמי הכל כמקורה  דף כד ןן״א ג
 [ל] [וברייתא] וממני׳ דשבמ בדרור דעופומ קתני ולכן נמי לא מתרץ
 במילוקים דלקמן בסמוך יוני שובך אווזין ומרנגולין בו׳ דעופומ סממא קהני אבל זה אינו
ד בצפור דרור] דהקשה בל״ז י י  [תירוץ לומר] מדלא קאמר בימ וקמני ביברין [ע״כ לא מ
 ממחני׳ דשבח אמאי לא קחני ביח דבין לר״י ובין לרבנן מגדל אין כו׳ אע״כ משום חי׳ נקיט
 ביברין. אבל אינו קשה אמהני׳ דהכא דלא מקשה בקצרה [ממשנה דשבח] כמאן דניחא ליה
א קשיא. לכאורה מ׳ הי׳ אהי׳ נמי ל ו״ט איום טוב ולא משבת איום טוב: ג  להקשות מי
מ׳  הו״ל לשנויי עופות אעופות ג״כ הא בביכר קטן הא ככיכר גדול וכמו שכתבו התוס׳: ג
ר כן מצאתי די כ ן דעכי נ ן קאמרי ב ו ל י לב י די לרבו א עבי י והני ל י ו די לרב א עבי  הני ל
ף נ א ת להבי רשב״ א דאתי ת ש * בד״ה ה ״ ש ר  מוגה ועכ״פ הוא כלשון קושיא [מ]: ב
. ומ״ש רש״י לקמן כד״ה הכא מצודה דרכ י אתי ג ו פל ו לאי א ׳ א״נ ל ג כו ר קטן פלי ב י ב  ב
 אשי שערינהו לעיל בתד שיעורא ור״י בהאי שיעורא ואידי ואידי תד שיעורא היינו לאידך
ד י י  טעמא דלאו לאיפלוגי קאי. וקצת יש להקשות מה מקשה לעיל ורמינהו לישני דברייתא מ
 כמתוסר צידה כל שאומרים הבא מצודה ונצודנו או יהיה מה שיהיה דהא ראה לפניו משנמנו
 כל שמחוסר צידה וכו׳ ואע״ג דאה״נ משני לי׳ כיכר קטן וגדול דהיינו ממוסר צידה וכו׳
.  מ״מ מעיקרא לאו קושיא אס לא שס״ל רשב״ג פליג ולח״ק ס״ל אסילו מחוסר צידה שד
 ונראה דמש״ה כמב רש״י בלישנא קמא דרשב״ג אף בביבר סליג משוס דסברח המקשן הי׳
א דשמעמהא משמע דלא פליגי כדקאמר לי׳ אביי ט ה י ר ״ק: ו דו  דפליג ומשיב לו לשיטמו ו
 גמרא גמור ואיהו שחיק ומדשחיק אודויי אודי ליה מיהו י״ל דלא חש דהא נמי הוי מצי
׳ אי נמי א כו י ׳ בד״ה ותנ ם ו ת י דשבת וע״ש במוס׳ דשבח: ב  להשיב הלכה לאפוקי מדר״

׳ כן מצאחי מוגה ועיין בח״ש: ך וכו י הכי רק סמו י י לדהו א הוי מצ ב ה דאי מ  ו
. ר״ל אס מצאו מקולקלין כו׳ כמ״ש רש״י דאל״כ א י א״ש הלכה כרשב״ ״ ר  ן״ב גמ׳ א
ב דכסמוך הומ״ל הא ר א ל פא קשי ו מ׳ הא ג  גם ת״ק ס״ל ס׳ מוכן אסור וק״ל: ג
 ספק שרי בטלטול ואסור כאכילה וללוי אליבא דרכנן צ״ל דס״ל אסור לגמרי [דאל״ה לא
 פריך מידי כין לרכ כין ללוי דדלמא רכנן הוא דלא פליגי אר״ג רק כאכילה ומתירין בטלטול]

ר ו א י  ב
 לתקן מלאכה אבל ודאי לטעות הרואה לא חיישינן שיטעו הס להתיר תיקון מלאכה שיתלו בדבר המומר: [כ] והא מעי״ט אף דבאמת אפי׳ נעשה ביו״ט מוס קבוע קודם העלאה מומר לאי נמי אפ״ה במתני׳ ע״כ משמע ירד
 דממיר נר של בטילה צריך לומר לפי דבריו דעושה זה לכבוד יו״ט והוי צורך יו״ט אלא דאינו שוה לכל נפש: ויראה אומו המוס אס הוא מוס קבוע כמ״ש הגאון לקמן ע״ב בגמרא אמר רנב״י מתנימין נמי דיקא ע״ש:
 [ל] עיין במהרש״א: [מ] נראה דגירסמו הכי. אמר רב מרי הני ט׳ והני לא עבידי לרבויי. הני לא עבידי לרבויי [ס] דאי ליערבינהו בהדי רישא כמות שהוא לפנינו לא הוי מצי למימני על שניהם ישרן דלר״י מומר לבקר אף
 והני לא עטדי לרבויי. ור״ל דמקשה והא תרוייהו לא עבידי וע״ז משני לכלובן קאמרי׳ דעטדי: [נ] הא דנקיט לכמחלה. ובדברי רש״י מבואר דלימני בהדי דשא אין מבקרי! ולא ליתני ושוין דעיקר רבותא דושוין הוא בדר״ש
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תא כוי. ור״ל השתא לילע הכרייתא ואפ״ה אמר איסורא הלכה י י ר ג אב ׳ ופלי י ע  לאשמו
 למעשה אפי לאשמועי׳ שלא נפסוק ככרייתא ועיין כאשר״י. אבל א״ל ללה״ג [נמי] בלהלכה
 למעשה סליגי. וה״ק השתא לתני [לכי] שמואל מותר והוא אמר אסור ע״כ מצל מעשה
 אסור ומלסליג עם רכ ש״מ כלהלכה למעשה סליגי [ורב מתיר אף למעשה] לא״כ לא סליג
ר כוי. לא קאי לענין מלה ו ע י ש כ ת מ ו ח ת פ ו ש ע ך ל י ר צ ר ו כן בפסה כ ד ו ״ א  אכרייתא: ב
׳ כד״ה ם ו ת : ב  רק לענין שיעור תלה לאפיית מצות ועיין [מבואר היטב במהר״ס ע״ש]
. לאל״כ והיא עשתה כר״י לעיל בלא שינוי ושייך י כר ו נ ב שי השו ר ו א כ ר ו ת פ בא ר  אג
] הא לילן ברתא כו׳ לא הול״ל כלל אגכא לפתורא ולפירש״י וכן לפי׳ התוס׳  שפיר [טפי
 הא דקאמר הא לילן כרתא כו׳ משום להוי שינוי זוטרתא ללא הוי במהולתא גופא [אגבה]
א ש ש א ה כ י א בא ד ׳ הי ל הנוני כו צ ׳ בד״ה א ם ו ת  עיין באשר״י שהטיב אשל ליכר: ב
א הנולד. ש ש ש ה ל ביצים י ר אב ב ו ד מ ו ב נ ן במי זים י״ל שאי ד באנו ל ו בר או נ  דמהו

 ועיין על הא לקי״ל אצל גוזלות של נכרי א״צ הכן תשובת הרשב״א ויש לתלק:
י ש י ל ק ש ר ק פ י ל  ם

 המביא פרק רביעי
ר כוי. ר״א הוא כלבסמוך ר״א רקאמר ו ס ל א ב ר א ו ט ו פ  דף לג ?5"כ גמ׳ ואם קטמ
ן רהא ת בשמעתי ן להקשו י : א ׳  חייב תטאת הבא סטור אבל אסור כו
. לאינו אלא מוסיף ריחא עיין לעיל רף כ״ג תמצא בהליא. טמו ד ריהא בשקו י ל  הוי מו
ו א יקטמנ ל י בד״ה ש ״ ש ר : ב [  וברש״י שם ט״ס וצ״ל ובהמביא :ובקצת ספרי ש״ס איחא כן
. ולישנא לקטימה משמע לגמרא לילן א עיין באשר״־ ת פ ס ו ת א כ ל  אקיםם קאי ד
 [ללתוססתא ע״כ קטימה שייך גם ככלי עיין באשר״י] כיל ולא ככלי לכן לא משני לעיל
 הברייתות כאן ביל כאן בכלי [ותרווייהו כרבנן לבבלי אף לרבנן חייב חטאח בלחצוץ כמבואר
׳ בד״ה ם ו ת : ב [ רו ר אבל אסור לרבנן בלהרית לא גז  ברא״ש. לכן גזרי׳ בלהריס וביר לפטו
׳ לכאורה אין כאן קושיא רזה בעצמו מקשה ע וכו מ ש מ ׳ וע״ק ד ר כו ר אבל אסו ו ט  פ
 הגמרא בסמוך לסוגיה רש״י ומשני הא ר״א והא רבנן ורב יהולה לשרי להרית לכתתלה
מ״מ איצטריך לי׳ לסלוגי בין קשים ורכים דושוין שלא יקטמנו בו׳ לברי ר״א  היינו כרבנן ו
 אקיסס קאי [אבל באוכלי בהמה אפילו לר״א שרי] וכן לסי האמת של התוס׳ נראה ללא
 משבשתא היא כרייתא זאח רק קולם לירל לחלק כין רכים לקשים השיב לו ר״י לע״כ
 משובשת היא בין לר״א ובין לרבנן למשמע לי׳ הך ברייתא לאיירי אף כרכים כלקתני עצי
 כשמים ויש עצי כשמים שהם אוכלי כהמה [ק] וזה ללא כמאן וע״כ משובשת היא ולא כמ״ש
 רש״א מכת סברא למנ״ל לאמוראים לעשות סברא ולשבש הברייתא אכל למאי למשני לי׳ רב
 כהנא חסורי מחסרא וכו׳ לא משתכשא ואתיא כר״א כלמסיק הסוגיא ותלע לאי לא קיכל
י [ר] מאי מקשה בסמוך בקשין אמאי לא כו׳ ועול כי הרנן בי רכ יהולה כו׳ הא ר״י  ר״
 ס״ל משבשתא אע״כ לא משבשתא לפי האמת ומקשה מקשין [ומחרץ הא ר״א הא רבנן]
ב א משנ־ ר ל למה ל ״  זהו ביאור התוס׳ וא״כ גס לפירש״י לא מקשו ויש ליישב וק״ל: א
ן [ש] הך ברייתא ר״א הוא ואנא לאמרי רכי ן ו ה קשי ת המקשה דמשו ר ב ס  יהודה ל
 כחכמים לי״ל כיון לשרן הם רכין וקשין א״כ אמאי אוכלי בהמה אין בהם משום תיקון כלי
ר אכל אסור ומכאן נסחר [לכאורה] מ״ש לעיל ללפי׳ החוס׳  ושרי לכחחלה הא לרבנן פטו
 הכריח ר״י למשוכש מכת ללא כמאן לאי ילע רכנן ור״א א״כ כמאן ס״ל השחא למאי ללא
רטן רק לא  ילע חילוק בין קשים ורכים. מיהו [כל] זה אינו לולאי ילע חילוק בין קשין ו
׳ ינא כו ׳ בד״ה כי הו ם ו ת  ילע לאוקמי הך ברייחא בחסורי מחסרא כמ״ש לעיל וק״ל: ב
ן נ ב ב יהודה דס״ל כר ר בא ד י א אל כ ה ה כ ו מ ד א היישינן כ א יקטום והא ל מ  משום ש
׳ לכאורה מה תלוי זה בר״י אף ר״א ש״ל כן ולכ״ע לא גזרינן שמא יקטום [כשמריח  כו
 בלא קטימה] להא קתני בברייתא מטלטלין עצי בשמים להריח בהן כו׳ ואף לחצוץ שיניו שרי
 [ת] ולא פליגי רק כקיטוס אי גזרינן קטימה להריח משום קטימה לעשות כלי אבל לשמא
ר לכ״ע. ונאמר אפשר משוס הלס ללמצוה  יקטום הא אף אם קיטם הא הוי ליעבל ופטו
 קיימא כשמברכין כורא מיני כשמים נוהגין לקטום שלח הוא במקום הקטימה וריחו נולף
״ט במוצאי שכת וכו׳. ומה שקשה ו  ועיין וכמרלכי הרכה נהגו לכרך על כשמים אף כשחל י

: [  עליהם מהא ליקנה״ז עיין במ״ש במרלכי [בערבי פסתיס גבי יקנה״ז בתתלת הסדר
. וא״ת כיון לתלשים הס מלמצריך ן נ תן בצו ן או י נ ן מפי א ואי ר מ  דף לד ע״א ג
 עריין חיסוס א״כ בלא הפגת צונן אפילו היסק ראשון אסור כלאמר
 לעיל ברעפים חלשים מפני שצריך לחסמן כבר תירץ האשר״י ע״ש [לתנור לא נגמר בהיסק
ר ד ם א כ ל רסת המשנה ש י ׳ שג ר ר״א כו מ ד א עו י בד״ה ו ״ ש ר  על שיפיגו בצונן]: ב
. ולעיל לף ל׳ למוכיח רש״י מהבא לאיח כר ר ו ת האו ן א אי צי ן מו  וצ״ל קודם הך דאי
 לי׳ לר״א מוקצין הו״ל להוכיח ממשנה קמייתא למן החצר מפני שהוא מן המוכן ועול לאין
 ראיה ממשנה זו כלל לאסילו ר״ש מולה כמוקצה לגרוגרות וצמוקים [ועיין מ״ש מזה למעלה
׳ ולעיל ד כו ה לא א ד ו ה ן א ו ׳ כג ד אדם על המוקצה כו מ ו י בד״ה ע ״ ש ר : ב [ ׳  בדף ד

 כפרק אין צדין דף כ״ו ע״כ הו״ל לאוכותי ממתני׳ דהכא וכן רש״א העיר כזה:

 דף בז ע״א,
 היה בו מוס עוכר כודאי ודאי הוי מוקצה [ע] ע״כ ה״ק ככור שיש כו מוס ולא ידע אם
 עובר או קבוע שנפל לבור ירד ויראה אם אותו המום הוא קבוע יעלה וישפוט ועלה קאי
קרא הוי הזי כוי. ר מעי ו כ מ׳ הא ב ״ק: ג דו ו״ט וכו׳ ו  ר״ש אס לא היה מומו ניכר מעי
 לפי״ז צ״ל דמכל מקום אם נולד תם ונפל כו כיו״ט מום אסור משום דהוי דיתוי לגמרי
 והוי מוקצה גמור [דאל״כ לימני רכומא יומר ושוין כנולד מס כיו״ט ונפל כו מום כוי] וכן

 כמב רש״א ממוספוה ישנים:
א גמרו כוי. וא״ל דשאני התס דהוי גמרו [בידי ל ת ד״ה א ו פ ס ו ת  דף כז ן״א ב
 אדם שבידו להפריחם מעליו דהא שרינן קדירות אע״ג דבה״ש רותתות
] וי״ל דהתם מיירי כו׳ כצ״ל ׳  הן ובפרק כירה קאמר אם היה עליו בה״ש אסור לטלטל ט

:  עיין כאשר״י ותמצא וכ״כ רש״א מת״י
] ועי׳ בח״ה [שגורס ת וד״ה. רש״י לא גריס וד״ה [דלא אתיא כר״י נ כ  ^"ב גמ׳ במסו
ד  ד״ה אפילו כר״י דלא פליגי כ״א בחולה אבל בבריאה אף ר״ש מודה להך מ״
 וכמסוכנת אף ר״י מודה ומחני׳ מסוכנה וד״ה] ואלימה קשה מה קאמר ר״י אס לא היתה
ן להקשות לוקמה ממני׳ י  נבלה בע״ש כו׳ ולא אמר אם לא היתה מסוכנת מע״ש ועיין: א
כן כמה משניות בסמוך [פ]). ולמאי דאמר בבהמת קדשים ו ) י ו״ט דסתמא קתנ  שמתה מעי
י ״ ש ד : ב [ י  אפ״ה מססקא לר״ט [אי שרי] משום בזיון קדשים [כ״ה כרש״א משום ת״
ברא כהן היה. לכאורה א״צ לזה דלכ״ע שואלין על המום היאך בא לו ולא  בד״ה ההוא ג
 משום דנתשד רק דלמא לא ידע דרשא דכל מוס לא יהי׳ בו דבסמוך. רק רועי כהניס אינם
 נאמנים וצריך להמא עדים שכדבריו כן הוא ולא מצינו דא״ל להאי גברא אייתי עדים שכן
א יהיה. ללמד שאסור להטיל מום א יהיה קרי בי׳ ל י כד״ה ל ״ ש ר  הוא ודו״ק [צ]: ב
׳ בד״ה ועל ההלה ם ו ת  דסשטי׳ דקרא שאסור להקריב בכור כעל מוס וכל אפילו גרמא: ב
) [רש״י כצ״ל] דהא אין מדליקין ס ש״ ) ׳ ן כוי. לסוס ריהטא כבר תי י פ ר ן שו  וקשה דהא דאי
מי כוי. הוא בל״ז [על המשנה]: ה ומ״מ קשה דהיכ• מד ״ א  בשמן שריפה ביו״ט ועיין: ב
א דהול. עיין באשר״י: ד ב ו ע ס דלא מיהוי כ א משו ל א א ר מ  דף כח ן״א ג
ד כוי. משמע אבל ביד אמר י ר ב ש ל ב ר לשקו י בד״ה אסו ״ ש ר  ב

 שרי ועיין באשר״י:

ן להכם. לפירש״י דוקא [טבש העשוי] למכור באטליז עיין ת סכי מ׳ מהו להראו  ^"ב ג
 בהגהח אשר״י. ובב״י ממא טעמים אחרים י״א משוס דהוי כדן דין דלא שרי די״ל
 ראיימ מכם הוי כראיימ מומין דבכור והרמב״ם מפרש שמא ימצא בה פגימה וילך וישחיזנה
ר ק לי׳ דאםו פו תי ׳ ו ר כו ו פת תנ י ר ׳ בד״ה ג ם ו ת  כמשפזה שלה דאסור לכ״ע ע״ש: ב
ט דדוקא מכשירין ״ ו ם מוקצה. ושפוד שנרצס לא הוי מוקצה כיון דאיירי שנרצס מ  משו
ט וכיון דמן השמשומ ״ ו ו״ט שרי׳ [וא״כ מסהמא משוס דנרצס מ  שאי אפשר לעשומם מעי
 לא היה מוקצה השהא נמי לא שוינן ליה מוקצה כיון דמומר למקן משוס אוכל נפש מה
״ט כגון ו  שאין כן גריפת תנור חדש דהיה מוקצה כהש״מ וצ״ל דלא היה אסשר לעשותו מעי
ר בפ״ק. הוא מ א ה למאי ד א ראי ש להבי מכאן י ה ו ״ א  שהיה טרוד ועיין במהרש״א]: ב
ד כוי. ו פ י ש ׳ וי״ל דשאנ כו א ו נ ׳ בד״ה רבי ם ו ת  כדף חי״ת אצל אפר כירה מוכן הוא: ב
 והשתא אין צריך לתירוצם קמא [וכ״ה במהרש״א ז״ל בשם ת״י] ועיין בב״י שהביא ב׳ דעות
 י״א דאיירי דוקא כשנטל עץ כעלמא לצלות כו דלאתר צליה הוי מעשה קוץ כעלמא ואין עליו
 תורת כלי רק קוץ כעלמא ואסי׳ ר״ש מודה דאל״כ מ״ש משאר מוקצה דשרי ר״ש תוץ
 מגרוגרוח וצמוקים ורבינו ירוחם ז״ל כפב אף בשפוד המיוחד לכך לאחר צליה לא הוי תורת
ו נותן נ ך אי כ ל ר ו א כינייהו כ כ י ׳ בר״ה א ם ו ת  כלי כיון דאין שמושה רק תחיבה ע״ש: ב

׳ כצ״ל:  סימן וכו

ד כוי. לעיל איירי אין נמנין להיות פוסק דמים על י א היכי עב ר מ  דף כט ן״א ג
 הבהמה שא״י מקחה ולומר לו הריני עמך כסלע כו׳ רק למתצה
 ולשליש ולרביע וכדי שידע שוי׳ קאמר שמעמיד ב׳ בהמות כו׳ והכא מיירי כשיודע כבר
 מקחה או שהעמיד ב׳ בהמות זו כזו רק אינו מבקש מתצה או רביע אלא מעט בדינר או
ן להומרא. רבנ א ו ל ׳ ד״י לקו א כו מ ל מ׳ א  בכ׳ מה יאמר כו׳ ועיין בסמוך סוף הפרק: ג
 אבל אין במשמעות לישנא דמחני׳ לפרש בהיפך ןדח״ק נקיט אבל לא במדה היינו אף עומד
י ״ ש ר  למדה ור״י דוקא אם הי׳ כלי של מדה אסור] דר״י איסור נקיט ולא היתירא כת״ק: ב
ו כוי. מיהו התם אין משגיהין כל עיקר י טרא לפנ ן הלי ל פעמים שאי ן בהו י  בד״ה כדעבד
ל ן בהו י ד ד כדעב א קעכי י בד״ה הבא ל ״ ש ר  ואסור אסילו להנית אי תליא בתריטא: ב
ש ״ לי של מדה הכל ד״א: מ י א דבי ׳ במנ די אינשי כו והד למדה עבי ר ואע״ג דמי  כ
ס י ר למאן ת ׳ ו עד כו ף במו י בד״ה תנא א ״ ש ר תר המדה עיין כש״ע: ב א הי ת ע מ ש  ב
ת. וטעמא דנקיט אבא שאול מסני ברורי מדות שגזל הוא והוצרך ו י מד ר ו י בד ׳ מפנ י  במתנ
ו״ט לסי שטורח הוא וצריך לכך [ויהי׳ מטול בהמ״ד] ולמ״ד אף בחול  במועד לברר מעי
ג כלי הלוקח  עושה כן מסני כשמכר שמן ששייך מה מיצוי וצריך להשהוח מדה דמוכר ע״

 להטיף לחוכו כל הלילה:
ל הלכה למעשה אתי א ו מ ש ׳ מיהו בה״ג פי׳ ד ל כו א ו מ ׳ בד״ה ש ם ו ת  ^״ב ב

ר ו א י  ב
 מוקיס לה במוסמקי: [ש] כתב כן לכאורה לרב כהנא בקושימו הבין שקשין ורטם שדן ללינא ומומיב עליה אף
 מקשין על לבסוף לבריו שלחה כפי האממ לקושיחו היינו משום למשמע ליה בדימא נמי ברכי[ וכמו שכתב לעיל
 בסמוך: [ת] לכאורה הרי החושפות כתבו לעיל ע״א בל׳׳ה וחכמים אומרים לנועמא לרבנן לאסרי לחצוץ שיניו
 כוי לגזירה שמא יקטום אף לבליעבל פטור הוא לרבנן. ובזה אין ראיה נמי מהא דמטלטלין עצי בשמים דהן
 ברייתא ר״א הוא כלקמני חייב חטאח לאיהו לא גזור שמא יקטום אפי׳ היכא לבליעבל חייב חטאמ ולזה הוצרכו
 להוכיח מרב יהולה לפוסק כרבנן וממיר אפי׳ לקטום להריח. גס מה שנראה מלברי הגאון בכוונת התוס׳ במ״ש
 ולא גזרו שמא יקטום היינו שיהיה קוטס מעצי בשמים שבילו כלי להוסיף ריח ואין לשון החיס׳ משמע כן להיאך
 שייך ולא גזרו כוי כיון רמחירין לו לכחחצה לקטום להריח גס ממ״ש בוא״ת כו׳ משוס שמא יקטום והא לא
 חיישינן כדמוכח אליבא לר״י כוי משמע ראיכא איסור בקטימה אלא ללא חיישינן ובמרלכי מבואר דהנמגעיס

 מלהדח במוצאי שבח הוא משוס גזירה שמא יקטום מן המחובר:

 וליערטנהו ברישא להוא אליבא לר״ש: [ע] לטון לילע להוא מוס עובר הוא מקצהו מלעמי׳ למי יימר ליפול
 בו מוס קבוע. ואף שכתב הגאון לעיל בלבריו הממחילין צריך לישב לישנא למתני׳ כו׳ להא דקמני ואס לאו סי׳
 שאמר החכם שאין בו מוס קבוע ועבר ואסקי׳ ונפל בו מוס הו״ל מוכן. צ״ל להתס בלא סלע מאתמול שהוא
 מוס עובר והיה לעמיה עליה טן השמשות ולא הקצהו מלעתו כיון לסבור היה שהוא מוס קבוע: [פ] אין כאן
 מקומו: [צ] וא״כ הוא קצת ראיה ללא הוי כהן. וכן הוי מצי לדייק אמ״ש רש״י למעלה בל״ה טו״ט שיולי קא
 משייל כו׳ מפני שנחשלו כהניס כוי: [ק] טפי הול״ל למשמע לי׳ לאיירי ברכים מדקמני ומוללו וקשים לאו בני
 מלילה נינהו ולא ילע חסוד מחסרא והנראה שחסר זה מלבד הגאון וכן משמע לקמן בסמוך שכחב לולאי ילע
 החילוק כו׳ רק לא ילע לאוקמי הך ברייתא בחסוד מחסרא וסיים כמו שכתבתי לעיל: [ר] והמו׳ שכתבו מ״מ
 רב יהולה לא הוי מולה ליה כוונתם לאיהו סובר למ״מ הברייתא משבשתא הוא דאף בקשי! שרי לכ״ע בלהריח
 ולא פליגי ר״א ורבנן רק בלמצוץ או משוס למסמבר ליה הכי. או משוס הך מתנימין דשובר אדם חטח כו׳ ולא
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ד כוי. השיג מהרש״א על הב״י סי׳ שט״ז במה שרצה ו צ י ו נ נ ד במי א מ״ ט י ש מ׳ פ ב ג ״  ן
 ללפות לברי בעה״מ וכו׳ ע״ש. וזה ולאי א״ל קמ״ל לאיקרי במינו ניצול שאין זה
ל שאין כמינו ניצול הוי ושרי כוי. ואפשר שלא היה לפניו  קמ״ל. ועול לא״כ הול״ל מ״
 בנוסחתו [הקושיא פשיטא והתי׳] גס אין קושי׳ כ״כ [סשיטא] לסי׳ התוס׳ להא אס יש בה
 חור קטן לר״ש שרי גס במס׳ שבת ליתא. מיהו לסני רש״י וסוס׳ היה כלמוכת התם בתוס׳
״ט ו ו ק״ו כוי. כי אתא בי מלרשא לעגין י ר מ ״ט א ו ו בי ל אל ה כ נ ש מ : ב [  [וברש״י כאן
 איתמר וק״ו לשבת. וכרישא לקתני כל שחייכין כו׳ בשבת חייבין עליו ביו״ט ל״ל ליניס אתרים
 שלא הוזכרו במשנתנו זאת. ולקתני ואלו הן אסיסא קאי כל אלו ביו״ט כו׳ לאלו הן שאמרו
ר ן ע״ג בהמה כ י כב ו לא ר מ׳ ו  משום שבות [כ״ז הוא לשון התוי״ט במשנה הזאת]: ג
ך כוי. אשר״י בשם ירושלמי משום שביתת בהמתו וקתני לה באלו משום שבות התו א י מ  ש
 משוס ללא הוי מלאכה ממש להחי נושא את עצמו לאף לגמלא לילן עכצ״ל לאין באן משום
א כוי. קר ׳ וגס מעי א כו מ י א א ל ׳ כד״ה א ם ו ת  שביתת בהמתו משום לחי נושא א״ע: ב
 כתב מהרש״ל אינו קושיא על המקשן [להא סריך באמת ותסברא אלא לתמיהתם אמסקנא]
 רק ר״ל [במ״ש וגס מעיקרא פי׳ מש״ה פי׳ כן רש״י לגם מעיקרא כר ופירושו] כמו
 מעיקרא [כעי למימר רר״ש פוטר לגמרי ע״ז השיכ לעולם כר״י למשמע לעולם כמו שעלה
ר כשאינו מחכוין אסילו מכסה כולו ולר״י מחייב וה״ק כו׳  על לעתך תחלה ללר״ש פטו
. ולבריהם תמוהים [לסי דבריו]. והמחוור ללא הוי בגירסתם ותסברא וכן בשכת ליתא  ע״כ]
 והקשו על המקשן. ועיין כמרלכי ס״ס כירה ותמצא כהליא וכ״כ רש״א ומצא כן בתוס׳
א כצ״ל. אבל מהך גופא ליכא י ל ר ת בה פי י ל ׳ ד ך בו פ ו ׳ בד״ה ש ם ו ת  ישנים ע״ש: ב
 למילק לקאמר אין כלי ניטל אלא לרכר הניטל ש״מ אסור לטלטל הללף היינו הרלף גוסי׳
י מנותנין כלי י ולעיל [למקשה על ר״ ל רע ף ש ר ג ש דהוי ב ״ מ  אכל אגב כלי אסשר שלי: ו
׳ בד״ה הא ס ו ת : ב רף  תחת הדלף] לא רצה לשנות להוי כגרף רכ״ז שלא ירל עליין איננו ג
ש כוי. ול״ל להנך לבסיסא ד ק ר ל ת ו ן לו אשה ובנים מ ל אם אי ב ד בו׳ א י ה קעב  מצו
 [לאסור אפילו במקום מצוה] שאינו מצוה להקליש להעריך ולהחרים רק אס קילש והחרים
ן י הדי ר מ ד הדא א ״ א  הוי מצוה ולא הוי מצות עשה כהנך דחליצה ויבום וקידושין: ב
י ביאה שצריך יחוד מבעו״י לפי שאין חוסה לאלמנה וכיאה י כוי. ר״ל ע״ ן ארמל  דכנםי
 קונה והוי הקנין בשבת ובתופת בתולה נמי ס״ל דצריך מבעו״י דחופה קונה בה דארוסה

 אין יורשה ואין מטמא לה כו׳ אכל היתוד והכעילה יכול לכתתלה בשבת:
׳ כצ״ל בפיסקא [וקאי הקושיא על אין ו כו ר מ ״ט א ו ו בי ל אל א כ ר מ  דף לן ן״א ג
כ ל״ק ב״ש וכוי. ולא קאמר ע״כ ל״ק מ׳ ע״ : ג [ ׳ ו״ט לשכת כו  כין י
 ב״ה אלא דאיכא צורך קצת כמ״ש התוס׳ לעיל במקומו קטן למולו או לטייל וכו׳ אבל משילין
ו״ט אפשר דהוי נמי צורך קצת. ולא קאמר ע״כ לא קאמרי [ב״ש] אלא היכא  ליכא צורך י
ן ואף למסקנא יש להק׳ כך. ואפשר לומר  דליכא הססד ממון אכל הכא איכא הפסד ממו
 ולדחוק כיון דהוי משום תשש גזירה דאורייתא [אליבא דכ״ש דל״ל מתוך] לענין גזירה
 דאורייתא אין חילוק כין הפסד ממון או כיון דהתס צורך קצת עדיף כמשילין דאיכא הססד
א ו צ מ ׳ מ ר וכו כ מ מ ס מקה ו ו ש י בד׳׳ה מ ״ ש ר : ב פ ״ ן וליכא צורך מיהו עיין לעיל ר  ממו
ך וכו׳. לעיל דף כ״ז ע״כ סירש״י אין סוסקין דמים וכו׳ בס׳ עזרא והוא אל יכואו צ פ  ה
תה הם״ד. ׳ קונה שבי אל כו ׳ השו ל נ י בד״ה הרי הן כר ״ ש ד : ב ׳ גו  הרוכלים ביום השבת ו
ר ש פ א א ל הכא ל ב י בד״ה א ״ ש ר  ואח״כ מ״ה ביו״ט ואס שאלו הכל דיכור א׳ כצ״ל: ב
א יניהנו כך. ר״ל הכל יודעין שלא יניתס כך כמות שהן למטה אלא ל ׳ ש י כו ט ו  לאער
 כשיפסקו הגשמים יתזור ויעלם לגג לגמור יבשותן ואינו עושה עתה כשמורידן למטה אלא
א ך ל כ ל ר ו ׳ בד״ה ורמינהו כ ם ו ת  כשיפסקו הגשמים יחזור וכו׳ וכ״כ מהר״ם ז״ל: ב
׳ פירוש די״ל לענין דאורייתא יש חילוק כין שבת תא כו י י ר רא דאו םו צאה דאי יתי מהו  מי
 ליו״ט אבל בדבריהם לא חילקו וכתב הח״ש וצ״ל דרבנן עשו חיזוק וכו׳ נראה שאין צורך
ו״ט בשוה בהם השוו י  בזה דרבנן השוו כל מדומיהן בכל איסור מלאכות דשייכי בשבת ו
 מדותיהן בכל מה שגזרו מדבריהם. אבל בהוצאה דאין עירוב והוצאה ליו״ט שמא לא דברו
ו״ט לא תילקו  חכמים מידי אבל במה דאסרו חכמים ועשו [גזירה] דהיינו בשאר מלאכות י
 כמו לענין מלאכוח דאורייחא אבל אס היה אין בין בדכרי דאורייחא [לא מצי לשנויי דמיירי
 בשאר מלאכות דשייכי ביו״ט ד]היה קשה דס״ס איכא הוצאה במילי דאורייתא [לכך הוצרכו
ד בדרבנן במה שהם דיברו]. ומהוצאה לא סריך אהאי דמגילה י י  התוס׳ לשנויי דאין בין מ
 די״ל איסכא דהאי דמגילה איירי במילי דרבנן ומיהו מהנך תרמי מתני׳ משילין והוצאה
 הו״מ למפרך שפיר ממנ״פ אהאי דמגילה אלא דניחא ליה למיסרך נהכא] מהאי דמשילין
 לחודא כ״כ רש״א. ומהר״ם ז״ל בחב דשם במגילה לא פריך מהוצאה דמפירין ב״ה כיו״ט
 שלא לצורך משוס דפשיטא לי׳ דהוה מתרץ דהאי אין בין דהתם אחיא כב״ש אבל הכא פריך
 ממתני׳ דמשילין דס״ד דלא מצי לשנויי לי׳ למתני׳ דאין בין דהכא אתיא כב״ש ומשילין
 כב״ה משום דתיקשי לי׳ דע״כ ל״ק ב״ש התם אלא אהוצאה אבל טלטול לא כדפריך בתר
מ ״  דמשני לי׳ הא ב״ש הא ב״ה וכו׳ ע״כ. וכתב מוהר״ש אע״ג דכדרך דיחויא י״ל הכי מ
 המקשה [דסריך דלמא ע״כ לא קאמרי כ״ש כוי] דאבתי לא ידע דטלטול משוס הוצאה לא
 בעי לאקשויי ג״כ דלמא ע״כ ל״ק ב״ה אלא בהוצאה דאורייתא אבל בטלטול לא דסכרא
 גרוע היא להתמיר טסי בדרבנן מבדאורייתא וניחא ליה למיסרך ע״כ ל״ק ב״ש בו׳ דזו סברא
 מעולה הוא להתמיר כדאורייתא טסי מכדרכנן ע״כ. ויש להתעורר מה שלא התעוררו הם
 התם במגילה דדייק אמתני׳ דלא כר״י וכר. ומש״ה דקדקו [התוס׳ בכאן] אמאי לא פריך

 הידושי הלכות משילין פרק
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ת קבעה. א״ל דלמא מתני׳ עומד ואוכל אכילת קבע קאמר ב ס ש מ׳ לאו משו  jf״y ג
 וכ״ח אסילו כחול נמי קמ״ל טכל מוכן אצל שבת אבל לעולם שבת לא קכע. דסממא
 קאמר אכל זה ל״ק דלמא מכאן אני אוכל למחר [דההיא אכילת בעה״כ ואכילוח בעה״ב
 אקכעינהו] וכמ״ש התוס׳ בד״ה בניו וב״כ כשם הירושלמי דהכא אין כאן סברא דלמה יהי׳
 קובע אכילתו יותר מבני ביתו בשלמא התם טעמא בו׳ [דכבר נגמרה מלאכתן כמות שהן
 אלא דכיון שחשב ליכשן עשאן ללא נגמרה מלאכתו והשתא שנוטל הבעה״ב לאכול גילה
 בדעתו שחזר ממתשבתו הראשונה ואיגלאי מלתא דנגמרה מלאכתן משא״כ כמתניתין]:
. אבל הא הו דב״ה כר י הלפא שיטתי ׳ אבל קשה דמי ן כו א כ ד מ מ ו ׳ בד״ה א ם ו ת  ב
 ל״ק להו דהא ב״ה ל״ל מוקצה בשכת כדלעיל ריש מכילתין. דהיינו לר״נ לחודא וניתא להו
 למיסרך לכולהו ולא רצו לתרץ [לאידך אמוראי דל״ל דר״נ נוכל לומר] חילוק בין שבת ליו״ט
: ו״ט סגי כעומד ואומר. דניתא להו לתרוצי מלתא דשויא לתרוייהו [כדי שיתורץ גם לר״נ]  די
ר עיוני בדיבור הלז לעניותי דבריהם תמוהים האשד דטעמא דב״ש לעיל בגוזלות מבואר ה א  ו
 שס דדלמא חס עלה וכו׳ וכיון דמנענעס לא חס עלה וכדאמר ככריכה שניה כ״ע מודו
 בעומד ואומר סגי׳ [א] שנית מה שהקשו דמיתלסא שיטתייהו דכ״ה. דהא לעיל איפכא
 קאמר עומד ואומר זה וזה אני נוטל ודייק עלה דל״ל ברירה [ופריך התם ממת בבית כו׳
 ומתרץ] דהתס לטהר את הסתתים מכאן ולהבא ודאי זה וזה דהתם עדיף כירשוס דהכא
מ הוא גופא קשה למה לרכא  ונאמר [על קושיא שניה] דלתי׳ דרבא דלעיל כתבו כן [ב] מ״
 הך סברא דלמא מטלטל כחושים וכו׳ נימא לב״ה כדמתרצו התוס׳ לב״ש דמוקצה דבע״ח
 חמירי להו לב״ה לענין ברירה כמו שחי׳ החוס׳ כאן דכיון דאקציי׳ בידים חמירי לענין ברירה
 דהא לא שמעי׳ דל״ל לב״ה מוקצה דבע״ח. ועוד תקשי לב״ש דהכא איח לי׳ ברירה עומד
ה לשני האוקימתוה [ג] ועיין. ואס הירושלמי כתב זה ר ד  ואומר מכאן כו׳ ולעיל לית להו ג
ו ׳ בד״ה בני ם ו ת  אפשר שהיה שיטמן באוסן אמר מסוגיא דילן ולא הו״ל למיס׳ להביאו: ב
ך כצ״ל וכן הגיה מהר״ס ז״ל ור״ל שהבע״ה ׳ דגילה בדעתו להניהס כ תו בו  ובגי בי
ר א ש ׳ בד״ה הא ב ם ו ת  אסור לאכול דבאכילתו אקבעינהו ודעתו להנימס כך ולא ליבשן: ב
ת. ואין בו צורך כלל שר״ל דהוי פו קרפי ת ו ו ג ך נ ר ׳ מהרש״ל הגיה כמו אם הכניסן ד  כו

 כאלו הכניסן דרך שערים. אבל תוכן כוונתם לא ידעתי:
׳ כנ״ל להגיה ר ר״א כו מ א ש א כ ר ל מ ו ר עלה ר׳ נתן א מ ת י א א  דף לה ן״א ה
ש ״ ׳ בד״ה ת ם ו ת  וכת״ש מגיה התם כדקמני טעמא ואינו נומ לי: ב
ה הס״ד ואה״כ מ״ה. הא קמ״ל דטבל כו׳ והכא ר ד ג  וכו׳. צריך להגיה שהם שני דבורים ו
ת כוי. ב ׳ בד״ה א׳ ש ם ו ת  לא שייך כו׳ וכן ברש״י יש דבור חדש בתיכת דטכל מוכן הוא: ב
׳ בד״ה ם ו ת  זה דבריהם בעצמם לעיל ד״ה הא בשאר שני שבוע. ובמוהר״ש דבח״י אינו: ב
י . ועדיין הול״ל לאפוקי מדר״ ו כר ת ו מ ן הלכה כ ׳ דבלא״ה אי לל כו קי מדהי ו ת לאפ ב  ש
 דס״ל עדיפא מדר״א ולא יגמור אף במוצאי שבח ובמאור שלהי מכילחין בחב והעיקר שרוצה
וכ״מ ברש״י שכתב הילל כו׳ משמע דכל דורו חולקין עליו  להביא מנא א׳ שסובר כוומי׳ [

 וס״ל כר״י] אכל לסי׳ המוס׳ לא נוכל ליישב בענין זה ועיין ברש״א:
ר כצ״ל: מרא כ הו ר דמאי ו ן כ י ב ע״ה מעשר ו י בד״ה ר ״ ש ד "D ב J J 
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 משילין פרק חמישי
כלל לא. לא מדויק דהא קהני משילין ומה שיש לדקדק כזה עיין כסמוך: ל ו ל א כ ר מ ג  ב
ן השער. והרש״ל מגיה משמירין ואין צורך כי י ר ׳ ע״ש שמשי ר כו ׳ בד״ה השהו ם ו ת  ב
 הלא הגמרא רצה עתה להכיא ראיה שמשתיר הוא נשירה דהא קרי לי׳ משמיר ע״ש אומנומו

׳ כצ״ל: ר הכא א״נ כו מ א ך ק כ ׳ ל ו כו ר ש נ ׳ כד״ה מי ש ם ו ת : ב ׳  שמשיר וכו
ל מהקו. והטעם שנקיט ׳ רש״ א כו מ ל רא או ד ת דהמי ב ש ש ״  דף לו ע״א גמ׳ כ
א מה הכא מ ל מ׳ או ד : ג  סברות שונות באיבעיות מתכירו לא ידעתי
א כ״ש. אע״ג דסברת ביטול ביהמ״ד עדיף ׳ ל א התם כו ת ל ר מ ת א ו ר י כא הפםד פ  דאי
ץ וכו׳ ואלו מפני  ודאי טפי דהא מהני לפנות קופות בשבת מפני ביטול ביהמ״ד כדתנן מפנ
 הפסד ממון מנן גממני׳ אגל לא גשגת וכיון דראינו לענין מה ששרי ביו״ט שרי בשבת יותר
 מפני ביטול ביהמ״ד מהפסד ממון א״כ אין כ״ש מה דאסר גיו״ט משוס הפסד ממון שהיה
 ג״כ אסור מפני ביטול ביהמ״ד [ד] ורש״א הקשה לעיל אבל ביו״ט דקיל ואתי לזלזולי בו׳.
 והא במתני׳ תנן ביו״ט אבל לא בשכת דהא אדרכה כיו״ט הו״ל להתמיר טסי מה״ט דקיל
 דלא ליתי לזלזולי בי׳ ותי׳ דודאי באיסורא דהכא דהוי טלטול שלא לצורך יש לני לאסור בשבת
 טפי מביו״ט דטלטול שלא לצורך משוס הוצאה והוצאה גופה ביו״ט מותר ובשבת אסור
ד בשבת כהאי דמפנין משוס אורחים וביטול גיהמ״ד דלא גזרו בי׳ ש  והכא ה״ק מלתא ל
ו״ט דלית בי׳ נמי למיגזר משום הוצאה  משוס הוצאה יש להתיר טפי מהתירא דהכא גבי י
 דהתס לא אתי לזלזולי כי׳ משא״כ כיו״ט דאסיר משום טרתא יתירא אפילו עד ד׳ וה׳ קופות
י כוי. ולא מקשה אכל כי ליכא ׳ אדתנ ב כו א השי ל ל ב מ׳ א  משוס דאתי לזלזולי בי׳ ע״כ: ג
. רש״י מסרש מדהו״ל לתרוצי ארישא [דהיינו י ״ מתא בר קי י או : גמ׳ במא ׳  בה דבש מאי כו
ך והא מוקצות נינהו כו׳ והא דלא ד  דלא צריך לתי׳ דאיכא דבש] ותוספות משרשים כי ס
 מקשה אשינויא דדכש [לפירוש התוס׳] אפשר דאף לר״ש כעי צורך קצת וכוורת לא הוי
 צורך קצת [ור״ל דהיכא דלא חזי למידי הוי בצרורות ואבנים דאסור אפי׳ לר״ש] [ה]:

ש כצ״ל: ב י הא ל ׳ והבנין שי י בד״ה על גבי אבנים כו ״ ש ר  ב

ר ו א י  ב
 [א] דכוומיה הו״ל להגאון להקשות לעיל בריש מכילחץ גממן׳ כל״ה ללמא ג״ש לימ ליה מוקצה שהקשו מהן דליח להו לג״ש גרירה. ואולי משמע ליה מדלא סליגי נמי מפתח לענין כלים ללמפרע משמע דב״ש וכ׳׳ה שוי!:
 ללא יטול ותירצו כמו הכא למאי מקשו ללמא טעמא משוס דחס וכן הקשה באמת הגאון פ״י שס: [ב] דמתרץ [ד] ולא תי׳ כלום. ויוכל להיות למ״ש בתסלת דבריו אע׳׳ג נתחלף אות צ׳ באות א׳ וצ״ל צע״ג. וה״ה דהו״מ
 המם לג״ה ס׳׳ל יש בדרה והכא משוס כחושים ושמנים ע״ש ע׳׳ז מקשו והכא ל״ל ברירה. אבל גם זה מגומגם להקשות הך קושיא למעלה בבעיא הראשונה בהא לקאמר א״נ לאילן גיסא המס היינו טעמא לליכא הפסל ממון

 דא״כ לא הו״ל להמוס׳ להביא רק מהן דממ בבית כר: [ג] ר״ל לרבה ורבא. ולכאורה אליבא דרבה ליכא הכרח כר: [ה] ועיין רש״י בשבת פרק כירה דף מ״ג ע״ב מפרש ג״כ כתוספות דהכא ע״ש:
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 » הידושי הלכות משילין פרק חמישי ביצה מהר״ם שי״ף
 מ ע״א

 שהעיר של חכם גדולה קצת יותר כשיעור עודף האלכסון להא כיון שגרר הפשוט מן החכם
 לעירו הוא ו׳ אלפים כ״ש האלכסון אע״פ שאינו האלכסון של ריכוע דעודף תרי חומשי שזה
דף וא״ת מן העיר עד הפשוט כנגד הכיהמ״ד הוא פתוה מ הוא עו  אינו משופע כל כך מ״
 מד׳ אלפים ובדרך האלכסון הוא ד׳ אלפים א״כ לא יכול החכם לבא אל בתי המדרשות נשכת
 אע״כ עיר של התכס גדולה מאד. וא״ל דהו״ל להנית עירוב אתד באמצע כיון דנותנין לו
 כטבלא מרובעת י״ל תדא דבתי מדרשות רתוקים יותר מד׳ אלסים מזה לזה. ועוד דאין רוצה
 לילך רתוק בשכת אע״פ שמותר לו כיון שמפיש כהליכה וניתא ליה לילך כזה (הציור עיין
) ואם נפשך לומר שאין עיר ) מכזה (הציור עיין סוף הספר סימן ד׳  סוף הספר סימן ג׳
 לסכם כלל רק בא מן השדה ויש לסניו שבילין ובתי מדרשות עשוין כציור הזה (הציור
) וע״י עירוכ אחד כאמצע יכול לילך שרחוקין זה מזה והתכם יכול  עיין סוף הססר סימן ה׳
 לילך. ומ״ש בסה״ד למזרחה של חכם ר״ל מהיכן שהחכם בא מן השדה או היכן שיהי׳ החכם
 לאפיקי מזרחה של עיר דלא מיקרי מזרח רק מה שכנגד העיר ממש ואס יסרשו שהוא כזה
) ויהי׳ מזרחו של תכם ולא של עיר לא יתכן בעיני חדא  (הציור עיין סוף הספר סימן ה׳
) ולפרש מזרחה של חכם ולא ׳  דמ״מ למה דחקו כציור כזה (הציור עיין סוף הספר סימן ו
 כציור הנ״ל מזרחה של עיר ועוד דצ״ל דהעיר שהוא בו גדולה מאד דאל״כ יניח עירוב אחד
 מיהו בזה י״ל כדלעיל שלא להרבוח בהליכה. ודרך מהר״ש הוא כאופן הזה ומפרש שכל אחד
 גדול כחברתה אבל לא יתכן כזה מזרח ומערכ של חכם גס מה שמפרש שקאי אליבא דר׳
׳ ע״ש. ומ״ש לעביד ככיפה כו׳ הא ו  חנינא כן אנטיגנוס כו׳ גם לשון החוס׳ באלכסון נ
 מעכרין העיירות ומשוין אותן ע״ש. ויש לדקדק ומאי דוחקייהו ולמה לא נפרש כזה (הציור
 עיין סוף הספר סימן ז׳) ויהי׳ מזרח ומערכ של חכם שפיר ואף במקומות שוות נוכל למצוא
 אבל נוכל לציירו כאופן הזה (עיין סוף הספר סימן ח׳) [הציורים חסרים ומאפיסח הסנאי
׳ ר ר״י כו מ א ׳ כד״ה ו ם ו ת  לא נחמו לכ לעיין כו כל הצורך ומקום הנחנו למעיין]: ב

׳ כצ״ל: ל וכו ״ צ ב ו לר״י הא ע י אי ך מדתנ י ד פ ד  מ

ם תמוהים כהלכה זו עיין כמ״ש מוהרש״ל ומתוור יותר דכך תורף י ר ב ה  ^"ב ה
 פלסולם שהם הקשו וליבטל מיס ומלת כו׳ משוס דנסישא. אע״ג דלענין איסורא
 לא בטיל [והיינו כאידך תי׳ של תוס׳ בד״ה וליבטל] והשיב הרי שנפערכ וכו׳ ואמר רב
 אושעיא וכו׳ מ״ש חטין ושעורים דלא משום דכיון דבטל הטעם לענין איסורא אמרינן דיאכל
 הלה וחדי כיון דאין הטעם מורגש ולכן הקשה מחטין בחטין דהוי מין במינו דשם אין הטעם
 כטל ואם יכטל שם כעלים משוס דנפיש יאכל הלה וחדי חטין כחטין נמי נהי דלר״י וכו׳

 לרבנן בטל וכאמת יאכל הלה וחדי ועיין:
ת דקה. ובפרק לא יתפור פירש״י בהיפך מלת מי ו י בד״ה םד ״ ש ר  דף לט ע״א ב
ר ט ו ׳ פ ׳ ומתני ן כו י ן כטל י כד״ה ואי ״ ש ר  סדומית הוא עב וק״ל: ב
 כמים ל״ש עיםה ל״ש קדירה. [לגי׳ הספרים שלסנינו הברייתות נמי סותרות אהדדי]
 ובקצת ספרים מוגה ככרייתא קמייחא רי״א כין מים וכין מלח כטלין כעיסה [לכן סירש״י
י ל ג כ הול״ל הרי הן כר כ״ת א״ לי הממלא ו י בד׳׳ה כרג ״ ש ר  הקושיא ממתניתין]: ב
ר כוי. גם בלא״ה לרבנן דס״ל דחפצי הפקר כרגלי רה לההמי ׳ קםבר •ש ברי  כל אדם כו
ל לר״נ למסקנא דבירא להפקר הוא וס״ל דאין ״ א : ו  מוצאן נראה דהוי מצי לאקשויי כן
 ברירה [אף להקל לסטור ממעשר. הדק״ל ליהוי כרגלי כל אדס] וי״ל היינו בדאורייחא אבל
 בדרבנן יש כרירה כדלעיל אליבא דרכ אושעיא [ח] והגמרא לא יכול לשנויי כן [דמשמע
 לכאורה דהקושיא מר״נ דאין כרירה קאי אמה דאמר למי שנחמלא לו דמוכח דיש ברירה]
 לי״ל דמקשה ממודר הנאה דהוי דאורייתא וכ״ת הא קלבון דרבנן [וא״כ ליפטרו מקלבון
] לז״א להשמיר יש כרירה אכל לקמן אי אמרי׳ יש כרירה הוי להקל לפטור ן מ ד  ליש ברירה מ
 מקלבון. וא״ל [לפי״ז דאמרי׳ יש ברירה להתמיר דוקא] למה [לא] עשו רבנן יש ברירה
 להחמיר אפילו בדאורייחא לענין מעשר. י״ל דהוי מביא חולין לעזרה ועיין ברש״א [שתירץ
 דהוה ליה תומרא דאתי לידי קולא לפוטרו מקלבון] ולא ידעתי מאי קאמר [דלא נימא]

יתא דאתי לקולא במדרבנן: רי  תומרא מאו

ר״ש ׳ ו אה כו י בד״ה במגביה מצי ״ ש ר . עיין במאור: כ ן כר י תפ ן השו נ ת ה  ן״ב ו
. ומתניתין דתנן אס לאתר שנתנו לו אמר אני זכיתי בה רו רא ליה ל״ק הכי  םבי
 מחלה לא אמר כלום [דהתם כיון דנתן לידו אדעתא דליקני המקכל אם כן קנאו השני
 במחנה. אבל הכא נהי דנימא דקנה השני המיס ביום טוב] מכל מקום לענין שכיחה כו׳
 [כיון דמשעה שמילא וקנה הוברר דמן השמשות היה בשביתתו ולא מהני נתינתו מוס טוב]
׳ וכח״ל הסוגיא ת בו ש ב ש ר ן סברא ל ד דאי עו ׳ ו ׳ בד״ה הכא במגביה בו ם ו ת  ועיין: ב
. אבל נקושי׳] הועוד כר י לק׳ ו ה ומה שהקשה רש״ ״ א  [ט] דסבירא ליה לרב ששת: ב

 נראה דבמקומה עומדת:
. ולא מקשה מרישא די״ל ו כמוהו תי ו ר רב הוא פי א תנן ואם עי ר מ  דף מ ע״א ג
 שלא עירבו הנפקדים [ומה שאמר ועירבו בני אותה העיר לא יביאו היינו
. ן ן ושוהטי ר משקי מ י מ  אינן נפקדים] או י״ל דדלמא הוי כרגלי שתיהן וק״ל: גמ׳ ל״ל ל
ת כ ס י מ ת מ י י י ס ת מ א ר ה ז ו ע ר ה ז ע  עיין בר״ן ובב״י ושאר הדכריס כתבתי בחילוקי: ב

ק ״ פ ז ל ״ פ סן ש י ה נ ״ ר ד ב מ ל מ י ה ר ו ך ה׳ צ ו ר ה ב צ י  ב

 דף לז עי
 ממשילין במגילה וכו׳ וכמ״ש מוהרש״ל. לפ״ז דס״ל דאיירי ממני׳ במילי דאורייתא לימא
 ממני׳ דלא כב״ה דשרי הוצאה ביו״ט. ועוד מנ״ל דלא כר״י דלמא ממני׳ דהמס איירי במילי
 דרמן כאין בין דהכא וזה ודאי אינו קושיא א״כ הרי דמני למ״ל דהמם אגכ גררא דשארי
 אין מן מייהי ההם. ואסשר לומר אף דאין בין במילי דרבנן קאמר מ״מ לר״י דאשוי קרא
 להיהירא אוכל נפש ומכשיריו א״כ גם במילי דרבנן ודאי המירו שם והו״ל למימר אין בין

ו״ט לשבמ אלא אוכל נפש ומכשיריו ועיין:  י
עה ן ברו ־ בד״ה כא ״ ש ר לי הבעלים בו׳ כצ״ל: ב ׳ כרג  ^"כ גמ׳ ומי אר״י הכי כו
ו״ט אע״פ ן לוקה כוי. ורישא דקחני הלוקח בהמה מעי ר בי כ ו ך בין מ ׳ הלכ  א׳ כו
 שלא מסרה כו׳ הרי הוא כרגלי הלוקח איירי היכא שאין דרבו למוסרו לרועה או שאין רועה
 בעיר דומיא דרישא דמהני׳ הבהמה והכלים כרגלי הכעלים. וממה שכחב רש״י הלכך כין
ו״ט אע״פ שלא  מוכר ולוקח כו׳ נראה שהיה גריס כגירסה האשר״י הלוקמ בהמה מעי
 מסרה לו אלא כיו״ט הרי הן כרגלי הרועה [וא״כ ליכא ב׳ בנוח כלל] או סיפא ארישא
ש כאן ברועה א׳ וממני׳ בשני רועים ופירש״י ״ מ : ו [ ל ״  איהמר [ורישא כדליכא רועה מ
 הלכך הרי הן כרגלי הבעלים אס אינו אצל הרועים מבעו״י. ק״ק אמאי לא מהלק ממני׳
 ברועה בין מסרו לו ביו״ט או מבעו״י כמו בסיפא גכי שואל ומשאיל ואס״ל דמסרו לו
ו״ט פשיטא וכיו״ט שסיר קמ״ל חידוש כיון דיש ב׳ רועים בו׳ ובשואל פריך בגמרא  מעי
ף מפרש כאן ״ י ר  סשיטא לקמן. ומיהו כרועים נמי י״ל הכי דלא מסרו לו כו׳ ועיין: ה
 ברועה אחד כו׳ בע״א וע״ש [דרועה א׳ היינו שמסרו לאחד ושני רועים היינו שמסרו
 לשניהם בסחס וביו״ט בירר דכריו לאחד מהן ולכך כעיו״ט לא קני חד מינייהו כיון שעדיין
 לא כירר למי ימסור שמירחה ולא אמרינן למחר כשבירר הוברר למפרע דבדרבנן יש ברירה
 כיון שעדיין לא בירר לא גמר אדעמי׳ לאפוקי מרשוהי׳] כן מסרש הר״ן דעח הרי״ף. וכן
 משמע מלשון הרי״ף לא קני חד מינייהו וכו׳ אבל אס מסרו כו׳ לפי זה צריך לדעמ היאך
 יפרש דיקא נמי כי׳ ביון דברייחא וממני׳ חרוייהו איירי בב׳ רועים ודלמא מסרו לאחד מהן
 בעיו״ט כברייחא ואפשר לפרש מדקחני במחני׳ לכנו או לרועה ל״ל [למינקט הכי אי איירי
 כמסרו לא׳ מהן א״כ אין חילוק בין רועה אחד בעיר או שנים. אלא ודאי] משמע דדין
 דמחני׳ לא משכחמ אלא כשישנו 3׳ רועים בעיר ומסר לחרוייהו ולמחר בירר לא׳ מהן
 השמירה משא״כ ה3ריימא לא חליא מידי כשני רועים. ונוכל לפרשו 3רועה א׳ או 33׳ רועים
ן א כ ל נדייק מ ״ ו״ט [י] ועיין 3ס׳ המאור ו3מלחמוה מפרשו כע״א ע״ש: א  ומסרו לא׳ מעי
ף [י] לסירש״י למה לא אמרינן הו3רר למסרע דז״א דהא אף אס אין 3רירה ן ברירה א  דאי
 מ״מ ליהוי כרגלי שתיהן היכא ששחיהן דוקא יכולין להלוך ולמה כרגלי כעלים אע״כ הכא
 אפשר דלא ימסרנה לרועה כלל כיון שיש 3׳ רועים כעיר [ועתה כיו״ט נשתנה דעתו] וק״ל:
. ל הלק הבירו כ י דעתיה מ כל הד מינייהו אקצ ׳ ד ר מוקצה כו סו י בד״ה דאי ״ ש ר  ב
 אין להקשוה א״כ לישמעינן [שמואל] דאין 3רירה כלא איסור ממומין אפילו כאן כמקומו
 אסור [אפילו לא חיישינן ליניקה] דיש לחלק דהמם דעהו מ״מ הוי אמה שיפול לו לחלקו
 לאוכלו ביו״ט אף שחלקו שייך לחבירו [ולא אקצי דעחי׳] אבל ר3 ג3י יניקה [כיון דס״ל יש
 ברירה והוברר הדבר דבשעה בה״ש היה דעמו לחלק זה שנפל עמה א״כ] במוך אותו חלק
ת ו רה והבי ש ברי י בד״ה י ״ ש ר  יש מעט כתוכו משל הבירז [ממה שינק אמר בה״ש]: ב
. דמדשתיק רב לר״כ ור״א דלסברי׳ לא הוי צריכי [דנימא דלא חש להשיבם] ן  ובהמה מותרי

 ועיין באשר״י:

׳ וקשה וכוי. דא״ל כוונח רש״י ה״נ ת בד״ה והוינן בי׳ כו ו פ ס ו ת  דף לח ע״א ב
 כמו בעירומן דא״כ למ״ל אילן או גדר אף אס הוא במוך החחום מ״מ
 דלמא לא יזוז ממקומו. [אלא ע״כ דרש״י בעי לפרושי בהאי או במוך ד׳ אלפים כו׳ והוא
 מכיר כי׳ כדי שיוכל לבא המכס משני צידי העיר ע״י אילן או גדר. ולזה מקשה המוס׳
 דאס״ה איך יכול לכא כוי] ומ״ש רש״י כגון שחשכה לו כתוך החחום ר״ל כמו ציור הרר״ף
 דהחכס תוך אלפים אמה לביהמ״ד. אך באמת אינו קושיא דע״י אילן או גדר יכול לבא
 פשוט כגון זה (הציור עיין כסוף הססר סימן א׳) שהחכם בצפון ויש לו ןב׳] בהמ״ד כל
 אחד פוך ד׳ אלפים למזרח ולמערכ [העיר שדר כה המניח. ואף שהעיר שכצד צפון שהחכם
י אילן או גדר מהלך  כתוכה רחוקה מעיר שדר כה המניח מ״מ יכול החכם לילך באלכסון ע״
 הד׳ אלסיס לאיזה ביהמ״ד שירצה ואף ששטה השוה מהעיר שדר המניה עד הכה״מ ד׳
 אלפים לכל צד וא״כ האלכסון הוא עודף על ד׳ אלסיס מ״מ משכתת כגון] שהעיר שהחכם
 בתוכה גדולה יותר מעיר שדר בו [המניח] כשיעור העודף מהאלכסון דיכול לילך מקצה
 עירו דכל העיר כד׳ אמות לו. אך לסי״ז לא נסתיים ברירה דהא זה לא מיקרי ברירה כיון
 דההכס ודאי קנה שביתה ע״י אילן או גדר בה״ש [בא׳ מהצדדים דודאי לא יוכל לבא לשוס
 אחד ממהמ״ד כ״א ע״י אילן ומכי קנה בה״ש לצד אחד שוב לא יוכל לקנות אח״כ לצד
 האחר] רק דהוא לא ידע ןלאיזה צד קנה שכיחה] א״כ לא הוי רק איגלאי מלחא למפרע.
 וכמו שאין לתרץ קושיתם דלא ידע אס יכא הפכם דרך הצפונית או הדרומית או כגון שיש
 כ׳ ח״ח [מכ׳ צדדים] וא״י איזה חכם יכא דזה לא מיקרי כרירה אלא איגלאי מלתא למפרע
 ולא מיקרי ברירה רק דלמא החכם גופי׳ כין השמשות הי׳ דעתו לרות אתרת כמ״ש רש״י
ר דכרי הרר״ף המחוור שככולן הוא כזה (הציור עיין סוף הספר סימן ב׳) וצ״ל ו י צ  ועיין: ב

 משוס ספיקא אי יש גרירה וגדאו׳ לחומרא וספיקא דרמן לקולא רק דגדאו׳ אין גרירה אף להקל ובדרבנן יש
 גרירה אף להחמיר. וע״ז הקשה גסמוך ויפטר מקלגון כיון להוא לרבנן והי׳ דלהחמיר אף כלרגנן אין גרירה
 ולפי״ז כ״ש ריש להחמיר בלאו׳ לעני[ מעשר ולומר יש ברירה ולזה חזר מתירוצו הראשון לאין חילוק בין לאו׳
 לדרבנן לבתרווייהו להחמיר ובמעשר משוס רהוי מביא חולין לעזרה: [ט] תיבות ובח״ל הסוגיא הוא ט״ס ואולי
 צ״׳ל ובח״ש הגיה לס׳׳ל לר״ש אף לבח״ש שלפנינו לא נמצא כאן הגה״ה מצינו בלבריו בקצת מקימות שהביא

 הגה״ה משמו ולא נמצא בספרי הח״ש שלפנינו: סליק

 בי!
 [ו] מ״ש ומסרו לאחד מעיי״ט לכאורה אינו מלוקלק להא ברייתא בהדיא קחני אע׳׳ס שלא מסרו לו אלא ביו׳׳ט
 וכן בתחלמ לברי הגאון במ״ש כיון לברייתא ומתני׳ מרוייהו איירי בב׳ רועיס וללמא מסרו לא׳ מהן בעיו״ט נמי
 לאו בדוקא דהא אפי׳ לא מסר לו אלא ביו׳׳ט לינא הכי ובמסר בעיו׳׳ט הוא סשיטא. ואולי מסר ל״ל רק הבטיחו
 ובירר דבריו לאחד מעיו״ט. וה׳׳ה אפי׳ לא הבטיחו מערב יום טוב כלל רק מסר לא׳ לבדו ביו״ט: [ז] לכאורה
 מלת אף ט״ס הוא להא לפי׳ הרי׳׳ף כבר תירצו הר״ן. ואולי כוונתו הא אף לרש׳׳י יש לדייק דאין ברירה ולפירושו
 לא שייך תי׳ הר״ן: [ח] והיינו כשיטח רש״ל בספרו יש״ש ב״ק דהא דמחלק רב אושעיא בין דאו׳ לדרבנן לאו
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 הלכות

• * פ  ד
 הלכות פסוקות הנכללות בתלמוד בבלי אספן וקבצן וחברן בלשון התלמוד

 ובינו יצחק כר יעקב אלפסי דל
 הלכות רמכי׳ן

״ף ת הרי ת נדרים, יחד עם הלכו כ ס מ  ל
 (שנוספו למסי )ו, אשר לא נדפסו כספרי הריייף דפוסיב הראשונים)

רות ן להלה ובכו ת הרמב״  גם הלכו
 שהשמיט• הרי״ף מהלכותיו.

 עם
 שערי שבועות

 כולל עשרים שערים בדיני שבועות

 מאת רבינו יצחק כר ראובן ז״ל
 (בןבנושל־רי״ף)

 (ונקראו גם בשם שערים דרב אלפסי)

 עם פסקי

 רב מרדכי
ר הלכות האלפסי י ותוספות מסודרים בקצור נמרץ בסברות וחדושי דינים על סד ת רש״ טו ד ושי  כוללים כל דיני התלמו

ל ס) ר ו נ י ר ) י ז ל אשכנ ל ר ה י ב כ ד ר ו מ ע ב ת ר א  מ

. ס פ ל ב א ת ר ו כ ל ר ציוני ה ד ל ס ת ע , וציוני ההלכו י כ ד ת מר ם הגהו  ע

 י. שלטי הגבורים (על הרי״ף והמרדכי) להג״מ יהושע בעז לבית ברוך ז״ל,

 כולל תוספות הלכות וחלוקי דעוה והשגות על הרי״ף מגדולי הפוסקים,

 גם חדושי הריא״ז לרבינו ישעיה די טראני האחרון ז״ל.

 יא. הדושי אנשי שס (להרי״ף והמרדכי ושערי שבועות) כוללים חדושי

 טדר״ם טיקטץ ז״ל ומהרין שפירא ז״ל שארית יוסף להג״מ יוסף בר •מרדכי

 גרשון כ״ץ ז״ל מקראקא, ודרך תמים(מס׳ תמת ישרים)(כולל הגהות מהרבה

 גאונים ומכללם הגהות רבינו בצלאל אשכנזי בעל שמ״ק והארי״ ז"ל< וגדולת

 מרדכי להג״מ ברוך בי דוד ננעזן ז״ל.

 יב. הלכות יום טוב להג״מ יום טוב (מהרי״ט) אלגאזי ז״ל, כולל באור
 עמוק על הלכות חלה ובכורות להרמב״ן ז״ל.

 יג. מעשה אילפס הגהות על הרי״ף והמרדני להג״מ מרדכי זאב הלוי
 איטיעא ז״ל, וגיסו הג״מ יוסף שאול הלוי נאטאנזאהן ז״ל אבד״ק

 לבוב(בעלי מפרשי הים).

. באור מרדכי (להלק״ט מהמרדכי) להג״מ מרדכי בנעט ז״ל אב״ד T 

 ור״מ דק״ק ניקלשבורג והמדינה.

 טו. גליון מהרש״א הגהות הג״מ שלכ?ה איגד ז״ל אבד״ק פוזנן.

 טז. פעולת שכיר הגהות הג״מ ישכר בער בהג״מ תנחום ז״ל, זקן

 ההוראה בווילנא.

 ועל פניהם מסביכ יאירו המאורות הגדולים המה

 א. פירוש רש״י ז״ל להלכות הרי״ף(לקוח מפירושו להתלמוד)

 כ. רכינו יהונתן בר דוד הכהן ז״ל מחכמי לוניל, להלכות הרי״ף

 מסכת עירובין.

 ג. דבינו יונה (החסיד) גירונדי ז״ל, למסי ברכות (חברם תלמיד

 מתלמידיו המובהקים, ויש אשר יזכרוהו בשם תד״י).

ל (הדין), לסדר מועד, ולמס׳ כתובות,  ד. רבעו נסים בר ראובן ד

 גיטין, קדושין, שבועות, ע״ז, מכות וחולין.

 ה. נמוקי יוסף לרבינו יוסף בר חביבא ז״ל, למס׳ [מרק], יבמות,

 ב״ק, ב״מ, ב״ב וסנהדרין, ולהלכות קטנות של הרי״ף, ולהלכות

 נדרים להרמב״ן.

 ו. ספר המאור לרבינו זרהיהו הלוי בר יצהק ז״ל (הרז״ה), כולל

 השגות על הרי״ף. (ולםדר נשים ונזיקין יקרא המאור הגדול, ולסדר

 מועד יקרא המאור הקטן).

 ז. מלהטות ה׳ להרמב׳ין ז״ל, על השגות בעל המאור הדל.

ל (הדיטבי׳א) על  ת. פירוש רבעו יום טוב בר אברהם אשבילי ד

 הלכות נדרים להרמב״ן.

 ט. לקוטי הרא״ש להלכות קטנות של הרי״ף.

 גם נלוו עליהם עץ משפט, נר מצוה, ותודה אור, וציוני מדאה מקומות בהד׳׳ן ונ״י,
 וכל סימני הדינים המצוינים ברב אלפס על סדר א״ב נסדרו(בקונטרס מיוחד בחלק האחרון של הרי״ף) על סדר הלכות המיימוני ז״ל, גם הדפסנו עמו

 תוספתא
 עם הגהות הגר״א מווילנא ז״ל, ופירוש מגהת בכורים ומצפה שמואל להג׳־מ שמואל אביגדור ז״ל אבד׳׳ק קרלין.

 הכל כמו שנדפס באלפס שי״ל בדפוסגו בשנת תרכ״א.
ת ומפורשות בשמותיהן מעל״ד ו כבד ת נ ו ש ד ת ח ספו ש הו מ ח ם ו י  ועל כל אלה הוספנו עשר

ד ועין הדפום לא שזפתם עוד. י י בתראי רובם היו גנוזים עד כה בכתב י ו א מ ד ן גאוני ק  כוללות פירושים חרושים והגהות מרבנ
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ת ו ש ד ח  ואלה ההוספות ה
 אשר הוספנו באלפס הזה על כל ספרי האלפםי זולתו(רובם היו גנוזים עד כה בכתבי יד ולא שזפתם עין הדפוס עוד):

 אוטילינג ז״ל(יקירי המציאות מאד, ולא נדפסו רק פ״א באלפס ובמרדכי ד׳ ריווא די
 טרינטושי״ח-שי״ט).

 יב. טל אורות להג״מ יוסף ן גויא דל נלקטו ממנו באורים על המרדני.
 יג. [כ״י] הגהות אלפס ישן נמצא בנ״י ישן על גליון האלפש ד' קושט׳ רס״ט

 ודי ריווא די טרינטו שי״ח והדפסנום על הנליון בשם הגא״י.
 יד. [כ״ין הגהות ממרדכי ישן נמצאו בכ״י ישן על גליון מרדכי דפוס
 ריווא די טרינטו שנת שי״ט והדפסנום על הגליון בשם הגהות ממ״י. גם
 הצגנו בתוכן הגהות מסי גדולת מרדכי (מלבד חדושיו שמובאים בחדושי

 אנשי שם).

 טו. כאורי מרדכי להג״מ מרדכי כנעט ז״ל הנ״ל. קיצור מבאורו הרחב למרדכי
 מסנת ברכות ופרק ערבי פסחים.

 טז. הגהות הג״מ אפרים זלמן מרגליות דל מבראדי.
 יל. [כ״י] הגהות הג״מ יעקב צבי יאליש ז״ל מדינוב(בעהמ״ס מלא הרועים וכוי).
 יה. חדושי מהדמ״ז לפי־ רבינו יהונתן, מהג״מ משה זאב ב״ר אליעזר ז״ל

 אבד״ק ביאליסטאק(בעהמ״ס מראות הצובאות וכוי).
 יט. [כ״ין קרני ראם הגהות להג״מ אהדן משה טדבש ז״ל אבד״ק יאסי(בעה״מ

 שרית תועפות ראם וכוי) נוסף על הנדפס בלבוב.
 כ. [כ״י] מלאכת יום טוב להג״מ יום טוב ליפמאן ז״ל אבד״ק קאפולי(בעהמ״ם

 קדושת ירט) הגהות לסדר נשים נזיקין.
 כא. [כ״י] כן אריה להג״מ זאב בן אריה ז״ל אבד״ק גאלדינגען וטעלז.

 ככ. [היין נמוקי הגרי״ב להג׳ימ יהודה בכרך ז״ל אבד״ק סייני.
 כג. [היי] הדושים והגהות מהג״מ שמואל מרובזעויץ ז״ל מ״ץ דמאהליב

 (העתיקם הרד״ל ז״ל בעצם כי״ק).

 כד. כללי הרי״ף ורש״י והר״ן ומרדכי להג״מ מלאכי ביר יעקב הכהן דל
 מכפרו יד מלאכי.

 כה. [ב״י] גליוי אלפס כולל מראה מקומות לדברי הרי״ף ונושאי כליו, ושנויים
 בין גירסאות הרי״ף ונו״נ לגי׳ תלמוד בבלי וירושלמי במקום שיש נ״מ גדול
 ביניהן, והגהות והערות בסוף האלפס, מאת הג״מ שניאור זלמן שליט״א

 א. העתקות פירוש הדי״ף לשלש הלכות חמורות במסכת כתובות והלכה
 אחת במסי שבועות, שפירשן בלשון ערבי(והזכירן הרי״ף בהלכותיו בפ״י
 דכתובות ובפ״ז דשבועות) ונעתקו בעברית בסי תמים דעים סי׳ רי״ח רי״ט ר״ב,

 ובשרת הרמ״ע מפאנו סי' קכ״ז קכ״ה קב״ט.
 ב. [כתב יד] ספר מאה שערים לרבינו יצחק בר אבא מרי ז״ל ממארשיליא
 (בעל העיטור) [ונזכר בשה״ג חייב אות מ' סי' ב׳ לכ״י קדמון ישן נושן] כולל דעות

 וסברות לרבנא אלפס ז״ל בסדר נשים נזיקין.
 ג. [ב״י] שיטת ריב״ב לרבינו יהודה בר כרכיה ז״ל (בן אחיו של הרז״ה בעל
 המאור) פירוש על הרי״ף למסכת ברנות, ד״ה, יומא, סונה, ביצה, מגילה,

 מו״ק ותענית.
 ד. השגות הראב״ד ז״ל על הרי״ף והמאור ומספר המים דעים ומספר כתוב

 שם מכ״י).
 ה. ספד הזכות להרמב״ן ז״ל ליישב השנות הראב״ד על הריי׳ ף(ויש יכנוהו

 בשם מחסה ומגן).
 ו. הגהות הרמ״א ז״ל על המרדכי, נעתקו מכי״ק מעל גליון המרדכי, ונדפסו

 באלפס דפוס זיטאמיר.
 ג בגדי ישע לרבינו ישעיה ב״ר אברהם הלוי הורוויץ ז״ל (בעל השליה) על

 המרדכי לסדר מועד.
 ח. [היי] הגהות הב״ה לרבינו יואל ב״ר שמואל סירקש ז״ל אבד״ק קראקא
 (בעהמ״ס בית הדש) על הרי״ף והמרדני, גם בקצה מקומות בתוספתא. נעתקו
 מכי״ק מגליון האלפס שלו אשר תקנו והגיהו וחידש בו חרושים רבים, ונדפסו גם

 חדושיו בתוך הגהותיו הדל.
 ט. [ב״י] הגהות חות יאיר להג״מ יאיר חיים ב״ר משה שמשון בכרך ז״ל
 (בעה״מ שו״ת חות יאיר). נעתקו מכי״ק מגליון האלפס שלו, נוספות על אלה

 שנדפסו מהן באלפס דפוס זיטאמיר.
 י. הדושי הג״מ אפרים נבון ז״ל(בעה״מ שרת מהנה אפרים) להרי״ף והמרדני

 סדר נזיקין.
 יא. קצור פסקי רבינו יונה ורבינו נסים ונ״י נקרא לוה הדינים אשר ברין.
 אבד״ק גאלדינגען. וקצור פסקי המרדכי נקרא לוח הדינים אשר במרדכי חוברו ע״י הג״מ יוסף

 ולתוספת התועלת הדפסנו את ספר המאור, מלחמות הי, השגות חראב״ד, וספר הזכות להרמב״ן כ״א במקומו הראוי לו על הדף.
א ת פ ס ו ת ר הוספנו על ה ש  ואלה א

 כה. מגן אברהם באור לתוספתות מסדר נזיקין מאת הג״מ אברהם אבלי
 הלוי ז״ל מקאליש(בעהכז״ס מגן אברהם על או״ח).

 כט. חסדי דוד באורים וחדושים מספר חסדי דוד להג״מ דוד בר יעקב
 פארדו ז״ל.

 כו. אור הגנוז כולל נוסחאות שונות ע״פ תוספתא שנכתבה בשנת ד״א
 תתנ״ו(ונדפס בש״ס ווין תר״כ).

 כז. נוסהאות כתבי יד הרבה נוסחאות שונות וחלופי גרסאות
 מתוםפתות כתבי יד עתיקים שנמצאו בבתי עקד הספרים.

ות מרובעות. תי  ולהגדיל תפארתה הדפסנוה באו
 גם הדפסנוה בהוברות מיוהדות, באופן שתוכל להיות נלוה אל הש״ס לכל מסכת השייכה לה, כי זה מקומה הראוי לה.

 כל אלה נקבו בשער האלפס להלקיו הראשונים בתוצאה הראשונה, אולם אה״כ הוספנו על כל אלה גם אלה ההוספות, ה״ה:

ס 1 פ ל א  ל
 ל. [כ״־] נוסחאות כ״י מספר נמוקי יוסף למסכת יבמות (ע״פ כי״ שנכתב בשנת

 ר' לאלף הששי).
 לא. הגהות מהר״ם טיקטין ז״ל על המרדכי.

 לב. הגהות הגאונים למרדכי סדר מועד מאת הג״מ ישראל בהג״מ שכנא ז״ל,
 והג״מ צבי הירש שור ז״ל.

 לג. [הי] חשק שלמה להג״מ שלמה הכהן שליט״א מו״ץ דווילנא.

. [כ״י] מראה מקומות במרדכי (מלבד המ״מ שכתב הרט״א ז״ל).  לד

א ת פ ס ו ת  ל
 לה. [ב״י] באור הגר״א ז״ל לתוספתא סדר טהרות על פי הנוסחא הישנה(נעתק

 ע״י הח־״ל רל מכ״י תלמידו של הגר״א הג״מ מנים ז״ל משקלאוו).
 לו. [היי] הגהות הגרי׳א ז״ל לתוספתא זבחים.

 לז. הפירוש זר זהב נדפס כשלמות כמש״נ בספר טהרת הקודש.
 לח. ןהיין מארי דמתניתא פירוש על תוספתא עירובין מהנ״מ יעקב כהנא ז״ל

 מווילנא(בעהמ״ם גאון יעקב).
 לט. [כ״י] מראה כהן לתוספתא סדר קדשים מהג״מ בצלאל הכהן זצ״ל מו״ץ

 j דווילנא(בעהמ״ס ראשית בכורים).
 I מ. [הי] פיתש לתוספתא פסחים להג״מ יונה ב״ר גרשון ז״ל מווילנא.

ם י ת ע ב וקקת ש מז קת ו י י ו פלת מד ו מכ ל אלה נוספה בו הגהה כפולה ו על כ  ו
 ע״פ נוסהאות ישנות וע־פ ספרים מדויקים מדפיסים היותר קדמונים ספרים יקרי המציאות, כמו: אלפס ומרדכי דפוס קושטנטינא רס״ט(ואברהם)(הוא הראשון שנדפס
 y בעולם) ודפוס הביוניטה שי״ד(ועל גליונותיו כתב הכ״ח רל בכ־״ק את הגהותיו וחדושיו הנ״ל) ורפוס ריווא די טי־נטו שי״ח אשר הוגה ע״י הג״מ יוסף אוטילינג הנ״ל, ודפוס קראקא שנה משי״ח,

 [י; י׳-^ף אשר הוגה ע״י מהר״ם טיקטין ז״ל, ואלפס(בלי מרדכי) די אמשטרדם שנת תב״א(ועל גליונותיו כתב בעל חות יאיר רל יכי״ק את הגהותיו) ועוד הרבה ספרים כאלה יקר־ המציאות מאד. ?%
. . ,^CV; 
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 משפט נר מצוה
 תתנזד

ו  ד

 א מיי׳ פ״ק מה׳ יו״ט סמג לאדן עה טור אי״ח
 סי׳ שכב תקיג:

 רבינו נםים ביצה שנולדה פרק ראשון!*ביצה (ב.-ב:) א
 ביצה שנולדה וכו׳ וכ״ה אומרים לא תאכל. מפרשינן טעמא בגמ׳: שאור בכרת וחמץ בכבותבת. אמרינן בגמרא ןלף ז:] דלענין
 אכילה כולי עלמא לא פליגי לזה וזה ככדת כי פליגי לענין ביעור כלומר לעבור עליו בבל יראה ובבל ימצא לב״ש סברי מלפלגינהו
 דכתיב לא יראה לך שאור ולא יראה לך חמץ ש״מ שיעורו של זה לא כשיעורו של זה וב״ה סברי מצרך צריכי כלאיתא בגמרא

 מסורת הש״ס
 א) שמות טז:

 קובץ הגהות
 ב״ח (א) צ״ל ורבה: (פ) צ״ל לקס״ל: (ג) צ״ל
 נמי אף על גנ לעז נו׳ כצ״ל: (ד) נ״נ וכ!
 פירשו התוס׳: (ה) נ״נ לרבה: (ו) צ״ל כוותי׳:
 (t) נ״ג והתופ׳ תירצו קושי זו באופן אתר ע״ש:

 (ח) צ״ל והיט:
 מא״י [א] בכל האלפסין הישני׳ נקראת המשכת זו

 יום טוב:

 שלטי הגבורים
 א קי״ל לאין נין יו״ט לשנת אלא צורך אוכל נפש בלבד
 או מכשירי אוכל נפש שא״א לעשותם מאתמול אכל שאר

 כל המלאכית אסורות כיי״ט ולוקין עליהן:
 לשון ריא״ז הזהירה תורה שלא לעשוי מלאכה כיוס
 טוכ כלרן שהזהירה שלא לעשות מלאכה כשכת אלא
 שכשבת חייבים עליה סקילה כמזיל יקרב! חטאת כשוגג
 נמ״ש כהל׳ שנת אבל ביו״נו לוקין עליה מלקות
 ארנעיס שנאמר כל מלאכת עכודה לא תעשו וכן יש כו
 מצות עשה שנאמר כו שבתון שהוא מצוה לשנות
 ממלאכה והד יש בו עשה ול״ת ואע״פ שיש חילוק
 מלאכות כשכת כמו שמבואר כהלכות שכת אין חילוק
 מלאכות כיי״ט שאס עשה הרכה מלאכו׳ כהתראה אחת
 אינו לוקה אלא מלקות אחת כמו שמכואר כפסחיס
 כפרק אלו עובדן וכן הותרה מלאכת אוכל נפש מה
 שלא הותרה כשכת שנאמר אך אשר יאכל לכל נפש וגו׳
 ואע״ס שהותרה כו מלאכת אוכל נפש אין יו״ט מכין

 לשכת ולא שכת מטגה ליוס טוב:

 דהויא מקולי ב״ש ומחומרי ב״ה כרישא
 ושייכא ביו״ט: שאור. היינו המחמץ
 אחרים: ככותבת. חמרה: גמ׳ במאי
 עסקינן אילימא בתרנגולת העומדת
 לאכילה. שאינה מוקצה: אוכלא
 דאיפרת הוא. אוכל שנפרד מחבית
 ואין לאסרו משוס נולד דהא חזי האי
 פלגא למאי דהוה חזי כוליה: אלא
 בחרנגולח העומדפ לגדל ביצים מאי
 טעמייהו דב״ש מוקצה הוא: ואיכא
 למידק דהכא משמע דכיון שהתרנגולת
 מוקצה אף הביצה נגררח אחריה
 ואילו לקמן בשמעתין אקשינן אלא
 מעחה שבח דעלמא חשחרי והא
 החס התרנגולח מוקציח מחמת איסור
 שחיטה ואפ״ה אי לאו משוס גזירה
 הוי שרינן ביצחה ובפרק חביח (לף
 קמל:) נמי הכי משמע דאמרינן התם
 חולכ אדם עז לתוך הקדרה שיש כה
 אוכל משוס דכיון דהוה ליה משקה
 הבא לאוכל חשיב כאוכל והא עז
 בשבת מוקצית היא מחמח איסור
 שחיטה ואפ״ה לא מתסר חלבה משום

 שוה כך לענין ביעור שיעורן שוה וחני לה הבא משוס
 קרא

 וכי היכי דלענין אכילח שיעורן

 דש״י
ה לא האכל. בו ביום: שאור בהזיה. צ י  ב
 משוס להנך הוו מקולי בימ שמאי
 ומחומרי ב״ה כמו גבי יו׳׳ט תני להו גבי
 הללי ובגמרא מפרש טעמייהו: כנותנת.
 תמרה: גמ׳ העומדת לאכילה. שאינה
 מוקצה: אוכלא דאיפרמ. אוכל שנפרר:
 ומשום הכנה. קאסרי בית הלל כלמפרש
 ואזיל: כל ניצה דמתילדא האימא מאתמול
 גמרה לס. ואע״ג לכילי שמיס הוא אסור
 לבעינן בכל סעולת שבת וסעולת יום טוב
 להיותן מזומנות מבעו״י של חול: רגה.
 לאסר בהכנה שאינה ביליס ממש לטעמיה
 לאמר רבה בפסחים דליף מהכא למוקצה
 לאורייתא: והכינו. והזמינו כגון מכאן אני
 אוכל למחר לאי משוס הכנה בידים ולומר
 שיאפו ויבשלו מנעול יום בהליא כתיב אח
 אשר מאפו אפו אלא הזמנה בפה קאמר
 וכתיב ביוס הששי וסתם ששי חול הוא
 ואחשבה רחמנא לסעולת שבת שיזמינה

 •*שנולדה א ביום טוב ב״ש אומרים תאכל
 ובית הלל אומרים לא תאכל בית שמאי
 אומרים שאור במיה והמץ בככותבת וב״ה
 אומרים זה וזה בכזית: גמ׳ במאי עסקינן
 אילימא בתרנגולת העומדת לאכילה מאיי
 טעמייהו דב״ה אוכלא דאיפרת הוא ואלא
 בתרנגולת העומדת לגדל ביצים מאי טעמייהו
 דב״ש מוקצה הוא ואוקמה רבה בתרנגולת העומדת לאכילה וביו״ט שחל להיו׳
 אחר השבת עסקינן ומשום הכנה וקא סבר רבה כל ביצה דמתילדא האידנא
 מאיתמול גמרה לה >א< רבה לטעמיה דאמר רבה 16והיה ביום הששי והכינו

) קס״ד דכל שהוא נולד ודאי כ״ע מודו ביה 5  לתא דידה יש לומר דכי פרכינן הכא מאי טעמייהו דכ״ש מוקצה הוא מדין נולד אתינן לה (
 וכדמוכח בגמרא וכמו שכחבחי בחדושי והכא נולד גמור חשבינן ליה דכיון דתרנגולת עומדח לגדל כיציס יצפה מתורת אוכל לגמרי וביצה
 שלה אע״פ שהוא אוכל גמור ואפילו חשכ לאכלה מע׳׳ש על כרחך נולד הוא ומיתסר ןדהשחא הוא דמשר אוכל] אכל חרנגולח העומדמ לאטלה
 משוס איסור שבת לא יצחה מתורת אוכל דאיסורא הוא דרביעא עלייהו כאריה בעלמא הלכך לא מיתסר משוס מוקצה אלא היא דאסירא
 אבל ביצתה דלא נאסרה מעולם שריא והיינו נמי ההיא דחולב אדם עז לתוך הקדרה דבעז העומדת לאכילה עסקינן ומשו״ה >ג< נהי
 דעז מיחסרא לה מחמח איסורו של שבח חלבה לא נאסר מעולם ונמצאה אומר לפי דרך זה שכל מה שנאסר מחמת איסור בין
 השמשות מיתסר לכולי יומא אע״פ שתבא לו שעת היחר ואין הכי נמי דלמאן דאיח ליה דשבח ויו״ט קדושה אחח היא דלא שחיט בשרא
 ביום טוב שלאחר השבח אלא דאנן לא סבירא לן הכי וחלב וביצה הניתרין היינו משום שלא נאסרו מעולם וזה דרך נכון וברור רש
 להרמכ״ן כאן דרך אחר וכתבתיו בחלושי [ומביאו בר״פ חבית]: ואוקמא רבה בתרנגולת העומדת לאכילה וביו׳׳ט שחל להיות אהד
 השבת ומשום הבנה. פירוש דחשיכא להו לכ״ה הכנה דממילא כדמפרש ואזיל דבל ביצה דמחילדא האידנא מאיחמול גמרה לה והזמנה
 דבידי שמים נמי מיקריא הכנה ואס הוכן ביו״ט כידי שמים אסור לאוכלו בשבת דבעינן ככל סעודות שכת וסעודות יר׳ט שיהו מוכנות
 מבעוד יוס של חול והא לאיצטריך למימר מאתמול גמרה לה משוס דאי היום גמרה לה לא מיתסרא דהא קי״ל בעירובין (לף לח:1
״ט נמי דכוחה ומשו״ה איצטריך למימר דמאיחמול גמרה  גבי חחלח היום קונה עירוב דשבח מכינה לעצמה אבל יו״ט אינה מכינה רו
 ואיצטריך נמי למימר גמרה דאילו לא גמרה אע״פ שגתגדל לא מיתסרא דאי הכי ביו״ט אחר השבת היכי שחטינן והלא כבר נתגדלה
 בשכת אלא דלא חשיכא לן הכנה אלא כי גמרה מפני שאז מתחדשת בדה חדשה לגמרי: רבה לטעמיה. רכה דאסר כהכנה דאינה
ן  בידים ממש: לטעמיה. דאמר בפרק אלו עוברים בפסחים (לף מז:) דמוקצה דאורייתא ויליף לה מקרא דוהכינו כדאיתא התם וטו
ן דחשיבא כולי האי שפיר מידריש קרא דוהכינו  דמוקצה דאורייחא אלמא הכנה דממילא חשיבא דהא מאי דאסיר משחרי ע״י הכנה וטו
 להכנה דביצה דממילא ולא מוקמינן ליה להכנה דבידים בלחוד זהו דרך פירוש רש״י ז״ל וכבר הקשו עליו דהא הדר כיה רכה החס
 בפרק ואלו עוברים (לף מת.) וכתבחי בחילושי: והכינו. והזמינו כגון מכאן אני אוכל למחל דאי משום הכנה דבידיס בא לומר שיאפו

 שיטת ריב״ב
 ביצה שנולדה גיו׳׳ט נ״ש אומרים תאכל וביה הלל
 אומרים לא סא?ל. כו כיוס ונגמ׳ מפרש טעמא: שאור
 בנזיש. הא נמי מקולי כית שמאי ומחומד כיח הלל היא
 ונגמ׳ אמרי׳ מחלוקת לעני! כיעור אכל לענין אכילה
 לכד הכל זה וזה נכדת: כותנת. תמרה: גמ׳
 העימות לאכילה. שאינה מוקצה: אופלא ואיפרה הוא.
 אוכל שנפרל ומברו כמסכת מנחות חכוד אוכלי! כמאן
 למיפרתי לאמו: אלא בתרנגולת העומדת לגול גיצים.
 להוציא מהן אפריחין: מאי טעמייהו דגית שמאי
 מוקצה הוא. ולוקא כעומלח לגדל כיציס להוציא מהן
 אפרוחין אגל כעומלת להטיל כיציס לאכילה אע׳׳פ
 שהתרנגולת מוקצית אין הכיצה מוקצית להא לעחיה
 עצה מאיתמול כלאשכחן געז לחלכה שאע״פ שהעז
 מוקצית אין חלכה מוקצית כלנרסינן כמסכת שבת אמר
 רכ חסלא חולב אלס עז לתוך הקלדה. ולא קאמר הך
 סנרא ואוקמה רנה לניצה ככל עני! היא אסירה ואפי׳
 כתרנגולת העומרת לאכילה ומשוס המה וכל כיצה
 למתיללא האילנא מאיתמול גמרה לה ואין מותר כשכת
 לכר שננרא כיו״ט ולא כיוס טוכ לכר שנכרא כשכת
 וגזרה יו״ט לעלמא אטו יום טונ אחר השכח. ולין ניצה כך הוא כיצה שנוללה ככל יוס טיב אסורא נו כיוס ושכת ייו״ט הסמיכין זה לזה ניללה נזה אסירה כזה יכן שני ימיס טוכיס של ראש השנה נולדה כזה אסורה כזה ושני ימיס טוכיס של גליות נוללה כזה

 מותרת כזה. והיכא לשחט תרנגולת ומצא כיציס גמורות מותרות הן לעולס לכיציס כמעי תרנגולת נאחל מאיכדה הן ואינן נאסרות אפילו כייס טוכ אחר השכת:

 הקט:
 הכנה ואע׳׳ג דכולהו אמוראי לא אמרי כרבה דהכנה ליח להו כלומר הכנה דחול לית להו אלא כיון דאיתכין
 מאתמול שרי אפילו מיו״ט לשבת ומשכת ליו׳׳ט אפילו הכי(ה) דרב עדיפא מדאשכחן ליה לרב דאית ליה הכנה
 דרבה בשבת ויו״ט ואפסיקא הלכתא (ו) בהדיא אלמא הלכתא כותיה דרכה דתלי ביה טעמיה דרב וזהו טעמו
 של ה־י״ף ז״ל שסמך בפירוש משנתנו על טעמיי דרבה אע״פ שטעם הכנה דרכה במשנתנו זו ובכל הדומה לה
 יותר רחוק מכל שאר הכנות האמורות בתלמוד לענין מוקצה שאין בזו שום סרך מוקצה אלא שאין מותר בשבת
 דבר שנברא ביו״ט מאתמול ולא ביום טוב דבר שנברא בשבת מאתמול ואין בזה שום סרך מוקצה אלא גזירת
 הכתוב כך היא והיינו דאיצטריך רבה למימר כל ביצה דמתילדא האידנא מאתמול גמרה לה ואילו היה בדבר
 סרך מוקצה לא היה צריך לומר מאתמול גמרה אלא כל ביצה דמתילדא האידנא האידנא גמרה לה וכיון דלא
 איתכנא מאתמול אסירא אלא בעל כרחך אין כאן חשש מוקצה וגזירת הכתוב היא בהכנה הבאה מיום קדש
 להבית אבל בהכנה הבאה בו ביום אין בה שום איסור כדאמרי׳ התם במסכת עירובין מי סברת סוף היום קנה
 עירוב לא תחלת היום קנה עירוב ושבת מכינה לעצמה והלא אתה יכול ללמוד מזאת שאם היתה הכנה וו תלויה
 בתורת מוקצה לא היתר שבת מכינה לעצמה שאין שבת ולא יו״ט מכינין לעצמן שום מוקצה בעולם: והא
 דאמרינן עלה בשבת דעלמא תשתרי איכא דקשיא ליה כיון דאוקימנא בתרנגולת העומדת לאכילה היכי סליק
 אדעחין למימר שבת דעלמא תשתרי והלא אין התרנגולת עומדת לאכילה בשבת כי היכי רתשתרי ביצתה ד|
 ומוקים לה בשיש לו חולה של סכנה בתוך ביתו שאף התרנגולת עצמה מותרת לאכילה ולא חזי לן למיסמך על
 הדין פירוקא דהא מילתא דלא שכיחא היא וליכא למיגזר בה משום שבת אחר יו״ט אלא מסתברא לן שאע״פ
 שאין התרנגולת עומדת לאכילה בשבת אם אינה עומדת לגדל ביצים להוציא מהן אפרוחים אלא להטיל ביצים
 אין על הביצים תורת מוקצה והרי הם כחלב הבא מן העז לתוך הקדרה שמותר אפילו בשבת וכדפרישית לעיל
 בטעמיה דרב נחמן וכיון שהביצים בעצמן מוכנים הם אין הפרש בין הנולדים בשבת לנולדים ביו״ט ואע״פ
 שאמן של אלו עומדת לאכילה ואמן של אלו אינה עומדת לאכילה והיינו דאיצטרכינן למימר עלה גזירה משום
 שבת אחר יו״ט: והא דאמרינן בגמ׳ בטעמיה דר״נ שבת דחמירא ולא אתי לזלזולי בה סתם לן תנא כר״ש דתנן
 מהתנין את הדלועין לפני הבהמה ואת הנבילה לפני הכלבים י״ט דקיל ואתי לזלזולי בה סתם לן תנא כר׳ יהודה
 כדתנן אין מבקעין עצים מן הקורות ולא מן הקורה שנשברה ביו״ט ה| ואע״ג דאיכא למדחי׳ לההוא מתני׳
 ולאוקומה בארזי ואשוחי דהוו להו קורות מוקצות מחמת חסרון כיס וכן קורה שנשברה ביו׳׳ט לפי שאין אדם
 יושב (ז) ומצפה אימתי תשבר קורתו הא תנן תוב אין משקין ושוחטין המדבריות סתמא ודאי כר׳ יהודה מיהא
 איכא לאקשויי עלה מההיא דאמר רבא בפ׳ יו״ט מי איכא מידי דשבת שרי וביוה׳׳כ אסור ה״נ מי איכא מידי

 דבשבת שרי וביו״ט אסור (ח) והכי קי״ל הלכתא בשבת כר״ש וביוי׳ט כרבי יהודה:

 הראכ״ד
 ד] ומוקים בשיש לו חולה מסוכן כתוך ביתו וכוי. א״א לא הקושיא קושיא ולאו התירוצין כלוס. אכל האמת שהד ב׳׳ה אין
 להס מוקצה אפילו מחמת איסור כרבי שמעון מעתה כשכת נמי תשפד. ולדעת ר״נ הט נמי דשדא ואפילו עומדת לכיצתה:
 ה ן ואע׳׳ג לאיכא למלתייה לההיא מתנימין ולאוקמה כארזי ואשוחי וכוי. א״א אלו הדכריס אין להם ממש שהד הקשה
 מזו המשנה לרבי יותנן כסוף שבת ואוקמה כר׳ יוסי בר יהולה ללא מחוקמא ליה כארזי ואשיחי כלאוקיס למתניתין
 דרישא דקא פירשו לה לדשא מן הסואר של קורות דהיינו מוקצה מחמת חסרון טס וסיפא דקתני ולא מן הקורה
 שנשברה גיו״ט אם איתא דכאחי ואשיחי מייד היה ליה למימר יאפילו נשכרו כיוס טוכ ומשוס הכי אצטדכא לאוקמה
 טחילאה. וסתמא דמדכדות נמי רבי שמעון מודה דכגרוגרות וצמיקיס דמו אע״ג דאקשו מינה לדכי יותנן ולא תירץ
 הכי ההיא משוס דלרני יוחנן אין שוס מוקצה לרבי שמעון אלא שמן שבנר וכעין שמן שכנר הואיל והוקצה למצותו. מיהו
 אכן אפילו כגרוגרות וצמוקים נמי וכמלכדות ללמי להו יש מוקצה יהא דקשיא ליה מי איכא מילי דכשבת שד וביו״ט
 אסיר מאי קישיא ללמא ללר״נ הט נמי להא לפי משילין פירית איכא נמי כי האי מילתא כהנהו כעיי. מיהו רכ אחא

 המאור
 !.דף ב ע״אן מאי קושיא דילמא בית שמאי לית להו מוקצה וקשיא לן וכי אפשר לומר כן והא במתני׳ תנינן לה
 דתנן בית שמאי אומרים לא יטול אא״כ נענע אלמא אית להו לבית שמאי מוקצה וכי תימא טעמייהו דבית שמאי
 התם לאו משום מוקצה הוא אלא משום דאתי לאמנועי משמחת יו״ט כדמסקינן התם בגמרא זו טעות ביד קצת
 המפרשים ועיקר פי׳ אותה שמועה כך הוא ומנין דמנח כחושים ושקיל שמנים כלומר שעלה בדעתו מאתמול
 לזמן שמנים וביו״ט יבאו לידו תחלה כחושים ויניח הכחושים ויטול השמנים אי נמי בחלוף נמצא מטלטל ושביק
 מטלטל ושביק וקא מטלטל מידי דלא חזי ליה כלומר מה שלא הכין מאתמול אי נמי זמנין דמשכח להו כולהו
 כחושים מה שלא עלתה בדעתו נמצאת הכנתו מאתמול כשאמר מכאן אני נוטל למחר הכנה בטעות ואינה הכנה
 אלא כולן מוקצין הן וקא מטלטל מידי דלא חזי ליה ועוד דקא מימנע ליה משמחת יו׳׳ט לגמרי כרשביק להו
 לכולהו לפיכך צריך שיאמר מעיו״ט לב״ה זה וזה אני נוטל שמאחר שאינו מקפיד למשמש בהן כבר נמלך עליהן
 בדעתו בין שיהיו שמנים בין שיהיו כחושים ולא אתי לטלטולי ולמשבק ולבייש צריך לנענע בבריכה ראשונה
 כדי שיהא זמונו ומון יפה ואי לאו הכי אתי לאמלוכי ולא הוי זממו זמון ולעולם טעמייהו דב״ש משום מוקצה
 ואי הכי הדרא קושיין לדוכתה היכי סליק אדעתין למימר דב״ש לית להו מוקצה וי״ל (ו) דילמא שאני מוקצה
 בעלי חיים דחייס עלייהו ומקצה להו מדעתיה משום חורבן שובך א] וכדאוקימנא לקמן בבריכה הראשונה
 דחיישינן דילמא ממליך עלה משום חורבן שובך ב] ודכותה אמרי׳ לענין בהמה שמתה מודה היה ר״ש בבעלי
 חיים שמתו שאסורין ודב״ש עדיפא מדר׳׳ש דאית להו מוקצה בדבר שמלאכתו לאיסור אפי׳ לצורך גופו וכדתנן
 אין נוטלין את העלי לקצב עליו בשר ובהא עדיפא דב״ש אפילו מדר׳ יהודה וכל שכן מדר״ש אבל בביצה לית
 להו מוקצה ומותרת היא ואמה לפי שהם גדלים בביתו של אדם ודעתיה עלייהו לפום הכי קא מהדרינן למימר
 קס״ד אפילו למאן דשרי במוקצה בנולד אסר ואוקמה רב נחמן בתרנגולת העומדת לגדל ביצים ודאית ליה מוקצה
 אית ליה נולד ודלית ליה מוקצה לית ליה נולד ג] ודוקא בעומדת לגדל ביצים להוציא מהם אפרוחים אבל
 בעומדת להטיל ביצים לאכילה אע״פ שהתרנגולת מוקצית אין הביצה מוקצית דהא דעתיה עלה מאתמול
 כדאשכחן ליה לר״נ דאמר במס׳ שבת עז לחלבה ותרנגולת לביצתה ורחל לגיזתה פלוגתא דרי יהודה ור״ש
 ובמסכת שבת פרק חבית אמר רב חסדא חולב אדם עז לתוך הקדרה אבל לא לתוך הקערה ואנו מפרשין אותה
 אפילו בשבת ואע״פ שהרי״ף זי׳ל פירשה ביו׳׳ט אנו רגילים לפרשה אפילו בשבת ואע״פ שהעז מוקצית היא
 בעצמה בשבת אין חלבה מוקצה דדעתיה עליה מאתמול וכשם שאתה אומר בעז לחלבה כך בתרנגולת לביצתה
 אע״פ שהתרנגולת מוקצית אליבא דרכי יהודה אין הביצה מוקצית ומותרת היא אליבא דר״נ ולא קי״ל כותיה
 בהא מדכולהו אמוראי דבתר ר״נ אוקמוה למתני׳ אפילו בתרנגולת העומדת לאכילה אין לחלוק בביצה אלא היא
 אסורה בכל ענין למר בטעמיה ולמר בטעמיה והרי״ף ז״ל סמך בפירושא דמתני׳ על רבה דפירשה לטעמיה משום

 השגות
 א] וכדאוקימנא לקמן ככדכה ראשונה וכוי. א״א אנן מכולה מתניתין קשיא לן לקתני וימן שתוריס ומצא לכנים בתוך הקן
 ומצא לפני הקן וכו׳ וכולה מתני׳ כלכד הכל היא ליוני שוכך כעי זמין ככל הכריכות שבעולם אכל מפרצינן להאי קושיא
 ליוני שוכן כיון למללו ואזלי כמלכדות למי ולל״ה נמי איכא למימר משוס לאיכא למיחש למטלטליה ושביק. אבל מלכדות
 נמי לית נהו מיקצה לל״ה וכשטתיה דר״ש קיימי כדאית ליה לרכי יוחנן כסיף שבת ושנויא לשני האי כהכנה דכ״ח לאו כלום

 היא ללא אשכחן כהו חילוק כלל לענין הכנה להא תירא לרליא יתמד דעסקא שיים הס לרכי יהולה ורכי שמעון:
 נ ן ודבוותא אמרי׳ גכי בהמה שמתה וכוי. א״א כל זה שבוש הוא בילו ברנד שמלאכתו לאיסור מה שאסרו כו לא כאו לי

 משוס מוקצה אלא משוס למחזי לריצה לעשית כו מלאכתי ליק ותשכת:
 ג| ודוקא כעימלת לגלל כיציס להוציא מהן אפרוחים וכר. א״א לא תהא כזאת כישראל שהד תרנגולת לביצתה לומיא לעז
 לחלבה להכל אסור כשכת להא לאמדנן תולכ אלס עז לתוך הקלרה אין כעולס מי שיאמר שיהא מותר זה כשכת לשרה

 אוכלא כשכת יאיסיפי עליה נמי אסיר אלא ביי״ט וכעי העומלת לאכילה:
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 עץ משפט נר מצוה 2 (ב:-ד:) רבינו נסים ביצה שנולדה פרק ראשון ביצה

 דש״יי
 מבעו״י בחול: אין יו״מ מלין לשבת לו.
 ויו״ט קריי שבח וגעיא סעודתא הזמנה
 והזמנתה בחול אבל סעולת חול לא חשיבא
 ולא שייך בה הזמנה הלכך באחל בשבח
 בחול לימ לן למינןר ביצה שנולדה בשבת
 משוס [לאמכןן בילי שמיס ללא שייך ביה
 מוקצה: יו״ט דעלמא. שאינה אחר השבת:
 ומי גזרינן. ומי אחמור רבנן בביצה למיגזר
 הימר משוס איסור: שבס ויו״ט. הסמוכין
 והוא הלין ליו״ט ושבמ: הכנה דרבה.
 לאמר הכנה בילי שמיס מימסרא מיו״ט
 לשבת לסעולת שבת בעיא הזמנה מיום
 חול מן הכתוב: של גליות. שאין עושין
 אלא בני גולה הרחוקים מב״ל ואין השלוחין
 יכולין להגיע אצלן מר׳׳ח ועל יו״ט ואין
 יורעין אס נקבע ר״ת ביום ל׳ או ביום ל״א:
 מותרת בוה. לחל מינייהו חול הוא וממה
 נפשך שרי: אסורה נזה. לקסברי קלושה
 אחת היא וחכמים קבעוה על בני הגולה
 לעשותן לדורות מחמת ספק זה והטילו
 עליהן כחומר יום ארוך: רנ ושמואל דאמרי
 הרוייהו גולדה גזה אסורה גזה. שהוא

 ויבשלו מכעול יום כהדיא כתיכ את אשר תאפו אפו אלא הזמנה כשה קאמר: חול מבין לשבת וחול מנין ל־ו״ט. ליו״ט נמי איקרי שבת
 ומשמע ליה אין יו״ט מכין לשבת מלכתיב נבי מן ומן לא היה יורר לישראל בשבתות וימים טובים כלאיתא במררש אי נמי מה״א להששי
 גמל לה למשמע ליה הששי הילוע שהוא חול ברוב ולאפוקי יו״ט וכיון לשמעינן לאין יו״ט מכין לשכת ילפינן מקל וחומל לאין שבת
 מכינה ליו״ט ואחשבא רחמנא לסעולת שבת ויו״ט שיזמינוה מבעול יום בחול אבל שעולת חול לא חשיבא ולא שייבא בה הזמנה מש״ה

 באחר בשכת כעלמא שאינו יו״ט ליפ

ס חול מכין לשבת וחול מכין ליו״ט ואין יו״ט ו ש י מ ה ב ד ל ו נ ה ש צ י י ב ש י מ י ל  ל

 מכין לשבת ואין שבת מכינה א ליו״ט א״ל
 אביי אלא מעתה יו״ט דעלמא תשתרי גזירה
 יו״ט דעלמא אטו יום טוב לאחר שבת שבת
 דעלמא תשתרי גזירה משום שבת אחר יו״ט
 א״ל ומי גזרינן והתניא השוחט תרנגולת ומצא
 בח ביצים גמורות מותר לאכלן ביו״ט ואם
 איתא ב נגזור משום הנך דמתילדן ביומייחו
 א״ל ביצים גמורות במעי אמן מילתא דלא
 שכיח חוא ומילתא דלא שכיח לא גזרו ביה
 רבנן: איתמר שבת ויו״ט רב אמר אנולדח
 בזה אסורה בזח ור׳ יוחנן אמר נולדה בזה
 מותרה בזח וקא מיפלגי בהכנה דרבה דרב
 אית ליה הכנה דרבה ור׳ יוחנן לית ליה הכנה
 דרבח וק־״ל כרב דאמר רבא הלכתא כותיה
 דרב ברעי תלת בין לקולא ג בין לחומרא
 חדא הא דאמרן ואידך דאיתמר ב׳ ימים טובים

 של גליות רב אמר נולדה בזח מותרת בזה ורב אסי אמר נולדה בזה אסורה
 בזה ואידך דאיתמר שני ימים טובים של ד״ה רב ושמואל דאמרי תרוייהו נולדה
 לקמן נלף ו:1 למוחרוח לאכלן בחלב היינו לומר שאין תורת בשר עליהם אבל לענין הכנה חשיבא לן כגלולי חלנגולח עצמה ללא מיחסרי משוס
 הכנה וכלכתבינן לעיל: ובירושלמי אמרו שאינו לומה טעם אכילתה מכפנים לטעם אכילחה מבחוץ והיינו משוס שכל זמן שהיא כפנים
 אינה נעשיח בריה לעצמה הלכך אפי׳ תאמר רמאחמול גמרה לה לא חשיבא ההיא הכנה כלל והרמב״ן ז״ל תירץ שאין הכנה אוסר אלא
 ברבר שלא כא לילו אלא מחמת אותה הכנה כגון ביצה שנוללה שאלמלא הכנח שבח לא באו לילו ביו״ט שאע״פ שהיינו יכולין לשחטה
 מ״מ כיון שלא שחטה ויללה מחמת שבח באה לילינו אבל הבא [ביצים גמורים] לא בא לילינו מחמת הכנת שבח אלא מחמחינו
 ששחטנו התרנגולת הלכך לא מיתסרי אפי׳ ביו״ט אחר השכח וכן נראה מרברי הלב אלפסי ז״ל שכחכ סחס ולא חלק ושלא ברברי
 רבינו אפריס ז״ל שכחב ללא שרינן לה אלא ביו״ט לעלמא אבל לא ביו״ט שלאחר השכח: איתמר שבת רו״ט. הסמוכין והוא הלין ליו״ט
 ושבת ול״ש שבת ויו״ט ראשון ול״ש שבת ויו״ט שני• כגון שחל להיוח יו״ט לאשון בשבח לחומרא לשבפ ויו״ט טפי משני ימים טובים
 של גליוח היינו משוס לשני ימים טובים של גליות. פלוייהי ספק נינהו ובכל חל וחל איכא למימר שמא האי חול הוא אבל שבח
״ט הסמוך לה נמי שמא יו״ט גמור הוא: הרב אית ליה חבנה דיבה. פי׳ לאו למיתסרא מלאורייתא  ויו״ט שבת ולאי קלוש הוא רו
 להא נוללה בראשון שריא ביה מלאורייתא ולא מיתסרא אלא משום גזרה כראמרינן לעיל והיאך תאסר בשני אלא הכי קאמרינן לכיון
 למיתסרא בראשון מלרבנן אסורה כשני משוס הכנה שאס אתה מתירה בשני נמצא שהראשון יא) הכין לשני ולא לעצמו כיון שאסורה
 בו והוה ליה כביצה שנגמרה בלאשון ונוללה כשני שלא הכינה לעצמו כלום אלא לשני אכל אס היינו יכולים לומל שלעצמו הכינה
 הלבר ברור שאף בשני מוחרח: ואידך דאיתמר שני ימים טובים של גליות. שאין עושין אוחן אלא בני גלוח ישראל הרחוקים
 שאין השלוחין יכולין להגיע אצלם מר״ח ועל יו״ט לילע באיזה יוס נקבע החלש אס ביום ל׳ או ביוס ל״א עושין שני ימיס טובים
 מספק: נולדה יזה. מופרת בזה לממה נפשך חל מינייהו חול הוא: נולדה בזה אבודה בזה. מפלשינן כגמ׳ משוס לס״ל לקלושה אחת
 היא כלומר שהחכמים קבעוה על בני הגולה לעשוחן ללורוח מחמת ספק זה והטילום עליהם כחומר יום אחד ארוך: ואיהך שני
 ׳״ט של י״ה ־ב ושמואל דאמד׳ תרו״חו נולדח בזה אםודה בזה. שהס ולאי חק חכמים קכוע להיוח כיוס ארוך שמחחלה לא מחמח
 ספק החחילו לעשותן כמו שיתפלש בסמוך בס״ל: וכ״ת כיון לאית לן הכנה ללבה היכי סמבינן אעלובי חבשילין לאפוח מיו״ט לשבת
 [וכי אתי תקנה דרבנן לעקור הכנה לאולייתא] י״ל למלאורייתא צרכי שבת נעשין ביו״ט להואיל ואי מקלע ליה אורחים חזי ליה וכלאיתא
ן (לף מו:ו וכי חימא א״כ בטלה לה הכנה לרבה משוס הואיל ליתא א<דמשכחת לה כהכנה דממילא כגון ביצה שנולדה בד  3פ׳ אלו עו
 בשבח שאחר יו״ט למאתמול גמלה לה ללא משכחת בה הואיל וכי חימא ואי אמרי׳ הואיל היכי כתב רחמנא לכם ולרשי׳ ביה נלף כא.ן
 לכס ולא לעכו״ס איכא למימל כמכשל להם לכריס האסורים לליכא למימר בהו הואיל ולאמרי׳ לקמן 1שס ע״כ] לאין מזמנין את העכו״ם
 גזירה שמא ירבה בשבילו ההיא מלרבנן כעלמא היא למשוס הואיל לא פקע אלא איסורא לאורייתא ואכתי אית ביה איסורא ררכנן
 ולהכי מצטרכי עירובי תבשילין למשרייה והיינו ראמר לבה האופה מיו״ט לחול אינו לוקה למשמע מילקא הוא ללא לקי אבל איסורא
 לרבנן מיהא איכא: הלכך ללילן לאית לן הכנה לרבה ביצה שנוללה בזה אסורה בזה וסירות נמי שנשרו כזה אסודס בזה
 לאע״ג לא״א שיהיו אסורים מן החולה כביצה אפ״ה כיון לביומן אסור אף הוא אינו מכין לחבירו וה״ה לאפלוח שנולל ביוס טוב

 א מיי׳ ס״ק מהל׳ י״ט סמג לאוין עה טור או״ח
 סי׳ שכב פקיג:

 לאיתקן בילי שמיס בשבח: אלא
 מעתה ׳ו״ט דעלמא. שאינו אחל השבת:
ו״ט: תשתהי.  שבת דעלמא. שאינו אחר י
 לגמוע ביצה חיה שנוללה בו: ומי
 גזרינן. ומי אחמול לבנן בביצה
 למיגזר היתרא אטו איסורא והחניא
 וכר: ומדפרכינן הכי משמע
 לאפי׳ ביו״ט אחר השכת שרו ראי
 ביו״ט לעלמא בלחול מאי פריך ליגזור
 אטו הנך למתייללין ביומייהו הא
 הוייא לה גזירה לגזירה להא נוללה
 ביו״ט לעלמא לא מיתסרא אלא משוס
 גזירת יו״ט אחר השבת אלא ולאי
 סתמא קתני לשרו ואפילו ביו״ט אחר
 השבת וכיון שכן הוא איכא למילק
 ואמאי והא לילמא מאחמול גמלה לה
 והויא לה שבת מכינה ליו״ט לאע״ג
 לספיקא הוא הוה ליה ספיקא
 לאורייתא ולחומרא י״ל לביצים במעי
 תלנגולת אף על פי שהן גמולות הרי
 הן כאחל מאבדה לאע״ג ראמרינן

 מסורת הש״ם
 א) עי׳ בר״( פ״ג דפסחיס סי׳ תשמ״ז סוף ד״ה
 אתמר ט׳ שכ׳ סברא זו גשס המוס׳ ידחי לה וצ״ע

 ב) צ״ל מלומר:

 קובץ הגהות
 ב״ח (א) ג״נ ובה״ג כתבו גס התיפ׳ ע״ש ועי׳
 בדברי הרמב׳׳ן נספר המלחמות נמ׳׳ש אדברי
 ה׳׳ד אפריס גדין השוחט תרנגולת ומצא גה גיציס
 גמורות: (3) צ״ל אוכלא: (ג) נ״נ ביצה מדאורייתא
 נשבת ייו״ט עכ׳יל: (ד) ג״נ עכ״ל: (ה) צ״ל והריני:

 (י) ולא לומר הואיל כצ״ל:

 שלטי הגכודים
 א אין יו״ט מכין ליו״ט ומשוס הכי אסרי לשחוט
 ניו״ט ראשון אחר אכילה לצורך יו״ס שגי ואס העריס
 לשמוט ע׳׳י שיאכל ממני כזית נו כיוס אסור ליהגוח
 מאיתה שחיטה ניו״ט ההוא לטפי החמירו כהערמה
 מכמזיד יעיין כתשינוח הושנ״א גס נטור א״מ סי׳

 חק״ג ל״ ש שחיטה ל״ש כישיל הכל אסור:
 ב כתנ הרא״ש ז״ל ויראה מה שתפס רנ אלפס דל
 שיגדא דרכה עיקר אע״ג דרכי יוחגן אימ ליה נסי
 טעמא למשקין שזכו משוס דגראה לו גזירה רחוקה
 לדמות ניצה למשקין שזנו ולסירות הגושרי׳ כדמפרש
 תלמודא משוס דניצה (ג) אוכליס ונלועה יפירות מיגלי
 הלכך גראה לו לפרש משיס הנגה טון דקיימא לן
 הלכתא כרנה דאמר דאית ליה הכגה יגס קי״ל לכל
 ניצה למיתללא האילגא מאתמול גמרה לה ועול גראה

 לו לפסוק לחומרא לאסיר (ג):
 ג כתנ הרא׳׳ש ז״ל וא״ח הא לאמר נירישלמי שיורי
 פתילה שננו נשכת מהו להדליק גיו״ט רנ ורבי חנינא
 אוסרים ור׳ יוחגן מתיר ומ׳׳ט אין אגו גיהגין איסור
 מאחר לפסקינן הלכמא נרנ יי׳׳ל משוס לנירישל׳ לא
 אסיר ליה מטעס הכנה ללא שייך הכנה נט האי גוונא
 אלא מטעס קלישה אחת אסר ליה למסיק עלה
 נירושלמי רנ הונא אמר נשס רב הלכה כלי זקגיס רנ
 חסלא מיחלפא שיטתיה לרנ חמן הוא דעניל ליה שח־
 קלושות והכא עכיל ליה קלושה אמת אלמא נהליא
 מטעם קלושה אחת אסר ליה ולא מטעם הנגה והא
 לססקיגן כרכ היינו כאיסורי הכנה ומהאי טעמא גמי
 ט מיקלע שמחת תורה כאי כשכת שרי אתרוג כאכילה
 אע״ג לנשכת אסור לשתי קלושו׳ הן יהכנה אין כאן
 וה״ר נרוך נעל התרומות דל כתנ לרנ חסלא לטעמיה
 ללית ליה הכגה כפ׳ ככל מערנין הלכך מפרש טעמיה
 לרכ משוס קדושה אחת אכל לדידן לאית לן הכגה אין
 מחלפי! שיטתי׳ דרנ וטעמא משוס הכנה שיותר טוכית
 הן להלליק כשהיללקו ככר יככה הלכך כשכת ויום טוכ
 ושני ימיס טוכיס של ר׳יה אסור להלליק כלילי יי״ט שגי
 הפתילות שכנו כראשוגה אס לא שגללקו יככבו כחול

 להשחא הוכנו מערנ יו״ט (ד):

 שיטת רינ״ב
 ובעני! המוקצה כתנ הרנ לולי דל הריגי מוסר לך כלל
 גלול נתורת המוקצה כל מוקצה שנא על לנר שהגאתו
 ע״י מלאכה או מעשה המותר ניוס טונ ואסור כשנת
 כגון נקוע עציס מן הקורות יכגון אין מסיקי! נשנרי
 כלים וכנו! שחיטת המלכריות וכנון עז למלכה ורחל
 לגיזתה והתרגגולח לניצחה ומורי לרליא זהו מוקצה
 שאסור ניוס טונ כרנ יהולה ומאליי היא נאסר נשנת
 משוס מלאכה דאית כיה להוא נקוע עציס וההיסק
 כשכד כליס והשחיטה למלנריוח ילעו ולרחל ולתרגגולח
 ולשוריס ואין אגו צריטן לאוסרם נשנח משוס מוקצה וכ!
 מי שהיה רוצה להעמיל משגתט נתרגגולת העומלת לגדל

 כיציס ומשום מוקצה אע׳׳פ שהכיצה אפשר לגומעה חיה מ״מ לרך הגאתה ע״י נשול הוא שהוא מעשה האסור כשנת וכל מוקצה שנא על לנר שלרך הגאתו נלא שוס מלאכה ומעשה האסורים כשנת ואין נו שוס איסור אלא משוס מוקצה נלכל כגון להנניה מעל השולחן
 עצמות יקליפין שמתמלת השנת היי מוכגין לאלס אגנ אמן ולא היו מוכני[ לנהמה שמוכן לאלם איגו מוכן לנהמה ועכשיי שגתסרקו העצמות מן הנשר והקליפות מן הפירות געשו דאין לנהמה אלא שהן מוקצין וכגון חתוך נכלה לפגי הכלניס וכגון תמרי לעיסקא זהו
 מוקצה שמותר נשנת כרי שמעון ואין צדך לומר ניוס טוב. ימכא! אתה למל לכל ליני המוקצה האמורי! לשכת יניוס טוב והרכה מהן שלא גשמי כהן הרכ אלפסי ז״ל וכסוף מסכת זו תמצא מהס ככלל לנריו שכתנ ממילא שמעי׳ להגי מילי דאיגון עז לחלנה וכו׳ לכולהו
 ביים טונ אסיד ימאי לחזי מגהון למיכל מיניה נשכת כגון תמרי לעיסקא שד למיכל מיגה נשנת אלמא נשכת שאד למיכל מחמד דעיסקא ילא ניי״ט. יעיל שגה נעגין הזה בפירוש ואמר ותמרי לע־סקא כילהו לר׳׳ג ניי״ט אסיד. וצריך אחה להזהר נהגי המוקצה נכלל
 לנרי הרנ אלפסי שלא שס אל לנו ההפרש שהפרשנו נו והוא :נון ונרור: שנה ויום טוב. הסמוכין והוא הלין ליום טוב ושנת: רב אית ליה סננה ורנה. כלומר רנ אית ליה טעמא לנ״ה נמתגי׳ משוס הכנה הוא וכלסירשה רנה וכי היכי לניצה שגוללה ניי״ט אסורה נו
 כיוס משוס גזרה דיוס טוב אחר השכת דאית כיה איסור הכנה הס הט גמי נולדה ניוס טונ אסורה כשנח כילדה נשכת אסורה כיוס טוב משי: הנגה: ור׳ יותק. לית לי׳ לטעמא לנ״ה נמתגי׳ משוס הכנה הוא אלא משוס גזרה למשקי[ שוני שאסרום משים גזרה לשמא

 יסחיט וטון לטעתא לכיצה כשהיא אסורה משוס משקין שזנו שאסרום משוס מרה לשמא יסמוט לי לגו אס גאסרה כאותו יום שגיללה: שני ימים טוניס של גליוה. חל מנייהו חול הוא: שני ימים טובים של ר״ה. קלושה אדכתא היא יטוס אמד ארוך למי:

 המאור הקטן
 (ה) הריני מוסר לך כלל גדול בתורת המוקצה כדי שתסתלק הקושיא הזו מעליך כל מוקצה שבא על דבר שהנאתו על ידי מלאכה או מעשה המותר ביו״ט ואסור בשבת כגון בקוע עצים הקורות וכגון אין מסיקין בשברי כלים

 מלהמת ה׳
 אסור לטלטלו ניו׳׳ט וכו׳ ורביגא אמר אע״פ שאין עליו בשר מותר מידי דהוה אקוץ ברה״ר והא שפוד שמומר
 לטלטלו בשבת דכלי הוא ימירת כלי עליי ואע״פ שמלאכתו לאיסור היא הא קי״ל לצורר גופו ולצורך מקומו מומר
 כ״ש שביו״ט מלאכתו להיתר היא ואס״ה אסר ליה לגמרי כדקאמר אסור לטלטלו ורבינח לא שרא אנא להניחו בקר!
 זויח מידי דהוה אקוץ ברה״ר ולא מפני צורך מקומי לפי שהוא מוקצה מחמת מיאוס וכמו שסירש״י ז״ל וליכא
 ספיקא דכרבינא קי׳׳ל דנמרא היא ועוד דאיהו הוא מאן דפסק בכל השבת כולה הלכה כר״ש בר ממוקצה מחמת
 איסור כדאימא במס׳ שבת נמצינו למדין שכל מוקצה בין מחמת מיאוס בין מחמת דבר אחר אע׳׳פ שמומר בשבת
 אסור ביו׳׳ט כרב נחמן ירבינא דהוא במרא דסבר לה כימיה ורב יהודה אמר שמואל גופיה אפשר דסנר לה הכי
 ואיכא למימר דטעמייהו בשפוד דבמוקצה מחמת מיאיס סבר לה כר׳ יהודה כלישנא דרנ אחא דאמר בר ממוקצה
 מחמת מיאיס מיהי אנן כרבינא קי״ל כדפרישימ מעתה כללי של בעל המאור ז״ל בטל והדין נותן שיבטל שהרי
 ביו״ט אין דרך לחלק בין סורי דרדיא יהמדנריות לתמרי דעסקא לאסור שחיטת אלו משום מוקצה ילהתיר התמדם
 אע״פ שהן מיקצין כמותן שהרי השחיטה עצמה אינה מעכבת עלינו כלום ביו׳׳ט וכיון שאיסור מוקצה ראד להיות
 נוהג גיו׳׳ט והוא נוהג יומר היה ראד להם לחכמים להנהיגו בכל כדינו ולגזור אף בשבת מחמתו (0 0 כלומר הואיל

 הראכ״ד
 היט ללא צזלזלי נה ורובא דעלמא כי חזו מתניתין הכא לחומרא מחמרו כיה ואי חזו גבי שבת לקולא לא גפיק מיניה
 תורנה מיהו מאן לבקי בהלכה למעשה עביר הכא והכא לקולא וממי שהוא נקי אין מורנה יוצאה שהוא יולע העיקר
 ויולע שלא גסתס ניו״ט להחמיר אלא לשאיגן נקיאין זה הררך נ״ל נלנד רנ נחמן וראוי לסמוך עליו. וניצה מ״מ אסורה
 כאן וכאן ואפי׳ הטלטול ואפילו בתרגגילת העומלת לאטלה כלבד רנה ורב יוסף ורני יצחק וטעמא למלתא משוס לאתי
 למיכל־ ומשקין שזנו גמי אסירי! בטלטול שמא ישתה מהם ובברייתא לקתגי שאסיר לטלטלה אחל שבת ואחל ־ו״ט וכו׳
 ללעת ר״ג רני יהולה לאיח ליה מוקצה ומוקצה לאודי׳ ומכלל לנדגו אלה אין מחלוקת נלנד הרנ דל ט מי שאיגו
 נקי בהוראה ועושה מעשה ממוך משנתו נוהג נמוקצה ניוס טונ שגי להחמיר ובשנת להקל כלנרי הרנ ז״ל. יקרונ אני

 לומר שאס נא לישאל מורה יירה ניום טונ להתמיר ונשנת להקל כלנר־ רנ גחמן חון מהניצה כדאמרן:

 כתוב בספר המאור והריני מוסר לך כלל גדול בתורת המוקצה כו׳ עד וצריך אתה ליזהר בדיני המוקצה בכלל
 דבד הרב אלפסי ז״ל שלא שס אל לנו ההפרש שהפרשנו נו והוא נכון וברור:

 אמר הכותב לא נכון ולא ברור ולא ראוי לסמיך עליי והוא משתבר בשברי כלים עצמן שמותר להשתמש בהן בשנת
 רקי״ל כסתם מתני׳ כל הכליס הניטלין בשבת שבריהן ניטלין ובלבד שיהו עושין מעין מלאכה ואיתמר עלה דר״מ
 היא ואיהו לית ליה במוקצה אלא מחמת איסיר ולא קי״ל כר׳ יהודה דפליג עלה התם ואסר משוס מולד הוא
 מעיקרא כלי והשתא שברי כלי אי נמי משוס דטין דלא אתקין מאתמול להאי מלאכה אסירי כדאימא בפירקא חמא
 דחולין ואילו ביי״ט לא מסלגינן בהו אלא נין עושין מעין מלאכה בין אינן משמשי! כלום אסור להשתמש בהן ולטלטל!
 כלל דקי״ל כר׳ יהודה דאמר אין מםיקין בשבד כלים ואע׳׳ג דסמס כולהו שבריס חזו לכסויי בהו מאני כדמוכח
 המס ובפרק כירה אפילו הט אסירי מדין מוקצה ובודאי אס היו מותרים לטלטול ולהשתמש בהן שוס מלאכה היי
 מומרין אף להסיק בהן דהוו להו כלים יהיה מרבה עליהם עצים מוכנים ומדליקן כמו שהוא עושה אף בכלים עצמן
 כלמפורש בפרק במה מלליקין הרי למדנו ששברי כלים מומרים בשבת יאסירין ביי״ט מטעס איסיר מוקצה יאיכא
 מילי רבשנמ שרו וביי׳׳ט אסירי ועול לגרסינן בפרק אי; צלין אמר רב יהולה אמר שמואל שפול שצלה גו בשר

 השגות
 דל ינעל ההלכות לא השגיחו נלרנ נחמן להכא והכא אין מוקצה כרני שמעון. והנך פליגתא דאפילו האי נמוקצים
 :בקוע עצים וכשתיטת תרנגולת והסקת שברי כלים והרומים להס כבר נמצאו בבלואי סחכות הזכרונות אשר כתננו ננעירנו
 מפי מלמרני ולא גתתוורי כהוגן. והניצה תקשה עליגו. גס כל הלנריס כלס אינם מחוורים שהד איסור שבת נאותס
 הלנריס אי! משוס מוקצה ואס שמט נשוגג מותר נשנת וניוס טונ אסור כלעח רנ נחמן יהלר קושיין לרוכתיה. אלא
 הלרך ישר בעיני שלא להתמיה על לכד רכ גחמן כמו שאפרש. ימחלה אומר שלא תהא סבור לבית הלל ורני שמעין
 אית להו הכא לקולא והכא לתומרא דמאן דשד שרי כתרריהו ומאן דאסר אסר בתרריהו ולישגא לגמרא הט מיכח להא
 לא אקשיה לב״ה הכא אית להו מוקצה והכא לית להו אלא אקשיה לר׳ דסתס מתניתין היכי מזט שטרא לני תרי ושגי
 ליה אין ודאי לבית הלל לית להי מוקצה כלל כרבי שמעון אלא ר׳ היא ונעי לספומא נמלתיה ולא לסרסם ניוס טוב כי
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 עין משפט נר מצוה
 תתמה-תתמז

 א מיי׳ פ״ק מהל׳ יו״ט סמג לאוין עה טור או״ח
 סי׳ שכב וסימן תקינ: כ מיי׳ שס שמג לאדן שס
 טור או״ח שס סימן תקג מר: נ מיי׳ פרק נ מהל׳

 יו״ט סמג לאוין עה טור או״ח סי׳ שכנ תקז:

 רבינו נםים ביצה שנולדה פרק ראשון ביצה (ג:-ד:)

ל חולה וסומך ג  לסמוך בה. זוקפה מ
 כה: אבל כופה עליה בלי. אע״ג להיא
 איגה ניטלח מטלטלין את הכלי לצלכה
ד יצחק לאמר כפרק ר  ולאפוקי מ
 כירה ןלף מג.ן לאין כלי ניטל [אלא]
 ללכר הניטל ואיהו מוקי לה הפס
ה לכשהחירו ע מ  בצדך למקומו: ו
 לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור לצורך
 מקומו שאין מחייכין אותו להניחו
 לאלתר בסמוך לאותו מקום שהוא
 צריך אלא כיון שטלטלו ברשות
 מוליכו לאיזה מקום שירצה ומלר׳
 יצחק נשמע ללילן שלוחק הוא
 לכי אוקימנא כצריך למקומו
 לוקא כשהכיצה סמוכה שם:
 בשבת תאכל ביו״ט. לס״ל
 לא מיתסלא משוס הכנה אלא
 ללמיא לסירות הנושדס או
 ן שזבו וכלאיתא כגמלא הלכך
 לא מיהסלא אלא ליומא. וא׳׳ת ואכפי
 אמאי תאכל בשני להא כיון לאסולה
 בראשון איתקצאי לכין השמשות של
 סוף אותו היום ומיגו לאיתקצאי
 לבין השמשות איתקצאי לכל יום
 הבא י״ל >א< ללא אמרי׳ מגו
 לאיתקצאי לבין השמשות אלא היכא
 שהאיסול מחמת אותו יום אבל היכא
 שהאיסור מחמת יום שעכל כי הבא
 לא וראיה ללבר מלאמרי׳ בפרק בכל
 מערכין (לף לי.) לגין טבול יום
 שמלאהו מחביח של מעשר טבל ואמר
 הרי זה חרומח מעשר לכשתחשך
ו קיימין כלומל לטהור הוא ד כ  ל
 דכשנעשה חרומה אף הלגין כבל

 לומר
 היינו

 נולדה
 לכיצה
 משוס
 למשקי

 רש״י
 ולאי חוק קכוע להיות טוס ארוך מלרכנן
 כי מתחילה לא מחמת ספק התחילו לעשותן:
 לכסוה גה את הכלי. סי צלוחית: להמוך
 גה. ווקפה כעל חולה יסומן בה: אגל
 נופה עליה הלי. אע״ג להיא אינה ניטלת
 מטלטלין את הכלי לצורכה ולאפוקי מלר׳
 יצחק ראמר אין כלי ניטל אלא לרבר הניטל
 בשבת ואיהו מוקי לה בצריך למקומו של
 כלי: ספיקה אסורה. ספק נוללה ביו״ט
 ספק בחול: נול! אסורות. לכל לבר שיש
 לו מתירין כזה ליש לו היתר למחר בחול
 אפי׳ באלף לא בטיל ואפי׳ באיסור לרבנן:
 מ! הדקל. שנשבר בשבת אסור להסיקן ביו׳׳ט
 הסמוך לו: ויתלוש. והוי קוצר להיא אב
 מלאכה: דקמהפך באיסורא. כשמוליכן

 לרב לאסור משוס מוקצה כלאיתא לקמן נלף ו.] לאף בשבת שלאחריו אסור לכל שאינו מטן לעצמו אינו מטן לשכת ואף
ן לשבח עצמו אסור משום מוקצה מחמת איסור אינו מטן  בעגל שנולל בשבח אסשר להחמיר ולאסרו ביום טוב שלאחדו לטו
ן לאילו איח ליה חולה במוך ביתו חזי אפי׳ לבריא באומצא אפי׳ ביו״ט שרי אבל עגל שנולל ביום  ליום טוב אלא שיש חולקין בזה לטו
 טוב הלבר ברור שהוא מותר בשבת להואיל ושרי ביו״ט נמצא שיו״ט לעצמו הטן וממילא הותר לשבת: וביצה דמתילדא בשבת וכו׳
 לבםות בה את הבלי. פי צלוחימ:

 בזה א אםורה בזה. וביצה אדמיתילדא בשבת
 או ביו״ט לא מיבעיא למיכלה דאסיר אלא
 אפי׳ לטלטלה נמי אסיר דתניא אחת ביצה
 שנולדה ביו״ט ואחת ביצה שנולדה בשבת
 אין מטלטלין אותה לא לכסות בה את הכלי
 ולא לסמוך בה כרעי המטה אבל כופה עליה
 כלי בשביל שלא תשבר ב וספיקה אסורה
 ואם נתערבה באלף כולן אסורות: והאי
שבת ויו״ט נולדה בזה אסורה בזה  דאמרינן נ
 לא שנא שבת אהד יו״ט ולא שנא יו״ט אחר
 שבת דקיימא לן כרבה דאמר חול מכין
 לשבת וחול מכי? ליו״ט ואין יו״ט מכין לשבת
 ואין שבת מכינה ליום טוב. ותניא נמי הכי נולדה בשבת תאכל ביום טוב
 נולדה ביום טוב תאכל בשבת רבי יהודה אומר משום ר׳ אליעזר עדיין הוא
 מהלוקת שב״ש אומרים תאכל וב״ה אומרים לא תאכל וקיימא לן כר׳ יהודה
 ואמרינן נמי אושפזיכניה דרב אדא בר אהבה הוו ליה הנך ביצים מיו״ט לשבת
 אתא לקמיה א״ל מהו לאטווינהו האידנא ולמכלינחו למחר א״ל מה דעתיך רב
 ורבי יוחנן חלכח כר׳ יוחנן עד כאן לא קא שרי ר׳ יוחנן אלא לגמעה (א) למחר
 אבל לטלטלינהו ביומיח לא דתניא אחת ביצח שנולדת בשבת ואחת ביצה
 שנולדה ביו״ט אין מטלטלין אותה לא לכסות בה את חכלי ולא לסמוך בה
 כרעי המטה: אושפזיכניה דרב פפא הוו ליה הנך ביצים משבת ליו״ט אתא
 לקמיה דרב פפא א״ל מהו למכלינהו למחר א״ל זיל חאידנא ותא למחר
 דרב לא מוקים אמורא עליה מיו״ט לחברו משום שכרות כי אתא למחר
 א״ל איכו השתא אשתלאי ואמרי לך רב ורבי יוחנן חלכח כר׳ יוחנן הכי
 אמר רבא הלכתא כוותיה דרב בהני תלת בין לקולא בין לחומרא: ועצים
שנשרו מן הדקל בשבת אסור להסיקן ביו״ט משום הכנה דרבה ואם נשרו  נ

 מן הדקל ביו״ט אסור להסיקן ביו״ט בפני עצמן משום דהוו להו נולד ואסרי
 להו רבנן שמא יעלה ויתלוש אבל אם נשרו מן הדקל לתוך התנור עביר
 להו כרב מתנה דאמר רב מתנה עצים שנשרו מן הדקל לתנור ביו״ט
 מרבה ג עליהן עצים מוכנים ומסיקן ואע״ג דקא מהפך ףיבאיסורא] כיון

 מכורת הש״ם
 א) ס״י נ) נגמ׳ הגירסא רב ססא וצ״ע:

 קובץ הנהות
 ב״ח (א) ג״נ וכן פי, התוספות: (ג) נ״ב גרובה:
 (ג) נ״ב לשין טור: (ד) ;׳׳ב לשון טור בא״ח
 תק׳׳ג: (ה) צ״ל מן הבשר והקליפות: (י) ג״ב כלימר
 אבל נעומדת לאכיל׳ ביצתה מיתרת ביוס טיב אפ״ה

 בשבת מידה לאסירה:
 חן״• (א) נ״ג בשבת:

— 

 שלטי הנבורים
 א אסור להסיק ניו׳יט שני של ר״ה הלפידים שכנו
 ניו׳׳ט ראשון וכן נכל יי״ט שאתר השנת אסור להסיק
 נאות! שכנו נשנת אא״כ ירנה עליהן עציס אמדס
 וינטלם נרוב ובלבד שלא יגע נהן עד אחר שנתנטלי

 בריב ינשאר יו״ט מותר:
 לשון ריא׳׳ז שנת ויו״ט הסמוטס זה לוה ניצה
 הנוללה נאחד מהם אסורה נשניהס לפי שאין שנת
 מטן ליו״ט ולא יריט מכין לשנת שיורי מדורה ושיורי
 פתילה ושמן שכנו נשנת יש שאיסרן להלליק ט״ט
 מכח תלמול ארן ישראל ומז״ה מתיר וכן נראה בעיני
 כמנואר נקונט׳ הראיות. הנא נססינה ממון לתחוס
 כשנת נראה בעיני שכשס שאסור לירל כשנת כך אסור

 כיוס טוכ שלאמריי נמכואר נקונט׳ הראיות:
 כ (ג) אני״ה אסר אפי׳ התכשיל שגעשה כספק כיצה
 שגיללה כיי״ט וכן כתכ הדיס מרוטגנורק ולפי מה
 שפי׳ ר״ת הא לאמריגן לכר שיש לו מתירי! לא כטיל
 ליקא שהיא כעין אכל טעמא כטל כששים גראה

 שהתכשיל מיתר כיון שלא גתכוין לנטלה:
 לשון ריא״ז גתערנה נאלף כולן אסירית לפי שאין
 אסירה אלא גיו״ט אנל נמוצאי יי״ט היא מותרת וכל
 לכר שיש לו מתירין אפי׳ כאלף איגו נטל ניצה טריפה
 שגתערנה ככיצי׳ של היתר בטלה כרוב שכל לכר שאין
 לו מתירי! ולא נתן טעס האיסור כהיתר נטל נרונ והוא
 שלא יהיה האישור לכר חשינ שהוא מיוחל למכור נמנין
 או חתיכה הראויה לככל כה האורחים כמו שמנואר
 כפרק גיל הגשה שלכר חשיכ אינו נטל אפילו כאלף
 וכן חכילי תלתן של כלאי הכרס שה! אסורין כהגאה
 שנתערנו כאחרים ואחרים כאחרים כולם יללקו ואע״פ
 שכלאי הכרם נטלי! נא׳ ומאתים הואיל וחניליס

 מיומליס למטר במכין אינן בטלי! כל עיקר:
 ג (י) ונלנל שלא יגע בהן על שיתבטלו בריב וה״ר
 יחיאל כתנ שאס גסלו נתגור נשנת אסור להסיקן כיוס
 טוכ שלאחריו אפילו על ילי כטול נרונ ולא למי לגשרו
 כיו״ט דכההיא ליכא אלא איסור דרבנן גזירה שמא יעלה
 ייתלוש אכל הנך שנשרו כשכת אסורין מלאורייתא ניו״ט
 משוס הכנה וכאיסור לאורייתא אין מכטלין איסור:

 לשון ריא״ז וכן עציס שנשרו מ! הדקל כשכת אסור
 להסיקן כייס טוב וכן פירות הנושרים נשכת או כיו״ט
 אסורין נאטלה גזירה שמא יעלה ויתליש אפילו לטלטלן
 אסור וככר כיארגו זה נמסכת שנת נפרק מפגין וכן
 משקי! שזכי מן הפירית אסורין שמא יכא לסחיט כמ״ש
 נהצכות שנת וכשם שאסולין נשכת כך אסיד! כיוס
 טוב ולפי זה גראה שאסור לסחוט ניסר ופרישין וטוצא
 בהן ניוס טיב כמנואר בקונטרס הראיות נסרקין ונטש
 אין צלין: עצים שנשרו מ! הלקל לתוך התגור ניו״ט מרכה עליהן עציס מוכגיס ומסיק! לפי שאיסור מוקצה מלכד סופרים הוא ומותר לבטלו לכתחלה וגראה כעיני שלא גאמר כן אלא נאיסור מוקצה שאיגו דומה לאיסור תורה אנל נשאר איסורי! של סופרים
 הלומי! לאיסור תורה כגון נשר עוף נמלנ אין מנטלי! נו איסור לכפתלה שמא יקלו אפילו ננשר נחצכ של תורה כמניאר בקונטרס הראיוח ואע״פ שאיסור יו״ט לנר שיש לו מתירי! הוא ואינו נטל היאיל ועצים הללו נשרפין ואינן עומלין כעי! כטליס הס נרוכ:

 שיטת ריב״ג
 והפיקא אסור׳. אוקימגא ננמ׳ ספק טוס טונ כולד׳ ספק כחול גוללה. ואם נהערנה ודאה באלן* נול! אםורוח. ללנר שיש לו מתידן הוא למיצאי יוס טוב: אנל אם נשרו מן הוקל להון הסנור נו׳ על סופה פשוטה היא:

 העריב שמשו ואם אמר ערבו לי בה
) טעמא החם משוס לבעי׳ סעולה הלאויה מבעול יום אלמא ללכשחיושך רארה היא לו ואע״פ שלא היחה ראויה 5  לא אמר כלום ומפרש רבה
 בין השמשות והא לבה !שבת כב.ן בכל מילי עביל כרב ורב ןשס מד:] כר׳ יהולה ס״ל לאית ליה מוקצה אלא ש״מ ללא אמרי׳ מיגו
ן לסוכה אסורה על מוצאי יו״ט האחרון של חג משוס טעמא למגו לאיתקצאי לבין  לאיחקצאי מחמת יוס שעבר וא״ת והא אמדנ
ן ט חימא והא אמדנ  השמשוח של שביעי איחקצאי נמי לשמיני והא התם מחמח יוס שעבר הוא איכא למימר מוקצה למצוחו חמיר טפי ו
 התם ומייתינן לה בריש פרק המביא (דף צ:) הפריש ז׳ אתרוגים לז׳ ימים כל אחת ואחת יוצא בה ואוכלה לאלחר אלמא אלרבה
ן שהפדש ז׳ אתרוגים ן כיה מגו לאימקצאי אפי׳ מחמת אותו יום תירץ הרא״ה ז״ל לההס שאני לטו  מוקצה למצותו קיל טפי ללא אמדנ
ד הוא כמתנה כפילוש שאינו מקצה אותו אלא למצותו כלכל: ועצים שנשרו מן הדקל ובו׳ מרבה עליהם עצים מובנים  לז׳ ימים ה
 ומםיקן. איכא מ״ל ללוקא בשיש בחנור עצים של היתר הא לאו הכי לא והט מוכחי מקצת נוסחי לגרסי מוסיף ומרבה
0 ובהיתר׳ קא מהפך. ומסתבלא ללוקא כשאינו מכיר עצי האיסור לאחל  עליהם עצים מוכנים: כיון דרוכה היתירא נינהו הנך בטלי (

 הקטן
 וצריך אתה להזהר בדיני המוקצה בכלל דברי הרי״ף ז״ל שלא שם אל לבו ההפרש שהפרשנו בו והוא נכון וברור:
 !דף ג ע״ב] והא דתניא אחת ביצה שנולדה בשבת ואתת ביצה שנולדה ביו״ט אין מטלטלין אותה הלכה היא ומייתי׳
 לה בהלכה למעשה בעובדא דאושפזיכניה דרב אדא בר אהבה ואע״פ שהביצה אפשר לגמעה כשהיא חיה כיון שדרך
 הנאחה על ידי בישול הוא איסור מוקצה נוהג בה ביו׳׳ט ומתוך שנוהג בה ביו״ט דרך הנאתה נוהג בה בשבת אפילו
 בגמיעה ואפילו בטלטולה לכסות בה את הכלי ולסמוך בה כרעי המטה שהם שלא כדרך הנאתה ובהא אפילו ר״נ
 דמוקי׳ לה למתני׳ בתרנגולת (ו) העומדת לגדל ביצים מודה וכל שכן לרבה ורב יוסף ור׳ יצחק דמוקמי לה למתני׳

 בטעמא אחרינא שאין לדבריהם להפריש בין שנולדה ביו״ט לנולדה בשבת הכל אסור מטעם אחד:
 והא דאמרי׳ וספיקה אסור׳ אוקמה רב אשי דהוא בתרא בספק יו״ט ספק חול ומשום דה״ל דבר שיש לו מתירין
 וכל דבר שיש לו מהירין אפילו באלף לא בטיל וכשם שאינו בטל כך ספקו אסור אע״פ שהוא ספק דדבריהם ואין
 צ״ל בספק טרפה שהוא ספק דאורייתא ודאמרי׳ נתערבו באלף כולהו אסורות פירשוה המפרשים בודאי אבל לא
 בספיקה ודאמרי׳ עלה אי אמרת בשלמא ספק יו׳׳ט ספק חול ה״ל דבר שיש לו מתירין א] כלומר הוה ליה ודאה

 המאור
 וכגון שחיטת המדבריות וכגון עז לחלבה ורחל לגיזתה ותרנגולת לביצתה ותורי דרדיא זו היא מוקצה שאסור
 ביו״ט כרבי יהודה ומאליו הוא נאסר בשבת משום מלאכה דאית ביה דהיא בקוע עצים וההיסק בשכרי כלים
 והשחיטה למדבריות ולעז ולרחל ולתרנגולת ולשוודים ואין אנו צריכין לאוסרם כשבת משום מוקצה בלבד וכל
 מוקצה שבא על דבר שדרך הנאתו בלא שום מלאכה ומעשה האסורים בשבת ואין בו שום איסור אלא משום
 מוקצה בלבד כגון להגביה מעל השולחן עצמות וקליפין שמתחלת השבת היו מוכנין לאדם אגב אמן ולא היו
 מוכנין לבהמה שמוכן לאדם אינו מוכן לבהמה ועכשיו שנתפרקו העצמות (ה) מן הבשר(ומן) הקליפות מן הפירות
 נעשו ראויין לבהמה אלא שהן מוקצין וכגון חיתוך נבילה לפני כלבים וכגון תמרי דעיסקא והו מוקצה שמותר
 בשבת כר״ש ואין צריך לומר ביו״ט ומכאן אתה למד לכל דיני מוקצה האמורים בשבת וי״ט והרבה מהם שלא
 נשמר בהם הרי״ף ז״ל ובסוף מסכחא זו תמצא מהם בכלל דבריו שכתב ממילא שמעי׳ דה״מ דאינון עז לחלבה
 וכו• דכולהו ביו״ט אסירי ומאי דחזי מיניהון למיכל מיניה בשבת כגון תמרי דעיסקא שרי למיכל מיניה בשבת
 אלמא בשבת שרי למיכל תמרי דעיסקא ולא ביו״ט ועוד שנה בענין הזה בפי׳ ואמר כולהו לר״נ ביו״ט אסירי

 מלהמת ה׳
 לפי טעמן הכל מותר ולפי העיקר הוא הפך כמו שרמזתי למעלה שהיה לנו לגזור על הכל לאסור מפני שכל הדברים
 הללו מציאותן שוה והוי יודע שבין ב״ש ובין ב׳׳ה שבת ויי״ט שרן הס בכל מוקצה שבעולם ור״ש ור׳ יהודה נמי הכי
 סבירא להו ולר׳ יהודה ב״ש לית להו מוקצה וב״ה אית להו ולר״ש ב״ש אית להו וב״ה לית להו אחד שבת ואחד
 יו״ט והכי נמי אימא בשילהי מסכת שבת ושמעתי! נמי מוכחא מיהו קא סבר ר׳׳נ שראה ר׳ דבריו של ר׳׳ש בשבת
 ושנאה בלשון חכמים במשנת מחתטן אמ הדלועין לפני הבהמה ואס הנגלה לפני הכלבים ושנאה בלשון ב״ה במשנת
 מגביהין מעל השלחן והא נמי סתמא היא כדאיתא נשילהי שבת וראה דבריו של ר׳ יהודה ביו״ט ושנאו סתם במשנת
 אין מבקעין ובמשנת אין שוחטין וכדאמרינן בעלמא באותו ואת בנו ובכסוי הדס ובשבועות פ״ק ר׳ היא ונשיב לה
 אליבא דמנאי כילה כדאיתא המס כי האי גיגא ואע״ג דבפירוקי דרב נחמן אידחי ליה בניצה מיהו עיקר סבריה לא
 מידחי דהא קושטא קאמר דסממא דמתני׳ לחומרא ובשבת סתמוהו לקולא הלכך בתר סתמי אזלינן לקיימא ממנימא
 כהלכמי׳ כרב נחמן ידידיה עדיפא מדר׳ •יחנן דאמר בשלהי שבת סממא אחרינא לומר דפליגן סתמי אהדדי ימה
 שמביא,[ שם בגמרא ראיות מיו״ט לשבת ימשבס ליו״ט מפני שאין שס בכל האמוראין מי שיחלוק בפליגחא דר׳
 יהודה ור״ש עד שבא רב נחמן יחדש דבר זה בכאן זהי דעת רביני הגדול בזה ובודאי שהגאון רב אחא יכו הרבה
 מן הגאונים אינס סוברים כדבריו ודוחים לרב נחמן ואנו סייענוהו ממה שכתבנו למעלה וכן בעל המאור ז״ל מסייע
 דבריו כמו שאנו עמידין לזכור בע״ה וכן מצינו עוד שלא השוו האמוראין דין המוקצה לאסרו לגמרי כדאמדנן במפנין
 דרב הונא במוקצה לאטלה סבר לה כר׳ יהודה במוקצה לטלטל סבר לה כר״ש וקאמר המס דהיינו סגריה דרב רבי׳

 דהוא מרי דמוקצה בכולהו מנויין כל זה סיוע שהן ממעטי׳ במוקצה יאין מתירין אימי ולא משוין בו המדומ:

 ובשבת מומר יהא מותר ביו״ט שגוזרין בכל התלמוד בדברים המצויים המומר מפני האסור ואין ממירין האסור בשביל
 המותר וכ״כ בעל הלכות פסוקות בממרי דנזיאמא דאסירי למיכל מינייהו ביומא טבא והקושיא שנתלה עליה בזה
 מירן אותה ר״נ דנני שבת דחמיר לא אתי לזלזולי בה ויו״ט דקיל אמי לזלזולי ביה ולפיכן החמירו בו יומר וכל עיקר
 לא דברו חכמים במוקצה אלא כדי שיברור ויזמין לעצמו צרכיו מערב יו״ט ולא יצטרן למחר לחזור ולטרוח בסעודה
 שמא יבא לעשות בה מלאכה או טלטול האסורין לו וסמכוה למקרא והכינו והרי יו״ט ראוי לגזירה זי ואין שבת ראוי
 לכן דלא אתו בשבת למעבד מלאכות כאוכל נפש והיינו טעמת דר״נ והדבר ברור הוא וכיוצא בזה נהגי חכמים
 נמקימומ הרבה וגבי שבת ויו״ט נמי אמרו מניחין נר על גני דקל בשבת ואין מניחין נר על גני דקל ביו״ט משוס
 דאתי לאשממושי במחובר אפילו מערב יו״ט אסור ומזמנין את הנכד בשבת ואין מזמנין אומו ביו״ט אבל מה שאמרו
 מי איכא מידי דנשבמ מומר ובייה״כ אסיר מפני ששבת וייה״כ קדושה אחת להן ולא אמי לזלזולי גיוה״כ יותר משבת
 לפיכן השוו אומן שכל מדות חכמים כן הן לגזור דבר ולא חצי דבר כמו שהשוו קודס טבול כלאחר טבול שהוא ביום
 אחד נקדישה אחת יאין גזירה לחצי שיעור ומה שלא אסרו שבת אטו יוה״כ מפני שהשבח מדירה ולא רצי לבטל כמה
 טגילומ של מצוה מפני חשש ריחוק של יום א׳ והומר הכל מפני שאין גוזרי! לחצאים והנה טעמו של בעל המאיר
 משתבש בכאן געצמו שטון שאיסור מוקצה מומר גיו״ט גמקצת היה לנו להמיר הכל והשואל עלינו למה אסרסס
 שחיטת שור של חדשה ביו״ט והתרתם אטלת ממדם של עסקא הלא אין לכס גזרות לחצאין שאמה אומר הואיל
 לקולא מה אנו משיבין לדבריו אס נאמר מפני שיש בזו איסור מלאכה בשבת והלא ראויה היא הגורה להשתוות ביומה
 והיה לכס להמיר הכל שהואיל שהמקצת מימר לכס עכ״פ ואין השבת ראוי׳ ללמד על יו״ט באיסור מלאכות הלכן

 השנות הראב׳׳ד
 א] בלומד הוה ליה ולאי דנר שיש לו מתירי! וכר. א״א ואס לא תזר על הספק מאי קשיא ליה הצא רישא ודאי באיסור יו״ט באלף אםפקא אסורה קאי דסמיך ליה. ומאי דקשיא ליה לזה מפרש משמעתא דזבחיס לא קשיא מידי דלא דמיא האי ספק
 קא מייד וכתרתי מילי איירי מתגיתין מאי כליחותא ללא גהרר גתערנה נאלף ארישא ולעולם ספקא לקתני ספק טרסה ונתערבה ספיקא לההיא להתס תערונת לנתר תערונת היא אגל הכא קמאה ספק לגופה היא ונתראה ספק רתערונת ומשוס הט
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 4 (ד:-ה:) רבינו נםים ביצה שנולדה פרק ראשון ביצה

 שנתעלבו הא מכילן אין ביטול מועיל להן שאין ניטול מועיל לדבר שהוא ניכל לעין: ואע״ג דקי״ל אין מכטלין איסור לכתחלח לאע״ג לאיסורא
 בטל בלובא ה״מ היכא לאיערב ממילא אבל לערובי ולבטולי ביליס אסור להט תכן במס׳ תרומות !סס״ה] סאה של תרומה שנפלה לתוך תשעים
 וחשעה וחזרה ונסלה לתוכו סאה של חולין אס שוגג מותר ואס מזיל אסור: אבל איםורא דרבנן מבטל• ליה. פי׳ לאו בכל איסורי ללבנן
 אלא בלרבנן ט האי קאמר שאינו אלא טלטול כעלמא [לשון תוס׳ שאין לו עיקל לאורייחא] ומיקלא קלי איסורא ואמסקנא סמיך ומיהו

 כבטלות נדף מ.] אמלינן לתלומת
 חוצה לארץ מבטלה ברוב והיינו לומר
 שמותר לערב ולבטל אותה לכתחלה
 אפי׳ חל בתלי להא בהליא אמרי׳ התם
 ללמו חלא לתרומה בחרתי לפולין
 ומיהו לוקא בכי הא שאין לה עיקל

 רש״י
 כתנור מזרת לזרת: אין מבעלי! איסור
 לנמתלה. ואע׳׳ג לאיסור בטל ברוב ה״מ
 לאיערב ממילא אבל לערב ולבטל ביליס לא:
 ה״מ איםור דאורייתא. כגון תרומה אבל
 בלרבנן כגון מוקצה להכא שרי לבטל:
 מסק>מ רב! יוחג! גן זנאי ואילך כוי.
 כלומר קולס תקנת רבן יוחנן בן זכאי כגון
 בימי הבית שבית המקלש היה קייס אז
 היתה ביצה אסורה בשני ימים טובים של
 ל״ה לפי שהתקינו שלא יהיו מקבלין הערות
 לקלש החלש אלא ער המנחה (א) לפי שפעם
 אחת באו אחר המנחה ונתקלקלו הלויס בשיר
 שאמרו שיר של חול בתמיל של בין הערבים
 שהיו סבורים שלא יבאו עול היום וכשבאו
 נמצא שהי׳ קורש ולכן התקינו שלא יהיו מקבלין
 העלות אלא על המנחה ומתמיל של שתר אין
 טעות לבממיל של שחר אפי׳(הוקרב! ןהוקדש
 החולש! קורס (קביעתו) ןהקרבסו! שיר של
 חול היו אומרים לפי שברוב השנים אין העלים
 ממהרין לבא כ״כ ואס לא באו עלים ער לאחר
 המנחה אין מקרשין אותו היום והד הוא
 מעובר ומונין מיום המחרת יוה׳׳כ וסוכות
 ואס באו עלים מן המנתה ולמעלה(ב) היו נוהגי!
 אותו קולש וגומלין אותו בקלושתו אלמא

 תחילת עשייתן שני

 דרובא היתרא נינהו הנך בטלי ברובא
 ובהיתירא קא מהפך אואע׳ינ דקי״ל אין
 מבטלין איסור לכתחלה ה״מ איםורא
 דאורייתא אבל איסורא דרבנן מבטלינן ליה
 לכתחלה ואע״ג דקיימא לן כרב אשי דאמר
 כל דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא
 בטל ואפילו בדרבנן והני עצים שנשרו מן
 הדקל ביום טוב דבר שיש לו מתירין
 הן דהיום אםורין ולמחר מותרין ה״מ היכא
 ראיתיה לאיסורא בעיניה אבל הכא מיקלא
 איסורייהו >א<: אמר רבה מתקנת
ביצה מותרת  יוחנן בן זכאי ואילך נ

 ביום טוב שני של ד״ה
 בית המקדש התקין רבן יוחנן
 מקבלין עדות חחדש כל היום
 רב ושמואל דאמרי תרוייהו

 ופריק לא קשיא הא לן וחא

 קלי
 רב!

 דתנן משחרב
 בן זכאי שיהו
 א״ל אביי והא
 ביצה אסורה
 להו ואםימנא

 ימים לר״ה אפי׳ בב״ל
 היה ולא מספק שהד ולאי שיו׳׳ט למחר ואעס״כ תקנו לעשות אותו ש״מ חוק חכמים
 היה ומצותן לעשות בבאי ערים אחר המנתה והרתוקיס יש עליהן לעשות ב׳ ימים בכל
 שנה שמא באו עדים אתר המנתה הד קדושתו אתת ואין כאן לומר ממ״נ חל
 מינייהו תול לשמא שניהן קודש ואהא קאמר מתקנת רבן יוחנן בן זכאי שהמזיר הדבר
 ליושנו לקבל עלותן כל היום (ג) נמצא שאין ב״ל עושין שני ימים קודש והרחוקין
 העושין ב׳ ימים אינו אלא מספק שאין יודעין אם נתקדש החלש ביום ל׳ או
 ביום ל״א והרי הן כשאר ימים טובים של גליות וביצה שנולדה בזה מותרת בזה
 דממ״נ חד מינייהו חול: משתרג גיח המקדש. וליכא למיחש לקילקול שיר:
 הא לן והא להז. לבני א״י מותרת שעושים יום אחל אחר (ד) תקנת רבן יוחנן בן

 רבא אמר אף א מתקנת רבן יוחנן בן זכא

 בלאודיתא כלל לבחוצה לארץ ליכא
 מילי שיהא חייב בחרומה לכל חורה
 וקילא טפי שאינה נוהגת א<בבל בחוצה
 לאלץ וכלמוכח בהאי פירקא בגמ׳
 בשאל איסולין לרבנן אין לנו:
 דבר שיש לו מתירין אפי׳ באלף
 לא בטיל. לוקא במינו הא שלא במינו
 בטיל והט משמע בהליא פרק הנולל
 מן המבושל כמו שכפבהיה שס ןבלף
 נג.] בס״ל ובמינו נמי לא אמלן אלא
 לומיא לביצה שאינה נפסלת אס ימחין
 לה לעלב אבל בלבר שהוא נפסל
 לא מחמירין עליה משוס לבר שיש לו
 מחירין ומוכח בגמ׳ ןכאן לף ל.ן לכי
 היט ראמר לב אשי לכל לכר שיש
 לו מתילין אפי׳ בררבנן אפי׳ באלף

 לא בטיל ה״נ מחמיל ביה בספיקא אפילו בלרבנן לחומרא ומיהו
< א״נ אפי׳ בררבנן צדכא עיונא אי  בספק ספיקא בלאורייתא ב
 אזליק ביה לקולא או לא וכתבתיו בחדושי: אמר רבה מתקנת
 רבן יוחנן בן זכאי ואילך ביצה מותרת. פי׳ בפ׳ בתלא לר״ה (לף ל:<
 חנן שפעם אחת נתקלקלו הלרם בשיל ביום שלשיס של אלול בתמיל
 של בין הערבים שאמרו שיר של חול שהיו סבורין שלא יבאו העלים
 עול ואח״כ כאו ונתקלש ר״ה כו כיוס ומתוך כך נמצא שטעו בשיר
 תמיל של בין העלבים שהיה להם לומל בו שיל של קלש ואמלו

 שיר של חול ומתוך כך התקינו שלא יהו מקבלים העלים אלא על המנחה וכשהיו באין מהמנחה ולמעלה לא היו מקלשין החלש אלא למחר
 והוא היה עיקרו של ר״ה וממנו היה מונין ליוה״כ ולסוכות רום ראשון היה חול מן הלין ולפיכך א״א להתקלקל שירו אלא שטון שיצא רובו של
 יום בקלושה מתוך שהיו מצפין שמא יבאו ערים התקינו שיהיו גומרין אותו בקלושה ונמצא שכ״ז שיכואו עלים מן המנחה ולמעלה היו
 נוהגין 3׳ ימים בקלושה ולאיח ולא מחמת ספק ולפיכך כ״ז שנמשך תקנה זו בכל יו״ט של ר״ה כיצה שנוללה כזה אסולה כזה לכל אותן
 מקומות שהן חוץ לכית הוועל שקלשו כו את החלש לסי שהיה להן לחוש שמא כך אילע בבית הוועל שבאו עלים מן המנחה ולמעלה וקלשו
 ב׳ ימים בקלושה ולאיח ומשו״ה קאמר רבה ללאחר תקנת ריב״ז שהתקין משתלב בה״מ שיהיו מקבלין עלות החלש כל היום משום לתו
ד ספיקא של ר״ה כססיקא של שאר ימים טובים  ליכא לקלקול שיר לביצה שנוללה בזה מותרת בזה לתו ליכא למיחש לקדושה אתת אלא ה
 של גליות אם באו עלים ביום ל׳ או ביום ל״א: הא לן והא להו. פי׳ להיינו בני ככל כיון שלא נתחלש לנו שוס לכר מחמת תקנתו של

 עין משפט נר מצוה
 תתמדז-תתמט

 א מיי׳ פט׳׳ו מהל׳ מ״א סמג לאדן קמא טוא׳׳ח
 תקיג טור יו״ל(צטו נק3] [קי]: ב מיי׳ פ״ק מהל׳
 יי״ט סמג לאוין עה טור או״ח סימן מצו וסי׳ תקיג:

 מכורת הש״פ
 א) גי׳ מהר״ס כלל נ) עי׳ ר״ן ר״פ אין צלין דיה
 וכתבו שהרא״ש מלוניל כוי ועי׳ ט״ז יו׳׳ד סימ! ק״י

 ס״ק י״א ובנקה״כ שס:

 קובץ הנהות
 ב״ח (א) נ״ב ברי״ף ישן כתוב הג״ה וז״ל ואני
 שמואל מוסיף במידי דאכילה אין מנטלין דבר
 האסור שאס נפלה תרומה בסתות מק׳ בחולי!
 ואסרוה אי! מוסיפי! עליה! תוצץ לנטל! שעל זה
 נשנית המשנה אי! מבטלי! איסור לכתחלה וכ! איסור
 שנפל בקדרה בפתות מששים של היתר אי! מוסיפי!
 עליהן לבטלן ולהתירן אבל על גבי עצים בתנור מותר
 וכן נסכן פסול דסוכה תנן בהדיא דמבטלין אותו
 לכתמלה ברוב סכך של היתר כדתנן המקרה סוכתו
 בשפודין או בארוכות המטה אס היה נותנן שתי
 מתנין את הסכך כשר ערב ומעדיף ענ״ל. ונראה לי
 שהג״ה זו דברי הרשב״ס היא שכ״כ במרדכי נשמו
 בקיצור אלא דבמרדכי הארוך מצאתי שהקשה מהר׳׳ס
 ענ דבריו דהא הנא באיסור טלטול מוקצה קאמר
 דאין מבטלי[ לכתתלה: עוד מצאתי נמרדט הארון
 ס״ק דסוכה בשם ראבי״ה בהא דסכן באילן
 דאוקמינן בשחבטן סי׳ ערכן ובטלן ברוב וא״ת והלא
 אי! מבטלי! איסור לכתחלה דייל דקודס יו״ט שאינו
 איסור עדיין ועוד דהא דאין מבטלי! איסור לכתחלה
 מדרבנן הוא וה״מ במקום שנהנה כגון לאכול או
 להתס אבל מצות לא ליהנות ניתנו ע״כ. והנה אפשר
 לסרש גס לנד ההגה״ה שהוסיף לומר דדוקא במידי
 דאטלה או להתס שהגוף נהנה הוא דאין מנטלין אבל
 נסוכה שהיא מצוה או ע״ג עצים נתנור היכא דמקלי
 קלי לאיסור׳ מותר. ודו״ק:(3) צ״ל כנית: (ג) נ״נ

 נני: (ד) והוה ליה יי״ט כצ״ל:
 חו״״ (א) צ״ע אין עשו נתקיעות ונרכות ותפלה:
 (נ) והיו אומרים כדין שיר של חול: (ג) ואס
 ינואו עדים שראו מחר חול: (ד) ולפיכך היתה
 מותרת להן ואפילו כשעושין אותן שני ימים כגון שלא
 נאו עדים הד הוא מתמת ספק והד הן נ׳ קדושות.

 לשו! התוספות:

 שלטי הנבורים
 א רנינו פוסק דנני אק ישראל צדט! לעשות ר״ה שני
 ימיס ורנינו אפדס תלמידו נחלק עליו וכתנ דהני מילי
 נומ! שהיו מקדשי! על סי הראיה אכל עכשיו שאט
 סומט! על סוד העיבור תזר כל אק ישראל להיות (ב<
 כית הוועד שאין להן ספק כקדושת היוס ואין להס
 לשמור אלא יוס אחל וכ׳ כעל המאור ז״ל כדנד רכינו
 אפדם ז״ל ועול כתנ שכן נהגו כא״י כל הרורות שהיו
 לפנינו על עתה חלשיס מקרונ נאו לשם מחכמי

 פרוכינצא״ה והנהיגום לעשות שני ימיס טוניס כרייה על פי הלכות רב אלפס ז״ל והניא ראיה שלא היו עושי! מתחלה אלא יום א׳ משאלה ששאל רנינו נסיס גאו! את רנ האי גאו! ז״ל למה אמר אלינינו שנני ארן ישראל תוססין ר״ה שני ימיס הלא אנו רואיס על עתה
 שאי! תופסי! אלא יוס אחד והשיב בזמן שהיו מקדשי! ע״פ הראיה אין מקוס הוועד עושי! אלא יוס אחל אבל חון לתחום נוהגי! שני ימיס ושולחים שלוחים ככל מקום כאיזה יום קלשו כית לין את החלש ונכל מקים ששלוחי כית לין מגיעים אין ניהגי! שאר המועלות אלא
 ייס אחל יאשר אמרתם נענזר(ג) א״י ניו״ט של ר׳׳ה כן אמרני כלי שיעשו כמנהג הראשיגיס ילא ישני ממנהג אנותיהס נזחי נפש וכתב הרא״ש זצ״ל כלנד רב אלפס למדניצה אסירה גס צריכי! לעשות שני ימים לר״ה למל טעמא לתרוייהו לכליס אסר רנא ביצה אלא
 משום דאס נאו עדים מן המנחה ולמעלה סמוך לחשיכה שלא היה שהות כיוס לקכל עדות! משלימים אוחו היוס קדש ולמתר מקכלין עדותן ועושין אותו היום קלש והוי קלושה אדכתא מטעם זה נמי אנו צריכין לעשות שני ימיס וא״ת כיון לכקיאינן כסול העיבור לעולס
 לא יארע לנו לנר זה שנצטרך לעשות שני ימיס טוניס ראש השנה כי אנו נקיאין נסול העינור וקונעין ר״ה ע״פ החשבון ניים שהעדס ראיין לנא א״כ מהאי טעמא חהא ניצה מותרח אלא ולאי מלאסר רנא ניצה לנני לורו שהיו נקיאין בסוד העיניר אלמא טעמא דיליה

 ריכ״כ
 טוניס של גליות וביצה שגולדה כזה מותרת כזה לחל מינייהי חול הוא: משחרב ניח המקוש. לליכא שיר: לא קשיא הא לן יהא להו.
 לליל! לנגי ננל שאגו רגילין לעשות שני ימיס מספק נין קולס תקנה נין לאחר תקנה לא נתחלש אצלנו שוס סימן לתקנת רנן יותנן
 בן זכאי יכשס שקילס תקגה היתה ניצה אסירה לפי ששט הימים היי קלישה אחח כך לאחר תקנה אע״פ שחזרו להיותן כשאר שגי
 ימיס טוניס של גליות שהן מספק אפי׳ הט ניצה אסורה כמגהגגו קולם תקגה והוא הלין אף בארן ישראל חון ממקום היעל הכל
 הוא כמנהג נגי ננל אנל לדדהו נמקוס הועל שלא היה להס שוס ספק קולס תקגה שהיי גוהנין אותו היוס קלש ולמחר קלש היתה
 ניצה אסורה להרא לה קלושתא אדכתא ושגי ימיס טוס אחל ארוך לאמי ולאחר שהחמץ רנן יוחגן נן זכאי להיות מהנלין עלות
 החודש כל היום אפי׳ כאו עלים מן המגחה ולמעלה לא היו גוהנין ט אס אותו היוס מכל קולש ואס לא נאו עליס כלל כל אותו
 היוס היו גוהגין אותו למחר כלכל קודש. גמצא בי! כך וני! כך אין הקלושה אלא יוס אחל ואע״פ שהיו משמרין כל היוס הראשון
 כקלישה שמא יכואו עליס על הערכ ולא היו מפסיקין אותו מקלושתו על הערכ משוס וה הספק ולערכ אס לא כאו עלים כלל היו
 גיהגים למחר קולש אין קלישמ הספק של יוס הראשי! מצטרפת קמשת הולאי של יוס שגי יאס גוללה כזה מיתרת כזה להשתא
 מיהת איגלאי מילתא למפרע דומא קמא חול גמור הוא מאחר שלא נאי עדס כלל: א!< משקצה רנן יוחנן p זנאי ואילך ניצה
 אסורה. ואפילו להו למי לא מורי רנן יוחנן וכו׳ לאע״ג לתקן לקנל עלות החולש כל היום הגי מילי להיות מוני! למועלות מן הראשון

 ואפילו נאי עליס לאמר המנחה אנל מלעשות יי״ט שגי לא נעקרה תקנה ראשונה ממקומה:

 הקטן
 נתחדש אצלנו שום סימן לתקנת רבן יוחנן בן וכאי וכשם שקודם תקנה היתה ביצה אסורה לפי ששני הימים היו
 קדושה אחת כך לאחר תקנה אע״פ שחזרו להיותן כשני ימים טובים של גליות שהן מספק אפ״ה ביצה אסורה
 כמנהגנו קודם תקנה והוא הדין אף בא״י בכל מקום חוץ ממקום הועד הכל הוא כמנהג בני בבל אבל לדידהו במקום
 הועד שלא היה להם שום ספק קודם תקנה שהיו נוהגין אותו היום קדש ולמחר קדש היתה ביצה אסורה דהויא לה
 קדושתא אריכתא שני הימים כיום אחד ארוך דמו. ולאחר שהתקין רבן יוהנן להיות מקבלין עדות החדש כל היום
 אפילו באו מן המנחה ולמעלה לא היו נוהגין כי אם אותו היום בלבד קדש ואם לא באו עדים כלל אותו היום היו
 נוהגין אותו למחר בלבד קדש נמצא בין כך ובין כך אין הקדושה אלא יום אחד ואע״פ שהיו משמרין כל היום
 הראשון בקדושה שמא יבאו עדים עד הערב ולא היו מפסיקין אותו מקדושתו עד הערב משום זה הספק ולערב אם
 לא באו עדים כלל היו נוהגין למחר קדש אין קדושת הספק של יום ראשון מצטרפת לקדושת הודאי של יום שני
 ואם נולדה בזה מותרת בזה דהשתא מיהת איגלאי מילתא למפרע דיומא קמא חול גמור מאחר שלא באו עדים כלל:
 והר״״ף דיל כתב מדאמר רבא אף מתקנת רבן יוחנן בן זכאי ואילך ביצה אפורה מי לא מודה וכוי. שמעי׳
 מינה דבני א״י מחייבי למעבד שני ימים טובים של ר״ה ואין לנו שום ראיה מדברי רבא על מה שכתב

 שיטת
 אמר רנה משקנש רבן יוחנן נ! זנאי ונוי. הט איתא דשא רשמעתא נגמ׳ איתמר שני ימיס טוני׳ של ראש השנה רנ ושמואל לאמד
 תרריהו גוללה נזה אסורה נזה. שהן ולאי חק קנוע להיותן טוס ארוך שמתחלה לא מחמח ספק התחילו לעשותן לחג! נפירקא
 נתרא לר״ה נראשיגה היי מקנלין עלית החלש כל הייס כל יוס שלשיס של אליל היו מצפין לעלית רואי הלמה אילי ינאי יכל שעה
 שהיו נאי! היו מקנלין עדותן והיו מקדשין את החדש נו ניוס פעס אתת גשתהו העלים לנא ונתקלקלו הלרס נשיר של חמיל של
 ני! הערניס שאמרו נו שיר של חול שהיו סנודן לא ינואו עוד יהיים מיל יכשנאו גמצא שהוא קודש התקיגו שלא יהו מקנלין את
 העדיס אלא עד המגחה עד הקרנת תמיד של נין הערניס. אנל לאחר מיק (מקדשי! אומו מיכן) אין מקדשץ אותו היוס והד הוא
 מעונר ימוגץ מייס המחרת ליוס הכפודס ילסיכות. ואס נאו עדיס מן המגמה ולמעלה גוהגין אותו היוס קדש ולמחר קדש אע׳׳פ
 שאין מוגי! למועדות מאותו יום לא מזלזלי! ניה נהאי יום שלשיס אלא גומד! אותו נקדושה אלמא תחלת שגי ימיס של ראש השגה
 אפילו ננ׳׳ד ולא מספק שהד ודאי יוס טיב לממר ואע״ס כן תקגו לשמור יוס ראשון נקדישה שמע מיגה חוק חכמים ומצותן הוא.
 יהרחיקיס יש עליהם לעשית שני ימיס ננל שגה שמא נאי עליס לאחר המגחה: ועצה אמר רנה מתהגת רנן יוחנן נ! זכאי ואילן
 שהחזיר הלנר ליושנו לקנל עלותן כל היוס מתקלש היום ונמצא שאין נית לין עושי! שני ימים ואס נא נאו עדם כל יום שלשים
 אלא למחר אומו יום שלשיס היו חושני! חול וכל מה שנהנו אותו יוס שלשים נקלושה משוס לשמא ינאו עדם מועטין היו ואגוסין
 והרחוקים נמי שעושי! שגי ימיס איכן אלא מספק שאין יולעיס אס נתקלש טוס שלשיס או ניוס שלשים ואחל והד הן כשאר ימים

 המאור
 דבר שיש לו מתירין אלא אי אמרת ספק טרפה אפילו ודאה דבר שאין לו מתירין הוא וליבטול ברובא אבל ספיקה
 שנתערבה באחדות אינה אוסרת שאין לנו איסור ספק ספיקא כה״ג אלא לר׳ יהודה דאמר רמוני באדן אסורין בכל
 שהן כיצד נפלה אחת מהן לרבוא ומרבוא לרבוא אסור ואיתא בכל הזבחים ויש ספרים משובשים בענין הזה במקצת
 הנוסחאות. ואיכא דקשיא ליה על הא דרב אשי דאוקמא בספק יו׳׳ט ספק חול מההיא דאמרינן כי לא בדק אימור
 מאתמול גמרה ואמאי תיהוי בספק יו׳׳ט ספק חול ותיתסר ואיכא למימר דאפי׳ בדספנא מארעא טפי שכיח למירמא
 ביממא מלמירמא בליליא ומשום הכי תלינן לקולא ואזלינן בתר רובא ולמירמא בליליא טפי שכיח מדר׳ יוחנן דאמר
 ביצה שיצאה רובה מערב יו׳׳ט וכו׳ הילכך היכא דבדיק מאתמול אסורה בדספנא מארעא וכדר׳ יוסי בן שאול:

 ומצאתי לרב ר׳ אפרים ז״ל היכא דשחט תרנגולת ביו״ט אחר השבת ומצא בה ביצים גמורות אסורות דאיכא
 למימר דילמא מאתמול גמרי ואין שבת מכינה ליו׳׳ט וכשם שאסור ספק יו״ט ספק חול כך ספק בשבת גמרו ספק
 בו ביום גמרו אסורות א] ולא נתכוונו דברים הללו אצלי כי ביצים במעי תרנגולת כאחד מאיבריה הם ואינם

 נאסרות אפי׳ ביו״ט שאחר השבת:
 ל״ק הא לן והא להו לדידן בני בבל שאנו רגילים לעשות שני ימים מספק בין קודם תקנה בין לאחר תקנה לא

 מלחמת הי׳
 לא יצא היום הלכך אסורה שעל ידי הכנת השבת נא לידינו לייס טיב מה שאין כן בניצה במעי תרנגולת שאנו זטנו
 בה ביו״ט ולא הביאה לידנו הכנת שבת וא׳׳ת והלא ביו״ט יכול הוא לשחטה ולאכול היא וניצתה ומה הועיל לנו גמר
 של אתמול זו אינה שאלה טון שלא שחט ונולדה שבת הכינה לפנינו ועוד אמרו בירושלמי לא דמי טעם אכילתה מבפנים
 לטעם אכילתה מבחין הד נתפרש טעם לשאלת ה״ר אפדם דל יפה יפה יזה הטעם נמי למה שאמרו נולדה בזה
 אסורה בזה משוס הכנה דרבה שהלידה כמו כן נקראת הכנה שמחמת לידתה אנו נהנין בה מ״מ אתה צדן לידע
 שאין לילה דומה להכנת גמר שהכנת גמר אינה ליומא אלא למחר ואין יום קדש מטן לחגירו דבר חורה אבנ הכנת
 לידה מדין מורה הכנה ליומא היא ומותרת היא ביומה דשבח מכינה לעצמה וכן יו״ט ואצ״ל למחר בשני שמותרת

 ילמה אסרו אותה מדבריהם מפני שכנר נאסרה ביומא ונמצאת הכנתה ליום שני(י) יהיה ליו״ט מטן לשבת:
 ועוד׳ והרב אלפסי ז״ל כתב מדאמר רבא אף מתקנת רבן יוחנן בן זכאי ואילן כו׳ הד חזרה כל ארן ישראל להיית
 כבית הועד שאין להם ספק בקדושת היום: אמר הכותב לא באתי לסתום אלא לפרש הד עלה בידנו מפי שמועה

 השנות הראב׳׳ד
 אסור. יעיד דרבי שמעין הוא דפליג עליה דרגי יהודה דהתס וקאמר לרביא אסור מרבוא לשלשה ומג׳ למקום אתר מותר א] ולא גתכוונו דבדס הללו ונוי. א״א אין בדנדו כלום שלא התירו אותם בגמ׳ מזה הטעם. דטון דגמורות הס לאו כאחד
 אלמא בעי מיהא דגפרוש מהתם לרובא אחדנא והדר לפרוש מההיא רובא ולעילם גדיכתא אסיר אפילו בספק ספקא: מאנדה הס אלא מטעם מלחא דלא שטמא התירו אותם שלא גזרו עליהם. מעתה דבד הר׳ אפדם מראים פגים שהרי יום
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 ועוד ומצאתי לרב ר׳ אפדם ז״ל וכו׳ ילא נתכיונו דבדם הללו אצלי ט ביצים במעי תרנגולת כאחד מאבדה:
 אמד הכותב דבד ה״ר אפריס ז״ל צדטן הס לסניס אבל לא ראינו לרבינו הגדיל ז״ל שכתב סתם מותרות לאוכלן
 בי״ט שיחלק ביניהן וכן נגמ׳ הקשו ואס אימיה נגזור משוס הנן דמסילדן ניומיהו ולא הקשו נגזור משוס יו״ט שאחר
 שבס שהס אסורות ספק דאודיתא ופעמים בודאי כשהיא גמורה שכשיוצא בה נמכרת בשוק עוד השיבו עליו רבי׳
 שפי׳ זו האתקפמא נגזור משוס הנן דמתילדן ביומי׳ על כרחנו אינו ביו״ט דעלמא דהוה ליה גזירה לגזירה אלא ביו״ט
 אחר השבת היא דהנן דממילדין דבר תורה ואפילו הט במעי תרנגולת מותרות אבל דברי הרב ז״ל אצלי צריכא טעם
 ומה שמשיב בעל המאור שהם כאחד מאיבד התרנגולת אינו נכון שהד אמרו מותרות לאכלן בחלב ועוד כשהקשו
 ;גזור משים הנן דמתילדן לא אמרו דכאחד מאיבריה הם אלא הטעם הנכון והברור שאין להרהר אחדו שכל דבר
 שיו״ט מטן לשבת וכן שבת ליו״ט ואלמלא הכנת הראשון לא יהיה השני נהנה באותו הדבר אסור דרחמנא אמר ביום
 הששי הטנו ולא ביום קדש הכינו וזה טעם לביצה שנולדה ביו״ט שמאתמול גמרה לצאת היום ואלמלא גמר של אתמול



 עין משפט נר מצוה
 תתנ

 א מיי׳ פרק ו מהלכות י״ט סמג לאוין עה מור
 או״ח סי׳ תקכז:

 קובץ הנהות
 ב״ח (א) מהא כצ״ל: (נ) אית כצ״ל: (ג) מהא
 כצ״ל: (ד) נ׳׳נ עכ׳׳ל הרא״ש: (ה) נ״נ או״ח
 סימן תקכ״ו: (י) נ״נ לשון הטור שס: (ז) נ׳׳נ פירש
 כנית הוער כשבאו העליס קולס המנחה שאין עושין
 אלא יוס אחל: (ח) נ׳׳נ הן: (נו) מהא כצ׳׳ל: (י) נ״נ
 פירש היאך אפשר לומר שלא היו בקיאי! והלא רנא
 גופי׳ ולאי התקין קניעות התולש ע״פ התשנו!
 וכלאמ׳ ר״ז שהיה סמוך לרורו של רנא לילעינן כו׳
 והיינו יליעה של תקנה זו שע׳׳פ החשבון כוי:
 (5) ילעינ! כצ״ל: (6 נ״נ זו: (מ) צ׳׳ל שיהו:
 (נ) צ׳׳ל רנה: (ס) אילן מתניתא למולה כצ״ל:
 (ע) ורב אסי רנשמעתי׳ גמי לא כצ״ל ונ״ב סי׳
 ראמר בשני יי״ט של גליות נולרה בזה אסורה נזה
 משוס לססוקי מספקי ליה אי קלוש׳ אחת היא לא
 שמיע ליה נמי ההיא מתניתא לאפי׳ ר׳ יוסי מולה

 ללאו קרושה אתת היא: (פ) רבא כצ״ל:

 שלטי הגבורים
 מרביצה אסורה בזמן שמקלשין ע״פ הראייה מטעמא
 לקאמר גס בזמן שאין מקרשין נמי אסורה כראמרינן
 בשני ימיס טובים של גליות הזהרו במנהג אבותינו לילמא
 גזרי גזירה ואתי לקלקולי וזה הטעס עצמו שייך למימר

 בשני ימים טובים של ר״ה בארז ישראל(ו):
 א כתג הטור(ה) ואפי׳ אס יכולין להשהותו ער למחר
 שלא יסריח ורש״י פי׳ ללא שרי אלא היכא לאישתהי
 כגון שמת נשנת שלפני יו״ט וכ״כ נה״ג ללא שרינן
 ליה אלא אי הוה מסריח אי משהינ! ליה על למחר
 והרא׳׳ש כתנ כסנרא ראשונה: ט הר״ר יחיאל הלוי
 שישראל יכולין להוליכו למתוך שהותרה הוצאה לצורך
 הותרה נמי שלא לצורך יכן כתב הרא״ש והרמנ׳׳ן אומר
 ללא שרינן ע״י מתוך אלא נרנר שיש נו צורך היום
 להנאת הגוף ממש והוצאת המת לומה לטלטול אנניס:
 ד סמ״ג כ׳ נאורך פלוגת׳ לר״ת ור״י והר׳׳ר יהול׳
 והר״ר יוסף אתיו נזה ומסיק כריית לנזמן הזה לא
 יתעסקו ני ישראל ניו״ט נ׳ ורנינו נתנ לניו״ט נ׳
 יתעסקו נו ישראל. (ו) וה״מ שרוצי׳ לקונרו נו ניוס
 אנל אס אין רוציס לקונרו נו ניוס אין עושי! לו שוס
 לנר איסור מלאכה ואפי׳ ע״י נכרי אנל טלטול שד
 ונראה שהטפה שנוני[ על הקנר שאין לנגותה ניו״ט
 לטון שנקבר נקנר למה יחלל יו״ט שלא לצורך אצא
 יכסו הקבר ננסדס ועפר על אחר המועל יטונ למעט
 נאיסו׳ לאודיתא: כתנ נה״ג מותר ללות המת ניו״ט
 ראשון נתוך התחו׳ יניו״ט שני אפילו חון לתחוס

 שיטת ריב״נ
 ושמעי׳ מיהא לוי. וכבר כתנ הרנ לולי ז״ל נענין הזה
 ולבדו הנס בתוטס נספר המאור: מה שאין כן בביצה.
 לעני! ביצה לא הקלו טוס טוב שני של ראש השנה להשוותו
 לשל גליות לאלו ראש השנה נולרה בזה אסורה בזה: צא
 אמרן. יתעסקו נו ישראל אלא לאשתהי ושמא יסדת:
 למיגד. לחתוך כמו גולו אילנא: גלימא. לתכריך: למיגו.
 לגזח אמ המחונר: אסא. הלס שהיו מניחין על מטת המת
 לכבודו: יש מן החכמיס מי שאומרים להא לאמדנן יו״ט
 שני לגני מת כחול שייוה רבנן רוקא ביו״ט שני שהוא חול
 גמור מן התורה לגזרן רבנן לגבי מת בדרבנן אנל ניוס

 טונ שהוא מן החורה חולו של מועל לא:

 רבינו נםים ביצה שנולדה פרק ראשון ביצה (ה:-ו.) ג
 ריב״ז אית לן למימל לביצה אסולה לאע״ג למלינא שריא כיון ללא מינכר לן טעמא לשריותא אסרינן לה אבל לבני א״י שנשתנה להם
 יו״ט של ר״ה מחמת תקנתו של ליב״ז להא מעיקלא ט באו עלים מן המנחה ולמעלה עבלי תלי יומי ואחל תקנה לא עבלי אלא יום
 אחל >» ואית לן למימל בכל א״י לכיצה מותרת לקא מינכר בה טעמא לשריוחא: מי לא מודד רבן יוחנן בן זכאי ובר. לאע״ג להתקין
 לקבל עלות החלש כל היום ה״מ להיות מונין למועלות מן הלאשון ואפילו באו לאחל המנחה אבל מלעשות יו״ט לא נעקלה תקנה לאשונה
 ממקומה: ובת׳ הלב אלפסי ז״ל לשמעי׳

 ואילך ביצה אסורה מי לא מודה רבן יוחנן
 בן זכאי שאם באו עדים מן המנחה ולמעלה
 שנוהגין אותו היום קדש ולמחר קדש אלמא
 קדושה אהת היא וביצה אסורה בתרוייהו
 ושמעינן >א< מיהא רבני ארץ ישראל צריכי
 למעבד שני ימים טובים של ר״ה: אמר
 רבא מת בי״ט ראשון יתעסקו בו א עממים
 בי״ט שני יתעסקו בו ב ישראל ואפילו בשני
 יו״ט של ר״ה מה שאין כן בביצה אמר רב
 זוטרא לא אמרן אלא דאישתהי אבל לא
 אישתהי משהינן ליה ורב אשי אמר אע״ג
 דלא אישתהי לא משהינן ליה מ״ט יו״ט שני
 לגבי מת כהול שויוה רבנן ואפי׳ למיגד ליה
 גלימא ואפי׳ למיגז ליה אםא רבינא הוה איתיב המיה דרב אשי בשני ימים טובים

 >ג< מיהא לכני א״י צריכין למעבל בזמן
 הזה שני יו״ט של ל״ה והשיגו עליו
 רכינו אפרים תלמידו והר״ז הלוי ז״ל
 ואמרו למהא לא אידא להשתא
 לילעינן בקביעא לירחא ע״פ חשכון
 העיכור שכירינו הרי חזלה כל א״י
 כבית הוועל שבאו עלים קולס
 המנחה שאין עושין אלא יום אחל
 והלמב״ן ז״ל סמך לברי הרב אלפסי
 ז״ל ומה שיש ללקלק על מה שכתב
 תלוי בסוגיה הגמ׳ וכתכתי בחלושי:
 אמר דבא מת ביום טוב ראשון
 יתעסקו בו עממים ובו׳.
 מיהו בשבת רוה״כ לא יתעסקו בו
 עממים להא אמרינן בס״ק לר״ה
 (לף כ.) אסשל בעממים כלו׳ אבל

 רש״י
 זכאי אבל לדידן בני הגולה אסירא ט עליין
 אנו עושין שני ימים יעודנו כבתחילה או
 מפני מקנה ראשונה או מפני הספק הלכך
 הואיל ולא פסקה אותה מקנה מאצלנו שנה
 אחת מלעשותו יום אתל עדיין היא באיסורו
 הראשון ועודנו טוס אחל ארוך: מי לא
 מודה פזי. אע״ג לתקון לקבל העלות כל
 היום כולו ה״מ למנות המועלים מן הראשון
 אבל מלעשות יו״ט שני לא נעקר המקנה
 ממקומה: מה. המוטל ליקבר אס יו״ט ראשון
 הוא כו׳: משא׳׳כ בביצה. לקי״ל נוללה בזה
 אסורה בזה בשני ימים של ר״ה: לא אמרן.
 יתעסקו בו ישראל אלא ראישתהי וממירא
 שמא יסרית: למיגד. לתתוך כמו גולו
 אילנא: למיגו. לגזוז לו מן המחובר:
 אסא. הרס היו מניחין על מטת המת

 בשבת רוה״כ לא: מח שאין כן בביצה.
 לענין ביצה לא הקלו ביו״ט שני של ל״ה להיות כשל גליות לאילו בל״ה נוללה בזה אסולה בזה לקלושה אחת היא: אמר מר ווטרא לא
 אמרן אלא דאשתהי. איכא מ״ל למר זוטרא אכולה מילתא לרבא קאי ללא אמרינן ביו״ט ראשון ע״י עממין ולא ביו״ט שני ע״י ישראל אלא
 בלאישתהי אבל בללא אישחהי לא ופירו׳ אישחהי כין שנשתהה כבר בין שעתיל להשתהות כגון שיש שבת אחדו ורב אשי נמי לאמר אע״ג ללא
 אישפהי נמי לא משהינן ליה לא פליג אלא במס ביו״ט שני משוס לכחול שרוה רבנן אבל מת ביו״ט ראשון להר מלאורייתא מולה לב אשי למר
 זוטלא ללוקא בלאישתהי אבל בללא אישתהי לא והזקיקס לומר כן מלאמרי׳ בפלק פולין ןלף קלט.] עוכלא הוה כי כנשפא למעון ביום
 טוב הסמוך לשבח ולא ילענא אי מלפניה אי מלאחריה ושלחו לקמיה לרבי יוחנן ואמל יתעסקו בו עממין אלמא לוקא משוס יום טוב
 הסמוך לשבת למשתהי אבל ביום טוב לעלמא לא ולא גהירא לאם כן לא ה״ל לרב אשי למימר סתמא אף על גב ללא אישתהי נמי לא
 משהינן ליה אלא הכי הוה ליה למימל לב אשי אמל מת ביו״ט ב׳ אע״ג ללא אשתהי לא משהינן ליה אלא ולאי משמע למר זוטרא לא קאי אלא
 אמת ביו״ט שני משוס לשדנא לאפעסוקי ביה ישראל אבל מת ביו״ט ראשון ללא שרי אלא בעממים אסילו למר זוטרא שרי ואע״ג ללא
 אישההי וההיא לפלק פולין לא קשיא למאן לחזא ל׳ יוחנן לשרא מספקא ליה אי כעיא ל׳ יוחנן אישתהי אי לא ולפיכך הביא המעשה כמו
 שהיא אבל אין ה״נ לר׳ יוחנן אפילו בלאו הט הוה שרי ואפילו תמצא לומר ללרבי יוחנן לוקא היכא לאישחהי אנן לא נקטינן הכי משוס לסוגיין
ן דכחול שרוה רבנן אפילו אפשר ם טוב שני לגבי מת בחול שויוה רבנן. מסתברא לטו 1  מוכחא ללא בעינא אישתהי כלל וכרכתיבנא: י
 בעממין יתעסקו בו ישראל וכן הסכים הלמב״ן ז״ל שלא כלבד רב אחא משבתא ז״ל שכתב ללוקא היכא לליכא עממים אבל כלוכתא לשטחי
 עממים לא שרי אלא כעממיס: אפי׳ למיגד ליח גלימא. למיגל לחחוך כמו גולו אילנא: גלימא. לחכדך: למיגז ליה אסא. לגזוז הלס מן
 המחובל שהיו מניפין אופו על מיטה המח לככול. וכמב רש״י ז״ל במסכח (משקין) ןמ״ק לף ח:] ללוקא הני לפי שטרחותן מעט אבל לחצוב
ן בוטן קבלות כמועל. ולא נהירא אלא הכי קאמל פד  לו קבר שטרחתו מרובה לא שרי והזקיקו לומר כן מלתנן החס בפ״ק למשקין אין חו
ט ט שרו וכל שכן חפילת הקבל ללא אפשר בלאו ה  לאפילו הני ללא מעכבי להא אפשר כלא אסא ואפשר נמי לכרכו כפכריכין אפילו ה
 ולקא קשיא לן הא לתנן התם אין חופרין בוטן וקברות במועל ואי במועל מיתסל כל שכן ביו״ט שני לאו קושיא היא שכבל פילשה הלכ
 אלפסי כהלכותיו לההיא כחופל כמועל לצולך מתים שימוחו לאחל המועל עסקינן שכך היה לרכס וכך הן לברי הל״מ במז״ל כפלק
 ח׳ מהלכוח יו״ט ומה שהקשה הלאב״ל ז״ל א״כ שאין בהם צולך המועל למה החירו להאריך ולהרחיב בהן כלאיחא הפס כבר חירץ הרמכ״ן ז״ל
ד וכמו ששנינו שם נלף ב.] מתקנין את קלקולי המים  שטון שהם צרט רבים אע״פ שאינן לצולך המועל להתחיל בהן הוא שאסור אבל להרתיב בהן ש
ן שצרט הרבים הן מותר לתקן אבל לא ן להם ואפילו הכי טו ט ד  שברשוח הרבים וחוטטין אותן ואוקימנא לה התם ןלף ה.] בשאין הרבים צ
ן למצוה היא התירו בו מקצח מלאכה אפילו  להתחיל והכא נמי צרכי רבים הוא ואפי׳ בקבר של בני משפחה ואפי׳ של יחיל נמי אפשל לשרי לטו
 שלא לצולך המועל כמו שהתיכו כצלט לכיס וכל שכן שמא יצטלך לו במועל וא״ת עול והא תנן התם ןלף ח:] וארון עם המת בחצר ורבי יהולה
ן שכן היאך נהגו עכשיו לחצוב קכר שלא כפני המת י״מ לההיא לוקא כאלס שאינו  אוסר אא״כ היו לו נסדס המנוסדם מערכ יו״ט וטו
 מפורסם הא כאלם מפורסם שרי והכי איתא בירושלמי וכתבו שם הלב אלפסי בהלכותיו והיינו ללילהו שהיו חופרין קבר ומתקנין ארונות
ד לחצוב קכר ולעשות פדס אלא לצולך השעה כל אלס ללילן כאלם מפולסם ללילהו ומשוס הכי ש  לצולך מתיס שימותו אכל עכשיו שאין חו

 המאור הקטן
 שאין תופסין אלא יום אחד והשיב בזמן שהיו מקדשין על פי הראיה אין מקום הוועד עושין אלא יום
 אחד אבל חוץ לתחום אותו מקום נוהגין שני ימים מקודם ושולחין שלוחים לכל מקום לאיזה יום קדשו
 בית רין את החדש וכל מקום ששלוחי תשרי מגיעין אין נוהגין את שאר המועדות אלא יום אחד וזו היא
 ששנינו על ששה חדשים שלוחים יוצאין ואשר אמרתם בעבור בני א״י ביו״ט של ר״ה כך אמרנו בדין
 הוא שיעשו כמנהג הראשונים ולא ישנו ממנהג אבותיהם נ״ע אלו דברי גאון ז״ל ומכל מקום אתה למד

 שלא היו נוהגין בכל ארץ ישראל לעשות אלא יום אחד בין בראש השנה בין בשאר ימים טובים:

 שלא נאמרו דברי רבא אלא בזמן שהיו מקדשין ע״פ הראיה אבל בדורות הללו מאחר שהותקן סדר העיבור
 ע״פ המנהג שנהוג בידינו הרי חזרה כל א״י להיות (t) כבית הועד שאין להם ספק בקדושת היום ואינן
 חייבין לשמור כ״א יום אחד בין ברייה בין בשאר ימים טובים וכן נהגו לעשות בא״י כל הדורות שהיו
 לפנינו עד עתה חדשים מקרוב באו לשם מחכמי פרובינציאה והנהיגום לעשות שני ימים טובים ברייה על
 פי הלכות הרי״ף ז״ל וכן כתב ה״ר אפרים ז״ל כמו שכתבנו אנו ונמצא בשאלה למר רב נסים ז״ל מלפני
 רבינו האיי גאון ז״ל למה אמר אדונינו כי בני ארץ ישראל תופסין ר״ה שני ימים הלא אנו רואים עד עתה

 מלהמת ה׳
 שנוי וקולא בסלר הנהגת שני ימים של ר״ה בקלושה אחת אלא עליין תקנת בית לין שהחמירו ומקנו קלושה
 אחת קיימת עלינו בין בחוצה לאק בין בארץ והד יולע שכל זה ללעמ רבא שהוא סובר כרבי יוסי בקלושומ
 כלאיתא התם בפרק בכל מערבי! אבל ללעת רבי יהולה אף ר״ה שתי קלושות לעולם לתנן התס רבי יהולה
 אומר ראש השנה שהיה ירא שמא תמעבר מערב שני עירובין ולא הורו לו חכמים ומפרשי׳ עלה בגמ׳ התם
 טעמא משוס ללא ליזלזלו ביה כלומר שכל עצמן לא תקנו מתחלה שאס באו ערים מן המנחה ולמעלה (מ) יהיו
 נוהגין אותו היוס קלש אלא משוס ללא ליזלזלו ביה ולא שיהו קלושה אחת וכ״ש לאחר תקנת ריב״ז ומיהו (0
 רבא מיקיס לה לר״י לאחר מקנת רבן יוחנן בן זכאי לוקא וטעמא לרבי יוסי לאסר משוס לקסבר אפילו שני
 ימים טוביס של גליות קלושה אחת הן וסיפא לקמני ממנה אלם על הכלכלה וכי׳ ולא הולו לי חכמים לרבה
 אפילו בשאר ימים טובים היא והט נמי מוקי לה רב ששת ללר׳ יוסי התס וקסבר רבה ללית הלכתא כותיה אבל
 רבא ולאי כר׳ יוסי סבר לה לר׳ יהולה ור׳ יוסי הלכה כר׳ יוסי ועול לסמם משנתינו הוא ומפרש פלוגתייהו
 בין קולס תקנה בין לאחר תקנה למי לא מורה ריב״ז שאס באו עליס מן המנחה ולמעלה וכו׳ לומר שבכל
 התקנות סדרן שוה כרפרישית וברייתא לקחני התם אמר להם רבי יוסי אי אתם מוליס לי שאס באו עלים מן
 המנחה ולמעלה שנוהגין וכו׳ מסייע ליה לרבא לפלוגמייהו ולאי ללילהו לרבי יהורה ור׳ יוסי היא ולא קולס
 חורבן ועול לבשעת מקנה לא הוה ליה למימר אי אמס מורים לי אצא היה צו לומר והלא אם באו עלים מן
 המנחה ולמעלה נוהגי! וכו׳ ורבה לילמא לא שמיע ליה ההיא כללא שמיעא ליה (ס) מתנימא אילך למולה רבי
 יוסי בשני ימים טובים של גליות ורב אסי (ע) אמר רבשמעמי׳ לא שמיע ליה ההיא ואי נמי רבה שמיע ליה
 והסבר טעמיה לרבי יהולה משוס לבזמן הבית להתקנה עיקר חששו לביצה אבל אחר חקנח רבן יוחנן בן זכאי
 שאינו אלא משוס מהרה יבנה בית המקלש ומיום ראשון מנינן אין חוששין לקלושה אחת והיינו לאמר (9) רבה
 בפשיטות מי לא מודה רבן יוחנן בן זכאי דאלמא אפילו לרבה מולה הוא רבן יוחנן גן זכאי בכך והנה הוא וה
 פי׳ מחוור בשטה הזו וכבר נשתבשו בה רבים ומכלל הדברים מתחוור ויוצא לעשות שני ימים בר״ה בכל מקוס
 כמו שכתבתי למעלה ועוד דט היכי דאנן עבדינן מנהגי! משוס דילמא גזד גזירה הט נמי אינהו עבדי מנהגייהו
 מהאי טעמא והצא כצ ארץ ישראצ היו עושי! שני ימים טובים של ר״ה חוץ ממקום הועד שפעמים אינן עושי!
 ופעמים עושין וזהו שאמר רבינו הגאון ואל ישנו ממנהג אבוחיהס נ״ע וכן כחב ר״ח דל ואשר אמרו בעבור
 בני ארץ ישראל בדורות שלפנינו אינה טענה לפי שגלינו גלות שלמה ובעונותינו לא נשאר בארץ ישראל בימים

 ההם אלא מעטי׳ ואינן בני תורה בנדנוד אחר נדנוד וטלטול אחר טלטול והוחלף להם בשאר ימים:

 זי שבזמן שהיו מקדשין על פי הראיה היו כולן עושין שני ימים חיץ ממקום הועד והיו תופסים אותם בקדושה
 אחמ שמא באו עדים מן המנחה ולמעלה נמצאת תקנה זו שהוטלה עליהם לעשות שני ימים בר״ה מוחזקת בידם
 בקדושה אחת שכן בית הועד עצמו אס לא באו עדם עד השני ביצה אסורה להם שהד אשתקד שבאו מן המנחה
 ילמעלה הימה אסירה יכל זמן שעושין שני ימים קדושה אחת היו נוהגין בהם וכיון שכן מעמה נלמוד שאפילו
 לאחר שלמדו סדד העבור צדכין הס לעשות שני ימיס שלא משוס ספק היו נוהגין בהן בתחלה אלא קדושה
 אחת הותקנה עליהם יכל היכא דקדושה אחת (ח) אע׳׳ג דהדר ידעינן בקביעא דרחא עבדינן סדן יומי כדאמרן
 לעיל כותיה דרב אסי מסמברא וכי׳ זי היא ראיה של רבינו זכרונו לברכה וה״ר אפדס ז״ל תלמידו סבר שלא
 הותקנה עליהם תקנה לעשות שני ימים בקדושה אחת אלא צדטן לעשות שני ימיס מספק ולנהוג בהן קדושה
 אחת מספק משוס חשש שמא באו עדיס מן המנחה ולמעלה וכיון שאינו אלא משוס ספק עכשיו נתבטל הכל
 במנין המתקן סדר העיבור זהו מקום מחלוקתו של הרב הזה זכרונו לברכה בדקדוק וא״כ כדבדו ביצה מותרת
 ומניח אדם עירובי מבשילין מיום טוב למבירו ומתנה ואפילו בשני ימים טובים של ראש השנה שהד פי׳ רבא
 טעמו באיסור ביצה מפני התקנה שמודה רגן יוחנן בן זכאי שאס גאו עדים מן המנחה ולמעלה שנוהגין שני
 ימים וכבר בטלה תקנתן של ראשונים ושל רבן יוחנן בן זכאי בימי רבי הלל ברבי יהודה הנשיא ובית דינו שתקנו
 למניח ע״פ החשבון וטון שכן רבינא ורב אשי דבמראי איכון למה אסרוה ולקמן נמי דאסדנן למכחל עינא ביוס
 טיב שני של ר״ה (ט) מיהא דרבא דאסר ביצה אמאי והלא בטל טעמו של רבא בדורות האחרונים גס כל הגאונים
 הבאים אחריהם א״כ למה אסרוה לפי שאינן בקיאין(י) ורבא גופיה ביומיה התקין כדאמר רבי זירא לעיל דידעי׳
 בקבוע לירחא והייני ידעה של מקנה וכלקאמר דהאידנא (י) דידעינן ואלו קודם חקנה (ל) שעל סי עדים
 מקלשי׳ אין אלם יולע בקביעא לירחא אלא בקרוב מקום אלא שמע מינה שלעולם עישין בר״ה שני ימים ואפילו
 לאחר תקנה וקדשה אחת הן לעולם ומילתא פסיקא היא גבן לשני ימים של ר״ה קלושה אחח הן ועול להא
 רבא אמר בפשיטות מי לא מולה רנן יוחנן בן זכאי שאס באו ערים מן המנחה ולמעלה שנוהגין אותו היום
 קלש ולמחר קלש לומר שהכל מורים ככן ומתנימא היא גס׳ גבל מערכין אמר להס רבי יוסי אי אמס מודס
 לי שאס באו עדם מן המנחה ולמעלה שנוהגין היום קלש ולמחר קלש והיינו אפילו לאחר מקנה וכלרבא לומר
 שאע״פ שמקבל רבי יוחנן בן זכאי העלים היום וקלשו ביח לי! החלש נוהגי! שני ימיס בקדשה כמו שהיו עושין
 בזמן הביס לפי שלא בטנ רבן יוחנן בן זכאי לבד ב״ל ראשון לשנוס מנהגם בשני הימים כרי שיהו כל הזמנים
 כמנהגן בין קורס חרבן בין לאחר חרבן נין לכשיבנה הניח במהרה בימינו והרי זו ראיה נכונה שאין בכל התקנות

 השגות הראב״ד
 טונ אמר השבת אינו משוס נזירה אלא שיש ללקלק עליו שהרי בגמ׳ מיו״ט אמר השנת הקשה על רבה להוא אמר אס לגמרה מאתמול שפיר בהשכמה יללה לה והן מללא יללה בהשכמה וראי לא גמרה שפיר מאתמול מיהו לגזור משוס הנן
 איתא לגזור משוס הנן למתילדן ואס טוס טוב לעלמא גזרה לגזרה היא ואי אמרת כיון לביום טוב אתר השבת משמע ליה למתילד ושני ליה מילתא ללא שטמא היא הילכן מכלל לבדנו אס שמט שלא בהשכמה ומצא נה ניציס גמורות מותרות

 לימא ליה מגופא אמאי מותרת הנן נמי לתסד משוס הכנה דדילמא הוו ממילדן ואיכא למימר משוס דקים להו דכל ביצה וכ״ש שאין גמורות אפילו גיו״ט אתר שבת:
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 U-.1) 6 רבינו נםים ביצה שנולדה פרק ראשון ביצה

 ארון אע״פ שאין המת כחצר שאף כארון אין דרכינו אלא למת כיומו ועוד דכמקומות הללו שישראל מועמים לריס כשכונה הכל יודעין ומרגישין
 והוה ליה כמת מפורסם: ודאמרינץ יתעסקו בי עממיס איכא מאן דאמר דדוקא כקכורתו אכל טלטולו מותר ע׳׳י ככר או תינוק
ד נדף יב.] מתוך שהותרה הוצאה לצורך הותרה נמי שלא לצורך ואיכא מאן דאסר ולישנא דיתעסקו בו מ א  והוצאתו נמי מותרת ככ״ה ד
 עממין הכי משמע דמדלא אמרו יקברו אותו עממים משמע דכל עסקיו ע״י עממים דוקא שאין כאן כבודו של מת שנתיר בו משוס ככודו

 כלל כיון שסופו להתעסק בו עממים
ל דהוצאת המפ  ועוד כתב הרמב״ן ד
 לקבורה כהוצאח אבנים לבנין שאין

 רש״י
 לכבודו: דלא אוחיבי כוי. כלומר לא הממי
 לי עירובי מבשילין לאפות ולבשל מיו״נו
 לשבת: האידנא. ביו״ט ראשון והוא חמישי
 בשבת ועל תנאי אס היום חול ומחר קודש
 יהא עירוב ואס היום קודש ומחר תול איני
 צריך לכך: אן* בגיצה. דנולדה בזה מותרח
 בזה אפי׳ בשני יו״ט של ר״ה: הואיל ומתיר
 את עצמו. בלידתו להיות נשחט מה שלא
 היה לסני לידתו אף מאיסור מוקצה מתיר
 עצמו בלידתו דמגו דאיתקן להא איתקן
 להא: ביצים גמורות. ואפי׳ בלא קליפה
 לבנה אלא שהחלמון לבדו גמור: אימור
 יצאה רובה וחזרה. אע״ג דמילמא דלא
 שכיחא הוא מגו דפשיט לן דאינה יולדת
 בלילה תלינן בה: דספנא מארעא. מתחממת מן

 של ר״ה חזייה דהוה עציב א״ל אמאי עציבת
 א״ל דלא אותיבי עירובי תבשילין א״ל וליתב
 מר חאיתא מי לא אמר רבא מניח אדם
 עירובי תבשילין מיו״ט לחברו ומתנה א״ל
 אימוד דאמר רבא בשני ימים טובים של
 גליות בשני יו״ט של ר״ה מי אמר א״ל והא
 אמרי נהרדעי אף (א) בביצה א״ל רב מרדכי
 בפירוש אמר לי מר לא ם״ל להא דנהרדעי:
 איתמר אאפרוח א שנולד ביו״ט רב אמר
 אםור ושמואל ואיתימא ר׳ יוחנן אמר מותר
 רב אמר אםור מוקצה חוא ושמואל ואיתימא
 רבי יוחנן אמר מותר הואיל ומתיר עצמו
 בשחיטה: ועגל שנולד ביו״ט מותר חואיל

 ומוכן אגב אמו והוא דקים ליה שכלו לו חדשיו אבל
 שכלו לו חדשיו אסור עד ליל שמיני וכבר ביררנו ענין זה
 אומר אם לא תביא כלי (ב<: תניא חשוחט 2תרנגולת
 גמורות מותרות לאכלן ביו״ט ץהשוחט תרנגולת ומצא

 לומר בו מחוך כיון שאין בו צורך היום
 כלל וכי חימא הא איכא צורך היוס
 כיון דאיכא מציה ליתא להא שריפת
 קדשים מצות עשה ןשבת כד:ן ואפי׳
 הכי אינה דוחה יו׳׳ט ועוד דהא אמלינן
 בפ״ק לכתוכות >דף cr ללא אמרינן
 מתוך אלא כהנאה השוה לכל נפש והלי
 אין כאן נפש ואיכא מאן ראמר לכיון
 ליו״ט שני לגבי מת כחול שויוה למן
 קורעין בו שאף זה כבולו של מת ואינו
 נראה שאין אלו עסקיו וכן לעת
 הרמב״ן שלא לקרוע: הדיה. רכינא
 ללב אשי להוה עציב: דלא אותיכי.
 כלומל לא הכנתי עילובי תבשילין
 לאסוח מיו״ט לשכח לחנן לקמן !דף
 מי:] עושה תכשיל מעיו״ט לשוס ערוכ:
 האידנא. כיוס ראשון והוא כחמישי כשכת
 על חנאי אם היוס חול ולמחר קלש
 יהא עלוב ואס היום קרש ולמחר חול
 איני צריך לכך: כשני יו״ט של ר״ה
 מי אמר. הרי הן כיוס ארוך ושניהם
 קולש: א״ל רב מרדכי לרנינא. מנהלרעי
 לא תותביה למר לבפילוש שמיע ליה
 מיניה ללא סבל לה להא רנהרלעי. רב
 מרלכי תלמילו של רב אשי היה
 כדאמרינן בסוטה >דף מו:< גבי לדה
 תלמיד לרב עד כמה עד פרסה רב

כר:  מרדכי אלוייה לרב אשי ו
 איתמר אפרוח שנולד ביום טוב

 הקרקע ויולדת ביצים: בלילה. בליל יו״ט:

 אי לא קים ליה
 בשבת בפרק ר״א
 ומצא בה בצים
 בה בצים גמורות
 מותרות לאכלן בחלב י והוא שאינן ב מעורות בגידין אבל מעורות בגידין
 אסור לאכלן בחלב אמר רב מארי בריה דרב כהנא יבדק בקינה שד
 תרנגולין מערב יו״ט ולא מצא בח בצים ולמחר חשכים ומצא בח ביצח
 מותרת בידוע דמאיתמול איתילדה דקי״ל כל שתשמישו ביום מוליד ביום
 ולא בלילה ומאי ניהו תרנגולת ואע״ג דבדק מערב יו״ט אימור לא בדק
 יפה יפה ואע״ג דבדק יפה יפה אימור יצתה רובה וחזרה ומותרת הואיל
 ואינה יולדת בלילח וכדר׳ יוחנן דא״ר יוחנן ביצה שיצאה רובה מערב יו״ט
 וחזרה מותרת לאכלה ביו״ט ודוקא דאיכא זכר בהדה אבל ליכא זכר בהדה
 לא דכיון דםפנא מארעא איפשר דילדח בליליא: מתני׳ החשוחט חיח
 רב אמר אפור. משוס דמוקצה הוא: הואיל ומתיר עצמו בשחיטה. הואיל ומתיר עצמו
 בלידחו להיוח נשחט מה שלא היה לפני לידתו אף מאיסור מוקצה התיר עצמו בלידתו דמגו דאתקן להא אתקן להא. רכ אלפסי ז׳׳ל לא
 פסק בזה הלכתא כמאן משוס דאסתפקא ליה מדקי״ל רב ושמואל הלכתא כרב באיסורי וקי״ל נמי רב ורבי יוחנן הלכה כר״י ורבינו
 חננאל פסק כרב וכן דעת הר׳׳מ כמז״ל אכל הר״ז הלוי ז״ל פסק כשמואל לקולא משוס דבגמרא משמע דרב כהנא ורב אסי סברי
 כוותיה וכן דעת הרשב״א ז״ל משוס דבגמרא תניא כוותיה דמר ותניא כוופיה דמר והוה ליה ספיקא דרבנן ונקיטי׳ לקולא ומפלוגתא דרכ
 ושמואל שמעינן ללא קי״ל כראב״י לאמל לאפרוח שלא נתפתחו עיניו אף בחול אסור דע״כ לא פליגי אלא ביו״ט אבל בחול לכולי עלמא
) מלקאמר ר״א בן יעקב אף כחול אסור לפי שלא נתפתחו עיניו וכמו שכתבחי בחלושי: א  שרי ואע״פ שלא נחפחחו עיניו לסחמא הכי הוא
 תניא השוחט את התרנגולת ומצא בה ביצים גמורות מותרות לאוכל; ביו״ט. כבר פילשתי למעלה לאפי׳ ביו״ט אחר השבת שרי:
 והשוחט את התרנגולת ומצא בה ביצים גמורות מותרות לאבלן בחלב. בגמרא מוכח לביצים גמורות שיש להן חלבון וחלמון אע״פ שעדיין
 מעורות בגידין מותרות לאכלן בחלב וה״ה נמי דביצים גמורות כי האי גוונא לא בעו מליחה אבל שאין גמורות בעו מליחה לבשר גמור נינהו:
 אמר ־ב מרי בריח דרב בחנא בדק בקינה של תרנגולץ מעיו׳׳ט. בהש״מ לשוב לא ילדה אלא בלילה: ולמחר השבים. קודס עלות השחר והא
ן שתשמישה ביום אינה יוללת אלא ביום והא  דנקט בדק לרבותא נקטיה לאע״ג לכלק ולא מצא לליכא למתלייה בנולל בחול אסי׳ הכי מותרת לטו
 ודאי לא ילדה בלילה: אימור •צתח רובח וחורח חואי ובדת:׳ יוחנן. ואע״ג דמילחא דלא שכיחא היא כיון דפשיטא לן דאינה יולדת בלילה תלינן בה:
 ודוקא בדאיבא זבד כחדה. משוס דכל היכא דאיכא זכר בהדה לא ספנא מארעא ובגמ׳ אמרינן דכל היכא דאיכא זכר תוך שיתין בחין איכא
קד אבל ליכא זכר בהלה כיון לספנא מארעא בליליא אפשר ליללה בליליא מיהו מוכח בגמלא לכי אמלי׳ לאפשר לילדה  זכל בהלה מי
 בליליא ואסורה לוקא היכא לבלק מעיו״ט ולא מצא בה ביצה אבל לא בלק כל שהשטס למחל ומצא בה ביצה מותלת לתלינן לילמא מאתמול
ד משוס לאף ספנא מארעא אינה יוללת  למתא ואע״ג לספיקא בלבר שיש לו מתירין אפילו בדרבנן אסור וכמו שכתבתי למעלה אפ״ה ש
 על הלוב אלא ביום כי היכי לעל הלוב לא ספנא מאלעא אלא ביוס אבל בלק טסי שייך למיתלי ליללה בלילה אע״ג למיעוטא הוא מלמתלי
 בלל׳ יוחנן ליצתה רובה למיעוטא למיעוטא הוא לעבלי הכי אלא לבאיכא זכר בהלה תלינן בה ללא אפשר בלאו הכי ומהא משמע לאפילו
 בדבר שיש לו מתירין בדרבנן אזלינן בתר לוכא משוס ללא איתחזק איסורא ואע״ג לאמרינן לכל לבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטיל
 שאני הבא דלא איחחזק איסורא ומהא שמעינן שמוחר ליקח ביצים מן עובדי כוכבים בלילי יו״ט ראשון לפי שרובן הן של זכרים שאינן
 יולדות אלא ביום ואפי׳ בדספנא מארעא הא אמרי׳ דרובן יולדות ביום וכן בליל יו״ט שני של גליות. אבל ביו״ט שני של ר״ה אסור דאפילו
ד אפילו ביום ראשון של ר״ה ובשני ימים של גליות משוס דרובן ש  יולדח ביום אסורה דקדושה אחח הן ונולדה בזה אסורה בזה ואיכא מאן ד
 של ביצים לאו בני יומן נינהו ואזלינן בתר לובא כל היכא לאתי מאן דמזבן לגביה אבל למיזל לבתי דידהו דהוה ליה מקום קביעותן אסור
: מתני׳ חשוהט חיה ועוף ביו׳׳ט בית שמאי אומרים •חפור בדקר.  לילמא איכא חל למזבן ביצים בני יומן וכל קבוע כמחצה על מחצה למי

 עין משפט נר מצוה
 תתנא-תתנה

 א מיי׳ פרק ב מהל׳ י״ט פמג לאד! עה טור או״ח
 סי׳ מצח ותקיג: ב מיי׳ פ״ק מהלכות י״ט שמג
 לאוין עה טור אריח סי׳ תיג: ג מיי׳ פט״ו מהל׳
 מאכלות אסורות סמג לאיי! קלב טור י״ד סימן פז:
 ד מיי׳ פ״ק מהל׳ י״ט ופט״ו מהלכות מבירה סמג
 לאדן עה טור או״ת סי׳ תקיג: ה מיי׳ פרק ב

 מהלכות יו״ט סמג לאדן עה טאו״ח סי׳ תצת:

 מכורת הש״ם
 א) [יהתוס׳ כתבו נראה לומר שנתפתחו עיניו היום]:

 קובץ הגהות
 ב״ח (א) נ״נ עכ״ל הטור: (ב) כתב כצ״ל: (ג) נ׳׳נ
 לשון טור נסי׳ תציית: (ד) נ״נ ע״כ: (ה) צ״ל

 דשרי ותי׳ שס נמחק:
 חו״י (א) צ״ל אף ביצה מותרת: (ס) ברי״ף שנת

 סי׳ תצת:

 שלטי הנבודים
 יהרמב״ן היה מסיפק אס מותר לחזור למקומו או אס
 נאמר שאין לו אלא אלפיס ממקומו ואס אותס אלפיס
 ננלעיס בתוך תחומי יחזור למקומו: מעשה שמת תינוק
 בן ל׳ יוס ביים טונ ג׳ ואמר הריב״ס כיון שלא היה
 ודאי ידוע שכלו לו מדשיו אין דינו כשאר מת לחלל עליו
 יו״ט ור״י נן רניט יעקנ הלבן אומר כיון שרוב נשיס

 יולדות ולד של קיימא דינו כשאר מח (א):
 לשון ריא״ז מת ניו״ט ראשון יתעסקו נו עממין ולא
 ישראל ביו״ט שני יתעסקו נו ישראל ואפילו ננ׳ יו״ט
 של ר״ה שהרי יום ב׳ מדברי סופרים ואין עושי! יו״ט
 שני אלא מפני שפעמים היו מקדשין בירושלים יום נ׳
 אפילו אס הוצרך לתקן לו חכריכין או לתלוש צו הדס
 מן המחונר עושין לו ביי״ט נ׳ הכל ע״י ישראל לפי
 שיו״ט נ׳ כחול עשאוהו אצל המת בין שמת כיוס א׳
 ונשתהה ננ׳ נין שמח ניוס נ׳ עצמו ונראה נעיני שאס
 היו הקנרית חון לתחום מולידן אותו לנית הקנדי
 וחוזרי! למקומן והרי הן כאילו לא יצאו כמבואר

 כקונטרס הראיות:
 א נ״ל דדעח רנינו לפסוק כרי יוחנ! לפי שרב ורבי
 ייחנן הלכה כדיי יוחנן אולס נאשר״י(3) פשק דדעת
 רנינו הוא לאסור אפרוח שנולד ניו״ט ועגל דשד דוקא
 נעומדת אמו לאכילה אנל עומדת לגדל ילדות אסור
 לדברי רביני וכ! לדעת מיי׳ לפסק במוקצה כרבי יהודה
 ניו״ט וללעת ר״י ור״ת יסמ״ג אפילו עומלמ לגדל
 ולרות שרי (ג) ואס גולל נשנת כתנ הר״ר אפריס
 שאשור כיו״ט שלאחריו משיס הכנה ינ״ה והרא״ש כתנ
 שמותר ללא שייך הכנה כלילות העגל(ו) וצ״ע נסמ״ג
 לס״ל כר״י ור״ת בעגין מיקצה יאפ״ה גראה מלכדו
 ללא שד לשחוט העגל שגולל ביוס טוב אא״כ היה מוכן
 אגנ אמי וזה כלבד רני יהולה כמי שכתנ הטור יצ״ע:
 לשון ריא״ז אפרוח שגולל ניו״ט אסור לשיחטו
 ביו״ט וכ! אסור לטלטלו אבל עגל שגולל ביום טוב
 מוחר לשוחטו ולאוכלו שהרי על שלא גולל היה ראוי
 בשחיטת אמו ואפילו אס גולל מן הטרפה מוכ!
 היה עס אמו להאכילו לכלניס שנשר הטרפה לכלבים

 הוא עומד:
 ב כתנ הרשנ״א כל שיש לה חלנון וחלמו; אן על פי
 שהיא מעורה בגיד! הד זו גמורה אין לה אנא חלמון
 עדיין בשר הוא. ירש״י סי׳ כשגמר החלמון יעדי! היא
 אלומה ומעורה כמו השלל של הנצי׳ המחובר באשכול
 שד ויראה מלכריי שמתיר אפילו אין לה עדיי! חלבון:

 שיטת ריב״ב
 בשני ימיה טונים של ר״ה. שהיו סמוטן לשכת כגון יוס
 חמישי ויום ששי: ליסינ מר האימא. כיוס ראשון שהיא
 •יס חמישי יעל תנאי אס היוס חול איני צריו לכך: מי
 אמר. והד הן כייס ארוך ושניהם קולש: חף נניצה.
 הס חשיביס כשגי ימיס טיניס של גליות שהס ספק
 ימותרת: אמר ליה רב מרלכי לרבינא מגהרלעי לא
 תותניה למר לנפירוש שמיע לי מיניה למר ללא שנירא
 ליה דנהרדעי. רכ מרדכי תלמידו של רנ אשי היה. כתנ
 הרכ לולי ז״ל אפרוח שגולל כייס טוכ פלוגמא דרכ
 ישמיאל ואיחימא ר׳ ייחנן והרב אלפסי ז״ל לא פסק כה
 הלכתא כמא! ונראה לנו כיו! לאיכא רכ כהנא ירכ אסי
 לשכרי כשמואל גקיטיג! לקולא. ועגל שגולל כיום טוב

 אפילי רכ מילה לשרי כיין לאיח כיה תרמי למוכן אגנ אמו ימתיר עצמו כשחיטה ואפילו גולי מ! הטרפה :מי מיתר לתרתי גמי אית כיה היאיל ימתיר עצמו כשחיטה והואיל ומיק אגכ אמי לכלבים. ופירוש הואיל יממיר עצמו כשחיטה כלומר הואיל ומתיר עצמו
 נלילחו להיות גשחט מה שלא היה לפני לילתו אף מאישור מיקצה התיר עצמו בלילתו למגו לאתקן להא אתקן נמי להא ופירוש הואיל ומוכן ל;גנ אמו שאס שחט האס בעולו בתור מעיה היה נאכל אבל באפרוח שגולל כיו״ט ליכא למימר כיה להואיל ומיכן אגנ אמו
 וללמא כל) ןללכל] אדס אינו ראוי ואף לאסלת כלניס לא היה עזמל: ואע״ג דנדק יפה יפה. לציכא למימר למאיתמל איתיילילא כיון לקיימא לן לכל שתשמישי כיוס מוליל כיום ולא כלילה אומר יצתה רינה מערכ ״י״ט וחורה יבליצ יוס טונ שני גילדה ומיתרת ביי״ט
 כר׳ יוחג! ואע״ג לאין לרך התרגגולת להיליל כלילה ט האי גווגא ניצתה רובה ניוס יחזרה מולידה בלילה ולוקא נלאיכא זכר נהלה אנל ליכא וכר נהלה ובלק מערב יום טוכ ולא מצא ולמסר השכיס ומצא כיו! לספגא מארעא איפשר ליללה כליליא ולא אמרי׳ לילמא
 יצתה רונה מערנ יו׳׳ט ותשחרי לטי! לספגא מארעא טסי שכיח מלמרמא בליליא מלמימר יצמה רובה יחדה והיכא לליכא זכר בהלה ולא בלק מערב ייס טוב ולמחר השנים ימצא מותרת דאפלי נספנא מארעא טפי שטח למרמא גיממא מלמרמא בליליא ומשום הט
 תלינן לקילא ואמרי׳ למאיתמל רמתא. הני סלקא שמעתא ננמ׳ והרב ז״ל לא פרשה כל הצורך: מתני׳ השוחט חיה ועוף ניוס טונ. פרט:! בגמ׳ השוחט ליענל אי! לכחחלה לא אימא סיפא ומילים שאס שחט שיחפור נלקר ייכסה מכלל לדשא אפלו לכתחלה
 ואוקימנא לעולם דשא אפילו לכתחלה יהט קאמר השוחט שנא לימלך ניצל אימר לו נית שמאי אימריס אימד! לי לו חפיר שחיט ונסה וטח הלל אומרים וכי׳ ילקמן בפרקי! איתפדך בה האי פלוגתא לבית שמאי יבית הלל וקמא לה מתנימין הט בית הלל אומרים

 אומדן לו לך חפור שחוט יכסה יניח שמאי אימרים לא ישחוט אלא א״כ וכו׳ וכי אמרי בית הלל לאומדן לו לך חפיר שחוט וכסה הני מיצי כשיש לי לקר געון מנעו״י לכי היט למוליס באס שחט פליגי נצשחוט לכחחלה:

 המאור הקטן
 דמי למדבריות דהתם אין היתד שחיטה בא להן בו ביום כאפרוח. והיכן דמוכן אגב אמו ואינו מתיר עצמו בשחיטה
 אפילו ־בי יוחנן מודה שהוא אסור וזו היא ביצה שנולדה מתרנגולת העומדת לאכילה ראסר לה רבי יוחנן משום
 משקין שזבו ומדאיפליגו בה אמוראי באפרוח שנולד ביו״ט שמעינן מינה דליתא לדרבי אליעזר בן יעקב דאמר

 אף בחול אסור לפי שלא נתפתחו עיניו וכן כתב הרי״ף דיל במסכת חולין:
 מתני' השוחט חיה ועוף ביום טוב אוקמא רבה ורב יוסף בהשוחט שבא לימלך ומדרמי׳ לקמן מתני׳ אהדדי ואמר
 רבי יוחנן מוחלפת השיטה כ| איתהפכא לה מתני׳ דהשוחט חיה ועוף והוו להו בית הלל לקולא דאי אחזרת

 אפרוח שנולד ביום טוב פלוגתא דרב ושמואל ואיתימא ר׳ יוחנן והרי׳׳ף ז׳׳ל לא פסק כה הלכתא כמאן משום
 דאסתפקא ליה מדקי״ל רב ושמואל הלכתא כרב באיסורי וקיימא לן רב ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן א] ונראה
 לנו כיון דאיכא רב כהנא ורב אסי דסברי לה כשמואל נקטינן לקולא ועגל שנולד ביום טוב אפילו רב מודה דשרי
 כיון דאית ביה תרתי דמוכן אגב אמו ומתיר עצמו בשחיטה ואפילו נולד מן הטריפה נראה לנו שהוא מותר בטעמיה
 דיבה ואיתימא רב יוסף דבתראי אינון ותרתי לקולא אית ביה נמי חדא דמוכן אגב אמו לכלבים וחדא דמתיר
 עצמו בשחיטה והיכא דמתיר עצמו בשחיטה ואינו מוכן על גב אמו היינו פלוגתא ורב ודי יוחנן באפרוח ולא

 מלהמת ה׳
 ועוד אפריח שנילד נייס טוב פלוגתא דרב ישמואל יכו׳. ונראה לני כיין דאיכא רב כהנא ורב אסי דסברי לה משבחא ירב שמעון בעל הלכות זכרונו לברכה ומה שכתב עוד נעגל שנולד ביום טוב שאפילו רב מודה (ה) שס כיון
 כשמואל נקטינן לקולא: דאית בהו תרמי מוכן אגב אמו ומתיר אמ עצמו בשחיטה דבד הבאי הס ושלא לצורך הוא נראין בהם דרב לית
 אמר הכותב והא איכא רבה ואימימא רב יוסף דבמראי אימן יסבירא להו כרב והכי פסוק להו קמאי רב אחא ליה ממיר עצמו בשחיטה כלל אלא טעמא דשמעמא דביצה לרב משוס הכנה דרבה היא אסורה והכא ליכא משוס

 השגות הראכ״ד
ד ועוד הוספתי ראיות מה  א ן ונראה לנו עד גקטיגן ונו׳: א״א זה אינו כלים דרנ אחא ונעל הלכות פסקו לחומרא כרנ אע״ג דאתמהו עליה רנ ב] א־תהפכא לה מתניתין דהשוחט חיה ועוף דהוו לסו נ״ה לקילא וכוי: א״א כולה מילתא ד

 בהגא ורב אסי לא הדר ביה ורבה ורב יוסף סייעוהו למלתיה ותרתי מתנייתא אשנחן נרנ: שלא נתנ זה:
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 עין משפט נר מצוה
 תתנו

 א מיי׳ סרק ג מהלכות יו״מ מור אי״ח סי׳ מצח:

 מסורת הש״ם
 א) בוש״י בגמ׳ הגי׳ ומלאכי היא נ) צ״ל אלו אמר

 כקמח יאות. כ״ה נד״ס וכ״ה כירושלמי שלפנינו:

 קונץ הנחות
 ב״ח (א) נ״כ הוסק: (נ) תי׳ נו נמחק: (ג) נ״כ

 לא: (ד) נ״נ אלא: (ה) ותריוייהו כצ״ל:

 שלטי הגנורים
 א נראה מדנר רנינו לאינו שוחט לכתחילה אא״כ יש
 לו עפר מוכן מאתמיל וכ״כ מיי׳ אנל סמג ור״ת נתנו
 לאס יש לקר נעוץ ועפר תיחוח בעני! שא״צ לחפור
 מצי שחיט לכתתלה אפי׳ לא הזמינו אתמול ולרנינו לא
 מצי למענל כן אלא נליענל אנל לכחחלה לא סגי

 לשחוט נלא עפר מיכן:
 לשון ריא״ז - לא ישמוט אלם חיה ועוף ניו״ט
 אא״כ יש לי עפר מוכן מערנ יו״ט לכסות למן שהעפר
 מוקצה הוא כמו האנניס שהס מוקצים נין נשנת נין
 כיו״ט לפיכן צריך להזמין העפר מערנ יו״ט ולומר זה
 אני רוצה לכסות נו אפי׳ היה לו לקר נעוץ נעפר
 תיחוח מערנ יו׳׳ט ואסור לכסות אותו נעפר שלא הוכן
 לכך ואס שחט יחפור נלקר ויכסה יהוא שהיה לו עפר
 תיחוח אנל אס לא היה לו עפר תיחוח לא יחפור כל
 עיקר שמא יכתוש הרגני׳ וכתישי הרגניס אסיר ניי״ט:
 כתכ הרא״ש ו״ל ותימה מהא ררכ אלפס ז״ל לכי כל
 המשניות כצורתן ולא הכיא הך גמרא דמוחלסת השיטה
 יה״ר יוסף פירש ללא מהסכינן מלתייהו כלל לכית
 שמאי ניחא כלקאמר תלמולא שאני הכא לאיכא לקר
 נעוץ והא לקאמר רני יוחנן מוחלפת השיטה ה״פ
 החליפו נית הלל שיטתן להקל כסילוק חריסין טפי
 מאחריני משוס דהוי צרכי רכיס ואין רוכ צכור יכילין

 לעמיר כה:
 לשון ריא״ז ג ואם ראו לצלות כו כיצה מותר לכסות
 לפי שלא יצא מכלל אש וראוי לטלטלו לכל לכר וכתלמול
 ארן ישראל מפרש ואס שחט יאין לי עפר מוכן לכסות
 נו מותר לכסות נאפר שהוסק ביי״ט ואע״פ שאינו
 ראי לצלות נו ניצה ונראה בעיני שכל זה הוא לפי לעת
 האוסרי׳ הנולל ניו״ט אנל ללעת המתירים ומלמי יו״ט
 לשנת ה״ז מותר לשחיט (ב) נו לכחחלה ולכסות נאפר
 שהוסק ניי״ט אע״פ שאינו ראי לצלות נו יק עיקר

 כמנואר בקונטרס הראיר:
 לשון ריא״ז ד והוא שהיה הלם נזרת אחר אנל אם
 היה באמצע החצר שמלכלך חצרו הרי זה כלבר מאיס
 וכנרף של רעי וראי לכסותו כעפר מוכן ואפי׳ אס
 היה לס בהמה כמו שביאר מז״ה ואס לא היה העפר
 מוכן וכן אס (ג) היה לו לקר נעוץ בעפר תיחוח
 מעיו״ט לא יכסה נו לס כוי ששיחטו ביו״ט אע״פ

 שהיה באמצע החצר:

 שיטת ריכ״ב
 דקר. פלי נלע״ז: ומודים שאס שחט שיחפור וגוי.
 כשיש לו לקר נעוץ מנעו״י מוקמי׳ לה ננמרא:
 (ואפריש בה) [ואפר כירה] מיק הוא. נגמרא מפרש
 לה: גמ׳ והא קא עניד כתיש׳ לרב יהירה פריך ראמר
 והוא שיש לו לקר נעוץ אלמא טעמא למאגי׳ לאי משוס
 לאחי עשה לכסוי הלס ילחי את לא תעשה למלאכת
 יו״ט אלא משום לקסגר חפור ועימל הוא יקא עביל

 רבינו נםים ביצה שנולדה פרק ראשון ביצה (ז:-ח:) ל

 רש״

 פאל״ה כלע״ז: ומודם שאם שחט. כדמפרש כגמרא כשיש לו דקר נעוץ מכעוד יום: שאפר בירה מובן הוא. כגמרא כעי אפר כירה
ס במז״ל בפ״ג מהלכופ יו״ט השוחט בהמה ביו״ט מופר לפלוש  מאן דכר שמיה ומפרץ הכי קאמר ואפר כירה מוכן הוא: כתב הדי
 צמר כמקום הסכין ובלבד שלא יזיזנו ממקומו אלא ישאר שס מסובך בשאר צמר הצואר אכל כעוף לא ימרוט מפני שזה הוא דרכו ונמצא חולש
 כיו״ט ע״כ. וגמרה להא מילתא מדתנן בככורות בסרק הלוקח בהמה (לף כד:) רבי יוסי כן המשולם אומר השוחט את הככור עושה מקום לקופיץ
 מכאן ומכאן ותולש את השער ואיבעיא
א לן עליה בגמרא כנגדו כיו״ט מהו ״ ה ב ה ן ם כ ר ף ק ך ר ב ן פ ח א י ״ ש ט ב ״ ן י ף ב ן ע  א ן

 ב לא ישחוט אא״כ היה לו עפר מוכן מבעו״י
 ומודים שאם שחט שיחפור בדקר ויכםה שאפר
 כירה מוכן הוא: גמ׳ א״ר זריקא א״ר יהודה
 והוא שיש לו דקר נעוץ מבעו״י והא קא עביר
 כתישה אמר רב חייא בר אשי אמ׳ רב בעפר
 תיחוח: שאפר כירה מוכן הוא: אמר רב יהודה
 אמ׳ רב לא שנו אלא שחוםה מערב יו״ט אבל
 >א< ביו״ט אסור ואם ראוי לצלות בו ג ביצה
 מותר תניא נמי הכי כשאמרו אפר כירה
 מוכן לא אמרו אלא שהוסק מעיו״ט אבל הוסק
 ביו״ט אסור ואם ראוי לצלות בו ביצה
 תכנים עפר לגנתו ולחורבתו מותר
 בו: א״ר יהודח מכנים אדם מלא
 עפר ועושה בו כל צרכו: דרש מר
 משמיה דמר זוטרא רבה והוא שייחד
 זוית אוכוי אסור למישחטיה ביו״ט

 ואסיקנא דכנגדו ביו״ט מותר דתולש
 לאו היינו גוזז ופרכינן עלה והא תניא
 התולש את הכנף והקוטמו והמורטו
 חייב שלש חטאות ואמר ריש לקיש
 חולש חייב משוס גוזז ומפרקינן שאני
 כנף דהיינו אורחיה ומשמע דכיון
 דהיינו אורחיה אסור למרוט את
 הנוצה ביו״ט והרמכ״ן ז״ל חלק
 עליו ואמר דהתס הכי קאמרינן היכי
 אמרת דתולש צמר מן הבהמה לאו
 היינו גוזז מ״ש מן התולש את הכנף
 דחייכ משוס גוזז ומפרקינן דלא דמי
 כנף לצמר דצמר לאו היינו אורחיה
 כפלישה אלא כגיזה וכנף היינו אורחיה
 וכיון דהיינו אורחיה אס לא היה סופו
 של יו״ט לידחוח אצל מלאכה זו כשם
 שאין סופו לידחות אצל צמר הבהמה
 אין ה״נ דהוה אסור אבל כיון שסופו
 לידחוח דהא אפילו לאחר מיתה מיקרי
 גוזז כדגרסינן בירושלמי בפרק כלל
 גדול התולש מן הבהמה ןהמתה] חייב
 תלישתה זו היא גזיזתה וכיון שכן
 אף על גכ דהיינו אורחיה מה לי

 מותר.
 לכסות
 קופתו
 זוטרא

 לו קרן

׳ בדקר. פולא: ומורים שאם שתט וכוי. י  מתנ
 כדמפרש בגמ׳ שיש לו דקר נעוץ מבעו״י:
 גמ׳ והא קעגיד כמישה. דכיון דאמרת והוא
 שיש לו דקר נעוץ אלמא טעמא דממניתין
 לאו משוס דעשה דחי לא מעשה אלא משום
 דכבר חפור ועומד והא קעביד כמישה
 שעדיין רגבים מדובקיס ואין ראוין לטסוי
 אלא א״כ כומשס וכותש מולדה דטוחן
 א'ואב מלאכה היא: שהוסק מעיו״ט. אז אפר
 הכירה מוכן הוא דמאתמול דעתיה עילויה
 לכל מילי: אבל הוסק ביום טונ. דליכא
 למימר דעתיה עילויה מאתמול אסור:
 ואם ראוי לצלות בו ביצה. שעדיין הוא רמץ
 חס מותר דמאממיל בעולם עצים הוכנו
 להסיק ולבשל ולצלות בס ואיילי לחזי לאפוט
 ביה לצליית ביצה שקיל ליה ומנח על הלם:
 המיס עפר. הרבה במקום אחל לצורך
 גינתו או לחורבתו לשוטחו בה: מוהר. לכסות
 בה לכל זמן שהוא צבור רעתיה עילויה לכל
 צרכיו: ממיס אדם מלא קופתו עפר.
 בסתם וניתנו במקום אחד ועושה בה כל
 צרכו ובעפר תיחוח איירי שאינו מחוסר לא
 חפירה ולא כמישה אלא הזמנה בעלמא:
 דתנן כוי אין שוחטין אותו ביו״ט ואם שחטו לוי. ספק חיה ספק בהמה אין שוחטי! אותו

 ד אין מכםין את דמו ואפילו איכא עפר
 מוכן ואפי׳ באפר כירה מאי טעמא אמר רמי בריה דרב ייבא גזרה משום
 התרת חלבו דמאן דחזי ליה דמיבםי לדמיה ביום טוב אתי למימר

 מחיים מה לי לאחר מיתה הלכך
 שרי וכן נהגו וכבר כחבחי זה בפרק כלל גדול כס״ד: גמ׳ וחא קא עביר כתישה. לרכ יהודה פריך דאמר והוא שיש לו דקר נעוץ אלמא
 טעמא דמתניתין לאו משוס דאתי עשה ודחי לא תעשה אלא משוס דכבר חפור ועומד הוא והא קא עכיד כתישה שעדיין רגכין מדובקין
 ואין רארין לכסות אלא א״כ כוחשם ובוחש חולדה דטוחן הוא: בעפר תיחוח. ואמרי׳ בגמרא דמשוס גומא נמי ליכא דהא קי״ל החופר
 גומא בשכת ואינו צריך אלא לעפרה פטור עליה דמקלקל הוא וכל המקלקלין פטורין וכיון דבשבפ פטור אבל אסור הכא דשחט שרי
ן גבי לא יטמיננה בחול מ״ט רבה אמר  לכחחילה וא״ת דהכא משמע דעפר חיחוח יש כו משוס גומא ואלו כפרק כירה ולף לט.] אמדנ
 גזירה שמא יטמין ברמץ רב יוסף אמר גזירה שמא יזיז עפר ממקומו ופרש״י ז״ל וקא עביד גומא ואמרינן מאי כיגייהו א״כ עפר חיחוח
 כלומר דלרבה איכא דדמי לרמץ לרב יוסף ליכא דכעפר חיחוח ליכא גומא יש לומר דעפר תיחוח דאמרי׳ החס היינו שהוא חיחוח כל כך
 שכשהוא נותן הכיצה על גכ עפר נכנסה מאליה בחובה ואיהו לא עביד מידי הלכך ליכא שום גומא ובשמעחין ליכא להרוצי הכי אבל רכינו האיי
 גאון ז״ל פירשה שם בהפך דלמ״ד גזירה שמא יטמין ברמץ ליכא דעפר תיחוח ברמץ לא מחלף אבל למ״ד שמא יזיז עפר ממקומו איכא
 דבעפר תיחוח שייבא ביה גומא וכדאמרינן בשמעתין ושמעתא דהתם לא מחוור לי וכמו שכתבתי שם בס״ד: מיהו לכולי עלמא אפי׳
 תמצא לומר דכעפר חיחוח איכא משוס גומא בפירוח ובקמח וכיוצא בו ליכא משוס גומא שאס לא תאמר כן יהא אסור ליטול קמח ביו״ט
ן חמה מותרת תולדות חמה אסורה  ללוש והכי מוכח בירושלמי בפרק כירה ןה״ג] דבקמח אין כו משום גומא דגרסינן התם חמן אמדנ
ן כין חמה כין חולדח חמה מותרח ואמרי׳ מפני׳ פליג על רכנין דהכא לא יטמיננה כחול וכאכק דרכים ומפרקינן שניא היא ד מ  ורבנן דהכא א
א אסור בקמחיאות אלמא בקמח אין כו משוס חריץ וגומא: לא שנו אלא שהופק מעיו״ט. דמאחמול דעחי׳ עלויה לכל מילי: ל ו (  שהוא עושה חריץ ג
 אבל הוםק ביו״ט. דליכא למימר דעתיה עילויה מאתמול הוה ליה כנולד ואסור וביו״ט אית לן מוקצה ונולד כמו שכת׳ הרב אלפסי ז״ל בסוף המסכחא:
 ואם ראוי לצלות בו ביצה דמאתמול אותן עצים מוכנים להסקה לבשל ולצלות ועודנו בתשמיש זה ואיידי דפזי לאפוכי ביה לצליית ביצה שקיל ליה נמי
 ומנח ליה על הדס: חבנים עפר חרבה במקום א׳ לצורך גינתו או לצורך חורבתו מותר לכסות בו. דכל זמן דהוא צכור דעתיה עילויה לכל צרכיו:
 מבנים אדם מלא קופתו עפר. בסתם ונוחנה במקום אחד ועושה כה כל צרכו ולא אמרי׳ כטלה לה אגכ קרקע הכית איידי דזוטרא:
 וחוא שייחד. ללא שטחה דהשתא מוכחא מילתא דלצרכו קא בעי ובעפר חיחוח קאמר שאינו מחוסר לא חפירה ולא כתישה אלא הכנה
 כחישה. שעדיין רגבים מדיבקיס ואינם ראיין לכסוי וזימון: וכוי אפור למשחטיה ביו׳׳ט. כוי בדה בפני עצמו הוא ולא הכריעו כו חכמים אס מין בהמה הוא או מין חיה הוא: אק

 שוחטין אותו ביו״ט. משוס שמא חיה הוא וטעון כסוי והוא אינו יכול לכסותו היוס כדקחני ןואס] שחטו אין מכסין אח דמו דשמא מין כהמה אא״כ כיתשי! יכוחש פילדה לטיח! הוא: שהיסק
 מעיו״ט. דאמרי מאיתמל דעתיה עליה: אנל הוסק
 ניוס עונ. ליכא למימר דעחיה עליה מאיחמל אסירא וגס ראוי לצלוח גו ביצה. שעדיין האפר חס כדי לצלות בו ביצה אפילו הוסק בו ביוס מיתר דאיידי דחזי לצלות גו ביצה שקיל ליה ומנח ליה על הדס: הלנים עפר. הרנה במקוס אחד לצורך עתו או תורבתו
 מותר לכסות נו דכל זמן שהוא צכור דעתיה עליה לכל צרכיה: מלטה אדם מלא קופהו עפר. נסתס וכותנה נמקוס אחל ועושה נה כל צרכו ולא אמרינן נטליה אגנ קרקע הבית איידי לזוטר והוא שייחד וכי'. ולא (שחטה! [שטחה]. דהשתא מוכחא מילתא דלצרכיה

 קא נעי לה ונעפר חיחוח קאמר שאיני מחוסר לא חפירה ולא נחישה אלא הננה וזימון: לוי. ספק חיה ספק נהמה: אין שוחטי! אוהו ניוס עונ. דשמא חיה הוא וטעו! כסוי והיא אינו יכול לכסותו כדקחני ואס שחטו אין מכסי[ את דמו:
 הקטן

 סיפא אם שחטו אין מכסין את דמו מכלל דעד השתא מרישא דברייתא קא מקשה ליה מכל זה למדנו דמתני׳
 דהשוחט היא המוחלפת ואע״ג דתנינן לה בבחירתא גבי קולי בייש שיבושא הוא דאישתבשא ליה מתני׳ לתנא
 דהתם כי היכי דאישתבשא ליה לתנא דהכא ועל תלמוד ערוך שבידינו אנו סומכין ובפלוגתא דרבה ורב יוסף קי״ל
 כרב יוסף דבשל סופרים הלך אחר המיקל וסוגיין בכולה מסכתא דחיישי׳ לאימנועי משמחת יו״ט ולאימלוכי לא

 חייש־נן כההיא דתניא ב״ה אומר מוליכים זה אצל זה והרי״ף ז״ל לא חשש לכתוב מכל זה כלום:
 ואנו תמהים עליו היאך פסק בחזרת תריסין כב״ה לקולא וכתב מתני׳ דהשוחט כצורתה כלא חילוף ובגמרא רמינן
 להו אהדדי ומתרצי׳ ומפכינן חדא מקמי חברתה ומדאמר רבה בריה דרב ייבא כוי היינו טעמא דלא מכסי׳ גזירה

 המאור
 תריסין קאי רבי יוחנן לומר שהיא המוחלפת לא מיתרצא מתני׳ משום דבית שמאי דקשיא דבית שמאי אדבית
 שמאי השתא ומה היכא דשובכו מוכיח עליו מחמדי ב״ש גבי חזרת תריסין שאין שם שום צד היתר אלא שהתירו
 סופן משום תחלתן דלא ליתא לאימנועי משמחת יו״ט נמצא שכל טעם ההיתר תלוי בשמהת יו״ט בלבד ולא
 בדבר אחר לא כ״ש שהיה להם להחמיר אלא ודאי מתני׳ דהשוחט חיא המוחלפת והוו להו ב״ש לחומרא וב״ה
 לקולא בשמחת יו״ט וכל המשניות כולן כאחת והיינו דאמרי׳ לקמן וליכסייה בדקר נעוץ דלית ליה וארישא
 הברייתא קאי דקתני אין שוחטין אותו ביו׳׳ט על מה אין שוחטין ישחוט ויחפור בדקר נעוץ כב״ה דאלמא מתני׳
 דהשוחט היא המוחלפת ואין אתה יכול לומר דאסיפא דברייתא קאי דקתני ואם שחטו מדמסקי׳ בה והא מדקתני

 מלהמת ה׳
 ולא ממהפכן ויש שמחזק הענין הזה יומר לומר דרבי יוחנן סבר יש בנין בכלים ויש סתירה בכלים מדאמר בפרק
 טרה במנורה של חליוס שאסור לטלטלה בשבת כטעמא דבימ שמאי ביום טוב לקמן בפרק שני ולדידיה לא המירו
 ב״ה לסלק ולהחזיר אלא מפני שדרכן להטלטל ואינן נדחקין הא אלו החזיר כל צרכי אע״פ שלא תקע חייב חטאת
 ובחזרה עצמה פטור אבל אסור וכן מפורשת בירושלמי ואכן לא רףמא לן כרבי יוחנן לא בזו ולא במנורה של חליומ
 שכן השמיטה רביני ובדנו לברכה משם אלא קיימא לן אין בנין בבלים וחזרמ מריסין בציר מן האמצע אינה אלא
 גזרה לגזרה וכדפרישית ומשוס שמחת יו״ט שרו ב״ה אע״פ שהחמירו בשוחט חיה ועוף ואחר שכחבמי זה והיימי
 מחזר בדברי הראשונים להוציא מדבריהם טעמם בזה מצאתי נוסחא ספרדית מוגהמ שהיא גורסת בסוף השמועה
 גבי תריסין ודילמא עד כאן לא אמד ב״ש המס אלא דאיכא דקר נעוץ אי נמי עד כאן לא אמרי ב״ה המס אלא
 משום לאין בנין בכלים ואין סתירה בכלים אנל הבא לא זו היא הנוסחא שהניא הנ״ה לידי אחר שנמן בלבי להסטם
 לדעת הגאונים והנה עלמה השמועה בדחייה מה שאמר ר׳ יוחנן מוחלפת השטה והוא ממה שאמרנו שר״י החליף
 השטה מפני חומרו במין בכלים ובסוף העלו בגמרא דלעולם לא חיסון ולא קשיא והד זה נכון כדברי הראשונים
 ומה שאמרו מדקא מקשיא בגמרא ילכסיי׳ בדקר נעוץ או באפר טרה ה״ק ולכסיי׳ בדקר נעוץ לבימ שמאי או באפר
 כירה לב״ה והנכון לי שהוא קושיא כוללת הכל כלומר לכסיי׳ בדקר נעוץ לגיח שמאי כדאית להו ולנ״ה כדאית להו
 מר לכתחלה ומר אס שחט באפר טרה כדברי הכל וכן עיקר אבל ג״נ אפשר לפרש דאסיפא דבריימא קאי דקחני
 ואס שחטו ודקא מסקינן גה והא מדקמני סיפא משוס דבתירוצין הדדה לדשא ואמרינן לא מיבעיא קאמר כלומר
 הא מינח דשא סיפא מאי איכא למימר ופלוגמא דרבה ורב יוסף אליגא דגימ שמאי מדע מדחייש רגא לאימלוט
 דאי ב״ה הא לא חיישי כלל לאימלוט בכולה מטלתין כדאימא בגמרא וכדכמב בעל זה המאור ז׳׳ל וא״ת מאי טעמיה
 דרב יוסף הא גימ שמאי חיישי אמר לן רב ייסף שאגי הכא דשטח דלית עפר ואמי לאמנועי משמחח יוס טוב אבל
 התס אפשר דשאינו בניתיה דהט שכיחא טפי ועוד שסמון לחפירה שחיטה ולא אמי לאימלוכי והיינו דקאמר רב
 יוסף אדרבה הא עדיפא דהא משוס צורן גדול לאוכל נפש הוא דשרינן ולא אמר בהדיא דלאימלוכי לא חיישינן ויש
 לפרש דמסלוגתא דרבה ורב יוסף נפקא לן לב״ה דלרבה דסבר שלא המירו ב׳׳ש לחפור אלא א״כ שחט ב״ה לא
 המירו כלל אגל רב יוסף דאמר בייש ממירין לחפור ולשחוט ב״ה לא פליגי אלא בשאין צו עפר דצרין לעשות מלאכה

 הכנה אלא משוס מוקצה כלחוד דאסור והיכא דמוכן אגכ אמו ליכא מוקצה ושמואל ואימימא רכי יוחנן מוקצה לימ
 להו(ד) משוס גזירת משקין שזכו ראי ליאסר ואפילו כמוכן אגג אמו ומטעמא דמתיר עצמו כשחיטה הותרו כולן
 ודבר ברור הוא זה אבל יש לומר וקרוג הדגר לאמרו דגגעלי חיים לימ כהו משוס גזירה ולא דמו למשקין שזגו
 ולא דמו לפירומ הנושרין וטעמא דאיסורא משוס מוקצה הוא דשמואל נמי ביום טוב אימ ליה מוקצה כמו שפרשתי
 למעלה ולמאן דתני רני יוחנן איהו גמי אימ ליה מוקצה ביום טוב ואף על גב דלית ליה בשנת (ה) מרוייהו כסברא
 דרב נחמן אמד וההיא סוגיא דבפרק מי שהחשין דפרין לרבי יוחנן מיוס טוב לשבת אתיא כמאן דאתלי לה להן

 כדשמואל ויהא גס זה סיוע לסברת רבינו ודעת בעל המאור דהלכה כרב נחמן במוקצה ביוס טוב:
 ועוד ואנו תמהים עליו היאן פסק בחזרח תדסין כבית הלל לקולא כר. אמר הכותב הנה בעל המאור מתמיה על
 רבינו הגדול ז״ל ואני ממה ענ כל הגאונים שכן פסקו כולם זכרונס לברכה ולא ראינו להם בחבוריהס המגיעים לידינו
 טעם מפורש בדבר וכשאני מחפש ומהפן בשמועות לזכותם יש צי לפרש ולומר דלר׳ יוחנן מוחלפמ שיטת! של ב״ה
 רקסבר בשיש להס ציר מן הצל פליגי לשרו ב״ה משים דאין בנין בכלים ואע״פ שהיא מנאבה קבועה ודינה להיימ
 פטור אבל אסור עליה כלאמרינן בסרק כירה כבנין מן הצל נהי ראיסורא לאורייתא ליכא לרבנן מיהא איכא כלומר
 מפני שהיא מלאכה מתקיימת אפילו הכי משוס שמחת יו״ט מותרת ומשוס הט קשיא ליה מהשיחט להתס נמי
 מלאכה היא לאי צדן לגופיה חייב עליה אלא שפטור משוס כוונה שלו שאינו צדן אלא לעפרא ונטילמן נמי קשיא
 ציה ולפום הט אסין מאי לאפין והשתא לקיימא לן לבשאין להס ציר אלא באמצע פליגי נטילתן מותרת אפילו בשבת
 ובחזרתן נמי אין בה משוס שמא יתקע שאין עשוי ניתקע במדסין שהד כל עצמן לטלטלן הס עשויין ואלרבה רפויין
 נינהו כלי שיהו נוחי[ לתשמישן הילכן מלינא אפילו בשבת שד לקי״ל אס היה רפוי מומר ואין לן בהן צל איסור
 אפילו לב״ש לסנד יש בנין בכלים אנא משוס גזרה אטו מן הצל והיא גופא לב״ה משוס שמא יחקע הילכן משוס
 שמחת יו״ט לא גזדנן גזירה לגזירה בכה״ג לא מובחא מילסא לעבר אשבות לי״ט והט נמי אמרינן בעור לפני
 הלורסן טון לחזי למזגא עלי׳ ולא מוכחא מילחא לעבר עליה בשבוס לשרו ב״ה משוס שמחמ יו״ט ואע״ג להיכא
 לליכא משוס שמחת יום טוב כגון עור לערב יום טוב ותריסין לבתי׳ גורינן וכלאמדנן לקמן עלה מן הצל שמא
 יתקע גזדנן אצמא כל היכא לאיכא לאחמוד מחמידנן אפי׳ בשמחת יוס טוב וקמו להו ממני׳ כמריציתייהו קמייסא
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 8 (ח:-ט.) רבינו נםים ביצה שנולדה פרק ראשון ביצה

 הוא ואין בו מצות כסר: אלא אפ״ שחט כחמר חיה ועוף לאיכא חל לטעון כסוי ואפ״ה אין מכסין משוס לקטרח נמי בשל בהמה:
 אכל אם יכול לכסותו בדקירח אחת מותר. ללא טרח אצל בהמה כלל ולא גזרינן לקירה אחת אטו ב׳ לקירות: אמד רנח שחט צפור
 מעיו״ט אין מכםין אותו ביו״ט. להיה לו לכסותו מכעו״י ומשוס אמנועי משמחה יו״ט ליכא לנהי ללא מכסי לא מיפסר צפור באכילה:
 גלגל עיםה מעיו״ט. להט נקט לישנא לגלגול משום להוא החחלח חיוכ חלה כלתנן כמסכת חלה ןפ״גן משנמגלגלה כחטים ותטמטם

 בשעורים: מפריש ממנח חלתה ביו״ט.

ו דמין חיה הוא דאי םפק הוא לא הוו מטרתי י ה ל ' א : ו >י י ו לחמ! נ נ ת ״ג ד ע א  ו

ז רבנן לכסות לדמיה ביו״ט מםפיקא ואתי י ה י ב ג י מ י ] א ה י צ מ ) נ ת י נ ש ס ( י ש  מ

 למישרייה תרבא דיליה הלכך אין מכםין
 את דמו ביו״ט כלל אבל לערב במוצאי י״ט
 מכסין את דמו כיון דלא מכסי ליה בי״ט
 אע״פ דמכסי ליח בחול לא אתי למימר
 הכי תני רבי חייא לא כוי בלבד אמרו אלא
 אפי׳ שחט בחמח חיה ועוף ונתערבו א דמם
 זה בזה אסור לכסותו ביו״ט א״ר יוסי בר אבין
 לא שנו אלא שאין יכול לכסותו בדקירה אחת
 אבל יכול לכסותו בדקירה אחת מותר אמר
 רבח שחט צפור מעיו״ט אין מכסין אותו ביו״ט
נלגל עיסה מעיו״ט מפריש ממנה חלתה  א

 ביו״ט אבוה דשמואל אמר אפילו כ גלגל
 עיסה מעיו״ט אין מפריש ממנה הלה ביו״ט
 והילכתא כאבוה דשמואל דגרסינן בפרק
 משיליןא* ולא מגביהין תרומות ומעשרות ביו״ט

 ואפילו ליתנם לכהן בו ביום והני מילי דטביל
 האידנא כגון עיםה

ב״ש אומרים ' ב י נ ת  מ

 רש׳׳י
 גיו׳׳ט דשמא סיה הוא וטעון כיסוי והוא
 אינו יכול לכסותו ניו״ט כדקסני אס שחטו
 אין מכסי! למו ביו״ט לשמא בהמה הוא
 כלמסיק טעמי: ואהי למשלי תרגא דיליה.
 לאמרי חיה הוא: לא כוי נלכד אמרו. לאין
 מכסי! את למו בי״ט ללין הוא שלא יכשהו
 לשמא בהמה הוא: אלא אפיי שתנו טי.
 לאיכא תל לולאי טעון כיסוי אס״ה אין
 מכסין משוס רטרח נמי בשל בהמה: אין
 מפשין אותו בי״ט. להיה לו לכסות מבע״י
 ומשוס אימנועי משמחת יו״ט ליכא למשוס
 ללא מיכסי למא לא מיתסר בשר באטלה:
 גלגל עיסה מעיו״ט מפריש ממנה חלתה
 ני״ט. אע״ג לתנן אלו הן משו׳ שבות אין
 מגביהין תרומות ומעשרות ביו״ט והאי נמי
 כמדומה רמי: אין מפריש הימני. ללא
 התירו להפריש חלה אלא בעיסה שנתגלגלה
 ביו״ט אבל זו היה לו להפריש מעי״ט:
׳ אין מוליכי! אס הםולם משובך י  מתנ
 לשונך. דמרינן סולס שובך אטו סולם של
 עלייה ושל עלייה ר״ה אסור כלאמר בגמרא
 גזירה שמא יאמר הרואה להטיח גגו הוא

 מאיתמול אבל פירי דטבילי
 לאפרושי ממנה חלה מפרשינן ויהבינן לכהן:
 אין מוליכין את הסולם משובך לשובך אבל מטהו

 תרומות ומעשרות ביו״ט והא נמי
 כתרומת לגן למיא >א< ואע״פ שהיה
 יכול להפרישה מעיו״ט אפ״ה מפרישה
 ביו״ט לפי שלא גזרו על תרומת עיסה
 שהרי מותר לגלגלה ביו״ט ולאפותה
 כלי לאבל פח חמה: ואכוה דשמואל
 אמר אפי׳ גלגל עיסה מעיו״ט אין
 מפרישין ממנח חלה ביו״ט. שלא התירו
 להפריש חלה אלא בעיסה שנתגלגלה
 ביר׳ט אבל זו היה לו להפריש מעיו״ט
 כחרומפ לגן ופירופ. ופסק הרב
 אלפסי [ז״ל] כאכוה לשמואל מלגרסינן
 בפי משילין ןלף לז.ן אבל פלי לטבילי
 האילנא כגון עיסה לאפרושי ממנה
 חלה מפלישינן רהבינן לה לכהן אלמא
 לוקא משוס להך עיסה טבילא האילנא
 הא אילו טבילא מאתמול הוה מיחסל
 לאפרושי מינה חלה כאבוה לשמואל אבל
 חלקו עליו מפני שזאת הגירסא אינה
 ברוב הספלים וא! ועול כחי הר״ז הלוי
 ז״ל שאסי׳ לאותה גירסה אין ראי׳
 ממנה לפסוק כאבוה לשמואל להתם

 מיירי בחלת א״י שהיא טובלת ומש״ה ט טבילא מאתמול אסור להפלישה להוי מתקן אבל הבא בחלת ש״ל עסקינן שאינה טובלת וכלאמל בגמ׳
ן לרשאי לאכול נ) בתרומה בלא  לחלח ח״ל אוכל והולך ואח״כ מפליש הלכך איח לן למנקט כלבה לאע״ג לאיחייב מאתמול מפריש לה האילנא לטו
ן לרבה אמל סתמא גלגל עיסה מעיו״ט משמע לאפי׳ כחלח האלץ קאמל  הפרשתה לא הוי כמתקן והלמב״ן ז״ל סמך לברי הרב אלפסי ז״ל לטו
 והיינו לשייכא בהלי שחט צפול לנהי לאין מכסין אותו ביו״ט היינו משו׳ ללא מימנע משוס שמחת יו״ט בהט שהרי מותר לאוכלו אע״פ שלא כסה
 רמו אבל גלגל עיסה מעיו״ט מתוך ג<שאין יכול לאכול ממנ׳ מפריש ממנה חלתה ורבא נמי להוא בתרא מהרץ בגמ׳ אליבא לאבוה לשמואל
 לס״ל לאפילו בחלת פוצה לארץ אין מפריש ממנה ביו״ט: גלסי׳ בגמ׳ [לף ט.] חלת חו״ל אוכל וחולך ואח״ב מפריש להואיל ואינה מן התולה
 כלקי״ל בפ״ק לקלושין (ל׳ צו0 לכל מצוה התלויה בארן כפילות הגלילין אינה נוהגת אלא כארץ אוכל והולך כל הפת ומשייל כלי חלה ומפליש
 כאחרונה וכתב ר״ח ז״ל למהא שמעינן שאין צריך להסדש מן המוקף בחלת חוצה לארץ אכל יש מי שאומר שצריך להניח לכסוף יותר משיעור
 חלה כלי שיפליש מן המוקף: מתני׳ ב״ש אומרים אין מוליבין את הסולם משובך לשובך. סולם המיוחל לכך וניכר שהוא של שובך טעמא
 לב״ש מסלש בגמ׳ להרואה אומר להטיח גגו הוא צדך והרי הוא עושה מלאכה ביו״ט וב״ה מתילין משוס לשובכו מוכיח עליו כלומר שובכו
 של סולם מוטח שהוא ניכר שהוא של שובך: מחלון לחלון. באומו שוכך עצמו שכן דרך להיוח בו מחיצות הרבה קן לכל זוג וזוג וחלון לכל
ד לישני דרב חנן בר אמי עלה דהא מחני׳ ולישנא בחרא אמר הכי מחלוקת ברה״י דב״ש איח להו דרב יהולה  קן וקן ובגמרא איכא ח
 א״ר דאמר כל מקום שאסרו חכמים משוס מראיח העין אפי׳ בחדרי חדרים אסור וב״ה ליח להו אבל בר״ה דברי הכל אסור והרב
 אלפסי ז״ל לא הכיא מכל זה כלום לפי שהוא פסק בפי חביח [סי׳ תקנ״כן כהא דאמר ר״י אמר רכ הלכך על כרחיך אמר ב״ה אפילו
 ברה״ר שרי לאי הוו אסרי ברה״ר ברה״י נמי הוו אסרי אלא ולאי בכל ענין שרו: אבל רבינו נסים גאון ז״ל כ׳ לליחא לדרב משום דאשכחן
 כמה מפני׳ לפליגי עליה להתס בפל׳ השוחט (ל׳ מא,! אמל לשוחט אלס בגומא בחצירו ובשוק לא יעשה בן מפני שהוא מחקה אח המינין
 ובפ״ק למועל קטן (ל׳ ח:< אמלינן לעושין נברכת במועל וארון עם המת בחצל אלמא לוקא בחצר אבל ברה״ל אסול והיינו ללא כרב ובפלק
 אע״פ (ל׳ ס.) נמי אמר צנול שעלו בו קשקשים ממעכן בלגלו בצינעה ואינו חושש ופסקינן לה התם אלמא ליתא לרב ולפי זה קי״ל כלישנא
 בחלא ללב חנן רמחלוקח ברה״י אבל כר״ה לכרי הכל אסור: ומיהו לא נהירא לולאי הנהו לא קשיין לרב לאס איחא לקשיין הוה
 אמר המס לימא ממני׳ ללא כלב כלאמרינן בפ״ק רע״ז >דף יג.< גבי נתפזרו לו מעוח בפני ע״ז לא ישחה ויטלס וההיא לפרק השוחט
 לא קשיא משוס לכשהוא שוחט בגומא שבחצירו מי שרואה אותו לא יבא לומל שהוא מחקה את המינין לאלרבה אומר לנקר חצירו הוא
 צדך וההיא לפ״ק (למשקין) [למ״קן נמי לא ילענא מאי פירכא להתס ט עביל לה עס המת כחצר ליכא למיחש למלאיח העין שהכל

 עין משפט נר מצוה
 תתנז-תתנח

 א מיי׳ פרק נ ופ״ל מהל׳ י״ט סמג לאדן עה טור
 או״ח סימן תקל תקו: כ מיי׳ פרק בו מהל׳ שנת

 ופ״ה מהלכות י״ט טור או״ת שימן תקית:

 מסורת הש״ם
 א) רף לז. נ) ס״א בעיסה ג) י״ג שהוא יכול:

 קונץ הגהות
 ב״ח (א) תי׳ אע״פ נמתק: (ג) נ״ב היינו: (ג) צ״ל

 תנאי: (י) ומהא נמי משמע ללאו כצ״ל:
 אנ״ש מהר׳׳ם (א] והתוססות חלקו על פי
 הירושלמי לגרסינן כל הלש עיסה מערב
 יו״ט אין מסרישין חלתה ביוס טוב וקאמר לש אין
 אבל ערס לא וערס היינו גילגול להכא שלא גמר
 הלישה מערב יו״ט אלא ביוס טוב ואע״ג לסוף סוף
 היה יכול להפריש מבעו״י משעת גלגול אפייה
 מפריש ביו״ט והיינו לרבא אבל גמר לישתה מעיו״ט
 אסי׳ רבא מולה דאי! מפריש חלתה ביו״ט והיינו

 לש לירושלמי:

 שלטי הננורים
 א נראה מדנרי רנינו דמיירי היכא שיש לו עפר מונ!
 דהא לדידיה לא מצי לשחוט לכחחילה אא״כ יש לו עפר
 מוכ! כדלעיל וכן הוא דעת מיי׳ והטור הניא דוקא
 דנד מיי׳ והשינ עליהם ונ״ל דאס יכול לכסותו נדקירה
 אחח טון ששחט כנר מותר אפילו אי! לו עפר מוכן
 רק שיהיה לו דקר נעוץ מנעו״י אמנם אס הטעס הוא

 משוס טרחא אי אפשר לפרש כן:
 לשון ריא״ז וכן אס שחט ניו״ט נהמה חיה ועוף
 ונתערנ דמן זה נזה אסור לכסותן ניוס טונ ואפי׳
 שחט נעפר מוכן ואס היה כאמצע החצר מנסין אותו
 בעפר מוכן אנל אין מכסי! אותו בדקר נעוץ אלא דם
 חיה ולא דס נהמה ואס יכול לכסותן בדקירה אחת

 מותר שהד דקירה זו לדס חיה היא צריכה:
 ב ועיסה שנילושה מערנ יו״ט נא״י לכ״ע אסור
 להפדש ממנה חלה ניוס טונ אנל נחי״ל דקי״ל אוכל
 והולך ואת״כ מפריש רק שישייר ממנה מעט יותר מ!
 החלה פסק רנינו חננאל שיכול להפדש ומינו וכן רש״י
 פסקו שאין להפדש ורנינו חיים כתנ נשם רש״י
 דאפילו מה שאוכל ומשייר תחילה הד נכלל אין
 מגניהיס תרומות ומעשרות וטון דאיכא פלוגתא

 דרנוותא טונ שלא להפריש אלא אוכל ומשייר:
 לשון ריא״ז גלגל עיסה מערנ יי״ט מפדש ממנה
 חלה ניו״ט לסי שחלה צדך להאטלה נו טוס לכהן
 גד״א גחלת חו״ל שאינה נאכלת שאס רצה אוכל והילך
 ואח״כ מפריש אנל נחלת א״י שהיא נאכלת ואינו יכול
 לאכול בלא הפרשה אסור להפרישה ניו״ט כמבואר

 בקונטרס הראיות:

 שיטת רינ׳׳נ
 דאי ספק הוא לא הוו מנורחי רב>! ונוי. לאו למימר
 דלדיד! יהא אסיר לאטרוחי בשביל ספק מצות כסוי
 דאי הכי למה ליה לרנא גדה דרנ ייבא למיתר
 כוי היינו טעמא ללא מכסינן גזרה משוס התרת
 חלבו לימא כר היינו טעמא דלא מכסינ! דלא
 מטרחינן נכסויו מספק׳ אלא ודאי ללילן שרי
 לאטרוחי נכסיו משוס ספק מצוה אנל מא! לחזי
 סבר לאסיר לאטרוחי בכסויי מספק וטון דמטרחינן
 בכסויי ולאי חיה הוא ואתי למשרי חלבו: לא כוי
 בלגו אמח. לההוא ולאי אסיר לכסרי למיה משוס
 התרת חלבו כראמרינן: אלא אפילו שחט ולוי.
 לליתיה להאי טעמא כיון לאיכא נהמה ולאי ללא

 נעיא כסוי לא טרחיגן אף נחיה דנעייא כסר ולעולם טעמא דכוי משוס התרת חלנו הוא דאי לאו הכי טון לשמא טעון כסוי הוא מטרחינן בכסויי כך נראה לי הכותכ פירישה. ומפירושי רניני שלמה ז״ל נראה לר חייא סבר לסי היינו
 טעמא ללא מכסינן משוס ללא מטרתינן נכסרו מספק להשתא בנהמה וחיה לאיכא חל לולא־ בעי כסוי לא טרחינן כל שכן בכיי רשמא אינה טעון כסוי כלל: והלנסא נאנוה ושמואל ונוי. והרב לולי ז״ל כ׳ לההיא מסרק אין משילי! נחלת
 אק ישראל היא שהעסה טבולה לה ובההיא איכא לאפלוגי בין לטבלה האילנא כגון שגלגלה עכשיו וני! לטנלה מאתמול כגון שגלגלה איתמל לאי טנלה האימא מפרישי! ממנה חלה ואי טנלה מאיתמל אין מפדשין אנל חלת חיצה לארץ שאנו
 עסוקין בה כאן טון לקיימא לן כשמואל לאמר אוכל והולך ואחר כך מפריש הא לא טבילי כל עיקר ואין בה משוס מתק! להא ליח נה משוס טנל וכיו! שכן אפלו גלגלו מערנ יו״ט מפדש ממנה חלה ביו״ט: מתני׳ אין מוליכין אה
 הסולם. סלס המיוחד לכך שהוא של שובך ואע״פ שהוא נא ליטול נוזלות לשמחח יו״ט אסור כדמסרש טעמא בגמ׳ שהרואה אימר להטיח גגו הוא צדך: אבל מטהו מחלון לחלון. באותו שיכך עצמו שכן לרך שובך להיות בו חלונות הרנה:

 המאור הקטן
 דהא לית בה משום טבל הילכך כרבה מםתברא וטעמי׳ טפ־ עדיף ובעיסת חוצה לארץ נאמרו כל הדברים הללו

 האמורים כן:
 בייש אומרים אין מוליכין את הסולם וכוי מדפסיק הרי״ף במסי שבת כרב יהודה אמר רב דאמר כל מקום שאסרו
 חכמים מפני מראית העין אפילו בחדרי חדרים אסור וכרבי אליעזר ור׳ שמעון דתניא שוטחן בחמה קאמר לן
 פלוגתא דמתני׳ בין ברשות היחיד בין ברשות הרבים ולא כרב חנן בר אמי ובמסכת שבת יש לנו בזה סברא אחרת
 שנראה לנו שאין הלכה כרב יהודה אמר רב הילכך הליכת סולם ברשות הרבים אסור כלישנא בתרא דרב חנן בר

 אמי ובהטוי סולם של עלייה קיימא לן לאיסורא מעובדא דבני רבי חייא דנפק לקריאתא:

 משום התרת חלבו שמעי׳ מכללא דהא דאמר רב יהודה מכניס אדם מלא קופתו עפר ועושה בו כל צרכו בין
 לספק בין לודאי הוא מוכן ומותר לכסות בו אפילו צואה ואין לנו לחוש אם צואה היא ודאי כנהרבילאי או אם

 היא ספק כרבי וכוי טעמא אחרינא הוא:
 אמר רבה שחט צפור מערב יו״ט וכוי. כתב עלה הרי״ף ז״ל והלכתא כאבוה דשמואל דגרסינן בפרק משילין וכוי
 כדכתיבנא בהלכות א] ואדרבה אפכא מסתברא דהא אמרי׳ בפי משילין אבל פירי דטבילי האידנא כגון עיסה
 לאפרושי ממנה חלה מפרשינן ויהבינן (נ) חלת ארץ ישראל שהעיסה טבולה לה אבל חלח חוצה לארץ מאחר
 דקיימא לן כשמואל דאמר הולך ואוכל ואח״כ מפריש הא לא טבולא כל עיקר ואין כה משום דמיחזי כמתקן

 מלהמת ה׳
 מערנ יוס טינ ומתמהי׳ עלה נגמ׳ ואפילו נתיצה לארץ נימא פליגא דבריה ופריק דאי משוס הא לא אריא דטון
 דאס קרא שס אסורה לזריס הכל מודים בכלל אין מגניהין ורניס השמבשו בה מפני שמצאו במוספחא הלש עיסה
 ביו״יט בין טמאה בין טהורה מותר לטלטלה ומותר להפריש ממנה חלה לשה מערב יו״ט אסור לטלטלה ואסור
 להפריש ממנה חלה וממקשיס לומר אם בשל ישראל נמי התיר רבה הא במאי מוקיס לה וכבר ראינו בירושלמי
 שאמרו עליה פיפמר בעיסה טמאה שאינו מפריש חלמה אלא בסיף כלומר בעיסה טמאה אסור לטלטלה יאסור
 ליטול חלתה אלא נוטל אחת אחת ומשייר שיעור חלה בסוף וקורא שס ולפי גמרא שלנו יש לומר דההיא אבוה
 דשמואל תנא לה במתני׳ אבל רבא אפילו בשל ארץ ישראל המיר לסי׳ אמר רבינו הגדול זכרונו לברכה שנדחית
 מסוגימו דבפרק משילין ואע״פ שיש למתעקש לומר דהחס ה״ק וה״מ בפיד דטבילי מאממול אבל בפרי דטבילי
 האידנא מפרשי׳ ומשוס הט מפרשין חלה מעיסה ומיהו הואיל והוחרה הותרה כרבה אצן לא מדחינן בני גולה דטון
 שמליט מרומה שזכאי בהרמתה לימא אבל פירי דטבילי האידנא מפרשינן ויהבי׳ מדקאמר חלה משמע דבחלה נמי
 בעיי טבילי האידנא ונאממ אם זו שאמר נפרק משילין היא עיקר בנוסחאות ראיה גמורה היא מ״מ רבה דהוא
 בתרא ואבוה דשמואל מפרקי אליביה ואמר מי לא מודה שמואל שאס קרא שס שאסורה לזרים ומסמייע מזה

 דהלכמא כאבוה דשמואל:
 ועוד בימ שמאי אומרים אין מוליטן אמ הסולם וכו׳ שנראה לנו שאין הלכה כרב יהודה אמר רב:

 אמר כומב אבל מכאן היה נראה שהיא הלכה מדקא מקשינן מינה לרב חנן בר אמי ואיצטריך לומר תנאי היא ואנא
 דאמד כתנא דהחס ולא מצימ למימר דלרב פרטנן דהא מאי קושיא רב מיקי לה למחני׳ בין ברשוח הרבים בין
 ברשוס היחיד ובימ שמאי אוסרים מפני מראימ העין וב״ה מחידן משוס ששובכו מוכיח עליו ופשטה נמי הט משמע
 אלא שמע מינה לרב חנן סרטנן מדרב משוס דהלכמא היא ורבן של בני גולה היה בדורו כמו שפי׳ רבינו שלמה ז״ל:

 קודס שחיטה אבל יש לו עפר כיון דבשעח שחיטה נופל בעפר אין אוסדן לו לשחוט דט שחיט בהימירא קא שחיט
 וטון ששחט מידים שיחפור בדקר ויכסה והיינו סיפא ואבן קיימא לן בכוליה מלמודא רבה ורב יוסף הלכחא כרבה
 בר מדמנינן הילכך ב״ה אסרי נעולס לשחוט אלא א״כ יש לו עפר מיכן לכסוי ודברי ר״ח ו״ל מטין כן שכך בחב

 וקיימא לן כב״ה דאמרי לא ישחוט אלא א״כ היה לו עפר מוכן וכרבה:
 ועוד אמר רבה שחט צפור מערב יוס טוב יכו׳. הילכך ברבה מססברא וטעמיה טפי עדיף ובעיסמ חוצה לארץ

 נאמרו כל הדברים הללו:
 אמר הכוחנ אין משמען של דברים כן דאי הט הד ליה למימר גלגל עיסה בחוצה לארץ מדקאמרינן סתם שמע
 מינה דבכל נחלקו ועוד דאי בהא פליגי הא באשלי רברבי מליא דאיפליגי(ג) במסכת שבת שר׳ יהודה אומר מעלין
 אמ המדומע באחד ומאה שיכול ליחן עיניו בצד זה ולאכול בצד אחר אף בא להפריש מפדש וחבטו חולקין עליו
 לומר שאף עפ״כ אסור לקרוא שם ונראין נמי הדברים דעד כאן לא אמר רבי יהודה הסס אלא משוס שאינו קורא
 שס דמעיקרא מרומה והשמא מרומה אבל חלה מודה דמעיקרא חול והשחא מלה מדע דמי לא מודה רבה שאין
 מגביהי[ תרומה ומעשרומ בשבלין אע״ס שלא נטבלו וממה על עצמך אס כן לישמעינן במרומה ומעשרומ של חוצה
 לארץ שמגביהין אותן ביום טוב אלא ודאי אין להמיר מפני טעס זה אבל רבה אפילו בחלמ ארץ ישראל אמרה לפי
 שלא גזרו חכמים אלא שלא להגביה במרומה ומעשרות לפי שהן טגולין מאממול ואפשר היה לו לתקן אבל חלה
 מאחר שהומר להעלותה מפני שרובן אינן טבולין מאתמול הומרו לעולם ולא פלוג רבנן ושרו משום שמחת יו״ט
 והיינו נמי דקאמר שחט צפור מערב יו״ט אין מכסין אומו ביו״ט כלומר אף על פי שאנו מתידן בחלה מלאכה
 שאפשר לעשותה מערב יו״ט אין אנו מחידן ק בכסוי דס צפור לסי שיש בחלה משוס שמחת יו״ט ואין כך בכסוי
 (ו) ומיהא נמי משמע משוס דשמואל שרא רבה אלא משוס שמחת יום טיב ואביה דשמואל אסר בכל שיכול לעשותה

 השגות הראנ״ד
 א] ואדרבא איסכא וכר: א״א אף אני כך תפסתי על לנד הרנ ז״ל ולאחר ימים רניס חזרתי ני מפני שראיתי רנא שהוא נתרא מסייע ליה לאניה לשמואל ומהדר לאוקומיה מלתיה דשמואל כאכיה ומפרש טעמיה אלמא הלכתא כוות־ה ולא כרנה דפליג עילויה:
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 עין משפט נר מצוד!
 תתנט-תתס

 א מיי׳ סרק ג מהל׳ יו״ט טור או״מ סי׳ תצז:
 ב מיי׳ פכ״ה מהל׳ שנת טור אי״ח סימן מצט:

 מסורת הש״ם
 א) נגמרא ונרא״ש איתא כזית בשר:

 קובץ הגהות
 ב״ח (א) נ״נ שרי: (ב) דנדרננן כצ״ל:

 (ג) לתא כצ״ל:
 חו״י (א) נ״נ אנל משנענע:

 שלטי הגנורים
 א כתנ הרא״ש תרי לישני איכא נגמ׳ אלינא לרנ
 חנן נר אמי למל לישנא מולה נ״ה לנר״ה אסור
 ולסל לישנא שרו נ״ה אפילו נר״ה ופסקו הגאונים
 דל (נ) לכרננן עבלינן לקולא ולבך לא הניא רנ
 אלפס אלא המשנה כצורתה משוס לסנירא ליה לנ״ה

 מתידן ננל מקוס:
 ב וכן כתנ מיי׳ לאסור לטלטלו וטור או״ח סימן ש״ו
 מתיר לטלטלו אף נשנת יצ״ע נלנרי הטור כי נהלכות
 יו״ט סימן תקי״ח כמנ להליא לסולס של עליה אסור
 לטלטלו אפילו ננית ועי׳ פרק חנית כין לנריס

 שאסורים משיס מראית העין:
 לשון ריא״ז אנל אס היה סולס של עלייה אסור
 להוליכו לשינך יאפי׳ להטותו מחלון לחלון שהרואה
 אומר להטיח גגו הוא צדך רש שאוסרים אפי׳ נרה״י
 שכל לנר שאסור מפגי מראית העין אפילו נחלד
 חלדס אסור ילי נראה שלא אסרו אלא נרה״ר אנל
 נרה״י מותר כמבואר בקונטרס הראיות ינענין זה

 ביארתי נפרק חנית שנשנרה:
 ג יכן כתב מיי׳ רכל יוני שובך יעלייה וצפדס שקננו
 בטפיחיס מועיל להו זימון ובטור כתוב ליקא לקטנים
 לא״צ צילה מועיל זימון אנל נגלוליס לאסור לצולן אין
 מועיל להן זימון ואעי׳ג לגני חיה שקננה נסרלס כתנ
 רנינו הגדול שצריכה צילה ולא מועיל זימון היינו משוס
 שצדכה צילה מעליא אבל ייני שובך לא צדכי צדה

 מעציא וזה הכרח לאל׳׳כ תיקשי דידה אליליה:

 רבינו נםים ביצה שנולדה פרק ראשון ביצה (ט: יא:) ה
 רואין שלצורך המת עושה אותו ולפיכך אמרו בירושל׳ עלה דההיא ל״ש אלא באדם שאינו מפורסם אבל אס הוא אדם מפורסם עושין לו
 ארון אפי׳ בשוק וכפבו הרב אלפסי ז״ל בהלכותיו אלא מההיא דתניא התם נלף ח:1 ועושין לו ארון מנסרים המנוסרין מעיו״ט רשב״ג
 אומר אף מביא נסרים ומנסרן בצינעה בתוך כיתו הוא דאיכא למידק עליה מאי מהני לן צינעה ותלקו ואמרו דכשחושדין אותו בדבר
 שאלו עשאו עבד איסורא בהכי אמר דאפילו בחדרי חדרים אסור כהולכת סולם ונפלו כליו למיס אבל היכא שחושדין אותו שסוברין שהוא
 עושה איסור ואינו עושה אותו בכי
ל ה״ג בצנעה שרי והיינו ההיא דארון ן ט א י א ל ״ ש ן ב י ר י ת ה א מ ״ ב ן ן ן ל ח ן ל ן ל ח  מ

 ל י 1 1 ״ וההיא דצנור שעלו בו קשקשין שכיון

ד שהדבר מותר אלא שהרואים טועים ? ו ה א ע ב ° ו ד י ? ע ב ו מ ע ב נ ע א א כ נ ל  א

׳ תניא א״ר מ  ואומר זה וזה אני נוטל: נ
 יהודה בד״א בסולם של שובך אבל בסולם
׳ אזימן י נ ת  של ב עלייה דברי הכל אסור: מ
 שחורים ומצא לבנים לבנים ומצא שחורים
 שנים ומצא שלשה אםורין שלשה ומצא
 שנים מותרין בתוך הקן ומצא לפני ההן
 אסורים ואם אין שם אלא הן הרי אלו
׳ זימן שחורים ומצא לבנים מ  מותרין: ג
 פשיטא אמר רבא חכא במאי עסקינן כגון
 שזימן שחורים ולבנים והשכים ומצא שחורים
 במקום לבנים ולבנים במקום שחורים מהו
 דתימא הני אינהו נינהו ואיתחפוכי איתהפך
 קמ״ל הנך אזול לעלמא והני אחרינא נינהו
 תניא במה דברים אמורים ג ביוני שובך
 וביוני עליי׳ וכצפרים שקננו בטפיחים או
 בבירה אבל אווזין ותרנגולין ויוני חרדיסיאות
 אינן צריכין זימון מפני שהן ברשות אדם:
׳ בית שמאי אומרים אין בנוטלין את י נ ת  מ
 העלי לקצב עליו בשר וב״ה מתירין בש״א
 אין נותנין את העור לפני הדורסן ולא יגביהנו
בשר ובית הלל מתירין: (  אלא א״כ יש עמו א

 וחושבים שהוא אסור דוקא במקום
 רואים הוא לאסור אבל שלא במקום
 לואין שלי כיון שאין חושלין אותו
 בלבר שהוא אסור אלא בלבל שהן
 סוברין שהוא אסור ואיני אומר כן
 אלא הנהו לא שייכי בלרב כלל לרב
 ה״ק לכל לבר שהוא מותר גמור
 וחכמים אסרוהו מפני מראית העין
 בלבל אין לחלק בו בין רה״ר לרה״י
 שאס אתה מתיר לו בלה״י אף הוא
 יעשה כן כרה׳׳ר כיון שהלבר מותר
 ויאמר אין כאן רואים וכן נמי יש
 להם לחכמים לחוש שמא יראהו אלם
 ברה״י ולאסור לגמרי אבל ההיא
 לארון וצינור ולכוותייהו לא שייכי
 בלרב כלל לאלרבא מצל עצמם אסולין
 הן ומפני הצורך והלוחק התילוס
 לארון מלאכה גמורה היא וצינור נמי
 הא אמרינן עלה כפלק אע״פ (לף ס.)
 למתקן כלאחר יל הוא אלא לבמקום
 פסילא לא גזור רכנן הלכך כיון
 לאסירי לא רצו חכמים להתירן אלא
 בצינעה וליכא למימר נמי שלא יחילום
 כלל לאי אפשר בלאו הכי וליכא

 רש״י
 צריך והרי עושה מלאכה בי״ט: מחלון
 לחלון. באותו שובך עצמו שכן לרך שובך
 להיות בו מחיצות הרבה וקן לכל זוג וזוג
 וחלון לכל קן וקן: ובית הלל מתירין.
 לשובכו מוכיח עליו שניכר שהוא של שובך:
 לא יטול. מן הגוזלות בי״ט: אלא א״כ
 נענע מבעדי. ולא סגי לי׳ בהכנה בריבור
 בעלמא כרמפרש בתלמולא טעמא ללמא
 למחר כי שקיל להו חייס עלייהו ומימלך
 ולא שקיל ונמצא לטלטליגהו בכלי
 (א) ומשנענע ומשמש בהן מבעול יום ולא
 חם עלייהו תו לא חיישינן לחיים עלייהו:
 גמ׳ אבל בסולם של עליה דברי הכל אסור.
 כלפרישי׳ להרוא׳ אומר להטיח גגו הוא צריך:
׳ זימן שחורים. ולא היו שם עול י  מתנ
 ולמחר מצא הכל לבני׳ ולאי השומני׳ הלכו
 להן ואלו אחרים לאמו מעלמא לשובך וכן
 שנים ומצא שלשה ואינו מטר את המוכנים
 כולן אסורין: שלשה ומצא שנים מוהרין.
 האחל הלך והשנים נשארו ולא אמרי׳ כיון
 שהא׳ הלך כולן הלכו ואלו אחריני נינהו:
 זימן בתוך הקן ומצא לפני הקן. ובתוך הקן
 לא מצא כלום: הרי אלו אםורים. להני
 מעלמא אמי•' גמ׳ כגון שזימ! שחורי׳ ולבני׳.
 בשני קני׳ וכל הקנים מובלליס במחיצות ועליו׳
 כלרך כל שובטס והבעה״ב זימן שחורים
 בקן זה ומצא !בו] לבנים ולבנים זימן בקן שני
 ומצא !מן שחורים: אחריט ניצהו. מעלמא
׳ עלי. מלאכתו לאיסור י  אתי•' מתנ
 לכתוש במכתש ולכך אסרי בית שמאי: לפני
 ניס הדריסה. שיררסו עליו ומתעכל
 בכך: ולא יגביהנו. למוקצה הוא לאייר

 שיטת ריב״נ
 ונ״ה מהירי!. אף להוליך לשונכו מוטח עליו
 כלימר שונכי של סילס מוטח שהוא ניכר שהוא
 של שונך ולא של עלייה: ביה שמאי אומרים לא
 יטול מן הגיזליה בידנו אא׳׳נ נענעם מערב ידט.
 כלי שיהא זימונו זמון יפה לאי לאו הט אתי
 לאימלוט ולא הד זימונו זמין יאסיד! משוס מוקצה
 ונית הלל אומרים נעימד ואומר זה וזה אני נוטל
 סגיא: גם׳ בסולם שניכר שהיא של שובך אבל
 בסולם שניכר שהוא של עליה אסור ואף להטותו
 מחלון לחלון כסילס של עליה אסיקנא כגמ׳ דאסיר
 דההוא ידאי אתי למימר להטיח גגו הוא צדן.
 נראה ממשנתיגו דבהוליך קא מיפלגי אבל בלהתזיר
 דבד הכל אסור ועוד דאמדגן בגמ׳ מתני׳ ללאו
 כי האי תנא דתניא אמר ר׳ שמעון בן אלעזר
 מודים נית שמאי ובית הלל שמיליכין את הסולם
 משונך לשונך לא נחלקו אלא להחזיר מכלל דחנא
 דמתניתין שנר דלהוליך קא מיסלגי אנל להחזיר
 דברי הכל אסור: והרב דיל הניא משנתינו סתומה
 ולא פירש לין להסדר כסולם של שובך ומשמע
 דסנירא ליה דנמתניתין נין נהולכה נין נחזרה קא
 מיפלגי והאי לגקט הילכה להודיעך כתן דנית שמאי
 אלא לקשיא לי לאשמועינן פלוגתייהו כחזרה
 להוליעך כמן לטח הלל להוא כח להמירא ואלינא
 להלכחא: מתני׳ שנים ומצא שלשה אסולין.
 פירשוה נגמ׳ מה נפשך אי אמדני ניגהו הא
 אמריני נינהו אי לאו אחדני כינהו הא איכא חל
 מעלמא למערנ נהו: שלשה ומצא שנים מותרי!.
 פירשיה נגמ׳ מאי טעמא הגי איגהו ומל מינייהו
 אזל לעלמא: בהון הק! ומצא לשני הקן אםולי!.
 לאמרי׳ אותן שהגיח אחל אזלי לעלמא והגי אחריגי
 כינהו ואוקמה אניי נגמ׳ נלף שיש דף לפני השונך
 בילט ויוצא ממנו ושס נאים היוגיס מעלמא ויושבים
 תדר הילכך אע״ג לאינא למימר אותן שבתוך הקן
 יצאו לפגי הקן טון לאיכא רוב וקרוב טוניס
 לעלמא תלינן להו: ואס אין שם אלא הן. ואס אין
 שבינותיהס אתמול אלא הן הד אלו מותרי! לולאי
 אלו הן שהזמין בתוך הקן ויצאו לפגי הק! ואוקמוה
 בגמ׳ במדדי! שאותן יוגיס שהגיח ה! מללין לליכא
 למימר מעלמא כינהו לכל המללה אין מללה יותר
 הלל מתירי! שאע״פ שמלאכתו לאסיר תורת כלי עליו
 משוס שמחת יוס טונ לאי לא שרית ליה לא שחיט:

 בעור בהמה ששחטה ביום טוב: וניס הלל מסירי!. משוס לאי לא שרית למיחש נמי שמחוך הצינעה יבא לילי פרהסי׳ שכיון שהלבר אסור בעצמו
 ישמע לך משא״כ בלבר שהוא מותר בעצמו וא״נ אמרח לאיכא למיחש אי אפשר בלא״ה: בש״א לא יטול אדם מן הגוזלץ ביו״ט אלא
 א״כ נענע מבעו״׳. ולא סגי בהכנה בלבור בעלמא ומוקי לה בגמ׳ 1לף י.] בבריכה ראשונה וטעמא לב״ש משוס לילמא חייס עליהן בתל
 לשקיל להו לפי שללך להניח יוני בליכה לאשונה עם אמן ונמצאת הכנתו מאתמול בטעות והא מטלטל מילי ללא חזי ליה אבל משנענע
 בהן מבעו״י ולא חייס עלייהו תו ליכא למיחש: (אבל מטהו מחלון להלון. באותו שובך עצמו שכן לרך להיות בו מחיצות הרבה קן
 לכל זוג וזוג וחלון לכל קן וקן): וב״ח אומר עומד ואומר זח וזה אני נוטל. ובהט נפקא להו מתורת מוקצה ולא חיישי ב״ה לאימלוכי ומיהו
 אמר בגמרא ללוקא באומר זה וזה אני נוטל אבל באומר מכאן אני נוטל למחל לא סגי לאע״ג דה״ל למשרייהו כי האי גוונא משוס
 ברירה אס״ה חיישינן לזימנין למנח כחושים ושקיל שמנים ונמצא שטלטל אותס שלא הזמין אי׳נ למשתכחי כולהו כחושים ואחי לאימנועי
 משמחת יו״ט ולפיכך צריך שיאמר מעיו״ט זה וזה אני נוטל שמאחר שאינו מקפיל למשמש בהן כבל נמלך עליהן בלעתו בין שיהו שמנים
 כין שיהיו כחושים ולא אתי לטלטל ולמשכק ומיהו כי אמר למהני זימון לוהא במללין אבל במפריחין לא להא אמר בפרק אין צלין
 (לף כל.) הצל יוני שובך ויוני עלייה וצפרים שקננו בטסיחין ובבירוח חייב: אבל בםולם של עלייה ד״ה אפור. משוס להרואה אומר להטיח
 גגו הוא צליך שהיה לרבן להטיח בהן טיט כגגוחיהן ומוכח בגמלא לאפי׳ ההטר מחלון לחלון אסור: מתני׳ זימן שהורים ומצא לבנים.
 אמר בגמלא פשיטא ומפרשי׳ לה: שנים ומצא שלשה. ואינו מכיל את המוכנין כולן אסולין לע״כ איכא חל מעלמא שאינו מוכן למיערב בהו
 וליכא למשלינהו משוס לחל בתלי בטיל לבעלי חיים חשיכי ולא כטלי ועול לכל לשיל״מ אפילו באלף לא בטיל: ג׳ ומצא שנים מותרין.
 לאמרי׳ האחר הלך והשנים נשארים ולא אמל הואיל והאחל הלך כן הלכו השנים ואלו אחרים הן ולא מיבעי כשאינם מקושרין למבעי לן
 למימר הכי אלא אפי׳ בגוזלוח שהניחם מקושרים וכא ומצאן שאינן מקושרין הואיל ומנתחי אהללי ואורחייהו כהט אמרי׳ להני אינהו נינהו
: בתוך הקן ומצא לפני הקן אשו-ין. כגון שזימן בחוך הקן ומצא לפני הקן וכחוך הקן  וחל מנייהו אזל לעלמא וכלמתרץ לה רב אשי בגמ׳
 לא מצא כלום: ואם אין שם אלא הן. אלא הקן שזימן מותרין ומוקמינן לה בגמלא במללין לליכא למיחש לאחו מעלמא אבל במפריחין
 אפילו פריחה מועטח כל היכא לאיכא למיחש דילמא אתו מעלמא אסולין: גמ׳ קמ״ל דהנך אזלו לעלמא וחני אחריני נינהו. לקי״ל כרכי חנינא
 דאמר ןלף י:] רוב וקרוב הלך אחר הרוכ: רוני הרדיסאות. על שס מקומן נקראים כן וי״א על שם הולליס שגללן בביתו: מפני שהן ברשות
 אדם. ולא מחסר הכנה דדעתו עליהן: מתני׳ אין נוטלץ את העלי. דף עב וכבד שכוחשין בו אח החיטין לטרגיס וטיסני וקסברי ביה
 שמאי לאע״ג לכלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו מותר בהא אסור משוס ללמי לעובדין דחול ובית הלל לא חיישי להט: אין נותנין את
 העור. שהופשט ביום טוב: לפני הדודפן. לא ישטחנו במקום לריסת הלגל שנמצא מתעבל על ילי לריסה: לא יגביהנו אא״ב יש עמו בשר.
 משוס ללא חזי לגמרי למיזגא עליה: וב״ה מתירין. משוס שמחת יו״ט לאי לא שרית ליה לא שחיט וכלאמל בגמ׳ בסמוך ולף יא:! למני לה
 עולא בהלין ג׳ לכריס שהתירו סופן משוס תחילתן וא״ח להכא משמע לעור אסור לטלטלו אי לאו משום חחלתן ואילו בפרק במה טומנין
 ןלף מט.! חנן טומגין בשלחין ומטלטלין אותן ולא מפליגינן התם בין עבולין לאין עבולין אלא לענין טומאה בלבל אבל לענין שבת לא ותכן
 נמי בפרק כל כתבי הקולש ודף קכ< פורסין עור ע״ג תיבה ומגלל כרי שלא יאחז בהן האור אלמא לעור שרי לטלטולי וחירץ ל״ח ז״ל להתס
 כיכשין לחזו שפיר למיזגא עלייהו והכא כלחץ שאינן ראוין להשחמש כהן אלא מלוחק וכן נמי ההיא לאמר התם נלף קנח:! אס נטלטל תיק
 הספר עס הספר לא נטלטל עור אגב בשר למשמע לכלאו כשר אסור היינו טעמא מפני שהוא לח: גרםינץ בגמרא 1לף יא.1 בש״א אץ
 מוליכין טבח ובבין אצל בהמח ולא בהמה אצל טבח וםכין ובה״א מוליבין זה אצל זה. פירוש ואפי׳ לרך רה״ר ואע״ג לאסשל לעביל לה
 מאחמול אפ״ה שרי משוס להוצאה באוכל נפש כחיקון אוכל נפש עצמו היא ולא כמכשירין ותיקון אוכל נפש עצמו >א< אפי׳ אפשר לעשופו

 מממשים אמה ונלליכא ק! אחר בתוך חמשיס אמה: גמ׳ פשיטא אמר רנא הנא במאי עסקי׳ ולוי. פשוט הוא: מתני' עצי לנר שמלאכתי לאסור משוס הט אסרי בית שמאי ינית
 מיתר לטלטלו לצורך נופו: אי! טתני! אס העיר שהופשט ביום טוב לפני הדורס!. לא ישטחנו נמקוס לריסת הרגל שזה הוא צורך העמל שמתענל על ילי לדסה: וביה הלל מתירי!.

 המאור הקטן
 אלא שאנו מפרשי׳ אותה כך בשזימן בעליונה ולא זימן בתחתונה וכך היא הצעת משנתינו על דרך
 פרושה. הניח בתוך הקן יונים שאין מזומנין אבל זימן לפני הקן ולמחר מצא לפני הקן ולא מצא
 במקום הקן כולם אפורים ולא מיבעיא קאמר כוי וההיא דברייתא דבפרק אין צדין דקתני בהדיא אמר
 ר׳ שמעון בן אלעזר לא נחלקו בית שמאי וב״ה על שזימן בתוך הקן ומצא לפני הקן שאסורין ההיא
 ודאי מסייעא ליה לרבי חנינא אליבא דרבא ואליבא דאביי דחיה לה כדדחינן לה למתני׳ דהכא בדף:

י ולא מיבעיא קאמר כתב עלה ה״ר שלמה ן יבא אמר בשתי קמין זו למעלה מזו עסקי א ״  ;דף יא ע
 ו״ל ולא מיבעיא קאמר לא גרסינן ואנן גרסינן ליה והכי מפרשיי לה למתני׳ אליבא (ג) דרבה א| זו
 ששנינו בתוך הקן ולפני הקן הן שתי קינין זו למעלה מזו התחתונה היא הפנימית ועלה שנינו בתוך
 הקן והעליונה היא החיצונה ועליה שנינו לפני הקן והיינו דקתני בתוך הקן ומצא לפני הקן לא שזימן
 בתוך הקן אלא הרי הוא כאילו אמר הניה בתוך הקן ומצא לפני הקן ולא הוזכר הזימון כמשנתינו

 השגות הראב״ד
 א| יו ששגיגו נתוך הק! ולסגי הקן הס שתי קיגיס זו למעלה מזו התחתוגה היא הפגימית: א״א אין נדנדו דהיה ליה האיסור משים קרוב ורבא לא מבעיא קאמר יאמסקנא קאי וכולה מילתא כדאיתא אי כמי על משנה
 של זה כלום וסי׳ השמועה ישר יברור והרנ צרפתי ז״ל שאמר דלא גרסי׳ ולא מנעיא קאמר נאמת צריך עצמה קאמר דלא תימא טי! דאיכא התם קני! אתריס שלא הוכנו סשיטא הואיל וגשתגו שאסורים דהא איכא
 ליישב איתי ואני אימדס דלאו דברי רבא הס אלא דברי בעל הגמרא דרנא העמיד המשכה שיש שם קטן רוב וקרוב לאיסורא להט אמר לא מבע־א קאמר כלומר דלדדיה לא הוה צריך לאשמועינן אלא אפילו לעלייה

 אתדס שלא הוכנו ובשבילם הללו נאסרים הואיל ונשתגו ממקומם ואי! האחרים שלא הוכגו גמצאיס בקגיהס גמי חיישיגן אע״ג דלאו אורחייהו דמדדין למיסק אפילו הט אמדכ! סריט סריך יסליקו:
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 10 (יא-יב.) רבינו נםים ביצה שנולדה פרק ראשון ביצה

) שנכתוב לפנינו כס״ל: אבל לקדירה דבעי מליחה טפי לא. 5  מעיו״ט ללא מפלגינן בין אפשר ללא אפשר אלא במכשירין וכמו (
) אמר בגמרא לאפי׳ לצלי כעין קלילה כגון אלם שמולה צלי שלו קרוכ למליחת קלירה שלו אסור: אין מולחין את החלבים. כלי שלא  >ג
 יסריחו למולח מילי לשייך ביה עכול כגון חלבים ללאו אוכלין גמורין הן יש בו משום מעבל ונסתפק הלאב״ל ז״ל כי היכי לשרינן גבי
 עור למלוח עליו כשר לצלי. אי שרינן הכי בחלבים ומשמע ליה לאסור שמתוך שאין לרך למלוח על החלבים מחמת איסורן מוכחא מילתא

 רש״י
' תנא ושוין שאם קיצב עליו בשר מ  ג
 א שאסור לטלטלו והני מילי מחמה לצל
 אבל לצורך גופו ולצורך מקומו מותר
 כדאוקימנא לה בפרק כל הכלים (א<: בית
שמאי אומרים אין נותנין את העור וכוי:  א

 תנא ושדין שמולחין עליו בשר לצלי אמר
 אביי ל״ש אלא לצלי דלא בעי מליחח טפי
 אבל לקדרה דבעי מליחה טפי לא משום
 דמעבד ליח למשכא במילחא: ירושלמי
 ומערים ומלח חכא ומלח חכא עד דמלח
 כוליה כלומר ממלח ע׳יג העור מעט כאן
 ומעט כאן עד דמלח כוליה ת״ר אין מולחין
 את החלבים ואין מהפכים בחן משום רבי
 יתדות
 ואיכא

 ליה אמי לאמנועי משמחת יי״ט: גמ׳ שאסור
 לטלטלו. לכנר איתעכיד נו צורך יי׳נו:
 לצורך גופו. למלאכת היתר: לצורך מקומו.
 שצריך להשתמש במקומו: משום ימענל
 ליה למשכא. הוא מעבד את העור במלח
 דזהו עבודו: מערים. ומלח בשר על גבי
 העור: אין מולחין אח החלבים ביו״ט. כדי
 שלא יסריחו ביי״ט ואפי׳ נשחטה הבהמה
 ביום טוב דכיון דלאו אוכלין גמורין ניגהו
 מליחתן זהו עבוק: בנח אחת. דחד
 טרחא לכולהי: מערים. לאחר שמלח זו
 לאכלה היום אומר חבירחה חביבה עלי היום
׳ תריםין. י  לאכלה וחוזר ומולחה: מתנ
 דלתות חלונות של חנייות שסוגרין בהן
 החלונית בלילה ומסלקין אותם ביום ונותנין
 אותם לפניהם ושוטחין עליהן בשמים למכור
 וגיו״ט מיתר ליקח מחנוני המוכר ובלבד
 שלא יזכיר לו סכום מקח: אן» להחזיר.
: גמ׳ חנויוח. כעין תיבות הן 1 ה  לסגור כ
 ועומדות בשוק ואין מחוברות לקרקע:
 כשיש להן ציר מן הצד. בשני ראשין כשאר
 דלתות: דאסור. דדמי למין: באמצע.
 כעין פלטייא ותוחב אוחו בחור שבאמצע
 הדופן פתח התיבה: הסירו סופן. שאין
 צורך יו״ט: משוס תחילתן. שהוא לצורך
 יום טוב דאי לא שרית סופן לא עביד
 תחילתן: עור לפני הדורס!. הותרו
 שטיחמן מפני שחיטתן: תריסק. הותרו
 חזרתן משוס סילוקן: חזרת רטייה בשבת
 כמקדש. הותרה לכהן שלקה בידו וצריך
 לעבוד עבודה וליטול הרטייה מידו שלא
 תהא חוצצת בין ילו לעבירה ומחזיר הרטיה
 לאחר העבולה לאי לא שרית ליה להחזיר
 לא שקיל ליה מעיקרא: לצורך אוכל נפש.
 לכתיב אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבלו

 הושע
 יהודה

 נינהו
 דאסור

 דברשותיה
 לא פליגי

 דכיון
 עלמא

 לא
 כולי

 יהושע אמרו שוטחן ברוח ב עד גבי
 אמר רב מתנה הלכה כר׳ יהושע
 דאמרי אמר רב מתנה אין הלכה כרב
 וםוגיין דעלמא כלישנא בתרא א״ר

אדם כמח חתיכות בבת  אמר שמואל מולח :
 אחת ואע״פ שאינו צריך אלא לחתיכח אחת
 רב אדא בר אהבה ףיאמר) מערים ומלח
' בש״א נאין מסלקין י נ ת  גרמא גרמא: מ
 את חתריסין ביו״ט וב״ח מתירין אף לחחזיר
 בש״א אין מוציאין לא את חקטן ולא את
 הלולב ולא את ם״ת לר״ה וב״ה מתירין:
׳ מאי תריםין אמר עולא תריסי חנויות מ  ג
 ודוקא תריסי חנויות דבעי לאפוקי תבלין
 (א• דאי לא שרית ליח לחחזיר לא פתח ואתי
 לאימנועי משמחת יום טוב אבל רבתי

 שלט• הגכורים
 א ור״י אוסר אפילי לטלטלו לצורך גיפו ולצורך מקומו

 וכן כתנ הטור בשם הרא״ש ופליג:
 לשון ריא׳׳ז אנל לאחר שקצנ עליי נשר אסיר לטלטלי
 אפילו לישנ עליו לפי שהוא כלי ואלס קפיל עליו ומייחל

 לו מקוס ואסיר לטלטלי נין נשבח נין כיוס טיב:
 לשון ריא״ז (ה) כ יאס רצה למליח נשר עליהן
 נאדר נתיך ילו כעני! שאינו נוגע כהן יש מתירי[ כיון
 שאי! כאן הינחה שעישה נשניל החלבים שיש צתלית
 שנשניל הנשר הוא עישה ויש איסדס מללא שרי אלא
 למליח ע״ג העיר מכלל רע״ג החלכיס אסיר נכל עני!
 משוס לנמליחה מועטת סגי להו ואפילו נמליחה לצלי

 הד נהו כעכול והכי מסתנר:
 לשון ריא״ז ג היי להן ציר נאמצע אס היו של
 נעלי נתיס הרי אלו אסורים ני! ליטול נין להחזיר
 גזרו ציר שנאמצע משוס ציר שהיא מ! הצל יאס היי
 של חטוניס לא גזרו נהן משים שמחת יי״ט שצריכין
 לפתוח חמיוחיהן ולמכור לרניס ימוחרין נין ליטול נין
 להחזיר יכן ניאר מז״ה היו רלחית של כלים כנין שילה
 תינה ימגלל הרי אלו מותרים לטלטל אפילו יש להן
 ציר מן הצל ואפי׳ של נעלי נתיס שאין זה מין
 וסחירה נכלים ואסור להחזירן שמא יתקע כמי

 שניארנו נפי כל הכלים:
 ד יכשס שמוחר להוציא כך מוחר להחזירו וכן אס צריך
 ללכח לניהכ״ג אי לטייל לשמחח יו״ע ואינו יכיל להניח
 קטן ננית •חילי יכול להוציאו עמו וכן מסחח שסגר נו
 האוכלי! שירא להניחו ננית יכול להוליכו עמו וכתב
 רכיגו שמואל לוקא להוליכי נילו אנל נרציעה כלרך חול
 לא ואי! גראה לחלק ללא מיחזי כ״כ עונדא דחול מה
 שהוא חליי כרצועה וכן כל צרכי תכשיט יכול להיציא

 כלי להתקשט כו כיו״ט:
 לשון ריא״ז ילא החירי אלא שיש לו כהן צורך אע״פ
 שאינו צורן אוכל נפש אנל הוצאה שאין נה צורך כל
 עיקר כגון הוצאח אנניס וכיוצא נהן אע״פ שהיא
 מותרת מן התורה ע״י מתיך הד היא אשורה מל״ס
 כמכואר כקונטרס הראיות ואפילו לטלטלן אסור שאסרו
 טלטול האכגיס כשכת וביום טוב גזירה משוס הוצאה.
 ומדיה מחיר להוציא כלים ניו״ט אע״פ שאי! לו שוס
 צורך בה! אלא שהוא רוצה לשומרן יל״; שלא התירו
 אלא הוצאה הצריכה לו כעין הוצאת קטן לילנ ס״ח אבל
 הוצאה שאינה צריכה לו לא התירו כמכואר בקונטרס
 הראיית וכן מבואר כתלמוד של ארן ישראל שלא התירו
 להוציא אלא מפתח של אוכלי! אבל להוציא מפתח של

 כליס שאינן צריכים לי לא התירו:
 ה פי׳ ר״ח קט! למולו לולב לצאת ני ספד תורה לקרית
 כו דטעמא דכית הצל דשרו מפרש בגמ׳ למתוך
 שהותרה הוצאה לצורך הותרה גמי שלא לצורך ולא שרי
 נמתוך אלא לנר שהוא קצת לצורך כנו! הגך שה! לצורך
 מציה דאי לא תימא הכי האופה מייס טוב לחול לא

 ילקה וכ! שריפת קדשיס כיוס טוב אמאי אסריג! כפרק , , , ,
ן מוציאין לא את חקטן. למולו או בטיילו: גמ׳ אבל אבנים וביוצא בהן אפ" ב״ה אםר״. פי׳ דכי אמרי׳ ןדף יב.1 מתוך שהותרה הוצאה לצורך הוחרה נ ד ס  כיצד טלי! ובפרק נמה מדליקי! ומיגמר נמי א

 נפרק קמא דכתוגות ולא שריג! ליה נמפיך לפי שאינו
 שוה לכל גפש כל שכ! לנר שאין לצורך היוס כמקצת ועילת נלנה גמ׳ חשיב ליה צורך הייס כלקאמר לקמן בפרק שר שלא יהא שולחנך מלא ושולחן רנן ליק! ומנשל גל־ נחלנ אמו יאכלו אע״ג לאסיר מ״מ כיין דגאכילתו איכא שמחת יים טוב חשיב צירן הייס
 יכן בבעילת מצוה שרינן במחוך בפרק קמא לכתיבוח משוס לאיכא שמחת יו״ט והא לאשר לקמן בסרק שני לכבות את הגר מפני לנר אחר משוס להוי כעין מכשירין ורנינו מס פירש ללאו לוקא למילו אלא הוא הלין גמ־ אס צדך לילך לנית הכנסת או לטייל

 בשמחת יי״ט ואי אפשר לו להניח אח הקטן יחיד נניח יכיל הוא להוציאו עמו יכן להילין שפרים עמהס לבית הכנסת ואף להחזירן להתירי סיפ! משיס תחילתן:

 פתח ולא מימנע וכשיש להן ציר מן הצד
 ואפי׳ החנויות ושאין לחן ציר כל עיקר כולי עלמא לא פליגי דשרי ואפי׳ דבתי
 כי פליגי בשיש להן ציר ג באמצע בית שמאי םברי גזרינן משום שיש להן
 ציר מן הצד וב״ה םברי לא גזרינן אמר עולא ג׳ דברים התירו סופן משום
 תחלתן ואלו חן עור לפני הדורםן וחזרת רטיח במקדש ותריסי חנויות: ב״ש
 אומרים אין ימוציאין לא את הקטן וכוי: ב״ש סברי לא אמרי׳ מתוך שהותרח
 ד הוצאה לצורך הותרה נמי שלא לצורך וב״ה םברי מתוך שהותרה הוצאה
 לצורך הותרה נמי שלא לצורך פירוש לצורך לצורך אכילה ושלא לצורך
 ה כגון קטן ולולב ום״ת והוא הדין לכלים אבל אבנים וביוצא בהן אפי׳ ב״ה

 ללעבלן קא עביל: מולה אדם
 כמר חתיבות בבת אחת. לחל טילחא
 לכולהו: מעריב. לאחר שמלח זו
 לאבלה היום אומר חברתה חביבה לי
 לאכלה היום וחוזר ומולחה ואע״ג
 לאמרינן לקמן גכי מי שלא הניח
 ערובי חבשילין ובשל בהערמה ןדף יז:!
 לקנסינן ליה טפי ממזיל התם היינו
 טעמא לפי שפשיעתו גרמה לו פסילתו
 שהיה לו להניח ערובי תבשילין אבל
 הכא כיון שההפסל בא לו מחמח יום
 טוב החירו לו להערים ולפיכך אמרו
 בירושל׳ גבי עור למלח הבא ומלח הכא
 על למלח כוליה לפי שההפסל בא לו
 מחמת יו״ט ולא מחמח פשיעתו:
 מתני׳ אי; מכלקין את התריפיז
 ביו״ט. מפרש בגמרא תריסי חנויות
 שהן כמין תיבות ועומלות בשוק ואינן
 מחוברות כקרקע. ותריסין הן ללתות
 החלונות של חנויוח שסוברין בהן אח
 החלונות בלילה ומסלקין אותן ביום
 ונותנין אופן לפניהן ושוטחין עליהם
 תבלין למכור לרבים וביו״ט מותר ליקח
 מחנוני המכירו ובלבל שלא יזכיר לו
 סכום המקח וב״ש אסרי אפילו סלוקן
 אע״פ שאין להם ציר אלא באמצע גזירה
 אטו יש להם ציר מן הצל כלפרשי׳ בגמ׳
 משוס לס״ל לב״ש ליש בנין בכלים ויש
 ספירה בכלים וב״ה לא גזרי ולהכי
 שרי אף להחזיר וחזרה ולאי שלא לצורך
 היא ואע׳׳ג לאמרינן אין בנין בכלים
 ואין סתירה בכלים אפ״ה איכא למיגזר
) אטו ציר מן הצל וציר י  ציר באמצע (
 מן הצל ןבלבחי] שמא יחקע וחייב
 משוס מכה בפטיש אלא [בחנויות
 הוא] לשרו ליה משוס החלתן כראמרי׳
 בגמרא ובגמרא רמו הא מתני׳ לב״ש
 אזלי בה לחומרא וב״ה לקולא אמחני׳
 להשוחט חיה ועוף ביו״ט לאזלי בה
 ב״ש לקולא וב״ה לחומרא ואמרי׳
 למוחלפח השיטה כלומר לחרא מינייהו
 מתהפכח ולפיכך בחב הר״ז הלוי ז״ל
 אנו תמהין על רב אלפסי ז״ל היאך

 עין משפט נד מצוה
 תתסא-תתסד

 א מיי׳ סרק ג מהלכית י״ט סמג לאיי! ס״ה עה
 טאי׳׳ח סי׳ תצט: כ מיי׳ פ״ק מהל׳ י״ט סמג
 לאדן שס טור אי״ח סימן (תצח) !תצטן תק:
 ג מיי׳ ס״ד מהל׳ י״ט סמג לאיי! עה טור אייח
 סי׳ תקיט: ד מיי׳ פ״ק מהל׳ י״ט סמג לאיין עה

 טור או״ח סי׳ תקית:

 מסורת הש״ם
 א) בגמ׳ וברא״ש ליתא:

 קובץ הגהות
 ב״ח (א) ג״נ לזביני לרניס: (ב) נ״נ עיין לקמן
 כמ״ש ר״פ א״צ: (ג) אמדנן כצ״ל: (ד) אטו
 ציר מן הצד שמא יתקע ציר מן הצד וחייכ כצ״ל:

 (ה) ג״נ והוא נמי ל׳ הטור:
 חו״יי (א) ג״נ סי׳ נגמ׳ דף קכ״ג ע״נ ולא
 כאוקימתא קמייתא שם ע״א דס׳׳ל דגם
 לצורך גופו ומקומו אסור דדמי לסיכי דירי ומזירי
 עי׳ ד״ף שכת סימן תס׳׳ד רק לא ממירא משאר
 מוקצה. ומ״מ קשה הרי הד״ף פסק שלהי מכילתין
 דכל מוקצה כיו״ט אסיר. וי״ל אין ה״; ומ״ש הרי״ף
 וה״מ מתמה לצל וכוי ר״ל לעגיו שכת הדין כך ואף
 על סי דמשגתיגי כי״ט מייד מכל מקו׳ הרי״ף כמ״ש
 יה״מ וכי׳ טינתו להורות הדין כשכת. ועי׳ כתוי״ט:

 פסק בחזרת תריסין כב״ה לקולא
 וכתב מתניחין להשוחט כצורתה בלא חלוף ובגמ׳ למינן להא אהללי ומפרקי׳ הפוך חלא מקמי חברחה ע״כ אבל הרב אלפסי ז״ל הביא לשחיהן
ד נ״ה הכא אלא משוס לאין בנין בכלים מ  כצורתה משוס למשמע לאיהו גריס כמקצת נוסחי לגרסי עלה להתיא לילמא לא היא ע״כ לא א
 ואין סתירה בכלים אבל התם לא ולפי גירסא זו לא מחהפכה חרא מינייהו: גמ׳ אבל דבתי לא דמיון דברשותיה נינהו. כלומר שאותן תיבות
 עומלות בתוך הבית פחח ילא אחי לאמנועי שאינו ירא להניח אוחן חיבות פתוחות: ובשיש לחב צי־ מ; הצד ב״ע ל״פ דאבו״. לב״ש משוס
 לס״ל יש בנין בכלים ולכ״ה גזילה שמא יתקע ציל מן הצל: ציל היינו ילוח לשני לאשי הלף לסותמין בו חלון החנויוח כמו שעושין לללתות
י באמצע י  הבית: ושאין להם ציר בל עיקר ב״ע ל״פ דשרו. לליכא למיחש בהו לא משוס בנין ולא משוס שמא יתקע: ב״פ בשיש להם צ
 ב״ש סכרי מדינן משום ציר מן הצד. לכיון למן הצר אסור מלאורייתא לסבירא ליה לבית שמאי יש בנין בכלים גזרינן באמצע אטו מן הצל:
ן למן הצל גופיה לא מיתסר אלא משוס שמא יתקע ללילהו לס״ל לאין בנין בכלים לא גזרינן באמצע ללא שייכי  ובית הלל פב״״ לא גזרינן. לטו
 בהו תקיעה אטו מן הצל ומיהו לוקא בחריסי חנויות משוס שמחת יו״ט אבל להחזיר בלבתי אפי׳ כה״ג גזריכן: שלשה דברים התירו סופן
 משום תחלתי ואלו הן עור לפני הדורש׳. ראי לא שריח ליה מימנע ולא שחיט: וחזרת דמיה במקדש. לכהן שלקה בידו וצריך לעבוד עבולה וצריך
 ליטול לטיה מעל ילו שלא חהא חוצצח בין ילו לעבולה מחזיר הרטיה לאחר העבולה לאי לא שרית ליה להחזיר לא שקיל ליה מעיקרא: מתני' אי

 ריכ״נ
 אף להחזיר לאי לא שריח ליה להחזיר לא סתת לפי שהחני־ות אינן ברשותו וא״א להניחן כלא שמירת ללתות אבל מריסי דכתי לא
 הסירו חזרת! לטון לכרשותיה גיגהו אע״פ שלא היתרה חזרתן לא אתי לאימגיעי מסליקן: כשיש להם ציר מ! הצד. ילות לשני
 ראשים ללמו לבנין: עור לפני ההרס!. א׳ לא שרית ליה לא שחיט: תריסי חנויות. אי לא שרית להחזיר לא מסלק: תורה רטיה
 במקדש. לכהן שלקה בילו וצריך לענול עכילה וליטול רטיה מדו כלי שלא תהא חציצה כי! ידו לעבודה מחזיר הרטיה לאחר
 העבידה: נזתני׳ לא אח הקט!. כל מיד ללאו צורך אכילה: יניס הלל מסירי!. כיו! לאיכא צורך כל ־הוא אע״פ שאינו צורך
 אכילה: גמ׳ מתוך שהותרה הוצאה לצורך. איכל נפש: הותרה נמי שלא לצורך אוכל נפש. אלא לצורך לנר אחר: והוא הוי! לכלים.
 כלתגן לקמן משלחין כליס נין ספוד! נין שאינן מסורי! וההיא נית הלל היא להוצאת כלים נמי הוצאת גופו היא ילא אוכל נפש:

 שיטת
 גמ׳ לצלי. שאץ מולחין איתי יפה: אין מולחין את החלניס. כד שלא יסריחו ואפילו נשחטה הנהמה כייס טיב יאע״פ שהתירו
 נתינת העור לפגי הדורס! החס לא מוכחא מלחא דלענודיה קא עניל משום לחזי למיזגא עליה אנל הכא למוכחא מילתא אף
 שטיחת! אסירה ככת אחח דחד טירחא לכולהו: מערים. לאחר שמלח זו לאכלה סייס אומר חברתה חנינה עלי לאכלה היום יחוור
 ׳מולחה: מתני' סרישין. דלתות תחליגות של חנויית שסיגדן נהן חלוגות כלילה ימסלקי! אות! כיוס ומתגי! אות! לפניהם ישיטחי!
 עליה! תכלין למכור לרבים יקא אסרי ב״ש משוס לסבירא להי יש בגין נכלים ויש סתירה בכלים: וב״ה מתיל׳!. לשנירא להי אין
 בנין בכלים ואין סחירה נכליס אבל אסורא לרבנן מיהח איכא וגני שמחת יו״ט כגון שלוק התריסין למכור תבלי! כיי״ט אקילו
 ־בג! יאף מזרת! מותרת לאי לא שדת ליה להחזיר לא מסלק ואחי גאמגועי משמחת יו״ט: גמ׳ ודוקא תדסי חניוח הוא שהסירו

 חובה לוקה לבייש ההיא כמ׳׳ד נדרים ונדבות אין קריבין ביו״ט והא דאמרי׳ לב׳׳ה מתוך שהותרה מלאכה
 לצורך הותרה נמי שלא לצורך אין התרה זו שוה בכל דבר אלא יש לה דרכים חלוקים זה מזה בקטן ולולב
 וס״ת דאיכא להדיוט צורך כל דהו אע״פ שאינו לאוכל נפש מותר לכתחילה ובעולת נדב־ שהיא כולה לגבוה
 ואין בה להדיוט כלום לא הותרה לכתחלה אלא שאם עבר ושחטה אינו לוקה כיון שהוא מצוה וה״ה למבשל
 גיד בחלב ואכלו אע״פ שהוא איסורי הגאה כיון דקא מתהני מיניה ביו״ט אינו לוקה אבל הוציא אבנים לעשות

 מחן בנין אפילו ב״ה מורו דחיובי מחייב עליהן והוצאת כלים פלוגתא דב״ש וב׳׳ה כמי׳ש בהלכות:

 זמאור הקט־
 דף יב ע״א] תני תנא קמיה דרב יצחק בר אבדימי השוחט עולת נדבה ביו׳׳ט לוקה ואוקימנא לבייש לבייש אין
 ייב״ה לא ולבייש נמי עולת נדבה אין עולת חובה לא א! ואתיא כמ״ד נדרים ונדבות קרבין ביו״ט לב״ה ולבייש
 אין קרבין גזירה שלמים אטו עולות ועולה של יו״ט נמי גזירה אטו עולה שאינה של יו״ט שמן הדין היה להם
 י־הקריב משום שנאמר וחגותם אותו חג לה׳ כל דלה׳ ועולא דדריש ליה אליבא דב״ה ס״ל כמ״ד נדרים ונדבות
 אין קריבין ביו״ט אבל עולת נדבה ודאי לוקה לבייש דהא לא קביע ליה זמן ואין בה שום צורך הדיוט והא
 ־תניא אמרו להם בייש לב״ה והלא כבר נאמר עצרת תהיה לכם לכם ולא לגבוה דשמעת מינה דעל עולת

 השגות הראביי׳ד
 א] ואתיא כמ״ד נדרים ונדבות קרבים ביו״ט לנ״ה ולבייש אין תרבץ וכוי: א״א לא מחוורא האי מילתא דאפשר ובגמ׳ מפרש למייל נדרים וגדבות אין קרבים גיו״ט לא תימא מדאורייתא מחזי חזו ורבנן גזרו בהו שמא ישהא וכולה
 דהאי תנא ס״ל ללנד הכל אין הרניס ניו״ט משום שנאמר לכס ולא לגביה ועשה מיהו איכא מיהו לנ״ה טון לאית מלתא כלאיתא ואיכא לאקשייי על רנ יצתק נר אנדימ־ דמוקיס להאי מתגיתין מ״ש מאי אידא עולת ;דנה אפיי
 להו ממוך לא לקי אפילו על עונה וכ״ש על שלמים והגך גזרות רקאמר האי ארן גזרה הס שאין להם שירש יענף עולת ראייה נמי להא אמדגן וחגותם חג לה׳ חגיגה אין עולת ראיה לא ואייל משוס לההוא הכתונ נתקו לעשה:

170 



 עין משפט נר מצוה
 תתסה-תתסז

 א מיי׳ פ״ח מהל׳ עירוני! סמג לאוין עה טור אריח
 סי׳ תקכח: ב מיי׳ פרק ד מהלכות י״ט טור או״ח
 סי׳ תקו: ג מיי׳ סרק ג מהלכות י״ט טור או״ח

 סי׳ תקי:

 רבינו נםים ביצה שנולדה פרק ראשון ביצה (יב.-יב: )1

 מסורת הש״ם
 א) עירוני! ל:

 קובץ הגהות
 כ״ח (א) צ״ל למפתח: (ג) נ״נ וכ״כ התוס׳:
 (ג) לא כצ״ל: (ד) וכן כתנו התוס׳ דנרסינ!
 ולרבי כי׳ ושלא כגירסת רש״י ופירושו ע״ש:

 (ה) שלא כפי׳ רש״י כצ״ל:

 שלטי הגבורים
 א ימ״מ לוזיס ונטניס שגשתנרו יעדי! מעורכי!
 נקליפיה! אע״פ שהססולח מרינה על האוכל מותרי!
 ללא מקרי פסולח מרונה כיו! לאורחייהו נהני והוא
 כמו שומר לפרי ולא למי לעצמית וקליסין כיו! שנפרל

 לגמרי מן האוכל:
 לשון ריא״ז ואס היה פסולת מרינה על האוכל
 אע״פ שהיה מועט נשיעור ומרובה נסורת כגון שהי׳
 עפרורי׳ לק הרי וה נורר אוכל ומניח הפסולת וכ״ש
 אס היו הפסולת מרובה אפי׳ כשיעור שהוא נוטל

 האוכל ימניח הפסולת כמגיאר בקונטרס הראיות:

 שיטת ריב״ב
 יום טוב צריך עירובי החומץ. אפילו לצורך אוכל נפש
 ואין צריך עירובי הוצאות לכל מילי לאיכא צורך כל
 להוא: מתני׳ נ״ש אומרים אין מולינין חלה וכוי.
 אע״פ שמוחר בהסרשחה לא שרו ליה הולכתה לתיקון
 עיסתו התירו לו ולא יותר: מהנוה. הזרוע והלחיים
 והקנה ואף הן הרמת! הותרה: גמ׳ לא מזלקו על
 המתניה שמוליכיו. בי! שהורמו מאמש בין שהורמו
 הייס לכיו! להרמת! הותרה ביו׳׳ט אף הולכת! הותרה
 לא נחלקו אלא על התרומה שלא הותרה הרמתה ניוס
 טונ שנית שמאי אומרים אין מוליכי! ונית הלל
 אימריס מוליכי!: הלכה כר׳ יוסי. ואלינא לנית הלל
 ראפלו תרומה ;מי מותר להוליך אסורייסא. חכילו׳
 של חרלל נשרניטין והזרע למוכן: מהו לפרוכי.
 השרניטין ילהוציא הזרע ניי״ט מי שרי נשחיטה ונשול
 או לילמא כיין לאיפשר לעשות מערנ יום טונ לא
 לחיללח לישה הוא: מוללי! מלילות. ללש כלאחר יל
 היא. ואפלי נשכח לאו לאירייחא הוא אלא לרמן
 יניי״ט לא גזור: על יי על יו. שלא כדרך חול: קנון.
 סל: תמיוזי. קערה גלולה: אנל לא מפה יצא בטבלא.
 למחזי כמא! לעביל לצורך מחר: המילל מערב יום
 טוב קתני ולא המולל ביים טוב. יסריק אפלו ביוס

 טוב וכוי:

 שלא לצורך היינו דוקא בשיש בה קצת צורך כגון קטן למולו או לטיילו בחוץ דאיכא משום עונג ירינו או ס״ת לקרות בו ומה שכתב הרב אלפסי
 ז״ל והוא הדין לכלים בכה״ג נמי הוא שיש בהם צורך ליום קצת אכל אין כהם צורך היוס כלל אסור ולוקה כאבנים וטוצא בהן זו היא הסכמת
 האחרונים ז״ל אכל מדכרי רש״י ז״ל נ״ל דהוצאפ כלים אע״פ שאין בהם צורך ליום כלל כל שאינו מוציא אוחן לצורך [מחר] שרי ואף דברי הרב
 אלפסי ז״ל מטין כן וזה תלי בדקדוק סוגית הגמרא וכבר כחבחי בחידושי: וקיימא לן דיו״ט צריך עירובי תהומין וא״צ עירובי חצידות.
 מלשונו זה נראה שהוא סוכר דביו״ט
 לא בעינן עירובי חצרות כלל אבל
 הרשב״א ז״ל כשב דבלים שאין בהם
 צורך ליום כלל אסור להוציאן מחצר
 לחצר בלא עירוב דכי היכי דמרה״ר
 לרה״י איח בהו איסורא דאורייחא
 וכדכתיבנא ה״נ מחצר לחצר איכא
 איסורא דרבנן והלכך צריך עירוב
 והא דאמרי׳ באידך פרקין !דף טז:1
 מערכין עירובי חצרות מיו״ט לשבת
 ואין מערבין עירובי חח ומין מפני
 שאחה אוסרו בדבר האסור לו כלומר
 שאתה אוסרו לתקן לשבח דבר שהוא
 אסור בו ביו״ט אבל אי אתה אוסרו
 בדבר המותר לו דמשמע מההיא
 דאין צריכין לערב בחצרות ביו״ט כלל
 ההיא בכלים שיש כהן צורך ליום קצת
 וכדכתיבנא מותר להוציאן וקרוב היה
 לחלק ולומר שטון שרוב ההוצאות אין
 צריכות עירוב אף במיעוטן לא הזקיקו
 לערב ושריין בלא עירוב ודברי הרב
 אלפסי ז״ל מטין כן כמו שכתבתי אלא
 שיש בגמ׳ הוכחא לסברת הרשב״א

 ז״ל כמו שכתבחי בחידושי:
 ירושלמי חני ולא את המפתח
 וכ״ה מתירין אמר ר׳ הושעיא הדא
 דחימא כמפחח של אוכלין אכל
 במפחח של כלים לא והא רבי אבא
 יתיב ומתני ומפחחא דפלטרין בידיה
 פלפלין הוה ליה בגויה ומשמע דלאו
 דוקא אוכלין אלא הוא הדין לכלים שיש
 בהן צורך ליום (א) ומפתח של כלים
 דקאמר דלא היינו כלים שאין ליום

 צורך בהן: מתני׳ אי; מולי:

 אםרי וכן הלכה אוקי״ל דיו״ט צריך עירובי
 תחומין וא״צ עירובי חצרות ושתופי מבואות
 אבל יוה״כ צריך אפי׳ עירובי חצרות ושתופי
 מבואות כשבת דתניא א<אמרו להם בית הלל
 לב״ש אי אתם מודים שמערבין לגדול ביום
 הכפורים אע״פ שחייב בתענית ואםור לו
 לאכול כך מערכין לנזיר ביין ולישראל
 בתרומח שמעינן מינח דבין ב״ש ובין ב״ח
 כולחו םבירא לחו דמערבין לגדול ביוח״כ
 עירובי תחומין וחצרות כשבת וכן הלכה:
מוליכין חלה ומתנות ׳ בש״א אין ; י נ ת  מ
 לכחן ביו״ט בין שחורמו מאמש בין מחיום
י תניא א״ר יוםי לא נחלקו ט  וב״ח מתירין: ג
 ב״ש וב״ה על חמתנות שמוליכין על מח
 נחלקו על חתרומח שב״ש אומרי׳ אין מוליכי?
 ובה״א מוליכין אמר רב יהודה אמר שמואל
 הלכה כר׳ יוסי רב טובי בר מתנה הוה ליה
 גרבא דחמרא דתרומה אתא לקמיה דרב יוםף
 אמר ליח מחו לאמטויי לכחן חאידנא אמר
 ליה הכי אמר רב יהודה אמר שמואל חלכח
 כרבי יוסי אושפזיכניא דרבה בר רב חנן
דחרדלא אתא לקמיה  חוח ליח איםורייתא ג
 דרבח בר רב חנן אמר ליח מחו לפרוכי
 מינייהו חאידנא ביו״ט לא חוח בידיח אתא
 לקמיה דרבא א״ל מוללין מלילות ומפרכין קטניות ביום טוב איתיביה אביי
 חמולל מלילות מערב שבת למחר מנפח יד על יד ואוכל אבל לא בקנון
 ולא בתמתוי ולא בנפה ולא בכברה והמולל מלילות מעיו״ט למחר מנפח יד
 על יד ואוכל ואפי׳ בקנון ובתמחוי אבל לא בטבלא א ולא בנפה ולא בכברה
 מעיו״ט אין ביום טוב לא ופריק אפילו ביו״ט שרי ואיידי דתנא רישא

 רש״י
׳ אי! מוליכי!. אע״פ י  יעשה לכס: מתנ
 שהותר בהפרשתה לא שרו לו הולכתה אלא
 תיקון עיסתו התירו לו ולא יותר: מתנות.
 הזרוע והלחיים והקיבה אף הס הרמתן
 מיתר כי נצטוו להרימן ואע״ג שאין טובלין
 כשאר טבל לאסור הבשר באכילה מיהו אס
 לא יפריש עובר בעשה הילכך התירו הרמתן
 ולא הולכת!: גמ׳ על המתנות שמוליכין.
 כמו שמותר להפריש ביו״ט: על התרומה.
 שהופרשה מערב יו״ט: שג״ש אומרים אין
 מוליכי!. גזרה לילמא אמי לאפרושינהו
 ביו״ט ואין מגביהי! תרומה ומעשרות ביו׳׳ט:
 הלכה כר׳ יוסי. ואליבא דב׳׳ה דאפי׳ בתרומה
 נמי שרי ב״ה להוליך: איסורייתא. חבילות
 של חרדל בשרביטיס והזרע בתוכן: מהו
 לפרוני. השרביטין ולהוציא את הזרע ביו״ט
 מי שרי כשחיטה ובישול או דילמא כיון
 דאיפשר מעיו״ט לא כי תולדה דדישה היא:
 מוללין מלילות. דדש כלאחר יד הוא ואפי׳
 בשבת לא הוי לאורייתא אלא מדרבנן וביו״ט
 לא גזור: מלילות של חיטי!. שמוללין
 בילו כשהן רכין. גבי שבת גרסינן מיל
 ליל וגבי יי״ט גרס יל על יל. מיל ליל.
 שלא כלרך חול: קנון. כלי הוא ראשו א׳
 רחב והשני עשוי כמין מרזב קצר ונותנין
 הקטניח בראשו הרחב ומנענע והאוכל
 מתגלגל לרך המרזב והפסולות נשאר בכלי:
 ובתמחוי. קערה גלולה: על יד. מעט
 מעט: אבל לא בטבלא. למיחזי כמאן
 לעביר לצורך מחר שאין לרך לעשות בכלים
 אלו אלא הרבה: מעיו״ט. ללא קחני

 חלה ומתנות. אף על פי שמותר
 בהפרשתה של חלה לא שרו ליה הולכתה אלא תיקון עיסתו התירו לו ולא יותר: מתנות. הזרוע והלחיים והקיבה ואף הן הרמתן
 הותרה לו שהרי נצטוה להרימן והיאך יאכל שאר הבשר ואף על פי שאין טובלין כשאר טבל לאסור הבשר באכילה מיהו
 אס לא יפרישס משאר הבשר ואוכלם עובר בעשה הלכך הרמתן התירו לו ולא הולכתן: ובית הלל מתירין. אף הולכתן דהא
 צורך כהן היא: גמ׳ א״ר יום׳ ובו׳. ר׳ יוסי בא לחלוק עם מתני׳ דאוקי פלוגתייהו כמתנות: על המתנות שמוליכין. הואיל וזכאי בהרמתן
 וה״ה לחלה וחדא מינייהו נקט: שבש״א אין מוליבץ. הואיל שאינו זכאי בהרמתה דאין מגביהין תרומות ומעשרות ביו״ט: הלכה ברב•
 יום׳ ואליביה דב״ה. לאפי׳ חרומה נמי מוחר להוליך ומשמע מהכא דפירוח חוצה לארץ חייבין בחרומה ומעשר וה״נ מוכח בפרק עד כמה
 >לף מ.) דאמרי׳ דרבה מבטל חרומח ח״ל ברוב ואכיל לה בימי טומאתו וה״נ מוכח בפ׳ כנות כותים (לף לב.) גבי מעשה היה והטבילוה
 קודם לאמה דאוקי לה לסוכה שמן של תרומה וכפ׳ כיצד מברכין (לף לו.) נמי משמע דאפילו צלף דליחיה בארץ אלא מדרבנן חייב בתרומה
 בחו״ל ואיכא למידק דבפ״ק לחולין >לף ו:< משמע דפטור דאמרי׳ התם אני ראיתי את ר״מ שאכל עלה של ירק בבית שאן ותתיר רבי בית שאן
 על ידו משוס דס״ל דבית שאן חו״ל וה״נ משמע בפרק ר׳ ישמעאל בע״ז (לף נח:) דאמרי׳ החס ריש לקיש איקלע לבצרה חזנהו דקא
 אכלי פירי דלא מעשרי אסר להו אתא לקמיה דר׳ יוחנן א״ל אדמקטורך עלך זיל הדר כצר לאו היינו כצרה כלומר דבצרה מחוצה לארץ
 היא ופטורה מן המעשר י״ל שאין כל המקומות שבחו״ל שרם למקומות הסמוטן לא״י חייבין משום לתא דא״י וכן ףליס פ״ל מ״גן בבל
 ומצלים כלאיחא החם משום לשטחי שייראתא אבל שאר חו״ל אינה חייבת במעשר כלל לא בלמאי ולא כולאי לכי אמרי׳ החם
 [למאי פ״א מ״גן מבזיב ולהלן פטורין מן הלמאי ה״ה מן הולאי אלא לנקט למאי משוס למיניה איירי החס כן הכריע רבינו שמשון
 בפירוש המשנה וכי פימא א״כ בצרה שהיחה קרובה כל כך לא״י על שהיה טועה בה ריש לקיש לומר שבא״י היא למה לא חייבוה
 איכא למימר שאפי׳ באוחן מקומוח של חו״ל שחייבין מלבריהם יש חילוק בין פירוח לפילוח שהפילוח שלומים לשל א״י חייבין וכלאיתא
 בילופלמי ועובלא לבצרה מן הפילוח שאינן רומין היה: אושפזיכניה דרבח בר רב חנן ובו׳ מהו לפרוכי מינייהו האידנא. לפרך
 השרביטין ולהוציא (מן< ןמהן] הזרע ביו״ט מי אמר כשחיטה ובישול למי או לילמא כיון לאפשר מעיו״ט לא: אמר ליה מוללין מלילות.
 ללש כלאחל יל הוא ואפילו בשבת לאו איסולא מלאולייתא הוא אלא מלרבנן ובי״ט לא גזור: יד על יד. מעט מעט: אבל לא בקנון.
 כלי הוא שראשו אחל רחכ והשני עשוי כמין מרזב ונותן הקטנית בראשו הרחב ומנענע והאוכל מתגלגל לרך המרזב והפסולת נשאר
 בכלי: בתמחוי. קערה גלולה וה״ה נמי לבשתי יליס אסור שאינו מותל לנפח בשבת אלא בילו אחח והט איחא בגמרא אלא לאיילי
 (נ) רבעי למיתנא סיפא גבי יו״ט אפילו בקנון ובחמחוי נקט רישא אבל לא בקנון ובתמחוי: אבל לא בטבלא ובו׳. למחזי כמאן
 לעביל לצורך מחל שאין לרך לעשות בכלים הללו אלא לימים הרבה: מעיו״ט אין. המולל מעיו׳יט קתני ולא קתני המולל ביו״ט ופרקינן
ו״ט: ואיכא למילק למהא משמע לבשבח לא שלי למלול  לאפי׳ ביו״ט שרי ואיילי לתנא רישא מע״ש לבשבח אסיר חנא סיפא מעי
 כלל ואלו בפרק מסטן (לף קכח.) אמרי׳ חבילי סיאה אזוב וקורניח קוטם ואוכל וחכ״א מולל בראשי אצבעותיו ואוכל לאלמא מופל למלול
 בשבת תירץ הר״ז הלוי ז״ל להחס רוקא בחבילי סיאה אזוב וקורניח אבל בחבילי תבואה וקטנית לא שרינן כלל והיינו סוגיין ואחרים תרצו
 להמס אינו מולל אלא לרכך את האוכל ומש״ה שרי ע״י שינוי ומולל להכא לפלק האוכל מתוך הקשין לאסיר לגמרי ולפי לעת זה מאי

 ו
 ולדבריו מצינו תרומה שזכאי בהרמתה ואקשינן עלה (ו) ולרבי נמי משכחת לה כגון שהכניס שבלים לעשות מהן
 עיסה ונמלך עליה; ביו״ט למללן דטבלן ביומיה ואוקימנא מאי תרומה רוב תרומה וזו השיטה (ה) בפירש׳׳י ו״ל:
ם ע״ב] והא דתניא לענין מעשר המולל מלילות של חטין מנפח על יד על יד וכו׳ ואר״א עלה וכן לשבת: ש ; 
 ופליגי בה אמוראי כיצד מולל ופירושה ביו״ט וכיצד מנפח ופירושה בשבת ולא הזכיר הרי״ף ז׳׳ל מכל זה כלום

 במקום הזה אלא במסכת שבת וגם שם לא כתבה כראוי:

 המאור הפט
 א| והא דתנן משלתין כלים בין תפורין בין שאינן תפורין ב״ה הוא דכי היכי דפליגי בייש במדורה פליגי בהוצאת

 כלים דאידי ואידי הנאת גופו היא ולאו אוכל נפש:
ף יג ע״א! ל״ק הא ר׳ הא ר׳ יוסי בר׳ יהודה לר• דמחייב במעשר במכניס שבלים למוללן במלילות משעת כניסתן ד ! 
 (ג) ולא מצינו תרומה שזכאי בהרמתה ביו״ט שהרי הן טבולין מאתמול אבל לר׳ יוסי ברבי יהודה דפטר להו ממעשר
 עד שעת מלילה כיון דמוללין מלילות ביו׳׳ט הוו להו פירי דטבילי האידנא ומותר להפריש מהן תרומה ביו״ט

 מלהמת ה׳
 ועוד ופליגי בה אמוראי כיצר מולל וכו׳ וגם שם לא כתבה כראוי: אמר הכותב סכינא חריפא מפסקא שמעמא אלא מרוייהו בשבת כלעת רבינו הגלול ז״ל וכבר פירשנו הכל כראוי נמסכת שבת בס״ל:

 השגות הראב״ד
 א| והא לתג! משלחי! כלים וכו׳ כי היכי לסליגי נ״ש נמלורה כוי: א״א הרנ ז״ל לא אמר לנר זה מעולם ילעולס מלנוש הוצאתו כהוצאת אוכל נפש ד״ה אבל הוצאת כלים שלא לצורך מלבוש ולא לצורך אוכל ;פש שהם מחלוקת ב״ש וב״ה

 והלכתא כנ״ה:
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ד כיו״ט היא שלפי דעת זה כי אמר מוללין כיו״ט דוקא ע״י שינוי  דאמר כגמרא כיצד מולל ומתקינן דלמלול כחדא אצכע אכולהו ש
 אבל בשבת אסור אפי׳ ע״י שינד ואין זה דעת הרב אלפסי ז׳׳ל שהוא הביא לההיא דכיצד מולל בפרק מפנין ולא הכיאה כאן משוס דס״ל
 דבשבמ מוחר למלול ע״י שינוי כדמוכח ההיא דמפנין וביו׳׳ט מותר למלול בלא שנוי כלל והכי מוכח ממאי דאהדר רבה בר רב תנן
 לאושפיזכניה מוללין מלילות בסתם שאילו היה צריך שינוי היה לו לפרש כדי שלא יטעהו ודאמרי׳ הבא איידי דחנא רישא מע״ש דמשמע

 דלא שריא מלילה בשבת כלל נ״ל
 דהכי קאמר דלא מצי תני המולל
 בשבת והמולל ביו״ט דאס איתא הוה
 משמע שאין בין שבת ליו״ט כלום
 לענין מלילה וליתא דבשבמ שינר מיהא
 בעיא ומש׳׳ה לא תנא נמי ביום טוב
 המולל ביום טוב דאי תנא הכי הוה
 משמע דבשבת מיתסרא לגמרי וליתא
 ומש׳׳ה לא תנא הכא מלילה בשבת
 ויו״ט כלל: מתני' כ״ש אומרים
 תבלין נדוכין נמדוך של עץ. מדוך
 הוא בוכנא: והמלח. במקום שיש
 מלח גסה ידוכנו בפך וכעץ הפרור
 דהיינו כף גדולה דמלח כעי שינוי כי
 האי: והמלח במדוך של עץ. נהי
 דשינוי בעי אבל סגי כהאי שינויא
 זוטא: גרסי׳ בגמרא [לף יל.]
 דכ״ע מיהת מלח בעי שינוי מ״ט רב
 חםדא ורב חונא חד אמר בל
 חקדירות צריכות מלח ואין צריבות
 תבלין. פי׳ כל מיני קדירות צריכות
 מלח הלכך מאתמול הוה ידע ואיכעי
 ליה לדוכה ואין כל מיני קדרות צריכוח
 תבלין והוא אינו יודע מה יעלה בלבו
 לאכול מחר וחד אמר בל התבלין

 רש״י
׳ מרוך. כוכנא של י נ ת  המולל ביו׳׳ט: מ
 עץ מכה כו: כדרכו. וא״צ שינוי: אנל
 מלח. במקום שיש מלח גסה: בפך. של
 חרס דומן רהוי שינוי: או נ«ז של פרור.
 כף גדולה למלח בעי שינד משום דהיה לו
 לדון מעיו״ט דאינו מפיג טעמא אבל תבלין
 מסיגין טעמן: והמלח נמדיך של עץ.
׳ אצל* מ  דבעי שינוי אבל סגי בשינוי זוטא: ג
 ודוק. הטה המדוכה על צידה דקסבר
 כשמואל דכל הנדוכיס נידוטס כדרכן מיהו
 שינוי זוטא בעיא: קל בוכנא. הדכמ מלח:
 הא לאו מגו דביחאי הוא. יודע אני שאין
 זה בתוך ביתי כי אסרתי להם לדוך במחך
 של אבן בלא שינד: ציל קליה. ואלו דך
 בהטאה באלכסון לא היה קולן צלול:
 ודילמא תבלין הוו. שאין צריכין שנוי:
 צבוחי נגח. כשהגרעינן משתברין נשמע
 קולו עם המלוכה: אין עושין טיסני.
 ביום טוב שטורח גלול הוא שכותש החיטין
 על שנמלקין אחל לארבע: אין עושין טיסגי.
 כלל לפי שאין כותשין שוס כתישה בשום

 מע״ש תנא םיפא מעיו״ט וכן הלכה:
' ב״ש אומרים אא תבלין נדוכין י נ ת  מ
 במדוך של עץ והמלח בפך ובעץ הפרור
 וב״ח אומרים תבלין נידוכין כדרכן במדוך
' אר׳׳י מ  של אבן והמלח במדוך של עץ: נ
 אמר שמואל כל חנידוכין נידוכין כדרכן
 ואפי׳ מלח אמר ליח רב לרב אחא ברדלא
 כי 16דייכת אצלי ודוך וחא דרב אוקמוה
 רבוותא במילחא אבל תבלין לא בעי חצלאח
 ומסתייע הדין סברא >א< מיהא דאמר רב ששת
 שמע קל בוכנא אמר האי לאו מגו ביתאי
 הוא ואקשינן ודלמא אצלויי >0 אצלי ודייקי
 ופריק שמעיח דחוח ציל קליה ודילמא
 תבלין חוו תבלין נבוחי מנבה קליהו מדקא
 מקשינן ודילמ׳ אצלויי אצלו ודייקו ופריק
 שמעיה דחוה ציל קליה וחדר אקשינן
 ודילמא תבלין הוו שמעינן דתבלין לא
 דהא דאמר רב לרב אחא ברדלא אצל

 בעו הצלאה וממילא שמעינן
 ודוך לענין מלח קאמר ליה
 אבל תבלין לא בעו הצלאה והכי איפסיקא חילכתא בחלכות פסוקות
 ובהלכות גדולות תנו רבנן אין עושין טיסני ואין כותשין במכתשת
 ותריצנא הכי קאמר מה טעם אין עושין טיסני לפי שאין כותשין במכתשת

 כולן מפיגין טעמן כלומר אס נדוכין
 מאחמול ומלח אינה מפיגה טעמה הלכך איבעי ליה לדוכה מאתמול ואמרי׳ איכא בינייהו דידע מאי קדרה בעי לבשולי. פי׳ ללישנא
ן דכבר ידע מאתמול וללישנא בתרא לא בעו שינוי אי נמי כמודקא כלומר דתכלין של  קמא אפי׳ תבלין בכי האי גוונא בעו שינוי טו
 כרכום נמי איכא בינייהו שהכרכוס אינו מפיג טעמו אם נדוך מבעו״י והוא לא היה יודע מה יבשל מחר ללישנא בתרא בעי שנוי
ד מ ו ן דככל חד מהני לישנא איכא קולא וחומרא נקטינן ח  וללישנא קמא לא בעי שנוי: וכתבו בתוספות וכן הר״ז הלוי ז״ל דטו
 דכל חד דליכא למימר הלך אחר המיקל כיון דכל חד מינייהו מיקל ומחמיר ולפי זה מלח ומוריקא לעולם בעו שינוי וכולהו תבלין נמי
 היכא דידע מאי קדרה בעי בשולי בעי שינוי אבל היכא דלא ידע שרי כלא שינוי כלל אבל הרב אלפסי ז״ל השמיט לשונות הללו מדאמרי׳
ן  אמר רב יהודה אמר שמואל כל הנדוכין נדוכין כדרכן אפילו מלח ואמר עלה בגמרא דהוא דאמר כתנא דברייתא ובתר הכי אמדנ
 א״ל רב לרב אחא ברדלא כי דייכת כלומר מלח אצלי ודוך כלומר הטה המדוכה על צדה דסבירא ליה כשמואל דאמר מדוכת כדרכה
 ובמדוך של אבן ומיהו שינריא זוטא בעי ועובדא דרב ששת נמי מוכח דדוקא לענין מלח א״ל אצלי ורוך כמו שכתב הרב אלפסי ז״ל
 דרב ששת שמע קל כוכנא א״ל האי לאו מגו כיתאי היא כלומר יודע אני שאין זה בתוך ביתי שאסרתי עליהם לדוך במדוך של אבן
 בלא שינוי: נבוחי מנכה. כשהגרעינין משחברין נשמע קולס עס המדוכה כמנבחין: וכתב הרב אלפסי ז״ל דממילא שמעינן דהא
 דאמר רב לרב אחא ברדלא אצלי ודוך לענין מלח קאמר ליה אבל חכלין לא כעו הטייה וכודאי דהט הוא ומיהו כי היכי דבעי אמתניתין
 דכולי עלמא מיהא מלח בעיא שינוי מאי טעמא ויהבינן טעמא רב חסדא ורב הונא מר כדאית ליה ומר כדאית ליה ה״נ איכא למבעיא
 אהך מסקנא מאי טעמא מלח בעיא הצלאה טפי מחבלין ומצטרכינן לטעמייהו דרב חסדא ורב הונא והיה לו לרב אלפסי להביאן בהלכותיו
 משוס דנפקא מינה >ג< וכמו שכתבפי ומה שכפב הרמב״ן ז״ל בספר המלחמוח בזה לא נחיישב לי כלל אבל נראה לי דמאי דאמר ליה
 רב כי דייכח אצלי ודוך חומרא בעלמא היא דאיהו ודאי כרב יהודה אמר שמואל דאמר כתנא דכדיתא ס״ל דאי כתנא דממני׳ היכי
 סגי בהצלאה והוא ממך של עץ בעינן אלא ודאי לחומרא בעלמא אמר דלמלח ליצלי פורתא ולישנא דרב ששת נמי דאמר האי לאו מגו
 דכיחאי הוא הכי מוכח לומר שהוא מחמיר על עצמו דבמילחא דאיסורא ממש לא שייך האי לישנא וטון דמשום חומרא בעלמא עבדי
ד מ ח ד אלא במלח דלעולס אית בה חרתי שכל הקדרות צריכות לה ושאינה מסיגה טעמה אבל כחדא מינייהו לא מ מ ח  הכי דלמא לא מ
ן דחומרא בעלמא היא ובדרבנן אין לנו  ומוריקא נמי w ויודע מאי קדרה בעי בשולי אע״ג דאית בה תרתי אפשר שלא החמירו בו דטו
 בה אלא מלח מן הטעמים שכתכנו ועוד מפני שהיא נדוכת יפה כהצלאה מפני (י) דקותה מה שאין כן בתבלין: ואיכא למידק אשמעתין
 דעל כרחין דיכח חבלין ומלח מלאכת אוכל נפש היא ולא מכשירין דלא אשכחן מכשירין שאיפשר לעשותן מעיו״ט דלשחרו בשינוי ומלח
) שינוי [זה למה] דהא באוכל נפש עצמו לא חלקו כין אפשר ו  הא אפשר אלא על כרחין מלאכח אוכל נפש עצמו היא ואי הכי קשיא לן (
 ללא אפשר וכמו שנכחוב לפנינו בס״ד י״ל שמתוך שאדם עשר לדוך תבלין ומלח לימים הרבה ואיכא למיחש דמיחחזי כעביד לצורך חול אסרוה
 עליו בלא שינוי אלא שהתירו בתבלין לפי שלא פשע כשלא דך מאתמול אי משוס שמפיגין טעמא ואי משוס דלא ידע מאי קדרה בעי בשולי
 ואין כל הקדרות צריכוח חכלין אכל כל היכא שהיה לו לדוך ולא דך החמירו להצריכו שינוי שמא יחשוב הרואה דלצורך חול קא עביד
 ודמיא לבקוע עצים דאמרינן לקמן נלף לא.1 דבעי שינוי מפני שדרך בני אדס לבקען לימיס הרבה ומיחזי כמאן דעביד לצורך חול:
 ומהמסקינן דתבלין לא בעי שינוי תשובה על רש״י ז״ל שכתב בסרק חולין ןלף קמא.] במימריה דרב יהודה דאמר החס הני
ן דקא משני אס!׳ טובא נמי דביו״ט קאי וליתא ד אסור ורבא אמר דטו  פלפלי מידק חדא חדא בקתא דסכינא שרי ת
 דהא מסקינן דתבלין לא בעו שינוי כלל אלא בשבח קאי וכמו שכפב הרב אלפסי ז״ל שם: ירושלמי ר׳ ירמיה ור׳ אמי בשס
 ר׳ יוחנן השוס השחליים החרדל נדוכין כדרכן וכחב הרשב״א ז״ל דמסחבר דלרבנן דאסד לקמן לשחוק פלפלין בריחים שלהס משוס עובדין
 דחול חרדל נמי אין שוחקין אותו בריחים שלו מהאי טעמא וגרסי׳ תו החס רבי יצחק שאל לר׳ יוחנן מהו לשחוק קונדיטון ביומא טבא
 א״ל שרי רבי יצחק עטושיא שאל ריש לקיש מהו לשחוק קונדיטון ביומא טבא א״ל הב לי ואנא שתי ר׳ זעירא שאל עבדי דר׳ יודן
 נשיא שחיק מר קונדיטין ביומא טבא א״ל אין וכל מיני סקריקין: תנו רבנן אין עושץ טיסני ביו״ם. שטורח גדול הוא שבוחש החטים
 שנחלקין א׳ לד׳: מה טעם קאמר אין עושי; טיםנ׳ לפי שאי; בותשין במבתשת. מוכח בגמרא דלאו דוקא טיסני אלא הוא הדין טרגיז שהוא
 לחלק חדא לתלת וחלקא שהוא נחלק לשנים אלא להט נקט טיסני לגלויי דכי תנא אין כותשין כמכחשח לאו בגדולה בלחוד קא אסר אלא אפי׳

 המאוד הקטן
 ורב חסדא במלח מאי טעמא בעי שנוי לא אסתיימא הילכך נקטינן כחומרי דמר וכחומרי דמר והיכא דידע מאי קדרה בעו בישולי אי נמי במוריקא כולהו כעי שינוי:

 עין משפט נר מצוה
 תתסח

 א מיי׳ פרק ג מהל׳ יו״ט סמג לאוין עה טור או׳׳ח
 סי׳ סקי:

 מכורת הש׳׳ם
 א) בל״ס הגי׳ לייקת אצלי ולוק:

 קובץ הגהות
 ב״ח (א) צ״ל מהא: (ב) אצלו ולייקו כצ״ל:(0 נ״ב
 טונא: (ד) אפי׳ ירע כצ״ל: (ה) רכותא כצ״ל:
 (ו) אמאי בעינן שינוי דהא כצ׳׳ל: (ז) מעיקרא כצ״ל:

 שלטי הגבורים
 א סמ״ג הביא דעת ר״ת יהשאלתות ורש״י דפליגי עס
 רבינו פ״ק דניצה גבי כתישת פלפלין ניו״ט דאינהו
 סברי דבעי שיגר כמי כשנת ורבינו התיר לכותשן נלא
 שינוי והטור כתב וז״ל תנלץ או פלפלץ גדוכין כדרכן
 לרב אלפס אפילו במדון של אבן חון מן המלח שצריך
 שינוי שיטה קצת ומיהו אסור לטחון הפלפל נריחייס
 קטנים שלהס וכן כתב מיי׳ אבל לדעת התוס׳ נס
 פלסלין ותבלין צדטן הטייה אס יודע מעיו״ט כמה
 קדרות רוצה לנשל יאס אינו יולע שרי ושום וחרדל
 ישחליס אפילו אס יידע מעיו״ט שד לסי שנסגמיס

 ביותר אס שוחקין אותם מעי״ט:
 לשון ריא״ז תבלין נדוד! כדרכן ביו״ט אפילו במדוך
 של אנן יהמלח אינו נדון אלא על ידי שינר או מטה
 המכתשת ודך נהטייה נפי שהמלח אינו מפיג טעמו
 ואס היה יודע מאתמול שהוא צדך לכרכוס ביו״ט היה
 יכול לדוכו מאתמול ואס נא לדוכו ביי״ט צריך שינוי
 כמלת כמנואר כקונטרס הראיות ומותר לשחוק תבלין
 כדי לעשות קונדיטון ניו״ט שהיא יין המתונל בתבלין

 וזה מבואר בתלמוד ארן ישראל:

 שיטת ריב״ב
 מתני׳ תבלי! גדוכין נמחו של עץ. לאיכא שגויא
 זוטאי: והמלת בפן ונעץ הפרור. למלח בעיא שנוי
 כלמפרש נגמי: והמלח נמווך של עץ. שינה הוא
 לנעי אנל נהאי שיניא סגי: גמ׳ כל הגרוני!
 גדונין נדרי! ואפילו מלח. נגמ׳ פרטגן והא אמרח
 דכילי עלמא מלח נעיא שינוי ופריק הוא דאמר
 ט האי תנא וכו׳ תניא וכוי: ני דייקיס מלח אצל״.
 המדוכה על צדה ודוק דקסנר כשמואל ומיהו מלח
 שנויא זוטא נעיא: אין עושי! טיסני ונוי. פרט׳
 נגמ׳ תרתי. כלומר לימא אין טתשין נמכתשת ותו
 לא ותרצי׳ הט קאמר מה טעס אין עושין טיסני
 לפי שאין כותשין נשוס מכתשת אפילו נקטנה:

ן א] ופלוגתא דרב הונא א ־ ד ע ף י ד ] 

 מלהמת ה׳
 דוקא דלא מפקא אלא תבלין דסתמן אי אפשר לדוק מבערב אי משום דמסיגין טעמן אי משוס דלא ידע בהו
 ועוד דהוה קשיא להו מאי טעמא בעיא מלח שנוי יותר משאר מינין אבל אמסקנא אדחו להו כל הנך מילי
 למלקחני בברייתא כל הנדוכין נדוכין כדרכן ואמא רב וחדימ במלח דנהי דלא נעיא שנוי אבל בעיא הצלאה דלא
 קמני בה כלרכה והשחא לא קשיא מאי שנא מלח משאר הנלוכין מפני שהמלח נלוכת יפה יפה בהצלאה וטון
 שכן נעיא הצלאה משוס ללא לעביד עובלין לחול שלא לצורך והיינו טעמא שנרוכת עם שאר הנלוכין הואיל ואינו
 טורח בה בפני עצמה לאו עובדי! דחול עביד דלא לצורך וזו היא הדרו שדרכו בה רבינו הגדול ור״ח זצ״ל שלא
 הזכירו כלל הא דרב הונא ורב חסדא אבל רב שמעון בעל הלכות ז״כ אמר וכל דמידך ביו׳׳ט לא צריך לאצלדי

 בר ממלחא ומוריקא מסס לו הלשון שמפיגין טעמן משוס דכל מילי דיו״ט בהך טעמא תליאן:

 ועוד ופלוגחא דרג הונא ורב חסדא במלח כו׳ עד בעי שינוי: אמר הכותב אבל לא נאמרו דברים הללו אלא
 למשנתינו דקמני תבלין כדרכן ומלח במדון של עץ דאלמא בעיא שינוי גמור אבל אנן הא קי׳׳ל כברייתא דקמני
 כל הנדוכין נדוכי׳ כדרכן בכלל הזה אפילו מוריקא שאין טעמו פג וחרדל שכל הקדרות צריכות לו לפי שהוא
 נאכל בפני עצמו וכן יש בכלל כל הנדוכין אפילו יודע מאי קדרה בעי בשולי ובכולן קמני כדרכן והייני בלא שינוי
 ובלא הצלאה כלל אנל במלח לא קחני כדרכה אלא לכל דבר והיינו נדוכה יפה במדוך של אבן אפילו לקדרה
 ומשוס הט תדיח בה רב דדוקא ע״י הצלאה הא שאר כל הנדוכין כדרכן כדקמני נהדיא ומיהו (1) בעיקרא
 אסליגו בה אמוראי אממני׳ משוס דלא קמני בה בהדיא כל הנדוטן אלא תבלין נדוטן כדרכן ומלח במדון של
 עץ והיה אפשר להו למימר דה״ה לשאר מינין בכגון דידע מאי קדרה בעי בשיני אי נמי מוריקא דרישא דמתני׳

 השגות הראב״ד
 א] ופלונתא דרנ הוגא וכו׳ עד וכחומרא דמר: א״א אי! נדנדו כלום הגאונים לא הצריכו הטייה נשום תנלין ט מוריקא לעולס אי! טעמו מר וכל הקדרות צדכות מודקא. אנל למ״ד שטעמו פג מוריקא נמי טעמו פג.
 והירושלמי מסייע שהקשי רדוך מאתמול נשס רני יותג! שטעמא מר דזעירא נשם ר״י השוס והשחלים והתרדל וי״מ מודקא אי! טעמו פג אכל כל הקדרות אינן צריכות מוריקא ולזה הפי׳ אינו יודע מה נין טעמו מר

 נדוכין כדרכן. הלכך געולס אין תבלין צדטס שיגר אנל מוריקא נעי שיגוי לדעת מי שאומר מי שטעמו מר לטעמו פג:
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 עין משפט נר מצוד!
 תתסט-תתעא

 א מיי׳ פרק ג מהל׳ י״ט טור או״מ סי׳ מקי:
 ג מיי׳ פרק ה מהלכו׳ י״ט סמג לאוי! עה טור
 או׳׳ח סי׳ תקנח: ג מיי׳ פרק י מהל׳ כלאי׳ סמג

 לאוין רפג טור יי׳׳ל סי׳ שא:

 מסורת הש״ם
 א) כס״י הגי׳ למימך תותיה והתניא נ) דקרא יט

 ג) נס׳׳י הגי׳ תתתיהן ד) 5״ל הרוגים ע״י:

 קובץ הגהות
 ב״ח (א) משישלה נחנית כצ״ל ונ״נ נפרק
 הפועלים לצ״נ: (נ) לשרו כצ״ל: (ג) עור
 ומסמרות קנועין נו כצ״ל: (ו) נ״נ וכ״כ הסוס׳:

 שלטי הנבור־ם
 א יתלתא מיני נתלתא גברא נעיא ולא איסשטא

 ימיימון מתיר:
 ב ומיי׳ אוסר נתנואה ולזה הסטס הרא׳׳ש:

 לשון ריא״ז אנל לא תנואה מפני שצריך לטוחנה
 לעשות ממנה פת והרי הטחינה אסור ניי״ט ונראה
 נעיני שמשלתיס שעוד׳ הראויי׳ לנהמה שמותר לטרוח

 נשניל נהמה כמנואר נקונטרס הראיות:
 ג כ׳ הרא׳׳ש ז״ל מלהניא רנ אלפס נדיתא זו משמע
 לפסק הלנה כר״ש ולא ירענא טעמא מאי ונעל
 העיטור ז״ל כתב לטעמא לתנא קמא כלגרסינן נירושל׳
 אתיא לר״ש נשיטת רני עקינא כמה ללדש ר׳ עקינא
 לכל נפש אף אוכל נפש בהמה בכלל וכן סנר רני שמעון
 אף נפש נהמה בכלל ותנא קמא ראסר סנירא ציה כר׳
 יוסי הגלילי ונראה לי לגמרא לילן פליגי אילושלמי
 לטעמא לרני שמעון מפרש ננמ׳ משוס לחזיא למיענל
 מינייהו מאכל אלס וגס לישנא למתניתין משמע ללא
 כירושלמי למשמע דרבנן אסד תנואה לפי שאינן
 ראויות למאכל ארס בקטניות והרמנ״ס דל פסק כתנא

 קמא וכן עיקר:
 לשון ריא״ז ד שלשה חלוקי! הן נכלאים ננליס רכים
 שראוי לי להתכסוח בהן אסור לו לאלם להציע! תחחיו
 ואפילו היו עשר מצעות זי ע׳׳ג זו יכלאיס תחתיהן
 אסיר לו לשכב עליהן גזרה שמא יעלה עליו והתורה
 אמרה ובגד כלאיס שעטגז לא יעלה עליך יאס אין ראד
 להתכסות בהן כגון הכריס והכסתות אס היה מציע!
 תחתיו ואין נשרו גוגע בהן מומר כמו שמנואר נמסכת
 כלאים יאס היו קשי! שאין ראוי להתתמס אע״ס שנשרו
 גוגע נהס מותר לפיכך הערילדן שמשימים כמין לנר
 קשה תחת פרסות הרגל אין נהם משוס כלאים ולא
 התירו הקשי! אלא להציען תתתיו אנל להתכסות נהן
 אסור שגאמר ונגל כלאים שעטגז לא יעלה עליך שהרי
 נגד כהונה קשי! שהיה חוט! כפול לכ״ל חוטי! ולא
 הותרו לכהני׳ אלא נשעת ענולה אנל שלא נשעת
 עבולה אסידן ללובשן כמו שמבואר נפ׳ ראשו! של
 ערכין אנל מקפלין איתן ומשימין אוחס תחת ראשיהם
 כשהיי ישנים כמי שמנואר נמס׳ תמיד וכן ניאר מז״ה:
 לנד! הקשי! מומדם אפילו נלנישה טי! שאפי׳ לנישת

 הרטס אינו אלא מדרנג!:

t (.יד) רבינו נםים ביצה שנולדה פרק ראשון ביצה 
 בקטנה לכי היט לבטיסני ליכא ספיקא שמתוך שטרחותן מרובה אסור אפי׳ בקטנה נמי ה״נ בחלקא ומרגיז: והאי םתניתא אוקימנא
 לבני א״י. פירוש לאית להו עבלי ומזלזלי ועושין בגלולה ואומרים בקטנה עשינו ומשוס הכי אסרין עלייהו אפי׳ בקטנה אבל ללילן בני
 בבל כותשין במכתשת קטנה כך פי׳ רש״י ז״ל אבל הרמב״ס ז״ל כתב בפרק שלישי מהלכות יו״ט ובא״י אפי׳ בקטנה אסור שהתבואה
 שלהן טוכה היא ואם כותשין אותה מעיו״ט אין בכך הססל: קליף ציהר־ה. צוהר מראיתו היה קלוף ולבן: מתני׳ הבורר קטנית ביו״ט
 בש״א בורר אובל ואוכל. אבל אינו מותר
^ לברור הפסולת: ובה״א בורר כדרכו ״ , י ^ י נ ב א ל נ מ י ק ן א א ת י נ ת א מ ה  ן

 אבל לדידן כותשין במכתשת
 אין כותשין במכתשת גדולה

 אפי׳ ליטול הפסולת: אף מדיח ושולה.
 מפרש בגמרא שמריח במים ושולה
 הפסולת הצף למעלה כמו >א< מה
 שישלה בחביות להיינו נמי שנוטל

 חרצנים הצפים על פי החבית:
) לשרי ב״ה ג ) ׳ י ר ו מ  גמ׳ במה דברי׳ א
 ליטול פסולת ממש ולהשליך: מי איכא
 מאן דשדי. היכא לאיכא טרחא יפילא
 כגון הכא לאיכא פסולת מלובה וטרחא
 יתירא למוטב ליטול האוכל: דנפיש
 בטרחא וזוטר בשיעורא. כגון שהפסולת
 אבנים רקוה וא׳ מן האוכל גס כשנים
 מן הססולת וה״ק בל״א בזמן שטולח
 האוכל מרובה על של פסולת לבהא
 הוא לקא אמלי ב״ה לנוטל פסולת
 למיעוטא טרחא עליף אבל אס טורח
 פסולת מרובה על האוכל לברי הכל
 וכו׳ כך פרש״י ז״ל ואחרים פירשו
 לאאוכל קאי לנפיש כטרחא כגון שהוא
 לק אבל הוא מעט והפסולפ מלוכה
 והוא גס וזוטר בטרחא למהו לפימא
 למעוטי בטרחא עליף ונוטל אח
ן לפסולח מלובה  הפסולח קמ״ל לטו

 אסול ואפשל לתלוייהו אהנהו:
 מתני׳ ב״ש אומרים אץ משלחץ
 ביו״ט. לורון איש לרעהו: אלא מנות.
 לבר המוכן להניחו בפני האורחים:
 אבל לא את התבואה. שאינה לאויה
 היום שאין טוחנין ביו״ט שהיה לו
 לטחון מאחמול שלא חפיג טעמה:
 וד״ש מתיר בתבואה. שמא יבשל בקלל׳
 ויכחשה במכחשח קטנה: גמ׳ שלא
 יעשה בשורה. ע״י שלשה כני אלם
 ראוושא מילתא ונראין כמוליכן למכור
 בשוק ורכינו אפרים ז״ל פירש מפני
 שנראה האחל מוכר והשני לוקח
 והשלישי סרסור ובגמרא אמר בעי רב
 אשי חלחא גברי וחלחא מיני מאי
 חיקו והרמב״ס ז״ל פסקה לקולא בפ׳
 ה׳ מהלכות יו״ט אבל בעל הלכות
 ז״ל פסקה לחומרא וכן נראה דעת
 הרב אלפסי ז״ל שהשמיטה וצריך עיון

 ישראל
 דתניא
 כותשין

 ארץ
 קטנה
 אבל

י  רש״
 מכמש אפי׳ קטנה: לגני אלץ ישראל. שיש
 להן עבדים למזלזלי ועושין בגלולה ואומרים
 בקטנה עשינו ולכך אוסרין להן אף בקטנה:
 אנל לדידן. בני בבל: יהוה קצין* ציהריה.
 מראיתו היה קלוף ולבן: מדיה ושולה.
 מליח במים ושולה מה שצף למעלה:
 גם׳ גו״א. הא לשרו ב׳׳ה ליטול הפסולת
 ולהשליך: מי אינא מאן ושלי. ואפילו
 לטלטל הא בטל מיעוטא לגבי רובא והד
 כולה פסולת ותו לא חזי: מפיש בטירחא.
 שכולו לק וה׳׳ק בל״א בזמן שטורח האוכל
 מרובה על הפסולת הוא לקאמר בית הלל
 נוטל הפסולת למעוטי בטירחא עליף אבל
 טורח הפסולת מרובה ל״ה ניטל האוכל:
׳ אין משלחין. רורון איש לרעהו: י  מתנ
 אלא מנות. לבר המוכן שאינו עשד להניחו
 למחר כגון חתיכות לסט האורחין וכן לגיס:
 אבל לא תבואה. שאינה ראויה היום שאין
 טוחני! ביו׳׳ט ט היה לו לטתון אתמול ט
 לא תפיג טעמה: מחיר במגואה. ט שמא
 יבשלס בקלרה ויכתוש במכתשת קטנה:
 גמ׳ שלא יעשנה לשורה. לא ישלח רורין
 ע׳׳י אנשים הרבה דאוושא מילתא ונראה
 כמוליכן בשוק כדי למכור: עססיות.
 מאכל חיטין: רסיסין. מאכל העשד מן
׳ משלחי! נלים. לצורך י  העדשים: מתנ
 המועד ובגמרא מפרש למאי חזו כלאים:
 אבל לא סנדל. של עץ ומצופה עור ומסמרות
 וגזרו חכמים עליו שלא לנועלו בשבת ויו׳׳ט
 משוס מעשה שהיה שנהרגו י< הרוגי מלכות
 על ירו כלאמרי׳ במסכת שבת: ולא מנעל
 שאיצו ספור. ללא חזי למילי: אן< לא מצעל
 לב!. שאינו ראוי לנעול שצריך אומן להשחילו:
 שניאות׳!. שנהנין שמתקשטין כי: גמ׳ למימך.
 לכפול אותו: שמא חכרך >ימא. של בגלים
 גדולים וגסים כגון של גלופקרין שקורץ
 קוטא ומחממת במקומה ועובר משוס שעטנז
 אי נמי לעיקר הבגד מהנהו ומחממו למטה
 הוי לה כלבישה לאית ביה הנאה: דמפסיק
 מידי. שנותן בגל בינתיס: אשור. לישן

 סנדל מסומר ולא מנעל שאינו תפור
 רבי יהודה אומר אף לא מנעל לבן מפני שהוא צריך אומן זה הכלל כל
׳ בשלמא תפורין חזו למלבוש שאינן תפורים מ  שנאותין בו ביו״ט משלחין אותו: ג
למזגא עלייהו והתניא נילא  נמי חזו לכםויי אלא גכלאים ד למאי תזו וכ״ת חזו א)
 יעלה עליך אבל אתה מציע תחתיך אבל אמרו חכמים אסור לעשות כן גזירה
 שמא תכרך נימא אחת על בשרו וכי תימא דמפסיק מידי ביני ביני
 והאמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יוסי בן שאול משום קהלא קדישא
 שבירושלים אפי׳ עשר מצעות זו על גבי זו וכלאים ג»ביניהן אסור לישן עליהן

 למה: רבי שמעון מתיר בתבואה
 של חטין לעשות מהם עסםיות. מאכל חטים: רםיסים. מאכל העשוי מן העלשיס ונראה שלעפ הרכ אלפסי ז״ל לפסוק כל״ש מדפרשיה
 מילחיה אבל הלמב״ם ז״ל פסק בפלק חמישי מהלכומ י״ט כפנא קמא לאמר אבל לא אח החבואה: מתני׳ משלחין כלים. בגלים: וחן
 לצורך המועד. וגמרא בעי כלאי׳ למאי חזי: אבל לא םנדל מסומר. סנלל של עץ מצופה (ג) מסמרות שגזרו חכמים עליו שלא לנועלו
 בשבת וביו״ט משוס מעשה שהיה כלאיתא במסכת שבח בפרק במה אשה (לף ס.<: מנעל שאינו תפור. אמר בגמ׳ לא צריכא לנקיט בסיבי
 פילוש יפלוה קטנות של עץ לבלאו הט פשיטא ללא חזי למילי ר״א שתי פפילות באמצעו ושתים בעקבו: אף לא מנעל לבן. שאינו ראר
 היום לנועלו שצריך אומן להשחירו: גמ׳ למימך. לקפל: שמא תברך לו נימא. של בגלים גלולים וגסים ומחממפ במקומה ועובל משוס
. שנותן בגל בינתיס: אסור לישן עליהם. מללבנן תמהני מאי איליא שמא תכלך למשמע ללא מפסיק ד  לא תלבש שעטנז: דמפםיק מי
 מידי אפילו עשר מצעות נמי וכלאים תחתיהן אסור לישן עליהם גזילה שמא יעלה אותן עליו וכלאמרינן עלה משוס שנאמר לא יעלה עליך
 כלומר משוס גדלה להעלאה ומלשון לש״י ז״ל שכתבתי נלאה שהוא מפלש אסול לעשות כן שמא תכלך ואיכא אסולא לאורייתא ולר״ש בן
 פזי מלרבנן ואין צורך לזה אלא כך נ״ל לבריית׳ נקיט לה הכי משוס לאפי׳ בכלאי׳ שאין ללבן בהעלא׳ אלא בהצעה כל היכא ללא מפסיק

 במכתשת קטנה ואוקימנא לבני בבל: רב
 פפי איקלע לבי מר שמואל אייתו ליה דייסא
 ולא אכיל ודילמא במכתשת קטנה עבדוה
 חזייה דהוה דייק טפי ודילמא מאתמול עבדוה
 חזייה דהוה קליף ציהריח טפי ואי בעית
 אימא שאני בי מר שמואל דאיכא פריצותא
׳ ״הבורר קטניות ביום טוב י נ ת  דעבדי: מ
 בש״א בורר אוכל ואוכל ובה״א בורר כדרכו
 בקנון ובתמהוי אבל לא בטבלא ולא בנפה
 ולא בכברה רבן גמליאל אומר אף מדיח
׳ תניא רשב״ג אומר בד״א בזמן מ  ושולה: נ
 שהאוכל מרובה על הפסולת אבל פסולת
 מרובה על האוכל דברי הכל נוטל את האוכל
 ומניח את הפסולת פסולת מרובה על האוכל
 פשיטא מי איכא מאן דשרי לא צריכא
׳ ב״ש י נ ת  דנפיש בטירחא חוטר בשיעורא: מ
 אומרים -אין משלחין ביו״ט אלא מנות ובח״א
 משלחין בהמה חיח ועוף חיין ושחוטין:
 משלחין יינות שמנים וםלתות וקטניות אבל
׳ תני מ  לא תבואה ר״ש מתיר בתבואה: נ
 רב יחיאל ובלבד שלא יעשה א כשורה.
 תנא אין שורה פחותה מג׳ בני אדם: ר״ש
 מתיר ב בתבואה: ג של חטים לעשות מהם
 עםםיות שעורים ליתן לפני בהמתו עדשין
/ משלחין י נ ת  לעשות מהן רםיםים: מ
 כלים בין תפורין ובין שאינן תפורין אע״פ
 שיש בהן כלאים והן לצורך המועד אבל

 לא סנדל מסומר ולא מנעל

 שיטת ריב״כ
 והא מתניסא אוקימנא לגני את ישראל דאית לסו
 עבדי דמילזצי. ואי שריגן להי נקטגה עושי! בגדולה
 ואומר נקטגה עשיגו אנל לנגי ננל ללית להו עבלי
 למזלזלי מותר לכתוש נמכתשת קטגה: קלון! צהריה.
 צהר מראיתו היה קלוף ולגן: מתני' בורר אוכל
 ואוכל. לאיכא שינוי והוא מתעסק גלגר הראוי: אן!
 מדיח נמים ושולה. פסולת הצף למעלה כמי משישלה
 נתניות: גמ׳ בד״א. דשרו בית הלל ליטול פסולת
 ולהשליך כשהאוכל מרינה על הפסולת דמעיטי
 טירחא עדיף אנל פסולת מרונה על האוכל דכד
 הכל נוטל את האוכל ומניח את הפסולת דאיכא
 שינוי ומעוטי טירחא: פסולת מרובה על האוכל
 פשיטא מי איכא מא! דשרי. להניח את האוכל שהוא
 מיעט וליטול את הפסולת שהוא מהנה: ושטנ! לא
 צרינא יכו׳. יהכי קאמר נד״א בזמן שטורח האוכל
 מרובה על טורח הפסולח דמעונף נטירחא עדיף
 והתם קאמד נית הלל דנוטל אח הפסוצח אנל אס
 טורח הפסולת מרונה על האוכל דנרי הכל גיטל
 את האוכל ומגיח את הפסולת ואע״ס שהססולת מועט בשיעורו טון שהוא מרובה בטרחו גוטל את האוכל ומניח את הפסילמ לאינא שינוי ומעוטי טרחא והיא מתעסק בלנר הראוי: מתני' אין משלתי!. דורון איש לרעהו: אלא מנות. דנר
 המוכן שאיגי עשר להניחו למחר: אנל לא תבואה. שאיגה ראויה הייס שאין טיחגין ניו׳יט שהיה לי לטיחגה מנעול יוס: ור׳ שמעו! מתיר בתבואה. שמא יבשלה בקדרות ייכתשה במכתשמ קטנה. ומלפדש בנד־תא טעמיה שמע מינה הלכתא
 כותיה: גמ׳ שלא יעשנה בשורה. שלא ישלמ הלירן על יד אנשים רניס לאישא מילתא ינראין כמוליטן למכיר נשיק: סאנא אין שורה וגוי. ונעיא לרנ אשי נתלתא גנרי ותלתא מיגי השמיטה הרנ ז״ל: לוייות. מאכל מטיס: רסיסים. מאכל

 העשוי מעדשיס: מתני׳ אע״פ שיש בהם כלאים. נגמ׳ מפרש למאי חזי: אנל לא סצדל המסומר. לסי שגזרי מכמיס עליי שלא לנועלו נשנת ויו״ט משוס מעשה שהיה: ולא מנעל שאינו תפור. ללא מזי למיד שצדך אימן להשמיד:

 הקטן
 דרב אשי דאמר בגדי כהונה קשין הן ואיכא למימר האי דקתני במדינה אסור לאו משום כלאים אלא מעלה
 דרבנן היא ומעלה שעשו בבגדי קדש ודיקא נמי דקתני אסור ולא קתני חייב ש״מ (ד) ויש מי שפירש שלא
 אמרו בגדי כהונה קשין הן אלא לענין הצעה תחתיו של אדם דמדאורייתא שריא ורבנן הוא דגזרו בה ברכין
 ולא בקשין שאין דרכו של אדם להשתמש בהן ליהנות מהן אבל בלבישה אסורין הן בגדי כהונה אע״פ שהן
 קשין כיון שהן שוע טווי ונוז ולפי׳ חייב בהן במדינה משום כלאים וכל שהוא שוע או טווי או נוז דהוא כלאים
 מדרבנן ולא דאורייתא אם הוא קשה מותר אפילו בהעלאה דלא גזור רבנן בקשין והיינו טעמא דנמטא גמדא
 דנרש שאפילו היה מן הרכים לא היה אסור אלא מדרבנן כדתנן ב] הלבדין אסורין מפני שהן שועין ובסוף מס׳
 נדה אסיקנא דמדאוריי׳ בעי׳ שוע טווי ונוז שלשתן כאחד מדאפיק בהו רחמנא בחד לישנא דכתיב שעטנז:

 הראב״ד
 כהונה אע׳׳ג דקשין הס יש הנאה בלבישתן מיהו אין הנאמן ממנה הלכך לא גזרו עליהן נהצעה תתתיה כמו שגזרו
 נכלאים אחדס שהנאתן מצדה ותשמישן מרונה כדאמדנן נעלמא מלתא דלא שטמא לא גזרו נהו רננן ולעולם בכל
 לנישה גזרו ואפילו נגמלא דגרש משוס דהוו דרך לנישה ומש״ה אמדגן נגמטא גמרא דשדא דוקא נמטא אנל מלכוש
 אסור אע״ס שהוא קשה ואינו שוע והא דסשיטא נמסכת יומא כגלי כהונה נתנו ליהנית נהם מלתניא נגלי כהוגה
 היוצא נהם למדנה אסור משוס דרך תול ונמקדש נין נשעת ענודה נין שלא נשעת ענודה מותר י״א דוקא ניום
 שהיא הזמן ענודה ואפילו נלנישה ואע״ג דאיכא תרתי אנל נלילה נלנישה לא אנל הצעה מותרת. ול״נ אפילו נלינה
 מדא דהא איכא אינריס ופדריס ועוד דהא תגן לא היו ישנים נכגדי קדש אלא פישטיס איתן יכי׳ אלמא עד זמן שינה

 היו לוכשיס אותן:

 המאור
ד ע״ב ו הא דתנן משלחין כלים אע״פ שיש כלאים אוקימנא בקשין ובמסכת יומא אמר רב אסי בגדי כהונה דף י  נ
 קשין הן ולפיכך היו פושטין אותן ומניחים אותן תחת מראשותיהן ואיכא דקשיא ליה ההיא דגרסינן במס׳ ערכין
 הכל חייבין בציצית כהנים ולוים וישראלים והוינן בה פשיטא כהנים איצטריכא ליה סד״א הואיל ואשתרי כלאים
 לגבייהו וכו׳ ואם איתא דבגדי כהונה קשין הם הא לא אשחרי להו כלאים א] ונ״ל כאן באבנט כאן בשאר
 בגדים ההיא דבמסכת יומא באבנט נאמרה שפרחי כהונה הדיוטים היו ולא היה בבגדיהם כלאים אלא באבנט
 בלבד והאבנטים של כהן גדול ושל כהן הדיוט היו קשין מפני שהיו חוגרין בהן מתניהן אבל זה שאמרו במסכת
 ערכין דאשתרי כלאים לכהנים בבגדי כהונה בחשן ואפוד של כהן גדול שהיה בהן כלאים והיו רכין ולא קשין
 לפי שהיו עשויין ללבישה ומדאסיקנא התם בבגדי כהונה היוצא בהן במדינה אסור איכא למימר דאדחיה לה

 השגות
 א] ונ״ל כאן באבנט וכו׳ עד היו קשין. א״א גם זה היפך שאין הקושיא אלא בשביל שמוט! כפול מאוד ואדרבא
 תשן יאפוד הס כפולים יותר ויותר משל אבנט כדאיתא ביומא אבל תירץ לא כפירוש האחרון שאמר שלא הומרו
 קשי! אלא כהצעה התמתון שאיגה אלא גזרה שאין עמידה לזה הפירוש כמו שמפרש זה אלא כמי שגראה נע״ה:

 ב] הלבדין וכו׳ עד שה! שועי!. א״א זה המפרש לא דקדק כל צרכו חדא דא׳׳כ מה ראה רנ הוגא נר יהודה לומר
 ננמטא גמדא והלא אפילו ננגד שדרכן להעלאה גמי מותר לדכדו ועוד ט מעיינת ניה שפיר אפילו נלנישה נמי מותרין
 מ! התורה ואפילו הן שוע טווי וגוז הואיל והן קשי! דמהכא גפקא לן דקשין מותדן הס מדקאמר ונגד כלאים שעטגז
 ונגד ודאי אינו אלא של תמוס אלמא נלנישה והעלאה נמי נעינן רטס מעמה קשה לגו מימרא לערכי! דאמדג! כהגיס
 אשתד כלאים לגביהן כמס׳ יומא א״ר אשי נגד כהונה קשין הן ואי קשי! הס היכן אשתד כלאים לגנייהו ונ״ל דנגד
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 מילי אסור שמא תברך נימא על בשרו אבל כל היכא למפסיק כל שאין דרכן כהעלאה שרי והיינו לסנן כפי בתרא לכלאים הכלים והכסתות
 אין בהם משוס כלאים ובלבד שלא יהא בשרו נוגע בהן והיינו מפני שאין דרכן להעלותן וכן פי׳ רבי׳ שמשון בפי׳ המשני וריב״ל אתא
 לאשמועינן לאפילו עשר מצעות זו על גב זו שאין דרכן בהעלאה כל שכלאים תחתיהן שדרכן להעלותן אסור לישן עליהם משוס שנא׳
 לא יעלה עליך כלומר משוס לתא להעלאה כיון שלרבן בכך: אלא בוילון. שראוי לפרוס כנגד הפתח: מפני מה אמרו וילון טמא.

 שמקכל טומאה ולא עשאוהו כאח׳

 ואלא בוילון והאמר עולא מפני מה אמרו וילון
אםור מפני שהשמש מתחמם א כנגדו אלא (  א

 בקשין כי הא דאמר רב הונא בריה דרב
 יהושע האי נמטא גמדא דנרש שריא:
 ערדלים וצררי חוזי ודפשיטי ודביזרני אין
 בחם משום כלאים לפי שאין דרך חימום
 בכך: גרםי׳ בנדהנ< ת״ר בגד (א) שאבד בו כלאים
 הרי זה לא ימכרנו לעובד כוכבים ולא
 ב יעשנו מרדעת לחמור אבל עושה אותו
 תכריכין למת אמר רפרם בר פפא אמר רב
 חםדא בגד שאבד בו כלאים צובעו ומותר
 דעמרא וכיתנא לא םליק להו ציבעא בחדי
 הדדי וכיון דלא ידע אימד מינתר נתר אמר
 רב אחא משמיה דמר זוטרא האי מאן דאבד
 ליה חוטא דביתנ׳ (u בגלימא דעמרא ונתקיה
 ולא ידיע אי נתיק ואי לא נתיק שפיר דמי

 מאי טעמא מדאורייתא שעטנז אמר רחמנא עד אשיהא שוע טווי ונוז
 ורבנן הוא דגזרו ביה והאי כיון דנתקיה נתקיה מתקיף לח רב אשי
 ואימא או שוע או טוו נ או נוז והילכתא כמר זוטרא מדאפקינהו רחמנא
 בחדא מילתא: זה תכלל כל שנאותין בו ביום טוב משלחין אותו

 רש״י
 עליהס מדרמן: בוילון. שראוי לפרוס
 כנגד הפתח: מפני מה אמרו וילון טמא.
 מקבל טומאה ולא עשאוהו כאחת ממחיצות
 הבית שאינן מקבלות טומאה: מפני שהשמש
 מתחמם כנגדו. מתעטף בשוליו לפיכך יש
 תורת כלי עליו וכיון דמתחמס כנגדו אסור
 לעשותו כלאים: גקשין. בגדים קשי! שאין
 מחממין מותר לשכב עליהם: נמטא. לבד:
 גמרא. קשה: מרש. מקום: שרי.
 לישיבה שאינה מחממת: ערדליס. מנעלים
 שרגילין ללבוש תחת מנעליהן ונועלין עליהן
 עור של תיישים תחת הקרקע וכנגד העקב
 של רגל יש שעושין אותו של צמר וקורין
 לו נמטי אין בהם משום כלאים דקשין הן:
 צררי דפשיטי. בגד שצוררין בו מעות או
 זרעים והוא של כלאים מותר לתתו בתוך
 חיקו ואין בו איסור כלאים: דגיזרני.
 זרעים: כל שצאותין ממצו ביו״ט. ותפילין
 אין ניאותין בהן ביו״ט כדאמרינן התם
 יצאו שבתות ויו״ט שאין צריכין אות שהן

 ממחיצות הבית שאינן מקבלות טומאה:
 מפני שהשמש מתחמם כנגדו. ומהאי
 טעמא אסור לעשותו מכלאים: בקשין.
 בגליס קשין שאין מחממין מותר לישכב
 עליהן: נמטא. לבל שקורין פילטור״י:
 גמרא. קשה: דנרש. מקום: שרי. לישיבה
 שאין מחמם והוא קשה ואין נימא
 נמשכח ממנו: ונראה ממה שכחב
 רש״י ז״ל במס׳ יומא בפ׳ כא לו (דף
 סט.) גבי פרחי כהונה שהיו מקפלין
 בגליהס ומניחין אוחס חחפ מראשותיה׳
 דאפילו כלאים דאורייתא דהיינו שוע
 טווי ונוז כל שהוא קשה מותר לגמרי
 אפי׳ בהעלאה דפרכינן עלה התם
 והא איכא משוס כלאים ופרקינן בגדי
ן  כהונה קשין הן וסי׳ רש״י ז״ל לטו
 לקשין הם שרו לגמרי והקשה עליו
 ר״ת ז״ל מלגרסי׳ כעלכין ודף ג:<
 הכל חייבין בציצי׳ כהני׳ לויס וישראלי׳
 ופרכינן בה פשיטא ופרקינן כהניס
 איצטליכא ליה סל״א הואיל ואישחרו
 כלאים לגבייהו לא ליחייבו בציצית
 קמ״ל ואס איפא לבקשין אפי׳ כלאים
 לאורייתא שרו הא לא אישתרי כלאים

 לגכייהי לקשין ככגלי כהונה לכולי עלמא גמי שרו לפיכך פירשו לכקשין לא אישתלי מילי לאסיל מלאורייחא אלא שמה שהחמילו מלבריהם
 בכלאים התירו בקשין ולפיכך ככלאים לאורייתא כ3;לי כהונה כיון לקשים הס התירו בהם הצעה שאינה [אלא] מרבריהם והיינו ההיא
 ליומא שהיו מקפלין אוחס ומניחין אותס תחח מראשותיהם ובכלאים לרבנן כל שהם קשים החירו לגמרי לפי שלא הטילו חכמים חומרא שלהן
 על הקשין כלל ומש״ה שלי אפי׳ בהעלאה והיינו נמטא גמלא לנרש לשריה לגמלי לפי שהלבלין אפילו ברטן אין איסורן אלא מרבריהס
 שאינן שוע טווי ונוז אלא שוע בלבד וכדחנן בפרק בפרא לכלאים הלבלין אסולין מפני שהן שוע ולפיכך כל שהוא לכל קשה והיינו
 נמטא גמדא דנרש שריא אפילו בהעלאה אכל הרמכ״ס ז״ל כתב בפרק עשירי מה׳ כלאים שהלבדין אסורין מדאורייתא ולדבריו כי
 שרינן נמטא גמדא דנרש היינו בהצעה בלבד אבל אפשר לקיים דברי רש״י ז״ל לפי שתרצו קושייתנו בשם הר״ז הלוי ז״ל דכי אמרינן
 דבגדי כהונה מופרין משוס דקשין הס היינו דוקא באבנט שהיה קשה מפני שהיו חוגרין בו מתניהם וכלאים של פרחי כהונה אינו אלא
 כאכנט דפרחי כהונה ודאי כהניס הדיוטים היו שאין כגדיהס כלאים אלא באבנט בלבד [והא] דאמרינן בערכין !דף ג:< דאישחרי כלאים
ן לפי שעשויין ללכישה ומיהו כי שני ליה בקשין ה״ה דהוה מצי לשנויי בשאין עשויין להעלאה ט  לגבייהו היינו לגבי כ״ג בשאר בגדים שהיו ר
 (א) ככרים וכסתות ולהצעה אלא דהא לא איצטריכא ליה דמתני׳ הוא כפרק כתרא דכלאיס הכרים והכסחוח אין בהס משוס כלאים ובלבד
. כמין נמטא שהיו מניחין אוחו חחת העקב: צר-׳ דווז׳ ופשיט• ודביזרני. בגד כלאים שצוררין D v T l J  שלא יהא בשרו נוגע בהן: ?
 בו מעות וזרעים מותר לתתס בחיקו לפי שאין דרך חמום בכך: גרסי' בנדה >דף סא:) ח״ר בגד שאכד כו כלאים ה״ז לא ימכרנו
 לעוכד כוככיס דאתי עוכד כוכבים ומזבן ליה לישראל: ולא יעשנו מרדעת לחמור. דאע״ג דתנן בפרק בתרא דכלאיס תכריכי המת ומרדעת
ן שאין הכלאים ניכר בו איכא למיחש שמא יקרע כסותו ויקח ממנו טלאי ויתסרנו על גבי  החמור אין בהם משוס כלאים אבד שאני דטו
 בגדו: צובעו ומותר. שעל ידי הצכע הוא ניכר כדמפרש: עמרא וביתנא לא פליק לחו צבעא בהד• הדדי שהפשחן קשה לקבל צבע יותר
 מן הצמר: מהאורייתא שעטנז אמר רחמנא שוע טור ונוז. פירש רש״י ז״ל שוע שיהא חלוקים יחד הצמר והפשתן במסרק ושיהיו
רן יחל וארוגין יחל לא הוי כלאים לאורייתא עד שיהו גם  טורן יחל ונח לשון אריגה כלומר שיהיו ארוגים יחל והיינו לומל שאע״פ שהן טו
 כן חלוקין יחל במסלק והשיב עליו ל״פ ז״ל א״כ כלאיס בציצית לשרא רחמנא היכי משכחת לה שהרי אינן לא חלוקי! ולא טורן ולא
 ארוגין יחל אלא שהם קשורין ומחוברים זה כזה וכלאמרינן כפ׳ החכלח ןלף לט•] ש״מ קשר העליון לאורייחא לאי ס״ל לאו לאורייחא כלאים
 לשרי רחמנא למה לי אלמא משוס קשר בלחול הוי כלאים לפיכך פי׳ ר״ח ז״ל לשוע היינו שיהא כל אחל ואחל חלוק במסרק בפני עצמו
 וטווי בפני עצמו ונוז כפני עצמו כלומר שזור שיהו שני חוטין שזורין יחל מכל מין ומין ואח״כ אס חברן זה עס זה בשתי פכיפוח איכא
ר בפני עצמו ושזור בפני עצמו יחליו כלומר בזמן  משוס כלאים וקלא ה״ק לא חלבש צמל ופשחיס שכל אחל מהס שוע בפני עצמו וטו
 שהם מחוברין והכא משמע החס במסכח כלאים דנוז מל׳ שזירה הוא לחנן החס !פייט מ״ש] נלוז הוא ומליז עליו אביו שבשמים אלמא לנוז
 היינו ענין פחלחול כדרך השזורין שהן נפחלים והאי דאיצטריך רחמנא למישרי כלאים בציציח משוס דחוטי ציציה שזורין בעינן וכדחניא
 כספרי פתיל תכלת טווי ושזור אין לי אלא תכלת לבן מנין אמרה תורה הטיל בו תכלת הטיל בו לבן מה תכלת שזור אף לבן שזור וכפרק
 בתלא לעידובין >לף צו:) נמי אמלי׳ המוצא תכלת כשוק לשונות פסולה חוטין כשלה מאי שנא לשונות לפסולה לאמל אלעתא דגלימא צכעינהו
שרינהו בשזורין שזורין נמי נימא אלעתא לשפתא לגלימא עייפינהו מהא משמע לחוטי ציצית צריכין ( < ג ג  חוטין נמי לימא אלעתא לגלימא (
 שיהו שזולין ומשמע נמי לסתם בגליס אינם שזורים והיינו לאמר הכא סחמא להאי חוטא לכיתנא לאבל בגלימא להוי מלרבנן לפי
 שסתם בגדים אינם שזורים יהא לתנן במסכת כלאים אין אסור משוס כלאים אלא טווי וארוג לכתיב לא תלבש שעטנז לבר שהוא שוע
 טווי ונוז ורשב״א אומר נלוז הוא ומליז עליו אביו שבשמים לאו למימרא דארוג נפיק משעטנז וכדברי רש״י ז״ל אלא טווי נפיק משעטנז
 וארוג משוס חבור הוא ומלשון יחדיו נפיק ומכל מקום משמע דחוטי ציצית צריכין שיהיו שזורין וזה שלא כדברי האומרים שאין לשזור
 חוטי ציציח משום דזימנין דמפרקי מהדדי והוו להו ט״יו חוטין וליתא דאדרבה צריטן שיהו שזורין וכדכתיבנא ומיהו אי מפרקי לית לן בה דהוו
 להו כגרדומי ציצית דכשריס ומיהו משמע דבעינן שישתייר בשזור כדי עניבה כדאמרי׳ התם בפרק התכלח !דף לח:< גבי גרדומין:

 המאור המטן

 עין משפט נר מצוה
 תתעב

 א מיי׳ פרק י מהל׳ כלאיס סמג לאוין רפג טור
 יו״ד סי׳ שא שב:

 מכורת הש״ם
 א) בגמ׳ וברא׳׳ש איתא טמא נ) דף סא:

 ג) צ״ל טוינהו:

 קובץ הגהות
 ב״ח (א) אלא להצע׳ ככריס וכסתות אלא כצ״ל:
 (ג) צ׳׳ל שזרינהו ונ״ב לשין רש״י שזרינהו

 טואס ע״כ: (ג) נ׳׳נ אלא:
 חן״י (א) נ״נ עי׳ רי״ף שפ׳׳נ דפסחים: (ב) נ״נ
 נ״ל אס החוט פשתן שזור לסי׳ ר״ת אסור כי

 נשפח גלימא החוטין שזורי! עיין נריץ:

 שלטי הגבורים
 לשון ריא״ז א נגד כלאים שצרר נו מעוח אי
 זרעונים ונתנם נחיקו מומר ואפי׳ שהזרעוניס רכים הס
 ימתחמס נהם אי! דרך חימום נכך ומיתר ללנוש נגד
 כלאים כדי להנריח נו את המכס והוא שאינו מחכוין
 ליהנות נו כנו! שהיה לכוש נגליס יפיס ממני שמחחמס
 נה! ומתכנל כהס וכל לנר שאינו מתכוין מותר וזה
 מכואר כפ׳ הגוזל ומאטצ וכן ;ראה נעיני שמותר לו
 לאלס ללנוש כגר כלאים כשהוא רוצה לקגוחו וצריך
 לכולקו ולכסות על גופו שהרי איגו מתטין ליהנות כי
 לפי שעה וכ! ביארתי שם בקונטרס הראיות. נתכ מיי׳
 אי! איסור כלאים אלא בגלים שה! לרך חמום כגון
 כמוכת ומצנסח ומכגסייס ואבנט ושמלה ונגלים שהס
 מחפים בהן השוקיס והידיס וכיוצא בהן אנל צלצלים
 שעישין העס בבית יד שלהם לצרור בהן חבלי! אי מעיי
 או שמרטיט שנותנין על הרטייה ואספלנית וכיוצא בה!
 מותר: צלצול של עור של משי שתילי! בו צמר וחוטי
 פשחן מדילדליס על פני אדם להבריח בי הזנונים אין

 בי משוס כלאים עד כאן:
 ב כתנ מיי׳ ובלבד שלא יהא בשרו נוגע בה יהרא״ש
 כתנ שמיתר אפי׳ אס נשרי ניגע בה יבלבד שלא
 יתגגה על כתפו אפי׳ להוציא נה את הזנל ודוקא
 שהכלאים גיכריס ויליעיס בנגל אבל נגל שאנל ני
 כלאים ואין מקימו גיכר אסור לעשית ממגי מררעת
 לחמור לטון לאין מקומו גיכר שמא ישכח ייקח ממט
 טלאיס לחוסרו ע״ג נגלו וצא ימכרני לגכרי שמא

 יחזירנו וימכרנו לישראל:
 ג לנר חורה לא הוי כלאיס לרש׳׳י אא״כ עירב הצמר
 והפשתן יחל יסרק! יחל במסרק יטיאס וארגס יחל
 ולר׳׳ת היי כלאים לאורייתא אפילי סרק כל אחל ואחל
 לבלו יכוואו לבל ישזרי לבל ואח״כ חברו ניחל על ילי
 אריגה אי קשרס או תפרס יחל בשתי תטפית
 והרמנ״ס כ׳ צמר ופשחיס שטואס ביחל ושוע אותן
 ועשה לבלי! אי! זה כלאים טרפ! וטווה אותם כאחר
 וארג בגל מטווי זה ה׳׳ז כלאים ע״כ ומיהו מדרננ!
 אסיר אפילי איגי שוע יטויי ניחל הלכך הלבד׳! אסולין

 מלרבגן אע׳׳פ שאיג! טיויס ולא אריגי! ביחל:

 שיטת ריב״ב
 גנזי ניילון. שראוי לפרוש כנגל הפחח: מפני מה
 אמרו וילון מקבל טומאה. ולא עשאוהו כאמת
 מממיצות הנית שאינן מקבלות טומאה: מפני שהשמש
 מתחמם כנגדו. וכיין שיש לרך ממום בכן אסור
 לעשותו כלאים: אלא בקשים. בנדיס קשים שאין
 מחחממי! נהם: מותר לשכב עליהן. דכיון דהצעת
 כלאים חחתיו של אדם מדאורייתא שריא ירננן היא
 דגזרו בה נרטן הוא דגזרו רכגן ולא קשי! ואע״פ
 שה! שוע טיוי ונין דהוא כלאים דאורייחא וכיו! גמי
 נכלאים דרבנן כגון שהוא שוע או טווי או גוז אס
 הוא קשה מיחר אפילו כלבישה ללא גזור רנגן נקשין
 וגמטא גמלא לגרש לאמריגן כגמ׳ לאין כו משוס
 כלאים אפילו כלכישה לפי שאפילו היה מ! הרטס
 אין כו משוס כלאים אלא מדרבנן אכל כלאיס
 דאורייתא אסורין הן כלכישה אע״ס שהן קשין:
 >מטא. פלטרי כצע״ז: גמרא. קשה: דנרש. מקוס:
 וצררי ופשיטי. כגלי כלאיס שצרורין כהן מעות מותר
 לחח! לחיקי לפי שקשין ה! ואי! מחממי!: וטרוני.

 שצוררי! כה! זרעים:

 המדרש או הבא מן הדרך בבית הסמוך לחומה אע׳׳ג דמנטרין התם מחמת כלבי אי לא מנטרין מחמת
 גנבי (ג) ממטי להו לביתי• דכיון דידיה נינהו בעו לנטורינהו ואי מנטרן אפילו מחמת גנבי בבית הסמוך
 לבית המדרש או בבית הסמוך לחומה ממטי להו עד דמטי התם ושביק להו והיכא דלא מנטרן לא מחמת
 כלבי ולא מחמת גנבי אפי׳ מחתן בארעא ומשכח להו ממטי להו דרך מלבוש עד דמטי לביתיה ואי
 משכח להו בשבת ומחתן בארעא בדוכתא דמנטרן מחמת כלבי ולא מחמת גנבי שביק להו כדאיתנהו:

ן הא דאמר אביי היה בא בדרך ותפלין בראשו כתבה הרי׳׳ף ז״ל בפרק המוצא תפילין בקצרה א ״ ף סו ע ד ] 
 ויש לומר דלענין שקיעת חמה בחול לא קיימא כוותיה דאביי א) משום דאסיקנא בדוכתא לילה זמן תפילין
 הלכה ואין מורין כן הלכך אין צריך להניח ידו עליהן אבל ביושב בבית המדרש ותפלין בראשו וקדש
 עליו היום איתא לדאביי וכרבי עקיבא דאמר לילה ומן תפילין שבתות וימים טובים לאו זמן תפילין קיימא
 לן הלכך מניח ידו עליהן עד שמגיע לביתו ולא שביק להו היושב בבית המדרש בבית הסמוך לבית

 מלחמת ה׳
 ועוד הא דאמר אביי היה נא בדרך וחפילין כו׳ עד הלכה ואין מורין כן הילכך אין צריך להניח ידו עליהם: ואם אסור יחלוץ ויביא בידי למה מניח ידו עליהן אלא כולה בערב שבת היא חמורה ולענין השנוי בברייתא
 אמר הכותב ראיתי לר״ח ולרש״י ז״ל שפירשוה כולה כגון שהחשיך עליו בדרך בערב שבת וכן הדעמ נוטה והלשון ששנה אביי לומר בדרך שקעה עליהם חמה ובבית המדרש קדש עליו היום דרך הענין תפס לו שהבא
 שאלו היה בחול לא היה צריך להניח ידו עליהן משוס דלשמרן לו היא ואפילו היה הבית שסמוך לחומה בדרך מסתכל בשקיעמ חמה אליו והיושב בבית המדרש לחקיעומ וקדיש בימ דין ולפי׳ כתבה רבינו הגדול

 משממרת ואס לשמרן הרי זה מותר אפילו למאן דאמר עובר בעשה ועובר בלאו כדאימא במסבח מנחות זכרו לטובה:

 השגות הראב״ד
 א] משום לאסיקנא וכו׳ על ילו עליהן. א״א ואס מניח ילי עליהן זהי שאין מורי! כן שאס לא היה לילה זמן תפילין היה מורילן מראשו ימוליכן נילו אנל טון שהוא זמן תפילין מניחן במקומן ימגיח ידי עליהן:
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 עין משפט נר מצרה
 תתעג-תתעה

 א מיי׳ פ״ה מהל׳ יו״ט סמג לאוי! עה טור אי״ח
 סי׳ תקטז: ב מיי׳ פ״ק מהל׳ יו״ט סמג לאוין עה
 טור או״ת סי׳ תקכז: נ מיי׳ סרק ל מהלי שגת
 יפ״ו מהל׳ יי״ט סמג לאוין עכ טור או״ח סי׳

 תקכט תקצו:

 ממורת הש״פ
 א) שמות כ נ) דנריס טז ג) נמדנר כט ד) לף סמ:
 ה) ישעיה גת ו) אסתר ט ז) ויקרא כג ח) גתמיה
 ת ט) כעין סנרא זו בר״י ריש פ״ק דכרכות גגי

 ק״ש יע״ש:

 קובץ הגהות
 ב״ח (א) נ״נ מיניי: (ג) ג״ג הוא: (ג) שמערכ

 מעיו״ט כצ״ל: (ד) יינריר כצ״ל:

 שלט* הגבורים
 א ר״א שצריך לעשות נו ג׳ סעודות וכ״נ מיי׳
 והרא״ש לא נהיג כן יעי׳ ס״י מהלי יו״ט כיצד היא
 השממה ניי״ט אוכלים ושותים ושמאים ואין להתענות
 ני כלל ורנ נטרונאי כ׳ נייס ראשון של ר״ה אסור לישנ
 נו נתענית משוס דמדאוריי׳ הוא אנל ניו״ט נ׳ ושנת
 לית נהו קושיא משוס דעשרה ימיס אינו! משונין מכל
 ימות השנה לפיכך נהגו רנותינו לישנ נהס כתענית נין
 נמול נין נשכת וכתנ הרא״ש ודבריו תמוהים שאוסר
 להתענות ניו״ט ראשון של ר״ה והתיר להתענית נשנמ
 ינראיס רכרי רכ האי שכתכ להתענות כשני יו״ט של
 ר״ה אגו רואים שיפה הוא שלא להתענות שכך אמרי
 פרנסי ישראל הראשינים לישראל לכו אכלו משמנים
 ושתי ממתקים וכן כשנת שונה אין אגו רואים שיתענה
 האדס שהרי ט׳ כאנ שהיא תענית ממור לא רצו לקניע
 נשבת יכ״כ הדיין גיאות שאין להתעמת דעשי״ת
 איקרו ימי צוס לא איקרו יכן יראה מהמדרש כי מי גוי
 גדיל וכן איתא בירושלמי נר״ה מתריעין ולא מתעגין:
 לשון ריא״ז אין לו לאדס ניו״ט אלא או אוכל ושיתה
 או יושנ ושוגה שהרי כתינ אמד אומר עצרת לה׳
 אלהיכס וכתונ אמד אימר עצרת תהיה לכס הא כיצד
 אי כולו לה׳ או כולו לכס. ואס נא להתעמת כל ימות
 השגה ואסילי ניי״ט כדי לעסוק נתורה הרשית נידו
 חון מיוס טוב של עצרת שגתגה נו תורה דוס הפודס
 שעיקר תקגתו לשממה ולמשתה היא ובן ערב יוה״כ
 שהרי אמרי כל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו
 הכתוב כאילו התענה ט׳ ד׳ וכן בשבתות של כל השנה
 שגא׳ וקראת לשבת עוגג יזה מבואר בפסמי׳ בפ׳ אלו
 לכד׳ וכן גרא׳ נעיני שאסר להתעגי׳ נשנת שנין ר״ה
 ליוה׳׳כ כמו שאסור להתעגות נעי״ה ונשאר שנתות
 ויי״ט של ר״ה הרי הוא כשאר הימיס טוניס ואסור
 להתעמת אלא אס הוא רוצה לקיים כילו לה׳ כגון
 שרוצה להרבות כתפלה ובתמנוני׳ ונת״ת כל היום שאין
 לו פנאי נשממת אכילה ושתייה כדי שלא יבטל מתלמודו
 או מתפילותיו כמבואר בקונטרס הראיומ ויש מימה על

 ריא׳׳ז למה פשק כרבי אליעזר לגבי רני יהושע:

-טו:) ח  רבינו נםים ביצה שנולדה פרק ראשון ביצה (טו.
ב ששת שדא להו וכוי. והא תנן כל שניאותין בו ביו״נו ותפילין אין ניאותין בהם ביו״ט כדאמר בעירובין (דף צו.) והיו לאות על ידך יצאו  ל
 שכתות ויו״ט שהן עצמן אות: בל שניאותץ בו בחול. שהוא מתוקן כל צרכו: משלחץ אותו ביו״ט. דהאי דקתני במתניתין ביריבו לאו אניאותין
 דלקמיה קאי אלא אמשלחין דלבתריה ולאתרי תפילין אתא דאי נמי לביש ומנח להו ביו״ט ליכא איסורא מיהו סנדל המסומר לא דמאן

 דחזי אמר מדשרו רבנן לשלחו שמע מינה מוחר לנועלו: םליקו להו ביצה שנולדה

 י1״ט מתני׳ לא יבשל בתחילה.

שרא לתו לרבנן לשדורי תפילין  רב ששת א
 ביום טוב א״ל אביי והא אנן תנן כל
 שנאותין בו ביו״ט משלחין אותו א׳׳ל הכי
 קאמר זה הכלל כל שנאותין בו בחול

 משלחין אותו ביום טוב:
ה ד ל ו נ ה ש צ י ו ב ה ו ל ק י ל  ם

שחל לחיות ע״ש לא יבשל ם טוב 2 ו  י
 בתחלח מיו״ט לשבת אבל מבשל
 הוא ליו׳׳ט ואם הותיר תותיר לשבת: ועושה
 תבשיל מעיו״ט וסומך עליו לשבת בש״א
 שני תבשילין וב״ה אומרים תבשיל אחד
 ומודים בדג וביצח שעליו שחן שני
 תבשילין אכלו או שאבד לא יבשל עליו
 בתחלה שייר ממנו כל שחוא סומך עליו
׳ מנא הני מילי אמר שמואל מ  לשבת: נ
זכור את יום השבת לקדשו (  דאמר קרא א

 להיות חחילת בשולו ועיקרו
 לשם שבת אלא לשס יו״ט יהיה תחילת
 בשולו והמשוייר יהיה לשבת כדקתני
 ואזיל אבל מבשל הוא ליו״ט ובלא
 הערמה כדקתני לקמן: עושה תבשיל.
 לשם עירוכ: וביצה שעליו. שהיו טחין
 ביצה על הדג כשצולין אוחו: אכלו
 או שאבד. קודם שבשל כל צרכו:
 סומך עליו. לבשל בשבילו: גמ׳ מנא
 הנ־ מילי. ואע״ג דעיקר עירוב מדרבנן
 אפ״ה בעי אהיכא אסמכוהו ורבותיה
 בפרק אין מעמידין >דף לז:< גבי שלקו׳
 דלא מיתסרי אלא מדרבנן ואפ״ה
 בעינן מנא לן אמר קרא אוכל בכסף
 תשבירני: זכדחו מאחד שבא לחשכיחו.
 זכרהו מיו״ט שבא לאסור עליך שלא
 תבשל לו והזכירהו בעירוב כדי שתוכל
 לבשל לצורך השבת ולא כן פרש״י ז״ל:
 מ״ט. למה תקנו ערוב קרא ודאי לאו
 בערוב משתעי ולא ערוב משמע
) אלא אסמכתא בעלמא הוא וקרא א ) 

 לקדוש היום הוא דאתא כדתניא
 בפסחים >ד׳ קו.) זכרהו על היין וערובא
« ומה ראו לחקן: אמ׳ ״ב׳ ) ן  תקנת׳ דרבנ
) שמעיו״ט זוכר ג  בדי שיברור. מתוך (
 השבת >י) יכרור מנה לזה ומנה לזה ולא
 תקשי לרבא לס״ל דערוב משוס כבוד
 השבת נתקן הא דתנן נאכל עירובו או
 שאבד לא יבשל עליו בחחילה לשבת
שלא יחעדן שבח א׳ ויתעדן ( ז  דמוטב נ
 שבתות הרבה שאס אתה מחיר לו
 לבשל כשנאבד ערובו אף הוא יתרשל
 בו ולא ישמרנו או יאבד או יאכל ולא
 יזכור לברור לשבת כלל: רב אשי אמר.
 לא לכבוד שבת תקנוהו אלא לכבוד יו״ט
 כדי שיאמרו אין אופין מיו״ט לשכת אלא
 בגומר והולך אבל אחחוצי לא ק״ו
 דמיו״ט לחול לא: כאילו התענה
 תשיעי ועשירי. כאלו נצטווה להתענות
 תשיעי ועשירי ועשה: ושלחו מנות
 לאין נבון לו. מקרא הוא בספר עזרא:
 שלא חיח לו להניח. כגון שאבדה לו

 זכרהו מאחר שבא להשכיחו מ״ט אמר רבא
 כדי שיברור מנה יפה לשבת ומנה יפה
 ליו״ט רב אשי אמר כדי שיאמרו אין אופין
 מיו״ט לשבת ק״ו מיו״ט לחול: תניא ר׳ אליעזר
 אומר נאין לו לאדם ביו״ט אלא או אוכל
 ושותה או יושב ושונה רבי יהושע אומר
 חלקהו חציו לאכילת ושתיח וחציו לבית
 חמדרש א״ר יוחנן ושניחם מקרא אחד דרשו
עצרת לח׳ אלחיך וכתוב ,  כתוב אחד אומר ב
 אחד אומר ג«עצרת תחי׳ לכם חא כיצד ר״א
 סבר או כולו לה׳ או כולו לכם ור׳ יחושע
 סבר חלקחו א חציו לח׳ וחציו לכם גרםי׳ בפסחים בפרק אלו דברים ייא״ר
 אלעזר חכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם דיום שנתנח בו תורח לישראל
 הוא אמר רבא חכל מודים בשבת דבעינן נמי לכם דכתי׳ היוקראת לשבת עונג
 רב יוסף אמר הכל מודים בפורים דבעינן נמי לכם דמעיקרא להכי איתקן
 ייימי משתה ושמהה כתיב ביה מר בדיה דרבנא הוה יתיב כולה שתא
 בתעניתא לבר מיומא דעצרתא ופורים ומעלי יומא דכיפורים דתני רבי חייא
 מדפתי ״ועניתם את נפשותיכם בתשעח לחדש וכי בתשעת מתענין והלא
 בעשירי מתענין אלא לומר לך כל האוכל ושותה בתשיעי מעלת עליו הכתוב
 כאילו חתענח תשיעי ועשירי ״*ושלחו מנות לאין נכון לו מאי לאין נכון לו א״ר

 רש״י
 עצמן אות: כל שגיאוחין ממנו בחול. שהוא
 מתוקן כל צרכו: משלחי! אותו ניו״ט. דהא
 דקתני במתניתין ביו״ט לאו אנאומין דלקמיה

 קאי אלא קאי אמשלחין דלבתריה:

 סליקו לחו ביצח שנולדח

 יו״ט לא יבשל. לכתחילה להיות תחילת
 בישולו ועיקרו לשם שבת אלא לשם
 ייס טוב יהיה תחילת בישילו יהמשויר יהיה
 לשבת כדמסרש ואזיל: אבל מנשל הוא
 ליו״ט. ובלא הערמה כדקתני לקמן: עישה
 תנשיל. לשם עירוב: וביצה שעליו. שהיו
 טחין ביצה על הדג כשצולין אותו: אכלו
 או שאגד. קודם שבישל כל צורכו לשבת:
 סומך עליו. בבישולו: נמ׳ מצא הגי
 מילי. לאו דיקא מקרא יליף דעירובי
 תבשילי! דרבנן והכא קא מיבעי ליה אהיכא
 אסמכוהו רבנן: זכור. אין זכירה אלא
 בדבר המשתכח: זכרהו מאחר שגא להשכיחו.
 כשבא יום טוב ע״ש קרוב שבת להשתכח
 מחמת יו״ט שמרבה בסעודת היוס ואינו
 מניח לשבת כדי צורך שבת והזהיר הכתוב
 לזוכרו וכשמערב עיריבי תבשילי! נמצא
 זוכרו כי לכבוד שבת עושהו: מ״ט. תקיט
 עיריב תבשילי! דקרא אסמכתא בעלמא הוא
 דעיקרו לקידוש אתא כדתניא בפסחים
 זכריהו על היין ועירוב תקנתא דרבנן ולמה
 תקנוהו כדי שיברור מנה יפה דמתוך
 שמערב זוכר ומבשל הכל ביו״ט יבורר מנה
 לזה ומנה לזה: רג אשי אמר. לא לכבוד
 שבת תיקנוהו אלא לכבוד יי״ט כדי שיאמרו
 אין אופין מיו״ט לשבת אא״כ התחיל מבעו׳׳י
 שאינו אלא כגומר יהולך אבל אתמולי לא
 מתמלינן: ק״ו מיום טוג לחול. אפילו
 לאגמורי לא: או כולו לה/ להיות יושב
 ושונה: או כולו לכס. להיית אוכל ישיתה:

 שיטת ריב״ב
 יהא אנן ס>! ולוי. ותפילין אי! מניחין איתן נייס
 טונ כדאמדגן נעירונין יצאו שנתית דמיס טוניס
א שה! עצמ! אימ: לל שנאיסין בי בחול משלחי! אוהו ו ע ה ש ו ח פ י י נ א ה ל ח ן י נ ה ה לן ל י ל ה ב  חסדא שלחו מנות למי שלא חיח לו לחניח עירובי תבשילמ' א
 1 ניום טוב. אנל סנדל המסומר לעולס גזרי׳ ניה משוס

 מעשה שהיה: סליק פירקא
 פדק שני לא ינשל נתתלה. להיוח חמלת נשולו ועקרו לשם שנת אלא לשס יוס טוב יהא ממלת בשולי והמותר יהא לשנת כדקתני ואזיל אנל מנשל הוא ביום טוב ובלא הערמה כדקמני לקמן: ועושה תבשיל לשם עירוב. מערב יום טונ וסומך עליו
 לנשל בחחלה מיוס טינ לשנת: וניצה שעליו. שהיו טחין ניצה על הדג כשצולין אותו: אכלו. לעירוב או שאבד קודם שבשל לשבח: סומך עליו לשבת. אפילו לבשל לכחחלה: גמ׳ מצא הגי מילי. לאו דוקא דעיריני חנשילין מדרבנן מנהו וקרא לקדוש היום
 אתא כדאימא בפסחים אלא הכי מיבעיא ל! אהיכא סמטה ונגן: זכור את יום השנת. אין זכירה אלא נדבר המשחכח: זכרהו מאתר שנא צהשייחי. כשבא יום טוב ערג שבח קרוב השנח להשתכח מחמת יו׳׳ט שמרנה נסעודת היום ואיגו זכור לשבת
 לפיכך הזהירך הכתוב לזכרו וכשמערב ערוני תבשילי! גמצא שזוכרו שהד אימ עושה אלא לכבוד שבת: מאי נועמא. למה תקנו ערוב ימה ראו לתקן: אמר רגא כדי שיברור וכוי. שמתוך שמערב יום טיב זוכר אח השבח בורר לזה מנה ולזה מגה ולרנא
 היא הדין שאס שכח ולא עירב מערנ יום טוב שמערנ ניי״ט עצמו קודם תקון סעודת יו״ט דהשתא נמי יש כאן זכירת שנת לברור מעתה מגותיו שהרי כל עצמו של עירוב אינו אלא לכבוד השבת יהיימ טעמא דמערב מערב יוס טוב גזרה שמא
 יפשע ניוס טונ ולא יערב כלל: רב אשי אמר כדי שיאמרו וכוי. כלומר לא לכבול שנת תקנוהו אלא לכבוד יום טוב כדי שיאמרו אין אופץ מיום טוב לשנת אלא כגומר והילך אנל אחחולי לא מתחילין הל וחומר דמיוס טוב לחול לגמד אסיר ולרב
 אשי אס שכח ילא עירב מערב יום טוב אסיר לערב כיוס טיב וקיימא לן טתיה אלא לקשיא לי להא טעמיה לרבא שייך כלשמואל דאוקי אסמכתא לעירוב אקרא לזכור את יוס השבת זכרהו מאחר שבא להשכיחו וכמו שפרשה רנימ שלמה ז״ל: אנל
 היה לי להניח ולא הנית פושע הוא. ואסיר צי ליהגומ אפילו משל אחרים יהא לאמריג! לקמן למי שלא הגיח ערובי תבשילי! הוא נאסר וקמחו נאסר אנל מקגה קמחו לאהלים לוקא במי שלא היה לו להגיח ואפילו היה צריך להקגות קמחו לאחרים:

 המאוד הקטן
 החמיר בו תנא דמתני׳ אליבא דבית שמאי ובית הלל דאמרי מניח אדם עירוב תבשילין אחד ועושה
 בו כל צרכו צלי וקדרה והמין כי כל זה דומה לבישול אבל באין אופין אלא אם כן עירב בפת
 ליכא מאן דפליג כדכתיב את אשר תאפו אפו מכאן סמכו חכמים לעירובי תבשילי[ מן התורה והא
 דאמר אביי לא שאנו אלא תבשיל אבל פת לא לומר שאינו יוצא בפת משום תבשיל דבעי׳ מידי

 דמילפת דומיא דתבשיל ואין צריך לומר שאינו יוצא בתבשיל משום פת שהוא עיקר חיי נפש:

 הא דתנן בית שמאי אומרים שני תבשילין א] אחד לצלי ואחד לקדירה ולחמין וב״ה אומרים תבשיל
 א׳ בין לצלי בין לקדירה ובין לחמין וצלי ושלוק ומבושל הכל בכלל קדרה והכל כשר לעירוב אבל
 לאפות דברי הכל אין אופין אלא על האפוי כתנא דמייתי לה מאת אשר תאפו אפו ב] והלכה קבועה
 היא וכן פסק רבי שמעון קיירא בעל הלכות ז״ל לערב בפת ותבשיל אע״פ שאין דברי הרי״ף כן
 מסתבר טעמיה דר״ש בעל הלכות וחנניא אליבא דבית שמאי לא החמיר אלא בחמין בלבד מה שלא

 מלהמת ה׳
 דמנא במתנימין לב״ש דהא מתנימין קמני סממא ב׳ תבשילי! ובין שנפרש שהוא לאפות ולבשל נין שמדחוק לומר
 דלבשל בלבד קמני מ״מ לית להו לבית שמאי עירוב בתבשיל אחד כלל אלא שני תבשילי! תקנו לעולם אחד כנגד
 אפייה וצלי ואחד כנגד נשול ואלו חנניא קמני אין מבשלי! אלא א״כ עירב בתבשיל ולא קמני אלא אס כן עירב
 בשני מגשילין אלמא אפילו בתבשיל אחל לבימ הלל סגי׳ דכיון דעירב בפת משוס אפייה ובמנשיל משוס נשול היינו
 שני תגשילין וכן נלין שלא יהא תבשיל וכר לצלי שוה יומר מן הפמ שהוא אפד ממש וממה על עצמו תנא לממני׳
 ללבריהס היכי לא קחני עירוב פת וכי לא הוה ליה לממני סקנמא לאפייה כי היכי לקמני לבשול ולכולי תנויין
 לעירוב אמרינן עבר ואפה מאי יקנה קמחו כלי שיאמרו אין אופי! מיו״ט לשבח ואגיי איירי עלה לממני׳ וקאמר
 התחיל בעיסתו אלא ולאי תנא לממני׳ כולה חקנמא לעירוב קמני לב״ש בשני מבשילין ולנ״ה בתבשיל אחל כלקמני
 וסומך עליו לשבת והיינו ללא קמני בכולה מתני׳ אלא בשול לא יבשל בתחלה מיו״ט לשבת וכו׳ ואפייה נמי בכלל
 היא וכבר מצאנו רמניא בתוספתא מערבין בפת (לשבמ) ובתבשיל ליו״ט מבשיל שאמרו אפילו צלי אפי׳ שלוק אפילו
 קיליס שנמן עליו חמין מעיו״ט העושה מבשיל מעיו״ט אופה ומבשל עליו לשבמ ומטמין עליו אמ החמין ורשאי
 לאכלן מבעול יום ורשאי! בני חצר לעשות תבשיל לאפות ולבשל עליו בשבח הא לך מפורש ללא בעו ב״ה פמ אלא
 מבשיל אחל בלבל ושוב מצינו כן בירושלמי כתיב את אשר מאפו אפו ואת אשר תבשלו בשלו ר׳ אליעזר אומר אוסין
 על האפוי ימבשלין על המבושל ר׳ יהושע אומר אופין ומבשלין על המבושל ומה שאמרו על ר׳ שמעון בעל הלכות
 ז״ל לא מציני כן מפורש בהלכוחיו ואמת הוא שכך כתב והיכי עבלין שקלי! חלא ריפמא ממעלי יומא טבא יממנח
 בגוה בישרא או ביעתא או כוורא כר מבשלין אבל אין לנו מזה ראיה וכך כתב במקום אחר וכשם שאין אופין
 ומבשלין מיו״ט לחבירו כך אין אופין ומבשלין מיום טוב לשבח אלא אם ק עירב בתבשיל רתניא וכו׳ וזו יותר
 ראיה שמסכים לדעת רבינו אבל אס אמרה ואס לא אמרה האממ כדברי רבינו הגדול ז״ל כמו שהראיסיך מפורש:

ב בספר המאור הא דמנן ב״ש אומרים שני תבשילי! כו׳ עד וחנניא אליבא דבימ שמאי לא החמיר אלא בחמין  כתו
 בלבד מה שלא החמיר בו תנא דמתני׳: אמד הטחב גמלא דמר אקנא רקדא דאי הכי אמרי ג״ה עישה אדם
 חבשיל אחד ועושה בו כל צרכו דהא מדקא איירו ב״ש באפייה ובשול והטמנה ומצריטן שלשה מיני ערוב וקאמרי
 להו בית הלל דעישה כל צרכו בתבשיל אחד ודאי משמע בין לאפות בין לבשל ולהטמין וכן פירשה רבינו חננאל
 ז״ל שאס כדברי בעל המאור הוה להו למימר וב״ה אומרים עישה חבשיל אחד ומבשל ומטמין ועוד נמי למה ליה
 לחנניא למימר אליבא דג״ש אין אופין אלא אס כן עירב בפת ועוד דהא ב״ש במתנימא לא איירו בשני תבשילי!
 אלא קאמד ואין מבשלי! אא״כ עירב בתבשיל וכיון שכן ב״ה דקאמרי להו עושה חבשיל א׳ על כרחך לאפוקי פת
 וחמין דבעי ב״ש אחו והיינו דקאמרי׳ נמי עושה בו כל צרכו דהיינו אפייה ובשול והטמנה דקאמרי׳ ב״ש ודבר
 בריר היא ומילמא דאביי דאמר לעיל לא שאנו אלא מבשיל אבל פת לא א״א לומר שאינו יוצא בפח משוס מבשיל
 במו שפירשו דהא מדרבי אליעזר ימדחנניא נמי שמעינן ליה דאמרי אין אופין אלא על הפח ואין מבשלין אלא על
 המבשיל אלמא אין מנשלין (אלא) על הפת ובודאי אפשר לפרש שאין אופק על הפח לבדו ואין מבשלי! אלא על
 המבשיל אלמא אין מבשלין אלא על המבשיל אבל מה לני ילצרה הזאת אי משוס דרבי אליעזר דאמר אין אופין
 אלא על האפר ואין מבשלי! אלא על המבושל הא איהו מדב״ש הוה וכותיהי ס״ל בדאמרינן בכולי תלמודא ר׳
 אליעזר שמומי הוא שפירושו ממלמידי בית שמאי כמו שמפורש בירושלמי בזו המסכמא ולפיכך בא ופירש שאמרו
 בית שמאי במשנמינו שני מבשילין לא אמרו אלא לבשל אחד מגד הצלי ואחד כנגד המבושלין ואע׳׳ס ששניהם תבשיל
 אחד צולה ומבשל עליהם קל הוא במיני הבשול שלא תקנו אלא זכר לשני תבשילי! הא לאפות צריך פת שהוא אפוי
 כמותו ממש ונמצאו לב״ש ג׳ דברים בעירוב כנגד ג׳ מיני! שבסעודה וחנניא הוסיף הטמנה הא לביח הלל ד״ה
 תבשיל אחד לכל צרכו ולפי דעתי יומר נכו! לומר דחנניא אליבא דב״ש ור׳ אליעזר נמי מיפלג פליגי אשני תבשילי!

 השגות הראב״ד
 הנמרח כמות שהיא ומ! הגמרא אי! מחוור אס צריך פת אס לא ייותר נראה שאינו צדך מדאמר אני, לא שנו אלא חנשיל
 אגל פת לא משמע דהא דאמדנן תבשיל אתד לא בעיט פת נהדה. וי״ל נוראי הינא דצדך לאפית ולנשל צדך לערנ נפת
 ובתבשיל כדכ׳ קרא אכל היכא דאינו צריך לאפית שגי ליה גתגשיל לחודיה ועל זה אמר אגיי שאס ערג גפת גמקוס תגשיל
 א־גו טריב למכשיל למלסת כעיגן ופת ודיסא גמי לא מלפתי. אכל הרכ מודה אס צריך לאפות ילבשל שצריך פת ותבשיל:
175 

 א) אהד לצלי וכו׳ ער ולתמין. א״א זה מתגאה כשל אסריס ואעפ״כ אינו אלא מפסיל לא״כ ללכדו רכ״ש צריך שיהא אחל
 צלי ואחל מנישל ואינהו לא אמרי הט להא לג וניצה שעליו עמן אחל הס ועולים לני תבשילי! אכל הכל הכל שאין הטעם

 לבייש אלא שיהא הלבר מכר שראד לסמוך עליו:
 ב] והלכה קבועה היא וכו׳ על לערב בפת ובתבשיל. א״א באמת כך אגו גוהגי! כלבד־ בעל ההלכות והרב לא כתב אלא



 16 (טז-טז:) רבינו נםים יום טוב פרה שני ביצה

ו״ט: מא• חדות ה׳ היא מעוזים. אמר הקב״ה לישראל לוו עלי ושמחו היום יקדשוהו והאמינו ני ואני  אבידה ומחזי׳ עליה כל ערב י
 פורע כלומר קיימו מצוח חדוה שאמר הקב״ה ושמחח בחגך והאמינו כי שאני מזמן לכס ברכה במעשה ידיכם: בל מזונותיו של אדם.
 כל מה שהוא עתיד להשתכר בשעה שהוא נדון קוצבים לו כך וכך ישתכר בשנה זו רש לו להזהר מלעשות הוצאה מרוכה שלא יוסיפו
 עליו שכר למזונות אלא מה שפסקו (י) : חוץ מהוצאות שבת. שלא פסקו לו מה ישתכר יי) לצרכו ומהיכן תכואהו ולפי מה שרגיל ממציאין לו

 רש״י
כי חדות ה׳ היא מעוזכם אמר רבי (  מאי א
 יוחנן משום ר״א בר״ש אמר להן הקב״ה
 לישראל בני לוו עלי וקדשו חיום והאמינו
 בי ואני פורע תני רב תחליפא אבוח
 דרבנאי חוזאה ואמרי לה אחות דרבנאי
 חוזאח כל מזונותיו של אדם קצובין לו מר״ח
 ועד ר״ה חוץ מתוצאת שבת ותוצאת ימים
 טובים ותוצאת בניו לתלמוד תודח שאם
 פיחת פוחתין לו ואם הוםיף מוםיפין לו תניא
 אמרו עליו על שמאי הזקן שכל ימיו חיח
 אוכל לכבוד שבת מצא בהמה נאה אומר
 זו לכבוד שבת למחר מצא אחרת נאה
 ממנח מניח את חשניח ואוכל את חראשונח
 אבל הלל הזקן מדח אחרת חיתח לו שכל
 מעשיו היו לשם שמים דכתי׳ ג<ברוך ה׳
 יום יום תניא נמי הכי בש״א מחד בשביך
 לשבתיך ובה״א ברוך ה׳ יום יום: ועושה
 א ״תבשיל מעיו״ט וכו׳. אמר אביי לא
 שנו אלא תבשיל אבל פת לא מ״ט מידי
 דמילפת בעי׳ ופת לא מילפתא וכן דייסא
 נמי לא מילפתא דא״ר זירא הני בבלאי
 טפשאי דאכלי נהמא בנהמא תני ר׳ חייא
 עדשים שבשולי קדרה סומך עליהן משום
 ערובי תבשילין והגי מילי דאית בהו כזית
 אמר רב יצהק בריה דרב יהודה שמנוני׳
 שעל גבי הסכין אדם גורדו וסומך עליו
 משום עירובי תבשילין והוא דאיכא כזית
דגים קטנים אין בהן  א״ר יהודה אמר רב ;

 משו׳ בישולי נכרים ואמר רב יוסף אם צלאן נכרי ב סומך עליהן משום עירובי
 תבשילין ואי עבדינהו נכרי כסא דחרםנא אסיר מ״ט הימחא ג עיקר א״ר אבא
ערובי תבשילין צריכין כזית בין לאהד בין למאה כלומר דלא בעינן  אמר רב נ
 כזית לכל אחד ואחד ותבשיל זה אפילו צלי ואפילו שלוק ואפילו כבוש ואפילו
 מבושל ואפילו קוליים חאםפנין שחדיחו בחמין מערב יום טוב אמר רב חונא
 אמר רב ערובי תבשילין צריכין דעת פשיטא דעת מניח בעינן דעת מי
 שחניחו לו בעינן או לא בעינן ת״ש דשמואל מערב אכולח נהרדעא
 רבי אמי •רבי אסי מערבי אכולח טבריא מכריז ר׳ יעקב מי שלא חניח עירובי
 תבשילין ייבא ויסמוך על שלי ועד כמח א״ר נחומי בר זכריה משמיח דאביי
 עד תתום שבת ושמעינן מהני כולחו דלא בעינן דעת מי שחניחו לו אלא
 כשמודיעו ביום טוב עצמו שהוא ערב שבת כי עירב עליו מאתמול הולך
 וסומך עליו ומבשל לכתחלח לשבת: ומאן דמערב אחבריה או אבני מאתיה
 צריך לזכות יא׳ דגרסי׳ בעירובין בפרק חלון שבין ב׳ חצרות ג<בעי ר״נ עירובי
 תבשילין צריך לזכות או לא אמר רב יוסף ומאי תיבעי ליח חא אמר שמואל
 צריך לזכותו(א) וכשחוא מזכח אינו מזבח לא ע״י בנו ובתו חקטנים ולא ע״י עבדו
 ושפחתו הכנעניים מפני שידן כידו אבל מזכה ע״י בנו ובתו ד הגדולים
 ועל ידי עבדו ושפחתו העבריים ועל ידי ה אשתו כדאמרינן לענין שבת >ב)
 !א! >נ< 17(ואוקמי׳ לתאי דקתני ע״י אשתו בפרק אלו נדרים w שיש לח לאשתו חצר
 באותו מבוי והיא שרויי׳ לבדה מגו דזכיא לגופא זכיא נמי לאחריני אבל
 אתתא דיתבח בחדי בעלח בחצר אחת לא זכיא מידי לאתריני רקי״ל יד אשת
 כבעלה ואע״ג דהתם משמע דלר״מ חוא דצריך לרבנן לא צריך מיחו כיון
 דרב קאמרי תתם כר״מ קי״ל כרב באיסורי ועוד דבקידושין יי) קאמר רבא דכולי
 עלמא יד אשה כבעלח ובענין אחר פליגי דאשתכת דלדברי הכל צריך שיתא

 כי הרוח ה׳ היא מעוזכם. מקרא הוא
 כספר עזרא: כל מזונותיו של ארס. כל
 מה שעתיד להשתכר בשנה קצוב לו כך וכך
 ישתכר ויש לו ליזהר מלעשות יציאה מרובה
 שלא יוסיפו לו שכר למזונות אלא מה
 שפסקו: חוץ מהוצאת שגת ויו״ט. אותה
 לא פסקו לו מה ישתכר לצרכה ומן היכן
 תבואהו אלא לפי מה שהוא רגיל ממציאי!
לשעה או לאחר שעה: פותהין לי.  לו ה)
 כלומר ממציאין לו שכר מועט: לכבוד שבס
 ואוכל. אותה ראשונה כדי להיות היפה
 נאכלת לשבת והדא אכילה ראשונה לכבוד
 שבת: לשם שמים. ובוטח שתזדמן לו נאה
 לשבת: מחד נשגיך לשגתך. באחד בשבת
 שלך תן לבך לשבת הבאה: יום יום יעמס
 לנו. את צרטט: דמילפת. הנאכל עם
 הפת בעי׳ דמוכח מילתא שעשוי לשבת:
 ופת לא מילפס. הלכך לא מוכח מילתא
 היא כי בכל יום !פתן יש להן: שבשולי קדירה.
 שנשארו בה בלא מתכוין: סומך עליהן.
 מעיו׳׳ט לשם עירוב ולא אמרי׳ דלא תשיבי
 ובטלי: גורדו. מעיו׳׳ט: אין בהן משום
 גישולי נכרי. שגזרו חכמים בבשולי נכרים
 משוס חתמת יכל דבר שנאכל כמו שהוא
 חי לא גזרו על בישולו דכיון דנאכל חי אין כאן
 בישול דלא אהני מידי ואלי נאכלין ע״י מלחן
 חיין: סומך עליהן כוי. רהא שרו באכילה: כסא
 דהרסנא. מטמין בשומן קרבי דגים וקמח:
 אסור. דקמח אינו נאכל כמו שהוא חי הלכך
 אסור משוס בישולי נכרי: גי! לאחד בי! למאה.
 די בכזית: פשיטא. דכי אמר ר׳׳ה עירובי
 תבשילין צריטן דעת דדעת מניח ודאי בעי
 שעשאו לשם כך מיהו מיבעיא לן דעת מי
 שהניחו לצורכי כגין שעשאו לצורך חבירו
 כלוס צריך לימלך בו תחילה לעשות על פיו:
 עד תחוס שגת. אבל לעימדיס חוץ לתחום

 לשעה או לאחר שעה: פוחתץ לו.

 כלומר ממציאין לו שכר מועט: ואובל.
 הראשונה כדי להיות היפה נאכלה
 בשכת והויא לה אכילתה של ראשונה
 לכבוד שבת: לשם שמים. >י) ובוטח
 לו שתזדמן נאה לשבת: מחד בשביך
 לשבתיך. מחד בשבת שלך תן לבך לכבוד
 שבח הבאה: יום יום ׳עמם לנו. אח
 צרכינו: אמר אביי לא שנו. דהר
 ערוב: מלפת. לפחן כעינן דמוכחא
 מילתא שעשוי לשבת: ופת לא מלפתא.
 הילכך לאו מילחא דמוכחא היא שהרי
 כל היום יש להם: עדשים שבשולי
: סומך ן  קדרה. שנשארו בלא מחמי
 עליהן מעיו״ט לשם ע־־וב. ולא אמר׳
ו״ט:  לא חשיבי ובטלי: נורת. מעי
 אץ בחם משוס בשולי נבר". שגזרו
 חכמים בכשולי נכרים משוס חתנות
 וכל דבר שנאכל כמות שהוא חי לא
 גזרו חכמים על כשולו ואלו נאכלין
 על ידי מלחן חיים: אם צלאן נכר•
 סומך עליהן משום ע-ובי תבשילין.
 שאע״פ שאין בו משוס בישולי נכרים
 לאו משום דלא נהר חבשיל אלא
 דהתס משוס איקרובי דעתא הוא
 וכל שנאכל כמות שהוא חי אין קירוב
 הדעת בבשולו אבל מ״מ כיון דתבשיל
 מיהא הוי סומכין עליו משום ערובי
 תבשילין: ואי עבדינהו נבר׳ כסא
 דהרסנא. שמטגנן בשומן קרבי דגים
 ובקמח אסירי דקמח לא נאכל כמו
 שהוא חי לפיכך יש בו משום בשולי
 נכרי: דקמחא עיקר. ולמדו מכאן
 רבותינו בעלי תוספות ז״ל דהני ככרוח
 של פלטר נכרי שטחין אותן בביצים
 מותרים שאע״פ שיש בביצים משום
 בשולי נכרי קמחא עיקר: כץ לאהד
 בי; למאה. די להם בכזית: שלוק.
 מבושל הרבה מאד: מבושל. כהלכתו:
 בבוש. בחומץ ובחרדל ובמיני ירקות:
 קוליים האםפנץ. מלוח הוא ונאכל חי
 אלא שנותנין עליו חמין וזהו בשולו
 כדתנן במסכת שבת ן דף לט.ן שהדחתו
 זו גמר מלאכתו: אמר רב הונא
 אמר רב ערוב• תבשילי; צייבי; דעת.
 ורב הונא לא פי׳ דעת מי ומפרשי׳
 לה אנן דאמרי׳ הא ודאי פשיטא לן
 דכי אמר רב הונא צריכין דעת דעתו
 של מניח מיהא בעינן דאיהו עדיף
 שעושה לשס כך מיהא מיבעיא לן דעח
 מי שהניחו לצרכו כעינן כגון שעשה
 לצורך חברו כלום צריך להמלך בו
 חחלה ולעשוח על פיו ת״ש וכר:
 מבריז ר׳ יעקב ובו׳. עיקר הוכחחיה
 מדרבי יעקב בר אידי דמדמכריז
 משמע שלא היו יודעין בדבר בשעת
 הנחה דמדשמואל ורב אמי ורב אסי
 ליכא לאוכחי דמדלא מכריזי משמע
 שמתוך שהיו רגילין ככך היה נודע

 לכל אנשי מקומן וסומכין עליהם
 מאחמול ואיכא דעח מי שהניחו לו (י< ומיהא שמעינן שמי שדרכו להניח בכל שנה כשמואל ורב אמי ורב אסי אין צריך להכריז אלא סומכין
 עליו מן הסתם אבל מי שאין דרכו להניח כרבי יעקב בר אידי צריך להכריז: ועד כמח עד תחום שבת. דמסתמא דעתו על כל הנמצאים
 בחחומו אבל טפי מהכי אפשר דאפי׳ במפרש ובמתנה לא מהני שאינו בדין שיערב אחד על כל העולס ושמעינן מהני כולהו וכוי.
 ומאן דמערב אחבריח וכו׳ הא אמר שמואל צריך לזכות. ואומר לזוכה קבל תבשיל זה וזכה בו לשס כני העיר וצריך הזוכה להגביהה
 מן הקרקע טפח דכיון דברשות מזכה הוא לא מצי זכי בלא הגבהה דהכי תני לה בתוספתא גבי עירוכי חצרות אס משלהן אין
 צריך לזכות ואם שלו השליח מגביהה מן הקרקע ואומר זכיתי להס: וכשהוא מזבח ובו׳ אבל מזכה הוא ובו׳. וע״י אשתו פי׳ דאע״ג
 דכפרק כמלא דנדריס (דף פח:) אוקימנא דכי קתני ע״י אשחו דוקא בשיש לה חצר באותו מבוי עסקינן דמגו דזכיא לנפשא זכיא נמי לאחריני
 ולפי זה משמע דבעירובי חבשילין ללא שייכא בהו חצר באותו מבוי דלא מצי מזכה ע״י אשתו וליתא דכי אוקימנא לה הפס הכי ה״מ אליבא
 דר״מ דאמר אין קנין לאשה בלא בעלה כלאיפא בפ״ק לקידושין !דף כג:ו אבל לרבנן דפליגי עליה דרבי מאיר החם לא צריכנא בעירובי

 ין: בכסא דהרסנא. מטגנן בשומן קרני לגיס ונקמח אסירי דקמח אינו נאכל כמות שהוא חי: כבוש. נאומן: שלוק. מנושל הרנה מאד: מנושל. כהלכתו: קולים האספנין. מליח הוא
 מגיח בעינ!. שתהא דעתו על מ־ שהיא רוצה להיציאי נעירינו: דעה מי שהניחו לו בעינן או לא נעינ!. כגון שערנ לצורך חנרו כלום צריך שימלך עמו מחלה לעשית על פיו:

 עין משפט נר מצוה
 תתעו-תתעח

 א מיי׳ פרק י מהלי יו״ט סמג לאוי! עה טור
 ארית סי׳ תקמ תקעו: כ מיי׳ סרק יז מהל׳
 מאכלו׳ אסורות סמג לאדן קמת טור יו״ד סי׳
 קיג: ג מיי׳ פרק י מהל׳ יי״ט סמג לאוין עה

 טיר או״ח סימן תקכז:

 מכורת הש״ם
 א) נחמיה ת ג) תהליס סח ג) דף פ. ד) ד״ת מ״ז

 ה) ג״א לשנה או לפי שעה:

 קובץ הגהות
 ב״ח (א) ג״נ להס: (נ) ג״נ הג״ה: (ג) נשג׳ שיהא
 גזו! משס כצ״ל: (ד) ג״נ לו: (ה) צ״ל לצרכה:

 (ו) ובוטח שתזדמן לו כצ״ל: (1) ימהא כצ״ל:
 מא״י [א] נא״י ליתא כ״ז וגכתנ על הגליון:

 חו״י (א) נ״נ משנה קאי על עירוני תצירות:
 (כ) ג״נ עי׳ נרי״ף עירוני! סי׳ תר״ג:

 (ג) ג״נ דף פח יע״ש: (ד) נ׳׳נ לכ״ג ע״א:

 שלטי הגבורים
 א אע״פ שהגיח העירוב כתנ הרא״ש שאינו יכול לנשל

 מיו״ט ראשי! לשנת ונ״כ נעל העיטור:
 לשון ריא״ז כ ואיכן י׳אסרין משוס נישולי גכרי לפי
 שראויי! לאכול בלא צלייה וכל דבר שהוא נאכל כמו
 שהוא חי אי! נו משוס בשולי נכריס ואס עשאן נכרי
 כסא דהרשנ׳ שמערבין בהס קמח אסוריס משוס בישולי
 נכד׳ שהקמח איני גאכל כמי שהוא חי(ואין) ןויש] בי
 משוס בשולי נכדס ואי! ראוי לערב בהם וכן נראה
 בעיגי לומר בפת של נכד שאוכלים אוחה במקום שאין
 פח ישראל מצדה יאם גילישה העיסה נבציס או
 שמעורניס נה דגיס או כל דנר שאינו גאכל כמו שהוא

 חי הרי הוא אסור כמבואר בקונטרס הראיוח:
 ג מכאן אני למידים ליקח מן הנכד סח הנילוש מן
 הנצים שקירין אובליי״ש וקגשייא״ש דלמאי גימוש לה
 אי משוס פת הא חכמי׳ המירו׳ ואי משוס ניציש ששלקו
 נו הא אמדג! הכא דקימחא עיקר וגס אין לתוש שמא
 הביצים הן מעופוח טמאיס או שמא יש בהן דס או
 שמא של גבלה וטריפה הס דאזלינן נחר דבא וגס אין
 לחוש שמא גילושה גביציס טרופים מהאי טעמא ימיהי
 פשטידא של דגיס שאפא! נכד אין להחיר דיש בה
 משוס בישולי נכרי הואיל ונבלע השומן של דגים בתוך
 העיסה אע״פ שהעיסה אי! בה משוס בישולי נכד׳
 דהא התירו הסח וגס השמנינית שנבלע בה אינו בעין
 מ״מ קודס שנבלע בעיסה היה בעין והיה נאסר גמצא
 שהעיסה בליעה מן האיסור דרבנן ואותה נילו״ש נראה
 דמיקרו שלקית מדלא מברכי! עלייהו ברכת המוציא ויש
 בהו משוס בישולי נכרי דליכא תורת פת עלייהי ומיהו
 אמר מהר״ר יחיאל דל דמכל מקום אין בהן בשולי
 נכד׳ טון דדרך אפיית סח עביד להי יעוד דאי קבע
 סעודה עלייהו מברכין ברכת המוציא אלמא פת כיכהי:
 ד ימי הוא זה הגקרא גדול גני עירוב יש נו מחליקח

 ועי׳ בעירוי נפרק חלון:
 ה יכן כתב ד״י שמזכה ע״־ אשחו יהרא״ש כ׳ שאינו
 מוכה על ידה יכן כתנ נ״ה וז״ל ולי נראה דאי! מוכה
 ע״י אשתו להא דאמרינן גני עירוני מצירות למזכה ע״י
 אשתי מוקי לה בשילה־ גלריס בשיש לה בית באימה
 חצר למיגו לוכיא לנפשה זכיא נמי לאחריגא אבל אין
 לה בית נאותה חצר לא דיל אשה כיל בעלה ובעירוב,
 תבשילי! אי! אדס צריך לזכוח לאשחו ולבני נימי אלא
 כשהוא עירב ן כולן מותרי!] וכיי! דאינה צריכה לזכות
 אי! מזכי! על ילה מיד להוה אערוב, חצירות כשאין
 לה טת וחצר ימה שמזכה ע״י בנו ובתו הגלולים היה
 אומר ר״ת ללר׳ יוחג! לאמר גט מציאה נפרק קמא
 לננא מציעא לא גלול גליל ממש ולא קט! קט! ממש
 אלא קט! ואינו סמוך על שילח! אביו היי גלול יגדיל
 הסמוך על שולחן אביו זהו קטן הוא הלין הכא נמי
 ואי! לזכות העירוב ע״י גליל הסמוך על שולחן אביו
 לילו כיל אביו יעבלו ושפמתו העברים אע״פ לשמוט!
 על שילמנו לא הי־א ידם כילו ללוקא גגי בני גליל הוא
 לאמר ר׳ יימנ! לילי טל אביי לס, שרגיל להיי׳ תמיד
 סמוך על שילמנו אבל נכד הסמוך על שילח! בעל הבית
 אי! מציאתו של בעל הנית ואפילו אוכל אצלי נמנם וכל

 שכ! עבלו ישפמתו העברים לבשכרן קאכלו:

 שיטת ריכ״כ
 יל מזונישיו של אדם. כל מה שעתיל להשתכר
 בשנה שיהא נזין מאותו שכר קצוב לו כך וכך
 ישתכר פלוני נשנה זו ויש לו להוהר מלעשות
 הוצאה מדנה לס, שלא יוסיפו לו שכר למוונית:
 חוץ מהוצאה שנה ויו״ט. אותה הוצאה לא פסקו
 מה ישתכר לצרכס ומהיכן תבואהי צפי מה שרגיל
 ממציאי! לו לשעה או לאחר שעה: פוחתין לו.
 כלומר ממציאי! לו שכר מועט: יאוכל אס
 הראשונה. נמצא אוכלה לזו כדי להיות היסה
 נאכלת בשנת והויא לה אכילתה של ראשונה לכבול
 שבת לשס שמיס: ובוטח. שתזלמ! לו בשנת גאה
 הימנה: מחד ושביו לשנחין. מאחל נשבח שלך
 תן לבך לשנת הנאה להט! לה נשר נאה דגיס
 נאים: פיס׳ ועושה תבשיל וכוי: גמ׳ צא שנו.
 דהוי עירוב: שבשולי קדרה. שגשארו בלא מתכיין:
 סומן עליהן. מערב יום טוב לשם ערוב ולא
 אמרי׳ לא חשיבי ינטלי: אי! בה! משוס בשולי
 נכרים. לדבר שנאכל כמו שהיא מי היא ולפיכך

 אס צלאן עבו׳׳ס סומך עליהן משים עיריבי מבשיל׳
 ורן יהדחתו בחמי! הוא בשולו הראוי לו: דעת
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 עין משפט נר מצווז
 תתעט-תתפ

 א מיי׳ פ״ג ופייט ופ״י מהלכות תפלה שמג עשץ
 יט טור או״ח סימן מפז: נ מיי׳ פרק ו מהלכות
 יו׳׳ט סמג לאוין עה טור או׳׳ח סימן תקמ תקכח:

 מסורת הש״ם

 רבינו נםים יום טוב פרה שני ביצה (טז:-יז.) ט

 א) גש״י אימא מפני:

 חצרוח שתהא לה חצר באופו מבוי הלכך מצי מזכה ע״י אשתו: ההוא םמיא דהוה מפד- מתניתא. שהיה יודע משגיות בגרסא
 ומפזר עליהם לפני מר שמואל שיהו סדורות בפיו: סמוך אדירי. דמערבנא אכולה נהרדעא: לשנה. לשנה אחרח ור״ה היה שאין יכול
 להניח ולהתנות א״נ בשני ימים טוכיס של גליות ולא נזכר לו עד יום שני: א״ל פושע את. דכיון דעציבח גלית אדעהיך שאינך רוצה לסמוך
 בשל אחרים ולא הנחח ואף אני אין דעחי על הפושעים שאינן רוצים לסמוך עלי: ת״ר יו״ט שחל להיות בע״ש אין מערבין לא עירובי
 תחומין. דלא שרו אלא עירובי חבשילין
ת דבר שהוא דומה לתקון סעודה כגון נ ל מ ה ע ו ל ה נ ת ן ר נ צ ן ח ת ן א ר ן צ ן ה ך  ל

U אסייה וכישול ומיהו דוקא כגון שלא L ~״?l- ״״״ -״י~ ^ ״,-,-^יי, 
א ערב בראשון אבל אם עלב בראשון ר מ ל ל  שאין לבעלה רשות בה ובדיבנז י
ר מערב ברגליו בשני• ףיא עירובי מ א ק ו י ל א ש ה א י ל  משכהת שיהא לה הצי ש

 בכםף על ידי >א<(א)(עצמו) [אתרים] 1א] דקניה
 רבו בכל ענין אלא אליבא דרבנן וכיון דחצר
 שלה ולא לבעלה ומקבלת פרם ואוכלת
 במקומה דינא הוא רצריכו׳ לערב כרבי יהודה
 בן בבא >u דאמר >נ< בנדרי׳ דאוםר בנשים אבל
 בעירובי תבשילין דלא שייך לא מצי זכייה
 לאהרינ׳ משום הכי לא תנן >״ נבי מערים אדם
 על מעשר שני !כן על ידי אשתו אלא
 בשתופי מבוי בלבד >י< כדאמ׳ לענין שבת (ה)):
 ההוא סמיא דמםדר מתנית׳ קמיה דמר
 שמואל יומא חד הזייה דהוה עציב א״ל
 אמאי עציבת א״ל דלא אותיבי עירובי
 תבשילין א״ל םמוך אדידי לשנה הזייה דהוה
 עציב א״ל אמאי עציבת א״ל דלא אותיבי
 עירובי תבשילין א״ל פושע את לכו״ע שרי
 לדידך אסיר: ת״ר יו״ט שחל לחיות ע״ש אין
 מערכין לא עירובי תתומין ולא עירובי חצירות
 רבי אומ׳ מערבין עירובי חצרו׳ אבל לא עירובי
 תתומין >0 (׳׳׳מתוך) שאתח אוסרו בדבר
 שאסור לו ואי אתה אוסרו בדבר חמותר לו:
 שלת ר׳ אלעזר לגולה לא כשאתם שונין בבבל
 רבי מתיר וחכמים אוסרין אלא ר׳ אוסר
 ותכמים מתירין אמר רבא אמר רב סתור׳
 א״ר הונא הילכתא כותיה דרבי לאיסור׳: ת״ר
 יו״ט שחל ״להיות בשבת בש״א מתפלל
 שמנה של שבת בפני עצמח ושל יו״ט בפני
 עצמה ובה״א מתפלל שבע מתחיל בשל
 שבת ומסיים בשל שבת ואומר קדושת היום
 באמצע רבי אומר אף חותם בה מקדש
 תנא סמיח דרבינא מהדש ישראל וחשבת

 חצרו׳. לטלטל מחר כחצר דמחזי כמתקן:
» בידך לאסור עליו ) . ו  בדבר חאסור ל
 מלעשות לצורך מחר לבר שהוא אסור
 בו ביר׳ט והיינו תחומין שאף ביוי׳ט
 אסור לצאח חוץ לחחוס: וא• אתה
 אוסרו. אין כח בידך לאסור לו מלתקן
 למחר דכר שהוא כו כיוס מוחר ואיסור
 טלטול חצירות ליתא ביו״ט שאין עירוב
 והוצאה ביו״ט כדאמרי׳ לעיל ומאי
 דאמרינן דהוי דבר המוחר לו הני
 מילי בכלים שיש בהן צורך ליום קצת
 אבל כל שאין בהם צורך ליום כלל
 אפשר דכי היכי דכי מפיק להו מרה״י
 לרה״ר עבר אדאורייתא הכי נמי
 לאפוקינהו מחצר לחצר בלא עירוב
 אסור מדרכנן או אפשר שכיון שרוב
 ההוצאות ביו״ט אינן צדכות עירוב
 אף מפני מעוטן לא הצריכוהו וכבר
 כתכתי זה למעלה ומיהו ליכא ספיקא
 שאס עירב מהני ליה עירוב להוציא
 מחצר לחצר אף דבר שאין בו צורך
 יום כלל וכלכד שיהא חורח כלי עליו

 וכמו שהוא דינו כטלטול:

 מתהיל בשל

 קובץ הנחות
 ב״ח (א) אתדס ונשטר על ילי עצמו כצ״ל:
 (נ) צ״ל בפרק הדר (לע׳׳ג.) ותי׳ כנלריס
 נמחק: (ג) נ״נ בס״ד דמע״ש: (ד) נ׳׳נ כלומר לטון
 דלא תנן גני מעשר שני דפודה נלא מומש על יד
 אשתו משוס דאין ידה טד כעלה ט היכא דתנן לעני!
 שנת נסרק תלון נני שתיסי מנד אלמא דוקא בשחוף
 מכד דאית לה תצר וכו׳ ימטעם מגו ונו׳ אנל נעלמא
 וכן נמעשר שני יל אשה טד נעלה וק״ל ועי׳ פ״ק
 לקדושין דף כ״נ: (ה) נ״נ עכ״ה: (ו) מפני כצ״ל:
 (ז) נ״כ כת יש כצ״ל: (ת) לכוללו כצ״ל: (ט) נ׳׳נ
 נענודה: (י) סמיא כצ״ל: (נ) דמכרי! ר׳ יעקנ נר

 אידי כצ״ל:
 חו״י (א) שס הגי׳ ע״י אתדס ונ״נ פי׳ וע״י עצמו
 לא: (כ) תינות דאמר בנלדס נמתק וצ״ל נפ׳

 הדר דע״ג ע״א:
 אנ״ש מהר״ם [א] לענין שתמר ענדיס ופי׳ רש״י
 נכסף ע״י אתדם שיתנוהו לרנו ע״מ שיהא
 וה נן חורין אנל הוא עצמו לא יקנל מהם דאין קני!
 לענל נלא רבו ולא לאשה נלא נעלה: [ב] נפ״ד
 ממע״ש תנן מעדמין על מע״ש לפדותו נלא חומש
 טצד אומר אדס לננו ונמו הגדולים כו׳ מפני שידן
 טדו א״ר יוחנן כל מעשר שאין הוא ופדיונו משלו

 אינו מוסיף חומש:
—-— 

 שיטת ריב׳׳כ
 לשנה. לשנה אחרת כתנ רניני שלמה דל וראש
 השנה היה שאינו יכול להניח ולהפנות ולא ידעתי
 מי דחקו לומר כך ט שמא כיו״ט שני נזכר שאין
 כאן דרך לתנאי וכתנ הרכ דודי דל כססר המאור
 איכא מאן דקשיא ליה טון דהוה שמואל מערנ
 אכולה נהרדעא ודעמ מי שהניחו לו לא נעינא
 אמאי לא נפק ההוא סמיא נערוניה דשמואל נכלל
 כל נני נהרדעא. דש מי שאמרו נפירוק קושיא זו
 טון דההוא סמיא הוה ידע כיה כשמואל דהיה
 מערכ אכולה נהרדע׳ והיה מערכ לעצמו ולא היה
 רוצה לצאת נעירונו של שמואל אלא נעירונ עצמו
 ופשע נעירונו שנה אחד שנה לפי׳ אמר ליי שמואל
 כנר גלית אדעתן שאינה ריצה לצאת נערוני שאתה
 מתעצנ כשאתה נזכר שלא עשית ערינ לעצמך
 ופשעח נדנר זה שנה אחרי שנה גס אני אין
 נדעתי להוציא אלא מי שסמך עלי או מי שאינו
 נקי או מי ששגג או נאנס אנל אין נדעתי להוציא
 אמ הפושעים ולדעתי זה המעשה לא היה ננהרלעא
 ואס היה ננהרדעא לא היה אותו סומא מגהרדעא
 ולא מן השרויס נתחומה אלא מחוץ לתחוס היה
 נא (עלי כי) ן על ידן ערוני תחומי! ומעולם לא
 יצא בעירובו של שמואל והאי דקאמר ליה סמוך
 אדידי כלומר סמוך על המתוקן שלי כאדם שסומך
 על שלחנו של אברו וכשנודע לו שהיה פושע במצות
 ערונ אסר לו כההיא דאמר רנ חסדא ישלחו מנות
 לאין נכו! לו למי שלא היה להניח עירוני חנשילין
 אנל היה לו להניח ילא הניח פושע הוא וכן הא
 דמכריז ר׳ יעקב גר אידי יבוא דסמוך על שלי
 דרך נדיבוח היחה שיסמכו על שלחנו כל מי שלא
 עירב ואגב גררא אתיוה לההוא עובדא גבי הגן
 עובדי דמר שמואל ורב אמי ורב אסי ולאו משוס
 דדאמי כולהו עובד להדדי דהא שמואל מערב ולא
 מכדז ורג אמי ורב אסי נמי מערבי ילא מכרזי
 ור׳ יעקב נר אידי מכדז ולא מערב אלא לעצמו
 בלבד ט מנהג עירו היה שהיו כלן מערבי! לעצמן
 והא דאמד׳ עלה ועד כמה הוא חוזר על המעשים
 הראשונים דמר שמיאל ורב אמי ורב אסי ואינו
 חוזר פל המעשה האחרון דר׳ יעקנ בר אידי
 ודוגמתו מן החוזר על הרחיק ולא על הקרונ
 במקרא במשגה ובתלמוד הרנה מאד אין להס קן
 כל זה לשון הרב דודי ו״ל ודייק פירושה מדקאמר
 רבא יבא דסמיך על שלי ולא קאמר יסמוך על
 שלי אלמא לשון סמיכה וו כאדס שאומר נמגירו
ן לאסיר עליי מלתקן למחר דגר שהוא אסור גו גיוס והיינו  בוא סמוך על שלחגי ואינו מלשון סומך עליו לשנת דתגן נמחניחין: ולא עירובי חצירוס לטלטל מחר. דנראה כמחקן: ה״ג שאמה אוסרו נדבר האסור לו. כלומר יש כח מ
 חחומין שאף טוס טונ אסור לצאת מחון לתחוס: ואי אחה אישרו נדנד המיתר ל«. אי! כח נידך לאסור לו מלתקן למחר דנר שהוא מותר נו ביום ואסור טלטול תצירות ליתיה ניו״ט: מחחיל בשל שבס. נדכה אחת לשתיהן ומתחיל להוטר
 שנת תחלה שאומר ותתן לגו את יוס המגוח ואת יום טוב מקרא קדש הזה: ומסיים נשל שבת. מקדש השנת ותו לא ואימר קדישת הייס נאמצע כמי שפירשגי שאימר ותתן לגו את יוס המגות הזה יאת יום פלוגי הזה: אטו שבס ישראל
 מקדשי ליס. נשלמא זמגיס צריך להקדים קדושח ישראל לקדושחן שהן קונעים חדשים וקוראי! מועדים ננית דין אנל שנת הא מיקדשא וקיימא מששת ימי נראשית ואיגה תלויה נקניעות חדשים וקדושס: מתפלל שגע. כשאר שנתות דט היט
 דנחול אי! לו לקנוע נרכה נשלש תפלות אף נשנת אין לו לקנוע לו נרכה לנית שמאי וצא לכללן לנית הלל אלא מתפלל בשאר שנתות ובעבודה אומר יעלה ויבא בהודאה (כגון) !כמו] שאומר בחנוכה ופורים: יגמיספין מתחיל בשל שנת
 וכוי. כעני! שפירשגי ביים טוב שחל להיות נשבת: כל מקום שזקוק לשנע. אפי׳ ערנית שחדת ומגחה: אי! הלנה כאותו הזוג אלא כתנא קמא דאמר ערנית ומגמה מתפלל שנע ואוי מעין המאורע נענודה מיהו לית הילכתא כותיה נהא
 דקאמר ונמיספי! מתתיל נשל שנס ומסיים נשל שנת לא כר׳ דאמר מקדש השנת דשראל והזמנים והוא הדין לראש חדש יחולו של מועד דאשכחן נמסכת נרכות איתיני לד לר׳ נמקדש השבת וישראל וראשי חדשיס אלמא ט היט דפליג
 רבי ביו״ט שחל להיות בשנת הט גמי פליג בשבת שחל להיית בראש חדש או בחולו של מועד: מניח אדם עירוני תחומי! מיום טוב לתנירו ומתנה. כגון דאתרמו שני ימיס טוניס של גליוח חמשא ומעלי שנתא מגיח עידונו ואומר אם

 היוס קדש אי! בדברי כלום ואס הייס חול בהאי עירובא לשתד לן למיפק נשנתא חון לחחוס ולמחר אומר כמו כן ובאותה הפת עצמה דממה גפשך הד ערוב: מנית אדם עירוני תבשילי! ומתנה. כדמפרש לקמיה:

 שבת. כרכה אחח
 לשניהם ומזכיר שבח חחלה ואומר
 ותתן לנו אח היוס המנוח הזה:
 ומסיים בשל שבת. מקדש השכת:
 ואומר קדושת היום באמצע. ותתן לנו
 את יום המנוח הזה ואת יום חג פלוני
 הזה: תני תנא קמיה דרבינא. במילתיה
 דרבי מקדש ישראל והשבת והזמנים:
 אטו שבת ישראל מקדשי ליה. שהקדמת
 ישראל לשבת בשלמא זמנים צדך
 להקדים קדושת ישראל לקדושתן שע״י
 קדושת ישראל נתקדשו הס ואלו לא
 נתקדשו ישראל לא היו קובעים חדשים
 וקוראים מועדים בב״ד אלא שבת
 מקדשא וקיימא מששת ימי בראשית
 ואינה תלויה בקביעות ב״ד: מתפלל
 שבע. כשאר שכתות דכי היכי דבחולו
 של מועד ליכא כרכה קכועה בשלש
 תפילות אף כשכת אין צריך לקבוע
 לו ברכה לב״ש ולא (ח) לכוללן לבית
 הלל: המאורע. ר״ח או מועד: (ט< יעלה
 ויבא בברכח עבודה: בהודאה. כמו

 רש״י
 לא היפה דעמ המניח עליהן: מסדר
 מחנייפא. שהיה יודע המשניות בגירסא
 והיה חוזר עליהן לפני מר שמואל: סמוך
 אדירי. למערבנא לכולא נהרדעי: לשנה.
 לשנה אחרת: לדידך אשור. שאין לעתי על
 המזילין הפושעים ואינם חדלים ללבד
 חכמים: ולא עירובי חצירות. לטלטל מתר
 לנראה כמתקן: נדגר האסור. לו היום
 יש בידך לאסור עליו לעשות לצורך ממר
 להיינו תחומין שאף ביו׳׳ט אסור לצאת חוץ
 לתחום: ואי אתה אוסרו. אין בילך כח
 לאוסרו לתקן למחר לבר שהוא מותר בו
 ביום ואיסור טילטול חצירות ליתא ביו׳׳ט:
 מתחיל גשל שבס. ברכה אחת לשניהם
 ימזכיר שבת תחילה ותתן לנו את יום השבת
 הזה ואת יום חג סלוני הזה: תני חצא
 קמיה ורגיצא. במילתא לרבי מקלש ישראל
 והשבת והזמנים: אטו שגת ישראל מקושי.
 מה שהקלמת קלוש ישראל לשל שבת בשלמא
 זמנים צריך לקלס קלושמ ישראל לקלושתן
 שע״י קלושת ישראל הס מתקלשין ואילו
 לא נתקלשו הס לא היו קובעים חלשים
 ומועדם בב׳׳ל אלא שבת מקלשא וקיימא
 מששת ימי בראשית ואינו תלויה בקדוש
 החולש: מתפלל שגע. כשאר שבתות לכי
 היכי דבחול אין לו לר״ח ולחול המועל
 ברכות בשלש תפלות הללו אף בשבת אינו
 צורך לקבוע לו ברכה לב״ש ולא לכוללן
 לב״ה: מעין המאורע. ר״ח או מועל:
 געגודה. כגון יעלה ויבא ברצה: בהודאה.
 בברכת מורים: כל מקום שזיןיין לשבע.
 כגון ערבית שחרית ומנחה: אין הלנה
 כאותו הזוג. אלא כת״ק לאמר ערבית שחרית
 ומנחה מתפלל שבע ואומר מעין המאורע
 בעבולה מיהו לית הילכתא כוומיה בהא
 לקאמר מוספי! מתחיל בשל שבת כו׳ אלא
 הילכתא כר׳ לאמר אף בהא מותם מקלש
 השבת וישראל והזמנים או וראשי חלשים
 בר״ח: מיו״ט לחברו. ואם נזכר ביום טוב
 ראשון וחלו שני ימים טובים בחמישי
 וע׳׳ש: מתנה. כלמסיק בעמור בסמוך:

 השבת וישראל וחזמנים תני
 והזמנים א״ל אטו שבת ישראל מקדשי ליה שבת יהא מקדשא וקיימא
 אלא אימא מקדש השבת וישראל והזמנים אמר רב יוסף הלכה כרבי
 וכדמתרץ רבינא: ת״ר שבת שחלה להיות בר״ח או בחולו של מועד ערבית
 שתרית ומנחת מתפלל שבע ואומר מעין חמאורע בעבודת ואם לא אמר
 מחזירין אותו ר״א אומר בהודאה ובמוספין מתחיל בשל שבת ומסיים בשל
 שבת ואומר קדושת היום באמצע רשב״ג ור׳ יוחנן בן ברוקא אומר כל
 מקום שהוא זקוק לשבע מתחיל בשל שבת ומסיים בשל שבת ואומר קדושת
 היום באמצע א״ר הונא אין הלכה כאותו הזוג: א״ר הייא בר אשי א״ר מניח
אדם עירובי תחומין מיו״ט לחבירו ומתנה וכל שכן עירובי תבשילין ורבא אמר  נ

 מניח אדם עירובי תבשילין מיו״ט לחבירו ומתנה, אבל לא עירובי תתומין
 שאומר על הנסים: בל מקום שזקוק
 לשבע. ואפילו ערבית ושחרית ומנחה: אין הלבה באותו הזוג. אלא כת״ק לאמר ערבית שחרית ומנחה יתפלל שבע ואומר מעין המאורע
 בעבולה מיהו לית הילכתא כוותיה בהא לקאמל במוספין ומסיים בשל שבת מלאשכחן כפרק שלשה שאכלו !לף מט. ע״ש! לאיתיכיה
 לוי ללבי מקלש השבת וישלאל ולאשי חלשים שמע מינה כי היכי לסליגי ביו״ט סליגי בשבח שחלה להיות בר״ח ובחולו של מועל והאי לתנא
 יו״ט משוס פלוגתא לב״ש וכ״ה ללמר אית ליה כולל ולמר ליח ליה כולל: מניה אדם עירובי תבשילין מיו״ט לחברו ומתנה. בחב הלמב״ס

 הקטן
 דרבי יעקב בר אידי מי שלא חניח עירובי תבשילין יבא ויסמוך על שלי דרך נדיבות היתה שיסמכו על שלחנו כל
 מי שלא עירב ואגב גררח אתיוה לההוא עובדא גבי חנך עובדי דמר שמואל ורב אמי ורב אסי ולאו משום דדמי
 כולה עובדי להדדי דהא שמואל מערב ולא מכריז ורב אמי ורב אסי נמי מערבי ולא מכריזי ורבי יעקב בר אידי
 מכריז ולא מערב אלא לעצמו בלבד כי מנהג עירו היה שהיו כולן מערבי! לעצמן והא דאמרי׳ עלה ועד כמה הוא
 חוזר על המעשים הראשונים דמר שמואל ורב אמי ורב אסי ואינו חוזר על המעשה האחרון דרבי יעקב בר אידי

 ודוגמתו מן החוזר על הרחוק ולא על הקרוב במקרא ובמשנה ובתלמוד הרבה מאד אין בהם קץ:
 והא דתנו רבנן שבת שחלה להיות בר״ח או בחולו של מועד וכוי. לכאורה נראה שאין צריך לומר מקדש השבת
 וישראל והזמנים אלא ביום טוב אבל בחולו של מועד ובר״ח ליכא מייד הכי אלא מדאשכחן בפרק שלשה שאכלו
 דאיתיביה לוי לרבי מקדש השבת וישראל וראשי חדשים שמעינן מינה כי היכי דפליג רבי ביום טוב הכי נמי פליג
 בשבת שחל להיות בראש חודש ובחולו של מועד והא דתניא יום טוב משום פלוגתא דבית שמאי ובית הלל דלמר

 אית ליה כולל ולמר לית כולל:

 המאור
 והא דאמר ליה שמואל לההוא סמיא פושע את לכולי עלמא שרי לדידך אסור. איכא מאן דקשיא ליה כיון דהוה
 שמואל מערב לכולה נהרדעא ודעת מי שהניחו לו לא בעי׳ אמאי לא נפק ההוא סמי׳ בעירוביה דשמואל בכלל
 כל בני נהרדעא ויש מי שאמרו בפירוק קושיא זו כיון דההוא (י) הוה ידע ביה בשמואל דהוה מערב אכולה
 נהרדעא והוה מערב לעצמו ולא היה רוצה לצאת בעירוב של שמואל אלא בעירוב עצמו ופשע בעירובו שנה אחר
 שנה לפיכך א״ל שמואל כבר גלית דעתך שאינך רוצה לצאת בעירובי שאתה מתעצב כשאתה נזכר שלא עשית
 עירוב לעצמך ופשעת בדבר זה שנה אחר שנה גם אני אין בדעתי להוציא אלא מי שסמך עלי או מי שאינו בקי
 או מי ששגג או נאנס אבל אין בדעתי להוציא את הפושעים ולדעתי זה המעשה לא היה בנהרדעא ואם היה
 בנהרדעא לא היה אותו סומא מנהרדעא ולא מן השרויין בתחומה אלא מחוץ לתחום היה בא ע״י עירובי תחומין
 ומעולם לא יצא בעירובו של שמואל והאי דא״ל סמוך אדידי כלומר סמוך על המתוקן שלי כאדם הסומך על
 שולחנו של חבירו וכשנודע לו שהיה פושע במצות עירוב אסר לו כההיא דאמר רב חסדא ושלחו מנות לאין נכון
 לו למי שלא היה לו להניח עירובי תבשילין אבל היה לו להניח ולא הניח פושע הוא ובן הא דמכריז (נ) הא
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 18 (יז.-יז:) רבינו נםים יום טוב פרה שני ביצה

 ז״ל כפ״י מהל׳ יו״נו לאנן השתא כיון דבקיאינן בקביעא לירחא לא מצינן לאתנויי ואין דבריו מחוורין לרבא לאמר ליה מסתברא זללידיה
ן להשתא לא עכלינן להו אלא משוס לשלחו מתם הזהלו כמנהג אכותיכם כיליכס  הוא לאמר ואע״ג לכקי כקכיעא לילחא וכן כלין לטו
 לית לן לאחמולי: טפי מינייהו וכיון לאינהו הוו מצו מתנו אנן נמי מתנינן וככר השיג עליו הראכ׳׳ל ז״ל וכתב לבינו אסריס כי מתני
 לוקא לאית ליה מילי לבשיל מאחמול אבל לכחחילה אסור וכן נראה מן הירושלמי רבי חייא רבה עלה לביתיה אנשיון מעלובי אמר

 להו איח הכא טלפחיס מאתמול אמרו

 דלמיקנא ביתא ביו״ט לא והילכתא כרבא
 דהוא בתרא ומםתברא לן דהני מילי בעירובי
 א תחומין דמיקנא ביתא הוא אבל עירובי
 חצרות דביטול רשות הוא מניח אדם ערובו
 ביו״ט ראשון ומתנה ונימא הכי אי האידנ׳
 חולא בהאי עירובא לישתרי לן לטלטולי
 בשבתא מביתא לביתא ומדרתא לדרתא
 ואי חאידנא יומא טבא אין בדברי כלום
 ולמחר במעלי שבת׳ דחוא יו״ט שני נימא
 הכי אי חאידנא יומא טבא כבר עבידנא
 עירובא מאיתמול והשתא לא צריכנא מידי
 ואי האיתא חולא הוא בהאי עירובא תשתרי
 לן לטלטולי מביתא לביתא ומדרתא לדרתא
 כ >א< וחיכי מניח עירובי תבשילין ומתנה כגון
 דאיתרמי לחו שני ימים טובים של גליות
 חמשא בשבא ומעלי שבתא דמיבעי ליח
 לאנותי עירובי תבשילין ממעלי יומא טבא
 דחוא ארבעת בשבא ואי אישתלי ולא אנת
 במעלי יומא טבא מנח לי׳ לעירובא ביומא
 טבא קמא דהוא חמשא בשבת ונימא חכי
 אי חאידנא יומא טבא למחר חולא הוא ולא

 צריכנא ולא מידי ואי למחר יומא טבא האידנא חולא הוא ובהאי עירובא
 דקא מנחנא לישתרי לן למיפא ולבשולי מיומא טבא לשבתא ודוקא בשני
רבינא (  ימים של גליות אבל בשני ימים של ר״ה לא כדאמרינן בפירקא קמא א
 הוה יתיב קמי דרב אשי בריש שתא תזייה דהוה עציב א״ל אמאי עציבת וכר:
 ת״ר אאין אופין מיו״ט לשבת ק״ו מיו״ט לחול ג באמת אמרו ממלאה אשה קדרה
 בשר אע״פ שאינה צריכה אלא לחתיכח אחת ממלא נחתום חבית של מים
 אע״פ שאינו צריך אלא לקיתון אחד אבל לאפות לא יאפה אלא מה שצריך לו
 ר״ש בן אלעזר אומר אף ממלאה אשה את ד התנור פת מפני שהפת נאפת
מי שלא  יפה בשעה שהתנור מלא אמר רבא הלכה כרשב״א איבעיא להו כ
 הניח עירוב תבשילין הוא נאסר ואין קמחו נאסר או דילמא הוא נאסר וקמחו
 נאסר למאי נ״מ לאקנויי קמחו לאחרים אי אמרת הוא נאסר ואין קמחו נאסר
 לא צריך לאקנויי קמחו לאחרים אבל אפו ליה אתריני ואי אמרת הוא נאסר
 וקמחו נאסר צריך לאקנוי קמחו לאחרים מאי ת״ש מי שלא חניח עירובי
 תבשילין ח״ז לא יאפח ולא יבשל ולא יטמין לא לו ולא לאחרים ולא אחרים
 אופין ומבשלין לו כיצד הוא עושה מקנח קמחו לאחרים ואחרים ה אופין
 ומבשלין לו ש״מ הוא נאסר וקמהו נאסר ש״מ: איבעיא להו עבר ו ואפה
 מאי מי קנסוה רבנן או לא ואתינן למפשטא מהא דתניא מי שחניח עירובי
 תבשילין ה״ז אופה ומבשל ומטמין ואם רצה לאכול את עירובו הרשות בידו
 אכלו עד שלא בשל עד שלא הטמין ה״ז לא יבשל ולא יטמין ולא יאפה לא
 לו ולא לאחרים ולא אחרים אופין ומבשלין לו אבל מבשל הוא ליו״ט ואם
 הותיר הותיר לשבת ובלבד שלא יערים ואם חערים אסור וש״מ דאם עבר

 עין משפט נר מצוה
 תתפא

 א מיי׳ פ״ק מהל׳ יו״ט סמג לאדן עה טוא״ח סי׳
 תקג פקז: ב מיי' ס״ק וס״ו מהלי יו״ט סמג לאדן

 עה טאו׳׳ת סי׳ תקס ותקכח:

 רש״י
 דלמייןגא ביתא ביו״ט. לא המירו לו לקנות
 שביתה ביום טוב ואפי׳ בתנאי ספק ומה
 שהתירו (א) בעירובי מבשילין משוס כבוד
 שבת התירו: ממלאה אשה כוי. דבמד
 טירחא סגי וגס בנחתום גבי מילר. אבל
 לאפות. כל ככר וככר צריך עריכה ואפייה
 כל אחד לעצמו ורדייה: בשעה שהתמר
 מלא. שתנוריהס קטנים היו ומדבקים הסת
 בדפנות ומתוך שמתמעט חללו אין מקום
 לתמימותו להתפשט והפת נאפה יפה: הוא
 אסור. לאפות: וקמחי צאםר. שלא יהו
 אחרים אופין קמחו משוס קנס: לאקנויי.
 בלשון מתנה בלא סודר אלא כשאר מטלטלין
 הנקנין במשיכה וקאמר נ״מ אס צריך לתת
 קמחו לאחרים שיהו מותרין לאפותו ולתת
 לו: ולא יטמין. כדרך שמטמינין(כלים! [תבשיל]
 לשבת: עגל ואפה מהי. שיאכל בשבת:
 שלא יערים. לאחר שבישל לצורך יו״ט לא
 יערים לומר עדיין אני צדך להזמין אורחים
 ולבשל תבשילי( אחרים ויותירם לשבת דאי
 להרבות בשביל שבת הא אמרן לעיל ממלאה
 אשה קדרה בשר ואע״פ שאין צריכה אלא
 לתתיכה אחת: יאם הערים אשור. לאכול
 דאחמור רבנן כלי שלא יבא לעקור תורת
 ערוב ולא רמי להערמה לרב אדא דמלח
 גרמא גרמא להתם לילמא חייש
 שלא יסריח הבשר ונמנע ולא שתיט:

 לו אין וכו׳ וכדאנח ערובי חבשילין לא
 מצי למיפא מיומא לחמש לשבתא
 לשבת קרובה התילו על ילי עירוכ

 שבת רחוקה לא התירו:
 כאמת אמרו ממלאה אשה קדרה
 נשר. לבחל טרחא סגי וכן בנחתום
 לגכי מלוי: אבל לאפות. כל ככר וככר
 צריכה עריכה ואפייה ורידוי כל אחד
 ואחד לעצמו: בזמן שהתנור מלא.
 שחנוריהם קטנים היו ומדביקין הפת
 בדפנות ומתוך שהוא מלא מחמעט
 חללו ואין מקום לחמימות להתפשט
 והפפ נאפה יפה: ומיהא משמע
 דלרבות בשיעורא ביום טוב מותר
 >ט ודאמרינן לקמן דאין מזמנין את
 העכו״ס ביום טוב גזירה שמא ירבה
 בשבילו היינו שמא ירבה בשבילו בקדרה
 אחרח ומיהו איכא למידק מדאיבעיא
 לן פרק רבי ישמעאל במנחות (לף סל.)
 חולה שאמדוהו לשתי גרוגרות ואיכא
 שתי גרוגרות בשחי עוקצין ושלש
 בעוקץ אחד הי מייחינן שתים מייתינן
 דחזיין ליה או דילמא שלש מייתינן
 דקא ממעט בבצירה ואסיקנא דשלש
 מייחינן שתים לא מייחינן משוס
 דמעוטי בכצירה עדיף ועד כאן לא
 איבעיא לן החם אלא כי האי גוונא
 דבשחיס בשני עוקצין איכא רבד בצירה
 אבל משמע דפשיטא לן דשנים בעוקץ
 א׳ ושלשה בעוקץ(אחד) [אחר] דשתי׳
 מייחי׳ שלש לא מייחינן דלרבויי בשיעורא
 אסור חירץ ר״י ז״ל דהחס בשבת
 דוקא דאיכא איסור סקילה אבל ביו״ט
 דאיסור לאו הקלו ולא הקשי לך ההיא
 דגרסינן בעירובין בפ׳ הדר (לף סח.)
 ההוא ינוקא דאישחפוך חמימיה אתו
 לקמיה דרבא אמר להו נשייליה לאמיה
 אי צריכה ניחם ליה אגב אימיה וההוא
 מעשה בשבח הוה דאלמא אפי׳ בשבת
 שרי לרצויי בשיעורא דלא קשיא שכבר
 פרש״י ז״ל נשם] וכן בחוס׳ דניחס ליה
 ע״י עכו׳יס קאמר והרשכ״א ז״ל מוסיף
 עול ואומר ואפילו למאן למפרש התס
 לע״י ישראל קאמר לא קשיא לכיון ללא
 מיתסר אלא מדרבנן כיון לביו״ט שרי
 התם גבי מילה משוס מצוה התירו
 לגמרי אפי׳ ע״י ישראל מכלל לסבירא
 ליה ז״ל לרבויי בשיעורא בשכת לא

 מיתסל אלא מללבנן ותמהני עליהם
 דא״כ מאי קא מיבעי לן החס במנחות פשיטא דשלש מייתי׳ דרבויי בשיעורא לא מיתסר אלא מדרבנן ולבד בצילה מיתסל מלאולייתא להא
 (חלמולא אמל) אלו (לא) אמרוהו (אלא) לגרוגרוח אחל ומייתי שלש כעוקץ אחד לא עכר אדאורייתא כלל ואלו הכיאו שנים כשני עוקצים
 לוקה וחייב חטאח לפיכך נראה לי ברור לולאי רכויי [שעורא] כשכת מלאורייחא מיחסר ואפי׳ הט לא למי (למזיל לאיכא למימל
 לאחמיל) לבויי בשיעולא ביו״ט ללבויי שיעורא בשבת שהשבח לחויה היא אצל חולה ולא הופרה ולפיכך כל שהעיקר מלאכה אסור אף תוספתו
ד כל שהוא מרבה על העיקר ובלבל שיהא בטורח  כמוהו ומיתסר מלאורייחא. אכל יו״ט שאוכל נפש הופל כה לאפי׳ אפשר מעיו״ט ש
 אחד פוספחו כמוהו ועוד שנראה להם לחכמים שכיון שאמרה תורה אך אשר יאכל לכל נפש לא הוצרכה לשקול ולדקדק שלא יכשל אלא
 המצטרך אליו בלבד ומשוס הט רבויי כשיעורא כל היכא דלא מפיש בטרחא שרי אבל בשבת שהעיקר אסור אף תוספחו כמוהו מדאורייתא
 ולא ניחן לידחות אצל חולה ולפי זה האי דעירובין דוקא ע״י נכרי היא: איב^יא להו מי שלא הניה עירובי תבשילין הוא נאסר. לאפוח:
 וקמחו נאסר. שלא יהיו אחרים אזפין את קמחו בעודה שלו משום קנס: לאקנרי. כל׳ מחנה כלא סודר אלא כשאר ןמטלטלין] הנקנין במשיכה
 אם צדך לחח קמחו כמתנה שיהו אחרים מוחרין לאפויחו ולחח לו. ואסיקנא דהוא נאסר וקמחו נאסר הלכך צריך לאקנויי קמחו לאחרים
ן שנאסר מעיו׳׳ט אינו בדין שיהא מוחר לאחרים כדאמרי׳  ומקשו הבא אס איחא דהוא נאסר וקמחי נאסר ט מקני להו קמחו מאי הוי והא טו
 לקמן לענין עירובי חחומין [דף לז.ן הבהמה והכלים כרגלי הבעלים ואינה קושיא אצלי דהתס היינו טעמא לפי שאין השביתה ניקניח אלא בין
 השמשוח שהרי אם נאכל עירוכו משחשיכה אין בכך כלום ולפיכך הכל הולך אחר ביה״ש אבל בעירובי חבשילין אינו כן אלא כל שעה ושעה הוא
 מחיר שהרי שנינו אכלו או שאבד לא יבשל עליו בתחילה ולפיכך מתיר כל שעה ושעה לכל אחד מה שהוא שלו אבל בעל הלכוח גורס כן אי
 אמרח הוא נאסר וקמחו נאסר לא מצי לאקנרי קמחו לאחרים פירוש מפני שקמחו כמוהו ואי אמרח הוא נאסר ואין קמחו נאסר מצי לאקנויי
 קמחו לאחדם והקנאה מיהא בעי דבלאו הט אי אפשר משוס דשלוחו של אדם כמותו ואסיקנא דהוא נאסר ואין קמחו נאסר הלכך מצי
 לאקנרי קמחו לאחרים ומיהו כיון דהוא נאסר אסור הוא לאפוח לאחרים אפי׳ מקמחן שהרי נאסר שלא יבשל כלל: איבןןיא להו עבד
 ואפה מאי. מהו שיאכל בשבח: ובלבד שלא יערים. לאחר שבשל לצורך יו״ט לומר עוד אני צריך להזמין אורחים: ואם הערים אסור. לאכול
 דאחמור רבנן כדי שלא לעקור תורת ערוב ובבר כתבתי למעלה דלא דמי להערמה דרב אדא בר אהבה [דף יא:] דמלח גרמא גרמא משור
 דהפס כיון שהפסד בא לו מחמח שמחת יו״ט כע״כ התירו לו להעדס אכל הכא פשיעתו גרמה לו פסידחו שהיה לו להניח ערובי תבשילין:

 מכורת הש״ס
 א) דף

 קובץ הגהות
 ב״ח (א) צ״ל והכא נמי: (ב) יהא דאמרינן כצ׳׳ל:
 חו״י (א) נ״ב אע״ס דבישול מיו״ט לשנת ג״כ
 אסו׳ מדרבנן כמו קניית שביסה דג״כ אינו

 רק מדרבנן וק״ל:

 שלטי הגבורים
 א כתב מיי,׳ דוקא בזמן שנ״ד מקדשים ע״פ הראיה
 ובני גליות עושי! שני ימים מספק אבל האידנא שבני
 א״י סומכין על פי החשבון ואין אני עושי! שני יי״ט
 מספק אלא משוס מנהג וכדשלחו מתס הזהרי בב׳ יו״ט
 של גליו׳ משו׳ מנהג אבותיכ׳ אע״ג דבקיאינן נקביעא
 דירחא לפיכך אין מערבי! בתנאי בזמן הזה לא עירוני
 חצירית ולא עירוני תמימי! ולא שתופי מבואות והרא״ש

 לא ב׳ כן:
 ב כתנ הר״ר אפדם דוקא (דלית) ודאית! ליה מידי
 דנשיל מאתמול אנל אי (אית) ןליתן ליה מיד דנשיל
 מאתמול לא מהני תנאה ונראה שאין צדך וכ! כתנ נ״ה
 ודיקא ננ׳ יו״ט של גליוח יכול להניחם על תנאי אנל

 ניו״ט של ר״ה לא:
 ג אסיר לנשל ניי״ט אלא נדי צורך הייס אנל מיי״ט
 לחנירו או מיו״ט לשנמ אסור אנל ממלאה אשה
 הקדרה מבשר אע״ס שאינה צדכה אלא לחחיכ׳ אחח
 מפני שהתבשיל מחוק! יוחר כשיש הרבה בקדרה וי״א
 דאפילו אמרה נפי׳ שהיא רוצה אותה לצורך מחר
 שהוא מותר ויש אוסרי! ונראה שהוא מותר כיו!
 דטעס ההיתר מפני שהתוספת גורס טעס נתנשיל
 א״כ אפילי פירשה נפי׳ נמי מיתר כתנ נ״ה דווקא
 קודם אכילה יכולה להרנות בנישול אנל לאחר אכילה
 אינה יכולה לנשל ולומר אוכל ממנו כזית דאין לך

 הערמה גדולה מזה:
 ד פרש״י דוקא להם שתנודהס היו קטנים והיו
 מדנקיס הפת נדסטתיהס ומתוך שהוא מלא אין מקום
 לחומו להתפשט והפת נאפה יפה אנל נתנוריס שלנו
 אין לאפות ייתר ממה שצריך: אסור לגנל טיט לטוח
 נו התנור אנל יכיל לקחת מהטיט שעל שפת הנהר
 לטומ בו ובלבד שיתדו [לכך] מעיו״ט שיציין אותו יאפר
 מותר לרש״י לגנלו ילטימ נו ולר״י אסור אא״כ נתן
 עליו מיס מאתמול ור״מ פירש דאפר נמי אסור לגנלו
 ופי׳ הוא אפר מותר פי׳ להנימו על פי התנור כדי

 שישמור חומו אנל עפר אשי להנית עליי:
 לשון ריא״ז וכ! ממלאה אשה את התנור סח אע״פ
 שאינה צריכה לכולו נין ניו״ט הסמוך לחול נין ניו״ט

 הסמוך לשבת כמנואר כקונטרס הראיות:
 ה ואפילו נניתו יכולים לנשל לאחר שנמנו להס נמתנה
 קנו אוחו ונ׳׳ה כחנ מסחנרא אחרי׳ שלא הניחו עירוב
 אופי! ומנשלין למי שהניחו עירונ דשלוחו של אדס
 כמותו ולא נהירא דנהליא גרסיג! אינו אופה לאחד׳:
 לשון ריא״ז ענר ואפה נמזיד מיו״ט לשנת הרי זה
 אסור כדרך שאסרו נמעדס נדנד מו״ה ד׳׳א שלא
 החמירו כמזיד כמו שהחמירו במערים יאע׳׳פ
 שהמעד׳ אסיר המזיד מותר שאין חיששין שמא יעכיר
 כמזיד כמו שעוכדס המערימין וכך היא שיטת התלמיד
 וכן עיקר כמכואר כקונט׳ הראיות. ונראה כעיני שאם
 ענר ואפה מיו״ט לחנירו ככ׳ יו״ט של גליות מיתר
 כאכילה שהד הוא כאופה מיו״ט לחול וננ׳ יו״ט של
 ר״ה אסור לסי ששניהם קודש וחמור הוא מהאופה
 מיו׳׳ט לשכת לסי שאינו יכול לאפוס כיוס שני עצמו

 כמנואר כקונט׳ הראיות:
 ו יעירונ זה פירש ר״ת שצדך לעשיתי מפת וממיני
 תנשיל פת לאפות עליו ותנשיל לנשל יר״י פירש דסני
 נחנשיל לנד וה״ר שמשו! הזק! כחנ כר״מ וכן נה״ג

 וכן נהגו:

 שיטת ריב״ב
 דלמקנא שנישה נשנס לא. לאו דוקא שנתא אלא
 יוס טונ קאד ליה שנתא ולא התירו לו לקנות
 שביתה ביום טוב אפי׳ מספק ימסתנרא ל! יכו׳:
 הוא (אסר וקמתו (אסר. היא נאסר לאפות וגס
 קמחו כאשר שלא יהיי אחדס אוסין ומנשלין לי
 בעודו שלו משו׳ קנס: לאקט״ קמחו. אס צדך
 הקמת לתת לאחד׳ נמתנה שיהיו אחרים מותדן
 לאפותו ולתת לי: וצא יטמין. כדרך שמטמינין
 תנשיל לצורך שנת: ובלבד שלא יערים. לאחר
 שנשל כל צרכו לצורך יום טונ לימר עודני צריך
 להזמין אורחים כדי שינשל תנשילי! אחדס דותירס

 לשנת דבתנשיל לא׳ הא אמד׳ לעיל דשד:
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 עין משפט נר מצוה
 תתפב

 א מיי׳ פכ״ג מהל׳ שגת סמג לאוין סה טור או״מ
 סי׳ תקיא:

 ממורת הש״ם
 א) עי׳ רא״ש סימן י״א דל׳׳ג וכן גירושלמי

 כממני׳ ליתא:

 קובץ הגהות
 ב׳׳ו־ן (א) נ״ג ואי לא נסיג לא שקיל: (נ) צ״ל

 הלאו: (ג) כתגאי כצ״ל:

 שלט• הגנורים
 לשון ריא״ז שאס הוצרך לאפות פת כיו״ט לצורך
 השנת צדך לערג גסת כדי להתיר אפיית הפת
 ינתנשיל כדי לנשל וכך היא שיטת נעל הלכות ומז׳׳ה
 אומר שאינו צדך לעת אלא נתנשיל נלנד והותר
 נאותו עירונ לאפית פח ולהטמין חמין ולנשל כל מיני
 תנשילין מיו״ט לשנת וכן הוא דעת המפרשים וכן

 עיקר כמנואר גקונט׳ הראיות:
 א והרא״ש כתנ איכא לאיסתפוקי נמילתיה דאניי אי
 נעי למימר גומר עיסה וו שהתחיל נה ושונ לא ינשל
 ולא יטמין וכן אס התחיל לגשל תנשיל אחד יגמרנו לנד
 או שמא טון שהחחיל להתעסק כא׳ מצרכי שכת כעוד
 העירוכ קייס גומר כל צרט שכת והל׳ משמע כן
 דקאמר גומר דמשמע כל צרט שכת דאי אעסה לחוד
 קאי הל״ל גומרה והדגר שקול עד יכא מורה צדק:

 ב כמכ הרא״ש והכיא רכ אלפס טעמא דרכ יוסף
 דאמר משוס סחיטה וטעמא לרכ כיט דאמר גוירה
 שמא ישהא ושגיק טעמא דרכה דאמר גזירה שמא
 יעכירנו ד״א כרשות הרכיס יטעמא דרכא משוס
 דנראה כמתקן ותמהני למה האריך לפרש משנה זו מה
 שייך טנילת כלים האידנא ועוד לפי הטעמים שכתכ
 מותר להטניל כליס חדשים נייס טיב הלכך נראה
 דטעמא דרנה עיקר דהילכתא כוומיה לגני דרנ יוסף
 וכן מציגו זה הטעס גני שופר ילולנ ימנילה וכן רנא
 נתראה הוא ומאלו שגי הטעמים אסור להטביל כלים

 חדשים ניוס טוב:

 רבינו נםים יום טוב פרה שני ביצה (יז:-יח.)
 שאני הערמה דאחמירו ביה רבנן טפ־ ממדד. לעולם עבר ואפה מופר והעלמה לא למי למזיל לאחמירו רבנן בהערמה להכא טפי ממזיד
 לאלו מזיל עובר על לברי חכמים ואין אחרים למלין ממנו לעבריין שושבין אותו והוא עצמו פעמים יתן אל לבו לקיים מצות עירוב אבל מערים
 סבור לעשות בהיחל ולא ישוב אל לבו לחזול ולמלין ממנו ומעקר פורה עירוב הלכך קנסוהו לבנן: ולא אפשט בעיין. וספיקא ללבנן הוא ולקולא:
 על מה נחלקו על דג וביצה שעליו שב״ש אומרים שני תבשילץ. צריך וזה כחבשיל אחל הוא ובטל לגבייהו ובה״א ליו בתבשיל אחל כזה:
ק  אמר רבא הילבתא כתנא רי
ה ואליבא דב״ח. כתכ ל״ח ז״ל כספר מ ר ע י ה נ א י ש ש ב א י ר ח ד ר ו ו ס ה א פ א  ו
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׳ דלא י נ ת  בעיין: בש״א שני תבשילין וכו: מ
 כי האי תנא דתניא אמר רשב״א לא נחלקו
 ב״ש וב״ת על שני תבשילין שצריך על מה
 נחלקו על דג וביצה שעליו שבש״א שגי
 תבשילין וב״ח אומרים תבשיל אחד אמר
 רבא הלכה כתנא דידן ואליבא דב״ה דאמרי
 לא צריך אלא תבשיל אחד: אכלו או שאבד
 לא יבשל עליו לכתחילה אמר אביי נקטינן
 התחיל א בעיסתו ונאכל עירובו גומר:
׳ חל אלהיות אחר השבת ב״ש אומרים י נ ת  מ
 מטבילין את הכל מלפני השבת ובה״א כלים
׳ דכולי עלמא מ  מלפני השבת ואדם בשבת: נ
 מיהת כלים בשבת לא מאי טעמא אמר רב יוסף גזרה משום ב סחיטה
 תינח כלים רבני סהיטה נינהו כלים דלאו בני סחיטה נינהו מאי איכא
 למימר גזירה הני אטו הני רב ביבי אמר גזירה שמא ישהא תניא
 כותיה דרב ביבי כלי שנטמא מערב יום טוב אין מטבילין אותו ביום טוב

 אס צריך חבשיל אחל או שני תבשילין
 היינו משוס לב״ש סבלי לבעי חבשיל
 אחל לצלי ותבשיל אחל לקללה לאע״ג
 ללא הוי צלי ממש מכל מקום הא איכא
ן  זכר לשני חבשילין וב״ה סכלי לטו
 לכולהו ככלל כשול נינהו כחכשיל אחל
 סגי אבל פח אפילו ב״ה מולו לבעיא
 לאפייה ליתא בכלל תבשיל כלמוכח
(לף לה:< לשתי גזירות ן  בפ׳ אין מעמילי
 הוו בשל נכרים והביא ראיה לזה
 מלאמרינן בגמרא בריש סרקין ותנא
 מייתי ליה מהבא את אשר תאפו אפו
 וכר אין אופין אלא על האפוי ואין
 מכשלין אלא על המכושל משמע מההיא
 לפת ותבשיל בעינא וליכא מאן לפליג
 עליה ואין זו ראיה לרבי אליעזר שמותי
 הוא מלב״ש וכ״ש הכי סבירא להו
 כלאמר חנניא בהליא אליבייהו בגמלא

 רש״יי
 שאני הערמה. כלומר לעולם עכר ואפה
 מותר והערמה אינו ראיה לגבי מזיל לאיכא
 למימר ראתמור רבנן בהערמה להכא טפי
 ממזיל לאילו מויר עבר על לברי תכמיס
 ואין אחרים לומלין הימנו והוא עצמו פעמים
 משיב אל לבו ושב ועושה תורת עירוב אבל
 מערים סבר לעשות בהיתר ולא ישיב אל
 לבו לחזור דעקור תורת עריב לכך קנסו
 רבנן: שבש״א 5ליך שני תבשילין. וזה
 תבשיל אחל הוא רהביצה בטלה לגבי הלג:
 וב״ה אומרים. לי בתבשיל אחל כזה:
 התתיל בעיסתו. לאפותה ולתקנה ע׳׳י עירוב
׳ מטבילין. כל י  ונאבד יגמור הכל: מתנ
 הצריך טבילה בין אדם בין כלים מלסני
 השבת לקי״ל חייב אלם לטהר עצמו ברגל
 לכתיב ובנבלתם לא תגעו וקא מוקי לה
 ברגל ולכך יטביל מעיו״ט לאסור להטביל

 שיטת ריב״כ
 שאני הערמה דאיזמיח בה ר«ן טפי ממזיד
 למעדס סבור לעשוח בהיחר ולא ישינ אל לנו
 לחזיר ולומדים אחד׳ ממנו: פיס׳ ב״ש אומרים
 ולוי: גמ׳ אמר רגא הלכה גסנא דדן ולוי. והרב
 דודי דל כתב דנית הלל דאמד תבשיל א׳ הייני
 לתנשיל ולכל מאי דדמי ליה אנל באין אופין אלא
 א״כ עירב נפת ליכא מאן דסליג והא דאמר אניי
 לא שאגו אלא תבשיל אבל פת לא לומר שאיגו יוצא
 נפת משוס תבשיל דנעי׳ מיד דמילפת דומיא
 דתנשיל ואין צריך לומר שאינו יוצא נתנשיל משוס
 פת שהוא עיקר חיי גפש וכן פסק ר׳ שמעון
 קיארא ז״ל נעל ההלכות לערב נפת יתבשיל: הסחיל
 נעסתו לתקנה לאפותה לצורך שנת ע״י ערונ וגאכל
 ערונו גומר: מתני׳ מטבילי! אה הכל. כל הצדך
 טנילה נין אדס נין כליס לקיימא לן נראש השנה
 חיינ אדס לטהר עצמו נרגל דכתינ ונננלתס לא
 שדת ליה לאטבולינהו טוס טוב או נשנת משהה

 הכל מטהרי! ברגל יכל שכן שזהירין מליטמא:

 והא פליג ל׳ יהושע עליה לרכי אליעזר
 כילושלמי להט איחא התם ר׳ אליעזר אומר אופין על האפוי ומבשלין על המבושל ורבי יהושע אומר אופין ומבשלין על המבושל מאי טעמיה
 לרכי אליעזר לכתיב אח אשר פאפו אפו ואח אשר תבשלו בשלו מ׳יט לרבי יהושע לכתיב ואת אשל חבשלו א<בשלו ע״כ וגמלין ללעיל לא
 חש לאימויי הא ללכי יהושע משוס ללא אתינן עלה אלא לאסמוכי עירוב אלאורייתא ופשיטא ליה לתלמולא לבעילוב לא בעינן פת כיון ללא
 מלכרינן ליה במתני׳ ומשוס הט לא חש לאיתרי לרבי יהושע ולאיה לרבר ללא בעי׳ סת מלאמר אכיי לעיל נלף עז•] לא שנו אלא תכשיל
 אבל פת לא ולמאי קאמר לפת לא אין לומל לבפת לא סגי אלא בתבשיל הא ליתא לאלרבא לפת פת בעינן ואין לומר ללתבשיל לא סגי בפח
 זו ללבריהס לרבי אליעזר אומר לאין מבשלין אלא על המבושל לליכא מאן לפליג עליה בגמרין ואע״פ שאפשל ללחוק רהט קאמר לאפילו
 מי שאינו צדך אלא לאפופ פת לא מהני ליה פת משוס לליכא הכירא אינו במשמע ובלייחא לחנניא למחניא בגמרא הכי מוכח לאיהו מחמיר
 טפי מכולהו תנאי אליבא לב״ש ואפי׳ הט קאמל ללכ״ה עושה כל צולכו מתבשיל אחל ובתוספתא נמי מוכח כהליא לחכשיל אחל סגי לכל
ד הלכ אלפסי ז״ל שהכיא משנתינו כ ל  מילי רגרסינן התם עושה תכשיל מעיו״ט ואופה ומכשל עליו לשכת ומטמין לו החמין וכן נראה מ
 כצולתה והא לרבא ולא כתב ההיא לר׳ אליעזר לריש פירקין: אמר אביי נקטינן חתחיל בעיסתו. לתקנה או לאפותה ע״י עירוב ונאכל
 גומל את הכל וצ׳׳ע אס גומל כהחחלת מין א׳ כל שאל המינין: מתני׳ בש״א מטבילץ את הבל. כל שצדך טבילה בין אלם בין כלים מלפני
 השבת לקי״ל בל״ה 1לף נח:] חייב אלם לטהר את עצמו ברגל שנא׳ ובנבלתם לא תגעו ומוקמינן לה בלגל הלכך יטכיל מע״ש לאסול להטביל בשבת
 וביו״ט: ובה״א ובו׳. הא לנקט שבת לבותא אשמעינן לב״ה לאסי׳ בשבת שרי באלם ובגמרא מפרש מאי טעמא לכלים: גמ׳ אמר רב יוסף.
 טעמא למתני׳ לטכילת כלים ביו״ט ושבת אסול גזילה משום סחיטת בגלים שאף הן ככלל כלים וסוחט תוללה למלבן: גזירח חני אטו חני.
ן כפרק כל כחכי (לף קיח.) קערוח שאכל בהן שחריח מליחן לאכול בהן ןערבית) [בצהרים] ולא גזרינן אטו כלים לבני סחיטה המס  וראמדנ
 היינו טעמא משוס לבבלים לבני סחיטה לא שייך בהו הלחה אלא (בכוס) [כבוס] וטעמייהו לב״ש מפני שלצו להשוופ מלוהיהן בטבילה ומשוס הכי
 אסלי אסילו באלם: רב ביבי אמר גזירח שמא •שהא. אי שריח לאטבולינהו ביו״ט או בשבח משהה להו בטומאמס על יום טוב שהוא
 פנוי ומחוך כך אחי לילי חקלה להשחמש בהן בטומאחן ועול שנמצא שהוא משהא מלאכחו במועל אבל טהלפ גופיה כיון לחמירא לא
ד לאטכוליה לליכא למיגזל ביה שמא ישהה:  משהה ליה וב״ש לא פליג: בלי הנטמא מעיו״ט אין מטבילין אותו ביו״ט. אבל נטמא ביו״ט ש

 מגעו ומוקיס לה נרגל הלכך יטנול מערנ יום טינ דאסיר להטביל נשנת יטיס טונ: ואדם בשגס. לנראה כמיקר: גמ׳ דלולי עלמא מיהת כלים בשבס ויום טוב לא: טירה שמא ישהה. אי
 להו בטומאתן עד יום טיב שהיא פנוי ומתוך כך אתי בהו ליד תקלה להשתמש בה! תרומה בטומאתן: מערב יום טוב. אנל ביים טוב לא גזרו נה רבנן דמילחא דלא שטחא היא שהד

 המאור הקטן
 לא יהא אלא שיהא גלויי דעתא בעלמא ולי לא נראה כן דשאני היכא דהוציא התנאי בשפתיו ממי שלא
 הוציאו בשפתיו וגלה בדעתו שזה שגלה בו דעתו יש לומר אם היה מוציאו בשפתיו היה מוציאו כהלכה
 וזה הוציאו בשפתיו ולא הוציאו כהלכה כמו שאנו למדין מתנאי בני גד ובני ראובן אין תנאו כלום
 והמעשה מקוים והתנאי בטל ומשנה שלימה היא לענין ממון בבבא מציעא בפרק השוכר כל תנאי שמעשה

 בתחלתו אינו תנאי:

 ןז־ף כ ע״א] א] ההוא גברא דאמר להו הבו להו ארבע מאה זוזי לפלניא ולנסוב ברתאי וכוי. פירשה
 הרי״ף ז״ל בפרק מי שמת לישנא קמא לישנא דמתנה הוא בין בזתי בין בברתיה כולה כדכתיבנא התם
 בהלכות ויש מפרשים משום דבל תנאי שקדמו מעשה אינו תנאי ודעתינו נוטה לזה הפירוש. אע״פ שיש
 הרבה מן החכמים שאמרו דלא בעי׳ תנאי כפול ותנאי קודם למעשה בממון אלא באיסורא בלחוד כגון
 גיטין וקידושין שהרי אנו הולכין בממון אחר אומדן דעתא ומה לנו לדקדק בכל לשון שהוציא בו תנאו

 מלחמת ה׳
 אס לא באמי מכאן ועל יוס פלוני אס לא כפל תנאו או לא לקלק בעניני התנאים אינו תנאי מכל מקום אין ספק
 בלבר שלא נעשה בו שום מעשה כגון זה שאמר מנו לפלוני מאתים זוז אס יקח בתי לית לין ולימ דין שאס לא
 יקח לא ימול והוא האמת ומעשה רההוא גברא לבמסכמ יום טוב אס אמר באס אין בו ספח שלא יטול אס לא
 יקח הבת אבל הטעס כמו שאמר הרב ז״ל ואין לזוז ממנו על כאן לבד הרב ז״ל דש לי מחלה לשאול להא גבי
 נלריס בחולין ולא אוכל לך לימ ליה לרבי מאיר מכלל לאו אמה שומע הן וכן בשבועות העלות יאע״ג לליכא מעשה
 ויש לומר להתס נמי לא אליס ליה לרבי מאיר מכלל לאו להיומ נולר בו למעשה מכללא לית ליה הא לעשותו(ג)
 בתנאי לבטל לבר שלא נגמר בו מעשה לכולי עלמא הד מנאי ושומטן היינו לבדו ממה ששנינו כתבו ותנו גט לאשתי
 אס לא באתי מכאן יעל שנים עשר חלש כתבו בתוך שנים עשר חלש ונתנו לאחר שנים עשר חלש אינו גט אלמא
 מנאי קייס אע״פ שיש בו מעשה בחחלחו אלא שמצינו לרב אחא משבחא לבהלי שליח לא בעי׳ תנאי כפול וה״ה
 לכל הני ליני לתנאין לאלעמא למאי לקאמר ליה משד ליה שליח ליקא אבל מצאתי עיל בירושלמי ראיה ללבדו
 בפרק האומר בקלושין לתני האומר לאשה הד אמ מקולשמ לי על מנמ שירלו גשמים דרלו גשמים מקולשס יאס
 לאו אינה מקודשת רבי מאיר אומר בין ירדו בין לא ירלו מקולשת על שיכפול תנאו הכל מוליס שאס אמר לאחר
 שירדו גשמים ירדו גשמים מקודשת ואס לאו אינה מקודשת וכו׳ רבי חגי בעא קומי רבי יוסי והן אס לא כלאחר
 הוא אמר ליה שניא היא שהימה הארץ לפניהם והוא מבקש להוציאה מידם יסירושו ברור שבני ארץ ישראל סבודן
 באומר לאשה הרי אמ מקודשח לאחר שירדו גשמים שאינו צריך לכפול חנאו לפי שלא חלו הקדושין עכשיו וכאלו
 לא נעשו בו שוס מעשה והקשו וזה האס של מנאי בני גד ובני ראובן דכמיב אס יעברו לאו כלאחר הוא ואע״פ כן
 הוצרך הכתוב לכפול תנאו ותיח שאני המס שהימה הארץ לפניהם והס מחזיקין בה מעכשיו לפיכך כפל משה רבינו
 התנאים שאס לא יקיימו אותן יטלו אותה הנחלה מידס וכן בקדושין כיון שהגיע קדושין לידה אין במשמע האס
 לבטל הקדושין עד שיכפול אלא החנאי בטל והקדושין חלין מעכשיו אבל במפרש לאחר אינו צדך כפל מעתה נסמכו
 דבד הרג ז״ג שכל שלא הוחזקה מתנה בידו הרי האס שלו כלאחר ואינו צריך לתנאי כפול אפילו לרבי מאיר והוא

 הדי! נשאר חומד תנאי בני גד ובני ראובן והנה אמת הנה נכון:
 ומה שכמב בעל המאור ז״ל שיש הרבה מן החכמים שאמד ללא בעי׳ מנאי כפול ותנאי קולס למעשה בממון ולא

 הראב״ד
 מינה למלתא אמדנא היכא לליכא ע״מ אלא נאם ללא הוי תנאי מעתה כל התנאים שבעולם שהן נאים לעקור המעשה כגון
 נתינת הגט לידה אי קדושין וחליצת היבם שנעשי מיד וכן בנתינת ממין שהוא נתן מיד אס אמר אדם למבירו הילך מנה זה
 ויהיה שלך אם לא באתי מכאן ועד יוס פלוגי אס לא כסל תגאו או לא דקדק בעגיגי התנאים איגו תנאי גס י״ל עוד מתנה
 זו שאינה כתליצה ולא כנתינת הגט ובקדושין לפי שאלו נתינתן היא עשייתן. אבל מסירת המנה לידו של זה כיון שעל תנאי
 מסד אינו אלא סקדון כעלמא וכל היכא דאיתא נרשותיה דמאדה איתא. וא״ת תנאי נ״ג וב״ר נמי הט הוא הא לא דמי
 דאינהו זכייה הוו ליה נגודה ונתורת נחלה נחיתו לה ונחליסי! היתה ונירידת! לנמלה נגמרה עשיית! וכ! נ״ל נדרך היושר.
 מ״ימ אין ספק נדנר שלא נעשה נו שום מעשה כגון זה שאמר מנו לפלוני מאתים זוז אס יקת נתי לית דין ולית דין שאס
 לא יקת לא יטיל והוא האמת ומעשה דההיא גנרא נמסכת יו״ט אס אמר נאם אין נו ספק שלא יטול אס לא יקח הנת

 אכל הטעם כמו שפירש הרנ ז״ל ואין לזוז ממנו:

 ועוד ההוא גברא דאמר להו הבו ליה ארבע מאה זוזי לפלני ולגסוב ברמאי וכו׳ ידעמי ניטה לזה הפי׳:
 אמר הכותב א״כ מה בא רב פפא ללמדנו אס תאמר הלכה כסתס אותה משנה קמשמע לן לימא דתנן כל תנאי
 שמעשה בתחלמו אין מנאי ודקאמדנן בגמרא אבל אמר לינסוג והבו ליה אי נסיב שקיל(א) אי אמר הט וכפל תנאו
 סשיטא צדכא למימר ועול מה ענין המעשה הזה בשמועה זו וגמסקנא זו אלא ולאי כלבד רבינו הגדול ז״ל ודומה
 הוא לזו שאמר רני יוחנן נלור ואינו יוצא נזיר ואינו מגלח להמם נמי טעמא למילמא משוס לטון ללא אמר על
 מנמ שאצא בה ושאגלח לא הד תנאה ולא מלה נכרו בכך שאלו אמר על מנמ ולאי יוצא ומגלח כאותה ששנינו שאגלח
 בבימ חוניו יצא והט מוכח בהדא בגמרא התס בפרק במרא למנחות וכאן נמי לא מלה מחנחו בנשואי במו שאלו
 תלה אותם בהם תנאו קייס לפי שמעולם לא אמרו תנאי כפול בשכיב מרע שכל לברי שכיב מרע ככתובין וכמסודן
 למו בין במעשה נין בתנאי שלא יהא צדך ללקלוקי התנאין ותטרף לעתו עליו כנ״ל וזה הטעם נכון וברור ולבר
 פשוט הוא אלא שאין אנחני צדכין לו כאן ברס נראין לבד רבינו רבי אברהם ברבי לול ז׳׳ל שהשיב כך אמר אברהס
 מי שאמר זה לא שקל במאזני משפט והנה רצה לומר שאס אמר זה האיש תנו לפלוני מאתים זוז אס ישא אמ במי
 טון שהמעשה קולס לתנאי יטול המאתיס ולא ישא אמ הנח על כן יצא משפט מעוקל חס ישלוס לא תהא כזאת
 בישראל עמה אגלה אמ הסול הנעלם מבני אלם שהראשונים לא פירשוהו ט כל מה שאמרו חכמים בתנאי כפול
 ותנאי קולם למעשה והן קולס ללאו ותנאי ומעשה בלבר אחל כלאימא במי שאחזו ומעשה לאפשר לקיומיה על ילי
 שליח כלאיתא בכמובוח בענין חליצה מוטעמ כל אלו לא נאמרו אלא כשהמעשה נעשה מיל כעין נמינת גט וחליצת
 יבם שאין התנאי מבטל המעשה למפרע אא״כ נעשה כראוי ובחוזק כעין מנאי בני גל שהיו מבקשים ממשה שימן
 להס נחלמס מיד וע״כ הוצרך משה לכפול התנאים שאס לא יקיימו אותם יטלו אומה הנחלה מילם וכן לקלק בתנאי
 קולס למעשה שהוא חוזק התנאי ובהן קולס ללאו להואיל והמעשה נעשה מיל אס קלס (ב) ללאו אין בו כח לעקור
 המעשה וכן בחנאי בלבל אחל ומעשה ברבר אחר שטון שהמעשה נעשה איך ימנה עליו מגיפי לסותרו כגון על
 מנת שמחזיד לי אמ הנייר אע״ג לבמסקנא מההיא מטעמא אחרינא אסיקנא לה מכל מקום ילפינן מינה נמילי
 אחדני היכא לליכא על מנמ אלא אס מעתה כל התנאים שבעולם שהם באיס לעקור המעשה כגון נתינת גט לילה
 או קדושין וחליצת היבם שנעשה מיל וכן בנתינת ממון שנתן מיל אס אמר ארס לחבירו הילך מנה זה ויהיה לך

 השגות
 א] ההוא נברא יכו׳ על אינו תנאי. א״א מי שאמר זה לא אמר כלום והנה ר״ל שאס אמר זה האיש תנו לפלוני מאתים זוז
 אס ישא את גתי טין שהמעשה קילס לתנאי יטיל המאתיס ולא ישא הגת עתה אגלה לך הסול הגעלס מבני אלס שהראשונים
 לא פירשוהו כי כל מה שאמרי מכמיס גתגאי בסול ותנאי קולס למעשה והן קולס ללאו ותנאי ימעשה גלגר אחל כלאיתגהי
 גמי שאחזו קורדקוס ומעשה לאפשר לקיומיה ע״י שליח כלאיתא ככתוגות כענין חליצה מוטעמ. כל אלה לא נאמרו אלא
 כשהמעשה נעשה מיל כעין נתינת גט ומליצת יגס שאין המגאי מכטל המעשה למפרע אא׳׳כ געשה תנאי גראוי ובחוזק כעין
 תנאי ג״ג וג״ר שהיו מגקשין ממשה שיתן להם כנחצתס מיל ועל כן הוצרך משה לכפול התנאים שאס לא יקיימו אותם
 התנאים יטלו אותה הנחלה מילס. וכן לקלק גתנאי קולס למעשה שהוא חוזק הסנאי וגה! קולס ללאו הואיל והמעשה נעשה
 מיד אס קודם הלאו אין כו כת לעקור המעשה וכ! גתנאי גדגר אחד ומעשה גדכר אחר שטין שהמעשה נעשה מיל איך
 יתגה עליו מגופו לסתרו כגון על מגת שתחזירי לי אח הגייר. ואע׳׳ג דמסקנא דההיא מטעמא אחרינא אסיקנא מ״מ ילסיגן
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 20 (כא-כא:) רבינו נסים יום טוב פרה שני ביצה

 אמר רב חסדא בחמח חציה של נכרי ובו׳ עיסה חציה של נכרי ובו׳. רהא איפשר למיפלגח בלישה. איכא מאן לאמר אפי׳ בתנור
 אחל לא שרו לאפותה מטעמא ללבי שמעון בן אלעזל לאמר נלף יז•] שהפת יפה בזמן שהתנור מלא ללא שריא מהאי טעמא אלא בשלו
 אבל ללבוש בשל נבלי לא ואיבא מאן ראמר לשרי ורב חסלא לא אסר אלא בעיסה מרובה שיש בה יוחל ממלוי חנול והא לחנן עיסת
 הכלבים בזמן שהלועיס אוכלים ממנה חייבח בחלה ונאפפ ביו״ט והביאה הלב אלפסי ז״ל בסמוך ומשמע מיניה לאע״ג לאפשל למפלגה בלישה

 שלי להתס הוה איפשל למשקל חלק

א גזירה שמא ישהה: אמר רב חםדא *בהמה ר מ ? ה 3  לועיס ממנה הא .6יידם ל
י ״ ו L מ . א חציה של כרי וחציה של ישראל מותר כגון לאית ליה נבלה לאיפשל לפייס ״ מ ע ט י א ה ד , י ע ל מ ש מ ו ה ל 3 ס מ 4  ה
ן לשוחטה ביו״ט מ״ט א״א לכזית בשר בלא ל י פ א ג ל ״ ע א ) ל א ) ל י א ו ה י מ פ ן ף נ י ל  ע

 שחיטה אבל כעיסה חציה של נכרי וחציה
 של ישראל אסור לאפותה ביו״ט מ״ט רהא

הני בני א באגא דרמו עלייהו קמחא ,  איפשר למיפלגה בלישה בעו מיניה מרב א
 רבני הילא מהו למיפינהו ביו״ט אמר לחו חזינן אי כי קא יהבי ריפתא לינוקא

 לא ספדי נכרים עליה בל ריפתא וריפתא חזיא לישראל

 רש״י
׳ שמא ישהה. אי שרית מ  נשכת ויו״ט: ג
 לאטבולי ביו״ט או בשבת משהו להו בטומאה
 על יו״ט שהוא פני ומתוך כך אתי לילי
 תקלה להשתמש בהן בטומאה: בני באגא.
 ישראלים הדרים בכפרים: דרמו עלייהו
 קימחא. שהמלך הטיל עליהם לאפות ולבשל

 קפדי נכרים עליה בל ריפתא וריפתא הזיא לישראל ושרי ואי קפדי אסור
 וליתא להא דרב אלא בין כך ובין כך אסור דאמר ריב״ל מזמנין את הכותי
 בשבת ואין מזמנין אותו ביו״ט גזרה שמא ירבה בשבילו ואמרי׳(א) אדבריה רבא
 למר שמואל ודרש מזמנין את תכותי בשבת ואין מזמנין את הכותי ביו״ט גזרה
 שמא ירבה בשבילו מרימר ומר זוטרא כי הוה מיקלע להו כותי ביו״ט אמרי
 ליה אי ניחא לך במאי דטריח ב לן מוטב ואי לא טירתא יתירא אדעתא
 דידך לא טרחינן איתמר האופה מיו״ט להול רב הסדא אמר לומה רבה
 אמר אינו לוקח רב חםדא אמר לוקה לא אמרינן הואיל ואי מקלעי ליה
 אורחים חזי להו השתא נמי חזי להו ורבח אמר אינו לוקח אמרינן הואיל
 והלכתא כרבה וכבר ביררנוהו בפרק אלו עוברין 3*בפסחים תניא
 גיאך ג אשר יאכל לכל נפש שומע אני אפילו נפש בהמה במשמע כענין
 שנאמר ״ומכה נפש בהמה ישלמנה ת״ל לכם לכם ולא לכותים לכם ולא
 לכלבים ד דברי ר׳ יוםי הגלילי ר״ע אומר אפילו נפש בהמה במשמע א״כ
 מה ת״ל לכם (נ) לכם ולא לכותים ומה ראית לרבות את הכלבים ולהוציא
 את הכותים מרבה אני את הכלבים שמזונותן עליך ומוציא אני את הכותים
 שאין מזונותן עליך והלכתא כרבי יוסי ה הגלילי דםתם לן תנא כוותיה דתנן

 ללבה דאית ליה הואיל ה״מ לענין מלקי
 הוא ללא לקי אבל איסורא מיהא איכא
 הכא אפילו איסורא ליכא משוס להבא
 לא מיתסל מילי להא אית ליה נבלה
 אבל באופה מיו״ט לחול הא מחסלי
 אורחים שצריך שיבאו מעלמא ובזה
 אין צליך למה שנלחקו בו אחרים:
 ב^י מיני׳ מרב הונא הני בני באגא.
 בני ישלאל הלליס בכפרים: דדמו
 עליחו קמחא רבני הילא. המלך הטיל
 עליהם לאפות ולבשל לבני חילא אנשי
 מלחמתו: דאמר ריב״ל מזמנץ את
 הכותי בשבת. כלומר ולא חיישי׳
 לשיורי כוסות כלאיחא כגמרא: ואין
 מומנץ את חכותי ביו״ט גזירח שמא
 ירבה בשבילו. פי׳ כקלרה אחרת
 לאי כאותה קללה וראי שרי שהקללה
 יפה בשיש בה בשר מרובה ואע״ג
 לאפי׳ בקררה אחרת לא מיתסר
 מלאולייתא להא קי״ל כלבה לאית
 ליה הואיל ואי מיקלעי ליה אורתים
ן שהוא עשר  חזי ליה אפי׳ הט טו
 להרבות בשבילו חיישי׳ ואחרים

 האסוליס חיישינן לאיכא איסורא לאורייתא ואס האמר הני עבלי לילן היכי מבשלינן להו פירשו ללשמא ירבה בשבילו לברים
ן לגזירה לשמא ירבה ליחא אלא או מחמח לכריס אסוליס או מחמח קללה אחרח  ביומא טבא ולא חיישינן שמא ירבה בשבילן י״ל לטו
 בעבלי לילן לא שייך הכי כלל לבמזומנין בלבל שאלם עשר להתככל כהן הוא לאיכא למיחש להט ומיהו משמע ללהרבות בפת
 כשכילן אסור אלא כלאיח ליה מירי אחרינא לאיסשר לפלנסינהו כיה וכלאמלינן בעיסת הכלבים זלף כא.] ואע״פ שלאיתי מי
 שהתיר מפני שמזונתם עלינו ומטעם זה התירו אף בנכד ההולך עם ישראל מפני שמזונותיו עליו לא נתחוור לי אלא ללברי מי שפוסק כרבי
 עקיבא לאמר לאפי׳ נפש בהמה במשמע מפני שמזונותיה עלינו וכמו שאכתוב בסמוך בסייעתא לשמיא אבל ללעת הרב אלפסי שסוסק
 כר׳ יוסי הגלילי אינו נלאה כלל: והוי יולע שהרמב״ס ססקה ללרב הונא כפרק ראשון מהלכות שביתת יו״ט ולא לחאה מפני הא לריב״ל
 לפי שהוא ז״ל מפלש הא ללכ הונא כענין שלא היה אפשל למשקל דפתא לינוקא אם לא יאפה את כולה וכה״ג ולאי שרי לכליליה
 קא טרה ולפיכך נראה שהוא ז״ל לא היה גורס בשמועמינו בגמרא ופליגא רריב״ל אבל הרכ אלפסי ז״ל נראה שהיה גורס כן ומוקי
 הא דרב הונא כלאפשל למשקל לפחא לינוקא אפילו ט לא אפי לה כולה ומש״ה מילחיא ללב הונא מקמי לריב״ל ופליגא נמי עלה לרכ
 חסדא דלעיל כסמוך דהא הכא אפשר למיפלגה בלישה וככר הארכתי יוחר מזה בחידושי: איתמר חאופח מיום טוב לחול. לאחר
 שסעד אופה דהא ודאי לחול הוא: וחילבתא ברבה. ומיהו ה״מ לענין מלקות אכל איסורא מיהא איכא כדחנן ןלף טי:] אין אופין מיו״ט
ן בס״ד: תניא אך אשר ״אבל לבל נפש וכוי. וחייבח כחלה דלחס בד  לשכח ק״ו מיו״ט לחול וכבר הארכתי בשמועה זו בסרק אלו עו
ד מפני שיכול לפייס הכלבים בנבלה וכמו ש  קרינא ביה: ונאסח ביו״ט משוס חלק הרועים ואמרי׳ בגמ׳ דדוקא בדאית ליה נבלה הוא ד
 שכתבתי למעלה: הילכך קי״ל דלכס ולא לנכרי דכולהו מודו כיה אכל לענין כלבים פסק הרב אלפסי ז״ל כר׳ יוסי הגלילי ממתני׳
 דקתני ונאפת ביו״ט דמשמע דדוקא בזמן שהרועים אוכלים ממנה הא בשביל כלבים לא אבל הר״ז הלר ז״ל חלק עליו ואומר דהא לא
ן דאפי׳ נפש בהמה ן דאפשר לכלבים בעיסה לא אפינן להו והא ודאי ליתא דלר׳ עקיבא טו  מכרעת דאפשר דאפילו ר׳ עקיבא מודה בה דטו
 במשמע כל מאי דשדא לאדם איכא למישד לבהמה שהרי בתיבה אחח הוציאן הכחוב ובשמעחין בגמ׳ נמי מוכח דלמאן דאמר אפילו
 נפש בהמה במשמע שרי לבשל בשר לכלב אע״פ שאפשר להם לאכלו בלא ׳)אפייה ועוד הקשה הר״ז הלר על הרב אלפסי ז״ל מסוגיית

 המאור הקטן

 עין משפט נד מצוה
 תתפג-תתפד

 א מיי׳ פ״ק מהל׳ יו״ט טאו״ח סי׳ מצח מקו תקיב:
 נ מיי׳ ס״ק מהל׳ יו״ט סמג לאדן עה טור אז״ס

 סי׳ מקיא תקיב:

 מכורת הש״ם
 א) נגמ׳ וברא״ש אי׳ מרב הונא וכ׳׳ה בר׳׳ן נ) רף

 מו: ג) שמות יב ד) יקרא כד ה) צ״ל בישול:

 קובץ הגהות
 ב״ח (א) תי׳ רחע״ג נמחק: (נ) אמלאכה כצ׳׳ל:

 (ג) צ״ל שהוא עומד: (ד) נ״ב ביו״ט:
 חו״י (א) ;״ב עי׳ פי׳ אדבריה בפי׳ רש״י בגמ׳
 דף כט ע״א: (כ) עי׳ לקמן נרי״ף סימן

 תתק״א ומש׳׳כ שס:

 שלטי הגבורים
 א ובה״נ התיר אס אינן מקפידין וכן כתב מיי׳ בגי
 חיל שגתגו קמח שלהס לישראל לאפות להס אס איכן
 מקפיד! שהישראל אוכל ממגו מותר לאפות צהס ואיגו

 כך לפי נירסת הגמ׳ שלנו:
 כ כתג מיי׳ אבל אם בא הנכד מאליו אוכל עמו שכנר
 הכינוהו ואינו נראה לאע״פ שכגר הכינוהו אכתי איכא
 למיחש שמא ירגה כשגילו אס היא חשוכ וראוי לכך
 אלא צדך שיאמר לו אס יספיק לך נמה שהכננו
 לעצמיני כיא ואכיל יהטיר כתג דיקא להזמינו אסיר
 דדו! שריצה לככדו חיישינ! שמא ירכה כשכילי אכל
 לעבדו ושפחתו ככימו וכן שליח השלוח לו מומר

 להאטלס עמו ולא חיישי׳ שמא ירכה נשנילס:
 ג ודוקא דכדס שהס צורך אוכל נפש אכל שאר כל
 מלאכית אסירי! ניי״ט וליקין עליהס וקצירה וטחינה
 ונצירה וסחיטה אע״פ שהן אוכל נפש אסרו חכמיס
 יפר׳׳י הטעס נשניל שאדס רגיל לקצור שדהו ולנצור
 כרמו כאחד ולדרוך כל ענניי ילטחון הרנה ניחד יחשו
 חכמיס שאס היו מתידן ניו״ט היה קוצר כל שדהו
 וכוצר כל כרמו ודורך כל ענכיו וימנע משמחח יי״ט
 וכן צידה אסרו שפעמיס שתעלה במצודתו דניס הרכה

 ובירושלמי מסמך להו כולהו אקרא:
 ד ודוקא בישול ואפיה אכל לטלטל מזונות וליתן
 לפניהם מותר אפי׳ כשכת ואכיי׳ה והר״ז הלוי כתבו

 שמותר לכשל לצורך כלכי׳ ולא נהירא להרא״ש:
 ח יהר״ז הלד דל הקשה על דכדו מהא דא״ל אכיי
 לרב יוסף צרכי ייסי הני סיפלא לתייתא היט שדנא להי
 ביומא טבא ואיצטדך לשנויי ליה בשנויי דחיקא ודלא
 כהילכתא והא דמשני ליה רטיבחא חזי להיסק גדול
 דלאו כהילכתא כדאמרי׳ בחיזרא והילכתא יבישתא שרי
 רטינא אסיר ונהדא חנן מחתטן את הנבילה לפני
 הכלניס יאפי׳ נשנת וצדן חיה יעיף מן הנינדן ביו״ט
 ינותני! לפניהן מזינות יקודר אדם קנ אי קנייס ינותנו
 לפני נהמתו ואינו חישש ומתידן פקיעי עמיר לפני
 נהמה ומפספסין את הכיפין ומהלקטין לתרנגולי!

 שיטת ריב״ב
 «י באגא. ישראל הדדן נכפדס: דרמי עלייהו קמחא
 דבני תילא. המלך הטיל עליהם לאפוח ולנשל לנני חילו:
 מיו״ט לתול. לאחר שסעד אפה דהא ודאי לחול היא
 אופה: והלכסא כרי יוסי הגלילי וכוי. יהרנ דודי דל
 פסק נר׳ עקינא דאמר אפי׳ נפש נהמה נמשמע
 והניא כמה ראיות לדנדו ובסוף דנדו כפנ עוד י״ל
 דמודה ר׳׳ע נעיסת הכלני׳ דטון דאיסשר להו לכלניס
 נעיסה נלא אסיה לא טרחינן להו נמלאכה יתירא אלא

 בזמן שהרועי׳ אוכלי! ממנה:

 דדרסיאות וכל אלו מותרין שלא על גב ריפתא דלא כרבי יוסי הגלילי בסופלי דחיותא והיאך איפשר לדחות
 כל אלו משום משנה יחידאה דעיסת הכלבים שנשנית כרבי יוסי הגלילי אגב גררא דעירוב ושתוף וברכה וזימון
 וחלה ומצה בפסח. ועוד יש לומר דמודה ר״ע בעיסת הכלבים כיון דאפשר להו לכלבים לעיסה בלא אפייה לא
 טרחינן להו במלאכה יתירא אלא בזמן שהרועים אוכלין ממנה ומכל זה נראה לנו שהלכה כר״ע דאמר אפילו נפש

 בהמה במשמע ותו לא מידי:
 והא דאמר רב הונא מי שלא הניח עירובי תבשילין עושין לה כדי חייו הלכה היא ואע׳׳פ שלא הקנה קמחו

 לאחרים ואע״פ שלא כתבה הרי׳׳ף ו״ל:

 והא דאתמר האופה מיום טוב לחול ביררנוה גם אנו בפרק אלו עוברין יפה יפה שלא כדבד הרי׳׳ף ז״ל:
 והא רפסק הרי״ף ז׳׳ל כרבי יוסי הגלילי דאמר לכם ולא לכלבים לא נראו לי דבריו מדא״ל אביי לרב יוסף לרבי
 יוסי הגלילי הני סופלי לחיותא היכי שדינן להו ביומא טבא ואיצטריך לשנויי ליה בשנויי דחיקי ודלא כהלכתא
 רהא דקא משני ליה רטיבתא חזיין להיסק גדול דלא כהלכתא הוא כדאמרי בחיזרא והלכתא יבישא שרי רטיבא
 אסור ובהדיא תנינן א] מחתכין את הנבלה לפני הכלבים אפילו בשבת וכ״ש ביו״ט וצדין חיה ועוף מן הביברין
 ביו״ט ונותנין לפניהם מזונות וקודר אדם קב או קביים ונותן לפני בהמתו ואינו חושש ומתירין פקיעי עמיר לפני
 הבהמה ומפספסין את הכפין ומלהקטין את התרנגולין ונותנין מים למורסן ונותנין לפני אווזין ותרנגולין ולפני

 מלחמת ה׳
 דהא בשבת לא התירה תורה אוכל נפש ואעפ״כ מחחכין אמ הנבלה לפני הכלבים ואצ׳׳ל ביו״ט ואפילו לריה״ג ועוד
 דהא תנן מסלקי! מעל השולחן עצמות וקליפין כדברי נ׳׳ה כדחני ר״נ ואשכחן להו לב״ה דסבד לכס ולא לכותים
 לכס ולא לכלבים כדתניא לעיל אמרו להם ב״ה והלא כבר נאמר עצרת לה׳ אלהיך א״כ מה ת״ל לכס לכס ולא לכותים
 לכס ולא לכלבים ושמעי׳ מינה אפילו לר׳ יוסי הגלילי מטלטלין עצמות וקליפין בשבמ ואצ״ל סקיעי עמיר ושעורין
 ומפספסין אמ הטסיס ולא חלק ריה״ג אטלטול אלא(נ) המלאכה שהטלטול איני אסור אלא במוקצה יכל(ג) שעומד
 לאוכל נפש אלס ונהמה לאו מוקצה הוא מדע דהא לקמן נפרק אין צדין הרנן אממני׳ נהמה שממה לא יזיזנה
 ממקומה לימא מנן סממא ללא כר״ש למנן מחתטן אמ הללועיס לפני הבהמה ולא מפרקינן אפילו תימא כר״ ש
 ולימ לן מוקצה רהא מני ר׳ יוסי הגלילי היא לאמר לכס ולא לכלבים ואילו היה פליג ר׳ יוסי הגלילי על כל טלטול
 אוכלי בהמה ביו״ט ושבח לא הוה משתמיט פלוגמיה מכולא מסכת לשבת לתני הימירא בכמה רוכמי וכאן נמי שנו
 וחכמים אומרים אינו נוטל אלא מן האבוס של בהמה ומעולם לא עלה על לעת חכס שתהא בהמה ממענה בשבמ
 ויו״ט או שיהא נותן לפניה מזונות מערב יו״ט ותהא אוכלמ כל הלילה וכל היוס ואלרבה מללא א״ל רב יוסף
 וליטעמיו שעורין ופקיעי עמיר ולוף וחרלל וחבילי קש ועצים וזרלין ועצמות ובשר מפוח וחצב היט מטלטלינן אלמא
 דלית הלכמא כר׳ יוסי הגלילי משוס הט מטלטלין נמי סיפלי ש״מ ללא פליג ר׳ ייסי הגלילי אהני כולהו ולא חזו
 ליה לאביי דעבד עובדא דלא כוותיה בכל הני אלא דסופלי בעי מאי תקגתייהו לר׳ יוסי הגלילי וט ישארו לפניו על
 השלח[ ונמאס וכוותיה קי״ל דהא סמכי עלה אביי ורב יוסף דלא למעבד עובדא אלא כוותיה ור׳ יהודה בן בבא
 זטיה לר״ש התימני ושתיק ליה משום לכם ולא לכלבים וכדאמרינן לכם ולא לכלבים מנאי היא ולא אמרינן והני חנאי
 ט הני מנאי יסיגיין בעלמא איתמר הט בכל מקים הא כתיב לכס לכס ילא לכותים לכס ולא לכלבים יהט פירושה
 לשמעתין להני סופלי לבעי אביי מיניה דרב יוסף מן הנולדים ניו׳׳ט קא בעא מיניה כגון ממריס שאכלן(ו) והכי
 בעא מיניה בשלמא לר״ע ראמר נפש בהמה במשמע טון שהממריס מוכנים למאכל אלם מערב יו״ט מוכן לאלס

 נראה לו כן אבל דעת רבינו הגלול ז״ל הוא שהעילו מלמיליו עליו ומצוי בתשובת שלו וצריך לפנים שעיקר הכמוב
 בממון ובפרק שבועת העלומ אמרו בהפך לט בעי׳ מנאי כפול בממונא אבל כאיסורא לא יסוטה ועדים וכן גיטין
 וקדושין איסורא ראית ביה ממונא הוא אבל יש לומר כמו שכתב הרג רבי שמואל רומרוגי ז״ל בפרק יש נוחלין שלו
 לכי בעי׳ מנאי כפול גגיטין וקדושין לרווחא דמילמא מדאמקין שמואל לחומרא בגטא לשכיב מרע ואס מתי ואס
 לא ממי הא בדיני ממונומ לא קי״ל כר״מ ליחילאה הוא ומיהו לענין מנאי קולס למעשה שנאוה ללר״מ סמס וכ׳
 בה ר״ח אע״ג ללא אשכחן לה אליכא לל״מ הלכתא כוותיה לתני גבי הלכתא פסיקתא לתך מתני׳ סתמא היא
 וכולהו הלכתא נינהו לתנאי כפול פלוגמא לר״מ ורחב״ג ראמר צריך הלבר לאמרו שאלמלא כן יש במשמע וכו׳ הא
 אילו לא היה הדבר צריך לאמרו למדין מאותו התנאי כדין המנאים הלכך למעשה קולס לתנאי גמרינן מינה וכן נמי
 לתנאי שאפשר לעשותו ע״י השליח גמרינן מינה דקי״ל אין מנאי בחליצה ור״י סבר לה הט בפ׳ מצות חליצה ובפי
 המדיר אבל לתנאי כפול והן קודם ללאו ותנאי נדבר אחד ומעשה בדבר אחר לא קי״ל כוותיה אלא דלענין גטין
 וקדושין חיישינן לחומרא מדחש לה שמואל בגיטא דשכיב מרע בלכמחילה וליכא למימר מאי שנא דלפי׳ הט מתנאי
 בני גד ולא ילפינן הט מיניה דאמרינן ביבמות אמר רבינא יש תנאי בחליצה והכא בתנאי כפול קא מיפלגי אלמא
 אין כל הדברים שוין ונלמוד כולן מענין תנא! של בני גד ובני ראובן יסוגיין בכולי מלמודא ר״מ בתנאי בפול יחידאה
 הוא ולא קיימא לן כיותיה יהוא הדין להנך והא רחב״ג ורשב״ג בגיטין פליגי בתנאי כפול כל חד וחד כטעמי׳ ולא
 אמרי׳ לא גמדנן שוס מידי מתנאי ולית הילכמא כוומיה ה״ה להנך דלא מסמיימי במתני׳ ואפשר לומר כן אף
 בתנאי קודם למעשה ולדחות אותה ססס של אבא חלפמא איש כסר חנניא וכן ראיתי ניסחא בהלכות וצריך תלמוד:
 ועוד יהא לפסק הרב אלפסי ז״ל כרבי יוסי הגלילי וכי׳ יבהדיא מנינן מחתכין את הנבלה לפני הכלבים אפילי

 בשבת וכל שכן ביו״ט:
 אמר הבימב יהיא הנומנת מלקאמרינן ואפילו בשבח שרי שמע מינה לאו משיס לליס לן לרבי יוסי הגלילי הוא

 השגות הראבי׳ד
 נאסיפה אלא אגנ רפמא. אלא אי קשיא לי הא קשיא לי מאי לפסק הרכ דל כר׳ יוסי הגלילי והא סיגיין כרני עקיבא
 דאמרינן׳ נפרק קמא נענין אפרות שנולד טוס טונ דאקשו ליה רב כהנא ורב אסי וט מה נין זה לעגל שנולד מ!
 הטרסה ביום טוב ושתיק רנ ואמר רנא ואימימא רנ יוסף מ״ט שתיק רנ לימא להו הואיל ומוכן אננ אמו לכלניס
 אלמא משיטא להו מילתא שמותר לשותטה לכלבים והיינו כרבי עקיבא. אי נמי מעשה דרבי שמעון התימני דעבד כרבי

 עקיבא ומעשה רב:

 א| םחתכ־ן את הנבלה וט׳ עד לדחות בכל אלו. א״א כל תמיהותיו של זה הבל המה ני מפני הקושיא שהקשה אניי
 לא גדתו דנד ר״י הגלילי שסתם משנתינו כדנדו ושמא רני ייסי הגלילי לא אסר אלא מלאכה אנל טלטיל לא אסר
 יאניי היא שסנר שאף הטלטיל אסר. ירנ יוסף לטעותו של אניי מתרץ א״נ לא על הטלטול נלנד הקשה אניי אלא על
 הקנון שהיו איססיס איתס יתד ימיליטס איתס לכיטא נמקים שהכהמית איכליס שס שהיה נזה כעין מעמר ימיציא
 לרשות הרניס והס אינס אלא מאכל נהמה ושאני דלא חזו כמי לצורך אדם. ונשנת ודאי לא מפיק להו ולא מטלטל להו
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 עין משפט נר מצוה
 תתפד

 א מיי׳ פרק ג ופ״ל מהל׳ יום טונ סמג לאוין עה
 טור אורח חיים סימן תקיל:

 מסורת הש״ם
 א) נס־׳ק לחלה נ) הכ״ת כסב באו״ח סימן סקי״א
 שרגרי הר״ן אלו סותרי! למ״ש הר״ן לקמן בפ״ל
 סוף סימן תמקי׳׳א ל״ה מקשי לנהנה מגופו של
 לבר כאוכל נפש עצמו הוא. ועי׳ סר״ת סי׳ סק״א

 שעיף בי:

 רבינו נסים יום טוב פרס שני ביצה (כא.-כב.) יא

עיסת הכלבים בזמן שהרועים אוכלין ממנה (  א

 הייבת בהלה ונאפת ביו״ט וכו׳ וקי״ל םתם
 מתני׳ ומתלומת דברייתא הלכה כסתם מתני׳:

 הגמ׳ וכחוב בחידושי ולפיכך פסק כרבי עקיבא אבל לברי הרב אלפסי ז״ל עיקר: מתני׳ לא יחם אדם חמץ לרגליו. לרחוץ את
 לגליו לאוכל נפש התיר הכתוב ולא להבעיר אור בשביל רחיצה: ונ״ה מתידץ. לאית להו מחוך: ועושה אדם מדודח ומתחמם כנגדה.
ד י<משוס מתוך וכתב הרב אלפסי ז״ל ללוקא ממין לרגליו הוא לשלי ב״ה אכל כל גופו לא מיהו בחמין שהוחמו  לכיון למתהני כה ש
ד ומיהו לוקא חוץ למרחץ אבל במרחץ אסול מלקמני בברייתא בפרק כירה נלף מ•] מרחץ שסקקו נקביו  בעיו״ט אפילו כל גוםו ש
 מערב יו״ט למפר נכנס ומזיע רוצא
 ומשתטף בבית החיצון ובולאי מלקתני
 פקקו נקביו בחמין שהוחמו מעיו״ט
ד ואפ״ה משתטף אין לוחץ לא י י  מ
 , , , ומשמטף נמי בבית החיצון אין בבימ

׳ בש״א לא יהם אדם המין לרגליו ־־ ־ י נ ת  מ
 אלא א״כ היו ראויין לשתי׳ וב״ה מתירין
׳ ודוקא מ  ועושה מדורה ומתהמם כנגדה: נ
 המין לרגליו הוא דשרו ב״ה אבל כל גופו
 לא כדתנן (א)>א< אמרו להם חכמים אם ביו״ט
 כחמין שחוחמו ביו״ט אסורין ברהיצה ומותרין
 בשתייח ולענין רחיצה ביו״ט בחמין שהוחמו
 מעיו״ט חזינן לגאון דקא כתב תכי דההיא
 דאמרינן לא ירחץ אדם כל גופו בשבת בחמין
 שחותמו מע״ש דוקא בשבת אבל ביו״ט שרי לרחוץ א כל גופו בחמין שחוחמו
 מעיו״ט דלאו דבר שחייבין עליו משום שבות ולא משום רשות ולא משום
׳ שלשה י נ ת  מצוה היא אלא גזירה היא וכי גזרי בשבת אבל ביו״ט לא: מ
 דברים רבן גמליאל מחמיר כדברי ב״ש אין טומנין ב את תתמין מיו״ט לשבת
 ואין ״זוקפין את המנורה ביו״ט ואין אופין פתין גריצין אלא רקיקין אמר ר״ג
 מימיהן של בית אבא לא היו אופין פתין גריצין אלא רקיקין אמרו לו מה
 נעשה לבית אביך שחן מחמירין על עצמם ומקילין על כל ישראל להיות
׳ בעא מיניה אבא בר מרתא מאביי מ  אופין פתין גריצין ורקיקי!: נ

 הפנימי לא הלכך בתוך המלחץ אפי׳
 כחמין שהוחמו מעיו״ט אסול אכל
 חוץ למרחץ שרי וככל כחבחי כסרק
 טרה מה שנ״ל שללברי רבוחינו
 בעלי ההוספות שאומדס ללהחס
 חמין ביו״ט לרחיצה כל הגוף מלאודיתא
 אסור בחמין שהוחמו מעיו״ט נמי אסור
 לרחוץ בהן כל גופו גזירה עיו״ט אטו
 יו״ט כי היט רגזרינן החם ע״ש אטו
 שבת אלא מיהו כיון למלרבנן בעלמא
ד הגאונים ז״ל ראר ב  היא על ל
 לסמוך: מתני׳ ג׳ רבדים ר׳
 גמליאל מהמיד כב״ש אין טומנין את
ן עלה  החמין מיו״ט לשבת. פרטנ
 בגמרא היט למי אי לאנח עירובי
 חבשילין מ״ט לב״ש ואי ללא אנמ
 עילובי תבשילין מ״ט לב״ה ואוקמה
 רב הונא לעולם שלא הניח ואפ״ה כלי
 חייו שרו ליה רבנן רב הונא לטעמיה

 רש״י
׳ לא יחם אום חמץ לרגליו. י  לבני חילי: מתנ
 לרחוץ רגליו לאוכל נפש שריא רחמנא ולא
 להבעיר אש בשביל רחיצה: מדורה. היסק
 גלול להנאת כל גופו למיא לאוכל נפש:
׳ ואין זוקפי! אה המנורה. אס נפלה י  מתנ
 המנורה של מתכת של חוליות חוליות אין זוקפין
 ימשיבין אותן לקסבר יש בנין וסתירה בכלים
 אבל ב״ה סברי אין בנין וסתירה בכלים
 להתתייב בבונה כל שהו כלאמרי׳ גבי בית
 ואינו חייב בכלים אלא א״כ עשה בהן מלאכה
 גמורה כגון ממחק או מתתך או אורג או
 תופר שהן אבות מלאכות אבל תזרת חוליות
 שאין בהן [אלא] משוס בנין לא שיין אלא
 בבתים ואהלים: פשץ גריצין. ככרות עבין
 משוס טירחא: חררי!. שאופין על גחלים:

 קובץ הגהות
 ב״ח (א) נ״ב בשבת: (ב) נ״ב אתת: (ג) תי׳ אף
 נמחק: (ו) צ׳׳ל ולד: (ה) צ״ל נסמכו:

 (ו) בהיתירו כצ״ל:
 חו״י (א) עי׳ נד״ף שבת בפ׳ טרה סי׳ של״ה:

—r״r~-~-̂  י --

 שלטי הגבורים
 ומתגי! מיס למורסן ונימנין מיס לפגי אוודן ותרנגולים
 ולפני יוגי הרלסיאומ וכל אלו מותדן בלא אגב דפתא
 ללא כרבי יוסי הגלילי והיאך אפשר ללחות כל אלו
 מפני משנה יחילאה לעיסת כלטס שנשנית כרבי יוסי
 הגלילי אגב גררא לעירוב ושיחוף וברכה וזימון וחלה
 ומצה ועוד י״ל למולה רני עקיבא בעיסת הכלבי׳ טו!
 דאסשר לכלטס בעיסה בלא אפייה לא טרחינן להו
 במלאכה יתירחא אלא בזמן שהרועים אוכלי! ממנו מכל
 זה נראה לנו שהלכה כמאן דאמר אפילו נפש בהמה
 במשמע ולא ידענא מה הביא מכל אלו המשלות ראיה
 לר׳ עקיבא אטו מי איכא מאן דפלינ נטילטול מזונות
 ליתנן לפני נהמה אפילו בשבת והרב אלפסי ז״ל פסק
 נרני יוסי הגלילי שאסור לנשל ולאפות ניו׳׳ט לצורך
 נהמה ומתוך קושיא דסוסלי עלה נלנו דר׳ יוסי
 הגלילי אסר אף לטלטל מאכל נהמה וזה אי אפשר
 לומר כדפדשית וגס בית הלל דרשי לעיל לכס ולא
 לנכד לכס ולא לכלניס ואיגהו אמד נפרק נוטל
 מענידן מעל השולחן פירודן פחות ממית וכו׳ מסגי
 שהן מאכל נהמה אלא צריך לומר כמו שפירש רשנ׳׳ס
 דסופלי לא חזי לתיותא אלא עי׳י תיקון שמרכטן אותו
 או שוחקין אותן אלא שלפעמים אוכלין אותו ע״י
 הדתק הלכך צר׳ יוסי הגלילי שאי אפשר לתקנו ביו״ט
 היט מטלטלי! להו למישדי לחיותא והלא מוקצין הן
 טו! דאינן רארין לאטלה ט אם ע׳׳י הדחק ומשני
 דחוו להסקה וסדן נשנת מאי ואפילו לרני עקיכא
 אמר ליה דמטלטלינן להו אגנ דפחא פירש דנ״א
 כשאוכל הסיד זורק הגרעיני! נסיו לתור הסל כשהלמס
 נו אנל להניח לחס עלייהו כדי לטלטל אסור דלא

 התירו ככר או תיגוק אלא למת נלנד:
 טיב במרחץ אפילו להזיע כמבואר בקונטרס הראיות:
 מדקתגי אופי! לו ומנשלי! לו משמע דאחדס עושי! לו

 שיטת ריב״כ
 מתני׳ לא יחס אדם חמין. לרחוץ רגליו דאוכל נפש התיר הכתונ ולא להנעיר אור נשניל רחיצה: וג״ס מסירין. טון שיש הנאת גוף אף על פי שאינו אוכל נפש: מדורה. היסק גדול ואוקימנה נגמ׳ דנ״ה קתגי לה שלשה דנדס ר׳׳ג מתמיר נדנד נית שמאי וכו׳:

 המאור הקטן
 והא דבעא מיניה אבא בר מרתא מאביי מהו לכבות את הנר מפני דבר אחר ופשטה לאיסורא וה״ה לכבות את ליה הא דאמר רב חסרא הלכה כרבי יהודה והיתח קושיא זו חמורה בעיני אחד מחכמי הדור ולא שם אל לבו
 הדליקה ביום טוב ואוקימנא לההיא דאין מכבין את הבקעת כר׳ יהודה דאמר לכם לכל צרכיכם א] ואיכא דקשיא מסקנא דשמעתא ראסיקנא התם הלכה ואין מורין כן ואנו תמהין על הרי״ף דיל שכתב הכל ולא בירר את דבריו:

 לאמר מי שלא הניח עירוב תבשילין
» ומלליקין לו את הנר וקי״ל הכי אע״פ שהלכ אלססי ז״ל לא הכיאה כהלכות ואיכא מאן לאמר  אופין לו פת אחת וטומנין לו קללה (
 למלקתני אוסין לו ומבשלין לו לוקא אחדס אופין לו אבל הוא עצמו אינו אופה ומתניתין נמי אין טומנין לו קאמל אבל כילושלמי משמע
 שאף הוא אופה לעצמו לגרסי׳ החס לא עירב ולא עירבו לו אחרים רבי יצחק אומר >ג< אף צולה לו לג קטן רב הונא אמר מחמם לו חמין
 שמואל אומר מלליק לו את הנל מלקתני אוסה ומחמם ומלליק ולא אמר אופין ומלליקין משמע שאף הוא אופה ומלליק לעצמו:
 ומראמרי׳ ומלליקין לו אפ הנר משמע בעירוב שלי נמי הללקה ובלא עירוב אסול להרליק ולפיכך כשם שאומר כשמניח העירוב
 בהלין יהא שרי לן למיפא ולכשולי צריך שיאמל ולאללוקי שלגא וכן כתב הלב בעל הלכות ז״ל דש שכתב שאינו צדך והכא צולכא לשולחן
 נקט ולא משמע לי הט להא שמואל אמל בילושלמי מלליק לו את הנל בלחול ולפיכך מי שלא הניח עירובי תבשילין ממעט בהללקה
ן ד  ואינו מלליק אלא נל אחל בלבל: ואין זוקפין את חמנורה ביו״ט. אוקימנא לה בגמ׳ במנילה של חוליות משוס למחזי כבונה וב״ה מתי
ד אין כנין בכלים ואין סחילה בכלים ואינו חייב אלא א״כ עושה מלאכה כגון ממחק ומחתך או אולג או הופל שהן אבוח מלאכוח אבל כ ס  ל

 א ור׳׳י אסר לרחוץ כל גופו אף נחמי! שהותמו מערנ יו״ט ולזה הסטס הרא״ש: לשון ריא״ז אנל מותר לרחוץ כל גופו נחמי! שהוחמו מערנ יו״ט והוא שלא ירחץ כמרחץ שאסור ליכנס ניוס
 ב כתב הרא״ש דל בגמרא אמר רב היגא מי שלא הגיח עירוב תכשילי! אופי! לו פת אחד ומנשלי! לו קדרה אתת ומחמי! לו קיתון אחד ומדליקי! לו את הגר רש אומרים אף צולין ט דג קטן יש מדקדק

 מלהמת ה׳
 שפירשנו בעיקר השמועה הזו נכון וברור ולפי סירושינו יש ראיה גמורה להלכה כר׳ יוסי הגלילי ממתני׳ לקליסין
 ועצמות להד מוקצה לאלם לאילו לר״ע מוכנין הס לאוכל נפש ואף בהמה בכלל כמ״ש ומה שלחה עול לי״ל למולה
 ר״ע בעיסת הכלבים טון לאפשר להו לכלבים בעיסה בלא אפייה נא טרחינן להו במלאכה יתירא אלא בזמן שהרועים
 אוכלים ממנה לאו מילתא היא דהא ר״ש התימני שחט להם עגל של טרפה משוס דחזי לכלבים ובודאי בשל ונתן
 לפניהם שאילו היו מתפייסין שלא בממוקן לסעודה לא היה שוחט להם כלל ואע״ג דאפשר לכלבים בלא שחיטה
 ובלא בשול וכן בדן שהד הכתוב אומר אשר יאכל לכל נפש ואפילו נפש בהמה יעשה לכס והד דרכן נפת יומר
 מן העיסה כדתנן בזמן שאין הרועים אוכלין ממנה דאלמא אופיו להס אע״ס שאין אוכל ממנה אלא הס ועוד שידוע
 הוא שאין הכלבים אוכלין עיסה ואם יש שאוכלים משונה הוא ולאו אורחייהו בהט כלל ואילו היה אוכל נפש בהמה
 מוחר היט אקשינן לרב חסדא הא אפשר למפלגא בלישה הד אפילו בפני עצמן מותר אלא שאמה גוזר שלא לטרוח
 בשבילן והרי עכשיו אינו טורח להם אלא בשביל הרועים ועוד שאין אנו גורסין במשנה ונאפימ אלא ונעשיח ביו״ט
 ואינו נעשיח ביו״ט וכן בנוסחי משניות הספרדיות בכולן ובנוסחח הירושלמי שלא עבר עליה קולמוסן של מגיהי
 ספרים וכל מקום ששנו חכמים בלשון הזה עיקר גלגולה ולישמה הוא הנקרא עשויה כענין ששנינו העושה עיסתו
 קבין ותנן נמי גר שנתגייר והיתה לו עיסה נעשית וכו׳ הא למדנו ללוש לכלבים אסור בזמן שאין(הכלבים) ןהרועים!
 אוכלין ממנה ונסחי דגמרא דגרסי ונאפימ אורחא דלישנא נקט והיא גופה לישה ועדכה נמי בכלל כענין ששנינו
 ואין אופין גדסין שסי׳ אין עושין וכן בכל מקוס וה״נ סוגיא למלמולא בכמה מכתי לשנויי לישנא לממני׳ ולא קפד
 אלא אעיקר לינא ומיהו ולאי שמעינן מינה לממני׳ נמי ר׳ יוסי הגלילי היא ומש׳׳ה קיס לאביי ורב יוסף להלכסא

 כוותיה וכרפסק רבינו ז״ל ומינה לא חזוז:
 ועוד והא לבעא מיניה אבא בר מרמא מאביי מהו לכבות את הנר מפני לבר אחר ופשטה לאיסורא וכו׳ על ואנו

 תמהים על הרב אלפסי ז״ל שכתב הכל ולא בירר לבדו:
 אמר הכותב לא בירר רבינו הגלול ז״ל הלבריס אבל מסס לו לרן הגמרא שהד אביי ורבא אסרו לגמד ואלו היה
 מומר אלא שאין מודן כן הוה להו למימר מותר ואין מודן כן להכא לאו בפרקא הוה ולאו באפי עמי הארץ הוה
 אלא מיסר אסד לגמד וכן בהשחזמ סכין לא אשכחן מאן לשרא ליה הלכה למעשה אלא על ילי שינוי ובגדפמ
 תנור וטדם מצינו שהמירו לגמד במקום שא״א ורבי חייא לרבימהו ורבא לשמעיה אורדי מוד ואזהוד מזהד
 מחרוכא לומר שיגרוף והתם איתמר לרשי׳ משמך הלכה כרבי יהולה אמר ליה יהא רעוא לכל הני מילי מעליתא
 מלרשון משמאי ואלו הסוגיות מצריכות לומר שאע״פ שנפסקה הלכה כרבי יהולה לא סמכו עליה לגמד אלא שבאותן
 הלבריס שהם עיקר מכשיד גוף האוכל כגון גדפת התנור המירו לגמד במקום ללא אפשר שלא יחרון שאס אמה
 מחמיר עליו לפנים מן שורת הלין אמה מונעו לגמד משמחת יום טוב ולבדס שאינן עיקר אוכל נפש אלא שהם
 צדכין כגון כבוי הבקעת שלא ימעשן הבימ במקום שצריך לאכול שם או כבוי הלליקה משוס אנול כלי תשמישו
 שאוכל גהס אסודז לגמד בין להורוש בין לעשומ בהן מעשה בייחול וכ׳׳ש לכנות אמ הנר מפני לבר אחר אע׳׳פ
 שהתשמיש צורך כל נפש וראד להמיר בו מלאכה כלאיתא בכתובות מכשידן אסודן הא ללבד רבי יהורה כל שהוא
 לבר הלוחה יו״ט אף מכשידן מותדן הן וכן הכוחל אמ העין מכשידן של הנאת הגוף המותרת ביו״ט ראשון הוא
 (ד) ור׳ יהולה לאמר לכס לכל צרכיכס מומר ולא(ה) נאמר ענ רבד ר׳ יהולה והמירו בשני לעשומ סייג(ו) כהיתירו
 של רבי יהודה ודברים שהם מכשירי אוכל נפש אלא שאין צדטן כל כן כגון סטן שעמדה שאפשר בשאלה שהד
 מצויין לכל והוליך בהמה אצל סטן או סטן אצל בהמה מומר ע״י שינד דטון דאפשר בשיגד לא שדנן ליה בעני!
 אחר אלא שאין מודן משוס דשביחי ולא אמי לאמנועי משמחת יוס טוב זהו דעת רבינו הגדול ז״ל וכן דעת רבינו

 חננאל ז״ל ולפיכך דורשין בכלל הלכה כרבי יהודה גמכשידן ובפרטן מחלקין בהם הכל לסי מה שהוא ענין:

 מוכן לכלבים שהד מוכנין הן לצורך אוכל נפש וצורך נפש בהמה צורך אוכל נפש הוא והד הן כאילו הטנן אף
 לכלבים שהד דבר זה הוכן סתם לאוכל נפש והראוי בו לאדם לאדם והראוי ממנו לבהמה אף לנהמה אלא לר׳ יוסי
 הגלילי דאמר אין במשמע נפש בהמה הראוי בו לאדם מוכן ושאינו ראוי אלא לכלבים אינו בכלל הכנה שזה מוכן
 לאוכל נפש וזה אינו אוכל נפש והיט מטלטלינן להו ומפרקינן הואיל וחזו להסקה שטון שהוכנו לצורך אדם מוכני!
 הס אף להסקה שאף היא צורן אוכל נפש ולא ס״ל לרב יוסף למיסר בהסקה משוס דמעיקרא מכסו והשתא מגלו
 אלא ס״ל טון דמעיקרא גרעיני[ והשמא גרעינין שד ובפרק במה מדליקין נמי לא איסשיטא בגמרא רב אי קבלה
 אי לא קבלה ואע״ג דפשיטא לן דרב סגר במוקצה כר׳ יהודה ומיהו אכן מטון דקי״ל ביו״ט כר׳ יהודה דאמר
 מסיקין בממדם אכלן אין מסיקין בגרעיניה! שמעינן מינה דליתי לדרב יוסף ולא מטלטלינן להו ולא שדנא להו
 לחיותא ביומא טבא כדאימא המס בפרק במה מדליקין ובשבת ודאי מטלטלינן להו לאומן העומדן למאכל בהמה
 בלא רפתא דקי״ל כר״ש דלית ליה מוקצה ונולד דלא קיימא למאכל בהמה לא מטלטלינן ליה אלא אגב דפתא א״נ
 אגב לקנא דמיא כדמטלטלי להו רבנן בשלהי פרק נוטל ולפיכן לא כתבה רבינו הגדול ז״ל להא דרב יוסף ואע׳׳ג
 דפסק כר׳ יוסי הגלילי: והד יודע שאין דבד אביי קושיא ממה שנהגו בבר אלא שאלה היאן נטיל הסופלין לבהמות
 לר׳ יוסי הגלילי כדקאמר נמי תינח יו״ט שנת מאי איכא למימר ואמר לו מטלטלינן להו אגב דפמא ואי מעשים
 בכל יום קמיימי ליה למטלטלי להו בלא דפמא מאי קא מהלר ליה דעבדינן הט אלא כולה הלכה למעשה קא בעי
 מיניה מכאן ולהבא ולימ הלכתא כרב יוסף אלא כלקא ס״ל לאביי ללר׳ ייסי הגלילי אסור וקי׳׳ל כוותיה וראיה לזה
 הפירוש זו שאמרו מטלטלינן להו אגב ריסמא וכלשמואל וזה ולאי לנאכלין בו ביום שמניחין אותן על הפמ כמו
 שמניחין עצמות וקליפין על השולחן וכלאימא בפרק נוטל שאילו בנאכלין מאתמול מי התירן לינתן על הפת עצמו
 ולאמרינן בס״ק הואיל ומוכן אגב אמו לכלבים לאו למימרא לשחטינן להו להא כר׳ יוסי הגלילי סבירא לן אלא
 מוכנת היא ביו״ט לזורקה לפני כלביס והס אוכלין אומה חיה ומוכן לכלבים אע׳׳פ שאינו ראוי לאלם עכשיו הוי
 כמוכן לארס לכשמבא שעה הראויה לו שיש בכלל הכנה לכלבים הכנה לאלם ואין לך מוקצה לאלם אלא בלבר שאין
 לעמו עליו כלל הא אילו הימה לארס שעמ הכושר כל שעה לבר פשוט הוא (שלא) ראד לבהמה מומר לארס ומשניות
 שלימות ואס היא מאכל בהמה מנענע בילו למט לקמן נוטל אלס קיסם מלפני הבהמה וכן מה שאמרו בנגלה
 שנתנבלה בשבת מוכן לאדם לא הד מוכן לכלבים לומר שזו מערב שבת מוכנת לאלס היתה ואילו הימה בכלל אומה
 המה הכנה לכלבים נמצאת מוכנת לכלבים בשבת לזורקה להס אע״פ שאסרה השבת לאלם שאילו היתה מותרת
 לאלם ולאי אוכלי אלס מאטלין אומן לבהמה ואני סובר עול בפירוש אומה שיטה שכל לבר שעומל לכלבים מוכן
 הוא לכלבים אע״פ שנאסר לשחוט להס שהמוכן שקפץ עליו איסור שבח ועל כרחו של מטן אסרו עליו לא יצא מכלל
 הכן אלא לאיסור מלאכתו כלאמדנן נמי התם השתא מוכן לאלם לא הוי מוכן לכלבים וכו׳ לאלמא נבלה שנחננלה
 בשבח טון שהיא מוכנת לאלם מאתמול כשממצא לומר יש בכלל הכנת אלם הכנה לכלבים מהניא הכנתו לחתכה
 לכלבים בשבמ אע׳׳פ שנאסר לשחוט בשבמ שטון שמאממול מוכנת ולא נאסרה אלא בשביל איסור שבח עליין הכנחו
 עליה ולעתו לאכול לכשתבא לו שעת היתר באותה הכנה ובלבל שלא לעבור על איסור שבת שבה לא בשוגג ולא
 נמזיל ואפילו בשוחט ברשות כגון שוחט לחולה וכלאיתא בפ״ק לשחיטת חולין וכאן הד לא עבר איסור שבת שגה
 והכנסה עליה לכלבים והיינו נמי לאקשינן בדש מטלמין שבת לעלמא משמרי ולא למיא לשמן שכנר ולסוכה נופלח
 ללחינן ללעמ ולא למיא נמי לפירות שנשרו ולגיס שנצורו שאין הכנה בהם כלל א״נ פירות שנשרו גזירה שמא יעלה
 ויתלוש לגיס שנצולו לא ברשות אלס היו כלל לאי לא תימא הט אלא למ״ל שבח דו׳׳ט קלושה אחת הן היכא אטל
 בשרא ניו״ט אחר השבת והלא בעלי חיים כולן נאסרו בשבמ ומוקצה מחמת איסור הן ואסורין עליהן ביו״ט אלא
 ש״מ לכשתבא להם שעת הכושר מומדן הן כיון שלא עברו על איסור שלהן כלל והלשון הזה צדך הכרע מ״מ מה

 השגות הראב״ד
 א] ואיכא לקשיא ציה וכו׳ על ואין מודן כן: א״א הרב רבי יהולה ברצלוגי ז׳׳ל הוא תמה על זה בחבורו בהדא סטן שעמלה מותר לחללה גיו״ט והוא לססקה אגב לוחקא והא ולאי הלכה למעשה היא. ובירושלמי
 ולא תמה על סיגיא שלנו לאמרו גסירוש שלא אסרו האוסדס ט אס ללעת רכנן. אכל תמה על פסק הלכה נראה שהלכה כאותה ברייתא שהד פירשו עליה הלא לאממר כשאין שס אור אבל יש אור משליכה לאור.
 שססק הרכ ז״ל כלכד האוסדס ולתה זו הכדימא וטון רקי״ל כרכי יהולה למה לתה אותה הול׳׳נ הלכה אמר רכי נסא ויאות כן אנן אמדנן הלא קלודתא שד מישף ומכתל עינא גיומא טכא כלומר כשם שזה

 היא אלא שאין מודן מן גס שאמרו הלכה ואין מורי! כן אין הלכה שהרי רכא ררשה כסירקא ורכ אמר מיתר לשמור את העין כן מותר לככות את הכקעת שלא יתעשגו העיניים נמצאת זו הלכה היא:
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 22 (כב-כב:) רבינו נםים יום טוב פרק שני ביצה

ר אחר. לשמש מטתו  חזרפ חוליות שאין בה אלא בנין לא אסרי׳ בכלים דאין כנין אלא בכפיס: גמ׳ מחו לכנות את הנר ביו׳׳ט מפני דנ
 דאמרינן בפרק ערבי פסחים (לף קי3:< המשמש מטחו לאור הנר הויין ליה כניס נכפין ואמר בפרק כל היד (לף י.) דאסור לשמש מטחו
״ט: ואם ו  ביום משוס ואהבת לרעך כמוך והוא הדין נמי לאור הנר: אין מכבין את הבקעת כשביל לחום עליה. שאין כבוי זה צורן י
 בשביל שלא יתעשן הבית. שהוא יושכ כו ומצטער כיו״ט כן נראה מדברי רש״י ואחרים פירשו דבשביל שלא יתעשן הביח היינו מפני הפסד

 רש״י
 גנן׳ מפני דבר אחר. לשמש מטתו:
 לעשות מחיצה. בסדין: בקעת. עץ גלול:
 גדי לחום עליו. שאין טכוי זה צורך יו״ט
 ושמעתי (משוס) דהר סותר על מנת לבנות
 במקומו: מוסר. אלמא לצורך יו״ט שיהנה
 היום שד: ר׳ יהודה היא דאמר. מכשירי
 אוכל נפש שרי לכתי׳ יעשה לכס לכל צרכיכם
 והא נמי צרכיכס הוא וכן תשמיש: ואנא.
 ראסמא לרבנן לררשו הוא לבלו: קם
 שמעי'. לעולא זקף שרגא שהיה רוצה שהשמן
 יסתלק לאחוריו ולא ימשוך אחר הפתילה
 ותכבה: שרגא. נר של מרס (ובעמול פי׳
 בע״אן: קיצסא שרי. למחוט ראש הפתילה
 שנעשה פחם שקורין אובציר ובעמור פירש
 (ג) בע״א: רירא. שעושין דר שמגדר
 תמיל: דמעתא. שלומעת ממיל: תחילת
 אוכלא. תחילת חולי של כל אלו לא קמיבעיא
 לי לאסילו בשבת שד: למכחל. ליתן כחול
 בעין כלאמר במסכי ע״ז לשודיני דעינא
 באובנתא לליבא תלו: סין! איכלא יפלוחי
 עינא. שקרוב להתרפאות הוא ואינו כותל
 אלא להגיה אירי: עמץ ופתח. סוגר
 ופותח ריסי עיניו להכניס הכחול: איכא רב
 זביד. שהקשה כמותך: [מסייע אין נו
 ממש]. מי שאינו עושה מלאכה ממש אלא
 מסייע מעט כי האי ובלאו איהי נמי מתעבדא
 אין בו ממש והכי אמר במסכת שבת זה
 יכול וזה אינו יכול שאינו יכול סטור ואע׳׳ג
 למסייע בהריה מסייע אין בו ממש: פת
 מרובה. ומשוס טורח שטורח למחר וליומא
 אחרא: וב״ה מסירי!. כלאמר שהפת נאפה

 שמן לנר חייב משום מבעיר והמסתפק 1
 ממנת תייב משום מבבת ואתח ביון שחגבחת ב את תנר לאחוריו גרמת לו
 כבוי כמו המסתפק ג ממנו א״ל לאו ארעתאי: אמר רב יהודת וקינםא שרי
 פירוש כגון אבוקה שהיא עשויח מחתיכו׳ עצים קטנים אם נוטל ביו״ט מאותן
מהו לכחול  חעצים שלא אחזה בהם האור שרי בעא מיניה רב אשי מאמימר א
 את העין ביו״ט חיכא דאיכא סכנת כגון רירא דיצא דמא ורמעתא וקדחא
 ותחלת אוכלא לא מבעיא לי האפילו בשבת שרי כי קא מיבעיא לי סוף
 אוכלא ופצוחי עינא מאי א״ל אסור וכן חלכתא וחני מילי מישראל אבל מנכרי
 שרי ההא אמימר שרי למיכחל עינא מנכרי בשבת ואיכא דאמרי אמימר גופי׳
 כחל מנכרי בשבת אמר ליה רב אשי לאמימר מאי דעתיך דאמר יא) רב עולא
 בדיה הרב עילאי צרכי חולה עושין ע״י נכרי בשבת ואמר רב המנונא כל
 דבר שאין בו סכנה אומר לנכרי ועושה ה״מ היכא הלא מסייע בחרי׳ ומר הא
 מא מסייע בהדית דקא עמיץ ופתת א״ל איכא רב זביד דקאי כוותך ואמרי
 ליה מםייע אין בו ממש אמימר שרא למכהל עינא ביום טוב שני של ר״ה
 דם״ל (ב) כנהרדעי דםבירא להו דשתי קדושות הן ולית הילכתא כוותיה דקי״ל
 גמרען >׳< מיהא דאמימר דשרי למכחל עינא
פתין גריצים אלא רקיקין וכוי: תניא  אופים נ
 פת עבה ביום טוב ובית הלל מתירין מאי
 קרי לה פת עבה משום דנפישי בלישה:

 מהו לכבות את הנר ביו״ט משום דבר אהר
 א״ל איפשר בבית אחר אין לו בית אחר מאי
 א״ל איפשר לעשות מחיצת אין לו דבר
 לעשות מחיצת מאי אפשר לכפות עליו את
 חכלי אין לו כלי לכפות עליו מאי א״ל
 אסור איתיבי׳ אין מכבין את חבקעת
 בשביל לחוס עליה ואם בשביל שלא יתעשן
 חבית או בשביל שלא תתעשן חקדרח מותר
 אמר ליה ההיא רבי יהודה היא דאמר לכם
 לכם לכל צרכיכם כי קאמינא אנא לרבנן
 וכן רבה וכן אמימר כולהו דהו להא
 מתניתא ואוקמוה כרבי יהודה למימרא
 דלאו הילכתא היא ושמעינן >א< מיהא דלית
 הילכתא כי הא מתניתא אלא אסור לכבות
 את הבקעת בין להוס עליה בין שלא יתעשן
 הבית או א הקדרה הכל אסור: בעא מיניה
 אביי מרבה מה הוא לכבות את הדליקה
 ביו״ט היכא דאיכא סכנת נפשות לא קא
 מיבעי׳ לי דאפילו בשבת שרי כי קא מיבעי
 לי משום אבוד ממון מאי א״ל אסור עולא
 איקלע לבי רב יהודה קם שמעיה זקף
 לה לשרגא פירוש הגביה את פי הנר כדי
רב יהודה לעולא תנותן (  שיכבה איתיביה א

 לנר

 דקדושה אחת הן אלא מיהו
 ביום טוב שני של גליות: וא
 בית שמאי אומרים אין אופי
 פת עבה פת מרובת ואמא׳

 ממונו ואין כאן צורך יו״ט כלל שלא
 כדברי רש״י זכרונו לכרכה דאי מפני
 שלא יתעשן הכית שהוא יושכ שם אין
 לך אוכל נפש גדול מזה ואפי׳ לרכנן
 שרי ויש בגמרא הוכחא לזה והארכתי
 בחדושי: כי קאמינא אנא לרבנן וכן
 רבה וכן אמימד מלחו דחו לה ואוקמוה
 כד׳ יחודח למימרא דלאו חילבתא
 בוותיה. השיג עליו הר״ז הלוי ז״ל דהא
 כפרקין דלקמן אמרינן דהלכה כרבי
 יהודה דאמר לכם לכל צרכיכם אלא
 שאין מורין כן ולפיכך בחב ז״ל דהא
 דמסקינן הכא אסור היינו משום דאין
 מורץ כן ומיהו מדינא קיימא לן דשרי
 והרמב״ן ז״ל אומר שאינו נראה כן
 דהכא ודאי לגמרי אסרינן דלאו בפרקא
 הוה ולא כפני עמי הארץ אלא
 דשמעתחא קשיין אהדדי דהכא משמע
 דלא קי״ל כר׳ יהודה ולקמן ןדף לב:]
) שריא כוותיה ורכי ג  כגריפת תנור (
 חייא לדביתהו ורבה לשמעיה אורויי
 הוו מורו ואזהורי נמי הוה מזהרו
 מחרוכא ולקמן ןלף נח.] נמי אמרי׳
 דרשינן משמך הלכ׳ כר׳ יהודה ואהדר
 להו יהא רעוא דכל הני מילי מעלייחא
 תדרשון משמי וכהשחזת סכין נמי לא
 אשכחן מאן דשרי הלכה למעשה אלא
 ע״י שינוי לפיכך כתכ ז״ל דנהי דקי״ל
 כרבי יהודה כמכשירין היינו לומר
 שהן מותרין מן התורה ולא דרשינן
 הוא ולא מכשיריו ומיהו מדבריהם לא
 רצו להתירם אלא כפי מה שהן קרובים
 לאוכל נפש דגריפת התנור התירו
 לגמרי מפני שהוא מיוחד לאוכל נפש
 דאי לא שריח ליה אפי לאימנועי
 משמחת יום טוב אבל בסכין שעמדה
 !לף כח:1 מחוך שאפש׳ בשאלה שהסכין
 מצוי הוא אצל הבל לא התירו לגמרי
 אלא ע״י שינוי כיון דאיפשר בהכי
 ובכי האי גוונא נמי אין מורין כך דכיון
 דסכיני שכיחי לא אתי לאימנועי
 משמחת יו״ט אכל כבוי בקעת כדי
 שלא יתעשן הביח וכבוי הנר מפני
 ד״א אע״פ שהוא צורך לכל נפש לא
 רצו להמיר מכשירין וכן ככחילת העין
 לא סמכו בדר׳ יהודה אלא כיו״ט שני
 כללו של דכר קי״ל כר׳ יהודה דמכשירין
 מדאורייתא שרו אלא שחכמים חלקו
 כהן לפי מה שהן: מהו לבבות את

 הדליקה ביו״ם ובו׳. כי קא מיבעיא לי משוס איבוד ממון. מדברי רש״י ז״ל נראה דלאו דוקא איבוד ממון ממש אלא כדי שלא יצטרך לישב
 בשרב ובגשמים אבל אחרים פירשו משוס איבוד ממון ממש: והמםתפק ממנו חייב משום מכבה. מיהו להוסיף כה פתילות כתכו
 דשרי דכולה הדלקה היא דאי לא תימא הכי אסור להדליק שתי פתילוח כנר אחד דהא א״א להדליקן כאחח אלא ודאי שרי וה״נ

 משמע לי מדאמרי׳ לקמן 1לף כג.ן מידי דהוה אבשרא אגומרי וכתבתיו בחדושי אלא שאינה ראיה על דעת הרכ אלפסי ז״ל:
 אמר רב יהודה קינםא שר״. רש״י ז״ל גריס קינבא ופירש למחוט ראש הפתילה שנעשה פמס ואינו נראה דמאי שייכא הבא הוה ליה
 לחלמודא לאייחוה לקמן בפרק המביא (לף לב:) דשקלינן וטרינן במוחטין את הפפילה לפיכך נראין דברי הרב אלפסי ז״ל עיקר אלא
 שאיפשר משום דאותביה רב יהודה (למעלה) [לעולא] מהמסתפק ממנו אתיא הכא: מהו לכחול את העין ביו״ט. לשוס כו כחול לרפואה: דירא.
 בב״א בלע״ז שעושה ריר שזולף תמיד: דיצא. שנוקב [כמו מחט] כמו דץ בה מידי: דמא. שיש דם בעין: דמעתא. מדמעת תמיד: קדחא. שריפה לשון
 קדחה באפי: תחילת אוכלא. תחילה החולי של כל אלו דאסי׳ בשבת שרי כדאמרינן במסכת ע״ז >לף כח:ו דשורייאני דעינתא באובנתא דליבא
 חלי: סוף אוכלא ופצוה־ עינא. שקרוב להחרפאוח כינהו ואינו בוחל אלא להגיה אורו: עמיין ופותה. סוגר ופוחח ריסי עיניו להכניס
 הכחול: איכא רב זביד. שהיה מקשה במוחך ופרקי׳ ליה דמסייע בכי האי גוונא אין בו ממש: אמימר שרא למבחל עינא ביו״ט
 שני של ראש חשנה. ולא קיימא לן הכי דקיימא לן קדושה אחת הן ולא אקילו כיו״ט שני של ר״ה אלא לענין מת כלכד אלא מיהו גמרינן
 מיניה לאמימר דשרי למכחל עינא ביו״ט שני של גליות אפי׳ מישראל ומינה שמעינן דכל צרכי חולה שאין בו סכנה נעשין ע״י ישראל כיו״ט
 שני של גליות מיהו איכא למימר דה״מ כגון מיכחל עינא דמלאכ׳ גופה שבות היא אבל להתיר אכוח מלאכוח אין לנו: ושמעינן נמי משמעחין
י דכר אחר ומותר לכבות את הדליקה משוס איבוד ממון ע״פ הפירושים שפירשנו למעל׳ ביו״ט  דמותר לככוח הנר »מפנ
 שני של גליות דבגמרא מוכח דהני כולהו כי הדדי ני־נהו ושרו לרבי יהודה ואסרי לרכנן וכיון דבמכחל עינא סמכינן אדרכי יהודה
) של גליות אף כלככות אח הנר מפני דכר אחר ומפני הדליקה סמכינן עליה ביו״ט שני של גליות: ואץ אופין פתק גריצץ. ד  ביו״ט (
 כברוח עבים: אלא רקיקין. דכיון דרקיקין נפיש טרחייהו אף הוא אינו אופה אלא כדי שיאכל ביו״ט בלבד: גמ׳ ב״ש אומרים אין אופק פת
 מדובה ביו״ט. האי פח מרוכה לא יוחר מכדי צרכו קאמר דאי הכי מאי טעמייהו דב״ה דשרו וכי חימא מדרבי שמעון בן אלעזר דאמר
 שהפח נאפה יפה כשעה שהחנור מלא אס כן הוה להו לפרושי דדוקא בחנור אחד אלא ודאי אף במה שצריך לו נחלקו ביפ שמאי ובית
 הלל בפת מרובה שב״ש אוסרין לאפוח פח מרובה בבח אחמ מפני שטרחתו מרובה אי נמי מתוך שאין אתה מתיר לו הרבה בבת אחח
 אף הוא אינו אופה אלא כדי צרכו וכטעמייהו במאי דאמרינן אין אופין פתין גריצין אלא רקיקין ובית הלל מתירין דלא חיישי להט:

 עץ משפט נר מצוה
 תתפה-תתפו

 א מיי׳ פר״ק מהל׳ יו״ט שמג לאוין עה טור אי״ח
 סי׳ מצו: ב מיי׳ פרק ל מהל׳ יו״ט ופ״ה מהלכות

 תמץ ומצה סמג לאין עה טור או״ח סי׳ תצה:

 מםורת הש״ס
 א) בס״י הגי׳ עולא לרב יהולה ב) עי׳

 רעק״א סי׳ יז:

 קובץ הגהות
 ב״ח (א) מהא כצ״ל: (ב) מהא כצ״ל: (ג) צ״ל

 שרינן: (ו) נ׳׳ב שני:
 חו״• (א) נ״ב עי׳ שבת ברי״ף בסרק מסטן סי׳
 תפ״ד: (נ) נ״ב בס׳ המסקיד לל׳׳ה ע״א
 אמר אמימר אנא נהרדעא אנא: (ג) נ״ב ודע דבגמ׳

 גריס קגבא וע׳ לקמן בד״ף ס׳׳ד סי׳ תתקי״ג:

 שלטי הגבורים
 אנל לא הוא עצמו וליתא דאס יש אחרים שעירבו יקנה
 להס קמחו ויעשו לו כל צרכיו ועוד מאי קאמר משוס
 כדי חייו שרו ליה רבנן מה הוצרכו צהחיר זה טון שיכול
 להקנות להס קמחו הלכך מייד נדליכא מאן דעירנ
 ומשוס כדי חייו התירו לעשות דנר מועט ואופי!
 ומנשלין אנני ניתו קאי וכן משמע כירושלמי דקאמר
 לא ןעירנ ולא] עירנו לו אחריס רני יצחק אומר צולה
 לו דג רנ הונא אומר מחמין לו ממין שמואל אומר
 מדליק לו את הנר ומדקאמר מדליקי! לו אח הנר
 משמע מי שלא עירנ אף להדליק אסור ומדליקי! לו את
 הנר דקאמר היינו נר אחד כמו פת אחד וקיתון אחד
 אע״פ שלא פי׳ כן לכן נהגו נשמניחי! עירונ לומר
 לאפויי ולנשולי ולאדלוקי ולאטמוני ואע׳׳ס דפרישית
 לעיל שלא תיקנו אלא לעיקר סעודה היינו דאין צדך
 לעשות העירונ אלא מפת ותנשיל שהוא עיקר סעודה
 אנל צריך להזכיר כל דנר שאסור לעשות נלא עירונ:
 א והטור כתנ שאס א״א להציל הקדרה מעשון נלא

 כנוי מותר לכנותה:
 לשון ריא״ז וכן מותר לכנות את הנקעת שלא יחעש!
 הכית או שלא תתעשן הקדרה ואס נשניל לחוס על

 הכקעת אסור:
 ב ואסור ליקח פחילה מנר הדולק אפילו ליחנה ננר
 אחר שהרי מיד כשמוציאה מכנה אוחה ומאי נפקא
 מינה כשידליקנה אח״כ ונר של שעוה שרוצה להדליקי
 ניו״ט וחס עליו שלא ישרף כולו יכול ליתן סכיכיו
 דנר המונע מלישרף כענין שיכנה כשיגיע שמה דגרס

 כינוי מותר:
 ג כחנ הרא״ש ו״ל הא דחשינ ליה מכנה היינו משוס
 דכשממעט השמן ומרחיקו מפי הנר שהוא דולק מיד
 כהה אור הנר יאין דולק יפה כנחחילה והוה ליה
 מכנה. אין לפרש משוס שממהר כנייח הנר כשיכלו
 השמן דהיינו גרס כינוי שנחלקו ר׳ יוסי וחכמים לתנ!
 עישין מחיצה בכל הכלים נין מלאיס נין ריקנים בשביל
 שלא תעבור הדליקה ר׳ יוסי אוסר בכלי חרס חדשים
 מלאיס מיס שאין יכולין לקבל אח האור והן מחבקעין
 ומכבין את הדליקה וקי״ל כרבנן דגרס כינוי מותר
 ומיהו ההיא דשפופרח ע״ס הנר דאסיר דילמא אתי
 לאיסתפוקי מיניה היינו על כרחיך מפני שממהר טבוי
 שאינו מכחיש מאור הנר כלל שהרי הנר לעולם מלא
 שמן ט מן השפופרת מטפטף תמיד לאור הנר אף
 אס יסתפק מעט משמן שבתוך השפופרת אינו מכחיש
 מאור הנר הלכך נראה לי טעמא דמסתפק מן הנר
 משוס שממהר כיבוי ואף רבנן דרבי יוסי מידו בהאי
 גרס כנוי דחיינ דעד כאן לא פליני התס אלא משוס
 דאינו נוגע בדבר הדולק אלא עושה דנר חוצה לו
 הגורס את הכינר כשתגיע שמה הדליקה אבל הכא
 השמן והפתילה שתיהן גורמין את הדליקה והממעט
 מאחד מהן יממהר את הכיבוי חייב והיינו טעמא
 דנוחן שמן בנר משוס דמאריך בהבערתו דאילו לא נתן
 שמן ננר היה כנה כשיכלה השמן שמר ומה שהוא
 דולק מכאן ואילך הוי כאילו הוא הדליקו וכן לענין
 כינוי נמי ממהר הכיני ע״י שנסתפק מן הנר הוי

 כאילו כנה הוא:

 שיטת ריב׳׳כ
 :מ׳ מפני ו׳׳א. תשמיש המטה: לעשוס מחיצה.
 בסדין: נקעה. אשטילא בלע״ז: נשציל לחוס עליה.
 שאין כנוי זה צורך יי״ט מותר: אלמא לצורך יו״ט
 שיהנה היום שרי: ר״י היא. דדריש לכל צרכיכס והא
 נמי צרכיכס הוא וכן תשמיש ואנא אסרנא כרבנן
 דדרשי הוא לנדו יעשה: וכן רנס וכן אמימר וכוי.
 כ׳ הרנ דודי ז״ל הא דנעא מיני׳ אנא נר מרתא
 מאניי מהי לכנות אח הגר מפני ד׳׳א ופשטי׳
 לאסורא וה״ה לכנות את הדליקה ניו״ט ואוקימג׳
 לההיא דאין מכני! את הנקעת כרני יהודה דאמר
 לכס לכל צרטכס איכא דקשיא ליה הא דאמר רנ
 חסלא הלכה כרני יהודה והיתה קושיא זו ממור׳
 נעיגי א׳ מחכמי המר הרנה ולא שס אל לנו מסקגא
 דשמעתא התם הצכ׳ ואין מורן כן ואנו חמהיס על
 הרכ אלפסי ז״ל שכתנ הכל ולא נירר דכריו אלה
 הס דכרי הרכ דודי ז״ל ונראה מלנדו ט מה שאסרו
 אכיי ורכא ואמימר לא מפני שאין הלכה כרכי יהודה
 אלא מסגי שאין סכורין כמותי כדמסיקיגן כפ׳ אין
 צדי! הלכה ואין מורי! כן ובודאי שהשמועות עולות
 כהוגן לסנרא זו אלא שגי׳ דנד הרנ אלפסי מתוקני׳
 נכך ידידיה אהדדי נמי קשיא כי נפרק אין צדי!
 כתנ שהלכה כרני יהודה אלא לעני! מכשירי אוכל
 נפש לעיקר פלוגתייהי לר׳ יהודה ורבנן כמכשירי

 איכל נפש היא אכל נמילי אחריני לא קיימא לן כותיה ואע׳׳ג לחל טעמא הוא משום ללריש לכס לכל צרטכס כמכשירי אוכל נפש לאפסיקא הלכתא כותיה אכל כמילי אחריני לא קיימא לן כוחיה יאף כמכשירי איכל גפש לקיימא לן כותיה לא מוריגן
 הכי כך יש לגו להעמיל לבד הרב דל וכן גראה מלבד הרב ר׳ משה ז״ל וצריך לעיין מאי שגא כנוי הגר וככוי הכקעת לאסירי משוס ללא סכירא לן כר׳ יהולה לרריש לכס לכל צרכיכס ילעשות מרורה כלי להתחמם כנגלה מותר אס תאמר מתוך
 שהותרה הנערה לצורך אוכל גפש הותרה לצורך לנר אחר להא ולאי כנד לצורך אוכל גפש מותר מיד להוה אנשרא אגומד: קיגסא. פי׳ רניגו שלמה ז״ל למחוט ראש הפתילה שנעשה סחס שקודן בלע״ז מוקיר: החלה אוכלא. תחלת החולי: אםירי.

 דלית לן דר׳ יהידה רלדש לכס לכל צרטכס: אלא במכשירי אוכל נפש בלבד. כלפרשי׳: אמימר שרא למיחל עינא. אפילו מישראל: פיפי ואי! אופי! ולוי. גמ׳ וביה הלל מתירי! וכוי. כלאמריגן שהפת יפה כשהתגור מלא:

182 



 עין משפט נר מצוה
 תתפז-תתצ

 א מיי׳ פכ״א מהלי שנת סמג לאדן סה מור או״יו
 סימן שלז(תקנ) [תעו מקיא]: ב מיי׳ פרק ל מהל׳
 יו״ט טור או׳׳ת סי׳ תקיא: ג מיי׳ פרק ג מהלכות
 יו״ט טור או״ת סי׳ תקי: ד מיי׳ פכ״נ מהל׳ שנת

 טור או״ת סי׳ תקיט:

 מסורת הש״ם
 א) נס׳׳י הגי׳ נית המטות וכן נרש׳׳י וכ״ה נגמ׳

 ונרא״ש נ) שנת קלל. ג) צ׳׳ל שנית:

 קובץ הגהות
 ב״ח (א) צ״ל שהוא: (ב) צ״ל אסשר: (ג) נ״נ את:
 (ו) תי׳ אי נמחק: (ה) לאסור משוס לאין
 כינוי זה לצורך אוכל נפש והיינו כצ״ל: (ו) נ״נ אמר
 רנ: (י) נ״נ נפש: (ח) צ״ל לאסרי: (ט) צ״ל כרני:
 (י) נ״נ חרס: (כ) נ״נ ליכא: (ל) כנשרא כצ״ל:

 חו״י (א) נ״נ אסילו נחול המועל עיין נרי״ף מ״ק
 ס״א סי׳ אלף קס״נ:

 שלטי הגבורים
 א צ״ע על זה להא חכמיס אוסרי! ואולס הכרח לומר
 כן להא רנינו פסק פרק המצניע ופרק כל הכליס
 לטניד שרי והוא עצמו תירץ נתשונה ט חכמים להכא
 שאושרי[ הס ר״י כמו שכ׳ הר״! פרק המצניע ומכל
 מקוס הלכה כוותייהו נמונמר ונגלי מקולס והטור
 פסק כחכמים שאיסרי! הכל נין נשנת נין טוס טוב
 והתוספות והרא״ש נמי אוסרי!: והרא״ש דל כמנ
 משמע לאף ר״ג למיקל לא שרי לכנל אלא ני! המיטות
 וניו״ט אנל כל הנית אסור לכנל כלאיתא נפרק
 המצניע והתם מסיק על רינון הנית והאימא לקיימא
 ל! כרני שמעו! שרי אף לרנן הנימ ראי! מתכרן לאשויי
 גומות ופסיק רישיה נמי לא הוי ופסק ר״ת וה״ג להוא
 הלין לכנל שרי ולא נהירא לפרק כל הכלים פליגי
 נמכנלות של תמרה רנ שלי מכנלות של מילת לטלטל
 מחמה לצל ואסר נשל ממרה ור״א שרי אף נשל תמרה
 וסדך נמאי עסקינן אי לימא מחמה לצל נהא לימא רני
 אלעזר אף נשל חמרה ומאי קושיא לימא אהמ לסנירא
 ליה כרני שמעון לקיימא ל! כויתי׳ והוה לנר שמלאכתו
 להיתר אלא ולאי ר׳ שמעון מולה לאסור טנול להוה
 לי׳ מזיז עפר ממקומו אי נמי לחשינ פסיק רישיה טפי
 ממרנן ונית המיטות לוקא המירי משוס פירורי!
 וניו׳׳ט ולא נשכת יר״ח והלכות גלולות ןסנירא להו]
 להגי תנאי כר יהולה לאמר לנר שאין מתכוי! אסור:
 ב ירושלמי מהו להרליק נר של אנטלה פי׳ נר של נטלה
 שאי! צריך לו מזקיה אמר אסור מתני׳ פליגי אלחוקיה
 לא תנערו אש נכל מושנותיכס נייס השנת נשנמ אי
 אחה מנעיר אנל אתה מנעיר ביו״ט אי! תימא (אי)
 נרנר שיש נה! אוכל גפש אגו קיימינ! הא כתינ אך אשר
 יאכל לכל גפש אלא כן קיימיג! נגר של אנטלה אמר רני
 אניגא תגי תמ! נ״ש אוסרי! ונ״ה מתירין ר׳ גתוס
 אחוה לר׳ עילאי נעי קמיה ר׳ יוחג! אמר לא תיסר ולא
 תישרי ונרות שמלליקין ננית הכגסת לא מיקרי גר
 אנטלה ללשס מצוה ולשמחת יי״ט מלליקין אותו ושרי

 על ילי מתוך כהוצאת קט! ולולנ וספר תורה:
 לשון ריא״ז ג ואסור לגלגל כלי שהוא מוגמר
 מעיו״ט ע׳׳ג נגלי משי וכיוצא בהן מפני שמוליל נהן
 ריח ומתקנו ניי״ט ומו״ה מתיר להגיח מוגמר ניו׳׳ט
 כלי להריח נו נגי אלס ויהגו מריחו ולי גראה שהוא
 אסור שאין צורו זה הלבר שוה לכל נפש שאיגי אלא

 למעוגגי! ילמפינקין כמבואר בקוגט׳ הראיות:

 רבינו נםים יום טוב פרק שני ביצה (כב:-כג.)
ן בין המטות. בין המסיבה שהיו אוכלין שם שהיו מסובין ואוכלין ע״ג המטות: מוגמר. ד  מתני׳ אף הוא אומר נ׳ דברים להקל מכב
ג גחלים: מקולס. כרעיו ובני מעיו תלויין חוצה לו בצלו כשצולהו והיו עושין זכר לפסח שכתוב בו על כרעיו ועל קרבו  לבונה ע״
 מקולס לשון גבור מזויין שכלי דיניו מלויין כצלו כלמחרגמינן וכובע נחושח וקולסא לנחשא: וחכמים אוםרץ. כשלשחן מכבלין משוס אשור
 גומוח ומוגמל משוס ללאו צורך כל נפש הוא ומהאי טעמא אסלינן ליה ככחובוח כפלק לאשון (לף ז.) אשל יאכל לכל נפש לבר השוה
 לכל נפש וזה אינו אלא למפונקין או
ם למי שריחו רע וגלי מקולס מפני שהוא י ר ב ך ה א ש ל ר ש מ א א ן ף ה , א י נ ת  מ

ת לומה.לקדשים ויאמרו מוחר להקליש ן א י ח י נ מ ת ן ן ט מ ן ה י ב ( ל ^ א א ק ה  ל

 המוגמר ביו״ט ועושין גדי מקולם בלילי
׳ אמר רב אםי ם  פסהים והכמים אוסרין: ג
 כמחלוקת להריח אבל לגמר הבית או הכלים

 דברי הכל אםור: איבעיא להו מחו לעשן
 פירוש מהו לעשן את הפירות כדי להכשירן
 לאכילה אמר רב יהודה על גבי גתלת אסור
 מפני שהוא מכבה על גבי חרס מותר
 ואסיקנא רבא אמר ע״ג ב גתלת נמי מותר
 מידי דהוה אבישרא אגומרי וכן א״ר אשי
 לעשן שרי מידי דהוה אבשרא ג אגומרי
 וכן הילכתא גרסינן בפרק ר״א אומר אם לא
ת״ר אין 3מסננים את החרדל (  הביא כלי נ
 במסננת שלו ואין ממתיקים אותו בגתלת
 והתניא ממתיקין אותו בגחלת לא קשיא
 כאן בגחלת של מתכת כאן בגחלת של עץ
 אמר ליח אביי לרב יוסף מאי שנא מבישרא
 אגומרי א״ל התם ליכא כבוי הכא איכא כבוי:
 בעא מיניה אביי מרבה מהו לגבן א״ל אסור
 ומאי שנא מלישה התם לא איפשר הכא
 איפשר והא אמרי נהרדעי גבינתא בת
 יומא מעליא תכי קאמר אפילו בת יומא
 מעליא: יוקיטורי בי ידיה מעשה אומן הוא
 (א) ואסור שמענו בפירושו בלשון ערבי תפרי״ך
 אלאכמ״ם וי״א >א< שהן עישון בית הידים:

 ולאכול קלשיס כחיץ: וכתב הר״ז
 הלר ז״ל למלחכמיס לאוסדן לככל
 שמעינן לטבול אסול ומככלות כלי
 שמלאכתו לאיסור הוא ואפי׳ לרבי
 שמעון לאמר לכר שאין ממכרן מותר
 להכא איכא משוס אשור גומות
 ופסיק דשיה ולא ימות הוא וזה שלא
 כלבד הרב אלפסי ז״ל שכתב בפ׳ כל
 הכלים [שבת קכל:] למכבלות של תמלה
 כלי שמלאכתו להיתר הוא שמותר לכבל
 כין כשכת כין כיו״ט והא להכא לא
 קשיא ליה לחכמים אוסליס להכא
 היינו לבי יהולה לס״ל לבל שאין
 מתכוין אסול להא חכמים לבסמוך
 כרבי יהולה ס״ל וחכמים להתס היינו
 חכמים להבא אבל לר״ש לאמר לבר
 שאין מתכוין מותר וקי״ל כווחיה טבול
 שרי ללאו פסיק רישיה הוא וכ״ת מ״מ
 הרי הוא מזיז עפר ממקומו איכא
 למימל לטלטול מן הצל ע״י לבר אחר
 משוס כבול יו״ט הפילוהו אבל הלאב״ל
 ז״ל סובר שאינו מותר לכבל אלא בית
 שנתכבל מע״ש ואין שם לבר שיהא
 אסור לטלטלו אלא שהוא רוצה לכבלו
ן ושער של פולין ושל ד ו ר י  מפני פ
 עלשים או עצמות שהן ראויין לכהמה
 וכתבתי מזה עול בפ׳ המצניע בס״ל:

 רש״י
׳ מכבדי! בין י  יפה כשהתנור מלא: מתנ
 המטות. בין המסיבה שאוכלי! שס שהיו
 מסובין ואוכלין על גבי מטות: מוגמר.
 לבונה ע״ג גחליס: מקולס. כרעיו ובני
 מעיו תלויין חוצה לו כשצולהו והיו עושין
 אותו זכר לפסח שנאמר בו ראשו על כרעיו
 ועל קרבו מקולס מזויין שכלי זיין תלוי
 בצידו כובע נחשת מתרגמי׳ קולסא דנחשא:
 ותכמים אוסרין. בשלשתן בכיבוד משוס
 אשווי גומות ובמוגמר משוס דלא צורך יו״ט
 הוא ללאו אוכל נפש הוא כדאמרי׳ בכתובות
 דכתיב אך אשר יאכל לכל נפש לבר השוה
 לכל נפש ומוגמר אינו שוה אלא למפונקים
 או למי שריתו רע וגדי מקולס משוס שדומה
 לקדשים ויאמרו מותר להקדישו ולאכול
 קדשים כי׳יז: גמ׳ מחלוקת להריח. התם
 הוא לשרי ר׳׳ג להניח ביו״ט כדי להריח
 ריח שהנאת הגוף הוא ולומה לאוכל נפש
 ורבנן אסרי לבעינן לבר השוה לכל נפש
 כרפרישית: מהו לעשן. פירות בעשן בשמים
 לקלוט מטעם הבושם: אסור. דתענוג יתירא
 הוא ואינו שוה לכל נפש אלא לאיסטניסין
 ובהאי עישון איכא מלאכה כלמפרש מפני
 שהוא מכבה הגחלת כשנותן אבקת בשמים
 עליהן: ע״ג חרס. שהסיקו מותר לכיבוי
 ליכא והבערה נמי ע״י שינוי כלאחר יל הוא
 ואין בו איסור לאורייתא: ע״ג גחלת נמי
 מותר. דאוכל נפש הוא וראוי אף לעניים
 אלא שאין להן ודמי לנזדמן לו צבי ביו״ט
 ושוה לכל נפש הוא ואי משוס כיבוי והבערה
 ואולורי ריחא מידי דהוה אבישרא אגומרי
 דאיכא כל הני ושרי: קיטורי בי ידיה. הוא
 מה שעושין לבתי שוקיס ולבתי ידים של
 חלוקי נשים שמקמטיס אותו על עץ חלוק
 או אגודה של קשים וקורין פרנצי״ר ומעשה

 אומן הוא וקיטורי לשון קשר: עישון בית הידיס. וקיטורי לשון קיטור הכבשן:
 וגדי מקולס. איכא מ״ל דדוקא גדי
 אסור מפגי שאין לו אליה ומחזי דלגבוה סליק אבל טלאים לא וליתא

 דבתוספתא תני בהאי עובדא דתודוס טלאים המקולסין:
 גמ׳ מחלוקת לחריח. כשהחיר ר״ג לא החיר אלא כשמניחין אוחו להריח ריחו דהנאפ הגוף הוא וכאוכל נפש דמי וחכמים אוסרים
 דבעיא דבר השוה לכל נפש אבל לגמר שנותנין המחתה עס הלבונה והגחלים פחח הבגדים להכניס בהן ריח דברי הכל אסור דלאו
 הנאת הגוף הוא אלא להכשיר כלים: איב^יא להו מהו לעשן. פירוש בבשמים: ע״ג גחלת אסור. דתפנוקא יתירא הוא ואינו שוה
 לכל נפש אלא לאיסטניס וכהאי עישון איכא מלאכה שהוא מככה כשנוחן אכק הכשמיס על הגחלים: על גבי חרם. שהסיקו: מותר.
 לטבוי ליכא והבעלה נמי ע״י שינוי הוא כלאחל יל וליכא איסורא דאודיחא: ע״ג נחלת נמ׳ מותר. דאוכל נפש הוא וראוי אף לעניים
ד מילי להוה  אלא שאינו מצוי להם ולמי לה לנזלמן לו צבי ביו״ט כלאמרי׳ בכתובוח (דף ז.) ואי משום כיבוי ואולולי ריחא והבערה ש
שד כך פרש״י ז״ל אבל הרב אלפסי ז״ל סובל לבבשרא אגומרי ליכא כבוי שהוא גורס בסמוך התס מד לאיכא כל הני ו ו  אבשלא אג
 ליכא כבוי וללכריו ז״ל ה״ק אע״פ שאין זו צורך אוכל נפש ממש מוחר להניח לבונה ע״ג אש הלולק לקלרה לפי שאין כאן כבוי שסופו
 מכעיר וכיון שכבר אין כאן הכערה אין כאן ומשום אולולי ריחא נמי המוזכר כגמרא לא מיחסרא כיון שאינו מכרן להריח אלא להכשיל
 אוכלין: מיד־ דחוה אבשרא אגומרי. לכולהו איתנהו ביה כבר והנעלה כי הכא ואולולי ריחא בגחלים אע״פ שאינו לצורך אוכל נפש
 ממש שהיה אפשר לצלוח סמוך לגחלים ולא על גבן: אין פםננין את החרדל ביו״ט במסננת שלו. למחזי כבורר שמשליך הסובין שלו:
 ואץ ממתקץ אותו. כגחלח כלרך שרגילים לכבוח גחלת או אבן נסקח: בגחלת של עץ אפור. לשייך ביה כבוי והוא נעשה פחם: מ״ש
 מבשרא אגומרי. שצולין כיו״ט אע״ג למכבה: התם ליכא כבוי. להא סופו מבעיר זו היא גרס׳ הרב אלפסי ז״ל אבל רש״י ז״ל גורס החס

« א״א לצלוח ״ שכיח טפי וכיון שאינו איפשל אלא לעשוח כו כיוס אין מלקלקין כלכר לומר ( (  לא איפשר כלומר לצלוח מאממול לכיומא ג
מ מתני׳ מכבדי! p המטוס בץהמסבה שאוכלי! שס מ ו למתח מ כ ר  בענין אחל אלא באיזה ענין שמזלמן או שהוא לוצה בו החילו משוס שמחח יו״ט אבל חללל איפשר למחקו מעיו״ט שכ1 י
 הלבה: מהו לגבן. גבינה: מאי שנא מלישח. שלשין פת ביו״ט והא נמי ללישה למי: התם לא אפשר. לפח חמה מעליא: הכא איפשר. מאחמול: שהיו'מסובין ואוכלי! יעל גבי מטות: מוגמר. לבונה
> על גבי גחליס: וחכמי׳ אוסרי! בשלשת! נמוד משוס ה ד י י  אפי׳ בת יומא מעליא. וכ״ש מאתמול: ירושלמי מהו להעמיל חלב אס אומל >ט כן אף הוא חולב ומעמיל ביו״ט לחול: וסטורי נ
י י אשויי גומות יבמוגמר משוס דלאו צורך כל גסש הוא  י י
 ונגלי מקילס מפני שגראה כאוכל קלשים נחון: גמ׳ מחלוקח להריח. למר סנר הגאת גפש הוא ומר סנר לאו צורך כל גפש הוא אלא למסוגקי׳ אכל לגמר הכלים לנרי הכל אשור להא ידאי לקשיט קא מימין וטון דקי״ל כרבנן הכל אסור: מה לעשן.
 סירות ננשמיס ללקוט טעם הבושס: על גני גחלים אסור. מפגי שהיא מכנה ועשון זה אינו לנר השוה לכל גפש וטון לאיכא כנוי כשיתן אנקת הסמים על הגחלים אסור: רנא אמר על גבי גחלים גמי מותר. לאוכל גפש הוא עישון פירות ושוה נכל גפש
 יאי משום כנוי והנערה ואולולי ריתא מותר מידי להוה בישרא אגומרי לאיכא כל הגי ושרי: אמר ליה הסם לינא כבוי. שהוא מחמת אוכל גסש מותר ימה לי הנערה מה לי כנוי אלא הכי גרסי׳ התם לא איפשר הכא איפשר כלומר אי איפשר נאטלת הצלי
 אלא כך כי הוא הוא המונחר שנצלי אנל מיחיק החרדל איפשר לפי שאי! נו צורך אלא לאגשיס מסוגקיס ומעונגיס יותר מדאי ולא שרינן מלאכה בכל ט האי מילמא: וכ! ההיא דנעי מיניה אניי מרנה מהו לגב! אמר ציה אסור ומאי שגא מלישה התם לא
 איפשל הנא איפשר. כלומר הגניגה איפשר בלעליה ט החלב טוב ממנה אפילו מ! הגביגה המובחרת שהיא בת יומה אמר ליה יהא אמרי גהרדעי גביגה גת יומא מעליא קא סלקא דעתיה שהיא מעולה יומר מן החלב אמר ליה הכי קאמיגא אפילו גניגה
 נח יומא מעליא שיש בה טעס החלב מעליא משאר הגבינה שאיגה בת יימא ויצאה הלמות ממנה וכל שכן שהתלנ יותר טוב מכלן. יבפי׳ רטנו שלמה ז״ל גמצא זה בחלוף שהוא אומר שהגביגה היבשה טונה מ! הלחה ויש ספרים שאין כתונ כהן אפילו גבינה

 אלא אפילו נח יומה והס ניטים ללבד מינו שלמה ו״ל כל זה לשו! הרב לולי דל: קטורי. לשו! קשר ולא היה צריך הרב ז״ל לכתבה למאי איריא ניי״ט אפילו בחילי של מועל נמי אסור כמו שנתנה נמסכת משקין בסיף סרק ראשון:

 כל כבוי שהוא מחמת אוכל נפש מותר ומה לי הבערה ומה לי כבוי אלא ה״ג התם
 לא אפשר הכא אפשר כלומר אי אפשר באכילת צלי אלא כך כי הוא המובחר שבצלי אבל מתוק החרדל (ו) אי
 אפשר בלעדיו לפי שאין בו צורך אלא לאנשים מפונקים ומעוננים יותר מדאי ואינו דבר שרה לכל נפש ולא שרי׳

 מלאכה בכל כי האי מילתא:
 וכן ההיא דבעא מיניה אביי מרבה מהו לגבן א״ל אסור ומאי שנא מלישה התם דלא אפשר הכא

 המאור הקטן
 ומג׳ דברים שאמר ר״ג להקל אין הלכה כמותו למדנו דמכבדות של תמרה דבר שמלאכתו לאיסור הוא ואין כבוי ואנן לא גרסי׳ הב

 להתירן משום דבר שאין מתכוין כי השואת הגומות בכיבוד הבית פסיק רישיה ולא ימות הוא ואפילו ר״ש מודה
 בה ויש לנו כמה ראיות ע״ז במסכת שבת להוציא מדברי הרי״ף ז״ל שהתיר כיבוד הבית בין בשבת בין ביו״ט
 כמו שמפורש בהלכותיו במסכת שבת: והא דת״ר אין מסננין את החרדל כולה כדאיתא בפרק רבי אליעזר וכתובה
 בהלכות הרב ז״ל במקום הזה אלא שהוא כתב מאי שנא מבישרא אגומרי אמר ליה התם ליכא כבוי הכא איכא

 מלחמת ה׳
 גני גחלת מותר מידי דהוה אבשרא רגומרי ואי בשרא אגומרי צורך אוכל נפש הוא היכא אמר נלנר שאינו צורך
 אוכל «) מומר מידי דהוה אצורך אוכל נפש ואי אתא למימר דהאי עשון צורך אוכל נפש כדשמואל הוה ליה למימר
 תכי אפילו על גבי גחלת מומר דאוכל נפש הוא דהא כל טעמא דמאן(ח) דסברי לימיה אלא משוס דלאו אוכל נפש
 הוא ומה הוסיף רבא על דברי שמואל שהסיר משוס אוכל נפש דקאמר טעמא חדתא אלא ודאי אע׳׳ג דסבר רבא
 (ט) בר ירמיה דלאו אוכל נפש הוא קא שרי משוס האי טעמא דחדימ ומשוס הכי אמר להו בפשיטות מידי דהוה
 אבשרא אגומרי ועוד ט דיקמ בה שפיר לא הוה ליה למימר אפילו על גבי גחלת מותר דהא מאן דאסר ע״ג גחלת
 ושרי ע״ג כלי חרס ודאי לא שרי למעבד ליה מדורה בפני עצמה דהא קא סבר לאו אוכל נפש הוא ולאו צורך אוכל
 נפש היא כדאימא בסרק קמא דכמובומ וטון שכן רבא דאוסיף למשרא משוס אוכל נפש לא מיבעי ליה למימר אפילו
 ע״ג גחלת מומר למשמע להתירו ע״ג גחלת מעין התירו לרב יהודה ע״ג כצי(י) שלא לעשות להן מדורה בפני
 עצמן אלא היה לו לומר רבא אמר צורך אוכל נפש הוא ולא הוה ליה למימר מילי להוה אבשרא אגומרי להא בשרא
 אגומרי לא מוכחא עליה להאי עשון לליהוי אוכל נפש ולא אוסיף רבא ולא חלימ אלשמואל כלום כלכתיבנא אלא
 וראי הכי קאמר אע״פ שאין זה צורך אוכל נפש ממש מותר להניח ע״ג אש הללוק לקלרה לפי שאין כאן כבוי
 שסופו מבעיר וטון שכבד אין כאן הבערה אין כאן ומשוס אולולי ריחא נמי(כ) טון ללא מכד! להריח אלא להכשר
 אוכלי! מותר מילי רהוה (ל) בשרא אגומרי רכולהו איתנהו הוא ושרי אע״ג ללאו אוכל נפש הוא וכלפרישימ ומאן
 לגריס המם לא אפשר הכא אפשר הט מפרש לה התס אפשר למתק מערב יו״ט ולרכו לממקו ממנו הרבה כטחינמ
 חטים הכא לא אפשר לצלות מערב יו״ט וטון שא״א לעשות אלא נו ביוס אין מלקלקיס ברבר לומר אפשר לצלות

 בעני! אחר אלא באיזה ענין שמזלמן או שהוא רוצה בו התירו משוס שמחת יי״ט:

 ועוד ומשלשה לברים שאמר ר״ג להקל כו׳ ער ואין להמירן משוס לבר שאין ממכדן:
 אמר הכומב ומנין לו שהלכה כלברי חכמים בזה לילמא רבנן להכא כרבי יהולה סבירא להי וכן נמי רבנן לפליגי
 עליה לרבי אלעזר בן עזריה בקרול כר׳ יהולה קאמרי וכן סממא לעגלה כרבי יהולה שייכא הלכך הלכה כר״ג
 בכבול ואפי׳ בשבת מלקי״ל כר״ש וכ״כ רבינו הגלול ז״ל בתשובותיו ואף ר״ח ולבינו שמעון בעל הלכומ ז״ל המירו

 כבול הבית ואין לבעל המאור הזה במסכת שגת ראיה של כלום להוציא מלבר זה וכבר כחבנו שם:
 ועוד והא למנו רבנן אין מסננין אח החרלל כולה כלאימא בפרק רבי אליעזר כו׳ על אבל מתוק החרלל א״א
 בלעליו לסי שאין בו צורך אלא לאנשים מפונקים: אמר הטחב זה הפי׳ מר מן החרלל וא״א למתקו לכל מה
 שהוא אוכל נפש מומר לכל אלם ולמה זה לומה לשחיטת צבי ביו״ט שמומר כלאימא בפרק קמא לכמובומ ומה
 יאמר למי שאין לו לפתן אלא זה שהוא מטבל פחו בחרלל ואוכל וכן המחוק ולאי צדן הוא ושיה לכל אלם שהכל
 ממתקין אומו וגי׳ רביני נכונה היא וכן פירושה שמחוק החרלל מקון הוא ואינו נכלל אפיה ונשול אלא כטחינח
 החטים היא וכענין שאמרו באגלה כל מה שנברא בששח ימי בראשיח צדן עשיה חרלל צדן למתק חטי! צדן
 ליטחון אפילו אלס צדך סקון ומפני כך אסרוה והדנן בה משוס לקא סלקא לעתין(ה) לאין כבוי לצורן והיינו
 לאמדנן ומאי שנא מבשרא אגומד שיש בו כבוי ואינו לצורך אוכל נפש ממש שהד אפשר לצלומ בלא כבד יהמובחר
 שבצלי אינו על הגחלים ממש אלא קרוב להם שלא על גבי גחלת או בתנור גרוף ואעפ״כ אין חוששין לכבוי זה
 ומפרקי׳ החס ליכא כבד ומשוס הט מומר הכא איכא כבוי ושמעתי! נמי דקא לבגשרא אגומד ליכא כבד ומשוס
 הט הוא לשד להא אמר ר״נ אסור לעש! משום מכבה ומשוס מבעיר לאלמא כרבי ירמיה בר אבא (י) סבירא ליה
 רקסבר אין עישו! צורך אוכל נפש שאס הוא צורך אוכל נפש כבוי והבערה מותרי! בו ואמא לבא ואמר אפילו על
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 24 (כג-כג:) רבינו נםים יום טוב פרס שני ביצה

 מכורה כיון שאינו מתכוין לה: אבל
 מקרצפין. במגרות של עץ ששיניה גסות:
 גמ׳ ושלש מחלוקות בדבר. תנא קמא
 דהיינו רבי אלעזר בן עזריה: ורבנן
 סברי לה ברבי יהודה. ומחמירי טפי
 מיניה: חלבה כרבי שמעון. דאמר גורר
 אדס מטה כסא וספסל ובלבד שלא
׳ מפני  יתכוין לעשות חריץ: מתני
 שהיא כובשת. חריץ הנראה בהלוכה לא
 ע״י חפירה הוא נעשה אלא כובשת
 ודורכת קרקע ונידוש תחחיה ונעשה
 מקומו נמוך אבל אינו מזיז עפר

 ממקומו לעשוח חריץ:

ב ו ק יום ט ר קו להו פ  סלי

ן  אי

׳ פרתו של ר״א בן עזר־ח ח־תח יוצאח ברצועח שבין קרניה. בשבח לנוי ואמר  שעושין קמטין לבפי ידים של נשים פרונזי״ש בלע״ז: מתני
 רכנן משוי הוא ואינו תכשיט לה וגרסינן בירושלמי גניבא אמר הלכה היה מלמד ובא ר׳ יונה בסוריא בעי אם הלכה היה מלמד ובא הדא
 היא דחנינן שלא כרצון חכמים תנא רבי יהודה בר פזי דבר דליא אמרו לו או עמוד מכינותינו או העכר רצועה מכין קרניה אמר רכי יוסי
 ב״ר בון שהיה מחריס כנגדן אמר רבי חנינא פעם אחת יצתה והושמדו שיניו מן הצומות ומן החעניוח: ומקדדין את הבהמה ביו״ט. כמגרוח

 של ברזל ששיניה דקוח ואע״ג דעביד

׳ שלשה דברים ר׳ אלעזר בן עזריה י נ ת  מ
 מתיר וחכמים אוםרין פרתו יוצאה ברצועה
 שבין קתיה אומקרדין את הבהמה ביום טוב
 ושוהקין את הפלפלין בריהים שלהן רבי
 יהודה אומר אין מקרדין את הבהמה ביום
 טוב מפני שהוא עושה הבורה אבל מקרצפין
׳ ת״ר מ  והכ״א אין מקרדין אף לא מקרצפין: ג
 אי זו קירור ואי זהו קרצוף קידוד קטנים
 ועושין חבורה קרצוף גדולים ואין עושין
 חבורה ושלש מתלוקות בדבר תנא קמא
 םבר לה כר׳ שמעון דאמר דבר שאין
 מתכוין מותר וקידוד אע״ג דקא עביר חבורח
 שרי וכל שכן קרצוף דלא עביר חבורת ור׳
 יהודה סבר דבר שאין מתכוין אםור א וקירור
 דקא עביר חבורה אסור וקרצוף דלא עביד
 חבורה שרי ורבנן םברי לה כר׳ יהודח דאמר
 דבר שאיין מתכוין אסור וגזרי קרצוף אטו
 קידוד אמר רבא אמר רב נחמן חלכת כר״ש
 שחרי רבי אלעזר בן עזריח מודח לו אמר
 ליה רבא לרב נהמן ולימא מר הלכח כרבי
 יהודה שהרי חכמים מודים לו א״ל אנא כר״ש
 ס״ל ועוד שהרי ר׳ אלעזר בן עזריה מודה
׳ =הריהים של פלפלין י נ ת  לו וכן הילכתא: מ
 טמאים [משום שלשה כלים] משום כלי
 קיבול ומשום כלי מתכות ומשום כלי כברה
 עגלה של קטן טמאה מדרס וניטלת בשבת
 ואינה נגררת אלא על גבי הכלים ר׳ יהודה
 אומר כל הכלים אינן נגררין הוץ מן העגלה
׳ א״ר נחמן זו מ  מפני שחיא כובשת: ג
 ר׳ יהודה אבל ר״ש אומר גורר אדם
 כסא וספסל ובלבד שלא יתכוין

 לעשות תריץ וקיימא לן כר״ש:

ב ו ם ט ו מ י ר ו פ ח א ל ה י ל  ם

 רש״י
׳ כרצועה שנין קרניה. לנד ורבנן י  מתנ
 אסרו משוס למשוי הוא ולא תכשיס הוא
 לה: ומקרדין. שגורדין אומו במגירה של
 בחל ששיניה דקומ ועושה חבורה פעמים
 בהם: מקרצפין. במגירה של עץ ששיניה
 גסומ ואין עושין חבורה: גמ׳ כר״ש דאמר.
 גורר אדם מטה כסא וספסל ובלבד שלא
 יתכוין לעשוש חריץ ולבר שאין משמין
׳ טמאים. מקבלת טומאה י  מותי: מתנ
 משוס ג׳ כלים ונפקא מינה לאי אזיל תל שם
 מינייהו טמא משוס אילן: משום ללי
 קיבול. היינו התחתון שמקבל אבק הפילפלין
 שמפלי! לרן המכבר להוה כלי עץ שיש לו
 בית קבול: משום כלי מסכות. היינו העליון
 שמכתשין ושוחקין בה מטמא משוס כלי
 מתכות למשוס כלי עץ ליכא לטמא לפשוטיהן
 טהורים אלא ציפוי התחתון עיקר [והעץן
 בטל אצלו: משום כלי כברה. הוא האמצעי
 שבו המכבר שהאבק של הפלפלין נופלין לרן
 שס רמשוס כלי עץ לא מטמא שאין קבולן
 קיבול אבל חכמים גזרי טומאה על הכברה
 אפי׳ אין המכבר של מתכת גזירה משוס
 אריג: של קטן. שעושין לו לשחוק ייושב
 עליו: מטמא מדרס. אם התינוק זב נעשית
 העגלה אב הטומאה כי מיוחלת לישיבה
 ואין אומרים לו עמול ונעשה מלאכתנו:
 ונטלת בשבת. לתורת כלי עליה: ואינה
 נגררת. בשבת אלא על גבי כלים או על
 גגי בגלים לפי שעושה חריץ בקרקע והד
 חופר וחייב משוס חורש: כובשת. חריץ
 הנראה בהילוכה לא על ילי חפירה היא אלא
 כובשת ורומסת בקרקע ונילוש תחתיה

 ונעשה נמון: םליקו לחו יום טוב
ן לדין דגים מן הבגרין ביו״ט. ואע״ג  אי
 דשחיטה ואפייה ובישול אבות מלאכות
 הן והותרו לצורן משוס דא״א מערב יי״ט
 לשחיטה חייש למכמר בישרא פן יתתמס
 ויסריח אבל צילה אפשר לצולן מבעוד יום
 ויניחם במים ולא ימותו ולמחר יקחס: בינרי! של
 דגים. הס בריכות מיס שקורין ווייר״א ביברי
 חיות קרסיפות שהן מוקפות גלר סביב וכונסין
 לתוכן חיות הבר ויולדות ומתגדלות שס: ואין
 נוחגין לפני הדגים מזוגות. לפי שאין מזונותן
 עלין כי אפשר להן בלא מזונות שאוכלין
 שרשי העשבים בקרקע וגדול את הקטן:

 עין משפט נר מצוה
 תתצא-תתצג

 א מיי׳ פרק ד מהל׳ י׳׳ט טור או׳׳ח סימן תקכד:
 כ מיי׳ סכ״ה מהל׳ כלים ופ״ק מהלכות שגת סמג
 לאדן סה טור או״ת סימן שלו: נ מיי׳ פר׳ >ה<
 !כ] מהל׳ י׳׳ט סמג לאדן עה טור או׳׳ת סימן תצז:

 מסורת הש״פ
 א) וכן כתג האשר׳י ומשוס דדמי צעוגדא דחול
 והירושלמי כתג שהיא אסמכתא ואפשר ט הוא
 מפרש מלקות דיו״ט ששנה הירושלמי וכן כס׳

 המצניע שרוצה גו מכות מרדות דרכנן:

 קובץ הגהות
 ב״ח (א) צ״ל ותו:

 שלטי הגבורים
 א כמג הטור דוקא גמגרדת שלהן אגל נמגרדת שלנו

 הוא פסיק רישיה ואסור:
 ב נתנ הרא׳׳ש דיל מתוך דנד רש״י ז״ל משמע דצידה
 אסורה מדאוריתא ט נתן טעס לדנר הא דצידה
 אסורה מדאורייתא טפי משמיטה ואפייה ונישול משוס
 דכל הני עטפי טסי היוס משאם נעשה מאתמול אנל
 צידה אפשר מאתמול רניחס נמצודה נמיס עד למחר
 ולקמן לא משמע הט דמפלינ ר׳ יהודה נמכשירין נין
 אפשר לעשותן מאתמול ונין א״א לעשותן מאתמול
 מכלל דנאוכל נפש לא מפלינ ומדרני [יהודה] נשמע
 ליה לרננן דנאוכל נפש לא פליגי אלא רננ! הוא דגזור:

 דברי
 מטה

צדין דגים ב מן הביברין ביום טוב ואין נותנין לפניהן מזונות ן ג י  א

 שיטת ריב״ב
 מתני׳ פרסו יוצאה. נשנת נרצועה שנין קרניה לנר
 ואמור רננן משר הוא ואינו תכשיט: ומקררץ.
 נמגוררת של נחל ששניה דקות ואע״ג דקא עניד
 מנורה: גמ' שלש מיזלוקוס בדבר. נולה עד סופה
 פשוטה היא: מתני׳ ר׳ יהודה אומר כל הכלים אין
 נגררין מפני שהוא עושה חריץ. ננרירתן ואף על פי
 שאינו מתנין אסור חוץ מן העגלה מפני שהיא כונסת
 ודורכת הארץ תחתיה ואינו עושה חרץ: גמ׳ זו דברי
 ר׳ יהודה. דסכירא ליה דכר שאין מתכין אסור אכל
 דיש אומר וכו׳ גרסי׳ נמסכת שכת כפ׳ כמה מלליקין
 דש כנישתא דנצרה גר ספסלא לעילא מר׳ ירמיה
 רכא אמר ליה כמא! כרי שמעון אימר דסטר ר״ש
 כגדולים דלא איפשר כקטנים מי אמר ופליגא דעולא
 דאמר עולא מחלוקת נקטניס אנל כגדולים דכד הכל
 מותר ואומני׳ עליה דר׳ ירמיה רנא וסלקא נתיונתא
 הלכך נין נגלוליס ני! נקטניס מותר והרב ז׳׳ל לא
 הזטר מזה כלום לפי שלא היה צדך לקיימא לן כעולא

 גמצאו לנדו של רני שמעון כפשוטן:
 סליק פירקא

 פ״נ ביברי! של דגיס הן נריכומ מיס שקודן
 נינירתיה נינדן של חיה קרסיפו׳ מוקסין גדר
 סנינ וכוגסין לתוכו חיות הנר ויולדות ומגדלות
 שם: ואיו נוסנין לדגים מזונות. ואפילו למאן
 דאמר נפש כל נפש נמשמע הגי מילי למזונתן
 עליך אנל דגיס אפשר להם נלא מזונות שאוכלי!
 שרשי העשנים הגדולים נקרקע וגדול את הקטן:

 צדין דגים מן חביברין. ביברין
 של דגים הם בריכוח מיס
 ביברין של חיה קרפיפוח מוקפוש גדר
 וכונסין לחוכן חיוח הבר רולדוח
 ומגדלות שם וכחב רש״י ז״ל אע״ג
 דשחיטה ואפייה ובשול אכות מלאכות
 הן והוחרו לצורך יו״ט משוס דאי אפשר
 מעיו״ט דשחיטה חיישי׳ למכמר בשרא
 פן יחחמס ויסריח אכל צידה אפשר
 לצודו מכעו״י רניחנו כמצודתו במים
 ולא ימוח ולמחר יטלנו ע״כ ואם סכור
 הרב ז״ל שהצידה ביום טוב אסורה
 מדאורייחא מהאי טעמא לא מחוור
 דהא מדאורייתא לא מסלגינן באוכל
 נפש עצמו בין אפשר מאתמול ללא
 אפשר אלא במכשירין בלחוד משוס
ד כח:] !  דכתיב הוא וכתי׳ לכס כדלקמן
 אבל באוכל נסש עצמו לא שהרי ןלף
 יא.! מוליכין סכין אצל טבח ביו״ט ואלו
 כשכפ לענין מילה אסור מפני שאפשר
 לעשותה מע״ש וכן לענין שחיטת הססח
 כדאי׳ כפסחי׳ [ל׳ סו.] >א< הרי [ל׳ יל.]
 מלח ומוריקא הנליטן כדרכן כהצלאה
 מועטח מלאכה גמורה היא וכנגדה
 בשבח חייכין עליה סקילה והמירו
 אופה ביו״ט אע״פ שאפשר לעשוחה
 מבערב ואפילו מדבריהם לא אסרוה

 אלא שהצריכו בה שינד מועט [מטעם] שנתפרש למעלה ולאמרינן בפרק רבי אליעזל למילה ולף קלל.] מהו לגבן ומהלרינן לאסור משוס דלא
 למי ללישה ללישה לא אפשר מעיו״ט מפני שהפח משוכח כשהוא בן יומו וגבינה אפשר על כרחך ליתא אלא מללכנן וכרכתיכנא ולפיכך
 אס כא הרכ ז״ל לאסור הצילה מן התורה מן הטעם שכחכ אינו מחוור ואם נתכוין לומר שכשכיל כך אסורה מלכריהם אינו מספיק
 שאס כן אם עלתה מצודתו מעיו״ט ריקנית יהא מותר לצוד ביו״ט ועוד שהדגים כיון שנצודו אע״פ שעומדין כמים כמצודה נפסדין הס
 יותר מתכלין הנשחקים מעיו״ט שהתירו לדוכן כדרכן כיו״ט ועוד לקיטת פירות שהן נפסדות מיום לחכירו כגון תותים ותאנים למה
 אסרו אלא על כרחנו צריך בזה טעם אחר ובירושלמי נתנו בזה שני טעמים דגרסינן התם תני אין בוררין ולא טוחנין ולא מרקדין והבורר
 והטוחן והמרקד בשבפ נסקל ביו״ט סופג אח הארכעיס וכו׳ מניין שאין טוחנין ולא מרקדין רבי יוסי כשם ר״ל אומר אך אשר יאכל
 לכל נפש הוא לכדו יעשה לכם מן ושמרחם אח המצוח כלומר מלישה ואילך למעט טחינה והרקדה וכ״ש קצירה ודישה חני חזקיה ופליג אך
 הוא לבדו הרי אלו מעוטין מכאן שלא יקצור ולא יטמון ולא ירקד כיו״ט ומוכח התם דכרירה איכא כינייהו מ״מ נראה משטת הירושלמי
 שהטחינה וטוצא כהו אסורה מן התורה ואין זה דרך גמרתנו דהא שרינן שחיקח פלפלין וכל הנדוכין כדרכן אע״ג דשחיקה ודאי חולדה
 דטוחן הוא והרי בירושלמי הוצרכו לומר לשל בית רבן גמליאל שהיו שוחקין פלפלין ברחיים שלהם היינו משוס שלא היתה טחינה כדרכה
 והרמב״ן ז״ל כפב בספר המלחמות שלא כל המלאכות הוחרו כיו״ט אלא הכשר המאכלין לאוכלן כגון אפייה וכישול וכיוצא בהן אבל לצוד
 בעלי חיים שאינן ברשות אדם ובן לעקור דבר מגדולי כגון קצירה ותולדותיה אלו וכיוצא בהן אסורין והרי הן בכלל מלאכה עבודה א״נ
 כמו שמפורש בירושלמי וכו׳ וכל זה אינו מספיק לי למה יהא אסור לטחון חטים מן ההורה ויהא מותר לדוך כל הנדוכין כדרכן שהרי שחיקה
 ודאי חולדה דטוחן הוא אבל הקרוב אצלי לפי גמרתנו שכל מלאכפ אוכל נפש האסורה כיו״ט אינה אלא מדכריהס שחכמים אסרו המלאכות
ף לקיטת פירות הנפסדים כחוחים וענכיס אסרו לפי שהלכו אחרי רובה של לקיטה א ו (  הנעשוח לימים הרבה כקצירה וטחינה וכיוצא בהן א
 שאינה ליומה ואע״פ שהתירו שחיקפ הפלפלין ולא הלכו אחרי רובה של טחינה היינו טעמא לפי שאין אוחה שחיקה שהיא ליומה נעשית באותה
 ענין שהיא נעשית לימים הלבה שזו במלוך וזו בלמים ואף פלפלין בלחיס שלהס אינה כללך טחינת חטים לימים הלבה ואף צילת לגיס
 נמי אסרו לפי שאין ללך לצול אותם יום יום לפי שאינו סומך על הספק שלא לתקן מאכלו שהרי אינו יולע אס תעלה מצולתו ריקנית
 אלא עיקרה מיום לחכירו הוא ולפיכך אסרוהו מלכריהס ולא תיקשי לך הא לגרסי׳ בפרק המצניע >לף צה.) מ״ר החולב והמחבץ והמגבן
 כגרוגלת המכבל והמרבץ והלולה חלות לבש שוגג בשבת חייב חטאח הזיל כיו״ט לוקה אח המ׳ ל״ר אלעזר לאפשר לכי היכי ללא קאי
 אמחבץ ואמגבן להא גבון ביו״ט לא מיחסל אלא מלרכנן והכי מוכח מללא אייתינן הך ברייתא בפרק ר׳ אליעזר למילה 1לף קלל.ן ט
 איבעיא לן מהו לגבן ומשמע ולאי להזיל ביו״ט לא קאי אמגבן ה״נ אפשר ללא קאי ארולה חלות לבש למיתסר משוס תולש כלאיתא התם
ד הלמב״ס ז״ל בפלק לאשון מהלכות יו״ט שכל מלאכה אוכל נפש האסולה ביו״ט אינה אלא מלבליהס ועליין אין כל זה מחוול ב  וכך מטין ל
ן נותנץ לפניהם מזונות. פילש״י  לפי שהסוגיא הירושלמית מוכח שהן מן התורה ואף בדיתא זו בפרק המצניע כםשטה הכי מוכחה: אי

 המאור הקטן
 אפשר כלומר הגבינה אפשר בלעדיה כי החלב טוב ממנה אפילו מן הגבינה המובחרת שהיא בת יומא ההלב מעליא משאר הגבינה שאינה בת יומא ויצאה הליחות ממנה וכל שכן שהחלב יותר טוב מכולן
 אמר ליה והא אמרי נהרדעי גבינה בת יומא מעליא קא סלקא דעתיה שהיא מעולה יותר מן החלב ובפירושי רבינו שלמה ז״ל נמצא זה בחלוף שהוא אומר שהגבינה היבשה טובה מן הלחה ויש ספרים

 אמר ליה הכי קא אמינא אפילו גבינה בת יומא מעליא כלומר אפילו גבינה כל זמן שיש בה טעם שאין כתוב בהן אפילו גבינה אלא אפילי בת יומא והם נוטים לדברי רבינו שלמה ז״ל:
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 עץ משפט נר מצוד!
ד צ ת  ת

 א מיי׳ פרק 3׳ מהל׳ יו״ט שמג לאוין סה ועה טור
 או׳׳ח הי׳ מקטו:

 מסורת הש״ס
 א) עי׳ ט״ז ניי״ל סי' קי ס״ק י״א וכנקודת הכסף שס:

 קובץ הגהות
 ב״ח (א) יוסף כצ׳׳ל: (נ) כדי שנאמר כצ״ל:

 (ג) נ״כ רכ: (ד) פירש כצ״ל:
 חו״י (א) נ״נ רש״י כגמ׳ כ׳ שאני שונאו:

 שלטי הגבורים
 א נכרי שהכיא דורון לישראל אס יש כמינו במחונר
 או שממוסר צידה אסור לאוכלו נו כיוס ואפי׳ לטלטלו
 ולערכ אסורין ככדי שיעשו לפי׳ רש״י ככ׳ יו״ט של
 גליות מותר מיד כליל יוס טוכ שני ככדי שיעשו ומיהו
 גס אס הוכא כיו״ט שני צדן להמתין כמוצאי יו״ט
 נכדי שיעשו אנל ננ׳ יו״ט של ראש השנה או ניו״ט
 שלאחר השנת או שלפניו צדך להמתין במוצאי יו״ט
 ישכח נכדי שיעשו ופי׳ כדי שיעשו כדי החלישה והצTה
 לכל יאין צדך להמתין כדי הכאה לכאן וקודם ככדי
 שיעשו אסודן אף למי שלא הוכאו כשכילו ואפילו ססק
 אס נלקטו היום אס לאי אסודן אכל אס ניכר כהן שלא
 נלקטו היוס מותרי! מיל אס היו כתוך התחוס ולר״ת
 אפי׳ ככ׳ יו״ט של גליות אסורי! על מוצאי יו״ט שני
 כד שיעשו ופי׳ כלי שיעשו כלי שיוכלו להכיא ממין זה
 ממקום הקרוכ הנמצא ממני סמוך לעיר ולוקא לאותו
 שהונאו נשנילו אנל לאחרים מותדן מיל לערנ יוס
 ראשון נליצה ואפילו אותו שהונאו נשנילו אס הנכד
 תלשן לצורכו ושוב הניא! לו מותרי! מיד נלילה וכן לנר
 הנצול מאיליו או פירות שנשרו מאליהם אסודן נו ניוס
 ונלילה מותרי! מיל ואס חל יו״ט ניום ה׳ וניוס ו׳
 יהוכאו כיוס הראשי! כתנ נעל העיטור שאסוד! ער
 מוצ״ש ככלי שיעשו וכן כתנ כה״ג והר׳׳י מפד״ש
 התירה כליל שכת ככלי שיעשו ולזה הסטס הרא׳׳ש:
 לשון ריא״ז נכרי שהכיא דירי! לישראל כיו׳׳ט אס יש
 מאותו המין נמחינר לקרקע חוששי! שמא היום נתלש
 וכל הנתלש מן המחובר ניי׳׳ט אסור גזרו חכמים שמא
s שלא נתלש היום אע״ס שדומה כאילו i r יתציש ואס 
 נתלש היום מותר וכ! אם הביא לו דורי! עיסות או דניס
 שיש לחוש נהן שמא נצודו היוס או שהניא לו ניציס
 שיש למוש שמא נולדו היום הרי ה! אשורי! עד הערנ
 ולערנ אסולין נכדי שיעשו שאס הניא לו ניו״ט ראשון
 אסיר ניו״ט נ׳ על שיהא שהות כדי להניא! ולטרוח
 בהן כל הטורח שהוצרך הנכד לטרוח נהן כמנואר
 בקונטרה הראיות ואס הניא לו ניי״ט שני ממתין על
 לילי החול על כלי שיעשו לאחר חשיכה נין שילוע
 שנתלש אי שנציל ניוס טינ ני! שהוא ספק ונ׳ יום טונ
 של ראש השנה הד ה! שניהן כיום אחל ואין צדך
 להמתי! לערב בכלי שיעשו כמנואר כקונטרס הראיות:

 רבינו נםים אין צדין פרק שלישי ביצה (כד.-•־:)
ן דמוקצין הן לא שרי למטרח עלייהו וכן מוכיח בירישלמי דגרסינן התם לשי שאין עושין תקנה  ז״ל כפרק רכי אליעזר לאורג!שבמ דף קו:ן לטו
 ללבל שאינו מן המוכן וכ״ת והא מנן !שם לף קנו:] מחתכין את הללועין לפני הבהמה ואת הנבלה לפני הכלבים ומטלטלין נשם לף קנו:ן אח הלוף
 מפני שהוא מאכל לעורבים והא כלבים ועורבים אין רארין כלל ואפ״ה נותנין לפניהם מזונוח לאו קושיא היא למ״מ מוכנים הס לצורך האלם
 ומאחמול היה לעחו עליהן כיון שהן בלשוחו מה שאין כן ברגים ובחיה וכעוף כזמן שהן מחוסרץ צילה שכיון שאינן מזומנין לאלם אין נותנין
 לפניהם מזונוח אכל כשאינן מחוסלין
ן שלעפו  צילה כגון בביבר קטן טו
 עליהן וכאילו הס כלשותו של אלם

 ממש גותנין לפניהם מזונות:
ן היה ועוף מן הביברין ד  אבל צ
 ונותנץ לפניהם מזונות. לחיה ועוף
 בביברין ניצולין ועומלין הן ולפיכך
 נותנין להם מזונומ: דשב״ג אומר
 לא כל הביברין שרן. לאיכא ביבר
 גלול ללא חשיבי ביה חיה ועוף ניצורין:
 זה הכלל כל המחוסר צידה וכוי. בגמ׳
 מפלשי׳ ה״ל מחוסל צילה: גמ׳ ה״ד
 מחוסר צידה בגון דאמרי הבא מצודה
 ונצודנו. צ״ל שזה כולל שיעור הביבר
 שאם הוא גלול כל כך שצריך בו מצודה
 אסור וכולל ג״כ המינים לאפי׳ בביכל
 גלול כל שאין המין צדך למצולה כגון
 אווזין וחרנגולין רוני הללסיאוח לכאין
 לבלובן לערב ונוחין לחפשן שם שאין בהם
 משוס צילה וכן הלין בחיוח בני תרבות
 והכי מוכח כגמרא וכחוב בחילושי

 רש״י
 אנל צדי! היה ועון». המכונסין שם מאתמול
 לפי שהן כניצולין ועומלין אנל לגיס נשמטים
 לחורין ולסלקין והדא צילה ביו״ט: מותני!
 לפגיה! מזונות. בימות החורף שצריכין
 מזונות ואף בקיץ במקום לריסת בני אלם
 שאין עשבים עולים גו והני מזונתן עליך.־
 הממוסד צידה. שצריך להביא מצולה לצולו
 כלמסיק בגמ׳ כגון לאמרו הבא מצורה
 ונצודנו היינו מחיסרין צידה כלומר שצריך
 לבקש תחבולות כדי לתוססן והיינו ביבר
' שאין רצמי לקבל הימגו. י  גליל: מתנ
 (א) שהיה הנכרי שונאו: גמ׳ ספק מולן.
 שספק אס נצולו מעיו״ט או ביו״ט עצמו:
 אם יש מאוהו המי! במחינר אסורים.
 משוס מוקצה ואפי׳ ר׳׳ש מודה בגרוגרות
 וצימוקין ומתובר כגרוגרות וצימוקים דמי
 למללא לקטינהו אתמול אקצינהו מדעתיה
 ולא חלקו במחובר בין שלו בין של נכרי:

 אבל צדין חית ועוף מן הביברין ביו״ט ונותנין
 לפניהם מזונות רשב״ג אומר לא כל הביברין
 שוין זה חכלל כל חמחוםר צידה אםור
׳ אמר רב מ  ושאינו מהוםר צידה מותר: נ
 יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה
 כרשב״ג: זח חכלל כל שמחוסר צידה אסור:
 היכי דמי מחוסר צידח א״ר יוסף א״ר יהודה
 אמר שמואל כגון דאמרי הבא מצודה
, מצודות היה ועופות ודגים י נ ת  ונצודנו: מ
 שעשאן מעיו״ט לא יטול ביו״ט אלא א״כ
 יודע שניצודו מעיו״ט מעשת בנכרי אתד
 שהביא דגים לפני רבן גמליאל ואמר מותחן
׳ א״ר מ  הן אלא שאין רצוני לקבל ממנו: נ
 יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל אין הלכה
 כרבן גמליאל ואיכא דמתנו לה אהא דתניא ספק מוכן רבן גמליאל מתיר ור׳
 יהושע אוסר אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר׳ יהושע: א״ר פפא הילכתא
 נכרי שהביא אדורון ביו״ט לישראל אם יש מאותו א המין במהובר אסור

 ועופות דלאו בני חרבוח מוכח כגמ׳ דכל היכא שהן במקום מקורה ואין להם מקום לצאת ממנו חשיבי נצודין בר מצפור דרור שאינה מקבלח
 מרות דדרה ככית כבשדה ושיעורא דכיכר קטן מפרשינן כגמרא דכי רהיט בתר חיה ומטי לה כחד שחייה כלומר במרוצה אחת ביבר קטן
 ושחיה מלשון עכוב אי נמי כל היכא דנפלי טולא דכותלי׳ אהדדי ביבר קטן ואידך ביבר גדול וכן נמי דכל היכא דאית ליה עוקצי עוקצי
׳ מצודות היות ועופות ודגים ובו׳. לא יטול מהן  כלומר זויוח להשמט בהן חשיב הביבר גדול שאומר בו הבא מצודה ונצודנו: מתני
 ביום טוב אלא אם כן יודע שנצודו מערב יום טוב משום דהוו להו ספק מוכן: ומעשח בנכרי אחד וכוי. ר״ג פליג ואמר דספק
ד בטלטול ומיהו באכילה מודה דאסור והכי איתא בגמ׳ ומינה דלת״ק דקי״ל כוחיה אפילו בטלטול אסור: אלא שאץ רצוני לקבל  מוכן ש
ן דר״ג פליג את״ק כדכתיבנא: גמ׳ אין חלבה כר״ג. דאמר ספק ן מעשה לסתור ומחסד׳ מתני׳ ואמדנ  הימנו. שאיני אוהבו ובגמ׳ פרטנ
 מוכן מותר בטלטול: אמר שמואל הלבה כר׳ יהושע. דספק מוכן אסור אפילו בטלטול: וכתבו שהרב רבינו אשר דלוניל ז״ל התיר ספק
 מוכן ביו״ט שני ואמרו שאין התירו מכוון אבל אצלי יפה הורה משוס דהוה ליה ססק ספקא דאית לן למישרייה אפילו בדבר שיש לו
ן דאנן לא עבדינן יוס טוב שני אלא נלף ל:] משוס מנהג אבהתין לא מחמרינן כיה טפי מנייהו וכי היכי דלדידהו ספק  מחירין דטו
ן  לדידן נמי דינו כספק דמשום הכי נלף י.1 מניח אדם עירובי חבשילין מיום טוב לחברו ומתנה הלכך ספק מוכן ביוס טוב שני טו
ן ד  דמוקצה לא מיחסר אלא מדרבנן הוה ליה ספק ספיקא בדרבנן ורכ אשי לא אחמיר כריש מכלחין נלף ל.] בגמ׳ בדבר שיש לו מתי
 אלא בחל ספק אבל בחרי ספיקא לא אמר מילי וכיון א<רחומרא מללבנן היא הבו ללא לוסיף עלה והא ודאי מרי ספיקי נינהו שאי
 אפשל שיבא לפניך ספק מוכן ביו״ט שני אלא שני ספיקוח והויא לומיא לאשח ישראל !כתובות דף ט.] שנאנסה וכמו שכחבתי בחילושי בדש
ר רב פפא הילכתא נכרי שהביא דורון לישראל אם יש מאותו המין במחובר אסורין. פרש״י ז״ל לאסורין משום מוקצה מ  מטלתין: א
 ואפי׳ לר״ש משום למחוכל אסח לעתיה מיניה כל שלא לקטן מבערב וכגרוגרות וצמוקים למו ומסח לעתיה מיניה וכתב עליו הר״ז הלוי
 ז״ל שלא היה צריך לכל זה בי ברור הוא דמודה ר״ש בכל מוקצה מחמח איסור שאין דעחו עליו !שבת לף מל.] כגון כוס וקערה ועששית
 וזהו טעמו בבכור ןבמכילתין ט:] שאס עבר ובקרו אינו מכוקר דכיון דס״ל אין רואין מומין ביו״ט מוקצה הוא מחמת קדושתו ואיסורו ודבריו נראין
 לי עיקר אע״פ שחלק עליהן הרמב״ן ז״ל ומה שיש לדקדק בזה כחבחי בחדושי: אבל מ״מ צריך בירור למה הוצרכנו כאן לאיסור מוקצה דהא
ן דלערב שכבר בטל איסור מוקצה ונולד אסורין בכדי שיעשו הא למדנו דמשום שלא יהנה ממלאכח יו״ט נגעו בה וכיון שכן ב״ש  אמדנ
 שמספיק טעם זה לאיסור יו״ט עצמו ואין אנו צריכין כו לאסור מוקצה ולפיכך כחב הלמב״ן ז״ל בספל המלחמומ שאין דבריהס ענין לשמועחינו
 אבל אני אומר שהר״ז הלוי ז״ל יפה אמר כן לפי שהוא בחב בשם הרב ר״מ בר׳ יוסף ז״ל שהעיל בשם הרב ר׳ יצחק בן מרן לוי ז״ל לכי

 שאי! עשניס נו: מחוסר ציוה. שצדך לצודי: גמ׳ הבא מצווה כלומר שצדך לבקש תחבולות לתפשו

 שיטת ריב״נ
 אבל צדן חיה יעיף. המכונסין מאיתמל לכיו! למוקסין
 גלר כינהו הוו להו כנצידין ועומלין אנל לגיס נשמטין
 לחורין ילסלקין: ונוהנין לפניהם מ»נוה. נימות המורף
 צריכין מזונות ואף נימי הקץ נמקוס לדסת נני אלס
 מתני׳ מותרי! הן. ננמ׳ פרכינן מעשה לסחיר. ומהלד׳ חסוד מיחסרא והכי קחני ספק מוכן אסור ור״ג מתיר ומעשה נמי ננכד אחל וכו׳: גמ׳ אמר רב
 פפא סלכשא וכוי. כתנ הרב לילי ו״יל הא לאמר רב פפא הלכתא נכרי שהביא לירון לישראל אס יש בי מאוחו המין נמחיבר אסיר פירשה הרב ר׳ שלמה דיל משים לכגרוגוח וצמוקים לאמו למסח לעחיה מיניה וכן כל מחונר לקרקע אסוחי מסח לעתיה מיניה
 ולא היה צדך לכל זה כי בריר הוא דמודה ר״ש בכל מוקצה מחמת איסור מלאכה גמורה דלא יהינ דעתיה עליה מאיחמל כלל וזהו טעמו נככור שאס ענר ונקרו אינו מנוקר דכיון דסנירא ליה אין רואי! מומין ניים טונ מוקצה הוא מחמת קדושתו ואסירי וכל

 מחובר אסיר לערב בכלי שיעשה וכ! ספק מחובר ואם אי! מאומי המי! נמחובר בתוך התחום מותר ולשאר דני מוקצה האמוד! בתלוש אי! חוששין בנכרי שהניא דורו! לסי שאי! הכן לנכד כמי שמפורש בסוף מס׳ שבת בתלמוד ירוש׳:

 הקטן
 ראש השנה שאין מאותו מין במחובר והשיבו שהוא מותר לו ביו״ט שני לפי שאין עליו שום איסור הכנה ולא
 איסו־ התלוי בקדש ד] (נ) כמו שנאמר כי שני הימים קדושה אתת הן וקדושתא אריכתא היא אלא כעין קנסא
 גזירה שמא יאמר לו דיו שקנסנו עליו יום ראשון וה״ה לשבת ויו׳׳ט ומחובר שנתלש ביו׳׳ט ראשון מותר ביו׳׳ט
 שני של גליות לאחר ששהה בכדי שיעשה זו הלכה למעשה רווחת לכל ישראל מההוא בר טביא דאיתציד ביו׳׳ט
 ראשון ואישתחיט ביו׳׳ט שני כדאיתא במסכת עירובין ויש שמחמירין על עצמן מדאמרי׳ בכדי שיעשו אלמא
 בעי׳ שעה הראויה לעשייה ועוד דסבורין לומר כיון דאתקצי לתחלת יו״ט שני בכדי שיעשו אתקצאי לכולי יומא
 ואין שורש לכל הדברים הללו כי שני ימים טובים של גליות משום ספק הן וכידוע שאחד מהן חול ואם הראשון
 חול הרי חול מכין ליו״ט ואם השני חול מאחר ששהה בכדי שיעשו די לו וההוא עובדא דההוא בר טביא תיובתיהו

 בהדיא ואין בזה לפקפק לכל בעלי תושיה:
 והא דבעא (ג) הלל מרבה ןבדף כו ע״ב] יש מוקצה לחצי שבה או לא כלישנא בתרא נקיטינן לקולא דמסייעה

 ליה מתניתא דשוין כפשוטה:
 וההיא דתניא היה אוכל בענבים והותיר וכו׳ עד וכן אתה מוצא באפרסקי׳ ובחבושי׳ ובשאר כל מיני סירות

 אוקימנא במס׳ שבת לר׳ יהודה ולית הלכתא כותיה אבל לר״ש אין מוקצה אלא גרוגרות וצמוקים בלבד:
 והא דאמר רב כהנא מוקצה שיבש ואין הבעלים מכירין בו מותר גם היא הלכה היא והרי׳׳ף ז״ל לא הזכיר מכל

 זה כלום ולא ידענו על מה כי מוקצה גרוגרות וצמוקים אסור בין בשבת בין ביו״ט:

 המאור
 !דף כד ע״ב] א] הא דאמר ר״ש בן אלעזר שוחטי! מן הניגרין כיו׳׳ט אבל לא מן הרשתות הלכה היא ואע׳׳פ שלא
 כתבה הרי׳׳ף ז״ל דבכל ספק מוכן כה״ג אפילו ר״ש מודה דהיינו מוקצה מחמת איסור מלאכה גמורה דלא יהיב

 דעתיה עליה מאתמול כלל כדאמר ר״ש התם אבל כוס וקערה ועששית לא יזיזם ממקומן:
 והא דאמר רב פפא הלכתא נכרי שהביא דורון לישראל אם יש מאותו המין במחובר אסור פירשה ה״ר שלמה
 משום דכגרוגרות וצמוקים דמי דאסה דעתיה מיניה וכן כל מחובר לקרקע אסוחיה אסה דעתיה מיניה ולא היה
 צריך לכל זה כי ברור הוא דמודה ר״ש בכל מוקצה מחמת איסור שאין דעתו עליו כגון כוס וקערה ועששית וזהו
 טעמו בבכור שאם עבר ובקרו אינו מבוקר דכיון דסבירא ליה אין רואין מומין ביו״ט מוקצה הוא מחמת קדושתו
 ואיסורו וכל מחובר אסור לערב בכדי שיעשה וכן ספק מחובר ב) ואם אין מאותו המין במחובר בתוך חתחום
 מותר ולשאר דיני מוקצה האמורים בחלוש אין הוששין בנכרי שהביא דורון לפי שאין הכן לנכרי כמו שמפורש
 בראש מסכת שבת בתלמוד ירושלמי ואם הביא מחוץ לתחום אסור גזירה שמא יאמר לו להביא בתחלה ולערב
 מותר לו מיד והבא בשביל ישראל זה מותר לישראל אחר דמשום גזירה שמא יאמר לו לא אסרי׳ ליה לישראל

 אחר שאין אדם חוטא ולא לו:
 ומצאתי כתוב לרב רבי מאיר ברבי(א) יוסי ז״ל שהעיד בשם ה״ר יצחק בן מרן לוי ז״ל כי ה״ה לנכרי שהדליק
 את הנר בשביל ישראל או שמילא מים לבהמת ישראל נ] או שעשה לו כבש בשבת כולן מותרין לישראל אחר
 ואין הפרש בזה בין שבת ליו׳׳ט ונשאלה שאלה מלפני חכמי המקום הזה ז״ל על הבא בשביל ישראל ביו״ט של

 מלחמת ה׳
 נמיר אומן ולא עוד אלא כיו! שיש הכנה במחובר יהנכד אינו צריך הכן הרי כל פירומיו מוכני! ואף המחוברין שלו
 שחלש! הרי הן כפירות הנושרין לאנשי יריחו שאין בהן משוס מוקצה אלא ממיך הדברים נצמיד שלא הודה ר״ש
 במוקצה מחמת איסור אלא כשהקצה אומו לאיסורו כגון שמן שבכוס ושבקערה ועששיח דאיהו דחיה בידים כדאיתמר
 בפ״ק דשחיטמ חולי[ וטעמו של דיש בבכור לסי שא׳׳א לעולם אלא באיסור ומי יימר דמיזדקיק ליה חכם בעבירה
 הא כפירות שנשרו אינן אלא גזירה דשמא יעלה דתלוש ושתלשן הנכד נמי בכלל גזירה זו ומ״מ זו הגזירה אוסרת!
 יתר מדין מוקצה שאס היה דעתו עליהס כאנשי יריחו אין בו דין מוקצה כיון שהכינן ודאי שאפילו כוס וקערה
 ועששית אמרו בירושלמי אס המנה עליו מומר וכן בסוכה רעועה בפרק המביא מתנה בה תנאה ואע׳׳פ שיש בה
 כשהיא קיימת משים סתירת אהלים ואפי׳ ברעועה ושלא כדברי בה״מ ז״נ שם ומ״מ נראה דמודה ר״ש בדבר שאינו
 ברשוח אדם כגון דגיס הנצודיס וחיה ועוף של רשתות ומכמורוח לא נחלקו לקמן אלא בב״ח שנצודו הכל מודים
 שמידה בהן ר׳׳ש שהן אסודן עוד אני אומר בשמועה זו הניחו לי לברר אומה מה שהוצרך רבינו שלמה ז׳׳ל להזכיר

 הדאב״ד
 אין הכן לנכרי ה״פ שלא תאמר להוי סירות נכד כמדברות לישראל דהא לאו דעתיה עלייהו מאתמול קמ״ל אין הנכד צדך

 הכן כלומר אין סירותיו צדטס הכנה לישראל:
 ג] או שעשה לו כבש בשבת וכו׳ עד ואין הפרש בזה בין שבת ליו״ט. א״א אני כתבתי את זה בהלכות ומן התוספתא כתבתי
 לגלסינן בסוף שנת נכד שהביא מלילין מרשות ישראל בשבת לא יספוד בהן אותו ישראל אבל ישראל אחר מוסר עשו לו ארון

 ותפרו לו קנר לא יקנור נו אותו ישראל אנל ישראל אתר מותר ונר וכבש ומילוי מיס דוצא בהם:
 ד] כדי שנאמר כי שני הימיס יכו׳ עד וה״ה לשנת ויו״ט. א״א אס שמענו מפי מומחי! אולי סמכנו על דנריהס אע״פ שאין
 הטעם מספיק דהא נעינ! בכדי שיבאו ממקום קרוב יטו! שכן בעינן בכדי שיעשו בהיתר אבל ב׳ ימיס של ר״ה אין כאן היתר:

ב בספר המאור הא לאמר ר׳׳ש שוחטין מן הניגדן ביו״ט אנל לא מן הרשתות הלכה היא ואע״פ שלא כתבה  כתו
 הרב אלפסי ז״ל: אמר הכותב וכי רבי׳ קניגי היה אי בלסתד היה שיבא ללמוד על דרך צידת חיה ועוף אבל עיקר

 הדין כבר כמב שספק מוכן אסור וניגרין היינו ביברין וכבר (ד) פירשתי אמ דינן:
 ועוד והא דאמר רב פפא הלכמא כו׳ עד וזה טעמו בבכור: אמר הטחב אדקפחא נקט ביד ריחא אמלי לן ביד
 שאני רואה רבינו הגדול ז״ל רומז לנו בסירוח ועציס שנשרו מן המחובר דאסודן שמא יעלה ויחלוש וכן הוזכר בגמ׳
 במס׳ זו בשניס ושלשה מקומות ולא אמד׳ משוס שאין דעתו עליהן ועוד אמרו בפסחים בפרק מקום שנהגו גבי
 ממני׳ דאוכלין מתחת הנשדס בשבת מחלוקח בשל מכבדוח דרבנן סגד גזרי׳ שמא יעלה ויתלוש ואנשי ידחו סבד
 לא גזרינן והיינו נושדן בשבת מן המחובר כמו שהסכמנו שם ושמעינן מינה דטון דדעמיה עליהו מאתמול שהרי
 פורצין פרצות נגנוחיה! לשם כך הד הס מוכנים במחובר לזה שדעתו עליו וכיין שכן פירות שתלשן הנכרי אס היה
 דעתו עליהן מערכ יו׳׳ט כגון ששמעו אותו אומר למחר אתלוש פימת הללו להניא אומן דורון לפלוני ישראל מעתה

 השגות
 א] הא דאמר ר״ש נ! אלעזר שוחטי! מן הנגד! כיו״ט וכו׳ עד מוקצה מחמת איסיר מלאכה. א״א לא מחיורת האי מילתא
 דר״ש מודה כהאי ספק מוכן דנגדן דהא דעמיה עלייהו ואי משוס מלאכה הלא דלועין שנקצצו נשנת הוא מחיר אלא שנוכל
 לומר שהן כמדנדות. וכן כותי שהניא דורון לישראל אס יש מאותו המין נמחונר כגרוגרות וצמוקים דמו מ״מ לענין הלכה

 אי! ספק שהד מוקצה ממממ איסור אסור:
 ב] ואם אין מאותו המין נמחונר וכו׳ עד שהניא דורון לפי שאין הכן לנכרי. א״א אנו אין לנו כפירושו של זה למאן לאמר
 אין הכן לנכד אס היו נו גרוגרות וצמוקים דלא חזי לא יהא נהם משוס מוקצה אלא כשם שהס מוקצים נרשות ישראל כך
 הס מוקצים נרשית הנכרי יכן תמרי דעיסקא למי שיש לו מוקצה אחד נישראל ואחד נשל נכד אסור לישראל אלא הא דאמרינן
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 26 (כה.) רבינו נסים אין צדין פרק שלישי ביצה

 היכי דאמרי׳ באין במינו במחובר דהבא בשביל ישראל זה מותר לישראל אחר ה״ה לנכרי שהדליק הנר בשביל ישראל או שמלא מיס לנהמת
 ישראל או שעשה לו כבש בשבת וכמו ששנויין כסוף פרק כל כתבי נדף קכב.ן שכולן מותרין לישראל אחר ולפיכך הוצרך לומר דביש כמינו
שבאו בשבילו היינו טעמא משים דאימ ביה איסור מוקצה וכי חימא חינח ביומיה אבל לערב דבטיל לה איסור מוקצה (  במחובר דאסרי׳ למי ג
 הוה לן למישרייה לישראל אחר הא לא קשיא שאס אתה מחירו לו אע״פ שהוא אסור למי שבא בשבילו אף הוא יחשוב שאפי׳ ביומו יהא

 מטור

 א) זף לט: כ) שם מ. ג) צ׳־ל שלא באו:

 ולערב נטי אםורין בכדי שיעשו ואם אין
 מאותו המין א במתובר בתוך התחום
 מותרין מחוץ לתחום אםורין והבא בשביל
 ישראל זה מחוץ לתחום מותר לישראל
 אהר והא דאמרי׳ אם יש מאותו המין במחובר
 אסור לא מיבעיא באכילה דאסור אלא אפילו
 לטלטלו נ;מי אסור דמשום דלא חזי לאכילה
 מוקצה היא גרםי׳ בפרק בכל מערביןאו חחוא
 בר טבי׳ דאתאי לבי ריש גלותא דאיתציד
 ביו״ט ראשון ואישתתיט ביו״ט שני רב נחמן
 ורב תסדא אכול רב ששת לא אכיל דקםבר
 קדושה אתת הן וקי״ל כרב נחמן ורב חסדא
, ההיא  ורב ששת נמי קא הדר ביה: ואמרי׳ נמינ
 ליפתא דאתאי למתוזא הזייה רבא דמיכמשא

 מותר בו ולפיכך השוו איסורו לגמרי
ו הר״ז הלוי ז״ל אבל  זה נ״ל על דר
 אין מספיק על דעתו של רש״י ז״ל
 לפי שהוא כתב דנכרי שהדליק את
 הנר בשבת דבשביל ישראל אסור לכל
 אע״ג דלא מצינן למיתי עלה מדין
 מוקצה וכיון שבן איזה צורך היה
 להזכיר איסור מוקצה בכאן והלא די
 היה לו שיאמר שהן אסורין כדי שלא
 יהנה ממלאכת יו״ט כמו שהן אסולין
 לערב על כרחנו לא אמר דבר זה
 אלא ללמדנו שאף פירות שחלש נכרי
 לעצמו ביו״ט שהן אסורין לישראל
 ביומן כדמוכח בפרק בכל מערבין
 (לף מ.) בההוא ליפתא דאחי למחוזא
 ובכי האי גוונא אי^ לבא עליו אלא
ל^דב אםורין  מטעס מוקצה: ו
 בנדי שיעשו. פרש״י ז״ל דלעיו״ט

 רש״י
 ולערב אסורין נכדי שיעשו. כדי שלא
 יהנה ממלאכת יו״ט ולערב ראשון נמי שרי
 בכלי שיעשו ושרי ממ״נ אס הלילה חול
 הרי המתין בכלי שיעשו ואס קלש הוא נמצא
 שנלקטו בחול ויש לי כמה ראיות מההוא
 בר טביא בעירובין יביצה שנוללה בזה מותר׳
 בזה אלמא הא׳ חול הוא וממ״נ מותר ולא
 זכיתי לשאול אמ פי רביט יעקב בר יקר
 כי היו נוהגין הימר במקומינו ושוב שמעתי
 שר׳ יצחק הלד היה אוסר על ליל יו״ט
 שני וכל אנשי עירו כמותו יגס ה״ג אוסרי!
 וטעמס אינו אלא מלנקט בכלי שיעשו
 משמע בלילה הראוי לעשייה אנל לי נראה
 דשרי ממ״נ בליל מוצאי יום טוב ראשון
 כדסרישיס ותדע מדלא קאמר ילעיו״ט שני
 ורבינו גרשום מ״ה ורבינו קלונימוס הזקן
 מווירמשא כתבו כמותי: תגן לתחום אסורים.
 משוס דנעשה בו איסור בשבת או ביו״ט
 ומ״מ שרי לישראל אחר דטון לתתומין
 דרבנן לא אחמור כולי האי ודיין אס אסרוהו
 ראשון קאמר ומוחר ממה נפשך משוס דחד מינייהו חול הוא שלא כדברי על זה ול״נ טעם אחר דאסור משוס גזירה שמא ישלח הנכרי לעירו: והבא בשביל זה
ו מותר לאחר. דליכא למיגזר ביה כיין שאינו מכירי: דמכמשא. שהיו כמושין קצת ש ע י י ש ד כ ב י ד נ ט ש ׳ ר  החולקים עליו ואומרים שאינו מותר עד מוצאי י
 בזמן הראוי לעשייה משמע וליתא אלא כדברי רש״י ז״ל עיקר והכי מוכח עובדא דבר טביא דאיתצד ביו״ט ראשון ואישתחיט ביו״ט שני כדאיחא
 בפרק בכל מערכין !דף לט:ו והביאו הרב אלפסי ז״ל בסמוך והאי כדי שיעשו היינו שילך הנכרי למקום שלקט ויגמור המלאכה ויחזור לכאן
 ואס נסחסק לו מהיכן הביאן כדי שיבואו מחוץ לחחום והכי מוכח במסכת מכשירין דתנן החס ןפ׳׳ב מ״ון מצא כה ירק נמכר אם רוב נכרים לוקח
 מיד כלומר למוצאי שבח ואס רוב ישראל ממחין ככדי שיבאו ממקום קרוב מחצה על מחצה ממתין בכדי שיבאו ממקום קרוב והאי ירק ודאי
 איסוריה משוס מחוכר הוא ולא הזכיר שיעור תלישה לפי שהיא נעשית בשעה מועטת וקאמר דצריך להמחין כדי שיבאו ממקום קרוב אלמא
 שעור הבאה נמי בעינן: ומיהו היכא שנסתפק לנו אס באו מחוץ לחחוס אס לאו הא מילתא תליא בפלוגתא דרב ושמואל בשבח בפרק
י שהביא חלילין לא יספוד בהן ישראל אא״כ באו ממקום קרוב ואמרי׳ עלה בגמ׳ מאי מקום קרוב רב אמר  שואל נדף קנא.! עלה דמתני׳ מכר
 מקום קרוב ממש ושמואל אמר חיישי׳ שמא חוץ לחומה לנו ופירש שס רש״י ז״ל דשמואל לקולא לומר דאע״פ שלא נכנסו לעיר עד הבוקר
 חוששין שמא מבעוד יום באו בתוך התחום ולנו בלילה חוץ לחומה וקיימא לן בההיא כשמואל אבל הגאונים והרב אלפסי ז״ל פירשו לשמואל
 להחמיר וכבר כתבתי זה בשבת בס״ל ומ״מ אפי׳ ללברי הגאונים ז״ל לוקא בנכרי שאינו שרוי עמו וכעובלא לליפחא לפרק בכל מערכין (לף מ.)
 שהביא הרב אלפסי ז״ל בסמוך לבכה״ג הוא לחיישי׳ לילמא מחוץ לחחוס אתו אבל נכרי שהוא שרוי עמו בעיר ופירותיו מצרין שס כי האי
ת שבאו ביו״ט שני בשביל ישראל צריכין גס כן לערב כלי רו פי  גוונא ולאי לא מחזקינן איסורא אלרבא אמריי כאן נמצאו וכאן היו: ו
 שיעשו כפי גרסח רש״י ז״ל בההיא להנהו בני גננא לבפרק בכל מערכין שהביא הרב אלפסי ז״ל בסמוך וכמו שאכתוב עליה בס״ל: ואם
 לנו בתוך התחום מותר חוץ לתחום אסור והבא בשביל ישראל זה מותר לישראל אחר. כתב רש״י ז״ל לכיון לאסור חחומין לרבנן לא אחמור
 כולי האי ולי אס אסרוהו על זה ותמהני ללברי הרב אלפסי ז״ל והרמב״ן ז״ל שהם סוברין לחחוס שלשה פרסאות לאורייתא כמו שכתבתי
 בסוף פ״ק לעילובין בס״ל למה הקלו בכך בשלמא ללבד מי שסובל לאע״ג לאיתעבילא מלאכה לאורייחא ע״י נכרי כל היכא לליכא למיחש
 משום מוקצה מותר לישראל אחר וכמו שכתבתי למעלה ניחא אבל למי שאינו סובר כן מיבעיא ליה ואפשר שהטעם כמו שאומר הרמב״ן ז״ל
 בספר המלחמות למשוס לאיסור חחומין אינו שוה בכל שמה שהוא לאחל חוץ לתחום הוא לאחר תוך לתחום הקלו בה ומסתברא לבאין במינו
 במחובר בעינן נמי לערב בכלי שיעשו ללא קיל טפי אין במינו במחובר מיש במינו אלא שהוא מוחר לישראל אחר וכבר כחבו בהפך ןבתו׳]
 ואינו נראה ומיהו כי שרי לישראל אחל לוקא תוך ל״א או בתוך העיל משוס לכולא מתא כל׳ אמות למיא כלאיתא בפרק מי שהוציאוהו אבל
 לטלטלן חוץ לעיר חוץ לל׳ אמופ ולאי אסור להא קי״ל לחפצי הנכרי קונין שכיחה וכיון שיצאו חוץ מחחומן אין להס אלא ל׳ אמוח כלאיחא החס:
ב בספר המאור שנשאלה שאלה לחכמי לוניל על הבא בשביל ישראל גיו״ט ראשון של ראש השנה שאין מאוחו המין במחובר והשיבו כתו  ו
 שהוא מופר לו ביו״ט שני לפי שאין עליו שוס איסור הכנה ולא איסור שחלוי בקלושה שנאמר כי שני הימיס קלושה אחת הן וקלושה אריכחא
 היא אלא כעין קנסא גזירה שמא יאמר לו הבא וליו שקנסנו עליו יום לאשון וה״ה לשבת ויו״ט על כאן ואני אומר כמה רב גוברייהו לשרו הכי:
׳ בפרק נבל מערכין החוא בד םביא דאת־ לבי ריש גלותא דאיתצד ביו״ם ראשון של גליות. ע״י נכרי: רב נחמן ורב הםדא אבול. ביו״ט  גרפי
נ ששת לא אכיל. לס״ל ד היוס חול ומותר שהרי המתינו בכלי שיעשו: ר  שני ממה נפשך אי אחמול חול היום מותר אי אתמול קלש ה
 קלושה אחת הן וקי״ל כרב נחמן ורב חסלא ורב ששה נמי הלר ביה ומהא שמעינן ללמוצאי יו״ט ראשון שרי בכלי שיעשו וכלברי רש״י ז״ל כמו
 שכתבנו למעלה: ההוא ליפתא דאתאי למהוזא ובו׳ מאי אמי־ת מחוץ לתחום אתאי. כבר כתבתי למעלה ללוקא כנכרי שאינו שרוי עמו

 אשור אלא שהוא נא מחוץ לתחום בין בשני ימיס טוטס של גליות נין בשני ימיס טוניס של ראש השנה אי שבת ייוס טיב הסמוטן זה לזה לערב מיתר לי מיד ילישראל אתר מותר אפילו נו טיס:

 קובץ הגהות
 ב״ח (א) מיעוטי! כצ״ל: (נ) צ״ל נכל:

 שלטי הגבורים
 א ודבר שאין במינו נמחונר ואינו מחוסר צידה אם
 נא מתון הסחוס מותר לכל ואס נא מחין לתחיס אסור
 לאוכלן נמי שהובאו בשבילו אנל מיתר לטלטלו ולאחרים
 מותרים אף לאוכלו ולערב צרך להמתי! מי שהובאו
 בשבילי כד שיעשו לרבינו וכ״כ נה״נ ולר״י א״צ ולזה
 הסכים הרא׳׳ש ואס היא ספק אס בא חין לתחום אס
 לאו לרש״י מיתר ולדברי הגאונים אסיר וכתב הרשב׳׳א
 שאף לדברי הגאונים אין לאסור אלא בנכד שאי! שריי
 עמו בעיר דאיכא למיחש שמא מחוץ לחחיס הניא! אנל
 גנרי השרוי עמו נעיר אי! לחוש מספק ידבר שאין
 במינו במחובר שהובא לישראל טיס טוב ראשי! של ר״ה
 מוחר בב׳ אע״פ שקדישה אחת ה! שאי! עליי איסור
 הנגה ילא דבר החלד בקדושה שגאמר קדושה אחת הן
 אלא משים קנסא שמא יאמר לו להביא ידיי אס קגסו

 אותו בראשון וכ! משנת ליוס טיב:
 לשון ריא״ז הביא לו נכרי דבר שאי! לחוש לכל אלה
 כגי! פירות ינשיס וכיוצא בהן אס באו מתוך התחום
 מותרי! ואס באו מחוץ לתתוס אסירי! לוה הישראל
 שהביאן הנכד בשבילו גזירה שמא יאמר לו לך הבא
 אנל לישראל אחר מיתרי! ימו״ה מסתפק בנכד שהביא
 לישראל מיס ישבח דרך כרמלית אם גזרו בה! לאוסרן
 עליו כדבר הבא מחוץ לתחום שאסירי מד״ש יאס לאו

 יכן ביאר בפרק כל כתני הקדש:

 שיטת דיב״כ
 ואם הניא מחוץ לתחום אסיר שמא יאמר לו הבא
 לכתחלה ולערנ מותר לו מיד: והנא בשביל ישראל יה
 מותר לישראל אחר דמשוס גזרה שמא יאמר לו לא
 אסריג! ליה לישראל אחר שאין אדס חיטא ילא לו.
 יתצאח־ כחוב נשס הרב ר׳ יצחק בן מר לוי כי הוא
 הדין לנכרי שהדליק אח הנר בשביל ישראל או שמלא
 מיס לבהמח ישראל או שעשה לו כבש נשבח כלן
 מיחד! לישראל אחר ואין הפרש נזה גי! שנת ליים
 טוב ינשאלה שאלה מלפני חכמי המקוס הזה על הנא
 בשביל ישראל ביי״ט של ר״ה שאין מאותו המין
 במחיבר והשיבו שהוא מיתר לו ביי״ט שני לסי שאי!
 עליי שוס אסור הכנה ולא אסיר התלוי בקדושה כד
 שנאמר כי שני הימים קדישה אחת הן וקדישתא
 אדכחא היא אלא כעין קגסא הוא גזרה שמא יאמר
 לי ודיו שקגסי עליו יוס ראשו! והיא הד! לשבח ויו׳׳ט.
 ומחינר שנתלש ניי״ט ראשו! של גליו׳ מותר ניי״ט
 שני לאחר ששהה בכד שיעשה או הלכה למעשה רווחת
 בכל ישראל מההוא בר טניח דאיחצייד ט״ט ראשו!
 יאשתחיט ביום טוב שני כדאיחא במסכת עירובי! ויש
 שמחמיר! על עצמן מדאמריג! נכדי שיעשי אצמא
 בעינן שעה הראויה לעשייה יעוד סנודס לומר כיו!
 דאיתקצי לתחלת יוס שני בכדי שיעשי איחקצי לכולי
 יימא. ואי! שרש לכל הדברים הללי כי שני ימיס טיניס
 של גליות משוס ספק הן ובידוע שאחד מהן חול ואס
 הראשון חיל הרי חול מטן ליי״ט ואס השני חול מאחר
 ששהה נכדי שיעשה די לו יההוא עובדא דההיא נר
 טניא הויא תיונחיהו נהדיא ואין נזה לפקפק לכל
 נעלי תישיה כל זה לשון הרב דודי ז׳׳ל כללא דשמעתא
 כל לנר שיש עליו אסיר הכנה נגין מחובר שנתלש
 ביו״ט יכגון לנר שגצול טוס טוב בשגי ימים טיביס
 של גליות לערב מותר בכלי שיעשה ובשני ימים טובים
 של ראש השגה או בשבת וייס טיב השמיט! זה לוה
 אינו מיתר על מוצאי ייס שני בכדי שיעשה ומאיבר
 שנתלש ביו״ט שני של גליות לערב מותר מיל והו דן

 כל לבר שיש עליו אסור הכנה וכל לבר שאי! עליי שוס

 כת ה;
 שאלו משוס מלאכה הרי שגינו בית שמאי אומרים אי! פורשי! מצולות חיה יעופימ ילגים אלא נפלי שיצודו מנעול
 יום ובית הלל ממירין אלא אסולין משוס מוקצה אי נמי לאי שרית ליה בו ביום גזירה שמא יצול כעני! שאמרנו
 כפירות הנושרין וכן מה שמפרשי׳ בבא חוץ למחוס גזירה משוס יאמר לו איני יורע למה הס מתכונים בפירוש
 הזה שהרי אף לדבריהם כשהוא אימר לי הבא משים אמירה לנכרי שבות אתה תופסו אס כן אף אמה עשית הנאה
 למוץ לתחום ביום טוב מלאכה ואס מלאכה היא למה מתקשים בה לבר ברור הוא לכל בשביל ישראל אסור בין
 בשבר, בין בייס טוב וצריך נמי כדי שיעשו כדאימא בסרק ככל מערבי! אלא כיון דתחומין דרבנן הקלי בהן משוס
 שמחת יום טוב לנכרי שהביא מה שאין כן ביש במינו במחובר ודא ידא אתמ היא משוס איסור מלאכה נגעו בהן
 ידון שלמלני שהיא משום מלאכה למלט שצליך כלי שיעשו וביון שצריך כלי שיעשו בשבת ויוס טוב או בשני ימים
 טובים של ראש השנה הבא בזה אסיר מה וחכמי מקומו לא יפה הורו וכיון שנתפרש לנו טעס ללערב אסירי!
 בכלי שיעשו שהוא משוס איסור מלאכה וראינו שלא חלק רב פפא באופו השיעור בין אומו ישראל לישראל אחר
 אלא כשאין במינו במחובר ובגזירת תחומי! הוא שהפריש ביו הבא בשביל ישראל זה לישראל אחר וכן כל הראשונים
 אסרום לכל ישראל על כלי שיעשיס מעתה יש לגו ראיה לנכרי שלקט עשבים ושמלא מיס לבהמת ישראל זה או
 שעשה לו כנש נשבח שכולן אסורי! אף לישראל אחר שלא חלקו במעשה שנת ליימן נין לו נין לאחרים אלא נעולמית
 לרני יהולה ילרבי יוחנן הסנרלר הוא שחלקו ונראה לי שהטעם בתחומין להבא בשביל ישראל זה מותר לזה לפי
 שהוא איסור שאינו שוה בכל לוה הוא חוץ לתחוס ולוה שערב או שהוא סמוך למקומו מוחר וכיון שאינו אסור לכל
 ישראל לא אסרוהו אלא לזה שבא בשבילי שלא ראי להחמיר כל כך בשל לבריהס להא לא מפרקמה כן לא כשאר
 איסורין לכל מילתא לתחומי! אסור לוה ומומר לזה הא אס געשית בו מלאכה בשביל ישראל אפילו של לנריהס
 אשור לכל וטעס יפה הוא ומה שנמצא בתוספתא במסכת שבת נכרי שהביא חלילין בשביל ישראל בשבת לא יספור
 אימי ישראל בהן אנל ישראל אחר מותר עשו לו ארון וחפרו לו קבר לא יקבר בהן אותו ישראל אבל ישראל אחר
 מיתר ימה שהניא הנכרי מחיץ לתחום לא יזיזם ממקימס לא נאי להמיר הנאת מלאכח שבת לישראל אחר על כלי
 שיעשי אלא לפי שהארון והקבר הנעשין בשביל ישראל יריע אסורין לאותו ישראל לעילם כמי ששנינו נהם יאם
 בשביל ישראל לא יקבר בהן עולמית ומפרש לה בגמרא קבר בעומל נסרטיא וארון במוטל על קברו כלומר משוס
 כבודו של מת שאומרים בשביל זה נעשה הקבר הזה בשבח והחלילין נמי לבר של פרסים הוא ושל פימבי הוא ואס
 הביאן בשביל מת פלוני ישראל לא יספל בהן לעולם משוס לזוח שפתים שאין זה כבולי של מת יכשהתירו בגמרא
 בכדי שיעשו דוקא בנכרי שהביא חלילי! סתס כרתנן נכרי שהביא חלילין בשבת לא יספול בהן ישראל אלא אס מ
 באו ממקום קרונ והטעם מפני שסתמן נשניל כלל ישראל נאו שאין דרכן של נכרי בהספק ורונן נשביל ישראל
 שמקוננים בהם ממאיס אוחס ואס בשביל ישראל פלוני בזה שנו בתוספתא שלא יספוד בהס לעולס דומיא דקבר
 יאמן ובאלו אמרו שהן מותרן לישראל אחר ובלבד לאחר כדי שיעשו שאין כאן הנאה של מלאכח שנת ואין ראוי
 לגזור גו לישראל אחר יותר מן השיעור הזה והרי דינו כישראל המבשל בשבת במזיד דרבי יהידה שלא יאכל עילמימ
 אבל אחרים אוכלין לאחר כדי שיעשו וכן הדין כאילו עשאן הנכרי בשביל ישראל פלוני שהן מותרין לישראל אחר

 ולא גזרו בהן עולמימ הא בכדי שיעשו אסורין לכל ישראל גיוס טוב אמרי קל וחומר נשבח:

 מלה
 בכאן דין מוקצה וכן בעל המאור אוחז דרכו אין דבריהם ענין לכאן בנכרי שהביא דורון לישראל שהרי לערב שכבר
 נטל איסור מוקצה ונולד אמרו אסורין בכדי שיעשו הא למדנו דמשוס איסור מלאכה נגעו בה וכן מה שכתב רש׳׳י
 דל במשנתינו שהצידה אסורה מפני שאפשר לעשותה מערב יו״ט אינם דבדס נכונים שאוכל נפש עצמו דבר תורה
 מותר לעשותו ביום טוב אע״פ שאפשר לעשותו מערב יי׳׳ט ולא מחלקינן בהו אלא במכשידן לר׳ יהודה דכמיב
 הוא וכמיכ לכם וכדברי ר׳ אליעזר אף מכשירין מותרי[ אע״פ שאפשר לעשותן והרי מולידן סכין אצל טבח גיו״ט
 ובשבת לעני! מילה אסור מפני שאפשר לעשותה מערב שבח וכן לענין שחיטת הפסח כדאיתא בדוכתא ומלח במדוך
 של עץ נמי וכן מודקא ובקיעת עצים אפילו בקופיץ כולם מלאכות גמורות הן וכנגדן בשבת חייבי! עליה! סקילה
 והמירו אומן גיו״ט אע״פ שאפשר לעשות! מבערב ןיי״ט] ולא אסרוס אפיי מדבריהם כיון שדרך סעודה כך הוא
 לבקע ולדוך בכל יום והטריחו עליו בשינוי מועט משוס עובדן דחול מכל מקום למדנו לאוכל נפש שהוא מותר
 אע״פ שאפשר לעשומו דבר תורה ועוד שהרבה פירות יש שבני יומן מעולי! והצידה עצמה א״א לעשותה מבערב
 !יו״טן ואס צד דגים מן הים בערב יו״ט וחזר יצד ביו״ט זו צידה אחרת היא א״א לו לעשותה מנערב ומה יאמר
 דניני ז״ל למי שעלתה מצילתו ריקס בערב יוס טוב יכזלמני לו בייס טוב אלא הוו יודעים שלא כל המלאכות הופרו
 ניו׳יט אלא הכשר המאכלים לאכלן כגון אפייה ובשול וכיוצא בהן אבל לציד בעלי חיים שאינן ברשות אלס וכן לעקור
 לנר מגדלו כגון קצירה ותוללותיה אלו וכיוצא בהן אסורין והן בכלל מלאכת עבולה אי נמי כמו שמפירש בירושלמי
 מניין שאין בורדן ולא טוחני! ולא מרקלין ר׳ יוסי בשם דש לקיש אך אשר יאכל לכל ינפש הוא לבלו יעשה לכס
 מן ושמרתם אח המצות כלומר מלישה יאילך למעט טחינה יהרקלה יכל שכן קצירה ימלישה תני חזקיה יפליג אך
 הוא לבלו הרי אלו(א) מעוט מכאן שלא יקצור ושלא יטמון ישנא ירקול ביו״ט פי׳ משמעות הן לורשין ולרברי
 הכל נתמעטו טחינה והרקרה שלא התירה מורה ביו״ט אלא מלאכות של יומן כגון שחיטה אפייה ובשול אבל אלו
 חקון הן ולרך גני אלם לתקן מהם לימיס הרבה אמרה תורה יתקן כלרכו מחיל ליום טוב שלא ימקן מיום טוב
 לימים הרגה של חול ואע״פ שמצינו היתר כמלאכות הללו טוחני! אפ הפלפלי! כריחים שלהן וכל הנלוכין כלרכ;
 כמי טחינה היא ינומנין לתלויה גיו״ט יהויא מוללה לכירר הנהו מלאכות דיס נינהי ומכל מקים נתמעטה קצירה
 יתוללותיה כגון תולש סירות הנאכלים שלא המירה מורה אלא להכשיר איכלין שברשיחי אבל לעקור לבר מגלילי
 לא ואפילו לפירומ הנפגמיס מיום לחבירי כגון מאניס ומומים וכל שכן צילת בעלי חיים שהוא בכלל מלאכת עבולה
 יזהו טעם משנתינו לאין צדם לגיס והואיל ומלאכות הללי אסור לעשותן ביים טוב לבר מורה אף נכרי שעשאן
 בשביל ישראל אסולין ביומן ולערב נמי על כלי שיעשו כענין ששנינו בשבת בנכד שתלש עשבים או שמלא מיס
 לבהמה ואס בשביל ישראל אסור וצריך כלי שיעשו ואלו הן לברי רב פפא בכאן מ״מ רבד רש׳׳י ז״ל בטעס המוקצה
 צריכין לנו לפי שהרבר ילוע בנכרי שתלש פירות לעצמו ביוס טוב שהן אסודן לישראל ביומן וכלאיתא נמי בפרק
 ו ב) כיצל מעלבין בההוא ליסתא לאתאי לממוזא ואס מפני מלאכה כיון שבשביל עצמי עשאה אף בשבת מומרת
 לישראל והכי נמי איתא בפרק כל כתבי הקלש בנכרי שלקט עשבים בשבת לעצמו שמוחרין משוס מלאכת שבס
 יאסודן כרין מוקצה אלא בין ביוס טוב נין גשגמ אתירין משוס מוקצה לרעמ הרג או שהס בכלל גזירה של פירות
 הטשרין דהוא משוס שמא יעלה דמלוש ולמעלה מפורש ומחני׳ דמצודח חיה ועופות נמי מן הטעם הזה הוא
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 עין משפט נר מצוה
 תתצה-תתצז

 א מיי׳ פר׳׳ק מהל׳ יו״ט ופרק ה׳ סמג לאוץ עה
 טור או״ח סי׳ חצח: כ מיי׳ פרק ה מהל׳ יו״ט
 סמג לאדן עה טור או׳׳ח סי׳ תקכב: נ מיי׳ פרק
 ג מהל׳ יו״ט ומיי׳ פרק כה וכז מהל׳ שגת סמג

 לאוין סה טור או׳׳ח סי׳ תצת:

 מסורת הש״ם
 א) עירוכין מ. נ) צ״ל או כלן:

 קובץ הגהות
 ב״ח (א) דגורס כצ״ל: (נ) נ״ג ולקמן כסוכה פרק
 לולג הגזול סי׳ אלף ל״ו גר״! ל״ה ואמר רגה

 פי׳ געגי! אתר:
 חו״י (א) נ״ג ואינם מחוסרים צילה: (ב) ג״ג עי׳

 עירוגין ס״ל גרי״ף סימן תרי״ת:

 שלטי הגבוריס
 לשון ריא״ז א ואפילו כזית מגיח שחיטתה שהוא
 אוכל גלא הפשט יניתיח שאין חוששין גה לטרפה שרוב
 הכהמות כשרות הן ואס יש לו שהות להפשיט ולנחח
 אל יאכל כלי הפשט ונתוח שנראה לרך רעבתנות
 ופעמים טרפה והרי עלתה גילו שנגה ולא התירו כה
 אלא השחיטה שמא ממות ותפסל אכל להפשיטה לא

 החירו אלא לצורך יו״ט וכן כיאר מז״ה:
 לשון ריא״ו ב ככור שנולד כיוס טוכ ומומו עמו
 אין רואין אותו כיוס טינ ואס עכר וראהו מותר
 לשוחטו כיוס טוג שהרי כין השמשות מוכן היה שהיה
 ראוי לשחוט את אמו והיא מוכן כמעי אמו וכן כל
 מוקצה שהיה ראוי כחחלת השכת כגון גרוגרות
 וצמוקים שיגשו מערג יום טוב או מערג שכת ואחר
 כך נפלו עליהם גשמיס בשכמ יכיוס טוכ ונפסלו ואחר
 כך זרחה חמה עליה! ויבשו הרי אצו מותרי! שאין
 מוקצה לתצי שגת הואיל והן ראויים גתחלת השגת
 מוקצה שיכש מערכ שכת ואין הגעליס יודעי! גו הרי
 זה מיתר גשגת אף על פי שלא הזמינוה מערכ שכת
 ואס לא יגש מערג שנת אף על פי שהזמינוה מערג
 שכת יאמרו כשיכש מחר נאכל ממנו אין הזמנתם
 מועלת כלום שאין הדבר ידוע שעתידין להתייבש מחר
 והרי הוא כמזמין אבניס לאכילה. היה בתחלת השנת
 יבש ואינו יבש יש שאוכלי! אותו ויש שאין אוכלי! אותו
 אס הזמיני מערב שנת הד זה מותר שהד גלה דעתו
 שהוא ראיי לו ואס לא הזמינו מערנ שנת אסור שהרי
 הוא בחזקת שאינו ראר עד שיתייבש כל צרכו. קדרות
 הרוחחות נין השמשות אף על פי !שהן] רותחין יותר
 מדאי ואינן ראויות לאטלה נתחלת השנת אין נהס
י אדס הוא ואין נו  משוס מוקצה שהדנר זה גמרו מ
 משוס מיקצה: כחנ הרא״ש גרסינן נגמרא נעי מיניה
 הלל מרבה יש מוקצה לחצי שנת או אין מוקצה לחצי
 שבת ומסיק דגמרו בידי אדם כגון קדרות נין
 השמשות לא מיבעיא ליה דודאי אין מוקצה ט קא
 מינעיא ליה גמרו בידי שמים כגון גרוגרות שנחיינשו
 מערנ שנת וירדו עליהס גשמים ונחלחלחו ואח״כ זרחה
 עליהם החמה ונמיינשו ודוקא נמידי דאטלה קא
 מינעיא ליה אנל במידי דטלטול פשיטא דאין מוקצה
 לחצי שנת מההוא דתנן כופין את הסל לפני האסריחיס
 כלי שיעלו וירדו ותניא נפרק כירה מותר לטלטלו
 כשאינו עליו והוא שלא היי עליו כל נין השמשות ועוד
 דקאמר החס אמר רנ מטה שיש עליה מעוח אסור
 לטלטלה אין עליה מעות מותר לטלטלה והוא שלא היו
 עליה כל נין השמשות יאינא תרי לישני נלישנא קמא
 אמר ליה יש מיקצה לחצי שנת ונלישנא נתרא אמר ליה
 אין מוקצה לחצי שנת ימסתנר נלישנא נתרא דנשל
 שוסריס הלך אחר המיקל ולכך לא הניאה ה״ר אלפס:

 רבינו נםים אין צדין פרק שלישי ביצה (כה.-כו.)
 בעיר הוא לחיישי׳ דילמא מחוץ לתחום אתו אבל בנכרי שהוא שרוי עמו בעיר ופירושיו מצרין שם אחזוקי איסורא לא מחזקינן: הנהו בני
 גננא. קושרי כילת חתנים ונותנין בו הדס: רגזו להו נכרי אסא ביומא םבא שרא להו רבינא לאורות׳ לאלתר. פי׳ לליח ליה לרבינא ההיא
 דאמר רב פפא לעיל בנכרי שהביא דורון לישראל רש במינו במחובר שצריך להמתין לערכ ככדי שיעשו אי נמי אית ליה אלא דס״ל שלא
 הצריכו להמחין אלא להששמש בו בעיקר חשמישו שנקצץ בשכילו כגון סירופ לאכילה ואסא דבי גננא למיבני ביה גננא אבל לאורוחי
 כיון דלאו להכי נקצץ אפילו לאלחר שרי
 כל זה לפי גרסה הרב אלפסי ז״ל שהוא
 גורס דגזו להו נכרים אסא ביו״ט אבל
 רש״י ז״ל(א) גורס דגזו להו נכרים אסא
 ביו״ט שני ולפי זה הוה קס״ד דרבינא
 דביו״ט שני דקיל לא בעינן כדי שיעשו
 ואסיקנא דאפילו ביו״ט שני נמי בעינן
 כדי שיעשו וא״ת ואמאי מצרכינן להריח
 כדי שיעשו דהא מחובר מותר להריח
 בו בשבח ויו״ט כדאמרי׳ בסוכה(לף לז:)
 הדס במחובר מותר להריח בו מ״ט
 כיון דלריחא קאי לא אחי למיקצייה
 אחרוג במחובר אסור להריח בו כיון
 דלאכילה קאי אי שריח ליה אתי
 למקצייה י״ל דכיון לא״א להם
 להשתמש ממנו במקום זה אלא ע״י
 הגזיזה אסור להריח בו דמ״מ הרי הן
 נהנין עכשיו ממלאכה יו״ט ואיכא
 למיגזר שמא יאמר לנכרי לגוזזו ומ״מ
 הגאונים ז״ל גורסים שם בהפך הדס
 במחובר אסור להריח כו דכיון דלריחא
 קאי ליכא הכירא ואתי למקצייה אתרוג
 דלאכילה קאי לא אתי למקצייה:
כר אמת המים. סותמה שלא  הסו
 יכנסו כה דגים משתחשך: בפרדם.
 מקום המשתמר שאין הולד יכול לברוח
 וקל לצודו: בפרדס הסמוך לעיר. דחזי
 ליה כל יומא ודעחיה עילויה וכמו
 שזימנו דמי אבל פרדס שאינו סמוך
 לעיר אי זמין אין ואי לא זמין לא

 דאסוחי אסח דעחיה מיניה:
׳ בהמה מסוכנת. שהוא ירא  מתני
 שלא תמות ואינו צריך לה שכבר סעד
 סעודתו אלא מממת הפסדו הוא
 שוחטה: לא •שהום אא״כ יודע שיש
 שהות ביום לאכול ממנה כזית צלי.

 אמר האי ודאי מאתמול עקורה תוי מאי
 אמרת מחוץ לתתום אתאי הבא בשביל
 ישראל זח מותר לישראל אחר וכל שכן הא
 דאדעתא דנכרים אתא שרא לחו רבא למזבן
 מיניח כיון דחזא דקא מפשי ומייתו אםר
 להו: א<הנהו בני גננא דגזו לחו נכרי אםא
 ביומא טבא לאורתא שרא להו רבינא
 לאורוחי לאלתר אתו ושיילוהו לרבא אמר
 להו בעינן בכדי שיעשו: אמר רבח בר רב
 הונא אמר רב הםוכר אמת המים מעיו״ט
 ולמהר השכים ומצא בה דגים (א) מותרין דהא

 כבר נצודו מעיו״ט והוו להו
 שקיננה בפרדס כגון איל וצבי
 וילדו עפרים ועדיין הם קטנים

 צידה אין צריכין זימון ומותרין ביום
 ודוקא בפרדם הסמוך לעיר דחזי
 דדעתיה עלוייהו אבל בפרדם שאינו

 לעיר צריכין זימון והני מילי בדידהו
 באימייהו כיון דבעינן צידה לא

׳ אבהמה מסוכנת י נ ת  להו זימון: מ

 מוכנין והיה
 וכיוצא בהן
 ואינן צריכין
 טוב
 להו
 סמוך
 אבל
 מהני
 לא
 ישהוט אלא א״כ יודע שיכול לאכול ממנה
 כזית צלי מבעוד יום ר״ע אומר אפילו כזית

 חי א מבית טביחתה שחטה בשדה
 במוט ובמוטח אבל מביאח

אין חםומא ׳ ת״ר נ מ  אברים: נ
 ; בכסא אהד האיש ואתד חאשח

 בכור ב שנפל לבור רבי יהודה

 לא
 בידו
 יוצא
 ואם
 אומר

 רש״י
 יבישין: אםר להו. לאלעתא לישראל אתא:
 אסא. הלס: הסונר אמת המים. שותמיס
 שלא ימסו בה לגיס מבחוץ משתחשך ואת
 אלה הכין והזמין על ילי זה המעשה:
׳ בהמה מסוכנה. שירא פן תמות י  מתנ
 ואין צריך לה שכבר סעל סעולתו ומחמת
 הפשילו הוא שוחטה: לא ישחוט אא״כ
 יודע. שיש שהות ביום לאכול הימנה כזית
 צלי: מניח השחיטה. שהוא מזומן ומופשט
 מעורו: לא יביאנה במוט ובמוטה. בשני
 בני אלם משוס לאוושא מילתא ומזלזל ביום
: גמ׳ אין הסומא יוצא במקלו. להד 3 י  ט
 לרך חול ואיכא זילומא ליו״ט: ואין יוצאין
 בנםא. שטוענין בני אלם והן יושבין עליהן
׳ בכור שנפל לנור. י  בקחילרא: מתנ
 בזמן הזה שאינו נשחט בלא מוס לפי שהוא
 קלשים שמאליו הוא קלוש והשוחטו כשהוא
 תם הוי שוחט קדשים בחוץ וענוש כרת:
 שנפל לבור. דרא פן ימות שם: מומחה.
 בקי במומין להבחין בין מוס קבוע למום
 עובר אס יש בו מוס: רבי יהודה אומר.
 על כרחך אית ליה מוקצה ובמום הנופל בו
 ביום לא הוה שרי ליה דלאו דעתיה עליה
 מאתמול וה״ק בכור בעל מוס שלא הראהו
 לחכם מבעוד יום ונפל לבור ביו״ט ירד
 מומחה ויראה מוס שהיה בו מאתמול אס
 מוס קבוע הוא יעלה דשחוט דמוקצה לא
 הוי דמאתמול דעמיה עילויה: אין זה מן
 המוכן. לאו משוס מוקצה אסר ליה דר״ש
 לית ליה מוקצה אלא דביו״ט נראה כמתקן
 וה״ק אין התרתן היתר ןלאינון מוכן להכשיר:
 יביאנה גמ׳ אין רואין. דה״ל כיושב ודן דין:

 איברים
 במקלו ולא הרועת בתרמילו ואין יוצאין

, י נ ת  היו רבים צריכין לו מותר: מ
 ירד מומחח ויראח אם יש בו מום יעלח וישחוט ואם לאו לא ישהוט ר״ש אומר
׳ במאי קא מיפלגי ברואין מ  כל שאין מומו ניכר מעיו״ט אין זה מן המוכן: נ
 מומין ביו״ט קא מיפלגי ר׳ יהודה סבר רואין מומין ביו״ט ור״ש סבר אין רואין
 מומין ביו״ט ואע״ג דקי״ל (כ) דר׳ יהודה ור״ש הלכה כר׳ יהודה בהא קי״ל כר״ש

 1 י 1 ומוכח בפרק אלו עוברין (לף מו0

 דאע״ס שאינו אוכל כיון שהיה יכול לאכול סגי ולישנא דמחני׳ הכי דייק: מבית טביחתה. שהוא מזומן ומופשט מעורו ועומד: לא ׳ביאנה
 במוט ובמוט׳. כשני כני אדם משוס דאושא מילחא ומזלזל כיו״ט ואע״ג דמפיש כהלוכא ואמרי׳ בפרק מפנין (דף קכז.) דמעוטי בהלוכא
 עדיף שאני הכא דכיון דמביא במוט ובמוטה מיחזי כעובדין דחול ואיכא מ״ד דלא מיתסר אלא במסוכנח שיש לה קול שלא נשחטה לגמרי
 בשביל יו״ט אבל בריאה ששחטה לצורך יו״ט מביאה אפי׳ במוט ובלבד שישנה אם אפשר לשנות וכענין שאמרו בפרק המביא כדי יין ןלף כט:ן
 לא יכיאם כסל וכקופה אכל מכיא על כתפו או לפניו אכל אחרים אומרים דה״ה לכריאה ומסוכנת אורחא דמילתא נקט שאין דרך לשחוט את
 הבריאות בשדה אלא בכיתו וכן דעת הרמכ״ס ז״ל וכתב הרשב״א ז״ל שאינו נוטל את עורה שלא החירו אלא בשוחט מדעתו ביו״ט שהתירו
 סופה משוס תחלתה כדי שלא ימנע משמחת יו״ט אבל בשוחט את המסוכנת לא והכי מוכח בירושלמי דפרקין דגרסי׳ התם תני אבל מביאה
: נמ׳ ת״ר אין הסומא יוצא במקלו. דאיכא זילותא ביו״ט לצאת דרך חול  ע״ג עורה כיצד הוא עושה משייר ממנה אבר אחד ומביאה עמו
 וא״ת והא תנן בפרק במה אשה (לף סו.) הקטע יוצא בקב שלו דברי ר״מ ורבי יוסי אוסר וכוי סמוכות שלו טמאין מדרס ויוצאין בהן בשבת וגבי
 סומא מאי שנא י״ל דקטע שאני לפי שאינו יכול להלך אלא בסמוכות אבל סומא איפשר לו בלא מקל ולפיכך קטע שאינו יכול להלך בלא
ן יוצא בכסא. פירוש דרכן היה להוציא אנשים השובים בכסא ע״ג בני אדס שלא ידחסום  מקלות יוצא בהן בשבת וכן כתכו כתוספות: ואי
 בני השוק או שלא יטנפו בדרכים והוא כעין עובדין דחול וכשרבים צריכין לו לא חיישינן להכי: גדשי׳ בגמ׳ אנא אפיקתיח לרב הונא מהיני
 לשילי ומשילי להיני. כלומר ביו״ט בכסא ודקדקו ממנו בעלי התוספות ז״ל דמהא שמעינן דהיני ושילי בחוך החחוס נינהו ואפ״ה אמרינן ןבב״ב
 קב.] כי קיימיתו בהיני כתובו בהיני ואע״ג דמסרי לכו מילי בשילי והיינו בשטרי דלאו אקניתא אבל בשטרי אקניתא דכתבינן יומא דמסירת
׳ בכור שנפל לבור. בכור  מילי ה״ה נמי דכתיכנא לוכתא דמסירת מילי ולא דוכתא דקיימי ביה ואע״ס ששתיהס בתוך התחום: מתני
 בזמן הזה שאינו נשחט בלא מוס מפני שקלשים הוא למאיליו קלוש והשוחטו כשהוא חס שוחט קלשיס בחוץ וענוש כלת: שנפל לבור. וירא
 שמא ימוח שס: מומחה. בקי במומין להבחין בין מוס עובל למום קבוע: אם •ש בו מום. על כלחך לבי יהולה מוקצה איפ ליה ובמום הנופל
 ביו״ט לא הוה שלי ליה ללאו לעחיה עליה מאיחמול וה״ק בכול בעל מוס שלא הלאהו מבעול יום לחכם להתירו ונפל לבור ביו״ט ילל
 מומחה וילאה מוס שהיה בו אתמול אי מום קבוע הוא יעלה וישחוט למשום מוקצה ליכא למאיחמול לעחיה עילויה [להא לואיס מומין ביו״ט
 סבירא ליה]: אץ זה מן המובן. ר״ש סבירא ליה לאין רואין מומין ביו״ט להוה ליה מתקן נ< וכלן אח הלין ומ״ה אסר לי׳ משוס מוקצה אסי׳ בקלו חכם
 להכי לייקא לישנא ראינו מן המוכן וה״נ מפרשים לה משום מוקצה בסוף פר׳ כילה >לף מו0 ומשום טעמא למי יימל למיזלקיק ליה חכס ואע״ג
 להפם אמרי׳ מי יימר לנפל ביה מומא ואח״ל לנפיל ביה מומא מי יימר לנפיל ביה מוס קבוע וע״כ בשיש לו מוס מעיו״ט עסקינן לאי לא לא הוה
 שרי ליה ל״י התם לאו לוקא אלא כולהו מי יימל קא חשיכ וה״ה לכמי יימל למיזלקיק ליה חכם לחוליה סגי וכלמוכח התם: גמ' במאי קא מיפלגי

 שיטת ריב״ב
 השונל אמה המים. סותמה שלא יכנסו בה דגיס
 מבחוץ משתחשך ואח אלה הטן והזמין על ילי מעשה
 זה: בפרדס. מקום המשחמר שאין הולד יכול לברוח:
 מתני' נהמה מסוכנת. שהוא ירא שמא תמות ואין
 צריך לה שכבר סעד סעידחו ימחמת הפסד הוא צדך
 לשוחטה: לא ישחוט. אלא אס כן ידוע שיש שהות ביום
 לאכול ממנה כזית צלי: מבית טביחחה. שהוא מזומן
 ומופשט מעורו: לא יגיאצה במוט וגמוטה. משוס
 דאושא מילתא ומזלזל ביו״ט: גמ׳ אין הסומא יוצא
 ונוי. משוס דהיי דרך חול וזיצותא דוס טוב: ואין
 ייצאין בכסא. שטוענין אותו בני אדס והוא יישב
 נקתדרא: ואס היו רבים צרילי! לו. לבית המדרש
 לדרשא מותר להוציאו מניחו ולהוליכו לטת המדרש:
 מתני׳ בכור שנפל לבור. בבכור בזמן הזה שאינו
 נשחט בלא מוס מפני שקדשיס הוא למאיליו הוא קלוש
 והשוחטו כשהיא תם הד היא כשוחט קדשיס נחוץ וענוש כרת: שנפל לבור. וירא שמא ימות שס: מומחה. נקי במימי! להבחין ט! מוס קבוע למום עובר: אס יש נו מוס. על כרחיך ר׳ יהודה מוקצה אית ליה יבמוס הניפל טוס טוב לא הוה שאד דלאו דעמיה
 עליה מאתמל. יהט קאמר נטר נעל מוס שלא הראהו מנעוד יוס לחכם להתירו ונפל לניר ניוס טונ. ירד מומחה ויראה מוס שהיה נו מאתמיל אס מוס קבוע הוא יעלה רשחוט דמשוס מוקצה לימא דמאיתמל דעתיה עילויה: אין זה מן המוכן. לאו משוס מיקצה
 אסר ליה דהא לית ליה מוקצה אלא לפי שהמחיר טיס טונ נראה כמחקט והיה ליה כדן אח הדין והכי קאמר אי! התרתי היתר ואיני מוכן להכשר: גמ׳ במאי קא מיפלגי. דהא ידאי משיס מוקצה לאו טעמיהי דאפכא שמעינן להו: ול״ש סבר אין ריאין. דהיה

 ליה טושנ ודן את הדין: ואע״ג וקיימא ל1 ולוי. כללא דשמעתא כל נטר שנולד ני מוס ני! שנולד נו מערנ יו״ט נין שנולד בו ביו״ט אפילו עבר ובקרו איני מנוקר ואס נולד טי״ט ומימי עמו וענר ונקרו ה״ז מנוקר:

 המאור הקטן
 והא דאמרינן אסור להראות סכין לחכם ביום טוב פירשה הרי״ף ז״ל משום גזירה שמא יצא חוץ לתהום דאוושא מילתא ונראה כמו שדעתו למכור באיטליז ולי נראה ראיית סכין כראיית בכור היא שמעכבת

 ובפרק משילין נראה שאין לגזור משום תחומין למאן דאמר תחומי! דרבנן וה״ר שלמה ז״ל פי׳ משום השחיטה ונראה כמתקן וכדן את הדין:

 מלהמת ה׳
 בהלכות ואנו אין דעתנו ילא דעת בעל המאור כן וגס דבד רבינו הגדול ז״ל אנו מוציאין אותס שם מן הדעת הזו
 אבל יש לומר דודאי לא חששי בתחומי[ שמא לא יהא מכוין בה ברוכב אלא לדברי האומר תחומין דאודיתא אבל
 במוליך סכין לחכם שהוא מחזר אחדו ויציאתו חוץ לתחום צריכה לו גזירה קרינה היא ואפילו בשנ דבדהס גזדנן
 והדר ביה כמת גזירות בתלמוד משום איסורי! של דבריהם ביו״ט ובשבת ולמעלה גורו בחחומין משום אמירה לנכרי
 בלבד וטעמו של בעל המאור ז״ל אינו דראיית סכין כראיית טריפה הוא וכשאר ההוראות שמותרות ביום טוב ואינו
 דומה לראיית בכור שהוא יוצא מכלל קדשי מזבח לפסולי המיקדשין בהתירה זי נמצא שהוא ממיר את האיסור ואס

 היה טעמו עיקר אף תלמיד חכם אינו רואה לעצמו וטוב מזה ומוה גזירה שמא ישחיז במשחזת:

 ועוד יהא דאמרינן אסור להראות סטן לחכם ביום טוב כו׳ עד שאין לגזור משוס מחומין למ״ד חחומין דרבנן:
 אמד הכותב רבים סובדם דתחומין שלש פרסאות דאודימא הס ומשוס הכי חיישינן בהולכת סכי! שמא ילך אחר
 חכם שלש סרסאוח וגבי רוכנין על גבי בהמה אין לחוש שמא יצא שלא לדעח חוץ לשלש פרסאוח אלא באלפים אמה
 שהוא מקוס קרוב הוא שיש לחוש כשלא ילך ברגליו שמא לא יכוין את התחום ומשוס הכי אקשינן שמע מינה תחומיו
 דאורייתא אבל לגבי להראות סטן לחכם חוששין שהרי צריך להוליכה אחדו כנגד מחנה ישראל אע״פ שהוא בקי מ
 שכן למי שאינו בקי לפיכך חוששין לחחומי שלש סרסאית שהיא רגיל להוליך שס סטן אחר חכס בחיל שאין החכמים
 מצדין בכל מקום בתוך התחום הלואי בכמה תחומין ימצאו וזה באמת דעת מקצת הגאונים בחחימין והוא כתוב
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 28 (כז.-כח.) רבינו נםים אין צדין פרק שלישי ביצה

 נרואין מומין ביו״ט קא מיפלגי. כלפרשינן במתניחין: אמי וורדינאה. שהיו סניו לומין לוורל: מאיתמול הוי חד. אם קבוע אס עובר: וביו״ט
ן להיתרו הוי מחמת ראייתו וראיה  שיולי משייל. לראיה לחוליה היא לחשיכא כמתקן ולן אח הרין אבל היחר חכם אחר שראוהו מעיו״ט טו
 מאיתמול הוות אין כאן תקון כלל ופעמים שהיה טלול בעיו״נו ומשראה המוס אומל לו לך עכשיו ובא למחל והיה שאלו על המוס איך בא לו
 מפני שנחשלו כהניס על הכבולות להטיל בהן מוס כדתק !בכורות לה.] כל המומין הלאויין לבא בילי ארס רועי ישראל נאמנין לועי כהניס אינם

 נאמנין וצליך להכיא עלים שמאליו

 דאמרי׳ אמי וורדינאה הזי בוכרא דבי נשיאה
 הוה סבר דלא למיחזי ביומא מבא אתו אמרי
 ליה לרבי אמי אמר להו שפיר עבד דלא הזי
 איני והא ר׳ אמי גופי׳ הוה הזי ר׳ אמי
 מאיתמול הוה הזי וביומא טב שיולי הוא
 דקא משייל היכי הוה עובדא כי ההוא גברא
 דאייתי בוכר׳ לקמיה דרבא אפניא דמעלי
 יומ׳ טבא בתרי דקא יתיב רבא וחייף רישי׳
 דלי עיניה וחזייה למומי׳ א״ל זיל האידנא ותא
 למחר למחר אתא לקמי׳ א״ל אימא לי
 גופיה דעובדא היכי הוה א״ל הוו מנחן שערי
 אחורי דהוצא בהדי דקא עייל לרישי פרטי׳ (א<
 לשפתיה א״ל ודילמא את גרמת לי׳ א״ל לא
 מכלל דגרמא אסיר ומנין אדגרמ׳ אסיר אמר
כל מום לא יהיה בו אין לי אלא ו  אביי דתניא א
 שלא יהיה מום בידים מגין שלא יגרום לו
 ע״י ד״א שלא יביא בצק ודבילח ויניח לו
 לגדי ע״ג אזנו כדי שיבוא חכלב ויטלנו ת״ל
׳ כבהמ׳ י נ ת  כל מום אמר מום ואמר כל מום: מ
 שמתה לא יזיזנה ממקומה מעשה ובאו ושאלו
 את ר״ט עליה ועל חחלה שנטמאת ונכנס
 לבה״מ ושאל ואמרו לו לא יזיזם ממקומן:
, תרגמא זעירי בבהמת קדשים והיתה מ  נ
 מסוכנת מעיו״ט טעמא דבהמת קדשים דאין
 מאכילין אותה לכלבים הא דתולין שרי
 לטלטלה דכיון א דמםוכנת היא מעיו״ט
 דעתיה עילוי׳ מאיתמול להאכיל לכלבים
 ולפיכך שרי לטלטלה דיקא נמי דקתני מעשה
 ושאלו את ר״ט עליה ועל ההלה שנטמאת
 כלומר הבהמה שמתה דומיא דהלה שנטמאת
׳ יאיץ י נ ת  היא דאינה ראויה לכלום ש״מ: מ

 נמנין על הבהמה בתהילה ביו״ט אבל נמנין עליה מעיו״ט ושוחטין ומהלקין
 ביניהן ר׳ יהודה אומר שוקל אדם בשר כנגד כלי או כנגד הקופיץ וחכ״א אין
׳ מאי אין נמנין אמר רב יהודה אמר מ  משגיחין בכף מאזנים כל עיקר: נ
 שמואל אין פוםקין דמים על הבהמה בתחילה ביו״ט אלא היכי עביד אמר
 רבא מביא שתי בהמות ומעמידן זו כנגד זו ואומר זו כזו תנ׳׳ה לא יאמר
 אדם לחבית הריני עמך בםלע הריני עמך בשתים אבל אומר לו הריני עמך
 למחצח ולשליש ולרביע: וחכמים אומרים אין משגיהין בכף מאזנים כל עיקר:

 רש״י
 מאתמול הוה חזי. אס קבוע או עובר
 היה: וניו״ט שיזלי הוה משייל. פעמים
 שהיה טרוד בעיי״ט ומשראה המוס בעיו״מ
 הוא בא למחר ושאלו על המוס איך בא
 לו מפני שהכהניס נתשדו על הבכורות
 להטיל בהן מוס: דלי עיניה. נשא עיניו
 וראהו: הוצא. גדר של קוצים: הוה שדיין
 שערי גהך גיסא דהוצא. שעורי[ היו מושלטס
 מעבר הגדר והבכור היה לעבר השט:
 פרטיה. קרע את שפתו והוא מוס קבוע:
 ואמר כל מום. לאסור גס הערמה:
׳ חלה שנטמאת. אינה ראדה לכהן י  מתנ
 היום דהא באטלה אסורה לעולם ולהסקה
 וליתנה לכלבו נמי אסור דאין מבעדן
 קדשים טמאים מן העולם ביו׳׳ט דקי״ל אין
 שורפין קדשים ביו״ט ואפילו לצורך דתנן
 אין מלליקין בשמן שריפה ביו״ט ומפרש מאי
 שמן שדסה שמן תרומה שנטמאת ןוטעמא!
 משוס דרחמנא אחשביה להבערתו לכתיב
 באש ישרף לכך מלאכה היא: גמ׳ גהממ
 קדשים. שאסורה בהנאה וטעונה בקבורה
 ואינה נפלימ לבעיא העמלה והערכה אי
 נמי אין סודן קלשיס להאכילן לכלבים ואפי׳
 למ״ל פולין ביו׳׳ט לא פרקי ליה הלכך לא
 תזיא: והיתה משומת. לרבותא נקט:
׳ אין כמכין. מפרש בגמרא מאי י  מתנ
 היא: אגל שוחט הוא. הטבח בלא פיסוק
 דמים: ומחלקין. אותה ביניהם ולמחר
 יפסוק לה דמיס: גמ׳ אין פוסקין דמים.
 דמקמ וממכר בשבת וביו״ט אסור: הינא
 עביד. דקתני אבל שוחט ומחלקין ביניהן
 היכי עניו שידעו למחר כמה היתה שוה
 בלא פיסוק דמים: מביא גיו״ט. ב׳ בהמות
 שוות ויאמר זו כזו ומחר ישומו זאת
 הנותרת: הריני עמך. הריני נמנה עמך
׳ רבי יהודה י  על בהמה זו בסלע: מתנ
 אומר שוקל אדם בשר. הטבח המוכר בשר
 במשקל אע״ס שאסור לשקול בליטרא דהיינו
 עובדא דחול מותר הוא לשקול מגד הכלי:
 וכנגד הקופץ. סכין גלול דאיכא שינוי ללא

 בא לו: ההוא גברא. כהן היה: דלי
 עיניה. נשא עיניו: הוצא. גדר של
 קוצים: הוו שעדי בהך גיסא דהוצא.
 שעורים היו מושלטס מעבר לגדר
 והככור לעבר השני: ובזעיה לשפתיה.
 בזעא שפחו והיא שנדה כמומי הככור
 שפחו שנפגמה שלעולם היא ניכר:
 את גרמת ליה. מדעתך נחח את
 השעורים שם שנחשדו על הבכורות
 מפני טורח גדול והוצאה שהוטל עליו
 שישראל אינו מטפל בו אלא ג׳ חדשים
 וגופנו לכהן: לא יהיה קרי ביה לא
 >נ< יהיה: אמר מוס ואמר בל מום.
 אי כפיב מוס ולא כחב כל מוס לא
 היה לי לאסור הגרמא אלא נתינת
 מוס ממש אכל עכשיו אמר מוס לאסור
 נתינת מוס ממש ואמר כל מוס לאסור
 הגרמא: וא^״ג דקי״ל כר׳ שמעון.
 אמרינן בגמרא שאם נולד ומומו עמו
 שזה מן המוכן כלומר שאס עבר ובקרו
 מבוקר ושוחטו לכתתלה ואין בו לא
 משום תקון ולא משוס דין מאחר שלא
 היתה בו חזקת איסור לעולם ומיהו
 דוקא דיעבד אבל לכתחיל׳ לא מבקרינן
׳ בגמרא !דף ט:] בעא  ליה: גרפי
 מיניח חלל מרבח יש מוקצה לחצי
 שבת או אין מוקצח לחצי שבת.
 ומוקמינן לה כגון דהוה חזי בין השמשות
 וכתר הכי אידחי כגון גרוגרות שנפלו
 עליהם גשמיס והדר איחזו כלומר
ן דאידחי לחצי  שיבשו אי אמרינן דטו
 שבח אידחי לכולי יומא כי היט דאמרי׳
 מגו דאיחקצאי לבין השמשוח איחקצאי
 לכולי יומא ולא איפשיטא בעיין הלכך
 נקיטינן דאין מוקצה לחצי שבח דבדרבנן
 היא ולקולא מיהו אי איחקצאי לבהש״מ
 ליכא ספיקא דאיתקצאי לכולי יומא:
׳ בגמ׳ תו נשם] מוקצה שיבש  וגרפי
 ואין חבעלים מכירין אותו מותר כלומר
 גרוגרות וצמוקין שהיו מוקצין מחמת
 שלא נתייבשו כל שיבשו כל בה״ש אע״ג
 שלא ידע באותה שעה שיבשו אלא שנודע
 לו לאחר מכאן מותר ולא אמרי׳ כיון

 שהיה סובר בהש׳׳מ שלא יבשו עדיין
ן נמי בגמרא למוקצה לחזי ולא חזי לאיכא אינשי ראכלי ליה ואיכא אינשי  הלי הוקצו לו באותה שעה ואחקצו לכולי יומא לליפא ואמדנ
׳ בחמח שמתה וכו׳ הלה שנטמאת. אינה ראויה לכהניס  ללא אכלי ליה לאי אזמניה נסק ליה מתורת מוקצה ואי לא לא: מתני
 להא באכילה אסורה ובהסקה או לתתה לכלבים אסור לאין מכערין קלשיס טמאין מן העולם כיו״ט ולא תימא לוקא שריפה משוס להבערה
 שלא לצורך היא להא אין מרליקין בשמן שריפה ביו״ט הכערה לצורך היא להללקת נר כיו״ט צורך אכילה היא ומופר ואפ״ה בשמן שליפה לא
 והוא שמן של תרומה שנטמאת לגזילת הכחוב הוא שאין קלשיס טמאים מחבעלין ביו״ט לרחמנא אחשכה להכעלתן לכתיב באש ישרף הלכך
 מלאכה הוא: גמ׳ תרגמה זעידי. ואוקי מתגי׳: בבהמת קדשים. שאסורה בהנאה וטעונה קבורה ואינה נפלת לבעי׳ העמלה והערכה א״ג
ן למסוכנת  אין פולין אפ הקלשיס להאכילן לכלבים ואפי׳ למ״ל פולין כיו״ט לא פרקינן לה הלכך לא חזיא: הא דחולין שר• לטלטולה. לטו
 הויא מעיו״ט לעתיה עילויה השיג עליו הר״ז הלוי ז״ל משוס לבגמ׳ אמרי׳ בפלוגתייהו לר׳ יהולה ור״ש למחתכין את הנבלה לפני הכלבים
 ול׳ יהולה אומל אס לא היפה נכלה מע״ש אסולה לפי שאינה מן המוכן למולה ר״ש בכעלי חיים שמתו שאסולין ופלוגתייהו כמסוכנת לוקא
 הלכך ללבלי הלב אלפסי ז״ל שפסק בסוף מכילחין ביו״ט כל׳ יהולה לאיה ליה מוקצה אפי׳ בהמה מסוכנח של חולין שמפה לא יזיזנה
ד הכל כלומר לכמסוכנח כ ל  ממקומה ואפשר שהרב אלפסי ז״ל היה גורס כמו שכחוב במקצח נוסחאות כגמ׳ הכא במאי עסקינן במסוכנח ו
 אפי׳ ל׳ יהולה מולה לשריא וככריאה אפי׳ ר׳ שמעון מולה לאסורה כי פליגי בחולה מאתמול ומתה בשבת או ביו״ט אבל זו הגרסא אינה
׳ אין נמנין על חבחמח בתחלה ביו״ט. לפסוק לה למיס: אבל שוחט הוא. בלא פיסוק למים ומחלקין אותה  בעיקל הנוסחאופ: מתני
 ביניהם ולמחל יפסוק להס למים וכגמ׳ אמלי׳ היכי עביר כלומר הא לקחני שוחט הוא ומחלקה ביניהם היכי עכיל שילעו למחל כמה היחה
<מנניו״ט ומעמיל זו אצל זו ואומר זו כזו כלומר ראו שזו כזו ולמחר שמין את זאת הנותרת:  שוה לפסוק למיס ואמלינן למביא ב׳ בהמות שוות נ
 דבי יהודה אומר שוקל אדם בשר כנגד כלי ובנגד קופיץ. טכח המוכר בשר במשקל אף על פי שאסור לשקול בשר בליטרא להיינו
 מעשה חול מותר הוא לשקול כנגל כלי וכגגל קופיץ סכין גלול לאיכא שינר ואינו מעשה חול: אין משגיחין. אין מעיינין:

 עץ משפט נר מצוה
 תתצח-תתק

 א מיי׳ פרק ב מהל׳ בכורו׳ טור יו״ל תימן שיג:
 ב מיי׳ פרק ב מהלי יו׳׳ט טור או״ח סי׳ תקית:
 ג מיי׳ סלק ל מהל׳ יו״ט סמג לאיי! עה טור או״ח

 סי׳ פק:

 מסורת הש״ס
 א) רקרא ככ 5) צ״ל ביו״ט:

 קובץ הגהות
 ב״ח (א) נ״כ הוצא: (ג) יהיה כצ״ל:

 שלטי הגבורים
 א כהמה שהיתה מסוכנת מערכ יוס טונ ימתה כיוס
 טוכ מותר לטלטלה אפילו לרכי יהולה היתה כריאה
 ומתה אפילו לרבי שמעון אסורה היתה חולה קצת
 פלוגתא דרכי יהודה ורבי שמעון השוחט כהמה כיוס
 טוכ צריך שלא יבדוק עד שיפשוט שאס ימצא טרפה
 לא יהיה רשאי להפשיטה וכענין טלטול הכשר צרכינו
 שפוסק כמוקצה כרכי יהודה כיוס טוכ אסור ולר״מ
 שפוסק כרכי שמעון שרי וכענין מכירה לנכר נראה
 דמותר כדרך שהתירו מטרה לישראל שלא ישקול ולא
 יזכור סכוס דמיס ואס אינו מאמינו יקח ממנו משכון
 שאס לא כן לא ישחטו ואתי לאימנועי משמחח יום טוכ

 כדאמרנן גבי נתינת עורות לפני הדירסן:

 שיטת ריב״ב
 ההוא גברא. כהן: הייי הוה. לפי שנחשד על
 הבכורות להטיל בהס מוס: היצא. גדר של קוציס:
 פרטיה לשפהיס. והוא שנויה במומי הבכור שפתו
 שנפגמה: אח גרמה ליס. מדעתך נתח את השעורס
 לשס כדי שיכניס ראשו שס: צא יהיה קרנא ביה
 לא יהיה: מתני׳ נהמה שמהה ויו' חלה שניטמאש.
 אינה ראויה לכהן דהא באכילה אסור׳ ולהסיקה או
 לחמה לכלניס אסור שאין מנערן קדשים טמאין
 ניו״ט דרחמנא אחשנה להנערתן דכמנ נאש ישרף
 הלכך מלאכה היא: גמ׳ סלגומה יעירי למתני׳
 לקתני נהמה שמתה לא יזיזנה ממקומה ננהמח
 קדשיס והיתה מסוכנת מערב יוס טונ טעמא
 דבהמת קדשים הוא דאין מאכילין אותה לכלבים הא
 דחולי שאר לטלטולה וכו׳ ובגמרא מיתחזי
 דסלוגתייהו דר׳ יהודה ור׳׳ש לתתוך נבלה לפני
 הכלניס במסוכנת מעיוי׳ט היא ר׳ יהודה אוסר אס
 לא הימה נבלה מעיו״ט ור״ש מחיר דליח ליה מוקצה
 אלא ננעלי חיים שמתו אנל במסוכנת לא והאי
 איקמתא לזעיר אזלא כריש והרב ז״ל פסק נכל
 מוקצה דיוס טוב כר׳ יהודה הלכך אפילו כמסוכנת
 דחולי לא יחנה ממקומה לטעמו של הרכ ז״ל וקשיא
 דידיה אדידיה ואית דגרסי בגמ׳ הכא במאי עסקי׳
 במסוכנת ודבר הכל כלומר אפילו בנהמה נראה
 אפילו ריש מודה שהיא תשובה כמתה לא נחלקו
 אלא בתולה מאיתמל ומתה בשבח או ביום טוב רש
 בזה סמך לדברי הרב ז״ל והרב דודי ז״ל כתב אנו
 אי! אנו נורסי! אלא הכא במאי עסקי׳ בגמ׳
 במסוכנת כלומר ובמסומת היא מתלוקת ר׳ יהודה
 ור׳׳ש וסחס מתני׳ כר׳ שמעו! אליבא לןעילי וכבר
 כחבנו דעת הרב דודי ז׳׳ל בתורת המוקצה ולטעמיה
 לא קשיא ולא מידי דאע״ג דסתס לן תנא בעלמא
 כר׳ יהודה הני מילי במוקצה שהוא אסור מאיליו
 בשנת כגון בקוע עציס מ! הקורות ומ! הקורה
 שנשברה ניוס טוב וכל כיוצא בו שהוא הוא המוקצה
 שאסור ביום טוב ואין אנו חוששין אס סחם לן תנא
 הכא טוס טוב כריש שמאחר שהוא מיתר נשבח
 כדסתס לן תנא נמוקצה דשנת כריש דתגן גני שבת
 מחתכין אמ הדלועין לפני הנהמה ואת הננלה לפני
 הכלניס גס ניו״ט הוא מומר וכנר נררנו הענינין
 הללו נתחלת פרק ראשון: מתני׳ אי! נמנין. נגמ׳
 מפרש מאי היא: אנל נמנין עליה מערב ירט.
 ושיחטין ומחלקי! ניניה! ניו״ט: קופיץ. סטן גדילה
 דאיכא שיגר לא הר מעשה דחול: גמ' אי! פוסקי!
 דמים. דמקח וממכר בשבת וביים טונ אסור: הילי
 עניו. דקתני לקמן נמתגי׳ אנל שוחט הוא הטבח
 ומחלק ניניהם היכי עניד שידע מחר כמה היחה
 שוה הנהמה שאכלו אחמול: מביא שחי בהמות. שוות
 טוס טונ יאומר זי שוה כזו ולמחר שמין את זאת
 הנשארת: סניא נמי הכי. כשמואל דאמר אין פוסקין
 דמיס טוס טונ: הריני עמך. ננהמה זו: פים׳

 וחכמים אומרים וכוי:

 הקטן
 רגבי יו״ט סתם לן תנא כר׳ יהודה איכא למימר דלא מוקי׳ לה בבהמת קדשים ואע״ג דקתני עליה ועל החלה
 שנטמאה מעשה שהיה כך היה ולא אמרי• מה חלה דקדישא אף בהמה דקדישא וסתם מתני׳ דלא כר׳ שמעון
 ואיכא למימר לעולם ר״נ כזעירי מוקים לה בבהמת קדשים הא דחולין שריא ומגו דאשתראי כשבת אישתראי
 נמ׳ ביו״ט דליכא מידי דבשבת שרי וביו״ט אסור כמו שביררנו בתחלת זו המסכתא ודאמרי׳ דםתם לן תנא
 ביו״ט כר׳ יהודה במוקצה שהוא אסור מאיליו בשבת כמו בקוע עצים מן הקורות ומן הקורה שנשברה ביום
 טוב וכל כיוצא בו שהוא הוא המוקצה שאסור ביום טוב ואין אנו חוששין אם סתם לן תנא הכא ביום טוב

 כרבי שמעון שמאחר שהוא מותר בשבת גם ביו״ט הוא מותר ולזו הסברא דעתינו נוטה:

 המאור
 מתני' בהמה שמתה לא יזיזנה ממקומה כתב עליה הרי״ף ז״ל תרגומא זעירי בבהמת קדשים ובמסוכנת ובסוף
 מסכת שבת מייתינן לה להא תעירי למיפשט מינה דזעירי כר׳ שמעון סבירא ליה והרי׳׳ף ז״ל פסק גבי יו״ט
 כרבי יהודה הלכך אפילו במסוכנת דחולין לא יזיזנה ממקומה לטעמו של הרב ז״ל וקשיא דידיה אדידיה ואית
 דגרסי הכא במאי עסקיי במסוכנת ודברי הכל כלומר בבעלי חיים אפילו ר׳ שמעון מודה שאסורין ובמסוכנת
 מאתמול אפילו רבי יהודה מודה דהיא חשובה כמתה ולא נחלקו אלא בחולה מאתמול ומתה בשבת או ביום
 טוב ויש בזה מעט סמך לדברי הרי״ף ז״ל ואנו אין אנו גורסין אלא הכא במאי עסקינן במסוכנת כלומר
 ובמסוכנת היא מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון וסתם מתני׳ כר״ש אליבא דזעירי אבל אליבא דרב נחמן דאמר
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 עין משפט נר מצוה
 תתקא

 א מיי׳ פרק ל מהל׳ יו״ט סמג לאוין עה טור או״ח
 סי׳ תקט:

 ממורת הש״ס
 א) בר״ס הגי׳ רבה נ) ןבס׳׳י הגי׳ ושלא] ג) צ״ל

 אביי ורב נחמיה בריה דרב יוסף [וכ״ה הנ״ח]:

 קובץ הגהות
 ב״ח (א) צ״ל לתנן: (ב) אוכל נפש ומיהו כצ׳׳ל

 והל״א: (ג) לעשית כן אע״ג כצ״ל:
 חו״י (א) נ׳׳נ עי׳ רי״ף שבת ס״א סי׳ רצ׳יא:

 אנ״ש מהר״ם [א] והיינו כאיכא דמתני לה אסיפא
 ויהיה סי׳ אין משתיזין אפילו להעביר
 שמנוניתא וכרבנן אנל לתללה אפי׳ רבי יהולה מולה
 לאין משתיזין בשל אבן. וכן נמצא בהג״ה מיי׳ ס״ל

 מהל׳ יוס טוב בשס התוספות:

 רבינו נםים אין צדין פרק שלישי ביצה (כח.-כח:)טו
 גמ׳ מאי בל עיקר. נימא וחבמיס אוסרין: אפי׳ לשמרה מן העכברים. אין נותנין במאזנים התלויין: בתדיטא. היא נובעת שתולץ אותה
 כה כששוקלין דמחזי שנתנה שם לשם משקל: ר׳ חייא ור״ש ברבי. כשהיו חולקין בשר ביניהם היו שוקלין אותו מנה כנגד מנה: טבה
דע לטין משקל ן דאומן הוא רו  אומן אסור לשקול בשר ביד. לאחוז הליטרא בידו אחת והבשר בידו אחרת ולכוין דבחול נמי אורחיה [הוא] טו
 כנגד משקל בידיו ואחרים סירשו שהוא יודע לברן משקל הבשר בלא ליטרא ואסור שהרי הוא במאזנים: אסור לשקול בשר במים. שיש
 לו סימנין בכלי ונותן בו מים והסימנין
 מודיעין אותו כמה המיס עולה
 למעלה בשביל ליטרא בשר: אסור
 לעשות בית יד בבשר. נקב לאחוז בו
 שנראה כעושה כלי ביו״ט וביד שרי
 דלאו דרך חול הוא ולא דמי לעושה
 כלי: סימן בבשר. שלא יחליפנו הנושאו:

 מאי כל א עיקר א״ר יהודה אמר שמואל אפי׳
 לשמרו מן העכברים אמר רב אידי בר אבין
 והוא דתליא בתריטא מפני שנראה כשוקל
 בשר ביו״ט והא דר׳ הייא ור״ש ברבי דהוו
 שקלי מנה כנגד מנה ביו״ט לא סיימא לן

 רש״י
 הוה עובלא לחיל: גמ׳ מאי כל עיקר.
 מאי אתי לרבדי נימא וחכמים אוסרים:
 אפילו לשומרו מן העכברים. אין נומנין
 אותה במאזנים התלדס ביתל גבוה: והוא
 דסליא בתריטא. בטבעת שתולין אותה בה
 כששוקלין משוס למיתזי כאלו מתנה לשם
 משקל: ביד. לאחוז ליטרא בילו אחת
 והבשר בילו שניה לכוון לבמול נמי כיון
 לאומן הוא אורחיה בהכי: במים. שיש
 בכלי שנתות וסימנים בכלי גלול שנותנין
 בו מיס והסימנין מודיעין כמה המים עולין
 למעלה בשביל הליטרא בשר שכבר שיערו
 לכן: בית יד. נקב לאוחזו בו: וניד.
 לנקב באצבעו שרי ללא לרן חול הוא אבל
 בסטן דרן חול הוא כשמוכר בשר עושה
 לו בית יל ונותנו ללוקח להוליכו לביתו
 וביו״ט צדן לעשות שינוי שאין מקח וממכר
 מותר בו: סימן בבשר. שלא יחליפו

׳ י  י

 לעשות כל חתיכה בעלת שלשה קרנות ובו
 היו מטרין בני ביתו שזה היה סי׳ שלו:
׳ אבל משיאה על גבי חברתה. י  מתנ
 למשני מעובלא דחיל: גמ׳ ורבי יהודה
 מתיר. ללדש לכס לכל צרכיכם: אפימא
 דדיקלא. היה משפשף הסכין על סי הרקל:
 הלכה כרבי יהודה. דמותר לכל אדם
 לעשות כמותו אבל אין מורי! לרבים כן
 כד שלא יזלזלו אף כשאיפשר לעשותן
 מבעול יום וכל הני לשרינן כגון לנתקלקלו
 ביו״ט כלאמדנן לקמן ללא התיר ר׳ יהולה
 אלא במכשידן שאי אפשר לעשותן מבעול
 יום: שעמדה. מחריפותה שאינה חותכה
 יפה אבל לא נפגמה: מותר לחדדה ביום
 טוב. ואע״ג דמאתמול התחיל להתקלקל
 ללא הוה ליה לאסוקי אדעתיה מאתמול
 לסבר לא צדכא להשחיזה אבל נפגמה לא
 שד לקילקול לילה מוכח וה״ל לתקוגיה:
 וה״מ דפסקה אגב מחקה. שחותכת בלוחק
 אבל אינה חותכת כלל אשור לחללה

 קא מעבר םכינא אפומא דריחיא ואמרי
 ליה לחדודי קא בעי מר או להעביר שמנינותא ואמר לי להעביר שמנינותא
 ותזיתיה לדעתיה דלהדודיה קא בעי וקםבר (א) הלכה ואין מורין כן: ואמר רבא
 סכין שעמדה ד מותר לחדדה ביום טוב וה״מ דפםקה אגב דותקא ודוקא אגב

 כוותייחו אלא כרבנן דאמרי אין משגיחין בכף
 מאזנים כל עיקר: אמר ר׳ יהודה אמר שמואל
 טבח אומן ב אסור לשקול בשר ביד ואמר
 ר׳ יהודה אמר שמואל אסור לשקול בשר
 במים אמר רב הייא בר אשי אמר רב אסור
 לעשות בית יד בבשר אמר רבינא וביד שפיר
 דמי: אמר רב הונא מותר לעשות סימן בבשר
 כי הא דרבה בר רב הונא מחתך לה אתלת
, אאין משתיזין את הסכין י נ ת  קרנתא: מ
 ביו״ט אבל משיאה ע״ג חברתה לא יאמר
 אדם לטבח שקול לי בדינר בשר אבל
׳ מאן תנא מ  שוחטין ומחלקין ביניהן: נ
 דהשחזה עצמה אסורה א״ר חסדא דלא כר׳
 יהודה יא* דתניא אין בין יום טוב לשבת אלא
 צורך אוכל נפש בלבד ור׳ יהודה מתיר
 במכשירי אוכל נפש א״ל רבא לרב הםדא
 דרשי׳ משמך הלכה כר׳ יהודה אמר ליה יהא
 רעוא דכל הני מילי מעלייתא תדרשון משמי:
 אמר רב נחמיה בריה דרב יוסף הוה קאימנא
 קמיח א<דרבא וחוח קא מעבר סכינא אפומא
 דדיקלא ואמינא ליח לחדודי בעי מר או
 לעבורי שמנינותא ואמר לי לעבורי שמנינותא
 ותזיתית לדעתיח דלחדודיה קא עביר והאי
 דלא קאמר לי דקא סבר הלכה ג ואין מורץ
 כן: אמר אביי הוה קאימנא קמיה דמר והוה

 אתלת קרנתא. כשהיה משלח בשר
 לביתו היה רגיל לעשות החשיכה בת
ן אנשי ביתו  ג׳ קרנות וכבר מטרי
׳ אץ  שזה היה סימן שלו: מתני
 משהיוץ את הסכין ביו״ט. בגמרא
 מוכח דלהשחיזה אפילו במשחזת של
 עץ כדי לחדדה אסור: אבל משיאה
 ע״נ חברתה. שאין דרכו כחול ככך:
 גמ׳ מאן תנא דחשחזח עצמה אםור.
 כלומר אפילו כמשחזת של עץ כדי
 לחדדה: אמר רב חםדא דלא כרבי
 יחודה. דמתיר במכשירי אוכל נפש:
) ומיהו ה״מ לתקן אבל לעשות 5 ) 

 כלי לא דמודה רבי יהודה דפליג
 במחניפין דהנן ןדף לב.] אין פוחתין
 אפ הנר מפני שהוא עושה כלי ואין
ל חני  חותכין את הפתילה לשנים: כ
 מילי מעליתא תדרשו משמאי. נראה
 שהביאה הרב אלפסי ז״ל אף על גב
 דבהשחזח סטן מסקינן דהלכה ואין
 מורין כן משוס דאיכא מכשירין
 שמורין בהן כרבי יהודה כגריפת
 תנור שאין כל המכשירין שרן כמו
 שכתכתי למעלה נסי׳ תתפד ד׳׳ה כי
ד רב נחמיה מ : א [  קאמינא ט׳
 בריח דרב יוסף חוח קאימנא קמיה
 דרבא וחוח קא מעבר סכינא אפומא
 דדיקולא. משפשף הסטן ע״פ הסל:
 וקםבר הלבה ואין מורץ כן. דנהי
 דהלכה דמותר להשתיז את הסטן
 במשחזח של עץ אסי׳ לחדדה כרבי
 יהודה אפ״ה אין מורין כן לכל כדי
 שלא יבא להשחיזה במשחזפ שלה
 דבכי האי גוונא אפילו רבי יהודה
ן דשרא רחמנא מכשירין מדכחי׳ לכס  מודה לפי שהוא עושה כלי [א] ומשמע לי דהיינו טעמא דמודה ד יהודה שאסור לעשות >ג< כלי אע״ג דטו
א שרא בהו היינו טעמא לפי שאי אפשר להמיר במכשירין יותר מבאוכל נפש עצמו וכיון שאסור לטחון ל ו (  ודאי מלאכה גמורה היא ג
 ולרקד אלמא לא שריא כאוכל נפש מלאכות הנעשית לזמן מרובה בין שתאמר שהוא מדאורייתא או מדבריהם ע״פ מה שכתבנו למעלה
ן שכן אי אפשר להתיר במכשירין יותר מזה וכל שהוא עושה כלי הדבר ברור שהיא מלאכה הנעשית לימים הרבה ומ״ה רכא  [דש סירקין] וטו
 דסכירא ליה כר׳ יהודה לא הוה מעבר סכינא אלא בדקולא ולא במשחזפ ורב יוסף אפומא דרחיא כדאיחא כגמרא אכל כמשחזת לא דהוה
 ליה עושה כלי ולפיכך בחב הרב אלפסי ז״ל בסמוך דדוקא אגב ריחיא או אגב דיקולא אבל כמשתזת לא ואע״פ שאפשר לדחוח ולומר דרכא
ן דסכירא להו דאין מורין כן לא הוה מצי ב נחמיה ורב יוסף קמייהו לא משחד במשחזה של אכן לטו ר  נורב יוסף] דבגמרא משוס דקיימי "
 לאהדורי ולמימר להני רבנן דקיימי קמייהו דכדרבנן עבדי דבגמרא מוכח דלרבנן במשחזח של אבן אפילו להעביר שמנוניחה אסורה אבל
ן דלא חזינן דעבדי אלא הכי מנא לן לאהדורי  אין ה״נ דהיכא דלא הוי איניש בהדייהו דבמשחזת של אבן משחזי כר׳ יהודה אפילו הכי טו
 כתר קולי. ועוד דשמעתא דלקמן מוכחי דכמשחזפ אפי׳ לר׳ יהודה אסור ומש״ה אסרינן להראות סטן לחכם וסכין שעמדה דלא פסקה
ר דכא םבין שעמדה מותר מ  אפי׳ אגב דוחקא כמו שנכתוב בסמוך בס״ד וכן דעת הרמב״ס ז״ל בפרק רביעי מהלכות יום טוכ: א
 להדדה ביו״ט. פרש״י ז״ל אע״פ שעמדה מחריסות שלה מאתמול משוס דלא הוה ליה לאסוקי אדעתיה שיהא צריך לחדדה ונראה לי שהזקיקו
ד אבל אחרים פירשוה שעמדה ביו״ט דוקא ואיפשר דקמ״ל  לומר כן דאי כשעמדה ביו״ט מאי אתא לאשמעינן פשיטא דלר׳ יהודה ש
 דאע״פ שעמדה אין כה משוס מקון כלי. ודאמרינן ה״מ דפסקי׳ אגב דוחקא. פרש״י ז״ל דאס אינה חותכת כל עיקר אסור לחדדה דטרתא
 יחירה הוא רוחר נכון לומר דכי לא פסקיה כלל ט מחדד לה משר לה מנא ואסור אי נמי דחיישינן שמא יבא להשחיזה כמשחזפ כדברי

 שלטי הגנורים
 לשון ריא״ז א ומז״ה מתיר לשקול נכף מאזנים
 אפילו מנה כנגד מנה וכ״ש שהוא מתיר לשקול כנגד
 הכלי או כנגד הקופיץ ולשומרו מן העכנדס ונלנד
 שלא ישקול כנגד הליטרא וכנר ניארמי כקונטרס
 הראיות שהכל אסור וכך היא שטת רנינו יצחק נפסקיו

 שאין משגיתין נכף מאזנים כל עיקר:
 ב כתנ הרשנ״א לכאורה נראה דנל זה לא אייר אלא
 נלוקח מן הטנח או ננ׳ שותפי! שחולקין ניניהם אנל
 לשקול בניתו לידע כמה ינשל מומר ומיהו גני מדידת

 קמת משמע דאסילו נניתו נמי אסור:
 ג וצ״ע באשר׳יי ונדנד המ״מ דהרנה פנים יש לדנרי
 רנינו אלו סד! שגפגמה ניו״ט מותר לחדדה נמשחזמ
 של עץ או על חכרתה ומורי! לעשית כן אנל להעניר
 שמגוניתה אף כשל אכן מודן לעשות כן ואס נפגמה
 מעיו״ט אסור ומיי׳ כתכ אף על גכי עץ הלכה ואין
 מורי! כ! ועל גכי משחות של אכן אין משחיזין כלל

 והרא״ש הסטס לסברא ראשונה:
 ד פי׳ רניגו אגנ ריחיא או דיקולא אנל לא במשחות
 ונעל העיטור כחנ אפילו נמשחזת והכי מסחנרא אנל
 אס איגו יכול לחתוך נו אפילו ע״י הדחק אסור

 להשחיזה דהוה ליה מתק! מגא:

 • יי-יי ״״ • ד

 שיטת דיב״ב
 גמ׳ מאי כל עיקר. לימא וחכמים אוסדן: אפילו
 לשומרו מן העמדה. אי! מתנין אותו נמאזגיס
 התלוי! ניתל גבוהה: בסריטא. נטנעת שפולין אותה
 נה כששוקלץ: מגה כנגד מנה. שוקלי! נתח נשר
 כגגד גתח אחר: טבח אומן. שיודע לכוי! משקל כגגל
 משקל נידו אסור לאחוז הליטרא נידו אחת והנשר
 בידו אמרת ולכוון המשקל טון דאומן הוא וכחול
 גמי אורחיה הט: במים. שיש לו שגתות וסימגין בכלי
 ונותן בו מיס ויודע כמה המיס עולין למעלה כשטל

 ליטרא בשר: ניס יד. נקב לאחוז
 גו וגילו לנקוב באצבעו שד כיון דאיכא י
 שיגר רבחול אורחיה בסטן: סימן נבשל.
 שלא יחליפנו נושאו: אתלס קרנאתא. כזה:

 מתני׳ אין משחיזין. אגושיר בלעז: אגל משיאה על
 גבי יזנלסה. דמשני מדרך חול: גמ׳ כתב הרב לולי
 ז״ל מלאמר לנ הונא לא שנו אלא נמשחות של אב!
 אנל נמשחזח של עץ מותר ואוקימנא למחני׳ דלא
 כר׳ יהודה מכלל דלר׳ יהודה שהיה מתיר נמכשיד
 אוכל נפש מותר לחדדה במשחזת של אבן אלא שלא
 רצה הרב אלפסי ז״ל לסרסס הדבר משוס דאסיקנה
 הלכה ואין מורי! כ! ולפיכך כתנ נסכין: שעמדה.
 מותר לחדדה ודוקא אגנ רחיא או אפומא דדיקולאי
 ופי׳ הרנ ר׳ שלמה ז׳׳ל אע״פ שמתמול שלשום
 התחילה לקלקל ולילך דלא הוה ליה לאסוקי אדעתיה
 מאיתמל סנר לא צדכא אנל נפגמה מאיתמל לא
 הוה שאד דמיכח קלקול שלה והוה ליה לחדדה
 מאיחמל: וה״מ דפסיןס אגב דוחקא. דאי צא טירחא
 יתירא הוא ואסור ולי נראה היכא דלא פסקה כלל
 שויי מנא הוא ואסור אפילו לר יהודה אלה הס
 דנרי הרנ דודי דיל וקשיא לי הטתנ טון דקימא
 לן כר׳ יהודה שמומר לחדד סטן נמשחזת של אנן
 ומשוס דלא מורינ! כותיה לא שרינן לאחרים אלא
 אגנ רחיא או אסומא דדיקולא על מה השינ רנה
 לרנ נחמיה נדה ררנ יוסף ללהעניר שמנינומה הוה מענר סטנא אפומא דדיקולא משוס דהוה (ליה) סנירא ליה הלכה כר׳ יהודה ואין מורן כן הא אמרי׳ לעיל דאע״ג דלא מורק כר׳ יהודה מורן לחדד סטן אגנ רחיא או אפומא דדקולא
 שאילו הייגו מורים כר׳ יהולה ואף במשחות של אב! היינו מתירי! יוה שכחב הרב ז״ל ולוקא אגב רחיא או אפומא לליקולא הלכה אתא לאשמעי׳ אי הוראה אתא לאשמועינן אי הלכה אתא לאשמועיק הלא אף במשחזת של אבן מותר אי הוראה
 אתא לאשמועי׳ הא לא מורג! שוס חלול סטן טוס טוב אפילו אגנ רחיא או אפומא לליקולא כלאיתא נעונלא ררנ גחמיה נדה לרנ ייסף ויש לומר לעולם הלכה כר׳ יהולה שמותר לחלל הסט! נמשחות של אבץ ומימריה לרנא כסט! שעמלה
 כר׳ יהולה אזלא ודכא סט! שעמלה אתא לאשמועיג! כמן שפירש רש׳׳י ואף על סי שגקבעה הלכה כר׳ יהולה שמומר לחלל הסטן במשתזת של אבן כיון שאותה הלכה איגה הלכה להוראה ללאחדס לא מורג! שוס מלול טוס טוב אפילו אגב
 רחיא או אפומא לדקולא לא רצה הרב ו״ל לפרסס היתר חלול סט! במשחות של אב! וכתב ולוקא אגב רחיא או אפומא לליקולא ולעולם לאחרים לא מורינ! שוס חלול סט! ביום טוב וכל זה שטרמגו כלי להעמיל לגד הרב לולי ז״ל לסי מ״ש
 מה שהיה סונר נלנד הרנ ז״ל אנל אין אנו צרכי! לכל זה כי יש לפרש לנד הרנ דל נלרך אחרת ולומר שלא התיר ר יהולה אלא הענרת שמנונית הסכין אפילו נמשחזת של אנן או חלולה נשל עץ או נגני חברתה בכל שיגר גחרחי קיימא
 לן לאסדנהו רבנן ושדנהו ר׳ יהולה אבל לחלל סטן נמשחזח של אבן אפילו לר׳ יהולה אסור טון לאפשר ליה אגנ רחיא או נאפומא ללקולא והרנ ז״צ שכחנ ולוקא אגנ רחיא או אפומא ללקולא פרסס כל מה שהיה יכול לפרסס נפסק ההלכה
 וכבר כתב שאין מורן כן וכן מצאנו כתוב לרב ר׳ משה בר׳ מימון ז״ל: אחד סכי! שנפגם גיוס טוב ואתר שפוד שנרצס ביים טוב. ופירש נעל הלכות וכו׳ ורננו שלמה ז״ל פי׳ משוס לאושא מילחא ונראה כמי שלעחו למכור באטלו. והרב לולי

 ז״ל פי׳ לראיח סטן כראית בכור היא שה! מעכבות השחיטה ונראה כמתקן וכרן את הדן:

 הקטן
 את השפוד ואין מחדדין אותו פירשה ה״ר שלמה ו״ל דלא כרבי יהודה אי נמי בנרצם מעיו׳׳ט ודברי הכל
 ולי נראה כאן בשפוד של מתכת כאן בשפוד של עץ ודבר הלמד מענינו הכא תנינן לה גבי סכין דהוא של
 מתכת והתם תנינן לה גבי אין מוציאי! את האור מן העצים ותקון שפוד של עץ היא החלקתו בסכין ותיקונו
 וחדודו שויי מנא הוא ואפילו ר׳ יהודה מודה ושפוד של מתכת שנוצף נמי שרי מנא הוא שהריצוף פחיסה
 ובכיפה כעין שבירה הוא וכדאמרי׳ התם דרצפינהו מרצף ואפילו ר׳ יהודה (מודה) בשפוד שנרצף שאין הנרצם
 דומה לנרצף שהנרצם הוא שנעקם מעט והוא הפוך מלשון צרם באזנו וכאלו הוא נרצם אבל הנרצף הוא
 שנכפף לגמרי ומשום הכי מודה בזה רבי יהודה דאסור לתקנו ואף על גב דמיפשט בידו וה״ר שלמה ז״ל

 לא פירשה כן:

 המאור
 מתני׳ אין משחיזין את הסכין ביו׳׳ט וכוי. אמר רב הונא לא שאנו אלא במשחזת של אבן אבל במשחזת
 של עץ מותר ואוקימנא למתני׳ דלא כרבי יהודה מכלל דלרבי יהודה שהיה מתיר במכשירי אוכל נפש מותר
 לחדדה אפי• במשחזת של אבן אלא שלא רצה הרב אלפסי ז״ל לפרסם הדבר משום דאסיקנא הלכה ואין
 מורין כן ולפי׳ כתב בסכין שעמדה מותר לחדדה ודוקא אגב ריחיא או אפומא דדיקולא ופירש הרב רבי
 שלמה ז״ל אף על פי שמאתמול שלשום התחילה לקלקל ולילך דלא הוה ליה לאסוקי אדעתיה מאתמול סבר
 לא צריכה אבל נפגמה מאתמול לא הוה שרי דמוכח קלקול שלה וה״ל לחדדה מאתמול וה״מ דפסקא אגב
 דוחקא דאי לא טרחא יתירא הוא ואסור ולי נראה היכא דלא פסקא כלל שויי מנא הוא ואסור אפילו לר׳
 יהודה שלא היה רבי יהודה מתיר לעשות פחמין לעשות כלי ברזל והא דת״ר בפירקין דלקמן אין מתקנין
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ש רב חסדא ואית״מא רכ יוסף אחד סכין שנפגמה. פירוש דוקא ביום טוב דאילו מעיו״ט אפילו לר׳ יהודה ל  הרמב״ס ז״ל בפרק הנזכר: ד
 אסור דלא דמי לסכין שעמדה דכיון שנפגמה מוכמא מילתא מעיו״ט שצריך תיקון: ואחד שפוד שנדצם. שנעקס מעט: ואחד גריפת תנור.
 שנסל לתוכו מהטיח שלו ולא היה יודע מבעוד יוס כך כתב רש״י ז״ל אבל הרב בעל התוספות ז״ל אינו אוסר אלא בשנפל ביום טוכ ואפשר
 שאף רש׳׳י ז״ל לזה נחכוון שנפל הטיח לתוכו כיו״ט אלא שלא היה יודע מכעו׳׳י שיפול שאלו היה יודע היה מתקן: באנו למחלוקת •׳ יחודה ורבנן.

 דש״יי
 דנררחא ימירא הוא: שנרצם. שנשכר
 ראשו כיום טונ: גריפת תנור. שנפל אל
 תוכו מן הטיח שלו ילא ירע מאתמול:
 באגו למחלוקת כו׳. ממחלוקתס אנו יכולים
 ללמוד דבר זה כי אף אלו מכשירי אוכל הם:
 מהו להראות. טבח סכין לחכם לבדוק
 כדי לשחוט בו מי מתחזי כעובדא לחול
 דאוושא מילתא שדעתו למכור בשר
 באיטליזא או לא ובעמוד פי׳ בע״א: רואה
 לעצמו. סכין שלו דלא אוושא מילתא:
 שנרצן<. נמעך ולא נשבר אלא נעקס:
 אסור לתקנו ביום טוב. ט יכול להשתמש
 בו כמו שהוא יטירחא דלא צריך הוא:
 ואע״ג דפשיט ליה גידיה. שמתפשט בידים
 ואין צריך להכות עליו בפטיש: שפוד שצלו
 גו גשר. ביו״ט: אסור לטלטלו גיוס טוב.
 מיד לאחר שנטל הצלי לפי שהוא נמאס
 וכבר נעשה בו צורך יום טוב: שומטו.
 מלפניו בטילטול מן הצד עד שמעבירו
 מלפניו: בקרן זויס. אבל לא ע״י טלטול
 גמור: אע״פ שאין עליו כזית גשר שרי.
 לטלטולי אפילו טלטול גמור ולסלקו שלא
 יזוקו בו אנשי ביתו: מידי דהוה אקוץ
 גרשוה הדגים. דאמרינן בפרק כירהי)
 למותר להוליכו פחות מד׳ אמות עד
 שמסלקו לצילי רה״ר כלי שלא יזיק: היכי
 עגיד. כשאינו רוצה ליקח את כל הבהמה
 לא מחצה ולא שליש ולא רביע אלא בלינר
 או בשנים מה יאמר: בסורא אמרי. לרכן
 לומר לטבח תן לי תירטא או פלגא תירטא
 מרש אמרי חילקא או סלגא חילקא ט כל
 הטבחים היו מנתחין בהמיתיהן בשוה כך
 וכך נתחים מן הבהמה ואותן נתחים קרו
 להו בסוריא תירטא בנרש חילקא במתא
׳ אבל לא גמדה. י  מחסיא יינעא'• מתנ
 מפרש בגמ׳ במאי פליגי: מפני מצוי המרות.
 הנשאר בשולי המדה ומתמצת ממנו לחוץ(ב):

 ריתיא או אגב דיקלא אבל במשחזת
 א לא דרש רב חםדא ואיתימא רב יוםף
 אחד סכין שנפגמח ואחד שפוד שנרצם
 ואחד גריפת התנור באנו למתלוקת ר׳ יהודח
 ורבנן דתנן אין בין יו״ט לשבת אלא אוכל
 נפש בלבד ור״י מתיר במכשירי אוכל נפש
 מ״ט דת״ק אמר קרא א׳חוא לבדו יעשח לכם
 הוא ולא מכשיריו ור׳ יהודח אמר לך אמר
 קרא לכם לכל צרכיכם ורבנן ההוא מיבעי
 ליה לכם ולא לכותים (א)(לכם ולא לכלבים)
 ורבי יהודה הא כתיב הוא אמר לך כתיב הוא
 וכתיב לכם ולא קשיא כאן במכשירין
 שאיפשר לעשותן מעיו״ט וכאן ב במכשירין
 שאי אפשר לעשותן מעיו״ט: איבעיא להו
 מהו להראות סכין לחכם רב מרי ברית
 דרב איקא שרי ורבנן אסרי ופי׳ בעל הלכות
 גדולות טעמא דמילתא דתיישינן דילמא
 אזלי חוץ לתחום לאחורי: אמר רב יוסף
 ת״ח רואה לעצמו ומשאילח לאחרים אמר ר׳
 יהודח אמר שמואל שפוד שנרצף אסור לתקנו
 ביו״ט ואע״ג דפשיט ליה בידיה ואמר רב
שצלו בו בשר  יהודה אמר שמואל שפוד א
 אסור לטלטלו ביום טוב רב מלכיו ואיתימא
 רב אדא בר אהבה אמר =שומטו ומניתו
 בקרן זויות א״ר חייא בר אשי א״ר הונא
 וחוא שיש עליו כזית בשר רבינא אמר
 אפילו אק עליו כזית בשר שרי מידי דהוה
 אקוץ בר״ה וקיימא לן כרבינא: לא 3יאמר
 אדם לטבח שקול לי בדינר בשר וכוי: היכי

 עביד כי הא דבסורא אמרי תרטא ופלגא תרטא בנרש אמרי חלקא ופלגי חלקאיי
׳ אומר אדם לחנוני מלא י נ ת  במתא מחםיא אמרי ריבעא ופלגי ריבעא: מ
 לי כלי זה אבל לא במדח ר׳ יחודח אומר אם חיח כלי של מדת לא ימלאנו
 מעשה באבא שאול בן בטנית שהיה ממלא מדותיו מערב יו״ט ונותנן
 ללקוחות ביום טוב וחכמים אומרים אף בחול ג׳עושין כן מפני מצוי תמדות
 ייאומר אדם לחנוני תן לי ביצים ואגוזים במנין שכן דרך בעלי בתים

 ג׳ פרסאות והר״ז הלוי ז״ל כחב
 דמשום הכי אין מראין סכין לחכם משום דהוה ליה כעין ראיית מומין של בכור שאסרו וכתב הרמב״ן ז״ל שאם היה בטעם זה עיקר
 אף חלמיד חכם בדין הוא שלא יהא רואה לעצמו ואין זו קושיא אצלי דלעצמו אינו אלא לברר אפ הספק אכל לאחרים אינו אלא שמפני
 כבודו של חכס אמרו שלא יהא ראוי הסכין לשחוט בו עד שיתן רשות ונמצאת נתינת רשותו תקון גמור כעשיית כלי והר״ם במז״ל כחכ כפרק
 ד׳ מהלכוח יו״ט שהטעם משוס גזירה שמא ישחוז במשתזת וזה יותר נכון על פי מה שכתבנו למעלה דבמשחזח אפילו רבי יהודה מודה:
ר רב יהודה אמר שמואל שפוד שנדצף. כלומר נכסף לגמרי ומשוס הכי אסור לפקנו אע״ג דמיפשט בידא משוס דשויי מנא הוא מ  א
 ולא דמי לנרצם דלעיל דהתם היינו שנפעקם מעט והוא הפוך מלשון צורם כאזנו ומשוס הכי שרי דלא שרי מנא הוא כך פירש הר״ז
 הלוי ז״ל והוא יוחר נכון מפרש״י ז״ל שפירש שנרצס היינו שנשבר ראשו ומשוס הכי שרי דלא חזי לאישתמושי ביה ונרצף היינו שנעקס מעט
 שיכול להשתמש בו כלא תקון ולפיכך אסור לחקנו וכי חימא והיכי שרי רב יהודה בנרצס והא אמרינן לקמן כאידך פירקין 1לף לל,ו
 דאין מתקטן את השפוד ואין מתדדין אותו תירץ רש״י ז״ל דההיא דלא כרבי יהודה אי נמי בנרצם מערב יוס טוב ודכרי הכל או שמא
ד שצלו בו בשר ביום טוב אסור לטלטלו. מיד לאחר שנטל הצלי לפי ו פ  חקון דהחס דהיינו חקון גמור עד שנעשה כלי מחמתו: ש
 שנמאס ומוקצה וכבר נעשה צורך יום טוב: שומטו ומניחו בקרן זרת. שומטו מלפניו מהר בגרירה ובטלטול מן הצד עד שמעבירו מלפניו
י לטלטלו בטלטול גמור א  לקרן זויפ: והוא שיש עליו בשר. דאפילו בטלטול מן הצד לא שרי׳ אלא בבשר ומיהו אין כו כשר כל כך שיהא ר
 לפי שהוא פחות מסית: רבינא אמר אע״פ שאין בו בשר שרי. מידי דהוה אקוץ ברשוח הרכים דאמרינן כפרק כירה >לף מג.) מוחר להוליכה
מכאן מביאין ראיה לפסוק במוקצה כרבי יהודה ביו״ט דהא רכינא  פחוח מל׳ אמוח על שמסלקה לצילי לשוח הלביס כלי שלא חדק: ו
 גופיה לפסק בסוף פרק מי שהחשיך ולף קנז.) כרבי שמעון כמוקצה מחמת מיאוס הכא לא שרי אלא מילי להוה אקוץ ברה״ר הא למלח
 למוקצה מחמת מיאוס לרכינא כשכת שרי וכיו׳׳ט אסור ולי נלאה להכא לא שייכא סלוגחייהו לרבי יהולה ורבי שמעון במוקצה מחמת מיאוס
 משוס ללא אפליגו (רבנן) אלא בנר ישן שהוקצה בין השמשות מממת מיאוסו ולפיכך לרכי יהולה ראיח ליה מוקצה אע״פ שהוא רוצה להשתמש
 ממנו באמצע שבת ואינו חושש למיאוסו והרי הוא עכשיו אצלו כאלו נסתלקה ממנה הקצאתו אסור מכיון שהוקצה בין השמשות ולר״ש ללית ליה
 מוקצה כיון להשתא חזי ליה אין תקצאמו שמערב שבת אוסרתה אבל שפול זה אינו כן שמעיו״ט לאוי היה ובאמצע יו״ט הוא שנלחה ולפיכך כל שהוא
 רוצה להשתמש בו אי אתה יכול לאסרו עליו אא״כ חאמר ללא חזי כלל כאלו אין תולת כלי עליו על שהרוצה להשתמש בו בטלה לעתו והוה
 ליה כי ההיא דאמרינן לעיל נדף מ:] אי דלא חזי כי אזמין מאי הוי ובכי האי גוונא לא שייכא פלוגתייהו דרבי יהודה ורבי שמעון במוקצה כלל:
׳ לא יאמר אדם מבור ל׳ בדינר בשר. שאסור להזכיר שס דמים: אבל שוחט הוא. בלא פיסוק דמיס והם מחלקים ביניהם:  מתני
 גמ׳ חיכי עביד. כשאינו רוצה ליקח כל הבהמה ולא מחצה ולא שליש ולא רביע אלא בדינר או בשנים מה יאמר לו: בםורא אמרי ובו׳. כל
 הטבחין היו מנחחין בהמוחיהן כשוה כך וכך נחחיס מן הבהמה ולאותן נתחים קרי להו בסורא טירטא ובנרש חילקא ובפומכדיחא אסטי׳
׳ אומר אדם לחבירו מלא ל׳ כלי זח אבל לא במרה. בגמרא מפרש מאי פלוגתייהו: שחיה ממלא מידותיו. שאין  ובנהרדעא ריבעא: מתני
 מודדין ביו״ט: מפני מצוי המרות. כשהיה מוכר שמן היה לו מדות הרבה ומביאין הלקוחות כליהן בערב ומודדים לכל איש ואיש במדה
 לעצמו ומתמצות והולכות כל הלילה לתוך כליהן: שכן דרך כעל חבית לחיות מונה בתוך ביתו. הלכך לא מוכח דמשום דמים הוא דמדכר ליה

 נכנסו בדבר זה למחלוקת שממחלקותן
 אנו יכולים ללמוד דאף אלו מכשירי
 אוכל נפש הן: ומבעיא מאי קמ״ל
 ומאי שנא הני. ונראה לי דקמ״ל דאע״ג
 דרבי יהודה מודה כעשייח כלי דאסור
 בכל הני שרי דליכא עשייח כלי בחד
 מינייהו. מהו להראות סכין לחכם
 וכוי. ופירש כעל הלכוח טעמא
 דמילתא דילמא אזיל חוץ לתחום
 לאחורי והקשה עליו הר״ז הלוי ז״ל
 דהא אמרינן לקמן כפר׳ משילין(ל׳ לו:)
 לא רוכבין על גבי בהמה גזירה שמא
 יצא חוץ לתחום ופרכינן עלה ש״מ
 חחומין דאורייחא אלא גזירה שמא
 יחתוך זמורה אלמא לדידן דקיימא לן
 אין חחומין דאורייחא ליכא למיגזר
 משוס איסור תחומין והרמב״ן ז״ל קייס
 דברי בעל הלכות ואמר דאע״ג
 דברוכבין ע״ג בהמה לא היישינן שמא
 יצא חוץ לחחוס אלא למ״ד חחומין
 דאורייחא החס הוא מפני שאין לו
 לצורך לצאח חוץ לתחום ולשמא יצא
 שלא לדעח בלחוד הוא דחיישינן כיון
 דכי האי גוונא לא שכיח כולי האי לא
 חיישינן ליה אלא למ״ד חח ומין דאורייחא
 אבל הכא שהדכר צריך לו לצאח חוץ
 לתחום ולילך אצל חכם מחוך שהדבר
 קרוב אפילו למ״ד תחומין לרכנן
 חיישינן שהרי מציגו הרבה גזירות
 בחלמוד באיסורין של דבריהם אפילו
 בחחומין נמי גזרינן לעיל לדעח מי
 שפירש דאין במינו במחובר הבא
 מחוץ לחחוס אסור גזירה שמא יאמר
 לו הבא אי נמי דהכא חיישינן שמא
 יצא לדעח שלש פרסאוח דחחומין
 דידהו דאורייתא לדעת הרב אלפסי
 ומקצת גאונים ז״ל אע״פ שאין סברא
 זו מחוורת כמו שכתבתי בסוף פ״ק
 דעירובין אבל ברוכב על גבי בהמה
 דליכא למיחש אלא שמא יצא שלא
 לדעח לא שכיח דנפיק ככי האי גוונא

 עין משפט נר מצוה
 תתקב-תתקג

 א מיי׳ פ״ק ופ״ל מהל׳ יום טוג סמג לאין עה
 טול או״ת שי׳ תצת ותקיא: ב מיי׳ (פ״א מהל׳
 יו״ט) פלק 1ה< ןכ״ה] מהלכות שבת טור או״ת סי׳
 תקיח: ג מיי׳ פלק ל מהל׳ יו״ט סמג לאוין עה

 טול או״ח סי׳ תק תקל תקו תקיז:

 מסורת הש״ם
 א) שמות יג ג) י״נ גפומגליתא אמרי אוזיא ופלגא
 אוזיא גנהל סקיל וגמתא מתסיא כו׳ וכ״ה גגמ׳
 ג) גגמ׳ וגלא״ש איתא עושה ד) כגמ׳ לכ״ט ע״נ
 גזה הלשון הולך אלס אצל חנוני הרגיל אצלו ואומר

 לו תן לי ה) ןשגת מג.]:

 קובץ הגהות
 חו״י (א) תו״י מ״ז וכתכ ה״ל להקשות ור״י לכס
 ולא לכותי׳ מנא ליה: (נ) נ״ג והיה מולל
 ונותן לכלי הלוקחה מערכ והס מתמצים כל הלילה:

 שלטי הגבודים
 א כתג הרא״ש ז״ל ומה שפסק הרג אלפסי ז״ל אגל
 במשחזת לא היינו שאין להורות כן אנל הלכה כרני
 יהודה דאף במשחזת של אבן מומר דאמחני׳ דאין
 משחיזין את הסכין דאוקמא רב הונא במשחזת של אבן
 קאמר רב חסדא דלא כר׳ יהודה והרב אלפסי ז׳׳ל לא
 הביא כל הני לישני דקאמר רב יהודה אמר שמואל
 משוס דקיימי אמחגי׳ דאין משחחץ את הסכין דלאו
 הילכתא היא רקי״ל כר׳׳י ומה שהביא הרב אלפסי דל
 מההיא דרבא דקא מעבר סטנא אפומא דדיקלא לא
 הביאה אלא לאשמועי׳ דהלכה כר׳ יהודה אבל לא
 הניאה להשמיענו דאין מוט! כן דלא מיסתברא למימר
 דבמשחזת של עץ אין מורן כן דהא אפילו רבנן מתירין
 נמשחות של עץ אפי׳ לחדדה לחד לישנא דרנ יהודה
 אמר שמואל וטון דנשל סופרים הוא אזלינן נהך לישנא
 לקולא הלכך נראה נשל עץ אפילו לחדדה מורן ומשיאין
 על גני חבירתה אפילו לחדדה ונמשחות של אבן
 להעביר השמנונית מומר רק לחדדה במשחות של אבן

 אין מורן כן:
 ב נ״ל דדעת רבי׳ להתיר מכשיר אוכל נפש שאי אפשר
 לעשותן מערב יום טוב ואולם המ״מ ס״ד מהלי יי״ט
 כחב דדעת רטנו ומיי' לאסור כל מכשיר אוכל נפש
 וא״כ סמ״ג וטור סליגי ודיל סמ״ג פסק נשס ר״י
 ונשס הלכות גדולות דכל מכשירי אוכל נפש שאי אפשר
 לעשותן מערנ יום טונ מותרן וכתנ דדין תורה שיהו
 כל מכשיר אוכל נפש מותרן נכל עני[ דכולהו כך יהיו
 טוניס אס געשו מאתמול כמו היום אלא שמיעט רחמנא
 הוא אנל אוכל נפש שאפשר לעשותו מאתמול אסור
 היוס ור״י התיר ללבן טראפי״ד שאופי! חחתיו פלאדו״ן

 מחלב לבשר:

 שיטת ריב״ב
 ה״ג שפוד שנלצןז אסור לשקט ביום טוב ופי׳ גרצף
 גפחת וגכפף כעי! שנירה ואסור לחקגו דשורי מגא
 הוא ואע׳׳ג דפליג ר׳ יהודה נשפוד שנרצס אין
 הנרצס דומה לגרצף שהגרצם היא שגעקס מעט והוא
 הפוך מלשון צרם נאזנו וכאילו הוא נצרס אנל הנרצף
 הוא שנכסף לגמר ומשוס הט מודה נה ר׳ יהודה
 לאסור לתקנו ואע׳׳ג דאיפשיט נידא: וכן הא דחנו
 רבנן נפרקין דלקמן אי! מתקגין את השפוד ואין
 מחדדי! אותו פירשה הרנ ר׳ שלמה ז״ל דלא כר׳
 יהודה אי נמי נגרצס מערנ יום טונ ולכד הכל ולי
 גראה כאן נשפוד של מחכח כאן נשפוד של עץ
 ודבר למד מעניגו והכא תגיג! לה גני סט! להוא
 של מתנת והתס חניגן לה גני אי! מוציאי! את האור
 מן העצים ותקון השפוד של עץ היא החלקתו נסכין
 ותקונו וחדודי שורי מגא הוא ואפילו ר׳ יהודה
 מודה כל זה מספר המאור: שפוד שצלה בו נשר
 ביום טוב אהור לטלטלן. מיד לאחר שנוטל הצלי לפי
 שנמאס ומוקצה וכנר געשה צורן יוס טונ: שומטו
 ומניחו בקלן זוית. שמטוהו מלפניו מהר נגררה
 נטלטול מן הצל על שמענירו לקרן זוית אנל לא
 טלטול גמור שר לטלטוליה בטלטול גמור ולסלקו
 כלי שלא חוקו ט אנשי ביתו מיד רהוה וכוי:
 מתני׳ לא יאמל אום לטנת שקול לי נדינל נשר.
 שאסור להזטר שם דמים אנל שוחט הוא בלא פסוק
 דמים והס מחלקי! ניניהם: גמ׳ היפי עביר. כשאינו
 רוצה ליקח כל הנהמה ולא מחצה ולא שליש ולא
 לביעי: נסורא אמרי׳ ולוי. כל הטכחיס היו
 נהמוחיהס נשוה כך יכך נחחיס מן הבהמה ולאות!
 נתחים קרי להו נסורא תירטא וננרש חילקי׳
 ונמחסיא רנעא: מתני׳ אנל לא נמידה. נגמ׳
 מפרש שהיה ממלא מלותיו מערב יום טוב שאין
 מולד! ביוס טוב: אן» בחול וכוי. כלי שיתמצו

 המלות לתוך כלי הלוקחין:
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 משפט נר מצוה
-ל.) טז תתקד-תתקו  רביגו גםים אין צדין פרק שלישי ביצה (כט.

 א מיי׳ פ״ג מהלכית יו״ט סמג לאיין עה טור
 או״ח סימן מקי: כ מיי׳ סרק ל מהלכות יו״ט
 סמג לאדן עה טור או׳׳ח סימן שכג תקיז: ג מיי׳
 פרק ה מהלי יי״ט סמג לאיי! עה טור או״ח סימן

 תקג תקי:

 מסורת הש״ם
 א) אולי צ׳׳ל התק וכ״ה גגמ׳ ונרא״ש עי׳ רש״

 ממי נ) צ׳׳ל בתרא ב״י שי׳ שגג ןוכ״ה הב״חן:

 קובץ הגהות
 ב״ח (א) ג״נ ברי״ף ישן כתונ הג״ה וז״ל יאט
 שמואל קבלתי סכוס מקח אס ישאל לו מאה
 אגיזיס אס מאה גמכרי׳ נפשוט אל ישאל ממנו מאה

 אלא או פחות או יותר ישאל ממנו עכ״ל:
 חו״י (א) כה״ג נרי׳׳ף שנת פ״ה שי׳ שנת:
 (נ) נ״נ צ״ע דגס תן לי נכסף לנד ג״נ
 אסור דתנן לעיל נסי׳ תתקא לא יאמר לו שקול לי
 נדינר נשר: (ג) ונפגיס סי׳ נע״א והיא הי׳ ר״ת

 דמייתי נתוספות:
 אנ״ש מהר״פ [א] ה״ז דומה לדנרי הרנ אלפסי
 והלכתא ואין מורי; כן והאשרי פירוש לדעת
 רב אלפס דשנוי דאגכ מהולתא אין נרקד יפה ואין
 הסת יפה הוא דלא בעיא אבל שניי אגבא דפתורא

 דלא מעמי ניפוי הפת נעיא:

 שלטי הגבורים
 א מיי׳ אוסר נכל־ המיוחד למדה ולא נהירא

 להרא״ש ז״ל:
 לשון ריא׳׳ז אומר אדס לחגוני מלא לי כלי זה אע״פ
 שהיא מייחד למלה אנל לא יזכור לו שם מדה לימר
 תמליל לי או שס מקח שיאמר חמכור לי ינראה נעיני
 שאס הוא צריך לשנים או לשלשה מלית אומר תמלא לי
 פעם אחח או סעס אחרת הכלי לפי צרכי היאיל ואינו
 מזטר שם מלה או שס מקח מוחר לאפילו אס יש
 שנתות בכלי והוא ממלא על השנתות מותר כמנואר

 גקוגט׳ הראיות:
 ב פירש״י קולר ניקב נכרי נקב עצמו יממלא שלא

 כללך מלה ללא כרבינו:
 לשון ריא׳׳ז אנל קולר היא ימנקע לתוך השעירים
 קנ או קביים ינוח; לפני נהמתי ואינו חישש שאינו

 נלאה כמולל:
 ג סמ״ג פליג ופסק להאשה מותרח למליל קמח ניו״ט
 וכתב להט שלדו ממתיבתא לסורא להלכה כרב
 באיסירי ועול לתנא לבי שמואל כוותיה ולבינו אישר

 וכן מיי׳:
 לשון ריא״ז ד אע״פ שאסור לכפית קמח ניו׳׳ט אס
 היה מטפה מעיו״ט שונין אותי פעס שנייה ניו״ט ואס
 נפל לחוט צרור או קיסם אסור לשניתו מפני שנראה

 כנירר כמביאר כקונטרס הראיות:
 ה כתנ הרא״ש ז״ל ימה שהניא הרנ אלפסי הר תר
 עיבלי אע״ג ללכאורה משמע לפליגי אהללי רב יוסף
 לא בעי שינוי ורב אשי בעי שינוי ומסתמא הלכה כרב
 אשי ולא היה לי להביא עובלא לרב יוסף אומר אני
 דסבירא לל״פ אהללי לשינוי אגבא למהולתא לא נעיא
 לפי שאינו נרקד יפה והיינו דקאמר לה רב יוסף ריסתא
 מעליתא נעינא ואגנא למהילחא אין הפח יפה אנל
 שיני־ לאפחורא בעי וללא כרמנ״ס ז״ל שלימה שניהן
 יחל שכתב ואס שינה מותר כגון שרקל מאחורי הנפה

 אי שרקל על גני השלחן:
 ו יה״מ חנוני ישראל אכל חנוני כוחי אסור ליקח ממנו
 לנר שבמינו במחובר שמא נלקט הייס ולא לנר
 שמחוסר צילה שמא ניצולו היום ולא ניצים שמא נוללו
 היוס אנל לנר שאין במינו נממונר אפי׳ הונא היוס
 מחוץ לתחום שר וכן קמח שנטחן היום שרי כיון שרונן
 נכרים אלעתא לנכרי׳ טחני ליה ומשוס מוקצה ליכא
 לחיטין נמי חזי לטס בין השמשות ילעשי׳ מהם קליי׳
 ולייסא: כחב הרא׳׳ש בחשובה לא החירו לקנות ניו״ט
 אלא בלרך שמפרש נגמ׳ הולך אלם אצל חנוני וכו׳ אבל
 ישראל שאומר לנכר מעיי׳ט שתקנה לי יוניס מחר לא
 יפה עשה אבל אס עשה כבר מותר לאכול ממנו אפילו
 נו ביים ובלבל שלא יהא מפרחי! ולא יהיו אסורין
 משוס מוקצה אבל אס רגיל בכך אשור לאכול מהם אפי׳

 קנה כנר לאין זה חשוב ליענל טון שרגיל בכך:
 לשון ריא״ז ובלבל שלא יזכיר לו שם מלה או שס מקח
 ולמיצאי יו״ט עושה עמו חשבון: אפילו חנוני מותר ליקח
 ממני בעני! זה אך אס היה לבר שיש לחוש שמא נתלש
 היום או אס היו ניציס שיש לחוש שמא נולדו היום שהן
 אסורן כמו שמבואר נה״ג ומותר לקחח ממנו פח אפי׳
 נטחן ביי״ט שהד החיטין והקמח מוכנים היו ואין בהם
 משוס מוקצה אע״פ שאסור לטחון ביו״ט הד לא טח;
 הנכד בשביל ישראל כמו שביאר מו״ה נססקיו ונראה
 בעיני שאף בשנת מותר ישראל לאכיל מן הפת שאפה
 הכותי לעצמו שאף הקמח מיכן היה ואי; בו משום

 מוקצה כמנואר בקונטרס הראיות:
 ז כתב הרא״ש זו היא גירסח רש״י וסי' סכים מידה
 קנ אי קביים סכום מקח למיס וריח גורש סכום מנין
 נמילחיה לח״ק והכי איחא בתיספ׳ וסי׳ נה״ג שלא
 יאמר נטלמ כן יכך אגוזים טיל עליי; כך כלי שיהא לך
 מאה או מאתים ורבי שמעון נן אלעזר מתיר אע״פ
 שמזכיר סכום מנין מאחר שאיגו מזכיר סכום מקח שלא
 יאמר לי טול כך וכך להשלים דגר וה״ר אלפסי גירש
 במילתיה לח״ק מקח ונמילתיה לריש מגי; ילכך יש
 ליזהר נשגיהס וכ; פסק הרמנ״ס דיל שלא יזכיר שס

 למיס ילא סכום מנין:

 שכך
 יכיא

 מנין אלא
 כו עכשיו

 צריכין: גמ׳ אכל כל־ העומד למדה ימלאנו. עומד היינו שלא מדדו בו עדיין אלא שהוא עומד כשישכר זה שמולדין
א דלת״ק דקי״ל כווחיה אפילו כלי המיוחד למדה כלומר מ ק (  זה חחחיו אבל עדיין לא מדדו בו ומוכח בגמרא ללישנא נ
 שככר מדד כו ימלאנו וכן כתב הרמב״ס ז״ל כפרק ד׳ מהלכות שביתת יו״מ ותמהני על הרב אלפסי ז״ל שכחב אכל כלי העומד למדה
 ימלאנו ונ״ל דכי שרינן הכי ה״מ כשהלוקח נוטל מדה של מוכר ומוליכה לביחו והיינו לישנא דאומר אדם לחבירו מלא לי כלי זה והיינו
 נמי דאמרינן בגמרא דעבידי אינשי
 דמקרבי חמרא כימני דכיילא ושתו
 כלומר שמשחמשין במדה עצמו אבל
 למדוד ככלי מיוחד למדה ולשפוך לתוך
 כליו של לוקח אסור והיינו דחנן מעשה
 באבא שאול בן כטנית שהיה ממלא
 מדותיו בעיו״ט ונוחן ללקוחות ביו״ט
 וכך נראין דברי הר״ם במז״ל בפ״ק
ו״ט: אבל קודר  מהלכות שביתת י
 הוא קב או קביים. פרש״י יש לפרש
 שנוקב ככרי במדה והמדה מתמלאה
 מאליה אבל לתת בידו בתוך המדה לא
 והרב אלפסי ז״ל פי׳ קודר משער
 כאומד דעתו וכ״כ הר״ם במז״ל בפי
 הנזכר: נחתום. מבשל קדרות נמי

 קרוי נחתום: יקדיח. ישרוף:
ד ת אשח קמח לעיסתח כ ד ד ו  מ
 שתמול חלתח בעין יפח. שיעור חלה
 אחד מכ״ד לכהן וכשאינה יודעח מדח
 עיסתה היא מקפדת ואומרת אין כאן
 כל כך אבל כשיודעת מידת עיסתה
 עיניה יפה: תנא דבי שמואל. בתוספתא
 שסדר שמואל מתנאים שלפניו כמו
 שסידר רכי חייא ור׳ אושעיא וכמו
 שסדר רבי המשנה: השתא דאמר
 שמואל אסור והוא שנה מותר הלכה
 למעשה אתא לאשמועי/ שהבא לשאול
 הלכה לעשות מעשה מורינן לו לאסור
 ואי חזי איניש דעביד לא מחינן כידיה
 להלכה מוחר ואין מורים כן ופסק
 הרב אלפסי ז״ל כשמואל דלמעשה
 אסור דאע״ג דרב ושמואל הלכה כרב
 כאיסורא הכא שאני דאביי דרש
 מילתיה הלכה למעשה ומיהו מסתברא
 דלצורך הפסח שהאשה צריכה למדוד
 שרי אפי׳ למעשה דלא גרע מהכלין
ו יבנן אין שונין קמה  לנחפום: תנ
 ביו״ט. פי׳ רש״י ז״ל משום לאפשר
 מאחמול פי׳ לפירושו ומחסר מלרכנן
 לאלו מלאורייחא לא מפלגי׳ באוכל
 נפש עצמו בין אפשל ללא אפשל:
 ושוין שאם נפל לתוכו צרוד או קיסם
 ששונין. להא לא אפשר מאתמול לביו״ט
 נפל ואחרים פירשו למש״ה אסר ת״ק
 שאע״פ שלוב בני אלם אין שונין אלא
 ליומן אפי׳ הכי אסור למיחלף במרקל
 שהיא מלאכה שנעשית לזמן מרובה
ד לא גזר וקי״ל כת״ק לאין ש  ומאן ל
ד כלמוכח עובלא  שונין מיהו כשינוי ש
 ללביחהו לרב אשי ואפשר למלינא
ד כלמוכח עובלא  כלא שינוי ש

׳ מאי אבל מ  להיות מונים בתוך ביתם: ג
 לא במרה אמר רבא שלא יזכור לו א שם
 מדה אבל כלי העומר למדה ימלאנו: אדבריה
 רב חםדא לרב עוקבא ודרש לא ימדוד אדם
 שעורים ויתן לפני בהמתו אבל קודר הוא
 קב או קביים ונותן לפני בהמתו ואינו תושש
 פירוש קודר משער ב באומד דעתו והנחתום
 מודד תבלין ונותן לתוך הקדרת בשביל שלא
 יקדיח תבשילו: אמר ר׳ יהודה בר אבא
 אמר רב מודדת אשת קמת לעיםתח כדי
 שתטול הלה בעין יפח ושמואל אמר אסור
 והא תנא דבי שמואל מותר אמר אביי
 (א) השתא דאמר שמואל אםו׳ ותנא דבי שמואל
 מותר שמואל הלכה למעשה אתא לאשמועי׳
ק ד קמח  דאסור ג וכן הילכתא ת״ר אאין שו
 ביו״ט משום רבי פפום ומשום רבי יהודה
 בן בתירא אמרו שונין ושוין שאם נפלו לתוכו
 צרור או קיםם ששונין: רביתהו דרב יוםף
 הוה נהלה קימחא אגבא דמהולתא אמר לר;
 חזי דאנא ריפתא מעליתא בעינא מינך:
 ה דביתחו דרב אשי חוח נהלה קימחא
 אגבית דפתורא אמר רב אשי תא דידן ברתיה
 דרמי בר חמא היא ורמי בר חמא הוה
 שכיח קמיח דרב פפי מרי דעובדא ואי לאו
 דחזאי בבי נשא לא הוה עבדת: ת״ר הול

אדם אצל ו רועח חרגיל אצלו ואומר  ב

 תן לי גדי אחד או טלח אחד אצל טבח חרגיל
 אצלו ואומר לו תן לי כתף אחד או ירך אחת
 אצל פטם הרגיל אצלו ואומר לו תן לי תור
 אחד או גוזל אחד אצל נחתום הרגיל אצלו
 ואומר לו תן לי ככר אחד או גלוםקא אתת
 אצל חנוני הרגיל אצלו ואומר לו תן לי
 עשרים ביצים או חמשי׳ אגוזים ועשרה
 אפרםקין חמשח רימונים ואתרוג אחד ובלבד
 שלא יזכיר לו סכום ז מקח ר״ש בן אלעזר
 אומר ובלבד שלא יזכיר לו םכום מנין פירוש
 סכום מקח כגון שיש עליו כסף לא יאמר (ב) לו תן לי בכסף ויש לך עלי כסף

t 

 רש״י
 גמ׳ אבל קודר לקב. עצמו בכרי וממלאו
 מלה שלם לחת במוט ובעמוד סירש בע״א.
 קודר לשון נוקב: יקדיח. ישרוף: בעין
 יפה. שיעור חלה אחד מעשרים וארבע לכהן
 וכשאינה יולעת מדת עיסתה מקמצת
 ומחשבת אין כאן אלא כך אבל כשיולעת
 מלת עיסתה יולעת כמה תטול ועיניה יפה
 בה: תצא דבי שמואל. תוספתא שפילר
 שמואל מתנאים שלפניו כמי שסידר רבי
 המשניות: השתא דאמר שמואל אסור.
 והוא שונה במשנתיני מותר: שמואל.
 בשמעתיה: הלכה למעשה אסא לאשמועי׳.
 שהבא לשאול הלכה למעשה מורין לו לאסור
 ואי חזינן איניש דעביד להתיר לא מחינן
 ביה דהלכה דמותר יאין מורין כן: אין
 שונין קמח. שריקד בחול כבר ובא לשנותו
 בנפה ליפותו אין שונים דאסשר ליה לעשות
 מאתמול: שונין. דליכא טירחא ודבר
 הנראה שזו היא פעם שנייה ואין זה כמרקד:
 מהולתא. נסה: אגבא דפתורא. אחורי
 השולחן שהיתה מהפכת השולחן שיש לו תוך
 והיתה שונה קמח על אחוריו משוס שינוי:
 הא דידן. אשתי: ברסיה דרמי נר
 חמא. דהות מרא דעובדא: רועה. מגדל
 בהמות שלו ומוכר מהן: הרגיל אצלו.
 שמתוך שרגיל אצלו מאמינו ונותן לו בלא
 שוס פיסוק דמים: פטם. המפטם עופות:
 סכום מקח. סכוס הדמים: סכום מדה.

 קב או קביים (נ):

 םליקו לחו אין צדי;

א כדי יין ממקום למקום. י  המב
 התחיס אי ע״י עירוב

 בתוך
 מחוץ
 לתחום: לא יביאם בסל או בקופה. לתת
 שלשה או ארבעה לתוך הקופה משוס דמיחזי
 כעובדא דחול לשאת משאוי: אבל מביא
 על כתיפו. אחת או שתים דמוכח דהוי
 לצורך יו״ט: ומחחילין נערימס התבן.
 אע׳׳פ שלא זימנה מבעוד יום ולא היה
 רגיל להסיק ממני ובגמר׳ מפרש טעמא
 אמאי אינו אסור משום מוקצה: אגל לא
 עצים שבמוקצה. רחבה שאחורי הבתים
 קרוי מוקצה על שם שהיא מוקצה לאחור
 ואין נכנסין ויוצאין לה מדיר ינומנין שם
 עצים וכל דבר שאין דעתי ליטול עד זמן
 מרובה: גמ׳ אס א״א לשנות. כגון
 שזימן הרבה אורחין וצריך להביא הרבה

 אחר חרי יש לך בידי שני 'כספים וסכום מנין י לא יאמר לו הרי יש לך
 בידי חמשים אגוזים תן לי חמשים אחרים והרי יש לך בידי מאח (א):

ן י ד ן צ י ו א ה ו ל ק י ל  ם
כדי יין ממקום למקום לא יביאם בסל ובקופה אבל מביא חוא על א ג י ב מ  ה
תתבואת לא יפשיל את הקופה (  כתיפו או לפניו תמוליך את א
 לאחוריו אבל מביאח חוא בידו או לפניו ומתחילין בערימ׳ התבן אבל

א ח מ ה ק ל ה ה נ ן ה ף ד ס ו 3 י ר ו ד ה ת י 3 ל ׳ תנא אם אי אפשר לשנות מותר: ד מ  לא בעצים שבמוקצה: ג
ד הנפה כלי לשנוח ואמר לה רב יוסף חזי דאנא ריפתא מעליתא כעינא מינך כלומ׳ ואינך צריכה לשנוח ואפש׳ שלכך  אגכא רמהולתא כלומר אחו
׳ בגמ׳ . אשתי זאת: מרי רעובדא הוה. מלקרק כמעשיו: וגרפי  הביאה הרב אלפסי כהלכות [א! ולכיתהו לרכ אשי הוה מחמרא אנפשה: הא דדן
 פוק חזי כמח מהולתא רקדן בנהרדעא. ולפי גירסא זו נראה שאפי׳ רקול מותל בשינוי וכך העילו בתוס׳ על רבינו שמואל שהיה מהיר לרקול
 בשינוי אבל רש״י ז״ל גורס כמה מהולחא הלרן בנהרלעא כלומר חוזרות כעיר כלי לשנות אבל רקול לעולם אסורה: ת״ר חולך אדם
 אצל רועח הרגיל אצלו וכוי. פירש הרכ כעל הלכות ז״ל כולס בישראל אכל כנכד לא משוס לתול אחל או גוזל אחל לא לחיישינן
 שמא יצול וכן ככר או גלוסקא לא לחיישינן שמא היום נטחנו החטים וכן בצים שמא נוללו היום ואפשר לאפילו כנכרי נמי שרי בר
 מפירוח שיש במינו במחובר אבל בחור או בגוזל ליכא למיחש שמא מהיום ניצולו שרוכם ניצולים מאחמול וכיציס נמי רוכן מאמש הן
 לפיכך מותרין לאזלי׳ בתר רובא וכלכתבינן בפ״ק למכילתין נסי׳ תתנ״ל סוף ל״ה ולוקא. ע״שן וכן כתבו בתוס׳ אלא שאני [חוכך] הכא אי
 אזלי׳ בחל לובא בלבר שיש לו מחירין כיון לקי״ל לאפי׳ באלף לא כטיל ואפשל להחם שאני לאיחחזק איסורא ומיהו כפח ליכא למיחש למילי
 שאפי׳ נטחן היום משוס מוקצה ליתא שכבר היו החיטין ראויין לכוס ומשום מלאכה ליכא דלצורך נכרי נעשיח: ובלבד שלא יזכיר לו סכום
 מקח. כפב הרב אלפסי ז״ל כגון שיש עליו כסף לא יאמר לו חן לי ככסף ויש לך עלי כסף אחר הרי יש לך כידי שתי כספים וסכום מנין לא
ד יש לך בילי חמשיס אגוזים תן לי חמשים אחדס יהא לך כילי מאה ותמהני אס אמר לו תן לי ככסף אע״פ שלא עשה חשבון  יאמל לו ה
ד יש לך בילי שמי כספים מיחסר ועול לפשיטא להיינו מקח וממכר ונ״ל לתן לי בכסף לאו לווקא אלא תן לי בכלי שיהו לך בידי  לומל ה

ן י ן צד קו לחו אי י  שחי כספים וס״ר אמינא כיון שאינו פוסק כפירוש על מה שהוא לוקח עכשיו שרי קמ״ל: פל
 המביא בדי יין ממקום למקום. בתוך התחום או ע״י עירוב: לא יביאם בםל ובקופה. לתת שלש וארבע בתוך קופה אחת מפני שנראה
 כמעשה חול לשאת משאוח: אבל מביא על כתפו. אחת או שחים דמוכח דלצורך יו״ט הוא: או לפניו בידו. ואע״ג למסקינן
 3פ׳ מפנין [לף קמ.] דאפושי במשוי עדיף מאסושי כהלוכא שאני הכא דעביד עובדין דחול וכמו שבחבנו עלה דההיא ןלף כה.] לא יביאנה במוט
א דלא מיחסר משוס מוקצה כמו שנפרש בסייעחא דשמיא: גמ׳ אם א״א לשנות. ד  ובמוטה: ומתחילין בע״ימת התבן. מוקמינן לה בגמ׳ בתכנא ס

 שיטת ר־ב״ב
 גמ׳ ה״ג אנל אס היה לו כלי המיוחד למדה ימלאנו. כלומר אומר אדס לחברו מלא לי כלי זה אע״פ שאותי כלי המיוחד למדה כמדקדק לברור: אגנא דמהולסא. ואחורי הנפה כדי לשנות: ריפתא מעליא. אי אח צריכה לשנומ לשינין קמח טוס טיב. סליק פירקא
 ומוליך היין באומו כלי לניתו כדאמרי׳ נגמ׳ דענד איגשי דמקרני חמרא נמגא דטלא ושתו כלומר נדרך מתנה ילא נדרך מקח המביא כדי יין ממקום למקום. בתיך החחוס או על ידי עירונ: לא יביאם בסל ונקופס לחח שלש או ארבע לפיך
 ונהלכוח הרכ ז׳׳ל מצאתי כתונ אנל אס היה כלי העומל למלה ימלאנו וג״ל לטעות סופר ללאו הכין הוא בו לגמרא לגא ואולי קופה וישאס משוס לגראה כמעשה חיל: אבל מביא על כתפו. אחת או שתיס דמוכח ללצורך יו״ט היא: או לפניו. נידיו: ומתיזילין
 יצאה הטעות מיד הסופר הראשון כי כן מצאתיה בכל גוסחי ההלכות: שיעור תלה אחת מעשר׳ וארבע׳ לכהן וכשאינה יודעח נערימס ההבן להסיק. יאע״פ שלא זמנה מנעי״י ולא היה רגיל להסיק ממגה והשמא משמע לליח ליה מוקצה: אבל לא בעצים
 מלת עיסתה היא מקמצת יאומר׳ אין כאן כל כך אבל כשיילעת מלת עסתה יולעת מה תפריש ועינה יפה בה: אין שינין. קמח שבמוקצה. רחבה שאסור בתים קרויה מוקצה על שם שגוחנין שס כל לבר שאין לעחו ליטול עד זמן מרובה ינגמ׳ פדך סיפא

 שרקלו מאתמול ובא לשגיתו בגפה ליפותו לאיפשר ליה מאתמיל: שוני;. לליכא טרחא ולבר הנראה הוא שוו היא סעס שניה ואין זה ארישא להשחא משמע לאימ ליה מוקצה: גמ׳ אס א״א לשניה. כגון שזימן אורחים הרבה שצריך להביא הרנה:
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 רבינו נםים המביא פרק רביעי ביצה
 כגון שזימן אורחים הרבה שצריך להכיא הרכה כיתד מותר: דדרו בדוחקא. משר שאדם יחיד נושא על כתפו כטורח אם כא לשאתו
 ביו״ט לצורך יו״ט כגון חבית או שק מלא פירות ישאנו ביו״ט: בדיגלא. עתר שקורין פורקא כדרך נושא מלח למכור מפני שצריך לשנות
 וכשהוא משנה ישנה להקל משר ולא להרבות טורח ביריט ועתר נוח הוא לשאת בו משא כבד וכשנושא בו חביח הנישאח בכחף משנה להקל
 הוא: דדרו נדיגלא. משר חבית גדולה שרגילין לנושאה בדיגלא: לדרו כאגדא. דדרו (ביו״ט) לאותו משר בשני כני אדם כמוט על כתפיהם

 לדרו ביום טוב בשינוי לאוחו משוי:
 באכפא. במוט שבידיהם משוס שינוי
 ואע״פ שאינו להקל מ׳׳מ שינוי הוא
 ואינו מרבה טורח בשינויו: לפרום

 באגדא לידרו באכפא דדרו באכפא גפרום
 סודר עליה ואם לא איפשר לשנויי שרי
 דאמר מר אי אפשר לשנות מותר אמר ליה
 רבה בר רב חנן לאביי תנן אין מםפקין
 ואין מטפחין ואין מרקדין והאידנא קא חזינא
 דקא עבדי ולא אמרינן לחו ולא מידי אמר
 ליה הנה להן לישראל מוטב שיחו שועים
 ואל יהו מזידין והני מילי במילי דידעינן בודאי

 עין משפט נר מצוה 32 (ל-ל:)
 תתקז-תתקט

 א מיי׳ פ״ק מהלכות שכימות עשור סמג לאדן סה
 עה: ג מיי׳ פרק ג מהל׳ יו״ט טור או״ת סי׳
 מקיח: ג מיי׳ פרק 3 מהל׳ יו״ט ופ״ו מהלכות
 סוכה סמג עשין מג טור או״ח סימן תקיח ותרלת:

 רש״י
 גימל מותר: ודרו גדוחקא. משאר שאלם
 נושא על כתפו בחול בטורח אס בא לשאת
 אותה ביו״ט לצורך יו׳׳ט כגון תבית או שק
 מלא פימת: נדיגלא. עתר כעין רעטפ״א
 בלשון אשכנז(א) כדרך נושאי מלח למכור מפני
 שצריך לשנות וכשמשנה ישנה להקל משאוי
 ולא להרבות טורח יו״נו ועתר וה נות לשאת
 בו משא כבל וכשנושא חבית גלולה שדרך
 לשאת בליגלא: לידרו באגדא. ישאוהו
 ביו׳׳ט ב׳ בני אלם במוט על כתפיהן
 רהיינו שינוי להקל: ודרו באגדא. כגון
 על כתפיהן לידרו ביו׳׳ט לאותו משאר:
 באכפא. במוט בידיהן משוס שמר:
 נפרוש שודרא. קל הוא ואינו מכביד ושינוי
 בעלמא הוא להצנע: ואם אי אפשר לו
 לשגות. כגון שאין לו סודר לכסות שרי:
 מרקדין. ברגל מספקי! על יד ומטפחין
 על הלב וכולן נאסרו משום גזרה שמא
 יחקן כלי שיר: מוטב. שיעשו שוגגין ולא
 יהו מזידין לעבור כשידעו ולא יניחו בכך:
 וה״מ דהנח להן לישראל: בדרבנן. היכא
 רארגילו למעבל בדרבנן כי הא דמטפחין:
 תוספת יה״כ. שצריך להתחיל להמענוח
 מבע״י לאורייתא הוא דנפקא לן מוענית׳
 את נפשותיכם בתשעה ואכלי ושתו על
 חשיכה: כרבי יהודה. מלקתני אבל לא
 בעציס שבמוקצה: סריא. נרקב והסריח
 שאין ראוי למאכל בהמה: וראיס ביה קוצי.
 שאין ראוי סממן לטיט ללבון לבנים:
׳ אין נוטלין עצים כו׳. מפרש י נ ת  מ
 בגמ׳: מביאן עצים. תלושין מן השדה שבתוך
 התחום ביו״ט: ומן הקרפןו. שהוא משתמר
 ומוקף סביב: אפילו מפוזרין. שבו כי לא
 הקצה מדעתו: סמוך לעיר. ממש אפילו
׳ יקא מ  בתוך התחום אפילו בסיסי: ג
 סתר אהלא. לכיון דבטליה גבי סכך כל
 פורתא לשקיל מיניה סתירה היא: סמוך
 לדפנות. לאו סותר אהל הוא: איסורייתא.
 חבילת של קנים שנתן על הסכך מדלא התיר
 אותן לא בטלי לגבי הסכך אלא להצניען
 הניחם שם: ר״ש מתיר. ובתלמודא מוקי
 לה בסוכה שנפלה דליכא משוס סתירת אהל
 וכגון שהיתה רעועה דמאתמול דעתיה עליה
 וטעמא דת״ק דאסר משוס מוקצה: ואם
 התנה עליה. מבעו׳׳י שאס תפול למחר

 אתקין א<רב במחוזא דדרו בדוחקא לידרו
 ג*בדיגלא דדרו בדיגלא לידרו באגדא דדרו

 דלא מסבלי מינן אבל במידי דלא ידעינן
 מחוייב למחות בידם ותני מילי בדרבנן אבל
 בדאורייתא לא ולא חיא לא שנא בדאורייתא
 ולא שנא בדרבנן לא אמרינן להו ולא מידי
 דהא תוספות אעינוי דיום הכיפורים דמדאוריי׳
 הוא וקא חזינן לחו דאכלי ושתו עד שחשיכה
 ולא אמרינז לחו ולא מידי: במתחילין בערימת
 חתבן אבל לא בעצים א שבמוקצח אוקמא
 רב כהנא כר׳ יהודה דאית ליה מוקצח וחאי
 דמתחילין בערימת התבן בתיבנא םריא דאית
׳ אין י נ ת  בית קוצי דלא עבדי ליח אוצר: מ
 ננוטלין עצים מן הםוכ׳ אלא מן חםמוך לח

 מביאין עצים מן השדה מן המכונס מז הקרפף
 ואפילו מן המפוזר איזהו קרפף כל שהוא
 סמוך לעיר דברי ר׳ יהודה ר׳ יוסי אומר כל
 שנכנסין בו בפותחת ואפילו בתוך תחום
׳ מאי שנא מן חםוכת דלא משום מ  שבת: ג
 דקא סתר אחלא מסמוך לח נמי קא סתר
 אהלא אמר רב יחודח אמר שמואל מאי מן
 הסמוך לה מן הסמוך לדפנות רב מנשיא
 אמר באיםורייתא: תני ר׳ הייא בר יוסף
 קמיח דר׳ יוחנן אין נוטלין עצים מן הסוכה
 אלא מן חםמוך לח ור״ש ב מתיר ושוין בסוכת
 חחג בחג שהיא ג אסורה ואם תתנח עליח

י של יוה״כ יש לו שיעור אלא דלא ידעינן ליה ולי נראה כיון שצותה תורה תוספוח צריך להוסיף מחול על הקדש אי זה [זמן] חוץ נ  דתוספות עי
 מן הזמן שהוא נזהר בו מן הספק שאם לא כן לא היה צריך להזהיר על תוספות וזה על דעת מי שסובר דמאי דאמרי׳ דספקא דאורייתא
 לחומרא מדאורייחא היא: 1הך סוגיא מיחלפא בסוגיין דשבת בפ׳ שואל !דף קמח: ן דהתס אסיקנא דדוקא בדרבנן אבל בדאורייתא מחינן בהו
 וכדסוגיין נקטינן כיון דעביד עובדא ולא מחו בהו מאורייתא מיהו איכא מאן דאמר דדוקא מידי דלא כתיב כהדיא כתוספוח עינוי אבל
 מידי דכתיב בהדיא בדאורייחא מחינן בהו: מתחילין בעריפת התבן. להסיק ואע״פ שלא זימנה מבעוד יום ולא היה רגיל להסיק ממנה:
 אוקמה רב כהנא כדבי יהודה דאית ליה מוקצה. מדקפני סיפא אבל לא בעצים שבמוקצה והא דמתחילין בערימת התבן כמכנא סריא נרקכ
 ומסריח שאינו ראוי למאכל בהמה ולא ללבון לבנים דהא אית בהו קוצי ואינו יכול (לגבב! [לגבל] לא בידיו ולא ברגליו ולא עבדי ליה
 אוצר וסתמיה להסקה קאי ולית כהו משוס מוקצה: מתני׳ אין נוטלין עצים מן הםוכה. כגון בפסח או בעצרת ויושב בסוכה בגנה או
 בפרדס אין נוטלין מן הסכך אלא מן הסמוך לה השתא משמע אס הוא עב שנתנו בו קנים הרבה מותר ליטול מהן ובגמרא פריך עלה:
 ומביאין עצים מן השדה מן המכונס וכוי. אפרשנה בסמוך כס״ד: גמ׳ מן הסמוך לה נמ• קא סתר אהלא. דכיון דבטלה לגבי סכך כל
 פורתא דשקיל מיניה ספירה היא: סמוך לדפנות. קנים שזקפן סביבות הדפנות דכיון ללא נארגו עם הדופן לא כטלי לגכי דופן ואינו דומה לסכך
 שהסכך אינו ארוג לפיכך הכל שוה העליון כתחתון סכך הוא: [רב מנשיא אמר] אפילו תימא שאין סמוך לדפנות אלא סמוך לסכך וכי תנא מתני׳
י ד׳ חייא כר יוםף  באיסורייחא חבילות של קניס שנתנן על הסכך ומדלא התיר אגדן לא בטלינהו לגכי סככה אלא להצניען שס: תנ
 קמיה דר״י אין נוטלין עצים מן הסוכה אלא מן הסמוך לה ור״ש מתיר ואפי׳ מי הסכך. בגמ׳ פרכינן לר״ש הא סתר אהלא ומוקי לה בסוכה
 רעוע׳ מעיו״ט ונפלה ביו״ט דדעתיה עילויה מעיו״ט אכל בסוכה בריאה אפי׳ נפלה מודה ר״ ש דאסור דמוקצה מחמת איסור היא דכיון שהיתה
 בריאת מאתמול לא יהיב דעתיה עילוה ודמיא לכוס וקערה ועששית [שבת מל.1 דמודה בה ר״ש: ושדין בסוכת ההג בהג שהיא אפורה.
 פירוש אפילי־ ברעועה: ואם התנה עליה הבל לפי תנאו. ואפילו לר׳ יהודה דתנאי מהני לכל מוקצה מחמח איסור לאחר שיעבור זמן איסורו

 אסורה. לפי שמל שס שמיס על הסכה ואסורה לעולס ולא מהני כה תנאה כלל לא שנא כריאה ולא שנא רעועה דמני דאיתקצאי למצותה אדא שעתא איתקצי לכולהו •ימי דסיכה ואס התנה וכר:

 סודרא. קל הוא ואינו מכביד ולשינוי
 בעלמא הוא להצנע: ואם אי אפשר
 לשנות. שאין לו סודר לכסותו:
 והא דלא חיישינן הכא בסודרא
 דילמא אתי לידי סחיטה וכגמ׳ אמרי׳
 להני נשי דמליין נחצבייהו] מיא ביומא
 טבא היכי ליעבד לפרוס סודרא עילויה
 זימנין דמיטמיש במיא ואפי לידי
 סחיטה כתב הר״ז הלוי ז׳׳ל דהכא
 ביין וביין ליכא למיחש לסחיטה משום
 דסחיטה מתורת כבוס מיתסרא וביין
 כי סחיט אכחי נשאר לכלוך אדמימוחו
 ומשוס הכי ליכא למיחש כיה והיינו
 דחנן [שבת קלט:־1 מסננין אח היין
נו בסודרין שעומדין לכך י  בסודרין "הי
 דבהנהו לא אתו למסחט וכי אמרינן
 לפרוס סודרא עליה היינו כפירות

 שאי אפשר לבא לידי סחיטה:
 תנץ אין מספקין ולא מטפהין ולא
 מרקדין. מספקין ידיו זו על גכ
 זו מטפחין כף על ירך מרקדין כרגל
 וכל הני משום שיר או משוס אכל
 וכולן נאסרו משוס שכוח גזירה שמא
 יתקן כלי שיר: הנח להם. בדבר
 שהרגילו כו ולא יחזרו כהס מוטכ
 שיעשו שוגגין ואל יהו מזידין: בדרבנן.
 כי הנך דמטפחין: תוספות יוה״כ.
 שצריך להתחיל ולהחענוח מבעוד יוס:
 דאורייתא הוא. דנפקא לן מועניתס
 את נפשותיכם בתשעה: דאכלו ושתו
 עד שהשיבה גרסי׳ ולא גרסי׳ משחשיכ׳
 ולא עד שחשיכה ממש דאי הכי הרי
 מכניסין עצמן לספק יוה״כ עצמו אלא
 סמוך לחשיכה קאמר וכ״ת א״כ אמאי
 נימחי כהו והא על כרחין מוסיפין
 קצח דאי אפשר לצמצם חרצו דמכאן

 מסורת הש״ם
 א) כד״א הגי׳ רבא וכ׳׳ה בגמ׳ נ) כס״י איתא
 בריגלא כו׳ באגרא וכ׳׳ה כגמ׳ ג) ואתרים אומרים
 דאפי׳ כיין תיישינן לסתיטה וט מנן מסננין את היין

 בסודרין היינו כו׳ גי׳ ד״ת:

 קובץ הגהות
 חןי״י (א) עי׳ ברי׳׳ף בבא מציעא ס״ס האומדן:

 שלטי הגבורים
 א כתכ הטור אכל לא כעצים שבמוקצה שהן מוקצין
 והא איכא לאוקמי כר״ש וסיפא כאחים ואשותיס
 דמודו כהו דיש כיון שעומדין לכנין הוי מוקצה מחמת
 חסרון טס ואיכא נמי לאוקמיה כרכי יהודה וככל מיני
 עציס ורישא אייד נתבנא סדא דאית ביה קוצי ואינה
 רארה אלא להסקה וזה תליי בשינוי דעת הפיסקי׳

 נענין מוקצה:
 לשון ריא״ז ב אין נוטלי! עציס מן הסוכה ביו״ט
 אע״פ שאינה סוכת מצוה מפני שהוא כסותר בגי! אבל
 נוטלי! מן העציס הסמיטן לדפניח שאינס ארוני! עם
 הדפנות והד הן כשאר עצים וכן החבילין העומדין על
 הסכך שאינן כסכך עצמו ואס נפלה הסוכה ניו׳יט גומלין
 אפי׳ מן הסכך עצמו והיא שהימה הסוכה רעועה
 שדעתו עליה מערב יו״ט שיודע שעמידה ליפול אבל אס
 היתה סוכה בריאה שנפלה טוס טוב אסור ליטול מעציה

 אפי׳ אחר שנפל כמבואר בקונטרס הראיוח:
 ג עצי הסכך כל זמ! שהסוכה קיימת אסוד! מ!
 התורה נפלה אסורין מדרבנן ור׳׳ת פי׳ אפילו בעודה
 קיימת אין האיסור מן התורה אלא במה שצריך להכשר
 סוכה והשאר איני אסור אלא מדרבנן ובדפנות אי!
 בהס שוס איסור ומיי׳ כתב שגס עצי הדפנות אסירים

 ולא נהירא להרא׳׳ש:

 שיטת ריב״ב
 דללו נדוחקא. משיי שאדם יחיד נושא על כתפו בחול
 בטורח: ליורו גדגלא. עתר שקורי! אישפורטא כדרך
 נושאי מלח למכור מפני שצריך לשמח וכשהוא משנה
 ישנה להקל משאו ולא להרבות טורח ביום טוב ועתר
 זה נוח לשאת נו משא כבד: לידרו באגרא. שני בני אדס
 במוט על כתפיהם דהיינו נמי שיניי להקל: ליפרוס
 סודרא עילויה. קל ואינו מכביד ושגויא בעלמא הוא
 ולהצנעה יהא דאמר אניי בגמ׳ היט תעביד תפרוס
 סודרא עילויה וימני! דמיטמיש נמיא ואתי ליד סחיטה
 לא קשיא כאן נכדי מיס כאן נכדי יין שהכבוס והסחיטה
 אינה אלא נמים אנל יין אין ני משוס כינוס ושחיטה
 נמו ששנינו ומסנני! אח היי! בסידדן: אץ מטפחי!.
 משוס שיר או משוס אנל מטפח ידיו זי על זו: מספקי!.
 כף על ירך: מרקדי!. כרגל: וכול! שאמר! משום שנות.
 גזרה שמא יתקן כלי שיר: הנח להם לישראל. בדבר
 שהרגילו נו לא יחזרו נהם מוטב שיעשו בשוגג ואל יהיו
 מזידין: הוספה יום סכפוריס. שצריך להתחיל יצהתענוח
 מבעוד יום: פיפי מחחילי! נערימת השק וכוי: גמ׳
 נסינגא סליא. נרקב ומסריח שאינו ראוי למאכל בהמה
 ואימ ביה קוצי דלא חזאי לטיגא שאינו יכול לגנלו בידיו
 וברגליו וסתמא להיסק קאי: מתני׳ אי1 נוטלי! עצים
 מ! הסוכה. כגון בפסח או נעצרת ויישב נסוכה בגנה
 או בפרלס: אלא מן הסמוך לה. השתא משמע אס הוא
 עב שגתנו בה קנים הרבה מוחר ליטול מהם יבגמ׳ פריך
 הא קסתר אהלא לטין רנטליה לגני סכך כל פורתא
 דשקיל מיניה סתירה הוא: גמ' סמוך לדפטה. קגיס
 שזקפ! סביבות הדפנות דכיון דלא נארגי עם הדופן לא
 נטלי לגני דופן ולא דאסרי לסכך שהסכך אינו ארוג
 לפיכך הכל שוה כעליון כתחתון סכך הוא: נאסוריאשא.
 חנילות של קניס שנמנם על הסכך מדלא התיר אגדן לא
 נטלינהו לגני סכך אלא להצניען שרי: יר׳׳ש מסיר.
 אפילו מן הסכך ופרט׳ נגמ׳ לר״ש הא קא סתר אוהלא
 ואוקימנא פלוגתייהו בסוכה רעועה מערב יום טוב
 שנפלה ביום טוב ותגא קמא אית ליה מוקצה וסוכה זו
 נין השמשית קימת היתה ומוקצה היא מחמת אסור
 סתירה אנל מן הסמוך לה לאו מיקצה היא דלית ביה
 משוס סתירה ור״ש ליח ליה מוקצה אחר שהיא רעועה

 מערב ייס טוב: ושוי! גסכח החג בחג שהיא

 הקטן
 אין לו לסתרה משם דמיתזי כמאן דסתר אוהלא וסוכה בריאה לא מהני כה תנאה ומוקצית היא מחמת
 איסור ואפילו לר׳ שמעון דלא יהיב עלה דעתיה מאתמול ויש בה משום סתירת אהל ואם היא רעועה ונופלת
 ולא התנה עליה מאתמול היינו פלוגתייהו לר׳ יהודה אסורה ולר׳ שמעון מותרת וקי׳׳ל ביו״ט כרי יהודה
 ובמוקצה מחמת איסור כה״ג כגון מותר השמן שבנר שכבה אפי׳ בשבת קי״ל כד יהודה וסוכה דמצוה לא
 מהני בה תנאה כלל ל׳׳ש בריאה ול״ש רעועה דמגו דאתקצאי למצותה חדא שעתא אתקצאי לכולהו שבעת
 יומי דכחד יומא אריכא דמו ונויי סוכה מהני בהו תנאה באומר איני בודל מהן כל בין השמשות ואי לא

 אמר הכי אסירי בכלהו יומי דסוכה דמגו דאתקצו לבין השמשות אתקצי נמי לכלהו יומי דסוכה:

 המאור
 א] אתקין רבא במהוזא דדרו באכפא נפריס סודרא עלייהו והא דאמר אביי היכי תעביד תפרוס סודרא
 עילויה זימנין דמשתמיט במיא ואתי ליה סחיטה לא קשיא כאן בכדי מים כאן בכדי יין שהכבוס
 והסחיטה אינה אלא במים אבל ביין אין בו משום כבוס וסחיטה כמו ששנינו ומסננין את היין בסודרין:
 ושרי בסוכות החג בחג שהיא אסורה ואם התנה עליה הכל לפי תנאו אוקמה שמואל סיפא אתאן לסוכה
 דעלמא והרי״ף ז״ל לא הזכירה בהלכות ב] מדאוקמא רב נהמן בסוכה רעועה שנפלה ביו׳׳ט שמעי׳ מינה
 דסוכה רעועה מהני בה תנאה ואפי׳ לדי יהודה שאם התנה עליה מעי׳׳ט ונפלה ביו״ט מוכנת היא ואינה
 מוקצית מחמת איסור דאי נמי סתר לה קודם נפילה אין בה משום סתירת אוהלא שהיא רעועה אבל לכתחלה

 מלהמת ה׳
ב נספר המאור ושד! בסוכת החג נחג שהיא אסורה כו׳ על והרב אלפסי זי׳ל לא הזכירה בהלכות: שכן ולאי בקיימת אין תנאי מועיל בה להוציאה מקלושה שאפילו כנופלת נמי קלושמה עליה כל שבעה לחזיא  כתו
 אמר הטחב ומדבריו נראה שאינה עיקר בנוסחאות ואינה נמצאח בניסחא שלו והשמועה כפי הגירסא שלו להקים אומה אי נמי אסורה רנופלת מפני שהוקצה למצותה והוקצה לאיסור כלומר אי הוה לה איסורא לסוכת
 מתפרשת יפה דאקשינ! מעיקרא ומי מהני בה מנאה והאמר רב ששת דעצי סיכה קדישה חלה עליהם וטו! החג בחג מפני שהקצה אומה מדעתו מנאה מהני בה אלא השתא כיו! שחל עליה איסור קדושה ואיסורי

 השגות הראב״ד
 ל״נ בסוכה רעועה וכו׳ עד מהגי בה תגאה וכוי. א״א לעולם לר״י לא מהגי בה חנאי כשם ט סחיטת המיס כ] ומדאוקט:

 שאי! מועיל צפיית האדם שמצפה מתי תכבה גרו אלא כיון דאתקצאי לבין השמשות אתקצאי לכולא יומא וסוכה
 רעועה נמי הרי אתקצאי לנין השמשות וסיפא דקתגי אס התנה עליה כדפדש לה בירושלמי מתגי׳ אין נוטלי!
 עציס מן הסוכה אלא מן הסמוך לה אמדגן נשם שמואל כשלא גתכוי! לעכותה אכל נתכוין לענותה אסור כשלא
 התנה אבל התנה מותר רב גחמן בר יעקב בעי וט אדס מתגה לסתור אהלים אמריגן בשם שמואל נגוסל לה

 א] אתקין רנא במתוזא יכו׳ עד ומסנגי! את היין בסודרין: א״א טעה בזה ובעל ההלכות
 הוא גמר הכנוס. וסחיטח היין חיינ משוס דש והייני סחיטה דמסוכרייא דנזיאתו שנסחיטתו מטיף היי! לחנית
 ומסנני! את היין בסודרי! דלא חיישינ! דילמא סחיט להו דטו! דלא קפיד בהו ומסנגין נהו לא סחיט להו. ואי
 משוס היין שבהן טו! לאית בהו שמדס או קסמים לא סחיט להו והא לאמר רנא נפרוש סודרא עלויה כיון
 דתד גיגהו מדכרי אהדדי ולא אתי ליד סחיטה כדאמריגן בשבת בעגין אלונתית אבל אשה ודאי איכא למיחש לה:
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 עין משפט נר מצוד,
 תתקי

 א מיי׳ פרק נ מהל׳ יו״ט מור או״ח סי׳ תקא:

 ממורת הש״ס
 א) רקרא כג נ) נפ״י הגי׳ דמניא וכ׳׳ה נגמ׳:

 קובץ הגהות
 חו״י (א) נ׳׳ב ברי״ף סוכה פ׳ לולב וערבה סימן

 אלף נט:
 אנ״ש טהר״ם [א] צ״ע ט גתוספ׳ אינו מחלק בין
 הוסיף בהן או שעשאן יתל ליותר משיעור
 סוכה לא נסיק מקרא ונ״ל דה״נ קאמל אבל ולאי
 ארבעתם כולן אסורות שיעור הכשר מהיקשא למג

 והמותר משוס מוקצה ומלרבנן:

 שלטי הגבורים
 א גויי סוכה אסולין נאטלה ואס התנה עליהן שאומר
 איני בולל מהס כל בין השמשות מותרין שאז לא חל
 עליהם שוס איסור אנל בעצי סוכה לא מהני מנאה שעל
 כלחו נולל מהס כל נין השמשות משו׳ סתירת אהל
 ולוקא שמתנה נזה הלשין אכל אמר אני מתנה עליהן
 לאוכלן כשיפלו אינו כלום אנל אס אמל אני מתני עליהן
 לאוכלן אימתי שארצה מהני שנס נין השמשות נכלל
 ולפי תירוץ אחר של המוס׳ לא מהני תנאה אפילו כנויי!
 אלא לאחר שיפלו וכן נראה מלנרי נ״ה שכמנ עמוד
 סוכה שנפלו נשנת אסורין נאטלה ואסורין לטלטלן
 במקומן נפלו טוס טוב אסורין נאטלה ומותרין לטלטל!
 במקומן נפלו גחוה״מ אסולין באטלה ומותרין
 להתזירס אבל אס התנה עליהס בשעה שתלה אוח!
 ואמר כשארצה אטול מה! מותר ע״כ הד שלא התיר
 נתנאי אלא לאחר שנפלו ואיני מנין מה שמלקו לענק
 טלטול נמקומן נין שנת ליו״ט והרא״ש ז״ל כתנ
 נתשונה למהני נהו חנאה אפילו בעודן חיימין אנל

 נלא חנאי אסולין אפילו לאחר שנפלו:

 שיטת ריב״ב
 ומי מהג׳ סגאה ולו׳ עד מה חג לס׳ אן< סוכה לה".
 ואוקמה (שמואל) ןרנ מנשיא! נגמרא סיפא אתא!
 לסוכה דעלמא אע״פ דפליגי תנא קמא ודיש נסוכה
 רעועה דעלמא שנפלה טוס טוב שדן ה! שאס התנה
 עליה מעיו׳׳ט שהכל לפי תנאו אנל סוכה נדאה אפילו
 דעלמא לא מהני נה תנאו ומוקצית מחמת איסור היא
 ואפילו לדיש ולעולם סיכה דמצוה אפילו רעועה לא
 מהני נה תנאה נמצא עכשיו דלא משכחינן היתר נטילת
 עציס מן הסוכה ניו״ט אלא נסוכה דעלמא שהיא
 רעועה מעיו״ט והתנה עליה שאס היא רעועה ולא
 התנה עליה פלוגתא דתנא קמא ור״ש והלכתא כתנא
 קמא ואס היא נדאה לא מהני נה תנאה ואפי׳ לדיש
 ואס היא סוכה דמצוה אפי׳ היא רעוע׳ מעיו״ט לא
 מהני נה תנאה הא למדת דלא משכחינן היתר נטילת
 עציס מן הסוכה טוס טוב אלא נסוכה שאינה של מצוה
 שנפלה ניו״ט שהיא רעועה מערב יוס טוב והתנה עליה
 הכל לפי תנאו ומדקתני אסור להסתפק מהן שמע מינה
 לכטלי להו לנכי סוכה והוו כסוכה וקאמר דתנאה
 מהני: באומר איני בודל מהן לל נין השמשוס. שכשעת
 ביאת היום שהיתה קדושה צדכה למול עליהן לא חלה
 לפיכך לא הוקצו אנל עצי סוכה אינו יכול להתנות עליהן
 תנאי זה שהד על כרתו קלושה תלה עליהן הוקצו
 לשנעה: ומאי פנא מהא ונוי. דלא אמד׳ נאתרוג
 למשוס נין השמשות קמא ליתקצי לכל שנעה אלא לחד
 יומא הט אתני עלה לחל יומא לאיתמר הפדש שנעה
 וכוי: יוצא גה. ניומה: ואוכלה לאלשל. סנר למצותה
 איתקצאי והד נעשית: ולב אסי אמל יוצא בה ואוכלה
 למחר. לטון לאיתקצאי ניו השמשות איתקצאי לכולי
 יימא והד עצי סוכה נמי טון לאתני עלייהו ליהנות מהן
 נמולו של מועל כהפרשה לייס ראשון למי ומשוס לנין
 השמשות קמא קריש קאמרת לאיתקצאי לשנעה:
 דמפסקי לילות מימים. שאי! מצות! בלילה: מתני׳
 מביאי! עצים. תלושי!: מן השדה. שנתוך התחום טוס
 טונ: מ! המכונס. אס כנסן מעת יו״ט דגלי דעתיה
 לעלייהו סמך ואיכן מוקצי! אנל מפוזר! מוקצי! הן: מן
 הקרפ!». שהוא משתמר ומוקף סנינ אפילו מפוזר! שנו
 אינם מוקצין: סמוך לעיר. ממש: אפילו בשוך התחום.
 בסופו: גמ׳ אין מביאי! עצים אלא מן המגמסין
 שבקרפןז. רתרתי בעינן מכונסין ונקרפף: והא סנן.
 נקט סיפא והוא הדן לדשא נמי קשיא: נמפוזרין דמו.
 ואפילו לא פזרתן הרות דמסממא לא סמכא דעתיה סבר
 מבדר להו זיקא: ואי אסגח מנא עלייהו. להכביד! שפיר

 דמי דסמט דעתיה: פיס׳ איזהו >!רפןו וכזי:

 רבינו נםים המביא פרק רביעי ביצה (ל:־לא.) יז
 והכי איתא כילושלמי וכמו שכתבתי כפלק טרה: ומי מחני בח תנאה וכו׳ חג הפוכות שבעת ימים לה׳. ומשמע כל שנעה הוא הקלש:
 על חחגיגה על שלמי הגינה. לאסור משהוקלשו: חג. חגיגה: ולא מחני בח תנאח וחא תניא סככח כחלכתח ובו׳ ותלח בה יינות שמנים
 וםלתות. ככלים של זכוכיח לנוי וכולאי כשם שחל שם שמיס על הסוכה כך חל שם שמים על עטוריה משוס כזר מצוה ואפי׳ הכי מהני
 בהו מנאה וכן כעצי סוכה נמי מהני חנאה לשרן הם ויכאו שניהם: ומפרקינן באומר איני בודל מהם כל בה״ש. כלומל אין ה״נ לתנאי
 לא מפסיק קלושה בתר לחיילא מיהו
ב מנאה מהני בין בסוכה עצמה בין ר ר מ א ה ה ן א נ ה ת י ב נ ה י מ מ ן ן א נ י ת £ ל £ כ  ה

£ מ ^ £ ^  ששת משוס ר״ע מנץ לעצי סוכת שאסיח ^
 בהנאה כל שבעה ת״ל א<חג הסוכות שב^ ליה גביה כסוכה ללאו מצוה כמי שיש לו

 ימים ליי׳ ותניא ר׳ יהודה בן בתירא אומר
 מנין שכשם שחל שם שמים על ההגיגה כך תל
 שם שמים על הסוכה ת״ל חג הסוכות לה׳ מה
 חגיגה לה׳ אף סוכה לה׳ ולא מהני בה תנאה
 והתניא סככת כהלכתה ועיטרה בקרמין
 ובםדינין המצויירין ותלה בה אגוזים שקדים
 אפרםקין ורימונים פרכילי ענבים ועטרות של
 שבלים ויינות שמנים וםלתות אםור להסתפק
 מחן עד מוצאי יום טוב חאחרון של תג ואם
 א התנה עליהן הכל לפי תנאו אביי ורבא
 דאמרי תרוייהו באומר אין אני בודל מהן כל
 בין השמשות דלא היילא קדושה עלייהו כלל
 אבל עצי םוכה דחיילא קדושה עלייתי
 איתקצאי לשבעה ומאי שנא מהא דאיתמר (א)
 הפריש שבעה אתרוגין לשבעה ימים אמר
 רב כל אחד ואחד יוצא בו ואוכלו לאלתר ורב
 אםי אמר כל א׳ וא׳ יוצא בו ואוכלו למחר
 התם דמפסקי לילות מימים כל חד וחד יומא
 באפיה נפשי׳ הוא חכא דלא מפסקי לילות
 מימים כולחו כחדא יומא אריכא דמו:
 אמביאין עצים מן השדה מן המכונס וכו׳:

 א״ר יהודה אמר שמואל אין מביאין עצים
 אלא מן המכונסים שבקרפף והא אנן תגן
 מן הקרפף ואפי׳ מן המפוזר מתני׳ יהידאה היא נ<דתנן אמר ר״ש בן אלעזר
 לא נתלקו ב״ש וב״ה על המפוזרים שבשדה שאין מביאין ועל המכונםין
 שבקרפף שמביאין על מה נהלקו על המפוזרים שבקרפף ועל המכונסים
 שבשדות שבש״א לא יביא וב״ה אומרים יביא אמר רבא עלי קנים ועלי
 גפגים אע״ג דמיכנפי ומותבי כיון דמדלי בתו זיקא ומבדרת לתו כמפוזרין
 דמו ואסורים ואי מנח מנא עלייתו מאתמול שפיר דמי: איזהו קרפף כל

 אתרוג והתנה עליו לאכלו אס ידצה
 ואס נמלך יוצא בו והיינו ברייתא
 לקתני לעיל ואס התנה עליה הכל
 לפי תנאו אבל עצי סוכה ועטוליה
 לחיילא עליהן הקלושה בין השמשות
 אימקצו לז׳ למצותן על כרחו ולא
 מהני בהו חנאה אחרינא למיחל עלייהו
 קלושה ולאשחרויי למחר ואפי׳ נפלה
 ומאי לנקיט עצי סוכה לישנא לרב
 ששת נקט וה״ה לעיטורים נמי לעצי
 סוכה ועיטוליה ט הללי נינהו ואיני
 בולל בלחול מהני כהו מטעמא
 לכתיבנא אבל תנאה אחלינא לא זהו
 לרך הרב אלפסי ז״ל ולפי זה כעצי
 סוכה נמי ט אמל איני בולל מהני
 לאישחמושי כהו כחולו .של מועל או
 כיו״ט אס נפלה: אבל יש בספרים
 שלנו גילסא אחלח לבמאי לפלכינן
 ומי מהני בה חנאה מפרקינן סיסא
 אמאן לסוכה לעלמא אבל סוכה מצוה
 לא מהני כה תנאה והאי היא מסקנא
 לסוגיין וכתל הכי פלכינן ולא מהני
 בה תנאה והא תניא סככה כהלכתה
 וכו׳ ומפרקינן באומר איני בולל
 מהם כל בין השמשומ כלומר לא לאמו
ן לא מיתסרי אלא י ר  מיין לסוכה מ
 מפני שהוא מבטלן לגבי סוכה ולפיכך
 כל שהתנה עליהן ואמר איני בודל
ד לא בטלן  מהם כל כין השמשות ה
ז לסוכה ו ד הן כאילו עומדים ח ה  ו
 אכל סוכה עצמה על כרחו היא קדושה

 מגזרת הכתוכ דמה חג לה׳:

 הלכך

 רש״י
 יסיקנה הכל לסי תנאו: ועטרה יפה בקרמים
 ובסדיצים המצויירין. קרמים בגלי
 צבעונים סדינין לבנים של פשתן: יינות
 ושמנים. בזכוטת לבנה לנוי: הלל לפי תנאו.
 ומלקתני אסור להסתפק מהם ש״מ לבטלו
 לגבי סוכה והוו כמו הסוכה וקאמר לתנאה
 מהני: אגיי ולבא ואמרי תוהייהו. לא
 למי לסוכה לענין תנאה ואע׳׳ג לבטלי לגבי
 סוכה מהני תנאה: באומר. מבעו״י איני
 בולל מהן מהיות כתי וזכותי בהן ליטלס כל
 אורך בין השמשות של ערב יום טוב הלכך
 בשעת ביאת היוס שהיתה קדושה צריכה לחול
 עליהן לא חלה לכך לא הוקצה: אבל עצי
 סוכה. שאין יכול להתנות חנאי זה ט על
 כרחו חלה עליהם דע״כ יבדל מהם בין
 השמשות דספק יום טוב הוא והוי סותר
 אוהלא חלה עליהן קדושה וע״י זו הקלושה
 הוקצה לשבעה: ומ״ש מהא כוי. ללא
 אמרי׳ באמרוג למשוס בין השמשות קמא
 אימקצאי לכל שבעה אלא לחל יומא לווקא:
 ואוכלה לאלתר. לקסבר למצותה איתקצאי
 והרי נעשית: ורב אסי אומר יוצא בה
 ואוכלה למחר. לטון לאיתקצאי בין השמשות
 איתקצאי לכולי יומא והא עצי סוכה נמי
 טון לאתני עלייהו ליהנות מנייהו בחול
 המועל כהפרישה ליום ראשון למי ומשום
 לבין השמשות קדיש אמרת לאיתקצאי
 לשבעה: ומפסקי לילות מימים. שאין
 מצות! בלילה: מן המכונסים שבקרפן*.
 דאיכא תרתי לטיבותא: כמפוזרין ומי.
 ואפילו לא פזרן הרוח לסתמא לא סמכא
 לעתיה רקסבר מבדר להו זיקא: ואי אגח
 מירי עליה. להכביד שפיר למי לסמכי

 נקטינן לבסוכה לא מהני
 תנאה כלל אבל בנויין מהני
ן לפעס אחת בטלן לגכי  ומיהו לוקא באומר איני כולל שלא כטלן לגכי סוכה מעולם אבל במחנה ואומר לכשארצה אטול לא מהני לטו
 סוכה הוו להו כסוכה ולא מהני כהו הנאה: ומיהו איכא למילק להכא גמרי׳ לסוכה אסורה מן החורה משוס היקשא לחגיגה ובפרק
 במה מלליקין (לף כב.) יהבינן טעמא להך בלייתא [לנרי סוכה] לתני אסול להסתפק מהן על מוצאי יו״ט האחרון של חג משום בזרי מצוה
׳ לטעמא ולסוכה ונוייה! משוס מוקצה תילץ הלמב״ן ז״ל לכולהו איתנהו לעצי סוכה כל ז׳ אסולין מן התולה כחגיגה ד מ  וכפרק כירה >לף מה.) א
 ונרי סוכה אסולין כל ז׳ משוס בזרי מצוה והיינו ההיא לפלק במה מלליקין ובשמיני של חג סוכה וגדין אסורין משוס מוקצה והיינו ההיא לפרק
 כילה ומה שיש ללקלק עול בזה כתבפיו בפרק טלה בס״ל ונ״ל לאע״ג לאיסורא לנויין משוס כזויי מצוה מ״מ כיון שטפלן לסוכה עשאן כמוה
 ואי מתהני מנייהו אפי׳ לאחל שנפלו איכא משוס כזרי מצוה הלכך אפילו התנה ליהנות ממנו לכשיסלו אין תנאו כלום לכי היכי לסוכה אסירא
ד ומש״ה מקשינן שפיר מנרין לסוכה ומיהו כיוס ח׳ משמע ולאי למהני תנאו לסוכה ולנוייה כל  כל זמן מצופה אפילו נפלה נוייה נמי אסי
ן ללא מיתסרי אלא משוס מוקצה מהני בהו תנאה ט היכי למהני בכל מוקצה: מ$צי סוכה למיחסרי [מהיקשא לחג] אף  שנפלו לטו
ן להכשר סוכה ומיהו לאחר שעשה השיעול הצדך מן הלשנות ונשלם הכשל הסוכה [כגון שתי לפנות וג׳ טפח] ט ד  לפנוח ככללן שגס הן צ
': ומאי שנא מחא דאיתמר הפריש ז׳ א  אם אח״כ הוסיף לופן משמע ללא מיתסרא אבל עשאן לארבעתן סתם כולם אסורות ומוקצות '
ן שהפריש ז׳ אפלוגין הוה ליה כמחנה  אתדוגין. פי׳ מאי שנא מאתרוג לאסור מללבנן מפני שהוקצה למצותו ומהני כיה תנאה משוס לטו
 בפירוש שאינו מקצה כל אחל אלא ליומו וכיון שכן מלרבנן נשמע ללאודיתא לכל לתקון לכנן כעין לאורייתא תקון ואפי׳ תנאי בעלמא בלאו
[ ' ן למפסקי לילות מימים שאין מצות לולב כלילה לא למי לסוכה ומש״ה לא תקון ביה רבנן ללהר טומא אריכא: [מתני  איני כולל ליסגי ומשני לטו
 מביאין עצים. תלושין: מן חשדה. שבתוך התחום ביו״ט: מן המכונס. אס כנסן מעיו״ט לגלי לעמיה לעלייהו סמיך ולית כהו משוס מוקצה אכל
: סמוך לעיר. ממש: אפי׳ בתוך תחוש שבת.  מפוזרין מוקצין הן ומן הקרפף שהוא משתמר ומוקף סביב אפילו מפוזרין שבו לא הוקצה מלעמו
ד לגבוב ביו״ט מותר לצורך אכילה חשיב  בסופו כך פלש״י ז״ל ואחדס פילשו לטעמא משוס גבוב והר כמעמר ומלינא אפילו מפוזל בשלה ש
 כבקוע עצים או כהבעלה עצמה אלא שכשלה אסלי משוס למחזי כמגבב [ללא] ליומיה ומיהו בגמ׳ מסקינן ללא שרי אלא מן המכונס שבקרפף
 משום לס״ל לכל מגבב אפילו בקלפף מיחזי כמאן לעביר למחר ומכונס שכשלוח מיחלף כמסוזר ומש״ה אין מכיאין אלא מן המכונס שבקלפף:
ן לאחי זיקא ומכלל להו אין לעחו של אלם עליהן ואסורין  גמ׳ אמר דכא עלי קנים ועלי גפנים ובו׳. לפי פרש״י ז״ל היינו טעמא משום לטו

 מלהמת ה׳
 לחיילא עליה קלושה בין השמשות אימקצי לשבעה למצותן על כרתו ולא מהני בהו תנאה אחריתי למיחל עלייהו
 קלושמ חל יומא ולשמרי למחר ואפילו נפלה והאי מקט השתא עצי סוכה לישנא לרב ששת נקט כלומר אבל
 עצי שוכה ראמרן אסומן בהנאה כל שבעה כשחלה קלושת סוכה עלייהו להנהו בין קיימח בין נפלה אסומן
 שעל כרחו אתקצו למצומן כל שבעה ואע״פ שהתנה ודייקי׳ עלה ומאי שנא מאמרוג לאסור מללבנן ימהני כה
 מנאה ומדרבנן נשמע לדאוריימא ומפרקי׳ לה כולה כדאימא בגמרא ובתוספתא נמי חניא אין נוטלין עצים מן
 הסוכה ואפילו ניו״ט האחרון של חג אס אמר לכשארצה אטול ה״ז מותל והכא לא תניא סוכה לעלמא ועל
 כלחין אסוכה לחג קאי לקמני למהני בה תנאה וזו התוספתא כבר כתבה בעל ה״ג והרב ר׳ יצחק בן גיאח
 מפסי עליה מן הסוגיא הזו וכבר הצלנו הלעת הזה לפי הנמצא בגירסא שלהם ואפשר שאפילו לפי גי׳ הספדם
 דמוקי לה שמואל בסוכה לעלמא הכי סלקא במסקנא ואניי ורבא תרוייהו לתרוצי כולהו מתניאתא אתו ולאפוקי

 מדשמואל ומ״מ עלו דברי רבינו הגדול ז׳׳ל כהוגן:

 הנאה נינהו היט פקע מיניה בתנאי קסבר מקשה דכל שחל עליה איסור קדושה שעת אחמ אין מנאי מועיל
 להחירה אחר שעה דהוה ליה כמתנה על ההקדש לכשיפדה דלא הוי מנאה הלכך כל זמן שאסורין בלא מנאי
 אסורין נמי בתנאי דהא חלה עלה קדושה מעיקרא ודייקי׳ אמאי דמקשי ולא מהני בה תנאה והחניא סככה
 כהלכמה וכו׳ ובודאי כשם שחל ש״ש על הסוכה כך חל ש״ש על עטוריה משום מדי מצוה ואפ״ה מהני בהו
 תנאה וכן בעצי סוכה עצמה נמי מהני בה מנאה דשדן הן דבאו שניהס א״נ קושיא דקמני סככה כהלכתא
 ועטרה ואכולהי קמני ואס התנה עליה הכל לפי מנאו כלומ׳ בין אסכוך שסככה כהלכתה בין אעטומה מ״מ
 שמעי׳ דמהני תנאו אסוכה דמצוה ומפרקי׳ באומר איני בודל מהן כל בהש״מ כלומר לעולם כדסברי׳ מעיקרא
 לתנאי לא מפסיק קלושה ולא מפקע מיהו מהני בהו תנאה בין בסוכה עצמה בין בעטוריה כשאמר איני בודל
 מהן דלא חיילא עליה קדושה והדא לה גבי׳ כסוכה דלאו מצוה וכמי שיש לו אתרוג ומתנה עליו לאכלו אס
 ירצה ואס נמלך יוצא בו והיינו ברייתא דקמני לעיל דאס המנה עליה הכל לסי סנאו אבל עצי סוכה ועטורה

 השגות הראב״ד
 מתירוצא קמא ושגי לה כולה בסוכת התג והא דקתגי דלא מהני בה תנאה בעצי סוכה ואפילו בלעועה ונופלת
 לכל שנעה קדשי ואי נסלה הדר נני לה. והא דקמני לה דמהני נה תנאה דהיינו סוף בדיתא דהכא וברייתא
 לפרטלי עננים הנהו נמיי סוכה ואי אמרת נהאי נריתא להכא היכא הוזכרו נרי! לקתגי עלה ואס התנה הכל
 לפי תנאו איכא למימר להא קתני דשא ולא סן הסמוך לה להיינו כעין נרי! ואמל על סוכת החג נחג שהיא
 אסורה כלומר הכל אסור העציס והטסל להם ועלייהו קתגי ואס התנה עליה הכל לפי תנאו וזהו האמת והישר:

 הוה ר״נ הוי בה כלומר על העבר בלבד היה שמואל אומר שמועיל תנאי ולמה היקשה ליה לרנ גחמן רכתמיהא
 קאמר והאי נופל לא דקאמר אפשר דהיינו אסודיאתא. ואס נתנן לענותה אסורות ואס התגה עליהם מותרות
 אע״פ שנתן לענותה עכשיו לפי זה הענין נדיתא דקתני ולא מן הסמוך לה כשנתכרן לענותה. ואס המנה עליה
 דאתאן לסוכה דעלמא על הענר קאמר נירושלמי ולא פריך ולא מידי. ואגן לא קשיא לן ולא מיד כדסרשנא.
 והרכ ז״ל דלא אדכר למלתיה דשמואל דאוקיס לסיפא נסוכה דעלמא אפשר דליתא ננסחא דליה אי נמי הדר טה
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 34 (לא:-לב:) רבינו נםי־ם המביא פרה רביעי ביצה

 משוס מוקצה ולאידך פירושא דכחיבנא היינו טעמא משוס לאע״ג דמכונסין נינהו חיישינן שמא בשעח שירצה ללקטם יפזרס הרוח ואתי לגבכ
׳ יוסי לקולא קאמר וכר. ומסקנא דלקולא קאמר ומשמע א להו י  ואי אתנח עלייהו מנא מאיחמול ליכא למיחש להכי ושרי: איב^י
ד יוסי בחדא מתרחי סבי או בפוחחח אע׳יפ שהוא רחוק ובלבד שיהא בחוך חחוס שבת או בסמוך לעיר אפילו בלא פוחחת וזה דרך ל  ד
< ספק עליו הראב״ד א  פרש״י ז״ל אבל הרמכ״ם ז׳׳ל כתב בפ״כ מהלכות שביתת יי״ט דלר׳ יוסי בפותחת דוקא בין סמוך בין רחוק וכבר (

 ז״ל וכתב הרשב׳׳א ז״ל דסמוך לעיר

 היינו תוך ע׳ אמה ושירים: שהוא סמוך לעיר וכו׳: איבעיא להו ר׳
׳ אין מכקעים עצים ^ יוסי לקולא קאמר דקאמר רבי יהודה כל  מתני
 שסמוך לעיר והוא דאית ליה פותהת ואתא
 ר׳ יוסי למימר כיון דאית ליה פותתת אפי׳
 בתוך התחום נמי או דילמא לחומרא קאמר
 דקאמר ר׳ יהודה איזהו קרפף כל שסמוך
 לעיר בין אית לית פותתת בין לית ליה פותחת
 ואתא ר׳ יוסי למימר דוקא דאית לית פותחת
 חא לית לית פותתת אפי׳ סמוך לעיר נמי
 לא ופשיטנא דר׳ יוסי לקולא קאמר והלכתא
׳ אין אמבקעין א עצים מן י נ ת  בוותיה: מ
 הקורות ולא מן הקורה שנשברה ביו״ט ואין
 מבקעין לא בקרדום ולא במגל ולא במגרה
 אלא בקופיץ. בית שהוא מלא פירות םתום
 ונפתת נוטל ממקום תפתת ר״מ אומר אף
׳ ותא אמרת מ  פוחת לכתחלה ונוטל: ג
 רישא אין מבקעין כלל א״ר יחודח אמר
 שמואל חמורי מיחםרא והכי קתני אין
 מבקעין עצים לא מן א<הקורות ולא מן הקורה
 שנשברה ביו״ט אבל מן הקורה שנשברה
 מעיו״ט מבקעין וכשהן מבקעין אין מבקעין
 לא בקרדום ולא במגל ולא במגרה אלא
 בקופיץ תנ״ה אין מבקעין עצים לא מן
 תסואר של קורות ולא מן הקורה שנשברה
 ביו״ט לפי שאינו מן המוכן: ולא בקרדום: אמר
 רב (חונא) [חיננא] בר שלמיה משמיה דרב
 ל״ש אלא בנקבות שלו אבל בזכרות שלו מותר

 איכא דמתני לח אסיפא אלא ב בקופיץ א״ר (חונא) [חיננא] בר שלמיח לא שנו
 אלא בזכרות שלו אבל בנקבות שלו אסור פירוש נקבות שלו הצד חרחב ותצד
 הקצר הוא הזכרות: כבית שהוא מלא פירות ג סתום וכר: אמר שמואל
 חותמות שבקרקע מתיר אבל לא מפקיע ולא חותך ד(א) ושבכלים מתיר ומפקיע
׳ ־אין פותתין את הנר מפני שחוא י נ ת  ותותך אהד שבת ואחד יו״ט: מ
 עושה כלי ואין עושין פחמין ואין הותכין את הפתילה לשנים ר׳ יהודח אומר
׳ מאי שנא בסכין דלא דקא מתקן מנא באור מ  חותכת באור לשתי נרות: ג
 נמי קא מתקן מנא תני ר׳ חייא חותכת באור בפי ה שתי נרות: אמר רב נתן בר
 אבא אמר רב מוחטין את הפתילה ביום טוב מאי ו מוחטין אמר רב חנינא בר

 דש״־
 לעמיה: ואמא רבי יופי למימר גוי. ירכי
 יוסי במרוייהו מקיצ ומכשיר בסמוך לעיר
 בלא פותחת ובפומחמ בלא סמוך לעיר נמי:
: ׳ אץ מגקעין עצים. מפרש ממי י  מתנ
 קרדום. עשוי כעין כלי אומגות שעושין
 מ אוכפיות: מגירה. סטן מלא פגימות
 וממהר לקוץ בו עצים וכלי אומן הוא:
 ונפחת. מאליו: נוטל ממקום הפחה. ולא
 אמרי׳ מוקצה הוא מחמת איסור שאין יכול
 לפוחתו ביום טוב ואסח דעתיה מיניה:
 אן* פוחח כוי. מפרש בגמי: גמ׳ והא
 אמרח רישא אין מבקעין. וקס׳׳ד דאין
 מבקעין כלל משום טירחא מן הקורות [ולאן
 משום מוקצה: שנשכרה מעיו״ט. ועומדת
 להיסק: סוואר. קורות סדורות זו על זו
 לבנין: בנקבות שלו. בראש הרחב שקוצצין
 בו העץ לרחבו דדמי למלאכת אומן: אבל
 בזכרות. בראש קצר שלו שמבקעין בו עצים
 מותר: חותמות שבקרקע. כגון דלתות
 פתחי בורות ומערות הסגורין בקשרי
 חבלים: מתיר. את הקשר להא לאו קשר
 של קיימא הוא ללהתיר תמיד הוא עשוי:
 אבל לא מפקיע. את החבל לסתור את
 עבותו וגלילתו: ילא חותך. להא סתירה
 הוא ויש סתירה בבני[ של קרקע: ושל
 כלים. כגון תיבה הנעולה ע״י קשר חבל:
 מתיר ומפקיע וחותך. דאין חייב משוס
׳ אי1 י  מנה כל שהוא בכלים׳• מתנ
 פוחהין אס הנר. ליטול אחד מביצי ן של
 יוצר] ולחקוק לתוכו נר היינו ליכ״ט שירב״ן
 באשכנז: אין עושין פחמין. דמתקן מנא
 דחזו לצורף זהב וכסף: ואין חותכין
 הפתילה. דמתקן נמי מנא: גמ׳ גפי
 שתי נרות. נותן שתי ראשיה בתוך שתי
 נרות ומרליק באמצע אס צריך להדליק:

 הקורות. לפי סוגיא דגמרא היא
 מתפרשת: לא בקרדום. סתם קרדום
 עשר כעין כלי אומנות שעושין בו
 אוכפיות וסרגיות שקורין אש״א:
 ולא במגירה. כעין סכין מליאה פגימות
 וממהר לקוץ בו עציס עכיס וכלי אומן
 הוא: מג״ל דולאדר״ה וכולן כלי אומן
 הן ונראה כעושה מלאכה ולפיכך
 אסור: אלא בקופיץ. של קצבים דומה
 לקרדומות שלנו שאינו כלי אומן:
ת שהוא מלא פ״רות סתום ונפחת  בי
 נוטל ממקום חפחת. ולא אמרי׳ מוקצין
 מחמח איסור הן דאינו יכול לסוחתו
 ביו״ט ואסח דעחיה מינייהו דכיון דלא
 הוי פחיתתו איסורא דאורייחא
 כדמוקמינן לה באוירא דלבני לאו
 מוקצה הוא: ד״מ אומר אף פוחת
 לכתחלה ונוםל. דכיון דמדרכנן כעלמא
 הוא דאסור לפי שאינו אלא סודר
 לבנים בלא טיט ולא מיחסר אלא משו׳
 טלטול משום שמחה יו״ט המירו כך
 פרש״י ז״ל והקשה עליו הרמכ״ן ז״ל
 לת״ק דלא שרי לפחוח אמאי לא
 מיתסרי סירות משוס מוקצה אע״ג
 דליכא אלא איסורא דרכנן והא סוכה
 רעועה מוקצה מחמת איסור של
 דבריהם היא שאפילו בכריאה לא
 מיחייב משוס סוחר אלא סוחר על
 מנת לכנות וכן נמי ןשבמ מב:ן במעות
 שעל הכר ]שם קמב:] ומטה שיש עליה
 מעוח אמרינן דבמניח נעשו בסיס
 לדבר האסור ואפי׳ לאחר שנטלו [מהם]
 המעות אסורי׳ אע׳׳ג דליכא אלא
 איסורא דרבנן לפיכך פירשו ז״ל שאע״פ
 שאסור לפחות אעפ״כ אין הפירות
 מוקצין מחמת איסור הסתירה דלא
׳ מוקצה מחמח איסור אלא ד מ  א
 כשהאיסור כגופן או שנעשה כסיס
 לדכר האסור דומיא ןדנר) [דכרן

 אכל הכא הסירות ראויין ולא נעשו
 בסיס לבית אלא שדבר אחר גורס שאינו יכול להנות מהן ואינו אלא כאילו היו סירותיו במקום שאינו יכול להלך שס: גמ׳ והא אמרת רישא
 אין מבקעין כלל. קס״ד דטעמא דמתני׳ לאו משוס מוקצה תנא כדשא אין מכקעין אלא משום מלאכה וטרתא וה״ק אין מבקעין עציס לא מן
 הקורות הנשכרים מעיו״ט ועומדין להיסק ולא מן הקורה וכו׳ וזו ואצ״ל לומר זו קתני והיינו דמותבינן והא אמרת רישא אין מבקעין עצים כלל
 והדר קתני דבקופיץ שרי: חסו:־׳ מיהסרא והכי קתני וכר. וטעמא דרישא משוס מוקצה: סואר. סדור של קורות המושככיס לארץ שלא
 יתעקמו ועומדין לבנין: ולא מן חקורח שנשברה ביו״ט. ואע״ג דהשתא להיסק קיימא כין השמשות לאו להכי קיימא: תניא כוותיה דשמואל.
 דטעמא דמתני׳ משוס מוקצה: ומקשו הכא למה התירו לכקע אפי׳ ע״י שינוי והא מכשירין שאפשר לעשותן מעיו״ט נינהו ותירץ הראב״ד ז״ל
 דכיון דאי אפשר לבשל ולאפות בלא עציס עשו אותו כדיכת מלח שהתירו אותה ע״י שינוי נא] ול״נ כל שהוא נהנה מגופו של דכר כאוכל נפש עצמו
 הוא ולא דמי למכשידן שאין אדם נהנה מן המכשירין עצמן כסכין ושפוד ותנור אלא ממה שהוכשר על ידיהם משא״כ בעצים שנהנה מהן
) שבקען לעשות מדורה שרי אע״ג דאפשר מאתמול אף לבשל כהן שרי משום מתוך ומיהו ג ) ן ו י כ שעושה מהן מדורה ומתחמם כנגדה ו (  כעצמן ג
 כיון שמבקעין לצורך עשיית כליס לא התירו לבקע אלא ע״י שינוי וכתבו כתוספות שלא התירו לכקע אלא מן הקורות הגדולות אכל עצים דקים
לף על:< האי מאן דסלית ל(  שנוחין להדליק בלא בקוע.אסור דמלאכה שאינה צריכה היא ומלאכה גמורה דאורייתא היא מדאמרי׳ כפרק כלל גדו
 סילחי חייב משוס טוחן: לא שנו אלא בנקבות שלו. בראשו הרחכ שקוצצין כו העץ לרחכו דדמי למלאכח אומן: אבל בזכרות שלו. בראשו הקצר
 שמבקעין בו עצים מותר ובאהדה דהאי היו עושין לקרדוס נקכות וזכרות וקופיץ כולו זכרוח ואיכא דמחני לה להא דרב חנינא אסיפא דמתני׳
ת שבקרקע. כגון דלתות בורות ומערות הסגורים במבלי  ובאהדה דהאי היו עושין לקופיץ נקבות וזכרות וקרדום כוליה נקבות: הותמו
 קשרין: מתיר. את הקשר דהא לאו קשר של קיימא הוא שהרי להתיר חמיד הוא עשוי: אבל לא מפקיע. החבל לסתור עבותו וגדילתו: ולא חותך.
 דהא סחירה הוא ויש סחירה ככנין של קרקע: ושל בלים. כגון חיבה נעולה הסגורה ע״י קשר חבל: מתיר ומפקיע וחותך. דאין בנין וסתירה בכלים:
׳ אין פוחתין את הנר. ליטול א׳ מהביצים של ייצר לחחוב אגרופו בתוכו: מפני שחוא עושה בלי. שאע״פ שלא נשרפו מ״מ הא חזי  מתני
 לקבולי כיה פשיטי כדקאי השתא כך פרש״י ז״ל ולא נהירא דבגמרא מוכח דכפחיתה זו הוי מנא אפי׳ לקכולי טומאה ולפי פרש״י א״כ א״א דכיון
 שעדיין לא נשרף בכבשן כלי אדמה הוא שאינו מקבל טומאה לפיכך פירשו שדרך היוצדם לעשות כסוי לכלי הרס שיש להן בית קבול
 ומשימין אותם בכבשן כדי שיתייבשו מעט לפי שא״א לתקנן כעודס לחים ואח״כ מוציאין אותן קודם שישרפו לגמרי ונוטלין כסויין ומתקנין
 אוחס ואוחה נטילח כסוי מקריא פחיתה והיינו דחנן אין׳ פוחתין את הנר כלומר אין נוטלין כסויו ממנו דנטילתו משוי ליה מנא ואפי׳ לקבל
 טומאה דכיון דאיכא הסיקא קצח לא חשיכ ליה כלי אדמה: ואין עושץ פחמץ. משום דמכבה הוא ורש״י ז״ל פי׳ דאינהו נמי כלים נינהו לצורפי
ד כמכשירין בעשייה כלי מיהא ש  זהכ ופחילה נמי כלי הוא: רב• יחודח אומר חותכה באוי־ לשתי נרות. מיהו מודה ר׳ יהודה כדשא דאע״ג ד
ר בפי ב׳ נדות. נותן שתי ראשיה בתוך ב׳ נרוח אס צריך להדליקן כאחח ומדליק באמצעיהה דלא  אסור וכדכתיבנא לעיל: גמ׳ חותכה נאו

 עין משפט נד מצוד
 תתקיא-וזתקיג

 א מיי׳ פלק ב ופ״ל מהל׳ יו״ט שמג לאוין עה טור
 או״ת סימן תקא: ב מיי׳ פרק ב מהלכות יו״ט
 ופכ״ג מהלכות שבת טאו״ח סי׳ שיל תקית תקיט
 סמג לאדן סה: ג מיי׳ פכ״ג מהל׳ שבת ופ״ל

 מהלכות יו״ט סמג לאוין עה טאו״ת סי׳ תקיל:

 מסורת הש״ם
 א) לשון הגמ׳ הסואר של קורות ג) זה סותר למ״ש
 לעיל כס׳׳ב כמשנה לא ימס אלס חמין כי׳ לשרי משוס
 מתוך ע״ש. וכן הקשה הנ״מ בסי׳ תקי״א והפרי

 חרש נסי׳ תק״א ע״ש:

 קובץ הגהות
 ב״ח (א) צ״ל השיג: (ב) שלנקען כצי׳ל:

 מא״י [א] אשר״י מניא לנרי הראב״ל אלו וכחנ
 עליו אינו יולע מאי שינוי קאמר כנר מנואר

 נמשנה נקוסיץ ולא נרנר שהוא כלי אימטת:
 חו״י (א) נ״נ עי׳ רי״ף שנת סימן תקנ:

 שלטי הגבורים
 א אנל לשברם ביד יראה מפרש״י שמותר אנל
 מלשון הרא״ש נראה דאפי׳ לשברם ניד נמי אסור

 וטיב להחמיר:
 לשון דיא״ז לבקוע בקיעי! דקים להאחיו בהן האור
 ניו״ט אסור ואיני מתיר אלא לבקוע בקיעי! גדולים ילי
 נראה שאפילו בקיעי! דקיס כעי! קיסמי! מותד׳
 שהנקיע צורך הנערה הוא וכשס שהנערה מותרת
 ביי׳׳ט יאסי׳ אס יש לי כמה עציס מנוקעי! מאתמיל
 צריך עוד לסלחס ילקטוס בשעת ההסקה לסי הצורך

 כמבואר בקינטרס הראיות:
 ב וסמ״ג אוסר גס בקופץ לפי שאי! אנו בקיאי! מהו
 קופיץ ולא המיר אלא בסכין ואפילו בקוע בקופיץ לא
 שט אלא נקירה גדולה דא״א להסיקה בלא בקוע אבל
 עצים של הסקה גדילים קצת וראיייס להסקה נלא נקוע
 לא יכקעס כלל כיין שאפשר להסיקן נלא טקיע: וכתנ
 הרא״ש ז״ל יהרמנ״ס דל פסק כלישנא כתרא וכן נעל
 העיטור כתב הראב״ד דבקוע עצים מותר ע״י שינוי
 לכו״ע לפי שא״א לנשל ילאסיח בלא עצים ילפיכך עשי
 אותה כדיכת המלח שהתירו ע״י שינוי ע״כ ולא ידענא
 מאי שינר קאמר כנר מפורש נמשנה היתר הניקוע
 בקופיץ דקא ולא בדבר שהוא כלי אומנות ויראה
 דהיחר הביקוע דאיירי ביה היינו לבקע מן הקורה
 שא״א לאפותו ולנשל נה נצא בקוע אבל עציס של
 הסקה והס גדילים קצת לא ינקעס טון שיכול לנשל
 ולאפות נהן נלא טקוע טירחא שלא לצורך הוא ואנ
 מלאכה כדאמר נפרק כלל גדיל האי מאן לשליח סילתי
 חיינ משוס טומן וקצת משמע כן מדנרי הרמנ״ס דל
 שכחנ ילמה אסרו נקרדוס וכייצא נהן מסגי שאפשר
 היה לו לנקע מערנ יי״ט ולמה לא נאסר הניקוע כלל
 מפני שאי אפשר שיפגע עץ ענה ילא ייכל להנעירי

 וימגע מלנשל לפיכך התירו לו לנקע כשיגוי:
 לשון ריא״ז וכן הקופץ שהיא כצי העשוי לנקע נו
 עציס אין מנקעי! אלא נזכרות שלו ילא נגקנות שלו

 כמבואר בקונטרס הראיות:
 ג ואס נפחח מאיליו נוטל ממקיס הסחת שלא הסיח
 דעתו מה! מערב יו״ט שהיה דעתו ליטול מה! ושכח
 או שהיה נידו מפחח ואבד טוס טוב כמבואר

 בקוגט׳ הראיוח:
 ד כתנ ה״ר פרץ אנל היחדיח שנועלין בה! אסיר
 להסירם דהר כנגין גמור יכתנ הרא״ש כעין קשירת
 חנל וטוצא נו אנל פוחחת של ען ושל מתכת אסור
 להפקיע ולשבר דבכלי גמי שייך נק גמור וסתירה
 גמורה וכסמ״ק כחב ינשבירת פותחת של תיבות נחלקו
 כה ה״ר אליעזר מחיר ודיי אוסר ומיהו ע״י נכרים יש
 להקל ע״כ ומיי׳ השמיט די! הפקעח החותמות וכלל

 אותו נדי! מגופח חנית פרק כ״ג מהלטח שכח:
 ח והרא״ש היה שוכר להחמיר אף נפי שתי גרות

 וצריך לשגיהס:
 ו ואפי׳ ככלי אע״ס שגיסל כארץ יככה ומיי׳ אושר ככלי

 ולא נהירא להרא״ש:

 שיטת רינ״ב
 גמ' לקולא קאמר. דקאמר ר׳ יהודה כל שסמוך
 לעיר והוא לאית לי׳ פותחת דרכי יהודה תרחי כעי
 שמוך ופוחתת יהאי ללא תנא כהליא פותחת משוס
 דקסכר סתמ! יש לה! פותחת יאסחס קרסיפו׳ אמרה
 למלחיה ואחא ר׳ ייסי למימר כיו! דאית ליה פותחת
 לא נעינ! סמוך ומלשאיגו סמוך סגי ליה כפיתחח
 סמיך גמי סגי ליה נלא פיתחת דר׳ יהודה כעי
 תרדיהו ירי ייסי סגי ליה נחדא: או ויצמא. כל
 שסמוך לעיר כדקאמר תגא קמא כהט דלא טעמיה
 טון דהוא סמוך כי! איח ליה פוחחת כין לימ פותחת
 ואחא ר׳ יוסי למימר טעמא חלוי כסוחחת הוא כין
 סמוך כין רחוק והט קאמר כל שגכגסין לי כפותחת
 היא המותר ואפילו היא כתוך תחוס שכת דלא מהגי
 טעמא כשמיכה כלל. יסשיטה דר׳ ייסי וכוי: מתני׳
 אין מנקעין עצים. כגמ׳ מפרש לה: קרדום מגל
 ומגרה. כל! כלי אומן ה! לפיכך אסיר: אלא בקופיץ.
 של קצטס: ונפיזס. הבית מאיליו נוטל מן הפילו׳
 ממקוס הסחת ולא אמרי׳ מוקצי! מחמת איסור

 סתירת אהל הן דאיגו יכול לפוחתו ביי׳ט טון דלא הויא סחיתחו איסור׳ דאודי׳ כדמוקמי׳ לה נגמ׳ גאירדא דלינגי לבגיס מסילרין בלא טיט שאין כאן איסור סחירה אלא איסור טלטול מלרבגן כיון שהן מוקצין לבנין: ר׳ מאיר אומר אף פוחש
 ללסחלה וניטל. דטון דאי! כא! אלא איסור טלטול אף לכחחלה מוחר משוס שמחת יי״ט הט פרש״י לה גגמ׳ ולא פירש כל זה בהלכות הרב דל: גמ׳ אי! מנקעי! עצים מ! הקורה. קירית המישכנין לאק שלא יתעקמו ועומדין לבני! והן מוקצין
 מחמת חסרי! טס: ילא מן היןירה שנשברה ניי׳׳ע. ואע״ג דהשחא להיסק קימא ני! השמשוח צאו להט קימא: פיס׳ וצא בקרדום: גמ׳ לא שנו אלא ננקנוס שלו. בראש הרחב שקוצצין בו העץ צרחני דדמי למלאכת אימ!: אבל בזכרוס שלו. בראש
 הקצר שמנקעין נו עציס מיתר שבקוע עצים לאו מלאכת אימן הוא ובאתריה דמא! דמתגי לה ארישא היו עושי! קרדום ראשו אחיו גקבוח יראשו אחד זכרות וקופץ כלו זכרות ואמרי׳ נגמ׳ פשיטא אלא נקופיץ מג! מהו דתימא הגי מילי קופיץ
 לתודיה אנל קרדום מיגו דהאי גיסא אסיר האי גיסא גמי אסיר קמ״ל: איכא דמה>׳ לה אסיפא וכוי. ונאתריה למאן דמתני לה אסיפא היו עושי! קרדום כלו נקנות וקיפץ ראשי אחד נקניח יראשו אחד זכרות ואמריגן נגמרא סשיטא ולא בקרדום
 תגן מהו דתימא הגי מילי קרדום לתוריה דכוליה נקנות ומיחוי כלי אומן אנל קופץ מיגו להאי גיסא שרי האי גיסא נמי שד קמ׳׳ל: פיס׳ נית שהוא מלא פילוס יכו׳: גמ׳ תותמוה. שבקרקע כגון דלתות פתחי נור ודוח ומערה הקשורין בקשרי
 חנליס: מסיר. את הקשר דהא לאו קשר של קיימא הוא. שהד להתיר תמיד הוא עשוי אנל לא מפקיע את המנל לסתור ענותו: ולא חומך. דהא סתירה היא ייש סתירה נננין של קרקע: ושבכלים. כנין תינה נעולה הסגורה על ידי קשר חבל:
 משיר מפקיע והותך. דאי! סחירה נכלים: מתני׳ אק פותסי! את הגר. ליטיל אחד מן הביצים של ייצר ולחחונ אגרופי לתוכו לחקיק גר שקוד! קרישול: ואין עושי! פחמי!. דאיגהו נמי כל־ כינהו לצורפי זהב וסחילה נמי כלי הוא להדלקה שצריכה

 עשיה ותקון: יזוהכה נאור. נגמ׳ מפרש מאי שגא אור מסכין: גמ׳ מוהטי!. מוקיר נלע׳׳ז:
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 עין משפט נר מצוד!
 תתקיד-תתקטו

 א מיי׳ פכ״ג מהל׳ שבת ופ״ג מהלכות יו׳׳ט סמג
 לארץ עה טור או״ח תימן תקז ותקח: כ מיי׳
 פרק ד מהל׳ יו״ט סמג כאיין סה טור או״ת סי׳

 שטו תקב:

 קונץ הגהות
 מא״י [א] נ׳׳ב והטית: [ב] נ״נ משוס:

 שלטי הגבורים
 א נר שכבה מותר לחתוך ראש הפתילה כלי שיהא
 נוחה ליללק ילא חשיב תקו! מנא ורוקא שרוצה לחוור
 ילהלליקו נו נלילה אנל בליל שני של ראש השנה וק
 בליל יום טוב שלאחר השנת אסור להרליק שירי פתילות
 שכנו בראשון שנמה שכנו בראשון הוכנה להלליק בו
 פעם שניח יהוה ליה מכין משבח ליוס טוב ואסור אס
 לא שהוללק ונכנה ע״ש. נר של נטלה פירוש שאינו
 צריך לו אסור להלליקו אנל של נהכ״נ לא חשינ של
 נטלה ומותר להלליקו והרא״ש כתנ נתשונה שמותר
 להלליקו ביום הראשון נערב לצורך ליל ב׳ ואפילו ניוס
 טוב שני בערב ואין נוה משוס אין יום טוב מטן לחול
 שמיל בהללקתו יש מצוה לאותה שעה שבכל שעה. אפילו

 ביום יש מציה נהללקת נרות בנית הכנסת:
 ג ולוקא נתנורס שלהם שהיו מלנקין הפת סניב ואין
 צרך לגורפן אלא מהטית שנופל לתוכו אנל נתנורס
 שלנו שמכנין הגחלים ננרפה אס אפשר לאפות זוצתס
 אלא שרוצה לגרוף כד לאפות הפח יפה אסיר אנל אס

 א״א לאפות כלא גרפה מותר:
 ג סמ״ג פליג וכתנ נשם רנינו תם ליש לאסור טפי
 בגבול אפר ללאו בר ניבול מפני לנתינת מיס והו גנולו

 טפי מנמילי לבר גינול ועי״ל לרפ״י בהגי׳ה א׳:
 ד רש״י פירש לכל זה ללא כהלכמא לקיימא לן כרבי
 שמעון ללנר שאינו מתכוין מוחר אבל ר״י פירש לחשינ

 שפיר מחמין שהד מכוץ למה שהוא עושה:
 ה פירש רש״י מטה כשמעמילין אותה אסור ליחן
 הרגלים לחח הקרשים עליהם אלא ישים הקרשים תחלה
 ואחר כך יתן הרגלים חחתיהן יפירשו המיס׳ שלא יתכן
 לאסור אס לא יהיו הרגלים ארנע לפיס מחונריס
 נארנע לופני התינה שאין העולם נוהרים ליתן השולחן
 על גני הרגלים נשנת יכן המטה שמעמיד! אותה ליתן
 הרגלים ולתת הקרשים עליהם ואתר כך פורסין עליהן
 עור למי לאהל ואסור להעמיל ולפרוס עליה ואס פירס
 אינו חיינ תטאת אנל מטה כעין שלנו אס היתה וקופה
 או מוטה על צלה מותר להושינ על גני רגליה ללאו
 מיד עניל וכן כסא העשוי פרקים וכשרוצים לישנ עליו
 סיחחין אוחו והעור נפחח וכשמסידס אותו סוגרס

 איתו והעור נכפל מיתר לפתיח לכתחלה:
 לשון ריא״ז ו והתוספות ירכינו שמשון מתירים
 להגיח האסכלה חחלה ואמר כך מסלר הכיציס עליהס
 שאין זה לרך כנין הואיל ואינו עושה מחיצה שהרי
 מעשיס ככל יום שמגיתיס את השלחן על גכ רגלים
 לאכול עליו יאסילו כשנת ולא נאסר תדר הכיציס אלא
 כשמסלר כיציס על גכי כיציס על גכ האש שנראה כלרך
 כנין אכל אס מסלר מלמעלה למטה מיתר שתוסס

 העליונים ומסלר את התחתונים תחתיהן:

 רבינו נםים המביא פרק רביעי ביצה (לב:-לג.) יח
 מוכחא דלתקוני מנא קא מכרן אלא להדלקה בעלמא. ירושל׳ בצדך לשתיהן: לעדויי חשובא. כשהיא נעשית בראשה פחם מעבירו.
 לעדרי להסיר חשכת פהס המחשיך אורה וכתב הרמכ״ס ז״ל כפרק ד׳ מהלכות שביתת יום טוב דדוקא ביד אבל לא בכלי וכתב
 עליו הראב״ד ז״ל ואפי׳ במחט שהרי אמרו מוחטין: שלשה להקל ממעבה ב־ד. לאחר שגדלי אומה מערב יום טוכ אם צריכה חקון
 קצפ כיד עושה: והותבה באור בפי ב׳ נרות. כר״י וקי״ל כווחיה והאי דלא חשיב בהדייהו מוחטין אח הפחילה משוס דבחקון גוף
׳ אין  הפתילה קא עסיק: מתני

 שלמיה משמית הרב לעדויי תשוכא: תאני
 בר קפרא ו׳ דברים נאמרו בפתילה שלשה
 לההמיר ושלשה להקל אין גודלין אותה
 לכתהלה ביו״ט ואין מהבהבי׳ א אותה באור
 ואין תותכין אותה לשנים. ג׳ להקל ממעבה
 ביד ושורה אותה בשמן ותותכה באור בפי
׳ אאין שוברין את ההרם י נ ת  שתי נרות: מ
 ואין תותכין את הנייר לצלות בו מלית ואין
 גורפין תנור וכירים אבל מכבשין ואין מקיפין
 שתי תביות לשפות עליתן את הקדירה ואין
 םומכין את הקדירה בבקעת וכן בדלת ואין
' ואין מ  מנהיגין את הבהמה במקל ביו״ט: ג
 גורפין תנור וכירים וכוי: תני רבי הייא בריה
 דרב יוםף קמיה דר׳ יוהנן ואם אי אפשר לו
 לאפות אלא א״כ גורפו מותר: דביתהו דרבי
 הייא נפל לה אריח׳ בתנורא ביומא טבא א״ל
 רבי חייא חזי דאנא רפתא מעלי׳ ב בעינא
 מינך: א״ל רבא לשמעיה טוי לי בר אווזא
 ואזדחר מחרוכא א״ל רבינא לרב אשי אמר
 לן רב אחא מהוצל דמר שרקין ליה תנורא
 ביומא טבא א״ל אנן ארקתא דפרת םמכינן
 כלומר אין אנו גובלין טיט ביו״ט אלא
 ארקתא דפרת סמכינן והוא הטיט והרפש
 שסביבות הנהר אמר רבא והוא דציירי׳
 מאתמול אמר רבינא וקיטמא שרי שהאפר
 אינו בר גיבול לפיכך מותר ג לגבלו ביו״ט
 לטוח בו פי התנור על חלחם או על הצלי:
של בית הכסא מותר  אמר רב נתמן אבנים ב
 לצדדן ביו״ט דבנין קבע אםרה תורה ובנין
 עראי לא אסרה תורה וגזרו רבנן על בנין
 עראי אטו בנין קבע והכא משום כבודו לא גזרו רבנן: א״ר יהודה האי
 ד מדורתא מלמעלה למטה שרי מלמטה למעלה אסור וכן קדירה וכן
 ביעתא וכן ה פוריא וכן תביתא. פירוש כשהוא עושה מדורה של אש לא יהא
 מניח עצים מלמטה ומניח אחרים עליהם מלמעלה שנמצא כדרך בגין
 אלא אוהז את העץ מלמעלח ומניח אחר תחתיו שאין זה דרך בנין וכן
 קדירה כששופת אותה לא יניח אבנים בתחלה ויתן עליהם את הקדרה
 שנמצא כמאהיל אתל אלא אותז את הקדירה בידו ומכניס אבנים תתתיה וכן
 ביצים ו כשרוצה לצלות אותן אוחז את העליונה ונותן אתרת תחתיה וכן פוריא
 שאוחז הקרשים בתחלה ומכניס את הרגלים תתתיהם וכן חביתא כשרוצה
 להטותה ע״ג אבנים מטה אותה ואח״כ מכנים אבנים תתתיה: אין םומכין את
 הקדירה בבקעת וכן בדלת: בדלת םלקא דעתך אלא אימא וכן הדלת

 שוברץ את החרס. כשצולין על האסכלא
 שקורין רגוילי״ש חותכין קנים או קשי
 שכלים או שוכרין חרסיח או חוחכין נייר
 ושורן במים וסודרן [ע״ ג האסכלא] מפני
:  שהמתכת מתחמם ושורף אפ הדג
 אין נורפין תנור ובידים. אם נפל לתוכן
 מן הטפלה נא] אין גורפין אותן דמפקן
 מנא הוא ואפי׳ כרבנן דאמרי מכשירי
 אוכל נפש אסירי א״נ אפילו כרבי
 יהודה ובשאפשר לו בלא גריפה:
 מכבשין. משכיבין העפר שיהא חלק:
 מבבשין. כפימכר״י כלע״ז: מקיפץ.
 מקרבין זו אצל זו כמו אין מקיפין
 בריאה וכמו לחרוס שלא מן המוקף
 דהיינו סמוך וכמו מקפת וקוראה
 לה שס: לשפות. להושיב כל הושבת
 קדרה על האור קרי שפיתה: לשפות
 עליהן את הקדרה. והאור בין שני
דן  חכיות כשאין לו כלי ברזל שקו
 טראפי״ד או שאין לו כירה של חרס
 חלולה ואסור משוס דדמי לבנין
 ומדרכנן נמדמיחזי כאוהלא: ואין סומכין
 קדרה בבקעת. קסבר לא ניתנו עצים
 אלא להסקה ולפיכך מוקצה הס אצל
 שאר תשמיש: וכן בדלת. השתא משמע
 וכן אין סומכין קדרה בדלת וכגמרא
 פריך עלה: ואין מנהיגץ בחמה
 במקל. כרשות הרכים כגמ׳ מפרשי׳
 טעמא: נמ׳ ואם א״א לו לאפות
ד  אלא א״כ נודפו מותר. דמדינא ש
 כר׳ יהודה אלא דהיכא דאפשר כלאו
גרוף: אריהא. אריח מצי  הכי לא י
 לכנה וניתק מכותל התנור: ריפתא
 מעל־תא בעי. כלומר גרפי את התנור
 והוציאי את האריח שלא יגע בפת
ר לי בר  הנדבק בדפנות התנור: טו
 אווזא. צלי לי אווז בתנור שתנוריהס
 קטנים היו ופיהם למעלה ותולה הצלי
 לתוכו וסותם פיו והוא נצלה: ואזדהר
 מחרובא. שלא יתחרך כלומר גרוף את
 התנור שלא יהא בשוליו דכר גכוה
 כגון אריח או אבן שהוסק בתנור
 שנוגע בצלי ושורפו: דמר שרקץ
 ליה תנורא. עבדי אדוני טחיס סביבופ
 סי החנור כטיט כדי שלא יצא חומו
 כשהצלי בתוכו שקשה הרוח לצלי
 ותמיהא לן משוס דגכול טיט תולדה

 רש״י
 לעדו״ יזשוכא. להסיר החשך פיחס
 המחשיך אורה: ממענה ביד. תיקון
׳ אין גורפין י  כלאחר יד היא: מתנ
 הגור. אס נפל לתוכו מן הטפילה והטיח
 אין גורפין אותה דמתקן מנא ואתיא כרבנן
 דאסרי מכשירי אוכל נפש: אבל מכבשין.
 משטבין העפר והאפר שיהא חלק ומשפילו
 ומשווהו שלא יגע בפת: ואין מקיפין
 חביות. להושיב חביות זו אצל זו ולהושיב
 קדירה על גביהן משוס דמיחזי כאהל:
 אין הימלין הקדירה בבקעת. דקסבר
 לא ניתנו עציס אלא להסקה לפיכך הס
 מוקצים אצל תשמיש אחר: וכן גדלה.
 כלומר גס דלת אין סומטן בבקעת: אין
 מגהיגין. במקל ברשות הרבים בגמרא
 מפרש טעמא: גמ׳ ואם א״א כו׳ מוהר. כר׳
 יהודה: אריחא. אריח חצי לבינה וניתק מכותל
 התנור: ריפחא מעלייתא געינא. כלומר גרפי
 התנור זה והוציא האריח שלא יגע בפת הנדבק
 בדופני התנור: טוי לי בר איוזא. צלי לי
 בר אוזא בתנור שתנוריהס קטנים ופיהם
 למעלה ותולה הצלי לתוכו וסותם פיו והוא
 נצלה מאליו: ואיזדהר מחרולא. שלא
 יתחרך כלומר גרוף התנור: שרקין ליה
 חמרא. ותמה על זה ט גיבול טיט תולדה
 דלישה: ארקחא דפרת סמכינן. על שפת
 של פרת טיט מגובל היה מונח: והוא
 דצייריה מאתמול. עושה בו סימן: אבנים
 של ביה הכסא. אבנים גדולות שמצדדין
 אותן להיות כמו מושב חלול דושבין
 עליהן בשדות במקום מיוחל לבית הכסא:
 מדורהא. היסק גדול שעושין לפני השרים
 ועושין כלרך בנין וסולר כתלים מארבע
 רוחות וסולר עצים למעלה וכן כולהו
 כדמסיק בעמוד: מלמטה למעלה אסור.
 דהוי בניין ועשיית אוהל: ולן חגיתא.
 חביות של אוצר: גדלה. סלקא לעתך
 למשמע שסומטן הקדרה בדלת: אימא
 ולן הדלת. אין סומכין אותו בבקעת:

 דלישה הוא: וחוא דצייריה מאתמול.
 עשה בו סימן ונחקו לצד אחר ואע״ג דאכתי איכא משוס ממרח כשטח אותו בתנור היינו טעמא משוס דמדינא בין גבולו ובין טיחתו
 מוחרח דצורך אוכל נפש הוא והרי הוא כהבערה גופה לסי שבטיחה זו משחמר החום אלא דגכול אסור משוס שנראה כמגבל לצורך
 כנין ומשום הכי ניחא מאי דאמר רבינא וקטמא שרי ופירש הרב אלפסי ז״ל שהאפר אינו בר גבול הוא ןול״ד דאפר כר גכול הוא]
 לאיחיובי עליה משוס מלאכה כדמוכח בפרק קמא דשבת >לף יח.) אלא דלאו בר גבול הוא לבנין הלכך לא מיחזי כמגבל לבנין
: אבנים של בית הכסא. אבנים גדולות שמצדדין אותן להיות כמין מושב חלול ד ש  דקטמא לאו לבנין קיימא ומדינא הא אמרי׳ ד
 יושבים עליהן בשדות במקום המיוחד לביח הכסא: בנץ עראי. ט ההיא דאין מקיפין שחי חכיות: האי מדורתא וכו׳. ןכולהו] משוס
 דדמו לכנין ולאהל וכמו שפירש הרב אלפסי ז״ל כהלכותיו ודאמרי׳ וכן כיעפא פירש רש״י ז״ל כיצים גסות הנתנות ע״פ כלי חלול אין
 נותנין הכלי חחלה ואחר כך יחן עליו הביצה אלא יאחזנו בידו וישים הביצים עליו ולא מיחוור שא״כ יהא אסור לתמ קדרה כיוס
 טוב על גבי טרה ואי אפשר שהרי אפילו בשכת התירו להחזיר קדרה על גכי כירה כדאיתא כפרק טרה >לף לח:< ומעשים בכל
 יום ששופתין קדרה על גבה אלא הט פירושה שאין נותנין ביצה מכאן וביצה מכאן וביצה על גביהן דדמיא לבנין שעושים מחיצות
 ואחר כך נותן את הפקרה וכעין פוריא: ואמרו בתוספתא דלא מיתסר אלא בצריך לאויר שלמטה כעין קדרה אבל כל שאינו
ן שאינו צדך לאדר שתחתיו:  צריך לאדר שתחחיו לא ולפיכך אמרו שמוחר להניח ספר מכאן וספר מכאן ואחד על גביהן טו
 בדלת םלקא דעתך. ומי זה הסומך קדרה בדלת והלא תשכר: אלא אימא וכן הדלת. אין סומטן אותו בבקעת:

 ריב״ב
 ואין סומכין אס הקדרה גנקעס. קסנר לא ניתני עציס אלא להסקה לפיכך מיקצין הן אצל שאר תשמיש: וכן נדלה. השתא
 משמע וכן אין סומכין קדרה נדלמ ונגמ׳ פריך עלה: זאין מנהיגי! וכוי. נגמ׳ מפרש טעמא: גמ' ואם אי אפשר ל1 מוסל.
 כר׳ יהודה דשד מכשיר אוכל נפש: אריח. שהוא חצי לננה: ריפחא מעליא נעינא מינך. כלומר גרפי את התנור והוציאי
 אח האדח שלא יגע כפת הגלכק כלפנית התגור: מוי לי נר אווזא ואזדהר מחרוכא. כלומר גרוף התנור כדי שלא יהא נו
 אריח אי אנן שהוסק נתנור ושורפו: למל שלקין ליה שגורא. ענד אלגי טחין סכינות כסוי פי התנור כטיט כלי שלא יצא
 חומי כשהצלי בתוכו ותימה לן טעמא לגנול טיט תוללה ללישה הוא: והוא דצייליה מאסמול. עשה נו סימן יחקני לצל אחל:
 אבנים של ביס הכסא. אנניס גדולות שמצדדי! אות! להיותן כמי! מושנ חלול ויושט! עליהן נשלות נמקוס המיוחל לטח
 הכסא: פיס׳ אין סומלי! וכוי: גמ׳ גדלה סלקא ועהך. ומי זה הסומך קדרה נדלת והלא תשנר: אימא וכן הדלה. אין

 סומטן אותי ננקעת:

 שיטת
 לעדויי חשיהא. כשגעשה פחס בראשה מעבירי: לעדויי. להסיר חשכה: פחם המחשיך אורה: נאמרו בפסילה. ביוס טוב: אין
 גודלי! אוסה לכחחלה. כלומר אין עושי! פתילה לגדלה ולתקגה מעיקרא טו״ט הא אס עשויה מעיי״ט יהיא צריכה לגדלה
 ולתקגה מומר והיינו דאמד׳ לקמן שלשה להקל ממעכה ניד: ואין מהבהנין אישה נאור. כדי שתהא דולקת יפה (מאמר׳
 נשלשה להקל ושורה נשמןץ. וחוהכה נאול בפי ששי נרות. אס צדך להדליק שתי נרות נותן שגי ראשיה נתיך שתי נרות
 ומלליק באמצעיתה ללא מוכח ללתקוני מגא ממטי! אלא להללקה בעלמא: מתגי׳ אין שוברי! אח החרס. כשצולה על האסכלא
 קניס או שיברן חרסים אי חיתכי! גייר ישיר! נמיס יסודר! על האסכלא מפגי שהמתכמ מתחמס ושורף את המליח ומפרש
 טעמא בגמלא משוס למתק! מגא: אין גולפי! הגור ונירים. אס נפל לתוכן מ! הטיח דמתק! מגא הוא: מננשין. העפר
 שיהא חלק. מננשין פומנר״י נלע״ז: מקיפין. מקרני! זו אצל זו כמו לתלוס שלא מ! המוקף: לשפוס. להושינ כל הושבת
 קלרה על האור קד שפיתה: לשפוס עליהם אס הקדלה. בין שתי החביות משוס ללאמי לבנין ומלרננן משים למיחזי כאוהלא:
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 36 (לג.-לג:) רבינו נסים המביא פרס רביעי ביצה

 לפי שלא ניתנו עצים אלא להסקה. פי׳ שטון שאין מיוחלין אלא להסקה כלכל אין תורת כלי עליהם יש להם לין מוקצה לגכי שאר מלאכות
 ומיהו במילי לאיכא תולת כלי עילויה שלי לאשממושי כיה אפי׳ למלאכה שאינה מיוחל לה להא מסיקין בכלים אע״פ שאין מיוחליס להסקה
 וסוגיין להכא מחלפא כהלי סוגיין לסלק כל הכלים !;דף קפל.] להתס מיימי׳ מתני׳ לאין סומכין את הקלרה בבקעת ואמרי׳ להיינו נועמא
 משוס לגזרי׳ יו״ט אטו שבת ומפקי׳ לה מהלכתא למוקיס לה ככ״ש וכלאיתא החס ולא מלכלינן טעמא ללא ניחנו עצים אלא להסקה

׳ עלה ב״ש וסוגיין  והכא לא מלכד

א תניא נמי תכי אין סומכין את תקדירת בבקעת מ ו י  להכא עיקר משום לאימא ב
: - ובן תדלת לפי שילא ניתניו עצים ^לא להס^ה: S 
ל ואין מנהיגין »את הבהמה במקל ביו״ט משום ן ח ; מ א ג נ י : ח ק ו ש ר כ ט מ . ל א ג ע ח  ל

 דמיחזי כמאן דקא אזיל להינגא כחיזרא רב
 נחמן אפר ורב ששת שרי פירוש עצים ממיני
 קוצים ונקראין חיזרא רב נחמן אסר ליטול
 מהן עץ להכניסו בתוך הבשר כמין שפוד
 לצלות בו הצלי ורב ששת שרי. ברטיבא כולי
 עלמא לא פליגי דאםיר דכמוקצה דמי כי
 פליגי ביבישא מאן דאסר אמר לך לא ניתנו
 עצים אלא להסקה ומאן דשרי אמר לן־
 מה לי לצלות בו ומה לי לצלות בגתלתו
 א והלכתא יבישא שרי רטיבא אסיר דרש
 רבא אשר; ב לא תכנס לבית העצים ליטול
 מהן אוד ואוד שנשבר אפור להסיקו ביו״ט
 לפי שמםיקין בכלים ואין מםיקין בשברי
נוטל , רבי אליעזר אומר ג י נ ת  כלים: מ

 אדם קיסם מלפניו לתצות בו את שיניו ומגבב מן חחצר ומדליק שכל
' תניא ר״א מ  מה שבחצר מוכן תוא ותכ״א מגבב מלפניו ומדליק: ג
 אומר נוטל אדם קיסם מלפניו לחצות בו את שיניו וחכ״א לא יטול אלא
 מן האבוס של בחמח ג ושוין שלא יקטמנו קטמו לחצות בו את שיניו
 ולפתות בו את הדלת בשוגג בשבת חייב תטאת במזיד ביו״ט סופג את
 הארבעים דברי ר״א וחכ״א אחד שבת ואחד יו״ט אינו אלא משום שבות

 רש״י
 חיזרא. ענף קצוץ וראי לצלות בו כמין
 שפול: רב נחמן אפל. ביו׳׳ע משוס מוקצה
 טון רלא עשאו לכלי מבעו״י: נרעיבא.
 שאינו ראד לטלטלו אפי׳ להסיק: והלכחא
 כוי. הנך הלכתא אליבא למאן דאית ליה
 מוקצה הוא לאיקבע אבל אכן סבירא לן
 כר״ש בין במוקצה בין בדבר שאין מתמי!
 וכרבי יהודה במכשירי אוכל נפש וכולהו
 שרי בין תיזרא בין סמיכות קרירות וכן
 הקפת חביות מדורתא וקידרא וכל
 האמוראין דלעיל שאסרו את אלו תצמידי
 רב היו ורב סבר כרבי יהודה: ליטול מהן.
 לצלות בו לפי שלא ניתנו עצים אלא להסקה:
 לחינגא. למכור בשוק חינגא מחול לפי
 שבני אדם הולטן וסובבין בשוק סביב סביב
׳ מגבב משלפניו י  כעין מחיל: מתנ
 ומדליק. אבל לא מן החצר דדקין הן
 וטורח לגבב! ולקוששן ומאתמול לאו להט
 קיימי ואף משלפניו דוקא להדליק ולא לחצות
 בו שיניו דלא ניתנו עצים אלא להסקה
 ובתרתי פליגי רבנן ארבי אליעזר:

 ע״ש שגני אדם סובבין והולטן בשוק
ד ליה חינגא  כעין סובבוח במחולות ק
 וכי תימא ולמה לן האי טעמא תיסוק
 ליה משוס מוקצה להא לא ניתנו
 עצים אלא להסקה איכא למימר נסקא
 מינה לאפי׳ אזמניה מאתמול ללא
 מוקצה הוא אפ״ה אסול משוס האי
 טעמא למיחזי כמאן לאזיל לחינגא:
 היזרא וכו׳ כרטינא. שאינו ראוי
 לטלטלו אפי׳ להסקה: מה לי לצלות
. לתוחבו בפוכו: מה לי לצלות  נו
י לטלטלו לעשות א  נגחלתו. הרי ר

 גחלת הלכך צולה בו:
ד רטיכא  והלכתא ׳כישא ש
 אסיר. לאו למימרא ררטיכא אסור
ן  למיתביה בהיסק גלול אלא לומר לטו
 ררטיבא לא חזי אלא ע״י תעלובומ
 לא אמרי׳ מה לי לצלוח בו מה לי
ן שאינו  לצלות בחערובח גחלתו טו
 ראר לצלוח בגחלתו בפני עצמו כלרך
 שהוא צולה בו לבל אע״ג ללעיל בפר׳
 יו״ט שחל ןלף כא:] אמר רב יוסף
ד לטלטלינהו לחיותא ש ד לטלטלינהו בסופלי ד ש  ד

 משום דתזו להיסק גדול כבר תירצו בתוס׳ דהחם שאני שצדך לימן הרבה לפני בהמחו הלכך מה שטלטל הא חזי להיסק בלא תערובוח
ש רבא אשה לא תכנם לבית העצים ליטול מהן אוד. עץ לעשות אוד לתנור פירגו״ן בלע״ז וטעמא משוס ר  מה שאין כן בחיזרא: ד
 דלא ניתנו עצים אלא להסקה אלא א״כ נעשה כלי מכעו׳׳י: ואוד שנשבר. כיו״ט: שמםיקין בכלים. דכני טלטול נינהו ומטלטלי נמי להסיקן:
 ואין מםיקין בשברי כלים. דהא לא חזו לטלטול ואי משוס דהשתא הזו להסקה מאתמול לאו להט קיימי וכפרק כמה מדליקין >דף כט.)
ן דאדליק ביה פורחא הוה ליה  אוקימנא להא דמסיקין בכלים שמרכה עליהן עצים מוכנים ומשיקן כדרב מתנא הא לאו הכי אסור דטו
׳ רבי אליעזר אומר נוטל אדם קיסם משלפניו. ממה שלפניו בבית: לחצות בו שיניו. ט קא מהפך באיסורא קא מהפך: מתני  שכר כלי ו
 ליטול בשר החוצץ בין שיניו ומשלסניו לאו דוקא דלר׳ אליעזר אף מן החצר נמי דהא סבירא ליה דכל שבחצר מוכן הוא ורישא לא אתא
 לאשמועי׳ אלא היתר טלטול עצים אף שלא להסקה ואיפליגו רכנן עליה כדלקמן בברייחא בגמ׳ והאי דנקט משלפניו משוס רבנן דפליגי
 עליה ואמרי אפי׳ משלפניו להדליק אין לחצות לא: ומגבב. קסמין דקין וקשים מן החצר ומדליק: וחכמים אומרים מנבב משלפניו ומדליק.
 אכל מן החצר הואיל ודקים הס וטורח לקוששם מאתמול לאו להט קיימי ודקאמרח נוטל קיסם לחצות כו שיניו משלפניו אנן אית לן דאף
 משלפניו לא יטול אלא להדליק דלא ניהנו עצים אלא להסקה וכתרפי פליגי: נמ׳ תניא ר׳ אליעזר אומר נוטל אדם קיסם לחצות בו שיניו
 וחכ״א לא יטול אלא מן האבוס של בהמה. דדכר הראוי לאכילה מוכן לכל הצורך אבל עצים שאין רארין לאכילה ואין תורה כלי עליהם לא
 התירו לטלטלן אלא להסקה: שלא יקטמנו. אקיסס קאי: אינו אלא משום שבות. דקטימה תקון כלאחר יד הוא ולאו תקון מעליא איכא אלא

 שיטת ריב״ב

 עין משפט נר מצוה
 תתקטז-תתקיח

 א מיי׳ פרק ה מהל׳ יו׳׳ט סמג לאדן עה: כ מיי׳
 פרק 3 יפ״ג מהל׳ יו״ט טור או״ח פי׳ תקא מקח
 שמג לאדן עה: נ מיי׳ פרק יא מהל׳ שבת שמג

 לאד( שה ועה טור או״ח סי׳ שכב ושימן סקא:

 שלטי הגבורים
 א כתב הרא״ש ו״ל פירש רש׳׳י הן הלכתא אליבא
 דאית ליה מוקצה איקבע ואנן כרבי שמעון דמתיר קי״ל
 וה״ר אלפסי שפירש רטינא אסור משוס מוקצה
 דלדידיה נימא דאיהו פסיק לקמן בשילהי מכילמין
 דקי׳יל כרבי יהודה במוקצה ביו״ט אבל לרש״י קשה
 דרב אשי קבע הלכתא בתלמוד דלא קי״ל הט וסי׳ ר״ת
 דטעמא דאין סומטן לאו משוס מוקצה אלא משוס
 [נזירה] יו׳׳ט אטו שנת כדמסיק בפרק כל הכליס
 ומסיק התס דמתני׳ דהכא נ׳׳ש היא דפריך מהן
 דמשילין אהן דאין סומטן ואההיא דאין נין יו״ט לשנת
 ומשני רנ פסא הא נ״ש הא נ״ה דסליגי גני אין
 מוציאין את הקטן לרה״ר ור שמעון מתיר כנית הלל
 והא דחתני שלא נתנו עציס אלא להסקה הט פי׳
 ונשנת נא מזו להסקה וגזרינן יו״ט אטו שנת ורנ נחמן
 ורנ ששת דפליגי נחיזרא אפילו מאן דשד לא שט אלא
 משוס מה לי לצלות נו מה לי לצלות נגחלתו ואלינא
 לתנא קמא פליגי ולא אלינא דר׳ שמעון ולא מוקמי
 פלוגתייהו נפלוגתא לנ״ש ונ״ה אלא כרנ יוסף דמשני
 התס הא ר׳ אליעזר והא ר׳ יהושע ולית להו דחרא
 להתס וניחא לאוקמינהו כנ״ש ומסקנא רשמעתין
 והלכתא ינישא שד רטינא אסור קיימא שסיר כרנ פפא
 למוקי הן כנ״ש והא לאסר רטינא לאו משוס לסנר
 כנית שמאי ללא ניתנו עציס אלא להסקה אלא היכא
 לחזו להסקה שרו נית הלל לכל לנר ורטינא ללא חזי
 להסקה אסד לכל לנר ולא משוס ןמוקצה אלא משוסן

 לגזדנן ניו״ט אטו שנת:
 לשון ריא״ז ב ומדיה מתיר נכל אלה ואין שטת

 התלמול כלנדו נמנואר נקונט׳ הראיות:
 ג כתנ הרא״ש דל פרש״י האי ושוי! שלא יקטמנו
 אקיסס קאי וכן משמע לאנוס של נהמה לא חזי
 לפתוח נו הללח והא לאמד רבנן שאין נו אלא משום
 שנות כשקטמו טלו להד כלאחר יד לאי נסטן אמאי
 לא מיחיינ טון לענל לחצות נו שיניו ולפתוח נו את
 הללת ונתוספתא משמע לקאי אאנוס של נהמה
 לקמני אנל נוטל הוא מן האנוס של נהמה ונלנל שלא
 יקטמנו לחצות נו שיניו ואס קטמו נשנת חיינ חטאת
 נמזיד טוס טוב לוקה את הארנעיס ומילמא דרבנן
 לא מיתניא התס ילרב יהודה דאמר אין נו משוס
 תיקון כלי איכא לאוקמי נקוטס נידו והכא נסטן
 השתא לסוס גמרא לילן ושדן ע״כ קאי אקיסס דאנוס
 של נהמה [לא חזי] לפתוח נו את הללת ואמר רבנן
 לנקיסס לחצות כו שיניו איכא חיונ חטאת נכלי ושנוח
 טל. נאנוס של נהמה אף נכלי שד לקטום לתצות נו
 שיניו ללוקא כקיסם לאיכא חיונ חטאת ככלי גזירה
 ניל אטו כלי אנל נאנוס של נהמה צא מרנן כלי
 דליה אטו כלי לקיסם וכן משמע למלמי ליה לשנירת
 חנית ןלאסד) [לאייר] נכלי אנל לפי׳ התוס׳ ררני
 אליעזר אייר נאנוס של בהמה משמע דרבנן אסר
 נאנוס של נהמה לקטוס נסטן וגמ׳ לידן עיקר
 ואפילו נסטן מותר לתתוך מן האנוס של נהמה לחצוח
 נו שיניו. אמר רב יהולה אוכלי בהמה אין בהן משוס
 תקון כלי בלומר מומר לקטים מהס קיסם לחצות נו

 שיניו והט הלכתא:

 עליה כלאיתא לקמן ננדימא נגמ׳ והאי רנקט מלפניו משוס לנגן לפליני עליה ואמר אפילו מלפניו להדליק אין לחצות לא:
 ומגבב. קסמי! לקין וקשין מן החצר ומלליק וכו׳ וחכמים אומריס מגבב משלפניו ומלליק אבל מן התצר לא להואיל ולקין
 הן רש טורח לקששן מאיתמול לאו להט קיימי ונראה מהלכות הרב ז״ל להלכתא כרבנן למלפניו אין מן החצר לא וללעחי
 הכותב הלכתא כרי אליעזר בהא משוס לההיא נדיתא למייתי׳ בגמ׳ לפליגי בה ריש ותנא קמא כר׳ אליעזר מכרענא ופרשיגן
 לפלוגתיהו בגמ׳ ועול לסוגיין כוותיה: גמ׳ לא יטיל אלא מ! האנוס של בהמה. ללנר הראוי לנהמה מוכן לכל הצורן אבל
 עציס לא ניתנו אלא להסקה: ושוין שלא יקטמגי. אקיסס קאי שלא יקטמנו לחצות נו שניו ואס קטמו לחצות נו שניו וכו׳

 אינו אלא משוס שנות לקטימיה תקון כלאחר יל הוא ולא תקון מעליא הוא אלא אס כן מחתכו וממחקו נסטן:

 הקטן
 ולענץ הלכה למעשה נקיטי׳ ההוא לישנא דאיתמר בדוכתיה ואתוקם בבוכנתיה ושבקי׳ לההוא דלא איתמר
 בדוכתיה ואגב גררא הוא דאתיוה והם הכי נמי סבירא לן בהנך תרי לישני דרב פפא דאמר הלכתא מלוה
 על פה גובה מן היורשין ואין גובה מן הלקוחות חד מינייהו בקדושין כפרק ראשון וחד מינייהו בב״ב
 בסוך גט פשוט אע״פ שהרי״ף טרח להעמידם שתיהן כאחד אנו נראה לנו דפליגין לישני אהדדי וכההוא
 לישנא דב״ב נקיטין והם הכי נמי עבדינן הבא כיון דמתני• דאין סומכין את הקדרה ביריט פרשוה בגמ׳
 בדוכתה מטעם מוקצה לפי שלא נתנו עצים אלא להסקה וסוגיא דשמעתתא לאוקמוה כהלכתא עלה סמכי׳
 וכותיח עבדינן וההיא סוגיא דבמסכת שבת חשבי׳ ליה כלישנא אחרינא להגדיל תורה וללמדך שאפילו ב׳׳ש
 דסבירא להו במוקצה ונולד ביו׳׳ט כרבי שמעון וכדתנן ביצה שנולדה ביו׳׳ט ב ״ש אומרים תאכל בבקעת
 מודו דאין סומכין ולאו משום דלא נתנו עצים אלא להסקה דהא לא סבירא להו שום מוקצה אלא משום
 גוירה יו״ט אטו שבת ואודו לטעמיהו דסבירא להו אין בין יו״ט לשבת אלא אוכל נפש בלבד ומתני׳ דאין
 סומכין את הקדרה בבקעת איכא למימר דב״ש היא דהא מפרש טעמא בברייתא משום דלא נתנו עצים אלא
 להסקה ודילמא ב״ה לא מודו בה וכיון דסוגיין בשבת להקל במוקצה נחתין לה לאחדי אנפא דהיתרא
 ואע׳׳ג דמתניתא לגבי יו״ט והכא במסכת יום טוב בדוכתא דסוגיין להחמיר כמוקצה נחתינן ליה לאחו״

 אנטא דאיסורא ובכל דה יש סעד לדברינו שפסקנו כרב נחמן דמוקצה ביום טוב אסור ובשבת מותר:

 נמאן דאזיל לחיגגא. למכלה בשוק: ברטינא. שאינו ראר לטלטלו אפילו להסקה: מה לי לצלוח גו. לתותנ נתוכו: מס לי
 ללליס נגחלהו. הד הוא לאד לטלטלו לעשותו גחלת וצולה נה: והלכחא כוי. לכר׳ יהול׳ סבידא ליה דאית לי׳ מוקצ׳: לדיל.
 דר העצים: אוד. עץ לעשוח אור לחכור וטעמא משו׳ ללא ניתנו עציס אלא להסקה אא״כ נעש׳ כלי מעלנ יו״ט: ואוד.
 שנעשה מערב יי׳׳ט: שנשבל. ביי״ט: אסור להסיקו ביו״ט לפי שמסיקי! בכלים. דנני טלטול כינהו ומטלטל! גמי להסיקן: ואין
 מםיקי! נשברי כלים. שנשנרו ניו״ט להשמא לא חזו לטלטול ואי משוס לחזו להסקה אתמול לאו להט קימי: מתני' נוטל
 אדם קיסם מלפניו. ממה שלפניו ננית: לחצוס נו שיניו. ליטול נשר החוצץ נין שניו ומשלפניו לאו לוקא לר׳ אליעזר אף מן
 החצר נמי דהא כל מה שנחצר מונן הוא ודשא לא אתא לאשמועינ! אלא היתר טלטול עצים אף שלא נהסקה ופליגי רננן

 המאור
 וחא דתנו רבנן א] אין סומכין את הקדירה בבקעת וכן הדלת לפי שלא נתנו עצים אלא להסקה ור״ש מתיר
 ר״ש לטעמיה דלית ליה מוקצה ותייק כר׳ יהודה דאית ליה מוקצה הלכך עצים כיון שאין עליהם תורת כלי
 לא הוכנו מאתמול אלא להסקה וסוגיין כת״ק ופלוגתא דרב נחמן ורב ששת בחיורא בהדין טעמא שייכא
 ורב נחמן לטעמיה דאית ליה מוקצה ביו׳׳ט כרבי יהודה משום דסתם לן תנא דמתני׳ כותיה ואיפסיקא הלכתא
 בהדיא בתיזרא יבשתא שרי רטיבתא אסור וכן פי׳ הרי״ף ז״ל בהלכות רטיבתא אסור משום דכמוקצה דמי
 ובסוף מסכת שבת איפליגו רב אחא ורבינא אליבא דר״ש במוקצה ואסיקנא הלכתא ככל התורה כולה כדברי
 המיקל וקשיין הלכתא אהדדי ומכל זה נראה לנו שהלכה כרב נחמן דאית ליה מוקצה ביו״ט ולית ליה מוקצה
 בשבת והפרש יש בין מוקצה למוקצה וכל המוקצה האסור ביו״ט אסור בשבת וכל המותר בשבת מותר ביו״ט
 וכמו שפרשתי לך בתחלת זאת המסכתא ואע׳׳ג דשאר אמוראי כולהו לא שני להו במוקצה בין שבת ליו׳יט
 אלא מאן דאסר כר׳ יהודה אפילו בשבת אסר ומאן דשרי אפילו ביו׳׳ט שרי ולא מפלגי בין מוקצה למוקצה
 אנן כרב נחמן נקיטין ובין מוקצה למוקצה מפלגינן לפום סוגיא דשמעתא דבמסכת יו״ט ובמסכת שבת ומתרצן
 הלכתא דהכא והכא ולא קשיין אהדדי ובמסכת שבת בפרק כל הכלים מייתי לה למתני׳ דהכא ומסקנא מוקמי׳
 לה אליבא דבית שמאי דגזור יו׳׳ט אטו שבת ומשמע מינה דלית הלכתא כמתני׳ והכא פסקי׳ כותיה ונראין

 הדברים הללו כסותרין זה את זה אלא יש לומר לישני אינון דמאן דמתני הא לא מתני הא:

 מלחמת ה׳
 מוקצה ניו״ט דהא מלאכה דהיתר היא אלא ה״ק ולא ניתנו עציס אלא להסקה והן מוקצי! בשבת וגזירה יי״ט
 אמו שבת וכל זה כדי לאחות שסי הסוגיות הללו ואס תאמר עדיין א״א גזירה יום טוב אטו שבת אלא לבית
 שמאי כמו שהעלו שם לא קשיא הא בייש הא נ״ה ונמצינו שוניס משנמינו ומחלוקת ר״ש ורבנן לב״ש וא״כ היאך
 נפסקה הלכה בחיזרא רטיבא אסור והרי אינו אלא לב״ש כבר דחו מקצת מפרשים בזו דמודיס נ״ה דגזרנן יו״ט
 אטו שבמ במוקצה וחלקו בין גזרה זו לאומן שלא גזרו ג״ה בשוס טעם ונצטרך לומר דהחס בסוף הסוגיא כשאמרו
 הא לא קשיא הא בית שמאי הא ג״ה לא הקפידו אלא לתרץ שתי המשניות אין בין יו״ט לשבת אלא אוכל נפש
 בלבד ומוציאי[ אמ הקטן ואמ הלולב כמו שאמרו בפרק משילין והנה וו הדרך משתבשת ודחוקה בזה הדחק עצמו
 ועוד שלשון הברייתא השנויה כאן לפי שלא נמנו עציס אלא להסקה איני נסמך על דברי רבה וגזירתו שגזר בפרק
 כל הכלים והיה לו לפרש כאן בברייתא גזירה יו״ט אטו שבמ אבל הטוב והנכון שנאמר דהמס לא שמיע ליה
 לרב׳ ברייתא זו ולא מצא גמשנמינו שאין סומכין את הקדירה בבקעת אלא גזירת יו״ט אטו שבת וכאן אמרו
 מפני שלא נתנו עצים אלא להסקה ואין צרך לגזרה כלל וטוצא בזו בריתות שלא שמעו אומן מקצת האמוראין
 ושנויות בגמ׳ במקום אחר או במקומות הרבה בפ׳ שבועות שמים בעא מיניה רבא מרב נחמן איזו היא שבועת
 בטוי לשעבר ובפרק כלל גדול ברייתא תניא ובפרק אין מעמידין גבי ביצה צלויה פלוגתא דחזקיה ורבי יוחנן והמס

 ועוד והא דמנו רבנן אין סומטן את הקדרה בבקעת וכן הדלת כו׳ עד ומכל זה נראה לנו שהלכה כרב נחמן דלית
 ליה מוקצה בשבת:

 אמר הכותב הבו ליה אפרון לבעל המאור ז״ל שזו ודאי ראיה הוא לדבר רבינו הגדול ז״ל אע״פ שהרב ז״ל
 השיב דאפילו למאן דלית ליה מוקצה בעצים אית ליה לפי שאין עליהם תורת כלי והר הס כאבנים זולתי להסקה
 יזו אינה משובה שטון שמוכנים להסקה יצאו מתורת אבנים שאפילו אבניס עצמן אס הוכנו הוכנו אלא שאלו
 הוקצו לענינן ודרך הגמ׳ נתפוס ולא נתלה באדר הסברות שהר ח״ק דאימ ליה מוקצה אוסר ור״ש שחולק בשאר
 המוקצה חונק בכאן ואזדי לטעמייהו ולא הודה לו ר״ש מפני שאין עליהם תורת כלים וכן מצינו בכלים עצמן
 הקצאה מו מטה שייחדה למעות אסור לטלטלה וקנה של מרנגולין אסור לטלטלה למאן דאימ ליה מוקצה דאמרינן
 כלום עשד אלא למלנגוצין ולמאן ללימ ליה מוקצה שרו כדאימא כפרק טרה וכן אמרו גפ׳ במה מדליקין שופר
 מטלטל מפני שאדם מיחדו לתקיעה ואין משממשין בו לדבר אחר נעשה מוקצה לשאר דברים וכולן מומרין לדברי
 רבי שמעון ינפסקה הלכה כמיתי בשבת יאע׳׳פ שהן מייחלין למלאכת איסול יכ״ש בקעח ביי״ט דיחודה נמלאכמ
 הימר היא אלא שאין הלכה כמותו ביום טוב כדבר רבינו ז׳׳ל והוא הדרו המחוור מן הכל ט סוגיימ פרק כל
 הכלים מוחלפת מזו כמו שכתב בעל המאור ז״ל ואע״פ שיש לו לומר דלפי שלא נימנו עצים אלא להסקה איני

 השגות הראג״ד
 א] אין סומטן את הקדירה נכקעת וכו׳ עד דאית ציה מוקצה: א״א איני אומר ק אלא אפילו תימא ת״ק צית ליה הם כאנניס וכל תחניליתיי יאדכית דנריו נעניר שמצא חן נעיניי ההפרש שנתן נין מיקצה למיקצה ט חננ נעיניי
 מיקצה נעצים יהדימה להם אית ליה מיקצה יהטעס לפי שאין עליהם תירת כלי ילא נתנו עצים אלא להסקה והר להיות מתדש תדוש גדול וחשנ ג״כ להיות תולק על הרנ נמקצת ועל כן מסננ סני הדנרס להיותם מסטמיס לפירושו:
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 עין משפט נר מצוה
 תתקיט

 ופ״ל מהל׳ יו״ט סמג לאדן עה

 רבינו נםים המביא פרס רביעי ביצה
 א מיי׳ פרק

 נואו״ח סי׳ תקנ מקז

 הגי׳ לבא
 מסורת הש״ם

 א) שבת קמו. נ) בגמ׳ ובק״ד
 בהמה אין ג) צ״ל מהא

 מותר ליטול
 יהודת אוכלי
 כלי כלומר

 א״ר

 שלטי הגבורים
 נתנ מהר״ס שמומר לשרות כמיס המכנלח

 שמכנרין נו התנור אף על פי שמכנה:

 שיטת ריב״ב
 אוכלי נהמה. כגון קש ועלי קנים: אי! במן משים שקק
 כלי. וקונומו להריח נו: אשד קשי!. כיון שאינו ממכוין
 לכלי: ואשד לנין. להגהו אף לחצות שינים שרו לאין
 נהם משוס תקון כלי טון שהן ראיין למאכל נהמה
 ונקשין היינו טעמא לקנרממן מותרת להליח נהן ללא
 שנא מהא לתנן וכו׳ לטון שאינו מתכרן לעשותה כלי
 מותר: סוה מפשת לן. לאורחי: אלוסא אלואסא. מקלות
 גלולים כמו ולא נאלה ולא נרוממ: וא!» על גב דחזיא
 לקשאסא לנגר׳ וחצי(׳. שהיה קשה וראר לעשות ממנו
 טח יל לתרלוס ולפסל שקורן דולארורא: מתני׳ אין
 מוציאין חש האור. מפרש טעמא נגמ׳ משוס לקא
 מוליל ניי״ט: אי! מלבנין אש הרעפים. מפרש טעמא
 נגמ׳ מסגי שצרך להקשומן ונהיסק ראשון זה הס
 מתחזקין ומפקשין הלכך אע׳׳ג ללצורך יי׳ט הוא להא
 צולה עליהן טון לנהיסק זה עושה כלי אסול: ועור
 אמל ל' אליעזל. טין לאמחיל נמילי להללקה קא
 מסייס ואזיל כל מיצי להללקה והלל ללנר ל׳ אליעזר:
 עומד אדם על המוקצה. הצרך הזמגה והזמנה מועלת
 לו כגון לאחד ולא אחזי לאמרגן נגמלא לאין צדן:
 ערב שנש בשניעיס. שאין מעשר גוהג נה ואין מחוסר
 אלא הזמנה והוא הלי! נמעושר ונשאר שגי שבועי אלא
 הזמנה אורחא למלתא נקט לסמם מוקצה לאו מעושר
 הוא לגרוגרות וצמוקים הס סתם מוקצה ואי! רגילין
 לעשל קולס גמל מלאכה: יאומר מכאן אגי אוכל
 למשל. לטון ראזמגיה אי! כא! איסור מוקצה ואיסור
 מעשר אין כאן לנשניעית אין מעשר גוהג ולוקא ערנ
 שנח נשניעיח הא שאר שנועי אעי׳ג לאזמגי׳ וליכא
 איסול מוקצה לנר שלא נגמרה מלאכתו הוא איח ליה
 לר׳ אליעזר לשנת קונעת למעשר אפי׳ נלנל שלא

 נגמרה מלאכתו הט פרשנא נגמרא:

 jt mi y\ 1 (לג:-לד.) יט

י בהמה. כגון קש ועלי קנים: אין בהם משוס תקון כלי. לכיון לרטן על שהן רארי׳ לבהמה לא חשיב כל : או  כשמחחכו וממחקו בסטן
 כלי שאינו מתקיים: שובר אדם את החבית. מגופה שיש כה גלוגרות: ובלבד שלא יתבוין. ליפות השכילה להיות לה לפה שתהא עול כלי:
 חוח מפשח ויחיב לון אלואתא. מקלות גלולים כמו לא באלה ולא ברומח במס׳ שבת [לף סג.ן: ואע״ג דחזיא לקתתא דנרגא וחציני. שהיה
 קשה וראר לעשומ ממנו ביח יל לקרלום ולפסל שקולין לוללורה והוא היה שוברן להריח ואמלי׳ בגמ׳ להא אתיא אליבא ללבנן לאמלי לאחל
 זה ואחר זה אינו אלא משוס שבות
ם לסברי לאסי׳ בקומם קיסם לחצות בו ן ש ם מ ה  ב

* ^ ״ , ם מ ם קיפ ה \ י י ט י י ׳ מי ״ י =יו  תיקח ג
 לתצות בו את שיניו וכן הלכתא ומותר
 לטלטל עצי בשמים להריה בהן ולהניף
 בהן לחולה ומוללו להריה בו וקוטמו להריח
 בו אהד קשין ואהד רכין דל״ש מהא דתנן
שובר אדם את החבית לאכול ממנה גרוגרות (  א

 ובלבד שלא יתכוין לעשות כלי ועוד דהא
דבה בר רב אדא ורבץ בר [רב] אדא אמרי  כ

 כי הוינן בי רב יהודה הוה מפשת ויתיב
 לן אלואתא אלואתא ואע״ג דחזיין לקתתא
, אין אמוציאץ את האור י נ ת  דנרגי ותציני: מ
 לא מן העצים ולא מן האבנים ולא מן
 העפר ולא מן המים אין מלבנין הרעפים
 לצלות עליהם ועוד א״ר אליעזר עומד
 אדם על המוקצה ערב שבת בשביעית ואומר
 מכאן אני אוכל למחר והכמים אומרים עד
, ת״ר מ  שירשום ויאמר מכאן עד כאן: ג
 התנור והכירים חדשים הרי הן ככל הכלים
 וניטלין בחצר אבל אין סכין אותן שמן ואין
 טשין אותן במטלית ואין מפיגין אותן בצונן
 כדי א לחסמן ואם בשביל לאפות מותר:

 כלרכו לא מיתסר אלא מררבנן ומש״ה
 ט לא מכרן לעשיית כלי להיינו להריח
 בו שרי אפי׳ לכחחלה והיינו נמי
 טעמא למתני׳ לשובל אלם את התבית
 לאכול ממנה גרוגלות משום לאי נמי
 מכרן לעשות כלי לא מיתסר אלא
ן שהוא עושה כלי בשבירה  מלרכנן טו
 בלבד שלא כלרכו ומשוס הט ט לא
ד אסי׳ לכתחלה וכ״ת והיט  מכרן ש
 מסקינן הכא לאוכלי בהמה כיון שהם
 רכים אין כהס משום תיקון כלי אע״פ
׳ ד ס  שהוא מכרן לכך והא כפירוש א
 למיתן ןשבמ קמו:] טרפא לאסא
 כתכיתא איכא למימל להתס היינו
 טעמא לפי שללך הוא שאפי׳ באוכלי
 בהמה מתקנין כלי העשר כבר אבל

 לא שיעשו כלי ממנו לכתחלה:
׳ בגמ׳ ת״ר מגבב מן חחצר  גרפי
 ומדליק שכל מח שבחצר מוכן הוא
 ובלבד שלא יעשנו צבורים צבורים
 ור״ש מתיר. ומפלשי׳ טעמיה למ״ק
 לקי״ל כווחיה למשום למחזי כמאן

 שלא תשרף הסת מותר:

 רש״י
 גמ׳ ומוללו נין אצבעוסיו. להוציא מהן
 הריח: וקועמו. שיהא מקום הקטימה לח וריחו
 נודף: שובר אדם מגופת חבית. שיש בה
 גרוגרות ואוכל ובלבל שלא יכדן ליפות
 בשבירה להיות לה לפה: הוה מפשח.
 מסעף בידו הענפים מעץ הגדול התלוש:
 אלוסא. מקלות גדולות ואע׳׳ג שהוא קשה
 כל כך שיהא ראד לקתתא דנרגי ותציני
׳ א'1 י  לעשות ממנו בית יד לקרדוס: מתנ
 מוציאין את האור. משוס למוליד: מן
 המים. נותנין מיס בכלי ומטת לבנה בתמה
 כשהשמש זורחת וחס מאוד בזכוטת מביאין
 נעורת ומגיעין לזכוטת והיא בוערת:
 עומד אדם על המוקצה. הצדך הזמנה
 והזמנה מועלת לו כגון דאיתזי ולא איחזי
 כדאמרי׳ באין צדין: ע״ש בשביעית. שאין
 מעשר נוהג ואין מחוסר אלא הזמני וה״ה
 בדבר מעושר בשאר שני שבוע אלא אורתא
 למילתא נקט לסמם מוקצה לאו מעושר
 הוא לגרוגרות וצמוקים סתם מוקצה
 ואין רגילין לעשר קודם גמר מלאכה:
 ואומר מכאן אני גוטצ. והגי בהט דיש
 ברירה: עד שירשום. בסימן דאין ברירה:
מ הרי הן ככל הכלים וגיעלין. בשבת  ג
 בחצר דחזו למיתב מידי בגודיהו: אין
 הכין אושן שמן. להחליקן ולצחצחן וכן
 אין טשין אותן במטלית להחליקן: ואין
 מפיגין. היסיקן בצונן: לחסמן. לפי
 שמתקשה אתר החימום ע״י צונן וכולן
 משום דמתקן מנא: ואס. מפיגן כדי

 לאפות שהוסק הרבה ותושש
 למכניס למחר וליומא אחדגא ואע׳׳ג
 לקי״ל כלבנן למתני׳ שאין מותר לגבב אלא משלפניו נסקא מינה
 לעצים גסים ללא כטילי אגכ תצר ולא מיתסר אפי׳ לרכנן לאינהו
: ומ״מ מללא ד אלא בקסמין לקים מפני שהם מתבטלין אגב חצר אבל בגסים לא ואס״ה אסור לעשות מהן ציבודן ציבודן ס  לא א
 אסרי׳ אלא משוס למחזי כמאן למכנים למחר וליומא אחדנא ולא אסרי׳ ליה משום מעמר יש להביא ראיה מה שאמר בשם הל״ל יצחק
׳ האי מאן  בן לבינו מאיל ז״ל לאינו חייב משוס מעמר אלא במלקט במקום שגלל שס והכי נמי מוכח בפרק כלל גלול (לף עג:) לאמד
׳ אץ מוציאין את האור. משום  למכניף מלחא ממלחתא חייכ משום מעמל אלמא לווקא לכניף ממלחחא אבל ממקום אחל לא: מתני
 למוליל: מן המיס. מתנין מיס בכלי זכוטת לבנה ונותנו בחמה כשהשמש חס מאל והזכוכית מוציאה שלהבת ומביאין נעולת ומגיעה
 כזכוטת והיא בוערת: מן העפר. צפיעי בקר או צאן מטמינן בעפר וכשמרקיבין יוצא מהן אור: אין מלבנין את הרעפים. טיבליש
 ומפרשי׳ בגמ׳ לברעפיס חלשים עסיקינן מפני שצדך לחסמן שבהיסק ראשון הם מתחזקין ומתקשין ונעשים כלי: לרפי׳ בנמ׳ תנן התם.
ה כ ד  באלו טרפוה (לף נו:) דרםח או שטרפח בכותל או שדצצתח בחמח אחרת ומפרכסת ושחתח מעת לעת ושחטה בשרה ר׳ אלעזר אומר כו׳ צ
 בדיקה. פירוש אלם שלרס על עוף או (שלרסו או) שחבטו בכותל או שרצצתה בהמה ומפרכסת ואינה יכולה לעמול ושהתה מעת לעת כלומר
ט שהתה מעת לעת נמי צדכה בריקה לאחר שחיטה שמא נשתברו רוב צלעותיה או  יום אחל שלם ושחטה כשרה מיהו אמר ל׳ אליעזל ל
 נשבלה השללה ונפסק החוט או שאל מיני טלפות ושהתה מעת לעת איצטדך לאי לא שהמה אע״פ שבלק ולא מצא סימן טרפות טרפה
 שזו אחל מי״מ טרפות ונקרא לסוק אבדם שאיכדה מתפלקין כולם אע״פ שאין לושס ניכל בה מתה וזו סימנה שאס שהתה מעת לעת
ק איברים אינה חיה מעת לעפ אבל שאר סימני טלפה חיה כל י״ב חלש ובעי עלה  בילוע שלא נתרסקו איבדה לקיס להו ללבנן לדסו
׳ הואיל וצדכה בליקה לאיתיליל בה דעוחא מחזקי׳ דעותא ד מ  ל׳ ילמיה מל׳ זילא מהו לשחט׳ ביו״ט מי מחזקי׳ דעותא או לא כלומל מי א
דן אנפשין  בגוה משוס חשש איסול מלאכה ליו״ט לילמא מישתכח טרפה ונמצאת שחיטה שלא לצולך לבשלמא שאר בהמות אע״ג למחמי
 ובלקינן מיהו סמט׳ ארוכא ורוכ כהמות אינן טרפות ולא איפשיטא כעיין הלכך מסתברא לנקיטינן בה לחומרא להוה ליה ספק לאורייחא:
׳ ועוד אמר רבי אליעזר. משום לתני חלא לקולא גבי מוקצה והלר אמר אחדתי קאמר ועול והקשה רש״י ז״ל והא אפסקוה רבנן  מתני
 במילי טובא באין מוציאין ובהנך לבהלה והיינו מילתא אחריתי ללאו מילתיה ואמאי לא אותביניה בעילובין (לף כג.) גבי ועור אמר רבי
הא לא הוה מצי לשנויי הכי ומסני מי  יהולה בן בבא לאותביניה מר׳ אליעזר לסוכה ושנינן התם לא אססקוה אלא כמילתיה ואילו אותכינא "
ן לקאי בהללקה גמדנהו לכולהו מילי להללקה וכי האי גוונא לא השיבה  קושיא זו כתב להמשנה שלא כסלל אבל הל״ז הלר כתב לטו
ן לאפסקוה במילתיה לס״ל לא חשיבא הססק כלל ושפיל תני ועול וכתוספות תרצו לכל היכא להוו שתי קולות  הפסקה ואתדם תירצו לטו
 תני ועול ואע״ג לאפסקוה כלאו מילתיה: עומד אדם על חמוקצה. הצדך הזמנה והזמנה מועלת לו כגון לאחזי ולא אחזי כלאמרן באין
 צרין: ע״ש בשביעית. שאין מעשר נוהג בה ואינו מחוסר אלא הזמנה והוא הלין במעושר בשאר שני שבוע אלא אורחיה למילתא נקט לסתם
 מוקצה לאו מעושל הוא לגרוגרות וצמוקין הם סתם מוקצה ואין רגילין לעשר קולס זמן גמר מלאכה: ואומד מכאן אני אוכל למחר. וסגי
בידם חדשים. כ״ש ישנים: הרי הן ככל הכלים וניטלץ בשבת בחצר. : גמ׳ תנור ו ה ר ד  בהט ליש בדרה: עד שירשום. בסימן לאין כ
 לחזו למיתב בגריהו מילי: אבל אין סכין אותן בשמן. להחליקן ולצחצחן: וכן אץ טשין אותן במטלית. להחליקן ולצחצחן: טשץ. שפין: ואין
 מפינין אותן. לאחר היסיקן: לחסמן. שמתקשין ע״י צונן וכולהו משוס למתקן מנא: ואם להפיגן. בשביל לאפות שהוסקו הלבה וחושש שלא
 תשרף הסת בתנור מותל ולא למי לליבון לעסיס לאסורין לעיל להתס תקונו של כלי קולם לתשמיש שמשחמש כו אכל כאן כשעח תשמישו

 המאור הקטן
 מתני׳ ועוד אמר ר׳ אליעזר עומד אדם על
 המוקצה ע״ש בשביעית וכוי וה״ר שלמה ז״ל
 מקשה בה אמאי קתני ועוד והא אפסקוה רבנן
 במילתא אחריתי דקתני אין מוציאין את האור
 וכו׳ והתם במסכת עירובין בפי אין עושין פסין
 דקא מקשי מר׳׳א דסוכה אדרבה מר״א דהכא
 ה״ל לאקשויי דלא מצי לדחויי כדדחי ליה התם
 ונראה לי דכה׳׳ג לא הויא הפסקה דכיון דאתחיל
 במילי דהדלקה קא מסיים ואזיל כל מילי
 דהדלקה ולפום הכי תנא בהדיא אין מוציאין

 האור וכל כה״ג לאו הפסקה הוא:
 ומח שהביא הרי״ף ז״ל ראיה לדבריו בסוף פרק
 משילין מדתניא אחרים אומרים משום ר״א
 ביצה תאכל היא ואמה דאמר׳ עלה אי
 בתרנגולת העומדת לגדל ביצים היא ואמה
 אסירא דאלמא פשיטא דהכין הלכתא הוא זו
 אינה ראיה א] דהא שמעי׳ ליה לר״א הכא
 בהדיא דאית ליה מוקצה מרתנן עומד אדם על
 המוקצה ומש׳׳ה מהדת׳ לתרוצא לההיא ברייתא
 כמ״ד מוקצה אסור ואין להביא ראיה ממנו גם
 הראיה שהביא משקלא וטריא דגמי דאמרנן
 מ״ט דב׳׳ש מוקצה הוא כלומר שזה דבר ידוע
 הוא גם זה אינה ראיה משום דקס״ד דאפילו
 מאן דשרי במוקצה בנולד אסור הוא דפרכי׳ הכי
 כדמסיק לה התם ומאי קושיא וכוי ומ״מ זה אין
 להביא ראיה ואנו כבר כתבנו ופירשנו דיני
 המוקצה ומה שאנו מודים לדברי הרי״ף ז״ל
 שפסק כרב נחמן ומה שלא נראה לנו מדבריו
 שהשוה כל דיני המוקצה ולא הפריש ביניהם:
ג ע-בן ב] חא קמ״ל דטבל מוכן הוא אצל שבת שאם עבר ותקנו מתוקן וכתב ה״ר שלמה ז׳׳ל ואם באת לומר אדרבה דוק מיניה לאיסורא שבשאר שני שבוע הוקבע בדבורו למעשר ואסור משום מוקצה אע״פ שעבר ותקנו ף ל ד ! 
 הכי ה״ל למיתנא העומד על המוקצה ע״ש בשביעית ואמר מכאן אני נוטל למחר הרי זה מן המוכן דדייקי׳ מינה הא כשאר שני שבועי אין זה מן המוכן אבל השתא דקתני לא יעמוד שמעי׳ מינה דאיסורא דשאר שני שבועי משום

 טבל הוא ולא משום מוקצה שאם עבר ותקנו מתוקן ועוד י״ל דאיסורא לא הוה צריך לאשמועי׳ דמסתמא טבל מוקצה הוא ולאו יהיב דעתיה מאתמול למעבד ביה איסורא ואע׳יג דמוקצה מחמת איסורא דרבנן הוא:

 מלחמת ה׳
 תניא ברייתא כר׳ יוחנן ולא מלכל בגמ׳ הט למימל תניא כותיה ולא שמיע להו וכן גס״ק לנבא בתרא וכן
 במקומות הלבה בתלמול ובזי המסכתא נמי אמרנן כלרבה חול מטן לשבמ וכו׳ ובמסכת עירובין תנו לה ברייתא
 ורב חסלא לא שמיעא ליה ולא סבר לה ואפשר עול ללסי שלא נתנו עציס אלא להסקה אינו לשון הברייתא אלא
 לשון שהכניסו בה בגמ׳ לפרש וטוצא בה רבות בגמרא ולבר רבינו שלמה ז״ל גם כן שכחב שאין הפסק הזה
 אלא לרעת האוסר[ במוקצה אינו נכון כלל ורב נחמן תלמידו של שמואל הוה וכותיה סכילא ליה ועול לאיהו
 גופיה אמר אנו אין לנו אלא ב״ש כרבי יהולה וב״ה כרבי שמעון ללחות איסור המוקצה ולומר שאינו משנה
 וכלאמרנן בט האי גוונא בפרק משילין גבי בררה וזו משוכה גמורה אין לך מכל הסברות והלעומ בזה אלא
 לבר לבינו אלפסי ז׳׳ל שחלש לסמוך על לבר ר׳ נחמן במוקצה יו״ט אסור ובשבמ מותל והס הפניס המאירן
 בכל ההלכות האלו והא ללרש רבא אשה לא מכנס לבין העציס ליטול מהן אול ואוד שנשגל סלדיהו כל׳ יהולה
 ללש להו וטון שהודו רב נחמן ורב ששת ללברי תנא קמא ומהנך לבדהס נפסקה הלכה בגמ׳ יבישא שר
 מטעמייהו מה לי לצלות בו ומה לי לצלות נגחלמו ורטיבא אסור ש״מ להלכה יש מוקצה ביו״ט כסברה ללב

 השגות הראב״ד
 א] דהא שמעינן לרני אליפזל הנא נהליא וכו׳ על עומל אלם על המוקצה: א״א לא אמר כלום שהמוקצה הזה גרוגרות שנת אפילו בתול נמי לא על משגה זו אלא על משגת זרעים תינוקות שטמנו פאניס לשבח שאפילו בחול עשו כן הוקבעו
 וצמוקים הס לחזו ולא חזו ונעו הזמנה ואפילו לריש לאי לאו הט הוא למה לא אקשי ליה לרני יוחנ! נמסכת שנת מהא הואיל וקנלו עליהם אטלס! ושל ליה הא קמ״ל טנל מוכן הוא אצל שנת פירש מללא קמני הט שכחו ולא עשרו לא יאכלו
 לסתם מתנימין הוא: נשנת אפילו עשלו ולא למוצ׳׳ש על שיעשרו אלא מללא קתני הט אלמא שאס עשרו נשכת יאכלו שאין נו משוס מוקצה אלא

 ב] הא קמ״ל לטנל מוכן הוא אצל שנת: א״א כנלות גלולה הוא זה הפירוש ואגן מפרשינן הקושיא שהקשו מאי אירא משום איסול טנל נלנל:

 נחמן לאיהו מרה להן שמעתא ואזיל לטעמיה וגמלא פסקא כהליא הלכמא כומיה והד יולע שהכל מולים ברטינא
 לחזיא להיסק גלול וצא נחלקו בבא להסיק מהן היסק גלול שהוא מומר אלא כן נחלקו מאן לאסר אמר לן הא
 לא חזי להסקה באפי נפשה ואין אומר מה לי לצלות בו ומה לי לצלות נגחלמו ומאן לשר אמר לך הא חזי להיסק
 גלול ומה לי לצלות בו ומה לי לצלות בתערובת גחלמו והלכמא מה לי לצלות בפני עצמו אמד׳ מה לי לצלות
 בתערובמו לא אמרנן ואס תפרש שאין הכנה להיסק גלול הוה להו ולאי כצרולות שבחצל ובלא לין מוקצה אסורן

 להא לא חזי לכלום וזה מקוס טעותו של בעל המאור למעלה בפרק יו״ט בין תבין את אשר לפניך:
 ועוד ומה שהביא הר״ף ז״ל ראיה ללברו בס״פ משילין וכו׳ זו אינה ראיה להא שמעי׳ ליה לר״א הכא בהליא

 דאית ליה מוקצה:
 אמר הכותב משובה ללב ז״ל שהמוקצה הזה גרוגלמ וצמוקים הס לסתם מוקצה שבכל ענין המעשדות היינו תאנים
 כלתנן המעביר תאנים בחצירו לקצות ומזו ולא חזו ונעו הזמנה אפילו לר״ש לאי לאו הט מ״ט לא אקשי ליה לל״י

 כמסכת שבת מהא מתני׳ לסתמא היא:
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 הוא שמחקן לחשמישו: ת״ר מולגץ את הראש ואת הרגלים. פירוש בחמין ולהשיר אח השער ומיהו דוקא לאחר מליחה אי נמי איפשר
 לאפי׳ קולס מלימה ובכלי שני שאינו מבשל ואע״פ שהוא מבליע הלם אפשל ללס שנבלע ע״י כלי שני כיון לאינו מבשל יוצא הוא ע״י מליחה:
 אבל אין טופל־ן אותן בהרסית ולא באדמה. להשיר שערן שזהו ללך העבלנין: ואין גווזין את הירק. בתלוש שיש בו לאשי עלין כמושין
 אין גוזזין אוחו בחספורח שלו שגוזזין בו מן מחובר למאן לחזי סבר שנלקט היום: הקונדס והעבביות. מיני ירקות הן שיש טורח בתקונן:

 ומסיקין ואופק בפורני. הס תנורים
 גלולים שלנו ופיהם בצילס ולא חיישי׳
 לטרחא אם יש לו אוכלין הרבה ללא
 סגי ליה כתנור: ומהמין המין באנטיבי.
 ואע״פ שמשמר חומו הרכה אפילו
 לאחל יו״ט לא חיישינן למחזי כמאן
 למחמם לצורך חול: שמא תפחת. ונמצא
 שטרח שלא לצורך: אין נופחין במפוח.
 דמחזי כאומן עושה מלאכה: ואין
 מתקנין את השפוד ואי; מהדרין אותו.
 חלול ותקרן עושה אותו כלי לכתחלה:
 אין פוצעין את חקנה לצלות בו מליח.
 לתת קלומותיו על האסכלה שעושה
 כלי לכל מילי לעביל להשתמש בו
 הוי תקון כלי: אבל פוצעי; האגוז
 במטלית. ומכה על המטלית כלי לשכור
 הרבה אגוזים בכח אחת: ואי; חוששין
 שמא תקרע. לאפילו נקרע לא איכפת

 לן שאין זה קורע ע״מ לחפור:

א י  םליקו לחו המב

 משיליץ פירות דרך ארובה ביוש
 טוב. מי שיש לו חיטין
 ושעורין שמוחין על גגו ליכש וראה
 גשמים ממשמשין וכאין התירו לו
 לטרוח ולהשילן מלמעלה למטה לרך
 ארובה שכגג והן נופלין לארץ לליכא
 טרחא יחירא ולוקא ארובה לכל
 ארובה מלמעלה למטה היא בחקרח
 הגג אכל חלון כגון גג המוקף מחיצה
 וחלון בכותל וצריך להגביהן על החלון
 ולהשליכן לא טלחינן כרלקמן: ומכםין

 את חפירות. ולא אמרינן טולח שלא לצולך יו״ט הוא לשלו ליה רכנן
: דלף. גשמים הנוטפים מן הגג: ובן כדי •ין. נמי ן  מפני הפסל ממו
 מכסין מפני הדלף: תחת הדלף. לקבלן כתוכו מפני טנוף הבית:
 ואיב^יא לן בגמלא הני פילות למשילין על כמה ואמל לבי
 זירא אמר רב אמי אמר ר׳ יוחנן כאותה ששנינו
 מפנין אפילו ארבעה וחמשה קופוח של הבן ושל תבואה מפני

 האולחין ומפני ביטול כית המללש ומספקינן עלה ללילמא שאני התם לאיכא ביטול בית המלרש אבל הכא רליכא ביטול בימ המלרש
 לא כלומר ללא שלינן כולי האי אי נמי לאילך גיסא להתס היינו טעמא לארכע וה׳ קיפוח אין טפי לא משוס לליכא הפסל ממון אבל
 הכא לאיכא הפסל ממון אפילו טובא נמי ולא מסיימי׳ ביה מילי ונלאה שלעת הרב אלפסי ז״ל לכיון ללא איפשיטא נקיטינן כה לקולא ולפיכך
 כתבה למתני׳ סתמא והשמיטה לאותה כעיא לומר לשרי אפילו טוכא משום לאיסורא לרכנן הוא וספיקא לקולא וכן כתב הרמב׳׳ס ז״ל כפ״ה
 מהלכות יו״ט אבל הר״ז הלוי ז״ל כתב לכל מאי ללחינן לחייתא בעלמא נינהו ולא לחינן מאי לפשיטא ליה לרכי יוחנן לילפינן יו״ט משכת
 משוס לתייתא בעלמא ומשמע לה״ה נמי בחלחא בעיין אחריני לבעי בגמלא הלא מינייהו להתס תנן לגבי שבת אכל לא את האוצר ואמר שמואל
 מאי אכל לא את האוצר שלא יגמור את האוצר כולו לילמא אתי לאשורי גומות ומספקינן הכא מאי ואילך בעיא להכא גבי יו״ט אמר רב
 נחמן לא שנו למשילין פילות לרך ארובה ביו״ט אלא באותו הגג אבל מגג לגג לא ומספקינן מי אמרי׳ כההיא לשכת כיון לאיכא ביטול כית
 המלרש לאפילו מגג לגג שרי או לילמא לא שנא ומספקינן חו להכא חניא לא ישלשלם בחבל ולא יורילס לרך חלונות ודרך סולמות ומבעיא
 לן מי אמלינן דהתס משוס בטול בית המדרש אפילו כי האי גוונא שרי או דילמא לא שנא ולפי דרך הר״ז הלוי ז״ל מסחכרא לכיון לרבי
־ נחמן לא שנו אלא באותו ו״ט: גמ׳ א״,  יוחנן אמר ליו״ט ושבח בחל מהני ליני כי הללי נינהו ה״ה לאינך לילפינן יו״ט משבת ושבת מי
 הגג. שהארובה והפירוח בגג אחל: ואפילו גגותיהן. של שני הבחים שרן שאין זה גבוה מזה שיהא שס טורח עליה וירירה: בחלונות. כלומר
 אס הגג מוקף מחיצה ואין בו ארובה אבל יש חלון במחיצה לחצר או לביח לא ישלשלם בשקין דרך חלון בחבל מפני שיש טורה להעלותן מן
 הגג לחלון ומשם לארץ: סולמות. כל מדרגה קרויה סולם כעין הכבשים שלנו: אפילו אוירא דלבנ׳. לבנים הסדורין ומוקצין לבנין וגשמים באיס
 ומתיירא שמא ימוחו מותר לטלטל כליס לצרכן ולכסותן ולא אמרי׳ הואיל והן עצמן אין ניטלין אף הכלי לא ינטל לצרכן: ורבי יצחק אמר

 דווקא פירות הראויין. הוא דשרו רכנן לטלטל כלי לצרכן אבל מידי דלאו בר טלטול הוא אין כלי ניטל לצרכו:

 יל1 אודרא דלבגי. לבנים הסדורין ומוקצין לבנין וגשמים כאין ומתירא שלא ימימו מותר לטלטל כליס לצרכן ולכסותן ולא אמריי הואיל והן עצמן אין ניטלין אף הכלים אין נינולץ לצרכן:

 רש״י
 מולגין. ברותחין: אין טופלין בסיד. להשיר
 השער דהוי דרך עיבוד: ואין גוזזין במספרים.
 למיחזי כצריך לשיער: ואין גוזזין. הירק התלוש
 שיש בו עלין נרקבין כמושין אין גוזזין
 במספרים שלו שגזזו בו מן המחובר דמאן
 דחזי סבר שנלקטו היום: קונדס ועכביוס.
 מיני ירקות שיש טורח בתיקונן: פורני.
 תנורים גדולים כעין שלנו ופיהם בצידן
 ולא חיישינן לטורח אס יש לו הרבה
 אוכלין דלא סגי ליה בתנור: אגטיכי.
 מפרש בפרק כירה איכא מאן דאמר בי
 דודי ואיכא מ״ד בי כירי: ספחת. ע׳׳י
 שחדשה היא ונמצא טורח שלא לצורך:
 אין נופחין במפוח. למיחוי כאומן עושה
 מלאכה: ואין מתקצין את השפוד. וללא
 כרבי יהודה אי נמי בנרצף מעיו״ט ודברי
 הכל: אין פוצעין אה הקנה. ןלתתן
 לקרומיותיו תחת המליח על האסכלא
 שעושה כלי לכל מילי דעביד להשתמש
 בו הוי תיקון כלי: ואין חיששין שמא
 תקרע. לאפי׳ נקרע לא איכפת לן לאין

 זה קורע (א) על מנת לתפור:

 םליקו לחו המביא

ן פיחת דרך ארזבה. מי שיש י ל  משי
 לו חיטין ושעורי! שטוחי! על
 הגג ליבש וראה גשמים ממשמשי[ ובאין
 התירי לטרוח ולהורידו דרך אדיבה שבגג
 והן נופלין לארץ לליכא טירחא יתירה
 ולוקא ארובה לכל ארובה היא למעלה
 בתקרת הגג אבל חלון כגון גג המוקף
 מחיצות וחלון בכותל וצריך להגביה על
 החלון ולהשליכו לא טרחינן: ומכםין הפירוס.
 ילא אמרי׳ טירמ שלא לצורך יו״ט הוא
 דשרו ליה רבנן משוס הפסד ממון: הדלןו.

 תנו רבנן אמולגין את א תראש ואת התלים
 ומהבהבין אותן באור אבל אין טופלין אותן
 לא בסיד ילא בחרסית ולא באדמה ואין גוזזין
 אותן במספרים ואין גוזזין את חירק במםפורת
 שלו אבל מתקנין את תקונדס ואת העכביות
 ומםיקין ואופין בפורני ומחממין חמין
 באנטיכי ואין אופין בפותי חדשח גזרח
 שמא תפחת: ת״ר 3אין נופחין ב במפוח
 ביו״ט אבל נופחין בשפופרת ואין מתקנין את
 חשפוד ואין מחדדין אותו: ת״ר נאין פוצעין את
 הקנה לצלות בו מליח אבל פוצעין את האגוז

 במטלית ואין הוששין שמא תקרע:

א י ב מ ו ה ה  !מליקו ל

ן פירות ידרך ארובה ביום טוב י ל י ש  מ
 אבל לא בשבת ומכםין את
 הפירות בכלים מפני הדלף וכן כדי יין וכדי
 שמן ונותנין כלי תתת הדלף בשבת:
' משילין פירות דרך ארובה אמר רב מ  ג
 נחמן לא שנו אלא באותו הגג אבל מגג לגג
 לא יא! תנא אילא ישיטם מגג לגג אפילו
 גגותיהן שוין תאנא לא ישלשלם בחבל
 בתלונות ולא ייורידם בסולמות: ומכםין ג את
 הפירות וכר: אמר עולא אפילו אוירא דליבני
 ורבי יצהק אמר פירות הראויין ואזדא רבי
 יצחק לטעמיה דאמר רבי יצהק אין כלי ניטל

 גשמים הנופלין מן הגג: וכן כדי יין ושמן.
: גמ׳ אפילו מ י 3  מכסין מן הדלף: חחה הדלף. לקבלו בתוכו מפני טיכיף ה
 גגוהיהן שיין. שאין זה גבוה מזה: בחלונות. כגון אם הגג מוקף מחיצות
 דש במחיצות חלונות: לא ישלשלם בחבל. בשק לרך חלונות כי הוא מורת
 להעלות מן הגג למלון: סולמות. כל מלריגה קרוי סולם: אפי׳ אוירא דליבני.
 לבנים סלוריס ומוקצים לבניין וגשמים יוררין וירא פן ימוחו מותר לטלטל
 כלים לצרכן לכסותן אף על פי שהן אין נטלין ואסורין לטלטלן בשבת:

 עין משפט נר מצוה
 תתקכ-תתקכד

 א מיי׳ פרק ג מהל׳ יי״ט סמג לאוין עה טיר אי״ח
 סי׳ תקי תקז יתקי: ב מיי׳ סרק ל מהל׳ יי״ט
 סמג לאדן עה טור או״ת סי׳ ןתקנ] ןתקין: ג מיי׳
 פכ״ב מהל׳ שבת ופ״ר מהלכות יי״ט טור אוי׳ח
 סימן תקת: ד מיי׳ פ״ה מהל׳ יו״ט טור ארית סי׳
 שלח יסימ! תקכא: ה מיי׳ פרק ה מהל׳ יו״ט סמג

 לאדן עה טור אריח סי׳ שלז תקיח תקנא:

 מסורת הש״ס
 א) בס״י אין מטלטלי! וכ״ה בגמ׳:

 קובץ הגהות
 ב״ח (א) תגיא נמי הר לא יושיטס כצ״ל:

 חו״י (א) ג״ב צ״ע שהרי המקלקלין סטורן
 אבל אסור! וטסי הו״ל למימר שהוא לבר
 שאינו מתכרן ואפי׳ במלאכה לאורייתא שרי אסי׳
 לבתתלה. ומצאתי להר״ן סרק ג לביצה לל״ש שר
 לבר שאינו מתכרן היינו באין בו רק איסור
 דרבנן ותמה אני דהש״ס לבעי למימר הט סרק
 כירה לף מו אילחי וכרמוכח בגמ׳ ותוס׳ שם

 רש לף מג:

 שלטי הגבור־פ
 לשון ריא״ז א ונלאה בעיני שלא הוחלה המליגה
 להכניסן במים רוחחי! ואפילו בכלי שגי שאע״פ שכלי
 שגי אינו מבשל הר בולע הוא שהר הצריכו להגעיל
 כלי שני מסגי בליעתי והלס היוצא מן הבשר שמולגין
 הרי הוא נבלע בכלי ואס הנשר שוהה שם חיזר יבולע
 לדמו שאחר שפילט בולע ואי! להתיר המליגה אלא
 לשפוך עליו מיס רוחחין ע״ג קרקע אי בכלי מנוקב
 כדרך המליחה שהדס שהוא פולט ייצא והולך כמביאר
 נקינטרס הראיות ונה״ג כ׳ אסור למלוג ניי״ט הגדי
 כולו לסי שיכול להפשיט עורו ולא הותרו אלא הראש

 והרגלים נלנד:
 ב כתנ הרא״ש י״א נמפוח קטן של נעה״ב שר ולא
 דמי למלאכח אומן ולא לנפחים ולא לצורפי זהנ ומיהו
 אי! להקל מדלא אשכחינן היפר אלא כשפופרת מכלל

 דכל מפוח אסור:
 ג נראה דדעח רטנו דדיקא !נערב יו״טו ןניו״ט!
 מותר לפסוח את הפירוח ולא נשכח וכ! נראה דעח
 מיי׳ שלא הביא די! זה נהל׳ שכח וכ! כתכ רש״י אכ!
 הטור הביאו גס בהלכות שנת וכחב בשס ר״י לגס

 בשבת יכול לכסות:

 שיטת ריב״ב
 גנז׳ מולגין. ברותחין. אין טופלין אוס1 להשיר שער!.
 דהוי דרך הענדגץ: איו urn! אישו במספרים. דמיחזי
 כצרך לשער: ואין גוזז׳!. הירק התלוש שיש נו ראשי
 עלי! גרקנין וכמושין בתספורת שלו שגזזוהו נה מ!
 המחובר דמא! לחזאי סבר שלקטו הייס: קורנס
 ועמיוס. מיני ירקיח ה! שיש טירח נחקוגס: פומי.
 תגור גדיל: ולא יזיישי׳ לטרחא. שמא חפחח ע״י
 שחדשה היא וגמצא שטרח שלא לצירך: אי1 טפחי1
 במפוח. דמיחזי כאומן עושה מלאכה: ואץ מסקנ׳!
 אס השפיד. כנר פירשגוה בפרק אין צדן: אי!
 מפצעי! אה הקנה. לחח קרומיות תחת המליח על
 האסכלה משוס דמחקן מגא: ואי! חיששי! שמא
 חקרע. דאסילו גקרעה לא אכפת ל! דאין זה קורע

 על מגת לתפור: סליק פירקא
 משילין פירוח דרך ארונה. מי שיש לו חטי!
 ושעורי! שטוחי! על גגו לינש וראה גשמים ממשמשי!
 ינאי! החירי לו לטרוח ולהשיל! ממעלה למטה דרך
 ארונה שנגנ יה! גופלין לארן לציכא טרחא יחירא
 יפרשנא נגמ׳ על ארבע וחמש קופות ולוקא ארונה
 רכל ארונה מלמעלה למטה היא נתקרמ הגג אנל
 חלין כגין גג המוקף מחיצה ותלין בכוחל וצריך
 להגביה! עד החלי! ילהשליכן לא טרחי׳ כדלקמן:
 ימנפי! אח הפילות. ולא אמר׳ טורח שלא לצורך
 יי״ט הוא לשרי ליה רנגן מפגי הפסל ממי!: דל(£.
 גשמים הנוטפין מ! הגג: וכדי יין. גמי מכסי! מפגי
 הדלף: סחה הדלף. לקבלן בחוט מפני נוטף הניח:
 גנז׳ נאוחו הגג. שהאמנה בגג שהחירות נו:

 פיס׳ ומלשין אה הפירוש וכוי: גמ׳ אפ

 ו
 ווי יוחנן דאמר כר״י וכסתם מתני׳ דהלוקח פירות מעם הארץ וה״ג מקח כדתנן הלוקח פירות מעם הארץ:

 ןשנז עיב! עד א] כמה אמר רבי זירא אמר רבי אסי כאותה ששנינו מפנין ד׳ והי קופות של תבן ולא כתבה הרי״ף
 ז״ל ולי נראה שהלכה היא ואף על גב דאקשי׳ עלה ודילמא לא היא לא דחי׳ מימרא ברירא בדילמא ובכלהו
 בעיא דמבעיא לן עלה כגמרא כיון דחזינן בהדיא במימרא דרבי זירא דיליף להו מהדדי ולא חייש לדחויי ולאפרושי

 בין שבת ליו׳יט הם הכי נמי נקיטין בכולהו:
 והא דאמר ר׳ יצחק אין כלי ניטל אלא לדבר הניטל בשבת ברור הוא שאין הלכה כמותו ולא מן הטעם שכתב

 בו הרי״ף דיל ובמסכת שבת בפרק כירה פירשנוהו:

 המאור הקט
 ואע״פ ששנינו בית מלא פירות סתום ונפחת נוטל ממקום הפחת דאוקימנא באודרא דליבני דשדגינהו ואקצינהו
 ואפילו הכי לא הוו להו פירות מוקצה מחמת איסור כיון דאיסורא דרבנן הוא שאני התם לפי שאפשר לו לבית
 שיפחת מאיליו אבל טבל שא ״א שיתקן מאיליו מסתמא מוקצה הוא להבי עדיף לן כח דהיתרא ודייקינן ממתני׳

 להיתרא ולא דייקינן לאיסורא:
ף לה ע״א] והא דאמרי׳ שבת לאפיקי מדהלל בדין הוא דהל״ל לאפוקי מדר״א ומדר׳׳י דס״ל שבת קבעא וכדאמרינן  ן ר
 יעיל בגמרא אלא הא עדיפא ליה לאשמועי׳ דאיכא תנא דס״ל כר״י מדקתני הלל עצמו אוסר אלמא חלוקין עליו כל
 בני דורו וכן תרומה לאפוקי מדר״א מדקתני וחכמים מתירין אלמא ר״י דאמר כרבנן וכן מקח לאפיקי מתייק דר״י

 מלהמת ה׳
 לבריהמ מפני שנעשו בסיס לדבר האסור כלומר שלהבמ שאסורה בטלטול מלבריהס ולא עול אלא שאפילו
 הכבוי עצמו לריש מלאכה שאינה צריכה לגופה היא וסוכה רעועה לר״י מוקצה מחמת איסור ללברהס הוא
 שאפילו בבריאה אין סותר חייב בשבח אלא סותר ע״מ לבנומ וכן כיוצא באילו הרנה ועוד קשה לי שהיה
 להם לפרש בגמ׳ בטבל דמשום דאסורא דרבנן הוא הוה מוכן אצל שבמ דקאמר דטעמא דקאמר שאס עבר
 ומקנו מתוקן לא עיקר טעם הוא אלא מפני שאין עבירתו עבירה דשל דבריהם הוא אבל נראה לי דמחני׳
 בבית סתום ונפחת מערב יו״ט הוא וקמני נוטל ממקום הפחח ולא ממקוס אחר לומר שאינו מוסיף בפחת
 כלל ור״מ פליג שאפילו לא נפחת פוחת הוא ביי״ט לכמחלה ונוטל וכן אמרו בירושלמי רבי גא בר זבדא
 בשם במיאל ינלבד כנגד הפחת אי נמי קמ״ל מתני׳ דטזן דנפחת לא הוי אוצר אע״פ שהיא סתום ולא
 פתחו והאי דלא קמני בדרבי מאיר אף פוחח לכתחלה ביו״ט כיון דקאמר מ״ק נוטל גיו״ט ממקום הפחת
 ולא ממקים אחר ואמר רני מאיר אף פוחת לכתחלה ונוטל ביו״ט משמע עוד יש סברא לומר שאף הפירומ

 השגות הראב״ד
 א! עד כמת אמר רני זירא כו׳ עד טו! רחזינן כו׳: א״א אף אגי כך אמרתי ולעגין שיעורא ולאי ילסינן להו מהדדי כשמעתיה דרני אמ־ דלא מדתייה מימרא נדילמא ושיעורא גלד מילתא נעלמא הוא מיהי לגני הגך נעיי אפשר דלא ילפינן להו מהדדי

 והיכא דאיתמר איתמר משוס דספיקי דרכג! גיגהו ולקולא:

 ועוד ואע״פ ששנינו בימ מלא סירות סתום ונפחס נוטל ממחים הסחת וכו׳ עד טבל שא״א שיתקן מאליו
 מסתמא מוקצה הוא להכי עדיף לן כח דהיתרא:

 אמד הכותב אבל רבינו הגדול ז״ל לא כתב דמתני׳ באודרא דלבגי ונראה מדבריו דאפילו בבני! גמור שנינו
 וכן נראים הדברים בגמרא שלא הקשו ולא העמידו באודרא דלבני אלא לר״מ דאמר פוחח לכתחלה ונוטל
 מדקא מקשי׳ ולר״מ הא קא סתר אהלא ועוד קשה לי שהר כמה דברים מוקצים מחממ איסור של דבריהם
 ואסורים בין ביו״ט בין נשנמ כגון בכור שאין מומו ניכר מערב יו״ט מוקצה דדנרהס מפני שאין רואין
 מימין ביו״ט ואס עבר וראה אינו מוכן ובזה י״ל לפי שאין ראיית בכור בידו ומי יימר דמזדקיק ליה חכס
 ועובר עבירה אבל במסכת שבת אמר׳ דמטה שיחדה למעות או שלא יחדה והיו עליה מעות כל בין השמשות
 אסורה אע״ס שנטלה משם וכן מעוח שעל הכר במניח וכולן אסור! משוס בסיס לדבר האסור מדבדהס
 ונר שהדליקו בו נאותה שבת לר״י וכוס וקערה ועששית אפילו לר״ש הן עצמן מוקצין מחממ איסור של
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 עין משפט נר מצוד!
 חתקכה

 א מיי׳ פכ״א ופכ״ג מהל׳ שבח ופ״ק מהלכופ יומו
 סמג צאוין סה עה טאו״ח סי׳ שלט תקכל:

 מסורת הש״ם
 א) דף קנא: ב) במדבר כד:

 קובץ הגהות
 חו״י (א) :״3 ברי״ף שבח נסי בתרא נסימן
 תקע״ון: (ב) נ״נ 3רי׳׳ף ש3ת סימן תנז:

 (ג) צ׳׳ל דהוי סבי! 3יומי לר׳ יונה:

 שלטי הגבוהים
 לשון ריא״ז א דחיס המטלטלין ומדוגקיס בטיט
 והיה הללף דולף עליה׳ ומקלקל! הרי וה מכניס מטחו
 לשם כי הס לימי! אצלו כלבר מאוס וכגרף של רעי
 ימטלטלן משס שלא אמרו אי! עושי! נדף של רעי
 לכתחלה כלי לטלטלן בשבת ויו״ט אלא כשעושה אוחו
 ביליס ומכוין לכו כמבואר נקונט׳ הראיות: וכתב מיי׳
 והוא שיהיה הדלף ראוי לרחיצה ילא נהירא לטור להא
 למוקיס לה נגמ׳ הט היינו רוקא לרבי יצחק לאמר אין
 כלי ניטל אלא לצורך לנר הניטל ואין הלכה כמוחו:

 כ מי שיש לו נער נכרי ורוכב על גני נהמה כשמוליכין
 להשקותה אין צריך למונעו שהרי החי נושא את עצמו
 אנל צריך למונעו שלא ימן עליה נגליי ולא שוס לנר:
 ג לר״ח היכא לאיכא לעליף מיניה אכל אי ליכא לעליף
 מיניה שרי ולרש״י אסור ככל עני! ולוה הסטס הרא״ש:
 ד לר׳׳ת רווקא כשיש לו אשה וכניס ולרש״י אסור ככל
 עני! יסמ״ג כתב נשס ר״ח למוחר לקלש אשה ניו״ט
 ובשבת כשאין לו אשה ובטס אלא שלא רצה ר״ת להתיר

 אלא מחמת ליחק:
 לשון ריא״ז ונראה בעיני שאף לכנוס אסור בין
 נשנת נין ביום טוב כמבואר בקונטרס הראיות וכן

 ביאר מדיה:

 שיטת דיב״ב
 פיס׳ וטהצין כלי וכוי: גבי׳ שופך לחו! ושמה.
 וניתנו למקומו תחת הללף. יאינו נמנע מלעשות כן
 כל היום אס צריך לכך: ני רחיא דאביי דלוף. הדלף
 היה נופל על אמח הרחיס שלי והיי עשויי! בטיט
 ונמוחי! מפני הגשמים ולא היה מספיק לכלים
 הצריט! לתת תחת הללף: זיל עיילי׳ לפורייך להסס.
 לטח שהרחיס שס: דליהוי כגרף של רעי. שהיו
 מאוסין הרחים לך להיות! צפני מטתך ואחה מוחר
 לטלטלם ולהוציאם לחון לגרף של רעי מותר להוציאו
 לאשפה: ולי עושי! גרף של רעי ללסחלה. !וכי]
 מיחר לגריס שיהא הלבר מאוס לי כלי שיוצ־אנה:
 גרף ועביט. כלי חרס ה! אלא של רעי קרוי גרף
 ושל מי רגליס קרוי עביט: נוהן מים ומחזיר!.
 למוקצי! מממח מיאיפ הן ואי לאו אגב מיא לא
 מצי לטלטלינהו ילהוציא! הוא לשד ליה מפני כנולו:
 נאיספרמקי. בשמים: נבוציהי׳. בזנבו: מתני׳ כל
 שחייבי! מדגלי סופלי׳. שלא לעשותו נשנת: משוס
 שבות. שאי! שס לחלוחית מצוה: משוס לשוס. שיש
 נו קצת מציה אנל לא מצוה גלילה וקרונ הוא
 להיוח לנר הרשית ויש נו אסיר מרנרי סופריס:
 או משוס מצוה. או שיש ני מצוה גמורה ואסרוהו
 חכמים לעשותו נשנת: חייבי! עליי. שלא לעשוחו
 ניי״ט: ואלו הן הדברים שאסורין משום שנות.
 שהתרו נו חכמים לשנית בהן יאי! נעשייתן שים
 מצוה: לא עילי! באיל! וכזי. נטלהו מפרש טעמא
 נגמ׳ אמאי גויר רבנן בהו: אין מטפחי!. ניד: ואין
 מספקי!. על ירך: ואי! מרקד!. נרגל: ואלי ה!
 משוס לשות. כלומר אלו ה! שהיה לני להתיר מפני
 שהן קרובי מציה יאעפ״כ יש נהן משום שנות האי
 לקרי להי רשימ משוס להנך לנעי למתנא בסיפא
 הוי מצוה גמורה ולגנייהי קרי להנך מציעאי רשוח
 ולהגך קמאי קרי שנות לאיסור שנוח גמור יש בהן
 לסי שאין בה! צל לסלק גזרת חכמיס מעליה! שאין
 בה! לחליחיח מציה: צא דגי! ולוי. בגמ׳ מפרש
 אמאי קר להו רשות דהא מצוה עבידי: ואלו הן
 משים מצוה. שהיה לגו להתירן משוס מצוה ואעפ״כ
 גזרי חכמים עליה! משוס שגיח: צא מקדישין.
 הקדשוח: מעריכי!. ערכי עלי ונותן נסי שניו כמ״ש
 נפרשח ערכין: ולא מחרימי!. הרי נהמה זי חרס.
 יסתס חרמים לנלק הניח: גמ׳ שמא יסלוש. דהיי
 איסורא לאורייתא להיינו קוצר שמולש מ! המחובר:
 שמא יחחוך ומורה. מן המחובר: מניה של שייטין.
 כלי של גימא שאורגי! אותו ועושי! אותו כמין חניח
 ארוכה ולמדין בו לשוט: שמא יכהוב. פסק לי!
 לנעלי הדי! ושטר ארוסין לקדושין וגט חליצה
 לחילצח וכחובה ליבמה: משים מקח וממכר. דדמי
 למקח וממכר כשמוציא מרשותו ימכגיס לרשות
 הקלש אפילו לימגם לכהן נו ביום לאיכא למימר
 לא מוכחא מילחא ללמקיני טינלא קא מיכוין אלא

 כלי שמחת יוס טיב לכהן אפי׳ הט אסור:

 רבינו נםים משילין פרק חמישי ביצה (לו:) כ
 אלא לדבר הניטל. לצורך דכר הניטל ולא קי״ל כרכי יצחק אלא כעולא ואליביה אוקימגא כגמרא הא דתנן וכן כדי יין וכן כדי שמן בדטיבלא
 ואשמעינן שאע״פ שאינו ניטל כשכת מטלטלין כלי בשבילו לכסותו: ואב נתמלא חבלי שופך לחוץ ושונה. ונוחנו כמקומו ואינו נמנע מלעשו׳ כן כל
 היוס אס צריך לכך ומיהו דוקא בדלף הראוי דאי כשאינו ראוי אסור לתת כלי תחתיו דאסור לכטל כלי מהיכנו כלומר מתשמישו כדאיתא בשכת:
י רחייא דאביי דלוף. הדלף היה נופל על אמח הריחים שלו והיו עשויין בטיט ונמוחין מפגי הגשמים ולא היה מספיק לכליס הצריכין לתת תתת  ב
 הדלף: זיל עיילח לפורייך חתם.
ן לבית שהן שם: דל־הר בגרף של רעי. ת ר י ר ב ב כ ת ך ב ש ל ב ט י נ ר ה ב ד א ל ל  א

י שיהו מאוסין הריחיס שלך להיות לפני י ״ . - ״ ^ ,  ״
ב מטתך ואתה מומר לטלטלם ולהוציאן ר ה כ כ ל ? ה m ( א ת ™ ( כ ם מ  ב

 ונותנין כלי א תחת תדלף בשבת: תאנא • 1 ־ י
 ואם נתמלא הכלי שופך ושונה ואינו נמנע:
 בי רתייא דאביי דלוף אתא לקמיה הרבה
 אמר ליה זיל עייליה לפורייך להתם כי
 היכי דליהוי כגרף של רעי ואפקי׳ אמר ליה
 וכי עושין גרף של רעי לכתהלה אדהכי
 והכי נפל בי רהייא דאביי אמר תיתי לי
 העברי אדמר: אמר שמואל גרף של רעי
 ועביט של מימי רגלים מותר להוציאן
 לאשפה תניא נמי תכי גרף של רעי ועביט
 של מימי רגלים מותר להוציאן לאשפה
 וכשהוא מהזירו נותן לתוכו מים ומהזירו וכי
 היכי השרי לאפוקיה לרעי אגב מנא הכי
 נמי שרי לאפוקיה בעיניה רהא ההיא
 עכברתא דאשתכה באםפרמקיא הרב אשי
 ואמר להו נקטוה בצוציתיה ואפקוה ולא
 מיבעיא ביו״ט השרי לטלטולי אלא אפילו
 בשבת נמי שרי כדגרםינן בפרק כל כתבי
 הקדש (כ) א<הלבה כופין קערת על גבי נר וכו׳:
כל שחייבין עליו משום שבות ' א י נ ת  מ
 ומשום רשות ומשום מצוה בשבת חייבין
 עליו ביו״ט ואלו הן משום שבות לא עולין
 באילן ולא רוכבין על גבי בהמה ולא שטין
 על פני חמים ולא מםפקין ולא מטפחין ולא

 לחוץ כדאמרינן לקמן דגרף של רעי
 מוחר להוציאו לאשפה: וכ־ עושץ
 נדף של דעי לכתחלה. וכי מומר
 לגרום שיהא הדבר מאוס לו כדי
 שיוציאנו: תיתי לי דעבדי אדמר. חבואני
:  זאת בשכר שעברחי על דברי מרי
 גרף של רעי ועביט של מימי רגלים.
 גרף ועכיט כלי חרס הס אלא של
 רעי קרר גרף ושל מימי רגלים קרוי
 עכיט: נותן מים ומחזיק. דמוקצין
 מחמת מיאוס הס ואי לא אגב מיא
 לא מצי לטלטלינהו ולהוציאן הוא דשרי
 ליה משוס כבודו: לאפוקי׳ בעיניה.
 בפני עצמו ליטול אח הרעי או דבר
 מיאוס ממש בידו ויוציאנו: אםפרמקי.
 בשמים: בצוציתיה. זנבו: כדבתב־נן
 בפרק כל כתבי חקדש בחלבה דכופין
 קערח על גב־ חנר דהתס בגמרא
 אמתני׳ דכופין קערה ע״ג הנר מוכח
 כהדי׳ דגרף של רעי מותר לטלטלו
׳ כל שח־־בץ  בשכת ולהוציאו: מתני
 עליו משום שבות. כל שתייבין עליו
 מדכרי סופרים שלא לעשותו כשכת
 משום שכומ: או משום רשות. שיש
 בו קצת מצוה אכל לא מצוה גדולה
 וקרוב הוא להיות דבר הרשות ויש בו
 איסור מדברי סופרים: או משום
 מצוה. או שיש בו מצוה ממש ואסרוהו
 חכמים לעשותו בשבת: חייבין עליו.
 שלא לעשותו ביו״ט: ואילו הן מדברים
 האסורץ משום שבות. שהטילו בו
 חכמים לשבוח בהן ואין בעשייחן שוס
 מצוה: לא עול־ן באילן וכוי. ככולהו
 מפרש טעמא כגמרא אמאי גזור רכנן
 בהו: אין מטפח־ן. ביד: ואין משפקין.
 על ירך: ואין מדקדץ. ברגל וכולן
 לשמחה או לאבל ומפרש בגמרא גזירה
 שמא יתקן כנגדן כלי שיר וקא עביד
 מנא: וא־לו הן משוב רשות. כלומר
 אלו הן שהיה לנו להתירם מפני שהן
 קרובין למצוה ואסרוס חכמים האי
 דקרי להו רשומ משוס דהנך דבעי
 למפנא בסיפא הוי מצוה גמורה
 ולגבייהו קרי להנך מציעאי רשוח
 ולהנך קמאי קרי שבית דאיסור גמור
 יש בהן לפי שאין בהם צד לסלק בהן
 גזירת חכמים מעליהם שאין בהן
 לחלוחית מצוה: לא דנין ולא מקדשץ

 רש״׳
 שיפו ליזיז ושונה. ונומנין למקומו
 ממת הדלף: ואינו נמנע. כל היום
 מלעשות ק אס צריך לכך: ני רחייא ואב״
 דלון). הדלף היה נופל על אמת הריחיס
 שלו והן עשויי! בטיט ונמוחיס מן הגשמי׳
 ולא היה מספיק לכלים הצריטן לתת תחת
 הדלף: זיל מייליה לפורייך. לבית שהם
 שם דלהד כגרף של רעי שיהיו הריחיס
 מאוסים לפני מטתך ותהיה מותר לטלטלם
 ולהוציאם לחוץ כדאמרי׳ לקמן דמותר
 להוציא גרף של רעי לאשפה: וכי עושין
 גרן* של רעי כוי. וט מותר לגרום שיהא
 הדבר מאוס לו כדי שיוציאנו: תיתי לי.
 תבואני בשכרי שעברתי על דברי רבי:
 גרן» ועביט. של מי רגלים קרוי עביט ושל
 רעי קרוי גרף וכלי חרס הן: ניתן מים
 ומחזירן. להן מוקצין מחמת מיאוס ואי
 לאו אגב מיא אסור לטלטולי ולהוציאן שרי
 משוס כבודו: בעיניה. דשרי ליקח הדבר
 מאוס ממש בילו בלא כלי ולהוציאו.
 נאיספרמקיא. בשמיס: בצוציסי׳. בזנבו:
׳ כל שחייבי! עלמ. מדרבנן שלא י  מתנ
 לעשות (ביו״טן!בשבת]: משום שבוס. כלומר
 שאין בו כלל מציה: או משום רשות. שיש בו
 קצת מצוה אבל לא מצוה גדולה וקרוב
 הלבר להיות רשות ויש בו איסור לרבנן:
 או דנר שיש גו מציה ממש. ואסרו רבנן
 לעשותן בשבת: חייבין. שלא לעשות ביום
 טוב: לא עולי! באילן כו׳. בגמ׳ מפרש
 טעמא דכילהי למה אסרי רבנן: אין מטפחין.
 ביד: ואין מספקין. כף על ירך: ואין מרקדין.
 ברגל וכולן לשמחה ושיר יגוזרין שמא יתקן
 כלי שיר: לא דגי). דין: ולא מקדשין. אשה:
 לא מקדישין. הקדשות: ולא מעריכין. ערכי
 עלי: ולא מחרימי}. שאומר בהמה זו חרס
 וסתמא לבדק הכית: גמ׳ שמא יתלוש. מן
 המחובר: חבית של שייטין. כלי גומא
 שאורגין אותו ועושין אותו כמין חבית ארוך
 ולמדין בו לשוט: מחמתו. מכעסו: אחורי
 ידיהן. כלאחר יד ע״י שינד: גפקין פלייה
 בתריה. רודין במקלות: [אפרח. הפריח
 הרוח כובע: מעל] קוליה. ערפו: אודיק.
 הציץ: נכוותא. חלון]: וחמא. ראה: שמא

 מרקדין ואלו הן משום רשות לא תין ולא
 מקדשין ולא חולצין ולא מיבמין אלו הן
 משום מצוח לא מקדישין ולא מעריכין ולא
 מחרימים ולא מגביחין תרומות ומעשרות
 כל אלו ביו״ט אמרו ק״ו בשבת ואין בין
 יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד:
׳ לא עולין באילן גזירת שמא יתלוש: מ  ג
 ולא ב רוכבין על גבי בהמה מירח שמא יחתוך זמורה להנהיגח: ולא
 שטין על פני חמים. גזירח שמא יעשח חבית של שייטין: ולא מםפקין ולא
 מרקדין ולא מטפחין גזירה שמא יתקן כלי שיר: ירושלמי ולא מםפסין
ויחד אף בלק אל בלעם ויספוק את כפיו ולא  ספוק חבא מחמתו כדכתיב 0
 מטפחץ טפוח שהוא לרצונו ר׳ יונה וחברי׳ [חבריח] אמרן בין חכי ובין חכי
ש דתות אמר אית סבי׳ ביומי וחוו מטפחין י ר  אסור ר׳ יונח אמר אחורי ידיחון ש
 אחורי ידיהון בשבתא בהלוליה דר״ש בר׳ הוו מטפחין אחורי ידיחון בשבתא
 עבר ר״מ ושמע קליהון אמר רבותינו הותרח שבת שמע ר׳ קליח אמר מי
 הוא זה שבא לרדותינו בתוך ביתינו שמע רבי מאיר קליה דרבי וערק נפקין
 פרייח בתריח מפרי אפרח רוהא פוקליה מעל קדליה דר״מ אודיק רבי
 מן כוותא וחמא קדליה דר״מ מאתורי א״ר לא זכיתי לתורח אלא על
 דחמית קדליח דר״מ מן אחוריו: לא ג דנין ולא ד מקדשין ולא חולצין ולא

 ולא הולצין ולא מיבמין. ובגמרא פריך
 אמאי קלי להו לשוח להא מצוה קא עביל וסלש״י ז״ל והוה ליה למיחשבינהו בהלי הנך במלאי דמשים מצוה ופרקי׳ לא דנין בדאיכא דעדיף מיני׳
 ולא מקלשין בלאיח ליה אשה ומיס ולא חולצין ולא מיבמין בלאיכא גלול לאמל מל מצוה בגלול ליכס וככי האי גוונא קצמ מצוה איכא אבל לא מצוה
 גמורה ומשמע לפי פירושו ז״ל לאפי׳ ליכא לעליף מיניה אין לנין וכן נמי לא מקלשין אע״ג ללית ליה אשה ובנים ולא מיבמין אע״ג לליכא גלול
 כאינך לאסירי שהן משוס מצוה אבל לבינו חס ז״ל פי׳ והא מצוה קא עביל וחפצי שמיס הן ללון ולישא אשה וליבם את היכמה ופליק לאין ה״נ לאי
 ליכא לעליך מיניה וכללית ליה אישה ומיס וליכא גלול לשלי להוו חפצי שמיס ולמו להני לתניא בפ׳ שואל 1לף קג.< וכפ״ק לכתוכוח (לף ה.)
 משדטן על התינוקות ליארס ועל התינוק ללמדו ספר וללמלו אומנות אלא מתני׳ לקתני לאסירי בלאיכא לעליף מיניה ואיה ליה אשה ובנים
 ובדאיכא גדול ליכס הא לאו הכי שרי דאע״ג דאסרי׳ הני דאמרי׳ כמתני׳ אע״פ שהן משום מצוה הנהו שאני דלית כהו מצוה כולי האי ומ״מ
 כתב ר״ת ז״ל בתשובה שאין מקדשין אשה בשבח אלא מדוחק גדול ואפי׳ קדש מכעו״י אסור למסה לחופה בשבת שהרי קונה אותה ליורשה
: ואלו הן משוס [  ותדע לך דהט תנן אין מיבמין אע״פ שאין שם אלא ביאה ובירוש׳ אמרו הלין דכנסין ארמלין צריכין למכנס >מבער3) ןמבעו״י
: ולא מהרימין. הרי נהמה זו חרס וסתם חרמים ן  מצוד, לא מקדישין. הקדשות: מעריכץ. ערט עלי ונותן כפי שניו כמו שכחוב בפרשה ערט
רושלמי בין  לבדק הכיח: נמ׳ שמא יעשה חבית של שייטץ. כלי של גומא שאורגין אוחו ועושין אוחו כמין חבית ארוכה ולמדין בו לשוט: י
א רנץ ובו׳. כולהו גזירה שמא יכחוב וכל שכן  הכי ובין הכי אסור בין קמי ידיהון ובין אחורי ידיהון: פרו בתריה מפרא. רצו אחריו: ל
 גירושין דלא סגיא אלא ככתיכה וצריך ג״כ שיהא נכחב בו ביום ומש״ה לא חש למתנייה ומיהו בתוספתא תני ליה ודאמרי׳ כפרק הזורק
 (לף עז:! גכי שכיב מרע דתקיף ליה עלמא מובא דשרי לגרש דוקא בשכיב מרע הקילו שירא שמא יזדקק אשתו ליבוס וכדי שלא תטרף

 מלהמת ה׳
 האסורה בשבת כיון שאסורה מן המורה או מלברהס כגון מטה של מעות ונר א״נ שוחט בשבת שאינן
 ראדין לו על שיעשה מעשה האסיר בשבת יכן פירומ במחובר וכן לגיס שניצולו כולם מחוסרין מלאכה הן
 ואין יכול ליהנות מהן על שיעבור על איסור וכן כולס אבל נטבל יכול הוא אלא שאינו רשאי כנ״ל ולבר
 נכון הוא וללבר רנינו ז״צ שהוא סובר במס׳ חולין למוקצה מחמת איסור אינו אלא כשלחאו ביליס טבל
 ולאי מוכן הוא אצל שבת למערב שבת מוכן לאלם ללמקן ולאכול קאי ואין איסור שבמ מקצה אומו שהרי

 לא לאחו ביליס:

 אין נעשין מוקצין ממממ הבית כיון שאין בעצמן איסור לא אמרו בנר אלא מפני שנעשה בסיס ללבר האסור
 יאין הפירות הסגולין בבית בסיס לבית והוא לא הקצה רעמו מן הפירומ בשביל פירות עצמן אלא לעמו
 עליהן לאטלה כל זמן שיוכל ליקח אומן ומה שאמרו בטבל שהוא מוכן אצל שבת שאס עבר ותקנו מתוקן
 אני אומר להט קאמר טון לטבל ראד ועומל לאלס הוא קורס שתקנו כלאחר שהוא מתוקן ואין עליו אלא
 איסור אותו השס שהוא טבל ואפשר לאותו איסור שיפקע נשבמ מוכן הוא להא פירומ גוסייהו מיחד חזו
 ואינן מחוסרי! שוס מלאכה אבל מוקצה מחמת איסור לקאסר׳ זהו לבר שאינו ראד על שיעשה בו מלאכה
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 40 (לז.-לז:) רבינו נםים משילין פרק חמישי ביצה

 לעמו עליו: ולא מקדישין ולא מעריכין ולא מחרימין. גזירה משוס מקח וממכר ואע״ג למקח וממכר לא מיתסר אלא מלרמן הני בהדי
 מקח וממכר חלא מילתא נינהו ואחי לאיחלופי: אבל פירי דטב־לי האירני. כגון עיסה לאפרושי ממנה חלה מסלשינן ויהכינן לכהן
רושלמי וכלן שעשו ובר. מיהו כחלומות חנן שאס הפליש תלומה ומעשל כשכת לינו כמכשל כשנת  כלכתכינן כפ״ק [כסימן תתס׳׳וך. י
 לבשוגג יאכל במזיל לא יאכל: ודמינהי משילין פירות דרך ארובה ביו״ט. אלמא גזלו שבות על השבת שלא גזלו ביו״ט: הא ב״ש. סיפא

 רש״י
 פסק דין לדיינין ושטר אירוסין
 ושמר חליצה למליצה וכתובה
 משום מקח וממכר. דמי למקח
 שמוציא מרשותו לרשות הקדש
 אסור מדאורייתא דכתיב ממצוא

 יכתוב.
 ליארס

 ליבמה:
 וממכר
 ומ״מ

 r שמא יכתוב: לא
 ולא מחרימין גזירה

 א מיבמין >א< וכולהו גזיו
 ב מקדישין ולא מעריכין

 חפצך ודבר דבר א״נ מקח וממכר אתי
 לידי כתיבת שטר מכירה: אין מוציאי!
 הקטן. דלא הותרה הוצאה שלא לצורך
 וגבי טלטול כמי שלא לצורך גזרי׳:
׳ הבהמה והכלים כרגלי הבעלים. אין י  מתנ
 אדם יכול להוליכם ביו״ט אלא במקום
 שהבעלים יכולין לילך אס לא עירב יש
 לו אלפים אמה לכל רוח העיר ואס עירב
 לצפון גס היא תלך לצפון ולא לדרוס:
 גמ׳ כשני רועים. כלומר מתני׳ דקתני
 לעיל המוסר בהמה לרועה ביו״ט הרי
 היא כרגלי הבעלים ולא כרגלי הרועה
 כשיש בעיר שני רועים דלא ידעינן להי
 מינייהו הוי דעת הבעלים לכך הד כרגלי
 הבעלים אס אינה אצל הרועה מבעוד
 יום: אבל אם מסרה לרועה אחד. שאין
 בעיר אלא רועה אחד כל בני העיר הס
 מעמידין בהמתן ברשותו ובקניין שביתתו
 הלכך דעת כולן שלא תקנה שביתה אלא
 אצל הרועה: שנים ששאלו חלוק אחד וכר.
 הכל מפורש בעמוד באר היטב: העהיק.
 הפסיד ונעתק מאותן אלפים אמה:
 תביס מותרת. להוליך כל אחד חלקו
 למקום שעירב: ובהמה אסורה. להוליך
 אלא במקום ששניהן הולכין: יש נרירה.
 לומר חלק שבא לזה היה ראוי לו בהש״מ
 לכך חבית מותרת ושאני בהמה לכך
 אסורה לפי שהיתה בחיים בין השמשות וכל
 אבריה בחיי׳ יונקים זה מזה ומשחשכה ינק
 כל אבר ואבר משל חברו ואין כאן לברר:

 משום מקה וממכר: ולא מגביהין תרומות
 ומעשרות ואפילו ליתנם לכהן בו ביום וה״מ
 דטבילי מאיתמול אבל פירי דטבילי תאידנא
 כגון עיסה לאפרושי מינה חלה מפרשינן
 ויהבינן לכהן: ירושלמי וכולן שעשו ג בין
 אנוסין אב:ין שוגגין בין מזידין בין מוטעין מה
 שעשו עשוי בשבת ואצ״ל ביו״ט ושמע מינה
 דמאן דעבר ואקני ד בשבת מקרקעי או
 מטלטלי הקנאתו הקנאה: ואין בין יו״ט לשבת
 אלא אוכל נפש בלבד ורמינהי משילין פירות
 דרך ארובה ביו׳׳ט אבל לא בשבת אמר רב
 פפא לא קשיא הא ב״ה תא ב״ש דתנן א<ב׳׳ש
 אומרים אין מוציאין לא את הקטן ולא את
 הלולב ולא את ם״ת לרה״ר וב״ה מתירין:
, הבהמה 2והכלים כרגלי הבעלים י נ ת  מ
 המוסר בהמה לבנו או לרועה הרי אלו
 כרגליו כלים המיוהדים לאהד מן האחין
 שבבית הרי הן כרגליו ושאין מיוהדין למקום
' המוסר בהמתו לבגו מ  שכולן חולבין: ג
 או לרועה וכו׳ אוקימנא בשני רועים דלא
 קנה אהד מהז ולפיכך הרי אילו כרגליו אבל
 אם מסרה לרועה אהד הרי היא כרגלי
 הרועה ואפילו לא מסרה לו אלא ביו״ט הרי
 היא כרגלי הרועה: (א) ת״ר שנים ששאלו
 הלוק אהד זה לילך בו שהרית לבהמ״ד וזה

 ליכנס בו ערבית לבה״כ זה עירב עליו לצפון וזה עירב עליו לדרום זה שעירב
 עליו לצפון מהלך לצפון כרגלי מי שעירב עליו לדרום וזה שעירב עליו לדרום
 מהלך לדרום כרגלי מי שעירב עליו לצפון ואם מיצעו עליו את התחום הרי
 זה לא יזיזוהו ממקומו. פי׳ כל אדם ששבת במקום יש לו אלפים אמה לכל
 רות ואם נתן את עירובו בםוף אלפים אמה למזרח יש לו להלוך עוד ממקום
 עירובו למזרה אלפים אמה והן האלפים אמה שהיו לו במערב >ג< כשנתן את
 עירובו לסוף אלפים אמה למזרה העו^יק את האלפים אמה שהיה לו במערב
 לרוה המזרח ונאסר להלך לרוח המערב אפילו אמח אחת ואם נתן עירובו
 בסוף אלף אמה למזרח ממקום שביתתו נמצא שהעתיק אלף אמה למזרה
 מן חאלפים שיש לו ברוח המערב ונשאר לו במערב אלף אמה ונמצא
 מהלך לרוח המזרת שלשת אלפים אמח ולרוח חמערב אלף אמח עכשיו אם
 שאלו שנים חלוק אהד זה לילך בו שחרית לבית חמדרש לרוח מזרח וזה
 לילך בו ערבית לבית הכנסת לרוח מערב או שהית בית חמדרש בצפון
 ובית הכנסת בדרום ונתן חאחד שחוא צריך לילך לצפון את עירובו בסוף
 אמה בצפון הרי נשאר לו אלף אמה בדרום ואין לו להלך לדרום
 אותם אלף אמח בלבד וכיון שזח חחלוק קנה שביתה כרגלי זה
 שעירב עליו לצפון אף על פי שהכירו עירב בםוף אלף אמה לדרום יש לו
 להלך בדרום שלשת אלפים אמח אין לו רשות לחלך בזח חחלוק לדרום אלא
 עד אלף אמה בלבד שהוא כרגלי מי שעירב עליו לצפון וכן זה שעירב לצפון כיון שהכירו עירב לדרום
 בסוף אלף אמה ולא נשאר לו בצפון אלא אלף אמה בלבד אף על פי שיש לזה שעירב לצפון להלך לצפון
 שלשת אלפים אמה אין לו לילך בזח החלוק לצפון חוץ מאלף אמה בלבד שהיא כרגלי מי שעירב עליו לדרום
 וזהו פי׳ זה שעירב עליו לצפון מהלך לצפון כרגלי מי שעירב עליו לדרום וזה שעירב עליו לדרום מהלך
 לדרום כרגלי מי שעירב לצפון ואם מיצעו עליו את התהום הרי זה לא יזיזוהו ממקומו כלו׳ אם כל אחד מהן
 נתן את עירובו בסוף אלפים אמח נמצא מי שעירב לצפון אין לו לחלך בדרום אפי׳ אמח אחת ומי שעירב
 לדרום אין לו להלך בצפון אפילו אמה אהת וכיון שההלוק קנה שביתה כרגלי שניהם הרי זת לא
 יזיזותו ממקומו: איתמר ה שנים שלקחו תבית ובהמה בשותפות אמר רב תבית מותרת ובהמה
 אםורח ושמואל אמר אפי׳ תבית אסורח. רב אמר חבית מותרת קסבר יש ברירח ובחמח אםורח משום

 שלטי הגבורים
 א הטור כתב דגס אין מגרשין וסמ״ג הגיא שתי דעות

 ומיי׳ השמיט דין גרושה:
 לשון ריא״ז ב וכן לא מקלישין לגבוה וגראי; בעיני
 שאינו אסור אלא כשהוא דבר בעינו כגון שיאמר דבר
 זה יהא הקדש אנל אס אמר הרי עלי הקדש כך וכך
 מותר שהד הוא כאומר הרי עלי לתת צדקה כך וכך

 כמנואר כקונטרס הראיות:
 לשון ריא׳׳ז ג אף על פי שאמרו אין מטפמין ואין
 מספקין יאין מרקדין יאנו רואיס היוס שרניס פורצים
 נזה על זה אמרו חכמיס הנח להם לישראל שיהיי שוגגין
 ואל יהיו מדדן הואיל וא״א לנטל המנהג שלהס ואפי׳
 תוספת יוס כפור שהוא מן התורה שצרך להוסיף מחול
 על הקודש וראר לקנל חענית מנעוי׳י קודם שקיעת
 החמה רש מקומוח שהיו פורצים ואוכלי! עד חשיבה
 ולא היו אומרים חכמים להם כלום הואיל והיה המנהג
 פשוט להן וא״א למחות נידם מוטנ שיהיו שוגגין ואל

 יהיו מזידין וזה מנואר נפרק של מעלה:
 ד מההיא דגננ ומכר נשנת דאיתא נפרק מרונה מוכח
 דמכירה וקנין שנעשה באיסור אפילו באיסור דחיונ מימה
 הט המכר והקנין קייס דהא קי״ל התס דגקרא מטרה
 מה שהגנב מוכר בשבת אפילו שאמר לו לליקח שאינה
 קנויה לו עד שתהא מונחת בחצירו דהשתא הוציאה
 מרשוח לרשות בשנת דאיכא בה חיוב מיחה אעפ״כ הוי
 מטרה מעליא ולולי דמיחה ואיסור מטרה באין כאחח
 היינו אומטס שאס הקנה לו בשבת בעני! שלא הגיע
 המכר ליד הלוקח ונא הלוקח ותבעו לדין דאמד׳ ליה
 למוכר זיל שלים והיינו נמי כרנא דאמר נפרק שואל בשנת
 נריש פירקין דהלואת יי״ט ניתנה ליתנע לאחר זמן והיינו
 נמי בירושלמי בפי משילין שהניאו הפוסקים גני אין
 מקדישין ואין מעטטן (וכ״ש שכתנ< וכולן שעשו בין
 שוגגין נין ממין מה שעשו עשר ומן התימה לי למה זה
 לא הוציאוהו הסוסקי׳ דין זה מתלמוד שלנו וממשנתיגו
 כמ״ש ולא למצוא ראי׳ מלנד הירו׳ שנראה מדנט
 הר״ף פ׳ משילין דראיה לדנר זה הר דיקא מן הירושלמי
 מיהו קשה נעיני דנד רנא שכתנ כאן ופרק מרונה וכן
 משמע מדנריו פרק שואל נמסכת שנת דאע״ג
 דמדאורייח׳ איסור מקמ וממכר נאומו ממכר שעשה
 בשבת כגון שעשהו מאחח מהדרכים שהוזכרו שם
 במרובה אס׳׳ה מהני ואצ״ל אס לא היה המקח והממכר
 באותו ענין שהוזכר שס אלא שהוא כסתם כל מקח וממכר
 שאין אסורא אלא מדרבנן כדמשמע להדיא פרק מרובה
 והר׳׳ן נהדיא נס׳ משילין דודאי מהני והי קייס ואלו
 נמס׳ תמורה דף ד׳ סנירא ליה לרנא דכל מיל־ דאמור
 (לננ()!רחמנא] לא תעניד אי עביד לא מהני ופליג על
 אניי שס להדיא מלבד ט גס קשה דמסתמא קי״ל כרנא
 לגני אניי נההוא פלוגתא דתמורה והאיך פסקו כל
 הפוסקים כרנא דהכא ונירושל׳ דאי עניד מהני ותו למה
 [לא] הקשו שס לרכא כתמורה מהאי מתגיתין דמרוכה
 ומדכטו לדכדו ממש כמו שנתכתי ואפילו את׳׳ל דקי׳׳ל
 כאביי דאמר התס אי עביד מהני מ״מ מיקשי מלכד רכא
 לדבריו ממש וצ״ע כיון דקי״ל להעושה מעשה אע׳׳פ
 דאמור רבנן לא מעביד מהני א״כ הנשבע שלא לעשות
 דנר אחד ואח״כ עשה מהני מאי דעבד ואין השבועה
 שעשה גורס לנטל אותי דנר וכ״כ התוספת להדיא פרק
 קמא דתמורה דף ו׳ דאדס שנשבע שלא ולקדש! ןלגרש]
 את אשתי ואח״כ עבר יגירשה טון דאיהי היא שבלא את
 האיסור הזה והביאי עליי מחמת שביעחו ליכא מאן לאמר
 ללא מהני אלא ילאי מה שעשה עשיי יה״ה לנשבע שלא
 לשחוק ואח׳׳כ שחק לאין אומר ללא מהני בשביל שבועתי
 ומטעם זה אינו מחזיר המעוח שהרויח נס אין מחזירי!
 לו אס הפסיד אלא מה שעשה עשוי לאיהו הוא שבלא
 האיסור וזה פשיט לכילי עלמא לסי מה שכתבי שס המיס׳
 מיהו במידי שהאיסור הוא בא עליו ממילא מדאירייתא או
 מדרבנן ועבר על דבריהם ועשה בהא הוא דססקו
 הפוסקים דמה שעשה עשר לעני! קנין ומקח וממכר
 וצטך לדקדק כזה ולתת טעם כגוזל או גונכ דכר מסבירו
 היאך יוצא מכלל האי פלוגמא דאכיי ורכא וכהג״מ
 דשנועות כתב רט׳ פק דהנשנע והמקכל כחרס שלא ית!
 או שלא ימכור או שלא ימחול וענר השנועה ומנר או נתן
 אי מחל אין כמעשיו כלוס כלאמר נכמונוח טון לאמור
 רכנן לא ליזכון אי זכי! לא הר זטניה זכיני ומשמע לאין
 חילוק כין איסורא לממונא יהארין ע״ש ומיהו מי שנשכע
 שלא לעשות לכר פלוני ואח״כ תקע כסו ונשכע לעשותו

 לא אמר׳ ככה״ג שיהיה חייכ לעשות מה שנדר כתקיעת כף ט תקיעת כף הוי שכועה ונמצא נשכע ואח״כ חוזר ונשכע יהד ככלל אין שנועה חלה על שנועה או הויא שניה שבועת שקר כמגיאר בהל׳ נדרים ישכיעות כפ״ל ולא נאמרי הלכריס ראי עכר על מאי לאמור רכנן
 ועבד דמהני אלא בעושה המעשה שנאסר עליו וה־׳ה אס לא עשהו להדיא אלא שלקח קנין עליו בעדים דהיינו הך שאין לאחר קני! כלום ולשניעתו יהיה תקנה בהתרה או כי זה שכנגדי יתיר לו הקני! כלי שיעמוד נשביעתו כמו שכתב מיי׳ בהלכות נדרים ושבועות:

 לשון ריא״ז ה שניס שלקחו חבית של יי! בשותפות מעיו״ט וחלקו היי! ניו״ט או שלקחו בהמה בשיתפות מערב יו״ט ושחטוה טוס טוב וחלקוה הרי אלו מוליך כל א׳ חלקו למקוס שעירב ואי! חבירו מעכב עליו לפי שסומט! על הברירה לומר הוברר הדבר
 למפרע שזהו חלקו המגיעו מתחילה ומערב יו״ט קנה שטחה אצלו כמבואר בקונט׳ הראיות:

 שיטת ריב״ב
׳ ואי! ני! יום טוב לשבח ונוי: גמ' משילין פילוח רלך ארובה וכוי. אלמא גזרו שנות על שנת שלא גורו על יי׳׳נו: אי! מוציאי! אה סקט!. ללא הותרה היצאה שלא לצורך וגני טלטול שלא לצורך נמי גזרי אפיי גני הפסד ס י  פ

 ממי! ונ״ה לאמרי הוצאה שלא לצורך מותרת מה״ת בטלטול נמי לא גזור רמןנ):

 המאור הקטן
 וכתב הרי׳׳ף ז״ל א] המוסר בהמתו לבנו או לרועה הרי היא כרגלי הבעלים אוקימנא בשני רועים דלא קנר אחד מהם וכוי כדכתיבנא בהלכות ואין פירושו בוה נכון דקא מוקים לה כשמסרה לשני רועים

 מלהמת ה׳
 וכתב הרי״ף ז״ל המוסר בהמתו לבנו או לרועה כו׳ ער וכשמסרה מערב יום טוב וכו׳ וללברי הרי״ף זכרונו לברכה הוה ליה לתנא למתנימין לממני לבנו ולרועה. לא טון יפה בלברי רבינו ז׳׳ל וכך פירושם למסני׳

 השגות הראנ״ד
 א] הםוסר נהמתו לבנו או לרועה הט הוא כרגלי הנעלים אוקימגא נשגי רועים ללא קגה אחל מהם ט׳ כלכתיכנא כהלכות ואין פירושו כזה נכון לקא מיקיס לה כשמסרה לשני רועים וכשמסרה מעיי״ט: א״א זה אינו כלום שהרנ דל מעילם לא עלה

 אלף
 אלא

 לקתני אין בין יו״ט לשכת שכל שבות
 שגזלו על השבת גזלו על יו״ט ב״ש
 היא: דתנן אין מוציאץ את הקטן.
 ללא הותרה הוצאה שלא לצורך וגבי
 טלטול שלא לצולך נמי גזלינן ואפי׳
 גבי הפסל ממון ולב״ה לשלו הוצאה
 משום מתוך בטלטול נמי לא גזלו
׳ הבהמה והכלים  לבנן: מתני
 כרגלי הבעלים. אין אלם יכול להוליכ׳
 ביו״ט אלא במקום שהכעלי׳ יכולים
 לילן אם לא עירב יש לו אלפי׳ אמה
 לכל רוח ואם עירב לצפון גס היא
 חלך לצסון ולא ללרוס: המוסר בהמתו
 לבנו או לרועה ביו״ט הרי היא כרגלי
 הבעלים. לסי שקנחה שכיחה אצל
 הבעלים: המיוחדים לאהד וכו׳. הרי
 הן כרגליו ומוליכן במקום שהוא יכול
 לילך: ושאין מיוחדים. לאחל מהן אלא
 לכולן למקום שכולן יכולין לילך מוחר
 להוליך אח הכלים ואס עירכ אחל
 מהם לצפון לסוף אלפים אמה והשאר
 לא ערכו הוא מעככ על ילם
 מלהוליכם לררוס אסי׳ פסיעה אחת
 מפני חלקו: גמ׳ אוקימנא כשני
 רוע•׳. נלאה מלברי הרי״ף ז״ל שהוא
 מפלש לכי מוקמינן מחניחין בשני
 לועיס היינו שמסל אוחס מעיו״ט
 לשניהן ולא בירל לכליו ולמחל כירר
 ומסר שמירת׳ לאחל מהם ולפיכך הלי
 הס כלגלי הכעליס לאע״ג לקי״ל
 לבללבנן יש בלילה אפ״ה כיון שעליין
 לא בירר למי ימסל שמילתה לא
 גמלה אלעתיה לאפוקי מרשותיה אבל
 רש״י ז״ל פי לכל שאין בעיר אלא לועה
 אחר כל בני העיר מעמילין כהמתס
 כרשותו וכקנין שכיתתו הלכך לעחן
 שלא תקנה הבהמה שביתתה אצלם
 אלא אצל הרועה ומתני׳ בשני רועים
 ללא ילעינן להי מינייהו הויא רעת
ד היא כרגלי הבעלים  כעלים הלכך ה
 אם אינה אצל הלועה מכעול יוס:
 ת״ר זה עירב עליו לצפון. על מנת
 אוחו חלוק להוליכו לצפון ומפורש
 בהלכוח: איתמר שנים שלקחו הבית
 ובהם׳ בשותפו׳. וחלקום בי״ט: חבית
 מותרת. להוליך כל אחל חלקו למקו׳
 שעילכ: ובחמח אסורה. להוליך אלא
 כמקום ששניהם הולכין: אפילו חבית
 אסורה. לאין כרירה ר״ל חלק שבה
 לזה היה ראוי לזה וכין השמשוח קנה
 חלק זה שכיתתו כמקום שכיתת

 עין משפט נר מצוה
 תתקכו-תתקכז

 א מיי׳ פכ״ג מהל׳ שנת ופ״ל מהלכות מטרה סמג
 לאדן עה טול או״ח סי׳ שלט ומקכל: כ מיי׳ פרק

 ה מהל׳ יו״ט טור או״ח סי׳ שצו:

 מסורת הש״ם
 א) מטלתין לף ינ: ג) חסר רף א׳ מהכ׳׳י

 קובץ הגהות
) וכשנתן כצ״ל:  ב״ח (א) צ׳׳ל נכולהו: «

 [זך"* (א) עי׳ נרי׳׳ף עירוני! פ״ל סי׳ תלכא:
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 מסורת הש״ם
 א) צ״ל לרב נ) מותר להוליך וכו׳ והל׳׳א:

 שלטי הגבורים
 א כתב הרא״ש ז״ל ולא בירר רב אלפסי ז״ל דכריו
 להא תלמודא בעי מאי הר עלה בעיקר מחליקומס
 לפלינ בברירה ומסקיגן לאמוראי אחריכי נמי סליגי
 בנדרה יהלכת׳ ליש נדרה בדרבנן יאכמי לא ילעגא
 בנהמה לאסר רב משום יניקת תחומי! אי הלכתא
 נווחיה להא שתיק להו לרב כהנא ולרב אסי ואיכא
 למימר להילה להם כי לא מצא תשונה ללנדהס יחזר
 נו או לילמא לא חשש ללנריהס אנל לא חזר נו והרנ
 אלפסי שפסק הלכה כרב סנירא ליה ללא חשש להשיב
 להם ובעל העיטור כתב למיסתבר כיון ללא אמר
 הלכחא בוותיה לרב ש״מ לליתא ללרנ לרב אושעיא
 פליג עליה ולרבי אושעיא אפילו בהמה מומרת וטעמא
 לרב משוס לקא ינקי מהללי ליתא להא שתיק רב וכן
 הלכמא יכן כתב הר״ז הלוי דל ולי נראה כלבריהס
 משוס רקשיא ליה אעיקר מחצקותס לפליג אלרב
 ישמואל בנדרה קאמר תלמולא מאי הוי עלה מאי קא
 מספקא ליה לתלמולא הא קיימא לן בכולי תלמולא
 הלכתא כרב באישורי יעול נכמה ליכמי פליגי תנאי
 ננדרה ואמאי מייתי פלוגחא לאמוראי הילכך נראה
 למא־ הר עלה קאי א•:?אי לאשר רב ננהמה משיס
 יגיקח תחומי! ושתיק להו רב ללרנ כהנא ורב אסי
 ופשיט ליה ממא־ לפליגי ר׳ יוחנן ורבי אישעיא
 נפלוגתא לרב ושמואל ילא פליג׳ אלא ביש ברירה או
 אי! בדרה אגל אי יש ברירה תרוייהו שד ולא אסדנ!
 בהמה משוס יניקת חחומין הלכך אמרי׳ להלר ביה רב:

 שיטת ריב׳׳ב
 שור של רועה. אלס שמגלל בהמות שלו ופעמים
 שמכר מה! לשכניי ולמכיריו: הלי הוא כרגלי אגשי
 אותה העיר. אלפיס אמה לכל רוח ואפילו עירב
 רועה זה לרוח אחת לסוף אלסיס אמה אינו מעכב
 על אחל מבני העיר שלקחו ממנו בי״ט מלהוליכו
 לריח שכנגלה אלפיס אמה למאיתמל אוקמיה ברשות
 בני העיר לפי שרגילי! ליקח ממנו אנל כרגלי ב!
 עיר אחרח לא שאין הרועה סוחר בהמות הפטם
 שיכירוהו בני עיר אחרת ליקח ממנו. וכתב הרב לולי
 דל הא לאמר שמואל שור של סטס הד הוא כרגלי
 כל אלס איכא לקשיא ליה לשמואל אלשמואל להא
 אמר שמואל חביח אסירה מפני השותפות לקסבר
 אין נדרה אי הכי שור של פטס נמי ליהד כשור
 של שותפי! וליתסר וי״ל כסבורים להכי נמי קאמר
 הרי הוא כרגלי כל אלס וכולן אוסרין זה על זה
 כשנים ששאלו חלוק בשותפות וכן כל אנשי העיר
 בשור של רעי כלן אוסדן זה על זה אליבא לשמואל
 ואין זה הפירוק מחוור אצלי יג״ל לשאני שור של
 פטס ושל רעי מחנית ונהמה של שותפי! לחנית
 ובהמה לאו לזנונ־ קיימי ואיכא למימר לילמא מימלכי
 אהללי ומעכב חל אחבריה ולא פציני אבל שור של
 פטס ישל רעי דלזבוני קימ׳ נסתלקו מהס הנעלים
 שהוא הטבח יקימ׳ נרשוח הלוקחים להא ליכא מאן
 למעכב ינכי האי גוונא אפילו שמואל מולה לאמד׳
 ברירה בדרבנן ישיר פטס הרי הוא כרגלי כל אלם
 ואץ שוס ארס אוסר על חביי ושיר של רעי הרי
 הוא כרגלי אנשי אותה העיר ויש לו אלפיס אמה
 לכל רוח ואס היה בה! מי שערב לצפון או ללרוס
 אינו מהלך נו אלא כרגלי ריב אנשי העיר כל זה
 לשי! הרב לולי: מתני׳ כרגלי השואל. שהד קנה
 שביתתו אצלי בין השמשות לגין השמשות שהיא
 כניסת הייס קונה שניתה: ניוס עוג אס שאלו ניוס
 טיב כרגלי המשאיל לפי שקנה שניתה אצל נעליו:
 התנלי! או המים והמלח שניתה אצל נעליה!: שאין

 גסה וניכרת: גמ' שלא מסרי לו אלא ניוס טונ:

א  רבינו נםים משילין פרק חמישי ביצה (לז:-לח.) כ
ד ינק חלק זה מחלק חכרו כשהיתה כהמה קיימת שכל  חכירו: וקא ינקי תהומין. חלקי כהמה הראויין לשני תחומין אע״פ שיש כדרה ה
 איכדה יונקין זה מזה: מאי הוי עלה. כמאן מינייהו עכדינן: ר׳ יוהנן אמר אין ברירה. כשמואל ואפי׳ חכית אסורה: ר׳ אושעיא אומר
ף ז״ל כהמה אסורה*) כלכ משוס לקא ינקי תחומין מהללי מיהו כגמ׳ אקשו רכ כהנא ורכ אסי עליה לרב  יש ברירה. ותבית מותרת ולפי לעת הדא״
 בלינא לבהמה ולומר לאפילו בהמה מותרת ושתיק להו רב ונראה שהדא״ף סוכר להאי לשתיק משום דלא חש להו אכל הר״ז הלוי ז״ל כתב ללא
 קי״ל כלב לולאי האי לשתיק משוס
ן לאולי להו לליכא למימר משוס ללא ו י ר כ מ ן ל י כ ד ד ה ן מ י מ ן ח י ת ק נ א י ק  ד

״ .,.״״ י חש להו להא גברי רכלכי הוו לנהי י ״ ״ ו - , י ו ד ו ״ ד י 1  ״
ה רלגמרי׳ דרכ צריכין לסבלי׳ לא היו ז ה מ  שהבהמה יונקין איבריה ז
א צליכין הלכו משמע למשוס לאולי ל ה ו ז  תחומין שלה כאילו הן מעורבין זה ב

 יתכן בחן ברירת ושמואל אמר אפי׳ חבית
 אםורה קםבר אין ברירה ואמרי׳ מאי חוי עלה
 ר׳ יוהנן אמר אין ברירה רבי הושעיא אמר
 יש ברירה ואםיקנא דרבי הושעיא כי אית
 ליה ברירה בדרבנן אבל בדאורייתא לית
 ליה ברירה ואיפםקא תלכתא בהדיא כרבי
 הושעיא דםבר בדרבנן יש ברירה וקם ליה
 רב ורבי הושעיא בתדא שיטתא ושמואל
 ורבי יוחנן בחדא שיטתא וכיון דקאי רבי
 הושעיא דהלכתא כותיה בהדי רב שמעי׳
 דהלכתא כותיה א דרב: אמר שמואל שור
 של פטם הרי הוא כרגלי כל אדם ושל רועה
 הרי הוא כרגלי כל אנשי אותה העיר:
, חשואל כלי מחברו מעיו״ט הרי י נ ת  מ
 חוא כרגלי חשואל ביו״ט כרגלי חמשאיל
 אשה ששאלה מחברתת תבלין ומים ומלח
 לעיסתה הרי אלו כרגלי שתיהן ור׳ יהודה
 פוטר במים מפני שאין בהן ממש: חגחלת
 כרגלי הבעלים והשלהבת בכל מקום הגהלת
 של הקדש מועלין בה והשלהבת לא נהנין
' מערב יום טוב הרי הוא מ  ולא מרעלין: ג
 כרגלי השואל פשיטא לא צריכא שלא
 מסר לו אלא ביום טוב מסייע ליה לרבי
 יוחנן דא״ר יוחנן השואל כלי מהברו מעיו״ט
 אע״פ שלא נתנו לו אלא ביו״ט הרי הוא
 כרגלי השואל: ביו״ט כרגלי המשאיל: ואע״ג
 אמר דילמא משכה אהרינא ושאיל מיניה:

 שתיק להו הלכך בין חביח בין בהמה
 מותלג): כלגליו להוליך כל אחל
 ואחל מהם חלקו על כלי חחומו:
 אמר שמואל שור של פ־םם הדי הוא
 ברגלי בל אדם. לכיון שזה רגיל למכור
 לכל מרשותיה קא מפיק ליה כדשות
 אחר לא מוקיס ליה הלכך כשור של
 הפקל עכילא ליה שהוא כרגלי הזוכה
 בו ראשון אבל לאו משום ברירה להא
 שמואל לית ליה ברירה וכלאיתא לעיל:
 ושור של רועה הרי הוא ברגלי אותה
 העיר. כלומ׳ ולשמואל ללית ליה ברירה
 הרי הוא כרגלי העיר היינו לומל
 שאינו מותר אלא למקום שכולן יכולין
 לילך כשנים ששאלו חכית וכהמה
 כשותסוח לכיון שרגיל למכור להם
 הרי הן כולן כשותפין בו ומעכבין זה
 לזה וללילן לאית לן כרירה בלרבנן
 הרי הוא כרגלי הלוקח ומיהו לוקא
 ליקח מאותה העיר לאלעתא לילהו
 קאי אבל לוקח מעיר אחלת אינו יכול
 להוליכו אלא למקום שכולן הולכין:
׳ השואל בלי מהברו מערב  מתני
 יו׳׳ט ברגלי השואל. מפרשינן לה בגמ׳
 אע״פ שלא נחנו אלא ביו״ט לאע״ג
 לליכא מערב יו״ט אלא לבור
 בעלמא אפילו הכי הוי כלגלי השואל
 משוס ללינא לחחומין בגמר לעתיה
 תלי אכל כי שאיל ליה מעיקרא ביו״ט
 ולא החנה עם חברו כלל מערב

 רש״י
 ינקי סתומין. חלקי הנהמה שראויין לשני
 מחומין: נדרמן. כאיסור לרכנן כגון
 תמומין: בדאורייסא. כלומר כאיסור
 לאורייתא: שור של פטם. שמסטס שוורים
 למכור הרי הוא כרגלי כל אלם אפי׳ כן
 עיר אחרת שבא לכאן ע״י עירוב מוליכו
 למקומו לטון לאורחי׳ הוא לזבוני
 מאתמול אוקמיה ברשות כל מאן לאתי
 למחר לזבוני: שור של רועה. ארם שמגדל
 בהמוחיו ופעמים שמוכר מהם לשטניו
 ומטריו: הרי הוא כרגלי אוהה העיר. ויש
 לו אלפים לכל רוח ואפילו עירב רועה
 זה לרוח אחר אינו מעכב על רוחות אחל
 מבני העיר שלקח ממנו ביו״ט להוליכן
 לרוח אחרת למקום שעירב הוא לפי שרגילין
 ליקח ממנו אבל כרגלי בן העיר אחרת לא
 לאין לרועה שס מסוחרי בהמה כמו סטס
 שיכירו בני העיר אחרת ליקח ממנו:
׳ הרי אלו כרגלי השואל. כי י  מתנ
 קנה שביתה אצלו בין השמשות: כרגלי
 המשאיל. לסי שקנה שביתה אצל בעליו:
 הרי אילו. הקלירה ןוהעיסהן כרגלי
 שתיהן אין מוליטן אותם אלא למקום
 ששתיהן יכולין להלוך לטון לביו״ט שאלם
 קנו התבלין או המיס או המלח שביתה
 אצל בעליהן: שאין בהן ממש. אין ניכרות
 לא בקרירה ולא בעיסה לכך אין מעכבות
 הולכתן ובגמרא בתלמולא מוקי לה בתבשיל
 עבה שאין המיס ניכדן בו ובמלח לא
 פליגין כלמוקי לה נתלמורא במלח
 איסתרוקנית שהיא גסה וניכרת:
 גמ׳ פשיטא. לכי שאיל מבעול יוס
 ברשותיה קאי: שלא מסרו אלא ניו׳׳ט. והשואל
 דקמני בדיבורא בעלמא ולא משך מבעוד
 יום וקמשמע לן לטון דאסמכיה ברשותיה
 אוקמיה: מימר אמר. האי משאיל טון
 ללא אתי האי שואל אשכח איניש כו׳ לאי

 דרגיל דשאיל מיניה מימר
 יו״ט אף על גב ללגיל לשאיל מיניה
 כלאמרינן בגמרא הרי זה כרגלי המשאיל: חאשח ששאלה מחברתה. תבלין לקררה ומיס ומלח לעיסחה הרי הקלרה והעיסה כרגלי שחיהן
ן לביו״ט שאלה קנו החבלין והמים והמלח שביתה אצל בעליהם: שאין בהן  ואין מוליכין אומן אלא למקום ששחיהן יכולוח לילך לטו
 ממש. אינן נכלות לא בעיסה ולא כקלרה הלכך אין מעככות הולכתן ובגמרא מוקים לה בתבשיל עכה שאין המיס נכרים בו וכמלח לא
 סליג כלמוקמינן לה במלח סלומית שאינה נימוח׳ כיליס: גמ׳ מערב •ו״ט ברגל• השואל פשיט׳ לא צריבא ובו׳. פרשתיה כמתני׳ וכגמלא
 פרכינן אמאי לא בטילי לח״ק מיס ומלח לגבי עיסה ואסיק רב אשי משוס להוי לבר שיש לו מחירין כלומר שלמחר יהא מותר להוליכה
 בכ״מ וכל לבר שיש לו מתילין אפילו באלף לא בטיל ואע״ג ללא אמלינן הכי אלא במין במינו אבל כשאינו מינו אפילו לבר שיש לו מתירין
 בטל וכלתניא בתוספתא משמיה רר״ש לבל שיש לו מתילין מין במינו במשהו שלא במינו בנותן טעס ה׳׳נ מיס ומלח לגבי עיסה כמין
 במינו למיין זו היא שיטת הראשונים ז״ל וככר כתבתי כפרק הנולר ןמן המבושל דף נב.1 מה שנ״ל על לרך הליא״ף ז״ל ככל לבל שיש לו מתירין
 עכשיו בעיסה זו שהיא יכולה לאוכלה בתוך חחוס שתיהן אף במין בשאינו מינו לא בטיל ותנן ןנמי] במתני׳ הגחלת כרגלי הבעלים ושלהבת

 האשה ששאלה. מחברתה ביום טוב תנלין לקדירתה ומיס ומלח לעיסתה הד אלו הקדירה והעיסה כרגלי שתיהן אין מוליכי! אות! אלא למקום ששתיהן יכולות לילך דכיון דניוס טוב שאלה קני
 בה! ממש. איכן גיכרוח לא בעיסה ולא בקדירה הילכך אינן מעכבוח הליכחן ובגמ׳ מוקיס לה בתבשיל עבה שאין המים ניברין נו ובמלח לא סליג כדמיקינן לה נגמ׳ נמלח אסחרינקיח שהיא

 הקטן
 כגון איסור נבלה בטיל בין דאית ליה בעלים בין דלית ליה בעלים אבל ממונא אע״ג דשייך ביה איסורא לא בטיל
 ומשום הכי חפצי הפקר קונין שביתה אע״פ שאין להם בעלים כמי שיש להם בעלים משום דאיסורא דתלי בממונא
 הוא שאיסור תחומין תלוי לכל ממון כרגלי בעלים וכן במים ומלח שבעיסה איסורא דתלי בממונא ולא בטיל לעולם
 ואע״ג דלית לי׳ תובעין הרי הוא כרגלי הבעלים ועמדו דברי ר׳ אבא כהוגן ואביי ורב אשי נחתי לה בטעמא אחרינא

 וה״ג אביי אמר רב אשי אמר ולפי שיש חלוף ושבושין בנוסחאות בשמועה זו כתבתיה:
 וזח שכתב הרי״ף ז׳׳ל בשנים שלקחו חבית ובהמה בשותפות דקם ליה רב ור׳ אושעיא בחדה שיטתא וכיון דהלכתא
 כר׳ אושעיא שמעינן מינה דהלכתא כרב נראה מדבריו שבהמה אסורא ולא כן כתב ה״ר שלמה ז״ל אלא רב
 יחידאה הוא דחייש ליניקה תחומין ור׳ אושעיא דאמר יש ברירה לא שנא חבית ול״ש בהמה הכל מותר א] ונראין
 דברי ה״ר שלמה ו״ל דליניקת תחומין לא חיישינן מדקי״ל כשמואל בשור של פטם ובשור של רעיה ועוד מדרב
 כהנא ורב אסי דפליגי עליה דרכ וקא מתמוהי עליה ושתיק והא דאמר שמואל שור של פטם הרי הוא כרגלי כל
 אדם איכא דקשיא ליה דשמואל אדשמואל דהא אמר שמואל אף חבית אסורה מפני השותפות דקסבר אין ברירה
 אי דכי שור של פטם להוי נמי כשור של שותפין וליתסר ויש שסבורין לומר דה״נ קאמר הרי הוא כרגלי כל אדם
 וכולן אוסרין זה על זה כשנים ששאלו חלוק בשותפות וכן כל אנשי העיר בשור של רעיה כולן אוסרין זה על זה
 אליבא דשמואל ואין זה הפירוק מחוור אצלי ונ״ל דשאני שור של פטם ושל רעיה מחבית וכהמה של שותפים
 דחבית ובהמה לאו לזבוני קיימי ואיכא למימר דילמא ממלכי אהדדי ומעכב חד לחבריה ולא פלגי לה אבל בשור
 של פטם ושור של רעיה דלזבוני קיימי נסתלקו מהם הבעלים שהוא הטבח וקיימי בחזקת לוקח דהא ליכא מאן
 דמעכב ובכה״ג אפי׳ שמואל מודה דאמרי׳ יש ברירה בדרבנן ושור של פטם הדי הוא כרגלי כל אדם ואין שום
 אדם אוסר על חבירו ושור של רעי׳ הרי הוא כרגלי אנשי אותה העיר ויש לו אלפים אמה לכל רוח ואם היה בהם

 מי שעירב לצפון או לדרום אינו מהלך בו אלא כרגלי רוב אנשי אותה העיר:

 המאור
 וכשמסרה מערב יום טוב דבהא ליכא מאן דפליג ובידוע שהוא כרגלי הרועה בין שהוא אחד כין שהם
 שנים אלא מתניתין בשני רועים כגון שיש שני רועים בעיר ומסרה לאחד מהם ביום טוב ומשום דלא
 גמר בדעתו מאתמול למאן מינהו בעי לממסרה לא נסתלקה ממנה רשות הבעלים והרי היא ברגליהם

 ודיקא נמי דקתני לבנו או לרועה ולדברי הרי׳׳ף ז״ל ה״ל לתנא דמתניתין למיתנא לבנו ולרועה:
] א״ל רב ספרא משה שפיר קאמר להו לא שמיע להו הא דא״ל רבא בר חייא קטוספאה משמיה דרב נ ״ ף לח ע ד  ן
 הבורר צרור וכו׳ אלמא כילא חסדיה ה״נ כילא הסריה ורבי אבא דאמר הרי שנתערב קב חטים בעשרה קבין של
 חבירו ל״ש חטים בחטים ול״ש חטים בשעורים קאמר ול״ש ליה בין מין במינו לשאינו מינו כי היכי דלרבנן לא
 שני להו בין במינו וכין שלא במינו ואע״ג דאיסורא בטיל ממונא לא בטיל ואע״ג דמים ומלח לא חשיב הא אשכחן
 צרור דלא חשיב והבורר אותו משלם דמי חטים משום דכילא הסריה הכי נמי כילא חסדיה כלומר פוחת הוא במדה
 ממקום שיצא משם ומוסיף הוא במקום שהלך שם שהיא העיסה והמים והמלח מעורבין בה ומוסיפין בנפחה
 ובמשקלה א״ל אביי ולא שני ליה למר בין ממון שיש לו תובעין לממון שאין לו תובעין כי הצרור מתוך הגורן
 ממון שיש לו תובעין הוא מתוך שחסרו מדה והמים והמלח אין לו תובעין שיתבעם בעצמם לפיכך בדין היה
 שיבטלו בתוך העיסה ושפיר עביד דאחיכו עליה דר׳ אבא וכי תימא הכי נמי דלא שני לן בין ממון שיש לו תובעין
 לממון שאין לו תובעין כיון דאית ליה בעלים אלמא כל דאית ליה בעלים לא בטיל מים ומלח נמי לא בטלי אלא
 הא דא״ר חםדא נבלה בטלה בשחוטה וכו׳ ועיקרה במסכת מנחות והוא אליבא דרבי יהודה דאמר מין במינו לא
 בטיל הכי נמי דכי אית לה בעלים לא בטלה וכי תימא ה״נ ,־הא חנן רבי יוחנן בן נורי אומר חפצי הפקר קונין
 שביתה אע״פ שאין להם בעלים כמי שיש להם בעלים דמי אלא כל ממונא דלית ליה בעלים כמאן דאית ליה בעלים
 דאמו ואם איתא דנבלה לא בטלה כי אית לה בעלים כי לית לה בעלים נמי לא תבטל וקשיא לרב הםדא כל אילו
 דברי אביי לרב ספרא והשיב לו רב ספרא שהיה סומך דברי רבי אבא ואייל לאביי איסורא גרידה דלא תלי בממונא

 מלהמת ה׳
ב בספר המאור וזה שכתב הד״ף ז״ל נשנים שלקחו חביות ובהמה וכו׳ עד מדרב נהנא ור׳ אסי דפליגי  וכתו

 עליה דרב וקא מתמהי עליה ושתיק:
 אמר הכותב גלד וידוע הוא שר׳ הושעיא לא חלק על יניקפ חחומין ולא הודה להס אבל על מה שאיסורו משוס
 ברירה הוא שאמר מה שאמר ואף רבימ שלמה לא יחלוק על זה ומה שכחב יש ברירה וחבימ ובהמה מותרין מפני
 שלא חשש ליניקח חחומין שהיו בעיניו דברי רב דחויס מסרכא דרנ כהנא ורב אסי ובעיני רבי יצחק אלפסי ו׳׳ל לא
 נדחו כדאשכחן בכמה דוכתי דלית הלכתא כרב כהנא ורב אסי כי ההיא דפרק המוכר את הבית ובעל המאור הזה
 ז׳׳ל כחנ במסכת סוכה דמשיס דלא חש לה שתיק והיאך סמיך כאן אשמקומיה ימה שהקשה משור של פטם ושל

 כשמסר ביום טוב אלא שהוא מסר לשני רועיס ומסרה לאחד מהס ביוס טוב על דעת שימסור אף לחבירו
 דהיי שניהם רועים אותה כאחת בעדרן אלא שלא מסר לשני בו ביום ואותו הרועה השני לא קנה כלל
 במשיכמו של זה לפיכך הרי היא כאלו לא נמסרה לרועה ביו׳׳ט וצא יצתה משכיתתה הראשונה שקנתה בערב
 יום טוב והרי היא כרגלי הבעלים אבל כשמסרה לרועה אחד מחשבתו נכרת מתוך מעשיו שברשותו מוקיס
 לה מערב יום טוב ובהמה לרועה קיימא ומאתמול קנתה שביתה ברשותו של רועה הרגיל אצלו או שהתנה
 לו עליה וממניתין נמי ליקא דקמני לבנו או לרועה כלומר לאחד מן השנים שהם לועיס אומה מסרה עכשיו

 ועדיין לא מסרה לשני לפיכך אינה כרגליו של רועה ורועה ישראל ירעה אותנו לעמ והשכל אמן:

 מסירת בעליה לבהא ולאי לא קגה אחל מהם ואסילי הנהיגה מערב יי״ט אבל אס מסרה לאחל מהם אפילו ביו״ט הרי הוא
 כרגליו משוס ריש נדרה מיהו לרבי יוחג! ללית ליה ברירה רוקא כשאין לו אלא רועה אחר ולית הלכתא כוותיה:

 א] מראי; לברי הרב רבינו שלמה לליניקת תחומי! לא חיישיגן משוס לקי״ל כשמואל בשור של פטם ובשור
 של רעיה ועול מלרב כהגא ורב אסי לפליגי עליה וקא מתמהו עליה ושתיק: א״א אף אני כך כתבתי מתתילה

 השגות הראב׳׳ד
 בלעתו כך וכשאמר ללא קנה אחר מהם כשמסרה ניו״ט ואסילו אותה שמסרה לו לא קגה ואס איל לו אלא רועה אחל ומסרה
 לו אפילו ניו״ט קגה. עוד אגי אומר להצדיק הצליק שאם עלה כלעתו נמו שאמר זה יסה אמר ואליבא רהלכתא קאמר לאסילו
 בשגי רועים אס מסרה לאחל מהם ניו״ט טו! ליש נדרה נדרנג! הרי הוא כרגליו אנל אס מסרה לשניהם ודאי לא קנה אמד
 מהם ולא נסתלקו נעלים ומאי לשגיהס לקאמר הרב כגון שאמר להם אחל מכס ישמור אותה והנהיגה אחל מהם שלא ע״י
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׳ בור של יחיד כרגלי היהיר. אין מוליכי; את המיס אלא כרגלי כעל הכור ומיהו אוקיס לה  כרגלי כל אדם משום דאין לה ממש: מתני
 כגמרא כמכונסין אבל בנובעין דניידי לא קנו שביתה והרי הן כרגלי הממלא דנהרות המושט! ומעיינות נוכעין הרי הן כרגלי כל אדם
 כלומר כרגלי הממלא: ושל אנשי העיר כרגלי אותה העיר. כרגלי הממלא ראשון של אותה העיר דכירא דשותפי הוא למי העיר וכיון
 דבדרבנן יש ברירה נמצא שכשמלא זה ממנו הוברר הדבר שזה היה חלקו המגיעו משעה ראשונה ומיהו אם הממלאה של עיר אחרת אינו מוליך

 אלא כמקום שכל רגלי אוחה העיר

׳ בור של יחיד כרגלי היחיד ושל י נ ת  מ
 אותה העיר כרגלי אנשי אותח חעיר ושל
 עולי א בבל כרגלי הממלא מי שהיו פירותיו
 בעיר אחרת ועירבו בני אותה העיר לבא
 אצלו לא יביאו לו מפירותיו ואם עירב
 הוא הרי פירותיו כמוהו. מי שזימן אצלו
 אורתים לא יוליכו בידם מנות אא׳׳כ זכה

 לחן [ע״י] אחר במנותיהן מעיו״ט.
 ״משקין ושוחטין את ב חמדבריות אב

 משקין ושוחטין את הבייתות ואלו חן
 בייתות הלנות בעיר והמדבריות חלנות
׳ ל״ל למימר משקין ושוחטין מ  באפר: ג
 מילתא אגב (א< אורחיח קא משמע לן דלשקי
 איניש והדר לשחוט משום םירכא דאי איכא
 סירכא משתמטא: ת״ר אלו הן מדבריות
 ואלו הן בייתות מדבריות שיוצאות בפסח
 ורועות ונכנסות ברביעה בייתות שיוצאות
 ורועות חוץ לתחום ובאות ולנות בתוך

 התתום רבי אומר אלו ואלו בייתות חן ואלו חן מדבריות כל שיוצאות
 ורועות באפר ואין נכנסות ביישוב לא בימות החמה ולא בימות הגשמים:

ר טצוה ט נ פ ש ץ מ  ע
 חתקכח

 פרק ב מהל׳ יו״ט סמג לאוץ עה מור אי״ח
 :: תצא:

 א מיי
 ש״ ר

 רש״*
׳ כרגלי י  לאו הכי היה פשיטא: מתנ
 היחיד. אין מוליכי! המיס אלא כרגלי
 בעל הכור: כרגלי אוהה העיר. אלפיס
 לכל רוח חוץ לעיבורה של עיר: ושל עולי
 בבל. העשויין לעוברי דרכים באמצע
 הדרך ועשאוהו בני הגולה לשתות בעלוחם:
 כרגלי הממלא. מפני שהוא הפקר והפקר
 נקנה בהגבהה ואס בא א׳ ושאב את
 מימיו אי! מוליכי! אלא כרגליו: לא יביאו
 לא מפירותיז. הואיל והוא לא עירב לשם
 דהכל כרגלי הבעלים: ואס עירב היא.
 ללכת לשם: פירוהיו כמוהו. ומותר
 להביאם: מי שזימן אצלו אורחים. מעיר
 אחרת ובאו אצלו ע״י עירוב: לא יוליכו.
 אחר סעודה מנית בידם לביתם לסעודת
 הלילה: אלא אס כן זיכה להן. ע״י אחר
 מנותיהן מערב יום טוב כלומר שהבעל
 הבית מסרם לאחר במשיכה בעיו״ט ואמר
 לו זכה במנות הללו לפלוני ופלוני דזכין
 לאדם שלא בפניו והיו שלהן מבעו״י לילך
 כרגליהן: אי! משקין ושוחטין את המדבריות.
 משוס מוקצה ובגמרא מפרש אמאי קתני
 משקין: באפר. באחי: גמ׳ ברביעה.

 אין
 *בל

 יכולין לילך: ושל עולי בבל. העשויים
 לעוברי דרכים כאמצע הדרך ועשאוס
 בני הגולה בעלותם מבבל: כרגלי
 הממלא. מפני שהוא הפקר והפקר
 נקנה בהגבהה: ובנמ׳ איפליגו
 רב נחמן ורב ששת בבור של עולי
 בבל אס מלא ונתן לחברו דרב נחמן
 אמר כרגלי מי שנתמלאו לו ורב ששת
 אמר כרגלי הממלא לפי פירוש הנכון
 קיימא לן כרכ ששת דאמר כרגלי
 הממלא וכמו שכתבתי בחידושי ולפיכך
 לא הביא הריא״ף ז״ל בהלכה פלוגתא
 דרב נחמן ורב ששת וכתב משנתינו
 כצורחה דבור של עולי בבל כרגלי
 הממלא דמשמע דכין לעצמו כין לאחר
 הרי הן לעולם כרגלי הממלא אבל
 לפי שטח רש״י ז״ל נקיטינן כרב נחמן
 דאמר כרגלי מי שנתמלאו לו: מ־
 שהיו פירותיו וכוי. לא יביאו לו
 משירותיו הואיל והוא לא ערב דהרי
 הן כרגלי הבעלים: ואם ערב הוא.
 ללכת שם: פירותיו כמוהו. ומותר
 להביאן ובגמרא אפליגו רב ושמואל

בץ הגהות  קו
 ב״ח (א) נ״נ כרי״ף ישן כתונ הגייה ה״ל ואני
 שמואל !זה הוא הרשנ״ס] תמה על זה הפי׳
 שנראה שעל סרכי הריאה היא אומר כך וחייו לא
 תהא כזאת בישראל להכשיר את הטריפה נהערמה
 ואנו מפרשים על סרכי העור שיהא נות להפשיטו
 ממה שהוא כרוך ואלוק ננשר עכ״ל ולא קשה מידי
 לוראי אות! הסירנות שבאים מחמת נקב או שסופו
 לינקונ לא תנתק ע״י השקאה כלל אלא לוקא אות!
 הסרטת הבאות מחמת זיעה וכמ״ש נספר הכלנו
 משס רבותיי ע״ש. אכן רש״י דיל סי׳ ג״כ על
 שרכת העור וכן פ״ הר״! [יעי׳ נשייך יו״ד סי׳

 טייל ס״ק ל״נ־]:

»>*3>< • 

 במפקיר פירות אצל חברו דרב אמר
 הרי הן כרגלי מי שהפקידו אצלו ושמואל אמר כרגלי המפקיד וקי״ ל כרב דהלכתא כוותיה באיסורי ומתני׳ דקתני ואס ערב הוא שירותיו
 כמוהו אוקמה רב בגמרא בשייחד להם קרן זרת ולפיכך הן עומדין ברשותו אכל לא ייחד להן קרן זוית הרי הן כרגלי הנפקד מיהו איכא
 מ״ד שאין מוליכים את הפירות אלא למקום שמפקיד והנפקר יכולין לילך: מי שזימן אצלו אורחים. מעיר אחרח ובאו אצלו על ידי עירוכ:
 לא יוליכו בידם המנות. לאחר הסעודה: אלא א״כ זכה לחב על ידי אחר במתנותיהם מעיו״ט. אלא א״כ מסרן בעל הבית במשיכה
 לאדם אחר ואמר לו זכה במנות הללו לפלוני ופלוני דזטן לאדם שלא כפניו ואע״ג דתנן [לעיל דף לז.ן השואל כלי מעיו״ט כרגלי השואל ואע״פ שלא
כי ומיהו  מסרו לו אלא ביו״ט כדאמרינן הפס שאני דאמר ליה משאיל לשואל גופיה הלכך סמכה דעתיה אבל הכא דלא אמר ליה בעינן ז
 בהט מהני דכיון שזיכה לו ע״י אחר אי נמי דאמר ליה משאיל לשואל גופיה ןשיטלנון ביו״ט כמו שייחד לו קרן זרת דמי: אץ משקין
 ושוחטין את המדבריות. משום מוקצה שאין דעת אנשי אותה העיר עליהן ובגמרא מפרש אמאי נקט משקין ומפרשינן נמי מאי נינהו מדבריוח
 ומאי נינהו בייתות: גמ׳ למה ל׳ למימר משקין. דלענין השקאה ודאי אלו ואלו מזונתס עליך אלא משוס שחיטה נקט ולשחיטה למה
 לי השקאה ומפרקינן דמילתא אגכ אורחיה קמ״ל ילישקי איניש והדר לשחוט משוס סרכא דמשכא כלומר שתהא נוחה להפשיטה

 סרכא דבוק שהוא נדבק יותר מדאי בבשר: ב-ביעה. במרחשון:
ת ריב׳ייב ט י  ש

 שלטי הגבוריס
 לשון ריא״ז א הממלא מיס מבור של עולי בבל
 לצירך חנירו ונתנה לחבירו הרי הן כרגלי תביר!
 שנתמלאו בשבילי שהיא זוכה נהן מן ההפקר כמנואר
 בקונטרס הראייח נהריח המושט! ימעייגות הניבעיס
 ני! שיש לה! בעלים ני! שאי! לה! נעלים הרי הס כרגלי
 כל אלם הואיל יהן •משכין וגדין אינן ראיייס לקנות
 שביתה נין השמשות כל עיקר והזוכה בה! ניי״ט אינן
 כרגליו בלבל אלא אכילו אם גתן מה! לי׳ בגי אלס כל
 אחל מוליכן בכל מקום שהן יכולין לילך ואפילו זה עירב
 לצפי! יזה עירב לדרום כמבואר בקונטרס הראיות ואס

 היי המיס מטנשיס הרי הן כרגלי הבעלים:
 ב סמג פסק בשס ה״ג שמוחר לשחוט בהמות
 המלבריות שנאו ביי״ט משוס נכד לקולא ירבינו כחנ
 לאיסור למימרא יכן כתב מי״: טור כתב ומלנריית
 היינו שרועומ חון לחחוס יאינ! נאות ללי! נתיך התחיס
 ולוקח לרבי יהילה אנל מא! לפשק במוקצה אפילי
 ביו׳יט כדיש שרי אם הובאו לתוך התחום שלא לצורכו
 ומיהו בעל העיטור כתב לאף לר״ש אסורין כיון לבחל
 לישנא קאמר בגמרא לר״ש מילי נהו לכגרוגרות
 וצימוקים דמו אולמן לחומרא אנל בה״ג כחנ מוקצה
 הוא מדרמן וכיין דאיכח מרי לישגי אזליגן בה לקולא

 ישרי לר״ש ילזה השטס הרא״ש:
 לשון דיא״ז משקי! ישיחטין טי״ט נין מן הבהמות
 הביימית הלנות בעיר בי! מן המלבריוח שלרכ! ללו!
 באפר וא״צ להזמינן מערב יום טוב שהרי בסירות
 העומרים לתחולה א״צ להזמינן לא בשבח ילא טוס טיב

 כמביאר נקונט׳ הראייר!:

 קרן זייח לחיא בעלמא היא ופשטה למחני׳ כשמואל מכרעה וטעמיה מסתגר ללא ניחא ליה לאיניש דליקים פיריה ברשותא
 לחבריה ט היט ללימסור עליה ומתני׳ נמי רמי שזימן אצלו אורחים כשמואל אזלא לאי אמרת כרגלי הנפקל כי זכה להם
 אחר מאי הויא לאף על גב ללחיגן לה זכה שאגי לח־א בעלמא היא ילא שמטגן משנויי לאפוקי ממניאתא מפשטיה. ילפי
 שהיה סינר הרב דל להלכחא כשמואל לאמר כרגלי המפקיל הביא שחי המשניות הללי סחומיח לשמעינן מפשטיה שהמפקיר
 סירות אצל חברו הרי הן כרגל־ המפקיל ולא היה צריך להוכיר סלוגתא לרב ישמיאל ומכל שיקלא יטריא לאימרא עלה
 בגמ׳ כלל: מי שזימן אצלו אורחים. מעיר אחרת ובאין אצלו על ילי עיריב לא ״יליט לאחר סעולה המנות נילי לפעולת
 הלילי; אלא אס כן מסרס בעל הבית הזה לאלם אחר יהקגן לי נמשיכה יאמר לי זכה נמעית הללי לפליני יפליג׳ לזכין לו
 לאלס שלא בפניו והיו שלה! מערב ייס טוב לילך ברגליהם: אין משקי! ושוחטין את המונריוח. משוס מיקצה: גכ?' משום
 םרכא. לאי איכא סרכא מישתמטא ובספרים שלגו כחוב משוס סרנא למשכא כלי שחהא נוחה להפשיטה ולא יהא נדבק

 הבשר נעור: נרניעי. נמרחשיין:

 הקטן
 חבירו ורב ששת סבר לא קנה חבירו ואע״ג דבבבא מציעא אמר רב נחמן בפי׳ לא קנה חכירו לא קשיא דידיה
 אדידיה ג| דא׳׳ל כיון שנתן לידו של תכירו הכה בו חבירו איגלי מילתא למפרע דמעידן הגבהה זכה ביה ולפי׳
 הם כרגלי מי שנתמלא לו ודאמר ר״נ התם לא קנה הבירו כשלא הגיע ליד חבירו וה״ר שלמה גריס בענין
 אחר ומפרש לה בענין אחר וכיון דאפסיקא הילכתא בהדיא בדוכתא במגביה מציאה לחבירו קנה חבירו איתא
 לדרי נחמן דהכא הילכך מילא ונתן להכירו הר־ הוא כרגלי מי שנתמלאו לו ובור של יחי־ אוקימנא במכונסין

 ונהרות המושכין ומעינות הנובעים כרגלי כל אדם והרי״ף ז״ל לא פירשה כן:
 והמפקיד פירות אצל חבירו פלוגתא דרב ושמואל וקי״ל כרב באיסורא ומתני׳ דתנן ואם עירב הוא פירותיו
 כמוהו אוקימנא בשיחד לו קרן זוית ־בהא אפילו רב מודה שהם כרגלי המפקיד והיכא דזיכה לו עי״
 אחו או אנחיה בעבורא דדשא כמו שייחד לו קרן זו־ת דמי ולא ידעתי על מה השמיטה הרי״ף ז״ל:

 םליקא להו מסכת יום טוב

 בזתני׳ כרגלי היחיל. אי! מוליכי! המים אלא כרגלי נעל הנור יאוקימנא נגמ׳ במטנסין אבל אס מימיו מושכי! או נונעין
 הרי ה! כרגלי כל אלס: כרגלי אנשי אוהס העיר. אלפים אמה לכל רוח: וסל עולי ננל. העשויין לעוברי לרטס נאמצע
 הלרך יעשאוס בני גולה נעלוחס: כרגלי הממלא. מפגי שהוא הפקר והסקר גקגה בהגבהה ואס בא אחל ושאנ מימיו איגו
 מוליכן אלא כרגליו: ואס מלא ממט. לצורך חברו ונתן צי אוקימנא בגמ׳ כרגלי מי שנחמלאו לו ולא ילעחי על מה השמיט
 הרב ז״ל מלנתינ משנת הגחלת כרגלי הנעלים יאח כל האמור נגמ׳: לא יניאי לו מפירוחיו. היאיל והוא לא עירב לשס
 להכצ כרגלי הבעלים: יאס עירנ הוא. ללכת לשס: פירותיו כמוהו. ומותר להניאה וכתב הרב לולי דל המפקיל פירוח אצל
 חבירו פלוגתא לרב ושמואל ורףמא לן כרב לאמר הרי הן כרגלי הגסקד ומתגי׳ דמשמע מיגה כרגלי המפקיד בשיחל לי
 קרן זייח דבהא אפילי רב מולה שהן כרגלי המפקיל. ולא ילעתי על מה השמיטה הרנ ז״ל אלה הס לנרי הרב לולי דל
 יכן כתב הרב ר׳ משה ז״ל ויש לימר שזה שלא הזכירה הרב לפי שהיה סונר שהלכה כשמואל בזו אע״ג לקיימא לן בעלמא
 כרב באיסורי! משוס למתגי׳ למי שהיי פירוחיו נעיר אחרת כפשוטה כשמואל מכרעא ואע״ג ראוקמא רב בגמ׳ כשייחל לו

ר  המאו
 !דף לט ע״ב ן א] ואי אמרת בירא דשותפי הוא אמאי מותר והא הנן שותפין שנדרו הנאה זה מזה אסורין ליכנס
 לחצר ומגופא דההוא דנדרים לא מצי מקשי מרחוב ובית הכנסת ומבהמ״ד ובית המרחץ ותיבה וספרים דאיכא
 למימר דילמא שאני התם כיון דלית בהוא בכל הני דין חלוקה לא אמרי׳ כל ח־ והד מדידיה קא מתהני ומש״־
 אסורין אבל לשכות ועזרות והר הבית מקדש קדישי ואינו יכול לאסרן דהא לית להו בעלים ולפום הכי מייתי
 לה ממתני׳ דהשותפין שנדרו הנאה זה מזה אסורין ליכנס לחצר ראלמא לא אמרי׳ כל חד וחד לדנפשיה עייל
 ואע״ג -איר. ביה דין חלוקה ומשני לרהוץ ה״נ דאסירי בבור של אמצע הדרך משום דבירא דשותפי הוא הב״ע
 דאמרי׳ מותרין בשל עולי בבל למלאות דאמרי׳ כל חד וחד מדידיה קא ממלא ולעולם בירא דשותפי הוא
 כ] והא דתנן אסוריי ליכנס לחצר איכא למימר כשנכנס בכולו וכל הני מילי חבטאי אינון ולאו רסמכא א־נון
 ובמקומם במכ׳ :דרים הדברים אמורים על אופניהם בחילוף מה שאמורים כאן הלכך לא סמכי׳ על הני מילי
 דאתמר הכא משום דאידחו להו במסקנא דאסיקנא דמגביה מציאה לחבית קנה חבירו פליגי ר״נ סבר קנה

ד  הראב״
 הממלא אלא הטעם לעני! מציאה כיון שגתנה לו אסילו זכה הוא גתחלה הרי נתגה לו במתגה שהיא אמר לו תנה לי
 ונתנה לו וזכה מכח מתנה אבל לגבי תחומי! מתנה לא מהגיא מילי דמ״מ כרגלי הגות! היא ובהא פליגי רב נחמן
 סבר כיון שגתנה לו לא מכח נותן זוכה בהן אלא מכח עצמו לאמרינ! נעשית ילי של זה כשלותו של זה ולגבי חחומין
 נמי טל עצמו למי וכרגלי מי שגתמלאו לו הוו ורב ששת סבר הא לאמריג! משגתגה לו זכה לאו מכח עצמו אלא מכת
 מתנה זכה גה ילעולס הראשי! קנה יהקגה ילגבי תחומי! כרגל־ הממלא שהיא הניתן ואנו יש לנו נזה טעם אמר כגון
 שאמר לו זכה לי ובהא אמר ר״נ כרגלי מי שנתמלאו לו. א״נ אע״ג רלענין מציאה אמר ר״נ לא קנה חבירו לעני!
 תחומי; בכל דהו סגי ליה שהרי השואל כלי לתבירו מעי״ט אע״פ שלא מסרו לו אלא ביו״ט הד הוא כרגלי השואל
 דהגי סטתה נהדיה נדבורא בעלמא הכא גמי קגי מיהו אס בזכה לי פליגי הלכתא כרב גחמן יאס בתגה לי סליגי
 הלכתא כרב ששת לקי״ל הלכתא כויתיה באיסורי והרב ז״ל הגיח אותה יתמיה אגי למה. יסבור אני שהרב ז״ל סמך
 על לנרי רטנו חננאל ז״ל שכתנ נכא! להרר ביה רב נחמ! מהא הילכך הוה ליה כסתם מתנית! לקמני של עילי ננל
 כרגלי הממלא. יאני כנר כתמו מה שנראה לנו. ומתלומת לרנ ושמואל נמפקיר פיחת אצל חנירו שלא על לעת
 לטלטלם בי ביים ואמר רב כרגלי מי שהפקיל אצלו קי״ל כרב ואינו לומה לשיר של פטם ולא למי שזיכה מתניתיו
 לאורחים ט הם דעתם ליטול אותם בי ביום ואי! הנפקד אוסר אותם ללבד הכל יגס מי שלא ייחל לו קרן זוית. ולא
 ידעתי על מה הניחה הרב ז״ל שאס דמה אותו לשור של פטם וסמך על דבד שמואל בעבור אותה המימרא לפי
 שהקשו ממגה למעשה ררנ הוגא בר חנילאי כבר פרשתי שאין רומים זה לוה הלכך הלכתא כרב במאי דפליגי ולא היא
 מלחזיגן לאקשי עלה לרב ממתגי׳ אלא אס כן זיכה להם מתגוחיהס מערב יום טוב. ועיל שהשוו מעשה לרב הוגא
 בר תגילאי למלתיה לרב והא הכא על לעת שיטצו אותם ביום טוב עצמו הוו יקא מקשה מיגייהי למלתיה לרב אלמא
 כי היכי לסליג רב בהא פליג גמי בהא הלכך כי היט למלחייה מלתיה לרב מהא כן הט מלחייה מהא. וכשכתב הרב
 ז״ל מלתיה לשמואל בשור של סטס יכתב גמי מלתיה לר׳ יוחגן להלכה כר׳ לוסא. יכתנ נמי אוקימתא למתגי׳ בשואל

 כלי מערנ ייס טונ דאוקימגא אע״ס שלא מסרה לו אלא טוס טונ כנר למדני שאי! הלכה כרב ותו לא מילי:
 סליקו להו השגת הראנ״ד ממסכת יו״ט

ת ו  השג
 ־חזרתי יי וההוא דשור של פטם לא תיונתא ולא סייעתא הוא דאפשר דבשתטו מערב יום טוב מייד דאי
 לא קשיא לשמיאל אלשמואל. ואי משוס ברירה אפשר רבאוכצא אית ציה ברירה ולא למי למשקי! לעריבי מיהו

 אנן יין במשקי! ני! באוכלי! אית ל! בדרה כרי אושעיא והוא לליכא איסור תחומי!:
 א] ואי אמרת בירא לשותפי היא אמאי מותר והא חגן השיתפיס שגלרו הנאה זה מזה אסולין וכו׳ לאיכא למימר לילמא
 שאני התם טון דלית נהו נכל הגי לי! מלוקה לא אמדנן כל מל וחל מליליה קא מתהגי ומשום הכי אסיריו אנל לשכות
 ׳עזריח והר הבית מקלש קדישי ואינו יכיל לאוסר!: א״א אבל ביר של מיס כיין ששואבים ממנו מיס כל אחד לעצמי ביש כי
 דו חלוקה גמי כמו חצר ומשוס הט אקשו ליה מחצר ולא אקשי ליה מגופא מרחוב ובית הכנסת מ״מ הכל הבל ט לשתי
 הלשונית שמעמיל המחלוקת במסכת נלדס לרבי אליעזר בן יעקב ורגגן בשתיהן אין בו לין חלוקה קל ממי שיש בו לין
 חלוקה אנל הקושיא איגה כלום שלא בא אלא לגלות שהאיסור אינו אלא משוס שתוף ושתוף משתיף מפורסם אקשי ליה:

 ב] והא לתג! אסירי! ליכנס נחצר איכא למימר כשנכנס לכולו: א״א אין נלכדו ממש כי משום לקשיא ליה חצר
 היצרך לומר כ! ואיגו לומה ט כגיסח החצר כמו הרחיצה הוא לפי שאינה גחלקת אנל הכור כשהוא לולה ממגו
 כנר הוא גחלק ואמדנ! יש נדרה ורבי אליעזר 3! יעקב לפליג בכניסת החצר ושרי קסנר כיון לכי מחלקם אית
 לן ברירה השתא גמי אמדגן למוך שלי הוא נכנס אי גמי טין לכי מחלקה מיתרי! כל אחל בשל עצמו להא לא
 נדרו הגאה מן החצר אלא שלא יהגו זה מזה ועכשיו שחלקן לא יהו אלא כמוכדן זה לזה ומותרין הילכך עכשיו
 נמי מותרי! לאמדנן יש גדרה וכחלוקה למיא ורבנן סברי אין נדרה שהד עליי! לא נחלקה וזו הסברא שסוגר
 יה רנ גחמן נמחלוקת של רני אליעזר p יעקב ורבנן ולא אתיא כמלתיה ררבינא לגבא קמא למוקי סלוגתייהו
 בניר ביש ברירה ומשיי פלוגתא לבור כפנוגתא לחצר ולסוס סוגיין להכא אליבא לרב נחמן לא למי ללגני נור
 בללייתו מן הבור אפילו לתייק יש בדרה ובכגיסת החצר אין ברירה ולר׳׳א בן יעקב אפילו ככניסת החצר יש בדרה:
 נ ן רא־בא למימר כיון שנתן לילו של חנירו וזכה בו חבירו איגלאי מילמא למפרע למעיל! הגבהה זכה ביה. ולפיכך
 הס כרגלי מי שגתמלאו כוי: א״א אינו מפרש חצי הצורך להא איכא לאקשויי על רנ ששת ממתני׳ יאס משגתנה נו
 אמר אני החזקתי וזטמי בה מחלה לא אמר ילא כלום וכ״ש כשלא אמר אס כן מאי טעמא לרכ ששת לאמר כרגלי
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 עץ משפט נר מצוה
 תתקכט

 א מיי׳ ס״ק מהל׳ יו״ט סמג לאוין עה טור או״ח
 סי׳ מצה:

 משורת הש״ם
 א) שבת יט: ב) דף ב. ג) לעיל לף ד. ד) צ״ל כך

 אסרו טלטול המוקצה בשבת:

 קובץ הגהות
 ב״ח (א) צ״ל וקאמרי:

 חו״י (א) עי׳ לעיל ברי״ף סימן ש״ב:

 שלטי הצבורים
 א סמ׳׳ג כתב דאין חלוק בין מוקצה דשנת למוקצה
 דיו׳׳ט דבחרוייהו הלכה כר״ש דשרי והאריך בראיות
 ומיי׳ ושאלתית כחנו כרבינו אבל בה״ג ור״י ור׳׳ת
 פוסקים כר״ש נין בשבת בין ניו״ט אלא שרביט תס
 היה מחלק לומר שאין הלכה כר״ש אלא כמוקצה אנל
 ננולד הלכה כר׳ יהודה יכן ר״ח פסק כר״ש אף ניוס
 טונ אלא כמוקצה מחמת איסור ונולד פסק כר׳ יהולה

 ניוס טונ:
 לשון ריא״ז דל דכשס שאסרו טלטול המוקצה
 ניו״טי) והגאוני׳ חולקין נדנר זה יש שמחמירין נו
 ניו״ט יותר מן השנת וסירות העומדי׳ לסחורה
 מותרים נשנת נין כאכילה נין כטלטול וכן נהמה
 שנתננלה נשנת מותר להאכילה לכלניס אנל ביום טוב
 אוסרים הננלה והסירות נין נאטלה נין בטלטול לפי
 שי״ט היא קל נעיני העס וגזרו נו יותר מנשנת וכך
 היא שטת מז״ה ר״א שלא החמירו ניו״ט יותר מן
 השנת וכל מוקצה ונולד שמותר נשנת מותר ניו״ט וכן
 תרנגולח העומדח לגדל נציס ועז העומדח לחלנה מומר
 לשחטן ולאוכלן ניו״ט וכן קליפי אגוזים וגרעיני תמרים
 ושברי כליס שנשברו ניו״ט מוחר להסיקן ניום טוב
 ואע׳׳ס שלא היו עומדים מערב יוס טוב להסקה וכך
 היא שיטח המורה וכן נראה בעיני עיקר כמבואר

 בקונטרס הראיות:

 שיטת ריב״ב
 אשכחן רבוותא וכוי. כבר כתבתי דעת הרב דודי ז״ל

 נענינין הללו בסרק ראשון:
 סליל, פירקא וסליק א לה מסכת יום טוב:

 רביגו גםים משילין פרק חמישי ביצה (מ.) כב

 רש״י
 במרחשון: עז העומדת לתלכה. ולא
 לאכילה וכן רחל לגיזתה ותרנגולת לגדל
 ביצתה: ותורי דרידי'. שור לחרישה:

 דעסקא. כלומר שעומדין לסחורה:
לץ וסליקא לה  סליקו להו משי

 מםבתא יום טוב

 אשכחן לרבותא ובו׳. עז לחלכה עז העומדח לחלכה וכן רחל העומדת לגזתה לגדל גזין ותורי דרדיא העומדים לחרישה ותמרי
 דעיסקא העומדין להוליכן לסחורה למקום אחר פלוגתא דר׳ יהודה וכר לרכי יהודה דאית ליה מוקצה אסור לשחטן כיו״ט
 אלא א״כ הזמינם מבעוד יום ולרבי שמעון שרי: מעבירין מעל השולחן עצמות וקליפץ. ומטלטל בידו ממש דחזו לכהמה ואע״ס דמעיקרא
 לאדם והשחא לבהמה שרי דלא חיישינן למוקצה: ובח״א מםלק את חטבלא כולח ומנערה. אבל לטלטל בידיס לא משום מוקצה: אנו
 אין לנו. בשטת משנה זו לפי שמוחלפת

 אשכחן *לרבוותא דפםקי בהא מילתא לקולא
 ואמרי דסבירא לן כר״ש דלית ליה מוקצה
עז להלבה ורתל (  וכדאמר רב נהמן (א) א
 לגיזתה ותרנגולת לביצתה ותורא דרדיא
 ותמרי דעיםקא פלוגתא דרבי יהודה ורבי
 שמעון דר׳ יהודה אםר ורבי שמעון שרי
 >א< וקאמרינן דהלכתא כרבי שמעון ואנן לא א םבירא לן הכי דכי איתמר
 הלכה כר״ש לענין שבת איתמר וחא דאמר רב נחמן עז לחלבח ורחל לגיזתה
 כו׳ לא קפםיק רב נחמן הלכה כהד מינייהו אלא הכי האמר פלוגתא דר׳
 יהודה ור״ש וכיון דקי״ל דבשבת םבירא לן כר״ש דלית ליה מוקצה וביו״ט
 כרבי יהודה ממילא שמעינן דה״מ דאינון עז להלבה ורהל לגיזתה וכו׳ דכולוזו
 ביום טוב אסירי ומילי דהזי מנהון למיכל מינה בשבת כגון תמרי דעיםקא
 שרי למיכל מינח בשבת ועוד דרב נחמן דאמר חכי אשכחן דםבירא ליה
 דהלכה ביו״ט כר׳ יהודה דאית ליח מוקצח דאמרי׳ בחא מםכת בריש פירקא
) במאי עסקינן אילימא בתרנגולת העומדת לאכילה מאי טעמייהו דב״ה  קמאנ
 אוכלא דאיפרת הוא ואלא בתרנגולת תעומדת לגדל ביצים מאי טעמייהו
 דבית שמאי מוקצח חוא ופריק רב נחמן לעולם בתרנגולת העומדת לגדל
 ביצים ודאית ליה מוקצה אית ליה נולד ודלית ליה מוקצה לית ליה נולד
 ובית שמאי כר״ש ובית הלל כרבי יהודה ומקשינן ומי אמר רב נהמן הכי ותא
 תנן בית [שמאי] אומרים מעבירים מעל חשולחן קליפין ועצמות ובית הלל
 אומרים מסלק את הטבלא כולה ומנערה ואמר רב נתמן אנו אין לנו אלא
 בית שמאי כר׳ יהודה וב״ח כר״ש ופרקינן אמר לך רב נחמן גבי שבת
 דםתם לן תנא כרבי שמעון דתנן מחתכין את הדלועין לפני הבהמת ואת
 הנבלה לפני הכלבים מוקים להו לב״ה כר״ש גבי יום טוב דסתם לן תנא
 כרבי יהודה דתנן אין מבקעין עצים מן הקורות ולא מן הקורה שנשברה ביו״ט
 מוקים לחו לב״ח כרבי יחודח וכיון דאשכחן לרב נחמן דםבירא ליה ביו״ט
 כר׳ יהודה ממילא שמעינן דעז לחלבה ורחל לגיזתה וכו׳ כולחו לרב נחמן

 השטה אלא כך שמענו מרבותינו דבית
 שמאי כר׳ יהודה ומחמרי וב״ה כר״ש:
 מחתבין את הדלועין. חלושין לפני
 הכהמה ולא אמרינן טרחא דלא צורך
 הוא: ואת חנבלח לפני הבלבים. ואע״פ
 שנתנבלה בשבת דכין השמשות לא
 היתה עומדת לאכילת כלבים אפילו
 הכי שרי דלית לן מוקצה כשכת הלכך
 גבי מעבירין מעל השולחן דאיירי
 בשבח מוקמינן לב״ה דנימרו כרבי
 שמעון כי היכי דלא חיקשי הלכחא
 אהלכתא דקי״ל הלכתא כסתם משנה
 וקי״ל הלכה כב״ה אבל גבי יו״ט
 דסתס רכי כר׳ יהודה דתנן אין
 מבקעין עצים ביו״ט לא מן הקורות
 הסדורות זו ע״ג זו בקרקע ועומדות
 לבנין ולא מן הקורה שנשברה ביו״ט
 ואע״פ שעומדת מעכשיו להסקה
 הואיל וכין השמשות לאו להכי קיימא
 וכיון דאיתקצאי לכין השמשו׳ איתקצאי
 לכולי יומא אלמא אית לן מוקצה ביו״ט
 זו היא שיטת הריא״ף ז״ל דסכירא
 ליה דמוקצה בשבת שרי וביו״ט אסור
 ואמרינן טעמא בגמרא משוס דשבת
 חמיר ולא אתי לזלזולי ביה אבל יו״ט
 דקיל אחי לזלזולי ביה ומיהו איכא
 למידק דהואיל ובשבת שרי איח לן
 למישריה נמי ביו״ט דהא אמרינן
 במכילחין פרק יום טוב שחל ןדף ית.]
 גבי מטבילין אדם בשבח דכיון דבשבת
 שרי משוס דלא מיחד כמתקן דנראה
 כמיקר אף ביוה״כ נמי נהי דליכא
 למתלי במיקר משוס דרחיצה אסורה
 כיה אפי׳ הכי שרי דליכא מידי דבשבת
 שרי וכיו״כ אסור וקל וחומר הדברים
 השחא טכילה דמיחסרא מדינא ביוה״כ
 שרינן לה משוס דבשכש שרי קל וחומר
 למוקצה מעמה שמותר ביו״ט מן
 הדין שאין ראוי לאוסרו משוס דיו״ט
 קיל ואתי לזלזולי ביה הואיל ובשבת
 שרי ומדותק קושיא זו הוצרך הר״ז הלוי
 ז״ל לומר דכי סתיס לן תנא ביו״ט
 כרבי יהודה הני מילי כמילי דמתסר
 בשבת כגון בקוע עצים מן הקורות
 אע״ג דלית לן מוקצה בשבת מכל
 מקום הבקוע מצד עצמו אסור בו
 ולפיכך אע״פ שבקוע עצים מוכנים
 מותר ביום טוב אנו אוסרים לכקע מן הקורות מדין מוקצה וכן הדין בחורא דרדיא שאסורין לשחטן ביום טוב משוס מוקצה כיון שהשחיטה
 אסורה בשבת מצד עצמה אבל תמרי דעסקא וכיוצא בהן כיון דבשבת שרו דלית לן מוקצה אף ביום טוב שרו דליכא מידי דבשבת שרו
 וביום טוב אסור ואין זה דעת הריא״ף ז״ל שהרי כתב כאן דתמרי לעסקא אסורין ביום טוב ולקושייתו של בעל המאור ז״ל יש לומר
 דכי אמרינן ליכא מידי דבשבת שרי וביום הכיפורים אסור הני מילי בשבת ויוה״כ שדינם שוה וקדושה אחת להם ולא אתי לזלזולי ביום
 הכפוריס אבל ביו״ט משוס דאתי לזלזולי ביה לא ראו להשוותו לשבת והרי מצינו שמחלקין ביניהם שהרי אמרו [שבת מה-1 מניחין נר על
 גבי דקל בשבת ואין מנימין ע״ג דקל ביוס טוכ ולפיכך כל מוקצה אע״פ שהוא מותר כשכת אסור כיו״ט: ולבנין כייתות ומדבריות
 סכירא לן כסתם מתני׳ וכדפירש תנא קמא דברייתא וכו׳ מיהו כי אמרי׳ דאסירי משוס מוקצה הני מילי בבהמות של ישראל אבל של
 נכרי לית בהו משוס מוקצה דהא אמרי׳ כירושלמי [בפ׳׳ק לשבת ה״ז ופ״ג לביצה ת״3] דאין הנכרי צריך הכן ומיהו יש לחוש אס באו בשביל ישראל:

 םליקא להו פרק משילין וסליקא לה מסכת יום טוב

 ביום טוב אסירי ומשקלא וטריא דגמרא נמי שמעינן דהלכה כרבי יהודה
 ביו״ט דקאמרי׳ ואלא בתרנגולת העומדת לגדל בצים מאי טעמייהו דב״ש
 מוקצה הוא כלומר דבר ידוע הוא כי המוקצה אםור ועוד אמרינן לקמןגי תניא
 אחרים אומרים ר׳ אליעזר אומר ביצת תאכל היא ואמה במאי עסקינן אילימא
 בתרנגולת העומדת לאכילה פשיטא היא ואמה שריא ואלא בתרנגולת
 העומדת לגדל ביצים היא ואמה אסירא דאלמא הכין היא הלכתא ולעניין
 בייתות ומדבריות נמי הכי סבירא לן כסתם מתניתין וכדפרש תנא קמא
 דברייתא דאמר אלו חן מדבריות כל שיוצאות בפסח ורועות ונכנסות ברביעה
 בייתות שיוצאות ורועות חוץ לתחום ובאות ולנות בתוך חתחום ורבי דאמר
 אלו ואלו בייתות הן לית הלכתא כוותיה דלא קי״ל דהלכתא כרבי אלא לגבי
 יהיר אבל לגבי רבים לא והוו להו מדבריות דאינן באות ולנות בתוך

 חתחום מוקצות דלאו דעתיה עלייהו דהא אינן באות בתוך התהום:

 סליקא להו פרק משילין וםליקא לה מםכת יום טוב
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 לוח הדינים אשר בהר״ן ממםכת ניצה
נג זללה״ה אבד״ק קרימונה וםף אוטילי ב הגאון ר׳ י ת הר א  מ

 פרק המביא
 תושפח מחול על הקיש ציין להיות איזה ומן חוץ מן
 הזמן שהוא נזהר ט מן הספק: ע״נ ז״ה דאכלו
 מידי דכתינ באורייתא כהדיא וקא ענר מחיק טה ומידי
 דלא כתיב בהדיא אי עבר עליה לא מחיק טה כתוספת
 עמי טו״כ: שם ד״ר, והו

 עצי סוכה דמחסרן כל שגעה אף דסגות בכללן:
 דף י״ז ע־א ד־ה ועצי

 לא התירו לבקע אלא מן הקורות הגדולוח אגל עציס
 דקיס שנוחים להדליק בלא בקוע אסור: ע״ב ד״ה ומקשו
 אינו חייב משום מעמר אלא במלקט במקום שגדל שם:
 דף י״ט ע-א ד״ה ומ־ח

 טרפה בכותל או דרסה ושהתה מעח לעח הוי ספק
 דאורייחא ומסחנרא דנקיטינן בה לחומרא לעני[ שחיטתה
 טי״ט: שס ד־ה גרסי׳
 מולגין הראש אפילו קודס מליחה ובכלי שני שאינו מבשל
 ודס שנבלע ע׳׳י כלי שני טון שאינו מבשל יוצא ע״י
 מליחה: ע״נ דיה ת״ר

 פרק משילין
 נותנים טו״ט כלי תחח הדלף הראר אבל כשאינו ראר
 אסור: דף כי ע-א ד־ה ואס
 חפצי שמיס הס לדון ולישא אשה ולינס היבמה רום טוב
 אי ליכא דעדיף מיניה ולית ליה אשה ומיס וליכא גדול
 ומוחטס מו״ט לר״ח: שס מתני• ד״ה לא דני!
 ארמל! צדטן למכנס! בע״ש מבעוד יוס דאין קונין
 בשבח: נא״ד
 שור של רועה לדידן דאית לן נטרה בדרבנן הט הוא
 כרגלי הלוקח מאוחה העיר ואס הלוקח מעיר אחרת אינו

 יכול להוליכו אלא למקום שהולטס כולס:
 דף נ״א ע״א ד״ה ושור

 דנר שיש מתירין נטיל נשאינו מינו אנל נמינו לא נטיל
 אפיי באלף: שם ד״ה מערנ יו״ט
 אין מוליטן פירוח אלא למקום שמפקיד ונפקד יכולין
 לילך: שם ע״ב ד״ה פירוחי

 םיי־ק

 כשמניח העירוב צטך שיאמר ג״כ ולאדלוקי שרגא:
 דף י״א ע״א ד״ה ומדאמרינן

 שט להדליק נ׳ פחילוח בגר אחר ולא הד כמכבה:
 ע״נ ד״ה והמסתפק

 הא יטו״ט שני של גליוח כל צרכי חולה נעשים ע״י
 ישראל אף אס אין כו סכגה יוקא נשנוח אנל אנוח
 מלאכות אין לגו להתיר: שם ד״ה אמימר

 אין מכבדין טח אא׳׳כ גחכבד מע״ש להראנ״ד:
נתנ  דף י״נ ע״א ד״ה ו

 פרק אין צדין
 עופוח כל היט שהן במקום מקורה ואין להם מקוס

 לצאת חשיב גצודין בר מצפור דרור:
 דף י״ג ע״א ד״ה היכי דמי

 ספק מוכן טו״ט שני הוה ליה ספק ספיקא מרבנן:
 שם ד״ה וכתנו

 עכו״ס שהוא שרוי נעיר ושירותיו מצויס שס לא מחזקיגן
 נהו אשירא: ע״ב ד״ה ומיהי
 הבא בשטל ישראל טוס טוב ראשון של ר״ה שאין מאוחו
 המין במחובר מוחר לו טו״ט שגי: שם ד״ה וכתב
 לא ישסוט אלא אס כן יודע שיש שהוח טוס לאכול ממנה
 כזית צלי אע״פ שאינו אוכל: דף י״ד ע״א ד״ה לא ישחוס
 השוחט המסוכגח איגו גוטל עורה אבל משייר ממגה אבר
 אחד ומטאה עמו: שם ד״ה לא

 קטע שאיגו יכול להלך בלא מקלות יוצא בהן נשבח:
 שם דייה ת״ר

 (עלה) [גולדן ומומו עמו לא מבקדגן ליה לכתחילה אבל
 בדיעבד עבר ובקרו שוחטו לכחחילה: ע״נ ד״ה ואע״;
 אין מוקצה לחצי שבח מיהו אי איחקצאי לדן השמשות
 אחקצאי לכולי יומא: שם ד״ה גרסי׳
 השחזה שמותרת כרט יהודה הלכה ואין מורין כן אע״פ

 שנגטסח החגור מודם הלכה כמותו:
 דף חייו ם־א ד־ה וקסבר

 אסור למדוד ככלי המיוחד למדה ולשפוך לחוך כליו של
 לוקח ביו״ט: דף ט״; ע״א ד״ה אנל

 כולהו תבלין היכא דידע מאי קדרה בעי בשולי בעי שיגר
ו נתנ  היכא דלא ידע לא: דף ו׳ ע״נ ד״ה ו

 באוכל גפש לא חלקו טן אפשר לעשותו מערב יו״ט ללא
 אפשר: שם ד״ה ואינא
 סנדל של ען מצופה מסמרות גזרו מכמיס שלא לגועלו
 3שנח ויו״ט: דף ז׳ ע־א נמתוי׳ ד״ה אנל
 נכלאים דאורייחא מגדי נהוגה דקשיס הס החירו בהם
 הצעה שאיגה אלא מדנטהס: ע״נ ד״ה תראה
 פירוש שוע טווי יגוז: שם דיה מדאורייתא
 חוטי ציציח צטטס להיות שזוטס וישתייר נשזור כדי

 פרק יום טוב
 ככרוח של פלטר גכט שטחים אוחס נדציס מוחדס:

 דף ח׳ ע״ב ד״ ח דקמחא
 המערב אחנדה אומר לזוכה קנל חנשיל זה וזכה נו לשס
 בגי העיר והזוכה מגמהו מן הקרקע טפח ואומר זכיתי
 להס: שם ד״ה ומא!
 יו״ט שחל להיות בע״ש אין מערטן ערוט חחומין דוקא

 כשלא ערב בראשון אגל ערג בראשון מערב:
 דף 0׳ ע־א ד״ה ודיר

 מניח אדם עירוב תבשילין מיו״ט לחטרו וממנה אפי׳
 בזמן הזה ודוקא דאיח ניה מיד דנשיל מאתמול אנל
 לכמחלה אסור: ש0 ד״ה שיח
 שנח קרונה החירו ע׳׳י עירונ אנל שבח רחוקה לא
 החירו סי׳ טוס ו׳ אנל לא טוס ה׳: ע״נ בא״ד
 חוספח על המלאכה נהש״מ שלא לצורך מוחר שלא
 הזקיקוהו לדקדק לעשוח רק כשיעור הצורך נלכד שלא
 יהא טרחא: שם ד״ה ומיהא
 מה ט! המעטס בעירוב תבשילי! להערמה דמלח גרמא

 גרמא שזה מוחר וזה אסור דהא פשע והא לא פשע:

 דף י׳ ע״א ד״ה שאוי

 שם ד״ה אמו

 אחמירו במערים מבמזיד:
 שגי לעירוב בתבשיל אחד:

 פרק ביצה
 כשהתירו לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור לצורך מקומו אין
 מחייט! אוחו להגיחו לאלחר אלא מוליכו לאיזה מקוס
׳ ע־א ד״ה ומיוה  שירצה: דף נ

 איזה איסור דרבגן דמנטליגן ליה ברוב או לא:
 ע״נ ד״ה אנל

 ספח דבר שיש לו מחידן אפילו בדרבנן אפילו באלף לא
ל זבד  נטיל: ד״ה נ
 מח טי״ט ראשון יתעסקו נו עממי! אנל נשנח רו״כ
 לא: דף גי ע״ א ד־ר! אמו
 יו״ט שגי כחול שדוהו רבנן לגט מח אפילו אפשר
 נעממי! יחעסקו נו ישראל: ד״ה יו-ט
 אין חוסר! כוט! וקנרוח נמועד היינו לצורך ממיס
 שימוחו לאחר המועד: שם ד״ה אפי׳
 לדידן כל אדם כמפורסם לדידהו ושר לחצונ קנר ולעשות
 ארון אף אס אין המח נחצר. נא״ד
 טו״ט שגי אי! קורעי! על מח אע״ג דכחול שרוהו רנגן:
 ע״נ ד״ה ודאמריוו
 לא קיימא לן כראנ״י דאמר אפרוח שלא גתפתחו עיגיו
 אף כחול אסור: שם ד״ה איתמר
 מצא טציס גמורוח נחרגגולת מוחרוח לאכלן אף טו״ט
 אחר השנח: שם ד״ה תויא
 מוחר ליקח טציס מן הנכר נליל יו״ט ראשון ואיכא מ״ר
 אפי׳ טו״ט ראשון של ר״ה כל היכא דאחי מאן דמזנן
 לגטה אנל למיזל לבתי דילהו לא: שם ד״ה ודוקא

 אף אס לא כסה הדס לא מחסר צפור נאכילה:
 דף ד׳ ע״נ ד־ה ואנוה

 אין צרך להפרש מן המוקף נחלת חוצה לאp רש
 חולקים: שם ד״ה גרס״
 כל ינר שהוא מוחר גמור וחכמים אסרוהו משוס מראיח

 העין נלנד אין לחלק נו ט! רה״ר לרה״י:
 שם מזתנ״ ד״ה מתלח

 נעלי חיים חשט ולא נטלי: דף ה׳ ע־א במתני׳ ד״ה שנים
 הוצאה כאוכל גסש כתקין אוכל גסש ואפי׳ אפשר לעשוחו
 מערנ יו״ט לית ל! נה: שם ד״ה גרסינו
 הוצאת כליס ואי! נהס צורך כלל ליוס או קצת אי שר
 או לא: ע״ב ד״ה אנל
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 םפד מרדכי למםכת ביצה א
 לרבינו מרדכי בר הלל אשכנזי ז״ל

 כולל כל דיני חתלמוד וכל שיטת הנמרא ורש״י ותוספות כסדר האלפסי עם חרבה סברות וחידושי דינים רכים:
 עם הגהות הרמ״א רל. והם םםוגרים בשנ* חצאי רכוע עס כוככ כזה [*] וגם מה שמחק מהםה־כי איזה תימת הקמנו נשגי חצאי לכנה עגולים עם כוכב כזה (*). גפ הצגנו הדפק מהגמרא שדשם הרמ״א ז׳׳ל על כל מאמר

 ומאמר מהםרדכי.

ק מאי ו ר׳ יוחנן אמר מותר א״ר מנא קמיה לר׳ י  ור׳ חנינא תרוייהו אמרי אסור ו
 איכסת ליה סתילה גבי ביצה א״ל מה לאנן חמד רבנן מלמי לה היא הלא היא הלא
ט סי׳ מאי איכפת כו׳ מה ענין פתילה אצל ביצה מה ענין הכנה ה  ונראה לראכי״ה ל
 שייך בפתילה והשיב לו כיון שחכמים שבלור לימו אותם גס אנו נרמה ונראה לראבי״ה
 לאסור לטלטלה כמו ביצה וכן רבי׳ שב״מ פסק בהו לאיסור וכ״ס בס׳ התרומה במס׳
ר יהולה מפרי״ש א״כ [קשה] למנהגינו שאנו  שבת וכ״ס הירושלמי כרב והקשה ה״
י לולאי ״ ט זה אחר זה ותירץ לו ר ״  מלליקין שירי פתילה ומלורה ושמן שכבו בשבת ד
 הירושלמי סובר שיש שם המה לפי שנוחץ להרליק אסר שכבו יותר והכנה גלולה היא
 זו אבל התלמול שלנו לא חשיב ליה הכנה כו׳ [*מכאן עד העני מאיר שייך לקמן אחר מי׳ אחר
 שנמ] והר״מ השיב והנשים המלליקות הנרות ומסבות אותם מבע״י וחוזרות ומלליקות
״ט ״ט שלסני השבת או ע״ש שלסני י  ושאלתם מה הטעם יסה עושות בער״ה או עי
ר ו ע ו * ש] יפה ושלום העני מאיר א< ( ר ו *מפ  משום הכנה ובספר התרומה תמצאהו [
ו שב״ט כהן לאיסור וכ״פ בססר התרומה  נראה לו לאסור לטלטלו כמו טצה וכ״ס רטנ
ן שגוף הפתילה ועצי ו ר״י סי׳ לתלמול שלנו אינו חושב זה הכנה) ט  בהלכות שבת ו
ן לשבת ללא ט ״ט מ  המלורה בעולם והוי כמו אפייה ובישול לסירש׳ לעיל גבי ואין י
ן שאינו מתקן אלא לבר שישנו בעולם כבר ונראה לע״ז סמכו העולם ו  מיקרי הכנה ט
ט אחר שבח נ*כאן שייך המאמר יהר״מ השינ ומשים ט׳]: ״ ״ט או ט  לחזור ולהדליקה בשבת אחר י
[ ר ״ א ל * ] ( ר ״ א * דף ג] אבל כוסה תרמה עליה כלי בשביל שלא תשבר ובסרק כירה ( ] 
 יצחק אין כלי ניטל אלא לצורך לבר הניטל בשבת מוקי לה בצריך למקומו ומטלטלו גם
 לכסות הטצה מכאן יש ללמול לכלי שמלאכתו לאיסור כשהותר לטלטלו לצורך מהומו
) [*כלי שהותר לטלטלו ר ת ו מ * ) י ר ה ) [*יכול] לטלטלו על מקום שיצניעו שם ש ן נ  (*שרי
ו מאיר ראם ] לטלטלו לכסות ביצה במקום שהיא: כתב רטנ  לצורך מקומו שרינן. מ״י
 חסץ או שוס לבר מונח על המעות או על שאר מוקצה בשבת והוא צריך לאותו חפץ
 מומר ליטלו משם ט לבר המוקצה אינו אסור רק לטלטלו ממהום למקום אבל ליגע בו
 מותר כלי שמלאכתו לאיסור אם צריך לגופו או למקומו מותר לטלטלו אבל לא עץ ואבן
 אסילו אם הוא צריך לגופו או למקומו אינו יכול ליטלו בשבת מאחר שאינו כלי: [שם]
 ואם נתערב באלף כולן אסורות תרמו מעשה בנישואין בצרפת שנתערבה תרנגולת נבילה
 עם שאר התרנגולת השחוטות וצוה ר״ת להשליך אחת ולהתיר האחרות ראמרינן טרושלמי
 תרומה שנתערב בחולין צריך להעלות אחל מסני גזל השבט ואע״ג לתרנגולת לבר שבמנין
לבר חשוב אפילו] באלף לא בטיל (*והביא) ו * ] ( לו *ואפי ] לבר חשוב ( י הו *ו  ובריה [
מ יש להטא] ראיה מלפריך סרק גיל הנשה מגיל שנתערב עם הגילים וכן תתיכת ״ מ * ] 
 נטלה שנתערבה עם חתיכות האחרות רליבטל ברובה ומשני שאני חתיכה שראויה להתכבל
ט חטאות (המתות) ושור הנסקל ל הוי בריה] ובריש פרק התערובות ג י ג ו *  לפני אורחים [
 פריך וליבטול ברובה ומשני בעלי חיים חשיט ולא בטילי אלמא אי לאו בעלי חיים בטלי
< אינה *ללא הוי לא בריה ולא תתיכה ראויה להתכבל כך עם העור] ואותה תרנגולת י ] 
 בריה כיון שאינה חיה וגס אינה ראויה להחכבר לפני האורחים כמו שהיא עם הנוצה
ר יצחק מקרבויי״ל בסה״מ שבקוצר לחתיכה הראויה להתכבל ר״ל כמו שהיא  וכ״פ ה״
ר  עתה אך אם הבהמה עם הצמר או העוף עם הנוצה אין זה ראוי להתכבל וכתב ה״
ן למתחילה ו מ ט  פרץ ז״ל ג< הכל לבטלים אע״ג ללאחר מכאן מסירין הנוצה והעור מ״
 כשנתערבו נתבטלו שוב אין חוזרין וניעורים גם מעשה בא לפניו תרמז על כרכשא אחת
 טרסה שנתערבה עם שאר כרכשות כשרות ומן הכשרות היו י״ב והשיב שהיא בטילה
ט הנולר מן  ברוב ואינה חתיכה ראויה להתכבל כלאיתא בנלרים וס׳ בתרא למעילה ג
י  הבשר לאטל להו לאו בר איניש לאסילו אותם שאוכלין אותם אין אוכלים אותם כ״א ע״
לא) *ו  מילוי ובמין במינו קי״ל לבטל ברוב ובסה״מ ססק לא״צ לזרוק אחל מהן (ב) (
*ללוקא בתרומה הוא מפני גזל השבט אבל לא באיסור אחר ומיהו לא] למי לתרומה ] 
 להכל מעורב ביחל ואין יכול לאכול האיסור לבלו בלא תערובת חולין לכך א״צ להסירה
 כ״א מסני גזל השבט אך אם היו הכרכשות של הרבה בני אלם ולאי א״צ להשליך אחת
דף ד] ח הכא מיקלא קלי איסורא תרמה מהכא  מהן ט יש לתלות שכל א׳ לקח היתר: [
 שמעי׳ לבלרבנן היכא לליתיה איסורא בעיניה שמבטלין אותו לכתחילה ואיסורא לאוריי׳
 אין מבטלין אפי׳ ליתיה לאיסורא בעיניה ד ורשב״ם סי׳ לבמילי לאטלה אין מבטלין
 האיסור כגון תרומה שנפלה לפחות ממאה שעל לבר זה נשנה במסכת תרומות וכן איסור
דף ה] תרמט כל לבר שבמנין צריך מנין אתר להתירו : ה< [  שנסל לקלרה פחות מס׳
 (ג) יש טועין ורוצים להוכיח מכאן כי חרס שנתנו על זמן אע״ס שעבר הזמן צריך הפרה

 [*ולהאכיל קטן מחליב״ה שקורץ כוליי״א הנעשית
 מחלנ של עכו״ם של מוקצה כי״ט שהוא ב׳ ימים שמא
 מותר להאכילו אפי׳ געשימ מיד יהודים דדמי לחולה
 שיש ט סכנה אם לא יאכל ככ׳ ימים של י׳׳ט: ר׳ יחיאל

 נ״ע הג״ה מ״י]:

ו אט העזרי קבלתי מרבופי תדמ שאס לבנו ט כתב רטנ ״ ו צה *שנולדה ט י דף ב] ב ] 
ט בו טוס אסור (א) ולא משערים בס׳ חלא ״ ו  מאכל בטצה שנוללה ט
 ללחזומא ולטעמא עטלא ותו ללבר שיש לו מתירין אפי׳ באלף לא בטיל: הגה״ה עיין
 בגמ׳ בס׳ כל שעה דלא מיקרו דבר שיש לו מתירין לבר החוזר לאיסורו לשנה הבאה וכו׳
״ט ספק  עד כאן א: ואס ספק תרמא אסור דהלכתא כרב אשי דאמר לעולם ססק י

ל דבר שיש לו מתירין כ ואפי׳ ״ ה ו  חול *
 בדרבנן לא בטיל ואם לוקח מחנוגי הרגיל
 אצלו או נכרית שפחה לקחתו שאינה בקיאה
 בטיב ישראל והחנוני עכו״ם מסיח לפי תומו
״ט נראה דשרי הואיל ואין  שנולדה קודם י

 עכו״ס משטח מקחו דיותר טוב שנולדה מחדש מאותם שנולדו בעי״ט והוא שהעכו״ם
] אבל אס ידע העכו״ס י ) [*להשביח מקמו. מ״ ץ בקי בטיב ישראל להתכוץ (*שיקשו  א
ט ד אסור לא סמכינן עליו דמתכדן להשטח מקחו ולהתירו. וצ״ע בסוף יבמות ג ל ו  מ
 עכו״ם שהיה מוכר סירות ואמר סירות הללו של ערלה הן ושל עזקה הן פי׳ שהיא
והג בה שטעית] של נטע נ ו * ר לו סטב לשומרה והיא שנה שטעית] [ ד ג ו *  סגורה [
ט שבח סתם כו׳ [*לשון רי״ף כסוף המסמוז ואנן לא ק״ל ג : תרמב *  רבעי הן אינו נאמן
ט איתמר הלכה כר״ש לעגין שבת איתמר כו׳ וכן פסק המיימוני כמו האלססי  הכי ד
ט ״ ט כר׳ יהודה ובשאלתות פרשת שלח לך פסק טן בשבת בין ט ״ ט  בשבת כרבי שמעון ו
ט מטלטלין ט והביא ראיה מפרק כירה ג  כר״ש וכן פסק בה״ג ורשב״ט נמי פסק ה
 נר חדש ופריך ר״ש לית ליה מוקצה והתנן אץ משקץ ושוחטין המדבריות וכו׳ ולא
״ט לשבת וכן בשילהי מסכת שבח א״ר יוחנן הלכה כר״ש ופריך ליה  משני דשאני טן י
״ט לשבש ועוד ראיה מפרק נוטל וכן  מאין מבקעין עצים ולא משני דיש חילוק טן י
 נראה לרבי׳ אט העזרי ומיהו במוקצה דנולד ססק בסה״מ דאסור וכן במוקצה מחמת
 איסור דדחיה טדים כגון נר הדולק באותה שבת כדאימא בסוף מסכת שבת וא״כ נר
 שהדליקו בה בשבח אסור לטלטלו ויש מתירין משום דהוי כגרף של רעי ואין זה נכון
 כי כל השוטים יאמרו דאנינו דעתייהו ואינו מותר אלא למי שהוא אסטניס והמחמיר
ן ג שראוין למאכל בהמה ט עצמות וקליפין טו ״ ט י מתיר לטלטל בשבת ו ד: ר״  לא הפסי
ן נולד ומוקצה שרי ר״ש) [*כתבן דטן נולד ובין מוקצה שרי כר״ש] וקצת נראה ט ר * ) 
לד ומודה ר״ש במוקצה מחמת מחובר כגון עכו״ם ״ ש מו  להחמיר כר״ת דאמר דאסר ר
ט גרוגרות וצימוקין שהעלן לגג ג  שהביא דורון אם יש במינו במחובר סרק אין צדין ו
 ליבש וכן במוקצה מחמת חסרון כיס כדתנן כל הכלים ניטלין בשבת חוץ מהמסר הגדול
[ ) [*עלייהו *להו  ויתד של מחרישה וכל הכלים הנזכרים פ׳ כל הכלים דמקפד קפדי (
 ומייחדו להו מקום וכן מודה הוא במוקצה דאבניס וכן תיבנא לטינא דלא חזי להסקה
כן חיזרא רטיבא ללא חזי להסקה כ׳ בסה״מ למולי ר״ש לאסור ליקח ממנו שפוד ו * ] 
: (*כתב בסה״מ למולה) ר״ש בבעלי חיים [ י ט וכן מולי ר״ש בבעלי חיים כו׳. מ״ ״  ט
 שמתו ומתני׳ למחמטן את הנטלה לפגי הכלטם מוקי להו פ׳ אץ צלץ במסוכנת לאלם
 מצפה מתי ממות בהמתו וכן נמי פרק המטא אמרינן רלר״ש אין נוטלין עצים מן הסוכה
 בריאה שנפלה שאין אלם מצפה מתי תפיל סוכתו ולכוותיה נמי בקורה בריאה למולה
דף ג] גזירה ] : ס ) למוקצה מממת חסרון ט ) ניאשוחי] (שבת קטו י *ואשכ ) י ז  ר״ש באר
 שמא יעלה ויתלוש אין להחשות תרמג אפי׳ לכתחילה יהא מותר לתלוש להא אוכל
ס טוב ו ט  נפש מוסר כמו אסייה ובשול וכן יש לתמוה לקמן אין צלין לגיס מן הטברין *
ו נתנאל מקינון לכתיב אך אשר יאכל לכל  ואמאי הא אוכל נס ש הוא יש לומר כרפי׳ רטנ
 נפש וגו׳ וסמיך ליה ושמרתם את המצות אותם מלאכות שמשמירה ואילך הס מותרים
דף ד]  והיינו מלישה ואילך ומסרן הכתוב לחכמים לילע מלאכה הלומה מלישה ואילך: [
ט ״ ט לטצה שנוללה בשבת אסורה ט ט פסק ראט״ה תרמד לכי הי ״  איתמר שבת ר
] בשבת *וללקו ] ( *וכבו  משום המה ה״נ שירי פתילה ושירי מלורה שהלליקו מע״ש (
ט ״  אי נמי שהלליקו בשבת לתיה ולתולה שיש בו סכנה וכיבו בשבת אסור להלליקו ט
) [*למחרת] וטעמא משום ללמי להכנה ט במקום שנכטת השתילה נעשה  (*למחרתו
טר בכולן ר״י פו  וניתקנת בהיותה פחם והוכנה להללקה ונללקת יותר בקל כלתנן פ׳ ב״מ ו
 חוץ מן הסתילה מסני שהוא עושה סתם והוכנה להללקה ורכוותיה בשירי מלורת העצים
 שנתייבשו ונוחים להבעיר שנית אע״פ שלא היה בלעתו להכינם לא גרע מטצה שהוכנה
רוטן ג לעי ״ : הגה״ה ומטא ראיה מן הירושלמי רהכא ובסוף פ  טלי שמיס אם״ה גזרו
ט רב ״  לאיתפליגי שירי פתילה שירי מלורה שירי שמן שכבו בשבת מהו להלליקס ט

 חהושי אגשי שם
 שיחזור לאיסורא משנה לשנה כגון תלש וכן כתבתי בפרק כל שעה משום ה״ר חיים כהן: ג״מ ג והא לצריך
 הספר גס לטעס הואיל שראדין לבהמה אף ללרבי שמעון שרי נולד ומוקצה משוס דאי לא הד ראוי גס לבהמה
 אז הוה אסור אפי׳ לר״ש כדקתני סיפא ושער האפונין מפני שהן ראויין למאכל בהמה ועי׳ במוס׳ בד״ה
 מגביהין מעל שולחן וכר: מהר״ם ד כן פסק רשב״ט ולראבי״ה נראה לבלרבנן היכא ללא הוי לשיל״מ
 למבטלין איסור לכתהילה אפי׳ איתיה לאיסורא בעיניה שלא הוצרך התלמוד לחלק בין מקלא קלי טן איתא
 בעיניה אלא לרב אשי לאמר לבר שיש לו מתירין וה״מ בדבר שהוא מדרבנן שאין לו שורש לאורייתא דוגמא

 ישע
 א׳ שאמר שס מפני גזל השבט למשמע לאי לאו האי טעמא לא״צ לזרוק לי״ל ללוקא בתרומה אס לא היה
 זה הטעם של גזל השבט אז לא הד צריך להעלות אתר משוס דהכל מעורב ביחל כו׳ אבל הכא אפשר שאוכל
 האיסיר בעין בלא שוס תערובות צריך לזרוק א׳ אף בלא האי טעמא: (ג) יש טועים ורוצים כו׳ ז״ל תוס׳ דף
 ה׳ יש שהיו רוצים לומר לאותן תרמות שעושין לזמן על פשת או על זמן אחר לכשיגיע הזמן צריך מנין להתיר

 ג״ם א פי׳ בגון תלש משוס ליש להקשות הא לאמרי׳ סרק האומר רב פפא ורב הונא אכלי תלש מאורתא
 לשיתסר גגהי רשיבסר קסברי חלש בח״ל לרבנן ולספיקא לא חיישי׳ הלא הוי לבר שיש לו מתידן והוי ליה
 לאסור כמי ביצה ולזה מסיק ללא איקרי דבר שיש לו מתירין כו׳ כגון חלש: מהר״ם ב מקשה דאמד׳ בסרק
 האומר רב פפא ורב הונא אכלו חרש באורתא לשיתסר נגהי שיבסר קא סברו תלש בח״ל לרבנן ולספיקא לא
 חיישי׳ והשתא הלא הד לבר שיש לו מתידן והוה לן לאסור כמו בביצה וי״ל דהתס מייד בספק קביעא לירחא
 ואנן בקיאץ בקיבועא דרחא על כן מקילין. וה״ר פרץ כתב ללא מקרי בשום לוכתא לבר שיש לו מתירין דבר

 בגדי
 בנדי ישע והוא פי׳ על רכ מרדכי מהגאון החםיד כו׳ מהו׳ ישעיה הלוי הורוויץ בעל

 השל״ה וצ״ל
 (א) ולא משערין בסי ולא כמ״ש א״ת סי׳ תקי״ג בשם רבינו מס רהא לאמרי׳ לבר שיש לו מתידן לא בטיל
) ולא רמי לתרומה ר׳׳ל אין להביא ראיה מתרומה שא״צ לזרוק נ  לוקא כשהוא ממש אבל טעמא בטל בס׳: (

 הגהות וציונים מממ״י ומ״מ א) נ״נ עכ״ה: 3)נמי: ג) להד ככל הבטלים לאע״ג: חג״ב שינד לסחמא לחלמולא: ה) וקשה למורי להא הכא בענין איסור מיקצה קאמל ואע״ג לאין מנטלין איסור לכסחלה:
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״ט מטעם מתוך  מתוך שהותרה כו׳ אין לתמוה א״כ אמאי אין שריפת קלשים לוחה י
 וכן האופה מיום נווכ להול אמאי לוקה כי רכינו תס פי׳ ללא תרנח אמרינן מתוך אלא
״ט קצת כגון ליטול לולב [*לצאת בו] וס״ת לקרות בו קטן למולו  היכא לאיכא צורך י
״ט וכ״פ ר״ח וה״ה שמותר לישא המחזורים לבהכ״נ  ולטייל התינוק שיש שם שמתת י
ג לאינו רוצה להחזירן ללמול בהן היום אע״ג לעולא  ונראה לה״ה להתזירן לבית אע״
 לא חשיב ליה נהלי שלשה לברים שהמירו סופן משום חחלתן משוס ללא מתני במתני׳
 בהליא [*כתב רב אלפס וה״ה לכלים] אמנם בירושלמי תני ולא את המפתח וב״ה מתירין
 אמר רבי הלא רמימא במסתח של אוכלים אבל במפתת של כלים לא ופריך והא רבי אבהו
 הוה יתיב ומסתח פלטירא ביליה ומשני פלפלין הוה ליה בגויה: הגה״ה לשון מורי
 הר״ס ז״ל ולהחזיר ספרים לביס אסור בי״ט אם אינו רוצה ללמול בהם היום ללא אמרינן
 מתוך שהותרה לצורך הותרה שלא לצורך אלא [*לצורך] מצות היום תלע מלפריך לההוא
*ללא מיתייב] ולא סריך  לישנא לאין עירוב והוצאה לי״ט הוציא אבנים לב״ה הכי נמי [
 לההוא לישנא למתוך ושלום מאיר בר״ב עכ״ה: (*כתב רבינו אבי תועט העזרי)
 [*וסוגייא לעלמא דהלכתא כלישנא בתרא וראכי״ה כת3] בשל סופרים הלך אשר המיקל
ן עירוב והוצאה לי״ט והכי קיימא לן ליום טוב צריך עירובי תבשילין אבל לא עירוב *לאי ) 
 והוצאה): הגה״ד! לקיימא לן ליום טוב צריך עירובי תחומין ולא עירובי (*הוצאה)
 [*הצירות] מיהו הא מספקא לר״י לשמא הא לקאמר אין עירוב והוצאה לי״ט היינו
״ט ה״נ בעו עירוב להוציא מבית לבית ״ט אבל לדברים שאינם לצורך י  דברים שהם צורך י
*ב״ה אומרים) =׳ [*אבל] תבלין לא בעי תרם הצלאה והכי  עד כאן הגה״ה: (
 איפסיקא הלכתא פסק בסה״מ דסלפלין כתבלין וראיה מתוספתא דתניא הפלפלין כתבלין
 שב״ה מתירין כדרכו אף במדוך של אבן והא דאמר פרק תולין הני פלפלין מידק תדא
 חדא כקתא דסכינא שרי בשבת איירי וכ״פ האלפסי נ ורבי׳ יקר התיר לעשות חרדל
 בריחים שלנו בי״ט והביא ראיה מירושלמי לפ״ק לביצה ר׳ אמי בשם ר׳ נתן אומר השוס
: [שם] איילי לתנא רישא מע״ש וכו׳ אבל תרםא בשבת  והשחליים והחרלל נילוכין כלרכן
 אסור למוללו והא לאמר פ׳ מסנין גבי חבילי סיאה ואזוב כו׳ חכמים אומרים מולל בראשי
 אצבעותיו דמתיר בשבת ע״י שינוי התם לא להסיר הזרע כמו מן שבולים להכא אלא
דף יד] תניא אמר רבי שמעון בן גמליאל בד״א כשהאוכל  לרכך הקלמין עצמן לאכול: [
ע״ש: הגה״ד! רש״י פירש משום דהשתא הר טרחא  מרובה התוס׳ האריכו פ׳ נוטל ו
׳ (*אוכל) [דהיכא דאוכל] מרובה על הססולת הוה  יתירתא למישקליה לאוכלא ור״ת פי
 הפסולת בטל לגבי אוכל ומותר ליטלו מן האוכל ולזורקו אבל פסולת מרובה על האוכל
 לא בטיל ליה לפסולת עכ״ה: תרסב מצאתי שיש היתר בניקור בשר בי״ט ואין כאן
] בכ״מ שהוא (י) ואוכל חשוב במקום תר *המו ] ( תר *מו  משוס שרי׳ אוכלא דכל הבשר (
 קביעות הבשר וברירה לא שייכא כאן: [שם] מפני מה אמרו תרםג וילון טמא מסני
 שהשמש מתחמם כנגדו פי׳ מתעטף בו בשוליו לכך יש תורת כלי עליו וכיון דמתתמס
 כנגדו אסור לעשותו כלאים משמע אי לאו דמתעטף בשוליו אע״ג דמעמיד החום כמו
 שפרסוהו כנגד הסתת להעמיד ולהגן מן הרות ומן הגשם אפ״ה לא הוה שייך בו משום
 כלאים דאי לא תימא הכי למה לי למימר מפני שהשמש מתממס כנגדו תיפוק לי מפני
 שמגין עליו מן הממה ומן הגשם ומכאן הביא ה״ר יצחק מוינ״א ראיה למה שפסק רבי׳
 אכי העזרי בשם אחיו של רבי׳ יואל שמותר לפריס בגד של כלאים על הגיגית שרותצין
ד חום בעלמא לא שייך כלאים כה״ג כן הדעת נוטה  בו וסברתו כיון דאינו כ״א מעמי
 שהרי אסקיה רחמנא בל׳ לבישה דכתיב לא תלבש שעטנז וההיא דפרק במה מדליקין
דף טו]  מיכרי כסות כו׳ ובלבד שלא יתבוין בתמה מפני החמה כו׳ התם דרך לבישה: ן
 לסי שאין דרך חימום ככך כתב רבי׳ אבי העזרי והני אפי׳ בהעלאה שריא כגון כובעים
א) וספר י ) ן  שאנו מכסין בהן ראשינו אבל כל דבר שדרכו ללבוש גזרו בלבישת קשין מדרבנ
 צפנח פענח סליג דהא מגין הוא בחמה מסני החמה ובגשמים מסני הגשמים ג: [שם]
 זה הכלל כל שנאותין ממנו משלמין מצאתי בתשובח רב צמח גאון ראש ישיבה
) [*שצבעו] עכו״ס אסור ליטול מן ו  תרסד חלוק שתסרו עבו״ם או בגד (*שתסר
 העכו״ס בי״ט דהכי פסקינן ס״פ מקום שנהגו דאסילו בחוה״מ אין מביאין כלים מבית
״ט מקבל ממנו  האומן אבל ודאי אם שיגר לו עכו״ם כלים תפורין שנגמר מלאכתן מעי
״ט שמותר ״ט ניצודו או פירות שנתלשו מעי  שאין זה חמור יותר מדגים וסירות דאס מעי
 לקבל הימנו וכ״ש כלים תפורים (־ב) ומתשובה זו תרפה למדנו שאס הביא עכו״ם חוץ
 לחתום כתב לישראל בשבת או בי״ט שמותר לקבלו ואינו מוקצה ולא מיבעיא לישראל אשר
 אלא אפילו לאותו ישראל שנשתלת לו הכתב מותר דליכא למישש הכא שמא ירכה [נ״א
 שמא ישלח להביא] בשבילו כדחזינן גבי עכו״ס שהביא דורון לישראל בו׳ ועוד דבר הבא
 מחוץ לתחום אינו אסור אלא גזירה שמא ילך בעצמו ויכיא כדפי׳ רש״י פרק אין צדין
 גב־ עכו״ם שהביא דורון לישראל אבל כתב שהוא מתוץ לעיר אתרת אין לירא שמא ילך
 בעצמו וגס משום מוקצה אין לאסור הכתב לאותו ישראל שנשתלח לו דהא דורון הבא

: ן דף ו] תדנ השוחט התרנגולת ומצא בה ביצים גמורות  אבל אץ נכון כמו שפי׳ התוס׳
 מותר לאכלן בחלב כך פירש רשב״ס שנגמר לגמרי עם קליפתו החיצונה אבל אם לא
 נתקשה הקליסה המיצונה כדרך הנמכרת בשוק דין בשר עליה לכל דבר ודוקא לענין
 בשר בחלב [*סי׳ לבשר עוף בחלב מדרמ! עי׳ פ׳ נ״ה] שרינן ביצים גמורות אבל תרנגולת שנתנבלה
 בשחיטה איסורה איסור דאורייתא והכי תנן ס״ה דעדיות ביצת נבילה אס יש כמוה
דף ז] כל שתשמישו טוס מוליד ביום כתוב  נמכרת בשוק ב״ש מתירין וב״ה אוסרין: [
< ובליל ״ט ראשון דר״ה א ו  בה״ג ושרי לקבולי תרנא מן העכו״ס ביצים (ד) בליל י
 (*ראשונים) [*שניה] ימים [*טובים] של גליות ובלבד שהביאום מתוך התהום דביצה
״ט הראשון שחל להיוח אחר השבת  בלילה לא מתילדא והאי בת אתמול [*היא] אבל בליל י
 לא דילמא אתיליד בשבח ואסורה ומצאתי כן בתוספות דשרי אפילו אין התרנגול זכר בעיר
 דאפילו בדססנא מארעא רוב יולדות ביום (ה) ולידת לילה לא שכיחא ואין להתיר ביצים
 של עכו״ם ביום טוב מטעם דאזלינן בתר רובא דנולדין קודם יום טוב דאיכא למימר
 ביצים הוו כמו דבר המתכבד שמתמעט בכל יוס תמיד דמיד שנולדו הביצים מיד אוכלים
) כדחזינן סרק קמא דפסחיס בדבר המתכבד גבי מעות הנמצאים ו ) ב ו  אותם וא״כ ליכא ר
 בהר הבית דלא אזלינן בתר רובא משוס דאמרו הראשונים נתבטלו [נ״א כתכבדו]:
 תרנב ומודים שאס שחט שיספור בדקר ויכסה וכ״ש שיכול לכסות בעפר שאינו מוכן
ו תם פסק [*אגי״הוא״תאמאי לא אמרנןיגפה עליו אמ הכלי נ רבי  אס אין לו מוכן סה״מ •ו
 כר״י דאמר מותלפת השיטה ומתירין ב״ה על שיעבור י״ט ויכסה וי״ל משוס לחביגה מציה
י בזמנה ולכוחה לייקינן הכא בירושלמי מטון שהחחיל ב ו א נ ט ר מ ו ״ ה ן כ  לתפור בדקר לכתחילה ו
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 א: הגה״ד! עיין פרק כלל גדול גבי השוחט בהמה ועוף בי״ט: (הגה״ד! (ז) חביבות
: ק)  מצות בזמנם ודכוותה דייקינן הכא בירושלמי מנין שהמתחיל במצוה אומרים לו מרו
 תרנג ביצה שיש בה אסרומ מרוקם אינו אסור מן התורה רק מדרבנן ודרשה דהשרץ
 השורץ על הארץ לרבות אפרוחים שלא נפתחו עיניהם הוי אסמכתא בעלמא אבל איפשר
 שהם אסורין משוס נבלה כמו בהמה קודם ח׳ ימים ואז יהיה מותר לאחר שיצא מן
 הקליפה אבל לר׳ אליעזר בן יעקב עד שיתפתחו עיניהם: [דף ט] אבוה דשמואל אמר
״ט אין מסריש ממנה תלה בי״ט והכי קיימא לן וה״ה דאין  תרנד גלגל עיסה מעי
״ט ולא הפריש  לאפות בי״ט כיון שאין יכול לאוכלה מיהו ודאי אם גלגלה ואפאה מעי
 ממנה חלה מצי לאוכלה בי״ט ובלבד שיניח מעט כדי חלה כשמואל דאמר תרומת תוצה
 לארץ אוכל והולך ואחר כך מפריש ונראה לרבינו תם שאין צריך להפריש חלה מן
 (ח) המוקף בחוצה לארץ דהא אמר שמואל אוכל והולך ואחר כך מפריש ונמצא כדמפריש
 כבר נאכל השאר אכן יש לדחות כדמפריש מאוחו מעט יפריש ממקצח שבו ויהיה מן
 המוקף: [שם] א״ר יהודה תועד! בד״א בסולם של שובך אבל בסולם של עלייה ד״ה
 אסור וסולמות שלנו כתב רבי׳ אבי העזרי דאם עומדים שם מקודם עולין ויורדין בהן
 אבל בר״ה אסורין לטלטל להביא שום דבר דהרואה אומר להטיח גגו הוא צריך אבל בבית
 או בחצר והוא מקום צנוע בהא איכא פלוגתא דרבוותא אית דפסקי ברב דאמר כל מקום
ס אבל בסולם של ״ ש *  שאסרו חכמים מפני מראיה העין אפילו בחדרי חדרים אסור. [
׳ דדוקא סולם של עלייה דדרכן להיות קבועין ואין מזיזין ט תם פי ט ר  עלייה ד״ה אסור] ו
 אותם אלא להטיה בהן גגין אבל שאר סולמות דקין או קצרים שאין רגילין להטיח בהן
ט סולם המצרי אינו ממעט משום דה״ל דבר ץ שרי לטלטלן כדאמרי׳ פרק חלון ג ג  ג
 הניטל בשבת וכל דבר שניטל בשבת אינו ממעט וה״ר אברהם מאורלי״ניש סי׳ דהכא
ם טוב אי שרית ליה אתי לטלטולי לרה״ר ו ט שייך לאסור יותר מנשבת משוס ד ״  ט
 והרואה אומר להטיה גגו הוא צריך אבל בשבת לא מיישינן שמא יטלטלנה לרה״ר: [דף
 י] זימן שחורים ומצא לבנים בכולה שמעתין משמע דאם מצא מה שזימן שרי ואין להקשות
 דלקמן פרק אין צדין תני יוני שובך ויוני עלייה כו׳ הצדן חייב דיש לומר דהחס בגדולים
דף יא]  והכא בקטנים כדאמרינן התם גבי חיה שקיננה בפרדס הא בה הא באמה: [
 תרנו שמולחין עליו בשר לצלי אין להוכיח מכאן דצלי כעי מליחה לצאת מידי איסור דם
 דעצה טובה קמ״ל למלחה משוס טעמא: [שם] רב אדא מערים ומלח (ט) איח מרבווחא
 דאמרי לא שרינן הערמח שוס איסור אלא לצורבא מרבנן שאינו סורץ גדר וכן הא
 דמערמת אשה וטובלת בבגדיה כו׳ באשח חבר וכן כל הערמות דבפרק שני דמכילחין
 וראייה מס׳ תולין דמפרש המם הערמה לצורבא מרבנן שרי. רבי׳ אבי העזרי תרנז כתב
ו אפרים דאיסורא עבדי ״ט ומולחין אותם ביו״ט כ׳ רטנ  אותם בני אדם שקונין בשר מעי
״ט וכן אשה שעושה , . , , , . ר לעשות מעי ש פ א ד * 

, [*משמע כל היכא ששכח למילחו ולא כיין ויש ללאג  , , י
ה י^ר: שמא יסריח נ״ל להקל יותר מניקור וגלגול מיהי אס א י  שאור לעיסה ביום טיב נ
 הגה״ד! מה שהתירו לטלטל (ביצים) יכול לשנות לגלגל הבשר בתוך המלח עליף טפי.

: [ ה ד ו ; ף אי  [נוצה] של עופות לאתר שהסירו אותן מעו
דף יכ) וב״ה סברי  מידי דהוה אעור לפני הדורסן דהתירו סופן משום תתלתן עכ״ה: (

 חדושי אנשיי שם
 נרש״י ושאלתות ור״ס דבי״ט מיירי פלסלין בי״ט בעי שינוי׳ וברחייס שלהס לא מפני שנראה כמכבר לתניא
 הרחיים של פלפלין יש בו ג׳ כליס אמצעית משוס כלי כברה וכו׳ וליחניהו בכלל שאר תבלין הנלוכין כדרכן
 לסלפלין ומוריקא לא מפיגין טעמא כההוא לישנא קיימא לן לתלי טעמא בהפגת טעמא ושומין נמי מפיגי!
 טעמן ושרי לדוך כדרכו וכן מצא ראבי׳ בתשובה ובתוספתא דמכילתין עיין סרק מולין: ג סי׳ ואסור אע׳׳ס

 שאין דרכי כיין שהוא דרך מלבוש:

 מפורש וליכא למיגזר אבל סתם יינם שהוא מדרבנן כיון דכתיב ישתו יין נסיכם והוא שנתנסך בפירוש לע״ז
 אין מבטלי[ לכתחילה אפילי סתם יינם ולא למי למוקצה שגזרו משוס הוצאה שאין דומה לו ורשב״ס פי׳ כוי:
 מהר״ם א ומוחלפת השיטה ההיא דתריסין כפרש״י וי״א דבית שמאי לא קשיא כדשנין דאית ליה דקר נעוץ
 אבל ב״ה החליפו שיטתן להקל בתריסין ט תריסי! צרכי רביס הס ואין גוזרין גזירה על הצבור אלא א״כ כו׳
 מ״ל לדעת האלפס כן שהרי לא החליף השיטה נספרו לא בחפירת דקר ולא בתריסין: כ אבל אבי׳׳ה פסק

 במכבדוח שהיו מכנדין שם: (ו) חביבה מצוה בזמנה ר״ל הא דקאמר שאס שחט שיחפור בלקר ויכסה ולא
 אמרי׳ שימתין עד הלילה ויכסה: (ח) המוקף פי׳ אס הס ב׳ עיסות שאין בכ״א מהם שיעור חלה שאז צריך
 להקיף ולסמוך אוחם להדדי בכלי אבל לא יפריש מחתיכת עיסה זו על המונחת במקום אתר: (ט) אית מרבוותא
 דאמרי כו׳ משוס דקשיא להו למצינן כמה פעמים בתלמוד דקנסו המערים יותר ממזיד כמו שהקשה הר״ן דף
 ק״5 עמוד ב׳: (י) ואוכל חשוב במקום קביעומ הבשר ר״ל כי הבשר מצד עצמו מוחר בכל מקום שהוא קבוע
 ואוכל חשוב: (יא) יספר צפנת פענח סליג וסבירא ליה דאין מוסר אלא בהצעה ולא בהעלאה: (יב) ומתשובה

לדה ו צה שנ  זי למדנו דהרי כאן אין לחוש שמא יאמר לו להביא או שירבה בשבילו: םליק להו בי

 בגהי ישע
 את החרס אע״ס שעבר הזמן להא הרי הכא דהקב״ה אסר להם התשמיש בשביל מתן תורה וממילא ידעינן
 דלאחר ג׳ ימים דנתנה התורה דמותרץ ואעס״כ התיר להם ואמר לך אמור להס שובו לכס לאהליכס ולא היא
 דהכא אין כאן שוס זמן ולא היא כו׳ לקרא אל מגשו אל אשה משמיע לעולם לכך היה צריך להתיר גבי תשמיש:
 (ד) בליל י״ט ראשון של ראש השנה ובליל י״ט ב׳ לגליות ר״ל לבי״ט של גליות אפי׳ מלל בי״ט ראשון מותר
 לאמרינן ממ׳׳נ אס היום חול א״כ אינו מזיק ואם היום קודש א״כ היה יום ראשון חול אבל בר״ה ליכא למימר
 הכא משום דשניהם כיומא אריכתא: (ה) ולידת לילה לא שכיחא ולוקא היכא דבליק מאחמול המס חלינן לחומרא
 היכא דליכא זכר ואומר דלמא איתיליד בלילה: (ו) כדחזינן פ״ק לפסחים בדבר המתכבד ר״ל בדבר שהיה נתבער

 הגהות וציונים ממט״, ומ״מ א) ובלילי ראשיניס ישכים של ימיס טוניס של גליות: בולשי! רי״ף
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צה י ת מרדכי ב כ מ  מ
 אם אשכח לעשות עירוב תבשילין אסמוך ע״ז התכשיל או על שמנונית זה הנגרר מן
 הסכין ואשמעינן רבי תייא הא דתנן עושה תבשיל ה״מ לכתחלה אבל כדיעכד היכא דשכח
ל שא״צ ״ט ואיכא מ״ ו ׳ ובירושלמי איכא סלוגתא אם צריך להתנות מעי  עבדי׳ כלפרי
״ט גס על זה סמך ה״ר שמואל מבונברי״ק והתיר לסמוך עליהם ביו״ט ו  להתנות מעי
 עצמו בלא תנאי משוס דבשל סופרים הלך אחר המיקל כדפירש׳ לעיל: תרעד אפילו
 כבוש ואפילו שלוק פ׳ כל הבשר אמר שמואל כבוש הרי הוא כמבושל ובכ״מ פרש״י
רד פ״ק דשבועות) ו  בחומץ אבל בלא חומץ אינו כמבושל ואי אסשר לומר כן דתנן י) * (
 ישן שכבשו בשמן חדש חייב ככיעור אלמא כלא חומץ הוא מחן טעם כמבושל ונראה
 דכבוש מיקרי ששהה בבר ג׳ ימים בדבר לח ואז הוי כמבושל ופולט טעם וקולט טעם
 כדאמרי׳ במסכת ע״ז קנקנים של עובד כוככים ממלאם ג׳ ימים ומערן מעת לעת
 וכפולטו כך בולעו מה פולטו ג׳ ימים אף בולעו ג׳ ימים והיינו דקאמר במסכת ע״ז כל
׳ ימים) אסור ביין נסך אע״פ שהוא צונן ומכניסו לקיום ג׳ ימים ג *  שמכניסו לקיום (
 קאמר הלכך כל דבר איסור הלח ששהה בכלי היתר ג׳ ימים נאסר על כן אם נמצא בדבש
 חתיכה של נבילה אסור כל הלבש לכבוש ג׳ ימים הרי הוא כמבושל וכן קבל ה״ר שמואל
 מבונבורי״ק מסי ר״א ממיץ וכ״פ ראבי״ה אמנם רבי מאיר סי׳ בשם רבי׳ יצחק בר׳
 אברהם דבשרייח יום ולילה חשיב כבוש כמבושל וראיה מהא דאמרינן בשר בחלב חידוש
 הוא דאי תרו ליה כוליה יומא בחלבא שרי וכי בשיל ליה אסור מכלל דבשאר איסורי אי
 תרי ליה כוליה יומא בצונן אסור דאל״כ מאי חידושיה דבשר בשלב ומה שאני אוכלים
 דבש אע״ס שהדבורים המתים מעורבים בו יומר מג׳ ימים משום דהוי כנבלה סרותה
 ולא אסרינן הדבש ובס״י כתב ר״א ממיץ אע״פ שמרתיתין את הדבש כשמפרישין ממנה
 השעוה ודבורים מתים מעורבין בהם מותר הדבש דהדבוריס נותן טעם לפיס בדבש עיין
: [דף יו] אמר רבא הלכתא כרשב״א ל״ש תנור קטן ל״ש סורני ז  פ׳ במלא דמס׳ ע״
 כדגר׳ ס״ס המביא כדי יין תרעה ואוסין בפורני ומשמע אפילו בהערמה והא דמניא
ש ורבינו יואל ״  לקמן אם העריס אסור מוקמינן לה בתלמודא דחנניה היא ואליבא מ
 התיר לאפות ביו״ט ברצידל״י בלע״ז לצורך ברית מילה שתל להיות ממחרת במוש״מ והיה
 יום אידס שלא היו יכולים לאסות אס לא ביו״ט ולא היה די לקהל בתנור א׳ והתירו
 לאפות בב׳ סעמים מסני שצריכות סת א׳ לכל תנור ותנור לשנים וג׳ ישראל: מעשה היה
״ט לתבירו והתירו רבני קולוניא בדיעבד באכילה ו  בקולוני״א שאפו לכתתלה פשטיד״א מי
 כר׳ יהודה דאמר המבשל בשבת בשוגג יאכל למ״ש בין לו בין לאחר אפי׳ בשבת דממיר
י אלא גבי שבת דהמיר ולא אתי ו יואל אסר דע״כ לא שרי ר״ נ מי ״ט דקיל ו ו  כ״ש י
״ט דקיל אי שרינן ליה אתי לזלזולי ביה כדאמרי׳ פרק קמא דשבת ו  לזלזולי ביה אבל י
 ואסור וכן אמר ה״ר אביגדור כהן שראה שבא מעשה לפניו בטבת א׳ שתיקן ואפה
״ט לתבירו וצוהו להשליכם לאיבוד ואפילו ליתנס לשפחתו אסר לו: מקנה ו  קרעסליש מי
 קמחו לאחרים תרעו ובה״ג התירו להקנות ביו״ט משוס מצוה וכן לולב ואתרוג יוצאין
] ואפילו מ ״ ש מ * מ להחזיר ודבוותיה קונין (*בחוש״מ) [ ״ י מתנה ע  בהן כל העם ע״
ו״ט : תרעו מי ששכש ולא הטביל כלי מע״ש ומעי ׳ דף יח] אבל לא מטכילין כו  בשבת: [
 יתן הבלי לעובד כוכבים במתנה ויחזור וישאלנו ממנו וה״ל כשואל מן העובד כוכבים
ר״ע בגמ׳ ״ף ופלוגתא דר״י הגלילי ו י ן ר  דאמר פ״ה דמס׳ ע״ז דא״צ טבילה: [*לשו
 דף כא] והלכה כר׳ יוסי הגלילי כו׳ וכ״פ בס״י בשם תלמידי רב האיי גאון וראייתם
 דב״ה קיימי כותיה דאמרינן בסרקין אמרו להם ב״ה והלא כבר נאמר לה׳ כל דלה׳ א״כ
 מה ת״ל לכס לכם ולא לעובדי כוכבים לכם ולא לכלבים הלכך תרעה אסור להביא דרך
׳ מלכם אבל  רה״ר מאכל בהמה וכן תרעט אין עושין מורסן לעוסות כיו״ט דממעטי
 בחש״מ מותר ובחש״מ של פסח אסור משוס חמץ ואם ירתיח המיס חחלה ואח״כ יתן
דף בא] דתנן עיסת כלבים בו׳ ונאפיש ביו״ט כו׳ ג האור מותר: [  המורשן ברותתין ע״
 בתלמוד סריך לרב חסדא ואמאי והא אפשר למיסלגיה כלישה ומשני שאני כלבים הואיל
 ואפשר לפייסן כנכילה וישאר כל העיסה לרועה ולבך נאסית ביו״ט אע״ג דיהיב לכלבים
 ופסק ראבי״ה דה״ה שפחות שלנו כיון דאפשר לפייסינהו במידי אחרינא שרי דקי״ל
כ) ונ״ל דוקא באותו תנור ) ו נ י ן ועוד דמזונתס על ד ב ו  כרבה דאית ליה הואיל בס׳ אלו ע
 ובאותה קדרה: תרפ לא יחם אדם חמין לרגליו וב״ה מתירין ודוקא לרגליו שרי נ״ה
 אבל לרחוץ כל גופו אסור אסילו מדאורייתא כדמשמע פרק כירה ממעשה שעשו אנשי
 טבריא כו׳ ביו״ט כחמין שהוחמו ביו״ט ואסורים ברחיצה ומוחרים בשחייה ואי
 מדאורייתא שרי למה אסורים מיהו זיעה ודאי מדאורייתא שרי כדמוכח לקמן פרק המביא
 להזיע וקודם הגזירה וכ״ת מ״ש זיעה מרחיצה איכא למימר דרתיצת כל גוסו אין דבר
 השוה לכל נפש דהוא לתענוג כדאיתא בירושלמי דפרק כירה דממעט רמיצה מדכתיב כל
 נפש אבל ידיו ורגליו וכן זיעה שוה לכל נפש דהוא לבריאות אלא מדרכנן גזרו זיעה אטו
ן ד ת ו ו יהודה כמכ דמותר לרתוץ תינוק קטן כדאיתא פ״מ דיומא דתינוקות מ נ מי  רתיצה ו
 ברמיצה וסיכה כיוה״כ דכל מידי דאית ביה רביתא לתינוק לא גזרו בה רבנן וצ״ע כי נ״ל
 דלא גזרו על תינוק לרשוץ אבל אסור לגדול לעשות הבערה לצורך שום רמיצה דהא אין
] גזרו בשבת אבל כיו״ט לא כ׳ ראצי״ה כי מעיינת י כ ו * ] ( ) ׳ * ( ׳ י פ *  שוה לכל נפש: (
 בירושל׳ דהכא משמע דוקא הוחמו ביו״ט אבל בירושלמי דפ׳ כירה משמע אפי׳ הוחס
<וכן אמר אמימר כולהו דחו להא מתניתא ״ט אסור וכן אמר רבה תרפא *ג ו  מעי
א מתיר) *להו  ואוקמוה כר׳ יהודה כו׳ הרי פסק האלפסי דלית הלכתא כר׳ יהודה (

 מחוץ לתסוס מותר לישראל אמר ואם היה מוקצה איך הוא מותר לישראל אתר ואין
 לאסור לקרות בו משוס שמא יקרא בשטרי הדיוטות כדאיתא בשבת סרק שואל דהנ״מ
מה] לשט״ח שכדעתו לכתוב ולמנות אורחיו ו ד ד * ] ( ה מ ו ד * ) ו י ח ר ו  שט״ח ומונה אדם א
ד תרפו כתוכ כאור זרוע מעשה היה ז ע  הלכך גזרינן אכל שאר כתנים לא לשון אכי ה
״ט ואני המשכר אסרתי  שבא עכו״ם ליקח משכונו מיד הישראל בי״ט וכבר היה סדוי מעי
 כי שעטנז אסור לטלטל הואיל ואינו ראוי ללבוש והוי כלאים וחלקו עלי רבותי והשיבני
 ר׳ שמחה ערבים עלי דברי דודים. תרפז מותר לשלוח לעכו״ס ע״י עכו״ס בי״ט אם
] לו אבל לא ע״י ישראל דקי״ל יש עירוב והוצאה ליום  ישלח (*לשאול) [*לשלות מ״י
 טוב והוי אב מלאכה כמו אפייה ובישול ושחיטה שאסור לעשות בשכיל עכו״ם ומשכונות
 שאנו אוסרין להחזיר בשבת ובי״ט משום דמשזי כמשא ומתן אס לא מסני הדחק לעכו״ם
י ארמאי ושטענז אינו אסור לטלטל דתורת בלי עליו מידי דהוה ן ע״ רי  אלס אנו *מתי
צה ומדשקיל וטרי אכלאיס למאי  אסנדל המסומר דאסור לנועלו ומותר לטלטלו בפ״ק מי

 חזי והא לא חזי לא למימך לתותיה ולא למילבש שמע מינה מותר לטלטלו:
ה ד ל ו נ ה ש צ י ו ב ה א ל ק י ל  ס

ב תרפה שתל להיות (בשבת) [3ע״ש] [דף טו] רב אשי אמר כדי שיאמר ו ום ט  י
 כו׳ אין להקשות כיון דעירובי תבשילין מדרבנן היכי שרינן ע״י עירובי
 תבשילין הכנה דאורייתא דהא רבה אית ליה לעיל הכנה דאורייתא מוהכינו את אשר יביאו
ו ליהנות) *ב  ויש לומר דלא שייך איסור הכנה אלא כשהוא מכין דבר שאינו ראוי (
 [*ליהנות בו] היום כגון קניית שביתה שהיא צורך מחר וכגון ביצה שנגמרת היום שלידתה
״ל דאסי׳ לרכה] לא משכתת איסור דאורייתא אלא עי ו *  מחר: (*הגה״ה ולרבה) [
״ט לחול ] האופה מי ן ד ב ו *דהא רבה אית ליה פ׳ אלו ע ] (  במכין סמוך לתשיכה (*לאלו
) [*מקום שנהגו והרי״ף הגיא כאןן ן ד ב ו  אין לוקה הואיל ומקלעי אורמיס * (בס׳ אלו ע
ה כר׳ אליעזר דפסקינן הלכתא כוותיה]: מר בדה דרבינא מ *ומתוקמא שם מילתא ד ] 
ד נ״ל דס״ל כר״א דאמר ז ע  תרפט הוי יתיב בתעניתא כוליה שתא כו׳ כתב רבינו אכי ה
ש חציו לה׳ ותציו לבס הלכך ד ד  או כולו לה׳ או כולו לכם אבל אנן קי״ל כר׳ יהושע ד
״ט בברכת המזון  אסור להתענות והכי אמרי׳ ס״ג שאכלו: תרע טעה ולא הזכיר של י
 מחזירין אותו משום דאי אפשר ליה דלא אכיל דבר שיתתייב בברכת המזון: [שם] עושה
״ט וסומך עליו לשבת ואס הותיר תרעא הותיר לשבת ובלא הערמה כדתניא  תבשיל מעי
 בגמרא מיהו בקדרה אחת אסי׳ בממכוין מותר להוסיף לצורך שבת דהא אפי׳ לצורך חול
 שרי בקדרה אתת כדתניא ממלאה אשה קדרה כו׳ ולא אצטריך ואס הותיר הותיר אלא
 בב׳ קדירות או בצלי: סעס אחח שכח ה״ר שמואל מבונברג ולא עירב בעי״ט ולא נזכר
 אלא בי״ט שני (א) דודאי אין מועיל תנאי כ״א בי״ט הראשון והורה שיבשלו בהשכמה
 לי״ט הרנה ויותירו לשנת ועוד הורה לעשות עירוני תכשילין עכשיו בי״ט שני ופוסק
ד סופרים הלך אחר המיקל והלכתא כרכא דאמר כדי שינרור מנה יפה לשנת כו׳ נ ד  נ
ט א< נ׳ נמי ומשני שמא יפשע משמע הא לאו הכי יכול להגיח עירובי ״ י  וסריך אסילו נ
 תנשילין אפי׳ כיו״ט עצמו וכיון ששכח דאין [*וכתב הנ״י כאו״ח ס״ס חקכ״ז על דברי הר״ש
א מבונברק ואין נראה שיהא כן לעת הפוסקים שהרי לא ל דף טו] *  כאן פשיעה ינימ בי״ט עצמו: [

 התירו אלא לערב מי׳׳ט לחנירו כדאמרינן בגמ׳ ואפי׳
 בה אפליג הרמב׳׳ס בזמן הזה כמבואר בדברי רבי׳ בסי׳
 שאחר זה ואס באנו לסמוך על דברי המתירין לערב
 מי״ט לחבירו הבו ללא לוסיף עלה הלכך נראה שאין

 לסמוך על אוחה הוראה. ע״כ]:

 שנו אלא תבשיל תרעב אבל פת לא כה״ג
 פסיק דבעיא פת ותכשיל וכ״פ ר״ת ור׳
ד ר״י ב  יעקב בר שמעון מפליזא וריב״א ו
 יהודה פירשו דהא דאמר אביי לא שנו אלא

 תבשיל אבל פת לא ה״מ לבשל אבל לאפות כעי סת וכן נמי הא דססיק רבא בסוף שמעתין
ד שאינו צריך לאפיית י י ן ואליבא דב״ה דאמר תבשיל א׳ התם נמי מ ד  הלכתא כתנא ד
 פת ועוד דרבא לא אחא אלא לאפיקי מדחנניה דאמר לב״ש אין טומנין את החמין אא״כ
״ט קמ״ל דלא בעי׳ חמין אבל בהא קי״ל כוותיה דאין ו  היו לו מיס חמין טמונין מעי
 אופין אלא על האפוי ואין מבשלין אלא על המבושל והעם נהגו לומר לאפויי לבשולי
ג מי שלא ״  לאטמוני ולאדלוקי שרגא וכן משמע לקמן בפירקין [גבי] ג׳ דברים מחמיר ר
 הניח עירובי תכשילין אוסין לו פת א׳ ומחממין לו קיתון א׳ ומדליקין לו את הנר וי״א
 אף צולין לו דג קטן משמע שעירוב מחיר הדלקה הנר אמנם בירושל׳ אינו מזכיר רק
 לאפויי ולבשולי וה״ג בירושל׳ עירובי תבשילין כך הס סת כביצה ותבשיל כזית ואומר בא״י
ו״ט לחבירו מ עירוב ומתנה ואומר בהדין יהא שרי לן לבשולי ולאסויי מי ״  אמ״ה אקב״ו ע
״ט האשרון ובלבד שיהא עירובו ו ו״ט לשבת ולמי שסומכין על עירוב זה עד מוצאי י  ומי
״ט האחרון אכלו או שאבד צריך לערב ביו״ט האחרון עכ״ל הירושלמי  שמור עד מוצאי י
 והשתא שמעינן מן הירושל׳ דיו״ט דסוכומ העירוב שהניח בעיו״ט ראשון מועיל גס
״ט האתרון והא דקאמר ו  לימים טובים אחרונים ובלבד שיאמר בפירוש עד מוצאי י
 בירושל׳ פת כביצה פליג אתלמודא דידן דמשמע שיעור כזית ולא מפליג בין פת לחבשיל
״ט ע״ש ושבת ו ד כגון אם תל י ז ע ו אבי ה נ י ו״ט לחבירו פי׳ מ  והא דקאמר בירושל׳ מי
ו״ט לשבת: הגה״ה כ׳ בסה״מ משום רבינו משה ו״ט לחבירו דהיינו נמי מי  אז צ״ל מי
 דהשתא נזמן הזה דבקיאינן בקביעות דירחא ואין אנו עושין יום ב׳ בשביל ססק אך מנהג
נ ומתנה לא עירוני תנשילין ולא  אנותינו כידינו כדשלחו מתם הזהרו וכו׳ וע״כ לא מער
 עירוני תמומין ולא שתופי מכואות עכ״ה: תני ר׳ תייא עדשים שכשולי קדרה כו׳ פרש״י
״ט ולומר ו ך להתנות מעי י תרעג דצד ׳ ר״ ״ט עצמו וכן פי ו י ״ט ולא נ ו  סומך עליהם נעי

 כיון שאופה לצורך שפחה משא׳׳כ נלין דרשב״א לאופה כל החנור כדי שיהא הפת הא׳ שהוא צריך
 נאפה יפה ולומה לזה מצאתי בהר״( שם ועול ריש תילוק באפיית פת בתנורים שלנו שאין אנו
 מדביקין הפת בדפנות שנתיר מטעס שנתמעט חללו ואין מקום לחמימות להתפשט כדפרשי׳ וכן אפשר
 שיש לחלק בקדירה ועיין בר״ן שכתב שיש היתר יותר בשפחות מבהתם ויש מוחקים ובאותה קדירה

 וצ״ע מצאחי:

 כגהי ״שע
 (א) לולאי אין מועיל לתנאי כ״א בי״ט ראשון ר״ל ליכול להתנות ולומר לאס היום חול יהיה עירובי
 עירוב ואס היום קודש ולמחר חול אז אינו צריך לעירוב: (כ) ונ״ל לוקא באותו תנור ובאותה קדרה.
 וא״ח א״כ בלא טעמא דהואיל לשחד בקדרה אחת כדלעיל בסי׳ חרע״א וכן בחנור אחד פסק
 כרשב״א דמתיר וי״ל דוקא בשלו אמדנן הכי אבל לא לרבות בשביל עובד כוכבים עיין בר׳׳ן רפ״ח
 ע׳׳א מה שפי׳ מהא דאמר רב חסדא עיסת חציה של נכד כו׳ ועוד י״ל דבשסחה יש יותר להחמיר

 הגהות וציונים מממ״י ומ״מ א)חז״נ: כןצ״ל ס״ז דשגיעית ג) לשון רי׳׳ף
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ה צ י ת מרדכי ב ב ס  מ
 לידע כמה הגיע לו פי׳ אע״פ שאמרו אין משגיחין בכף מאזנים לא אמרו אלא לטבח
 אבל בעל הבית אם יחפוץ לידע כמה הגיע לחלקו שרי לשקול שכן דרך בעל הבית להיות
 מונה: [דף כט] אמר רבא ובלבד שלא יזכיר לו שם המדה אבל כלי המיוחד למדה ימלאנו
 ואתא רכי יהודה למימר וכו׳ והלכתא כרבנן ואפילו לרבי יהודה אם אינו ממלאו או
 הוסיף עליו שרי ואין כאן גזל שידוע לבעלים שהכל רגילים בכך ביו״ט ולכך נהגו למדוד
<וכלכד שלא יזכיר לו סכום  במדה ולהטיל בה טבעת דכר שאינו מוקצה: הגה״ד! *א
 מקח פירוש כגון שיש עליו כסף כו׳ וכ״ס ר״ת וכן בה״ג וזה הסי׳ נראה לרבי אבי״ה
 עיקר ודלא כדכרי המפרש סכום הנותן על דבר זה כמו שאומר תן לי בפשוט או בשנים
 דאין זה סכום דסכום היינו סך הכל כך וכך וה״נ מסורש הך דשבת סרק שואל רבי יוסי
 אומר ונלכד שלא יזכיר לו סכום מקס (ג) והא דאמרי׳ לעיל אין פוסקין דמים לכהמה
ר שאין ידוע שיעור ממכרה והא דתניא הולך אדם אצל החנוני הרגיל כו׳ נ ד  דוקא נ
נ  כשידוע דמי המקח ן*מן ולמאי עד דררא לאורייתא שייך לעיל משא״נ נספק תחומיו] *ולמאי דסי׳ ר
ם מוקצה ג *  הונא כ״ת שאני טומאה הואיל ויש לה עיקר מן התורה [נ״א אתי שפיר] [
 יש לו עיקר מן התורה] כן מוכח סרק כל הכלים וסרק משילין ונין למ״ד משום סירות
 הנושרים ונין למ״ד משוס משקין שזנו אית להו דררא דאורייתא עכ״ה: שמואל הלכמא
פ לצורך ליל שני של ״ ע  אתא לאשמועינן דאסור כתנ ראכ״י העזרי מנהג כשר למדוד מ
 פסת כשאופין מצות ואע״ג דהלכתא כרנ כאיסורי כהא קיימא לן כשמואל דהלכה למעשה
 קאמר שמואל וראב״י פסק כרב: משוס ר׳ ססוס ורבי יהודה ב״ב אמרי שונין כתכ רנינו
״ט ובה״ג ובפי׳ ר״ת כתב שצריך  אבי העזרי תרפז שמותר לשנות אמרי שרוקד מעי
נ אשי דנהלא קימתא אגבא דפתורא מדבריהם משמע ר  שינוי קצת כעונדא דדניתהו ד
 להרקדה ראשונה אפי׳ ע״י שנוי אסור וכן משמע כשאלתות פרשת עד אנה מאנתס:
ג ] דמהולתא *ונוכל לפרש ע״ ג *כמו ע״ ] ( ג ״ ע ו * נ סחורא פ״ה אחורי השולמן (  על ג
 השולחן וששינ שינוי לפי שדרך לרקד נערינה ומיהו מתוך שמעתין אין להתיר תתלת
נ  הרקדה ע״י שינוי דכולהו אשונין דכרייתא קיימי דמשמע שכנר נרקדה פעם אתת מער
: תרפד! ת״ר הולך אדם אצל רועה כו׳ כתכ כה״ג ס׳  י״יט ורשכ״ם לא היה ממלק מסו
 ה״מ חנוני ישראל אכל חנוני עכו״ם כל מידי דאיתיה נממונר א״נ ניעי דאיכא למימר
 דאיתיילדו כי״ט או קמח דאיכא למימר איטחוני כי״ט אסור למישקל מיניה משמע מדנרי
 הגאון דכשאין לחוש למחונר ולמוקצה שרי למישקל אסי׳ כנגד עכו״ם הרגיל אצלו
 ולכאורה משמע כן מההיא דגרסינן נעירונין גני ההוא ליפתא דאתא למחוזא כו׳ ופרק
 מי׳ שהוציאוהו גני הנהו דיכרי דאתו למכרכתא דכי מעיינת התם משמע שעכו״ם הכיאוס:
״ט להניאם להם ופסקו אמ דמיהם  הגה״ה ויש לדחות דישראל ממני אמר קודם י
״ט ונני העיר היה להם לקנות לנגד  ואיחרו העכו״ם שלא הניאום לתנוני ישראל עד י
 ישראל ולא לנגד עכו״ם יש תשונה לאיסור ויש להתיר עכ״ה וראנ״ן כתנ לאיסור וטעמא

 משוס שמא ירבה בשבילו להניא כיון שרגיל אצלו:
ן י ד ץ צ ו א ה ו ל ק י ל  ס

ו סבורין] דף ל] תרפט הנח להו לישראל וכגון שהורגלו בכך [*שהי א כדי יין [ י ב מ  ה
 שהוא מותר דכשס שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה על האדם שלא לומר
ר שאינו נשמע אבל אס הס שוגגים חייב להדריכם בדרך ישרה שמא ישמעו כיון שלא  לנ
 הורגלו מאבוחיהס כך (א) גם אם מזידים ועבדי איסורא חייב להוכיחם כדדרשי׳ הוכח
 תוכיח אפילו מאה פעמים: [דף לד] אין נוסחין תרצ במפוח בי״ט אבל נוסחין
י כגון מפוחין שלנו שיש להם קנה של ברזל ולא איתיה מלאכת  בשפופרת של קנה פי׳ ר״
 אומן גס התיר להכות הברזא המושך בי״ט כגון יין ושמן דלא גרע מהבערה ובישול
דף לא] איכא דמתני לה אסיסא  דצורך אוכל נפש ובשבת לא ר״ל לא איסור ולא היתר: [
 אלא בקופיץ וכו׳ וכ״פ בה״ג תרצא וכתב אבי העזרי דביקוע דאמרינן דשרי ה״מ
״ט לאו מלאכה היא אלא עובדא דחול אבל  לתתיכות גדולות ואע״פ שאפשר לעשותו מעי
״ט ואמרי׳ פרק כלל גדול האי מאן דסלית סילתי תייכ משוס  דקות לא דאפשר לכקע מעי
 טוחן: אמר שמואל חותמות שכקרקע כו׳ כתב רבינו אבי העזרי הלכתא כשמואל דאמר
 אץ בנין ואין סתירה בכלי ומטעם זה מותר לחזור ולהפקיע קשרי השפוד שקושרין בו
 הטלה ולפעמים מהדקין אותו נשוט וקרוב הדבר שאף בשבת מותר ואפי׳ למ״ד יש בנין
 ככלים שהרי אינו כלי שאינו קשור לסנר שנרים זה נזה ולא דמי להיכא שקשור הכסוי
 ככלי וה״ר מרדכי זצוק״ל ראה ננית רני׳ מאיר שעל השולתן לפניו היו נוהגין לתתוך
׳ יואל מפריש ז״ל: ןדף לב] ותותכה  קשרי השפוד נשכת וכן היו גוהגין ננית חמי רני
׳ אני העזרי ראיתי נתשונות (יתד) שפוד שצולין נו עופות  כאור כפי שתי נרות כתנ רני
 והיה ארוך יותר מדאי ואסר ר׳ לחתוך אותו ולא לשורפו משוס תקון כלי ולא דמי
 לחותכה נאור נפי כ׳ נרות דהתס נראה כמדליק שתי נרות: אנן ארקתא דסרת סמכינן
״ט או שהיה דעתו  כו׳ וכן מותר לטוח התנור שמטמינין נו את החמין כטיט המוכן מעי
דף לג] וכן פוריא וכן תרצב חניתא כתנ רכינו אכי ] :  על הטיט שנרחונ אני העזרי
י״ט להשיס השולחן  העזרי שמעתי יש שמחמירין ואומרים כשמעריכין השולחן נשנה ו
 ושוב יתן תחתיו הרגלים שקורץ טרפייש נלע״ז ושמעתי מרכותי דלא שייך תורת אהל
 אלא כשמשחמשיס חחתיו וכל הני עשויין לשמש תחחיהן אנל שולחן אינו עשוי אלא לגנו
 ועוד אומר ר״ת דלא שייך תורת אהל אלא דוקא נדכרים שיש להם מחיצה עד לארץ
״ט אסי׳ ממטה* למעלה וכן שולמן על י  אנל מותר להושינ הקדרה על הפיטפוט נ
 הספסלים: והלכתא יכישה שרי רטיכא אסור כתנ רנינו אני העזרי פסק רש״י דהא

 [*אנל רשב״ט כ׳ דכל הני נעיות דבעינן הנא וסשטינן
 לאיסור אין הלכה כאותן דכולהו שריין דקיי״ל הלכה
 כר״י כרמסקינן פרק אין צדי! ומיהו גרסי׳ המס הלכה
 ואין מורין כן וכ״כ ראני״ה דהנך נעיות אליכא דרבנן
 בעא מיניה ומשוס הכי פשיט לאיסור ומיהו אנן כר״י
 ס״ל ואיבוד ממון דומה למכשירי אוכל נפש אנל אסרו
 על הבקעת ני אין נפש שיקשה ועגומה על דבר קטן

 כזה וכ״פ בסי׳ כ״ו. מ״י]:

אמנם כס״י ו ] מכשירי אוכל נפש * ר *דמתי ] 
 ונס׳ המצות כתנ דהלכה כר׳ יהודה
[ רי  כמכשירי אוכל נסש וכשאינו [*מכשי
 אוכל נפש הממירו רכנן. ור״י המיר כתשוכה
 אחת ללנן כיו״ט כלי שקורץ טרפ״א כלע״ז
ו ניוס חחחיה (ג) פלאדו״ן ואחר  שאסו נ
 הלינון יאפו עליה פאשטיד״א של נשר

 ומשוס חיקון כלי אין כאן שהרי נראה כמחממה לכשל תתתיה ומשום מכשירין נמי אין
דף כב] ההוא ר׳ יהודה היא ושרי כעישון כית  כאן שהרי הבערה זו צריכה לנישול: [
 דהוי כמכשירי אוכל נפש ומיהו שלא תתעשן הקדרה מודו אפי׳ רכנן דר׳ יהודה דמותר
 דהוי ממש אוכל נפש: מהו לכבות פי׳ רבינו אלמנן דקא מיבעיא ליה בבית שאין בו צורך
״ט בלל אלא דר בבית אתר אבל אם דר באותו בית ואין לו בית אחר לדור כו אין לך ו  י
״ט גדול מזה ומותר אפי׳ לרבנן דר׳ יהודה וכן משמע הלשון דקאמר כי קא ו  צורך י
״ט ולכך ו ן ולא צורך י  מיבעיא ליה משוס איבוד ממון משמע דאין כאן אלא איבוד ממו
 מדמי ליה למכשירי אוכל נפש כר׳ יהודה: הגה״ד! שלא תתעשן הבית (ד) פי׳ בירושל׳
׳ ס * י (*לעיל ס״ק) [  שאין שם אויר אבל אס יש שם אויר משליכה עכ״ה וכך סי׳ ר״
 המצניע] דמן הדין היה מותר לבנות [*בית] ביו״ט להגין עליו מפני התמה והגשמים
י כל זה אינו וגם מה שהגהתי ואפ״ה מותר לגבן *במ״  אלא אסור משוס עונדא דחול [
 כיו״ט כו׳ אינו שם] וכן מגנן אסור משוס עונדא דחול דהא מגנן נשנח חיינ משום
״ט מן התורה וה״ה נניית כית]: ו י אפ״ה מותר לגנן נ ו *  נונה סרק המצניע. [
 תרפב קינכא שרי פירש״י למחוט ראש הפתילה ונערוך פי׳ לשון קנינת ירק דלאמר
 שכנה הנר חותכין ראש הפתילה ואין כאן משוס תיקון כלי ור״ס פי׳ קיננא קיסמין דקין
 (*שנראש הפתילה) [*שנאש] מותר להסירן קודם שאחז כהן האוד ולפ״ז משמע שאס
ו״ט מיהו ליקה האור מצד זה להניפו לצד זה של מדורה י  אתז נהן האור אסור להסירן נ
 מותר כיון שאין מתכוין כלל לככוי: תרפג חייכ משוס מככה וטעמא דהכא חיינ משום
 מככה דכשנוטל השמן מכתיש אור הנר ודכר זה לא שייך כ״א נשמן אנל אם יש חתיכה
 של תלנ והסיר תתיכה אתת מן הנר או פתילה של שעוה ותתכה כאור כיון שאין כאן
 אלא גרם כיכוי אין כאן איסור וכן אס לוקה אדם אוד מן המדורה להאיר נלילה לא
 דמי למסתפק מן הנר מיהו העולם רגילין ליזהר ונכון וגרם וקרוכי ככוי סי׳ פרק כל
ן יש מרכותינו : כי קא מכעיא ליה משוס איכוד ממו [ ז *שי  כמכי [*שצט] וס״פ כירה [
ן וכן ככמה דוכתין פרק  שאמרו דהא דמשמע הכא דנשנת אסור לכנות משום איכוד ממו
 כל כחני משמע לאסור היינו אליכא דר׳ יהודה דמחייכ אמלאכה שאינה צריכה לגופה
 ואנן קיימא לן כר״ש דפטר כל מלאכה שאינה צריכה לגופה וכל כנוי הוי מלאכה שאינה
ן והוי  צריכה לגופה חוץ מככוי לעשות פחמין הלכך שרי אפילו נשנת נמקוס איכוד ממו
 כמו מפיס מורסא דר״ש שרי משוס צערא ולאו מילתא הוא דמפיס מורסא צערא דגופיה
 הוא ועוד הוכיח רביכו יואל לאיסור דהא רני יוסי ש״ל כר״ש לדכרי ר׳ יוחנן פרק כמה
 מדליקין ור׳ יוסי סוטר ככולן ואפ״ה קאמר ר׳ יוסי פ׳ כל כתכי דגרם כנוי אסור ר׳
: תרפד סוף אוכלא ופצוחי עינא כתנ רנינו אכי העזרי לכל הנך דאסירי  אכי העזרי
 היינו לרננן אכל לר׳ יהודה דמחיר מכשירי אוכל נפש שרי לכחול את העין כיו״ט דנפשו
 עגומה עליו וקצה כאוכל כדאמרי׳ האי מאן דאית ליה סעודתא לא ניכליה אלא ניממא
דף כג] א״ל אנא כר״ש ] מכנין את הכקעת: [ ן *מאי ] ( ן אי *ו  (ה) והיינו כדפרי׳ תלמודא (
 ס״ל דאמר דכר שאינו מתכוין מותר ועוד שהרי ראכ״ע מודה לו כתנ רשכ״א דה״ה
 נשנת שרי לר״ש ותו דחזינן לטונא מילי דשרו רננן נשנמא משוס צערא דכהמה גרסינן
 נירושל׳ דאין מקרדין שלא ינא לידי חנורה ואין מקרצפין שלא ינא לידי תלישה וכתכ
 רכינו אכי העזרי כיון דמשמע הכא דרכי שמעון שרי קירוד וקירצוף אע״ג דאיכא חששא
 דחבורה כדמפרש בירושל׳ הכי נמי מותר לתלוש הנוצה ביו״ט במקום שחיטה לשחוט
 והביא ראיה מסרק הלוקח ר״י בן המשולם אומר השוחט את הככור עושה מקום לקופיץ
 מכאן ומכאן ותולש את השער וכלכד שלא יזיזנו ממקומו וכי מעיינת התם משמע דאפי׳
ן אסור ס״ל דכנגדו ביו״ט מותר דהוה ] דאית ליה דנר שאין מסטי י  לרט [*יהודה. מ״
*לרב)  ליה עוקר דכר מגידולו כלאתר יד ולא הוצרכנו שם לשלק כין כנף לשאר מילי אלא (
] אכל לר׳ שמעון אפילו כי אורחיה שרי ונפרק כלל גדול פירש לאיסור ׳ יהודה. מ״י *לר ] 

ב ו ם ט ו ו י ה ו ל ק י ל  משם ר״א ממיץ: ם
דף כד] אמר רכ יהודה אמר שמואל תרפה הלכה כר׳ יהושע הכא ן [ י | צד  אי
 משמע דשמואל אית ליה מוקצה אפילו כספק מוכן וכ׳ ר׳ אכי העזרי
 אע״ג דכספק מוכן מחמירין היינו משוס (א) דמוקצה הוא [*דאורייתא] כדאיתא נס׳
 כל הכלים וגס הרתקה לאיסור [*דאורייתא] ולא להקל (ב) אכל אס אין ספק מוקצה
 אלא ספק חחומין כגון שיש לעונד כוכנים המניא דורון שני נתים ואתד כתוך התתוס
ץ] החחוס שרי אפי׳ למי שנא נשנילו דגרסינן פ׳ מי שהוציאוהו גני יש  ואחד [*מחו
 תמומין למעלה מי׳ ססק תשומין דרננן להקל ואע״ג דדנר שיש לו מתירים הוא לא דמי
״ט ספק חול כו׳ דהתס כי מוקמית לה אחזקתה ו  לניצה דאמר רכ אשי פ״ק לעולם ספק י
 הרי לא נולדה וכן כספק צידה חזקתה שלא ניצוד משא״כ נספק תחומין * [כאן שייך
 ד״ה ולמאי דפי׳ עד עכ״ה ואח״כ שייך זה]: אס נמינו נמחונר עד כדי שיעשו עיין
: תרפו אין משגיחין ככף מאזנים ירושל׳ מפיס אדם עצמו כליטרא ן  פרק ככל מערכי

 כשחומר תן לי אגוזים בחצי דינר וכבר נתת לי כך וא״כ אני חייב לן אבל דינר זה אסור אבל כשאמר סתם מן
ן י ן צד קא להו אי  לי בחצי דינר משמע דמוחר וא״כ קשה מהא דאין פוסקין דמים לבהמה: סלי

 (א) גם אס מזידין ועבדי איסורא ר״ל שגס הם בעצמם יודעים שאיסורא קעבדי אז מחוייבין להוכיחם אפי׳
 מאה סעמיס ולא אמרינן הנח להס לישראל כו׳ אלא כשסברי שאוחו הדבר שעוברים עליו אינו איסור ומוחר
 הוא אז הנח להם לישראל ומוטב שיהיו שוגגין ואל יהו מזידין וז׳׳ל הרא״ש לא אמרי׳ להו ולא מידי כתב בעל
 העיטור דוקא במידי דאתא מדרשא כגון תוספת עינוי דיו״כ אבל במידי דכתיבא באורייתא בהדיא מחיגן בהו

א  וענשין להו עד דפרשי עכ״ל: סליק להו המבי

ע ש  בגהי י
 (ג) פאלק ר״ל של חלב בקמ״ץ: (ד) פי׳ בירושל׳ כשאין שם אויר ר״ל שאין לו חצר או מקוס חוץ לבית
 להשליכה לשם אבל אס יש לו מקום חוצה משליכו לשם והיינו מכבה: (ה) והיינו דפריך חלמודא מואין מכבין
 את הבקעת. דא״צ להוכיח התלמודא דשרי ומתרץ דברייתא ההיא אתיא כר׳ יהודה א״כ ש״מ דלר׳ יודא שרי

ק יו׳׳ט ד  כל מילי שהוא להנאות הגוף: סליק פ
 (א) דמוקצה הוא דאורייתא. ונ״ל דלאו דוקא ר״ל דאורייתא אלא ר״ל שיש לו עיקר מן התורה וכמו שמסיק
 בסמוך בהג״ה ולו״ק: (ב) אבל אס אין ספק מוקצה אלא ספק חמומין כוי. עיין בר״ן ריש דף קצ״ה שכתב
 ומיהו היכא שנסתפק לנו אס באו חוץ לתחוס כו׳ ע״ש: (ג) והא לאמרינן לעיל כו׳ ר״ל ללפר״ח משמע רוקא
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ה ה צ י ת מרדכי ב כ ס  מ
ת ס מ ׳ זקני היה חזן הדופק לבית ה ט אקישיה דני משתא הוה פי  שמואל בר רב יצחק ס
 כניהוג השמש בינינו ונראה דאהא שמנינן לדפוק על הפתחים בשנת להקיץ אמ הקהל
ב ״ ת ולית הלכתא כאמוראי דפליגי עליה דר׳ שמואל בר׳ יצחק וגרסיגן פ ס מ  לבית ה
 דעירובין עולא איקלע לני רב משרשיא כו׳ עד א״ל רבה לא אסרו אלא קול של שיר
 בלבד והלכתא כוותיה דרנה דכולה סוגיא טרחינן לפרוקיה אליביה וכן משמע התם
 דאמימר לא חייש לאולודי קלא וכתב רבינו אבי העזרי לטיסוח וריקוד לא אסרו אלא
 לישראל אבל עכו״ם המנגן בכלי שיר בבית הנשואין אסי׳ אם ישראל יאמר לו לעשותו
 נשבמ שרי כי אין שמחה לחתן ולכלה בלא שיר ואיסור מדרבנן שרי במקום מצוה כדמוכח
 פרק הדר גבי ההוא ינוקא דאישתסון חמימי׳ וכ״ש כאן שאינו אסור אלא משום גזירה
) שלא נחוש אס עכו״ס מטיב מנגן נכלי שיר אפי׳ אס ישראל מצוהו א  אפי׳ לישראל (
 לשורר נכלי שיר וגם האלססי פסק בס״ב דעירובין כדפרישית: תרצז ולא מקדשין י״א
ס אבל אי ליכא שרי א מי  אפי׳ אס אין לו אשה ובנים וי״א דוקא בשיש לו אשה ו
ר מנא תרצח הדא ץ אסור לקדש בשבת והדר מסיק א״ ) ובירושלמי משמע דבכל ענ ב ) 
 אמרה הלין דכגסין ארמלין צריך לכונסן מבע״י שלא יהא כקונה קנין בשבת ב ורבי׳ מאיר
 פסק דצריך לנוא עליה מבע״י לכן נוהגין לייחדן אתר ברכת חתנים כי אלמנה אין לה
 חוסה ונמצא דאינה נקנית לו למציאתה ולמעשה ידיה אלא בניאה על כן אסור לעשות
 ביאה ראשונה בשבת: ולא מגביהין תרומות ומעשרות ומיהו כתב בסה״מ תרצט דהיכא
 דקרא שם מבעוד יום שאגי עתיד להסריש למחר שרי לתקן אף בשבת מה שלצורך שבת
: *אי וכיון דקאי  ולא מנעיא דמאי אלא אפי׳ ודאי טבל כדאיתא בירושלמי דפ״ב דדמאי
מ דאין הלכה כרני אושעיא אלא ״  ר׳ הושעיא כרכ שמעי׳ הלכתא כוותיה דרכ וססק ר

 כר׳ יוחנן דאמר אין ברירה בין בדרבנן כץ באורייתא:

 הלכתא לא איקבע אלא אליבא דר׳ יהודה דאית ליה מוקצה אבל אנן כר״ ש קיימא לן נין
 בדין מוקצה בין בדבר שאינו מתכוין וכר׳ יהודה במכשירי אוכל נסש ובין חיזרא ובין
 סמיכות קדרה מותרין דכל הנך אמוראי דאסרי לעיל תלמידי דרב הוי ורב כר׳ יהודה
ד האומר מ <וקוטמו להריח בו אתד קשין ואתד רכין מכאן תשובה ל א  סבירא ליה: *
 תדצג דאין מברכין על הנשמים בי״ט שחל להיות במוצאי שבס משוס שמא יקטום מן
׳ רבינו גרשון  המחובר דהא שריא להריח ולא גזרינן וכן נהגו בממצא ובקולונייא וכן פי
 ורבינו משולם ומברך על ההדס במוצאי שבת שחל להיות בי״ט ורש״י אומר אין מברטן
דף לד] ט ושמחתו משיב נפש שאבדה: [ ״ י הטעם דתענוג י  על ההדס וסירש ר״
׳ יהודה] היא ר * ו אבי העזרי דהך ברייתא [  תרצד ואם בשביל לאפות מותר כתב רטנ
״ט והכי הלכתא: מולגין את הראש כתוב ד מכשירי אוכל נסש שאי אסשר לעשות מעי ש  ד
 בה״ג אמר גאון מדקאמר מולגין את הראש ואת הרגלים כו׳ אבל גדיא כולה לא עבדינן
ע מי חדשה שמא תסחת ויפסיד הלחם רמנ  דאפשר לשלוחיה משכיה: ואין אופין בפו
״ט גרסינן טרושלמי ר׳ יודה בר׳ שמואל אורי מדוחק להטא טרה חדשה מטת  משמחת י
ט וכתב בסה״מ יש רוצים ללמוד מכאן שאסור לבשל ״  האומן לשסות עליה קדרה ט
״ט (בלא) [מלא] מיס וכ״כ צדך לתתה על האש מעי ט לכתחילה ו ״  בקדרה חדשה ט

א י ב מ ו ה ה ו ל ק י ל ן קדרה שלנו לטרה: ם ד ואולי יש לחלק ט ז ע  רבעו אט ה
דף לו] תרצה ולא שטין תניא פרק כירה לא ישוט אדם בבריכה ן סירות [ י ל  משי
 מלאה מיס ואסילו עומדת בחצר וגרסינן טרושלמי א״ר אבהו אסור לאדם
:  להושיט דבר להוליכו מאצלו ודמותה אסור להושיט דבר להטאה אצלו וכן משמע טרושל׳
 ולא מרקדין טרושל׳ ר׳ זעירא ור׳ ירמיה בשם רב הונא קיפוץ עוקר שני רגליו כאחת
׳ ר אלעזר כל השמעת קול בשבת אסור ר ו א״  ריקוד עוקר רגל אחד ומניח אחד: תרצ

 סליקו להו משילץ וםליקא לה מסכת ביצה
 ההושי אנשי שם

 למגרש על חנאי וכונס עיו״כ וכמה לחוקים לסק ההם ואס אימא ימתין על שתמות ומיל יכנס טו״כ השניה
 ונ״ל ראינה כ״כ ראיה שמא וכפר בעלו ובעל טחו טסו למעיקרא משמע לי׳ ואע״ג לאין הלכה כר׳ ישמעאל
 דאמר בפ׳ נגמר הרין ובס״ס חלק רחובה למעיקרא בעינן והלכה כר׳ עקיבא מחטרו לאמר אין לה רחוב
 עושין לה רתוב וכן שוגה סתם ברייתא בספרי כר׳ עקיבא וכן פסק המיימון בס״ל להלכוח ע״ז. מ״מ גס ר׳
 עקיבא מולה רכל שיש לו טת למעיקרא ניתא טפי כלמסיק טעמייהו בגמ׳ מר סבר רחוב רמעיקרא בעינן
 ומר סבר להשחא נמי כדמעיקרא למי הלכך משום חובת כפרה עושין מצוה מן המובחר להכניסה לו מבעוד
 יום שאם תמות ראשונה טו״כ שתהיה שניה טתו למעיקרא ועוד שאס היה ממתין על שתמות הראשונה אי
 אפשר בלא שהייה פורתא טנתיס על שמקלש ועל שיכניס לחופה ואותה פורתא יהיה שרד בלא טת ותהיה
 כפרתן של כל ישראל מעוכבת ותלדה הלכך לא התירו לו לקרש טו״כ. וכ״ש לפי׳ הירושלמי לפי׳ מתקינין לו
 אשה מזמינין לו שתהיה מזומנת לכשתמות אשתו טו״כ שיקדשנה לאלתר ודוקא בכהן לעבודה למשום שבות

 התירו במקדש הא בהדיוט יש שבות ואיכא למימר במקום מצוה לא גזרו:

 מהד״ם א נסא״ז דסנהדרין מטאס ס״פ אמד דיני ממונות ומטאו באשר״י בהג״ה שס: ב ומיהו מצינו קנין
 דכוותיה לאיכא קצת מצוה ושרינן כההיא לכתב לעיל כגון מקנה קמתו לאחרים לעירוט תבשילין ומתנה דע״מ
 להחזיר לגט אתרוג. וכן מציגו שהקילו גט שכיב מרע שקונים ממנו אפי׳ בשבת ואפי׳ במקום שהקנין מועיל
 שלא היה נקנה בלא קנין כדפירש האשר״י בפרק מי שמת וכן ההיא לפרק הזורק תיזיל איהי ותיתול. ובהג״ה
 באשר״י סרק אע״פ מצאתי שכתוב כל מלאכה לרבנן כגון מפרק כלאמר יל וה״ה כל שאר מלאכות כלאחר
 יל במקום פסירא לא גזור כ״ש שעיקר המלאכה אינה אלא לרבנן וכן במקום צערא לתולי שאין בו סכנה לא
 גזרו עכ״ל. וכן ראיתי למורי הגאון ר׳ משה איסרליש בקראקא טחומה אחת עניה משודכת להגון לה והיה
 אתיה משיאה ונפל קטטה טניהס בעסק הנדוניא ונתעצמו כשתי שעות משחשיכה וקדש היום ולא נמנע הגאון
 מליתן קדושין שהיה חושש שמא בתוך כך יהא לב אחיה נוקף עליו דתחרט על מה שקפץ לתת לה דתבטל
 הרנר ועכב הרב מלהתפלל מעריב בטת הכנסת שלו על שגמר הדבר ונתן קידושין ואת״כ התפללו בב״ה שלו.
 ומיהו בסמ״ק אוסר ליכנס ט״ט ומטא ראיה מס״ק ליומא בכ״ג ר״י אומר אשה אחרת מתקנין בעיו״כ

 בנהי ישע
קא לה  (א) שלא נחוש אם הגוי מטיב כו׳ מסובב אלמעלה וכל שכן כאן שלא נחוש כר: (כ) וטרושלמי משמע לבכל ענין אסיר כו׳ ר״ל למפרש התם טעמא לאסור לקדש בשבת משוס לנמצא כקונה קנין בשבת: םלי

ב ו ת יום מ כ ס מ ע על המח־־כי מ ש  כגהי י
 הגהות וציונים ממם״׳ ומ״ם א) לשון רי״ף
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 לוח סימני הדינים אשר נמצאו כמרדכי ממסכת ביצה
 כולל כל חדושי דינים ממסכת יום טוב שהובאו במרדכי על דעת הדמב״ם ז״ל, מאת הרב הגאון ר׳ יוסף אוטילינג זללה״ה אבד״ק קרימונה
 יי״ט ומי העיר היה להם לקנות לנגד הישראל ולא לנגד

 הנכרים יש תשונה לאיסור ויש תשונה להיתר:

 פרק המביא
 (פא) כשס שמצוה לומר לכר הנשמע כך מצוה על האדס שלא

 לומר דנר שאינו נשמע:
 (פב) מפוח,( שלנו שיש להס קנה של ברזל ולא איתיה מלאכת

 אומן מותר לנסח נהן:
 (*ג) ר׳׳י התיר להכות הנחא המושך ניוס טונ כגון יין ושמן

 ונשכמ לא רצה לומ׳ לא איסור ולא היתר:
 (פד) אני׳׳ה. ניקוע לאמרי׳ דשרי ה״מ לחתיכות גדולות
 ואע״ס שאפשר לעשוחו מעיו״ט לאו מלאכה היא אלא
 עונדא לחול אנל רקות לא דאסשר לנקע מערנ יוס טונ:
 (פה) אני״ה. הלכה כשמואל דאמר אין מין ואין סחירה נכליס
 ומטעם זה מוחר לחוור ולהפקיע קשד השפוד שקושרים
 נו הטלה ולפעמים מהדקין אוחו נחוט וקרונ הלנר שאף

 נשנת מוחר:
 (פו) אני״ה. יתד שסוד שצולין נו עופות והיה ארוך יותר
 מדאי ואסר ר׳ לחתוך אותו ולא לשורפו משוס חקון כלי

 ולא דמי לחותכה נאור נפי כ׳ נרות:
 (פו) מוחר לטוח החגור שמטמינין נו אח החמין כטיט המוכן

 מעיו״ט או שהיה דעחו על הטיט שנרחוכ אני׳׳ה:
 (פח) אכי״ה. שמעחי יש שמחמירין ואומרים כשמעריכין
 השלח! נשנת ויו״ט להשיס השולחן ושונ יחן הרגלים
 שקורי! טרפיי״ש ושמעחי מרנוחי דלא שייך חורח אהל
 אלא כשמשתמשין חחחיו וכל הגי עשויין לשמש תחתיהן

 אנל שולחן אינו עשוי אלא לגנו:
 (פט) מוחר להושיב הקדרה על הפטפט ניו״ט אפילו ממטה

 למעלה וכן שולחן על הספסלים:
 (צ) רנו המפרשים למנרכיס על הנשמים כיוס טונ שחל
 להיוח נמוצאי שנת וליכא למיגזר שמא יקטוס אנל רש״י
 פי׳ דאין מנרכין וסי׳ ר״י לשמחת י״ט משינה הנפש

 שאנדה:
 (צא) מכשירי אוכל נפש שאי אפשר לעשות מעת יוס טונ

 שרי:
 (צב) מלקאמר מולגין אח הראש ואח הרגלים כו׳ אנל גדיא

 סוליה לא ענדיגן לאפשר לשלוחיה משכיה:
 (צג) סמ״ג. יש רוציס לאסור לנשל נקדרה חדשה ניוס טונ

 לכחחלה וצריך לתחה על האש מעיו״ט נלא מיס:

 פרק משילין
 (צד) ירושלמי אסור לאדס להושיט דבר להוליכו מאצלו

 ולכווחא אסור להושיט לבר להביאה אצלו:
 (צה) לופקין על הפתחים בשבת להקין את הקהל לניח

 הכגסת:
 (צו) גכרי המגגן בכלי שיר בביח הגשואין אפילו אס ישראל
 יאמר לו לעשוחו נשבח שרי ט אין שמחה לחחן ולכלה

 בלא שיר ואיסור מלרנגן שרי נמקוס מצוה:
 (צז) בירושלמי משמע לנכל עגין אסור לקלש נשנח:

 (צח) הלין לכגסין ארמלין צריך לכוגסן מנע״י שלא יהיה כקונה
 קני! נשנח ור״מ פסק לצריך לנא עליה מנעו׳׳י לכן
 נוהגי[ לייחל! אחר נרכת חחגיס כי אלמנה אין לה חופה:
 (צט) סמ׳׳ג. היכא לקרא שס מבע״י שאגי עחיר להפריש למחר
 שרי לחקן אף בשבח מה שלצורך שבח ואפילו ולאי טבל:

 סליק

 (נח) ר׳ יואל התיר לאפות ניי״ט ברציללי בלע״ז לצורך ב״מ
 שחל להיוח ממחרת נחוש״מ והיה היוס יוס אילס שלא
 היו יכולים אס לא ניום טונ ולא היה לי לקהל נחנור א׳
 והתירו לאסוח ננ׳ פעמים מפגי צריכות סת אחח לכל

 תגור וחגור לני וגי ישראל:
 (:גו) מעשה היה בקולוגיא שאפו לכחחלה פשטיל״א מי״ט

 לחכירו והמירו רביגו קולוגיא:
 (=1 הר׳ אניגלור כהן אמר שראה מעשה טנח שחקן ועשה
 קרעסלי׳׳ך מיי״ט לחכירו וצוהו להשליכם לאיטל ואפי׳

 ליתגס לשפחתו אסר לו:
) נה״ג החירו לקגות ניוס טונ משוס מצוה וכן לולנ ( « ) 

 ואתרוג כוי:
 (סנ:) מי ששכח ולא הטטל כליס מע״ש ומעיו״ט יתן הכלי
 לגכרי במחנה ויחזור וישאלגו ממגו וה״ל כשואלו מן

 הגכרי:
 (סנ) אין עושי( מורס( לעופות ביוס טוב לממעטין לכס אכל
 גחוש״מ של פסח אסור משוס חמן ואס ירחיח המיס

 חחלה ואח״כ יחן המורסן ברותחין ע״ג האור מוחר:
 (:ד) נ״ה מחירי! לחוס חמין לרגליו אבל לרחוץ כל גופו אסור
 אפי׳ מלאורייח׳ אבל זיעה מוחר אפי׳ מלאורייחא ורבגן

 גזרו בו זיעה אטו רחיצה:
 (מה) ר׳ יהודה מחיר לרחוץ חיגוק קט!:

 (סי) אסור לגלול לעשות הבערה לצורך שוס רחיצה:
 (םז) ר״י התיר ללבן ניוס טוב כלי שקורי! טרסא בלע״ז שאפו
 נו ניום חחחיה פלאדו״ן ואחר הלינו! יאפו חמחיה

 פשטיל׳׳א של נשר:
 (סח) קיגנא לפרש״י למחוט ראש הפתילה ונערוך פי׳ לאחר
 שכנה הנר חוחטן ראש הפחילה ור״ח פי׳ קסמין לקין

 שנראש הפחילה מוחר לתקן:
 (םט) כשנוטל השמן מכחיש אור הנר ואסור אנל אס יש
 חחיכוח של חלנ והסיר חתיכה אחח מן הנר או פתילה
 של שעוה וחתכה כאור אין כאן אלא גרס כנד ומותר
 וכ! אס לוקח אלס אור המרירה להאיר כלילה לא למי

 למסחסק מן הגר ומיהו העולס רגילין ליזהר וגכון:
 (ע) כל כבד הוי מלאכה שאיגה צריכה לגופה חון מכנוי
 לעשות פחמין הלכך שרי אפי׳ נשנת נמקוס איכול

 מלאכה:
 (עא: אכי״ה. כל הנך לאסירי הייגו לרמן אנל לר׳ יהולה
 למחיר מכשירי אוכל גסש שרי לכחול את העין ני״ט

 לגפשו עגומה עליו וקצה כאוכל:
 (עב) אבי״ה. מותר לתלוש הנוצה ביום טונ נמקוס שחיטה

 לשחוט:

 פרק אין צדק
 (עג) אני״ה. ספק מוכן מחמיר! אנל ספק סחומין שרי:

 (עד) ירושלמי מפיס ארס כליטרא לילע כמה הגיע לו אנל
 טנח אסור:

 (עה) גהגו למלול נמלה ילהטיל נה טנעח לנר שאיגו מוקצה:
 (עו) וכלכל שלא יזכיר לו סכום מקח פי׳ כגון שיש עליו כסף:
 (עז) אני״ה. מגהג כשר למלול ע״פ לצורך ליל נ׳ של פסח

 כשאופין מצוח:
 (עח) אט״ה. מוחר לשגוח אחרי שדקל מעיו״ט:

 (עט) משמע מלבר ה״ג לכשאין לחוש למחונר ולמוקצה שר
 למשקל אפי׳ כנגל נכר הרגיל אצלו:

 (פ) ישראל חגוני אמר קולס יו״ט להביא להם ופסקו אח
 למיהן ואיחרו הגכרס שלא הביאום לחגוגי ישראל על

 (כט) מערמח אשה יטובלמ כו׳ באשמ חבר יכן כל הערמות:
 (ל) בגי אלם שקונין בשר נעיו׳׳ט ימולחיס רי״ט איסירא

 ענלי לאפשר לעשוח נעיו׳׳ט:
 (לא) אשה שעישה שאיר לעיסה ניו״ט נראה לאסור:

 (לב) אין אומרם מחוך אלא היכא לאיכא צורך יו״ט קצפ ע״כ
 מוחר לישא מחזורם לנהכ״י. ולהחזירן:

 (לנ) יו״ט צריך ערונ תנשילי! ולא ערונ הוצאה:
 (לד) תנלין לא נעי הצלאה:

 (לה) נשנח אסור למוללו:
 (לו) יש היתר מיקור נשר ניו״ט:

 (לו) וילון טמא מסכי שהשמש מחחמס כגגרו:
 (לח) מוחר לפרוס כגל כלאים על הגיגיח שרוחצין נו:

 (לט) כתנ אני״ה. והגי אפי׳ בהעלאה שרא כגון כונעיס שאגו
 מכסיס נו ראשנו:

 (ט) חלוק או מל שחפרו נכר אסור ליטלו מן הנכר ניו״ט:
 (מא) כלי שגגמר מעיו״ט מקנל מן הנכרי ניוס טונ:

 (סב) אס הכיא נכר כתכ מחון לחחוס לישראל מוחר לקכלו
 ואינו מוקצה:

 (מנ) מעשה היה שנא גכר לקח משכוגו מיל הישראל ניוס
 טונ וכבר היה פלוי מעיו״ט ואסר המחבר כי שעטגז

 אסור לטלטל הואיל ואיגו ראר ללבוש:
 (מד) מותר לשלוח לנכרי על ילי נכרי גיו״ט אס ישלח לשאל

 לו אנל לא על ידי ישראל:
 (מה) ומשכוגות שאגו אוסרם להחדר נשנת וניו״ט משוס
 למיחזי כמשא ומת! אס לא מפגי הלחק לגכר אלס אגו

 מחירן ע״י ארמאי:

 פרק יום מוב
 (מו) לא שייך איסור הכנה אלא כשהוא מטן לנר שאיגו ראוי

 ליהגוח היום:
 (פי) אסיר להתענוח כיי״ט כי קי״ל כר׳ יהישע ללרש חציי

 לה׳ וחציו לכס:
 (טח) טעה ילא הזטר של יו״ט ננרכח המזון מחזירי! אוחו
 משום לאי אפשר ללא אכיל לנר שיחחיינ ננרכח המזון:
 (סט) נקלרה אחח אפי׳ נמחכרן מומר להוסיף לצורך שכח

 להא אפילו לצורך חול שר:
 (נ) פעם אחח שכח הר׳ שמואל מנוגנ״ר ולא עירנ נעיו״ט
 ולא גזכר אלא ד״ט נ׳ והורה שינשלו נהשכמה ליו״ט

 הרכה ייוחירו לשנח:
 (גא) ה״ג פסיק לנעיא פת יחנשיל:

 (ננ) ירושלמי יו״ט לסיכוח העירינ שהגיח נעיי״ט ראשון
 מועיל גס לימים טוניס אחרונים ובלבד שיאמר כפירוש

 על יי״ט האחרון:
 (נג) השתא לאין אגו עושים יום שגי בשביל ספק אן מנהג
 אנותינו נילינו אין מערנ ומתנה לא ערוט תנשילין ולא

 ערוד תחומי! ימנואות:
 (נד) עלשיס שבשולי קלרה סומך עליהם נעיו״ט אנל לא רום

 טוב:
 (נה) כטש הר הוא כמבושל והיינו ששהה שלשה ימיס נלנר

 לח וי״א נשריח יום ולילה:
 (נו) מה שאגו אוכלים לנש אע״ס שהלנורס המחיס מעודדם

 נו יומר מג׳ ימיס משוס להר כנבלה סרוחה:
״ ממין נחנ אף על פי שמרחיחיס הלנש כשמסרישי!  (נז) ד
 ממנו השעוה ולנורס מתים מעורטס נו מותר הרנש

 דהדנורס נותן טעס לפגם:

 פהק ביצה
 (א) כחנ אט׳׳ה. אס לכנו מאכל נטצה שנולדה טו״ט נו טוס

 אסור ולא משעריגן נס׳:
 (ב) אס לוקח ממניני הרגיל אצלו או גכריח שפחה לקחחה
 שאיגה בקיאה נטינ ישראל והחנוני נכרי מסיח לסי חומו
 שגוללה קולס יי״ט גראה לשר אנל אס ילע הגכר

 לגולל אסור לא שמטגן עליה:
 (ג) הלכה כר״ש ואין מיליק דן יו״ט לשבח:

 (ד) לר״ש אין גוטלין עציס מן הסוכה נראה שגסלה:
 (ה) ראט״ה. כי היכי לטצה שגולדה נשנח אסורה ט״ט ה״ג
 שיר סחילה שיר מדורה שהדליקו מע״ש וכנו נשכח

 אסור להדליקו טו״ט למחרחו:
 (ו) יפה עושוח הגשיס המדליקות הגרוח ומכניח אוחס
 מבע״י יחוזרוח ימדליקיח נערנ ר״ה או ערנ שנפ שלפגי

 יי״ט מסגי הנגה:
 (ז) לבר שהוא בעולם לפי התלמוד אין שיין בו הכנה:

 (ח) כלי שמלאנתו לאיסור כשהותר לטלטלו לצורך מקומי
 שרגן לטלטלו ער מקוס שיצגיעו שם:

 (ט) לנר מוקצה אינו אסור רק לטלטלו ממקוס למקוס אבל
 ליגע נו מותר:

 (־) מעשה ננשואין שנחערנה תרנגולת נטלה עם שאר
 החרנגולוח השחוטוח וצוה ר״ח להשליך אחל ולהתיר

 האחרוח:
 (יא) חתיכה ראויה לתתכנל ר״ל כמו שהיא עתה אך אס

 (הנהמה) [העוף] עם הנוצה והצואר אין זה ראוי
 להחככל:

 (יב) מעשה נכרכשה אחת טרפה שגחערנה עם שאר כרנשות
 כשרות והכשרוח היו י״ב והשיב שהיא נטילה נרונ ואיגה

 חחיכה ראויה להחככל:
 (ינ) סה״מ פסק לא״צ לזרוק אחל מהן:

 (יד) ואס היו של הרבה בני אדס ולאי א״צ להשליך ט יש
 לחלוח שכל אחל לקח היחר:

 (טי) נלרננן היכא לליכא איסורא נעיגיה מבטלי[ אותו
 ונלאוריחא אין מנטלי! אותו אפי׳ ליחא איסורא

 בעיניה:
 (טי) רשנ״ס סי׳ לנמיר לאטלה אין מנטלין האיסור:

 (•ז) חרס שנותן על זמן אץ צרך הפרה כאשר ענר הזמן:
 (•ח) השוחט תרנגולת ומצא נה דציס גמורוח מומר לאכלן

 נחלנ:
 (•ט) שר לקנל מן הנכרי טציס נליל יו״ט ראשון כשהטאוס
 נחיך החחוס אבל נליל יו״ט ראשו! שחל אחר השנח לא:
 (כ) אין להחיר טציס של גכרס טו״ט מטעם רונא לגולליס

 קורס יו״ט:
 (כא) יכול לכסות נערנ שאיגו מוכן אס אין לו מוכן. סמ״ג:

 (בב) טצה שיש כה אפרוח מרוקס אינו אסור רק מלרנגן:
 (כג) גלגל עסה מעיו״ט איו מפרש ממגה חלה טי״ט ואין
 לאפותה טו״ט ואס גגגלה ואפאה מעיי״ט ולא הפרש

 ממגה חלה אוכלה ומגיח מעט כלי חלה:
 (כד) נתנ אט״ה. סולמות שלגו אס עומליס שס מקולס עוליס

 ויורדים נו אנל נרה״ר אסור לטלטלן:
 (בה) ריח פי׳ דיקא סולם של עלייה שדרכן להיוח קנועיס
 ואין מדד! אוח! אלא להטיח גגי! אכל קטגיס לקין

 וקצרס שאין דרכן להטיח שרי לטלטלן:
 (כו) לו״ט שייך יותר לאסור מנשנח:

 (כו) אין להוכיח שצלי נעי מלח לצאח מיד איסורא אלא עצה
 טונה קמ׳׳ל:

 (כה) לא שרגן הערמת שוס איסור אלא לצורנא מרנג! שאינו
 פורץ גדר:
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 תוספתא ביצה פרה א א
( י י ) ו ] דוחה [את] יו״ט אמרו ל ) [שלא יהא ספקו ג י י ן  השבת] אינו די

 [שופרות שבגבולין יוכיחו שאין ודאן דוחה את השבת וספיקן] דוחה [את]

 יו״ט [הן יוכיחו לכסוי הדם שאע״פ שאין ודאו דוחה את השבת שיהא

י) [מה למילה שאין ל ר״א] הקפריט  ספיקו דוחה את יו״ט] השיב ר״א [בנו ש

ב תאמר בכסוי  ספיקה דוחה את יו״ט שאין ודאה דוחה את לילי יום טו

ב דין ודאו דוחה את לילי יום טו דאו דוחה את לילי יו״ט הואיל ו  הדם שו

 הוא שיהא םפיקו דוחה את] יו״ט אמר רבי אבא זה אחד מן הדברים >טז)

< תשובה והשיב ר״א >יח<: ה אמר רבי ז  [שהיה] רבי חייא [אומר] אין לייי

בך ן בן אלעזר מודים ב״שייטי [לב״ה] שמוליכץמנ) את הסולם משו  שמעו

בך יכ< [על מה נחלקו על החזירו שב״ש אוסרין וב״ה מתירין] ר׳ יהודה  לשו

בך אבל ל שו  אומר עזריה אומר מטלטלין את הסולם(נ) בד״א בסולם ש

ם י ר מ ו א< אסור [לטלטל אפילו בעלייה] רבי דוםא>ש) א ל עלייהיכ  בסולם ש

ף מדדין < א  [מטין אותו] מחלון לחלון אחרים יכג< [אמרו] משום ר׳ דוסאג

< [בה״א] : ו רבי שמעון אומר בש״א(ע< לא יטול אדם גוזל עד שיקשה־(כד  בו

 עד שינענע >כה< [והמקשר והמנענע בבורות בשיחין ובמערות מותר ובאילן

פ) המקושרים והמנענעים] בכל מקום אסורין משום גזל:  אסור(

 פרק א א(א) ביצה שנולדה ביו״ט אחרים יא< [אמרו] משום ר״א תאכל

״ [לשחטו ביו״ט מפני י תר  היאיב< w ואמה עגל שנולד ביו״ט מו

 שהוא מתיר את עצמו אפרוח שנולד ביו״ט מותר לשחטו ביו״ט מפני שהוא

 מתיר את עצמו]: ב00 השוחט(ח [תרנגולת] ומצא בה ביציםא< גמורות
> נ ) ביצה שיצאה >ה) רובה מערב יו״טיי) [אע״פ ה י  [הרי אלו מותרות]:(ל)

 שנגמרה ביו״ט הרי זו מותרת] נולדה בשבת תאכל ביו״ט ביו״ט תאכל

 בשבת רבי יהודה אומר בשם רבי אליעזר עדיין מחלוקת במקומה(0 כשם

ך םפק מוכן ך אסורה לטלטל כשם שספיקה אםור0) כ  שאסורה לאכול כ

ר בכזית וחמץ  אסור נתערבה במאה כולם אסורות: ג>ת< ב״ש אומרים שאו

ר המחמץ את  בככותבתי״ [בית הלל אומר] זה וזה בכזית איזהו >*ת) שאו

> ר משיפסליט  אחריםיח< [חמץ שנתחמץ מידי אחרים] מאימתי קרוי שאו

(ט) אפר שהסיקו ביו״ט אין מכםין בו [ביו״ט] לפי שאינו  [מלאכול לכלב]

ד בו ביתו [אין] ך ביתו להטיח בו גגו םיד לסו  מן המוכן(י) היה לו עפר בתו

P ר׳ יוסי אומר כוי [אין] שוחטין אותו ביו״ט מפני שהוא ספק H :  מכםין בו

 ואם שחטו אין מכסין את דמויי* [א״ר יוסי](ל) ומה מילה שודאה דוחהייא<

< [את כ ט כםוי הדם שאין ודאו דוחהיי ר  [את השבת] אין ספיקה דוחה את י

 נוסחאות א) אע״פ שגמורות: ג) שנולדה: ג) אין מדדין:

 הגהות הגר״א
 ספיקה: (יד) חקיעח שופר שבגבולין חוכיח שאין וודאה דוחה שכת אפ״ה: (טי) ברכי תשובה מה
 למילה שכן אינה נוהגח כלילי ימים מוכים פאמר ככסר שנוהג בלילי: >טז) שאמר: >יז< עליהם:
 >יח) הקפר כרכי חשוכה: (יט) וכ״ה: >כ) לא נחלקו אלא להחזיר שכ״ש אומרים אין מחזירין וכ״ה
 אומרים אף מחזירין: (כא) ל״ה: >כב) מטהו: >כג) אומרים: >כח וכ״ה אומרים: (כה) והמקושרין
 והמנוענעין בכורוח וככחיס ובשיחין וכמערות מוחרין וכאילנוח אסורין משום שמא יעלה דחלוש

 והמקושריס והמנוענעיס:

 (א) אומרים:>p נולדה כשכח חאכל כיו״ט נולדה ביו״ט חאכל כשכח רבי יהודה אומר משוס ר״א
 עדיין היא מחלוקח שטח שמאי אומרים חאכל וכיח הלל אומרים לא חאכל כשם שאסורה לאכול
 כך אסורה לטלטל וספיקה אסורה וכשם שספיקה אסורה כך כל ספק מוכן אסור נחערכו כמאה
 כולן אסורות אפרוח שנולד טוס טוכ מומר: (ג) זה מוכן אגכ אמו וזה מפיר עצמו כשחיטה:
 (ד) אח החרנגולפ: >ה) לאוכלן כיו״ט: (י) מותרה לאכלה כיו״ט: מ) וב״ה אומרים: >ח< איזהו
 חמץ המחחמץ מאחרים: >ט< מאכילת כלכ: n מק״ו ממילה: (יא) שכח: (יב) שכח: (יג) שאין

ד  חסדי דו
ו של רכי ור״ח ואולי הוא נולד אחר מיחח ר  ג״כ ר״א הקפר. ונראה דהיינו כר קפרא שהי׳ מו
 אביו ולכך היה לו שם אכיו דהכי אורח ארעא להקים שם המת על נחלתו. ועי׳ כירושלמי פרק ו׳
 לשביעיח דקרי לי׳ לבר קפרא בן הקפר ונראה להדיא שהיה בנו של ר׳ אליעזר הקפר ומשום שגס
 אביו הי׳ נקרא ר׳ אליעזר לכך לא קרי לי׳ ר׳ אליעזר אלא בן הקפר או בר קפרא: ר׳ שמעון
׳ כצ״ל ופליג ר״ש שר והמנוענע בבורות כו ׳ והמקו ל כו ז ו ל אדם ג טו א לא י ״ ש  אומר ב
 על תנא דמחני׳ דקחני בפרקין בש״א לא יטול אלא אם כן נענע מבעוד יום ובה״א עומד ואומר
 כו׳ ור״ש סובר ללב״ש בעי׳ על שיקשור ולב״ה עד שינענע ואח״כ קאמר המקושר והמנענע
. כא להוסיף על ׳  כלומר למר כדאיח ליה ולמר כדאית לי׳ בכל מקום שרי: דמן בתוך הקן כו
 מחני׳ דעל פחתה מופרין. ואפי׳ איכא דף לפני הקן דאתו יונים דעלמא אבל כאן לאיכא קרוב

לד ו כן אגב אמו אפרוח שנ ״ט מפני שהוא מו ו י ו ב ט ח ש לד מותר ל ו א עגל שנ ״  פ
׳ כצ״ל וקמ״ל לבהני אפי׳ ב״ה דאסרי בביצה מולי דלא שייך איסור נולד ולא ״ט כו ו י  ב
 שוס גזרה לקאמט אמוראי אליבייהו בביצה ט העגל מוכן אגב אמו לאי בעי שחיט כהש״מ ואכיל
 כל לכגווה ואפי׳ הואי טרפה מקרי מוכן לאלם וכמ״ש החוס׳ שם. ואפרוח היינו טעמא דכשס
 שמחיר אח עצמו בשחיטה מאיסור שרץ להוה אסיר מקמי הכי נמי מהניא לי׳ לאיסור מוקצה
ן אותו חטי ן שו י אי  ולראב״י צ״ל למיירי שנפחחו עיניו מיל וע״ש במוס׳ ר׳ יוםי אומר כו
׳ אר״י ומה מילה כר. עיין בחולין דף פ״ל ושם הגיר׳ בגמ׳ השיב ר׳ אליעזר הקפר ״ט כו ו י  ב
 ברט כו׳ ופירש״י כרבי אדם גדול והנה אע״ג לככ״מ פירוש רש״י אמח רציכ וכמו ר׳ יוסי ברט
 אבל כאן פירושו ברט בן רט כלומר הא מקרא ר״א הקפר לפי שהוא בן רט אליעזר ששמו היה

 מצפה שמואל
 (א) ד. ירושלמי פ״א ה״א ע״ש (p ו: וירושלמי שם (ג) ו: וירושלמי שם (ד) ז: ושם (ה) ד. ושם זו ועי׳ בחידושי רא״מ שם דף ג׳ סוף ע׳׳א דכ״מ לב״ה דשאור שנפסל מאכילת כלב אסור דראוי לחמע
 עירוכין פ״ג הל״ח ושביעית פ״ז (ו) ג: וירושלמי שם (1) עי׳ ירושלמי פ״ג הל״א ושבת פ״א הל״ז בו עיסות אחרות ועי׳ סימן תמב במג״א ס״ק ד שהשיג עליו (ט) ח. עי׳ ירושל׳ פ״א הל״ג (י) שם
p שם וירושלמי פ״א ה״ג (ל) חולין פה: וירושלמי שם (מ) ט: (נ) שם וירושל׳ פ״א הל״ג (ס) שם  (ס) ן: וירושלמי פסחים פ׳יב הל״ד וכאן פ״א הל״ב (*ס) עיין מיי׳ פ״ז מהל׳ חו״מ הל״ב ובהשגות (

 ובכ״מ שם ובשו״ע סי׳ תמב וע״ש בפר״ח ס״ק ב ועיין סמ״ג ל״ת הלכות חמץ ע״ז וע׳׳ח שהביא תוספתא ושם (ע) כה. (פ) שם:

 בכורים
״ט. דלא היה לעתו עליו מאחמול והיום אינו ראוי אא״כ ראר לצלוח ו  ב״ש וכ״ה כדפירשנו: בי
ן בו. דם עוף לטון דהחקינו לפשמיש מוחר  בו טצה שעדיין חס כדמפרש בגמרא (ח׳ א׳): מכסי
 לכיסר ג״כ: ד כוי. ספק בהמה ספק חיה וחייב בכסר מספק: מפני שהוא ספק. שמא חיה
 היא וא״א לכסות דמו ביו״ט כאפר כירה למוכן הוא לודאי ואינו מוכן לספק: אין ספיקה. כשחל
 יו״ט טוס ה׳ ונולד טוס ד׳ משבוע הקודם בה״ש דה״ל יו״ט ספק שמיני ספק פשיעי אינו דוחה
. חיה או עוף כגון השוחט לחולה דאו  דדילמא חשיעי הוא והו״ל מילה שלא בזמנה דאינו לוחה: ו
 בשבח לאין מכסין דמו: םפיקו. כזו: שופרות. שחוקעין בגבולין בר״ה ולא במקדש דאינו דוחה
. כגון איש ולאי אינו חוקע בשבח: וםפיקן. ספק איש דאו ן ו  שבח כמכואר כר״ה כרפ״ל: שאי
״ט. שחוקע טו״ט דאף דאשה פטורה ממ״ע שהזמ״ג מ״מ מוחר לחקוע ו  ספק אשה: דוחה י
 כספק אשה לאף לאשה הוא רשוח לחקוע לר״י לטעמיה לס״ל נשים סומכוח רשוח וה״ה חקיעה
 כיו״ט וא״כ מספק מחייטנן לה לפקוע: הן. מהן משופרוח שבגכולין ילמלו לכסר: את לילי
ש לב״ה. לאסט חזרח הסולם כמבואר ״ דים ב ״ט. לאו דוקא אלא אין זמן מילה כלילה: ה מו ו  י
״ט. סולם של שוכך למינכר עשייחו וניכר שלצורך גוזלוח הוא מוליך ו ן סולם בי י כ י ל  לקמן: שמו
ל ן הסולם ש י ש אוסרים. לחזרה אינו צורך יו״ט: מטלטל ״ ב  וצורך יו״ט הוא ומותר: ש
ל עליה. בך. למלאכחו להיחר: בד״א. דמחירין ב״ה החזרה והולכה לכ״ע שרי: בסולם ש  שו
 לא מיבעיא לאסור להוליך ליאמרו להטיח גגו צריך אלא אף לטלטל כעלייה אסור ומחניחין לקחני
. אבל לא מוליכין אף סולם של שובך ופליג אח״ק למה ן  לפליגי כהולכה לא אחיא כרשב״א: מטי
ן בו. אס החלון רחוק ואין ראש הסולם מגיע להחלון י ד  לשרי רשב״א קא אסר ר׳ לוסא: מד
ר. מעיו״ט ויזמין זו לצורך ״ט: עד שיקשו ל. מן השובך טו ז ו  מללין קצח ברגליו להגטהו: ו ג
 יו״ט אבל בלא קשירה חיישינן דילמא ימלך ויטול אחרח וקא מטלטל מילי ללא חזו ליה שהרי אין
 להמיר אלא מה שהוא צורך יו״ט: שינענע. יראה אס כחושה אם שמינה ושוב לא ימלך. ובמשנה
 מבואר לב״ש סגי בנענוע ולב״ה באמירה שם מיירי בנוזלי טח אבל הכא מיירי בהפקר ובעי הזמנה
(ח״ב עי׳ כסוגיא לף יו״ל): והמקשר. ככנפיו לסימן: והמנענעים. שנענע אוחם והזמינם:  טפי
. לן  בבורות. שאינו מחובר לאינו משתמש כמחוכר מוחר ליקח אותן ואין כאן משוס מוקצה: ובאי
ל. ם גז . שמצאן אלם ככל מקום אף בחו״ל: משו ץ שר  אסור גזירה שמא יעלה רחלוש. המקו

 דמסתמא אלם מצאן וקשרן או נענע וקנאה בהגבהה:

 מנחת
לדה ביום טוב. למבואר במשנה פלוגחא דב״ש וב״ה דב״ש סברי חאכל ו א א ביצה שנ ״  פ
 וב״ה סברי לא חאכל ע״ז אמרו אחטס חאכל היא ואמה. כלומר אגכ אמה כגון בלקחה
 סתם ולא ילעינן אס לגלל טציס עומדח להוה מוקצה או לאכילה עומלח דהטציס אוכלא לאפרח
 אם נשחטה ביוס טוב הובררה ללאכילה עומדח וטצחה שריא לא נשחטה הוברר הדבר ללגלל טציס
. בשחיטה ובגמרא הגירסא שמוכן אגב אמו ואף  עומלח וטצחה אסורה: שהוא מתיר עצמו
 שאמו טרפה מכל מקוס היה ראוי לאכילה כלטם וכן הגיה הגר״א (עי׳ ירושלמי פ״א הל׳ א׳
. כשחיטה כלילחו להיוח נשחט ללא הוה מחחילה ומגו  הגירסא כהכא): שהוא מתיר עצמו
 דאחקן להא אחקן נמי איסור מוקצה ולא קי״ל הכי אלא כאידך ברייחא מובא בגמרא לאפרוח
 שנולד טו״ט אסור: כ גמורות. שנגמרו לאכילה אף ביום טוב שאחר השבח לע״כ מאתמול גמרה
 לה דכל טצה למחילדא האידנא מאחמול גמרה לה א״כ שכח הכין ליו״ט וכחיב בקרא והיה טוס
 הששי והכינו אח אשר יביאו חול מטן לשבח וחול מכין ליו״ט ואין יו״ט מכין לשבח ואין שכח
 מכין ליו״ט מכל מקום טצה זו שריא לטון דלא נולדה האידנא לא חשיב ואף שהיה נולדה היום
 אילו לא שחט החרנגולח מ״מ הטצה שריא: שנגמרה. לידחה טו״ט אע״פ שחזרה כשיצחה רובה
 ושוב ילדה כיו״ט: מותרת. דמני יצתה רוכא ה״ל כנולדה (גמרא דף זי): תאכל ביום טוב.
 לב׳ קדושות נינהו: מהלוקת. דלב״ה לא תאכל דקדושה א׳ נינהו והוה כנולדה בו טוס: שאסורה
ר״א וספיקה ל. הטצה שנולדה טוס טוב אסורה לטלטל ג״כ דמוקצה הוא: בנוסחת הג  לאכו
 אסורה וכשם שפפיקה אסורה וכו׳ והלשון מתוקן וספיקה היינו ספיקא אס נולד טו״ט ל״מ
 לרבה לס״ל לטעמא לטצה משוס הכנה וטו״ט שאחר השבח אס כן מה״ח הוא וספיקו לחומרא
 אלא אפילו לטעמא משום נולד או מוקצה מ״מ כיון דה״ל דבר שיש לו מחידן אחר יו״ט אסור
לן אסורות. דה״ל לבר . דגיס ספק נצולו היום או מעיו״ט (לף כ״ל): כו כן  בספיקו: ספק מו
ר. שיעורו לענין בל יראה ובל ימצא: בכזית. לחמוצו קשה כלמפרש  שיש לו מחיטן: ג שאו
 שמחמץ אחטס ומלחלק הכחוב וכחיב לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור שאור ל״ל לכ״ש הוא
ץ מ ח  מחמץ לחימוצו קל שנתחמץ מידי אחרים כללקמן אלא לומר לך לאין שיעורן שוה: ו
 בככותבת. חמרה: זה וזה בכזית. לשאור מחמץ לא ילפינן לחמץ חמור לראוי לאכילה ולכן
 פלגינהו בקרא כחרתי ונקט לה הכא מקולי ב״ש ומחומרי כ״ה וזה מכואר כמשנה והוסיף כאן
 לפרש מהו שאור ומהו חמץ: משיפסל. ואז ראוי לחמץ אחרים ואינו ראוי לאכילה וזהו סברפ
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 תוםפתא ביצה פדל! א
 ב״ש וב״ה שמוליכין את המתנות ביו״ט על מה נחלקו] על התרומה שב״ש
 אומר אין מוליכין ובית הללילג< [מתירין אמרו בית הלל גזירה שוה] חלה
 ומתנות מתנה לכהן והתרומה מתנה לכהן כשם שמוליכין את המתנות
 כך(לי< [יוליכו] את התרומה אמרו להם ב״ש לא אם אמרתם במתנות(לה<
 [שהוא זכאי בהרמתן תאמרו] בתרומה שאינו זכאי בהרמתה אחרים
 אומרים >לו< [מודים ב״ש וב״ה שאין מוליכין את התרומה לכהן ביו״ט על
(  מה נחלקו על המתנות שב״ש אוםרין וב״ה מתירין]: יא הלש >*P עיםהנ
 ביו״ט(י< בין טמאה>לז< [ובין] טהורה מותר לטלטלה ומותר להפריש ממנה
) אסור לטלטלה ואסור להפריש ח ל  חלה לשה מערב יו״ט ושכח ולא הפריש >
 ממנה חלה: יב [אמר ד״מ(ה) מודים ב׳׳ש וב״ה שחתבלין נידוכין במדוך
 של עץ ומלח עמהן על מה נחלקו על המלח בפני עצמו שבש״א בפך ובעץ
(D פרור לצלי ובה״א לכל דבר(ו) והפלפלק ג*י< הרי הן כתבלין ב״ש אומרים 
 מוליכין תבלין ומדוך אצל מדוכה ולא מדוכה אצלן ובה״א מוליכין זה אצל
 זה וזה אצל זח ואין חוששין]: יג [ב״ש אומרים מוליכין סכין וטבח אצל
 בהמה ולא בהמה אצלו ובה״א מוליכין זה אצל זה וזה אצל זה ואין
 חוששין>ח) אין עושין טיסני ואין כותשין במכתשת ביום טוב ואין כותשין
 את המלח במדוך של עץ אבל מרסק הוא ביד של סכין ובעץ הפרור ואין
 חושש אין מרםקין דבלה וגרוגרות וחרובין לפני הזקנים בשבת אבל מרסק
 הוא ביד של סכין ובעץ הפרור ואינו חושש(ט)(*ט) המולל מלילות מע״ש

 t [זימן בתוך הקן ומצא לפניה אםורץדפ) על פתחה מותרין] אמר רשב״א
 מודים ב״ש וב״ה>כו< [שאם זימן בתוך הקן ומצא] לפני הקן [שהן] אםורין
 בד״א(צ) ביוני שובך ויוני עלייה וציפרים שקננו בטפיחים ובבירה אבל אווזין
 ותרנגולין ויוני >כז< [הרדםיאות אין] צריכין זימון מפני שהן ברשות אדםיכח<
 [וחיה שקננה בפרדס צריכה זימון מפני שאינה ברשות אדם]: ח אמר
 רשב״א מודים ב״ש וב״ה(ק) שמםלקין את התריסין ביום טוב(כט< [על מה
 נחלקו על החזרה שבית שמאי אוסרין וב״ה מתירין מודים >0 שאם קצב על
 העלי שאםור לטלטלו מודים שאין מולחין עורות ביו״ט>ש) אבל מולחין עליו
 בשר לצלי]: ט אמר רשב״גמ!) מודים ב״ש וב״ה שמוליכין כלים מלאים
 לצורך וריקנין למלאותן על מה נחלקו על ריקנים שלא לצורך שב״ש אוםרין
 וב״ה(*ת) מתירין [יוצא(א) אדם במפתח(*א) שבאצבעו לרשות הרבים ואינו
 חושש דלת(3) שיש לה ציר פותחין ונועלין בה בשבת ואצ״ל ביו״ט נשבר
 צירה אין פותחץ ואין נועלץ בח ביו״ט ואצ״ל בשבת]: י אמר רבי יהודה יל<
 [מודים ב״ש וב״ה שמוליכין^ את המתנות שהורמו ביום טוב עם המתנות
 שהורמו מעיו״ט על מה נחלקו על המתנות שהורמו מעיו״טא< בפני עצמן
 שב״ש אוסרין וב״ה מתירין אמרו ב״ש גזירה שוה] חלה ומתנות מתנה לכהן
) [לא יוליכו] א ל ) ך  ותרומה מתנה לכהן כשם שאין מוליכין את התרומה כ
 את המתנות אמרו להם ב״ה לא אם אמרתם בתרומה שאינו זכאי
 בהרמתה ילב< [תאמרו במתנות שהוא זכאי בהרמתן רבי יוסי אומר מודים

 נוסחאות א) להוליכן: נ) שלשה:

 הגהות הגר׳׳א
 עם המחנוח שהורמו כיו״ט מהיום על מה נחלקו להוליכם נפ״ע שכש״א אין מוליכין ובה״א מוליכין
: (לא) אין מוליטן: (לב) חאמרו כמחנוח שזכאי כהרמתן אמר ר״י לא נחלקו כ״ש ן  וכך היו כ״ש מי
 וב״ה על המחנוח שמוליכין לא נחלקו אלא: (לג) אומרים מוליכין וכך היו כ״ה לנין: (לי) מוליכין:
 (לה) שזכאי אני כהרמחן חאמר: (לי) לא נחלקו כיח שמאי וכיח הלל על החרומה שאין מוליכין לא

 נחלקו אלא על המחנוח שכש״א אין מוליכין וכה״א מוליכין: (לז) בין: (לח) ממנה חלה:

 (כי) על שהזמינן כחוך הקן ומצא: (כז) הרלסיאוח וחיה שקיננה כפרלס מוחרין ואין: >כח) וצפור
 למר צריכה לקשר ככנפיה שלא חחליף כאמה ושויס שאס קצכ עליו כשר שאסור לטלטלו ושרן שאין
 מולחין עליו כשר כיו״ט אכל מולחין עליו כשר לצלי: >כט) לא נחלקו אלא להחזיר שכ״ש אומרים אין
 מחזירין וכה״א מחזירין כל״א כשיש להס ציר אכל אין להם ציר ל״ה מוחר ללח שיש לה ציר פוחחין
 ונועלים כה כיו״ט ואצ״ל כשכח: (ל) לא נחלקו כ״ש וכ״ה על מחנוח שמוליכין כשהורמו מעיו״ט

 חסדי דוד
׳ לף י״א משוס מ ׳ כצ״ל וכ״ה מ ן סכין כו כי לי ן מו א אי ״ ש ׳ ב ן כו ן תבלי כי לי ן מו ייא אי  ומצר הכל מולים למוחר וכלאיחא כפ׳ לא יחפור לגם למ״ל רוכ וקרוכ הולכים אחר הרוכ אכל בש׳
 בקרוב ומצוי חולין והכא הד מצד לבמקומן הוא ובזה גם רשב״א מזדה. ומה למסיים וחיה שקננה לחיישו לאימלוכי ליאמר נשבוק האי קלרה לכעי תבלין ונעכיד אידך ללא כעי חכלין א״נ נשכוק
ד כשאינה סמוכה לעיר האי כהמה לכחישה ונשחוט אחריתי לשמינה וכ״ה מחירין כיון לאיח להו מחוך לא חיישו להכי י  כפרלס צריכה זימון מפני שאינה ברשוח אלם לפי אוקימחא לגמ׳ מי

 ופירוש מפני שאינה כרשוח של אלם הוא שרחוקה מהעיר ולא לעחי׳ עילרה ולכן צדכה זימון: דא״נ מימלך לאו מילי עביל ע״ש בגמ׳:

 מצפה שמואל
 (*פ) עי׳ שו״ע סי׳ תצז סעיף יד בהג״ה והגר״א הביא שם התוספ׳ כנו״י (צ) שם (ק) (נא:) יא: ועי׳ הסוגיא ט. ועיי ירושלמי פ׳׳א ה׳׳ח ורי״ף ובמלחמות מ״ש בזה (ה) יא. וירושלמי פ״א הל״ט
 ירושל׳ שבת פרק י״ב הלכה א וכאן פ״א הל״ו (ר) שם (ש) שם וירושל׳ פ״א הל״ו (D) עי׳ רא׳׳ש סי׳ (ו) עי׳ רי״ף ורא״ש ועי׳ ירושלמי כאן ספ״ב וירושלמי שבת פ״ז הל״ב (*ו) עי׳ סי׳ שסא סעי׳ ז
-״ח פ״ק (י״ד.) ועי׳ ירושל׳ שבת פט״ז הל״ד (*ס) עי׳ שו׳׳ע סי׳ תקי״ח סעי׳ א בהגה״ה ובביאורי הגרי׳א ובביאורי הגר״א שם ס״ק ח דביו״ט מותר כדרכו ורק ברחיים שלהם אסור משום עובדיה דחול כמבואר
 סק״מ (א) עי׳ ירושלמי שבת פ״ו סהל״א וכאן פ״א הל״ז וברא״ש שם (*א) עי׳ טוש״ע סק״מ שם בסי׳ תקר סעי׳ א (ז) יא. (ס) יד (ט) יב: וירושל׳ פ״א הל״ו ושבת פ״ז הל״ב (*ט) עי׳ שו״ע סי׳

 (ב) עירובין קא. (ג) יב: וירושל׳ פ״א הל״ח ועי׳ ירושלמי דמאי ספ׳׳ד (*ג) עיי סי׳ תקו סעיף ג (ד) עי׳ שיט סעיף ו ובביאורי הגר׳יא שם ס״ק י״ב ועי׳ רשב״א והיינו בשינוי ושם מביא התוספתא כנו׳׳י:

 בכורים
 ללא גזרינן וכשיש להם ציר לכאן היינו כאמצע ולא גרס נמי הך סיומא לנשכר צירה לכן מוכח
 בעידבין לכשהיה להם ציר מוחר. בענין מפחח עיין באסיפה זקנים כיצה שכחב לרכיס הגיהו של
. ושנשחטו מהיום דהפרשתן צורן יו״ט הוא לכל זמן רמו  אצבעו וע״ש בשם הריטב״א: י שהו
 ללא הפרישן אע״ג ללא טבלי הבשר מ״מ עובר בעשה מחמח שחיטש יו״ט הוה כמו צורך יו״ט
 ואגב זה מוליך המחנוח שהופרשו מאתמול: את התרומה. משוס לאין מגביהין תרומה ומעשרוח
. שמוחר להפרישן ביו״ט אבל חרומה לרוב מרומה הוא מרגן  וככלל זה ללא יוליך לכהן: שזכאי
 שנחמרח וא״א למרח כיו״ט: אחרים אומדים. ס״ל כר״י ואיכא בינייהו לטפול המחנות
 שמאחמול עם המחנופ שהורמו מהיום לר״י טופלין לכ״ע ולאחרים כ״ש אסד גס לטפול:
א ומותר להפריש. אף מהטמאה לאף לחלה טמאה לא חזיא לאכילה מניחה לאחר יו״ט  י
 ושורפה כיון דחקון העיסה הוא: שכח להפריש. והיה אפשר לעשות מאתמול (ט׳ א׳) עי׳
. כגמרא גרסינן ל עץ ך ש ו ן במד כי דו י ן נ ב שהתבלי  רמב״ן במלחמוח מ״ש בחוספחא זו: י
 כדרכן׳ והיינו אף במלוך של אבן ללא בעי שינר בחבלין או משוס ללא ידע מאחמול לבעי חבלין
 לאין כל הקלירוח צריכוח תבלין אי משום לחבלין מפיג טעמן וא״א לעשוח מאחמול: ומלח
ר. או כעץ ץ הפרו ע ב ל חרס. ירוכנו: ו . כלא שינוי כיון לנילוכין ביחל: בפך ש  נדוכה עמהן
. ועול לוקא לצלי דהיינו דבר מועט אבל לא לקדרה: וב׳׳ה אומרים  הפרור כף גלולה: לצלי
 לכל דבר. אף לקלרה ולא כעי שינוי ג״כ(וכגמרא הגירסא ככל לכר ומקשינן ככ״ל ס״ל כלומר
 אף בדכר שאינו ניטל כשכח ומחרצינן אימא לכל לכר וכאן הוא לפי מסקנת הגמרא ועי׳ יכמופ
ג טיסני. . דלמא מימלך והוה טלטול שלא לצורך: י לא מדוכה אצלן : ו  בפ״א הל״ג כה״ג ע״ש)
. מה טעם אין ן ן כותשי אי  לחלק החיטים לארבעה חלקים והוא טרחא גלולה ונאסר ביו״ט: ו
 עושין טיסני משוס דאין כוחשין כמכחשח ואף מכחשת קטנה נאסר אף להוה כלאחר יד במקום
 דאיכא עכדי למזלזלי וכשנחיר בקטנה אתו למשד בגדולה ואביי מוקיס לה בחרחי אין עושין טיסני
 כל עיקר משום טרחא ואין כוחשין לייסא וש״ד במכחשת גלולה והלכה כרבא דבמקוס דאיכא
 עכלי אסור אף כקטנה ואין טחשין מיירי בשבח כמ״ש הה״מ פ׳ כ״א ה״כ: אין מרםקין. נשכח
ל סכין. להוי שינוי:  מחתכין משוס טוחן ובמניח ולא לאכול מיד אבל לאכול מיד מוחר: ביד ש

. שמוללן דדיו כשהן רכים: ן ל חטי לות ש  מלי

 מנחת
רץ. לשמא הנך לאזמין אזלי לעלמא והני אחריני נינהו  ז לפניה. על הלף המלט מן הקן: אםו
 ימרובא לעלמא ללא הזמין נינהו ולא אזלינן כחר קורכא כרכי חנינא לרוב וקרוב הולכין אחר הרוכ
ש וב״ה. לפליגי בהזמנה ליוני שובך אי בעינן נענוע או קשירה: ״  יהגר״א לא גרפ זה: מודים ב
 ובירה גרםינן. וכן הגיה הגר״א לכל הני אינם מזומנים וצריך הזמנה: הרדסיות. שגיללן הורלוס
. בגמרא גרסינן וחיה שקננה בפרלס א״צ זימון וצפור לרור צריכה ן ימו  המלך מין יונים: צריכה ז
 לקשר בכנפיה וכן הגיה הגר״א לצפור דרור קושרין לסימן שלא יחליף באמה שהיא אינה מזומן
 זע״ש היטב): ח תריםין. ללחי החנרוח שאינם מחוכרין כקרקע רק כעין מיבופ עומלוח בשוק:
ן. דאי לא שריח להחזיר לא ב״ה מתירי ״ט. ולא חיישינן לבנין וסתירה לצורך יו״ט הוא: ו ו  בי
ש ״  יפחח כלל ואחי לאמנועי משמחח יו״ט ובמשנה לפליגי בסילוק ללא כהאי חנא: מודים ב
 וב״ה. לפליגי אי מוחר לכתוש כעלי(מכחשח) לצורך יו״ט למוקצה מחמת חסרון כיה הוא לב״ש
. לחוזר לאיסורו וגס כיח הלל מולה: ו ר לטלטל  אסרי וב״ה מחירין משוס שמחח יו״ט: שאסו
דים בית הלל. לס״ל במשנה לנוחנים אח העור טוס טוכ לפני המרסן כלי שיעבל ממילא  מו
. כעין ן ן מולחי  ע״י הלדסה לאי לא נחיר ימנע ולא ישחט והמירו סופן משוס חחלחן: שאי
. כעין צלי למליחה קצח הוא ובזה גס כ״ש לס״ל  בשר לקלירה לעבול ממש הוא: בשר לצלי
ש וב״ה. (עיין ירושלמי שבח פי״ז ה״ל ״  דאין נופניס העור לפני המרסן מודים דמוחר: ט ב
 ואולי גרסינן כאן בחוספחא על מלאים שלא לצורך ועיין כפוסקים): מלאים. מאכל או משקה
ן. למחוך ב״ה מתירי רך. אוכל נפש: ו ״ט: שלא לצו  דהוה צורך אוכל נפש ושרי להוציא טו
ר  שהוחרה הוצאה לצורך הופרה נמי שלא לצורך אוכל נפש ובלכר שיהיה לצורך קצח: לרה״
ש להם ציר. י ״ט. ואינו חושש משוס איסור אף ללא הוה אוכל נפש כיון לחכשיט הוא: ש ו  בי
 ידוח לשני ראשין שחחוב כחור המפחן וכבר נחחב כחוכו: בשבת. ואין כאן משוס כנין כיון שסובב
ר״א ״ט. בקרקע דהוה בנין ממש: בנוםהת הג ו ן בי ן נועלי ן ואי ן פותחי  והולך על צירו: אי
 מהופך כאן הברייחוח ע״פ סלר המשניות וגרפינן נמי במילחא לחילוק חטשין כל״א כשיש להם
 ציר אבל אין להם ציר ל״ה מופר ומוקמינן כגמרא כשהיה להם ציר מן הצל לכרי הכל אסור
 דגזטנן שמא יחקע ודומה לבנין וכשלא היה להם ציר כלל ד״ה למוחר להחזיר אף בחריסי בחיס
 וכלים אף דליכא צורך יו״ט וכי פליגי טש להם ציר באמצע דב״ש גזרי אטו מן הצד וב״ה סברי
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 תוספתא ביצה פרה ב
ף למבוי m הרי ששכח  ולאפות ולבשל עליו לשבת ורשאין לעשות לו שתו
 ולא עירב אחרים שערבו מותרים לעשות לו הוא עצמו [ששכח ולא
ו את הנר: ג(0 אמר ל מים ולהדליק ל ו חבית ש תר למלאות ל  עירב](*נ0 מו
ך) על מה נחלקו לי  רבי שמעון(״) מודים ב״ש וב״ה>ט) [שהן] שני תבשי
ל [אחד] וב״ה אומרים ) תבשי  על>״א< [הדג והביצה] שעליו שב״ש אומרים3
< [מודים] שאם בישל שני מעין בקדרה או שפרפר ביצה על ב  שני תבשיליך
) [שחתך קפלוט] תחת הדג שהן שני תבשיליןגכ) אין אופין ג י י  גבי הדג או
ר אפילו לא >טי) ש ב למוצאי יו״ט>ל) אבלדי* [ממלא כולה קדרה] ב  מיום טו
 [אכל ממנו] אלא דבר מועט וממלא לו מיחם מים אפילו לא שתה [הימנו]
> ז  אלא כום אחד אבל האופה אינו אופה אלא כדי צרכו רשב״א אומר(ט
) [יפה כל זמן] שהתנור מלא: ז ת מפני שר.פת(י  [ממלאה אשה את] התנור פ
 ד(מ) אין עושין לא לאכילת כותי ולא לאכילת כלבים [ביו״ט] מעשה
ט< [לשחרית] ב לבית המדרש>י < [יצא] בלילי יום טו ח ן התימני שלאי  בשמעו
) לבית המדרש כ  מצאו [רבי] יהודה בן בבא אמר לו מפני מה לא באתה(
ל נכרים נכנסה  אמר לו מצוה אחת אירע לי>כא< [ועשיתיה] בלשות ש
ת בני העיר עשינו להם עגל ) [והיו] מתיראין שמא>כג<ג< [יצהיבו] א כ  לעיר>כ
>כח [וסכנום כדי שלא יצהיבו את בני העיר] אמר לו ם ו נ  והאכלנום והשק
< [אמרו אין עושין לא ה ך בהפסדך שהרי(כ ר כ  תמיהני עליך אם לא יצא ש

 מנפח>לט< [על יד על יד] ואוכל אבל לא בקנון >מ< [ולא בתמחוי] המולל
) [מנפח בקנון ובתמחוי] אבל לא בטבלא ולא בנפה ולא א  מלילות מעיו״ט>מ
כ< [שעושה] בחול(י) [ המולל מלילות בשבת מנפח על יד  בכברה כדרך>מ
P הבורר קטנית ביו״ט ר׳ ) T :[על יד ואוכל אבל לא בקנון ולא בתמחוי 
 יהודה אומר בש״א אם היו צרורות מרובין על האוכלין בורר את האוכלין
) אמר ר״א ברבי ד מ רר איזה מהן שירצה > ) [הצרורות] ובה״א בו ג מ ) ת  ומניח א
ה< [ממלאין דלי עדשים >מ< ומציף מים ל בית רבן גמליאל היו(מ  צדוק(ל) ש
ו רבי יוסי אומר  ושולה והצרורות יורדין למטה והאוכלין למעלה: ט
7 אומן] ר״ש אומר(נ) ף צ ר ולא מנעל לבן מפני ש  מוליכין מנעל שחו
< א) ו  משלחין חטין מפני שהן מאכל m עסיסיות פול(ע) מפני שהן מאכל(מ

< [ראויות לבהמה]: ז  [לודין] שעורין מפני שהן(מ
ב שחל להיות >א< [ערב] שבת אין מערבין לא(ב< א) יום טו  פרק ב א(
 [בחצירות ולא בתחומין דברי רבי וחכ״א מערבין בחצירות אבל
 לא בתחומין](5) מערכין בפת לשבת ובתבשיל ליו״ט(ג) תבשיל שאמרו
 אפילו צלי>ג< אפילו שלוק אפילו קוליים(י< [שנתן עליו] חמין מערב יום
 טוב>ה<: ב(ל) העושה תבשיל מעיו״ט>י< אופה ומבשל [עליו לשבת] ומטמין
) ליתנו במתנה(״ *ו ) ד יום(י) ורשאי  עליו את החמין(?) ורשאי לאוכלו מבעו
 [ותחלתווסופה׳) אין לו שיעור](י0(*ח) רשאין בני חצר לעשות תבשיל

 נוסחאות א) לתיות: כ) שני תבשילץ ובה״א תבשיל אחל: ג) יפשילו:

 הנחות הגר״א
 ובה״א מוליכץ זא״ז בש״א אין מוליכין תבלין ומלוך אצל מלוכה ולא מלוכה אצל תבלין ומלוך
 וכ״ה אומרים מוליכין זה אצל זה ואין חוששין: (א) בערב: (ב) עירובי מחומין ולא עירובי מצירות
 רבי אומר מערבין ע״ה אבל לא ע״פ מפני שאתה אוסרו ברכר האסור לו ואי אתה אוסרו ברבר
 המותר לו: (ג) אפילו כבוש אפילו שלוק ומבושל: >n האיספנין שנפנו: >ה) תפלתו וסופו אין לו
 שיעור: (0 ה״ז: ש אכלו: (ח) בן אלעזר: (ט) על: ר< שצריך: (יא) הרג וביצה: (יב) ומודם:
 דג) שרסק קפלוטות: (יח ממלאה אשה כל הקלרה: (טו) תאכל ממנה: (טז< ממלאה אשה כל:
 (יל) נאפה יפה ממן: (יח) בא: (יט) בשמרית: (כ) אמש: (כא) ועשיתיו: (כב) והיינו: (כג) יצריכו

 (נראה דגרסינן יצריכו): (כד) ופטרנוס לשלום:

 (לט) מיד ליד: (מ) וכחמחר: (מא) למחר מנפח על יל על יל ואוכל אפילו בקנון אפילו בממחוי:
 (מב) מעשה: (מג) הפסולח: (מד) אר״מ לא נחלקו כ״ש וכיח הלל שהחכלין נילוכין כדרכן ומלח
 עמהם כמלוך של ען לא נחלקו אלא ללוכן בפ״ע שבש״א מלח בפך ובעץ הפרור לצלי אבל לא
 לקלרה ובה״א ככל לבר והפלפלין הרי הן כפבלין: (מה) מביאין ללי מלא עלשיס והיו נצופין עליו
 מיס ונמצא אוכל מלמטה ופסולה מלמעלה ורבי יהורה מחיר בשחור ואוסר בלבן מפני שצריך ביצה
 הגיר ר׳ יוסי אוסר כשחור מפני שצריך לצחצחו: >מ0 לוליוח: >מז) רארן לכהמה אין עושין טיסני
 ואין כוחשין כמכחשח טר׳ט ואין כוששין אח המלח במלוך של עץ אבל מרסק הוא טל של סכין
 וכעץ הפרור ואינו חושש כש״א אין מוליטן טכח וסכין אצל בהמה ולא בהמה אצל טבח וסכין

ד ו  חסדי ד
 החוס׳ בלף י״ז בל״ה אמר רבא לא״צ אלא חכשיל אחל וסגי לעשוח כו כל צרכו. וכ״ה שיטפ הרי״ף
 והרמכ״ס. וכן מאילך בבא שאפ״ז העושה תבשיל כר אופה כר מוכח כלכדו וללא כהר״ח שם: אין
 אופין מיו״ט למוצאי יו״ט. בגמ׳ הגיר׳ אין אופין מיו״ט לחטרו וכן יש להגיה כאן ללמוצאי
 יו״ט פשיטא לאסור: אין עושין לא לאכילת כותים כו׳ מעשה בשמעון התימני כו׳. נראה
 ללא היה שם חשש נפשוח כלל אלא הפסל ממון ומ״מ קרי לי׳ מצוה להציל ממונם של ישראל והיינו
 לקא״ל ליצא שכרו כו׳ לטון לאסור מן ההורה וודאי ללא שדא משוס הפסל ממון. ויש כאן ט״ס
 וכצ״ל והשקנוס ושלחנוס ולישנא ליצהיבו לקמני הוא מלשון הגמ׳ במו״ק לף כ״כ מצהיטן עליו ופי׳

 הערוך מרגישין ומצטערין. אבל בגמ׳ אחמר בלישנא אחרינא בקש לחטוף וכו׳ ע״ש:

 המולל מלילות מע״ש למחר מנפח מיד ליד ואוכל כו׳ המולל מלילות מעיו״ט למהר
 מנפח על יד על יד ואוכל ואפי׳ בקנון ובתמחוי אבל לא כו׳ עד שעושה בחול כצ״ל
 ומ״ש כאן המולל מלילוח בשבח שיבוש הוא ללא מצינו בשום מקום הימר למולל מלילוח בשבח לרוקא
 טו״ט אמטנן בגמ׳ למוללין מלילומ ע״ש כלף י״כ וכפירש״י: ר׳ יוםי אומד מוליכץ כו׳ בגמ׳
 איתא דר׳ יוסי אוסר בשחור ועי׳ בשטמ״ק למפרש כהליא לר׳ יוסי מתיר כלכן וא״כ יש להגיה
 כאן רי״א מוליטן מנעל לבן ולא מנעל שחור מפני שצריך אומן. ומ״ש רש״א משלחין מטין כו׳ בגמ׳

 לילן אימא בשגד לשון אבל כירושלמי הגי׳ כמו שהוא כמוס׳ וכל מנא חופס לשונו:
ב מערכין בפת לשבת ובתבשיל ליו״ט כו׳. מפשטא להך חוס׳ משמע כלברי ר״י שכמבו ״  פ

 מצפה שמואל
 (י) עי׳ ריין פ״ק ועי׳ ירושלמי שבת פ״ז הל״ב (ל) יד: ועי׳ ירושל׳ שבת פ״ז הל״ח. וכאן פרק א הלכה י פ״ב הל״א (?) יז (ו) עי׳ עירובין סו תוס׳ ד״ה יפה (*ו) עיין מ״א סי׳ שו ס״ק טו (1) טז: וירושל׳
 (ל) שם וירושל׳ פאה ועי׳ ירושלמי שבת פ״ז ה״ב כח (מ) טו. (נ) עי׳ יד. וירושלמי ספ״א הי״א פ״ב הל״א (ח) עי׳ סמג לאוין הל׳ י״ט (*ח) עיין שו״ע סי׳ תקכז סעיף כ דסגי בתבשיל לבד כמבואר
 (ס) (ובגמרא הגיר׳ תריסין) (ע) עי׳ ירושלמי פ״א הלכה יא ופ״ד הל״א (א) טז: וירושלמי פ״ב הל״א כאן(ט) יז. וירושל׳ פ״ב הל״א ע״ש בשם רבי חייא (*ט) עיין טוש״ע שם סעיף כ (י) יז: ועי׳ ירושלמי

 (p עירובין פא. (ג) טז: וירושל׳ פ״ב הל״א ועיין נדרים רפ״ו (ל) עי׳ רא״ש פ״ב סי׳ יא יז: וירושל׳ שם (כ) יז: וירושל׳ פ״ב הל״א וחלה פ׳׳א (ל) שם ושם וחלה ספ״א (מ) כא.:

 בכורים
 חקון וכן הוא כגמרא כהליא וכנוסחח הגר״א מפני שאחה אוסר בלכר האסור לו(חחומין) וא״א
 אוסרו(בשבח מחמח מניעח העירוב) לבר המוחר לו(טו״ט היינו חצירות וכלפרישנא): לשבת.
 לצורך ע״ח הצדך בשבח: ותבשיל ליו״ט. לעירוב חבשילין להמיר לבשל מיו״ט לשבח לבלא עירוב
 אסור לבשל מיו״ט לשבח אלא מבשל מעיו״ט וסומך עליו לגמור בשולו טו״ט אבל בפח אין מערטן
 ע״ת למילי למלפפ בעינן ופמ לא מלפחא ונוהגין לעשוח פח והבשיל אבל המבשיל עיקר: קוליים.
 מין לג לנגמור בשולו בעירוי חמין עליו: ב מבעו״י. אחר שגמר בשולי לשבת: ותחילתו. בשעה
 שסומך על העירוב: וסופו. בשנאכל העירוב טו״ט קולס גמר טשול לשבח: אין לו שיעור.
 לגללוחו כשהוא יומר מסיח אכל סיפ בעינן טן בחפלה טן בסוף: רשאין בני מבוי גרסינן: לו.
 לאוחו החכשיל כיון שהן שופפין בו: ולא עירב. עירוב חבשילין: לעשות לו. בשמקנה להם
 קמחו וכל צרט שכח להוא נאסר וקמחו נאסר וצריך להקנוח: את הנר. נר אחל מוחר להלליק
 אף בלא עירוב: ג שהן שני תבשילין. שצריך בעירוב חבשילין שני חכשילין ולא סגי כחכשיל א׳:
 תבשיל אי. זה אינו אלא מבשיל א׳ וצטך עול מבשיל: שני תבשילין. לג וטצה הן שני חבשילין
 וסגי בזה ובמשנה מכואר לפליגי כ״ש וכ״ה אי כעינן כלל ב׳ חכשילין וללא כרשב״א הוא (לף י״ז
 כ׳) והגר״א גרס מוליס על שני חכשילין שצטך וכן הוא בגמרא: קפלוט. מין ירק טצה מבושלה
 בפ״ע ולא נצלה עם הלג להוה מכשיל מיוחל (ירושלמי פרק כ׳ הל׳ אי): דבר מועט. לכחל
 טרחא ממבשל הכל: אינו אופה אלא כדי צרכו. ליו״ט לכל פח ופח בעי היקון ורליה בפ״ע:
 הפת יפה. נאפה בטוב והוה כל הפח צורך להפמ שנאפה טו״ט: ד ולא לכלבים. לבחיב הוא
 לבדו יעשה לכס מיעט לוקא לכם: בלשת. חיל גלול של גלולי נכרים שמחפשין ובולשין לשלול
 שלל ולכן נקראו כלשת: יצהיבו. הוא פגים שוחקוח ולא רצה לומר לכר רע עליהם אמר בלשון
 סגי נהור: עגל. וטרפה היא לאי בעי למיכלה לא מצי אכיל: וסכנום. סיכה של שמן: שכרך.

 שכר מצוה שהצלח אח בני העיר: בהפסדך. הפסל עטרה שבשלפ טוס טוב לצורכם:

 מנחת
 מיד ליד. גרסינן וכן הגיה הגר״א שלא כלרך חול: קנון. כלי שראשו א׳ רחכ וצל השני כעין
 מרזב קצר ונוחן החטים בצל הרחב והאוכל נופל לרך הקצר והפסולה נשאר במקומו: תמחוי.
 קערה גלולה: ה״ג בגמרא מנפח על יד ואוכל אפילו בקנון וכו׳ וכנוסחח הגר״א:
ד מרובה על האוכלין.  המולל. מלילוח בשכח. ל״ג לה כלל לכן כנוסחה הגר״א ליפא: י
 שטרחא הוא יופר לבור הפסולה מן האוכל מלכור האוכל מהפסולח: בורר האוכל. וממעט
 בטרחא אבל אי מרובה ממש בטל האוכל להפסולח והוה ככולו פסולח ואסור אפילו בטלטול:
 ושולה. שופך המים עם האוכל שלמעלה והצרורות יורלין למטה. ובגמרא גרסינן ונמצא האוכל
 למטה והפסולה למעלה ומוקמינן לה בקש שלרך לצוף למעלה וכן צ״ל ג״כ ללרך הצרורופ לצוף
ו מתיר בשהוד.  למעלה וכן הוא כנוסחה הגר״א ולא גרס צרורוה כלל(וכן הוא בגמרא): ט
 להוליכו טו״ט לחטרו לכל מילי לחזי לחשמיש טוס טוכ מוחר להוליך מא׳ לחטרו ולשלחו למחנה
 ושחור חזי להלטש: ואוסר בלבן. לשלחו: ביצת הגיר. גיר הוא מין קרקע המשחיר טצח כל
 לבר עב הנילוש קרר טצח והא למחיר כשחור היינו כשלרך עשייהו מהפכין העור צל הבשר למטה
 וצל החוץ למעלה וכשמשחירו א״צ שום תיקון אבל כשצל הבשר למעלה אינו חלק ואף שחור צטך
 אומן לצחצחו ולהחליקו וליפוחו וכזה מיירי רט יוסי לאוסר כשחור ולא פליגי והכי מוקמינן בגמרא
 (וא״א להפך הגירסא ולגרוס בלבד ר׳ יוסי מוליכין לבן ולא מנעול שחור למאן מפיס למנעל לק
 א״צ מיקון כיון למיירי כצל הכשר למעלה א״כ מה לי מנעל לבן או ששור ועיין בגמרא): עססיות.
 מין מאכל משטין וכן לוליוח ממין זה ובגמרא הגירסא שטין לעשוח מהן לוליוח שעוטס לימן

 לפני כהמחו עלשים לעשומ מהן רסיסין:
 פ ״ב א לא בחצירות. שיחוף הרבה חצירוח להחיר טלטול לבשים הרבה אשר פחוחין להם
 שלא יאסרו זה על זה: ולא בתחומין. לנראה כמחקן לבר: בחצירות. לפי שיו״ט מוחר
 בהוצאה ואינו מוסיף היחר: אבל לא בתחומין. שאמה מוסיף היחר לבר האסור היום והוה

213 



 תוספתא ביצה פרס ב
 ליה רבן גמליאל עקיבא מה לךילט< [שאתה] מכנים ראשך בין המחלוקת
 אמר לו>מ' [רבי למדתנו] אחרי רבים להטות אף על פי שאתה אוסר והן
 מתירין הלכה כדברי המרובין רבי יהודה אומר משום רבן גמליאל >ה)
 מטלטלין את המנורה ביום טוב אבל אין זוקפין אותה: ט של בית רבן
 גמליאל היו(י) יא! מכבדין בין המטות אמר רבי אלעזר בן רבי צדוק פעמים
 הרבה אכלנו בבית רבן גמליאל ולא ראינו שהן מכבדין בין המטות אלא
 םדינין היו פורסין מערב יום טוב כשאורחין>מא<נ< [נכנסין מםלקין אותן אמר
 לו רבי אם כן״ בשבת מותר לעשות כן]: י0) של בית רבן גמליאל היו
 מכניםין את המוגמר במגופה אמר רבי אלעזר בן רבי צדוק פעמים הרבה
 אכלנו בבית רבן גמליאל ולא>מכ) [ראיתים] שהיו מכניסין את המוגמר
) [היו מעשנין בערב יום טוב כשאורחין נכנסין  במגופה אלא ערדםקאותימג
 היו פותחין אותן] אמרו לו אם כן אף בשבת מותר לעשות כן: יא>ח) איזהו
< [ממנו] כל שהוא י מ ) ל ש י ו ב ב ר ק ו ן ש א י ר ל ^ צ ו  גדי מקרלם כ
 שלק>מה< [ממנו] כל שהוא אין זה גדי מקולס(ט) עושין גדי מקולס ביו״ט
)?) [ביום טוב]  הראשון וביו״ט האחרון שלימי)ל< [החג] עגל מקולס>מז
 הראשון של פסח אבל לא גדי מקולס אמר רבי יוסי(י) תודום איש רומי
) [ועושין אותן] מקולםין ח מ  הנהיג [את בני רומי] ליקח טלאים בלילי פסחים >
 אמרו לו אף הוא קרוב להאכיל קדשים בחוץ מפני שקורין אותן פסחים:
 יב של בית רבן גמליאל(־) היו שוחקין את הפלפלין ברחיים שלהן אמר
 רב• אלעזר בר צדוק פעם אחת היה אבא מיםב לפני רבן גמליאל והביאו

 לאכילת כותים(:) ולא לאכילת כלבים ביו״ט]: ה אמר רשב״ג מודים היו
 בית שמאייכו< שאץ כהן טובל לתרומתו6) בו ביום(ס) אבל>כז< [מטביל הוא]
 מגב לגב ומחבורה לחבורה [ביו״ט](ע) כיצד מגב לגב הרוצה לעשות גתו
 על גב בדו ובדו על גב>כח) [עיםתו הרי זח טובל בו ביום] כיצד מחבורה
 לחבורה רצה [שלא] לעשות >כט) [בדו על גב עיסתו] של חבירו הרי זה
 מטביל את כליו(פ) אין מטביליךל) [את המים ביו״ט](צ) ואין משיקץ את
 המים בכלי אבן לטהרן [בשבת] דברי רבי וחכמים אומרים מטבילין את(לא)
(ק)  [המים ביו״ט] ומשקין את המים בכלי אבן לטהרן [אבל לא להטבילן]: ו
 כלים שנטמאו באב הטומאה אין מטבילין אותו ביו״ט ואין צריך לומר
) [או קיתון] לשתות וחושב ג 0 אבל(*י) ממלא הוא [כום] דלייל ) ( ב ל  בשבת(
 עליהן ומטבילן וטובל כדרכו מטומאה חמורה ואצ״ל מטומאה קלה: ו>ש)
 אין משתטפין בחמין שהוחמו ביו״ט ואצ״ל בשבת אבלילד< [מרחיץ] הוא
 פניו>לה< [וידיו] בחמין שהוחמו מע״ש בשבת ואצ״ל בחמין שהוחמו מעיו״ט
 ביו״ט רשב״ג אומר(ת) טרקלין שהסיקה מעיו״ט מטייל בה ביו״ט לא הסיקה
 מעיו״ט לא יטייל בה בירט [אבל מרגילין ביו״ט(א) ואין מרגילץ בחול בבכור
 ובפסולי המוקדשין(ב)(לי< ועושין] כל צרכי מילה>ג) דברים שאין עושין [לה]
 בשבת עושין [לה] ביו״ט שוחקין [לה] כמון וטורפי! [לה] יין ושמן רשב״ג
 אומר ובלבד שלא יקרע [לה] םמרטוטין בתחלהילז<: ח של בית ר״ג לא
 היו זוקפין את המנורה >לח) [בלילי יו״ט](ל) ומעשה ברבן גמליאל וזקנים
 שהיו מסובין ברומי ונפלה מנורה בלילי יו״ט ועמד רבי עקיבא וזקפה אמר

 נוסחאות א) ביום טוב: ב) יוצא: ג) אף: ל) בפסח: ה) גליל:

 הגהות הגר״א
 אור הגנוז פ״ב m זוקפים בין המטוה ביו״ט:

 (לטו אתה: (מ) למלתנו לבינו: >מא) באין ונכנסין מסלק את הסדינין ונמצא הבית מתכבד
 מאיליו: (מב) ראינו: (מג) של ברזל היו מביאין ומעשנין אותן מעיו״ט ופוקקין נקביהן
 וכשאורחים נכנסין פוממין אמ נקביהם ונמצא הבית מתגמר מאיליו: (מי) הימנו: (מה) הימנו:

 (מי) חג: (מז) ביום:

 (כה) אמרה חורה לכס לכס ולא לכלבים: (כ0 וב״ה: (כז) מטבילין: (כח) גיחו: >כט) עיסחו
 על גב כלו: (ל) את הכלי על נכ מימיו לטהרו: (לא) כלי על נב מימיו לטהרו: (לב) בולל
 הטומאה מטבילין אוחו בשבח ואין צ״ל ביו״ט: (לג) כוס וקיתון: (לד) רוחץ: (לה) ידיו ורגליו:
 (לו) עושין: (ל0 מרגילין ביו״ט ואין מרגילין בחול בבכור ובפסולי המוקדשץ: (לח) ביו״ט:

 חסדי דוד
׳ כצ״ל וקאי על מתני׳ לקחני בש״א מטבילין את הכל מלפני השבת ובה״א כלים מלפני השבת ואדם אפי׳ בשבת ע״כ בל לתרומתו כו ן כהן טו ג מודים היו ב״ה שאי ״ ב ש  אמר ר
׳ כצי״ל והכי איחא כככורות לף ל״ג וע״ש הפי׳ ברש״י והטעם לאסור מפרש שם כגמ׳ דהוה כו ט ו ״ ו י ן ב לי י  והטעם לארם נראה כמיקר ורשב״ג חולק על טעם זה וסוכר לאסור: אין מרג
 טרחא יחירה שלא לצורך יו״ט וה״נ אין עושין כן לא בככור אפי׳ בעל מוס ולא בפה״מ אפי׳ אחר שנפלו ונשחטו גס בחול וכלמפרש שם טעמא בגמ׳ אמנם לעפ הרמב״ס ספ ״ק מהל׳

 בכורות לכככור שרי והך מחנימא כ״ש היא ע״ש:

 מצפה שמואל
 (נ) עי׳ ירושלמי פ״א הלכה י״א ופ״ד הל״א (D) עי׳ יז ויט. וירושלמי פ״ב הל׳׳ג (ע) יט. ושם (פ) יח: ועם (צ) שם. וירושל׳ פ״ב הל״ב ושבת פ״ב הל״ז (p) שם וירושלמי שם ושם (ר) שם (*ר) עי׳
 מגיד משנה פ׳׳ד מהל׳ יו׳׳ט הלכה ח י ושו״ע הלכות שבת סי׳ שכג ס׳׳ו בהגהה (ש) שבת לט: ומ. ועי׳ ירושל׳ פ״ב הל״ח ושבת פ״ג הל׳׳ג (ח) בכורות לג. וירושל׳ פ״ג שם ה״ו ושם הגי׳ אין מרגילק ביו״ט
 (א) שבת קלג (3) שם קלד: ועי׳ ירושלמי פ״ה הל״ב וירושלמי מגילה פ״א הל״ו (ג) שבת קלג (ד) כא: וירושלמי פ״ב הל״ו וע״ש (ה) עי׳ ירושלמי שם ועי׳ תוס׳ כב ד״ה וב״ה ועי• ירושלמי שבת פ״ג
p כב. וירושלמי שם הל׳׳ח  הל״ג (ו) כב: וירושלמי פ״ב הל״ז (ז) שם ושם (ס) שם ופסחים עד וירושלמי שם ושם פ״ז הלי״א (ט) ירושלמי פ״ז הל״ז (י) כג. וירושלמי שם ופסחים שם ומי׳ק פ״ג הל״א (

 שבת פ׳׳ז הלי״ב ע״ש:

 ככורים
. והגר״א לא גרס ׳ ״ט. אלא ביו״ט אסור לטייל בה: אבל לא גרסי ו  החירו: לא הסיקה מעי
. הפשט העור עס הרגל ן לי י  כל בבא זו ער לקמן וגרסינן מרגילין ביו״ט ולא גרסינן אבל: מדג
 ביחל שלם לעשות העור למפחים או למוכרי לבש ושמן לחח בפוך העור של ככשים שלימים:
ן אי ו״ ט. אף לאפושי טרחא הוא שרי ובגמרא גרסינן (בכורות ל״ג) אין מרגילין ביו״ט: ו  בי
ן בבכור. אף בעל מוס שחוט לסבירא ליה להאי חנא לאיח בו קלושה כמו בבכור חס לי י  מרג
 ואיכא הפסל קלשיס לכשחס על העור שיהיה שלם אינו מקפיל בבשר וחוחך קצח הבשר שירא
. ן לי המוקדשי לא בפסו  שיחתוך העור ולא קי״ל הכי אלא הבכור בעל מוס שרי להרגיל: ו
ן לה. כמין סממנים  בקדשים שנפל בהם מוס קבוע ונפלי׳ וס״ל לאף לאחר שחיטה קדיש: שוחקי
ן מ ש ן ו י ץ י פ ר ו ט  המרפא מכח המילה ובשבח אין שוחקין כמבואר במשנה פי״ט לשבח: ו
. המניחין על המכה שלא יסרט טץ  לרפואה. ובשבת אין טורפין יין ושמן כמבואר שם: םמרטו
 בשרו: בתחילה. לקרוע היוס אלא נוחן הקרועין מאחמול לכל מילי ללאו מאכל הוא לא החירו
. להעמיל המנורה של חוליוח ולשקנה ן  ביו״ט לאוכל נפש הוחר ולא שאר מלאכוח: ח זוקפי
 חתיכה אל חתיכה שהיה נוהג כב״ש לסברי יש בנין וסתירה בכלים: ונפלה. נחפרקה מחוליוחיה:
. וטלטול בלכל הותר ולא זקיפה ולא גזרינן ן י  והן. חלמילי הלל המתירין והכי קי״ל: מטלטל
 שמא ממוך הטלטול ימפרק ויקימנה ובונה ביו״ט וכה״ג בשבת אסור אף כטלטול כמבואר בשבמ
): ט בין המטות. מקום הפרורין הנופלים מהמאכל שאוכלין שם בגמרא הגירסא  (מ״ו א׳
 ביח המטוח: המוגמר. לבונה ע״ג גחלים להריח להוה לבר השוה לכל נפש ובכלל היפר אוכל
 נפש הוא: י ערדיסקאות. כלי של ברזל מנוקב וממלאץ בחוכה עשן הלבונה מעיו״ט ופוקקין
י מקולס. פליגי במשנה ללר״ג מותר לעשות ד א ג  הנקבים וביו״ט פופחין והעשן יוצא ומריח: י
 גלי מקולס בלילי פסחים וחכמים אוסרין לנראה כעין קרבן פסח ואוכל קלשים בחוץ: שלק.
י מקולס. לבישול אסור בפסח וא״כ זה לא נעשה כלין פסח ד  בישול יופר מלאי: אין זה ג
. אף של ן ״ט האחרו ו י . של חג: ב ן ״ט הראשו ו י  לאינו שלם בצליה (ירושלמי פ״ג הל״ז): ב
 פסח ראינו זמן פסח ולא אחי למיטעי ושל חג ארישא קאי כיו״ט ראשון (כ״מ בירושל׳ פ״ב
ן אותן פסחים. והפסח בא מן י ר ל מקולס. לאין פסח בא ממנו: מפני שקו  הל״ז): עג

 הטלאים ונראה כפסח:
. המיוחל לפלפלין כעין אוחן שלנו: . ביו״ט: ברחיים שלהן ן ן הפלפלי ב שוחקי  י

 מנחת
 •לא לאכילת כלבים. ושמעון החימני סכר כר״ע לס״ל בגמרא לנפש אפילו נהמה הוא כדכחיב
ש וב״ה. כנוסחש הגר״א ״  נפש כהמה ישלמנה וכיון למזונוחן עליו לא אימעיט מלכם: ה ב
 אף דפליגי במשנה וסברי ב״ה לאלם מוחר לטבול בשבח וביו״ט מוליס ככהן לחרומחו לצריך
ל מגב לגב. כשהטביל כליו הטמאים לשם טהרת  הערב שמש ולצורך חול הוא טובל: אבל מטבי
 שמן ואחר כך רוצה לעשוח גח ליין א״צ טבילה א״כ כשמטביל עוד הפעם לא הוה חקון ומודו
ג ״ ו ע כד : ו  :״ה לשרי וכן מחבורה לחבורה לעשוח גחו כטהרח כלים שעשאן והטבילן ע״ג
 כתו. גרסיגן בגמרא וכן בנוסחת הגר״א וכל היינו נמי לשמן: טובל. מוחר להטביל טוס טוכ
ל. מוחר להטביל ביו״ט:  יכנוסחח הגר״א ליחא: רצה לעשות. גרסינן וכן הוא בהגר״א: מטבי
״ט גרסינן. וכן הוא בגמרא וכן הגיה הגר״א והיינו ו י ו ב מי ג מי ״ ן את הכלי ע לי  אין מטבי
 שאין מטהרין כלי טמא בהערמה שמשיק בהן מים טמאים ומחברן למי המקוה ונטהר למים
 מהני בהו השקה במורת זריעה כמבואר בפסחים (ל״ל ב׳) אבל השקה לחול מוחר ביו״ט: בכלי
ו מי ג מי ״ ן כלי ע י ל חכ״א מטבי  •אבן. שאינו טמא ורק לעשוה השקה מכוון אסור בשבמ: ו
. עם הכלי טמא ופליגי בהשקה בשבמ ללרכי לן  ־כו׳ גרסינן. וכנוסחמ הגר״א: אבל לא להטבי
 אסור ולרכנן שרי וכן פליגי בטבילח כלי על גבי מימיו טוס טוב ללרכי אסור ולרכנן שרי ומחניחין
ד בשבח י  דמני בפרק 3׳ ושהן שמשיקין אבל לא מטבילין אי מיירי ביו״ט אתיא כרבי ואי מי
״ט. בגמרא מוכח ללא גרסינן לה לבאממ מפרשינן ו  אחיא כרבנן ללרבי השקה בשבמ מימסר: בי
. בערב יום טוב: באב הטומאה. טומאה  נך וכן הגיה הגר״א (ועי׳ רש״י שם): ו שנטמאו
ן י ל לד הטומאה מטבי  דאורייחא: ביום טוב. להוה חקון מנא וה״ל לעשוחו מאשמול: בו
 אותו בשבת. גרסינן ואצ״ל מום טוב(בנוסחח הגר״א וכן בגמרא) והיינו בטומאה לרבנן ללא
 הוה תקון כ״כ וי״מ באב הטומאה לבעי הערב שמש אפילו נטמא ביו״ט אינו מטביל רלצורך
 הול הוא ובולל הטומאה מטביל ללא בעי הערב שמש: או קיתון. טמא וחושב עליהן לכוונת
יד בכלי שנטמא באב הטומאה לבהערמה מומר  טבילה לטבילה בעי כוונה ובירושלמי פליג אי מי
ד בולל הטומאה ובעי הערמה (עי׳ ירושלמי ספ״ב לשבח ופ״ב למכילמין הל״ב ע״ש י י מי  י
. בלא הערמה: מטומאה חמורה. לנראה כמקר: בל אדם כדרכו טו  נ שיורי קרבן): ו
״ט. לאינו שוה לכל נפש. (ירושלמי פ״ב הל״ה ובבלי שבת לף ל״ט 3׳ ורף מ׳ ע״ש ו  ז בי
״ט. לצורך זיעה ואף לזיעה נאסרה בשבח מ״מ בכה״ג להסיקו מעיו״ט ו ל בה בי י : מטי ( ן  3ד״
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 בידו: ד(ז) בכור שנפל לבור רבי שמעון אומר אע״פ שמומו ניכר מערב יום
 טוב ולא התירו מומחה אין שוחטין אותו ביום טוב(ח) לפי שאינו מן
 המוכן(ט) עושיןדט) פרנםה לנחיל של דבורים [בשביל שלא יברחו] ר) אבל
 אין צדין אותן בתחלה׳״ כיצד>כ) אין נמנין על הבהמה בתחלה ביום טוב
 לא יאמרייי) [לו] הריני עמך בםלע הריני עמך בב׳ אלא אומר לו הריני
 עמך למהצה ולשליש ולרביע והכמים אומרים(ל) אין משגיחין בכף מאזנים
 כל עיקר אבל שוקל^ ומניה(מ) ואם היה טבה אומן אל ישקול בידו מפני
 שידו כמשקל אבלג< חותך בכלי ונותן לזה ולזה: H«< הולך>*נ) אדם אצלי)
 טבה התיל אצלו ואומר לו תן לי>יא) [יד] או ירך אחת אצל נחתום
 הרגיל ייב< ואומר לו תן לי כבר אהד או גלוםקא אהת אצל פטם התיל
 אצלו ואומר לו תן לי(יג< גוזל אהד [או תרנגולת אהת](ש< אצל חנוני התיל
) [ביצים עשרים רמונין] (טי ה י  אצלו ואומר לו תן לירי* חמשים אגוזין עש
 ובלבד שלא>טז) [יאמר לו סכום]!*! מקח רשב״א אומר ובלבד שלא>יז<
w לא יתן אדם לפני בניו ולפני בהמתו לא במדה l :[יאמר לו סכום]1בו מנין 
 ולא במשקל ולא במניין אבל קודה בסאה או בתרקב ונותן לפני בהמתו
 קודחים [במניקות] ונותן לפני בניו>>!) ובלבד שלא יתכוין לכך אמרו עליו
 על רבי אלעזר בר צדוק ועל אבא שאול בן בטנית(צ) שהיו חנוונים

 נוסחאות א) רבן גמליאל: 3) מסמפקין: ג) קופץ:
 הגר״א

 >ט) בידו: n רועה הרגיל אצלו ואומר לו חן לו גדי א׳ או טלה א׳: (יא) כף אחת: >יב) אצלו:
) מור א׳ או: (יי) עשרים ביצים או: >ט0 אפרכןקין חמשה רמונים ואמרוג אחל: >טז) יזכור ג י ) 

 לו שם: (י0 יזכור לו שם:
י דוד  ־

 קטן יש לפעמים חילוק בין לגיס לבין חיה ועוף וכגון אם יש חורין וסלקין בביבר קטן לבלגים
 מקרי עליין מחוסר צילה למשתמטי ובחיה ובעוף ליכא והרמב׳׳ס להמיר בלגים בביבר קטן זהו
 בדליכא בביבר חורין וסלקין. וכן מטין לבריו ממה שמחלק חיה ועוף מלגים ולא כללם יחל משוס
 ליש חילוק ביניהם באיזה ביבר קטן מומר לצול גס לגיס וכמ״ש: הולך אדם אצל טבח כוי.
 עי׳ בגמ׳ לף כ״ט ובחוס׳ שם שהביאו החוססחא זו ומלבריהם מוכח שלפנינו לברי התוספמא
 משובשים המה וכצ״ל בלבד ח״ק צ״ל סכוס מנין ובלבד רשב״א סכוס מקח: לא יתן אדם כו׳
 אמרו עליו על ר׳ אליעזר בר צדוק ועל אבא שאול בץ בטנית כו׳. כל זה שם בגמ׳ אלא
 שיש הפרש בלשון קצח והחס לא פירש מי היה חבירו של אבא שאול בן בטניפ וכאן מפרש להוא

 שמואל
׳ ם ו ת : ו ז ת מ ב ׳ ש י ) ע ח ו ( ת מ ב ׳ ש י ע : ו ו ק כ (1) כ ״ א ס ׳ ׳ ג מ ב י ו ״ ח ס ״ צ ׳ ת י ע ס ״ ו ש ב מ ו ׳ ׳ מ ׳ ב י ע ד ו ׳ ׳ ל  ה

׳ י ע . ו ז p כ ה ( ״ ל ׳ ה ק ה ר י פ מ ל ש ו ר י : ו ו ׳ ל י ) ע י ז ( ף י י ע ד ס כ ׳ ש י ח ס ״ ו ׳ א י *ט) ע ה ( נ ם ק ם (ט) ש  ש

ז ״ ל ג ה ״ ׳ פ ל ש ו ר י ח ו ׳ כ י ע ט ו ׳ י י ג ס ״ ש פ ׳ ׳ א ר ׳ ב י . (מ) ע ח ו (ל) כ ״ ל ג ה ״ י פ מ ל ש ו ר י : ו ח מ ת ק ב  ש

ז ״ ת פ ב י ש מ ל ש ו ר ׳ י י . (פ) ע ט ) (ע) כ א ל ה ש ״ ם ד ׳ ש ס ו ת ו ) . ט ) כ ס ׳ ב ( י ע ק ס ״ ׳ ת י ׳ ס י ט (*נ) ע  (נ) כ

: ח ׳ ׳ ל ם ה י ש מ ל ש ו ר י . ו ם ו . (צ) ש ט ב כ ״ ל  ה

 בכורים
 אוכל נפש ביו״ט: פרנסה. מזונוח נוחן לו: במקומו. בבור ולא יעלהו: רצה לשחוט. בין שרצה
 לשחוט בין שלא לשחוט אף אחל מהם הרשומ בילו להערמה משרי שרי: ד בכור שנפל לבור.
 אפילו בעל מוס רק שלא הראה מומו לחכם בעיו״ט כלאמר לקמן: אין שוחטין אותו. לאין
 רואי! מומין ביו״ט להוה כלן אמ הלין ולכן ל״מ לאין מעלין אומו מן הבור אלא אפילו עבר
 ואסקיה אין שוחטין אוחו ואפילו בקרו החכם בליעבל לא הוה מבוקר ור״י פליג עליה במשנה
 וס״ל לאס היה המוס קבוע מעיו״ט שוחטין ביו״ט לרואין מומין ביו״ט וכיון לרואין מומין ביו״ט
 מחחילה ראוי היה ואין כאן מוקצה: פרנסה. מזונומ: לנחיל של דבורים. כוורח שהלבוריס
 יושבים בתוכו: שלא יברהו. למ״א ללרך נחיל לפעמים לעקור ממקום זה ולילך להחישב באילן
 אחר ואין בזה מחשש איסור צילה והכנה. ובשבמ (קנ״ה) מתקינן לאין נוחניס לפניהם מזונוח לאין
 מזונותן עליך וכן הלכה: בתחילה. לכתחילה להכניסן לכוורת ולפרוס עליהן מחצלח שלא יברחו
 וכדוימה לזה: כיצד. הא למבואר במשנה לאין נמנים: הריני עמך. חלק גפרתך בער סלע שפוסק
 דמים ביו״ט זה אסור משוס מקח וממכר מאסר בשבח וביו״ט בספר עזרא (נחמיה י״ג):
 למחצה. חלק מחצה וכשרוצה לידע כמה הוא שוה מעמיד בהמה אחרח שוה לזה ואומר זה כזה
 ואתר כך משמנים האתרת הנשארת ויודע דמים של הנשחטח ביו״ט וכן משלם: וחכ״א. מבואר
 במשנה דפליגי אר״י דס״ל שיקח אדם בשר כנגד הכלי או הקופיץ אף ביום טוב: כל עיקר. אף
 להניח הבשר במאזנים התלויה בטבעת הקבועה אסור דמחזי כנותן לשקול בה: אבל שוקל בידו
 ומניח (כהגהח הגר״א) ביד לשער כמה הוא מותר באינו אומן דלא הוה דרך משקל:
 ואם היה טבח אומן גרסינן. (הגר״א) אומן יודע לכוון כשאוחז הליטרא בידו א׳ והבשר בידו
 השטה ואסור: חותך. בכלי ומשער כמה יש בחתיכחו שיודע לשער בלא משקל: ה הולך. ואין
 בזה חשש מו״מ טון דאינו פוסק: חרגיל. ומאמין לו בלא פסיקה: סכום מקח. פיסוק דמים
 דאסור מו״מ גזירה שמא יכתוב: סכום מנין. במקח פשיטא דאסור אלא אף לחשוב כמה אגוזים
 נתן לו כגון שאומר תן לי יו״ד אגוזים וכבר נחח לי ל׳ ס״ה מ׳ אסור ביו״ט ובגמרא הגירסא
 בדברי ח״ק סכום מדה ובדברי רשב״א סכום מקח (כ״ט ב׳ ע״ש): ו לפני בהמתו. דנראה
 כמודד למכור: קודח. נוטל בסאה מן הכרי שלא בכוונת מדה שאינו נותן בידו לחוך המדה כדרך
 מדה: במניקות. כלי ששואבין בו משקה מן החבית וי״מ קודר שמשער באומד דעתו אבל אינו
 ממלא במדה וזהו דמסייס ובלבד שלא ימכוין לכך לשם מדה למוד כמה צריכה אלא באומד דעתו
 יתן: מעשה. מוזכר במשנה לראיה לדברי ר״י דס״ל דאסילו למלאות בכלי המיוסד למדה ולא למוד

 תוספתא בי
 לפניו אנגרין>מט< [ואפסנרות] ועליהן פלפלין שחוקות ומשך אבא את ידו
 מהן אמרו לוא< אל תהוש להן מערב יו״ט הן שחוקות(ל) איזהו קירוד [אלו]
 קטנים שעושין חבורה קרצוף [אלו הן] גדולים שאין עושין חבורה רבי
 שמעון אומר>מ) גורר אדם מטה כםא וספסלי״ [קתדרא] אצלו בשבת ואין
 צריך לומר ביום טוב דלת>נא< [הגוררת מחצלת הגוררת וקנקלא הגורר]

 פותהין ונועלין בהם בשבת ואצ״ל ביו״ט:
) ביברין של היה>א) [ושל עופות] ושל דגים איף צדין מהם א )  פרק ג א
 ביו״ט ואין נותנין לפניהן מזונות >P אבל צדין מהן מעיו״ט ונותנין
 לפניהם מזונות רשב״ג אומר 00 לא כל הביברין שוין זה הכלל מחוסר צידה
 אסור שאין מהוםר צידה מותר: ב(ד) שוחטין מן הנגרין>ב< אבל לא מן
 המצודות ולא מן המכמורות רבי שמעון בן אלעזר אומר כל שפרסוהו
 מעיו״ט ובא ומצאו מקולקלת [מותר הדבר ידוע שניצודו מעיו״ט מצאו
 כמות שהיה אםור>ה) הדבר ידוע שניצודו ביו״ט]: ג אותןגי) [ואת בנו
 שנפל] לבור רבי אליעזר אומר מעלה את הראשון על מנת לשוחטן(ה)
 והשני עושה לו פרנסה במקומו >י< [בשביל] שלא ימות רבי יהושע אומר(י)
 מעלה את>*0 הראשון על מנת לשוחטו ואין שוחטו ומערים ומעלה את
 השני [על מנת לשהוט] רצה לשהוט רצה שלא לשחוט אחד מהן הרשות

] ממכר: ב ] מנין: [ א  אור הגנוז פ״ג [
 הגהות
) ואכסגרון: (נ) וקחדרא: (נא) הנגררח ומחצלת הנגרר וקנקלא הנגרר: ט מ ) ולעשוחן: ( ח מ < 
 (א) ועופות: (ב) ביו״ט: (ג) מדוע שמעיו״ט נצודו ומותרין בא ומצאן כמות שהוא הדבר ידוע
 שביו״ט נצודו אסורין: ro ובנו שנפלו: (ה) ושוחטו: (0 בדי: (ז) ביו״ט: (ח) אדם לתבירו:
 חם
 פ״ג ביבדין של חיה ושל עופות ושל דגים כוי. בגמ׳ דף כ״ד על מתני׳ דקתני אין צדין
 דגים כו׳ אבל צדין חיה ועוף וכו׳ מקשי מהך מתניתא ומסיק הא בביבר גדול והא בביבר
 קטן ומדמוקי מתניתין בביבר קטן ואס״ה קחני בדגים דאין צדין משמע דבדגים ליכא שריותא
 כלל ואפי׳ בביברין קטנים אסור וכדעת הראב״ד בהשגות פ״ב ע״ש הטעם. אבל ממתניתא דהכא
 דכייל חיה עופוח ודגים בחדא ואפ״ה קמני בסיפא אבל צדין מהן מעיו״ט יש ראיה לדעת
 הרמב״ם. דהא ע״כ לא באה לאשמעינן דמוחר לצוד מעיו״ט דזה הוא מלחא דפשיטא וע״כ
 יתפרש אבל צדין מהן ביו״ט כל שהן ניצודין קצת מעיו״ט כגון שהיו בביבר קטן. שאינם מחוסרין
 צידה. ומחני׳ דמחלק בין דגים ובין חיה ועוף גס בביבר קטן מוכרחין לתרץ משום דגם בביבר

 מצפה
ב ״ ם פ י א ל כ א ו ״ ל ה ה ׳ ׳ פ ז ו ״ ל ה ג ו ׳ ׳ ל ב ה ׳ ׳ ת פ ב ש ט ו ׳ ׳ ל ב ה ׳ ׳ י פ מ ל ש ו ר י : ו ג ם (מ) כ י ש מ ל ש ו ר י : ו ג  (ל) כ

ה י א ן ר א כ מ ן ו י נ ת ו ן נ י א ה ו י י ג ד ״ פ ׳ ר ס ו ׳ ת י ד (נ) ע ״ ל ה ה ו ״ ל ג ה ״ י ת פ ב ש ג ו ״ פ י ס מ ל ש ו ר ׳ י י ע . ו ד  ד (6) כ

ת ב ש ם ו י ש מ ל ש ו ר י . ו ד 0 כ ) ז ״ ל ג ה ״ י ת פ ב ׳ ש ל ש ו ר ׳ י י ע י ו ר ט ש ״ ו י ע ן ב כ ל ת ו ו נ ו ז מ ה ב ד י י צ ל ת ם ד ה י ר ב ד  ל

ז ״ ל א ה ״ ת פ ב י ש מ ל ש ו ר י ב ו ״ ל ם ה ש ם ו ) ש ! י ה ( ״ ל ג ה ״ י ת פ ב ש : ו ד י כ ל ב ב א ו ״ ם ה י ש מ ל ש ו ר ם (ל) י  ש

ט ״ ו י י ל ה ב מ ״ ׳ פ י י ׳ מ י ) ע ו * ה ג ( כ ל ג ה ״ ם פ י ח ס פ ד ו ״ ל ג ה ״ י פ מ ל ש ו ר ׳ י י ע . ו ז א (1) ל ״ ל א ה ״ ן פ א כ  ו

 מנחת
 אניגרון. מיא דסילקי: אכסיגרון. בנוסחח הגר״א מיא דכולהו סילקי ובירושלמי ליחא זה ולפי
 הנוסחא דהכא הוא יין מר כמבואר במסכת ע״ז(ל׳ ע״א): מעיו״ט הן שחוקות. ולא רצה להחיר
 אף שכבר נשחק והוה כשוגג מ״מ לא אכל דלא יאמרו דמוחר הוא ולא ידעי הכל דשוגג הוא ויאמרו
 דע״ס ר״ג נעשה רצא הדבר בהיחר: קידוד. המבואר במשנה דס״ל לר״י דאין מקרדין: קטנים.
 מסרק בשיניס קטנים שהן עושין חבורה: קירצוף. דאר״י במשנה דמקרצסין: בשבת. אף דכובש
 הקרקע ומכבד האדמה מחחחיחו דבר שאין מחכדן הוא ושט: וקנקלין. יריעה פרוסה לפני החדר
 ועל שם החדר שנקרא בלשון יון קנקל(ערוך בערך קנקיל): הנגררת. אף שחופר נאק ושייכא

 להך דלעיל ועוד קמ״ל דאין מה משוס בנין וסתירה טון דמחובר אף שנגרר מותר:
 פ״ג א ביברין של חיה. קרפיפות מוקפץ גדר סביב וכונסין לתוכן תיות הבר ויולדות ומגדלות
 שס: ושל עופות. צפור דרור שאינה מקבלת מרות ודרה במת כבשדה: ושל דגים. הן
 בריכות של מים: אין צדין. בתיה אין צדין כגון בביבר גדול דאף שהוא בתוך הגיגר אינו ניצוד
 במהרה והצד מחוכו הוא כצד ביו״ט וביבר גדול היינו כל היכא דרהיט אחריו ולא מטי לה בחד
 שחיא בפ״א שהוא שוחה עליו לתפסו ונשמט ממנו א״נ כל היכא דאיתא ליה זרת זויוח ליכגס
 לתוכו ולהחבא זהו ביבר גדול א״נ כל היכא דנפלי טולא דכפלי אהדדי (כלומר שהצל מכוחל זה
 ומכוחל שבצד השני המה ביחד מחמת שהביבר קטן) זהו ביבר קטן ומשנה דתנא דצדין תיה ועוף
 מן הביברין מייט ברבר קטן וכן בעוף מייט בעוף דמקבלח מרוח כגון שאר עופוח אבל בדגים
 מבואר במשנה ג״כ דאין צדין: ואין נותנין לפניהם מזונות. דכל היכא דצידה אסורה אסור
 ליחן לפניהם מזונוח שמא יצוד ביו״ט: לא כל הביברין. דיש חילוק בין ביבר קטן לגדול ומילחא
 דת״ק מפרש: מחוסר צידה. שצריך לבקש חחבולות לתפסו כמו שפירשנו לעיל: ב שוחטין.
 החיות: מן הנגרים. ביברין שניצודין שם מעיו״ט דמוכן הוא ואינו מחוסר צידה וע״ש שעושין
 שס נגרי מיס הנקרא חריצין קרי לה ניגרין: מכמודות. מין מצודה דספק ניצוד היום הוא ואינו
 מן המוכן וספק צידה אסור: שפרסוהו. פרש המצודה מעיו״ט וארוכה היא וכשחיה נופלת בראש
 האחד מתון דוחקה לצאת המצודה ניחק ממקומו ומכירין בראש האחד שחיה בראש האחר:
 מקולקל מעיו״ט. סימן הוא שניצוד בעיו״ט ומוחר: מצאו כמות שהיה. כלומר דלא מצאן
 מקולקלי מעיו״ט אלא ספק נעשה כמו שמצאן כמות שהיה ובודאי לא ניצודו דאסור ולפ׳׳ז לא
 קשיא הדיוקים אהדדי מדשא לסיפא דברישא משמע דספק אסור והכי קי״ל (דף כ״ה א׳):
 ג אותו ואת בנו. דאינס ראדן שניהם ביום אתד וא״א להעלותן ביו״ט דהוה טרתא שלא לצורך
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 תוספתא ביצה פריו ג
 לפי שאינו מן המוכן(0 אגוזין(*נ< ושקדין(כח< [שאכל] מערב יום טוב מםיקין
 בקליפיהןונ! ביו״ט אגוזין ושקדין עצמן אין מםיקין>כט< [מהן] ביו׳׳ט לפי שאינו
) [שבקרקעות שמפקפק  מן המוכן(ג) מודים חכמים לרבי מאיר בחותמות יל
 ומתירין ומפקיעין אבל לא הותכין ובשבת מפקפקין ומתירין אבל לא
 מפקיעין ולא הותכין ושבכלים] בשבת [מתיר] ואצ״ל ביו״ט(ל)(*י) קורע
 אדם את העור שעל פיילא< [חבית] של יין ושל מוריים ובלבד שלא יתכוין
 לעשות זינוק: י>ה) איןילב< [פותהין] לפםין םתומין ורשב״ג מתיר>לג< אין
 מכביןמ) את הבקעת לתום עליה אם בשביל שלא יעשן הבית או בשביל
 שלא תקדיח [את] התבשיל מותר לא יתן אדם אבן על גבי בקעת כדי
 לשוברה אבל(י*) מכניסה בהור ושוברה אין עושין פחמין ביום טוב אפילו
 לאותו היום3* אבל0) ממתיקין את ההרדל בגהלת איןמ!) מנפהים במפוח
 אבל נופהים(לד< [השפופרת](ט) אין עושין את השפוד ואין מחדדין אותו
 אין(י) פוצעין את הקנה לצלות בו מלית אבל פוצעין את האגוז במטפחת
 ואינו הושש>לה< [משום קריעה]: יא התנור והכירים(לי< [חדשים]>כ< הרי הן
 ככל הכלים ומטלטלין אותן אבל אין סכין אותן שמן ואיןילז< [סוהטין אותן
 במטלית] ואין מפיגןילח< בצונן כדי להםמן>לט< [אם] בשביל לאפות בהן
 מותר(ל) אין יוצאין בכסא אחדימ) [האנשים ואחד הנשים] ולא סומא במקלו

 בירושלים כל ימי הייהם והיו ממלאין מדותיהם מערב יום טוב ונותנין
 ללקוחות ביום טוב רבי חנניא בןא< אנטיגנוס אומר(ק) אף בחולו של מועד
 עושין כן מפני ביטול בית המדרש וחכמים אומרים אף בחול עושין כן מפני
 מצוי המדות אף הוא כינס ג׳ מאות(יט< [כדי שמן וחבירו שלש מאות כדי
 יין ממיצוי המדות והעלום לגזברין אמר להם אין] אתם זקוקין לכך אמרו
 להם>כ< [אין רצונן בהן] אמרו להן הואיל(י) והתמדתם על עצמכם >כא< [משל
 צבור הן יעשו בהן צרכי הרבים]: ו אין(ש) נוטלין עצים מן הםוכה אפילו
) אם אמר לכשארצה אטול הרי זה מותר ש * ) ( ב כ ) ג  ביום טוב האהרון של ח
 אין(ש*) מביאין עצים לא בהבל ולא בקופה ולא במהצלת אבל מביא
 במטפהת ובהיקו: ח(י!) אמר>כג< רשב״א לא נהלקו ב״ש וב״ה על המכונםין
 שבקרפףיכד) [שיביאו] ועל המפוזרין שבשדה יכה< [שלא יביאו] על מה
 נחלקו על המפוזרין שבקרפף ועליכו< [מכונםין] שבשדה שבית שמאי
 אומרים לא>כי< [יביאו] וב״ה אומרים >כז< [יביאו אמר רבי נתן לא נחלקו בית
 שמאי ובית הלל על מפוזרין שבקרפף ועל מכונסין שבשדה שיביאו על מה
 נחלקו על המפוזרין שבשדה שבית שמאי אומרים לא יביאו ובית הלל
 אומרים יביאו]: ט המטה והכסא והספסל וקתדרא ועריסה שנתפרקה(א)
 וכן קורה שנשברה וכן םואר של קורות [שנשבר] אין מסיקין מהן ביום טוב

 נוסחאות א) פקטא: כ) אין ממתיקין: אור הגנוז ןג] אכלן ביו״ט אץ מסיקין בקליפיהס ביו״ט:
 הגהות הגר״א

 >יח) במינקתו: >יט< ג׳ מאות גרבי יין מברוד המדות וחביריו כנסו ג׳ מאות גרבי שמן ממצוי המדוח והביאו לפגי הגזברים בירושלים אמרו להם אי: (כ) אף אנו אין רצוננו בכך: (כא) ושל רבים הם

) המכונסין: (כל) יביא: >כח) שאכלן: >כט) בהם: (ל) שבקרקע שבשבת מפקפק ומתיר אבל לא מפקיע ולא תומך כי ) שמביאין: (כה) שאין מביאין: ( י כ  עשו מהם צרכי רבים: >כב) אבל: (כג) רשב״ג: (
) החדשים יקרע: (לז< עושין אותן במטלת: (לח) אותן: לו ) בשפופרת: (לה) שמא יקרע: ( לד  וביו״ט מפקפק ומתיר מפקיע ותותך ושבכלים מתיר: (לא) התבית: (לב) פותתץ: >לג< בלפסין תרנית: (

) אנשים ואתד נשים: מ  (לט) ואס: >
 חסדי דוד

 ראב״צ וכן במתני׳ שלהי שבת נמי נראה דהיו בזמן אחד ומסיפא נראה דמר היה מוכר שמן ומר היה ככלים דמי והכי איתא בירושלמי מסיקין באוכלין וכ״כ הרשב״א ז״ל בספרו שער ה׳ ע״ש וכ״פ
 מוכר יין: אגוזים ושקדים כד. פי׳ אם אכלם מעיו״ט מותר להסיק בקליפותיהן דהקליסות הוו הרמב״ס ז״ל בפ״ב ועי׳ בב״י סי׳ חק״ח דכתב שהתוס׳ מייד בלא קליפתן ונעלמו מעיני תכמתו
 קיימו מאתמול להסקה. אבל אגוזים ושקדים עצמן שהיו קיימין ביו׳׳ט בהוייתן אם שברן ואכלן אין דבד הרשב״א הנ״ל. ובסיפא צ״ל ושבכלים בשבת ממידן ומפקיעין אבל לא תותכין ואצ״ל ביו״ט
 מסיקין בקליסמן דהו״ל נולד אבל אס רוצה להסיק באגוזין ושקדים כמות שהן פשיטא דשד דאוכליס ואתיא הך מתגיתא כר׳ נממיא בגמ׳ דסמס מתניתא כוומי׳ אלא דבגמ׳ איתא דתד תנאי אליבי׳: אין

 מצפה שמואל
י ״ ק ס ת י י ע ס ׳ ׳ ש ו ׳ ט י ׳ ב (ש*) ע י ע ח ס ״ ל ר ׳ ת י ע ס ׳ ׳ ש ו ׳ ט י כ (*ש) ע ״ ל ד ה ״ י פ מ ל ש ו ר י : ו ף ל ׳ ד י ע ם ו ן ש ״ ר ׳ ב י ה ע ז ש ב ״ מ ג ו ״ ת פ ו מ ח ל מ ן ב ״ ב מ ׳ ר י ו (ש) ע פ ו ס ו ב ״ ל ו ה ״ מ פ ״ י ב מ ל ש ו ר ׳ י י ) ע י ) . ט  (ק) כ

י מ ל ש ו ר י : ו א ם (ג) ל א ש ״ ג מ ב ה ו ג ה ׳ ז ב י ע א ס ״ ק ׳ ת י ע ס ״ ר ש ו מ ט ׳ ׳ מ ב ת ו ו ג ש ה ב ב ו ״ ל ט ה ״ ו ׳ י ל ה ב מ ״ ׳ פ י י ׳ מ י ) ע נ * ם ( י ש מ ל ש ו ר י . ו ט ת כ ב ׳ ש י ג (3) ע ״ ל ם ה י ש מ ל ש ו ר י : ו א ם (א) ל ׳ ש ל ש ו ר י : ו א ) ל ! י ) 
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׳ י ע ד ו ׳ ׳ ל א ה ״ י פ מ ל ש ו ר י : ו ה ט (ל) כ ״ ל ב ה ׳ ׳ ק פ ׳ ׳ י מ מ ל ש ו ר י . ו ה p ל ד ( ) ל י ם ( ש : ו ח ה (P) כ ג (15) ל ״ ל ה ה ״ י פ מ ל ש ו ר י : ו ה ל ת ק ב ׳ ש י ) ע ז ק ה ( ״ א ס ״ ג מ ב א ו ק ׳ ת י ע ס ״ ו ׳ ש י ) ע ו * ד ( ״ ל ד ה ״ י פ מ ל ש ו ר י  ו

: ה ׳ ׳ ל ד ה ׳ פ ״ ל ש ו ר  י

 בכורים
 לאכילה ולא נתנו להסקה כלל ומייד כשהן בלא קליפתן אבל בקליפתן מסיקין בהם והא דמבואר
 בשבת דף כ״ט מסיקין בתמדס מייד בקליפתן: מודים חכמים. דס״ל במשנה בבית מלא פירות
 ונפחח מוטל ממקום הפחח אבל לא יפחות לכתתלה אף בסידור אבנים בלא טיט משוס דאתקצאי
 מדעחיה לר״מ דסבירא ליה דסוחת לכתחילה ונוטל ואין כאן משום איסור מוקצה דמשוס שמחת
 יו״ט התירו: חותמות. קשרים העשוין לדלתות פתתי בורות ומערוח הסגורוח בקשרי חבלים:
 ה״ג בגמרא שבשבת מתיר אבל לא מפקיע ולא חותך וביו״ט מתיר ומפקיע וחותך.
 וה״פ בשבח מתיר דלא הוה קשר של קיימא דלהתיר תמיד הוא עשוי אבל לא מפקיע התבל לסתור
 עבותו וגדלותו ולא תותך דהא סתירה הוא רש סחירה במין של קרקע מדרבנן ולכן ביו״ט אף
 לחסוך מוחר: ושבכלי בשבת מותר ואצ״ל ביו״ט. גרסינן לה לסי סוגיית הגמרא וה״ט
 דבכליס אין איסור סחירה כלל ולכן חבל של תיבוח וש״ד מוחר אף לחחכן (עיין בנוסחח הגר״א
 וירושלמי בפ״ד הל׳ גי): מורייס. ציר דגיס והיינו טעמא משוס דהוה כשובר אח החביח לאכול
 ממנו גרוגרות: לעשות זינוק. כעין מרזב שדרך זה ישפך היין דזה הוי תיקון מנא: י לפסין.
 הוא קערות ואסור לסותחן ביוס טוב דהוה חיקון מנא שקורס שפחוחין א״א לאכול עליהן:
 חתית. ערנית כלומר של בני הכסריס דמיד שנגמרה מלאכתו בעגול אף שעדיין לא נפתת אוכלין
 עליו בשר ולכן פחיחתו לא הוי גמר מלאכה ומותר אף ביום טוב: לחוס עליה. דהוה כיבד שלא
 לצורך יו״ט ד״מ משוס דהוה סותר על מנת לבנות במקומו: מותר. כר״י דמכשירי אוכל נפש
 נמי שרי טו״ט וזה הוה כמכשירי אוכל נפש דצורך יום טוב הוא: תקדיח. תשרף מחמת רבוי
 האש: לשוברה. הבקעח לצורך חבשיל דהוה עובדין דחול: לאותו חיום. לצורך מרחץ לממס
 לימס להזיע בתוכו וקודם שגזרו על הזיעה דהזיעה היה מותר יה״א דצורך יו״ט הוא קמ״ל
 ופירוש הוא על המשנה דאין עושץ פחמץ משוס מקון כלי: בגחלת של מתכת. ולא חיישינן
 לכבוי הגחלח: במפוח. דמחזי כאומן עושה מלאכה: את השפוד. לצלי אין מחקנין אוחו בנחעקם
 מעיי״ט ולכ״ע אף לר״י דמכשיד אוכל נפש מותר מ״מ באפשר לעשותן מעיו״ט אסור א״נ
 בנתעקס ביו״ט וכרבנן: אין פוצעין. אין שוברין הקנה לתת קרומוחיו חחת המליח שעל האסכלא
 שמתקן כלי ואסור ביו״ט: שמא יקרע. המטסתת דהו״ל דבר שאינו מתכוין וגס לא הוה קורע
 על מנח לחפור ומקלקל הוא יא חדשים. וכ״ש ישנים: ומטלטלין אותן. דחזי לאנוסי ביה
 מידי: אבל אין סכין. להחליקו ולצחצחו: ואין טשין. גרסינן שאץ שפין אותן במטלית: מפיגן.
 חמימותן לאחר הסקה במים צוננין כדי לחסמם להחזיקם כי כן דרך התנורים דכל זה אסור משום
 מקץ מנא: ואם בשביל. אס מסיג בצונן מפני שהוסק הרבה וצריך לאפוח בהן וחושש שלא
 חשרף הסח מוחר דהוה צורך יוס טוב: בכסא. שטוענין אנשים אוחו כמו בקחדרא וכשאין רבים

 צריכים לו דבצדכין לו מוחר: במקלו. דהוה דרך חול וזילותא דיו״ט:

 מנחת
 אסור ביו״ט וע״ז מביא מאבא שאול שהיה ממלא מעיו״ט וחכמים פליגי במשנה דבכלי המיוחד
 למדה מותר למלאות: מפני ביטול. העם השואלין ממנו בהלכוח הרגל שהעם היו פנרין
 ממלאכחן בחוש״מ לכן ימלאן בלילה כדי שביום יהיה פנוי להורות לעס את המעשה אשר יעשץ
 ואיח דמפרשי משום העלאח הרחיחומ הנקרא שא״ס והמוכר צדך לשהוח מעט עד שיעמדו
 הרחיחוח בכדי שיהיה המדה מלא מהמשקה ובמועד אין סנאי לשהוח משום ביטול בה״מ לכן
 ממלאן בלילה ויש זמן למלאוח הכלי משפסק הרחיחומ: עושין כן. למלאומ מאממול: מצוי
 המדות. כשמוכר שמן והיו לו מדוח הרבה מביאין הלקוחוח כליהן ומודד לאיש ואיש במרה לעצמו
 ומחמצוח והולכוח לחוך כליהן אבל כשמודד בס״א לא שהיה נשאר שמנונית השמן ונדבק בכלי
 ואינו מממצה הכל: ה״ג אף הוא כנס ג׳ מאות גרבי יין מפני בדורי המדות וחבירו כנם
 ג׳ מאות גרבי שמן ממצוי חמדות וכן הוא נוסחת הגר״א. ברוד המדומ הוא הרחיחומ
 שלמעלה כששופך והלקוחות לא רצו לשהוח ושופך המשקה עס הרחיחות ומתוך כן נותר המשקה
 לו ממה שהיה לו בחחילה: מצוי המדות. שייך גבי שמן מדבק בשולי הכלי כדרך שמנוניח
 ומחמח שלא רצו לשהוח לא נחמצה המדה יפה ונשאר למוכר: גזברין. שבקדש לא רצו להנוח
 מממון אחרים: אץ אתם זקוקים ליתן. להקדש שהלקוחות מוחלין לכך שלא רצו לשהוח מחמח
 טרדחם: ושל צבור הן. גרסינן והגר״א הגי׳ ושל רבים הן והיא היא כלומר כיון דשל רבים הן
 אין עושין מהן הקדש אלא צרכי רבים כדי שיהנו הלוקחים גם כן מזה שממונם הוא: ז מן
 הסוכה. אפילו מן העצים הסמוך לדפנומ דליכא משום סמירמ אהל מ״מ אסור משוס מוקצה
 כיון דלא חזיא בה״ש לא חזיא נמי לכולי יומא ובחג מייד דאימקצאי למצוה: אפילו ביו״ט
 האחרון. דלא יתבינן בסוכה בא״י מ״מ כיון דאילו אתרמי ליה סעודה בה״ש היה אוכל בסוכה
 אתקצאי לכולי יומא: לכשארצה. שאמר איני בודל כל בה״ש מועיל תנאי בסמוך לדפנות ובכל
 מיי סוכה אבל סוכה עצמה אינו מועיל תנאי דמקשינן סוכה לחג דכתיב חג הסוכות תעשה לך
 שבעח ימיס מה חגיגה אסורה בהנאה אף סוכה אסורה בהנאה ואף בנפלה אסורה משוס מוקצה
 ולא מהני מנאי: לא בחבל. דהוה עובדין דחול: ח המכונסים. שכנסו בעיו״ט דגלי דעחייהו
 דעלה סמך ואינו מוקצה: שבקרפף. שמוקף מחיצומ סביב ומשממר וסמיך עלה: לא יביאו.
 משוס דעוחא דמפוזרין אף שהן בקרסף ומשוס דעוחא דאינו משחמר בשדה אף מכונסין ובעינן
 חרחי למעליוחא מכונסין ומשחמר ומחניחין דמנא בפרק ד׳ מ״ב מביאין עצים מן השדה מן
 המכונס ומן הקרפף אפילו מן המפוזר כרשב״א אתיא אליבא דב״ה דבחדא סגי למעליוחא:
 מפוזרין. בשדה תרמי לגדעותא ומ״מ ס״ל לב״ה דיביאו ולא אמיא ממנימין כוומיה והגר״א לא
 גרס דבד ר״נ כלל: ט קתדדא. עגלה עשרה כספסל: סואר. של קורות המושכבות לארץ לבנין:
 שאינו מן המוכן. דבה״ש לאו להט חזיא: ביו״ט. דמאממול הוכנו להט: עצמם. לפי שחזו
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 תוספתא ביצה פרה ד ז
 ענבים מערב יום טוב והותיר והעלן לראש הגג לעשותן צמוקין] לא יאכל
 מהן ביום טובי1״ לפי שאינן מן המוכן:(3) סוכי תאנים ובהן תאנים
 מכבדות(״ [תמרה ובהן תמרה] הכניסן לעצים איןיד) [אוכל] מהן ביום טוב
) [תחלה](ל)  למאכל בהמה יא! אוכל מהן ביום טוב>ג) ומתהילין באוצר יה
 ומשילין פירות דרך ארובה ביו״ט>ה) אין משלשלין [אותן] דרך חלונות אבל
 מורידין אותן דרך״ סולמות: ב ארבע רשויות וארבע מצות הןמ) האורג
 שני הוטין בין בבגדי קדש בין בבגדי הדיוט והכותב שתי אותיות בין בכתבי
 קדש בין בכתבי הדיוט בשבת הייב הטאתי״ [ביו״ט] לוקה ארבעים והאורג
 חוט אהד בין בבגדי קודש בין בבגדי הדיוט(!) והכותב אות אהת בין
 בכתביי״ [הקדש] בין בכתבי הדיוט בשבת חייב חטאת ביו״ט לוקה ארבעים
 דברי ר״א והכ״א בין בשבתיח) [בין] ביו״ט אינו [הייב] אלא *)[משום]
 שבוה: ג>ח) [אלו הן משום שבות] לא עולין באילן ולא רוכבין על גבי
 בהמה ולא שטין על פני המים ולא מםפקין ולא מטפהין ולא מרקדין ואלו
 הם משום רשות(ט< לא דניןל) ולא(*0 מקדשין״ ולא הולצין ולא מייבמין
 ואלו הן משום מצוה(0 לא מקדישין ולא מעריכין ולא מהרימין ולא מגביהין
 תרומה ומעשרות וכל אלו ביו״טיט) [וק״ו בשבת] ואין בין יום טוב לשבת

 ולא רועה בתרמילו >מא< רביא< אליעזר בר׳ ישמעאל אומר אף אין מנהיגין
( ב מ ) ם ס י ם ק ד  את הבהמה במקל ביו״ט: יב רבי אליעזר אומר(מ< נוטל א
 לחצות בו שיניו וחכ״א לא יטול אלאימ״ [מן האבוס שלפני בהמה(נ<(*ג)
 ובלבד שלא יקטמנו להצות בו שיניו אם קטמו בשבת חייב חטאת ביו״ט
 לוקה ארבעים] ר״א אומר מגבב מן ההצר ומדליק(מי< ובלבד w שלא יעשה
 צבוריןימה< ור״ש מתיר [שכל שבהצר מוכן]: יג מולגיןנע) את הראש ואת
) [אבל  הכרעים>מו) [ואין] טופלין אותם לא בהרםית ולא באדמהימז
 מפםפםין אותן באור ואין מםפרין את הראש ואת הכרעים] ואין מםפרין
 את הירק בתספורתימח) [אבל מספר הוא את הקרנה] ואת העכביותימט<
 [מםיקין] ואופין בפותי י״ [מהמין] המין באנטיכי ואין מםיקין את הפורני
 לאפות בו בתהלה: יד>פ) ששה דברים נאמרו בפתילה ג׳ לההמיר וג׳ להקל
) [עושין אותה מתהלה] ואין מהבהבין אותה א  אלו שלשה להחמיר איןינ
 באור ואין הותכין אותה לשנים ינב< אלו [שלשה] להקל שורין אותה בשמן

״ [והותבה באור לשתי נרות]:  וממעכין אותה בידיי
 פרק ד איא< [האוכל תאנים מערב יום טוב והותיר והעלן(א) לראש הגג
 לעשותן גרוגרות לא יאכל מהן ביו״ט לפי שאינן מן המוכן האוכל

 אור הגנוז פ״ד!א! אין אוכל: נוסחאות א) שמעון אומר מנהיגץ את הבהמה: 5) חלונות: ג) ולא מגרשין ולא ממאנין:

 חגהות חגר״א
) מאבוס של בהמה ושוין שלא יקטמנו ואס קטמו לחצוץ בו שיניו (נא) אין גודלין אותה בתחלה ביו׳׳ט: (נב) או לשלשה: >נג) וחותכין אותה באור כפי שתי נרות:  >מא) ביו״ט: (מב< משלפניו: (מג
 ולפחוח בו הללח בשבח בשוגג חייב חטאח במזיל ביו״ט לוקה ארבעים לברי ר״א וחכ״א אחל זה (א) הייה אוכל בענבים מעיו״ט והוחיר והעלן לגג לעשוח מהן צמוקין בחאניס והוחיר והעלן לגג
 ואחל זה אינו אלא משוס שבוח: (מי) שכל מה שבחצר מוכן: >מה) צבורין: (מי) ומהבהבין אותן לעשות מהן גרוגרות: (ב< על שיזמין מבער׳י: (ג< חמרים ובהם חמריס: מ־) אוכלים: (ה) בחחלה:

) קלש: (חן ובין: (ט) אמרו ק״ו לשבח: ז ) וביו״ט: ( י  באור אגל אין: >מז) ולא בסיל: (מח) שלו אבל מספרין אח הקונדס: (מט) ומסיקין: (נ) ומחמין: (

 חסדי דוד
 לשמואל ומשני לעולם ר״י היא. אבל מתניתא לילן ללא מסיים בה וכן כל מיני פירוח משמע
 ולאי לר״ש היא וקמ״ל לבגרוגרות וצימוקין מיהא לאיח בהו חרתי אע״ג לקאכיל ואזיל מולה
 ר״ש בהו והלכה כמותו לענין שבת וכמ״ש הרמב״ס בפכ״ו מה״ש. ומה לקתני בסיפא סוט
 חאנים ובהן חאנים כוי אין אנו מוכרחין לומר לר״י הוא לסובר מוקצה לגס לר״ש אתי
 לאע״ג לללילי׳ ליכא מוקצה רק בגרוגרות וצימוקין מ״מ הני כיון להעיקר עצים ומקצת
 תאנים תלויים בהם בטלי לגט העצים הואיל והכניסן לעצים: ארבע רשויות וארבע מצות
 הן. ממה ללא מנה גם הארבע שביתין הנזכרות במשנה לא עולין באילן ולא רוכבין ע״ג
 בהמה ולא שטין על פני המיס ולא מטפחין ולא מספקין ולא מרקלין להנך חלחא חלא נינהו.
 ולא עול אלא לבבבא שאח״ז מחחיל למנוח השבוחין. נראה ליש לגרוס כאן ארבע שבויוח ארבע

 רשויוח וארבע מצוח הן:

 יוצאין בכסא כו׳ וכן אין מנהיגין את הבהמה במקל ביו״ט ר״א בר׳ שמעון אומר
 מנהיגין כו׳ כצ״ל. וכ״ה במחני׳ וכן מוכרח לר״א בר׳ ישמעאל לא נזכר טן התנאים בשום מקום.
 והטעם משוס זילותא ליו״ט לכן אסור לת״ק וכ״נ מלברי הרמב״ס בפ״ה לין ג׳ ונראה כי לבריו
 לקוחים מהתוס׳ זו ופסק כת״ק: ר׳ אליעזר אומר נוטל אדם קיסם לחצות בו שניו. בגמ׳
 הגיר׳ נוטל אלס קיסם משלפניו כו׳ וכחב רש״י ז״ל ללאו לוקא משלפניו והחוס׳ חולקין עליו
 ומהן חוס׳ להשמיט משלפניו הוא ראי׳ לדברי רש״י ז״ל ומה לקחני ובלבל שלא יקטוס קאי
 אטשא ולברי ר״א הן לאע״ג לשט ליטול קיסם מ״מ לא יקטום וכפירש״י בברייחא שבגמ׳. ומה

 לקחני בסיפא ר״א אומר מגבב מן החצר וכו׳ עי׳ בסירש״י במחני׳:
 פ ״ד האוכל תאנים מעיו״ ט כו׳. עיי בגמ׳ לף כ״ו ובשבח לף מ״ה אמנס בגמ׳ מסיים
 וכן אחה מוצא באפרסקין ובחבושין ובשאר כל מיני פירוח ומכח זה הקשה הגמ׳ בשבת

 מצפח שמואל
רושלמי יומא ירושלמי עירובין פ׳׳ו הל״ג ופ״י הל׳׳ח (D) עי׳ סנהדרין פ׳׳ד (ט) עי׳ י  (מ) לג: ותוס׳ שם (נ) שס (*נ) מיי׳ פי״א מהלכות שבת הל״ז וע״ש במ״מ ושו׳׳ע סי׳ שסב סעי׳ ד ה ו ועי׳ ירושל׳ פי׳ה ו
ירושלמי פ״א סהל״א וכתובות פ״א הל״א (י) עי׳ ירושלמי פסחים פ״ח הל״ג וכאן פ״ה הל׳׳ב ובסנהדרין פ׳׳א 3) ו ) : ו ירושלמי פ״ד הל״ד ע׳׳ש היטב (א) כ ) לה. (פ) לב. ו ע ) ו ״ : וירושל׳ פ׳׳ד הל  ועיי שם (p) לג
ן ) מיי׳ פכ״ג מהלכות שבת הלכה טו ושו׳יע או״ח סי׳ שלט סעיף ז ושם איתא נמי אין מגרשי י * ) ג ״ ל ירושלמי שם פ״י הל״א (ו) עי׳ ה ירושלמי פייה הל״א (ה) שבת קד. ו ג) שבת קכז. לה: (ל) לו. ו ) ג י  פ״ד הל׳

: ועיי ירושלמי פ״ה הל״ג וב״ק פי׳ז סהל״ד: p עי׳ ב״מ ט. ודף לז ) :  ירושלמי שבת פ״ז הל״א ולא העושה בו ובחבירו וע״ש כה. ופי״ג הלי״א (1) עי׳ רי״ף ורא״ש בפייה לו

 בבודיים
 ארוכה וצריך שני נרות חוחכה לשנים ומלליק שחיהן:

 פ״ד א שאינן מן המוכן. לאסח לעתיה בה״ש וגס ר״ש ללית ליה מוקצה מולה בתאנים:
 סוכי. ענפי תאנים: אין אוכל. ללא היה לעתו עלייהו והוה מוקצה: אוכל. הוא עצמו
 למגו לחזי לבהמה חזי לאלם: באוצר. פירות צבורין כגון לתך חטאה בב״א הוחר להסתפק ממנו
 ויחחיל להשחמש ביו״ט והא מני ר״ש היא לל״ל מוקצה (עיין לף ל׳ אי): משילין. מסשילין
 הפירוח השטוחין על הגג ליבש ורואה גשמים ממשמשין ובאין משילין אוחו לרך ארובה העשויה
 בקורות הטת ונופל לארץ כמבואר במשנה ולוקא לרך ארובה שהוא מלמעלה בתקרת הביח
 כלמפרש לאין מורילין לרך חלונוח שהוא מן הצל לטירחא יתירה הוא להעלות מן הגג לחלון
 ומשס לארץ. בגמרא גרסינן ואין מורילין אותן לרך סולמות הוא כבשים ומררגוח כעין שלנו:
 ב ד׳ רשות וד׳ מצות הן. שנמנו במשנה והובא לקמן בתוספתא אלו הן משוס רשות ואלו הן
 משוס מצוה לאין עושין ביום טוב וקא נקיט כלל לל׳ הן רשות לא לנים ולא מקדשין לא חולצין
 ולא מיבמין והוה ל׳ ואלו ל׳ של מצוה לא מקלישין ולא מעריכין ולא מחרימין ולא מגטהין תרומות
 ומעשר הרי ר׳ ולפי ענין החוס׳ שייך זה לקמן וגרסינן ברישא הך גוונא רהאורג שני חוטין וכו׳:
 חוט אחד על האריג. ואות א׳ סמוך לכתב ס״ל לר״א לחייב כמבואר בשבת (ק״ל בי): שבות.
 לבעינן לוקא 3׳ חוטין אף על האריג וכן בכתב ב׳ אותיות אף סמוך לכתב: ג לא עולין באילן.
 מלרבנן גזירה שמא יחלוש מן האילן: ע״ג בחמח. שמא יחתוך זמורה: ולא שטין. שמא יעשה
 חטת של שייטין: משום דשות. קרוב למצוה ויש בו צל להמיר מ״מ גזרו חז״ל וכ״ש ברישא
 לליכא צל מצוה כלל ובסיפא מנא אלו הן משוס מצוה למצוה גמורה איכא בהו מ״מ גזרו ולא זו
 אף זו תנא ע״פ הסלר הלזה: לא דנין. וקרי ליה רשומ כגון לאיכא לעליף מיניה: ולא מקדשץ.
 וקט ליה רשות כגון שיש לו אשה ומיס: לא חולצץ ולא מיבמין. רשות קרי לה כגון לאיכא
 גדול ומצוה בגדול ליבם וגזרו בכל זה גזירה שמא יכתוב: לא מקדישין. אלו הן ל׳ מצות ממש
 וגזר משוס מו״מ וגזירה שמא יכתוב: ולא מגביהין. מסרישין מעיסה שנילושה מעיו״ט אבל

 מנחת
 במקל ביום טוב. דהוה עובדין דחול ולא לצורך אוכל נפש: יב שלפניו. מה שלפניו בטת דזה
 מוכן הוא ודעחו עליה וכן ממה שבחצר דכל מה שבחצר מוכן הוא וניתנו עצים אף לא להסקה:
 מאבוס. דמאכל מוחר לכל דבר אבל עצים דניחנו לדבר האסור לעשוח מהן כלים אין מטלטלין
 טוס טוב אלא לצורך הסקה: ובלבד. בגמרא הגירסא ושוין וכן הגיה הגר״א ושוין היינו ר״א
 וחכמים וע״ש ברא״ש הטא הגי׳ ישנה וכל המוספחא מיירי באבוס של בהמה משמע דרבנן אסט
 באבוס של בהמה לקטום בסכין ולגמרא דידן קאי אקיסס אבל אבוס של בהמה מומר לחצוץ שיניו
 ואף בסכין ע״ש: שלא יקטמנו. אף טד הקיסם ולעשומ אומו כלי שקוטס בראשו ומזי יומר
 לחציצח שיניו: לוקה ארבעים. דהוה חקון כלי ומן המורה אסור: אחד זה. שבמ: ואחד זה.
 יו׳׳ט: שבות. דקטימה כלאחר יד הוא ואינו אסור מה״ת אלא כשמתקן אוחו בכלי ומחקו בסטן:
 מן החצר. אף מן החצר וחכמים פליגי במשנה דמן החצר שהן דקים וטורח הוא לקוששן לא
 הוה דעתייהו על זה מאחמול ואסור: צבורץ. דמחזי כמלקט לצורך מחר: ור״ש מתיר. דקדרחו
 מוכיח עליו דלבשל היוס בעי לה: יג מולגץ. ברותחין: באור. להסיר השער: בסיד. להסיר
 שערן דהוה דרך העבדניס וכן כולן: ואין מםפרין. בחספורח אח הראש ואח הרגלים להסיר
 השער דמחזי כצריך לשער: ואין גוזזין. הירק החלוש שיש בו ראשי עלין נרקטן וכמושין
 במספטם שגוזזין מן המחוברים דמאן דחזי סבר נלקטו היוס: את הקונדס. גרסינן וכן הוא
 בגמרא (כנוסחת הגר״א) קונדס ועכטות מין ירקות שגוזזין במספרים: בסורני. תנורים גדולין
 פיהן בצידן כעין שלנו ולא חיישינן לטירחא אס צריך לפח הרבה: באנטיכי. כלי נחשח שיש לה
 שולים באמצע ומניחין הגחלים מחחתיה והמיס מתחמם למעלה: את הפודני. חדשה וכן הוא
 בגמרא דחיישינן שמא חפחח מחמת ההיסק: בתחילה. בפעם הראשון: יד בתחילה. לעשוח
 פחילה חדשה משוס תקון כלי: ואין מהבהבין אותה באור. לחקנה כדי שחדלק יפה: ואין
 חותכץ. לקצרה דהוה חקון מנא: בשמן. כדי שחהא נוחה לידלק: וממעכין אותה ביד. ממעך
 יפה כדי שחהא נוחה לידלק דמקון כלאחר יד הוא (ירושלמי ספ״ד): וחותכח באור. כשהסחילה
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 תוספתא ביצה פרה ד
 גחלת לרשות הרבים חייב שלהבת פטור המודר הנאה מהבית אםור
 בנחלתו ומותר בשלהבתו מברכין על השלהבת ואין מברכין על הגחלת:
 ח(י) בור של שני שבטים ויו משלשל וממלא הימנו בשבת: בור שבין שני
 תחומין אין ממלאין ממנו בשבת אלא אם כן עשו לו מחיצה גבוה עשרה
 טפחים w הנהרות ומעיינות המושכין הרי הן כרגלי כל אדם: ט מי שהיו
 פירותיו בעיר אחרת w ועירבו בני [אנשי] אותה העיר לבא אצלו לא
 יביאו לו מפירותיו אא״כ היו רגליו מעורבות לשם ואם יש שם אפוטרופוס
 מביאין על פי אפוטרופוס: מי שזימן אצלו אורהים לא יוליכו בידיהן מנות
 אלא אם כן זיכה להם אתר במתנותיהן מעיו׳׳ט מה הן!ה! מוציאין
 מביתיכא) [המשמר] התיכה וגלוםקמא״ ומצה מתובלת רבן שמעון בן
 גמליאל אומר מקום שנהגו להלק אגוזין וקליות יוליכו בנו ובתו הקטנים
 מוליכן עמו לבית האבל ולבית המשתה ולבית השמחה במקום שנהגו(א)
 לאי*א< יתן אדם ממנתו לבנו ולבתו של בעל הביתיככ< [משום איבה]:
 י אין חפין>3) ואין מתגרדין ביו״טגג) ואין שפין כלי כםף>כג< [בקרתקין]!י!
  ואין מדיחין את הכלים בנתר ביום טוב אבל מדיחין אותן במלח יעי׳ ב
) ובמורםן בשבת ואצ״ל ביו״ט: אלו הן מדבריות(ל) היוצאות  סי׳ שסג בזה
 בפסח ונכנסות ברביעה בייתות אלו שלנו בתוך התהום רבי אומר אלו
 ואלו היוצאות חוץ לתחום אע״פ שלא נכנםו לתוך התחום אלא
) [לשחוט מהן] ביום טוב אלו הן מדבריות הרועות ד  משהשיכה מותריכ

 באפר לעולם:

 אלא אוכל נפש בלבד י״(ל) [כולם שעשאוה] ישראל בין אנוסין בין שוגגין
 בין מזידין בין מוטעין מה שעשה עשוי בשבת ואצ׳יל ביום טוב: ד>מ<
 הנהמה והכלים כרגלי הבעלים(־) המוסר בהמתו לבנו או לרועה הרייא<
 [אלו] כרגליו כלים המיוהדים לאהד מן האהים שבבית הרי אלו כרגליו
) [כרגלי משל] זה ב י  ושאינן מיוחדים למקום שכולן הולכין מהלך בצפון י
 בדרום בדרום יי״ [כרגלי משל] זה בצפון אם מצעו את התחום לא יזוז
 ממקומו: ה חמור כרגליייי [המר] פרה כרגלייט״א< [איכר] בהמה כרגלי
 הרועה ר׳ דוםא אומר>ש) הלוקח בהמה [מחבירו בעיו״ט אע״פ שלא
 מסרה לו אלא ביו׳יט הרי היא כרגלי הלוקח והמוסר בהמה לרועה] מן
 הרועה אעי׳פ שלא הודיע עליה לרועה הרי היא כרגלי הרועה הלוקח
 בהמה מחבירו מערב יו״ט כרגלי הלוקח ביו״ט כרגלי המוכר: ו הלוקה
 בשר מן הטבח מעיו״ט כרגלי הלוקח וביו״ט כרגלי המוכר השואל חלוק
 מחבירו מעיו״ט כרגלי השואל ביו״ט כרגלי המשאיל >ע) שנים ששאלו
 חלוק אחדיט״ לילך בו שחרית לבית המדרשי,״ [ואחד לילך בו לסעודת
 הערב!־! ביו״ט] כרגלי המשאיל. >פ< האשה ששאלה מהכרתה תבלין מים
 ומלח״ מערב יום טוב כרגלי השואלת ביו״ט כרגלי המשאלהייח< [נתנתה]
 לעיסתה הרי אלו כרגלי!־! שתיהן(צ) רבי יהודה פוטר במים מפני שנבלעין
 בעיסה: t(ק! הגחלת כרגלי הבעליםייט) [והשלהבת] בכל מקום המשה
 דברים נאמרו בגחלת גהלת של הקדש מועלין בה שלהבת לא נהנין ולא
 מועלין בה גחלת של עבודת כוכבים אסורהיכ)[שלהבת] מותרת המוציא

 נוסחאות א) קלר: 3) לעיסתה: ג) וביצה המתובלת:

 ט) ושלהבתו: >P ושלהבת:

 אוד הגנוז \ב\ מעיו״ט כרגלי השואל: ןגן השואלת: וין יש לה אלפים אמה לכל רוח. ע״כ בכ״י: [ה] מוליכין: [!•ן בקרקטין:
 חגחות הגר״א

 n וכילן שעשאן: (יא) זה: רב) כרגליו של: >יג) כרגליו של: m מחמר: (טי) האיכר: >טז) בשותפות זה לילך: (יז) וזה לילך בו ערבית לבית המשתה: >יח) נחנה
 (כא) המשחה ניכ״ה מ־״ס]: >כב) מפני הכבול: !00 בגרחיקין: «כי) לשחטן:

 חםדי דוד
 חמשה דברים נאמרו בגחלת כוי. החמשה לברים לקחני הס עס הראשונה לברישא להא חיישינן לאיסור מוקצה לנימר כל אחל מקצה לעתו מחצר חבירו ויהיה אסור מפני חלק חבירו
 האחרונה אינה בכלל שהרי ה׳ לברים נאמרו בגחלח קאמר וההיא לשלהבח נאמרה למברכין. וגס להוה מוקצה ללילי׳ קמ׳׳ל ובסיפא קתני לבור שבין ב׳ חחומין כיון להמיס מתערבין והאיסור

 בגמ׳ לף ל״ט לא נזכרה. ועי׳ בגמ׳: בור של שני שותפין משלשל כו׳ כצ״ל וקמ״ל ללא משום חחומין אין חקנה אלא במחיצה:
 מצפח שמואל

ירושל׳ הל״ד והל״ב דמ״ש ועי׳ ירושלמי עירובין פ״ח הל״ו (ק) לט. ועי׳ ירושלמי פ״ה ירושל׳ שם הל׳׳ד (ע) לז. (פ) לט. (5) שם ו : ו  (ל) לז. (מ) עי׳ ירושלמי פ״ה הל״ג (נ) שם: ועי׳ ירושלמי שם (פ) לז
p עי׳ שבת קמז. (ג) שם נ: ירושלמי פ״ה הל״א (ת) שם: (א) מס׳ ד״א זוטא פי׳ז וחולין צד. (*א) טוש״ע סי׳ ק׳׳ע סי״ט וע״ש במג׳׳א ( ירושלמי שם הל״ו (C) לט. ו ן נ: ו  הל׳׳ה וברכות פ״א כ״ה (ר) עירובי

ירושלמי פ״ה הל״ח: ירושלמי פ״ד ה׳׳ג (ל) מ. ו  ו

ם י כ ו כ  ב

 תחומין. ששייך הבור לשני בני אלס והבור ממצע התחוס: אין ממלאין. ממנו למיא מתערבים
 זה בזה וזה שותה מימי זה וזה מזה: יעשו לו מחיצה. אף למעלה מן המיס התירו למחיצה
 חלדה מחרח בזה: ט לא יביא. כיון שהוא לא עירב ופירוחיו הוו חון לחחום ממנו ולא יזיז
 ממקומו: שם. במקום הסירות: אפוטרופוס. מנהיג נכסיו של בעל הפירוח: ע״פ
 אפוטרופוס. אס הוא עירב מביאין הסירות כמו ערובו לבע״ב מסרס לו: אורחים. שהלכו אצלו
 ע״פ עירוב: מנות. לאינם הולכין אלא כרגלי הבעה״ב והבעל הניח לא עירב: זיכה להם. לזבין
 לאלס שלא בפניו וכאילו ברשוחס הם: מה הן מוציאין. מביח המשתה (כנוסחת הגר״א) ובעלמא
 קא״ מי שזימנו אוחו למשחה מה מוחר ליקח מבית המשתה לביתו ואין בזה חשש גזל והקפל
 בעה״ב: חתיכת בשר. חלק מהסעורה: גלוסקמא. הוא כעין גלוסקא והוא פת עגול קטן
 שהייה ררכן לעשות: ומצה מתובלת. כל אלו אין בעל הבית מקפיל עליהן: יוליכו בנו ובתו
 הקטנים. לביחס ואין בזה משום חשש גזל לאורחייהו בהט: מוליכין עמו. גרסינן כהגהת
 הגר״א שמוחר להוליך בניו ובני ביחו הקטנים לשמחה ולמשחה ואין בזה הקפל אחרי שכן נהגו:
 איבה. שהבעל הבימ ישניאהו והגר״א גרס מפני הסכנה שאירע מעשה שנתן בעל הביח חלקו
 לעט ביצה צלויה בשנח רעבון ונחן האורח לבניו של בעל הטח והרגן מחמח כעס: י אין חפץ.
 משסשפין אח הגוף: ולא מגרדין. במגרלח להוה עובלין לחול: אין שפין. לצחצח: בגרתיקץ.
 גרסינן כהגהח הגר״א כמין עפר שגדל בחביח של יין והוא עיקר חיקון כלים וגורר אח הכסף
 שהוא רך והוה ממחק: בנתר. שגם הוא גריר ואיכא תנא דס״ל דלא גריר ומותר ואק לקי״ל
 כר״ש דדבר שאין מחכוין מומר לכבס בנחר דאין מחכוין אבל בגרחיקין פסיק רישא הוא דודאי
 גריני: מדבריות. המבואר במשנה דאין משקין ושוחטין אוחם ביום טוב: היוצאות בפסח.
 לרעות בשדה: ברביעה. זמן הגשמים בחשוון דאקצינהו מדעתיה: בייתות. דמותר לשחטן:
 שלנו. בתוך החחום ורועוח חוץ לתחום: אלו ואלו. בין רועות עד הרביעה טן נכנסת בכל
 פעם לתוך החחום: אלא משחשיכה. אפילו ברטעה מוחר לשוחטן טו״ט כיון שעכ״פ נכנסות
 לעיר ופירוש הדבר דרבי כיון שנכנסין על כל פנים הוו בייתות אלא כל שרועות באפר לעולם דאז

 אין דעחו עילוייה:

 מנחת
 עיסה שנילושה טוס טוב דא״א להפריש מאתמול מפרישין טו״ט לחקוני עסה: וכולן. כל הני
 דגזרו עליהן כגון הקדש ואינך בדיעבד מה שעשו עשוי: ד כרגלי הבעלים. ואין הולטן חוץ
 לתחום מקום שביחח הבעלים: כרגליו. לפי גירסח המשנה בבבלי כרגלי הבעלים ובירושלמי גרסיגן
 נמי במשנה כרגליו והיינו כרגלי הבעלים ובשני רועים דלבנו או לרועה קחני ואינו מיוחד למי
 יתנוה לכן הוא כרגלי הבעלים אבל ברועה אחד כרגלי הרועה הוא אף שמסרו לו ביו״ט: שאינם
 מיוחדים. לו אלא לכולן טחד: למקום שכולן הולכץ. נותנין על הכלי חומרי כל א׳ ואחד
 וכדמפרש מהלך בצפון כרגליו של זה בדרום אס אחד מן האחים ערך אלף לדרוס מהלך הכלי
 בצפון אלף הרי אלפים וכן בדרום כנגד זה שבצפון: מצעו. שבמקום שביחח הכלים כלה החחוס
 מצל זה ומצד זה כגון שלזה אלפים מן הדרוס ולזה אלפים מן הצפון: ה כרגלי מחמר.
 (הגר״א) אף שיש לו בעליס מיוחלת מחמר שנוסע חמיד עמה: האיכר. שחורש בפרה: הרועה.
 ברועה אחל שרועה ממיל את הבהמה לכן היא כרגליו אף שמסרה לו טו״ט: אע״פ שלא
 הודיעו. מערב יו״ט להרועה שיוליכנה לרעומ: כרגלי הרועה. אף כשמסרה לו טוס טוב
 וברועה א׳ וכלפרישנא לעיל: ו ביו״ט. אם לקחוהו טו״ט (הגר״א לא גרס ביו״ט): כרגלי
 המשאיל. אבל לקחוהו בערב יו״ט כרגלי שחיהן לחומרא וכלאמריגן בגמרא (לז ב): תבלין.
 מים ומלח ולא הניתן בעיסה: המשאלת. וקונה שטתה למקום שרגלי המשאלת מהלכת: נתנה
 לעיסתה. התבלין ששאלה ביום טוב: פוטר במים. שלא יקנו שביחה למקום המשאיל:
 ז שלהבת. אין בה ממש: בכל מקום. לא קניא שטחה כלל וכגון לאלליק נר בשלהבח חטרו:
 לא נהנין. מלרבנן כיון ללא מאיס ולא בלילי אינשי מיניה גזרו בה רבנן: גחלת של עבודת
 כוכבים. לכתיב(לברים יג) ולא ילבק בילך מאומה מן החרם: מותרת. לבלילי אינשי מיניה:
 שלהבת. כגון דאליי אלויי שזרקו לרה״ר אבל כי אלביק בעץ אע״ג רליח בעץ שיעור הוצאה
 כגון לאין בו כלי לבשל ביצה קלה מ״מ חייב: מברכין. במוצ״ש בורא מאורי האש לנהנים לאורה
 משא״כ בגחלת כשאינה לוחשח וכלסרשינן שעורייהו במסכח ברכוח (לף נג) כל שאילו מכניס
 קיסם לביניהם ונללק מאיליו ומקמי הכי אין מברכיך. ח שני שבטים. לשניהם חלק בהבור:
 בשבת. ואינו חושש לזוז ממקומו מחמח איסור פחומין להפקר נינהו והרי הן כרגלי הממלא:
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ר דפי המסכת, הרא״ש והרי׳׳ף, כל ש ברצף כשד ד ה דרו מ ו וסו ס ו ר זה ר ו ד מ  כ

ו א ב מלבד אלו ש ס וילנא ( ת בש״ פי המסכתו דפסו בסו ם שנ  ההגהות והמפרשי

ת וההוספות ו ט מ ש ה ף כל ה רו ף וכו׳), בצי י ם ש ד ה א מ ״ ש ר ה  בארוכה כמו מ

ת אהרות, מבלי פי מסכתו א במקומם בסו ל דפסו ש מסכת שנ ת ו כ ס רים לכל מ  הקשו

ת ש בהם כדי להרחיב א י ם נחוצים אחרים ש מפרשי ד הגהות ו  להוסיף עליהם עו

ר רק הלקם נדפסו ש ם א י ש ר פ מ ת ל ו מ ל ש  היריעה לכדי כרך שלם, והוספנו כאן רק ה

) וכן ׳ ץ וכדו רבי ך פרנקל רא״מ הו ם חיים״ ״מלא הרועים״ רבי ברו י מ ״ כ ) ל ל  בש״ס ה

ר. ס זיטאמי ״ ף ש ס בסו פ ד נ ר נתיב״ ש  הס׳ ״מאי

שלמו בהם ן בהם הופיעו. ועי״ז הו ס הראשו ש ע״פ דפו ד ה ם הוגהו מ ל המפרשי  כ

י כתב ש על פ ד ח דר מ סו ס וילנא, כן הוגה ו ״ ש ו ב ט מ ש נ ם ש דפי הגהות שלמי  קטעים ו

ר על הרי״ף. ם לבעל העיטו י ר מאה שער פ ד ס  י

ה ע״פ הגהה והשוואה לעצם ת באו כאן ל״הגהות היעב״ץ״ הנדפסים מ ו ש ד ם ח י נ  פ

ד ב ל ר מ ש ל סופרים״, א ו בכי״ק ״קולן ש ד בו, ומספר מ ל י גליון הש״ס ש ל  כי״ק בשו

ד כה. דפסו ע טב גם ההגהות שנ ש בהם, נתלבנו הי י ספת המרובה על העיקר ש  התו

ן בעמ״ח ם מרדכי הכהן מברז ו  p הוספנו ״הגהות מהרש״ם״ מכי״ק הגאון רבי של

ך דושים מתו , וכן גם הגהות והי י גליון הש״ס שלו ל ת מהרש״ם שנעתקו משו ר  ש

. ן ק קארטשי ד ב ן זצ״ל א ל אהרן ראבי א ו מ ן רבי ש אל״ מהגאו ר ״עיני שמו פ  ס
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 רשימת הספרים המובאים כמדור הגהות וחידושים
 (לפי סדר א-ב, כוכב מציין מפרשים לרי״ף בלבד)

 מהר״ם שיף- רבי מאיר שיף טפולדא
 מהרש״ם - רבי שלום מרדכי הכהן שבדרון אבד״ק בערזאן(מ־רש״ם)

 מהר״ץ - הגהות על הפהרש״א ־ רבי צבי הירש אב״ד הלברשטאט
 מהר״ץ חיות - רבי צב־ הירש חיות אב״ד זאלק־וא (נלהרצ״ה)

 מחנה אפרים * - רבי אפרים נבון(מחנ״א)
 מים חיים - רבי חזקיהו די סילוה בעל הפרי חרש

 מלאכת יו״ט * - רב־יוב טובליפטאןאב״דקאפויי(מלירט)
 מלא הרועים - רבי יעקב צבי יאליש אבד״ק דינוג(מל״ה)

 מעשה אילפס * ־ מבעלי מפרשי הים הג״ד מרדכי זאב איטינגא וגיסו רבי יוסף שאיל
 נאטנזאון אבד״ק לבוב

 נ?צפה איתן - רבי אברהם ביר אריה-ל־ב משכיל לאיתן ממינסק (מצפ״א)
 מראה כהן - דבי בצלאל הכהן מו״ץוילנא ומרא״כ)

 נמוקי הגרי״ב - רב־ יהודה בכרךאבד״קכדנ־
 סדר הדורות ־ רבי יחיאל הלפרין אבד״ק מינסק (סה״ד)

 עין יפה־ רבי מלבאל צבי טננבוים בעמ״ס דברי מלכיאל

 עיני שמואל ־ רבי שמואל אהרן ראבין אבד״ק קארטשין
 פורת יוסף - רבי יוסף ב״ר רפאל(םקוביץ) מו״ץ וילנא (פור״י)

 פעולת שכיר * ־ רב־ ־שבר בער בי־ר תנחום מוילנא (פעול״ש)
 רבי צבי הירש - אבדק ברלין(רצייה ברלין)

 קרני ראם - רבי אהרן משה טויבש אבד״ק יאסי

 רבי מרדכי מארחש - אב״ד פאריצק בעל הבאור על מהדם ש־ף(ר״מ מארדוש)
 רבי אברהם אבא קליינרמן מביאליסטאק זצ״ל - הגהות על הגדא

 על טסי תמורה

 רבי שאול קצנלבויגן - אב״דבריסק(דשקצנלבויגז)
 רבי שמואל שמעלקא טויבש - אב״ד •אשי(רי־ש מדבש)

 רבי פייפל טויבש ־ אב״־ יאסי בן הרב רבי שמואל שמעלקא טויבש(דפ טויבש)
 רש״ש - רבי שמואל שטראשון מוילנא

 רבי מנחם דוד *־ ב״ר יצחק איש טיקטין- פסק מהגאון הנ״ל

 רבי שמח־ מדםוי - בן הג״ר צבי חריף(ר״ש מדםוי)
ץ דמאהליב(רשמ״רו  רבי שמואל מרובזעויץ * - מי

 שער הלקוטות - רבי ישכר בער בעמת״ס פתחי שערים(שעה״ל)
 תיקונים וציונים - שנדפסו בש״ס ווילנא בסוף המסכתות

 תפארת למשה ־ רבי משה ב״ר אברהם(מגיע צבי) אבד״ק הוראדנא(תפל״מ)
 תפארת שמואל - רבי אהרון שמואל קא״דנוור(הפא״ש)

 ארץ צבי ־ על הגהות אשדי. רבי יהודה צבי בעמח״ס מנחת יהודה (אר״צ)

 רבי אורי שרגא פייביש טויבש - אב״ד יאסי(רא״ש טויבש)
 רבי אליהו גוטמכר - אב״דגריידיץ >רא״ג)

 רבי אלעלר לנדא ־ אב״ד בראדי(ר״א לנדא)
 רבי אפרים זלמן מרגליות - בעמ״ח בית אפרים(ראדמ)

 רבי אלעזר משה הלוי הורביץ - אבדקסינסק(ראמ״ה)
 רבי גדליה ליפשיץ־ בעמח״ס רגל ישרה ועוד(ר״נ ליפשיץ)

 p אריה ־ רבי זאב ב״ר אריה לפיקין אבדק טעא (בנא״ר)

 ברכת ראש- רבי אשר הכהן אבד״ק טיקטין |וס־מנא מילתא היא כי אלה הגהות אשר יבאו

 בתוך חצאי לבנה כזה() הנן אשר המחבר החסיר איזה תיבות לתועלת כל לומד ומבין, ואשר העדיף

 או החליף איזה תיבות יבאו בתוך חצאי מרובע [ ] כזה.]

 רבי בצלאל רנשבורג - «דב תשבות)
 רבי ברוך פרנקל תאומים - בעמח״ס"ברוך טעם״ ועוד(רב״פ)

 כליון אלפס * - רבי שניאור זלמן ה־רשוביץ אב״ד גאלדנגען
 גליון מהרש״א - רבי שלמה איגר אבד״ק פוזנן(גי טהרש״א)

 הגר״א - הגאון רבי אליהו מוילנא
 דברי נחמיה - רבי נחמיה בירך הלוי אב״ד דובראוונא(דבריה)

 הגהות - על פסקי תוספות(נדפס בש״ס דפוס וילנא)
 רבי זאב וואלף האי מבאםקוויץ - בעמ״ח סדר משנה(חיו הלף)

 חחשי הרד״ל - רבי דוד לוריא מביחאוו-־שץ (ח־״ל)
 חידושי אגדות מהרש״א-(ח״א מהרש״א)

 חכמת מנוח - רבי מנוח הנדל מפרג(בדורו של המהרש״ל)

 חלופי גרסאות - רב־ אברהם אבא קל״נרמן(נדפס בסוף ש״ס וילנא)
 חתם סופר - רבי משה סופר אבד״ק פרעכבורג(הת״ס)

 חק נתן - רבי נתן בורגיל מטוניס(ח״נ)

 חשק שלמה - רבי שלפה הכהן מרץ •וילנא(הש״ל)

 יעב״ץ - רבי יעקב עמדין
 יפה עילם - רבי אריה לייב יעלין אבד״ק בילסק(יפ״ע)

 רבי יוסף הנינא ליפא מייזליש - בעמ״ס שרת תפארת יוסף(ריחל״מ)
 רבי יצחק אייזיק חבר - אבדק טיקטין(רי״א הבר)

 רבי ישראל ליפשיץ - בעמ״ס תפארה ישראל על המשניות(ר״ ליפשיץ)
 רבי יחזקאל לנדא - הנודע ביהודה(די לנדא)

 לבוש - דבי מרדכי יפה בעל הלבושים עם הקונים והוספות מבעלי מפרשי הים

 מאה שערים * - לרבינו יצחק בר אבא מרי ז״ל פמארשיליא בעל העיטור
 מאיר נתיב - רבי שבתאי ב״ר אליעזר זוסמן מאלטונא נכד הש״ך(מא״נ)

 רב״פ - ר״ב פרנקל
 ר״י ליפשיץ- ר' ישראל ליפשיץ
 ר׳׳י לנדא- רבי יחזקאל לנדא

 ריחל״מ - ריח״ל מייזליש
 רמ״ש- ר׳ מתתיהו שטראשון

 רשמ״ר - ר״ש מרובזעויץ
 שעה״ל - שער הלקוטות

 תפא״ש - תפארת שמואל
 תפלי׳מ-תפארת למשה

ם י ר פ ס ת ה ו מ ש ם ל י ר ו צ י ת ק מ י ש  ר

ל י ח ת מ ר ה ו ב י ל ד ף כ ו ס ם ב י ע י פ ו מ  ה

 מרא״כ - מראה כהן
 סה״ד - סדר הדורות

 פור״י - פורת יוסף
 פעול״ש - פעולת שכיר
 ראז״מ - רא״ז מרגליות

 ר״ג ליפשיץ- רבי גדליה ליפשיץ
 ראי ג - רבי אליהו גוטמכר

 ראמ״ה - רא״מ הורביץ

 יעב״ץ - ר״י עמדין
 יפ״ע - יפה עירם

 מא״נ - מאיר נתיב
 מהרצ״ח - מהר״ץ היות
 מחנ״א - מהנה אפרים
 מל״ה - מלא הרועים

 מליו״ט - מלאכת יו״ט
 מצפ״א - מצפה איתן

 אר״צ - ארץ צבי
 מאייר - בן אריה

 דברה - דברי נהמיה
 ג׳מהרש״א-גליוןמהרש״א

 הגר״א-הגאון רבי אליהו מוילנא
 הל״ג - הלופי גרסאות

 ה״נ - חק נתן
 הש״ל - השק שלמה
 תת״ס - התם סופר
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ם א י ש ו ד י ח ת ביצה דף ב ע״א ו ו ה ג  ח

 הגהות והידושים למסכת ביצה
 אוכלא דאפרת. שבת קמג ע״ב ל״ה ור׳
 יוחנן, וע״ש קמל ע״ב ל״ה חולב, עירובין למ
 ע״א ל״ה וכן. (מא״נו
 דאפרת. יעויין תוס׳ עירובין מו ע״א ל״ה
 כ״ש. (רנ״פ)
 אוכלא דאפרת הוא. בירושלמי מומי לה
 בחרנגולת העומלמ לאכילה [ועמ״ש לקי ל
 ע״א] וטעמא לב״ש הואיל והיא מוכנת אגב
 אמה וב״ה טעמייהו משוס להוי מוקצה שיבש
 ולא ילע ביה, והירושלמי לטעמיה לס״ל לגס
 שיבש קולם השבמ ולא הכירו בו הבעלים הו״ל
 מוקצה, והבבלי לטעמיה לקמן בו ע״ב לאר״כ
 מוקצה שיבש ואין הבעלים מכירים בו מותר ע״כ
 אמר אוכלא לאפרת הוא, ועי׳ מה״פ כאן שכ׳
 לגס הירושלמי לא אסר רק ביו״ט אבל בשבח
 שרי וס״ל כר״נ לחלק בין שבת ליו״ט וכהרי״ף
 ורמב״ן, וז״א להא בירושלמי שבח פ״ג ה״ו
 אמר גס לענין שבמ כן מפורש. גס מ״ש בגליון
 כאן להלר ביה הירושלמי מזה. לא נהירא להא

 לק׳ סוף ה׳יג ורפ״ל אימא כן וכן בשבמ שס.
 (יפ״ע)

 מאי טעמייהו. יעויין חלושי הרשב״א שבת לף
 קכא ל״ה ה״ג רש״י. (רב־פ!
 בנולד אסר. עי׳ בלח״מ רפ״ל מיו״ט לאש
 שהוציא טו״ט לית בי׳ משוס נולל טון לבאש
 הזה רק מלליק ואינו נפחח עי״ז. !ג• מהרש׳יא)

 בנולד אסר. עי׳ רשב״א שבח קכא א׳.
 (מהרש־םן
 ודלית ליה מוקצה. (עירובין מו א) חוס׳
 ל״ה כ״ש. (לבוש)
 דל״ל מוקצה ל״ל נולד. לקמן ו ע״א ל״ה
 הואיל, וע״ש ח ע״א ל״ה אמר, וע״ש כל ע״ב
 ל״ה ולערב, וע״ש כה ע״ב ל״ה בכור, וע״ש לב
 ע״א ל׳׳ה אין, וע״ש ע״ב ל׳׳ה מלמטה, וע״ש
 לג ע״ב ל״ה והילכתא, ול״ה וחכמים, שבת יט
 ע״ב ל״ה שמן, וע״ש מה ע״ב ל״ה לאית, וע״ש
 קיז ע״א ל״ה הכא, וע״ש קכב ע״ב ל״ה
 אררבה, וע׳׳ש קכל ע״ב ל״ה ורבא, וע״ש קכו
 ע״ב, עירובין מו ע״א ל״ה כל שכן, וע״ש מ
 ע״א ל״ה אלעתא, ול״ה הא, וע״ש כז ע״א
 ל״ה ת״ר, כחובוח מב ע״א ל״ה ר״ש, ע״ז סו
 ע״ב ל״ה אמר. (מא־נ)
. עירובין לט ע״ב ל״ה וכן. (מא־׳נ) י ״ ר  כ
 מסלק את הטבלא. שבח קכג ע׳׳א ד״ה
 האי. (מא״1)
 ואמר רב נחמן אנו אין לנו אלא ב״ש כר׳
 יחודח וב״ח כר״ש. קשה דלכאורה הומ״ל
 דב״ה במוקצה לאכילה ס״ל כר״י ובמוקצה
 לטלטול ס״נ כר׳׳ש כלמחלק בשבח (קכח.) וי״ל
 לקושיח הגמרא היא רק אליבא לב׳׳ש. אבל ק׳
 להא אליבא לב״ש לא מירץ כלל, וי״ל ללב״ש
 פשוט לבשבח לחמיר מחמרי מיו״ט וביו״ט
 לקיל מקילי, ועיין לקמן ריש פרק משילין, ועי׳
 מורמ״ש. ;פח־״י)
 גבי שבת דסתם לן תנא. [לקמן ו ע׳׳ב ר״ה
 השמא, שבמ קנו ע״ב ל״ה ר״י וד״ה והאמר,
 וע״ש קכז ע״א ברא״ש, עירוטן מ ע״א ל׳׳ה
 הא], יבמות מב ע״ב ל״ה סמם, [קדושין נל
 ע״ב, סוטה ז ע״א ל״ה אמר], ב״ב קכב ע״ב
 ל״ה סחם, חולין יל ע״א ל״ה אס, [פסחים נו
 ע״ב, יומא לו ע״ב]. 1מא״נ. לבוש<
 גבי שבת דםתם לן תנא. יערין חוס׳ לף ו
 ע״ב ל״ה השתא, ויעויין חוסי (3״ק דק׳׳ב)
 [ב״ב לף קכב.] ל״ה סתם, עירובין לל ל״ה
 נוטל, לקמן לא ע״ב ל״ה ונפחת, יבמות מב ע״ב
 ל״ה סחס, ולף מל ל״ה וללמא. (רב״פ)
 רש״י. ד״ה לית להו מוקצח. ללילמא
 כר״ש ס״ל לאמר בפרח כירה מוחר השמן כוי.
 ק׳ ללכאורה יוסר הו״ל להטא ממחניחין לשס
 (מל.) ר״ש אומר כל הנרוח מטלטלי(, וי״ל
 לרש״י רוצה להביא לגם במוקצה לאכילה ס״ל
 לר״ש למוחר, לאיחא שבח (קכח.) במוקצה
 לאכילה סבר כר״י ובטלטול ס״ל כר״ש. אבל צ״ע

 ע״י מעשה, וגם אינו ניתק לעשה להא אינו יכול
 לבערו טו״ט. ואמנם לכאורה קשה ללמה אינו
 יכול לבערו ביו״ט ליחי עשה לחשטחו וחלחה
 לל״ת ליו״ט, וע״כ למוכרח מפלוגחא זו לאי
 עשה לוחה לל״ח טו״ט, [ואף לי״ל למשכחח
 לה בשביעי של פסח שחל בשבח לאז ולאי לא לחי
 משום לאין עשה לוחה לל״ח שיש בה כרת, מ״מ
 ראיה מב״ש לב״ש ע״כ ס״ל להבערה ללאו יצאת
 וליכא רק ל״ת גרילא וכמו שטאר מר אחי הגאון
 זצ״ל בספרו ראשיח טכורים ל׳ סו באריכות
 ללמ״ל לשני כחוטן הבאין כאחל מלמלין ע״כ
 לס״ל להבערה ללאו יצאח לאלו לחלק לא צריך
 לנפק״ל מבחריש ובקציר וכמו שכ׳ רש״י ז״ל
 להליא בשבח לף ע, וב״ש הא ס״ל בקילושין לף
 מג לשני כחובין הבאין כאחל מלמלין ע״ש
 ולו״ק], וא״כ תליא ג׳ הפלוגתוח אלו בהללי
 למרישא ש״מ לאית לן הכנה, וש״מ לאמרינן
 הואיל, וקשה ממשנה ליש מורש מלם אחל, וע״כ
 סמך ליה לין לשאור בכזימ וכו׳ למוכמ מזה לאין
 עשה לומה ל״מ ליו״ט. ובזה מיושב המשנה ליש
 מורש מלס אחל למיירי באבנים מקורזלוח
 למחוסר כמישה, וגס מזה שמעינן להא למחיר
 בסיפא לחפור בלקר ולכסות אס שחט [ולב״ש
 אפי׳ לכחחילה] לוקא אס יש לו לקר נעוץ
 מנעול יום, ורב נמי אזיל לשיטחו בזה. כל זה
 שמעמי ממנו בעל פה ושפחים יושק. ואמנם
 לבריו ז״ל צריטן חיקון ללכאורה קשה לאף לאין
 עשה לוחה ל״מ ליו״ט מ״מ הא ב״ה איח ליה
 מחוך שהוחרה וכו׳ ושפיר יכול לבערו טו״ט
 וכמו למבואר בפסחים (ה.) לש״מ מלר״ע חלח
 וכו׳ ע״ש, ולב״ש אף ללית מחוך וכו׳ מ״מ טון
 לב״ש ס״ל להבערה ללאו יצאת א״כ ביו״ט ליכא
 איסורא כלל וכמש״כ החוס׳ בפסחים שס, וא״כ
 אכחי הו״ל לאו הניחק לעשה, אך צ״ל לכוונתו
 למשכחת לה בז׳ של פסח שחל בשבח והראיה
 לאין עשה לוחה ל״ת ליו״ט ולשבח הוא מב״ש
 לס״ל ללאו יצאמ ולו״ק, וקצת חימה לי על
 הרשב״א ז״ל במלושיו בשבת (לט:) לכתב שם
 למאן לליח ליה מחוך ליח ליה נמי הואיל רא״ב
 מאי מקשה בפסחים מ״ז לרבה לאימ ליה הואיל
 מממני' ליש חורש תלם אחל וכו׳ והא אמרינן
 במכוח וך כא למשנה זו אמיא כר״ע למקיים
 בכלאים נוקה וא״ב י״ל לר״ע לשיטחו אזיל
 דס״ל בפסחים ה ללא אמרינן מחו והלכך לא
 ס״ל נמי הואיל וכמש״כ המוס׳ הנ״ל, אבל ללילו
 לקי״ל כב״ה לאימ להו מחוך וכו׳ שפיר י״נ
 לאמרינן נמי הואיל וצע״ג. [ומיהו הא בלא״ה
 הוכיחו החוס׳ בפסחים שם בל״ה אהבערה
 למקושיות אביי שס נמי מוכח לאף לב״ ש לליח
 ליה מתוך מ״מ אמרינן הואיל ע״ש, ועיין היטב
 בלרוש וחרוש להגרע״א ז״ל במערכה ז ורו״ק]
 ע״כ הג״ה מאחיו מוהרש״ך נ״י [א״ה יען כי
 ההגהוח וחילושים על מס׳ הלז לא מצאחי
 מכתיבח יה״ק ט אס מעט מזעיר יען ט הגמ׳
 הישנה שלו ל׳ סלורטא אשר שם היה כתוב על
 הגליון מכת״י הטהורה כמה הגהות נכונות
 נאבלה ולא מצאתיה בעקל הספרים שלו ולכן
 ראיחי לכתוב בכאן מה ששמעחי מפיו שאמר
 לחבר ג׳ הפלוגחוח לב״ש וב״ה השנויים כאן
 במשנה קמא על לרך הפלפול והחילול וזה

 הוא], (נזרא׳׳כ)
 השוחט חיה ועוף. רב״ר פ״ל, ועי׳ לקמן ט
 ע״ב בחוס׳ ל״ה א״ר יוחנן מ״ש בשם ר״ת
 למוחלפת השיטה היינו הך להכא, וק׳ לא״כ
 איך חשיב לה בין קולי ב״ש וחומרי ב״ה בעליוח,
 וגם הכא מייתי לשאור בכזיח בשביל זה כברש״י
 וחוס/ ובחבורי ק״א כתבחי ישוב לזה בס״ל
 ואכמ״ל. (יפ״ע)
 יחפור בדקר ויכסה. סוכה יג ע״א רש״י

 ל״ה לקר, חולין פח ע״ב ל״ה מצינו עפר.
 (מא׳׳נ)
 לא ישחוט. יעויין באשר״י בכורוח פ״ג סי׳
 ה. (רב־פ)
 גמרא. אילימא בחרנגולח. חולין יל ע״א ר״ה
 בהמה. (מא״נ)

 למחני׳ לבעו שיעורא למלקוח. וכן חקשי על בעל
 אור חלש בסוף חי׳ לפסחים שכתב מ״מ
 בפלוגממם כאן כגון אס שחט פסח על חמץ
 בבזיח ללב״ה מקין ולב״ש אין לוקין. אך נראה
 לעיקר פלוגחייהו לענין איסורא לב״י איחשיל,
 וכגון שנחערב כזיח חמץ ללב״ש להוי ח״ש אין
 בו איסור לאוטיחא לבערו, להא לקי״ל ח״ש
 אסור מה״ח היינו בבעין ולא בחערובות. ולפ״ז
 גס לר״ש א״ש לאיהו נמי לא אמר כ״ש למכוח
 אלא באיסור שהוא בעין ולא בחערובוח וכמ״ש
 חוס׳ בע״ז(לף סו) בשם ה״ר יקיר, וכ״כ חוס׳
 בסחס ספ״ל למעילה. ואפשר לאפי׳ איסור
 לאורייתא ליח ליה. ומ״ש בס׳ החיים דאיכא אי׳
 חורה לר״ש בח״ש ע״י ערוב לאל״כ ל״ל כל חלב
 לר״ש כיון לכ״ש לוקה. י״ל לאימא לר״ש מוקי
 רק לכוי. גס נראה במנחוח (לף נו) לר״ש לא
 לריש כל ללבר שאין סברא לרבות. ומה שקשה
 לרטט יקיר משבועות (בא:) כבר תירצו
 המחבטם בכמה אנפי. אך טרושלמי רפ״ג
 לפסחים משמע ללא כרטנו יקיר. ועול י״ל
 לאליבא לר״ש משכחח שפיר נ״מ בפלוגחא
 לב״ש וב״ה לענין אי לקי כששרף כזית חמץ
 טו״ט, ולא כמ״ש הצל״ח ללב״ש נקי ולב״ה לא
 לקי, אלא בהיפך, והד שפיר מקולי 3״ ש
 ומחומרי ב״ה. והוא לר״ש לטעמי׳ לס״ל חמץ
 שעבר עליו הפסח מוחר בהנאה, וא״כ לב״ש
 ללא עטל מצוה בביעורו ה״ל לגמרי מקלקל
 בהבערה ופטור כמ״ש חוס׳ בס״פ האורג, אבל
 לב״ה לקיים עשה בטעורו מחייב ללא גרע
 מהבערה לבת כהן. ועול לכאן מקיים מצוה
 בשעח שריפה וכה״ג חשיב תיקון כמ״ש תוס׳
 שם. ומשוס לחיית עשה לחשטחו נלאו ליו״ט לא
 מפטר למשטמו הוי עשה לקולם הלבור ולא

 לחיה לל״ח במ״ש בחי׳ לפסחים (לף ה).

 (מצפ״א)

 וחמץ בככותבת. עי׳ לקמן (ז:) מש״כ על
 החוי״ט לכאן. (רש״ש)
 ביצה שנולדח ביו״ט בש״א תאכל וכו׳
 ב״ש שאור בכזית וכו׳ השוחט חיח ועוף
 ביו״ט וכוי. לחבר ג׳ מחלוקח דב״ש וב״ה אלו
 י״ל ע״פ הא לאמר רב יהולא אמר רב לקמן
 (ז:) להא למחירין ב״ש לשחוט לכפחילה ולחפור
 בלקר ולכסות וב״ה מחירין אם שחט לחפור
 ברקר ולכסות אינן מחיטן רק אם יש לו לקר
 נעוץ מנעול יום ומקשינן והא עטל בחישה
 ופירש״י ללרנ יהורה פריך ואי לאו לר״י יש
 לומר לטעמא למחני׳ משוס לאחי עשה ולחי
 ל״פ, אבל לרב יהולא אמר רב ללא ס״ל הכי
 קשיא עלוהי למאי מהני לקר נעוץ. והנה
 לכאורה מקשה על רב למנ׳׳ל הכי טלמא באמת
 לטעמא למחני׳ משוס לאחי עשה ולחי ל״ת,
 ונראה לרב לשיטחו אדל לס״ל להכנה לרבה כמו
 לאמטנן לקמן לף ל, והנה החוס׳ לקמן ע״ב
 הקשו למאן לאיח ליה הכנה היאך אופין ומבשלין
 מיו״ט לשבת וחי׳ לרבה לטעמיה לאיח ליה
 הואיל, וא״כ מוכרח לרב נמי איח ליה הואיל.
 והנה בפסחים מ״ז מקשה הגמ׳ למאן לאיח ליה
 הואיל מהא ליש חורש חלם אחל ובו׳ לאחרישה
 לא לחייב להא חזי לכיסוי לס ציפור, ומשני
 באבנים מקורזלוח למחוסר כתישה, וכחישה
 אסור טו״ט. ולכאורה למה אסור באמח כמישה
 כשצריך לכסות לס צפור, נימא לאמי עשה
 לכיסר ולחי ל״מ ליו״ט, וע״כ לס״ל לרב
 לבאמח לגבי לאו ליו״ט לא לחי ליה עשה. אך
 עליין קשה למנ״ל לרב הכי לטו״ט לא לחי,
 ונראה להכריח כן מפלוגחא לשאור בכזיח וחמץ
 בככומבמ, ללכאורה מימה למאי נ״מ בפלוגחא
 זו להא מסקינן לקמן ז׳ לפליגי לענין ביעור
 ולענין לאו לבל יראה, וא״כ מאי נ״מ הא מלקומ
 בלא״ה ליכא גט בל יראה ללאו שנימק לעשה
 הוא וגם אין בו מעשה, ולעני איסור נהשהוח
 אפי׳ חצי שיעור אסור, להא קי״ל לחצי שיעור
 אסור מה״מ, וכבר העיר הצל״ח בזה. וע״כ צ״ל
 מ״מ בפלוגחחם לענין אס קנה חמץ ביום ז׳ של
 פסח לאז איכא מלקות באמח להא עבר הלאו

 דף ב ע״א
 מתנ״. ביצח שנולדה בי״ט כוי. לקמן ו

 ע״ב ל״ה וכ״ח, חגיגה יז ע״א ל״ה ב״ש.
 (מא״נ)
 ב״ש אומרים תאכל. עי׳ לקמן ט ב מל״ה
 אלמא. (ג׳ מהרשי׳א)
 ב״ש אומרים תאכל. הא ללא רמי ב״ש
 אב״ש להכא ממירין אפי׳ נולל ובעצמות וקליפין
 אסט אפי׳ מוקצה, כמב עלה הצל״ח לבמרנגולמ
 איבא שמחח יו״ט וממילא הוחר הביצה שהט
 היה מוכן אגב אמו. והוא לחוק מאל לאלרבה
 משמע לתרנגולח שהיא בע״ח ולאי אסרי כשלא
 הוכן במו גט גוזלות לקמן. אלא י״ל לב״ש אב״ש
 לא קשיא למסברא חמור שבות שבת משבוח
 יו״ט, כלאיתא לקמן(לף כא ולף לב). (מצפ״א)
 ב״ש אומרים תאכל. עיין תוס׳, ול״נ משוס
 לחשיב לה בעדיות מקולי ב״ש וחומרי ביח הלל
 לבכל מקום ב״ש לחומרא, ע׳׳כ חאמר לה בלשון
 חימה לרבותא לב״ש מחירין אפילו באכילה, והא
 לפטך בגמרא ולפלוגי בתרנגולת, היינו משוס
 טון ללר״נ פלוגחא לביצה היינו משום
 החרנגולת, יותר טוב לפלוג בחרנגולח. (פור״י)
 לא תאכל ב״ש כוי. נ״ב ק׳ אמאי לא חנא
 הכל בבבא אחת ב״ש אומרים טצה שנוללה ביו״ט
 תאכל ושאור בכזיח וחמץ בככומבח והשוחט חיה
 ועוף טו״ט יחפור בלקר ויכסה וב״ה אומטם
 ביצה לא תאכל וחמץ בכלת והשוחט לא ישמוט
 אא״כ כוי. ר״ל לנקט בבבא ראשונה ב״ה סמוך
 לב״ש להורות איילי לנקטי ב״ש תאכל נקטי ב״ה
 נמי לא תאכל, ובטלטול נמי אסרי כמ״ש התיס׳,
 ובבבא אחרונה נקט נמי ב״ה סמוך לב״ש
 להורות כמו לב״ה מיירי לא ישמוט לכתחילה כן
 נמי ב״ש מיירי לשחוט לכתחילה, והא לנקטי
 השוחט למשמע ליעבל מיירי בבא לימלך
 ואומטס לו חפור ושחוט וכסה כללקמן בגמרא
 (ז:), והנה בבא אמצעיח לא יוכל לכלול עם שוס
 אחח משחי הבבוח כרי שלא יפסיק טן ב״ה
 לבייש. (חכמת מנוח)
 שאור בכזית כר. נ״ב ק׳ האי לנקט האי בבא
 באמצע שהרי ביצה שנוללה כו׳ והשוחט חיה כו׳
 הס לימין יוחר, כי לומי׳ בב׳ לבטס שנוהגים
 בכל יו״ט בג׳ רגלים, ושניהם משום מוקצה. וי״ל
 דנקט כסדר שנשנו ע״י החנאים ב״ש וב״ה כפי
 סדר הששה סדטס זמ״ן נק״ט, ט טצה שנולדה
 בסדר מועד קודם שאור וחמץ דשייך לפסחים
 שהוא מסודר אחר טצה, ודין כיסוי דס שייך
 למסכח חולין שהוא בסדר קדשים אחר סדר
 מועד. ומיהו יש סדטם שמסכח פסחים מסודר
 קודם טצה. (חבטת חווח)
 שאור בכזית. יומא עט ע״ב ד״ה לומר,
 כתובות עפ ע״א ל״ה נפלו, פסחים מו ע״א
 ל״ה בפסח, חולין קה ע״א, ב״מ מה ע״א ל״ה
 בכל, ערכין כז ע״ב, זבחים לה ע״ב ל״ה וליחני,
 בכורות ל ע״ב ל״ה וליפני, וע״ש לה ע״א רש״י
 ל״ה ואנן. :מא״[)
 וחמץ בככותבת. כחב החוי״ט לצ״ע אי בעי
 ב״ש כמוה וכגרעינמה כמו התם ולשון קצרה
 לברו, וזה היה נראה עיקר שלא הוצרכו ב״ש
 לבאר טון למהמס ילפי לה, אלא שבס״ב ליומא
 לף עט אמרינן לב״ש כוחבח סחמא קאמר ולא

 נעו גסה יע״ש ובחוס׳ ל״ה לומר לך.
 ומים חיים)
 וחמץ בככותבת. בענין ישוב משנתנו
 הנפקותא לטן בייש וב״ה נשאר הצל״ח לקמן
 (לף ז) בקושיא ללעח הסוברים לליכא מלקוח
 בלאו לב״י, ונסחייע מזה להרמב״ם ללוקין על
 לאו לבל יראה, וא״כ נ״מ בסלוגחחן אי מקין
 משוס ב״י בחמץ בשעור כזית ללב״ש אין לוקין
 אלא בככותבח והוו לקולא ולב״ה לוקין בכזיח.
 ותמה אני איך אפשר לומר כן לאין נ״מ
 בפלוגחא לב״ש וב״ה גבי יו״ט בשיעור בעור
 לחמץ רק לענין מלקות, לא״כ חקשי לר״ש
 לאמר במכות (לף יז) כל שהוא למכוח ולא אמרו
 כלת אלא לענין קרבן בלבל, ובי פליג אב״ש וב״ה
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ם י ש ו ד י ח ת ניצה דף ב ע״א - דף כ ע״ב ו ו ה ג  ה
 ומילתא דלא שכיחא לא גזרו. היינו דחד
 מלחא שכיח לליכא למטעי אבל היכא לחרוייהו
 לא שטחי, עי׳ בספר הליכוח אלי כלל מקפו, ועי׳
 מ״ש ע״ז בשעה״מ הל׳ יו״ט פ״ל הי״ח עלה
 מל ל״א ריש ע״ב, עי׳ ח׳ חבס צבי סי' סא, עי׳
 מהרש״א לף יח על רש״י ל״ה בולל הטומאה.
 וגי מהרש״א׳

 פירות הנושרין. (פסחים נו ב) מוס׳ ל״ה
 מחלוקח, (ביצה כא א) חוס׳ ל״ה הואיל.

 ;לבושו

 משום פירות הנושרין. לקמן ו ע״ב ל״ה
 עגל, וע׳׳ש ט ע״ב ל״ה אר״י, ור״ה אלמא,
 עירובין לט ע״ב ל״ה סירות, ובחוס׳ ל״ה אי,
 וע״ש מ ע״א ל׳׳ה הא, פסחים נו ע״ב ל״ה
 מחלוקת, ול״ה מוכן. ימאי׳״
 פירות הנושרין טעמא מאי. עי׳ חוס׳ לקמן
 ו ב ל״ה עגל שנולר. !:גי נזהרש״א)
 פירות הנושרין. במה״פ ל״ה ביצה הכריח
 ללהירושלמי ל״ל גזרה זו, מלאמר שם סוף ה״א
 מה בין נשרים ובין ביצים אלו כו׳ אלמא למחלק
 ביניהם ול״ל גזרה אטו פה״נ ע״ש, ובאמת אין
 זה הוכחה להלא התם לב״ש ואהא רקאמר שם
 הכל מורים משרים שהם אסורים להיינו אפי׳
 לב״ ש למחיר ביצה ונחן טעם ע״ז, ועמ״ש לקמן
 ל ע״א לבענ״ל נשרים שבירושלמי היינו עצים
 שנשרו, וכפי שיבואר שס א״כ אין כאן שוס
י3״ע)  ראיה. :
 גזירה משום פירות הנושרין. עי׳ תשו׳
 מהר״ח אור זרוע סי׳ קצט. ומהרש״ס)
 רש״י. ד״ה ולא מן הקורה. מוקי ר״נ
 בו׳. ב״ה כר״י כצ״ל. !וש״ש׳
 ד״ה מאן סתם לן למתני׳. נ״ב באמת יש גס
 משניות שנויות בל׳ יחיל והלכה כמותה, כמו
 לקמן כ״ר רשב״ג אומר לא כל הבינרי[ שווים,
 ועי׳ בפיה״מ להרמב״ס מנחות סא ע״א. אולם
 לוקא היכא לליכא מאן לחולק, אז גס לברי
 היחיל כסחם משנה הם, אכן אס יש חולק בלבר
 ולא נזכרה במשנה רק לעח היחיל אז לא הוה
 כסח״מ. ועיין נרריס כג ע״ב בעיא אס פליגי
 רבנן על ר״א בן יעקב. (מהרצ״ח;
 ד״ה לטעמיה דאמר רבה. ויליף מהכא בו׳.

 יעויין חוס׳ עירובין לף לח ע״ב ל״ה רבה.
 (רב״פ)

 בא״ד. דמוקצה דאורייתא. עי׳ אסיפח
 זקניס ןשיטה מקובצח] בהג״ה רש״י דהיינו
 באכילה אבל בטלטול רק מדרבנן, ועי׳ בס׳
 העמק שאלה על שאלחוח פ׳ בשלח שהוטח דגס
 למסחנח ש״ס פסחים שם הוי כן ושכ״ה דעח
 השאנחוח והרי״ף יעו״ש באורך. ועי׳ בחידושי
 אנשי שס על המרדכי נ״ק פ׳ הגוזל קמא
 דהרמב״ס ס״ל מוקצה מה״ח, ועי׳ חשו׳ מהר״י

 אסאד יו״ד קסא. ועי׳ פנים יפוח פ׳ בשלח.
 ;מהרש״םו

 ד״ה והכינו כו׳. נשאלסי שהרי והכינו נאמר
 בציווי של הש״י ולא נאמר אשר חאפו אפו אלא
 בדברי משה רטנו ע״ה, והוא לא אמר והכינו.

 (מהרש״•)

 בא״ד. ואחשבה רחמנא לסעודת שבת.
 עיי אשרי סייס א. וגי מהרש״א)
 ד״ה וחתניא. ושמרתם את משמרתי כר.
 יעויין מ״ק דף ה ע״א. !•רב״פ!
 בא״ד. ושמרתם את משמרתי עשו
 משמרת כו׳. נ״ב עיין יבמות כא ע״א, וחולין
 קד א חוס׳ דייה גזרה. (מהרצ-יח)
 ד״ה רב יוסף. העומדת לאכילה
 ובדאוקימנא כוי כצ״ל. ירש״ש)
 תוססות ד״ה גבי. דכה״ג חשיב סחס ואח״כ
 מחלוקח בפי״נ כו׳ וי״ל דהחם כוי. לכאורה י״ל
 בפשוט להחם המחלוקת דבחר סחמא הוה ג״כ
 סתמא, שהכוונה שם על משנה לריבה לאחל בו׳
 משום ירושה לא א״כ ודאי דאין הלכה כסתם
 הראשון ואדרבה סתמא בתרא עדיף, עי׳
 שבועוח (ד.) ובחד״ה הדר ובמש״כ בע״ז(ו, ב),
 אבל הכא דהמחלוקת היא מיחיד הלכה כססס
 להוה כרבים. בציוני גליון הש״ס שבדבור זה צ״ל
 יבמוח מ״ב ומ״ל. (רש״ש)
 בא״ד. כ״ש מחמת איסור כר. יעויין חוס׳
 שבח לף יט ע״ב ד״ה הני, ובדף קנז ע״א ל״ה
 לבד. ! רב״9)
 ד״ה מוקים. וקשה דמאי אולמי׳ כר. נ״ב
 החוס׳ לא סטרי כרש״י שפי׳ כך שמעחי
 מרבותינו, משוס דק׳ להו א״כ לא היה צריך

 ד״ה אמר רבה, שבח פז ע״ב ד״ה כאשר,
 פסחים מו ע״ב ד״ה רבה, וע״ש מז ע״ב, וע״ש
 ק ע״ב ד״ה שאין, וע״ש קטז ע״א ד״ה מה
 לרכו, חגיגה כא ע״א ד״ה האונן, יומא סט ע״ב
 נרש״ין ל״ה ביעחא בח יומא, מ״ק כג ע״ב ל״ה
 מ״ל, סוכה י ע״ב ל״ה ער. !מא״[!
 כל ביצה דמתילדא. עי׳ לקמן דף ל ע״א
 בד״ה אלא, ומהרש״א שם. !:ג־ נזהוש״א)
 מאתמול גמרה. יעויין חוס׳ ב״ק דף מז ע״א
 ל״ה מ״ט. :רב״פ:.

 מאתמול גמרה לה. בירושלמי לפי׳ הק״ע
 והפ״מ לא ס״ל כן, דאיחא שס ה״א לחלק בין
 עגל לביצה עגל מאחמול נגמרה ביצה בו טוס
 נולדה בו טוס נגמרה, ועמ״ש לקמן ו ע״ב בפי׳
 הירושלמי באופן דגם הירושלמי יסבור מאחמול
 גמרה כלמוכח מלקט לה מוקצה היבש כמש״ל
 ע״א. :יפ״ע;

 דאמר רבה מאי דכתיב והכינו כוי. עי׳
 לקמן לף ל ע״א, ושם ע״ב לרב ורבא ס״ל הכנה
 לרבה, וא״כ לשיטתו מוחצה מה״ת, ועי׳ שו״ת
 כפר כהונה סי׳ יט שהעלה כן. ימהרש׳ים••
 ואין יו״ט. יעויין חוס׳ פסחים לף מו ע״ב
 ל״ה רבה, ובחוס׳ חגיגה לף כא ע״א סל״ה
 האונן. : יב״פ!
 גזרה י״ט אטו שבת. לקמן ׳־ח ע״א ל״ ה
 גזרה, שבח כג ע״ב, עירוטן צל ע״א ר״ה
 ואמאי, יומא יג ע״ב ל״ה שאינו, יבמות כא ע״ב,
 ע׳׳ז טו ע״א ל״ה שראי, וע״ש לז ע״א ל״ה
 משוס, לקמן כל ע״א ל״ה וחניא, פסחים נח
מא״ נ:  ע ״ב. ;
 גזרה משום יום טוב. עי׳ פירושו בהר״ן. עי׳
 מנ״א חקא ס״ק טז, ועי׳ פי׳ משטוח לרמב״ס,
 ועי׳ בר׳׳ן לקמן ל״ה ואילך שט. !ג־ מהרש׳יא!
 שבת דעלמא תשתרי כר. נ״ב למ״ד מוקצה
 אסור ומיגו דאחקצאי לבין השמשות אתקצאי
 לכולי יומא לא פריך מילי, לאסור משום מוקצה
 מהמת איסור לאינו יכול לשחוט הממגולת בשבת
 והוי מוקצה כבחרנגולח העומלח לגלל ביצים,
 וכנבלה שנחנבלה בשבח [ועי׳ בר״ן שלא כ״כן,
 אלא למ״ד מוקצה מוחר פריך. וקשה דלמא אין
 הט נמי דשרי, ואי לומר מדנקט יו״ט אסור
 לב״ה ה״ה שבת דבכלל יו״ט איחיה לשבח דהא
 ע״כ למ״ד מוקצה אסור יש חלוק בין יו״ט
 לכבח. וי״ל דפריך ממנהגנו דאנ! אסרינן לביצה
 בבבת דעלמא אע״ג דקי״ל הלכה כר״ש דמחיר
 מוקצה מחמח איסור כדלעיל במחחכין נבלה
 לכלבים. !חכמת מנוח:
 שבת דעלמא תשתרי. עי׳ בהר״ן שבח ס׳
 חגיח ד״ה ואחרים חולקין מ״ ש שם בשם
 הרמב״ן, ועי׳ בהר״ן ריש מסכחין ד״ה ואיכא
 למילק. >גי מהרש״א)
 חשוחט את התרנגולת. ה״נ טרושלמי,
 ומובא בתוס׳ ד״ה מלחא, וכ׳ דבירושלמי פליג
 בהא. דהיינו דפליגי ר״ח ור׳ מנא בטעמא
 למלחא למה לא נקרא גמר עד לידה ח״א משוס
 שאינו לומה טעם כו׳ וח״א שאינה נגמרה לגלל
 אכרוחים. !יפ״ע׳
 חשוחט את חתרנגולת ומצא בח ביצים
 גמורות. עיין במפרשים שהקשו דלר״נ היאך
 מהוקמא הך ברייתא, מ״ל דמוקי לה כגון
 שלקחה סחס וכדאמרינן לקמן (ל.) אחרים
 מבוס ר״א ביצה חאכל היא ואמה ומוקי לה כגון
 שלקחה סחס, ומשמע דרבנן פליגי על אחרים
 וסי׳ל לאע״ג דלקחה סחס ונשחטה מ״מ טצה
 אסורה אזי נשארת באיסורה כיון ללא נעשה בה
 מעשה וקמ״ל הברייתא דבמעי אמן מותרין ולא
 גזרינן אטו נולדה דאסורה. יפור״י)
 ביצים גמורות. חולין קד ע״ב ברא״ש,
 ובהגהת הרא״ש. וימאת,
 ואם איתא לגזר משום חנך דמתילדן.
 הרא״ש השיג על ר׳ אפרים, ועי׳ במוס׳. ונראה
 דמפרש הא דאמר הגמרא הכי דבמו דהיכא
 דמחילדין גזרינן יו״ט אטו יו״ט שאחר השבת
 כמו כן אס נמצאו במעי אמן ג״ב נגזור ביו״ט
 אטי יו״ט שלאחר השבח דאז איסור ספיקא
 דאורייחא ביו״ט שחל אחר השבח וזה אינו נקרא
 גזירה לגזירה דהא טו״ט שלאחר השבח אסור
 משוס ספיקא מן התורה ועיין בזה. פ!.- י׳
 מילתא דלא שכיחא. לקמן ז ע״ב, וע״ש יח
 ע״א, עירוטן לט ע״ב ד״ה אי משכחת, גיטין ה
 ע״א, וע״ש מד ע״א, קדושין עג ע׳׳א רש״י
 ל״י; אלא, בנורות ג ע״א, ר״ה טי ע״ב ד״ה
 שחי בריכות, ב״מ מה ע״ב. !מא״[)

 בא״ד. דמוקצח דבע״ח חמיר. וכ״ה
 טרושלמי ה״ל. (יפ״ע׳
 ד״ה קא ס׳׳ד. בנולד לא הוה ילע מאחמול.
 ומ״מ אי אוכלא לאפרח הוא אין לאוסרו משוס
 גולל להא חזי האי פלגא למאי לחזי כולו, הר״ן.
 ועי׳ מהרש״א. !:גי מהרש״או
 בא״ד. דכיון דבליעי לא היו כלל בעולם.
 עי׳ לקמן ח א חל״ה א״ר יהולה. !גי חהרש״א)
 ד״ה מגביהין(בסופו). ללא חזי למאכל אלס
 לא. עי׳ לקמן ו ריש ע״ב. -ג׳ מהרש״א:
 ד״ה ובית הלל. להניחם שם כל היום. עי׳
 לקמן כא 3 תל״ה כנונא. וגי מהרש״איו
 בא״ד. א״נ כיון דהוו שם אוכלץ כו׳.
 נראה רר״ל כיון לבשעה שהניחם מלעחו היו שס
 ג״כ אוכלי( ואח״כ כשנטלו האוכלין הפסולות
 נשארו שם ממילא. ; רש״ש)
 ד״ה דתנן. גזרה שמא יעלה כר. יעויין לקמן
 לף ג ע״א ל״ה גזירה, ובתוס׳ חולין לף יל ע״א
 ל״ה מחתבי(. .:רב״פ!
 בא״ ד גזרה שמא יעלה ויתלוש. עי׳ בחוס׳
 לקמן ריש ד״ג במ״ש. וי״ל דלקמן כו׳ מרא
 וחצינא. שוב ראיחי שעמד ע״ז שם מהרש״א
 דייה ודע. !ג׳ מהרש״א •

 דף ב ע״ב
 גמרא. גבי י״ט דסתם. לקמן לא ע״ב ד״ה
 ונפחח, [וע׳יש מ ע״א], עירובין לד ע״ב ל״ה
 נוטל, [סוכה י ע״ב ל״ה עד]. !לבוש מא״נ!
 שבת דחמירא ולא אתי לזלזולי בה כר.
 עי׳ חשו׳ מהר״י אסאד או״ח סי׳ פז מכמה
 דוכחי כה״ג, ועי׳ בפני יהושע דף לו א׳, ועי׳
 חחם סופר א״ח סי׳ קנב. (מהרש״נז<
 שבת דחמירא. לקמן כג ע״ב ד״ה ואין, ועי׳ ש
 לה ע״ב, מ״ק י3 ע״א ד״ה אמר, סוטה ז ע״א
 ד״ה אמר. (מאתו

 ואתי לזלזולי. יעויין לקמן דף לו ע״א.
 ;וב״פ:

 ולפלוני בתרנגולת. צע״ג מ״ט לא פריך טפי
 בפשיטות, מ״ט בשבת נקט עצמוח וקליפין דלא
 הוו נולד גמור דהוי רבותא למאן דאסר, וטו״ט
 נקיט ביצה דהוי נולד שלא היה כלל בעולם דהוי
 רבוחא להמחיר. איפכא הל״ל, דהוי הרבותא
 למאן דהלכתא כווחיה. ואין בידי ליישב זה רק
 לשיטת בעל המאור ז״ל, דאין איסור מוקצה
 ביו״ט רק בתרנגולת וביצה עיי״ש. ,׳ראמ״ה!
 כח דחתירא עדיף. נ״ב עיין צל״ח, ודבריו
 תמוהים מהך לברכות (ס.) לאמרינן כח דהיחרא
 עטף אף לענין ספק ברכה. ושם בלי לברי ר״מ
 היה פטור מברכה מטעס ספק ברכות להקל.
 ועיין עירובין(עב:) לשס ג״כ ענין לרבנן ומ״מ
 אמרינן כח רהחירא עליף. מזהרצ״חו
 כח דחיתרא עדיף. עי׳ צל״ח כאן, ועי׳
 עירובי! עב ב׳ להיפוך, ועחוס׳ חגיגה כ3 א׳, וע׳
 בב״י א״מ סי׳ קנט ברין כוונה בנטילח יליס
 למפורש ג״כ להיפוך, ועי׳ ברא״ש פ״א לחולין
 סי׳ ט, וחבואח שור סי׳ י סק״ה ג״כ ראיה
 להיפוך, אבל באור זרוע ח״א בשו״ח שבסופו סי׳
 חשמח מבואר כרברי צל״ח ועמש״ל בברכוח כא
 סוע״ב עה״ג בזה, ועי׳ בפני יהושע שבת ה׳
 [ע״ב ל״ה ועול כו׳ להא לאמרינן בכל לוכתי
 כחא להיחרא עליף היינו היבא למותר
 לכחחילה] להיט לגם בהיחרא פטור אבל אסור
 לא הוי בחא להיחרא לחיוב חטאח וקמ״ל לליכא
 משוס חולין בעזרה. ; מהרש״ם(
 כח דחתירא כו׳ ונפלוג בתרוייחו. ברכוח
 טו ע״א ד״ה להודיעך, חגיגה כב ע״א ל״ה
 מאי, מ״ק ב ע״ב ל״ה כחו, חולין נח ע״ב ד״ה
 להוליעך, עירוטן כו ע״א ל״ה להרע, ולף עב
 ע״ב ל״ה כח להתירא, שבועות מ ע״א ל״ה
 להוליעך, נלה נט ע״ב, גיטין סא ע״ב. (חא״נ!
 ונפלוג בתרוייהו. (עירובין עב ב) חוס׳ ל״ה
 בח. ולבוש;

 וביו״ט שחל לחיות אחר השבת. עי׳ צל״ח
 ריש מסכתי׳ סוף ל״ה שס השוחט.

 (ג׳ מהוש״א)

 ומשום הכנה. (פסחים מו p תוס׳ ל״ה
 רבה. !למש!
 ומשום הכנה. לקמן ל ע״א ל״ה אלא, וע״ש
 ט ע״ב ל״ה אלמא, ור״ה אמר, וע״ש יז ע״א
 ל״ה מאי טעמא, יע״ש כו ע״ב רש״י ל״ה ואי,
 וע״ש כח ע״ב ל״ה רבינא, וע״ש ל ע״ב ל״ה
 על, עירובין לח ע״א ל״ה משוס, וע״ש ע״ב

 לבחולין(יל.) שקיל וטרי אליבא לר״י, ואמאי לא
 מייחי החם מהא למוחר השמן שבנר לפי גירסח
 רש״י ז״ל לגורס ר״י אוסר וכן גירסח החוס׳,
 והוי מייחי מאכילה על אכילה, וי״ל משום להחס
 מוקצה מחמח מצוה חמיר, ועיין שבת (מב:)
 חוס׳ ל״ה אין נאוחי(. (פור-:
 תוספות. ד״ה ביצה. לאמרינן מותר שמן
 כוי. יעדן שבח מד ע״א. !רב״פ רש״ש<
 בא״ד. וא״ת לב״ה דאמדי לא תאכל
 אבל לטלטל שרי והא קיי״ל דאף
 לטלטל אסור וכו׳. לאוחימתא דרבה דמשום
 הבנה הוא, י״ל דב״ה רצו נבאר עיקר טעמייהו
 דהוא משום לתא דאיסור דאורייתא וזה אינו
 אלא באכילה דטלטול הטצה ודאי דאינו אלא
 מדרבנן. ולפיכך אמר רבה דהכא ביו״ט שחל
 להיות אחר השבח עסקינן, דלבאורה הא מסיק
 דאף טו״ט דעלמא או בשבח דעלמא ג״כ אסור
 מדרבנן משוס גזירה ולמה הוצרך לאוקמא דוקא
 ניו״ט אחר השבח, ולפי מש״כ ניחא טון דב״ה
 לא הזכיר במשנה רק האיסור חורה לבד ע״כ
 צ״ל דמיירי ביו״ט שחל להיות אחר השבח
 ודו״ק. (.חש״ל־ו
 בא״ד. והא קיי״ל דאף לטלטל אסור. דף

 ד סוף ע״א, ועי׳ מג״א, ועי׳ חדושי פ״י.
 ;גי מהרש״א;

 בא״ד. לישנא דםתם כו׳. נ״ב בין ב״ש בין
 3״ה. !חכמת מנוח:

 בא״ד. עוד י״ל דנקט לב״ש תאכל
 דמשמע אכילה וטלטול כר. דוחק נגלה,
 ל3״ש מי צריכה למימר, ולנ״ה לא משמע מידי
 לאסרי טלטול ועי׳ לח״ש, וקונטרס שלל של
 ביצים [בראש מור וקציעה ח״3]. !יעב״ץ)
 בא״ד. דאין אכילה בלא טלטול. עי׳ לקמן
 ח א חל״ה א״ר יהודה. :גי מהרש״א!
 ד״ה שאור. הכא מילי אלא כו׳. נ״3 החוס׳
 באו לפרש פירוש רש״י שלא יובן אמרו משוס
 לליכא בעולם מקולי ב״ש ומחומרי ב״ה אלא אלו
 הגי. ולפי ששנים מהם מיירי במצוח יו״ט והס
 ביצה שנוללה והשוחט חיה כו/ לכך חנא להו
 כולהו הכא גבי יו׳׳ט אע״ג לשאור וחמץ אינם
 ממצוח יו״ט. ומ״ש רש״י גבי יו״ט נמשו למטה,
 גבי יו״ט חנא להו בהט הללי. אמנם כתוספות
 ק׳ הרי בעליוח חשיב הרבה יוחר מג׳ אלו מקולי
 ב״ש ומחומרי ב״ה, ולכך פירשו לאלו הג׳ לוקא
 ביו״ט הם לגס שאיר וחמץ כיון לאינם נוהגים

 אלא ביו״ט הוי נמי מעסקי יו״ט ולו״ק.
 וחכמ״נז)
 בא״ד. נ״ב עיין צל״ח. ובאמח דרך החוס׳
 בכמה מקומוח ובפרט במס׳ זאח להעחיק ע״פ
 הרוב לברי רש״י לבל בלי שום הוספה. פעמים
 בהזכרח שמו, עי׳ בלף זה ע״ב ל״ה בח להיתרא,
 ול״ה והיה ביום הששי, יל ע״ב ל״ה רבא.
 ופעמים בלי הזכרח שמו, כמו בע״ב ל״ה נגזור.
 ט ע״א ל״ה והאמר, יא ע״ב ל״ה אמר. וממה
 לחני פלוגחא זאח במקולי ב״ש וב״ה, נלחו לברי
 הרב ביח לול הובאו בס׳ יל מלאכי סימן חקלט
 לקולי ב״ש שנחשבו בעליוח היינו לוקא במה
 לפליגי ב״ש וב״ה לחול אבל לא במה שנחלקו בה
 גס חנאי אחטט, וכאן לאוקימחא הראשונה
 פליגי ב״ש וב״ה בפלוגחא לר״י ור״ש במוקצה.
 וימהרצ״ח׳

 בא״ד. נ״ב עי׳ צל״ח מד שפי׳ שם. ועי׳
 בשו״ת הרדב״ז חלק חמישי אלף קפט דפי׳
 משוס דרש״י יהיב תרי טעמי משום דהוי מקולי
 ב״ש כו׳ ומשוס דהתס תני להו גבי הדדי אך
 החיס׳ נאדו מזה הטעם, משום דהחס תני להו
 כו׳ דאפסקו להו בחרי בבא, ע״כ כחבו הטעם
 משום דהוי ב״ש לקולא. (ריחל״נ0
 בא״ד. וב״ש לקולא. עי׳ רדב״ז ח״ה סי׳
 שני אלפים קפ״ט מ״ש בכונת החוס׳, וכפי
 הנראה היה לפניו הגיר׳ ברש״י... אבל לפי
 הגירסא שלפנינו לא יתכן פירושו וצ״ע. ועי׳
 צל״ח. (מהרש״•)
 ד״ח דלמא. חימה דבמחטחין קאמר בהדיא.
 לקמן (לד:) חוס׳ ד״ה ואומר ז״ל מקשה
 בירושלמי מחלפי שיטחי׳ דב״ש, וא״כ אפ״ל
 דמאי דאמר הגמרא דילמא ל״ל מוקצה היינו
 דמחלפין זאח המשנה. (פור״י)
 בא״ד. דמוקצה דבע״ח כוי. יעיין תוס׳
 לקמן לד ע״ב ד״ה ואומר. (רב״פ)
 בא״ד. דמוקצה דבעלי חיים. עי׳ בהר״ן
 סל״ה ואיכא למידק ״אבל ביצתה דלא נאסר
 מעולם שרי׳ כו׳ וחלב וביצה המוחטם היינו
 משוס שלא נאסרו מעולם״. יג׳ מהרש־־א!
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ם י ש ו ד י ח ת ניצה דף ב ע״ב - דף ג ע״א ו ו ה ג  ה
 ויתלוש מסית לעתו ואינו יושב ומצפה. רק נדבר
 ששייך מוכן לעורב מעצמו אין כאן משום מוקצה
 למ״ד מוכן לעורבים הוי מוכן לאלם ושרי בספק.
 ועיי פסחים (נח:) דמפליג בין של מכבדות לבין
 הכיפין. ונ״ל דהיינו הך דמפליג בירושלמי
 שהביאו התוס׳ שם בין ספק לודאי, ללמ׳׳ד לא
 הוי מוכן אסור אף ספק, ולמ״ל רק משוס גזרה
 שרי בספק. וללילן לקיי״ל כרב אשי לגם ספק
 גזרה בלשיל״מ להחמיר, אסור בכל גווני, לכן
 השמיטו הפוסקים לכל ההיא סוגיא. (יאמיה)
 בא״ד. לחנן במסכח שבח (לף קבב) נכרי
 שהרליק הנר. עי׳ בהר״ן שם. יג׳ נוהת״־א)
 בא״ד. ומטעם זח אבל ר״א ממיץ מלוח.
 גי׳ הב״ח לג מליח כוי. ר״ל לאל״כ איבא משום
 בישול עכו״ם, עי׳ ביו״ל סי׳ קיג סי״ב, ומשום
 לבשל עכו״ם ל״ש מוקצה, לכן צ״ל להוי של
 ישראל אלא לשפחחו ללאחו בשבילה, עוי״ל
 עסמ״ש בשבח נ״א לאלם חשוב אסור בבשולי
 עכו׳׳ס גם מאכל כמות שהוא חי, אבל לעס
 הר״א שבטור וש״ק סק״ז לבשפחות שלנו ליכא
 איסור בישולי עכו״ס, לכן צ״ל למיירי בשפחחו.
 גס י״ל למה שהגיה למיירי ברג משוס דאל״כ

 לא חזי לכוס חי כמ״ש... לבשר אינו נאכל חי.
 :מהרש ״ם)

 בא״ד. ואין לומר דכל דבר שיכול
 לעשותו מעיו״ט כוי. יעו״ש נרש״י וחוס/
 ולקמן לף יב ע״ב רש״י ל״ה מהו לפרוכי,
 ובחוס׳ שבח קמא ע״א ל״ה הני, גס בתוס׳ שבח
 דף צה ע״א ל״ה והרולה, ובחלושי רשב״א שם,
 ולקמן כא ע״א תל״ה הואיל, ונחוס׳ מגילה לף
 ז ע״נ ל״ה כאן. (רב״פ!

 בא״ד. חוי מלאכח שאצ״ל דמותרת. עי׳
 לקמן (ח.) כתל״ה וא״צ, וי״ל להכא ר״ל
 רמוחרח מלאורייחא וה״ל גזרה לגזרה, או
 אפשר ליכוונו לשיטח הערוך המובאה ברבריהס
 שבח (קג.) בל״ה לא ע״ש. (רש־ש)
 בא״ד. ע״כ פירש ר״ג וכוי. ולפ״ז לרוב
 הפוסקים לשמירה משעח חצירה לא אסור
 מה״ח רק קצירה בלבל. וכן לפי הטעם משום
 מיעוטא לאך. שאם אמנם לבירושלמי לריש גם
 הוא לבלו עיי״ש. אבל בבבלי מוקי לה למיעוט
 אחר. !ראמ״ה)
 בא״ד. דבירושלמי ח״י, וכן בשבת פ״ז
 ח״ב. ;יפ׳־ע)

 בא״ד. דבירושלמי יש כוי. עי׳ ירושלמי
 פ״ז לשבח ה״ב דרשב״ל אמר כן. (מהרש״ם)
 בא״ד. אבל שאר מלאכות דמקודם לכן
 אסורים כד. יעויין חוס׳ לקמן דף יל ע״ח
 ל״ה א״ב. ו רנ״פ)

 בא״ד. דמקודם לכן אסורין. וצילה למי
 לקצירה. לקמן שס בסוסי ובדין ר״פ אין צדין
 משוס דהוה מלאכפ עבודה. >גי מהרש־׳א)
 בא״ד. יש מיעוט אחר אך שלא לקצור.
 ולמאן דאמר שימור משעח קצירה ודרש אך
 למעוטי נכרי כפירש״י בחומש, דמוחר קצירה
 ביו״ט, וכמ״ש פני יהושע בשיטפ רש״י
 דשמעתין, וא״ש תוס׳ דשבת לה ע״א. שת״ס)
 ד״ה רי״א. דא״כ(כצ״ל) כ״ש דקשה מדר״י
 לר״י כר. הקשה המהרש״א דא״כ השתא נמי
 חיחשי מכ״ש דרבנן אדרבנן. ובס׳ ב״א תירץ
 בהח דכחבו החוס׳ בשבח(מה:) בד״ה דאיח ביה
 ביצה דלטעמא משום משקין שזבו לא הוי אסרו
 לד׳ ש בטלטול אבל לר״י גם בטלטול אסורה ולכן
 ל״ק דרבנן אדרמן דאי׳ל דע״כ לא אסרו ביצה
 אף בשני אלא באכילה אבל לא בטלטול וכר״ש
 וההיא דלאוכלין היוצא מהן מוחר היינו בטלטול,
 ולכאורה נראה דלדעת התוס׳ גס למשקי היוצא
 מהן מותר לדיש בטלטול וא״כ ע״כ דלאוכלין
 היוצא מהן מותר דקאמרי הוא אף באכילה,
 ואולי יאמר ללוקא ביצה ללא שייך בה גופה שמא
 יסחוט רק משוס חרא גזרה הוא למותרת
 בטלטול וכן בלאוכלין, אבל בלמשקי! לשייך בהן
 גוסייהו שמא יסחט אסורין אף לדיש נטלטול,
 וכ״נ מהחוס׳ לעיל בריש מסכתין בל״ה לחנן
 מחחכין. (רש״ש)
 בא״ד. ובשיטה מאיברא תירץ כוי ור״י
 לדבריהם [דרבנן] קאמר. צ״ע להא בכל
 מקום לאמרינן ללבריהם היינו אע״ג לפלגיחו
 עלי מ״מ בהא אפילו ללבריכס צטכיחו להולוח
 לי, אבל כמו שמפרשים הם לא שייך כלל ללר״י
 מוחר אפילו ביום ראשון ולימא נהו לרבריכס
 אמאי לא אסריפו אפילו ביום שני לא מסחבר
 כלל, ועיין כחובוח (לו.־). (9וי״י<

 לא״כ לא מצי לאוקמי לללילהו מוקצה אסור
 לכ״ע ולהט מוקי בעומלח לאכילה אבל לר״י
 קשה. וא״ל לאל״כ ר׳ יהולה ללא כמאן וכמש״ל
 א״כ ק׳ לשיט׳ וכו׳ לס״ל לההיא לכלכלה
 מיחלפי ור״י ס״ל לשרי א״כ אחיא ללא כב״ה
 ולמה לא הקשו החו׳ כאן כמו שהקשו לרטנא,
 אלא בע״כ צ״ל רלר׳ יוחנן מחניחין איירי לד
 יהולה בעומלח לגלל בצים ובעירובין בעומלח
 לאכילה ממשרין שזבו שרי לאוכלה לאפרח הוא.
 וקשה א״כ מנ״ל לר״י למוחלפח השיטה לילמא
 גס בעירובין איירי בחרנגולח מוקצה, ובע״כ צ״ל
 ללא הוי ס״ל לר׳ יוחנן לאוקמי מחני׳ במוקצה.
 אלא רר״י ס״ל ללא סליגי ב״ש וב״ה וכמו
 שתירצו התו׳ ברטנא, א״ב הררא הקושיא
 ללוכתיה ללמה לא מוקי פלגותייהו מולל. וכ״ת
 ר״י ללא כמאן לילמא ס״ל ללא פליגי ב״ש
 וב״ה. וש״ת תירץ אחר על קושיא הב׳ להא ללא
 מוקי הא למחני׳ ולעירובין בחרנגולח מוקצה
 רא״נ ר״י ור״ש פליגי בפלוגחא ב״ש וב״ה,
 וקשה לימא בחנאי טפי ה״ל לפלוגי לפסוק
 הנכות ר״ש בב״ש ור״י כב״ה א״כ קשה קושיא
 אחריחי׳ לשיטח רש״י וחוס׳ רמוחלפת השיטה
 לאין סוחטין קשה חכמים אחכמים. ובע״כ צ״ל
 לבשלמא חכמים לעירוטן ס״ל כב״ה וחכמים
 לאי סוחטין כב״ש. וא״כ קשה ה״ל לפסוק
 הלכות ולימא כתנאי אלא לליתא לסברא זו.
 והלרא קושיא הב׳ ללוכחיה. ואח״כ תיישב בלא
 שיטח החוס׳ בגי מקומוח. (תפא״ש)
 כרבה נמי לא אמרי הכנה לית להו. ק׳
 לכאורה לל״ל להגמרא לעשוח מחלוקת בלרשת
 הפסוק, יוחר טוב הו״ל למימר לליח להו הא
 לסבר רבה כל ביצה למפיללא האילנא מאחמול
 גמרה, וי״ל להגמרא ס״ל לאס הוה ס״ל הכנה
 א״כ הוי מצי לאוקמי מחניחין כרבה ולא
 מטעמי׳ כפי מה שבחב החוס׳ לקמן(ל.) ל״ה
 אלא הכא לגם בלילה שייך הכנה לרבה, א״כ כיון
 מוללה טו״ט אסורה בשבח שלאחריו וכן
 בשנוללה בשבח אסור טו״ט שלאחריו מן החורה
 א״כ גזרינן גם ביו״ט ובשבח לחוליה, ועיין
 עירוטן(לח.) בחוס׳ ועיין מהר״ס שיף. (פור״י)
 מוחלפת השיטה. (עירוטן לט א) חוס׳ ל״ה
 וכן. (לבוש!

 מוחלפת. קלושין לף [עי׳ מ״ש להלן ט
 ע״3]. (מא״נ)

 מוחלפת חשיטה. הגליון הש״ס שכח לציין
 עול חולי(קכח.) ופרש״י לשם. (רשי-ש)
 מוחלפת השיטח. לשיטח מאיבר״א בחוס׳
 ל״ה ד יוחנן ההיא לכלכלה מוחלפח, ועי׳
 בירושלמי ערובין פ״ג ה״ט למקשה שם לר׳
 יהולה לכלכלה אלר׳ יהולה לערוב יו״ט ושבח.
 ומשני שם וכן לרבנן אלרבנן, ואם היחה מוחלפח
 ל״ק מילי, ולפי הכלל לסחמא לירושלמי הוא ר׳
 יוחנן מוכח ללא מפיך הך לכלכלה ומוכח
 כפרש״י. (יפמ0

 דש״י. ד״ה שמא יסחוט. מחוך זג שלהן.
 ולקמן בסמוך בל״ה ומשקין כ׳ בלועין בחרצן.

 !רש״ש)

. ד״ה גזירח. וחימה ל״ל האי ת ו פ ס ו  ת
 טעמא כוי. יעויין חולין לף יל ע״א תל״ה
 מחחטן. (רנייפ!
 בא״ד. ותימה ל״ל ה״ט דלקמן כוי. עי׳
 חשו׳ ביח שמואל אהרון בסוסו. (מהרשי׳ם)
 בא״ד. וי״ל כו׳ ולקמן אתיא אליבא
 דר״י כוי. י״ל רלר״י ללא לריש סמוטן רק
 במשגה תורה, ל״ש גזירה לשמא יעלה ויתלוש.
 דלא הוי רק מדרבנן, לל״ש לימול הירושלמי
 שנחוס׳ סוף דיבור זה והוי גזירה לגזירה. ודו״ק
 (מהרש״ם)

 בא״ד. אבל תימה א״כ כיון דאמר ה״ט
 ל״ל טעמא דלקמן. ע׳ שער המלך פכ״א
 משבח ה״ז. (מהרש״ם)
 בא״ד. לפת וצונן דלא שייך. רצונם דבכלל
 גזירח הנושרין אינו דהא לא נשרו מעצמן
 משא״כ בטצה. !ג׳ מהרש״א)
 בא״ד. דל״ש שמא יעלה ויתלוש. צע״ג
 כיון דגזרו גם בטצה דל״ש כלל משום דחדא
 גזרה היא, איך אפשר לחלק במחובר גופיה.
 ולו״ד נ״ל בפשיטות דטעמא דמוקצה ל״צ רק
 כדי לאסור אף בספק משום ספק מוכן. משא״כ
 בספק גזרה להוה לקולא לר״פ מאריה
 לשמעחחא לנכט שהביא לורון. כלמובח מרבד
 ר״פ לקמן ע״ב לאמר האי תנא חנא לליטרא
 קציעות הוא וכוי• ואיסור מוקצה שייך אף בחצר,
 כיון שכגר גורו רבנן על הולאי משום שמא יעלה

 צ״ל תרנגולת העומלת וכוי כלמוכח לישנא
 לגמרא. ולו״ל ה״א לכל היכא לאיכא תנא לשרי

 בהליא צריך להשמיענו גס כח האיסור.
 (ראח״ה)

 ד״ה והיח. אך חימה הואיל והכנה לאורייחא
 כוי. יעויין בחוס׳ עירובין דף לח ע״א ל״ה
 משוס. (רב״ פ)
 בא״ד. שאינו מחוסר רק תקון בעלמא
 כוי. עמג״א בסי׳ תקכז מ״ש בזה, ומגן האלף
 בקונטרס עשרים גרה אות יז. (מהרש״ם)
 בא״ד. דמעיקרא הוה חזי ליח. עי׳ אשרי
 סס״י א בפתילות שכבו. >ג׳ מהרש״או
 בא״ד. תימה דכאן משמע שהמן לא היה
 יורד כוי. עי׳ פנים יפוח ס׳ בשלח. (מהרש״ם)
 בא״ד. לא היה יורד ביו״ט. נ״ל דחליא
 בפלוגתא דתנאי בירושלמי פרק כלל גדול אי
 טחינה ודומיה אסורים ביו״ט לצורך אוכל נפש
 מה״ח. (ראמייהו
 בא״ד. לרבות י״ט שלא היה יורד בהן
 מן. ע״ע באשכול הל׳ נט״י וסעודה סי׳ יז,
 וחניא רבחא סי׳ נד, ועי׳ פנים יפוח בראשיח
 בפסוק ויברך אלקיס. (מהדש־-ם)
 ד״ה מלתא. לא חשיב גמר. עי׳ אשט סי׳ ז.

 דןש ג ע״א
 גמרא. שמא יעלה ויתלוש. (ביצה כג ב)
 חוס׳ ד״ה אין, (חולין יד א) חוס׳ ד׳׳ה
 מחחטן. !לבוש)
 שמא יעלה ויתלוש. לעיל ב ע״א ד״ה דחנן,
 לקמן כא ע״א ד״ה הואיל, וע״ש כג ע״ב ד״ה
 אין, שבח בב ע״א ד״ה ואינו, וע״ש קנו ע״ב
 ד״ה והא אר״י, וע״ש קכב ע״א ד״ה משחמש,
 וד״ה אינו, ודף קמג ע״ב ד״ה ור״י, עירובין טו
 ע״א [רש״י] ד״ה לאשחמושי באילן, וע״ש לף
 לב, ודף לד ע״ב דייה חלוש, ודייה גזרה, פסחים
 כו ע״ב ד״ה מוכן, וע״ש מ ע״א, חולין יד ע״א
 ד״ה מחחכין, יבמוח ד ע״א, יומא כח ע״ב ד״ה
 גזרה, קדושין נח ע״א ד׳יה וכן. (מא״נ)
 היא גופה גזרה. שבח יא ע״ב ד״ה אמר.
 חולין קד ע״א ד״ה ומנא. (מאי׳0
 היא גופא גזרה. עי׳ מ״ש בגליון הר״ן ר״פ

 אין צדין, עי׳ לקמן כד א חד״ה וחניא.
 (ג׳ חהרש״א)

 היא גופה גזרה. עמ״ש שבח יא ע״ב וכא
 ע״א. (יפ״ע)
 ונגזור. יעויין חולין לף קד ע״א חוס׳ דייה
 ומנא. 1 רב״פ)
 ואנן ניקום ונגזור. עי׳ בב״י יו״ל סי׳ קפג
 סוף ל״ה ומ״ש בזבה בוי, ואע״ג לגזירה לגזירה
 הוא כבר כחב הרשב״א והדין רמשום חומר ברח
 חששו, ועיי ח׳ הרל״ך טח יט (ברף ועמור
 המחחיל, זברחי סלר הגמרא) לבכמה מקומוח
 גזרינן גזירה לגזירה. וכן תכא להסוברים רחלישה
 וסחיטה טו״ט לרבנן ומצאנו בחלמול לבעי ומנא
 חימרא לגזרינן גזירה לגזירה משמע לסברא הוא
 לגזרינן. ועי׳ בכורוח כל ב חל״ה והיינו כוי וי״ל
 לההיא למלרבנן ט׳ לאין אסורים הללו
 לאורייחא בשוס מקום כוי, ועי׳ בע״ז טו א ל״ה
 שרא ליה ובמהרש״א שס. !ג׳ מהרש״א)
 גזירה משום משקין. עי׳ מהרש״א ו א
 בחל״ה הואיל. !ג׳ חהרש״א)
 משום משקין שזבו. עי׳ בהר״ן סוף פ״ל
 לשבח. (ג׳ מהרש״א)
 אייל אביי. יעויין חוס׳ שבח לף יא ע״ב ל״ה
 אמר. (רב״פ)
 משקין שזבו כוי שמא יסחוט. לקמן ו ע״ב
 ל״ה עגל, שבת יט ע״א ברא״ש ל״ה ר״י, וע״ש
 ע״ב רש״י ל״ה לבש, וע״ש מח ל״ה לא, וע״ש
 קמג ע״ב ל״ה הלכה, ולף מה ע״ב ל״ה ראיח,
 עירובין לט ע״א ל״ה וכן ביצה, וע״ש ע״ב ל״ה
 משקין, חולין יל ע״ב ל״ה מולה. ומאי׳0
 כולהו כר״נ לא אמרו וכוי. יש ללקלק לד
 יוחנן ור׳ יצחק למה לי׳ לחירוצי ללא בר״נ, ה״ל
 לתרץ בעומלפ לגלל בצים ופליגי מולל ובמוקצה
 לכ״ע שט, בשלמא לר״נ כבר חירצו לס״ל
 כסחמא לאין מבקעים אבל לר״י ע״כ לאו סחמא
 היא, ור״י כר׳ יהולה קאמר לה וס״ל במוקצה
 כדיש בין בשבח ובין ט׳יט וכלאיחא סוף פרח
 מי שהחשיך קשה. בשלמא לרב ורב יוסף לס״ל
 למוקצה אסור לרבה ראורייחא ולר״י לרבנן
 כמ״ש החוס׳ מההיא לנכרים וכו׳ ל׳יק מילי

 לסחס לן חנא כר״ ש לחנן מחחכין כו׳ לבשמעחי
 מרבוחינו לחול סגי, אלא רב נסמן אינו מגיה
 מחני׳ למגטהי כו׳ אלא משוס לסוחר לסחמא
 למחחכין כוי ולכך מק שין מאי אולמי׳ כוי, ולמה
 אינו מגיה מחני׳ למחחכין וקרא למחניחין
 למגטהין סחמא משוס לילוע להלכה בב״ה
 וב״ש במקום ב״ש אינו משנה ואין קרוי מחלוקח
 אלא במקום ששאר חנאיס כגון ד יהולה ור׳
 שמעון פניגי היאך אמרו ב״ה וזה נמצא הרבה.
 ולא משני כמו בסוף הטבור ללעיל בסמוך להאי
 סחמא עליפא הואיל ונשנה בסוף מי שהחשיך
 וסתמא למגביהין נשנה לפני כן בפ׳ נוטל, ללא
 שיין שרבי חוזר ממריו הראשונים ואינו מוחקם
 אלא בסחס, לבחחילה סבר הלכחא כר׳ יהולה
 ואח״כ הלכחא בר״ש, ומ״מ משנה ראשונה לא
 זזה ממקומה לאמח הוא לפליגי ר׳ יהולה ור״ש
 כך אלא שרבי חזר מסחמא, אבל אין נכון לומר
 שבמחלה נאמר שקר לפניו לב״ה כר׳ יהורה
 ואח״ב נאמר לפניו האמח לב״ה כר״ש, ללא
 היה כוחב שוס לבר אלא בשחקר ולרש היטב
 ואמח נכון הלבר, ועול שהיה מוחק הראשון
 לגמרי. (חכמת מנוח)

 בא״ד. וקשה מאי אולמיה כוי. ביאור
 לבריהס לטון לס״ל לר״נ דבי״ט מוקצה אסור
 כמתני׳ לכאן השנויה בעליוח, למה לי ללחוק
 לאוקמי להפך ההיא לשבח ולכנוס בלוחק
 להחמיר בי״ט ולהקל בשבת, ה״ל להשוות המלה
 לגס בשבח אסור ונהפך ההיא למחריבי׳ או לא
 לשוויי׳ כסחמא במו שמצינו לר׳ יוחנן פרק מי
 שהחשיך לס״ל במוקצה כר״ ש בין בי״ט בין
 בשבח וס״ל ט״ט וס״ל ההיא לאין מבקעין ללאו
 סחמא היא, לההיא ר״י בר יהולה אמרה
 כלאיחא החם ומהפך ההיא לשבח, וא״כ כר״נ
 לס״ל ההיא למבקעין לסחמא לא ה״ל להפך
 ההיא לשבח למגטהין וה״ל לאוסרא ההיא
 למחחחכין לא הוי כסחמו, וחירצו לע״כ ההיא
 למגטהין מוכרח להפך, לא״כ ה״ל לחשוב
 בעליוח וההיא למבקיעין ס״ל לסחמא בי״ט כמו
 ב״ה רביצה, ובע״כ צריך לחלק ליישב הסחמוח
 לחלק בין י״ט לשבח. וק״ק ההיא סחמא
 למחחטן למה לי, וההיא לעליוח ולמבקעין הוי
 סגי ולו״ק. (חפא״שו

 בא״ד. נ״ב עיין תום׳ שבת (קמג.) ל״ה
 אין שכ׳ להיסך, לאמרינן באמת מאי אולמא האי
 סתמא מהאי סממא, וצע״ג. (מהרצ״ח)
 בא״ד. צ״ע דלמא משום דמיכללא בהא
 דביצה. (ראמ״ה)
 ד״ה אין מבקעין. אלא מיימי מסיפא כוי. נ״ב
 וא״ת גם בסיפא יש מיגו לאחקצאי לבין
 השמשוח שהיה שלם והר מוקצה מחמח חסרון
 כיס הוי מוקצה לכולי יומא, וא״ל כבסמוך
 שהיתה רעועה מאחמול, א״כ למה מקשי החוס׳
 קושיא אחרח ומשני הכי והרי מכח קושיא זו
 עצמה צ״ל הכי. וי״ל לע״כ ליח ליה לד שמעון
 מיגו לאיחקצאי כו׳ שהרי מחיר בנבלה לפני
 הכלטס אע״ג לנחנבלה בשבח ואחקצאי לבין
 השמשות בשבח ראינו רשאי לשוחטה והוי מוקצה
 מחמח איסור. ותכמח מנוח)
 בא״ד. ותהיה ראויה להסקה. נ״ל לעיקר
 ראיתו מלנקיט בשבח להתירא בנבלה וביום טוב
 לאיסורא בקורה. והמ״ל גס בשבת לאיסורא
 בבריאה, אע״כ דביו״ט גם רעועה אסורה.
 ולס״ז למ״ר חלוק היה ר״ש אף בבע״ח שמתו
 שמוסרין, אין ראיה כלל, וגס גר״י לסבר ללא
 סחס לן חנא בלל בשבח להיחר אין ראיה כלל
 ביו״ט נאיסורא בר׳ יהולה. (ראמ״ה)
 ד״ה וכ״ת. אבל אסורא. עי׳ חלוש בכלל זה
 בפסחים קב ע״ב ברשב״ם ד״ה להודיעך וכוי.

 (חת״ם)

 בא״ד. יכול להחמיר עליו. עי׳ בס׳ נר
 חמיל (לף כט) ללוקא על עצמו ולא אאחרים.

 (מצפ״א)

 בא״ד. וצריך להביא ראיה לדבריו אבל
 אסורא אדם יכול לחחמיר עליו בלא
 טעם. צ״ע להא במס׳ יליס (פ״ל מ״ג) א״ל
 רי״ש לראבע״ז עליך ראיה ללמל שאפה מחמיר

 שכל המחמיר עליו ראיה ללמל, וצריך לחלק.
 (פור״י)

 ד״ח ונפלוג. וי״מ דחכא פריך כוי. כצ״ל
 באי. !רש״ש)

 בא״ד. משום כך כוי. נ״ב לכמו לחנא ג׳
 תיבות ביצה שנולדה ביו״ט כוי, כן יאמר ג׳ מלוח
 חרנגולח וניצתה ביו״ט כוי ודו״ק. !חכמ״מ)
 בא״ד. שלא יאריך וכוי. צ״ע דהרי ע״ב
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ם י ש ו ד י ח ת ביצה דף ג ע״א - דף ד ע״א ו ו ח ג  ח
 מו, ובשו״ח שמן רוקח ח״א סימן ג הקשו
 מסוגיא זו ע״ל הרמב״ן בפ״ב לפסחים שכחב
 לר׳ יוחנן לאמר חמץ נזמנו בנ״ט אע״ג להוי
 לנר שיל״מ לאחר זמנו שפוסק כר״ש שם אפ״ה
 ס״ל לנטל משום ללא ס״ל לין זה ללשיל״מ לא
 נטיל, ולפ״ל איך מצא ידיו נסוגיא לילן רמחרץ
 רנ אשי נדיפא לניצה שנוללה ספק ניו״ט או
 נחול משום להוי לשיל״מ, וע״כ גם לד יוחנן
 מחרץ כן, ועיקר קושי׳ הגמ׳ אליניה כלמוכח
 כסוגיא ולר״י גופיה ל״ל הכי. ולק״מ ללאו
 לעולם לא ס״ל לר״י לין לשיל״מ, לולאי מולה
 ר״י ללשיל״מ לא נטיל כאיסור שלא היה לו שעח
 הכושר מעולם, ורק נאיסור שמחחלחו ה״ל שעח
 הכושר ועחה נאסר מחמח הזמן כמו חמץ כפסח
 וכה״ג מים ומלח נעיסה גני תחומין כזה ס״ל
 לר״י לאע״פ שי״ל מחירין נטל, וכ״כ השעה״מ
 נהל׳ חמץ. ולפ״ז א״ש תירוץ רנ אשי נשמעחין
 גם לר׳ יוחנן, לגני ניצה מולה ר״י ללא נטילה
 משוס להוי לשיל״מ לל״ל לחמץ שהרי לא היה
 לה שעח הכושר מעולם. (מצפ״א)
 רב אשי אמר בו׳ הוי דבר שיש לו מהירין
 כוי. ינמוח פ״נ א׳ וש״נ. ועי׳ מלחמוח פ״נ
 לפסחים לר״י לא ס״ל לין לשיל״מ אפי׳
 נלאורייחא, ועי׳ נשער המלך פ״א מחמץ ומצה
 נשם ר״י ג״כ כן וממה עליו ולא הניא לכרי
 רמנ״ן, ועי׳ נמורח הניח הארוך ניח ל׳ סוף
 שער ל׳ שגס הרא״ה כ״כ ליישכ הא לענולה
 זרה ע״ג, והרשכ״א ממה עליו. ועי׳ רמנ״ן
 וריטנ״א ע״ז שם, ועי׳ יל שאול סי׳ רצג סק״ב,
 ועי׳ נולע ניהולה מהל״ק א״ח סי׳ כ״א שהעלה
 לרכא לא ס״ל כרנאשי נלין לשיל״מ, ועי׳ פלחי
 סי׳ א׳ ס״ק ג״כ נזה ראניי ורנא לא ס״ל כרנ
 אשי והביא מלקמן ל״ט ע״ש, ועי׳ משו׳ נרכמ
 יוסף אה״ע סי׳ ג׳ לגס רנ נחמן ורב ששמ לא
 ס״נ ברב אשי ע״ש. (מהרש״ם)
 דבר שיש לו מתירין. (עירובין מה כ) סוס׳
 ל״ה אב״א. (לבוש)
 וכל דבר שיש לו מתירין. לעיל ג ע״ב,
 פסחים כז ע״ב ל״ה הקלש, עירובין מה ע״ב
 ל״ה איבעיח אימא, יבמוח פב ע״א ל״ה משום,
 מעילה כא ע׳׳ב ל״ה פרוטה. >מא״נ<
 הוי דבר שיש לו מתירין. עי׳ פוס׳ עירובין
 מה ב חול״ה איבעיח אימא, עי׳ שעה״מ פ״ב
 מיו״ט עלה לב ל״א ריש ע״ב, ובפ״א מחמץ

 ומצה ה״ה עלה נה ל״א ע״ב ל״ה וחמוהיס.
 1ג׳ מהרש״א)
 אפילו בדרבנן לא בטיל. נ״ב כלומר לעיל
 ס״ל ללוקא בלאוריי׳ לבר שיש לו מחירין אפי׳
 באלף לא בטיל אבל בלרבנן בטיל משוס לספקא
 לרבנן לחולא לבך אמר רב אשי לאפי׳ בדרבנן
 אפי׳ באלף לא בטיל וה״ה בכל ספקא לרבנן לא

 הוי לקולא ברבר שיש לו מחירין ולו״ק.
 (חכמת מנוח)
 אפי׳ בדרבנן. יעויין ע״ב, ובלף לט ע״א,
 ובנלרים דף נב ע״א בר״ן, ובחוס׳ פסחים לף
 כז ע״ב ל״ה הקלש. (רב״פ<
 תאכל היא ואמה. עירובין לח ע״א ל״ה
 משוס. (מא״נ)
 פשיטא. בירושלמי לפי׳ הק״ע ופ״מ מוקי
 בלאכילה, לס״ל בל החרנגולוח עומלוח לשחיטה.
 ועכ״ז ל״ק לי׳ פשיטא, משום ללהירושלמי ב״ה
 אסרי גס בעומלח לאכילה ע״כ הוי רבופא. אולם
 בענ״ל מ״ש הם בלעת הירושלמי לכל תרנגולות
 עומלות לאטלה הוא פלא, ומופרך ממ״ש לק׳
 הי״א לבעומלת לגלל ביצים הו״ל אינה מוכנת.
 ע״כ נ׳ ללא כפירושם במ״ש כאן ואין כל
 החרנגולוח מוכנוח לשחיטה לרך נחמיה, אלא
 להוא מהקושי׳ ונניחוחא והלא אין כל
 התרנגולות לשחיטה ואיך סחים שתאכל היא
 ואמה למשמע ככל גווני, וא״ר נא חאכל נהמה
 של אמה ולזאח הוזכר אמה כלומר אס היא
 מוכנח לשחיטה גם הניצה מוחרח. (יפ־־ע)
 גוזמא. חולין צ ע״כ. (מא״נ)
 אמר אביי כו׳ הובררה דלאכילה עומדת
 כוי. עי׳ מאסף ד׳ סי׳ ט״ז. (מהרש״ם)
 שבת ויו״ ט נולדה בזה. עירוטן לו ע״א
 ד״ה מאי, סוכה י ע״נ ד״ה עד מוצאי י״ט, שנת
 כנ ע״א דייה אסור, דיה יט ע״א, ודף ט ע״כ
 דייה אדר. (מאי׳נ!
 מותרת בזה. לקמן יז ע״א ד״ה מ״ט, וע״ש
 כד ע״נ ד״ה ולערנ, [עירוטן לח ד״ה ור״א
 וד״ה משום, וע״ש לט ע״נ ד״ה אי, ככורוח ח
 ע״א ד״ה אימור]. (לבוש. מא״נ<
 והאמר רב הלכה. ה״נ מקשה כירושלמי כאן,

 ע״א א״ר יהודה רמוני באדן אוסרין ככ״ש. אך
 לפנינו בכלים שם הגירסא ר׳ יוסי וכ״ה בפי׳
 המשנה להרמב״ס, וטרושלמי ערלה שם הגיר׳
 ד יהודה וכ״ה בדיש כלים שם, ולפי הגירסא
 בש״ס דילן גט קציעופ מיושב הגי׳ בכלים ר׳
 יהודה בפשיטוח דל״ה סברוח הפוכוח. דפ־ע)
 הניחא לרשב״ל אלא לריו״ח מאי איכא
 למימר. הא דהדר הגמרא לפרושי אע״ג דבבר
 אמר לעיל הניחא, היינו משוס דהומ״ל דרב יוסף
 ור׳ יצחק ס״ל כמ״ד כל שדרכו, אבל דריו״ח
 אלריו״ס קשיא דהא ס״ל כר׳ יצחק כדאמר לעיל
 ואיהו גופי׳ ס״ל אח שדרכו. (פור-׳י)
 דליטרא קציעות. (ר״ה יב א) חוס׳ ד״ה
 תנא. (לבוש)
 ליטרא קציעות כוי אפילו בדרבנן. לקמן
 ד ע״ב דייה אין מבטלין, יומא סו ע״א ד״ה הא,
 ול״ה באברי, ב״מ ז ע״ב דייה קפץ, יבמות פא
 עי״א ד״ה מאי, וד״ה נתערבו, וע״ש ע״ב ל״ה
 דיי אומר, וע״ש פב ע״ב ד״ה ירושה, קדושין
 עה ע״ב, וע״ש עד ע״א, סנהדרין נא ע״א
 ברש״י ד״ה הא ר״מ, שבועות טז ע״א ל״ה

 דכ״ע קידשה, בכורות נד ע״א ד״ה ושני.
 (חא״נ)
 כל דבר שבמנין. (בכורות נד א) חוס׳ ד״ה
 וכני. [א״ה עי׳ משנה למלך פ״א ממעי׳ ש הי״ב
 במגיה]. (לבוש)
 בדרבנן. יעויין חוס׳ בכורוח נד ע״א ד״ה ושני
 מינין. (רב״פ)
 ואיני יודע באיזה עיגול. (ביצה ד 3) חוס׳
 ד״ה וחנן. [א״ה דברי החוס׳ שס חמוהיס דהא
 קי ״ל כר״י, ועי׳ בכנה״ג טו״ד סימן צח בהגהח
 ב׳י׳י אוח סז, ועי׳ בספר עץ החיים למהר״ח
 אבאלעפיא]. !לבוש!
 רמ״א ר״א אומר. עי׳ ח״י מה שחי׳ לר״ל,
 ובירושלמי חרומוח פ״ד ה״ז הגי׳ איפכא לר״מ
 לא בטל כבבאן לד יהודה וא״ש, ועמש״ל
 בסמוך. (יפ״ע)
 אימא סיפא נתערבה באלף כוי. עי׳ ברוך
 טעם שער התערובות דשיל״מ פ״ג. (מהרש״ם)
. ר״ה לסמוך בה. זוקפה כנגד חודה  רש״י
 כוי. עי׳ ישועות יעקב [או״ח] סי׳ שיח סק״ו.

 (מהרש״מ)

 ד״ה שיש לו מתירין. בהיתר גמור. עי׳ ת׳
 צ״צ סי׳ סט בשני אסוטם וא׳ מהם דבר שיל״מ,
 ובפמ״ג בפחיחה למערובוח ח״ג פ״ב ד״ה
 מויל״מ ודבורים שאח״ז. >ג• מהרשייא)
 ד״ה תלתן. מין קטניוח כוי. עי׳ חוס׳ סוכה
 (לה.) וחוס׳ יבמוח(פא.) וחוס׳ זבחים (ריש דף

 עג) והר״ש פ״ג דערלה. ועי׳ לקמן(יג.).
 ומצפ״א)

. ד״ה אבל אם התחיל לטלטלו ת ו פ ס ו  ת
 כו״ כצ״ל, אם בלא ו׳ וכ״נ מהמהרש״ל.

 1רש״ש)

 ד״ח ואחרות. אאיסור עצמו קאי כוי. דברי
 הר״י בעל פוס׳ ע״ז הוא בספר התרומה סי׳ עו
 ובסמ״ג ל״מ סי׳ קמא. (רב״פ)
 בא״ד. הואיל ואיבא כעץ תרי רובא כוי.

 יעויין סנהדרין דף פ ע״א תד״ה ואחרים.

 דף ד ע״א
 גמרא. מעלות את העליונות. (יבמות פא
 א) חוסי דייה מאי. !לבוש)
 אם יש שם. (יבמוח פב ב) חוס׳ דייה ירושה.
 (לבוש)

 רי״א אם יש שם מאה. זבחים ס ע״ב ל״ה
 מאי. ( מא״נ)
 אי לצפונה אי לדרומה כוי. נ״ב מייט
 שהפימה מן הצד, ט כל דבר עגול מכל צד ויש
 לו פה גבוה נמשך למעלה בשמעמידין אוחו אינו
 עומד אלא מפגנגל והפה יורד כי הוא מכביד
 עליו. דאל״כ היה לו לומר אי למעלה אי למטה
 כמ״ש לעיל והמחחונומ מעלות את העליונוח.
 ודוי״ק. (חכמת מנוח)

 רב אשי אמר. יעויין חוס׳ עירוטן דף מה
 ע׳ייב ד״ה א״א, וחוס׳ יבמות דף פב ע״א ל״ה
 משוס, ויעויין דף ז ע״ב חד״ה כי. ;רב׳יפ;
 רב אשי אמר לעולם ספק יו״ט. עי׳

 בהה״מ פ״ב ה״ו שתמה על הרשב״א.
 (ג׳ מהרש״א)

 רב: אשי אמר לעולם ספק יו״ט ספק חול
 הוי דבר שיש לו מתירץ כוי. הצל״ח בשם

 או ביו״ט והו״ל חזקה השחא הוא דילדה ונולדה
 טו״ט, וממילא גס מספיקא אסור דמוקמיני׳
 אחזקה. (ריחל״מ)
 סיפא אתאן. יעוין חוס׳ חולין סד ע״א ד״ה
 שאס רקמה [ואכלה], ובאסיפת זקנים לב״ק דף
 מז פוס׳ בדף זה ד״ה מ״ט. ורב״פ)
 א״ל סיפא אתאן לספק טרפה. כ״מ שהיה
 הגירסא לפני מהר״ם(לא וא״ל כוי), ונ״ל שהוא
 ר״ח אמרי לך, ובחנם מחקו המהר״ס ואחטו
 הגט״פ. (יש״ש)
 אלא לרב יוסף כוי. במסורח הש״ס, אבל
 לר״נ לא פריך דמוקצה חמירא והוי בעין
 דאורייתא. חוס׳ ישנים. עי׳ חוס׳ לקמן ד ע״ב
 ד״ה וחנן, ועי׳ חשו׳ מהר״י אסאד א״ח קעד.
 ועיי שואנ ומשיב מהדורא ד׳ ח״ב סי׳ נז ק׳ בהא
 דקאמר ספיקא דרבנן דבספק בחול ספק ביו״ט
 האיכא חזקח מעוברח ואי ב׳ טצים הוי איקבע
 איסורא, וחיי דגזרה לגזרה אין לו עיקר מה״ח,
 ולב״ע גם בספקא דרבנן דאחחזק לקולא. ועי׳
 כרחי ופלחי דיני ספק ספיקא העיר בקו׳ הנ״ל.
 ועפמ״ג א״ח א״א סי׳ שכד סק״ה מ״ש בדברי
 חוס׳ ישנים הנ״ל. ועי׳ פוס׳ פסחים ל ע״א ל״ה
 לישהינהו שכחב למוצקה אין לו שרש מה״ח,
 ועי׳ מרלט ר״פ אין צלין בשם אבי העזרי בזה,
 וחוס׳ לקמן ר ע״ב, ועחוס׳ פסחים נ״ו ב׳ ל״ה

 מחלוקח בשם ירושלמי לספק מוקצה אסור.
 (מהרש״ם)
 נתערבה. עי׳ חוס׳ לקאי אודאי ולא אספקא,
 וכן מוכח בירושלמי לאמר ואפי׳ כמ״ל ספק הכן
 מותר מולה הכא לאסור משוס לאיכא חל ולאי
 בהאי חעריבות. (יפ־ע;
 דבר שיש לו מתירין. לקמן ז ע״ב ל״ה כי,
 וע״ש י ע״ב ל״ה איכא חל, ול״ה חל, וע״ש כזו
 ע״ב ל״ה ולערב, וע״ש לח ע״א ל״ה ולבטל,
 וע״ש לט ע״א ל״ה משוס, עירובין לט ע״ב
 רש״י ל״ה אי משכחת, יבמוח פב ע״א ל״ה
 בטומאפ, ול״ה משוס, פסחים כז ע״ב ל״ה
 הקלש, וע״ש ל ע״א, נלריס כז ע״א ל״ה בלבר,
 ב״ק כט ע״א ל״ה כל הנלקט, בכורוח ז ע״ב
 ל״ה לג, וע״ש בפסקי חוסי, מעילה כא ע״ב
 ל״ה פרוטה, ב״מ נג ע״א, זבחים על ע״ב,
 לקמן ל ע״א. (מא״נ)
 הוי דבר שיש לו מתירין. עי׳ שעה״מ פ״א

 מחמץ ומצה ה״ה עלה נה ל״א ריש ע״ב.
 1גי מהרש״א)
 וכל דבר שיש לו מתירין כוי. יבמומ פב
 ע״א, ב״מ נג ע״א, נלרים נח ע״א. (רב״פ)
 אלא אי אמרת ספק טריפה. עי׳ פלחי סי׳

 פו סק״ל ל״ה ועשיתי סמך, ובסי׳ קב.
 (ג׳ מהרש״א)
 ותבטל ברובא. לרמב״ס פט״ו ה״ל ממ״א
 בעי בהיתר כפל מהאיסור, ועי׳ בפ״מ בפחיחה
 להל׳ חערובח פרק א ל״ה אשכחנא פחרי,
 ובדבור שאח״ז, והיחר ברוב איסור ל״א נהפך
 לאיסור ע״ש סוף פרק א. !גי מהרש״א;
 חניחא למ״ד. (זבחים עב א) חוס׳ ד״ה אלא.
 (לבוש)

 מי שהיח לו חבילי תלתן. [ברכוח לו ע״א],
 סוכה לה ע״א ד״ה ללמדך. .:מא״נ, לבושו
 את שדרכו לימנות ר״ע מוסיף. [חולין צה
 ע׳׳ב ד״ה ספיקו, וע״ש ק ברא״ש], מנחות סז
 ע״א ד״ה ותרומתו. (מא״נ, לבוש!
 ר׳ יוחנן אמר את שדרכו. בירושלמי ערלה
 פ״ג ה״ד דיי ור״ל ח״א עשרה דברים מקדשין
 לר״מ וס״א כל הדברים מקדשין ומהכא חסחיים
 רר״י הוא לאמר אח שדרכו כוי, ושם מקשה
 למ״ל כל שררכו למנוח לר״מ מהא לחנן בכלים
 פי״ז לאר״מ לא אמרו רמוני באלן אלא לענין
 שמקלשין, ומשני לסחס דמונים גס מכל שלרכו
 למנוח לה׳ כ״ה ע״פ גי׳ הרש״ס ופירושו שם
 מובא בהרא״פ, ועחו׳ זבחים עב ע״ב ל״ה
 נחערבו שכ׳ שיש ט״ס בהירושלמי ומבואר בפוס׳
 שם וביבמוח פב ע״א, ללד יהולה גם שאר
 דמונים הו׳ מכל שררבו למנוח ור״מ ל״ח לי׳
 מכל שלרכו, וכ״כ הר״ ש בכלים שם והוא לר״ל,
 וכן צ״ל בהך לקציעוח לדיל לפליגי בזה ר״מ
 ור״י, ועי׳ ירושלמי סרומוח פ״ל ה״ז לשס
 הגיר׳ מהופכח גבי קציעוח מר״מ לד יהולה,
 יק׳ לפ״ז הך לכלים לשם ס״ל לר״י להחמיר
 יוחר מר״מ להכניס גס סתם דמונים בכלל כל
 שררכו וגבי קציעוח ס״ל איפכא להקל יוחר נגל
 ר״מ, ואין לפרש מש״ש ר׳ יהולה לא הוזכרו
 רמוני באדן אלא לענין שהן מתעשרין דהיינו אבל
 לקדוש גם רמוני באדן בטלין דהא בזבחים עד

 בא״ד. לדבריחם דרבנן כוי. וא״ל לדידיה
 קאמר קדושה אחח היא ושניהם שויס דבשני
 הימים מוחר, דלשון קדושה משמע דאיסור
 משום קדושה קאמר, ומיהו במחני׳ דעירובין
 (לט.) לא קאמר קדושה אחח היא אלא ולא הודו
 לו חכמים. וצ״ל ולא הודו לו משמע דאקדושה
 אחח קאי ולאיסורא קאמר דומיא דשאר לא הודו
 לו חכמיס הנז׳ שם ברישא ובסיפא דקאי
 אקדושה אחח, ע״ש ודו״ק. יחכמת מנוח)

 דף ג ע״ב
 גמרא. אוכלא דאפרת. לעיל ב ע״א ד״ה
 אוכל. (מא״נ׳
 אץ מטלטלין. לעיל ב ע״א ד״ה ביצה, לקמן
 יד ע״א ד״ה הבורר. (מא״נ:
 אץ מטלטלין. ה״נ בירושלמי כשם שאסורה
 באכילה כך אסורה בטלטול, והיא בתוספתא
 פ״א. (יפ״ע)

 אבל כופה. עמ״ש שבת מב. (יפ״עו
 והפיקה אסורה. יעויין בספר הישר לר״ח דף
 פב ע״ב ודף פג ע״א. (רני• פ<
 אחד ביצה שנולדח בשבת ואחד שנולדה
 ביו״ט כו׳ וםפקח אסורח. במהר״ם שי״ף
 הקשה למה לא מוקי לה בחרנגולח העומדח
 לגדל בצים, ונ״ל דא״ב חשאר קושיח הגמרא
 ולחני בתרנגולת גופא דגם במוקצה ספיקא
 אסורה וכדמחשה לעיל, גם י״ל דקושיחו קאי
 לריו״ח ולרבינא לעיל דלא ניחא להו לאוקמי
 מחניחין דמחנה על הכלכלה בחרנגולמ העומדח
 לגדל ביצים כדרבינא ברי׳ דעולא אלא כולהו ביצה
 שנולדו בחדא שיטה. .:פור׳•י:!
 וספיקה אסורה כוי םפיקח דאורייתא
 כוי. שבח לד ע״א ד״ה ה״ג ספיקא, ר״ה טו
 ע״א ד״ה א״ל אביי, סוכה טו ע״ב ד״ה פרוץ,
 פסחים טז ע״א, וע״ש יז ע״ב ד״ה אלא, וע״ש
 נד ע״ב ד״ה לקטעמא, לקמן כד ע״ב ד״ה
 ולערב, נדרים ז ע״א ד״ה חדא, ב״ב סו ע״א
 ד״ה מכלל, וע״ש קכו ע״א ד״ה וט מאחד, ע״ז
 מט ע״א ד״ה נתערבו, יבמוח יב ע״ב ד״ה אחר,
 חולין ל ע״ב ל״ה מי קחני, וע״ש מט ע״ב ל״ה
 רבי, וע״ש פל ע״א ל״ה אין ספיקא, וע״ש כו
 ע״א ל״ה למומרא, וע״ש ק בהגהח הרא״ש
 ל״ה הורו, וע״ש קלל ע״א, זבחים עב, וע״ש עג
 ל״ה נחערבה, וע״ש על, מנחוח סו ע״ב ל״ה
 זכר. !מא״[)

 בשלמא לרבה כו׳ אלא כו׳ משום גזרה
 כוי. וכחב הרש״א ללרבה ניחא רי״ל דמיירי
 ביו״ט אחר השבח כוי, ולא מחוור לטון לברייחא
 סחמא חני משמע אפי׳ שבח ויו״ט לעלמא, וכן
 אטי למקשה ליה לעיל אלא מעחה כוי ע״כ
 כוונחו למחניחין סחמא חני, וגלולה מזו
 קושייחו השני׳ ומי גזרינן כו׳ אינה אלא מלתני
 ספמא וכמו שפרש״י וסוס׳. ול״נ ללרבה ל״ק
 משוס לאף בספיקא שייכא הך גזירה גופה
 משוס יו״ט אחר השבח לספיקא אסורה מה״ח,
 (ואף ללעח הרמב״ס לספק בלאורייחא לחומרא
 אינו אלא מדרבנן גס הוא מולה באיקבע אסורא
 להרי חייבה הסורה אשם חלוי), וכה״ג מצאחי
 להסוס׳ בב״ק (יא.) בסל״ה שליא רגזרינן
 מקצחה אטו כולה וכולה גופה אינה אסורה אלא
 משוס ספיקא לשמא נימוח שפיר של שליא כו׳
 ע״ש, ועול ראיה מהנ״י בפ״ב ליבמופ במשנת
 מי שקלש א׳ משחי אחיוח וא״י כו׳ מח ולו אח
 אחל כו׳ כחב לאס חלץ לאחח וכנס לחברחה
 ליוציא, ואע״ג שהיא ספק אחוח חלוצה לרבנן
 לכיון לגזרו אמו אחופ גרושה גזרו אף ענ
 הספק ע״ש, וזה יש ללחוח להחם הגזירה משום
 ספק איסור כרת, וכ״מ לשון הנ״י שס, וחלע
 להא חני שילא החס (לף כל.) ואפי׳ שניהם
 כהניס מ״ט חלוצה לרבנן היא וספק חלוצה ל״ג
 בה רבנן ואע״ג לגזרו בה משום גרושה
 לאורייחא, אלא ע״כ משום לגרושה אינה אלא
 אסור לאו. ועי׳ פרש״י שם (קיט סע״א), ומ״מ
 ללילי לא חברא לש״ה לאיסור שאינו שוה בכל
 הוא. ורש״שן

 בשלמא לרבה כו׳ הוי ספיקא דאורייתא
 כו׳. עי׳ פירוש המשניוח להרמב״ם טש פרקין,
 ועי׳ בטח מאיר יו״ד סוס״י קי ע״ל פר״ח
 סקמ״ג. (מהרש״ם)
 אלא לד״י ולר״י דאמרי משום גזירה
 םפיקא דרבנן היא. נ״ב מסוגיא זו הוכיח
 הפליחי דאף במקום חזקה אמרי׳ סד״ר לקולא,
 ולא כדעח השייך סי׳ קי סק״כ, דאל״כ מאי
 פטך הא בביצה הזאח יש ס׳ אם נולדה מעיו״ט
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 ולרב אשי. יעויין ע״א, ולקמן לף לט ע״א רכ
 אשי אמר. (רב״פ)

 הבא מקלא קלי איסורא. עי׳ מג״א סי׳
 פמה סק״ה ופמ״ג שם כשם לח״מ אי גס
 בגקמ־ין שייך ל״ז. (מהרש״•)

 נולדה בזה. עירובין לח ע״כ ל״ה ור״א.
 >מא״נ)
 מותרת בזה. יעדין חוס׳ סוכה לף י ע״כ ל״ה
 על. (רב״פ)

 קדושה אחת היא. כירושלמי למאי פ״ל ה״א
 הוזכר שם ג״כ ניו״ט של גליופ דאיכא למ״ל
 קלושה א׳ היא, ובשטעימ ועירוכין וכאן לא
 הוזכר כ״א יו״ט של ר״ה או יו״ט ושבח, ועי׳
 עירובין פ״ג ה״ט מורים חכמים לר״י בשני
 ימ״ט של ר״ה למיסול נביאים הן. וזה חמוה
 להלא פלוגחייהו הוא בי״ט של ר״ה גס טעם
 למיסול נביאים הוא לומר לקלושה א׳ היא ור״י
 הלא אמר ב׳ קלושות הן. וכ׳ לט״ס שם וצ״ל
 בשני יו״ט של גליוח לשנ ר״ה מיסול הנביאים
 הן, פי׳ למולים חכמים בב׳ יו״ט ש״ג לב׳
 קלושוח הן לטעמייהו בר״ה לס״ל קלושה א׳
 הוא משום למיסול נטאים הן משא״כ בשאר
 יו״ט, ובלמאי נ׳ לגרוס של ר״ה במקום של
 גליוח לבר״ה מצינו פנאי פליגי בזה וצא בשל
 גליוח. (יפ׳׳ע)
 רב אסי ספוקי מםפקא ליה ועביד הכא
 לחומרא וחכא לחומרא. וא״ח הא אינו אלא
 ספק בחקנחא לרבנן וקי״ל לכל ספק בדרבנן
 אזלינן לקולא ואף בספיקא ללינא עבלינן עובלא
 לקולא כלמוכח בעירובין (סה:) ואפי׳ בלבר
 שיל״מ אזלינן לקולא בספיקא ללינא בלרבנן
 כמ״ש הפר״ח בסימן חצז. וי״ל ע״פ מ״ש הר״ן
 בפ׳ ע״פ (לף קח) גבי והשחא לאיחמר הכי
 ואיפמר הכי, פי׳ לאמרי לה לחרי כסי פמאי בעו
 הסיגה ואמרי לה כסי בפראי אילי ואילי בעו
 הסיבה, ואע״ג לבלרבנן אזלי׳ אפר המיקל ע״כ
 בעינן למעבל הסיבה בכולהו לאי ניזל לקולא
 אמאי ניקל בהני טפי מבהני. וכה״ג בחב הח״צ
 ללא אמרי׳ סר״ר לקולא רק אם יש במה לחלוח
 להקל, אבל אס א״י לחלוח בשום לבר אף בלרבנן
 חרוייהו אסורות, והביא ראיה ממחני׳ לפ״ב
 למקואות. וכה״ג כתבו החוס׳ והרא״ש לקמן
 בפירקין(לף יל) אע״ג לבשל סופרים הלך אחר
 המיקנ הואיל ובכל א׳ וא׳ יש קולא וחומרא בכל
 צל אזלי׳ לחומרא לאמאי ניקל בחל צל מבאילך,
 וכ״כ הסיס׳ בשבח (לף קמא). וא״כ א״ש לטון
 למספקא ליה לרב אסי אי הוו ב׳ קלושוח או
 קלושה א׳ ויש בכל צל קולא וחומרא, לאי ב׳
 קדושות הן הוי קולא לגט ביצה וחומרא לגבי
 הבדלה ואי קדושה א׳ הד חומרא לגט טצה
 וקולא לגט הבדלה א״א למיזל לקולא בחד צד
 טפי מבאחר, ומשו״ה אזיל לחומרא בחרוייהו.
 וכה״ג מצינו בעירוטן (דף לח) דרבנן מספקא
 להו בשבח ויו״ט הסמוכים אי הוו חדושה א׳ או
 ב׳ קדושות ועבדי הכא לחומרא והכא לחומרא,
 פי׳ טן לענין שא״י לערב לשני רוחוח דשמא
 קדושה א׳ הן ובין שאס נאכל הערוב בראשון
 אינו ערוב בשני דשמא ב׳ קדושות הן. וטעמא
 נמי כדאמרן דאע״ג דעירובין דרבנן אזלי׳
 בחרוייהו לחומרא דא״א למיזל נקולא כיון שיש
 בכל צד קולא וחומרא כנ״ל. [ומיהו בלא״ה י״ל
 דש״ה דאיכא חזקה לחומרא גט טצה וכן גבי
 עירוב דב׳ רוחוחן. ומטעם זה א״ש הא דקי״ל
 גט ספק ב ט׳ לראשון ובן ז׳ לאחרון דשניהם
 מפאבלין עליו, והקשה הרדב״ז בסי׳ שא דאמאי
 מחמירין באטלוח כל ז׳ שאינן אלא מדרבנן הא
 ה״ל ספק בדרבנן, וכבר הקשה זה המרדכי. או
 לפמ״ש א״ש דבכה״ג שא׳ חייב וא״י איזהו לח
 מקילין בדרבנן בשום א׳ מהן דמאי חזיח להקל
 בא׳ טסי מבאידך, ולהקל בחרוייהו א״א דודחי
 א׳ מהן צטך להחאבל, וע״כ צריך להחמיר
 בתרדיהו, ודמי לבי שבילין דקי״ל דאם באו בבח

 א׳ שניהם טמאים ואף בטומאה דרבנן.
 !מצפ׳׳א)
 רב אםי ספוקי מםפקא ליה כוי. עי׳ תשו׳
 מראה יחזקאל סי׳ לג. ;נזהרש״ם)
 דידעינן בקביעי דירחא. [חעניח ב ע״א
 ד״ה מאימחי, וע״ש ה ע״א רש״י ד״ה מונה
 כ״א יום], סוכה מג ע״א ד״ה לא, וד״ה לא,
 פסחים נא ע״ב ד״ה כגון. (מאת. לבוש)
 ואילו בטלו כותים עבדינן חד יומא. ר״ל
 דלמאי קחני מה שהיו נוהגין בראשונה מאי
 דהוה הוה, ע״כ לאורדי לן דאס חבטל הסבה
 יחזור הדבר כמו שהיה, וכמו בראשונה היו
 מקבלין עה״ח כה״י כו׳ כשבטלה הסבה דהיינו

 דקאמר ר״מ בוי. יערין חוס׳ יבמוח דף פא
 ע״א ד״ה מאי. (רב״פ)
 בא״ד. השתא משמע דבטל ולעיל ם״ל
 כל שדרכו. וכן החשה מהרש״א. וצ״ע דהא
 לעיל אסור חורה והכא אסור דרבנן, ועיין יבמוח
 (פא.) ובסוס׳ שס. (פור׳־י)

 דף ד ע״כ
. (בכורוח כא ב) חוס׳ י ״ ר  גמרא. הלכה כ

 ד״ה ר״י, (חולין צז א) תוס׳ ד״ה סמטנן.
 (לבוש)

 והאמר רבא הלכתא. (עירוטן לו א) חוס׳
 ד״ה מ״ש, (שם לט ב) חוס׳ ד״ה אי. (לבוש)
 עצים שנשרו. עמש״ל ע״א דבענ״ד זהו
 דאמרו טרושלמי הכל מודים בנשריס ועמ״ש שס
 בס״ד. >יפ״ע)
 עצים שנשרו מן הדקל כוי. עי׳ חשו׳ מראה
 יחזקאל סי׳ לב. (נזהדש״ם)
 ביומייהו נמי שרי כו׳. נ׳׳ב ק׳ והא אפי׳
 טומייהו אינו אלא משום גזרה שמא יעלה
 ויחלוש כמו פירוח הנושטן, ואנו ניקום ונגזור
 גזרה לגזרה. וכן גט ביצה אמאי צריו טעם
 משוס דביומיהם חדא לגומעה, הא שריח משוס
 גזרה לגזרה. וי״ל משבח ויו״ט הסמוכים אפי׳
 למ״ד שחי קדושות הם מ״מ נראה לבני אדם
 כקדושה אחח וכיומא חדא אריכחא דמיא להו
 טון דאין הפסק חל ביניהם, ואין חילוח כמו טוס
 אחד שאין לחנק בין חצי היום הרחשון לחצי
 האחרון, ולזה במו דטום הראשון אסור בעצים
 משוס שמא יעלה רחלוש כן טוס השני אסור
 משוס שמא יעלה ויחלוש, וכן בביצה כולה חדא
 גזירה בכלל משקי! שזבו בשני כמו בראשון אי לאו
 משוס היכרא דלא קא שרי עד למחר בטצה
 ובמשקין שזבו. >חכמת מנוחו
 רב מתנה. במס׳ שבח [כט.] איחא אמר רב
 מתנה אמר רב (רנ״פ)
 לתוך התנור ביו״ט. משא״ב בשבת שאסורים
 מדאורייתא משוס הכנה ליו״ט. טור סי׳ תקסו.
 (גי מהרש״א)

 מרבה עליהם. (פסחים ל א) חוס׳ ד״ה
 לשהינהו. !לבוש)
 כיון דרובא דהיתרא נינהו כי קא מהפך
 בהיתרא קא מהפך. נ״ב עיי ברשב״א שכ׳
 דלא מתורת ביטול נגעו בה, דכל שהוא בעין
 וניכר בשעח חשמישו אינו בטל אלא הכא א״צ
 לבטל אלא צטך רוב כדי שלא יראה כמטלטל אח
 האיסור אלא כמטלטל בהיחר וטלטול איסור
 כטלטול מן הצד. (ריחל׳׳מ)
 כיון דרובא דהיתרא. ואינו מטר העצים של
 איסור. הריין. >ג׳ מהרש״א)
 וחא קא מבטל איסורא לכתחלה. ונ״ב עי׳
 במהר״ם שי״ף שכ׳ דהא דלא מקשה זה מיד,
 משום דמעיקרא י״ל דמרבה עליהם עצים מוכנין
 לאו משוס טטול הן רק משוס דלהוי זה וזה
 גורם רהא מופר הפת והתבשיל שנחבשל בו
 ע״ש, והדבר מפמיה מפוס׳ פסחים (כו:) ד״ה
 חדש ובע״ז(סו:) ד״ה אמר מבואר דבטשל בעצי
 מוקצה אין החגשיל נאסר, דלא אמרינן דיש שבח
 עצים בפח רק גאיסורי הנאה ומוקצה אינו אסור
 בהנאה, ואולי דר״ל דמ״מ לא הוי מצי להקשופ
 בפשיטוח והא אין מבטלין וכו׳ דהא איכא למדחי
 דס״ל דמוקצה אסור בהנאה ודוחק. (חש״ל)
 וחא קא מבטל איסורא לכתחלח כוי. עי׳
 ישועוח יעקב [או״ח] סי׳ תקז סק״ה מד׳
 רשב״א שבת כ״ט, ועיי הקדמח שו״ח רבנו חיים

 כהן בזה, וחשו׳ מראה יחזקאל סי׳ לג.
 (מהרש״ם)
 אין מבטלין איסור. פסחים ל ע״א ל״ה
 לשחהי, גיטין נל ע״ב ל״ה הרי, חולין צז ע״א
 ל״ה אמר, ולף צח ע״ב ל״ה לאו, וע״ש קח
 ע״א ל״ה אפשר, בכורות כג ע״א ל״ה סבר,
 כלאים פ״ב מ״א בפי״ט ל״ה ימעט, חרומוח
 פ״ל מ״ה ח׳ בחי״ט. >מא״נ)
 ח״מ בדאורייתא. ה״נ מחלק בירושלמי כלאים
 פ״ב ה״א, ועי׳ מה״פ שס ל״ה כל שמסייע ללי
 הרמב״ס לגס בעיקרו מה״ת מרבה להא כלאים
 עיקרו ל״ת. ונ׳ לל׳ התוס׳ כאן להתס לאינו
 כ״א משום מראית עין קיל משאר איסור לרבנן.
 ומ״ש ותנן ליתא בהאי לישנא במתני׳ כ״א מוכח
 ממ״ש במזיל אסור ש״מ לאין מבטלין, ועי׳
 ירושלמי חרומוח סס״ה חגיגה ספ״א רר׳ אבהו
 א״ר יוחנן כל האיסורים שריבה כו׳ ומפרש שם
 משום למחני׳ גט חרומה קאי קמ״ל כל
 האיסורים. (יפיע)

 שעה״מ הל׳ יו״ט פ״א הכ״ל עלה כט ע״ג,
 ועי׳ בגליון חוסי לקמן לף ו סוף ע״א.

 (ג־ מהרש״א)

 בא״ד. דמוקצה מחמת מצוח שאני כו׳.
 יעויין לשונם בחוס׳ סוכה ד״ה עד מוצאי,

 ובחדושי הריטב״א מס׳ סוכה דף מו ע״ב.
 (רב״פ)

 בא״ד. בחבוט מצפה ארי׳ הנדפס בערוט פ״ג
 הארכחי לישב קו׳ החוס׳ לרש״י ואכמ״ל ואין
 עסקי פה בחדושיס כ״א להעיר בהנוגע
 לירושלמי דאיפא שם הכל מודים כנשרים שהן
 אסורים ר׳ בון בר חייא בעא קומוי ר״ז מה טן
 נשטס טן טציס אלו נשריס באמוחיהן שמא אינן
 אסורין אלו טציס באמוחיהן שמא אינן מוחרוח,
 ופי׳ הק״ע ופ״מ דחוק, גם לפירושם פירוח
 הנושרין דאסורים לאכלן בו טוס הוא הפסק
 לענין אחר ממה דעסיק טה. וני בענ״ד דקאי
 אשבח וי״ט דאסור מזה לזה, ושייך לחשובה על
 דברי ר׳ מנא. והאי נשרים נ׳ דהיינו עצים שנשרו
 מן הדקל משבח ליו״ט דלק׳ ע״ב, ומחלק שם
 טנס לטצה. ובירושלמי טעם אחר לחלק משוס
 דהחרנגולח יצחה ביו״ט להיחר שחיטה אין לומר
 בה מיגו דאחקצאי משום יום שעבר לאסור
 ביצחה, משא״כ עצים שנשרו דהאילן לא הוחר
 שייך טה איתקצאי, וא״כ גם גט פחילה טון
 דהוחר הדלקה גם המוקצה שמחמחו הופר ואין
 לומר ביה טעם אחקצאי, וע״כ רב דאסר פחילה
 הוא משוס קדושה א׳ א״כ גס ביצה ליחסר,
 ומשני טצה כיון דאינה כ״א חומרא משום
 מוקצה שיבש כו׳ אין להחמיר בה גס אין קדושה
 אי, ועפנ״א בבאור הסוגיא שם עפ״ז. (יפ״ע<
 ד״ה אלא. דגם בשעפ לידה שייך הכנה. נ״ב
 ומ״מ אס נולדה טו״ט דעלמא אינו אסור אלא
 משוס גזירה כדלעיל (ב:) דטו״ט עצמו לאוחו
 היום אין הכנה אסורה לא טדי שמיס ולא טדי
 אדם, דהרי אופין ומבשלין טו״ט וכן בשבח עצמו
 לאותו שבח אין הכנה בידי שמים אסירה, ולכך
 קאמר לעיל (ב:) הטעס משוס דבל טצה
 דמחילדא האידנא מאחמול גמרה לה, משמע
 דאי היום גמרה לה לא הויא אסורה, אלא עיקר
 טעם האיסור משוס הבנה שנחחדשה בשבח
 שקורס יו״ט לצורך יו״ט או טו״ט שקודם שבח
 לצורך שבח, דעיקר האיסור משום קדושח יום
 הקדום דאין להכין בו דבר אלא לצורך עצמו ולא
 ליוס אחר כיון דאוחו היום האחר גס הוא קדוש

 ובעי הזמנה קצח מאחמול, ודוק היטב.
 (חכמת מנוח)

 בא״ד. החוס׳ לא ס״ל כפרש״י דוודאי רבה
 הדר ממוקצה דאורייחא, ולבשל ט״ט לשבח שרי
 מדאוטיחא מטעם הואיל או מטעם חיקון כל
 דהו, ובע״כ הא דאסר חורה הכנה דווקא טצה
 וכיוצא דלאו הד בישול ולא מבח אשר סאפו כוי,
 דאדרבה לאפוח ולבשל שרי מי״ט ושבח, ובע״כ
 בהבנה דפה ובטצה ודו״ק. ובערוטן פ׳ בכל
 מערכין הקשו להדיא אפרש״י דכאן שפי׳ מוקצה
 דאורייחא, וכאן רמזו בפירושם ודוק. !תפא״ש)
 בא״ד. ועי״ל כוי. יעדין מ״ש לקמן דף ל

 ע״ב ד״ה עד, ובסוכה דף י ע״ב סד״ה עד.
 1רב־פ)

 ד״ה רבי יהודה. דפירשחי לעיל. דף ג 3 ד״ה
 לדידי. (רב״פ. ג׳ מהרש׳׳א)
 בא״ד. מ״מ לא קשיא הכא וכוי. נ״ב
 ומיהו על ר״א גופא נא קשיא להו דהא אמר
 לעיל דטצה חאכל היא ואמה, דאיכא למימר
 לר״א ס״ל כב״ש להא היה מחלמילי ב״ש
 וכמש״כ הפוס׳ בנלה (ז): לפי׳ ר״ח שם [וכ״כ
 החוס׳ להליא בעירוטן לח ל״ה משום ע״ש,
 ואמנם עול נ״ל והוא העיקר לסענ״ל לחט
 חנאי אליבא לר״א בזה, והיינו לר״י הוא לסבר
 כן אליבא לר״א אבל אחרים להוא ר״מ בר
 פלוגחא לר״י בכל לוכתא ס״ל אליבא לר״א
 באמח לטצה חאכל היא ואמה משוס לס״ל ללא
 נחלקו בלבר זה, ובזה נחיישב קושייח החוס׳ שס
 מפסחים וי״ל לשם אזלא הסוגיא אליבא לר״מ
 ולו״ק, וגם נחיישב בזה מה שהקשה המהרש״א
 שם על הסוגיא לעירוטן מהו ברייחא לטצה
 חאכל, וחירוצו לחוק מאיל אבל לפי מש״כ ניחא
 הכל בעז״ה]. ועי׳ בהרב המאירי ז״ל שכ׳ לר״א
 לאו טעמא לנפשיה קאמר, להא ר״א ליח ליה
 הכנה לרבה, ומשמע רר״ל לר״א סבר ללא
 נחלקו ב״ש וב״ה בלבר זה, ואכן לפי מש״כ אין
 צורך לזה, ואולי דט״ס נפל בדבריו וצ״ל רר״י
 לאו טעמיה דנפשיה קאמר ודבריו הן דברי
 הפוס׳ ודו״ק. (חש״ל)
 תוספות ישנים. השחא משמע וכו׳ ולעיל כו׳

 ובשטעיפ פ״ט, ערוטן פ״ג, מהא דרב אמר
 הלכה כד׳ זקנים אהא דאמר שיט פפילה משבפ
 ליו״ט אסור, ולא משני. ולהרא״ש כאן דלא ס״ל
 בשיט פחילה שיהיה בהם משום הכנה, א״ש דלא
 משני החס כהכא, או לסה״פ שהטא הרא״ש
 דדן משום הכנה, צ״צ דלא ס״ל להירושלמי טן
 הכנה כלל ע״ש ברא״ש. ועי׳ גליון שכ׳ בדעח ר׳
 מנא המקשה מה אכפפ פחילה לטצה דהיינו
 משוס הכנה, ופמוה לכאורה דהא גם בטצה
 אמר כאן דאיכא משוס הכנה, ויחכן דהחס
 טרושלמי דקאי בטצח חרנגולח העומדח לאכילה
 דא״ב כ״א משוס מוקצה שיבש, ל״ש בזה הכנה.
 ועפ״ז י״ל מ״ש טרושלמי שס שהשיבו לר׳ מנא
 מן מה דאנן פמיין רבנן מדמין לה הד״א היא
 הדא היא הדא, ופי׳ הפ״מ דחוק שס. ולהנ״ל
 י״ל דה״ק דא״כ דנימא בפחילה טעמא משוס
 הכנה איך מופטן רבנן דרב אדרב, וע״כ טעמיה
 דרב בפחילה משוס קדושה א׳ וא״כ ה״נ טצה.
 (יפ״ען

 שתי קדושות. לקמן כב ע״א ד״ה אין, וע״ש
 ל ע״ב ד״ה עד, ברכות יד ע״א דייה ימים
 וברא״ש, עירוטן לח ע״ב ד״ה אמר, וע״ש לט
 ע״ב ד״ה וכן, סוכה י ע״ב ד״ה עד, פסחים מו
 ע״ב רש״י ד״ה מדאורייחא. 1מא״נ!
 ור׳ יוחנן ל״ל. יעויין לקמן לף יז ע״א חד״ה
 מ״ט. ורב״פ)
 ר׳ יהודח משום ר״א. בערוטן לח ע״א לר״א
 ב׳ קלושוח הן, ה״ל הכא משוס הכנה, אבל
 להירושלמי לפי ל׳ הרא״ש לל״ל הבנה צ״ל
 להכא הוא ר׳ אלעזר, ובירושלמי גרסי׳ ר׳
 אליעזר, וצריך להגיה ר׳ אלעזר, או להכריח
 לס״ל להירושלמי ג״כ הכנה. ךפ״ע)
 רב ור״י הלכה כר״י. ב״מ צה ע״א ל״ה
 איתמר, בכורות כא ע״ב ל״ה רט יוחנן, שבח
 קנו ברא״ש. >מא־נ)
 אבל ביומיה לא כוי. נ״ב וק׳ הא חי״ל כר״ש
 למוקצה מוחר בשבח ואמאי אין מטלטליו טצה
 שנוללה. וי״ל לגזרינן בטלטול כמו באכילה ולא
 הוה גזירה לגזירה לכולה חרא גזירה עם משקין
 שזבו ולומיהם, למשקין שזבו נמי אסורים
 בטלטול גזרה שמא יסחוט. וא״ת הא קאמר
 בסמוך בטצה טון לטומא נמי חזיא לגומעה ולא
 קא שריא על למחר מילע יליע לבת יומא אסורה
 וציבא למיגזר טוס השני כיון ליש היכרא בראשון
 כמ״ש בסמוך לקמן. י״ל לשאני הכא כיון לעביל
 מעשה לטלטל בראשון אין היכרא לאיסור אכילה
 מועיל, וחיישינן שמא יחשוב שגס האכילה
 מוחרח. ועול למ״מ הוי בכלל גזרח משקין שזבו
 לאסורים בטלטול אע״ג ריש היכרא שלא
 לשחוחס ער למחר ובטלטול לחול חיישינן שמא
 יסחוט ולו״ח [ולעס כל הפוסקים בפ שיטוח כיון
 לאסור באטנה ממילא גם טלטול אסור לכ״ע].
 (חכמת מנוח!

 אין מטלטלין. עמש״ל ג ע״ב. (יפ״עו
 רש״״. דיה ודי״ א אם יש שם מאה
 פומין. של היחר לבל פומין של איסור כוי.
 לכאורה ה״ג צריך להגיה לבל פוס של איסור,
 אבל י״ל רל״ר קאי על ג׳ מיני פומין שזכר
 מקולס. (ו־ש״ש)
 ד״ה אפי׳ בדרבנן. וכי היכי לבטטולה. עי׳
 לקמן ל״ז סוף ע״ב ובהר״ן שס ל״ה ודוקא
 בראיכא זכר כו׳ ואע״ג לאמרי׳ לכל לשיל״מ כו׳.
 עי׳ לקמן י ע״ב חל״ה חל. (ג• מהרש׳׳א)
 [בא״ד. וכי היכי לבבטולה מחמרינן מה״ט
 בספיקח נמי כוי. לפירושו העיקר חסר מה״ס.
 ועול ללטעמא להר״ן בנלריס (נב.) בהא
 ללשיל״מ לא בטיל במב״מ ע״ש אינו ענין כלל
 לספיקא. אשר ע״כ נל״פ לה״ק מלמחמטנן
 בדשיל׳ימ אפי׳ בדרבנן ללא בטיל א״כ מוכפ
 לספיקא ג״כ אסורה לאל״כ נהי לאינה בטלה
 מ״מ כל חלא וחרא חישחרי מספיקא לילמא לא
 זו היא שנחערבה]. (רש״שו
 ד״ה היא ואמה אסורה. רט אליעזר אומר.
 עי׳ שעה׳׳מ הל׳ יו״ט עלה לל ל״א ע״ב ל״ה
 העומל על המוקצה. וג• מהרש״או
 ד״ה הכנה דרכה. בידי שמים. עי׳ לקמן יז
 א חל״ה מאי בסוף המור. >ג• מהרש״א)
 תוספות. ד״ה נימא. חימה לימא רקסבר
 שתי חלושוח כוי. יעויין חוס׳ שבח לף כב ע׳יא
 ל״ה אסור. (רב״פ)
 בא״ד. תימה כוי. ע׳ ברוך טעם שער

 התערובות טן ספק ספיקא בלשיל״מ פ״א.
 (מהרש״ם)

 בא״ד. וי״ל דלא אמרינן מיגו. עי׳
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ם י ש ו ד י ח  ו
 חראה עד מלכוה ב״ל, ע״כ שפיר נצרך להחנאי.
 ׳:יפ״עיו

 וכי תימא למצות עונה הוא דאתא כוי.
 עי׳ תשו׳ מהר׳יי אסאד יו״ד סי׳ שפ״ג, ועי׳
 בב״א א״ע סי׳ מ״א מ״ש בסוגיא זו. ;מהרש״סו
 ת״ש כרפ רבעי. עי׳ תוי״ט פ״ה מ״ב
 דמעשר שני ד״ה דתנאי היה. ובכ״מ פ״כ מהל׳
 ממרים. 1ג׳ מהרש״א)
 מהרה יבנה בה״מ. עירוטן מג ע״ב ד״ה
 ואסור, [פסחים קיל ע״נ ד״ה אחד, ר״ה יט
 ע״ב ד׳׳ה מימות, תענית יז ע״ב, סנהדרין כב
 ע״ב, ברמב״ס ביאת מקדש פ״א ה״ז, לקמן לא
 ע״נ ד״ה עד], מנחות ה ע״ב ד״ה האיר, וע״ש
 סח ע״א ד״ה והא. !לבוש, מא״נ,

 מהרה יבנה. יעויין חוס׳ גיטין דף יח ע״א
 ד״ה הנהו, וחוס׳ עירוטן מג ע״ב ד״ה ואסור.
 (רנ״פ1

 מ״ט מהרה יבנה. עי׳ מנחוח כחוס׳ סח
, מהרש״א) ג  ע״א. !

 מ״ט מהרה יבנה בית המקדש ואימרו
 כוי. נשאלחי מדברי רד״ק יחזקאל מ׳ דלעתיד
 לבא לא יקריבו חמיד בין הערבים כלל, וי״ל
 לפמ״ש הירושלמי ופוספופ יו״ט פ״ה דמעשר
 שני מ״ב דבנין ביהמ״ק קודם למלכוח ביד דוד
 ויהי׳ משועבד למלכוח, א״כ י״ל דבחחלה יקריבו
 גם חמיד בין הערבים. (מהרש-םו
 עדות מסורה לב״ד. פסחים יב ע״ב. >מא״נו

 הלכתא כרב בהני תלת. לעיל ד ע״ב.
 ;מא״נ)

 הלכתא כוותיה דרב בהני תלת בין לקולא
 בין לחומרא. עי׳ רדב״ז ח״ב סי׳ חח״ג.

 ומהרש״ם;

 רש״י. ד״ה להפקירו. ויעלוהו לירושלים
 כוי כצ״ל. (רש״ש)
 ד״ה ה״ק. כו׳ למה לי למהדר ולמחן להו
 רשוח כוי. עי׳ פנים יפופ פ׳ נח בפסוק ובאח
 אל החיבה. ומהרש״ם)
 ד״ה וכי תימא. דיליף חו מיני׳ כו׳ כ״נ
 דצ״ל. (רש״ש)
 ד״ה מכדי כתיב כד. ועד עשרים באייר ט׳.
 נ״ב ועד עשרים באייר, כלומר או עד עשרים
 באייר. רש״י מסופק אימתי נסתלקה שכינה אס
 מיד שהוקם המשכן בר״ח ניסן משום אז שרתה
 במשכן לבד, או אם שרחה גס בהר סיני עד
 שנעלה הענן מעל המשכן ונסעו ישראל משם ואז
 פשיטא שנסחלקה גס מהר סיני. >חכחת מנוח!
 בא״ד. והלא לא נסתלקה שכינה כו׳ עד
 א׳ בחדש כו׳ ועד כ׳ באייר כד. נראה
 דהוא״ו מן ועד כ׳ הוא ו׳ המחלקת במקום או
 כמו שמספפק בדבר, אבל בחעניפ פי׳ בהחלט
 דבא׳ בניסן זזה שטנה מן ההר כוי. ורש״ש)
 תוספות. ד״ה ובקש. וא״פ אי קסבר
 קדושה ראשונה כוי. עי׳ במהר״מ שהגיה
 קדושה אחרונה, ופי׳ קדושח עזרא. ועיין
 בריטב״א פ״ג דשבועוח שמחחלה כחב כלשון
 הפוס׳ שלפנינו, ואח״כ כחב בחי׳ ב׳ דאפי׳ סבר
 קדושה ראשונה ל״ק אבל קדושה ב׳ מודה
 למידשה, וכר׳ יוסי דאמר ק״ר ושניה יש לה
 שלישית אין לה. אך בסרשח ררטס לרך הקדש
 למש ו כחב לאף מ״ל קלושה ב׳ קילשה לע״ל
 אינו אלא לענין חו״מ א״י שנחקלשה ע״י כבוש.
 ובהט חאי קרא לירושה א׳ ובי יש להו וג׳ אין
 להו אבל בקרושח מחיצוח אין לנו לחלק בין ק״ר
 לשניה, ואי ק״ר ל״ק אלא לשעתה שניה נמי.
 ועפ״ז א״צ להגיה כאן בלברי התוס׳. ומצפ״א)
 בא״ד. מ״מ חיו מרויחין העניים כד.
 עחוס׳ מנחות ע״א וכ׳׳ל לדוקא בעלים, ועי׳
 שואל ומשיב מהלורא רביעאה ח״ב סי׳ קעל.
 ויל״ע לפמ״ש הטוט אבן מגילה כ״ג לטעמא
 לבעלים יכול לפלוח בשוה פרוטה, משוס ליכול
 למיחשל, א״כ הבא לקאי לר״א לס״ל אין שאלה
 בהקלש ל״מ פריון שוה פרוטה. אבל בלא״ה הט
 הטורי אבן קאי להסובריס לוקא בעלים ולא
 אחר, והרי החוס׳ קאי הכא בעניים וס״ל לגס
 אחל יכול לשלוחו. שו״ר בס׳ מנחח חינוך מצוה
 רמ״ז קצת מזה. ומהרש״ם:׳

 ד״ה מי. וחשה רמנין ליה כוי. עי׳ חשו׳ מראה
 יחזקאל סי׳ נג. ימהרש״מ)
 בא״ד (בסופו). ומ״מ י״ל פרש״י כר. עי׳
 במפרשים, ול״נ כוונחס לאס נפרש לרבא חלש
 עחה לאפי׳ מחקנפ ריב״ז נוהגין גם למחר
 קלש, ואמר זה עול בלשון ממיהה מי לא מולה,

ת ביצה דף ד ע״ב - דף ה ע״ב ו ה ג  ו ה
 בט״ז יו״ל סי׳ קטו סק״ב וסק״י, ועי׳ בהר״ן
 פ׳ אין מעמילין בסוגיא שבלף לו ע״א (והוא
 בהר״ן עלה שלמ ע״ב). ברבר שלא נחפשט בכל
 ישראל משום לאין רוב הציבור יכולים לעמול בו.
 ולהסיר לפי שעה עי׳ רמב״ם ס״ב ה״ו מהל׳
 ממרים, ובמאמרי סוף מס׳ מגילה, ובס׳ חוממ
 ישרים סי׳ קסו. עי׳ לקמן לף ו ע״א בחל״ה
 והאימא. (ג׳מהרש״או
 תוספות. ד״ה ונתקלקלו. והקשה ר׳ פרץ
 והאיכא קלקול גט מוספין כוי. עתוס׳ מנחות
 מ׳ייט אי שייך עשה להשלמה קולס הקטרמ
 התמיל, ועי׳ משנה למלך פ״א מתמילין ומוספין
 ה״ג, ועי׳ שער המלך פ״ג מקילוש החולש
 מה. ימהרש״ם׳

 בא״ד. דהיכא דלא אפשר שאני כוי.
 יעויין מה שמגיה המהרש״א, ואפשר לפרש
 לברי הר״פ ע״פ לברי החוס׳ במנחוח מט ונ
 בסל״ ה ח׳׳ל. (רנ״פ!
 בא״ד. ותירץ דאפילו לא באו עדים עד
 לאחר הקרבת התמיד כו׳ דהיכא דלא
 אפשר שאני. נ״ב עיין מהרש״א שהגיה דברי
 החוס׳. אולס כונחס לדעחי ע״פ מה שכ׳ זבחים
 (צז:) והוא בפסקי חוס׳ ס״פ דס חטאח סימן
 סט, דאס א״א לקיים העשה בענין אחר לא בעינן
 בעילנא דמעיקר לאו לקיים לעשה ע״ש, ועיין
 טורי אבן ריש חגיגה שהביא דברי חוס׳ הללו.
 וא״כ שפיר כחבו החוססוח דעשה דהשלמה
 נלחה אע״ג ללא הוי בעידנא כיון דלא אפשר
 בעלן אחר. ועול כ׳ לעשה לחמור נמי לא בעינן
 בעידנא, ועי׳ מג״א סי׳ חמו. !מהרצ-ח!
 בא״ד. ותירץ כו׳ דהיכא דלא אפשר
 שאני כוי. עי׳ מהרש״א משום מעלה ומלינה,
 ועי׳ חסם סופר חלק ו׳ סי׳ סג מהא דלר״ח
 פסחים נ״ט לימ לי׳ הכי, ואי בחירוץ ב׳ של חוס׳
 כאן הרי לר״ח מנחוח מ״ט עשה דהשלמה
 לעכב, וא״כ קרבנן שאחטו פסול כמ״ש חוס׳
 שם, ול״ש לומר דעשה דרבים דחי ע״ש מ״ש
 בזה. ועי׳ זבחים פז א׳ וחוס׳ ד״ה מה וכו׳ וזהו
 דלא כהח״ס. ח״א. ומהרשייס!
 בא״ד. ועי״ל דאתי עשה דרבים כוי.

 יעויין חוס׳ מנחוח דף מו ע״ב ד״ה צורת.
 (רב״פ!

 בא״ד. ועוד י״ל דאתי עשח דרבים ודחי
 כד. עי׳ מראה הפניס פ״ד דר״ה ה״ד מ״ש

 בזה זהרב״ס לאס״ל כתוס׳, וע״ש עוד בזה.
 (מהרש״מ;

 בא״ד. דענוש כרת כד. נ״ב דענוש כרח
 ומחוסר כפורים בע״פ נמי הוי טעמא משום
 שאינו יכול לאכול הפסח אס אינו מביא כפרחו
 ויבא לידי עונש כרת, וכן [הוא] בפסחים בפ׳
 חמיד נשחט. !חכמת מנוח!
 בא״ד (בסופו). ומסנו אס לא יבואו עדים יהא
 תמיד. עי׳ מ״ש במקומו בר״ה. (יעבי׳ץ)

 דף ה ע״ב
 גמרא. לחפקירו לעניים. (ר״ה לא ב) חוס׳
 ל״ה וביקש, (מגילה י א) חוס׳ ל״ה דכ״ע,
 (שבועות נט). [א״ה לא נמצא במס׳ הלז ואולי

 צ״ל טז ע״א בתיס׳ ל״ה לכ״ע ושייך לזה],
 (לבוש׳

 ובקש לחפקירו לעניים כוי. עי׳ בטורי אבן
 לר״ה לא סוע״ב לר״א לשיטתו לס״ל כב״ש
 להפקר לעניים סגי. ומה רש״ ם)
 כבר :מנו. במחני׳ למע״ש פ״ה איפא לפנאי
 הי׳ ופליט ר״מ ור׳ יוסי בהחנאי ע״ש,
 וטרושלמי שס ה״ב א״ר אחא זאח אומרח שבנין
 בהמ״ק קולס למלכוח טח לול לכחיב ולס ענב
 חשחה חמר ואת אמרח הטן, ופי׳ הפ״מ זאת
 אומרמ מהקרא ע״פ חרגומו, ולחוק גם סיום
 הירושלמי ואח אמרח הכין, אין לו ביאור
 לפירושו, ובכל מקום זאח אומרח קאי על שלפניו
 מחני׳ או ברייחא. ונ׳ בענ״ל עפמ״ש החוי״ט
 שם רהוצרך החנאי לכשיבנה המקלש יחזור הלבר
 משוס לכ״ל שבמנין כר, ע״כ חששו פן לעח
 שיבנה בהמ״ק ומלכי ב״ד לא יהיו עלן ולא יהיה
 ב״ד גדול לבטל החקנה שהחירו מלהעלוח
 ושיהיה נפדה חוץ לחומה. א״כ מוכח דבט
 בהמ״ק קודס למלכוח ב״ד, ועול ראיה לכל
 הטעם שיעשה שיביאו לירושלים הוא משוס יין
 לנסטם בזמן המקדש, ובכתובות ס״פ שני דייני
 דרשי׳ ודס ענב חשחה חמר מדח חומר שלשים
 סאה יין, וא״כ לעחיד לא ימעט היין לנסכים ולא
 יהיה נצרך כלל חקנה, ועל כרחו לומר דמלכוח
 ב״ד חמאחר לאחר בטן הטח וטובח הארץ לא

 אסור מה״ח. וצ״ל דהפי׳ שם בגמרא חולין לא
 תזלזל בשיעורי דרבנן. ועוד ח״ש (בעין) אסור
 מה״ח לכן לא יזלזל אפילו על ידי חערובוח.
 וצדקו דברי החוס׳ דשס אינו רק מדרבנן מפני
 שהוא ח״ש בתערובח כשיטח ר״ש. (מהרצ״ח)

 דף ה ע״א
 גמרא. נוהגץ אותו היום קודש. (פסחים
 מז א) חוס׳ ד״ה נאכל. (לבוש:
 נוהגץ אותו יום קודש כוי. שבח קמח ע״ב
 רש״י ד״ה אס, פסחים מז ע״א ד״ה נאכל,
 סוכה מג ע״ב ד״ה לא איקלע, פסחים נח ע״ב
 ד״ה כאלו, ר״ה יח ע״א ד״ה ועל אלול. (מא־נ)
 נוהגין אותו היום. יעיין חוס׳ מנחוח דף ק
 ע״ב ד״ה שני ימים. ורב״פ)
 הא לן. ברכות ה ע״ב ולקמן. !חא״נ)
 מתקנת ריב״ז. עירוטן לט ע׳׳א ד״ה אי
 אתם. (מא״נ)

 מתקנת רבן יוחנן בן זכאי ואילך כד. עי׳
 חתם סופר יו״ד סי׳ מג. !מהרשי׳םו
 כל דבר שבמנין כו׳ כרפ רבעי. לקמן ו
 ע״א ד״ה והאידנא, יומא ד ע״ב, גיטין לג ע״ב,
 וע״ש לו ע״ב רש״י ד״ה שדנחה ועי׳ בחוס׳,
 חעטח כא ע״ב ברש״י ד״ה א״ל, מ״ק ז ע״ב
 ד״ה והא, פסחים נ ע״א ד״ה מקום, וע״ש קח
 ע״א ד״ה טמא, סנהדרין נט ע״ב ד״ה ובל דבר,
 שבועוח כט ע״ב ד״ה כי יבמוח סב ע״א ד״ה
 דכחיב, וע״ש ע״ב ד״ה וידע, ע״ז נז ע״ב ד״ה
 לאפוקי, וע״ש לה ע״א ד״ה חדא, חולין קמא
 ע״א ד״ה אפילו, כחובוח ג ע״א בהגהפ
 הרא״ש, מגילה י ע״א ד״ה דכ״ע, יבמופ סב
 ע״א ל״ה לכפיב, וע״ש פג ע״ב ד״ה ירושה,
 פסחים נז ע״א ל״ה אלא, שבועוח טז ע״א ל״ה
 לכ״ע. ו:מא״נ.
 צריך מנין אחר לחתירו. הרמב״ס והראב״ל
 פ״ב מהל׳ ממרים פליגי באופן שבטל הטעם,
 ללהרמב״ם צריך עכ״ז מנין אחר, והראב״ל ס״ל
 לא״צ מנין אחר ובחשו׳ הבאחי ראיה להרמב״ם
 מירושלמי שביעיח פ״ל ה״ב, ועש״ק שבח פ״ו
 ה״ב, ועמ״ש לקמן ע״ב. (יפ-ע׳
 חיח עולח לירושלים. (סנהדרין נט ב) חוס׳
 ד״ה לכל. (לבוש)
 מהלך יום אחד. (ב״מ כח א) חוס׳ ל״ה
 חמשה. !לבוש!
 עלת מן הצפון. במשנה גרסינן אילח מן
 הדרום ועקרבת מן הצפון, ועי׳ מ״ש שס בלחם
 שמיס. ומשוס פניה לרך ימיו עיין יומא (יז:),
 ובלאו הכי הא לא לרך ימין ולא לרך שמאל הוו.
 (יעב״ץ:

 אילת מן הצפון. עי׳ הגט״ב וכ״ה במשנה
 שטרושלמי בהגהתו. (יפ״ע)
 וירדן מן המזרח. ר״ה כג ע״ב ל״ה כמה,
 ב״מ כח ע״א ל״ה ט״ו יום, סוטה לל ע״ב ל״ה
 כחטיחן, בבורוח נה ע״א ל״ה אין. :מא״נ!
 כדי לעטר שוקי ירושלים כפירות. עי׳
 פוספופ יו״ט פ״ה למעשר שני שכתב דרמב״ס
 ס״ל עיקר החקנה בענטס משוס נסכים, וק׳
 להא כרם רבעי לינו כמעשר שני שאינו נאכל
 אלא בירושלים והוא קולש ואין נסכים באיס אלא
 מן החולין כלאיחא מנחוח פ״ב, וכבר העיר הג׳
 אבל״ק פלאצק בעהמ״ח שמחח יו״ט, ועי׳ שואל
 ומשיב חטנא מ״ל סי׳ קמח. ועי׳ תשו׳ מראה

 יחזקאל סי׳ לה, וחשו׳ הרא״ס סי׳ ה׳.
 (מהרש״ם)

 במזרח לוד. גיטין ב ע״א, ולף מז ע״ב, ב״מ
 פד ע״א. (מא״נ!

 רש״י. עד חמנחח. לא מזלזלינן ביה
 בחאי [יום] שלשים כצ׳׳ל. (יעביץ)
 ד״ה חא לן. לבני א״י שעושין יום א׳ כוי. ק״ל
 הא גם בא״י לא היו עושין יום א׳ אלא במקום
 הועד או סמוך לו בחוך החחוס כמ״ש הרא״ש
 בשם רה״ג, וא״כ להרחוקים אף בא״י יהיה ביצה
 אסורה, והוה א״ש מה שהקשו החוס׳ מר׳ יוסי
 שהיה בא״י, ואולי כיון דמקום הועד אחר חורבן
 היה מחחלף ממקום למקום כדאיחא בר״ה וכל
 א״י ראוי לזה, וא״כ יכול להיוח שלא יהיה בהם
 רק יום א׳, ולכן כשעושין ב׳ ימים אינן אלא
 מחמח ספק, ועי׳ במלחמוח. (רש״שו
 בא״ד. לעשות יום אחד. עדיין באיםורנו
 הראשון עמדנו כצ״ל. רעב ••ץ;
 ד״ה מנא אמינא לה. אפילו אירע דבר שאתה
 יכול. עי׳ בב״י יו״ד סי׳ קטו בשם סמ״ק, ומובא

 משחרב בהמ״ק החזיר ריב״ז הדבר ליושנו, וכן
 בראשונה היה לולב ניטל במקדש שבעה כו׳ הוא
 לאורויי כשיבנה בהמ״ק ב״ב יחזור הדבר לכמו
 שהיה. ורש״ש)
 [וחיכא דמטו שלוחץ עבדינן חד יומא.
 פי׳ ואילו היה חקנה קבועה לדורוח דאפי׳ ירבו
 בהם חכמים יודעי העפים כדפרש״י לעיל ה״ל
 לחקוני אפי׳ במקום דמטו השלוחים דילמא

 יארע איזו סבה דע״י לא יגיעו שלוחים לשם].
 (רש״ש)

 במנחג אבותיכם. (סוכה צד צ״ל מד ב) חוס׳
 ד״ה כאן, (תענית ב א) תוס׳ ד״ה מאימחי.

 ;לבושו

 הזחדו במנחג. כתובות ד ע״א ברא״ש,
 פסחים נ ע״ב ודף נא. !מא-נ<
 מנהג אבותינו. סוכה מד ע״ב ד״ה כאן, ר״ה

 יח ע״א רש״י ד״ה ועל אלול, סספיס נ ע״ב.
 ; מא״נ)

 רב ושמואל דאמרי תרוייהו. בערוטן פ״ג
 סליגי תנאי בזה, והכא דלא הזכירם הגמ׳ משוס
 לקאי לאחר חקנפ טב״ז ואפשר דהותר גם
 לרבנן לר׳ יהולה. (יפי-ע)
 בראשונה היו מקבלין. לקמן ה ע״ב ל״ה מי
 לא. (מא״0
 רש״י. ד״ה ולא שרי ליה עד למחר כוי.
 בלאו איסור מוקצה נמי לא חזו בו׳. עי׳ בפני
 יהושע, וחשו׳ מראה יחזקאל סי׳ לג. ;חהרש״םו
 ד״ה בהיתרא מהפך. שהאיסור בטל ברוב.
 יעוין בחי׳ הרשב״א במס׳ שבח (כט.) בסל״ה כי
 אדליק. (רב״פ<
 ד״ה של גלויות. וטוס השביעי שבחו וחו לא.
 מ״ב צ״ל וטוס השמיט שבחון, דבז׳ של פסח לא
 הוזכר שבתון כלל בשום מקום בתורה, ובן הגיה
 בטורי אבן בחגיגה יח בהא דאמדינן שם אם
 בשטעי הרי כבר נאמר שבחון, וכחב שם דצ״ל
 אם בשמיני ע״ש. (חש״ל!
 ד״ה משיאץ משואות. במו להעלוחם משאח
 העשן מן העיר. נ״ב עי׳ ר״ה(כב:) נזכר הראיה
 מן וישאם לוד. ובע״ז(מד.) חזרם ורוח תשאם.
 אכן הכחוב שהביא רש״י כאן איננו לא בר״ה ולא
 בע״ז וצע״ג. ימהרצ״ח)
 ד״ה שיהו שלוחים. בחיך ט״י כוי. לכאורה
 נראה להגיה י״ד, ואולי לפי שאלפים אמה יכולין
 גם טו״ט לילך. ;רש״ש)
 ד״ה דגזדי המלכות. ולעשות חסר מלא. עי׳

 ר״ה (כ.) כל ספיקא לקמיה שדינן כו׳ וצ״ע.
 ורש ״ש!

 תוספות. ל״ה וחנן. להט חנן במס׳ חרומוח.
 יערן פסחים ל ע״א חוס׳ ל״ה לשהינהו. (רנ״פ)
 בא״ד. אבל בדברי שעיקרו מדאורייתא
 כגון תרומה כוי. עיי מרדכי חולין סי׳ תשנג
 שכחב דבשר עוף בחלב אין לו עיקר מה״ח, ועי׳
 ב״י יו״ד סי' צ״ט. ימהרש״ם)
 בא״ד. דאיכא שום דבר דאורייתא. יעויין
 חוס׳ ע״ז כב ע״א סד״ה ת״ל. ורב״פ!
 בא״ד. בתלתין פלגי כד כצ״ל. ורש״ש)
 בא״ד. ואץ מבטלין כד. נ״ב ס״א ואי
 מבטלין אמאי לא בו׳. (חכמת מנוח;
 בא״ד. ואץ מבטלין. תיבות אלו אינס בגמ׳
 וע״כ מוחק מהר״ם מלובלין, ויערין בארוך
 מש״ך סימן צט שנראה שהיה נו גי׳ אחרח בכאן
 בחוס׳. (רב״פ)
 [בא״ד. וכ״מ פ׳ ג״ה כוי ואמאי לא הוסיף
 עליהן כד. לכאורה אינו מובן ממאי דאין רשאי
 להוסיף דילמא אה״נ דרשאי אלא דמר בר״א
 סבר נשעוריה בחלחין דאס ימצא ל׳ לא יצטרך
 להוסיף או אם לא יהיה ל׳ יצוה להוסיף עד ל׳.
 וא״ל אטה לא חזלזל אלא צריך ס׳ לבטלו, ואס
 לא ימצא חוסיף עד סי, ואולי דמשמע להו
 דמסחמא כבר שמע להא דאמר אבוה דדשיל״מ
 אפי׳ בדרבנן לא בטיל. ואס היה רשאי להוסיף
 ה׳׳ל כדשיל״מ דהיינו ע״י הוספה עד ס׳ שלא
 יהא ניכר טעם האיסור ולמה סבר לשער רק
 בל׳]. (רש״ש)

 בא״ד. חביאו בסוף דבריחם מש״ם
 חולץ (צח.) דביש לו עיקר מה״ח אין מבטלין
 לכחחנה. ועיין צל״ח שהניח בצע״ג דהרי השיב
 לו דקי״ל ח״ש אסור מה״ח. והאמח דהנה
 הר״ש פ״ב לטבול יום ומהרש״א פסחים מל כ׳
 לה ״ש ע״י חערובח שרי. והר״ש החעורר מהך
 לחילין שהיה ע״י חערובח ומ״מ א״ל ח״ש
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 ומצא בה כו׳ לאכלן בחלב. ה״נ בירושלמי,
 ואמר שם אס היו מעורות בגילין אסור והוא כר׳
 יעקב לקמן ז ע״א. (יפ״ע)
 מותרות לאכלן ביו״ט. עמש״ל ב ע״ב ל״ה
 השוחט. (יפ״ע)
 אלא עם יציאתה נגמרה כו׳ למאי נפקא
 מינח למקח וממכר. צ״ע אמאי לא קאמר
 נ״מ לאסור והיתר להיינו אם נמצא טיסת לס
 לאס מגללח אפרוחים כל הביצה אסורה כלאיתא
 בחולין (סל:) ואס אינו מגללפ אפרוחים זורק
 אח הלם ואוכל אח השאר כמו בביצים לספנא
 מארעא ועיין יו״ל(סי׳ סו). (פור״י)
 למאי נםקא מינה למקח וממכר. עי׳ יל
 שאול יו״ל סי׳ רצב סיסק״ו קושי׳ לסמ״ש הש״ך
 יו״ל פ ״ז סק״ט, ע״ש בשם הג׳ מהר״נ
 טריבושט, ומ״ש ע״ז. (מהרש-ם)
 ומגדלת אפרוחים. ה״נ בירושלמי ועמש״ל.

 (יפ־ע)
 רש׳׳׳. ד״ה לאכלה בחלב. אבל נמצאת
 במעי אמה כצ״ל. (רש״ש)
 ד״ה וכ״ת. אין הל׳ כברייחא. נ״ב בכ״מ
 דאמרינן כאן שנה רבי בא הש״ס לאשמועינן ליש
 סמך לדבר זה ממחני׳ לאל״כ אין סומכין ע״ל
 הברייחא. ועיין חעניח כ ע״ב וכחובוח סט ע״ב
 מי איכא מילי לר׳ חייא ור׳ אושיעא ולא פשטינא
 ממחניחין. (מהרצ־׳ח)
 תוספות. ד״ה השתא. ומימה היכי הוי מוכן
 לאלם כוי. עי׳ ברוך טעס שער החערובוח
 בלשיל״מ פ״3. ומהרשייסן
 בא״ד. ע״כ נראה להרר״י דגרםי׳ כו׳
 מעי״ט ול״נ דהא בהדיא כוי. שמעחי
 רכוונח הרר״י לגרוס ג״כ לחניא, והיא ברייחא
 המובאה לקמן (0:). וכהגהח הגרי״פ שס
 לחניא, ושם מוכרח לבמשנה לא הוזכר ר״ש,
 ולבן נובל לגרוס בה מעיו״ט. >רש״ש)
 בא״ד. והתם מאי דרשינן כו׳ ול״ש
 לרבות יו״ט. לכאורה י׳׳ל לאף ביו״ט יאסר
 לפי שהוקצה למצוחו, וע״ש (מל.) חל״ה שבנר.
 1רש״ש)

 בא״ד. לא נסתלקה בקידוש היום. עי׳
 רש״י לקמן ח א ל״ה מוחר. (ג׳ נזההש״א)
 ד״ה מוכן. אפרוח נמי כוי. נ״ב החוס׳ לא
 סטרי כרש״י שכפב לעיל ואף לא היה ראד, ר״ל
 שאין הכלב אוכל טצה שיש בו אפרוח. והא ללא
 כחבו זה החוס׳ לעיל גט הואיל ומוכן אגב אמו
 לכלבים כמו שפירש״י שם, לסי ששם אינו מסקנא
 ושמא המקשה סבר שאינו ראר לכלטס, והשחא
 שנשאר במסקנא מקשה הא חזינן לכלב אוכלו.

 ,־חכמת מנוח)

 בא״ד. מוכן ועומד כוי. נ״ב בלומר ועגל
 אע״פ שספק הוא אס יולד טי״ט מ״מ הוי מוכן
 ועומד לכלבים אגב אמו שכיון שספק הוא אס
 יולד טרם שחמוח אמו מפיאש ומקצהו לכלטם,

 אבל אפרוח ידוע הוא שיולד לרוב ודו״ק.
 (חכמת מנוח)

 ד״ה עגל. כמו טצה. נ״ב דאפי׳ מאן דליפ ליה
 מוקצה איפ ליה נולל משום פירופ הנושטן
 ומשקין שזבו והוי מצי למפרך זה לעיל גבי וכי

 מה בין זה כר אלא לניחא למפרך במסקנא.
 !חכמת מנוח)

 בא״ד. כמו ביצה כוי. לפמ״ש רשב״א שבח
 קכ״א לטעמא לביצה משום לאגיד בגוף האס,
 ובחמורה ל״א ופוס׳ מבואר לעגל אינו אלוק
 א״כ א״ש ע״ש ורו״ק, אך לפמ״ש הצל״ח בכונח

 קו׳ פוס׳ וללא טש״ש ומג״א שפיר הקשו.
 (מהרש״ם)

 ד״ה ביצים. ניצח נבלה. מובא טרושלמי כאן
 ה״א, ושם טעמא לב״ה משום לגופה היא ולא
 משוס גזרה, רבואר זאח בחולין בס״ל. דפ״ע<
 בא״ד. וי״ל דטעמא משום דבשר עוף
 בחלב מדרבנן כד. ר״ל דמצד הדין אפי׳
 מעורופ אינן כבשר, רק באיסור נבלה דאורייחא
 גזרו ב״ה אפי׳ בגמורופ אטו בשר, אבל לענין
 בשר בחלב דרבנן ל״ג אפי׳ במעורופ, ור׳ יעקב
 סובר דבמעורוח דקרובוח לבשר גזרו אף לבב״ח,
 ורב יוסף לקמן גבי שלל של ביצים הוא סבר
 דמחמח סברח אפושי טומאה לא מפשינן ה״ל
 לענין גזירה כמו בדרבנן, לבן קאמר בל״ק דלא
 כר׳ יעקב(ואביי דחי ליה דמחמפ אפושי טומאה
 ל״ג אפי׳ בדבר דגזרו בדרבנן), אבל כרבנן מצי
 אתיא דאע״ג דבאיסור נבלה דאורייחא גזרו אפי׳
 בגמורופ מ״מ הכא ל״ג משוס אפושי טומאה
 כמו דל״ג בדרבנן, ומה״ט מוקי נמי בל״ב דלא

 ד״ה הואיל. ותימה למה להו כוי. נ״ב בלא
 פירש״י היינו מפרשים הואיל ומתיר עצמו
 בשחיטה ליכא למיגזר ביה משום פירופ הנושרים
 ומשום משקין שזבו, דלא דמי כיון שהוא בעל חי
 וניחר בשחיטה, מה שאין כן במשחין שזבו וביצה

 שראויס לאכילה מיד בלא שום מלחבה.
 (חכמת מנוח!
 בא״ד. דשמואל וזעירי ור׳ יוחנן כר״ש
 סבירא לחו. וכחב במהרש״א והא לאסר ר׳
 יוחנן לעיל ביצה שנוללה טו״ט לאו מטעם
 מוקצה אלא משום משקין שזבו. ולפ״ז לא אסר
 ר״י ביצה שנוללה בפרנגולפ העומלפ לאכילה
 בטלטול רק לאכילה כיון לליפ ליה מוקצה וכמ״ש
 החוס׳ בשבח (מה:), וזה ללא כמ״ש מהר״ם
 שי״ף כאן בפשיטוח ע״ל המהרש״א לטון
 לאסור באכילה משום משקין שזבו אסור ביומיה
 לטלטלו לר׳ יופנן. ומ״ש לכן משמע לעיל
 בעובלא לאושפזוכניה לרב אלא בר אהבה, כבר
 כחבחי בחילושי לאין משם ראיה כלל, ואלרבה
 הבאחי ראיה ללברי החוס׳. (תכמת מנוח)
 ד״ח וכי. הואיל ולכחחלה אין לו לשחטו. עי׳
 שבח מג א טבל מובן הוא אצל שבח כר, עי׳ ט״ז
 יו״ד סי׳ כל סח״ל, וח׳ שבו״י ח״ג סי׳ מה,
 וצ״ע מחוס׳ לעיל ריש לף ל, ועי׳ שעה״מ הל׳

 יו״ט עלה י ל״א ע״א ל״ה חו קשה לי.
 (ג׳ מהרש״א)
 בא״ד. א״נ י״ל חואיל ולכתחלח כד. עי׳
 שנוח יעקב ח״א סי׳ מה. (מהדש״ם)

 דף ו ע״כ
 גמרא. חשתא מוכן לאדם. (חולין יל א)

 חוס׳ ל״ה אס, (שם טוב) חוס׳ ל״ה כגון.
 (לבוש)

 מובן לאדם. לעיל ב ע״ב ל״ה מחחכין, לקמן
 לג ע״א ל״ה ושלי, שבח קכח ע״א ל״ה דג,
 וע״ש קט ע״ב ל״ה רבי יהולה, פסחים נו ע״ב,
 חולין טו ע״ב ל״ה בגון. (חא״נ)
 אם לא חיתח. עמ״ש שבח קנו ע״ב. ניפ־־ע)
 מוכן לכלבים. יעויין חוס׳ חולין לף טו ע״ב
 ל״ה כגון. (1־ב״פ)
 דמאי דחזי ליח לאינש לא כוי. ובפירקא
 לחכךלי ןחעניפ כ:] איפא לקסבר ל״ה מאכל
 אלם אסור להאכילו לכלטס. (יעב״ץ)
 עגל שנולד ביו״ט. עי׳ אשרי, והוא חמוה.
 ועי׳ 0ה ב״י א״ח סי׳ חצח עלה רלב ע״ג ל״ה
 עגל, ובט״ז יו״ל סי׳ טו, ובסי׳ חצח בא״ח בט״ז
 סק״ב ובמג׳׳א סקט״ז. !;גי מהרש״א)
 עגל שנולד. בירושלמי קאמר בטעם משוס
 שמחיר עצמו בשחיטה, ומקשה שם ר״ז מעתה
 מלבטח חהא מוחרח צט׳ חהא מוחרח כו׳ חזר
 ר״ז ואמר עגל מאחמול הוא גומר ברם הכא בו
 טוס נגמרה בו טוס נוללה, ופי׳ הק״ע ופ״מ
 לברם הכא, היינו טצה, ופליג הירושלמי על
 הבבלי לאמר מאחמול גמרה לה, ולוחק כמש״ל
 ב׳. ונ׳ להסי׳ הוא לאוחה הטצה שנוללה היום
 אינה יכולה להולל מאחמול להלא בבל יום יוללח
 טצה אחרח, משא״כ בעגל טוללח למקוטעין
 כלמסיק ולעחיה עליה מאחמול, ובזה מחרץ גם
 הך למלבריח לאין לעחיה עלה מאחמול ל״מ
 סברח מחיר עצמו בשחיטה. רוחר נ׳ לע״ז קאי
 בו טוס נגמרה להיינו מלבריח הר כבו טוס
 נגמרה ונוללה. (יפ״ע!
 ת״ר אםרוח שנולד בי״ט. עיין ע״א ל״ה
 אפרוח, וע״ש ב ע״א ל״ה ביצה, וע״ש ל ע״א
 ד״ה דר״ח, חומן טו ע״ב ד״ה בגון, וע״ש יל
 ע״א ד״ה אס. (מא״נ)

 א בחול אסור. עמש״ל ע״א ד״ה הואיל.
 ויפ״ע)
. פולין יד ע״ב י  שרץ חשורץ כו׳ כראב״
 ד״ה לרבות, וע״ש סב ע״ב ד״ה כר״ז, וע״ש סד
 ע״א ד״ה שאס רקמה, גיטין דף סז. (מא״נ)
 עם יציאתה נגמרח כו׳ לאוכלן בחלב.
 עירוטן סב ע״ב ד״ה אפילו, סוטה ב ע״א ד״ה
 המקנא, כתובות ס ע״ב ד״ה אפילו, חולין בח
 ע״א ד״ה ישרן, וע״ש קד ברא״ש. !מא״נ)
 מאי עם יציאתה נגמרה. עי׳ מ״ש בגליון
 ש״ע יו״ד סי׳ פו סק״ח. (ג־ מהרש״א)
 ומותרת לאכלח בחלב. עי׳ גליון דף זה
 ע״א. (ג׳ מהרש׳׳א)

 חשוחט. (סוטה 3 א) תוס׳ ד״ה המקנא.
 (לבוש)
 ביצים גמורות. (כתובות ס ב) תוס׳ ד״ה
 אפילו, (פולין נח א) תוס׳ ל״ה ושוין. !לבוש׳

 א״ח סי׳ כז, ועי׳ ברוך טעם שער הפערובופ לין
 ס״ס 3לשיל״מ פ״ב בסופו. (מהרש״מ)
 שנולד מן הטרפה. (סנהלטן ס 3) חוס׳ ל״ה
 עו3ל. (לבוש, רב״פ)
 לעגל שנולד מן הטריפה. טרושלמי ר״ז
 בשם רב גידל נעשה כדבר מוכן טמון בדבר
 שאינו מוכן, ועי׳ מה״פ שס ד״ה עגל. (יפ׳׳ע)
 מ״ט שתיק רב. (ב״ב סב א) חוס׳ ד״ה
 ומודה. [א״ה עי׳ בשו״ח זקנינו הגאון הח״צ ז״ל
 סי׳ קכד שהקשה על דברי החוס׳ שס מכאן
 דהשיב על הראשונה, וע״כ דהודה, ואפשר
 לאחר שהשיב כיון דמוכן אגב אמו מופר ממילא
 ה״ה בטריפה הוה מוכן לולא למוכן לאלס לא
 הוה מוכן לכלטס, ושפיר הוכיחו הפיס׳ וז״ב
. (לבושן [ הק  י

 מ״ט שתיק רב. בהגט״פ נפל ט״ס וצ״ל עי׳
 ב״ב(סב.) במל״ה ומולה. 1רש״ש)
 אגב אמו לכלבים. יעויין במלחמות להרמב״ן
 בסוגיא ללכס ולא לכלטם, ובספר חמים לעיס.

 (רב״פ)

 רש״י. ד״ה דילמא כוי. כגון שלא באו כוי.
 נ״ב כלומר שלא באו טוס ראשון אלא סמוך
 לחשכה להיינו מן המנחה ולמעלה שבבר פנה
 יום שלשים ונכנס יום ל״א ולו״ק. א״נ אס לא
 באו על יום ל״א ממש או לא באו כלל היו עושים
 טרושלים ג״כ שני ימים והוי חלושה אחח מחוק
 החכמים שחחנו כן משום קלקול השיר פעס
 אחפ ומשום לא פנוג תקנו שכל ב׳ ימים יהיו
 קלושה אחח, אבל השחא למימוח עזרא לא
 אחרמי להיוח ר״ה ב׳ ימים א״כ מעולם לא
 החחילה חחנח חכמים. וכן מוכח לשון לילמא
 מעברין ליה לאלול, ולא אמר לילמא יבואו עלים

 מן המנחה ולמעלה, ולבך פירש״י הבי.
 (חכמת מנוח)
 ד״ה מימות עזרא. לטמיו עברוהו. עי׳ מ״ש
 בס״ל בר״ה (יט:). (יעב״ץו
 ד״ה דאיכא חברי. חציבת קברו. עי׳ רש״י
 במס׳ מ״ק ל״ח הטאו הר״ן כאן. !ג• מהרש־א)
 ד״ה א״ל רב מרדכי כד. רב מרלט חלמילו
 של רב אשי דאמט׳ בסוטה גט לויה לרבו על
 פרסה ורב מרדכי לוייה לרב אשי. וצ״ע להא
 בברכות (לא.) ובסוטה הנ״ל איחא רב מרדט
 לריה לרב שימי בר אשי, וכ״ה בע״י, וכ״ה
 בשס״ח ברכוח, אכן בסוטה בשס״ח הגירסא
 לוייה לרב אשי, יהיה אין שיהיה גירסח שס״ח
 במקום אחד טעוח. (סה״ד)
 ד״ה הואיל ומתיר כד. דאחקן להא אחקן
 להא. נ״ב י״ל כל מוקצה אסור מדרבנן שגזרו
 משוס שנראה כגמר מלאכה בשבת או טו״ט
 ושמא יגמור ג״כ מלאכה האסורה אבל בבעל חי
 טון שאין מועיל לו שום גמר ולא ניחר אלא
 בשחיטה והוי שחיטה גמר שלו כיון דיוצא בזה
 מידי אבר מן החי א״כ גס במוקצה אין לאסור
 דלידה לא הויא כגמר כיון שעדיין חסר שחיטה
 והיחר השחיטה נחחדש משנולד מה שאין כן
 טוני שובך ויוני עלייה דכבר היה עליו היחר
 השחיטה ומוקצה כשנחירה יהיה היחר אחרון
 וגמרו ולו״ק. ;חכמת מנוח)
 בא״ד. דמגו דאתקן להא אתקן להא. עי׳
 כה״ג זבחים צ״ט ב׳ איידי דאטל פסח אכיל נמי
 קדשים וכוי ע״ש. (מהרש״ם)
 תוספות. ד״ה [יום]. והכא משמע דאין
 בו׳. נ״ב כלומר דאין זו בכלל איסור מלאכה
 בחוה״מ טלפי׳ מן הפורה שנ׳ כל מלאכח
 עבודה לא פעשו, כמו שפירש״י בפ׳ אמור סי׳
 בג פסיק לו. ;חכמת מנוח)
 ד״ה והאידנא. דטון דזה הטעם מפני
 החששא ועברה החששא עבר הטעם. נ״ב עיין
 חוס׳ ע״ז ה ע״ב ד״ה והפנן. ופוס׳ פסחים נ
 ע״א לענין מלאכה בע״פ. ועיין ר״נ פ׳ בחרא
 דע״ז ופר״ח יו״ד סי׳ קטז מ״ש ע״ד פוס׳
 אלו. (מהרצ״ח)
 בא״ד. ועברח חחששא עבר הטעם. עי׳

 רש״י לעיל ה ע״א ד״ה מנא אמינא.
 >ג׳ חהרש׳׳א)
 בא״ד. וה״נ אמרינן גבי מים מגולים כד.
 יעויין חוס׳ ע״ז דף לה ע״א ד״ה חדא. ורב״פ<

 בא״ד. אשכחנא דאינן. נ״ב ס״א דאנן.
 (חכמת מנוח)
 בא״ד. כדאיתא ביבמות כו׳. נ״ב ע״ש.
 [א״ה דשם איתא דתורמס נאכל כמו שהוא חי
 ורח הוצרך למה שאינם בני תורה משום שאינו
 עונה כו׳ ע״ש]. (ננא׳יר)

 שפיר קשה דמנ״ל הא. אבל אם נפרש דלא חדש
 רק דגם לאחר חקנה הס קדושה אחח, והא
 דנוהגץ גס למחר קדש נודע מכבר, שפיר חמה
 טנה זאח. (1־ש״ש)

 דף ו ע״א
 גמרא. מת בי״ט שני. (ב״ק פ״א א) חוס׳
 ד״ה אומר. (לבוש!
 מת ביו״ט שני יתעסקו בו ישראל. ונ״ב
 חיבת מת ליתא ברב אלפס והרא״ש, וכן לקמן
 דף כב בגמ׳ ובשבח קלט ע״ב ג״כ הגי׳ טו״ט
 שני יחעסקו בו וכוי, וליחא שם לחיבח מח וכן
 צ״ל גם כאן, דהא למר זוטרא אדרבה מיירי
 באישחהו ילא מח באוחו היום וק״ל. (חש״ל)
 בי״ט שני יתעסקו בו ישראל. ברכוח יז
 ע״ב, מ״ק כד ע״א ד״ה הלבה, וע״ש ע״ב ל״ה
 דר״א, ר״ה כ ע״א רש״י ד״ה ואפשר, נזיר מז
 ע״א ד״ה וכן, ב״ק פ ע״ב ד״ה אומר, סנהדרין
 בו ע״ב, שבת קלט ע״א. (חא•-״
 אלול מעובר. לקמן ל ע״ב ד״ה עד, שבח
 קמח ע״ב ד״ה אס היה, ר״ה יט ע״כ (חא״נ)
 לא מצינו אלול מעובר. עמ״ש ר״ה יט
 ע״ב. דפ״ע)
 כחול שויח רבנן. עירוטן צה ע״ב. (מא״נ<
 למיגז ליח גלימא. (מו״ק ח ב) חוס׳ ד״ה
 אין. (לבוש, מא״נ)

 ולמינו ליה אסא. נדה לז ע״א ד״ה דקא.
 (מא״נ)
 דאיכא חברי. גיטין יז ע״א ד״ה הא, ע״ז ה
 ע״א ד״ה חרא, שנח יא ע״א, יבמוח סג ע״ב.
 (מא״נ)
 רבינא הוח יתיב קמיח דרב אסי. הגרי״פ
 הגיה אשי, ושכ״ה ברי״ף ורא״ש, וכ״ה נרש״י,
 וכ״מ להדיא מדבריו ד״ה א״ל רב מרדכי, אולם
 גס גי׳ שלפנינו פפכן ע״פ מש״כ המהרש״א
 בכתובות (כג.) דמצינו רב אסי בתראה בפר אטי
 ורבא ועמש״כ שם (ח.). (רש״שו
 רבינא הוה יתיב קמיה כוי. עי׳ טח אפרים
 א״ח סי׳ נא בזה באורך. !מהרש״ם)
 אמר רבא מניח אדם עירובי תבשילין
 מיו״ט לחבירו ומתנח. ונ״נ עי׳ בעצי
 אלמוגים נסי׳ שצג, ונס׳ חולדוח אדם להרנ
 המאוה״ג מו״ה יחזקאל פייוויל זצ״ל שהיה מ״מ
 דפ״ק נשם הגאון מוהר״ז זצ״ל והונא דנריו
 ג״כ נשו״ח טח אפרים חלק או״ח שחמהו על
 הרמנ״ס ז״ל כפ״ו מה׳ יו״ט הט״ו שדעחו שם
 דלאפר שנטלו מלקדש ע״פ הראיה א״א להניח
 על פנאי, והעירו מהא דא״ל רנינא לרנ אשי
 וליחיב מר האידנא, דהא טמי רטנא ורב אשי
 כבר בטל קידוש ב״ד ואעפ״כ אמר וליחיב מר
 וכוי. ובמח״כ כבר הקדימם בזה הצל״פ, וחי׳
 יפה דהרמב״ם לא כפב כן רק לפי מה דקיי״ל
 דטו״ט של ר״ה אינו יכול להניס על פנאי משום
 דהאידנא כולהו יומי טנא כר״ה דמי לענין חנאי
 דכחד יומא אריכפא הוו, אכל לפי מה דהיה סבר
 רטנא דאפי׳ טו״ט של ר״ה יכול להניח על

 חנאי, שפיר אמר וליחיב מר האידנא ע״ש.
 ;חש״ ל)

 אף ביצה. לקמן טז ע״ב. וע״ש יז ע״א.
 >מא״נ)
 חואיל ומתיר עצמו בשחיטה. עי׳ לקמן
 ע״ב טצה עם יציאתה נגמרת, ובטש מס׳ מ״ט

 דב״ש מוקצה הוא, ובחדושי ל״ח שם.
 (ג׳ מהרש״א)

 הואיל ומתיר עצמו בשחיטה. כהאי הואיל
 מצינו טנמוח (ז: וח.) והכא עדיפא דלא בעינן

 שהוחר הראשון טרס שחל הנ׳ כהחס ע״ש.
 (רש״ש)

 חואיל ומתיר עצמו בשחיטה. טרושלמי
 מקשה לא כן תני כו׳ גוזלים שלא העלו עליהם
 כנסים אסוטם משוס שקן כו׳ א״ר אכון תפתר
 נאלץ מפקין וכנסיהון עליהון, וכ״כ הג״א סי׳
 ו, וחימה שלא הטא כשם הירושלמי כ״א נשם ר׳
 יואל, ועש״ק ד״ה לא כן. (יפ״ע<
 לעגל שנולד כד. נ״כ אפי׳ מאן דאיח ליה
 הכנה דרנה סנר דעגל מוחר דלא שייך ניה

 הכנה והטעם מפורש כאשר״י [סי׳ זן.
 (חכמת מנוח)
 וכי מה בין זה לעגל. עירונין לט ע״א ד״ה
 אי אפם, נ״נ סנ ע״א ד״ה ומודה רנ, סנהדרין
 פ ע״נ ד״ה עונר. (מא״נ)
 וכי מה בין זה לעגל שנולד ביום טוב
 כוי. עי׳ נרא״ש, ועי׳ חשו׳ גור ארי׳ יהודא
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ם י ש ו ד י ח ת ביצה דף ו ע״ב - דף ז ע״ב ו ו ח ג  ח
 פליגי אבל באכילה לכ״ע ככותבת, וע״ז קאי ד
 יוחגן ופליג לזה וזה בכזית גס לאכילה. וזהו
 למייפי ראיה מלחשיב בריש בריתות ל״ו ולא ל״ז
 שאור וחמץ כיון ללא שוו שעורייהו, ולהק״ע
 צריך להגיה חזקיה במקום ר׳ יוחנן, וגס להראיה
 הוא לבייש ומאן לימא לן לאחי׳ כב״ש ולהנ״ל
 א״ש לקאי לב״ה ור׳ יוחנן אמר לה כמ״ש
 בירושלמי וגם בפסחים א״ש לקאי לב״ה ואליבא
 אוחו המ״ל לבאכילה מולו ב״ה לב״ש. (יפ״ע!
 זהו מחלוקת שבין ב״ש. (יומא עט ב) חוס׳
 ל״ה לומר לך. !לבוש׳
 חשוחט דיעבד. סוטה ב ע״א ל״ה המקנא,
 חולין ב וע״ש טז ע״ב, יומא עח ע״ב רש״י ל״ה
מא״נ)  הא מוחרין. ;
 אמר רבח ח״ק חשוחט. לקמן ט ע״ב ל״ה
 אמר ר״י. (מא״נ. רב״פ)
 חשוחט שבא לימלך. כה״ג בירושלמי נ״מ
 בין לכחחלה לליעבל בעפר שהכניס להטיח גגו.
 (יפ״ע)

 כיצד אומר. צ״ל ״אומרים״ וכן בפעם השני
 [ובדפו״י איחא אומי והוא ר״ח אומרים].

 (י עב ״ץ)

 אומר לו לך שחוט חפור וכסה וב״ח
 כוי. נ״ב קשה ג׳ קושיוח. אי. למה לי לאחרי
 לברי ב״ה. בי. חימה לרבה ורב יוסף פליגי
 אליבא לב״ש וללעח ר״ח ניחא לפירוש מוחלפח
 השיטה לב״ה אומרים יחפור כו׳ כללקמן בחוס׳
 (ח.) בל״ה ואי איחא ובלף(ט:) בל״ה אמר. גי.
 כיון ללא בא אלא לחרץ קושיא שהקשה השוחט
 ליעבל משמע א״כ סגי כשמתרץ השוחט ובא
 לימלך יחפור כו׳ ותו לא מילי. ומנ״ל לב״ש
 אומרים שחוט חפור או חפור שחוט, לילמא לא
 נחחי להורוח לין זה. וי״ל לכיון לצריך להגיה
 ובא לימלך, ולא קאמרי בקיצור ישחוט חיה ועוף
 ביו״ט ויחפור ברקר כר, משמע ליש כאן ענין
 המלכה זולח ענין השחיטה, ולבך קאמרי דענין
 המלכה הוא אס בפחלה יכול נחפור ואחר כך
 ישחוט או בהפך. ורבה ורב יוסף פליגי אליבא
 לב״ש וב״ה למלב״ש נשמע לב״ה, לאס ב״ש
 סברי ללא יחפור משוס עפר ללמטה אלא משוס
 עפר ללמעלה לפול, א״ב ב״ה פליגי אפילו
 משום עפר ללמעלה נמי לא יחפור, ולזה
 לכחחילה לא ישפוט אע״ג לאיפ ליה עפר למטה
 מוכן מאפמול. אבל אי ב״ש סברי אפי׳ משום
 עפר ללמטה יחפור קולם שחיטה, א״כ ב״ה על
 כאן לא פליגי אלא בעפר רלמטה. אבל כשיש לו
 עפר למטה מוכן מאתמול יכול לשחוט ולחפור
 אחר כך משום עפר ללמעלה כיון שכבר נעשה
 השחיטה, ועל זה קאמר ומוליס שאם שחט
 שיחפור כו׳ ורו״ק היטב. !חכמת מנוח׳

 חיישינן דלמא ממליך ולא שחיט.
 לסמש״כ החוס׳ לקמן(ט:) ל״ה אריו״ח לודאי
 אליבא רב״ה פליגי וכריו״ח למוחלפח השטה,
 קשה להך חששא לממליך ל״ל לב״ה לקמן(יא.),
 ואי ל״ל מוחלפח חקשה לרב יוסף מב״ש שם
 לאיח להו חששא לממליך. אמנם נראה לאין
 מלמין בזה שהרי לקמן(י.) משמע לגם ב״ש לא
 חיישי לאמלוט אלא בבריכה ראשונה. ורש-שו
 משום שמחת י״ט. לקמן ט ע״א ל״ה גלגל,
 וע״ש יב ע״א ל״ה ה״ג, ולף ח ע״א. 1מא״נ<
 לאמנועי משמחת יו״ט. עי׳ גליון חוס׳
 לקמן ח א ל״ה ואינו צריך. וגי מהוש״א)
 ומודים שאם שחט. עי׳ הר״ן פ׳ ר״א
 למילה ל״ה והיכא לאשחפך. 1ג• מהוש״א)
 ומודים שאם שחט שיחפור בדקר כר.
 עי׳ חשו׳ גור ארי׳ יהולא א״ח סי׳ נה וסי׳ נז.
 1 מה רש״ מ1

 והוא שיש לו דקר נעוץ. ע״ז טו ע״ב ל״ה
 והלקר, [שבח קלל בר״ן, וע״ש צה ע״א ל״ה
 והמלה]. (לבוש. מא״נ)
 וחוא שיש לו. יעויין חלושי הרשב״א לשבח
 קלל ל״ה והלכה כר״א. ,רב-פ!
 וחוא שיש לו דקר נעוץ. עיי חלושי פ״י ריש
 לף ח בסוס׳ ל״ה ועוד נ״ל ליישב. נג־ מהוש״א!
 וחוא שיש לו דקר נעוץ. טרושלמי משמע
 לל״ב לקר נעוץ משום למלאכה שאצ״ל היא
 וכר״ש, ומחחלה לן על חרישה ללא ילקה משוס
 הואיל והוחרה לכיסוי ולחי ללא הוחר רק
 שאצ״ל, ומקשה מר״מ למנה כ״ל לבריס מקולי
 ב״ש, ויבואר זה לקמן י ע״ב אך מסקנח
 הירושלמי משמע ליש בה לחיי, ועמש״ל יב ע״ב
 ולקמן ח ע״ב. ;יפ״ע)

 ליליף מנזיר קו׳ כעין זו שס בסוגי׳. (מהרש״ם)
 שאור דכתב רחמנא ל״ל לומר לך
 שיעורו של זה לא כשיעורו ש״ז. ואין
 להקשוח מלוע לא נימא לאפי לגופיה לומר לך
 לאף בפחוח מכזיח ונאמר לשיעורו כשעורה
 כעצם המח או כעלשה לטומאח שרץ, לי״ל כיון
 לכחב רחמנא שאור לא ימצא כו׳ כי כל אוכל כו׳
 משמע לשיעורו כמו שיעור אכילה לאשכחן
 באיזה מקום. ועי׳ בחיס׳ יומא (עט:) ל״ה לומר
 ובמ״ש בסמוך. (רש״ש)
 צריכי דאי כתב רחמנא. יערין פסחים כג
 ע״א וחל בשאור וצטט. (רב״פ)
 חמץ משום דראוי לאכילח. עי׳ צל״ח
 בריש מסבחין ל״ה וראיחי. !גי נזהדש״א)
 אבל שאור שא״ ר לאכילח לא. ק״ל
 לפמש״כ הש״א בחשו׳ ע״ה לשלא כדרך אטנחן
 פמיר טפי משאינו ראוי לאכילה, לטוה״כ ובב״ח
 וכלאי הכרם פייטן אפי׳ שלא כל״א ובשא״ר
 פטורין ע״ש, א״כ קשה כיון לעל שאור חייטן
 כרת כמש״כ הסוס׳ בסל״ה לאר״ז, וכ״מ
 בגמרא כאן, ובכ״ל יהיה חייטן עליה במכש״כ
 בשלא ל״א, ובפסחים (כר: כה.) לא הוציאוהו
 מהא לכייל רוי״ח לב״א שבפורה אין לוקין
 עליהם אלא ל״א, וכ״כ החוס׳ שם ל״ה מה
 לכה״כ שחמץ אינו אסור אלא כל״א. וכן בלף כח
 בל״ ה ופנן, וכ״מ מהפוסקים. ר״ל רשאני שאור
 מפני שראוי לחמע בו כמה עיסוח אחרופ, עי׳
 בפכןפים (מה:) וכ״כ הר״ן שס. אבל מה נעשה
 להב״מ טש הל׳ חמץ למסיק אף לרעח הראב״ל
 לחמץ א״ר לחמע אס לא נפסל מאטלח כלב אס
 אכל מאיזה מהם (ר״ל בין מחמץ ק משאור)
 חייב, משמע לאפי׳ נפסל מאטלח אלס,
 והרמב״ם בפי״ל מהל׳ מ״א הי״א כ׳ או שאכל
 בו׳ ובטל מאוכל אלם פטור ע״ש. ויופר ק״ל
 שראיחי בפוספחא ריש מטלפין וז״ל מאימפי
 קרוי׳ שאור משיפסל מלאכול לכלב והביאו
 הגמיי׳ שס, וזהו ללא כהכ״מ שכ׳ לאף שאור אס
 נפסל מאבילפ כלב סטור. > רש״ש)

 ובית שמאי לית לחו דרבי זירא כוי. עי׳
 ס׳ מעין הפכמה דף י״ב פלפול בסוגיא זו.

 (מהרש״ם)

 לענין אכילח כ״ע ל״פ כו׳. פי׳ דבאכילה
 לא כתיב לא אזהרה ולא עונש בשאור רק דילפינן
 מחמץ, ודברי התוי׳׳ט בזה מגומגמין. ;רש״ש׳
 ילפינן ביעור מאכילח כו׳. נ״ב קשה ג׳
 קושיוח. א׳. כמו שקשה פחח בשאור וסיים
 בחמץ, כן ק׳ פחח בטעור שאור לא ימצא וסיים
 באכילה כי כל אוכל חמץ. בי. לב״ה קשה כיון
 דילפינן ביעור מאכילה לא לכחוב גבי טעור אלא
 חד קרא שאור או חמץ ונילף טעור מאכילה כמו
 דלענין אכילה שאור וחמץ שוים בכזיח כן לענין
 טעור. ג׳. ק׳ אמרו ילפי׳ טעור מאכילה, למה
 לן למילף מאכילה הא מפט קראי דלעיל משמע
 היטב דטעור בכזיח טון דאיכא צריכחא, וליכא
 למימר הואיל וחלקו הכחוב כו׳ כמ׳׳ש החוס׳
 בד״ה דאמר כוי ומקשי למה להו דר׳ זירא כוי.
 ונראה הא טלפי ב״ה ביעור מאכילה לאו משוס
 בנין אב או מה מצינו, דהא אין כאן דמיון ביעור
 לאכילה כלל, אלא יליף מדפחח הכחוב בביעור
 וסייס באכילה ובייש סברי דאחא לחיוב כרפ גם
 בטעור. ולב״ה ליכא כרח בביעור, והא דאצטריך
 פט קראי לעיל בטעור חד להורוח דליכא ברח
 בביעור אלא לאו דבל יראה לחוד ולא כרח וחד
 להורות לשאור אפילו באכילה אינו עובר אלא
 משוס בל יראה לפול כיון שאינו ראוי לאכילה.
 ונ״מ במקום שאין כרח כגון אס אוכל בשוגג
 אינו חייב אלא חטאח אחל. ואיצטטך צריבחוח
 ללעיל שלא חאמר חט קראי אחו כב״ש לאין
 שיעורן שוה, ואין להקשוח למה [לא] זכר
 פלוגחא לב״ש וב״ה בכרח בביעור משום למ״מ
 איסור איכא, ואין נפקוחא אלא בעונש חמור או
 קל ואין לרך פנאיס לפלוג בהט. וב״ש מורי
 רבשאור באכילה בשוגג אין כאן אלא חטאח אפפ
 טון שאין ראוי לאכילה מסברא ואין צריך קרא
 להט ולוק היט3. (חכמת מנוח)
 אריב״ח מחלולןת. ה״נ טמשלמי ע״ש
 ריב״ה, ולהק״ע פליגי בזה כאן, ובפסחים פ״ה
 ה״ד דר׳ אבהו בשם ר׳ יוחנן אמר בין לענין
 בעורו בין לאטלה בככופבח והוא לב״ש, והפ״מ
 פי׳ לפי הגי׳ הכחובה בבזיח והוא לב״ה, וקמ״ל
 דלא נימא פחוח מכזיח, ודוחק. ובין להק״ע טן
 להפ״מ הך דפסחיס דבעי בשוחט על החמץ אס
 שעורו בנעורו או כאכילפו ע״כ הוא לב״ש.
 ונענ״ל נ׳ דפסר שם מ״ד א׳ דס״ל דרק בבעור

 ו ע״נ ל״ה ומצא, ועש״ך סי׳ פז טו״ל, ונלנ
 אט׳ טצה מ״ש נזה. רפ־ע<
 האוכל מנבלת. (מנחוח ע א) פוס׳ ל״ה
 טצי. (לבוש)
 מן השלל של ביצים. יומא נל ע״א רש״י
 ל״ה מעוטס, נ״ק סא ע״א שוללין, חולין קכ

 ע״א, נזיר כ ע״א, מנחוח ע ע״א ל״ה טצי.
 1מא״נ)

 אפושי טומאה. נ״ק יא ע״נ ל״ה גזרה.
 (לבוש, מא״נ)

 ואפושי טומאה מדרבנן לא מפשינן. עי׳
 רשנ״א ינמוח קיט א׳. (מהרש״ס)
 ובני מעיין. לקמן לג ע״א ל״ה ושליה, פסחים
 קז ע״נ ל״ה השמש, נזיר צט ע״נ ל״ה אמר.

 ( מא״נ)

 והלא בדק כוי. עי׳ שו״ח עטרח חכמים א״ע
 סוס״י יג, ועיקרי הד״ט א״ח סוס״י יא אות
 פ״י, ועי׳ פנים מאירוח ח״א סי׳ כג כד וח״נ
 סי' קפד. (מהרש״ם)

 יוסי בן שאול אמר רב. אולי צ״ל דט, ט כן
 הוא נהרנה מקומופ. וזה גרם לנעל ש״י שהטאו
 נפלמידי רכ, כי סמן עצמו על גמרא זו ולא
 הרגיש כטעוחו. ונ״ל שצ״ל אמר רט, וכ״נ להלן
 עמוד נ דאמר ואמר ר׳ יוסי כן שאול אמר רט
 כר, דאין שס מקומו אלא לסי שאמר כאן ר׳ יוסי
 נ״ש אמר ר׳ עכ״א ואמר ר׳ יוסי כן שאול אמר
 רט. (נזה״ד׳

 והאמר ר׳ יוסי בן שאול אמר רב. צ״ל
 רט. (מצפ״או
 והאד״י ב״ש אמר רבי בדק כר כצ״ל, עי׳
 לקמן(יד:) וע״ז(ננ:). (רש״ש)
 בדספנא מארעא. ה״נ טרושלמי דמקשה על
 הכלל כל שחשמישו טוס כוי מחרנגולח דיולדח
 נלילה, ומשני שכן היא יולדח נלא זכר. (יפ׳׳ע)
 רש״י. ד״ה דצריבן כר. כרה שנשול. עי׳
 ח״כ חזטע פ״ו ע״פ צרכח. (יפ״ע)
 ד״ה שלל כר. של כונסין. נ״נ נשכח דמ״ח,
 ועי׳ נערוך כערך שלל. !חכמת מנוח)
 ד״ה בשר שנתלש. לאו נטלה היא. חולין
 קכח נ. (גי מהרש״א)

 דף ז ע״ב
 גמרא. קלא ביממא. יומא כ ע״כ, מ״ק ו
 ע״כ. 1 מא״נ)
 מברא. כמו מענרא, ונשמטה העין. (יעב״ץ!
 יצתה רובה. חולין סח ע״א. (מא״נ׳
 תומא שחיקא. לעיל ו ע״א ד״ה והאידנא,
 ודף יד ע״א ד״ה א״נ. (מא״נ)
 האי תומא שחיקא סכנתא לגלויא. עי׳
 ירושלמי פ״ח דחרומות ה״ג נסוסה. ;מהרש״ם)
 ואמר ר׳ יוסי בן שאול אמר רב. צ״ל רט.
 (מצפ״א׳

 שאור בכזית. יומא עט ע״נ ד״ה לומר,
 פסחים ה ע״נ ד״ה לפי, וד״ה ופרטנן, ודף כג
 ע״א רש״י ד״ה וצטט. (מא״נו
 מ״ט דב״ש א״כ לכתוב רחמנא. עי׳ ס׳
 שעה״מ הל׳ חמץ ומצה עלה נא ע״ד ד״ה שס
 ואיסור החמץ. ונעלה נד ע״ד ד״ה אך קשה כו׳
 ודע שכפי דנרי הסוס׳ כוי, והלפ״מ פ״א מחמץ
 ומצה ה״נ ד״ה ואסור הפמץ ואסור השאור.

 ועי׳ נהה״מ שם ה״נ ומ״ש שס נגליון.
 (ג׳ מהרש״א)

 לכתוב רחמנא חמץ ולא בעי שאור. נ״נ
 עי׳ פ״י דהרי אין עונשין מה״ד, ולענין איסור
 בלא״ה ח״ש אסור מה״פ. והעלה דלענין ב״י לא
 שייך ח״ש אסור מה״ח. ובעיקר הדבר הסכימו
 עמו הח״צ בתשובה סי׳ פו ובתשובת ש״א סס״י
 פא. אולם לא מטעמיה דהוא כ׳ דח״ש באכילה
 הנאח גרונו איכא עכ״פ אף דליכא הנאח מעיו.
 ובאמח אנן הנאח גרונו בעינן, ואכל חצי דח
 והקיאו וחזר ואכלו פייב. עיין רמב״ס פי״ד מה׳
 מא״ס ה״ג. וא״כ בפ״ש לבד ע״כ אפילו הנאח
 גרונו ליכא. ועוד הלא ע״כ לא ידעו כגמרא
 עטין דמיירו רק לענין ב״י, דאל״כ לא יסכן ואי
 כחוב חמץ משוס דראוי לאכילה אבל שאור כו׳
 ולעני[ ב״י וב״י אין חילוק טן ראוי לאטלה ובין
 אינו ראר. (מהרצ״ח)
 שאור שחמוצו קשח לא כל שכן כר.
 יל״ע מכריחוח ח״י דיו״כ אינו מכפר על חצי
 שיעור, א״כ הוי דין שסופו להקל. ועי׳ אור חדש
 פסחים מ״ד ב׳ בסוגיא דהיחר מצטרף לאיסור

 כרבנן. אך ק״ק לפ״ז לא ה״ל להחוס׳ לחדש
 בוי״נ הב׳ דב״ה גזט משוס טצח טרפה, דלעולס
 י״ל דגזט משום בשר, ומ״מ לענין בב״ח דרבנן
 לא גזר ר׳ יעקב אלא במעורוח דהוי גזרה
 קרובה, וי״ל ואכמ״ל. (רש״ש)
 בא״ד. אפי׳ ביעתא בכותחא כו׳. בחבו
 הפוס׳ בעירוטן(סב:) בד״ה אפי׳ טעחא מפרש
 בערוך דלאו בסחם טציס איירי דאופן אין צטכין
 היחר דאין לן עס הארץ שלא ידע שמיתרוח
 בחלב, אלא מייט בשוחט חרנגולח ומצא בה
 טצים גמורוח. >חכמת מנוחו
 בא״ד. וחאיכא בסמוך רבי יעקב כוי.
 כלומר וע״כ לא אסר אלא משוס דסבר כמ״ד
 בשר עוף בחלב דאוטיחא כחולין(קיג.) וא״כ הוי
 כמו ביצת נבלה דאסורה אפי׳ אינה מעורה
 בגידין שכמוה נמכרת בשוק דאסורא לב״ה, והא
 דקאמר ר׳ יעקב אס היו מעורות בגידין
 אסורות, כלומר אסורות מדאורייחא דבשר גמור
 הוא וממילא שמעינן דאסי׳ באינם מעורות
 אסורה מיהא מדרבנן כטת הילל, וליכא למימר
 לר׳ יעקב סבר בשר עוף בחלב מדרבנן, ואס היו
 מעורות הוי כבשר גמור, ואסורות מלרבנן
 תאמר, אבל אינם מעורוח מותרות, להא ע״כ
 נמ״ר בשר עוף בחלב מלאוטיחא הוי טצה
 אסורה אפי׳ כמוהו נמכרת בשוק כטצח נבלה
 לב״ה ואם ר׳ יעקב לא סבר כמוחו, א״כ הוי ג׳
 פלוגחוח ברבר, וזה לא נזכר בשום מקום, ואין
 בן לרך הברייחוח להוה ליה לזוכרם יפר. אלא
 ע״כ ר׳ יעקב הוא מ״ל בשר עוף בחלב
 לאוטיחא, והחוס׳ הד מצי להקשוח בקיצור
 ממ״ל בחולין בשר עוף בחלב לאוטיפא, והכי
 מקשי הפוס׳ בעירוטן בלבור הנ״ל, אלא שבאו
 לאשמעינן שע״כ לפי זה ר׳ יעקב הוא לסבר הט
 וע״ש בערוטן. עול נ״ב כלומר אסורוח
 מלאורייחא כו׳ והא למקשה אטי לקמן (ז.)
 רלמא ע״כ לא קאמר ר׳ יעקב החס אנא לענין
 איסורא כו׳ ופי׳ רש״י לאסר לה מלרבנן, י״ל
 רמייט באינם מעורוח, ושלל הוה משמע ליה
 שאינן מעורוח כל כך כלמשמע ליה לרב יוסף
 באיכא לאמרי כמו שפי׳ רש״י. והכי קאמר לאי
 כר׳ יעקב האמר אס היו מעורופ בגילין אסורות
 מלאורייחא, וא״כ ממילא באינם מעורופ שהוא
 השלל אסורות מלר3נן ולו״ק. ;חכמת מנוח׳
 ד״ה וכי. היו מוטס לאסור. נ״3 משוס

 לאקצינהו מלעתיה לגמרי כגרוגרת וצמוקים.
 (חכמת מנוח)

 בא״ד. דפריך תנינא דאדרבה כוי. מלנקט
 כולדה ולא תנא טצה הנמצאת ט״ט שהיה משמע
 טן נולדה טן כמעי אמה דלכל אחת יש סכרא
 לאיסור ולהיחר ודו״ק. (חכמת מנוח׳
 בא״ד. תנינא דאדרבה כר. החוס׳ לא גרסי
 הא נמי חנינא אלא הא תנינא כוי. >חכמת מנוח!

 דף ז ע״א
 גמרא. ביעי דפחיא למאן יהבי לי׳ ביעי
 השחוטה. כהרא״ש גריס (או הוסיפו מדילי׳
 לרך פירוש) ״ואוחטנהו חחח החרנגולפ״. ועי׳
 כוונפו 3הר״ן פ׳ האיש מקדש ד״ה ״דאמרי׳
 אפילו פחוח מכדי אונאה״. !גי מהרש״א)
 דפחיא. סוכה לא ע״א ד״ה פעיחא, ערכין ו
 ע״א ד״ה דפעי. (מא״0
 והדד פשיטא מחו דתימא. ר״ל דהול״ל רק
 חייב אפה כי א״צ הטין ליפן טעם אלא כשיש
 תימה בדבריו. שיטה מקובצח. >גי מהרש־א)
 דצריבן. חעניח ד ע״א ד״ה צורבא. 1מא״נ)
 משום דצריבן. ונ״ב עי׳ בערו ערך צרב ב׳
 דפירש קשיס וחזקים כדאמר צורבא דרבנן חוזק
 חלמידי חכמים עכ״ל. וחש״ל)
 למנ״מ למיחבא ליח ביני ביני. עי׳ בר״ן
 ברפ״ב לקלושין(לף רבה) וברש״ל כאן ולע״ד
 י״ל לצטבן פרש״י מבושלות כ״צ, יל״פ ללבן
 ראויין לגמען חיים אבל לשחוטה ללא צריבן א״ר
 לגמען חיים על שינשלם מעט ואז יהיו טוטם
 כלפסיא ואין טניהם אלא למי עצים וקצח טירחא
 ל2ל. (דש״ש)

 למאי נ״מ למיתבא ליה כר. עי׳ מש״ז א״ח
 סי׳ תקיג סק״ז. (מוזרש״ם)
 וחזרה. טרושלמי ה״א יצפה, רובה מעיו״ט
 הכל מודים שנאכלח וליחא שם וחזרה. (יפ״עו
 רבי יעקב אומר אם חיו מעורות בגידין.

 עי׳ מהרש׳׳א על חוס׳ לעיל ו ב ד״ה טציס.
 (ג׳ מהרש־א!
 ר׳ יעקב אומר. ה״נ סחים טרושלמי, ועמש׳׳ל
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 ס״א סי׳ נב לבעיכן רק ראר לאטלה, וה״נ ראוי
 רק אט׳ רטע עלי׳ כמ״ש הב״ח וט״ז א״ח לב
 וע״ש עול בענין אחר. וע״ש ח״ב סי׳ פ, ק׳
 לטב״א שנחוס׳ חולין קמ״א להל״ח נלחה רק
 נשאר עשה, א״כ איך יבטל עשה לטסד מחשש
 שמא יכחוש ויעטר כעשה לכל. והעירוני
 ללסמש״ל ז׳ ע״כ לרכה למיירי טש עפר למטה,
 א״כ לק״מ קו׳ ללעיל מעפר ללמטה להכא קא
 לרכה ולשיטפו, וכ״ה כפירוש לכטיחא מיירי
 כהט וא״כ לק״מ. וקושיית השואל ומשיכ הנ״ל,
 י״ל עפמ״ש החלמיט רטנו יונה פ״ק לנרכוח
 ע״ש ופטן. עור יש להעיר לשיטפ רמנ״ס הנ״ל
 ולפמ״ש הסוס׳ מנפופ ס״פ לכעשה לא גזרינן
 א״כ מה סטך סוף סוף וכר. וי״ל לפמ״ש
 כמש״ז סי׳ ח׳ סק״ח לפנק טן קום ועשה לשכ
 ואל חעשה והכא נמי הרי יעסוק נקום ועשה.

 (נזהרש״ם)

 יו״ט עשה ול״ת. עי׳ מראה הפנים
 [טרושלמי כאן ה״ג] ל״ה ע״ר. (יפ־׳ע)
 דעתו לודאי. (שנפ כה א) מוס׳ ל״ה ולא,
 (סספים פל א) פוס׳ ל״ה ולא. (לבוש!
 ואזדא רבא לטעמיה סו׳. נראה למ״מ הכא
 אשמעינן רנותא טפי לצואה הוה ספק גמור אם
 יצטרך כלפרש״י, אכל כד אע״ג לספק הוא
 מ״מ ולאי הוא לו רפייכ לכסוס מספיקא, והנ״ל
 לזהו פלוגתת כוי אס הוא כצואה או לאו ללקמן,
 ור״ל אם הכניס עפר לכסוס לס כוי אס מותר
 לכסות נו צואה ומאן לאוסר סוכר לכוי חשיכ
 כולאי מטעם שכתכתי. ומאי לקאמר תסתיים כו׳
 הוא משוס ראמר לס צפור אסור לכסות נו צואה
 למשמע לוקא צפור לכיסדו הוא מצוה ולאי אכל
 אם הכניס לכר מוחר לכסות צואה, ולפרש״י
 קשה לילמא צואה פשינא ספק נגל צפור וכולאי
 נגל כוי. (רש״ש<

 אמרי במערבא פליגי כוי. זה פילוש שכא״י
 היו שונין מחלוקפ של אמוראים שננכל כשמם,
 ששני אלו נננל היו, אף אם ר׳ דרא בסוף ימיו
 עלה לא״י, נרם נרנ יוסף נ״ח לא אשכחן.
 [וכ״ה טרושלמי כאן ר׳ יוסי נר׳ נון אמר
 אפפלגון רנ זירא ור׳ אנא נר יוסף חל אמר כר,
 ופי׳ רטנו הגר״א רר׳ אנא הוא רנא לגמי לילן.
 ועי׳ טרושלמי ריש כלאים רנא נשם רנ כולהון
 זוגופ זוגופ כוי, והיינו מ״ש נגמ׳ לילן פסחים
 לט ע״א מחינ רנא כר והאמר רנ כר, וכיוצא
 הרנה]. (יעב״ץ)

 אמרי במעהבא פליגי בה רב יוסף ב״ח
 כוי. כן הגיה הסה״ל. (רש״ש1
 במערבא םליגי בה. טרושלמי איחא כאמרי
 לה רנא נרי׳ דרנ יוסף, ושם הוא ר׳ אנא נר
 יוסף וחל הוא, אך שס אין הפלוגחא ככר כ״א
 כשהכין למצוח כסוי לס צפור אי שרי לכסות
 צואה. (יפ״ע)
 ר׳ ״יוסי״ ב״ח. צ״ל יוסף. (יעב־־ץ)
 אי חכי אפילו בחול נמי כוי. עי׳ מג״א סי׳
 חצח סקל״ה, וחשו׳ גור ארי, יהודא א״ח סי׳
 נל. (נזהרש״ם)
 לנקר חצרו. (נלריס סל) נחוס׳ ישנים השייך
 ללף מט ע״נ ל״ה איכא. ולבוש)
 תני רבי חייא לא כו׳ כצ״ל. (חכמת מנוח!
 לא כוי בלבד. (חולין עט נ) חוס׳ ל״ה טן
. (לבוש, מא״נ) ק מ  ו

 ונתערבו דמן זה בזה. עי׳ חולין עט נ ל״ה
 טן. (רב״פ. ג׳ מהרש״א)
. ד״ה נהרבלאי. רמי נר כרוכי. כ״ה  רש״י

 הגמ׳ לפני הגט״פ נסנהדרין שם ע״ש.
 (רש״ש)

 תוספות. ד״ה סוף כוי. ופימה כר. יערין
 מה שמתרץ ע״ז נספר יראים סי׳ קיג. (רב־פ)
 בא״ד. ותימה דהכא משמע כוי. עי׳ חחס
 סופר יו״ד סי׳ רנ, ועי׳ יכמות כ׳ ע״נ למפורש

 לרכא ס״ל לאין עשה לוחה לא פעשה ועשה.
 (מהרש״ם)

 בא״ד. נ״נ עי׳ חוס׳ פסחים לף פל ל״ה ולא
 מילה שלא סמנה, להכריחו הסוס׳ מסוגיא דשנח
 להיפוך לרכא איח ליה לר״א והטאו ראיה מהך
 להכא. (דיחל״מ)

 דף ט ע״א
 גמרא. חלת חו״ל. (ע״ז נח כ) חוס׳ ל״ה
 נצר, (נלה ז א) פוס׳ ל״ה ומקפת. [א״ה עי׳
 בטוש״ע א״ח סימן חנז ואחרונים, וצ״ע שלא
 הטאו לברי החוס׳ מלה הנ״ל]. !לבוש)

 בא״ד. מ״מ בעינן שיהא מוכן כוי. נ״ב
 החוס׳ לא סטט כרש״י דפי׳ לעיל גט והא קא
 עטד כחישה לרב יהודה פדך דאמר והוא שיש
 לו דקר נעוץ אלמא כוי, ולפי חירוץ זה של פוס׳
 אין הוכחה לרש״י, והסוס׳ סבט דהא דפטך
 והא קא עטד כפישה לאו לרב יהודה פריך, חדע
 דהא לא קאמר אי הט הא קא עטד כחישה
 ואמחני׳ פדך, ואי לאו דרב יהודה היה קשה
 יוחר והא קא פפיר ועטד כחישה ועטד גומא,
 והשחא דאיכא לדרב יהודה לא קשו אלא חרחי
 כחישה וגומא לחוד, ולכך נקטינהו מלמודא אחר
 דרב יהודה ודו״ק. ורש״י סבר דבעי דקר נעוץ
 משוס דלא אחי עשה ודחי לא חעשה וכן בהטא
 בגמרא לקמן (ח:) משום טוס טוב עשה ולא
 חעשה הוא ואף על גב דמשום שמחח יום טוב
 לצורך אוכל נפש החירה החורה מלאכה גמורה,
 היינו דוקא כשאינו יכול לעשוח צורך אוכל נפש
 אלא בדחייחו לא חעשה אבל כשיכול לעשוח בנקל
 בלא דחייה אסור לדחוח העשה והבא נמי נקל
 לעשות ע״י דקר נעוץ מאתמול. והא דס״ד
 לקמן ואמר ודאי ט קא עטד כחישה אתי עשה
 ודפי לא פעשה, מיירי בעפר תיתוח ודקר נעוץ,
 אלא דבא לחוש שמא יש שס רגטס רכתשס,
 ומשני כיון דרוב פעמים אין צריך לכחוש לא גזור
 רבנן, דאי נמי אחי ליט כך לאו איסורא
 דאורייתא כר כמו שפרש״י שם, דזה אי אפשר
 לו לעשוח בלא דחייה כי איך יזהר שלא ישכח שם
 מעט רגטם ודו״ק. >חכמת מנוח*
 ד״ה אמר רב. והר כמיא בעיבא. עי׳ חוס׳ ריש

 מסכחי׳ כסה״ד. וע״ש חד״ה קא ס״ד.
 (ג׳ מהרש״א)

 בא״ד. ואומר חר״ר יצחק דמוקצח אינו
 אסור לטלטל ביו״ט בשביל אוכל נפש
 ושמחת יום טוב כוי. עי׳ חסארח שמואל על
 הרא״ש פ״א דסוכה סי׳ יז אוח ט׳. (מהרש״ם)
 בא״ד. ובירושלמי. ה״ג, ושס מוטב כוי ואל
 יחפור בדקר ויכסה. ושינו החיס׳ ל׳ הירושלמי
 שלא לעקור מצוח כיסוי דהוא לשיטח הבבלי

 דבעינן דקר נעוץ מבעו״י ובל״ז לא הוחר.
 (יפ״ע)

 ד״ה ואי איתא. משמע דקאי אסיסא כוי. נ״נ
 כלומר מדהטא הסיפא. ועוד וכן פירוש רש״י
 כוי ועוד ועל כרחיך כר ודו״ק. >חכמת מנוח)

 דף ח ע״ב
 גמרא. אפר כירה מוכן לודאי כוי עשה
 ול״ת. שנח צד ע״נ ד״ה ולא מילה, פסחים פד
 ע״א ד״ה ולא מילה, חולין פד ע״נ ד״ה טסד,
 פרה פ״ה משנה ה נחי״ט. (מא״נ<
 אפר כידה. בתורת הטת תחלח שער החמישי
 איפא בזה הלשון ואסקה רבא אפי׳ בדאית ליה
 אלא שדקר נעוץ מוכן לודאי ואין מובן לספק
 וה״ה לאפר כירה כו׳ יעו״ש. (רב״פ)
 כי עביד כתישה אתי עשה. עש״ק שבת
 פ״ז ה״ב ד״ה המבשל. (יפ׳־ע)
 אימר דאמרינן אתי עשה. טרושלמי ה״ג
 מקשה לחבט׳ לאמרין עשה דכיסוי דל״ת דיו״ט
 ע״ד דר׳ יונה כו׳ אע״פ שאינה כחובה בצדה
 ניחא ע״ל לר׳ יוסי לאמר אא״כ כחובה בצדה
 ומשני שכיון שהפפיל המצוה אומר לו מרק.
 ועש״א סי׳ צו מ״ש ללחופ מירושלמי זה פי׳
 המוס׳ קדושין והר״ש חלה, אינה כתובה בצלה,
 היינו קולס הלבור, להא כסר הו״ל אמר הדבור
 וקרי ליה אינה כמובה בצלה, ובן הקשה הס״מ
 והכריחו לפרש שיהיה כתוב העשה אצל הל״ח
 כבכלאים. והר״ש שם הקשה ע״ז ממילה, והש״א
 סי׳ ע״ז ולא ראו שטרושלמי מקשה ממילה
 וממרץ בחי׳ אחר, ועמ״ש שבח קלז ע״א, וכעח
 נראה לקיים פי׳ המוס׳ והר״ש רק להגיה אומ
 א׳ וצ״ל ככחובה בצלה, והוא כולל מ״ש הסוס׳
 לבעינן שניהם אחר הלבור כבכלאים, וכן בעינן
 שחהיה בעילנא וכקו׳ הבבלי הכא, ומשני כיון
 שהמחיל בו׳ סי׳ לחחלח המצוה נקרא ע״ש
 סופה והו״ל בעילנא, וענ״י פ״ב ליבמומ ואצ״ל
 למלי כסר בשמיטה. ומה שהקשה הפ״מ
ב י״ל להמס כיון שנשנימ לאמה״ל  מנלטם פ״
 ג״כ אילימא ללמופ. רפ״ע<

 דבעידנא דק א מעקר. עי׳ בס׳ אור פלש
 פסחים מז ב כגמרא וכמישה טו״ט מי שט, עי׳
 חוס׳ יגמוח צ טש ע״ב סוס׳ זבחים צז ב סוף
 ל״ה ואחל עצס, ובפסקי חוס׳ שם, ובספר טורי
 אבן טש חגיגה ל״ה לישא שפחה. >ג׳ מהרש״א)
 דבהדי דכתיש קא מכסי כוי. צ״ע לזה לא
 שייך על עפר שלמטה, ועי׳ שואל ומשיב חנינא

. ד״ה לומר כוי. לא״כ קרא למה ת ו פ ס ו  ת
 לי. נ״ב כלומר קרא ללא יראה לך פמץ ודו״ק.

 (חכמת מנוח)

 בא״ד. גבי יום כפור כו׳. נ״ב אי לאו יוה״כ
 ה״א שיעוטם אחטס כגון שאור בבעלשה וחמץ
 במיח. (חכמת מנוח)

 דף ח ע״א
 גמרא. החופר גומא כו׳ בעפר תיחוח.
 שבת לט ע״א ל״ה מפני, ול״ה א״ב, ולף עג
 ע״ב וע״ש על ע״א רש״י ל״ה שבע. !מא״נ)
 כדר׳ אבא כוי. עי׳ שבת צ״ל ב׳ לרב יהולא
 ס״ל כרשב״א, ועי׳ תוס׳ לכרט יהולה למלאכה
 שאינה צריכה לגופה חייב וצ״ע. (מהרש״ם)
 קא עביד גומא. (פסחים סה א) חוסי ל״ה
 המכבד. (לבוש)
 מאן דכר שמיה. (חולין פח ב) חוס׳ ד״ה
 מציט. ;לבוש)
 ה״ק ואפר כירה מוכן הוא. ע״פ הירושלמי
 דאינו מגיה נ׳ דה״פ דהוא טעם לב״ה דלא
 יחפור משוס דאפר כירה מוכן הוא ויכול לכסופ
 בזה ע״כ לא דחי וכ״ש לטעמייהו דאין מכסין
 באפר, ועפו׳ ד״ה ה״ק. [יפ-עו
 אמר רבה ה״ק ואפר כירה מוכן הוא. עי׳
 ר״ש פ״ה דפרה מ״ה, ועי׳ פוספופ יו״ט שס
 והגהפ טפ שאול שס, ועי׳ רא״ש פ״ז דעירוטן
 סי׳ יג, ועי׳ פ״ב דהוריופ מ״ב ופ״ה דאהלוח
 מ״ו שציינו תוספופ יו״ט, וקרבן נפנאל שם, ועי׳
 הגהמ טפ שאול על המשניופ כאן שלא דבר
 מזה. (מהרש״ם)

 הוסק בי״ט אסור. לקמן כח ע״ב ד״ה גריפח
 החנור, וע״ש לא ע״ב ד״ה אמר ר״ז, עירוטן
 מו ע״א ד״ה ב״ש. (מא״נ)
 תנ״ה. וב״ה טרושלמי ה״ג. (יפ״ע)
 ואם ראוי לצלות בו. (עירוטן מו א) חוס׳
 ד״ה כ״ש. !לבוש)

 הכניס עפר לגינתו. טרושלמי לטוח בו גגו
 סיד לסוד אח טחו מכסי בו איח חנא תני אין
 מכסין ט, וכ״ה כחוספפא פ״א אין מכסין מ״ד
 מכסה לשעבר דהיינו בדיעכד מ״ד אין מכסין
 בבא לישאל בפחלה. (יפ״ע<
 מכניס אדם. לקמן ט ע״ב ד״ה אר״י. (יפ״ע)
 כוי אין שוחטין. בירושלמי וחוספחא פ״א
 ע״ש ר׳ יוסי, וכ״ה בחולין פד ע״ב ועי׳ חולין
 עט ע״ב פ ע״א דפליגי ר׳ יוסי ורבנן איזהו כר,
 ועפו׳ שם פד ע״כ ד״ה כסר. (יפ״ע)

 שמחת י״ט. לעיל ז ע״ב שבח קמח ע״ב.
 >מא״ נ)

 אימא משום שמחת יו״ט לשחוט ולא
 לכםייה קמ״ל. מכאן נ״ל ראיה לדעת
 הרמב״ס ז״ל בפ״י מהל׳ כלאים הכ״ז ובפ״ט
 מה׳ טומאוח מת הי״ב דהא דססיקא דאוטיפא
 לחומרא אינו אלא מדרמן, והלכך שפיר הוא
 אמינא דלא העמידו חכמים דבריהם כמקום
 שמחח יו״ט, אבל לדעפ ש״פ דהוא מה״ח
 לחומרא היאך הד ס״ד לומר דלא לכסייה, דמה
 לי ודאי ומה לי ספק אידי ואידי מה״ח הוא, אלא
 ודאי כדאמרן וכן משמע להדיא לקמן ע״ב כהא
 דאמר שס אי נמי מספקא אמרו ליה רבנן זיל
 טרח וכסי ע״ש ודו״ח, ומיהו מכאן אינו ראיה
 רק בספק מ״ע אבל לענין ספק איסור לאו או
 כרח אינו ראיה, ובאמח שבכל הראיופ שהביא
 הרשב״א ז״ל בחו״ה הארוך [ד׳ ק״ב ד׳ ברלין]
 לסחור ד׳ הרמב״ס לא מיירי שס רק באיסור לאו
 או כרח ע״ש ודו״ק. (חש״ל)
 רש״י. ד״ה וחוא שיחד. לא חפירה ולא
 בחישה. עי׳ בב״י א״ח סי׳ חצח עלה רלג ד״א
 סוף ע״ב. (גי מחרש״א)

. ד״ח בעפר תיחוח כד. עי׳ ת ו פ ס ו  ת

 חשו׳ מראה יחזקאל סי׳ לד. ;מהדש״ם)
 ד״ח ואינו. דמשום שמחח י״ט ט׳. נ״ב לא
 משני משוס דקר נעוץ מוחר, דא״כ אמאי לא
 התירו אלא טו״ט ונא בשבת, אע״כ משום
 שמחת יו״ט. ולכך מקשי בסמוך א״כ למה לי
 דקר נעוץ, בשלמא בלא זה ה״א דצטך דקר נעוץ
 כדי להחיר לכחחילה, אבל השחא דאמרינן משום
 שמחח יו״ט קשה ולו״ק. !חכמת מנוח)
 בא״ד. דמשום שמחת יו״ט מותר. עי׳
 מהרש״א לקמן בסמוך על חל״ה אר״י, עי׳
 רש״י לקמן (ט:) ל״ה וממאי כו׳ לליכא צל

 איסור וע״ש בחלושי צל״ח ובחי׳ פני יהושע.

 והא קא עביד כתישה. עי׳ שעה״מ הל׳ יו״ט
 עלה כה ל״א ע״א ל״ה עול הקשה.

 (ג׳ מהרש״א)

 דש״י. ד׳׳ה דשמעה. שקול החרנגול אינו
 נשמע טוס כבלילה. נ״ב עי׳ יומא כ ע״ב מפני
 מה אין קולו של אדם נשמע טוס כמו בלילה,
 ע״כ לאו דוקא של אדם. (מהרצ״ח)
 ד״ה אימא. דטון דרובא טממא ילדן חלינן
 טממא. אפילו בספנא. ונ״ב עי׳ ר״נ ומ״א חקיג
 דאף לענין כל דפטש מרובא פריש, דלא איחחזמ
 איסורא, גס כן לא מהני בדשיל״מ. ועיין מ״ל
 פ״ז מה׳ מעינה וצל״ח פסחיס ז ע״א בסוגיא
 דאזלינן בפר בפרא. ועיין ש״ך יור״ד ס״ס קי
 מה שהאריך בענין ס״ס דאינה מועלפ בדשיל״מ.
 ובדברי ה״נ בספק מוכן, ולא החעוררו דאזלינן
 בחר רובא טממא בדבר שיל״מ, ועיין חוס׳
 בדיבור שלאחטו להלן(י:) ד״ה חד, וצל״ח שם.
 (מהרצ״ח)

 ד״ה דרוי״ח לא שכיהא. לילד בלילה שכיחא
 טפי כוי. וכ״כ הר״ן, ולכאורה בלא״ה פיסוק

 ליה דספיקא לפומרא מטעס דיל״מ היא.
 (רש״ש)

 ד״ה שיעורו של זה. ולהט נקיט כופבפ
 דכהכי הוי יפוט דעפא כר. וכן הסכימו החוס׳
 ע״י אך אין זה אלא לרב זטד דשס דלמד מכאן
 שיעורח דכוחבפ דיוה״כ, אבל לפי מה שדפה שם
 הש״ס ראייחו צטטן אנו לטעמא שבחב החוס׳
 שס ד״ה לומר. ואולי ס״ל ז״ל דטון דמ״מ
 מסיק הש״ס החס כר״ז ממחניחין דברבוח חו
 ל״צ למימר דכוחבח דהבא בטנוניח ונצטרך
 לדחוקי בטעמא כמ״ש החוס׳ שס, אלא דהכא
 נמי כגסה וכדר״ז, וממילא הטעם מורווח כמ״ש
 כאן, ולפמש״כ החוי״ט כאן ע״ש, לא צריכנא
 להדוחק דחוס׳ שם אפי׳ למאי דדחי דר״ז, די״ל
 להכוונה דב״ש פליגי אף טוה״כ ומשערי גס שס
 בטנוניח, וחימה על החוי״ט שלא העיר מלברי
 החוס׳ לשם. ועול הא למשמע מרבדיו
 לוכגרעינפה הוא פוספח על הכוחבח לא בן בחב
 שס בעצמו בשס הסוס׳ והר״ן. ועול לשטק
 לאיספפוקי אי מייט ב״ש בטנוניפ או בגסה,

 ועול ללא מייחי הא לר״ז וללחי ליה מ״ל.
 (רש״ש)

 ד״ה פתה הכתוב. שאור לא ימצא.
 ובד״ה וסיים בחמץ. כי כל מחמצת והוי
 ליח למכתב כי כל אוכל שאור. ונ״ב עי׳
 ברש״י בחומש והוא מן המטלחא דמחמצת היינו
 שאור ובא הכחוב ליחן כרח על השאור ע״ש,
 וצע״ג. ולכן נ״ל דט״ס נפל ברש״י כאן וצ״ל
 פחח הכסוב כשאור אך טוס הראשון חשטסו
 שאור מבחיכם, וסיים בפמץ כי כל אוכל פמץ
 ונכרחה כצ״ל ברש״י, וזה דלא כהצל״ח שב׳
 דרש״י הוצרך להטא מקרא דלא ימצא ע״ש
 היטב וצ״ע. (חש״ל!
 ד״ה חא לא קשיא. לא יגמור מעשה
 השחיטה דהיינו הטסר. נ״כ עי׳ יו״ד סי״ט
 ס״ד וטו״ז סק״ה דיש פלוגחא אם שחיטה גמר
 מצוה דכסוי, ולא המעוררו דמכאן הראיה
 מוכרחח דכסר גמר מצוה דשחיטה היא. וטוחר
 מבואר כן טרושלמי למטלפין שני׳ הכא
 להמחחיל במצוח אומטם לו מרק ע״ש ולו״ק.
 (חהרצ״ח)

 ד״ח וחא עביד כתישה. נ״ב עיין פ״י שחמה
 על הטו״ז או״ח חצח ללב״ש לאו משוס עשה
 לוחה ל״ח נגע בה. לסטרא להו לסלין בציציח
 פטור ואין עשה לוחה לל״ח טון ללא לרשו
 סמוטן. אולס ראה חוס׳ מנחוח (מ.) רעפם
 אע״ג לב״ש לא לרשי סמוטן מ״מ גס ללילהו
 עשה לוחה לל״ח, רלפינן מראשו לכחיב גט
 נדר. (מהרצ״ח)

 בא״ד. וכותש תולדה דטוחן ומלאכח
 היא. ק״ל הא קי״ל דאין טחינה אלא בגדולי
 קרקע (שו״ע סי׳ שכא ס״ט), ועפר לא מיקרא
 ג״ק (שם חרכט ס״א), וכ״מ בשבפ (עג:) האי
 מאן דכניף מילחא כוי. ועמ״א סי׳ חסב סק״ד,
 וכן ק״ל על לשון הרמב״ם בפ״ח מהלכוח שבח
 הצט״ו שכ׳ שף לשון של מחכח במלאכח טוחן,
 בשלמא הא דקאמר בפסחים (מז:) וכחישה
 טו״ט מי שרי׳ איכא למימר משום דהפס איירי
 אליבא דרבה והוא ס״ל בשבפ שם דיש עימור
 באינו ג״ק, עמ״א סי׳ שמ סקט״ו, וכן לקמן
 (ח:) הוא ג״כ אליטה (רק המהר״ם שם ב׳
 שמהחוס׳ מוכח לשס הגי׳ רבא) אבל הכא ודאי
 קשה מאי פטך לר״י. ועי׳ חוס׳ שכח עג ב
 סל״ה מפרק. (רש״ש<
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ם י ש ו ד י ח ת ביצה דף ט ע״א - דף י ע״כ ו ו ה ג  ח
 שכת מט ע״ב, וד קכב ע״ב. !נזא״נ׳
 אין בנין בכלים. שבת מו ע״א, ודף קכו
 ע״כ. ימאיינו
 מתני׳. לא יטול וכו׳. (טצה כ א) תוס׳ ד״ה
 דילמא. ולבוש, ג׳ מהרש״א)
 לא יטול. לעיל נ ע״א ד״ה לילמא, וע״ש לד
 ע״כ ד״ה ואומר, וד״ה אי הכי, חולין קמא ע״א
 ד׳׳ה כעומד. >מא״נ)
 לא יטול. יעויין חוס׳ לעיל דף כ ע״א ד״ה
 דלמא, ולקמן דף לד ע״כ חד״ה ואומר. (רב״פ<
 גמרא. לנ״ה ל״ל גרירה. כן מוכח כירושלמי
 כאן ה״ד פ״ד ה״א ה״ז דמקשה רגנן דהחס
 אב״ה דהכא ומשני משום דכדכר שיש רוח חיים
 כעי זה וזה. ועכ״פ משר להו להדדי, והחס
 פירש״י כטעם חכמים דל״ל גרירה, וה״נ ע״כ
 ס״ל לכ״ה והוא דלא כסוגיא דערוכין סח ע״א

 דמוקי לכ״ה דאית להו גרירה ועחו׳ שם.
 (יפ״ע)

 המת בבית. [סוכה יט ע״א, ודף יג ע״ג],
 חולין קכה ע״ב ד״ה יכול. (מא״נ. לבוש)
 נפתח אחד מהן כו׳. עי׳ עירוכין ל ע״א דין
 אם המח גדול מן הפחח. (מהרש-םו
. ד״ה בבריכה ראשונה. דרך כר של  רש״,
 כל שנה כר. משמע דדרך להניח מחדש כריכה
 ראשונה של שנה זו אף דיש להם ראשונוח משנים
 עכרו דכיון דככר נחגדלו חו אינן מצטווחוח
 עליהן וכן הרש3״ס 33״3(פ.) כד״ה מפריח כ׳
 ראשונה של שנה זו. ורש״ש)
 ד״ה בריכה. ומפסיקין גתקופפ טכת כוי.

 והרשכ״ם שס כ׳ שמפסיקין גחדש אדר לגד.
 י רש״ש)

 ד״ה ולו פתחים. כולן פחוחיס כוי. וכדכוד
 הסמוך ואע״פ שאינן חחת הגג המאהיל עה״מ
 אולי דעחו כהיש מחמירין שכשו״ע יו״ד סי׳
 שעא ס״ד כרמ״א ע״ש. אכל חס לי לייחס דעה
 זו למאור עינינו ז״ל שהיא נדחה ממשנה
 מפורשח ע״ש גהגר״א סק״ט וכא״ר פי״א
 דאהלוח סוף מ״א, לכן י״ל שכוונפו כאמרו
 פחוחים היינו שאינם סגורים על המסגר אכל
 אינם פחוחים ממש וא״ש לפ״ז מה שאמר נפחח
 אחד מהן. (רש׳יש)
 ד״ה כולם טמאים. שגזרו חכמים כר. ולקמן
 (לח.) מוכח להדיא דהוה דאורייחא הל״מ כדפי׳
 כעצמו שס, וכ״כ כעירוכין(סח.). ועחוי״ט פ״ז
 לאהלות מ״ג. ;רש״ש)
 בא״ד. שגזרו חכמים. ע״ע רש״י חולין
 קכ״ה כ׳, ועי׳ חוספוח יו״ט פ״ז דאהלוח מ״ג
 כזה, ועי׳ מהרי״ט סי׳ צו, ועי׳ לקמן ל״ח ע״א
 גרש״י ד״ה כלאורייחא, ועי׳ שער המלך פ״ה
 מעירוגין. (מהרש-ס!
 בא״ד. שחוא דרך יציאת. צ״ע מדגרי רש״י
 לקמן דף לח א ד״ה כדאורייתא ״כגון טומאח
 מח״ ועי׳ שעה״מ הל׳ עירוכין עלה ככ ע״ד
 ד״ה עוד ראיחי לעמוד. עי׳ גליון לקמן לח א.

 וגי חהרש״א)

 ד״ה אף משימות חמת. ולמאי דס״ד כו׳
 דכנפחח א׳ מהס נמי הוי פליגי כוי. ועי׳ כתוס׳
 מה שפמהו כזה, ולעל״נ יען כי כדיני כרירה
 נמצאו כמה חילוקים דקים כאשר האריכו כסוס׳
 ככ״מ וכן שאר המפרשים, י״ל דה״נ ל״א גרירה
 אלא כשחשג גדול הכיפ אז אמרי׳ דגם מעיקרא
 הי׳ דעחו ככך, משא״כ כשנפחח מאליו או
 אחרים הוציאוהו שלא מדעחו די״ל דלעולס
 דעחו היה להוציאו גא׳ משאר פחחים, ועדיין
 צע״ג כזה כי דין גרירה עמוק מאל ומפוזר
 גש״ס ככמה שיטופ, ומה שהקשה הרמ״ש
 לשיטח רש״י למאי דס״ד ל״ל למיפני כלל נפחח
 א׳, לפמש״כ געירוגין שם כשם הסוספחא
 דכנפחח אינו מציל אלא פחח ולא חלון וכ״מ
 להדיא מלשון המשנה ומחשכה מועלח אפי׳
 כחלון, לק״מ. (רש-־ש)
. ד״ה ב״ש. ופימה אדפליגי כר. ת ו פ ס ו  ת
 עי׳ תי׳ הרמ״ל פ״ז דאהלות מ״ג. (מהרש-םו
 בא״ד. וי״ל כגון שעשאו פתח חדש כוי.
 עי׳ פ״ז דאהלופ מ״ג ורע״כ ור״ש שם כהא
 דמודיס גפוחח כחחלה כו׳ והדק״ל, ועי׳ שואל

 ומשיג מהדורא רגיעאה ח״ג סי׳ קמ.

 דף י ע״ב
 גמרא. וקא מטלטל מידי דלא חזי. לעיל
 כ ע״א ד״ה גיצה, ודף ט ע״ב חולין ק ע״א.

 ע״א]. (לבוש מא״נו
 מוחלפת השיטה. עמש״ל ג ע״א. (יפ״עו
 אא״כ נענע. עתוס׳ לקמן לד ע״כ ד״ה ואומר
 מ״ש כשם הירושלמי, והוא כאן ה״ד וכסוף
 פ״ד. ומ״ש הסוס׳ שס להקשות על ג״ה,
 כירושלמי שם מקשה איפכא אמאי געי כאן
 אמירה זה וזה והתם סגי כמכאן ועד כאן ומשני
 עוד היא חומר ככע״ח, וכ״ה גכאור הגר״א

 וא״ח סוסי׳ פצה, והוא דלא כפק״ע שם.
 (יפ״ע)

 שמחת י״ט. לעיל ז ע״כ, ודף ח ע״א, ודף י
 ע״ג, וע״ש יכ ע״א ד״ה דילמא, וע״ש יח ע״א
 ד״ה אין, וע״ש יז ע״ג ד״ה וגלכד, וע״ש כ ע״ג
 ד״ה א״ג, וע״ש לא ע״ג ד״ה אמרינן, וע״ש לד
 ע״א ד״ה אטו, וע״ש ג ע״ג, פסחים סח ע׳׳ב
 חולין מא ע״א. ומא״נ)
 בי״ט כו׳ אמד כו׳ כצ״ל. יחכחח שזח.
 רשי׳י. ד״ה וממאי דמוחלפת. וליכא צד

 איסור. עי׳ גליון לעיל ח א חד״ה ואינו צריך.
 (ג׳ מהרש״א)

 בא׳יד. דאיכא דקר נעוץ דליכא צד
 איסור. לכאורה יש עדיין איסור גומא.

 (דש״ש)

 ד״ה אבל היכא דליכא דקר נעוץ. דאיכא
 צד רמז חפירה ל״ש כוי. משמע דדקר נעוץ אינו
 מטעם הכנה כמו שהגיאו הסוס׳ כשמו, ועי׳
 לעיל(ח.) כחד״ה וא״צ. ווש-ש)
. ד״ה ולא. והא כ״מ דחני כר. ת ו פ ס ו  ת

 עירוכין דף פא ויעויין גרשכ״ם כפרק ע״פ דף
 קג ע״א. יוב״פ)
 בא״ד. במה לחלק. נ״כ עיין סוכה דף ו ע״כ
 כפיסי ד״ה שמא. !קרני ראסו
 בא״ד. אבל לא בברייתא. נ״ג עי׳ חוס׳
 פולין פח ע״א ד״ה רגנן דיש שס סגרא להיפך,
 דאימחי דגא לפרש היינו גמפני׳, וגגרייפא יש
 אימחי דגא לחלוק, ועי׳ חוס׳ עירוגין פא ע״ג
 ד״ה ה״ג. ירי״א חבר;

 ד״ה מאי. וחימה ר׳׳ד כו׳ וי״ל דר״ד יאמר
 דל״נ כ״ש כוי. לכאורה י״ל דס״ל דסלוגחייהו
 כהטיה. !.רש״ש)
 בא״ד. דלכ״ע שרי כוי. כלומר כין לר״ש כן
 אלעזר דפליג אמחני׳ דידן שסדר רכי [כין] לר׳
 דפנא דפליגי כהולכה מ״מ לכ״ה שרי הולכה,
 וידוע דהלכה ככ״ה ודו״ק. (חכמת מנוח)
 בא״ד. והרר״א מבורגול פי׳ דהתם
 מיידי בשבת כוי. כה״ג חלקו לקמן ר״פ
 המכיא. (רש-ש!
 בא״ד. והרר״א מבורגו״ל פי׳ דהתפ
 מיידי בשבת כוי. עי׳ שער המלך פכ״ו משכת
 ה״ז. (מהרש״ם!

 בא״ד. ובשבת ליכא חששא. מכואר יותר
 בהלא״ש. (ג׳ מהרש״א!
 בא״ד. עש״ק ה״ד ד״ה סולם. דפ״ע)
 ד״ה אמר. סי׳ ההיא דתריסין. עי׳ לקמן יא ג
 גמ׳ הנך נמי פלוגפא נינהו ג״ש גמקוס ג״ה כו׳
 וגמהרש״א שם. .:גי מהרש״א)
 בא״ד. לכך פי׳ ר״ת דמוחלסת כוי. יעויין
 לעיל דף ח ע״א תד״ה ואי. (רב״פ)

 בא״ד. דלפי פירושו נמי כו׳ כצ״ל.
 >וש״ש!
 בא״ד. משום הכנח כדפ״ח כו׳. נ״כ לא
 מצינו פי׳ הקונטרס שהוא רש״י שכתכ כן,
 ואדרגה רש״י סי׳ כהדיא לעיל דף ז סוף ע״כ
 דדקר נעוץ משום פפירה שהוא מלאכה דגלקר
 ככר חפור ועומד הוא וכה״ג פירש הכא. ולזה
 צ״ל שסי׳ הקונטרס שכוחכו החוס׳ אינו פי׳
 רש״י, וכן גראש הדגור לפי גרסח ח״ש אינו פי׳
 רש״י וכן כד״ה אלמא. וי״ל כדפ״ה קרינן
 כדפרישיפ הפס וקאי אדקר נעוץ דלעיל כמו
 ע״כ לא קאמרי כ״ש החס. ולעיל פי׳ החוס׳ כן
 כשמעחין דאמר רכ יהודה והוא דאיכא דקר
 נעוץ כד״ה ואינו צריך(ח.). !חכמת מנוח)
 בא״ד. דמונה לה לפי הטעות כוי. נ״ג גם
 לרש״י קשה אמאי לא מונה געדיות מחני׳
 דחריכךן וכל שאר המשניוח דגעי להחליף, וצ״ל
 ג״כ דנשניח לפי הטעוח קודם דמוחלפח
 השטה. (תכמת מ1וחו

 דף י ע״א
 גמרא. עד כאז לא קאמרי ב״ה כוי. נ״כ
 רש״י והסוס׳ לח גרסי לכל זה. אך הוא גי׳
 הרי״ף ז״ל, ועי׳ גרש״ל גמ״ש בזה. ומרא״כ;
 ועוד חזיא למזגא. לעיל ט ע״כ ד״ה אר״י,

 לקמן ע״ג אליכא דר״ד. ולפמש״כ גיגמופ (פ.)
 דרג ל״פ על מפניפין דספמה רגי ע״ש א״ש
 דגרי רש״י. ורשייש)
 תוססות. ד״ה גלגל. דלפי הירושלמי. כאן ה״ח

 פספיס פ״ג ה״ג, ועי׳ פוספפא כאן פ״א.
 (יפ״ע)

 בא״ד. ובתוספתא פי׳ כו׳. נ״כ י״ל
 גפוספוח שנ״ץ או גשאר תוספות, לא
 גפוספפא. וחכמת מנוח;.
 בא״ד. דקאמר מי לא כו׳ שאם קרא כוי.
 כלומר כיון דשם חלה עליח מיחזי
 כמתקן כצ״ל. (חכמת מנוח)
 בא״ד. ונראה דהלכה כרבה דחוא
 בתראה. פי׳ לגבי אבוה לשמואל. וכחב כח״ש
 תימה הא לא קי״ל כבתרא אלא מאגיי ורבא
 ואילך. וי״ל לפי מ״ש כח״ר פ׳ פולין דדוקא
 כלאיכא דא״ל התלמיד לרב אבל כשנחלקו כשני
 פולקין לעלמא לא. ועפ״ז י״ל ג״כ מ״ש הרא״ש
 על הבה״ג בפ׳ אלו מגלפין סימן סז, ומ״ש
 המע״מ ע״ל חוס׳ בע״ז והצל״ח ע״ל הכס״מ
 ה׳ כרכוח. .,מצפ״א)
 בא״ד. איתא בירושלמי. שם. ושם איחא
 דרק בעיסה טמאה הדין כן ומסקנא משמע לגס
 בעיסה טהורה כן משוס דדין ההפרשה היא
 בסוף, וכן בתוספפא כאן פ״א משמע הכי,
 ואח״ב איחא מחני׳ ביו״ט של פסח אבל בעצרח
 וחג מופר ור׳ יסה ר׳ בון בו׳ אפי׳ בעצרח וחג
 אסור, ועי׳ ק״ע ופ״מ, ולפמ״ש החוס׳
 דהירושלמי מיירי בחלפ א״י דאינו יבול להיופ
 אוכל והולך ואח״כ מפריש, א״כ הוי הסברא
 איפכא דבשאר יו״ט שיכול להניח מלאפוחה עד
 הלילה יש לאסור ההפרשה בלש מעיו״ט, אבל
 בפסח שאם יניחנה חחמיץ ומוכרח לאפוח יש
 להפיר ההפרשה לר״א אחר האפיה ולר׳ יהושע
 קודם האפיה בכדי שיוכל לאכול ממה שאפה
 ביו״ט, ונוח יוחר לומר דמיירי בחלח חו״ל, ע״כ
 בססח אין להפיר הפרשה בלש מעיו״ט משוס
 דיכול לאכול מה שאפה ביו״ט גס בלא הפרשה,
 אבל בשאר יו״ט בעיסה טמאה דאין החלה
 ראויה וצריך להיחר הואיל, טוב יוחר שיפריש
 חלה מהעיסה וישאיר החלו: בעיסחה על מוצאי
 יו״ט לאפופה והעיסה יאפנה ביו״ט, משא״כ
 בפסח ל״מ למעבל הכי. ויפ״ע;
 בא״ד. וצריך שתהא גדולה. ללא כרש״י

 שכ׳ ומשייר כדי חלה, ועי׳ בהרא״ש.
 (ג מהרש״א)

 בא״ד. ולמחר יניח כו׳. יעויין בהגהוח
 סמ״ק סי׳ רמה אוח ג. 1וב״פ!
 בא״ד. יעשה מצה אחת. יעויין במרדכי
 פרק אלו עוברין. .רב״פ)
 בא״ד (בסופו). אגב אותה בו׳. עי׳ 3הגר״א
 א״ח סי׳ תקו סקי״ג(השתבש שם בדסיס וכצ״ל
 ״ואם רוצה כר. ע״ש י3 ב אמר ר׳ יהודה לא
 נמלקו 3״ש וכ״ה כוי) שמוליכין עם כוי. וכ״ש
 ככה״ג דאסי׳ אחרים מודי. !ליקוט!
 ואם רוצה כו׳. ודמי למש״ש ח כ ל״ש אלא
 שאין כו׳ ובפ״ב מטבילין כלי ע״ג מימיו כו׳ נדה
 מערמח כוי וכ״ש כאן שאין רק מחשבה. מרדכי
 (ע״כ). ״ומה שנדפס שם ״כמ״ש בפ״ג
 דפספים כו׳ עד משא״כ כאן״ זהו ס״ק בפ״ע
 ושייך למעלה למ״ש בהגהה שם ומופר לאפופ
 הפח ט׳. ;חל״ג!
 ד״ה ורב כב״ש. וי״מ דלרב קפריך וא״ל רב
 חנאי היא וכו׳ ול״נ למאי אולמייהו דר״א ור״ש
 לגט ב״ה כוי. וכ״כ רש׳׳י. וי״ל לע״כ ר״א
 ור״ש לא שבקי ב״ה ועבט כב״ש אלא ס״ל ללא
 נחלקו ב״ש וב״ה בלבר זה, וכה״ג אמר בב״ק
 (לף צל) וככ״ל ועיין חוס׳ לעיל (לף ג) וא״כ
 שפיר משני לרב חנאי היא. (מצפ״א;

 דף ט ע״כ
 גמרא. בסולם של עליה. עירוטן עז ע״ב

 ל״ה אי הט. >מא״נ)
 בני ר׳ חייא. בירושלמי יהולה בר׳ חייא, ושם
 כשנולע לאביו שבא מעשה ליל בנו שהפיר שולם
 עליה אוקים ר״ח חנא קומוי ופני כל״א בסולם
 של שובך כו׳ כר׳ יהולה כאן. ויפ-עו

 ולא חיא. סנהלרין כה ע״א, שבח מו ע״ב.
 >מא״נ<

 מאי דקשרי ת״ק קאסר ד׳ דוסא. עי׳
 שבועוח (לף לח) ועי׳ תוס׳ יבמות (לף מו).

 (מצפ״א)
 אר״י מוחלפת חשיטח. לעיל ח ע״א ל״ה
 ואי, [ודף יא ע״ב, זבחים לח ע״ב, בכורות ל

 חלת ח״ל. לעיל ה ע״א ד״ה הא, וע״ש יב
 ע״ב ד״ה אין, וע״ש יג ע״א ד״ה הא ר״י,
 וע״ש ע״3 ד״ה ואם, ר״ה י3 ע״א ד״ה תנא,
 חגיגה ח ע״א ד״ה משום, ע״ז נח ע״3 ד״ה
 בצר, חולין ו ע״3 ד״ה והחיר, ודף קד ע״א, נדה
 ז ע״א ד״ה ומקפח, פסחים מח ע״ב, בכורוח
 כז ע״ב ד״ה וט. (מא״נ!
 חלת ח״ל. יעויין חוס׳ נדה ד ז ע״א ד״ה
 ומקפח, וחוס׳ ככורוח לף כז ע״א ל״ה ואוכל,
 וחוס׳ חולין לף ז ע״א ל״ה והחיר. ,רב״פ!

 דאמר שמואל. ה״נ בירושלמי חלה פ״ל.
 ויפ״ע)

 אמר רבא מי לא מודח שמואל שאם קרא
 עליח שם שאסודח לזרים. ונ״ב עי׳
 פירש״י, ולחוק קצח, כיון להגבהח חרומוח
 ומעשרוח של א״י גופא אינו אלא לרבנן היכי
 גזור בחלת חו״ל מפני שנראה במחקן להא הוי
 גזירה לגזירה, ואכן לפי מש״כ הרמב״ם ז״ל
 בפב״ג מה׳ שנפ הי״ל להא לאסור להגביה
 פרומופ ומעשרופ בשבפ ויו״ט הוא משני
 טעמים לחלא מפני שזה לומה למקליש אוחן
 פירופ שהפריש ועול מפני שהוא מחקן אוחס
 בשבפ עכ״ל, ועפ״ז יש לפרש בפשיטופ ררבא
 מחרץ לנהי לאיסור מחקן ליכא בחלח חו״ל מפני
 שאינו טובל, מ״מ איסור מקליש מיהו איבא,
 למי לא מולה שמואל שאס קרא עליה שס
 שאסורה לזרים, וא״כ שייך בה איסור מקליש
 כמו בחלת א״י וק״ל. :מש״ל)
 להטיח גגו. שבח ה ע״ב. (מא״נ)
 והאמר ר״י כו׳ מראית העץ. כחובוח ח
 ע״א, עירוטן נ ע״ב, חולין מא ע״א, כלאים
 פ״א מ׳׳א בחי״ט. 1מא״נ)
 כל מקום שאסרו חכמים כו׳. נ״ב כלומר
 ולא פירשו כהליא לכחדטם מותר, כגון ב״ש
 לקאמר סחמא אסור. אכל ח״ק דשוטחן בחמה

 פירש בהליא אבל לא כנגל העם ולו״ק.
 ׳חכמת מנוח!

 כ״מ שאסרו חכמים. עמ״ש שבח סל ע״ב.
 (יפ״ט!

 ־־ש״י. ד״ה שובכו כוי. שובכו של סולם כו׳
 שהוא ניכר כר. נ״ב רש״י פירש שני דברים א׳
 השובך מוכיח שרואים שנשאו משוכן לשוכן. ב׳
 שהוא ניכר כו/ ר״ל שהסולם קטן ולא גדונ כשל
 עלייה. ודייק דאי לא׳ לחוד מכרן היה לו לומר
 שובך מוטח ולמה לו לומר שובכו בוי״ו, אע״כ
 לפי׳ שני מכרן שהשובך והסולם מיוחדים זה לזה
 דהיינו שניכר שהסולם קטן ולא שיין אלא לשוכך,
 ולהא לחוד לא אחא דא״כ היה לו ממר סולם של
 שוכך מוכיח או הסולם מוכיח. אע״כ נקט שובכו
 מוטח להורופ נמי כפירוש ראשון שהשובך נמי
 מוכיח ואיכא מרחי הוכחות הסולס והשובך וסבר
 לנחל לחול לא סגי ולריק. ואי לאו פי׳ רש״י
 הייפי מפרש שוככו של אלם מוטח שהסולם
 שהוא נושא אינה אלא לצורך השובו, שטון
 שילוע שיש לו שובך ע״כ צריך סולם ונזה אינם

 אומרים להטיח גגו אלא להשובך ולו״ק.
 (חכמת מנוח)
 ד״ה והאמר ר״י א״ר. (וכ״ה בחוס׳) ואע״ג
 לרב אמורא הוא מקשה מיניה. נ״ב בכחובוח
 (ח.) אמרינן רב פנא ופליג. וככ״מ מקשינן על
 אמורא מלברי פנא, מ״מ לא לכל ענין נאמר זה
 למצאנו יבמופ (כר:) ר״ ש אמר כל ניים ושכיב
 אמר רב להא מלפא. וראה ס׳ יל מלאכי סימן
 חקנג וחקנל נ״ה באריכוח. ולכן הוסיפו בפיס׳
 כאן לאין סברא שיחלוק ר׳ חנן, אבל לא באו מצל
 שאסור לחלוק עליו להרבה מצינו ללוחין לברי
 רב מפני הברייחא. ועיין חוס׳ חולין (מ.) ל״ה
 וגשוק הגיאו גשם הירושלמי למחניחין פליגי על
 רג. וראה טו״ז או״ח ס״ס רמג. !מהרצ״ח)
 ד״ה תנאי היא. כלומר בו׳. וההוא חנא מוקי
 ב״ה כווחיה ללא התירו אלא ברה״י כוי. לכאורה
 חמוה למנ״ל לר״ח לעשוח טניהס פלוגחא
 חלשה שלא נזכרה בלבריהס, לטון ללר״א ור״ש
 ע״כ אף ברה״ר שרו ב״ה מטעס לשובכו מוכיח
 עליו, מה יכריחנו לומר דת״ק פליג עליה בהא.
 ואולי מפני זה מפרש הרמב״ס פנאי היא, כלומר
 האיסור לחלרי חלריס איננו איסור פשוט
 ומיסכס שהרי יש שחולקין עליו, ולכן יש לנו
 לומר שאף האוסרו מחירו משום שמחח יו״ט,
 וכן חפרש הפנאי היא רל״ק וליכא פלוגחא בין
 ר״ח לרב, והה״מ נלחק בישוב הרמב״ס בפ״ה
 מהל׳ יי״ט ה״ל. ;רש״שז
 בא״ד. י״מ כו׳ ולאו מילתא היא כו׳.
 לכאורה י״ל לה״פ לרב סובר כר״א ור״ש ואינהו
 ע״כ סכרי לל״נ ב״ש וב״ה כל״ז יכמ״ש התוס׳
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 וברשב״א למסכח שנח לף קכ ע״ב, ובר״ן
 לאלפס שס ובסוף פ׳ כירה, ונספר יראים ל״י
 לף מכ מג ומה. ורב-־פ)

א ״ ״ב ע ף י  ד
 מתני׳. אץ מוציאין את הקטן כו׳ מתוך.
 לקמן כא ע״כ ל״ה לא, וע״ש יח ע״א, ולף כג
 ע״א ל״ה ע״ג חרס, שכח ס ע״כ, ולף צה ע״א
 ל״ה והרולה, פסחים ה ע״ב מגילה ה ע״א
 כרש״י ל״ה וחגיגה, כחוכופ ז ע״א ל״ה מפוך.
 (מא״נ!

 בש״א אץ מוציאץ כוי. עיי חתם סופר א״כ
 סי׳ קמ״ח מהא ללר״א מכשירין לוחה שכת
 ור״א מנ״ש, וע״ש עול נלכרי פוס׳. (מהרש״ם!
 ולא את הלולב כוי. נ״נ עי׳ חוס׳ ל״ה ה״ג,
 שר״ל לצאת כו. ולכאורה צ״ע ללנרי נ״ש היאך
 נוטלים לולכ כיו״ט א׳ לפי מאי לאיתא כר״פ
 לולנ וערכה ליו״ט א׳ שחל כשכפ אין נוטלין לולכ
 האילנא משום רגזרינן שמא יענירנו ל׳ אמוח
 נרה״ר, לא״כ ככל יו״ט יש גזירה זאח. אך
 נאמפ אינו קושיא לפי מה למסיק שס ללוקא
 האילנא משום ללא נקיאינן נמניעא לירחא,
 וא״כ כיו״ט אין כאן חשש זה להא ממ״נ מוסר
 ליטלו לאם אין היום יו״ט אין כאן איסור הוצאה.

 ״מר״ אנל״ק יעלוואננא כן המחנר.
 (רי״א חבר)

 מתירץ. יעויין חוס׳ מ״ק לף יל ע״נ ל״ה
 ממנעי. ;רב״פ!
 גמרא. השוחט עולח נלנה. לקמן יט ע״א ל״ה
 אמר, וע״ש כ ע״נ ל״ה לכס, וע״ש כא ע״נ
 ל״ה לא יחם, שנח כל ע״נ ל״ה לפי, וע״ש לט
 ע״נ ל״ה אלא, פסחים ה ע״נ ל״ה לא, וע״ש
 מז ע״כ ל״ה ולוקה, חגיגה נ ע״א ל״ה איזהו,
 וע״ש ז ע״נ נל״ה עולוח, מגילה ה ע״א ל״ה
 עולוח, ככורוח טו ע״א. (מא״נ<
 ב״ש היא. (שכת לט כ) תוס׳ ל״ה אלא,
 (חגיגה ז נ) תוס׳ ל״ה עולות, (מגילה ה א)
 חוספוח ל״ה עולות. (לבוש)
 מני ב״ש. יערין נחמים לעיס לף טו. (רב״פ)
 דאמר לך מני ב״ש היא כוי. עי׳ נאור
 יקרופ פ׳ פנחס נסוגיא זו, ועי׳ ירושלמי כאן
 ופ״ז לשנח, לסדך גס נחרישה נימא מחוך
 שהוחר למצוה. ועי׳ נטורי אנן חגיגה י״פ,
 ושו״ח ניח אפרים א״ח סוס״י נג שנעלם מהם
 ל״ז. ועי׳ כסא להרסנא סי׳ סח ק׳ לרינ״א
 שנחוס׳ חולין קמא אמאי לקי כעולח נלכה וחי׳
 לאין זורק לס רק להחיר כשר לאכול, עי׳ לקמן
 כ׳ ע״כ ואי לאו הכי אפי׳ מלרכנן הו״ל שלא
 לצורך ולקי, וכזה פי׳ ק׳ פוס׳ ללא נקט שלמים,
 וע״ש עול נזה. וע׳ שו״ח א״ק סי׳ ח׳. וס׳
 מנחח חינוך מצוה רח״צ. עי׳ עטרח חכמים
 לסוגיא זו, ועי׳ ישועוח יעקכ א״ח סי׳ שטז
 סק״ו. (מהרש״ם)

 לא אמרינן. יערן לף כא ע״כ חר״ה לא.
 ;רב״פ)
 לא אמרינן מתוך שהותרה. עי׳ נהר״ן שנח

 פ׳ תולין ל״ה וראמרי׳ יתעסקו נו עממין.
 ;ג׳ מהרש״א)

 מתוך שהותרה. נירושלמי ה״ג ושנת פ״ז
 ה״נ פלוגחא לר״י ור״ל לר״י ס״ל מתוך ור״ל
 ס״ל לל״א מחוך, וכן לקמן פ׳ משילין ה״נ ננר
 של אנטלה הניאו הרא״ש פ״כ סי׳ כנ חלי לה
 נמתוך ופלי לה נפלוגחא רנ״ש ונ״ה הכא
 נהוצאה וה״ה נהכערה, א״כ ס״ל לפליגי
 כמחוך, וכן פי׳ הק״נ. ונחו׳ לקמן כג ע״א ל״ה
 ע״ג פי׳ למאן למתיר כנר של אנטלה הוא
 מטעם לס״ל הנערה ללאו יצחה ולא מטעם
 ממוך, ע״כ צ״ל למש״ש פלוגחא לנ״ש ונ״ה
 היא פלוגחא אחרימא נאיזה נריי׳ נהנערה
 עצמה, וזה לחוק מאל נענ״ל. (יפ־ע)
 הא אמרי. יערי! כחונוח לף ז ע״א. (רב״פ)
 ואין עירוב והוצאה לי״ט. לעיל ט ע״כ
 ל״ה מאי, שנח נ ע״א ל״ה פשט, עירוכין לח
 ע״א ל״ה ור״א, כריחוח יל ע״א ל״ה עירונ,

 הוריוח ל ע״א, חולין פל ע״כ ל״ה חקיעח.
 !מאי•[)

 בשבת אין בי״ט לא. עי׳ חיספוח יו״ט
 והגהפ נני״ש ריש סרק זה מ״ש נזה, ועמג״א
 רס״י פפ״ח. ומהרש״ם)
 ליפלגו באבנים. (כתובות ז א) חוסי ל״ה
 תמוך.. (לבוש)
 ליפלגו באבנים. לקמן יט ע״א ל״ה אמר,
 וע״ש כט ע״כ ל״ה גריפח, גיטין ח ע״כ ל״ה
 אע״ג, זנחיס לח ע״א ל״ה כלאו. (מא״נ)

 אמר עולא ג׳ דברים. נירושלמי הוא ע״ש ר׳
 חנני׳ נשם ר׳ יוחנן ואינו מונה ג׳ דנריס, ועכ״ז
 איכא ג׳ מקומוח לאמר כן נחריסי חנויוח הכא
 ונשנפ פי״ב וגכי הפוחח חכיחו חגיגה פ״ג,
 ועול אמר כן נמ״ק פ״א גני כוחלו הגוהה
 לרה״ר סופרו וכונה כמועל, ועל עור לפני
 הלורסן ליסא כירושלמי, ואפשר משוס לאינו
 כ״א נענין מוקצה לא פשינ ליה, וגס חזרפ רטיה
 אינו כ״א משוס שכוח קל, ולא חשיכ כ״א
 מהלכריס שיש כהם חשש איסור חורה כמו
 כחזרח חריסי חנויוח לאמר שמואל שס לחיינ
 משום כונה, וכן נננין כוחל נמועל, וגס הך
 לחגיגה יכ איסור חורה. (יפ״ע<
 ג׳ דברים התירו סופן משום תחלתן כוי.
 עי׳ תוס׳ ר״ה כ״ג כ׳ ותוס׳ ערובין מל כ׳ ועי׳
 יומא עז א׳ רנ יוסף שרא וכוי, ויל״ע א״כ אמאי
 לא קחשיכ לה הכא, ועי׳ נט״ז א״ח סי׳ ש״א
 סק״ג. (מהרש״ם!
 עור לפני הדורםן. יערן חוס׳ שנח מט ע״א
 ל״ה טומנין. ירב״פ)
 דאין בנין. שכח לף קכב ויערין לקמן כנ,
 ולעיל לף י, ובעירונין ל, ונלף קנ ע״נ חל״ה
 והעליון, ויעויין חוס׳ שבח לף קב ע״ב ל״ה
 האי. (רב״פ)
 משום דאין בנין בכלים כוי. עחוס׳ שבח
 צ״ה א׳ ביו״ט רק מלרבנן, ועיי עטרח חכמים
 א״ח סי׳ וי, וצ״ל למ״מ מררבנן ילע לאסור אבל
 ככלים הוי ספיקא לאורייחא לשרי וקמ״ל ללא.
 (מהרש״ם)

 דאין שבות. יעויין ססחיס סה ע״א. ,רב״פ)
 מהו דתימא משום דאין שבות במקדש.
 הקשה במהרש״א לא״כ אף לכחחלה לישחרי
 להניח רטיה ע״ג מכה במקרש, ובמחני׳ חנן
 רלכחחלה אסור אף כמקלש ורק להחזיר מוחר
 וי״ל לאיירי כשהיה אפשר לו להניח מע״ש
 ובכה״ג אסור שבופ אף במקלש כמו שמבואר
 מפרש״י בעירובין (קג:), וגס מהרש״א כ״כ
 ללרכנן מכשירי מצוה לאפשר מע״ש אף שנוח
 אינן לוחין. (מצפ״א)
 דלאו בר עבודה לא. עי׳ חוססוח שכח סי׳

 שכ״ח סקמ״א מ״ש נישוכ ד׳ רמכ״ס.
 (מהרש״ם)

 ב״ש במקום ב״ה. לעיל ט ע״א ל״ה ורכ.
 שנח קלה, חגיגה ו ע״א ל״היור״י, וע״ש ע״נ
 כרש״י ל״ה מ״ט, יכמוח ט ע״א, כחונוח נג
 ע״א ל״ה שאין. ינזא-נ)
 בד״א שיש להם ציר. עש״ק ל״ה ר׳ אחא.
 דפ״ע;

 רש״י. ד״ה ורחבא בו׳. ספק משמיה לר׳
 יהולה נשיאה כר. נ״כ וא״ל לולאי משמיה לר׳

 יהולה נשיאה לא״כ היה לו לומר נשיאה.
 !חכמת מנוח)

 בא״ד. דלא נספקיה בדרב יהודה
 אחרינא כצ״ל. ועפה נראה לי לר״ל לודאי לא
 יספפק כשומע שכוונחו על רני יהולה אחר לפ,
 שלא היה בזמנו ובמקומו זולפ רנ יהולה רבו].

 (רש״ש)

 ד״ה ואפילו מעיו״ט. שהופשט מנעול יום.
 משמע לנלא הופשט מעיו״ט אף משחט
 נעיו״ט שרי ליתנו ובהרמנ״ס, ולא בהרא״ש
 ננ״י סי׳ פצל עלה רלג סוף ע״ל. נג־ מהרש״א)
 ד״ה. דערב יו״ט לא. דהא יכול לשוטחו
 מבעו״י כצ״ל. ;רש-ש׳
 ד״ה מהו דתימא. ולקשור רטיה כר. עי׳ לעיל
 רש״י ד״ה וחזרח רטיה, ועי׳ רש״י ערובין ק״ב,
 ועי׳ פוספוח יו״ט, ועי׳ חוססח שבח סי׳ שכח
 סק״מ מ״ש בזה. (מהרש״ם)
. ד״ה מערים. שמערימים ואוכלין ת ו פ ס ו  ת
 מעט כוי. יעויין בהג״א ולקמן לף יז ע״כ תלייה
 ובלבל. (רב״פ)
 בא״ד. ואוכלין הכבד כוי. נ״ב והא למשמע
 לרב אלא סליג אלשמואל למולח אדם כמה
 חחיכוח בשר בבח אחח. וק׳ והלי יכול להערים
 ולומר שצריך לאוכלם כולם נו ביום ואח״כ לא
 יאכל אלא אחח מהם כמו שמערימין כחרנגולח
 כולה אע״ס שאין אוכלין אלא הכנל. י״ל לשמואל
 מיירי אפי׳ כחפיכוח הרנה ונני כיח מעוטין

 כענין שאי אפשר שיאכלו הכל נו ניום.
 וחכמת מנוח)

 ד״ה אמר. מרבי יהודה נשיא או כו׳
 כצ״ל. !תכמת מנוח)
 ד״ה מהו. שהוא חייכ משוס מכה כפטיש כר.
 יעויין חוס׳ שנח דף עד ע״נ ד״ה חכיחא,

 קנים נינהו אלא דלמטה קרי נחוך החן ולמעלה
 קרי לפני הקן, א״כ מוכרח רנא לומר דלא
 מיכעיא קאמר, דאל״כ לפני דזימן נפוך קן אחד
 וכשני לא זימן ואח״כ מצא כקן שזימן וכקן שלא
 זימן לא מצא ע״כ אמר רנא דרכוחא אשמועינן
 דחיישינן גם לסרוכי סרי וסליקו, אכל לדידן
 דס״ל כר״ח ולא צריכי כלל להאי אוקימחא
 אפשר דאפילו לאשחרנוני אישחרנכ לא חיישינן
 ועיין נפוסקיס. (פור״י)
. אין נוטלץ את העלי. שנפ קכג ׳ י  מתנ

 ע״א, וע״ש ע״כ, וע״ש קכד ע״א רש״י ד״ה
 מדוכה. (מא״נ<
 וב״ה מתירץ. (שכת מט א) תוס׳ ד״ה
 טומנין. !לבוש!
 גמרא. שאסור לטלטלו. ערא״ש מ״ש נשם
 הירושלמי. (יפ״ע)
 וב״ה אומרים מוליכין זה אצל זה. אף
 דרך רה״ר, ואע״ג דאפשר דענד מאתמול,
 דהוצאה כאוכל נפש כא״נ עצמו לא כמכשירי
 א״נ. הריין. ;ג׳ מהרש״א׳
 בשר לצלי. (ססחים עד א) פוס׳ ד״ה האי,
 (חולין יד א) סוס׳ ד״ה ונסכין. ;לבוש)
ץ שמולחין. כפוספחא הכל מודים שאין  ושו
 מולחין אח העור אנל מולחין עליו נשר לצלי,
 וכ״ה נירושלמי ושוין שלא ימלחנו והרנוחא הוא
 לכ״ה. (יפ״ע)
 אין מולחי את חחלבים. עי׳ מנחוח קיא א
 פקרינ אפילו נשנפ, ונמל״נ פי״א משנח ה״ה,
 ונשעה״מ פ״ג מיו״ט ה״ד עלה מ ע״ג ד״ה
 ולעיקר. וגי מהרש״א)
 פשיטא יחיד ורבים חלכח כוי. נ״נ צ״ע
 לפי מאי דאיפא פ״ק דנדה (ו.) מעשה ועשה
 רכי כר״א לאחר שנזכר כוי מאי לאחר שנזכר
 אילימא דאין הלכה כר״א נשעח הדחק היכא
 עכיד כווחיה אלא דלא איחמר הילכחא כר, הרי
 דיש נ״מ ניחיד נגד רניס כמילחא דרכנן, אי
 איחמר נסירוש דאין הלכה כיחיד אז אפילו
 כשעח הדחק אין עושים כמוחו, משא״כ נסחם
 יחיד נגד רכים, וא״כ יש נ״מ כאן דהא כאן הוא
 איסור דרכנן, וא״כ נמ״ש אין הלכה כר״י נ״מ
 דגם כשעח הדחק לא עכדינן כווחיה, ועי׳
 עירוכין מו ע״א וצ״ע. !רי״א חברו
 פשיטא יחיד ורבים. עי׳ שעה״מ הל׳ יו״ט
 סייג עלה מא ה״ה. !:גי מהרש״א)
 ממנע ולא שחיט. לעיל ז ע״נ. (מאי״
 רש״י. ד״ה א״ד אמר אביי. שני אביי

 גופיה הכי ל״נ כ״ו כצ״ל. ירש״ש!
. ד״ה אין נוטלין. לגופו או ת ו פ ס ו  ת

 למקומו. לעיל נפיס׳ ג נ. (ג• מהרש״א)

ב ״ א ע  דף י
 גמרא. חתם לא מוכחה מלתא כו׳. עי׳

 חשו׳ גור ארי׳ יהודא א״ח סי׳ נו. ומהרש״ם)
 דחזי למזגא. (זבחים צד א) חוס׳ ד״ה מנין.

 (לבוש)
 חזי למזגא. לעיל י ע״א. (חא״0
 אר״י א״ש מולח אדם כמח חתיכות בשר
 בב״א כוי. עי׳ כרא״ש, ולכאורה יל״ס דר״ל
 דכל החחיכוח עדיין מחוברוח, וחמ״ל דמולח
 אופה כמו שהיא ואע״ג דאפשר למיפלגה עי׳
 לקמן (כא.), והטעם דמיקל כאן הוא כמ״ש
 הרא״ש שוס דאין עבוד באוכלין אי משוס פסידא
 שלא יסריח הבשר כמ״ש הג״א. ועי׳ לקמן(יז:)
 ברש׳׳י ד״ה ואס הערים ובתוס׳ שם, ולשון
 הירושלמי מולפ הוא אדם דבר מרובה אע״פ
 שא״י לוכל ממנו אלא דבר ממועט. (רש״ש)
 אר״י אמר שמואל. בירושלמי חבריא בשם רב
 מולפ אדם דכר מרוכה אע״פ שאינו יכול לאכול
 ממנו אלא דכר מועט. (יפ״ע<
 מערים. לקמן יז ע״ב ד״ה ובלבד, ודף כו,
 וע״ש לז ע״א, יומא לו ע״ב, זבפים עג ע״א,
 שנפ קלט ע״ב בראש, לקמן יח ע״א. (מא״נ)
 מערים. נירושלמי ע״ש ר׳ אחא נשם רנ ועי׳
 נרא״ש מ״ש נשם הירושלמי. (יפ״עו
 חתירו סופן. לעיל ט ע״נ ד״ה אר״י, [שנס
 מט ע״א ד״ה טומנין, וע״ש קכב ע״ב פסחים
 סה ע״כ], פגיגה ככ ע״א ד״ה לא, [וע״ש כו
 ע״א], עירובין מד ע״ב ד״ה כל, ר״ה כג ע״ב

 ד״ה שיהו, זבחים צג ע״ב ד״ה מנין.
 (לבוש. מא״נ)

 ג׳ דברים חתית סוסן כוי. עי׳ חוס׳ ערובין
 (דף מד). (מצפ״א)

. זימן שחורים. לקמן כה ע״א ד״ה ׳ י  מתנ

 ומצא, ב״כ כג ע״כ ד״ה רוכ. (מא״נ)
 גמרא. לימא מסייע ליה לר״ח. (3״ב נג ב) תוס׳
 ד״ה רוב. (לבוש)

 לימא מסייע ליה. עי׳ חוס׳ ב״ב כד א ד״ה
 דפנא כו׳ ע״כ לאו ספיקא הוא, ועי׳ שעה״מ

 פ״כ מיו״ט ה״ו עלה לא ריש ע׳׳ג.
 (ג׳ מהרש״א)
 לימא מסייע ליה לד׳ חנינא דאר״ח רוב
 ודרוב חולכין אחר הרוב. כס׳ פ״י הקשה
 דלמא שוין רוב וקרוכ והא דאסור משוס ספק
 מוכן וכ״ה במהר״ס שי״ף. וי״ל ע״פ מ״ש
 הרמב״ן בב״ב דקרוב ומצוי עדיף מרוכ משוס
 דאמר כאן נמצא וכאן היה. והנה כאן אזיל לרבה,
 ובכחובוח (דף עו) משמע דליח ליה כאן נמצא
 כאן היה, ולדידיה שרן רוב וקרוב המצוי והיינו
 דדייק דרוב עדיף מקרוב לחוד ולכך אסור כאן
 בכ״ע. אבל אי איפא דאפי׳ בקרוב דלא מצוי הוי
 שוה עם רוב א״כ כשהקרוב גס מצוי ה״ל לילך
 אפריו ולהסיר אף בלא סברא דכאן נמצא וכאן
 היה. וע״פ מ״ש י״ל ג״ב דברי הרמב״ס שלא
 בחב טעם לאסור מחמח רוב רק מחמס ספק
 מוכן, לס״ל לאף למאי ראמרינן כאן נמצא כאן
 היה לא מהני נהפיר ספק מוכן בקרוכ המצוי
 משוס חומרא ללשיל״מ. (מצפ״א)
 דאמר ר׳ חנינא רוב וקרוב כוי. עי׳ שואל
 ומשיב חנינא ח״ב סי׳ נ׳ מלברי רמב״ן ב״כ
 רבמקומו ממש לב״ע בחר קרוב ועי׳ ש״ך יו״ל
 קבט בשס פרישה, ולפמ״ש רש״י ל״ה בדף
 הו״ל מקומן, וגם מל׳ פנים מאירוח ח״ג סי׳
 לב לבמצוי אזלינן בחר קרוב. (מהרש״ם)
 בדף. הרי״ף והפוסקים לא הביאו אוקימחח
 אביי בדף, ובלב ארי׳ הארכפי בזה. (י פ״ע)
 אי אחריני נינחו כוי ואי לא כו׳ חא איכא
 חד דמערב בחו. נראה מ״מ היכא דמח אחד
 מהם או נפל לים דקי״ל דחערובוח מוחרים, אבל
 אי חיישינן דילמא כולהו נחלפו לא מהני, וצ״ע
 אס שייך כאן ההיפר מפל ליס, דהא צריך לאוכלן
 שניס כדאיחא זכחיס (פ.), והכא גכי שחיטה לא
 שייך זה לכאורה. (פור״)
 אפילו תימא דבנן. כירושלמי כאן וכספ״ד
 דמע׳׳ש משני דהסם אביו הניח והוא מצא [דגם
 בפוספפא פ״ה דמע״ש ליחא שם בל׳ הניח כר
 כ״א הרי שס כו׳ דהוא צוואח אביו], ברם הכא
 הוא עצמו הניח הוא מצא, והבבלי אינו מחלק
 בזה מדמדמי הך דזימן שחורים לזה, וכן בפסחים
 מדמה ככרופ לזה, וכפנ׳׳א כחבחי דהירושלמי
 ס״ל ס׳ דרבנן לקולא גס בדשיל׳׳מ, ע״כ י״ל
 דבמעשר בהניח בעצמו הו״ל ספחא ע״כ
 מחמרינן לומר דהנשאר הוא מעשר, אבל הבא
 מימן שלשה אמריגן ג״כ הכי אף דהוא לקולא
 סד״ר לקולא, אולס הבבלי קאי בסברח רב אשי
 לעיל ד ע״כ דסד״ר כדשיל״מ אסור, ע״כ אין
 לפרן כי דאכפי משום ספק לחסר, והארכחי
 לישב עפ״ז הא דהרמכ״ס והטור לא כ׳ כאן
 להפיר אפילו מקושרופ ואכמ״ל. (יפ״עו
 אבל בשני כיםין דברי הכל כוי. עי׳ בכ״ז
 בירושלמי פ״ל למעשר שני ה״ו ומראה הפנים
 שס. עי׳ פסחים נ׳ סוע״א נמצאפ קופיץ קשורה
 לסכין וכו׳, ועי׳ חשו׳ הרא״ש כלל קה לין טי.

 (מהרש״ם)

 בגוזלות מקושרים. עי׳ כט״ז סי׳ חצז סק״ט
 על חמיהח הב״י על הטור. !גי מהרש-א)
 בכיסץ מקושרים. פסחים י ע״א ל״ה הניח,
 [גיטין נא ע״א ל״ה כיסין]. !לבוש. מא״נ)
 רש״י. [ד״ה בשלמא. להוו שני גוזלוח. אולי

 צ״ל שלשה]. (רש״ש)
 בא״ד (בסופו). הכי קאמרי כצ״ל. (רש-׳ש)
. ד״ה איכא. וא״ח ולכטיל כרוכא ת ו פ ס ו  ת

 כוי. ע׳ שו״ח אמרי נועם סי׳ לז, ומהר״ס שיק
 יו״ל סי׳ קכח. (מהרש״ם)
 בא״ד. דבע״ח כוי. זכחים דף עג. (רב״פ!
 בא״ד. אי נמי היה דבר. עי׳ שעה״מ הל׳
 יו״ט עלה לכ ע״ג ד״ה ועוד. :ג• מהרש״א)

א ״ א ע ף י  ד

 גמרא. דמתעכל קיטרייהו. (גיטין נא א)
 תום׳ ד״ה כיםץ. !לבוש!
 הכא בשני קנין זלמ״ז. בקרבן נתנאל הקשה
 על הב״י למה לא הביא הרי״ף הא דרבא, דהא
 לא מיבעיא קאמר דמשמע דלמטה הוה מילתא
 לסשיטא לאסור אפילו לר׳ פנינא ע״ש, ולפי מה
 שפירש בעל המאור לבפוך הקן ולפני הקן שני
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ם י ש ו ד י ח ת ביצה דף י״ב ע״א - דף יב ע״ב ו ו ה ג  ינ ה
 חלה לאס נגמרה הלישה מעיו״ט לכ״ע אין
 מרימין אפי׳ לרבה לעיל (ט.) כמו שהביאו
 החוס׳ שס בשס הירושלמי, וכן ב״ ש נקטי בסוף
 לבריהס מחנוח לרבוחא וכן בברייחא לקמן,
 ורש״י שכ׳ שם בל״ה על המחנוח וה״ה לחלה
 כו׳ לשיטחו לעיל (ט.) ללא שמיע ליה הא
 לירושלמי. (רש״ש<
 בא׳׳ד. הרי הוא אוכלן ועובר כוי. עי׳
 כר״ן כזה. (נזהרש״ם)
 ד״ה כשם כוי. שהרי מאחמול הוגכהה. נ״כ
 כלו׳ ופריך כשם שאין מוליכין אח החרומה
 משום דמאפמול הוגכהה כך אין מוליכין אפ
 המחנופ שהורמו מאמש, ודייק לכחרומה
 מוליחו, לאל״כ לישמעינן רבוחא, וכ״ה מפירין
 אף בחרומה כמ״ש לעיל וב״ה מחירין אף
 להחזיר ורו״ח. (חכמת מנוח)
 תוספות. ד״ה הכא. עיין שו״ח בשמים
 ראש סימן סח וכסא להרסנא שם. וחוס׳ פסחים

 ה ע״ב ל״ה לא, ומג״א סי׳ חמו סק״ג.
 (מהרצ״ח)

 בא״ד. וא״ת ומה צורך איכא במבשל
 גיד כיון שהוא אסור וי״ל כיון שהיה
 בדעתו של זה לאכלו היינו צורך יו״ט.
 הטורי אבן כסוף ספרו כחב לחרץ קושיית החוס׳
 לאיכא שסיר צורך היום במבשל גיל משוס לראוי
 לאכילה מה״ח בהיחר שלא כלרך הנאחו, ואע״ג
 לאיירי שבשלו בחלב ובכ״ח אמרי׳ כס׳ כ״ש
 לאסור מה״ח שלא כלה״נ, ה״מ לאיסי ב״י שם
 לס״ל ללא כחיכ אכילה בכ״ח לומר שלא בעי׳
 כלרך אטלחו אבל ר׳ יוחנן מסיק איסור אכילה
 בב״ח מקרא ללא חאכלנו בסכ״ה, וא״כ כחיכ
 אכילה בב״ח וע״כ ס״ל לאין בו איסור אלא
 כלה״נ, וא״כ ה״ל צורך יו״ט בשלא כלה״נ
 ומשו״ה לא לקי למ״ל מחוך ע״כ. ואל״מ כלל
 רככר כחב במשנה למלך ה׳ יסה״ח ללכ״ע לקי
 ככ״ח שלא כלה״נ, והוכיח ט מרבד החוס׳
 בפסחים (סוף לף כל) ע״ש. ולפ״ז החוס׳ הכא
 אזלי לטעמייהו. ועול יש ללחוח פי׳ הטו״א
 לאסי׳ נימא למבשל גיל בחלב ליכא איסור חורה
 לאכלו שכלה״נ, אס״ה לא הוי צורך יו״ט ואין
 לפוטרו ממלקוח, כיון למ״מ מלרכנן אסור
 לאכול, הרי עסה אין בו שוס צורך, וממילא לקי
 על טשולו מה״ח שהרי הקפידה חורה שיהא
 כמלאכה צורך יו״ט, ובל שאין בו צורך היום
 מחמח איזה סבה שחהיה הרי עשה מלאכה שלא
 לצורך יו״ט. וכה״ג מצינו בכ״ל דמחמח דרבנן
 חזר הלין לחיוב מה״ח, וכמ״ש הפר״ח בא״ח
 סי׳ חלל גט חמץ כשש שאמרו חכמים שאין
 ברשוחו לבטל לוקה מחמח כן על בל יראה
 מה״ח. ואף לגט חיוב כרח מצינו בגיטין (נה:)
 אוקמוה רכנן כרשוחיה לגנכ כי היכי ללחייב עלה
 כשהקלישה ושחטה בחוץ. וכן מצינו גט חיוב
 קרבן בר״פ שבועח העלוח (דף לא) לאי משטע
 על פסול לאורייתא אי מהני עלותו מלרבנן
 חייב, ואפי׳ נימא להסס גבי שבועת העלופ ה״ט
 למחייב מחמח לרבנן משום לכחב אם לא יגיל,
 ומשמע לכל שמועלח לו עלוחו חייב ככל אוסן
 שיהיה חייב, וכה״ג משמע כרס״ח ליומא (דף
 על). הא ה״נ כחיכ אשר יאכל לכל נסש יעשה
 לכס משמע לקפיל קרא שיהיה צורך לכל נפש
 שיהיה בכל זמן, וכל שאין לו צורך עחה
 כהמלאכה שעשה מחמח איזה מניעה שסהיה,
 אע״פ שהוא מחמח חקנח חכמים, מ״מ לא
 פרינן בה יאכל לכל נפש ושפיר איכא כה פיוב
 מלאכה מה״פ כיון לגלי קרא שיהא ראר לכל
 נפש שיעשה כאיזה זמן שיהיה, וכה״ג כחבחי
 בחידושי לססחים (דף פד) ובסנהדרין (לף ע).
 מיהו רש״י כפב בפ׳ אלו עוברין(מו:) גבי הואיל
 דטון דמדאורייפא שרי כהואיל, פקע ליה
 מלקופ, משמע דאף כשאסור מדרבנן ליכא
 מלקופ. ומצפ־א)
 בא״ד. י״ל כי כשהיה בדעתו של זה
 לאכלו כד. עי׳ תוס׳ ב״ק ל״ה ריש ע״א,
 וסנהדרין פ״ד כה״ג, ועי׳ ב״ש א״ע סי׳ צ׳ סק
 ט״ו כשם פרישה כה״ג. ועי׳ כסא דהרסנא סי׳
 סח העיר על ק׳ פוס׳ דיפן לגוי ולא לקי כמ״ש
 חוס׳ לעיל, וחי׳ דמשוס בשר בחלב אסור ליהנוס.
 ועי׳ יבמופ ל״ד. ופלפל עפי״ז. ועי׳ ריטב״א
 מכוח כ״ב שחי׳ קו׳ פוס׳ דכיו דבעצם ראוי רק
 אריא דאיסור רטע עלי׳ לא לקי ורק לכחחלה
 אסור בכה״ג ע״ש. ועי׳ ירושלמי סוס״ט
 דשטעיח, וצ״ל ג״כ כן דאל״כ הא אין שיוטה
 ניכרים. (מהרש״ם)
 ד״ה אין מוליכין. כירושלמי דמאי פ׳ הלוקח
 ה״ג. (יפייע!

 אפ״ה איח להו הכא דאחי איסור בכ״ח וחייל על
 איסור גיד דקדס, דשאני בב״פ דגלי טה קרא
 דאמר כהו איסור פל על איסור, והבי משני הגמ׳
 אליכא דשמואל כפולין (דף קיג), וה״נ צ״ל
 אליכא דר׳ יוחנן וכ״ש כאן. (מצפ־־א)
 ב״ש היא. (פסחים מז כ) חוס׳ ד״ה ולוקה.

 (לבוש)

 ב״ש היא דאמרי כוי. כס׳ מנ״ע הקשה דגם
 לב״ש ק׳ לשי׳ ריב״א בפיס׳ פסחים ה׳ דבלאו
 ליכא איסור טו״ט, ובשבפ ע׳ דלא ילפינן
 מכחריש וקציר דהוי כ׳ כפוביס, ובקידושין מ״ג
 שמאי הזקן, וביבמוח ט״ו א׳ דשמאי היינו טפ
 שמאי, וא״ב לשיטפי׳ ילפינן חיוב מיחה מחריש
 וקציר ולא פבערו ללאו אפיא וא״כ ליכא איסור
 טו״ט, ע״ש מ״ש ליישב. ועי׳ בברוך טעם שער
 הואיל ומחוך דין ג׳ מ״ש בסוגי׳ זו, ועי׳ מחנה

 לוי לסוגיא זו, ועי׳ באור חדש פסחים מ״ח.
 (מהרש״ם)

 מתני׳. אין מוליכין חלה. לעיל ט ע״א
 ל״ה גלגל, וע״ש נז ע״א ל״ה חני. ומאת)
 אין מוליכין חלח כוי. מכאן מוכח לבהפרשה
 לבל נפקע הטבל, והנחינה לכהן היא מצוה
 בפנ״ע. ועי׳ בספר המצופ שורש י״ב מ״ש
 הרמב״ן בזה, ובעל מגלח אסחר פלק עליו ונעלם
 ממנו משנה זו. ועי׳ לברי שאול ס׳ חבא, ועי׳
 חפה סופר א״ח סי׳ עט. ומהרש״מ)
 גמרא. חאמרו כחרומה שאין זכאי בהרמחה
 כר. נשאלחי לשיטס הסוברים ליו״ט קוכע
 למעשר, ולהגהח משנה למלך ס״ה ממעשר אס
 ע״י שבח נקבע מוחר לעשר בשבח א״כ משכח״ל

 ככה״ג, ועי׳ במגיני שלמה ובפני יהושע.
 (מהרש״מן

 ח״ל גרבא דחמדא דתרומח. בבבל הוה,
 ושם נוהגח חרומה ומעשר מל״ס כלחנן פ״ד
 ליטס, ועלח״ש [ועי׳ בהגר״א יו״ל סי׳ שלא
 סק״ב וסק״ה]. (יעב״ץ)
 אםורייתא דחרדלא. חולין ו ע״ב ל״ה
 והחיל. (לבוש. מא״נ)
 אתא לקמיח דרבא. נראה לרבה גרסינן,
 לרב״ח חלמיליה הוה כדאמר לאטי מסחיי אח
 ורכ״ח בלאי׳ בפ׳ שואל(שבח קנג.), ואביי מליך
 נמי קמי רבא. (יעב״ץ;

 מוללץ מלילות בי״ט. ולעיל ט ע״א ל״ה
 גלגל, לקמן יג ע״כ ל״ה ואס, ול״ה טצל מנפח,
 וע״ש יל ע״ב, שכח קכח ע״א, ר״ה יג ע״כ ל״ה
 פורטו], ע״ז נח ע״ב ל״ה בצר. (מא״נ, לבוש)
 אבל לא בקנון. טרושלמי מעשרוח פ״ל ה״ל
 הונא בר חיננא ורב חחליפא בר אימי הוון יחבון
 קומוי ר׳ אלעזר א״ר יונה אין כולהון בר אימי
 ההן בר רכ אימי אין בולהון בר רב אימי והדן
 ליה על קשרי אצבעופיו והוון סטן מני׳ והפך
 אפו״ לכוחלא וחוי לון מלא שעלין וחני כן ובלבל
 שלא ינפח לא בקנון כו׳ ולענין שבפ על
 כגרוגרת. ופי׳ המפרשים לחוק. ונ׳ בענ״ל להאי
 אי :ולהון בר אימי בו׳ הוא שייך להסיפור,
 שעיקר ההיפר הוא מה שהכופל היה מהגורן
 הסמוך לטח כלמסיק בהחי׳ ללזאח מופר אפי׳
 הרכה, והפר סניו לכוחל ליקח מהגור מלא
 אגרייפוח מנילוח ונחן לבני החבורה לאכול, ולבל
 יהיה נראה ר׳ חחליפא כמשרפ ע״כ אמר אי
 כולהו בר אימי הוא בר רב אימי, פי׳ שהיה חשוב
 מהם אי כולהון בר רב אימי והוון ליה על קשרי
 אצכעופיו, הוא כעין מאמר מגיע ער קרסוליו
 להיינו במעלה, והיינו אף אס כולם בר רב אימי
 היה הוא גבוה מהם במעלחו. אך לאשר והוון
 סטן מניה, שהם היו זקנים ממנו וקשה להס
 הטורח, ע״כ הפך הוא פניו לכוחל וחוי לון מלא
 שמלץ, הראה להם מלא אגרופין, וע״ז מקשה
 הא תנינן לא בקנון כו׳ ומשני משוס שהיה סמוך
 לגורן מוחר שמחזיר אח המוסר. ניפ״ע)

 רש״י. ד״ה מתנות. הרמח הוחרה לו שהרי
 כו׳ ואע״פ שאין טובלין כו׳ מיהו כו׳ הלכך כוי.
 לכאורה אלרכה לפי שאין טוכלין ומומר לאכול
 הבשר קולס הסרשמן לכן מומר להרימם, לאין
 זה כוס פיקון, וכמו לפטך לעיל(ט.) גט מלה
 לימא פליגא לשמואל כו׳ ע״ש ובפירושו, ולזאפ
 אפי׳ נשפטה מעיו״ט שרי להפרישם ביו״ט
 וכלאיחא בגמרא. ולבן מה שמסיים משום גזירה
 לאין מגטהין אוחם, חמוה. אח״ז ראיחי בהגהופ
 הב״ח שמגיה לא״מ פרומה, ולפמש״כ מלויק
 שסיר מה לסיימו ב״ה פאמרו במפנוח שזכאי
 בהרמחן לשבקי לחלה ברפ זוגי׳ משום למילחא
 פסיקא קאמרי למחנוח לעולם מטמין משא״כ

 פלוגפא לר״י ורשכ״ל, לאמר ר׳ פייא כשס ר״י
 המבשל נטלה טו״ט אינו לוקה שהופרה מכלל
 טשול טו״ט ורשב״ל אמר לוקה שלא הוחרה
 מכלל טשול אלא לאטלה בלבל, ולפלוגחחם הוא
 לר״י סבר לאף לחי״ל כר״י הגלילי ללרשינן לכם
 ולא לבלטם ונטנה אינה ראויה אלא לכלטם
 עכ״ז אינו אלא בעשה ולא אמטנן אהלטה
 לאיסורא קמא כיון רככר הוחר כל טשול מצל
 מסוך כסכרח החוס׳, ורשכ״ל סליג כזה וסוכר
 אף לאמרינן מחוך מ״מ כיון שלא הוחרה אלא
 לאטלה בלבד מחרא ללכס הרי ממילא אהלליה
 לאיסורא קמא של לא חעשה כל מלאכה, ואס
 עכר וטשל לכלבים לוקה, נמצא אליבא לרשב״ל
 אה״נ בטיחא להשוחט עולח נלבה ביו״ט לוקה
 אפיא אפילו לב״ה. (ר״א לנדא)
 בא״ד. לא אמרינן אהדריה לאסורא.
 ולצורך נכרי דאמעוט ג״כ מן לבס, מ״מ נשמע
 מהרמכ״ם דס״ל דאמט׳ אהדריה לאסורא
 קמא, (עי׳ כלפ״מ פ״א ה״ט מהל׳ יו״ט),
 והקשה כן בפרשפ דרכים שרמז עליה בהגהפ
 מל״מ שם, ועי׳ שעה״מ פ ״א מהיו״ט עלה כה
 ע״ד. 1גי מהרש״א)
 ד״ה דלמא. דכטם שאין לצורך יו״ט כלל.
 יערין כערוך ערך ערב וכחו׳ כסוכומ ז ע״א
 ד״ה מחוך. (רב״פ;
 בא״ד. להוציא דברים שאינן לצורך
 יו״ט כלל. ר״ל גס לכ״ה, מהרש״א. ועי׳
 כש״מ, ועי׳ כש״מ כשם הריטכ״א. !:ג• מהרש״או
. דטון דעיקר הוצאה נאסרה. י ״ ש  ד״ה ה״ג ר
 דהא דכי אל חוציאו משא ביום השבח ויו״ט היה
 בכלל אלא שחזר והוציאו הכחוב כשהוחרה לצורך

 אכילה וגס שלא לצורך מטעם מחוך.
 (ג׳ מהרש״א)
 בא״ד. וי״ל דודאי אה״נ דמדאורייתא
 הואיל כוי. עי׳ חסם סופר יו״ד סי׳ רנ באמצע
 החשובה. (מהרש״ם)
 בא״ד. ורש״י קים ליה דב״ה ס״ל כו׳
 הותרה לגמרי כוי. נראה דחיליה דרש״י מהא
 דא״ל לריו״ח לקמן במבשל גיד דאמרינן לב״ה
 מחוך אף דהוא אסור וא״כ אין בו צורך כלל,
 והסוס׳ לשיטחייהו נדחקו שם. (רש״שו
 בא״ד. אבל שלא לצורך יו״ט כלל ודאי
 דאסור כד. יעויין חוס׳ חולין פד ע״ב ד״ה
 חקיעוח. (רב״פ)
 בא״ד. אבל שלא לצורך יו״ט כלל ודאי
 דאסור כוי. עי׳ לקמן (לז.). ועי׳ לקמן (דף
 כ3), וברוקח סי׳ שה. (מצפ״א)
 בא״ד (בסופו). דלולכ יש ט צורך יו״ט חצח
 לצאח בו. נ״3 הנה גס כסחם יו״ט יש צורך ללולב
 לככד כו טחו עיין רש״י סוכה (מ.) ד״ה יצאו,
 וירושלמי ס״ס לולב הגזול דראוי להניף על
 החולה כשכח. והא דאמרינן סוכה (מכ:) דלולכ
 טו״ט ושכח אסור לטלטלו, עיין כסוח חמריס
 דהחעורר בזה. הנה בודאי לולב שהוקצה למצוה
 אסור לעשוח בו חשמיש דחול. אבל הך דאין
 מוציאין אח הלולב, אדרבה אינו מייד בלולב של
 מצוה, וראוי קצח להניף על החולה שאב״ס
 דשכיח ומחשב צורך קצח והבן. (מהרצ״ח)

ב ״ ב ע ף י  ד
 גמרא. ולוקה משום הבערה. כירושלמי כאן
 ה״ג ובשבפ פ״ז ה״ב אמר ר׳ יוחנן דאינו לוקה
 על בישול נבלה ביו״ט משום דאמרינן מפוך
 ומקשה מעחה החורש ביו״ט לא ילקה, ועמש״ל
 ז ע״ב ד״ה והוא, שהבאחי שם מהירושלמי זה
 ויעדחי כאן לכחוב באורו ופי׳ המפרשים דחוק.
 ונ׳ דהקושי׳ שם לר״מ ניחגי כ״ג הוא דמקשה
 אהא דמוקי ר׳ אילא הך דיחפור כדקר כר״ש
 דמשצ״ל פטור מחמח קושי׳ דאחרישה טו״ט לא
 ילקה משום מפוך, וכמפני׳ סוף מכופ איפא
 דחייכ אפרישה כיו״ט, וע״ז קשי׳ ליה הא לכ״ש
 ל״ל מפוך, ולב״ה הלא לא ס״ל יפפור כ״א
 כדיעכד ומשוס דמצוח כיסוי דחי, ואין שייך
 מחוך אם לא דס״ל מוחלפח השיטה וב״ה ס״ל
 יחסור, א״כ קשי׳ דר״מ מני ליה טן קולי 3״ש.
 והא למקשה דר״מ לא ס״ל כר״ש היא קושי׳
 שני׳ לר׳ אילא אחר למשני קושי׳ הראשונה, אלא
 ר״מ ור״ש אמרו ל״א פי׳ ללא מחמח קושי׳
 ממשנה למכוח מוקי כר״ש כ״א לקים ליה
 לאמרו ל״א. (יפ״עו
 הבערה ובשול אינה משנה כוי. משמע
 דאלו כהא דקחני דלוקה משום אוכל ככ״ח מודה
 ר׳ יוחנן, ואע״ג דר׳ יוחנן ליח ליה כלל איסור
 חל על איסור כמ״ש פוס׳ כס״פ ג״ה (דף קג),
 וכן איח להו לב״ש לשנרא דרבא טכמוח(דף יג),

 המבשל גיד וכו׳ משום מבשל. סנהדרין
 סג ע״א ד״ה על כולם. !לבנש. מא־נ. רב׳׳פ)
 חמבשל גיד חנשח בחלב ביו״ט כוי. עי׳
 ס׳ מנחח חינוך מצוה רח״צ. (מהרש׳־ם)
 רש״י. ד״ה אלא מדלא וכוי. אלא רבנן גזור
 במיט דהר טירחא דלא צריך וכוי. עי׳ בב״י בסי׳
 חקיח שהטא ב׳ דעוח בדעח רש״י אס גס בדבר
 שיש בו חורח כלי אסור אס אינו לצורך היוס כלל
 או דדוקא כאכניס אסור ע״ש, אבן מד׳ הסוס׳
 כאן ד״ה דלמא משמע דס״ל כסכרא הראשונה
 בדעח רש״י. ומדכט האור זרוע כהלכוח יו״ט
 סי׳ שלפ משמע דמפרש דרש״י ס״ל דאף אס
 הוא לצור מצוה אך דאינו לצור מצוח היום כגון
 שצטך להוציא הקטן כדי למולו למחר ג״כ אסור,
 והקשה עליו מהא דאמר טרושלמי דאסי׳ גדול
 מוסר לב״ה, וגדול הא ודאי מילה שלא כזמנה
 הוא ואסור למולו ביו״ט ע״ש. ולולי דבריו ז״ל
 הייחי אומר דהירושלמי ר״ל להוציא לחכם
 הדורש לכהמ״ד, וכמו דמסיק שס טרושלמי
 דשמואל הוי מיטען מערס לערס ושסיר הוי
 מצוח היום, ומאן דאסר שם לא אסר רק משוס
 דהר טירחא יחירה כיון טכול לילך כעצמו, [ועי׳
 לקמן כ״ה ודכרי הא״ז צ״ע. ועי׳ כס׳ יראים
 בסי׳ קיג דפי׳ דב״ה דאמר מחו וכו׳ לא אמר
 רק לצורך מצוה משום דכפיב לכל נפש גס הנאפ
 נשמה בכלל, והא דאמר רב אשי נשכח כ״ה
 דמשו״ה אין שורסי קדשים ביו״ט משום דיו״ט
 עשה ול״ח, הוא לא אמר זה אלא לב״ש דליח להו
 מחוך, אבל לב״ה אין נ״מ כלל דלאו משוס דחייה
 הוא אלא דהוא נכלנ בקרא דאשר יאכל לכל נסש,
 והא דאין שורפין קדשים ט״ט לכ״ה ע״כ צ״ל
 כחי׳ דאידך אמוראי דלשס ומר אמר חדא וכו׳
 ע״ש. והנה אף שבדבטו ז״ל יחיישב קושיוח
 החוס׳ שם בשכח (כד:) ד״ה ולא מילה ע״ש,
 אמנם איני יודע היאך יסיישב הסוגיא דמטלחין
 לעיל(ח:) בהא דאמר סוף סוף יו״ט עשה ול״ח
 הוא והדבר צע״ג]. (חש׳׳ל)
 תוספות. ד״ה השוחט. אלא ניחא ליה
 למנקט כוי. יעויין בחמים דעיס. 1רב״פ)
 בא״ד. וה״ה דמצי למימר ר׳ עקיבא היא
 וכו׳ ותימה כוי. נראה דבל״ז הו״מ למימר
 דס״ל בב״ש דהא דליח להו מחוך ובהא דלוקה
 על עולח חוכה לא ס״ל כב״ש, אכל א״כ יוחר
 הו״מ לאוקמי כרע״ק דליח לי׳ מחוך וכהא
 דעולח ראי׳ מסחמא ס״ל ככ״ש. (פורי׳י)
 בא״ד. וה״ה דמצי למימר ד״ע חיא כוי.
 עי׳ עטרח חכמים כזה, ועי׳ ס׳ מנחח חינוך

 מצוה רח״צ, וחשו׳ כחר כהונה סי׳ יט.
 (מהרש״ס)

 בא״ד. אבל שלמי נדבה פטור אע״ג
 וכוי. עי׳ שער המלך פ״א מחגיגה ה״ח.

 ימהרש״מ)

 בא״ד. וא״פ והא אפי׳ ב״ה מודו כוי. יערין
 חוס׳ חגיגה דף ז ע״ב ד״ה עולוח, ולקמן יט
 ע״א חד״ה אמר. (רב״פ)
 בא״ד. מלכם ולא לגבוה. עי׳ רש״י מגילה
 ה א ד״ה וב״ה אומרים. >ג־ מהרש״א)
 בא״ד. וא״כ הוי לאו הבא מכלל עשה
 דאין לוקין עליו. ונ״ב ומדברי הרמב״ם
 גפ״ח מה׳ יו״ט הט״ו נראה בהדיא שחולק ע״ז
 יס״ל ז״ל דלוקה ע״ש, ועי׳ בפרשפ דרכים בדרן
 מצוחיך ח״ג מש״כ בזה. ;חש־ל)
 בא״ד. דאין לוקין עליו. נ״ב ק׳ א״כ לכ״ש
 נמי הוי לאו הבא מכלל עשה במ״ש לעיל דדרשי
 יחגוחס חגיגה אין עולח ראייה לא. י״ל דוחגוחם
 לב״ש אינו צריך לדיוקא דעולוח ראייה, אלא
 משוס דהוה אמינא דמוחר להקריב משוס דהוה
 חובה ברגל לעולח ראייה אע״ג דאינו לצורך אובל
 נפש, והשחא דמעטיה מוחגוחס חגיגה אי עולח
 ראייה לא, א״כ אינו חובה ולא צורך אוכל נפש
 יליח לב״ש מחוך, א״כ ע״כ הוא באיסור לא

 מעשה כל מלאכה דמעולם לא יצא מכללו.
 וחכמת מנוח)

 בא״ד. דהא אמרינן גבי גוזז פהמ״ק כד.
 בכורוח טו יעו״ש בחוס׳, ובחולין צט חד״ה רבא
 אמר, ובע״ז סז ד״ה אמר ר״י. >רב־פ)
 בא״ד. וי״ל דשאני גיזה שלא הותרה
 כו׳. עי׳ ישרש יעחב יבמות נ״ו ב׳ בזה, ועתוס׳
 מו״ק ג׳ ד״ה יכוג, ועי׳ קידושין י״ג ב׳, ועי׳
 לפס משנה פ״א מיו״ט דרמכ״ס לא ס״ל
 כהפוס׳, ועי׳ הגהפ כיפ שאול פ״ה טכמופ
 מ״ג. (מהרש״ם)
 בא״ד. וכיון דאשכחנא דהותרה. נ״ב
 טרושלמי דפרקין ובפרק בלל גדול מצינו בזה
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. ד״ה דהרה צליל קליה. ואילו מכה  רש״י
 כהשמטה. נראה שצ״ל מכה כהטיה [וכ״ה
 הכ״ח]. (יעב״ץ)
 תוספות. ד״ה בית הלל. שליניונ״י כר. נ״כ
 אפשר שהוא כל׳׳א מאלפן זלץ ולומיהו המורגל
 כארץ רוסיא, שהוא מלח המפכשל מן מי מפינות
 המלוחים ושופכים בני אלם בדפוסים למתמרש
 ומחחבר, והחבור רך הוא ונלון בקלות, ואינו
 קשה כמו גרעיני מלח של ים שנעשה בירי
 שמים. (חכמת מנוח)
 ד״ה איכא בינייהו. ופסק ר״י כר. יעויין
 פוס׳ שכח לף ןקמא ע״א ל״ה הני]. (רב״פ)
 בא״ד. ולכל אחד ואחד יש קולא. יעויין
 חוס׳ נלה לף כט ע״א ל״ה חשב וחוס׳ ב״ק
 לף יא ע״א ל״ה לקא. (רב״פ:
 בא״ד. עבדינן לחומרא. עי׳ עירובין(ז.).

 (מצפ״א)
 בא״ד. עבדינן לחומרא כוי. ע״ע בר״ן
 ס״ק למגלה, ושער המלך הל׳ מקואוח כלל ד/
 ועי׳ מג״א שע״ט סק״כ, וא״א שס לחלק בין
 כזה אחר זה לככח אחח, ועי׳ שכח ל״ל וסני
 יהושע שם, ועי׳ בסוס׳ שאנץ פ״ג לעליוח מ״ט
 בסופה ורו״ק, ועי׳ שו״פ ר״מ מרוטנבורק
 אחרונים או״ח סי׳ ב׳, ופשו׳ רעק״א סי׳ מ״ט.
 ועי׳ כה״ג חוס׳ יבמוח ל״ו ב׳, ובמשנה למלך
 ס״ב ממגלה הי״א. ועי׳ לחם משנה ס״ג מיו״ט
 הי״ב להרמב״ם לא ס״ל כהחוס׳ להבא, ועי׳
 מחנה לוי פסחים בז א׳. ועי׳ בקרב נתנאל פ״ו
 לעירובין אוח נ״ה לאס צל א׳ רגיל ומצוי אזלינו
 להחמיר גם ביוצא עי״ז קולא בלבר שאין רגינ
 וכן להיפוך ע״ש וחכין. ולכרי חוס׳ כאן י״ל
 לטון ליכול לעשופ ע״י שינוי שייך להקל ככה״ג.
 וע׳ בית יצפק יו״ל פ״א סי׳ קכל אופ יל מהא
 למנחוח ס״ח 3׳, ועי׳ יבמות כ״ל א׳ רשרש

 יעק3 שם. ועמש״ל נלה מ״ז 3׳ עה״ג.
 (מהרש״ם)
 בא״ד. באשלי רברבי. נ״ב במו אשל הגלול,
 בלומר בחבלים גדולים וחשוטס. וי״ל כלומר
 כאילנוח גדולים מלשון ייטע אשל ןוע״ל כז א,
 וע״ז ז 3 ברש״י]. >תכחת מנוח!
 בא״ד. מ״מ שמא דפלפלין מותדין. צ״ל
 שמא ט היט דח3לין מותרין. (יעב••?)

 דף יד ע״ב
 גמרא. ודלמא מאתמול עבדוח דחזייה
 דהוי קליף צהריח. ונ״3 לפי גירסא לילן לא
 מצינו שוס היחר לכתוש כמכפשפ גלולה אפי׳
 כהטייה, וכ״מ מלכרי הסוסקים ז״ל שהרי לא
 הזכירו זה. ואכן אנכי מצאחי גי׳ נפלאה כהלכוח
 גלולוח שס שגרס כאן וללמא מצלי וטיק לחזייה
 להוי קליף צהריה עכ״ל, ולפי גירסחו ז״ל
 בהצלאה מוסר גס כמכחשפ גלולה, [וכ״כ שם
 הבה״ג 3חחלה כהליא אכל לא כמכחשח גלולה
 ל3עינן לשנויי ע״כ ומשמע דבשינוי שסיר למי],
 ופמהני שלא הובא גי׳ ה״ג ז״ל בשום סוסק להא
 נ״מ טובא לטנא, וצ״ע. (חש״ל)
 מתגי׳. הבורר את הקטנית. לעיל יב ע״ב
 רש״י ל״ה אבל, שבת על ע״א ל״ה בורר, וד״ה
 והא חניא, וע״ש קמ ע״א ל״ה ואין. ימא-ינ)
 ובה״ א בורר כדרכו כו׳. בחור״ע הקשה איך
 הופר לכרור הפסולח כו׳ הא הוי מוקצה כר.
 וחימה שנעלם מכ״ח החוס׳ בשבח(קמכ:) לטון
 לאוכל מרובה על הססולח כלמוקי לה רשב״ג
 בטלה ברוכ ליטלה מן האוכל ולזורקה, ועי׳ לעיל
 (ג:) תל״ה אבל. (וש״ש<
 גמרא. כשהאוכל מרובה. (שבח על א) תוס׳
 ל״ה בורר. (לבוש<
 דנפיש בטירחא. (שבח קמב p חוס׳ ל״ה
 שאוכל. [א״ה עיין בשו״ח סניס מאירוח חלק א
 בסיף ססרו]. !:לבוש, מא״נ)
 מתני׳. בין חיין. לקמן לז ע״ב ל״ה לאסור.

 (מאינו
 גמרא. אין שורה. לקמן כא ע״ב, סנהלרין יט
 ע״א. (מא״נן

 חטץ לעשות. ע״ז סה ע״כ ל״ה אמר.
 (מא״נ)
 חטין לעשות. עי׳ שיירי קרבן הי״א ל״ה
 חיטים. (יפ׳׳ע)
 שעורים ליתן לפני בחמתו. עי׳ ק״נ אוח
 קיג שכתב דהט״ף לא גרס זאת, וטרושלמי
 מכואר דר״ש ש״ל כר״ע דדרש לכל נסש אסי׳
 בהמה במשמע, ועי׳ ברא״ש שי׳ כד מ״ש כשם

 בעל העיטור ע״ס הירושלמי, ועי׳ מה״ס.
 (יפ״נ!)

 הפוספפא דפ״ג שם בשעורים שנים פטור שלשה
 פייב 3פיטיס ג׳ פטור אר3עה פייב. דפ׳׳ע)

 על יד על יד. הרש״א גורס מיד ליד ע״ש.
 רפ״ע)
 וכן לשבת. טרושלמי מעשרות פ ״ד ה״ד
 ולענין שכת עד כגרוגרת. דפ״ע)
 מתקיף לח רב ששת בריח דרב אידי.
 עמש״כ בססחים (מט.). (רש״ש)
 מלאכת מחשבת. ברכות ה ע״ב שבת מט
 ע״ב ד״ה כנגד, שם ע ע״א, וע״ש צד ע״ב
 וע״ש קו ע״א, פסחים צא ע״כ, חגיגה י ע״כ,
 יכמופ ו ע״א. ( מא״נ1
 דש״י. ד״ה מחשב הא מדידח בעי.
 בשלמא כו׳ וכס״ג כו׳ הילכך באומד סגי כוי.
 משמע דכש״כ מדידה דעדיף טפי, וחימה
 דהפנן פ״א דחרומוח מ״ז אין חורמין לא במדה
 15' ע״ש. (רש״ש)
 תוספות. ה״ה כשם. בירושלמי. חרומוח
 פ״ב ה״א. (יפ״ע)
 בא״ד. דה״ק בירושלמי כח״ת כו׳ חוץ
 מת״מ כוי. אבל בח״מ מדאורייחא לא בעינן
 מוקף, וכ׳ מהר״ם שיש שום לימוד דת״מ ל״ב
 מוקף, ונעלם ממנו תשלום הירושלמי הביאו
 הר״ש ברס״ב דחרומוח דיליף מדכחיב גבה מכל
 מעשרוחיכס (אולי צ״ל מכל מחנוחיכס כמו
 שהגיה הגרי׳׳ס כסוגיין, ועמש״כ כמ״ר נשא
 פ״ו אוח ח במ״ק בהערה) פטמו, אפי׳ אחד
 ביהודה ואי בגליל ע״ש. ובעיקר דברי הירושלמי
 שאמר כה״ח למדה ומלמדה בוי ק״ל דאשכחן
 עוד בככורוח (נו:) יהיה לן ולא של שוחפוח וזה
 כחיב בבכור ודרשינן ליה למעשר באא״ע דככור
 איחא בשוחפוח ע״ש, וכה״ג כסנהדרין (נד
 סע״א) ע״ש ובפרש״,. (רש״ש)
 ד״ה ומה ראית. ופימה כו׳ ואומר הרר״י כוי.
 עמש״כ כס״ד כעירוכין, ודע ששם כתבו זה בשם
 הטב״א. !ושיש)

 דף יד ע״א
 גמרא. מקשרי אצבעותיו. לפי׳ הרא״ס
 ופ״מ הוא בירושלמי מעשרות פ״ד ה״ד,
 וכענ״ד אין לפרש כן דהלא החס לקח מלא
 שעלין וכדמסיק שס ואיך שיער מחחלה שיעור
 קטן 3אוחה העובדא, ועמש״ל יב ע״ב ד״ה אבל,

 ובפנ״א הארכחי בהדוחקים הרבים לפירושם.
 (יפ־ען
 מתנ". נדוכין כדרכן. (מו״ק יג ב) פוס׳
 ד״ה בתבלין. (לבוש)
 תבלין נידוכין במדוך. שבפ קמא ע״א ד״ה
 הני פלפלי, וע״ש קלז ע״ב ל״ה חולין, מ״ק יג

 ע״ב ל״ה בפבלין, יומא לא ע״ב ל״ה שפפיג.
 ימאיינ)
 גמרא. מפיגין טעמן. בירושלמי פלוגחא חבטא
 בשם ר׳ יוחנן מפני שטעמם מר, ר״ז בשם ר׳
 יוחנן מפני שטעמם פג. !יפ״ע)
 א״נ במוריקא. ופירש״י לללישנא לרישא בעי
 שינוי. ונ״ב והרי״ף והרמב״ס לא הביאו דין
 מוריקא כלל, וס״ל דלפי המסקנא דלא בעינן רק
 שינוי דהטייה לא החמירו זה אלא במלח בלבד,
 ועי׳ בה״ה ובב״י בסי׳ קד, ואכן בהלכוח גדולוח
 כה׳ יו״ט מצאחי שכחב וכל דמידק טו״ט לא
 צריך לאצלויי לבר מן מלחא ומוטקא עכ״ל, וזה
 סייעחא לדעח המהרש״ל והב״ח שהובא במ״א
 שס סק״א ע״ש. >חש״ל!
 כל הנדוכין. בירושלמי ע״ש רב ועל שמואל
 אמר הסס דשחק על סטרא דמדוטחא, והוא
 כרב אחא כרדלא לקמן, ועי׳ רא״ש סי׳ כא מ״ש
 בשם הירושלמי. (יפ״ע<
 אלא אימא לכל דבר. רש״י נדחק מנ״ל דלא
 געו שינוי, ואולי יל״פ לכל דבר היינו דמלח שוה
 לחבלין לכ״ד, דאילו לא היה כוונפם רק למשט
 לקדרה הל״ל ובה״א אף לקדרה. (רש״ש)
 אמ״ל רב אחא ברדלא לבדיה. ברי״ף

 ובה״ג הגירסא אמ״ל רב לרב אחא ברדלא.
 (פור״ י)

 טסני. ברכוח לז ע״א רש״י ד״ה חלקא.
 ימא״נ)
 אמר אביי כי תניא נמי מתניתא כו׳. עי׳
 רש״א, ואישחמיטתיה מש״ב הסוס׳ בכ״מ
 דהיכא דלא נזכר אמורא מקודם אין דרך לומר
 אלא, ומהם בשבח (צח.) ד״ה אטבעי, וכ״כ
 הרשב״ם בב״ב(מד:) ד״ה ל״צ. ורש״ש)
 אמר אביי כוי. עי׳ מהרש״א. ועי׳ חוס׳ שבח
 (דף קה) ונזיר (דף לג) וב״ב(דף צג) וברמב״ן
 פ״כ דמכוח. (מצפ״א)

 תנ״ח בן לוי כו׳ שכשם שת״ג כו׳ כך
 ת״מ כו׳. משמע דיליף לה מהיקשא ורבא אמר
 משוס קכסא. ורש״ש)

 רש״י. ד״ה ופרכינן לרבא כו׳ כצ״ל.
 (רש״ש)
 ד״ה איכא דאמרי. אבל בקטניות סחס
 הכנספם למרופ. ק״ק א״כ מאי פריך מחטלי
 חלפן הלא סרש״י לעיל בד״ה לאשמעינן דאין
 דרכן להעשופ כרי, ושיפלגו הלשונומ במציאוח
 כזה הוא דופק. (רש״ש)
 ד״ה שמו כוי. וכמיפה כדין טכל כוי. עי׳
 ירושלמי פ״א ה״ה דפרומופ וגניון שם, ורמכ״ס
 פ״ג ממעשר הי״ט, ובכסף משנה ומשנה למלך
 שם, ובמהרי״ט אלגאזי על הל׳ בכורות פ״ד בזה,
 ע״ש ריש הל׳ חלה אות ב׳. !מהרש״ם)
 ד״ה קנסא. שהמשנה סדר המעשרוח בו׳.
 ורמב״ס פי׳ דהפסיד לכהן החרומה שבו, משמע
 דמשום לא חאחר ליכא הואיל דלא מטא עדיין
 זמן חיוכייהו. (רש״ש)
 תוספות. ד״ה הא. שהקשו על רש״י
 דלסירושו לרבי יוסי ברב״י אפילו קבע מוחר כו׳
 והלשון לא משמע כן בו׳ דסוטר מעראי בלבד.
 ורצ״ל דא״ה אכחי קשיא לר״י נמי מי לא
 משכחח זכאי כהרמחה כאכילח קבע. ולי נראה
 דאי משום הט לא קשיא מידי לרש״י לאיהו
 סריש לעיל למלילה ביו״ט לא שריא אלא מעט,
 וכסי גירסחו על יל על יל, להיינו אכילח עראי,
 וה״נ איפא לקמן להמולל מלילופ מנפח על יל
 על יל ואוכל, למלילה מועטפ כי הך למולל על
 יל ואוכל אטלח עראי הרא, ולא הר קבע אלא
 במולל ונוחן לחוך חיקו, וכה״ג ביו״ט מי שרי,
 להט ולאי נא משכחח לר״י בר״י חרומה בשבלים
 ביו״ט, אלא לרבי דווקא לסבר הכנסחן היא
 גרנן, ולר״י כר״י כהכניס לעשות מהן עיסה
 ונמלך כוי, זה ברור מאל רלר״י בר״י נא מציח
 לאשכוחי זכאי בהלמחה בגוונא אחרינא. ללהט
 טיק רש״י לפרושי ברייחא למללן במלילוח לאכל
 מעט מעט, להר עראי אליבא לכו׳׳ע, וליבא
 למימר לר״י בר׳׳י פוטר אף בקבע. לטלאי
 מחייב בקבע כגון למלול וליתן לתוך חיקו, אלא
 לביו״ט לא אפשר, משו״ה לא מחוקמא מחני׳
 שפיר אליביה בנמלך, ובהט סליק פירש״י שפיר,
 גס מ״ש עול ללרט היך מצינו שזכאי בהרמפה
 לכבר נחחייכו מאחמול, זה לא הטנופי כלל, מי
 לא עסקינן להכניסן היום, ואפי׳ מר״ה הוצאה
 טו״ט שריא, ס׳׳ל לסוס׳ הללו פליאה נשגבה הם
 כעיני, שנכנסו בדוחק עצום בפנס. ורפו פירוש
 רש״י הישר כקנה רצוץ. (יעב-ץ)
 בא״ד. הואיל דאית ליה דהכנסתו זהו
 גרנו. ולי נראה דרש״י ר״ל דהכנסתו זהו גרנו,
 כלומר הכנסחו למוללן במלילוח ומחשבתו אז זהו
 גרנו כשמוללן ולא מיד שהכניסם, וא״כ כשמוללין
 ביו״ט לא חל החיוב אלא ביו״ט, וא״כ זכאי
 כהרמחן לצורך אוכל גסש. >חכמת מנוח!
 בא״ד. דקאמר זכאי כוי כצ״ל. !חכמת מנוח)
 בא״ד. וא״כ זכאי בהרמתה כוי. נ״ב ואין
 לומר לרבי יוסי ב״י סבר לאין מוללין ביו״ט כיון
 ראינו רשאי לסרוס ביו״ט ואינו רשאי לאוכלם,
 להרי ככה״ג ע״כ רשאי לפרוס לצורך אוכל נפש
 ואין אומלים שימלול מאחמול ויפרוס כמו
 כמחנוח שאין אומרים שישחוט מאחמול ויסרישם
 ולו״ק. !תכחת מנוח)

 ד״ה א״ד. וחירץ לה״ק כוי. אכחי ק״ק ללל״ק
 קטניוח עדיפא דבדידהו מודה טב״י במפרש
 ונל״ב שבלים עטפי דמחייב בהו רבי בסחמא
 ובקטניות לא. ורש-ש!

 דף יג ע״ב
 גמרא. אבא אלעזר בן גימל. עחו׳ גיטין ל
 ע״א, מנחוח נד ע״ב ד״ה נטלח מ״ש בשם
 הירושלמי, והוא בס״ד שם, ועי׳ שנו״א פ״ק
 דחרומופ מש״ש בגי׳ ובאור הירושלמי דלא
 כהחוס׳. דפ־ע!
 תרומה גדולה מאומד. שבח יז ע״ב ל״ה

 טון, יומא כל ע״א ל״ה מתרומת מעשר.
 (מא״נ)
 מ״ט. בירושלמי ספ״א לחרומות אמר מקרא
 ואח קלשי ב״י לא חחללו, ומ״מ אמר שס לאין
 לוקין על טבלו ל״ח. (יט׳-ע!
 ארשב״ל. ברכוח מז ע״א א״ר אבהו ארשב״ל
 וכ״ה בשאר מקומוח הנרשמים, ועמש״ש
 טפ״ע. (יפ״עו
 שהקדימו. כרכוח מז ע״א. :מא״נ׳
 אחת אחת. טרושלמי מעשרוח פ״ל ה״ל מטא

 בא״ד. וקאמר עליה כו׳. לא יטלפ כיני
 מתניתין כוי כצ״ל. ירש״ש)
 בא״ד. ה״ק דהיא דבשבת כוי. והיא
 ילפינן מהוא כצ״ל. ולקמן צ״ל ואותה
 לירושלמי (ר״ל מתניתין לדמאי שהיא שס
 טרושלמי) קרי הוא. 1רש״ש)
 בא״ד. הוא ילפ׳ מהיא. לפנינו בירושלמי
 הלא ילסא מההיא, ועי׳ שנו״א שם באור
 הירושלמי. (יפ״ע)
 בא״ד. מה שמתירץ ב״ה היינו דוקא
 כשרגילין כוי. ר״ל למשמע הנא לאף
 כתרומה למולו כ״ה לא אסרי אלא הולכה אבל
 בטחו שרי אינו אלא כשרגילין כו׳ וכ״ז לסתמא
 למחניחין לאחיא כר׳ יהולה וכאחריס, אבל לר׳
 יוסי לססקינן כווחיה ולאי מופר אפי׳ בהולכה
 כמו שאמר כהליא מוליטו וללא כמהרש״א,
 ומיושב ג״כ חמיהח הרש״נ על הרא״ש, וכ״נ
 שהבין המהר״ם ודקדוקו בחוס׳ דנקטי ב״ה

 אינו בדאי לדחוס הסי׳ הסשוט שבדבריהם.
 ירש״ש)

 בא״ד. למיכל פיסתיה. נ״ב ס״א עיסחיה.
 (חכמת מנוח)

 דף יג ע״א
 גמרא. הא רבי. לשון הא רט קשה להולמו
 לפרש״י. ונ״ל דהא רט קאי אכולה ברייתא
 דהמולל, דפני דוקא בע״ש ועיו״ט רט היא
 דמחייב בפרומה, ודרבא מוללין מלילופ ריב״י
 היא דפטור מחרומה ומוללין גם בשבח כפסק
 רמב״ם וטור. > ראמ״ה)
 הכנים שבלים. לקמן לד ע״ב ד״ה האי, וע״ש
 לז ע״א, פסחים ט ע״א ד״ה כדי, וע״ש לד ע״א
 רש״י ד״ה הטבל, יומא ג ע״ב ד״ה דרטם,
 וע״ש י ע״ב ד״ה טלמא, חמורה ד ע״א, וע״ש
 ה ע״ב לכדאמר, מנחוח סז ע״ב ד״ה כדי, נדה

 טו ע״ב ד״ה בהמחו, ירושלמי פרק א דחלה.
 (מאינו
 הכניס. יערין חוס׳ מנחוח דף סז ע״ב ד״ה
 כדי, ובתשובת הרשב״א ח״א סי׳ שסא. (רב״פ)
 הכניס שבלין. סוססחא מעשרוח ס״ג,
 וטרושלמי שם פ״ד סחים כרבי, ובחרומוח ס״י
 ה״ג סחים כר׳ יוסי כר׳ יהודה, ועמ״ש לקמן.
 (י3״נ1)
 שהכניס שבלין. (פסחים ט א) חוס׳ ד״ה
 כדי, (יומא י ב) חוס׳ ד״ה דילמא, (ע״ז מא ב)
 חוס׳ ד״ה ומכניסין, (מנחוח סז כ) חוס׳ ד״ה
 בדי, (נדה טו 3) חוס׳ ד״ה בהמחו. ילבוש)
 מאי תרומה רוב תרומה. בירושלמי כאן משני
 דבפרומה אסרו זה מפני זה שלא יבא לתרוס
 בשבת. (יפ׳׳ע)
 אבל בקטנית ד״ה. עי׳ שנו״א תרומות פ״י
 מ״ו דכ׳ דהירושלמי ה״ג שם פפיס כל״ק
 ולמ״ש המל״מ פ״ג מחרומוח הי״ג לא מצי
 הירושלמי לסבור כל״ב דלקי, משני לל״ב מפני׳
 דחרומוח מי שהיו לו חכילי כו׳ בטבול לפרומ״ע
 שהקדימו בשבלין, והירושלמי ס״ל לחלק כין
 מירח א״ל, דבלא מירח הלוי חייב בח״ג א״כ
 אמאי כוחש דהוי כמרוח ומפסיד לכהן הח״ג,
 וע״כ לומר להירושלמי כל״ק, אך הדר המל״מ
 מזה מברייחא דלק׳ בסמוך דקשי׳ לסברחו אמאי
 עושה אוח הלוי גורן הא מססיד לכהן ע״ש. ונ׳
 בענ״ד די״ל להירושלמי דהבטיחא אחי׳ כר׳
 ונטבל ע״י הכנסה למללן והו״ל ככבר נמרחו
 וסטור מח״ג, ושס בחרומוח הלא מייד
 הירושלמי לריבר״י והו״ל קודם מרוח ובמחני׳
 דאיסא כוחש מוכרח דס״ל אסוטיחא טבלה
 והו״ל אחר מרוח, ע״כ גס אי מוקמינן ליה
 במעשר שהקדימו בשבלין ג״כ מוכרח כל״ח ע״ס
 סברח המל״מ, והא דשמו טוכלו ע״כ אינו נדון
 כמרוח, דא״כ לעולם אי לחלק טן מירוח א״ל,
 ואיך מחלק בירושלמי חלה פ״א ה״ג בזה. וצ״ל
 משום דהסם אין לוקה על טבלו מה״ח כמ״ש
 טרושלמי ספ״א דחרומוח, אבל אסורייחא אי
 ט3לה הו״ל טבל מה״ס. (יפ״ש
 תלתן טעם עצו ופריו. עירוכין כח ע״א ד״ה
 לזרע, סוכה לה ע״א ד״ה ללמדך. 1מא״נ<
 איכא דאמרי. עיין כחוס׳, ועיין קדושין מד
 ע״כ ד״ה מאן. (מאי•נ<
 שמו טובלו. עמש״ל, ועי׳ ירושלמי סס״א
 דפרומופ, ועי׳ מה״ס שס, והפס נמי המימרא
 ע״ש רשכ״ל. (יפ־ע<
 שמו טובלו לתרומת מעשר. עי׳ פ״3
 דמעשרופ מ״ד, ועי׳ ירושלמי סופ״א דתרומות
 ה״ה ו3מראה הפנים שם. (מהרש״ם)
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 עתוי״ט ותור״ע, ומה שהקשה הב׳ על
 הא׳ הגזירה שמא תיפסק כו׳ ל״ש ביו״ט
 ההוצאה לא אםירא ביה, נ״ל דלק״מ
 דהא לקמן (ר׳׳ד יח) דא״ר טעמא דאין
 מטבילין כלים שמא יעבירנו ד״א ברה״ר
 וגזירה יו׳׳ט אטו שבת, והר״ש שם פסק
 כוותיה, וע״ש בתד׳׳ה גזירה, ובשבת
 וקכד.) והא בקעת לביו׳׳ט דבר שמלאכתו
 להיתר כו׳ כיון דבשכת כו׳ גזירה יו״ט אמו שבת.
 !רש״שו
 בא״ד. מ״מ ליכא איסורא להניחן. עי׳
 שער המלך פ״ר מתפלץ ה״י. (מהרשי־ס)
 ד״ה היה. וקמ״ל דשבת לאו זמן תפילין. אע״ג
 לבלאו הכי בע״ש כשקדש היום הוי לילה לאו זמן
 תפילין, י״ל להורה לבשבת בלילה היו תרי מעמי
 לאין זמן תפילין משום לילה ומשוס שבת, ונ״מ
 ליום של שבפ לגם הוא אינו זמן פפילין. א״נ
 לקלש היום הוי מעמ קולס ששקעה חמה, להא
 מוסיפין מחול על הקולש לאורייחא, ואז הוי
 יום. !חכמת מנוח!

ב ״ ף טו ע  ד

 מתני/ ואם הותיר הותיר לשבת. עי׳ לקמן
 (יז.) לגס לכחחלה שרי להוסיף אף שא״צ אלא
 לחחיכה אחת ואפי׳ מיו״ט לחבירו להב׳ ספק
 חול, וברש״י שם ע״ב ל״ה שלא יערים כ׳
 דאפילו לחול שרי, ואולי יכוין כאן דאפי׳ הוחיר
 כולו אח״כ שלא טעם ממנו מאומה אין בכך
 כלוס הואיל דבחחלח בישולו כיון בלא הערמה
 לאכול מקצחו, ועט״ז סי׳ חקכז סק״כ. או יל״פ
 הא ואס כמו ואפילו כמש״כ בברכות (לד.)
 בס״ד, ובהשמטוח בסוף שבח (ועי׳ חל״ע חלק
 ה מאמר ג פ״ג בשמוש הה׳ למלח אס), וכפל
 רהוחיר הוחיר מורה לאפי׳ מובא (ע״ש מאמר
 א רפ״ל), ועי׳ ב״מ (לא.), וכן יל״פ הלשון
 רואם נחרפא נחרפא דפי״ד דשבח מ״ל, ודסוף
 פכ״ב, ור״ל ואף דנחרפא יפה יפה. !רש״ש,
ץ כו׳ שהן ב׳ תבשילין. לכאורה הלשון  ושו
 חמוה להכי פליגו במה נקרא ב׳ חבשילין, ואולי
 אחא לאפוקי מרשב״א לקמן(יז:) לאמר לפליגי
 בזה אס הם ב״פ, ובפשוט י״ל לה״נ ושוין בלג
 כו׳ למערבין בי׳ ואמר הטעם מפני שהן ב״ח.

 ורשייש!
 ושוין בדג וביצה שעליו כו׳. בס׳ גן המלך
 הקשה וכי מעמייהו לב״ש אחא לאשמועינן.
 ולק״מ לפמ״ש חוס׳ בסוכה (ט.) ללוקא היכא
 לנתלקו פנאי אליבא לב״ש פרכיק הכי. ועול י״ל
 מ״מ להא דאיחא בפסחים (קיר:) דבעי׳ ב׳
 חבשילין ואי׳ החס דדג וביצה שעליו נחשב
 לשנים. !:מצפ״א)
 סומך עליו לשבת. כחב הרע״ב ואם החחיל
 וכו׳ מה שהחחיל גומר, ידקדק הרב בלשונו
 לדוקא מה שהתחיל גומר אבל נא עניינים אחרים
 שעליין לא החחיל, והרא״ש והר״ן נסחפקו
 בדבר יע״ש. :מים חיימ!
 ואם שייר ממנו כל שהוא סומך עליו
 לשבת. מלברי הרע״ב נראה להליא להאי כל
 שהוא ממש, שהרי כחב אבל מחחלחו אינו פחות
 מכזית, וכבר חמה עליי החוס׳ יו״ט להא בגמ׳
 אוקימנא בהליא אליבא לרב להאי כ״ש היינו
 כזיח וחחלחו וסופו שרן, וכ״ה לעת כל
 הפוסקים ז״ל ונשאר בקושיא. ונ״ל ליישב ל׳
 הרע״ב ע״פ דרך הפלפול קצח להא באמח
 קיי״ל בב״ב ד׳ קמט דכל היכי דתנן כ״ש ליח
 ליה שיעורא, ואכן רב ליח ליה האי כללא להא
 אמר שס דבעינן דישייר קרקע כדי פרנסחו
 ע״ש, וא״כ י״ל להא לאוקימנא דהאי כ״ש היינו
 כזיח היינו לדעח רב לשיטחו לליח ליה האי כללא,
 ואכן ללילן דקיי״ל בכל דוכחא דכ״ש ממש [וכן
 משמע שם בב״ב פ״מ מ״ו בל׳ הרע״ב ללא
 הזכיר שס לבעינן קרקע כדי פרנסחו ע״ש־ן
 וללא כרב, גס הכא כ״ש ממש הוא ולא בעי כזיח
 בשיור, וזה נ״ל נכון בעז״ה. :חש״ל!
 גמרא. א״ר כלי שיברור מנה יפה לשבח כוי.
 עי׳ בר״ן שכ׳ ול״ת כו׳ הא לחנן נאכל עירובו
 כוי לא יבשל כי׳ למוטב שלא ימעלן שבת א׳ כוי.
 מזה נראה ראיה לשיטח חר״י ריש ברכוח דלרבנן
 דאמרי שם עד חצוח משוס סייג היכא לעבר
 ול״ק עד חצוח שוב א״ר לקרוח ע״ש, ודלא

 כהש״א חשו׳ ד שהקשה עליו מסברא ע״ש.
 ורש״ש,)
 אמר רבא כדי שיברור. ברא״ש ור״ן הגירסא
 ר3ה 5ה״א. ירב״פו
 רב אשי אמר כדי. ה״נ משמע בירושלמי ועי׳
 מה״פ. !יפייע!

 תפילין ביומא טבא. (עירובי[ צו א) חוס׳
 ל״ה ימים. ןא״ה עי׳ בהגה״ה כאן ותבין כוונת
 הפוספוח שס, והגאון התנא האלקי מוהר״א
 מווילנא ז״ל בביאורו לש״ע א״ח סי׳ לא לא נזכר
 מדברי הגה״א אלו, ומ״ש דט״ס כמשנה וצ״ל
 אע״פ שאינו לצורך המועד כמ״ש בירושלמי, עי׳
 ברמג״ם ז״ל בפירוש המשנה כאן, ועי׳ בחכורנו
 שס והבן(ועי׳ בהגהוח חש״ל לעיל יל ע״ב ד״ה
 זה הכלל)]. (לבוש!
 זה הכלל כל שנאותין בו כוי. עי׳ הגהוח
 אשרי ומש״ש עה״ג. ימהו־ש־ם;
 ה״ק כל שנאותין בו בחול כוי. נ״ל למוכח
 הי׳ זה מלאר״י מפני שצריך אומן משמע ראם
 היה הדיוט יכול להשחירן מופר והלא כיו״ט
 אסור משום צובע, אלא ע״כ משום לראוי היה
 לחול ע״י הדיוט, וכיון שלא נצרך אומן לא מיקרי
 מחוסר מלאכה. !רש״ש)
 אמר אביי תפילין חואיל ואתא לידן כוי.
 בה״ג אמר בשבח (פא:) וש״נ. (רש״ש)
 הואיל ואתו לידן גימא בחו מילתא.

 שבועוח מח א׳, ב״מ טז בי, יכמות כב אי.
 !מהרש״ם!
 בא בדרך. עירוכין 5ה ע״א ד״ה מכניסן, וע״ש
 צו ד״ה מיום. .:מאינו
 ל״ק הא דמינטרא מחמת גנבי כוי. עי׳ גי׳
 מהר״ם, ולגירסתו קשה לבלא מינטרא מחמח
 בלבי לחול סגי, ועמש״כ בעירובי[ (צז.), וגי׳
 שלפנינו יל״פ להוי כמו אלא ל״ק כו׳ וקאי על
 קושיית ר״ה בריה לר״א מהכרייפא על אכיי הא
 ר״ל הכרייפא רמנטרא כוי. והא לל״ק אלא, עי׳

 מהרש״א לעיל(יל.) ובמש״כ שס בס״ל.
 :רש״ש;
 ולא מנטרא מחמת גנבי. (עירובין צה א)
 סיס׳ ד״ה מכניסן. :,לבוש!
 רוב ישראל. ב״מ בד ע״ב ברא״ש. !מא׳-נ!
 רוב לסטים ישראל. נ״ב צריך להיות רוב גנבי
 ישראל. !ר״א לנדא;
 מהו דתימא רוב לסטים כוי. עי׳ בביח מאיר
 א״ח סי׳ ש״א סמ״ב, ועחוס׳ ב״ב כ״ל ע״א
 לרוב גנבי ישראל כלאיחא בע״ז(ע.), אבל בחוס׳
 ב״ב נ״ה ב׳ כחבו ללוקא בפומבליחא היה כך,
 וע״׳ הגהח רי״ב בע״ז שם. ומהרש״ם:•
 רש״י. ד״ה נמטא. ״לבד״ שקורץ כוי.
 כצ׳י׳צ, וכ״ה ברש״י שבאלפס, ובר״ן וברש״י יומא
 סט. !חל״ג!
 ד״ה כל שנאותין. וחוס׳ ל״ה ה״ק. נ״ב עיין
 מג״א סימן כט ס״ק יא, וש״ח ס״ק יא, ושו״ת
 שאגח אריה סימ[ מא. !מהרצ״ח;
 ד״ה משלחין אותו ביו״ט. ליכא אסורא.
 צ״ע ברש״י סנהדרין סא א ל״ה ולחלוץ תפילין,
 ועי׳ שעה״מ ריש הל׳ תפילין. !גי מהרש-או
 ד״ח מניח ידו. דרך מלבוש להיא העברה
 כלאחר יד. ובעירובין (צה:) פירש דרך מלבוש
 דהוי חכשיט ולא משאר ושם הוא מוכרח דלר״ג
 לא שרי טפי מב׳ זוגוח משום דלאו חכשיט הם
 ע״ש, ואי מטעם דהוי כלא״י אפילו טובא נמי.

 1רש״שו
. ד״ה אלא. להציע בקשין לא גזור. ת ו פ ס ו  ת

 אבל בהעלאה אסור מה״פ, וכ״כ הרמב״ם,
 ומ׳ימ לא גזרו אטו להציע העלאה, ועי׳ ר״ן.

 וגי מהוש״או
 בא ״ד. ול״נ דשריא כו׳. י״ב ולא נראה
 קרי. וחכמת מנוח;

 בא״׳ד. אבל נמטא אינו אלא מדרבנן כו׳
 כ״!: דצ״ל. ירש״ ש ן
 באי׳ד. באשכנז דמזילש. נ״ב ס״א
 וואימשי. :חכמת מנוח;
 בא״ד. אבל אם היו משימין בהן
 חתיכות קטנות של בגד צמר. כלומר בעני!
 שאי אפשר להוציאן לרך קרע קטן הוי כצמר
 ופשתן הפפורין יחל, ואסור משוס להחיצון של
 פשתן והפנימי שחחוב בו ונחמלא ממני הוא של
 צמר. והפוס׳ נקט זה הלין כאן משוס לבלא זה
 הלבר שפירשו בכאן הוי אמינא לנוהגים היחד
 בפורפוינטיש משוס להס קשיס קצפ. אבל השחא
 לכחבו לכל שהוא שוע טווי ונוז אפי׳ קשיא
 אסורים בלבישה קשה ולו״ק. ,חכמת מנוח:
 ד״ה ה״ק. ברבר זה. הס״ל, והשאר על ס״ל
 נמחק. ׳חכמת מנוח:
 בא״ד. ויו״ט לאו זמן תפילין. עי׳
 בחוי׳י׳ט, ומ״ש עליו בשעה״מ ריש הל׳ תפילין

 וגי נזהרש״א)
 בא״ד. מ״מ ליכא איםורא לחניחן

 למבואה שלהן טובה היא ואס בוחשים אוחה
 מעיו״ט אין הפסל בכך. >גי מהרש״א!
 ד״ה אבל לא את חתבואח. שאין טוחנין
 ביו״ט. עחוי״ט שכ׳ לשחיקח מלח ודאי היא
 חוללה לטוחן ככל שחיקח חבלין בו׳, עמש״כ
 לעיל(ז:) וחראה ששגה בזה, ועי׳ בפ״א למע״ש
 מ״ג בחוי״ט ובחור״ע אוח ר. ורש״ש!
 בא״ד. שהיח לו לטחון מאתמול. נ״ב
 רש״י לשיטפיה לקמן ר״פ אין צדין, ועמ״ש
 בחוס׳ שחולקין. !,מל״ה;
 תוספות. ד״ה הבורר. בירושלמי כאן ה״י
 ובשבפ פ״ז ה״ב בעי לה ר׳ יונה אס ס״ל לב״ש
 לגם בשבפ מופר ברירה כי האי או דרק ביו״ט
 החירו ובשבח חייב כה״ג, וצ״ע שלא הביאו אפ
 הירושלמי. ,יפ״ע!

 בא״ד. ברירה ותימה כוי. כצ״ל.
 1תכמת נונוחו
 בא״ד. וי״ל דהתם ה״פ נוטל האוכל
 לעצמו כו׳ כצ״ל. (חכמת מנוח רש״שו
 ד״ה מפני. וא״פ והא כפרכח המשכן כוי. עי׳
 ס׳ משנה אחרונה לכלים פ״כ מ״ו שחמה ע״ז,
 וע״ש פכ״ל מי״ג. (מהרש״מ,
 בא״ד. וי״ל דשאני פרוכת הואיל דמיכף
 כוי. כלאי׳ בסוכה (ז:). (רש״ש!
 בא״ד. וי״ל דשאני פרכת הואיל דמיכף
 כייפי עלויה דארון הוה הוא אהל
 ומטמא. לא ילענא מאי קאמרי, להא לא עלויה
 לארו הוה פרוכח אלא מסך לפתח האהל, וכן
 שלן כיפ עולמים ושל כיפ שני פרוכפ לבכי הוו.
 ושנ מחיצח אמה טרקסין, ותירוצו של הר״ש
 מאיברא נמי לא ניחא בפרוכמ לבית שני שארכה
 ארבעים אמה, רבההוא חנן החס שלהי שקלים
 [פ״ח מ״ב] שנים עושים ככל שנה, ושלש מאוח
 כהניס מטבילים אופו. -י עב ״7,
 בא״ד. ומיידי במשקה דזב וזבה כוי. ע״כ
 ר״ל במשקה שאינה ממעיינופיהס להס אב
 הטומאה, אבל קשה דמאי איריא דזו״י כולהו
 משקין מטמאין כלי מדרבנן, ואולי משוס דמשקי
 בי מלבחייא לכן בפסחים (יז.) ללוי. ועי׳ עוד שם
 (יט:) ואכמ״ל. 1רשי־(11)
 בא״ד. ומיידי במשקה דזב וזבה כר. עי׳
 מהר״ס שיף ביצה י״ח א׳ בחוס׳ ל״ה ניגזור וכו׳
 אס מטמא גס בגרים. : מהרש״ם)
 בא״ד. א״כ יש תורת כלי עליהם. עי׳
 מיספוח חלשים פ״ח לשקלים מ״ג. :מהרש-םו
 בא״ד. ללא אשכחנא בשוס מקום. יל״ש לשון
 ״מפני מה אמרו״ מהרש״א, וכן כשייך יריד
 סימן שא, וחמהו על הכ״י שדייק מהחוס׳ דליס
 ביה באמת איסור כלאים. !:ג׳ מהרש״א)

א ״ ף טו ע  ד

 גמרא. אלא בקשין. שכח כז ע״ב ד״ה אין,
 יומא סט ע״א ד״ה קשין, וע״ש ו ע״א ד״ה
 אמר. :מא״נו
 האי נמטא גמדא. עי׳ בהר״[ סוף שמונה
 שרצים ד״ה ואין אלו ראיוח. !גי חהרש״א!
 גמדא דנרש שריא. (שבח נז 3) חוס׳ ד״ה
 אין. !לבוש:
 צררי דפשיטי. עי׳ הג״א שכחב דר״ה ורב
 אסרי שמואל ור׳ יעקב בר אחא כשם ר׳ אסא
 מחירין, ולא הוזכר מזה בבבלי, והוא מירושלמי
 פ״ט דבלאים ה״ד, רק דבמקוס רב איחא שס ר׳
 אבינא, ועי׳ מה״פ שם עוד בהג״א משלחין
 חכשיטין ביו״ט, והוא ג״כ מהירושלמי כאן ושבח
 פ״ו ה״א, וכן מ״ש בהג״א מטלטלין שופר כו׳
 הוא ג״כ מירושלמי כאן ושבח שם, וכן הך

 למנעל ולהעמיד חלב הוא מירושלמי כאן.
 ויפ״ע)
 סנדל המסומר אסור לנעלו כר. החוי״ט
 תמה מלוע לא הביא הש״ס סיוע לאביי
 מהכרייחא לשכח ע״ש, ונעלם מכ״ת לברי
 הרמב״ן בסחה״א שהבאחי בברכוח (כו.) ע״ש.
 !רשייש
 ומותר לטלטלו. עיין ברש״י לעיל י3 ע״א
 ל״ה ה״ג, שבח קכד ע״א. ;נזא-נ!
 מנעל לבן וכו׳ ואוסר בלבן. (3״ק נט ב)
 חיס׳ ל״ה הוה, (סנהדרין עד 3) חוס׳ ד״ה
 אפילו. !לבוש, מא״נן

 ביצת הגיר. לקמן ל3 ע״ב רש״י ל״ה אין.
 :נואיינן

 ביצת הגיר. נמצא כמקרא ישעיה (כז ט).
 !וש״שו
 ביצת הגיר. 3ירושלמי כיצח אומן. (יפ״ע!

 מתני', ואע״פ שיש בהן כלאים והן
 לצורך. בירושלמי הגירסא במתני׳ אע״פ שאין
 לצורך המועל, וכלאים לא הוזכר שם ועי׳ הגר״א
 בא״ח סי׳ לא הסכים לגי׳ הירושלמי, מ״מ כלאים
 ע״ב גרסי׳ במחגי׳ רבגמ׳ מקשה ע״ז ומחרץ
 לה. ;יפ״ע)
 אבל לא סנדל. עי׳ בחוי״ט שהביא ברייחא
 ללא יטייל מבית וכו׳ וכחב לחמה על ללא מייחי
 הש״ס אלאביי תניא למסייעי ליה, ולי נראה
 לביון לאביי מפיק הך לינא מדיוקא רמחני׳ לא

 אצטריך הש״ס לסיועי מברייחא ולו״ק.
 !מיס חיימ;
 סנדל המסומר. שבח ס ע״א ל״ה לא בסנדל,
 וע״ש ע״ב ד״ה א״ב. :מא״נ!
 זה הכלל כל שניאותין ביו״ט משלהץ
 אותו. ונ״ב גי׳ הא״ז בסי׳ שמ״א כל שניאותין
 בו ביו״ט משלחין אוחו ביו״ט, ובזה דחה פירש״י
 בגמ׳ דלרב ששח דאמר דמשלחין חפילין ביו״ט
 לאף שאינן ניאוחין ממנו רק בחול מחניחין הכי
 קאמר כל שניאותין אפי׳ בחול ביו״ט משלחין
 אופו, וחיגח ביי״ט אמשלחין לכפריה קאי,
 ותמה ע״ז לא״כ אמאי חני פעם שניח ביו״ט
 [ואכן באמח לק״מ על רש״י ז״ל לי״ל לגריס
 כגי׳ דלן], ולכן הוציא מזה דחוה״מ חייב
 בחפילין, ייו״ט קמא אחוה״מ קאי, והביא עוד
 ראיה לזה להא מסיים במחני׳ והן לצורך המועל,
 וע״כ דפפילין נמי צורך המועל הוא. והובא
 בקיצר בהג״א כאן, וכ״כ החיס׳ בעירוכין דף צו
 ד״ה ימים דיש מביאין ראיה מספ״ח דביצה
 דחוה״מ חייב בתפילין, ואכן הגר״א ז״נ 3או״ח
 סי׳ לא כתב דבאמח ט״ס נפל 3משנה וצ״ל
 ואע״פ שאינן לצורך המועד, וכ״ה להדיא הגי׳
 בירושלמי ולפי זה אין מקום לראייתם כלל,
 [ובהגהות הגאונים כעלי מפרשי הים זצ״ל
 שנלפס בחור הגהות הלבוש תמהו על הגר״א
 ז״ל במה שלא הביא ד׳ הג״א כאן ע״ש, וחמהני
 להלא כבר הביא ל׳ החוס׳ לעירוכין ולחה
 ראייתם, ומה היה נצרך עול להביא ל׳ הג״א
 הלא הן הן דברי החוס׳ לעירובי[, ומיהו לפי גי׳
 הא״! לגרס במשנה שני פעמים ביו״ט ראייחו
 נכונה לחוה״מ חייב בחפילי[ אף לגי׳ הירושלמי
 ולו״ק, וכן מוכח מבה״ג להרי גס הוא ז״ל גורס
 במשנה כגי׳ האו״ז, ובהגהוח שס של הגאב״ל
 לקילאן זצ״ל הגיה לצ״ל בחול, ובמח״כ לא ראה
 גירסת האו״ז דצ״ל ביי״ט באמח]. (׳חש״ל-
 גמרא. כלאים למאי חזו. (פסחים מג 3) חוס׳
 ל״ה ס׳׳ל, (יומא סט א) חוס׳ ל״ה קשין,
 (ש3ועות 3 3) פיס׳ ל״ה כל. !•לבוש)
 כלאים למאי חזו. שבח נז ע״ב ל״ה אין בה,
 פסחים מ ע״ב ל״ה לא, וע׳׳ש מג ע״ב ל״ה
 סל״א, יומא סט ע״א ל״ה קשין, וע״ש בחוס׳
 ל״ה חיפוק, וד״יה בגלי, יבמוח ל ע׳׳א ל״ה
 לכחיב, נלה סא ע״ב ל״ה לא ימכרנו. :מאינו
 אלא כלאים למאי חזו. עי׳ יכמוח ל א חוס׳
 ל״ה לכתיב, ובחוס׳ פסחים מג ריש ע״ב בסוף
 הדבור. :נ׳ מהרש״א:
 אלא כלאים למאי חזו. עי׳ שואל ומשיב
 ןקמא] ח״א סי׳ רו מהא לחזי לקטן לשיטח
 רשג״א דלרבנן מוחר לספוח, ועיי רשב״א
 יבמוח חי״ד לדוקא במה דאיסור יומא קא גריס
 וא״כ לק״מ. .;מהרש״ס!

 יכול להציע. (ע״ז שה ב) חוס׳ ל״ה הרי.
 לבוש!
 אבל מותר להציעו. ח״כ קלושים שפ״ז,
 ובירושלמי פ״ט לכלאים. (יפ־ש
 תכרך לו נימא. (פשחיס מ 3) פיס׳ ל״ה לא.
 !לבוש:

 לא יעלה עליך. שבס בז ע״א, ע״ז שה ע״ב
 ל״ה הרי זה. -:מא״נו
 משום שנאמר לא יעלה עליך. בהגהח
 הגאון מו״ה ישעיה פי״ק זצ״ל מצויין כאן דליחא
 ביומא ובתמיד, ייעויין בשנות אליהו פ״ט
 לכלאים שמביא הגירסא כמו שהוא לפניני
 ימפרש היטב יעו״ש, והוא מעין דברי הר״ן
 לאלפסי. (רב״9<
 משום שנאמר לא יעלה עליך. עי׳
 זגרי״פ, וכן ברי״ף ורא״ש ל״ג ליה, אבל הר״ן
 נריס ליה ופירשו, וכן הגר״א ז״ל בפ״ט דכלאים
 מ״3. ;ושיש!
 וילון טמא. [לקמן יח ע״ א ד״ה כלי, סוכה י
 ע״א ל״ה הנשר], וע׳׳ש כ ע״כ ד״ה חזיין,

 ןגיטין נז ע״ב], חולין צ ע״ב ד״ה ג׳ מאוח.
 נמא״נ. לב1ש:
 ״ש׳". ד״ה הא להו. וברמב״ס משוס
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ם טו י ש ו ד י ח ת ביצה דף טו ע״ב - דף יז ע״א ו ו ח ג  ח
 אמאי עציבת. עי׳ מור וקציפה או״מ סי׳
 חקמ. 1 יננב״ץ)
 פושע את. לעיל טו ע״ג, ודף כ ע״ב ל״ה
 והיה, יומא כפ ע״ב ת״י ד״ה אפילו, לקמן כ3
 ע״א. (מא״נ)

 י״ט שחל להיות בע״ש. כפובופ ז ע״א ד״ה
 מתוך, לעיל יב ע״ב ד״ה דילמא, וע״ש יז ע״א
 ד״ה מאי טעמא, וע״ש טי ע״ב שבת פז ע״ב
 ד״ה כאשר, עירובין לפ ע״א ד״ה ור״א, פולין
 כו ע״כ. (מאי־נ)
 ת״ר י״ט שחל לחיות בע״ש כוי. עי׳
 כהקדמת שו״ת נטע שעשועים מ״ש ככל סומא
 זו. (מהרש׳׳ם)

 רבי אומר מערכין. בירושלמי ה״א הפלוגתא
 היא ע״ ש ר״מ וחכמים, ושם איפכא דפכ״א
 מערכין ע״ח ור״מ אמר לא ע״ח ולא ע״ח, ושם
 איחא דאמח פני ומפליף, ובפוספחא פ״ב
 פלוגחא דרכי וחכמים כהכא, ושם רבי לחומרא
 וחכמים לקולא וכל״ק דשלח ר״א לגולה. (יפ״עו
 מערכין עירובי חצרות. (כחובוח ז א) חוס׳
 ד״ה מחוך. (לבוש)
 ואי אתח אוסרו בדבר חמותר. עי׳ לעיל
 (יב.). (יעב״ץ)
. ד״ה לשנה. לשנה האחרת. עי׳  רש״,
 מהרש״א פ״י וצל״ח. (ג׳ מהרש״א)
 בא״ד. ד״ה היה. עי׳ פשו׳ אמ״ה ז״ל [חכם
 צבי] סו״ס קל, ועי׳ מור וקציעה. (יעב״ץ)
 בא״ד. ור״ה היה כוי. עי׳ דברי חיים ח״ב
 השמטוח סי׳ י״ב. (מהרש״ם)
 ד״ה לא ע״ח. דנראה כמחקן דבר. עי׳ שבח
 ל״ד דגס בעירובי חחומין הוי מחקן, ועי׳ פני
 יהושע ושואל ומשיב מהדורא חניגא ח״ב סי׳
 עב. (מהרש״ם!

. ד״ה אמר. ואחד והבי בו׳. נ״ב ת ו פ ס ו  ת

 ס״א ואחד ואס יש כוי. >חכמח מנוח)
 בא״ד. עד שיהא ב׳ סעודות. שהם ח״י
 גרוגרות היינו שש ביצים ר״א שמונה, ש״ע א״ח
 סי׳ שסח סייג. (ג׳ מהרש״א)
 ד״ה קמ״ל. ספ הנלוש מן הביצים. ואם
 הביצים טוחים על פניו, עי׳ ש״ע יו״ד סי׳ קיב
 ס״ו בהגה״ה. (ג׳ מהרש״א)

א ״ ף ין ע  ד
 אמר רבא. יעויין לעיל דף ו ע״א. !רב״פו
 אמר רבא אמר רב חסדא אמר רב הונא
 חלכח כרבי ולאסור. ק׳ לכאורה דלמאי
 נפקא מינה אי כרבי אי כרכנן כיון דפסק
 ולאסור, ובמגילה(לכ.) גיטין(כח.) ומנחופ(ל:)
 דלא מדכר כלל שמי׳ דסנאי כיון דאיכא דאפבי
 להו, ד״ל משום דאיחא סנהדרין (לא.) הלכה
 כרשב״ג ואין הלכה כחכמים, וקאמר הגמרא דאי
 אמר הלכה כרשב״ג ה״א ה״מ לכחחילה אכל לא
 מהדריגן, ופירש ״י שם משוס דיחידאה הוא אכל
 היכא דססק כרכים לגמרי ססק כווחיהו ע״כ
 אמר הכא הלכה כרכי ולאסור, וא״כ אי עכיד
 עירו3י חצרוח 3דיע3ד מוחר לטלטל, וצ״ע
 בסנהדרין (לא:) 3הגהח הרא״ש ו3מס׳ 3״3
 (קכד.) (פור״י)
 יו״ט שחל לחיות בשבת. ירושלמי שכועוח
 פ״א ה״ד ביו״ט של ר״ה שחל כשכת בשחרית,
 והיא היא רק משוס דבמוסף יש חילוק בין יו״ט
 דהוי שמנה לב״ש ושבע לב״ה ובר״ה במוסף
 עשרה לב״ ש וחשעה לכ״ה, ע״כ חלקם
 בחוספתא לפרי בבי. (יפ״ע)
 רבי אומר. בפוספחא ברכוח ס״ג ר׳ נחן
 ובירושלמי ר״ה פ״ד ה״ו ר׳ אומר פוחח בשבח
 וחופס בשבפ ויו״ט בינפים, והוא כל ד׳ ב״ה
 כאן. (יפ״ע<

 מקדש השבת כוי. לעיל טז ע״א ד״ה לשנה,
 ועיין שם ו, כרבות מט ע״א, עירובין לת ע״א
 ד״ה ור״א, וע״ש לט ע״ב ברש״י ד״ה אי,
 פסחים קיז ע״ב ד״ה בשבמא, ב״כ קכא ע״א,

 סופרים פי״ג הי״ד, פוספתא ל״ה פ״ג.
 (מא״נ)

 אטו שבת ישראל מקדשי ליה. אפשר
 דהחנא ס״ל כמו שהביאו החוס׳ במסכח חגיגה
 (ג:) ד״ה מי כעמך וז״ל אמרינן כמדרש שלשה
 מעידין זע״ז ישראל ושבח וכר, וע״ז אמר לי׳
 אטו ישראל מקדשי לי׳ והס אינם אלא מעידים.
 (פור״י)

 והא שבת מקדשא וקיימא. עי׳ מס׳
 סוסרים סוסי״ג. (מהרש״ם)

 תנ״ח בש״א מחד שביך לשבתיך כר.
 חדוש הוא לומר חנ״ה לכרייחא, ןוכה״ג השיגו
 הסוס׳ על פרש״י בבכורוח(נא.) כד״ה והראיון]
 וכזה בסוכה (כו סע״א), ועמש״כ שם, וכיוצא
 בזה חמהפי במנפופ (מא:) ע״ש, ואולי השני׳
 היא מדר״ח ור״א, עי׳ חולין(קמא.). (רש״שו
 לא לענשו גוים. ע״ז ב ע״ב סנהדרין נט
 ע״א ד״ה נאמר. 1מא״נ)
 אי חכי לא לענשו נכרים כוי. עי׳ מהרש״א
 ודבריו צ״ע כמ״ש מהר״ם שיף, ועי׳ בק״י
 לפמ״ש חוס׳ סנהדרין וחולין דדוקא בדאיכא
 מצוה לגבי ישראל ל״ש מי איכא מידי א״כ ביון
 דלא ידעי דהוי מצוה שוכ י״ל מי איכא מידי וכוי.
 ושמעחי עוד עפמ״ש כסנהדרין נ״ט שס דכל
 מצוה שנאמרה לכני נח ולא נשניח כסיני לישראל
 נאמרה ולא לבני נח. (מהרש״ם)
 נשמה יתירח. לקמן לג ע״ב ד״ה כי, חעניח
 דף כז. (מא״נ)
 נחמא בנחמא. כרכוח מא ע״כ. (מא״נ)
 אין מערכין בדייסא כוי. ונ״ב צריך לציין
 במיי׳ בפ״ו מה׳ יו״ט ה״ג, טוש״ע סי׳ חקבז
 סעיף ד, ומבואר במג״א שס דאפי׳ במקומופ
 שמנפפין בו אין מערכין בו ע״ש. (חש״ל)
 תני ר״ח עדשים. בירושלמי הוא עובדא
 דר״ח, דאיחא שם ר״ח רבה עלה לביתו אמרו לו
 אנשינון מערב׳ [שכחנו מלערב] אמר לון איח
 הבא טלופחין מן איחמל אמרון לי׳ אין הד״א
 אפי׳ מין א׳ איפ הוה בהון פרדין הד״א שא״צ
 להחנוח א״ר חסדא חניי היה לו לר״ח הגדול,
 ופי׳ הק״ע שהחנה מעיו״ט כעודו כדרך שכל
 מה שימצא ככיחו יהיה ע״ח, וכ״מ שפי׳ הג״א
 מא״ז, והפ״מ פי׳ חנאי ביו״ט עצמו בשני יו״ט
 ש״ג, וכ״ה בר״ן, ועי׳ הגר״א בא״ח סי׳ חקבז.
 (יפ״ען

 אין בחם משום בישולי נכרים. עי׳
 ירושלמי נדרים פ״ו ה״א ר״י בר׳ בון בשם ר״ה
 כל אוכל שהוא נאכל כמוח שהוא חי א״ב משום
 בש״נ ויוצאין בו משוס ע״ח אם בשלו. דפ״ע)
 כסא דהרםנא. ב״ב צא ע״ב, סובה ל ע״ב,
 פסחים קיב ע״א, בחובוח ס ע״ב. (מא״0
 רש״י. ד״ה לא לענשו כוי. על הפורה ועל
 המצופ כוי. עי׳ פנים יפופ בראשיפ כפסוק ויכל
 אלקים. ;מהרש״ם)
. ד״ה איזהו. סרש״י כר וקשה ת ו פ ס ו  ת

 לפ״ז דהל״ל שהלבנה מחכסה. רש״י נראה
 שיישב זה במש״כ כד״ה ככסה אבחדש קאי כו׳
 וכן באיזו לשונות לועזיוח נקראח הלבנה בשם
 שנקרא כו חדש. (רש״ש!
 בא״ד. אם לא. נ״כ עיין סוכה נה והאיכא
 ר״ה דאיכא ג׳ מוספים. :קרני ראסו
 בא״ד (בסופו). וכן חקן לומר שני שעירים

 כהלכפן. נ״ב צ״ל שני שעירים לכפר כוי.

ב ״ ז ע ף ט  ד

 גמרא. קימחא עיקר. ברכופ מב ע״א ד״ה
 לחמניוס, ע״ז סו ע״ב ד״ה אמר, חולין סד ע״א
 ד״ה סימנין. (מא״נ)
 צריכין כזית. כמרדכי בשם הירושלמי פח צריך
 בביצה ותבשיל כזית, ומובא בב״י סי׳ פקכז,
 ולפנינו בירושלמי אינו, ועש״ק ד״ה הדא,
 ובבאור הגר״א שם בא״ח מביאו, מובפ דגריס
 כך בירושלמי. (יפ״ע)
 תנן אכלו כר לא דאית כיח כזית. ונראה
 דאשמעינן דליית כיון דקרא שס עירוב על כל
 הככר צדיך שיהא כונו קיים, אבל א״ל דקמ״ל
 אע״ג שהוא פרוס ולכחחלה אין מערכין בו מידי
 דהוה אע״פ דקי״ל כר׳ יהושע כעירוכין (פ:)
 במשנה דהטעם דהפם משוס איבה לא שייך הכא
 דמערב לעצמו, ואי דמזכה לאפרים גם בזה ל״ש
 איבה כמ״ש הרא״ש שם. (רש״ש)
 עירובי תבשילי צריכין דעת פשיטא דעת
 מניח בעינן. לפי׳ הרא״ש שיהא בדעתם על מי
 שרוצים להניח וכן איפא בש״ע, צ״ע דהא קייל״ן
 עירובין(פ.) עירובי חבשילי צריכין לזכוח, וא״כ
 היאך אפשר שיזכה להם ולא יהא דעפו עליהם,
 לכן י״ל הא דקאמר צריכין דעפ היינו דעפ מי
 שהניחו לו. ופנרייי!
 מערב אכולח נחרדעא. בירושלמי שלפנינו
 א״ר חייא בשם ר׳ יוחנן צריך לומר עלי ועל מי
 שלא עירב, ובמה שהביאו הגה״מ ומרדכי
 והגר״א בשם הירושלמי איחא בנוסח הברכה
 כדין כו׳ לי ולכל הסמוכין על ערובי. (יפ״ע)

 ע״ב דלהירושלמי מאי דקרי ליה החם מלאכח
 שמחח יו״ט רשופ הוא, משום דאפשר להכין
 מאחמול מעדנים ולא משום דאין חובה לאכול,
 והוא דלא כהבבלי שם ועמש״ש. :יפ״ע<
 דתניא ר״א אומר אין לו לאדם כוי. עי׳
 ישועוח יעקכ חא״ח הלכוח שבח סי׳ רמב ד״ה
 לזרז. (מהרש״ם)

 וחציו לכם. (סוכה כז א) חוס׳ ד״ה אי.
 (לבוש!

 חלקחו חציו. ברכוח מט ע״ב ד״ה אי, וע״ש
 כרא״ש, סוכה כז ע״א ד״ה אי, לעיל ב ע״ב ד״ה
 והיה, עירובין לט ע״א. (מאיינ!
 לוו עלי. לקמן טז ע״א ד״ה כל. ומא״נ)
 יטע אדר. ר״ה כג ע״א רש״י ד״ה אמר,
 ברכוס לו, לקמן כה ע״כ ד״ה וצלף. !מא״נ)
 רש״*. ד״ה אכלו. קודם שבשל כ״צ שבח.
 לולא דמסחפינא הייחי אומר דלטעמא דרבא כדי
 שיברור כוי, אס נאכל העירוב אחר שסעד
 סעודח יו״ט מוחר לבשל בחחילה לשבח דחו לא
 שייך שמא יכלה הכל ליו״ט, ונ״מ לדינא
 דבמרדכי כ׳ שסמך ר״ש על הא דרבא פ״א
 דשכח ול״ע והניח ע״פ כיו״ט כו׳ הביאו הב״י
 ססי׳ חקמ ע״ש. (רש״ש:
 ד״ה מנה״מ. נ״כ עיין פסחים (מו:< ומשוס
 עירוב חבשילין שרינן איסור דאורייפא וירושלמי
 כסוגין. אולם מ״ש לשון מכאן סמכו לעירוב
 חבשילין מה״ת תמוה דהרי מצאנו כתובות (י.)
 מכאן סמכו לכחובח אשה מה״ח, ושם הוא דבר
 תורה ממש לשיטת ר״מ, ועיין שאגח אריה סימן
 קכ מה ששייך לכאן. 1מהרצ״ח)
 ד״ה ופידותיה. ול״נ שהוא מין עשב כוי.
 בר״ה (כג.) פשיב קתרוס במיני ארזיס ומפרשו
 רב אדרא, וע״ש בפרש״י, וכן בחלק >קח ב) עצי
 גופר א״ר אדרא לגי׳ הערוך(וכן כאן אמר לשון
 נטיעה דעל הרוב הונח על אילנות), אולי יאמר
 דחרי אדרא נינהו כדמשני הגמרא כה״ג בכ״מ,
 וכמ״ש הסוס׳ כע״ז(יד.) לענין חורניחא ע״ש.
 (רש״שו
. ד״ה לוו. כשאין לו לפרוע. בכיאורי ת ו פ ס ו  ת
 הגאון מהראו״ו זצ״ל ריש הנכות שבפ מגיה כאן
 כשאין לו ממי ללוח. 1רב״פ. חת״ ס)

א ״ ף טז ע  ד

 גמרא. כל מזונותיו. ויקרא רבה פ״ל, ושם
 מוסיף בחוץ מר״ח, ובפדר״כ כ״ח ולקחתם לכם
 מוסיף גס חש״מ. ויפ-ע!
 קצובין לו מר״ה. עי׳ ב״ב(י.). !מצפ״א:
 מזונותיו של אדם קצובים מר״ה עד
 יו״כ. ג״ב ברי״ף וברא״ש איתא מר״ה עד ר״ה
 [ועי׳ ב״3 י.]. :בנא״ר)
 חוץ מהוצאות שבת. שבת קיט ע״א, עירובין
 נד ע״א ד״ה חוץ, פסחים קיג ע״א ד״ה עשה,
 פעניח ל ע״א, סוטה מח ע״ב רש״י ד״ה
 שמאמינין, ב״ב י ע״א, יומא לח ע״ב רש״י ד״ה
 ומשלך. !מא״נ)
 חוץ מחוצאות שבת ויו״ט. ונ״ב במד״ר
 רקרא פרשה ל איחא דגם הוצאח ר״ח אינו נקצב
 מר״ה ע״ש, וכן הביא הטור או״ח סי׳ חיט בשם
 הפסיקחא, וכ׳ הב״י דהא דבגמ׳ לא קחני

 הוצאוח ר״ח איכא למימר דבכלל יו״ט הוא.
 (חש״ל)

 פוחתין לו. (פסחים קיג א) חוס׳ ד״ה עשה.
 (לבוש)

 ואס חוםיף מוםיפין לו. עי׳ שכת (קיט:)
מצפ״א; ; 

 איזחו חג. ר״ה ח ע״ב. ומאי׳״
 חג שחחדש. עמ״ש ר״ה ח ע״ב ד״ה חוס׳.
 (יפ״ע׳
 אמרו עליו על שמאי חזקן כל ימיו חיח
 אוכל לכבוד שבת וכו׳ אבל הלל הזקן
 היה לו מדה אחרת וכו׳. דקדקו המפרשים,
 וכי הלל לא היה עושה כזאפ, לכבד השבת מבחול.
 ושמעחי ממורי הגאון ז״ל שפירש עפמ״ש
 בכפובופ (קי:) כל ימי עני רעים, ופריך והאיכא
 שבתות ייו״ט, ומשני שינוי ווסת חחילח חולי
 מעיים. א״כ מי שאינו אוכל כל השבוע בשר, רק
 מניח הבל לשבח, אין לו חענוג בשבח כלל, כיון
 שכא עי״ז לידי חולי, ולכך אכל בכל יום, כדי

 שיהיה יוכל להחענג אח השבח, ודפח״ח.
 !עיני שמואל)

 לשם שמים שאמר ברוך ה׳ יום יום. עי׳
 בחידושי ככ״י. (מצפ״או

 רב אשי אמר כדי שיאמרו אין אופין
 מיו״ ט לשבת. בססחיס (מו:) גזירה שמא
 יאמרו אופין מיו״ט לחול, משמע שם דהילכתא
 כהאי לישנא, ועי׳ כאשר״י וגם הלשון משונה
 קצפ. (פור״י!

 על האפוי. (ע״ז לז כ) פוס׳ ד״ה והשלקופ.
 (לבוש)
 י״ט הסמוך כר על האפוי עירוב
 תבשילין. שבפ פז ע״ב ד״ה כאשר, לעיל ו
 ע״א [רש״י] ד״ה אמר, וע״ש טז ע״ב וע״ש יז
 ע״ב ל״ה אמר, וע״ש ב ע״ב ל״ה והיה, וע״ש
 כב ע״א, פספיס קו ע״א ל״ה זכרהו, קלושין ל
 ע״ב ע״ז לז ע״ב ל״ה והשלקופ. !מאי׳נ!
 אין אופץ אלא על האפוי. עי׳ רא״ש סי׳
 יא מ״ש בשם הירושלמי פלוגתא רר״א ור׳
 יהושע, ור״י ס״ל לאופין ומבשלין על המבושל
 ולרשה לאשר פאפו ס״ל ככמכילפא לנאפה
 מעצמו כוי, ועש״ק ל״ה רי״א שהקשה על
 הרא״ש מהירושלמי, ועמ״ש פסחים מו ע״ב

 והפ״מ גריס כירושלמי ג״כ הך למכילפא.
 (יפ״ע)

 בעלי פטסין. נ״כ עי׳ כ״מ ס ע״א לפוך פטם
 במ״ס, והוא פכיפ גלולה שנופנין כו יין, ובר״ה
 כז ע״ב בח ע״א לפוך הפיטס בסמ״ך, ובב״ב צג
 מקבל עליו עשר סטסאוח למאה, ועי׳ בערוך
 ערך פטס. ומל״ה)

 חיי עולם. שבפ לג ע״ב. (מא״0
 בשעת פטירת א״ל לכו כר. א״כ היה עליץ
 שהופ ביוס לאכול ולשמות, א״כ איך אמרו שהיה
 דורש כל היום כולו. צריך לפרש ללאו לווקא הוא
 אלא על חצוס היום ורוכו ככולו. ומה שהקפיל
 על האחרונים לא משום לסכר או כולו לה׳ לווקא
 ואינו רשאי לחלקו כלל, לא״כ אי אמר לחלמיליו
 לכו אכלו כוי, הא ולאי איהו נמי מולה מיהו
 לאס חלקו יצא ג״כ, ולא פליג אר״י אלא כמאי
 לס״ל לכחפלה פלקהו שכך היא עיקר מצופו.
 ואיהו סבר למצי למעבל כמה לכעי אי כולו לכם
 ואי כולו לה׳ א״נ חולקו שפיר דמי, אבל קסלחו
 על בעלי כוסות היחה, משום שהם היו יכולים
 כמו כן לקיים שחיהן לחלקו לחצאין, וכיון שעדיין
 לא גמרו לה׳ בעוד דלא סייס הדרשה שהחחילו
 בו, ועדיין היה פנאי הרבה אחר סיום הדרשה
 לקיים גם לכס בכיסופיהם הקטנים, לכן בדין
 הקפיד עליהם, שמהרו לעסוק בחיי שעה
 (שיכולים לקיימה אח״כ) ומניחים בשכיל כך חיי
 עולס, דהוי פסידא דלא הדר. ויננב״ץ:
 ר״א לטעמיח דאמר שמחת יו״ט רשות.
 כתכ מהרש״א יראה דל״ק לר״א דשמחת יו״ט
 רשות אלא ביושב ושונה כל היום שיכול להחענות
 כל היום וללמוד אבל ביושב בטל ודאי דשמחח
 יו״ט מצוה, וככר כ״כ המאור בפסחים דאל״כ
 עצרח חהיה לכם למה לי פי׳ דלרשופ לאכול
 ביו״ט לא איצטריך דאף בחול אינו מחריב
 להחענוח אלא למצוה אחא כשאינו יושב ושונה.
 ויש לה״ר מהא דסוכה >כז:) דמשבח עצלנים
 שא״י מבחיהם כרגל. ולכאורה יש להקשוח ע״ז
 מהא דפק ברפ״ו דפסחיס (סה:) גבי פסח
 הרכבחו והכאחו מחוץ לחחום וחחיכפ יבלחו
 ר״א אומר דוחין אח השבח ויליף בק״ו משחיטה
 שהיא אכ מלאכה דוחה שבח אלף שהן משוס
 שבוח לא כ״ש וא״ל ר׳ יהושע ייו״ט חוכיח
 שהסירו כו משוס מלאכה ואסרו בו משוס שבוח
 וא״ל ר״א מה ראיה רשות למצוה. והשחא לפ״ד
 מהרש״א כאן מאי קאמר ר״א לר״י דאין ראיה
 משמחס יו״ט שאסרו בו שבוח משום שהיא
 רשוח, הא לדידיה נמי איכא למימר יו״ט חוכיח
 שאסרו בו משוס שבוח אף ביושב כטל דהוי
 שמחח יו״ט מצוה אף לר״א, וש״מ דלעולם הוי
 רשופ. וי״ל דאפ״ה שפיר קאמר ר״א דאין ראיה
 משי״ט לפסח דנהי דשמחפ יו״ט אסרו בו שבופ
 אף באדס שיושב בטל ואיכא מצוה לדידיה
 בשמחח יו״ט, מ״מ אין דומה לפסח שהוא מצוה
 וחובה שאין בידו לפטור ממנה, אבל שי״ט רשוח
 טרו לפטור ממנה דאי בעי הוי יושב ושונה כל
 היום, ומצינו דמצוה לגבי חובה קרי רשופ כמ״ש
 פוס׳ בפסחים (סוף דף נד), וכ״ש מכשירי מצוה
 כי האי דכידו לפטור דקיל, וכדאמר פר״א
 דמילה (קלא:) והא דאיפ ליה לר״א בפ״ב
 דסוכה (בז:) דמצוח שמחה עם אשתו ביו״ט
 דופה למצופ הקבלפ פני רבו ברגל, י״ל דהקבלה
 נמי קיל דאי בעי מחיל הרב על כבודו ש״ד ויש
 חומר במצוח שמחה דחשיבה עשה דרבים
 כדאיפא רפ״ג דמ״ק. (מצפ״א)
 רא״א אין לו לאדם. בירושלמי שכפ פט״ו
 ה״ג פלוגפא דאמוראי, ועמ״ש בפסחים ספ
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ם י ש ו ד י ח ת ביצה דף יז ע״א - דף יח ע״א ו ו ה ג  טז ה
 ואין לפרש ב״ש לקולא וב״ה לחומרא, להא לא

 פשיב בעליופ מקולי ב״ש ומפומד ב״ה.
 (חכמח מנוח)

 ד״ה ובה״א. והא דנקט שנפ רבופא כר.
 והמוי״ט כשם יש״ש כ׳ ללוקא קחני להטהר
 בכניסת הרגל, ול״נ לאם יטבול ביו״ט יהיה
 טבו״י על שיעריב השמש רהיה כל יום א׳
 בטומאה. ירש״ש)
 ד״ה ושוין כו׳. מי שיש לו מיס יסין בו׳. עי׳
 פ״י למקואופ דלב״ש אסור להשיק יפיס ברעים,
 ועי׳ נחל אשכול שבס׳ האשכול הל׳ מקואופ סי׳
 נא, ועי׳ מהר״ס שיף שהעיר כזה, ועי׳ חסם
 סוסר א״ח קיכ רו״ל סי׳ ריר. וחהרש״מ)
 בא״ד. ומבטלי אגבייהו סו׳ כצ״ל. (רש״ש;!
 ד״ה ומטבילי מגב לגב. ביו״ט כר. וקשה
 הא מפטרה לפטרה ע״כ בערב פסח מיירי ולאו
 יו״ט הוא, וע״כ צ״ל לבשבפ מיידי. וי״ל לרש״י
 לא פירש דביו״ט מיירי אלא מגב לגב, לע״כ לאו
 בשבח מיירי להא בא לעשוח גפו או בלו ללרוך

 יין או זיחיס ואינו מוחר אלא ביו״ט.
 (חכמת מנוח)

. ד״ה ובלבד. מההיא לרב אלא ת ו פ ס ו  ת
 כר. לף יא ע״ב, רעו״ש בסוס׳ ל״ה מערים.

 !רב״ פ!

 ד״ה אמר. והא לקאמר אביי ל״ש אלא חבשיל
 א׳ בו׳. הוא לעיל(טז.). (רש-ש)
 בא״ד. בירושלמי. כאן ה״א, ועמש״ל טו
 ע״ב ל״ה אין אופין. !יפי׳ ע!

א ״ ח ע ף י  ד

 גמרא. שמא יעבירנו. פסחים סט ע״א, ר״ה
 כט ע״ב. ומא״״

 ביו״ט מאי איכא למימר. ממפניפין לא
 מוכח לאסור טו״ט, דהא דאמרי מלפני השכפ
 למשמע לביו״ט לא, י״ל כמש״כ שם אלא שסמך
 על הכרייחוח דלקמן, וכה״ג לקמן לפריך יוה״כ
 מא״ל ע״כ סמיך ענ הברייחא לכל חייט טטלוח
 למייחי שם בחר הכי וכפרש״י. ירש״ש)
 התינה שבת יו״ט מאי כו׳ גזרו יו״ט אטד
 שבת. נ״ב בשבת (בג:) משמע לרבה גופיה
 ס״ל הט ע״ש. (חראייכו

 גזרו י״ט אטו שבת. לעיל 3 ע״ב, שכת כג
 ע״3 ל״ה גזרה, סספים יא, י3מות קט ע״א,
 לקמן כל ע״א ל״ה ופניא. ומאי•״
 גזרו יו״ט אטו שבת. עי׳ תיס׳ שכפ (לף כל
 ע״א). !מצפ״א)
 מים יפים. ל3״ש לס״ל כסוף מקואות לאין
 טו3לין יסיס 3רעיס. צ״ל שהיסים שמשקה 3הם
 של חכירו הס, ועכ״פ ליפ ליה יפיס. (ואמ״הו

 מדלץ בדלי טמא. עמ״ש לקמן בסמוך.
 (יפ״ע)

 אלא ע״י דליו זכור הוא. עי׳ מחציח השקל
 סוס״י ט. (מהרשייס!
 כלי שנטמא באב הטומאה. עי׳ רש״י
 וסוסי, ובירושלמי כאן ובתרומות פ״ב ה״א ושבת
 פ״ב ה״ז פליגי חרין אמורין ח״א בכלים
 שנטמאו באה״ט ופ״א ככלים שנטמאו בולל
 הטומאה, ולפמ״ש הסוס׳ כפגיגה כא ע״א
 לסרש הירושלמי לקאי אמעריס, למ״ל באה״ט
 מחיל לומר דאפי׳ באה״ט מערים ומחיב מ״ר
 בונה״ט למ״ל באה״ט האי בעי הערב שמש
 והו״ל מטביל לחול ומשני למשחמש חולין
 בטהרה ול״כ הער״ש, וכגליון ירושלמי כאן חמה
 על הק״ע שסי׳ להקושי׳ הוא למ״ר מערים, ולא
 זכר שהסוס׳ בפגיגה מפרשים כן, ובפנ״א שבס

 הארכפי, וידובר מזה עוד כפגיגה שם בס״ל.
 (יפ״ע)

 כלי שנטמא באב הטומאה כוי. עי׳ שואל
 ומשיב [קמא] ח״ב סי׳ קע״ט באורך בסוגיא זו.
 ימהוש״ם)

 בולד הטומאה מטבילין. [לעיל יל ע״ב ל״ה
 מפני, פסחים ע ע״כן, חגיגה כא ע״א ל״ה
 האונן, זבחים צח ע״ב ל״ה טבול. (מאי׳״ לבוש)
 בולד הטומאה כו׳. מ״ש מהר״ס שי״ף להא
 לולל הטומאה מטמא כלים היינו דוקא כלים ולא

 כגלים, עי׳ חוס׳ חגיגה (כ.) לל״מ הכי.
 (מצפ״א)

 בולד הטומאה מטבילין אותו. עי׳ גליון
 פסחים ד״ע ע״א. !גי מהרש״א)
 בולד הטומאה. נ״כ שיטפ רש״י ופוס׳ כולל
 הטומאה א״צ הערב שמש. ועיין פספים (ע.)

 גם על המעשר והמטטל דלעיל לאיסורא דשבפ
 חמיט אפילו שבוחין לילי׳ כללקמן (ר״ל כא)
 שאני שכוח שכח משטח יו״ט, ועמש״כ לקמן
 רס״ה, ובעירוטן (סו: ושם) אמרינן לחמיר
 אסי׳ נגל עשה לאורייחא, ורש״י לא סי׳ כן, ובן
 הר״ש במרומוח שס. אח״ז מצאחי להב״י ססי׳

 חקג שהביא בשם חשובח הרשב״א כלברי.
 (רש״ש)

 א״ר הלכתא כתנא דידן כוי. וטרושלמי
 אמר והלכה כדבט התלמיד, סי׳ הק״ע דרבי
 ור״ל שסתם המשנה) תלמידו דרשכ״א הוה
 ואישחמיטחיה גמרא דכתוכות (נא.) דקרי ליה
 חבירו, ולפמש״כ החוס׳ במנחוח (ס״ד לא)
 לפרי רשב״א הוו א׳ פטרו דר״מ וא׳ פלמידו
 הוה א״ש, ועי׳ ב״מ (ד:) בחד״ה אין הב׳ בסופו
 ובמה שציינמי שם. (רש״ש)
 הלכתא כתנא דידן. טרושלמי ה״א איחא
 והלכה כדברי התלמיד, ופי׳ הפ״מ דהיינו
 כרשכ״א והוא דלא כהכא, והק״ע פי׳ דקאי על

 ר׳ דספים מפני׳ והוא היה מנמיד דרשב״א.
 רפ״ע)

 אמר רבא הלכתא כתנא דידן ואליבא
 דב״ה. ק׳ לכאורה למאי צריך למססק הילכתא
 דהא גם מסתמא הלכה במתניתין לגבי כרייתא
 וגס הלכה כב״ה, וי״ל משוס דמסייס כמתנימין
 ושרן בדג וטצה שעליו שהן שני תבשילין
 דאשמועינן טעמא דב״ש דמשמע דהילכתא

 כוותי׳ דב״ש ע״כ אשמועינן דהלכה כב״ה.
 (פור״י!

 מתני׳. מטבילין את הכל. פסחים עא ד״ה
 מדקפני, פגיגה בא ע״א ד״ה האונן, וע״ש ע״ב

 ל״ה לקיטרא, ול״ה כעובי׳, לקמן כח ע״ב.
 (חא״נו

 בש״א מטבילץ את הכל מלפני השבת.
 מי׳ ישועוח יעקב א״ח שכו מהא מלה כ״ט,
 ועי׳ בפני יהושע בסוגי. (מהרש״ם)
 כלים. יעויין פסחים לף ע ע״א ברש״י ופוס׳.
 (רבייפו

 שמשיקין. בחב הרע״ב ונוחנין במקוה מים
 מלוחים, ועיין מ״ש החר״ט בשם הרמב״ס,
 ומבואר הוא בגמרא לסרכינן וחסברא אי איח
 ליה מיס יפים הני ל״ל למעבר להו השקה יע״ש.
 ומים חיים׳

 ושוין שמשיקץ. עי׳ לחם שמיס. ויעב״ץו
 ושוין שמשיקץ. פסחים לל ע״ב ל״ה ונחן,
 חגיגה יט ע״ב ל״ה בחחפונה, ולף כב ע״ב ל״ה
 כלום, יכמוח טו ע״א ל״ה עירוכ, מכוח ל ע״א
 ל״ה חניא, חולין כו ע״כ ל״ה משיקו, בכורוח
 כב ע״א ל״ה וטהר, וע״ש כג ע״כ ל״ה חנן,
 ול״ה שנפל, מקוואוח פ״א מ״א. ומא״נ)
 גמרא. כ״ע כלי בשבפ לא. נ״נ עיין שו״ח
 שאגס אריה סימן נו, ושו״פ כיפ אפרים חלק
 או״ח סימן נב. ומה שפלפל הרכ הנ״ל מהך
 לבפרנגולפ ספק טריפה לא חיישינן לחקלה וכאן
 גזרינן שמא ישהה. עיין יומא (סו.) לבעיקר
 הלבר יש פלוגפא. ועיין לקמן מס׳ זו (כג:)
 ונדרים(ט:). ימהרצ״ח׳
 רש״י. ד״ה אסורא דשבת. נשול שבח
 מאכוח מלאכוח כוי. עי׳ לקמן בא א׳ שאני שבות
 שבח משבוח יו״ט, וה״נ י״ל כן, וכן לעח
 הרשב״א שציינתי לעיל, ונשאלתי מהא מעיל ב׳
 ע״3 ולקמן ל״ה 3׳, והשבפי עפ״ל הסוס׳ סוטה
 ז׳ עא ל״ה אמר, ור3רי הט״ז א״ח חרל״ח
 סק״ל. וחהרש״םיו
 בא״ד. אסורא דרבנן הוא. הא ללא מסרש
 רש״י כסשוטו לש3ח חמיר משום ד3סקילה, י״ל
 משוס ללקמן (כא.) קאמר הגמרא קשיא
 ואבע״א שאני שכוח שכח משטח יו״ט, והכא
 משמע לסשיט לי׳ להגמרא לשכח חמיר, ע״כ
 פרש׳׳י ז״ל ללאו משוס חומרא לשכח היא רק
 משום להוי אכ מלאכה, משא׳׳כ הכא ללא הוי
 אלא מדרבנן, ונ״מ לאילו בשיל כשכפ סמוך
 לחשיכה ללרבה למשוס הואיל עטל אסורא
 לאורייחא גם טו׳׳ט אסור. אבל ק׳ לכאורה מהא
 לאיחא בחולין(טו:) המבשל לחולה בשבח אסור
 לבריא באומצא גזירא שמא ירבה בשטלו, ואמאי
 הא אינו אסור אלא מלרבנן, ואין לומר גזירה
 שמא ירנה בקלירה אחרח לא׳׳כ גבי שוחט
 נהמה לחולה נמי נגזור שמא ישחוט נהמה
 אחרח, וי״ל דרש״י ס׳׳ל לרנוי ע״י ישראל אסור
 מן החורה, ועיין ב״ק (ס:) נחוס׳ וגיטין(ח:).
 1פור״י)

 ד״ה על מה כו׳. שני חכשילי צריך כוי. נ״ב

 טרושלמי ה״א וכן הורי ר׳ אכהו כרשב״א.
 (יפ־ע)

 הוא נאסר. כריחוח ט ע״א ד״ה לעיל גט גר.
 ומא"״

 מקנה קמחו לאחרים. עי׳ שעה״מ פ״ו
 מיו״ט ה״ט עלה מט ד״א ע״ב. >ג׳ מהרש״א׳
 דש״י. ד״ה מיו״ ט לחבירו. ובאופה הפפ
 עצמה. לקפ זה מהא דאיפא בעירוטן(לט) ע״ש,
 אכל הפס הטעם משוס הכנה דל״ש כאן במ״ש
 החוס׳, ועוד טוס הא׳ מא״ל. שוב ראיחי להטור
 סי׳ שצג שכ׳ לענין ע״פ ג״כ באופו הפח, וע״ש
 בב״י ובאחרונים ולא העירו מסרש״י. (רש-שו
. ד״ה אין הלכה. וא״ח כו׳ ר״ל ת ו פ ס ו  ת
 כוי. ול״נ דאי הוה אמר הל׳ כח״ק ה״א
 דהכוונה אינה רק לאסוקי מר״א דאמר
 בהודאה, ונ״מ לחל בחול, אמ מה יענו הם ואני
 להא דאיחא בנדרים (עו:) כה״ג, וכן לקמן
 (כד.) א״ה כר״ג (ועמש״כ שס בס״ד), ועוד

 איכא ד״ט כה״ג. ועי׳ בחוס׳ שציין הגרי״פ.
 (וש״ש)

 ד״ה מאי טעמא. דהחם מיירי כערוט חצרוח
 ולא שייך למקני שטחה. עי׳ עירוכין(לא:).

 (מצפ״א)

 ד״ה אי. כגירםת בה״ג כצ״ל. וחיבח כה״ג
 הוא ר״ת בהלכות גדולות, ע״ש כהלכות יו״ט.

 (בנא״ר)

 בא״ד. לכן נ״ל כגי׳ דה״ג. הוא ר״ת
 דהלכות גדולות וכן הביא הר״ן בשמו. !רש״ש)

ב ״ ף יז ע  ד

 גמרא. אכלו עד שלא אפה עד שלא
 בישל עד שלא הטמין כו׳ כצ״ל, וכ״ה
 ברא״ש. (רש״ש;
 ובלבד שלא יערים. לעיל יא ע״ב, וע״ש לז
 ע״א. !מא״״

 ובלבד שלא יערים. בירושלמי הוא ע״ש רב
 כהנא בריה דר״ח בר בא. (יפ״ע)
 חנניה היא ואליבא דב״ש. הקשה בס׳ באר
 יעקב וכי טעמא דב״ש אחי לאשמועינן, וב״ה
 בברכוח (נב.) דחני ר״ח טעמא דב״ש ואמאי
 פליגי אליטיהו. ועי׳ מ״ש בחי׳ לעירוטן די״ל
 דדוקא לקולא לא פריך בשבח (קלה.) אבל
 לחומרא כב״ש ש״ד למעבד, ובמ״ש בס׳ זי״צ
 וכ״מ בקול הרמ״ז ס״א דשבח מדמצינו בר״ג
 שהחמירו כב״ש בג׳ דברים לקמן. ול״נ דהכא אם
 לא ערב ואינו אופה ואינו מטמין הוי שכ ואל
 חעשה ובכה״ג רשאי להחמיר במ״ש הסוי״ט
 פ״א דשבח, והגי דברים דלקמן ג״כ שוא״ח
 נינהו, אבל בקוס ועשה נראה דהדין עם
 הפוי״ט. וב״מ מרברי פוס׳ בכ״ד וכמ״ש בפי׳
 לעירוטן. ועפ״ז י״ל ג״כ הא דאי׳ בעירובין(ל:)
 דחני חנני׳ ג״כ אליבא דב״ש גבי עירוב דבעי
 שיוציא לשם כלי חשמישו, דהחם נמי הוי חומר
 בשוא״ח וש״ד להחמיר שלא לצאח אם לא הוציא
 כלי חשמישו וכגון שעירב לדבר הרשוח, דאי
 לדבר מצוה א״י להחמיר ולהחכטל מהמצוה.
 ומכאן יש להביא סעד לדעח הרמב״ס ס ״ו

 דעירוטן דאס ערב לדכר רשוח הוי ערוב.
 !מצפ״א)

 אא״כ עירב בפת. לקמן כב ע״א. (מא״״
 ואין טומנין אא״כ חיו לו חמין. כצ״ל.

 [וכ״ה במוס׳ ד״ה אמר ובגמ׳ לקמן ככ.].
 (יעב״ץ;

 חמעשר סירותיו כו׳ בשוגג. שכמ מג ע״א
 ד״ה טבל, יומא נה ע״ב ד״ה הלוקח, סוכה כא
 ע״ב ד״ה שני לוגין. >נוא״נ<
 חמעשר סירותיו בשבת כו׳ בשוגג כו׳
 במזיד. יערין תוס׳ שבת מג ד״ה טבל. ולקמן
 לד ע״ב תוס׳ ד״ה הא קמ״ל. 1רב״פ1
 המעשר פירותיו בשבת. עי׳ ח׳ חוט השני
 סי' ע. ;ג׳ מהדש״א׳

 בשוגג יאכל. סוכה כג ע״ב סוס׳ ד״ה שני.
 (לבושו
 המעשר פירותיו בשבת כו׳ במזיד לא
 יאכל. עי׳ ב״י א״ח סיס״י תק״ג כשם תשו׳
 רשנ״א. (מהרש״ם)
 דאית ליה פירי אחדיני. שנח מג חוס׳ ד״ה
 טבל. (לבוש!

 המבשל בשבת. לקמן כד ע״ב ד״ה ולערב,
 ססחיס כו ע״כ ד״ה חדש, כ״ק עא ד״ה
 דקיטרא. (מא״נו
 אםורא דשבת שאני. יל״ס דטחוי זה מספיק

 וכדתריץ רבינא. לאו רכ יוסף קאמר לה אלא
 חלמודא מסיק כה הט [ועי׳ חוס׳ חולין מח

 ע״א ד״ה אמר ורא״ש שס ופ״ט דסנהדרין].
 !יעב״ץ)

 שבת שחל כוי. משום לשון קצר נקט הכי,
 דהא שבח מקדשא ורףמא לא שייך בה לישנא
 דחלה, וכן בכ״מ אמרו י״ט שחל בשבח [ועי׳
 ח״י]. (יעב״ץ)

 ואם לא אמר מחזירין אותו. ירושלמי כרכוח
 פ״ז ה״ד, ועמ״ש כסנ״א שם. ;יפ״עו
 רא״א בחודאח. וכ״ה אומר בהכדלה כפ״ה
 דכרכופ כמשנה, וטעם פר״י דשם לא שייך כאן
 כ״כ. ורש״ש)

 ע״ת מי״ט לחבירו. (עירובין לט ב) רש״י
 ד״ה לא. (לבוש)

 מניח אדם עירובי תחומין מיו״ט לחברו
 ומתנח. נל״פ דמיירי אפילו פלו באמצע השבוע
 והוא נצרך ללכת ביו׳׳ט שני יותר מאלסיס מניח
 עירוכ טו״ט א׳ ומחנה אם היום חול יהא עירוכ
 לצורך מחר ואם היום קדש א״כ למחר חול וא״צ
 לעירוכ כלל וכ״נ שהבינו הסוס׳ בעירוטן (לח.)
 ד״ה ור״א, ורש״י וסוס׳ כאן לא פי׳ כן. !רש״ ש!
 מניח אדם ע״ת ומתנה. לסי הס״מ מוזכר
 זאפ טרושלמי גט טלופחין דר׳ פייא. (יפ״ע<
 למקניא שביתה. לעיל טז ע״ב רש״י ד״ה
 לשנה, לקמן לו ע״ב ד״ה והא, עירוטן לא ע״א
 ד״ה כאן, וע״ש לח ע״א ד״ה ור״א, וע״ש עא
 ע״א ד״ה ומקני, חגיגה יז ע״ב ד״ה דכחיב,
 יומא יג ע״ב ד״ה ולחדא, שבועוח טו ע״א
 ברש״י. !מאייו!
 אין אופין מיו״ט לחבירו. עיין בהרי״ף
 והרא״ש גירסא אחרפ, ונראה לע״ד שכגירספס
 היסה ג״כ גי׳ רטנו הרמב״ם ז״ל כדמשמע
 ממה שלא העחיק כהל׳ שטחח יו״ט ס״א ה״ט
 כ״א שאין אופיו מיו״ט לחול, ולא העחיק עדיפא
 מיניה מיו״ט לפטרו, ומיו״ט לשבח העפיק שם
 רפ״ו, וכחלושי הארכחי ולו״ק. (רז״ו הלוי!
 אין אופין מיו״ט לחברו. כפוספפא הלשון
 מיו״ט למוצאי יו״ט, וכ״ה כירושלמי חלה פ״א
 ה״ה וכאן ה״א. 1יפ״ע!
 ת״ר אין אופין מיו״ט לחבירו. ברי״ף
 ורא״ש הגירסא חין אופין מיו״ט לשבת ק״ו
 מיו״ט לחול, וכן נראה דברייסא לא הוזכר יו״ט
 של גליות. (פור״י;

 באמת אמרו. שבח יא ע״א, יומא יא ע״א.
 (מא״נ)
 באמת אמרו ממלאת. נ״נ כבר אמרו
 טרושלמי פ״ק דשנת וכס׳ המצניע, דכל באמת,
 לשון הלכה למשה מסיני. ועיין מנוא הפלמוד
 וכהקדמפ הרמכ״ם לפיה״מ. אולם יסה דקדק
 הרמכ״ם דדוקא היכי שנמצא לשון זה כמשנה,
 דהכא כל עיקר יו״ט כ׳ של גליופ אינו רק משום
 מנהג ומשום ספק, וקאמר ג״כ לשון כאמפ.
 אולם ראה רש״י סוכה (לח.) ד״ה כאמת אמרו,
 ושם כרייחא היא וצ״ע. (מהרצ״ח׳
 כל הקדרח בשר. (פסחים לז א) סוס׳ ד״ה
 ונ״ה, (שס מו א) חוס׳ ד״ה עד, (גיטין ח כ)
 חוס׳ ד״ה אע״ג. (לבוש!
 ממלאה אשה קדירה בשר. יעויין גיטין ח
 ע״נ ד״ה אע״ג, מנחוח סד ע״א ד״ה שחים.
 [ובחידושי הריטנ״א עירונין סח ד״ה א״ל ולא
 שאני לך]. (מא״נ, רב״פ)
 ממלאה אשה בל הקדירה. עי׳ מנחוח ר״ס
 ר״י(סד.) חד״ה שחים, עי׳ חדושי רשנ״א ריש
 פ׳ ר״א דמילה ד״ה הא דחניא, דמיירי הכא
 לצורך חול, ועי׳ גיטין ח כ פד״ה אע״ג, בסוף
 הדטר. (גי מהרש״א׳
 כל התנור פת. לעיל ט ע״א ד״ה גלגל, וע״ש
 יא ע״כ ד״ה מערים, וע״ש כא ע״א ד״ה עיסה,
 ודף כב ע״ב ד״ה דנסישא, שכח קיז ע״כ ד״ה
 הציל וע״ש קלט ע״ב ברא״ש, פסחים מו ע״א
 ד״ה עד, וע״ש לז ע״א ד״ה וב״ה. (מא״״
 ממלאה אשה כל התנור. יעויין פוס׳ לקמן
 כא ע״א ד״ה עיסה, ודף כ3 ע״ב ד״ה דנפישא,
 ובסוס׳ פסחים דף מו ע״א ד״ה עד, ובדף לז
 ע״א ד״ה וב״ה ובמלחמופ שס. 1רב״פ)
 ממלאה אשה כל התנור. עי׳ לקמן בא א
 סד״ה עיסה. !ג׳ מהרש״א)
 ממלאה אשה כל התנור פת. שכק נחחוס

 ותפש אשה דדוקא בתנור קטן שרי. הרא׳׳ש.
 !ג׳ מהרש״א)

 אמר רבא הלכה כרשב״א. וכן דרש ר׳ יופק

236 



ם ץ י ש ו ד י ח ת ביצה דף יח ע״א - דף יט ע״א ו ו ח ג  ח
 ד״ה ושוין. ועול ללא נטמא כ״א בולל
 הטומאה. ואע״ג להא מיידי ככלי שאינו מנוקב
 [ועחוס׳ לעיל ע״א ל״ה היכי], הא ולאי אפי׳
 לכהניס זריזין אסלה מפניפין השקה בכלי שטף
 כלמוכפא סוגיא ללעיל וק״ל. ואילו כלי שנטמא
 בולל למטכילין כי״ט לכהנים א״צ כלי שאינו
 מנוקב כ״ש כי איכא פרפי לטיטחא. (יעב״ץ)
 בא״ד. ושוין [לה] כו׳ ביו״ט וכרבי
 קשיא כו׳ כצ״ל. !חכמת מנוח)

א ״ ט ע ף י  ד

 גמרא. אמר רבה (כ״נ דצ״ל)
 אשכחתינהו כו׳. סוכה יז ע״א וש״נ.

 (רש״ש)

 אמר רבא אשכחתינהו לרבנן דבי רב
 דיתבי וקא קאמרי במחשבתו ניכרת
 מתוך מעשיו קמיפלגי כו׳ ואמינא להו
 אנא כוי. אפ״ל להא לפליט לרבנן ט רב ס״ל
 לכעינן הוכחה לילע לבעינן הערב שמש ורבא
 ס״ל להיפך לכעינן הוכחה ללא ילע לכעינן
 הערב שמש אזלא בסלוגחא לפנאי לסליט כמס׳
 כליס (פי״א מ״א) גט חזרה לטומאה ישנה
 לח״ק ס״ל ללכל הטומאופ גזרו לפזרו לטומאחן
 אעס״י ששיכרן משוס גזירה שמא יאמרו טכילה
 בח יומא עולה ולא בעינן הערב שמש ורשב״ג
 ס״ל ללא אמרו חזרח טומאה אלא בטומאח מח
 משום גלר מי חטאח אבל בשאר טומאוח לא גזרו
 שמא יטעו לומר ללא בעינן הערב שמש וא״כ
 י״ל דרבנן דט רכ ס״ל כח״ק ע״כ אוקמא רוקא
 כלאיכא הוכחה ור׳ שמעון שזורי ס״ל דליכא
 הוכחה למחמפ מלאכחו הוא רקא רהיט ע״כ
 חייש אבל רבא ס״ל כרשב״ג ללא חיישינן ע״כ
 אוחי כגון לאיכא הוכחה ללא ילע ור״ש שזוט
 ס״ל לליכא הוכחה ואס״ל הא הוא ללא גמיר
 אבל הערב שמש גמיר בסחמא. !פור-)
 מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו כו׳ פחות.
 חולין יב ולף יג ע״א, שבועות יל ע״ב, ב״ק
 פ״ג מ״ה בחיו״ט. (מאי־נ!
 ע״ג כדו. צ״ל ברו בבחוספפא, ועי׳ הגרי״ב
 ובירושלמי ע״ג עיסחו. (יפ״ע<
 מתני׳. מביאין שלמים. (חגיגה יז א) חוס׳
 ד״ה בייש. (לבוש)
 ואץ םומכין עליהם. כחב הר״ב דליח להו
 לכ״ש חיכף וכוי, וכגמ׳(כ.) משמע דחנא דידן
 ס״ל דכ״ע איח להו חיכף, וכסמיכה עצמה סליגי
 דב״ש סברי דשלמי חובה לא בעי סמיכה ולריק.
 עוד עי׳ מ״ש החוי״ט ד״ה ועולוח ומה שחירץ
 כמ״ש חוספוח (כז:), וחירוץ זה מבואר בפרקין
 (כא•)• ומיס חיים)
 גמרא. בש״א מביאין שלמים כו׳ וחגוסם עולח
 ראיה. לעיל יב ע״א ד״ה השוחט, מגילה ה ע״א
 ד״ה עולח, ר״ה ה ע״ב, חגיגה י ע״ב. (מא״נ)
 נדרים ונדבות אין קרבין. (פסחים מו א)
 סוס׳ ד״ה לא. -לבוש*

 נדרים ונדבות. לעיל יב ד״ה השוחט, וע״ש כ
 ע״ב ד״ה נדטם, וע״ש כז ע״ב ד״ה ועל החלה,
 חגיגה ב ע״א ד״ה איזהו, וע״ש ד ע״ב ד״ה
 דבחיב ודף ז ע״ב ד״ה עולוח, וע״ש ח ע״ב
 ד״ה חוזר, שבח טו ע״א רש״י ד״ה לסמור, ודף
 בד ע״ב ד״ה ולא עולוח, וע״ש קיד ע״ח ד״ה
 נדרים, ססחיס מו ע״א ד״ה לא חקרא, וע״ש
 מז ע״א ד״ה ואי אמרח, וע״ש ע ע״ב, מנחוח
 ק ע״ב רש״י ד״ה לדבט האומר. (מא־׳״
 לא נחלקו ב״ש וב״ה. (חגיגה ז ב) חוס׳

 ד״ה עולוח, (מגילה ה א) חוס׳ ד״ה עולוח.
 (לבוש)

 רש״י. ד״ה ח״ג (בראש חעמוד).

 וכספריס שלנו כוי וגורסין כוי ומתניתין בוי.
 לכאורה יצטרכו ג״כ לגרוס וכולה מפניפא בשבפ
 לאב״א רבי וכולה מפניפא ביו״ט להואב״א רכנן.
 (רש׳׳ש)

 בא״ד. ה״ה להשקה כוי. ולסי זה גרסי׳
 איבעית אימא רבי וכולה מתניחא בשבס ואיבעית

 אימא רבנן וכולה מחניחא טו״ט ולו״ק.
 (חכמ״מ)

 ד״ה מידע ידע. לבעי הערב שמש כר. עי׳
 מהרש״א, ועי׳ שער המלך פ״א מעירוטן
 הכ״3. (מהרש״ם)
 בא״ד. דמחשבתו נכרת. עי׳ שעה״מ הל׳
 עירוטן פ״א עלה כ ל״א. יג׳ מהרש״א)
 ד״ה עושח. וההיא טטלה שניה הבא להפמיר
 כו׳ מטכיל טו״ט (וכן) בד״ה הרשופ. (מסיים)

 ובזבפים דף צפ ע״ב ד״ה טבול. ירב-פ)
 ד״ה היכי. ר״ל דמיירי בכלי שאינו ראוי כוי.
 עי׳ רשב״א פולק ע״ז, ועי׳ מוס׳ ט״ד שפירן
 דטון דיכול להשתמש אוכלין בלא משקין לא גזרו
 רבנן ויכול לטכול. (מהרש״ם)
 ד״ה מערמת. דהואיל דהר דרך טינוף כוי.
 יעויין בחוס׳ שבח דף קיא שציינחי, ובזבחים דף
 צד ע״א חד״ה מקנחה. 1הר־פ)
 בא״ד. וי״ל דהואיל דהוי דרך טינוף

 שרי. עי׳ שער המלך פב״ב משבח הח״י.
 (מהרש־ם׳
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 גמרא. מי איכא מידי דבשבת שרי. עי׳
 כהר״ן סוף מסכחין. !גי חהרש״א)
 ביום הכפורים מאי איכא למימר. עי׳
 שו״פ טס אפריס א״ח סי׳ יט, ועיי שאילס שלוס
 על שאלחוח ס׳ ברכה שאלחא קס״ז אופ קמ״ז,

 ועי׳ בר״ן סוס״ה דטצה לענין שבח ויו״ט.
 (מהרש־ם)

 לא יגמע ופולט. כה״ג בסוספפא פ״ו
 דשטעיפ ופ״ט פרומופ, ומוכא בירושלמי
 שביעיפ פ״ח מע״ש פ״כ, והפס טעמא דלא
 נחנו שטעיח ומעשרוח כ״א לאכילה ולא
 לרפואה. (יפ׳־ע)
 נימא הואיל. לקמן כו ע״כ, עירוטן ע ע״כ,
 פסחים ה ע״ב, וע״ש מו ע״ב לעיל י3. ימא״נ)
 חואיל וקודם טבול שרי לאחד טבול נמי.
 עי׳ שאגח אריה סי׳ קג כאריכוח. זמהרצ-ח)
 נימא חואיל וקודם טבול שרי כוי. עסוס׳
 ססחים מ״ו ב׳ ד״ה רבה כר ברודה סמוך
 לחשיבה, וצ״ל דבדאוטיחא מצינו יוס שמקצחו
 מוחר ומקצחו אסור, ועי׳ בעל המאור ומלחמוח
 לעיל רפ״ג, ועי׳ פסחים ג׳, ועחוס׳ חגיגה ז׳
 ע״ב, ועי׳ טח יצחק ןחאו״ח] סי׳ פז, ועי׳ שאגס
 ארי׳ סי׳ קג בענין זה. (מהרשייס;
 הדר ביה דכא מההיא. כחובוח (יא:) ב״ב
 (כל.) [מנחות (ז:)]. 1רש״ש)
 כל חייבי טבילות. יומא סח ע״א ל״ה בועלי,
 נלה סח ע״א ל״ה כל. (מאי׳״

 טובלין כדרכן. בירושלמי ברכופ פ״ג ה״ל
 יומא פ״ח ה״א חענית פ״א ה״ו בבעל פרי,
 ואמר שם בצנעא, וכאן ה״ב כל פייט טטלופ
 וליפא בצנעא כהכא. (יפ״ע)
 מטבילין ע״ג מימיו לטחרו. [שנפ לל ע״א
 ל״ה ואין מטטליןן, מכופ ל ע״א ל״ה אמר,
 [ול״ה פנייה]. 1מא״נ. לבוש!
 מטבילין כלי כוי. יעויין מכופ לף ל ע״א
 חל״ה אמר ובל״ה חניא וכחילושי הריטכ״א
 שם. (רב״פ)

 מני מתניתין לא רבי כוי. לסי מאי לס״ל
 לכטיחא כולה מיירי בחל יומא, קשה מ״ק רבי
 אין מטטלין אה״כ עג״מ טון למים גופייהו
 אפי׳ בכלי אבן אין משיקין, וי״ל למ״ל במים
 שנטמאו כיו״ט ללא גרע מכלי שנטמא טו״ט,
 והא לחכ״א ומשיקין אה״מ ככלי אכן אע״ג
 לקאמרי למטטלי כלי ע״ג מימיו וא״כ כ״ע
 נמי, י״ל למ״מ לכחחלה אסור לגרום טומאה
 כמש״כ החוס׳. ורש״ש)
 רש״י. ד״ה ומי אית ליח כוי. לא

 ״תיםריה״ בהא כצ״ל, וכ״ה כדפוס ישן.
 1מל״ ג)

 ד״ה ה״ג ובתוספתא. וכ״ה טרושלמי כאן,
 ושם מוקי למתני׳ דלא כרט, והוא כהו״א לעיל
 ע״א דממני׳ בשבמ וכרכנן, ועמו׳ ד״ה ושוין,
 ולל״ב ניפא טפי. (יפ״ע!
 תוספות. ד״ה הדר. ההיא שנויא דהתם
 כאן קודם טיבול כו׳ כצ״ל. 1רש׳יש)
 בא״ד. כיון דמתp ליה עלה דמתניתין
 כוי ואהא נמי מייתא כוי כצ״ל. ולכאורה
 אינו מובן דהא שנויא דהתס ג״כ אמתניתין,
 ואולי ר״צ דהכא מפניתין גופה מינה ובה טעמא
 בעיא, ותירוצי קמאי ע״כ לא ישרו בעיניו, אבל
 התם רומיא מבטיתא הוא, ולבן אפי׳ פימא ללא
 ישר בעיניו תירוצא לאכיי איכא למימר רפליגי
 אהללי עמש״כ שס בס״ל. (רש״ש)
 ד״ח כל חייבי. בירושלמי כאן ה״ב, ושם איתא

 ר״ח סגן הכהניס חחח ר״ח בן אנטיגנוס.
 (יפ״עו

 בא״ד. דדוקא חם שחיו עוסקץ כוי
 כצ״ל. (רש״ש)

 לפסול חרומה שיגיעו בחולין לכך הצריכו רבנן
 טטלה לכלי אפי׳ לשמוש חולין בו. !חכמת מנוח)
 ד״ה בולד הטומאה (בסופו). העריב
 שמשו אוכל בתרומה כצ״ל. (רש־שו
 ד״ה זריזץ. א״נ כר והרא מילפא דל״ש.
 ומ״מ באב הטומאה כיון דשטפא טשראל גזרו
 אף בכהנים משוס לא פלוג משא״כ בולד דאינו
 אצל ישראל. !רש״ש)
 ד״ה שמא ישחא. אי שריפ ליה לאטבולינהו
 טו״ט משהי להו עד יו״ט שהוא פנוי ואפי בהו
 כפור כך לידי פקלה להשממש בהן פרומה. וק״ל
 דאניבא דכ״ה דאינהו נמי אסרי טטלפ כניס
 במפניפין לא א״ש הך טעמא דגזירה שמא
 ישהה, דהיינו משוס משש פקלה דהא ב״ה לא
 חייש לחקלה, כדמוכח בספ״ק דפסחיס (כ:)
 דאמרי גט חכיוח של יין של חרומה שנטמא
 חעשה זילוף ולא חיישי להשהוחה משום שלא
 יכוא לאוכלה. ר״ל ע״פ מ״ש החוס׳ כשם ר״י
 בפ״ק דשבח (יז:) דב״ה נמי מודו דחיישי׳
 לחקלה גבי פרומה טמאה שישהנה עד שעפ
 זריעה ולכך גזרו שיהיו הגידולי חרומה, ואע״ג
 דגט זילוף לא פיישי, ש״ה דלפעמיס צריך לשהוח
 שנה עד שנפ זריעה וכ״כ בשם ר״י בפ׳ הגוזל
 (קטו סע״ב), וסיימו אכל גט זילוף יכול הוא
 לעולם לעשוח זילוף אחר שימיישן מעט. ולס״ז
 א״ש טעמא דרב ביט הבא דחיישי׳ לחקלה גם
 לכ״ה דל״ד לדלוף דלעולס ליכא להשהוחה זמן
 מרובה, משא״כ הכא דלסעמים משהה אוחה זמן
 מרובה עד יו״ט. ונראה דאף לפמ״ש החוס׳ שם
 בשס י״מ דגני זילוף איכא פסידא לכהן שחשפו
 הכל מש״ה לא חיישי לסקלה אבל בההיא דגידולי
 פרומה ליכא הפסד כהן ולכך לכ״ע חיישי׳
 לפקלה, מ״מ מודו דאף היכא דליכא הפסד לא
 חיישי׳ לסקלה אלא היכא דאיכא נמי זמן מרוכה
 וכההיא דגידולי חרומה אבל לזמן מועט ל״ח כלל
 וכ״מ טו״ד. ובהט א״ש הא דנקט ככרייחא
 דחניא כווחיה דרב טט יו״ט ולא נקט שבח, וכן
 הרמכ״ם לא הטא טעמא דרכ טט רק גט יו״ט
 וגבי שבח נקט טעם אחר, וכ״כ מהרש״א
 דטעמא דרב טט אינו אלא ביו״ט, ולפמ״ש ע״כ
 כן הוא דהא ב״ה לא חיישי לחקלה רק לזמן
 מרובה אכל לזמן מועט לא חיישי, וא״כ ע״כ
 ליכא למיסר טטלח כלים בשבח מטעמא שאס
 יטמא בחול ישהנו עד שבח דמה בכך הא לעולם
 משבח לשבח ליכא רק זמן מועט וככה״ג לא
 חיישי׳ לפקלה. רק טו״ט דאיכא לפעמים זמן
 מרובה חיישי׳. (מצפ״א)

. ד״ה גזרה. ולא הוי גזרה כוי. נ״ב ת ו פ ס ו  ת
 לא מקשי הסוס׳ גט גזרה בור בחצרו כוי, משוס
 דבור ברשוח הרבים אסור מדאורייחא להושיט
 מרשוח הרטס לבור דהוי רשוח היחיד אס אין
 סביבוח הכור פסי טראוח, כדאיחא בעירובין.
 וי״ל דה״מ גזרה בור בחצירו אטו בור ברשוס
 הרטס כשאין פסי טראוח. והא דקאמר שמא
 יעבירנו ד׳ אמוח כו׳ ולא קאמר שמא יושיט
 מרה״ר לבור, אשמעינן דאפי׳ כשיש פסי ביראוח
 איכא גזרה שמא יעבירנו ד׳ אמופ טרם שיבא
 לססין דאין היכרא בגיפופי הפסין עד שיבא לשם
 ודו״ק. (חכמת מנוח)
 בא״ד. ולא הוי גזירה לגזירה כוי. יעויין
 שבפ דף כג ע״כ כסוס׳ ד״ה גזירה כוי בסו
 הדבור, ובפולין דף קד ע״א סד״ה ומנא,
 ובגמרא שס בעמוד ב. (רב״פ<
 בא״ד. ולא כוי דיו״ט ושבת אהת היא.
 ק״ק מלקמן ע״ב בפלוגתת רט ורבנן דמפלקי
 שם טן יו״ט לשבפ, ר״ל דהפס הוא בדין פרטי
 והכא באיסור טבילה בכלל, וצ״ל לדבריהם דכל

 הני דסריך מהם אטי הרין ג״כ כמו אחס.
 (רש ״ שן

 בא״ד. ולא הוי כוי דיו״ט ושבת כוי. נ״כ
 עי׳ חוס׳ שבח שם ד״ה גזרה ע״ש. (מרא״כ)
 בא״ד. גזירח כוי אחת היא. נ״ב כדאיחא
 ש3ח דף ס ע״3. ובנאי־ר!
 בא״ד. די״ט ושבת אחת היא. עי׳ סוס׳
 3״מ צ׳ ע״א ומש״ש עה״ג. ;מהרש״ם)
 ד״ה נגזור. כיון לליכא אלא טומאה לרבנן.
 עי׳ שו״ח אכני מילואים סי׳ י׳ שהקשה ממגלה
 ררכנן וגזרו שמא יעטרנו, וע״ש שנעלם ממנו
 לכרי סיס׳ אלו. ו;מהרש״ס)
 ד״ה כלי. ובאב הטומאה מ״מ כו׳ כן צ״ל כלא
 וי. (רש״שן

 בא״ד. הואיל וצריך הערב שמש כוי.
 יעויין כחוס׳ חגיגה דף כא ע״א ל״ה האונן,

 כסוגיא לקוסן ולקמן (יט.) למקשה הש״ס
 ופ״ק לא בעי הערב שמש והד אפשר למיירו
 בולל הטומאה וצ״ע. (מהרצ״ח)
 ולד הטומאה חיכי משכחת לה כוי. עי׳
 בהקדמפ ס׳ שו״פ נטע שעשועים מ״ש בסוגיא
 זו. (מהרש״ם)

 כהנים זריזים הם. שכח קיד ע״א, חגיגה כב
 ע״א, וע״ש כד ע״כ, חולין קז ע״כ ד״ה החירו,
 פסחים נט ע״ב (מא״נ)
 שאין לה בגדים. (שנפ קיא ב) פוס׳ ד״ה
 האי. (לבוש)

 מערמת וטובלת. שבח קיא ע״א ד״ה האי,
 כחובוח ו ע״א ד״ה האי, זבחים צד ע״א ד״ה
 מקנחה, לעיל יא ע״ב. ;מא״נ)
 משום סחיטה. יערין כחובוח ו ע״א חד״ה

 האי, [וכשכח קיא ע״א חד״ה האי].
 (לבוש, מא״נ, רב״פ)

 רב ביבי אמר גזירה שמא ישהה. עי׳ שו״ח
 טפ אפדם א״ח סי׳ נב מ״ש טשוכ ד׳ הרא״ש
 בסוגיין, ועי׳ חסם סופר יו״ד סי׳ קצו בד׳
 הט״ף ורמב״ם, ועי׳ במחנה לד, ועי׳ פנים
 מאירוח ח״א סי׳ לי. (מהרש״ם)
 כמתקן כלי. לקמן כה ע״כ ד״ה ככור, עירוטן
 לט ע״ב ד״ה ה״ג, ססחים סה ע״ב ד״ה
 הזאה. (מא״נ)
 אי הכי אדם נמי. והקשה בס׳ פ״י דאימא הא
 דשרי באדם הוא משום עשה כדי לטהר ברגל,
 וא״ל דמשוס זה לא שרי לטבול בשבמ וכדאמר
 במנפופ (ממ.) עמוד ומטא בשבמ בשטל שפזכה
 בחול לא אמר. אבל קשה מפסחים (סט.)
 דמקשה ר״ע לר״א הזאה דחרומה חוכיח שהיא
 מצוה ואינה דוחה שכח, ומאי קושיא דלמא שאני
 הזאה דפרומה דבשכפ גופ׳ עדיין אסור עד
 אורחא דהוא ס״י הוא, וא״ב חטא בשבפ כט
 שחזכה כחול הוא, אע״כ דלענין שבות לא שייך
 לחלק ככך רק לענין מלאכה גמורה מפלגינן
 במנחוח והדק״ל. ואני חמה דכמנחוח בזריקת
 דם איירי שהוא ג״כ שטח. והא דמקשה ר״ע
 לר״א י״ל דזה פליא בפלוגחא דאי׳ כפסחים
 (מז.) אם החירו שטח רחוקה במקדש, וס״ל
 לר״ע דהחירו וה״ה משום שאר מצוח וסוגיא
 דמגחוס ס״ל דלא החירו והט ס״ל לסוגיא טדן.
 אך ז״א לפמ״ש בשעה״מ ה׳ עיה״כ דמשמע
 בסספים (מז.) דלרבא דס״ל הואיל אף לפ״ק
 החירו שטח רחוקה והד סוגיא דידן אליבא
 דרבא קאי, והצל״ח בפסחים הרגיש קושייח
 הפ״י כאן, וע״ש מה שחירץ. (מצפ״א!
 נראה כמיקר. שבח לט ע״ב ד״ה והא, וע״ש
 בג ע״ב, ודף נז ע״א ד״ה ושריא, וע״ש קט ע״ב
 ד״ה שלא, יבמוח מו ע״ב ד״ה חקוני. ימא״נ)
 רש״י. ד״ה כלי שנטמא מעיו״ט. ובאב
 הטומאה כוי. נ״כ וא״כ בסיפא טו״ט מטטלין
 אוחו אסי׳ באב הטומאה. וקי דבסמוך קאמר אין
 מטטלין אוחו טו״ט מיון דטמא מן החורה
 הוה ליה כמחקן וא״כ מ״ש מעיו״ט מטו״ט.
 וי״ל דכלי שנטמא באב הטומאה שטובלין טו״ט
 אינו אלא לצורך חוליו, דהט לחרומה צריך הערב
 שמש ולצורך חולין אינו אלא מדרכנן,
 דמדאורייחא מוחר להשחמש בו חולין בלא
 טטלה לאע״ג לראשון עושה שני בחולין מ״מ
 לא נאסרו חולין באכילה, ואינו כמו חרומה
 שנטמאה וצריך שרפה ואסורה כאכילה וא״כ
 בטטלה אינה נראה כמפקן. ובסמוך למסלק טן
 אב הטומאה לולר הטומאה הר מצי לחלק מיניה
 וטה באב הטומאה בין לחולין ולחרומה, אלא
 לשפיר מחלק בכולה בחרומה טן אב הטומאה
 לולל הטומאה. וא״כ כלי שנטמא באב הטומאה
 אסור להטטל לחרומה מחט טעמי א׳ משום
 מסקן. כ׳ משוס לצטך הערכ שמש ואם נטמא
 מעיו״ט יש עול טעם שלישי להיה לו להטטלו
 מבעול יוס. והא להוצרך רש״י לטעם למחקן
 משוס מטעם להערב שמש לחול לא סגי כמו
 שכחב הרי ראוי להשחמש בו חולין כוי בצירוף
 מ״ש הפוספוח דאטו פסיקא ליה הכהנים ליח
 להו פולין ובטעם דהוה ליה להטבילו מבעוד יוס
 לא סגי דמ״ש מולד הטומאה טבול נמי להטבילו
 מבעוד יום ואע״ג דלחולין יכול להטטל טו״ט
 אפי׳ באכ הטומאה זה דוקא כשנטמא ביו״ט אבל
 מעי״ט לא הואיל והיה לו להטטלו מעיו״ט. והא
 דכחבו הסוס׳ בחולין ובמעשר אין צריך טבילה
 אפי׳ מדרכנן, היינו דוקא ככלי שנטמא בולד
 הטומאה דטומאה מעיקרא אינה אלא מדרבנן,
 אבל בכלי שנטמא באב הטומאה דחולין
 שמשסמשיס בו נעשו שני וטמא מדאורייפא
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 שיש מקום מיוחד לשחיטה כצפון בקצת הקרמומ
 ומה ידעו חלמידי שמאי שרוצה לסמור, ומשמע
 דלא הקפידו אלא על הסמיכה ולא עצ ההקרבה
 [עחוס׳ חגיגה ז:] אע״ג דפליגי כ״ש כמפני׳
 אהקרכח עולה ג״כ, י״ל דככר הוקבעה הלכה
 כהקרכה ככ״ה אכל צסמיכה עדיין נא הוקכעה.
 וקשה דכסמון אמר נקכה היא וזכחי שלמים כו׳
 והרי כסמיכח שלמים נמי פליגי כמחניחין
 ונכרייחא חרזייהו דאין סמיכה כיו״ט אפי׳
 כשלמי חוכה וכ״ש כשלמי נדכה דנדרים ונדכוח
 אין קריכין כיו׳׳ט אפי׳ למ״ד קריכין אין סמיכה
 לכ״ש כיו״ט וצריך להיופ מערכ יו״ט, ודוחק
 לומר דאפיא כמ״ד קריכין וסכר דסומכין אפי׳
 לצ״ש כיו״ט, דלא אשכחן שום חנא דפליג מה.
 וגס דוחק לומר דלסמוך עליה לאו דוקא, דכ״ש
 ידעו שכא לסמוך שכ״ש לא ידעו שכא לסמוך
 אלא להקרינ ידעו והא מקט לסמוך האמח נקט
 דהילל כוון לסמוך ג״כ וכשלמים סכרי חלמידי
 שמאי שסמך מאחמול או סכרי שאינו צריך
 סמיכה כחד חנא דכרייחא כל זה דוחק. ונראה
 שיש ג׳ מיני שלמים. שלמי חוכה, כגון שלמי
 חגיגה. כ׳ שלמי נדכה, שככר החנדכ נהם קודם
 יו״ט שלא לצורך יו״ט. ג׳ שלמי נדכה, שהם
 לצורך יו״ט לצורך אוכל נסש שצריך לאכול כשר
 כיו״ט. והנה הא׳ מוחר לשחוט כיו״ט ולהקריכ
 ממנו אכל הסמיכה צריו לעשופ מאחמול לחד
 כרייחא כיון דמאסמונ ידע שחייכ להקריכ
 כמועד. הכ׳ שלמי נדכה אין קרכין כיו״ט כלל,
 ואפי׳ למ״ד קרבין אין סומכין אלא מעיו״ט כיון
 דידע מאחמול שחייכ כגדכה. הג׳ שלמי נדכה
 שהחנדכ ניו״ט משוס שצריך לאכול כשר
 ובירושלים לא היו רשאי[ לשחוט שוכ כהמה
 לחולין אלא לשלמים בביח המקדש משום שנא׳ כי
 ירחק ממך המקום וגו׳ כי ירחיב וגו׳ ודרז״ל
 ברחוק מקום אחה זובח חולין ולא כקירוכ מקום
 כמו בהיוחם במדכר. ואלו השלמים יכול לסמוך
 ולהקריב מהס ביו״ט כיון שלא ידע מאחמול
 שיצטר להם ודו׳׳ק. :חכמ״מו

 תלמידי שמאי. (יבמוח יד א) חוס׳ ד״ה לא.
 ולבוש)

 כשכש להם בזנבה. סוטה לב ע״ב ד״ה
 איהו. (מא״נ)
 בשכש להם בזנבה. בחוססחא חגיגה ליתא.

 (יפ״ע)

 ואותו היום גברה. בירושלמי ה״ד ובחגיגה
 פ״ב ה״ג ולאחר ימים גכרה כו׳ דבאותו היוס
 הלא הלכו להם. ויפ״ע)
 שהיה יודע שהלכה כב״ה ושלח והביא
 כוי. נראה שברשופ הלל עשה זאמ, אם מרוכ
 ענוה שהיפה ט לא עשה כן בעצמו, או שמא

 מחמח גדולח נשיאופו עשה ע״י שלופו.
 (יעב״ץ)

 רש״י. ד״ה ויעשה. מכס משמע. ח״כ ויקרא
 נדבה ס״ב. (יפ״ע)
 בא״ד. סמיכה ושאר. נ״ב בח״ש גריס כשאר
 ול״נ לגרוס ושאר דגמרי׳ סמיכה ועוד שאר כו׳
 דאי סמיכה לחוד ליכחוב בהדיא ויסמוך מלה

 אחח ול״ל ב׳ מלוח ויעשה כמשפט.
 !חכמת מנוח)
 ד״ה ב״ש היא. הלכך לא דחי סמיכה דידהו
 יו״ט. עי׳ גה״ש, וככר קדמו מה השעה״מ
 כפ״ג מהל׳ מעה״ק, וע״ש גס ישוכ נכון,
 והגה״ש הביא דבריו דשם בפסחים (פט.)
 כעירוכין(נ.) ופה שכפו. (דש״ש!
 ד״ה ולזבהי שלמים הבאתיה. מרוב
 ענופנופו כו׳ היה משנה מפני השלום. נ״נ
 בכחוטפ ר״פ האשה שנפארמלה סכרי טפ הלל
 דמרקדין לפני הכלה ואומרין כלה נאה וחסודה
 ליח בזה משום מדכר שקר חרחק משוס דרכי
 שלוס עיין ריטב״א שם ואזלו בשיטח רבם הלל
 הזק[. (מהרצ״ח)
. ד״ה נזיר. וכן בנזיר. נ״ל דמ״מ ת ו פ ס ו  ת

 עולח הנזיר אינו רשאי להכיא ממעוח מע״ש
 כדמייחי הסוס׳ ריש מנחוס מן הססרי דממעט
 עולוח משים דכחיב ואכלת. :•רש״שו
 ד״ה למד. וחימה דאמר החם וכוי. הוא
 במנחוח(צב.). 1רש״ש)

ב ״ ף כ ע  ד

 גמרא. והביא כל צאן. כירושלמי כאן
 ובחגיגה פ״ב ה״א נכנס בבא בן כוטא לעזרה
 ומצא אוחה שוממח אמר ישמו כוי שלח והביא
 שלשח אלסיס צאן כוי. :יפ־־ע)

 פליגין בשלמי חגיגה ב״ש עביד לון כשלמי נדבה
 בוי, וה״ק הגליון דהוא היפך מגמ׳ דידן ע״כ
 היפך הגירסא שס, ובענ״ד ל״ק כלל. דהכא
 בעיקר דין סמיכה מייד וזה בנדבה כחיב
 וטרושלמי מיירי מדין חיכף לסמיכה שחיטה רזה
 ילפינן מחטאח כמ״ש הק״ע מדכי והכיא ואח״כ
 וסמך [והקש וסמך ושחט הוא למה סמיכה
 בטהורים כבזבחיס לב. לג.], ולא סכף ממש
 קאמר כ״א בו ביוס ולא מאחמול, ומיושב מה
 קו׳ הגליו כאשם מצורע שנזכר שס בירושלמי הא
 א״א בלל להיוח ביה חיבף בו׳ כמכחיס שס דהכא
 כירושלמי לא ממעט כ״א דלא מאחמול,
 וכמצורע כיוס ח׳ הלא מאחמול טמא היה דמיירי
 טוס הח׳ כדמסיק דאחר יוס הח׳ ל״ב חיכף כוי,
 וילפי ב״ה שלמי חגיגה מאשם מצורע וב״ש ילפי
 משלמי נדבה לאין ראיה לפסול סמיכה מאפמול
 וא״צ להגי׳ כלל, ולפמ״ש אצ״ל כהק״ע למקרא
 לגט חטאח ילפי׳ אלא לחיכף כי האי ללא
 מאחמול מוכרח כאשם מצורע כיוס הח׳ ממילא.
 ויפ־עו

 ומעולת חובה נמי לא גמירי שהן כליל.
 וק״ל לבפ״ק לחגיגה (ו.) גבי הא לאמרי ב״ה
 הפגיגה שפי כסף וראייה מעה כסף מפרש
 טעמייהו לחגיגה עליפא לאיפ בה ב׳ אטלוח
 לאלס ולמזבח ולא סכרי כב״ש לאמרי ראייה
 עליפא שכולה לגכוה. וא״כ ה״ק הכא אליבא
 לכ״ה ללא גמרי שלמי חובה דלבעו סמיכה
 מעולח חוכה משום לפרט שכן כליל, הא ללילהו
 לאו חומרא היא זו אלא קולא ואלרכא שלמי
 נדכה חמירי שכן איכא בהו 3׳ אכילית. ומיהו
 לסמ״ש החוס׳ בב״ק (נז:) גט חומרא דכפל,
 שמשלם שומר חנם בטוען טענח גנב ונשבע
 דעדיפא מש״ש שמשלם הקרן כשנגנבה בלא
 שבועה, והיינו לענין זה דמצינן למיעבד פירכא
 מחומרא זו דכפל אע״ג דבאמח שילום דקרנא
 בלא שבועה עדיפא מ״מ פירכא על ק״ו הוי אף
 מחומרא קטנה דטון שיש במלמד חומרא קטנה
 שאין בלמד אין ללמוד שום חומר ממנו אע״פ
 שיש בלמד חומרא אחרפ פמורה ממנו. ולפ״ז
 הוי א״ש כאן דנהי דס״ל לב״ה דבאמח הוי ב׳
 אכילוח חומרא גדולה ועדיפא מחומר דכליל
 למש״ה איח להו שיעור גדול גט חגיגה
 מבראיה, מ״מ אין ללמוד חומר למיט דאיח ביה
 ב׳ אכילוח מעולה דכליל כגון לחייב בסמיכה טון
 לכליל היא חומרא שאין כלמד אע״פ שהיא
 קטנה מחומרא שיש ט. אן איכא למ״ד הפס
 בב״ק דאפי׳ פירכא אין לעשוח מחומרא קטנה
 שיש במלמד ולא בלמד כיון שחומר בא למלמד
 מחמח קולחו כמו החס דחומרא דכפל בשבועה
 באה מחמפ הקולא שפטור מקרן וכמ״ש חוס׳
 שם ככ״ק. ולדידיה ה״נ ליכא למיפרך לכ״ה
 רעולה הויא כליל כיון שהיא פומרא קטנה וגרס
 לה הקולא שאין כה כ׳ אכילוח. וכן ק״ל הסוגיא
 דרפ״ו דפסחים (סו.) גט הא טלפי כ״ה דפסח
 לוחה שבפ מק״ו דפמיד שאין ט כרפ ודוחה
 שבח וקאמר לאיכא למפרך מה לחמיל שכן חליר
 וכליל, והשחא הא לב״ה כליל לאו מעליוחא. וי״ל
 לסמ״ש הט״א בחגיגה ללוקא החם לענין יוקר
 וזול לשייך החשיטח 33שר אמרי ב״ה לב׳
 אכילוח עליפי, אבל בל3ר ששייך לעטלה של
 גכוה לכ״ע כליל עטף. ולפ״ז א״ש הא לכאן
 לאיירי לענין סמיכה להוי עכולה של גכוה הוי
 כליל עדיף נמי לכ״ה, וכן בפסחים לענין הבאפ
 פסח בשבח הוי כל עקרו עבודה ומש״ה הוי כליל
 עדיף מב׳ אכילות, ופריך שפיר שכן כליל אליבא
 דכ״ע. (.מצפ״א)

 אתיא מביניא כוי. נ״ב וב״ש לא גמרי שלמי
 חובה מביניא, משום דסברי דאיכא למיפרך
 פירכא כל דהו מה להצד השוה שבהן שהס
 מצויים יוחר משלמי חיכה, דגם עולח חוכה
 אע״ס שאינן מצוי כנדכה מ״מ יוחר מצוי משלמי
 חובה דהא איכא עולוח הסמיד שנים ליום לעולם
 ובשבת ומועדים יוסר, וב״ה סברי פירכא כל דהו
 כזה לא פרטנן ודו״ק. (חכמ-־מ)
 אלא אתיא מבינייא. רש״ל מחק מלח אלא,
 ויש לקיימו ע״ס מש״כ החוס׳ כשנח (נז סע״א)
 ע״ש. ;ו־ש״ש;

 תיכף לסמיכח שחיטח. מגילה ה ע״א ל״ה
 ואין, זכחיס לג ע״א ד״ה סמיכת. ומאי־״

 תיכף לםמיסח. עמ״ש כרכוח מכ ע״א.
 (יפ״עו

 ת״ר מעשח בחלל הזקן כוי. בציון הגרי״פ
 צ׳ייל חיספחא דחגיגה פ״ב. ,רש״ש!
 לסמוך כו׳ ולזבחי שלמים כד. נ״ב י״ל
 שהיה להס מקום מיוחד בעזרה לסמוך שס כמו

 שעכר עליו שנה כלא רגלים, וכן לרבנן אינו עובר
 כרגל א׳ כעשה דוכאח שמה והכאחס שמה רק
 המחריב בטאה וראיה, אכל אס היה טמא שאינו
 בביאה וראיה אינו עובר ברגל א׳ כלום וא לשלוח
 ע״י שליח אינו מחריב, רק כשעברו עליו ג׳
 רגלים מחריב לשלוח אע״פ שהיה טמא. ולפ״ז
 י״ל דסוגיא דידן בכה״ג איירי שאינו ראוי לבוא
 בעצמו, ומש״ה ליכא איסור בשהייה סחוח מג׳
י לביצה ״  רגלים כלל לכ׳׳ע. שוב ראיפי בס׳ פ
 שהטא חושית הט״א בשס הח״צ, וחי׳ בע״א
 דדוקא באפריש ולא אקריב עובר בעשה ברגל א׳
 ולא באמר ולא אפריש, אך הט״א דחה חילוק זה
 גס לא זכר מ״ש בעצמו בר״ה, אך גם לפי׳ הפ׳״
 כר״ה קשה דא״כ מאי פריך מדפנן בעטור

 דילמא הפס נמי איירי שלא היו ראוי׳ לבוא.
 וטצפ״או

 וראבר״ש לטעמיח. בירושלמי ר״ה פ״א
 ה״א איחא ראברש״א חג המצוח אחרון, והגי׳
 הק״ע כבבבלי, והפ״מ פי׳ לפי הגי׳ דשם וק׳
 מברייפא דהכא. (יפ״ע)
 רש״א. ח״ב אמיר פט״ו. (יפ׳-ע)
 שזח גורם. נ״ב חימה לעיל דמקשה היינו ח״ק
 וסירן אלא טו״ט וקסבר נדרים ונדבוח קרט
 כוי, משמע דכך קאי במסקנא מדמייחי הא ע

 האי דחאמר לעיל והני חנאי כי הני חנאי כוי,
 וקשה ליחרץ דח״ק לא סבר שזה גורס וראב״ש
 סבר שזה גורם ולעולם נדרים ונדבות אין קרבין.
 ר״ל דה״ק היינו ח״ק, כלומר הרי נקט ממש
 לישנא דת״ח, ואי כזה גורס פליגי הוי ליה לפרש
 בהדיא, כשגמא אי טו״ט סליגי איכא למימר
 דאין צריך לפרש משוס דקי״ל סוגימ המשנה
 דפנא בפרא לטפויי קאפא, א״נ מדפירש פ״ק
 ולא בעצרח ור״א לא קאמר הכי ש״מ דמיירי
 אפי׳ טו״ט ודו״ק. יחכמ״מ)
 דבר שבחובח. חגיגה ו ע״ב ד״ה יש, ודף ז
 ע״ב ד״ה דבר, חולין בא ע״א ד״ה כמשפט,
 מנחוח פב ע״א, ודף עב ד״ה חודה. (מאי•נ)
 אלא מן החולין. עי׳ חגיגה ח יי״א דבה״א
 דבאה חגיגה ממעשר ומוקי לה בטופל, וכ״ה
 בירושלמי שס פ״א ה״ב, ועי׳ פאה פ״א ה״א,
 ועמ״ש סספים עא ע״א. (יפ״ע)
 רש״י. ד״ה לבית הפסול. ומפוך כו חמץ
 שבה בא לידי נותר. הא דלא פי׳ דיהח צריך
 לשרפנו בשעה ו׳ טרם שיבא לידי נותר, הוא
 משום דקי״ל אבל אפה רואה של גבוה, ומ״מ
 לריה״ג דאמר קק״ל ממון בעלים הוא ואסי׳
 לאחר שחיטה חלק בעלים ממונו הוא כמש״כ
 החוס׳ בב״ק (יב:), י״ל דעובר עליהם גס בב״י
 ובבי״מ. ועוד יש לעיין לרבנן דפליגי עלי׳
 דריה״ג דלכאורה ודאי אינו עובר בב״י דשל
 גבוה הוא, א״כ לראב״י בפסחים (כט.) קודם
 חזרה דיליף שאור לאכילה משאור לראיה יהא
 מוחר לאכול מחמץ דפודה כפסח, ויל״פ
 דעלייהו כוון שם נאמרו אבל אחה אוכל של
 גנוה, והחוס׳ גחקשו שם מה. !רש״ש;
. ד״ה ר״ש. קודם לכן ולאו כוי. נ״נ ת ו פ ס ו  ת

 או לאחר מכן ולאו ט׳. !חכמ״מ)

א ״ ף ב ע  ד

 גמרא. נדור ואינו יוצא נזיר ואינו מגלח.
 נ״נ עיין רש״י דמשוס אמירה לגנוה כמסירה
 להדיוט. ועיין רמנ״ס פט״ו מה׳ מעה״ק ה״א
 דאין חזרה בהקדש אפילו חכ״ד, ולכן לא מחלק
 הש״ס כאן טן חכ״ד או לאחר זה. אולם 3הך
 דמייחו כגמרא ארכע מאה שקיל וכרחיה אי כעי
 נסיכ כוי. מדוע לא יוכל לחזור חכ״ד עכ״פ דהרי
 קי״ל לכליכור דמי וצ״ע. ימהרצ״ח)
 החוא גברא כו׳ ולנסוב בדתי כוי. עי׳
 מהרי״ט ח״נ ח״מ סי׳ מח, וחרומת הלשן סי׳
 שנ. : מהדש״ם!

 ויעשה כמשפט. יומא ג ע״א ד״ה אלא,
 וע״ש ה ע״א ד״ה סמיכה, וע״ש כו ע״נ רש״י
 ד״ה ונער, וע״ש סא ע״כ ד״ה מה חטאח,
 סנהדרין טו ע״כ, חולין כא ע״א ד״ה כמשפט,
 זכחים נ ע״א ד״ה לא, וד״ה אם, מנחות ה ע״א
 ל״ה ואין, וע״ש מח ע״כ ד״ה חוץ, וע״ש סכ
 ע״נ ל״ה הא לר״ש, ולף צנ ע״כ, וע״ש צג ע״כ
 ל״ה מה חטאח, שבועוח יל. !מא״נ:
 כמשפט עולת נדבה. בח״כ שמיני מכילחא
 למלואים לריש ההיקש למילי אחריני. ייפ־יע!
 על עולת חובה כד. (יומא ג א) חוס׳ ד״ה
 אלא, (זבחים נ א) חוס׳ ד״ה אם. (לבוש:.
 ב״ש חיא דלא גמרי. בירושלמי ה״ד מה

 מטטל טו״ט. ולכאורה כיון דאפי׳ נטמא בולד
 שצריך טבילה מדרבנן מופר לטכול טו״ט כש״כ
 הא, (ועחוי״ט). יוחר ה״ל לפרש דזה איירי
 בשבפ. עי׳ לעיל פד״ה ושוין. ועי׳ פי׳ הרע״ב
 וכ״ע הפוי״ט וכ״פ דק״ל דא״כ היינו רישא
 דהא לדידי׳ נמי הוה זו ואצ״ל זו, ולק״מ דהיינו
 הך פריך הש״ס בד״ע אבל זו ואצ״ל זו משני
 הש״ס בכ״מ. (רש״ש)
. ד״ה אמר. דלא חטעה לומר לה׳ ת ו פ ס ו  ת

 כל דלה׳. נ״כ ואין להקשוח לא נכחוב לה׳ ולא
 ליצטטך וחגוחס, די״ל דאחא לה׳ לדרשא
 אחרינא וכן לב״ה וחגוחס אחא לדרשא אחרינא
 ואיצטריך לה׳ שלא חטעה לומר וחגוחם כו׳
 כמ״ש בסמוך. !חכמת מנוח!
 בא״ד. ומ״מ קשיא כוי. נ״ב סוגיח החוס׳ בכל
 מקום דכחט ומ״מ קשיא, או אכחי קשה, או
 ומיהו קשה, שכחירוץ של קושיא אחרונה מחורץ
 גם הראשונה, וגס הכא צ״ל כן דטון דשני
 דאיצטריך לכ״ה לה׳ משום וחגוחס א״כ ב״ה
 נמי סברי דקרא דוחגוחם ייחורא וצריך לשום
 דרשא, ואופה דרשא לא פליג ב״ ש עלה. וא״כ
 מחורץ נמי קושיא ראשונה דאמר טעמא משום
 וחגוסם, ה״ה דהוה מצי למינקט טעמא משוס
 לכם ולא לגבוה, אלא דחד מחט קראי נקט דבך
 יוכל לדרוש מוחגוחס כמו מלכם, ואין להקשוח
 לא ליכחוכ קרא דוחגוחם כלל דהא אחא נמי
 לדרשא אחרינא כמו לב״ה וכן קרא דלכס נמי

 אחא לדרשא אחרינא לב״ה ולב״ ש ודו״ק.
 (חכמת מנוח)

 בא״ד. ומ״מ קשיא לב״ה למה להו
 למימר בו׳. עי׳ ישועופ יעקב רס״י חצה.

 !מהרשייס!

ב ״ ט ע ף י  ד

 גמרא. אבל נדרים ונדבות אין קרבין עוד
 איכא סנאי דפליגי אליבא דב״ה בזה לקמן ע״ב
 פ״ק ואבא שאול, ומובא כירושלמי ג״כ
 הברייפא. (יפ״ע)
 אין מביאין תודה בחג המצות. ר״ה ע״ב
 ד״ה והרי, פסחים ע ע״ב. (מא״נ.
 תודתו בחג הסוכות. (ר״ה ז 3) סוס׳ ד״ה
 והרי. ;לבוש. רנייפ!
 חכא בי״ד עסקינן. עמ״ש פסחים יג ע״3.

 ייפ״ע;
 וקםבר א״מ קדשים לבה״פ. ק״ל מדוע
 ל״פ ר״ש ע״ז לפי מאי דמסקינן בזבחים (עו.)

 דס״ל מטאין קדשים לבה״פ אף לכחחילה.
 (רש״ש)

 מתקיף לה ר״ז השתא םלותי מסלתינן
 נו״נ מבעיא. בס׳ צלותא דאברהם הקשה
 דמנ״ל לר״ז דר״ש ס׳׳ל ככ״מ דאין נו״נ קריבין
 כיו״ט, דלמא דוקא תודה קאמר ר״ש שא״ק
 מגזה״כ אכל נו״נ ס״ל דקריטן. ותירץ דמוכח
 הכי מדקאמר דא״מ חודה כחהמ״צ, ואי איסא
 דס״ל קטטן משכחת למטאיו חולה בחהמ״צ
 טו״ט אחרון, כגון שהקדיש הנחמי חודה קולם
 פסח או בחוה״מ קודם שנעשו חמץ, ולאחר
 שהקדישו ליבא משוס בל יראה לרבנן דס״ל
 קק״ל ממון גבוה ויכול להביא טו״ט אחרון
 ונאכלה בליל מוצאי יו״ט. א״נ משכחח דיטא
 מחמץ נוקשה וכמ״ד דחמץ נוקשה כשר לחודה,
 וכ״י ליכא בה לפר״פ בר״פ א״ע, ואף דאסור
 באכילה מה״ח ויטא טוס אחרון יכל דכריו א״מ
 דאסי׳ למ״ד דנו״נ קרבים לא שרי ככה״ג שא״ר
 לאדם ביו״ט כדמוכח כחוס׳ שכס (כד:) ססחים
 (מו.). אלא נראה דה״ט דסשיטא לר״ז דר״ש
 ס״ל א״ק דהא שויחא כגיטץ דאמר ר״ש דכל
 מדוחיו מדר״ע ואיהו הא ס״ל אין קרטן כדאמר
 בשבח (קיד.). גם שאר דברי ס׳ הנ״ל במ״ש
 טשוב קושי׳ פוס׳ בפסחים (כט) א״מ כמש״ש.
 ;מצפ״או

 כי פליגי למיקפ עליה בבל תאחר כו׳. עי׳
 חכם צט סי׳ יב וע׳ עטרח חכמים באורך לעיל
 י״ב השייך לכאן, ועי׳ מחנה לוי לראש השני י׳
 מה. ימהרשייסו
 ור״ש סבר כסדרן אין שלא כסדרן לא
 פדש״י הלכך הנודר לפני סוכות יש לו
 שהות עד לשנה הבאה כוי, והק׳ בם׳
 ט״א שלהי ד״ה דמשמע כאן שאין
 איסור כלל באיחור פחות מג׳ רגלים,
 ובפ״ק דר״ח אמר רבא כיון שעבר עליו
 רגל א׳ עובר בעשה. וי״ל ע״פ מ״ש בס׳
 פ״י בר״ה ללר״ש רבעי ג׳ רגלים כסדרן ברגל
 א׳ אף עשה ליכא עכ״פ אי אינו בירושלים אא״כ
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ם ־ט י ש ו ד י ח ת ביצה דף כ ע״כ ו ו ח ג  ח
 זורק את הדם ע״מ להתיר הכשר כאכילה, לאזיל
 לטעמיה דס״ל דשכות דמקדש כמדינה לא
 התירו, וכדמוכח ממ״ש כפ״ג דשכת, וא״כ לא
 משכחת לה לדידיה שיהא זורק אפ הדם ע״מ
 להחיר הכשר כאכילה, דהא אסור משום מוקצה,
 וכסוגיא דשמעחין דמחיר אזלא אליכא דר״ ש ולא
 קי״ל כווחיה מ״ל. ;נזצפ״א׳
 רבא אמר זורק את הדם ע״מ להתיר בשד
 באכילה כוי. עי׳ נודע טהודה מהדורא פנינא
 א״ח סי׳ מד כאמצע הפשוכה כיאור פלונתא זו,
 וע׳ חשו׳ פרשח מרדכי א״ח סי׳ כ״א. עיין עוד
 ככרוך טעם שער הואיל ומתוך דין נ׳ בסוגיא
 זו. וףהרש״ם!
 כבשי עצרת. פסחים יג ע״כ, ודף פ ע״כ ד״ה
 נזרק, ודף צו ע״כ, יומא נ ע״כ ד״ה ואי ס״ד,
 יכמוח קד ע״כ, וע״ש צ ע״כ ד״ה וככשי עצרת,
 נזיר כח ע״כ ד״ה ככשי, חולין מ ע״א ד״ה חייכ,
>r1׳m) .מנחוח מח, וע״ש סט ע״כ ד״ה שאם 
 ואם זרק הורצה. יעויין חולין מ ע״א חוס׳
יגיפ!  ד״ה חייכ. (
 רש׳". ד״ה שמא ישהה. ושמא כו׳ ונמצא
 מאחד נדרו. לכאורה יל״ס כשישהה יוכל לכוא
 לחקלה מיזה ועכודה כדאמרי׳ כעלמא, ויהי׳
 דומה לשמא ישהה דלעיל(יח.) דפי׳ שס משום
 מקלה, אכן נאמר ולא הפריש לא שייכא מקלה
 זו. ;רש״ש;

 ד״ה לרבא כוי. משום שטח. עמוס׳ נזיר כמ
 כי. ינזהרש״ס)
 ד״ה הדם יזרק. עי׳ רש״א שכחנ דכק״צ עלו
 נמי לשם חוכה. וחימה דלפ״ ז אמאי אם היחה
 שנח לא יזרק וגס אח זרק לא יקטיר אימוריו עד
 הערכ טון דעלו לשם חונה, אנל הוא נמשך אחר
 הרע״נ נטש זכחיס שכ׳ כן מפירוש הרמנ״ס.
 אמנם כפכורו פט״ו מהל׳ פהמי״ק חזר ט,
 ועמש״כ שס (ד.) כס״ד. ירש-ש;
. ד״ה והביא. וחימה הא אין ת ו פ ס ו  ת
 מניאין. עי׳ מנחוח דף פ נ, ונחוס׳ שם ריש רף
 פא, ונפוס׳ פסחים סו נ, ונרש״י חמורה כז
 קרוב לסוף ע״א. >ג• מהרש״א)
 בא״ד. אלא בהר הבית. וכ״ה להדיא

 כירושלמי, ועיי משנה למלך ס״כ משחיטה.
 ;נזהרש״םו

 ד״ה נדרים. סתומה כוי. נ״ב וב״ש
 אחדרו ליח נו״נ יוכיחו שכירתך פתוחה
 וכירת רבך םתומח משמע כוי כצ״ל.
 מהר״ם. אך זה דוחק דלא מוזכר כש״ס דכ״ש
 אהדרו ליה נו״נ יוטחו. ונ״ל דהר״ר שמואל
 מפרש דמקום שכירחך סחומה, היינו שלמי
 נדכה דאסורין אף שיש כהן צורך הדיוט. וטרח
 רנך, היינו חמידין ומוספי! שהן חונמ הייס.
 מקום שכירחך פחוחה, דהיינו שלמי חגיגה
 שאחם מודים שמוחר, אינו דין שטרח רכך,
 דהיינו עולח ראייה, ונזה א״ש דכרי ר״מ ז״ל
 ולו״ק. (מל״ו.)

 בא״ד. מדלא מוקי ליה לומר לכם ולא
 לגבוה כוי. נ״ב והא דבדבור שאחר זה ב״ה
 נמי דריש לכס ולא לגבוה כוי אלא נקט לעכו״ס
 וכלכיס דססיקא ליה אליכא דב״ע. גט אכא שאול
 ליכא למימר הכי דהחס כגמ׳ פרק אלו עוברין
 (מז.) מייחי ליה אמאן דלא רטש לכם ולא
 לגבוה, ואמר סבר לה באבא שאול משמע כהדיא
 לקים ליה לפלמולא לאבא שאול בהדיא קאמר
 דוקא לכס ולא לעכו״ס לרשי׳ ולא לבם ולא
 לגבוה ולו״ק. (חכמ״נז)
 ד״ה מאי בינייהו. ותירץ הר״ר שמשון
 מקוצ״י דרבה בר רב הונא מודה להא דרכא כו׳
 דהוי צורך אוכל נפש. יוחר הומ״ל מהא דמנחוח
 (מח.) דעמוד וחטא בשבח כדי לזכוח כשכח
 אמרינן אבל חטא בשבח לזכוח במוצאי שבח לא
 אמרינן, וא״כ רבה בר״ה מודה לרבא דהא לזבוח
 ט כיום הוא משא״כ רבא לרכה לא מוט דהא
 לזבוח למחר הוא, ובשבח ג״כ כיון דלא אפשר
 לאבל בשבח לזבוח למחר הוא. (פור-ייו
 בא״ד. אבל קשה היאך יהא הבשר מותר
 באכילה כוי. עי׳ משנה למלך [פי״א ממעשה
 הקרבנות ה״ד], ועי׳ ברא״ש נדרים י״א דמבואר
 כהחוס׳. !.מהרש״ס)
 בא״ד. דלרבא לא זריק כוי. נ״ב וא״ל דרבא
 סבר זורק אס הדס ומקטירי האימורין טו״ט
 משוס דאיכא כשר לאכילה, לא״כ לישמעינן רבא
 רכופא דאפי׳ אימוריס מקטירין משום בשר
 כאכילה, אלא ודאי לכ״ע אין מקטירין אימורים
 טו״ט ודו״ק. !תכח״מ)

 ששחיטחן פסולה כדמוכח כפ״ק דחולין (יג.),
 וכ״פ הרמכ״ם כרפ״א דהלכוח פסה״מ. גם
 מ״ש דלדכרי הסוס׳ א״ש סוגיא דהכא דלא הוו
 נו״נ מוקצה לכ״ע טו״ט משום שראויין לשלמי
 שמחה, אינו מספיק דאכפי טו״ט של ר״ה לא
 א״ש, דבר״ה ליכא מצוח שלמי שמחה, וא״כ הוו
 מוקצה, ואמאי נקט סחס יו״ט דמשמע דככל
 יו״ט ראויין לאכילה. וע״ק דאמאי נקט נו״נ
 סחס דהא כחודה לא משכחח דשלמי שמחה
 כמ״ש כסס״י לעיל(דף יט) משום דהלחס מוכיח
 שמקריבה לשם נדר ולא לשם שמחה וכ״כ גס
 הצל״ח שס. גס מ״ש דסלוגחא דרבא ורבה בר״ה
 אליכא דר״ש היא, וכן רבא גופיה ליח ליה
 מוקצה אף כשכפ כר״ש, הוא נגד סוגיא
 מפורשס דס״פ נוטל (דף קמכ קמג) דרכא
 כר״מ ס״ל דאיס ליה מוקצה, וגם כמכילפין
 לקמן(לג.) משמע כן, וכ״כ החוס׳ להדיא בשבפ
 (סוף דף קכד), וכ״כ הרא״ש שלהי מכילחין
 והצנ״ח כעצמו כ״כ (דף לא), וא״כ הקושיא
 כמק״ע דאמאי לא חשו כאן לאיסור מוקצה, וגס
 דעס הרמכ״ס א״מ שהשמיט דין זה. עוד ק״ל
 ככולא סוגיא דאמאי אסרו כלל זריקח דם כנו״נ
 או ככבשי עצרח שנשחטו שלא לשמן בשכח לכ״ע
 ולרכא גס כיו״ט אסור אי ליכא כשר לאכילה,
 ואמאי לא נחיר הזריקה לגמרי משום הכשר
 הקרב! כמקדש, דהא קיי״ל אין שטח במקדש,
 ודוחק לומר דמשוס דעבד איסורא שעבר ושחט
 קנסוהו שלא יזרוק ויפסול הקרבן, ועוד לבשחט
 כשוגג מאי איכא למימר דלא שייך לומר דקנסו
 שוגג אמו מזיד גט קרבן דגכרא לכפרה קמכוון
 וכדאמר בגיטין (נד.) ואין לומר דטעמא משום
 שהיה אפשר מעיו״ט וככה״ג לא הוחר שטח
 כמקדש וכמ״ש הכס״מ כסוף ה׳ כיפ הבחירה
 וכ״מ כפרש״י עירוטן (קכ:), דז״א רק
 במכשירין ולא כמצוה עצמה כמ״ש לעיל וכפ״א
 דחגיגה. וי״ל ע״פ מ״ש כחידוש, סוכה דהא
 דאין שטח במקדש היינו דוקא שטח א׳ אכל ב׳
 שטחיו לא החירו במקדש בשבח וה״ה ביו״ט,
 ולכך לא החירו שטח חריקה כמקדש דאיכא בזה
 ב׳ שכוחין א׳ משוס טלטול הדם דהוי שבוח
 כדמוכח בפ״ג דיבמוח (דף לג), ועוד איכא
 שטח בזריקמ דם דמחקן ומכשיר בזה הזבח דהוי
 כמגטה חרומוח ומעשרוח שאסרו בשבח ויו״ט
 משוס שמחקן, וכמ״ש כשיטה מקוכצח בפ״ד
 דנזיר, יעוד דדמי למקח וממכר שמוציא מרשוח
 לרשות כמ״ש הרמכ״ם גט הגכהח חו״מ, וה״נ
 מוציא מרשוח גטה להדיוט וכולי האי לא התירו
 כמקדש. וקושטא דאלו היה צריך לעכור רק
 שכוח א׳ היה מוחר כמקדש נמי משוס נו״נ
 שעכר ושחט. ועפ״ז י״ל קושיח הח״צ דאמאי
 אמר דמוחר כאכילה הא איחקצאי לטה״ש,
 דכשמעחין לדכרי האומר נו״נ אי מרטן ביו״ט
 קאמר ואיכא למימר דהיינו אליכא דר״ש
 דשמעינן ליה דאיח ליה נו״נ א״ק כיו״ט לעיל
 (יט:), ולשיטפו דר״ש שפיר דהבשר מוחר
 כאכילה ולא אסר ליה משוס מוקצה דלדידיה גם
 שכופ דכאטלפ קק״ל ה״ל שכוס דמקדש, ואע״ג
 דנאכלין ככל העיר וה״ל שכופ דמקדש כמדינה
 אפ״ה מוחר לשיטפו דאמר בפ״ב דעירוכין
 (צז:) דאין שטמ עומד כפני כפט הקדש, ושם
 (קו״) משמע דשבומ דמקדש כמדינה הוי כמו
 שכוח דכחבי הקדש, וא״כ לר״ש דמחיר שבוח
 ככחט הקדש ה״ה דמחיר שטח דמקדש כמדינה
 ומש״ה מחיר ג״כ שכוח דמוקצה כאטלח
 קדשים, ואע״ג דשני שכוחין לא החירו אפי׳
 כמקדש ממש היינו כשאין השכוח נדחה רק
 מחמח המקדש, אכל כאן שטח דזריקה לאו
 מחמח מקדש נדחה אלא מחמח צורך אכילה
 דכשר ולא נדחה מחמח המחדש רק שכוח
 דמוקצה, וטון דחשיב ליה ר״ש לאכילה דקדשיס
 שטח במקדש נדחה שטח דמוקצה. וא׳יח
 דאטלח בשר קדשים לא מקרא מקדש, י״ל
 דמצינו דהויא ככלל מקדש בס״פ דס חטאח
 (צז:) גט הא דאמר דאין עשה דוחה ל״מ
 שבמחדש, וה״נ י״ל דהוי בכלל אין שטח במקדש
 אליבא דר״ש דהחירו שטח דמקדש אף במדינה,
 [אלא דק״ל דבססחים (דף מ!) גבי אסיה
 דלחה״ס משמע דאף ככמה שטחי אמר א״ש
 כמקדש גט יו״ט דהא החס עוכר על כמה
 שכוחין דמלאכופ אפיה ולישה והכערה ורדיה
 ונהי דאין ראיה מיו״ט לשכח, די״ל דשאני יו״ט
 דקי״ל דאין כו חילוק מלאכוח לחייכ כ׳ וה״נ
 לענין שכוח דרכנן חיקון כעין דאורייחא י״ל
 דה״מ כשאין עובר השני שבוחין ביחד ככח א׳
 אלא בזא״ז]. וע״פ מ״ש א״ש דעח הרמכ״ס
 שהשמיט דין זה שאם עבר ושחט נו״נ ביו״ט

 לכם ולא לגבוה. לעיל יט ע״א ד״ה אבל,
 וע״ש ע״ב ד״ה אמר, וע״ש כא ע״ב ד״ה לבם,
 וע״ש כ3 ע״א ד״ה ההוא, פסחים מו ע״ב רש״י
 ד״ה מד״פ, וע״ש מז ע״כ ד״ה לכם, וע״ש נט
 ע״ב, מגילה ז ע״כ. (מא־ינ!
 במקום שכירתך סתומה כו׳ שלא יהא כו׳
 שלחן רבך ריקם. נ״ב ושמעפי מפי מורי
 הגאון מהרא״ז מרגליופ ז״ל. שע״פ גמרא זאח
 יש להגיה בסליחה לחמישי נסחמה הטרה
 ונחרוקן טוהר השלחן, שצ״ל נסחמה הכירה,
 והשערה טוכה היא ע״פ גמרא זאת. ימהרצ״וז)
 שלא יהא שלחנך מלא. (ביצה יכ א) פוס׳
 ד״ה פ״ל. (לבוש;
 מדאורייתא מחזא חזו כר. נ״נ ק׳ הרי
 א״א לומר כן מדאמרו להן ב״ש נדרים ונדבות
 יוכיחו אק״ו שהוא מדאורייתא ש״מ דנדריס
 ונדבות אסורים לגכוה מדאוטיחא, ודוחק לומר
 אינו דין שמוחר לגבוה אסילו מדרבנן. וי״ל הא
 דקאמר לא חימא מדאורייחא כו׳ קאי אחנאי
 דלעיל(יט:) ח״ק ור״ש לא חימא מדר׳ אליעזר
 כר שמעון כר פלוגחיהו מייד קרטן מדרכנן כמו
 שהוכפפי פ״ק נמי דוקא מדרכנן אסר מדלא
 פירש דאסי׳ מדאורייחא אסר דהא שפי הלחם
 כו׳ ולזה אין צריך לפרש דסמך אשפי הלחם
 ודו״ק. מזכמת מנוח!
 שמא ישחח. עי׳ טח יצחח [חאו״ח] סי׳ פ״ז
 קו׳ לחוס׳ חגיגה ז׳ ע״כ דכלא הקריכ שלמי
 שמחה נדרים ונדכוח קרטם א״כ נגזור שמא
 ישהה לצורך שלמי שמחה. ועי׳ ישועוח יעקכ סי׳
 פצה קו׳ לסוסי ורש״י פסחים מ״ז דכשחי הלחם
 ל״ ש הואיל, מה ראיה משחי הלפם. (מהרש״ם!
 אין קרבין כר. נ״ב דלמ״ד קרכין פשיטא ליה
 לבעיין גס לרבא ולרבה דזורק אח הדס אפילו
 נטמא הבשר או אבד להקטיר אימורין לערב,
 דטון דנדרים ונדבוח קרטן ולא גזור משוס
 שטח סשיטא דלהקטיר אימורין נמי לא גזור
 אפי׳ לרבא. ואין לומר דלמ״ד קרבין היינו
 מדאורייפא אבל מדרבנן גוזר משום שבופ ולמ׳׳ד
 אין קרטן אפילו מדאורייחא כדרב הונא בסמוך,
 דהא ר׳ אלעזר בר שמעון דלעיל (יט:) סכר
 קרטן, וע״כ אפי׳ מדרבנן קרבין, דהא מיירי בל
 הכרייחא לענין כל חאחר כדמסיח לעיל ואמר
 קרכין כיו׳׳ט כדי שלא יכא לידי עון כל חאחר
 דוגמח דכרי ח״ר ור״ש, וא״כ ע״כ גס מדרכנן
 קרטן דא״כ יכול לבא לידי בל חאחר ודו״ק
 היטב. (חכמי׳מ;
 שמא שחו. פסחים עב ע״א ד״ה שלמים,
 וע״ש סה ע״א, מ״ק יד ע״א ד״ה ומנודה,
 יבמוס לג ע״ב. !מא״נ;
 עבר ושחט מאי רבא אמר כר. נ״ב הא
 רכא איח ליה כחמורה כל מילחא דאמר רחמנא
 לא חעטד אי עכוד לא מהני, וכאן דאסור נו״נ
 מה״ח כרב הונא א״כ לא מהני מידי, אך לפמ״ש
 הסמ״ע והש״ך דהיכי דאין האיסור מצד
 המעשה רק מצד הזמן אזי לכ״ע מהני הכא נמי
 האיסור מצד הזמן. ימל-ה;
 רבא אמר זורק את הדם ע״מ לחתיר בשר
 באכילה. והקשה בס׳ חמדת צט דאמאי מותר
 הכשר כאכילה דנימא דמגו דאיחקצאי לביה״ש
 דיו״ט מחמח איסור הקרבח נו״נ איחקצאי לכולי
 יומא. והצל״ח האריך בענין זה, והעולה מחוך
 דבריו דמוחצה זה דאיסור שחיטח נו״נ חליא
 כפלוגחא דלר״ש כי היט דמחיר נר שהדליקו בו
 כשכח לאחר שככה ה״נ לדידיה לא הוו נו״נ
 אסורים משוס מוקצה כשעכר ושחטן אף כשכח
 וכ״ש כיו״ט רק למאן לאוסר נר שככה הוו נו״נ
 מוקצה כשכח ומיהו טו״ט גס למאן דאיח ליה
 מוקצה מחיר גבי נו״נ מטעם שכחבו החוס׳
 בחגיגה שיוצא בהן ידי שלמי שמחה. ולפ״ד אחיא
 סוגיא דהכא אליבא דכ״ע, ולדעח הרמב״ם כחב
 דלא ס״ל כסוסי דחגיגה ולפ״ד סוגיא דהכא
 אזלא אליכא דר״ש דליח ליה מוקצה גם כשכח
 כנר שככה וכן סבר רכא וה״ה כנו״נ שנשחטו,
 ומש״ה השמיט הרמכ״ם דין זה דאיהו איח ליה
 מוקצה ע״כ. וכל דבריו אצלי אינן אלא דכרי
 חימה דמ״ש דלר״ש לא הוו נו״נ מוחצים כשעבר
 ושחטן כשכח כמו נר שכבה, ליחא ללא דמי כלל
 שחיטח נו״נ לנר שכבה דהחס לא הוי מוקצה
 משוס דאדס יושכ ומצפה מחי חככה נרו
 וכדאמר כס׳ כירה (מד.) ולקמן(ל:), אכל הכא
 מי יושב ומצסה מחי חשחט, ובשלמא גט חולין
 שנשחטו בשבח לא הוו מוקצה כמ״ש הסוס׳
 בעירובין (מ.) ובפ׳׳ק דחולין דאמר שיושב
 ומצפה שישחטנו חש״ו וזה לא שייך רק גבי חולין
 ששחיטפן בשירה ולא גבי קלשים דקיי״נ

 והביא כו׳ והעמידן בעזרה כר. עי׳
 ירושלמי לביקרן ממומין, וצ״ל לא״צ ל׳ ימים רק
 כחמיד ופסח כמ״ש רש״י מגחוח מ״ט, ועי׳
 כאור זרוע הל׳ פסחים סי׳ רמז, ועי׳ שער
 אסרים סי׳ קי3. (טוזרש״נז)
 ואמר כל מי שרוצה לסמוך כר. בפוספפא
 שס הגי׳ כל מי שצריך להביא עולופ ושלמים יבא
 ויטול כוי, והיא יופר נאופה לפי הענין. ועי׳
 חגיגה (ז:) מד״ה מטאין. נרש״ש)
 ולא היה שם אדם. כירושלמי א״ר יצחק כן
 אלעזר הדא כשירוח׳ כוי, ועי׳ ק״ע ופ״מ
 ובפ״ה ממע״ש ה״ה, וקוטב הנמשל שס
 שמחחלה הרפו הדכר ע״כ היה נדרש אפ״כ
 החחזקוח יוחר. (יפ״ע!
 שוב מעשה. חוספחא שם בחגיגה וירושלמי
 [כאן, ובחגיגה פ״ב ה״א]. ייפ״ע;
 עולתו לעזרה. חגיגה ד ע״ב ד״ה מטאין,
 וע״ש טז ברש״י, שבת קלו ע״ב ד״ה הזכר, יומא
 עד ע״כ ד״ה איצטריך, סוכה מ ע״ב ד״ה שמא,
 פסחים סו ע״ב ד״ה מביאה, יבמות יד ע״א
 ד״ה לא עשו, סוטה לב ע״ב ד״ה איהו, נדרים

 ט ע״ב ד״ה מביאה, מנחוח ס ע״ב ד״ה וט.
 ימאי׳ נ;

 מה זו סמיכה. (חגיגה ז ב) חוס׳ ד״ה
 מטאין. (לבוש!
 שתקו בנזיפה. אין לחמוה שלא היחה בו מדח
 רבו, כי באותו יום שהביא הלל עולתו בו׳ גברה
 ידם של ב״ש. והיה צריך בניעה. וזה המעשה של

 חלמידו היה אחר שכבר גברה ידם של ב״ה.
 (יעב״ץ)

 לא ליהדר מילתא טפי כו׳. נ״כ יראה
 פירושו ד״מ אס קראו גנכ או ממזר לא יאמר
 וישיכ לו אפה גנכ או ממזר, רק יאמר לו שחוק
 וראוי לך שפיקה כי מכזב אפה, כדי שלא יאמרו
 שמודה לדבריו שגס הוא גנכ או ממזר, גם לא
 ישיב לו אני איני גנב אבל אחה גנב אלא יאמר
 לו שחיקה או כזב ושקר דברח וכיוצא בזה ודו״ק.
 !חכמת מנוח!

 א״ל ב״ה. [כפוספחא חגיגה וכירושלמי כאן
 ובחגיגה פ״ב ה״א]. (יפ״ע)
 ומה במקום שאסור להדיוט כוי. נ״ב לא
 יליף בקצור ומה שבח דחמיר מוחר לגבוה כ״ש
 יו״ט דקיל משום דאיכא למיפרך דיו לבא מן
 הדין להיוח מדו מה שכח אין מופר אלא קרבן
 צכור אף כיו״ט לאפוקי עולח ראייה שהיא קרבן
 יחיד אבל כיון דיליף ק״ו מקום ומה במקום כוי
 לא מצי למיפרך הכי דאמרי׳ מקום שמוחר
 להדיוט אפי׳ צורך יחיד אינו דין שמוחר לגכוה
 אפי׳ לצורך יפיד. וחכמת מנוח!
 שמותרין להדיוט. (פסחים ה א) פוס׳ ד״ה
 ואומר. (לבוש!
 נדרים ונדבות. לעיל יט ע״א ד״ה נדרים,
 פסחים ה ע״א ד״ה ואמר, וע״ש ע ע״כ, ודף
 צח ע״א, שכח כד ע״ב ד״ה לפי, וד״ה ולא
 מילה, מ״ק יד ע״ב ד״ה ליגזור, חגיגה ב ע״א
 ד״ה איזהו, ודף ד ע״א ד״ה אלא, וע״ש ז ע״ב
 ד״ה עולוח, ודף ח ע״ב ד״ה חוזר, וע״ש ט
 ע״א ד״ה כיון, וע״ש יז ע״א ד״ה יום, יבמוח
 ה ע״ב ד״ה כולה, מנחוח ק ע״ב, ככורוח נח
 ע״א ד״ה ואי אפשר, נזיר כח ע״ב ד״ה כבש,
 ר״ה ז ע״כ ד״ה והרי. (מא״נ!
 שזמנו קבוע. פסחים ע ע״כ ד״ה מאי טעמא,
 חגיגה יז ע״נ ד״ה אכל. 1מא״נ;
 אף זו אין קבוע לה זמן. ונעצרח יש ג״כ
 זמנה שנעפ ימים טלפי׳ מקרא דנחג המצוח
 ונחג השנועוח וגו׳ מהיקשא מה חג המצומ
 שנעח ימים אף שנועוח ז׳ ימים זמנה וכן
 כמסכח [חגיגה יז. וש״מ]. :חכמ״מ;
 ויו״ט האחרון של חג. נ״נ יראה דאפילו
 נ״ש מודה דמייחי עולח ראייה ניו״ט האחרון
 כיון דלא נשאר אלא יוס האחרון ואחר כך יעטר
 הרגל. א״נ האי מחניחא אליכא דכ״ה שנויה
 וכ״ש מטאין ראיה אפילו לדידך אין קטע לה
 זמן שהרי גס אחה סכר חוגג והולך כל הרגל כו׳
 וא״כ יכול להטא כחול המועד. !חכח״מ)
 אף זו קבוע לה. (פסחים ע p חוס׳ ד״ה
 מ״ט. ולבוש)

 א״ל ב״ש והלא כבר נאמר לכם. בירושלמי
 והלא נאמר אן אשר יאכל בו׳ א״ל ב״ה משם
 ראיה לכם אינו נעשה אבל נעשה לגכוה, ועמ״ש
 לק׳ בא ע״ב בכאורו. >יפ״ע)
 והלא כבר נאמד לכם. (פסחים מז א) סוס׳
 ד״ה לכס. !לבוש!
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 להיוח ע״ש לצורך מחר, לאם נימא להוא כמו
 אוכל נפש מומר כמו לכשל מיו״ט לשכח מטעם
 הואיל כמכואר פספים (מו:), משא״כ אם נימא
 לכיו״ט גופי׳ לא הופר אלא מטעם מפוך, אפשר
 לחרחי לא אמרינן, להיינו מפוך והואיל ללא
 אמרינן, אלא חלא ואסור לעשוח מלורה לצורך
 שכח. (פור״י)
 ושני להו לב״ש וכוי. עי׳ חוס׳ סוכה (לף
 ט ולף לה ז), ועיין מהרש׳׳א עירוכין (לף עכ).
 (מצפ״א)

 מתני׳. ג׳ דברים ר״ג מחמיר. (שכח מו
 א) חוס׳ ל״ה לחוליוח, (ע״ז כא כ) חוס׳ ל״ה
 מ״ט. ולבוש)

 ג׳ דברים. ע״ז כא ע״כ ל״ה מאי טעמא.
 ומא״נ)
 החמין לכתחלה ביו״ט. כירושלמי מיו״ט
 לשכח, וכ״ה כמשנה שכמשניוח. ,יפ״ע)

 אין זוקפין. שכח מו ע״א ל״ה דחולייח.
 (נזא״נ!

 מחמירין על עצמן. שכח יג ע״א ל״ה
 לפליגי, וע״ש חלל ע״א. ;מא״נ)
 גמרא. לעולם אימא לך שלא הניח. ה״נ מוקי
 למחני׳ כירושלמי. (יפ-עו
 דאמר ד״ה. כירושלמי ה״א ר״ה אמר אף
 מחמין לו חמין. (יפ״ע)
. ד״ה לא יחם. ולא להכעיר כוי.  רש״,
 לכאורה מדוע לא סי׳ משום כישול. ונ״ל דכא
 ליישכ קושייה החור״ע לרכה לעיל(יכ.) דמשמע
 דס״ל דגם לכ״ה לא אמרינן מחו, א״כ מ״ט
 קשרו הכא. לכן שכל לפרש דכאן לא איירי אלא
 כאיסור הכערה ולומיא דמדורה, (ודיקא נמי
 דקחני לא יפס, דמשמע רמ להפיג צינחן וכלרך
 שמפשירין קצח לרחיצח רגלים ולשחיה, ועי׳ כפ׳
 כירה מ:). וכהכערה איכא נמי מיעוטא כיום
 השכפ כר״פ רקהל ודרשינן ליה למעוטי יו״ט
 כדאמר שס לענין הוצאה, וכמ״ש הה״מ כפ״א
 מהל׳ יו״ט ה״ד, ובירושלמי כפ׳ משילין סוף
 הל״כ דדש כן להדיא, ומסיק שם ע״ז פנינן ממן
 כ״ש אוסרין וכ״ה מפיק (הביאו הרא״ש לקמן
 סי׳ כב והה״מ שם), וינ״ס דר״ל הא סלוגמא
 דלא יחס כו׳ דמשנמינו או דמדורה דכרייפא
 ודלא כהה״מ שס (והאחרונים שנמשכו אחריו)
 דקאי על פלוגחחס כהוצאח קטן כוי. עוד י״ל
 דכ״ה סכרי הכערה ללאו יצאפ, עי׳ פספים (ה:)
 חד״ה לחלק, ולקמן(כג.) ד״ה ע״ג חרס, ור״נ
 יאמר לל״נ כ״ש וכ״ה כל״ז. !רשי-ש)
. ד״ה לכם. להלכה כרכי עקיכא ת ו פ ס ו  ת
 מחכירו כוי. עי׳ ילקוט פ׳ כא דגם ר׳ ישמעאל
 ס״ל כריה״ג, ועי׳ באלי׳ רכה סי׳ חקי״ב סק״י
 כזה. ימהרשיימ!

 בא״ד. והכי איתא בספרים כו׳ כצ״ל. וכן
 העתיק המהרש״א לעיל ולא כהגרי״פ. (רש״ש)
 ד״ה כנונא. הכא ככוס שיש כו דכר. עי׳ לעיל
 כ א פד״ה וכיס הלל. !ג• מהרש־א!
 בא״ד. שא״א לנערס. נ״כ לפי שהן דכוקין

 אל הכוס כמ״ש הרשב״א בחידושיו לשכפ שס.
 !מל״ ר!)
 ד״ה לא יחם. כירושלמי ה״ה, ושם איפא פחר
 לה פרין פחרין ומשמע דלפחרין הב׳ ל״כ לכ״ש
 שישפה, ועי׳ פנ״א. (יפ״ע!
 בא״ד. חשוה לכל נפש כוי. נ״ב עי׳ סוס׳
 שבח לט ב ד״ה וב״ה. ובנא״ר1
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 גמרא. משום ר׳ יצחק אמרו. ה״נ
 בירושלמי ע״ש ר׳ יצחק. ויפ״ע!
 דג קטן. שבח קיח ע״ב ש״ס ודגים, לעיל טז
 ע״ב, נדרים בא ע״ב, ע״ז לח ע״א ד״ה דגים.
 ומא״נו

 ושאני הטמנה. בירושלמי ג״כ מחלק בין
 הטמנה לחבשיל, אך החס בלא הניס ע״פ. וס״נ
 להירושלמי דכ״ש ג״כ מודו דכדי חייו החירו
 לתכשיל ולא להטמין, וכככלי משמע דכ״ש לא
 ס״ל כדי חייו, וקאמר אין טומנין וה״ה תכשיל,
 ורק כאוקימחא זו דהניח ע״ח מחלק כין הטמנה
 לתבשיל. .:יפ״ע;
 של חוליות. ה״נ מוקי בירושלמי. דפ״ע!
 וב״ה סברי אין בנין בכלים. [שבח מו ע״א,
 ודף מז ע״ב ד״ה רשב״ג, וע״ש חב ע״ב ד״ה
 האי מאן, ודף קבב ע״3], עירובין לה ע״א ד״ה

 ומחניחין, וע״ש קב ע״ב ד״ה והעליון.
 :מא״נ, לבוש)

 דהלא הכא דרש להדיא מלכם למעט בהמה
 לריה״ג. ונראה דריה״ג ס״ל נו״נ קרכין כיו״ט
 ולא ס״ל מיעוט לגבוה, וע״פ המכילחא הנ״ל
 א״צ למ״ש הפוס׳ לעיל כ ע״כ ד״ה לכם דמשוס
 דמלסא ססיקא הוא אלא דלגכוה ממעטינן מאך
 כמ״ש כמכילחא, וכ״מ מהירושלמי שהכאפי לעיל
 כ ע״ב דא״ל ב״ש לב״ה והא כ׳ אך כוי. ואפשר
 לפרש חשובח ב״ה דמלכס מחירין אף שאינו
 או״נ דק׳ א״כ למה אין קרבין נו״נ ביו״ט, ונ׳
 לב״ש טענו למלכ׳ כ׳ מעוטין אמרי׳ לממעט
 אף אופ הקבוע להן זמן, וע״ז השיבו ב״ה לא״ב
 לנימא לחרוייהו חאי על לבר א׳ הלא אין מעוט
 אחר מעוט אלא כרבות רהיה מוחר לגבוה אף
 נו״נ, וע״כ ללבם אחי למעט מצרי ואך למעט

 לגכוה ולא ממעטינן רק שאין זמנם קבוע.
 ויפ״עו

 לכם ולא לעכו״ם. עי׳ בר״ן פ״א בסוגיא
 דשני יו״ט של גליוח וראש השנה, וע״ש בגליון.
 ׳:מהרש״ם!

 ד״ע אומר אפילו נפש בהמה במשמע.
 בבה״ג הגירסא לכל נפש ריבה אפילו נפש
 בהמה, ובזה מפורץ מה שקשה מרע״ק דהכא
 אדר״ע מזיר (מח:). ;פור״י)
 ומוציא אני את הנכרי. שבח יט ע״א ד״ה
 מתנין. (לבוש. מא״נ)
 סופלי לחיותא. כרכות נ ע״כ ד״ה במאן,
 וע״ש כרא״ש. !מא״״

 א״ל חזי להיסק גדול. עי׳ לקמן(לג.).
 ;וש״ש׳
 אגב ריפתא. (כרכוח נ p חוס׳ ד״ה כמאן,
 (שכת קמג א) תוס׳ ד״ה רכא. :לבוש!
 כדשמואל. יעויין תוס׳ כרכות דף נ ע״כ ד״ה
 כמאן. ,׳רב״פ<
 עושח אדם כל צרכו בפת. עמ״ש ברכות נ
 ע״ב. !יפ״עו

 ופליגא דר׳ יחושע בן לוי. נ״ב גירסח
 הכה״ג מסייע לי׳ לר׳ יהושע כן לוי, וכהכי ניחא
 דברי הרמכ״ם שגס גירסחו היחה כן, ועי׳ מגיד
 משנה שס [ס״א מה׳ יו״ט ה״ד, ובר״ן] [א״ה
 ומסייע ליה קאי על מה לס״ל לריכ״ל לאסור מן
 החורה לצורך עובל כוכבים, ומסייע ליה
 מכרייחא לכו״ע לרש״י לבס ולא לעובל כוכבים].
 (בנא״ח

 וסליגא דריב״ל. ככה״ג הגירסא מסייע ליה
 לריב״ל וקאי על הברייחא, ועי׳ במהרש״א.

 ;פנר״י)

 ואין מזמנין את הנכרי. שבח מז ע״א ד״ה
 הוה, וע״ש צה ע״א ד״ה והרודה, לחמן לו ע״ב
 ד״ה חיחי לי, חגיגה י ע״א ד״ה דילמא, וע״ש
 בפסקי פוס׳, פסחים ה ע״ב רש״י ד״ה דמי
 חילא, וע״ש ז ע״א, וע״ש סו ע״ב ד״ה והביא,

 מגילה ג ע״א ד״ה אמש, זבחים צא ע״ב.
 ;מאייו)

 שמא ירבה בשבילו. לקמן כז ע״א ד״ה
 חוץ. ;מא״נ)

 שיורי כוסות. שכס קמכ ע״א ד״ה ונשדינהו,
 יע״ש מז ע״א ד״ה הוה, ודף קמג ע״א ד״ה
 רבא. (מא״נ)
 אגב כסא. (שבת קמב א) חוס׳ ד״ה
 וינשלינהו. ,:לבוש)

 אגב קיטמא. (שבת מז א) תוס׳ ל״ה הוה.
 ולבוש;

 וכי עושין גרף של רעי לכתחלה. עתוס׳
 לקמן לו ב ד״ה תיתי לי. :לבוש. חהרש־ם;
 אדבריה רבא למר שמואל. צ״ע אם פרי מר

 שמואל או תרי רבא הוו, או דלמא צ״ל רבה.
 רעב ״ץ!
 מתני׳. לא יחם אדם. [שבת לט ע״ב ד״ה
 אלא, כתובות ז ע״א], גיטין ח ע״ב ד״ה אע״ג.
 (מא״נ, לבוש:!

 וב״ה מתירין. כפכ הרע״כ ופסק הלכה וכו׳
 אכל לא כל גופו, אבל הפוספות כתכו דטעמא
 הוי דדכר השוה לכל נפש כעינן, וזה אינו ראוי
 אלא למי אדם מעוננים יע״ש. !.מים חיים:
 גמרא. איכעיא להו האי מדורה מאן קתני לה.
 לכאורה האי בעיא לא נ״מ אלא לכ״ש, וי״ל
 מ״מ גס לב״ה דאס נימא דגס ב״ש מודו להא
 מ״כ צ״ל כפירש״י דדמיא לאוכל נפש דהא ב״ש
 לית להו מתוך כדאיפא לעיל (יכ.), משא״כ אם
 נימא דב״ש פליגי עלה ע״כ צ״ל דאין זה אוכל
 נפש אלא דהותר לב״ה מטעם מפיך, ואפשר
 מ״מ לדינא אם מוחר לעשוח מדורה ביו״ט שחל

 כולה. י״ל דמיירי דרועים לא צריכי לכולה ביו״ט,
 ומ״מ כיון דכולה מוכנח לרועים רכוליס לאכול
 כל חדא וחדא שרי כמו שסירצו הפוספוח בד״ה
 עיסה כוי. ;חכמח מנוח;
 בשמעון התימני. לרש״י היוד טעוח, החיו
 בחיריק בלחי מושך יוד. ולא נל״ל כהא דחבירו
 של איוב אליפז החימני, שהיה מארץ חימן שהיא
 מאדום. אבל חמנח עיר בארץ פנשחים שהיא
 מא״י, ככחוכ [יהושע ח, ג] לכנעני חחשב, מ״מ
 אינו מוכרפ להפליט מפני כך ששמעון זה לא
 היה מארץ פימן ט מצינו כמה סנאים ואמוראים
 שהיו דרים בפו״ל, ובסביבופ א״י, והיו
 מחייחסים אחר שם מקומם, כמו נחום המט
 [שבפ פב.], ופנמאל המצרי [פרה פ״ג מ״ה],
 וכן ישנו בכפוב רטס מבני ישראל היו נקראים
 על שם מקומם שבהם היו גרים שס בחחילה,
 כמו דואג האדומי [שמואל א׳ בא, ח], צלק
 העמוני [דהי״א יא, לט], יחר הישמעאלי [שם
 כ, יז] וזיז ההגרי [שם כז, לא] ודומיהם הרכה.

 (יעב״ץ1

 אמש לבהמ״ד. (פסמיס קט א) חוס׳ ד״ה
 חוץ. !לבוש. מא״נ׳

 ושחטנו להם העגל. (ע״ז ע p פוס׳ ד״ה
 ההוא. !לבנש, מא״נ)
 אמר לו תמה אני אם לא יצא שכרכם
 בהפסדכם כוי. עי׳ ירושלמי פ״ג לסנהדרין
 ה״ה בסופה. ימהרש״ם)
 חא חזי למיכל כר. נ״ב לא מקשה לרב חסלא
 לסכר מוחר לשחוט משום כזיח שאוכל ממנה
 ישראל, לזה לוקא כשאוכל ממש ולא משום דחזי
 למיכל, והבא מיירי לילע רבי יהולא בן בבא ללא
 אכלו מינה אסילו כזיח. א״נ משום שחיטה לא
 אסר ר״י כן ככא אלא משום טשול וככישול לא
 שרי רכ חסלא לחלקו של נכרי משום חלקו של
 ישראל ליכול לחלקו קורם בישול. וחכמ״מ)
 וחא חזי לכלבים כר. נ״כ לא מקשה לעיל
 גכי עיסח כלבים בזמן שרועים אוכלים כו׳ אפי׳
 אין רועים אוכלים לשחרי כיון לחזי לכלבים,
 לשאני החם למשוס כלבים אין צריך לאפוח
 ליכולים הכלכיס לאוכלה כעולה עיסה טרס
 שנאפיח [ועי׳ כהמאור ומלחמוח]. (חכמח
 מנוח) לכם כו׳ אפילו נפש כהמה. לעיל יל ע״כ
 ברא״ש, לקמן בג ע״ב ל״ה ואין נוחנין, ולף כט
 ע״ב ד״ה וכן, סנהדרין פד. ימאי־״
 רש׳׳י. ד״ה כהניס כר. וה״ה לבעלים בשאר
 הכשר כוי. עי׳ משנה למלך פי״א ממעשה
 הקרבנופ ה״ד, ועי׳ רא״ש נדרים יא ב ד״ה
 כבשר, ועי׳ שו״ח מאיר נחיבים ח״ב פ׳ ויקרא
 שמסופק בזה. !חהרש״ם;
 תוספות. ד״ה אבל. והישראל בבשר משלחן
 גטה כוי. עי׳ רש״י חמורה ח׳, וב״ק יב, ועי׳

 חי׳ שבסוף ספר הפלאה לכ״ק שם כענין זה.
 ומהרשייס)

 ד״ה עיסה. ממלאה אשה חנור פח כר. נ״כ
 וא״ל דהכא כשני חנורים מייד, דהרי כשני
 חנוריס אפי׳ כולו של ישראל אסור טון דלא צריך
 אלא לחד תנור. ;חכמת מנוח;
 בא״ד. וא״ת כו׳ וי״ל. ובירושלמי חלה פ״א
 ה״ה מוקי למסני׳ דעיסח כלבים כרשב״א משמע
 דלא ס״ל להירושלמי לחלק כמ״ש החוס׳,
 והפ״מ פי׳ שם כדוחק, וכונחו להחאיס עם מ״ש
! ע פ״ י  הפיס׳ כאן. י
 בא״ד. מפני שהפת נאפת יפה כוי. עי׳
 משו׳ מראה ימזקאל סי׳ לח, וכיח אסריס א״ח
 סי' נ. ימה רש״ ם)
 בא״ד. ועוד דלמא מקלעי ליה. עי׳ בב״י
 סי׳ חקו עלה רלז סוף ע״ב ד״ה כחב המרדכי
 כו׳ ויש לחמיה כוי. !ג׳ מהרש־־א)
 ד״ה חזינן. אבל הכא מיירי שהיה הקמח לכני
 חילא כוי. עי׳ שו״ח אבני מילואים סי׳ ב׳ בזה,
 וגור ארי׳ א״ח סי׳ נג. ,מהרש״ם)
 לא שייך אפשר למפלגיה ״ואף״ שנתנו
 משלחם ״מ״מ״ אם חיו לוקחין כוי. נ״כ
 כן העחיק דברי החו׳ אלו באלי׳ רבא או״ח סי׳
 חקיב סק״ז ע״ש, ועי׳ במגן אברהם שם סק״ד.
 (בנאיירו

 ד״ה חואיל. דלענין אוכל נפש אין לחלק.
 יעויין מגילה ז ע״ב ד״ה כאן. 1רב״פו

׳כ א ע׳ ף כ  ד

 גמרא. לכם ולא לכלבים. במכילחא בא
 פ״ט איחא דריה״ג ממעט מאך מצרי, וכ׳
 בכרהמ״ד דמלכס ממעט לגבוה, והוא חמוה

 בא״ד. וי״ל דהכא הואיל כוי. יעויין חוס׳
 יומא דף כט ע״א ד״ה אלא. (רב־־פ)
 בא״ד. הוי כאלו נאבדו או נטמאו. עי׳
 חוס׳ יומא כ״ט סוע״א מ״ ש לחלק כענין זה,
 ועי׳ חוס׳ זכסיס ד׳ ע״א ד״ה וישנן כו׳ שכ׳ ג״כ

 דאם עשה שלא לשמה הו״ל כנאכד, יעש״ה.

א ״ א ע ף כ  ד

 נמרא. קשיא וא״א. ברכוח כ, וע״ש כג,
 שכח כ ע״ב. ימאי־״
 שאני שבות י״ט. לקמן לכ ע״א ד״ה חט
 סנאי, פסחים מז ע״א, ר״ה כ ע״א ד״ה אסשר,
 פולין פד ע״כ ד״ה כיסוי, יומא לד ע״כ ד״ה
 ה״מ. ימאיינו
 שאני שבות שבת משבות י״ט. עי׳ לקמן
 ל״ב א׳, ועמש״ל י״ז ב׳ ברש״י ד״ה איסורא.
 ועתוס׳ ב״מ צ׳ ושכפ ב״ד וצ״ע, ועי׳ בט״ז א״פ
 סי׳ פרלפ סקי״ד. !מהרש״ם;
 מחו לשחטה ביו״ט. נ״ב ומהך דמסובנפ
 דשרינין כמשנה [כה.] טכול לאכול כזיס מבע״י,
 אין ראיה, די״ל מטעם מפוך אבל בנכרי טון
 דגלי קרא ולא לנכרים גלי דל״א גביה מפוך
 וכמ״ש כפ״י כשמעפין. ומל-ה;
 עורבא פרח. חבירו בהעור והרוטב [חולין]
 (קכד:). (יעבייץ;

 עורבא. יערין בערוך ערך ערכ וערך סמך.
 !רב״פ!

 אמר ליח עורבא פרח כי נפק כו׳. י״ל
 שרמז לו למ״ש כעירוכין כ״ב שאין אדם קונה
 דכרי חורה אא״כ משחיר פניו כעורכ וכוי, ואס
 חייגע אח עצמך חמצא להכין החילוק כין זה
 לזה. ימהרש״םו

 סמכוני באשישות. פסחים לו ע׳׳כ. ;מא-־נ!
 אני היום סמכוני באשישות. עי׳ במדרש
 תזית ע״פ זה דדריש ליה על הלכות המאוששות
 ואגדות, ומאוששות הס כדורות שא״צ עיון,
 עיי״ש ע״פ נופפ פטפונה. יראמי־ה!
 אי אפשר לכזית בשר. פסחים ה ע״ב ד״ה
 לא, ודף ו ע״א, חולין טו ע״ב. >מא״״
 משולחן גבוה. פסחים מו ע״ב ד״ה לא
 חקרא, ב״ק יב ע״ב ד״ה ומחיים, חולין קכ,
 וע״ש קכד ע״ב. ימאי•״
 כי קא זכו משלחן גבוה. עי׳ כז כ כסוס׳
 דאי אפשר לכזימ כשר. מכאן דן כפ׳ שער אפרים
 סי׳ נו דישראל שחייב עצמו ליחן הלשון מכהמה
 שישמוט, והוא מקצב בהמופ בשוחפוח עם נכרי,

 דמחייכ לימן הלשונומ כולן ולפייס להנכרי.
 !ג מהרש״א!

 א״ר חסדא בהמה חציח של נכרי כו׳. עי׳
 נודע כיהודה מהדורא קמא א״ח סי׳ כט, וגור
 ארי׳ יהודא סי׳ נג, ואבני מילואים סי׳ בי. ועי׳
 פשו׳ שער אפרים סי׳ נו. ימהרש״ם)
 עיסח חציח של נכרי. (פספיס מו p פוס׳
 ד״ה הואיל. !לבוש:.
 עיסח חציה של נכרי. ססחיס לז ע״א, וע״ש
 מו ע״ב ד״ה הואיל, ועיין ע״א ד״ה עד, שבח
 צה ע״א ד״ה והרודה. (מאי׳״
 עיסה חציח של נכרי כו׳. עי׳ שו״ת בית
 אפרים א״ח סי׳ נ מ״ש בסוגיא זו ובד׳ הסוס׳
 באורך, ועי׳ חשו׳ גור ארי׳ יהודא א״פ סי׳ נ
 וסי' עו. ימהרש״ם)
 שאני עיסת כלבים הואיל ואפשר לפייסן
 כו׳. עי׳ שואל ומשיב מהדורא חליחאה ח״ג סי׳
 סח. (מהרש״ם)

 ומי אית ליה לר״ה הואיל. נ״ב ואע״ג
 דבפסחיס (סב.) אמרינן דבמחוסר מעשה אף
 רכה לא ס״ל הואיל, מ״מ הא כ׳ הפוס׳ דוקא
 מעשה רכה כהך דמילה. ועי״ל דעדיפא קאמר
 דהא ר״פ גופיה ליפ ליה הואיל, אכל אה״נ גם
 לרכה כאן [ל״א] הואיל, ויחיישכ כזה לשון הג״ה
 בסי׳ חקיכ אס יש לו ד״א, ולא חקשה קו׳ הט״ז
 שם סק״ט, ויחיישב מה ג״כ דברי הר״ן
 בשמעחין מקו׳ ב״י סי׳ חקיב שם. :מל״ה;
 חאופח מי״ט לחול. ססחיס ה ע״ב, כחובוח
 ז ע״א. (מא״נ;

 ר״ה אמר לוקה. (כתובות ז א) חוס׳ ד״ה
 מחוך. (לבוש)
 אמרינץ הואיל אלא. עי׳ מנחופ ריש פ׳ ר׳
 ישמעאל חד״ה להעלות דגים. !לבוש!
 כגון דאית ליה נבלה כוי. נ״כ ואין להקשוח
 פשיטא דנאפית ביו״ט כיון דרועים אוכלים
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ם בא י ש ו ד י ח ת ביצה דף ככ ע״א - דף כד ע״א ו ו ח ג  ח
 ולד ירמיה רבה בבבלי שבת שס למולה ר״ש
 בקטנים משום לאפשר יתכן לומר לרישא ר״ש
 היא וע״כ לעולא קאי למוקי פלוגפייהו
 בקטנים. (יפ־ע<
. אין צדץ דגיס. (ביצה ג א) תום׳ ׳ י  מתנ

 ל״ה גדרה. (לבוש)
 אין צדין. עי׳ רא״ש מ״ש בשם הירושלמי פ״א
 ה״י, וכ״ה בשבת פ״ז ה״ב. >יפ־ע<
 רש״י. ד״ה אין צדץ כוי. אכל צילה אפשר
 לצולו מבעו״י. יערי! לעיל דף יל ע״ב ברש״י
 ל״ה אבל לא את התכואה, ולקמן לף כט ע״ב
 ל״ה אין שונין, ונר״ן שם. (רב־פ<
 ד״ה ואין נותנין. אבל לגיס אפשר להם.
 בירושלמי הטעם לפי שאין עושים פקנה למה
 שאינו מן המובן וכפירש״י בפ׳ האורג, הר״ן.
 ועי׳ בב״י דש סימן תצפ ד״ה ומ״ש שאע״פ.

 (ג׳ מהרש־א)

 ד״ה אבל צדין. המכונסים מאתמול. ולשון
 הרע״ב המוכנים. >רש ״ש<
. ד״ה משוס כלי. ומ״מ גזרו עליה ת ו פ ס ו  ת

 משוס ארוג כוי. עי׳ פכ״ו דכליס מ״א וצ״ע.
 שו״ר כס׳ משנה אחרונה שס שהעיר כזה.

 (מהרש׳־ם)

 בא״ד. ונראה לפרש בכברה של סלתות.
 נ״ב משוס בברה של סלתות. (מל״ה)

 בא״ד. בירושלמי כבהה של כו׳ כצ״ל.
 (חכמת מנוח)

 ד״ה עגלה. סשיטא הא בו׳ גדול מזה. נ״ב עי׳
 חוס׳ מנחוס לא א ד״ה שידה כו׳ ועוד נראה בו׳
 ולא דמי לעגלה של קטן כו׳ [א״ה דלכאורה
 מיושב קו׳ הפו׳ כאן דהא גופא קמ״ל שלא נימא
 דגם עגלה של קטן דינו בן]. (בנא״ח
 ד״ה אין. דיופר טוכ פפ פמה בו׳. יעויין שנפ
 קלל ע״א. (רב״פ)

 בא״ד. ולא נהירא כדמפרש בד״מ בו׳.
 יערין כהגהפ סמ״ק סי׳ קצד דף פא ע״כ מ״ש
 שם בסוס׳ ר״י, וכסוס׳ שכפ צה ע״א ד״ה
 והרודה, ודף קמא ע״א בד״ה הני, ובסוס׳
 מגילה דף ז ע״כ ד״ה כאן. >רב־פ)
 בא״ד. ולא נהירא כדפרישית בד״מ
 כצ״ל. (רש״ש)

 דף בד ע״א
 מתני׳. ושאינו מחוסר צידה מותר. נ״ב
 לכאורה הוא מיותר, ונ״ל דדה סעד
 לדברי הר״מ בפ״ב דרשב״ג פליג וס״ל
 דאפילו דגים אם אינם מחוסרין צידה
 מותרין, ולכך כפל מהוסר צידה אסור
 אפי׳ חיח ועוף, ואינח מחוסר צידה
 מותר אפילו דגים. עוד נ״ל דאי לא כפל
 הו״א דמחוסר צידה סטור אכל אסור, ולכך כפל
 לאורויי דאסור דקאמר ר״ל חייכ, דאי ס״ד
 אסור א״כ ממילא נשמע דאינו מחוסר צידה
 מופר וסיפא ל״ל, אלא ע״כ צ״ל למחוסר צידה
 חייכ וה״א לאינו מחוסר פטור אכל אסור לזה
 הוצרך לומר לאינו מחוסר מוחר. ומיושכ כזה
 קושיח הסוס׳ לקמן בסמוך ל״ה וחנא ולו״ק.
 והא ללא חני כהליא חייכ לא״כ הוה צריך למיתני
 בסיפא פטור והו״א סטור אבל אסור דנגכי חייב
 שייך פטור, וגס מזה סעל ללברי הר״מ לרשב״ג
 סליג אף כלגים ראל״כ לא הו״ל למימר רק
 מפוסל צילה סייכ, [ואין לומר לה״א] לאינו
 מחוסר סטור אבל אסור כיון לקאי אפ״ק לאמר
 צלין ואיהו לא פליג אלא במחוסר ממילא נשמע
 לבאינו מחוסר מוחר כפ״ק לטון ללא פליג
 עליה ש״מ כווחיה ס״ל, אלא ש״מ ברברי הר״מ
 דאף באינו מפוסר פליג עליו לענין דגים ודו״ק
 היטב. (מל״ה)
 גמרא. ורמינהו טבריז. עמ״ש בזה שבח קו ע״ב
 בדבר השינר טרושלמי דהכא ובשבח שס
 מהבבלי. (יפ״ע)
 מדות דתנא דבי כו׳ כצ״ל. !חכמת מנוח)
 צפור דרור. נ״ב עיין טורי זהב טו״ד סימן פב
 סק״ז. (חהרצ״ח)
 אמר שמואל הלכה כדשב״ג. לא שמיע ליה
 דר״י דאמר בכ״מ ששנה רשב״ג כו׳ [ועפוס׳
 ע״ז לב ד״ה הלכה, ובהגר״א מ״מ סי׳ פכג
 סק״ג]. ייעב״ץ)
 הלכה מכלל דפליגי אמ״ל מאי נפקא
 מינה. י״ל דנפקא מינה דאי סליגי רבנן על
 רשכ״ג וס״ל דאפילו מחוסר צידה יכולים לצוד,
 א״כ מסכרא אימ ל למימר דלא לאפושי כפלוגפא

 קמא ע״א ד״ה דילמא, עירוטן צג ע״כ ד״ה לא
 חימא, יומא לד ע״ב ד״ה ה״מ, מ״ח י ע״ב
 ד״ה ואין, כחובוס ה ע״ב ד״ה אס ח״ל, ככורוח
 כד ע״כ ד״ה והיינו. >מא״נ)
p דבר שאינו מתכוין אסור. (כחוכוח ה 
 חוס׳ ד״ה אח״ל. (לבוש)

 וגזרינן קרצוף. עמ״ש ססחיס יא ע״א.
 (יפ״ע)

 דבד שא״מ מותר. עמ״ש שבס מא ע״ב.

 אמר רבא אד״ נ. עיין חוס׳ שבח דף קמא
 ע״א ד״ה דלמא, ובדף קיא ע״א חד״ה
 למימרא, ושס כגמ׳ ע״כ אמר רכא הלכה כר״ש
 ולאו מטעמיה. (רב״פ)
 הלכה כר״ש. (שבח פא א) חוס׳ ד״ה אסור,
 (שס קמא א) חוס׳ ד״ה דלמא. !לבוש)
. ד״ה אי קטורא בידי. שעושים לבסי  רש״י

 שוקים. ג״ב עי׳ מו״ק (י:) שסרש״י שם עוד פי׳
 אפר. ;מל״ה)

. ד״ה ע״ג. והר״ר יצמח פי׳ כוי. ת ו פ ס ו  ת

 יערין סוס׳ פסחים דף ה ע״כ ד״ה נחלק.
 (רב״פ)

 בא״ד. בירושלמי. דמשילין ה״כ ועמש״ל יכ
 ע״א. (יפ״ע)
 •בא״ד. וכ״מ בירושלמי כו׳ ר׳ יוסי אסר
 כו׳ והטעם כוי. לפנינו כירושלמי משילין ליפא
 פלוגפפ ר״י ורבנן, רק פזקי׳ אסר מפניפא
 פליגא כו׳ וכן הפסיקוהו הרא״ש והה״מ שם,
 וגס טעם המסיר משמע מדיוקא דטום השכס
 כמש״כ לעיל. ולגירספס ופירושם צ״ל דר׳ יוסי
 דירושלמי איננו סחם ד יוסי החנא, דהא איהו
 ס״ל דללאו יצאח (שכח ע.), ונראה שהוא ר׳ יוסי
 אמורא שנזכר כ״פ טרושלמי סחס, עמש״כ
 בריש ערלה בס״ד, ומש״כ דאס ללאו יצאפ
 מוחרפ טו״ט הוא כפי׳ ריב״א שהטאו בפסחים
 (ה רע״כ). (רשי-ש)
 בא״ד. לפי שיש כבוי עם הבערה כוי. עי׳
 סוספות ישנים שכח כט כי, ועי׳ חשו׳ ארי׳ דט
 עילאי חא״ח אכני זכרון סי׳ ה׳. (מהרש״ש
 בא״ד. ואפי׳ למאן דשרי הבערה כו׳
 אבל כיבוי כו׳. עמש״ב כשכס (עג.) כס״ד.

 (רש״ש)

 בא״ד. אבל כבוי דלעולם אינו לצורך
 תקון אוכל נפש ודאי אסור כו׳. עי׳
 כרח״ש לקמן פ״ד סי׳ ח, ואו״ח סי׳ חקז ס״ד
 וט״ז סק״ו ומג״א סק״ח, ועי׳ סוס׳ כחכוח ז
 ע״א ד״ה א״ל וכו׳ בזה, וכט״ז סי׳ סקי סק״ה.
 (מהרש״ם)

 ד״ה תליםר. אחר חורבן הטח טובא. נ״כ
 עמ״ש בגליון חוס׳ שבח נד ב. 1מל״ה)

 דף בג ע״כ
. אמצעית. ה״נ טרושלמי. דפ״ע) א ר מ  נ
. עגלה של קטן. שבת מד ע״ב ד״ה ׳ י  מתנ

 מוכני, וע״ש נח ע״ב, וע״ש סו ע״א ד״ה עגלה,
 מנחוח לא ע״א ד״ה שידה. 1מא״נ)
 ואינה נגררת אלא ע״ג כלים. יעויין חוס׳
 שבח מא ע״ב ד״ה מיחס, [ובסוס׳ בכורות כד
 ע״5 ד״ה והייט]. (לבנש, מא״נ, רב״פ)
 רי״א כל הכלים. שנפ פא ע״ב ד״ה והאמר
 ר״י, יומא לד ע״ב ד״ה הני מילי. (מא-־נ)
 מפני שהיא כובשת. (יומא לד ב) פוס׳ ד״ה
 ה״מ. (לבושו

 גמרא. טמאה מדרס. (מנחות לא א) תוס׳ ד״ה
 שידה. (לבוש!
) סוס׳  מני ר״י היא.( ככורופ כז צ״ל כד ב
 ד״ה והיינו. ולבוש)
 דבר שאינו מתכוון מותר. עי׳ בתוס׳ לקמן
 לב 3 סד״ה מלמטה למעלה. >ג• מהרש׳־א)
 תרי תנאי אליבא דר׳ יהודה. הכא משמע
 דר״י קאי אעגלה של קטן דפ״ק יפליג עליה,
 ועמ״ש שנפ כט ע״ב דמהירישלמי משמע
 לפמ״ש בפנ״א לפרש מ״ש כשכס פ״ג ה״ג
 ובכלאים פ״א ה״ט וכאן ה״י ומודים חכמים
 לר״ש ככסא שרגליו משוקעופ בטיט דמופר,
 דהוא דכגדוליס דלא אפשר מודים דדכר שא״מ
 מוחר, וע״ז מקשה מהאי מפני׳ מפני שכוכשפ.
 ומפרש כגדולה, וקשה ליה ל״ל לטעמא מפני
 שכוכשפ פ״ל שהיא גדולה, א״כ מפרש
 הירושלמי ללא קאי אעגלה לקטן דפ״ק, ולפ״ז
 אפשר לכולה ר׳ יהולה היא וגדולה שאני להיחר

 ד״ה אין מכבין. מ״מ הוא סמוך לפשיכה.
 והוא ספק משיכה, דאי לא״ה לא א״ש לכריהס
 לעיל ד״ה ומדליקין. (ראמ״ה)

 דף ככ ע״כ
 גמרא. לא מצעו אלול מעובר. עמ״ש ר״ה
 יט ע״ב (יפ־ע<

 אם אמרו בזריזין. עמ״ש פססיס לז ע״א.
 ייפ־ע)

 מתגי׳. מכבדין. שכס צה ע״א. !מא־נ)
 גדי מקולס. פספיס עג ע״ב וע״ש עד ע״א.
 (מא״נ)
 גמרא. א״ר אליעזר ב״ר צדוק. עירוטן מא
 ע״א ד״ה טעמא. (מא׳׳נ)
 אראב״צ. ה״נ כירושלמי, ושם ליפא נכנספי
 אחר אבא, כ״א פעמים הרכה אכלחי אצל ר״ג.
 רפ׳יע)

 ע״ג גהלה. פסחים ה ע״ב, כריחוח ב ע״ב.
 (מאי׳ נ)
 דש״י. ד״ה פת מרובה וד״ה וב״ה
 מתירין. צ״ל ד״א. ורשי-ש)
 ד״ה מפני. שמכבה כדפי׳ ואינו שוה כו׳
 כצ״ל. (רש״ש)

 תוספות. ד״ה דנפישא. בירושלמי. ס״ו.
 רפ״ע<

 דף כג ע״א
 גמרא. אבשרא אגומרי. עמ״ש שבת קלד
 ע״א. (יכ״ע)

 קטורי בידי. נראה בירי בריש גרסינן, כמו
 טרית טהורה דסרק במה אשה [שבת סג.].

 (יעב״ץ)

 גדי מקולס. עי׳ רא״ש פספיס ס״ד סי׳ ו שכ׳
 דדוקא גדי אבל בשר שור ועגל אין חשש, ועי׳
 חפ״ש שם, וכ״מ טרושלמי שם פ״ז ה״א וכאן
 ה״ז דאוכליס עגלים המקולסין כלילי פסח,
 ועמ״ש פסחים נג ע״א. רפ״ע)
 שלהו ליה אלמלא כו׳ גזרנו כו׳ כצ״ל,
 וכ״ה בפספים, ולפי הגי׳ גוזרני צ״ל כדשא שלפ
 ליה שמעון בן שטח כדאיחא בברכוח, ודע
 דבחוספחא מסיימא מסני שקורין אומן ססחים,
 ועסה יש לי סעד למש״כ ברס״ז דססחיס דר״ג
 היה קורא לגדי מקולס שלו ססח. (וש״ש)

 אלמלא תודוס. עמ״ש כרטס יט ע״א.
 (יפי׳ע)

 מתני׳. פרתו יוצאה כוי. עחוי״ט סל״ה
 טו״ט שכ׳ כשם הכ״י לשטתת כהמתו הויא
 כלאו, ועמש״כ בע״ז(טו.) כס״ל. !רש״ש)
 ומקרדין את הבהמה בי״ט. כמרלכי כשס
 רשב״א דגם בשבת שרי, אכל כסוס׳ שכת נג כ׳
 דדוקא טו״ט ולא בשבת, ועי׳ שער המלך פ״ה
 מיו״ט ה״3. ;מהרש״ם)
 פרתו יוצאת. עמ״ש שבת נל ע״א. רפ״ע)
 ושוהקץ את הפלפלין. (שבת קמא אז תוס׳
 ל״ה הני. (לבנשז

 ושוהקין את הפלפלין בי״ט. לעיל יל ע״א
 ל״ה איכא טנייהו, ועי׳ ש לח ע״ב, שבת קמא
 ע״א ל״ה לילמא, ול״ה הני, וע״ש צ ע״א רש״י
 ל״ה פלפלח. (מא׳׳נ)
 ושוחקין את הפלפלץ. טרושלמי פ״א ה״י
 ובאן ה״ח של טח ר״ג היו שופקין פלפלין טו״ט
 כרחיים שלהן. (יפ-עו
 אין מקרדין וכו׳ ביו״ט. עיין מה לאסיק
 החר״ט דשטסח כהמה אינו אלא לאו, וכן עיקר
 דאיסור שטחח כהמה ליחיה ט״ט, אכל איסור
 מחמר איחיה מן החורה ט״ט, וכמ״ש ככיאורי
 לש״ע הל׳ יו״ט. (מים חיים)
 ר״י אומר אץ מקרדין. יבמוח מב ע״ב ד״ה
 סחס. (מא״נו
 מפני שעושח. יערין חוס׳ כחובות דף ה ע״ב
 ד״ה אח״ל, וחוס׳ בכורופ דף כד ע״ב ד״ה
 והיינו. (רב״פ)
 אבל מקרצפין. (שבח נג א) חוס׳ ד״ה מהו.
 (לבוש)

 גמרא. פליסר אלפי. פסחים ו ע״א רש״י ד״ה
 ארנונא. >מא״ נ<
 תליסר אלפי עגלי הוי מעשר ראב״ע. עי׳
 שאילת יעב״ץ. (יעב״ץ)
 ת״ר איזחו קידוד. שבת נג ע״א רש״י ד״ה
 מהו ליפן, וע״ש פא ע״ב ד״ה אסור, וע״ש

 וב״ח אומרים אץ בנץ. יעויין לעיל דף י,
 ובשבת דף קכב ובעירוטן דף לה. (רב״פ)
 איתיביה רב יהודה לעולא כוי. עי׳ בס׳
 פ״י שהקשה דאמאי מקשה דיי לעולא מבטיתא
 דמספפק פייכ משוס מכבה, דאימא דאתיא כר׳
 יהודה דאוסר דכר שא״מ, ועולא ס״ל כר״ש,
 ועיקר זקיפפו אדרבה היה שלא סככה. ד״ל
 ע״פ מ״ש רש״י לקמן(דף לג) דרב יהודה ס״ל
 דכר שא״מ אסור וכ״מ מדברי סוסי בעירוטן
 (צג:) וא״כ מקשה ר״י לשיטתו. ;מצפ־א)
 וחמםתפק ממנו חייב. (שכת מה א) תוס׳
 ד״ה אלא, (שם קכ כ) תוס׳ ד״ה מנער. [א״ה
 עי׳ טרושלמי כשכת סרק טרה ה״ז אלא כאן
 כר״י, והיינו קודם דמסיק דסיסא אתיא כר״ש
 דמודה כעששיות, אכל למאי דמסיק הירושלמי
 ר׳ טל בשם ר״פ אפילו כר״ש, א״כ יכול
 לאוקמא אף כר״ש דמודה בעששיופ כמ״ש
 הסוס׳ זבחים, וכפנם הפפלא המפרש כעל ק״ע
 שם על החוס׳, ומר מערט הארכנו בזה ודו״ק,
 ועי׳ מ״ש על הט״ף בשבח שם בחכורנו מעשה
 אילפס]. !לבוש)
 והמסתפק ממנו חייב. שבס כה ע״ב רש״י
 ד״ה שמא יספפק, וע״ש כט ע״ב ד״ה דלא,
 וע״ש מכ ע״כ ד״ה ואין נאופין, וע״ש מה ע״א
 ד״ה אלא שמן, וע״ש קכ ע״ב ד״ה מנער, וד״ה
 פופפ. (מא־׳נ)
 קנבא שרי. לרש״י היינו הך דמוחטין דלק׳ לכ
 ע״ב וטרושלמי פ״ד ה״ד ועחו׳. (יפ-עו
 מהו לכבות את הנר. שבפ לא ע״ב ד״ה
 וסוחר, כחובופ ז ע״א ד״ה אמר. (מאי״
 מפני דבר אחר. (כחוכוח ז א) חוס׳ ד״ה אמר
 ליה. (לכוש)

 אין לו כלי מאי אמרי ליח אסור. עי׳ כסא
 רפמיס ס״ג דכלה כשם גאונים ומאיט פ״כ
 דנדריס. וצ״ל לשי׳ דהבא לא מיירי בח״ח. גם
 י״ל דאטי בנדה יז א לא ס״ל כרבא ואזיל לשי׳
 כאן, ועי׳ בהגהופ מיימוני פכ״א מאיסורי טאה
 אופ ד׳ שרמז לכאן. (מהרש״ם)
 חא ר״י. לקמן כח ע״ג (מא״נ)
 א״ל חחיא ר״י חיא. עי׳ כחוכוח דף ז ע״א
 סוס׳ ד״ה אמר ליה. (ג׳ מהרש׳׳א)
 סוף אוכלא ופצוחי עינא מאי. ע׳ ב״י יו״ד
 סי׳ רסב בשם מהרי״ק, ויש ליישב למעיין שס.

 (מתרשים)

 ושני ליה כדשנינן. עס״ז נראה לסרש
 טרושלמי לקמן פ״ד ה״ד על הברייסא דבקעפ
 א״ר פנניה כשאין שם אויר אבל בשיש שם אויר
 משליכה לאויר ודיו א״ר נסא ויאופ כן אנן
 אמרין הדא קלוריח׳ שרי מישף ומכחול עיני׳
 מני׳ טו״ט א״ר מנא כאן לשימור כאן לרסואה,
 ופי׳ הק״ע לר׳ נסא מקשה אר״ח, ולחוק מחל
 הקושי׳ והתירון, וכענ״ל נ׳ לקאי אכרייפא,
 וה״ק ללפמ״ש ככטיפא למותר כשטל העשן
 שקשה לעיניס לכבופ, כן שפיר אמרי׳ רמופר
 לכחול אפ העין טו״ט וכלמייפי הכא ראיה, ולפי
 מכאן לשמור שלא יעלה עשן לקלקל העינים כאן
 לרפואה אסור, והכא אינו מחלק כזה רק למוקי
 לה כר׳ יהולה. (יפ״ע)

 אמימר שדא למכחל. שכפ צג ע״א ל״ה
 אמר, ב״ק פ ע״כ ל״ה אומר, גיטין פ. (חא״נ)
 מסייע אין בו ממש. נ״כ עיין יו״ל סימן קצפ
 כטו״ז ומקולות הכסף שם, ופשובח חכם צט
 סימן סב ;מהרציח)
 יתעסקו בו ישראל. (כ״ק פא א) תוס׳ ל״ה
 אומר. (לבוש)
 תוספות. ד״ה וב״ח. והא בשבת לף מז
 במנורה של פליופ. עי׳ בהר״ן שנפ ר״פ הבונה.
 (ג׳ מהרש״א)

 בא״ד. והכא מיידי ביו״ט ולא החמירו
 חכמים הואיל ואין בנין בכלים. נ״נ
 מכואר דטו״ט א שאינו רפוי מופר, וכן דייק
 מזה המ״א כהןו׳ יו״ט סי׳ פקיט, ועי׳ שנפ
 (מז:) א״ל אנא כרשכ״ג ס״ל דאמר כרפוי מומר
 ושם טו״ט מייד, ועכ״ז משמע דכאינו רפוי אף

 טו״ט אסור, ועי׳ כשו״פ פפארת צני.
 (ריחל״מ)

 ד״ה והמסתפק. אינו ר״ל מסני שממהר כיכר
 כו׳ אלא ה״ט כוי. עי׳ כרא״ש שסופר דכריהס
 מהא דשפופרפ ע״פ הנר דפ׳ כ״מ ועמש״כ שם
 כישוכ דכריהם. !רש״ש)
 בא״ד (בסופו). דאמר לקמן כמפניפין כר.
 הוא כדף לב (ישיש)
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ם י ש ו ד י ח  ו
 בכורות ח ע״א ל״ה ומאי, כרכוש לו ע״א ל״ה

 צלף, לעיל ט ע״כ ל״ה יטע, שקלים י ע״כ.
 (מא״נו

 ג׳ עזין הן כוי. נל״פ שמעיזין פניהם נגד מי
 שגדול מהם ככפ וכמעלה, ועח״א. וצלף ג״כ
 פריו אינו חשוכ כ״כ מלחשיכ כהקלין שכלמאי
 הנצפה והוא צלף כלפי׳ הרע״נ וכדמוכמ
 ככרכופ (לו.), וטעמא לכולהו שם משום ללא
 משיכי. ;רש״ש)
 ישראל באומות כלב בחיות כוי. עי׳ כזה

 כשואל ומשיכ מהלורא רכיעאה פ״ג סי׳ פו.
 (מהרש״ם;

 וכלב בחיות. (בכורות ח א) מוס׳ ל״ה ומאי.
 (לבוש!

 וי״א אף צלף באילנות. כפרקא דרכינו
 הקלוש ככא שלישי אופ ל״ה איפא וי״א אף
 כהניס כישראל. ימהרש״ם!
 ולא הרועה בתרמילו. כירושלמי ס״ל ה״ה

 מסיים כזה ור״ש מתיר וכתוססתא ליפא.
 (יפ״ע!

 שאלו את ריב״ל. ובירושלמי פ״א ה״ז ר׳
 סימון כשם ריכ״ל לא סו״ל כר אלא שמא יצטרכו
 לו רכים. (יפ״ע׳
 מהיני לשילי. (יבמומ קטז א) מוס׳ ל״ה
 אע״ג, (גיטין פ א) מוס׳ ל״ה בי, (ב״ב קעב א)
 מוס׳ ל״ה כשבו. !לבוש. מא״נ!
 אפקתיה לר״ה. בירושלמי ר״ה הורי לריש
 גלומא לצאמ ככסא. (יפ״ע!
 אשכחיה לר׳ זריקא. בירושלמי שס א״ל ר׳
 זרימן לר״ז כל סיעול ללרומא אס שאיל לה כו׳
 והכא פשיטא ליה לר׳ זריקן. ךפ״ע!
 שדא לח לילתא. שכת נל ע״ב גיטין לח ע״כ
 ל״ה אנא, שטעות ל ע״כ. (מאינו
 מתני׳. בבור שנפל לבור. [שבת מה ע״כ
 ל״ה לדבריו], וע״ש מו ע״ב ל״ה והתנן, [ב״ק
 יא, חמורה יח ע״א ל״ה אפילו]. ומא״נ, לבוש׳
 רש״י. ה״ה מעליו. מצל העלין. כוונחו להא
 לערובין(לף כט). (מצפ״א!
 ד״ה חצובא. ובו חיחס ט׳. הוא בב״ב(נו.).

 (רש״שו

 ד״ה שהן עזים. נ״כ ואני שמעחי כי הס עזים
 וראוים לקכלח החורה, כי ככל הגזרוח אשר עכרו

 על ראשן לא עזבו תבל נחלסס וגורלם מסיני.
 (מהרצ״חו

 בא״ד. וחיא מתשת כחם. סנהדרין (לף
 כו). ומצפ״או

 ד״ה מומחח. כקי כמומין. ק׳ למי הכריחו
 לפרש כן ולמה לא כסשוטו להא יחיל מומחה
 מחיר הככור וכמחום שאין מומחה ג׳ הליוטוח
 כלאיחא בכורוס (ל:), ועי׳ נלריס (עח.) סבור
 מינה החרח נדרים טחיל מומחה ט׳ הליוטוח
 לא, ואע״ג דמסקינן החס דאפי׳ כג׳ הדיוטוח
 מ״מ אס״ל דהכא ס״ל לר״י דדוקא טחיד
 מומחה דהא חזינן דהכא ססקינן כר״ש דאין
 רואין כלל, ואלו הסם כנדרים ססקינן דמחירין
 בשכח, ואפשר דרש״י ס״ל כמ״ש החיס׳ שם
 דיחיד מומחה לאו דוקא סמוך אבל מ״מ מופלג
 בדורו בעינן ולא סגי בבקי במומין, ועי׳ שבח
 (מו:) סוס׳ ד״ה החם. יפור״יו
 תוספות. ד״ה אורח. מיהו אס נמצאח. עי׳

 כהר״ן ריש פסחים סוף ד״ה אלא כך.
 וגי מהרש״א;

 בא״ד. למהר כל כך. עי׳ ש״ע יו״ל סוף סי׳
 קסה, עי׳ פוס׳ סנהדרין לף לג ריש ע״כ, וכר״פ
 האשה רכה כמפני׳ רש״י ל״ה שלא ע״ס כ״ד,
 וכמל״מ ריש פ״ה מה׳ שגגוח. !גי מהרש״א!
 ד״ה וצלף. וסי׳ כסוססחא (כצ״ל) סו׳ ג׳
 פירוח עלין אטונוח וקסטסין. וככ״כ (כח:)
 כפט ג״כ שיש לו ג׳ פירוח אך שלא סרטום,
 ולכאורה קשה להרי יש לו ד׳ והמה ג׳ הנזכרים
 ועול א׳ והוא פמרופ כלאיסא ככרכוס שם. לכן
 נ״ל להגיה בדבריהם חמרוח חלוף עליו וכמו
 שחשבס ר״א במפניפין דמעשרופ ספ״ד והובאה
 שם בברכוח, (ועחר״י שס שב׳ ג״כ ויש בו ג׳
 מינין חמרוח כוי), ומשמע דעליו גם ר״א פוטר
 וכן לענין ערלה כא״י כ׳ ג״כ כשו״ע יו״ד סי׳
 רצד ס״ד ג׳ מינים אלו ומשמע דעלי׳ סטוריס
 אף בא״י. ועי׳ כערלה ס״א מ״ז העלין כו׳
 מוחרוח בערלה אלא דשם משמע דאיירי בעלי
 גפנים. !רש״שו
 ד״ה שאני ילתא. מש״כ הרש״א וליכא למימר

ת ביצה דף כד ע׳יא - דף כה ע״ב ו ה ג  כב ה
 הסוכר אמת המים. ה״נ אמר רב טרושלמי
 כאן ה״א ובשבת פ״א ה״ז, ומכאן מ׳ להמ״א
 חצז סק״ו שכ׳ דלהירושלמי גס מכלי מלא מיס
 אסור ניקח דג משוס קוצר, דא״כ איך התיר
 הירושלמי כמסוכריחא. (יפייעו
 אד״ נ נפל חברין. עירוכין מג ע״כ ד״ה יחיב
 וע״ש סב ע״כ ד״ה ור״ח. (מא״נו
 צפור דרור. לעיל בד ע״א, ב״מ קיח ע״א, ודף
 קמ ע״ב, וע״ש קמא. ומא״נ)
 וצפרי שקננו בטםיחין בבירות. בן גריס
 רש״י לעיל(כד.) ע״ש. ורשיישו
 שמא יעלח. עי׳ רא״ש סי׳ כמה כהמה סי׳ כ.
 (חת״םו

 והמקושרי וחמנוענעים כוי. לכאורה אתי
 כב״ש לעילן (י.) כמשנה, אכל עי׳ כסוססתא
 פ״א (כציון הגרי״ס ט״ס ס״ג) דקודם מאמר
 רשב״א זה נשנה רש״א בש״א לא יטול כו׳ עד
 שיקשר בה״א עד שינענע, ודע שבגי׳ הפוספסא
 שס איחא וחיה שקננה בסרדס צריבה זימון כו׳
 וע״כ ט״ס הוא. (רש״שו
 מתני׳. רבי עקיבא אומר אפי׳ כזית הי
׳. עיי סוס׳ ססחים (כד.) דכשר חי הוי שלא  כ,
 כדרך אכילחו. ועי חשו׳ מהר״י אסאל חיו״ד סי׳
 קכז. (מהרש״םן

 שחטה בשדח לא יביאנו במוט. (שכח קכז
 א) חוס׳ ד״ה דכ״ע, (שם קמח א) סוס׳ ד״ה
 אתקין. ;לבוש. מא״0
 גמרא. בהמה בחייה. חולין צה ע״א ד״ה
 וממצא, וע״ש לא ע״א, שכועוח כד א ד״ה
 האוכל. :מא״נ)
 נשחטה בחזקת היתר. עי׳ ירושלמי כרכוח
 ס״ט ה״ג וכאן ה״ג, ומשמע מהירושלמי דשרי

 לאכול מיד ממקום טטחחה כדחני ר״ח כאן.
 רפ״עו

 אפי׳ כזית חי מבית טביחתח כוי. עי׳
 ישועות יעקכ יו״ד רסי׳ ל״ט מהא דר״ע חייש

 למיעוטא, ועי׳ טח יצחק יו״ד ח״כ סי׳ קסט.
 (מהרש״םן

 רש״י. ד״ה מדברי רבינו. ור״ן דקרי ליח
 כוי כצ״ל. !רשיישו
 ד״ה ומצא לפני הקן שאםורין. כלמחרצין
 לה כס״ק כשני קני כוי. ע״ש להם שני
 אוקימפופ, לאטי מוקי לה כלף ולא כשני קנין
 ומא מוקי לה בשני קנין ולא בלף, וצ״ע למה
 הוצרך רש״י ז״ל לכך להא למאי לפסקינן כר׳
 חנינא לרוב וקרוב הולך אחר הרוב (ב״כ כג:)
 לא צטטן להנך אוקימחוח. ופור״יו
. ד״ה בחזקת כוי. ולא נהירא בו׳. ת ו פ ס ו  ת
 יעויין חדושי רשב״א ליבמוח דף ל ד״ה אשה זו.
 ורב״פ)

 בא״ד. א״כ לא שייך בה אסור אבר מן
 חחי כוי. עי׳ כרפי וסלסי סי׳ ק׳ בשם הב״ח
 כדעפ הגהפ שערי דורא, ועי׳ רש״י ופוס׳
 קידושין נ״ז. (מהרש״ם)
 בא״ד. ר״ל בחזקת שלא נשחטח כו׳.
 יעדין דברי רש״י כפולין דף ט ע״א ד״ה מר

 סבר. ובחולין פו ע״א רש״י ד״ה מאי אריא.
 ;רב״פ)

 בא׳׳ד. ומשום איסור שאינח זבוחח. עי׳
 חוס׳ שכועוח כד ע״א ד״ה האוכל.

 יג׳ מהרש״א)

 בא״ד. לאו לאברים עומדת. עי׳ חסם סופר
 יו״ד סי׳ ע׳ שתירץ ד׳ רש״י דמ״מ איכא איסור
 כשר מן החי. (מהרשייסו

 דף כה ע״ב
 גמרא. חצובא. כ״כ נה ע״א כרשכ״ם ד״ה
 חצובא. (חאיינ)
 נטיעה מקטע רגליחון דקצבים. עי׳ מדרש
 רכה ויקרא פ׳ כה, וכמדכר פ״י, וכשה״ש על פ׳
 שוקיו עמודי שש. (רבייפו
 נטיעה מקטע רגליהון דקצבים. נ״ב עיין
 ח״ה הארוך טח שני שער ג, ומכאן ראיה

 לכדיקח הטאה, ועיין חכואוס שור סימן לה.
 (מהרצ״ח)

 אפילו כתורמם הזה. נ״כ עיין ריש מדרש
 קינוח הגירסא אפילו כגרמיזא הכא כאחרונה.

 (מהרצ״ח)

 מפני שהן עזין. עי׳ רכה שמופ פרשה מכ.
 (מצפ״א)

 שלשה עזים הן. כבורופ לו ע״א, שבפ ל ע״כ,

 סי׳ יז סק״ז, ועסוס׳ נדה ס״ד כ׳ ד״ה ע״ג
 כולם כו׳ וסוס׳ מו״ק ה׳ ע״כ ד״ה יש, ועי׳ ר״ן
 פ״כ דקידושין כמסני׳ דהמקדש כ׳ נשים כשוה
 פרוטה. (מהרש״םו
 הא גופה קשיא. עמש״ל. (יפ״ע)
 ספיקא. לעיל ג ע״כ ד״ה אלא, וע״ש ד ע״א,
 נדרים נט ע״א, סספיס גד ע״ב. (מא״נ!
 מותרין לקבל. (טצה ב א) פוס׳ ד״ה ביצה.

 !לבוש)

 רב אמר מותרין לקבל. ה״נ כירושלמי כאן,
 ובשבפ פ״א ה״ז ר״ז כשם רכ מוחרין למחר ר׳
 חזקי׳ ר׳ עוזיאל בו׳ מופטן ממש, ועפ״ז מוכח
 דלא בפי׳ מפרשי הירושלמי בהא דאיחא שם דרב
 בעי קומוי ר״ח רבה [ובשבח מענו מיפי שאיפר
 לבוא] והוא א״ל הן הוופ והוא א״ל שיירח׳ הוופ
 עכרה והוינא אכל מינה חאני. הוי דו אמר אין
 העכו״ם צריך הכן, ופירשו דרכ אמר שאכל חאני
 דעכו״ם, וק׳ דהא עוכדא דר״ג היה כשל עכו״ס
 ואי א״ל הכן אמאי אמר רכ מוחרין למחר ולא
 היום, ועוד הא כעי למפשט שם מזה כפלוגחא
 דר״ח רבה ור״ש בר׳ דח״א דעכו״ם צריך הכן
 כו׳ ולא ידעין מאן אמר דא כו׳ מן מה דרב כו׳
 ומה ענין רכ לר״ח רכה טון דהוא לא אכל ולא
 אמר כן, וממה ששחק ליה אין ראיה כ״כ. לזאח
 נ׳ דר״ח רכה אמר כן, והוא כעי למיחי לרכ
 וגרסי׳ דרב בעי מיחי קומי׳ ר״ח רכה שכקשו
 רב לכבדו. ונ׳ דהפלוגחא דאמוראי טרושלמי אס
 ס׳ הכן מופר פליגי אליבא דר״ג אי מופרין
 ממש או רק לקכל ולא לאכול, וא״ש דל״פ
 כפלוגסא דפנאי. (יפ״ע)

 מותרין באכילה. עי׳ כפיס׳ ריש מסכחין.
 1גי מהרש״א)

 אל ימנע עצמו מבה״מ. שכפ פג ע״ב וע״ש
 קלו ע״ב יכמופ סכ ע״כ רש״י ד״ה חזר.

 ונזא״נ)

 אל ימנע אדם עצמו מבית המדרש. עי׳
 עירוטן ריש (דף כ3). !מצפ״א)
 דגים המפולמין. זכפיס נד ע״א ד״ה
 מפולמופ. קדושין עכ ע״א רש״י ד״ה דאקפי
 פירא, עירוטן כו ע״א. !מאי׳נ!
 מי שרא בטלטול. לעיל פ ע״א ד״ה אמר.

 (מא״נו

 ופרי דכבישא בירקא. מנחות (דף נ).
 ;מצפ״א)

 נכרי שהביא דורון. לעיל ג ע״א ד״ה גזרה,
 לקמן ל ע״כ ד״ה עד, שכח יח ע״כ ד״ה ככדי,
 עירוטן לט ע״כ ד״ה אי משכחח, וע״ש מ ע״כ
 ד״ה הא ודאי, חולין יד ע״א מחחכין, וע״ש טו
 ע״א ד״ה מורי להו, ודף קכב ע״א רש״י ד״ה
 אינו, פסחים סה ע״כ ד״ה י״ט יוכיח, חגיגה יא
 ע״ב. !:מא״נו
 הלכתא נכרי שהביא. עי׳ פ׳ גינס ורדים
 פ״א כא״פ כלל ד סי׳ א. !ג׳ מהרש״א)
 הלכתא נכדי שהביא דורון כוי. עי׳ חשו׳

 רעק״א מהד״ח סי׳ ק״נ מ״ש כסוגיא זו.
 ומהרשיימו

 מאותו חמין במחובר. (טצה ג א) פוס׳ ד״ה
 גזירה. (לבוש!
 בבדי שיעשו. (עירוטן מ א) פוס׳ ד״ה אי.

 (לבוש;

 רש״י. ד״ה ופירי דכבישי. כשלקטום
 טמנום כו׳ כצ״ל. (רש״ש!
 ד״ה אם יש. משוס מוקצה. עי׳ כתיס׳ ריש דף
 ג לעיל. ;גי מהרש״א)
 ד״ה ולערב אסורין. ויש לי ראיוס הרכה. עי׳
 רש״י עירוטן סוף דף לט. ;גי מהרש״א)
 תוספות. ד״ה ולערב. ואומר הרר״ש
 כו׳ דהוי ספק אם באו מחוץ לתחום
 וספק דדבריהם להקל ור״י אוסר כו׳
 כצ״ל. (רש״ש)
 בא״ד. ואין סברא לחלק בין דבר אכילה

 לדבר אחר כוי. עי׳ הר המור סי׳ ד.

 דף בה ע״א
 גמרא. חוץ לתחום אסור. עי׳ ירושלמי סוף
 מס׳ ומ״ש טס״ע שכס מה כשם הרמכ״ן
 דלהירושלמי מוסר. רפ״ע)
 וחבא בשביל ישראל. שכת קככ ע״א ד״ה
 ואם בשטל, עירובין לט ע״כ, וע״ש מ ע״א ד״ה
 האי. (מא״נ)

 ולמימר דרשכ״ג לא פליג ואסר אלא כשמפוסר
 צידה גמור, דהיינו כמו שאמר לקמן ה״ד
 מחוסר צידה שאומרים הטא מצודה ונצודנו וגס
 אי! באי לכלוכן לערכ, אכל אם נימא דרכנו לא
 פליגי על רשב״ג אפשר דגס מחוסר צידה בלחוד
 אסור, גס אפ״ל איפכא דאי פליגא רבנן על
 רשכ׳׳ג א״כ אפשר דלרשכ״ג אם אומרים הבא
 מצודה לסוד אסור, והברייפא דקסני הצד אווזין
 פטור אפיא כרבנן, אבל אם נימא דרבנן לא פליגי
 כלל על רשכ״ג א״כ ע״כ צ״ל דמפוסר צידה הכא
 מצודה וגם אין באין לבלובן בערכ דאל״כ

 הברייחא דהצד אווזין וחרנגולין אמאן חרמי׳.
 1פור״י)

 גמרא גמור. שבח קיג ע״א, עירובין ס ע״א.
 (מא״נו

 אמר ליח גמרא גמור. כה״ג שבח דף קיג.
 וכע״ז דף לכ, [שכס קו. עירוטן ס.]. ירב״פ;
 היכי דמי מחוסר צידה. שכס קו ע״כ, סוטה
 טז ע״כ, ע״ז לח ע״כ ד״ה צפור דרור, חולין
 קלט ע״כ ד״ה ח׳׳ש, מנחוח צט ע״כ ד״ה צפור
 דרור. (מא״נ)
 אמר שמואל כל שאומר. בירושלמי כאן
 ובשבפ פי״ג ה״ה ע״ש שמואל אחר דר׳ ברט׳.
 (יפ״ע:

 ותניא הצד. יערין חוס׳ לעיל דף ט ע״א ד״ה
 אין. (רב״פ)

 באו לבלובן. מ״ק כז ע״ב ד״ה בכליבה.
 (לבוש. מאינו
 הצד יוני שובך. (טצה ט א) סוס׳ ד״ה אין.
 [א״ה עי׳ בשו״ח שארכו בעל כנסח יחזקאל סי׳
 כ]. (לבנש!

 הצד יוני שובך. לעיל ט ע״א ד״ה אין.
 (מא״נו

 מתני׳. ומעשה בנכרי. לעיל ב ע״א ד״ה
 ביצה. (מא״0
 גמרא. אר״י א״ש א״ה כר״ג. לכאורה קשה
 פשיטא יחיד ורכים הלכה כרטס וכדפריך כה״ג
 כככורופ (לז.) וכש״מ, ואולי משוס דהורה הלכה
 למעשה באמרו מוחרין הן ר״ל לכל מי שירצה

 הוי כמעשה רכ קמ״ל, ועמש״כ בב״ק (ל:)
 ;רש״ש)

 ר״ג מתיר ור׳ יהושע אוסר. טרושלמי
 פלוגחא דאמוראי ר׳ חנני׳ ור׳ יונתן כו׳ ספק
 הכן אסור ר׳ יוחנן אמר ס׳ הכן מופר וכ״ה
 כשכפ, וקשה לכאורה הא פנאי סליגי כזה,

 ועמ״ש לקמן ע״ב ועי׳ ירושלמי פ״א ה״א.
 ויפ״עו

 רש״י. ד״ה השתא דאתית להבי. דעופומ
 כוי. נ״כ ולי נראה לפרש השמא דאמימ להט
 דמפלגפ טן מקורה לשאינה מקורה וטן עוף
 לעוף אע״ג מקט ספמא טכרים ועופופ ככל
 מקום, הכא נמי נחלק טן טכר קטן לגדול אף
 על גכ מקט סחמא. !חכמח מנוח!
 ד״ה הדדסיאות. ע״ש מקומם ר״א כוי. עי׳
 בחולין (קלט:) דלסי׳ הא׳ גרסינן הדרסיאות
 ועמש״ב בשבח (קנה:). !רש״ש;
 תוספות. ד״ה ותניא. אבל אסיר מדרבנן

 כוי. עי׳ שער המלך ס״י משכת הכ״ד באורך.
 (מהרש״ם!

 בא״ד. דאמר התם רשב״ג מחוסר צידה
 הצד לתוכו פטור כצ״ל. (רש״ש!

 דף כד ע״ב
 גמרא. אבל לא מן הרשתות. פרש״י משום
 ספק, ובירושלמי שכפ פי״ג ה״ה וכאן איתא ע״ז
 אר״י כר׳ כון כשם ר׳ אמי כמצדת׳ דשיסא, ולפי׳
 הק״ע ופ״מ הוא משום דלא הו״ל מצודה. וקשה
 איך אמר עלה בברייפא רשכ״א כא ומצאן כו׳
 בידוע שמכעו״י כוי, מה מהני מבעו״י אס גם
 משם נקרא צידה. ונ׳ דחסר טרושלמי השלמת
 הברייחא מדברי רשב׳׳א, וכונח ר״י בר׳ בון הוא
 לישב למ״ד ס׳ הכן מוחר אמאי בנחקלקלו היום
 אסור הא אפשר שנצודו מבעו׳׳י ולא נחקלקל
 מיד שהמצודה חזקה, ע״כ מפרץ במצדפא
 דשיחא שמחקלקל חיכף ככוא החיה לשם,
 ואיפכא כנחקלקל מעיו״ט דקשי׳ למ״ד ס׳ הכן
 אסור ניחוש שמא נחקלקל ע״י סיבה אחרח, ע״ז
 משני ר״י בר׳ כון כשכפ פ״א ה״ז וכאן ה״ב
 כפורש כפורשין דשטפי חיופ הו״ל כודאי, ומשני
 ריב״ב לחרוייהו, וכ״מ לשון החוספפא דשניהם
ש ״ פ  ידאי. ר
 בידוע שמערב יו״ט נצודו. עי׳ חבואוח שור
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ם בג י ש ו ד י ח ת ביצה דף כה ע״ב - דף כח ע״א ו ו ה ג  ה
 ר״ס מ״ח ואמי שפיר לשון נמנין דהכא. וכן
 שינוי לשון מסלע לדינר ומיושכ ממיהמ המוי״ט
 כמשנה דלקמן. (רש-׳ש)
 הריני עמך בסלע. ה״נ כירושלמי. (יפיע)
 רש״י. ד״ה ההוא גברא. כהן היה. לפיכך
 פשדו שככוונה גרם לו המוס כדמסיק. רעב״ץ)
 בא״ד. כהן היה. וכ״כ כד״ה אמ גרממ
 שנחשדמם כר. ולכאורה קשה א״כ מדוע האמינו
 כהשיכו לא, ולא דרש ממנו עדים כמש״כ לעיל.
 ואולי דכאמח א״ל אח״כ להכיא עדים והגמרא
 לא חשה להכיא זה כמו ללא סיימא דשרי ליה.
 ומה שהכריחו לומר דכהן הוה, הוא משום דאין
 רואין ככור ישראל אא״כ כהן עמו(בכורות לו:
 ושם). (רש״ש)

 ד״ה ופרטיה. והיא שנויה כר שפפו שנפגמה.
 הוא שס (ככורוח לט.). (רש״שו
 ד״ה את גרמת. מסני טורח הגדול כוי. עי׳
 סתס סופר יו״ל סי׳ שב (מהרש״ם<
 בא״ד. שישראל כו׳ אלא נ׳ חדשים. היינו

 כדקה וכר׳ יוסי כר״פ עד כמה דלית ה״כ.
 >רש״ש)

 ד״ה חלח כוי. ולא חימא דוקא שריסה כוי.
 עי׳ הפלאה כחוכוח זי. (מהרש״ם)
 בא״ד. דרהמנא אהשבה להבערתן. נ״כ
 עיין פסחים (ה:) ש״מ אין כיעור פמץ אלא
 שרפה ורש״י שם ופנ״י מה שהפעורר מדברי
 רש״י הללו כאן. (מהרצ״וזו
 בא״ד. אחשבה להבערתן. עי׳ ססחיס מו א
 לאשורו חשוב עי׳ ח׳ נודע כיהודה מ״ק ח״א
 סי׳ טו, וכשעה״מ ריש הל׳ יו״ט עלה כד ע״ג
 ד״ה עוד חירן. >גי מהרש״א)
 ד״ה שאסורים. וסי שריא במסוכנת כו׳
 כצ״ל. (רש״ש)

 תוספות. ד״ה ועל ההלה. דלכך א״נ לפני
 כלכו משוס דמצופה כשריפה כוי. עמש״כ
 כרפ״כ דסספיס כס״ד. (רש״ש)
 בא״ד. ותירץ רבעו יצחק כו׳ בטל ליה
 צרוך חדיוט אצל צורך גבוח כוי. עסיס׳
 ססחים ס״ד שכ׳ דנדריס ונדבוח אינם צורר
 גבוה, וגס חטאח ואשם כיון דכאיס ע״י חטא
 שלו ע״ש. (מהרש׳׳ם)
 בא״ד. הא אית ביה צורך גבוח כ״א צלי
 אש. הא לא קשיא, דמצוח צלי אש צורך הדיוט
 הוא. (יעב״ץ)

 דף כה ע״א
 מתני׳. שוקל אדם. לקמן כט ע״א. (מא״נ<

 אין משגיהין. (כ״מ עה א) סוס׳ ד״ה כני.
 (לבוש)

 גמרא. אר״י אמר שמואל אפי׳ לשמרו. ה״נ
 בירושלמי, ושם ר״י בר׳ בון פליג ע״ז. (יפ״ע<
 טבח אומן כו׳ ביד. חוספפא ומובאמ
 בירושלמי, וחימה מה דשמואל אמרה משמיה
 דנפשיה, ונ׳ שחסר חיבח חניא ושמואל הוסיף
 לאסור ג״כ לשקול בשר במים, ובחוספפא דשאינו
 אומן שוקל בשר ביד ומניח, ועי׳ רא״ש ע״ס
 הגהב״ח וק״נ. (יפ״ע)

 לשקול בשר במים. שבפ פב ע״ב בפרש״י.
 (מא״נ)

 אסור לשקול בשר במים. עפרש״י. רל״פ
 ג״נ ע״ד שא״ר יהודה בערכין ר״פ האומר
 ע״ש, וכ״נ שפי׳ הרמב״ם בחבורו פ״ד הל״ב,
 אכל משקל כזה (לב׳ הפירושים) איננו מכוון
 כראוי כדא״ר יוסי שם, ואולי להכי קאמר הכא
 אומן שיודע לכרן כשר כנגד בשר ועצמוס נגד
 עצמופ. (רש״ש)
 אר״י אמר שמואל טבח אומן אסור
 לשקול בשר במים. נ״ב ברב אלפס והרא״ש
 הגי׳ אסור לשקול כשר כמיס, ולא הוזכר שם
 טכס אומן, וכצ״ל. (חש״ל)
 שוקלין מנח כו׳ ביו״ט. כירושלמי איפא
 ר״ס ור״ש כר׳ שקלי מנה כו׳ בככור כו׳ ולא
 ביו״ט משוס דאין משגיחין במאזנים, והוא דלא
 כבכאן. (יפי-ע)
 [אר״פ שדי גברא בייניחו וכוי. כזה אמר
 ג״כ כיומא (ט:)]. (רש״ש)
 מתני׳. אין משחיזין. בחב הרע״כ כריחייס,
 והא דאמרי׳ בגמ׳ דרבה הוה מעבר סכינא
 אשפחא דריחייא, ההוא ריחיים של חטים והבא
 מיירי בריחיים העשוי להשחיז בו לומיא למשפזפ
 כנ״ל. ולמה שהקשה הפר״ט בסיפא למחני׳

 ד״ה אלא ד״מ. הלכה כר״מ כגזרוסיו. נ״ב
 מכאן חשובה למ״ש כחשו׳ ש״י סי׳ לא ללוקא
 גגל ר׳ יוסי הלכה כר״מ כגזרוחיו והוא סוחר
 ללכריהס אלו. !מל״ ה<
 בא״ד. אבל לא בקנסותיו. עי׳ ירושלמי פ״ז
 לכלאים ה״ג ופני משה שם. (מהרש״ם)

 דף מ ע״כ
 גמרא. דלו עיניח וחזי למומא א״ל זיל
 האידנא ותא למחר. ונ״כ גי׳ השאילפופ כפ׳
 כא שאילחה מל וחא למחר ומייתי לי סהלי ללא
 אח רמא כיה מומא למחר אייסי סהלי אמר להו
 וכוי, וכן כחב הרב המאירי ז״ל בחידושיו כאן
 דאיכא דגרסי למחר אייסי סהדי, אכל אינו מן
 הצורך דגירסא דילן נמי אפי שפיר ע״ש. ונ״נ
 דרש״י ז״ל ג״כ היה לו גי׳ השאילפופ ומש״ה
 הוצרך לומר דההוא גכרא היה כהן, דאל״ה לא
 היה הוצרך לסהדי, ובזה נחיישב במה שחמה
 המהר״ס שי״ף ז״ל על רש״י [וע״ש היטב

 בהעמק שאלה להגאב״ד דוואלזאין נ״י].
 (חש״ל)

 מנין שלא יטיל בו מום. פסחים יא ע״א
 ד״ה ככור. >מא״נ)
 שלא יביא בצק כוי כדי שיבא הכלב כוי.
 נ״ל דלרבופא נקיט בצק שאין דרך הכלכים לאכלו
 כמש״כ המלחמופ לעיל פ״ב גבי פלוגחפ ריה״ג
 ור״ע כדרשה דלכס ולא לכלבים ע״ש, וא״כ הוה
 גרמא רחוקה אפ״ה אסור. ואין קושיא על
 המלפמופ מספ״ג דטהרוח בצק כוי וככלכ כדי
 שילחכו כוי, דהסס מיירי שניכר מקום נשיכפס
 וקאי ארישא שיש כה נקירוח חרנגול, וכ״כ
 הרמב״ם בחבורו להדיא. ורש״ש)
 מתני׳. ועל חחלה שנטמאת. שבח כד ע״א
 ד״ה גזרה, [וד״ה לפי, וע״ש צ ע״א ד״ה
 מאומה, וע״ש קכו ע״ב ד״ה מפנין, פסחים ה
 ע״ב, וע״ש מו ע״א ד״ה כפספ, וע״ש ע״כ
 ד״ה הואיל, וע״ש מז ע״א, סוכה טז ע״ב ד״ה
 סרסי, שבועות כד ע״כ ד״ה אלא, וע״ש ע״כן.
 (לבוש, מא״נ)

 גמרא. מחסטן אפ הדלועין. רופ רכה פ״ג.
 ייפ׳׳ע)

 מודה היח ר״ש בבע״ח. טרושלמי מוכח
 דלוי ס״ל הכי מדאסר לטלטל טרפה, כ״ה לפי׳
 הק״ע. ולהס״מ הוא משום דס״ל כר׳ יהודה,
 ועי׳ הג״א סי׳ פ. (יפ״ע)
 חלוק חיח ר״ש אף בבע״ח. כירושלמי
 מוכח דשמואל ורכ מפנה ס״ל הכי אליבא דר״ש,
 ולזאח אמר שמואל שכטעוח הורו כן לר״ט
 משוס דהלכה כר״ש, ושם איכא פלוגחא אליכא
 דשמואל, דרכ יהודה ס״ל דשמואל ססק כר׳
 יהודה. ךפ״ע)
 בבחמת קדשים. פספיס כט ע״ב מעילה ג
 ע״ב וע״ש טו ע״א ד״ה ואפילו, וע״ש יט ע״כ
 ד״ה קדשי מזכח. (מא~0
 דיקא נמי. ה״נ טרושלמי א״ר אטן מחני׳
 אמרה כן כר. (יפ״ש
 מח חלח דקדישא. [לקמן לז ע״א ד״ה

 משוס], שבת קנו ע״ב ד״ה תרגמא.
 (מא״נ, לבוש)

 במסוכנת. דכי מפה דמיא. וט פליגי ר״י ור״ש
 כפולה. (יעב״ץ)
 מתני׳. אין נמנין. טרושלמי מדייק הא
 להוסיף מוסיפי( ע״ש. (יפ־ע)
 ושוחטין ומחלקץ ביניחם. מסרש״י משמע
 דגריס ושוחט כדלקמן (ס״ד כח) כמשנה, ואו
 קחני, או דנמק מעיו״ט או דמחלק טניהן בלא
 פיסוק דמים כלל, וע״ז שייל כגמרא היבי עכיד.
 ירש״ש)

 גמרא. מאי אין נמנין. לקמן לד ע״א, שנפ
 קמפ ע״ב ד״ה והא, וע״ש קנ. 1מא״נ)
 אין פוסקין דמים. (שבח קמח ב) חוס׳ ד״ה
 והא. (לבוש)
 תנ״ח לא יאמר כוי. בסוספחא חני בהדיא
 כיצד אין כמכין כר לא יאמר בו׳ (ואולי דכצ״ל
 גס כאן), ור״ל דלא יאמר לו הריני שוסף עמך
 בבהמה זו בסלע ורצונו שישום דמי הכהמה כולה
 (וזהו סיסוק דמים), ואס ישיימוה ד״מ בעשרה
 סלעים יהיה לו כה פלק עשיריפ ובה״ג ואומר
 כן כדי שיעלה לו חלקו כזול יופר כמובן, ולקמן
 (ס״ד כח) דחני לא יאמר אדם שקול לי בדינר
 כשר אינו צריך לשום הכהמה כולה רק אוחה
 חחיכה שנומן לו, וכ״מ שסי׳ הגר״א ז״ל כשו״ע

 דיתבי דייני חתם. טרושלמי ג״כ מפרש כעכר
 וראהו אכל לא דיתט התם, ועפנ״א מ״ש בזה.

 (יפ״ע!

 אין מוקצח לחצי שבת. נ״כ עי׳ יו״ד רס״ו
 ובט״ז סק״א, ועיין מג״א הל׳ לולב ס״ס תרנא.
 (מהרצ״וז)

 ואין הבעלים מכירים בו. עי׳ ירושלמי
 מעשרופ פ״א ה״ה, וכאן פ״ד ה״א, ולעיל פ״א
 ה״א וסוף ה״ג, ושכפ פ״ג ה״ו, ועמ״ש טפ״ע
 שבת מה ע״א, ומש״ל ב ע״כ, ו ע״א, ולקמן ל
 ע״א. ייפ״ע)

 מוקצה שיבש ואין הבעלים מכירין בו
 מותר. עי׳ ירושלמי רפ״א ה״א, ובב״י א״פ סי׳
 שי, ובמראה הסניס על הירושלמי שס, ועי׳
 שו״ח כשמים ראש סי׳ רכט מחלוקת בדין
 מוקצה בטעוח. ועי׳ צל״ח פסחים ל״ד ודבריו
 צ״ע, ולפ״ד מראה הפנים יש חילוק טן שבח
 ליו״ט בזה דבשבפ שרי וטו״ט אסור ע״ש וחטן.
 (מהדש״ם)

 דש״י. ד״ה אבא תני. על אטו קאמר. ור״ל
 אטו של רבה דהיה ר״ה, ט לר״ה סברי׳ קט
 ר״נ אכא כמבואר לקמן(בט:) דטש סבא בר״ה
 כו׳ א״ל ר״נ פוקי וא״ל לאכא דפירש״י לחברי,
 וע״כ פריך הכא ר״נ לרכה מדכרי אטו גופא

 האיך אמר ההיפוך מדכרי אטו גופא.
 (ריחל״מ)

 ד״ה אלא לאו דאחזו. ויתוקנו לבו ביום
 כוי כצ״ל. (רש״ש)

 דף כז ע״א
 גמרא. סתם קדרות. שבח יח ע״ב וע״ש מג
 ע״א ד״ה טבל. !מא״נ)

 סתם קדרות דעלמא בח״ש רותחות הן.
 שנת(לד.)• (רש״ש)
 חאי בוכרא. ססחים לד ע״א ד״ה מחמין,
 ככורוס לנ. ;מאיינ)
 קמיה דר׳ אמי בירושלמי ה״ד איתא האי
 עובדא בסגנון אחר, דר׳ אמי םבר מימר
 ר״י, ור״ש הלכה כר׳ יהודה, ור׳ הושעי׳
 אייתי מתניתא דבר קפרא, דתני ר״ש בל׳
 חכמים כמסקנת ר״ז הכא. דפ־ע<
 אמר מאן דהוא. עסרש״י, ולעד״ג לסי שאמר
 לעיל ר׳ ירמיה ואיסימא ר״ז, לכן אמר כאן מאן
 דהוא, ור״ל ר׳ ירמיה או ר״ז. וכן תתסרש ההיא
 דסולין (נ.) דהיינו או ר׳ זירא או ר׳ אכא
 המוזכרים לעיל, וכמו״ק הגי׳ משוכשס וצטך
 להגיה כמו דאיפא כפולין ע״ש פרש״י ד״ה
 גמירי, ודלא כהגרי״פ דמשמע שתוסס גי׳
 דמו״ק לעיקר. (רש״ש)
 מאי הוי עלה אמר רב יוסף כוי. עי׳ שו״מ
 נטע שעשועים סי׳ ט׳ מ״ש נסוגיא זו נישונ

 כמה קושיות, רשונ ד׳ הרמנ״ס ס״נ מיו״ט.
 (מהרש ״ם)

 קהלא קדישא. ר״ה יט ע״כ. (מא״נ)
 קהלא קדישא. עי׳ קה״ר פ״ז. (יפ״ע)
 קסבר ר״מ ראית בכור. הכי מוקי לה
 טרושלמי דר״ש ס״ל דל״ד לראימ טרפה ור׳
 יהודה מדמי לראיפ טרסה, ומשמע דס״ל דר״מ

 לאו משוס קנס כדמוקי הכא כ״א מה״מ.
 (יפ־׳ע)

 ד״מ קנסא. עיין נסוס׳ זנמים קד ע״מ ד״ה
 אמר ר״ע. (מא״נו

 וחא ר׳ אמי גופיח חזי כוי. עי׳ ממנה לד
 מסוס׳ לקמן לו נ׳ נשם ר״מ. (מהרש״ם)
 דש״י. ד״ה ח״ל חחוא בוכרא. וה״ל
 כטמו כהנים כו׳ ואוכלים ככורומ. לכאורה ככור
 כע״מ נאכל גם לזר כב״ה בככורומ (לב: לג.)
 ועמש״כ בממורה (ה:) בס״ד. (רש״ש)
 ד״ה אלא. הכי אמור. עי׳ מהרש״א. ומה
 שהטא כשס סדר מו״א דר״י כה״מ ורשכ״מ הס
 מקט ק״ק, כ״ה גם כמדרש קהלפ כפסוק ראה
 מייס. (רש״ש)
 ד״ה ומינה. וקמו להו רשב״י ור״מ בחרא
 שיטחא וה״ל ר״י יחיד כוי. חזינן דאף דקי״ל
 כר״י נגד ר״ש וכן נגד ר״מ עירוטן (מו:),
 מ״מ נגד חרורהון טחד אין הלכה כמוחו,
 וסייעפא להט״ף בפ׳ חביח, ועי׳ ק״נ שס אוח
 טז. (רש״ש)

 תוספות. ה״ה אלא גמרו. בהג״ה שבגליון
 מהמהרש״א צ״ל וא״כ לא הוי בטדי אדם.

 משום דכעיחא הפירו כל״צ כוי. פמוה דמאי הוה
 דבעיחא חלך ברגליה או לא חלך כלל. (רש״ש)

 דף כו ע״א
 מתני׳. רש״ א כל שאין מומו ניכר
 מבעו״י כוי. היינו דלא איחחזי לפכם כדמפרש
 כגמרא הא חזי ליה חכם אע״ג שלא החירו עדיין
 שרי כעוכרי דר׳ אמי ורכא לקמן (כז.),
 ולפמש״כ הח״י נשכח (מו:) כחד״ה החס אם
 ה״ל מכעו״י מוס מוכהק דניפר ע״י ג׳ כני
 הכנספ שרי אפילו לא חזו ליה. (רש״שו
 ר״ש אומד. עי׳ רש״י ופוס׳, וטרושלמי כאן
 ה״ד מכואר כרש״י דמוקי פלוגפייהו כמאין
 מומין טו״ט, וכ״ה כפי׳ המשנה להרמכ״ס,
 ולזאפ אין מקשה טרושלמי דר״ש אדר״ש כ״א
 דר״י אדר״י, אכל אר״ש לא ק׳ כלל משום דאף
 דל״ל מוקצה מ״מ משוס דאין רואין מומין
 טו״ט. (יפ״ע)
 גמרא. אי רואין מומין ט״ט. שכס מג ע״א
 ד״ה טכל, חולין יח ע״כ ד״ה מסיטן, וע״ש נא
 ע״כ ד״ה ושווין. ;מא״נ1
 צער בע״ה לערים כו׳. נ״מ לכ ע״כ, שכח
 קנד ע״ב וע״ש קלט ע״נ. >מא״ נ)
 כר׳ יהושע. ירושלמי סספיס פ״ג ה״ג וכאן
 ה״ג. (יפ׳׳ע)

 ל״צ דעבר ואסקי׳ כו׳ והשתא ה״ל מום
 קבוע מ״ד כוי. נראה דלהא״נ שכסרש״י
 דטעמא משוס קנסא, האי והשפא פי׳ לאפר
 העלאסו וכדפי׳ לקמן נדר״י הנשיא ומשום
 דעטד איסורא בהענוחו כי אז לא היה כו מום
 קנוע, אנל אס מוס חנוע הזה נולד ט נהיופו
 נטר דאיגלי מילחא למסרע דשפיר העלה לא
 קנסינן ליה, דאלח״ה נוקים ואס לאו היינו
 שהעלהו קודם הראוחו לחכם ואפי׳ הי׳ נו מוס
 קטע הזה מעיו״ט, אולם הרש״א לקמן מוסק
 לגמרי הוא״נ כוי. (רש־׳ש)
 ד״י הנשיא. שכח כה ע״כ, וע״ש קכז ע״כ
 ד״ה כל, וע״ש לו ע״א. (מא״נ)
 ר׳ יהודה הנשיא אומר ירד מומחה
 ויראה כוי. עי׳ ירושלמי כאן מהא דהוי מוקצה
 שכ׳ רש״י וסוסי. (מהרש״ם)
 רש״י. ד״ה ואם לאו. משום דר״י מוקצה
 א״ל ולמ״ל אס כוי שנפל ט כיו״ט כוי. וכן לקמן
 (ע״כ) דארנכ״י אילימא שאין מומו ניכר כלנ
 פשיטא צריכא למימר, ופרש״י דזה גס ר״י
 מודה משוס דטעמא דכל שעחא דעחי׳ עלוי׳ כו׳
 שסרש״י לעיל (ונ״ל משום דשכיחי מומי
 מאמרי׳ כע״ז (ה:) לא מהני אלא למאן לל״ל
 מוקצה, וכ״נ להליא כסוס׳ סל״ה פ״ר דאפילו
 ר״ש נעי יושנ ומצפה, כלאיחא נשכח (מו:),
 ולקמן (ל:). ועי׳ לקמן (כז:) ולר״י לאיפ ליה
 מוקצה אסור גס בזה. ירש״ש)
 ד״ה א״ל ר״ש בן מנסיא כוי. הט נחלקו
 כה לורופ שלפנינו וניזל לחומרא. מכאן מוכח
 לס״ל לרש״י לאף כפלוגפא כלרכנן אזלינן
 לחומרא כלנר שיל״מ וללא כהפוסקיס לס״ג
 דרק כספה מעשה אזלינן לחומרא ולא בספיקא
 דדינא ופלוגחא ואזיל לטעמיה, דכ״מ ממ״ש
 רש״י כעירוטן(מ:), אך לא משמע הכי כסוגיא
 דשלהי שנפ. (מצפ־א)
 תוספות. ד״ה בכור (בעמי קודם). אנל
 לר״ש איח ליה דאין רואין כר. נ״נ מנואר דס״ל
 דלר״ש מוקצה מחמס איסור דרננן דאין רואין
 אף דכנר נסתלק המוקצה מן העולם, ולקמן
 (ל:) כ׳ דככה״ג ל״א מוקצה, שוכ מצאמי כס״י
 שעמד כזה, ונ״ל לסלק היכי דטדו לסלקו [חסר
 כאן ועמ״ש כשכח דף מג]. (מל״ה!

 דף כו ע״כ
 נמדא. אם עבר וביקרו. (שכח מג א) חוס׳
 ד״ה טכל. [א״ה עי׳ כשו״ח זקננו הגאון הח״צ
 ז״ל סי׳ פה]. (לבוש)
 דאפי׳ לכתחלה נמי. טרושלמי מוכח דרק
 דיענד מותר, דמוקי לה נעכר וראהו. (יפ״ע<
 דמשבש. יעויין חוס׳ שנח מג ע״א ד״ה טנל.
 (רב־פ)

 יש מוקצה לחצי שבת. חולין טו ע״נ ד״ה
 כטן׳ נשבח מג ע״א ד״ה בעודן], וע״ש מד
 ע״ב ד״ה יש, [וע״ש צא ע״א, עירוטן ע ע״ב,
 לעיל ו ע״ב ודף יח ע״ב ד״ה נימא, לקמן לד
 ע״א ברש״י ד״ה עומד]. >מא־נ. לבוש)
 בכור מוכן הוא אגב אמו. חולין יא ע״ב
 ד״ה לר״מ, וע״ש צ ע״א, ב״ק יא. !מא״״
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 לאורייחא אס הוא סמוך לרה״ר, להא ס״ל
 נעירוטן לחי משום מחיצה, וא״כ אמאי לא
 מחינן וי״ל. (מצפ״א)
 אר״כ ז״א מתחילין כד מני ר״ש היא כו׳
י היא כד. הרע״ב  איכא דמתני כד מני ר״
 מפרש למחניחי כל״ק, אכל הרי״ף וכן כפי׳
 הרמכ״ם סי׳ כל״ב וכן מספכר, דהא מחניחין
 לאין מכקעין כו׳ אפאן לר״י, עי׳ כריש מכילפין
 ולקמן (לא:) פל״ה ונפחפ. ולפמש׳׳כ כר״מ
 כחל״ה גכי, יש לרףם פי׳ הרע״ב. (יש-ש)
 בעצים שבמוקצה. עירוכין ה ע״א ל״ה
 כסיס. (מא״ נ!
 מוקצה [לר״ש]. עיין ע״כ, ולעיל יד ע״א
 ד״ה ככל. (מא״נ)

 בתבנא םריא. עיי חוס׳ שכח (קנ:). (מצפ״א)
 בתבנא סריא. כירושלמי משמע דלהסק נרע
 מלהאכיל לכהמה, ועש״ק שס ונגליון, וכהג״א
 סי׳ כ משמע דמפרש כירושלמי מ״ש אח״כ
 מוקצה שיכש הוא פשיטופ להאכעיא ומסרש
 מוקצה שיכש וא״כ ממש מ״מ לא פקע המוקצה
 ממנו, אכל מירושלמי לעיל פ״א ה״א וה״ג שכפ
 פ״ג ה״ז מוכפ דהפי׳ שיכש ונעשה ראוי
 לאכילה, וכמש״ל כ ע״א ו ע״א. !יפ״ע)
 רש״י. ד״ה ואם אי אפשר לשנות. שאין
 לו סודר לכסותו. ק׳ למאי נקט רש״י ז״ל זה
 השינר דלכאורה על כל הא דלעיל, וי״ל דכוונת
 רש״י ז״ל לרכופא דאפילו דדרו כדוחקא דצריכין
 שינוי מרוכא דהיינו לידרא כרגלא, מ״מ אם
 אינם יכולין לשנומ לרגלא או לאכסא מחויכים
 לסריס סודרא ואס אי אפשר כזה אז דוקא שרי.
 (פח־״י)

 ד״ה זימנין דמיפסיק. וקשר העשוי
 להתקיים כו׳ כצ״ל. (רש״ש)
 ד״ה אין מטפהין. משוס שיר או משוס אכל.
 נ״כ עי׳ רש״י לקמן לו כ שכ׳ משום שיר לחוד,
 ועי׳ חוס׳ כאן. ומל״ה)
. ד״ה דדרו. כמין רגל. נ״ג י״נ דגל ת ו פ ס ו  ת

 כדל״ס, ועיין כסי׳ רש״י ככ״מ דס״ג ע״א.
 וחכמת מ(וח<

 בא״ד. וקשה דבהאומנין משמע דמשא
 כבד נושאין בקל ברגלא מבאגרא. לא
 ידענא מאי קושיא, הסם כאגרא ודרי לחודיה.
 משו״ה ככד לאחד לישא כו, לפי שעשוי הוא
 לשנים, כדאמרינן החס מ״ט נפיש לחד ודו״ק.
י עב ״ץ) ! 

 ד״ה זמנין דמטמיש במיא ואתי כו׳
 כצ״ל. !חכמת מנוח)
 ד״ה תנן. ולא שייך למגזר. פ״ל כטסוח ורקוד
 כלא כלי שיר ל״ש לגזור אטו רקוד ככלי שיר,
 ועי׳ ת׳ שער אסריס סימן לו. >ג׳ מהרש״א)

 דף ל ע״ב
. אין נוטלין עצים אלא מן הסמוך ׳ י  מתנ
 לה. שכת מה ע״א ד״ה ולא, וד״ה ואס התנה.
 (מא״נ)

 גמרא. סמוך לדסנות. כירושלמי ה״כ ג״כ מוקי
 שמואל כשלא נפכוין לעכותה, וכן לקמן שם ע״ש
 שמואל כטפול לה ור׳ נממן כר יעקכ הוי כה.
 ויפכן לנפפלף כר״נ כר יצפק להכא דמוקי

 כסוכה נופלח ולא ניחא ליה כפירוצי לשמואל.
 ויפ״ע)

 ור׳ שמעון מתיר. הוא סיסקא. 1חכמ״מ)
 בסוכת החג. סוטה יט ע״א ל״ה מניין.

 >מא״נו

 ושוין בסוכת חחנ. עמ״ש שכפ מה ע״א.
 ייפ״ע)

 יושב ומצפה. [לעיל ג ע״כ ל״ה אין], עירוכין
 מ ע״א ל״ה הא, חולין יל ע״א ל״ה מחתכין.

 1מא״נ, לבוש)

 בסוכה רעועה. שכח מל ע״כ ל״ה שכנר.
 ולבוש. מא״נ)

 ומי מהני בה תנאי [מניין לעצי סוכה],
 שכת ככ ע״א ל״ה סוכה. ילבנש מא״נו
 כשם שחל שם שמים על חחגיגה וכו׳.
 זכחים לז ע״כ ל״ה אלא. !לבוש מא״נ)
 סיפא אתא לסוכר, דעלמא כוי. עי׳ מחנה
 לוי מ״ש ליישב ל׳ הרי״ף. (מהרש״ם)
 ועטרה בקרמים. עי׳ ירושלמי שכפ פ״ג ה״ו
 ולעיל פ״א ה״א. ויפ״ע)
 באומר איני בודל מהם כל ביה״ש. [לעיל
 כ ע״כ, וע״ש כד ע״כ ד״ה ולערכ, וע״ש כז

 כן. ועי׳ שיירי קרכן ד״ה כאלין ומ״ש לקמן ל
 ע״א. (יפ״ע)

. ד״ה אגבא. ומ״מ אין להפיר ת ו פ ס ו  ת
 חחלפ הרקדה ע״י שינר כד. עי׳ ירושלמי פ״א
 היייי. (נוהרשייסן

 ד״ה שלא יזכיר לו סכום מדה כוי. עי׳
 כט״ז א״ח סי׳ שכג, וחשו׳ גור ארי׳ יהודא א״ח
 סי' מז. !מהרש״מ)

 בא״ד. וה״פ אמרת כוי תן לי ה׳ אגוזים
 כד. נראה דכן היה גירסתס כגמרא גבי אגוזים
 חמשה, לא סמשים וכ״ה כרא״ש, וככ״מ (עה.)
 העסיקו עשרים אגוזים. (רש״ש<
 ד״ה המביא. ופימה דאמרינן מפנין כר כ״ש
 שיהא מוחר טו״ט. חמיהא לי דטרחו חוס׳
 בכדי, הסס מיירי דמפנה לביתו ולרשותו, והכא
 קחני המביא בו׳ ממקום למקום. ואף להביאם
 דרך ר״ה דשרי ביו״ט, ומ״מ צריך שינוי, מה
 ענין זה לזה, דקארי ליה מאי קארי ליה. (יעב״ץ)
 בא״ד. י״ל דהתם מיידי בשבת שאינו
 כד. (כן הגיה הב״ח). כה״ג חלקו לעיל(ט:)
 ד״ה מאי כשם הרר״א. !רש״ש!
 בא״ד. וקאמר התם במס׳ שבת למעוטי
 בהילוכא עדיף כצ״ל. !:רש״ש)

 דף ל ע״א
 נמרא. אם א״א לשנות. לפי׳ הפ״מ
 בירושלמי ה״א ס״ל להירושלמי בגדולים דדרכן
 לישאם א׳ א׳ לפניו מופר לישאם בסל ובקופה,
 ולפי׳ הק״ע אסור. ושם כמה דאפ אמר מביאה
 ע״ג עורה ודכוופה מביאה ע״ג קנקנה כמה
 לאש אמר מכיאה אכריס אכרים ודכוופה מכיאה
 צלושיפ צלופיפ, והוא פרסי לספרי לסי׳
 המסרשים, ונ׳ דגם כפ״ג ה״ג ע״ג עורה אין
 הפי׳ כהק״ע דע״ג העור מופר לטלטל כולה,
 אלא כהפך דהעור אי מופר לטלטל כ״א ע״י
 הכשר, וכצ״ל מכיא על גכה עורה, דל״ד לעור
 לסני הדורסין שנפ״ק לכ״ה דהפם שפט לצורך
 יו״ט אבל במסוכנפ דלא שפט כ״א משוס הפסד
 הכהמה לא הופר העור כ״א ע״י בשר, ולא
 כהק״ע דמיירי שם ככריאה, וכ״מ מהפוסקים
 א״ח פצפ שפי׳ כן להירושלמי, וכ״ה ככאור
 הגר״א שם, וכ״מ ל׳ הירושלמי שם, וה״נ פי׳
 דכויפה מכיאה על גכה קנקנה פי׳ דמטלטל
 הקנקן אגכ היין. וכמה דכעינן שם אכריס אכריס
 כו׳ קאי אהא דקאמר מכיא על כפסיו או לפניו
 דהיינו כידו כסרש״י, והסם דוקא בכלים קטנים
 שיכול לאחוז חרחי פלס כידיו אכל ככלי גדול
 דרכו הוא ומוכרח להכיא צלוחיח צלוחיח, והשחא
 לא קשה קושיח הש״ק על רש״י. דפ״ע)

 איהקן רבא דדדו. שכח קמח ע״א ד״ה
 אחקין. (מא־נ<
 נפדוס סודדא. (שנח קיא א) חוס׳ ד״ה האי,
 (כפובוח ו א) חוס׳ ד״ה האי. (לבוש)
 תכסיה בנכתמא זמנץ דנפיל ואתי
 לאתויי. בהשואל [שכפ קמת.] לא גרסינן ליה,
 ובדוחק יש ליישבו דאף דביו״ט קיימינן הבא נקט
 טעמא דשייך תו בשבת לפוד, בר מהני טעמי
 דשייכי אף כיו״ט, דאיכא למיחש לדמליין בסוף
 החחום, ודילמא מגנדר להו חוץ לחחומן, ואחי
 לאפויי לחפץ, ומשפלי ונפיק ממילא חון
 לתחום. (יעב״ץ)

 דאפשר לשנויי. שכח קיא ע״א ד״ה האי.
 >מא״ נ)

 אין מטפחין [ואין מרקדין]. (מו״ק כז כ)
 פוס׳ ד״ה אבל. !לבוש. מא״נ)
 מוטב שיחיו שוגגין. (שבפ נה א) פוס׳ ד״ה
 ואע״ג. !לבוש)
 מוטב שיחיו שוגגץ כו׳ תום׳ יח״כ.
 כרכוש פ ע״א ד״ה הא דכייף, וע״ש בז ע״א
 ד״ה דרכ, שכפ נה ע״א ד״ה ואע״ג, וע״ש סד
 ע״כ ד״ה ענני, עירוכין מא ע״א ד״ה אי אסם,
 וע״כ קל ע״א ד״ה ה״ג, פסחים נד ע״א, ר״ה
 ט עי״א ד״ה ור״ע, כ״כ ס ע״כ ל״ה מוטב
 יכמוח מט ע״כ ד״ה לשורה. ,מא״נ)
 מוטב שיהיו שוגגין. נ״כ עי׳ ש״ך יו״ד סימן
 לט ס״ק לז וכרמ״א שס סימן רצג דמיעוך
 הסרכוח והיחר הפלש כזה״ז הוא ג״כ מטעם
 מוטכ כוי. וכחשוכה הארכחי מזה שראינו
 כמנחיח (צפ:) לאסור לפרסם הקולוח כפני
 ע״ה. (מהרצ״ח)

 וה״מ בדרבנן אבל בדאורייתא לא. וק״ל
 הא לאכיי קיימינן ולליליה גכי לחי איכא

 לאסור, ולכך אוכל נפש למפורש כחורה אין כח
 לאוסרו, משא״כ מכשירין אף רמרכינין מלכם לא
 חשיב מפורש, ללכס ולא לכלבים, אך זה לוסק.
 וכפשיטופ י״ל לאוכל נפש ל״ש לומר ואין מורין
 כן, לזהו כ״ע ילעי לאוכל נפש ביו״ט מופר
 למקרא מפורש הוא, ולגזור כפירוש לאסור לא
 רצו לגזור, משא״כ כמכשירין לא גזרו אמנם רק
 ללא רצו להסיר וממילא לא ילעו הלכה כמא
 ראסרו כפכמיס. מזל״ה)
 ד״ה באנו למחלוקת. נכנסנו בד״ז כו׳
 כצ״ל. 1וש־ש)
. ד״ה רבינא. עמ״ש שכס מו ת ו פ ס ו  ת

 ע״א. (יפ״ע)

 בא״ד. וקשה דמשמע הבא. נ״נ י״ל
 לביו״ט ס״נ מוקצה כר״נ ריש מכילפין, ועי׳

 בשעה״מ פ״א מהל׳ יו״ט הי״ז שהאליך בזה.
 (מל״ה)

 ד״ה איכא. וא״ח כוי. נ״כ ועי׳ רש״י ע״ז כט
 א שחירץ קושיחס ע״ש. (מל״ה)

א ״  דף בט ע
 גמרא. ופלגו. בשקל ומלכו. ךעב״ץ)

. אומר אדם לחבירו [אבל לא ׳  מתגי

 במדח]. שבח קמט ע״א ד״ה בני, ב״מ עה
 ע״א ד״ה מי. (לבוש, מא״נ)

 גמרא. מאי אבל לא במדה. בירושלמי ר״ה אמר
 או חסר או יחר. ונ׳ דזהו הפי׳ לדברי ר״י דל״ד
 לא ימלאנו דה״ה יחר מוחר, וא״ב לח״ק גס
 חסר או יסר אסור ככלי של מדה, ור׳ יהודה
 לקולא ע״כ לא הקשה שם דר״י אדר״י ורבנן
 אדרכנן כדמקשה הכא. !יפ״ע)
 תנא אף במועד. בפוספחא ע״ש ר׳ חנני׳ כן
 אנטיגנוס, ובירושלמי ה״ח ע״ש ר״ח בן
 עקביא. (יפ״ע)
 עשו מחם צרכי רבים. ב״ב לה ע״ב ד״ה

 דפני, [וע״ש פח ע״ב ד״ה החס].
 (לבוש, מא־נ)

 בורות שיחין ומערות. ועי׳ במס׳ ד״א רבה.
 1מצפ״א)

 אדבריח ר״ח כוי. משכו(הנהיגו) לדרשה זו,
 גם עשה לו הידור להוליכו כשושכין להפשיכו
 לעיני שומעי הדרשה למען יקכלוה ממנו.
 [ועמ״ש עוד בתענית יג ז], דענ׳־ץ)
 קודר. תענית כ ע״א ד״ה נקדרה. 1מא״נ)

 דף כט ע״ב
 גמרא. אין שונין קמח. שבת קיז ע״ב ד״ה

 הציל, פולין ו ע״ב ד״ה והתיר. (מא״נ)
 אין שונין קמח. בירושלמי שבפ פ״ז ופ׳ פולין
 ולעיל פ״א ה״י מוקי לה דלא כר׳ יהודה, ואיפא
 שם דמרקד לא הומרה כיי״ט, ומוכרח מזה
 דמשמר יין כמשמרח אינו משוס מרקד מדהוסר
 כיו״ט, ע״ש. (יפ״ע)
 שקילא טיבותך. כ״ק פג ע״א. >מא־נ)
 ברתיה דרמי בר חמא ורמי בר חמא.
 הק״נ גריס אכא. (מצפ״א)
 ברתיח דרמי בר חמא. [כס׳ יוחסין אופ ר
 כחכ רמי כר חמא חחנו של רכ ססדא וחופן של
 רב אשי והכיא מגמרא דכיצה כאן. ולדעחי צ״ע
 [עי׳ מה שהרחיב בזה בסדר הדורוח ערך רב
 אשי אוח ה]. (סה-יד)
 מתני׳. שכן דרך הבעה״ב. מטעם זה
 איחא כירושלמי דמוחר להזכיר מדה חכלין שכן
 כעה״כ מזכיר כן ככיחו. רפ״ע<
 גמרא. אצל רועה. כ״מ עה ע״א ד״ה בני,
 וד״ה וכדכרי, שכח קמח ע״ב עירוכין ק ע״א.
 (מא״נ)

 מתני׳. לא יביאם בסל ובקופה. (שכח קכז
 א) חוס׳ ד״ה של, (שס קמח א) חוס׳ ד״ה
 אתקין. (לבוש. מא״נ)
 המוליך את התבן. לעיל כא ע״כ ד״ה הנך.

 1מא״נ)

 אבל מביאה הוא בידו. חמה התוי״ט דאמאי
 שנו דכרישא פני לפניו והבא חני בידו, ולי נראה
 דספס כד מכיא אופו כשני ידיו ולפיכך נקט
 לסניו, וסחם קופה אורחא דמילפא להוליכה בידו
 אפפ ולפיכך נקט כידו ולא לפניו דמשמע כשחי
 ידיו וכדכפיכנן ושייך שפיר לישנא דלפניו, אכל
 כשמוליך הקופה בידו אחפ אינה לפניו אלא לצד
 אחר כנ״ל ולו״ק. >מים חיים!
 רש״י. ד״ה לפניו. כידו. כירושלמי לא משמע

 דמשנה שאינה צריכה היא דככר נשנה לעיל אי
 נמנין וכו׳, לי נראה דאי חני ההיא דאין נמנין
 ולא חני הך, הוה אמינא דבטבח אף לשחוט
 ולחלק טניהס אסור משוס דמיחד כמשא ומחן
 שמוכר להם ומררח, משא״כ החס שלקחוה
 מערב יו״ט ומחלקין אוחה כיו״ט, ואי חני הך
 דטבח ה״א דשאני הכא שצריך לשקול לו, אבל
 התם שאין שוקלין אלא פוסקים זוז לכל א׳

 וחולקים כיניהס הו״א דשרי, קמ״ל ודוק.
 (מים חיים)

 גמרא. מאן חנא דכמשחזס אסור אמר ר״ח דלא
 כר׳ יהודה. כירושלמי איפא להיפך דמחניחין
 דפנא אבל משיאה ע״ג פכרפה היינו כר״י,
 ואפשר דהאי מאן חנא שייך למאן דאמר לעיל
 מכלל דבמשחזפ אפילו להעביר שמנוניחה אסור
 מאן חנא דלא כר״י, אבל ללישנא חמא מחניחין
 דוחא כר״י וכדאיחא כירושלמי, ואולי אפ״ל דהא
 דחאמר ליה רבא נדרוש משמך הלכה כר״י, היינו
 דלא בהאי לישנא אלא כלישנא קמא דאחיא
 כר״י. (פור־י)
 אר״ח דלא כר׳ יהודה. כירושלמי כאן וכפ״ה
 ה״כ ומגילה פ״א ה״ו מוקי ר״ח למפני׳ דמפיר
 להשיאה ע״ג חכרתה כר׳ יהודה, ומ״מ
 להשחיזה אסור גס לר׳ דמלאכה גמורה גס לר״י
 אסור, ורכ יהודה אמר שמואל מוקי לה כד״ה
 כדי להעביר שמנוניסא. (יפ״ע)
 א״ר חסדא דלא כר׳ יחודח כוי. עמ״ש
 כגליון מגלה זי. (מהרש־ס)
 אץ בין יו״ט לשבת. דכ״ר פ״ד. (יפ״ע)
 אמר רב נחמיה ברי דרב יוסף הוה
 קאימנא קמי׳ ״דדבא״. מדכרי הר״נ נראה
 דגריס הוה קאימנא קמי׳ ״דאכא״. (פור״י)

 דף כח ע״כ
 גמרא. אפומא דדקולא. עפרש״י ויל״פ

 קלחפ כדפרש״י בפולין(צפ.) וע״ש במוס׳.
 (רש״ש)

 הלכה ואין מורץ כן. לעיל כא ע״א ד״ה
 הואיל, וע״ש כב ע״כ ד״ה ההיא, וע״ש כה
 ע״א, שכח נד ע״כ, ודף מח ע״א, וע״ש קלט
 ע״ב ודף לז ע״כ, ודף קמא, ועי׳ קלה ע״כ,
 ודף קלג ע״א, וע״ש קכפ, פסחים כ ע״ב וע״ש
 מ ע״א, וע״ש קיט ע״ב ר״ה כו ע״כ ד״ה וכי,
 גיטין כא ע״כ ד״ה יצא. ומאי׳נ)
 וחא דפסקח אגב דחקא. דאי לאו הכי הוי
 ליה מפקן מנא, ופנים חדשופ באו לכאן. כך
 נ״ל. (יעב״ץ)

 שפוד שנרצם. בירושלמי פ״ה ה״ב מגילה
 פ״א ה״ו ג״כ אר״פ דלפדד ראשו של שפוד
 כיניהון דר״י ורמן. ;יפ״ע)
 גריפת תנור. עי׳ כסוס׳ לעיל ח ע״א ד״ה
 אר״י, וע״ש לא ע״כ ד״ה אמר ר״ז. ;מאיינ׳
 באנו למחלוקת ר״י ורבנן. עי׳ בב״י סי׳

 חקבט ריש עלה רלט טאור לדברי הה״מ.
 >גי חהרש״א)

 אץ בץ י״ט לשבת. לעיל ג ע״א ד״ה גזרה,
 יע״ש יח ע״א, ודף יב ע״א ד״ה השוחט, וע״ש
 ט ע״א ד״ה גלגל, וע״ש יד ע״א ד״ה א״ב
 יע״ש לא ע״א ד״ה אמר, וע״ש לב ע״ב ד״ה
 יאין, וע״ש לג ע״א ד״ה והלכחא, וע״ש לו ע״ב

 וע״ש ככ ע״א ד״ה ההוא, מגילה ז ע״א.
 (מא״נ!

 שפוד שנרצף. שבח קלז ע״כ ד״ה שאס.
 1מא״נ)

 וחוא שיש עליו כזית בשר. כר״ן מוכח דלא
 היה גורס כזית, דככזית הי׳ מותר כטלטול
 גמור. (רש״ש)
 רש״י. ד״ה חלכח. שלא יזלזלו אף כשאפשר.
 נ״ב ואף דרש״י ס״ל ריש פרקין דגם אוכל נפש
 אסור נאפשר לעשופן מעיו״ט, וא״כ גס כאוכל
 נפש לגזור, וא״ל דכאוכל נפש כ״ע ידעי דאסשר
 מעיו״ט אסור א״כ כ״ש דידעי כמכשירין, וי״ל
 דאוכל נפש דאסור כאפשר מעיו״ט לרש״י אינו
 כ״א אסור דרמן כמ״ש כמגיני שלמה לעיל ר״פ,
 וא״כ לא גזרינן לא אפשר אטו אפשר דהוה
 גזירה לגדרה, אכל מכשירי אסור מדאורייסא
 כאפשר לכך שפיר גזרינן לא אסשר אטו אסשר.
 אך לפמ״ש הרא״ש ר״פ וגס הפ״י הוכיח שם
 דרש״י ס״ל דגם כאוכל נפש אפשר מעיו״ט
 אסור מדאורייחא הדרא קושיא לדוכפא דא״כ
 גס כאוכל נפש לגזור לא אפשר אטו אסשר, וי״ל
 כדוחק ע״ס מ״ש הט״ז כיו״ד סי׳ קטז דדכר
 המפורש כחורה להיחר אין כח טד חכמים
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 בא״ד. נ״נ וצ״ל דכבר נצרפו פ״א בככשן ועדיין
 צריכין להצרף נכנשן עוד פ״א, ועי׳ נדנוד
 הקדום ודו״ק. >מל״ה)

 דף לב ע״כ
 גמרא. תני ר״ה חותכה באור כוי.
 תוספפא ספ״ג. (רש־ש<
 בפי שתי נרות. כירושלמי א״ר חיננא נצריך
 לשתיהן ומונא נרא״ש סי׳ ז, וט״ס שם הציון
 לה״ג, וצ״ל ה״ד. (יפ׳׳ע)
 מוהטיץ. לרושלמי ע״ש ר׳ יעקנ נר אמא ר׳

 שיננא נר אילי כשם רב ועמש״ל כנ ע״א.
 (יפ׳־ע)

 מאי מוחטין כוי לעדויי חושכא. לעיל כנ
 ע״א ל״ה קנכא, ןול״ה והמסתפק].

 (לבוש, מא־נ)

 תני בר קפרא. כירושלמי ע״ש סתמא
 לירושלמי. (יפ׳׳ע)
 אין גודלין. שכפ כפ ע״כ [ל״ה ולכ״ע], ול״ה
 קיפול. (לבוש. מאייו)

 עתירי בבל. זנפים קיג ע״כ ל״ה שמנערת.
 (מא־0

 ג׳ חייחן אינם חיים. פספים קיג ע״נ ל״ה
 שלשה, [נ״מ עה ע״נ].

 (לבוש, ג׳ מהרש״א, מאייו}

 מתני׳. ואין מנהיגין. לעיל יט ע״א ל״ה
 ואין. (מא״נ<
 גמרא. פני רפנ״י קמיה לר׳ נפמן. נ״נ עי׳
 כספרי שכפנסי לט״ס הוא, וצ״ל ר׳ יופנן [וכ״ה
 נרי״ף ורא״ש]. (מל״ה)
 תני ר׳ חייא בר יוסף קמיה ״דרב נהמן״.
 כרא״ש איפא קמיה ״דר׳ יוסק״ וכצ״ל וכן
 איפא לעיל (ל:). (פור־י)
 דביתהו דר״ח. לרושלמי ה״ה עוכדא ככרפי׳
 דר״מ ששאלה מאלה והורה לה לככש ככמתני׳
 ומסיק שידעה כעצמה רק שחפצה לשמוע
 מאלה. ייפ״ע)
 וקטמא שרי. שנח יח ע״א ד״ה אנל. (מאי׳״
 ואי מקיפין. שנח ק ע״נ ד״ה שמקסח, גיטין
 לן ע״נ ד״ה מוקף, וע״ש סז ע״נ ד״ה הקיף,
 קדושין מ ע״א ד״ה שאם, סוטה ל ע״א ד״ה
 ר״א אומר, חולין ז ע״א [רש״י] ד״ה לחרוס,
 נדה ז ע״א ד״ה ומקסח, וע״ש עח ע״נ ד״ה
 ומקפח. (מא״0
 א״ל התם בנין קבע אסרה תורה כוי.
 עתוס׳ שכת צ״ה א׳ ד״ה והרודה וכר, ומש״ש
 עה״ג. (מהרש״ם)
 על אוהל עראי. שנת קנד ע״כ ד״ה דה״א.

 (מא״נ)
 משום כבודו. שנת פא ע״נ. (מא׳ינו
 והכא משום כבודו לא גזרו כוי. נשאלתי
 מהא דרש״י שכפ פכ״ה נ׳ ופוס׳ שם דמפיצה
 נלא גג מוחר. ר״ל דהיכי דנשאר המחיצה כן
 ואינו חוזר וסותרו ככה״ג גזרו גם נאהל עראי
 משום כנין קכע, אכל כחוזר וסותרו דהוי מין
 לשעה מוחר. ועי׳ כפני יהושע שכח צ״ה, וחסם
 סופר א״ח סי׳ עכ. עוי״ל דהא יש להלן כהא
 למשני לעיל שאני הפס לקעלד אהלא דהא גס
 כלהכ״ס כשיושכ עושה אהל, וצ״ל לס״ל למשוס
 שהוא רק לסי שעה וכטח יגלה אח עצמו משם
 מיל ל״ה אהל, משא״כ נקלרה לאפשר שחשאר
 שם על כמה ימים, ופריך מכנה אצטכא לגס כלא
 אהל כלל אסור, ומשני לנקנע ככל גווני אסור
 וכעראי רק כלעלר אהל גזור ומשוס ככולו לא
 גזרו. (מהרש״מ)
 האי מדורתא כו׳ מלמטה למעלה. שכס
 קלפ ע״א ד״ה כסא, [וע״ש לו ע״כ ד״ה וכ״ה],
 וע״ש מג ע״כ ד״ה ופורסין. (לבוש. מא״״
 רש״י. ד״ה ונתן לך רחמים. שפרסם על
 הכריות. נ״כ מכאן הוציא הרמכ״ס דכריו ספי״א
 מה׳ סנהדרין אין טוענין למסיפ שהאכזריוס על
 אלו המטעים העם אחרי ההכל רחמים הוא
 כעולם, שנאמר למען ישוכ ה׳ מחרון אסו ונחן
 ל רחמים ע״ש, ודכריו לכאורה סחומיס. אולם
 מכאן שדרשו מחן לך רחמים, היינו שאסס חהיו
 רחמנים ויש מעט הבנה לדבריו. וכס׳ עיר
 הנדחח נאמר זאח שע״י האבזריוח שחנהגו בהם
 חהיו רחמנים. (מהרצ-ח)
 ד״ה מכבשץ. והעפר שיהא חלק. דלרש״י
 איסור גריפה משום פיקון דמשוס איסור טלטול
 ליכא, ולסטור דוקא אש ואפר משכילן אבל עסר
 לא משום טלטול, עי׳ ב״י סי׳ סקז ד״ה פנור
 כוי. (ג׳ מהו־ש״א)

 שסחמו משנתנו להלכה, ושם לית הלכפא כר״מ,
 ומצאתי ככ״י סי׳ מקיד דהגמי״י כשם איזה
 ראשונים דמוה באמת מהלכה מטעמא דאמרן.
 ונ״ל דמפרשי דלאו אעיקר טנא קאמר מאן
 חנא, דזה לכ׳׳ע אסור וכמו שתמהו הסוס׳ על
 פרש״י, רק על לפון מפני שהוא עושה כלי
 דמשמעו דכלי גמור הוא ואף לענין טומאה,
 ומלרימ הלשון מאן תנא דפחיחח נר מנא הוא,
 וראיה נדבר דבבריימא דלקמן דתני נמי הא דאין
 פוחפין אה״נ לא מסיימא טעמא דמפני שהוא
 עושה כלי (ואף דדרן ברייתא לפרושי יופר
 מהמשנה), והיינו משום דאפיא כפכמיס (עי׳
 ספ״ד לכלים) דאינה כלי עד שיצרפוה ואפ״ה
 אסור לו״ט ונבון בס״ל. (רש״ש)
 ד״מ חיא דתנן. לפניא גרסינן, שהוא

 בסוספתא כ״כ הר״ש בסוף פ״ל לכלים.
 (רב־פ)

 ר׳ יחושע אומר משיצרפו. צ״ל ר׳ יהולה
 [ועי׳ כמסכס כלאים פ״ל מ״ר בפ׳ ר״ש ז״ל].
 (רב״פ, רו״ו הלוי)

 ר׳ יהושע אומר משיצרפו בכבשן. עמש״כ
 בפסחים (עז.) בס״ד. אכל כפוספסא הגי׳ ר׳
 יהודה וכן העסיק הר״ש בבלים שם. (רש״ש)
 ר׳ יהושע אומר משיצרפו בכבשן. נ״כ
 צ״ל ר׳ יהודה אומר, וכ״ה כפוספפא דכלים
 פ״ג, וכן העסיק הר״ש ז״ל ככלים פ״ד מ״ד,
 וכן כפכ השער המלך ז״ל כפ״ד מהל׳ יו״ט
 דהכי מספכר דכר פלוגפא דר״מ ככולי חלמודא
 ר״י, וכ״ה כשיטה מקוכצת ע״ש. (חש״ל)
 אבל חכא למאי חזיא חזי לקבולא כיח
 פשיטי. עי׳ כלים(פ״ג מ״ב) נר שיעורי׳ בשמן
 רא״א פרוטה קטנה, ועיי שבמ (מד:) פוס׳
 ד״ה ומה נר. (פור׳׳״

 ראב״צ היא. טרושלמי ה״ד אפיא יפידאה
 דהכא כספמא דפמן ויפידאה דתמן כספמא
 דהכא, וסי׳ דראכ״צ ס״ל כרמן דרשכ״ג ורשכ״ג
 הוא כרבנן דראב״צ והפס בבטיסא דרשכ״ג
 איסא הל׳ לססיס סתומופ שעשאן מעיו״ט לא
 יפתמס לו״ט ורשב״ג דמסיר הוא רק לפחוח
 ע״כ שסיר הוא כרמן דראב״צ דס״ל דבעודו
 ספום ג״כ הו״ל כלי ע״כ ל״פ פתיפפו לעושה
 כלי ורכנן דרשכ״ג כראכ״צ, אולם הכא בבבלי
 דאיתא בברייתא דרשב״ג ואין עושין אלפסין,
 א״כ רשב״ג דמחיר ס״ל כראב״צ דל״ח מי
 בעודו סחוס, ורמן כרמן דהחס דגם ססום
 הו״ל כלי, וקשה לפ״ז אמאי ס״ל אין סוחסין אח
 הנר, וצ״ל דגס הכא אין עושין היינו אין פוחחין
 וכ״ה כחוסססא. רפ״ע<
 במשא הזב. שנח נב ע״ב ד״ה כגלמי, וע״ש
 סג ע״א ד״ה הזב עירוטן כז ע״א ד״ה כל, נ״ק
 נה ע״כ ד״ה מפץ, כבורוח לח ע״א. (מאי•״
 אלפסין הרניות. ירושלמי כאן, ועמ״ש שכח ג
 ע״א ככאור הירושלמי שכפ פי״א שמטא זאת
 והק״ע מוחקו משם, ואני ישכפי הגירסא כס״ד.
 (יפ״ע)

 רשב״ג מתיר. פוספפא פ״ג ועמש״ל.
 (יפ״ע)

 להזיע. שכח מ ע״א. (מא׳׳נ)
 רש״י. ד״ה מםיקין בכלים. דבני טלטול
 נינהו בו׳ כצ״ל. (רש״ש)
 ד״ה ואץ עושין. שצריכה עשייה ותיקון
 כצ״ל. (רש״ש)
 ד״ה משיצרפו בין ביד כו׳. החוי״ט ככלים
 שם העחיק טן כמים ונכון מאד, עי׳ שכת
 (מא:), ונראה הא דהשאילו חז״ל לקישוי וחזוק
 לשון צירוף, הוא מפני דסכת קשיות וחזוק כל

 גשס הוא דנוק וצירוף חלקיו זה כזה כיופר.
 (רש״שן

 ד״ה לפי של״נ מלאכתן. מדאסלוג
 נאלססין. מזה אי הכרח לכאורה די״ל דנקטן
 לרכוחא דח״ק, אכל י״ל דסי׳ גמר מלאכה הוא
 מלאכח חקיקחן קודם צירוף כדמוכח לעיל
 מסלוגחח ר״מ ור״י. (רש״ש)
 תוספות. ד״ה אין. לכן נראה לפרש ט׳
 כצ״ל. (רש״ש)
 ד״ה אלפסץ. ואינו נצול נמעל״ע שננדה. נ״כ
 מדה (ה:), ועי׳ פוס׳ שנפ (פד:) ד״ה
 שטהורים נזנ, ורש״י פולק שס וס״ל דאינו
 מטמא נהיסט הזב ונראה דהיינו דהוצרך רש״י
 לפרש הכא דמיירי שאין לו פוך דיכול לנוא לידי
 מגע רק משוס דכלי סרס שאין לו פוך אינו
 מטמא במגע, ובכה״ג בולאי מטמא בהיסט הזב
 ולו״מ. (חש״ל)

 פי״ג מ״ר נקרא עושפו, והזכרופ נקרא שם ביס
 כקע, לסרגוס מפרשמו, עשפיה [שמואל א׳ יג,
 כ]. (ג׳ מהרש״א)

 אבל בזכרות שלו מותר. טרושלמי איסא
 פלוגתא אי מבקעין בקרדום, וכתוספתא ליפא
 פלוגפא, ואולי מייט הירושלמי טש בו קוסין
 ג״כ וכצד הקוסיץ. וכן במגל יש שס אית פניי פני
 מכקעין. (יפ־ע)
 מתני׳. בית ונפהת. לעיל ל ע״ב שכת מד
 ע״כ ד״ה אין. (מא־נ)
 מלא פידות ״סתום״ ונפחת כצ״ל, וכ״ה
 בדפו״י ובמשניות, ועירובין לד ב (חל־ג<
 גמרא. אמאי והא קא ספר אהלא כוי. עי׳
 מהרש״א, ועי׳ שער המלך פכ״ו משכפ ה״ב
 ועפוס׳ ב״ק כ׳ ע״א ד״ה היא גופא וכו׳ דא״כ
 הי׳ כונה כשכפ וכר. (מהרש״ם)
 איני והאר״נ הני ליבני כוי. עי׳ מהרש״א
 שנדפק, ועי׳ פולי (טו סע״א), ולי נראה
 דשרגינהו דומה לסואר של קורוח שכפכו

 הפוספומ בטש מכילפין דאסילו ר״ש מודה.
 (דש׳׳ש)

 ןהני ליבני] וכו׳ שרגינחו ודאי וכוי.
 עירוטן לד ע״ב ד״ה ואמר, [וד״ה נוטל].

 (לבוש. מא״״

 אר״ז. עיין כסוס/ ועיין לעיל כח ע״ב ד״ה
 גריסח, וע״ש ס ע״א ד״ה אר״י. (מאיו)
 ביו״ט אמרו ולא בשבת. ה״נ טרושלמי
 ערוטן ס״ג ה״ג. (יפ׳׳ע)
 הותמות שבכלים מתיר ומפקיע. (שכס
 קמו א) פוס׳ ד״ה מסיר, (עירולן לה א) חוס׳
 ד״ה כעי. (לבוש. מא״״
 מודים חכמים לר״מ כו׳ וביו״ט.
 כתוסססא פ״ג איתא לו״ט מתיר ומפקיע אכל
 לא פופטן, ולרושלמי שכפ פ׳ ואלו קשטס
 וס״פ פולין וכאן פ״ד ה״ג ופ״ה ה״כ ומגילה
 פ״א כהכא, והגר״א הגיה בתוספסא כהכא,
 וע״ע ירושלמי ערוטן פ״ג ה״ג וכפנ״א. (יפ״ע)
 תוספות. ד״ה ונפחת. וסי׳ כקונטרס דטון
 דאינו אסור אלא מדרכנן טי. עי׳ אסיפת זקנים
 לקמן ל״ד א׳ שדחה דמ״מ טון שאסור מדרמן
 אסוחי אסח דעחי׳ מיני׳, ולענ״ד י״ל לפמ״ש
 הרב המגיד פ״א מאישוח דבדרבנן לאו כו״ע
 זהירי, ועי׳ פשו׳ מהר״י אסאד יו״ד סי׳ צו וסי׳
 רצג בהג״ה, ופשו׳ סרשח מרדט א״ח סוס״י
 כא. (מהרש״ם)

 בא״ד. חואיל ואם עבר ותקנו מתוקן. עי׳
 סוכה דף י ע״ב פד״ה עד מוצאי יו״ט כו׳ וכפ׳
 ככל מערטן כוי. >גי מהרש״א)
 בא״ד (בסופו). דהא ס״ל כוי. כש״ס דפוס
 כרלין הגירסא כאן דלמא כהגהוס מהרש״א, וכן
 הוא כהדיא כסוס׳ עירולן דף לד ע״כ ד״ה נוטנ
 כזה״ל דאסשר דר״ש כוי. (רב־׳פ)
 ד״ה אמר. מכאן יש ראיה כר. עי׳ דף ח חוס׳
 ד״ה אמר ר״י. ויעויין כחידושי הריטב״א
 לעירוטן דף לד ע״כ ד״ה כאוירא דלימי,
 שמדחה ראיה זו. (רב״פ)

 דף לב ןן״א
 גמרא. אבל לא מפקיע. (שבח קמו א) חוס׳
 ד״ה הא. !לבוש!
 ר׳ נחמיה היא. שבח קמו ע״א ד״ה הא רבנן,
 ועיין פ״ה דפרה מ״ו. (מאי•״
 ר׳ נהמיה חיא. עמ״ש שבפ קכד ע״א
 דמהירושלמי שנפ פט״ז ה״ב וה״ד משמע דר״נ
 לא אמר כ״א כשמלאכפו לאיסור, וכן לימא
 כירושלמי האי ולא חוחו, וכשכח פט״ו ה״פ
 ופ״כ ה״ה וכהנרשם לעיל איחא כחוחמוח שככלי
 דפופך, אפי׳ נשכפ וכ״ש לו״ט, וכן נדנר
 מסיקין ככלים נזכר כאן ה״ג, ונשנפ פ״נ ה״ג
 ע״ש רכ ולא הוזכר מ״ד דאין מסיקין ככלים
 ועמש״ל לא. (יפ־ע<
 שאני שבות י״ט. לעיל כא ע״א, ר״ה לג
 ע״א. (מא״נ<

 מתני׳. ואין עושץ פהמין. הוא פיסקא.
 (חכמת מנותן
 ואין הותכין את הפתילה ״לשנים״ כצ״ל
 [וכ״ה כמשניופ ררושלמי ורי״ף ורא״ש ונגמ׳
 לקמן]. דעב״ץ.)
 ואין הותכץ את הפתילה לשנים. הוא
 סיסקא. (חכמת מנוח)
 גמרא. מאן פנא דפפיפפ נר מנא הוא אר״י
 ר״מ היא כוי. לכאורה יש לפמוה על הפוסקים

 ע״א ד״ה חיקשי, וע״ש לא ע״כ ד״ה ונפחפ,
 שנס מג ע״א ד״ה טכל], סוכה מו ע״כ ד״ה
 אחרוג. (מא״נ, לבוש)
 הפריש ז׳ אתרוגץ לז׳ הימים כוי. לפי מאי
 דמסיק כסוכה (מד.) דלטדהו נמי לא דחי שנפ
 ושמיני ספק ז׳ איננו ניטל כמש״כ הסוס׳ שם
 (ר״ד מז) לא מ״ל ז׳ ועמש״כ כפסחים (ל.)
 כס״ד. (רש״ש)
 יוצא בה ואוכלה. עי׳ ירושלמי סוכה ס״ד
 ה״ד. (יפ״ע)
 תוספות. ד״ה עד מוצאי יו״ט. ושפיר

 אמרינן מוקצה. עי׳ כחוס׳ לעיל טש דף ד.
 (ג׳ מהרש״א)

 בא״ד. וי״ל דה״ט. יערין כסוס׳ סוכה דף י
 ע״כ כסוף ד״ה עד מוצאי יו״ט. (רב״פ)
 ד״ה אמר. מצי נמי למפרך כוי. יעויין מ״ש
 כמס׳ שכפ מד ע״א ד״ה שמר. (רכ״פ) כא״ד.
 מצי נמי למפרך כוי. עי׳ רדכ״ז פ״ה סי׳ שני
 אלסים ר׳. (מהרש״ס)
 בא״ד. דמהני בי׳ תנאי כו׳. נ״כ הסוס׳
 מפרשים הסוגיא לקמן דלא כסירש״י אלא כדכט
 רמנ״ן נמלחמוס דנמסקנא דמשני כאומר איני
 בודל כוי קאי ג״כ אמצי סוכה ור״ל דחנאי דאס
 ססול כו׳ ל״מ, וז״ש אכל עצי סוכה דחלה
 קדושה כר, ר״ל שלא אמר איני כודל ט׳ וא״כ
 חל קדושה מחחילה ל״מ פנאי. אם פסול ט׳
 ובאמס באיסור מוקצה מחמס איסור סחירה לא
 מהני פנאי רק אס נפלה בחוה״מ מהני סנאי
 דאינו בודל ודו״ק. יריייא מברן
 ד״ה אבל. ופי׳ ר״פ דמה שאמר כוי. יעויין
 מ״ש כמס׳ שכפ דף ככ ע״א כסוסי ד״ה סובה,
 וכמס׳ סוכה דף ט ע״א ד״ה מנין. >רב״פ)

 דף לא ע״א
 גמרא. אי מביאין עצים. לעיל ל ע״א ד״ה
 החס, לקמן לג ע״א ד״ה והלכחא. (מא״״
 ארשב״א. ב״ה בפוספחא, ושם ר׳ נחן אומר
 מודים כ״ש וכ״ה על המכונסין שבשדופ ועל
 המפוזרין כקרפף שמטאין כ״פ על המסוזריס
 שבשדופ, ולרושלמי ה״כ דעפ ר׳ נפן הוא ע״ש
 ראבר״ש ור׳ כפן ס״ל דפליגי במפוזרין
 שכקרסף, והוא כדעס רשב״א כאן, ולהירושלמי
 מפני׳ ר׳ נסן היא. (יפ׳׳ע)
 אבעי׳ להו היכי קאמר. קצפ משמע
 לרושלמי דר׳ יהודה כלא פופספ קאמר,
 מדמקשה דר׳ יהודה דהכא אדערולן פ״כ, עיי
 פ״מ, ובערולן פ״א ה״ד ופ״כ ה״ו. ואי נימא
 דהכא מיירי ר״י בפוחחח, י״ל דהפס בעירולן

 ל״מ סמוך לעיר משוס דמיירי בלא פוחחפ.
 (יפ־ע)

 ר׳ יוסי תרתי לקולא קאמר כו׳. עי׳ חוס׳
 מנחוח מ׳ ע״כ ד״ה חכלח. (חהרש״ם)
 רש״י. ד״ה מן המכונס. ואינו מוקצה. נ״כ
 קשה היאך אמר שמואל בגמ׳ אין מלאין אלא
 מן המכונסין דהא שמואל ליח ליה מוקצה, שוב
 מצאפי כצל״פ שמקשה כן, והר״ן מפרש משום
 עמור רק דכאוכל נפש מופר עמור עיי״ש, ד״ל
 דרש״י לשיטפיה דס״ל גם כאוכל נסש אסור כל
 שאפשר מעיו״ט, וזה אפשר מעיו״ט, וע״כ
 לומר דזה ל״ח עמור כמ״ש הסוס׳ כאן רק לר״נ
 כטש מטלחין דס״ל דכ״ש ליח להו מוקצה
 טו״ט היאך קאמר לקמן בגמ׳ דלב״ש לא יטא,
 וי״ל דטעס ב״ש משוס עמור ולבר טו״ט אסרו
 אפילו מפוזטן שכקרפף כיון לאפשר לעשוחו
 מעיו״ט, ולפ״ז מיושכ ג״כ מה שהקשיפי לעיל
 משמואל דהא דלא סרש״י משום עמור דקשה לו
 דמשום עמור אפי׳ כקרפף ליססר דא״ל משוס
 אוכל נפש כר״ן דרש״י לשיטפיה ס״ל דאוכל
 נפש אסור כאפשר מאפמול ולכו לא מפרש
 משוס עמור, אכל לשמואל דס״ל כאמח דגם
 קרפף אסור כמפוזר שפיר י״ל משוס עמור,
 מכן אסור לגמט דאף אוכל נפש אסור כאפשר.

 דף לא ע״ב
 גמרא. שנשברה מעיו״ט. טרושלמי ה״ג
 בשאין עליה חואר כלי אכל יש עלי׳ חואר כלי
 אסור, ולק׳ שם בסמוך איחא דטש עליה חואר
 כלי גס משכרה טו״ט מוחר, וכ׳ הפ״מ
 דכראשונה מיירי למ״ד אין מסיחין ככלים,
 ולסמ״ש לקמן לב ע״א דלהירושלמי ניכא למ״ד
 אין מסיקין ככלים, צ״ל כהק״ע דמואר כלי פי׳
 ראר לבנין ע״כ הו״ל מוקצה. (יפ-עו
 לא שנו אלא בנקבות שלו. וכמשנה כלים
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ם י ש ו ד י ח ת ביצה דף לכ ע״כ ־ דף לד ע״כ ו ו ח ג  כו ה
 פ״א ה״ל, ולחי דש״ה שאינו מחזירו למקומו,
 ולקמן לה ע״א מחשה ע״ז והלא מוחזרין,
 והירושלמי לא חש נזה כיון דאחר שיטול לא
 מהלר הו״ל קכיעוח. !יפ״ע)
 א״ה מאי איריא שבת וכוי. קושיא זו
 וחירוצה לחוקים למעיין כרש״י וחוס׳. והנ״ל
 למאי איריא שכח, קאי אמשנה לחינוקוח שטמנו
 וכוי. לליון לקכיעוח שכח רק כאומר מכאן אני
 אוכל, א״כ כחול נמי. ומשני הא קמ״ל וכוי.
 וה״פ למשנה, אא״כ עשרו אף כשכח, מוחרין
 לאכול, וניחא גס הא למיימי משנה זו. (ראמ״ר.)
 דטבל מוכן הוא. (עירוכין לל כ) חוס׳ ל״ה
 נוטל, (כיצה לא כ< רש״י ל״ה נוטל. ילביש)
 הטבל מוכן הוא. לעיל יד, וע״ש לא ע״כ ל״ה
 ונסחח, וע״ש לה ע״א ל״ה שכח, וע״ש לו ע״א
 ל״ה כלטבלא, עירובי; לל ע״כ ל״ה נוטל, שכח
 לל ע״א ל״ה עשרחם, ולף מג ע״א, יומא פג
 ע״ב יכמוח צג ע״כ. ימא״נ)
 הא קמ״ל דטבל מוכן הוא אצל שבת.
 נ״כ ק׳ לליחני יו״ט, לאז לא מצי למיטעי, לטעם
 ליו״ט קוכע להא יו״ט אינו קונע למעשר רק
 שכח מוכח ג״כ לטכל מוכן הוא, וי״ל להכא
 אליכא לר״נ קיימינן ור״נ ס״ל ריש מכילחין
 רכ״ש כיו״ט ליח להו מוקצה ור״א שמוסי
 מחלמילי 3״ ש א״כ לא מצי למיחני כלל הן לינא
 כיו״ט לכיו״ט א״צ לעמול כלל ולהזמין, אך
 לפמ״ש החוס׳ לעיל ד״ה ואומר להכא חמור
 מוקצה דידיה מגוזלוס דהכא אקצייה כידיס, א״כ
 כ״ש דס״ל מוקצה כגוזלופ כ״ש הכא, ואף דכ״ש
 ס״ל מוקצה ןדכע״ח] פמור טפי היינו לענין
 שצרי נענוע ככע״ח אכל לענין הקצאה פשיטח
 דהכא פמור טפי דדפו כידיס ואפילו ר״ ש איח
 ליה מוקצה ככה״ג, ועי׳ כשעה״מ פ״כ מהל׳
 יו״ט ה״ט שכ׳ דככה״ג דמיירי כחזי ולא חזי
 כמ״ש רש״י לעיל דס״ל לר״ש מוקצה [חסר כאן
 ועמ״ש כעירוכין לט]. (מל־יר,)

 טבל מוכן הוא. ה״נ כירושלמי פ״ה ה״א.
 ייפ״ע)

 אפילו בחול נמי כוי. עי׳ כפי׳ הפלאה
 כסופו, ועמ״ש כשו״ח כח״י חלק ז׳ סוס״י רכ
 דלסמ״ש הר״ן נדרים י״ט כ׳ ד״ה ועל וכו׳ אי
 לא מיסוקמא מסני׳ כר״א לא ס״ל לר״א דין
 ספק דרכנן להקל, ולאביי ורכא שם לא מיחוקמא
 מחני׳ דהפס כר״א והסוגיא דהכא אזלא לרכא,
 א״כ לר״א לשיטפי׳ שפיר פריך. (מהו־ש״ם)
 רש״י. ד״ה ערב שבת בשביעית. ואין
 רגילין לעשר קודם ג״מ. איסורא נמי איכא
 (ספ״א דפרומומ). .:רש״ש)
 ד״ה ותנן המעביר. השוטפ פאגים כחצרו.
 אולי הכריחו הא דלחמן כפי מה שפי׳ ר׳ נתן
 דכדי ר״א דיצא חון לחצר ויגמור, דמשמע דאין
 החצר קוכע אס הכניס לחוכו לשעה ואח״כ
 הוציא משם, אכן מהירושלמי שהכיא הר״ש שם
 כטעמא דהוא עצמו אסור (עי׳ חד״ה כניו)
 משום דאין אוכלין על המוקצה אלא על מקומו,
 מוכח דלא כפירושו. !רש״ש)
. ד״ה ואומר. מקשה כירושלמי כר. ת ו פ ס ו  ת
 לכאורה לפוס גמרא דילן שם דמוקי לה ככריכה
 ראשונה וטעמא משום אמלוכי לק״מ. ולכן נדפה
 גם הלא נהירא שכדכריהס לקמן כס״ד א״ה
 לי״ל לכונס רש״י ככריכה שניה. רק לי קשה על
 פרש״י שס להא כגוזלופ איכא טעמא לרכא שם
 למטלטל ושכיק ואפשר לגם ר״א יולה. ורש״ש!
 בא״ד. בירושלמי. פ״א ה״ל, כאן ה״ז.
 ומ״ש הסוס׳ וי״ל, הכי מפרץ כירושלמי שם רק
 מה שמקשים לכ״ה, בירושלמי הקו׳ איפכא,
 ועמש״ל ט ע״כ ד״ה אא״כ. (יפ״ע)
 בא״ד. מקשה בירושלמי כוי. עי׳ רלכ״ז
 פ״ה סי׳ שני אלפים קצפ כזה. ועי׳ ריש נדה
 דכ״ש ור״א פליגי. ועי׳ כרכופ כ׳ ושם י״א,
 וע״ל י׳ דב״ש ליח ליה ברירה, ובדף ד׳ ס״ל
 לר״א יש ברירה, ועפוס׳ גיטין פ״ב [ב׳ ד״ה
 אפילו] מירושלמי לר״א ליפני ט״ז נשים והא
 ב״ש מפירים צרופ לאפין בפ״ג דיבמופ, ועי׳
 עירובי ע״ז פריך מדבי דעבד כר״א והא לא
 קיי״ל ככ״ש, וצ״ל דהכא חכמים דר״א הס ב״ה
 כמ״ש בירושלמי וסוס׳. ובע״כ דר״א כב״ש, וע׳
 שואל ומשיכ מהדורא רכיעאה ח ״ג סי׳ קמ
 וצ״ע. ועי׳ צל״ח לעיל כ׳ סוע״א. ;מהרש״ס)
 ד״ה תינוקות. וכיון ״שטמנו כשכח לאכול״.
 נדצ״ל מהופך וכיון שטמנו ״לאכול כשנת״ כוי.
 (פור״י)

 ד״ה בניו. כירושלמי. דמעשרות פ״ג ה״א,
 ושם פלוגפא דרכ ור׳ אלעזר דרנ אמר הוא

 המוקצה. לעיל ד ע״א רש״י ד״ה היא, [וע״ש
 י ע״א ד״ה כ״ש, וע״ש ט, עירוכין כג ע״א ד״ה
 הבא]. !לבוש. מא״נ)

 רש״י. ד״ה מי מחזקינן כוי. ונמצא שוחטה
 שלא לצורך כשלמא כוי. עי׳ ט״ז יו״ד סי׳ טו
 סק״ב :מהרש״ס)
 ד״ה ואין גוזזין הירק. דמאן דחזי סבר
 כוי׳ כצ״ל. !רש״ש!
 ד״ה ואץ חוששין כוי. עי׳ כליון הש״ס.
 וי״ל דרש״י לשיטחו כיומא (לד:) דר״י אינו
 אוסר דשא״מ רק כאיסור דאורייחא, [וקושיה
 החוס׳ שם מהא דר״י אוסר כגרירה, י״ל ע״פ
 מ״ש הפוס׳ נפספים (קא.) ד״ה והלכה]. ולהכי
 לא סירש״י משוס דשא״מ לחוד וכר״ש, דא״כ
 יופר ה״ל לאשמעינן כשאר איסורי חורה, אלא
 ע״כ הכרייחא אחיא כמ״ד דשא״מ אסור
 כאיסור דאורייסא, וז״ש רש״י דאסי׳ נקרעח לא
 אכפח לן ר״ל מה״ח. 1חל״ג!
 תוספות. ד״ה הכא. כקדירה חדשה.
 ולרמכ״ס גס כישניס יש כו משוס חסוס כדאיחא
 כהה״מ. וגי מהרש״א)
 ד״ה ואץ מפיגיד. וחימה דאמר לעיל אסור.
 נהר׳׳ן חי׳ דהכא התיקון כשעח חשמיש
 לחשמישו מש׳׳ה שרי. .:ג• מהרש״א;
 ד״ה אץ נופחץ. נשל אומן קא מיירי. נ״נ

 וכמ״ש כשכח (מט:) כולו ננעה״נ קמיירי.
 (נזל״ה)

 ד״ה ועוד (בסופו). היינו היכא כו׳ וחדא
 לקולא. עי׳ מה שחמה עליהם החוי״ט, וכן
 המהרש״א כעירוכין שס כ׳ דדכריהס דהכא
 מגומגמין. ול״נ ליישבם דהא מוכח נדכריהם שס
 ד״ה אילימא, דהא דסוכה דאר״א מי שלא אכל
 כר הרא קולא דיש לו חשלומין, ולכן הוקשה
 להס הכא לחירוץ ר״מ דכקולא משוס כח
 דהמירא (כ״כ שם) שייך למחני ועוד אף
 דאפסקינהו כמילי אחריני, א״כ מאי מקשה שס
 מסוכה, ואהא חירצו דהחס הוי חדא לחומרא
 ונכון כעז״ה. 1וש״ש)

 דף לד ע״כ
 גמרא. תינוקות שטמנו. לקמן לה ע״א ד״ה

 ר״א, וע״ש ע״כ. ומאי-נ)
 תינוקות שטמנו. בירושלמי מעשרות פ״כ
 ה״ב פליגי ר׳ יוחנן ור״ל, דר״י ס״ל שבת טובלת
 ור״ל ס״ל שבח אינה טובלפ, ועי׳ פ״ד ה״ג
 דמקשה עלייהו מהך דחינוקוח, ועי׳ פנ״א
 מש״ש. ובפ׳׳א דמעשרופ ה״ד פליגי ר׳ ירמיה
 ור׳ ״וסי דר׳ ירמי׳ ס״ל דשבפ קובע אף בדבר
 שלא נגמרה מלאכפו ור׳ יוסי ס״ל דדוקא בנגמר
 מלאכפו ומודה כדכר שאין יכול להחזירו,
 והמרים ארוכים ואכ״מ. רפ־׳ע)
 המעביר תאנים. עיין פירוש רש״י, ועיין
 כפובופ נה ע״ב ד״ה ובפרומפ, ב״מ כא ע״כ
 ד״ה ופטורוח. (מא-ינ)
 שבה מהו שתקבע. כירושלמי [מעשרוח]
 פ״א ה״ד פלוגתא דר׳ ירמיה ור׳ יוסי בזה
 כמש״ל. !יפ״עו
 שבה קובעת. (שכפ לד א) רש״י ד״ה עשרפם,
 (ססחים קה א) רש״י ורשכ״ם ד״ה כשם. [א״ה
 עי׳ במשנה למלך פ״ה מה׳ מעשר כמגיה שם
 הכ״ב ודו״ק]. (לבוש)

 שבת קובעת. מנחות ל ע״כ ד״ה תרומת.
 (מא״0

 שבת קובעת. עי׳ נו״כ מהדו״ק חאו״ח סי׳
 לו. (מהרצייח!

 דומיא דחצר. כירושלמי [מעשרופ] פ״ג ה״א
 אמר שס ר׳ יוחנן כרבי ורשכ״ל כריכר״י [והיא
 פלוגהא דלקמן לה ע״כ כמעכיר חאנים כו׳ ושם
 פפפ רכי נשנה ר׳ יעקכ]. ומוקי ר׳ יופנן דס״ל
 שבח טבלה אף שלא היה בדעחו לאכלה כשכפ
 כרכי דמחייכ כה״ג בחצר, ורשב״ל דס״ל דבעינן
 דעחו לזה כחחלה כריכר״י. ואח״כ מחלק דר״י
 ככ״ע וס״ל שכמ חמירא ורשנ״ל ס״ל חצר
 חמירא דהוי מה״ח ור״י ס״ל חצר ג״כ דרכנן.

 (יפ־ע!

 א״ל תלמוד ערוך כו׳ כצ״ל. ;חכמ״מ!
 לימוד ערוך. נ״כ עיין מנחות (טו.) כרש״י
 היינו כך שנאה מרכוחיו. ועי׳ יד מלאכי סימן
 שצד שהכיא ראיוח דכ״מ שנאמר לימוד ערוך,

 אינו רק הלכה כרורה, אכל לא הלכה מסיני.
 ;מהרצ״ווו

 אף אגן נמי תנינא. ה״נ כירושלמי [מעשרוח]

 ה״ג איח חניי חני מוללין ואיח ח״ת אין מוללין,
 ומוקי מוללין כלחים ודאין מוללין כיכשיס, וצריך
 לחלק כין יכשים לקשים דלא יסלגו החלמודים
 נמציאוח דשם משמע דכני מלילה נינהו. (יפ״ע<
 קוטמו ומריח. לעיל כג ע״א ד״ה מאי שנא,
 עירוכין לד ע״ב (מא״נ!
 ואם קטמו פטור לחצוץ כו׳ כצ״ל, וחיכוח
 אכל אסור נראה למחוק, וכן לקמן כחירוצא
 דח״מ, וכן כפוספחא ליסא. 1רש״ש)
 כי הוינן. פסחים קכ ע״כ ד״ה רכ. (מאי׳נ)
 וחכ״א אחד זח ואחד זה. נרי״ף ורא״ש
 הגירסא אחד שנפ ואחד יו״ט. (פור״י)
 במוסתקי. (שנח קמו א) חוס׳ ד״ה שונר,
 (זנחיס יד לד). [א״ה לא מצאנו נעינינו דנר
 בשני מקומוח אלו ואולי יד צ״ל נד, והוא נרש״י
 שם א ד״ה וממצה, ונשמט מדף לכ לכאן מהא
 דאמר אין מקיסין ולד הוא החחלח רשימח דף
 לד אשר כל הכאיס אחריו יסוכו עליו וכל הציונים
 אשר מן הוא והלאה עד דף לה יסכו כלכחן על
 דף לד כי אין כהס שוס רמז לדף לג כמו שיכואר
 לפנינו]. !:לבוש*
 במוסתקי. שכפ צה ע״א, וע״ש פמו ע״א ד״ה
 שונר, עירונין לד ע״נ ד״ה ואמאי. (מא״0
 במוסתקי. בירושלמי ערובין פ״ג ה״ג מוכח
 דלא מוקי להא דשובר חביפ בכך מדמדמה לזה
 מגדל עץ, וכ׳׳מ ככרכופ פ״ב ה׳׳ו. (יפ״ע)
 צבורין. כירושלמי מוקי לפלוגפא דר״א ורכנן
 במחני׳ בזה דלר״א מוחר לעשופ צכורין ולפכמיס
 אסור. ויפ־ע)
 ברעפים חדשים. שבת קנה ע״א ד״ה
 כדאמרן. (מאי׳ 0
 רש״י. ד״ה אחד זח כו׳. אחד שכח כוי. עי׳
 שכח(צה.). (רש״ש)
. ד״ה פטור. וע״ק דמשמע ת ו פ ס ו  ת

 דבקשין מיחסר לר״י ובסמוך כוי. נ״כ עפנ״י,
 וי״ל דהו״ל למימר ההיא בקשין ואליבא דר״א כי
 קאמינא אנא לרבנן. ;מל״ה)
 בא״ד. דמשמע דבקשץ מיתסר לר״י אף
 לחריח ובסמוך מתיר ר״י דאמר כו׳
 בצ״ל. (רש״ש)
 בא״ד. וע״ק דמשמע דבקשין מיתסרי
 כוי. עי׳ חשו׳ רעק״א מהד״ח סי׳ ק, ועי׳ שער
 המלך פי״א משבח ה״ז. (מהרש״ם)
 ד״ה כי חוינן. ולא גזרו שמא יקטום וא״מ כו׳
 משוס שמא יקטום. לישנא קטיעא נקטי,
 דהכוונה היא לקטום ולמצוץ. (רש׳׳ש)
 בא״ד. וכשחל יו״ט במ״ש אז אינו
 מפסיד כו׳ כצ״ל. (רש״ש)

 דף לד ע״א
 גמרא. שצריך לבדקן. עי׳ ש״ע יו״ד סי׳
 רסו ז, וש״ע א״ח סי׳ חצח, וח׳ שנוח יעקב ח״ג
 סי' קכג. (ג׳ מהרש׳׳א)

 שצריך לבדקן. כירושלמי ה״ז מוכח דס״ל
 טעם זה דאיחא שס איח חניי חני מלכנין אח
 הרעפים, ומופי לה ככדוקין, ומוכרח גם כן
 דמ״ד לבדקן לא ס״ל טעם חיסוס, והוא דלא
 כמ״ש פק״נ ואכמ״ל. ייפ״ע)
 א״ר אלעזר בר׳ ינאי משום ר״א בר
 אנטיגנוס. נ״כ ט״ס הוא, וצ״ל כהיפר ר״א
 כ״א משוס ר״א כר׳ ינאי, וכ״ה כחולין שם
 ובחולין ט א וככמה דוכחי. ;מל׳־ה!
 מחו לשחטה בי׳׳ט כוי. עי׳ חחם סוסר חלק
 ו׳ סי׳ ק כסיגיא זו. ינזהרש״סו
 מחזקינן רעותא ביו״ט. עי׳ כהר׳׳ן בגליון.
 עי׳ ט״ז יו״ד סי׳ טו סק״ב מג״א סי׳ חצח
 סק״י. 1ג׳ מהרש״א)
 אחד מביא את האור. שבס לט ע״ב ברא״ש.
 ;מא״נ)

 ואחד שופת את הקדרח. עי׳ מגילה (טו:).
 !:מצפ׳׳א)

 חא דאייתי אור לבסוף. עי׳ ח׳ הר״י בי רב
 סימן נא בישוב ק׳ לח״מ מ״ש על הרמב״ם
 בזה. וגי מהרש״א)

 תנור ובידים. עי׳ רא״ש סי׳ טו מ״ש בשם
 ירושלמי מ״ק, וע״ש בירושלמי. דפ״ע)
 ואין טשין אותו. (מו׳׳ק י א) סוס׳ ד״ה
 ל״י. (לבוש. מאת)

 ואין מחדדין אותו. עי׳ ירושלמי פ״ה ה״ב,
 מגילה פ״א ה״ו. (יפ׳׳ע)
 מתני׳. ועוד אמר ר״א עומד אדם על

 ד״ה טוי לי אווזא. ותולה חצלי לתוכו
 כצ״ל. ;רש״ש)
 ד״ה שרקין. שהרופ קשה לצלי. עי׳ שכת
 (יח:)• ורש״ש)
 בא״ד. דגבול טיט תולדה דלישה הוא.
 וכן כשכח(יח.) איחא דגכול עסר חייכ משום לש,
 ולכאורה גס מלאכח לש לא חנהוג אלא כג״ק
 כמו טוחן שכחכחי לעיל(ז:) ע״ש, כשלמא אסר
 אף דלא נשאר כו רק יסוד העסרי י״ל דמ״מ

 אחי מג״ק אכל עסר וטיט מא״ל, ואכמ״ל.
 >רש״ש)
. ד״ה וקטמא. כגון שגכלו ת ו פ ס ו  ת
 מעיו״ט. ולרבי י״ל מחן מים מעיו״ט כיון
 דנחינח מיס הוא גכולו הרי כבד נחגבל מעיו״ט,
 הרא״ש. ועי׳ בב״י סס״י חקז ישוב לקו׳ החוס׳.
 (ג׳ מהרש״א)

 דף לג ע״א
 גמרא. וכן פוריא. (שבח לו ב) חוס׳ ד״ה

 וכ״ה, (שס קלח א) סוס׳ ד״ה כסא. !לבוש׳
 בדלת ס״ד. עפרש״י, ויל״פ דדלח דהר עליו
 חורפ כלי למה יהא אסור, עי׳ ר״פ כל הכלים.

 (רש ״ש)

 מוקצה. [לעיל] יט ע״ב וע״ש ככ ע׳׳א, וע׳׳ש
 כט ע״א, וע״ש כד ע״ב, שכח קכה ע״א, ולעיל
 כ ע״א. !מא״נ)

 הא חזו להיסק גדול. לעיל כא כ. ורש־ש)
 לפי שמסיקץ בכלים. עמש׳׳ל לא ע״כ לב
 ע״א. (יפ״ע׳

 ושדי מעיה. לעיל ז ע״א, פסחים קז ע״כ ד״ה
 השמש. ;מא״נו
 מתגי׳. וחכמים אומרים מגבב. לקמן לד
 ע״א ד״ה עוד, שכפ פא ע״כ ד״ה וחכמים,
 וע״ש קמו ע״ב ברש״י ד״ה שמא, כ״ק קכ ע״א,
 נדרים סב ע״ב ד״ה רוב. (מא׳׳1:
 אץ מוציאץ את חאור. עי׳ לחם משנה רפ״ד
 מיו״ט. וגי חהרש״א)
 רש״י. ד״ה וחלכתא. בין חזרא כצ״ל,

 כאי. 1רש״ש׳

 בא״ד. וחקפת חביות כוי וקדרה. לכאורה
 היינו הקפח חכיות היינו קדרה, ואולי רצונו
 בהקפח חביוח חכיחא שהוזכר לעיל. ,רש״ש!
 בא״ד. ורב ס״ל כר״י במוקצח. כן איפא
 בשכפ (קנו:), וגם כדשא״מ ס״ל כוופי' שס
 (כ2•)• !רש׳׳ש)
 ד״ה לחצוץ כוי. אלא היסר טלטול עצים אף
 שלא להסקה. נ״כ ואף דר״א איפ ליה מוקצה
 כמ״ש רש״י לעיל ד״ד, מ״מ ס״ל דעצים קיימי

 לכל דכר ואינו מוקצה, כ״כ כמגיני שלמה.
 (מל״ה׳
. ד״ה מלמטח (בעמי קודם). ת ו פ ס ו  ת
 לשא״מ לעשופו אכל הכא מפכוו! כוי. יעויין
 בפרושי רשכ״א למס׳ שכפ דף קלג ע״א ד״ה
 ואמי כוי. 1רב״פ׳
 בא״ד. אבל הכא מתכוץ לעשות מה
 שהוא עושה. עי׳ כדרכי משה א״פ סי׳ שטו
 בשס אור זרוע שפסח כדעפ רש״י. ועמוס׳
 כתובות ו׳ ד״ה ואס״ל בסוה״ד במ״ש שהוא
 מפכיון לכטלה ואינו מתכוין לעשופ כלי, ועפוס׳
 בכורופ כ״ה א׳ ד״ה גוזז. !מהרש׳׳ם!
 ד״ה דרש. דלא ניסנו עצים אלא להסקה כוי.
 עי׳ רדכ״ז ח״ה סי׳ שני אלסים קצו מ״ש כזה.

 (מהרש״ם)

 ד״ה ר״א. ותימה כוי. עי׳ תשו׳ רעק״א
 מהד״פ סי׳ קי, ושער המלך פי״א משכת ה״ז.
 (מהרש״ם)

 בא״ד. ופריך מיתבי רא״א כוי. ע״ש
 כרש״י ופוס׳ דהקושיא הוא מסכמים וא״כ
 לק״מ על פרש״י דהכא. (רש״ש׳
 ד״ה וחכמים (בסופו). דטעמא דרמן גזירה
 כו׳ וכ״מ נמי גמרא. כעניופי לא מצאפי מסקנא
 זו כגמרא, ואדרכה דלחכמיס דס״ל דאם קטם
 פטור לא שייך למיגזר נטילה אטו קטימה כמו
 דל״ג מה״ט קטימה להריח אטו קטימה דלחצוץ
 כדמסיק כגמרא, ולהיסך לר״א דס״ל דאס קטם
 לחצוץ חייכ פטאפ שייך טפי למגזר נטילה אטו
 קטימה כמו דגזר קטימה להריח אטו קטימה
 דלחצוץ, וצ״ע. שוכ ראיחי כחור״ע שמאריך
 הרכה כזה. (רש-שו

 דף לג ע״כ
 גמרא. קשין בני מלילח נינחו. כירושלמי
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ם כו י ש ו ד י ח ת ביצה דף לד ע״כ ־ דף לו ע״כ ו ו ה ג  ה
 צג ע״א, מ״ק יד ע״ב רש״י ד״ה ודנין, נדרים
 עז ע״א ד״ה כיחיד, סנהדרין לה ע״א ד״ה
 ליגמרי, וע״ש מו ע״א ןרש״י] ד״ה לא שראוי,
 ססחים מז ע״א, וע״ש סח ע״א רש״י ד״ה
 הזאה, וע״ש כ ע״א, נגעים ס״א מ״ו. ;מא״נ)
 משום רשות משום מצוה. (בכורות נד א)
 פוס׳ ד״ה ושני. (לבוש!
 כל שחייבי עליו בשבת חייב עליו ביו״ט.
 כלומר אבל לא כל שחייכין עליו טו״ט חייכין עליו
 כשכח, דהא איכא איסור מוקצה דאסור כיו״ט
 ושדי כשכח כדאיתא כר״מ. (מים חיים!
 לא עולין באילן. (פסחים נ כ) סוס׳ ד״ה
 מחלוקח. (לבוש!
 לא עולץ באילן. לעיל ג ע״א ד״ה גזרה,
 וע״ש לג, שבח נג ע״א, עירובין לב ע״כ ד״ה
 הא, וע״ש לד ע״ב ד״ה גזרה, וע״ש ק ע״א
 ברש״י, וע״ש קד ע״ב ברא״ש, חגיגה ז ע״ב
 ברש״י, יבמוח צג ע״ב, ר״ה לב ע״ב ד״ה

 דאורייחא, מעילה יד ע״א ד״ה שבאשירה.
 ימאיינ)

 ולא רוכבין. (שבח קנד ב) רש״י ד״ה קא
 משמש. [א״ה עי׳ בהגהמ״ר בעירובין פ״ק
 ומ״ש בהגהופיגו מעשה אילפס שס]. !לבוש)
 ולא רוכבין יעויין תום׳ מ״ק דף י ע״א
 ד״ה סוס. (רב״פ)
 ולא רוכבין על גבי בהמה. עי׳ מג״א סי׳
 הער סק״ה. ;ג׳ מהרש״א;
 ולא מטפחץ. (סוכה נ א) תוס׳ ד״ה שאינו,
 (מו״ק כז כ) פוס׳ ד״ה אכל. [א״ה עשו״פ זקננו

 כעל שער אסרים סימן לו כהגהפ כנו ז״ל].
 (לבוש)

 ולא מטפחין. לעיל ל ע״א ד״ה ואין, וד״ה
 חנן, מגילה ג ע״ב מנחות קד ע״א ד״ה
 מוריינא. (חא••[)
 ולא מטפחין ולא מספקין. הרי״ף והרא״ש
 הביאו ירושלמי מספקין הבא כחמסו מטסחין
 טפופ שהוא לרצונו, והפוי״ט כ׳ ע״ז מהיכא
 חיחי לחלק בין כחמחו לרצונו. ואני אומר יש ויש
 דהטעם דשמא יחקן כ״ש לא שייך לבחמחו
 ואשמעינן דלא פלוג, והוא כעצמו כ׳ לקמן
 דלרצונו הוה כש״כ מחמפו. ואי קשיא הא קשיא
 דהרי״ף והרא״ש כשלהי עירוכין הביאו
 הירושלמי דאוסר כל משמיעי קול ודחוהו
 מהלכה מסני גמרחנו דא״ר ל״א אלא קול של
 שיר, וא״כ כחמחו נמי לישחרי. ודע דגי׳
 הירושלמי מססקין קודם למטפחין כמש״כ
 הפוי״ט וכ״ה גירספ הרי״ף והרא״ש וכן
 כגמרחנו כשכח, ומש״כ החוי״ט ראיה דמטפפין
 כף על כף מקרא דרכו כף ע״ש, משם א״ר
 דהוה על כף יוחר ה״ל להכיא קרא דיחזקאל(כא

 יט) והן כף אל כף דחרגס יונחן ג״כ וטפח.
 (רש״ש)

 לא דנין. (סנהדרין לה א) חוס׳ ד״ה
 ליגמריה. !לבוש;
 ולא מקדשי. לעיל ג ע״א ד״ה ר״י, וע״ש ט
 ע״א ד״ה גלגל, וע״ש י3 ע״ב ד״ה ואין, וע״ש
 יז ע״א ד״ה מאי, וע״ב ד״ה במדד, וע״ש כד
 ע״ב ד״ה בבהמח קדשים, וע״ש כה ע״ב ד״ה
 ככור, וע״ש כז ע״ב ד״ה אין, וע״ש לד ע״כ
 ד״ה הא קמ״ל, שכח קמח ע״כ ד״ה הא, וע״ש
 קנ ע״א, עירוכין לט ע״א ד״ה מחני, וע״ש עא
 ע״א ד״ה ומקני, וע״ש פג ע״ב ד״ה ל״צ,
 חגיגה ח ע״א ד״ה משום, יומא יג ע״ג ד״ה
 ולחדא אמר, וע״ש פג ע״ב פסחים סי ע״ב
 וע״ש סט ע״א ד״ה הזאה, גיטין מא ע״א ד״ה
 לא, וע״ש עו ע״ב ד״ה וחיזיל, כחובוח ג ע״א
 ברא״ש, זבחים ז ע״ב, ככורוח נח ע״ח ד״ה ואי
 אפשר, וע״ש כד ע״א ד״ה ושני, ב״מ ט ע״א,
 מ״ק יד, נגעים פ״א, חולין קה ע״א רש״י ד״ה
u מצוה. (מא״ 

 ולא מקדשין. עי׳ לעיל יז א פד״ה מאי.
 (ג׳ מהרש״א)

 ולא חולצין. ק׳ לכאורה דהא אסור לקשור
 ולהסיר כשלמא לרש״י ז״ל אפשר משוס דלא הוי
 של קיימא אכל לשיטפ הרי״ף דקשר אומן אף
 שאינו של קיימא פייכ מא״ל והכא כעינן קשר
 דטיעל דמהדק עי׳ יבמופ (קכ.) וי״ל דס״ל
 לרי״ף דבעינן מפיר ע״מ לקשור ואיירי בקשור

 מע״ש ויו״ט ועי׳ כפ׳ כלל גדול בפוספוח.
 (פור״י)

 ולא מיבמין. הקשו המחכרים דמאי איריא
 כיו״ט משום שמא יכחוכ, אפי׳ כחוה״מ חנן
 כמו״ק (ח:) דא״מ חסני ששמחה היא לו.

 משום הפסד ממון כעלמא אפי׳ טוכא נמי,
 ולזאפ ככעי׳ שני׳ דהאיסור הוא משום גזירה
 דאשורי גומופ דשוה הכא והפס ל״ק אלא סברא
 דיו״ט קיל ש״ד, עי׳ לשון רש״י יכמופ (קיט
 סע״א) וכמש״כ לעיל (יז:), והכא לא שייך
 למימר סכרפ יו״ט דקיל דכיון דאין הטעם
 משוס גזירה אמרינן מה לי איסור כרפ מ״ל
 איסור לאו כדאמרי׳ ביבמומ שס, וכעי׳ ג׳ וד׳
 להך דמיא, ישמע חכס ויוסיף לקח. (רש״ש)
 רש״י. ד״ה וכן כדי יין. נמי מכםינן כו׳
 כצ״ל. (רש׳׳ש)
. ד״ה חשחור. וקשה ט׳ ונראה כר ת ו פ ס ו  ת
 ושני סכינים לזה ולזה. אכל מה יענו כאינך דחני
 החם הסייף והסכין כו׳ ע״ש. (רש־־ש!

א ״ ף לו ע  ד

 גמרא. אתי לאשויי גומות. שכח צה ע״א,
 עירוכין קד ע״א. (מא״0

 יום טוב דקיל. יערין לעיל דף ב ע״כ.
 ןרב״פ)

 אפי׳ בשגגותיהן שוין. בירושלמי ה״א מתיר
 בשהגגות שרן. (יפ״ע)
 לא ישלשלם בחבל בחלונות. ובירושלמי
 סני אס היה שם חלון משחילין דרך חלון, ואולי
 מיירי שם שהחלון שוה להגג וא״ל להגטהם
 להחלון, ויחכן דזה סיוע שם למש״ש מקודם
 להחיר כשהגגוח שווח גם מגג אחר. רפי׳ע)
 ואפי׳ אוירא דלבני. טרושלמי כאן וכמ״ק
 סס״כ ר׳ ירמי׳ כשם רכ סורסין מחצלח ע״ג

 שיסוף לכנים כשכח, ועמ״ש לקמן כסמוך.
 !יפ״ע)

 ע״ג כוורת. טרושלמי שכח ס״ד ה״כ וכאן
 ה״א, חני ר׳ הושעי׳ כו׳ ואין מכואר שם כשכח.
 ונ׳ דזהו דאיסא שם מה כרכ כשמואל כאן
 מלמעלן כאן מלמטן, שפי׳ המפרשים דחוק
 מאד, ובענ״ד הוא מה דרכ ממיר לסריס מפצלפ
 כי׳ כשכמ משוס דס״ל דהא דמנן מכסין ע״ג
 סירומ טבל מיירי בשבמ, ושמואל דמדבר טי״ט
 ס״ל דמחני׳ מיירי טו״ט, ואף דסיסא מסיים
 בשבח, יש לחלק דדוקא חחח הדלף דבשעה
 שמעמיד אין שם עדיין המוקצה ע״כ מוחר אפי׳
 כשכח, אכל למעלה שהמוקצה ישנו ככר ועוסק
 כשטלו אין מוחר כשכח כ״א כיו״ט, וע״ז שואל
 ככרייחא דר׳ הושעי׳ או דקאי אמחני׳ אס כרב
 דמפרשה כשכמ או כשמואל דמיירי כיו״ט וכאן
 מלמעלן כר. (יפ״ש
 לא נצרכח אלא לאותן שתי חלות. עי׳
 שכפ (מג:) פל״ה רכ אשי שהיה לפניהם הגי׳
 כאן א״ל ל״נ כוי, ופי׳ דר״א השיט כן, ולקמן
 ע״ב(חחח רב אשי אמר דכגי׳ שלפנינו) גרסי׳
 ואכ״א מי קחני כוי. (רש״ש)
 אותן שתי הלות מוקצות הן. ופרש״י
 לדכוריס, לכאורה קשה דהא מסקינן לעיל(ד.)
 מוכן לכלבים הוה מוכן לאדם, ועוד אטו מאכל
 בהמה כגון פכן מוקצה הוא כמספסח מהן. וי״ל
 דשאני הכא שהוא מקצה אוחס שלא יטלטלם
 משם אלא שיהיו מונחים כמקומן לאכילח
 דכוריס. >רש״ש)
 ותםברא דר״ש היא כוי. ע׳ שער המלך
 פכ״ה משכת הכ״ג. !מהרש״ם)
 רש״י. ד״ה אדתני ובלבד. עד שדלג
 מאיסור טלטול(וכרכור הסמוך) כאיסור טלטול
 גוסיה כוי. דבריו יוכנו כהא דלקמן (לז.) אטו

 טלטול לאו צורך הוצאה הוא, וע״ש בפירושו.
 (רש״שו

 תוספות. ד״ה במאי אוקימתא. פירש״י
 כוי. כרש״י שלנו ליפא כן כאן, אלא ברש״י שבפ
 מג נ, וע״ש כגליון הש״ס להגרע״א. ;חל״ג)

כ ״ ף לו ע  ד

 גמרא. במינו ניצוד. מג ע״כ כרא״ש ד״ה
 שלא יעשנו. !מא״נ)
 תנא אם נתמלא. פוספחא שבת פ״ד ומוכא
 טרושלמי כאן, ובטבל איפא שם נתמלאה אסור
 לטלטלה, וע״כ או כדלף הראוי או משוס דהוי
 כגש״ר ככפוס׳ ד״ה שופך. (יפ״ע)
 גרף של דעי. לעיל כא ע״כ ד״ה כנונא, שכפ
 מז ע״א ד״ה הוה, וע״ש קכא ע״כ, וע״ש קכד
 ע״א, וע״ש קמג ע״א. (מא״נ)
 מתני׳. משום שבות. לעיל ט ע״א ד״ה
 גלגל, וע״ש ל ע״א ד״ה מרקדין, וע״ש כו ע״א
 רש״י ד״ה אין, מגילה ה ע״א ד״ה ואין, יכמופ

 המעמר פירות ממקום למקום לקצור
 כו׳. [צ״ל] לקצות. ;מהרש״ם)
. ד״ה וא״ר אבהו. ויכול לסלקן משם. ש״י  ר

 נראה להגיה בדבריו דצ״ל כמו דאיסא כתד״ה
 רישא, ויכול לסלקו מלמעלה (ר״ל כשנטלו) שלא
 יגע (ר״ל הגכרא) כאחטם. ורש״ש!
. ד״ה רישא. כגון שנטלו כפשיטי ת ו פ ס ו  ת
 כ״ע. לרווחא דמילפא כפט כן דאז אפילו היה
 אה״ט א״ש, אכל אה״נ דמ״ל אפילו ככלי
 המקכל טומאה רק דגכרא לא היה אלא ראשון,
 וע״כ לסירוצא קמא צ״ל כן דאס היה אה״ט
 א״כ אומו שנטלו הוי ראשון ויכול לטמא אופו
 שאצלו לעשוסו שני, אם לא שכל זימ היה כפ״ע
 ואין כו שיעור לטמא אחטם שהוא כככיצה, ועי׳
 ברס״ב דחרומוח העגול של דבלה שנטמא

 מקצסו ובהרע״ב שם ובפ״ג דעדיוח מ״ב.
 (רש״ש!

 ד״ה שבת. צ״ל פרומה [לאפוקי] מדר״א.
 (יעב״ץ)

כ ״ ף לה ע  ד

 גמרא. ותני עלח ר׳ יעקב מחייב.

 בירושלמי דמעשרופ פ״ג ה״א רבי מחייב ושם
 ג״כ כמעטר שלא לקצופ כ״א לאכלן בראש גגו
 ועמש״ל ע״א. (יפ״ע)

 ר״א אוסר. עמש״ל ע״א ד״ה פירות.
 ;יפ״עו

 מקח. ב״מ פח ע״א ד״ה בעל הטח, וע״ש ע״כ
 ד״ה מאי לאו. (מא״נ)

 רוב ע״ה מעשרין חן. שכפ כג ע״א. כפובופ
 כד ע״א ד״ה אטי. (מאי-נ!

 וש״מ רוב ע״ה מעשרין הן. לעד״נ דהדיוק
 הוא דאילו היו מחצה על מחצה א״כ ט מצטרפפ
 מיעוט דא״מ קודם גמר מלאכה למחצה דא״מ
 כלל ה״ל רוכ א״מ ולא ה״ל לאקולי כיה כדי שאר
 דמאי, אכל ק״ל כיו דקי״ל דא״ח דכר של״נ
 מלאכפו כמש״כ לעיל, איך אפשר שהרוב או
 לכה״פ מחצה המעשרין יעשו שלא כהוגן. ואולי
 כטיפא זו פליגא כזה דא״פ דכר שלנ״מ על
 משנחנו ולכן לא הכיאה הרמכ״ם כחכורו, או טון
 דע״ה הן עושין שלא כדין בזה. (רש״ש<

 לקצות. (כ״מ כא כ) פוס׳ ד״ה ופטורות.
 (לבושו

 וזה לקצות חייב. טרושלמי מעשרופ ספ״ב
 מומי לה בר״מ במשנה ה״ג שם ומובא כפ״ה
 ה״א שם. !יפ״ע)

. משילין פירות דרך ארובה. שבס " ג ת  מ
 קכה ע״כ סוס׳ ד״ה הכל, עירובין מד ע״א ד״ה
 פקק, סוכה טז ע״כ ד״ה סירסו, [ועיין כרא״ש
 שכפ קכד]• ילבוש. מא״נ)
 אבל לא בשבת. כמב הגרי״כ הירושלמי לא
 גרס זאח, וכאמח מוכח דט״ס הוא טרושלמי
 ולא גיר׳ חדשה. חדע דהלא לקמן כה״כ ומגילה
 פ״א ה״ו מוכא המחני׳ וכחוכ שם אכל לא כשכח,
 וע״כ ע״י טעומ נשמט כאן כירושלמי, וכזה נדחו

 ג״כ דכרי המה״פ, ועמ״ש לקמן לו ע״א.
 (יפ״ע;
 ומכסין פירות. כמכ המר״ט ויופר נראה
 כדכרי ר״י דכשכפ דקפני כסיפא קאי אהני מרי
 כט וכסיפא קפני וכו׳ פירוש לפירושו דה״ל
 למיפני משילין פירופ דרך ארוכה ומכסין פירומ
 וכו׳ וכדי שמן כיו״ט אכל לא כשכפ וכסיפא הו״ל
 למפני וכשכס נופנין כלי פפפ הדלף, ומיהו ק״ל
 לרש״י מהא דמייפי בגמרא סורסין מפצלפ על
 גט לבנים בשבפ וצ״ע. !מיס מייס)
 גמרא. מד סני משילין. (סוכה נ 3) פוס׳ ד״ה
 ומד, (ע״ז כ א) מוס׳ ד״ה מ״ט. !לבוש)
 חד תני משיליז. שכמ קמו ע״כ ד״ה מי
 שנשרו, ע״ז כ ע״מ ד״ה מ״ט. !מאייו)
 משחילין. וכל׳ זה מוכא לקמן ה״כ מגילה
 פ״א ה״ו. (יפ״עו
 השחור וחזוג. שכח נח ע״כ ד״ה וט פימא.

 ומאי׳[)

 שבת דחמירא. לעיל כ ע״כ. ומאתו
 מפנין. עמ״ש שכת קט ע״ב !יפ״ע)
 א״נ לאידך גיסא כו׳ דליכא הפסד ממון
 כו׳. לכאורה פמוה לומר דהפסד ממון יהי׳
 עדיף מהכנ״א ובטול בה״מ, ע״ש כשכפ גודל
 ערכם, ועמש״כ כפספיס (ז.) כס״ד. ויל״פ
 דה״ק דהפם ע״כ מפד טפי כעוכדא דפול דהא
 לא הסירו רק משום הכנ״א וביטול בהמ״ד אכל
 הכא דלא מחזי כ״כ עוכדא דחול דהרי החירו

 אסור לאכול ור״א אומר הוא מוחר לאכול, ואמר
 שם רכ כר״מ [דמקח קוכע גס כלא נגמר וה״ה
 לחצר] אי כר״מ אפי׳ כ״כ אסור אלא רכ כרט
 ור״א כחכמים, ועי׳ שנו״א שס, וסר מה קושי׳
 הס״מ על הכ״מ והסוס׳ כאן לא הטא כ״א דעח
 רב. !׳פ״ע)
 בא״ד. דוקא בניו אבל כד. נ״ב עי׳
 טרושלמי שם שדברי החוס׳ צ״ע וגס אינם
 מוכנים, דהא הכניסם לקצוח וא״כ לא נגמרו
 מלאכחס, ומה וה שכ׳ דאקכעינהו, ועי׳ כמפרש
 שם טעם אחר. ;רי״א חבר)
 בא״ד. בגליון צ״ל יש מוחקין תיבת שם
 עי׳ מחר״ם. !רש״ש)

א ״ ף לה ע  ד

 גמרא. ושמעינן לי׳ לר״א. עי׳ מה״ס
 כמעשרופ פ״ד ה״כ ד״ה אלא, דדייק מזה דרק
 ר״א ס״ל סברא זו, ובגמ׳ שכפ יא ע״א עירוטן
 צט ע״א ל״מ כן. וג׳ דמיירי הכא ככה״ג דמוקי
 כירושלמי שם טש כ׳ מעטנין א׳ שלו טהור ושל
 חכרו טמא דר״א ס״ל דמחזיר לשל חכרו ורכנן
 ס״ל דאין דרך להחזיר לשל חכרו וכשניהס שלו
 גס לרכנן מופר, וכן מוכפ כפ״א ה״ד שם וכפ״ד
 ה״ג חלה ס״א ה״ג דגם לרכנן אמטנן סכרא זו
 דמוחרו חוזר מוחר, וגם אי נימא דהככלי לא
 ס״ל כאוקימחא הירושלמי י״ל דס״ל לרמן דאין
 דרך להחזיר זיחיס מלוחים למעטן, דהלא מייט
 כמלפ זיסים והניפ לפניו ככמחני׳ שם, וכ״מ
 בירושלמי נדריס פ״ב ה״ד ופ״ו ה״ג דטעמא
 דרבנן משוס שמלחס ומטעם זה לא יחזירם
 למעטן, ומ״ש החיס׳ בד״ה שאני דלרבנן ל״ל
 מוחרו חוזר היינו ככה״ג שקכע ואח״כ לא יובל
 להחזירם אכל היט שאפשר להחזירן גס אח״כ גס
 לרכנן אמטנן. (יפ״ע)

 הנוטל זיתים. ססחיס מל ע״א ל״י מקום.
 1מא״נ)

 ואם טבל. כמשנה מעשרוס [פ״ל מ״כ] הל׳
 ואס מלפ. (יפ״ש

 פידות שתרמן. ילושלמי פ״כ למעשרופ ה״ג,
 ושם איתא לר״מ ור״א אמרו ל״א כמו דר״א
 אמר חרומה קכעה ה״נ ס״ל מקח קכעה אף
 שלא נגמר מלאכחו. (יפ״ע;
 היה אוכל באשכול. לקמן לח, לעיל יג ע״א
 ל״ה הא, וע״ש ע״כ ל״ה ואס, כרכוח לה ע״כ
 ל״ה לרך, פסחים קה ע״א ל״ה כך, כ״מ סח
 ע״א ל״ה על שיראה. (מאת)
 היה אוכל באשכול כד. נלאה ללוקא נקט
 היה אוכל דגלי רעפי׳ דנגמרה מלאכפו לאכלן
 כמו שהוא, (עי׳ לעיל לד. כפד״ה כניו וכמהר״ס
 שס), לכן קאמר ר׳ יהושע דפצר וכן שכפ
 קוכעופ ודלא כסרש״י, וכזה מיושכ גמגום
 המהרש״א בפד״ה שכפ ור״א לטעמי׳ דהיכא
 דמופרו פוזר אינו קוכע ונכון בס״ד. (רש״ש)
 רא״א יגמור. כפ״ג דמעשרופ ה״א שס אמר
 דרוכא דרשכ״י מדר׳׳י כר״י דפטר כמעטר
 כחצר לאכול כראש גגו דמקוס פטור ורשכ׳׳י
 פוטר אף כדעחו לאכול כחצר אחרח ודר׳׳א
 דרוכא מפררהון כוי, וכפרומופ פ״ח ה״ד
 מעשרופ פ״כ ה״ד רצה לאוקמי כר״א הך דר״ט
 גפן נטוע בחצר ומקצחו יוצא חון לחצר אוכל אפ
 כל האשכול ומסיק טעמא דר״א כר׳ נפן כמ״ש
 כאן. רפ״ע)

 לא יגמור. (פספים קה א) פוס׳ ד״ה כך,
 (כ״מ פפ א) פוס׳ ד״ה עד. (לבוש!
 א״ר יוחנן אחד שבת. עמש״ל לד. (יפ״ע)

 ואחד חצר. (כרכופ לה כ) פוס׳ ד״ה דרך.
 (לבושן

 ואחד מקח. (כ״מ פפ א) סוס׳ ד״ה מאי
 וד״ה בעה״ב. !לבוש!
 לאפוקי מדחלל. נ״ב הלל זה איני יודע מי
 הוא, דטון שהוזכר ככרייפא ע״כ היה חנא,
 וכסנאים לא מצאנו הלל רק הלל הככלי פכרו של
 שמאי. וכפירוש אמרו כירושלמי פ״כ דחגיגה
 דלא היה מחלוקפ טשראל וכימי שמאי והלל עשו
 אופן ארכעה, וכאן יש פלוגחא חדשה כין הלל
 ובני דורו לעני[ שבפ קוכע למעשר וצע״ג. ואולי
 הוא הלל בנו של ר״ג טבנה, ועיין סה״ד שהטא

 הך דהלל בן ר״ג בפסחים ר״ס מקום שנהגו.
 ;מהרצ״ח)

 שבת לאפוקי מדהלל. נ״ב עי׳ במשנה למלך
 פ״ו מה׳ מעשר הכ״ב ביאור לשיטה זו, ותירוץ

 לקושיפ מהרש״א על דכרי הסוס׳ ד״ה שבת.
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ם י ש ו ד י ח ת ביצה דף לו ע״ב - דף לח זן׳׳א ו ו ח ג  כח ח
 לאש א ע״ש. (ג׳ מהרש״א)

 ר״ה אמר יש ברירה. (יבמות יט א) שוס׳
 ל״ה ועול. (לבוש)
 חישב להוציא. שבת צל ע״ב ולף קמו ע״ב
 ל״ה פרץ, וע״ש קנג ע״ב ל״ה על שיסתום,
 וע״ש קנל ע״א ל״ה הלקטי, עירובין ל ע״א
 רש״י ל״ה בההוא, פולין יג ע״ב, נלה כפ ע״א.
 (מאייו)

 לטחר את חפתחים. (עירובין ספ א) תוס׳
 ל״ה תניא. [א״ה עי׳ בירושלמי פ׳ סלון ה״ה
 ובש״ק שם ל״ה שמא, ובחבורנו נר מערבי
 האלכנו שס]. !לבוש!
 מכאן ולחבא. עמש״ל י ע״א. ויפ״ע)
 כי לית ליה לר״י ברירה בדאורייתא. עי׳
 עילוכין לז כ תל״ה מאן תנא. >ג׳ חהרש״א)
 אבל בדרבנן אית ליה. עי׳ תוס׳ יו״ט פ״ה
 דכיצה מ״ה כסופה. עפוי״ט פספים פ״ס מ״כ
 אי מה דכדאורייפא אין כרירה והוא מה״פ או

 לרכנן אמרי שיהיה א״כ כראורייפא.
 (ג׳ מהרש״א)

 והתני איו. (עירוכין לו כ) פיס׳ ל״ה לא,
 (חגיגה כה כ) חוס׳ ד״ה חכר, (יומא מ צ״ל נו
 כ) חוס׳ ד״ה מ״ש, (גיטין כד צ״ל כה כ) חוס׳
 ד״ה ולכי. (לבוש!
 רש״י. ד״ה כאן ברועה א׳. מעמידים
 בהמחס ברשותו וכקנין שכיחסו. כ״ה לשון הר״ן

 ורש״י שם, ולשון הרע״ב בקניח שביחחו.
 !רש״ש)

 ד״ה שנים שלקחו. מעיו״ט לחלקן ביו״ט.
 עי׳ בס׳ חוס׳ שבח סי׳ שצז. !גי מהרש״א)
 בא״ד. מעי״ט לחלקן בי״ט. עי׳ חחס

 סופר א״ח סי׳ קמט בסופו מ״ש בזה.
 ימהרש״ם)

 ד״ה אין אדם מתנח. למקום שארצח
 ואברור כצ״ל. (רש״ש)
. ד״ה לאיסור. שהכהמה גדילה ת ו פ ס ו  ת
 בו׳. יעויין סוס׳ ב״ק דף סט ע״א ד״ה כל
 הנלקט. (רב״פ)

א ״ ף לח ע  ד

 גמרא. וכבר בא חכם. עי׳ שעה״מ פ״ס
 מעירובין עלה בא ד״א ע״א ד״ה האמנם.

 (ג׳ מהוש״א)

 כי לית ליח לר״א. (נדרים מה ב) בר״ן ד״ה
 ר״א. (לבוש)

 אבל בדרבנן אית ליח. עי׳ ירושלמי דמאי
 פ״ו ה״ו וה״ח, ובמה״ס ה״ו ד״ה ישראל,
 ובפ״פ ד״ה ישראל, שכפב דהירושלמי ס״ל ג״כ
 לפלק כין דרבנן לדאורייפא. רפ״ע)
 אבל בדרבנן אית ליח. עי׳ שער המלך פ״ה
 מעירוכין כאורך כזה מכמ״ק, ועי׳ סוספופ יו״ט
 ס״ה דסספיס מ״כ, ופשו׳ מהר״י אסאד חא״פ
 סי' ע. (מהרש׳־ם)
 הלכא כר״א. (גיטין מח א) פוס׳ ד״ה אי,
 (נדרים סא א) כח״י השייך לדף מו ע״כ ד״ה
 אמר, (כ״ק פח כ) חוס׳ ד״ה הכי. ולבושו
 בדאורייהא כו׳ הלכה כר׳ אושעיא כוי.
 גיטין מח ע״א ד״ה אי לאו, נדרים מו ע״כ ד״ה
 אומר ר״ה, וע״ש מה ע״כ כר״ן, פסחים פח
 ע״א, כ״ק פח ע״כ ד״ה הכי, פולין לה ע״כ
 ד״ה אס, וע״ש ק ע״ב כהגה״ח הרא״ש, מנחוח
 פ ע״א ד״ה הפריש, ולעיל דף לז. (מא״[ן

 השואל כלי. לקמן מ בסוס׳ ד״ה אלא.
 (מא״0

 ולבטיל מים ומלח לגבי עיסה כוי. אף
 דדמי לטומאח משא דל״מ כיטול, עחוס׳ ככורוס
 כ״ג א׳, ועי׳ חחם סוסר א״ח סי׳ קפא כאמצע
 החשובה, ובחיו״ד סי׳ ס״ג מ״ש כזה. ועי׳ ככ״י
 יו״ד קלד כשם רשכ״א דדכר שעיקרו כך לא
 כטל, ועי׳ מג״א סי׳ חמכ, ויל״ע מהכא,
 וכמק״א הארכחי. ועי׳ חשו׳ מהר״י אסאד יו״ד
 סי׳ שלו מ״ש כסיגיא זו, וע׳ צל״ח לקמן ל״ט א׳
 דגם להוצאפ שבח מהני ביטול. !מהרש״ס)
 רש״י. ד״ה בדאורייתא. כגון טומאפ מס.
 צ״ע מסירש״י לעיל סוף מ ע״א ד״ה כולם

 טמאים, שחכמים גזרו. ועי׳ כחדושי פ״י שם.
 (ג׳ מהוש״א)

 בא״ד. הלכה למשה מסיני כוי. עי׳ רש״י
 לעיל י׳ ע״א ומש׳׳ש. (מהרש-םו

 לרועה אחר, וסימה על הסוי״ט שכמט סחס.
 (מים חיים)

 כלים חמיוחדין לא׳ מן האחין כוי.
 עמש״כ כזה כיומא (יא:) כס״ד. ורש־ש)
 הרי אלו כמקום שהולכין. לא ידעחי אמאי
 לא קחני הרי אנו כרגלי כולן, דומיא דאינך. ואין
 לומר משום דאחד מעככ על ידי חטרו, ולהט
 פלייה כמקום שכולם שרן כו, משא״כ כרגלים
 שאינן שרן, דהא גכי אשה ששאלה מחכרסה
 קחני הרי אלו כרגלי שפיהן אע״פ שהאחח
 מעככח על חכירחה, וצ׳׳ע. ומים חיים)
 וכן חאשח ששאלח מחברתה כוי. עי׳
 ירושלמי פ׳׳כ דמעשר שני ה״א כדין שאלה עצים
 לכשל ולאפות ט. !מהרש״ם)
 רש״י. ד״ה ומשום כוי. ומקח וממכר אסור
 מן המקרא כוי. עי׳ ארעא לרבנן ועסרא דארעא
 מהדו׳׳כ אוח מ׳ מה. (מהרש״ם)
. ד״ה ורמינהו. כירושלמי מגילה ת ו פ ס ו  ת
 פ״א ה״ו פריך מהא דמשילין על מחני׳ שם אין
 ב־ן, ומחפלה מקשה ממילי דאורייפא שכפ ככרפ
 וסקילה ויו״ט הוא כלאו, ואח׳׳כ מקשה ממילי
 דרכנן וכ״ה כאן ה״כ. (יפ״ע)

כ ״ ף לז ע  ד

 גמרא. ר׳ דוסא אומר. פוספפא פ״ד,
 וטרושלמי ע״ש ססמא ומוקי מפני׳ דהכא
 כמסרה טו״ט לרועה וטש שס רועה אסר

 כדמוקי הכא ככ׳ רועים, ועי׳ מה״פ שס.
 (יפ״ע)

 דיק א נמי דקתני לבנו כוי. עי׳ כרא״ש
 וכהה״מ ופוספופ פדשיס פירושו. :מהרש״ם)
 כסתם משנה. שכת פא ע״כ. ;מאיינ)
 ותבן הבהמה והכלים כרגלי הבעלים וכו׳
 ולאו אוקימנא כו׳ כצ״ל. !רש״ש)
 שנים ששאלו. חוספפא פ״ד, ושם איפא
 כרגלי המשאיל. (יפ״ע<
 שנים שלקחו חבית ובהמה בשותפות.
 כאשר״י הגירסא ישראל ונכרי שלקחו, ולכאורה
 מלשון חביח מוחרח משמע ג״כ כגירסס הרא״ש
 ז״ל, אבל צ״ע דהא ס״ל לשמואל בעירוטן(מז:)

 דחפצי נכרי אינס קונים שטחה, ועי׳ בזה.
 (פור״י)

 שנים שלקחו בהמה כו׳ ברירה. לעיל לה
 ע״א רש״י ד״ה ס״ש מסיפא, עירוטן לו ע״כ
 ל״יה לא ס״ד, וע״ש סח ע״א ד״ה אמר, חגיגה
 כה ע״כ חכר, יומא נו ע״א ד״ה דכרי, יכמוח
 יט ע״א ד״ה ועוד, גיטין כה ע״כ ד״ה ה״מ,
 וד״ה ולכי, נדרים מח ע״א ד״ה אסור, קידושין
 יז ע״כ ד״ה חליפי, ככורוח מח ע״א ד״ה לכ׳׳ע,
 וע״ין לקמן לח. (מא״נ)
 אתמר שנים שלקחו חבית ובהמח
 בשותפות כו׳. עי׳ חסארח צט חיו״ד סי׳ יד
 וסי׳ מד, ועי׳ שו״ח כרכח יוסף סי׳ י, וישועוח
 יעקכ סי׳ שיח סק״ה. (מהרש״ם)
 רב אמר חבית מותרת. כירושלמי ערוכין פ״ג
 ה״ב שחטוה רכ אמר אכרים יונקין זה מזה עולא
 ברי ישמעאל אין אברים יונקין כוי ומודה רב
 בחביח כר, והכא שחיק רב ומשמע דהדר טה
 כמ״ש הרא״ש. (יפ״עו
 ושמואל אמר חבית. (סוכה כג כ) סוס׳ ד״ה
 דכרי. !לבוש!
 אי ק סבר יש ברירח. נ״כ עיין שאגת אריה
 סימן סט. ומהרצ״ח)
 ושניא בהמה דקא ינקי. עי׳ מג״א סי׳ שכ
 סק״ה, וכשעה״מ פ״ה מיו״ט ה״כ עלה מו
 ל״א ע״כ וע״ג. >גי מהרש״א)
 ושגיא בחמח דקא ינקי תחומין מהדדי.
 עמש״כ בסנהדרין(קיב.) בס״ל. (דש״ש;
 לאיסור מוקצה לא חששו. נ״כ מה שדחו
 כל הפוסקים קוש׳ גמרא זאח, היינו דיש חילוק
 דפחומין נקרא ממון ולא כטל, עיין לעיל לט ע״כ
 פוס׳ ד״ה הרי, משא״כ מוקצה. ועיין יו״ד סימן
 קב ומג״א סימן שיפ סק״פ, ופוס׳ כ״ק (סט.),
 ונדדס (נז:), אם גדולי הימר מעלין האיסור,

 ותשובות נו׳׳כ מה״ח חלק יו״ד סימן נה.
 (מהרצייחן

 לאיסור תחומין חששו שתיק רב. והרי
 מוקצה חמור דיש לו עיקר כדאוטיתא, הכנה גם
 הוא איסור השוה בכל. ח׳ מהראי׳ ש כח׳ כשמים

 פשיטא טון דא״ל לר״י כו׳ מוכח להדיא דלר״ש
 כאמח מוחר, אכל לפ״ז קשה מאי פריך פשיטא
 טלמא הא גופה אשמעינן דדכר שא״מ אסור,
 ועי׳ שכס שם חד״ה שלא. ולכאורה נראה דלפי
 הגי׳ שלנו ותסכרא כוי, שנויא דלא יעשנו מצודה,
 איצטטך גם לר״ש. ולהכי סריך פשיטא כיון
 דלכ״ע אסור, אכל כשכס דל״ג וססכרא כו׳
 דמשמע דלר״ש שרי כלכד שלא יחכוין, ושנויא
 דלא יעשנו כמצודה אינו אלא לר״י, לכן לא פטך
 שס פשיטא משוס דאשמעינן דאפי׳ א״מ אסור,

 והסוגיוח מחחלפופ כדמצינו כאיזה מקומופ.
 (רש״ש)

 ד״ה שופך. למה דס״ד לעיל דאיירי
 בדלף כו׳ כצ״ל. (יש״ש)
 ד״ה והא. אכל אס אין לו אשה וכנים מוסר
 לקדש דמצוה קעביד. עי׳ שער המלך סכ״ג
 משבח הי״ד. (חהדש־׳ם)
 בא״ד. דבפ״ק דיומא בירושלמי. סוף
 ה״א, וע״ש כמה״פ, ועמ״ש טומא יג ע״כ
 כסוס׳ שס. (יפ־עו
 בא״ד. נמצא כקונה קנין בשבת. צ״ע כס׳
 שכו״י ח״ג סימן סז. (ג׳ מהרש״א)
 בא״ד. עיין כל הדיבור. ולע״ד ראיה
 לפרש״י דהא אין עולין כאילן וכו׳ חשיכ להו הכא
 כדכריס שהן משוס שכופ, ואפ״ה פזינן דאסורין
 אף כמקום מצוה כדאיסא כר״ה (לכ:) כמשנה.
 וכן כ״ש אסרו סמיכה טו״ט משום הא דאין
 רוכטן ע״ג בהמה אע״ג דהיא מצוה עי׳ חגיגה
 (טז:) שכוח מצוה איצטטכא ליה הא נמי
 סשיטא, וא״כ ע״כ צ״ל דעיקר גזירסם היה
 משום שכוס ואגכ גזרו אף כמקום מצוה גמורה,
 וא״כ הני נמי דגזרו משום רשומ הכוונה על
 עיקר גזרסם, אכל מ״מ נאסרו אגכן אף כמקום
 מצוה גמורה וכש״כ הוא. (רש׳־ש)

א ״ ף לו ע  ד

 גמרא. וכולהו טעמא מאי. יעויין מ״ק דף
 מ משנה וגמ׳, ובסוס׳ כמובוס דף מז ע״א ד״ה
 דמסר. ירב״פ)
 משום מקח. לעיל יז ע״א ד״ה מ״ט, ססמיס
 סט ע״ב ולעיל כז ע״ב ד״ה ומל, שבס קנ ע״א,
 פספים נ ע״כ. (מא״נ)
 לא נצרכא אלא ליתנס לכחן בו ביום כוי.
 עי׳ שירי קרק על ירושלמי פ״ח דסספים ה״ג,
 ועי׳ אסיפפ זקנים לעיל ל״ד כ׳ שכ׳ כפשיטופ
 דמשום עונג שכח שרי ליפן עיניו כצד זה כוי,
 וצ״ע מסוס׳ גיטין ל״א, ועי׳ רש״י חולין י״ד
 וכ״ק סט טש ע״ב (מהוש״ם)
 אבל פירי דטבילי האימא. עי׳ שעה״מ
 פ״כ מהל׳ יו״ט ה״ג עלה י ע״ד. יג׳ מהרש״א)

 לאפרושי מינה חלה. עמש״ל ט ע״א.
 (יפ-ע;

 חלה מפרשינן. לעיל ט ע״א ד״ה גלגל, וע״ש
 יכ ע״כ ד״ה אין. (מאיינו

 משילין. שכפ קנד ע״א ד״ה הא מני. 1מא״נ)
 אותו ואת בנו. לעיל כו ע״א. (מא״נ)
 רא״א מעלח. ירושלמי לעיל לפ״ג ה״ד
 ועמ״ש שכפ קיז ע״א קכד ע״א. (יפ״ע)
 אלא אר״פ ל״ק חא ב״ש בו׳. לכאורה
 לאוקימפא דר״ג כריש מטלפין לב״ש בשכח איח
 להו מוקצה וטו״ט לא, וא״כ היכי קאמט הכא
 אין כין כוי, ואולי ט ל״ל מוקצה כיו״ט כדכר
 הנאכל דוקא כמו טצה, ונכלל כמה שאמר אלא
 או״ג כלכד. או דגם כשכפ לא אסרו אלא כדכר
 שאינו נאכל לאדם כגון עצמופ וקליפין. ולס״ז
 יו״ט ושכפ כי הדדי נינהו לענין מוקצה לדידהו,
 או א״כ הוי היפך ממה שאמרו כשכפ (קכח.)
 אליבא דרכ כמוקצה לאכילה ס״ל כר״י כמוקצה
 לטלטל ס״ל כר״ש. עוד י״ל כיון דמודו במוקצה
 דכע״ח כמש״כ הסוס׳ שס, וא״כ אינו היסר
 כולל טו״ט לכן לא חשיכ לה. ורש־ש)

 חא מני ב״ש. שכס ס ע״כ ד״ה א״כ י״ט.
 (מא״נ)

 דתנן בש״א. עמש״ל יכ ע״א ד״ה מחוך.
 (יפ״ע)

 מתני׳. כרגלי הבעלים. שבת נג ע״ב ד״ה
 חחוס, וע״ש קכא ע״א ד״ה אין. (מא״נ)
 המוסר בהמתו לבנו. כחכ החוי״ט ואע״ג
 דהוא יחיד לא קנה וכוי, זהו לשיטת הרמכ״ס,
 אכל לשיטח הרע״כ ורש״י אין חילוק כין כנו

 והט״א כחגיגה (ח:) חירן דנ״מ לליל יו״ט
 הראשון דאין נוהג כו מצוח שמחה, וכ״ע הכ״א
 שסוחר א״ע למה שכחב בחשוכה דגם כה חייכ
 כשמחה מדרכנן מיהא. ונעלם ממנו מש״כ
 הד״מ כאו״מ סי׳ מרצו כשם הכלכו צ״ע אי
 נושאים כפורים כו׳ א״ד דל״א אלא רגלים שהוא
 דאוטיפא כו׳ והד״מ הכטע להיפרא ע״ש,
 וא״כ ה״ה ליל יוט״א אס לא מה״ט, ועמש״כ
 כחגיגה טשוכ קושייח המחכטס כס״ד. (רש״שו
 ולא מיבמין. עי׳ טורי אכן לחגיגה ח׳, והגהח
 טח שאול על ס״א דמו״ק מ״ז, ועי׳ חשו׳ שערי
 צדק או״ח סי׳ קלא. (מהרש״ם)
 לא מקדישץ. יערין חגיגה ח ע״א חד״ה
 משוס. (לבוש. רב״פ)
 ולא מקדישין. טרושלמי ה״כ ופסחים ס״ח
 ה״ג פלוגפא דר״י ור״ל, דר״י אמר מקדישין
 כחחלה טו״ט ור״ל אמר אין מקטשין, ומשמע
 שם דלמחר לכ״ע אין מקדישין, ובעזרה לכ״ע
 מקדישין דאין שטח כמקדש. ייפ״ע)
 ולא מחרימין. סרש״י וססס חרמים לב״ה
 וכ״כ הר״ן והרע״ב וסמה עליהם החר״ט שפי׳
 דלא כחכמים ס״ס דערכין וע״ש, ונראה דדסקי
 לפרש כן דאי לכהניס מאי מצוה איכא. (עחוי״ט
 שם כמ״ד ד״ה מה אם לגכוה מש״כ כשם
 הסוס׳). ועי׳ כגמרא דערטן שם דרכ פסק
 כריכ״כ דסחס חרמים לכ״ה וכן ר״י שם, וכאמח
 סמה הכ״מ על הרמכ׳׳ס שפסק כחכמים,
 והחוי׳׳ט הטאו שס, והנך רואה שאגכ שיטסי׳
 שכח גס ד״ע. ירש״ש)

 ולא מגביחין. יעויין חוס׳ גיטין לא ע״א ד״ה
 כמחשכה, כסיס׳ חולין ז ע״א ד״ה דלמא,

 ונחוס׳ מנחות נה ע״א, ובבכורות נט ע״א.
 (רב״פ)

 אץ בין יו״ט. דנ״ר ס״ד. (יפ״ע<
 גמרא. שמא יחלוש. טרושלמי ה״נ דגם טנש
 אסרו גזרה משום לח, וכ״ה נהג״א, ומקורו
 מהירושלמי. (יפ״עו
 גזירה שמא יתלוש כוי. עי׳ שער המלך
 פכ״א משכת ה״ו. (חרורט־ם)
 תחומין דאורייתא. שכח סט ע״כ, ככורופ כח
 ע״א ד״ה ואי אפשר, חגיגה יז ע״א ד״ה דכתיב
 מגחומ צה ע״א ד״ה וש״מ. (מא״נ)
 תחומין דאורייתא. יעויין חוס׳ חגיגה דף יז
 ע״כ ד״ה דכסיב גס כדף ח ע״א תד״ה משום.
 (רב״פ)

 ש״מ תחומין דאורייתא כד. עי׳ ריטכ״א
 סופ״ק דעירוטן דלר״ע הוי רק כעשה, ואף
 דכעשה לא גזטנן כמ״ש חוס׳ מנחוח ס״ח, י״ל
 דהכא דנקו״ע גזרינן כמ״ש מש״ז א״ח סי׳ ח׳,

 ועמש״ל ח׳ ע״כ, וכגליון מנחוח ס״ח.
 (מהרש״ם)

 שמא יחתוך זמורח. (חגיגה יז ב) חוס׳ ד״ה
 דכתיב. (לבוש)
 יחתוך זמורה. לעיל יט ע״א [רש״י] ד״ה ואין
 סומכין, שכח קנד ע״כ [רש׳׳י] ד״ה קא
 משסמש, עירוטן מג ע״כ ד״ה הלכה כר״ג,
 פסחים נג ע״ב ד״ה בן בחירא, ע״ז ז ע״ב ל״ה
 מוכרין, ר״ה לב ע״ב. !מא״נ)
 שמא יחתוך זמורח. טרושלמי משום שטפפ
 בהמחו, ומובא ברא״ש ועק״נ. (יפ״ע) גזרה
 שמא יעשה חטח. בירושלמי משמע דלאו משוס
 גזרה זו אלא שאסור להושיט דבר ולהוליכו
 מאצלו, היינו כמים, ומוכא כמרדכי ובב״י סי׳
 שלט. !יפ״ע)

 ולא מםפקץ. עי׳ רש׳׳י כמפני׳ דפי׳ דססוק
 היינו ע״ג ירך, וטרושלמי איפא דספוק ג״כ
 הוא טד ליד הוא רק שהוא באף ובחמה, כמ״ש
 בבלק ויספק אפ בפיו, וטפוח היינו בנחח ומובא
 ברא״ש. דפ״ע)
 דעדיף מיניח. עירוטן סג ע״א. !מאי•[)
 והא מצוה קעביד. בירושלמי באמח מסרש
 רשוח שהיא מצוה. ומילי דרשוח קרי במחגי׳
 שטח. (יפ״ע)

 רש״י. ד״ה ואין מרקךין. כרגל וכלן לשמחה
 וכוי. נ״כ עי׳ רש״י לעיל(ל.) וכסוס׳ שם.

 (מל״וז׳

 ד״ה שמא יתלוש כצ״ל. (ושיישן
. ד״ה אלא. ס׳׳ה כו׳ ולר״ש מותר. ת ו פ ס ו  ת
 רש״ל כ׳ דכפרש״י שלפנינו אינו, ול״נ דמה שסי׳
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ם כט י ש ו ד י ח ת כיצה דף לח ע״א - דף לט ע״כ ו ו ה ג  ה
 ואפשר דמילסא ללא שכיסא היא שיזיל על
 הקיסם ולא על השלהבפ לניכרפ היא לעין טפי
 ול״ל לאוכלי! שכפוך הכלי שמכוסין. (מצפ״א)
 בדלית ״ליה ״ שעורא. צ׳׳ל כיה. וכן כסעס
 השני. (יעב׳׳ץ)
 מנא משחא ואתלי ביה נורא. פסמיס (לף
 עה). (מצפ״א)

 מתני׳. בור של יחיד. עירוכין מו ע״א ל״ה
 נהרופ, נדרים מח ע״א ל״ה אסור, וע״ש כר״ן
 ד״ה והבור. (מא־נ)
 כרגלי אותח חעיר. עיין כפוי״ט מה שהקשה
 לדכרי הטור, ולא נהירא כלל דאין כאן שום
 משמעות כדכרי הטור מזה דכיון דגלי לן הטור
 שהם מעככיס על ידו לפי שכולם שופפים כמים
 שממלא ושופה כל אפד, ממילא הדכר כרור שגם
 הוא מעככ ע״י שהרי יש לו פלק ושופפופ כמים
 שמוליכים האפרים ואינם יכולים להוליכן אלא
 למקום שכולן יכולין לילך דומיא דכלים שאינן

 מיוחדים דמשנה ג׳ וזה כרור ודו״ק.
 (חים חיים)

 גמרא. נהרוח המושכין. (עירוכין מו א) חוס׳
 ד״ה נהרוח. (לבוש)
 מלא ונתן לחבירו. כ״מ י ע״א ד״ה רכ נחמן,
 ע״ז סנ ע״א ד״ה לקוט. (מא־נ)
 מי שנתמלאו לו. >ע״ז סכ א) סוס׳ ד״ה
 לקיט. (לבוש)
 ומר סבר בירא דשותפי חוא. עי׳ שער
 המלך פ״ה מיו״ט ה״י. (חהרש־-ם)
 רש״י. ד״ה כרגלי חממלא. קסכר י״כ
 להחמיר. ומלא החוי״ט אס דכריו דחחומין
 דרכנן וכדרכנן קי״ל דיש כרירה, עי׳ ש״א חשו׳
 צ וחראה שהחר״ט שגה כמחכ״ח. (רש~ש)
 ד״ה רב ששת כוי. למלאוח לו מחלקו והלך
 כשליחוחו כוי. עי׳ רש״י כ״מ י׳, וע׳ חומים סי׳
 קה, וכיח אפרים חו״מ סי׳ סה. (מהרש״ם)
 תוספות. ד״ה משום. דלא שייך דשיל״מ
 כוי. יעויין כר״ן לנדרים דף נכ ע״א ד״ה וקשיא
 להו, וכחשוכוח המיוחסוח סי׳ קנא. (רב״פ)
 בא״ד. חוי כאילו מן אחד. עי׳ חשו׳ רא״ש
 כלל כ׳ סי׳ א׳, ועי׳ יל שאול יו״ד רצג סק״א
 כאורך כזה. (מהרש״ם)
 ד״ה ותיפוק ליח. וא״ח וליכטל מנא אגכ
 שלהכת וי״ל לשא״ה לליכא השיכותא כשלהכת.
 עי׳ שכח (סכ:) דכע״ז פלוגחא דראכ״א ולכ
 אשי, דראכ״א ס״ל דאע״ג דליכא ממשא מ״מ
 כטל הכלי, ורכ אשי ס״ל דכיון דליכא ממשא לא
 כטיל הכלי לגבי׳ ע״ש, (פור״י)
 בא״ד. דליכא חשיבותא בשלהבת לבטל
 כוי. עי׳ כה״ג כשכס ס״כ כ׳ גכי ריח כשמים.

 (מהרש״ם)

 בא״ד. דלית בח ממש. נ״כ וכרכ אשי כשכס
 דף סכ כ. (בנא״ח

 דף לט ע״ב
 גמרא. בשל עולי בבל. (נדרים סג א) בתוס׳
 ד״ה רחבה השייך לדף מח ע״א. (לבוש!
 חשותפין שנדרו. מגילה ק ע״א ד״ה
 דריסת. ימא״נ)
 לרחוץ בבור לרחוץ ח״נ. גסערב בזה 3׳
 נוסחאות, י״ג לרחוץ ה״נ, וי״ג לרחוץ בבור ה״נ,
 וגירסא זו יוחר נכונה וכן הגיה הב״ח (ללא
 ככעל דקדוקי סוסרים שכחכ שהיה לו למחוק אף
 מלח ככור). וכה״ג מצינו עירוני נוסחאות כרכוס
 (ס.) היינו דר׳ אחא דא״ר אחא. כי י״ג דא״ר
 אחא ר״ג דר׳ אחא ולשחי הטססאוס קאי
 אמימרא דר׳ אחא שנזכר שס למעלה וכפירש״י.
 >ח ל״ ג)

 חב״ע למלאות. נ״ל דהר כמו יש כו דין
 חלוקה וסלקו לענין המיס דשרי אפילו למאן
 דל״ל כרירה, דמודר הנאה מוסר כנכסים לאחר
 מכירה כדמוכח כעלמא, רק נשופפין דעלמא
 שייך נרירה על גוף קרקע הנור וחולו כדמוכח
 בב״ק (נב.), ובעוני ננל המקום הפקר לכו״ע.
 והדר מקשו מר״נ דחחומין אר״נ דמע״ב וקלבון
 דרבנן. יראמ״ה)
 וחכא במאי עסקינן למלאות מר מדידיח
 כוי. עי׳ נ״ק נ״נ דלרננן דאסרי נפצר שותפים
 דאין ברירה מהראר לאסור גס נמים, ועי׳ שואל
 ומשיב מהדורא חליחאה ח״ג סי׳ א, וע״ש
 מהדורא רגיעאה ח״ג סי׳ קמ לשיטח הר״ן ר״ס

 בפשוטו דפריך אהברייחא. ורש־ש)
 חא במלח אסתרוקנית. הערוך פי׳ שהוא
 ע״ש מקומו, ונ״ל שהיא מדינח אסטרח״ן בארץ
 רוסיא באזיא על יד נהר וואלגא, אשר יובילו
 משם המלח על הנהר הנזכר ברוב מדינוס רוסיא.
 (רש״ש)

 ואין בטלץ בקדרח. כירושלמי כאן ה״ד
 מסססק כזה לר׳ יהודה, ומכיא שם החוספחא
 דפ״ד דטעס ר״י הוא משום שהם נכלעיס
 בעיסה מה נפיק מביניהון מי פבשיל למ׳׳ד אין
 בהם ממש הני נמי א״ב ממש ומ״ד מסני שה
 נבלעים הני אין נבלעים בפבשיל, ומשמע
 בירושלמי שבח פ״ג ה״ד פלה פ״ב ה״א ערובין
 פ״י ה״ב וה״ה דתפס אין בהם ממש וגס
 בקדרה הר כליתנהו, וכהו״א בבבלי עירובין צז
 ע׳׳ב ודחי שס מחמח הך ברייחא דהכא דאין
 בטלין בקדרה, והירושלמי ס״ל דהאי ברייחא
 אזלא לטעם החוססחא משוס שנבלעין בעיסה,
 ויש לנו לתפוס טעם מחני׳ שאין בהם ממש ולא
 חשיבי. (יפ״ע)
. ושלהבת בכל מקום. כרכוח כג ״ ג ת  מ

 ע״א ד״ה המוציא, שכת צ ע״א ד״ה מאומה,
 פסחים ו ע״א, וע״ש כו ע״א ד״ה ומראה,
 וע״ש בז ע״ב ד״ה ומכלל, וע״ש עה ע״ב סוכה
 נג ע״א ד״ה לשמחפ, ב״ק רב ע״א ד״ה ממונא,
 יומא מו ע״כ ד״ה כי פליגי. !מא״נ)
 שלהבת בכ״מ. נ״כ עיין חוס׳ פסחים כז כ
 ד״ה מכלל, אם שלהכת כא מן הממש או מן
 משהו הנשרף. !מהרצ־יח)
 מועלין בה. כמשנה שכירושלמי אימא אין
 מועלין, והוא ט״ס דמוכח, דכגמרא ירושלמי
 מכואר כהכרייחא מועלין כגחלח, וכ״ה כירושלמי

 כרכוס ס״ח ה״ו, וכ״ה בחוספחא כאן פ״ד.
 (יפי• ע)

 גמרא. ה׳ דכרים נאמרו כגחלח כוי. עיין כק״ע
 שהקשה דאיכא עוד, וליכא למימר דחני ושייר
 דהא חני ענינא, ונעלם ממנו מ״ש חוס׳ ככ״ד.
 (מצפ״א)

 חמשה דברים. כירושלמי כאן וככרכופ [פ״ח
 ה״ו] ליחא כמנין החמשה הא דגפלפ כרגלי
 הכעליס כוי, ונמנה חחחיו הגחלח אין מכרכים
 עליו כמוצ׳׳ש כוי, ואף רכזה גחלח גריעה מ״מ
 כיון שיש שינוי כאה כמספר, והגר׳׳א ככרכוח
 הגי׳ כככאן. וכחוספפא כאן מכואר כבירושלמי
 דמחחיל למנוח חמשה דכרים אחר אמרו הגחלח
 כרגלי הכפלים וחשיכ שם גחלח אין מברכים
 עליו, וכפנ״א שס כמבמי דאפשר משוס דהוצאה
 וממומין א׳ הוא ע״כ נמשכים לא׳ ע״כ לא כאה
 כמנין. ויפ״ע)

 גחלת וכו׳ אסורה ושלחבת מותרת. נ׳׳כ
 עיין היטכ כראי׳ ש כאן, וכט׳׳ז יריד ריש סי׳
 קמב, ובשער המלך על הרמכ״ס ז״ל כהלכות
 אלו, וע״ע היטב ברכינו ירוחם נסיב יז ודו״ק.

 יחש״ל)

 מאי שנא שלחבת ע״ז דשריא כוי. עי׳
 שער המלך ס״ז מעכוי׳ס ה״ו. (מהרש״ס)
 כגון שהוציאו בקיסם. עי׳ שער המלך פח׳׳י
 משכפ ה״ה. !:מהרש״ם)
 ותיפוק ליה משום קיסם כו׳. לכאורה על
 רב ששפ גופיה לא קשה לסי שיטתו כס״פ
 המצניע דמוקי ברייפא דהפס דקפני המוציא
 אוכלין כשיעור ככלי וצריך לה חייב אף על הכלי,
 דאיירי ששגג על האוכלין והזיר על הכלי. וה״נ
 י״ל דאיירי שהזיד כקיסם ושגג כשלהכח דחייכ
 עליה קרכן, ומשום קיסם ליכא חרק רק סקילה
 כשהחרו כו ואי לא החרו כו ליכא שום חיוכ רק
 על השלהכח. וכן לעני חיוב סקילה איכא נ״מ,
 וא אס הזיד בשניהם לענין שאם החרו כו משום
 שלהבח ולא החרו בו משום הקיסם דאז אינו חייב
 משוס הקיסם רק משוס שלהכח וכדמוכח כל זה
 מדכרי החוס׳ שס כשכח. ועוד דגם לרכ אשי
 למקשה החם אלרכ ששח הוא משום ללשון דחני
 שם ככרייחא אף על הכלי לא משמע חילוק
 כחיוכיהן לאוכלין וכלי, אנל נבלייחא להכא לל״ק
 האי לישנא אף ר״א מולה לא״ל כאוקימחא לרכ
 ששח. וכן איכא לאוקמא הכא כלאוקי רכ אשי
 החם הכרייחא לאיירי ששגג כזה וזה נולע לו
 וחזר ונולע לו ומש״ה חייכ כ׳ קרכנוח על שניהן.
 וה״נ א״ש לנקט חיוכ אשלהכח אע״ג לחייכ
 משום קיסם כגון שחזר ונולע לו אחר שנולע לו
 על הקיסם או שנחכסר על הקיסם ואח״כ נולע
 לו על השלהגח, ונ״מ דחייג קרבן גם עלה.

 דחטים כשעורים הוי לכר הניכר. ;חהרש״ם)
 לא בטל. יעויין פוס׳ יכמוח דף סכ ע״א ל״ה
 ר״י, [וכזכפיס] דף עז ע״כ ד״ה הא עכר,
 וכמנפופ דף ככ ע״כ ד״ה מכאן. (רב״פו
 לרבנן מיבטל בטל. (מנחופ כב כ) סוס׳ ד״ה
 מכאן. (לבוש!
 משה שפיר קאמר. סוכה לט ע״א, שכח קא
 ע״כ. ומא״נ)

 רבי חייא קטוספאה. כירושלמי כלאים רפ״כ
 ע״ש ר׳ יעקב בר אחא ר׳ כא כר חייא כשם רב,
 וברס׳׳ו דב״ב ר׳ בון בר חייא. (יסיע!
 רבי חייא קטוספאה משמיה דרב חבורר
 צרורות וכוי. נ״ב בב״ב צג הגירסא משמיה
 דרכה, ונ׳׳ל דגי׳ דהכא עיקר, [וכן הוא גי׳
 הרי״ף והרא״ש ככ״כ שם], דהא הרשכ״ם ז״ל
 והרא״ש שם כחכו דאינו חייכ לשלם רק מצד
 דינא דגרמי ודמי לשורף שטרוחיו של חכירו
 דקי״ל דחייב ולכאורה לפי הגי׳ דלהחם רכה,
 חמוה טובא דהא רבה בעצמו ס״ל בב״ק (צח.)
 להיסן ממש דהשורף שטרוחיו של חבירו פטור,
 אלא ודאי דצ״ל רכ וכגי׳ דהכא, [ושוב בעס
 ההדססה מצאחי כססר מלא הרועים כאוס גרמי
 אוח יא שכ״כ וח״ל שכוונחי לדעחו], יחש-ל)
 נבלח בטילח בשחוטח. עי׳ כהר״ן ע״ז סוף
 עלה שנא, ובב״מ ס״א הי״ז מאבוס הטומאה.

 (ג׳ מהרש״ה)

 שא״א לשחוטה שתעשה נבלה. בירושלמי
 תרומות ס״ה ה״א איסא אסשר לשחוטה
 שפעשה נבלה, והגיהו המפרשים א״א, ועפ״ז
 מש״ש אסשר לחולין להיוח כתרומה הוא
 כניחוחא לחלק כין זה לשחוטה מכלה, ומזה
 השיג הרא״פ על החוס׳ מנחוח ככ ע״כ ד״ה
 מכאן שכ׳ דא״א לחולין להיוח כחרומה, וכפנ׳׳א
 שס ישבפי בס״ד הגי׳ אפשר לשחיטה שחעשה
 נכלה כשפגע בטומאה, דהפס לענין טומאה קאי
 כמש״ש להסטה לא בטלה פדע דמזיר פ״ו סוף
 ה״א מייחי להא דנבלה בטלה כו׳ ולא מסיק האי
 טעמא אפשר לשחוטה משוס דשם ליחא
 דלהסטה לא בטלה. אלמא דהטעס קאי למאי
 דלא בטל להסט אכל חולין א״א כו׳ כבפוס׳
 הנ״ל, ומ״ש כירושלמי אסשר לחולין בו׳ הוא
 כדרך כחמיה, ועמ״ש עוד מנחוח שם כס״ד
 ככאור הירושלמי. (יפ״ע)
 חפצי חפקר קונץ שביתח. ירושלמי ערוכין
 פ״א ה״א, פ״ד ה״ה, פ״ו ה״א וה״כ, ועמ״ש
 עירוכין מה. (יפ״ע!
 ממונא לא בטיל. עי׳ כר״ש פ״ה דשכיעיפ
 מ״ג כסופה, וגליון הש״ס על הירושלמי שס ה״ב
 מה. (מהרש״ם)
 תבלין לטעמא עבידי. חולין צז ע״כ, ע״ז דף
 סז, פסחים מב ע״ב, שכפ פט ע״כ ד״ה תבלין.
 1מא״נ)

 תבלין לטעמא עבידי כוי. עי׳ שואל ומשיב
 מהדורא קמא ח״א סי׳ קמ. ;מהרש״ם)
 רש״י. ד״ה משח. ביקרא דמשה קא
 משחבע. עי׳ נודע ביהודה מהד״ח יו״ד סי׳
 קנג. (מהדש״ם׳

 ד״ה ולא שני ליח. ומחניחין ממון שאל״ח
 היום דאושלחינהו ניהלה עד לאחר יו״ט. ולעד״נ
 דאף לאחר י״ט נחרא אל״ח, דאין לה לחבוע רק
 מים אחרים, ולשון שאלה דנקט הוא משוס

 דכלשון הלואה אסור כדאיחא ר״פ שואל.
 (רש״ש)

. ד״ה חדי. ה״נ משוס כיטול לא ת ו פ ס ו  ת

 סקע. עי׳ חולין עט א חד״ה מהו דחימא.
 (גי מהרש״א)

 ד״ה נהי. דהא סחמא דהש״ס קאמר הכי.

 לכאורה רכ אושעיא הוא דקאמר לה לא הש״ס.

 דף לט ע״א
 גמרא. דהו״ל דשיל״מ. (נדרים עד ב)

 בחו״י ד״ה אמר השייך לדף נט ע״א. (לבוש)
 משום דהוה ליה דבר שיש לו מחירין. עי׳
 שעה״מ פ״א מחמץ ומצה ה״ה עלה נה ד״א
 ע״ב. (ג׳ מהרש״א)

 מים ומלח. לעיל לח ע״ב, נלריס נט ע״א ל״ה
 אמר רכא, לעיל ל ע״א, יכמוח כב ע״ב. (מאי•נ!
 וחתניא רי״א מים ומלח בטלין בין כוי.
 עי׳ גי׳ מהרש״ל, וכ״נ הגי׳ מסרש״י כד״ה ואין
 מדכחכ ומחניחין כוי, דאילו לגי׳ שלפנינו יל״ס

 בא״ד. כדאמרינן בסוכה דה ״ט הבי
 גמירי להו. כוונתו להא דאיסא שם (יח.),
 והמרשים לדף ו השסכש. (רש׳׳ש)
 ד״ה ה״ה כרגלי כ״א. אוקמיה כרשומיה
 דמאן דאמי לממר כוי. עי׳ כר״ן. (רש״ש)

 ד״ה פשיטא. דכי שאלו מבעו״י כצ״ל.
 (רש״ש)

 תוספות. ד״ה והיינן. דא״כ יהא משמע דפריך
 למזרפ כוי. כ״נ דצ״נ. 1רש״ש)
 ד״ה ולבטיל. ותימה הא הוי דכר. עי׳

 שעה״מ פ״כ מהל׳ יו״ט עלה לכ ד״א ע״כ.
 (ג׳ מהרש״א)

 בא״ד. ותימה הא הוי דשיל״מ כוי. ול״נ
 ליישכ ע״פ מש״כ כעצמם כעירוכין (ס״ד מה)
 לענין ספק כדשיל״מ, דכערוכ הקילו. (רש״שו
 בא״ד. תימה הא הו״ל דבר שיש לו
 מתירין. ואס״ל דלדידהו ס״ל דהא דדכר שיש
 לו מתירין לא כטיל היינו כאיסור תורה אכל לא
 כאיסור דרמן ורכ אשי הוא דפדיש דאפי׳
 באיסור דרבנן לא כטיל, וכן משמע מדכרי
 הרמכ״ס ז״ל פ״א מהלכופ יו״ט שלא הביא הא
 דספיקא אסורה, וכפכ המ״מ דהוא כש״כ מהא
 דאפילו כאלף לא כטיל, והקשה הלמ״מ דהא כלא
 דרכ אשי נמי הוה ס״א דכאלף לא כטיל ומ״מ
 הוה ס״ל דספיקא מופרפ, אונס מהגמרא (ד:)
 משמע דכלא רכ אשי הוה ס״ל דאיסור דרמן
 כטיל אע״ג שיש לו ממירין, דקאמר ה״מ
 מאורייתא אגל בדרבנן מכטלין ולרכ אשי דאמר
 כל שיש לו מחירין אסילו בדרבנן לא בטיל מא״ל
 ה״מ דאיסי׳ איסוריה כעיני׳ הכא מקלי קלי,
 משמע כהדיא דקודם רכ אשי הוה ס״ל דכטיל.
 יפור״י)

 בא״ד. וי״ל דה״מ מב״מ כר. יעויין
 כאסיסס זקנים לכ״מ דף נג ד״ה ח״ל חוס׳
 שאנן דכל דכר שיל״מ כוי. (רב״פ<
 בא״ד. בירושלמי. שביעיח ס״ו ה״ג, ונדרים
 ס״ו ה״ד. ואוסה הברייסא היא בסוססחא סס״ה
 דמרומוח ואין מוזכר שס חילוק בין במינו בין
 שלא כמינו, ובירושלמי שם החילוק מכואר
 כהכרייחא, וכ״ה כככלי נדרים נח ע״א, וער״ן
 נדרים נכ [ע״א] דמוכיח חילוק זה מממני׳
 ספ״ג דחלה. ייפ״ע)

 דף לה ע״כ
 גמרא. נתערבו לו קב היטין. פסחים ל ע״א
 ד״ה אמר, יכמופ פב ע״א ד״ה ר״י, כ״ק צפ
 ע״ב כ״מ כ ע״כ ד״ה אסורא, ככורומ כג ע״א
 ד״ה נבלה, מולין צז ע״א ד״ה אמר, וע״ש קל
 ע״ב נדרים כב ע״ב ד״ה מומר ברוטב, זבמיס
 עג ע״א ד״ה דלא, מנמומ ככ ע״כ ד״ה ור״י,
 עירוכין סמ ע״א ד״ה אמר ר״א. יחא״״
 הרי שנתערב. יעויין ר״ן לנדדם דף נב ע״א
 ד״ה וקשיא להר. ירב״פ)
 בעשרה קבץ. יעויין סוס׳ בכורות דף בג ע״א
 ד״ה נבילה, שנראה שהיה הגי׳ לפניהם קב מטיס
 של מכירו כקכים שלו, וכן מובא בפשובפ
 רשכ״א. ורבייפו
 חדי שנתערב לו קב חטץ בעשרה כוי. עי׳
 נחיבוח המשפט סי׳ רכט, ועי׳ ר״ש ס״ה
 דשכיעיח מ״ג כמ״ש אפקועי ממונא שאני, ועי׳
 סלחי סי׳ קי סק״ד. (מהרש״ם׳
 יאכל חלח וחדי. לפי׳ הפ״מ כאן ס״ד
 וכמע״ש פ״כ ה״א הס המה דברי ר׳ בא שם
 פפומי: עשו אוחו כמדח הדין דהיינו כממון
 ע״כ נא כטיל, ואינו חלוי כנו״ט, ומכיא ראיה
 מעצים דודאי אי שייך כהס כנו״ט ועכ״ז כשנחן
 א׳ עצים הולטן כחחומיו גם אחר כעל העצים,
 והק״ע הסב הירושלמי נענין אחר ע״ש. (יפ״ע)
 אחיכו עליה. שכח עה ע״כ רש״י ד״ה מילחא,
 עירוטן מס ע״א, גיטין נה ע״כ, סנהדרין יז
 ע״כ, ודף כז ע״א, וע״ש ה ע״א, נדה כ ע״א.
 (נזא״נ)

 שפיר עבוד דאחיכו. (עירוכין סח א) חוס׳
 ד״ה אמר, (פסחים ל א) סוס׳ ד״ה אמר.

 (לבוש)

 מין כשאינו מינו. (יבמוח פב א) חוס׳ ד״ה
. (לבוש)  ל״י

 ומין כשאינו מינו בטיל. עי׳ מג״א סי׳ חמז
 סקמ״ה בשם רשב״א וצ״ע, ועי׳ אסיפח זקנים
 דכאן מייט בקמפ וא״ש, וכ״ה בסוס׳ מנחוח
 כ״ג להטא, ובסוס׳ זכפים ע״ג הרגישו מה
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 ר״ש בר כרסנא בשם ר׳ אחא ובלבד מוך ל״א,
 וכן לבר אוכל מוחר כלמסיק שס והוא ללא
 כהככלי, ועי׳ שכח מה ע״כ מ״ש כשס הרמכ״ן.
 ;יפ״ע!

 ומי אית ליה לרבי מוקצה. (כיצה כו א)
 חוס׳ ל״ה ח״ר. ילבוש׳
 אית ליה לרבי מוקצה. לעיל ו ע״א ל״ה
 הואיל, וע״ש כח ע״א ד״ה בכור, חולין לף טו,
 וע״ש דף כט. ,מא״נ!
 בעא מניה ר״ש בר רבי מרבי. עמ״ש שכח
 מה ע״כ. :יפ״עו

 פצעילי תמרה לר״ש מהו. פרש״י לאכול
 מהן כיו״ט. ונראה דכוונס רש״י הוא לישכ
 סוגיא לידן אליבא לרב נחמן בריש מכילתין
 למחלק בענין מוקצה בין שבח ליו״ט, וס״ל
 להחמירו טפי ביו״ט מבשבפ, ללפ״ז לא פריך
 מילי מההיא לפצעילי חמרה לליח ליה לרבי
 מוקצה דאפשר דבשבפ איירי, ולא קשיא אההיא
 דמדכריוח דאיירי כיו״ט. וכבר הרגיש מהרש״א
 כזה, ולכך פרש״י דההיא דפצעילי חמרה ג״כ
 כיו״ט איירי וא״ש. ועוד י״ל דכוונפ רש״י ליישכ
 קושיח הסוס׳ בשכח (מה:) שחמהו בסוגיא
 דמשמע דמספקא ליה אי סבר רבי כר״ש ואמאי
 לא מוכח דסכר כר״ש מהא דאמר החם (מו.)
 דהורה רבי כמנורה כר״ש. ולפמ״ש רש״י
 דהסוגיא כיו״ט איירי, א״ש דלא מוכח מההיא
 דמנורה דאיירי בשכח, וס״ל כרב נחמן כריש

 מכילחין דיו״ט חמור משבח לענין מוקצה.
 !מצפ״א)

. ד״ה לא יוליכו. לסעודח הלילה. צ״ע  רש׳׳,
 רזה אפי׳ זכה להם אסור דמכין מיו״ט לחול.
 עמ״א סס״י חרסז ור״ס חקג, ועוד לפמש״כ
 הרב״י בסי׳ חטו שדעפ רש״י דאפי׳ עירב לדכר
 מצוה א״י לילך לדבר הרשוח, ונ״פ דה״ה כליו
 נמי, ויאסר אפי׳ זכה להם, ועי׳ לעיל שפ״ק דכל
 שניאוחין נו בחול משלחין אוחו ביו״ט. סליק
 בעזר צורי. :וש״ש׳
 בא״ד. לסעודת הלילה. עמג״א רס״י חקג
 דאסור משוס הכנה א״כ גס כזכה להם אסור
 וצ״ע. (מהרש״מו
 בא״ד. נ״ל דבערב שכח איירי שיכול להוציא
 לצורך הלילה כשהניח עירוב חבשילין. ,ראמ״הו

 לכל שהשאיל נפקד כיחו לשמירח ממונו כיחו
 קרינן, עי׳ מחנה אפרים ה׳ שכירוס סי׳ א.

 (נזהרצ״ח)

 כגון שיחד לו קרן זוית. עצל״ח מ״ש כלעפ
 הרי״ף, ועי׳ העמק שאלה כהשמטות לשאלתא כ׳
 לאוח י״ב מ״ש לדחות דבריו. ,רהרש״ס׳

 ר״ח תלמיד דרב. שכח לף קכח ע״א.
 ומאי׳נ)

 אמ״ל רבינא לר״א [וכוי] וחאמר ר׳
 יוחנן חלכח כר׳ דוסא אמ״ל ר״א לר״כ
 [ויכו׳] והתנן הבהמה וחבלים כרגלי
 הבעלים. ק׳ לכאורה דלעיל (לז:) מקשי
 הגמרא אהדדי ר׳ דוסא ומחניחין וא״כ הידי
 מדמי הגמרא אהדדי ומקשה משניהם דממ״נ
 אס מדמה אוחו לרועה אינו דומה לכעליס ואם
 מלמה אוחו לבעלים אינו דומה לרועה, וי״ל
 דלעיל דמקשה על ר׳ יוחנן ממחניחין להבהמה
 והכלים כרגלי הבעלים הוא כמו וכו׳ והקושיא
 היא מסיסא המוסר אח כהמחו לכנו או לרועה
 הרי היא כרגליו, וכן כחכו החוס׳ סרק ג׳ שאכלו
 וככמה דוכחי כן. יפורי־י)
 מתני׳. בייתיה. חולין לו ע״כ ד״ה של זכחיס,
 וע״ש צ ע״כ ד״ה השקו, ודף מז רש״י ד״ה
 ברייחא, ססחיס כא, וע״ש מז ע״כ ד״ה מאפר,
 סנהדרין כה ע״ב ד״ה מגדלין, חמורה יח ע״א
 ל״ה אפילו. מזא״נ.
 גמרא. למה לי למימר משקין. ללענין הטומאה
 ולאי אלו ואלו מוסרים, הר״ן. ועי׳ מ״ש עליו

 ככ״י לסי׳ פצח ל״ה ומ״ש שאע״פ.
 יג׳ מהרש״א)

 חדר לשחוט משום סרכא דמשכא. הרי״ף
 מפרש שהסרכא נשמטח, וכ״ה בש״ע יו״ל סימן
 לט סימן ב, ועי׳ ש״ך. >גי מהושיא)
 משום סרכא דמשכא. נ״ב עיין ש״ך יו״ל
 סימן לט ס״ק מ״ב. ,מהרצ״ח׳
 רביעח חראשונח. חעניח ו ע״א, חגיגה יז
 ע״א ד״ה בש״א. ;מאי׳״
 ר׳ אומר אלו ואלו. בירושלמי ה״ח אלו ואלו
 נכנסות לחחוס משחשכה מוחרין [ובדברי ח״ק
 איחא בייחוח הלנוח כעיר] אר״ז הד״א כלי שבא
 מחוץ החחוס לחחוס משחשיכה מוחר לטלטלו

 דש׳׳י. ד״ה חב״ע. דסמכינן אכרירה. צע״ג
 לא״כ ל״ש לעולי ככל כלל לגס כשוחסין מוחר.
 ועול להאי חנא הא ל״ל כרירה, לאסר ליכנס
 כחצר עיי״ש. ועול לא״כ מאי מקשו מלר״נ
 אדר״נ, הא אשכחן כמה פנאי דפליגי ככרירה,
 ומוקי ר״נ למחניחין דנדרים כמ״ד יש כרירה
 ולליליה לא ס״ל. ;ראמ״ה<
 ד״ה כשחייבין בקלבון כוי. הטילו עליהם
 שני קלנוניס. נ״נ עי׳ כפ״א דשקלים מ״ה דר״מ
 ס״ל נ׳ קלנונוח ופ״ק ס״ל קלנון א׳, וכ׳ הרנ
 שם דאין הלכה כר״מ. ־מל״ר,)
 תוספות. ד״ה הכא. דהא איכא הרכה מים
 דיכוליס אסריס כוי. עי׳ אסיסס זקנים שם [דף
 י׳ ע״א] כזה, ועי׳ ירושלמי פ״ג דחגיגה ה״ה.

 !,מהרש״מ)

 בא״ד. וחשתא ניחא כו׳ דלא נתכיון
 לקנות כוי. ע״ע כה״ג נחיס׳ ע״ז ס״נ א׳
 ד״ה לקוט, והכיאו שם מכאן, ועתוס׳ כ״ק ק״כ
 כ׳ סוד״ה מי כו׳ ג״כ כה״ג. :מהרש״ם.

א ״ ף מ ע  ד

 גמרא. רב אמר. בירושלמי רכ ושמואל ח״א
 כוי, והבא אפפרש סלוגחייהו. (יפ״ע)
 ושמואל אמר הלכה כרבי. ה״נ אמר רכ

 יהודה בשם שמואל בירושלמי ב״ק פייה ה״ד.
 :יפ״ען

 תנן ואם ערב. כירושלמי כאן ה״ז מקשה
 מרישא אמאי לא יכיאו לו מפירופיו אי נימא
 כרגלי מי שהפקידו אצלו, ומשני שהיה המפתח
 כיד הכעלים או שמסרו לו רשופן מכעו״י דהיינו
 ייחד לו קרן זויוח, וט״ס שם מש״ש שלא מסרו,

 ועק״ע והפ״מ נדחק לפרש כפי הגירס׳.
 (יפ״ע)

 מי שזימן אצלו אורחים. ה״נ כירושלמי
 ומייחי ראיה מזה דמהני מסירח רשוח, ועי׳
 ק״ע. (יפ״ש

 יחד לו קרן זויות. לעיל ו ע״א ד״ה יחד, ודף
 ח ע״א, וע״ש דף ב פסחים ו ע״א ד״ה יחד.

 (מאי()

 כגון שיחד לו. נ״כ עיין רש״י כאן. ומה
 שהקשה מזה על שיטפ הרא״ש פ״ק דפסחים

 השוחפין מה פריך לר״נ משופפין ע״ש, ועי׳
 חשו׳ רעק״א מהד״ח סוס״י קככ. :מהרש״ם!
 כשחייבין בקלבון. (כתובות צט א) חוס׳
 ל״ה כתן. :לבוש, מא״נ;
 דאמר רב ענן. כירושלמי שקלים ספ״א קדושי
 פ״א ה״ו הוא ע״ש ר״א, ובבכורופ נו ע״ב
 לר״א דעח אחרח, ועמ״ש ביפ״ע שקלים שס,
 ועי׳ רש״י מ״ש בשם יש פוחדים הטעם משום
 לקוחות ודחה אופס, ובירושלמי שקליס וקדושין
 שם מבואר הטעם משוס לקוח, ועי׳ מפרשים
 שם דטעם זה קאי על הולדופ שהיו בשעח
 חלוקה ומה שילדו אפ״כ הוי הפטור משום
 שופפופ, וכן י״ל כוונפ היש פופרים. (יפייעו
 ורנ״א אפי׳ חלקו גדים כו׳. המהרש״א
 הקשה לעיל מדוע לא נאמר ג״כ בזה י״ב
 להחמיר לחייבם במעשר, והכ״א כשם רמ״ש
 חירץ לחששו משוס חולין בעזרה, והוא חירץ
 משום גזירה דאחי לאפרושי מפטור על החיוב
 ע״ש, ודבריהם מופרכין מהא דב״מ (ו:) הב״ע
 כגון דל״ל אלא סשעה והוא דממ״נ כו׳ ע״ש,
 אלמא לל״ח להא לחשו המחכריס הנזכרים.
 וללעחי אין כאן קושיא ע״פ לאיחא שם לספיחא
 לאו כר עשורי הוא לעשירי ולאי אמר רחמנא
 ולא עשירי ספה, וכזה מיושכ ג״כ שיטח הסוס׳
 שהחזיחה הש״א שם ללמ״ל א״כ היינו שהוא
 ספק שמא החליפו כולו או מקצחו או לא החליפו
 כלל ללא פיקשי ללספק האחרון ה״ל לחוש
 לעשורי ולו״ק. .רש״שו
 במגביה מציאה לחבירו. (ב״מ י א) חוס׳
 ד״ה ר״נ. !לבוש!

 במגביה מציאה לחברו. בירושלמי פאה פ״ל
 ה״ה ר״א ור׳ יוחנן שלשפן אמרו זוכה ארס
 לחכרו מציאה ור״ל אמר אין אלם זוכה מציאה
 לחברו, וכ״ה כירושלמי כ״מ פ״א ה״ה סלוגחא
 דר״י ור״ל. ,:יפ״ע:
 מתני'. מי שהיו וכו׳ לא יביאו לו. נ״ב
 מלשון רש״י והפוסקים משמע דהפירוח לא קנו
 שביחה כלל ואסור לזוז אופן ממקומן כיון
 דהבעליס לא יבולי! לבוא כאן, אכן בחוס׳ עירוכין
 לף מו ע״ב ד״ה והכלים מפורש להדיא דקנו
 שכיחה כמקומן ויש לה! אלסים אמה לכל רוח
 ע״ש, ובחדושי הארכחי בזה כעז״ה. !חש״ל)

 הגהות וחידושים למפרשים שנדפסו בסוף המסכת

 ועצים שנשרו מן הדקל. עי׳ מהרש״א על
 החוס׳ כמסכחין דף ד ע״א ד״ה אלא כהכנה.

 ;ג׳ נוהרש״א:

 ואסרו רבנן שמא יעלה ויתלוש. נ״כ עי׳
 בשו״ת הרמב״ן סי׳ קנב וברדכ״ז ח״ב סי׳ קכ,

 ועי׳ במהרש״א דף ד ע״א בתוס׳ ד״ה אלא.
 !מעשה אילפסו

 ר״ן. ד״ה ומינה דכשהתירו וכו׳. ומפרש
 רבה טעמא התם. דף לח ע״ב. ,פעול״ש:
 בא״ד. תירץ הרא״ה כו׳ אינו מקצה
 אותו אלא למצותו בלבד. ולמ״ד הסם כל
 א׳ יוצא בו ואוכלו למחר ולא אמרינן מגו
 דאחקצאי כה״ש כו׳ והכא לא שייך חי׳ הר״ן. אך
 כלא״ה י״ל מגו לא אחקצאי לא שייך אלא בשבח
 ויו״ט ולא בחול. והר״ן שהוצרך לחרץ דהוי
 כמפנה בפירוש, היינו משום יוס ראשון דהוי
 כמפנה בפירוש, היינו משום יום ראשון דהוי
 יו״ט כמבואר ובמ״א הארכחי. ירשמ״ד:.
 בעה״מ. ד״ה והא דאמרינן. כתוב שם:
 ודאמרינן עלה אי אמרת בשלמא ספק
 יום טוב ספק חול הו״ל דבר שיש לו
 מתיריז, כלומר הוה ליה ודאח [דבר
 שיש דו מתירין] וסו׳. אמר אברהם: זו היא
 מן הנכריוח אשר אהב, ואס לא חזר על הספקות
 מאי קשיא ליה, הלא רישא ודאי כאיסור יום טוב
 קא מיירי, וכחרחי מילי איירא מחניחין. ולישני
 ליה נחערכה כאלף קאי ארישא, ומאי כדיחוחא
 דלא נהדר נחערכה כאלף ארישא, ולעולם ססיקא
 דקפני ספק טרפה ונחערכה כאלף ארישא. אלא
 ע״כ הכי משמע להו דנפערכה כאלף ארישא
 ספקא אסורה קאי, דסמיך ליה. ומאי דקשיא
 ליה להאי מפרש משמעחא לזכחיס (לף עד א]
 לא קשיא מילי, ללא למיא האי ספק ספיקא
 לההיא, להסס חערוכח לכחר חערוכח היא, אכל
 הכא קמאה ספק דגופה היא, וכחראה ספק
 דחערוכת ומשוס הכי אסור. ועוד דר׳ שמעון

וביפ:  וכגון עז לחלבה. נ״ב, שבח דף יט. !

כ ״ ף א ע  ד

 ר״׳ן. ד״ה ומדפרכינן. שאינו דומה טעם
 אכילתה. ק״ק בדף ו ע״ב מאי ביצה עם
 יציאתה נגמרה. !ג־ מהרש״א!
 בא״ד. איכא למימר שמא חאי חול הוא.
 הלשון ק״ק דמשמע דמ״מ ס׳ הוה אלא כעין

 ס״ס, ונמה ל״א דממ״נ שרי וכמ״ש רש״י.
 ג׳ מהרש״א׳

 ד״ה ואידך שני י״ט. וכ״ת א״כ בטלח
 לה הכנח. עי׳ פסחים מו כ תד״ה רכה אמר.
 !גי חהרש״א

 בא ״ד. איכא למימר במבשל להם. נש״מ
 כ׳ לקמן דף יכ נסוגיא דמחוך דאע״פ דהפירה
 החורה שלא לצורך כלל מ״מ אסרה לצורך נכרים
 וגזה״כ הוא דלא שרי לא מטעם מחוך ולא
 מטעס הואיל. !ג וזהרש״א:
 בא׳׳׳ד. איכא למימר במבשל להם דברים
 האסורים כו׳. עי׳ לחס משנה ס״א מיו״ט
 הט״ו, ועי׳ שו״ח אמי מילואים סי׳ כ׳, ועי׳
 רשנ״א חולין ט״ו, ולפמ״ש חיס׳ שכח ל״ט
 למאן דליח לי׳ מחוך ליח לי׳ הואיל, י״ל דר״ע
 שס לשיטתי׳ אזיל נפסחיס ה׳ אנל גס לריה״ג
 דדר״ש ולא לכלניס קשה טמא הואיל. ומהרשי׳ם.

א ״ ף ב ע  ד

 רי״ף. אלא אפילו לטלטלה נמי אסור.
 זהו דנר שכאמח קשה מה ענין איסור הכנה
 לטלטול, ועי׳ מג״א נשם יש״ש משוס לא סלוג
 לנין ניצה למרנגולפ העומדפ לגדל ניציס, ועי׳
 עליו כחי׳ פ״י ריש מסכח דאכחי חקשי
 להפוסקים דגם נולד מוחר כמו מוקצה מאי לא
 פלוג איכא. גס ר״א כר אהכה לקמן כסמוך.
 והוא איח ליה שכח דף כ״ח גכי נכרי שחקק דגם
 נולד שרי. !גי מהרש״א

 שער המלך פ״א מחגיגה ה״ח כאמצע דכריו.
 (מהרש״ם)

ף ״ י  ר

א ״ ף א ע  ד

 רי״ף. מ״ט דב״ש מוקצה הוא. עי׳
 כאלפסי סוף המסכפ. ,ג׳ מהרש״א!
 ר״ן. ד״ה ואיכא למידק. והכא נולד
 גמור השבינן. ר״ל אס אינה עומדח לאכילה
 וגם איסור רכע עליה מטעם מוקצה אז הוי נולד
 גמור. וכשחידש מאן דשרי כמוקצה כנולד אסר
 היינו אף דלא רכע עליה איסורא, מ״מ כיון
 שמופרש דעחו מאכילה אף דאינו כ״כ נולד
 גמור מ״מ גס נולד כהאי אסור, אכל המקש!
 דלמא ל״ל לכ״ש מוקצה היה סכר כל דאי! איסור
 מוקצה נמי עליה, נולד כהאי דאינו גמור אינו
 אסור, כנלע״ד. וראיחי כחדושי ס״י שדחק כזה.
 (ג׳ מהרש״א)

 בא״ד. וחיינו נמי חחיא דחולב אדם.
 כש״מ כ׳ דכעי הוי הוכחה טפי כיון דעכיד איהו
 כידים. וגי מהרש״א)
 בא״ד. ויש לחרמב״ן כאן דרך אחר. נ״כ
 יעוין כמלחמוח לקמן דף רג, כ. (וב״פו
 ד״ה ואוקמח. וחזמנח דבידי שמים נמי.
 בפי׳ משניוח לרמכ״ם כ׳ דהכנה זו שהיא טכעיח
 אסורה רק מדרמן ומדכרי הר״ן לקמן ד״ה

 ואידך שני, מכואר דס״ל דההיא מדאורייפא.
 !גי מהויש״א)

 המאור הקטן. לגדל ביצים להוציא מהם
 אפרוחים. נ״כ יערן חדושי רשכ״א לשכח דף
 קכא, ד״ה ה״ג. וירבייפו

 בא״ד. וכגון אין מסיקין בשברי כלים.
 נ״כ שכח דף כט. ירב״פ)
 וכגון שחיטת. נ״ב, סוף ביצה. :רב״פ:.

ת ו פ ס ו י ת ק ס פ ת ל ו ה ג  ה

 סימן(יג) [יד]. אין מבטלין. נ״ב אין מבטלין
 איסור לכחחלה אלא בדרבנן בדבר שאין לו עיקר
 בדאורייסא כן צ״ל. !רב״פו

ם ״ ב מ ר ת ל ו י ג ש מ ש ה ו ר י  פ

א ״ ף ב ע  ד
 וכמו כן הכנה שהיא החכנח הטבעית
 אסרוה גזירה מדרבנן כוי. עי׳ גמ׳ דף ד׳
 ומ״ש שס עה״ג. (מהרש״םו

א ״ ש ר ה מ ת ל ו ה ג  ה

א ״ ף ג ע  ד
 בד״ה ר״י אומר כוי. ואין להקשות
 דא״כ השתא נמי כו׳. עי׳ תשו׳ רעק״א
 מהד״ח סי׳ קג. (מהרש״ם)

א ״ ף ד ע  ד
 בד״ה כו׳ לא שייך. עי׳ כיש״ש ס״ז דסכר
 להוא הכנה דאורייחא, ועוד קשיא קצח
 אמהרש״א דא״כ הרא״ש דכחכ כהר״י אף
 יעצים שנשרו כי״ט דאסוריס משום שמא יעלה
 ייחלוש, ויש״ש ס״ג הוכיח דהרא״ש ס״ל דעה
 ראשונה דלידה גופא חשיכא הכנה. (נוהר־־ץ!

כ ״ ף ז ע  ד
 בא״ד. ד״ה וא״ת כו׳ דאי(לא. מהר״ץ)
 מדר״ז כו׳ אלא ע״כ. וא״כ מנ״ל לומר
 לנ״ש דנאכילח חמץ מודו לבכזית. !מהר״ץ)

ב ״ ף כ ע  ד

 בד״ה שם לדברי האומר כו׳. ידאה דרב
 הונא לא קאי אהני תנאי דבסמוך כו׳. עי׳

25! 



ם לא י ש ו ד י ח ת מפרשים שנדפסו כסוף המסכת ו ו ח ג  ח
 לדישה שזה כמלילה כיד ודישה ככלי וכעין
 שמפלק שם כשפיקפ פלפלין ע״ש. ומל״ה)
 בא״ד. כיון דאפשר מעיו״ט לא. אין זה
 פלד כזה, דאפי׳ אפשר מעיו״ט אין לחלק כאוכל
 נפש עצמו כדלעיל. ואפשר הוי כמו דישה דאסור
 כיו״ט או מה״מ או מד״ס עכ״פ. (רשמ-׳ח
 בעה״מ. ד״ה הא דתניא לענין מעשר.
 כתוב שם: ולא הזכיר הרב ז״ל מכל זה
 כלום במקום הזה אלא במסכת שבת, וגם
 שם לא כתבה כראוי. אמר אכרהם: ככר
 כיררנו שם כי זה הוא הטועה, ודכרי הרכ הם
 עיקר. (ראב״ד)

ב ״ ף ו ע  ד

 ר״ן. ד״ה ואיכא למידק. תבלין ומלח
 לימים הרבה. עי׳ כהר׳ין ר״פ אין צדין.

 (ג׳ מהרש״א)

 בעה״מ. ד״ה ופלוגתא. כתוב שם:
 ובפלוגתא דרב הובא ורב חסדא במלח
 מאי טעמא בעי לשינוי [לא מםתיימא],
 חילכך נקיטינן כחומרי דמר וכחומרי
 דמר דחיכא וכוי. אמר אכרהס: על זה נאמר
 הכסיל כמשך ילך. והגאונים לא הצריכו הטייה
 כשום תבלין, והירושלמי [פ״א ה״ט] מסייע,
 שהקשו וידוך מאחמול, חכריא כשם ר׳ יוחנן
 שטעמן מר. ר׳ זעירא כשם ר׳ יוחנן שטעמן
 סוגם. ר׳ ירמיה ר׳ אימי כשם ר׳ יוחנן השוס
 והשחלים והחרדל נידוכין כדרכן. הילכך לעולם
 אין חכלין צריכין שינוי, אכל מוריקא כעי שינוי
 לדעח מי שאומר מסני שטעמו מר, כי מוריקא
 לעולם אין טעמו [מר וכל הקדרוח צריכוח
 מוריקא, אכל למאן דאמר שטעמו סג מוריקא
 נמי טעמו סג. ויש מסרשיס מוריקא אין טעמו]
 סג אכל כל הקדירוח אינן צריכוח מוריקא, ולזה
 הפירוש אינו יודע מה כין טעמו מר לטעמו
 פג. (ראנ״ד)

א ״ ף ז ע  ד

 ר״ן. ד״ה מתני׳ ב״ש אומרים כוי. אבל
 לא את התבואה כו׳ שחיה לו לטחון
 מאתמול כו׳. נ״כ ג״ז כ׳ לדעת רש״י, אכל
 הר״ן עצמו לא ס״ל הכין כמכואר כדכרי׳ לקמן
 ר״ס א״צ. (מל׳׳ה)
 בא״ד. שחיח לו לטחון מאתמול כוי. ג״ז
 לא דייקא אלא משוס דטחינה לא הותרה כיו״ט
 כללעיל. (רשמ״ה

כ ״ ף ז ע  ד

 רי״ף. חאי מאן דאבד ליח חוטא דכיתנא
 כו׳ כיון דנתקיח נתקיח. לכאורה מוכס מזה
 דססיקא דרכנן לקולא היכא דאיחחזק איסורא
 ג״כ וצ״ע. (ראו־ימ)
 ר״ן. ד״ח אסור לישן (כע״א). כל שאין
 דרכן בחעלאח. נ״כ עי׳ כאר שכע כחדושיו
 לחמיד דף כו מה שהקשה על הר״ן כאן ול״ק
 כמכואר כמעין. ומעשה אילפס)
 בא״ד. דתנן בפ״ב דכלאים חכרוב כו׳.
 והא דלא אוקי מסני׳ לס״ז כדכריס שאין דרכן
 כהעלאה דלפ״ז מופר להציא כי מפסיק מידי,
 צ״ל דצגדים משמע דכרים שדרכן כהעלאה.
 וצע״ג שהוא דסוק מאד. (רשמ״ח
 ד״ח מדאורייתא כוי. ומשמע נמי דםתם
 בגדים אינן שזורין כוי. ומיהו שסתא
 לגלימא שזור, דאל״כ כלאים כציצית היכי משכפת
 לה ע״ש כסוס׳. וגם קשה לי איך אפשר להתיר
 שידפה עשה ל״פ הא אפשר להסיר השזירה
 שבסוף הנגד. (רשמ״ר)
 בעה״מ. ד״ה חא דאמד אביי. כתוב שם:
 חילכך אין צריך לחניח ידו עליהן, [אבל
 ביושב בבית חמדרש] וכו׳. אמר אברהם:
 ואם מניס ידו עליהן זהו שאין מורין כן, שאם לא
 היה לילה זמן פפלין היה מורידן מראשו ומוליכן
 כידו, אכל כיון שהוא זמן פפלין מניפן כמקומ
 ומניח ידו עליהן. אלא שצריך אני לתודות ע

 האמח, שהרי אמרו כמנחוח [דף לו כ] רכינא
 חזייה לרב אשי דהוה מנח חפלין וכו׳ וחשך. א״ל
 לשמרן קא כעי מר. אמר ליה, אין, וחזיחיה
 לדעסיה דלאו לשמרן קא כעי אלא קסכר הלכה
 ואין מורין כן. אלמא אע״ג דאין מורין כן לא
 הוה מורידן, אלא מניח ידו עליהן. הילכך על
 כרחין הא דאמרינן הכא מניח ידו עליהן משום
 שבפ הוא, דבשבפ ודאי לאו זמן פפלין הוא אלא
 שהם דרך מלבוש, ומשוס הצנה הפירו ובמניח

 יסזקאל סי׳ כ. (מעשה אילפס!

 בא״ד. ועוד דכל דשיל״מ אפי׳ באלף
 לא בטיל. צ״ע דא״כ היאך מוטס הש״ס דין
 רוכ וקרוכ מההיא דזימן שחוטם דלמא לכך לא
 אזלינן כסר קרוכ משוס דשיל״מ דלא אזלינן אף
 כסר רוכא. אע״ג דלסי האמס רוכא עטף, מ״מ
 כדשיל״מ לא אזלינן כחריה היכא דאחחזק
 איסורא וכמכואר מדכריו ג״כ לעיל, וא״כ כיון
 דאיכא רוכא לאיסור הוי כאיססזק איסורא ושוב
 לא שרינן משום קורכא היכא דהוה דבר שיל״מ,
 ואפי׳ נימא דאי ס״ד קורכא עדיף אפי׳ איחחזק
 איסורא לא מיקרי מ״מ מנ״ל דרוכא עדיף דלמא
 קורבא ורובא שרן. שוב ראיסי שדכרי הר״ן הם
 דכט הסוס׳ שם, והפ״י הקשה שס כן דדילמא
 טעמא משוס דססק מוכן אסור, אלא שמפרץ
 שם דהוי ס״ס, וזהו דוקא לשיטפ המפירין ס״ס
 כדשיל״מ וכן שיטפ הר״ן לקמן. (ראדימ)
 בא״ד. אפי׳ פריחח מועטת. דאי בפריחין
 ממש פיסוק ליה משום צידה. >ג׳ מהרש״א)
י הגבורים. אות ב. וצ״ע בדברי ט ל  ש
 הטור כוי. ול״ק דאדרבה בשכפ מופר דליכא
 למיחש דאסי להוציא בר״ה וביו״ט אסור, ע״ש
 ברא״ש חי׳ הר״א מבורגיי״ל. (רשמ״ר)

כ ״ ף ה ע  ד

 ר״ן. ד״ה גרסי׳ בגמ׳ וכו׳ (בע״א). אפי׳
 אפשר לעשותו מעיו״ט שרי כצ״ל.

 (פעול״ש)

א ״ ף ו ע  ד

 ר״ן. ד״ה מתני׳ אין מוליכין. שאין
 טובלין כשאר טבל. שהרי מתנות כהונה
 מוכדלים. רמכ״ם ס״ט מככוטם. וג׳ מהרש״א)
 בא״ד. אף הולכתן מתיריז. וכ״ש ל״ד
 להוליך אוסרים אלא גס אס יכפ הכהן לטתו

 אסור ליפנם לו, עי׳ כפוס׳ ומהרש״א.
 (ג׳ מהרש״א)

 ד״ה חלכח כר״י כוי. יש חילוק בין
 פירות לסירות כוי. וכ״ח א״כ ל״ל לחנק טן
 מקומוח הרחוקים כוי, הו״ל לחלק כין פירות
 לפירוח, י״ל משום דעוכדא דטמ שאן קשיחיה
 דמשמע ליה טרק דומה לשל א״י ואפ ״ה פטור.
 אכל עדיין אין נוח לי, דהא מאי קמ״ל טפי ככצר
 מטח שאן שטעו נמי שהיא מא״י וכע״כ ג״כ
 סמוכה היא. דזה ודאי אין סכרא לומר דהוי ס״ל
 קדושה ראשונה קדשה לע״ל ור׳ ס״ל דלא
 קדשה, דא״כ מה הוצרך ר׳ לאסהדחא דר״מ
 אכל עלה כו׳ כלא״ה כמה חנאי ס״ל דלא קדשה
 לע״ל, א״ו דכ״ע ס״ל דלא קדשה רק היו
 מחזיקין כא״י גמורה שככשו עולי ככל, א״כ
 כע״כ סמוכה היא ואפ״ה פטור. וגם ל״ל דהסס
 איירי כדמאי מדפריך המם על ר״מ ודלמא עישר
 עליהם ממ״א ומשני לא נחשדו מכרים לסריס

 שלמ״ה וכדמאי מוחר שלא מן המוקף.
 (רשח״ר)

 ד״ה אושפיזכניה כו׳. מי אמר דשרי
 דכשהיטה ובישול דמי כו׳ כצ״ל. (מל״ה)
 בא״ד. כיון דאפשר מעיו״ט לא. נ״כ
 פימה דהא הוא עצמו כ׳ לעיל (קפה:) גט
 מוליכין טכח וסכין אצל כהמה דכאוכל נפש עצמו
 אפי׳ אפשר מעיו״ט שרי, וכ״כ לקמן ר״פ אין
 צדין. וי״ל דכאמפ השואל שאל שהיה מסופק כזה
 אי שרי אוכל נפש באפ שר לעשוחו מעיו״ט
 ופשיט ליה כאמת דשרי משום דאוכל נפש שרי
 אפילו כאפשר מאפמול. אך קשה דא״כ למה
 הוצרך לומר הטעם דמוללין מלילוח דדש כלאחר
 יד, והוא לשון רש״י, כשלמא רש״י לשיטחיה
 דס״ל ר״פ אין צדין דאף כאוכל נפש אסור
 באפשר מעיו״ט שסיר הוצרך לומר כאן הטעם
 משום דדש כלאחר יד, אבל הר״ן לשיטפיה דס״ל
 דכאוכל נפש מופר אפי׳ כאפשר מעיו״ט קשה
 למה הוצרך לטעם משום שדש כלאפר יד, וי״ל
 משום דדישה אסור כיו״ט אפילו לצורך אוכל
 נפש כדאי׳ לקמן ר״פ א״צ כר״ן שם, לכך הוצרך
 לומר משום דדש כלאפר יד ולאו היינו דישה
 גמורה דאסורה כיו״ט. אך קשה החינח לטעם
 הירושלמי שכ׳ הר״ן לקמן ר״ס אין צדין
 דמדאורייחא אסורין קצירה דישה טחינה, אכל
 הר״ן שס חולק על הירושלמי וס״ל דגמי דידן
 חולק על הירושלמי וס״ל דמדאורייחא מוחר רק
 דסכמים אסור כמלאכוס הנעשוס לימים הרכה,
 וא״כ הו״ל לפרושי הטעם משום דמלילה אינו
 מלאכה הנעשיפ לימים הרכה וגס אינו דומה

 דאיכא מצוה עי׳ פספים דף ה כ פד״ה ל״א
 מפוך. (ג׳ מהרש״א)
 בא״ד. ואפ״ה אינה דוהה יו״ט. עי׳ שכפ
 כד כ פד״ה לפי ואומר דכ״א. >ג׳ מהרש״א)
 בא״ד. שאין אלו עסקיו. עי׳ כמ״ק דף כה
 כ היוצא ככגד קרוע לפני המפ הרי זה גוזל אפ
 המפיס ואפ הסייס. 1גי מהרש״א)
 ד״ה איתמר. משום דמםתפקא ליה. נ״כ
 עי׳ ככנה״ג ככללי הש״ס אות נו, וכשכנה״ג
 ככללי התלמוד אות לו לז מ״ש כזה, ועי׳
 כשכנה״ג סי׳ חקיב בהגהוח ב״י אוח ה, וכסי
 הנראה ט״ס שס וצ״ל ולי נראה וכמ״ש ככלליו
 שס, ועי׳ כסכורנו סי׳ ח מ״ש כזה, ובקונטרס
 מכללי יופי, ועי׳ מה שהכאנו דכרי השל״ה
 בכללוחיו ושו״פ אא״ז כעל שער אפדם סי׳ סה.
 (מעשה אילפס)

 בא״ד. והו״ל םד״ר ונקטי׳ לקולא. ואף
 דדשיל״מ הוא, וש״מ דבספקא דדינא לא אמרינן
רש מ״ר)  בדשיל״מ להפמיר, ובמ״א יפבאר. ;
 ד״ה ודוקא בדאיכא זכר כוי. עד משום
 דלא איתחזק איםורא. נ״ב עי׳ בבינה לעסיס
 מהגאון מוה׳ יהונמן על הרמב״ס ס״ב מהל׳
 יו״ט ה״ו שמביא ראיה מססמיס ז בתיבה
 שנשממשו מולין ומעשר אי רוב מולין מולין. והרי
 מעשר הוא דשיל״מ ואזלינן במר מבא ובן
 במעופ שנמצאו לפני סומרי בהמה שם, וע״ש
 שהאטך עוד לפלפל בדבט מרן אלו. (מל״ה!
 בא״ד. ואע״ג דאמרינן דכל דשיל״מ. עי׳
 לקמן עלה קצו א ד״ה מ״ר הולך וצל״פ טצה י
 ע״ב ל״ה והואיל. (ג׳ מהרש״א)
 בא״ד. ומיחא שמעינן שמותר ליקח
 ביצים. ק״ק אי איתא לבל ללא בטל ל״א טה
 בל לפריש מרובא פריש, מאי פריך בפרק כל
 הזבחים. שוב מצאתי במל״מ פ״ז ממעילה ה״ו
 שעמל כזה וכ׳ לע״כ ל״א הר״ן אלא בלשיל״מ
 לחול. וע״ש שהקשה מכ״מ כו ופסחים י מעוח
 שנמצא כו׳ וטרושלים כשאר ימוח השנה חולין,
 והרי מעשר שני הוי לשיל״מ כמ״ש רמב״ם
 סס״ו מהלי מע״ש. (ג׳ מהרש״א)
 בא״ד. דלמא איכא חד דמזבן ביצים כוי.
 מלשון זה משמע שאין ידוע מי המוכר כיצים כני
 יומן וגם לאו ודאי הוא דאי מוכר טציס כני יומן.
 וצ״ע דזה לא היה מיקרי קטע לכ״ע, והדברים
 עחיקיס ואכ״מ. (רשמ״ר;.

א ״ ף ד ע  ד

 ר״ן. ד״ה מתני׳ חשוחט כו׳ (בעמי
 קודם). שזהו דרכו ונמצא תולש ביו״ט
 כוי. אכל לי צ״ע כזה, דהא כל מה דאיצטריך
 לומר שם דתולש לאו היינו גוזז היינו לרכ דס״ל
 דשא״מ אסור, אכל למאי דס״ד דדשא״מ מוסר
 לא נצרך לזה ע״ש, וא״כ לדידן דקי״ל דשא״מ
 מותר אף אם היה גוזז מותר ע״ש בסוגיא
 דככורוח. ואסשר הר״ן במחכוין קאמר אכל
 סחימח דכריו משמע שאין היחר כעוף כלל,
 וע״ש בסוס׳ בבכורות. (רשמ״ח
 ד״ה מיהו כוי. שניא היא שהוא עושה
 חריץ ולא אסור בקמחיאות אלמא כוי.
 נ״ב צ״ל שהוא עושה חריץ אילו אמר בקמח יאוס
 ארלמא כוי, וכ״ה טרושלמי וע״ש בירושלמי
 [וביאורו שעל מה שמטא הירושלמי ראיה
 שאסור בחולדוח חמה מדאסור להטמין בחול
 ע״ז מחרץ שהטעם משוס שהוא עושה חריץ,
 ואם היה אומר הסנא שאסור להטמין בקמח
 רופפ היה יפה הראיה שהבאפ, לפי שאין לדחוס
 משום חריץ, שלא אסור בקמפ, ובן פירשו
 המפרשים שם]. (בנא״ר)

כ ״ ף ד ע  ד
 ר״ן. ד״ה ואבוח דשמואל. כדי שיפריש

 מן המוקף. נ״ב עי׳ ברא״ש בשמעפין.
 (מל״ה!

 המאור הקטן. ד״ה בש״א אין מוליכין.
. נ״ב יערן בסמים דעים י ״ ר  תני תנא קמי׳ ד
 דף טו ודף מפ. (רב״פ<

א ״ ף ה ע  ד

 רי״ף. אבל בסולם של עליה דברי הכל
 אסור. גרסי׳ בגמ׳ דף י ע״א אר״י מופלפפ
 השיטה, ועי׳ בהר״ן לקמן במסני׳ אין מסלקין
 אס הסריסין. !גי מהרש״א)
 ר״ן. ד״ה זימן. דע״כ איכא חד מעלמא.
 נ״כ עי׳ כמ״א סי׳ סצז סקי״ד, וכשו״פ מסס

 הוא דסליג עליה דר׳ יהודה התם, וקאמר לרכוא
 אסורין מרכוא לשלשה ומשלשה למקום אחר
 מופר. אלמא כעי מיהא מפרוש מהחם לרוכא
 אפרינא, והדר ליפרוש מההוא רוכא, ולעולם
 כדוכסיה אסור ואסילו כספק ספיקא. (האב״!)
 בא״ד. כתוב שם: ולא נתבררו דברים
 הללו אצלי, כי ביצה במעי תרנגולת
 כאחד מאיבריה הם, ואינן נאסרות אפילו
 ביום טוב אחר חשבת. אמר אכרהס: אין
 כדכריו של זה כלום. שלא התירו אותס כגמרא
 מזה הטעם, דטון דגמורוס הם לאו כאפד
 מאיכריה הס. אלא מטעם מילפא דלא שכיחא
 הסירו אוסס שלא גזרו עליהם. מעחה דכרי הרכ
 ר׳ אפרים מראין פנים שהרי יו״ט אחר השכח
 אינו משום גזירה. אלא שיש לדקדק עליו שהרי
 כגמרא מיו״ט אחר השכס הקשו על רכה דהא
 אמר אם איחא ליגזר משוס הנך דמחילדא, ואי
 ביו״ט דעלמא גזרה לגזרה היא, אלמא אפילו
 טו״ט אחר השבח נמי קמיירי, דחדא גזרה היא.
 ואי אמרח טון דביוס טוב אחר השבח משמע
 ליה למימרא ליה מגופא אמאי מוחרח, הנך נמי
 ליפסרו משוס הכנה דדילמא הוו מפיילדי, ואיכא
 למימר משום דקים להו דכל טצה דגמרה
 מאפמול שפיר כהשכמה ילדא להו, והך מדלא
 ילדה כהשכמה ודאי לא גמרה שפיר מאפמול,
 מיהו לגזור משום הנך דממילדי. ושני ליה מילחא
 דלא שטחא היא. הילכך מכלל דכרינו אם שחט
 שלא כהסכמה ומצא כה טצים גמורוח מוחרוח,
 וכל שכן שאינן גמורופ, אפילו כיוס טוכ אחר
 שכח. אמר אכרהם: אחר ימים מצאפי טרושלמי
 [כיצה פ״א ה״א] דגרסינן הכי: מאי טעמא
 דטפ שמאי מוכנפ היא על גט אמה, מאי טעמא
 דטח הלל נעשיפ כמוקצה שיבש ולא ידע בו שמא
 אינו אסור. והחני השוחט אח החרנגולח ונמצא
 כה טציס גמורוח מוחרוח, ר׳ חננא ר׳ מונא, חד
 אמר לא דומה טעם אכילסה מכסנים לטעם
 אכילחה מכחוץ, וחד אמר אינה נגמרח לאפרוח
 עד שסצא למוץ. נראה מאלו הטעמים שכל זמן
 שהיא מכפניס צריכה היא לאמה, וכיון שכן הרי
 היא כירך אמה ומוחרס על גכ אמה, אכל
 כשיצאה ונגמרה לגמט ואינה עם אמה אין
 הכנח אמה מועילה כלום לה. וזה עיקר וליסא
 לדר׳ אפרים. (ראב״ד;

ב ״ ף ב ע  ד

 ר׳׳ן. ד״ה ואע״ג דקי״ל אין מבטלין.
 שאינה נוהגת בכל בהו״ל. נ״כ כוונפ הר״ן
 כזה כמ״ש כפרק אלו עוכרין כסוגיא דטצד
 מפרישין כד״ה וכפב הרכ אלפסי ז״ל כו׳,
 יעו״ש, ויעוין גם כהטטכ״א ליכמות דף פכ ע״כ
 ד״ה ואכ״ע. ורב״פ)
 ד״ה אבל איסורא דרבנן וכוי. שאינה
 נוהגת הוץ לארץ. כצ״ל. (פעול״ש)

א ״ ף ג ע  ד
 די״ף. אלא דאשתהי. נ״כ עי׳ כתמים דעיס
 להראכ״ד ז״ל סי׳ קכ, וכשו״ח חשכ״ץ ח״ג סי׳
 יט וסי' דש. ימעשה אילפס)
 ר״ן. ד״ה הא לן כו׳ (כעמי קודם). ואית
 לן למימר בכל א״י דביצה כוי. לאו דוקא
 ככל א״י, אלא חוך החחום של ירושלים
 שהרחוקים כע״כ היו צריכין לעשוח כ׳ ימיס
 מספק כמו כני ככל. (רשמ״ר)
 ד״ה אמר רבא כו׳. מיהו בשבת ויוה״כ
 כוי. נ״ב הא דלא דייק מהא דקאמר שם כהדיא
 משום מפיא, לי״ל דהפירוש דנצטרך לקוברו ע״י
 עממין אם יהיה שכפ ויו״כ שמוכין, אבל מהך
 טיק שפיר ע״ש ולו״ק. (מל״ה!
 ד״ה אמר מד זוטרא. לא קאי אלא אמת
 ביו״ט שני. ואפכא לא מצי נמימר דקאי רק
 על יו״ט א׳ וכסכרפ איכא מ״ל לעממין טו״ט
 ראשון חמור מישראל כיו״ט שני, להא ר״א
 קאמר מ״ט יו״ט כ׳ וכוי. (ג׳ מהרש״א)
 ד״ה אפי׳ למיגד כוי. וכתב רש״י ז״ל
 כו׳. נ״כ כרש״י שלפנינו ליתא, ואלרכה
 כשמעפין כ׳ רש״י להדיא דעסק זה פציכת קכרו,
 אך כרש״י שסטכ האלססי כמ״ק שם כפכ כן.
 וכלא״ה דכרי רש״י חמוהין שס דכ׳ חחלה
 דחוסרין כוטן לצורך מחים שימוחו, וא״כ מאי
 מקשה מהך דהכא דשאני הכא דככר מח וצ״ע.
 שוב מצאחי ברא״ש במ״ק שס שעמד בזה וע״ש
 מ״ש. 1מל״ה)

ב ״ ף ג ע  ד
 ר״ן. ד״ה ודאמרינן. צורך היום כיון
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ם י ש ו ד י ח ת מפרשים שנדפסו בסוף המסכת ו ו ה ג  לב ה
ב ״ א ע ף י  ד

 ר״ן. ד״ה כי קאמינא. ולקמן בגריפת
 תנור שריא כוותיה. דף קצט ריש ע״א.

 ;ג• מהרש־א)

 בא״ד. ולקמן נמי אמרי׳ משמך הלכה
. דף קצה סיף ע״כ. !גי מהרש־א)  כר״י
 ד״ה איבעיא להו כו׳ וכיון שכבוי אין
 כאן הבערה אין כאן כוי. עי׳ באלי׳ רבה סי׳
 סקי״א סק״ו שהניח בצ״ע, ועי׳ משו׳ מהר״י
 אסאד א״מ סי׳ צייד. ומהרש״םו

כ ״ ב ע ף י  ד

 ר״ן. ד״ה אץ צדין. אינה אלא מדבריהם
 שחכמים אסרו המלאכות. ולס״ז המולש
 ביו״ט מן האילן אסורא דרבנן הוא דעבד (ועי׳
 בתוס׳ במסכתין ריש דף ג סד״ה נזירה), וא׳׳כ
 סיקשי איך גזרו סירוס הנושרים משוס שמא
 יעלה וימלוש הא הוי גזלג״ז וכמו שמקשה
 כגמרא אכיצה. !גי מהרש״א)
 בא״ד. ואע״פ שהתירו שחיקת הפלפלין.
 עי׳ בהר״ן פ״ק כסוגיא שכדף יג א ד״ה ואיכא
 למידק. ;גי מהרש״א!
 בא״ד. ביו״ט לוקה את הארבעים ד״ר
 אלעזר דאפשר כו׳. נ״ב ועי׳ בתוס׳ בפ׳
 המצניע שס שב׳ דהסס מיירי במגבן לצורך מול,
 ולפ״ז ל״ק קושייתו כלל דבבה״ג אסור
 מדאורייפא ולוקה, ובזה א״ש הא דלא מייפי הך
 כריימא כפ׳ ר״א דמילה כי איבעיא מהו לגבן
 דהמס מיירי לצורך יו״ט. :וזל״ה)
 בא״ד. אפשר דלא קאי ארודה כוי. ולא
 נימא ליה לומר דמיירי שעשה שלא לצורך יו״ט
 רק לחול, משום קושימ מוס׳ דנימא הואיל
 ומקלעו ליה אורפים ור״א גופיה איח ליה הואיל
 כפסחיס, וחי׳ חוס׳ מסמוך לחשיכה לא ניחא
 ליה. !רשמ״ה

א ״ ף יג ע  ד

 ד״ן. ד״ה אין. וכתבו שהרב רבינו אשר
 כר. נ״ב עי׳ בתמים רעים להראב״ד סי׳ קכ
 הביאו באורך, ועי׳ בשו״ח הרשב״א ח״א סי׳
 חא, ועי׳ בסי׳ קי בט״ז ונקה״כ. !מעשה אילפס׳
 בא״ד. הו״ל ספק ספיקא בדרבנן כר.
 נ״ב אבל בדאורייחא ס״ס אסור. וחשה באמח
 לטעם הר״מ דס׳ הראשון אינו חסור כ״א
 מדרכנן הוה ליה ס׳ הכי ספיקא דרכנן לקולא,
 אבל בדשיל״מ דגם ססק דרבנן אסור א״כ לא
 מהני ס״ס, אבל הר״ן לשיטפיה דס״ל ממה״מ
 לחומרא וע״כ טעם ס״ס מטעם רוכא, וא״כ אף
 כדשיל״מ ראוי להפיר כמ״ש בפ״ק לענין לוקס
 כיציס מן הנכרי דאזלינן כפר רוכא כדשיל״מ,
 ועי׳ מ״ש לקמן כסוף הסרק שחוכך אי אזלינן
 בדשיל״מ בחר רובא, ואסשר דלכך נקיט מילחא
 פסיקא ס״ס בדרבנן שרי בודאי, אבל בדאורייחא
 סלוי ביה דמספקא ליה לקמן אי אזלינן בפר
 רובא בדשיל״מ. 1חל״ה)
 ד״ה אבל מ״מ צריך בירור כו׳ עד כדי
 שלא יםנה ממלאכת יו״ ט כר. נ״ב עי׳
 פנ״י לעיל ד״ג שמקשה קו׳ זו, ופי׳ דמשוס

 מוקצה אסיר אפילו כטלטול וכ״כ מהרש״ל.
 (מל״ה)

 בעה״מ. ד״ה הא דאמר רב פפא. כתוב
 שם: ולשאר מיני מוקצה האמורים
 בתלוש אץ חוששין בגוי שהביא דורון,
 לפי שאין חכן לגוי, כמו [שמפורש
 בראש מסכת שבת בתלמוד ירושלמי
 [פ״א ח״ז]. אמר אברהם: אין לנו כפירושו של
 זה. דמ״ד אין הכן לגוי אם לא היו גרוגרומ
 וצמוקים דלא חזו נא יהא כהם משוס מוקצה.
 אלא כשם שהם מוקצים ברשוח ישראל כך הס
 מוקצים כרשוח הגוי. וכן חמרי דעיסקא למי שיש
 לו מוחצה אחד כשל ישראל ואחד כשל גוי אסור
 לישראנ. אלא הא דאמרינן אין הכן לגוי הכי
 פירושא שלא חאמר להוי פירי דגר כמדכריוח
 לישראל, דהא לאו דעפיה עלייהו מאפמול, קא
 משמע לן אין הגוי צריך הכן, כלומר אין פירופיו

 צריכין הכנה לישראל.
 הגהח: אחרי כן נ״ל מגמרא דבני מערכא
 דההיא פלוגחא דהכן לגוי ואין הכן לגוי כההיא
 פלוגפא דלעיל, דאיפליגו הפס ר׳ פנינא אומר
 הכן מופר, והא דאמרינן יש הכן לגר ואין הכן
 לגוי לא שיש הפרש כין מוקצה דישראל למוקצה
 דגר אלא בספקו, דאילו ישראל שהכיא דורון
 לישראל אחר ססקו מוכן הוא לדכרי הכל, שלא
 הכיא אלא מן המוחר לו, אכל כדורון של גוי יש
 ספק, יש מי שאוסר ויש מי שמחיר. דוק וחשכח
 כגמרא דהחס. ויראב״ד;

 כר. נ״כ עי׳ ככ״י שהקשה דהא למאי דקי״ל
 כרבה אמרינן הואיל אע״ג דליח ליה נבילה, וי״ל
 דכמחוסר מעשה אף רכה מודה בדאיחא
 כססחיס ס״ד ועמ״ש כגליון ש״ס. (מל״ה)
 ד״ה והוי יודע כוי. שהוא ז״ל לא היה
 גורס בשמועתנו בגמרא ופליגא דריב״ל
 כוי. נ״כ עי׳ כה״ג, וגירסס הכה״ג מסייע ליה
 לריכ״ל כוי ונראה שכן היה גירסת הרמכ״ס ז״ל,
 ועי׳ הרכ המגיד על הרמכ״ם הל׳ יו״ט ס״א
 הי״ד, ןולגירסא הנ״ל צריך לסרש דקאי על
 הברייתא דסליק מינה שמבואר כה דס״ל לכס
 ילא לעובד כוכבים ואסור מדאורייחא מסייע ליה
 לריב״ל דגזר שמא ירכה כו׳ משום דס״ל ג״כ
 לאסור מדאורייחא, עי׳ בריש המסכח (ג.) היא
 גופה גזרה כוי, ועי׳ חוס׳ חולין (קד.) ד״ה
 !־מנא כו׳ [ועי׳ כאורי הגר״א ז״ל על או״ח סי׳
 חקיב סק״ו]. (בנא״רו
 בעה״מ. ד״ה והא דפסק. כתוב שם: וכל
 אלו מותרין שלא על גב ריפתא, דלא
 כרבי יוסי הגלילי בסופלי דחיותא,
 ויחיאך איפשר לדחות כל [אלו] וכוי.
 אמר אכרהם: כל חמהומיו של זה הכל המה, כי
 מפני הקושיא שהקשה אכיי [דף כא כ] לא נדחו
 לכרי ר׳ יוסי הגלילי שסחם משנפנו לדכריו.
 ושמא רכי יוסי הגלילי לא אסר אלא מלאכה אבל
 טלטול לא אסר, ואביי הוא דסבר שאף הטלטול
 אסור, ורב יוסף לטעוחו של אביי הוא מחרץ. אי
 נמי לא על הטלטול בלבד הקשה אביי אלא על
 הקבוץ שהיו אוספים אוחם יחד ומוליכים אוסס
 לכוכיא מקום שהכהמופ אוכלופ שם, שהיה בזה
 כעין [מעמר] ומוציא לרשות הרכיס, והס אינם
 אלא מאכל כהמה. ושני ליה פזו נמי לצורך אדם.
 וכשכפ ודאי לא מפיק להו ולא מטלטל להו
 באסיפה אלא אגכ הסס. אלא אי קשיא לי הא
 קשיא לי מאי דפסק הרכ ז״ל כר׳ יוסי הגלילי,
 והא סוגיין כרכי עקיכא. דאמרינן כפרק קמא
 [דף ו א] כענין אפרופ שנולד כוי״ט דאהשו ליה
 רב כהנא ורב אסי לרכ וכי מה כין זה לעגל הנולד
 מן הטריפה ביו״ט, ושפיק רב. ואמר רבא
 ואימימא רב יוסף מ״ט שפיק רב, לימא להו
 הואיל ומוכן אגב אמו לכלבים. אלמא פשיטא להו
 מילחא שמוחר לשוחטה לכלבים, והיינו כר׳
 עקיכא. אי נמי מעשה דשמעון החימני [דף כא
 א] דעבד כרבי עקיבא, ומעשה רב עוד יש לי
 טענה על סחס המשנה שסמך עליה הרב, שהרי
 העמדנוה נדף כא א] כשיש להס נכלה לפייסן
 לכלכיס, וכיון שכן אינן צריכים לפפ דעיקר
 מאכלס היא הנכנה. הילכך אם אין הרועים
 אוכלים ממנה אין להם לאפוס בשביל הכלכים.
 ואע״פ שזה החירוץ לא כא על זה הטעם מ״מ
 טענה גדולה היא שלא לדחופ ממנה דכרי רכי
 עקיכא, וסוגיא דרכ יוסף מעגל שנולד מן
 הטרפה. גם מה שדחה הרכ ז״ל דכרי רכ הונא
 כקימחא דכי חילא דלא אמרינן הואיל וכל חדא
 וחדא חזיא ליה, ודחה אוחה מדאמרינן [דף כא
 כן וסליגא דריכ״ל דקיי״ל כוחיה, גם מדכרי רכ
 חסדא [דף כא ב] כעיסה של גוי ושל ישראל
 שאסור לאפוחה ולא אמרינן הואיל וכל חדא
 וחרא חזיא ליה אומר אני יש להעמיד דכרי
 שניהם דלא דמי זימון לההוא דמי חילא, דהכא
 הא אמרינן כל חדא חזיא ליה, הילכך כולהו
 לצורך ישראל נינהו, אכל כי מזמין ליה איכא
 למיגזר שמא יאסה רכשל סח מיוחדח וחכשיל
 מיוחד לצרכו שלא לצורך ישראל כו כלל. והאי
 דקאמר ופליגא דריכ״ל, לאו על מלחא דרכ הונא
 קמהדר, אלא על מעשה דשמעון המימני
 דזמנינהו להנהו גויס והיו יכולין לפייסם כממון
 אחר. ועל זה הדרך יכואו דכרי רכ הונא עם דברי
 רבי אליעזר כהפרשח חלה כטומאה כיום טוכ
 דפספ [פסחים דף מו כ], דהלכחא כוחיה, דאיפ
 ליה האי הואיל. גס לעיסה של גוי ושל ישראל לא
 דמיא, דההיא לא רמייה עליה למסייה ודמיא
 לזימון, אכל קימחא דמי חילא וחלה כטומאה
 מ׳ילחא דרמיא עליה, דלא סגיא דלא אפו לה
 וכהכי מיחרצי כולהו. ומעשה דירושלמי [פ״א
 ה״ז] דשרו למיפא סיחא דארסקינס משוס
 דצריכי ליה רבים הכי משמע כדאמרן. !ראב״ד)

א ״ א ע  דף י
 דיי״ף. ולא משום דשות ולא משום

 מצוח. על דרך הלשון שכמשנה כדף י ע״כ.
 (ג׳ מהרש״א)

 מלחמת הי. ד״ה א״ה והיא הנותנת
 מדקאמרינן (כעמ׳ קודם). והם אוכלין
 אותה חיה ומוכן. נ״כ יערן כסוס׳ כשכת דף
 קנו כ כד״ה ר׳ יהודה אומר, וכספר תמים דעיס
 נהראכ״ד כסוגיא זו וכפוס׳ פולין דף יד ד״ה
 אס לא. (רב״פ)

 כלים לשבת. נ״כ צ״ל מאכלים. ונזל״ר,)
 ר״ן. ד״ה מניח כו׳(כע״א). דשבת קרובה
 התירו ע״י עירוב כוי. בלא״ה לא מיכעי
 לר״פ דס״ל מש״ה מהני ע״ת דמה״ת צרכי
 שכח נעשין כיו״ט דקדושה אחפ היא הכא אם
 יו״ט שני חול ל״ל קדושה אחח מיו״ט ראשון
 ואסור מה״ח ולא מהני ע״ח אלא אף לרכה
 דאיס ליה הואיל עכ״ס מד״ם אסור. ואולי יו״ט
 שני חול הוא ולא צריך כלל לע״ח דלא החירו אלא
 מפני ההכרח. (רשמ״ה
 ד״ה ומיהא משמע דלרבות בשיעודא

 ביו״ט מותר והא דאמרינן כו׳ כצ״ל.
 ומל״ה)

 בא״ד. והרשב״א ז״ל מוסיף כו׳ דכיון
 דלא מיתסר אלא מדרבנן כוי. כ״ה גס

 כחוס׳ מנחות ס״ד סוע״א ד״ה שתים.
 (מהרש״ם:!

 בא״ד. דרבויי בשיעורא כו׳ אלא
 מדרבנן. ולפ״ז הא דאמרינן פ״ק דחולין
 המכשל לפולה כשכפ אסור לכריא גזירה שמא

 ירבה בשבילו, הוא גזירה לגזירה, וצע״ק.
 (רשמ״רו

 בא״ד. דהא תלמוד אמר אילו לא
מל״ה)  אמדוהו אלא לגרוגרת בו׳ כצ״ל. ;
 בא״ד. לפיכך נראה לברור דודאי רבויי
 [שעורא] בשבת מדאורייתא מיתסר כר.
 עי׳ פפאלס צבי יו״ד סי׳ י״ד, ועי׳ כעל המאור
 ס״ג לססחיס לס״ל גם ביו״ט מה״פ, ועי׳ שער

 המלך פ״ב מיו״ט מ״ש בזה בהל׳ ט׳.
 (מהרש״ם)

 בא״ד. שהשבת דחויה היא אצל הולה
 ולא הותרה. מה״פ ולאי דהופרה כמו
 שהארכחי כמ״א, ולא נאמר לחויה כ״א מל״ס,
 וא״כ אכחי הלק״ל אילו אמלוהו לאחח ומייחי
 שלש כעוקץ א׳ לא מיחסר מה״ח להוחרה וכי
 מייסי שנים כשני עוקצין אסור מה״ח אף
 להוחרה הואיל לככר אחעכיל צורך חולה אא״כ
 נאמר לשניה עליף מראשונה והו״ל כחטאת
 כחושה ושמנה כמנחוח שם ע״ש, וא״כ אף אם
 נאמר לריכוי שיעור אסור מל״ס נמי ל״ק
 כמכואר. וע״ש כיומא כסוגיא לטומאה רסויה
 והוסרה שכ׳ הסוס׳ למה״ח ולאי להוחרה אף
 כטומאה וכ״ש כס״נ ליליף מעכולה שלוחה שכח
 ועכורה הופרה כלאי׳ ס״פ טרף כקלפי אף
 למ״ל כטומאה לפרה ע״ש וצ״ע כלכרים הללו.
 והיוחר מחוור כמ״ש הש״ג למש״ה ממלא
 הקלרה כשר שהחכשיל משכיח כשהוא מלא, אלא
 שכנחחוס כקיחון של מים לא ילעחי מה שכח יש
 כזה שהוא מלא, ואולי ממהר להחכשל יוחר
 כשהקיחון מלא. ירשמ״ר)

׳ב ף ט ע׳  ד
 שלטי הגכורים. (ריא״ז) אות ה (בסופו).

 לפי שא״י נאפות ביום ב׳ עצמו. ולי נראה
 להר כמבשל בשבת לאסור מה״ת ה״נ זה. גס
 מה שהפמיר ככ׳ יו״ט של ר״ה לא ילעסי טעמו.
 (רשמ״ר!

א ״  דף י ע
 רי״ף. אמר ד״י גזירח משום סחיטה. עי׳
 מהרש״א כסוגיין כגמ׳ יח ע״א ד״ה ר׳ כיכא.

 1גי מהרש״א)

 ר״ן. ד״ה שאני הערמה וכוי. והערמח
 לא דמי למזיד דאיכא למימר דאחמירו
 כצ״ל ונ״כ ד״ח. (פעול״ש׳
ת הי. ד״ה אמר הכותב א״כ [מח מ ח ל  מ
 בא רב פפא] מי שאמר זה לא שקל
 במאזני משסט. עי׳ מהרי״ט ח״ש סי׳ מח,
 ומל״מ ס״ז מזכיה ומחנה ה״ח. ובשעה״מ פ ״ו

 מאישוח ה״כ עלה לכ ע״כ ד״א ד״ה וראיחי.
 !גי מהרש״א)

 בא״ד. אלא שמצינו לרב אהא משבהא
 דבחדי שליח לא בעיא תנאי כפול כר.
 לס״ז גס כהא דהכו ת׳ זוזי כו׳ דהוי ג״כ ע״י
 שליפ א״צ משפטי הסנאים ולמה הוצרך לד׳
 הראכ״ד, ועי׳ שואל ומשיכ מהדורא פנינא פ״ד
 סי' כ״א כזה. (מהרש״ם)

ף י ע׳׳ב  ד

 רי״ף. בעי מיניח מרב חני. נ״כ מרכ הונא
 הני כצ״ל. (מל״ה)

 וליתיח לחא דרב. נ״ב צ״ל דרב הונא.
 (מל״ה)

 ר״ן, ד״ח אמר רב חםדא כוי. הא אוקים
 לה בגמ׳ כגון דאית ליה נבילח דאפשר

 ידו עליהן, וההיא דעירובין [דף צה ב] נמי
 כמניח ידו עליהן, וכן עיקר. 1ראב״ד)

׳א ף ח ע׳  ד
 ר״ן. ד״ה רב ששת. מיהו סנדל המסומר
 לא דמאן דחזי כו׳ ובפ׳ במה אשה כ׳
 משום שבאת כוי. אמנם כמו כן קשה על
 הסוס׳ וכבר עמד כזה כשירי כנה״ג. ותימה לי
 על הד״מ סי׳ סקטז שכ׳ דין סנדל המסומר כשם
 הכל כו הלא הדין מסורש כש״ס והחילוק כסוס׳
 ור״נ ע״ש. (ראדימו
 שלטי הגכורים. אות א. ד״ה לשון
 ריא״ז. אין ויש תימה על ריא״ז. נ״כ עי׳
 כמרדכי ס״ק דשכת רמז ר״ל מה שכתכו כשם

 ראכי״ה ומה שכסכו כהגהוסינו שם.
 (מעשה אילפס)

 בא״ד. ויש תימה על ריא״ז שפסק כוי.
 ואפשר משוס דמר כריה דרכינא הוי יתיכ כולי
 שפא כפעניפא דמפרש לה ריא״ז שלא כפעניפ
 פלוס רק דס״ל כר״א, אך כשכפ יקשה. ואפשר
 כולי שפא לאו דוקא ולכר משכפא. או אסשר
 משוס דאמרי׳ ממרא הכל מודים כשכפ ובעצרפ
 כו׳ מזה נראה דס״ל כר״א דאי קי״ל כר״י א״כ

 לא היה צריך הגמ׳ לפרש הודאח ר״א.
 (רשמ״רו

 בעה׳ימ. ד״ה הא דתנן ב״ש. כתוב שם:
 וכך פסק ר׳ שמעון קיירא בעל ההלכות
 ז״ל והרב, לערב בפת ובתבשיל. אמר
 אברהם: כאמת כך אנו נוהגין כדכרי כעל הלכות
 והרכ לערכ כפפ וכפכשיל, [והרכ] לא כתב אלא
 הגמרא כמות שהיא, ומן הגמרא אין מפוור אס
 צריך פפ אם לא. ויופר נראה שאינו צריך,
 מדאמר אכיי [דף טז א] לא שנו אלא תכשיל אכל
 פת לא דמשמע אפילו לאפופ לא מהני. דאי לא
 פימא הכי מאי איכא כין פכשיל לפפ, הלא פכשיל
 לא מהני לפח ופפ לא מהני לפבשיל, אלא לאו
 דפפ אפילו לפפ לא מהני. מעפה ביון דלא מהני
 מידי מה צורך לו. ובירושלמי [פ״ב ה״א]
 פלוגפא היא דרבי אליעזר ורבי יהושע, דרבי
 יהושע אומר אופין ומבשלין על המבושל ור׳
 אליעזר ור׳ יהושע הלכה כר׳ יהושע. אלא שחפס
 בעל הלכוח דכרי רכי אליעזר כשכיל שלא הביאו
 דברי ר׳ יהושע בגמרא. מיהו לרבי יהושע כיון
 דאיכא פבשיל אפד לא בעינן פח בהדיה. ר״נ
 כודאי היכא דצריך לאפופ ולכשל צריך לערכ כפח
 וכחכשיל כדכחיכ קרא, אכל היכא דאינו צריך
 לאפוח סגי ליה כחכשיל לחודיה. ועל זה אמר
 אכיי [דף טז א] שאס עירכ כפס כמקום פכשיל
 אינו עירוכ, דחכשיל דמלפפ כעינן, ופס ודייסא
 נמי לא מילסחי, אבל הרכ מודה אם צריך לאפוח
 ולבשל שצריך סח [ותבשיל]. !ראבייד!

כ ״ ף ח ע  ד

 ר״ן. ד״ה אמר אביי ל״ש כוי. שהרי כל
 היום יש להם פת עדשים כו׳ כצ״ל.

 1מל״ה)

 ד״ה אין בהם משום בישולי נכרים. ע״י
 מלחן היים. נ״כ נראה שגרס נרי״ף מלוחים
 וכן הוא כש״ס, אכל לסנינו כרי״ף לא כחכ
 מלוחים, ועי׳ כרש״י, ועי׳ כשו״ח אא״ז הח״ץ
 ז״ל סי׳ קל. ;מעשה אילפסו

 ד״ה ומאן. וליתא דכי אוקומנא ובו׳. נ״כ
 עי׳ כשו׳׳ח מוהראנ׳׳ח ח״נ סי׳ נ.

 (מעשה אילפם)

א ״  דף ט ע
 רי״ף. בכסף ע״י אחרים אבל ע״י עצמו
 לא כצ״ל, ומ״מ ערוכי דכרים יש כאן. (רשמ״ר!
 ר״ן. ד״ה ת״ר בו׳. דלא שרו אלא ערובי
 תבשילין דבר שהוא דומה לתקון סעודה
 כר. דלא שרי עירוכי תכשילין אלא דכר שהוא
 דומה כו׳ כצ״ל. ועי׳ כדרכי משה ומג״א סי׳
 חקנ״ח סק״כ, ועי׳ ירושלמי כאן ה״א בסופה.
 ;מהרש״ם)

כ ״ ף ט ע  ד

 רי״ף. ומתני׳ ונימא הכי כוי. נ״כ ואע״ג
 דמערב מספק מברך עליו על מצות עירוב דאין
 זה ספק כשאר ספיקופ דאין מכרכין עליו. (ד״פ
 כפומס ישרים). ועי׳ כמ״א סי׳ פקכז סקכ״ה
 שכחכ דמכרכין כחחלה. שה״ג וכן כחכ הא״ר.
 וחפשנו כשה״ג ולא מצאנו, וכפי הנראה כוון לזה
 שהכנה״ג מכיאו שם ודרכו להעחיק, ועי׳ בלחם
 סחריס למהר׳׳ש אלגזי ככללוחיו כצל ט שפלסל
 כזה והעלה דאין לכרך ע״ש. !מעשה אילפס)
 רש״י. ד״ה ולא יטמין. כדרך שמטמינץ
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ם לג י ש ו ד י ח  מפדשים שנדפסו כפוף המסכת ו
ט ע״ב  דף י

 ר״ן. ד״ה ואין מתקנין את השפוד כר.

 העושה אותו כלי לכתהלה. נ״נ ואמיא
 אפילו כרכי דמתיר מכשירי אוכל נפש דככה״ג
 לעשיפו כלי לכפחלה אפי׳ ר״י אומר כמ״ש רכינו
 לעיל דף טו כ כסופו וכלף קצו א כראשו עיי״ש
 ומש״ש. (מל״ה)
 בעה״מ. ד״ה והא דא״ר יצהק. כתוב
 שם: והא דאמר רבי יצחק אין כלי ניטל
 אלא לדבד הניטל בשבת, ברוד הוא
 שאין חלכח כמותו, ולא מן חטעם שכתב
 בו הריא״ף ז״ל. אמר אברהם: כבר ביררנו

 שס דברי הרב ז״ל והעמדנוס על העיקר.
 (ראב־־ד)

 דף כ ע״א
 רי״ף. מתני׳ ולא רוכבין. אף אם שנים

 רוכבין אסור. ול״ל לקורין לאור הנר דהכא
 פיישינן שמא יפתוך זמורה קודם שירכוכ מג״א
 סי׳ הער סק״ה. !ג׳ מהרש״א!
 סיפוק הבא מהמתו. נ״כ עי׳ כסר״ט כמשנה
 שממה על הרי״ף והרא״ש שלא זכרו דכרי
 הכפוכ ספקפי על ירך, ומ״ו לומר כן וכולהו
 אימנייהו בהו וכמ״ש כש״ק כירושלמי שם, ועיין
 ברמב״ס בפירוש המשנה שם. (מעשה אילפס)
 דהוה אית סביה ביומוי והוה מטפהין.
 נ״ב דהא איפ סטן ביומו דר׳ יונה והוה מטפפין
 כצ״ל. >מל״ה)
 ר׳׳ן. ד״ה ואץ מםפקין על ידך. נ״כ עי׳

 לעיל ריש המטא דמסרש מספקין טד ועמש״ש.
 (מל״ה)

 שלטי חגבוריס. אות ד. מחחיא דגנב כו׳
 ומיהו קשה בעיני. נ״כ ועש״ך פו״מ סי׳ רפ
 מה שמיישכ קושיפו. (מל״ה)
 בא״ד. ותו למה הקשו שם. נ״כ צ״ל לא
 הקשה. (מל״ה)

 דף כא ע״א
 ר״ן. ד״ה רי״א אין ברירה כר. מיהו

 בגמ׳ אקשו ר״כ כר. זהו שיטת הרז״ה
 ומ״ש ונראה שהד״ף סוכר צ״ל שהרז״ה סוכר.
 (רשמ״ר)

 בא״ד. שהרי״ף סובר דהאי דשתיק
 משום דלא קי״ל. נ״ב צ״ל דשתיק משום

 דלא חש להו, ולי נראה דלא קי״ל.
 (!־ב״פ)

 בא״ד. דחאי דשתיק משום דלא קי״ל
 כוי. נ״כ דלא מש להשיק, ולי נראה דלא כוי.

 (מל־ה)

 ד״ה אמר שמואל. שחוא כרגלי חזוכח
 בו ראשון כוי. נ״כ וצ״ע למלק כין זה וכין כ׳
 רועים דלעיל דאמדנן כרגלי הכעלים. (מל״ה;
 ד״ה שאין בחם ממש. שאינח נמוחת
 בידים. נ״כ נראה דמפרש היסוך מסירש״י
 וראימו מראי׳ רש״י כהיפך דלכך קאמר מלפ
 סדומימ מסמא עיניס משום דאינה נמומיפ

 טדיס אכל כאמס אינה דקה דלא כרש״י.
 !מל״ה)

 בעה״מ. ד״ה וזה שכתב. כתוב שם:
 ועוד מדרב כהנא ורב אסי דפליגי עליה
 דרב וקא מתמהי עליה ושתיק. אמר
 אכרהם: אף אני כך כמכמי ממחלה ומזרמי כי.
 וההיא דשור של סטם ןדף לח א] לאו מיוכמא
 ולא סייעסא, דאיסשר ןדכשחטו] מערכ יום טוכ
 מיירי. דאי לא, קשיא דשמואל אדשמואל. ואי
 משוס ברירה איסשר דבאוכלין איח ליה כרירה
 ולא דמו למשקין דעריט. מיהו אנן בין כאוכלין
 בין במשקין איח לן ברירה ולא דמו למשקין
 דעריט. מיהו אנן בין באוכלץ טן במשקין איח
 לן כרירה כר׳ אושעיא [דף נז בן, והוא דליכא
 איסור חחומיז. כך אמרחי החזרה כדי להעמיד
 דברי הרכ ז״נ, וככל זה לא עמדו. דמאי דקאמר
 [דף לז ב] מאי הוי עלה על קושיא דרב כהנא
 ורב אסי קאמר, דאי על סלוגחא דרב ושמואל
 קאי, לא אשכחן האי לישנא בכולי סלמודא. אלא
 הוה ליה למימר כפלוגחא דהני, ועוד מר זוטרא
 דדרש הלכה כר׳ הושעיא הוה ליה למימר הלכה
 כרכ, דהא רכ הושעיא כרכ אמר.... יראב״ד)
 ד״ה א״ל רב. כתוב שם: והכי גרסינן
 אביי אמר... רב אשי אמר.... ולפי שיש
 חילוף שבושץ בנוםהאות בשמועה זו

 ד״ה והא דלא חיישינן כוי. וחיינו דתנן
 מםננין את היין בסודרץ היינו כוי. נ״כ
 כרש״י סי׳ דמספיק הוא על ירך, וכן נראה
 דבקרא בסיב ספוק על ירך, ולקמן במשנה כ׳
 כפירש״י דמספקין על ירך. (מל״ה)
 בא״ד. היינו בסודרין שעומדין לכך כוי.
 אכל אין נראה דכיין נמי שייך כיבוס, מדפניא
 לאכלה ולא לכטסה. והא דפני מסננין אס היין,
 היינו כסודרין שעומדין לכך כצ״ל הגירסא ע״ש
 כר״ן כשכפ. (רשמ״ר)
 ד״ה תנן אץ מםפקץ כוי. מטפחים כף
 על ירך. נ״כ ואינו נראה. דבאמת גם ביין
 אסור סחיטה משום מפרק והא דתנן

 מםננץ חיינו בסודרין חיינו כו׳ כצ״ל.
 !מל״ה)

 בא״ד. מדאורייתא חיא. עי׳ לחם משנה
 ס״ח משגגוח דלרמכ״ם איקכע איסורא ודלא
 כסוס׳ כריחוח י״ז. ומהרש״ם)
 ד״ה דאכלו ושתו וכו׳. שהוא נזחר בו
 מן הספק. נ״כ ר״ל שכל זמן טן השמשות וגם
 מה שמוסיף כהכרת מצד א״א לצמצם אינו ככלל
 סוססס שצריכה סורה להזהיר עליו, אלא קודם
 לכל זמן זה הוא דמקרי תוססת שכל זמן זה הוא
 בכלל ספק בה״ש ולא חוססת. ונראה שלזה כוון
 הה״מ סס״א מהל׳ ש״ע ה״ד במ״ש, וע״ש
 חירון אחר עי׳ פר״ח סי׳ פרפ שהוקשה לו דברי
 הה״מ. !פעול״ש)

ף יז ע״א  ד

 ריין. ד״ה ומיהו. משום ביזוי מצוה. עי׳
 בר״ן שבח ט ב ד״ה אי נמי לשיעורא.

 !גי מהרש״א)

 ד״ה אפי׳ בתוך תחום שבת. דבוב ביו״ט
 מותר דצורך אכילח חשיב כר. עי׳
 ירושלמי ס״ח דיבמות ה״א וציון ירושלים שם,
 ועי׳ שער המלך פ״א מיו״ט, ועחוס׳ מו״ק י3

 [ע״כ] ד״ה מכניס מש״ס דפגיגה ומש״ש.
 (מהו־ש״ס)

 ד״ה אפי׳ בתוך תחוס שבת. והוי
 כמעמר. נ״ב ובסוס׳ כ׳ דלא הוי מעמר אלא
 ממקום שגדילין שם, ורטנו לקמן ס״פ (קצט:)
 מטא ראיה לדעסס מהך דמגבב מן הפצר ע״ש,
 וא״כ איך כ׳ כאן דהוה מעמר וצ״ע. 1מל״ה)
 מלחמת הי. ד״ה אמר הכותב ומדבריו.
 ולא מפקע מינח ואעפ״כ מחני כו׳ כצ״ל.

 דף r ע״ב
 ר״ן. ד״ה ומקשו חכא וכוי. מגופו של
 דבר כאוכל. נ״כ עי׳ אחרונים סי׳ חקיז מ״ש
 0ה. (פעול־׳ש)

 ד״ה מפני שהוא עושה כלי. שאע״פ
 שלא ישרפו. נ״ב צ״ל וישרפו בכבשן. (מל״ה)

 דף יח ע״א
 ר״ן. ד״ה והוא דצייריך. מאתמול כוי.
 דצורך אוכל נפש הוא והרי הוא בהבערת
 גופה כוי. נ״ג לפמש״ל דף יז ב דדבר שאינו
 נהנה מהן עצמן כסכין ושפוד ופנור פשוב
 מכשירין, א״כ לא דמי להבערה דהכערה נהגה
 מגוף העצים כמש״ל, משא״כ טיפה אינו נהנה
 מגוף הטיט. !מל־ה׳
 ד״ה האי מדורתא כוי. שא״כ יהא אסור
 לתת קדירה ביו״ט על גבי כירה וזה אי
 אפשר שהרי כר׳ כצ״ל (מל-ה;

ט ע״א  דף י
 ר״ן. ד״ה הוה מפשה כוי. שהוא עושה
 כלי בשבורה בלבד שלא כדרכו בר. נ״כ
 ואע״ג דכגמ׳ מוקי כמוסתקי היינו לר״א דס״ל
 בחוטם לחצוח חייב אלמא דס״ל אסילו בעושה
 כלי שלא כדרכה חייכ ולכך צריך לאוקמי
 כמוסחקי ודו״ק. (מל״ה)
 ד״ה גרסי׳ בגמ׳ וכו׳(השני). או שרצצתה
 בהמה אחרת. חי׳ אחרת מוקף. !פעול״ש)
 בא״ד. דהו״ל ספק דאורייתא. יל״ע למה
 ל״א מדאורייחא מתוך כו׳ (ואף להרמכ״ם
 דהכערה אינו מטעם מפוך לפירוש הה״מ היינו
 כיון דאינו באוכלים ומקשים ע״ש כפ׳ א), ועי׳
 טצה יכ א. (ג׳ מהרש״א)

 יומר מהשפזה שהוא ליום א׳ ודמי לכהמה פציה
 של נכרי ומציה של ישראל דמומר לשומט הואיל
 וא״א לכזיח כשר כלא שמיטה. >מל״ ה)
 בא״ד. אלא בדיקולא ולא במשחזת. נ״כ
 ז״ל ב״י סי׳ סקט משמע מדכריו דסתם משחזת
 אינו אלא של אבן ומשחזח של ען היינו כגון
 סומא דדיקלא וכיוצא בו. (פעול״ש)
 בא״ד. כדאיתא בגמ׳. נ״כ לפי גי׳ הר״ן
 הוה קאמינא קמיה דרכ יוסף וגירספנו קמיה
 דמר. (פעול״ש)

 בא״ד. דלקמן מוכחי דבמשחזת של אבן
 אפי׳ לר״י כו׳ כצ״ל. (מל״ה<
 ד״ה אמר רבא. א״נ דחיישינן שמא יבוא
 לחשחיזה במשהזת של אבן כדברי כו׳
 כצ״ל. !מל״ה)

ו ע׳׳ב ף ט  ד

 ר״ן. ד״ה מהו להראות וכו׳. והקשה

 עליו הר״ז הלוי ז״ל. נ״כ י״ל שדעת כעל
 הלכופ ז״ל דהא דקס״ד דאין רוככין שמא יצא
 חון לחסום ולא חיישינן הכי כהולך כרגליו, משום
 דסחס רכיכה מוכח ככולי ש״ס דהיא ע״י שנים
 האדם הרוכב ע״ג בהמה ובעל הבהמה הולך
 לפניה ומנהיגה, וכיון דחחומין הוא איסור שאינו
 שוה בכל, דמה שאסור לזה מוחר לחטרו, חיישינן
 שמא יוציא אוחו המנהיג מחחומו לחסום שהוא
 והבהמה מוחרין בו והוא לא ירגיש מסני שסומך
 כרביבסו על המנהיג, ומש״ה סריך ש״מ
 דחחומין דאורייחא אסי׳ אלסיס, דאס״ד חחוס
 אלפים דרבנן חו ל״ל למיחש שמא יוציאנו חוץ
 לשלשה סרסאופ שהד גם המנהיג ליפ ליה היפר
 הליכה אלא ד׳ אלפים אמה וליכא לאשכופי אלא
 בגוונא דחיקא ומשוס מלחא דלא שכיסא לא גזרו
 רכנן, אכל להראוח סכין לחכם דמחוך שהוא
 כהול להראוס חשו רכנן אסי׳ כהולך כרגליו
 דלמא אזיל חוץ לחחום מעצמו, שסיר איכא
 למיחש שמא יצא חוץ לשלש פרסאוח שלדעחו ז״ל
 לכ״ע דאורייחא. (פעול״ש)
 ד״ה והוא שיש עליו בשד. נ״ב ל״ג כגי׳
 שלנו והוא שיש עליו כזית בשר. >פעול״ש)
 ד״ה בםורא אמרי׳. ובפומבדיתא
 אסטיס. נ״ב בגמ׳ אחיא. ;מל״ה)

ף טז ע״א  ד

 רי״ף. אמר רב יהודה בר אבא. נ״ב בגמ׳

 איחא רב ירמיה. ימל-ה)
 ר״ן. ד״ה גמ׳ אבל. ללישנא קמא דלת״ק

 דק״ ל כוותיה. נ״כ. יערן ככ״י ריש סימן שכג.
 ;רב״פ)

 ד״ה ת״ר הולך. ואפשר דאפי׳ בכותי
 נמי שרי כו׳ וביצים נמי רובן מאמש הם
 כוי. צ״ע כיון שהוא הולך אצל החנוני לקנות
 ממנו, וככה״ג כחכ הר״ן לעיל דלמיזל נכחי
 דידהו אין כאן רוב דכל קכוע כמחצה על מחצה,
 ואפשר דחנוני נמי הוא קונה על יד על יל מן
 הנכדם שיש להם תרנגולים לגדל כיצים, וא״כ
 אצל החנוני גוסיה ככר נחכטל כרוב וע״כ לא
 קאמר הר״ן שאסור אלא לקנוח מן הנכרים
 שאצלם נולדו הכיצים, ועיין כש״מ כשם הריטכ״א
 שם שכחכ דאף אי אזיל לכחי דידהו אין זה קכוע
 טון שאין שס ודאי איסור וכחכחי כזה בחשוכה.
 (ראז״מ)

י הגבורים. אות ו. ובלבד כו׳ אפילו ט ל  ש

 הנוני מותר ליקה ממנו כר. נ״כ צ״ל אפילו
 חנוני נכרי מוחר ליקח כר. (ננא־ר)
 ד״ה ת״ר הולך אדם כר. ולפיכך מותרין
 דאזלינן בתר רובא וכדכתבינן בפ״ק כוי.
 ע׳ צל״ח לעיל י ע״ב מ״ש כזה. (מהרש״ם)

ף טז ע״כ  ד

 רי״ף. אתקין רב במחוזא. נ״ב צ״ל רבא.

 (מל׳׳ה)

 ר״ן. ד״ה אם א״א (בע״א). כגון שזימן

 כוי. נ״כ כן פירש״י כאן ובש״ס, וכן פירש
 הטור סי׳ סקי והב״י שם כפכ דרש״י פי׳ שאין
 לו סודר לכסותו. וכמפכ״פ א״א לפרש כן ענ
 המכיא כדי יין, ורש״י שסי׳ כן הוא על נסרוס
 סודריה דאמר שם אפ״כ ואם אי אסשר דהיינו

 שאין לו סודר, וכן סי׳ הר״ן, וצע״ג.
 (מעשה אילפס)

ת ו ה ג  ח
 בא״ד. כתוב שם: גזירה שמא יאמר לו
 דיו שקנסו עליו יום ראשון, וה״ה לשבת
 ויו״ט. אמר אכרהס: אם שמענו מפי מומפין
 אולי סמכנו על דכטהס, אף על פי שאין הטעם
 מספיק, דהא כעינן ככדי שיטאו ממקום קרוב
 וכיון שכן בעינן ככדי שיעשו כהיפר. אכל שני
 ימים טוטם של ר״ה אין כאן היפר. ואס שמענו
 מסי נאמן, ג״כ היינו מאמינים, אכל אין מטאים

 ראיה מן המסיר והמקל ואינו ירא הוראה.
 (ראב־ד)

 בא״ד. כתוב שם: אבל אליבא דרב נחמן
 דאמר דגבי יו״ ט סתם לן תנא כרבי
 יהודה וכו׳. אמר אכרהם: ככר כתכנו את
 דעחנו כדכרי רכ נחמן, והוא הנכון. (ראב״ד)
 בא״ד. כתוב שם: אלא שלא רצה
 הדיא״ף ז״ל לפרסם דבר זה משום
 דאסיקנא הלכה ואץ [מורץ כן] כוי. אמר
 אכרהס: כמו כן גס כזה כתכנו את דעתנו
 למעלה. 1ראב״ז־)

ף יג ע״ב  ד

 ד״ן. ד״ה אבל מ״מ (כע״א). ע״ד הרז״ה
 ז״ל אבל אינו כוי. ויותר נראה דרש״י ס״ל
 ככדי שיעשו לא בעי נססק הטא מהמחוכר,
 וא״כ אי לאו איסור מוקצה היה מוסר אף כיומו
 משוס ספק, משא״כ מחמח מוקצה אסור אף
 מספק וכל ספק מוכן. ואפשר צפ״ז אף ככדי
 שיעשו אפר מססק כמ״ש הר״ן דאס אחה
 מסירו ככדי שיעשו מספק יכא להפיר אף טומו,
 אך לגט מס שאין לפוש נזה שיכא להסיר כיומו
 כמכואר דאין קוכרין ומספידין כשכח מש״ה
 מוסר שם כספק דלא צריך להמפין ככדי שיעשו
 ע״ש, ומפורן קושי׳ הר״ן שם פ׳ שואל על רש״י
 כסוגיא דנכרי שהטא פלילין ע״ש. וכע״כ אף
 לסכרס הר״ן צ״ל סכרא זו שהרי שס מטא דעפ
 הסוכרים דגט חלילין מופר לישראל אפר וא״צ
 ככט שיעשו וכאן כ׳ נפשיטופ דאף ישראל אחר
 צדך כדי שיעשה אלא ע״כ כמ״ש דהפס ליכא
 למגזר שיכא להפיר טומו כמכואר. ומה שפי׳ שם
 הר״ן על פירש״י כשם ר״י לא נהירא כלל כמ״ש
 כמ״א. (רשמ״ה
 ד״ה ופירות. בשביל ישראל זה מותר
 לישראל. עי׳ הר״ן פ׳ לולכ הגזול ד״ה וא״ר
 סרח נמחוכר וכהר״ן כאן למטה כסמוך ד״ה
 הנהו נני גננא. .:ג׳ מהרש״א)
 בא״ד. ומיחו כי שרי לישראל אחר. עי׳
 מ״ש הר״ן כמסכס סוכה דף רמג ע״א ד״ה
 אמר רכה. !גי מהרש״א)

 מלהמת הי. ד״ה א״ה אדקפתא נקט ביד
 (נע״א). ונזדמנו לו ביו״ט אלא הוי
 יודעים שלא כל המלאכות הותרו. נ״כ
 יערן חדושי רשכ״א לשכת דף צה. ורב-פו

ד ע״א ף י  ד

 ר״ן. ד״ה הנהו. שמא יאמר לעובד
 כוכבים לגוזזו. נ״כ לפי הטעס שכמכ הר״ן
 ז״ל פ׳ ע״פ מה אנו שופין כל הד׳ כוסות
 כהסיכה ג״כ נקטינן כחומרא כ׳ הצדדים (ד״פ
 כחומס ישרים) ודכטו ססומים. וכפי הנראה
 קשיא ליה לשיטמ הר״י הלוי ודעמיה דאסרו אף
 טו״ט שני עד לאורמא, וקשה אמאי נגזור שמא
 יאמר לנכרי לגוזזו א״כ נמזיק האי יומא ליו״ט
 א״כ ממילא מומר דאממול מול הוא וכן להיפך,
 ועי׳ כרש״י שם, וזה אף להר״י הלוי דלא ס״ל
 הך ממ״נ, וע״ז כפכ דלפי מ״ש הר״ן כדרכנן
 צריך להממיר כמרריהו ה״ה הכא. וכאממ אין
 ענין ליישכ כלל כמנואר למעין. ועי׳ כמל״מ
 כמגילה ס״א הי״א דדכט הר״ן סופטן זה אמ

 זה, גס קושייסו יש ליישב ואכ״מ לקכל ארוך.
 (מעשה אילפס)

ו ע״א ף ט  ד

 ר״ן. ד״ה ומיהו ה״מ לתקן כוי. דמודה
 ר״י דפליג במתני׳ כוי. נ״כ ר״ל דפליג שס
 ומחיר לחמור כאור כפי שמי נרות וכהא דאין

 פופפין לאפניג משמע דמודה כהו דאסור.
 (מל״ה)

 ד״ה אמר רב נחמיה. הדבר ברור שהיא
 מלאכה הנעשית לימים הרבה. נ״נ צ״ע
 דל״ק לטחינה שצריך טרחא יסירה לימים הרנה
 לטחון רכה משא״כ ליום אי, משא״כ כהשחזח
 סטן שאין טרחא יחירה כמה שהוא לימים הרכה
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ם י ש ו ד י ח ת מפרשים שנדפסו כםוןז המסכת ו ו ה ג  לד ח
 סימן תרפא. לכך פר״י לעיל פ׳׳ק. נ״נ

 ט׳׳ס וצ״ל פ׳ המצניע. (גדולת מרדכי).
 (מעשה אילפס)

 סימן תרפד. והיינו כדפי׳ תלמודא. נ״נ
 צ״ל כדפריך פלמודא והיינו מהא דפריך מואין
 מככין את הכקעפ ומשני דאפיא כר״י ש״מ
 דלר״י שרי כל מידי שהוא להנאת הגוף (כגדי

 ישע וכעין זה פי׳ כגדולמ מרדכי).
 (מעשה אילפס!

 סימן תרפה. דמוקצה הוא. נ״ כצ״ל, וכג״מ
 וככגדי ישע הגיהו דמוקצה הוא דאורייתא,
 והכגדי ישע נדפק דהא לאו דאורייתא הוא רק
 דררא דאורייפא, אכל לפמ״ש לפנינו נכון
 דמוקצה חמור כענין דאורייתא, ועי׳ כפוס׳

 ישנים דף ג ככיצה הוכא כמהרש״א.
 (מעשה אילפס)
 משא״כ בספק תחומין. שייך כאן מ״ש להלן
 סי׳ חרפו ולמאי דפי׳ רכ הונא כוי. (רשמ״ר)
 סימן תרפו. ויש לה עיקר מה״ת ה״נ
 לגבי ביצה איה ליה עיקר מה״ ת בין

 למ״ד משום פירוה הנושרין כו׳ כצ״ל.
 ;השמ״ר)
 כר״י דאמר אין ברירה בין בדרבנן בין
 בדאורייתא. לדעסי ט״ס וצ״ל דיש כרירה כין
 כדאורייסא כין כדרננן, ע״ש כנדרים ס׳
 השותסין כרא״ש וכר״ן. (ושמ״ר!
 סימן תרצב. כקונה קנין בשבת. נ״כ עי׳
 כגליון מ״ש מהר״ם כשם אא״ז הגאון הרמ״א
 ז״ל, ועיין כחשוכוחיו סי׳ קכד שהאריך כזה
 כקונטרס אחרון זקננו הגאון מאור הגולה אריה
 ליטש ז״ל אכ״ד דק״ק אמשטרדם, ועי׳ כשו״ע
 סי׳ שלט. ומעשה אילפסן

 תוםמתא
 פרק ראשון (בסופו). בש״א אם היו
 צרורות כו׳. כגמ׳ אמרי׳ דכזמן שהססולס
 מרוכה על האוכל אף כ״ה מורו שנוטל אוכל
 ומניפ פסולת, וזה פלוי כפי׳ דברי הגמ׳ שס ל״צ

 דנפיש כטירחא חוטר כשיעורא ע״ש והכן.
 (רשמ״ר)

 פרק שלישי. אס אמר לכשארצה אטול
 ה״ז מותר. אפשר דקאי על יו״ט האפרון,
 ולפ״ז קשה על הרי״ף מזו הסוספתא, עי׳
 כרמכ״ן כמלחמומ והכן. (רשמ״ח
 פרק רביעי. ארבע רשויות וארבע מצות
 הן כר. ר״ל ד׳ דכריס שהם רשות וד׳ דכטם
 שהם מצוה וכמו שנחסכו להלן לפנינו. ודכרי
 ר״א הס באות א׳ סמוך לכחכ עי׳ שכח קד כי.
 ומ״ש אלא משוס שכוח, העירוני דט״ס הוא

 וצ״ל אלו משוס שכוס לא עולין כאילן וכוי.

 בא״ד. כגון חדש. נ״כ יערן נדרים דף נח א,
 ומצאפי שהשיג ע״ז כפר״ח יו״ד סימן קב

 ;רב״פ)

 סימן תרמב. אלא למי שחו אםטניס
 וחמחמיר לא חפםיד. נ״כ עי׳ כ״ח סי׳ רעז
 שכחכ שססר וכן צ״ל והמחמיר יחמיר והמיקל
 לא הפסיד. (בנא״ר)
 סימן תרמג. שמשמירח ואילך כוי. וא״כ
 למאן דס״ל דכעי׳ שימור משעת קצירה א״א

 לומר כן, וצ״ל דס״ל כמ״ד דדרשו מאך.
 :דשמ״ר;
 סימן תרמו. האחרוס והא דאמרי׳ כירושלמי
 כר גזל השכט. החי׳ הזה הוא שייך מ״ש להלן
 שי׳ חרמז ולא דמי לחרומה כו׳ צריך לכחכו כאן.
 (השמ״ר)
 עם חנוצח וכוי. נ״כ ודכר שכמנין נמי לא הוה
 משוס דכמוח שהוא עם הנוצה אינה דכר שכמנין
 כמ״ש הש״ך סי׳ קא סק״ז דלא כח״ח ועי׳
 בג״מ שהכיא כשם הרכ מהרי״ח שנסחסק כזה
 אי חשוכ אח שדרכו למנוח ע״ש, ועי׳ כשה״ג

 פ״ה דע״ז דף שסז כעני! מה נקרא חהר״ל.
 !:מעשה אילפםו

 הימן תרמו ותרמז. חחוזר לאיסורו וכוי.
 נ״כ עי׳ כגליון מהר״ם כאן מ״ש כשם הר״פ
 וכ״כ הכ״פ כיו״ד סי׳ קכ כשם הר״ר יו״ט, אכל
 דבריו חמוהים דחדש ודאי הוה דכר שיל״מ
 כדאמרו בנדרים דף נט, ואוחו חדש לא יחזור
 לאיסורו לעולם, משא״כ חמן, וכבר חמה בזה
 הפר״ח שם ועי׳ כאחרונים. !מעשה אילפסן
 סימן תרנ. פי׳ רשב״ם שנגמר סו׳. וצ״ל
 דססק כר׳ יעקכ דאם הי׳ מעורה כגידין אסורה
 וכל כמה דלא נפקשה קליפה החיצונה קרינן ליה
 מעורה. אך הסוגיא דפוקה מאד לפרש הך דשלל
 של טציס ואשכול דכעי לאוקמה כר׳ יעחכ
 ואפ״ה שלל של כיצים מהו וכשלל ודאי לא
 נחקשה עדיין קליפה החיצונה. ויש ליישכ כדופק
 ע״ש כסוגיא. !רשמ״ר)
 סימן תרנד. וחכי קי״ל וח״ח דאין
 לאפות כצ״ל. (רשמ״ח
 סימן תרסד. מפ׳ מקום שנהגו דאפי׳
 בחוה״מ כוי. אין זה ראיה דהא לצורך המועד
 מותר ע״ש. !רשמיירז
 סימן תרעט. דוקא אותו תנור ואותח
 קדרה. נ״ב אף דבקדרה אחח וחנור אחד
 כלא׳׳ה מוחר כמ״ש לעיל, יש לומר דוקא בשלו
 אמרינן הכי ולא כשל נכרים וגם שאני חנורים
 שלנו וכן כקדרה אפשר שיש חילוה (של״ה ככגדי
 ישע כשם מ״כ). והנה כקדרה חין פילוק וגם
 עכשיו מוחר, ועי׳ כסי׳ חקג וכסי׳ חקז וכסי׳
 חקיכ וע״כ לפע״ד עיקר כחילוק הראשון, ועי׳

 כב״ח סי׳ חקג כשם מרדכי הארוך ע״ש.
 !מעשה אילפס)

 שנחמלאו לו הוו, ורב ששח סכר הא דאמרינן
 משנחנו לו זכה לאו מכח עצמו אלא מכח מחנה
 זכה כה, ולעולם הראשון קנה והקנה, ולגט
 חחומין כרגלי הממלא שהוא הנוחן. מכל מקום
 לרכ נחמן הדר קושיין לדוכח׳ דקשיא דרכ נחמן
 אדרכ נחמן. ואנחנו יש לנו כזה טעם אחר, כגון
 שאמר לו זכה לי, וכהא אמר רכ נחמן כרגלי מי
 שנחמלאו לו. אי נמי אף על גכ דלענין מציאה
 אמר רכ נחמן לא קנה חכירו לענין חחומין ככל
 דהו סגי ליה, שהרי השואל כלי מחכירו מערכ
 יום טוב אף על סי שלא מסרו לו אלא ביום טוב
 הרי הוא כרגלי השואל דקני שביחה בהדיה
 בדבורא בעלמא הכי נמי קני. מיהו אס כזכי לי
 סליגי הילכחא כרב נחמן. אס בסנה לי פליגי
 הילכחא כרכ ששס דקיימא לן כווסיה כאיסורי.
 והרכ ז״ל הניח אוחה וחמה אני למה. ואני סכור
 שהרכ ז״ל סמך על דכרי רטנו חננאל ז״ל שכחכ
 ככאן דהדר כיה רכ נחמן מיהא הילכך הוה ליה
 כססס מחניחין דקחני של עולי ככל כרגלי
 הממלא. ואנו ככר כחכנו מה שנראה לנו. ומה
 שכחכ זה הכל משובש. ומחלוקח דרב ושמאול
 כמפקיד פירוח אצל חטרו שלא על דעח ליטלס
 כו כיום ואמר רכ כרגלי מי שהפקידו אצלו,
 קיימא לן כרב ואינו דומה לשור של פטם, ולא
 [למי] שזיכה מחנוחיו לאורחים כי הם דעסס
 ליטול אוחם ט כיום ואין הנסקד אוסר אוסס
 לדכרי הכל וגם לא מי שייחד לו קרן זויח. ולא
 ידעחי על מה הניחה הרכ ז״ל, שאס דימה אוסו
 לשור של פטם, וסמך על דכרי שמואל כעטר
 אופה המימרא לפי שהקשו ממנה למעשה דרכ
 הונא כר חנילאי דף [מ כ], ככר פירשפי שאין
 דומים זה לזה, הילכך הילכמא כרכ כמאי דפליגי,
 ולא היא, מדחזינן דאקשו עליה דרכ ממפני׳ אלא
 אם כן זיכה להם מחנוחיהס מערכ יו״ט. ועוד
 שהשוו מעשה דרכ הונא כר חנילאי למילחיה דרכ
 והא הני על דעח שיטלו אוחס טוס טוכ עצמו
 הוו, וקא מקשו מנייהו למילחיה דרב אלמא ט
 היט דפליג רב בהא פליג נמי בהא. הילבך כי
 היט דמדפייא מילמיה דרב מיהא הם הט נמי
 מדפייא מיהא. וכשכפב הרב ז״ל מילסיה
 דשמואל [דף לז: דף מ א] כשור של פטם וכפכ
 נמי מילפיה דרט יופנן. [דף מ א] כהלכה כרכי
 דוסא, וכמכ נמי אוקמפא דמפינפין כשואל כלי
 מערב יום טוב דאוקימנא אף על פי שלא מפרה
 לו אלא טוס טוכ, ככר למדנו שאין הלכה כרב
 וסו לא מידי. סליק מסכח כיצה כעזרח גדול
 העצה. !ראב״ד)

י כ ד ר  מ

 סימן תרמא. חדושי אנשי שם. ד״ה
 מהר״ם ב׳ כוי. ר״פ ור״ה. נ״כ. מנחות דף
 סח. (רב״פ)

 כתבתיה. אמר אכרהס: יש הרכה נוסחאות
 מדוקדקות יותר מזו, ומוסיף כהן כסוף: נהי
 דקנו שטחה מיבטל מי לא בטל ברוב ונדחו דכרי
 ר׳ אבא וקמה לה קושיא דהנך דלא בטל מיס

 ומלח לגט עיסה, וחירצו לה בחירוצי אחריני.

ב ״ א ע ף כ  ד

 רי״ף. דאי איכא סירכא משתמטא. נ״ב
 עי׳ ב״ח באו״ח סי׳ חצח שהביא בשם הר״ר
 שמואל השגה על פירוש זה דהרי מכשירים אח
 הטריפה כערמה. וכסכ דל״ק דסירכא גמורה לא
 מנפק ע״ש. ועי׳ כפי׳ המשניופ להרמכ״ס, ועי׳
 כמוי״ט שס שכמכ על זה ר״ל והרי אינה סרכא
 הנטרפמ, ועי׳ טו״ד סי׳ לט כש״ך ס״ק לכ מ״ש
 כשם אכיו הגאון ז״ל, ועי׳ שו״פ מקום שמואל
 כסופו, ועי׳ כערוך ערך כוס. !מעשה אילפס)
 ר׳׳ן. ד״ה ל״ל למימר משקין כוי.
 דלענין השקאה ודאי אלו כוי. ואף שכ׳
 לעיל כס׳ א״צ כשם רש״י דטון דמוצקין אין
 נוחנין לסניהן מזונוח, צ״ל דהיינו דוקא כמחוסר
 צידה הואיל דאינם כרשוחו של אדם, משא״כ
 כהני מדכריוח והכן. !רשמ״ח
 אלו ואלו מזונתן עליך. קשה הא אין עושיו
 תקנה לדכר שאינו מן המוכן כמ״ש הר״ן לעיל
 ענה קצג ריש ע״א. ועמ״ש ע״ז בב״י סי׳ חצח

 עלה רלב ד״א ריש ע״ב ד״ה ומ״ש שאע״ס.
 !גי מהרש״א)
 בעה׳׳מ. ד״ה אי אמרת. כתוב שם: לא
 קשיא דידיה אדידיה, דאיכא למימר כיון
 שנתן לידו של חבירו וזכה בו חבירו
 איגלאי מילתא למפרע דמעיזץ הגבחח
 זכה בה, ולסיכך כר. אמר אברהם: מתקשט
 הוא בשל אחרים, ובחיי ראשי טענמ הרמב״י [ר׳
 משה כר׳ יוסף] היא דליכא למימר הכא איגלאי
 מילפא למפרע, אלא או חני לה משום דנעשיח
 ידו של מגטה כידו של שולח, ואי משוס דנעשיח
 ידו כידו של שולח אפילו משעח הגכהה קני לה.
 ואי משום מחנה קני לגט חסומים לא מקני לה
 ולא מידי דכרגלי הנוסן היא. וגם לדעחו אינו
 מסרש חצי הצורך, דהא איכא לאקשויי על רכ
 ששח ממחני׳ [כ״מ דף ט כ] ואם משנחנה לו
 אמר אני זכיחי כה חחלה לא אמר ולא כלום, וכל
 שכן כשלא אמר. א״כ מ״ט דרכ ששח דאמר
 כרגלי הממלא. אלא הטעם לענין מציאה, כיון
 שנפנה לו אפילו זכה הוא כו חחלה הרי נחנה לו
 כמחנה, שהוא אמר לו חנה לי ונחנה לו וזכה כה
 מכח מחנה. אכל לגט חחומין מחנה לא מהניא
 מידי דמכל מקום כרגלי הנוחן הוא. על כרחך
 דכהא פליגי, רכ נחמן סכר כיון שנחנה לו לאו
 מכח נוחן זוכה כהם אלא מכח עצמו, דאמרינן
 משעח הגכהה נעשיח ידו של זה כיד של זה,
 ולגט חסומים נמי כיד עצמו דמי וכרגלי מי
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 מסכת

 עם פירוש רשי׳י, תוספות, ותוספות ישנים, ופסקי תוספות, רבינו אשר, קצור פסקי הרא״ש לבנו רבינו יעקב בעל הטורים ז״ל,

נו ץ ז״ל ופירוש וכי נ א ש ן מ ש וכינו שמשו ו ר י ם ז״ל. פ ״ ב מ ר ה ת ל ו י ז ז״ל, ופירוש המשנ מ ע ר ק ל מ א ר ש  והגהות אשר״י מהג״מ י

ט ק ו ל ד מ ו מ ל ת ל הנגיד הלוי ז״ל, ועליו נלוה קצור כללי ה א ו מ ד לרבינו ש ו מ ל ת ר זרעים וטהרות. מבוא ה ד ות ס י ר ז״ל לנזשנ ש  א

ט (מראה מקומות הדינים בפוסקים פ ש ס, עין מ ׳ ת הש׳ ר ו ס . מ מ ״ ד פ פ ן ב י ב ז״ל די י ה ל י ר ה א ד ו ה מ י ״ ג ם ע״י ה י ל ל כ י ה ר פ ס  מ

עז ז״ל ע בו ש ו ה מ י ״ ג ר ה ב י ח ר ו ד י ה ס ל ר, כל א ה או ו ו ת , ו ה (סמני מנין הדינים שנסמנו בעין משפט) ו צ  הראשונים), ונר מ
וסף מ י ״ ג ה ט ל פ ש ם ועין מ ״ ש ת ה ר ו ס מ ת כ ו פ ס ו ה ם ו ״ ש ת ל ו ה ג . ה ת ו א ס ר י ג פ ו ל . ח ף ״ י ר ה ם ל י ר ו ב ג י ה ט ל מ ש ״ ה ע  ב

מ ״ ג ה ת ל ו מ ו ק ה מ א ר ת מ ו פ ס ו ת ת ו ו ה ג ה מ (כמש׳־נ בש״ס אמ׳׳ד ופפד״מ בשנות תע״ד־תפ׳׳א), ו ״ ד פ ק פ ״ ד ב ל ז״ל א א ו מ  ש

. ע ו ב י ר א צ ח ם ב י פ ק ו מ , ו א י ו ל ס ע ר ק ב ״ ד ב ן ז״ל א ) ברלי ק י פ ) ה י ע ש  י

חם נוספו:  ועלי

) מסורות חדשות(הגהות בעל הלבוש) להג״מ מרדכי יפה ז״ל אבד״ק פוזנא. עם כ  י

 תקוניפ והגהות מהג״מ מרדכי זאב הלוי הלוי איטינגא ז״ל וגיסו הג״מ יוסף שאול
 הלוי נאטאמאהן ז״ל אבד״ק לבוב(בעלי מפרשי הים).

) להגים שלמה לוריא ז״ל. ת שלמה(מהרש״ל מ כ  א) ספר ה

 } (מהוש״א) {

) הגהות הכ״ח להג״מ יואל סירקש ז״ל אבד״ק קראקא(בעהמ״ס ביה חדש). ג  י

) הגהות הגו״א להג״מ אליהו ז״ל הגאון מווילנא (הוגהו T 

 ונתקנו ע״פ כי״ק מגל־ון הש״ם שלמד גו וזכינו למסכתות רבות ממנו).

) מדאה יחזקאל הגהות להג״מ יחזקאל הלוי לנדא ז״ל אבדק פראג ו  ט

 (בעהמ״ם נודע ביהודה כוי).

״כ הגהות להג׳׳מ בצלאל רנשבורג ז״ל (בעהמ״ס הורה גיר).  tW) מעשה ו

) גליון הש״ס להג״מ עקיבא אינר ז״ל אב״ד דק״ק פוזנן. ז  י

 IT) גליון מהרש״א הגהות לבנו הג״מ שלמה איגר ז״ל אבד״ק פוזנן.

) הגהות הג״מ שאול קאצנעלנכוגן ז״ל מווילנא. ט  י

) הגהות הג״מ אלעזר לנדא ז״ל אבד״ק בראדי (כעהמ־־ס יד המלך).  כ

ש להג״מ שמואל שטראשון ז״ל מווילנא. ״ ש ו ) חדושי והגהות ה א  כ
 עם ־וספות מכי״ק. וההשמטות שנשמטו ממקומן הושבו עתה למקומותיהן,

 ומוקפות בחצאי רבוע.

) חדושי הלכות f ן להג״מ שמואל אליעזר הלו  ב

 >) תדושי אגדות ״ י אידלש ז״ל אבד״ק אוסטרא.

ם לובלין) להג״מ מאיר מלובלין ז״ל ״ ו ה מ ) ם י מ כ ) מאיר עיני ה  ד

 ה) חדושי הלכות מהר״ם שיף להג״מ מאיר שיף ז״ל אבד״ק פולדא.

ו והגהות מהג״מ מרדכי מארדוש ז״ל אבד״ק פאריצק.  ועליו כאו

) מעדני יום טוב  ו

 על הרא״ש למסכת כרכות והלכות
 קטנות וחולץ ובכורות וגרר

 דחם חמודות

א על הרא״ש סדר נזיקין. ת פ י ו  ח) פלפולא ה

) תפארת שמואל (השל© על הרא׳׳ש, להג״מ אהרן שמואל קאיידנוור  ט
 ז״ל(מהרש״ק).

 י) קרבן נתנאל על הרא״ש לסדר מועד ונשים, להג״מ נתנאל ווייל ז״ל אבד״ק
 קארלסרוא.

 יא) הסד לאברהם פי' על שמונה פרקים להרנזב״ם ז״ל, מהג״ט אברהם הלוי
 הורוויץ ז״ל(אביו של בעל השל״ה).

 להג״מ יו0
 טוב ליפמאן

 הלוי העליר

 ז״ל (כעה״מ
 תוספות ירט).

^7/ 

ה ל ר הוספנו בו על כל א ש ש הוא א ד  וראה זה ח

 יותר ממאה הוספות חדשות נכבדות
ם י ר פ ס ד כה בכתבי יד בגנזי ה י וכתראי רובם היו גנוזים ע א מ ד  כוללות פירושים חדושים והגהות מרבנן גאוני ק

ם עוד. ת פ ז א ש ם ל ו פ ד ת או ליחידים זה בכה וזה בכה, ועין ה ו ל ש מ מ ה ר ל ש  א

ר לדף הזה: ב ע ם מ ה י ת ו מ ש  ונקובים ב
J 4־V 



g ואלה ההוספות החדשות שהוספנו כהש״ס הזה: N -
V 

: ת ו ת כ ס זה מ ל אי ק ע א באו ר ל ם ויש ש ״ ש ת ה ו ת כ ס ל כל מ ו ע פ ס ו נ ש מהן ש  י

: ף ד ן ה ו י ל ל ג ו ע ם א ״ ש ם ה י נ פ ו ב ס פ ד ם נ ה ה מ ל  א

 לה. פירש׳" והנ״י וכוי שעל הרא״ש. הוגהו ונוספו בם הרבה ע״פ הנרפם בפראג
 בשנת שפיח על ידי בעל התוי״ט.

 לו. ןכ־ין הגהות הב״הלהל־ק מהוא־־ש.

 ילז. הגהות מסי תמת ישרים, על אדר״נ ועל מסכתות קטנות.

 לח. הגהות מם' ברכת הזכה וכסי צאן קדשים לסדר קדשים.

 ל0. תפארת שמואל, השגות על מהרש״א להג״כ אהה שמואל קאייתוור ז״ל

 (סמ־ש־ק)(ממרה ברכת רובח)(מלכד הגדות־ו על גפ״ת שנאו בסוף המסכתות).

 מ. [ליי] פסקי תוספות למסי מעילה שלא נדפסו עד כה בכל ספרי הש״ה ואנחנו
 מצאנום בפסקי תוכי ליי •שן על קלף.

 ניא. 1ל״ן נוסחאות ישנות בפסקי תום׳ שנמצאו בליי ישן נושן על קלף.

 מב. פי׳ קרבן העדה לכיסי שקלים, להג״מ דוד ז״ל אבריק דעסו־א.

J פ־' הריו היים יוסף דוד אזולאי רל >מכפ־ו כסא רהט•:) לארר״נ •למסכתות קטנות. S 

 מד.|כ"י]הוספותלהגהותהגר"ארל.וביותרבסדרז־עים ומסכת שקליס,מעצםכי״ק.

 מה. הגהות הגר״א למשניות סדר טהרות(מלבד בא־רו שנזכר לקמו שנדפס נה־ף).

 מ1. מים טהורים הגהות למסכת כל־ם להג״מ יהודה ליב הלו־ עד־ל ז״ל מ״מ מםלאנים

 נמ. הגהות ותקודם בפי׳ ה־א״ש למסי קנים מם׳ יעיר קנו.
 מה. ספר תקלץ חדתין על מסי שקליס מתלמוד ירושלמי, מהנ״מ ישראל בהר״ש ז״ל

 מ״מ דשקלאב(הלד־ד־ של הני״או, עם הגהות הגר״א ז״ל למסכת ההיא.
 מט. |כ״י| נמוקי הגרי״ב הגהות על מהרש״א להג״מ יהודה ככרך ז״ל אבריק סייני

 נ. ספ־ בנין יהושע על אבות דרבי נתן. מאת הרב יהושע פאלק ב״ר יצחק א״זיק מליסא ז״ל.

 נא. ספר נחלת יעקב למסכתות קטנות. מאת הרב יעקב(יאקכ) ב״ר ברור נוימבורנ ז״ל.

 נב. עין משפט, מסורת הש״ס, גליון הש״ס וציון ירושלים כלס למסי שקלים,
 מאת בעלי מפרשי הים ז״ל.

 גג. הגהות על פי׳ הרמב״ם והר״ש לסדר זרעים מהג״מ שמואל פריינד ז״ל מדייני פראג

 >מד~ה זרע קודע<. ונדפס׳ על ועליון בצדם מבלי הזכרת שם מהבין.

 נד. | ליי] לב חכמים למסכת שמחות:

 צב. [ליי] בן אריה מהנ״מ זאב בן אריה ז״ל אבד״ק טעלז.
 צג. חרושים מהג״מ אליהו גוטמאכר ז״ל אבריק גרירץ(בעתמ״ש צפנת פענח).

 צד. |כ״־| חד־ש־ם מהג״מ יצחק אייזיק הבר ז״ל אבד״ק טיקטין(כעיה״מ שרת
 בוץ עולב!.

 צה. |כ״י| חרושים מהג״מ נחמיה בירך הלו׳ ז״ל נידובראוונא (בער״- שרית דבר•
 :חמיהן.

 צו. [כ"י| מראה כהן להג״מ בצלאל הכהן ז״ל מד״א פ״ק יוילנא (בעהיל״פ ראשית

 צז. ןל״ן חרושים מהג״מ אלעזר משה הלוי הוהדץ שליט״א אבד״ק פינסק.

| פורת יוסף להנ״מ יוסף שליט״א מד״א פ״ק ווילנא.  צח. |ל"

 צט. הגהות אמרות טהורות על פי׳ הר״מ והר״ש ׳הרא״ש לכל סדר טהרות להג״מ

 שמואל פריינד ז״ל הנ״ל.

 ק. [ליי[ השק שלמה להג״מ שלמה הכהן שליט״א מד״א פ״ק ווילנא.
 קא. [ליי] יפה עינים להג״מ אדיה ליב ־עלץ שליט״א אבד״ק בילסק (יעהמ״ס קול
 אר-ר וכוי). כולל מ״מ לתלמוד ירישלמ׳, למדרשים, ילקוט, ספרא, ספר־ ומכילתא
 ופדר״א ופסק״ר. עם הערות וחדישים בהלופ׳ גרסאות ושניים שבין תלמוד בבלי
 לירישילג״. (וכהכ תגה-ד, ־כרכ בדישמי ־מכי ברכות ושבת לה;"ב׳ ל־ב נרלץ ז״ל רזכרם

 בשש הגרל״ב).

 קב. |ל״| המתרגם כולל באור מלות הלועזיות שברש"־, תוספות והרא״ש, ׳בפי'
 המשני׳־. להרמב״ם והר״ש.

 קג. פסקי תוספות, ומסורת הש״ס, ועין משפט, ותורה אור, שכל אלה

 נשתבשו מאד בכל ספר־ הערס, הוגהו ״נתקנו בש״ס הזה עי" גדולי התורה.

 קד. הגהות מהרש״ם מהרב הגאון רבי שלום מרדכי אב״ר ברזאן.

 קה. עיני שמואל מהרב הגאון רבי שמואל אררן רב ואב״ד קארטשין.

 גם הוספנו בו: א) הגהות מספר שיה ־צחק על תוספות ישנים למסכת יומא. ובכ״מ

 שנדפס בהן מלפנים ״ע״ שיח יצחק״ הדפסנו את תוכן דבריו מפורשים במקומם.

 ב) מראה מקומות בפירש״י ורמב״ם למסכת אבות. ג) ציוני הפרקים של התוספתא

 בר״מ ובר״ש. ד) שנו־ נוסחאות בהקדמת הרמב״ם מכי״ ערב־. ה) צ־ונ־ המסכתות

 כ. (כ־י) פ״ דיב״ן השלם למסי נזיר. הפירוש :דפס בש־פ למסי נזיר ו״הפורו ירש־׳,
 הוא באמה לרבינו •הודה בר נה־ ז־י וידמוכח הרי הרי txxtso) אולם הנדפס משובש
 מאד, גס הסד ממנו דיבה. ועתה נמצא פיר־שו השלב בלי׳ קדמי׳ ׳מדוי־ק
 ־ההוספות והשינויים שמצאנו נו נדפס׳ בצד הפ־ר־ש הנ״ל הנדפס בשם רש״־ ונקראו בשפ

 נוסחת הייב״ן.
 נא. [כ"י| פי' יבינו יצחק בר מלכי צדק פ־מפתט־ ז״ל, למשרות סדר זרעים.

 כב. ן ליין פ״ יבינו יהודה בר בנימין הרופא רל ממשפהת הענדס(רבו •:יל בעל שבל•

 כג. ןל״ן פ״ רבינו מאיר(ב-ריפו מרוטנכורג ז״ל, למסי נגעים ואהלות.

 כד. ק-כיו פירושי מהי״ב מיוטנטיג לסדר טהר•־. שהביאם התו־״ט. יילכד למה׳ נגעים
 •אהלות שהדפסנוהו ע־פ לי' ת״ל.

 כה. פ״ רבעו יונה החסיד מגירונדא ז״ל, למסי אבות.
 כו. ןל״ן תוספות יי״ד מאת יכיר ישעיה די טיאני 1- ••״״ר י-»מד! .יי, למל כתיבות

 מ. |ל״| תוס' הי מקמאי למסי •במות. והוא נ־הו נכדו של יבינו משלם ז״ל. ובראש הספר

 כתוב ככתב ובה־׳ ה־ה־ד״א ז״ל בזה״ל: "הדיש׳ ־כמות לחד מקמאי ז״ל, מזכיי להרב אביו

 כה. |כ"י| פי' הרא״ש ז״ל למסכת נזיר, שהיה נ:ל" ישן בעקד הספרים שי הרהיד״א ז״ל

 כט. תיש׳ הדא״ש ז״ל למס, ה־־ייתוע״פהנמפ בפעם האי בפרא:).
 ל. פירוש היא״ש למסכת קנים תמיד ומרית.

 לא. | כי• | תוספי הרא״ש ז״ל למסכה נדה.

 לב. |כ"־| שיטה מקובצת ליבינו בצלאל אשמזי ז״ל, קבוצת מתור, והדוש״ הראשונ־כ
 ז״ל לכל סדר קדשים!!חסר רק ימס׳ חולי!) ובהרבה מקומ־ת מביא פ־, יש"־ האמת׳ שמצא בלי׳

 לג. חכמת שלמה ומתרלן לפרק הלק. אש־ נשמט מכי ספרי הש״ס. •לא נדפס רק בסי

 לד. [ליי] הדושי מהרש״ל על הרא״ש לכלל שבה עירובין ׳גיטין.

: ת כ ס מ ף ה ו ס ם ב ״ ש ל ה ו ע ו ל ה י ל א  ו

 שדה צופים על הרא״ש להרה בצלאל רנעוכורגז״ל(בעהמ״ס הורה נכין.

 חדוש־ב מהרי זאב וואלף הלו, מבאסקוויץ ז״ל וכעתמ״כ כדר מש־־).

 זדוש־ם מהג״מ כרוך פחמקיל תאומים ליל ומודה ספי ברוך טעם וכרו.

 כ"־| הדוש־ם מ־ג״מ יעקב צבי יאלישדל מד־נוב(בערמ״ס מיא הר-עים וכי׳).

| הגהות למסי שבועית מהג״מ ליב ברלין וכיהג״מ :ח ח־יכ צבי ז״ל  |ל"

 (ל") מצפה איתן להגיה אברהם ז״ל ממינסק וממרה:׳שיי־ לאיר״• וכרו. >ע=

 :״-| חרושים מהג״מ שלמה איגר ז״ל, למסכתות שלא נדפסו עוד עליהן(מיבדהרל).

 הדושיב מהנ״מ צבי הירש היות ז״ל אבריק זאלק״א וכעיימ •:׳-״ת מר-״ץ •:רו.

 |כ״י| קרני ראם להג״מ אתרן משח טו־בש ז״ל אבד״ק ־אס־(בעה־מ שו״הת-עפות

 כולל העדות על מהרש״א ותדוש״ גפ״ת(נופף עתה מכי״ק על הדבר מסכתית שנדפסו

 עד.
 עה.
 עז. 1
 עז. ו
 עה.
 (בער:

 פג. וליין הגהות בנו -ג״מ שמואל שמעלקא טויבש ז״ל אבריק יאסי.

 פד. ארץ צבי הגהיה על הגהות אשר״ מהג״מ יהודה צבי ז״ל (כעתימ שו״ת מנתה

 פה. [ ליי | שער הלקוטית הגהות ההגייה ישבר ז״ל(ממרה פ־ת- שעיים).

 פו. ]ל"] החש׳ הרד״ל מהג״מ דוד לוד־א ז״ל מביהאו׳ ישי ובעי ההגהות על

 המדרש דבה יפדר״אוכ׳').

 פז. [ל״! הוספות להדושי והגהות הרש״ש, וחדישים מבנו הג״מ מתתיהו
 שטראשון ז״ל מ־וידנא.

 TO. [כ"י| חרושים מהג״מ יוסף הנינא ליפא מייזליש ז״ל (בעה־מ שרית תפארת

 פט. |ליי| הגתות למסכת נזיר מהג״מ אשר הכהן ז״ל אבד־ק שע־שב (בעתמ״ם

 צ. |ל״| חדושיכ מהג״מ שמהה ז״ל אבריק דעסוי וכנו של מ״מ צב• די״• ׳״לו

| מלאכת יום טוב ההרה יום טוב ל־פמאן!״ל אבריק קאפ־לי(בערמ״פ ל"  צא. |
 קדושת יום טוב וכוי).

 א. מסכת כלה רבתי - השלמה - מדוכה כפרק־פ ־בנוסחאות •שרות •ת־ על הנדפסת
 ככל ספרי הש״כ. ונמצאת בכ־• הכינו אנדה: נר נתן ה״ה• לצ"ל בעל המנהיג. עב הנחות רמה וביאה

 םקומה, ־•צאי לאור פ״א עי" בעהפ־ה ג־ח!וזן).
 ב. מסכתות קטנות נוספות: מסכתות ספר הורה. תפ־דץ. מזוזה. ־ציצ-ת. (נמצאו בלי׳

 ונדפסו בפפד״מ בשנת תרי״א).

 ג. חלופי גרסאות בש״ס ע״פ נוסחאות •שנית.

 ד. נוסחאות ישנות ונוסחת הבבלי במסכת שקל־ם.

 ה. נוסחת הירושלמי יטסכת הוריות.

 ו. נוסחאות כתבי יד במסכת סופי־ס.

 ז. נוסוזא הדתא למסי נ־־פ מספ־ מראיה העץ להיהיד״א ז״ל עס פירושי על־ה
 מספרו ההוא.

 ח. פירוש רב האי גאון ז״ל, למשניות סדר טהרית.

 ט. רב נסים (גאון) ב־ •עקב ז״ל ותלנדי ינ האי:אי־ מיסת־• של היי״-), למסכה ברכות, שבת,
 ועירוכץ;ונקרא בשם טסתח מנעולי התלמד).

 י. |כ־־| יכינו ח»אל בר חישיאל ז״ל!;״נ מרב-תיו שי -ר-ףו. לרצי הש״ס.

 יא. ןכ־־ן רבינו גרשום בר יהודה מאור הגולה ז״ל ויב־ה -״•׳ ריש׳••) למל הערת •בבא
 בתרא וליל סדר קדשים מלבד זבח־פ.

 יב. רש״י למסכה אמה. ע״פ ניסחאות שונות.

 יג. הישכ״ם העקר׳ למסי ב״ב דף פ״ז. פ״ה, פייט. ק״ל. קל״א. שיא נדפס יק בדפוס פיזרו
 כשנת רע״א ובכל שאר הדפוסים נדפס בטעות פ־׳ אהר בשמו כמ״ש כהערה לפי' הרשב״ם

 בדף פייה סיף ע״א.

. פ־' יבינו זרהיהי הלו׳ ז־ל והירה גע- הכאו־ו ימס' קנ־ס. T 

י ז״ל והראב״ד כעל ההש״ה) למסכת קנ־כ ותמ־ד.  0ו. יכינו אביה• כי ח

 TO• |כ'"| תוספות י״י הזק; ז״ל, למסי קדוש־[(כ־ ־יחשוב יו יישב־ הםפ״ב. אבל נ-אה י• טע• בז

 ת. פ־׳ יכינו שמשון משאנץ (יישאהאו ז״ל, למסי עדי־ת לתשלום מסכת בכור־ם, ולפרק
 אנדרוגינוס. ועליו גלוה גם פי׳ הדמ״ע מפאנו ז״ל.

 יה. (כ־י) תוספות הר״ש משאנץ הליל, למסי סוטה.

 יט. וי״־) תוספות ישניס למסית ־במות.

i 

 ן
 I נה. [כ״־] פירוש קדמון למסי העילה, הובא בשיטה מקובצת בשב פיי־ש לא נודע למי.

 י נו. אור זרוע הקצר על מסכת ־במיה, להגיה ה־־ם מנוואשטט בן הר־א״ז ז״ל

 * בעהמ״ס אור זרוע(ונדפס פ״א על גל-ון פסקי הרא״ש בשייט יפיס ־רניצ-אהו.

 | W. ספר מהדורא כתרא למהרש״א. עם חדוש׳ הלכית ואגדית מחתנו הג״מ

 משה ברי יצחק בונם ז״ל אבריק לובלין.

 יי נח. הכמת מנוה. חהוש־ם מהג״כ: מנוח הענד־ל ז״ל וכהויי שלמה־ש-ל).

 I נט. מים חיים, חרושים מהג״מ יהזקיה די סילוא ז״ל •ממרה פ- תרשי).

 י 0. כללי התלמוד, להג״מ חיים כנכנעת׳ ז״ל(מכפרו כנד": וש-ר• כנה":1.

 \ 0א. [ב״י] הגהות ישנות למסי נדה שנכתבו כי״ ספרדי •שן על גל״ן המסכת דפוס

 ן וויניציאה שנה רפ״ז.

- 0ב. |כ"י] תדרשי הגייה משה ב״ר אברהם ז״ל אבריק הוראדנא ובעהמ״פ תפארת

 י. למשה).
. 1 

 : 0ג. הגהות הרה נתן מרגיל ז״ל, לסדר קדש־ם ומסי הודות!מכפרו תק נתן).

 יי 0ד. [כ״י] באור הגר״א ז״ל למסי ערכין ונקרא יד אליהו.

 0ה. [כיי] הגהות הדשות טהגד״א ז״ל למסי תמורה, מלבד אלה שנדפסו על הדף

 10. [כ״־ | באור הגר״א למשרות סדר טהרות ומלבד אהס.־0 אשר קבל ממנו תלמדו הגייה

 בתםי׳לכשקלאבונעתק ע״י הרד״ל ז״ל, ־חלק גדול ממנו כלו חרט. שלא נמצא באייר.

 TO. ספר אורה מ־שור להם׳ נזיר, מהרה יוחנן ב״ר מאיר ברכות ז״ל מקרעמנ־־ן.

 י סח. הגהות הנ״ה יחיאל ה־ילסרין ז״ל אבד״ק מינסק ובעהי־״ס פדר הדורות).

 00. [כיי] חדושים והגהות ההנ״מ יעקב עמדץ(ההיעב״ץ) ז״ל ומעצם בי״? מנליו! -ש״כ

 שלי־ ומספר קולן של סופר־ס).

 ע. [כ״י] חרושים מהג״מ גדליה ליפשיץ ז״ל. על איזה מסכתות מכי״ק, ומספרו
 תל ישרה לאדר"; ומס״ק.

 \ עא. ההוש־ם מבנו הג״מ ישראל ליפשיץ ז״ל בעהמ״ס תפארת ישראל על
 השניות.

 \ עב. [כ"י| חדוש־ם ההג״מ צבי הירש ברלין ז״י מכד יבעל תככ צבי •״-).

 , עג. חרושים ההגייה משה סופר ז״ל אבריק פהעסבוהג ובעה״מ ש״ר, התס סופר •כרן.

 ועל כל אלה נוספה בו הגהה כפולה ומכופלת מדויקת ומזוקקת שבעתים
 ע״פ נוסחאות ישנות וספרים מדויקים היותר קדמונים, וע״פ הגהות גדולי המפרשים. גס נגלה אור הדש לעירנו, הוא ניהו ש״ס של הג״מ יעקב עמדין ז״ל אשר הדרו והכינו להדפיסו בחייו ויעמול בו
 שנים רבות להגיהו ולנקותו מכל שבוש ושגיאה, והעיר עליו הערות יקרות ויעטרהו בהגהות וחדושים רביב בציונים ומ״מ, הכל בעצם כתב ידו הקדושה מראש הש״ס עד סופו. חמדה גנוזה הזאת מצאנוה

 באמשטרדם, ומרגליות הטובות שבה, שבצנו בעטרת הש״ס לכבוד ולתפארת, והגהתו המדויקת היתה להמגיהים לעירם.



ט פ ש  עין מ

 נר מצוה

 א א ב ג מיי׳ פ״ב
 מהלכות מפלה הלכה טי
 סמג עשי! יט טוש״ע א״ח
 סי׳ קיל סעיף א [וסימן

 מפח סעיף ג]:
 ב ד מיי׳ שס הלכה [1]
 טז סמ׳׳ג שס טוש״ע

 א״ח סי׳ קיז סעיף א:
 ג ה מיי׳ שס הלכה [7]
 ינ וסמג שס טוש׳׳ע א״ח

 סי׳ רצד סעיף א:
 ו [מיי׳ פ״א שס הלכה א]:

ם ל ש ה אור ה ר ו  ת
אץ חכןר  1. עשה גדלות ו

 נפלאות עד אץ מספר:
 איוב ה ט
 2. הנתן מטר על פני
 ארץ ושלח מים על פני
 חוצות: איוב ה י
 3. הלוא ןךעת אם לא
 שמעת אלהי עולם ץ
 בורא קצות הארץ לא
 ייעף ולא ייגע אץ חיןר
 לתבונתו: ישעיהו מ כח
 4. מבץ הרים ?מחו נאזר
 בגבוךה: תהלים סה ו
 5. והיה אם שבלע
 תשקיעו אל מצותי אשר
 אנכי מצוה אתכם היום
 לאהבה את ין אלהיבם
 ולעבדו ?כל לבבכם

 ובכל נפשכם:
 דברים יא יג
 6. ונתתי מטר ארצכם
 בעתו יורה ומלקוש
ף ותירשך ע  ואספת ר
 ויצהרך: דברים יא יד
 7. יפתח » לך את אוצרו
 הטוב את השמים לתת
 מטר ארצך בעתו ולברך
 את כל מעשה ןךך
 והלוית גוים רבים ואתה
 לא תלוה: דברים כח יב
 8. ויזכה אלהים את
 רחל וישמע אליה
 אלהים ויפתח את
 רחמה: בראשית ל כב

 מאימתי פרק ראשון תענית ב.

נאל  רבינו חנ
 אידי דתנן במתניתין
 מאימתי מזכירין גבורות
 גשמים, מקשי תגא היכא
 קאי דקתגי מאימתי.
 כלומר, מי הזכיר שגזכיר
 גבורות גשמים עד שיאמר
 מאימתי. ושגיגן, תגא
 מראש השגה סליק, דתנן
 ובחג גידוגין על המים,
 ולפיכך תגא (הכל) [הבא]
 מאימתי מזכירין גבורות
 גשמים. ואמאי תגיגבורות,
 כלומר מה גבורה יש
 בגשמים. ואמר ר׳ יוחנן
 שיורדין בגבורה, שנאמר
 בעגין המטר עושה גדולות
 עד אין חקר, וגמר
 חקר חקר מברייתו של
 עולם, שגאמר בורא קצות
 הארץ אין חקר לתבוגתו,
 וכתיב מכין הרים בכחו
 גאור בגבורה, מיכן סמכו
 לומר גבורות גשמים.
 יפריש במתגי׳ בתפלה.
 ואמרי׳ ומגא לן שלא
 תהא הזכרה זו אלא
 בתפלה, ופשטגא מדכתיב
 [ולעבדו] בכל לבבכם וגוי
 וגתתי מטר ארציכם בעתו
 יורה ומלקוש וגוי, ודייקיגן
 איזו היא [עבודה] כלב
 שבשבילה המטר יורד,
 הוי אומר זו תפלה. וא״ר
 יוחנן שלש מפתיחות לא
 נמסרו לשליח אלא הם
 בידו של הקב״ה. מפתח
 חיה, שגאמר וישמע

. טיום טוב האחרון של חג. שמיני ללא ימבון כסוכה י ת מ י א  מ
 ואפילו האילנא אינו אלא מדרבנן משום ספיקא
 ואע״ג לבקיאינן בקביעא לימזא גזרה שמא יחזור הלבר לקלקולו או
 משוס מנהג אבותינו בילינו כלאי׳ פ״ק לביצה >לף ל:< ולכן מלכרינן
 אבל כל שבעה לא שהגשמים בימי
 סוכה סימן קללה הן כלתנן פרק
 שני לסוכה >לף כח:< משל לעבל וכו׳:
ם כן. אס אתה אומר מזכירין  א
 אע״פ שאץ שואלין הואיל
 ומשמע בעונתו אף בקיץ יזכירו
 ומה אתה נותן סימן מי״ט הראשון
 ור׳ אליעזר אומר בברייתא בגמרא
 כל הקיץ אם בא להזטר מזטר
 ללעולם בעונתו משמע מיהו על
 השתא לא רמי עליה חובה אבל בי״ט
 ראשון חובה לרצות לפני שאלה שכל
 הבא לבקש מקלים ומרצה ואסימן
 קללה לא קפלינן ורבי יהושע קפיל:
ם קאי. פירוש בסלר זרעים ת  ה
 בברכות פרק אין עומלין
 >לף לג.< וליתני התם מאי שנא כו׳
 כלומר אמאי תנא הכא במועל מאי

 לתני התם בסלר זרעים:
א תנא מראש השנה קא םליק. ל  א
 פירוש ור״ה ההא בסלר
 מועל ואס תאמר ואכתי ליתני בסלר
 זרעים ד״ל להכא עיקר לאמר בחג
 נילונין על המים ואורחא למילתא
 לרצות לפני שאלה לכך שביק על
 הכא אבל בסלר זרעים (י» אומרים
 מזכירין גבורות גשמים אפשר
 למשמע לעולם כמו תחיית המתים

 או הבללה בחונן הלעת:
(W י מאימתי מזכירין נ ת י ל  ו
 גשמים מאי גבורות
 גשמים אמר ר׳ יוחנן שיורהין נגכורה.
 תימה התם בברכות פ׳ אין עומלין
 (ש0) קחני כי הכא מזטרין גבורות
 גשמים ושואלין הגשמים וכו׳ אמאי
 לא קא מקשה כמו הכא וליתני מזכירין
 על הגשמים מאי גבורות ויש לומר
 שאני הכא להד עיקר סלר של גשמים
 באיזה זמן מתחילין לאומרו ומאימתי
 פוסקין מלאומרו ומשוס הכי פריך
ב מכין י ת כ  הכא מפי מהחם: ו
 הרים נכחו נאור מכורה. וזה גבי
 בריאת עולם וט היכי להאי חקר
 בבריאת העולם רוצה לומר בגבורות
 כמו כן הכא גבי גשמים האי חקר
 נמי רוצה לומר גבורות אכן יש
 להקשות אמאי נקט גבורות טפי מכח
 וכמו כן הוה ליה למימר מאימתי
 מזטרין כח גשמים או ליתני גלולות
 גשמיס ד״ל למן הלין נקט גבורות
 משוס טעמא לאיכא כח ואיכא גלולה
 אי נמי משום להברכה מתחלת

 בגבורה להט נקט גבורות:
ה ש ל  ש

י מזכירי; גבורוה גשמים. שאומר משיב הרוח ומוריל ת מ י א  מ
 הגשם. ובגמרא מפרש טעמא אמאי קרי ליה גבורות
 גשמים מפני שיורלין בגבורה שנאמר עושה גלולות וגר: סימן
 קללה בחג הן. כלאמרינן במס׳ סוכה בפרק הישן (לף כח:< מאימתי

 מותר לפנות משתסרח המקפה משל
 לעבל שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו
 קיתון על פניו וא״ל אי אפשי בשמושך
 כלומר כשהגשמים יורלין לסוכה הכל
 יוצאין ונראה שאין הקב״ה חפץ
 שנשתמש לפניו ואמאי מתחילין להזטר
 גבורות גשמים בחג ונראה שהוא
 מתפלל שיבא מטר בחג: לא אמרהי
 לשאול. שיתפלל על הגשמים בחג

 כגון ותן טל ומטר: אלא להזכיר.
 שמתחיל להזכיר בחג גבורות של
 מקום שמוריל גשמים: בעונהו. כלומר
. ואמאי פוסק בפסח  בזמנו: אם ק
׳ הנא היכא קאי. מ  מלהזכיר: ג
 כלומר מלקתני מאימתי מכלל לפשיטא
 ליה להאי תנא לחייבים להזטר והיכא
 חזינן למחייב להזכיר: ההם קאי.
 מזטרין גבורות גשמים כר במסכח
 ברכות: י<(וליהני ההם. במסכת
 ברכוח סמוך לתני מזכירין ליתני
 מאימתי): מ״ש דשבקיה עד הכא.
 כלומר האי לקחני הכא בסלר מועל
 מאימתי ליפני התם (י) לקתני מזכירין
 במסכח ברכות היינו סלר זרעים:
 עד הכא. על סלר מועל: אלא.

 לא תימא להא לקתני מאימתי להתם
 קאי לתנא מראש השנה סליק ששניהן
 בסלר אחל הן להכי לא מצי למימר
 מאי שנא לשבקיה על הכא: 0(בחג.
 הוי לין על המיס ומשוס לתני
 אימחי הר לין על המיס קחני נמי
 אימתי זמן הזכרה) (י): ואיידי להט
 כחג נידונין. כלומר אגב לתנא בתג

 נידונין על המים קסבר בנפשיה
 הואיל ונילונין בחג על המיס ש״מ
 בעינן להזכיר עניינא למיא לרצויי על
 המיס לליתו לברכה להט קתני
 מאימתי מזטרין: כהיג עושה גהלוה
י אין חקר. אלמא לכתיב חקר  (י) ע
 בגשמים וכתיב חקר בברייתו של
 עולם מה בדיתו של עולם כתיב ביה
 גבורה אף גשמים הוי כמאן לכתיב
 ביה גבורה: ואמר רבי יוחנן שלש
 מפהחוה. היינו שלא נמסרו לשליח

 אחל ביחל (י): יפהח הי. ולא שליח:

י ולעבדו בכל לבבכם יאיזו היא עבודה שהיא  כ

 בלב הוי אומר זו תפלה וכתיב בתריה 6ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה
ג׳ מפתהות בידו של הקב״ה שלא נמסרו ביד שליה ,  ומלקוש אמר ר׳ יוהנן ה
 ואלו הן מפתח של » גשמים ומפתח של היה ומפתה של תהיית המתים
 מפתה של גשמים דכתיב 7יפתה ה׳ לך את אוצרו הטוב את השמים לתת
 מטר ארצך בעתו מפתח של חיה מנין דכתיב 8ויזכור אלהים את רהל וישמע

ה י ל  א

 מזכירין גבורות גשמים רבי אליעזר אומר
 מיום טוב הראשון של חג ר׳ יהושע אומר
 מיום טוב האהרון של הג אמר לו ר׳ יהושע
 הואיל ואין הגשמים אלא סימז קללה בחג
 למה הוא מזכיר אמר לו ר׳ אליעזר אף אני
 לא אמרתי לשאול אלא להזכיר משיב הרוה
 ומוריד הגשם בעונתו אמר לו א״כ לעולם
 יהא מזכיר אין שואלין את הגשמים אלא
 סמוך לגשמים ר׳ יהודה אומר אהעובר לפני
 התיבה ביו״ט האהרון של הג האהרון מזכיר
 הראשון אינו מזכיר נביו״ט הראשון של פסה
 הראשון מזכיר האהרון אינו מזכיר: גמ׳
 א<תנא היכא קאי דקתני מאימתי תנא התם

 קאי דקתני נ<נמזכירין גבורות גשמים בתהיית
 המתים יושואלין בברכת השנים הוהבדלה
 בחובן הדעת וקתני מאימתי מזכירין גבורות
 גשמים וליתני התם מ״ש דשבקיה עד הכא
 אלא תנא מראש השנה סליק דתנן גי ובחג
 נידונין על המים ואיידי דתנא ובחג נידונין
 על המים תנא מאימתי מזכירין גבורות
 גשמים וליתני מאימתי מזכירין על הגשמים
 מאי גבורות גשמים א״ר יוהנז מפני שיורדין
 בגבורה שנאמר יייעושה גדולות >א< עד אין
 הקר ונפלאות עד אין מספר וכתיב 2הנותן
 מטר על פני ארץ ושולח מים על פני חוצות
 מאי משמע אמר רבה בר שילא אתיא חקר
 חקר מברייתו של עולם כתיב הכא עושה
 גדולות עד אין הקר וכתיב התם 3הלא ידעת
 אם לא שמעת אלהי עולם ה׳ בורא קצות
 הארץ לא ייעף ולא ייגע אין הקר לתבונתו »
 וכתיב 4מכין הרים בכהו נאזר בגבורה ומנא
 א דבתפלה דתניא 5לאהבה את ה׳ אלהיכם

ת הש״ם ר ו ס  מ

 6) [ברכות ב.], נ) שם לג.,
) ןצ״ל עושה  «) ר״ה טז., י
 גלולות ואץ חקר נפלאות על
 אין מספר(איונ ה ה״ט) וכן
 נח״א למהרש׳׳א ע״ש וגס
 לקמן ט: וגלה לא. ובפי׳
 הרע״ב מ״נ פ״ה לברכות
 צריכין אגו להגיה על לרך
 הג״ל], ה) סגהלרין קיג״

 ו) רש״א מ״ז

 י g ׳0׳ —

 הגהות הב״ח
 (א) נס׳ שגאמר עושה
ץ חקר נפלאות א  גלולות ו
 כוי כצ״ל ותיגת על גמחק
 ונ״נ(איוב הן: (נ) שם אין
 חקר לתבונתו נותן ליעף
 כח וכתיב מטן הדס:
 (ג) שם ואלו הן מפתח של
 חיה ומפתח של גשמים
 ומפתח של תחיית המתים
 מפתת של חיח מגין
 דכתיב ויזכור אלהים
 את רחל וישמע אליה
 אלהים ויפתח את
 רחמה מפתח של
 גשמימ מגין דכתיב
 יפתח ה׳ לך גו׳ מטר
 ארצך בעתו מפחח של
 תחיית המתים וט׳ כצ׳׳ל:
 (ד) רש״־ ל״ה מאי שנא כו׳
 ליתני התם היכא דתגי כו׳
 סלד ורעים אמאי שבקיה
 על הכא כוי כצ״ל והל״א:
 (ס) ד״ח נחג כו׳ ומן הוכרה
 לישנא אחרינא ואיידי
 לתגי נו׳ כצ״ל והל״א:
 (1) ד״ח כתינ עושה גלולות
 ואין חקר כוי: (ז) ד״ה
 ואמר כוי ניחל. נ״נ לקא
 קשיא ליה קושייח התוס׳:
 (ח) תום' ל״ה אלא כוי אבל
 נסלר זרעים דתני מזטרין
 כצ״ל: («) ד״ה וליתני
 מאימתי מזכירין על
 הגשמים כי׳ פרק אין
 עומדין דקתני כי הכא
 מוטרין גבורות גשמים
 ושואלי! ונו׳ אמאי לא נו׳
 נצ״ל ותינת הגשמים
 נמחק: (י) ה״ה שלשה נו׳
 למפתח הגשמים נמסר

 לאליהו:

 מוסף רש״י
 מזכירין גבורות
 גשמים. משיב הרוח,
 שאינו לשון בקשה אלא לשון
 הזנרה ושבח (ברכות לג <.
 ג׳ מפתחות בידו של
 הקב״ה שלא נמסר ביד
 שליח. על אוצרו של
 הקנ״ה יש מפתחות ומסרס
 ליל שלוחים הממונים, אבל
 ג׳ מפתחות יש לו בילו שלא
 מינה שליח עליהם מבראשית
 אלא בילו הס ולא רצה
 למסור שליח עליהס

 (םוהדרין קיג.).

 רבינו גרשום
 מאימתי מזכירין גבורת
 גשמים. שאומ׳ מוריד
 הגשם. מאחר שהגשמים
 סימן קללה חיא בחג.
 כדאמרן בסוכה, משל
 לעבד שמשמש לרבו והפך
 לו רבו קיתון על פניו,
 כלומר שאינו חפץ בו, אף
 כך כשיורדין גשמים בחג
 יוצאין הכל מן הסוכה
 וגראה שאין חפץ הקב״ה
 שישבו בסוכה, ואמאי
 מתחיל להזכיר גבורות

 גשמים וגראה שהוא מתפלל שירדו גשמים בתג. לא אמרתי לישאל. שיתפלל על הגשמים בהג, אלא להזכיר. שמתחיל גשמים. שגאמר יפתח
 להזכיר בחג גבורות של (גשמים) מקום שמוריד גשמים בעונתם לאחר החג כשצריכק. אם כן לעולם יהא מזכיר. אפי׳ בימות

 החמה, שמוריד גשמים בעונתן. גמ׳ התם קאי מזכירין כוי. במסי ברכות. וליתני התם. במם• [ברכות] סמוך לדתני מזכירין כוי ליתני מאימתי, מ״ש דשבקיה עד הכא, כלומר מי קתני הכא בסדר מועד מאימתי אמאי דתגי מזכירין במס• ברכות דהייגו
 בסדר זרעים. תנא מר״ה סליק(י). ששגיהם בסדר אחד הן, להכי לא מצי למימר מ״ש דשבקיה עד הכא. כתיב עושח גדולות עד אין חקר. אלמא דכתיב חקר בגשמים, וכתיב חקר בברייתו של עולם, מה בברייתו של עולם כתיב ביה גבורה אף בגשמים

 הוי כמו דכתיב [ביה] גבורה. שלא גמסרו. שלשתן ביחד ביד שליח. יפתח הי. ולא שליח,

 מפתחות שלא נמסרו
 לשליח. וא״ת והא אמרינן(סנהדרין לף קיג.) למפתח הגשמים 0 נמסרין לאליהו וכן מפתח של תחיית המתים וכן לאלישע לכתיב(מלטס א יז)
 ויאמר אליהו חי ה׳ וגו׳ לה״נ אומר בפירקין ללקמן >רף מ.) ר״ל להא לקאמר שלא נמסרו לשליח אינו ר״ל שלא נמסרו מעולם להא של
ע אליה אלהים ויפתח את רחמח. מ ש י  חחיית המתים ושל גשמים נמסרו אלא לא נמסרו לשליח להיוח לעולם ממונה עליהם: ו
 פירוש שהוא בעצמו עשה וא״ת מהכא משמע לליכא אלא שלשה מפתתות וא״כ יש להקשות והא כתיב(ירמיה נ) פתח ה׳ את אוצרו דוצא את
 כלי זעמו ומשמע נמי שלא נמסרו לשליח וכמו ההיא וישמע אליה אלהים וגו׳ וא״כ אמאי לא חשיב לה וי״ל ללא חשיב ט אס אותן מפחחות
 של טובה ולהט לא קא חשיב מפתח של זעם וא״ת למשמע מהאי קרא לפתח ה׳ שלא נמסר מפתח של זעם לשליח והא אמרינן (פסחים
 דף קיפ.) יורקמי שר של ברל הר וי״ל מכלי זעם אחרינא קאמר שלא נמסרו לשליח אבל משום ברל לא לאותו של ברל נמסרו:

 איבעיא
 לך את אוצרו הטוב את השמים וגר. מפתח של



ת הש״ם ר ו ס  מ

 א) תמורה יד. ן זבחים ח.
 פד.] מנחות מד: גב.,
 ב) ן לקמן ד.ן, ג) [שס!,
) לקמן יג:, ה) שכת קג:,  ו
 ו) ונחים קי:, ז) ןדף לז: עי׳
 חום׳ שס ל״ה כדין, ח) צ״ל
 מתניתא, ט) לפנינו איתא ר׳
 אנא ואי תימא רמי נר חמא

 ואי תימא ר׳ יוחנן,

ת הב״ח ו ה ג  ה
 (א) גמ׳ אמר לך גשמים נמי
 היינו פרנסה: (ב) -ש״י
 ל״ה גשמיס נמי הייגו
 פרנסה שזרעים וסירות
 גדלים מהם לפרגסת
 העולם ומר חשננא ליה:
 (ג) ד״ה מה ניסוך כוי
 ונסכיהס נלילה אפילו
 בלילה דאע׳־פ שמקריבין
 הקרמות: (ל) ד״ה כשני
 גיסוכין כו׳ אבל ונסניהם
 דמשמע הרנה ניסוכין
 כקרבגות הרנה: (ה) תום׳
 ד״ה אינעיא כוי וכפקא
 מינה דאי מלולנ גמר לה
 כו׳ לס״ל דניסיך המיס נמי
 ניוס ראשון הוא: (י) נא״ד
 ומנחתם ונסכיהס אפילו
 כלילה וכו׳ פי׳ לאע״ג כוי
 יא״כ האיך קריבי כבשים
 ן א״ה תיכת כנשים איתא
 נלפו״ר ולפענ״ל אין כוונת
 רנינו להגיה גסכיס לכבשים
 אלא הלפוסיס המאוחרים
 חיקנו לנסכים] נלילה אלא
״ל נלילה שניה מ״מ  י
 הניסוך לחג להוי ממים
 כי׳ כצי׳ל: (ו) ־־"ה מיס כי׳
 וטעמא דר״ע דכתיב

 נששי ונסכיה:

ת מהר״ב ו ה ג  ה

 רנשבורג
 א] דש״• ד״ה משעת
 הנחתו וכו׳ דהיינו נשניעי.
 ג״נ וכן פרש״י לקמן לף ג
 ע״א בל״ה אלא ר׳ יהושע
 היא וכו׳ להיינו נשניעי
 וכו׳ עכ״ל. וצ״ע דלקמן לף
 ד סע״א פרש״י כד״ה ר׳
 יהושע היא יכו׳ דהיינו יום
 שמיגי וכו׳ עכ״ל. יכן
 משמע מדנרי הש״ס שס
 ודייק. שוב ראיתי דלק״מ
 למ״ש רש״י בשניעי על
 שעת הנחת לולכ אמר אבל
 ההוכרה היא לאורתא
 לשמיגי וכמ״ש תוס׳ ל״ה
 משעת נטילה וכן נלמד
 ממהרש״א לקמן דף ג ע״א

 ד״ה גמ׳ יעיש״ה:

 מוסף רש״י
 משעת הגהתו. משעח
 הגחת לולב הוא מזכיר,
 דהיינו יום שמיני!לקמן ד.׳.

 ב: מאימתי פרק ראשון תענית
 הי אני הי. ולא שליח: פוהח אח ידך. ולא שליח: גשמים נמי היינו

 פרנסה. «) וכבר חשבנא ליה: מלולב גמר לה. שלומה ללולב

 שכשם שאי אפשר לאלו ארבע מינין בלא גשמים ובאין לרצות על
 המיס כלאמרינן בסוכהי) כך אי אפשר לעולם בלא מיס: מה לולב
 ביום. שמתחילין ליטול ביום ראשון אף

 הזכרה נמי ביום כלומר שאינן מזכירין
 בלילי יום טוב הראשון על למחר:
 מה ניסוך המים מאורחא. כלאשכחן

 במס׳ סוכה (לף נ&:< שממלאין הכלי
 מים לניסוך המים בלילה. ויש ספרים
 לכתיב בהו לאמר מר ומנחחס
 ונסכיהס בלילה » שמקריבין
 הקרבנות ביום יכולין להביא המנחות
 והנסכים בלילה אף האי ניסוך המיס
 גמי יכול לנסך בלילה: אןז הזכרה
 נמי מאורהא. שבלילי י״ט הראשון

 קאמר ר׳ אליעזר שמתחילין להזכיר
 גבורות גשמים: גמרא גמיר לה.
 רבי אבהו לרבי אליעזר לא למלה
 אלא מלולב: ח<מהגיחץ שמיע ליה.
 לרבי אליעזר גמר מלולב: משעה
 הנחהו. מיום שמברכין בו באחרונה

 להיינו בשביעי א): ארגעה מעין
 הללו. שבלולב ואתרוג: כך גשמים.

 יהא מזכיר כל השנה אפילו בימות
 החמה אס הוא רוצה יהא מזכיר:
 משעה שפוסק מלשאול. שבפסח

 פוסק מלומר ותן טל ומטר פוסק
 מלהזטר גבורות גשמים. והשתא לא
 מצית למימר אס בא להזכיר כל השנה
 כולה מזכיר אלא בימות החמה אינו
 מזכיר הואיל ואין זמנו אף בחג אינו
 מזטר הואיל ולא סימן ברכה הן:
 האחרון. המתפלל תפלת מוסף:

 הראשון. המתפלל תפלת יוצר: אינו

 מזכיר. ושוב אין מזכירין: שפיר

 קאמר ליה ר׳ אליעזר לר' יהושע.

 לאמר כי היט למזטרין תחיית
 המתים כל השנה ואף על גב ללא
 מטא זימנייהו כך מזטרין גבורות
 גשמים אם רוצה כל השנה ובחג נמי
 אע״ג ללאו סימן ברכה הן מזטרין
 הואיל ואין שואלין: כל אימה דאחיין
 זימנייהו הוא. וטון ללאו זימניה הוא

 אין מזכירין והוא הלין בחג: בשני
 ונםכיהם. לסגי בנסכה וטון לבשני

 אייתר מ״ם ללרשה להט מתחילין
 להזכיר בשני: בשני ניסוכי! הכחוב
 מדבר. שני ניסוטן על קרבן אחל אבל

 ונסכיהם (י) משמע הרבה לבקרבנות
 הרבה לכן לא הוה לריש רבי עקיבא
ר לה כרבי יהודה. ב  מונסכיהם: ס
 למ״ס יו״ל מ״ס מרבה ניסוך המים:

 אי

 אליה אלהים ויפתח את רחמה מפתח של
 תחיית המתים מנין דכתייב 1וידעתם כי אני
 ה׳ בפתחי את קברותיכם במערבא אמרי אף
 מפתה של פרנסה דכתיב 2פותח את ידך
 וגו׳ ור׳ יוחנן מאי טעמא לא קא חשיב להא
 אמר לך גשמים היינו פרנםח: ר׳ אליעזר
 אומר מיום טוב הראשון של חג כר: איבעיא
 להו ר׳ אליעזר מהיכא גמיר לה מלולב גמר
 לה או מניסוך המים גמר לה מלולב גמר
 לה מה לולב ביום אף הזכרה ביום או דלמא
 מניסוך המים גמר לה מה ניסוך המים
 מאורתא א<דאמר מר א3ומנהתם ונסכיהם
 אפילו בלילה אף הזכרה מאורתא תא שמע
 דאמר רבי אבהו לא למדה ר׳ אליעזר אלא
 מלולב איכא דאמרי ר׳ אבהו גמרא גמיר לה
 ואיכא דאמרי מתניתא שמיע ליה מאי היא
רבי ,  דתניא מאימתי מזכירין על הגשמים נ
 אליעזר אומר משעת נטילת לולב ג<ר׳ יהושע
 אומר משעת הנחתו א״ר אליעזר הואיל
 וארבעת מינין הללו אינן באין אלא לרצות
 על המים וכשם שארבע מינין הללו אי אפשר
 בהם בלא מים כך אי אפשר לעולם בלא מים
 אמר לו ר׳ יהושע וחלא גשמים בחג אינו
 אלא סימן קללה אמר לו ר׳ אליעזר אף אני
 לא אמרתי לשאול אלא להזכיר וכשם
 שתחיית המתים מזכיר כל השנה כולה ואינה
 אלא בזמנח כך מזכירים גבורות גשמים כל
 השנה ואינן אלא בזמנן לפיכך אם בא
 להזכיר כל השנה כולה מזכיר רבי אומר אומר
 אני משעה שמפסיק לשאלה כך מפםיק
 להזכרה ר׳ יהודה בן בתירה אומר בשני בהג
 הוא מזכיר ר׳ עקיבא אומר בששי בהג הוא
 מזכיר ר׳ יהודה משום ר׳ יהושע אומר העובר
 לפני התיבה ביום טוב האחרון של חג האהרון
 מזכיר הראשון אינו מזכיר ביום טוב ראשון
 של פסח הראשון מזכיר האחרון אינו מזכיר
 שפיר קאמר ליה ר״א לרבי יהושע אמר לך
 רבי יהושע בשלמא תהיית המתים מזכיר
 דכולי יומא זמניה הוא אלא גשמים כל אימת
 דאתיין זמנייהו היא והתנן י׳יצא ניםן וירדו
 גשמים סימן קללה הם שנאמר 4הלא קציר
 חטים היום וגו׳ ר׳ יהודה בן בתירה אומר בשני בחג הוא מזכיר מ״ט דרבי
 יהודה בן בתירה דתניא הירבי יהודה בן בתירה אומר נאמר בשני 5ונםכיהם
 ונאמר בששי 6ונסכיה ונאמר בשביעי 7כמשפטם הרי מ״ם יו״ד מ״ם הרי כאן

 מים מכאן רמז לניסוך המים מן התורה ומאי שנא בשני תקט דכי רמיזי להו בקרא בשני הוא דרמיזי הלכך
 בשני מדכרינן רבי עקיבא אומר בששי בחג הוא מזכיר שנאמר בששי ונםכיה י׳ בשני ניסוכין הכתוב מדבר
 אהד ניםוך המים ואהד ניסוך היין ואימא תרוייהו דחמרא םבר לה כר׳ יהודה בן בתירה דאמר רמיזי מיא

 אי

 איבעיא להו רבי אליעזר מהיבא נמיר לה מלולב נמיר מה לולב
 ביום ובו/ פי׳ ולולב הוי רצוי למיס וגלל על המיס
 או ללמא מניסוך גמר לה פי׳ ונפקא מינה (׳< אי מלולב גמר לה
 אבל ניסוך המיס סבירא ליה ללאו ביום ראשון הוא או מניסוך המיס

 ר,א גמר לה לסבירא ליה לניסוך
 המיס ביוס ראשון הוא אי נמי
 לאי מלולב גמר הוה לווקא ביוס
 שנאמר (ויקרא כגן ולקחתם לכס ביוס
 אבל אי מנסוך הוה אפילו בלילה
 ולענין זה אהני לאמר מר ומנחתם
 ונסטהס (י) בלילה אף וכו׳ פירוש
 לאע״ג לניסוך קרבנות לא הוי על
 לאחר הקרבת קרבנותיהס ואס כן
 היאך קריבי נסטס בלילה רוצה לומר
 בלילה שניה והניסוך החג להוי ממיס
 מצי למהוי בלילה ראשונה ואע״ג
 לאמרינן במסכת יומא בפ׳ בראשונה
 (לף ט:) »)אמר רב ואיתימא ר׳ יוחנן
 אין מנסטם מים בחג אלא בתמיל
 של שחר וא״כ לא הוי בלילה ראשונה
 להא אינה אלא ביוס יש לומר לאינו
 חייב לנסך אלא בתמיל של שחר מכל
 מקום אי בעי עביל ליה בליליא:
 דאמר דבי אכהו לא למהה רבי
 אליעזר אלא מלולב.
 פירוש וסבירא ליה לניסוך לא הר
 על בשני: משעת נטילת לולב.
 פירוש להיינו תחילת יום ראשון של
 סוכות ורבי יהושע אומר משעת
 הנחתו פירוש לאורתא למוצאי שביעי
 של סוכות שמניחין בו את הלולב:
 משעה שמפםיקין ל־שאל. ותן טל
 ומטר בברכת השנים
 פוסקין מלהזטר מוריל הגשם
 בתחיית המתים: העובר לפני
 התיבה בי״ט של הג האהרון מזכיר
 וכר. פי׳ האחרון שמתפלל תפלת
 מוסף הראשון אינו מזכיר פירוש
 שמתפלל שחרית אינו מזכיר ובירושלמי
 קאמר אמאי אינו מזכיר מאורתא
 פירוש מתפלת ערבית ומשני ללית
 תמן כל עמא וללכרו בצפרא פירוש
 בתפלת שחרית ומשני דהוו סברי

 להוו מלכרו ליה מאורתא:
 מים. מ״ם מנסכיהם לכתיב בשני
 ויו״ל לכתיב בששי וכספיה
 ומ״ס שבשביעי כתיב כמשפטם והוי
 מיס >» טעמא לרבי עקיבא בששי
 ונסטה למשמע תרי נסכים הלכך
 בששי בחג הוא מזכיר גבורות גשמים:

 אי

ט פ ש  עין מ

 נר מצוה

 ד א מיי׳ פ״ל מהלכות
 מעשה הקרבנות הלכה
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 רבינו גרשום
 כיאניה׳, ולא שליח, פותח
 אתידך, ולא שליח.גשמים
 נמי הייגו פרגסה. וכבר
 חשיבנא ליה. פיסקא
 מלולב .נמר לה. שדומה ללולב, שכשם שאי אפשר לאילו בלא מים כך אי אפשר לעולם בלא מים. מה לולב ביום. שמתחיל
 ליטול ביום ראשון, אף הזכרת ביומ, (בוי) [כלומר] שאינו מתחיל להזכיר בלילי יו״ט ראשון עד למחר. מה ניסוך המים
 מאורת*. כדאשכחן במס׳ סוכה, שממלאין המים לניסוך המים בלילה. ויש ספרים שכתוב בהן [דאמר מרן מנחתם ונסכיהם
 בלילה, שמקריבץ קרבן ביום יכולין להביא המנחה והנסכים בלילה, אף האי ניסוך המים יכולין לנסך בלילה. אף הזכרה
 נמי מאורתא. שבלילי יו״ט הראשון קאמר ר אליעזר (שמזכירין) ןשמתחילין] להוכיר גבורות גשמים. גמרא גמיר לה. ר׳
 אבהו דרי אליעור לא למדה אלא מלולב. ממתגיתין שמיעה ליה דרי אליעזר גמר מלולב. משעת חנחתו. מיום שמברכין בו
 באחרונה דהיינו בשביעי. ארבעת מינין הללו. שבלולב ואתרוג. כך גשמים. יהא מוכיר כל השנה אפיי בימות החמה אם הוא
 רוצה, אף בחג נמי אם הוא רוצה יהא מזכיר. משעה שפוסק מלשאל. שבפסה פוסק מלומר ותן טל ומטר, פוסק מלהזכיר
 גבירת הגשמים, ועכשיו לא מצית למימר אם בא להזכיר כל השנה מוכיר, אלא בימות החמה אינו מזכיר הואיל ואין ומנו, אף בחג אינו מזכיר הואיל ולאו ומן ברכה הוא. האחרון. המתפלל תפלת מוסף. הראשון, המתפלל תפלת יוצר. מזכיר. ושוב
 אינו מזכיר. שפיר קאמר ליה ר׳ אליעזר לר״י. דכי היכי דמזכ־רין תחיית המתים כל השגה אע״ג דלא זמניה, כך מזכירין גבורות גשמים אם רוצה כל השנה, ובחג נמי אע״ג דלאו סימן ברכה הוא מזכידין. סימן קללה הוא. וכיון דלאו ומנה אין מזכירין,
 וד יה בחג. נאמר בשני וגסכיהם. דסגי בנסכה, וכיון דבשגי אתרבי מ׳ לדרשה דמים, לפיכך מתחיל להוכיר בשני. בשני ניסוכין הכתוב מדבר. שני ניסוכין על קרבן אחד, וגסכיהם משמע ניםוכין הרבה דקרבנות הרבה. סבר לה כר״י. דמרבה ניסוך המים.

 רבעו חננאל
 אליה אלהים ויפתח את
 רחמה. מפתח של תחיית
 המתים, שגאמר וידעתם כי
 אגי ה׳ בפתחי את
 קברותיכם וגוי. גשמים
 היינו פרנסה. ומשום
 שהגשמים חשובים
 כתחיית המתים קבעו
 ברכה וו בתחיית המתים.
 פיסקא ר׳ אליעזר אומר
 מיום טוב הראשון של חג
 מזכיר. [איכעיא להו אי
 מלילי יו״ט הראשון
 מזכיר], וגמר לה מגיסוך,
 ראיתקש גיסוך המים
 ׳1ניסוך היין, דאמר [מר]
 ימנתתם ונסכיהם (לך<
 ומליל״י יו״ם טו״ב
 תראשו״ן מוכי״ר) אפילו
 בלילה, פירש ןנ״א:
 :ירשתיו] בתמורה בתחלת
 פרק יש בקרבגות. או
 מלולב גמר לה, דכתיב
-לקחתם לכם ביום ולא
 כלילה. ופשטגא מהא
 ־תניא מאימתי מזכירין על
 הגשמים, ר׳ אליעזר אומר
 רשעת נטילת לולב, ד׳
 יהושע אומר משעת
 הנחתן, אמר ר׳ אליעור
 הואיל וארבעת מינים הללו
 אינם באין [אלא] לרצות
 דמים כוי. שפיר קאמר ליה
 רבי אליעזר לר׳ יהושע. אני
 לא אמרתי לשאל אלא
 להזכיר, כשם שתתיית
 המתים מזכיר כל השנה
 ואינה אלא בזמנה, כך

 גשמים מזכיר ואינן אלא בזמנן. ואמדינן ר יהושע פריך הכי, מה לתחיית המתים שמוכיר בכל יום, וכל יומא זימניה היא,
 אייא גשמים אטו כל יומא זימגייהו הוא, והתגן יצא גיסן וירדו גשמים סימן קללה היא. ר׳ יהודה בן בתירה אומר בשני של
 חג הוא מוכ־ר. וגמר לה מגיםוך, דכתיב בשגי וגסכיתם, מדכתיב [מ״ם] יתירה, דהוה ליה למכתב וגםכה וכתיב ונסכיהם.
 וכששי כתיב יוד יתירה דכתיב ונסכיה, ובשביעי(משפטים) [כמשפטם], כתיב מ׳ יתירה, מיכן לגיםוך המים מן התורה. וכי
 רמיוי מיום שני רמיוי, הלכך מיום שני מוכיר. ר׳ עקיבא אומר בששי בחג הוא מזכיר. ר עקיבא נמי אית ליה מיכן (אין)
 לניסוך המים, מיהו דייק מדכתיב ביום הששי וגסכיה, בשגי גיםוכין הכתוב מדבר, גיםוך מים וניסוך יין, דכי כתיב ניסוך

 יתירה כששי כתי(הלכתי) [הלכך] כששי מוכיר.
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 ה א מיי׳ פ״י מהלכות
 תמידי! הלכה ו סמג עשין

 רה:
 ו ב

 מאימתי פרק ראשון תענית ג.

 :יי׳ פ״ג מהלכות
 שמימה דוגל הלכה ה:

 ז ג מיי׳ פ״ו מהלכות לולנ
 הלכה כ:

 ח ד מיי׳ פ׳׳י מהלכות
 תמידי! הלכה ו:

 ט ה מיי׳ פ׳׳י מהלכות
 תפלה הלכה מ סמג עשי!
 יט נווש׳׳ע א״ח סי׳ קיד סעיף

ם ל ש  תורה אור ה
 1. ונסכו רביעת ההץ
 לכבש האחד בקדש הכיף
 נסך שכר לץ: במדבר כח ז
 2. ויאמר אליהו התשבי
 מחשבי גלעד אל אחאב חי
 י; אלהי ישראל אשר
 עמדתי לפניו אם יהיה
 השנים האלה טל ומטר כי

 אם לפי דברי:
 מלכים א יו א
 3. ויהי ןמים רבים ידבר ין
 הח־ז אל אלןהו בשנה
 השלישית לאניר לף הראה
 אל אהאב ואתנה מטר על

 פני האךמה:

 מלכים א יח א
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 בליון הש״ם

 גמ׳ לכתוב קרא או הסך וכן
 ננ׳׳ק דף סה ע׳׳א ודף פה
 ע״נ ונמנחית דף יז ע׳׳ג:

 הגהות הגר״א
 [א] רש״• ד״ה לסי כוי.
 מזכיר דרומית מועילות כצ״ל:

 רבינו חננאל
 ואקשינן, אלא הא דתנן ניסוך
 המים שבעה, מני, אי ר׳
 יהודה בן בתירא האמר ניסוך
 המים מיום שני של חג מתחיל
 משעה שמזכיר, ולא משכתת
 אלא ששה, אי ר עקיבא תרי
 יומי הוו כר, כל אחד משעה
 שאומ׳ כי מזכיר, מאותה
 שעה מתחיל ימי הניסוך.
 ואסיקגא, הא דתנן ניסוך
 המים שבעה גמרא היא,
 דאמר משמיה דר׳ יוחנן,
 ערבה ביום השביעי של חג,
 וניסוך המים שבעת ימי החג,
 ועשר נטיעות (מעודדות)
 [מפוזרות] בבית סאה חורשין
 כל בית סאה בשבילן, כבר
 פירשנוה. ואלו כולן גמרא
 בידינו, כי תלכה למשת מסיני
 הם. ותריצנה הכי, א״ר יהודה
 משום ר׳ יהושע בן בתידא,
 [וקודם שנסמך בישיבה היו
 קורין אותו בן בחירה], העובר
 לפני התיבה ביום טוב אחרון
 של חג, האחהון מוכיה. פי׳
 המתפלל במוסף הוא מזכיר
 בתחיית המתים מוריד הגשם,
 [והמתפלל שחרית אינו
 מזכיר, וביו״ט הראשון של
 פסה] המתפלל שחרית מזכיר
 מוריד הגשם ופוסק,
 והמתפלל במוסף אינו מוכיר
 כלל. וכך הלכי, דגרסי׳
 בירושלמי א״ר יוחנן הלכה
 כר׳ יהודה שאמר משום ר׳
 יהודה בן בתירא, ומאי טעמא
 דר׳ יהודה, ןכדי שיצאון
 המועדות בטל, מפני שהטל
 סימן יפה לעולם. אם לא
 הזכיר גשמים בתחיית תמתים
 ולא שאלה כברכת השנים
 מחוירין אותו. היכן הוא חוזר

 אי רני יהודה נן נתירה. זאמר בשני בחג הוא מזכיר שית יומי
 הוו א״כ לא יהיה הניסוך כי אס ששה ימים: עשר נטיעות.
 פירש״י >י) נטיעות מפוזרות בבית סאה חורש כל בית סאה בשבילן
 לכל נטיעה יונקת ודווקא מביפ סאה היה צריך להם יכול לחרוש
 על ר״ה של שביעיח דהוו שסיר אוקמי
 אילנא שד אבל יותר מניח סאה
 אינו חורש אלא כלי צורכן להואיל
 ומפוזרות ביותר מבית סאה קיימי
 שפיר ובפחות מיכן למה קיימי
 וליעקר קיימי ולוקא נטיעות אמר
 לחורשין בשבילן על ראש השנה אבל
 אילנות אסור לאורייתא כל אלול
 ומלרבנן י) פסח ועצרת חקון בשלה
 הלבן על פסח מוחר אבל מפסח
 ולהלן אסור ושלה אילן על עצרח

 מותר מכאן ואילך אסור:
 ערבה. שמקיפין את המזבח
 וניסוך המיס הלכה למשה
 מסיני כולהו: ויאמר אליהו
 התשני מתושב• נלעד. לכך נקרא
 מתושבי גלעד לפי שהרגו ישראל
 אנשי יבש גלעל על מעשה פילגש
 בגבעה ולא נשאר ביבש גלעל כי אס
 מעט אנשים מן המיושבים בעיר ט
 כל השאר היו עם אספסוף לכך מעיל
 ט אליהו מן התושבים כך שמעתי
 מהר״י טרוט״י משם הר״י בה״ר יצחק
 ממלאון: בטל ובדותות לא חייבו
 הנמים להזכיר. משיב הרוח ומודל
 הטל כוי לפיכך אין קפילא לומר
 מודל הטל אפילו בימות החמה אך
 שלא יאמר מודל הגשם והכי הלכתא
 ואם לא אמר בימות הגשמים כי אם
 מודל הגשם ולילג משיב הרוח

 ומודל הטל אין מחזירין:
 ואילו טל לא מיעצד. ומ״ה נראה
 לגבי גלעון (שופטים ו<
 כשאמר (י» על הארץ יהיה טל ועל
 הגיזה יהיה חורב כתיב רעש כן אבל
 כשאמר על הארץ יהיה חורב ועל
 הגזה יהיה טל כתיב רהי כן כלומר
 לעל הגיזה היה הטל אבל לא כתיב
 רעש כן משמע לעל הארץ היה טל
 לטל לא מיעצר ע״כ בנוסח שלפני
 ועול מצאתי כשאמרו על כל הארץ
 יהיה טל כתיב ויעש אלהיס כן
 וכשאמר טל יהיה על הגיזה לבלה
 (« ועל כל הארץ יהיה תרב כתיב ויהי
 כן ולא הזטר בזה הש״י וטעמו אשר
 אומר כי הוא זה ט אין הש״י מזכיר
 שמו על הרעה ט אס יהיה חורב על
 כל הארץ היתה רעת יושבי בה וכתיב
 (שמות p בכל המקום אשר אזכיר את
 שמי אבוא אליך וברכתיך אבל כשאמר
 על כל הארץ יהיה טל כתיב רעש
 אלהים וכלומה לזה (בראשית א) ויקרא
 אלהיס לאור יום ולחשך קרא לילה וגבי חשך לא הזכיר השם יתברך
 וכן בחמשה לברוח אחרונות (שמות p מלא חרצח ואילך לא
 הזכיר הש״י הכל הולך אל מקום אחל משל למלך שבנה לירה נאה והניח
 לצייר מגימ לפני כל חלד הבית זולתי בית הכסא מקום הטינוף:

 בימות

 אי סבר לה כרבי יהודה בן בתירה נימא
 כוותיה קסבר רבי עקיבא כי כתיב ניםוך
 יתירא בששי הוא דכתיב תניא ר׳ נתן אומר
 1בקדש הםך נםך שכר לה׳ בשני ניםוכין

 הכתוב מדבר אחד ניסוך המים ואחד ניםוך
 היין אימא תרוייהו דחמרא אם כן 8ליכתוב
 קרא או הסך הסך או נסך נסך מאי הסך נסך
 שמעת מינה חד דמיא והד דהמרא אלא הא
 דתנן לניסוך המים כל ז׳ מני אי ר׳ יהושע נימא
 הד יומא אי ר״ע תרי יומי אי ר׳ יהודה ב״ב
 שיתא יומי לעולם ר׳ יהודה ב״ב היא ום״ל
 כר׳ יהודר. דמתני׳ דתנן נירבי יחודה אומר
 בלוג היה מנסך כל שמונה ומפיק ראשון
 ומעייל שמיני ומאי שנא ראשון דלא דכי
 רמיזי מים בשני הוא דרמיזי שמיני נמי כי
 רמיזי מים בשביעי הוא דרמיזי אלא רבי
 יהושע היא וניסוך המים כל שבעה הלכתא
דאמר ר׳ אמי א״ר יוהנן משום ר׳  גמירי לה ג,
עשר נטיעות  נחוניא איש בקעת בית חורתן ב
 גערבה י וניסוך המים הלכח למשח מםיני:

 רבי יהודה אומר משום רבי יהושע העובר
 לפני התיבה ביום טוב האהרון של הג
 האהרון מזכיר הראשון אינו מזכיר ביום טוב
 הראשון של פםה הראשון מזכיר האהרון אינו
 מזכיר: הי רבי יהושע אילימא רבי יהושע
 דמתניתין הא אמר ביום טוב האהרון של חג
 הוא מזכיר אלא ר׳ יהושע דברייתא האמר
 משעת הנחתו ותו הא דתניא ר׳ יהודה אומר
 משום בן בתירה העובר לפני התיבה ביום
 טוב האהרון של הג האחרון מזכיר הי בן
 בהירה אילימא רבי יהודה בן בתירה הא
 אמר בשני בהג הוא מזכיר אמר רב נהמן
 בר יצהק נ* תהא ברבי יהושע בן בתירה
 זמנין דקרי ליה בשמיה וזימנין דקרי ליה
 בשמיה דאבא והא מקמי דליםמכוהו והא
 לבתר דליסמכוהו התנא בטל וברוהות לא
 הייבו הכמים להזכיר ואם בא להזכיר מזכיר
 מ״ט א״ר הנינא לפי שאין נעצרין וטל מנלן
 דלא מיעצר דכתיב 2ויאמר אליהו התשבי
 מתושבי גלעד אל אחאב חי ה׳ אלהי ישראל
 אשר עמדתי לפניו אם יהיה השנים חאלח
לך הראה  טל ומטר כי אם לפי דברי וכתיב 3
 אל אהאב ואתנה מטר על פני האדמה
 ואילו טל לא קאמר ליה מאי טעמא משום

א ל  ד

 אי סבר לה כרי יהודה. לימא כר״י שיזטר בשני: ניסוך יהירא גששי

 כהיב. כלומר ונסטה למרבי תרי ניסוכין כתיב בששי להט אמר

 בששי מחחיל להזכיר ואהני מ״ס יו״ל מ״ם מים ללא מצינו למימר
 חרוייהו ליין: או הסך הסך או נסך גסך. מלשני קרא בליכודה

 ש״מ תרחי: אי ר״מ הרי יומי הוו.
 וחו לא להא אמר >ב< ונסכיה להיינו
 בששי מרבה ניסוך המים: וסבר לה
 כר׳ יהודה דמהגיתיץ. ראמר בלוג

 הוה מנסך כל שמנה. לא סבר כוותיה
 במה לאמר כל שמונה מנסך אלא
 במה לאמר בשמיני מנסך וטון
 לבשמיני מנסך משכחת לה לרבי
 יהולה [ב״ב] לאמר בשני מתחילין
 לניסוך המיס כל שבעה: (0 דמפיק
 ראשון ומעייל שמיני. משיב בעל

 הגמרא מי מצי אמר רבי יהולה
 לבשמיני מנסך: מאי שנא. לקאמר
 לבראשון אינו מזכיר לכי רמיזי מיא
 בשני הוא לרמיזי למונסטהם מרבה
 ניסוך המיס שמיני נמי מי מצי אמר
 למנסך הא שביעי אמר רחמנא
 למ״ס יו״ל מ״ס מיס כחיב בשביעי
 לסיום קראי לניסוך המיס בשביעי
 כתיב כמשפטם ולא בשמיני: אלא ר׳
 יהושע היא. לאמר משעת הנחתו(0

 ןלהיינו בשביעי] מזטר ואעפ״כ סבר
 לניסוך המיס כל שבעה לגמרא
 גמיר לה הלכה למשה מסיני לניסוך
 המיס כל שבעה. ולאי כר״א אחי
 שפיר אבל כרבי יהולה בן בתירה
 וכר״ע לא מיתוקמא אלא להט לא
 מוקי לה כר׳ אליעזר להא לא מיבעי
 אי ר׳ אליעזר סבירא ליה הט לולאי
 לרבי אליעזר אתי שפיר והא לקא
 מוקיס כר׳ יהושע רבותא קמשמע לן
 אבל כר״י בן בתירה וכר״ע לא
 מיתוקמא לרבי יהולה יליף מונאמר
 בשני ונסכיהס כו׳ אלמא לסבר
 לניסוך המיס לא הוו אלא ו׳ ימיס
 לאיהו לא מפיק ראשון ומעייל שמיני
 משוס הני פירכא לפדך לעיל לא
 אתי כרבי יהורה ורבי עקיבא יליף
 מנסטה שנאמר בששי אלמא לסבר
 לניסוך המים לא הוו אלא תרי יומי
 אבל כרבי יהושע מיתוקמא לפיכך
 אין מזטרין אלא כיו״ט האחרון
 לגשמים בחג סימן קללה אבל ניסוך
 המיס הוי כל שבעה לגמרא גמיר
 לה: עשר מרעות. המפוזרות בתוך
 ביח סאה חורשין כל בית סאה ערב
 שביעית על ר״ה אע״ג לשאר שלוח
 אין חורשין לפני שביעית ל׳ יום זה
 חורשין להואיל אם אין חורשין סביבן
 מפסילין: וניסוך המים. כל שבעה:
 ר׳ יהודה אומר משום רבי יהושע

 העוגר לפני ההיגה גי״ע האחרון של

 חג כוי. כעין אמר מר הוא כלומר אמדנן לעילי) ר׳ יהולה אומר: הי

י יהושע אילימא רכי יהושע דמחני׳ יה מיו״ט האחרון הוא מזכיר.  רג

 לראשון נמי המתפלל תפלת יוצר מזכיר ואילו הכא חני הראשון אינו
 מזטר: האמר משעה הנחהו. להיינו בשביעי והכא קתני יו״ט
 האחרון של חג להיינו בשמיני: והו הא דהגיא. במטלתא אחריתי

 ר׳ יהולה אומר משום בן בחירה העובר לפני התיבה בי״ט אחרון של חג האחרון מזכיר הראשון אינו מזטר: (אלא) אמר רב נחמן בר יצחק
 ההא. תרוייהו הא לבעית הי ר׳ יהושע והא לבעית הי בן בתירה ר׳ יהושע בן בתירה היא להאי לקאמר ר׳ יהולה לעיל משום ר׳

 יהושע והלר קאמר משוס בן בחירה תהא תרוייהו ר׳ יהושע בן בחירה. ולא קשיא זמנין קרו ליה בשמיה לאבוה בן בתירה המנץ לקרו
 ליה בשמיה ליליה ר׳ יהושע: מקמי דליסמכוהו. לא הוה חשוב וקרו ליה בשמיה לאבוה והאי לקרו ליה בשמיה לנסשיה ר׳ יהושע היינו
 לבתר לסמכוהו: במל וברוחות. משיב הרוח ומודל הטל לא חייבוהו חכמים להזטר אפילו בימות הגשמים: לפי שאינן נעצרין.
 שאלמלא (י) הן אין העולם מתקיים. והאי לאמדגן בתפלה משיב הרוח ומודל הגשם לאו משוס חיוב אלא חוק גשם הוא מזכיר 1א1 לטל
 ורוחות מועילות לארץ לתקנה ולנגבה כלבסמוךי) זיקא לבתר מיטרא כמיטרא: ואילו טל לא קאמר. ואתנה טל ומטר אלא מטר בלבל:

 ללא

רת הש״ס  מםו

 א) סוכה מ3:, נ) שס ממ:,
 ג) מו׳׳ק ג: ע״ש סוכה לד.
 מד. ע״שזנתיסקי:, ר) [דף
 נ:], ה) [ע״כ], י) ןשניעית
 ס״נ מ״א ומו״ק דף ג:],

 הגהות הב״ח
 (א) גפ׳ אמר רנ נממן נר יצחק
 תהא תרווייהו נרני יהושע
 נן נתירה:(3) רש"־ ד״ה אי
 ר״ע כו׳ דהא אמר מ״ם
״ד מ״ם דמרכה ניסוך ו  י
 המים היינו בששי הס׳׳ד:
 (ג) ד״ה וסנר לה כוי לניסוך
 המיס כל שנעה דמפיק ראשון
 ומעייל שמיני הס״ד ואח׳׳כ
 מה״ד משינ נעל הגמ׳ מי מצי
 אמר רני יהודה נן נחירה
 דנשמיגי מנסך מאי שנא כוי
 כצ׳׳ל והד״א: (ו) ד׳׳ח אלא
 כוי משעת הנחתו הוא מזטר
 ואעפ׳׳כ כוי דגמי כוי כל
 שנעה וה׳׳ה ודאי דכר״א
 נמי אתי שפיר אנל כו׳ דהא
 לא מינעי ליה אי ר׳ אליעור
 כו׳ לא הוו אלא ו׳ ימיס
 דליכא למימד דאיהו מפיק
 ראשון ומעייל שמיני משוס הני
 פירכי דפריך לעיל הלכך לא
 אתי כר׳ יהודה פו׳ כצ״ל:
 (ה) ד״ח הי ר׳ יהושע וכו׳
 הא אמר מי״ט: (ו) ד״ה לפי
 שאינן נעצרין שאלמלא נעצרין
 אין העולס כוי לאו משוס חיוכ
 דרוח אלא חיוב גשם הוא
 מזטר: (1) תום׳ ד״ה עשר
 נטיעות פי׳ רש״י עשר
 נטיעות המפוזרות כוי
 אוקמי אילנא ושרי אנל יותר:
 (ח) ד״ה ואילו כוי דגני גדעון
 כשאמר יהי נא הרב אל
 הגזה לבדה ועל כל הארץ
 יהיה טל כתינ רעש כן אבל
 כשאמר טל יהיה על הגזה
 לבדה ועל כל הארץ חרב
 כתינ דהי כן כלומר כוי משמע
 דעל הארן היה נמי טל כו׳
 כצ׳׳ל:(נ1) בא״ד ועל כל הארץ
 חרנ כתינ כו׳ כצ״ל ותינת

 יהיה נמחק:

 מוםף רש״י

 הובא בעמוד הבא

 רבינו גרשום
 אי סבר כר״י. [לימא כר״י]
 שיזכיר בשני. ניסוך יתירה
 (בשני) [כששי] כתיב.
 כלומר, וגסכיה דמרבה תרי
 גיסוכין כתיב בששי, להכי
 אמר בששי מתחיל להזסיר,
 ואהגי מים דלא מצי למימר
 תרווייהו דיין. אי ר׳ יהושע
 חדא יומא. ותו לא, דאמר
 משעת הגחתו בשביעי מוכיר,
 וה״ה דמתחיל לנסך. אי ר״ע
 תרי יומי הוו. ותו לא, דהא
 אמר ונסכיה דכתיב בששי
 מרבה ניסוך המים. אי ד׳
 יהודה בן בתיהה שתא הוי.
 ותו לא, דהא אמר מ׳יים׳ מים,
 דהיינו בשני מרבת ניסוך
 המים. וסבר לה כר׳ יהודה
 דמתניתין. ראמר בלוג היה
 מנסך כל שמונה, ולא אמר
 דסבר כוותיה במה דאמר
 מנסך כל שמונה, אלא במה
 דאמר בשמיני מנסך, וכיון
 דבשמיני מנסך משכתת לה
 לר׳ יהודה !ב״ב] דאמר בשני
 מתחיל לנסך ניסוך המים כל
 שבעה, דאפיק ראשון ועייל
 שמיני. משיב בעל התלמוד,
 מי מצי אמר ר׳ יהודה
 דבשמיני מנסך, מ״ש דקאמר
 דבראשון אינו מזכיר דכי

 בו ויהית כמו שא׳ בראש
 חדש אם עקר את רגלו חוזר בהחלה ואם לאו חוזר לעבודה, והכא אם עקר את רגליו חוזר בתחלה ואם לאו חוזר לשומע
 תפלה. א)(וכן א״ר •הודה קוהם שיסמך בישיבה היו קורין אותו בן בתירה). מתוך חמשה דברים נגאלו ישראל ממצרים, מתוך
 צרה שנאמר ויאנחו בני ישראל מן העבודה, מתוך צווחה שנאמר [וישמע] אלהים את נאקתם, מתוך וכות אבות שנאמר ויזכר
 אלהים את בריתו [וגוי], מתוך תשובה שנאמד וירא אלהים את בני ישראל [וגוי], מחוך הקץ שנאמר וידע אלהים. וכך הם
 מפורשים בענק בצר לך ומצאוך, וכן בענין וירא בצר להם בשמעו את רנתם. אסור ליחיד להזכיר עד שיזכיר שליה ציבור
 ויאמר מוריד הגשם. קמא לצלותא כמי שיוכיר שליח ציבור דמי. ומזכירין הצבור ביחיד אע״פ שלא מקמי שליח צבור. תנא
 בטל וברוחות לא חייבו חכמים להזכיר. שאינן נעצרין כמו המטר, מהכתיב חי ה׳ אם יהיה טל ומטר כי אם לפי דברי, וכתיב

 לך הראה אל אהאכ ואתנה מטר על פני האדמה, ואלו טל לא אדכר למימרא

 רמיוי מיא בשני רמיזי,
 דמונסכיהם מרבה ניסוך המים, שמיני נמי מי מצי אמר דמנסך ביה מיא, שביעי אמר רחמנא, דמים כתיב בשביעי ולא בשמיני.
 אלא ר־ יהושע היא. דאמר משעת הנחתו דהיינו בשביעי מזכיר, ואעפ״כ סבר דניסוך המים כל שבעה, דגמרא גמיר לה הלכה
 למשה מסיני מיסוך המים כל ז׳ ודאי כר״א אתי, אלא להכי לא מוקים לה כר׳ אליעזר דהוא לא בעי אי ד׳ אליעזר [היא],
 דודאי כר״א אתי שפיר. עשר נטיעות. מפוזרות בתוך בית סאה חורשין כל השדה בולה בשבילן ערב שביעית עד ר׳יה, אע״ג
 דשאר שדות אין חודשין לפני שביעית שלשים יום, וה תורשץ, דהואיל דילדות הן אם אין חורשין סביבן מפסידין. וניסוך
 המים. כל שבעה. ר״י [אומר! משוס ר׳ יחושע, יו׳׳ט האחרון של חג וכו׳ הי רבי יהושע אילימא ר׳ יתושע דמתניתין. דאמר
 ביו״ט האהרון הוא מוכי׳, (מיו״ט האחרון מוכירן דראשון נמי המתפלל יוצר אור מוכיר, ואלו הכא תני הראשון איגו מוכיר.
 האמר משעת הנתתו. דהיינו בשביעי, והכא קתני יו״ט האחרון דהיינו בשמיני. ותו הא דתניא. במכילתא אחריתי, ר׳ יהודה

 J י י 1 1 1 , 1 א) נראה שהסגור שייך למעלה וכצ׳׳ל יתריצנא הכי אמר ר״י משוס רינ׳׳נ ומודם שנסמן נישינס סיי הורי! אומו נ נתירה. [אומר] משום בן בתירה העובר לפני התיבה ביו׳׳ט האחרון [אחרון] מוכיר ראשון אינו מוכיר. אלא אמר רב נחמן בר יצחק . . , . , , ד

 תהא, תרווייהו הא דבעית הי ר׳ יהושע והא דבעית הי בן כתירה, ר׳ יהושע בן בתירה [היא]. זימנין קרי ליה בשמיה דאבוה. י י
 [ר״ל בן בחירה], וזימנין קרי ליה בשמיה דידיה, ר׳ יהושע. מקמי דליסמכיה. לא הוי חשוב וקר־ ליה משמיה דאבוה. בטל וברוחות לא חייבו. משיב הרוה ומוריד הטל. מ״ט. לא חייבו חכמים להזכיר, דלא מיעצרי, בלומר שמעולם ירד טל ומנשב דוה ולא

 צריכי(שאץ ברכה מ״ט דלא מיעצר כלומר שלעולם יורד ואין בו) ברכה.
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ת הב״ח ו ה ג  ה
 (א) רש״־ כל״ה אישתכועי
 למה ליה דקאמר אס יהיה:
 (ב) ד״ה מאי היא באיזה
 עגיס: (ג) תום׳ ל״ה כימות
 כר אס איני זכור שאמר שוס
 לבר כר כצ״ל ותיבת שלא
 נמתק: (ל) בא״ד ומפרש
 רבינו גתגאל יותר טוב כשאינו
 מזטר כו׳ נימות התמה
 הלכך היה שייך נטל ולא
 הזכיר כר גנורות גשמים
 בתחיית המתים מחזירי[ כוי
 ולא מטר !ומשם הר״מ שאין
 לימר כר ללכתחלה אין
 לאימרי) תא״מ וג״נ הגה״ה:

 (ה) יא״ד הוא מזכיר נשיית
 ואפילו נזכר קולס ש״ת:
 (ו) באייר מפי ר׳ שלמה לא
 למי ההוא רמצלי ומיקל

 למאן:

 לעזי רש״י
ץ [ו״ן]. נפה. ר  ו

 אישלושטר״א
 [אישלושירנ״א], בדק לילה.

 ג: מאימתי פרק ראשון תענית

ל  כ

 דלא מיעצר. לעולם אפילו כאותן שנים: אישחבועי למה ליה. >א< אס

 יהיה השניס האלה טל ומטר ט אס לפי לכד הא לא נעצר: אפילו
 טל דברכה. שיצמיח שוס צמח: וליהדריה לטל דברכה. ולימא

 ואתנה טל ומטר: דלא מינכרא מילהא. להא טל הוה מעיקרא ולא
 היה אחאג הרשע מולה כחזירה לטל
 של ברכה לאי הוה אומר ואתנה טל
 ומטר היה אחאב מקנטרו ואומר לו
 שלא נעצר: אלא דמכניפנא לכו מד׳
 רוחי עלמא לא גרסינן להא פרשחי

 אתכם כתיב בקרא. ואיכא למימר
 לגרס ליה והט משתמע קרא ט
 מל׳ רותות השמים שפרשתי אתכם
 משס אקבצכס ואדכות לשון בעלמא
 הוא ללא כתיב קיבוץ בקרא: כשם
 שא״א למולם בלא רוחוה. שלא

 יתקיים מרוב הבל וחמימות: בלא
 ישראל. שאין העולם מתקיים אלא

 בשביל ישראל והכי אמר קרא כי
 כל׳ רוחות השמים פרשתי אתכם
 לרוחות העולם כלי שיתקיים שנאמר
 (ירמיה לג) אס לא בריתי יומס ולילה
 חקות שמיס וארץ לא שמתי: בימוה
 החמה. מניסן על החג: משיב הרוח

 אין מחזירין אוחו. לבלאו הט לא

 מיעצר: מוריד הגשם מחזירי! אוהו.
 למיעצר וטון לבעא אמיטרא לא
 התפלל תפלתו כהוגן וחוזר לראש
 הברכה ואומרה בלא מודל הגשם
 לפי שהגשמים בקיץ סימן קללה הן
 מפני הקציר: ממביר הרוח. שלא
 ינשב: ומפריח המל. שלא ירל: אין
 מחזירי! אוהו. ללא מיעצרי: בעבים.

 מקשר עבים: למימרא דלא מיעצרי.

 לפיכך לא חייבוהו להזטר: בחרפי.
 עביס בכירות הבאים לפני המטר
 אינן עצורות: באפלי. הבאות
 מאוחרות לאחר המטר לשניות למטר
 הן כדלקמן ובהנהו כחיב ועצר וכיון
 לאין כולם נעצרוח לא חייבו להזכיר:
 שאיגה מצויה. כתיב ועצר ואפ״ה לא

 חייבוהו להזכיר לסגי ליה במצדה.
 רוחוח לא מצי לחרוצי הא בחרפי הא
 באפלי לרוח בין במטר בין בלא
 מטר לא מיעצר כגון רוח מצרה:
 רוח שאינה מצויה נמי חזיא לבי דרי.

 לגורן לזרות הקשין מן החבואה
 ונחייב להזכיר: אפשר כנפווהא.
 וו״ן בלע״ז בנפה וכברה: שניוה.
 כמעט שמועילות כמטר עצמו:
 מאי היא. >» אי זה עבים ורוחות

 קאמר לשניות למטר: אמר עולא
 ואיהימא רב יהודה דבםר מימרא.

 עבים ורוחות שלאחר המטר: זיקא
 ל״ג הכא: יה! הי אה מטר ארצך
 אבק ועפר וגוי זיקא דבהר מימרא.

 שהרוח מעלה אבק אתר הגשמים
 ונלבק בתבואה: ה״ג הא דאהא
 ניחא הא דאהא רזיא. כשירל בנחת

 אינו מעלה אבק: רזיא. בכח. ולא גרסינן ואי בעית אימא הא והא
 כוי. אלא ה״ג הא למעלה אבק הא ללא מעלה אבק. והיינו הך:
 כמימרא. שניות למטר כלקתני בתוספתא: למעומי מאי. מאחר

 לכולהו כמיטרא מאי קמעטינן להוי בתריה ולא הר כמיטרא:
 גילהי דליליא. אישלושטר״א בלע״ז. בגילהי הוה קאי במס׳ (פסחים

 לף יג.) ורוב גילהי בליליא שטח: וביומא שמשא דביני קרחי. שבין
 העבים שנראה במקום אחל אורה ובמקום אחר מעונן כקרח שיש
 לו שערות במקום אחל וקרחה במקום אחר: מעלי הלגא למורי.
 וכ״ש לבקעה אלא הריס אין להם גשמים אלא שלג שהגשמים יורלין
 למטה ואין ההר שותה מהן ועול שלג שבעמקים נמס והולך
 מפני החום ששולט שס כמיס הוא אבל בהדס קרוי שלג:
 כחמשה מיטרי לארעא. להט משמע קרא כי לשלג יאמר הוא

 דלא מיעצר וכי מאחר דלא מיעצר אליהו
 אשתבועי למה ליה הכי קא״ל אפילו טל
 דברכה נמי לא אתי וליהדריה לטל דברכה
 משום דלא מינכרא מילתא אי(אלא) רוהות
 מנא לן דלא מיעצרי נ<א״ר יהושע בן לוי
כי כארבע רוהות השמים  דאמר קרא 1
 פרשתי אתכם נאם ה׳ מאי קאמר להו
 אילימא הכי קאמר להו הקב״ה לישראל
 דבדרתינכו בארבע רוהי דעלמא אי הכי
 כארבע בארבע מיבעי ליה אלא הכי קאמר
 כשם שאי אפשר לעולם בלא רוהות כך א״א
 לעולם בלא ישראל א״ר הנינא אהלכך בימות
 ההמה אמר משיב הרוה אין מהזירין אותו
 אמר מוריד הגשם מהדרין אותו בימות
 הגשמים לא אמר משיב הרוה אין מהזירין
 אותו לא אמר מוריד הגשם מהזירין אותו ולא
 עוד אלא אפילו אמר מעביר הרוח ומפריה
 הטל אין מהדרין אותו תנא בעבים וברוהות
 לא הייבו הכמים להזכיר ואם בא להזכיר
 מזכיר מ״ט משום דלא מיעצרי ולא מיעצרי
 והתני רב יוםף 2ועצר את השמים מן העבים
 ומן הרוהות אתה אומר מן העבים ומן הרוהות
 או אינו אלא מן המטר כשהוא אומר ולא
 יהיה מטר הרי מטר אמור הא מה אני מקיים
 ועצר את השמים מן העבים ומן הרוהות
 קשיא רוחות ארוחות קשיא עבים אעבים
 עבים אעבים לא קשיא הא בחרפי הא באפלי
 רוהות ארוהות לא קשיא הא ברוה מצויה
 הא ברוה שאינה מצויה רוח שאינה מצויה
 הזיא לבי דרי אפשר בנפוותא תנא העבים
 והרוהות שניות למטר היכי דמי אמר עולא
 ואיתימא רב יהודה דבתר מיטרא למימרא
 דמעליותא היא והכתיב 3יתן ה׳ את מטר
 ארצך אבק ועפר ואמר עולא ואיתימא רב
 יהודה זיקא דבתר מטרא לא קשיא הא דאתא
 ניחא הא דאתא חיא (ואי בעית אימא) הא
 דמעלה אבק הא דלא מעלה אבק ואמר רב
 יהודה זיקא דבתר מיטרא כמיטרא עיבא
 דבתר מיטרא כמיטרא שימשא דבתר מיטרא
 כתרי מטרי למעוטי מאי למעוטי גילהי
 דליליא ושמשא דביני קרהי אמר רבא מעלי
 תלגא לטורי כהמשה מטרי לארעא שנאמר
 4כי לשלג יאמר הוא ארץ וגשם מטר וגשם

 מטרות עזו ואמר רבא תלגא לטורי
 ניהא לפירי

 עורפילא
 מטרא רזיא לאילני מטרא

 מוסף רש״י
 שייך לעוזרו קודם
 בלוג היה מנסך

 שמונה. כתרתי פליג, רקאמר
 ת״ק שלשה לוגיןנכליוס, ואיהו
 אמר ככל יוס לוג, וקאמר ת״ק
 שבעה ולא שמיני, והוא אומר
 כל שמונה וסוכה וזז ובעי״זשס
 חח::. עשר נטיעות. משנה
 היא נסלרזרעיס(שביעית פ״א
 מ״וו עשר נטיעות המפוזרות
 נתוך נית סאה, שאין בין זו לזו
 אלא במה שיש נין זי לחברתה
 ותפסו ניח סאה שהוא נ׳ אמה
 על נ׳ אמה מסחרית לאורך
 ורוחב נשוה, חורשין כל נית
 סאה בשבילן ערב שניעית על
 דיה, אע״פ שמצוה מן התורה
 להוסיף מחול על הקולש,
 כלנפקא לן מנחריש ובקציר
 תשנוח, חריש של ערנ שניעית
 הנכנס לשניעית, ואסור לחרוש
 שלשים יוס לפני ר״ה, כלאמרינן
 בשמעתא קמייתא למו״ק (ג.)
 מקראי, בגטיעות נאמר למשה
 מסיני שמותר לתרוש תחתיהם
 עד ר״ה כלי שלא יבשו, ואס
 עשר הן ומפוזרות כהלכתן
 בתוך בית סאה, נאמר למשה
 שיונקות בבית סאה כולה ומותר
 לחרוש את כולן בשבילן, אבל אס
 אינס עשר או שאינן מפוזרות
 כהלכתן, חורש תחת כל אחת
 ואחת כשיעור יגיקתה לפי
 חשנו! עשר לביח סאה,
 ונאילנות זקניס נאסר ל' יוס
 לפני ר״ה כדאמריגן נמו״ק,
 לי׳ ישמעאל מהלכתא וצר״ע

 ארץ כשיאמר לשלג הוה ארץ הרי הוא כגשם מטר וגשם מטרות והרי יש כאן חמשה: מימרא ניחא. שיורל בנחת יפה לפילות התבואה: מקראי, וחכמים עשו סייג
 לתורה ואסרי נשדה הלנן
 מפסת ואילך ונשלה האילן בזקנים מעצרת ואילך, ואמרו מקנים מפני שיוגקיס הרבה שלש אילנות לבית סאה הרי אלו מצטרפים ותורשיס
 כל בית סאה בשבילן עד עצרת, לסי שכולו צריך להן ויצתה מתורת שדה לבן ונעשית שדה אילן, ואס אינם שלש חורש לכל אחד תתתיו
 לפי חשבון עד עצרת והשאר אסור מפסח ואילך!סוכה לד.<. ערבה. למקדש, דאילו ערבה ללולב מקרא נפקא (שם;. וניסוך המים.
 לתמידין של שחר שבעת ימי החג פדאמרינן בפרק לולב וערבה !מח.) והתם מפרש טצד מנסטן בין מיס בין יין, וכל קרבנות כל ימות
 השגה אין נסטהס אלא יין חוץ מן התג בתמיל של שמר שצריך שני ניסוטן >שם). הלכה למשה מסיני. אלו שלשה נשאלו בבית המדרש מנין להם מן התורה, והשיבו שהלכה למשה מסיני הס ושמע השומע וגרסס כסדר ששמעם (שם:!. עד כאן מעמוד קודם. זיקא דבתר

 מיטרא. מטר יורל ולא כל צרכו ואין נו כרי להרנין את העפר והרות נא ומעלה את האבק ומכסה את עשב הזרעים שהם לחיס מן המיס ונלבק נהס ונעשה טיט ומתייבש ומרקיבין(דברים כח כה. מטרא רזיא. כבל !יבמות מז: וגלול וחזק !שם קכ:1.

 בימות ההמה אמד משיב הדוח אין מהדרין אותו מוריד הגשם
 מהדרין אותו. אבל אס לילג שלא אמר לא גשם ולא טל
 אין מחזידן ונימוח הגשמים לא אמר משיב הרוח אין מתזידן אותו
 לא אמר מודל הגשם מחזידן אוחו אכן אס אמר מודל הטל בימות

 הגשמים אין מחזירין ואס ספק אס
 הזטר אס לאו אם אינו זכור ») שלא
 אמר שום לבר בימות הגשמים
 כל ל׳ יום חזקה מה שהוא למול הוא
 אומר ומחזירין מספק כל ל׳ יום
 וכן זכרנו ומי כמוך וכתוב לחיים
 שאומרים מן הכסה על יום הכפודס
 מספק מחזידן ירושלמי גשם רבי
 חנינא היה שייך בגשם והזטר טל
 אין מחזידן אותו בטל והזטר של
 גשמים מחזירין אוחו והתניא בטל
 וברוחות לא חייבו חכמים להזטר
 ואם בא להזכיר מזטר לא למי ההוא
 למצלי ומיקל לההוא ללא מצלי ולא
 מיקל ומפרש רבינו נתנאל >י< טוב
 כשאינו מזטר לא גשם ולא טל
 מכשהוא מזטר גשם לפי שהגשמים
 סימן קללה בימוח החמה היה
 שייך בטל לא הזטר לא טל ולא
 גשם אין מחזידן אותו והדן להפך
 במודל הגשם לאמר בירושלמי בגשם
 והזטר של טל אין מחזידן אותו
 והתניא אס לא שאל בברכת השנים
 או שלא אמר גבורות גשמים
 מחזירין בההוא ללא הזכיר כלל
 לא טל ולא מטר ומשם הר״ס
 שאין לומר בימוח החמה משיב הרוח
 להא אמר רבי חנינא בימות החמה
 אמר משיב הרוח אין מחזידן אוחו
 מכלל ללכתחילה אין לאומרו ומשוס
 הכי אמר הר״י בשם א״ז לעולם בין
 בימות החמה בין בימוח הגשמים
 מודל הטל ללעולס לא אתי לילי
 ספק אמר ספק לא אמר והיכא ללא
 מזכיר בגבורות מזכיר בשומע תפלה
 להט קאמר בירושלמי ומה שאלה
 שהיא מלוחק אומר בש״ח הזכרה
 שהיא מרווח לא כ״ש וכי היכי
 לשואלין בש״ת הוא מזכיר בש״ח
 ואפילו (י) הזטר קולס שומע תפלה
 אינו אומר על שיגיע לש״ת והיכא
 ללא אמר בשומע חסלה אי נזכר
 קולס שעקר רגליו תוזר לש״ת ואי לא
 חוזר לראש בין לא אמר מודל הגשם
 ובין לא אמר ותן טל ומטר (ומחזירין)
 וכן הפסק והני מילי ביתיל אבל
 שליח צבור פסק רבינו יהולה לאין
 מחזידן לפי לאין מחזידן שלית צבור
 אלא משוס ג׳ לברים מתחיית המתים
 ומכונה ירושלים ומברכת ולמלשינים
 משוס לנראה ככופר שמעתי מפי רבי
 שלמה לא למי (י) מצלי ומיקל למאן
 ללא מצלי ולא מיקל פירוש מיקל
 כמו מקלל כלומר שאין מחזירין אס

 לא אמר ותן טל ומטר: הא בחרפי. סי׳ הא לאמר נעצרים
 היינו בחריפי כלומר כפירות המתנכרות וכו׳ אבל באפלי

 במאוחרות לא מיעצד:
 רוהות ארוחות לא קשיא הא כרוח וכר. וה״ה למצי לשנויי הא
 נתריפי הא נאפלי אלא שפיר קא משני ליה הא נרות מצרה
 וכר: שניות למטר. שניות נמעלה כלאמד אינשי משנה למלך:
 הא האתא ניחא. פי׳ כשיורלות ננחת חשונה כאן נרזיא כלומר

 נחוזק ואז אינה טונה:
 גילהי דליליא. פי׳ זריחת הלילה שקודן לנישו״ר נלע״ז:
 ושמשא דביני קרחי. פי׳ כמו לנר קרחה שמכאן ומכאן יורדין
 הגשמים והשמש זורח נאמצע זה לשמש לא מעלי:

 עורפילא

ט פ ש  עין מ

 נר מצוה

 י א מיי׳ פ׳׳י מהלכות תפלה
 ?לכה ח סמג עשי! יט
 נ״ש״ע א״ח סימן קיל סעיף
 ג ל ה [וסימן קיז סעיף ג ל]:

 רבינו הננאל
 ד ־1א מיעצהי. וכן הדוחות לא
 טיעצרי, דכתיב כי כארבע
 ריתות השמים פרשתי אתכם.
 א״ר חנינא בימות החמה אמר
 משיב הרוח אין מחזירין
 א יתו, אמר מוריד הגשם
 מחזירין אותו. בימות
 ה:שמים לא אמר משיב הרוח
 אץ מחזירין אותו, לא אמר
 מידיד הגשם מחוירין אותו,
 וי א עוד אלא אפילו אמר
 מ גביר הרוח ומפריח הטל אין
 מי־זזירין אותו, לפי שאיגן
 גדצרין. תנא בעבים וברוחות
 ל•! חייבו חכמים להזכיר ואם
 בא להזכיר מזכיר. איני והתגי
 רנ יוסף ועצר את השמים מן
 ה־:בים ומן תרוחות, ושנ־נן
J בים אעבים ל״ק], חרפי אין \ 
 נעצרים, אפלי נעצרים משום
 דמעלי כדבעינן למימר קמן.
 רו־ז[ות א]רוהות נמי, רוה
 מצויה לא מיעצרא, רוח
 גד ילה שאינה מצויה בכל עת
 געצרת. ולמה אין מזכירין,
 וצ־יכין אותה לזרות בגרגות.
 ושגיגן איפשר בגפוותא, פי׳,
 יכ״לץ להבר בלא רוח, לכבור
 בכברה ולהסיר התבן מן הכר.
 תגא עבים ורוחות שגיות
 למטר. פי׳, מיטרא ובתריה
 זירז א בגיחותא או עיבא, מעלי
 כאילו מטרא תגייגא. שימשא
 בה־ מטרא כתרי מיטרי. והגי
 מייי שימשי בגילויא, אבל
 גל־הי דליליא ושימשי דביגי
 קרחי לא. השלג מועיל לארץ
 מדי מטרות, שגאמר כי לשלג
 יאמר הוי ארץ וגשם א׳ מטר
 ב׳ יגשס גי מטרות ב׳, הרי
 כאי חמשה. השלג מועיל
 לדרים, המטר הגדול
 לאילגות, מטר בגיחותא

 לפירות.

 רבינו גרשום
 ה׳׳ל ליה. אפי׳ טל שיורד
 לברכה לא ליהוי. וליהדריה
 גמי לטל דברכה. כלומר אמאי
 לא אמר ליה ואתגה מטר וטל
 על פני האדמה. משום דלא
 מינכרא. דכיון דבכליומא הוי
 גתיה טל שאינו של ברכה, כי
 א״ל האידנא נחית טל דבהכה
 לא מינכר בין טל דעד השתא,
 [ר״י דעד השתא נמי] הוי
 נחיי. טל. דמכניפנא לכו.
 והכי משמע, כי מארבע
 רוחית אשר פרשתי אתכם
 אקבץ אתכם. בשם שאי
 אפשר לעולם בלא רוח.
 שבכל יום משיב הרוח. אמר
 משיב הרוח אין מחזירין
 אותו. אע״ג דלא זמניה הוא.
 אמר מעביר הרוח. אין בכך
 כלוב, ואפייה לא מיעצר.
 בעבים וברוחות. משיב הרוח
 ומביא עבים. למימרא דלא
 מיעצרי. שתדיר באין עבים
 ומנשב ההוח, ואין בהם לא
 קללה ולא בהכה. בעבים
 וברוחות הכתוב מדבר. אלמא
 דאית בהו כרכה וקללה,
 ואמאי אמרת לא חייבו
 חכמים להזכיר. קשיא עבים
 אעבים כו׳ חרפי. שלפני
 המטר, אין בהן משום כרכה.
 אפל• שלאחר המטר יש בהן
 משום ברכה. רוח מצויה.
 ברכה, שאינה מצויה אינה
 ברכה. מיבעי לבי דרי. וכיון
 שצריכין הן אלמא דמיעצרי,
 דיש בהן משום ברכה. אפשר
 בנפוותא. וכיון שאין צריכין
 אין בהן משום ברכה ולא
 מיעצרי. שניות למטר. כלומר

 טוביכ הם כמטר, כמו שני
 למלך דאתיא ניחא. הוה שני למטר כמטר. דאתיא רויא. כתיב ביה יתן ה׳ מטר ארצך אבק וגוי. גלוהי דליליא. ברק. שמשא
 דבינ• קרחי. שוורח כאן ואין זורח כאן. מעלי חד תלגא לטורי. להכי אמר לטורי שתדיר השלג בהרים. גשם מטר וגשם מטרות.

 הרי ה׳. אמר רבא תלגא לטורי. מעלי.



 ד.
ת הב״ח ו ה ג  ה

ס ה ר ג ד א נ ר ע ז ע י ל ׳ א ם ) ג א ) 

ר י ע י ה ש נ ת א ו נ ב נ ו י מ כ  ל

ה ר ע נ ה ה י ה ׳ ו ו ג ת ו ו א צ ו  י

י זו ח ר נ א ל ל ם ו ) ש ב ) : ר ש  א

י ׳ ׳ ש : (ג) ר ח ת פ ל י ו ש ת  ב

ה י ב נ י ק ש ׳ ה ת מ ו נ ב ה ו ״  ל

׳ ו ו נ נ י י ה ה ו ״ : (י) ד ש ח נ ה מ י  ה

ת ו ס ך ג ו ת ח לילך אצלו מ ת פ  י

ו ל צ ך א ל א א ד ל מ ו א ח ו  ר

ס ח נ פ ד ו י ג ג ט ו פ ו י ש נ א  ש

ל צ א א ב ה ל צ ו ה ר י א ה  ל

: ר ״ נ א נ י ב א נ ו ה ח ש ת פ  י

י ת ר נ א ד ל ׳ ו נ ט י ח כ ה ו ״  (ה) ד
ה מ י מ ם י י מ י ר מ מ א ג ת ש ת ס י  ל

: י א י ה ס ר א ג ל ת ל י א ׳ ו ו  נ

ץ י ק ה נ ל ל ׳ ק ו א כ ו נ י ה ו ״ ) ד ו ) 

ר נ ל ל ד ט ״ ה כ מ ״ ח א ל ו ״ ס  ה

: ת ו מ י ו נ ל י פ ם א ל ו ע ש ל ק נ ת מ  ה

ר מ ו ש ל ׳ י ו ם נ י מ ע ה פ ״  (1) ד
ל ״ צ ׳ כ ו ם כ י מ ש ס ה י פ ל כ  ע

ד ״ א : (ח) ב ק ח מ ל נ ת ע נ י ת  ו

ל ״ ה כ מ ״ ח א ל ו ״ ס י ה נ י ר פ  מ

ג ״ ס ה ו נ י ת ׳ ו ו ה כ ר כ ז ה ה ו ל א  ש

׳ י ו ס ה נ ז ״ ק מ ח מ ה נ ו ר נ  ס

: ר כ ה ו ל א ר ש מ א ק י ל א מ  ל

׳ ו כ ה שלשה ו ״ ׳ ל ם ו  (מ) ת
ל ר כ מ א י ק כ ו ח ת ו ב  שיתן ל

ו נ י י ה ה ו ״ ם ל : (י) ש י ו כ י ו  מ

: ר י ת מ ה ו ר ו תי מ י ׳ שהי ו כ  ו

 גליון הש״ם
ת ? ש ר ם מ א א ד י י ה ״ ' ר מ  ג

ט ק י נ א מ ה לי א ו מ . ת ו ת ח ג  ה

י ״ ט ר ק א נ ל א ו ת י י ר נ י ל ״  ר

כ ״ ח ן א ו ר ח א ט ה ״ ו י ׳ מ י נ ח מ  ר

ע י ר כ מ ר ה פ ס ה נ ״ ז ע י נ ת א צ  מ

ם ת ל ס ״ צ כ ה ו ק ז ת מ ל ל ״ י ר  ל

: א י י ה ״ י ר נ  מ

 מוסף רש״י
ק יוז:1. ר מ ח ( מ . לשון צ ט ב  ג

ם ו י . מ ו ת ח ג ת ה ע ש  מ

ו נ י י ה ה ל נ ו ר מ א ו נ ן נ ט ר נ מ  ש

ל ב:ו. י לע ) י ע י נ ש  נ

 רבינו חננאל
ת ד ר ו י ה ה פ י ט ׳ ה י . פ י ל י ו פ ר ו  ע

ו מ א כ ל י , פ ת ר ע ר ע מ ת ו כ  ב

ח ל ו פ מ ב כ י ת כ ד , כ א ח ל י  פ

א ד י צ ר פ ׳ ל י פ . א ח א ע ב ק ב  ו

[ י ר פ ה ׳ [ י . פ א ל י ק ת ו ת  ד

ן כ , א) ו ה מ ו ן צ ב א ת ה ת ת  ש

ת ח י ת ר פ ה ל מ ו ם ד כ ד ח י מ ל  ת

ן ו י כ ב ו א ו ב ש א ו ש ן ש ב א  ה

( ם י ח א ת ( ב ] ב ח מ ו צ ח [ מ ו צ  ש

י ת ו ת א ד ד י צ ר ׳ פ י פ ] [ ת ח א ] 

ת ח א ת י ה ה ש א ו ב ע ת ר , ז א ל  ק

ן ו ש ל , מ א ל ׳ ק י . פ ת ח מ ו ן צ ב  א

א ב ד ו . צ [ ה ק ב ת א פ ל ל ק ק  ש

ה י ת י י ר ו ח א ת ר מ ן ד נ ב ר  מ

ה א כ ל ר ה מ א נ , ש ה י א ל ח ת ר  מ

ל א ו מ ב ש ר ר מ . א ש א י כ ר ב  ד

ה ש ל ן ש ת נ ו ר י ״ י א נ מ ח ר נ  ב

ר ז ע י ל , א ן ג ו ח א כ ל ו ש ל א  ש

ו נ י צ מ . ו ח ת פ י ל ו ו א  ש

ן ת ה ע ב ר , א ה ב ת ר י ש א ר ב  ב

ר ז ע י ל ן א ג ו ה א כ ל ו ש ל א ש  ש

ה י ט ש פ , ו ב ל כ ח ו ת פ י ל ו ו א  ש

ץ ו ב ש ל כ ל ו ו א ש ן ד ו י  כ

( ת ר ו ת ב ת ( נ י ת ו נ ה י י ו ו ר ת  ד

, ד ח א כ ו ה ב ל י ש , ח י ת ] כ ם ת כ ] 

ן י . א ה ש ל א ש כ י ה נ ך ת כ י פ  ל

ן ו י . כ ם י מ ש ג ן ה י ל א ו  ש

ם י מ ש ג ת ה ל י א ן ש א ו כ ג י ג ש  ש

ו נ כ ר צ ו , ה א י ם ה י מ ש ג ך ל ו מ  ס

ה ר כ ז ה ה ו ל א ה ש ו ר ב ר ס מ ו  ל

• ר א ל ח י ג . ה ם ד ה ח ם א ו י  ב

ו ת ח ג ת ה ע ש ר מ מ א ע ד ש ו ה  י

ץ י א , כ ל א ו ר ש ח מ ן ו ] , ר י כ ז  מ

ל ו ח ת ה ל פ ת א ב ל ה א ל א  ש

׳ ד א ל ל , א ם י ג ש ת ה כ ר ב ת ב ״ י  ב

ה ר כ ו ן ה ג י ג ש . ו א י ש ר ק ו ע י ל  א

ן מ ז ד ל ו ח ה ל ל א ש ד ו ו ח  ל

. י ד ד י ה ו כ א ל , ו ר ח  א

 מאימתי פרק ראשון תענית
 עורפילא. היינו גשם לק אפילו לפרצילא לתותי קלא מהניא
 פי׳ פרצילא זו גרעין שהוא מתחת האבן היינו
 כמו חטה שמחחת הקרקע: מאי עורפילא עורו פילי. פי׳
 מעוררן ומצמיחן פילי פי׳ אופן העומליס בסלקי הארץ:

 שאלו שלא כהוגן. שלשה
 אליעזר שאול הפתח
 וא״ת אמאי לא חשיב כלב בן יפונה
 שאמר אשר יכה את קרית ספר ולכלה
 ונתתי לו את עבסה בתי לאשה אמאי
 לא פדך כמו הכא יכול ממזר או
 עבל ר״ל להא לקאמר כלב שיתן
 לו >« הקב״ה כל מי שיכול לחזור
 אותן הלכות ששכחו בימי אבלו של
 משה אתן לו עכסה בתי ר״מ ללכך
 נקראת ל<עכסה שכל הרואה אותה
 כועס על אשתו וזהו ולאי משום
 צניעות יתירא לקא חזו בה והיה
 סומך לזכותה וזכות ליליה מסתייע
 ללא מזלווגין לה אלא כפי מעשיה
 כלאיתא בקטה >לף כ.) לאין מזווגין
 וכוי: יכול אפי׳ חיגרת או סומא.
 תימה אמאי לא נקט הכא גבי אליעזר
 עבל אברהם כמו לקאמר גבי שאול
 בסמוך יכול אפי׳ ממזרת או שפחה
 וכו׳ ואמר רש״י משוס לגבי אליעזר
 לא שייך עליין ממזרת להא לא נתנה
 תורה אי נמי לגבי אשה לא לייק
 עלמא אלא ליופי וא״ת היכי קאמר
 לא
 נא
 או
 יכול

 לשאל אליעזר שלא כהוגן והא
 אמר אלא אשר אומר אליה הטי
 כלך ואס יראה שתהא חיגרת
 סומא לא יאמר לה וי״ל לה״פ

 אפילו חיגרח ואפילו סומא יכול
 אפי׳ חיגרת שיהיה לה אפילו רגל
 של עץ והוא לא יהא רואה או סומא
 כגון שיש לה עיניס יפיס ואינה רואה
 כלל: והיינו הקאמר להו נביא
 לישראל הצרי אין בגלעה אם רופא
 אין שם. כלומר להתיר נלרו ליפתח
 והא הוה פנחס ואמאי לא הלך יפחח
 אצלו להתיר נלרו אלא מתוך גסוח
 רוחו אמר לא אלך אצלו שאני שופט
 ונגיל אלא יבא אצלי ופנחס אמר
 ליפי גבאי לאנא נביא ועל ילי תהא
 פטורה שהייתי 0 שורה ומחיר הנלר
 ופוטר אותה ולבסוף נענשו שניהם
 יפתח נענש שנפלו אבדו קולם מיתה
 כלכתיב הקבר בערי גלעל ופנחס
 נענש לכתיב לפנים היה ה׳ עמוק):

 ואמר

 עורפילא אפילו לפרצידא דתותי קלא מהניא
 ליה מאי עורפילא עורו פילי ואמר רבא
 האי צורבא מרבנן דמי לפרצידא דתותי
 קלא דכיון דנבט נבט ואמר רבא האי צורבא
 מרבנן דרתה אורייתא הוא דקא מרתהא
 ליה שנאמר 1הלא כה דברי כאש נאם ה׳
 ואמר רב אשי א<כל ת״ה שאינו קשה כברזל
 אינו ת״ה שנא׳ 1וכפטיש יפוצץ סלע א״ל
 רבי אבא לרב אשי אתון מהתם מתניתו לה
 אנן מהכא מתנינן לה דכתיב 2ארץ אשר
 אבניה בחל אל תקרי אבניה אלא בוניה
 אמר רבינא אפ״ה מיבעי ליה לאיניש למילף
 נפשיה בניהותא שנאמר ׳והסר כעם מלבך
 וגו׳ א״ר שמואל בר נהמני אמר רבי יונתן
 שלשה שאלו שלא כהוגן לשנים ׳< השיבוהו
 כהוגן לאהד השיבוהו שלא כהוגן ואלו הן
 אליעזר עבד אברהם ושאול בן קיש ויפתה
 הגלעדי אליעזר עבד אברהם דכתיב
 (*4והיה הנערה אשר אומר אליה הטי נא
 כדך וגו׳ יכול אפי׳ היגרת אפי׳ םומא השיבו
 כהוגן ונזדמנה לו רבקה שאול בן קיש
 דכתיב 5והיה האיש אשר יכנו יעשרנו
 המלך עושר גדול ואת בתו יתן לו יכול
 אפי׳ עבד אפילו ממזר השיבו כהוגן ונזדמן
 לו דוד יפתה הגלעדי דכתיב 6והיה היוצא
 אשר יצא מדלתי ביתי וגו׳ יכול אפילו דבר
 טמא השיבו שלא כהוגן נזדמנה לו בתו
 והיינו דקאמר להו נביא לישראל 7הצרי אין
אשר  בגלעד אם רופא אין שם וכתיב 8
 לא צויתי ולא דברתי ולא עלתה על לבי
 אשר לא צויתי זה בנו של מישע מלך מואב
 שנאמר ״9ויקה את בנו הבכור אשר ימלך
 תהתיו ויעלהו עולה ולא דברתי (0 זה
 יפתה ולא עלתה על לבי זה יצהק בן אברהם
 אמר רבי ברכיה אף כנםת ישראל שאלה
 שלא כהוגן והקב״ה השיבה כהוגן שנא׳
 10ונדעה נרדפה לדעת את ה׳ כשהר נכון

 מוצאו ויבוא כגשם לנו אמר לה הקב״ה
 בתי את שואלת דבר שפעמים מתבקש
 ופעמים אינו מתבקש אבל אני אהיה לך

 דבר המתבקש לעולם שנאמר 11אהיה כטל לישראל ועוד שאלה שלא
 כהוגן אמרה לפניו רבש״ע 12שימני כהותם על לבך כהותם על זרועך
 א״ל הקב״ה בתי את שואלת דבר שפעמים נראה ופעמים אינו נראה
 אבל אני אעשה לך דבר שנראה לעולם שנאמר ״הן על כפים הקותיך:
 אין שואלין את הגשמים כר: םברוה שאלה והזכרה הדא מילתא היא
ר׳ יהושע היא דאמר י׳משעת הנהתו א״ל אביי אפילו  מאן תנא אמר רבא 8
 תימא רבי אליעזר שאלה להוד והזכרה להוד ואיכא דאמרי לימא

 רבי

 מורפילא. גשמים לקים כך שמן כדלקמן: אפי׳ לפרצידא דהוחי

 קלא. הגרעין שתחת גושה של קרקע: מהניא. שמתתיל לבצבץ ולעלות

 מיל: עורו פילי. שסותם סלקי הארץ. ל״א שמגללת ומצמחח
 הגרעינין העומלין בסלקי הקרקע: צורבא מרבנן. בחור חדף

 כמו ביעי לצריבן במסכת ביצה (לף
 ז.). תלמיל חכם זקן לא קד צורבא
 אלא ההוא מרבנן קד ליה: כיון
ט גבנו. שמתחיל לבצבץ ולעלוח ג  מ

 עולה למעלה כך תלמיל חכם כיון
 שיצא שמו הולך וגלל למעלה:
 אורייהא מרהחא ליה. שיש לו רוחב

 לב מתוך תורתו ומשים ללבו יותר
 משאר בני אלם. וקמ״ל לחייבין ללוגו
 לכף זכות: כאש. שמחמם כל גופו:
ה. תלמילי חכמים מקיימי עולם י נ בו  ו

 בביניינו: ברזל. קסלניס וקשים
 כברזל: שלשה שאלו כוי. משוס
 לרבי ברכיה מייד בגשמים לקמן
 נקט לה: יבנוה אגשי העיר יוצאוה
 והיה הנערה. משמע הנערה היוצאה

 תחילה מן העיר ויאמר לה השקיני
 w לה היה מנחש: אפי׳ חיגרח

 אפיי סומא. לפי שלא פירש בשאילתו

 ואפשר שתהיה בעלת מום ולא יבין
 בה אליעזר רקחנה: (אלא) השיבוהו
 כהוגן. וזימנו לו רבקה: דבר טמא.

 כלב או חזיר: והיינו דאמר להז
 נביא כוי. מלגלי ביה קרא ואמר

 הצד אין בגלעל 0 [אלמא ללא הר
 ניחא קמי שמיא כלאמדנן הצד אין
 בגלעל] פנחס היה שם והיה יכול
 להתיר נדרו אלא שלא רצה יפתח
 לילך אצלו (י) והוא לא רצה לבוא
 אצל יפתח בבראשית רבה י): וכהיב
 אשר לא צויחי. בירמיה כחיב

 בפרשת בקבוק ובנו את במוח
 ״)(התופת אשר בגיא בן הנס) לשרוף
 את (בנותיהם ואת) בניהם באש
 אשר לא «<[צרתי ולא] לברתי ולא
 עלתה על לבי שלא תאמרו הלא צוה
 כמו כן הקב״ה ליפתח ומישע ואברהם.
 כי מעולם לא צרחי למישע לשרוף
 את בנו באש לכתיב ויקח את בנו
 הבכור אשר ימלך תתתיו ויעלהו
 עולה על החומה ולשמים נחכוון
 כסבור היה לרצות להקב״ה והאי
 לכתיב י) על שרפו עצמות מלך אלום
 לשיל מילתא אחרינא הוא. ולא לברפי
 ליסתח (י) מימים ימימה ותהי תק
 בישראלי) ובחרגוס מזכיר פנחס לגנאי
 ויפחח לגנאי אלמא לא היה הקב״ה
 רוצה בבתו שהד מזכירם לגנאי
 לפי שלא הלכו זה אצל זה לבטל
 הנלר: ה״ג ולא עלהה על לבי זה
 יצחק גן אברהם. כלומר שאע״פ שצרחי

 לו מעולם לא עלחה על לבי לשחוט בנו
 אלא לנסותו מפני קטיגורו היינו שטן
 כלאמר בסנהלרין בהנחנקין (לף פנו:)
 ויהי אחר הלבדם האלה ל) אחר לבדו

ן מ ק ו ל נ י נ ש ר ו ר י ס ש נ ״ ׳ מ  א) עי

ג ושייך כאן. ״  ריש פ

 של שטן וכר. ואיח ללא גרסי האי ולא
 עלתה על לבי«<לטעי בקרא אחדנא ללא כתב אלא אשר לא צדתי ולא לברתי(ירמיה ז׳ פסוק ככ) ובפרשת בקבוק כתיב כל הכי שלשה אשר לא
 צרתי ולא לכרתי ולא עלתה על לבי. בחנחומא׳) אשר לא צרתי זו בתו של יפתח אע״פ שצרתי לו תורה ומצות מצוה זו לא צרתי עליו ולא
 לברחי זה בנו של מישע מלך מואב והלא מישע נכרי הוא ולא חולין הוא לי ללבר עמו אפילו ליבור בעלמא. ובאגלהמ קא חשיב כלב
 בהלייהו אשר יכה את קדח ספר ולכלה וגו׳«) ורבי יונתן ללא חשיב ליה לבגמרא פשיט ליה להאי קרא בהלכות שנשתכחו בימי אבלו של משה
 כלאמדנן בתמורה (לף טו.) ואין לחוש שתשרה רוח הקלש על עבל ועל ממזר כלאמרינן בנלדם (לף לח.) שאין שכינה שורה כו׳ מפי רבי.
 וגלעון ששאל למנוע טל מעל הארץ ובגזה לבלה יהיה«< אין זה שלא כהוגן ומה תקלה יש אם יחסר העולם טל לילה אתת לבל מפי רבי: ויבוא
ר המחגקש לעולם. טל אפילו בימות החמה: פעמים נראה. כשהוא ג  כגשם לגו. פעמים אינו מתבקש שהוא סימן קללה בקיץ(י): ד

 ערום נראה זרועו וכנגל לבו ואינו נראה כשהוא לבוש והכף נראית כל שעה שהיל נראית לעינים. ר״ל על כפים (י) על השמים צורח אלם
 שהוא בכסא וכן נשא לבבנו אל כפיס (איכה ג) מפי רבי: >י» ה״ג סברוה שאלה והזכרה חדא מילחא היא. כלומר הא לקחני אין
 שואלין את הגשמים היינו אין מזכירין את הגשמים: ומאן הגא. לאמר סמוך לימוח הגשמים מזכירין אבל לא קולם לכן: רבי

 יהושע היא. לאמר משעת הנחת לולב הוא מזטר להיינו יום שמיני וזהו סמוך

ת הש״ם ר ו ס  מ

ה ״ . ל נ ה נ כ ו ת ס ו פ ס ו ׳ ת י ע ] (  א

ס ו נ י ש ) [צ״ל ה , ב [ ל ח ס נ  א

, [ : ט ן ל ד ל ה ג ס , ג) נ [ ץ ״ נ ע  י

ה י נ ו ה נ ״ ל , ה) [ [ : ל נ לעי  ד) [
, א ״ ש , ו) ר [ ל ח ה נ ״ י ל ר מ  א

, ! ה ס ש ר ה פ ר י ש י ׳ ח פ  ז) ן
, א ״ ש , נו) ר ל ע נ  P) צ״ל ה
, א] ס י י ט ס ו ש , כ) נ [ ס נ ו מ ע  י) [
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ר ״ מ נ א ת י ה א כל ז , ק) ן ן י ״ ש ר  נ

, ( י ת ו ק ח ר נ ל ף ס ו  ס

ם ל ש ה אור ה ר ו  ת
ש א י כ ר ב ה ד א כ ו ל  . ה
ץ צ פ ש י י ט פ כ ם י; ו א  נ

ט ג כ ו כ ה י מ ר : י ע ל  ס

ת נ כ ס מ א ב ר ל ש ץ א ר  2. א

ר ס ח א ת ם ל ח ה ל ל ב כ א  ת

ה י נ ב ר א ש < ץ ז ר ה א ל ב  ב

ב צ ח ה ת י ר ר ה מ ל ו ח  ב

ם ח ט י ר ב : ד ת ש ח  נ

ר ב ע ה ך ו ב ל ם מ ע ר כ ס ה  3. ו

ת ו ד ל י י ה ך כ ר ש ב ה מ ע  ר

: ל ב ת ה ו ר ח ש ה ח . 

א י ת י ל ה  ק

ר מ ר א ש ר א ע נ ה ה ן ה  4. ו
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ן ו מ י ע נ ב ם מ ו ל ש י ב ב ו ש  ב

ו ה ת י ל ע ה ן ו י ה ל ן ז ד  ו
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ם ד א ע ל ג ן ב י י א ר צ . ה 7 
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ב ו ה כ ה י מ ר  י
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ר ו כ ב ו ה נ ה כ ה א ק י  9. ו

ו ה ל ע י ו ו י ת ח ך ת ל ל כ ר י ש  א

ף צ י ק ה י ה ו מ ח ל ה ה ע ל  ע

ו ע ס י ל י א ר ש ל י ל ע ו ד  ג

: ץ ר א ו ל ב ש ן ו ו י ל ע  מ

ז ם ב ג כ י כ ל  מ

ת ע ד ה ל פ ד ר ה נ ע ד נ . ו 1 0 

ו א צ ו ן מ ו כ ר נ ח ש ן כ ת י  א

ש ו ק ל מ ו כ נ ם ל ש ג א כ ו ב ן  ו

ע ו ג ש ו : ה ץ ר ה א ר ו  י

ל א ך ש י ל ל ט ה כ י ה . א 11 

ו י ש ר ך ש י ה ו נ ש ו ש ח כ ר פ  י

ד ו ע י ש ו : ה ן ו נ ב ל  כ

ך ב ל ל ם ע ת ו ח י כ נ מ י  12 . ש

ה ז י ע ך כ ע ו ר ל ז ם ע ת ו ח  כ

ל ו א ש ה כ ש ה ק ב ה ת א ו מ  כ

ש י א פ ש ה - י פ ש ה ר א נ  ק
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( ך ש מ ה  1 רבינו גרשום (

ה ת ן א י ל ל פ ת י מ ר ה , ש ם י נ ש  ה
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. ד ע ו ל מ ו ש ל ו ח ן כ י ל א ו ש  ו

 רבינו גרשום
. ה ק א ה ר ט י . מ א ל י פ ר ו  ע

. א ל י ק ת ו ה . ד ר ג ר . ג א ד י צ ר  פ

. י ל י ו פ ר ו . ע ה ש ע ק ק ר ת ק ח  ת

ר מ ו ל , כ ם י ע ק ו ב ר ר ו ע ת  ה

ם י ע ק ב ה ב ק ר ד ט מ פ ה י ג כ מ  ש

ן ו י . כ ם ה ב ה ש א ו ב ת א ה י צ ו מ  ו

ח ״ ף ת , א א צ ו י ע ו ק ב . ש ט ב נ  ד

ב ו ם ש ל ו ע ו ב מ א ש צ ו י ן ש ו י  כ

ו נ י א . ש ה ע ל ש כ ל ב ו ד ג ך ו ל ו  ה

ה ש ו ק ג י א . ש ל ז ר ב ה כ ש  ק

ל ו ש ב ל ה ב י א ה ל . ש ק ח צ ח י י ז ב ל ל . ע ו ר ד ו ג ר ל י ת מ ו ו ה י ל ל א צ ך א ל י ל ל ו כ ה י י ה , ש ר מ ו ל . כ ד ע ל ג ן ב י י א ר צ . ה ת ו צ ר  ל

. ר ט מ ל ו ן ט ת . ו ם י מ ש ג ת ה ן א י ל א ו ן ש י . א ם ל ו ע ץ ל א ר ם נ י ד . ר ך י ת ו ק ם ח י פ ל כ . ע ו ת ו ס נ י ל ד ה כ פ א ב ל , א ו ה ט ח ש י ה ש ״ ב ק  ה

י ו ה י מ י ל צ ה מ ר כ ז ה ה ו ל א ת ש ל ח ת ה . ד א נ ן ת א . מ ר ט מ ל ו ן ט ת ץ ו ל א ו ש ה ד ״ ה , ו ם י מ ש ת ג ר ו ב . ג ר י כ ז ן מ ו ר ח א ד ה מ ה א ד ו ה ׳ י  ר

ת כ ר ב ל ב ו א ש ל ל י ח ת ה י ל צ מ [ ו ד [ ע ו ל מ ו ש ל ו א ח ו ה , ש ר י כ ו ה ן ל י ל י ח ת י מ ע י ב ש ו ב נ י י ה . ד ו ת ח נ ת ה ע ש ר מ מ א . ד ד ח ם א ו י  ב



ת הש״ם ר ו ס  מ

 א) לקמן ה., נ)!קידושי! מה:ן,
 ג) גי׳ הרא״ש א״ר יוסי גר
 חגינא הלכה כוי, ד) [לקמן י.
 וש״נ],ה)ושס]י)[עי׳ תוססות
 יומא יג. ד״ה הלכה!, 1) [3״ק
 מג: סנהדרין כה.ל: חולין ננ:ן,
 ש) ברכות ה: מד. שנת ט:
 סוכה לו. מח. יומא כא: ביצה
 ה. יד: קידישין כט: ן ב״מ קז.
 ב״נ קמז.ן, P) ושייך לע״אן,

ם ל ש ה אור ה ר ו  ת

 1. כחמץ לשנים וכעשן
 לעינים כן העצל לשלחיו:
 משלי י כו

 הגהות הב״ת

 (א) גמרא ורמיגהו עד מתי
 שואלי! את הגשמיס ר״מ
 אומר עד שיצא גיסן רבי
 יהידה אומר כוי: (ב) שש
 נשלמא תחלתו מוכיר
 דהזכרה נמי ריצוי: (ג) רש״־
 ד״ה שאלה כו׳ שיענור הפסח
 דהיינו עד שיעבור ומן
 תפלת שליח צנור: (ד) ד״ה
 עד שיענור זמן שתיטת פסח
 עד שיעבור חצות יוס די״ד
 דהיינו כל זמן תפלת יוצר כו׳
 עד למחר נמוספין ל״א
 פוסק השאלה נתפלת ערבית
 של ערנ יי״ט: (ה) ד״ה
 כתחילחו כו׳ לאחר החג הס״ד
 ואח״כ מה״ד כך בסופו אינו
 שואל בלילי יו״ט: (ו) ה״ה
 והא אמר כו׳ מזכיר הא
 כמקוס: (ז) תוס׳ ד״ה הא לן
ץ מזכירין  פי׳ לבני נבל א
 עד שנעה נמרחשון דאיח להו
 פירי בדנרא כי המתחיל
ל  להזכיר יתחיל לשאו
 והא להו פי׳ לבני א״י
 ליכא חששא דהא יכוליס כו׳
 כצ״ל וד״ה והא להו נמחק:

ם ״ ש  גליון ה

 גמ׳ כאן ביטן שאין כ־ת
 המקדש ק״ס. עי׳ יומא דף

 יג ע״א תוס׳ ד״ה הלכה:

 הגהות הגר״א

 [א] תום׳ ד״ה הא לן סי׳
 לנני נבל אין ש ואלין עד
 שנעה. כצ״ל ןועמ״ש רנינו

 נא״ח ריש סימן קי״ד<:

 רבינו גרשום

 אמר רבא [אפילו תימא] ר•
 אליעזר היא. דאמר הזכרה
 ביו״ט הראשון, ולא מצי
 למישאל ביה שהרי אין
 מתפלל אתה חונן. דראשון
 מזכיר. וה״ה שואל. ר״י אמר
 עד שיעבור הפסח. והיכי
 אמר במתגי׳ שאינו שואל
 אלא עד יום ראשון של פסח.
 כאן לשאול כאן להזכיר. הא
 האמה ר׳ יהודה במתניתץ
 הראשון מוכיר ביו״ט האשון
 של פסה, היינו להוכיר,
 אבל לשאול יכול לשאל עה
 שיעבור הפסה. במקום שאינו
 שואל מזכיר. שהרי מתחיל
 להוכיר בחג ואינו שואל עד
 ששים בתקופה. מקום שהוא
 שואל, דקאמרת דשואל עד
 יש־עבור הפסח, על אחת

 מאימתי פרק ראשון תענית
 ״)הכי גרכןינן ואיכא דאמרי לימא ר' יהושע היא אפיי חימא רבי
 אליעזר כוי. ולא גרסינן סברוה שאלה לחול והזכרה לחול להא

 לא משתמע ממתני׳: עד אימהי שזאלין אח הגשמים. בסוף ימות
י שיעבור הפסח. לאמרינן כל תולו של מועל ותן  הגשמים: ע
 טל ומנור: עד שיצא ניסן. וכלמפיק
 טעמא במתני׳: הכי גרסיגן אמר
 רב חסדא כאן לשאול כאן להזכיר

 מישאל שאיל ואזיל והזכרה ביו״ט

 ראשון פוסק. לשאול שואל והולך

 על שיעבור הפסח כלקתני עד
 מתי שואלין כו׳ להזכיר אינו מזכיר
 אלא בתפלת יוצר של יו״ט ראשון:
 במקום שאינו שואל. ביו׳׳ט האחרון

 של חג שאינו מתפלל תפלתו חפלת
 חול לאין שאלה אלא בברכת השנים:
 מזכיר. גבורות גשמים כלאמר רבי

 יהולה האתרון מזכיר: במקום שהוא
 שואל. בחולו של מועל של פסח:

 הרי תנאי. חל אמר על שיעבור

 הפסח שואלין כל שכן שמזכירין וחל
 אמר שאלה על הפסח והזכרה שיכול
 להזכיר ביו״ט מזכיר ביו״ט הראשון
 של פסח בתפלת יוצר ובמוספין
 פוסק: רב יוסןי אמר. האי לקחני
 על אימתי שואלין על שיעכור כו׳
 ה״ק על שיעבור שליח צבור כו׳
 והיינו כאילך רבי יהולה למתני׳
 לאמר הראשון מזכיר האחרון אינו
 מזכיר: שאלה ביו״ט מי איכא.
 וכי מתפלל הוא תפלת חול שאחה
 אומר על שיעבור הפסח להיינו» זמן
 שליח צבור של תפלת יו״ט הראשון
 של פסח: אמר ליה אין שאלה
 דמהורגמן. בלרשה שהוא לורש

 אומר ברכת שאלה לבלה: דבר
 שאינו צריך לצבור. לטון לזמן

 הפסקה הוא לאו אורת ארעא למישאל
 בצבור לבר שאינו צריך: עד שיעבור
 זמן שחיטה פסח. (י) חצות יום

 לארבעה עשר על שיעבור חצות
 להיינו כל תפלת יוצר. ואשמעינן ר׳
 יהולה לבמנחה לערבי פסחים אע״ג
 למצלינן תפלת חול מססיקינן ולא יאמר

 ד:
 ד׳ אלעזר הלכה כר״ג דאפר דאין שואלץ עד שבעה ואמר

 וכוי. פירוש ואת אמרת הלכה כר׳ יהולה בהא דקאמר
 במתני׳ רבי יהולה אומר העובר לפני התיבה בי״ט האחרון של חג
 האתרון מזכיר והראשון אינו מזכיר ומלמינן לעיל שאלה להזכרה

 לפריך ורמינהו על מתי שואלין אח
 הגשמים על שיעבור וכו׳ ומשני
 גברא אגברא וכר: והא אמר
 רבי •וחנן כמקום ששואלין הגשמים
 מוב־ר. ומשני ההוא להפסקה סי׳
 לבמקוס שמפסיק מלשאול מפסיק
 מלהזכיר אבל מתחיל קולס להזכיר
 וטעמא הר להזכרה הוה ריצר שאלה
 ומש״ה ליכא חששא אס מזכיר קולס:
 הא לן. פירוש לבני בבל(0 [א] על
 לאחר שבעה במרחשון לאית
 להו פירי בלברא ובארץ ליכא חששא
 להא יכולים סירותיהן להיות יבשים
 בלא הולכה למלבר: והא להו.
 כי המתחיל להזטר יתחיל לשאול:

 רבא

 רבי יהושע היא דאמר משעת הנחתו אמר
 רבא אפילו תימא רבי אליעזר שאלה להוד
 והזכרה לחוד: רבי יהודה אומר העובר לפני
 התיבה כוי: ורמינהו איעד מתי שואלין
 את הגשמים >*< ר׳ יהודה אומר עד שיעבור
 הפסה ר׳ מאיר אומר עד שיעבור ניסן אמר
 רב חםדא לא קשיא כאן לשאול כאן להזכיר
 מישאל שאיל ואזיל להזכיר ביו״ט הראשון
 פסיק אמר עולא הא דרב חםדא קשיא
 3)1כהומץ לשינים וכעשן לעינים ומה במקום

 שאינו שואל מזכיר במקום ששואל אינו דין
 שיהא מזכיר אלא אמר עולא תרי תנאי
 אליבא דר׳ יהודה רב יוסף אמר מאי עד
 שיעבור הפסה עד שיעבור שליה צבור
 ראשון היורד ביו״ט ראשון של פסה א״ל אביי שאלה ביו״ט מי איכא
 א״ל אין שואל מתורגמן וכי מתורגמן שואל דבר שאינו צריך לצבור
 אלא מהוורתא כדעולא רבה אמר מאי עד שיעבור הפסח עד שיעבור
 זמן שחיטת הפםח וכתחילתו כן סופו מה תחילתו מזכיר אע״פ שאינו
 שואל אף םופו מזכיר אע״פ שאינו שואל א״ל אביי בשלמא תחילתו מזכיר
 » הזכרה נמי ריצוי שאלה היא אלא םופו מאי ריצוי שאלה איכא אלא
 מהוורתא כדעולא ג<א״ר אםי א״ר יוהנן הלכה כר׳ יהודה א״ל ר׳ זירא לר׳ אסי
 ומי אמר רבי יוהנן חכי והתנן י<בשלשה במרהשוון שואלין את הגשמים רבן
׳ אהלכה כרבן גמליאל א״ל ״גברא  גמליאל אומר בשבעה בו ז<וא״ר אלעזר י
 אגברא קא רמית איבעית אימא לא קשיא כאן לשאול כאן להזכיר והאמר
 ר׳ יוהנן במקום ששואל מזכיר ההוא להפסקה איתמר והאמר ר׳ יוחנן התהיל
 להזכיר מתהיל לשאול פסק מלשאול פוסק מלהזכיר אלא לא קשיא ח<הא לן
 הא להו מאי שנא לדידן דאית לן פירי בדברא לדידהו נמי אית להו עולי
 רגלים כי קא״ר יוחנן בזמן שאין בית המקדש קיים השתא דאתית להכי הא
כאן בזמן שאין  והא לדידהו ולא קשיא כאן בזמן שבית המקדש קיים ״
 בית המקדש קיים ואנן דאית לן תרי יומי היכי עבדינן אמר רב מתחיל
 במוםפין ופוסק במנחה ערבית ושחרית וחוזר במוםפין אמר להו שמואל פוקו
 ואמרו ליה לאבא אחר שעשיתו קודש תעשהו חול אלא אמר שמואל
 מתחיל במוםפין ובמנחת ופוסק ערבית ושחרית וחוזר ומתחיל במוספין

א ב  ר
 ותן טל ומטר ואע״ג למלכרינן על
 למחר במוססין פוסק השאלה בחפלח מנחה של ערב יו״ט הראשון והזכרה שיכול להזטר ביום טוב מזכיר על תפלת מוסף של יוס
 טוב הראשון: כהחילחו. שהוא מזכיר תחלה ביום טוב אחרון של חג ואינו שואל על לאחר החג (י) כך בסוסו אינו שואל במנחה
 ערב יו״ט הראשון ומזכיר על מוסף של יו״ט ראשון והכא ליכא למיפרך שאלה ביו״ט מי איכא: דהזכרה נמי צורך שאלה היא.
 שמרצה תחילה לפי שא״א לו לשאול ביו׳׳ט וטון לאיכא שאלה אבתריה מזטר הוא לרצויי בעלמא: אבל סופו. למה הוא מזכיר הואיל
 ואינו צריך לשאול מכאן ואילך הא טון לאפסקת מאתמול גלית אלעתך ללא ניחא לך בהו ואמאי מזכיר: הלכה כרבי יהודה. לאמר
 העובר לפני החיבה וכוי: מי אמר רבי יוחנן הכי. להלכה כרבי יהולה למזכיר גיו״ט האחרון: בשלשה במרחשון. הט קיס להו להוה
 זמן גשמים כוי: הלכה כרבן גמליאל. לאינו שואל על שבעה במרחשון. וקא ס״ל לבמקום שהוא שואל מזכיר על למשני לקמן:
 כאן לשאול. בשבעה במרחשון: כאן להזכיר. מיו״ט האחרון ור׳ יוחנן אית ליה לרבי אלעזר: והא א״ר יוחנן במקום ששואל

 מזכיר. (0 במקום שאינו שואל אינו מזכיר והיט א״ר יוחנן להלכה כר׳ יהולה שמזטר ביו״ט האחרון הא ליכא שאלה לאין אומר

 ברכת השנים ביו״ט: להפסקה איהמר. לכשהוא מפסיק לשאלה בערב הפסח פוסק נמי להזכרה להט משמע במקום ששואל מזכיר:
 והא הרוייהו איהמר. התחלה והפסקה: יהחיל לשאול. דהיינו בחול שיכול לשאול: פסק מלשאול. בערב הפסח פוסק מלהזכיר.

 אלמא לא סבירא ליה כרבי יהורה והיט אמר הלכה כמותו: הא לן והא להו. לבני בבל שיש לנו תבואה ופירות בשרה כל תשרי
 אין מזטרין על שבעה במרחשון ושם שואלים כלאמר רבי יוחנן מחחיל להזכיר מתחיל לשאול: והא להו. לבני ארץ ישראל לקוצרין
 בניסן ואוספין בתשרי מזטרין בי״ט האחרון כרבי יהולה דאמר רב אסי הלכה כמותו: בדברא. מלבר כלומר בשלות: איה להו עולי
 רגלים. ואס ירלו להן גשמים קשה להן בחזירתן: אלא כי א״ר יוחנן. הלכה כר׳ יהולה למזכיר מיו״ט האתרון כו׳ בזמן שאין בהמ״ק

 קיים וליכא עולי רגלים מזכיר: כאן בזמן שביה המקדש קיים. לאיכא עולי רגלים אינו מזכיר עד ז׳ במרחשון: אנן דאיה לן הרי יומי.

 שני ימים טוביס אחרונים שמיני ספק שביעי ותשיעי ספק שמיני לרבי יהולה דאמר מיו״ט האחרון באיזה מהן מזכיר: מהחיל במוסןן.
 של שמיני ספק שביעי לשמא יו״ט האחרון הוא: ופוסק במנחה. שמא שביעי תול הוא ואין זמן הזכרה על מוסף של מתר: ופוסק נמי
 בערכיה ושחריה. של חשיעי ספק שמיני: לאבא. חברי: לאחר שעשיחו קודש. לשמיני ספק שביעי שהזכרת בו גבורות גשמים כרבי

 יהולה מיו״ט האחרון: תעשהו חול. בתמיה. שמפסיק במנחה של אותו היום: ופוסק ערביה ושחרית. ללאו היינו תפלה של אותו היום:
 רבא

ט פ ש  עין מ

 נר מצוה

א א מיי׳ פ״נ מהל׳ תפלה  י
 הל׳ טז סמג עשין יט
 ג •ש״ע א״ח סי׳ קיז סעיף א:

 רבינו חננאל

 כ־פקא. ר• יהודה אומר
 ד נובר לפני התיבה. ורמינן
 ע-יה, עד מתי שואלין את
 ד;שמים, ר׳ יהודה אומר עד
 ע־עבר הפסח. ומשני רב
 ד.זדא, פוסק מלהזכיר מיום
 ר ־אשק של פסה ושואל עד
 ע-עבר הפסח. וזהו כחומץ
 לשמים (וכעשן) שמקהה
 לשינים, !וכעשן לעיני•].
 ונ שני עולא תרי תנאי ואליבא
 ד י יהודה. [רב יוסף אמר
 כ״]. ואקשינן ושאלה ביום
 ט כ מי איכא, ופריק אין
 ל•.־אול מתורגמן. ומדלא דחי
 לי־ ואמר מ׳ איכא תורגמן
 בי:לותא, שמעיגן מינה דבי
 ד׳:א הוו מוקמי מתורגמן
 ל־ שאל מילתא דהוה צריכא
 לו י, לפיכך אמר איפשר
 לו הוא לשאל בערבית
 וכ תרית של יום טוב, יהי רצון
 מ-פגיך ה• אלהיגו שתתן טל
 וכטר על פגי האדמה. רבה
 אניד מאי עד שיעבור הפסה
 עד שיעבור ומן שהיטת
 הכסח. פי׳ שואלין את
 הגשמים עד ערב הפסח זמן
 שי־יטת הפסח ופוסק, ומוכיר
 בננחה, ואע״פ שפוסק
 מי ־שאל עדיין מזכיר לילי
 הנ שה עשר ושחרית ביום
: ופוסק, גמצא מוכיר  טו
 מ< קרי שפסק מלשאל
 בר הילתו, מה תתילתו מוכיר
 אעפ״י שאינו [שואל], כן
 בכיף. ודחה לה אביי,
 בעלמא תחילתו מזכיר כי
 הו-ו ריצוי לשאלה, כלומר
 לד::א עוד צהיך לשאל, אלא
 סוד א הזכרה בלא שאלה למה
 כו אלא מחוורהא כדעולא,
 דא:.־רי׳ תרי תנאי אליבא דר׳
 יהי־ה. א״ר אסי א״ר יוחנן
 הלכה כר׳ יהודה. דקתני
 העבר לפני התיבה ביום טוב
 הא ירון של הג האחרון
 מזנ־ר. פירוש שליה ציבור
 המיזפלל מוסף הוא מזכיר
 מוריד הגשם, ומוכיר והולך
 עד ״ים טוב הראשון של פסה
 כתפלת שחרית, [וןאחר כך
 (0פיסק. ואקשיגן, איגי
 הה־לכתא כר׳ יהודה, והאמר
 ר׳ אלעזר הילכהא כרבן
 גמייאל דתגי בשבעה
 במרחשוון שואלין את
 הגשמים. ושגינן. רבי אליעזר
 קא ־מית ארי יוחגן. איבעי
 תיכא הלכה כרי יהודה
 מלהיכיו, כלומד מזכירין
 מיוס טוב (הראשון)
 [האחרון] של (פסחן [חג],
 והילכתא כרבן גמליאל
 לשאל, שאין שואלין את
 הגשמים ואין אומרים ותן טל
 ומטר אלא בשבעה
 במרחשוון. ונדחת זו, דהא
 בהדיא לית ליה לר׳ יוחנן
 הפכדה בין הוכרה לשאלה,
 דאכי ר׳ יוחנן התחיל להוכיר
 ישאי' פסק מלשאל יפסוק
 למלהוכיר. אלא לא קשיא,
 הא הר׳ יוחנן לבני ארץ
 ישראל, והא דאמר רבי אלעור
 עד שבעה במרחשוון לבני
 בבל, משום דאית להו פירא
 בדברא והמטר מפסידם.
 ואקשינן בני ארץ ישראל נמי
 יש להם עולי רגלים, ואם

 מיום טוב (הראשון)
 [האחרון] של [חג] וירד המטר גמצא המטר מעכבן בהזירתן. ואוקימגא בזמן הוה דליכא בית המקהש

 כמה וכמה שיוכיר, (ומתרץ)
 [והיכי ת־יץ] רב תסדא דרבי יהודה קאמר שאיגו מוכיר אלא עד יום ראשון של פסה (וה׳׳ה לשאלה). [אלא אמר עולא. הא ן
 דפרכת האמר ר׳ יהודה ששואל עד שיעבור הפסח, תר• תנאי ואליבא דר״י. עד שיעבור ש״ץ ראשון של יו״ט ראשון. היינו נמ׳
 כדאמ־ ר׳ יהודה במתניתין, הראשון [מזכיר האחרון] אינו מוכיר, וה״ה לשאלה. שאלה ביו״ט מי איכא. דקאמרת דקאמר ר׳ יהודה ביו״ט ראשון שואל, והא אינו מתפלל אהה חונן, והיאך אמר שאלה בברכת השנים. שואל במתורגמן. המתורגמן המתרגם דרשה
 ביו״ט של פסח אומר שאלה בדרשה. דבר שאינו צריך לצבור. כלומר שאין הצבור שואלין בתפלתן, היאך ישאל המתורגמן. אלא [מחוורתא! כדעולא. רלא תריץ ליה עד שיעבור ש״ץ, אלא לאהד הפסח ממש. עד שיעבור זמן שחיטת פסח. דהיינו י״ד, אבל ביו״ט
 ראשו־ אינו שואל, והאי דקאמר ר׳ יהוהה במתניתין עד יו״ט הראשון, הייגו להזכרה ולא לשאלה. מד, תחלתו מזכיר אע״פ שאיגו שואל. שמ״כיר בחג ואינו שואל עד ששים בתקופה. אף סופו מזכיר. עד יום ראשון, ואינו שואל אלא עד י״ד. דהזכרה נמי ריצוי
 שאלד היא. כלומר, להכי מוכיר בהג הואיל ועתיד לשאול בששים בתקופה שלפניו. מאי ריצוי שאלה איכא. והא א< עדיין הוא עתיד לשאול. אלא מכיון שפסק מלשאול שוב אינו מוכיר. אלא כדעולא דתריץ עד שיעבור הפסה ממש, והא דא״ר יהודה במתני׳
 עד יום ראשון של פסח, כ) הייגו להוכרה ולא לשאלה. הלכה כרי יהודה. דאמר מוכ־ר ביום אחרון של חג, וה״ה לשאלה. כאן לשאול כאן להזכיר. הא דאמר ר׳ יוחגן הלכה כר׳ יהודה היינו להזכרה, שמתחיל להזכיר בחג, והא דאמר ר׳ אלעזר הלכה כר״ג היינו
 לשאלת. והאמר ר׳ יוחנן במקום שהוא שואל מזכיר. אלמא הא דאמר ה׳ יותנן הלכה כר• יהודה היינו בין לשאול בין להזכיר, דכי הדדי נינהו, וקשיא הלכתא אהלכתא. ההוא להפסקה. כלומר, הא דאמר מקום שהוא שואל הוא מזכיר הייגו להפסקה, כלומר, שפוסק
 מלשאול ומלהוכיר ביום ראשון של פסח, אבל להתהלה מהחיל בחג ושואל בשבעה במרהשון. הא לן והא להו. הא דאמר הלכה כר״ג דאינו שואל עד שבעה במרהשון היינו להו, לבגי בכל ראיה להו פירי בדברא ואין צריכין לגשמים עד ו׳ במרחשון, והא דאמר
 הלבד כרי יהודה דבתג מוכיר ושואל, לן בא״י דלית לן פירי בדברא. אית להו עולי רגלים. ואם יורדין גשמים בג׳ גו אינן יכולין לחוור מפני הגשמים. כי קאמר ר׳ יוחנן. הלכה כרי יהודה דשואל ומזכיר בחג, בזמן שאין בית המקדש קיים דליכא עולי רגלים, והא
 דאמר הלכה כרי׳ג בומן שביהמ״ק קיים, ובו׳ במרחשון כבר חורו. ואנו ראית לן תרי יומי. [שמיני] ואחהון של חג, היכי עבהינן, הא אחה מהן וזול הוא, ובאיוה יום יתחיל לשאול. מתחיל גמוספין. של יום ראשון מימים האחרונים, ופוסק במנחה דשמא הול הוא,
 וערבית ושחרית מיום האחרון לגמרי. לאהד שעשיתו קדש. ששאלה במוסף, אלמא דקדש הוא, תעשהו חול, שאין אתה מזכיר במגחה. ופוסק ערבית. שהרי היא הכגסה דיום אחרון, ושחרית, ושואל במוסף כמו שעשה אתמול, דקדש הוא, ואמר דאחרון שואל.

 או נראז דצ״ל יהא תו אינו עתיד לישאיל וני׳. 3) הלנר תמוה דהא תי׳ זה כנר דחי הגמ׳ לעיל ועילא הא מתרץ דחוי תגאי אלינא דר״י וצ״ע. p אולי צ״ל נג׳ נמר גושון או דצ״ל מוג אינן יכולין לחזור יכו׳.



ט פ ש  עין מ

 נר מצוה

ב א ב מיי׳ פ ״נ מהל׳  י
 תפלה הל׳ טו טוש״ע א״ח

 סימן קיד סעיף א:

 מאימתי פרק ראשון תענית ה.
 אמר ביון שהתחיל שוב אינו פוסק. כלומר טון שהחחיל
 כיוס ראשון של יה אחרונים שוב אינו פוסק וכן הפסק:
 במרהשון הוא. פי׳ אקרא דכחיכ ויורד לכס גשם מורה
 ומלקוש כראשון פריך דמתני׳ אפשר לתרץ דאמלקוש קסמיך

 אבל ביורה מודה דבמרחשון:
 ובחזירתו אוכל חזיז מן התלם
 וכוי. וקשיא הא
 לקאמר לעיל נמצא הגדילה בששה
 חלשים גדילה באחד עשר יום הוה
 ליה למימר גלילה בתליסר ״)ובי״ל
 יומי שהרי מיל מתחלת ליגלל ושמא
 י״ל ללכל המאוחרת שנזרעה בשלישית
 האמר נמצא גלילה בי״א יום וצ״ע:
 לא אבוא בעיר. פירוש בעיר
 ר״ל בעיר ממש ר״מ פ שטיה
 לקרא בעיר בשנאה כלומר לא
 אבוא בשנאה ועיר הוי ל׳ שנאה כמו
 ומלאו פני תבל ערים וישעיה יל<:

 ומי

 דכא

ה ר ו  י

יתר הגזם אכל הארבה וגו׳ : 

 להם רביעד, ראשונה באחד

 מוםף רש״י

 עד מתי שואלין את
 הגשמים. כסוף ימות
 הגשמים, עד שיעבור
 הפסח. דאמרינן כל חולו של
 מועל ותן טל ומטר (לעילז:).

 רבינו חננאל

 ושקלי׳, ואסקוה [מונה] כ״א
 יום מראש השנה וער יום טוב
 האחרון של הג, (ומתחיל
 להזכיר ביום טוב האחרון),
 כדרך שמונה עשרה ימים
 מראש השנה ועד יום
 הכיפורים והעשירי הוא יום
 הכפורים, ומתחיל להוכיר,
 וכיון שמתחיל שוב אינו
 פוסק, וכן הלכה. מתני' עה
 מתי שואלין את הגשמים כוי.
 א) הא אסיק׳ לשמעתא כי
 שליח ציבור היורד לפני
 התיבה ביום טוב הראשון של
 פסח מוכיר מוריד הגשם
 ופוסק מלהזכיר, והיורד
 במוסף אינו מוכיר. ניכיון
 שאייר מאיר עד שיצא ניסן
 שנא׳ ויורד לכם גשם מורה
 ומלקוש בראשון, ואקשיגן
 והא מורה במרהשוון הוא
 ומלקוש בגיסן. ושגיגן בימי
 יואל בן פתואל ג)(ש״מ)
 [גאמר] מורה בגיסן, שיצא
 אדר ולא ירדו גשמים, יר[ד]ה
 רביעה ראשונ[ה] באחד
 בניסן, אמר להם הנביא צאו
 וזרעו, געשה להן נס וגתגלה
 להם החטים שאוגרין הגמלין
 בחורין ובכתלים ולקחו אותן
 וזרעו. ירדה להן רביעה שגייה
 בחמשה בניסן, וצמחו ורעים
 והקריבו העומר בי״ו בניסן.
 גמצאת תבואה [הןגדילה בוי
 הרשים [גדילה] בי״א יום, על
 אותו דור נאמר הזורעים
 בדמעה ברינה יקצורו, השור
 שהיה בהליכתו הולך כמו
 בוכה, בחזיהתו היה אוכל
 חויו. בא יבא בהינה [נושא]
 אלומותיו, קנה זרת שבולת
 שתים. א׳ לית רב נתמן לר׳
 יצחק הא דכתיב כי קרא ת׳
 לרעב וגו׳ אותן שבע שנים
 מאי אכול. א׳ ליה הבי א״ר
 יוחנן שנה ראשונה אכלו מה
 שבבתים שנייה אכלו מה
 שבשדות כוי. ותוב בעא
 מיניה, בקרבך קדוש ולא
 אבוא בעיר. א׳ ליה, הקב״ה
 הבטיח לישראל שאינו בא
 בירושלם של מעלה עד
 שיבנה להם ירושלם של מטה
 וישרה שכינתו הקדושה
 בקרבם. ותוכ בעא מיניה מאי
 דכת׳ ובאחת יבערו ויכסלו
 וגוי. אמר ליה אחת היא
 שמבערת הרשעים לגיהנם,
 ומאי ניהי עבודה ורה. ותוב
 בעא מיגיה מאי דכת׳ כי
 שתים רעות עשה עמי וגוי,
 תרתי בלחוד הוא דעבוד כ״ב
 שביקא להו. יש מי ׳שמפרש
 כי יש עבירה הכתובה בכ״ד
 ספרים, כלומר במקרא, ושלו)
 [כולו] שלא עשו אותה. ומגין
 כ״ד, שתים רעות וכ׳׳ב
 דמתמה, (שמפרש וכי יש
 עבירה הכתובה בכ״ד)

 כ [הנותרים] עבירה הכתובה בהם שלא עשו אוהיה. (ואב־ קבלגו מרבותיגו, כי אילו הן כ״ד
 ןהטאות] הסת[וןמות בכאן הם המפ[ו]רשים בהלמוד ארץ ישראל פרק אילו שאין להם חלק) י) יש מן ההכמים המפןרןשים
 שהיו אומרים כ״ד רעות אילו הן חנוכרות בהאי קרא, אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם, עובך את ה׳ אלהיך, רעתך,
 ומשובותיך, ולא פחדתי אליך, לא אעבור. צועה, וונה, גהפכת, גכתם עוגך, לא גטמאתי, דרכך בגיא, אהבתי ודים, ואחריהם
 אלך, הובישו הם, [המה] מלכיהם, שריהם כהניהם, ונביאיהם, אומרים לעץ אבי אתה, לאבן את ילדתנו, כי פנו אלי עורף,
 מספר עריך היו אלהיך. אלו כ״ד רעות. [ואנו קבלנו מרבוהינו כי אילו הן כ״ד [חטאוהן הסתומות בכאן הם המפ[ו]רשים
 בתלמוד ארץ ישראל בפרק אלו שאין להם חלק], אמר ר׳ יוחגן לא גלו ישראל עד שגעשו כ״ד כתות של מיגים, שנאמר בן
 אדם שולח אני אותך וגוי, אל הגוי המורד לא נאמר אלא הגוים המורדים. ומצאנו במדרש חזית, א״ר יוחגן כ״ד חטאות הוכיח
 יחזקאל הגביא את ישראל בפרשה התשפוט את עיר הדמים, אלו הן, עיר שופכת דם, ועשתה גלולים, טמאת השם, רבה המהומה, איש לורועו היו בך למען שפוך דם, ה) אכ ואם הקלו בך, לגר עשו בעושק בתוכך, יתום ואלמנה הונו בך, קדשי בזית, ואת
 שבתותי חללה, אנשי רכיל היו בך, ואל ההרים (היו) [אכלו] בך, ומה עשו בתוכך, ערות אב גלה בך, טמאת הנדה (ענה) [ענו] בך, ואיש את אשת רעהו עשה תועבה, ואיש את כלתו טמא בזמה, ואיש את אהותו בת אביו ענה בך, שוחד לקחו בך, גשך
] רעיך בעשק, ואותי שכחת נאם הי. ועל כולם לא חתם אלא על הגזל, והנה הכיתי כפי אל בצעך אשר עשית ועל דמך אשר היו בתוכך. היעמוד לבך אם תחזקנה ידיך לימים אשר אני ] רעיך בעשק, ואותי שכחת נאם הי. ותבצע[,  וחרביח לקחת, ותבצע[,
 עושה אותך אגי ה׳ דברתי ועשיתי. ותפיצותי אותך בגוים וזריתיך בארצות והתימותי טומאתך ממך. וגתלת בך לעיגי(ה)גוים ויהעת כי אני ה׳. א׳ ליה הכי אמר ר׳ יוחנן. עבירה אחת שיש בה שתי רעות, ומאי ניהו ע״ו, שנאמר כי שתים רעות עשה עמי

 אותי עזבו, והלכו אל הגלולים, כי עכרו עיי כתיים גוי, עה ועמי המיר כבודו בלא יועיל.

 רבא אמר כיון שהתהיל שוב אינו פוםק וכן
 אמר רב ששת כיון שחתחיל שוב אינו פוםק
 ואף רב חדר ביח דאמר רב חננאל אמר רב
 מונה עשרים ואהד יום כדרך שמונה עשרה
 ימים מר״ה עד יוה״כ sומתחיל וכיון שהתחיל
 שוב אינו פוסק בוהלכתא כיון שהתהיל שוב
 אינו פוסק: מתני׳ א<עד מתי שואלין את
 הגשמים ר׳ יהודה אומר עד שיעבור הפםה
 ר׳ 3*מאיר אומר עד שיצא ניסן שנאמר 1ויורד
 לכם גשם יורה ומלקוש בראשון: גמ׳ א״ל
 רב נהמן לר׳ יצהק יורה בניםן (א) יורה
 במרחשון הוא ג׳(דתנן) יייורה במרחשון
 ומלקוש בניסן א״ל הכי אמר רבי יוחנן בימי

 יואל בן פתואל נתקיים מקרא זה דכתיב ביה
 אותה שנה יצא אדר ולא ירדו גשמים ירדה

 בניסן אמר להם נביא לישראל צאו וזרעו אמרו לו מי שיש לו קב חטים
 או קבים שעורק יאכלנו ויהיה או יזרענו וימות אמר להם אעפ״כ צאו
 וזרעו נעשה להם נס ונתגלה להם מה שבכתלין ומה שבהורי נמלים יצאו
 וזרעו שני ושלישי ורביעי וירדה להם רביעה שניה בהמשה בניסן הקריבו
 עומר בששה עשר בניסן נמצאת תבואה הגדילה בששה הרשים גדילה
 באהד עשר יום נמצא עומר הקרב מתבואה של ששח חדשים קרב
 מתבואה של אהד עשר יום ועל אותו הדור הוא אומר 3הזורעים בדמעה
 ברנה יקצרו הלך ילך ובכה נושא משך הזרע וגו׳ מאי הלוך ילך ובכה
 נושא משך וגו׳ א״ר יהודה שור כשהוא הורש הולך ובוכה ובהזירתו
 אוכל הזיז מן התלם וזהו בא יבא ברנה מאי נושא אלומותיו א״ר הםדא
 ואמרי לה במתניתא תנא קנה זרת שיבולת זרתים א״ל רב נהמן לר׳
כי קרא ה׳ לרעב וגם בא אל הארץ שבע שנים  יצחק מאי דכתיב 4
 בהנך שבע שנים מאי אכול א״ל חכי אמר רבי יוחנן שנה ראשונח אכלו
 מה שבבתים שניה אכלו מה שבשדות שלישית בשר בהמה טהורה
 רביעית בשר בהמה טמאה המישית בשר שקצים ורמשים ששית בשר
 בניהם ובנותיהם שביעית בשר זרועותיהם לקיים מה שנאמר 5איש בשר
 זרועו יאכלו וא״ל רב נחמן לר׳ יצחק מאי דכתיב 6בקרבך קדוש ולא אבוא
 בעיר משום דבקרבך קדוש לא אבוא בעיר א״ל חכי א״ר יוחנן אמר הקב״ה
 לא אבוא בירושלים של מעלח עד שאבוא לירושלים של מטח ומי איכא
 ירושלים למעלה אין דכתיב 7ירושלים הבנויה כעיר שהוברה לה יחדיו
 וא״ל רב נחמן לר׳ יצחק מאי דכתיב 8ובאחת יבערו ויכםלו מוסר הבלים
 עץ חוא א״ל חכי א״ר יוחנן אהת היא שמבערת רשעים בגיחנם מאי היא
 ע״ז כתיב הכא מוםר הבלים עץ הוא וכתיב התם 9הבל המה מעשה
כי שתים רעות עשה עמי 1  תעתועים וא״ל רב נהמן לר׳ יצהק מ״ד 0
 תרתין הוא דהוו עשרין ה< וארבע שביקא להו א״ל הכי א״ר יוהנן אהת שהיא

ה ל ו מ  ש

 נאמר הזורעים בלמעה
 התלם שזרעו בהליכתן
 לאכול הרי כבר אמור
 בשבולת: כי קרא ה׳

 מאי הלך ילך ובכה. אס לבני אלם כבר

 התלס: ובחזירהו אוכל חויז. שחת מן
 אלומותיו. אס מפני התבואה שיש להם

 שלשה וארבעה

 רגא אמר כיון שההחיל. בשמיני ספק שביעי שוב אינו פיסק: הדר

 ביה. ממאי לאמר פוסק: מונה כ״א יום. מראש השנה עד שמיני

 ספק שביעי של חג כלרך שמונה מר״ה על יוה״כ י׳ ימיס שמחחיל
 למנות מיום ראשון של ר״ה ומזטר מכאן ואילך וזהו שמזטר בשמיני

 ספק שביעי שהוא כ״ב שוב אינו
 פוסק. והאי) למתחילין אנו למנות
 מיום א׳ להא לאנו עושין ב׳ ימים
 לאו משוס ספק לשמא עיברו לאלול
 להא אנן בקיאינן בקביעא לירחא
 אלא משוס למנהג אבותינו בילינו.
 ל״א מונה כ״א יום כלרך שמונה
 כו׳ כלומר אס עיברו אלול לא
 יחשוב מיום ראשון של ר״ה כ״א יום
 שאם כן לא ימצאו בילו אלא כ׳
 וכלים w ביום טוב שביעי יום נטילת
 ערבה אלא מיום שמחחילין למנות
 עשרה ימים לעשות בעשירי יוה״כ
 יתחיל למנות באלו שבכך לא יטעה
 שיום הכסוריס יום אחל לבל וילע
 מהיכן התחילו למנות לו וביום שכלין
 כ״א «) להיינו ביום טוב אחרון
 מתתיל להזכיר וכיון שהתחיל שוב
 אינו פוסק: א״ל רב נחמן לרב יצחק
 יורה בניסן הוא. לכתיב ויורד לכס

 גשם מורה ומלקוש בראשון בתמיה:
 והא במרחשון הוא. כלתניא לקמן

 ובספריי) הוא: יורה ומלקוש מפרש
 לקמןה: אמר ליה. ולאי במרחשון
 הוא ומקרא זה בימי יואל בן פתואל
 נתקיים שיורה ומלקוש היה בראשון
 ע״י נס שהיה רעב שבע שניס לכתיבט)
 ט קרא ה׳ לרעב וגס בא אל הארץ
 שבע שנים וכתיב יתר הגזם אכל
 הארבה וגר: הט גרסינן יצא אדר
 ולא ירדו גשמים. ולא זרעו. רוב

 ארר לא גרסינן: רגיעה ראשונה.
 התתלת גשמים. ולקמן >לף ו:< מפרש
 רביעה שמרביע את הארץ: או
 יזרענו וימוה. ברעב קולם שתגרל

 התבואה החלשה שלא יהיה לו מה
ס כוי. והיינו  יאכל: נעשה להם נ
 לכתיב ושלמתי לכם את השנים אשר
 אכל הארבה וגרי): נתגלה להם
 הבואה שבחורי נמלים ומה שבכהלים.

 שאצרו העכברים: יצאו וזרעו.

 (י) וזרעו מה שבילם: שני.

 בניסן ושלישי ורביעי ומה שמצאו
 אכלו ולאחר שזרעו ירלו להם גשמים
 בה׳ בניסן והקריבו עומר בט״ז
 בניסן מאותה תבואה חלשה: הגדילה
 בששה חדשים. מתשרי ועל ניסן:

 בי״א יום. מחמשה בניסן על ט״ז

 בו: הזורעים בדמעה ברנה יקצורו. שלא היה להן מה לאכול:
 ברנה יקצורו אלא על השור הכתוב אומר: בהליכחו. לחרוש
 שכשהוא זורע מיל מחחלח ליגלל: מאי בא יבוא ברנה נושא

ת הש״ם ר ו ס  מ

 א) לעילר:, ב) [גי׳ ד״ףורא״ש
 יוסי], ג) [צ״ל לתניא],
 ד) [לקמן ו.], ה) ס״א ותרתי
 [וכן גירםת הערוך עשרין
 ותרתי וכו׳ נערך עשר ע״ש
 שהאריך כפירוש הזה למחשנ
 כולהו], ו) והא ונו׳ ל״א ליתא
 נס״א, ז) נפרשת עקנ], ח) [לף
 ו.], «) [מ״נ ח], י) [יואל נ1,
 כ) נתמיה משוס לנקרנך קלוש
 דהיינו שאתה כו׳ מיסת רש״א,
 ל) [ס״א ושתים], מ) גי׳ רש״א

 וני׳׳נ,

ם ל ש  תורה אור ה

 1 . ובני ציון גילו ושמחו בין
 אלהיכם כי נתן לכם את
ךר לכם  המורה לצדקה ףו
 גשם מורה ומלקוש
 בראשון: יואל ב כג
. יתר הגזם אכל הארבה 2 
 ויתר הארבה אכל הילק

 ויתר הילק אכל הךזסיל:
 יואל א ד
 3. הזרעים בדמעה ברנה
 יקצרו: תהלים קכו ה
 4. ואלישע דבר אל האשה
 אשר ההןה את בנה לאמר
 קומי ולכי אה וביתך וגירי
 באשר תגורי כי קךא ין
 לרעב וגם בא אל הארץ
 שבע שנים: מלכים ב ח א
 5. ויגזר על ןמין ורעב
 ויאכל על שמאול ולא
 שבעו איש בשר זרעו
 יאכלו: ישעיהו ט יט
 6. לא אעשה חרץ אפי לא
 אשוב לשחת אפרים כי אל
 אנכי ולא איש בקרבך

 קדוש ולא אבוא בעיר:
 הושע יא ט
 7. ירושלם הבנוןה כעיר

 שחברה לה ןהךו:
 תהלים קכב ג
 8. ובאחת יבערו ויבטלו

 מוסר הבלים עץ הוא:
 ירמיהו י ה
. הבל המה מעשה 9 
 תעתעים בעת פקדתם
 יאבדו: ירמיהו י טו
 10. כי שתים רעות עשה
 עמי אתי עזבו מקור מים
 חיים לחצב להם בארות
 באייה נשברים אשר לא
 יכלו חמים: ירמיהו ב יג

 הגהות הב״ח

 (6) נטי יורה נניס! היא יורה
 נמרחשון הוא: (ב) רש״י ד״ה
 מינה כו׳ אלא כ׳ יכליס ניוס
 שכיעי יוס כו׳ כצ״ל ותינת טונ
 נמחק: (ג) כא״ד דהיינו ניו׳׳ט
 אחרון. נ״נ כלומר עד ליל יו״ט
 ולא ליל יו״ט נכלל: (ו) ד״ח
 יצאי וזרעו מה שנידס שני
 נצ״ל והל״א יתינח וזרעו
 נמחק: (ה) תום' ל״ה רנא נו׳
 ניוס ראשון של שני ימים

 אחרוניס שוב:

 ברנה יקצורו: שבולח זרהים. זהו נס גלול מה שאין כן לרך כל תבואה שהקנה פ
 לרעב. בימי יהורם בן אחאב נאמר: מה שגשדוח. ספיחים ומה שנשתייר בשלות: אכלו בשר בניהם. מקצחס: משום דבקרבך

 קדוש. 5<שאתה מטיב מעשיך לא יבא הקב״ה בעיר: לא אבא בירושלים כוי. והכי קאמר על שיהא בקרבך קלוש למטה להיינו

 ירושלים לא אבוא בעיר שלמעלה: ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. ירושלים שלמטה תהא בנויה כעיר שחוברה לה שהיא
 כיוצא בה חבירתה ולוגמתה. מכלל לאיכא ירושלים אחריתי והיכן אס לא למעלה: וגאחח יגערו ויכםלז מוסר הגלים ען הוא.

 אי לאו גזרה שוס היה משמע אטומים כעץ לקבל מוסר ולשוא היו לוקין: באחה. עבירה שהן עושין
 רשעים: עשרים ל) וארבעה שביקא להו. בתמיה. בפרשת התשפוט (יחזקאל כב< כ״ר עבירוח שעברו. ל״א שעברו

 יתבערו הכסילים
 על כ״ל ספרים:

 ששקולה
 כלומר, וכי הניחו בכ״ב 56

 רבינו גרשום

 כיון שהתחיל. לשאול במוסף
 דיום ראשון שוב אינו פוסק,
 אלא שואל במנחה (בשחרית
 ובערבית) [בערביח
 ובשחרית] ומוסף וכוי. ואף
 רב הדר בית. ואמר כיון
 שהתחיל שוב אינו פוסק.
 מונה כ״א. בתשרי, דהיינו

 ראשון של אהרון, ויתהיל לשאול ושוב אינו פוסק, כדרך שמונה מר״ה ועד יוה״כ. יורה ומלקוש בראשון. האי ראשון היינו
 ניסן. בימי יואל נתקיים מקרא הזה. יורה בראשון, ולעולם יורה במרחשון הוא. שני ושלישי ורביעי. בניסן, נמצא תבואה
 שרגילה להתגדל בו׳ חדשים גדילה בי״א יום, מרביעי דניםן עד יום י״ו בו שמקריבין בו העומר. כשהשור הולך לזרוע בוכה,
 שרעב. מהו אלומותיו. דמשמע תרי, דקנה זרת ושיבולת שתי זרתות. אמר הקב״ה לא אכנס בירושלים של מעלה. דהכי משמע,
 עד שבקרבך קדוש שיבנה ירושלים למטה, לא אכגס לירושלים של מעלה. יחדיו. משמע תרי ירושלים. ומגלן דהאי אתת משמע
 ע״ז, כחיב הכא מוסה הבלים עץ הוא. עשרים וארבעה שביקא להו. כלומר, והלא עברו על עשרים וארבעה ספרים. ע״א,

 עשרים ושש עבירות כתיבי באותה פרשה החשפט התשפט.

 א) נראה דר״ל דאפיקנא לעיל דאין הלכה נר״י דהך מתני׳ רק כאידך לר״י דש״ן היורד וכוי. בן נראה דצ״ל ר״מ אומר עד שיצא ונוי. ג) אוצי צ״ל נימי יואל 3[ פתואל ירד מורה בניסן. לן כאן צ״ל מ״ש לממס לא גלו ישראל וכוי. הןאנ ואס נמשניס לני וכן יתום ואלמנה כ״ה נערוך.



ת הש״ם ר ו ס  מ

 א) (צ״ל כגילי], ג) מו׳׳ק
 נח., ג) [שגת קנכ.],
 ד) ןעמ״ש תוס׳ גיטין סת.
 ל״ה וכתיבן, ה) [כרכות מת:
 וש״גן, י) [תוספתא לסיטה
 פי״א], ז) ןצ״ל יונתן],
 ת) מגילה טו., v) ןליתא
 שם], י) [צ״ל מיתת כרת],
 כ) !שמואל א א], ל) [צ״ל
 ננכודס פ׳׳נ ה״א ע״ש],
 «) ן ל״ה ה״ג לפני ל״ה
 שמא], נ) [שמות יל],
 ס) ןצ״ל אפרש], «) [עי׳
 בפ׳׳ק לר״ה לף יא.

 מהרש׳׳א],

ם ל ש ה אור ה ר ו  ת
ה ש ת ע ו ע ם ר י ת י ש  1 . כ

ם י ר מ ו ק ו מ ב ז י ע ת י א מ  ע

ת ו ר א ם ב ה ב ל צ ח ם ל י י  ח

א ר ל ש ם א י ר ב ש ה נ ר א  ב

ג ו ב י ה י מ ר : י ם י מ ו ה ל ב  י

ם י י ת י כ י ו א ר ב י ע  2. כ

ו ה ל ר ש ך ק ו ו א ר  ו

ן ו ה א ר ד ו י א ו מ נ נ ו ב ת ה  ו

י ו ר ג י מ י ה : ה ת א ז ה כ ת י  ה

א ה ל מ ה ם ו י ה ל  א

ר י מ י ה מ ע ם ו י ה ל  א

: ל י ע ו א י ו ל ו ב ד ו ב  כ

א י - ו ב י ה י מ ר  י

ן ק ר ז ש א י כ ה י  3. ו

ו י נ ת ב ם א ש י ל י א ו מ  ש

: ל א ר ש י ם ל י ט פ  ש

א ח ל א א ו מ  ש

י ת כ ל מ י ה י כ ת מ ח  4. נ

ב י ש ך כ ל מ ל ל ו א ת ש  א

א י ל ר ב ת ד א י ו ר ח א  מ

ל א ו מ ש ר ל ח י ם ו י ק  ח

: ה ל י ל ל ה ן כ ל י ק א ע ז י  ו

א ו י ל א ט א ו מ  ש

ו י נ ה כ ן ב ר ה א ה ו ש נ  5. כ

ו מ י ש א ר ק ל ב א ו מ ש  ו

א ו ה ן ו ל י ם א י א ר  ק

ט ו ם צ י ל ה : ת ם נ ע  י

ע ה ו י נ ל כ ו א ע ש מ ש י  6. ו

ו ת ר א ש ם א י ש נ א ד ו  ח

ה ע ב ג ב ב ש ו ל י ו א ש  ו

ה מ ך ל ב ש א ת ה ה  ת

ו י ר ב ל ע ב ו ו ד ן ו ב ת י נ ו ך  ו

: ו י ל ם ע י ב צ  נ

ב ו ל א כ א ו מ  ש

י ת ב צ ן ח ל כ  ד. ע
י ר מ א ם ב י ת ג ר ם ה י א י ב נ  ב

: א צ ר י ו ך א י ט פ ש מ י ו  פ

ע ו ה ש ו  ה

י ה ב ע א ך י ל ת ה א ת א  8. ו

ת ח ל ת א ן ו ם י א ב נ ק ע  י

ך ע י ש ו י מ נ נ י ה ל כ א ר ש  י

ץ ר א ך מ ע ר ת ז א ק ו ו ו ־ ח  מ

ט ק ש ב ו ק ע ב י ש ם ו י ב  ש

: ד י ר ה ן מ י א ן ו נ א ש  ו

ו ל י ה י מ ר  י

ת הב״ח ו ה ג  ה
 (א) -ש"־ ד״ה ששקולה כוי.
 נ״ב מלשון רש״י משמע
 שהיה נורם כומייס עובדים
 למיס וקדרייס עובדי! לאש
 וכ״ה בילקוט ע״ש:
 (ב) ד״ה והאמר מר ט׳ של
 שמואל הרמתי כרת היא
 במס׳ שמחות מהרש מת
 בכך וכך שניס כו׳ כצ״ל
) תוס׳  ותיבת ולא נמחק: «
 ד״ה ומי כוי אותן שבעה
 חדשים שחיה הארון כוי
 דשעח הריון ונמצא שהיו
 שמונה: (ד) ד״ה יעקב כו׳
 יכן משמע מדכתיב רגוע:

 ה: מאימתי פרק ראשון תענית
 ששקולה כשהים. לכותייס וקדרייס כלמפרש שהרעו משניהן לא

 הלינו מהן לכותיים וקדרים (א) אע״פ שיראתס פחותה לא רצו
 להמיר ועמי המירו באחר ולא עוד אלא בלא יועיל: והאמר מר.
 במועל קטן (לף כח.) זו מיחחו של שמואל הרמחי (0 ולא
 ׳)כרת היא. במסכת שמחות ןפ׳׳ג)
 מפרש מת בכך שנים זו היא מיתת
 כרת בכך וכך זו היא מיתח אסכרה:
 ימיו של שמואל נ׳׳ב שנה לכתיב׳)
 על יגמל הנער וגו׳ לשיבירי״ר בלע״ז
 וכ״ל חלשים נקרא תינוק וכתיב
 (שמואל א א) וישב שם על עולם
 עולמו של לר חמשיס שנה שנאמר
 (גמלכר ח< ומבן חמשיס שנה ישוב
 מצבא העבולה ל)(בבכורות) ירושלמי
 ובסלר עולם תמצא כשני לסין תוססת
 על זה: קפצה. הלבין שערו: נחמהי.
 ורצה הקב״ה להורגו מיל: שקלהני
 כמשה ואהרן דכהיב משה ואהרן

 בכהניו ושמואל בקוראי שמו וגוי.

 שוין הן: מעשה ידיהן. יהושע אף
 הוא היה תלמידו של אהרן כלאמרי׳
 בעירובין (לף גל:< יצא משה ושנה
 להן אהרן פירקו: כי זוטר. בחור:
 מרמי כולי עלמא אבהריה. לאמרי

 מלמיח זוטר שמא ח״ו עבירה היפה
 בו: זכי מה ענין גבעה בגימין אצל
 רמה. בהר אפרים: שישב ב׳ שטם

 זמהצה. כלמפרש בסלר עולם שמלך

 מחצית שנת עשפי עשרה ושנים
 עשרה ושלשה עשר ושמואל מת בתוך
 שנת שלש עשרה לסוף שמונה חלשים:
 מי מידחי גברא כוי. לאילחי שמואל

 מקמי לול: במעשיהם לא נאמר.
 למשמע בעבור חטא: אלא באמרי
 פי. מפני לבר שגזרתי כגון האי

 מעשה לשמואל: שמא יקדים קנה.
 כשיוציא הקול נפחח אותו כובע שעל
 פי הקנה ונכנס בו המאכל ומסתכן
 ולפיכך לא אומר לך כלום. מאכל
 ומשתה הולך לרך הושט: «<ה״ג
 לימא לן מר מידי. ולא גרסינן חל

 לחבריה: לא מה. אלא חי הוא
 לעולם: בכדי. וכי בחנם ספדו
 ספליא וחנטו חנטיא לכתיב ביה
 (בראשית ;< ויחנטו (אוחו) ויספלו
 (ל0: מקרא אני דורש. והאי לחנטו

 חנטיא סבורים היו שמת: מה זרעו
 בחיים. כשהוא מקבץ את ישראל

 מארץ שבים החיים הוא מקבץ שהן
 בשבי שהמסים אינן בשבי: אן»
 הוא בחיים. שיביאנו בגולה כלי

 לגאול את בניו לעיניו כמו שמצינו
 במצרים וירא ישראל וגרי) ולרשינן
 ישראל סבא. ולחנטו חנטיא נלמה
 להם שמת אבל חי היה: כל האומר
 רחב רחב מיד נקרי. נעשה בעל

 קרי: לא איכפה לי. איני חושש:
 ביודעה. היינו נמי מכירה: כי הוה

 מיפטר. רב נחמן מרב יצחק: והיה

 צילו נאה. שזה צריך לאדם עייף

 לנוח תחחיו: ופירוהיו מהוקין.
 לרעב: ואמה המים. לצמא:

 יהיו

 ומי סיב שמואל והא כר נ״ב שנין הוה וכוי. ועפה ס)(אפי׳) חיי
 שמואל נ״ב שנה שהרי בשנה ראשונה שהיה עלי ממונה לכ״ג
 נולל שמואל כלבחיב (שמואל א א) ועלי יושב כלומר אוחו יום נחיישב
 ונתמנה ועלי היה נביא ושופט ארבעים שנה כלמפרש בקרא

 ושמואל היה נביא ושופט י׳ שנים
 קולם מלכוח שאול כלאיתא בסלר
 עולם נמצא שהיה שמואל בן מ״ט
 שנה כשפסק מלהיות שופט וחצי שנה
 שבשנה ראשונה שהיה עלי נביא
 נולל ותרתין שנין ופלגא לשאול
 המלך הרי נ״ב שנין ולהט קא פריך
 ומי סיב ומוט ש״י חשיב הני ארבעים
 שנה לעלי קולס שנשבה הארון
 ובאותו יום שנשבה מת כלכתיב רהי
 כהזכירו ארון האלהיס דסול אחורנית
 ותשבר מפרקתו וגו׳ והארון היה
 בבית אבינלב בגבעה עשרים שנה
 כלכתיב (שמואל א ז) ררבו הימים
 ויהיו עשרים שנה וינהו כל בית
 ישראל אחד ה׳ ומיל כשמלך לול
 בירושלים להיינו לאחר כשמלך
 בחברון שבע שנים ומחצה הביאו
 לשם צא וחשוב ארבעים שחיה עלי
 עם עשרים שנה שהיה הארון בבית
 אבינלב היינו ששים נמצא שהיה
 ששים שנה משנולד שמואל על שבא
 הארון בירושלים אע״ג לנולל בשנה
 הראשונה א״כ נט לפתות חצי שנה
 *להריון אוחן שבעה חלשים «) היה
 הארון בשלה פלשתים ללא קא חשיב
 ומלי׳ להנהו לשעת הדון נמצא שהיה
 שמונה שנים ממיחת שמואל על
 שבא הארון לירושלים שהרי היה
 ששה חלשים ממיחח שמואל קולס
 שמשחו לול למלך בחברון ומלך שם
 שבע שנים ומחצה ומיל מלך בירושלים
 והביא הארון ועחה הסר שמונה
 שנים מן ששים שנים שהיה משנולל
 שמואל על הבאת הארון רשאר נ״ב
 שנים: יעקב אבינו לא מת.
 וכן משמע (י) לכתיב רגוע ולא
 כתיב רמת כלמפרש בסוטה (לף יג.)

 גבי מעשה לחושים:
 ביוחןה ומכירה קאמינא. פי׳
 ביולעה שבא עליה

 ומכירה שראה אותה:
 מלקוש

כי  שקולה כשתים ומאי ניהו ע״ז דכתיב 1
 שתים רעות עשה עמי אותי עזבו מקור מים
 היים להצוב להם באדוות בארות נשברים
כי עברו איי כתיים וראו וקדר  וכתיב בהו 2
 שלהו והתבוננו מאד וגו׳ ההימיר גוי אלהים
 והמה לא אלהים ועמי המיר כבודו בלא
 יועיל תנא כותיים עובדים לאש וקדריים
 עובדין למים ואע׳׳פ שיודעים שהמים מכבין
 את האש לא המירו אלהיהם ועמי המיר
 איכבודי בלא יועיל וא״ל רב נהמן לר׳ יצהק

 מ״ד 3ויהי כאשר זקן שמואל ומי םיב שמואל
 כולי האי והא בר נ״ב הוה דאמר מר 5״מת
 בנ״ב שנה זהו מיתתו של שמואל הרמתי
 א״ל הכי א״ר יוהנן ג<זקנה קפצה עליו דכתיב
 4נהמתי כי המלכתי את שאול אמר לפניו

 רבש״ע שקלתני כמשה ואהרן יידכתיב
 5משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמו

 מה משה ואהרן לא בטלו מעשה ידיהם
 בחייהם אף אני לא יתבטל מעשה ידי
 בהיי אמר הקב״ח חיכי אעביד לימות שאול
 לא קא שביק שמואל לימות שמואל אחוטר
 מרנני אבתריה לא לימות שאול ולא לימות
 שמואל כבר הגיעה מלכות דוד ה׳ואין מלכות
 נוגעת בהכרתה אפילו כמלא נימא אמר
 הקב״ה אקפיץ עליו זקנה היינו דכתיב
 6ושאול יושב בגבעח תחת האשל ברמה

 י<וכי מה ענין גבעה אצל רמה אלא לומר
 לך מי גרם לשאול שישב בגבעה שתי
 שנים ומהצה תפלתו של שמואל הרמתי
 ומי מידהי גברא מקמי גברא אין דא״ר
 שמואל בר נחמני א״ר ׳•(יוחנן) מ״ד 7על כן
 הצבתי בנביאים הרגתים באמרי פי
 במעשיהם לא נאמר אלא באמרי פי אלמא
 מידהי גברא מקמי גברא רב נהמן ור׳ יצהק
 הוו יתבי בסעודתא א״ל רב נהמן לר׳ יצהק
 לימא מר מילתא א״ל הכי א״ר יוהנן אאין
 מםיחין בסעודה שמא יקדים קנה לושט ויבא
 לידי סכנה בתר דםעוד א״ל הכי א״ר יוחנן יעקב אבינו לא מת א״ל וכי
 בכדי םפדו םפדנייא והנטו הנטייא וקברו קברייא א״ל מקרא אני דורש
 שנאמר 8ואתה אל תירא עבדי יעקב נאם ה׳ ואל תהת ישראל כי הנני
 מושיעך מרהוק ואת זרעך מארץ שבים מקיש הוא לזרעו מה זרעו בהיים
 אף הוא בהיים א״ר יצהק מ<כל האומר רהב רהב מיד נקרי א״ל רב
 נהמן אנא אמינא ולא איכפת לי א״ל כי קאמינא ביודעה ובמכירה
 ט<(ובמזכיר את שמה) כי הוו מיפטרי מהדדי א״ל ליברכן מר אמר ליה

 אמשול לך משל למה״ד לאדם שהיה הולך במדבר והיה רעב ועיף וצמא
 ומצא אילן שפירותיו מתוקין וצילו נאה ואמת המים עוברת תהתיו אכל
 מפירותיו ושתה ממימיו וישב בצילו וכשביקש לילך אמר אילן אילן
 במה אברכך אם אומר לך שיהו פירותיך מתוקין הרי פירותיך מתוקין שיהא
 צילך נאה הרי צילך נאה שתהא אמת המים עוברת תהתיך הרי
 אמת המים עוברת תחתיך אלא יהי רצון שכל נטיעות שנוטעין ממך

 יהיו

ט פ ש  עין מ

 נר מצוה

 א [טוש״ע א״ח סימן קע
 סעיף א]:

 לעזי רש״י

. לגמול (ילד). ר ״ י ר י ב י ש י  ד
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 מוסף רש״י
ל שישב  מי גרם לשאו
 בגבעה. דנחצי שנה
 ראשונה סרח ונגזרה עליו
 מיתה אלא שעמדה לו תפלת
 שמואל(זבחים קיח:).גקרי.

 רואה קרי(מנילה ט1).

 רבינו הננאל
 ותוב בעא מיניה, כתיב ויהי
 כי זקן שמואל וגוי, מי קש
 כולי האי, והאמר מר
 במסכת מועד (במשקין)
 מת בן המשים [ושתים]
 שנה וו היא מיתתו של
 שמואל הרמתי. אמר ליה
 הכי אמר ר׳ יוחגן, וקנה
 הקפיץ הקב״ה עליו,
 שגאמר (ויהי כי וקן
 שמואל) גחמתי כי המלכתי
 אח שאול למלך, ויחר
 לשמואל ויזעק אל ה׳ כל
 הלילה, אמר לפניו רבוגו
 של עולם שקלתני כמשה
 ואהרן כוי. עד מי גרס
 לשאול לישב שתי שגים
 ומחצה בגבעה, תפלתו של
 ׳שמואל הרמתי. ומ־ מידחי
 גברא מקמי גברא, אין,
 שגאמר תצבתי בגביאים
 הרגתים באמרי פי,
 במעשיהם לא גאמר אלא
 באמרי פי, אלמא מדחי
 גברא מיקמי גברא. אין
 אומדין דבר הלכה בסעודה
 שמא יקדים קגה לושט
 ויבא לידי סכגה, (ותהקל
 הסעודה). בתר דבריך א׳
 ליה הכי אמר ר׳ יוהגן,
 יעקב אביגו לא מת,
 שנאמר כי הגגי מושיעך
 מרחוק ואת זרעך מארץ
 שבים וגר, מקיש יעקב
 לוהעו, מה ורעו בתיים אף

 הוא בחיים.

 רבינו גרשום
 ימאי ניהו ע״ו. דכתיב פן
 תשתיתון ועשיתם פסל,
 •אמר כל מקום שנאמר
 השחתה אינו אלא דבר
 ־גרוה וע״ו. ע״א, מאי נינהו
 ע״ז, כלומר, כשהוא עובד
 תני תרי ע״ו דקדריים
 יכותיים. ומנלן דהאי קרא
 כי שתים רעות משמע ע״ז,
 כתיב הכא כוי. לא בטלו
 מעשה ידיהן בחייהן.
 משכן. מרנני כל עם
 אכתריה. ראמרי לפי
 שחטא מת כחור. קפצה
 עליו זקנה, דלא רנני עליה,
 לסבר זקן הוא. אלא באמרי
 פי. כגון שמואל. ביודעה

 ומכירה.



ט פ ש  עין מ

 נר מצוה

 יג א מיי׳ פ״י מהלכות נלדס
 הל׳ יא יפ״א מהלכות
 מתנות עניים הלכה יא סמג
 לאדן רמנ טוש׳׳ע י״ל סי׳ רכ

 סעיף ית:
ד ב מיי׳ ס׳׳נ מהלכות  י
 תפלה הלכה טז סמג עשין
 יט טוש״ע א״ח סי׳ קיז סעיף

 א:

ת הב״ח ו ה ג  ה
 (א) נם׳ אס בתורה הרי יש
 לך תורה ואם לגדולה הרי
 יש לך גדולה ואם לכבוד
 הרי יש לך כבוד ואם
ש לך עושר אס  כעושר הרי י
 בגניס הרי יש לך נניס אלא
 יהי רצון שיהו כל צאצאי
 מעיך: (ב) שם ולעשות כל
 צרטהן ל״א יורה שיורל מתת
 ואינו יורל נזעף ל״א שמרוה
 את האין כו׳ צמתה מברך או
 אינו יורה ט׳ את הזרעים
 ומשבר את הגרנות ת״ל
 יורה ומלקוש מה מלקוש
 לברכה: (ג) רש׳יי ד״ה משיר
 כוי דגמות נמרתשון ליכא
 וברכה דקרא למילוי מים
 בורות שיחין ומערות
 גימגו״ם הס״ל ואמ״כ מה״ד
 יורח ומלקוש אם מלקוש
 לטובה יורח נמי לטובח
 לישנא אחרינא מה מלקוש
 לברכה שא״א כוי התבואה
 בקשיה ומה״ד הדר אמר וכו׳
 וקשה לתבואה שמעלה
 סקאים הס״ד ואת״כ מה״ד
 שמפיל את ט׳ ומשבר אמ
 הבתים ואילנות ואין בו
 תקלת כו׳ כצ״ל ותיבת כלומר
 נמחק: (ד) ד״ה הי רביעה צ״ל
 איזוהי רביעה: (ה) ד״ה אין
 היחידים כו׳ אין ליחידים
 להתענות אלא משלישית
 ואילך והט אמרינן במתני׳
 לקמן וכו׳ דאמרי יורה בכסליו
 הס״ד ואת״כ מה״ד ואמימר
 תני להא דאמר כו׳ כצ׳׳ל
 ותיבות אמר רב חסדא הלכה
 כר׳ יוסי נמחק: (ו) ד״ה ז׳
 ימיס כוי שירדו הגשמים
 עכשיו ולא פסקו עד:
 (t) תום' ד״ה גשמים כו׳ ז׳
 ימים רצופים אח״כ ירדו עד
 חצי יום אכתי לא תמצא:

 מאימתי פרק ראשון תענית ו.
 מלקוש לברבה או אינו אלא שמפיל הבתים ומשבר האילנות
 וכר. צ״ע אמאי לא קאמר ומשבר הגרנות ומשיר
 את הניירות כללעיל: גשמים שירדו ז׳ ימים זה אהר זה ולא
 פסקו אתה מונה בהן רביעה ראשונה ושניה. כיון ללא פסקו ז׳
 ימיס לאין בין י״ז לכ״ג אלא ז׳ ימיס
 י״ז י״ת י״ט כ׳ כ״א כ״ב כ״ג אבל
 לא גרסינן ושלישית שהרי אס יתחיל
 בכ״ג וירלו ז׳ ימים רצופים (י) אכתי
 לא תמצא רביעה שלישית לאיכא
 ח׳ ימים מכ״ג על ר״ח כסליו ואנשי
 נרבונ״א גורסין גשמים שירלו ז׳
 ימים זה אחר זה אתה מונה בהם
 רביעה שניה ושלישית כיצל הגשמים
 התחילו באמצע היום וירלו ז׳ ימים
 רצופים א״כ ירלו על חצי יום של

 ר״ח מעת לעת:
 לאזלי

 יהיו כמותך אף אתה במה אברכך אם
 בתורה הרי >א< תורה אם בעושר הרי עושר
 אם בבנים הרי בנים אלא יהי רצון אישיהו
 צאצאי מעיך כמותך: ת״ר יורה שמורה
 את הבריות להטיה גגותיהן ולהכניס את
 פירותיהן ולעשות כל צרכיהן >« דבר אחר
 שמרוה את הארץ ומשקה עד תהום שנאמר
 1תלמיה רוה נהת גדודה ברביבים תמוגגנה

 צמחה תברך דבר אהר יורה שיורד בנהת
 ואינו יורד בזעף או אינו יורח אלא שמשיר
 את הפירות ומשטיף את חזרעים ומשטיף את

 האילנות ת״ל מלקוש מה מלקוש לברכה אף יורה לברכה או אינו מלקוש
 אלא שמפיל את הבתים ומשבר את האילנות ומעלה את הםקאין ת״ל יורה
 מה יורה לברכה אף מלקוש לברכה ויורה גופיה מנלן דכתיב 2ובני ציון גילו
 ושמהו בה׳ אלהיכם כי נתן לכם את המורה לצדקה ויורד לכם גשם מורה
 ומלקוש בראשון: ת״ר נ<יורה במרהשון ומלקוש בניסן אתה אומר יורה
 במרהשון ומלקוש בניסן או אינו אלא יורה בתשרי ומלקוש באייר ת״ל בעתו
 מלקוש אמר רב נהילאי בר אידי אמר שמואל דבר שמל קשיותיהן של
 ישראל דבי ר׳ ישמעאל תנא דבר שממלא תבואה בקשיה במתניתא תנא
 דבר שיורד על המלילות ועל הקשין ת״ר יורה במרהשון ומלקוש בניסן אתה
 אומר יורה במרחשון או אינו אלא בהדש כסליו ת״ל 3בעתו יורה ומלקוש
 מה מלקוש בעתו אף יורה בעתו ג<(כיון שיצא ניםן וירדו גשמים אינו סימן
 ברכה) תניא אידך יודח במרחשון ומלקוש בניםן דברי ר״מ וחכמים אומרים
 יורה בכםליו 17מאן חכמים אמר רב הםדא ר׳ יוםי היא דתניא ה*איזו היא
 רביעה ראשונה הבכירה בשלשה במרחשון בינונית בשבעה בו אפילה
 בשבעה עשר בו דברי ר״מ ר׳ יהודה אומר בשבעה ובי״ז ובעשרים ושלשה
 »ר׳ יוסי אומר בי״ז ובעשרים ושלשה ובראש הרש כסליו וכן היה ר׳ יוסי
 אומר אין חיחידים מתעניז עד שיגיע ראש חדש כסליו אמר רב הםדא הלכה
 כר׳ יוסי אמימר מתני להא דרב הםדא בהא לישנא ״בשלשה במרחשון
 שואלין את הגשמים רבן גמליאל אומר בשבעה בו אמר רב חםדא בהלכה
 כרבן גמליאל כמאן ״אזלא הא דתניא ר״ש בן גמליאל אומר גשמים שירדו
 שבעה ימים זה אחר זה אתה מונה בהן רביעה ראשונה ושניה ושלישית
 כמאן כר׳ יוםי אמר רב הםדא הלכה כר׳ יוסי בשלמא רביעה ראשונה
 לשאול שלישית להתענות שניה למאי אמר ר׳ זירא 8לנדרים דהנן

ר ד ו נ  ה

 יהיו כמוהך. בתורה ולעושר וכבול: יורה. ונתתי מטר ארצכם

 בעתו יורה ומלקוש (לכריס יא): יורה. רביעה ראשונה היורלת
 במרחשון כללקמן. למה נקרא יורה שמורה להן להטיח גגותיהן
 בכרת של טיט שלא יטפו גשמים בבית: ולהכניס פירוהיהן. שהניחו

 בשלות לייבשן על עכשיו: כל צרכיהן.
 שאר לברים הצריכיס לימות הגשמים:
 שיורד בנחה. והט משמע יורה

 כאלם שמורה לחלמיליו בנחת לכתיב
 (קהלמ נ0 לבד חכמים בנחת נשמעים.
 אי נמי לשון חץ יורה ההולך ביושר
 ואינו נוטה לכאן ולכאן. לשון אחר
 שמחכוין לארץ ואינו יורל בזעף
 בספרימ: סלמיה רוה. כשאתה מרוה
 תלמי חדשה של ארץ ישראל: נחה
 הוא לגדודיה. בני אלם היינו פשט

 המקרא. ולקמיהט) לדש שאפי׳ גייסות
 פוסקות בו: ה״ג או אינו אלא ששימן)
 אס הזרמים. כלומר לעל השתא

 אמדנן יורה לברכה או אינו אלא
 יורה לשון קללה כמו ירה יירה (שמות
 ינו) ששובר הכל או לשון חץ היורה
 והט משמע קראי) והיה אס שמוע
 תשמעו אל מצותי וגו׳ ואס לאו ונתחי
 מטר ארצכם יורה לרעה. מלתא
 בעלמא הוא ואורחא לברייתא למתני
 ט האי גוונא: משיר פירוהיהן.
 שעורן באילן כגון אתרוגים או דמונים
 או סוסי תאנים. ולא גרסינן שוטף
 את הגרנות לגרנות (ג) במרחשון
 ליכא: מה מלקוש לברכה. שא״א
 לדורשו לשבר גרנות ולהשיר סירות
 שאינם מצרים באותו הפרק ואי אתה
 יכול לדורשו אלא לטובה שיורל על
 המלילות ועל הקשין וממלא את
 התבואה בקשיה: הלר אמר ללמא
 מלקוש קללה הוא והכי משמע שמל
 וקשה כלומר מל את הבתים והאילנות
 שמסילן ומשברן וקשה לתבואה:
 שמעלה סקאים. וברכה לקרא

 למילר מיס בורות שיחין ומערות.
 גימגוס: שמפיל אה הבהים. ומשמעו
 כללקמן שמל קשיותן של ישראל. אי
 נמי שמל לבר הקשה חותך ומשבר
 את הבתים כלומר אין בו תקלת

 רבינו חננאל
 מורה ומלקוש. מורה שמורה
 את הבריות להטיח גגותיהם
 ולהכניס סירותיהם. מלקוש
 שמל קשיותיהם של ישראל.
 תנא דבר שיורד על
 המלילות ועל הקשין וממלא
 התבואה בקשיה. ת״ר מורה
 במרחשוון ומלקוש בניסן
 דברי ר׳ מאיר וחכמים
 אומרים מורה בחדש כסליו.
 מאן חכמים אמר רב
 הסדא ר׳ יוסי היא. דתניא
 מאימתי זמן רביעה, ר׳
 מאיר!אומר] בכורה בשלשת,
 בינונית כשבעה, אפילה
 בשבעה עשר. ר׳ יהודה
 [אומר] בשבעה ובשבעה
 עשר ובעשרים ושלשה. ר׳
 יוסי אומר בי״ז ובכ׳׳ג ובראש
 הדש כסליו. וכן היה ר׳ יוסי
 אומר אץ היחידים מתענין
 עד שיגיע ראש חדש כסליו.
 כמאן אזלא הא דתניא רבן
 שמעון בן גמליאל אומר
 גשמים שירדו ז׳ ימים זה
 אחר זה אתה מונה דכיעה
 ראשונה ושניה ושלישית כמאן כרי יוסי. פי׳, כגון שהתחילו הגשמים לירד ביום הראשון מתצי יום, וכשתחשב ז׳ ימים מעת לעת, אתה מוצא מקצת מיום השמיני להשלמת ז׳ ימים, ולא תמצא מאלו התנאים
 בזי ימים למנות בהן רביעה ראשונה ושנייה (ו)או שנייה ושלישית אלא לר׳ יוסי כלבד, דאי ר• מאיר ראשונה ושנייה משכתת לה, שנייה ושלישית לא משכהת לה, רהא בין שנייה ושלישית י׳ ימים. ואי
 לד׳ יהודה שנייה ושלישית הוא משכהת לה, ראשונה ושנייה לא משכחת לה. דהא לדבריו י׳ ימים בין הראשונה לשנייה. אבל ר׳ יוסי דאמר ראשונה בי״ו שניה בכ״ג, הנה ו׳ ימים ביניהם, אהה מונה בהן
 ראשונה ושנייה, ואם החחילו הגשמים בחצי היום בכ״ג יום למרחשוון, נמצאו עד ראש חדש כסליו ז׳ ימים, ומקצת היום של יום ראשון אתה משלימן מיום ראשון של חדש כסליו, נמצאת מונה להן שנייה
 ושלישית. והוא שהיה (ר׳ אי) מרחשוון חסר, כי (בשי) בפיר׳ בתוספתא הוא ר׳ יוסי א• בכירה בי״ז ביגוגית בכ״ג אפילה בל׳. אמר רב חסדא הלכה כר׳ יוסי. ואמרינן בשלמא רביעה ראשונה לשאול ותן
 טל ומטר, כרי מאיר דאמר בכירה בגי במרחשוון, דחגן בג׳ במרחשוון שואלין אה הגשמים. שלישית להתענות, כדתנן הגיע י״ו במרחשוון ולא ירדו גשמים התהילו היחידים מתענין. אלא רכיעה שגיה למאי,
 פירוש כיון דמרביעה ראשונה מתחילין לשאול עד רביעה שלישית ובשלישית מתחילין להתענוה, שניה למה לי, הלא מתתלה דביעה ראשונה עד שלישית כול; ימי שאלה הן למת נקראת שניה. והביאו טעם
 ר׳ וירא ורב וביד למאי הלכתא (למאי הלכתא) גקראת שגיה. ובפרק ג׳ פירש כי רביעה א׳ וב׳ לשאול, ג׳ להתענות, [ו]כן הלכתא. וא״ר זירא שניה לנודר, דתניא הנודר עד הגשמים עד שתרד רביעה שניה.

 גרנות והשרת פירות לפי שא״א לו:
 סקאי. מין ארבה כלמחרגס הצלצל (לכריס פמ< סקאה ומלקוש לשון ארבה כמו והנה לקש אחר גזי המלך (עמוס זן: אה המורה

 לצדקה. אלמא יורה לטובה: ה״ג או אינו אלא יורה בתשרי ומלקוש באייר. שיש עלין מלילות וקשין: ה״ל בעחו. יורה במרחשון ומלקוש

 בניסן שכך היא העת והזמן ויפה הוא כללקמן לזמן רביעה ראשונה במרחשון הוא. איח ספרים לכתוב בהו או אינו אלא בפסליו לזמן
 יורה בפסליו הוא וכרבנן לפליגי עליה לר״מ לקמן ת״ל בעחו יורה ומלקוש מה מלקוש בעחו אף יורה בעתו למלקוש זהו שיורל על
 המלילות ועל הקשין וזהו ניסן שיש בו קשין ומלילוח: דבר שמל קשיוהן של ישראל. שכשאינו יורל חוזרין ישראל בתשובה ומתענין ועושין
 צלקות: מלילוה. ראשי שיכולות שאלם מולל בילו כלכתיב (לכריס מן וקטפת מלילות בידך: וקשין. קנה: שממלא תבואה בקשיה.
 ומשלימה: (י) הי רביעה. איזה זמן רביעה: בכירה. ראשונה. ולקמן מפרש למאי הלכתא נינהו יורה יש בו ג׳ זמני גשמים: אפילה.
 אחרונה כמו ט אפילות הנה >שמות ט): ר' יהודה אומר. בכירה בז׳ במרחשון ובינונית בי״ז ואפילה בב״ג וכולהו הני תלתא יורה קרי להו:
 אין היהירים מהענין כוי. לאמרי׳ בסמוך שלישית להתענות והואיל וזמן שלישית בראש חלש הוא אין ליחילים להתענות (ה): יחידים.

 תסיליס. והט אמרי׳ במתני׳ לקמן >לף י.) הגיע י״ז במרחשון ולא ירלו גשמים החחילו היחיליס להתענות שמכאן ואילך זמן רביעה אפילה
 לר״מ לסתם מתני׳ ר״מ. וה״נ אמר ר׳ יוסי לאין מתענין על ר״ח כסליו להיינו רביעה אפילה והיינו כחכמים לאמרי יורה בפסליו: אמר
 רב חסדא הלכה כרי יוסי. ואמימר חני להא לאמר רב חסלא הלכה כרבן גמליאל לאינו שואל על ז׳ במרחשון: ז' ימים בזה אחר זה.

 שירלו גשמים (י) עכשיו אז ופסקו על יום שביעי וירלו ז׳ ימים זה אחר זה אתה מונה בהן ראשונה ושניה ושלישית: כר׳ יוסי. דאליבא
 לר׳ יוסי הכי הוו בין רביעה ראשונה ושניה או שניה ושלישית לראשונה בי״ז ושניה בכ״ג להיינו ז׳ ימים עם שנים ימי רביעה ומכ״ג
 על ל׳ ז׳ ימים בלא יוס רביעה אחרונה. ללכולהו תנאי לא הוי הכי ללר״מ לאמר ראשונה בג׳ ושניה בז׳ ליכא בין זו לזו אלא ארבעה
 ימים בין שניה לשלישית יש י׳ ימים ולר׳ יהולה בין ראשונה לשניה י׳ ימים אבל בין שניה לשלישית יש ב! ׳)יותר: נראה לרבי להט
 גרסינן אמר רב חסדא הלכה כרי יהודה. לאמר בכירה בז׳ במרחשון ואז מתחילין לשאול כללקמן (לף י.!: ראשונה לשאול. מכאן ואילך ותן
 טל ומטר: שלישיה לההענוה. שאס לא ירלו גשמים על זמן רביעה שלישית אפי׳ פעם אחת מתענין היחידים שני וחמישי ושני:

 הנולר

ת הש׳׳ם ר ו ס  מ

, [ .  א) [ב״מ קז.], ב) [לעיל ה
 ג) רש״אמ״ז ועי׳ בילקוט ולעיל
 גבי או אינו אלא מלקוש באייר
 ת״ל בעתו שייך למיתנינתרהט
 טון שיצא ניסן כוי, ד) [עירובי!
 פג. ושמן, ה) נלריס סג. [ע״ש
 תוספת׳ פ״א], 0 לקמן י.
 [וש״נן, ז) [נלריס סג. ע״ש
 תוספתא פ״א], P) [פרשת
 עקב], p) לף ח:, י) [לבדס

 יא], 5) ס״א ז׳ ימיס,

g ' l O l ' g 

ם ל ש  תורה אור ה
 1 . תלמיה ךוה נחת גרוךיה
 כרביבים המגננה צמחה
 תברך: תהלים סה יא
 2. ובני ציון גילו ושמחו ביי
 אלחיםם כי נתן לכם את
 המורה לצדקה ויורה לכם
 גשם מורה ימלקיש
 בראשון: יואל ב כג
 3. ונתתי מטר ארצכם
 בעתו יורה ומלקוש ואספת

 דגנך ותירשך ויצהרף:
 דברים יא יד

ס ״ ש  גליון ה
 נם׳ לנדרים דתנן. תמוה לי
 אמאי לא נקט גמי לשטרות
 במים לקמני ברישא לממני׳
 שס המשטר בית לחנירו על
 הגשמים על שתרל רניעה

 שניה:

 הגהות מהר״ב

 רנשבורג
 א] דש״י ל״ה שבעה ימיס
 וכו׳ שירלו גשמים עכשיו
 ופסקו נ״ג ולא פסקו:
 כ] ד״ה כר׳ יוסי וכו׳ אבל נין
 שניה לשלישית יש יותר צ״ל

 אין יותר:

 מוסף רש״י
 ובראש חדש כסליו. הר
 רביעה אתרונה (נדרים סג ו.
 כר׳ יוסי. למיוס י״ז עד יום
 כ״ג הוו שנעה ימיס, לאי ר׳
 מאיר לא הוו אלא ה׳ ימיס
 .:שם). לשאול. להתפלל על
 הגשמים >שם<. להתענות.
 לגזור תענית אס לא ירדו;שם).

 רבינו גרשום
 שמורה הבריות. לפי שהוא
 מטר הראשון. שיורד כנתת.
 כמו עושה הוראה לבניו
 בנחת. ששוטף את הגרנות.
 דמשמע יורה כחץ. שמפיל
 אילנות. דמשמע א) מחתך
 מלקושה. סקאץ. צלצל. שמל
 קשיותן. שכשאינו (יורה)
 [יורד] מתענין ומפללין. או
 אינו. יורה אלא בכסליו.
 בעתו. הייגו י״ז במרתשון.
 בכירה. גרסיגן. עד שיגיע
 ר״ח כסליו. כדאמר דאין
 מתעגין אלא עד השלישית
 שאיגה יורדת. כמאן כרי יוסי.
 דאמר ראשוגה בי״ו ושניה
 בכ״ג, הרי ראשונה ושגיה בזי

 ימים.

 אן אולי צ״ל דנן משמע לשון
 מלקוש.



רת הש״ם  מסו

 א) גדרים סב: שביעית ס״ט
 מ״ו, 3)ןצ״ל עי שיהו כך איתא
 במשנה נלריס סב: ועיי במשנה
 ז פייט לשביעית ן, ג) פאה ש״ח
 מ״א ב״מ כא:, ד) ןהערוך
 נערך גד יבערך נמש גרס
 אתיגדא ע״ש שמניא ראיה
 מתרגוםן, ה) נ״ק פא.,
 0 ןשניעית פייט מ״ון,
 ז) ן במשנה דשניעית איתא
 מאימתי כי׳ משתרד רניעה כר
 עי׳ ר״ש שם ונרא״ש כמנ
 דשניהם אמתן, ח)!פסחים ננ:
 נדה נא:ן, ט) ברכות נט. ע״ש,
 י) ן לקמן כ.ן, כ) ברכות נט:
 יע״ש,ל)ןגיי רי״ףאר״ימודיס
 וגי׳ רא״שא״רהונאן, מ)!צ״ל
 פאה ר״לנוית עי׳ חולין קלא:!,
 0 ן דברים כחן, D) ןנ״ק דף
 פא.ן, ע) ןלנריס יאן, פ) ןשס
 ננרכות פרש״י נע״א ע״ש],

 ל) ןשמיאל נ גן,

ם ל ש  תורה אור ה

 1 . ולבהמתך ולחיה אשר
 בארצך תהיה בל תבואתה
 לאבל: ויקרא כה ו
 2. בי באשר ירד הגשם
 והשלג מן השמים ושמה
 לא ישוב בי אם הרוה את
 הארץ והולידה והצמיחה
 ונתן זרע לזרע ולחם
 לאבל: ישעיהו נה י
 3. מה אעשה לך אפרים
 מה אעשה לך יהודה
 וחסדכם בענן בקר ובטל
 משבים הלך: הושע ו ד
 4. וגם אנכי מנעתי מכם
 את הגשם בעוד שלשה
 חדשים לקציר והמטרתי
 על עיר אחת ועל עיר אחת
 לא אמטיר חלקה אחת
 תמטר וחלקה אשר לא

 תמטיר עליה תיבש:
 עמוס ד ז

 הגהות הב״ח

 (א) גמ' הגודר עד הגשמים עד
 שיהו גשמים עד שתרד:
 (3) רש״י ד״ה גשמים שנימס
ח •פין פ  הקרקע בעומק ט

 ה(:

 מאימתי פרק ראשון תענית

 גליון הש״ם

 רש"״ ־״ח מאימת• מכרכים
 כוי ומשנינן לח הא דחזי
 מהד. ק״ל הא למינן שם הך
 תירוצא ומסקינן אידי ואידי
 דמאוי כאן דאתא טינא יכו׳

 וצ״ע:

 הגהות הגר״א

 [א| גם' כהמון גליי כוי עד
 נ״ב וימליכו אח שמך מלכנו

 כ״ה גירסת הרי״ף יש״ס:

 הנודר עד הגשמים. דאמר קונס אס אהנה מדכר זה עד הגשמים:

 עד שהרד רביעה שניה. בנדרים הולכין אחר לשון בני אדם ואין

 קורין גשמים לראשונה עד שתרד שניה שמכאן ואילך מקולקלות
 הדרכים ומאוסות מפני הגשמים. ל״א עד הגשמים משמע תרי דהיינו
 רביעה שניה: כל אדם. אפילו
 העשירים: «פרט. לא תפאר אחריך
 (לברים כל) לא תטול תפארתו ממנו:
 משילכו הנמושות. בשלה דמכאן

 ואילך נתייאשו שאר העניים לפי
 שיולעין אס נשאר לקט שכחה ופאה
 נמושות נטלוס: נמושות. לשון
 ממשש״: משילכו עניים בכרם ויבאו.
 כלומר שלקטו וחזרו ובאו פעם
 שניה והשתא מסחי לעתייהו עניים:
 משהרד רביעה שניה. לעל ההיא

 שעתא לקטו הכל: דאזלי אהיגרא.
 הולטן כנחת ומעייני טפי. מחזיק
 בפלך (שמואל ב ג< מתרגמא אתיגרא:
 לקוטי בתר לקוטי. עני מוליך כנו

 אחריו שמכאן ואילך פוסקין שאר
 עניים מללקוט: ה״ג רב פפא אמר
 לשבילי הרשוה. כלומר שיש רשות

 מב״ל לעוכרי דרכים לקצר שבילן
 לילך בשדות: עד שהרד רביעה
 שניה. שמכאן ואילך גדלה התכואה

 וקשה לה לישת הרגל דאמר מר בפרק
 מרובה « בתנאים שהתנה יהושע
 מהלכין בשבילי הרשות וכוי: בתבן
 וקש של שביעיה. ספיחים שגללו

 בשביעית ליש כהן איסור שביעית
 או תבואה שגדלה בשביעית לאחר
 שנכנסה: כלה לחיה מן השדה. לשון
 זכר כמו עשו כלה !בראשית יח< כלומר
 כלה האוכל: כלה לבהמתך. כמו כלה
 בחימה כלה ואיכימו !מהליס נט)
 ומשירדה רביעה שניה מכאן ואילך
 אין תבן וקש בשלות שהגשמים עושין
 אותן זבל: והולידה. כאלם שמוליל:
 גשמים ברגיעה ראשונה. אם באין

 כל כך שנימס הקרקע >« יפין הן
 ואין צריך להתענות: לגון) בה פי
 חגית. ששותת מן המיס עד שנעשה

 תיחוח כל כך שיכול לעשות מגופת
 חבית כלא תוספת מיס: אין גהם
 משום ועצר. אין זו קללה של ועצר

 את השמים«<: קודם ועצר. קודם זמן
 ק״ש דכתיב ביה ועצר את השמים
 אע״פ שלא יהיה רוב גשמים: אבל
 ירדו קודם ועצר דצפרא יש בהן משום

 ועצר. הואיל ולא ירדו ביוס ואין

 יפין לעולם: ליה בהו מששא. ואין
 שנתן מתברכת: וחסדכם כענן בקר.

 ו:
 את־גרא. פי׳ שהולכים במקלות ונשענים עליהם ואמר דאזלי

 לתרגומא מחזיק בפלך לכתיב ל) גבי יואב הוי באתיגרא:
 בשבילי הרשות. פי׳ בררך שעשר דרך השלות והכרמים:
 עד שתהר י־ביעה שניה. מכאן ואילך מזקי להו:

 עד םתי נהנ־ן ושורפיי נתכן ונקש
 של שביעית. פירוש בשנה
 שמינית וכו׳ וס״ל כמ״ל ספיחי זרעים
 מותרים ולר׳ עקיבא ראמר ספיחי
 זרעים אסורים מקרא להן לא נזרע
 ולא נאסוף כדמפרש כמסכת פסחים
 פרק מקום שנהגו ןלף נא־.) צ״ל למוקי
 לה ולבהמתך ולחיה וגו׳ בספיחי
 אילנות ולאו לוקא תבואה קאמר
 אלא כגון תבואת הכרס להיינו
 אילנות אבל ספיחי זרעים אסורים:
 לא אמרן אלא קודם ועצר ראורתא.
 כלומר שירדו גשמים קודם
 ק״ש של ערבית אבל קולם של שחרית
 יש כהם משוס ועצר כלאמר רב

 שמואל בר רב יצחק:
 איכא דאמרי לא כייר• תרביצי.
 שאין הגנות ריקים מזרעים:

 וכל

אהגודר עד הגשמים >* 15משירדו גשמים  או

 עד שתרד רביעה שניה רב זביד אמר
 לזיתים דתנן ג<במאימת־ כל אדם מותרין
 בלקט בשכחה ובפאה משילכו הנמושות
 בפרט ובעוללות משילכו עניים בכרם ויבואו
 בזיתים משתרד רביעה שניה מאי נמושות
 אמר ר׳ יוחנן סבי דאזלי ״אתיגרא ר״ל אמר
 לקוטי בתר לקוטי רב פפא אמר כדי להלך
 בשבילי הרשות דאמר מר זיגמהלכין כל אדם
 בשבילי הרשות עד שתרד רביעה שניה רב
 נחמן בר יצחק אמר לבער פירות שביעית
 י׳דתנן ״עד מתי נהנין ושורפין בתבן ובקש
 של שביעית עד שתרד רביעה שניה מאי
 טעמא דכתיב 1ולבהמתך ולחיה אשר
 בארצך יכל זמן שחיה אוכלת בשדה האכל
 לבהמתך בבית כלה ח,לחיה מן השדה כלה
 לבחמתך מן הבית אמר רבי אבחו מאי לשון רביעה דבר שרובע את הקרקע
 כדרב יהודה דאמר רב יהודח מיטרא בעלה דארעא הוא שנאמר 2כי כאשר
 ירד הגשם והשלג מן השמים ושמה לא ישוב כי אם הרוה את הארץ והולידה
 והצמיחה ואמר רבי אבהו רביעה ראשונה כדי שתרד בקרקע טפח שניה
 כדי לגוף בה פי חבית אמר רב חםדא גשמים שירדו כדי לגוף בהן פי חבית
 אין בהן משום ועצר ואמר רב חםדא גשמים שירדו קודם ועצר אין בהן
 משום ועצר אמר אביי לא אמרן אלא קודם ועצר דאורתא אבל קודם
 ועצר דצפרא יש בהן משום ועצר דאמר רב יהודה בר יצחק ״*הני ענני
 דצפרא לית בהו מששא דכתיב 3מה אעשה לך אפרים מה אעשה לך יהודה
 וחסדכם כענן בקר וגו׳ א״ל רב פפא לאביי והא אמרי אינשי במפתח בבי
 מיטרא בר חמרא מוך שקך וגני לא קשיא הא דקטיר בעיבא הא
 דסטיר בענני אמר רב יהודה טבא לשתא דטבת ארמלתא איכא דאמרי
 דלא ביירי תרביצי ואיכא דאמרי דלא שקיל שודפנא איני והאמר
 רב חםדא טבא לשתא דטבת מנוולתא לא קשיא הא דאתא מיטרא מעיקרא
 הא דלא אתא מיטרא מעיקרא ואמר רב חםדא גשמים שירדו על מקצת
 מדינה ועל מקצת מדינה לא ירדו אין בהן משום ועצר איני והכתיב 4וגם
 אנכי מנעתי מכם את הגשם בעוד שלשה חדשים לקציר והמטרתי על עיר אחת
 ועל עיר אחת לא אמטיר חלקה אחת תמטר וגו׳ ־׳ואמר רב יהודה אמר רב
 שתיהן לקללה לא קשיא הא דאתא טובא הא דאתא כדמבעי ליה אמר רב
 אשי דיקא נמי דכתיב תמטר תהא מקום מטר ש״מ א״ר אבהו 5יימאימתי
 מברכין על הגשמים משיצא חתן לקראת כלה ימאי מברך אמר רב יהודה
 אמר רב לימודים אנחנו לך ה׳ אלהינו על כל טפה וטפה שהורדת לנו ור׳ יוחנן
 מסיים בה הכי אילו פינו מלא שירה כים ולשוננו רנה כהמון גליו כו׳ עד ואו אל
 יעזבונו רחמיך ה׳ אלהינו ולא עזבונו ברוך רוב ההודאות רוב ההודאות
 ולא כל ההודאות אמר רבא אימא אל ההודאות אמר רב פפא ׳הלכך

 נימרינהו

 עין משפט

 נר מצוה

 טו א מיי׳ ס״י מהלכות
 גדלים הלכה יא סמג לאוין
 רמנ טוש״ע י״ל סימן רכ

 סעיף יח:
 טי ב מיי׳ פ״א מהלכות
 מחנית עניים הלכה יא:

 "י ג מיי׳ ס״ה מהלכוח נזקי
 ממון הלכה ד טור מ״מ שיי

 רעד:
 יח ד מיי׳ פ״ז מהלכות
 שמטה ייונל הל׳ א סמג

 עשין קמח:
 יט ה מיי׳ פ״י מהלכות
 נרכוח הלכה ו סמג עשין
 כז טיש״ע א״ח סי׳ רכא סעיף

 א:
 כ ו ז מיי׳ שם הלכה ה

 טיש״ע שם סעיף נ:

 מוסף רש״י

 סבי דאזלי אתיגרא. וקנים
 עגייס הולטס על משעגחס ננחת
 ורואים נל שנולת ושנולמ, ולשון
 גמישות כמו לא ימישו,
 שממשמש־ן יהולטן וב־מ כא:<.
 לקוטי בתר לקוטי. לשון
 נמושות כמו לא ימיש, שנוטלי!
 ומשי! הכל מלפניהם :שם׳.
 מהלכין כל אדם בשבילי
 הרשות. סתס נגי אדם
 משהכניסי תנואתס עד שעת
 הוטעה מפקירם שדותיהם
 לימסנה כל אדם לקצר את הדרך
 שלא יקיף, והן נקראין שנילי
 הרשות לפי שברשות עושין,
 והתנה יהושע שלא יקפידי על
 כך, עד שתרד רביעה שניה.
 זמנה ני״ז במרחשון, כדאמרינן
 נמעגית וטו.) ומאז והלאה
 הזרעים צומתות וקשה לה
 דטסת הרגל ••נ״ק פא:.
 וחסדכם כענן בקר. לא קבוע
 ;ברמת נס ׳. שתיחן לקללה.
 אותה שימטיר עליה רוב גשמיס
 שמקלקלין את התבואה, ואת
 שלא ימטיר אין גשמיס יאין
 תנואה גדילה (לקמן כ.׳.
 משיצא חתן לקראת כלה.
 שהמיס קניצין על הארז
 וכפהטסה נופלת עליהן טפה
 תחתונה בולטת לקראתה

 רביבו חננאל

 רב זביד אמר לזיתים, דתניא
 מאימתי כל אדם מותרץ
 בלקט שכחה ופאה משילכו
 הנמושות, בפרט ובעוללות
 משילכו עניים בכרם ויבאו,
 בזיתים עד שתרד רכיעה
 שניה. סבי דאזלו אתגרא.
 זקנים המהלנין במשענת,
 בנתיבי בני רשות הרבים. מאי
 לשון רביעה. שרובע לקרקע,
 כדרב יהודה דאמר מטרא
 בעלה האהעא היא. שנאמר
 והולידה והצמיחה. רכיעה
 !ראשונה] כדי שתדר בקרקע
 טפח. שניה כדי לגוף כה פי
 חבית. אמר רב חסדא גשמים
 שירדו כדי לגוף בה פי חבית
 אין בהן משום ועצר. וכי
 גשמים שירדו קודם ועצר,
 פ״, קודם קרית שמע שכתוב
 כה ועצר את השמים ן ולא
-היה מטר]. אמר אביי לא
 אמרן אלא קודם קריה ןשמע]
 של ערב, אבל קודם שמע
 דצפרא יש בהן משום ועצר.
 כלומר, המטר היורד בשחר
 אינו כלום ןוןעובר הוא,
 בדכת-כ חסדכם כענן בקר.
 והני מילי במטר דקטיר
 בעננא. והוא שעמד והולך
 אבל אם נתקשרו שמים
 בעבים בבקר אינו פוסק אותו
 היום!כולו] מטר, וזהו האמור
 ברחמראמוךשקיךוגני,הצע

 השק שלך ושכב שאין לך היום הליכה. וטוב-א דשתא, דטבח ארמלתא. דלא ביירא תרביצי, כגון הא דגרסי חד מטיא תרביצא
 וחד מטיא אספלידא. וי״א דלא ביירי תרביצי, !פירן כיירי מלשון בורא, כדכתיב והאדמה לא תשם ומהרגמ־נן וארעא לא תבור.
 כלומר שהשקה [השדה] ונשאר בה לחלוחית עדיין, ןוןמשתיבןש] חורשין אותה וזו-עין אותה, היינו דלא ביירי תרביצי. פי׳ טכת
 ארמלתא, שלא ירהו גשמים בטבת, שהגשמים הם ןכןבעל לארץ, שנאמר והולידה והצמיחה. [וי״א לא ביירי תרביצא] אין מניחין
 א) האכםדרא בורא, שדה בור, [אלא] שוכגין בה מפגי ישלא באו גשמים ןכדי] ל־כנס בבית, אלא יושבין באכסדראות כמו אלמנה
 שאין לה ישיבת בית. איכא דאמדי דלא שקיל שיבתנא. כלומר, לא נסתלק החום אלא ישינים בפתחים פתוחיס מפני חוזק החום.
 איני, כי טוב הוא כאשר לא יבא המטר בטבת, והאמר רב חסדא טבא דטבת מטולתא, כלומר, בעת שיהו בני אהם [עולין] מטונפים
 את רגליהן ובבגדיהם בטיט בזה טובה השנה. ושניגן, אם היו גשמים במרחשוון וכסלו, הטוב שלא יהיו בטבת גשמים, ואם לא
 היו גשמים במרחשוון וכסליו!הוו ביה השתא), ןטוביא דשיתא] דטבת מטולתא. ועוד אמ׳. גשמים שירדו על מקצת מדינה אין

 בהם משום ועצה. איני והכתיב חלקה אחת תמטר וחלקה (אחת) אשר לא תמטיר עליה היבש, ואמר רב שתיהן לקללה. ושנינן אי אתא טובא ומתכנשין תמן מיא לקללה, כדכתיכ [תמטר], שם יהיה המטר כנוס, כלומר נקוים שם המים כגון שנקוין במקום האע־בורן,
 אבל אם באו [גשמים] כדבעו לה, לברכה. משיצא התן לקראה כלה. כשתרד הטיפה על הקרקע שככר ירד כו מטר מעלת כמי; אבעכועין ונקראין חת; וכלה, לפי ירידת הגשמים, שהגשמים נקרין רביעה, וכשנראין אילו האבעבוע-ן, היו מברכין ברכת גשמים.

 שאין בו ממש: מיטרא גמיפהח גבי.
 אס יורדין בבקר כשפותחין הפתחים יקפל החמר שמוכר תבואה את שקו ליכנס לישן מפני שהשנה מתברכת ויהיה שובע בעולם ולא
 «ישתכר במכירת תבואתו. אלמא יפין הן: דקטיר געיגא. אס נתקשרו שמיס כעננים עבים ולא קלושים אין בהם משוס ועצר:
 דקטיר בעננא. שהיא קלושה מעב אין בו ממש: טבא לשתא. אשריה כלומר טובה יש לשנה לטבת ארמלתא שאין גשמים יורדין בה

 להרביע את הארץ: איכא דאמרי דלא ביירי הרביצי. אותן מקומות שמרביצין בהן תורה אינן בורות מפני שהדרכים יסין הן והולכין
 התלמידים ממקום למקום ללמוד תורה. ל״א לא ביירי תרביצי גנות שאינן גלילין על רוב מיס כגון כרשינין: לא שקיל שודפנא. אין
 השלפון נאחז ומתלבק בתבואה: מנוולהא. שהדרכים מנוולים בטיט מפני הגשמים: הא דאתא מיטרא מעיקרא. שירדו הגשמים
 בזמנן במרחשון ררדו אף בטבת רעים הן שכבר לי לעולם בגשמים של מרחשון: דלא אחא מיטרא מעיקרא. טבא לשתא דטכת
 מנוולתא. לשון אחר הא לאתא מיטרא מעיקרא טבא למנוולתא: אין בהם משום ועצר. לאותן של קצת מלינה שירלו להן גשמיס מוכרין
 לאחרים: ואמר רב יהודה אמר רב שהיהן לקללה. אותן שירלו ואותן שלא ירדו מפני שרוב גשמים קלקלו את תבואתם: הא דאיכא מימרא
 טוגא. יותר מדאי שתיהן לקללה: כדמגעי ליה. אין בהן משום ועצר שקצת מלינה תספק לקצת מדינה: המטר תהא מקום מטר. כלומר

 יותר מדאי: מאימתי מברכין על הגשמים. בפרק הרואה (ברטמ לף גל.) אמרינן על הגשמים אומר הטוב והמטיב והתם ולף נט:< פרכינן הך
 ברכה לתקון לה רבנן s ומשנינן לה הא לחזא מיחזא והא לשמע משמע: חהן לקראת כלה. שירדו כל כך שכשהטפה נופלת יוצאה אחרת
ג ההודאות. כלומר רוב ההוראות אתה קורא להקב״ה  ובולטת מגלה מפי מורי. ל״א שהשווקין מקלחין מים שוק מקלח וזה מקלח כנגדו: רו
 ולא כל ההוראות והכי משמע ברוך אתה ברוב ההודאות ולא בכל אלא כך חותס בא״י אמ״ה אל ההולאות למשמע כל ההולאות:

 למימרינהו

 רבינו נרשום

 עד שתרד. רביעה ראשונה
 אינה חשובה כלום. מאימתי
 כל אדם מותרין כלקט
 בשכחה ובפאה. (של) בעה״ב
 והמוציא) ןהמוצא] לקט
 שכחה ופאה יכול ליקה.
 משילכו הנמושות. שכבה
 הסיחו עניים מדעתן. אתיגדא.
 בטורח, שככר לא השאיהו
 כלום. שבילי הרשות. דרכים
 שהם ברשות היחיד בשדות.
 א) ברכיעה. שניה ככר כלה
 להיה. שניה. אי; צריך אלא
 כדי שיכול ללוש מהן עפר
 לגוף פי החבית. אין בהן
 משוט ועצר. כלומר דיש בהן משום ברכה. קודם ועצר. דק״ש. מוך. קפל ודמוך. כלומר, שכל היום יורד מטר. עיבא. עבים עבות
 הן של ברכה, ובהכי אמרו מוך שקך וגני. עגגי. קטגים. ארמלתא. שאין יורד גשמים. לא ביירי תרביצי. אין חריבין בתי מדרשות,
 שיבולי; הלמידים לבוא, שיאי; מעכבי; להן גשמים, ובטבת יש להם פנאי יותר מכל ימות השנה. ע״א, שאי; מפסידין הגנות.
 דאתא מיטרא מעיקרא. קודם טבת, ובטבת ןנמי אתי טוביה אי ומוקפין) הוי ארמלהא. הא כתיב והמטרתי. נ< לפורענות. הא
 דאתא טובא. אין בהן משום ועצר, דבהכה הוי. דאתא כדבעי, כלומר זעיר הוי קללה. דיקא נמי. דקרא בזעיר מיטרא כתיב. תמטר.
 תהא מקום מטר כל דהו. משיצא חתן לקראת כלה. משיצאו מים התחתונים לקראת מים העליונים, כדרך שיבא חתן לקראת כלה.

 או נראה מ״ל על מאי נהנין וכי׳ עד שהרי רגיעה שניה שאז כיד כלה לאיה. נו צ״ל יאר״׳ אמר רנ שתיהן לפורענות.

 א) זהי סי׳ הב׳ ומ״ש למעלה כגין הא יגרס״ נוי עי אשפלידא שייך לכאן.



ט פ ש  עין מ

 נר מצוה

 א !מיי׳ פ״ה מהל׳ ת״ת
 הלכה יג]:

א ב מיי׳ פ׳׳ד מהל׳  כ
 מ״ח הל׳ א טוש״ע

 י״י שימן רמו סעיף ז:
ב ג מיי׳ שס פ״ג הלכה  כ

 ט:

ת הב״ח ו ה ג  ה
 (6) גס׳ אלא גמי שדעתו
 שפלה עליו כדאמרה ליה
 כו׳ בכלי מכוער אמר לה
 אי בת מלכא אבוך
 במאי רמי חמרא אמרה
 ליה במאני דפחרא אמר
 לה כ״ע במאני דפחרא
 ואבוך במאני דפחרא
 אמרה ליה אלא במאי נירמי
 אמר לה כגון אתון
 דחשביתון רמו:
 (ג) רש״י ד״ה(רשעי עובדי
 כוכבים) תא״מ ונ׳׳ג ס״א
 רשעים: (ג) ד״ה
 שמושיסין טפשות דכתיב
 אשר נואלנו מתרגם כוי
 כצ״ל: (ד) ד״ה יפוצו ט׳
 אמור לי (סתרי תורת)
 תא״מ ונ״ב ס״א דברי
 תורה: (ה) ד״ה שלשה כו׳
 מיס יין וחלב בלא כסף זו
 התורה מי שאיני נוחן:
 (י) ה״ה בפתות כו׳ דסחרא
 הס״ד ואח״כ מה״ד א״ל
 אי בת מלכא את כו׳
 בשחוק אמר: (ז) ד״ה ט
 היט כי׳ הט אמרי לה כי
 היכי דיין משתמר:
 (ח) תום' ד״ה אי הוו ט׳
 פי׳ אס היו שונאים. נ״ב
 ולהאי סירושא ניחא
 משופריה ליעקב ודרבי
 אבהו אבל לפרש״י קשיא:

 גליון הש׳׳ם
 תום׳ ה״ה אף ר״ת וכוי.
 וה״נ איתא החס במדרש

 דבריס רבה פ״ח:

 מאימתי פרק ראשון תענית ז.

 וכל העוםק כתודה שלא לשמה תורתו געשית לו םם המות.
 וקשה והלא אמרינן (פסחים לף נ:< לעולם יעסוק אדם
 בתורה אע״ג שאינה לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה ויש
 לומר לתרי שלא לשמה הוי דמה שאמרינן לעולם יעסוק בתורה
 אסילו שלא לשמה היינו כלומר כדי
 שיקרא רבי או כדי שיכבדוהו ומה
 שאמרינן הכא כל העוסק בתורה שלא
 לשמה נעשה לו סם המות היינו מי
 שלומד לקנטר׳): אם תלמיה הכם
 הגון ממנו תאבל. פירוש למוד לפניו
 ואותו לא תכרות כלומר לא תפרד
 ממנו לילך לפני רב אחר ואס לאו
 לא חלמול לפניו והא דאמרינן ללומדים
 מת״ח אע״פ שאינו הגון כר״מ שהיה
 לומל לפני אחר במסכת חגיגה (לף
 טו.) היינו לוקא חלמיל חכם (אחר)
 יכול ללמול לפניו לפי שלא ילמול
 ממעשיו אבל אס אינו תלמיל חכם

 אינו רשאי ללמול לפניו:
 אן6 דבר• תורה וכוי. וכן נמי
 אמרינן בעירובין פ׳ כיצד
 מעברין (לף נה.) לא בשמים היא
 ולא מעבר לים היא כלומר לא חמצא
 התורה במי שמגביה עצמו כשמים
 שדעתו גבוה ולא בסוחרים ההולכים
 במלינת הים בעבר הים ל<לאי ספרא
והכי s לא סייפא ואי סייפא לא ספרא 
 נמי איתא התם לא בסחרגין ולא
 בתגרין ולא ״)באיסטרולגין כלומר
 באותן שרואין בכוכבים אמרו ליה
 לשמואל והא מר איסטרולגוס הוא
 אמר להו תיתי לי ללא מעיינא בהו
 אלא בעילן לנפקא ׳)למיא פירוש
 להטיל מיס ולא אני מבטל לעצמי:
י הוו םנו הוו הכימי טפי.(ח) פי׳ א  מ
 אם היו שונאים היופי הוו

 אמר ר־ אכהו גדול יום
 הגשמים כיום שנתנה בו
 תורה כוי. כל העוסק
 בתורה לשמה נעשית לו
 סם חיים, שנאמר עץ חיים
 חיא למחזיקים בה
 וחמתעסק שלא לשמה
 נעשית לו סם המות,
 שנאמר יערף כמטר לקחי,
 ואין עריפה אלא הריגה.
 אמר ר׳ יוחנן, כתיב כי
 האדם עץ השדה, אם
 תלמיד הכם הוא הגון,
 ממנו תאכל ואותו לא
 תכרת, ואם אינו הגון, אותו
 תשחית וכרת. דברי תורת
 אין מתקיימין ביחידי.
 שנאמר חרב (על) [אל]
 הבדים ונואלו. וחקטנים
 מהדרין את הגדולים.
 והיינו דאמ׳ ר׳ דאמ׳ ר׳
 הרבה תורה למדתי מרבותי
 ומחביריי יותר מהם
 ומתלמידי יותר מכולם.

 רבינו גרשום
 ששקולה כתחיית המתים.
 ששניהם היים לעולם. אלא
 להכי כתיב כי האדם [עץ
 השדה], שתייה נמשל בו.
 וממנו תאכל. כלומר,
 שיכול להבין בתורה. אותו
 תשחית וכרת, שהתורה
 משחתת בו. נואלו שרי
 צוען. והרי הן היו חוטאין.
 בפחות שבכלים. כלי חרס.

 א<נימרינהו לתרוייהו אל ההודאות ורוב

 ההודאות אמר ר׳ אבהו גדול יום הגשמים
 מתהיית המתים דאילו תהיית המתים
 לצדיקים ואילו גשמים בין לצדיקים בין
 לרשעים ופליגא דרב יוסף דאמר רב יוםף
 נימתוך שהיא שקולה כתהיית המתים קבעוה

 בתהייה המתים אמר רב יהודה גדול יום
 הגשמים כיום שניתנה בו תורה שנא׳ 1יערף
 כמטר לקהי ואין לקה אלא תורה שנא׳ 2כי
 לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו רבא
 אמר יותר מיום שניתנה בו תורה שנאמר
 יערף כמטר לקהי גימי נתלה במי הוי אומר
 קטן נתלה בגדול רבא רמי כתיב יערף
 כמטר לקהי וכתיב תזל כטל אמרתי אם
 תלמיד הכם הגון הוא כטל ואם לאו עורפהו
 כמטר תניא היה ר׳ בנאה אומר כל העוסק
 בתורה לשמה תורתו נעשית לו םם היים
עץ חיים היא למהזיקים בה ואומר  שנאמר 3
 4רפאות תהי לשרך ואומר 5כי מוצאי מצא

 היים וכל העוםק בתורה שלא לשמה נעשית
 לו םם המות שנאמר יערף כמטר לקהי ואין
 עריפה אלא הריגה שנאמר 6וערפו שם את
 העגלה בנהל א״ל ר׳ ירמיה לר׳ זירא ליתי
 מר ליתני א״ל חלש לבאי ולא יכילנא לימא
 מר מילתא דאגדתא א״ל הכי אמר ר׳ יוחנן
כי האדם עץ השדה וכי אדם  מאי דכתיב 7
 עץ שדה הוא אלא משום דכתיב 7כי ממנו
 תאכל ואותו לא תכרת וכתיב 8אותו תשחית
 וכרת הא כיצד אם ת״ה הגון הוא ממנו תאכל
 ואותו לא תכרת ואם לאו אותו השהית וכרת

 אמר רבי חמא י׳(אמר רבי) הנינא מאי דכתיב
 לך מה ברזל זח אחד מחדד את חבירו אף שני תלמידי חכמים מחדדין
 זה את זה בהלכה אמר רבה בר בר הנה למה נמשלו דברי תורה כאש
 שנאמר 10הלא כה דברי כאש נאם ה׳ לומר לך מה אש אינו דולק יחידי אף
מאי דכתיב  דברי תורה אין מתקיימין בירידי והיינו דאמר רבי יוםי בר הנינא ה)
1הרב אל הבדים ונואלו הרב על שונאיהן של תלמידי חכמים שעוםקין בד 1 

 בבד בתורה ולא עוד אלא שמטפשין שנאמר ונואלו ולא עוד אלא
אשר נואלנו ואשר הטאנו 1  שהוטאין כתיב הכא ונואלו וכתיב התם 2
 ואיבעית אימא מהכא 13גואלו שרי צוען [וגו׳] והתעו את מצרים אמר
 רב נחמן בר יצחק למח נמשלו דברי תורח כעץ שנאמר עץ חיים היא
 למהזיקים בה לומר לך מה עץ קטן מדליק את הגדול אף תלמידי חכמים
 קטנים מהדדים את הגדולים והיינו דאמר ר׳ חנינא י׳ אהרבה למדתי מרבותי
 ומחבירי יותר מרבותי ומתלמידי יותר מכולן רבי חנינא בר פפא רמי כתיב
 14לקראת צמא התיו מים וכתיב 15הוי כל צמא לכו למים אם תלמיד חגון

 הוא לקראת צמא התיו מים ואי לא הוי כל צמא לכו למים רבי הנינא בר
אם תלמיד  המא רמי כתיב 16יפוצו מעינותיך הוצה וכתיב 17יהיו לך לבדך :
 הגון הוא יפוצו מעינותיך הוצה ואם לאו יהיו לך לבדך ׳׳(ואמר) רבי
 הנינא בר אידי גלמה נמשלו דברי תורה למים דכתיב הוי כל צמא לכו למים
 לומר לך מה מים מניהין מקום גבוה והולכין למקום נמוך אף דברי תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה
ואמר רבי אושעיא למח נמשלו דברי תורח לשלשח משקין חללו במים וביין ובחלב דכתיב הוי כל צמא לכו (  מ

 למים וכתיב 15לכו שברו ואכלו ולכו שברו בלא כםף ובלא מהיר יין והלב לומר לך מה שלשח משקין הללו
 אין מתקיימין אלא בפחות שבכלים אף דברי תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה >א< כדאמרה ליה
 ע<ברתיה דקיסר לר׳ יהושע בן הנניה אי יי הכמה מפוארה בכלי מכוער אמר לח אביך רמי חמרא במני דפחרא

 אמרה ליה אלא במאי נירמי אמר לה אתון דהשביתו רמו במאני דהבא וכםפא אזלה ואמרה ליה לאבוה רמייא
 להמרא במני דהבא וכםפא ותקיף אתו ואמרו ליה אמר לה לברתיה מאן אמר לך הכי אמרה ליה רבי יהושע
 בן חנניה קריוהו אמר ליה אמאי אמרת לה הכי אמר ליה כי היכי דאמרה לי אמרי לה והא איכא שפירי דגמירי

 אי

 תלמילי חכמים ביותר:
 בראתיס

ר רבינו חננאל מ ו  יבחל בברזל יהי ל

 למימרינהו להרוייהו. ברוך אתה ברוב ההולאות במרבית ההולאות

 האל של כל ההולאות משמע ומתתלה היה משמע רוב ממש ולא
 מרובות וכמו כן בישחבח אל מלך גלול בתשבחות אל ההולאות.
 מפי רבי: «< רשעי עובלי כוכבים אינן תיין כי תולעתס לא תמות

 ואשם לא תכבה (ישעיה ס0: ופליגא
 דרב יוסןז. לאיהו אמר כחחיית

 המחיס ולא יוחר שבה חיים בני
 אלם שהחמאה גלילה בו: כמטר
 לקחי. השוה לקח למטר: יערן*.

 כמו אף שמיו יערפו טל (לבריס לג)
 ושחקים ירעפו טל (משלי ג< שהוא
 מרבה הפירות: כחיב הזל כטל.
 למשמע נחת: ערפיהו כמטר.
 הרגהו: לשמה. משום כאשר צוני
 ה׳ אלהי ולא כלי להקרוח רבי: לא
 יכילגא. למיגמר: וכי אדם עץ

 השדה. אלא מקיש אלס לעץ

 השלה מה עץ השדה אס עץ
 מאכל הוא ממנו תאכל ואוחו לא
 תכרות כך תלמילי חכמים אם הגון
 הוא ממנו תאכל למול הימנו ואס לאו
 אותו תשחית סור מעליו: ברזל
 בברזל יחד ואיש יחד פני רעהו.

 מה ברזל זה אחל מחלד את חבירו
 כגון סכין על גבי חבירחה: אינה
 דולקס יחידי. עץ אחל אינה לולקח

 אלא 3׳ או ג׳ ביחל: יחידי. בלא חבר
 שיחללנו: שמוסיפין טפשזת דכחיב
 «) גואלנו. אשר נואלנו מחרגס

 לאיטפשנא: שחוטאין. לכחיב מאלו
 גבי חטאנו: ואיבעיה אימא מהכא
 נואלו שרי צוען ונו׳ והחעו אח

 מצרים. ותועה היינו חוטא: הורה

ן חיים היא למחזיקים  כעץ דכתיב ע

 בה. כשמדליק את האור מצית אח

 העצים לקין תחלה: קטנים מחדדין.
 ששואלין כל שעה: ההיו. משמע
 להוליך לו מים: וכהיב לכו למים. ילך
 הוא עצמו: אם הלמיד (חכם) הגון.
 שרוצה ללמול ממך מצוה לרב לילך
 אצלו במקומו: ואם לאו. ילך הוא
 אצל הרב: יפוצו מעינוחיך חוצה.
) סתרי ד  אם הגון הוא אמור לו (
 תורה: ואם לאו יהיו לך לבדך.
 ואין לזרים אתך: שלשה משקים
 הללו מים יין וחלב. (ה זו התורה

 שאינו נותן בה כלום ויולעה ולומלה:
 בפחוח שבכלים. במאני לפחרא (0:

 במאני דפחרא. בלרך שחוק אמר

 ומרמז מה אח אומרח לי והלא
 אביך נותן יין בכלים מכוערין של
 תרס: ואלא במאי נירמיה. אם
 לא בשל חרס הא כולי עבדי הכי:
 וסקיןו. החמיץ: כי היכי דאמרה

 לי. אי חכמה מסוארה בכלי מכוער

 הכי אמרי לה (י) ליין משחמר
 בכלי מכוער אף החורה מתקיימת
 בי יותר משאילו הייתי נאה:

 אי

ת הש״ם ר ו ם  מ

 א) [ברכוח נט: ס:1 מגילה
 כא:, ב) [ברכות לג.],
 ג)ןב״ב יב.], ל)[צ״לנרבי],
 ה) ברכות סג: מכות י. ע״ש,
 ו) [מטת י. ע״ש], t) [צ״ל
 אמר], ח) צ״ל אמר,
 ט) נלריס נ: ע״ש, י) [עי׳
 פרש׳יי בע״ז טה סל״ה
 פתיא אוכמא], כ) ןוע״ע
 תיש׳ ברכות יז. ל״ה
 העושה ן, ל) [ע״ז יז:],
 מ) [אין וה בעירובי[ אלא
 במלרש ס׳ נצביס איתא קצת
 מזה],ג)[במלרשהנ״לאיתא
 לבית המיס], D) שייך לע״ב,
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ל י ב ש ב . ו ת ו ר ש ע מ ה ו מ ו ר  ת

ל י ב ש ב . ו ע ר ן ה ו ש י ל ר פ ס  מ

ו ש ל י י ש ל מ כ . ו ם י נ י פ ו  ע

ל ש כ י נ א ד ם ו י נ ת פ ו ו  ע

ו ת ו ר ק ר ל ת ו מ . ו ה ר י ב ע  ב

ש י ז א ע ר ה מ א נ , ש ע ש  ר

ר ת ו מ . ו ו י נ פ ע ב ש  ר

ו ע ] ו ר מ א נ ש ו [ ת ו א נ ש  ל

י ר ק ל ת , א ה נ ו ש ו י י נ  פ

ן י . א ה נ ש א י ל ה א נ ו ש  י

ן ו ע א ב ל ן א י ר צ ע ם נ י מ ש ג  ה

ה ס ם כ י פ ל כ ר ע מ א נ , ש ל ו  ג

, ל ז א ג ל ם א י פ ן כ י א . ו ר ו  א

ר ש ס א מ ח ן ה מ ר ו מ א נ  ש

ן י ר צ ע י נ מ ן נ כ . ו ם ה י פ כ  ב

ם ה י ש ע מ ל ש א ר ש ל י י ב ש  ב

א ו ה ן ו ר מ א נ ש , ן ץ ק ל ו ק  מ

. ל ק ל ם ק י נ א פ  ל

 רבינו גרשום
. ת ע ד ח ה ס י ה ן ב י ל ס פ  נ

ן י א ש ץ כ ד י ס פ ר מ מ ו ל  כ

. ו י ת א ר א ב ל . א ן י ר מ ת ש  מ

. ם ל ו ת ע י י ר ו ב נ י י ה  ד

ת ו מ י ם ב כ ת י א ת ר צ  ש

ת ו מ ו ר ו ת נ י י . ה ה מ ח  ה

. ח צ מ ר ו מ א נ . ש ה ו ר ש ע מ  ו

ה ש ד א י , מ ם י נ ו פ א ע ו ה  ש

. ו י נ ז פ ו ע . ו ך ה ל י ה ה נ ו  ז

. ך ו מ . י א נ ו ש , י ו י נ ז פ י ע מ  ש

ם י ר ה . ב ר ט ן מ ת ו ו נ נ י א  ש

ש ״ כ . ו ם י ד ו ד . ג ם י ר ה  ב

ם ה י ש ע ו מ ר ש כ ו ה א ד כ י  ה

ן ו ר ת ו י נ י י ה . ד א ר ק י ע  מ

. ר ש כ  ה

 ז: מאימתי פרק ראשון תענית
 אי הוו סנו. אוחס נאים שהם חכמים: נופי הוו גמירי. שאי אפשר

 לנאה להשפיל לעחו ונא לילי שכחה: בהיסח הדעה. שאס לא ישמרם
 יפה יהו נשפכין או נופל לתוכן לבר מאוס ונפסלים מלשתוח בלבר
 קל יוחר משמן ולבש שמתוך שהן עביס צפה הפסולת למעלה ואפשר
 אלם נוטל העליון וזורקו לחוץ
 והתתתון בר ונקי מה שאין כן
 במשקה צלול שאינו עב קליי״ר
 בלע״ז: בהיסח הרטה. אם אינו
 מחזירם תמיל: שנאמר הרעיפו
 שמים ממעל ושחקים יזלו צדק הפסח

ן ויפרו ישע וצדקה הצמיח יחד  אר

 אני ה' בראהיו בראהים לא נאמר.

 למשמע אשחקיס יזלו קאי אלא אני
 ה׳ בראתיו לטל ומטר שמע מינה
 שמשתבח ומתפאר (ג) הקב״ה במטר
 השמים: ישועה פרה ורבה בו.
 מליצי זכות נכנסין לפניו ביום הגשמים
 שנזכרי) לישועה מתוך שעת רצון הוא.
 לישנא לקרא ויפרו ישע ואימתי
 בזמן שהשחקים יזלו צלק: רציה ה׳
 ארצך. במים: נשאה עון עמך.

 מיל: ה״ג א״ל מר זעירי מדיהבה
 לרבינא כוי. זעירי סתם היה מן

 הראשונים ורבינא סוף הוראה ולא
 ראו זה את זה: ואהה השמע השמים
 וגוי. ואומר ונתת מטר על ארצך

 בתפלה לשלמה: ציה גם חום יגזלו
 מימי שלג. כשציה גם חום גוזלין

 מימות השלג שאינן יורלין מטר
 כמשפטם בילוע ששאול חטאו: ולא
 יהיה מטר. וסמיך ליה ואבלתס:

 ציה. לריש לשון צור. לברים שצויחי

 אתכם בימות החמה חרומוח ומעשרות
 גזלו מימי שלג את המטר: רוח צפון
 החולל גשם ופנים נזעמים לשון ה<שקר.

 תחולל תבטל כמו לא יחל דברו
 !במלבר ל). כלאמרי׳ ביבמות (לף עב.)
 לרוח צפון ברור הוא ומביא אורה
 לעולם. מה שגשמים נעצרין ופנים
 נזעמין שמראה הקב״ה שאינו מביא
 מטר לעולם מפני לשון שקר רכילות.
 ופשט המקרא כשם שרוח צפון חחולל
 גשם כך פנים נזעמים מפני לשון
 שקר: וימנעו רביבים. משום
 למאנח הכלם שהיה בך עזוח:
 היה. משמע כבר נכשל: העז איש.

 שיש בו עזוח פנים אמור לו רשע
 בפניו ואין בו משום מלקות כלאמרי׳
 במסכת קלושין >לף כמ.) ומשוס לבר
 זה בלבל מותר לקרותו רשע: מוהר
 לשנאותו. אע״ג לכחיבי) ואהבת לרעך

 כמוך: ועז פניו ישונא. ועז כחיב
 חסר ו׳ מי שהוא עז פנים ישנא
 בשו״אי): ימך. כמי שאין בו כח
 להוריל טל ומטר: ועחה לא ראו
 אור. מפני שלא ראו אור של חורה:

 אפילו כשהשמים בהורין. כמו

 בהרח. מנומר בעבים ורוצה

ם לא נאמר אלא בראתיו. פי׳ למשמע למהרר אגשם י ת א ר  ב
 ואס כן משום לגלול יום הגשמים כיום שנברא בו
 שמיס וארץ משתבח ביה הקב״ה אי הוה כתיב בראתים הוה משמע
ם נזעמים לשון םתר. פירוש בשביל י נ  לאהלר אשמיס וארץ: פ

 לשון שקר שאומר לשון הרע הרוח
 צפון תבטל הגשס והיינו פנים נזעמים:
ר לקרותו רשע. אף על גב ת ו  מ
 לאמרי׳ בקדושין >דף כח.ו
 הקורא לחבירו רשע יורד עמו לחייו
 לזה מוחל לולאי נכשל בעבירה ועומל
 במורלו להכרת פניו ענחה בו:
 ט־׳ייריץ. לשון בהרות טרוק״ש

 בלע״ז:
 אס

 אי הוו םנו טפי הוו גמירי דבר אהר מה
 שלשה משקין הללו אין נפסלין אלא בהיםה
 הדעת אף דברי תורה אין משתכהין אלא
 בהיסה הדעת אמר רבי חמא בר׳ הנינא
 גדול יום הגשמים >* כיום שנבראו שמים
 וארץ שנאמר 1הרעיפו שמים ממעל ושהקים
 יזלו צדק תפתה ארץ ויפרו ישע וצדקה
 תצמיח יהד אני ה׳ בראתיו בראתים לא
 נאמר אלא בראתיו אמר רב אושעיא גדול יום הגשמים שאפי׳ ישועה
 פרה ורבה בו שנאמר תפתה אח ויפרו ישע אמר רבי תנהום בר חנילאי
 אין הגשמים יורדים אלא א״כ נמהלו עונותיהן של ישראל שנאמר 2רצית
 ה׳ ארצך שבת שבות יעקב נשאת עון עמך כםית כל הטאתם סלה א״ל
 זעירי מדיהבת לרבינא אתון מהכא מתניהו לה אנן מהבא מתנינן לה 3ואתה
 תשמע השמים וםלהת להטאת וגו׳ אמר ר׳ תנהום בריה דרבי הייא איש
 כפר עכו אין הגשמים נעצרין אא״כ נתחייבו שונאיהן של ישראל
 כליח שנאמר 4ציה גם חום יגזלו מימי שלג שאול חטאו א״ל זעירי מדיהבת
 לרבינא אתון מהכא מתניהו לה אנן מהכא מתנינן לה 5ועצר את (0 השמים
 ואבדתם מהרה אמר רב הםדא אין הגשמים נעצרין אלא בשביל ביטול
 תרומות ומעשרות שנאמר ציה גם הום יגזלו מימי של: מאי משמע א<תנא
 דבי רבי ישמעאל בשביל דברים שצויתי אתכם בימות ההמה ולא עשיתם
 יגזלו מכם מימי שלג בימות הגשמים אמר רבי שמעון בן פזי אין הגשמים
 נעצרין אלא בשביל מםפרי לשון הרע שנאמר 6רוה צפון ההולל גשם ופנים
 נזעמים לשון םתר אמר רב סלא אמר רב המנונא אין הגשמים נעצרין
 אלא בשביל עזי פנים שנאמר 7וימנעו רביבים ומלקוש לא היה ומצה אשה
 זונה היה לך וגו׳ ואמר רב םלא אמר רב המנונא כל אדם שיש לו עזות
 פנים םוף נכשל בעבירה שנאמר ומצה אשד, זונה היה לך רב נהמן אמר
 בידוע שנכשל בעבירה שנאמר היה לך ולא נאמר יהיה לך אמר רבה בר
 רב הונא כל אדם שיש לו עזות פנים מותר לקרותו רשע שנאמר 8העז איש
 רשע בפניו רב נהמן בר יצהק אמר מותר לשנאותו שנאמר 9ועז פניו
 ישונא אל תקרי ישונא אלא ישנא אמר רב קטינא אין הגשמים נעצרין אלא
 בשביל ביטול תורה שנאמר 10בעצלתים ימך המקרה 3•בשביל עצלות שהיה
 בישראל שלא עסקו בתורה נעשה שונאו של הקב״ה מך ואין מך אלא עני
1ואם מך הוא מערכך ואין מקרה אלא הקב״ה שנאמר 12המקרה  שנאמר 1
 במים עליותיו רב יוםף אמר מהכא 13ועתה לא ראו אור בהיר הוא
כי נר 1  בשחקים ורוח עברה ותטהרם ואין אור אלא תורה שנאמר 4
 מצוה ותורה אור בהיר הוא בשחקים תנא דבי ר׳ ישמעאל אפילו בשעה
 שרקיע נעשה בהורין בהורין להוריד טל ומטר רוה עברה ותטהרם אמר
על כפים כםה 1  ר׳ אמי אין הגשמים נעצרין אלא בעון גזל שנאמר 5
1ומן ההמס אשר  אור בעון כפים כסה אור ואין כפים אלא המס שנאמר 6
 בכפיהם ואין אור אלא מטר שנאמר 17יפיץ ענן אורו מאי תקנתיה ירבה
 בתפלה שנאמר 15ויצו עליה במפגיע ״ואין פגיעה אלא תפלה שנאמר
 18ואתה אל תהפלל בעד העם הזה [וגו׳] ואל תפגע בי וא״ר אמי מאי דכתיב

 19אם קהה הברזל והוא לא פנים קלקל אם ראית רקיע שקיהה כברזל

 מלהוריד טל ומטר בשביל מעשה הדור שהן מקולקלין שנא׳ והוא לא פנים
 קלקל מה תקנתן יתגברו ברהמים שנא׳ 19והילים יגבר ויתרון הכשיר הכמה
 כל שכן אם הוכשרו מעשיהן מעיקרא ריש לקיש אמר אם ראית תלמיד

ו ד ו מ ל  ש
 להוריל גשמים רות עברה ותטהרם
 מפזרת העבים: (י) המלאך אף ברי מ שמו יפיץ ענן אורו גשם שלו: ויצו. הקלוש ברוך הוא: עליה. על הגשם
 שתרל: במפגיע. כשיתפלל עליה כמו ואל תפגע בי: קהה הברזל. כמו הקהה את שיניו ט< ושיני בניס תקהינה (ירמיה לא):
 והוא לא פנים קלקל. שקלקלו הלור: וכ״ש אם הוכשרו מעשיהן. קולס לכן והכי משמע ויתרון הכשיר ויתרון שהכשיר לחכמה

 אס הכשירו מעשיהן מחחילה שיבואו הגשמים יוחר מבחייליס יגבר שהן מגבירין חיילים ועומלין בתפלה בזמן שקלקלו:
 שלמולו

ם ל ש ה אור ה ר ו  ת
ל ע מ ם מ י מ ו ש פ י ע ר  1 . ה

ה ת פ ל ת ד ב ו • ל ז ם י י ק ח ש  ו

ה ק ד צ ע ו ש ו י ר פ י ץ ו ר  א

י יי נ ד א ח ח י י מ צ  ת

ה ח ו מ ה י ע ש : י ו י ת א ך  ב

ת ב ף ש צ ך ן א ת י י צ  2. ר

: ב ק ע ת י י ב  ש

ה ב ם פ י ל ה  ת

ם י מ ש ע ה מ ש ה ת ת א  3• ו

ך מ ת ע א ט ח ת ל ח ל ס  ו

ל ם א ת ב ש ה ל ו א ר ש  י

ת ת ר נ ש ה א מ ד א  ה

: ם ת ו ב א  ל

ד ם א ה ל י כ ל  מ

ו ל ז ג ם י ם ח ה ג ן  4. צ

: ו א ט ל ח ו א ג ש ל י ש מ י  מ

ט ד י ב כ ו י  א

ם כ ן ב ף י ח א ך ח  5. ו

א ל ם ו י מ ש ת ה ר א צ ע  ו

א ה ל מ ד א ה ר ו ט ה מ י ה  י

ם ת ד ב א ה ו ל ו ב ת י ן א ת  ת

ץ ך א ל ה ע ה מ ך ה  מ

ן ת י נ ר י ש ה א ב ט  ה

ז א י ם י י ר ב : ד ם כ  ל

ל ל ו ח ן ת ו פ ח צ ו  6. ר

ן ו ש ם ל י מ ע ז ם נ י נ פ ם ו ש  ג

ג ה כ י כ ל ש : מ ר ת ז  כ

ם י ב כ ו ה ע נ מ י  7. ו

ח צ מ ה ו ן א ה ו ש ל ו ק ל מ  ו

ת נ א ך מ ה ל י ה ה נ ו ה ז ש  א

ו ג ג ה י מ ר : י ם ל ב  ה

ו י נ פ ע ב ש ש ך י ז א ע  8. ה

ן דרכו: י ב א ן ו ר ה ש  ר

ט א כ י כ ל ש  מ

ע ד ו י י מ ם ו כ ו ך ה י ב  9. מ

ם ד ת א מ כ ר ה ב ר ך ש  פ

ו י נ ז פ ע ו ו י נ ר פ י א  ת

ת ה א ל ה : ק א נ ש  י

ך מ ם י י ת ל צ ע . ב 1 0 

ם י ך ת ן ו ל פ ש ב ה ו ר ק מ  ה

ח ת י י ל ה : ק ת י ב ף ה ל ד  י

א ו ך ה ם מ א . ו 11 

י נ פ ו ל ד י מ ע ה ך ו כ ר ע  מ

ן ה כ ו ה ת ך א י ר ע ה ן ו ה כ  ה

ד ג י י ש ר ת ש י א ל פ  ע

: ן ה כ ו ה נ כ י ר ע ר י ד נ  ה

ז ה א כ ר ק י  ו

ם י מ ה ב ר ק מ  12 . ה

ם י ב ם ע ש ו ה י ת ו י ל  ע

י פ נ ל כ ך ע ל ה מ ו ה ב ו כ  ר

ד ג ם ק י ל ה : ת ה ו  ה

ר ו ו א א א ר ה ל ת ע  13 . ו

ה ו ר ם ו י ק ה ש א כ ו ר ה י ה  ב

: ם ר ה ט ת ה ו ר ב  ע

א ז ב ב ל ו י  א

ה ר ו ת ה ו ו צ ר מ י נ . כ 1 4 

ת ו ח כ ו ם ת י י ־ ח י ר ד ר ו ו  א

ג י ו כ ל ש : מ ר ס ו  מ

ר ו ה א ס ם כ י פ ל כ . ע 1 5 

: ע י ג פ מ ה ב י ל ו ע צ י  ו

ב ו ל ב ל ו י  א

ם ד א ם ה י ק ו ש ס כ ת י . ו 1 6 

ל ו א א ר ק י ה ו מ ה ב ה  ו

ו ב ש י ה ו ק ז ח ם ב י ה ל  א

ן מ ה ו ע ך ו ה כ ר ד ש מ י  א

: ם ה י פ כ ר ב ש ס א מ ה  ה

ה ג ה נ ו  י

ב ח ע י ר ט י י ר ף ב . א 1 7 

: ו ר ו ן א נ ץ ע י פ  ן

א ז י ב ל ו י  א

ל ל פ ת ל ת ה א ת א . ו 1 8 

ל א ה ו ז ם ה ע ד ה ע  ב

ה ל פ ת ה ו נ ם ר ך ע א ב ש  ת

י נ נ י י א י כ ע ב ג פ ל ת א  ו

ז ו ז ט ה י מ ר : י ך ת ע א מ  ש

ל ז ר ב ה ה ה ם ק . א 1 9 

ל ק ל ם ק י נ א פ א ל ו ה  ו

ן ו ר ת י ר ו ב ג ם י י ל ן ה  ו

: ה מ כ ר ה י ש כ  ה

ת י י ל ה  ק

 לעזי רש״י
 קלי״ר. בהיר, צלו



ם ל ש ר ה ה או ר ו  ת
 I . אם קהה הברזל והוא
 לא פנים קלקל וךוילים
 יגבר ויתרון הכשיר
 חכמה: קהלת י י
 2. אם ישך הנחש בלוא
 לחש ואין יתרון לבעל
 הלשון: קהלת י יא
 3. יגיד עליו.רעו מקנה

 אף על עולה:
 איוב לו לג
. על כפים כסה אור 4 

 ויצו עליה במפגיע:
 איוב לו לב
 5. ואהה אל תתפלל
 בעד העם הזה ואל
 תשא בעדם רנה ותפלה
 ואל תפגע בי כי אינני
 שמע אתך: ירמיהו ז טז
 6• נשא לבבנו אל כפים

 אל אל בשמים:
 איכה ג מא
. ויפתוהו כפיהם 7 

 ובלשונם יכזבו לו:
 תהלים עת לו
 8. והיא דחום יכפו־ עון
 ולא ישחית והרבה
 להשיב אפו ולא יעיר כל
 חמתו: תהלים עח לח
ץ תצמח י א  9. אמת מ

 וצדק משמים נשקף:
 תהלים פה יב
. מי יודע עז אפף 1 0 

 וכיראתך עבךתף:
 תהלים צ יא
I . פגעת את שש ועשה I 
 צדק בדרכיך יזכרוך הן
 אתה קצפת ונחטא בהם

 עולם ונושע:
 ישעיהו סד ד
. וחרה אף י; בכם 1 2 
 ועצה את השמים ולא
 יהיה מטר וחאךמח לא
 התן את יבולה ואבדתם
 מהרה מעל הארץ
 הטבה אשר ין נתן לכם:
 דברים יא יז

 רבינו גרשום
 והוא לא פנים קלקל. שלא
 הראה פנים במשנה, קלקל
 בתלמוד. והוא לא פנים.
 שאין רבו מסביר לו פנים,
 ירבה עליו רעים לרצות את
 רבו שיסביר לו פנים.
 משתכין. מחליד. לוחשי
 לחישות. שיודעין לההפלל
 ואין מתפללין. מקנה.
 שמגים העתו, אף על
 עולה, מעלה כעס על
 העולם. ומעלתן] אותו.
 שמםלקין אותו מן העולם.
 מה הנאה יש לך. שאתה
 נושך ואינך אוכל. כאן
 ביחיד. נשא לבבנו. כאן
 בצבור. ויפתוהו בפיהם.
 מצדיקים עליו מלמעלה.
 כדכתיב וסביביו נשערה

 מאד.

 מאימתי פרק ראשון תענית ח.
 אם ראית דוד שהשמים משתכין עליו כנחושת מלהוריד גשם עליו
 וכוי. מכאן מוכיח ר״ת להא לאמרי׳ בבבא בחרא (לף
 יט. ושם) אין טומנין בסלעים מ״ט משום למשתכי ליה לקלירה ר״ל
 משתט מקלקלים המאכל שבקלירה ובלע״ז אורמשי״ר והא לאמר
 לקלירה לאו לוקא לקלירה אלא
 למאכל שבקלירה להכי נמי קאמר
 (שכח לף יח:< האי קלרה חייתא שרי
 ואין לפרש כסרש״י שפי׳ התם משחט
 משברים הקלירה לא״כ מאי קאמר
 הכא שהשמים משפטן (י) ר״ל
 שהשמים משתברין אלא ולאי משפכים
 ר״ל מעלין חלולה כמו לבר שבטל
 ממלאכחו ימים רבים ומחליל ובלע״ז
 ראוליי״ר: ואי לוחש ועלתה נירו
 ומנים העתו מביא אף לעולם שנאמה
 יגיד עליו ריעו ונו׳. כלומר אס יגיל
 עליו ריעו שעל ידו באו הגשמים
 והוא מגיס דעתו מקנה אף עולה
 כלומר הוא קונה אף ועולה כלומר
 אס עולה שמגיס לעתו עליו הוא

 מקנה האף:
 בחוליה ובור כך בהקכ״ה על
 אהת כמה וכמה.
 פי׳ מאמין בחולדה ובור מעשה
 היה בנערה אחח היחה רוצה לילך
 לביח אביה והיה בור בלרך ונפלה
 ובא בחור אחל ואמר אס אני אעליך
 תנשאי לי אמרה לו הן ונשבעו ביניהן
 שהוא לא ישא אשה אתרת והיא לא
 חנשא לאיש אחר ואמרו מי מעיל
 בינינו והיחה חוללה אחת הולכת
 לפני הבור ואמרו אלו שנים בור
 וחוללה יהיו עלים בינינו והלכו
 ללרכס והיא עמלה בשבועתה והוא
 נשא אשה אחרת רללה בן באת
 חוללה ונשכחו ומת ויללה לו בן שני
 ונפל לבור ומת אמרה לו אשתו מה
 זה המעשה שהגיע לנו שלא כשאר
 בני אלם נזכר השבועה וסיפר לאשחו
 כל המעשה אמרה לו א״כ חזור
 וקחנה וכחב לה גט והלך ונשא את
 הבתולה והיינו לאמרי המאמין בבור

 וחוללה שהעמילו עלותן:
 ונצומה

 שלמודו קשה עליו כברזל בשביל משנתו
 שאינה סדורה עליו שנאמר 1והוא לא
 פנים קלקל מאי תקנתיה ירבה בישיבה
 שנאמר 1והילים יגבר ויתרון הכשיר הכמה
 כ״ש אם משנתו םדורה לו מעיקרא כי
 הא דריש לקיש הוה מסדר מתני׳ ארבעין
 זמנין כנגד מ׳ יום שניתנה תורה ועייל
 לקמיה דר׳ יוהנן רב אדא בר אהבה מסדר
 מתני׳ עשרין וארבע זמנין כנגד תורה
 נביאים וכתובים ועייל לקמיה דרבא רבא
 אמר אם ראית תלמיד שלמודו קשה עליו
 כברזל בשביל רבו שאינו מםביר לו פנים
 שנאמר והוא לא פנים קלקל מאי תקנתיה
 ירבה עליו רעים שנאמר והילים יגבר ויתרון
 הכשיר הכמה כ״ש אם הוכשרו מעשיו בפני
 רבו מעיקרא ואמר ר׳ אמי מאי דכתיב 2אם
 ישוך הנהש בלא להש ואין יתרון לבעל
 הלשון אם ראית דור שהשמים משהבין
 >* כנהשת מלהוריד טל ומטר בשביל
 לוהשי להישות שאין בדור מאי תקנתן
 ילכו אצל מי שיודע ללהוש דכתיב 3יגיד
 עליו רעו ואין יתרון לבעל הלשון ומי
 שאפשר לו ללהוש ואינו לוהש מה הנאה
 יש לו ואם להש ולא נענה מאי תקנתיה
 ילך אצל הםיד שבדור וירבה עליו בתפלה
 שגאמר 4ויצר עליה במפגיע א<ואין פגיעה
 אלא תפלה שנאמר 5ואתה אל תתפלל
 בעד העם הזה ואל תשא בעדם רנה
 ותפלה ואל תפגע בי ואם להש ועלתה
 בידו ומגים דעתו עליו מביא אף לעולם
 שנאמר 3מקנה אף על עולה רבא אמר
 שני ת״ה שיושביז בעיר אתת ואין נוחין
 זה לזה בהלכה מתקנאין באף ומעלין אותו
 שנאמר מקנה אף על עולה נ<אמר ר״ל
 מאי דכתיב אם ישוך הנהש בלא להש ואין

 יתרון לבעל הלשון לעתיד לבא מתקבצות ובאות כל ההיות אצל הנהש
 ואומרים לו ארי דורם ואוכל זאב טורף ואוכל אתה מה הנאה יש לך
 אמר להם ואין יתרון לבעל הלשון אמר רבי אמי אין תפלתו של אדם
 נשמעה אלא אם כן משים נפשו בכפו שנאמר 6נשא לבבנו אל כפים
 ״[איני והא] אוקים שמואל אמורא עליה ודרש 7ויפתוהו בפיהם ובלשונם
 יכזבו לו ולבם לא נכון עמו ולא נאמנו בבריתו ואף על פי כן 8והוא
 רהום יכפר עון וגו׳ ד<לא קשיא כאן ביהיד כאן בצבור אמר ר׳ אמי אין
 גשמים יורדין אלא בשביל בעלי אמנה שנאמר 9אמת מארץ תצמה וצדק
 משמים נשקף וא״ר אמי בא וראה כמה גדולים בעלי אמנה מניין מהולדה
 ובור ומה המאמין בהולדה ובור כך המאמין בהקב״ה עאכ״ו אמר רבי
 יוהנן כל המצדיק את עצמו מלמטה מצדיקין עליו הדין מלמעלה שנאמר
 אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף רבי חייא בר אבין אמר רב הונא
 מהכא ״1וכיראתך עברתך ריש לקיש אמר מהבא 11פגעת את שש ועושה
 צדק בדרכיך יזכרוך הן אתה קצפת ונחטא בהם עולם ונושע אמר ריב״ל
 כל השמה ביםורין שבאין עליו מביא ישועה לעולם שנאמר בהם עולם ונושע
1ועצר את השמים בשעה שהשמים נעצרין  אמר ריש לקיש מאי דכתיב 2
 מלהוריד ה<(טל ומטר) דומה לאשה שמתבלת ואינה יולדת והיינו דאמר
 ריש לקיש משום בר קפרא נאמרה עצירה בגשמים ונאמרה עצירה באשה

ה ר מ א  נ

 שלמודו קשה עליו כברזל. שקשה הוא לו מרוב קושיות בשביל משנתו

 שאינה סלורה לו ואינו זוכר מה כתיב בה ולפיכך אינו יודע לסרק אי
 נמי שגורסה בטעות פוטר על החיוב ומחייב על הפטור ומקשי עלה
 מלוכחא אחריתי והכי משמע קרא והוא לא >5< שאינו יולע שמועתו

 מפני שסניס קלקל שקלקל במשנה
 שהיא קולס לגמרא: ירבה בישיבה.
 שיסלירו בני הישיבה משנתם שנאמר
 וחיילים בין תלמיליס שהן חיילות
 חיילוח: ויתרון הכשיר. כשסילר
 משנחו מחחילה: כנגד מ' יום שניהנה
 ההורה. שתתקיים בילו והלר עייל

 קמיה לר׳ יוחנן למיגמר גמרא:
 כנגד הנ״ך. שהן כ״ל ספרים: שפנים

 קלקל. שהראה לו פנים רעוח:

 ירבה עליו רעים. לפייס הימנו

 שיסביר לו פנים: משהכין עליו
 כנחושה. מאלימין פנים כעין רוליליי״א

 כלאמרי׳ בבבא מציעא (לף ט.) לשתיך
 טפי שהעלה חלולה. שנעצרין
 י) מלהוליד טל ומטר: לוחשי
 לחישוה. בשביל שאין מתפללים תפלה

 בלחש: יגיד עליו רעו. יחפלל
 עליו חבירו וגבי גשמים כתיב באיוב:
 ואין יסרזן לבעל הלשון. כלומר מה

 הנאה יש לבעל הלשון שיודע ללחוש
 ואינו לוחש: מקנה אף על עולה.
 מקנה אף מי שמגיס לעתו ועולה:
 ואין נוחין זה לזה כוי. והכי משמע

 בשביל שצריך להגיל זה לזה ולהיות
 נותין בהלכה ואינן עושין מקנה
 מתקנאים מחגרים באף ומעלים אותו
 ומביאים אותו עליהן. ויש גורסין
 ונוחין זה לזה בהלכה מתקנאים באף
 וכו׳ משיגיל עליו רעו שנוחין זה לזה
 מחקנאיס באף ומעלים אוחו מעליהם:
 ארי דורס ואוכל. מיל ואינו מחירא:

 טורן» ואוכל. שמוליך לחוריו ואוכל

 שם שמסחל מן הבריוח. ולכולן יש
 להם הנאה: ולך מה הנאה יש לך.
 שאתה נושך בני אלם והורגן. והוא
 אומר מה יתרון לבעל הלשון שמספר
 לשון הרע אע״ס שאין לו הנאה. ולפיכך
 מביאו «) הקב״ה בלין אצל נתש
 כלי שיתבייש מפני שהשיא אלם
 הראשון ומתביישין עמו מספרי לשון
 הרע: ולבם לא נכון עמו. עם
 הקב״ה: זאעפ׳־כ. כתוב בסמוך והוא
 רחום יכפר עון ושומע תפלתם והיכי
 אמרח שאין חסלחם נשמעח אא״כ
 משים נפשו בכפו כלומר שנפשו
 מכוונת בכפו (י): בצבור. תפלתם
 נשמעת ואע״פ שאין לב כולם שלם
 כלכתיב ויפתוהו בפיהם בלברים ל׳
 רבים: ביחיד. אינו אלא א״כ לבו
 מכוון: בזמן שאמה מארן תצמח.
 שיש אמונה במשא ומתן אז צדק
 משמיס נשקף להיינו גשמים שהן
 צדקה: מחולדה ובור. שהמיתו שני
 בני אלם. מצוי הוא באגדה (י) מעשה
 בבחור אחל שנתן אמונתו לריבה אחת
 שישאנה אמרה מי מעיל והיה שם
 בור אחל וחוללה אמר הבחור בור
 וחוללה עלים בלבר לימים עבר על
 אמונחו ונשא אחרח והוליל שני בניס
 אחל נפל לבור ומח וא׳ נשכתו
 חוללה ומח אמרה לו אשחו מה

 מעשה הוא זה שבנינו מתים במיתה
 משונה ואמר לה כך וכך היה המעשה: המאמין בהקדוש ברוך הוא. שמשימו על בינו לבין חבירו על אתת כמה וכמה: המצדיק
 עצמו. שמכשיר ומקשט מעשיו: מצדיקין עליו. מלקלקין עמו אפילו כחוט השערה יוחר משאילו מקלקל מעשיו כלי למרק עונותיו:

 שנאמר אמה מארן הצמח. אז צלק משמים נשקף צלקה אין כחיב כאן אלא צלק למשמע לין: וכיראהך עברהך. על מי שהוא

 ירא אותך אתה מחזיק עברתך כלי למרק עונותיו. ופשט המקרא מי יולע עוז אפך מי יולע עוז וכת למצוא אותו לנוס מסניך
 ביום אפך וכיראתך עברתך כשם שאתה יראוי ומפותל כך יש להתיירא ולהפפחל מעברתך: פגעה אה שש ועושה צדק. במי ששמח
 ועושה צלק שהן העושים כך בלרטך יזטרוך אתה פוגע בו אם חוטא כלום כמו ויפגע בו רמתי). קרא הט הוא פגעת את שש
 ועושה צלק והן העושין כך בלרכיך יזטרוך באותם לרטם שאתה מייסרן ביסודן יזכירוך לטובה ואומרים הן אתה קצפת בשביל
 שחטאנו בהם עולם ונושע בשבילם נושע לעולם הבא: שחובלה. כמו חבלי יוללה. אף השמים עושין כן וקשה לעולם ועל חטא הוא:

 נאמרה

ת הש״ם ר ו ס  מ

 א) [לעיל ו: וש׳׳נ], ב) ערכין
 טו:, ג) גי׳ רש״א,
 ד) [כשאלתות ס״ס קסג
 איתא קשיי! אהללי לא קשיא
 כאן כיחיל וכו׳ וכ״א נע״י
 מעתה אין צורך להגהת
 רש״א לעיל נסמוך איני
 והא], ה) ןנילקוט איתא
 מטר], ו) [צ״ל מלהוריל],

 1) [מלטס א נ],

 הגהות הב״ח
 (א) גס׳ לור שהשמים
 משתכין עליו כגחשת
 מלהוריל כו׳ לחישות שאין
 באותו הדור מאי:
 (5) רש״י ל״ה שלמולו כו׳
 משמע קרא והוא לא פנים
 קלקל שאינו יולע:(ג) ד״ה
 ולך כו׳ מניאו הקנ״ה נלין
 (אצלנתש)תא״מ. ונ״נ ס״א
 אינו ולגירסא שלפנינו צ״ל
 מביאן: (ר) ה״ה ואעפ״כ
 כוי מכוונת נכפו מבחוץ
 הס״ל. נ״נ כלומר עס כפו:
 (ה) ד״ה מחוללה כו׳ מעשה
 ננחור אתל. נ״נ עי׳ נערוך
 ערך חלל מנאר המעשה
 באריכות: (ו) תום׳ ל״ה אס
 כו׳ קאמר הנא שהשמים
 משתטן שאין ר״ל

 שהשמים:

 רש״י לעזי
 רודיליי״א [רידויל״א].

 חלודה.

 רבינו חננאל
 תלמיד שתלמודו קשה
 עליו, מפני שאין רבו
 מסביר לו פנים, בהלכה.
 אם ראית הגשמים נעצרין
 ומהכסין, שאין בדור
 לוחש לתישות כראוי כר.
 אין תגשמים יורדין אלא
 בשביל בעלי אמונה
 שנאמר אמת מארץ תצמח.
 א״ר יוחנן כל המצדיק
 עצמו מלמטה, ומחזיק
 דרך ההסידות, אפילו מעט
 אם יטה מדקדקין עליו
 מלמעלה ולוקהין הדין
 ממנו, שנאמר אמת מארץ
 תצמח וצדק משמים
 נשקף. ועוד מהכא,
 וכיראתך עברהך, לפי
 דקדוקך ביראתך כן
 מדקדקין עליך בעברתך.
 ועוד מהכא, בדרכיך
 יזכירוך, כפי דרכך מזכירי;
 אוהך מלמעלה. אמר ר•
 יהושע בן לר כל ששמח
 ביסורין הבאין עליו מביא
 ישועה לעולם שנאמר הן
 אתה קצפת ונחטא [בהם]
 עולם ונושע. הן קצפת
 והכית אותנו בשביל
 חטאתינו שחטאנו, שמהנו
 בהן, כלומר הודינו, כי
 הכאה וו בשביל עונוהינו
 היא עולם ונוושע, ראויה
 וו להיות (תשובה!
 [ישועה] לעולם. אמר רבי
 שמעון בן לקיש נאמרה
 עצירה ולידה ופקידה
 באשה, וכגגדן ברקיע

 ובארץ.



ת הש״ם ר ו ם  מ

 א) כ״מ פה., ב) עיין נרי״ף
 נע״י פירושו, ג) ב״מ מג.,
 ד) ןצ״ל מעשר], ה) בס״א:
 שמדא, ו) 1ד׳ה והיינו לסט
 ז״ה קשי] 1) [צ״ל ושסע],

 ח) ובראשית חן,

ם ל ש ה אור ה ר ו  ת
ר ע ן ב ר י צ ר ע י צ י ע  I . ב

ך ל מ י ב ת א י ב ם ל ח ל ר  כ

ת ש ה א ר ר ש ב ל ד  ע

ח ת כ י י ש א ר : ב ם ה ר ב  א

ם כ ף ין ב ה א ר ה  2. ו

א ל ם ו י מ ש ת ה ר א צ ע  ו

א ה ל מ ד א ה ר ו ט ה מ י ה  י

ם ת ד ב א ה ו ל ו ב ת י ן א ת  ת

ץ ר א ל ה ע ה מ ך ה  מ

: ם כ ן ל ת ן נ ר י ש ה א ב ט  ה

ו א י ם י י ר ב  ד

ן ד ב ל ת ר ו ד ת  3. ־

ת ם א י ה י ל ף א ס ר א מ א ת  ו

ג ת ל כ י ש א ר : ב י ת פ ר  ח

ם ש ג ד ה ר ר י ש א י כ  4. כ

ה מ ש ם ו י ל ב ש ן ה ג מ ל ש ה  ו

ה ו ר ם ה י א כ כ ו ש א ;  ל

ה ד י ל ו ה ץ ו ר א ח ה  א

ע ר ז ע ל ר ן ז ת נ ה ו ח י מ צ ה  ו

: ל כ א ם ל ח ל  ו

ה י ו נ ה י ע ש  י

ה ר ת ש ד א ק י פ י  5. ו

י ש י ע י ר ו מ ר א ש א  כ

: ר ב ר ד ש א ה כ ר ש  ל

א א ת כ י ש א ר  ב

ץ ר א ת ה ד ק  6. פ

ה נ ר ש ע ת ת ב ה ר ק ק ש ת  ו

ם י א מ ל ם מ י ה ל ג א ל  פ

: ה נ י כ ן ת י כ ם כ נ ג ן ד י כ  ת

ה י ם ס י ל ה  ה

ו צ ר א ם ל ט א ב ש ם ל  7. א

: ו ה א צ מ ד י ס ח ם ל  א

ו יג ב ל ו י  א

ף ד ת ן ח א ת ו . פ  א

: ן ו צ י ר ל ח כ ע ל י ב ש מ  ו

ז ה ט מ ם ק י ל ה  ת

ה ש ק ב נ ה ו מ ו צ נ  9. ו

ר ת ע י ת ו א ל ז ו ע נ י ה ל א  מ

ג א ה ב ר ז : ע ו נ  ל

ן א מ ע ב מ ן ל י מ ה ף . ו 1 0 

ה ן ל ר א ע ן מ ה ש ל ם א ד  ק

ל א י נ ן ד ו ד ב ה א י י ל ה ד נ  ד

ר חכימי א ם ש י ע ה ו ר ב ח  ו
ח ל ב י א י נ : ד ל ב  ב

ל י א ל ר א מ א י I . ו I 

ם ו י ן ה י מ ל כ א י נ א ד ך י  ת

ת ת א ת ר נ ש ן א ו ש א ר  ה

ת ו נ ע ת ה ל ן ו י ב ה ך ל ב  ל

ו ע מ ש ך נ י ח ל י א נ פ  ל

י ת א י ב נ א ך ו י ר ב  ד

ב ל י י א י נ : ד ך י ר ב ד  ב

י א ך ם י כ ה ל ז ד ר ז . ו 1 2 

א פ ר מ ה ו ק ד ש צ מ י ש מ  ש

ם ת ש פ ם ו ת א צ י ה ו י פ נ כ  ב

: ק ב ר י מ ל ג ע  כ

י ג כ כ א ל  מ

ת ך א ח ץ ל ת פ . י 1 3 

ם י מ ש ת ה ב א ו ט ו ה ר צ ו  א

ו ת ע ך ב צ ר ר א ט ת מ ת  ל

ה ש ע ל מ ת ב ך א ר ב ל  ו

ם י ב ם ר י ו ת ג י ו ל ה ך ו ד ; 

: ה ו ל א ת ה ל ת א  ו

ב ח י ם כ י ר ב  ד

ת ך א ת י א ו י צ . י 1 4 

ל כ ב ך ו י מ ס א ה ב כ ר ב  ה

ץ ר א ך ב כ ר ב ך ו ד ; ח ל ש  מ

: ך ן ל ת ך נ י ה ל ר י; א ש  א

ה ח ם כ י ר ב  ד

ו נ ת י ב ת ש ה י; א ב ו  15 . ש

: ב ג נ ם ב י ק י פ א  כ

ו ד כ ם ק י ל ה  ת

ו ל ג ם י ; י ק פ ו א א ר י  16 . ו

י ת י ך ע ג ל ב ב ת ת ו ד ס  מ

: ו פ ח א ו ת ר מ ש נ  מ

ז כ ט ל כ כ א ו מ  ש

ת ח ח נ ו ה ר י מ ל . ה 1 7 

ם י ב י ב ר ה ב י ד ו ד  ג

: ך ר ב ה ת ה מ ה צ נ ג ג מ  ת

א ה י ם ם י ל ה  ה

ם ש ג ח ו ו ר ם ו י א י ש  18 . נ

ת ת מ ל ב ל ה ה ש מ י ן א י  א

ד ה י י כ ל ש : מ ר ק  ש

 ח: מאימתי פרק ראשון תענית
 נאמרה עצירה באשה כוי. כלומר על כולן מבקשים רחמים:

 פלג. בריכה: כמין קובה. אהל מלא מיס: אם לשבע. אם

 גזר הקב״ה רוב גשמים לרעה אז יורדים בכח כשבט שמכה נכח
 וחזרו בתשובה הקב״ה מורידן על הריס וגבעוח מקום שאין שם
 איש: אבל אם לחסד. שיורדין
 בנחת ימציאהו לארצו לארץ ישראל:
 אהרהי. לא בעינן רחמי אהדדי

 כדלקמן: נבטי רחמי אכפנא.
 דליתיב שובעא ומותנא ליבטל ממילא:
 דכי יהיב רחמנא שוגעא לחיי הוא

 דיהיב. לחיים ולא למחים דאינו מביא

 שובעא כדי להמיח בני אדם אלא
 כדי שיחיו: משביע לכל חי רצון.
 שובע נותן לבני אדם חיים: על
 זאח. על חדא משמע. בעזרא כתיב:

 על רזא דנא. בדניאל כתיב: דלא

 ליהבו בחעניהא. דלא בעו דליתי

 ברכה לעולם בשבילן: ניקבל עילוון.
 יומי תעניתא דמשוס קבלה מהני לן
 כתעניתא וכי בטיל גזרה י) עבדין להו:
 ומנלן דטבדינן הכי. כלומר דמהני אי

 עבדינן הכי: אשר נתת לבך להחענוח
 לפני אלהיך נשמעו דבריך. אלמא

 משקיבל עליו נשמעו דבריו: כשני אליהו.
 בימי אחאב שהיה העולם צריך לגשמים
 דכחיב (מלטס א יז< אס יהיה השנים
 האלה טל ומטר כי אס לפי דברי: סימן
 קללה. שבני אדס צריכים לחזר

 בשוק לקנות סעודת שבת (א) : קשי
 יומי דמיטרא. שאין בני אדם יכולין

 לעשוח צרכיהן: כיומא דדינא. שני
 וחמישי שמתקבצין בני אלם ללון עס
 חבריהן כתקנח עזרא. שיש הומוח
 וקולות ואוושות ביום הגשמים כיום
 הלין. ובערב שבת כל שכן לקשי
 מיטרא: ״והיינו דאמר ר׳ שילא:
 ומבטלינהו. לירידח גשמים שטורחין

 בני אלם ואינן יכולין לצאח ולבא:
 צדקה לעניים. שמתעלנין בה ונוח

 להן יום ברור ומחחממין בה ביום
 הצינה: יראי שמי. שומרי שבת:
 פרוטה שבכיס. אסי׳ מעשה ילים

 שאינן צריכים לגשמים מחברכין: ברוך
 השולח ברכה. י) שיפוע. ומזכיר בה

 מלכות ואזכרה ככל הברכוח כולן:
 הרי זו תפלה שוא. י5< ושוב אין ברכה

 נכנסת בה: בדבר הסמוי מן העין.

 שאינו יודע הסכום: כאפיקים.

 כאפיקי נחלים: בנגב. («) יבשה.
 והנה חרבוח< מתרגמינן נגיבו:
 אפיקי ים. מוצאי (י) ים. אלמא

 אפיק לשון מיס ואפיקיס בנגב נמי
 לשון גשמים: גייםוה. חיילות. כשאתה
 מרווה תלמי הארץ בגשם מיד גדודים
 נוחין כדלקמן: פוסקי צדקה ברבים.
 לשם ולפנים. ואורחא דמילתא נקט
 שאין אדם עשוי לפסוק צדקה בינו לבין
 עצמו ואינו נותן: נשיאים ורוח. באין
 לעולם כאילו גשמים יורדין ואינן יורדין
 בשביל האיש המתהלל במתת שקר לכשם
 שהוא עושה לפנים ומחניף את העניים
 אף שמיס מחניפין את הארץ שמראין
 נשיאים ורוח וגשם אין. אי נמי אין
 קאי אשלשחם למכל אלו נעצרין:

 לינוקא

 נאמרה עצירה באשה שנאמר יכי עצר
 עצר ה׳ בעד כל רחם ונאמרה עצירה
 בגשמים דכתיב 2ועצר את השמים נאמר
 לידה באשה ונאמר לידה בגשמים נאמר
 לידה באשה דכתיב 3וההר ותלד בן ונאמר
 לידה בגשמים דכתיב 4והולידה והצמיהה
 נאמר פקידה באשה ונאמר פקידה בגשמים
 נאמר פקידה באשה דכתיב 5וה׳ פקד את
 שרה ונאמר פקידה בגשמים דכתיב 6פקדת
 הארץ ותשקקה רבת תעשרנה פלג אלהים
 מלא מים מאי פלג אלהים מלא מים תנא
 כמין קובה יש ברקיע שממנה גשמים יוצאין
 אמר רבי שמואל בר נהמני מאי דכתיב
 7אם לשבט אם לארצו אם להסד ימציאהו

 אם לשבט בהרים ובגבעות אם להםד
 ימציאהו לארצו בשדות ובכרמים אם לשבט
 לאילנות אם לארצו לזרעים אם להסד
 ימציאחו בורות שיחין ומערות בימי רבי
 שמואל בר נהמני הוה כפנא ומותנא אמרי
 היכי נעביד אניבעי רהמי אתרתי לא אפשר
 אלא ליבעי רהמי אמותנא וכפנא ניםבול
 אמר להו ר׳ שמואל בר נהמני בניבעי רחמי
 אכפנא דכי יהיב רהמנא שובעא להיי הוא
 דיהיב דכתיב 8פותח את ידך ומשביע לכל
 חי רצון ומנלן דלא מצלינן אתרתי דכתיב
 9ונצומה ונבקשה מאלהינו על זאת מכלל

 דאיכא אהריתי במערבא אמרי משמיה דר׳
 חגי מהכא 10ורהמין למבעא מן קדם אלה
 שמיא על רזא דנא מכלל דאיכא אחריתי
 בימי ר׳ זירא גזור גזרה וגזור דלא למיתב
 בתעניתא אמר להו ר׳ זירא עקבליה עילוון
 ולכי בטיל הגזירה ליהביה אמרי ליה מנא
 לך הא אמר להו דכתיב 11ויאמר אלי אל
 תירא דניאל כי מן היום הראשון אשר
 נתת את לבך להבין ולהתענות לפני אלהיך
 נשמעו דבריך אמר רבי יצהק אפילו שנים
 כשני אליהו וירדו גשמים בערבי שבתות
 אינן אלא סימן קללה היינו 6ידאמר רבה
 בר שילא נ<קשה יומא דמיטרא כיומא
 דדינא אמר אמימר אי לא דצריך לברייתא
 בעינן רהמי ומבטלינן ליה ואמר רבי יצהק שמש בשבת צדקה לעניים
 שנאמר 12וזרהה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא ואמר רבי יצהק גדול
1לתת מטר  יום הגשמים שאפילו פרוטה שבכיס מתברכת בו שנאמר 3
 ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידך ואמר רבי יצחק גיאין הברכה
 מצויה אלא בדבר הםמוי מן העין שנאמר 4ייצו ה׳ אתך את הברכה
 באסמיך תנא דבי ר׳ ישמעאל אין הברכה מצויה אלא בדבר שאין העין
 שולטת בו שנאמר יצו ה׳ אתך את הברכה באסמיך ת״ר י הנכנס למוד
 את גרנו אומר יר״מ ה׳ אלהינו שתשלה ברכה במעשה ידינו התהיל
 למוד אומר ברוך השולה ברכה בכרי הזה מדד ואח״כ בירך הרי זו
 תפלת שוא לפי שאין הברכה מצויה לא בדבר השקול ולא בדבר
 המדוד ולא בדבר המנוי אלא בדבר הסמוי מן העין: קיבוץ גייסות
 צדקה י<(מעשה) פרנס סימן: אמר רבי יוהנן גדול יום הגשמים כיום
 קבוץ גליות שנאמר 15שובה ה׳ את שביתנו כאפיקים בנגב ואין אפיקים

 אלא מטר שנאמר 16ויראו אפיקי ים ואמר רבי יוחנן גדול יום הגשמים שאפילו גייסות פוסקות בו
 שנאמר 17תלמיה רוה נהת גדודיה ואמר רבי יוהנן אין הגשמים נעצרין אלא בשביל פוםקי צדקה
 ברבים ואין נותנין שנאמר 18נשיאים ורוח וגשם אין איש מתהלל במתת שקר וא״ר יוחנן מאי דכתיב

ר ש  ע

 ונצומה ונבקשה מאלהינו. ויעחר לנו פירוש מלקאמר על
 [זאת] משמע לאיכא מילתא אחריתא וכן פירש
 בסמוך על לנא: אלא כרכר הסמוי מן העין שנאמר יצו
 ה׳ וגוי. תימה ראמרינן פרק כל הבשר (חולין לף קה:< גבי

 הני שקולאי ללרו חביתא לחמרא
 בעו לאתפוחי אותבוהו חוחי מרזיבא
 פקע חביתא ומפרש שם בשביל
 השל שהיה שם על ראכפייה מר
 בר רב אשי לשר לשלם אמר ליה
 שילא למר בר רב אשי ליקבע לי
 מר זימנא לאיזיל ואשלם קבע ליה
 זימנא ט מטא זימניה איעכב ואמר
 ליה אמאי לא אתית בזמנך אמר ליה
 כל מילי לצייר וחתיס וכייל ומני לית
 לן רשות למישקל מיניה אלמא בלבר
 המלול והמנוי לית ליה רשות למשקל
 מיניה ובלבר הסמוי אית ליה רשות
 אלמא אין ברכה בלבר הסמוי וי׳׳ל
 ללא קשה מילי להא לקאמר התם
 >ה< היינו טעמא ללית להו אלא בלבר
 הפקר ולא לבר לכייל ומנוי או צייר
 וחתיס היינו בשביל לאין ברכה
 מצויה בהני ולית בהו לבר הסקר
 והאי לבעלים נינהו אלא בלבר הסמר
 והיינו מטעם להברכה מצויה
 בלבר הסמוי ומה שמתרבה בשביל
 הברכה אית להו רשות למישקל
 בסמוי דהיינו כמו הפקר שאין לשוס
 אדם זכות בו אי נמי הכא מיירי
 בלבר המנוי והמלור בלא צייר וחתיס
 ובהא אית להו רשותא והחס מיירי
 במלור ומנוי וכייל וצייר וחתיס ובהא
 לית להו רשוחא: גדול יום
 גשמים כיום קיבוץ גליות שנאמד
 שובה ה׳ את שניתנו כאפיקים בנגב
 וגוי. ואם תאמר אמאי לא קאמר
 גלול יום הגשמים יותר מקיבוץ
 גליות להא כאפיקים בנגב כתיב ומי
 נתלה במי קטן נתלה בגדול שאפיקים
 גלולים מיוס קיבוץ גליות להכי נמי
 אמר (לעיל לף ז.) יערוף כמטר לקחי
 מי נתלה במי קטן נתלה בגלול וי״ל
 לה״פ אנו מתפללים הכי שובה ה׳
 את שביתנו כאפיקים היורלין בנגב
 שגלול יום קיבוץ כאפיקים בנגב
 א״כ עשה עמנו לטובה אות בקבוץ
 גליות בהיות כי זה כמו זה
 ואסיקיס בנגב חחלש בכל יום
 כיוס קיבוץ גליות אבל יותר לא:

 עשר

ט פ ש  עין מ

 נר מצוה

 כג א ב טוש׳׳ע א״ח סי׳
 תקעו סעיף גוו:

 כד ג שס סימן תקעא
 סעיף ג:

 כה ד מיי׳ פ״י מהל׳
 ברכות הלכה כנ סמג
 עשי! ס טוש׳׳ע א״ח סימן

 רל סעיף ב:

 הגהות הב״ח
 (א) רש׳׳־ ד״ה סימן כי׳
 סעודת שבח הס״ד ואחר כך
 מה״ד והיינו דאמר ר׳
 שילא קשי יומי למיטרא
 שאין ט׳ עד כ״ש דקשי
 מיטרא מה״ד ומבטלינהו
 לירילמ גשמים כו׳: (ב) ד״ה
 הרי זו תפלת שוא דשוב אין
ן  ברכה: (ג) ד״ה בנגב לשו
 יובש והנה תרנו: (ד) ד״ה
 אפיקי יס מוצאי מים אלמא
 ט׳ כצ׳׳ל: (ה) תום׳ ל״ה
 אלא כו׳ להא לקאמר התס

 הכי היינו טעמא:

 מוסף רש״י
 אין הברכה מצויה.
 שמתנרך ורנה מאליו,
 פרשי״! נלע׳׳ו 1נ״מ טב ו.
 באסמיך. לריש ליה לשון
 לנר הסמר מן העץ 1שם׳.
ץ העין שולטת בו. א  ש
 שנאמר נאסמיך, לשון גנויס

 רבינו חננאל
 פקידה שנאמר פקדת ארץ
 ותשוקקה, לידה שנאמר
 והולידה ותצמיחה. עצירה
 שנאי ועצר את השמים. תנא
 כמין קובת יש ברקיע ומשם
 גשמים יורדים, שגאמר פלג
 אלהים מלא מים. הוה כפגא
 ומותגא, אמרי לא איפשר
 למיבעי רחמי אתרתי,
 דכהיב ונצומה ונבקשה
 מאלהינו על ואת. במערבא
 אמרי, ורהמי; למיבעי מן
 קדם אלהא על רזא דנא,
 מכלל דאיכא (אחד)
 אתריתי. אלא מיבעי רהמי
 אכפנא ומותנא[לאן נסבול,
 דכי יהב רחמנא שובעא
 לחיי הוא דייהב, שנאמר
 פותח את ידך ומשביע לכל
 חי רצון. בימי דבי וירא גזור
 שמדא, ומנעום מלקבוע
 תענית. אמר ר׳ וירא
 ניקבליה עילו; מהשתא,
 ולכי בטיל שמדא ניתוב
 כתעניתא, שנאמר ויאמר
 אלי אל תירא דניאל כי מן
 היום אשר נתת לבך להבין
 ולהתעגות וגוי. גשמים
 (בלילי) [בערבי] שבתור,
 אפילו שנים כשגי אליהו
 סימן קללה הן. אין הברכה
 מצויה לא כדבר המדוד ולא
 בדבר המנוי ולא בדבר
 השקול אלא בדבר הסמוי
 מן העין שנאמר יצו ה׳ אתך
 אה הברכה באסמיך. א״ר
 יוחנן אין הגשמים נעצרין
 אלא בשביל פוסקי צדקה
 ברבים ואינם נותנים שנאמר
 נשיאים ורוח וגשם אין וגוי.

> ^ * e * «  ־

 רבינו גרשום
 אם לשבט. דאתי ברזיא.
 להרים, שילך על ההרים.
 אם לחסד. שיורד בנהה,
 ימציאהו, ליישוב. צדקה
 לעניים. שמהחממין שהן
 ערומים. בערבי שבתות.
 סימן קללה הוא, שאין
 יכולין לטרוח לכבוד שבת.



ם ל ש ה אור ה ר ו  ת

 1. עשר תעשר את כל
 תבואה זרעך היצא

 השדה שנה שנה:
 דברים יד כב
 2. לא תנסו אה יל
 אלהיכם כאשר נסיתם
 במסה: דברים ו טו
 3. הביאו את כל
 המעשר אל בית האוצר
 ויהי טרף בביתי ובחנוני
 נא בזאת אמר יי צבאות
 אם לא אפתח לכם את
 אךבות השמים והריקיתי

 לכם ברכה עד בלי די:
 מלאכי ג י
 4. אולת אךם תסלף

 דרכו ועל ץ יזעף לבו:
 משלי יט ג
 5. וייאמר אל אחיו הושב
 כספי וגם הנה
 באמתחהי ויצא לבם
 ויחרדו איש אל אחיו
 לאמיר מה זאת עשה

 אליהים לנו:
 בראשית מב כח
 6. יפתח יל לך את אוצרו
 הטוב את השמים לתת
 מטר ארצך בעתו ולברך
 אה כל מעשה לדף
 והלוית גרם רבים ואתה
 לא תלוה: דברים כח יב
 7. ויאמר יי אל משה
 הנני ממטיר לכם לחם
 מן השמים ולצא העם
 ולקטו דבר יום ביומו
 למען אנסנו הילך

 בתורתי אם לא:
 שמות טו ד
 8. ולבאו בני ישךאל
 כל העדה :־דבר צן
 בחדש הראשון וישב
 העם בקדש ותכלת שם

 מרלם ותקבר שם:
 ולא הלה בלים לעדה
 ויקהלו על משה ועל
 אהרן: במדבר כ א-ב
 9. וישמע הכנעני מלך
 ערד יישב הנגב בי בא
 ישראל ךךך האתרים
 וילחם בישראל ויש9

 ממנו שבי:
 במדבר כא א
 10 . ויראו כל העדה כי
 גוע אהרן ויבכו את
 אהרן שלשים יום כיל

 ביה ישראל:
 במדבר כ כט
 11 . ואכחד את שלשת
 הרעים בירח אחד
 ותקצר נפשי בהם וגם

 נפשם בחלה בי:
 זכריה יא ח

 רבינו גרשום
 כועבד לאביך. שנעשה גל
 של עצמות. מטר אתי
 בשביל תפלת יחיד
 [שנאמר], ולברך את
 מעשה ידיך, שבשביל יחיד

 אתי מטר.

 מאימתי פרק ראשון תענית ט.
 עשר תעשר. הכי איתא בסיפרי עשר תעשר את כל תבואת
 זרעך היוצא השלה שנה שנה אין לי אלא תבואת זרעך
 שחייב במעשר רבית ופרקמטיא וכל שאר רווחים מנין ת״ל את כל
 להוה מצי למימר את תבואתך מאי כל לרבות רבית ופרקמטיא
 וכל לבר שמרויח בו והכי נמי איכא
 בהגלה »< היוצא השלה שנה [שנהן
 כלומר אם לא תעשר שלך כהוגן
 לא יהיה לך אלא היוצא מן השלה
 כלומר לא יעשה שלך אלא כפי
 מעשרות שהיו קולם לכן להיינו היוצא
 מן השלה כלומר מה שהיית רגיל
 להוציא למעשר מן השלה ומעשה
 באלם אחל שהיה עשיר והיה לו שלה
 שעשתה אלף כור והיה אותו עשיר
 נוטל ק׳ כורין למעשר ומפריש כל
 שנה ושנה וכן עשה כל ימיו כשחלה
 למוח קרא לבנו ואמר לו בני לע
 ששלה זו שאני מוריש לך עושה בכל
 שנה ושנה אלף כורין הזהר שתפריש
 ק׳ כורין כאשר עשיתי ומת אותו
 האיש ועמל הבן במקומו ועשה השלה
 אלף כורין כאשר היה עושה בחיי האב
 והפריש ממנה ק׳ כורין בשנה שניה
 נסתכל וראה הבן שמעשר היה לבר
 גלול ואמר שלא יפריש לשנה אחרת
 נתמעט השלה ולא עשה כי אס מאה
 כורין נצטער עליו ושמעו קרוביו שכך
 מיעט ולא הפריש מעשר באו כולס
 אצלו מלובשים לבנים ושמחים אמר
 להם כמלומה לי שאתם שמחים
 בקלקלתי אמרו לו נצטער עליך כי
 גרמת לך כל הרעה הזאת ומפני מה
 לא הפרשת מעשר כראוי היטב בא
 וראה כי מתחלה כשבא השלה לילך
 היית בעל הבית והקב״ה כהן שהיה
 המעשר חלקו ליתן לעניים ועכשיו
 שלא הפרשת חלקו לו היה הקב״ה
 בעל הבית ואחה כהן שאין שלך
 עושה «) מה שהיה עושה מחחלה
 אלף כורין והפריש לך מאה כורין
 והיינו לכתיב (במלכר ה< ואיש את
 קלשיו לו יהיו כלומר«) כשאינו מפריש
 כהוגן לא יהיה לו אלא הקלשיס
 כלומר המעשר ועל זה אמרו חכמים
 המעכב מעשרותיו לסוף בא שלא
 יהיה לו אלא אחל מעשר כלכתיב
 (ישעיה ה< וזרע חומר יעשה איסה
 להיינו המעשר לאיפה ג׳ סאין ובחומר
 יש (לי) ל׳ סאין וכן כחיב צ) כי עשרת
 צמלי כרם יעשו בח אחת וה״ר נתן
 האופניא״ל פי׳ ק) היוצא מן השלה
 כלומר ואם לאו שאין אתה מפריש
 העישור יהיה לאותו היוצא לשלה
 דהיינו עשו הרשע כלומר שיקחוהו

 העוברי כוכבים:

 תלמול

 לינוקא דריש לקיש. בן אחותו של ר׳ יוחנן ולאחר מיתתו של דש

 לקיש כלמוכח לקמן: אמר. ינוקא לר׳ יוחנן מאי עשר תעשר:
 א״ל ינוקא. והכתיב לא תנסו: שיבלו. כלומר שייגעו לולוראנ״ט

 בלע״ז: אי הוה מטיגא להמם. להאי קרא להביאו את כל המעשר
 הוה ילעית ליה ממילא: לר' הושעיא
 רבך. לאמדת לי משמיה: אולה

 אדם הסלן» דרכו וטל ה׳ יזטןז לבו.

 כשאלס חוטא מסלף דרכו שבאין
 עליו פגעים ועל השס יזעף לבו
 שכועס ואומר מפני מה אירע לי
 פגע זה: ולא רמזה. משה באורייתא
 שהחומש הוא יסול נביאים וכתובים
 ובכולן יש סמך למצוא מן התורה:
 דל טיניה. רבי יוחנן שהיו עפעפיו

 מכסין אח עיניו ומגביהן במזלגי
 לכספא בבבא קמא בפ׳ אחרון (לף
 יךז.< שהיה רוצה לראותו מפני
 שהוא חריף: דלא ליעביד לך כדעבד
 לאבוך. שלא יחן עיניו בך כמו שנחן

 באביך והמיחו בבבא מציעא (לף
 סל.!: מטר בשביל יחיד. שאם
 א״צ מטר אלא לאלם אחד כגון
 שזרע אתר זמן זריעת בני אלם
 או שלר בעיר שכולה נכרים וצריך
 למטר בא בזכותו (א). ופרנסה שפע
 טובה ומחיה לכל העולם אינו בא
 לעולם בזכות אחל אלא בשביל רבים
 שאס רבים צריכין שובע שתשלח
 ברכה בתבואה הקב״ה עושה אס
 זכו אבל יחיל הצריך שיתברכו
 תבואותיו אין הקב״ה משנה בעבורו
 לין השנה אלא כפי ברכותיה ואע״פ
 שמודל ה בשביל יחיל מטר זה
 להשביח חבואותיו שלא יהו גרועות
 משל אחרים אבל לעשות שלהו כשלה
 שובע לא: מטר ארצך. של אחל
 משמע: ממטיר לכם. לשון רבים:
 בארה של מרים. סלע וזבין ממנו

 מיס והיה מתגלגל והולך עס ישראל
 והוא הסלע שבו הכה משה שלא
 היה רוצה להזיל מימיו בשבילו לסי
 שמתה מריס: ט)זנסהלקו ענני כבוד.
 ענני רקיע. וענני עשן ושאר עננים
 אינן של כבול: חזרה בזכוה שניהן.
 שכן כתיבי) ולברחס שניכם אל הסלע
 ונתן מימיו: כי משמש ארבע לשונוה
 אי דלמא אלא דהא. כל מקום שצריך

 ללרוש כי בין לענין לרשה בין
 למשמעות המקרא תוכל לשנותו באחל
 מהני ארבע לשונות ללשון כי משמע
 בכולם וכן וכל וברם וארי בכלל
 הני ל׳ הן. והאי לכי גוע אהרן
 משתמש בלשון להא ושמעינן מינה
 טעמא לקרא למה טעם נתראו להא
 מית שהד מת אהרן. ודש לקיש
 לא אתי למימר ללא מתרגמין שום
 כי בעולם אלא w מהני לשונות אלא
 אפי׳ מתרגם 1א] ללמא אד לרשינן
 משמעותיה כמשמעות להא. ומאן
 למתרגם וחזיאו כל כנישתא להא
 מית טועה הוא לאס כן ואחחזיאו
 מיבעי ליה רראו כל העלה במשקל
 רראו ראשי הבליסנ) ררפו המיסל) יעלו
 מעל משכן קרחמ): חזרו שניהם בזכוה

ת הש״ם ר ו ס  מ

 א) !שנת קיט.], כ) !לקמן
 כ3:] שבת לנ: מכות כג:,
 ג) ןצ״ל ואמר רבי], ד) דיה
 ג., ה) גיטין צ. שבועית מט:,
 ו) [פסחים צג:], 0 ס״אכיון
 לאלים זכותו כרביס למי,
 ח) בשביל זה מטר להשביח.
 רש״א, ט) [ל״ה ונסתלקו
 אחרי ל״ה חזרה], י) [במדבר
 כ],נ)ןמלכיסאח], ל) ןמ״כ
 ב] , מ)ןנמלבר ט1], נ) ןצ״ל
 בפרשת סרה], ס) [צ״ל
 באחל לחלש בחלש החמישי
 בפ׳ אלה מסעי], נ1) !עי׳
 ילקוט רמז תמצב וכן איחא
 נתגחומא ס׳ ראה], פ) ןעי׳
 ברכות סג.ן, צ) נשם רישא
 דקרא], p) [גס זה איתא
 בילקוט רמז תתצג וכן

 בתנחומא],

עשר בשביל שתתעשר , עשר תעשר א 1 

 אשכחיה ר׳ יוחנן לינוקא דריש לקיש אמר
 ליה אימא לי פסוקיך א״ל עשר תעשר א״ל
 ומאי עשר העשר א״ל עשר בשביל
 שתתעשר אמר ליה מנא לך א״ל זיל נסי
 אמר ליה ומי שרי לנםוייה להקב״ה והכתיב
 2לא תנסו את ה׳ א״ל הכי אמר רבי הושעיא

 הוץ מזו שנאמר 3הביאו את כל המעשר
 אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני
 נא מאה אמר ה׳ צבאות אם לא אפתה
 לכם את ארובות השמים והריקותי לכם
 ברכה עד בלי די 3•מאי עד בלי די אמר רמי
 בר חמא אמר רב עד שיבלו שפתותיכם
 מלומר די א״ל אי הות מטי התם להאי
 פםוקא לא הוית צריכנא לך ולהושעיא
 רבך ותו אשכחיח ר׳ יוחנן לינוקיה דריש
 לקיש דיתיב ואמר 4אולת אדם תסלף דרכו
 ועל ה׳ יזעף לבו יתיב רבי יוחנן וקא מתמח
 אמר מי איכא מידי דכתיבי בכתובי דלא
 רמיזי באורייתא א״ל אטו הא מי לא רמיזי
 והכתיב 5ויצא לבם ויהרדו איש אל אהיו
 לאמר מה זאת עשה אלהים לנו דל עיניה
 והזא ביה אתיא אימיה אפיקתיה אמרה ליה
 תא מקמיה דלא ליעבד לך כדעבד לאבוך
 ג<(א״ר) יוחנן מטר בשביל יחיד פרנסה בשביל

 רבים מטר בשביל יהיר דכתיב 6יפתה ה׳ לך
 את אוצרו הטוב לתת מטר ארצך פרנסה
 בשביל רבים דכתיב 7הנני ממטיר לכם
 להם מיתיבי ר׳ יוםי בר׳ יהודה אומר שלשה
 פרנסים טובים עמדו לישראל אלו הן משה
 ואהרן ומרים וג׳ מתנות טובות ניתנו על
 ידם ואלו הן באר וענן ומן באר בזכות
 מרים עמוד ענן בזכות אהרן מן בזכות משה
 מתה מרים נםתלק הבאר שנאמר 8ותמת
 שם מרים וכתיב בתריה ולא היה מים לעדה
 והזרה בזכות שניהן מת אהרן נסתלקו ענני
 כבוד שנאמר ׳וישמע הכנעני מלך ערד
 לימה שמועה שמע שמע שמת אהרן
 ונסתלקו ענני כבוד וכסבור ניתנה לו
 רשות להלהם בישראל והיינו דכתיב 10ויראו
 כל העדה כי גוע אהרן אמר ר׳ אבהו אל
 תקרי ויראו אלא וייראו כדדריש ר״ל ז<דאר״ל
 כי משמש בארבע לשונות אי דלמא אלא
 יידהא חזרו שניהם בזכות משה מת משה
 נסתלקו כולן שנאמר 11ואכהיד את שלשת

 חרועים בירח אחד וכי בירח אחד מתו והלא מרים מתה בניסן ואהרן באב
 ומשח באדר אלא מלמד שנתבטלו ג׳ מתנות טובות שנתנו על ידן ונסתלקו
 כולן בירח אחד אלמא אשכחן פרנסח בשביל יחיד שאני משח ׳*כיון דלרבים
 הוא בעי כרבים דמי רב הונא בר מנוח ורב שמואל בר אידי ורב חייא מווסתניא
 הוו שכיהי קמיה דרבא כי נה נפשיה דרבא אתו לקמיה דרב פפא כל אימת
 דהוה אמר להו שמעתא ולא הוה מםתברא להו הוו מרמזי אהדדי הלש דעתיה

ה י ו ר ק  א

 משה. מלכחיב ואכחיל את שלשת הרועים פשיטא לן לבלילהו משמעי שלא מצינו פרנסים לישראל שלשה כאחר אלא הס: מהה בניסן.

 שנאמר (במלבר כ) ויבואו בני ישראל כל העלה מלבר צין בחלש הראשון וישב העם בקלש ותמת שם מרים ותקבר שם 0(בפרה) אלומה:
 אהרן מה. באחל לחלשמ: מווסהניא. מאותו מקום: אחוו להדדי. מראין ומביטין זה לזה ללא סלקא להו שמעתא כרבא:

ב אקרויה ו ו ל ב א י נ . ד ר ד כ . ו ה ד ש  ה

 קטיגא, דהוה סייר גינתיה ואמר האי מישרא בעי מיא, והאי מישרא לא כעי מיא, ואתי מיטרא להאי מישרא דאמר בעי מיא. פרנםה בשביל רבים שנאמר הנני ממטיר לכס לחם מן השמים וגוי. ואקשינן, והא משה רבינו
 יחידי הוה, ןוקומאן [וקאמר] כי המן יורד בזכותו והענן בזכות אהרון והבאר בוכות מרים, וכולן כיון שמתו נסתלקו כל אחד ואחד הדבר שהיה [בןזכותו, והזרו בשביל משה רבינו, וכיון שמת נסהלקו הכל, שנאמר ואכתיד
 [את] שלשת הרועים בירה אהד. ושנינן, שאני משה רבינו כיון דאלים זכותיה כרבים דמי. שלשה פרנסים טובים עמדו לישהאל ואלו הן, משה ואהרן ומרים, וגי מתנות נתן להם הקב״ה על יהם ואלו הן, מן ובאר ועמוד

 הענן כר. תלמידי דרכא כד נח נפשיה אתו לקמיה דרב פפא, לא הוו מסתכרי להו שמעתתיה הוה מרמזי להדדי, חונהו חלש דעתיה,

 הגהות הב״ח
 (א) רש"־ ל״ה מטר כו׳ נא
 נזכותו הס׳׳ל ומה״ל
 ופרנסה כוי ואף על פי
 שמוריל נשניל זה מטר
 להשניח: (ג) ה״ה ט משמש
 נו׳ שוס ט בעולס אלא
ד מהני לשונות: ח א  ב
 (ג) תום׳ ד״ה עשר ט׳
 ואתה כהן שאין שדך עושה

 עתה מה שהיה עושה:

 הגהות מהר״ב

 רנשבורג
 [א] יע״י ד״ה ט משמש
 יכו׳ אלא אפי׳ מתורגם

 ארי כצ״ל:

 לעזי רש״י
 דולוראנ״ט [דולורינ״ט].

 שפתיים •געות.

 מוםף רש״י
. נתגלו ור־ר ו א ר י י א ו ל  א
. ט גוע, ל ״ ש ר י ר ד ד  ג.׳!. כ
 גתיגת טעס הוא לדנר,
 שלפניו נתגלו העדה ,לפי
 שגוע אהרן, שלשון ט נד׳
 לשונות משמש נמקרא,
 פעמים נא נמקוס אס,
 פעמים נא נמקוס דילמא,
 שמא, פעמים נא נמקוס
 דהא, שנותן טעם לדנר,
 פעמים נא נמקוס אלא
 וסותר את דינור שלפניו
 >ר״ה ג. עי״ש וגיטין צ ).

 רבינו חננאל
 עשר תעשר. כלומר עשר
 כדי שירבה קנייגך ותעשר
 עוד פעמים אחרים.
 ואמרינן, מי שרי למימר
 הכי, והכתיב לא תנסו את
 ה׳ אלהיכם. ושנינן חוץ
 מזו, שנאמר הביאו אה כל
 המעשר וגר ובהנוני נא
 בזאת וגו׳. כתיב, אולת
 אדם תסלף דרכו ועל ה׳
 יועף לבו. כיוצא בו
 בתורה, דכתיב ויהרדו איש
 אל אחיו לאמר מה ואה
 עשה אלהים לנו. א״ר
 יוחנן מטר בזכות יחיד.
 שנאמר לתת מטר ארצף
 בעתו. ריש לקיש אמר
 מהכא, שאלו מה׳ מטר
 וגוי, ותגיא ומטר גשם יתן
 לכם [לאיש], יכול לכל
 השדות שלו ה״ל כשדה,
 יכול לכל השדה ת״ל עשב



ת הש׳׳ם ר ו ס  מ

 א) ןכע״י הגיר׳ לשלמא ועי׳
 גרנות סל. ומ׳׳ק כט.],
) [צ״ל נרי], נ) פסחים פח.  ג
 ע״ש, ד) עירונין מה:,
 ה)ןצ״למחמחקי!1, ו)1לעיל
 נ.], t) [צ״ל עושה גלולות
 ואין תקר(איונ ה פסוק ט<],
 ח) [לא גרסינן הנא עי׳
 רש״י ל״ה ללמלך אלא לעיל
 נ. גרס לוה שפיר[,
 נו) ןלינור זה שייך נסמוך
 לאתר לינור המתחיל ואמר

 ר׳ ייחנןז,

 הגהות הב״ח
 (א) גם' לאוצרות שיתמלאו
 נר תהומות נמאן נר״א:
 (ב) -שי" ל״ה נהילא כמו
 קיטמא נהילא. נ״נ נס״ק
 לנרכית איתא האי לישנא
 אנל כאן צריך לפרש
 דמדמה ליה לקמת שיש נו
 לק וגס כמו גשמים וכמ״ ש
 וסימניך מהולתא: (ג) ד״ה
 מצערים צ״ל צערוה:
 (ל) תום' ל״ה נהילא נו׳
 כמו לענלינן האימא אלא

 היו כותשין:

 גליון הש׳׳ם
 דש״* ה״ה מלוהים ואין
 תבואה גהילה מהן. לא
 ילעתי למאי צדך לזה ולא
 כפשוטו שאגו רואים נתוש

 שאינם מלותים:

ת הגר״א ו ה ג  ה
ס י ר ן ה י כ נ מ י מ כ ו ׳ ן ם ] נ א ] 

: מ ״ א ) ת י מ ו י ת נ  נ

 ט: מאימתי פרק ראשון תענית
 תלמוד לומד עשב. פי׳ שאס לא יהיו צריכים אלא לעשב אחד אקרויה. היו מקרין אוחו מקרא זה בחלום ואכחיד את שלשת הרועים
 ירד על אותו עשב ועל שאר כל השדה לא ירדו: בירח אחד שרוצץ לעונשן בשמים משום דמכספי ליה: קבל עליו. רב
 נהילא מקמי מיטרא. פי׳ גשם לק וסימנך מהולתא פירוש שימי שתיקותא מלהקשות עוד: יכול לכל. כלומר יכול אין נוחן מטר
 שמתתילה יוצא הפסולת ואת׳׳כ הסולת פירוש שלא היו אא״כ הכל צריכין לו: ה״ל לאיש. אפילו בשביל אחל: אי לאיש

 רבינו גרשום
 יכול לכל. כלומר, שאינו
 יורד גשם אלא בשביל
 כולם, ת״ל לאיש, שמוריד
 לו מטר בשביל תפלתו.
 נהילא. מטר דקה, סימן
 דאתי מיטרא. מהולתא.
 שבתחלה מוציא קמח דקה
 ולבסוף מוציא עבה. תריא
 רעמי. ריעי של עזים
 שמוציא ריעי לבסוף דק.
 כמאן כר־ יהושע. דאמר
 ממים העליוגים הם. כמאן
 כרי אליעור. דאמר מן

 הארץ עולה מטר.

 יכול לכל שדוסיו. כלומר אינו יורל

 על שהוא צריך לכל שלותיו: ה״ל
 שדה. אפי׳ אינו צריך אלא בשלה

 אחל: אי בשדה יכול עד שיצטרך
 לכל השדה ת״ל עשב. אפילו אינו

 צריך אלא לעשב אחל (עשב) בשביל
 ירק אחל יורל עליו מטר: וסייר.
 מעיין: מישרא. ערוגה: עושה לו
 חזיז. לכל צליק הבא בעולם הזה

 להריק לו גשמיס על שלוחיו. ברישא
 בעי מאי חזיזים לשון רבים והלר
 בעי ומאי נינהו חזיזים מאי נינהו
 לקרי חזיזי: ה״ג עיבא קלישסא
 דהוהי עיבא סמיכחא. לתותי

 עיבא כלפי הארץ: נהילא.
 (כ) כמו קיטמא נהילא >חולין דף נא:1
 שהיא לקה. גשמים דקים כקמחא
 נהילא שהיא לקה הבאין תחילה
 למטר ואח״כ בא מטר: אהי מיטרא.
 גשמים יורלין לרוב ואין פוסקין מהר
 אבל בא מטר תחילה ומחחילין לקין
 לבא פוסקין מיל: מהולהא.
 שמתחילה יוצא קמח לק ולבסוף סובין
 גסין: חריא דעיזי. ריעי של עזים
 בחחילה יוצאה גסה ולבסוף דקה
 ופוסק: דהמרי. דבש עושין מהן:
. כלומר יכולין הן  ובבלאי לא עסקי

 לעסוק תמיד שיש להן מזונות בזול
 ובלא טורח: w מצערים. בשלשול
 לאמרו (גינוי! לף ע.) תמרי משחנן
 ומשלשלן: מלא צנא דסכיני בזוזא.
 שמתוך שלוקחין אותו בזול אוכלין מהן
 הרבה ומצערים אותן: ממימי
 אוקיינוס. כלומר ממיס של מטה

 ולא ממים של מעלה שנאמר ואד
 יעלה מן הארץ ששתה בארץ ועלה:
 מלוחין הן. 8 ואין תבואה גדילה

 מהן: יזקו מטר לאדו. רקיעין
 מוציאין מיס לעבים: יזקו. כמו
 יצוקו. צק לעם ויאכלו (מלכים נ ל<:
 חשרה מים עבי שחקים. העבים

 מחשרין כלומר משירין המיס לארץ:
 ללמדך. אקרא דלקמן קאי: ואומר

 מכין הרים לא גרסינן הכא: ט) כרבי

 יהושע. דאמר ממיס העליונים:

 ואמר רבי יוחנן מעליוחיו של מעלה.

 כלומר ממיס העליונים. ורבי יוחנן
 מים העליונים אתא לאשמועינן לאי
 לאו רבי יוחנן הוי אמינא להכי
 קאמר מעליות שהקלוש ברוך הוא
 עומל בהם הוא משקה אותן למטה
 ולעולם המים מאוקיינוס: ור׳
 כלכתיב תהומות יכסיומו !שמוח טו<:

 בברייתו

 עושין כמו לעבלינן האילנא w היו
 כוחשין החטין במכתשת על שנקלף
 כל הסובין מעל החטים וכי הוו
 מרקלין על גבי נסה היה הפסולת
 הסובין שעליו יוצא לכתחילה ואחר

 כך היה יוצא הסולת:
 חריא דעיזי. פי׳ ריעי של עזים
 שבתחילה ריעי גדול וכשהיא

 פוסקת מתחת זבל לק:
 ואמר רבי יוחנן מעליותיו של
 הקב״ה כמאן כד׳ יהושע.
 סי׳ כרבי יהושע לאמר כל העולס
 כולו ממיס העליונים הס שותים
 ראי כרבי אליעזר הא אמר מימי

 אוקיינוס הוא שותה:
 קרי

 אקרויה בחלמיה 1ואבהיר את שלשת הרועים
 למהר כי הוו מיפטרי מיניה אמר להו ליזלו
 רבנן א<בשלמא: רב שימי בר אשי הוה שכיה
 קמיה דרב פפא הוה מקשי ליה טובא יומא
 הד הזייה דנפל על אפיה שמעיה דאמר
 רהמנא ליצלן מכיסופא דשימי קביל עליה
 שתיקותא ותו לא אקשי ליה ואף ר״ל סבר
 מטר בשביל יהיד דאמר ר״ל מנין למטר
 בשביל יהיר דכתיב 2שאלו מה׳ מטר בעת
 מלקוש ה׳ עושה הזיזים ומטר גשם יתן להם
 לאיש עשב בשדה יכול לכל תלמוד לומר
 לאיש ותניא אי לאיש יכול לכל שדותיו
 ת״ל שדה אי שדה יכול לכל השדה ת״ל
 עשב כי הא דרב דניאל בר קטינא הוה ליה
 ההיא גינתא כל יומא הוה אזיל וםייר לה אמר הא מישרא בעיא מיא
 והא מישרא לא בעיא מיא ואתא מיטרא וקמשקי כל היכא דמיבעי ליה
 מיא מאי ה׳ עשה הזיזים א״ר יוסי 13(בר) חנינא מלמד שכל צדיק
 וצדיק הקב״ה עושה לו הזיז בפני עצמו מאי הזיזים אמר רב יהודה פורהות
 אמר רבי יוהנן סימן למטר פורהות מאי פורהות אמר רב פפא עיבא
 קלישא תותי עיבא םמיכתא אמר רב יהודה נהילא מקמי מיטרא אתי
 מיטרא בתר מיטרא פםיק מיטרא מקמי מיטרא אתי מיטרא וסימניך
 מהולתא דבתר מיטרא פסיק מיטרא וסימניך הריא דעיזי: עולא איקלע
 לבבל הזא פורהות אמר להו פנו מאני דהשתא אתי מיטרא לסוף לא
עולא ,  אתי מיטרא אמר כי היכי דמשקרי בבלאי הכי משקרי מיטרייהו ג
 אקלע לבבל חזי מלא צנא דתמרי בזוזא אמר מלא צנא דדובשא בזוזא
 ובבלאי לא עםקי באורייתא בליליא צערוהו אמר מלא צנא דםכינא בזוזא
 ובבלאי עסקי באורייתא תניא י׳ ר׳ אליעזר אומר כל העולם כולו ממימי
ואד יעלה מן הארץ והשקה את כל פני  אוקיינוס הוא שותה שנאמר 3
 האדמה אמר לו רבי יהושע וחלא מימי אוקיינוס מלוחין הן אמר לו
י ממתקין בעבים ר׳ יהושע אומר כל העולם כולו ממים העליונים הוא  ה

 שותה שנאמר 4למטר השמים תשתה מים אלא מה אני מקיים ואד יעלה
 מן הארץ מלמד שהעננים מתגברים ועולים לרקיע ופותחין פיהן כנוד
 ומקבלין מי מטר שנאמר 5יזקו מטר לאדו ומנוקבות הן ככברה ובאות
 ומחשרות מים על גבי קרקע שנאמר 6חשרת מים עבי שחקים ואין בין
 טיפה לטיפה אלא כמלא נימא ללמדך שגדול יום הגשמים כיום שנבראו
 בו שמים וארץ יי שנאמר ״7עושה גדולות עד אין חקר וכתיב 8הנותז מטר
 על פני ארץ וכתיב להלן 9הלא ידעת אם לא שמעת אלהי עולם ה׳
 אין חקר לתבונתו 1א1 ח׳(וכתיב 10מכין הרים בכחו וגו׳) כמאן אזלא הא
 דכתיב ״משקה הרים מעליותיו וא״ר יוחנן מעליותיו של חקב״ח כמאן
 כרבי יהושע ור׳ אליעזר כיון דםלקי להתם משקה מעליותיו קרי להו
 דאי לא תימא הכי 2יאבה ועפר מן השמים היכי משכחת לה אלא כיון דמדלי
 להתם מן השמים קרי ליה הכא נמי כיון דסלקי להתם מעליותיו קרי ליה
 כמאן אזלא [הא] דא״ר חנינא 13כונם כנד מי הים נותן באוצרות תהומות
 מי גרם לאוצרות שיתמלאו בר תהומות יא< כרבי אליעזר ור׳ יהושע ההוא

תו י י  בבר

 אליעזר. אמר לעולם מעליותיו של הקב״ה כרבי יוחנן וכוי: ההומוה. מים של מטה

 שותת טפה לא גשאר בו כלום. תניא רבי אליעזר אומר כל העולם כולו מימי אוקיגוס שותה, שגאמר ואד יעלה מן הארץ והשקה. ואע״פ שמלוחין מתמהקין הם בעבים. ר׳ יהושע אומר כל
 תוא שותה שנאמר למטר השמים תשתה מים. והאי דכהיב ואד יעלה מן הארץ, מלמד שענני כבוד מתגברות ועולות לרקיע ופותתות פיהם כנוד ומקבלות מטר, שנאמר יזוקו מטר לאידו,

 ומנוקבות בכברה ומחשהות על האח, שנאמר חשרת מים עבי שחקים, ובין טפה לטפה כמלא נ־מא כוי.
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 רבינו חננאל
 אקריוה בחלמת ואכחיד
 את שלשת הרועים וגוי. כי
 הוו מפטרי מיגית אמר להו
 גמלו רבגן בשלום. רב
 שימי כר אשי הוה מקשי
 לרב פפא טובא, יומא הד
 [הוייה] תפל על אפיה
 ובעי רחמי ואמר רהמנא
 שובן מכיסופא דשימי,
 קביל עליה שתיקותא ותו
 לא אקשי ליה. עבים
 הדקים נקראים חזיזים,
 אמר רב פפא עיבא
 קלישתא דתותי עיכא
 סמיכתא, ונקראות
 פורחות. אמר רב יהודה
 נהילא. פי׳, מטר היורד דק
 כמו קמח, אם הם החלה
 ירידת המטר ירד מטר
 וסימנך נפה, שכיון
 שמתתלת לפלוט הדק הדק
 פולטת סולת וצריד
 וכיוצא. אבל אם וו נהילא
 באהרית מטר, דע דפסק
 מטרא וזהו תמצית המטר,
 וסימניך רדיא דעיזא, כיון

 שאינו בא בקילוח אלא כעין
 העולם כולו ממים העליונים



ט פ ש  עין מ

 נר מצוה

 כי א כ ג מיי׳ פ״ב מהלכות
 תפלה הלכה טז סמג עשין
 יט טור ש״ע א״ת תי׳ קיז

 סעיף א:
 ט ו ה מיי׳ פ״ג מהל׳
 תעניות הלכה א והלכה נ
 טוש״ע א״ח סי׳ תקעה סעיף

 א ב:
 כח ו מיי׳ שס פ״א הלכה ה
 טוש״ע א״ח סי׳ תקענ

 סעיף א:
 בט ז מיי׳ שס הלכה ט ופ״ג
 הלכה [ט ן י וטוש״ע שס

 סי׳ תקעה סעיף ו:

 מוםף רש׳׳י

 ככיסוי קדרה. דגר מועט
ן  (פסחים צד.). בג׳ במרחשו
 שואלין את הגשמים. הכי
 קיס להו להר זמן גשמים
 (לעיל ז:). הלכה כרבן
 גמליאל. דאינו שואל על
 שנעה כמרחשון (שסי.
 היחידים. חסידים (לעיל יו.
 שלא להפקיע את
 השערים. כשרואין נעלי
 תנרות שקורן למוצאי יוס
 תמישי שתי סעודות גדולות
 אתת ליום התענית לליל חמישי
 ואחת לשנת, סנוריס שנא רענ
 לעולס ומייקרים ומפקיעים
 השער, אנל משהתחילו
 להתענות יודעי! שאינו אלא

 מפני התענית (לקנזן טו.).

^ 1 Q " S 

 רבינו חננאל

 ארץ ישראל נבראת תחלה.
 שנאמר עד לא עשה ארץ
 וחוצות. ישראל הקב״ה
 משקה אותה [בעצמו] וכל
 העולם כולו על ידי שליח,
 שנאמר הנותן מטר על פני
 $רץ ושולח מים על פני
 חוצות. ארץ ישראל שותה מי
 גשמים וכל העולם שותה
 תמצית, שנאמר הנותן מטר
 וגוי, משל לאדם מגבל גבינה
 גוטל מאכל ומגיה הפסולת.
 ת״ר מצדים ארבע מאות
 פרסה על ארבע מאות פרסה,
 ואחד מששים בכוש, וכוש
 אחד מששים בעולם, והעולם
 אחד מששים בגן, וגן אחד
 מששים בעדן, ועדן אחד
 מששים בגיהגם, גמצא כל
 העולם כולו ככיסוי קדירה
 לגיהגם. א״ר יהושע בן לוי
 כל העולם מתמצית הגן הוא
 שותה שגאמר, ונהר יוצא
 מעדן להשקות את הגן. תנא
 מתמצית בית כור שוהה
 תרקב. פי׳, התרקכ הוא חצי
 סאה, והכור יש בו ל׳ סאין,
 נמצא א׳ מם׳ בכור. וכיון
 ששגה בחיצוגה והעולם א׳
 מם׳ בגן, גמצא העולם כולו
 חלק א׳ מס׳ הלקים בגן,
 ומתמציתו שותה כל העולם.
 דיקדק התגא [ש]מתמצ־ת
 בית כור שותה תרקב, שהוא
 זה התרקב א׳ מסי בכור כמו
 שהוא העולם א׳ מס׳ בגן,
 ושותה תמציתו. מתני'.
 בשלשה במרחשוון שואלים
 את הגשמים, (כוי), רבן
 גמליאל אומר בשבעה כו.
 א״ר אלעזר הלכה כרבן
 גמליאל. תנא חנניה אומר
 ובגולה עד ס־ יום בתקופה.
 אמר שמואל הלכתא כחנגיה.
 וזמן הכגסת עצים דבי טבות
 רישבא מן השדה הוה ס׳
 בתקופה. ואיבעיא לן יום ס׳
 כלפגי [סי] דאיגו שואל, או
 כלאחר ס׳ ושואל. רב אמר
 כלפגי ס׳, ושמואל אמר
 כלאחר סי. וסימגיך עילאי
 בעי מיא, תתאי לא בעו מיא,
 פי׳, נהרדעא אתריה דשמואל

 מאימתי פרק ראשון תענית
 קרי ביה חבשרת. סי׳ הטל הכ״ף מן חשכת ושלי עם חשרת
 ויהיה חכשרת כלומר שהמים כעננים מתכשריס שהעננים
 שותים לבסוף הם ממתקים כעכים: טובעני ולא יובשני.

 פי׳ מוטב להיות בארץ שהיא לחה מכשהיא יבשה:
 הלכתא יום ס׳ כלאחר ס׳.
 וכן עמא לבר ויוס
 חקופה מחחיל: אץ גוזרץ תענית
 על הצבור בתחילה בחמישי שלא
 להפקיע השעהים. סי׳ שע״י שעשו
 הצבור תענית יקנו מזון של חמישי
 ושל שבת וכסבורים העם יוקר היא

 ויפקיעו השערים:
 איזהו

 בברייתו של עולם ת״ר א״י נבראת תחילה
עד  וכל העולם כולו נברא לבסוף שנאמר 1
 לא עשה ארץ וחוצות א״י >* משקה אוהה
 הקב״ה בעצמו וכל העולם כולו ע״י שליה
 שנאמר 2הנותן מטר על פני ארץ ושולה מים
 על פני הוצות א״י שותה מי גשמים וכל
 העולם כולו מתמצית שנאמר הנותן מטר

 על פני ארץ וגו׳ א״י שותה תהילה וכל העולם כולו לבםוף שנאמר הנותן
 מטר על פני ארץ וגו׳ משל לאדם שמגבל את הגבינה נוטל את האוכל
 ומניה את הפסולת אמר מר ממתקין הן בעבים מנליה דא״ר יצהק בר יוסף
השכת מים עבי שהקים וכתיב 4השרת מים עבי שהקים  א״ר יוהנן כתיב ג
 שקול כף ושדי אריש וקרי ביה א< הכשרת ור׳ יהושע בהני קראי מאי דריש בהו
 סבר לה כי הא דכי אתא רב דימי אמר אמרי במערבא נהור ענני זעירין מוהי
 השוך ענני סגיין מוהי כמאן אזלא הא דתניא מים העליונים במאמר הם תלוים
 ופירותיהן מי גשמים שנאמר 5מפרי מעשיך תשבע האp כמאז כר׳ יהושע
 ור׳ אליעזר ההוא במעשה ידיו של הקב״ה הוא דכתיב אריב״ל כל העולם
 כולו מתמצית גן עדן הוא שותה שנאמר 6ונהר יוצא מערן וגו׳ תנא מתמצית
 בית כור שוהה נ<תרקב: ת״ר ״ארץ מצרים הויא ד׳ מאות פרםה על ד׳ מאות
 פרסה והוא אהד מששים בכוש וכוש אהד מששים בעולם ועולם א׳ מששים
 בגן וגן אחד מששים לעדן ועדן אחד מם׳ לגיהנם נמצא כל העולם כולו
 ככיסוי קדרה לגיהנם וי״א גיהנם אין לח שיעור וי״א עדן אין לח שיעור א״ר
 אושעיא מאי דכתיב 7שוכנת על מים רבים רבת אוצרות מי גרם לבבל שיהו
 אוצרותיה מליאוה בר הוי אומר מפני ששוכנת על מים רבים אמר רב עתירה
 בבל דהצדא בלא מיטרא אמר אביי נקיטינן ל< טובעני ולא יובשני:
 מתני, היבג׳ במרהשון שואלין את הגשמים רמ גמליאל אומר אבשבעה בו
 ט״ו יום אהר ההג כדי שיגיע אהרון שבישראל לנהר פרת: גמ׳ ייא״ר אלעזר
 הלכה כרבן גמליאל תניא הנניה אומר בובגולה עד ששים בתקופה אמר רב
 הונא בר הייא אמר שמואל הלכה כהנניה איני והא בעו מיניה משמואל
 מאימת מדכרינן ותן טל ומטר אמר להו מכי מעיילי ציבי לבי טבות ״רישבא
 דילמא אידי ואידי הד שיעורא הוא איבעיא להו יום ששים כלפני ששים או
 כלאחר ששים ת״ש רב אמר יום ששים כלאחר ששים ושמואל אמר יום
 ששים כלפני ששים א״ר נחמן בר יצחק וסימנך עילאי בעו מיא תתאי לא
 בעו מיא אמר רב פפא גהלכתא יום ששים כלאחר ששים: מתני, יחגיע י״ז
 במרהשון ולא ירדו גשמים התהילו היהירים מתענין ג׳ תעניות אוכלין
 ושוהין משהשיכה ומותרין במלאכה וברהיצה ובסיכה ובנעילת הםנדל
 ובתשמיש המטה ההגיע ר״ה כסליו ולא ירדו גשמים ב״ד גוזרין שלש תעניות
 על הצבור אוכלין ושותין משהשיכה ומותרין במלאכה וברהיצה ובסיכה
 ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה: גמ׳ מאן יהירים אמר רב הונא רבנן
 ואמר רב הונא יהירים מתענין שלשה תעניות שני והמישי ושני מאי קמשמע
 לן תנינא חייאין גוזרין תענית על הצבור בתהילה בהמישי שלא להפקיע את
 השערים אלא שלש תעניות הראשונות שני והמישי ושני מהו דתימא הני
 מילי צבור אבל יהיר לא קמשמע לן תניא נמי הכי כשהתחילו היהירים
 להתענות מתענין שני והמישי ושני יומפםיקין בראשי הרשים

 ובימים

 כלומר בשבעה במרחשון הוא ט״ו אחר החג: כדי שיגיע האחרון. כלומר קולס ביאת מיס לנהר פרת שהוא רחוק יותר: גמ׳ ובגולה
 ששים. ובגולה אין שואלין על ששים בתקופה לפי שהוא מקום נמוך ואין צריטם מטר כל כך: מכי מטיילי ציבי לבי טבוה רישבא. משעה

 שממיסין עצים לאוצר לצורך ימות הגשמים שכן היו נוהגין לפי שהיו יולעין שזמן גשמים הוא משם ואילך ולא היו יכולין לחטוב עצים ביער:
 יישבא. צייל עופות כמו אין סורשין ל)רשביס ליונים (כ׳׳ק לף עט:). טבות שס אלם: כלפני סי. ולא מלכרינן: כלאחר סי. ומלכרינן: עילאי

 בעו מים. העומליס בהרים צריכין יותר מים מפני שהגשמים מתגלגלים רורלין למטה: תסאי לא בעו מים. שמתכנסין כל מימי ההדס

 לבקעה. ה״נ רב שהיה מארן ישראל כלאמרינן בעלמא (גימין לף ו.) מט אתא רב לבבל וארץ ישראל גבוהה מכל הארצות משוס הכי אמר
 כלאחר ששים ובבבל בגולה מתוך שאינן צריכין לגשמים אין שואלין על ס׳ לתקוסת תשרי. וכן אנו נוהגים שכל מנהגינו אחר בני בבל:
 מתני׳ הגיע שבעה עשר וכוי. אוכלין ושותין משחשיכה שאין אוכלין מבעול יום טוס הכסורים וחשעה באב: גמ׳ מאי קמ״ל. האי
 לקאמר שני וחמישי ושני: תגיגא. בפירקין ללקמן >לף טו:) אין גוזרין תענית כו׳ שלא להפקיע את השערים שאס היו מתחילין להתענות
 בחמישי היו קונין למוצאי התענית שתי סעולות גלולות אחל לתענית ואחל לשבת וכסבור המוכר שרעב בא לעולם ואחי לאפקועי
 שערים: אפיןועי. מבטל שיעור מלה הראשונה וממעטה: אבל יחידים לא. שלש תעניות שהיחילין עושין קולס לצבור אינן זקוקין
 להתחיל בשני לליכא אפקעח שערים משוס יחיליס לחולייהו. והללו ג׳ תעניות ליחיליס אינן בכלל י״ג תעניות לצבור תלע לקא חשיב
 במתני׳״) שלש ושלש ושבע: ומפםיקין בראשי חדשים. שאם חל ר״ח בשני ובחמישי לאחר שהתחילו להתענות פוסקין תעניתם:

 בברייהו של עולם. כתיב שהיה כל העולם שטוף במים והקב״ה

 כינהי במקום אחל כמכניס מים בנאל (י) שנתנם באוצרות לכתיב מ)
 נותן באוצרוח תהומות שס חול גבולו ואוצר ליס: משיורי המצית.
. א״י: בתחילה  מה שנשאר בעבים אתר שתייתה: על פני ארן

 שוהה. שם יורלין הגשמים מחילה

 כך שמעתי: השרה מים וחשכה מים.
 שני מקראות הן חל בתהלים וחל
 בשמואל ברלבר לול: ה״ג שקול כן*
 ושדי אריש. כלומר קח כף שבמלת

 חשכח וצרפו עם מלח חשרח וקרי
 ביה «< חכשרת שממתקין ומכשירין
 בעבים: חשוך ענני סגיאין מימוהי.
 והיינו לכתיב תשכת מיס: נהור
 ענני. כשהענן קליש זעירן מימוהי

 ומכלל חשוך סגיאין אתה למל אבל
 נהור זעירין וחשרח לשון השרה
 כמו אין שורין ליו >שבמ לף יז:) (כוי)
 כללריש ליה רבי יהושע לעיל [ט:] אבל
 חשכת מיבעי ליה להט ולהט:
 במאמר הן תלוין. אינן נחות על שום

 לבר אלא מכונסות ועומלות כמין
 בריכה ותלרות במאמרו של הקב״ה:
 ושירותיהן מי גשמים. משוס לישנא

 לקרא נקט הט משום לכתיב מסרי
 מעשיך תשבע הארץ וסירותיהם
 כלומר מזיעת המים שאין נחסרין
 כלום כלכתיב (מהליס סה< פלג אלהיס
 מלא מיס כל שעה והקרן קיימת
 ושירותיהן מי גשמים וכן מסורש
 בבראשית רבה,): ונהר יוצא מעדן.
 יי< סימן ללבר שגן עדן שותה מן
 הגשמים תחילה לכתיב ונהר יוצא
 מעלן להשקות את הגן וגר: תנא
 מתמצית בית כור. כלי שמשקין

 במימיו ביח כור יכולין להשקות
 בתמציתו שיעור זריעת מרקב שהוא
 אתל מששים בבית כור. והכי נמי
 עולם אחל מששים בגן עלן ולי לו
 בתמצית העננים המשקין את הגן.
 (י) גן לפני כל העולם כולו כעלן לגן:
 נמצא כל העולם כניסוי קדרה.

 הקטן מגל הקלרה: שוכנת על מים
 רבים רבת אוצרות. בא קצך אמת

 בצעך׳): שרבו אוצרותיה. שקנו
 עושר: מים רבים. שמשקין שלותיהן
 לבבל עמוקה מכל הארצות וגשמים
 מטפטפין רורלין שם: עתירה בבל.
 עשירה היא בבל שקוצרין בה תבואה
 בלא מטר שאינן צריכים לגשמים:
 נקיטינן. להט (0 חצלא בבל בלא

 מיטרא: דטובעני. היא מקום מצולה
 ורקק: ולא יובשני. שאינה יבשה:
 מתני׳ בשלשה במרחשון שואלין
 את הגשמים וכו׳ רבן גמליאל אומר

 בשבעה בו בט״ו יום אחר החג.

ת הש״ם ר ו ם  מ

 א) [כלומר נכשרין ומתמתקין
 ערוך], נ) [פי׳ מרי וקנ והיינו
 חצי סאה ערוך], ג) פסחים צל.,
 ד)!כלומר מוטנ שיהיה מטר
 הרנה מהיות חורנ נלי מטר.
) [לעיל ל:], י) לעיל  ערוןן, י
 ו.ב״מכח.,0 נפי׳ הגאון כאשר
 נתינ נשיא בית אב תרגומו רב
 בית אנא זה ראש בית אב. ערוך
 ערך רשבא א], ח) לקמן טו:,
 p) [תהלים לג], י) [פרשה ל],
 כ) [ירמיה נא], ל) ובנוסחאות
 לילן בחוב נישני! ועיי! נערוך
 ערך רשגא נ, מ) [לקמ! טו:ן,

ם ל ש  תורח אור ה

ץ  1. עד לא עשה אר
 וחוצות וראש עפרות
 תבל: משלי ח כו
 2. הנתן מטר על פני ארץ
 ושלח מים על פני חוצות:

 איוב ה י
 3. ןשת חשך סתרו
 סכיבותיו סכתו חשכת מים
 עבי שחקים: תהלים ית יב
 4. רשת חשך סביבתיו
 סכות חשךת מים עבי
 שהקים: שמואל ב כב יב
 5. משקה הרים מעליותיו
 מפרי מעשיך תשבע
 הארץ: תהלים קד יג
 6. ונהר יצא מערן
 להשקות את הגן ומשם
 יפרד והןה לארבעה
 ךאשים: בראשית ב י
 7. שכנת על מים ךבים
 רבת אוצרת בא קצך אמת
 בצעך: ירמיהו נא יג

 הגהות הב׳׳ח

 (א) גמ׳ שנאמר על לא עשה
 ארן וחוצות א״י שיחה חחילה
 כוי על פני ארן וגו׳ א״י
 משקה אותה הקנ״ה נעצמו
 וכו׳ מתמצית וכו׳ על פני ארץ
 וגו׳ משל לאלס שמגכן את
 הגנינה: (ב) חם"־ ל״ה
 ננריימו כו׳ כמכניס מים נגאל
 ונתנם באוצרות נו׳ ואוצר ליס
 מה״ל שותה תחלה שס
 יוררין הגשמים תתלה כך
 שמעתי ומה״ל מתמצית
ורי מים שנשאר בעביס  משי
 כוי א״י מה״ד חשרת כר:
 (ג) ד״ה ה״ג שקול כו׳
 חכשרת. נ״ב ולהט נקט רי״ש
 ולא נקט שי״ן דשי״ן הנא
 והכא כתינ: (ד) ד״ה ונהר
 יוצא מעדן כלומר סימן לדבר
 כוי דכתיב קרא ונהר יוצא
 מעלן תחילה להשקות הגן
 (?) ד״ה תנא כו׳ להשקות
 את הגן הס״ל ואת״כ מה׳׳ל
 גן לפני כל עולם כולו כגן
 עדן לעולם: (ז) ד״ה נקיטינ!
 להט חוא דחצדא בבל בלא
 מיטרא לטובעני כוי הל״א:

 רבינו גרשום

 מתמצית כור שותה תרקב.
 מתמצית גן עדן שותה כל
 העולם, רכל העולם לגבי גן
 עדן כתרקכ לפגי כור. תרקב
 תרי וקב, דהיינו ג׳ קבין. כור
 ל׳ סאין, ותרקב תצי סאה,
 נמצא תרקב אחד מששים
 בכור, וכל העולם אתד
 מששים בגן עדן. דחצדא בלא
 מטרא. כלומר, שקוצרת בלא
 מטר, כלומר שאינה צריכה
 מטר, שיושבת בין ביצעי
 המים. ע״א אצדה. טובעני
 ולא יובשני. כלומר, מיתרמי
 שטוכעין הודעים אבל לעולם
 אין מהייבשין. ר״ג אומר
 בשבעה בו בחמשה עשר יום
 אחר החג. כלומר דז׳

 במרחשון הוא ט״ו אחר החג, כדי שיגיע האחרון כוי קודם הגשמים. ובגולה. אין שואלין את הגשמים עד ששים בתקופה,
 לפי שהן במקום נמוך ואין צריכין למטר כל כך. ציבי דטבות רישבא. דהוה עשיר, והיו עצים שלו מונחים ליבש כשדה עד
 שיכנסם במרחשון. כלפני ששים. ואין שואלין בו, או כלאהר ששים, ושואלין בו. עילאי בעו מיא. רב דהוה מא״י בעי מים
 בששים. תתאי לא בעי מיא, שמואל דהוה מבבל עד לבסוף לא בעי מיא, עד ששים ואחד. אוכלין ושותין משחשכה. שאין
 אוכלין מבעוד יום כיוה״כ ובתשעה באב. שלא להפקיע את השערים. דבגי כפרים הבאים ליום הכניסה מספקים מים ומזון

 לאחיהן שבכרכין, וכשהן באין בהמישי לא ידעו שקבלו עליהם תענית, ואין מכיאין מזון אלא לצורך השבת, ולוקהין הכל לצורך ליל חמישי לפי שהתענו בו, ומתייקר המזון לצורך השבת, אבל כשגוורין בשגי כשבאין בשגי לעיר שומעין כשגוורין תענית
 וכשבאין בחמישי מביאין מזון כדי למכור ללילי חמישי ולשבת. מפפיקין בראשי חדשים. אם אירעו בחמישי ושני.

 וכן
 והיא גבוהה והן המבקשים מים, וסורא אתריה דרב והיא לגבי נהרדעא תתאה, והן אינם מבקשים מים, כלומר כיון שהם
 תחתיים נקוין המים בהם ומתקיימין אצלם. אמר רב [פפא] הלכתא יום [ס׳ כל]אחר סי• סתני׳ הגיע י״ז במרחשוון ולא יהדו
 גשמים התחילו היחידים מחענין. ואוקים רב הונא להני [יחידים] רבנן. ומתענין שני וחמישי ושני, ומפסיקין כראש חדש ובימים

 טובים הכתובים במגילת תענית.



ם ״ ש ת ה ר ו ס  מ

 א) שנת קיד. קדושי[ מט:,
 ב) !גי׳ רי״ף יהודה],
 ג) !תוספתא פ״א],
 ד) !תוסס׳ פ״נן, ה) סוטה
 מט., ו)[צ״להלוך],ז)נרכות
 מג: שנת קיג:, ח) 1פסחיס
 מנ.], ט) ססחיס נ. נ״ק ס:
 ע״ש, י) ןנ״נ נז:ן, כ) ן ל״ל
 לא אתענה], ל) !מנילתא
 הניאו רש״י ס׳ יתרו יט

 פ״הן,

ם ל ש ה אור ה ר ו  ת
ר ב ש ש י י ב ב ק ע א י ר י  1 . ו

ב ק ע ר י מ א י ם ו י ר ג ־ ־ נ  ב

: ו א ר ת ה ת מ ו ל י נ ב  ל

ב א ת מ י ש א ר  ב

ו י ח ת א ח א ל ש י . ו 2 

ל ם א ה ל ר א מ א י ו ו כ ל י  ו

: ך ר ד ו ב ז ג ר  ת

ד ה כ ת מ י ש א ר  ב

ם י כ ל ה ה מ י ה ה י  3. ו

ב כ ה ר נ ה ר ו ב ה ך ו ו ל  ה

ן י ו ב ד ר פ י ש ו י א ס ו ס ש ו  א

־ ה י ל ל א ע י ם ו ה י נ  ש

: ם י מ ש ה ה ך ע ם  ב

א ם ב ב י י כ ל  מ

ם י ש נ א ה ר ו ו ר א ק ב  4• ה

: ם ה י ר מ ח ה ו מ ו ה ח ל  ש

ד ג ת מ י ש א ר  ב

 הגהות הב״ח
 (א) רש״י דיה לישרף נאש
 כוי שהיו הולכין בדבר של
 הלכה: (ב) ד״ה הכא
 תרגימו. בבבל תלמוד וה
 כוי: (נ) ה״ה משוס מזוני
 שמא לא יהי׳ לו לאח״כ:
י) תום׳ ד״ה איזהו כו׳ ) 
 פרנס על הצבור ואיזהו
 תלמיד כו׳ כצ״ל ותינות
 להיות פרנס נמתק:
 (ה) בא״ד כל ששואלין
 אותו דנר הלכה ואפילו:
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 גליון הש״ם
 גמ' המהלך כדרך אל
 •אכל כוי. עי׳ מג״א סי׳

 קי ס״ק י:

 רבינו גרשום
 תכתוב במגילת תענית.
 הלא להתענאה בהון. אל
 יאמר תלמיד איני ראוי
 לכך. להתענות. ר׳ יוסי
 אומר. כל אדם נמי עושה
 עצמו וזכור לטוב. אפילו
 במס׳ כלה. שאין רגילין
 להתעסק בו. שאין שבח
 הוא לו. שמתענה. דבר של
 שבח אינו עושה. כגון חתן
 קורא ק״ש בלילה הראשון.
 של צער. מתענה. וח״ח
 עושה. בין של שבת בין
 של צער. הרי זה מתענה
 ומשלים. שנותנין עליו
 חומרי מקום שהלך לשם
 וחומרי מקום שיצא משם.
 אל יתראה בפניהם. כשהוא
 שבע. אל יגהיג בעצמו
 עידוגין. שלא יאמר הואיל
] כל שהוא אוכל  שאכלת[,
 הרבה. והן רעיבין. מפגי
 הרעב. שמא ירגז עליכם
 הדרך. שהרואה אתכם
 שאתם חולקין בדבר הלכה
 סבור גלתמים אתם
 ומתרגו־ס עליכם. בעיוגי.
 לא עייגי באורחא. משוס
 מעיינא. שאם אוכל הרבה
 מתכבד במיעיו ואין יכול
 לילך. משום מזוני. דלא

 שכיחי באורחא.

 מאימתי פרק ראשון תענית
 וכן בימים טובים הבהובים במגילה העניה: תלמיד אני. ואיני

 חשוב כל כך כיחידים כלומר איני ראוי להתחיל תעניח עם היחידים:
 לא כל הרוצה לעשות עצמו יחיר. לענין תענית: עושה. דנראה מגסי

 הרוח ותנן (אבות פ״ג משנה י< כל שרוח הבריות נוחה הימנו כר:
 הכי גרסינן התלמידים עושי! עצמן.
 כדאמרינן לעיל שכל התלמידים
 רארין לכך ואין בהם משוס גסות
 הרוח: רבי יוסי אומר. כל אדם
 ואפילו שאינו תלמיד עושה עצמו
 יתיד להתענות חכור לטוב דצער
 הוא לו ולא גסות. לישנא אחרינא
 גרסינן לא כל הרוצה לעשות עצמו
 יחיד עושה תלמיד עושה כלומר ולא
 כל הרוצה נמי לעשות עצמו תלמיד
 להתנהג עצמו במדת ׳)תלמיד בחלוקו
 ובמטתו ולהתנאות בסודר של
 חלמידי חכמים ושאר דברים עושה
 דכל הרוצה ליטול לו אח השם לא
 יטול ורבי יוסי ארישא ומסתבר כי
 האי לישנא מדקא מהדר רבן שמעון
 בן גמליאל דבר של שבח אינו עושה
 מכלל דאיירי בשבח: על החולה
 ונתרפא. הוא הדין אס מח החולה

 בעי לקיומי נדרו: על הצרה ועברה.
 מתענה ומשלים ואם לאו נראה
 כמתנה עם קונו אם תעבור
 ')אתענה ואס לאו (לא) אתענה:
 למקום שאין מתענין הרי זה מתענה

 ומשלים. כל התעניות שקבלו עליהן

 בני עירו דנותנין עליו חומרי המקום
 שיצא משם: אכל ושתה. דיעבד:
 אל יתראה בפניהן. שנראה כחתן

 בין אבלים רתקנאו בו: ואל ינהיג
 עדונים בעצמו. שלא יאמר הואיל

 ואכלתי כל שהוא אוכל הרבה: אל
 תראו עצמכם. שיש לכס חטים

 הרבה ולא הלכו אלא בשביל דבר
 זה שלא להתראות בפני בני עשו
 שהיו צעירים ורעבים: תרגזו עליכם
 הדרך. תתעו: לישיץז באש. דכתיב

 והנה סיסי אש וכחיב בההוא עניינא
 הלוך ודבר. ואהכי כתביה לאשמועינן
 דאי לאו שהיו הולכין (א) בעומקה של
 הלכה לא [היו ניצוליןן: הא למגרם.
 מבעי ליה באורחא אבל במלתא
 דמבעי ליה לעיוני לא: במתניחא
 הנא. מאי אל תרגזו בדרך אל תזיקו

 עצמכם בפסיעה גסה: והכניסו
 חמה לעיר. כשאתם לנין ושוכבין

 בדרך בעיירוח הכניסו לעיר בעוד
 שהחמה זורחח: יצא אדם בכי טוב.
 שימחין עד שיאור כמו וירא אלהיס
 את האור כי טוב (בראשית א<: ויכנס
 בכי טוב. בערב בעוד שהחמה

 זורחת שאין ליסטין מצרין. אי נמי שלא
 יסול בבורוח ובקעים שבעיר ושלא
 יעלילו עליו עלילות מרגל אתה או
 גנב: הבוקר אור והאנשים שולחו
 המה וחמוריהם. מיכן שיצאו בכי

 טוב והוא הדין ליכנס בכי טוב. יש ספרים דלא כתיב בהו האי קרא
 אלא מילתא דרב יהודה סברא הוא ולא בעי׳ קרא: לא יאכל יותר ממה
 שאוכל בשני רעבון. דאמר לקמן (לף יא.) שצריך להרעיב עצמו

 בשני רעבון: (הכא (0. מלמוד זה בבלי הוא וכי משתעי בבבל קאמר

 ובימים טובים הכתובין במגילת תענית תנו
 רבנן אל יאמר אדם תלמיד אני איני ראוי
כל תלמידי חכמים יחידים  להיות יחיד אלא א
 אי זהו יחיד ואיזחו תלמיד יחיד כל שראוי
 למנותו פרנם על הצבור תלמיד איכל
 ששואלין אותו דבר הלכה בלמודו ואומר
 ואפילו במםכת דכלה תנו רבנן לא כל
 הרוצח לעשות עצמו יחיד עושה תלמיד
עושה  עושה דברי ר׳ מאיר רבי ״יוםי אומר נ
 וזכור לטוב לפי שאין שבח הוא לו אלא צער
 הוא לו תניא אידך לא גיכל הרוצה לעשות
 עצמו יחיד עושה תלמיד עושה דברי רבי
 שמעון בן אלעזר רבן שמעון בן גמליאל
 אומר במה דברים אמורים בדבר של שבח
 אבל בדבר של צער עושה וזכור לטוב שאין
ת״ר י, מי  שבח הוא לו אלא צער הוא לו ג
 שהיה מתענה על הצרה ועברה על החולה
 ונתרפא הרי זה מתענה ומשלים י ההולך
 ממקום שאין מתענין למקום שמתענין הרי
 זה מתענה עמהן הממקום שמתענין למקום
 שאין מתענין הרי זה מתענה ומשלים ישכח
 ואכל ושתה אל יתראה בפני הצבור ואל
 ינהיג עידונין בעצמו שנאמר 1ויאמר יעקב
 לבניו למה תתראו אמר להם יעקב לבניו אל
 תראו עצמכם כשאתם שבעין לא בפני עשו
 ולא בפני ישמעאל כדי שלא יתקנאו בכם
אל תרגזו בדרך אמר רבי אלעזר אמר להם 2 

 יוםף לאחיו אל תתעסקו בדבר הלכה שמא
 תרגזו עליכם הדרך איני והאמר ר׳ אלעאי
 בר ברכיה ה<שני תלמידי חכמים שמהלכים
 בדרך ואין ביניהן דברי תורה ראויין לישרף
 שנאמר 3ויהי המה הולכים י<(הולך) ודבר
 והנה רכב אש וםוםי אש ויפרדו בין שניהם
 טעמא דאיכא דיבור הא ליכא דיבור ראויין
 לישרף לא קשיא הא למיגרם הא לעיוני
 במתניתא תנא אל תפסיעו פסיעה גסה
 והכניסו המה לעיר אל תפסיעו פסיעה גסה
 דאמר מר ״פסיעה גסה נוטלת ח<אהד מהמש
 מאות ממאור עיניו של אדם והכניסו המה
 לעיר כדרב יהודה אמר רב טידאמר רב יהודה
 אמר רב לעולם יצא אדם בכי טוב ויכנם בכי
 טוב שנאמר 4הבקר אור והאנשים שלחו
 אמר רב יהודה אמר רבי הייא sהמהלך בדרך
 אל יאכל יותר משני רעבון מאי טעמא
 הכא תרגימו משום מעיינא במערבא
 אמרי משום מזוני מאי בינייהו איכא בינייהו

ב י ת י  ר

 איזהו יהיה כו׳ שראוי למנותו פרנס על הציור (י) להיות פדנם
 ואיזהו תלמיד כל ששואלין הבר הלכה בכל מקום וכוי.
 וקשה דהכא משמע דקרי תלמיד אותו שיודע להשיב כששואלין לו
 דבר הלכה בכל מקום ואומרה והתם אמרינן במס׳ שבת פרק ואלו

 קשרים (לף קיל.< איזהו תלמיד
 הראד למנותו פרנס על הצבור
 כשיודע להשיב כל ששואלין (י!) דבר
 הלכה ואפילו במסכת כלה אלמא
 הראר למנותו פרנס על הצבור הוי
 כשיודע להשיב והכא משמע דאותו
 הראוי למנותו פרנס הר מילתא
 אחריתי ועוד דהכא משמע דיחיד
 עדיף מדקאמר בסמוך לא כל הרוצה
 לעשוח עצמו יחיד עושה אבל הרוצה
 לעשות עצמו תלמיד עושה רש לומר
 ליש חילוק בתלמיד דדוקא כשהרב
 בא אל מקום אחד וכל התלמידים
 אצלו זה שואל אל הרב ממה שהוא
 לומד וזה שואל ממקום אחר ואותו
 הרב יודע להשיב לכל התלמידים לכל
 אחד ואחל כפי שאילתו ואפילו במס׳
 כלה זהו יחיל לעליף מתלמיד דהכא
 ונקרא תלמיל התם בפרק אלו קשרים
 אותו ולאי ראוי למנותו פרנס על
 הצבור אבל אם אינו יולע להשיב
 אלא במסכת שלו נקרא גס כן תלמיל

 ומזה מייד הכא:
 ההולך ממקום שמתענין למקום
 שאין מתענין הרי
 מתענה ומשלים. ל״ש לעתו לחזור
 ל״ש אין רעחו לחזור הואיל וקבל עליו
 התענית: למה תתראו. כמו
 שמפרש אל תראו עצמכם בפני בני
 עשו וכו׳ ויש במלרש למה תתראו

 פירוש למה תהיו כחושין:
 אל תרגזו בדרך. ויש מלרש אל

 תפסיקו מלבר הלכה:
 ואין ביניהם דברי תורה ראוים
 לישרןז דכתיב ויהי המה
 הולכים הלוך ודבר ונו׳ טעמא דאיכא
 הבור ובו׳. ויש מדרש שהם היו
 מלבריס לברים בטלים ומש״ה ראוין
 לישרף: פסיעה גסה נוטלת
 אחת מהמש מאות ממאור עיניו של
 אדם. ואין להקשוח אס כן בחמש
 מאות פסיעות גסות יהיה ניטל כל
 מאור עיניו של אלס והא קא תזינן
 ללאו הכי הוה ונראה לפרש להפסיעה
 ראשונה נוטל אחת מחמש מאות
 והססיעה שניה נוטל פחות מן
 הראשונה ששניה אינה נוטלת אלא
 אחל מחמש מאות הנשארים כמו
 בעישורייתא לבי רבי (כמוטמ דף סח.)
 ר״ל העישור ממה שנשאר אבל עליין
 קשה למ״ש פסיעה ראשונה לנוטלת
 יומר מן השניה אלא יש לומר ללא
 נוטלת אלא פסיעה ראשונה לוקא
 ומכאן ואילך כיון ללש לש אי נמי
 ססיעה ראשונה נוטלת טסי משוס

 ל)לכל התחלות קשות: לעולם יצא אדם בכי טוב
:[:p קמא לפסחים (לף ב.) ןוע״ע חוס׳ ב״ק 

 משום מעיינא. פירוש משום שהבני מעיין הוי קשה להו
 אסור
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 נר מצוה

ב מיי׳ פ״ג מהלכות א  ל
 תעניות הלכה א טוש״ע
 א״ח סי׳ תקעה סעיף א:
א ג מיי׳ פ״א מהלכות  ל
 תעניות הלכה טי
 טיש״ע א״ת סי׳ תקסט

 סעיף א:
ב ד מיי׳ שם טוש״ע  ל
 א״ח סי׳ תקעל סעיף

 לג
 נ:

 ה מיי׳ שס וטיש״ע
 שס סעיף א:

ד ו מיי׳ שס הלנה [יל]  ל
 טו טיש״ע שס סעיף ג
 [וסימן חקסח סעיף ינן:

 מוסף רש״י
ן אוחו דבר  ששואלי
 הלכה בלמודו. מאחל מן
 המקומות ;קדושץ מט: לני׳
 שם ככל מקוש נכל הש״ס
 !:שבת קיד לגי׳ שם. בכל
 מקום). ואפילו במסכת
 דכלה. שאין עומק נה
 וכריימא היא וכך היא שגרה
 כלה נלא נרכה אסורה
 לנעלה נגלה (קדושי! שם!
 או: אפילו נמסכת נלה דלא
 רגילי נה איגשי וזה גתן לנו
 וגרסה ושבת שטו. ויהי
 המה הולכים הלוך
 ודבר. נדנרי תורה, נאליהו
 ונאלישע כתינ וסוטה מט.!.
 הא ליכא דיבור ראויין
 לישרף. שעל מנת כן נא
 הרכנ אש עליהס !שם׳!.
 פסיעה גסה. יומר מאמה,
 פסיעה בינונית אמה !שבת
 קיג <. לעולם יצא אדם
 בכי טוב ויכנס בכי טוב.
 היוצא לדרך יכנס ערנית
 לנית מלון נעוד החמה
 זורחת ולמחר ימתין עד הגן
 החמה ויצא ואז טוב לו,
 שהאור טוב לו שנאמר באיר
 לי טוב, ומה היא טובתו,
 מפני החיות ומפני הלסטיס
 5םחים ב לגי׳ שם לעולם

 יכנס כר ויצא כוי).

 רבינו חננאל
 ת״ר לא יאמר תלמיד איני
 ראוי לכך, אלא כל
 התלמידים ראוין לכך.
 איזהו יחיד, כל שראוי
 למנותו פרנס על הצבור.
 ואיזהו תלמיד, כל
 ששואלין אותו דבר הלכה
 בכל מקום ואומרה. פי׳,
 בכלום מקום, כלומר
 [בכל] מקום מן התלמוד,
 ואפי׳ במסכתא דכלה
 שמתעסקין כה כל תלמיד
 חכם שרוצים לשנותה
 בכלח [של אלול או בכלה]
 של אדר. תניא [לא] כל
 ה־וצה לעשות עצמו יחיד
 עושה, שנראה ביהירות.
 התלמידים עושין דברי ר׳
 שמעון כן אלעור. רבן
 שמעון כן גמליאל אומר
 דבר של שבה איגו עושה,
 דבי של צער עושה עצמו
 יהיר. וכן ר׳ יוסי אומר
 עושה וזכור לטוב, שאיגו
 שבח לו התעגית אלא צער
 הוא לו. ת״ר הרי שהיה
 מתענה על החולה וגתרפא,
 על צער צרה ועברה
 מתענה ומשלים. ההולך
 ממקום שמתענין למקום
 שאץ מתענין וכו׳. זה
 [שאמר] יוסף לאהיו אל
 תרגוו בדרך, אל תתעסקו
 בד־ך [בדבר] הלכה, שלא
 תתגר עליהם הדרך.

 ואוקימנא לעיוני אבל במגרס לא, דא׳ שני תלמידי הכמים המהלכין כדרך ואין ביניהם דברי תורה ראוין לישרף, שנאמר ויהי המה הולכים הלוך ודבר והנה רכב אש וסוסי אש ויפרידו בין שניהם. במתניתא תנא אל תפסיעו
 פסיעה גסה, שנוטלת אתד מתמש מאות ממאור עיניו של אדם. והכניסו חמה לעיר, כררב יהודה אמר רב, לעולם יכנס אדם בכי טוב ויצא בכי טוב. כלומר באור היום, כדכהיב וירא אלהים את האור כי טוב, וכתיב הבקר

 אור והאנשים שלהו. משום מעיינא. פי׳, אם יאכל הרבה יקחהו שילשול ויבא להתאהר מן השיירא.

 פי׳ בסרק

 הכא וכל הא לן והא להו בבבל קאמרך. משום מעיינא. שלא יתחלחלו
 מעיו של אלם ברוב אכילחו מפני טורח הדרך. יש אומרים יהיו מעיו של אדם שיפכין זה לזה כעין מעיין: משום מזוני. שמא ») אין לו לאח״כ:

 ליחיב
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 נר מצוה

 לה א ב מיי׳ פ׳׳ג מהל׳
 תעניות הלכה ח טוש״ע
 א״ח [סימן רמ סעיף ינ] וסי׳

 תקעל סעיף ד:
 לו ג טוש׳׳ע שס סי׳ מקעל

 סעיף ה:

ם ל ש ר ה ה או ר ו  ת
 1. ברעב פדך בלמות

 ובמלחמה מידי חרב:
 איוב ה כ
 2. וליוסף ילד שני בנים
 בטרם תבוא שנת הרעב
 אשר ןלךה לו אסנת בת

 פוטי פרע כיהן און:
 כראשית מא נ
 3. וחנה ששון ושמחה הרג
 בקר ושחט צאן אכל בשר
 ושתות ;ין אכול ושתו כי
 מחר נמות: וננלח באזני ין
 צבאות אם יכפר העון הזה
 לכם ער תמתון אמר אדני

 אלהים צבאות:
 ישעיהו כב יג-יד
 4. אתיו אקחה יין ונסבאה
 שכר והיה כזה יום מחר

 גדול יתר מאד:
 ישעיהו נו יב
 5• הצדיק אבה ואין איש
 שם על לב ואנשי חסד
 נאספים באין מבץ כי מפני

 הרעה נאסף הצדיק:
 ישעיהו נז א
 6. וידי משה כבדים ויקחו
 אבן וישימו תחתיו וישב
 עליה ואהרן וחור תמכו
 ביךיו מזה אחד ומזה אחד
 ויהי ןךיו אמונה עד בא
 השמש: שמות יז יב
 7. כי אבן מקיר תזעק

 וכפים מעץ יעננה:
 הבקוק כ יא
 8. כי מלאכיו יצוה לך

 לשמךך בכל דךכיך:
 תהלים צא יא
 9. אל תאמינו ברע אל
 תבטחו באלוף משככת

 חיקך שמר פתחי פיך:
 מיכה ז ה
 10. אתם עדי נאם •ץ ועבךי
 אשר בחרתי למען תדעו
 ותאמינו לי ותבינו כי אני
 הוא לפני לא נוצר אל

 ואחרי לא יהיה:
 ישעיהו מג י
ר תמים פעלו כי כל  11 .הצו
 דרכיו משפט אל אמונה
 ואין עול צדיק תשר הוא:

 דברים לב ד
 12. ביר כל אךם לחתום

 לדעת כל אנשי מעשהו:
 איוב לז ז
 13 . לך לבדך חטאתי והרע
 בעיניך עשיתי למען תצדק

 בדברך תזכה בשפטך:
 ההלים נא ו
 14. ועשה הכהן אתר
 להטאת ואחר לעלה וכפר
 עליו מאשר חטא על
 הנפש וקדש את ראשו
 ביום ההוא: במדבר ו יא
 15 . בל ימי נךר נזרו תער
 לא ועבר על ראשו עד
 מלאת הןמם אשר יזיר לין
 קרש יהיה גדל פרע שער
 ראשו: במדבר ו ה

 רבינו חננאל

 מאימתי פרק ראשון תענית
. ואם תאמר הרי יוכבד ן  אםור לאהם לשמש מטתו בשני רענו
 ׳)נולדה בין החומות ואותו העת עת רעב היה וע״כ שימשו
 מטותיהן בשני רעבון ויש לומר דלכ״ע לא הוי אסור אלא למי שרוצה
 לנהוג עצמו בחסידות ויוסף לא שימש אבל שאר בני אדם שימשו:
 אמר שמואל כל היושב בתענית
 נקרא חוטא. וקשיא
 דאמרינן בפ׳ החובל >ב״ק לף צא: ושם)
 החובל בעצמו רשאי אבל אחרים
 שחבלו בו חייבים ומפרש החס הא
 דקאמר החובל בעצמו רשאי אמר
 שמואל ביושב בתענית אלמא משמע
 דשמואל קאמר דיושב בתענית לא
 נקרא חוטא דש לומר דודאי הוי
 חוטא כלאמרינן הכא מקל וחומר
 מנזיר ומה נזיר שלא ציער עצמו
 אלא מיין וכו׳ אבל מכל מקום
 המצוה שהוא עושה התענית גדול
 יותר מן העבירה ממה שהוא מצער
 נפשו דמצוה לנדור כדאמרינן (סוטה
 דף ב.) הרואה סוטה בקלקולה יזיר
 עצמו מן היין ומכל מקום יש קצת
 מטא מידי דהוה מאמתענה תענית
 חלום בשבת לקורעין גזר דינו ונסרעין
 ממנו תענית של שבח ומאי תקנחיה

 ליתב תעניתא לתעניתיהע):
 כאילו

 דיתיב בארבא אי נמי דקאזיל מאוונא לאוונא
 רב פפא כל פרסה ופרסה אכיל חרא ריפתא
 קסבר משום מעיינא אמר רב יהודה אמר רב
כל המרעיב עצמו בשני רעבון ניצל ממיתה  א

 משונה שנאמר 1ברעב פדך ממות מרעב
 מיבעי ליה אלא הכי קאמר בשכר שמרעיב
 עצמו בשני רעבון ניצול ממיתה משונה אמר
 ריש לקיש באםור לאדם לשמש מטתו בשני
 רעבון שנאמר 2וליוסף ילד שני בנים בטרם
 תבוא שנת הרעב תנא א<הסוכי בנים
 משמשין מטותיהן בשני רעבון תנו רבנן
 גבזמן שישראל שתיין בצער ופירש אחד מהן

 באין שני מלאכי השרת שמלוין לו לאדם
 ומניהין לו ידיהן על ראשו ואומרים פלוני זה
 שפירש מן הצבור אל יראה בנהמה צבור
 תניא אידך בזמן שהצבור שרוי בצער אל
 יאמר אדם אלך לביתי ואוכל ואשהה ושלום
 עליך נפשי ואם עושה כן עליו הכתוב אומר
 3והנה ששון ושמהה הרוג בקר ושהוט צאן

 אכול בשר ושתות יין אכול ושתו כי מהר נמות מה כתיב בתריה ונגלה באזני
 ה׳ צבאות אם יכופר העון הזה לכם עד תמותון עד כאן מדת בינונים אבל
 במרת רשעים מה כתיב 4אתיו אקהה יין ונסבאה שכר והיה כזה יום מחר
 מה כתיב בתריה 5הצדיק אבד ואין איש שם על לב כי מפני הרעה נאםף
 הצדיק ג<אלא יצער אדם עם הצבור שכן מצינו במשה רבינו שציער עצמו
 עם הצבור שנאמר 6וידי משה כבדים ויקהו אבן וישימו תהתיו וישב עליה
 וכי לא היה לו למשה כר אתת או כםת אהת לישב עליה אלא כך אמר משה
 הואיל וישראל שרויין בצער אף אני אהיה עמהם בצער וכל המצער עצמו
 עם הצבור זוכה ורואה בנהמת צבור ״ושמא יאמר אדם מי מעיד בי אבני
 ביתו של אדם וקורות ביתו של אדם מעידים בו שנאמר 7כי אבן מקיר תזעק
 וכפיס מעץ יעננה דבי רבי שילא אמרי שני מלאכי השרה המלוק לו לאדם
כי מלאכיו יצוה לך רבי הידקא אומר י׳ נשמתו של  הן מעידין עליו שנאמר 8
 אדם היא מעידה עליו שנאמר 9משובבת היקך שמור פתהי פיך ויש אומרים
אל אמונה ואין 1  אבריו של אדם מעידים בו שנאמר 10אתם עדי נאם ה׳ 1
 עול אל אמונה כשם שנפרעין מן הרשעים לעולם הבא אפילו על עבירה קלה
 שעושין כך נפרעין מן הצדיקים בעולם הזה על עבירה קלה שעושין ואין
 עול כשם שמשלמין שכר לצדיקים לעולם הבא אפילו על מצוה קלה שעושין
 כך משלמין שכר לרשעים בעולם הזה אפילו על מצוה קלה שעושין צדיק
 וישר הוא ה<(אמרו בשעת) פטירתו של אדם לביה עולמו כל מעשיו
 ו<(נפטרין) לפניו ואומרים לו כך וכך עשיה במקום פלוני ביום פלוני והוא

1ביד כל אדם יהתום ולא עוד  אומר ״(הין) ואומרים לו חתום והותם שנאמר 2
 אלא שמצדיק עליו את הדין ואומר להם יפה דנתוני לקיים מה שנאמר 13למען
 הצדק בדברך אמר שמואל כל היושב בתענית נקרא הוטא >* סבר כי האי
 תנא דתניא ״<ר׳ אלעזר הקפר ברבי אומר מה תלמוד לומר 14וכפר עליו מאשר
 הטא על הנפש וכי באיזה נפש הטא זה אלא שציער עצמו מן היין והלא
 דברים קל והומר ומה זה שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא הוטא המצער
 עצמו מכל דבר ודבר על אהת כמה וכמה ר׳ אלעזר אומר נקרא קדוש שנאמר
 15קדוש יהיה גדל פרע שער ראשו ומה זה שלא ציער עצמו אלא מדבר אהד

 נקרא קדוש המצער עצמו מכל דבר על אהת כמה וכמה ולשמואל הא
 איקרי קדוש ההוא אגידול פרע קאי ולר׳ אלעזר הא נקרא הוטא ההוא דםאיב
 נפשיה ומי אמר רבי אלעזר הכי והאמר ר׳ אלעזר לעולם ימוד אדם עצמו

לו  כאי

 דיהיב בארבא. שהולך בספינה. משוס מזוני איכא משום מעיינא

 ליכא: מאוונא לאוונא. מקום מלון התגרים מכפר לכפר דמשתכחי
 מזוני וליכא למיחש למזוני ולמעיינא איכא למיחש: כל פרסה ופרסה
 אכל ריפסא. קסבר רב ססא הא לאמור רבנן לא ליכול טסי משוס

 מעיינא ואיהו לא מיסתפי ממעיינא
 דבעל ״)בטן הוה. ענין אחר כריסו
 רחבה כדאיחא בבבא מציעא (לף סל.)
 דקא חשיב אבריה לרב פפא וכאיש
 גבורתו ולפיכך יכול לאכול הרבה ואינו
 מזיק לו: מימה משונה. מת בחרב
 וברעב וכל מיתה שאינה בילי מלאך
 המות כלרך כל אלם על מטתו: בשכר
 שמצטר טלמו. כשישראל בצער: אסור

 לשמש מטהו בשני רעבון. לצריך אלם

 לנהוג צער בעצמו: חסוכי בנים.
 מסיד בניס w לגרסינן במנתות
 (לף כט.) לגבי מנורה ומי חסיבי כולי
 האי׳). שלא קיימו סריה ורביה: שני
 מלאכי שרה «) מלוין לו לאדם. אחל

 מימינו ואחל משמאלו לכתי׳(תהליס צא)
 ט מלאכיו יצוה לך: הנה ששון ושמחה
 הרוג בקר ושחוט צאן אכול גשר

 ושהזה יין כי מחר נמוח ונגלה באזני

 ה׳ צבאוה אם יכופר העון הזה לכם

 עד המוהון: זו מדה בינונים. שיראין

 מן המיחה כלכתיב בהו ט מחר
 נמות: אחיו אקחה יין ונסבאה שכר
 והיה כזה יום מחר. גלול יותר מאל:

 הצדיק אבד ואין איש שם על לב.

 מפני מה הוא מח. מפני הרעה נאסף
 הצדיק מפני שלא יצטער הוא ברעה
 ואחר שהיא גזרה מלפניו ט מפני
 הרעה נאסף הצדיק. ל״א מפני רעות
 של אלו הוא נאסף שאין הקב״ה רוצה
 שיבקש עליהם רחמים: כפיס. חצי
 לבינה י) ורגילין לתתה בין שתי נדבכי
 העצים: הט גרסינן אבריו של אדם
דן גו שנאמר ואהם עדי  ק מעי

ם נאם ה׳: מאי דכהיג אל  לשון רגי

 אמונה ואין עול כשם שמשלם כו׳

 כך משלם לרשעים געולם הזה. כדי

 לטורלן מן העולם הבא וכלכתיב
 (לכריס ז< ומשלם לשונאיו אל סניו
 להאכילו: ואין טול. שאין עושה
 >י) לין בלא לין אמת וצלק: צדיק

 וישר. מצליק הלין על הצליקים לסרוע

 מהם ועושה טובה וישרות עם הרשעים
 לפרוע כל זכותם בעולם הזה כלי
 לטורדן: ביד כל אדם יחתום. כותב
 מעשה כל אלס ומחתים (י) יד על כל
 מעשיו: למען תצדק בדברך. שהוא
 מצדק עליו בדבריך שאתה מראה
 לו יי): ולשמואל קדוש יהיה אגדל פרע
 קאי. ששערו אסור בהנאה אבל הוא

 עצמו לא נקרא קדוש. ולר׳ אלעזר חוטא
 לסאיב כחרגומו מאשר חטא על הנפש
 פשט המקרא על שנטמא במת: וכי
 באיזה נפש חטא זה. מי הרג שנקרא

 חוטא שאין מצוה לצער עצמו כלאמדנן
 צדקי«)מי אכלי האי עלמא(והאיך) מי
 סני להו במס׳ הודות(פ״ג דף י:<: נקרא
 קדוש. רישיה לקרא קא לריש בשביל

 שמתוך כך מתמרקין עונותיו שמתענה:

ת הש״ם ר ו ם  מ

 6) [לשון חיסור כמו לא חשכת.
 ערוך],ג) [ואף צדק גמור צריך
 לצער עצמו עס הצבור שכן
 מצינו במשה רבינו שציער עצמו
 ונו׳ כך אי׳ בשאלתות פ׳ האדנו
 סימן קסנ], ג) חגיגה טז. [ע״ש
 כמה שינוייסז, ד) ג׳׳ז שס,
 ה) [צ״ל מלמל שנשעת. כך אי׳
 נשאלתות], י) [צ׳׳ל נפרטין
 וכ״א נשאלתי׳], t) [צ״ל הן],
 ח) [שנועות ח. סוטה טו.
 כריתות ני.] ב״ק צא: נזיר יט.
 כנ.נלריסי.,נ1)ני׳ רש׳׳אנשר,
 י) עי׳ נהגהת מהרי״ו־ נערוך
 שם, כ) !נ״נ ג.], ל) [ל״ה
 לשמיאל אחד ל״ה נקרא],
 מ) ןצ״ל אי], נ)!בלאי׳ סוטה
 ינ.], D) !ברכות לא: ולקמן
 יב:], ע) [וע״ע תוס׳ נ״ק צא:
 ל״ה אלא ותוס׳ נזיר ב: ל״ה

 ואמאי],

ת הב״ח ו ה ג  ה
 (א) נם' בל היושב בתענית
 נקרא חיטא וסבר ט האי תנא)
 מא״מ ונ״ב ס׳׳א שנאמר
 וכפר עליו מאשר חטא
 על הנפש וכי באיזה נפש
 חטא זה אלא שציער
 נפשו מן היין למניא וכו׳
 ולשמואל הא איקרי קלוש. נ״נ
 פירוש מרסליג ארשמואל
 אלמא ללשמואל לא נקרא
 קלוש אבל לר׳ אלעזר הקפר
 לא קשיא ללמא מולה תקרא
 קלוש אלא לנקרא ג״כ חוטא
 אבל לשמואל קשיא למשמע
 לליריה לא נקרא קלוש ואע׳׳פ
 למולה שמיאל לעושה מצוה
 בנוירמו מ״מ לא נקרא קלוש
 ובתר הכי פריך אר׳ אלעזר הא
 נקרא חוטא למלפליג אשמואל
 אלמא לס׳׳ל ללא נקרא חוטא:
 (נ) רש׳׳י ל״ה חסוכי בניס
 חסירי בניס כמו לגרסינן
) ד״ה שני וכי׳  במנתות: «
: (ל) ד״ה ואין עול ן י  שמלו
 שאין עושה דבר בלא דין:
 (ה) ד״ה ניד כל כו׳ ומחתים
 יל כל אדם על נל: (ו) ד״ה
 למען כוי שאתה מראה לו
 מה׳׳ל וט נאיזה נפש תטא זה
 מי הרג שנקרא חוטא הס״ל
 ואח׳׳נ מהי׳ר אלא שציער
 עצמו וכו׳ שאין מצוה לצער
 עצמו כלאמריגן אטו צריקי
 אי אכלי תרי עלמא וכו׳ על
 עונותיו שמתענה מה״ל
 לשמואל קלוש יהיה ונו׳ לא
 נקרא קלוש הס״ל ואח׳יכ
 מה״ל ולרי אלעזר וכו׳ שנטמא

 נמת הס״ל:

 מוםף רש״י
 וכפיס.תתינמען כמונסיסין
 מנא נתרא (נ. חגיגה נח.).
 אתם עלי. הוא מעיל בעצמו
.iDmi בכל עונוח שאוטת בפניו 
 וכפר עליו. בנזיר נתיב,
 מאשר חטא על הנפש.
 משמע שתטא בנפש אלס(ב־ ק
 צא:<. המצער עצמו מכל
 דבר ודבר. המסגף עצמו

 בתענית 1שס;.

 והמרעיב עצמו בשני רעבון
 ניצל ממיתה משונה שנאמד
 ברעב פדך ממות. אסור לאדם
 לשמש מטתו בשני רעבון.
 תנא חשוכי בנים משמשין מטותיהן כשני רעבון. חייב אדם לצער עצמו עם הצבור, שבזמן שפורש עצמו מן הצבור שני מלאכי
 השמי המלוין לו מניחין ידיו על ראשו ואומרים פלוני שפירש מן הצבור אל יראה בנחמת ישראל. אלא מיבעי ליה לצעורי
 עם הצבור, שכן מצינו במשה רבינו שציער עצמו עם הצבור, שנאמר וידי משה כבדים וגוי, וכי לא היה לו כר או כסת לישב
 בה, אלא רצה להיצטער בצער ציבור. ושמא יאמר מי מעיד בו, אבני ביתו שנאמר כי אבן מקיר תזעק, ומלאכים השומרים
 אותו שגאמר כי מלאכיו יצוה לך וגוי. כתיב אל אמונה ואין עול. כשם שנפרעין לעולם הבא מן הרשעים אפילו בעבירה קלה, כך נפרעין מן הצדיקים בעולם הזה, וכשם שמשלמין שכר טוב בעולם הבא לצדיקים, כך משלמין שכר טוב לרשעים אפילו על
 מצוה קלה בעולם הוה. בשעת פטירתו של אדם כל מעשיו נפרטין לפניו, אומרים לו עשית במקום פלוני והוא אומר הן, אומרים לו חתום וחותם שנאמר ביד כל אדם יחתום. ולא עוד אלא שמצדיק עליו את הדק ואומר יפה דנתוני, שנא׳ למען תצדק כדברך
 וגוי. אמר שמואל היושב בתענית נקרא חוטא. סבר לה כר׳ אלעור דאמר הנזיר בשביל שציער עצמו מן היין קראו הכתוב חוטא, שנאמר וכפר עליו מאשר חטא על הנפש, המצער עצמו מכל מאכל ומשהה לא כל שכן. ומפני מה כתיב בו קדוש יהיה, משום

 דמדכי גפשיה א) מטומאה. ודי אלעזר פליג עליה ואמר המצטער עצמו לשם שמים, כגון הגויר וכיוצא בו, ןגקרא] קדוש, כדכתיב קדוש יהיה. אם כן מה ת״ל מאשר חטא על הגפש, בגויר שגטמא הכתוב מדבר, ומפגי שגטמא נקרא חוטא.

 רבינו גרשום
 דיתיב בארבא. ליכא משום
 מעיינא, ואיתא משום מזוני.
 דאזיל מאונא לאונא. דשכיתי
 מזוני, משום מזוני ליכא,

 משום מעייגא איכא. רב פפא. הר אכיל סגי. חסוכי בנים. ולא כולי עלמא. זו מרה בינונית. שהרי מזכירין יום המיתה, כדכתיב
 כי מחר נמות. ההוא דמדכי בנפשיה. כלומר, שנזיר שמצער עצמו מן הטומאה קרוי קדוש, ולא ליושב בתעגית. ההוא. אשר

 הטא על הנפש, דמסאב נפשיה על המת.

 א) נראה מזה דרביגו היה צו גי׳ אחרת נכאן ההוא דמדכי גפשיה יכ״ה גי׳ רנינו גרשוס כאן.



ם ״ ש ת ה ר ו ס  מ

) ולקמן ינ:  א)!צ״צ חסל], נ
 ע״ש] ססתיסגד:ע״ש, ג) ןצ׳׳ל
 ואמרן, ד) ע״ז לל. [ע״ש בתוס׳
 ל״ה ר׳ עקיבא ן, ה) ןעי׳ שוס׳
 חגיגה ו: ל״ה מאי ט׳מ וחוס׳
 סנהלרין טו: ל״ה שור סיגין,
 ו) [ל״ה שממעט אחרי ל״ה אין
 תעניתן, ז) ןצ״ל מחענין לשעות
 והמתענה לשעות מתסללן,
 ח) ןועמ׳׳ש תוס׳ נע״ז לל. ל״ה
 ר״עוכו׳ עללנרירש״י להכאן,
 P) ןצ״ל ארוג. יעב״ןן,
 י) [לפנינו איתא שזה היה רב

׳ לרכ אילין, ד  יהושע ג

ת הב״ח ו ה ג  ה
 (א) גם׳ שנאמר גומל נפשו איש
 חסד אמר ר׳ ירמיה כר אבא
 אמר דש לקיש אין ת׳׳ח וכו׳
 שממעט במלאכת שמיס אמר
 רנ ששת האי נר גי רנ וכו׳
 אלא תשעה נאנ נלנל אונלין
 נו׳: (5) שם לן נמעניתו
 למחר אינו מתפלל:«) רש״י
 ל״ה כאילו כי׳ לאסיר
 להתענות הס״ל ומהי׳ד
 נקרנך קלוש נוי: (ר) ד״ה
 נקרא ט׳ שמשליס נפשו לקוגו
 חסיד ועוכר שארו כוי כצ״ל
 והל״א: (ה) ד״ה ימיל כו׳
 מאתמול שאמר הד אני
 יושנ: (י) ד״ה למחר ט׳ אינו
 יכול להתפלל. נ״נ סי׳ אינו
 יכול אע״פ שרוצה להתפלל
 נלא חיונ ונראה ללא פירש ק
 אלא למאי יקס״ל לאין
 מתענין לשעות ס״ל לרנ הונא
 ללאו תענית הוא אנל למסקנא
 למתענין לשעות שס תענית
 עליו אפי׳ לן נתעניתו לאינו
 חשונ וחמור להתפלל עננו
 נתורת מיונ מ״מ הרשות נילו
 להתפלל עננו שהד שס תענית
 עליז שאסיר לי לאכול:(1) ד״ה
 וה״נ מאי כוי תענית של לילה
 זה מאתמול. נ״נ פירוש
 מאתמול מומן המנחה:
 (ח) ד״ה לעולס כי׳ ללא קינלה
 עילרה. נ״נ ר״ל ללא קיכלו
 נלל מאתמול לאף נלילה לא
 קינלו:(p) ד״ה רנ כהנא כוי
 !כלומר תתונ< תא״מ ונ״נ
ב: (י) תום'  ס״א כלי חשו
 ל״ה כאילו קדוש הקנ״ה
י בתוך מעיו ואסור  שרו
 לחכחישן פי׳ והא אמרינן
 לעיל: (כ) ד״ה לן ט׳ אין זה
 ראיה דלדברי ה״ג איכא

 למימר ללא היה לעתו:

 מאימתי פרק ראשון תענית

 גליון הש״ם
 נטי הא דסצ־ לצעורי. עי׳
 לקמן לף כנ ע״נ תול׳׳ה ר׳
 יוסי: שם לפחד הוא
 םתפל̂י תפלת תענית.
 מלנד רש״י שנת כל ע״א
 ל״ה ערנית נראה שלא היה
 לרש״י שס הגי׳ כאן תינת

 למתר:

 רש״י
 ־. לגמול.

 לעזי

ן מעיו. כאילו כל מעיו קלוש ואסור  כאילו קדוש שרוי בהו

 להכחישן להכי משמע בקרבך קלוש כלומר לאסור להתענות «):
 בקרבך קדוש. רישיה לקרא קלריש בשביל שקלוש שרוי בצער לא

 אבוא בעיר של מעלה עד שאבנה ירושלים של מטה ורמיזא בעלמא
 הוא: הא דמצי מצטר נפשיה.
 שיכול לסבול התענית משבחו הקב״ה
 אבל מי שאינו יכול להתענות נקרא
 חוטא: נקרא חסיד. המתענה
 לכחיב גומל נפשו איש חסל מסריש
 עצמו ממאכל ומשתה כמו ביום הגמל
 את יצחק (בראשית כא) שברי״ר בלע״ז
 מפי מורי. אי נמי גומל לשון תגמול
 שמשלים נפשו לקונו (י): וטוכר
 שארו. המחענה ומכחיש בשרו נקרא

 אכזר: י< שממעט במלאכה שמים.

 חלש הוא ואינו יכול ללמוד: שירוהיה.
 סעולתו. כלבא ליכול סעולפו ולכך
 המתענה אינו מועיל לו אלא כמי
 שמתענה מפני שאין לו מה יאכל:
 אין הטניה צבור בבבל. לענין איסורי

 חומד תענית אמר ר׳ ירמיה למילתיה
 שהיו נוהגין בו כעין אבילות שהיו
 אוכלין מבעול יום ואסורין בנעילת
 הסנלל אלא תשעה באב בלבל: יחיד
 שקיבל טליו הטניה. מאתמול(י) הד

 אני יושב בתעניח למחר אסילו אכל
 ושתה כל הלילה על עמול השחר
 למחר מתפלל תפלת תענית עננו:
 לן בהטניחו. באותו תענית שקיבל

 עליו שלא אכל במוצאי תעניתו ולן
 כל אותו הלילה לשס תענית על
 הבקר: למחר אין מספלל הפלה
 הטניה. אינו יכול להתסלל יי) עננו

 קולס שיאכל כלי לצאת ילי תובת
 תענית של לילה אע׳׳פ שהוא יום אחל
 כלכתיב (בראשית א< רהי ערב רהי
 בקר יום אחל. ולקמן מפרש ואזיל מאי
 קסבר רב הונא מאי טעמא אין
 מתסלל למחר עננו: והכי גרסינן
ר רב הונא מיסגר ב ס  מאי ק

 קסבר אין מהטנין לשטוה או דלמא

 קסבר מהטנין לשטוה והמהטנה

 לשעוה אינו מהפלל הפלה העניה

 אמר אביי לעולם קסבר מהעני!

 לשעוה 0(ומהפלל) הפלה העניה כוי. פירוש מאי קסבר רב הונא

 אין מתענין לשעות כלומר האי לקאמר למתר אין מתפלל תפלת
 מענית לכך אינו מתפלל לקבלת תענית זה אינו קבלה ואינו תענית

 קדוש. הקב״ה (י) פירוש והא אמר לעיל שנקרא קלוש
 כלומר שהיושב בתענית נקרא קלוש ומשני לא קשיא:
 נפשו. סירוש שגומל חסל לנפשו שאינו מתענה נקרא
 חסיל: אין תענית צבור כבכל אלא תשעה כאב נלכד.

 שהיה להם הרבה גשמים:
 כאילו קדוש שרוי
 1בקרבך קדוש ולא

הא דמצי לצעורי  *א

 בחוך מעיו שנאמר
 אבוא בעיר לא קשיא
 נפשיה הא דלא מצי
 לצעורי נפשיה ר״ל אמר נקרא חםיד שנאמר
(חםיד) ועוכר שארו  2גומל נפשו איש >א< א)

 וגו׳ אמר רב ששת האי בר בי רב דיתיב
 בתעניתא ליכול כלבא לשירותיה אמר רבי
אין תענית ציבור בבבל  ירמיה בר אבא יי נ
 אלא תשעה באב בלבד ״(אמר) ר׳ ירמיה
 בר אבא אמר ריש לקיש גאין תלמיד חכם
 רשאי לישב בתענית מפני שממעט במלאכת
 שמים: אוכלין ושותין משחשיכה כוי: אמר
 רבי זעירא אמר רב חונא י יחיד שקיבל עליו
 תענית אפילו אכל ושתה כל חלילח 8למחר
לן בתעניתו  הוא מתפלל תפלת תענית ה
 »< אינו מתפלל של תענית אמר רב יוםף מאי
 קםבר רב הונא םבירא ליה אין מתענין
 לשעות או דלמא מתענין לשעות והמתענה
 לשעות אינו מתפלל תפלה תענית אמר ליה
 אביי לעולם קםבר רב הונא מתענין לשעות
 והמתענה לשעות מתפלל תפלה תענית
 ושאני הכא דאיכא שעות דליליא דלא קביל
 עליה מעיקרא ד<מר עוקבא איקלע לגינזק
 בעו מיניה מתענין לשעות או אין מהענין
 לשעות לא הוה בידיה קנקנין של נכרים
 אםורין או מוהרין לא הוה בידיה היבמה שימש
 משה כל שבעה ימי המלואים לא הוה בידיה
 אזל ושאיל בי מדרשא אמרו ליה יהלכהא
 מתענין לשעות ומתפללק תפלת תענית
 ׳והלכתא קנקנין של נכרים לאהר שנים
 עשר הדש מותרין במה שימש משה כל
 ז׳ ימי המלואים בהלוק לבן רב כהנא מתני
 בהלוק לבן שאין לו אימרא אמר רב הסדא

א  ה

 יא!
 כאילו

 גומל
 פירוש
 שקיבל עליו תענית אע״פ יהיר

 שאכל ושתה כל הלילה
 מתפלל תפלת תענית. חימה אמאי
 נקט יחיל לצבור נמי לאמדנן
 במתני׳ (לעיל לף י.) לעושין שלשה
 תעניות ואוכלים משחשיכה וצ״ע:
 לן בתעניתו. פירוש שהתענה
 היום ובלילה לא אכל ולן
 בחעניתו אע״ג שהלינה היה מכח
 חעניח שקיבל עליו אינו מחפלל
 חפלח תענית ובה״ג יש אוכל ומתפלל
 תפלת תענית ומפרש כמו הכא
 לבשחרית אומר תפלת תענית אע״פ
 שאכל כל הלילה דש מחענה שאינו
 מתפלל כמו בערביח אע״פ שלא
 אכל ומפרש בהלכות גלולות לאין
 אומדן עננו בחפלח שחדפ שמא
 נמצא שקרן בתפלתו לשמא לא יסיים
 התענית ולי נראה ללא נקרא שקרן
 כיון שהיה בלעתו להתענות אפילו
 אקד אונס אחר כך ולא מצי לצער
 נפשיה לא גרע ממחענין לשעוח וכן
 משמע מהא לחנן (לקמן לף יט.) ירלו
 להם גשמים קולס חצות אינן משלימין
 ומסתמא משמע שאמרו תפלת
 תענית מכל מקום אין זה ראיה
 גמורה רשמא לא אמרוה ומהא ללקמן
 (לן יב:) גבי רב הונא בדה לרב
 יהושע בדה לרב אילי ׳)ליתיב
 בתעניתא מלאמרו ליה ליזוף מר
 וליפרע ואמר להו תענית חלום הוא
 אמאי לא אמר מפני שאמר תפלת
 חענית אין זה ראיה (י) ללבד ה״ג
 ללא היה לעחו להתענות מבעול יום
 ולא קבל עליו וכתב הר״מ מי שלא
 קבל עליו מבעול יוס לאין אומר עננו
 אי לאו לתענית חלום הוא ונוהגים
 ששליח צבור אומרו בשחדת כלי

ט פ ש  עין מ

 נר מצוה

 לז א טיש״ע א״ת סי׳ תקעא
 סעיף א:

 לח ב מיי׳ ס׳׳ג מהלכות
 תענית הלכה יא טוש״ע

 א״ת סי׳ תקסח סעיף ו:
 לט ג טוש״ע א״ח סי׳

:  תקעא סעיף נ
 C ד מיי׳ פ״א מהלכות
 תענית הלכה י סמג עשין ג
 :זוש״ע א״ח סי׳ תקסנ סעיף

 ז:
 מא ה מיי׳ שס הלכה יא
 סמג שס טור ש״ע א״ח

 שס סעיף ט:
 שב ו מיי׳ שס הלכה יג

 טוש״ע שס סעיף י:
i ז מיי׳ פי״א מהלכו׳ t 
 מאכלות אסורות הלכה טי
 סמג לאדן קמת טיש״ע י״ל

 סי׳ קלה סעיף טז:

 רבינו גרשום

ם ל ש ה אור ה ר ו  ת
 1 . לא אעשה חרון אפי לא
 אשוב לשחת אפרים כי אל
 אנכי ולא איש בקרבך

 קדוש ולא אבוא בעיר:
 הושע יא ט
. גמל נפשו איש חסד  י

 ועיכר שארו אכזרי:
 משלי יא יז

^ 1011^. 

 מוסף רש״י

 אק תענית צבור בבבל.
 הואיל ואין צדטן לגשמים, אס
 גוודן על לנר אמר אין מומר
 תענית צינור נוהג נו לאכול
 מנעול יום וליאסר נמלאכה
 ושאר תומד האמודם שם
 (פסחים !ד:). מתענין
 לשעות. כגון שקינל עליו
 תענית משש שעות ולמעלה
 ומיהי לא טעס כליס מתחילה
 כל היוס אכל לא לשם תענית
 נתכוץ בראשונה וע־ז לז.).
 לאחר שנים עשר חודש
 מותרין. מיל נלי תיקון ואס
 רצה להשתמש קולס לכן
 ממלא! נמים כלאמרן (שס<.
 במה שימש משה. משה לא
 נשתמש ננגלי כהונה, לכמינ
 ועשית נגלי קילש לאהרן אחיך
 והוא היה ור אצלן ועל סי
 הטנור שימש ולא הוזנרו
ן לו  נגדם !שם). שאי
 אימרא. שפה. יש אומר שלא
 יחשלוהו ששם נה מתרומת
 המשכן, ולאו מילתא, שהד
 ננר נגמרה המלאכה ונשעת

 ענולה מהינן שקיל!שם).

S ׳0׳ ^ 

 רבינו חננאל
 ריש לקיש אמר המונע עצמו
 מן התענית הוא הסיד,
 שנאמר גומל נפשו איש חסד,
 הגומל טוב לנפשו איש הסד.
 א״ר ירמיה אין תלמיד הכם
 רשאי לסגף עצמו בתעגית
 מפנ־ שממעט במלאכת
 שמים. אמר רב הונא יחיד
 שקבל עליו תענית שני ימים
 זה אחר זה אפילו אוכל
 ושותה כל הלילה כר. הדין
 במי שקבל עליו יום אהד או
 שני ימים תעניה דינם אחד,
 מיהי נות להתלמד להבין
 פירושו בשני ימים מיום אחד.
 וכן פירושו, אדם שקבל עליו
 להתענות שני ושלישי,

 והתענה יום שני ובערב אכל ושתה, למחר א)(עוה) ביום שלישי מתענה ומתפלל תפלת תענית. נ<[לן בתעניתו אינו מתפלל תפלת
 תענית. כלומר אם לא קבל עליו תענית אלא יום שני בלבד והתענה אותו היום ובלילה נמלך ולן בתעניתו. למחר אין מתפלל
 תפלה תענית] אע״פ שמתענה רוב יום שלישי, מפני שלא קבל עליו מיום שני להתענות יום שלישי, ונמצאת תעניתו ביום
 שלישי תענית שעות, ההא לא קיבל תעגית מאתמול. ועל זה מדקדק רב יוסף מאי טעמא דרב הונא, מי אמרינן קסבר רב הונא
 מתענה לשעוה והמתענה לשעות אינו מתפלל תפלת תענית, לפיכך אמר למהר אינו מתפלל תפלת תענית, או דלמא קסבר רב
 הונא אין מתענין לשעות ואינה תענית כלל, לפיכך אינו מתפלל תפלת תענית. ואמר אביי לעולם קםבר רכ הונא מתענין לשעות
 והמתענה לשעות מתפלל תפלח תענית, ושאני הכא דלא קביל עליה מעיקרא. ועוד לא היה בדעתו להשלים תעניתו עד הערב,
 וקיימא לן כל תענית שלא שקעה עליו חמה לאו שמיה תענית, לפיכך נמצאת ג) תענית שעות. ומסתברא דמי שנזדמן לו ולא
 אכל עד שעבר רוב היום, וכיון שראה כך הסכים לצום ולהשלימו אותו יום בתענית, והו תענית שעות, ומתפלל באותן שעות
 שהסכים להשלימו תענית שעות, תפלת תענית, ענינו בשומע תפלה. ודווקא אחר שקבל על(יו) י) עצמו [הוא] שמתפלל תפלת

 העגית, אבל !מוקדם) [מקודם] לא. ר׳ עקיבא אקלע לגינוק בעו מיניה מתענין לשעות כוי. ואסיקנא הלכתא המתענה לשעות מתפלל תפלת תענית, וקנקנים !שלמים) [ישנים] ששימשו בהן גרם ביין שלהן לאחר !שיפכה) [שישפכו
 ריקים י״ב חודש מותר לישראל להטיל בהן יין להשתמש בהן. אמר רב חסדא

 להודע לעולם ולהזטר התעניח אבל
 יחיל אינו אומר על המנחה [ובטור אורח חיים (סי׳ תקסה< אומר שליח
 צבור אומר בכל פעם שאי אפשר שלא יתענו קצת מקהל עכ״לן:

 כל
 כלל ואם רוצה לאכול ולסעוד בתוך התענית הרשות בילו לאין מקבלין תענית לשעות כגון זה שלא קיבל תענית של לילה זה מאתמול(י) כלקתנ
 לן בחעניתו למשמע מאליו כשהחשיך ובא לסעול עמל ולא אכל כלומר שהיה בלעתו לאכול על שעבר מקצת הלילה שעה אחת או שתי
 שעות ואמר כך נמלך ולן בתעניתו או ללמא האי לקאמר רב הונא למחר אין מחפלל תסלת תענית לאו משום לאין מחענין לשעוח לשם
 תענית עליו ואם רוצה לחזור בו ולטעום אחר שהתחיל בתענית אינו יבול אלא להכי אינו מתפלל תפלת תענית לסבר אין, תענית של שעות
 חשוב וחמור כל כך שיהא צריך להתפלל עליו עננו: לעולם קסבר. בעלמא למתענין לשעות והמתענה לשעות מתפלל תפלת תענית והכא
 מאי טעמא אין מתפלל תפלת תענית לשאני הכא היכא להתענה אתמול ובלילה לן בתעניתו ללא קיבלה עילרה (י״ שלא קיבל עליו תענית
 זה בפני עצמו מאתמול כלרך שאר מתענין לשעות ואינו חשוב להתפלל עליו עננו: מר עוקבא איקלע לגינזק גרסינן. לאילו ר׳ עקיבא
 לא היה מסתפק לו הנך בעיי ועול לבלשון ברייתא הוה משתעי ביה מעשה ברבי עקיבא כו׳ ולא בגמרא״): קנקנים של חרס. שמכניסין
 בהן יין לקיום אסור להשתמש בהן: במה שימש משה. לאילו באהרן כתיב בגלי כהונה לכתיב (שמות כט< והלבשתם שבשעה שהיה
 משה עובל אהרן היה לבוש בגלי כהונה ועבולה למשה גזירח הכתוב הוא ובגלי כהונה לא מצינו בו ומסתמא אין הלבר כשר שהיה
 עובד בבגדו של חול שיוצא בהן לשוק: לאחר שנים עשר חדש. הולך טעם יין נסך ומותרים בלא עירוי מיס אבל תוך י״ב חלש צדך
 עירי שלשה ימים מעת לעת: בחלוק לגן. של פשחן עשר לשם כך: רב כהנא מחני. כי האי לישנא: בחלוק לבן שאין בו אימרא.
 שפה ממרגמינן אימרא >שם נח). (ני) כלומר יי) תחוב היה מחוט אחל כל החלוק ולא כבגליס שלנו שבתי הילים מלובקין בבגל הגוף
 בתפירה כלי שלא יחשלוהו שמא באומה שפה הוציא מעות הקולש משום שנאמר ןבמלבר לב< והייתם נקיים מה׳ ומישראל:

 כאילו קדוש שרוי בתוך הא
 מיעיו. ולא יתעגה. ר״ל אמר
 יושב בתענית נקרא חסיד שגא׳ גומל גפשו איש חסד. שפירש עצמו מליכל, כמו ויגמל. ממעט במלאכת שמים. שאינו יכול
 לעסוק בתורה. יחיד שקיבל עליו תענית. כראוי מבעוד יום. לן בתענית. ה״ק אם לא קבל מבעוד יום, אלא בצפרא קבל עליה
 להתענות הצי היום, ובהצי היום קביל עליה עד לאורתא, ולן בלילה בתעניתו ולא קבל עליה כלום, והתענה אף למחר, אין
 מתפלל תפלת תענית, שכבר יצא בתפלת תענית האתמול. ושאני הכא דלא קביל עליה מאורתא. כלומר, באותו יום שמתענה
 לשעות מתפלל תפלת תענית, אבל הכא דלן בתעניתו, עבדיה להאי תענית שני כתענית אריכא שהוא מאתמול, שעדיין לא אכל
 וכיון שהתפלל אתמול תפלת תענית אין צריך להתפלל היום. מתענין לשעות. שמקבלין תענית ביום, אע״ג דלא קביל עליה
 מאורתא. קנקנים של עובדי כוכבים. שנשתמש בהן יין. לאחר שנים עשר חודש. לאחר שנשתמשו בו עובדי כוכבים. חלוק
 לבן שאין לו אימרא. שאין לו שפה, כרי שלא יחשדוהו שמא באותה שפה הכגיס מעות הקדש שגגב, משום שנאמר והייתם

 נקיים מהי ומישראל.

 היין מהן, אם ישארו

 א) לנד רניני נמי שהס לפניני אין לו שוס ניאור נלל ועי׳ נרא״ש כאן ותמצא גי׳ רנינו ז״ל ופירושו באר היטג. נןהושלס ע״פ תד״ף ועי׳ נט״ף ינמלחמות נשס רניני. ג) אולי 5״ל לא נקרא תענית שעות. ד) אולי צ״ל לעצמו להשלים התענית מתפלל תפלת תענית.



 יב.

 כל תענית שלא שקעה עליו חמה לא שמיה תענית. פי׳ במסכח
 ע״ז פרק אין מעמילין (לף לד.) וכן בחלוק שאין לו אימרא
 פירש החס וכל הפסק למתענין לשעות לכל תענית צדך לקבלו
 מבערב בתפלת המנחה בשומע תסלה ואס הוא שבת באלהי נצור
 וצדך שיאמר למחר אהיה בתענית
 יחיל ט היכי לליכא למטעי בתענית
 צבור: התם לצעורי נפשיה
 בעלמא. ואע״ג לאמדנן (י־״ה דף
 יח:) משחרב בית המקלש בטלה
 מגילת תענית והאי עובלא לרבי
 אליעזר בר צלוק היה לאחר חורבן
 לאי קולם החורבן אמדנן >שס)
 («< טון שיש שלום אין שם גזירות
 המלכות האי תנא סבר ללא בטלה:
 יאסר. פי׳ יאסר באל״ף הד לשון
 אסור שאסר עצמו וייסר
 הד לשון הסרה כלומר יסור מן הנלר
 (י) יהיה מותר לאכול למחר שיהיה

 יום טוב ואין להתענות:
 ואם גזרתנו קוהפ לנדרו ידחה
 נדרו מפני גזרתנו. אומר
 רש״י ידחה נדרו מכל וכל ולא ישלים
 אותו תעניח והר״י מסוסק בלבר
 דש להחמיר ללוקא אותו יום לא
 יתענה אבל ישלים אוחו ליום » מחר
 וכן יש ליזהר שלא להחענוח בראש
 חלש ובחנוכה ובפורים למאלו
 ולאי לא בטלה מגילת תענית:

 נים

ט פ ש  עין מ

 נר מצוה

 מד א ב מיי׳ פ״א מהל׳
 תעגימ הלכה יג שמג
 עשי! ג טוש״ע א״ח סי׳

 תקסנ סעיף י:
 מה ג שס סעיף א:
 מו ד מיי׳ פ״ו מהלכות

 כלי מקדש הלכה ט:
 מז ה מיי׳ פ״א מהלכות
 תענית הלכה י טור

 שו״ע שס סעיף ה:
 מה ו מיי׳ שס טוש״ע
 שס סעיף ו [וסימן

 תקסגז:
 ז [מיי׳ פ״ג מהלכות נלריס
 הלכה ט טוש״ע א״ת סימן

 תקע סעיף א]:
 מט ח ט מיי׳ פ״א מהל׳
 תעניות הלכה ת סמג
 עשין ג טוש״ע א״ת סי׳

 תקסל סעיף א:

»101 ^ 

 רבינו חננאל
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( י נ ש ו ) י ש י מ ח י ו נ ת ש י נ ע  ת

ן ה ו ב ע ר י א , ו ה נ ש ל ה ל כ  ש

ם י ב ו ת כ ם ה י ב ו ם ט י מ  י

ת נ ו מ ק ש ג , כ ת י נ ע ת ת ל ג מ  ב

ן ס י ] נ ש ד ח ש [ א ר מ ם ש י מ  י

ה א נ ע ת ה א ל ל ן ד ה א ב צ ו י כ  ו

ם ד ו ו ק ר ד ם נ , א ן ה  כ

ה י ה י ש ו ב ־ ו ם ט ו ם י ו י ת ה ו י ה א ל נ ה ד ר י ז ת ג מ ד ק ת מ י ג ע ר ת ד ו ג ה י י ל י ע ת י י ש ד ג י ל א ׳ כ י . פ י ו ו כ ג ת ר י ו ת ג ו א ר ד ה ג ח ד ו י ג ת ר י ו ג  ל

ת ו י נ ע ש ת ל ן ש י ר ז ו ן ג י ת ד י ם ב י מ ש ו ג ד ר א י ל ו ו ל ס ש כ ד ש ח א ע ר י ג . ה ו ר ד ם ג י י ק מ ן ו ה [ י י ת ש ב ה ו ל י כ א ר ב ס א , י ת י ג ע ת ר ב ו ס  א

י ב י ר ר ב ר ד ח ש ד ה ו מ ה ע ל ע י ד ש ן ע ־ ת ו ש ן ו י ל כ ו י א ת ד מ ר ע ״ . ת י ו כ ה ו כ א ל מ ן ב י ר ת ו מ ה ו כ י ש ח ש ן מ י ת ו ש ן ו י ל כ ו ר א ו ב צ ל ה  ע

א ל ה א מ ד ר ת ת ג ן ש ש א י ם ל א א ל , א ר ת ש ד ה ו מ ה ע ל ע י ד ש ו ע נ א ש ה ל כ ר ר מ . א ר ב ג ת ה ו ר ד ק ר ע מ ו ר א ו ע ל ן א ן ב ו ע מ ׳ ש  ר

. י מ ל ש ו ר . י ל כ ו ו א נ י י א ר מ ג ן ל ש א י ל , א א י א ה ם ל ד ר נ ע ו ב ת ק נ ן ש ש ם י א א ל . א ל כ ו ס א נ מ נ ת מ פ ש ״ ע ה א ן ז ו ג , כ ס י א ג ל ם ו י  ג

ק ל י ס ר ו מ ם ג , א ק י ס פ מ א ו ל י ל ל ב י כ א ת ד י ג ע י ת ב ג ל ן ד א ל מ י י . ק ר ת ו ת מ ג ת ל ה ב , א ה ג ת א ה ל א ש ל ו א ג א ש , ל ר ו ס ד א מ ע ן ו ש  י

ם ו ד י ו ע ב ו מ ק ב ס ו פ ת ש י ג ע ת ל ב ב . א ל כ ו א ד ו מ ו ן ע ש י פ ש ׳ ׳ ע ) א ל ו כ א : ל א ״ נ ל [ כ י ד ל ו ו ע ת ע ד ק ו ל י ] ס א ל ם [ ל א ב , א ל כ א א י  ל

א מ ו ת צ ב ו ר ע ן ב י ב י צ נ ל ל ז ה א ר י ת ן ב ה ב ד ו ה , ר• י ה כ י ת א ד ג א ׳ ב ת כ א ד י ה , כ ש מ ש א ה ב י ד ש ל ע כ ו א [ ו ר [ ז ו ק ח ס ו פ פ ש ״ ע  א

א ] ל י ב ] א ר ו ה ] ה י ש נ י א א מ י ל ] ( א מ י ל א ( ל י ד ל ח ע ג ש ה א י ׳ ל , א י י ל ק ס פ י ו ל כ ר א ב ה כ י ׳ ל , א ה י נ ו מ ז א ל ת ש נ ש כ י א ר ת א א ב  ר
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ל 3). ״ ו ק  ז

 מאימתי פרק ראשון תענית

 אהא דאמרת מתענין לשעות והוא שלא טעם

 כלום עד הערב א״ל אביי הא תענית מעלייתא
לא צריכא דאימלך אימלוכי ואמר רב  היא ב
כל תענית שלא שקעה עליו המה ג (  הסדא א
 לאו שמיה תענית מיתיבי נ<אנשי משמר
 מתענין ולא משלימין התם לצעורי נפשית
 בעלמא הוא תא שמע ״דא״ר אליעזר ל<(בן)
 צדוק אני מבני בניו של ה<סנאב בן בנימין
 ופעם אהה הל ט׳ באב להיות בשבת
 ודהינוהו לאהר השבת והתענינו בו ולא
 השלמנוהו ימפני שיו״ט שלנו הוא ההם נמי
 לצעורי נפשיה בעלמא הוא תא שמע י<דאמר
 רבי יוהנן אהא בתענית עד שאבוא לביהי
 התם לשמוטיה נפשיה מבי נשיאה הוא
כל תענית שלא קיבל  דעבד אמר שמואל ה
 עליו מבעוד יום לאו שמיה תענית ואי יתיב
 מאי אמר רבה בר שילא דמי למפוהא דמליא
 זיקא אימה מקביל ליה רב אמר במנהה
 ושמואל אמר יבתפלת המנהה אמר רב יוסף
 כוותיה דשמואל מםתברא דכתיב במגילת
 תענית להן כל איניש דייתי עלוהי מקדמת

 דנא ייםר מאי לאו ייםר עצמו בצלו לא יאסר עצמו פליגי בהא רבי הייא ורבי
 שמעון ברבי הד אמר ייסר והד אמר יאסר >* מ״ד ייסר כדאמרינן למאן
 דאמר יאסר מאי היא דתניא במגילת תענית בל איניש דייהי עלוהי מקדמה
 דנא יאםר כיצד ייהיד שקיבל עליו שני והמישי (ושני) של כל השנה כולה
 ואירעו בם ימים טובים הכתובין במגילת תענית אם נדרו קודם לגזרתנו
 יבטיל נדרו את גזרתנו ואם גזרתנו קודמת לנדרו תבטל גזרתנו אה
עד שיעלה עמוד השהר דברי רבי  נדרו תנו רבנן ״עד מתי אוכל ושותה ח
 ח<רבי אליעזר בר שמעון אומר עד קרות הגבר אמר טיאביי לא שנו

 אלא שלא גמר סעודתו אבל גמר סעודתו אינו אוכל איתיביה ׳ירבא
 גמר ועמד הרי זה אוכל התם כשלא סילק איבא דאמרי אמר רבא
לא שנו אלא כשלא ישן אבל ישן אינו אוכל איתיביה אביי w ישן  ט

 ועמד הרי זה אוכל התם במהנמנם 5׳היכי דמי מתנמנם אמר רב אשי
 נים

 הא ואמרה מהטנין לשטוה והוא שלא טעם כלום כל אוהו היום.

 כלומר לא אמרו כמתענה שאכל בו ביום כגון שהחחיל להתענות
 על חצי היום ואח״כ אכל לאין זה עינוי ואם אכל קולס חצות אין
 בכך כלום לאינו תענית של כלום אלא כשהשלים כל היום אע״ס

 שלא קיבלו עליו מאתמול. ופדך אי
 לקבל עליו להתענות על חצי יום
 והלר מתענה כל היום האי תעניתא
 מעליא הוא ופשיטא לתענית גמור
 הוא ואפילו תפלת תענית נמי מתפלל
 עליו ולא איצטדך לאוקומי הלכה
 בהט לזהו תענית גמור והאי מקשה
 סבר להאי הלכה מתענין לשעות
 כמשמעו דכול להתענות על חצי
 היוס מתענה קרינא ביה: לא
 צריכנא דממליך אימלוכי. כלומר לא

 היה בלעתו כלל להתענות אלא אתא
 ליה טרלא ולא אכל על חצי היום
 וט מטא חצי יום ממליך אמר הואיל
 והתעניתי על חצי היום אתענה כל
 היום: שלא שקטה טליו חמה. שלא
 התענה על אותה שעה: אנשי
 משמר. בהנים ולדם העובלין מתענין

 כללקמן בפרק סלר תעניותל): ולא
 משלימין. לפי שהן עסוקין בעבולה

 ואין יכולים להשלים. אלמא אע״ג
 לאינו משלים מתענה קד ליה:
 ללטורי נפשייהו. עם הצבור אבל

 אינו תענית לא להתפלל תפלת עננו
 ולא לקובעו עליו חובה כלל וכל שעה
 שהוא רוצה לאכול אוכל: מבני
 «םגאב בן בנימין. משבט בנימין:

 שייט שלנו היה. כדלקמן בשלשה

 פרקים (דף ט.) זמן עצי כהניס
 והעם כו׳ על בחמשה באב בני
 פרעוש בן יהולה בעשרה בו בני
 מ<סנאב בן בנימין שעל ילי מעשה

 קבעו להן חכמים להתנלב עצים
 ולהביא למערכה וכשמגיע זמנו
 מביאין אותן ומלליקין אותן על גבי
 המזבח אע״ס שהיו שם שאר עצים
 הרבה. משא״כ בשאר מתנלבי עצים
 לאין מבעדן אותן בזמן שיש עצים
 אחרים. במסכת מנחות (לף קו:)

 אמדנן המתנלב עצים לא יסחות
 משני גזידן ועצים טעונין קמיצה טעונים הגשה כוי: דאמר רבי יוחנן. פעמים שהיה אומר אהא בתענית על שאבוא לביתי ואי מטי
 לביתיה בשתים או בג׳ שעות ביום הוה אטל וקד ליה מתענה: לשמוטיה נפשיה מבי נשיאה. ללא ליטרתוהו למיכל בהלייהו שהיה מבקש
 הימנו שיאכל עמו היה אומר כן שלא יטריחנו לאכול עמו ומיהו לא הד תענית שאם היה רוצה היה אוכל מיל ואין בנלרו כלום: ואי יהיב
 מאי. מי סליק לתענית אי לא: למפוחא. הוא המסוח שנוסחין בו הנסחין את האור המתמלא ברוח אף זה נתמלא רוח שלא אכל בחנם:

 במנחה. בזמן המנחה ואפילו בשוק אומר הדני מחר בתענית: בהפלה המנחה. בסוסה ») תוססח דצד ותחנונים על שאומר הריני

 מחר בתענית. ולוקא נקט מנחה משוס לסמוך לתחלת יוס תעניתו לאפוקי מפלת יוצר וליקא נמי מלפסיק שמואל ופליג אלרב לאמר
 בזמן המנחה שיעורא יתירא: כדכהיב במגילה הטניה. לסוף ימים טובים הכחובים במגילח תענית בחיב בה מקלמח לנא ייסר לעיל
 מינה תני אילין יומיא לי לא להתענאה בהון להן כל איניש לייתי עלוהי תענית מן קלמת לנא לסני אלו ימים טובים כגון שקיבל עליו עשרה
 תעניות או עשדס ונכנסו אלו הימים בהם: ייסר בצלו. בתפלה ואי לא קבליה עליה בתפלת המנחה לא לחי להנך ימים טובים. אלמא לעיקר
 תענית בעי לקבולי בתפלת המנחה עילויה ואי לא קבליה עילויה בתסלח המנחה לא עשה כלום: ייסר. לשון ואסרה אסר (במדבר ל):
 בצלו. צלותא. איכא לאמד לשון נלר שקבל עליו להתענות כמו הדמותי ירי אל ה׳ (בראשית יד) למתרגמינן אדמית ילי בצלו ואין רבי מולה.

 האי לקחני לכתיב משוס למגילת תענית היתה נכתבת לבל לזכרון נסים: וחד אמר יאסר. ללא הוה תני ייסר (י) בצלו למשמע לוקא
 כלאמדנן אי מקבל בתסלת המנחה אין ואי לא לא אלא יאסר למשמע יהא אסור לאכול אי אחי עליה חענית מן קלמת לנא בין בתפלה בין
 שלא בתסלה: מאי היא. מאי קסבר. ומשני כלתניא יחיל שקבל עליו תענית שני וחמישי של כל השנה כולה כלומר כלמסרש בהליא אס נלרו
 קולם לגזרתנו כר ולא שנא בין בחפלה בין שלא במפלה: קודם גזרחנו. קולם שגזרו חכמים ימים טובים הללו אבל משגזרו אע״פ שהתחיל
 תעניותיו קולם הזמנים הללו לא לתו: טד מהי אוכל ושוהה. בלילה כשמתענה למחר בכל חעניוח שהוא אוכל משתחשך ואפילו בחענית
 יחיל קא מייד: טד קרוס הגבר. אפילו פעם ראשונה קאמר מלקאמר גבי יוצא יחילי בלילה בסלר יומא >לף כא.) על שישלש: שלא גמר
 סטודסו. אבל גמר לבד הכל אינו אוכל: אכל וטמד. אע״פ שבירך ועמל משולחנו חוזר ואוכל ואין בכך כלום: שלא סילק. אח הטבלא

 ללאו עקירה היא ולא אסח לעתיה מאטלה וכסעולה אדכתא למיא: איכא דאמרי אמר רבא כוי. והלכה כאיכא לאמד אוכל ושותה על
 שיישן קבע ועל שיעלה עמול השחר כרבי: אבל ישן. הפסקה היא ושוב אינו אוכל: הסם. לאו ישן ממש אלא מתנמנם שומיליי״ר בלע״ז:

 חיר
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 6) ןעי׳ תוס׳ ע׳׳ז לל. ל״ה
 מתענין ומוס׳ מגתות כ:
 ל״ה נפסל], ב) לקמן טו:,
 נ) עירונין מא., ד) [5״ל
 ברגי], ה) [צ׳׳ל סנאה עי׳
 תוס׳ עירובי! מא. ל״ה
 מבני], ו) !מכות כר.],
 1) [תוספי פ״א] ססמיס ב:
 ע״ש [עי׳ תיס׳ שבת קיח.
 ל״ה לסי שאין], ת) [גי׳
 רא״ש ר׳ אלעזר אומר],
 מ) ס״י רבא וכן הוא ברא״ש,
 י) ס״יאביי,כ)!פסחים קכ:
 מגילה יח: יבמות נל. נלה
 סג.], ל) ןלף טו:], «)[צ״ל

 סנאה],

ת הב״ח ו ח נ  ה
 (א) גס׳ וחל אמר יאסר
 בשלמא מ״ל ייסר
 כלאמרינ! אלא למאן
 לאמר יאסר מאי היא
 כדתגי׳ במגילת תענית:
 (ב) שם איתיביה אביי אכל
 ועמל הרי זה אוכל:
 (ג) יש״• ל״ה בתפלת
 המנחה בסוסה אומר
 תוססת ריצד: (י) ד״ה ומל
 אמר יאסר ללא הוה תני
 ייסר דמשמע כצלו
 לוקא: (ה) תום׳ ל״ה המם
 כו׳ קולס החורבן אמרינן
 בזמן שיש שלום אין שס
 צום האי תנא סבר:
 (ו) ד״ה יאסר כו׳ ויהיה
 מותר:(1) ד״ה ואס כר אנל
 ישליס אותו ליוס אחר ונן

 יש ליזהר:

 לעזי רש״י
. ם נ מ נ . ל ר ״ י י ל י י מ ו  ש

 מוסף רש״י
 אנשי משמר. של אותה
 שנת, מתענין ולא
ן. שעדיין אינן  משלימי
 תמוד! כל כך, ונגמרא(יז.ן
 מפרש שמא תנכל הענודה
 על אנשי בית אנ שהיו
 עובלין אותו היוס ובאין הס
 לסייעם, ואס היו מתענים
 ומשלימין לא היה להס נח
 לעמול בעגולה !לקמן טו:).
 מבני בניו של סנאב בן
 בנימין. משפחה היא
 משבט בנימין שנפל להן גורל
 לקרבן עצים בי׳ באב נימי
 עזרא, ויו״ט היה להם
 לעולס כלתנן נפרק במרא
 לתענית (ערובין מא ו.
 ודחינוחו לאחר השבת.
 שהוא עשרה באג והוי יי״ט

 שלנו ושם).

ו ע״ש. ה לדברי ב ראי ת כ ! ו א כ י נ נ י נ יא כל דברי ר ש כאן שהנ ״ א ר ׳ נ . ב) עי ך ו ר ע ה נ ״ כ  א) שיתכוון כצ״ל ו

 רבינו גרשום
. י כ ו ל מ י ך מ ל מ י א מ ק  ה

ת י נ ע ו ת י ל ל ע ב י ק  ש

, ם י ר ה צ ד ה ת ע י ר ת ש  ב

ו י ל ל ע ב ם ק י ר ה צ ב  ו

. א ת ר ו א ד ל ת ע ו נ ע ת ה  ל

. ה מ ו ח י ל ה ע ע ק א ש ל  ש

ל ה ב נ ע ה א ה ל , ש ר מ ו ל  כ

י ר ו ע צ . ל א ת ר ו א ד ל ם ע ו י  ה

ל כ . א ו נ ו ו כ י ו מ ה י י ש פ  נ

כ ״ א א ל ו א ר ק י א מ ת ל י נ ע  ת

י נ פ . מ ם ו י ל ה ם כ י ל ש  מ

( ו נ ל ש ] ( ם ה ל ש ט ( ״ ו י  ש

ם י צ ו ע ן ב י א י ב מ . ש ה י  ה

י ר ו ע צ ם ל ת . ה ה כ ר ע מ  ל

. ו נ ו ו כ י א מ מ ל ע ו ב ה י י ש פ  נ

ה י ה . ש ה א י ש י נ ב ה מ י ש פ ה נ י ט ו מ ש ם ל ת . ה ן י מ י ל ש ן מ י א א ד מ ל . א י ת י ב א ל ב א ד ש . ע ה י ן ה ה ל ט ש ׳ ׳ ו י י ר ה , ש ה י נ ע ת א ל ל  ו

. ן ו ה י ל י ע ת א ש ד י נ י ל א . כ ה צ ח מ ת ו ו ע י ש ט . ב ה ח נ מ . ב ו מ ל ע ו כ א ו ל ח י ר ט א י ל י ש ד ן כ ר כ מ ו ה א י , ה ו מ ל ע ב 3 י ו ש נ מ ש מ ק ב  מ

ת י נ ע ת ע ה ר י א , ו ן ה ת ב ו נ ע ת ה א ל ל ת ש י נ ע ת ת ל י ג מ ם ב י מ כ ו ח ר מ א ם ש י מ ן י ת ו ו א ע י ג ת ם ש ד ו . ק א נ ת ד מ ד ק . מ ת י נ ע ו ת י ל ל ע ב י ק  ש

ר ס י ר י מ א ן ד א . מ ה ת נ מ ת ה ל פ ת ו ב י ל ל ע ב ק ה ש מ ת מ י נ ע ת ו ב מ צ ר ע ס י י ר ש מ ו ל . כ ו ל צ ו ב מ צ ר ע ס י ו י א י ל א . מ ם י מ ן י ת ו א  ב

, ו ע י ג ה ם ש ד ו ו ק י ל ל ע ב י ק א ש ל , א ן ה ת ב ו נ ע ת ה א ל ל ם ש י ב ו ם ט י מ ן י ת ו ו א נ ק ת נ ר ש ח א ת ל י נ ע ת ו ה י ל ל ע ב י ׳ ק י פ א . ד ן ד מ א ד  כ

ו נ ק י ת ם ש ד ו ת ק י נ ע ו ת י ל ל ע ב י ם ק . א ו ג ת ר י ז ג ת ל מ ד ו ו ק ר ד ס נ . א ה ח נ מ ת ה ל פ ת ת כ י נ ע ו ת י ל ל ע ב י ק ה ש מ ת מ י נ ע ת ה ב י ש פ ך נ י י  ש

ת מ ד ו ו ק נ ת ר י ז ם ג . א ה ח נ מ ת ה ל פ ת ו כ י ל ל ע ב י ק ל ש י א ו , ה ה ל י כ א ר כ ו ס א . ד ו ד ד י נ נ פ ו מ נ ת ר י ז ה ג ח ד . ת ם י ב ו ם ט י מ ן י ת ו ם א י מ כ  ח

ו ל י י א נ פ ה מ נ ע ת ו מ נ י א , ש ו נ ת ר י ז י ג נ פ ו מ ר ד ה נ ח ד , ת ת ו י נ ע ו ת ל ו א י ל ה ע ל ז ב י ק ם ש ד ו ם ק י ב ו ם ט י מ ן י ת ו ו א נ ק י ת . ש ו ר ד נ  ל

ו ל ו א ב ש ש ד ח ת ה ה א ״ ו ב ע ב ק ם ש ד ו , ק ו נ ת ר י ז ג ת ל מ ד ו ו ק ר ד ם ג , א ׳ י ג ו ר י ב ד ש ״ ב ב ם א ו ש ע מ מ ש , ש ה ר ו ד ה ו ע . ו ם י ב ו ם ט י מ  י

ע ר א ם י ו ה י ז י א ע ב ד א י ת ל י ג ע ו ת י ל ל ע ב י ק ש ל כ י א ו ה , ד ו ר ד י ג ג פ ו מ ג ת ר י ז ה ג ה ד , ת ש ד ה ח ע ו ב י ו ק ג ת ר י ז ו ג ג י י , ה ם י ב ו ם ט י מ  י

ה ת א ע ב ד ר י ב ל כ ב י ק ש כ , ו ת י נ ע ו ת י ל ל ע ב י ק ה ש ם ז ד ו ש ק ד ח ת ה ד א ״ ו ב ע ב ק , ש ו ר ד נ ו ל נ ת ר י ז ם ג ד ל ק ב , א ו ל ם א י ב ו ם ט י מ  י

ש י י ש . מ ך ל ו ה ל ו כ ו י א ת ד מ . ע ם י ב ו ם ט י מ ו י ל י א ה ב נ ע ת ו מ נ י א , ד ו ר ד ה נ ה ד ך י כ י פ , ל ל ב כ ק ״ פ ע א ו ו ל ם א י ב ו ם ט י מ ע י ר א ם י ו  י

. ן ח ל ש . ה ק ל י א ס ל . ש ר ח מ ת ל ו נ ע ת ה ו ל  ל



ת הש״ם ר ו ס  מ

 א) פסחים קכ: מגילה ית:
 יגמוח נד. נדה סג., ג) לעיל
 יא: פסחים גל: ע״ש, ג)!גיר׳
 הרא״ש כסי׳ יט אלא ט״נ
 וייה״כן, ד) שכח יא. ע״ש,
 ה) ן ל״ל ואמרן, ו) !ברכות
 לא:ן, ז) פסחים נר:, ח) ולקמן
 יל. ושם איתא מה אלו וכן הוא
 גיר׳ ירושלמי], נו)!פרש׳׳י על
 זה לקמן לף יל:!, י) מגילה ה:
) ןמועל קט!  ןוע׳ תוס׳ שס], נ
 טו.!, ל)1לעילב:ן,«) ןתרגום
 של ממשש בצהרים בטיהרא
 דבריס כת כטן, >) מגילה ל:,
 D) [צ״ל אמצעיותן, ע) [צ״ל
 טומא אם לא למלת אלא
 היא בטעית], פ) ושמות לב],
 ל) וישעיה נהן, ק) !עמ״ש
 הט״ז א״ח סי׳ תרצ ס״ק ת
 הגיה הכא קצח גאריטחן,
 ר) ןועי׳ תוס׳ נלה סג.

 ל״ה ניסן,

 הגהות הב״ח
 (א) רע״• ל״ה יתיל כו׳ אס
 של צבור אסור ט׳ הס״ל
 ואח״כ מה״ל שמא ת״צ
 כשלש אחרונות או כשבע
 כוי: (ב) ד״ה קאתו ט׳ בס׳
 מקוס שנהגו דליאסר בנעילת
 הסגלל: (ג) ד״ה לצעולי נו׳
 ואי לא מצי לא מצער
 נפשיה הס״ל ואח׳׳כ מה״ל
 לא יהא אלא גרר וכי אינו
 משלם את נדרו ליומא
 אחרינא: (ו) ה״ה היט ענט
 צ״ל קולס ל״ה מעיינין:
 (ה) תוס׳ ל״ה ניס נו׳ אך לא
 נראה הכי נערני פסחים:
 (0 באייר ובירושלמי מפורש
 גני הך נרייתא. נ״נ פי׳ לתני
 נה ישן ועמל ה״ו איכל:
 (1) ד״ה אניי נו׳ שאין לו

 שולים שיל״א:

<^»e1^-• 

ם ״ ש  גליון ה
 תום׳ ה״ה נים וכוי אוםר
 רכ• נים ולא נים בתוך
 השינה. נתחלת השינה. תיר
 ילא תיר נסיף השינה נצ״ל:
 בא״ד אך לא נהאה בע״פ.
 נאן ונע״ס נצ״ל ט״ז איית

 שי׳ תרצ ס״ק ת:

ת מהר״ב ו ה ג  ה

 רנשבורג
 א| גמ׳ ללא סגי ללא משלס.
 עי׳ ר״ן וריטנ״א ומשמע ללא
 הוי זה נגירסתס ובכן
 בפשיטות אתי שפיר פרש׳׳י
 ותוס׳ וא״צ למ״ש בעל אהבת

 עילם ישער המלך:

 לעזי רש״י
 אישקרפי״ט. נעל קלה.

 רבינו גרשום
 היכי עביד. כשקיבל עליו
 שיהא למהר מותר בנעילה
 הסנדל, דאמר למחר הריני
 בתענית יחיד. דילמא מיכל
 נמי אכיל. כלומר כי היכי

 יב: מאימתי פרק ראשון תענית

 היו*. ער כדמתרגמינן !בראשית מא< ויקץ ואיתער: אהדורי סברא.

 אס צריך ממנו דבר שצריך הרהור אינו יודע לומר בעוד שמתנמנס:
 וכי מדכרו ליה מדכר. כזה שמעת מלכר: יחיד שקבל עליו תטניח.

 סתם ואינו יודע איזה תענית קבל עליו אס של יחיד אס של
 צבור יא< : ואסור בנעילה כוי. שמא
 תענית צבור כג׳ ם) ראשונות או כז׳
 אחרונות קיבל עליו: קאהו רבנן
 להעניחא כוי. בתענית צבור יסברי

 לה כשמואל דאמר אין תענית צבור
 בבבל בסרק מקום שנהגו !פסתיס לף
 נד:< w דאסור בנעילת הסנדל ובכל
 הני: איקפד רב ששה דלמא מיכל
 נמי אכלי. ופורשים מדרכי צבור

 ולית ליה דשמואל. ואנן האידנא נהגינן
 כשמואל: אפנהא. אישקדסי״ט:
 מחלפי. ביומא דתעניתא: לצעורי

 בעלמא. אי מצי מצער נפשיה ואי

 לא «) לא יהא אלא ״)ליומא
 אחרינא: ואפילו בשבת. יכול
 להתענות כדי שיתבטל צער גופו:
 קדשו צום קראו עצרה אספו זקנים.

 כל יושבי הארץ בית ה׳ אלהיכס
 וזעקו אל ה׳: מה עצרת. שבועות
 ושמיני עצרח: אי מה עצרת. איסור
 מלאכתו מאורחא: דומיא דאסיפת
 זקנים ביום. דבלילה כל אחד בביתו

 ואינן נאספין: מסייע ליה לרב הונא.
 הא דפשיטא לך לאסיפת זקנים
 ביוס: דאמר מלפרא כינופיא. ביום
 תענית צבור מתקבצין ובאין לבית
 הכנסת מן הבקר: מעיינין במילי
 דמתא. דרישה וחקירה לבדוק

 במעשיהם בעסקי בני העיר אס גזל
 וחמס ביניהן ומסייסין אותן: (י) היכי
 עבדי. מאי עבלי בכינופיא דמצפרא

 ובכוליה יומא לתעניתא: ריבעא דיומא.
 מחצות ואילך עושין ב׳ חלקים:
 גפלגא. להיינו ריבעא ליומא קרו ויחל

 משה«) ומפטירין לרשו את ה׳ בהמצאוצ):
 איפוך

 אינים ולא נים תיר ולא תיר דקרו ליה ועגי ולא

 ידע אהדורי םברא וכי !מדברי ליה מדבר
 אמר רב כהנא אמר רב יחיד שקיבל עליו
 תענית אסור בנעילת הסנדל חיישינן שמא
 תענית צבור קיבל עליו היכי ליעבד אמר
 רבה בר רב שילא לימא הכי אלמחר אהא
 לפניך בתענית יחיד אמרו ליה רבנן לרב
 ששת חא קא חזינן רבנן דמםיימי מםנייהו
 ואתו לבי תעניתא איקפד ואמר לחו דלמא
 מיכל נמי אכול אביי ורבא מעיילי כי מםיימי
 אפנתא מרימר ומר זוטרא מחלפי דימינא
 לשמאלא ודשמאלא לימיגא רבנן דבי רב
 אשי נפקי כי אורחייחו סברי כי חא דאמר
 שמואל ניאין תענית צבור בבבל אלא
בלבד אמר רב יהודה אמר ,  תשעה באב ג
 רב בלוה אדם תעניתו ופורע כי אמריתה
 קמיה דשמואל אמר לי וכי נדר קבל
 עליה א! דלא םגי דלא משלם לצעורי
 נפשיה קביל עליה אי מצי מצער נפשיה אי
 לא מצי לא מצער נפשיה איכא דאמרי אמר
 רב יהודה אמר רב לוה אדם תעניתו ופורע
 כי אמריתה קמיה דשמואל אמר לי פשיטא
 לא יהא אלא נדר נדר מי לא מצי בעי
י רב  לשלומי ומיזל למחר וליומא אחרינא י
 יהושע בריה דרב אידי איקלע לבי רב אסי
 עבדו ליה עגלא תילתא אמרו ליה ליטעום
 מר מידי א״ל בתעניתא יתיבנא אמרו ליה
 ולוזיף מר וליפרע לא סבר מר להא דאמר
 רב יהודה אמר רב לוה אדם תעניתו ופורע
 אמר להו תענית חלום הוא ואמר רבה בר
 מחםיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב

י(אמר) רב חסדא י ובו ביום ואמר רב  גיפח תענית לחלום כאש לנעורת ה

י מאי תקנתיה ׳־ליתיב תעניתא לתעניתא: מתני׳  יוסף ־ ואפילו בשבת י
 יעברו אלו ולא נענו בית דין גוזרין ג׳ תעניות אחרות על הצבור ׳יאוכלין
 ושותין מבעוד יום ואםורין במלאכה וברחיצה ובסיבת ובנעילת הסנדל
 ובתשמיש המטה ונועלין את המרחצאות חעברו אלו ולא נענו ב״ד גוזרין
 עליהן עוד שבע שהן י״ג תעניות על הצבור חיהרי אלו יתרות על הראשונות
 שבאלו מתריעין ונועלין את החנויות ט<בשני מטין עם חשיכה ובחמישי
עברו אלו ולא נענו ממעטין במשא ומתן  מותרין מפני כבוד השבת יי ט
 בבנין ובנטיעה באירוסין ובנישואין 15ובשאילת שלום בין אדם לחבירו כבני
 אדם הנזופין למקום ׳היחידים חוזרין ומתענין עד שיצא ניסן לייצא ניסן וירדו
 גשמים םימן קללה שנא׳ 1הלוא קציר הטים היום וגו׳: גמ' בשלמא כולהו אית
 בהו תענוג רהיצה וסיכה ותשמיש המטה אבל מלאכה צער הוא אמר רב חםדא אמר רב ירמיה בר אבא אמר
 קרא 2קדשו צום קראו עצרה אספו זקנים כעצרת מה עצרת אםור בעשיית מלאכה אף תענית אסור בעשיית
 מלאכה אי מה עצרת מאורתא אף תענית נמי מאורהא אמר רבי זירא לדידי מיפרשא לי מיניה דר׳ ירמיה בר
 אבא אמר קרא אםפו זקנים דומיא דאםיפה זקנים מה אםיפת זקנים ביום אף צום נמי ביום ואימא ״ימטיהרא
 אמר רב שישא בריה דרב אידי מסייע ליה לרב הונא דאמר ״מצפרא כינופיא בהיכי עבדי אמר אביי מצפרא עד
 פלגא דיומא מעיינינן במילי דמתא מכאן ואילך ריבעא דיומא קרינן בספרא ואפטרהא מכאן ואילך בעינן רהמי
 שנא׳ 3ויקומו על עמרם ויקראו בספר תורת ה׳ אלהיהם רביעית היום ורביעית מתורים ומשההוים לה׳ אלהיהם

ר ו פ י  א

 נים ולא נים ת״ר ולא תיר. s אומר רבי ?)ניס ולא נים בתוך
 השינה כשניעור משנתו תיר ולא תיר בחחילת השינה ° אך
 לא נראה (י» בערבי ססחיס >לף קכ:) לקאמר נתנמנמו יאכלו נרלמו
 לא יאכלו ואמר רב אשי ה׳׳ל נתנמנמו ניס ולא ניס וכר והתם מייד

 בתחילת השינה בין ניס ולא ניס בין
 תיר ולא תיר הלכנ״ל כפירוש רש״י
 לאי הוה אמר ניס ולא ניס הוה
 אמינא לתיר הוי טסי מניס ואי הוה
 אמר מיד ולא תיר ה״א לנים הר טפי
 מתיר הלכך איצטדך תרווייהו
 וכולהו בתתילת השינה כלמפרש
 התם (י) ובירושלמי מפורש גבי הך
 ברייתא על כמה אוכל ושותה על
 קרות הגבר וה״ה על שיעלה עמול
 השתר ובל״א שהתנה אבל לא התנה

 וישן אינו יכול לאכול:
 אביי ודכא פייט׳ אפנתא.
 פירוש במנעל שאין (י) שוליים
 שול״א בלע״ז: דאי מצי מצער
 נפשיה עביד אי לא מצי מצער
 נפשיה לא עכיד. ומשוס הכי קאמר
 שמואל דלוה תעניתו ופורע דוקא
 היכי דלא מצי מצער נפשיה אבל
 היכי למצי מצער נפשיה לא מצי
 ללוות תעניתו והכי מסקנא אס אמר
 הדני בתענית למחר צריך לצעודה
 נפשיה ואינו יכול ללוות ופורע בחנם
 ואפילו אכל בשוגג ישלים אותו והר״י
 מסופק בלבר אס יכול ללוותו ולפרוע
 היכי לקביל עליה כבר להתענות
 והתענה על חצי היום או רביע יום
 ואפילו לא מצי לצעוד נפשיה אבל
 לא התענה ולאי ליכול ללוות אחר
 בשבילו או אס טעה ואכל בשוגג
 יאכל וישלים יום אחר ואס התענה
 בשבת כגון תענית חלום לצדך
 לפרוע כלאמר ובלבל ליתיב תעניתא
 לתעניתא אם אירע שיהיה ר״מ
 אותו יוס אז ילתה לתעניתו על יום
 אחר בשבוע וכן נראה למ״ר שי׳:
 מה אסיפת זקנים כיום אף צום
 ביום. אבל בלילה לא תימה
 אמאי אוכלים ושותים מבעול יום כל
 הלילה נמי היו יכולין לאכול ולשתות
 מה אסיפת זקנים ביום אף צום
 ביום אבל בלילה לא רש לומר ללא
 יליף צום מאסיסה אלא לענין עשיית
 מלאכה ללוקא מלאכה גמרינן
 מאסיסה להא לא כתיב בקרא אלא
 אספו זקנים וקדשו צום אבל אכילה

 לא כתיב בקרא:
 איסוך

ט פ ש  עין מ

 נר מצוה

 : א מיי׳ פ״א מהלכות
 תענית הלכה י טוש״ע א״ח

 סי׳ חקסח סעיף ו:
 ,;א ב מיי׳ ס״ל מהלכות
 נלריס הלכה טז סמג עשין

 רמב טוש״ע שס סעיף ב:
 ;.כ ג מיי׳ פ״א מהלכות
 תענית הלנה ינ סמג עשי!
 ינל״ס ג טור וש״ע שם סי׳

 רכ סעיף נ:
 נג ד מיי׳ שס טוש״ע שס סי׳

 תקסח סעיף נ:
ד ה ו מיי' וסמג שס  נ
 טוש״ע שם סי׳ רפת סעיף

 יל:
 נה ז מיי׳ פ״ג מהלכות
 תענית הלכה ג והלכה ל
 ניוש״ע שס סי׳ תקעה סעיף

 ג:
 נו ד

 ני

 ח מיי׳ שס הלכה ה
 טוש״ע שם סעיף ז:

 ט מיי' שס הלכה ח
 וטוש״ע שס סעיף ז:

 י ןמיי׳ שס הלכה ט טוש׳׳ע
 שס]:

 נח כ מיי׳ פ״א שם הלכה יו
 !טור א״ח סימ! תקעה!
 ש י״ע שס סי׳ תקעו סעיף

 טז:

ם ל ש  תורה אור ה
 1 . הלוא קציר חטים היום
 אקרא אל ין ויתן קלות
 ומטר ודעו וךאו כי רעתכם
 רבה אשר עשיתם בעיני יי

 לשאול לכם מלך:
 שמואל א יב יז
 2. קדשו צום קראו עצרה
 אספו ןקנים כל ישבי הארץ
 ביה יי אלהיכם וזעקו אל
 ין: יואל א יד
 3. וץקומו על עמדם ויקראו
 בספר תוךת יי אלדיהכ
 רבעית היום ורבעית
 מתורים ומשתחוים לין
 אלהיחם: נחמיה ט ג

 מוםף רש״י
 אהדורי סברא. לנר הנא
 מנינת הלנ !מגילה ית ו. אין
 תענית צבור בבבל. הואיל
 ואין צריטן לגשמים, אס גחרין
 על דנר אחר אין תומר תענית
 ציבור נוהג בו לאנול מנעול יוס
 וליאסר במלאכה ושאר חומט
 האמידס שס (פסחים נד:!.
 עגלא תילתא. שלישי לבטן,
 שהוא משובח, מפני שהבהמה
 בקטנזמה אינה עליין בכחה
 והולד ראשון ישני אינו בטא
 !שבו: יא.ן. ליתיב תעגיתא
 לתעניתא. יתענה למחר
 :בדנית לא:!. בשני מטין עם
 חשיכה. ולא נועלין ולא
 פותרין, ובתמישי מותרין.
 לפתוח לגמד!:לקר!יז!.עברו
 אלו. י״ג תעניות שב״ל
 מתעדן על הנשמים, ולא
 נעגו. מן השמים (מגילה ר,:ו.
 מצפרא כינופיא. מאספי!
 בני אדס ונולקין ומוהירין אס
 יש ב־דס עבירה מחדלו כדי
 שיתקבל התענית ;מגילה ל).

 ־־בינו חננאל
 אמד ־ב יחיד שקבל עליו

 ׳־'1
 דסיימי סנדל ה״נ יכולין
 לאכול. סיימי אפנתא.
 שגועלין עליונו של סגדל העור שעל הרגל, אבל העץ שתחת הרגל לא היו מניחין. פברי לה כשמואל דאמר אין תענית צבור
 בבבל. לפיכך אין אסורין בנעילת הסנדל. שהן י״ג. ו׳ ראשונים ו׳ אהרונים. בשלמא [כולהו]. רהיצה וסיכה ונעילה הסנדל

 ותשמיש המטה. מה אסיפת זקנים כיום. כנופיא מצפרא ולא מאורתא.

 תענית [וכוי] אמר רבה בר רב
 שילא לימא הכי מחר אהא

 בתענית יחיד. דאי לא, חיישינן שמא תענית צבור קיבל עליה ואסור בנעילת הסגדל כוי. ואסיקגא [ד]רבנן דבי רב אשי, באילו
 התעני־ת השנויות במשנתינו, הוו (מאיימי) [מםיימי] מסאנייהו כי אורהייהו ואתו לבי תענית, סכרי לה כשמואל דאמר אין
 העניה צבור כבבל אלא ט׳ באב בלבד, וכך הלכה. אמר רכ יהודה אמר רב לווה אדם תעניתו ופורע. פירי היכא דאיכא צערא
 או אונס וכיוצא בו לווה תעניתו ופורע, דאמרי׳ לא יהא אלא נדר, מי לא פרע למחר וליום אתרא, כך (מ)[ב]תענית. ושמעינן

 הא סברא מדברי שמואל דאמר צערא קיבל עליה אי מצי מצער נפשיה כוי, מכלל דרכ במצטער הוא דאמר. יפה תעגית להלום כאש בנעורת. וכו ביום אפילו בשבת, וכן הלכתא. ויתיב תעניתא לתעניתא, ומפורש בשבת בפרק אי. [מתני׳] עברו אלו ולא
 נענו בית דין גוזרין שלש תעניות וכר. ואקשינן, בשלמא רחיצה וסיכה ונעילה הסנדל וכיוצא בהן משום (תענית) ןתענוגן, אלא מלאכה אמאי, צערא הוא. ומשנינן, אמר קרא קדשו צום קראו עצרה, פי׳ קראו עצרה לקידוש (היום) [הצוםן, מה עצרת אסור
 במלאכה אף צום אסור במלאכה. ומאימתי איסורו משעת אסיפת וקנים, ואימתי אסיפת וקנים ביום, שנאמר תקעו שופר בציון [וןהריעו בהר קדשי ׳רגזו כל יושבי [ה]ארץ כי בא יום הי. אמר רב כהנא כינופיא מצפרא. היכי עבדינן, אמר אביי מצפרא עד

 פלגיה יומא מעיינינן [וכו׳]. ולפניא ריבעא דיומא קרינן כסיפרא ובאפטרתא, ורבעא בהרא מצלינן ומתודינן.



ט פ ש  עין מ

 נר מצוה

 גט א מיי׳ פייה מהלכות
 תעניות הלכה י סמג
 עשי! מל״נן ג טיש״ע א״ח

 סי׳ תקני סעיף ז:
 ם ב מיי׳ ס׳׳ה מהלכות
 אגל הלכה ל סמג עשי!
 שס טוש״ע י״ל סי׳ שפא

 סעיף א:
 םא ג מיי׳ פ״ג מהלכות
 תענית הלכה ל טור
 וש״ע א׳׳ת סי׳ תקעה

 סעיף ג:
 סב ד מיי׳ פ״ג מהלכות
 שגיתמ עשור הלכה נ
 טוש״ע שם סי׳ תקגר

 תעיף ח:
 ה [טוש״ע יו״ל סימן רא

 סעיף עהן:
 םג ו ז ח מיי׳ פ׳׳ג
 מהלכות תענית הלכה ל
 טור ש״ע שס סימן תקעה

 סעיף ג:
 םד ט מיי׳ פ״ה מהלכות
 אבל הלכה ל סמג עשין
 3 טוש״ע י״ל סי׳ שפא

 סעיף א:
 י נטוש״ע י״ל סימן שפא

 סעיף לו:
 םה כ מיי׳ שס ס״ו הלכה
 יג טוש״ע י״ל סי׳ שצ

 סעיף ג:
 סו ל מיי׳ שס טוש״ע שס

 סי׳ שסט סעיף א:
 סז מ מיי׳ שס טוש׳׳ע שס

 סי׳ שצ סעיף ג:
 סח ג מיי׳ שס טוש״ע שס

 סי׳ שסט סעיף א:

ם ל ש ר ה ה או ר ו  ת
 1 . ואלי יאספו בל חרד
 בדבךי אלהי ישראל על
 מעל הגולה ואני ישב
 משומם עד למנחת
 הערב: עזרא ט ד
 2. ובמנחת הערב קמתי
 מתעניתי ובקרעי בגדי
 ומעילי ואברעה על
 ברבי ואפרשה בפי אל י;
 אלהי: עורא ט ה

 מוסף רש״י
 בין בתשעה באב בין
 ביוה״כ. ואע״פ שאסורין
 ברחיצה !ניצח יח:<.
 כשאמרו אסור
 במלאכה. גני עברו אלו
 ולא נענו (מריק טו:׳.
 וכשאמרו אסור בנעילת
 הסנדל כו׳ אסור
 ברחיצה. נתענית צנור

 ;שנו!.

 מאימתי פרק ראשון תענית יג.
 איפוך אנא. סי׳ לנימא פלגא קמייתא ליומא מצלו ונעו רחמי
 ואילך פלגא מעייני במילי למתא ומשני לא ס״ל:
 אמר רב הםהא כל שהוא משום אבל כגון תשעה באב (0 אםור
 אפילו בצונן ואבל אסור בין בהמין בין בצונן וכוי. ירושלמי
 יוסף בריה לרבי יהושע בן לוי
 בתשעה באב וביוה״כ מרחיץ יליו
 ומקנח במסה ומעבירה על גבי עיניו
 רבי יונה תרי סמרטוטי ויהיב תותי
 כרעיה סי׳ היה מניח סמרטוט תחת
 הכר כלי ללחלחו ומעבירו על גבי
 עיניו: וכל שהוא משום תענוג
 וכוי. ועכשיו שאין תענית צבור
 בבבל אלא תשעה באב מותרין אפילו
 בחמין אפילו י״ז בתמוז וצום גלליה
 כך פסק ראבי״ה ור׳ יואל אביו אסר

 לרחוץ בחמין:
 ונועלין המרחצאות. סי׳ שהן
 חמין: אטו םוכריז
 נהי־ות כוי. כלומר אי הוה אסור
 בצונן מי איכא למיתני סוכרים נהרות
 פשיטא ללא מצי למסבר כלומר כמו
 כן לא תילוק מהא לקתני ונועלין
 המרחצאות: טבילה בהמין מי
 איבא. הא שאובים נינהו מללא קאמר
 משכחת לה טבילה (בחמין) לכשירה
 בחמין כגון שהוחמו והומשכו לבריכה
 אלא שאמר בחמי טבריא יש להוכיח
 לכולו שאוב אפילו ע״י המשכה לא
 מהניא טבילה והא לאמרט) להמשכה
 כולה כשירה ר״ל לענין שאינה פוסלת
 את המקוה כשאר מיס שאובים אבל

 טבילה ולאי אינו עולה בהם:
 וכץ אתה מוצא במנודה ואבל מאי
 לאו אכולהו. פי׳ (0 אהא
 לקאמרינן ובצונן מותר לאבל נמי
 9־מותר בצונן וקשיא לרב חסלא לאמר

 אבל אסור בין בחמין בין בצונן ומשני
 אשארא כלומר אשאר לילן(י0 אנעילה
 וסיכה אבל לא קאי אהא לבצונן:
 הכביד שעדו מיקל בתער.
 פי׳ לרך חתיכה אבל
 לא כלרכו לרך גילוח מלקאמר

 מיקל ולא קאמר מגלח:

 איפוך אנא לא םלקא דעתך דכהיב 1ואלי
 יאספו כל הרד בדברי אלהי ישראל על מעל
 הגולה וגו׳ וכהיב 2ובמנהת הערב קמהי
 מהעניהי ואפרשה כפי אל ה׳ אמר רפרם בר
 פפא אמר רב הםדא כל שהוא משום אבל
 <*> כגון אתשעה באב כואבל אסור בין בהמין
כל שהוא משום תענוג כגון תענית  בין בצונן ג
 צבור בהמין אםור בצונן מוהר אמר רב אידי
 בר אבין אף אנן נמי תנינא ונועלין את
 המרהצאות א״ל אביי ואי בצונן אסור סוברין
 אה הנהרוה מבעי ליה למיתני אמר רב
 שישא בדיה דרב אידי אבא הכי קשיא ליה
 מכדי תבן אסור ברהיצה נועלין את המרהצאות
 למה לי אלא לאו ש״מ בהמין אסור בצונן
 מוהר לימא מסייע ליה א<יכל הייבי טבילות
 טובלין כדרכן בין בט׳ באב בין ביוה״כ במאי
<ה טבילה בחמין מי איכא  אילימא בהמין נ
 m שאובין נינהו אלא לאו בצונן והייבי טבילות
 אין איניש אהרינא לא אמר רב הנא בר קטינא
 לא נצרכה אלא להמי טבריא אי הכי אימא
 סיפא א״ר הנינא םגן הכהנים כדי הוא ביה
 אלהינו לאבד עליו טבילה פעם אהה בשנה
 ואי אמרה בצונן מוהר ירהץ בצונן אמר רב
 פפא באתרא דלא שכיה צונן תא שמע
 ^־כשאמרו אסור במלאכה לא אמרו אלא
 ביום אבל בלילה מותר י<׳וכשאמרו אסור
 בנעילת הסנדל לא אמרו אלא בעיר אבל
 בדרך מותר הא כיצד יוצא לדרך נועל נכנס
ח וכשאמרו אסור ברהיצה לא י  לעיר הולץ ה
 אמרו אלא כל גופו אבל פניו ידיו ורגליו מותר
 וכן אתה מוצא במנודה ובאבל מאי לאו
 אכולהו ובמאי » עסקינן אילימא בהמין
 פניו ידיו ורגליו מי שרו והאמר רב ששת
 טאבל אסור להושיט אצבעו בהמין אלא לאו

 בצונן לא לעולם בהמין ודקא קשיא לך וכן אתה מוצא במנודה ובאבל אשארא
 קאי תא שמע דאמר ר׳ אבא הכהן משום ר׳ יוםי הכהן מעשה ומתו בניו של
 ר׳ יוסי בן רבי חנינא ורהץ בצונן כל שבעה ׳ההם כשהכפוהו אבליו הוה דתניא
 י)כתכפוהו אבליו זה אהר זה הכביד שערו מיקל בתער לומכבם כסותו במים

 אמר רב הםדא מבתער אבל לא במספרים נבמים ולא בנתר ולא בהול אמר
 רבא אבל מותר לרחוץ בצונן כל שבעה מידי דהוה אבשרא והמרא מיתיבי

 רבינו חננאל
 [ו]תפלת התענית בשחרית
 לא יכלינן למימר, דכתיב
 ואלי יאספו כל חרד בדברי
 אלקי ישראל על מעל
 הגולח ואני יושב משומם
 עד למנחת הערב, ובמנהת
 הערב קמתי מתעניתי
 ובקרעי בגדי ומעילי
 ואכרעה על ברכי ואפרשה
 כפי אל ה׳ אלקי, ש״מ
 דתפלת התענית באחרית
 תיוס תוא ברביעית
 האחרון. אמר רב הסדא כל
 שהוא משום אבל כגון
 תשעה באב ואבל אסור
 ברחיצה בין בחמין בין
 בצונן, אבל כל שהוא משום תענוג כגון תענית ציבור בחמין אסור ובצונן מותר. ודייק רב אידי ממתני׳, מאחר דקתני אסורין
 ברחיצה למה לי למיתנא תוב ונועלין את המרחצאות, אלא רחיצה דאסרנא רחיצה במרחץ כחמין הוא דאסור אבל בצוגן
 שוי. ואתינן לסיועיה לרב חסדא מיהא דתניא כל חייבי טבילות טובלין כדהכן בין בתשעה באב בין ביום הכיפורים, ואמרי׳
 [בחמין] ליכא לאוקומה דשאובין נינהו, אלא בצונן, ואי אמרינן לכולי עלמא רחיצה בט׳ באב בצונן שרי, איצטריך לאשמועינן
 טבילה בצונן שהיא מצוה בומנה דשרי, אלא ש״מ רחיצה אפי׳ בצונן אסור, ובטבילה המצוה שרי, ולכולי עלמא אסור.
 ואדחי׳, לעולם בצונן לכולי עלמא שרי, והא ברייתא בהמין היא, ואם תאמר מים שאובין הן, כגון חמי טבריא דמים חמין
 נינהו. ואקשינן, אי הכי סיפא דקתני ר׳ חגניא [סגן] הכהניפ אומר (מים חמין) כדי הוא בית אלקינו(לעבור) [לאבד] עליו
 טבילה אחת בשנה, לטבול בצונן דשרי וליכא עבירה. ודחי באתרא דליכא צונן, ורהיצה בחמין אסור משום כבוד בית אלקינו
 שהרב, כדי הוא בית אלקינו לאבד מצות טבילה (אחת) בומנה פעם אחת. ת״ש כשאמרו בתענית אסור ברהיצה לא אמדו
 [אלא] כל גופו אבל פניו ידיו ורגליו מותר. וכשאמרו אסור במלאכה לא אמרו אלא ביום אבל בלילה מותר. וכשאמרו אסור
 בגעילת הסגדל לא אמרו אלא בעיר אבל בדרך מותר, הא כיצד יצא לדרך נועל, הגיע לעיר חולץ הסנדל מרגלו ומהלך יחף.
 וכן אתה אומד במנודה ובאבל. ודחינן לא, כי קא קתני וכ; באבל בנעילת סגדל ואמלאכה אבל רחיצה לא, ולעולם בהמין.

 , דאילו בתענית קתני ברהיצה דמשמע בחמין אבל לא בצונן, ואילו באבל אסור בין בחמין בין בצונן.

 איפוך אנא. לפלגא ליומא קמא הוו קרו ומפטרי ובעו רחמי ובאילך

 סלגא מעייני: טל מטל הגולה. ואני יושב משומם על מנתת הערב
 ובמנתת הערב קמתי מתעניתי ובקרעי בגלי ומעילי ואכרעה על
 ברכי ואסרשה כסי אל ה׳ אלהי: ובמנחה הטרב קמהי. אלמא

 באילך סלגא בעו רחמי על סניא
 מכלל לפלגא קמא מעייני במילי
 למתא: בנחמיה בן חכליה כתיב
 בעזרא ואלי יאספו. לי היו מתאספין
 ובאין טובים שבהן להגיל לסני על
 מעל וחטא הגולה להסדשס: משומם
 אישתורלי״ן בלע״ז. על מעלם שמתוולין
 על מנחת הערב מחצות ואילך שהצל
cw נוטה כראמרינן במס׳ יומא >לף 
 צלותיה לאברהם מכי משחרי כותלי:
 קמתי מהטניחי. לא שמחענה על

 המנחה ואח״כ אוכל אלא כלומר מצער
 נסשיה. ובקרעי ואס שאני קורע בגלי
 ומעילי הייתי מתסלל כלי שאתרצה: כל
 שהוא משום אבל. כל תענית שאסרו

 חכמים רחיצה משום אבל כגון ט׳
 באב שהוא משוס אבילות חורבן וכל
 שכן אבל ממש שמתו לסניו לאית ליה
 צערא מובא אסור בין בחמין וכו׳:
 משום תטנוג. שמצטערין ואוסרין

 עצמן בתענוג: ה״ג אמר רב אידי בר
 אבין אף אנן נמי הנינא ונוטלין אס

 המרחצאוה ואיל אביי ואי בצונן אסור

 סוכרין אס הנהרות מיבטי ליה למיתני.

 בתמיה. אף אנן נמי תנינא במתנית׳
 לקחני גבי תענית צבור י) ונועלין את
 המרחצאות להיינו חמין אבל צונן מותר
 א״ל אביי כלומר ואי הוה סבירא ליה
 לתנא לילן לבצונן אסור היכי הוה בעי
 למיתני סוכרין את הנהרות היט מצי
 למיסכרינהו: אבא. רב אילי הכי
 קא קשיא ליה במתניתין רקאמר שמע
 מינה ללא אסר אלא חמין מכלי
 קמני מתני׳ אסורין ברחיצה וסתם
 רחיצה בין חמין בין צונן למה לי תו
 למיהלר ומיחנא ונועלין אלא למימרא
 ללוקא חמין וכוי: לימא מסייע ליה.
 לרב חסלא לאמר כל שהוא משוס
 אבל אסור אסילו בצונן: כל חייבי
 טבילות. נדה ויולדת טובלים כלרכן:

 טבילה בחמין מי איכא. חמי האור

 הא שאובין נינהו: אלא לאו בצונן.
 וחייבי טבילות אין משום לטבילה
 בזמנה מצוה שממהר לטהר עצמו:
 ה״ג כולי טלמא לא. «< בחמין ולא
 בצונן: לא נצרכה אלא לחמי טבריא.

ם ״ ש ת ה ר ו ם  מ

 א) שנת קיא. ניצה ימ: יומא
 פח., נ) [נרנות כב.ן,
 ג) מו״ק טו:, ד) [חוספ׳
 פ״א], ה) נמו״ק שס פסחים
 גל:], ו) מו״ק יה, 1) [לעיל
 ינ:], ח) [עי׳ רש״י פסחים
 נל: ל״ה בין השמשות וכו׳
 והמג״א סי׳ חקנל ש״ק כג
 הגיחו בצ״ע], v) ןפ״ק
 לתמורה לףינ:וע״שבתיס׳

 ל״ה ואין],

 הגהות הב״ח
 (א) גמ׳ נל שהוא משוס אנל
 כגון תשעה נאנ. ג״נ פי׳
 נלרננן אית לפלוגי כין
 שהוא משוס אנל ונין שהוא
 משום תעגוג אנל ניוה״נ
 שהוא לאורייתא אע״ס
 שהוא משוס תענוג אסור
 נין נתמין נין נצונן:
 (ב) שם מאי לאו אבולהו
 ונמאי אילימא נממין ני׳
 כצ׳׳ל ותינת עסקינן נמחק:
 (ג) רש״־ ל״ה ה״ג כ״ע לא
 לא כחמין: (ו) ד״ה
 כשאמרו אסור ברהיצה
 גני תעניח: (ה) ד״ה לא
 אשארא קאי אנעילה
 ומלאכה ולעולם הך:
 (ו) תום' ד״ה אמר ר״ח נו׳
 כגון תשעה באנ ואנל אסור
 נין נו׳ בצ״ל ותיבות אסור
 אפילו נצונ! נמתק:(!) ד״ה
 וכן כר סיריש דקאי אהא
 דקאמרינן דבצונן מותר:
 (ש) כא״ד כלומר אשאר
 דיגין קאי אנעילה

 ומלאכה אכל לא:

 גליון חש״ם
 תום׳ ד״ה וכן. פותר
 כצונן וקש״ ל־״ה. ק׳ לי
 הא אדרנה טון דמיירי
 כצונן ואפ״ה תגי כל גופי
 אסור אייו דהקושיא
 בהיפוך דמוכח דבתענית
 ג״כ אסור בצונן כל גופו
 וקשיא לר״ח וכמ״ש רש״י:

 הגהות חגר״א
 [א] גט׳ (שאובין ניגהון
 חא״מ >ועמ״ש רגעו ניו״ד
 סי׳ רא ס״ק קכה וצ״עו:

 לעזי רש״י
 אישתורדי״ן

 [אישטורדי״ץ]. המום.
 קרי״א [קרייד״א]. גיר.

 והלכך חייבי טבילות אין כולי עלמא
 לא אבל בצונן שרו: כדי. ראוי הוא בית אלהינו כוי: ואם איתא. כלמוקמת לה לבצונן שרי מאי קא מהרר ליה רבי חנינא לתנא קמא
 מאיבול טבילה נהי ללא טבלי בחמין משוס כבול בית אלהינו הא מצו טבלי בצונן אלא לאו בצונן נמי אסירי והיינו לאמר לאבל: אמר רב
 פפא. לעולם בחמי מבריא והיינו לקאמרי׳ חייבי טבילות אין בולי עלמא לא ובצונן כ״ע שרי ומאי לאבל לקאמר ר׳ חנינא כגון באתרא ללא

 שטח צונן: כשאמרו אסור (י) [במלאכה]. גבי תענית צבור לא אמרו אלא ביום אבל בלילה מותר. מהכא ממשמע לבלילי תשעה באב מותר
 במלאכה ואין ביטול אלא ביום אבל אין מפרסמין הלבר: יצא לדרך. חוץ לעיר: וכן אהה מוצא במנודה ואבל: הט גרסינן במאי
 אילימא בחמין מי שרי והאמר רב ששה אבל אסור להושיט אצבטו בחמין אלא לאו בצונן מאי לאו אכולהו כוי. הא לקחני וכן אתה מוצא במנולה

 ואבל אכל הני קאי ואסילו ארחיצה ושמע מינה לבתענית צבור אסור לרחוץ כל גופו ואפילו בצונן ותיובתא לרפרם בר פפא: לא אשארא
 קאי. אנעילה (« וסיכה ולעולם הך רחיצה בחמין היא אבל בצונן שרי לרחוץ כל גופו. והשתא לאמרת במנילה ואבל לאו ארחיצה קיימי

 ליכא לאקשויי כלסרכת לעיל אילימא בחמין מי שרי: ורחן בצונן בהון שגעה גרסינן. אלמא בצונן שרי: שהכפוהו אבליו. בזה אחר זה
 כלקתני שמתו בניו שניהם ולפיכך התירו לו כלאשכחן גבי שיער: מיקל בתער. לשקיל פורתא מינייהו: ובחער. לרך שינוי: נתר.
 קרקע הוא או אבן כעין שקורץ קרי״א בלע״ז: בנתר וחול. דרך לכבס שיתלבן: מידי דהוה אבשרא וחמרא. לתענוג הן כצונן:

 אין

 רבינו גרשום
 איפוך אנא. דמצפרא מצלי
 ולאורתא קרו ומפטרו.
 כמנהת הערב [וכוי]
 ואכרעה על בדכי. אלמא
 דרביעית בהרא הוו מצלי.
 אף אגן נמי תגיגא. דבתעגית
 צבור אינו אסור אלא
 בתמין, דקתני נועלין את
 המרחצאות. א) אבל היכי
 איבעי ליה למיתני, מי מצי
 למיתני סוברין את הנהרות.
 א״ר שישא בר אבא רב אידי
 בר אבין הכי קשיא ליה
 מכדי קהניאסורין ברחיצה.

 דרחיצה משמע בחמין, למה לי למתני נועלין את המרחצאות. דמשמע נמי חמין,לאו למימד דכחמין אסור ובצונן מותר, והיינו
 דקאמר אף אנן נמי תנינא כרב חסרא, דבתענית צבור בצונן מותר. נימא מסייע ליה. לאביי, דשמעינן ליה דאמר תענית צבור
 אסור בין בתמין בין בצונן. לכולי עלמא לא. הרי לך תשעה באב נ! שהוא תענית צבור, ודייקינן דאפילו בצונן אסור. אמר רב
 חנא. מהכא לא תסייעי׳ לאביי, דלא נצרכא הא דקתני טובלין כדרכן אלא להמי טבריא, דמצי למיטבל בהו, והכי קאמר, טובלין
 כדרכן בחמין אבל כ״ע לא, אבל בצונן אפי׳ לכ״ע שרי. כדיי הוא בית אלהינו לאבד עליו טבילה אחת. שלא יהיה טובל עליו
 בת״ב כלל. א״א בשלמא דת״ק אמר כל חייבי טבילות טובלין כדרכן בצונן כת״ב אבל כ״ע לא, הייגו דקא פליג רב חנינא עליה
 דת״ק דתייבי טבילות אין טובלין בצונן, דכדיי הוא בית אלהינו לאבד עליו טבילה אחת, אלא אי אמרת בצונן שרי לת״ק, והכי
 קתני תייבי טבילות טובלין כדרכן בהמין אבל כ״ע לא, אבל כצונן מוהר לכ״ע, וקפליג רב חנינא עליה דת״ק דלא מצי למיטבל
 בחמין, א״כ ליכא איבוד טבילה, דהא טביל בצונן אע״פ שאינו טובל בחמין, דהא שרי בצונן לכ״ע, אלא לאו לעולם אמר ת״ק
 כצונן טובלין אכל כ״ע לא, ומסייעא לאביי. א״ר פפא. לעולם אמר תייק טובלין כדרכן בחמין אבל לכ״ע אסור, וצונן שרי
 לכ״ע, ודאמר א״כ טבילה בצונן איכא וליכא איבוד טבילה, ר׳ הנינא הוה קאי בדוכתא דלא שכיחא צונן, ולעולם מהכא לא
 תסייעיה לאביי. כל [ש)אמרו אסוד ברחיצה כוי. באלו תעניות. מאי לאו. הא דקתני וכן אתה מוצא באבל, אכולהו, אהאי נמי
 דקתני בסיפא דמילתא (בהאי מסכתא באידך פירקא), כשאמרו אסור ברהיצה וכוי, ורהיצה לא משמע אלא בחמין, וקשיא

 למאן דאמר כל שהוא משום אבל אסור בין בחמין ובין בצונן. לא אשארא. לבר מרתיצה קאמר וכן אתה מוצא באבל, אבל ברתיצה מותלק

 א) אולי צ׳יל א״ל אניי אלא היכי יכו׳. נ) לכאורה תמוה דהא גס צר״ח נת״נ אסור בצונן ומאי מייתי מינה ראיה לאני• ואולי דרניגו לא היה גורס גדנט ר״ח נגון ת״נ ועדיין צ״ע.



ת הש״ם ר ו ס  מ

 א) [!״ל רש׳׳י ב״מ סו: ד״ה
 לפכומי סמליה להפיג דאגתו
) [גיר׳ רא״ש יוסף!,  וכוי], נ
 ג) [סוכה גל. וש״נ],
 ד) ןתיססתא מגילה פ״א],
 ה) נס״א: בין אמצעיות
 לראשונות, ו) !לעיל יג:],
 ז) [יעי׳ תוס׳ קילושין לג. ותוס׳
 חולין נל: ל״ה אין ותוס׳ ערטן
 כת: ל״ה אומלין), ח) ןיע״ע
 תוספות מגילה ח. ל״ה אין
 ותיס׳ נייק סב: ל״ה מי קתני
 ופוס׳ חגיגה ת. ל״ה אמאי
 ותוספות שגת סג. ל״ה אין],

 נו) רש״א מ״ז,

ת הב׳׳ח ו ה ג  ה
 (א) נס׳ ילקא קשיא לך ש״צ
 כ״ל מצלי בקמייתא לליכא
 כ״ל כצ״ל:(5) שם מאי שייר
 להאי שייר !ותו והא אין בין
 קתני) תא׳׳מ. וג״ב מסרש״י
 משמע דלא גרסינן ליה הכא
 וה״ט מדקאמר המקשה ולא
 והא אין בין קתני ומשני דמני
 ושייר כלומר ואין בין לאו דוקא
 א״כ מאי פדך ליה תי והא
 אי! בין קתני אבל להך שינויא
 במרא לבאמצעיתא נמי לא
 מצלי כ״ד א״כ הא דקתני אין
 בין ג׳ ראשונות כוי לוקא אין
 נין קתני ולהכי פדך בסמוך
 וכ״ת הנא נמי תנא ושייר והא
 אי! נין קתט לקס׳יל להאי אין
 ני! נמי ליקא קתני כההוא
 לרישא ימשני ותסנרא כו׳
 כלומר ע״נ נדשא קתני אין
 נין לוקא ובסיפא לאו לוקא
 הוא להא שייר תיבה כוי:
) דשי" ל״ה אין הבוגרת » 
 וכו׳ שיקפצו עליה הס״ל
 ואח״נ מה״ל נימי אנל ואח׳׳כ
 מה״ד הא גערה: (ל) ד״ה כ״ד
 הורן כדתנן נפירקין דלקמן:
 (ה) ד״ה נקמייתא ננ׳ תעניות
 ראשונות הס״ד ומה״ד דליכא
 כוי: (ו) ה״ה דאלו כו׳ כולי
 האי הס״ל ומה״ד הא כוי
 מלקמתדן בקמייתא וכו׳
 ומשוס דבהא מילתא
 קמייתא: (1) תום' ד״ה אלא
 לאו נצונן כו׳ כלומר דאסורה
 ואין אומרים דנצונ! מותר:
 (ח) ד״ה מאי נו׳ לא הר ליה
 לתנא לשייר כוי אלא אלו נלנד
 והא במנילה דתני כצ״ל
 ותיבת וקשה נמחק: (ט) נא״ד
 ואגו יודעי! דיש ביניהן תילוק
 אחר כו׳ באות מן המעשר
 דכתיב יונחת שלמיס ואכלת
 גני מעשר וי״ל דהחס נמי
 לכל דבריהם זה ווה שוה
 והני מילי דיש ניניהם חילוק
 גני שלמיס והא דקתני אין
 נין נצ״ל: (י) ד״ה ותסנרא נו׳
 פי׳ כדמפרש לקמן ט׳
 נרחוב העיר באתרונות אבל
 לא באמצעיות הס״ד ואח״כ
 מה״ד וחסנרא והא שייר:

 מאימתי פרק ראשון תענית
 אי! הבוגרה. שהביאה שתי שערות רשאה לנוול את עצמה אלא

 מתקשטת כדי שיקפצו עליה «) הא נערה שאינה ראויה להינשא עדיין
 עד שתבגר רשאה דבת חיוב אבילות היא וקטנה אינה חייבת ולא כלום:
 בימי אבל אביה. אפילו אירע אבילות לאביה שמת בנו. אי נמי שמת

 אביה ממש אע״פ שהיא בת חיוב
 אבילוח אינה רשאה לנוול: אלא לאו
 בצונן. ואפ״ה נערה אינה רוחצת בצונן

 אלמא דאבל אף בצונן אסור: אכיחול
 ואפירכוס. ולא קא מיירי ברחיצה כלל.

 סירכוס בשיער כבוס בבגדים רחיצה
 בגוף: זאס אומרה. s מדמוקמינן לה
 בכיחול ופירכוס הוא הדין לתמיסת:
 הפלה הטניה. עננו: בין גואל לרופא.

 ברכה בפני עצמה: וכי יחיד. חשוב כל
 כך שיהו מתקנין לו ברכה בס״ע להוסיף
 בתסלתו: בשומע הפלה. שכוללה בתוך
 הברכה וחותם בשומע תסלה דאותה
 ברכה ותתימתה משמע בין אחעניח
 בין אכל מילי: אין בין יחיד לצבור.
 גבי תענית: שזה. יתיד מתסלל ביום
 תעניתו שמונה עשרה וכולל תסלת
 תענית בשומע תסלה: השע עשרה.
 דקבע ליה בין גואל לרופא. סתם תסלה
 קרי שמונה עשרה דברכת ולמלשינים
 ביבנה תקנוה כדאמרינן בברכות
 1לף «!:<: כ״ד הרין. (י) בסירקין
 דלקמן >לף טו.) דכ״ד ברכות הוו
 ביומא דתעניתא והכא קתני י״ט ותו
 לא: ולבור. יחיד שקיבל עליו תענית
 צבור. אלמא יחיד קובע ברכה לעצמו
 כשקיבל תענית צבור: בקמייחא.
 בגי תעניות ראשונות >« דליכא כ״ד
 כדאמרינן בסרק סדר תעניות כיצד
 בגמ׳ (שס<: דאלו מוהרין בעשייה
 מלאכה וכוי. ראשונות דלא חמירי

 כולי האי(י) הא לכ׳יד ברכות זה וזה
 שרן. וקס״ד דאיתנהו לכ״ד באמצעיות
 מדקמתריץ קמייתא דליכא כ״ד
 מכלל דבאמצעיתא איתנהו ולא היא
 דליתנהו אלא באתרונות כדקתני התם
 ומשוס דהא מילתא קמייתא מש״ה
 פריך ליה מכ״ד דליתנהו באמצעיותי):
 הנא ושייר. תנא מילי דאיתנהו בין

 אמצעיות לראשונות ושייר. אין בין
 לאו דוקא הוא כדמוכח לקמן גבי
 אידך: ה״ג מאי שייר דהאי שייר אלא
 באיסורי יןא מיירי בהפלות לא קא

 מיירי. ומאן דגריס שייר תיבה מוציאין

 את התיבה כוי שיבוש הוא דאינה
 אלא באחרונות כדבסמוך ומיסשט
 פשיטא ליה דאינה אלא באתרונות:
 מאי שייר דהאי שייר. דלא אורחא

 דתנא למתני כל מילי ולשיורי חדא
 אלא לעולם כ״ד בקמייתא ליתנהו
 ולהט לא חשיב להו באין בין

 דבתפלה לא קמיירי:
 נמי ליכא כ״ד. אלא

 כדאמרינן התם: שבאלו
 מתריעים ונועלין כדתנן נמי במתני׳ י)
 הא לכ״ד זה וזה שדן דבתרוייהו איתנהו:

 אץ הבוגרת רשאה לנוול עצמה. אומר ר״י דהא רשאה לאו דוקא
 ׳)אלא ה״ק אין הבוגרת חייבת הא נערה חייבת:

 אלא (0 כצונן. וקאמר נערה רשאה כלומר לאסורה ואת אמרת
 דבצונן מומר וקשה לרבא דאמר דבצונן מותר ומשני ט קמני

 אכימול ואסירכיס: אלא אמר רב

 באמצעיות

 באחרונות
 האחרונוח

 רבינו גרשום
 אין הבוגרת דשאי לנוול
 עצמה. לפי שעומדת על
 פרקה וראויה לינשא. אילימא
 בחמין. אין הבוגרת רשאי
 לגוול עצמה, כלומר דיכולה
 לרהוץ בחמין. אלא לאו
 בצונן.קאמראיןהבוגרתרשאה
 לנוול עצמה, אלא רוחצץ בצונן, הא נעהה רשאה לנוול עצמה דאפי׳ בצונן אינה רוהצת, וקשיא לרבא דאמר אבל בצוגן
 מותר. לא כי קתגי. אין הבוגרת רשאי לנוול הא נערה רשאה, אכיהול, אבל בצונן מותר אפי־ בנערה. התם. בבשרא וחמרא
 ליכא אלא לפכוחי פחדא, אכל ליכא תעגוג, לפיכך שרי. הכא בצוגן א־כא תעגוג, לפיכך אסור. אלא לאו בצוגן. קאמר דגערה
 רשאה לנוול עצמה, [ש״מ] דאבל אסוד בין בהמין בין בצונן, והוי סיועא. לא כי קתני. נערה רשאה לנוול בכיחול ופירכום,
 אבל בצונן מותר, ולא הוי סיועא. וכי יחיד קובע ברכה לעצמו. אויש מברך העונה בעת צרה. בשומע תפלה. שכולל בשומע
 תפלה ואינו מברך ברכה לעצמו. הגי. דש״ץ, כ״ד הוויץ, כדמפרש לקמן. וקתני שזה מתפלל תשע עשרה. אלמא דקובע ברכה
 לעצמו, שמברך העוגה בעת צרה. [ודקא קשיא לך דהא] הוויין כ״ד ברכות, בדקמייתא. כשלש תעגיות ראשוגות קא מיידי,
 דליכא בהו כ״ד ולא הוי אלא י״ט, ולעולם אין היחיד קובע ברכה לעצמו. אלא שבאלו. אמצעיות, אסורין במלאכה, וראשוגות
 מותרין במלאכה, הא לעשרים וארבעה זה וזה שוין, כי היכי דכאמצעיות איכא עשרים וארבעה הכא נמי איכא בראשונות כ״ד,
 ולא מצית לתרוצי דצבור מתפלל י״ט בש״ץ, רהא איכא כ״ד, אלא ביחיד שקיבל תענית צבור, ותיפשוט דיחיד קובע כרכה

 אין הבוגרת רשאה לנוול אה עצמה בימי אבל
 אביה הא נערה רשאה מאי לאו ברהיצה
 ובמאי אילימא בהמיז אין הבוגרת רשאה
 והאמר רב הסדא אבל אסור להושיט אצבעו
 בהמין אלא לאו בצונן לא אכיהול ופירכום
 לימא מםייע ליה דא״ר אבא הכהן משום
 רבי יוםי הכהן מעשה ומתו בניו של ר׳ יוסי
 בר הנינא ורהץ בצונן כל שבעה אמרי התם
 בשהכפוהו אבליו זה אהר זה דהניא תכפוהו
 אבליו זה אהר זה הכביד שערו מיקל בהער
 ומכבס כםותו במים אמר רב הםדא בתער
 אבל לא במספרים במים ולא בנתר ולא בהול
 ולא באהל איכא דאמרי אמר רבא אבל אסור
 בצונן כל שבעה מאי שנא מבשר ויין התם
 אילפכוהי פהדיה הוא דעביד לימא מסייע ליה

 אין הבוגרה רשאה לנוול עצמה הא נערה
 רשאה במאי אילימא בהמין אין הבוגרת
 רשאה והאמר רב הםדא אבל אסור להושיט
 אצבעו בהמין אלא לאו בצונן לא אכיהול
 ופירכוס אמר רב הםדא זאת אומרת אאבל
 אםור בתכבוסת כל שבעה בוהלכתא אבל
 אםור לרהוץ כל גופו בין בהמין בין בצונן כל
 שבעה אבל פניו ידיו ורגליו בהמין אםור בצונן
 מותר גאבל לסוך אפילו כל שהוא אסור ואם
 לעבר אה הזוהמא מותר צלותא דתעניתא
 היכי מדכרינן אדבריה רב יהודה לרב יצהק
 בריה ודרש יהיד שקיבל עליו תענית מתפלל
 של תענית והיכן אומרה בין גואל לרופא
 מהקיף לה רב נייצהק וכי יהיד קובע ברכה
 לעצמו אלא אמר רב יצהק יבשומע תפלה
 וכן אמר רב ששת בשומע תפלה מיתיבי אין
 בין יהיד לצבור אלא שזה מתפלל שמונה
 עשרה וזה מתפלל תשע עשרה מאי יהיר
 ומאי צבור אילימא יהיר ממש וצבור ש״צ הני
 תשע עשרה עשרין וארבע הוו אלא לאו ה״ק
 אין בין יהיר דקבל עליו העניה יהיר ליהיר
 שקבל עליו תענית צבור אלא שזה מתפלל
 שמונה עשרה וזה מתפלל תשע עשרה ש״מ
 יהיר קובע ברכה לעצמו לא לעולם אימא
 לך שליה צבור ודקא קשיא לך שליה
 צבור עשרין וארבע מצלי >א< בג׳ תעניוה
 ראשונוה הדליכא עשרים וארבע ולא והא אין בין קתני אין בין ג׳ ראשונוה
 לג׳ אמצעיות אלא שבאלו מותרין בעשיית מלאכה ובאלו אםורין בעשיית
 מלאכה הא לכ״ד זה וזה שוין גיתנא ושייר מאי שייר דהאי שייר «< ותו והא
 אין בין קתני אלא תנא באיסורי קא מיירי בתפלות לא מיידי ואי בעית אימא
י אין ביז ג׳ שניות לשבע  יבאמצעייהא נמי לא מצלי כ״ד ולא והתניא י
 אהרונות אלא שבאלו מתריעין ונועלין את ההנויות הא לכל דבריהן זה וזה
 שוין וכי הימא הכא נמי תנא ושייר והא אין בין קתני ותסברא אין בין דוקא

א ה  ו

 יצחק בשומע תפלה. והט ססק
 בשמעתא לתסלת תענית בשומע
 תסלה ואין יחיד קובע ברכה לעצמו
 לכך צריך כשאומר עננו בש״ת
 (דצריך) לאומרו קודם שאומר הברכה
 כשמגיע לעננו קודם שיתחיל לומר כי
 אתה ש״ח עמך ישראל ברחמים יאמר
 עננו ולא יתתוס אלא יאמר ט אתה ה׳
 עונה בעת צרה ומושיע ואח״כ ט
 אתה ש״ת עמך ישראל ברתמים בא״י
 שומע תסלה אבל שלית צבור אומר
 גואל ישראל וקובע ברכה וחותם:
 תנא ושייר. סי׳ חנא עשיית
 מלאכה ושייר כ״ד ברכות
 סי׳ כ״ד ברכות שבתעניתא היו
 מוסיסין ו׳ ברכות כדמסרש לקמן
 ברפ״ב (לף טו.): מאי שייר ההאי
 שייר כוי. סי׳ דמשוס חדא מילתא
 לא הד w< לתנא לשייר וא״ת הכא
 קאמר ללא תנא ושייר דהא אין בין
 קאמר למשמע לאין בין זה לזה אלא
 אלו בלבל וקשה להא במגילה
 >לף ח.) קתני אין בין נלרים לנלבות
 אלא שהנלריס חייב באחריותן ונלבות
 אינו תייב באתריותן ואנו יולעין ליש
 w חילוק אחר לנלריס אינן באים

 אלא מן החולין לכל לבר שבחובה
 אינו בא אלא מן החולין ונלבוח
 באות מן המעשר כלאמר (לכריס
 ס< וזבחת שלמים ואכלת לכתיב
 גבי מעשר וי״ל להתם נמי לזה וזה
 שוה והני מילי גבי שלמים יש חילוק
 והא לקחני אין בין מיירי בעולוח לאין
 בין עולות לנלריס לעולות לנלבה
 אלא שהנלריס תייב באתריותן מה שאין
 כן בנלבה להא אין בין עולות לנלריס
 לעולות לנלבות אלא חילוק זה להא
 כל עולות אינן באין אלא מן החוליןח):
 ותסברא והא שייר תיבה. פי׳
 » מסרש לקמן (לף
 טו:) שמוציאין התיבה ברחוב העיר
 >י)(באמצעיות) באחרונות ותסברא
 להא שייר חיבה סי׳ וליכא למימר
 לבאיסורא קמיירי להא למתריעין

 ונועלין מאי איסור איכא:
 לאו
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 נר מצוד!

 שט א מיי׳ פ״ה מהלכות
 אנל הלכה א סמג עשין
 מל׳׳ס נ טוש״ע י״ל סי׳ שפ
 שעיף א וסי׳ שסט סעיף א:
 ע ב מיי׳ שס הלנה ל טוש״ע

 שס סי׳ שפא סעיף א:
 עא ג מיי׳ שס טוש״ע שס

 סעיף נ:
 עב ד מיי׳ פ״נ מהלכות
 תסלה הלכה יל סמג עשין
 יט טש״ע א״ת סי׳ תקסה

 סעיף א:
 עג ה מיי׳ פ״ג מהלכות
 תענית הלכה נ טוש״ע

:  א״ח סי׳ תקעה סעיף נ
 ׳;ד ו מיי׳ שס הלכה ג

 טוש״ע שם סעיף ג:

 גליון הש״ם
 י־ש״י ד״ה זאת אומרת.
 מדםוקטינן לה ככיהול כוי.
 ימיהני הא מרא לשמעמא
 היא ר״ח לס״ל לעיל למשוס
 הבל אסור בצונן ול״צ כלל
 לאוקמא בפירטס וטחול. גס
 למאי צדך להוכחה
 מאוקיממא זו הא נשמע
 מבדיתא ללעיל לתכסוהו
 רביליו מכנס כסותו במיס
 ומוכת מוה לאבל אסור

 בטבוס וצע״ג:

101 ^ 

 מוסף רש״י
 אדבריה. הנהיגו ומטייל עמו
 ־לחובות העיר. (ביצר. כט.)

 רבינו חננאל
 אמר רבא אבל אסור כל שבעה
 אפילו בצונן ומאי שנא מבשר
 ומיין, דשרי ליה. ודחי, בשר
 ויין שרינן ליה כדי לפכוחי
 פחדיה, אבל רהיצה דמשום
 תעגוג היא לא התירו. לימא
 מסייעא ליה אין תגוגדת
 רשאה לגוול עצמה בימי אבל
 בית אביה. אבל הגערה שרי
 לנוול עצמה ושלא לרחוץ
 אפילו בצונן, וש״מ אבל אפי׳
 בצונן אסור. והחי לא,
 הבוגרת התירו לכחול
 ולפרכס. תניא תכפוהו אבליו
 זה (אסור) [אחר] זה [הכביד]
 שערו מיקל בתער ומכבס
 כפיתו במים. אמר רב חסדא
 בתער ולא במספדים. במים
 ולא בנתר. ולא בחול. אמר
 רב חםדא זאת אומרת אבל
 אסיר נתכבוסת. והילכתא
 אס־ר לרחוץ כל גופו כל
 שבעה בין בחמין בין כצונן,
 אבר פניו ידיו ורגליו בחמין
 אסור וכצוגן מותר. ולסוך
 אפי• כל שהוא אסור. ואס
 לעבר הזוהמא מותר, לסוך
 שמי טוב. דרש רב יצחק יחיד
 שקבל עליו תענית מתפלל
 עגנו בין גואל לרופא.
 ואקשינן עליה, וכי יתיר קובע
 ברכה לעצמו. אלא מתפלל
 עננו כשומע תפלה ככלל
 הברכה, ואינו מתפלל אותה
 ברכה בפני עצמה. ומותבינן
 עליה מהא דתניא, מה בין
 יחיד לציבור אלא שזה
 מהפלל [שמונה] עשרה ואלו
 מתסללין י״ט. היכי דמי,

 אילימא יחיד המתפלל בינו לבין עצמו עם הציבור, וציבור דקתגי שליח ציבוה היודד לפני התיבה, האי י״ט ברכות מתפלל
 בתענית, כ״ד מתפלל, כדתנן עמדו בתפלה מורידין לפני התיבה זקן ורגיל כוי ואומר לפניהם כ״ד ברכות. ושגיגן הכי קתגי,
ן יחיד דקאי בצבור כדאמרן ליהיד המתפלל הוץ לבית הכנסת, אלא שוה היהיר העומד בחוץ מתפלל י״ח ויחיד המתפלל י  אין :
 בכנסת מתפלל י״ט ברכות, אל[מ]א יחיד קובע ברכה לעצמו. ושני׳, לעולם יחיד יחיד רקאי בצבור, וצבור שליח ציבור ממש,
 וזה שליח ציבור המתפלל י״ט ברכות בתעניות ראשונות הוא שאין בה כ״ד ברכות, לפיכך זה מהפלל י״ה וזה מתפלל י״ט.
 ואקשינן, והא תעניות אמצעיות דקתני דאסור במלאכה וברחיצה כו׳ ולא קתני כ״ד. ושנינן, האי הנא באיסורא קמיירי, כלומר
 אסור במלאכה וברהיצה כוי הוא דמיירי, בתפלות לא קמיירי. אי בעי תימא כ״ד כרכות באמצעייתא נמי ליכא. ואקשינן, והא
 תניא אין בין שלש אמצעיות לשבע אחרונות אלא שכאילו מתריעין ונועלין את החנויות, הא [לכל דבדהם] זה וזה שוין. לעולם
 אימא לך באמצעיות נמי אין כ״ד ברכות בהן, ותנא מקצת מה שיש בשבע האחרונות ואינם כשלש אמצעיות ושייר אחרונות

 כגון הני כ״ד וכיוצא בהן.
] קא מיידי. כלומר, לעולם בראשונות ליכא כ״ד, והא דלא קתני שבאלו יש כ״ד ובאלו אין כ״ד,  לעצמו. ה״ג, תנא באיסורן,
 משוס דבאיסורי קא מיירי דהוי אסור בעשיית מלאכה, ובתפלה לא מיירי, בברכות, ולעולם הא דקתני דצבור מתפלל י״ט מוקמינן בש׳יץ, אבל לא ביהיד, דאין יהיד קובע ברכה לעצמו. ואיב״א. לעולם בראשונות ליכא כ״ד, ולהכי לא קתני שבאלו יש כ״ד
 ובאלי אין כ״ד, דכאמצעיות נמי אין כ״ד. 3) ה״ג, תגא ושייר, ולא [גרסינן] נמי. כלומר, שייר כ״ד, דבשבע איכא ובאמצעיות ליכא. והא אין בין קתני. דמשמע דהוי דוקא, כי היכי דאמרינן דאין בין קמא דוקא, אלמא דליכא בינייהו אלא מתריעין ונועלין

 אבל לכ״ד שוין, אלמא דבאמצעיות איכא כ״ד.

 א) אילי צ״ל וט ינול לנרך וכוי. נ) נראה דצ״ל ה״ג וכ״ת תנא ישייר ולא גרסינן נמי כלומר וכוי.
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 נר מצוה

 עד! א מיי׳ ס״ג מהל׳
 מעניות הלכה ה טוש״ע
 איית סימן תקעה סעיף ה:

 עו ב מיי׳ שס הלכה ז
 טוש׳׳ע שם סעיף ל:

 עז ג מיי׳ שס פ״ג הל׳ ינ
 טוש״ע שס סימן תקעו

 סעיף ה:
 עח ד מיי׳ שס הלכה י

 טוש״ע שס סעיף ט:
 עט ה מיי׳ שס הלכה ט

 טיש״ע שס סעיף ז:
 C ו מיי׳ פ״א שס הל׳ ו
 טוש״ע שס סימן תקעו
 סעיף יג ן וסימן רפת סעיף

 ט]:

 יד.

 שיורא הוא דהא קתני לה כאידך פירקא. והוא הלין זהוה

 מצי לתרוצי כדלעיל מילי לבסרהסיא לא קתני:

 תני הדא מתענות בראשונות ולא באחרונות ותנא אידך מתענץ
 באחרונות ולא בראשונות ותני איהך לא מתענין לא בראשונות

 מאימתי פרק ראשון תענית
 לאו

 ורב

 עננו.

 לא ר

 ענינו

 והא שייר חיבה. דבאחרונות איחא והכא ליתא כדקתני לקמן (לף

 מו.) סלר תעניות טצל מוציאין את התיבה כר ומותבינן בגמרא
 בהליא מתיבה לליתא אלא באחרונות ומשני ט קתני נמי מתניתין
 ייבקמייתא: מילי דצינטא. מתריעין בבית הכנסת וטיל נמי בבית

 הכנסח: בפרהסיא. תיבה ברחובה
 של עיר: דיקא כמי. ללכ״ד זה
 וזה שוין לקחני מתניתין מה אלו
 יתירוח על הראשונוח כו׳ ואלו כ״ל
 לא קא חשיב גבי אחרונות: והא מה
 אלו קחני. למשמע לווקא: דהא

 יןהני לה באידך פירקין. למי ששנה

 מתניתין להכא תנא נמי דהתס והאי
 ללא תנא בהאי סמיך אהתם לקמני
 באחרונות מוציאין התיבה מה שאין כן
 באמצעיוח: השהא דאסיה להכי.
 למשום לקתני לה באידך פירקין
 לאמרת ללא הר שיור כ״ל נמי
 לאמרת לשרן נינהו איכא למימר ללא
 הר שוין להא אסי׳ שיורא נמי לא
 הוי לבהליא קתני לה באילך פירקין
 לבאחרונות איתנהו באמצעיות לא
 ואיכא לתרוצי כתירוצא קמא בקמייחא
 לליכא כ״ל: מאי הוי טלה. היכן
 אומרה יחיל: נקוט מציטיהא בידך.
 כלומר תריץ לבשלש אמצעיות היו
 מתענין ומתרצת לכולהו הנך מתנייתא
 הא לקתני בראשונות ולא באתרונות
 הנך ראשונות לאו ראשונות ממש
 נינהו אלא אמצעיות לאינהו הוו
 ראשונות לאחרונות אבל בשבע
 אחרונות לא מיתענו לטון לשבע
 נינהו לא מצו עוברות ומיניקות למיקס
 בהו והא לקתני באחרונות ולא
 בראשונות הנך אתרונות אמצעיות
 נינהו והראשונית ראשונות ממש ואין
 מתענין בהן ללא תקיף רוגזא כולי
 האי. וצחות לשון הוא לתנא למיקרי
 לאמצעיות ראשונות לאחרונות ואחרונות
 לראשונוח: בשופרות. היו עושין
 ההתרעות. ולשון התרעה כמו תרועה
 וסתם תרועה סשוטה לסניה ולאחריה
 במסכת ראש השנה >לף לל.) ואהט
 מתריעין בשופרות כלכתיב (במדבר י)
 ותקעתם בחצוצרות וגו׳ תוקעין
 בשוסרות כרי שיכגיעו לבם לקול
 השופר דהיו נרתעים מחטאתם.
 ואשש ברכות שהיו מוסיסין ביום
 התענית היו תוקעין על כל ברכה
 יבבא אחח שהן י״ח התרעות: רב
 יהודה אמר. מתריעין עננו בקול

 רם. היו צועקים עננו אבינו עננו
 עננו אלהי אברהם עננו עננו אלהי
 יצחק עננו עננו אלהי יעקב עננו

 הכל כסי שאומרים בסוף הסליחות אבל עננו לתפלת תענית אומר אסי׳ בראשונות ואפי׳ יחיל אוקימנא לאומרה בשומע חסלה.
 ותפלה קרי ליה התרעה לאי בשופרות מריעין מיבעי ליה. ומאן למפרש עננו של תפלת תענית משתבש להא קתני בסמוך שהן י׳׳ח
 התרעות וקא פריך מן וסימן ללבר יריחו ואם איתא ליפריך בהליא י״ח תפלות של שמונה עשרה ברכות מי איכא בשבע תעניות:
 אין פוחתין מזי תטניוח. באחרונות: שמונה טשרה התרטות. שהן מוסיפין ו׳ ברכות מי״ח על כ״ל ולכל אחת שלש תרועות:

 וסימן לדבר. שלא תטעה אס התרעה הזו תרועה או תפלה: יריחו. לכתיב בה שופרות. לישנא אחרינא סימן ללבר כלומר לכך

 מתריעין כלי שיענו כלרך שנענו ביריחו על ילי שופרות לכתיב (יהושע ו) ויתקעו בשופרות וגו׳ וכתיב >שם) ותפול החומה תחתיה:
 אלא בשופרות כולי עלמא וכוי. להא מתריעין לקתני הכא במתניתין לעבלינן בתעניות בשופרות: כי פליגי בטננו. כי פליגי

 במתריעין לאמרינן בעלמא על שאר פורעניות מ״ס עננו נמי התרעה והאי לקתני בעלמא מתריעין בעננו ומאן לאמר בשופרות
 אבל בעננו לא: חגב. ארבה כתרגומו: צירטה. עוקצת את האלם: יתושין. נכנסין בעיניו ובחוטמו: חיכוך. כמו נתחכך

 בכותל: הא צטקה בפה היא. אלמא לצעקת פה לא קרי ליה התרעה: תנאי היא. האי תנא לשאר מיני
 סה לאו שמה התרעה ואילך סבר כר: גייס. וצדן עליה: נהר. המתפשט ויוצא לחוץ לשטוף את
 המטורפת. כמו ביצים טרוסות (חולין דף סד.). שהולכת ונלה ועתילה להיטבע במים: לטזרה. צועקין לבנ׳

 ולא באחרונות w נקוט מציעתא
 בידך. פירש הקונטרס השלש
 תעניות אמצעיות בידך לבאותן
 תעניות עוברות ומיניקות מתענות
 וה״ק מתענות בראשונות פי׳ בראשינו׳
 ר״ל אמצעיות להם ראשונות לאחרונו׳
 שהיו חמורות אבל לא באחרונות
 לנסישי ולא מצו עבלי להו והא לקחני
 באחרונות ולא בראשונות האי אחרוני׳
 היינו אמצעיות וקרי להו אחרונות
 שהם אחרונוח מן הראשונות בתחלה
 גוזדן שלש תעניות וכן בשניה
 שלש אבל אין מתענות בראשונות
 שהם קלוח והא לקחני לא בראשונות
 ולא באחרונות כלומר לא בשלש
 הראשונות הראשונומ ממש ולא
 בשבע האחרונות האחרונות ממש

 אלא לווקא באמצעיוח:
 יה והה בדיה דרב שמואל
 בר שילת משמיה דרב אמר
 אומר הר״י w והאי עננו
 ל עננו שבתפלת תענית אלא
 שאומרים בסליחות וביום
 הכפוריס עננו אבינו עננו אבל
 עננו לחפלה לא קאמר להא כשלש

 ראשונות נמי אמר לה:
 ובהן י״ה תרועות וסימן לרבר
 יריחו. פירוש שבידחו עשו
 כן שהקיפוה ז׳ ימים והיו תוקעין
 בכל יום כמו כן תקנו בתעניות ובכל
 תענית מוסיפין שש ברכות ועל כל
 ברכה תוקעין מדעין ותוקעין א״כ

 היינו י״ח תרועות:
 מתריעין לעזרה. סי׳ שיבואו

 לעזור
 ומתדעין בפה פירוש
 ר״ל מתריעין בפה

 והא שייר תיבה אי משום תיבה לאו שיורא
 הוא מילי דצינעא קתני מילי דבפרהסיא
 לא קתני אמר רב אשי מתני׳ נמי דיקא דקהני
 א<מה אלו יתירות על הראשונות אלא שבאלו

 מתריעין ונועלין את ההנויוה אבל בכל
 דבריהן זה וזה שוין וכ״ה הכא נמי נ<תנא
 ושייר והא מה אלו קתני ותםברא מה אלו
 דווקא הוא והא שייר לה תיבה אי משום
 היבה לאו שיורא הוא משום דקא השיב
 לה באידך פרקא השתא דאתית להכי
 עשרים וארבעה נמי לאו שיורא הוא דקתני
 לה באידך פירקא מאי הוי עלה אמר רב
 שמואל בר םסרטאי וכן אמר רב הייא בר
 אשי אמר רב בין גואל לרופא ורב אשי
 אמר משמיה דרבי ינאי בריה דרבי ישמעאל
 בשומע תפילה והלכהא בשומע תפלה:
 תני הדא עוברות ומיניקות מתענות בראשונות
 ואין מתענות באהרונות ותניא אידך מתענות
 באהרונות ואין מתענות בראשונות ותניא
 אידך אין מתענות לא בראשונות ולא
 באהרונות *אמר רב אשי אנקוט אמצעייתא
 בידך דמיתרצון כולהו: מה אלו יהירוה
 על הראשונות אלא שבאלו מתריעין ונועלין
 אה ההנויות: במאי מתריעין רב יהודה
בשופרוה ורב יהודה בריה דרב  אמר :

 שמואל בר שילת משמיה דרב
 בעננו קם״ד מאן דאמר בעננו לא
 בשופרות ומאן דאמר בשופרות לא

 בעננו והתניא אין פוהתין משבע w תעניות
 על הצבור שבהן י״ה התרעות וסימן לדבר
 יריהו ויריהו שופרות הוה ותיובהא למאן
 דאמר בעננו אלא בשופרוה דכולי עלמא
 לא פליגי דקרי לה התרעה כי פליגי בעננו
 מר סבר קרי לה התרעה ומר סבר לא קרי

 לה התרעה למ״ד בעננו כל שכן בשופרות ולמ״ד בשופרות אבל בעננו לא
 והתניא ״ושאר כל מיני פורענויות המתרגשות כגון נהיכוך יחגב יזבוב וצירעה
 ויתושין ושילוה נהשים ועקרבים לא היו מתריעיז אלא צועקין >א< מדצעקה
יעל אלו מתריעין בשבת על (  בפה התרעה בשופרות תנאי היא י׳דתניא ה
 עיר שהקיפוה גייס או נהר ועל ספינה המטורפת בים ר׳ יוסי אמר לעזרה
 אבל לא לצעקה במאי אילימא בשופרות שופרות בשבה מי שרי אלא לאו
 בעננו וקרי לה התרעה ש״מ: בשני דר׳ יהודה נשיאה הוה צערא

 גזר

 אמר
 אמר
 אמר

 העיר וכו׳
 והאי תרועה
 לאין להתיר

 תרועה בשופר בשבת:
 רבי

 רבינו חננאל
 אמר רב אשי, הא דדייקת
 מתנייתא דייק ממתני׳, דקתני
 מה אילו יתירות על
 הראשונות, אלא שכאילו
 מתריעין ונועלין החנויות הא
 לכל דבריהם זה וזה שוין.
 תנא מקצת ושייר מקצת,
 ומאי שייר דהאי שייר, [שייר]
 תיבה, דלא קתני ומוציאין
 התיבה אלא אמרינן תנא
 ושייר, כשם ששייר התיבה
 שייר כ״ד ברכות, ולעולם
 [אין] מתפללין באמצעיות
 כ״ד ברכות. ודחינן, תיבה
 לאו שיורא הוא, דקתני
 באידך פרקין סדר תעניות
 כיצד מוציאין התיבה, הנה
 מפרש אכולהי תעניות
 מוציאין את התיבה. ואמרינן,
 השתא דאתית להכי, גם זה
 השינויא, שני בהא נמי,
 ואימא מדקתני סדר תעניות
 כיצד וקא מפרש כ״ד ברכות,
 ש״מ אכולהי תעניות קא
 מיידי. וזו שינויא היא ולא
 סמכינן עליה, רהא באידך
 פרקין [אמרינן] דאין מוציאין
 התיבה אלא בשבע אחרונות.
 מאי הוי עלה. ואסיקנא,
 הלכתא יחיד מתפלל עננו לא
 שנא יחיד קאי בצבור ולא
 שנא יחיד דקאי בעלמא,
 וקיימא לן דכל יחיד מזכיר
 עננו בשומע תפלה. תני חרא
 עוברות ומיניקות מתענות
 בראשונות ואין מתענות
 באחרונות, ותניא אידך
 מתענות באחרונות ואין
 מתענות בראשונות, ותניא
 אידך אין מתענות לא
 באחרונות ולא בראשונות.
 אמר רב ששת נקוט
 אמצעייתא בידך, כי מתענין
 בהן, דמתרצית אכולהו. פי׳
 הא דקתני בראשונות מוקמינן
 לה כשלש אמצעיות, דלגבי
 שבע אתרונות (הני שלש
 אחרונות) הני שלש אמצעיות
 ראשונות מהני ישבע נינהו.
 ואמצעיות דקתני מתענין
 באחרונות, הן שלש
 אמצעיות, דלגבי שלש
 הראשונות האמצעיות
 האחרונות מיקרו. וברייתא
 דקתני אין מתענות לא
 בראשונות, [בראשונות]
 ממש שהן שלש ראשונות,
 ולא כאתרונות, [באחרונות
] האחרונות,  ממש] שהן [ז,
 מכלל [ד]שלש (ראשונות)
 [האמצעיות] מתענות, לדברי
 שלשתן יש לומר דכולהו
 מודו באמצעיות דמתענות.
 ירושלמי. עוברות ומיניקות
 מתענות בט׳ באב וכשלש
 שניות ולא בשבע אחרונות.
 מתני', אין גוזרין תענית
 בהחלה בחמישי כוי עד ר׳
 יוסי אומר כשם שאין
 הראשוגות בחמישי כך לא
 השגיוה ולא האחרונות.
 מתנ״'. עכרו אלו ולא נענו

 בית דין גוזרין עוד כוי. מהריעין דתני במתני׳ כיצד הוא, רב יהודה אמר התרעה בשופר, משמיה דרב אמרו התרעה בעגיגו.
 ומותבינן ןעלה] דרב, אין פוחתץ משבע תעניות על הציבור ובהן שבע התרעות, וסימן לדבר יריחו, והתרעות יריחו בשופר
 הוו. ושנינן, בשופר דברי הכל התרעה היא, כי פליגי בענינו, רב יהודה סבר ענינו לאו התרעה, ורב סבר ענינו נמי התרעה
 היא. ותוב מותבינן עליה, ושאר כל מיני פורעניות המתרגשות על העולם כגון חיכוך חגב זבוב צרעה ויתושים ושילוח גחשים
 ועקרבים לא היו מתריעין אלא צועקים, והנה ענינו צעקה היא, ואם תאמר ענינו התרעה היא נמצא ענינו התרעה והיא הצעקה,
 היכי קתני צועקין ולא מתריעין. ושנינן תנאי היא, יש תנא שקורא ענינו התרעה, דתנן(בפירקין קרא) על אילו מתריעין בשבת
 על עיר שהקיפוה גייס או נהר ועל הספינה המטרפת בים, ר׳ יוסי אומר לעזרה אבל לא לצעקה, והא הכא התרעה בשופר
 ליכא למימר, ההא שבת היא ושופר בשבת אסור, אלא לאו בצנינו, וקתני מתריעין בשבת, ש״מ דקרי לענינו התרעה, ש״מ.

 פורעניות סבר צעקת
 השלה ואת הבתים:
 אלם שיבואו לעזרם:
 ולא לצטקה. תפלה שאין אנו בטוחין כל כך שתועיל מפלתנו לצעוק עליהן בשבת. אלמא צעקת סה קד התרעה מסי מורי. ל״א

 רבי יוסי לעזרה שיהו מתסללין כל אחל בביתו לעזרה בעלמא: לעזרה לקאמר תנא קמא מתדעין למשמע בקול רם ואמר ליה
 גזר

ת הש״ם ר ו ס  מ

 א) [לעיל ינ: ע״ש], ג) [סוכה
 נל. יש״נ],«) ג״קפ:, ד)[צ׳׳ל
 לתנ!!, ה) לקמן יט., ו) נ״ל

 שצ״ל נאתרונומ,

 הגהות הב״ח
 (א) גם' לא היו מתריעין אלא
 צועקין הא צעקה בפה הוא
 ומדצעקה בפה התרעה:
 (ב) תום׳ ל״ה תני כו׳ לא
 בראשונות ולא גאתרונות אמר
 רב אשי נקוט מציעתא בילך
 פי׳ הקונטר׳ נקוט השלשה
 תעניות: (ג) ד״ה ורב יהולה
 כוי אומר הר״י דהאי ענגו:

 גליון הש״ם
 גמרא אמר -ב אש־ נקום
 אםצע־־תא. כעין זה נלה לף

 כ מ״א:

ת הגר״א ו ה ג  ה
 [א] נם׳ אין סותמין משנע
 שנהן נ״א התרעות כצ״ל
 (ועי׳ למס משנה פ״ל

 מהלכות תענית הלנה י1):

 מוסף רש״י
 כגון חיכוך. שמין שמתמנן
 האלם עליה, סרוטי״ר נלע״ז
 (ב־ק פ:). מתריעין. נעננו
. המטורפת.  (לקמן י0.)
 מלשון טרף אננא ומלשון ניצה

 טרופה (לקמן יס.:.

 רבינו גרשום
 הא שייר תיבה. דכאחרונות
 איכא ובאמצעיות ליכא.
 אי משום תיבה לאו
 שיורא הוא דמילי בצינעא
 קתגי. כגון מתריעין ונועלין,
 מילי דפרהסיא כגון תיבה
 שמוציאין לרהוב לא
 קתגי, ולעולם איכא תיבה
 באהרוגות ולא באמצעיות,
 אבל כ״ד דהוי בצגעא אם
 איתא דליכא באמצעיות הוה
 קתגי שכאילו מתפללין כ״ד
 ובאילו אין מתפללין כ״ד,
 אלא ש״מ דבאמצעיות איכא
 כ״ד, ולא מצית לתרוצי
 אב״א באמצעיות ליכא כ״ד.
 ולעולם אמריגן הא דקתגי
 אין כין ג׳ ראשוגות לגי
 אמצעיות כו׳ הא לכ״ד שוין,
 דהיכי דבאמצעיוח איכא
 כ׳׳ד ה״ג איכא בראשונות.
 ולא מצית לתדוצי הא
 רתני שצבור מתפלל י״ט
 [בש״ץ], דהא איכא כ״ד,
 אלא מוקמינן ליה ביחיד
 שקיבל עליו תענית צבור,
 ותפשוט דיחיד קובע ברכה
 לעצמו. מתניתין נמי דיקא.
 דכאמצעיות איכא כי׳ד. מה
 אילו. אחרונות, יתירות על
 הראשונות. דהיינו אמצעיות.
 שבאלו אחרונות מתריעין
 ונועלין, אבל לכל דבריהם
 וה ווה שוין, אלמא דכי היכי
 דאיכא כ״ד באחרונות איכא
 נמי באמצעיות. וכי תימא
 ה״ג תנא ושייר. כלומר, דה״נ
 איבעי ליה למיתגי שכאילו
 יש כ״ד ובאילו אין כ״ד
 אלא ששיירו, הא מה אילו
 קתני, דמשמע דהוי דוקא,
 דליכא בינייהו אלא להגי
 דתני בהדיא, אבל לכ״ד וה
 ווה שוין, דכי היכי דאיכא
 כ״ד באחרונות איכא נמי

 באמצעיות. אי משוס תיבה
 לאו שיורא הוא. אלא כיון דשייר כ״ד, אלמא ש״מ דכי היכא דבאחרונות איכא כ״ד ה״נ איכא כ״ד באמצעיות. השתא דאתית להכי.
 דתרצית דקחני באידך פרקין, דכ״ד [נמי] לא הוי שיורא. כלומר, לעולם באחרונות איכא כ״ד ובאמצעיות לא, והא דלא קתנ׳ שכאילו
 יש כ״ד ובאילו אין כ״ד, משום דקתני לה באידך פירקא דבאחרונות איכא כ״ד ולא באמצעיות. והא דקתני אין בין שלש ראשונות
 לשלש אמצעיות וכוי, אמר הא לכל דבריהם וה ווה שוין, דכי היכי דבאמצע[י]ות ליכא כ״ד ה״נ כראשונות, ומצינו לאוקמי הא
 רקתני שצבור מתפללין י״ט בש״צ בקמייתא דליכא כייר ולא ביחיד, דאין יחיה קובע ברכה לעצמו. נקוט אמצעייתא בידך. כלומר,
 כולהי אמרו דבאמצעיתא מתענות ולא בראשונות ולא באחרונות, בראשונות לא דאכתי לא תקיף רוגוא, ובאחרונות דקשי עלה
 להתענות שבעת ימים. ומתרצו כולהי. הא דקתני מתענות בראשונות ולא באחרונות היינו אמצעיתא שהן ראשונות לאחרונות, ולא
 כאהרונוה ממש, והאי דקתני מתענות באהרונות היינו אמצע[י]ות שהן אהרונות לראשונות, ולא בראשונות ממש, והאי דקתני
 אין מתענות לא בראשונות ולא באחרונות, היינו ראשונות ממש, היינו אחרונות ממש שהן שלש עשרה, דהאי שלש שהיהידים

 מתענין לא חשיב כלום. בעננו. והיינו התרעה דהוו בכינופיא. ובהן י״ג תרועות. כדאמרן בפירקין דלקמן, דכברכה ראשונה אמר להם קודם הברכה תקעו, ולאחר הברכה תקעו ותוקעין ומריעין והוקעין, וקודם ברכה שניה אומר להם הריעו ומריעין, ולאחר ברכות
 אומר להם הריעו ומריעין ותוקעין ומריעין, נמצא בברכה ראשונה מריע אחת ובשניה ג׳, וכן בכל אלו ו׳ ברכות בראשונה תרועה אהה וכשגיה ג׳ תרועות, גמצא לד ברכות י״ג(תקיעות) [תרועות]. והימן לדבר. דעבדינן הרועה יריחו, הא יריתו בשופרות הוות, ומדנקט
 סימן יריתו ש״מ דתרועה בשופר. החיכוך. שהין היה. צעקה בפה. ומדקתני לא תוו מתריעין אלא צועקין, אלמא דצעקה בפה והרועה בשופר. לעזרה ולא לצעקה. כל אחד מתפלל בפני עצמו, אבל אין עושין כנופיא. ר׳ יהודה גזר תליסר תעניתא. הני דקתני במתניהין



ת הש״ם ר ו ס  מ

 א) ןברכית מח. וש״נן,
 ב) מגילה כ. ע״ש, ג) מגילה
 ה:, ד) ןגי׳ הערוך אנירנקי],
 ה) מי״ק טו., ו) מגילה כנ:,
 1) ן דינור זה שייך לעיל כמשגה
 ינ:ן, ח) ולאו צככוד שנת הוא
 לא מטין כל היום שיראו נגי
 אדם ויצטערו אלא לעת ערנ
 כצ״ל וכל זה עד לאנול נצילה
 היא דינור אחד:, ט) ןויקרא

 יגן, י) ןצ״ל ננסילהן,

ם ל ש ה אור ה ר ו  ת
 1 . ויאמר ין אל יהושע קם
 לך למה זה אתה נפל על
 פניך: יהושע ז י
 2. ויהי כשמע המלך את
 דברי האשה ויקרע את
 בגךיו והוא עבר על החמה
 וירא העם והגה השק על
 בשרו מבית: מלכים כ ו ל
 3. ויפל משה ואהרן על
 פניהם לפני כל קהל עדת
 בני ישךאל: במדבר •ד ה
 4. ויהושע בן נון וכלב בן
 יפנה מן ההרים את הארץ

 קרעו בגדיהם:
 במדבר יד ו
 5. כה אמר ין גאל ישראל
 קדושו לבוה נפש למתעב
 גוי לעבד משלים מלכים
 יראו וקמו שרים וישתחוו
 למען יי אשר נאמן קדש

 ישראל ויבחרך:
 ישעיהו מט ו

 הגהות הב״ח
 (א) רש״• ד״ה לא מן השם
 וכו׳ שאין זה הטעם: (ג) ד״ה
 פוחח נדרנו אפילי נשני
 מה׳׳ד הלא קציר חטים
 וגו׳ ודעו וראו כי רעתכם
 רבה אלמא סימן קללה
 הוי הסייד. ונ״נ זהו פי' לסוף
 המשנה דלעיל נדף ינ ע׳׳נ:
 (ג) תום׳ ד״ה ר׳ יהודה ט׳
 שאר פורענות ואהא קאמר
 ליה כוי והכי נמי משמע:
 (ד) ד״ה שלח כי׳ תאמרו
 תפלת מטר והא דיחיד אומר
 כוי הוו יחידיס דאפילו

 נתקיסת תמה:

 גליון הש״ס
 רש״* ־״ה אכל ומנודה
-ביזיב ועל שפם •עצה.
 תמוה ל• הא הך קרא נמצורע
 נתינ ואנל נפקא לן נמי׳׳ק
 מדאזהר ליחזקאל לא תעטה
 ע״ש הא אחר צריך עיטוף.
 ונמנידה לא מייחי קרא כלל
 והוא אינעיא דלא אפשיטא

 שס וצע״ג:

 מאימתי פרק ראשון תענית

 רבינו גרשום
 רב אמי. דאמר אין מתענין
 יותר מי״ג, לגרמיה עבד
 לא הורה כהלכה. לא שנו.
 שאין מטריהין יותר מדאי,
 אלא לגשמים, אבל לשאר
 פורעניות מתעגין והולכין
 עד שיענו, והאי דרי יהודה
 נשיאה שאר מיני פורעניות
 הוה. שאין מטריחין את
 הצבור יותר מדאי דברי רבי.
 אפילו בשאר מיני פורעניות,
 ור׳ אמי דאמר כרי. לא
 מן השם הוא זה. כלומר,
 לאו ןל)הכי הוא דבשאר
 מיני פורעניות אין מטריהין
 יותר מי״ג, אלא לגשמים אין
 ההצגות, ואץ גוורין בתחילה
 אשון, וגזרו תענית בשני ובחמישי ושני דהיינו ט״ו

 גזר חליסר תעניתא. כדאמרינן במתניתין >לף טי:) שלש ראשונות

 ושלש אמצעיות ושבע אחרונות ולשאר פורעניות עביל להו ולא
 לגשמים: לגרמיה. לעצמו דרש שלא אמר אלא לפי שהוא לא היה
 רוצה להתענות: לא שנו. דאין גוזרים יותר משלש עשרה: כשאמרו.
 להתענות שלש ראשונות ושלש
 אמצעיות ושבע אחרונות: לא מן
 השם הוא זה. שאין זה טעם

 שאין מניחין בשביל טורח אלא שכבר
 יצא זמנה של רביעה של יורה שהרי
 מרחשון עבר על כולן לסוף התעניות
 שמקצתן היו בפסליו כדקתני מתניתין.
 ואיכא למשמע מדרבי שמעון דבשאר
 מיני פורעניות דכל שעתא הוי
 זימנייהו למיבטלי אפילו טפי גזרינן
 ורבי דאמר אין מטריחין סתמא
 אכולהו קאמר ואנא לאמרי כרבי:
 ובשומט הפלה. אמרינן לשאילת מטר

 כיחיל השואל צרכיו בשומע תפלה
 להא לאמרינן שאלה בברכת השנים
 אפי׳ ביחיל משום לזמן צבור הוא
 אבל במילתא אחריתי להוי ליחיל ולא
 לצבור כהכא לבתקופת תמוז לאו
 זמן שאילת צבור הוא בשומע תפלה
 הוא למלכר ליה ולא בברכת השנים
 כלאמרינן במסכת ע״ז (לף ח.)
 ובברכות (דף לא.) אס היה לו חולה
 בתוך ביתו מזכיר עליו בברכת
 החולים ולבסוף מוקמינן והלכתא
 בשומע תפלה כך שמעתי: אימתי.
 הוא סלר תעניות: בזמן שהשנים
 כתיקנן. שהיה קציר בניסן וזריעה

 במרחשון ואין סלר השנים משתנה:
 וישראל שריין טל אדמתן. שמנהג

 ארץ ישראל בכך: הכל לפי השנים.
 אם צריכה אותה שנה למטר כגון
 שנה שחונה שצריכה לגשמים הרבה:
 לפי המקומות. כגון נינוה דאפי׳

 בתקופת תמוז בעי מטרא. לא גרסינן
 לפי הזמן שלא ירדו עדיין גשמים:
 י) בשני מטין עם חשיכה. ולא נזעלין
 ולא פוחחין הואיל ולאו ״)לכבול שבת
 הוא ובחמישי מותרין לפתוח לגמרי:
 מטין. שלא יראו בני ארס ויצטערו

 אלא לעת ערב פותחין מקצתן כלי
 שיהא להם מה לאכול בלילה: או
 דילמא. פותחין כל היוס והכי משמע

 מתניתין בשני מטין ובה׳ היה פתוח
 כדרכו כל היום לגמרי מפני כבוד
 השבת: איצטבא. כסא. דהשתא אין
 החנות פתוחה לרשות הרביס ואס
 הוא פתוח אינו נראה כל כך: פותח
 כדרכו. אפי׳ בשני («: ה״ג תנא

 בנין בנין של שמחה נטיעה נטיטה

 של שמחה. בנין דקתני מתניתין לא

 בנין הצריך לו אלא בנין הצריך
 לשמחה דבדבר שמחה ממעטינן:
 בית חתנות. לעשות חיפתו: אבוורנקי

 יד:

 יהודה נשיאה גזר תליםר תעניות. על שאר פורעניות רבי
 >ג< ומיהו קאמר ליה רבי אמי דאין מטריחין דהכי נמי
 משמע דהוה אשאר מיני פורעניות מדמייתי עלה הא לקאמר

 רבי יוחנן ל״ש אלא לגשמים אבל לשאר מינים וכו׳:
 שיצאה זמנה של רביעה.
 דזמן רביעה דיורה
 הוי במרחשון ויצא מרחשון:
 שלה להו ביחידים דמיתי. פירוש
 ובשימע תפלה תאמרו
 תפלת יי) תענית והא דיחיד אימר
 ותן טל ומטר בברכת השניס אע״ג
 שמתפלל בעצמו הואיל חמן צבור הוא
 אבל בני נינוה הוו יחידים אפי׳ בתקופת

 תמוז צריכין למטרא:
 הכל לפ• השנים. אם צריכים
 אותה שנה גשמים שהיא
 שחונה ואס צריכים גשמים כבני נינוה
 שואלין ותן טל ומטר בברכת השנים:

 אור

 גזר תלת עשרה הענייה ולא איעני םבר
 למיגזר טפי אמר ליה ר׳ אמי הרי אמרו אין
 מטריחין את הצבור יותר מדאי אמר ר׳ אבא
 בריה דרבי חייא בר אבא רבי אמי אידעבד
 לגרמיה הוא דעבד אלא הכי אמר ר׳ הייא
 בר אבא אמר ר׳ יוהנן לא שנו אלא לגשמים
 אבל לשאר מיני פורענויות מתענין והולכין
 עד שיענו מן השמים תניא נמי הכי כשאמרו
 שלש וכשאמרו שבע לא אמרו אלא לגשמים
 אאבל לשאר מיני פורענויות מתענין והולכין

 עד שיענו לימא תיהוי תיובתיה דר׳ אמי אמר
 לך רבי אמי תנאי היא דתניא אין גוזרין יותר
 משלש עשרה תעניוה על הצבור לפי שאין
 מטריחין את הצבור יותר מדאי דברי רבי רשב״ג אומר לא מן השם
 הוא זה אלא מפני שיצא זמנה של רביעה שלהו ליה בני נינוה לרבי כגון
 אנן דאפילו בתקופת תמוז בעינן מיטרא היכי נעביד כיחידים דמינן או
 כרבים דמינן כיחידים דמינן ובשומע תפלה או כרבים דמינן ובברכת
 השנים בשלה להו כיהידים דמיתו ובשומע תפלה מיתיבי אמר רבי יהודה
 15 גאימתי בזמן שהשנים כתיקנן וישראל שרוין על אדמתן אבל בזמן הזה

 הכל לפי השנים הכל לפי המקומות הכל דפי הזמן אמר ליה מתניתא
 רמית עליה דרבי רבי תנא הוא ופליג מאי הוי עלה רב נחמן אמר בברכת
 השנים רב ששת אמר בשומע תפלה והלכתא בשומע תפלה: בשני
 מטין עם השיכה ובהמישי כל היום מפני כבוד השבת: איבעיא להו
 היכי קתני בב׳ מטין עם השיכה ובה׳ כל היום מפני כבוד השבת או
 דילמא בשני מטין ובחמישי פותחין כל היום כולו תא שמע דתניא י בשני
 מטין עד הערב ובהמישי פותהין כל היום כולו מפני כבוד השבת היו לו
 שני פתחים פותח אחד ונועל אחד היה לו אצטבא כנגד פתהו פותח
 כדרכו ואינו חושש: עברו אלו ולא נענו ממעטין במשא ומתן ובבנין
 ובנטיעה: תנא ג,הבבנין בנין של שמחה נטיעה נטיעה של שמחה אי זהו בנין
 של שמחה זה הבונה בית חתנות לבנו אי זו היא נטיעה של שמחה זה
 הנוטע י׳אבוורנקי של מלכים: ובשאילת שלום: תנו רבנן 1חברים אין
 שאילת שלום ביניהן עמי הארץ ששואלין מהזירין להם בשפה רפה ובכובד
 ראש היוהן מתעטפין ויושבין כאבלים וכמנודין כבני אדם הנזופין למקום עד
 שירחמו עליהם מן השמים ייאמר ר׳ אלעזר יאין אדם חשוב רשאי ליפול על
 פניו אלא אם כן נענה כיהושע בן נון שנאמר ׳ויאמר ה׳ אל יהושע קום לך
 למה זה אתה נופל על פניך ואמר ר׳ אלעזר אין אדם חשוב רשאי לחגור
 שק אלא אם כן נענה כיהורם בן אחאב שנאמר 2ויהי כשמוע המלך את
 דברי האשה ויקרע את בגדיו והוא עובר על החומה וירא העם והנה השק
 על בשרו וגו׳ ואמר ר׳ אלעזר לא הכל בקריעה ולא הכל בנפילה משה
 ואהרן בנפילה יהושע וכלב בקריעה משה ואהרן בנפילה דכתיב י-ויפל משה
 ואהרן על פניהם יהושע וכלב בקריעה דכתיב 4ויהושע בן נון וכלב בן יפנה
 קרעו בגדיהם מתקיף לה ר׳ זירא ואיתימא ר׳ שמואל בר נחמני אי הוה
 כתיב יהושע כדקאמרת השתא דכתיב ויהושע הא והא עביד ואמר ר׳

 אלעזר לא הכל בקימה ולא הכל בהשתחויה מלכים
 בהשתחויה מלכים בקימה דכתיב 5כה אמר ה׳ גואל
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 נר מצוה

 פא א מיי׳ ס״נ מהל׳
 תעגית הלנה נ טור ש״ע
 א״ח סימן תקעו סעיף א

 [יסימן תקענ סעיף ון:
 פב ב מיי׳ ס״נ מהלנות
 תפלה הלכה ־׳ טוש״ע

 א״ח שימן קיז סעיף נ:
 פג ג מיי׳ פ״ג מהל׳ תענית
 הלכה י טור ש״ע א״ח

 שימן תקעה סעיף ט:
 פד ד מיי׳ שס הלכה ז

 טיש״ע שס סעיף ל:
 פה ה ו מיי׳ שס הל׳ ח

 טוש״ע שם סעיף ז:
 פו ז מיי׳ פייה מהלכות
 מפלה הלכה יד טוש״ע

 א״ח סימן קלא סעיף ח:

 מוסף רש״י

 כבנין. ננין האמור כאן
 שאסורין, כנין של שמתה.
 שגוהגין עצמן נגזיס־ן ינאנליס
 ?מגילה ה:!. נטיעה. האמורה
 כאן, נטיעה של שמחה.
 כגון אנורגקי, אילן שצילו נאה
 כגון אילן שכיפסין אותי על
 גני כלונסות ויתדית והמלטס
 אוכלין תחתיו בימית התמה
 ומתעדגין כה במיני שמחות,
 ימין נית מתנות לבנו כשמשיא
 אשה לנגו הראשון היה נינת
 לו נית ועושה לו תופה כתוכו
 !שם!. אלא אם כן נענה
 כיהושע בן נון.כלומר אא״כ
 בטומ במעשיו שהוא נענה

 בתפלתו !מגילה כ;..:.
 הדרן עלך מאימתי

 בקימה ושרים
 ישראל קדושו

 לבזה
 של מלכים. שכך היו נוהגין כשנולד בן למלך היו מטעין אילן לשמו דוס שממליכין אותו עושין לו כסא ממנו. לישנא אתרינא אילן גדול

 המיסך על הארץ לטייל המלך תחתיו ודומה לו בעירובין >לף כה:) ההוא אבוורנקא דהוה ליה לדש גלותא בבוסתניה: של מלכים. דרך
 מלכים מטעין אותו לצל הוא נוטעו כמו כן לצל היא והיא נטיעה של שמחה: ששאל בשלום. תלמיד מכס מחזיר לו משוס איבה ובשפה רפה:
 אבל ומנודה חייבין בעטיפה. s לכתיב ועל שפס יעטהט) במועל קטן !:לף טו.): רשאי ליפול טל פניו. לבזות עצמו בפני הצבור שאס

 לא יענה יחרפוהו כך שמעתי. אלא אם כן יודעין בו שהוא חשוב כיהושע שאמר לו הקב״ה קום לך למה זה אתה נופל על פניך: אלא
 אם כן נענה. שיודעין הן שנענה טהורס. יהורם רשע היה אלא שהתענה על רעב שהיה בימיו ונענה דכתיב (מלכיס כ ז< ויהי סאה

 סולת בשקל וסאתיס שעורים בשקל: לא הכל. נענין ׳)בתפלה ולא הכל נענין בקריעה דיהושע וכלב שלא היו חשובין כמשה
 ואהרן לא זכו ליענות אלא בקריעה. ומקרא בעלמא קא לריש: ויהושע בן נון. כתיב בתריה דההוא דרסל וי״י מוסיף על ענין ראשון:

 לבזה
 מתענין יותר מי״ג, ןדאי מתענין יוהד מי״ג! כבר יצאה ומנה של רביעה, דבר״ח כסלו ןמתחיל׳

 תענית על הציבור אלא בשייני, ועכשיו נימא דראש חדש כסלון
 ומתחיל השניות בשני וחמישי וישני, הרי ככר יצא כל כסליו, ועכשיו בר״ח טבת מהחילין הזי תעניות חמישי ושני יוח י־-הלי

 בכל שבוע, הרי יצאו כר תעניות ג׳ שבועות, וגוזהין(בשביעי! ןהשביעי! ביום שני בשבוע רביעי, הר־ יצא כל טבת וי״ג תעניות,
 ואם היו גוזרין עוד תעניות לא היו יכולין לגזור בטבת, דאין גוורין בתחלה אלא ביום שני, ושני דטבת כבר עבר, אלא היה
 להם לגוור כיום שגי שבשבט, וכבר עבר מקצת שבט, ובריח ככר יצא ומן רביעה וכבר יצאו רוב גשמי שגה, דלהכי הוי אמר
 א)[ב<;חדן בשבט ר״ה לאיל; דכבר יצאו רוב גשמי שנה. כיחידים דמין ובשומע תפלה. ושואלים מטר ביהיד ששואל צרכיו
 בשומע תפלה. א״ר יהודה אימתי. סדר כל אילו התעניות. הכל לפי השנים. השנה שחונה צריכה לרוב גשמים, ושאינה שחונה
 אינה צריכה גשמים מרובים. הכל לפי המקומות. כגון נינוה שואלין הגשמים [בתקופת המוזן, ומהכולל הכי ש״מ דשואלין
 ב; בור. מטין עם חשכה. לא נועלין ולא פותחין, לא נועל׳׳ משום בני כפרים שבאי־ להספיק מים ומזון לאחיהם שבכדכין, ולא פוחחין הואיל דלאו לכבוד שבה הוא. ובחמישי מותרין. לפתוח לגמרי. יש לו שני פתחים. בשני, פותח אחד לגמרי הואיל ונועל
י אכוורנקי של מלכים. שכשנולד בן נוטעין  אדר. ואם איי לו אלא פתח אחד ולפניו אצטבה, פותח [ונועל] כדרכו לגמרי אפילו בשני, הואיל רש לפניו איצטבא דיש היכר. ה״ג, תנא בגין בנין של שמחה. כלומר, הא דקתני ממעטין כבנין היינו בבנין של שמחה. ג
 א• יין אחה לשמו, וכשמעמידין אותו למלך עושין ממנו כסא מלכות. ומנא לן דיהושע נענה, דכת-ב ויאמר ה׳ אל יהושע וגוי. ויהושע. ו׳ מוס־ך על ענין ראשון, דהא והא עבד, בנפילה כמשה ובקריעה. לא הכל בקימה. כלומר לעתיד לבוא שעומד-ן כגגד ישראל.

 רבעו חננאל
 הא דא״ר אמי אין מטריחין
 על הצבור יותר מדאי,
 ואמרינן לגרמיה הוא דעביד,
 כלומר לא היה יכול להתענות
 ובשביל עצמו [אמר] אין
 מטריהין. דתגיא כשאמרו י״ג
 תעניות לפי שאין מטריהין
 על הצבור, לא אמרו אלא
 לגשמים בלבד, אבל לשאר
 מיני פורעיות מתענין והולכין
 עד שיענו. ומשני ר׳ אמי תנאי
 היא, דתניא אין גוורין על
 הצבור יותר מי״ג תעניות לפי
 שאיי מטריחין על הצבור
 •ותר מדאי דברי ןרבין, רבן
 שמעון בן גמליאל אומר לא
 מן השם הוא וה, אלא מפני
 שיצא ומנה של הביעה. בגי
 נינוה בעו מרי, אנן דאפילו
 בתקופת תמוז בעינן מיטוא,
 אנה נזכיר ותן טל ומטר,
 :ברכת השנים, או בשומע
 תפלה כיחיד ששואל צרכיו
 כשומע תפלה. אמר להו
 בשומע תפלה כיחיהים.
-אותביגן עליה, א״ר יהודה
 אימתי שואלין אה הגשמים
 בפרקים הללו, בזמן שהשנים
 :תיקוני וישראל שדרן על
 אדמתם, אבל בומן הוה הכל
 יפי השנים הכל לפי
 המקומות הכל לפי הזמן,
 ק שיא לרבי. ודתי׳, רבי תנא
 יחולק על התנאים. מאי הוה
 עלה. ואסיקנא, רב ששת אמר
 בשומע תפלה וקיימא לן
 כ ־והיה, ותוב לגבי איסורא
 ד־לכתא כרב ששת וזו
 איסורא היא. פיסקא. בשגי
 מטין עם השכה. ומיבעיא לן
 ופשטנא ממהניהא, דתניא
 בשני מטין לעת ערב
 ובחמישי פותהין כל היום
 כפני כבוד השבת, היו לו שנ
 פתחים פותח אחד ונועל
 [אהד], היתה לו א־צטכא

 כנגד פתחו פותח ונועל כדרכו ואינו חושש. עברו אלו ולא נענו ממעטין במשא ומתן כוי. בנין, וה בנין של שמחה. ירושלמי.
 א ה יהושע בן לוי לא שנו אלא בנץ של שמחה ממעטין, אבל אם היה גוהה סותרו ובונה. תנו רבנן חבידין אין שאילת שלום
 ביניהם עמי האp ששאלו מהדרין להם בשפה רפה ובכובד ראש. והן מתעטפין ויושבין כמנור־ן וכאכלים כבני נוופין עד
 שירחמו עליהם מן השמים. א״ר אלעזר אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו, יחיד בצבור, וכן מפורש בתלמוד ירושלמי, אלא
 אכ כן נענה כיהושע כן נון, שנאמר ויאמר ה׳ אל יהושע קום לך למה וה אתה נופל על פניך. וכן אין אדם חשוב [רשאי]
 ליגור שק על בשרו אלא אפ כן נענה כיהורם, שגאמר ויהי כשמוע המלך את דברי האשה ויקרע את בגדיו ןוכו׳ן וירא העם
 ורנה השק על בשרו. ואמר די אלעזר משה ואהרן בנפילה יהושע וכלב בקריעה. ומםקנא, יהושע הא והא עבד. ועוד אמד,

 מלכים בקימה שרים בהשתחויה.

 או אולי צ״ל אחד כשבט אנל צ״ע דא״כ שנה משנתו כנ״ש ואפשר דצ״ל ט״י נשנט וצ״ע. ב! אוצי צ״ל ומסיעה הייני נטיעה של שמחה כגון אנורנק• וכו׳
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 נר מצוה

 א א מיי׳ ס״ד מהלכות
 תענית הלכה א נ ג
 טיש״ע א״ח סימן תקענו

 סעיף א:
 ב ב מיי׳ שס ה״ז טור

 א״ח סימן תקעט:

ם ל ש ה אור ה ר ו  ת
 1. אור זרע לצדיק

 ולישרי לב שמחה:
 תהלים צז יא
 2. -ירא האלהים את
 מעשיהם כי שבו מדךכם
 הךעה וינחם האלחים
 על הרעה אשר דבר
 לעשות להם ולא
 עשה: יונה ג י
 3. וקרעו לבבכם ואל
 בגדיכם ושובו אל ין
 אלהיבם כי חנון ורחום
ך אפים ורב הסד  הוא אי

 ונחם על הרעה:
 יואל ב יג
 4. שיר המעלות אל ין
 בצרתה לי קראתי
 ויענני: תהלים קכ א
 5. שיר למעלות אשא
 עיני אל ההךים מאין

 ןביא עזרי:
 תהליס קכא א
 6. שיר המעלות

 ממעמקים קךאתיף ין:
 תהלים קל א
 7. תפלה לעני כי יעטף

 ולפני יי ישפך שיחו:
 תהלים קב א
 8. רעב בי יהיה בארץ
 דבר כי יהיה שךפון
 ירקון ארבה חסיל כי
 יהיה כי יצר לו איבו
 בארץ שעריו כל נגע כל
 מחלה: מלכים א ח לז
. אשר הןה דבר יי אל 9 

 ירמןהו על דברי
 הפצרות: ירמיהו יד א

 מוםף רש״י
 אנשי משמר. כהניס ולויס
 העונלין, מתענין ולא
ן. לפי שהן  משלימי
 עסוקין נענולה ואין יכולים
 להשלים ;לעיל יב.׳. ואם
 התחילו. שהתחילו
 להתענות כ׳ או ל׳ יוס
 ונכנסו גהן ימי חנוכה או
ן  ר״ח (ערובין מא .׳. שאי
ן. תעניח כחנוכה  משלימי
 ור״ת להתענות כל היוס
 !שסו. וכן תשעה באב
 שחל להיות בערב שבת.

 נמי אין משלימין !שש!.

 רבינו חננאל
 ואני אומר צדיקים
 [לאורה] וישרים בשמחה,
 שנא׳ אור זרוע לצדיק
 ולישרי לב שמחה. הדק
 עלך מאימת• מובידין

 מאימתי פרק ראשון תענית טו.
 אור ורוע לצדיק ולישרי לב שמחה. פירוש ואין לומר כדלעיל
 ולישרים האי והאי שמחה ואורה (י) א״כ לאמדנן רלישד
 לכ קאי אהא דלעיל כמו כן אמריכן לצדיקים קאי אהא דאבתריה
 כיון לסמוך צדיק לישרי לב ובודאי יש הפרש בין זה לזה דאם
 לא כן צערביכהו ולכתוב לצדיקים
 ולישרי לב אורה ושמחה אבל ההיא
 דלעיל לא הוו מלכים ושרים כי הדדי
 אלא יראו וקמו בינייהו וכמו יראו
 וקמו דהוי קודם שרים קאי על מלכים
 דלעיל קאי;מי אשריס דכמיב אבתריה
 אבל הכא אין לפרש אלא אור זרוע

 לצדיקים ולישרי לב שמחהמ:
 הדרך עלך מאימתי

 ואפילו
 ולישרים שמחה דכתיב

 לבזח נפש למתעב גוי לעבד מושלים מלכים
 יראו וקמו ושרים בהשתחויח דכתיב שרים
 וישתחוו מתקיף לה רבי זירא ואיתימא רבי
 שמואל בר נחמני אי הוה כתיב ושרים
 ישתחוו כדקאמרת השתא דכתיב שרים
 וישתחוו חא וחא עבוד אמר רב נחמן בר
 יצחק אף אני אומר לא הכל לאורה ולא
 הכל לשמחה צדיקים לאורה וישרים לשמחה

אור זרוע לצדיק  צדיקים לאורה דכתיב 1
 ולישרי לב שמחה:

 לבזה נפש למהעב גוי לעבד מושלים. לישראל הבזרם ומתועבים

 ועבדים מושלין בהן: י) ולא הכל בקימה. לקראת ישראל לעתיד
 לבא מלכים יראו וקמו שרים רשחחוו: ה״ג לא הכל לאורה ולא
 הכל לשמחה דכהיב אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. ישרים

 לשמחה דישריס עדיסי מצדיקים:

 הדרן עלך מאימתי

 הדרן עלך מאימתי
 פדר אתעניות כיצד מוציאין את התיבה לרחובה של עיר איונותנין אפר
 מקלה על גבי התיבה ובראש הנשיא ובראש אב בית דין וכל
 אחד ואחד נותן בראשו הזקן שבהן אומר לפגיהן דברי כבושין אחיגו
 לא נאמר באנשי נינוה וירא אלהים את שקם ואת תעניתם אלא 2וירא
 אלהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה ובקבלה הוא אומר 3וקרעו
 לבבכם ואל בגדיכם עמדו בתפלה מורידין לפני התיבה זקן ורגיל ויש
 לו בנים וביתו ריקם כדי שיהא לבו שלם בתפלה בואומר לפניהן עשרים
 וארבע ברכות י״ח שבכל יום ומוסיף עליהן עוד שש ואלו הן זכרונות
 ושופרות 4אל ה׳ בצרתה לי קראהי ויענני 5אשא עיני אל ההרים וגו׳
 6ממעמקים קראתיך ה׳ 7הפלה לעני כי יעטוף ר׳ יהודה אומר לא היה

 צריך לומר זכרונות ושופרות אלא אומר תההיהן 8רעב כי יהיה בארץ
 דבר כי יהיה יאשר היה דבר ה׳ אל ירמיהו על דברי הבצרות ואומר
 הותמיהן על הראשונה הוא אומר מי שענה את אברהם בהר המוריה
 הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה ברוך אתה ה׳ גואל
 ישראל על השניה הוא אומר מי שענה את אבותינו על ים םוף הוא יענה
 אתכם וישמע קול צעקתכם היום הזה ברוך אתה ה׳ זוכר הנשכתות על
 השלישיה הוא אומר מי שענה את יהושע בגלגל הוא יענה אתכם וישמע
 בקול צעקהכם היום הזה ברוך אתה ה׳ שומע תרועה על הרביעיה
 הוא אומר מי שענה את שמואל במצפה הוא יענה אתכם וישמע בקול
 צעקתכם היום הזה ברוך אתה ה׳ שומע צעקה על ההמישית הוא אומר
 מי שענה את אליהו בהר הכרמל הוא יענה אתכם וישמע בקול
 צעקתכם היום הזה ברוך אהה ה׳ שומע תפלה על הששית הוא
 אומר מי שענה את יונה ממעי הדגה הוא יענה אתכם וישמע בקול
 צעקתכם היום הזה ברוך אתה ה׳ העונה בעת צרה על השביעית
 הוא אומר מי שענה את דוד ואת שלמה בנו בירושלים הוא יענה אתכם
 וישמע בקול צעקהכם היום הזה ברוך אהה ה׳ המרהם על הארץ: מעשה

 בימי

 אחר זכרונות חתימת זכרומח ואחר שופרות חתימת שופרות וכן אחר כולם מעין הסרשה כדמסרש ואזיל: על הראשונה. בפעם
 ראשונה הוא אומר מי שענה לאברהם כר. בגואל ישראל היה מתחיל להאריך והולך ואומר לכולן שש ברכות: על השניה. זו היא
 ברכה ראשונה של שש ברכות כדאמדנן בגמ׳י) והיאך דגואל ישראל זו היא ברכה עצמה של שמונה עשרה ואינה מאותן שש אלא שבה
 היה מתחיל להוסיף ולהאריך. על הזכרונות הוא אומר זוכר הנשכחות ועל השוסרות שומע תרועה והיא שניה למנינה ועל אל ה׳
 בצרתה לי והיא שלישית למנין שש שומע צעקה >י< שלישית וכן כולן: ומי שענה אה אבוהיגו על ים מון*. לפיכך אומרה בזכרונות לפי שהיו ישראל
 נשכחים במצדס כמה שנים ונתייאשו מן הגאולה וזכרם המקום וגאלם לכתיב >שמומ 0 ואזכור את בריתי: ובשופרות היה אומר מי
 שענה את יהושע בגלגל. לפי שנענה בשופרות ביריחו וזהו בעול שהיו ישראל בגלגל: ואליהו בהר הכרמל. כנגל אשא עיני אל ההרים

 וכן כולן לפי ענין המזמורים אליהו נענה בהר הכרמל מעין אשא עיני אל ההרים ושמואל במצפה לכתיבי קראי ומעין אל ה׳ בצרתה לי:
 ממעי הדגה. מעין ממעמקים קראתיך ה׳ ועונה בעת צרה שכן כתיב ביונה קראתי מצרה לי (יונה 3) ובשמואל כתיב ויזעק אל ה׳ (שמואל

 א 0 ובאליהו כתיב (מלכים א יח< ענני זו תפלה: ועל השביעית. מפרש בגמלאי) מאי שביעית. מי שענה לול ויהי רעב בימי לול שלש שנים
 שנה אחר שנה (שמואל ב כא<: ושלמה. כשהכניס הארון לבית קלש הקלשיס. אי נמי רעב כי יהיה בארץ וגו׳ >מלטס א ח< ולפיכך חותם
 מרחם על הארץ שהן התפללו על ארץ ישראל ותפלה לעני כי יעטוף על לוחק גשמים נופל וכחיב ביה (שס< בהעצר שמים: 0בימי
 רבי חלפתא בצפורי. אביו של רבי יוסי דאמרינן בסנהדרין >לף לב:) אחר רבי יוסי בצפורי [אחר ר׳ חנינא בן תרליוןן בסיכני:

 וגומר

 סדר תעניות כיצד כוי. אפר
 מקלה. אפר ממש ולא עסר.

 אסר סתם הוא עפר רכשס שאפר
 קרוי עפר לכתיב (3מלכר ינון מעפר
 שרפח החטאת כך עפר קרוי אפר
 סתם. והיינו לקתני אפר מקלה אפר
 שריסה אי הוה תני אסר סתם הוה
 משמע עפר ואפר מקלה גנאי יותר
 מעפר סתם. ובגמרא ג) מפרש מאי
 טעמא נותנין אומו: כבושין. לשון
 עצירה כמו מכבש בלע״ז פריש״א
 (א) שכובשין את הלבבות להחזירם
 למוטב. ואלו הן לבד כבושין אחינו
 כר: ובקבלה. שהנביא מצוה לישראל
 w (עמלו בחפלה). והקשה חוספוח

 מאן להו מאי שנא בהאי קרא לכתיב
 ביונה ררא האלהים את מעשיהם
 וגו׳ s ולא קד ליה לברי קבלה
 ובהאי קרא לוקרעו לבבכם קרי
 ליה קבלה וסדק איהו כל מקום
 שהנביא מצוה ומודע ומזהיר את
 ישראל קרי ליה קבלה ובכל לוכתא
 ללא איתפקל נביא כי האי וירא
 האלהים שהוא כמספר והולך ליליף
 מיניה אגב אורחיה מילתא לא קדנן
 ליה קבלה: ברחובה של טיר.
 בגלר וכי הך לאמדנן במסכח מגילה
 (לף כה:) בני העיר שמכרו רחובה
 של עיר והתם מפרש בהליא י) אמר ר׳
 זירא הואיל והעם מתסללים בו
 בתעניות ובמעמלות: ורגיל. רגיל
 להתסלל ותפלתו שגורה בסיו ולא
 יטעה שכל(ג) חזן שטועה סימן רע
 לשולחיו׳): וביתו ריקם. משמע להוא
 עני ואין לו מחיה בביחו. ובגמרא י)
 מפרש טעמא אחרינא וגוסו נקי
 מעבירות שלא חטא ולא יצא עליו
 שוס שם רע בשום עבירה כר:
 זכרוגות ושופרות. כל הפסוקים

 שאומרים בראש השנה: אל ה׳
 בצרתה לי כוי. כולן הן מזמודס:

 ואומר חותמיהן. על כל סרשה ופרשה

ת הש״ם ר ו ס  מ

 א) 1עי׳ תוססות לקמן ע״נ
 ד״ה ומתני!], כ) [שייך לדף
 יל:], ג) [לקמן טז.],
 ד) [לפנינו שס סתמא לגמרא
 הוא ולא ר׳ זירא אמרה],
 ה) [ברכות לל:ן, ו) [לקמן
 טז:],0 שייך לע״ב, ח) ןועי׳
 תוספו׳ מנחות יט. ל״ה

 במקרא],

 הגהות הב״ח
 (א) ־ש״• ל״ה כבושין כו׳
 (שכובשי! את הלבבות
 להמדרס למוטב! תא״מ
ן  ת״ב ש״א שכובשי
 ודוחקין את הלב
 לעשות תשובה. תו׳ עני!
 אחר שמגלה להס שתד
 מעשיהם כמו בהדי כבשי
 דרחמגא כוי סר״ח ז״ל:
 (נ) ד״ה ובקבלה נו׳
 לישראל והקשה כצ״ל
 ותיבות עמלו בתפלה נמחק
 לא קרינן ליה קבלה מה״ד
 עמדו בתפלה ברמובה של
 עיר: (נ) ד״ה ורגיל כו׳ שכל
 ש״צ שטועה: (י) ה״ה על
 השניה כוי שומע צעקה וכן
 כולם כצ״ל ותיבת שלישית
 נמחק והל״א עם ל״ה מי
 שענה ול״ה ובשופרות
 ול״ה ואליהו וכו׳ ושמואל
 במצפה כדכתיבי קראי
 וכו׳ והד״א עד בימי רבי
 תלפתא: (ה) תוספות ד״ה
 אור כוי שמחה ואורה דאם
 כן אמריגן דלישרי לב כוי
 כמו כן אמרינן דצדיק קאי
 אהא דאבתריה כוי ולכתוב
 לצדיק ולישרי לב אורה
 ושמחה אבל בההיא דלעיל
 לא הוו מלטס ושריס
 כתובים אהדדי אלא כר
 אור זרוע לצדיק ולישד לב

 שמחה:

ס ״ ש  גליון ה
" ד״ה ובקבלה וכוי  רש׳
 ולא קר• ליה הכר• קבלה.
 עיין חולין דף קלז ע״א

 רש״י ד״ה תורת משה:

 לעזי רש״י

 פריש״א. מכבש.

-^-ז0י0-

 רבינו גרשום
 (ו)הא והא עביד. קימה
 והשההויה. ה״ג, הבל
 לאורה ולא הכל לשמחה,
 (וןצדיקים לאורה (ולזו)
 [ולא] לשמחה ישרים אף
 לשמחה. דישרים עדיפי

 מצדיקים.
 הדין עלך מאימתי



ת הש״ם ר ו ס  מ

) ן מריק  א) ן לעיל ינ.], נ
) לעיל  T. ן, ג) ולקמן כט:1, י
 י., ה) עירוני! מא., ו) ן צ״צ
 נותן ן, t) ןצ״ל והתניאן,
 P) נרנות סא., מ) ןגס״י
 ונקלקלה יכן נסמוךן,
 י) ןליתא נכרכות והס
 משוללי המסן, כ) ושם.
 עירוני! יח.ן, ל) רש״א מותק
 זה והפיסקא מתחיל מן אידך
 יכלאתד ואתד ומי, מ)ןצ״ל
 נותןן, נ)[צ״ל ניתן!, ס) ןגי׳
 רי״ף אדא וגי׳ רא״ש זיראן,
 ע)[סנהדריןמנ.ן,פ) [לקמן
 פז. ן, צ) ןנימיס. שיניאו רונ
 נצ״ל והיא דינור נפ״ען,
 p) ן לקמן יז.ן, ר) ןפסתיס
 עז.), ש) !עי׳ תוי״טן,
 ה) ן ד״ה מגלת לפני ד״ה
 ולאחריו), א) הס״ד ואמ״כ
 מד׳׳א אפר מקלה אפר ט׳.
 נצ״ל,נ)ןלףטז.ן,ג)1ויקרא
 ין, ד) ןצ״ל נותן], ה) ושייך

 לע״א כמשנה ן,

ם ל ש ה אור ה ר ו  ת
 1. ויאמר נישה אל
 אהרן ולאלעור
 ולאיתמר בניו ראשיכם
 אל תפרעו ובגדיכם לא
 תפרמו ולא תמתו ועל
 כל העדה יקצף ואחיכם
 כל בית ישראל יבכו את

 השרפה אשר שךף יי:
 ויקרא י ו

ת הב״ח ו ה ג  ה
 (א) נכי את אנותינו על ים
 סוף כוי היוס הזה וכן בכל
 ברכה וברכה ונשנא
 הדבר אצל חכמים:
, ד״ה ולא משלימין  (ב) -ע״
 כוי יאס היו מתענים
ן לא היה להם:  ומשלימי
 (נ) ד״ה שלא להפקיע כוי
 סעודות גדולית אתת ליום
 התעגית לליל תמישי:
 (ד) תוספות ד״ה ואפילו
 כוי וקשה דהא לעיל. נ״נ
 פירוש המקשה קאמר הט
 לעיל ואס כן סתרי דנרי
 המקשה אהדט דהכא
 קס״ד דאין מתפללי! אלא
 י״ח: (ה) כא״י אלא שנאלו
 מותרין נעשיית מלאכה
 כו׳ כצ״ל יתינת מתסללין
 נמתק: (ו) ד״ה ונותנין כו׳
 שהרי האפר הוי כו׳ כצ״ל

 ותינמ הוא נמחק:

ס ״ ש  גליון ה
 רש״י ד״ה טג־לת תענית
 נכתבה. עיין לעיל דף ינ

 ע״א רש״י ד״ה נצלו:

ת הגר״א  הגהו
 [א] כמשנה ותקעו. צ״ל
 תקעו ווכ״ה נמשניות<:
 [ב] גט׳ ונל אתד ואחד
 נותן כצ״ל ושמתייס מוקף:
 [ג] שם כל או״א נותן
 כצ״ל: [ד| שם כל או״א
 נותן כראשו אמר כו׳ כצ״ל

 ושכנתייס מוקף:

 רבינו גרשום
 ואפי׳ בקמ־יתא. כלומר,
 בסתם מוציאי; את
 אפילו

 טו: םדר תעניות כיצד פרק שני תענית
ט אחריו אמן  וגומר כל הברכה. כל אותה ברכה עצמה: ה״ג ולא ע

 הקעו בגי אהרן סיןעו. חזן הכנסת אומר להן על כל ברכה וברכה

 והוא השמש ולא שליח צבור: לא הייגו נוהגין. שלא לענוח אמן: אלא
 בשער מזרח ובהר הביס. כלומר בזמן שבית המקדש קייס כשמתסללין

 בהר הביח נכנסין בדרך שער
 המזרח. לפי שלא היו עונין אמן
 במקדש כדאמרינן בגמרא(לקמן דף נוז:<
 ואין לומר לא היו נוהגין כן לתקוע
 אלא במקדש דודאי תוקעין בגבוליס
 כדמוכח בכולה הך מסכת ומסכת
 ראש השנה ולף ט: מ.): אנשי
 משמר. של אותה שבת: ולא

 משלימין. שעדיין אינן חמורין כל

 כך. ובגמרא (לקמן לף יז.< מסרש שמא
 תכבד העבודה על אנשי בית אב שהיו
 עובדין אותו היום ובאים הן לסייעם
 ואס היו מתענים (נ) לא היה להם
 כח לעמוד בעבודה: אנשי ביס אב.
 המשמרה מחחלקת לשבעה בתי אבות
 כנגד שבעת ימי השבוע בית אב ליום:
 אנשי [מעמד]. אחד כהניס ולדם

 וישראלים הקבועים ועומדין ומפפללין
 על קרבן אתיהס שיתקבל לרצון
 ועומדים לשם בשעת עבודה דהיאך
 קרבנו של אדם קרב והוא אינו
 עומד על גביוס). וכולהו מפרש בפרק
 אחרון (לף כו.<: מוסרין לשהוה יין.
 לאו גבי תענית איתמר אלא אגב
 למיידי בבני משמר מייתי לה:
 בלילות. אין לחוש שמא תכבד

 העבודה שהרי ראו מבערב שפסקו
 הקרבנות ולא כבדה העבודה ^שיביאו
 רוב קרבנוח ולא יספיקו בני בית
 אב של אותו היום וצריכין אלו לסייען
 והרי אינן ראויין לעבודה משום
 שכרות: אנשי בית אב אסורין בין
 ביום בין בלילה. לסי שהיו מעלין

 כל הלילה אברים ופלרים שפקעו
 מעל המזבח א״נ לא גמרו ביום
 גומרים בלילה. אבל אנשי משמר אינן
 צריכין לסייע בלילה להסך במזלג
 לבית אב יכול להספיק לבל היפוך
 המערכה: אסורים לספר ולכבס.
 משנכנסו למשמרתם כל אותה שבת
 אלא מסתפרין קולס לכן. וטעמא
 מפרש בגמראק): ובחמישי. של
 משמרתן מותרים. לרך רוב בני
 ארם להסתפר בחמישי ולא בערב
 שבת מפני הטורת: כל הכתוב
 במגילת תענית דלא למיספד. לאית

 יומיא דלא להתענאה ומקצתהון
 לחמירי טפי ללא למיספד ואותן שהן
 חמורים ואסורים בהספל לפניו אסור
 בהספל לילמא אתי למיעבל ביו״ט
 גוסיה: ולאחריו מותר. לטון שעבר
 יום לא חיישינן. ואותן שאינן חמורין
 ליאסי בהססל אלא ללא להתענאה
 בין לפניו כר: שלא להפקיע את

 ואפילו בקמייתא. כלומר ואפי׳ בג׳ תעניות הראשונות ובג׳
 שניות קאמר במתני׳ רמוציאין את התיבה לרחובה של עיר
 ואומר כ״ל ברכות כו׳ ורמינהו והתניא ראשונות ושניות נכנסין כו׳
 פי׳ ומתפללין בה כלרך כל השנה כולה כלומר שיאמר י״מ ברכות

 כלרך שמתפללין כל השנה וקשה
 להא לעיל (י) בס״ק (לף יג:<
 קאמרינן אין בין ג׳ תעניות שניות
 לשלש ראשונות אלא שבאלו
 (י) מתפללין ומומרין בעשיית מלאכה
 ובאלו אסולין בעשיית מלאכה הא
 לענין עשרים וארבעה זה וזה שדן
 לבין בראשונות בין באמצעיות היו
 אומרים כ״ל ועול קשה לאמרינן
 לעיל ואיבעית אימא באמצעיות נמי
 לא מצלו כ״ל ואמאי לא מייתי לה
 סיועא מהא להכא וי״ל להא לקאמר
 הכא ומתסללין כלרך כל השנה לאו
 בעשרים וארבע ברכות קאמר אלא
 קאמר שמתפללין כלרך כל השנה
 שלא היו מוציאין את התיבה

 לרתובה של עיר:
 מונותנין אפר על גבי כוי. ואותו
 אפר הוי מעצם אלם
 שהרי (י) הוא האפר הוי לזכרון
 העקילה ובעקילה היה עצמות:

 במקום

 דמשמע
 :ראשונות.

 דתנ
 התיבה

 בימי רבי חלפתא ור׳ חנניא בן תרדיון שעבר
 אהד לפני התיבה וגמר את הברכה כולה
 ולא ענו אתריו אמן תקעו הכהנים ואו ותקעו
 מי שענה אה אברהם אבינו בהר המוריה
 הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום
 הזה הריעו בני אהרן הריעו מי שענה את
 אבוהינו על ים םוף הוא יענה אתכם וישמע
 בקול צעקתכם היום הזה יא) אוכשבא דבר
 אצל הכמים אמרו לא היינו נוהגין כן אלא
 בשער מזרה ובהר הביה שלש תעניות
 הראשונות א<אנשי משמר מתענין ולא משלימין
 ואנשי בית אב לא היו מתענין כלל שלש
 שניות אנשי משמר מתענין ומשלימין ואנשי
 בית אב מתענין ולא משלימין שבע אהרונות
 אלו ואלו מתענין ומשלימין דברי רבי יהושע
שלש תעניות הראשונות  וחכמים אומרים ב
שלש שניות  אלו ואלו לא היו מתעניין כלל ג
 אנשי משמר מתענין ודא משלימין ואנשי
 בית אב לא חיו מתענין כלל ישבע אחרונות
 אנשי משמר מתענין ומשלימין ואנשי בית אב מתענין ולא משלימין
 יאנשי משמר מותרין לשתות יין בלילות אבל לא בימים י ואנשי בית אב
 לא ביום ולא בלילה 5ייאנשי משמר הואנשי מעמד אםרי־ין מלספר ומלכבס
 ג,ובהמישי מוהרין מפני כבוד השבת כל הכתוב במגילת תענית דלא למםפד

 לפניו אסור לאהריו מותר רבי יוסי אומר לפניו ולאהריו אםור דלא להתענאה
 לפניו ולאהריו מותר ר׳ יוםי אומר לפניו אסור לאהריו מותר ליטאין גוזרין תעניה
 על הצבור בתהילה בהמישי שלא להפקיע השערים אלא שלש העניוה
 הראשונות שני וחמישי ושני ושלש שניות חמישי שני וחמישי ר׳ יוםי אומר
 יכשם שאין הראשונות בחמישי כך לא שניות ולא אחרונות ה׳כאין גוזרין
 העניה על הצבור בראשי הדשים בהנוכה ובפורים ואם הההילו אי
 מפםיקין דברי רבן גמליאל אמר רבי מאיר אף על פי שאמר רבן גמליאל
 אין מפםיקין מודה היה שאין משלימין וכן תשעה באב שהל להיות בערב
 שבת: גמ' סדר תעניות כיצד מוציאין אה התיבה כו׳ ואפילו בקמייתא
 ורמינהו שלש תעניות ראשונות ושניות נכנסים לבית הכנסת ומתפללין כדרך
 שמתפללין כל השנה כולה ובשבע אחרונות מוציאין את התיבה לרהובה
 של עיר ונותנין אפר על גבי התיבה ובראש הנשיא ובראש אב בית דין
 וכל אהד ואהד w נוטל ונוהן בראשו רבי נהן אומר אפר מקלה הן מביאין אמר
 רב פפא י כי תנן נמי מתניתין אשבע אחרונות הנן: ובראש הנשיא:
(נוטל ונוהן) בראשו איני ״(והתנן) חירבי (  והדר הני כל אהד ואהד w ו
 אומר בגדולה מההילין מן הגדול נו)ובקללה מתחילין מן הקטן בגדולה
 מההילין מן הגדול שנאמר ״ויאמר משה אל אהרן ולאלעזר ולאיתמר
 ובקללה מההילין מן הקטן יעדאמר מר) כ<בחחלה נתקלל נהש ואהר כך
 נהקללה הוה ואח״כ נתקלל אדם הא השיבוהא לדידהו דאמרי להו אהון
(כל אהד ואהד 1יו ״י(נוטל ונוהן) (  חשיביתו למיבעי עלן רהמי אכ״ע: ל
 בראשו: אמר רב אדא) וכל אחד ואחד ״(נוטל ונותן) בראשו נשיא ואב בית
 דין נמי נשקלו אינחו ונינחו בראשייהו מאי שנא דשקיל איניש אחרינא
 ומנה להו אמר רבי ש»אבא דמן קםרי עיאינו דומה מתבייש מעצמו

ש י י ב ת מ  ל
 השערים. כשרואין בעלי תניות שקונין למוצאי יום חמישי שחי סעודות גלולות אחת «< לליל חמישי ואחת לשבח סבורים שבא

 רעב לעולם ומייקרים ומפקיעים השער אבל משהחחילו להתענות יולעין שאינו אלא מפני התעניח: בראשי חדשים. לאיקרי מועלי):
 ואם התחילו. שקיבלו תענית מקולס לכן ונמס בהן ראש חלש אין מססיקין לאף על גב לאקרי מועל לא כחיב ביה יום משתה

s מגילת תענית נכתבה בימי חכמים אע״פ שלא היו כותבין (  ושמחהש): שאין משלימין. להתענות כל היום אלא אוכלין סמוך לערב: ״
 הלכות והיינו לקתני כל הכתוב במגילת תענית כאילו היה מקרא: גמ׳ אפילו בקמייחא. מוציאין את התיבה בחמיה: כי קסגי נמי
 מחני'. סלר תעניות טצל בסלר תעניוח אחרונות קא מיירי: ה״ג בגמרא וגותנין אפר על גבי התיבה. ולא גרסינן אפר מקלה א). אפר

 שדסה עדיף משוס אסרו של יצחק כדלקמןג): בגדולה. מצוה בעלמא שלא לפורענות רלבר משה אל אהרן ואל אלעזר וגו׳ג). הא נמי
 ליהבינן בראשייהו לנשיא ואב ב״ד ברישא חשיבותא הוא דאמרי להו אתון חשיביתו טפי כוי: דשקיל איניש אחרינא כוי. דקתני ונותנין
 ע״ג החיבה כו׳ ועל ראש הנשיא כו׳ למשמע על ילי אחר וגבי שאר כל אלם לא תני נותנין אלא כל אחל ואחל י) נוטל כר:

 למתבייש

ט פ ש  עין מ

 נר מצוה

 ג א מיי׳ ס״ר מהלכות
 תענית הלכה יז טור א״ח

 סימן תקעט:
 ד ב מיי׳ שס פ״ג ה״נ:
 ה ג מיי׳ שס הלכה ג:
 ו ד מיי׳ שס הלכה ו:
 ז ה ו מיי׳ פ״א מהלכות

 ניאת מקלש הלכה ו:
 ח ז מיי׳ שס הלכה ינ:
 ט ח מיי׳ פ״ו מהלכות כלי

 המקלש הל׳ יא:
 י ט מיי׳ פ״א מהלכות
 תעניות הלכה ה טיש״ע
 א״ח סי׳ תקענ סעי׳ א:

 יא י מיי׳ שס פ״ג הל׳ ג
 והל׳ ה טוש״ע שס סי׳

 תקעה סעיף ג ל:
 יב כ מיי׳ שס פ״א הל׳ ז
 טוש״ע שס סימן תקענ
 סעיף נ [וסימן תיח סעיף

 א|:
 יג ל מיי׳ ס״ל שס הלכה
 א טוש״ע שס סימן

 תקעט סעיף א:

 רבינו חננאל
 ואקשינן, סדר תעניות
 מכלל דבכולהו מוציאין
 את התיבה, והתניא שלש
 תעניות הראשונות
 [משניות] נכנסין לבתי
 כנסיות ולמדרשות
 ומתפללין כדרך
 שמהפללין כל השנה, שבע
 אחרונות מוציאין את
 התיבה לרחובה של עיר
 כוי. ושני רב פפא, כי תנן
 מוציאין את התיבה בשבע
 אחרונות תנן. ואקשינן
 אידך, [אמאיאין] מתחילין
 מן הקטן. דתניא ר׳ אומר
 בגדולה מחחילין מן
 הגדול, שגאמר ויאמר
 משה אל אהרן א) ואל
 אלעור ואל איתמר בגיו,
 ובקללה מתחילץ מן
 הקטן, דאמר מר בהחלה
 גתקלל הגחש ואחריו חוה
 ואחריה אדם. ושניגן,
 נתינה אפר על ראש הגשיא
 חשיבות היא לו, דאמרינן
 ליה חשיבת קמי קודשא
 בריך הוא למבעי רחמי
 אכולי עלמא. ולמה אינו
 נותן הנשיא ואב בית דין
 הם בעצמם על ראשיהם,
 שהמתכייש מן אחרים
 גדול הוא מהמתכי־ש
 [מ]עצמו. כלומר בושה
 גדולה היא, כדי שיכוין כל

 לבו.

 אןצ״ל ולאלעזר ולאיתמר אי
 צ״ל רלנר משה וכי׳.



ט פ ש  עין מ

 נר מצוה

ד א מיי׳ פ״ל מהלכות  י
 תעניות הלכה א מוש״ע
 א׳׳מ סימן תקעט סעיף א:

 טו ב מיי׳ שס הלכה יח
 טוש׳׳ע שס ס״ג:

 טז ג מיי׳ שם הלכה ל
 טוש״ע שס ס׳יא:

 יז ד מיי׳ פ׳׳נ מהל׳ תשונה
 הלכה נ:

 יח ה מיי׳ ס׳׳ל מהל׳ תעניות
 הלכה נ נל] טוש״ע א״ח
 סימן מקעט סעיף א [וסימן

 נג סעיף ל]:

 סדר תעניות כיצד פרק שני תענית טז.

ם ל ש ה אור ה ר ו  ת
 1 . לשום לאבלי ציון לתת
 להם פאר תחת אפר שמן
 ששון תחת אבל מעטה
 תהלה תחת רוח בהה
 וקרא להם אילי הצדק

 מטע ין להתפאר:
 ישעיהו סא ג
 2• יקראני ואענהו עמו
 אנכי בצרה אחלצהו
 ואכבדהו: תהלים צא טו
 3. בכל צךתם לו צד
 ומלאך פניו הושיעם
 באהבתו ובחמלתו הוא
 נאלם וינטלם וינשאם כל
 ימי עולם: ישעיהו סג ט
 4. ויחל שלמה לבנות את
 בית ין בירושלם בהר
 המורןה אשר נראה לךויד
 אכיהו אשר הכין במקום

 דויד בגךן אךנן היבוסי:
א ג  דברי הימים ב
 5. וירא האלהים את
 מעשיהם כי שבו מדרכם
 הרעה וינהם האלהים על
 הרעה אשר דבר לעשות
 להם ולא עשה: יונה ג י
 6. ויתכסו שקים האדם
 והבהמה ויקראו אל
 אלהים בחזקה וןשבו איש
 מדרכו הרעה ומן ההמס
 אשר בכפיהם: יוגה ג ח
. מכסה פשעיו לא יצליח 7 

 ומודה ועזב ירחם:
 משלי כח יג
 8. נשא לבבנו אל כפים

 אל אל בשמים:
 איכה נ מא

 במקום תפילין. פירוש לתת האפר במקום הפאר לאילו התפילין
 נקראו פאר כלכתיב לשום לאבילי ציון לתת להם
 פאר וגר: איכא בינייהו דנלו מבי כנישתא לבי בנישתא.
 פירוש למ״ל משוס גלות איכא ולמ״ד משום פרהסיא ליכא דהא

 בי כנישתא הוי כמו בצנעא:
 אפר מקלה. סירוש אותו אסר
 הוה מלבר הנשרף מעצמות
 אלס כלי לזכור עקילת יצחק לאלמלא
 שלא היה בא אלא כלי לומר שהרי אנו
 לפניך כאסר כמו כן מהני עסר
 סתס והיינו פירוש איכא בינייהו

 עסר סתם:
 יוצאץ לבית הקברות. מכאן
 נוהגין בכל מקום לילך
 לבית הקברות בט׳ באב שהרי ט״ב
 הר תענית צבור כמו שהיו עושין

 מפני הגשמים:
 הר שיצאה ממנו הוראה לישראל.
 י״מ י) לזה ירושלם שנקרא על
 שם אברהם שקראוהו הר ה׳ יראה
 (כראשית ככ) (י) והעיר היה נקרא
 כבר שלם כלכתיב (שם יל) ומלכי
 צלק מלך שלם ונקרא ירושלס על שם
 יראה ועל שם שלם לכך אין אנו
 נותנין יו״ל בירושלס בין למ״ל למ״ם
 על שם שלם וההר נקרא מוריה על
 שם תורה כלכתיב (ישעיה כ< ט מציון
 תצא תורה וכתיב (לכריס לגן יורו
 משפטיך ליעקב והוא לשכת הגזית.
 המודה זה סיני ונקרא מוריה על שם
 שממנו יצא מורא לעובד כוכבים במתן
 תורה כלכתיב (תהליס עו< ארץ יראה
 ושקטה אי נמי רצה לומר לירושלס
 נקרא מוריה על שם שיש מורא לעובלי
 כוכבים על גלולתה ומתסתלים:
 אדם שיש לו צורה. פירוש בעל
 קומה כלי שישמעו לבדו
 ויקבלו ממנו להמריך הלב ופרקו
 נאה פירוש כשעמל על פרקו אפילו
 כשהיה במור היה בלא שם רע:

 מאי

 למתבייש מאהרים והיכא מנה להו אמר
 רבי יצהק אבמקום תפילין שנאמר 1לשום
 לאבילי ציון לתת להם פאר תהה אפר:
 רהוב תיבה ושקים אפר אפר קבורה ומוריה
 םימן: למה יוצאין לרהוב א<ר׳ הייא בר אבא
 אמר לומר זעקנו בצנעא ולא נענינו נבזה
 עצמנו בפרהסיא ריש לקיש אמר גלינו
 גלותינו מכפרת עלינו מאי בינייהו איכא
 בינייהו דגלי מבי כנישתא לבי כנישתא
 ולמה מוציאין את התיבה לרהובה של עיר
 אמר ר׳ יהושע בן לוי לומר כלי צנוע היה
 לנו ונתבזה בעוונינו ולמה מתכםין בשקים
 אמר ר׳ הייא בר אבא לומר הרי אנו השובין
 כבהמה ולמה נותנין אפר מקלה על גבי היבה
 אמר רבי יהודה בן פזי כלומר 2עמו אנכי
 בצרה ריש לקיש אמר 3בכל צרהם לו צר
 אמר ר׳ זירא מריש בי הוה הזינא להו לרבנן
 דיהבי אפר מקלה על גבי היבה מזדעזע
 לי כוליה גופאי ולמה נוהנין אפר בראש כל
 אהד ואהד פליגי בה ר׳ לוי נ<בר המא ור׳
 הנינא הד אמר הרי אנו השובין לפניך
 כאפר וחד אמר כדי שיזכור לנו אפרו של
 יצהק מאי בינייהו איכא בינייהו עפר םתם
 למה יוצאין לביה הקברות פליגי בה ר׳
 לוי בר חמא ור׳ חנינא חד אמר 2הרי אנו
כדי שיבקשו  השובין לפניך כמהים וחד אמר 8
 עלינו מהים רהמים מאי בינייהו איכא
הר ג<המוריה פליגי  בינייהו קברי עכו״ם מאי 4
 בה ר׳ לוי בר המא ור׳ הנינא הד אמר הר
 שיצא ממנו הוראה לישראל והד אמר הר
 שיצא ממנו מורא לעובדי כוכבים: הזקן
 שבהן אומר לפניהן דברי כבושין: ת״ר אם

 יש זקן אומר זקן ואם לאו אומר הכם ואם לאו אומר אדם של צורה אטו זקן
 דקאמרי אף על גב דלאו הכם הוא אמר אביי הכי קאמר גאם יש זקן
 והוא הכם אומר זסן והוא הכם ואם לאו אומר הכם ואם לאו אומר אדם
 של צורה אהינו לא שק ותענית גורמים אלא תשובה ומעשים טובים
 גורמים שכן מצינו באנשי נינוה שלא נאמר בהם וירא האלהים את
 שקם ואת תעניתם אלא 5וירא האלהים אה מעשיהם כי שבו מדרכם
 הרעה 6ויהכםו שקים האדם והבהמה מאי הוו עבדי אםרא הבהמות להוד
 ואת הוולדות להוד אמרו לפניו רבונו של עולם אם אין אתה מרהם עלינו אין
 אנו מרחמים על אלו 6ויקראו אל אלחים בחזקה מאי אמור אמרו לפניו
 יירבונו של עולם עלוב ושאינו עלוב ># צדיק ורשע מי נדחה מפני מי
 6וישובו איש מדרכו הרעה ומן ההמם אשר בכפיהם מאי ומן החמם אשר

 בכפיהם אמר שמואל אפילו גזל מריש ובנאו בבירה מקעקע כל הבירה
 כולה ומהזיר מריש לבעליו אמר רב אדא בר אהבה י אדם שיש בידו
 עבירה ומתודה ואינו הוזר בה למה הוא דומה לאדם ה<שהופם שרץ בידו שאפי׳
 טובל בכל מימות שבעולם לא עלהה לו טבילה זרקו מידו כיון שטבל
 בארבעים סאה מיד עלתה לו טבילה שנאמר 7ומודה ועוזב ירוהם ואומר
 8נשא לבבינו אל כפים אל אל בשמים: עמדו בתפלה מורידין לפני התיבה

 זקן מ׳: תנו רבנן יעמדו בתפלה אע״פ שיש שם זקן והכם אין מורידין לפני
 התיבה אלא אדם הרגיל י׳(איזהו רגיל) ר׳ יהודה אומר מטופל ואין לו ויש לו
 יגיעה בשדה וביהו ריקם ופרקו נאה ושפל ברך ומרוצה לעם ויש לו נעימה
 וקולו ערב ובקי לקרוה בתורה ובנביאים ובכתובים ולשנות במדרש בהלכות
 ובאגדות ובקי בכל הברכות כולן ויהבו ביה רבנן עינייהו בר׳ יצהק בר אמי

 היינו
 לו נעימה. שיודע לבסם קולו

 רבינו חננאל
 והיכא מהית ליה לאפר זה
 בראשו, במקום תפילין,
 שנאמר לתת להם פאר תתת
 אפר. יוצאין לרחובה, כדי
 לשבר הצבור לבם, כלומר
 צעקנו בצנעא ולא [נןענינו
 נבזה עצמנו בפרהסיא. וריש
 לקיש אמר שתחשב לנו גלות,
 כי הגלות מכפרת עון. ולמח
 מוציאין אח התיבה לרחובה
 א• ר׳ יהושע בן לוי כלי צנוע
 היה לנו [ונתבזה]. נתינת אפר
 על גבי התיבה משום שנאמר
 בכל צרתם לו צר. ולמה
 מתכסים בשקים, לומר כי
 גהשבגו כבהמה. וכל אחד
 גותן אפר בראשו לומר הגה
 אגו כאפר, [ר״א] אולי יזכור
 זכות אפרו של יצחק. ופעמים
 שיוצאין לבית הקברות,
 כלומר הרי אגו כמתים, ויש
 אומי שיבקשו מתים עליגו
 רחמים. מאי הר המוריה. הר
 שיצא ממגו הוראה לישראל,
 ויש אומרין שיצא ממגו מורא
 לאומות. [ירושלמי]. וגותגין
 אפר בראש גשיא, ר׳ אבהו
 ורבגן חד אמר חטא הגשיא
 הגדולה במקומה, כל ישראל
 נשאים, חטא הצבור גדהיה
 הגדולה. וחד אמר לפי
 שחטאו הלמד והמלמד,
 לפיכך יצאו התפרסמו על שם

 והוציא את הפר אל מחוץ למחגה, שיהעו הכל הטאתו של כהן גדול. גשא לכביגו אל כפים אל אל בשמים. גשוה לבביגו לכף
 ידינו כשם שכף ידינו נקיה כך נקיה לביגו, ואחר אל אל בשמים. שלשה דברים מבטלין רוע גוירה, תפילה צדקה תשובה,
 ושלשתן בפסוק אהד נאמרו, ויכנעו עמי אשר נקרא שמי עליהם ויתפללו ויבקשו פני. ויתפללו זו תפילה, ויבקשו פני וו צדקה,
 שנאי אני בצדק אחוה פניך, וישובו(איש מדרכו הרעה) [מדרכיהם הרעים] וו תשובה. מה כתוב תמן, ואני אשמע (הין) השמים.
 ולמה [יוצאין] בכית הקברות, אם גתהייבגו רעב הרי אגו רעבים מתעגים, ואם גתחייבגו גלות הרי גלינו ממקום למקום, ואם נתתייבנו מיתה [הרי אנו] בבית הקברות כמתים. וקרעו לבבכם ואל בגדיכם. אם קרעתם לבבכם בהשובה אינכם קורעים בגדיכם
 על בניכם, כי חנון ורחום הוא מאריך (חמיה) [רוהיה]. תנו רבנן אמ יש שם זקן חכם אומר זקן הכם ואם לאו אומר אדם של צורה, אחינו לא שק ותענית (גומרים) [גורמין] אלא תשובה ומעשים טובים גורמין, שלא נאמר באנשי נינוה וירא אלהים את שקם
 ואת תעניתם אלא וירא אלהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה. אפילו מי שגזל מריש ובנאו בבירה היה מקעקע הבירה כולה ומחדר המריש לבעליו. הנו רבנן אדם שיש בידו עבירה ומתודה ואינו חוור בו דומה למי שיש בידו שרץ שאפילו הוא טובל
 בכל מימוה שבעולם אין [לו] טהרה, שנאמר מכסה פשעיו לא יצליה זרקו כיון שטובל [כמי] סאה כר, שגאמר ומודה ועוזב ירוחם. מתני', עמדו בתפלה מורידין לפגי התיבה זקן ורגיל. תנו רבנן אע״פ שאמרו אם יש שם וקן הכם אין מורידין לפני התיבה
 אלא רגיל רבי יהודה אומר דל שיש לו טף ויש לו יגיעה בשדה וביתו ריקם, מעבירה, ופירקו נאה, שלא יצא עליו שם רע בילדותו, שפל ברך ומרוצה לעם ויש לו נעימה וקולו ערב ובקי לקרות בתורה ובנביאים ובכתובים ולשנות במדרש בתלמוד בהלכות

 ובאגדות ובקי בכל הברכות כולן. יהכי ביה רבנן עיגייהו ברי יצהק בר אמי.

 למסבייש מאחרים. לאיכא עגמת נפש טסי ומשוס תשיבותם הס

 מתביישים מאחדם אבל שאר בני אלם ללא חשיבי לא מתביישי
 בנתינת אתדס וסגי להו בנתינח עצמן: פאר סחה אפר. ש״מ
 במקום תסילין לכתיב בהו (יחזקאל כל) סארך חבוש עליך ואמדנן

 (כרמת לף יא.) אלו תפילין ומתרגמינן
 נמי טוטפתך הרין עלך והיכא מניחין
 תפילין במקום שמוחו של תינוק
 רופף: בצינטא. בביח הכנסת:
 גלינו. שיצאנו מכניסתנו: w גלוהינו.

 תהא מכסרת עלינו: דגלו מבי
 כנישהא לבי כנישהא אחריהא. גלות

 איכא פרהסיא ליכא: נסבזה
 בטוונינו. וידוי: [ולמה מהכסין].

 חוגרין שקין. תנינן בירושלמי׳) שהיו
 תוגדן שקין ויוצאין לבית הקברוח
 ותוקעין בקרנות ובעי ליה מיבעיא
 שקין למה ובית הקברות למה ותקיעת
 שופר למה: כבהמה. דמשער בהמה
 נינהו מנוצה של עזים: טפר סהם.
 שאינו אפר מקלה זטרת אפרו של
 יצתק ליכא. סתם לא גרסינן אלא איכא
 בינייהו עפר: קברי טכו׳׳ם. במקום
 שאין קבד ישראל לבקש רחמים אפי׳
 על עצמן ליכא כל שכן עלינו: מאי
 הר המוריה וכוי. איילי לאיירי

 בסלוגתא לרבי לוי ור״ח תנא נמי
 הא סלוגתא מאי הר מודה לאברהם
 קרא למקום העקילה הר יראה וכתיב
 (כראשית ככ) י0אל ארץ המודה:
 חד אמר הר שיצא ») הוראה. תורה

 לישראל כי מציון תצא תורה (ישעיה כ<
 יורו משפטיך ליעקב(לכריס לג) ולשכת
 הגזית שבה עמלו הנביאים המוטמיס
 לישראל: מורא לטובדי כוכבים.
 ששומעין גלולת ישראל וירושלים
 ומתפחליס עליהם שמעתי. לישנא
 אחדנא הר המודה הר סיני מורא
 לעובד כוכבים במתן תורה לכתיב
 (תהליס ע0 ארץ יראה ושקטה: אט״ג
 דלאו חכם. אלא עם הארץ בתמיהה

 הא ולאי חכם עליף: אם יש זקן והוא
 חכם. אומר זקן והוא חכם: אדם של

 צורה. בעל קומה שישמעו ויקבלו

 לבדו להמדך את הלב: מאי
 אמור. אנשי נינוה לכתיב בחזקה

 למשמע בכח וניצוח לין: ט) מי נדחה
 מפני מי. הוי אומר צדק מפני רשע:

 אם אין אהה מרחם כוי. כלומר

 כשם שאמה אומר לרחם על אלו
 לכחיב «תהליס קמה< ורחמיו על כל
 מעשיו כן תרחם עלינו: מריש.
 קורה: גירה. מגלל: שיש בידו טבירה.
 גזל: ואינו חוזר בו. לשלם את הגזל
 למה הוא לומה וכר: נשא לבבנו אל
 כפים. עם הכפים צדך לישא הלב

 לשמים כלומר שיחזור מקלקולו:
 מטופל ואין לו. יש לו טפלים ואין לו

 במה להתסרנס שלבו לואג עליו [והוא
 צריך לקרות מקירות לגו עליהן]:
 ויש לו יגיטה. שמתכוין יותר

 בתפלת הגשמים: ופרקו נאה.
. עניו: ן ר  מסרש לקמן׳): ושפל ב
 ומרוצה לטס. נוח לבריות ומסטמין

 לתסלתו: נטימה. בסומי קלא
 שמושך הלב: ורגיל לקרוס כוי. שיהו
 הפסוקים של תפלה סלודן בפיו:

 היינו

 וביתו ריקם. שאין לו עושר. שפל ברך. עניו. ויש

ת הש״ם ר ו ם  מ

 6) [גי׳ רא״ש אמר רני לומר
 כו׳1, ב) [גי׳ רי״ף ורא״ש ר׳
 לר נר לממא ור׳ חמא נר
 מנינא], ג) [בילקוט שה״ש ר׳
 אלך לי אל הר המור נו׳ הר
 המור פליגי נה כוי], ד) [מגילה
 כט.], ה) [תוססת׳ פ״א],
 י) (ליתא נרנ אלפסי וגס
 נהרא״ש ע״ש], ז) ןפ״נ ה״א],
 ח) [עי׳ תלושי אגלות!,
 ט) [ל״ה מי אתרי ל״ה אס אין],
 י) [ע״נן, נ) ןנל זה נתנאר
 נמררש רנה נראשית פ׳ נ״ו
 והניא הערוך ערך ירישלס],

 הגהות הב״ח
 (6) נמ' עלונ ושאינו עלונ
 יכול ושאינו יכול צריק
 ורשע נו׳ וממזיר מריש לנעליו.
 ג״נ תמס! יהינ רמי ולא רצו
 ליפטר נמעות: (ב) רש׳׳י ל״ה
 גלינו נו׳ ול״ה גלומינו נו׳
 הל״א: (ג) ד״ה חל אמר הר
 שיצא ממנו הוראה לישראל
 תורה שנאמר כי מציון:
 (ל) תום' ד״ה הר כו׳ הר ה׳
 יראה וה״פ מתחלה היה
 נקרא כך שלס נלנמינ ומלט
 צלק מלך שלם ואח״כ נקרא

 ירושלים:

1Q1 ~• 

 גליון הש״ם
 גמרא כד• שיבקשו עלינו
 רהם־ם. עיין סוטה לף לל

 ע״נ תוס׳ ל״ה אנותי:

 מוסף רש״י
 נשא לבבנו אל כפים. נשא
 לננט נאמת להקנ״ה כאלם
 הרוחץ ננקיון כפיו שמשליך
 מיטו נל טינוף (איכה ג נזאו.

 רבינו גרשום
 פאר. זו תפילין, דכתיב
 פארך חבוש עליך. דגלו
 מכי בגישתא [לבי כגישתא).
 למ״ד גלות הא איכא למ״ד
 פרהםיא ליכא. הרי אגו
 חשובין לפניו כבהמה. שהרי
 לובשין שק שהן של שיער
 בהמה. א״ב עפר סתם. למ״ד
 הרי אנו חשובין לפניו כעפר,
 בעפר סתם סגי, למ״ד כדי
 שיוכור אפרו של יצחק,
 מיבעי ליה אפר מקלה. קברי
 (כותים) [נוים]. למ״ד הרי
 אגו חשובין כמתים, ה״ג
 מצי למיפק לך לקברי אבות
 של גרם, ומייד כדי שיבקשו
 עלינו רחמים איבעי לתו
 למיפק לקברי ישראל. מאי
 הר המוריה. למה נקרא שמה
 הר המוריה. א)דאברהס
 קראו יראה, ומלכי צדק
 קראו שלם, ועשה הקב״ה
 פשרה ביגיהם וקראוירושלם.
 הד (המודיהן שיצאה ממגו
 הודאה לישראל. שכן
 יושבין סגהדרין בלשכת
 הגויה ומורין הוראות. דברי
 כיבושין. דברים שאדם
 מכבש ללבו. מי נדחה מפני
 מי. כלומר דחה גזירתם
 מלפנינו. מריש. קורה. ועוזב.
 שהוור בו. ורגיל. להתפלל,
 שצ״ל וכרונות ושופרות,
 לפי שאין וכרונות ושופרות
 אלא ברייה. ואומר חותמיהן.
 שחותם בברכה לכל פסוק.
 מיטפל (ובנין) [ואין] לו.
 כלומר, שיש לו טיפול
 בגים ואין לו עושר. ויש
 לו יגיעה כשדה. ששרותיו
 ורועות שצריכין לגשמים.

 א< גראה דחסו כאן איזה תיבות ואולי צ״ל דיוושליס נקראת על שס אכרהם וכו׳ ועיי נתיס׳ כאן ד״ה הר.



ס ״ ש ת ה ר ו ס  מ

 א) ןצ״ל עליו כך גי׳ הערוך
 ערך פרקן, ב) ןצ״ל שאינו
 הגי! היירל לפגי התינה
 וכ״א גרש״י ל״ה זהן,
 ג) כרכות סג. סוטה מ:,
 ד) רש״א מותק זה, ה) [צ״ל
 זהו יכ״א ברש״י שבע״י וכ״א
 גרי״ף וכרא״שן, 0 צ״ל

 כרכו,

ם ל ש ה אור ה ר ו  ת
י ת ל ח י נ ה ל ת י  1. ה
י ל ה ע נ ת ר נ ע י ה ב י ר א  כ

: ה י ת א נ ן ש ל כ ה ע ל ו ק  ב

 ירמיהו יב ח
ע ו ש ם י י ו ל ו ה ר מ א י  2. ו
ה י נ ב ש י ח נ ל ב א י מ ד ק  ו

ה י נ ב . ש ד ן ד ו ה ה י ב ר  ש

י ת י ו א כ ר ו ב מ ו ה ק י ח ת  פ

ר ם ע ל ו ע ן ה ם מ כ י ה ל  א

ם ו ש כ ך ב י ם ו ל ו ע  ה

ל ל ב ם ע מ ו ר מ ף ו ד ו ב  ב

: ה ל ה ת ה ו כ ך  ב

 נחמיה ט ה

 הגהות הגר״א
 [א] גמרא (וחוזר ואומר!
 חא״מ: [ב| שם (אלהיסז
 תז״מ: [ג| שם ברוך ה׳
 אלהי ישראל. נ״ב מן

 העולם וער העולם:

 רבינו גרשום
 שבע לארוכות. כלומר
 ודאי אין מוסיפין על שש,
 אלא הא דקתנ׳ שבע,
 הארוכות הן שבע, דגואל
 ישראל שבתפלה הוא
 מאריך, ומכאן ואילך אמר
 אילו שש שהן כמו
 ארוכות. בד״א. שעונין
 אמן. א) קומו(0ברכו את
 ה׳ מן העולם ועד העולם.
 כלומר, במקום אמן יש
 לענות אהר (ברכו
 אמרו) ןהברכה ולומר]
 ברוך ה׳ מן העולם ועד
 העולם. יכול על כל
 הברכות. אין עונה אמן
 אלא פעם אהה, [ת״ל
 וכרן. וכן הנהיג ר׳ חלפתא
 בצפורי. לומר (ש)לאחר
 ברכה וו מי שענה כוי. לא
 היו נוהגין כן אלא בשערי
 מזרח. במקדש, אבל
 בגבולין אומר העניוח
 קודם ברכוה, כדאמרן
 לעיל. ואמר כל הברכות
 כולן. על הסדר, ועגו
 אחריו אמן. אחר כל ברכה
 ובהכה. וכשבא דבר לפגי
 חכמים. שאמרו הענייה
 אחר הברכה, אמרו לא היו
 נוהגין כן אלא בשערי
 מזרח. במקדש, אבל
 בגבולין אומר הענייה
 ואח״כ אומר הברכה,

 כדאמר לעיל.

 סדר תעניות כיצד פרק שני תענית

 או נראה דחסר כאן וצ״ל
 נל״א שעיני! אמן בגנולי! אנל
 נמקדש אינו כ! שנאמר קומי

 כוי.

 היינו מטופל ואין לו היינו ביהו ריקן. היינו כמו י)איזהו: ביתו

 ריקם מן הטבירה. שאין חמס וגזל בביתו: ופרקו נאה. אפילו

 כשעמד על כחרותו היה נאה כלי שם רע: זה המטמיד חזן שאינו
 הגון לפני החיבה. רשע שהקכ״ה שונא אותו יותר מכולן והוא נוחן

 בקולו לפניו: שביטיח לארובה.
 שביעית לאותה ברכה שהתתיל
 להאריך בה ואותה אינה מן החוססת
 אלא מי״ח ברכות היא כדתניא בגואל
 ישראל הוא מאריך: הוא אומר
 לפניהן. אומו הזקן הרגיל ומאריך

 בגאולה כדקתני מתני׳: בד״א. דהן
 עונין אחריו אמן בגבולין: אבל
 במקדש. אומר אותו הזקן לאחר

 הפרשיות מי שענה את אברהס הוא
 יענה אתכם וישמע קול צעקתכם
 ביום הזה בא׳׳י אלהי ישראל מן
 העולם ועד העולם ברוך גואל
 ישראל והן עונים אחריו בשכמל״ו
 וכן בכל ברכות שבמקדש:
 לפי שאין טונין אמן במקדש.

 כדיליף לקמן מקרא: מניין שאין
 טונין אמן במקדש. דכתיב בתפלת

 עזרא בבית שני קומו י) וברכו את
 ה׳ אלהיכס והיינו ברוך ה׳ אלהי
 ישראל כר: ויברכו שם כבודך.
 היינו שעונין אחריו בשכמל״ו כך
 הוא הפסוק ויברכו שם כבודך
 ומרומם על כל ברכה ותהלה: ה״ג
 יכול טל כל הברכות כולן סהלה

 אחת ת״ל טל כל ברכה טל כל ברכה

 תן לו תהלה: חזן הכנסת. לא אותו

 זקן ניהו. וחוזר חזן המסת ואומר
 להן מי שענה כו׳ אע״פ שאמרו
 אותו זקן: כשמריעין תחלה הוא
 אומר להן הריעו בני אהרן וכשתוקעין
 תחלה הוא אומר להן תקעו בני
 אהרן כו׳: וכך הנהיג. כל מנהג
 זה רבי חלפתא בצפורי: לא היו
 גוהגין כן. שיהו עונין אחריו ברוך

 שם כבוד מלכותו לעולם ועד אלא
 עונין אמן בגבולין: ואיח דאמרי
 כדחניא כוי. כלומר ואיכא דמתני הכי:

 וכן הנהיג. מנהג זה אמקדש קאי:

 אלא

 טז:
 שביעית שביעית לארובה. פירוש שמתחילין להאריך ולומר מא

 בקשות ותחינות בתוך ברכה של גואל ישראל אבל מ״מ אינה
 בכלל הנוספות בימי תענית דלא היו מוסיסין רק ששה ועל כל הברכות
 יש טעם על מה הס חותמות בכך הראשונה של גואל אינה מן

 המנין ובה אומרים מי שענה לאברהם
 לפי שהיה ראשון לנצולין שניצול
 מנמרוד ובשניה שהיא ראשונה מן
 הששה הנוספות אמר מי שענה
 לאבותנו על ים סוף וחותס ברוך
 זוכר הברית ולפיכך אומרה בזכרונות
 לסי שהיו במצרים ונתייאשו מן
 הגאולה ועליו נאמר (שמות 0 ואזכור
 את בריתי וכן בשלישית שהיא שניה
 מן המכין שומע תרועה ביהושע
 שנענה ביריחו דהיינו בעוד ישראל
 בגלגל בשופרות היה אומר מי שענה
 ליהושע בגלגל לפי שנענה בשופרות
 על הרביעית והיא שלישית מן המנין
 מי שענה לשמואל וכו׳ ובשמואל כתיב
 צעקה ותפלה וגבי אליהו כתיב תפלה
 ענני ה׳ ענני ואמרינן בגמרא דצעקה
 גבי שמואל ותפלה גבי אליהו ר״א
 תפלה גבי שמואל וצעקה גבי אליהו
 דהא דכתיב ענני גבי אליהו הוא צעקה
 שמואל במצפה מעין אל ה׳ בצרתה
 לי לאליהו בהר הכרמל כנגד אשא

 עיני אל ההרים וכן כולם:
 ברוך מרהם על האדין. דגבי דוד
 ושלמה שייך לומר על הארץ
 דדוד ושלמה התפללו על הארץ דוד
 גבי מלאך המות בגורן ארונה ושלמה
 בתפלה דקאמר רעב כי יהיה בארץ
 ועוד יש לומר משום דאתקין בהמ״ק
 בארץ ולא קשיא הא דחשיב יונה מקמי
 דוד אע״ג שהיה קודם משוס דבעי
 למיתתם על הארץ כדמפרש בגמרא:

 ויודע

ט פ ש  עין מ

 נר מצוה

 יט א ב מיי׳ ס״ל מהל׳
 תענית הלכה ל טוש״ע
 א״ח סימן תקעט סעיף א

 !וסימן גג סעיף ל]:
 כ ג מיי' שס הלכה ו טור

 א״ח סי׳ חקעט:
א ו ה מיי׳ שם הלכה  נ

 הייגו מטופל ואין לו היינו ביתו ריקם אמר טו:
 רב הםדא אזהו שביתו ריקם מן העבירה:
 ופרקו נאה: אמר אביי בזה שלא יצא אי(לו)
 שם רע בילדותו יהיתה לי נהלתי כאריה
 ביער נהנה עלי בקולה על כן שנאהיה מאי
 נתנה עלי בקולה אמר מר זוטרא בר טוביה
 אמר רב ואמרי לה אמר רבי חמא אמר רבי
 אלעזר זה שליה צבור ״(היורד לפני התיבה
 שאינו הגון): ואומר לפניהם עשרים וארבע
 ברכוה שמונה עשרה שבכל יום ומוסיף
 עליהן עוד שש: הני שש שבע הוויין
 כדתנן על השביעיה הוא אומר ברוך מרהם
 על הארץ אמר רב נחמן בר יצהק מאי
 שביעית שביעית לארובה כדהניא גבגואל
 ישראל מאריך ובהותמה הוא אומר מי
 שענה את אברהם בהר המוריה הוא יענה
 אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה ברוך
 גואל ישראל והן עונין אהריו אמן והזן הכנסת
 אומר להם הקעו בני אהרן תקעו 1»1 והוזר
 ואומר מי שענה אה אבוהינו על ים סוף הוא
 יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה
 ברוך זוכר הנשכהוה והן עונין אהריו אמן וחזן
 הכנםת אומר להם הריעו בני אהרן הריעו
 וכן בכל ברכה וברכה באהה אומר תקעו
 ובאהת אומר הריעו: במה דברים אמורים
 בגבולין אבל במקדש אינו כן י לפי ״שאין
 עונין אמן במקדש ומנין שאין עונין אמן
 במקדש שנאמר 2קומו ברכו את ה׳ אלהיכם
 מן העולם עד העולם ויברכו שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהלה יכול על
 כל ברכות כולן לא תהא אלא תהלה אהת ת״ל ומרומם על כל ברכה ותהלה
 על כל ברכה תן לו תהלה ואלא במקדש מהו אומר ברוך ה׳ ובו אלהים
 אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך גואל ישראל והן עוניץ אהריו ברוך
 שם כבוד מלכוהו לעולם ועד והזן הכנסה אומר להם תקעו הכהנים בני
 אהרון חקעו וחוזר ואומר מי שענה את אברהם בהר המוריה הוא יענה אתכם
 וישמע בקול צעקתכם היום הזה ברוך ה׳ אלהי ישראל m זוכר הנשכהות והם

 עונים אחריו בשכמל״ו וחזן הכנםת אומר להם הריעו הכהנים בני אהרן הריעו וכו׳ וכן בכל ברכה וברכה
 באהת אומר הקעו ובאהת אומר הריעו עד שגומר אה כולן וכך הנהיג ר׳ חלפתא בצפורי ור׳ הנניה
 בן תרדיון בסיכני וכשבא דבר לפני הכמים אמרו לא היו נוהגין כן אלא בשערי מזרח ובהר הבית ואית
 דאמרי כדהניא אומר לפניהן עשרים וארבע ברכות שמונה עשרה שבכל יום ומוסיף עליהן עוד שש ואותן
 שש היכן אומרן בין גואל לרופא הולי ומאריך בגאולה והן עונין אהריו אמן על כל ברכה וברכה וכך היו
 נוהגין בגבולין אבל במקדש היו אומרים ברוך ה׳ אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך גואל ישראל
 ולא היו עונין אהריו אמן וכל כך למה לפי שאין עונין אמן במקדש ומנין שאין עונין אמן במקדש
 שנאמר קומו ברכו אה ה׳ אלהיכם מן העולם ועד העולם ויברכו (את) שם כבודך ומרומם על כל ברכה
 ותהלה על כל ברכה וברכה תן לו תהלה: תנו רבנן יעל הראשונות הוא אומר ברוך ה׳ אלהי
 ישראל מן העולם ועד העולם ברוך גואל ישראל והן עונין אהריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד
 והזן הכנסת אומר הקעו כהנים תקעו וחוזר ואומר מי שענה את אברהם בהר המוריה הוא יענה
(והן תוקעין ומריעין ותוקעין) ועל השניה הוא אומר ברוך ה׳ אלהי (  אהכם וישמע בקול צעקהכם היום הזה י
 ישראל מן העולם ועד העולם ברוך זוכר הנשכחות וחן עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד והזן
 הכנסה אומר הריעו בני אהרן הריעו ואומר מי שענה את אבותינו על ים סוף הוא יענה אהכם וישמע בקול
 צעקתכם היום הזה והם מריעין ותוקעין ומריעין וכן בכל ברכה וברכה באהת אומר תקעו ובאהה
— אומר הריעו עד שיגמור אה הברכות כולן וכך הנהיג ר׳ הלפתא בציפורי ור׳ הנניה בן תרדיון בםיכני — 
ל וכשבא דבר אצל חכמים אמרו לא היו נוהגין כן אלא בשערי מזרה ובהר הבית: ר׳ יהודה אומר לא היה א נ נ  רבעו ח
ה לי נחלתי כאריה צריך לומר זכרונות כו׳: א״ר אדא דמן יפו מאי טעמא דר׳ יהודה לפי שאין אומרים זכרונות ושופרות ת י  ה

א ל  ביער [וכוי], א״ר אלעור א
 וה שליח צבור היורד לפני

 התיבה, שאינו הגון. ירושלמי. ר׳ אתא בשם רב אמר אין תענית עכשיו, א״ר יוסי הדא אמרה אילץ תעניתא דןאןנן עבדין לית תמן תעניתא. אמר ליה כאן אמור רבנן כל תענית שאינה נעשית במצותה, עליו הכהוב אומר
 נתנה עלי בקולה על כן שגאתיה. אומר לפניהם כ״ד ברכות י״ח שבכל יום [ו]מוסיף עוד שש, ואילו הן זכרונות ושופרות כר. ואקשינן, וההנן על השביעית הוא אומר כוי, הנה שבע ברכות מוסיף, ואמאי תנינן ומוסיף
 עוד שש. ושגיגן שביעית לארוכות, כלומר מוסיף ומאריך בגואל ישראל, נמצאת ברכת גואל ישראל ארוכה שהיא מכלל י״ה ברכות, ושש מוסיפין היינו שבע ארוכות, ועלה תנן על השביעית הוא אומר. וכדתניא בגואל
 ישראל הוא מאריך ובהותמה אומר מי שענה את אברהם אבינו בהר המוריה ה׳ יעי א׳ ו׳ ק׳ צ׳ ב׳ הזי ב׳ גואל ישראל, והן עוגין אחריו אמן, וחון הכגסת אומר תקעו בגי אהרן תקעו ותוקעין ומריעין ותוקעין, וכן בכל
 ברכה וכרכה, באהת אומר תקעו בני אהרן תקעו, [ובאחה] אומד הריעו בגי אהרן הריעו. במה דברים [אמורים] בגבולים, אבל במקדש אינו אומר אלא ברוך הי אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך גואל ישראל, והן
 עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, לפי שאין עוגין אמן במקדש, שגא׳ קומו ברכו את ה׳ אלהיכם, ואומר ויברכו שם כבודך ומרומם וגוי, על כל ברכה תו לו תהלה. וכן הנהיג רבי תלפתא בצפורי, וכשבא
 דבר אצל הכמים אמרו לא היו עושין כן אלא בשערי מורה ובהר הבית בלבד. תניא אומר לפניהם כ״ד כרכות י״ח שבכל יום ומוסיף עליהן עוד שש, והיכן אמרן הני שש ברכות בין גואל לרופא, ועוני־ אמן אחר כל

 ברכה ותוקעין על כל אחת ואחת כוי.

 מוסף רש״י
 קומו ברכו את ה׳
 אלהיכם מן העולם ועד
 העולם. בספר עזרא כתיב
 שנל ברנה שהיו מנרכין
 כמקדש כך היו מנרטן נרוך
 ה׳ אלהי ישראל מן העולס
 ועד העולס למגן אכרהס
 ופן למחיה המתים !•סוטה
 מ:<. ויברכו שם כבודך.
 ושאר העס יענו ברוך שס
 כבוד מלכותו לעולס ועד,
 שהעם עונין להלל ילהודות
 >שם! והמברך אומר ברוך
 ה׳ אלהי ישראל מן העולס
 ועד העולס, מפרש
 בתוספתא שתקנו מן העולם
 ועד העילס להודיע שאין
 העיה״ז לפני העוה״נ כלום
 אלא כסריזדור לפני
 הטרקלין, כלומר הנהיגו
 נרכותיו נעוה״ו כדי להיות
 רגילים לעוה״נ שכולו ארוך

 !ברכות םג !.
 שייך לעמוד הבא

 אינו מכיר כוי אסור
 לשתות יין כל השנה.
 שמא ענשיו זמנו הוא ויש
 לתיש שמא יננה נית
 המקדש, רבי אומר אומר
 אני. אס נאט לחוש שמא
 יבנה אסור ביין לעולס,
 ואפילי היא מכיר שאינו
 עכשיו זמן משמרתו, שמא
 יבנה וכל הקידם ואישחכח
 עייל ועביד, אבל מה
 אעשה שתקנתו
 קלקלתו. תורבן הבית
 שקלקלן ועירבב סדר
 משמרותיהן, שהיה אוסרן
 ביין בזמן משמרת! ומתירן
 שלא בזמן משמרתן, הוא
 תיקנן עכשיו לשתות יין
 לעילם, דלא חייש שמא יבנה
 פתאום !סנהדרין כב:1.

 כמאן שתו האידנא
 כהני חמרא כרבי. שהרי
 רוב כהניס אינן בקיאי! בזמן
 משמרותיהן ואסורין לעולס
 כרבנן ושס.:. הואיל
 ומשמרות מתהדשות.
 מתתלסות ומתחדשות
 בשבת, זו יוצאה תו נכנסת,
 וצריך להסתפר מסגי
 משמרת תדשה זו הנכנסת
 שיראוהו ביוסי (סנהדרין
 כב:<. לא לירכו כלל.
 ואפילו עד שלשיס 1שם).
 אמר ליה. פרע מקרי
 בשלשיס יום, אי הוה כתיב
 לא ישלהו פרע. הוה
 משמע לא יגדלו פרע,
 השתא דכתיב ופרע לא
 ישלחו. דקאמר פרע והדר
 לא ישלתו, משמע פרע
 דשלשיס ייס ליהר, אבל
 שלוחי טסי לא לשלחו!ישנו).
 דומיא דשתויי יין.
 דסמוך ליה ייין לא ישתו
 נבואס וגי׳, מקיש פריעי
 ראש לשתויי יין, וכתינ ביין

 נכואס !שם:.



 עין משפט

 נר מצוה

 כב א מיי׳ פ״א מהל׳ ביאת
 מקדש הלכה י סמג עשי!

 קעו:
 בג ב ג ד מיי׳ שס הלכה ז:
 בד ה מיי' שס הלכה יב
 יפ״ו מהלכות כלי המקדש

 הלכה יא:
 כה ו מיי׳ פ״נ מהלכות

 מלכיס הלכה ה:
 בו ז מיי׳ פייה מהלכות כלי

 המקדש הל׳ ו:
 בז ח מיי׳ פ״א מהלכות
 ביאת מקדש הלכה יא סמג

 עשין קענ:
 בה ט מיי׳ פ״ג מהלי;זירות
 הלכה א ופ״א מהלכות
 ביאת מקדש הלכה יא שמו.

 ועשי! רבו ןלאיין רמגן:
 בט י מיי׳ פ״א מהלכות

 גיאח מקדש הל׳ י:

.  םדר תעניות כיצד פרק שני תענית ץ
 ויודע שבת• אבותיו קבועין לשם אמור לשתות ״ן וכוי. פירוש
ת יי! חוץ לסעודתו אבל בסעודתו מותר דיין ו ת  אסור לש

 שבתוך הסעודה אינו משכר:
 ובחמישי מותרץ מפני כבוד השבת מאי טעמא. פי׳ מאי
 נועמא אין הכהנים מותרין להסתפר
 אלא דווקא בחמישי בשבת כדי שלא
 יכנסו למשמר כשהן מנוולין פי׳ ולא
 ימתינו עד יום אחד מימי השבוע
 הבא רסתפרו קודם שיכנסו
 למשמרת דאס לא ישתפרו קודם
 יהיו אסורין כל השבוע הבא עד
 יום החמישי ומתוך זה שאסרו לספר
 כל השבוע הבא ישתפרו קודם
 שיכנסו למשמרתם ולא יהיו מנוולים:
 כהן גדול מסתפר מע״ש לערב
 שבת וכהן הדיוט אהד
 לשלשים יום. פירוש שאינו יכול
 להשהות יותר והאי דקאמר בסמוך
 השתא דכתיכ פרע לא ישלחו פרע
 ליהוי פי׳ פרע ליהוי על שלשים

 יום אס ירצה:
 לא לירכו כלל. פירוש ואפילו עד
 ל׳ יום וקשה דאס כן ג׳׳ש
 דפרע למה לי(ג) וי״ל דשמא ר״ל לא
 לירבו עד ל׳ יום אלא יגלח בכ״נו:
 שלוהי לא משלתו. יותר

 משלשים יום:
 מכלל

 אלא בראש השנה וביובלות ובשעת מלחמה:
 על הראשונה הוא אומר מי שענה את
 אברהם כר: תנא יש מחליפין צעקה
 לאליהו ותפלה לשמואל בשלמא גבי
 שמואל כתיב ביה תפלה וכתיב ביה צעקה
 אלא גבי אליהו תפלה כתיב צעקה לא כתיב
 יענני ה׳ ענני לשון צעקה היא: על הששית
 הוא אומר מי שענה את יונה כר על השביעית
 הוא אומר מי שענה את דוד כר: מכדי
 יונה בתר דוד ושלמה הוה מאי טעמא
 מקדים ליה ברישא משום דבעי למיחתם
 מרחם על הארץ תנא משום םומכוס אמרו
 ברוך משפיל הרמים: שלש תעניות
 הראשונות אנשי משמר מתענין ולא
 משלימין כוי: תנו רבגן אמפני מה אמרו
 אנשי משמר מותרין לשתות יין בלילות
 אבל לא בימים שמא תכבד העבודה על
 אנשי בית אב ויבואו ויסייעו להם מפני
 מה אמרו אנשי בית אב לא ביום ולא
 בלילה מפני שהן עםוקין תמיד בעבודה
מכאן אמרו כל כהן שמכיר משמרתו ; 

 ומשמרת בית אב שלו ויודע שבתי אבותיו קבועין שם אסור לשתות יין
 כל אותו היום גבמכיר משמרתו ואין מכיר משמרת בית אב שלו ויודע
 שבתי אבותיו קבועין שם אםור לשתות יין כל אותה שבת אינו מכיר
 משמרתו ומשמרת בית אב שלו ויודע שבתי אבותיו קבועין שם אסור לשתות
 יין כל השנה אירבי אומר אומר אני אםור לשתות יין לעולם יאבל מה אעשה
 שתקנתו קלקלתו אמר אביי כמאן שתו האידנא כהני חמרא כרבי: אנשי
 משמר ואנשי מעמד אסורים לספר ולכבס ובחמישי מותרין מפני כבוד
 השבת: מאי טעמא 3יאמר רבה בר בר חנה אמר ר׳ יוחנן יכדי שלא יכנסו
מלך מםתפר בכל יום ןכהן גדול מערב שבת י (  למשמרתם כשהן מנוולין ת״ר ג
 לערב שבת יכהן הדיוט אחת לשלשים יום מלך מסתפר בכל יום מ״ט
 אמר רבי אבא בר זבדא אמר קרא 2מלך ביפיו תחזינה עיניך כהן גדול מע״ש
 לערב שבת מ״ט אמר רב שמואל בר יצחק הואיל ומשמרות מתחדשות כהן
 הדיוט אחת לשלשים יום מגלן אתיא פרע פרע מנזיר כתיב הכא ׳׳וראשם לא
 יגלחו ופרע לא ישלחו וכתיב התם 4קדוש יהיה גדל פרע שער ראשו
 מה להלן שלשים אף כאן שלשים ונזיר גופיה מנלן אמר רב מתנה
י טסתם נזירות שלשים יום מנלן אמר קרא יהיה בגימטריא תלתין הוי א״ל  י

 רב פפא לאביי ורילמא ה״ק רחמנא לא לירבו כלל אמר ליה אי הוה
 כתב לא ישלחו פרע כדקאמרת חשתא דכתיב ופרע לא ישלחו פרע ליהוי
 שלוחי הוא דלא לישלחו אי הכי אפילו האידנא נמי ־דומיא דשתויי יין
 מה שתויי יין בזמן ביאה הוא דאםור שלא בזמן ביאה שרי אף הכא נמי
 והתניא ?ירבי אומר אומר אני כהנים אםורין לשתות יין לעולם אבל מה
 אעשה שתקנתו קלקלתו ואמר אביי כמאן שתו האידנא כהני חמרא

 כרבי

 רבינו חננאל
 על הראשונה הוא אומר מי
 שענה את אברהם אבינו
 בהה המוהיה כוי. כשניה מי
 שענה את משה ואבותינו על
 ים סוף כוי. על השלישית
 מי שענה את יהושע כגלגל
 [כוי]. ברביעית מי שענה
 את שמואל במצפה [כוי].
 בחמישית מי שענה את
 אליהו בהר הכרמל בוי.
 על הששית מי שענה את
 יונה במעי הדגה [כוי! על
 השביעית מי שענה לדוד
 ושלמה כנו בירושלים. תנא
 יש מחליפין צעקה לאליהו.
 וחותמין בכרכה החמישית
 ברוך שומע צעקה, ובברכה
 רביעית שהיא מי שענה
 את שמואל חותמים ברוך
 שומע תפלה. ואסיקנא ענני
 ה׳ ענני דכתיב ביה באליהו
 לשון צעקה הוא. ואמאי
 חתים לדוד ושלמה בנו
 בסוף, והלא אינהו קדימ׳
 ליונה, משום דבעי למחתם
^ א  בדוך מרחם על ה
 תנא סומכופ אומר בשביעית
 הוא אומר ברוך משפיל
 רמים. מתני'. שלש תעניות
 הראשונות אנשי משמר כוי.
 פי׳ הכהנים היו חלוקין
 כיד חלקים, משמש שבוע
 ומתחלף, יוצא זה ונכנס אחר,
 ואותו החלק המשמש שבוע
 נקרא משמר. וכל המשמר
 היו חולקין שבע חלקים, כל
 אחד משמש יומו ויצא, ונכנס
 אחר משמש למחר, ונקרא
 חלק שהוא אחד משבעה
 במשמר בית אב. וכך הוא
 מפורש בתוספתא, משמר
 שיש בו ד׳ בתי אבות או
 ו׳ בתי אבות או ח׳ או טי.
 משמר שיש בו ד׳ בתי אכות,
 ג׳ מהן מקריבין כל אחד
 שני ימים, והרביעי מקריב
 יום אחד, ומשמר שיש בו
 ח׳ בתי אבות כוי, משמר
 שיש בו ו׳ בתי אבות כל
 אחד (משמר) ן משמש] יומו,
 [וכן] כל אחד ואחד. ועל
 זה הסדר שנו בחיצונה אנשי
 משמר מותרין לשתות יין
 בלילות אבל לא בימים, שמא
 יוהמנו א[ו]תו היום וכהים
 הרכה, ותכבד העבודה על
 אנשי (בתי דין) בית אב,
 ויסייעו אותם, אבל אנשי
 בית אב אםוריי לשתות יין,
 בין ביום ובין בלילה, מפני
 שהן תדיריז בעבודה. ויש
 באלו כ״ד משמרות שהפילו
 גורלות, מי שעלה גורלו ביום
 ראשון, א) נקבע במשמהתו
 להיות הוא משמש ביום
 ראשון לעולם. ומי שנקבע

 ביום שני כמוהו. כגון שהיא משמרת יהויריב, בתחלת ניסן בית אב פלוני באחד בשבת, בית אב פלוני בשני בשבת, וכן
 כולן, ולפיכך אמרו [המכיר] משמהתו באיזה ההש ובאיוה שבוע ומנו, ובית אכ שלו באיוה היום מן השבוע ומנו, והוא מן
 הקבועים לעולם, אסור לשתות יץ בו ביום, מאי טעמא אמהינן שמא יבנה הבית ויהיה שתוי ואינו יכול לשמש בו ביום.
 ומי שאינו מכיר בית אב שלו, אבל מכיר באיזה שבוע זמ; משמרתו, אסוד לשתות •ין כל אותו שבוע. ומי שאינו מכיר לא
 וה ולא 1ה, אבל יודע שבתי אבותיו קבועץ בעבודה, אסור לשתות יין לעולם, דבכל יום חיישינן שמא יומו הוא. ר׳ אומר
 [אומד] אני כגון זה אסוד לשתות יין לעולם. נ) איסור דרבנן, וכדאמרין (אצל) [אבל] תקנתו קלקלתו, זה השמועה כולה
 בסנהדרין בסוף פרק כהן גדול. פי׳, כיון שנתקלקלה [יריעתו] בבית אב שלו הותר, שאפילו אם יבנה הבית אינו משמש
 עד שישב בית דין של כהונה ויקבעוהו באיזה יום ישמש, לפיכך עכשיו מותר, וכן כל כהן שאינו בר עבוהה כיום יהוע
 מותר. ועל וה אמר אכיי, כמאן שתו האידנא כהני חמרא כרבי, מכלל דרבנן סכרי כשמעתייהו, ואביי דהוה כהן מבני עלי
 לא הוה שתי חמהא, דהא אמר דכא לדביתהו דאב״ ידענא ביה בנתמני דלא הוה שתי המהא, ונהגו הנהנים לשתות יין
 עכשיו כרבי. הכהניס והלוים אנשי משמר, וישראל אנשי מעמד בשבוע המשמשין כעבוהה, אסורין לספר ולכבס, כדי שלא
 יכנסו למשמרתם מגוולין, כיון שיודעין שאסורין (אף) [או] מקדימים ומתקנים את עצמן, ובחמיש־י [מותרין] לכבס ולספר
 מפני כבוד השבת. תנו רבנן מלך מסתפר בכל יום כהן גדול מערב שבת לערב שבת, הואיל ומשמרות מתחדשין בהם [כהן]
 הדיוט אחד לשלשים יום. שנאמר וראשם לא יגלחו, יכול לא יגלחו לעולם אלא יגדלו שערם, ה״ל ופרע לא ישלחו לא
 יתנו שילוח לשער, כלומר לא יאריכו שער להיוח משלח לפניהם ולאחריהם, כסום יכסמו אה ראשיהם, אין להם לגדל אלא

 כשיעור כסוי הראש, והוא שלשים יום כנוירות הכתיב ביה ־היה, יהיה בג־מטריא לי, וגמרי הכהן פרע פרע מנזיר.

 אלא בראש השנה. כדאמרינן בר״ה >לף מז.) אמרו לפני מלכיות

 וזכרונות וכוי: וביובל. ביום הכפוריס של יובל כדתנן התם (לף
 כו:< שוה היובל לר״ה לתקיעה ולברכות כוי: ובשעה מלחמה. דכתיכ
 (כמלכר י) וכי תבאו מלממה בארצכם על הצר הצורר אתכם וגוי. ולא

 ידעינן מנא איתפריש דאומר ברכות
 ופסוקי מלכיות זכרונות ושופרות
 בשעת מלחמה: צעקה לאליהו. על
 מי שענה את אליהו חותם שומע
 צעקה ובשמואל שומע תפלה דכמיב
 ביה תפלה (שמואל א ז! קבצו את
 כל ישראל המצפתה ואתפלל בעדכם:
0 ט0 רחר לשמואל  צעקה. לכתיכ 0

 ויזעק אל ה׳ כל הלילה ואיכא למימר
 במצפה הוה ההיא צעקה לבתר
 פרשת קבצו כל ישראל המצפתה
 כתיב בפרשת 0 נחמתי כי המלכתי
 את שאול וגו׳ כך שמעתי: גבי
 אליהו. כמעשה להר הכרמל כתיב

 תפלה לכתיב ענני ה׳ ענני למשמע
 לשון כקשה ותפלה ולא לשון צעקה
 ומשני ענני ה׳ ענני לשון צעקה הוא
 כך שמעתי: יונה בחר דוד ושלמה.
 דהוה בימי אמציהו בסדר עולם:
 דבעי למחתם. כסוף כל כרכות ברוך

 מרחם על הארץ ולהכי בעי באותה
 חתימה דוד ושלמה שהן התפללו על
 ארץ ישראל (א) כך שמעתי. אי נמי
 משוס לאינהו תקון בית המקדש
 להוא עיקר הארץ כך שמעתי: ברוך
 משפיל הרמים. היו אומרים במקום

 ברוך מרחם שהכניעם במטר ששבו
 בתשובה: מכאן אמרו. מלקתני
 הכא ראפילו אנשי משמר שלא היו
 עוכלין כאותו היום כלל אפילו הכי
 אסולין לשתות יין: כהן. בזמן
 הזה: המכיר משמרתו. היולע
 מאיזו משמרת הוא מיהויריב או
 מילעיה או אחת מכ״ל משמרות
 שיולע שמות אבותיו ואבות אבותיו
 על יהויריב ויולע איזה יוס ואיזה
 שבת היו עובליס: קבועין. שיולע
 ולאי שבית אב שלו עובל במקלש
 לפי שהרבה היו מבתי אבות הכהניס
 שלא הוקבעו. שוב אמר לי רבי קבועין
 שלא נתחלל בית אב שלו להיות
 מגואל מן הכהונה ויולע שראוי בית
 אב שלו לעבול: אסור לשתיה יין
 כל אותו היום. [א] ותו לא שמא
 יבנה בית המקלש ותכבל העבולה
 ויהיה זה צדך לעבוד: מכיר
 משמרתו. שיולע איזה שבת

 בשנה עובדן: ואינו יודע מאיזה
 בית אב. דעכשיו אינו מטר באיזה

 יום בשבת עובדן רודע שבתי אבותיו

 מסורת הש״ם

 א) סנהלרין כב:, ב) נמו״ק
 יל.], נ) סנהלרין ננ: ן כל
 הסוניא עד סופי יע״ש נמה
) נזיר ה.  ינמה שינוים ן, ו
 לט. סנהלרין שם ע״ש מי״ק
 יט:, ה) סנהדרין שס, י) [צ״ל
 ייזעק שמואל אל ה׳ כעד

 ישראל],

 תורה אור השלם
 1 . ענני ין ענני וידעו העם
 הזה בי אתה י; האלהים
 ואתה הסבת את לבם
 אחרנית: מלכים א יח לו
 2. נילךבןפיו תחזינה עיניך

 תראינה ארץ מרחקים:
 ישעיהו לג יז
 3. וראשם לא יגלחו ופךע
 לא ישלחו כסום יכסמו אח
 ראשיהם: יחוקאל מד כ
 4. בל ימי נדר נורו תער
 לא יעבר על ראשו עד
 מלאת הןמם אשר יזיר לין
 קדיש יהיה גדל פרע שער
 ראשו: במדבר ו ה

 הגהות הב״ח
 (א) דש״־ ד״ה לנעי לממתס
 נו׳ על א״י !כך שמעתי)
 תא״מ ינ״נ ג״ל דזה טעות:
 (נ) ד״ה רני אומר כו׳
 אנל מה אעשה שתקנתן
 קלקלתן דהוי כמה שנים
 שלא מזרה עבודה יקלקלה וו
 תקנתן: (ג) תום' ד״ה צא
 כוי וי״ל. נ״נ לפי זה לא גרס

 מלת כלל:

 הגהות מהר״ב

 רנשבורג
] •ש״ ד״ה אסור צשתית א ] 
 יין וכו׳ ותו לא שמא וכוי.
 נ״נ פי׳ תו לא אסור
 משוס שמא יננה ונו׳ יתננד
 ענודה דכולי האי לא גזרינן
 במ״ש רש״י נד״ה יאינו יידע
 ונו׳ ולא חיישינן ונו׳ עכ״ל
 ולפיכך אסור רק אימו יוס
 לתוד ולק״מ קישית מהרש״א
 ודייק. שוכ ראיתי כן נש״י:
] שם ד״ה צא לירנו כ ] 
 כלל אלא יסתפרו נכל יים.
 נ״נ צ״ע דלפ״! מה יענה
 לקושי׳ תתוס׳ ד״ה לא לירנו
 וביותר יסלא לסוף לשון רש״י
 הוא במעט כתירון התוססות
 ונמצאו דנרי רש״י סותרים

 תוך נדי דינור:

 מוסף רש״י

 הונא נעמוד הקודב

 קבועין אסור כל אותה שבת מספיקא.
 בכולהו גרסינן ויודע שבתי אבותיו קבועין הן דאס אינו יודע שבתי אבותיו קבועין לעבוד מותר הוא לשתות יין כל השנה ולא חיישינן
 שמא יבנה ושמא בית אב שלו יעבדו היום: רבי אומר אומר אני כהן אסור כוי. כלומר אי חיישינן לשמא יבנה יהא אסור לעולם אפי׳ המכיר
 משמרתו ומשמרת בית אבותיו דחיישינן שמא ישתנה סדר משמרות ושמא יעבדו כולם לחנוכת הבית בבת אחת ונמצא זה צדך לעבוד אבל מה
 אעשה >נ< שתקנתו קלקלתו להוי כמה שנים שלא תזרה בירה וקלקלה זו תקנתו לשתות יין בהדיא ולשמא יבנה לא חיישינן: כשהן מגוולין.
 שלא יהו סומכין על יום אחל מימי שבת ואין מסתסדן בשבת שעברה: מסהפר בכל יום. מצוה: מערב שבת לערב שבס. ולא ישהה מלגלח
 יותר: ומשמרוה מהחדשות. בכל שבת ושבת ומשמרה שלא ראתהו על עכשיו ובאה לראותו הלבר גאה שתראהו ביופיו: לא לירבו כלל. [ב] אלא
 יסחפרו בכל יום דהכי משמע ופרע דהיינו שלשים לא ישלחו אלא יגלחו: שלוחי לא משלחי. הכי משמע פרע שגדלו אינן רשאין לגלל עור: אי
 הכי. כיון למקרא מפקח לה האילנא נמי לא לישלחו. ומשני כיין לומיא ליין דכתיב בסמוך להאי ופרע לא ישלחו ויין לא ישתו כל כהן:

 מה יין בזמן ביאה הוא דאםור. לכתיב (יחזקאל מל) בבואם אל החצר וגו׳ בזמן שבית המקלש קייס שכאין שם לעכול: שלא בזמן
 ביאה. כגון האידנא שהבית חרב ולא זמן ביאה היא: והסגיא רבי אומר אומר אני כוי ואמר אב״ כוי מכלל דרבנן אסרי. דחיישינן לשמא

 יבנה. ומצי נמי מייתי רישא לברייתא מפני מה אמרו אנשי משמר כו׳ ואייתי סיפא בלשון קצרה ודייק מינה מכלל דרבנן אסרי:

 רבעו גרשום
 משום דבעי למיהתם במרחם
 על הארץ. ועיקר אי״ בימי
 דוד ושלמה. אנשי משמר
 מתענין ולא משלימין. מתענין
 הואיל ואין עצמן עוסקין
 בקרבנות, ולא משלימין דכיון
 דמשמר שלהן עוםקין בקרבן
 היום יו״ט הוא להם, לפיכך
 אין משלימין. אנשי בית אב.
 שמקריבין קרבן היום, לא היו
 מתענין כלל. הואיל ועוסקין
 בקרבן. שלש שניות. שכבר
 תקפה הגוירה. אנשי מישמר
 מותרין לשתות יין בלילות.
 הואיל ואין עוסקין בקרבן
 היום. אגשי בית אב. שעובדין
 היום, לא ביום ולא בלילה.

 הואיל דבלילות מקריבין נמי אברים ופדרים שלא נתעכלו מבערב. כל כהן שמכיר משמרתו. ויוהע מאיזה משמרה הוא,
 ומשמרת בית אב שלו. שיודע באיוה בית אב הוא, ויודע שבתי אבותיו קבועין. שיודעין באיוה יום עובדין בית אב
 שלו. אסור לשתות יין כל אותו היום. אע״פ שאינו כירושלים, אלא הואיל ויוהע שהיום עובדין בית אב שלו ואסורין
 ביין, הוא נמי אסור. מכיר משמרתו. שיודע מאיזה משמרה הוא, ואינו מכיר משמרת בית אב שלו. שאינו יודע מאיוה
 בית אב הוא. ויודע שבתי אבותיו קבועין. שיודע שמשמרה שלו קבועין ועובדין כשבת [זו], אבל אינו יודע באיוה יום
 עובד בית אב שלו, אסור לשתות יין כל השבת, דשמא היום עובד בית אכ שלו. ויודע שבתי אבותיו קבועין. שיודע
 שבית אב שלו עובדין יום אחד בשנה, שהרי כהנים הן א<ובית המקדש קיים. רבי אומר אומר אני. אם היה כהן בומן
 [ש]ביהמ״ק קיים שאין מכיר משמרתו ומשמרת בית אב שלו, היה אסור לשתות יין לעולם. אבל מה אעשה שתקנתו
 קלקלתו. כלומר, חרבן ביהמ״ק שהיא קלקלתם, תקנתם לשתות יין. כרבי. דאמר שתקנתו קלקלתו, אכל חכמים אומרים
 אין מותוין לעולם. כדי שלא יכנסו למשמרתם כשהן מנוולין. שכשיודעין שאין יכולין לספר ולכבס במשמרתן, מספרין
 ומכבסין קודם שיכנסו למשמרתם (כשהן מנוולין). הואיל ומשמרות מתתדשות. שיראו אותו ביפיותו. ראשם לא יגלחו
 פרע לא ישלחו. ראשם לא יגלחו משמע לא יגלחו כל שעריהם לגמרי, ופרע לא ישלחו משמע שלא יגדלו שעהיהם.
 ודילמא הכי אמרה רחמגא ופרע לא ישלהו דלא לירכו כלל. אלא מסתפרין בכל יום. פרע (להביא) [ליהוי]. שיגדילו
 שערם כל שהוא, דהיינו ללי יום, שלוחי לא ישלחו יותר מדאי. אי הכי. הואיל וילפת פרע פרע מגויר, אפילו האימא
 נמי. יהו אסורין בפרוע ראש נמי, שהרי נזיהות נוהג בומן הזה. דומיא דיין. דהא איתקש פרוע ראש ליין, דכתיב ויין

 לא ישתו כל כהן וגוי. בומן ביאה. למקדש אסור, דכתיב יין ושכר אל תשת אתה ובניך אתך בבואכם אל אהל מועד.

 או יהיו עוכרי! ענודה בזמן שנהמ״ק היה קייס כצ״ל. א) נראה דצ״צ ונקבע נמשמרתי לה־ומ ק היא משמש ונוי. 0 נראה דצ״ל יכלאמרו למן אנל תקמזי נוי.



ת הש״ם ר ו ס  מ

 א) [עירוני! סל: סנהדרין כנ:
 ע״ש], ג) עירוני! סל:סנהלרין
 כנ:, ג) סנהלרי! שס [פג.
 שבועות לו:], י) ןצ״ל אל תשת
 אתה ובניך ולא תמותו[, ה) [כל
 זה ליתא נסנהלרין אלא מסיק
 שס קשיא ע״ש ותוספות שס]
 [וגס רש״א מותק כל וה וגרס
 למתלי עכורה קשיא], ו) יומא
 עא:מו״קה.סנהלריןננ:פג:
 זכתיםית:כנ:, t) [כל אלו מותק
 הרש׳׳ל בסנהלרין כנ:],
 ח) [מנחות סה. ע״ש גירסת
 הספרים בתוס׳ ל״ה מריש],
 ט) ןנתישב על לינו שבאותן
 ימיס נצחו חכמים את
 הבייתיסים רש״י שס נמנחוח],
 י) ר״ה יכו., כ) [יבמות פה:],
 ל) ןשסן, מ) ןדקרא י], נ) גי׳
 רש״י במנחות להתענאה,
 ס) ןבמלבר כחן, ע) נשס],
 פ) !ייקרא כגן, צ) ןאיכה א],
 ק) ןבמסקגא לגמי זבחיס יח.
 אצטריך ולהבליל בין הקולש
 ללרשא אתרינא ושתויי יי!
 למחלי עבולה יליף התם מג״ש
 לחוקה חוקה ממחוסר בגליס
 וקצ״ען, ר) ןוכ״ה בגמרא

 מנחות סה. להליא],

ם ל ש  תורה אור ה
 1 . יין ושכר אל תשת אתה
 ובניך אתך בבאכם אל
 אהל מועד ולא תמתו הקת

 עולם לדריתיכם:
 ויקרא י ט
 2. וראשם לא יגלחו
 ופרע לא ישלחו כסום
 יכםמו את ךאשיהם:
 ויק לא ישתו כל כיהן
 בבואם אל החצר

 הפנימית:
 יחזקאל מד כ-כא
 3. כה אמר אדני אלהים
 כל בן נכר עךל לב וערל
 בשר לא ןבוא אל מקדשי
 לכל בן נכר אשר בתוך כני
 ישראל: יחזקאל מד ט

 הגהות הב״ח
 (א) רש״• ל״ה לרב חסלא
 בזבהים פרק שני דקא בעי
 התם: (כ) ד״ה מריש ירתא כי׳
 צ״ל אתר ל״ה ללא להתענאה
 כי׳: (ג) ד״ה איתוקס תמילא
 כוי וד״ה מריש ירתא כוי ול״ה
 מחמניא כו׳ עד על כרחן וחזרו
 בהן הד״א ואח״כ מה״ד ה״ג
 איתוקס חמידא וכו׳ אלא
 לאסור את יום שלפניו:
 (ל) ד״ה וראש תדש כו׳ והוי
 ר״ח אב כדאיתא בהאי
 מסכח: (ה) תוספות ד״ה
 פרועי כו׳ פי׳ דבר תורה
 דלא כתינ: (י) ד״ה דנר נו׳

 כשהן נעלי מומין:

 גליון הש״ם
 נמרא ואתא יחזקאל
 ואסמכה אקיא. עיין יומא
 דף לה ע׳׳נ ונרש״י שס ד״ה

 מיתיני:

 יז: פדר תעניות כיצד פרק שני תענית
 מכלל דרבנן אסרי. פי׳ מכלל דרבנן אסרי לשתות יין משוס
 דשמא יבנה ביהמ״ק ובעינן כהן ראוי לעבוד וליכא ומשני

 אפשר דמספר ועייל:
 בעינן כהנים הראויים לעבודה וליבא. וא״ת והלא בלא יין נמי

 כרבי הא רבנן מיסר אסרי. אפילו שלא בזמן ביאה: ומשני מאי

 טעמא כוי והכא כוי. מאי טעמא תירוצא הוא כלומר דטעמא מאי

 גזור רבנן ביין שמא יבנה כו׳ אבל גבי פרועי ראש לא גזרו דאפשר
 דמסתפר מיד והדר עייל לבית המקדש לעבודה: דרך מיל ושינה כל
 שהוא כוי ושינה משכרהו. והאי

 שינר איכא בהך מיהא: שהויי יין
 דמחלי טבודה. דכתיב יין ושכר אל

 תשת״) וסמיך ליה ולהבדיל בין הקדש
 ובין החול בין עבודה קדושה
 למחוללת דאי עבד עבודה שתוי יין
 חילל: פרוטי ראש. דלא כתיב ביה
 חלל דלא נראה חילול: ואלו
 שבמיתה. בידי שמים במסכח

 סנהדרין באלו הן הנשרפין (לף פג.):
 שתויי יין. במיתה דכתיב יין ושכר

 אל תשת בבואכם אל אהל מועד
 ולא ממותו דהיינו מיתה בידי שמיס
 מדלא כתיב יומת. ואמר בשלמא כוי:
 ה״ג ומינה מה שתויי יין מחלי טבורה
 אן» פרוטי ראש מחלי טבודה. קשיא

 לא גרס: כי נמירי הלכה למיתה.
 לאחולי עבודה לא גמירי: מחלי
 טבודה. חולין היא כל עבודתו שעבד:

 אן» פרוטי ראש. עבודתם מחוללת

 דלכל מילי איתקוש ותיובתא דרב
 אשי דאמר פרועי ראש לא מחלי
 עבודה: דרב חסדא. (א) בפרק שני
 דזבחיס וקא בעי התס כהן ערל
 שמתו אחיו מחמח מילה מהו ואמר
 רב חסדא כר ערל לב וערל בשר:
 הלכחא נמירי לה. מסיני: w מריש

 ירחא דניסן עד תמניא ביה. דכל

 שמונה ימיס נשאו ונתנו בדבר עד
 שנצחו את הצדוקין ועשו אותם יוס
 טוב ודבר זה מפורש במנחוח בפרק
 רבי ישמעאל ובמגילת תעניח המצרה
 אצלנו: דלא להתענאה בהון. שכולן
 אסורין בתענית ומקצתהון שיש בהן
 קצח חמורין כ״כ שבהספד נמי
 אסולין: w איתוקם תמידא ואיתותב
 חגא דשבועיא. בעניניס רבים חלקו

 בייחוסין עם מכמיס ומפורשין
 במנחות ובמגילח תעניח נפ״אן וה״ג
 התם בפ׳ ר׳ ישמעאל 1סה.] ח״ר אלין
 יומיא דלא להתענאה בהון ומקצתהון
 דלא למיססד בהון מריש ירחא דניסן
 עד תמניא ביה איחוקס תמידא
 דלא למיספד ומתמניא ביה עד סוף
 מועדא איתוחב חגא דשבועיא דלא
 ׳)למיססד: מריש ירחא דניסן ועד
 תמניא ביה איתוקם תמידא דלא

 למיםפד. שהיו הצדוקים אומרים יחיד

 מתנדב ומביא תמיד מאי דרוש את
 הכבש אחד תעשה בבקר ואת הכבש
 השני תעשה בין הערבים ס< מאי
 אהדרו להו את קרבני לתמי לאשי
 תשמרו להקריב״) לשון רבים הוא שיהו
 כולן באין מתרומת הלשכה: מתמניא
 ביה כוי עד דלא למיספד. שהיו

 בייתוסים אומרים עצרת אחר השבת
 הוא שהעומר מחחיל אחד בשבת
 שנאמר וספרתם לכס ממחרת הש3ת«) ניטפל להן רבן יוחנן בן זכאי וא״ל שוטים מניין לכס ולא היה אדם שהחזירו דבר חוץ מזקן אחד שהיה
 מפטפט כנגדו ואמר משה רבינו אוהב ישראל היה ויודע שעצרת יום אחד הוא עמד ותיקנה אחר שבת כדי שיהיו מתענגים שני ימים וכו׳ ודחו
 אותן והלכו להן בייתוסים מכח הססוקין על כרחן וחזרו בהן(ע״כ הג׳<: איתוקם תמידא דלא למיספד גרסינן. ולא גרסינן להתענאה כדמוכח
 בסמוך דקתני לא נצרכה אלא לאסור את שלפניו. ואי גרסינן להתענאה א״כ היינו רבי יוסי דאמר לפניו אסור והא ליכא למימר דרבי יוסי
 היא דקא פריך כמאן כרבי יוסי בתמיהה מכלל דכרבנן פסיקא ליה: עד סוןו מועדא. פסח: חגא דשבועיא דלא למיספד. במגילת
 תענית !פ״אן מפרש מאי איתוקס: ור״ח יו״ט הוא. דכתיב קרא עלי מועדל) והוי ראש חודש אב (י) בהאי מסכתא לקמן (לף מו.):

 כרבי מכלל דרבנן אסלי מ״ט מהרה יבנה
 בית המקדש ובעינן כהן הראוי לעבודה
 וליכא הכא אפשר דמספר ועייל אי הכי
 שתוי יין נמי אפשר דגני פורתא ועייל
 א<כדרמי בר אבא דאמר רמי בר אבא *דרך

 מיל ושינה כל שהוא מפיגין את היין לאו
 מי איתמר עלה אמר רב נחמן אמר רבה
לא שנו אלא כששתה שיעור ינ  בר אבוד! נ
 רביעית אבל שתה יותר מרביעית כל שכן
 שדרך מטרידתו ושינה משכרתו רב אשי
 אמר גשתויי יין דמחלי עבודה גזרו בהו
 רבנן י פרועי ראש דלא מחלי עבודת לא
 גזרו בחו רבנן מיתיבי ג׳ואלו שחן במיתח
 ישתויי יין י ופרועי ראש בשלמא שתויי יין
 בהדיא כתיב בחו 1יין ושכר אל ייתשת
 אלא פרועי ראש מגלן דכתיב 2וראשם לא
 יגלחו ופרע לא ישלחו וכתיב בתריה ויין
 לא ישתו כל כהן בבאם אל חחצר הפנימית
 ואיתקוש פרועי ראש לשתויי יין מה שתויי
 יין במיתה אף פרועי ראש במיתה ומינה
 אי מח שתויי יין דמחלי עבודה אף פרועי
(לא כי איתקוש (  ראש דמחלי עבודה ז
 למיתה הוא דאיתקוש אבל לאחולי עבודח
 לא איתקוש) א״ל רבינא לרב אשי הא
 יחזקאל מאן אמרה א״ל
 דאמר רב חםדא י• דבר זה
 לא למדנו ומדברי קבלה
 נכר ערל לב וערל בשר לא
 יבוא אל מקדשי(לשרתני) הא מקמי דאתא
 יחזקאל מאן אמרה אלא גמרא גמיר לה
 *ואתא יחזקאל ואסמכה אקרא הכא נמי
 גמרא גמיר לה ואתא יחזקאל ואסמכה
 גמירי הלכה למיתה לאחולי
 גמירי): כל הכתוב במגילת
 למיםפד לפניו אםור לאחריו

 מקמי דאתא
 וליטעמיך הא
 מתורת משה
 למדנו י• כל בן

 ״(כי
 לא
 דלא

 אקרא
 עבודה
 תענית

 אסורין בעבודה לטמא׳
 ממיס נינהו וצריכין הזאה ג׳ [וזי] ואמאי
 אסרי להו יין ר״ל דמ״מ מותרין
 בעבודת צבור דטומאה הותרה בצבור:
 פרועי ראש דלא מהל־ עבודה.
 פי׳ >מ דלא כתיב בסמוך
 ולהבדיל וגו׳: (דבר תורה):
 דבר זה מתורת משה לא למדנו.
 וא״ת נילף מק״ו ומה בעל
 מוס שמותר באכילת קדשים כדדרשינן
 במסכת קדושין פרק האיש מקדש
 >לף נג.< וכל מנחת מחבת וכל
 מרחשח לכהניס יהיה איש כאחיו
 ואפ״ה בעל מוס אסור לעבוד עבודה
 ערל שאסור באכילת קדשים דדרשינן
 פרק הערל ףכמות לף ע.) בג״ש
 תושב ושכיר מפסח דערל אסור בו
 אינו דין שאסור לעבודה וי״ל דחלל
 יוכיח שאינו אוכל בקדשים ואפ״ה
 כשר לעבודה וכדאמר פרק האומר
 (קדושין רף סו:< מדכתיב ברך ה׳ חילו
 ופועל ידיו תרצה דמשמע אפילו
 ן ח ולין שבו] הוא רוצה בעבודתו אי
 נמי מבעל מוס לא מצי יליף דאיכא
 למיפרך מה לבעל מום שכן עשו
 בו קריבין כמקריביס שכל הקריבין
 פסולים יי) שהם בעלי מומים כמו
 המקריב חאמר בערל שלא עשה בו
 קריבין כמקריבין דמה ערלות שייך
 בבהמה: שתויי •ין המחללי
 עבודה. פי׳ דכתיב יין ושכר אל
 תשת וגו׳ ולהבדיל בין הקודש ובין
 P) החול: מריש ירתא דניסן
 ועד תמניא (ההא) [ביה] איתוקם
 תמידא. פי׳ כדמפרש במגילת תענית
 !פ׳׳א] י) שהיו הבייתוסים אומרים
 שיחיד מתנדב תמיד משוס לכתיב
 תעשה אח הכבש אחד תעשה
 בבקר תעשה משמע יחיד והדרי
 להו את קרבני לחמי לאשי תשמרו

 להקריב לשון רבים:
 הלכו

ט פ ש  עין מ

 נר מצוה

 ל א ב מיי׳ פ״א מהל׳ ניאת
 מקדש הלכה ה ופ״ל
 מהלכות תפלה הל׳ יו סמג
 לאוין ש טוש״ע א״ת סימן צט

 סעיף נ:
 לא ג מיי׳ פ״א מהל׳ ניאת
 מקלש הלנה א סמג שם:
 לב ד מיי׳ שס הל׳ [ט! יל:
 לג ה מיי׳ שס הלכה א:
 לד ו מיי׳ שס הלכה [ט] יד:

 לאסור

 רבינו גרשום
 מכלל דרבנן אסרי. בזמן הזה
 ביין, ונימא דפרוע ראש בזמן
 הוה נמי אסור. תריץ מ״ט
 אסרי רבנן בזמה״ו מהרה
 יבנה ביהמ״ק וכוי, אבל פרוע
 ראש לא אסרי. כש״כ ששינה
 משכרתו. ולהכי אסרי בשתויי
 יין דאי אפשר בתקנה, אבל
 פרוע ראש דאפשר בתקנה לא
 אסרי. רב אשי אמר. להכי
 אכרי רבנן שתויי יין בזמה״ו, הואיל דחמור דהרי מחלל עבודה, דאמרינן התם במם׳ זבחים, כתיב בשתויי יין חוקה, דכתיב יין
 ושכר אל תשת וגוי, וכתיב בבגד־ כהונה חוקה דכתיב (ותבשת) [והגרת אתם! אבנט אהרן ובניו וגוי, מה בגדי כהונה [כןשאינו
 לובשן ועובד מהל עבודה, כדאמריגן בגדיהם עליהם כהוגתם עליהם אץ בגדיהם עליהם אין כהונתם עליהם ןאף שתויי יין מחל
 עבודה]. אף פרועי ראש מהלי עבודה. וכי היכ• דאסרי רבנן שתויי יין בזמה״ז הכי [נמין ליסרו פרועי ראש. ותריצן, הא דדייקת
 מינה לא כלום הוא, דאי׳כ הוא עד דלא אתי יחזקאל מאן אמרה. בן נכר ערל לב. זה כהן משומד, בן שנתנכרו מעשיו לאביו
 שבשמים. ערל בשר. כהן שמתו אחיו מחמת מילה. הכא גמי. פרועי ראש מחלי עבודה גמרא גמיהי לה, ואמאי לא אסהי הבנן
 פר־עי ראש כבשתויי י־ן. תריצן, כי גמירי מה שתו־י יץ כמיתה וכר, לאחולי עבודה לא גמירי, כלומר, לא דייקיגן הא־ ומינה,
 אלא לעולם פרועי ראיש לא מחלי עבודה, להכי לא אסרי רבנן בומה״ו אע״ג דאסרי בשתויי יין. ה״ג, מריש ירחא דגיםן עד
 תמניא ביה איתוקם תמידא דלא למיספד. שהיו אומרים מינץ מתנדב יחיד תמיה, שהיו דורשין את הכבש אחד תעשה שהוא
 לשון יחיד, וחכמים היו אומרים אינו אלא מתרומת הלשכה, שההי כתיב ביה לאשי, דמשמע שבא ממקום ששאר קרבנות באין,
 דהיינו מתרומת הלשכה. ומריש ירחא דניסן עד תמניא ביה נשאו ונתנו בדבה, והודו מינין לחכמים. איתותב חגא דשבועייא דלא למספד. שהיו מינין אומרין אין עצרת בא אלא [באחד] בשבת, שהיו דורשין ממחהת השבת תספרו חמשים, כלומר לאחר שבת
 בראשית הוי עצרת. וחכ״א כחיב חמשים יום, דמשמע בכל יום שבא המשים יום קובע עצרת, וכתיב שבע שבתות תמימות תהיינה, דכשמע תמימות ממש מאחד בשבת לאחד בשיבת, כאן שחל עצרת באמצע שבת הרין המשים יום בלא שבע שבתות תמימוה
 מאחד בשבת לאחד בשבת, [כאן שחל עצרת באחד בשבתן. לא נצרכא לאסור שלפניו. להכי קאמר לא נצרכא לאסור שלפניו. להכי קאמר דריש ירחא הוי יו״ט, לאסור כ״ט דאדר בתענית ובהספד, דאי משום מועד לא הוי אסור, דדברי תורה אין צריכין חיזוק.

 מוסף רש״י

 שתויי יין דמחלי עבודה.
 דכתיב יין ושכר וגוי וסמיך
 ולהבדיל בין הקדש ובין התיל,
 משמע נין עבודה קדושה
 לענודה מתוללת, גזרו בהו
 רבנן. בזמן הזה משוס מהרה
 ימה (שהדרין כנ:!. ואלו הן
 שבמיתה שתויי יין. שתו״
 יי! דנמיתה לא שמעינן לה אלא
 הן מכלל לאי, דכתינ יי! ושנר
 אל תשת ולא תמותו, הא אס
 תשתו ננואכם אל אהל מועד
 תמותו!:שבועותלוו. וסרועי
 ראש. ששימשו, פרועי ראש
 שענרו עליהם יותר משלשים
 יום שלא גלחו ראשס (סנהדרין
 פג.}. הא מקמי דאתא
 יחזקאל. ואקשיגהו, מאן
 אמרה. פירוש מהיכא נפקא
 לן פרועי ראש נמיתה !שס
 כב:}.דברזה.דכהןערלפסיל
 לעכודה ןשש. כל בן נכר
 ערל לב. כהן מומר לענודת
 כוננים שהוא ערל לנ ונתנכרו
 מעשיו לאביו שכשמיס(סנהדרין
 פג• ונעי״ז שס כב: ויומא עא:׳
 שנתנכרו מעשיו מתמת ערלת
 לנו שהוא ערל לנ רשע !זבחים
 יח0. וערל בשר. שמתו אתיו
 מחמת מילה !׳יומא שם
 וסנהדרין שס ושם וזבחים שסו
 ולא רצו למולו שיראים סן ימות
 גס היא כאחיו !מריק ה ו. לא
 יבא אל מקדשי. והיינו
 אזהרה מדנרי קנלה נעלמא
 ולא לקי עלה וםנהזוין פד.;.
 מאן אמרה. מאין למדו דנר
 זה, ששגיגו נסרק שני דזנחיס
 (טו:) שהכהן ערל ענודתו
 פסולה !:יומא עאי). דלא
 להתענאה בהון. אנל
 למספד שרי ןמנחות סה.).
 ומקצתהון דלא למיספד
 בהון. איכא דתמירי נולי האי
 דאסילי למספד אסירי 1שם:.
 איתוקם תמידא. הוקס
 התמיד על משפטו(שם). עד
 סוף מוערא. פסח !שם).
 איתותב חגא דשבועיא.
 נתיישנ על דינו, שנאות! ימים
 נצחו חנמיס את הנייסותיס
 (שש. ודברי תורה אין
 צריכין חיזוק. לאסור לפניו
 ולאחריו, אנל ימי מגילת תענית
 דרננן יצריטן חיזוק כי היני
 דלא ליתי להתענוח ניו״ט עצמו

 (ריר יט.ן.
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 רבינו חננאל
 ואמאי לא גזרו בפרע כמו
 שגזרו ביין, אמר רב אשי
 שתויי יין דמחללי עבודה
 גזרו בהו רבנן, פרע ראש דלא
 מהללי עבודה לא גזרו בהו
 רבגן. מיתיבי אלו שבמיתה
 שתויי יין ופרועי ראש כוי.
 ואסיקגא דאתקוש פרועי ראש
 לשתויי יין במיתה, ומינה מה
 שתויי יין מחלי עבודה אף
 פרועי ראש מתל־ עבודה.
 ושקלו וטרו, ואמרינן האי
 [עד] דלא אתא יתזקאל וכתב
 ופרע לא ישלחו, וכתיב
 בתריה ויין לא ישתו כל כהן
 בבאם אל וגוי, דגמרינן
 מיגייהו דאתקוש [פרועי

 ראש] לשתויי יין מגא הויגא ידעי דפרועי ראש במיתה. ואסיקגא גמרא הוא גמירי לה דפרועי ראש איתוש לשתויי יין, ואתא
 יחזקאל ואסמכא אקראי, וכי גמרא גמרי לה דפרוע׳ ראש במיתה אבל לאהולי עבודה לא גמירי גמרא. מתני', כל תכתוב
 במגילת תענית די לא למיספד כוי. תנו רבנן אילין יומיא די לא להתעגאה בהון ומקצתהון כוי. אמר מר מריש ירחא דגיםן עד
 תמניא ביה אתוקם תמידא די לא להתענאהא). ואקשינן אמא׳ לא תני מתרי בניסן, דהא ראש חדש גופה לא איצטריך. ושני רב
 לאסור [יום] כ״ט באדר [שהוא יום שלפניו! שלפניו, ותגיא ימים הכתובים במגילת תענית לפניהם ולאחריהם אסור, ואי משום
 ראש חדש דאורייתא איסוריה ואין דברי תורה צריכין חיווק. וכן אקשי׳ אסיפא, דקתני מתמניא ביה ועד סוף מועדא איתות

 הגא דשבועי־א דילא למספד, לימא עד המועד, ומועד גופיה יום טוב הוא ולא צריך.

 מותר: תנו רבנן ח,אלין יומיא דלא להתענאה
 בהון ומקצתהון דלא למיםפד בהון מריש ירחא דניםן ועד תמניא ביה
 איתוקם תמידא דלא למיםפד בהון מתמניא ביה עד םוף מועדא איתותב
 ט<חגא דשבועיא דלא למיםפד בהון אמר מר מריש ירחא דניםן עד תמניא

 ביה איתוקם תמידא דלא למיםפד למה לי מריש ירחא לימא מתרי בניסן
 ור״ח גופיה יו״ט הוא ואסור אמר רב לא נצרכה אלא לאסור יום שלפניו
 ושלפניו נמי תיפוק ליה דהוה ליה יום שלפני ראש חדש ר״ח דאורייתא חוא
 ודאוריית׳ לא בעי חיזוק דתניא יי הימים האלה הכתוביז במגילת תענית לפניהם
 ולאחריהם אסורין שבתות וימים טובים הן אסורין לפניהן ולאחריהן מותרין
 ומה הפרש בין זה לזה הללו דברי תורה נ< ודברי תורה אין צריכין חיזוק הללו
 דברי סופרים ל• ודברי סופרים צריכין חיזוק אמר מר מתמניא ביה עד סוף
 מועדא איתותב חגא דשבועיא דלא למיםפד למה לי עד סוף מועד לימא עד
 המועד ומועד גופיה יום טוב הוא ואםור אמר רב פפא כדאמר רב לא נצרכא

א ל  א

 א< גי׳ רנינו כמי שהימה הגי׳ לפני התופי נמנחימ סה ע״ש.



ט פ ש  עין מ

 נר מצוה

 א מיי׳ פ״כ מהלכות
 מגילה הלכה יג:

 םדר תעניות כיצד פרק שני תענית יח.
 לה

 מוסף רש״י
 בעשרים ותמגיא ביה.
 נאיר קאי כמגילת מענית וו-ה
ן מן  ים.<. דלא יעידו
 אורייתא. שלא יצטרכו לנתק
 עצמן מן התורה >שש.
 והפגינו. צעקו בשוקים
 וברחובות נדי שישמעו השרים
 דרחמו עליכם 1שם). אי
 שמיס. כלומר למען הקנ״ה
 (שש. הלכה כסתם משנה.
 רני הוא סידר המשנה וכשראה
 דברי מכס רשרו בעיניו שנאן
 סמס ולא הזכיר שס אומרו
 עליהן כדי שלא יהי שנדי! מסי
 יחיד ונראין כאילו נשנו מפי
 המרובים רעשו כמותן >ביצה

 רבינו חננאל
 ושנינן, לאסור שלאחריו, כר׳
 יוסי דאמר ימים הללו בין
 לפניהם בין לאחריהם
 אסורין. אי הכי, רישא התני
 מריש ירהא דניסן, ואוקימנא
 דלא תנא ראש חדש אלא
 לאסור יום כ״ט באדר, למה
 לי, תיפוק דהוה ליה יום
 שלאחר כ״ח באדר, ועשאוהו
 יום טוב משום (דכי) [דכו]
 בטל שמדא ואתא בשרתא
 טבא ליהודאי דלא יעידון מן
 אורייתא. ושני אביי, לא
 נצרכה זו וזו אלא אם יזדמן
 להתעבר יהיה יום כ״ט אסור
 בו משום שהוא יום אהד כ״ח
 בו, ויום ל׳ נמי יהיה אסור
 משוס שהוא יום דמיקמי
 יומא דאיתוקם ביה תמידא.
 ואקשינן נמי, למה לי למימר
 מתמניא בניסן הימים טובים
 דקבעו דאיתותב הגא
 דשבועיא, תיפוק ליה דהוה
 ליה מן הימים טובים
 דאיתוקם בהו תמידא. ושנינן
 לא צריכא אלא דאי הדרי ביה
 רבנן ובטלי להני יומי דקכעו
 משום דאיתוקם תמידא, לא
 בטלי מנייהו אלא ז׳ יומי, ויום
 ה׳ אסור מכלל יומא דאיתותב
 בהו הגא דשבועייא. השתא
 דאתית להכי כ״ט גמי דאי
 מיקלעא (כלל) [כול׳].
 איתוקם תמידא ואיתותב הגא
 דשבועיא. מפורש במגחות
 בפרק רבי ישמעאל אומר,
 עומר היכ כול׳ איתוקס
 תמידא שהיו הצדוקים
 אומרים יתיד מתגדב ומביא
 תמיד, דהוו דרשי את הכבש
 תעשה לשון יחיד, ואהדרו
 להו רבנן את קרבני לחמי
 [תשמרו] שיהיו באין
 מתרומת הלשכה, ודחו
 דבריהם, ונתקיימו דבר־
 רבותינו שלא יהיה תמיד בא
 אלא משל צבור. וכן הוו
 חולקים ואמרין אין עצרת
 חלה אלא לאחר שבת,
 ואהדרו להו רבנן ונדחו,
 והחזירו הדבר ליושנו שיהיו
 (ה)סופרים נ׳ יום ממהרח יום
 טוב של פסה. ולפי שנדחו
 דברי צדוקים ונתקיימו דברי
 חכמים, עשאום אותם הימים
 טובים כימי גאולה מידי
 צורריהם. רב אמר הלכה כר׳
 יוסי. דאמר כל הכתוב במגלת

 הלכו והפגינו. הפיגו לשון נהי וצעקה. אי שמים גרסינן פירוש
 שמים להקב״ה היו צועקין למה יאמרו הגרם איה אלהיכס
 ולהם אמרו וכי לאו אחיכם אנחנו וכר: לא נצרבה אלא לחדש
 מעובר. פירוש לעברוה לאדר שלא נראה הלבנה עד יום ל׳ והר
 ר״ח ניסן יום ל״א פירוש וא״כ האי
 כ״ט לא מצינו לאוסרו *משום יום
 שלסני ר״ח ניסן ליום ל׳ מפסיק
 בינתיס משוס הט איצטריך לאוסרו
 משום יום שלאחר עשרים ותמניא:
 דאילו אי איקלע ובו׳. שוס
 גזרה מריש ירחא וכו׳
 ממניא גופיה אסור לה״ל וכו׳ והקשה
 הקונטרס אכתי לימא חשעה ואפילו
 אי מיקלע שוס גזרה ובטלינא לז׳
 ימים וכו׳ אכתי אסור ממניא גוסיה
 משוס להד יומא למקמי יומא
 לאיתותב חגא לשבועיא ותירץ
 הקונטרס הא לאו סירכא להא מיו״ט
 גופיה לחמיל מבטלינן ליה ואנא
 ניקום ונגזור משוס קמי יומא
 לאיחותב חגא לשבועיא (י״ וט האי
 ממרצינן לקמן ביום טוריינוס:
 רב אמר הלבה בר׳ יוסי דאמר
 לפניו אסור אבל לאהריו מותר.
 וא״ת טון דאמר הלכה כר׳ יוסי היאך
 אנו מתענין לפני הפורים דאי משום
 לבטלה מגילת תענית מ״מ אחנוכה
 ואפורים לא בטלו וי״ל להא לאמר
 חנוכה וסודם לא בטלו ר״ל הלינין
 שלהם לעשוחן י״ט וללא להחענאה
 בהון אבל בליניס ללפניהם בטלו
 עול י״ל(ני) לטון ליום שלסני הסורים
 שנתבטל מיו״ט דלהו שהיו רגילין
 לעשות בהן ונתבטלו יו״ט שלהם
 ה״נ יש לנו לומר שיבטלו משום
 טעם לפני הסורים לה״נ אמדנן
 בסמוך גבי יום שלפני נקנור וט׳
 וכן גבי יו״ט טורייטס לטון לבטלו
 מיום » שלהם לא יאסרו משום יו״ט
 הבא אחריהם לאסורים משוס יום
 שלפניהם כמו כן ה״נ לטון דוס
 שלפני הפורים נחבטל משום עצמו
 ומותר להתענות לא יאסר משום

 יום שלפני הפורים:

 הלכה

 אלא לאםור יום שלפניו ה״נ לא נצרכה אלא
 לאסור יום שלאהריו כמאן כרבי יוסי דאמר
 בין לפניו בין לאהריו אסור אי הכי בעשרים
 ותשעה נמי מאי איריא דהוי יומא דמקמי
 יומא דמיתוקם תמידא תיפוק ליה דה״ל יומא
 דבתר עשרין ותמניא ביה דתניא א< בעשרים
 והמני׳ ביה אתת בשורתא טבתא ליהודאי דלא
 יעידון מן אורייתא (*< שפעם אהה נגזרה גזירה
 על ישראל שלא יעסקו בהורה ושלא ימולו
 את בניהם ושיהללו שבהוה מה עשה יהודה
 בן שמוע והביריו הלכו ונטלו עצה ממטרוניתא
 אהה שכל גדולי רומי מצויין אצלה אמרה
 להם עמדו והפגינו בלילה הלכו והפגינו
 בלילה אמרו אי שמים לא אהים אגהגו
 לא בני אב אהד אנהנו לא בני אם אהת
 אנהנו מה נשתנינו מכל אומה ולשון שאהם
 גוזרין עלינו גזירות רעות ובטלום ואותו היום
 עשאוהו יו״ט אמר אביי לא נצרכה אלא
 לחדש מעובר רב אשי אמר אפילו הימא
 לחדש הםרי׳כל שלאחריו בתענית אםור
 בהספד מוהר וזה הואיל ומוטל בין שני ימים
 טובים עשאוהו כיו״ט עצמו ואפילו בהספד
 נמי אסור אמר מר מהמניא ביה ועד םוף
 מועדא איתותב הגא דשבועיא דלא למיםפד
 למה לי למימר מהמניא ביה לימא מתשעה
 ביה והמניא גופיה אסור דה״ל יומא דאיהוקם
 ביה המידא כיון דאילו מקלע (ליה) מילהא
 ובטליניה לשבעה המניא גופיה אסור דה״ל
 יומא קמא דאיתוהב ביה הגא דשבועיא
 השתא דאתית להכי עשרים ותשעה נמי
 כיון דאילו מיקלע מילהא ובטליניה לעשרים
 ותמניא עשרין ותשעה גופיה אםור דה׳׳ל
 יומא דמקמי יומא דאיתוקם תמידא איתמר ר׳
 הייא בר אסי אמר רב הלכה כר׳ יוסי ושמואל
 אמר הלכה כר׳ מאיר ומי אמר שמואל הכי
 והתניא רשב״ג אומר ומת תלמוד לומר בהון

 בהון שתי פעמים לומר לך שהן אםורין לפניהן ולאהריהן מותרין ואמר שמואל
 הלכה כרבן שמעון בן גמליאל מעיקרא סבר כיון דליכא תנא דמיקל כרבי
 מאיר אמר הלכה כרבי מאיר כיון דשמעיה לרבן שמעון «< דמיקל טפי
 אמר הלכה כרבן שמעון בן גמליאל וכן אמר באלי אמר רבי הייא בר
כי אמר  אבא א״ר יוחנן הלכה כרבי יוסי א״ל רבי הייא לבאלי אםברא לך 8
 ר׳ יוחנן הלכה כרבי יוסי אדלא להתענאה ומי אמר רבי יוהנן הכי והאמר
 ״ר׳ יוהנן הלכה כםתם משנה ותנן ייאאע״פ שאמרו מקדימין 1*1 ולא מאחרין

 מותרין
 ומא סמניא אסור משום חגא דשבוטיא. ואי קשיא אכתי לימא תשעה ואפילו אם אירע מילתא לבטלי אכתי הוא אסור ממניא גופיה משוס

 קמא יומא לחג שבועיא להוה יום שלפניו לאו פירכא הוא להא יו״ט גופיה בטיל ואנא ליקום וליגזור קמיה יומא לאיתותב חגא
 לשבועיא. וכה״ ג ממרץ לקמןמ ביום טודינוס: כ״ט נמי. לחרצח לה לעיל לא נצרכה כר להט נקט בריש ירחא לאי מיקלע כר: כרבי יוסי.
 לאמר בין לסניו בין לאחדו אסור: כר״מ. סתם מתניתין לקתני לאמריו מותר: מה ה״ל בהון בהון. ללא להחענאה בהון ומקצתהון
 ללא למססל בהון וקא לדש לה כללייק לקמן בהון משמע מיעוט: ואמר שמואל גרסי׳: הלכה כרבי שמטין(י). למלרבנן נינהו ולא מחמרינן
 כולי האי: באלי. שם מכס: ה״ג כי אמר רבי יוחנן הלכה אדלא לההטנאה. לימים הכתובים במגילת תענית ללא להמענאה לסגיהן
 אסודם ולאחריו מותדן כר׳ יוסי ולא כר״מ דאמר אף לפניהם מותר אבל אדלא למספד אין הלכה כרבי יוסי ןדאמל] לפניו ולאחדו
 אסור אלא כר״מ לאמר לפניו אסור לאחריו מוחר: ומי א״ר יוחנן הכי. ללפניו מיהא אסור כרבי יוסי: מקדימין. שקראו קודם זמנה:

 לאסור אה שלפניו. להט נקט מדש ירחא לניסן לאסור את יום

 שנפיי ר״ח בתענית כלמניא בסמוך לפניהן אסודן לאי משוס ר״ח
 לא היה נאסר כלמסרש ללבד תורה אין צדטן חיזוק: כמאן כר׳
 יוסי. למחני׳ לאמר אף לאחדו בתמיהה ושבקח רבנן אי הכי

 לאליבא לר׳ יוסי מוקמת לה למגילת
 תענית כ״ט באלר נמי לקתרצמ לעיל
 לאלהכי נקט ריש ירחא לניסן להיינו
 יום שלשים לאלר הסמוך לניסן
 לעולם חסר מכ״ט יום הוא משוס
 לקא בעי למיסר יום כ״ט פיסוק ליה
 לכלאו הט הר אסור יום כ״ט לה״ל
 יום לבחר כ״ח שהוא י״ט כר ואסור
 יום שלאחדו כר׳ יוסי ואמאי נקט
 דש ירתא לאסור את שלפניו: דלא
 יטידון. שלא יהו צדטן ליבטל

 מתלמול תורה שנגזר עליהן שלא
 יעסקו בתורה: הפגינו. צעקו. כך
 מתרגמינן בחהליס כל לשון שועה
 וצעקה לשון סגינה: אי שמים
 גרסינן. אהה הי. להקב״ה היו צועקים
 על אותם שגזרו עליהם גזרות קשות
 והיו אומרים להס לפני הקב״ה וט
 לא אתיכם וכוי: לא נצרכה אלא
 לחדש מטוגר. בשנה מעוברת שיש

להשפא s בה שני») אלר והאחל חסר 
 כי הוה אלר שני מלא הוה יום
 שלשים לפני ר״ח ניסן. א״נ לעברוה
 לאלר כגון שלא נראה החלש יום
 ל׳ למשום יו״ט לכ״ח לא מימסר
 אלא כ״ט: (י) רבא אמר אפילו
 הימא חדש חסר. ואהט נקט מריש

 ירחא לאי הוה אסר ליה ליום כ״ט
 משוס בתר כ״ח לא הוה אסר ליה
 אלא בחענית לחודיה: דכל שלאחריו
 כוי. כלומר כל שאסור משוס אחר
 י״ט בתעניח הוא לאסור הא בהספד
 מותר. ואהט נקט מריש ירחא ללהוי
 האי כ״ט לנקט מוטל בין שני ימים
 משוס לאי מיתסר משום ללסני
 יו״ט אימור לא איתסר בהספל להאי
 מקט כל שלאחדו כו׳ לאו משום
 ללפניו נמי אסור בהספל אלא איילי
 לפדך לליתסר יום כ״ט משום בתר
 כ״ח הוא למיהלר ליה כל שלאתדו
 כו׳: לימא מהשטה (ה) והמניא גופיה.
 י״ט הוא להא הוה ליה מהנך ימים
 טובים לאיתוקס בהו ממילא
 כלבתיב ביה מדש ירחא על תמניא:
 ה״ג דאי אייןלט מילתא ובטליניה
 לשבעה המניא גופיה אסור דהיה ליה

 יומא (י) דאיהוחב חגא דשבזעיא.

 לאי איקלע מילתא שאס נגזר גזירה
 וצריכין להתענות תוך אלו ימים
 טובים לתמיל ובטלו אותן להתענות
 בכולן שאין לבטלה לחצאין: אכהי

ת הש״ם ר ו ם  מ

 6)ר׳׳היט.,ג)עי׳ תוס׳ מנחות
 סה. ד״ה אלין יומא, ג) [שנת
 מו. וש׳׳נ], ד) מגילה ה.,

 ה) [ע׳׳נ],

 הגהות הב״ח
 (א) גמ׳ דלא יעידו( מן
 אורייתא דלא למספד שפעס
 אחת כו׳ ואמרו אי שמיס לא
 אחיכם אנחנו:(5) שם טון
 דשמעיה לרבן שמעון בן
) רש׳"  גמליאל דמיקל: «
 ד״ה לא נצרכה כי׳ שני אדרים
 והראשון חסר והשגי מלא
 דהשתא כי הוה: (ד) ד״ה רבא
 אמר כו׳ הד׳׳א עם ד״ה דכל
 שלאתדו וכו׳ מוטל נין שני
 ימים והא דלא קאמר
 דאסור בהספד משום
 דהוי יום שלפניו משוס דאי
 מימסר כוי והאי דנקט כל
 שלאמריו: (ה) ד״ה לימא
 מתשעה ביה ותמטא: (ו) ד״ה
 ה״ג דאי מ׳ דהוה ליה יומא
 קמא דאיתיתנ ביה תנא כצ״ל
 והד״א עס ד״ה אכתי וכו׳
 אסור ממניא גופיה משוס
 קמיה יומא דמג: (t) ד״ה
 הלכה כר״ש כ״ג דמדרכנן:
 (ח) תום׳ ד״ה דאילו כי׳
 וכה״ג נמי מתרצינן:
 («) ד״ה רנ כו׳ ועוד י׳׳ל
 דכיון דימים שלפני הפורים
 נתבטלו: (י) כא״ד דכיון
 דכטלו מיום טוב שלהם כוי
 הבא אמריהם דלהוי

 אסורים משוס:

ס ״ ש  גליון ה
 גמ׳ כ־ אמר דכי יוהנן
 הלכה כר׳ יוסי אדלא
 להתענאה. וכעין זה פסחים
 יג ע״א מגתות לב ע״א:
 רש״י ד״ה לא נצרכה וכו׳
 רהשתא כ־ הוה אדר שני.
 עי׳ מג״א סי׳ תקסמ ס״ק כ:
 תום׳ ד״ה לא נצרכה. משום
 יום שלפני -״ה ניסן. הלשון
 מגומגם דהא עיקר מה שאנו
 מין דהוצרכו משוס יום ל׳

 דאינו שלאחריו דיום כ״ת:

ת הגר״א ו ה ג  ה
 [א] גמ׳ (ולא מאחרי!)

 חא״מ:

 רבינו גרשום
 כמאן כד־ יוסי דאמר די לא
 למספד בין לפניו בין לאחריו
 אסור. בהספד, דאי דרבנן הא
 אמרו לאהריו מותר. אי הכי.
 כיון דמוקמת ליה כר׳ יוסי,
 עשרין ותשעה באדר נמי, מאי
 איריא דהוה יומא מקמי
 דאיתוקם תמידא, דקאמר
 [ד]להכי אמר מריש ירתא
 דניסן לאסור כ״ט באדר
 שלפניו, תיפוק ליה דלהכי
 הוה אסור דהוה ליה יומא
 דבתר כ׳׳ח, דהוי יו״ט דאסור
 למספד, והוי כ״ט אסור, דהא
 אמרר׳ יוסי בין לאחריו אסור.
 עדיין פריכנא למה לי למימר
 מריש ירחא דניסן לימא מתרי
 דניסן. והפגינו בלילה. כדי
 שישמע קולם. אמר אביי.
 להכי קאמר מריש ירחא

 תענית די לא למיספד, כין
 לפניו בין לאחריו אסור (ד־ לא להתענאה, לפניו אסור] לאחריו מותר. ושמואל אמר הלכה כתנא קמא והוא ר׳ מאיר, וסתמא
 דמתני׳ דיליה היא, דאי בדילא למיספד לפניו אסור לאחריו מותר, [כ]חא)י לא לאתענאה, בין לפניו ובין לאחריו מותר. איני
 והא׳ שמואל הלכה כרבן שמעון בן גמליאל דאמר לפגיהם ולאחריהם מוהרים. ומשגיגן שמואל הלכה לקולא גמירי, [מעיקרא]
 סכר ליכא תנא דמיקל טפי מתנא קמא דמתגי׳ דהוא ר׳ מאיר, ואמר הלכתא כתנא קמא, כיון דחוא רבן שמעון בן גמליאל
 דמיקל טפי, אמר הלכתא כרבן שמעון בן גמליאל. אמר ב[א]לי א״ר יוהנן הלכה כר׳ יוסי. אדילא להתענאה דלפניו אסור.

 איני והאמר ר יוחנן הלכה כסתם משנה, ותנן במסכת מגילה אע״פ שאמרו מקדימין כפרים ליום הכגיסה ולא מאחרץ

 לאסור שלפניו, להדש מעובר
 דהוי ל״א, א)(כ״ח) [ר״ח] קאסר ל׳ שלפניו, דאילו משום כ״ח לא הוי אסור אלא כ״ט. תייג, רב אשי אמר אפי׳ תימא בחדש
 חסר. ודפרכת כיון דמוקים לה כרי יוסי למה לי למימר מריש ירחא דניסן משום כ״ט כדי לאסור [לכ״ט] לאדר שלפניו, תיפוק
 ליה דהוי יומא דבתר כ״ח, תריץ כל שלאחריו בתענית אסור בהספד מותר, כלומר, האי דאמר ר׳ יוסי בין לפניו בין לאחריו
 אסור, לא אמר לאהריו אסור אלא להתענאה, אבל בהספד מותר, ולהכי איצטריך מריש ירחא דניסן כהי שיהא כ״ט מוטל בין
 שני ימים טובים, בין כ״ח (לכ״ח) [לר״ח], דליהוי כיו״ט עצמו דאסור אפי׳ בהספד וכ״ש בתענית. נפרש מתניתין שלא פי׳
 לעיל, כך הורה המורה, כל הכתוב במגילת תעגית דלא למספד, כלומר, אותם ימים טובים הכתובים במג״ת(שמותרין) ןשחמורין]
 כל כך דאסור להו למספד וכ״ש להתענאה, לפניו אסור נ) בהספד ובתענית, הואיל וחמור הרבה שביו״ט עצמו אסור אפי׳

 בהספד, לאחריו מותר בהספד ובתענית. ר׳ יוסי אומר הואיל וחמור [כל] כך שאסור אפי׳ בהספד, נחמיר נמי שבין לפניו ובין לאחריו אסור בין בהספד בין בתענית. ודלא להתעגאה, כלומר ואותן ימים טובים דמג׳׳ת שאינו חמור כל כך, שאינן אסורין אלא
 בתעגית אבל בהספד מותרין, בין לפגיו בין לאחריו [מותרין] הואיל וקל כ״כ, ר׳ יוסי מהמיר מכ״מ, אע״פ שקל כ״כ, לפגיו אסור. ת״ר אלין יומיא דלא להתענאה. כלומר כל ימים טובים הכתובים כמג״ת אסורין בתענית, אבל יש בהן שאין אסורין בהספד,
 ומקצתהון די לא למספד בהון, יש מהן שהמורין הרבה שאפי׳ בהספד אסורין. עכשיו נחזור ונפרש ההלכה כסדרה. מתמניא ביה עד סוף מועדיא איתוקס ביה חגא דשבועיא. למה לי למימר מתמניא כיה לימא מט׳ ביה ותמגיא גופיה אסור. דהא אמרינן
 לעיל מריש ירחא עד תמגיא כיה איתוקם תמידא. תריץ, להכי אצטריך למימר מתמניא, דאי מקלע מילתא לההוא יו״ט דתמידא, רלא גיבטיל אלא שבעה, אבל תמגיא אסור משום דאיתותב ביה חגא דשבועיא. השתא דאתת להכי. דתרצת משום דאי איקלע
 מילתא ובטיל ליה, עשדין ותשעה נמי. דפרכת למה לי׳ למימר מריש ירחא דניםן משום לאסור כ״ט באדר, תיפוק ליה דהוה יומא דבחר כ״ח, לעולם להכי אמר מריש ירחי׳ דניסן כדי לאסור כ״ט באדר שלפניו, דאי איקלע מילתא ובטליניה לכ״ח כר. אמר
 רב הלכה כר׳ יוסי. דאמר דאי לא למספד בין לפניו ובין לאחריו אסור. ושמואל אמר הלכה כר״מ. ת״ק דרי יוסי, דסתם מתני׳ ר״מ, וקאמר לפניו אסור לאחריו מותר. מי אמר שמואל הכי. דאמר לפניו אסור. מעיקרא. דשמעיה לר״מ דמיקל יותר מר׳ יוסי,

 דר״מ אינו אוסר אלא לפניו ור׳ יוסי אוסר בין לפניו כין לאחריו. אדלא להתענאה. דקאמר ר׳ יוסי לפניו אסור לאחריו מותר, ולא אדי לא למספד דקאמר אסור בין מלפניו בין לאחריו.

 אן נראה לצ״ל דהר ל׳ יום מאסר ל׳ שלפניו ונוי. נן הדנר צ״ע דהרי נהדיא אמר הש״ס לעיל רכל שלפניו או לאמריו אינו אסור רק נתענית.
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) [מגילה  א) מגילה ה:, נ
 ה:], ג) ונערוך ערך הרג
 מפרש רשמעיה ואחיו הן
 המה הרוגי לול הנזכרים
 נפסחיס נ. ינ״נ י: ע״שן,
) ושמחות פ״תן, 5) גי׳  י
 רי״ף רש׳׳י ורא״ש ר׳ אחא
 כו׳ ר׳ יוסי כי׳ ועי׳ מ״מ
 מהל׳ תענית פ״א הלכה ו,
 ו) [עירוני; מא.ן, t) ןשס
 מא:ן, ח) גי׳ הרא״ש
 האמורים וכ״ה נרש׳׳י
 שנרי״ף יכר״!, ט) מיל. כ״ה
 נמשנה שנמשניות ונרי״ף
 ורא׳׳ש, י) !מגילה נ.],
 כ)1לעיר.רש״שן,ל)1נאסתר
 ט: את שני הימיסן,
 מ):סנהדרין סט:4 >) [עי׳
 מהרש״א!, ס) ןופסחיס נ.ן,
 ט) !מגילה י.ן, פ) !לקמן
 יט:ן, צ) [צ׳׳ל ננ״ק נ:1,

 הגהות הב״ח
 (6) נטי ואנו גמחייננו
 הריגה למקוס אם אין
 אתה הורגנו ט׳ יש לו
 למקום הרבה לוני!
 ואריות: (ג) רש"־ ל״ה
 מותרין ונו׳ נני ט׳׳ו
״ד  דכרכין ובני י
 דכפרים ועיירות
 שקראו מגילה קודם
 זמנם כלמסרש התם
 מגילה נקראת כי״א ני׳׳כ
 ני׳׳ג ני״ד נט״ו לא פחות
 ולא יותר כרכין
 המוקפין תומה מימות
רץ  יהושע בן נון קו
 בט״ו כפרים ועיירות
 גדולות קורין בי״ד
 אלא שהכפרים מקדימין
 ליוס המיסה: (ג) ד״ה שלש
 כוי צ״ל אתר ל״ה וכמה
 כי׳: (ל) ה״ה רכי אחא ורני
 יוסי אמוראי כינהו. נ״נ לפי
 הגירסא שלפנינו לגרם רני
 אסי לא היה צדך לפרש
 לפשיטא לאמוראי נינהו:

 (ה) דשי" ל״ה סלר תעניומ
 כוי שנתחלה יתיליס ממענין
 ואמר נך צבור הולכין
 ומתענין על י״ג תעניות
 אס לא נענו כצ״ל ותינות
 סלר תעניות נמחק:
 (ו) ה״ה אנל כוי תחת
 שעורה נאשה או שינר אמר
 כוי כצ״ל ותינות שלא היו
 תטיס נשנוליס גמתק:
 (t) תום' ל״ה מתריעין נו׳
 וא״ת כיון דהא למתריעין

 משמע:

ת הגר״א ו ה ג  ה
 |א] גט' אמר להו יו!
 טורייטס (גופיהן תז״מ:

 רבינו גרשום

 ית: םדר תעניות כיצד פרק שני תענית
 מותרין בהספד ובתענית. מי ע״ן (« קריאת מגילה דכרטן קודם

 זמנה כדמפרש התם׳) בי״א בי״ב בי״ג בי״ד בט״ו שהכפרים מקדימי;
 ליום הכניסה מותרין אותן ימים שקראוה קודם זמנה בהספד
 ותענית: בני חמיםר. דהיינו כרכים המוקסין חומה מימות יהושע
 בן נון וקא קרי בארביסר כגון שהלך
 לכפרי) וקרא עמהן דסרוז בן יומו
 נקרא פרוז כדאמרינן במגילה (רף
 יט.<: מי שרי. י״ד אפילו לבני נדו
 בהספד ותענית: ואמר רבא לא
 נצרכה. לכתוב במגילת תענית לגזור

 ההספד ותענית לבני י״ד בי״ד ולבני
 ט״ז מו״ו דהא קרא כתיב בהדיא
 להיות עושים את ימי הסורים ל) האלה
 וגר: אלא לאסור אח של זה בזה.
 כגון בני ט״ו >דקרו) בי״ד ובני י״ד
 בט״ו: בני ארביםר. נינהו כסריס
 ועיירות: וקא קרי בי״ג. כגון שחל
 י״ד בגי בשבת ומקדימין ליום
 המיסה: יום ניקנור הוא. לקמן
 מפרש. ואסור בהספד ותענית: אלא
 בני י״ד וקרו בי״ב. שחל י״ד ברביעי

 בשבח והקדימו ליום הכניסה דהיינו
 י״ב: טוריינוס. בסמוך מפרשה:
 בחדיםר. שחל להיות י״ד באחד

 בשבת וכפרים מקדימין ליום הכניסה
 דהוו י״א ושמע מינה דאע״ג שהוא
 יום שלפני טוריימס שרי בהספד
 ותענית: שמטיה ואחיה. חסידים
 היו ולא פירש מי הס דאותו שאכלו
 האריה עידו ״)היה ולא שמעיה׳):
 איפרכי. דוכוס: לוליינוס ופפוס

 אחיו. צדיקים גמורים היו: בלודקי׳.

 היא לוד והיינו דאמרינן בכל דוכתא
 (ב״ג לף י:) י» הרוגי לוד אין כל בריה
 יכולה לעמוד במתיצתן בגן עדן. רש
 אומדן שנהרגו על בתו של מלך
 שנמצאת הרוגה ואמרו היהודים
 הרגוה וגזרו גזרה על שונאיהן של
 ישראל ועמדו אלו ופדו את ישראל
 ואמרו אנו הרגנוה והרג המלך לאלו
 בלבד: אם מעמו כוי: נתחייבנו
 הריגה. על חטא חייבי מיתות בית

 דין: דיופלין. שני שרים. וכן
 מטרופולין של מלכים״) לשון שדם:
 בגזירין. מקלוח כמו גזירי עצים:

 >ג< שלש. תעניות שני וחמישי ושני:

 וכמה הויא התחלה. שאינו מפסיק

 לאחר מכאן: רבי אחא ורבי יוסי
 (י) אמוראי נינהו דלאו אורחא דחנאי
 לאשחעויי בגמרא כי האי גוונא:
 זו דברי ר״מ. ואדברי ר״מ דמחני׳

 קאי דקתני אין משלימין: מתענה
 ומשלים. עד חשיכה:

 הלכה מתענה ומשלים. פי׳ הא דקפסק הלכה מתענה ומשלים
 אר״ח קאי דאי אחנוכה ואפורים אינו יכול להתענות

 דום משתה ושמחה כתיב:
 הדרך עלך םדד תעניות קמא

 מתרי^ין עליהם מיד ומתענין
 כמו כן. ואפילו
 בראשונות שחומר האחרונומ נוהגין
 בו ואס תאמר (י) הא דמתדעין
 משמע דמתריעין ומתענין אמאי
 צדך לפרש במתני׳ בסמוך אותה
 העיר מתענה ומתרעת כיון דסתס
 מתדעות משמע תרריהו ויש לומר
 משוס דבעי לאפלוגי ר׳ עקיבא בסיפא
 דקאמר מתריעות ולא מתענות:

 לא

 הדק עלך םדר תעניות קמא

 מותרין בהםפד ותענית אימת אילימא בני
 המיםר וקא קרו ליה בארביםר ומי שרי
 והכתיב במגילת תענית א׳יום ארבעה עשר
 בו ויום המשה עשר בו יומי פוריא איגון דלא
יאלא נצרכא אלא  למיםפד בהון ואמר רבא נ
 לאםור אה של זה בזה ואת של זה בזה ואלא
 בני ארביםר וקא קרי ליה בהליםר יום ניקנור
 הוא ואלא בני ארביסר וקא קרי ליה בתריסר
 יום טוריינוס הוא אלא לאו הקא קרו ליה
 בהדיםר וקתני מוהר בהםפד ובתענית לא בני ארבעה עשר וקא קרו ליה
 בתריסר ודקאמרת יום טריינוס הוא יום טריינום גופיה בטולי בטלוהו הואיל
 ונהרגו בו ג<שמעיה ואהיה אהיו כי הא דרב נהמן גזר תעניתא בתריסר אמרו
 ליה רבנן יום טוריינום הוא אמר להו יום טוריינום 1א1 גופיה בטולי בטלוהו
 הואיל ונהרגו בו שמעיה ואהיה אהיו ותיפוק ליה דהוה ליה יום שלפני
 ניקנור אמר רב אשי השתא איהו גופיה בטלוהו משום יום ניקנור ניקום ונגזר
 מאי ניקנור ומאי טוריינוס דהניא ניקנור אהד מאפרכי יוונים היה ובכל יום
 ויום היה מניף ידו על יהודה וירושלים ואומר אימתי תפול בידי וארמםנה
 וכשגברה מלכות בית השמונאי ונצהום קצצו בהונוה ידיו ורגליו ותלאום
 בשערי ירושלים ואמרו פה שהיה מדבר בגאוה וידים שהיו מניפות על ירושלים
 תעשה בהם נקמה מאי ייטוריינום אמרו כשבקש טוריינום להרוג את לולינום
 ופפום אהיו בלודקיא אמר להם אם מעמו של חנניה מישאל ועזריה אתם
 יבא אלהיכם ויציל אהכם מידי כדרך שהציל את הנניה מישאל ועזריה מיד
 נבוכדנצר אמרו לו הנניה מישאל ועזריה צדיקים גמורין היו וראויין היו
 ליעשות להם נם ונבוכדנצר מלך הגון היה וראוי ליעשות נם על ידו ואוהו
 רשע הדיוט הוא ואינו ראוי ליעשוה נם על ידו ואנו נתהייבנו יא) כליה
 למקום ואם אין אתה הורגנו הרבה הורגים יש לו למקום והרבה דובין
 ואריות יש לו למקום בעולמו שפוגעין בנו והורגין אותנו אלא לא מסרנו
 הקדוש ברוך הוא בידך אלא שעתיד ליפרע דמינו מידך אעפ״כ הרגן מיד
 אמרו לא זזו משם עד שבאו דיופלי מרומי ופצעו את מוהו בגיזרין:
 אין גוזרין תענית על הצבור בתהלה בהמישי כו׳ אין גוזרין תענית בראשי
אהת  הדשים כוי: וכמה הויא התהלה הירב אהא אמר שלש רבי אםי אמר :
 אמר י<רב יהודה אמר רב זו דברי רבי מאיר שאמר משום רבן (שמעון
 בן) גמליאל אבל הכמים אומרים גמהענה ומשלים ״דרש מר זוטרא משמיה

 דרב הונא הלכה מתענה ומשלים:

 הדרן עלך םדד תעניות כיצד
 ברביעה ראשונה אבל צמהים ששנו
 שפסקו גשמים בין גשם לגשם ארבעים
 יום מתריעין עליהן *׳מפני שהיא מכת בצורת ירדו לצמהין אבל לא
 ירדו לאילן לאילן ולא לצמחין לזה ולזה אבל לא לבורות לשיחין
 ולמערות מהריעין עליהן מיד וכן עיר שלא ירדו עליה גשמים דכתיב
 1והמטרתי על עיר אהה ועל עיר אהת לא אמטיר הלקה אהת תמטר וגו׳

ה ת ו  א

 י״ האמור
 מיד וכן

 אלו
 עליהן

 יתעניוה
 מהריעיז

 סדר

 מותרין בתספר ובתענית.
 באותן שמקדימין. לאסור
 את של זה בזה.
 (ו)[ה[קורץ בט״ו אסור
 בי״ד בהספד ובתענית. יום
 ניקנור הוא. ואין מותרין
 בהספד ובתענית. אלא לאו
 בחדיסר. וקתני מותרין
 אע״ג דהוי יומא דמקמי
 יום טוריינוס, ומי אמר ר׳
 יוחנן הלכה כרי יוסי
 דלפניו אסור. לעולם בני ארביסר דקרו בתריסר. ולהכי מותרין דלא הוי יומא טבא. תיפוק ליה. דתריסר הוי יומא דמקמיה
 יום ניקנור, ולא ליהוי מותר בהספד ובתענית. דיופלי. שלוהים. בגיזירין. קופיץ. וכן בת״ב שהל להיות בע״ש. אין משלימין.
 וכמה הויא התחלה. דקאמר אם התתילו אין מפסיקין. רב אתא אמר שלש. שאם היו ג׳ תעניות קודם ר״ח ורביעי בר״ח

 אין מפסיקין. זו דברי ר״ג. דאמר אם התהילו אץ מפםיקין אבל אין משלימין.
 הדרן עלך שדר תעניות

 סדר תעניות האמור. כל אילו תעניות דאמרן לעיל דאין גוזרין לאלתר. ברביעה ראשונה. ולא ירדו גשמים. אבל צמחים
 ששנו. שנשתנה מראה שלהן, מתריעין עליהן מיד. קודם הרביעה.

ה) סדר תעניות ואתר כך צבור הולכין ומתענין עד י״ג אם סדר  תעניות אלו. האמור בפ׳ ראשון (יף י.) שבתחילה יחידים מתענין י:

 לא נענו: ברביעה ראשונה. אס עבר זמן רביעה ראשונה של יורה ולא ירדו גשמים מתענין והולכין כסדר הזה: אבל צמחים
 ששנו. שנשחנו ממנהגן חחח חטה יצא חוח חחת שעורה באשה יי) שלא היו חטים בשבולים או שינוי אחר מתדעין עליהן מיד אפילו בראשונות

 שבל חומר האחרונוח נוהג בהן: בין גשם לגשם. בין רביעה ראשונה לשניה סימן בצורח היא: ירדו לצמחים אבל לא לאילן. מפרש בגמ׳ס):
 לבורות שיחין ומערות. צ)בבבא בחרא מפרש מאי בור ומאי שיח ומאי מערה וכולן בית מיסות מי גשמים לשתיה: שלא ירדו

 עליה גשמים דכתיב והמטרתי על עיר אחת ועל עיר אחת לא אמטיר וגוי. כגון שהמטיר בעיר זו ובחבירמה לא המטיר דקללה היא:

 ה״ג

ט פ ש  עין מ

 נר מצוה

ו א מיי׳ ס״נ מהלכות  ל
 מגילה הלכה יג טור
 ש״ע א״ח סי׳ תרצו סעיף

 ג:
 לז ב ג מיי׳ פ״א מהל׳
 תעניות הלכה ז סמג
 עשי! ג טוש״ע א״ח סי׳

 תקענ סעיף נ:
 א ד מיי׳ פ״נ מהלנות
 תעניות הלכה טז יז ימ
 טוש״ע א״ת סי׳ תקעה

 סעיף ת:

ם ל ש ה אור ה ר ו  ת
ם כ י מ ת ע נ י מ כ נ ם א נ  1 . ו

ה ש ל ד ש ו ע ם ב ש ג ת ה  א

י ת ר ט מ ה ר ו י ע ק ם ל י ש ד  ח

ר י ל ע ע ת ו ת ר א י ל ע  ע

ה ק ל ר ח י ט מ א א ת ל ח  א

ה ק ל ח ר ו ט מ ת ת ת  א

ה י ל ר ע י ט מ א ת ר ל ש  א

ס ד ו ו מ : ע ש ב י  ת

 מוםף רש״י
 לא נצרכא. נמגילת
 תענית, שהרי ננר כתונין
 נמגילת אסתר שאסור
 נהספל ותענית(מגילה ה:ו.
 דיופלי. לשון יונית ליו
 שנים, פלו לשון שרים!סוכה
 וא:ו שני שריס ימגילה ו ו.

 רבינו חננאל
 מותרין בהספד ובתענית בו
 ביום שקודין בו, וליכא
 לאוקומה להא מתני• בי״ד
 ובט״ו, דקיימא לן אע״פ
 שאין קורין בהן אסורין,
 דתניא בהדיא ארביסר
 וחמיסר פוריא אינון די לא
 למספד. בהון. ואמר רבא
 לא נצרכא אלא לאסור את
 זה בזה ואת של זה בזה,
 ואפילו מי שאינו יומו
 ואינו קורא בו אסור.
 בתליסר ותריסר נמי ליכא
 לאוקומה, דהא יום נקנור
 ייום טוריינוס אינון, וימים
 טובים נינהו. ליכא
 לאוקומה אלא כגון שהיה
 יום הכניסה בי״א וקורץ
 בו כיום, ואע״פ שהוא יום
 לפני טוריינוס, מותר
 בתספד ובתענית, קשיא
 לר׳ יוחנן דאמר הלכתא
 כרי יוסי דאופד לפניהם.
 ושנינן, יום טוריינוס
 בטולי בטלוה כר. ושאר
 השמועה פשוטה היא.
 צתני' אין גוזרין תענית
 על הצבור בתחלה בחמישי
 כוי. אין גוזרין תענית
 בראשי חדשים בחנוכה
 ובפורים ואס התחילו כר.
 כמה הויא בתחלה ר׳ אחא
 אמר ג׳ ר׳ יוסי אומר אתת.
 וקיימא לן כר׳ יוסי.
 ןואסיקנא אם התחילו כוי).
 ט׳ באב שחל להיות ערב
 שבת. פי׳, הא דתנינן בסוף
 בכל מערכין ומשתתפין,
 ט׳ באב שחל להיות בערב
 שכת כוי, קבלה בידינו כי
 פסה של אותה שנה היה
 ביום חמישי, ומילאו תמוז
 דההיא שתא וחל ראש
 חדש אב בחמישי, והל ט•

 באב להיות בע״ש, וחיסרו
 אב, ואלול חל להיות ע״ש, והאש הישנה כשבה. רבד ברור הוא שיש לסנהדרין לקבוע חםירץ זה אחר זה כפי המסורת
 שבידם, ובפירוש שנו בענין עצרת, שניהן מלאץ הי, הסרין (ו׳)[וי], והם ניסן ואייר או. ור׳ עקיבא שגמע ביצה מגולגלת,
 מסוכן היה, משום שהיה חולה ואמרו לו הרופאים כי גמיעת ביצה מיד כלא מלח באחרית היום היא רפואתו, וביון שראהו
 ר יהודה גדמה לו דסבר המתעגה בערב שבת איגו משלים י). ט• באב שחל להיות בערב שבת. כגון דאקלע פסה דההיא
 שתא בהמישה בשבת ותל ט׳ באב בערב שבת ולפי שהיה תמוז מלא והיסרו (עוד להדש) [אב], וחל ראש השגה להיות
 בשבת. ירושלמי: אפי• יתיר שקבל על עצמו תענית מתענה ומשלים. ירושלמי: י׳׳ח כרכות שבכל יום כנגד י׳׳ח מזמורים
 שמראש הילים עד יעגך, ולמה רגשו אינו מן המנין, דכרכת המינים ביבנה הקנוה. וכנגד י״ה פעמים שכתוב בתורה אברהם
 יצחק ויעקב, גם ויקרא בהם שמי ושם אבוהי בכלל. וכנגד י״ה צורים שכתוב בתורה בפרשת המשכן שגי, מואתו אהליאב

 עד סוף הספר. ו׳ ברכות של שבת, כנגד ו• קולות שכהוב בהכו לה׳ בני אלים, וכגגד ז׳ אזכרות שכתוב במזמור שיר ליום השבה. ט• ברכוה של ראש השנה, כנגד ט׳ אוכרות הכתובץ בפרשת הנה, ובסוף כתיב ה׳ ידץ אפסי ארץ. כ״ד ברכות של
 תעגית צבור, כגגד כ״ד רנה תהנה תפלה שכתובים בפרשת שלמה. ר׳ זירא אמר יהיד בתעניה צבור צריך להוכיר עננו ה׳ עננו כוי, ואמיקנא איכן אמרה כלילי שבת וכיומו. וקיימא לן שליח צבור אומר בין גואל לרופא חולי, יתיד בשומע הפלה. ר׳
 אחא אמר יחיד בטי באכ צריך להזכיר מעין המאורע, והוא דחם ה׳ עלינו ועל ישראל עמך ועל ירושלים עירך ועל ציון משכן כבודך ועל העיד האבלה ההרוסה כוי, עד ואני אהיה לה נאם הי להומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה. והיכן אומרה,
 הכי [אמר] ר׳ ירמיה כל דבר שהוא להבא אומרו בעבודה לשעבר אומרו בהודאה, כדתנן ונותן הודאה לשעבר וצועק לעתיד לבוא. כל הברכות בולן אחר חותמיהן ואינו אומר ברכה פסוק. כלומר אינו מזכיר פסוק לבדו ותותם [בו] ברכה. ואילין
p משבתות וימים טובים n דאמרי צהלי ורוני יושבת ציון ותותם בברכה, אין בו משום ברכת פסוק. ר׳ זעירא צם תת״ק תענית ולא חשש למגלת תענית. ר יעקב בר (אחא) מפקיר לספרייא גו אין אתת בך אנשי שאיל לכון אמרון ליה בכל מתענין 

 וראשי חדשים וחולו של מועד וחנוכה ופורים. והלכתא אפילו יחיד שקיבל עליו תענית בערב שבת מתענה ומשלים. הדרי עלך םדר תעניות

 א) מכאן יעל יחל ר״ה להיית נשנת הונא נתוס׳ עירוני! דף מ״א ד״ה ניצה נשם רניגו ע״ש היטנ. נ) זה נכלל נמ״ש למעלה ואילי ט״פ כאן. ג) כירושלמי לפניני הגי׳ אין אתת איתא מישאל נכון אמרון לה וכו׳ יע״ש נמפרש.



ט פ ש  עין מ

 נר מצוה

 כ א מיי׳ פ״ב מהלכות
 תעלת ה״נ טוש״ע א״ח
 שי׳ תקעו סעיף א וסעיף ג:
 ג ב ג מיי׳ שם הל׳ !א] 3 ה
 ניב] טוש׳׳ע שס סעיף נ:

 ד ד מיי׳ שם הל׳ י יא
 טוש׳׳ע שס סעיף ח ט:

 ה ה מיי׳ שם הלכה ז טוש״ע
 שם סעיף ו:

 ו ו מיי׳ שס הלכה יא טוש״ע
 שם סעיף ח:

 ז ז ח מיי׳ שס פ״א ה״ו
 וס״נ מהלכות שגת הלכה כל
 סמג עשין ל טיש״ע שם סעיף
 יג יסי׳ רפת סעיף ט [וסי׳

 שכט סעי׳ ח]:
 ח ט מיי׳ פ״ג מהל׳ תעניות
 הלט׳׳ו טוש״ע א״ת סי׳

 תקעו סעיף יא:
1v ט י מיי׳ שס ס׳׳א הלכה 
 טיר ש״ע א׳׳ת סימן תקסט
 סעיף א וסי׳ תקעה סעיף יא:
 י כ מיי׳ שס טוש־׳ע א״ח סי׳

 חקעה סעיף יא:
א ל מיי׳ שס פ׳׳כ הלכה טז  י
 טיש׳׳ע א״ח סי׳ תקעה

 סעיף ח:

ם ל ש ר ה ה או ר ו  ת

 1 . ישמח אביך ואמך ותגל
 יולדתך: משלי כג כה

ת הב״ח ו ה ג  ה

 (א) גט׳ ג׳ מתיס בג׳ ימים זה
 אתר זה !הרי זה לגר פתות
 מכאן אין זה רנה מא״מ מ״נ
 ס״א אין זה: (ב) שם ר׳
 יוסי אומר לעזרה ולא לצעקה.
 נ״נ עי׳ פירושו כלף יד ע״א:
 (ג) שם אלמלא חוט אמה
 גוזרני עליך לנדות אנל מה
 אעשה: (ד) שם לא צריכא
 דחדר אקון מהו לתימא:
 (ה) רש״י ל״ה ה״ג אותה
 כוי לפיכך מתענות מפגי
 שאותה העיר וכו׳ התנואה
 נאותה שסביכותיה ויחיו
 נה רענ: (1) ד״ה מתריעים
 נכ״מ אם נראו נאספמיא מ׳
 שהיא מכה מהלכת ולפיכך
 אף אס נמקוס אחד: (ו) ד״ה
 לנלות שמנדין על כנול הרנ
 שהטיח דברים לאמר לא
 כך שאלתי הס״ל: (ח) ד״ה
 הט קאמר נו׳ כלומד סדר
 תעניות אלו אמור בשביל
 רביעה ראשונה כשעברה
 מכל וכל כגון רניעה
 ראשונה: (נו) ד״ה לוקא
 כוי להתפלל עליהן שיחזרו
 ביופי כתקנן אבל יבשו לא
 צריך כו׳ והוא תפלת שוא
 הל״א ומה״ל אבל יבשו. כשהן
 חטין עליין כוי: (י) ד״ה
 ה״נ סשיטא נשתנו תנן לא
 צדכא דהדר אקון מהו
 לתימא כוי לאקו! שעלו כוי
 שנתייבשו מהו לתימא כו׳
 דאקנתא לאו מילתא הל״א
 והס״ל: (כ) תום׳ ל״ה נהרא
ן כצ״ל ותיבת הט  ט׳ כשאי
 נמתק: (ל) בא״ד ולא מיקרי
 רעב דמאחר שיכולין כוי
 ועירא ומהאי מילתא כלומר
 ט׳ ע״י חמורים וסוסים
 כפנא פי׳ ואז ממריעין:
 («) כא״ד לבמתני׳ משמע
 לאבצורת מתריעין דקתני
 מתדעי! נו׳ כאשר פירש״י
 שתחת חטה נו׳ אע״ג למליין
 אינו בא רעב כ״א בצורת

 הואיל:

 םדר תעניות אלו פרק שלישי תענית יט.
 ה״ג אוהה העיר מהמנה ומתרעת וכל סביבוהיה מהמנוח ולא לא צריכא דאקה. פי׳ לאחר שעלו בקנה כתייבשו מהו לפימא
 מהריעוח. ולפיכך מתענות (ה< שאותה העיר שלא ירלו עליה גשמים אקנחא מילחא היא פי׳ להואיל ועלו בקנה ולא נתבשלו כל

 תלך לקנות התבואה באותה העיר ויהיה בה רעב: או מפולח. צורכם ליבעי המרעה קמ״ל ללאו מילתא היא: נהרא אנהדא
 שחומותיה והבתים נופלין ברוח: מתריעים בכ״מ. אס (0 יראו בצורתא. פי׳(י) ׳)(הכי) כשאין תבואה בעיר ויש הרבה בשאר עיירות
 ויכולין להביא מזו לזו היינו מקרי
 בצורת ולא מקרי רעב (ל) ומאחר
 שיכולין להביא ע״י הנהר לליכא אלא
 טרחא זעירא ומהאי כלומר מלבר
 מועט כזה אין מתריעין מלינתא
 אמלינחא פירוש שצריך להוציא
 ממלינה למלינה אחרת ע״י חמורים
 וסוסים ואז מתריעין לאי אפשר
 להביא בשסע כ״כ כמו בססינות ל״א
 נהרא אנהרא כלומר אם יבש הנהר
 זה וצריך להסב נהר אתר לכאן אי
 נמי צריך להמתין על שיגלל הנהר
 האתר ויבא בכאן זה בצורת ולא
 ממריעין מלינתא אמלינתא אס יבשו
 כל הנהרות שבזו העיר וצריכין
 להביא מיס מעיר אחרת כסנא וקשה
 לבממני׳ משמע לאבצורח (יי) מתענין
 לקתני מתריעין עליהן מפני שהיא
 מבח בצורח ויש לומר למכח בצורח
 לממני׳ הד כמו לכפנא כאשר פירשחי
 שתחת חטה יצא חוח ומשוס הט
 מתריעין אע״ג לעליין אינו רק
 בצורת הואיל וסופו רעב ממריעין
 אע״ג לאכתי לא הוו כסנא אבל
 לעולם אין ממריעין על מכת בצורת
 אי לא מצי לבא לילי רעב ולהט
 קאמר הכא לנהרא אנהרא ללא הד
 אלא כי בצורתא ולא מתריעין:

 נהירנא

 *אותה העיר מתענה ומתרעת וכל סביבותיה
 מתענות ולא מתריעות רבי עקיבא אומר
וכן עיר שיש בה  מתריעות ולא מתענות נ
 דבר או מפולת אותה העיר מתענה ומתרעת
 וכל סביבותיה מתענות ולא מתריעות רבי
 עקיבא אומר מתריעות ולא מתענות נאיזהו
 דבר עיר המוציאה חמש מאות רגלי ויצאו
 ממנה ג׳ מתים בג׳ ימים זה אחר זה יא) הרי
 זה דבר פחות מכאן אין זה דבר יעל אלו
 מתריעין בכל מקום על השדפון ועל הירקון
 ועל הארבה ועל ההםיל ־ועל ההיה רעה ועל
 ההרב מתריעין עליה מפני שהיא מכה
 מהלכת מעשה שירדו זקנים מירושלים
 לעריהם י וגזרו תענית על שנראה כמלא פי
 תנור שדפון באשקלון ועוד גזרו תעניה על
 שאכלו זאבים שני תינוקוה בעבר הירדן רבי
ל ע י י  יוסי אומר לא על שאכלו אלא על שנראו: א
 אלו מהריעין בשבה על עיר שהקיפוה
 נכרים או נהר ועל הספינה המיטרפה בים
 ר׳ יוסי אומר >« ״לעזרה ולא לצעקה שמעון
 התימני אומר אף על הדבר ולא הודו לו
 הכמים: על כל צרה שלא תבא על הצבור
הוץ מרוב גשמים מעשה  מהריעין עליהן ט
 שאמרו לו להוני נ< המעגל ההפלל שירדו
 גשמים אמר להם צאו והכניסו תנורי פסהים

 בשביל שלא ימוקו התפלל ולא ירדו גשמים מה עשה ג<עג עוגה ועמד
 בתוכה ואמר לפניו רבש״ע בניך שמו פניהם עלי שאני כבן בית לפניך
 נשבע אני בשמך הגדול שאיני זז מכאן עד שהרהם על בניך התהילו
 גשמים מנטפין אמר לא כך שאלתי אלא גשמי בורות שיהין ומערות הההילו
 לירד בזעף אמר לא כך שאלתי אלא גשמי רצון ברכה ונדבה ירדו כתיקנן
 עד שיצאו ישראל מירושלים להר הבית מפני הגשמים באו ואמרו לו כשם
 שהתפללת עליהם שירדו כך התפלל שילכו להן אמר להם י<צאו וראו אם
י שלה לו שמעון בן שטה אלמלא הוני אתה גוזרני  נמהיה אבן היהטועין י
 עליך (0 נידוי אבל מה אעשה לך שאהה מתהטא לפני המקום ועושה לך
כבן שהוא מההטא על אביו ועושה לו רצונו ועליך הכהוב אומר  רצונך 8
 1ישמה אביך ואמך ותגל יולדתך: ״(מתני׳) היו מתענין וירדו להם גשמים

 ״יקודם הנץ ההמה לא ישלימו לאהר הנץ ההמה ישלימו ר״א אומר יקודם
 תצות לא ישלימו לאהר הצות ישלימו מעשת שגזרו תעניה בלוד וירדו להם
 גשמים קודם הצוה אמר להם ר׳ טרפון צאו ואכלו ושתו ועשו יו״ט ויצאו
 ואכלו ושתו ועשו יום טוב ובאו בין הערבים נוקראו הלל הגדול: גמ'
 סדר תעניוה האלו האמור ברביעה ראשונה ורמינהי רביעה ראשונה
 ושניה לשאול שלישית להתענוה אמר רב ״יהודה ה״ק סדר תעניות
 האמור אימתי בזמן שיצאה רביעה ראשונה ושניה ושלישיה ולא ירדו
 גשמים אבל ירדו גשמים ברביעה ראשונה וזרעו ולא צמהו אי נמי צמהו
 והזרו ונשתנו מתריעין עליהן מיד אמר רב נהמן דוקא נשתנו לאבל יבשו
 לא פשיטא נשתנו הנן לא צריכא (י) יידאקון מהו דתימא אקנתא מילתא היא
 קמשמע לן: וכן שפםקו גשמים בין גשם לגשם בו׳: מאי מכת בצורת אמר
 רב יהודה אמר רב מכה המביאה לידי בצורת אמר רב נהמן נהרא אנהרא

א ת ר ו צ  ב

 באספמיא מתריעין בבבל בבבל
 מתריעין באספמיא כלקתני טעמא
 בסיפא מסני שהיא מכה מהלכת
 אס במקום אחר היא מתריעין
 עליה כל השומעין כלי שלא תבא
 עליהן: שלפון. בתבואות: ירקון.
 חולי: חיה רטה. משכלת בני אלם:
 חרב. תיילות ההולטן להרוג ולהשתית

 בכל מקום: מלא סגור. מסרש
 בגמ׳כ): לעריהם. בא״י: באשקלון.
 בארן סלשתים: ועל שאכלו זאבים.
 שהיא חיה רעה ומכה מהלכת היא:
 שנראו. ובאו בעיר: מהריעין.

 בעננו: המטורפה. מלשון טרף
 אבבא (כרכות דף כח.) ומלשון ביצה
 טרופה (עליות פ׳׳כ מ״ל) כוי כלמסרש
 בסרק שלמעלה >רף יד.).־ שמעון
 ההימני. מתמנה היה: שלא הבא.

 לישנא מעליא נקט: מרוב גשמים.
 לאו כגון שירלה על עיר אחת ועל
 עיר אחת לא ירלה ששם ולאי שתיהן
 לקללה כלאמר רב יהולה (לעיל ו:)
 ממטר ל) מקום מטר שמקלקל תבואה
 אלא כבר ירלו וטורח הם לבני
 אלם אבל אינן מקלקלין תבואות.
 וטעמא מסרש בגמרא״) למה אין
 מתריעין: תנורי פסחים. שהם
 בחצרות ושל חרס הן ומטלטלין אותן
 שלא ימוקו בגשמים: גשמי בורות.
 שיפוע גשמים למלאות בורות:
 ונדבות. רצון ועין יפה: אבן הטועין.

 אבן טועין היתה בירושלים וכל
 מי שאבלה לו אבידה כו׳ בבבא
 מציעא (לף כמ:),. לנדות. (י) על
 כבוד הרב: מתחטא. פורפיי״ש
 בלע״ז: ישמח אביך ואמך ותגל יולדתך:
 גמ׳ רביעה ראשונה ושניה לשאול.
 שאף על פי שלא ירדו גשמים לא
 בראשונה ולא בשניה לא היו ממענין
 אלא שואלין. וקשיין מפני׳ דקחני
 סדר תעניות אלו האמור ברביעה
 ראשונה ובדיתא אהללי: הכי
 קאמר כוי. >״) וכגון רביעה ראשונה

 שניה ושלישית לכולי יורה קרי ליה
 רביעה M כך שמעתי: דוקא נשתנו.
 לכי נשתנו ולאי הוא למתריעין מיל
 לצריך להתפלל עליה (ט) שיחזיר
 ביופי כתקנן: אבל יבשו. לא צריך
 למכאן ואילך לא יועיל והוה תפלת
 שוא אפילו יבשו כשהן חטין עליין
 לקין אפילו הט לא מתריעין:
 הט גרסינן פשיטא 0 שנו מנן
 לא צריכא לאקון מהו דמימא כר:
 דאקון. שעלו בקנה שנתקנו מעט

 לאחר שנחייבשו: מהו דתימא
 איןגחא מילהא היא. להואיל ונחקנו

ת הש״ם ר ו ס  מ

 א) לעיל יל., ב) [ז״ל רש״י
 מנתות צל: ל״ה לעגיל וכו׳
 כלקרינן מוני המעגל על שס
 עוגה], ג) [עי׳ פירש״י לקמן
) נ״מ כת:,  כג. ל״ה עוגה], ו
 ה) [שם אימא הטוען וע״ש
 מוס׳ מ״ש נשס הירושלמי],
 ו) [ברכות יט.!, י) טעות
 הלפוס, ח) [רש״י ע״ז לקמן
 כה:], נו) [גיר׳ רא״ש הינא],
 י) [גיטין ל. ע״ש צ״ע על לשון
 אתרו! שנתנ רש״י וכן תוס׳
 ל״הלאצריכא],כ)[לקמןכנ:],
 ל) תהא מקוס, מ) [לקמן«:],

 נ) הקונטרס כצ״ל,

 גליון הש״ם

 גמ׳ כבן שהוא מתחטא. עי׳
 מנחות לף סו ע״נ תר״ה כנף

 רנניס:

 הגהות הגר״א

 [א] רש״י ל״ה הט קאמר
 כו׳ ליה רביעה. ג״נ ראשונה:

 לעזי רש״י

 פורפיי״ש. אתה עושה עוול.

 רבעו חננאל

 סדר תעניות האילו האמור
 ברביעה ראשונה כוי. תרצה
 רב יהודה הכי, סדר תעניות
 האילו בזמן שיצתה רביעה
 ראשונה ושניה ולא ירדו
 גשמים, אבל אם ירדו גשמים
 וצמחו ורעים והזרו ושנו,
 כלומד כמשו, מתריעין עליהן
 מיד. ודוקא שנו כעין כימוש,
 אבל יבשו לגמרי אף על גב
 ההדור אקון אין מתריעין
 עליהן. פי׳ אקון, שהזרו
 לירוקתן, כלומר חזרו
 להיותן. ורבותיגו הגאוגים ו׳
 לברכה אמרו, האי אקון
 אקגתא לשון חזקה בלשון
 ארמית, ובלשון הוה הוא
 בגיטין בפרק (מי שאחזו
 קורדייקוס) [כל הגט]. א)(פי׳
 פרצידה דתותי קלא. זרע
 תבואה שהיא תחת אבן
 צומתת. פי׳ קלא מלשון שקל
 קלא פתק ביה). מכת בצורת.
 פי׳ רב יהודה מכה הבאה לידי
 בצורת. [אר״נ גהרא אגהרא].
 הוצרכו האנשים המסתפקין
 מיס מזה הנהר לילך לנהר

 אחר,

 מעט אס יתפלל מועיל להם קא
 משמע לן רב נחמן לאקנא לאו מילמא. ל״א אבל יבשו לא לממילא חוזרין: לא לריכא דאקון. שעלו בקנה מהו רתימא אקנתא מילתא
 היא לטון שעלו בקנה ועדיין לא בשלו כל צרכן ולאי אי לא מתריעין תו לא גללי קמשמע לן ללאו מילמא היא לאף על גב לאקון
 אכתי גללי טפי: נהרא אנהרא בצורסא. בשאין תבואה בעיר אחת דש בעיירות אחרות ואפשר להביא מזה לזה לרך נהר בספינה:

 בצורתא

 א) כל הסגור שייך לעיל נגמרא
 ריש דף ר:

 רבינו גרשום

 שלישית להתענות. ומי אמרת
 לאלתר ברביעה ראשונה
 מתענין. אבל יבשו לא. דכיון
 שיבשו לית להו תקנתא כלל,
 ואי מתריעין עליהן הוי תפלת
 שוא. דאקון. שנראה להן
 קצת תקנה. נהרא אנהרא
 בצורתא. כשצריכין להביא
 מים מנהר וה להשקות שדות
 שעל נהר אתר, לפי שאין
 באותו נהר אחר מים כדי
 סיפוק להשקות שדותיו, והו

 סימן בצורת.



ס ״ ש ת ה ר ו ס  מ

) !רי״ף  א) ג״נ צא:, נ
 ורא״ש ל״ג הני ד׳ תינותן,
 ג) !ע׳ בערוך ערךסקמיון],
 ד) ס״א מעלות, ה) [יומא
 פר.1, ו) ןגיטין נו.1,1) [צ״צ

, ן ר כ ו  ז

ת הב׳׳ח ו ה ג  ה
 (א) גפ׳ ושטמא נצורתא
 ארנעה סאין בסלע ולא
 שכיתא כסנא: (נ) שס ת״ר
 נוי ושיחין ומערות נפרוס
 החג ואם אין להס מיס
 כצ״ל ותיבות אפילי ותיבת
 על כולן נמתק: (ג) שם שני
 יחמישי ישני וכולן אין
 מתריעין עליהן וחיבח ועל
 נמחק: (י) שם רחייס
 טותנות מן הניר כמה
 שטותנות מן כוי אוכלת מן
 הכור כמה שאוכלת מן
 הקב: (ה) רש״י ל״ה
 מלינתא אמלינתא דצריכין
 להוליך: (ו) ד״ה כסנא כוי
 מ״ר הס״ל:(ז) ד״ה לאתיא
 כי׳ לאילני הס׳׳ר: (ח) ד״ה
 נפריס הפסח נימי הפסח
 הס״ל ואח׳׳כ מה״ד על
 נורות וכו׳ גשמיס הש״ל
 ואת״כ מה״ל נפרוס ותינת
 אפילו נמחק: (נו) ד״ה אס
 אין להם מים לשתות
 מתריעין אפיי קודם פרוס
 החג: (י) ד״ה כזמן כוי
 שהיא מכה משילחת
 דמתים נה: (נ) ד״ה למה
 הוא דומה פרנסתו של כל
 השנה כולה: (ל) ד״ה
 נמצאת כוי שהיו טרשים
 כולעין מן המיעוט נולעין
 מן הרוב ומה שהרית
 מנשנת ינולעת מ!
 המיעוט נולעת מן הרוב:
 (מ) ד״ה נמצאת עיסה כו׳
 מן העיסה הס״ד ומה״ד
 טוחנות מן הקב אף
 גשמים כוי: (ג) ד״ה ה״ג
 מימיו מרוכין מים אינן
 נלין נו׳ מימיו מועטין
 מימיו כלין והטיט אינו

 מתננל:

 הגהות הגר״א
 [א| גט׳ ומערות בפרוס
 החנ ואס אין כוי כצ״ל
 (וכ׳׳ה נרי״ף ורא״ש
 ונתוספתא ומלת אפי׳
 ליתא נס נגמ׳ לפיס ישןו:
] רש"־ ד״ה אפילו. נ ] 
 רשוס קו על מצה זו
 למתקה: [ג] שם ד״ה אס
 אין כוי אפיי קודס לפריס

 החג. כצ״ל:

ת מהר״ב ו ה ג  ה

 רנשבורג
 א] רש״י ד״ה נסרוס
 הפסח. נימי הפסח הוא

 שה״ד:

 רבעו גרשום
 מדינתא אמדינתא כפנא.
 כשצריכין להביא מים
 ממדינה למדינה וו הוא
 סימן רעב. סאה בסלע
 ושכיחא בצורתא ד׳ סאין
 בסלע ולא שכיחא. אע״ג
 דלא הוה יוקר, הואיל ולא
 שכיחא הוי כפנא. דאחיא
 ילן אלא לבורות. באיפרכיא
 נעשו מי גשמים מצומקץ.
 יסה מן הכור יותר מן הקב.

 יט: סדר תעניות אלו פרק שלישי תענית

 נהירנא. פירוש י)(זכור) אני:
 בהפרכיא שלהן. פי׳ באותו

 מלכות:
 רבן שמעון בן גמליאל אומר אף
 על האילנות בשביעית מפני
 שיש בהם פרנסה לעניים. פי׳ הם
 הספימיס היוצאין מהן וצ״ל לסבר
 כמ״ל >פסחיס דף גא:) ססיחי זרעים
 אסור להיינו ר׳ עקיבא מלקאמל על
 האילנות ולא קאמר על הססיחיס:

 נקלרה

 בצירתא. בצורת היא זו ולא רעב הואיל דכולין לישא בספינות: מדינתא אמדינתא. >י» וצריטן להוליך ממלינה למלינה על ילי חמריס:

 כפנא. רעב ורעב קשה מבצורת לפי שאי אפשר להביא בשוסי מ״ר (י). לשון אחר נהרא אנהרא אס יבש מעיין זה וצריך להסב מעיין

 אחר בכאן אי נמי להמתין על שיגלל נהר אחר דבא כאן בצורח הוא זה: מדינהא אמדינהא. אם יבשו כל הנהרות שבתוך העיר
 וצריטן להביא מיס מעיל אמרת. כפנא רעב הוא זה תקיפא מבצורתא: סאה בסלע ושכיחא. ט זבני סאה של חימין בסלע להיינו יוקר
 ומצרה לקנות בבל עת בצורתא:

 בצורתא מדיגתא אמדינתא כפנא וא״ר חנינא
 סאה בםלע ושכיהא בצורתא ארבעה (א) ולא
 שכיהא כפנא א״ר יוהנן לא שנו אלא בזמן
 שהמעוה בזול ופירות ביוקר אבל מעוה
 ביוקר ופירות בזול מהריעין עליה מיד דא״ר
 יוהנן א<נהירנא כד הוו קיימי ד׳ סאין בסלע
 והוו נפישי נפיהי כפן בטבריא מדליה איםר:
 ירדו לצמהין אבל לא לאילן: בשלמא
 לצמהים ולא לאילן משכהה לה דאתא ניהא
 ולא אתיא חיא לאילן ולא לצמהין דאתיא
 רזיא ולא אתיא ניהא לזה ולזה אבל לא לבורות ולא לשיחין ומערות משכהת
 לה דאתיא חיא וניהא ״מיהו טובא לא אתיא אלא הא דתניא ירדו לבורות
 לשיהין ולמערוה אבל לא לזה ולזה היכי משכהת לה דאתיא בשפיכותא
 ה״ר אמהריעין על האילנוה בפרוס הפסה על הבורות ושיהין w ומערוה «< אפילו
 בפרום החג ועל כולן אם אין להן מים לשתות מתריעין עליהן מיד ואיזהו
 מיד שלהן שני והמישי ושני«< ועל כולן אין מתריעין עליהן אלא באפרכיא
 שלהן בואםכרא בזמן שיש בה מיתה מתריעין עליה בזמן שאין בה מיתה אין
 מתריעין עליה נומתריעין על הגובאי בכל שהוא רבי שמעון בן אלעזר אומר
 אף על ההגב ת״ר מתריעין על האילנוה בשאר שני שבוע על הבורות ועל
 השיהין ועל המערות אפילו בשביעית רשב״ג אומר אף על האילנות
 בשביעיה מפני שיש בהן פרנםה לעניים תניא אידך מהריעין על האילנוה
 בשאר שני שבוע על הבורות על השיהין ועל המערות אפילו בשביעית רבן
 שמעון בן גמליאל אומר אף על האילנות מהריעין על הםפיהין בשביעית
 מפני שיש בהן פרנםה לעניים תניא א״ר אלעזר בן פרטא מיום שהרב ביה
 המקדש נעשו גשמים ג)צימוקין לעולם יש שנה שגשמיה מרובין ויש שנה
 שגשמיה מועטין יש שנה שגשמיה יורדיז בזמנן ויש שנה שאין גשמיה
 יורדין בזמנן שנה שגשמיה יורדין בזמנן למה הוא דומה לעבד שנתן לו
 רבו פרנסתו בא׳ בשבת נמצאת עיסה נאפית כתיקנה ונאכלת כתיקנה שנה
 שאין גשמיה יורדין בזמנן למה הוא דומה לעבד שנתן לו רבו פרנסתו בע״ש
 נמצאת עיסה נאפית שלא כתיקנה ונאכלת שלא כתקנה שנה שגשמיה
 מרובין למה הוא דומה לעבד שנתן לו רבו פרנסתו בבת אהת נמצאו ריהים
 טוחנות מן הכור >י< מה שטוהנות מן הקב ונמצאת עיסה אוכלה מן הכור
 כמו אוכלה מן הקב שנה שגשמיה מועטין למה הוא דומח לעבד שנתן
 לו רבו פרנסתו מעט מעט נמצאו ריהיים מה שטוהנות מן הכור טוהנות מן
 הקב נמצאה עיסה כמה שנאכלת מן הכור אוכלה מן הקב ד״א בזמן שגשמיה
 מרובין למה הוא דומה לאדם שמגבל את הטיט אם ייש לו מים רבים
 מים אינן כלין והטיט מגובל יפה אם יש לו מים מועטין מים כלים
 והטיט אינו מתגבל יפת ת״ר פעם אהת עלו כל ישראל לרגל לירושלים
 ולא חיח לחם מים לשתות חלך נקדימון בן גוריון אצל אדון אחד אמר
 לו הלויני שהים עשרה יי מעיינות מים לעולי רגלים ואני אתן לך שתים
 עשרה עינוה מים ואם איני נוהן לך הריני נותן לך שתים עשרה ככר
 כסף וקבע לו זמן כיון שהגיע הזמן ולא ירדו גשמים בשהרית שלח
 לו שגר לי או מים או מעוח שיש לי בידך שלח לו עדיין יש לי זמן
 כל היום כולו שלי הוא בצחרים שלח לו שגר לי או מים או מעות
 שיש לי בידך שלה לו עדיין יש לי שהות ביום במנהה שלח לו שגר
 לי בידך שלח לו עדיין יש לי שהות
 אמר כל השנח כולח לא ירדו גשמים

ו  ועכשי

 מעות ביוקר. אין מעות מצויות להן:

 נהירנא. אני זוכר: מדליה איסר.

 מאין מעות: דאהיא ניחא.
 ואמרינן בפירקא ללעיל >לף ג:<
 מיטרא ניחא לפיד ולחבואה ומיטרא
 רזיא לאילני (« לאתיא ניחא לפיד
 ואתיא רזיא לאילנות: גשפיכותא.
 בכח גלול יותר מלאי לאינה טובה
 לא לזה ולא לזה. שוב אמר רבי
 שפיכותא מטר רק ועבה יותר מלאי
 לאילני לא מהניא ללאו רזיא היא
 לצמחים נמי לא שהגשמים מרובין
 באין ושוטפין אותן: >״< בפרוס הפסח.
 בימי הפסח א) . על בורות שיחין
 ומערות אם לא ירלו להן גשמים:
 (נ! אפילו בפרוס החג. להשקות זרעים
 ואת בהמתם: אם אין להם (»< לשהות
 מסריטין וכוי. אפילו U1 בפרוס החג

 לימומ הממה נינהו אפילו הכי
 מתדעין משוס לכולן צדכוח לשתות:
 וכולן. כל אלו: בהיפרכיא שלהן.

 באותו מלכות שכלו שם מי בורות
 שיחין ומערות: ואםכרא. בונמל״ט
 בלע״ז פעמים שנקבע בתוך פיו של
 אלם ומת. לשון כי יסכר פי לובד
 שקר (תהליס סגן והיא סרונכהי) מיתה
 משונה: בזמן שיש בה מיהה. שהיא
 » משולחת מהלכת ומתים בה:
 טל הגובאי. שמכלה את החבואה

 כל שהוא אפילו לא נראה אלא קצת
 בילוע שעתידן לבוא לרוב. אבל חגב
 כל שהוא מצוי הוא ואינו מכלה כל
 כך כארבה: בשאר שני שבוע.
 לשמיטה אבל בשמיטה לא להפקר
 נינהו: אפילו בשביעימ. כל שעה
 צדטן לשתיה ואע״פ שהגשמים
 מועילין לקרקע בשביעית: רבן
 שמעון בן גמליאל אומר. מתריעין

 על האילנות ואף על הספיחין של
 שביעיח שאינן חשובין כל כך:
 צמיקין. שיורלין בקושי מלשון ושדים

 צומקיס (הושע ט<: למה הוא דומה.
 פמסחו של כל w השבח כולה:
 נאפה כהקנה. שיש לו פנאי לאפותה:

 פרנסהו גבה אחה. פרנסת כל

 השנה וטוחן אותה ביתד: נמצאה
 רחיים במה שאוכלה מן הכור כוי.

 שכן לרך שמשמייר מן הקמח
 ברחיים. וכן כשהגשמים יורלין
 מרובים ומרביעין אח הארץ ומה
 שהיו טרשים בולעים מן (ל) הרוב
 בולעין מן המיעוט ומה שהרוח
 מנשבת ובולעח מן הרוב בולעח מן
 המיעוט: נמצאת עיסה. עריבה

 שיש
 אדון

 מעות
 אותו

 לי או מים או
 ביום לגלג עליו

 שלשין בה את הבצק שמשמייר בשוליה
 מן העיסה(« אף גשמים כשיורלין מעט מעט נבלעין בטרשין ואין מרביעין את הארץ: ה״ג מימיו מרובין(נ) אינן כלי! וטיט מתגבל יפה מימיו
 מועטין הטיט אינו מתנבל יפה. מיס אינן כלין ויוכלו לגבל טיט הרבה כמה שירצה: נקדימון בן גוריון. עשיר גלול היהי<: ואני אתן לך י״ב מעיינות

 מים. כלומר שירדו גשמים ויתמלאו כל המעיינות מיס. אותן מעיינות לא היו נובעין מיס כל כך ואינן מתמלאין מאיליהן כשאר מעיינות:

 ועכשיו
 הכי והכי. ניחא ורזיא, מיהו טובא לא אתא דליהוי לבורות לשיחין ולמערות. היכי משכחת לה. כיון דאתא לבורות היינו רויא, היינו לאילן. דאתיא בשפיכותא. דהוי טפי מרויא, דלא ניהא לאי
 שלהן. באותן שכונות שצריכין להן. בשאר שגי שבוע אבל לא בשביעית. הואיל ואין אוכלין פירות הגדילין בשביעית. מפגי שיש בהן צדקה לעגיים. דעגיים אוכלין פירות הגרילין בשביעית.
 שאין באין בשפע. נמצא ריחים [כמו] שאוכלות מן הקב אוכלות מן הכור. כלומר, שאין קולטין ההיחים מן הכור קמח יותר מן הקב, דהיינו תקנתו. נמצאת עיסה. שאין העריבה אוכלת מן העי

ט פ ש  עין מ

 נר מצוה

 יכ א מיי׳ פ״ב מהלכות
 תעניות הלכה טז טוש״ע
 א״ח סי׳ תקעה סעיף ח:
 יג ב מיי׳ שס הלכה יג
 טיש״ע א״ח סי׳ תקעי

 סעיף ה:
 יד ג מיי׳ שם הלכה י
 טוש״ע שס סעיף ט:

 לעזי רש״י
. [ ט ׳ ׳ נ ל ן מ ׳ ׳ ט [בו ״ ל מ נ ו  ב

 דלקת מוגלתית בשקדים.

 מוסף רש״י
 נהירנא. זכורני (רשנ־ם
 ב״ב צאו. מדלית איסר.

 לקנות נו לחס !שם!.

 רבינו חננאל
 בצורת, כלומר עצירת
 מטר. מדינה להביא
 ממדינה אחרת, רעב. אמר
 ר׳ יוחנן לא שנו אלא
 שהמעות בזול ופירות
 ביוקר. כלומר המשא ומתן
 מצוי ומרויחין בני אדם,
 אבל מעות ביוקר מתריעין
 מיד. ואייר יוחנן נהירא
 דהוו ד׳ סאין בסלע
 בטבריא והוו נפישי נפיהי
 כפן מדלית איסר. גשמי
 צמחים, הבאים בניתותא.
 גשמי אילן, היורדין כרויא.
 לא לאילן ולא לזרעים אלא
 לבורות, כגון דגחתי
 בשפיכותא, שוטפים
 ויורדים בבורות ת״ר
 מתריעין על האילגות
 בפרוס הפסה ועל מי בורות
 שיחין ומערות בפרוס ההג
 ועל כולן אין מתריעין
 עליהן אלא באיפרכיא
 שלהן. כלומר אנשי מקום
 בלבד. ואם אין להם מים
 לשתות מתריעין עליהן
 מיד שני והמישי ושני. ועל
 האסכרה כל ומן שהיא
 ממיתה. ומתריעין על
 הגובאי ועל החגב,
 ־באילנות ובספיחיס
 בשביעית, מפני שיש בהן
 פרנסה לעניים. ד׳ אלעזר
 בן פרטא אומר מיום שתרב
 בית המקדש לא ירדו גשמי
 ברכה ונעשו צימוקים
 לעולם [וכוי] שנה
 שגשמיה ירדו בזמנן דומה
 לעבד שנתן לו רכו פרנסתו
 כאחד בשבת כוי. נמצאו
 1-יחיימ] טוחנין מן הכור
 כוי. מידה אחת נישארת בפי
 ־־ריחיים בכור כמה
 שנשארת מן הקב, וכך
 נ־־בקת מן העיסה בסידקי
 העריבה ובסיבותיה מן
 המעט כמו מן הרב. וכן
 בהגבלת הטיט, אם יש לו
 מים בבת אחת כדי גיבול
 שופך ומגביל, ואם אין לו
 אלא מעט שופך מה
 שבידו, ועד שיבואו אחרים
 יבשו הללו, וכאילו לא
 שפך בהן כלום. א) כך
 סוגיא כוי. תנו רבנן פעם
 אחת עלו ישראל לחג ולא
 היה להם מיס לשתות הלך

 נקדימון כוי.

 או אולי צ״ל כולה סוגיא
 השומה.
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 לעזי רש״י
. לנקב. ר ״ י צ ו ט ר י  פ

. קלשון. א ״ ק ר ו  פ
״ש. מכבידים. י ר ק נ י  א

 מוםף רש״י
 ושתיהן לקללה. אותן
 שירדו ואותן שלא ירדו,
 מפגי שרונ גשמים קלקלו
 את תנואתם (לעיל ו:ו.
 ונעתרות. נהפכות כמו
 עמר שמהפך התבואה,
 כלומר נאמנים פצעי אוהנ
 ונהפכות מנאמנות נשיקות

 שונא (סנהדרין קה:).

 םדר תעניות אלו פרק שלישי תענית כ.
 במו מקדר בהרים (עירובין נח.) כלומר שמנקב נהדרה.

 הרקיע: מיריפטי. פירוש סרדיוטין ושוטרי
 העם במקל: ונעתרות נשיקות שונא. פירוש (י) כלומר
 נאמנים פצעי אוהב וחילופיהן בשונא ונעמדות לשון צ) הפוך בעמר
 פורק״א בלע״ז שמהפטן בה את
 החבואה והט פשטיה דקרא פצעי
 אוהב נאמנים שהוא עושה לטובה
 אפילו כשמכה חבירו מחכוין לטובה
 ונשיקות שונא הס להיפך שעושה
 הכל לרעה ד״מ פשטיה דקרא הט
 נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות
 שונא כלומר ונעמרומ לשון ריבד
 כלומר נשיקות שונא דומים הס למשא
 כלומר הס מרובות ולמשא לעולם
 ד״מ הט כשאוהבים עושים מריבה
 ושונאים זה אמ זה השנאה נאמנה
 והט פירוש נאמנים פצעי אוהב
 הפצעים זהו השנאה שבין אוהבים
 הס נאמנות ונעתרות נשיקות שונא
 פי׳ דכששונאיס עושים שלום זה לזה
 השלום והפשרה שביניהן אמנה
 וקיימת והיינו נעתרות נשיקות שונא

 כלומר נשיקות שונא נעתרומ:
 מה ארז זה. פירוש לאע״ג לכתיב
 ביה בקרא עלי מים ההוא לאו
 בלעם קאמר ליה אלא מלאך וכן כולהו
 בלעם אמר כנחלים ומלאך אמר
 נטיו לאינן מתייבשים וכן עלי נהר:

 נזלמן

 ועכשיו ירדו גשמים. בתמיה: בוני שמו: נקדרה. זרחה לשון

 מקדירי< שהיחה חמה קודרת ברקיע וזורתת פירטוצ״ר בלע״ז: הט
 גרסי׳ נקדימון בן גוריון הא דאמרן: אסיא אחל אחל. כתיב במלחמת
 יהושע (יהושע ג< אחל גדלך ובמלחמת משה כחיב (דנריס נ< אחל תת

 פמלך מה יהושע (י) נקדמה לו חמה
 במלחמתו כלכתיב בהליאי) אף משה
 כן. שכן לרך הכתובין למל סחוס
 מן המפורש ברמז בליטר לומה
 לחבירו וגזירה שוה אחת מן י״ג
 מלות שניתנו לו למשה מסיני ובחחילת
 סיפרא מפורש: שהיהן לקללה. אקרא
 קאי האי לכחיב על עיר אחת אמטיר ל)
 ועל עיר אחח לא אמטיר* שניהם
 לקללה אותה שימטיר עליה רוב
 גשמים שמקלקלין את התבואה ואת
 שלא ימטיר אין גשמים ואין מבואה
 גלילה. אשר לא תמטיר עליה>) מוסב
 הלבר על העב שהעב בלשון נקיבה
 לכתיב >מלטס א ימן הנה עב קטנה
 ככף איש עולה מיס: ולא אלמנה
 גמורה. להא לא כמיב אלמנה אלא

 הימה כאלמנה כאשה העומלת
 באלמנות חיות על בעלה שהלך ועתיל
 לחזור: דלא מוקמי מינן רישי נהרי.
 מוכסין: גזיריפטי. סרדיוטין. מרוב
 בזיון: ונעסרוה גשיקוה שונא. נעתרומ
 לשון הפך כלאמרינן במסכמ סוכה
 (לף יד.) דעחר לומ מה עמר זה מהפך
 את התבואה פורק״א בלע״ז. אי נמי
 נעתרות לשון רבד וייתור אינקרי״ש
 בלע״ז כמו העתרתם עלי לבדכם
 (יחזקאל לה<: בירכן בארז. כארזים עלי
 מים (במלכר מי): ארז זה אינו עומד
 במקום מים כוי. ואע״ג לכתיב בקרא

 כארזים עלי מיס ההוא לאו בלעם
 קאמר ליה לבלעם אמר כארזים
 והמלאך השיבו עלי מיס ובן כולהו
 לבלעם אמר כנחלים לזימנין
 מתייבשין וקאמר ליה המלאך נטיו
 לאין יבישין לעולם והיינו לכתיב
 דהפוך ה׳ אלהיך לך את הקללה לברכה״)
 על ילי מלאך שהושיבו על ילי מלאך:
 ואפילו כל הרוחוה. שאינן קשות:

 רוח דרומיה. היא קשה כראמרינן

 (כ״ב ל׳ כה.) אילמלא בן נץ שמעמידה
 אין כל בדה יכולה לעמול מפניה
 שנאמר ׳» המבינתך יאבר נץ יפרש
 כנפיו לתימן: ומטייל. לשמוח:

 נזלמן

 ועכשיו ירדו גשמים יא< נכנס לבית המרהץ
 בשמחה עד שהאדון נכנס בשמהתו לבית
 המרהץ נקדימון נכנם לביח חמקדש כשהוא
 עצב נתעטף ועמד בתפלה אמר לפניו רבונו
 של עולם גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי
 עשיתי ולא לכבוד בית אבא עשיתי אלא
 לכבודך עשיתי שיהו מים מצויין לעולי רגלים
 מיד נתקשרו שמים בעבים וירדו גשמים עד
 שנתמלאו שתים עשרה מעינות מים והותירו
 עד שיצא אדון מבית המרהץ נקדימון בן
 גוריון יצא מבית המקדש כשפגעו זה בזה
 אמר לו תן לי דמי מים יותר שיש לי בידך
 אמר לו יודע אני שלא הרעיש הקב״ה את
 עולמו אלא בשבילך אלא עדיין יש לי פתהון
 פה עליך שאוציא ממך את מעותיי שכבר
 שקעה המה וגשמים ברשותי ירדו הזר ונכנם
 לבית תמקדש נתעטף ועמד בתפלה
 ואמר לפניו רבונו של עולם הודע שיש לך
 אהובים בעולמך מיד נתפזרו העבים וזרהה
 ההמה באותה שעה אמר לו האדון אילו לא
 נקדרה ההמה היה לי פתהון פה עליך

 שאוציא ממך מעותיי תנא לא נקדימון שמו אלא בוני שמו ולמה נקרא שמו
 נקדימון >« שנקדרה המה בעבורו הנו רבנן א<שלשה נקדמה להם המה
 בעבורן משה ויהושע ונקדימון בן גוריון בשלמא נקדימון בן גוריון גמרא
 יהושע נמי קרא דכהיב 1וידם השמש וירה עמד וגו׳ אלא משה מנלן אמר
אהל תת פהדך וכתיב התם  רבי אלעזר אתיא אהל אהל כתיב הכא נ
 3אהל גדלך רבי שמואל בר נתמני אמר אתיא תת תת כהיב הכא אהל תת

 פהדך וכתיב התם 4ביום תת ה׳ אה האמרי רבי יוהנן אמר אתיא מגופיה
אשר ישמעון שמעך ורגזו והלו מפניך אימהי רגזו והלו מפניך בשעה  דקרא 2
 שנקדמה לו חמה למשה: וכן עיר שלא ירדו עליה גשמים כוי: 5יאמר רב
 יהודה אמר רב ושתיהן לקללה 5היהה ירושלים לנדה ביניהם אמר רב
 יהודה אמר רב לברכה כנדה מה נדה יש לה היתר אף ירושלים יש לה
 תהנה 6היתה כאלמנה אמר רב יהודה לברכה גיכאלמנה ולא אלמנה ממש
 אלא כאשד, שהלך בעלה למדינת הים ודעתו להזור עליה 7וגם אני נתתי
 אתכם נבזים ושפלים אמר רב יהודה לברכה רלא מוקמי מינן לא רישי נהרי
 ולא ייגזיריפטי 8והכה ה׳ את ישראל כאשר ינוד הקנה במים אמר רב יהודה
 אמר רב לברכה דאמר רבי שמואל בר נהמני אמר רבי יונתן הימאי דכתיב
 9נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקוה שונא טובה קללה שקילל אהיה

 השילוני אה ישראל יוהר מברכה שבירכן בלעם הרשע אהיה השילוני קללן
 בקנה אמר להם לישראל והכה ה׳ את ישראל כאשר ינוד ייהקנה מה קנה זה עומד במקום מים וגזעו
 מהליף ושרשיו מרובין ואפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו » אין מזיזות אותו ממקומו אלא
 הולך ובא עמהן דממו הרותות עמד הקנה במקומו אבל בלעם הרשע בירכן בארז שנאמר 10כאחים ז<(עלי
 מים) מה אח זה אינו עומד במקום מים ואין גזעו מהליף ואין שרשיו מרובין אפילו כל הרוהות שבעולם
 נושבות בו אין מזיזות אותו ממקומו כיון שנשבה בו רוה דרומית עוקרתו והופכתו על פניו ולא עוד
 רבינו גרשום אלא שזכה קנה ליטול הימנו קולמוס לכהוב בו םפר הורה נביאים וכתובים תנו רבנן לעולם יהא אדם

ם n™• רך כקנה ואל יהא קשה כארז חימעשה שבא רבי אלעזר ט<(בן ר׳) שמעון ממגדל גדור מבית רבו והיה ה ה ל ד ק  נ

 רכוב על ההמור ומטייל על שפת נהר ושמה שמהה גדולה והיהה דעתו גסה עליו מפני שלמד הורה הרבה
 אחל דמשה נקדה לו חמה. נזדמן

 וכן עיר שלא ירדו עליה
 גשמים. ועל האחרת ירדה, ואותה העיר שלא ירדה עליו מתענה. שתיהן לקללה. אותה שלא ירדה עליה ואותה שירדה עליה, ושתיהן מתענות. דלא מוקמי מינן גזי ריפטי. ולא מיגרו(פי) [בן!. כאהזים עלי מים. הוא אמר

 כארזים א) ורוח הקודש משיבה עלי מים, שגזעו מחליף.

ת הש״ם ר ו ם  מ

 א) ע״ז כה., ג) לעיל ו:.
 ג) סנהדרין קד. ע״ש, י) [גי׳
 ערוךערךגזו׳גאזידסנואי],
 ה) סנהדרין קה:, ו) [צ״ל
 הקנה נמים], ז) !בילקוט
 ליתא ונן משמע מדברי
 תוססות ד״ה מה ארז וכו׳
 וכ״מ מרש״י], ח) [אנות
 לר״נ סמ״א מס׳ ד״א פ״ד
 ונשניהסאי׳ר״שנןאלעזר],
 נו) [צ״ל נרני], י) ועירוני!
 נח.], כ) [יהושע י],
 ל) ןנססוק והמטרתי על עיר
 אתת], מ) [עמוס ל],
 נ) [שסן, ם) ןבראשית כה],
 ע) [לבריס כג], פ) ןאיוב
 לט], צ) [סונה יל. יבמות

 סל,],

— w <0י — 

 הגהות הב״ח
 (6) גט׳ ועכשיו ירלו גשמיס
 מיד נכנס לבית המרח7
 בשמחה ובעוד שהאלון
 נכנס כי׳ מעיינוח מיס
 והותירו בעוד שיצא
 האדון כו׳ חזר ונכנס
 גקדימון בן גוריון לביח
 המקלש כוי אהוביס
 בעולמך וכשם שעשית
 נס כן עשה מיל גשבה
 הרוח ונתפזרו העבים:
 (ג) שם ולמה נקרא שמו
 גקדימון שעמדה [אולי
 צ״ל שנקדמה] לו חמה:
 (ג) שם באות ונושבות גו
 (אין מזיזות אותו ממקומו)
 תא״מ ונ״ב ס״א אינו
 הולך ובא עמהן:
 (ל) -ש״־ ד״ה אתיא כו׳
 מה יהושע נקדרת לו
 ממה: (ה) תום׳ ד״ה
 וגעתרות כו׳ פירוש נאמנים
 כו׳ כצ״ל ותיבת כלומר

 נמתק:

 רבינו חננאל
 תנא לא נקדימון שמו אלא
 בוני שמו. ומפני שנקדמה
 לו חמה נקרא נקדימון.
 והמטרתי על עיר אחת
 ועל עיר אחת לא אמטיר.
 אמרו שתיהן לקללה, זו
 שגשמיח מרובין יותר מדאי
 מטשטשין הארץ ואינה
 עושה פירות, ומי שגשמיה
 נעצרים איגה מצמהת.
 היתה ירושלם לנדה לברכה,
 שיש לה היתר לבעל
 כנדה. היתה כאלמנה. שגער
 בה בעלה לא אלמנה
 ממש. נבזים ושפלים.
 לברכה, שאין מהן שרים
 למלחמה ולתשמישים
 לעבודת המלך. קנה במים,
 שרשיו מרובין וגזעו מחליף
 הולך ובא עם הרוחות כוי.
 תנו רבנן, מעשה ברכי

 שמעון בן אלעזר

 א) עי• תופי ד״ה מה אח.



ם ״ ש ת ה ר ו ס  מ

 א) [נרכוש כח. וע״ש פרש״י
 נתונות סז:], ב) שנת לב.,
) 1נע׳׳י  ג) מגילה כת., ו
 ליתא], ה) [גירס׳ הערוך
 נתניכתי פי׳ שלא מיתי לו
 שם],10 פי׳ הערוך ערך חנך
 אפי׳ שם שכינו לי אחרים לא
 קראתיו!, י) ןפי׳ אס יכע״י
 גרס אס], ח) חולין ית.,
 ט) [מנתות עו:ן, י) ןאפשר
 דננוסתאות שהיה לפני תוס׳
 היה כך אנל לפנינו ליתאן,
 נ) [קידושין ענ:1, ל)ןוע׳׳ע
 תוססות קידושין ענ: ד״ה
 היוס ומיס׳ נ״נ נב. ד״ה

 אמר],

ם ל ש ה אור ה ר ו  ת
ם י ד ס ח ל ה כ י מ ת נ ט  1 . ק

ת י ש ר ע ש ת א מ א ל ה כ מ  ו

י ל ק מ י ב ך כ ד ב ת ע  א

ה ז ת הירדן ה י א ת ר ב  ע

י נ ש י ל ת י י ה ה ת ע  ו

א ב י ת ל י ש א ר : ב ת ו נ ח  מ

 הגהות הב״ח
 (א) נס׳ ברבי שמעון:
 (5) שם דקיימא נאתרה
 תליסר שנין ולא נפלה
 יומא תד כוי ניתי מר ונקיף
 א״ל: (1) שם נפני מי
 שגדול ממני בהכמה ולא
 הרהרתי: (ד) שם הוי מלי
 כוזא מיניה ותלי ליה:
 (ה) רש״־ ד״ה ה״ג מסולת
 כו׳ דנהרא הס״ד ואח״כ
 מה״ד מפולח יכו׳ המימית
 הס״ד ומה״ד מפולח
 שאמרו כוי עליהן הסייד
 ימה״ל ננריאומ כי עליהן
 הסייד ומה״ד וכשאינן
 ראויות כד: (י) ד״ה ה״ג
 לא כוי כיתי הס״ד ומה״ד
 ולא הלכתי כוי: (1) ד״ה
 נהכינתו נוי נני אדם
 לגנאי כגון: (ח) ד״ה אין
 מאכילי! נו׳ ניזר אוכלין
 דמיחזי כמעט: (ט) תום׳
 ד״ה א״ל כוי אמר רנא
 והאי רנ אדא: (י) ה״ה
 נהכינתו נו׳ שממי! אותו
 בני אדם לגנאי כגון שם
 לווי בחניכתי פי׳ כינהו
 בשם משסתתו דיש
 משפחה שמכנין בני
 אדם לכל המשפחה
 וקוראין בחניכה שם לווי

 כמו שס חנינת:

ת הגר׳׳א ו ה ג  ה
 [א] נמ׳ ט הוה ליה. רשום

 קי על מלס ליה:

 כ: םדר תעניות אלו פרק שלישי תענית
 נזדמן לו אדם. יש ספרים שכתוב בהן אליהו זכור לטוב והוא

 נתכוון להוטחו שלא ירגיל בדבר: ה״ג מפולס שאמרו בריאוה ולא
 רעועות שאינן ראויות ליפול ולא שראויות ליפול הי ניהו בריאוס

 והי ניהו שאינן ראויות ליפול הי ניהו רעועות והי ניהו ראויות ליפול

 לא צריכא דקיימן אגודא דנהרא.

 מפולת שיש שם רוח חזק שמפיל
 החומות >מ. מפולת שאמרו מתריעין
 עליהן בבריאות קאמרינן שיהו
 החומוח בריאות ואף על פי כן נופלומ
 מכח נשיבת הרוח אבל אס היו
 החומות הנופלות רעועות אין
 מתריעין עליהן וכשאינן ראויות ליפול
 מתריעין עליהן ולא כראויות ליפול:
 לא לריכא. הא דקתני שאינן רעועות

 וראדות ליפול אלא כגון דקאי אגודא
 דנהרא על שפת הנהר שאע״פ שהיא
 בריאה רארה היא ליפול שהמיס
 מפילין אותה שמקלקלין את הקרקע
 ושוחקין את היסוד: כי ההיא אשיתא
 רעועה כוי: באתרה. במקומה. אף

 על גב דאינה רארה ליפול להא קמה
 באתרה כולי האי אפילו הט כיון
 דרעועה היא לא הוו חלפי תומה
 אלא היה מקיף סביבותיה: מנפץ.
 ממעטין: ה״ג לא הקפדתי בתוך
 ביתי (0 ולא הלכתי בלא תורה. לכל

 שעתא הוה גריס: בההינתו. שמכניס
 לו בני אלם יי) כגון שם לווי: תניכתו.
 כמו חניכת אבות בגיטין על י׳ לורות
 (גיטין דף פח.): ביומא דעיבא. יום
 המעונן דהוי רוח מנשבת ומסתפי
 ללא חפיל חומוח: בגוהרקא. חיבה
 תלדה בעגלה ושרות יושבות בהן:
 וסייר. בולק. תרגום פוקל >שמות לל)

 מסער. כמו האי טבחא ללא סר
 סכינא קמיה חכם״): כי הוה ליה
 מילתא דאסותא רמי ליה אכוזא דמיא

 כוי לא גרסינן: זגין ליה ושדי ליה

 בנהרא. להט זבין להו דאי הוה

 משחייר מידי לגננין אזלא לאיבוד
 דמכמשא בשבמ ונמצא מכשילן לעמיד
 לבא דלא מייתי ירקי לסעודת שבח:
 דםמכא דטסייהו. שנסמטן עניים

 לאותו ירק ואומרים אין אנו צריכין
 לקנות ושמא לא ישתייר שם כלום
 ואין להן מה לאכול בשבת: אין
 מאכילין אותן לבהמה. משום ביזוי

 אוכלין (ח) ומחזי כבועט בטובה
 שהשפיע הקב״ה בעולם. אי נמי משוס
 דחסה חורה על ממונן של ישראלגי):
 וזרק לנהר והולכין למקום אחר
 ומוצאין אותם בני אדם ואוכלין
 אותן כך שמעתי: מילתא דשיבסא.
 מנהג שדים שמזיקין למי שיאכל ואינו
 נוטל יליו. לשיבתא כהך לגרסינן
 במסכת יומא >לף עז:) אמר אביי
 משום שיבתא. והוה מלי ליה לההוא
 כוזא למיא ט היכי ללימשו ילייהו
 מינה: בר מהא. חוץ מזו לכל
 מאן מעי הוה עייל ואכל:

 משוס

 נזדמן לו אדם אחד שהוא מכוער כיותר. במסכח לרך ארץ
 ׳)מפרש דאותו אדם היינו אליהו ולטוב נתכרן כדי שלא
 ירגיל בדבר: לא צריבא מפלי מהמת גובהייהו. פי׳ דהוו בריאות
 ולא היו ראויות ליפול אלא מתממ גובהן: אמר ליה דאיכא רב

 נזדמן לו אדם אהד שהיה מכוער ביותר אמר
 לו שלום עליך רבי ולא החזיר לו אמר לו
 ריקה כמה מכוער אותו האיש שמא כל בני
 עירך מכוערין כמותך אמר לו איני יודע אלא
 לך ואמור לאומן שעשאני כמה מכוער
 כלי זה שעשית כיון שידע בעצמו שהטא
 ירד מן החמור ונשתטח לפניו ואמר לו
 א)נעניתי לך מהול לי אמר לו איני מוהל לך

 עד שתלך לאומן שעשאני ואמור לו כמה
 מכוער כלי זה שעשית היה מטייל אהריו עד
 שהגיע לעירו יצאו בני עירו לקראתו והיו
 אומרים לו שלום עליך רבי רבי מורי מורי
 אמר להם למי אתם קורין רבי רבי אמרו לו
 לזה שמטייל אחריך אמר להם אם זה רבי
 אל ירבו כמותו בישראל אמרו לו מפני מה
 אמר להם כך וכך עשה לי אמרו לו אעפ״כ
 מחול לו שאדם גדול בתורה הוא אמר להם

ט פ ש  עין מ

 נר מצוה

 טו א מיי׳ פ״ב מהלכות
 מעניות הלכה יב טוש״ע
 א״ח סי׳ תקעו סעיף ל:

 ב [מיי׳ פי״ב מהלכות
 רוצת ושמירת נפש הלכה ו
 שו״ע י״ל סימן קטו סעיף

 ה בהנ״ה]:
 ג [מיי׳ ס״נ מהלכות ק״ש
 הצנה ד טיש״ע א״ת סימן

 פה סעיף בן:
 ד [מיי׳ פ״ד מהלבות ת״ת
 הלנה ט טוש״ע י״ל סימן
 רמי סעיף טז יעיין טיש״ע
 א״מ סימן קנא סעיף נ!:

 אדא בהדן דנפיש זבותיה. וצ״ל
 דתרי רב אדא הוו דהא רב אדא בר
 אהבה הוה בימי רבא דמצינו בכמה
 מקומות אמר רב אדא בר אהבה
 אמר רבא w והא רב אדא בר
 אהבה להבא משמע דהוה חבר לרב
 ולשמואל מלקאמר ליה שמואל לרב
 וקאמר ליה הא איכא רב אלא בהלן
 ואנן ילענא לרב יהולה היה תלמיל
 לרב ושמואל ורבא ׳)הוה נולל ביום
 שמת רב יהולה ורב אלא היה תלמיל
 לרבא א״כ ע״כ צ״ל למרי רב אלא
 הוול): בהכינתו. פירוש בטנר
 שמכנין אותו 0 בן אלם לגנאי
 בחניכמו פי׳ כינוי שם משפחתו שם
 לור כמו שם חניכת אבוח בגיטין
 על עשרה לורוח (גינרן דף פי!.)
 כגון רבי אברהם אבן עזרא שכל
 בני משפחתו היו נקראים כך
 ולוקא לגנאי אבל לשבח מותר:

ו בשבילכם הריני מוהל לו ובלבד שלא יהא ר מ  א

 רגיל לעשות כן מיד נכנם רבי אלעזר >א< בן רבי שמעון ודרש לעולם יהא
 אדם רך כקנה ואל יהא השה כארז ולפיכך זכה קנה ליטול הימנה קולמוס
 לכתוב בו ספר תורה תפילין ומזוזות: וכן עיר שיש בה דבר או מפולה כוי:
 תנו רבנן מפולת שאמרו בריאות ולא רעועות שאינן ראויות ליפול ולא
 הראויות ליפול הי ניהו בריאות הי ניהו שאינן ראויות ליפול הי נינהו רעועות
 הי ניהו ראויוה ליפול לא צריכא תפלו מהמת גובהייהו אאי נמי דקיימן אגודא
 דנהרא כי ההיא אשיתא רעועה דהואי בנהרדעא דלא חוח חליף רב ושמואל
 רבעו חננאל תוהה אע״ג דקיימא באתרח תליםר שנין >« יומא חד איקלע רב אדא בר

 גליון הש״ם
 גט' קםכ״ פאכל אדם
 אק מאכילים לבהמה.
 מג״א סימן קעא ס״ק א:

 מוסף רש׳׳י
 נעניתי לך. לנרתי למולך
 יותר מ[ הראר :בוכות כח י!
 לנרתי יותר מרי (כתובות
 era. מנכין לו מזכיותיו.
 פותתין ־שבת לב.!. קטנתי
 מכל החסדים. הוקטנו
 ונתמעטו זטותי נשניל
 החסליס אשר עשית וגו׳
 נשם). ולא הלכתי ד׳
 אמות בלא תורה. גרסתי
 שגירה גפי ממיל !מגילה
 כת.).ולא קראתי לתבירי
 בהכינתו. אס נינו שם
 לחנירו לננאי >שס!.
 בחניכתו. אפילו אומו טנוי
 שמשורר ונא לו ממשפחתו
 שם לופי, נמו (גיטין סד.)
 נתנ חניכתו ותניכתה (שם!.

 אהבה להתם אמר ליה שמואל לרב ניתי מר נקיף אמר ליה לא צריכנא
 האידנא דאיכא רב אדא בר אהבה בהדן דנפיש זכותיה ילא מסתפינא רב
 הונא הוה ליה ההוא המרא בההוא ביתא רעיעא ובעי לפנוייה עייליה לרב
 אדא בר אהבה לתתם משכי׳ בשמעתא עד דפנייד׳ בתר דנפק נפל ביתא
לעולם  ארגיש רב אדא בר אהבה איקפד סבר לה כי הא 3ידאמר רבי ינאי:
 אל יעמוד אדם במקום סכנה ויאמר עושין לי נס שמא אין עושין לו נם ואם תימצי
 לומר עושין לו נם מנכין לו מזכיותיו אמר רב חנן מאי קרא דכתיב 1קטנתי
 מכל חחםדים ומכל האמה מאי הוה עובדיה דרב אדא בר אחבח כי חא
 דאתמר ג<שאלו תלמידיו די(את רבי זירא ואמרי לח) לרב אדא בר אהבח
 במה הארכה ימים אמר להם מימי לא הקפדתי בתוך ביתי ולא צעדתי בפני
ולא הרהרתי במבואות המטונפות ולא הלכתי ד׳ אמות  מי שגדול ממני«< ;
 בלא תורה ובלא תפילין י ולא ישנתי בבית המדרש לא שינת קבע ולא שינת
 עראי ולא ששתי בתקלת חברי ולא קראתי לחבירי ה)בהכינתו ואמרי לה
 ייבהניכתו אמר ליה רבא לרפרם בר פפא לימא לן מר מחני מילי מעלייתא
 דהוה עביר רב הונא אמר ליה בינקותיה לא דכירנא בםיבוהיה דכירנא
 רכל יומא דעיבא הוו מפקין ליה בגוהרקא דדהבא וםייר לה לכולה מתא
 וכל אשיתא דהוות רעיעתא הוה סתר לה ׳יאי אפשר למרה בני לה ואי
 לא אפשר בני לה איהו מדידיה וכל פניא דמעלי שבתא הוה משדר שלוהא
 לשוקא וכל ירקא דהוה פייש להו לגינאי זבין ליה ושדי ליה לנהרא וליתביה
 לעניים זמנין דסמכא דעתייהו ולא אתו למיזבן ולשדייה לבהמה 8קםבר מאכל
 אדם אין מאכילין לבהמה ולא ליזבניה כלל נמצאת מכשילן לעתיד לבא כי
 הוה m ליה מילתא דאםותא הוי מלי כוזא >י< דמיא ותלי ליה בםיפא דביתא ואמר
 כל רבעי ליתי ולישקול ואיכא דאמרי מילתא דשיבתא הוה גמיר והוה מנח כוזא
 דמיא ודלי ליה ואמר כל דצריך ליתי וליעול רלא לסתכן כי הוה כרך ריפתא הוה

 פתח לבביה ואמר כל מאן דצריך ליהי וליבול אמר רבא כולהו מצינא מקיימנא לבר מחא דלא מצינא למיעבד
ם ו ש  מ

 הוה גמיר. שהיה יודע שרוח רעה שורה 1על המים) [על הידים]. ותלי כוזא דמיא. (נמי) [כלי] שנוטלין בר אה ידיהן, ונכנסין. כר מהא. דהוה פתח לבבא.

 שפגע באחד ואמר כמה
 מכוער כלי זה, שמא כל
 בני עירך מכוערים כמותך,
 כיון שידע שחטא התהיל
 לבקש מהילה, גפק ודרש
 לעולם יהא אדם רך כקנה
 •אל יהא קשה כארז.
 מילתא דשיבתא. פי׳,

 משקה של רפואה.

 רבינו גרשום
 בריאות. נופלות, מתענין.
 דקמו אגודא דנהרא. וה״ק
 !רעועות) [בריאות] ולא
 ־אויות ליפול, לאפוקי
 ־קאיאגודא דגהרא דאע״ג
 ־•אין רעועות הואיל
 ו־אויות ליפול דאכלה
 יהו מיא אין מתעגין
 עליהן, והויא לה א)נמי
 בריאות ראויות ליפול.
 דקאי באתרא. לאחר
 שהיתה רעועה, דהא כיון
 הקם באתדא הויא כבריאה,
 וכיון דהויא רעועה הויא
 ראויה ליפול. קטגתי מכל
 החסדים. כלומר נתמעטו
 דוכיות בשביל נסים, כי
 במקלי וגר. בהכינתו.
 שכבר קודאין לו. ולא
 ני בחניכתי. שאני קריתי
 לי שם. כיומא דעיבא.
 ודזיקאנ). ובין להו. דאי
 יתרי ומפסדי לא הוו מייתי
 בערב שבת אחר. ולא
 אתו למיזבן. ווימנין רלא
 יתרי להו כלום וסמכו
 עיייה, ולא הוה להן מאכל

 לש(י)בהא. מילתא דשיבתא

 אן גראה מזה לרניגו היה גורס אי נמי כההיא אשיתא יכו׳ והוא נמי פירוש על בריאות וראויות ליפול ולא כפרש״י. נ! ני׳ רנ־נו נחנינתי ניו״ד לנשוף וכיה נערוך ערך חנן ולפיכך סי׳ רניני שאני קריתי ינו׳
 ונערוך נתונ שלא כיניתי לי שם יאול׳ דגס נלנרי רניני צרך להגיה כן וצ״ע. גו נראה דחשר כאן וצ״ל ודזיקא הוה סייר לכלהו מתא וכוי וכל ירקא דהוי פייש להו לגינאי ובין להי וכוי.



ט פ ש  עין מ

 נר מצרה

 א [מיי׳ פי״א מהלכות וטה
 ומתנה הלכה כג]:

 טז ב מיי׳ פי״נ שס הל׳ ו
 טיש״ע ת״מ סי׳ רנג סעיף

 יז [וסימן רמת סעיף 5]:
 יי ג מיי׳ ס״כ מהלכות אישות
 הלכה יל סמג עשי! מת
 טוש״ע אה״ע סי׳ נל ות׳׳מ

 סי׳ רננ סעיף כ:
 ד [טיש״ע י״ל סימן רמז

 סעיף א!:
 יח ה מיי׳ פ״נ מהלכות
 תענית הלכה ה טוש״ע

 א״ח סי׳ תקעי סעיף כ:

 רבינו חננאל
 אילפא ור׳ יוחנן דחיק להו
 עלמא אמרי ניקום ונעביד
 עיסקא [וכוי] עד דהדר
 אילפא מלך יוחנן. אתא
 אילפא תלא נפשית, אמר אי
 איכא דשאיל לי מתנייתא
 מדבי ר׳ חייא ודבי ר׳ אושעיא
 ולא פשטנא ליה ממתני׳.
 כלומר, כל מה שיש במשניות
 ההיצונות עיקר שלהן
 במשנתינוא״ ואין כל הכם
 יודעו, לפיכך אני גדול ממנו,
 ולמה וכה לישב בראש ולא
 וכיהי אני. ושאליה ההוא
 סבא, הא דתניא האומר תנו
 לבניי שקל כשבת וצוה ומת
 וראויין לתת להן סלע, כי
 השקל הוא הצי סלע, אם אינו
 מספיק להם נותנין להן סלע,
 אם אמר בלשון הזה אל תתנו
 להן אלא שקל אע״פ שאינו
 מספיק להם אין נותנין להם
 אלא שקל, ואם אמר אם מתו
 יירשו אחרים ההתיהם [כוי],
 שמעינן מינה דאין אדם רשאי
 לשנות מדברי המת. ופשט
 אילפא, הא מתניתא אליבא
 דרי מאיר היא, ששנינו
 במשנתנו בכתובות בפרק
 מציאה האשה, המשליש
 מעות לבתו והיא אומרת נאמן
 עלי בעלי יעשה שליש מה
 שהושלש בידו דברי ר׳ מאיר,
 ואוקימנא התם טעמא דר׳
 מאיר משום דמצוה לקיים
 דברי המת ואין לשנות
 מדבריו. אמרו עליו על נחום
 איש גם זו. שם מקום הוא,
 ראיה על אמתת הדבר בדברי
 הימים הוא שנקרא לשם שם
 אחת העיירות (גם זו)(גמזו].
 והוא האמת א). ירושלמי א״ר
 יוסי בן אבין בזכות ג• דברים
 גשמים יורדים בוכות הארץ
 ובוכוה החסד וייסורין, וכולן
 בפסוק אחד גאמרו אם לשבט
 [אם לארצו] אם לחסד
 ימציאגו, שבט אלו ייסורין.
 מפגי(גי) [די] דברים גשמים
 יורדין מלמעלה, מפני טללים
 הרעים ומפגי בעלי זרוע
 ושיהא שותה העליון בתחתון
 ושיהו עיני הכל גשואות
 לשמים. בעון(גי) [די] דברים
 גשמים נעצרין, בעון עבודה
 ורה שנאמר ועבדתם (שם)
 אלהים אתרים, וכתיב בתהיה
 ועצר את השמים. בעון גילוי
 עריות שנאמר ותתגיפי ארץ
 בזנותיך, וכתיב וימנעו
 רביבים. בעון שפיכות דמים
 שנאמר כי הדם הוא יהניף את
 הארץ, פי׳ יחן אף על הארץ.
 (וכתיב וחרה אף ה׳ בכם
 ועצרנו בעון פוסקי צדקה
 ברבים ואינן נותנין דכתיב
 ושיאים ורות וגשם אין איש
 מתהלל במתת שקר. [חמשה]
 שמות נקרא איד [עב] עגן
 הזיז ונשיא. א״ר תנינא מה

 סדר תעניות אלו פרק שלישי תענית כא.
 תתנו להן אלא שקל והאי דקאמר תנו להן שקל ולא אמר תנו סלע
 משוס דבעי לזרוזינהו כלאמרן בכתובות >לף ע.) כדי לזרזן במשא
 ובמתן כדי שיטרחו דלמלו דרך ארץ וימיתו: אם מהו ירשו
 אחרים החתיהן. אע״ג דאמר תנו שקל ולא אמר אל תתנו אלא

 שקל גלי בדעתיה דלא בעי למיתב
 להו אלא שקל בשבת כי היכי דאי
 מתו ירשו אחרים תחתיהן: אמר
 ליה. אילפא: הא מני. דקחני אע״ג

 ללא ספקי בבציר מסלע לא יהבינן
 להו אלא שקל (י) ר״מ היא לאמר
 במסכת כתובות בממני׳ (דף סט):
 מצוה לקיים לברי המת לאי לאו
 מצוה מן הלין נותנין להן כל הראוי
 להן שהרי כל הממון שלהן הוא
 ואין בו לאותן אחרים כלום אלא
 לאחר מיתתן אס יש מותר יש להן
 ואס לאו לא יטלו ומתוך שרוצין אנו
 לקיים לבדו שירשו אחרים תתמיהם
 אנו מקמצין את הממון כלי שיהא
 שם מומר: והיה מטחו מונחה כוי.
 רגלי המטה מונחין בספלים מלאים
 מיס שלא יעלו אליו נמלים לרך
 רגלי המטה מפני שהיה גילם ואס
 היו עולים אינו יכול ליטלם בידיו
 ולזורקן: דסלקי ליה. כל המאורע
 לו אפילו רעה: בה בההיא דיורא.
 לן לילה אחת באותו המלון:
 לסיפטיה. ארגז שלו: לכולהו. שונאיהן

 של ישראל: כחד מינייהו. כאחל
 משרי קיסר: מטפרא דאברהם הוא.
 כשנלחם עם המלטס: גילי. קשין:
 ביהו. לנו במלון: (י< כפר טמיקו שלשה

 מהים בשלשה ימים. מת אחד בכל יום:

 ביום

 משום דנפישי בני מחוזא. לאיכא עניי טסי וקא מיכלי קרנא:

 דחיקא להו. עניות: כי לא יהיה בך אביון. בך בעצמך: חיי הטולם

 הבא. תורה: חיי שעה. עולם הזה. זה סחורה: קיימא ליה שעחא.

 עתיל להמגלל ואין זמנו למות: שמע מינה. מלאנא שמעתיה

 משום דנפישי בני חילא דמחוזא אילפא ור׳
 יוחנן הוו גרםי באורייתא דחיקא להו מילתא
 טובא אמרי ניקום וניזיל וניעבד עיםקא ונקיים
 בנפשין 1אפם כי לא יהיה בך אביון אזלו
 >א< אותבי תותי גודא רעיעא הוו קא כרכי
 ריפתא אתו תרי מלאכי השרת שמעיה רבי
 יוהנן דאמר הד להבריה נישדי עלייהו האי
 גודא ונקטלינהו אישמניהין היי עולם הבא
 ועוסקין בהיי שעה אמר ליה אידך שבקינהו
 דאיכא בהו הד דקיימא ליה שעתא רבי
 יוהנז שמע אילפא לא שמע אמר ליה ר׳ יוהנן
 לאילפא שמע מר מידי אמר ליה לא אמר

 מדשמעי אנא ואילפא
 אמרו ליה לאילפא א•
 יתיב מר לא הוה
 מלך מר. פי׳(י) כלומר לא
 היית מולך לראש ישיבה
 ד״מ בניחותא למר קאי
 אר׳ יוחנן כלומר אי יתיב
 מר לא הוה מליך ר׳ יוחנן:

 יבא

 איהדר איזיל לתורתי: עד דאסא
 אילפא. ממקום שהלך שם לסחורה:

 מלך רבי יוחנן. מינוהו ראש ישיבה

 עליהן. מנהג הוא מי שהוא ראש
 ישיבה היו מגדלין אותו משלהן
 ומעשירין אומו כדאמרינן לגבי כהן
 גדול בסיפראט) וביומא >לף יח.) והכהן
 הגלול מאמיוי) גדלוהו משל אחיו:
 אמרו לו. אנשי המקום לאילפא:

 אי(«) אהיב מר וגריס. אס הייח יושב

 ועוסק בתורה היינו ממליכין אוחך
 במו שעשינו לר׳ יוחנן. לאילפא הוי
 גמיר טפי מר׳ יוחנן: הלא נפשיה
 באסקריא. כלונס עץ ארוך תקוע

 בלב הספינה שמניחין עליה מכסה מ
 דלו״ן בלע״ז: דשאיל לי כוי. כלומר
 אף על גב לעבד עיסקא גריסנא
 אנא טפי מיניה: דגי ר׳ חייא ודבי
 ר׳ אושטיא. להוו מסלד מתניתא

 על פי רבינו הקלוש שהיה רבס:
 ולא פשיטנא ליה ממהני'. לאשכחנא

 משנה כווחיה לההיא ברייחא: הנא
 ליה. שנה לפניו כלומר בעא מיניה:

 האומר הנו שקל לבניי. מי שמת

 והניח ממונו ביל איש נאמן ואמר
 חנו שקל חצי סלע לבניי להוצאה
 בשבוע: וראויין להח להן סלט.
 שיש לו גנים הרבה ואין מסתפקין
 לשבת בפחוח מסלע: נוהנין להן
 סלע. לאי הוה בלעתיה ללא למימן

 להו אלא שקל היה מצוה אל

 לא שמע ש״מ לדיר
 קיימא לי שעהא אמר
 ליה רבי יוחנן איהדר
כי  ואוקי בנפשאי 2
 לא יחדל אביון מקרב
 הארץ ר׳ יוחנן חדר
 אילפא לא הדר עד

 דאתא אילפא מליך רבי יוחנן אמרו לו אי
 אתיב מר וגרים לא הוח מליך מר 3יאזל
 ג<תלא נפשיה באסקריא דםפינתא אמר אי

 איכא דשאיל לי במתניתא דר׳ חייא ורבי
 אושעיא ולא פשטינא ליח ממתני׳ נפילנא
 מאםקריא דםפינתא וטבענא אתא חחוא

 םבא תנא ליה י<אתאומר תנו שקל לבניי בשבת והן ראויין לתת להם םלע
 נותנין להם םלע ואם אמר אל תתנו להם אלא שקל אין נותנין להם אלא שקל באם אמר ז<מתו ירשו
 אתרים תההיהם בין שאמר תנו בין שאמר אל תתנו אין נותנין להם אלא שקל א״ל הא מני ר״מ היא
 דאמר גמצוה לקיים דברי תמת אמרו עליו על נהום איש גם זו שהית םומא משתי עיניו גידם משתי ידיו
 קיטע משהי רגליו וכל גופו מלא שהין והיה מוטל בבית רעוע ורגלי מטהו מונהין בםפלין של מים כדי שלא
 יעלו עליו נמלים פעם אהת [תיתה מטתו מונהת בבית רעוע] בקשו תלמידיו לפנות מטתו ואה״כ לפנות
 את הכלים אמר להם בניי פנו את הכלים ואה״כ פנו את מטתי שמובטה לכם שכל זמן שאני בביה אין הבית
 נופל פינו את חכלים ואחר כך פינו את מטתו ונפל חבית אמרו לו תלמידיו רבי וכי מאתר שצדיק גמור
 אתה למה עלתה לך כך אמר להם בניי אני גרמתי לעצמי שפעם אחת הייהי מהלך בדרך לבית חמי והיה
 עמי משוי ג׳ המורים אהד של מאכל ואהד של משתה ואהד של מיני מגדים יבא עני אהד ועמד לי בדרך
 ואמר לי רבי פרנסני אמרתי לו המתן עד שאפרוק מן חחמור לא הספקתי לפרוק מן חחמור עד שיצתה
 נשמהו הלכתי ונפלתי על פניו ואמרתי עיני שלא חסו על עיניך יסומו ידיי שלא הםו על ידיך יתגדמו רגליי
 שלא הסו על רגליך יתקטעו ולא נתקררה דעתי עד שאמרחי כל גופי יחא מלא שחין אמרו לו אוי לנו
 שראינוך בכך אמר להם אוי לי אם לא ראיתוני בכך ייואמאי קרו ליה נחום איש גם זו דכל מילתא דהוה םלקא
 ליח אמר גם זו לטובח ׳יזימנא חרא בעו לשדורי ישראל דורון לבי קיסר אמרו מאן ייזיל ייזיל נחום איש גם זו
 דמלומד בניםין הוא שדרו בידיה מלא םיפטא דאבנים טובות ומרגליות אזל בת בההוא דירח בליליא קמו הנך
 דיוראי ושקלינהו לםיפטיה ומלונהו עפרא (למהר כי הזנהו אמר גם זו לטובה) כי מטא התם [שרינהו לםיפטא
 חזנהו דמלו עפרא] בעא מלכא למקטליגהו לכולהו אמר קא מהייכו בי יהודאי [אמר גם זו לטובה] אתא אליהו
 ארמי ליה כהד מינייהו א״ל דלמא הא עפרא מעפרא דאברהם אבוהון הוא דכי הוה שדי עפרא הוו סייפיה
 גילי הוו גירי דכתיב 3יתן כעפר חרבו כקש נדף קשהו הויא הדא מדינתא דלא מצו למיכבשה בדקו מיניה
 וכבשוה עיילו לבי גנזיה ומלוהו לסיפטיה אבנים טובות ומרגליות ושדדוהו בקרא רבה כי אתו ביתו בההוא
 דיורא אמרו ליה מאי אייתית בהדך דעבדי לך יקרא כולי האי אמר לחו מאי דשקלי מהבא אמטי להתם םתרו
 לדירייהו ואמטינהו לבי מלכא אמרו ליה האי עפרא דאייתי הכא מדידן הוא בדקוה ולא אשכהוה וקטלינהו להנך
 דיוראי: אי זו היא דבר עיר המוציאה חמש מאות רגלי כוי: ת״ר העיר >« חמוציאח חמש מאות ואלף רגלי כגון
 כפר עכו ויצאו הימנה השעה מתים בשלשה ימים זה אהר זה הרי זה דבר ביום אחד או בד׳ ימים אין זה דבר
 ״׳ועיר המוציאה המש מאות רגלי כגון כפר עמיקו ויצאו ממנה שלשה מתים בג׳ ימים זה אחר זה הרי זה דבר

 ביום
 יעשו גדולי הדור ואין הצבור נידון אלא אחר רובו. שכן מצינו שכל ל״ה שנים שהיו ישראל כמגודין לשמים לא היה הדיבור עם משה, שגאמר ויהי כאשר תמו כל אגשי המלחמה וגו׳ וכתיב (ויאמר) [וידבר] ה׳ [אלי[ לאמר.
 ר• אליעזר עבד תענית ולא נתת מטרא עבד ר׳ עקיבא תלמידיה ונחית מטרא. עאל ר׳ עקיבא ואמר משל למה הדבר דומה, למלך שהיו לו שתי בנות, אחת חצופה וכיון שהיתה נכנסת אצלו בבקשה הוא אומר תנו לה בקשתה
 ותצא, ואהרה היתה צנועה וכשהיהה נכנסת אצלו היה מאריך רוהו עמה כדי שישמע שיהתה שהיה מתאוה לשמוע שיתתה. עשה כך ר׳ עקיבא בשביל ר׳ אליעזר רבו, כדי שלא יאמרו כי אינו הגון ונמצא תילול שמים. כתיב
 ויקבצו המצפתא וישאבו מים וישפכו לפני הי, וכי מים שפכו, אלא לבם שפכו כמים. ויאמרו שם חטאנו לה׳, לבש שמואל הלוקן של ישראל, אמר לפניו רבונו של עולם כלום אהה דן אה האדם גועל אמרך לא חטאתי,
׳ מתים בג׳ ימים (בג־ ימים אנשים ממש) [זא״ז] הרי  ואלו(חנה) [אומרים] לפניך הטאנו. מתני', איזו היא דבר עיר המוציאה ת׳׳ק רגלי [וכוי] עיר גדולה המוציאה אלף ת״ק רגלי יוצאי צבא כגון כפר עבו, ויצאו הימנה ט

 זח דבר, בד־ ימים או ביום אחד אינו דבר.

ת הש״ם ר ו ס  מ

 א) [שגת י. לנ: גיצה טו:],
 ב) [כתוגות סט:],1) נעי׳ רש״י
 גיטין לנ: ל״ה לתלי פי׳ נשען
 ופן נפסחיס סח: סרש״י ל״ה
 וחלי נשען ונפרש״י חנינה טו:
 תלי נשען], ד) נ״נ קנט.
 נתונות סט: [תוספתא נתונות
 ס״ו], ה) ןצ״ל אס מתו],
 1) סנהלרין קח: ע״ש, ז) עי׳
 נרנות ס:, ח) [נרי״ף ונרא״ש
 נרס נרישא עיר המוציאה ת״ק
 ונו׳ ונסיסא אלף ותייק וכוי],
 ט) [אמור פרשה נ], י) [ויקרא
 כא], נ) נס״א: מנותא (עי׳

,.C נתונות סט 

ם ל ש  תורה אור ה
ף ה ב י ה א י י ל ס כ פ . א  ו

י ך י כ ר ב ך י ר י ב ן כ ו י ב  א

ן ת ך נ י ה ל ן א ר י ש ץ א ר א  ב

: ה ת ש ך ה ל ל ח  לך נ
ו ד ם ט י ר ב  ד

ב ר ק ן מ ו י ב ל א ד ה א י י ל  2. ב

ך ו צ י מ כ נ ן א ל כ ץ ע ר א  ה

ך ר ת י ח א ת פ ח ת ת ר פ מ א  ל

ך נ י ב א ל ך ו י נ ע ך ל י ח א  ל

א ו י ם ט י ר ב : ד ך ע ר א  ב

ק ד ח צ ך ז מ ר מ י ע י ה  3. מ

ו י נ פ ן ל ת ו לרגלו י ה א ך ק  י

ר פ ע ן כ ת ד י ר ם י י כ ל מ ם ו י ו  ג

: ו ת ש ף ק ך ש נ ק ו כ ב ר  ח

א ב ו מ ה י ע ש  י

 הגהות הב״ח
 (א) נם׳ אזלו אותיבו תותי
 גולא וכו׳ אי יתיב מר וגריס:
 (ב) שם ת״ר עיר גדולה
 המוציאה חמש מאות כו׳ ועיר
:  קטנה המוציאה טי
 (ג) רש״י ל״ה אי יתיב מר
 וגריס: (ל) ד״ה הא מגי כו׳
 אלא שקל הס״ל ומה״ל ר״מ
 היא וכו׳ שיהא שם מותר
 הס״ל ומה״ר ודגלי מטתו
: (ה) ה״ה ניסו  מונחין ט׳
 לנו נמלו! הס״ל ואת״נ מה״ל
 כגון כפר עמיקו ויצאו
 ממנה שלשה מתים:(0 תום׳
 ל״ה אמרו כוי. פי׳ בתמיה

 כלומר וכי לא היית:

 לעזי רש״י
 וילו״ן [וייל״א], מפרש.

 מוסף רש״

 הובא בעמוד הנא

 רבעו גרשום
 באסקריא דספינתא. משט.
 נותנין להם סלע. דאולינן בתר
 אומדין דעתי׳, דלהכי אמר
 שקל אם אפשר להם לצמצם,
 אבל אם אי אפשר להם נותנין
 להם סלע. א) כיון שאמר תנו
 אין נותנים להם אלא שקל,
 דאזלינן בתר אומדין דעתיה,
 דכיון רבעי דלירשו אהרים
 ודאי הוה ליה צר עין על בניו.
 א״ל הא מני ר״מ. דמתניתין.
 מונחת על אהבעה ספלים.
 שלא יעלו עליו הרחש. ביום
 אהד. אין וה דבר, דאקראי
 בעלמא הוא. או בארבעה.
׳ מתים. דהיינו  מרוחקין. ט

 גמי ג׳ מתים לגי ימים.

 א) צ״צ יאס אמר אס מתו ירשו
 אתטס תחתיהס נין שאמר תנו
 וני! שאמר אל מתני אין נותנין

 להס וני׳.

 א) עי׳ נערוך השלס ערך גס וו. בו נירישלמי לפניני ליתא וה אך רנינו היה גורס כן בירושלמי ומביא ראיה מהך קרא להך אף דאידך קרא היינו שיהיה עצירת גשמים. ג) אלא על שהוא אומר לפניך לא חטאתי הנני נשפט אותך על אמרן לא חטאתי
 (ירמיה ני).



ם ״ ש ת ה ר ו ס  מ

 א) נייק כד. ג״נ כמ:,
 כ) !מנחות צה.], ג) נךא
 מאבראי, ד) ס׳׳א הוה אתי
 ויתינ ולא, ה) ש״א וכי הד
 תד אינש דלא אפשר ליה הוה
 יהינ ליה כר, ו) צ״ל ניוס
 אחד. רש״א, t) [שמות כא],
 P) הכפורת נאהל מועד ושם
 נשנית התורה כצ״ל. רש״א,
 נו) ןרנינו כרוך. ס״א],
 י) [ד״ה שלמא אחד ד״ה
 אנא], כ) נ״ל שצ״ל שהקת,

 ל) [צ״ל אמר להון,

ם ל ש ה אור ה ר ו  ת

 ו. ואיש לא יעלה עמך
 וגם איש אל ירא בכל
 ההר גם הצאן והבקר
 אל ירעו אל מול ההר
 ההוא: שמות לד ג
 2. לא תנע בו יד כי
 סקול ינזקל או ירה יירה
 אם בהמה אם איש לא
 יהיה במשך היכל המה
 יעלו בהר: שמות יט יג
. צו אה בני ישךאל 3 
 וישלחו מן המחנה כל
 צרוע וכל ןב וכל טמא
 לנפש: במדבר ה ב

ת הב״ח ו ה ג  ה

 (א) נסי א״ל אי הכי איקום
ול לגני מר: ז  אנא ואי
 (5) שם ההיא איתתא
 דמחממת תנורא מע״ש
 לע״ש ומשיילא
 לשיבבותה: (ג) שם מנה
 משולחח במין אחד
 משולחת בכל המינין:
 (י) שם למיענד כעונדיה
 דאבא אומנא ומאי הוו
 כר ט טסילתא דכי הוות
 כר דלא ליסתכיל נה
 והוה ליה דוכתא דצניעא:

 (ה) רש"־ ד״ה ה״ג עיר כוי
 ויצאו הימנה ט׳ מתיס
 וכו׳ כגון כפר עכו אלף
 וממש מאומ וכו׳ נעיר
 קטנה הס״ד ואמ״כ מה״ד
 דרוקרת נ״א יו׳׳ד קרת
 עיר ששמה יו״ד והיא עיר
 קטנה על שם כוי כצ״ל
 יתינות כפר עכו נמחק:
 (ו) ד״ה אל מול כו׳
 שהשטנה עליו הם״ד
 ומה״ד נסתלקה יכו׳ ונראש
 קונטרס תשובת רומי:
 (ז) ד״ה הוגללו וכו׳ והיו
 נוסעין ונו׳ נמתנה שכינה
 הס״ד: (ח) ד״ה איתחד
 וכו׳ דמשום זכותיה:
 (ט) תום׳ ד״ה אמרו כוי
 רש למוש שיהא דבר על
 נני אדם: (י) כא״ד אדבר
 שהיה נחזידן. נ״נ וקשה
 דאמרינן דשטנא נתד אומי

 לא שלטא:

 כא: םדר תעניות אלו פרק שלישי תענית

ש :«״י  לעזי ר

 פושיי״ר [פושוי״ר!.
 מעדר. פלי״א [פיל״א].

 יעה. וינטוש״א. כוס
 הקזה. טפיד״ו [טרפי״ד].

 שטיח.

 רבינו גרשום

 ריחק נגיחותיו. שגגה בג•
 ימים, הוי מועד. קירב
 נגיחותיו. שגגח ג׳ ביום
 אחד, לא כ״ש. מעברי
 מפסקי. כלומר שיירות

 ביום אמד אץ זה דבר. לאקראי בעלמא הוא: ה״ג עיר גדולה

 המוציאה אלןז וחמש מאיה רגליcw יצאו הימגה השעה מסים וכוי. אלף

 וחמש מאות איש להיינו פי שלשה בעיר קטנה: כפר עכו דרוקרת
 נ״א ליוקרא עיר ששמה יו״ל והיא קטנה על שם שיו״ל קטנה
 באומיומ: ה״ג יצאו הימנה ג׳ מהים
 י) בגי ימים: ריחק נגיחוהיו. בשור
 מועל קאי בבבא קמא בפרק טצל
 הרגל מועלמ אי זהו חס ואי זהו
 מועל כל שהעילו בו ג׳ ימים לברי
 ר׳ יהולה ר׳ מאיר אומר כל שהעילו
 בו ג׳ פעמים ביום אחל ר׳ יהולה
 סבר כתיב או נולע ט שור נגח
 הוא מתמול שלשום י) מתמול תרי
 שלשום תלת הרי ג׳ ימים ור״מ סבר
 דחק נגיחותיו כשנגח בג׳ ימים זה
 אחר זה חייב קירב נגיתותיו שנגח
 ג׳ פעמים ביום אחל לא כל שכן:
 ליקום מר להכא. לרב נחמן בר יצחק

 הוה יתיב בין גבד ללא חשיבי כולי
 האי וקאמר ליה רב נחמן בר רב
 חסלא ליקום מר מהתם ולימי ליתיב
 גבאי: סנינא. תני אנא. שונה אני
 ברייתא זו רבי יוסי אומר כר: לא
 מקומו של אדם מכבדו. ואס אלך

 ואשב שם אין המקום מכבלני: גם
 הצאן והבקר אל ירטו. למשוס שכינה

 היה הר סיני מטבל ומקולש: אל
 מול ההר ההוא. מלכתיב ההוא

 משמע כל זמן שהוא בגלולתו
 שהשכינה עליו (י< נסתלקה השטנה
 במשוך היובל וגר. ואע״ג להאי קרא
 בלוחות הראשונות כתיב לא נסתלקה
 שכינה על לוחות האחרונות שניתנו
 ביום הכפוריס וגס כל ימות החורף
 שעסקו במלאכת המשכן שהתה
 שכינה בהר ומשם נימנו כל המצות
 בקולי קולומ ולפילים ביום קבלת
 עשרת הלברות על אחל בניסן שהוקם
 המשכן ונסעה וזזה שכינה מן ההר
 וישבה לה על ״)הכפורת ושם באהל
 מועל נשנית התורה כללותיה
 ופרטומיה ועל אומה שעה היה מתיר
 להם בלוחות הראשונות לעלות
 כלאמדנן במסכת ביצה (דף ה.) כל
 לבר שבמנין צריך מנין אמר להתירו
 ובראש קונטרס רומי אמה מוצא
 תשובת ט) רבים בכך: במשוך היובל.
 בסיום השופר כשמסתלק השכינה.
 לרך הוא להאריך ולמשוך התקיעה
 בשעת סיום: הוגללו הפרופה. שהיו
 נגללין בשעת נסיעתן «< היו נוסעין
 כולן ובאין זבים ומצורעים ונכנסין
 במחנה: פרס. חצי מנה. ולשון

 יבא מנה בן פרס. כלומר מוטב שיבא גלול בן הליוט לפרס לא
 הוה אלא חצי מנה ואל יבא מנה בן מנה להיינו רב מסלא
 להיה מנה בלומר שהיה חשוב ופרס היינו יצחק אבוה לרב נחמן
 דלא מיקד רב יצחק: ל) אמר ליה זוודא אייתי גהדייהו. פירוש

 וט צילה הביאו עמהם שיהו אוכלות
 כלומר אי אפשר שלא יאכלו התבואה
 והזרעים: אמרו ליה לרכ יהודה
 איכא מותנא כחזירי גזר תעניתא וכו׳
 עד שאני חדר• דהמו מעייהו לבני
 אינשי. פירוש שבני מעיו של חזיר
 דומין למעים של בני אדם ויש לחוש
 שיהא (»< על בני אלם מכאן נראה
 שאס יהיה לבר על עובד כוכבים
 שיש לחוש ויש להחענוח להא הכא
 חזינן לגזר מענימא >׳< מלבר שהיה
 בחזידן משוס ללמו מעייהו לבני
 אלם וכל שכן לנכרים ללמו לישראל:
 גבירה לוקה. פי׳ זו ארן ישראל:

 טרפה

 ביום אהד או בארבעה ימים אק זה דבר
 דרוקרת עיר המוציאה המש מאות רגלי הוה
 ויצאו ממנה שלשה מתים ביום אהד גזר רב
 נהמן בר רב תסדא תעניתא אמר רב נהמן
 בר יצחק כמאן כר״מ דאמר א<ריחק נגיחותיו
 חייב קירב נגיחותיו לא ב״ש א״ל רב נחמן
 בר רב חסדא לרב נחמן בר יצחק ליקום מר
 ליתי לגבן א״ל תנינא רבי יוםי אומר לא
 מקומו של אדם מכבדו אלא אדם מכבד את
 מקומו שכן מצינו בחר סיני שכל זמן
 שהשכינה שרויה עליו אמרה תורה יגם
 הצאן והבקר אל ירעו אל מול ההר ההוא
 נסתלקה שכינה ממנו אמרה תורה 2במשוך
 היובל המה יעלו בהר וכן מצינו באהל מועד שבמדבר שכל זמן שהוא נטוי
 אמרה תורה 3וישלהו מן המהנה כל צרוע ״הוגללו הפרוכת הותרו זבין
 והמצורעים ליכנם שם אמר ליה אי הכי >* ניקום אנא לגבי מר אמר ליה
 מוטב יבא מנה בן פרם אצל מנה בן מנה ואל יבא מנה בן מנה אצל מנה
 בן פרם בםורא הוות דברתא בשיבבותיה דרב לא הוות דברתא סברו מיניה
 משום זכותיה דרב דנפיש איתהזי להו בחילמא רב דנפישא זכותיה טובא
 הא מילהא זוטרא ליה לרב אלא משום ההוא גברא דשייל מרא וזבילא
 לקבורה בדרוקרת הוות דליקתא ובשיבבותיה דרב הונא לא הווה דליקתא
 סבור מינה בזכותא דרב הונא דנפיש איתהזי להו בהילמא האי זוטרא ליה
 לרב הונא אלא משום ההיא איתתא דמחממת תנורא » ומשיילי לשיבבותיה
 אמרו ליה לרב יהודה אתו קמצי גזר תעניתא אמרו ליה לא קא מפסדן
 אמר להו זוודא אייתו בהדייהו אמרו ליה לרב יהודה איכא מותנא בחזירי
 גזר תעניתא נימא קסבר רב יהודה מכה משולהת » ממין אהד משולהת
 מכל חמינין לא *שאני חזירי דדמיין מעייהו לבני אינשי אמרו ליה לשמואל
 איכא מותנא בי חוזאי גזר תעניתא א״ל וחא מרחק אמר ליכא מעברא הכא
 דפםיק ליה אמרו ליה לרב נחמן נאיכא מותנא בארעא דישראל גזר תעניתא
 אמר אם גבירה לוקה שפהה לא כל שכן טעמא דגבירה ושפחה הא שפחה
 ושפהה לא והא אמרו ליה לשמואל איכא מותנא בי הוזאי גזר תעניתא
 גשאני התם כיון דאיכא שיירתא דלווי ואתיא בהדיה אבא אומנא הוה

 אהי ליה שלמא ממהיבהא דרקיעא כל יומא ולאביי כל מעלי יומא דשבתא
 לרבא כל מעלי יומא דכיפורי הוה קא חלשא דעתיה דאביי משום
 דאבא אומנא אמרו ליה לא מצית למיעבד כעובדיה «־< ומאי הוו עובדיה
 דאבא אומנא דכי הוה עביר מילתא הוה מחית גברי להוד ונשי לחוד
 ואית ליה לבושא דאיה ביה קרנא דהוות בזיעא כי כוםילתא כי הוות
 אהיא ליה איתתא הוה מלביש לה כי היכי דלא ניסתכל בה ואית ליה
 דוכתא ג,דצניעא דשדי ביה פשיטי דשקיל דאית ליה שדי ביה דלית ליה
 יי לא מיכםיף כי הוה אהרמי ליה צורבא מרבנן אגרא מיניה לא שקיל היובתר
 דקאי יהיב ליה פשיטי ואמר ליה זיל בריא נפשך יומא הד שדר אביי זוגא
 דרבנן למיבדקית אותבינהו ואכלינהו ואשקינהו ומך להו ביםתרקי בליליא

א ר פ צ  פריסה כמו פרס פריסת מלכותך ל
 (מיאל ה<. שאביו של רב נחמן בר רב חסלא גלול מיצחק אביו של רב נחמן מלמיתקרי בר רב חסלא ואילך רב נחמן בר יצחק מכלל שלא
 נסמך: דברהא. לבר: בשיבבותיה. בשכונתו: איתחזי להו בחילמא. להנך אינשי לסברי (י0 משוס זכותיה לרב הוא: הא זוטר ליה לרב.
 נס זה קטן הוא לסי גלולת רב: מרא. פושיי״ר בלע״ז: זבילי. פלי״א בלע״ז: לקבורה. ומשוס זכותיה לקבורה מללו בו מלה מגל מלה:
 ומשיילא לשיבבוהה. ומשאילחו לשכנוחיה לאחר שהסיקמו משלה לפיכך נמללת השכר בה במלה: קמצא. ארבה שמכלה את התבואה:

 לא קא מפסדא. לא בעינן למיגזר תעניתא: זזודא אייסו גהדייהו. בתמיה וט צילה הביאו עמס שלא יססילו אח החבואה: מעייהו.

 בני מעיין שלהן שאין להן כרס הפנימי כשאר בהמה. וסימן רע הוא: בי שוזאי. מקום במלכות בבל: גזר העניהא. בעירו: הא מרחק.
 ואין לחוש שמא יבא על כאן: אמר להו וכי מעברא פסיק להו. וכי מעברוח ושאר מחיצות מפסיקין לפני הדבר שלא יבא: שפחה לא
 כל שכן. דש לחוש שמא ישתלח על כאן: הא שפחה ושפחה. שתי עיירות של חוצה לארן כגון בי חוזאי ונהרלעא לאחריה לשמואל:

 שיירהא. לאזלי מבי חוזאי לנהרדעא: דלווי. מתלוה ובא עמהן: ')שלמא מרקיעא. במ קול אומרת לו שלום עליך: אבא אומנא. מקיז

 לס: כי הוה טביד מילהא. כשהיה מקיז לס לבני אלם: ומשים לתודייהו. לצניעותא: דאית ביה קרנא. וינטוש״א שהיה תקוע בו
 הקרן שהוא מקיז בו ולנשים הוי מלביש לה: ולא מכסין*. ללאמר כ<שהכה לא הוה ילע מאן רמי (בכסילתיה) פשיטי להתם ומאן ללא רמי:
. קיפל חחתיהן תכשיטי צמר טסיל״ו בלע״ז לישן בהן:  בריא נפשך. תבריא עצמך: למיבדקיה. לבלקו במעשיו: ומך להו בסהרקי

 לצפרא
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 נר מצוה

 יט א טיש״ע א״מ סי׳
 תקעו סעיף ג:

 כ ב ג מיי׳ פ״כ מהלכות
 תעניות הלכה ו טוש״ע

:  שם סעיף נ

 מוסף רש׳׳י

 שייך לעמוד קודם
 חיי עולם. תורה ישבת
 י). באסקריא דספינתא.
 נכלונסות ארזים שתולים נה
 וילון הספינה (כתובוח סט.
 ושם: באסקריא דמכותא,
 ופי׳ מכותא וידון). אמד אי
 איכא דשאיל לי כוי.
 כלומר אע״ס שהלכתי
 כסחורה לא שנחתי תלמודי
 רש נידי לתקן כל הנדיתות
 שסידרו רני תייא ורני
 אושעיא נתוססתא שלהן
 אמינא להן סמך נמש נתנו
 של הש״ס שסידר רני ולהט
 נקט רני חייא ורני אושעיא
 לסי שהן עיקר כדאמדנן
 נעלמא כל מתנימא דלא
 מיתניא ני ר׳ חייא ור׳
 אושעיא לא תותנו מינה כני
 מדרשא ;כתובות םט:ו. תנא
 ליה. שגה לפניו נרייתא זו
 ושאלו למצוא לה סמך
 נמשנה שסידר רני ועוס!.
 שקל. מצי סלע ישם). והן
 ראויין לתת להם סלע.
 שאינן נזונין נסתות ושם).
 נותנין להם סלע. דאי
 הוה ידע שיתייקרו המזונות
 הצטרכו לסלע, צא הוה אמר
 >שס). ואם אמר אל
 תתנו. הד מימה נידס ולא
 עשאן יורשים אלא נענין וה
 !שם). אם מתו. נלא נניס
 1שם1. אין נותנים להם
 אלא שקל. שאין לנו
 להפסיד את הנאיס אמדהס
 יהואיל ועשה את האתרים
 יורשים אחדהס ודאי דווקא
 שקל קאמר כדי שתסול
 ירושה אחדהס לאותן
 אחדס !שם). הא מני.
 היכא דאמר להו אל תחנו
 גהס אלא שקל אין נומק
 להס אלא שקל, ואע״ג דסוף
 סיף טלהו נכסי דידהו נינהו
 צא יהנינן להו נקוטנן אלא
 שקל נשנת והמוסר יזוני מן
 הצדקה, ולינא לאקשרי עלה
 הא דאמר נסרק נערה
 !נתונות מת.) לאו נל
 נמיניה שיעשיר את מיו
 ייפיל עצמו על הצנור,
 דהמס הוא דאמר אל
 תקנרוהו מנכסיו ונכסי
 דדיה נינהו הלכך לא צייתינן
 ליה לקונרו מן הצדקה כדי
 להעשיר את נניו, אנל הכא
 נכסי לאו דממי נינהו ט
 אס לפי צוואתו (כתובות
 סז:<. שרינהו לסיפטא.
 התירו הארנזיס והמרציסין
 ופתחום (םנהדרץ קט.).
 וקטלינהולהנך דיוראי.
 אותן נני הנפריס (שסו.

 רבינו חננאל

 א• ליה רב נחמן בר רב
 חשדא לרב נחמן בר יצחק
 ליתי מר יקום הכא, א׳ ליה
 תנינא לא המקום מכבד
 את האדם אלא אדם מכבד
 אה מקומו, שכן מציגו
 בסיגי שכל זמן שהשכיגה
 עליו כתיב גם הצאן והבקר
 איי ירעו, נסתלקה שכיגה
 כה־ב במשוך היובל המה
 יעלו בהר. וכן באהל מועד

3 לצחרא מצויין שעוברין במעברות ' י ״ י ט ה נ י ה "1 ש ל י3 5 

 ויישלחו מן המחנה כל מבי חוזאי להכא. כיון
 צריע וכל וגוי, הוגללו תפרוכת הותרו הזבין והמצורעין להבנס. אמר לו אבוא אני אצלך. אמר לו מוטב דשכיחי שיירתא. מבי הוזאי להכא גזר, אבל מא״י לבבל דלא שכיחי שיירתא אי לאו משום גבירתה לא הוה גור. אתי ליח

 יבא מנה בן פרס, פי׳, חכם בן מי שלא היה אביו חכם, אצל חכם בן חכם. בסורא הוה מותנא, שלמא. מכרזי עליה שלמא מרקיעא. דאית ביה קרני. כלומר אתרא לקרני.
 בשיבבותיה דדב לא הות, וכן הות דליקתא בדיוקרת, ובשיבבוהיה דרב הונא לא הות. ואסיקנא דלאו בוכותייהו

 דהני, אלא בשביל ההוא גברא דמושיל מרא לאיגשי לקבורה, ובדיל ההיא איתתא דמחממא תגורא ומושלא לשיבבהה. אמדו לר׳ יהודה איהא מותנא בחזירי. אמר כיון [דדמיין] מעייהו לבגי אדם גזרינן תעניתא.



ט פ ש  עין מ

 נר מצוה

 כא א מיי׳ פ״נ מהלכות
 תעניות הל׳ י טוש״ע
 א״ח סי׳ תקעו סעיף ט:

 כב ב ג ד ה ו מיי׳ שס
 הלכה ז ח טוש״ע שס

: r סעיף ו 
 כג ז מיי׳ שס הלכה ד
 טוש״ע שס סעיף א:

 רבינו חננאל
 רבא מגנא זכותיה אכולא
 כרכא. א׳ ליה רב ברוקא
 לאליהו, הראיני אדם
 שהוא מבני העולם הבא,
 א׳ ליה זה, הלך אחריו
 שאלו, אמר לו שומר
 האסורים אני ואסרנא גברי
 לחוד ונשי לחוד, ולא
 רמינא ציצית כי היכי דלא
 לירגשו דאנא יהודאי, וכי
 שמענא דגורה על ישראל,
 מהודענא להון ובעי רחמי
 ומבטלה. דורדיא. שמרים
 של יין. דשתנא. נירה, וזה
 הגראה בבגדיה ככתם
 דמיה הן. תוב א׳ ליה
 (ל)אליהו הני נמי ןבגי]
 עלמא דאתי נינהו,
 ושאלינהו ואמרי לו
 משמחי לב עציב׳ אנן,
 כלומר יש לנו חן שפה
 ודברים המסירים עצב עמן
 הלב, וכי הזינן נמי צערא
 כין גברא לחבריה אי בין
 גברא לאיתתיה טרחינן
 ועבדינן שלמא ביגייהו. על
 אילו מתריעין בכל מקום
 על השדפון ועל הירקון
 כוי. וקיימא לן כר׳ עקיבא
 דברייתא דתני על השדסון
 ועל (הארבה) [הירקון]
 בכל שהוא. ואוקימנא
 למתני׳ דלקמן דנראה
 באשקלון שדפון כמלא פי
 תנור תבואה, כלומר
 כשיעור פי תנור נשרפה
 תבואה בשדה וגורו תענית.
 ואיבעיא לן האי שדפון
 דמשערינן ליה בשדה,
 שיעור ככיסוי פי התנור
 הוא, אי בשיעור דרא
 ריפהא דהדר לפומא
 דתנורא, ועלתה בתיקו. וכן
 נמי א״ר עקיבא, בארבה
 וחסיל אפילו לא נראה אלא
 כנף אחד בארץ ישראל
 מתריעין עליהן מיד.
 פיסקא. ועל חיה רעה תנו
 רבנן היה רעה בזמן שהיא
 משולחת כוי. ואוקימנא
 איזו היא [שאינה]
 משולחת, שנראתה בעיר
 בלילה, אי נמי נראתה
 בשדה ביום אינה
 משולתת. ראתה שנים
 ורצהה אהריהן משולחת,
 אבל ראתה אוהם ונחבאת
 מפניהם, אי נמי לא
 [נחבאת] אלא עמדה
 בשדה הסמוכה לאגם אינה
 משולחת. טרפה שנים
 באגם ואכלה אהד מהם
 משולחה, ואם לא אכלה
 ולא אחד מהם איגה
 משולחת, והני מילי באגם,
 אבל שלא במקום אגם
 אע״פ שלא אכלה אלא
 רצתה אליהם משולתת.
 פיסקא. ועל ההרב
 מתריעין. תנו רבנן אין
 צריך לומר חרב שאיגה של
 שלום, שודאי מתריעין,
 אלא אפי׳ חרב של שלום
 מתריעין,שאיןלךחרבשל
 שלום יותר מפרעה נכה,
 ואעפ׳ץכ] נכשל בה

 יאשיהו ונהרג,

 םדר תעניות אלו פרק שלישי תענית כב.

 טרפה שני כני אדם אכלה אחד
 מהן משולחת. והוא הדין
 לא אכלה אחד מהס משולחת שהרי
 אם אכלה שניהם אינה משולחת דהא
 דאכלה שניהם לא הוי מטעם משולחת
 אלא מטעם דהיא רעיבה והא מקט
 אכלה אחד מהם רבותא הר לאע״ג
 דאכלה אחד מהן הר משולחח:

 כמלא

 לצפרא כרכינהו. רבנן לביסחרקי דאבא אומנא ואייתינהו לשוקא לזבנינהו: אמרו ליה. לאבא אומנא לשיימינהו מר והב לן דמייהו.

 והיו בודקין אוחו אס יחשדס כגזלנין או אס יהא שם אוחס פחות מכדי דמיהם: במאי חשדחינן. כשלקחמס: וכסיפא. לכו מילתא
 למימר לי לאלתר ליתן אותם ואהכי אתו למיגני גבאי למיעבד כולי האי: לשקלינהו מר. שלא היינו רוצין אלא לנסותך: חלשא דטהיה
 דרבא אדאביי. דלרבא לא אתי שלמא אלא ממעלי יומא דכיפורי למעלי יומא דכיפורי ולאביי כל מעלי שבתא: אכולא כרכא. על כל בני

 עירך: רב ברוקא חוזאה. שהיה
 לצפרא כרכינהו ושקלינהו וקמו ונפקו להר
 לשוקא ואשכהינהו א״ל לשיימיה מר היכי
 שוו א״ל הכי והכי א״ל ודלמא שוו טפי
 א״ל בהכי שקלינהו אמרו ליה דידך ניהו
 ושקלינהו מינך אמרו ליה במטותא מינך
 במאי השדתינן א״ל אמינא פדיון שבויים
 איקלע להו לרבנן ואכםיפו למימר לי אמרו
 ליה השתא נשקלינהו מר אמר להו מההוא

 שעתא אסהתינהו מדעתאי לצדקה הוה קא חלשא דעתיה דרבא משום
 דאביי יא) אמרו ליה מםתייך דקא מגנית אכולה כרכא ר׳ ברוקא הוזאה
 הוה שכיח בשוקא דבי לפט הוה שכיה אליהו גביה א״ל 8איכא בהאי
 שוקא בר עלמא דאתי א״ל לא אדהכי והכי חזא לההוא גברא דהוה סיים
 מםאני אוכמי ולא רמי חוטא דתכלתא בגלימיה א״ל האי בר עלמא
 דאתי חוא >« רחט בתריח א״ל מאי עובדך א״ל זיל חאידנא ותא למחר
 למחר א״ל מאי עובדך א״ל איזנדוקנא אנא ואםרנא גברי לחוד ונשי לחוד
 ורמינא פורייאי בין הני להני כי היכי דלא ליתו לידי איםורא כי חזינא בת
 ישראל דיהבי נכרים עלה עינייהו מסמא נפשאי ומצילנא לה יומא
 הד הוות נערה מאורסה גבן דיהבו בה נכרים עינייהו שקלי דורדייא
 דהמרא ושדאי לה בשיפולה ואמרי ב<דיםתנא היא א״ל מאי טעמא ליה
 לך חוטי » ורמיה מםאני אוכמי א״ל עיילנא ונפיקנא ביני נכרים
 כי היכי דלא לידעו דיהודאה אנא כי הוו גזרי גזירתא מודענא להו
 לרבנן ובעו רהמי ומבטלי לגזירתייהו ומאי טעמא כי אמינא לך אנא מאי
 עובדך ואמרת לי זיל האידנא ותא למהר א״ל בההיא שעתא גזרי גזירתא
 ואמינא ברישא איזיל ואשמע להו לרבנן דלבעי רחמי עלה דמילתא אדהכי
 והכי אהו הנך תרי גיאתי א״ל הנך נמי בני עלמא דאתי נינהו אזל לגבייהו
 אמר לחו מאי עובדייכו אמרו ליח אינשי בדוחי אנן מבדחינן עציבי אי
 נמי כי הזינן בי תרי דאית להו תיגרא בהדייהו טרחינן ועבדינן להו
 שלמא: על אלו מתריעין בכל מקום כוי: ת״ר על אלו מתריעין בכל
 מקום על השדפון ועל הירקון ועל ארבה וחםיל ועל חיה רעה י<ר׳ עקיבא
 אומר על השדפון ועל הירקון בכל שהוא אארבח וחםיל אפילו לא נראה
 בא״י אלא כנף אהד מתריעין עליהן: ועל חיה וכו׳: ת״ר היה רעה שאמרו
 בזמן שהיא משולהת מתריעין עליה אינה משולהת אין מתריעין עליה
אי זו היא משולהת ואי זו היא שאינה משולהת נראית בעיר משולהת  ב

 בשדה אינה משולחת ביום משולהת בלילה אינה משולהת ראתה שני
 בני אדם ורצתה אחריהן משולחת ה< נחבאת מפניהן אינה משולהת טרפה
 שני בני אדם ואכלה אחד מחן משולחת אכלה שניהן אינה משולהת
 עלהה לגג ונטלה תינוק מעריסה משולחת הא גופה קשיא אמרת נראתה
 בעיר משולחת לא שנא ביום ולא שנא בלילה והדר אמרת ביום משולחת
הכי קאמר נראתה בעיר ביום משולחת  בלילה אינה משולהת לא קשיא ;
 בעיר בלילה אינה משולהת אי נמי בשדה [אפילו] ביום [אינה] משולהה
 (בשדה בלילה אינה משולהת) ראתה שני בני אדם ורצתה אהריהן משולהת
 הא עומדת אינה משולחת והדר אמרת נחבאת מפניהן אינה משולחת הא
 עומדת משולהת לא קשיא י כאן בשדה הסמוכה לאגם כאן בשדה שאינה
 םמוכח לאגם טרפח שני בני אדם כאחד ואכלה אחד מהן משולהת שגיהם
כי הני ההיא באגמא:  אינה משולחת והא אמרת אפילו רצתה אמר רב פפא ה
 גופא עלתה לגג ונטלה תינוק מעריסה משולהת פשיטא אמר רב פפא
 י בכוכי דציידי: על ההרב וכו׳: ת״ר ׳הרב שאמרו אינו צריך לומר הרב
 שאינו של שלום אלא אפילו חרב של שלום שאין לך חרב של
 שלום יותר מפרעה נכה ואעפ״כ נכשל בה המלך יאשיהו שנאמר

ח ! ? ש  מרשי״ק בלע״ז הסמוך לעיר ף
 והוא מלא קוצים: כי סניא ההיא. דאכלה אין רצתה לא באגס (*< לטון דהיינו דוכמה סמכה אדעתה ורהטא אבתרייהו: ככוכא
 דציידי. כוך קטן של ציידין שיחפרו למארב העופות ואף על גב דלאו בנין קבוע הוא ולא הוה כיישוב הרא משולחת: אין צריך

 לומר חרב שאינו של שלום. שמתריעין עליה (י) אלא אפילו חרב של שלום העוברת דרך אותו מלכות לילך להלחם במקום אחר:

 וישלח
 ינתא. א״נ בשדה ביום. מסיים הברייתא, בשדה הסמוכה לאגם עמדה איגה משולחת, לפי שלבה גסה באגם שהיא מצויה שם. בשדה שאינה סמוכה לאגם עמדה משולהה. באגם גופיה לא הוה

 משולחת עד דאכלה מהן. כוכי דאגמא דציידי. צריפין דיורין קטגים שדרין בהן ציידים, ועל אותו גג עלתה, דס״ד לא חשיב גג, קמ״ל.

 מבי חוזאי: דבי לפט. מקום: א״ל
 רב ברוקא לאליהו מי איכא בהאי
 שוקא כר: משאני אוכמי. מנעלים
 שחורים >י< שלא כמנהג היהודים:
 ולא רמי חוטא. לא הטיל ציציח

 בטליתו: אמר ליה. אליהו לרב
 ברוקא האי בר עלמא דאתי הוא:
 קרא ליה. רב ברוקא לההוא גברא:

 זנדוקנא. שומר בית האסורין (ה:

 רמינא פורייאי כוי. מטיל אני

 מטתי בין אנשים לנשים: דיהבי
 נכרים טינייהו עלה. בעלי בית

 האסירים: איסרמי נטרה כוי.

 דהרא בבית הסוהר: דורדיא דחמרא.
 שמרים של יין האדומים כדם:
 בשיפולה. בשולי בגדיה: דיסהנא.

 דרך נשים לה ומאוסה היא והוא
 לשון פרסיי): אמר ליה. אליהו לרב
 ברוקא הני נמי בני עלמא דאתי נינהו:
 בדוחי. שמחים ומשמחים בני אלם:

 טרחינן. במילי לבליחוחא בינייהו:

 עד דעבדי שלמא. (י) שהן לברים

 שאדם אוכל פירוחיהן בעולם הזה
 והקרן קיימת וכו׳ הבאת שלום בין
 אדם לחצירו י): שדפון וירקון. כיון
 שנראה כל שהוא ממריעין. ומלא
 תנור דמתניתין להתענוח אי נמי
 מעשה (י) היה כך: כנן! אחד.
 עוף אחל שלח) אותו מין כעין צפור
 כל כנף (בראשית ז<: משולחה. מן
 השמים: בשדה אינה משולחה.
 דהיינו אורחה: טרפה שני בני אדם.
 ולא אכלה אלא אחד מהם ודאי
 משולחח לטון ללא היתה רעבה אלא
 לאחל מאי טעמא קטלה ליה לאילך:
 שניהן אינה משולחה. שמפני הרעב

 אכלתם: עלהה לגג. רגילין היו
 להשממש כל תשמישיהן בגגות שלא
 היי משופעים אלא מלקים ושוין והוא
 הלין לבית שחחתיו: עריסה.
 ברצו״ל בלע״ז: הכי קאמר. האי
 לקמני נראמה בעיר כו׳ הט קאמר
 נראתה בעיר כגון שנראמה ביום
 לסתם נראמה ביום משמע אבל
 בלילה אינה משולחת והאי לקתני
] אשלה קאי לאם  נראמה ביום (י» א
 נראתה בשלה ביום אינה משולחח:
 הא עמדה. בשלה ללא רצתה ולא

 נתבאת: בשדה הסמוכה לאגם.
 עמלה אינה משולחת לטין לסמוכה
 לאגם הייני רבימה ולא ברחה
 סברה אי אתי בתראי עריקנא
 לאגם מיד: בשדה שאינה סמוכה
 לאגם. עמדה משולחת דטון דלאי

 מקום רביתה הוא וקיימא ודאי
 משולחת גזירה היא: אגם.

ת הש״ם ר ו ס  מ

 6) [גי׳ הערון זנדוקא],
 נ) [צ״ל לשתנא עי׳ ע״ז נל:
 וכן גי׳ הערון], ג) ס׳׳א אמי,
) [גי׳ רי״ף ורא״ש ת״ר על  י
 השדפון וכוי], ה) [גי׳ רי׳יף
 ורא״ש נרתה], 1) ןעי׳ ע״ז
t) !פאה פ״א מ״אן, , [  נד:

 ח) בס״א: שכל,

 הגהות הב״ח
 (6) נם׳ תלשא דעתיה דרבא
 משוס דאביי איתחזי
 ליה בחלמא אמרו ליה
 מסתיין: (5) שם האי בר
 עלמא דאתי הוא קרא ליה
 ולא אתא לגביה רהט
 בתריה א״ל: (נ) שם מ״ט
 לית לך תונף וסיימת
 מסאני אוכמי כו׳ ליהודאה
 אנא דכי הוו נזרי:
 (ל) רש״־ ל״ה מסאני
 אוכמי כו׳ שלא כמנהג
 היהוליס. נ״נ עי׳ בתוס׳
 פרק בן סורר ומורה לף
 ע״ל ובפי הכונס רף נ״ט:
 (ה) ד״ה זנלוקנא כוי
 האסורין של מלך הס״ד:
 (ו) ד״ה עד דעבדי שלמא.
 דהבאת שלום בין אדם
 לחבירו היא אהד מן
 הדברים שאדס אוכל
 סירותיהן נעוה״ז והקרן
 קיימת לעוה״ב הסייד:
 (1) ד״ה שלפון נו׳ אי נמי
 מעשה שהיה נך היה
 הס״ל: (ח) ד״ה הכי קאמר
 מ׳ והאי לקתני נראתה
 כיוס אעיר קאי לאס
 נראתה נשלה אפילו ניוס
 אינה: (ט) ד״ה כי תניא נו׳
 רצתה לא נאגם גופא לטון
 להיינו: (י) ד״ה אין צריך
 לומר כוי שמתריעין עליה

 הס״ל ומה״ל אלא נוי:

 גליון הש״ם
 גמ׳ א־כא בהאי שוקא.
 עיין נתורת סייס סנהלרין
 לף פת ע״נ ל״ה שלחו

 מתס:

HQl f־r-^ 

 הגהות מהר״ב

 רנשבורג
 א] רש״י ל״ה הט קאמר
 ונו׳ והאי דקתני נראתה
 ניוס אשדה ונו׳ נמתק
 מלת אשדה ונ״נ צ״ל

 אעיר:

 לעזי רש״י
״ק י ש ר . עריסה. מ ל ״ ו צ ר  ב
. ביצה, מקווה ש״ק] י ר מ ] 

 מים רדודים.

 רבינו גרשום
 כרכינהו. להני ביסתרקי
 למובן, ואמרי ליה כ״ע
 לישיימינהו מר. אמר להו
 הכי והכי שוו. דבעילמיהב
 שווי׳ אילו בסתרקי להנהו
 ווגא דרבנן. א״ל. ההוא
 ווגא דרכגן, חשדתינן
 דאתיגן לוותך. לישקלינהו
 מר. לבסתרקי, דלא בעינא
 להו. מסאני אוכמי׳.
 כנכרים, ולא רמו חוטי.
 ציצית. מפני שהיא מכה
 מהלכת. שלאחר שנראה
 כל שהוא אינו מפסיק.
 שניהם אינה משולחת.

 דאקראי היא מהמת רעבת



ת הש״ם ר ו ם  מ

 6) מריק כת: וסנהדרין מת: ן,
) ן צ״ל יונתן ן, ג) מנחית סט:,  ב
 ד) לעיל יד., ה) ומפני ריח רעה
 מתריעין כשבח ועל כולן. כצ״ל
 רש״א,ו)1גי׳ רי״ףורא״שאמר
 ר׳ אבא אמר שמואל לסין,
 ז) לעיל ט. שנת צב: מכות כג:,
 ח) ולעיל ט. ינשנת ונמנית
 איתא חמא ונן אמר רנ וברש״י
 כאן דגרס יוד הוא שס חנס צ׳׳ל
 דכוונתו על זה דלקמן כסמוך
 דאמר ונגולה מתריעין וכרן,
 ט) ן גי׳ רי״ף ורא״ש ר״י אמר
 רנ וכן ני׳ רש״אן,י)1צ״לינינא
 פי׳ תילעת נדאיתא נחילין פה:
 ר׳ חייא נפל ליה ינינא ערוך
 ערך אננאן, כ) [עי׳ רש״י
 שנע׳׳י ל״ה ה״ג ומי], ל) ן נזיר

 לט.ן, מ) שייך ללף כג.,

 סדר תעניות אלו פרק שלישי תענית

 הגהות הב״ח
 (א) נם' יאל ישתיתך מאן
 אלהיס אמר רנ יהולה אמר
 רנ כוי כצ״ל ימינית אשר עמי
) שם יכילנא ליה ב  נמחק: (
 וכתיב ויורו היורים וכוי כי
 החליתי מאל אמר רכ יהילה
 אמר רנ עשו נל גופו ונו׳
 כצ״ל ותיכות מאי כי החליחי
 מאד ותינת מלמד נמחק:
 (ג) שם שלוס נארן אלא אפילו
 חרב של שלום נו׳ נ־ הוה קא
 ניחא נסשיה: (י) שם ת״ר
 אחד עיר שהקיפוה נכרים:
 (ה) -ם״• ד״ה מאן אלהיס כו׳
 אשר עמי הס״ד ואת״כ מה״ד
 אמר יאשיהו הואיל וקא
 בטח פרעה בע״ז יכילנא
 ליה והיינו דכתיב ולא
 השיב יאשיהו לא השיבו
 כלום הס״ל ואח״כ מה״ד כל
 גופו מדכתינ רירי נו׳
 המורים הסייד יאח״כ מה״ד
 ה״ג אמר רנ יהודה אמר רנ
 עשו כל גופי ככברה הס״ד
 ותיבת מלמד נמתק: (ו) ד״ה
 דכתינ ני׳ החייה הסייד ואח״כ
 מה״ד רבי חנן כן כוי:
 (1) ־"ה והתניא וכי׳ ידו במים
 הסייד: (ח) תום' ד״ה לאנשי
 מעמד סי׳ היינו אנשי מעמד
 כיי. נ״נ עי׳ לקמן דף כ״ו:

 לעזי רש״י
 לינדינ״א [לינטר״א].

 מוםף רש״י
. המתפשט ויוצא לחון ר ה ו נ  א
 צשטיף את השדה ואת הנתיס
ה נ י פ ל יד . ס לעי : 
. מלשין טרף ם י ת ב פ ר ט י מ  ה
 אננא ומלשון ניצה טרופה
 !׳לעיל יט:: שהולנת ונדה
 ועתידה להיטנע נמים !:לעיל
ו ל ב י , עד ש : . ו  י
. כלומר שייגעו, ם כ י ת ו ת פ  ש
ל ט 1. לעי  דולוראנ״ט נלע״ו !
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 וישלח אליו מלאכים לאמר מה לי ולך מלך יהודה לא עליך אהה

 היום כי אל ביה מלחמחי ואלהים אמר לצהלני חדל לך מאלהים אשר

 עמי וגוי לא עליך אני הולך היום. יאשיה יצא לקראחו למלחמה

 ולא נתנו לעבור בארצו ושלח לו פרעה נכה מלאכים לאמר כר: מאן
 אלהים. דקאמר ליה פרעה נכה

 חדל לך מאלהיס אשר עמי(י): מלמד.
 מדכמיב ויורו היורים דמשמע יריות
 רבות יורו המורים: י) אמר רב יהודה
 אמר רב מלמד שעשו כל גופו ככברה:

 הא כהיב ונהחי שלום בארן. ולמאי

 הלכתא כתביה רחמנא לאידך קרא
 וחרב לא תעבור בארצכם אלא אפי׳
 חרב של שלום: שאין דורו דומה
 יפה. בעיני המקום: איבעיא להו

 כמלא הגור תבואה. דהיינו שיעור

 גדול יותר ממלוא תנור פמ דשיעור
 קטן הוא שאין דרך למלאות כל חלל
 התנור פת אלא בדפנות מדביקין
 אותו: ה״ש. דקתני חדא כי האי
 לישנא כמלא פי התנור דהיינו פת
 דאילו מבואה לא מצי קיימא על פי
 התנור: או דלמא כי דרא דריפתא.
 שורה של לתם הדבוקין זה אצל זה
 בפי התנור. אי נמי שמדביקין זה
 למעלה מזה עד פי התנור: ובלען.
 כשהן שלימין: וטהרו אה הבשר.
 שאינו מטמא טומאת מת מתעכל
 ונתבטל תוך מעיו וכגון ששהו ימי
 עיכול ופירשא בעלמא הוא: וטימאו
 את העצמות. דלא מתעכלו: מפגי

 רוח רעה. שנכנס בו רוח שידה ורץ

 והולך ושמא יטבע בנהר או יפול
 רמות: לסגן*. לענות נפש מתרגמינן
 לסגפא נפש (במלבר ל): יצטרך
 לבריות. כי אין בו כח להרויח

 ולהתפרנס מיגיעו: דכתיב לנפש חיה.
 החייה: (0 חנן בן פטום אומר אין
 מתריטין טל הדבר. אפי׳ בחול דגזירה

 היא: רמי בר רב יוד. חכם ששמו
 יוד: ובגולה. בבל שהיא במצולה:
 מתריטין טל רוב גשמים. שלא

 ירדו: שלא יהו בתיהם קבריהן.
 שעמוקה היא ונטבעים בתיהם במים:
 אנשי משמר ואנשי מעמד מפרש
 בשלשה פרקים לקמן >לף ט.): תנו
 עיניכם. התבוננו בתפלתכס בתעניות

 עליהם שלא ירדו רוב גשמים: קרן
 אפל. שן סלע גבוה וכך שמו: וישכשך

 רגליו במים. כלומר לעולם אין

 מתפללין: והתניא ידו. עד שישכשך
 ידו יי): רגלו כידו. וכיון דיכול
 לשכשך ברגלו אי שוחה יכול לשכשך
 בידו נמי: טייעא• סוחר ישמעאל:
 ומיחחזי. האי נריעא וגמליה ורומחא

 לרבה בר בר חנה דהוה על קרן אפל:
 איניבא. תולעת. ל״א כי אנבאל)

 לינדינ״א בלע״ז: לא שכורה. לא שתויה
 יומר מדאי שמטשטשין את הארץ:

 דכתיב

 כב:
 תנור תבואה או דלמא כמלא תנור פת. כמלא תנור כמלא

 תבואה הוי פי׳ כמלא חלל התנור תבואה דהיינו יותר
 ממלא תנור פת תא שמע כמלא פי תנור פח ואם כן מיירי בפת:
 ועדיין תבעי לך כמלא פ• תנור כמלא עגול פי תנור. דהיינו

 רבינו גרשום
 והכתיב ונתתי שלום. ואין
 צריך לומר חרב שאינה של
 שלום שאינה עוברה. שאין
 דורו דומה יפה. שאין מעשה
 ידי הדור יפה, שלפיכך הוא
 בא. כמלא תנוד תבואה. כמו
 שהיה קרקע התנור מכוסה
 מתבואה. כמלא תנור פת.
 היינו מעט. כמלא פי תנור.
 משמע פת שהוא סביב הפה. כי כיסא דתנורא. ככיסוי פי התנור, דהיינו פה אחד. וטיהרו את הבשר. שהרי נתעכל, וטמאו את
 העצמות. שלא נתעכל[ון. לסגף. לענות, כדמתרגמינן לעגות לסגפא. או לא הודו לו כלל. דאין מתריעין על הדבר כלל אפי׳
 בחול, בומן שישנו במקום אחד. מאי טעמא. אין מתריעין על רוב גשמים. ובגולה מתריעין. על רוב גשמים, לפי שהן יושבין
 כאגם ורוב גשמים קשה להם. תנו עיגיכם. שתתפללו. אופל. הר גבוה. לשפשף במים. מילתא דלא אפשר. רגלו כידו. (למי ה)

 רגלו או ידו. אינבא. לנטרא.

 שורה של לחם סביבומ
 פי התנור או דלמא כי דרא דריפתא
 ואהדר ליה לפומיה דתנורא שורות
 שורות של לחם זו למעלה מזו עד
 פי התנור: וטהרו את הבשר.
 פירוש לפי שנתעכלו במעי הזאבים
 וטמאו את העצמות דלא מיעכלו:
 ועל כולן רשאי לסגף עצמו
 בתענית. סי׳ לענות נפש
 מתרגמינן לסגפא נפש: ר׳ יוםי
 אומר איי היהיד רשאי לסגף. ונ״ל
 דהני תנאי ל״פ בהא דמיירי הני
 אמוראי בפרקין דלעיל (לף יא:ו אס
 נקרא חוטא או נקרא קדוש וכו׳
 דהאמוראי סליגי במצי לצעירי נפשיה
 והני תנאי פליגי בדלא מצי לצעורי
 נפשיה: לאנשי >י» משמר.
 פי׳ דהיינו אנשי מעמד דיש בישראל
 שהיו נחלקים למעמדות להתפלל
 שיתפללו על אחיהם שבגולה פי׳ לסי
 שגגותיהם שרם ונימוקים מחמת
 גשמים: קרץ אפל. פי׳ שס מקום:
 אינבא. פירוש לנד״א בלע״ז
 מחמת גובהו של הר:
 ״< בלילי י־ניעיות ובלילי שבתות.
 פי׳ שלא היו בני אדם
 הולטן בדרכים באותן לילות מפני
 אגרת בת מחלת כדמפרש במסכת

 פסחים (לף קיב:):

ה פי תנור ועדיין תיבעי לרו ככיםויא דתנורא ל ו ש  ה

 או דלמא כי דרא דריפתא דהדר ליה לפומא דתנורא תיקו: ועוד גזרו
 תענית על שאכלו זאבים כוי: אמר עולא משום ר׳ שמעון בן יהוצדק
 ג*מעשה ובלעו זאבים שני תינוקות והקיאום דרך בית הרעי ובא מעשה

 לפני חכמים 2וטיהרו את הבשר וטמאו את העצמות: על אלו מתריעין
 בשבת כוי: תנו רבנן יי) י<:עיר שהקיפוה נכרים או נחר ואחד םפינה
 המיטרפת בים ואחד יחיד שנרדף מפני נכרים או מפני לםטין ה< ומפני
 רוח רעה יעל כולן יחיד רשאי לםגף את עצמו בתענית רבי יוםי
 אומר אין חיחיד רשאי לסגף את עצמו בתענית שמא יצטרך לבריות ואין
 חבריות מרחמות עליו אמר רב יהודה אמר רב מ״ט דרבי יוםי דכתיב
 6ויהי האדם לנפש חיה נשמה שנתתי בך ההייה: שמעון חתימני אומר

 אף על הדבר כוי: איבעיא להו לא הודו לו חכמים בשבת יאבל בחול
 הודו לו או דלמא לא הודו לו כלל ת״ש דתניא מתריעין על הדבר בשבת
 ואצ״ל בחול ר׳ חנן בן פיטום תלמידו של ר׳ עקיבא משום רבי עקיבא
 אומר אין מתריעין על הדבר כל עיקר: על כל צרה שלא תבא על הצבור
 כוי: ת״ר על כל צרה שלא תבא על הצבור מתריעין עליח חוץ מרוב
י יוחנן ילפי שאין מתפללין על רוב הטובה ואמר רבי  גשמים מ״ט אמר ר׳ י
 יוחנן מניין שאין מתפללין על רוב הטובה שנאמר 7תביאו את כל חמעשר אל
 בית האוצר וגו׳ ״מאי עד בלי די אמר רמי בר ״1רב (יוד) עד שיבלו שפתותיכם
 מלומר די אמר טירמי בר רב יוד ׳ובגולה מתריעין עלייה תניא נמי הכי
 שנה שגשמיה מרובין אנשי משמר שולחין לאנשי מעמד תנו עיניכם באהיכם
 שבגולה שלא יהא בתיהם קבריהם שאלו את ר׳ אליעזר עד היכן גשמים
 יורדין ויתפללו שלא ירדו אמר להם כדי שיעמוד אדם בקרן אפל
 וישכשך רגליו במים והתניא ידיו רגליו כידיו קאמינא אמר רבה בר בר

 ׳וישלח אליו מלאכים לאמר מה לי ולך מלך
 יהודה לא עליך אתה היום כי אל בית
 מלהמתי ואלהים אמר לבהלני חדל לך
 מאלחים אשר עמי ואל ישחיתך יא! מאי
 אלהים אשר עמי אמר רב יהודה אמר רב
 זו ע״ז אמר הואיל וקא בטה בע״ז יכילנא
 ליה >« 2ויורו היורים למלך יאשיהו ויאמר
 המלך לעבדיו העבירוני כי ההליתי מאד
אמר רב יהודה (  מאי כי החליתי מאד א
 אמר רב מלמד שעשו כל גופו ככברה
 אמר ר׳ שמואל בר נחמני אמר רבי 15(יוחנן)
 מפני מה נענש יאשיהו מפני שהיה לו לימלך
 בירמיהו ולא נמלך מאי דרש י• וחרב לא
 תעבור בארצכם מאי חרב אילימא חרב
 שאינה של שלום והכתיב ונתתי שלום
 בארץ אלא אפילו >«< של שלום והוא אינו
 יודע שאין דורו דומה יפה כי הוה ניחא
 נפשיה חזא ירמיהו שפוותיה דקא מרחשן
 אמר שמא ח״ו מילתא דלא מהגנא אמר אגב
 צעריה גחין ושמעיה דקא מצדיק עליה דינא
 אנפשיה אמר 4צדיק הוא ה׳ כי פיהו מריתי
 פתח עליה ההיא שעתא 5רוח אפינו משיח
 ה׳: מעשה וירדו זקנים מירושלים לעריהם
 כוי: איבעיא להו כמלא תנור תבואה או
 דלמא כמלא תנור פת תא שמע אכמלא

ט פ ש  עין מ

 נר מצות

 כד א מיי׳ פ״ב מהל׳ תעניות
 הלכה יא טיש״ע א״ח

 סימן תקעו סעיף ח:
 כה כ מיי׳ ס״כ מהלטת

 טומאת מת הל׳ ד:
 ג ומיי׳ פ״א מהל׳ תעניות
 הלכה ו ועי׳ נמ״מ ינלח״מ
 טיפ׳יע א״ח סימן רפח שעיף
 ט וסי׳ שכט סעיף ח ושי׳

 תקעו סעיף יגן:
 בו ד מיי׳ פ״א מהל׳ תעניות
 הלכה ט טיש״ע א״ח שימן

 תקעת סעיף א:
 בז ה מיי׳ ס״ב מהל׳ תעניות
 הלכה [נ! ה טיש״ע א״ח

 סימן תקעו סעיף ינ:
 בה ו ז מיי׳ שס הלי טו

 טופ׳׳ע שס סעיף א:

ם ל ש ה אור ה ר ו  ת
 1. וישלח אליו מלאכים
 לאבלה מה לי ולך מלך
י אהה היום  יהודה לא עלי
 בי אל בית מלחמתי
 ואלהיט אגור לבהלני חדל
 לך מאליהים אשר עמי ואל

 ישחיתך:
 דברי הימים ב לה כא
 2. וירו היריס למלך
 יאשןהו וייאמר המלך
 לעבךיו העבירוני כי

 החליתי מאד:
 דברי הימים ב לה כג
 3. ונתתי שלום בארץ
 ושכבתם ואין מחריד
 והשבתי דויה רעה מן
 הארץ וחרב לא תעבר
 בארצכם: ויקרא כו ו
 4. צדיק הוא ין כי פיהו
 מריתי שמעו נא כל העמים
 יראו מכאבי בתולתי

 ׳בהירי הלכו בשבי:
 איכה א יח
 5. רוח אפינו משיח ין
 נלכד בשחיתותם אשר

 אמרנו בצלו נחיה בגרם:
 איכה ד כ
 6. וייצר ין אלהים את
 האדם עפר מן האדמה
 ויפה באפיו נשמת חיים

 ויהי האדם לנפש חיה:
 בראשית כ ו
: הביאו את כל המעשר  ך

 אל בית האוצר ויהי טרף
 בביתי ובחנוני נא בואה
 אמר יי צבאות אם לא
 אפתח לכם את אךבות
 השמים והריקתי לכם

 בךכה ער בלי ךי:
 מלאכי ג י
 א. ונתתי גשמיכם בעתם
 ונתנה הארץ יבולה ועץ

 השדה יתן פךיו:
 ויקרא כו ד

*^•a-t^s 

 רבינו חננאל
 דכחיב ויורו היורים למלך
 יאשיהו [וכוי) ואמר עשאוהו
 ככברה. ומפני מה נעגש, מפגי
 שלא נמלך כירמיהו. כד הוה
 נית נפשיה שמעיה ירמיהו
 דהוה קאמי צדיק הוא ה׳ כי
 פ־הו מריתי, פתח עליה
 אץז)הו רוה אפינו משיח ה׳
 וגוי. ועוד גזרו תענית על
 שבלעו זאבים שני תינוקות
 בעבר הירדן, והקיאופ דרך
 בית הרעי, וטיהרו הבשר
 וטמאו עצמות, מאי טעמא
 כיון דבשר עביד לאיתעכולי
 כמעוכל הוא, וכפרש הוא
 חשוב וכגלליפ שאין להם
 טימאה, אבל העצמות

 דאקישי טפי לא עבידי לאיתןעןכלי, בהזקתייהו קיימי לפיכך מטמאי. ומפורש וה כאשר אמרנו במנהות בפרק ר׳ ישמעאל
 אימר, בבעיא דרמי בר חמא בפיל שבלע כפיפה מצריה והקיאה דרך בית הדעי כר, ואמרינן תפשוט ליה מהא דאמד עולא
 כעשה שבלעו שני זאבים שני תינוקות והקיאום דהך הרעי כוי. על אילו מתריעין בשבת על עיר שהקיפוה גויס כוי. ואוקימנא
 בפרק הראשון דהתרעה זו בעננו. ר׳ יוסי אומר לעורה ולא לצעקה. תנו רבנן עיר שהקיפוה גרם [או] נהר וספינה המטורפת
 ב־ם ויחיד הגרדף לפגי גוים או מפני רוח רעה או מפגי לסטים מתריעין עליהן בשבת. ועל כולן רשאין לסגף עצמם בתענית,
 ר יוסי אומר אין היחיד רשאי לסגף עצמו בתענית שמא יצטרך לבריות ואין מרחמ־ן עליו. ואמרי׳ מאי טעמא דר׳ יוסי, דכתיכ

 ויהי האדם לנפש חיה, נשמה שנתתי בך החיה. שמעון התימני אומר מתריעין אף על הדבר. [משום ר״ע אמרו אין מהריעין על הדבר] נ:ל עיקר. על כל צרה הבאה על הצבור מתריעין עליה חוץ מרוב גשמים, מעשה שאמרו בחוני המעגל התפלל אולי ירדו
 גשמים. עוד אמר להם צאו וראו אם נמהית אבן הטועין, פי• בדאמרן בפרק אלו מציאות, תנו רבני אבן הטועין היתה בירושלים כל מי שאבדה לו אבדה נפנה לשם, וכל המוצא אבהה נפנה לשם, המוצא היה עולה על אותה האבן והיה מכריו מי שאבדה
יי אבדה] יבא ויתן סימניה ויקח, ומי שאבדה לו אבדה היה נותן סימניה ונוטלה. וזו היא ששנינו צאו וראו אם נמחית אבן הטועין. והוו רבותי מפרשים אם נמחית אבן הטועין, מלשון וימח את כל היקום, כלומר אם כיסוה המים כאלו נמחית מן העולם. ] 
 ער שראינו בירושלמי פירוש אחרת, כשם שאי [א]פשר לאבן הזה להימתות כך אי [אןפשר להתפלל על הגשמים שילכו. שלח לו שמעון בן שטח צריך אתה להתנדות אלו נגזרה גורה בימי אליהו שנשבע שלא יבא מטר אלא לפי דברו, ונשבעת אתה שעתה
 כ״־ יבא מטר, לא לנמצאת מביא רבים לידי חטא וחילול השם, וכל המביא ההבים ליהי חילול השם צריך נידוי, וכל המעכב את הרבים מלעשות מצוה צריך נידוי. מניין שאין מתפללין על רוב גשמים, שנאמר והריקותי לכם כרכרה עד בלי די, ואמר רב
 ער שיבלו שפתותיכם מלומר די. ובגולה מתריעין על רוב גשמים תניא נמי הכי שגה שגשמיה מרובים אנשי משמר שולחין לאנשי מעמד תגו עיגיכם לאחיכם שבגולה שלא יפלו עליהם בתיהם. יגיבא תולעת, דגרסינן בכיסוי הדם נפל ליה לר׳ חייא יאניבא
 ב::יתניה. פי׳ גאון גירסא כך הוא כי נבא, ונבא והו מין כינים, כגוי הא דגרס בפרק (ר׳ אליעור אומר תוליך) [שמונה שרצים] הטפויין וביצי כינים, ועוד בפרק ן(ב״ש אומר) [שלשה מינים] ת״ש מנבא היה דמשתכחא בעיקבא נאבא מיתה משתכהא ברישא
 דרזיא, ובלשון ישמעאלי קורין אותן ציבאן. והדעה נוטה על פירוש שפירשנו אנו. שאלו לר׳ אליעור עד מתי יהו הגשמים יורדין ולא יתפללו עליהם שלא ירדו גשמים, אמר להן עד כדי שישב אדם (במקום אפל) בקרן אפל וישכשך רגלו כידו במים. תנו

 רבגן גתתי גשמיכם בעתם לא שכורה ולא צמאה אלא ביגוגית שבזמן שהגשמים רבץ מטשטשין את הארץ ואינה עושה פירות.

 חנח לדידי חזיא לי קרן אפל
 רקם ההוא טייעא כי רכיב גמלא ונקיט רומחא בידיה מתחזי ייאיניבא ת״ר 8ונתתי גשמיכם בעתם לא שכורה
 ולא צמאה אלא בינונית שכל זמן שהגשמים מרובין מטשטשין אה הארץ ואינה מוציאה פירות דבר אחר

ם ת ע  ב



ם ל ש ה אור ה ר ו  ת
 1. עונותיכם הטו אלה
 ־הטאותיכם מנעו הטוב
 מכם: ירמיהו ה כה
 2. על משמרתי אעכיהה
 ואהיצבה על מצור
 ואצפה לךאות מה ידבר
 בי ומה אשיב על
 תובתתי: חבקוק ב א
 3. ישמח אביך ואמך

 ותגל יולדתך:
 משלי כג כה
 4. ותגזר אומר ךיכןם לך

 ועל ךךכיך נגה אור:
 איוב ככ כה
 5. כי השפילו ותאמר

 גוה ושח עינים יושע:
 איוב כב כט
 6. שיר המעלות בשוב ץ
 את שיבת ציון היינו
 כחלמים: תהלים קכו א

 רבעו חננאל
 בעתם בלילי ד׳ ובלילי ד.
 וכן היו בימי שמעון בן
 שטח, עד שנעשו תיטים
 ככליות ושעורים כזיתים
 ועדשים בדינרים, וצררו
 מהם דוגמה לדורות
 להודיע כמה החטא גורם,
 שנאמר וחטאתיכם מנעו
 הטוב מכם. וכן מצינו
 כבנין בית המקדש, ירדו
 גשמים בלילות, ולמהר
 גשבה הרוה וגתפורו
 העבים וזרהה השמש
 והשכימו כל אהד ואהד
 למלאכתן, להודיע
 שמלאכת שמים בידיהם.
 תגו רבגן פעם אחת יצא
 רוב אדר ולא ירדו גשמים
 שלחו לחוגי המעגל
 להתפלל התפלל ולא ירדו
 גשמים כר. מעשה דהוני
 המעגל דנם שבעים שנה
 וכוי, ומעשה דאבא חלקיה
 בר בדיה דהוגי המעגל
 דאצטריך עלמא למיטרא,
 ושדרו רבנן לווהיה
 ואשכהוה רבנן דקא רפיק
 בדברא יהבו ליה שלמא

 כר.

 רבינו גרשום
 בלילי רבעיות. שאין בני
 אדם מצויים לחוץ מפני
 אגרת כת מחלת. אם
 נמחת. נתכסה. צריך אתה
 להתגרות. שמטיח דברים
 כלפי מעלה. ת״ר פעם
 אחת וכר. היינו (פ״ע)
 [פ״א] עצמו דמתניתין. עג
 עוגה. (ו)צר צורה. ראינוך
 ולא נמות. בתימא, בשביל
 שראינוך לא נמות. שאלו
 היו שנים כשני אליהו.
 שאי; מפתתות של מטר
 ביד הקב״ה. לא נמצא שם
 שמים מתחלל. שנמצאת
 מחלל את שבועתו.
 משוניתא. סלע. דמכי.
 ולדות. אי תברא. שיהא לו
 הבר טוב שנוהג לו כבוד.

 םדר תעניות אלו פרק שלישי תענית כג.
 w דכהיב בעתם. זהו בלילי רביעיות ובלילי שבתות לאין טורח וחוטא: לשפה הגזיה. סנהדרין: דור שהיה אפל. מרוב צער
 לבני אלם לאינם הולכין ללרכים בלילי רביעיות מפני אגרח בח מחלמ שלא ירלו גשמים: הושעה בהפלתך. מן המיתה שהבאת עליהם
 בפסחים (דף קיב0: שכן מצינז. כלומר ושמא תאמר אין סיפק שובע: של אותו צדיק. חוני המעגל היה מצטער על המקרא הזה:
 בגשמים של ב׳ לילות בשבת מצינו בימי שמעון בן שטח כר: וצררו. שיר המטלות. לשון עילוי: היינו כחולמים. כחלום נדמה גלומ
 בבל שהיה שבעים שנה: שבטין
 שני בחלמא. בממיה מי אימא

 דניים שבעין שנין בחלמיה w ויש
 אדם ישן שבעים שנה בשינה אחת:
 עד שבעין שנין. לא טעין פירא

 בטעינא קמייתא: מ יתיב. חוני
 המעגל וקא כריך רפתא: הכי גרסי׳
 אנא טלמא בחרובא אשכחתיה כי

 היכי דשתלי לי אבהתיי אנא נמי

 אישתיל לבדאי: אהדרא ליה משוניתא.

 עלתה סביבותיו שן סלע: ואיכסי
 מעינא דאינשי. ולא אשכחוהו התם:

 רמכי רמכי. ווללי וולדוח באלו השנים

 לנייס. מעוברת זכר היתה וחזר ובא
 עליה והולילו: אמר להו. שאל להון
 בנו של חוני המעגל קייס הוא:
 נהירנא לן הנך שמעתתא. מוגהח

 לנו שמועה זו כאילו למלנוה בחייו
 של חוני המעגל שהיה מפרקה לנו
 ומגיה לנו יפה יפה: או חברותא
 או מיתותא. ולא גרסינן הכא

 כחברי לאיוב אלא בבבא בחרא
 (דף טז:« גבי מעשה לאיוב אס
 אין חביריו של אלם נוהגין בו כבול
 כבתחילה נוח לו שימות. י) אי נמי משוס
 (ל) הנך בריוני לא כתוב בספרינו:
 רפיק בדברא. עולר בשלה:

 לא

 קשרו ואצרו: הורדוס. סתר בנין
 לעזרא ובנה בנין יפה ממנו בב״ב
 >לף ל.): עוגה. שורה עגולה כמו
 עוגה שהיא עגולה: כדרך שעשה
 חבקוק. כלמפרש בתרגום של תפלת

 תבקוק (י) על משמרתי אעמלה
 כמין בית האסורים עשה וישב:
 ראינוך ולא נמוה. נראה אותך ולא

 נמוח בניחותא. השתלל שלא נמות
 ברעב מפני עצירח גשמים: פר
 הודאה. להתולומ עליו ועשה (י) לו

 סמיכה והביאו שלמים. חוני בזמן
 הבית היה: כמהין ופטריוה. בוליי׳׳ץ
 בלע״ז שיצאו מלחלות הגשמים רדעו
 כי של ברכה היו: אלמלא חוני אתה.
 ואדם גדול (י״: לנדות. שמנדין
 על כבוד הרב שהטיח דברים ואמר
 לא כך שאלחי: שאלמלא היו שנים
 כשני אליהו. גזירת עצירמ גשמים:

 ומפתח של גשמים בידו של אליהו

 גרסינן: לא נמצא שם שמים מתחלל.
 בתמיה. >« שאליהו נשבע חי ה׳ אס
 יהיה השנים האלה טל ומטר כי אס
 לפי דברי (מלכים א יז< ואחה נשבע
 שאין אתה זז עד שירדו גשמים:
 נמצא שם שמים מהחלל על ידך. דזה או

 זה בא לידי שבועח שוא: מהחטא.
 לשון חטא כלומר » הוי הולך

 בעתם בלילי רביעיות ובלילי שבתות שכן
 מצינו 6*בימי שמעון בן שטח ב<שירדו להם
 גשמים בלילי רביעיות ובלילי שבתות עד
 שנעשו חטים ככליות ושעורים כגרעיני זיתים
 ועדשים כדינרי זהב וצררו מחם דוגמא
 לדורות להודיע כמה ההטא גורם שנאמר
 1עונותיכם הטו אלה והטאתיכם מנעו תטוב

 מכם וכן מצינו בימי הורתם שהיו עוםקין
 בבנין בהמ״ק והיו יורדין גשמים בלילה למחר
 נשבה הרוח ונתפזרו העבים וזרחה חחמה
 ויצאו העם למלאכתן וידעו שמלאכת שמים
 בידיהם: מעשה ששלחו לחובי המעגל וכו׳:
 ת״ר פעם אהת יצא רוב אדר ולא ירדו
 גשמים שלהו להוני המעגל התפלל וירדו
 גשמים ההפלל ולא ירדו גשמים עג עוגה
 ועמד בתוכה כדרך שעשה הבקוק הנביא
על משמרתי אעמדה ואתיצבה על  שנאמר 2
 מצור וגו׳ אמר לפניו רבונו של עולם בניך
 שמו פניהם עלי שאני כבן בית לפניך גשבע
 אני בשמך הגדול שאיני זז מכאן עד
 שתרחם על בניך התהילו גשמים מנטפין
 אמרו לו תלמידיו רבי ראינוך ולא נמות
 כמדומין אנו שאין גשמים יורדין אלא לחתיר
 שבועתך אמר >* לא כך שאלתי אלא

 גשמי בורות שיחין ומערות ירדו בזעף עד שכל טפה וטפה כמלא פי
 הבית ושיערו הכמים שאין טפה פחותת מלוג אמרו לו תלמידיו רבי ראינוך ולא נמות כמדומין אנו
 שאין גשמים יורדין אלא לאבד העולם אמר לפניו לא כך שאלתי אלא גשמי רצון ברכה ונדבה
 ירדו כתקנן עד שעלו כל העם להר הבית מפני הגשמים אמרו לו רבי כשם שהתפללת שירדו כך
 התפלל וילכו להם אמר להם כך מקובלני שאין מתפללין על רוב הטובה אעפ״כ הביאו לי פר הודאה
 הביאו לו פר הודאה סמך שתי ידיו עליו ואמר לפניו רבש״ע עמך ישראל שהוצאת ממצרים אינן
 יכולין » לא ברוב טובה ולא ברוב פורענות כעסה עליהם אינן יכולין לעמוד השפעת עליהם טובה
 אינן יכולין לעמוד יהי רצון מלפניך שיפסקו הגשמים ויהא ריוה בעולם מיד נשבה הרוח ונתפזרו העבים
 וזרהה החמה ויצאו העם לשדה והביאו להם כמהין ופטריוח ג<שלח לו שמעון בן שטה אלמלא הוני
 אתה גוזרני עליך נידוי m שאילו שנים כשני אליהו שמפתחות גשמים בידו של אליהו לא נמצא שם
 שמים מתחלל על ידך אבל מה אעשה לך שאתה מתהטא לפני המקום ועושה לך רצונך כבן
 שמתחטא על אביו ועושח לו רצונו ואומר לו אבא חוליכני לרחצני בחמין שטפני בצונן תן לי אגוזים
 שהדים אפרסקים ורמונים ונותן לו ועליך הכתוב אומר 3ישמח אביך ואמך ותגל יולדתיך תנו רבנן מה
 שלחו בני לשכת תגזית להוני תמעגל 4ותגזר אומר וקם לך ועל דרכיך נגה אור ותגזר אומר אתה
 גזרת מלמטה והקדוש ברוך הוא מקיים מאמרך מלמעלה ועל דרכיך נגה אור דור שהיה אפל הארת
כי השפילו ותאמר גוה דור שהיה שפל הגבהתו בתפלתך ושה עינים יושיע דור ששה  בתפלתך 5
 בעונו הושעתו בתפלתך ימלט אי נקי דור שלא היה נקי מלטתו בתפלתך ונמלט בבור כפיך מלטתו
 במעשה ידיך הברורין אמר ר׳ יוהנן כל ימיו של אותו צדיק היה מצטער על מקרא זה 6שיר המעלות
 בשוב ה׳ את שיבת ציון חיינו כחולמים אמר מי איכא דניים שבעין שנין בחלמא יומא הד הוה אזל באורהא
 הזייה לההוא גברא דהוח נטע חרובא אמר ליה האי עד כמה שנין טעין אמר ליה עד שבעין שנין אמר ליה
 פשיטא לך דחיית שבעין שנין אמר ליה >« האי [גברא] עלמא בהרובא אשכההיה כי היכי דשתלי לי אבהתי
 שתלי נמי לבראי יתיב קא כריך ריפתא אהא ליה שינהא נים אהדרא ליח משוניתא איכםי מעינא ונים שבעין
 שנין כי קם הזייה לההוא גברא דהוה קא מלקט מינייהו אמר ליה את הוא דשתלתיה א״ל בר בריה אנא
 אמר ליח שמע מינח דניימי שבעין שנין חזא להמריה דאתיילידא ליה רמכי רמכי אזל לביתיה אמר
 להו בריה דחוני חמעגל מי קיים אמרו ליח בריח ליתא בר בריח איתא אמר לחו אנא חוני המעגל
 לא הימנוהו אזל לבית המדרש שמעינהו לרבנן דקאמרי נהירן שמעתתין כבשני חוני המעגל דכי
 הוי עייל לבית מדרשא כל מושיא דהוו להו לרבנן הוה מפרק להו אמר להו אנא ניהו לא הימנוהו
 ולא עבדי ליה יקרא כדמבעי ליה הלש דעתיה בעי רהמי ומית אמר רבא היינו דאמרי אינשי או הברותא
 י• או מיתותא אבא חלקיה בר בריה דהוני המעגל הוה וכי מצטריך עלמא למיטרא הוו משדרי רבנן לגביה
 ובעי רהמי ואהי מיטרא זימנא הדא איצטריך עלמא למיטרא שדור רבנן זוגא דרבנן לגביה למבעי רחמי
 דניתי מיטרא אזול לביתיה ולא אשכהוהו אזול בדברא ואשכהוהו דהוה קא רפיק יי) יהבו ליה שלמא

 ולא

ת הש״ם ר ו ס  מ

 א) חולין קיט:, ב) !עי׳
 תוספות שגת טז: ל״ה
 לאמר וכוי], ג) גרכות יט.
 לעיל יט., ל) [נ״נ טו.־],
 5) [ל״ה יתינ אתרי ל״ה
 הט], ו) [עי׳ נרי׳׳ף שנע״י

 פי׳ על זה],

 חגחות חב״ח
 (א) גמ׳ אלא להתיר
 שנועתך אמר לפניו לא נך
 שאלתי כו׳ אלא לאנל
 העולס אמד להם לא
 תמותו אמר לפניו:
 (3) שם אינן יכילין לעמוד
 לא: (ג) שם דחיית שנעין
 שנין א״ל אנא עלמא
 גמרינא אשנחמיה: (ל) שם
 נסה׳׳ע דהוה קא רסיק
 בדברא יהני ליה שלמא:
 (ה) רש״י נריש העמוד צ״ל
 ד״א נעתס ותינת דכתינ
 נמחק. זהו כו׳ דאינן טורח
 על בני אדס דאיגס:
 (ו) ד״ה כדרך כו׳ תסלח
 חנקוק הס׳׳ד:(t) ד״ה פר
 ט׳ ועשה עליו סמינה
 והניאו: (P) ה״ה אלמלא
 כו׳ ואדם גדול אתה
 הס׳׳ד: (ט) ה״ה לא נמצא
 כוי נחמיה שאם אליהו
 היה נשנע חי ה׳ וכו׳ שאין
 אחה 11 משם עד שירדו
 גשמיס נמצא כצ״ל והד״א:
 (י) ה״ה מתחטא כו׳ כלומר
 הולך וחוטא הסייד ותינת
 הד נמתק ואת׳׳נ מה״ד בני
 לשכת כו׳:(5) ד״ה שנעין
 ט׳ שבעין שנין נחלמיה
 כלומר ויש אדס ישן:
 (ל) ד״ה או חברותא כו׳ אי
 נמי משוס הנהו בריוני לא

 כחוב:

 הגהות הגר״א
 [א] גמרא נוזרני עליך
 נדר. נ״ב ולא עוד אלא:

 לעזי רש״י
 בוליי״ץ. פטריות.

 מוסף רש״י
 ובלילי שבתות. שהכל
 מצרין בבתיהם (דברים יא
 יד;, אלמלא חוני אתה.
 שיצא שמך בגדולה
 ובחשיבות !בוכות יט.).
 גוזרגי עליך גידוי. לסי
 שהטריח לפני המקוס על
 עסק גשמיס לא כך שאלתי
 כמה פעמים 1שס!. או
 חברותא או מיתותא. אס
 אין לאדם איהבים נוח לי

 שימות (ב־ב טז:ו.



ם ״ ש ת ה ר ו ס  מ

 א) ןנ״ק צא:], ב) ןכמובית
 סז:], ג)!חולין קכב. מגילה
) ןצ״ל קוד. הגהת  כת:], י

 יעב״זו,

ת הב״ח ו ה ג  ה
 (6) גמ' להיזמי והיגי דלינהו
 למניה וסיים מסאניה ט
 מטא למתא:(3) שם איתו
 כרוכו: (ג) שם ייענא
 לרבנן אמטול מיטרא קא
 אתו: (ד) שם אי נמי
 משום הנהו בריוני כוי.
 נ״נ עי׳ פרש׳׳י בסוף עמול
 אי: (ס) שם הוה מצטריך:
 (ו) שם אמרי ניכניף לגבי
 הללי וניבעי רממי: (ז) שם
 וקאי נלוכתא צניעא והוה
 מיכסי נשקא כוי: (ח) שם
 אמרי ליה אייתי לן מר
 עינורא: (נו) -ם״• ד״ה
 דלא כוי כלסטיס מה״ל
 טיבותא טונת הגאה כר:
 (י) ד״ה דאיתתא יד״ה ועוד
 הד״א: (נ) ה״ה שאין
 מכירין נין חנן לאביהן
 שבשמים כסנורין עלי:
 (ל) ה״ה ה״ג וכוי. ננית
 הכסא כלומר מתחבא
 ט: (מ) ד״ה תא ליכניף
 אהדדי אלמא בפרהסיא
ן ולא בציגעא  היו עושי
 ל״א נכניף אהדדי אלמא
 משוס חד מינייהי לא הוה
 אתי: «) ד״ה תקיפי כוי
 יקא חזינן כו׳ דמחמתיה
 בלחוד אתי מיטרא:
 (ס) ה״ה ואייתי כוי דגן
 משוס כסנא הס״ד יאח״כ
 מה״ד בדוכתא עמיקתא
 בעמק או תחת הסלע
 כדי שלא יראוהו בני
 אדם שאפילו לנד ניחו:
 (ננ) ד״ה אינקוט נו׳ לזון
 ממקומן שלא הניחם
 לילך עד שיקבלו
ד  עליהם שלא לצער עו
 את רבי מני בנו הס״ד
 ואח״כ מה״ד הוח שכיח
 ר׳ מני לפני ר׳ יצחק בן
 אלישיב הס״ד: (פ) ד״ה
 עמי היחה ושלחמיה. נ״נ
 ס״א כלומר שקנלתי עלי
 שלא להתסלל על עדן זה
 שהתפללתי קודס:
 (צ) כא״ד מקונלת כל כך
 ומפני שלא רצה
 להטריה לפני המקום

 אמר כן הס״ד:

 גליון הש״ם
 נמ׳ כע־א רחם־ דליהדרו
 כתיוכתא. עיין כרכות דף

 י ע״א:

 כג: פדר תעניות אלו פרק שלישי תענית

 לעזי רש״

 (י) חלזוני לאבא כסבורין עלי שאני אביהן: ה״ג שהיה מחבא. ולא

 גרסי׳ שהיה מחבא בבימ הכסא. יל) ט הוה בעי רחמי אמיא היה
 מחבא עצמו מרוב ענוה. ומאן דגרס ביח הכסא כלומר מחחבא
 בבגדיו כשהוא נכנס להסן־ אמ רגליו מרוב צניעוח: רב הונא ורב
 חסדא. חסידי דבבל מפרסמין אמ

 הדבר ושל ארץ ישראל צנועין ולא
 מודיעין שבא המטר בשבילם: סא
 ליכניף אהדדי. (״) אלמא משוס חד

 מינייהו לא אחי מיטרא: תקיפי
 דארץ ישראל רבי יונה. וקא חזינן

 (נ) דמחמתיה אתי מיטרא: גואלקא.

 טשק״א בלע״ז: ואייתי בזוזא טיבורא.
 דגן משוס כסנא (יי). שאפילו לבני
 בימו לא היה מודיע: אייתי לן מר
 מעיבורא. דבעית למיזבן: רווחא

 עלמא. דליהוי שובע. ואהט לא

 זבני ביוקרא דהשתא: הוו יןא חלפי.
 דבי נשיאה: התם. עלויה מערתא
 דרבי יונה: אינקוט. נדבקו בקרקע
 שעל גבי מערה ולא היו יכולין לזוז
 ממקומן >«): טתירי דבי תמי.
 עשירים של בימ ממי: ליענו.
 יהיו עניים: קא דחקי לי. לימן
 להן פרנסה: לא מקבלי טלי אינשי
 ביתי. אין אשמי מקובלח עלי שאינה

 יפה: מגנדרא. מחגדלח עלי
 מתוך גבהות יופיה. מגנדרא מלשון
 מקום הניחו לי אבותי להתגדר בו
: עמי היתה ושלחתיה. ! .  (חולין לף ז

 («) דבר זה היה בידי שכל מה שאני
 מבקש היו נותנין לי ועכשיו אין תפלמי
 מקובלת כל כך >צ): דמן דיוקרת. מקום:

 יומא

 ולא אסבר להו אפיה בפניא כי הוה מנקט

 לא אסבר להו אפיה. לא התזיר להם פניו: בפניא. לפנות ערב

 כשהלך לביחו: דלינהו למניה. הגביה בגטו אחר כתיפיו כדי שלא
 יקרעו: כי מיקשטא. בתכשיטין: לאיגרא. עלייה: זויחא. זרת:
 מזויתא דדביחהו. מאוחו הרוח שאשחו שם עלו העבים תחלה שהיא

 נענית תחלה: לא אפגר. לא אתבטל
 ממלאכתי כמו יומא דמיפגרי רבנן
 >שכמ לף קכט:): מ״ט דרת. מדוע
 נשאמ הטליח על כחף אחמ ולא נתמ
 בכתף תחח המשאר: להכי שאלה לי.
 להתעטף בה: ולהכי לא שאלה לי.
 להטיל עליה קוצין לקרעה: במיא
 לא חזינן. מה דאימ בה ושמא ישכנו

 דג או נחש: דלא בדקיתו לי. אס
 כשרים אם פריצים דאמר מר (במס׳
 לרך ארץ רבה ה״ה) כל אדם יהי
 בעיניך כלסטיס: «*< טובת הנאה
 חנם. דאינהו לא הוו קא אכלי

 דליכא ריסתא וקא מחזקינן בהו
 טובה חנם: ינוקא קאי בבי כנישסא.
 קמי רביה ולא אתי כולי יומא:
 דאיתתא שכיחא בביתא. כל יומא

 וכי מיצטריך ענייא מידי אזלה
: ועוד דמקרבא הנייתה.  ויהבה 0
 שדבר אכילה היא נותנת לעני והוא
 בלא טורח ממה שהיתה נוחנת מעות
 יטריח העני עד שיקנה: אי נמי.
 אהט קדיס ענני דידה: משום
 ביריוני. בורים עמי הארץ: ינוקי

 דבי רב. להמריך לבו ויתכוין בתפלתו:

 בשיפולי. בשולי בגדיו: אבא אבא.

 כך רגילים לקרותו טתוס שאמר
 אבי אבי: שאין מכירין. בין

 ציבי דרא ציבי ומרא בהד כתפא וגלימא
 בהד כתפא כולה אורהא לא סיים מסאני כי
 מטי למיא סיים ממאניה כי מטא להיזמי
 והיגי דלינהו למניה (א) כי מטא למתא נפקא
 דביתהו לאפיה כי מיקשטא כי מטא לביתיה
 עלת דביתהו ברישא והדר עייל איהו והדר
 עיילי רבנן יתיב וכריך ריפתא ולא אמר להו
 לרבנן »< תו כרוכו פלג ריפתא לינוקי
 לקשישא חדא ולזוטרא תרי אמר לה לדביתהו
 ידענא דרבנן >«< משום מיטרא קא אתו ניםק
 לאיגרא וניבעי רחמי אפשר דמרצי הקדוש
 ברוך הוא וייחי מיטרא ולא נחזיק טיבותא
 לנפשין םקו לאיגרא קם איהו בהדא זויתא
 ואיהי בהדא זויהא קדים םלוק ענני מהך
 זויתא דדביתהו כי נחית אמר להו אמאי אתו
 רבנן אמרו ליה שדרי לן רבנן לגבי דמר
 למיבעי רחמי אמיטרא אמר להו ברוך
 המקום שלא תצריך אתכם לאבא חלקיח
 אמרו ליה ידעינן דמיטרא מהמת מר הוא
 דאתא אלא לימא לן מר הני מילי דתמיהא
 לן מאי טעמא כי יהיבנא למר שלמא לא
 אםבר לן מר אפיה אמר להו שכיר יום
 הואי ואמינא לא איפגר ומאי טעמא דרא
 מר ציבי אהד כהפיה וגלימא אהד כתפיה אמר להו טלית שאולה היתה

 לחכי שאלי ולחכי לא שאלי מאי טעמא כולח אורחא לא םיים מר מסאניה וכי מטי למיא סיים מםאניה
 אמר להו כולה אורחא חזינא במיא לא קא הזינא מ״ט כי מטא מר להיזמי והיגי דלינהו למניה אמר לחו
 א<זה מעלה ארוכה וזה אינה מעלה ארוכה מאי טעמא כי מטא מר למתא נפקא דביתהו דמר כי מיקשטא

 אמר לחו כדי שלא אתן עיני באשח אחרת מאי טעמא עיילא היא ברישא והדר עייל מר אבהרה והדר
 עיילינן אנן אמר להו משום רלא בדקיתו לי מאי טעמא כי כריך מר ריפתא לא אמר לן איתו כרוכו משום
 רלא נפישא ריפתא ואמינא לא אהזיק בהו ברבנן טיבותא בחנם מאי טעמא יהיב מר לינוקא קשישא חרא
 ריפתא ולזוטרא תרי אמר להו האי קאי בביתא והאי יתיב בבי כנישתא ומאי טעמא קדים םלוק ענני
 מהך זויתא דתוות קיימא דביתהו דמר לעננא דידיה משום דאיתהא שכיהא בביתא ויתבא ריפתא לעניי
 נ<ומקרבא הנייתה [ואנא יהיבנא] זוזא ולא מקרבא תנייתיה אי נמי >י< הנהו ביריוני דהוו

 בשיבבותן [אנא] בעי רחמי דלימותו וחיא *בעיא רחמי דליהדרו בתיובתא [ואהדת] חנן הנחבא
 בר ברתיה דהוני המעגל הוה כי >« מצטריך עלמא למיטרא חוו משדרי רבנן ינוקי דבי רב לגביה
 ונקטי ליה בשיפולי גלימיה ואמרו ליה אבא אבא הב לן מיטרא אמר לפני הקב״ה רבש״ע עשה
 בשביל אלו שאין מבירין בין אבא דיהיב מיטרא לאבא דלא יהיב מיטרא ואמאי קרי ליה הנן הנהבא
תא חזי [מה] בין תקיפי ,  מפני שהיה מחביא עצמו בבית חכםא אמר ליח רבי זריקא לרב םפרא ג
 דארעא דישראל להסית דבבל הסידי דבבל רב הונא ורב הםדא כי הוה מצטריך עלמא למיטרא
 אמרי ניכניף >י< הדדי וניבעי רחמי אפשר דמירצי הקדוש ברוך הוא דייתי מיטרא תקיפי דארעא
 דישראל כגון ר׳ יונה אבוה דרבי מני כי הוה מצטריך עלמא למיטרא הוה עייל לביתיה ואמר להו
 הבו לי גואלקי ואיזיל ואייתי לי בזוזא עיבורא כי הוה נפיק לברא אזיל וקאי בדוכתא עמיקתא דכתיב
 1ממעמקים קראהיך ה׳ וקאי בדוכתא צניעא >י< ומכסי בשקא ובעי רהמי ואתי מיטרא כי הוה אתי לביתיה

 אמרי ליה אייתי >״< מר עיבורא אמר להו אמינא תואיל ואתא מיטרא השהא רווה עלמא ותו רבי מני בדיה
 הוו קא מצערי ליח דבי נשיאת אישתטח על קברא דאבוה אמר ליה אבא אבא הני מצערו לי יומא חד
 הוו קא הלפי התם אינקוט כרעא דסוםוותייהו עד דקבילו עלייהו דלא קא מצערו ליה ותו רבי מני הוה
 שכיה קמיה דרבי יצהק בן אלישיב אמר ליה עתירי דבי המי קא מצערו לי אמר ליענו ואיענו אמר קא
 דהקו לי אמר ליעתרו ואיעתרו אמר לא מקבלי עלי אינשי ביתי א״ל מה שמה הנה תתייפי הנה ונתייפת
 אמר ליה קא מגנדרא עלי א״ל אי הכי תחזור חנה לשהרוריתה וחזרה הנה לשהרוריתה הנהו תת
 תלמידי דחוו קמיח דרבי יצחק בן אלישיב אמרו ליה ניבעי מר רחמי עלן דניחכים טובא אמר להו עמי
 היהה ושלחתיה רבי יוסי בר אבין הוה שכיה קמיה דר׳ יוסי דמן יוקרת שבקיה ואתא לקמית דרב אשי

 יומא

ם ל ש ה אור ה ר ו  ת
 1 . שיר המעלות

 ממעמקים קראתיך ין:
 תהלים קל א

 רבינו חננאל
 [אמאי קרי ליה חנן הנחבא
 וכוי) פי׳, קבלה בידינו היא
 שהיו הכמים מתעסקין
 למנותו פרנס על הצבור,
 ולא קביל והלך ונחבא,
 לפיכך היו קורין אותו חנין
 הנחבא. ומעשה דחנן
 הנחבא בר ברתיה דחוני
 המעגל דכי הוה אצטריך
 עלמא מיטרא שדרו רבנן
 יגוקי דכי רב ומנקטי ליה
 לגלימיה ואמרי ליה אבא
 אבא הב לן מיטרא אמר
 רבון העולמים עשה
 בשביל אלו שאין יודעין
 איזה אב נוהן מטר. תא
 חזי, הסידי דבבל מיכנפי
 ובעו רחמי אולי מירצי
 קודשא בריך הוא, אבל
 חסידי ארץ ישראל כגון
 חגין זה וכגון ר׳ יוגה
 ןאבוה דר׳ מני] כד הוה
 מיצטריך עלמא למיטרא
 שקיל (אבוה דר׳ מני)
 גואלקי, פי׳ שקים, אמר
 איזיל איובין חיטי, אול
 קאי בדוכתיה עמיקתא
 מיכםי שקא בצגעא בעי
 רתמי ואתי מיטרא וכוי. ר־
 מני בריה הוו מצערי ליה
 דבי גשיאה, אזל אישתטח
 אמערתא דאבוה הוו
 מהלפי מהתם אינקוט
 כרעיה דסוסוותיהו כוי.
 הוה שכיח [קמיה] דר׳
 יצחק בן אלישיב א״ל
 עתירי דבי חמוח קא מצערו
 לי אמר ליענו ואיענו כוי,
 עד חזרה חנה לשחרוריתה.
 תרי תלמידי הוו שכיחי
 קמיה, אמרו ליה ליבעי
 עלן מר רחמי דניןחןכם,
 אמר להו עמי היתה אותה
 תפילה ושלהתיה. ר׳ יוסי

 ב״ר אבין

 רבינו גרשום
 איפגר. איבטל. להכי
 שאלה. להתעטף, ולהכי
 לא שיילה למידר משאוי
 עלה. מחביא עצמו.
 מתפלל בחשאי. מחביא
 כביה הכסא. צנוע. לחסידי
 דבבל. שהיו מתפללי!
 בפרהסיא, ותקיפי דארעא
 דישראל מתפללין בצינעא.
 קואלקא. בוצלא. דבי חמי.
 חמיו. לא מקבלי אינשי
 בית עלי. ההויא מכוערת
 טפי. עמי היתה ושלחתיה.
 כלומר, בתהילה היה לבי
 לכך, אבל כבר קבלתי עלי
 שלא להטרית את קוני.



ט פ ש  עין מ

 נר מצוה

 בט א ב מיי׳ פי׳׳א
 מהל׳ שנת הל׳ א

 סמג לאו,[ סה:

ם ל ש ה אור ה ר ו  ת
ז ד ־ ד ע י ה נ י ע ם מ ה א ד ד  1 . י

ל ו כ ש ע ה ו ג ג ש ה ל ת ש ע  נ

ד ח ר א ק ן ב ר ב ה פ ד ע  ה

ן י ח ל ח י ח נ י ר ה ל ל ע  ל

ט פ ש מ ו כ כ ס נ ו ו ת ח נ מ  ו

ד ח ם א י ז ר ע י ע ש  ו

ד ו כ ר ט ב ד מ : ב ת ט ח  ל

 רבינו חננאל
 שמע לרב אשי דתני אמר
 שמואל השולה דג מן הים
 כיון שיבש בו כ0לע חייב.
 א׳ ליה איהו וכין סנפירין,
 א״ל רב אשי הגי דבי ר׳
 יוסי אינון, אמר ליה אנא
 הוא, אמר ליה רב אשי
 ואמאי שבקת לר׳ יוסי דמן
 יוקרת רכך, א״ל גברא דלא
 חס אבריה ואברחיה עלי
 דירי הייס. כריה וכרתיה
 מאי היא כו/כלכא, אוצר.
 ר׳ יהודה נשיאה גזר
 תעניתא ולא אתא מיטרא.
 אמר משמואל הרמתי
 שאמה הלא קציר חטים
 היום וגר. וכיון שקרא כא
 המטר, הגיע שפלות הדור
 ליהודה בן גמליאל שהוא
 פרגס הדור וצועק ואינו
 נענה, אוי לו לדור הנהקע
 לכך, אוי מי שעלתה בימיו
 צרה ואין מי שראוי
 להתפלל ולהשיב חימה,
 הלש דעתיה ואתא מיטרא.
 דבי נשיאה גזר תענית ולא
 אודועינהו לד׳ יוחנן ולר•
 שמעון בן לקיש, לצפרא
 אודיעינהו. אמר ריש לקיש
 לא קבלגו עליגו מאתמול.
 א״ר יותנן ניתיב כתעניתא
 דאנן בתרייהו גרירינן. דבי
 נשיאה גזור תענית בעו
 רחמי ולא [אתא] מיטרא.
 תנא להו והיה אם מעיני
 העדה נעשתה לשגגה,
 משל לכלה כזמן שעיניה
 יפות אין הגוף צריך בדיקה
 כוי, כלומר פרנסי הדור
 הוא דלא מעלי. רבי אילפי
 ירד לפני התיבה לפני ר׳
 אמי אמר (מוריד הגשם)
 משיב הרות אתא זיקא,
 אמר מוריה ןהגשםן אתא
 מטרא, אמר־ ליה מאי
 עובדך, אמר להו בקיפא,
 פי׳ בכפר דחוק דאירגא
 וטרחנא ומיית־נא קידושא
 ואבדלתא ומפקנא להו ידי
 הובתייהוא.. וכן ההוא
 שליהא דצבורא [דנחית]
 קמי דרבא, ושאלוהו ואמר
 מקרי ינוקי אנא ומקרינא
 לבני עניי כבני עתירי ואית
 לי פירא דכורי דמפרנסנא
 מיניה כל מאן דקרי
 משחדינא ליה בהו עד
 דקרי. א) בימי רב יהודה
 מצלו ואתי מטרא, אמרי
 אי משום תורה כלהו תנויי

 א) נראה רצ״ל אמרו ליה והא
 נימי רנ יהודה מצלו ואתי
 מטרא אמר להו מאי אעניד

 אי משוס תורה וכי׳ כצ׳׳ל.

 םדר תעניות אלו פרק שלישי תענית כד.

 השולה דג מן הים. שולה
 כמו מגביה טון שיבש
 בו כסלע (0 שעדיין הוא מפרכס
 ובשעה שמפרכס חזר והשליכו ליס
 חייב משום נטילת נשמה שהיא אב
 מלאכה דתנן (שבת לף עג.< השוחטו
 והמפשיטו גבי אבות מלאכומ:

 הא

 יומא חד שמטיה. רב אשי לרבי יוסי בר אבין. ל״א יומא חל שמעיה רבי יוסי בר אבין לרב אשי. דקא גריס אמר שמואל השולה דג מן

 הים בשבת כיון ליבש בו כסלע אע״פ שהוא מפרכס לאחר כן ובעול שהוא מפרכס השליכו במים חייב משום נטילת נשמה שהיא אב מלאכה
 לחנן >שבמ לף עג.) השוחטו כר. אמר ליה רבי יוסי ובין סנפיריו לולאי לא חי. וכשאין מחוסר צילה עסקינן כגון שצלו בתוך הסל והניחו
 במים לחיות כלרך שעושין הלייגין: מ) א״ל. רב אשי ולא סבר לה מר להאי ובין סנפיריו רבי יוסי בר אבין אמרה. כלומר מ׳׳ט לא

 אמרת ליה משמיה שכל האומר לבר
 יומא הד שמעיה דקא נרים אמר שמואל
 א<א השולה דג מן הים בשבה כיון שיבש

ובין סנפיריו  בו כםלע הייב א״ל ולימא מר נ
 אמר ליה ולא סבר לה מר דההיא רבי
 יוסי בן רבי אבין אמרה אמר ליה אנא ניהו
 א״ל ולאו קמיה דר׳ יוסי דמן יוקרת הוה
 שכיה מר א״ל נ<(הין) א״ל ומ״ט שבקיה
 מר ואתא הכא אמר ליה גברא דעל בריה

 ועל ברתיה לא הס עלי דירי היכי היים בריה מאי היא יומא הד תוו
 אגרי ליה אגירי בדברא נגה להו ולא אייתי להו ריפתא אמרו לית
 לבריה >א< כפינן הוו יתבי תותי תאינתא אמר תאנה תאנה הוציאי
 פירותיך ויאכלו פועלי אבא אפיקו ואכלו אדהכי והכי אתא אבוה אמר
 לתו לא תינקטו בדעתייכו דהאי דנגהנא אמצוה טרהנא ועד השתא הוא
 דםגאי אמרו ליה רחמנא לישבעך כי היכי דאשבען ברך אמר לתו מתיכא
 אמרו הכי והכי הוה מעשה אמר לו בני אהה הטרהת את קונך להוציא
 תאנה פירותיה שלא בזמנה יאםף שלא בזמנו ברתיה מאי היא הויא
 ליה ברתא בעלה יופי יומא חד חזיא לההוא גברא דהוה בריא בתוצא
 וקא חזי לה אמר לו מאי האי אמר ליח רבי אם ללוקחת לא זכיתי לראותה
 לא אזכה אמר לה בתי קא מצערת להו לברייהא שובי לעפריך ואל יכשלו
 ביך בני אדם w הויא ליה ההוא המרא כדהוו אגרי לה כל יומא לאורהא
 הוו משדרי לה אגרה אגבה ואתיא לבי מרה ואי טפו לה או בצרי לה
 לא אתיא יומא חד אינשו זוגא דםנדלי עלה ולא אזלה עד דשקלונהו
 מינה והדר אזלת אלעזר איש בירתא כד הוו הזו ליה גבאי צדקה הוו
 טשו מיניה דכל מאי דהוה גביה יהיב להו יומא הד הוה םליק לשוקא
 למיזבן נדוניא לברהיה הזיוהו גבאי צדקה טשו מיניה אזל ורהט בתרייהו
 אמר להו אשבעתיכו במאי עםקיתו אמרו ליה ביתום ויתומה אמר להן
 העבודה שהן קודמין לבתי שקל כל דהוה בהדיה ויהב להו פש ליה חד
 זוזא זבן w ליה היטי ואסיק שריית באכלבא אתאי דביתהו אמרה לה
 לברתיה מאי אייתי אבוך אמרה לה כל מת דאייתי באכלבא שריתיה אהיא
 למיפתח בבא דאכלבא חזת אכלבא דמליא חיטי וקא נפקא בצינורא דדשא
 ולא מיפתה בבא מהיטי אזלא ברתיה לבי מדרשא אמרת ליח בא וראח
 מה עשה לך אוהבך אמר לה העבודה הרי הן הקדש עליך ואין לך בהן
 אלא כאהד מעניי ישראל ר׳ יהודה נשיאה גזר תעניהא בעי רהמי ולא אתא
 מיטרא אמר כמה איכא משמואל תרמתי ליהודה בן גמליאל אוי לו לדור
 שכן נתקע אוי לו למי שעלתה בימיו כך חלש דעתית ואתא מיטרא דבי
 נשיאת גזר תעניהא ולא אודעינהו לרבי יוהנז ולריש לקיש לצפרא אודעינתו
 אמר לית ריש לקיש לרבי יותנן תא לא קבילנא עלן מאורתא אמר לית אנן
 בתרייתו גררינן דבי נשיאת גזר תעניתא ולא אתא מיטרא תנא להו אושעיא
 זעירא גידמן חברייא 1והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה משל לכלה
 שהיא בבית אביה כל זמן שעיניה יפות אין כל גופה צריכה בדיקח עיניח
 ייטרוטוה כל גופה צריכה בדיקה אתו עבדיה ורמו ליה םודרא בצואריה
 וקא מצערו ליה אמרו ?<(ליה) בני מאתיה שבקיה דהא נמי מצער לן
 כיון דהזינן רכל מיליה לשום שמים לא אמרי ליה >י< מידי ושבקינן ליה אתון נמי שבקוהו רבי גזר
 תעניתא ולא אתא מיטרא נהית קמיה אילפא ואמרי לה רבי אילפי ייאמר משיב הרוה יי ונשא זיקא
 מוריד הגשם ואתא מיטרא אמר ליה מאי עובדך אמר ליה דיירנא בקוםטא דתיקא דלית ביה חמרא
 לקידושא ואבדלתא טרהנא ואתינא המרא לקידושא ואבדלהא ומפיקנא להו ידי הובתייהו רב איקלע
 לתתוא אתרא גזר תעניתא ולא אתא מיטרא נתית קמיה שליהא דצבורא אמר משיב הרוה ונשב
 זיקא אמר מוריד הגשם ואהא מיטרא אמר ליה מאי עובדך אמר ליה מיקרי דרדקי אנא ומקרינא
 לבני עניי כבני עהירי וכל רלא אפשר ליה לא שקלינא מינית מידי ואית לי פירא דכוורי וכל מאן
 דפשע משהדינא ליה מינייהו ומסדרינן ליה ומפייסינן לית עד דאתי וקרי רב נחמן גזר תעניתא
 בעא רחמי ולא אתא מיטרא אמר שקלוה לנחמן חבוטו מן גודא לארעא חלש דעתיה ואהא מיטרא
 רבת גזר תעניתא בעי רהמי ולא אתא מיטרא אמרו לית והא רב יהודה כי חוח גזר תעניתא
 אתא מיטרא אמר להו מאי אעביד אי משום תנויי אנן עדיפינן מינייהו דבשני דרב יהודת ״יכל תנויי

 בנזיקין

 בשם אומרו מביא גאולה לעולם׳):
 סנפיריו. שסורח בהן: לא סנקטו

 לי בדטסייכו. אל תחשלוני שלא

 הבאמי לכס מזונות על עכשיו:
 דסגאי. שטרתתי ואיתרמי: דהוה

 כריא בהוצא. סותר גדר העצים כדי

 להסתכל דרך הנקב: אמר ליה רבי
 יוסי מאי האי. מה אתה מעיין כאן:

 אינשו. שכמו: טשו מפניו. היו

 מתחבאים: ׳)העבודה. שבועה:
 ביסוס ויסומה. לזווג זה לזו:

 אכלבא. אוצר של חטים: אוהבך.

 הקב״ה: אלא כאחד מטניי ישראל.
 משוס למעשה נסים הוא ואסור
 לאלם להנות ממעשה נסים כלאמר
 לעיל (לף כ:) ואס עושין לו נס
 מנטן לו מזכיותיו: רבי יהודה נשיאה.
 היה בנו של רבן גמליאל בר רבי:
 לשמואל הרמתי. שיורדין גשמים

 בשבילו דכחיבל) הלא קציר מטים היום
 ועכשיו באין כל ישראל והטילו על
 ר יהודה בן גמליאל דצווח וליכא
 דמשגח ביה: שנתקע. תקוע: והא
 לא קבלינן מאתמול. בהדייהו (מ:

 גרירין. (גרירינן) גרורין ומשוטן

 אנו אחריהן וכמי שקבלנו עלינו:
 זעירא דמן חבריא. צעיר שבישיבה.

 והאי דקרי ליה הכי משום דאושעיא
 אחרינא הוה התם: מעיני העדה.
 זקנים מאירי עיני העם: בזמן שעיניה
 יפות אין כל גופה וכוי. לודאי כל

 גופה יפה: אין עיניה יפות כוי.
 הואיל והנהו לבי נשיאה להוו עיני
 העלה רשעים ללת העם אין צריכין
 לבלוק מה מעשיהם לכך לא משגתו
 בהו מן שמים: אתו עבדי דריש
 גלותא וקא מצערו ליה. לאושעיא:

 אמרו ליה גני מתא. לעבדי דבי

 נשיאה: מצער לן. מתרף ומגדף
 אותנו: נתית קמיה. לפני התיבה:
 נשא. כמו נשב: בקוסטא דחיקא.

 בכפר דחוק שיש בו עניות ביותר:
 פירא דכוורי. מחילות של דגים:

 כל מאן דפשט. דלא בעי (י) מיקרי

 משחדינא ליה כוי: ומסדרינא ליה
 ומפייסינא ליה. מתקנן כסדר:

 ה״ג

ס ״ ש ת ה ר ו ם  מ

 א) שנת קז:, כ) צ״ל הן,
 ג) [עי׳ סרש״י וחוס׳ חולין
 ינ: ל״ה למן וסרש׳׳י שסלא.
 ל״ה ועירא), ד) [עי׳ רש׳׳י
 שנת לא.], ה) [צ״ל להי],
 ו) ולקמן נה: ג״מ פה:],
 ז) [צ״ל ונשנ ונן לקמן
 נסמוך וכן לקמן נה: ונ״מ
 פה: אימא ונשנ אמנס לפני
 רש״י היה הגירסא ונשא
 הלנך פי׳ רש״י הנא ונשא
 כמו ונשב], P) נרנות נ.
 סנהרריןקו:ע״ש, ע) [ל״ה
 א״ל אמרי ל״ה סנפיריו],
 י) ןאנית פ״ו ה״ו), כ) [ל״ה
 הענולה אחרי ל״ה ביתום],

 ל) שמואל א יב,

 הגהות חב״ח
 (א) גמ׳ ליה לבדה כפנינן
 הוו ימני: (ב) שם ואל
 ינשלו ניך נני ארס וכן
 הוה הויא ליה ההוא
 חמרא: (ג) שם תל זווא זבן
 ביה חיטי ואסיק בו׳ מאי
 אייחי לך אנוך אמרה:
 (ו) שם לא אמד ליה ולא
 מידי ישבקינן ליה:
 (ה) רש"־ ל״ה והא לא בו׳
 בהלייהו כדאמרינן לעיל
 מאימתי מקבל רב אמר
 במנחה ושמואל אמר
 בתפלת המנחה הס״ל:
 (ו) ה״ה כל מאן לפשע ללא
 בעי מיקד הס״ל ואח׳׳כ
 מה״ל משחלינא ליה נווד
 כי היכי דגמיר הס״ל:
 (ז) תום׳ ל״ה השולה כוי
 שיבש בו כסלע אע׳׳פ
 שעריין היא מפרכס

 ינשעה:

 מוסף רש׳׳י
 השולה דג. שהיה ניצול
 ועומד מנעול יום !שבת
 קז:1. כיון שיבש בו
 כסלע. ברוחב סלע, חייב.
 משים נטילמ נשמה, דתו לא
 חיי ושטו. אושעיא זעירא
 דמן חברייא. צעיר
 הישיבה, ולי נראה דאושעיא
 זעירא היה נקרא דמן
 חבריא שמבני הישיבה
 (חולין לא. ועי״ש יב. 1.
 עיניה טרוטות. רכות

 !שבח לא.).

 רבינו גרשום
 שיבש בו כסלע חייב.
 משום צידה ומשום נטילת
 נשמה. אמר ליה. ר׳ יוסי
 בר ר׳ אבין ובין סנפיריו.
 א״ל. רב יוסף הא בין
 סנפיריו ר׳ יוסי היא.כלבא.
 גורן. משמואל הרמתי.
 שהיה מבקש ומביא מטר
 אפי׳ בימי קציר חטים,
 דכהיב הלא קציר חטים
 וגוי. בתדיהו, דבי
 נשיאה, אזלינן. וכי קבילו
 אינהו הוי כמו קבילו אנו.
 מעיני העדה. עיקר העדה,
 הייגו דבי גשיאה. קוסא
 אתרא. דחיקא. בני אדם

 רחוקים.



ס ״ ש ת ה ר ו ס  מ

 א) מהרו׳ פ״נ מ״א,
 ב) עוקצי! פ״ב מ״א, ג) ן גי׳
 הערוך ערך ארזן א׳ לארזנאי
 פי' שסינות מלאות אורז ן,
 ד) [ברכות מ. יומא סמ:
 ינמית עב. סגהלרין סל. ן,
 ה) ןצ״ל למחוזא וכ״א
 גע״ין, י) ן גי׳ הערוך
 אושפרתי פי׳ הוא שס אמו
 של רב ספאן, t) יומא גג:,
 ח) יומא נב: ע״ש, מ) שס
 נג:, י) ברכות יז: מולי! סו.,
 נ) !ועיין בסנהלרין קו:
 בפרש״י וע״ע בפי׳ רש״י
 ברכות כ.!, ל) !ויקרא יא],
 «) ןעי׳ לעיל כ:], נ) ןוע״ע
 רש״י נדה כ: ל״ה איפרא
 ועי׳ תוס׳ גיטין יא. ל״ה
 הירמין וכו׳ הקשו על

 סרש״י[,

ם ל ש  תורה אור ה
 1 . אלדזים באונינו
 שמענו אבותינו ספרו
 לנו פיעל פעלת בימיהם
 בימי קדם: תהלים מד ב

 הגהות הב״ח
ר מ  (א) גם׳ שמעיה ל
ו כולי ת א ) שם ו ב  לשכיח: (
ה י נ י  עלמא למיזבן מ
א להו מהא כו׳ נ י מ א  ו

א ע  להגריניא גזר תעניתא ב
י ולא אתא כו׳ מ ח  ר

ו למתר ת י  בתעניתייכו ב
 אמר להו כוי עת רצון היא
י רחמי בעי רחמי: ע ב מ  ל
 (ג) דש״י ל״ה פרצי כו׳ וה
ה ם ז ה ע ץ ז ק ח ש מ  לוה כ
 הס׳׳ל: (ל) ד״ה אבותינו
ל ב  כוי מפליא להס נסים א
ו ג י א א ר ו ל ג י נ י ע  ב

ה א ר ו ה י ש ס ר ע מ ו ל  כ

ך הס״ל: י ת ו א ל פ ו נ נ  ל

 (ה) ד״ה אי שריף כוי מל׳
ר ל מ י כ י א  שורפה חיה א
א פינכא מלא כף: ר  ח
) ד״ה אקטרחא כר ו ) 
ו י ה י י ש ד  כקיטור הכבשן כ
ה פ ו א ם ש י נ כ ש ן ה י ר ו ב  ס

: ל ״ ס ר ה ו נ ת  ב

 גליון הש״ם
1 שני דוכת־ד. ־ ״  גמ׳ א
 עיין חולין דף קלנ ע״א

 רש״י ד״ה נזוף:

 לעזי רש״י
 שול״ץ. מרקתת ירקות.

 טריי״ש. מאכל של חיטה
 כתושה.

 רבינו גרשום
 האשה שכובשת ירק
 בקדרה. ונגע טומאה
 לקלה, אין מביאין טומאה
 לירק, כיון דנככשו בטיל
 ליה בתורת יד. זיתים
 בטרפיהן. טהפא נמי הם
 ידות. אנא קיימנא. בההיא
 שעתא. דפרונאי. מקום.

 שחונה. חמימה.

 כד: םדר תעניות אלו פרק שלישי תענית
 דמינורא הוא. ואפילו לא בעו נמי אחי מיטרא: שלחה ליה לרבא.

 דרחמא ליה לרבא: אבוהינו ספרו לגו פועל פעלה בימיהם בימי
 קדם. שהיית מפליא להם נסים (י): עד דשפיך מרזבי דציפורי.

 שקילחו מיס מן המרזיבות עד ששוטפין בחוצות ויורדי; ושופכין:
 לדיגלס. לנהר חדקל: אשני מטסך.

 אל תשכב במטתך הלילה: בסכיני.

 שרצו שדים להורגו וחתכו את מטתו.
 והיינו דאמרי׳ בשתיטת חולין בפרק
 הזרוע >לף קלג.< וליקריוה לרבא
 רבא נזוף היה לא מצינו לו נזיפה בכל
 הש״ס אלא בזה המעשה כשביקש
 הגשמים בתמוז שלא לצורך: הכי
 גרסינן ר״פ גזר תעגיסא חלש לביה
 טעים מידי בעא רחמי ולא אהא

 מיטרא: אי שריןו מר חדא פינכא

 דדייסא. מלשון שורפה חיה (ע״ז

 לף כמ:). («) פינכא מלא כף כמו
 מלחיך פינכי (פסחים לף מט.). דייסא
 טריי״ש בלע״ז. ולחוכא קאמר ליה
 הכי משוס דטעים ברישא והדר
 בעא רחמי: רבי חנינא בן דוסא.
 תנא הוא: כל הטולם כולו בצטר.
 שמבקשין מיס לשדותיהן: בנהה.
 שאני יושב בביתי ואיני צריך לגשמים
 לפי שאין לי שדות: מאי אהניא ליה
 צלותיה דכהן גדול. כשהיה מתפלל

 מפלה קצרה ביום הכפוריס שהיה
 אומר אל יכנס לפניך תפלח עוברי
 דרכים דר׳ חנינא מבטל ליה לצלותיה
 דכהן גדול שאעפ״כ שמע הקב״ה
 תפלתו ופסיק מיטרא: שחונה. חמה
 כמו חמותי ראיתי אור (ישעיה מד<
 מירגס יונמן בן עוזיאל שחינמ: אם
 שחונה ההא גשומה. כשהיא חמה

 צריכה הארץ לגשמים מאד וחדיר:
 בה קול יוצאה ואומרה כל הטולם

 כולו. ולא גרסי׳ מהר חורב: קב

 חרובים מטרב שבה לטרב שבס. כל

 השבת היה ניזון בכך. חסר לחם היה
 ומתגלגל היה בחרובין: אקטרהא. דבר
 שמעלה עשן כקיטור הכבשן (י):

 משוס

 בנזיקין הוה ואגן קא מתנינן בשיתא סררין
 וכי הוה מטי רב יהודה בעוקצין איהאשה
 שכובשת ירק בקדירה ואמרי לה 3׳זיתים
 שכבשן בטרפיהן טהורין אמר הויי׳ דרב
 ושמואל קא חזינא הכא ואנן קא מתנינן
 בעוקצין תליםר מתיבתא ואילו רב יהודה כי
 הוה שליף חד מםאנא אתי מיטרא ואנן קא
 צווחינן כולי יומא וליכא דאשגח בן אי
 משום עובדא אי איכא דחזא מידי לימא
 אבל מה יעשו גדולי חדור שאין דורן דומה
 יפה רב יהודה חזא תנהו בי תרי דהוו קא
 פרצי בריפתא אמר שמע מינה איכא שבעא
 בעלמא יהיב עיניה הוה כפנא אמרו ליה
 רבנן לרב כהנא בריה דרב נחוניא שמעיה
 יא) מר דשכיח קמיה ניעשייה דליפוק
 בפתחא דםמוך לשוקא עשייח ונפק לשוקא
 חזא כנופיא אמר להו מאי תאי אמרו ליה
 אכוספא דתמרי קיימי דקא מזדבן אמר שמע
 מינה כפנא בעלמא אמר ליה לשמעיה שלוף
 לי מםאניי שלף ליה חד מםאנא ואתא
 מיטרא כי מטא למישלף אחרינא אתא
 אליחו ואמר ליח אמר חקדוש ברוך חוא
 אי שלפת אחרינא מחריבנא לעלמא אמר
 רב מרי ברה דבת שמואל אנא הוה קאימנא
 אגודא דנחר פפא חזאי למלאכי דאידמו
 למלחי דקא מייתי חלא ומלונחו לארבי והוה
 קמתא דסמידא » אתו כולי עלמא למיזבן
 אמר להו מהא לא תיזבנון דמעשה נםים
 הוא למחר אתיין ארבי רהיטי גידפרזינא
 רבא אקלע לתגרוגיא גזר תעניתא ולא
 אתא מיטרא אמר לתו ביתו כולי עלמא
 בתעניהייכו למהר אמר להו מי איכא דחזא
 הילמא לימא אמר לתו ר׳ אלעזר מהגרוניא

 לדידי אקריון בהלמי שלם טב לרב טב מריבון טב דמטוביה מטיב לעמיה אמר שמע מינה י<עת רצון היא
 מבעי רחמי בעי רחמי ואתי מיטרא ההוא גברא דאיהייב נגדא בבי דינא דרבא משום דבעל
 כותית נגדיה רבא ומית אשתמע מילתא בי שבור מלכא בעא לצעורי לרבא אמרח ליח איפרא
 הורמיז אימיה דשבור מלכא לברה לא ליהוי לך עםק דברים בהדי יהודאי רכל מאן דבעיין ממרייהו יהיב
 להו אמר לה מאי היא בעין רהמי ואתי מיטרא אמר לה ההוא משום חימנא דמיטרא הוא אלא לבעו
 רחמי חאידנא בתקופת תמוז וליתי מיטרא שלחה ליה לרבא כוין דעתך ובעי רחמי דליתי מיטרא
 בעי רחמי ולא אתי מיטרא אמר לפניו רבונו של עולם 1אלתים באזנינו שמענו אבותינו םפרו לנו
 פועל פעלת בימיחם בימי קדם ואנו בעינינו לא ראינו אתא מיטרא עד דשפוך מחבי הידצפורי לדיגלת
אמר ליח שני דוכתיך  אתא אבות איתחזי ליח בחלמיה ואמר ליה מי איכא דמיטרח קמי שמיא כולי חאי 8
 שני דוכתיה למחר אשכחיה דמרשם פורייה בסכיני רב פפא גזר תעניתא ולא אתא מיטרא הלש ליביה שרף
 פינכא דדייסא ובעי רתמי ולא אתא מיטרא אמר ליה רב נהמן בר ו< אושפזתי אי שריף מר פינכא אהריתי
 דדייםא אתי מיטרא איכסיף וחלש דעתית ואתא מיטרא ״ר׳ הנינא בן דוסא תות קא אזיל באורתא אתא
 מיטרא אמר לפניו רבונו של עולם כל העולם כולו בנחת וחנינא בצער פםק מיטרא כי מטא לביתיה אמר
 לפניו רבונו של עולם כל העולם כולו בצער והנינא בנהת אתא מיטרא אמר רב יוםף מאי אהניא ליה
̂ מאי תית מתפלל תפלה קצרה בבית החיצון  א ן  צלותא דכהן גדול לגבי רבי תנינא בן רוםא דתנן ח
 מצלי רבין בר אדא ורבא בר אדא דאמרי תרוייהו משמיה דרב יהודה יהי רצון מלפניך ה׳ אלהינו שתתא
 השנה הזו גשומה ושהונה שהונה מעלייתא היא אדרבה גריעותא היא אלא באם שהונת תתא גשומת
לא  וטלולח ואל יכנם לפניך תפלת עוברי דרכים רב אחא בריה דרבא מסיים משמיה דרב יהודה ג
 יעדי עביר שולטן מרבית יהודה ואל יתו עמך ישראל צריכין לתתפרנם זח מזח ולא לעם אחר אמר רב
 יהודה אמר רב י׳ בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת כל העולם כולו ניזון בשביל הנינא בני והנינא בני
 דיו בקב הרובים מע״ש לע״ש הוה רגילא דביתחו למיחמא תנורא כל מעלי דשבתא ושדייא אקטרתא

ם ו ש  מ

 ה״ג בנזיקין הוה. למודם לא היה גדול אלא בסדר נזיקין: שכובשח
 ירק בקדירה. במסכת 5)[טהרות] היא בפ׳ שני(מ״א) גבי ידות מייד

 דקיי״ל (עוקצי! פ״א משנה אן כל ידומ האוכלין אס נגעה טומאה
 בהן נטמא גס האוכל הצריך לידות דיד מכניס ומוציא כדאמרינן

 בהעור והרוטב (חולין דף קיח.) מכל
 האוכל ל) לרבומ הידומ וקמני המם
 אשה שהיא כובשמ ירק דידות שלהן
 טהורין דכשהיא עוצרת אותם הידומ
 משתברות וא״א ליטול הירקות בידות
 שלהן שנשמט ונפסק האוכל מן היד
 מחמת כבישה: כובשת. שול״ץ
 בלע״ז עוצרת שיצא המשקה שלהן
 ויבשו. דרך אשה בכך כובשת ירק
 ממיס שישתמרו לזמן מרובה: טהורין.
 העלי! והקלחין: ואמרי לה. כי
 מטא לאידך בפרק שני (לעוקצי! משנה
 א) זיתים שכבשן בטרפיהן כמרגומו
 עלה טרפא (כראשית ח< עלין שלהן
 דהיינו ידות: טהורין. הידות להביא
 טומאה לאוכל דתו לא חזי למהר בית
 יד: הוויות דרב ושמואל. עומק גדול.
 ולא הוה נהירא ליה: תליסר מתיבתא.
 שלש עשרה ישיבות איכא בהך ממא
 דגמרי מסכמ עוקצין: כי הוה שלין!
 חד מסאנא. משום עינוי: דחזא

 מידי. חס ושלום בעובדי בישי:

 פרצי בריפתא. זורקים אוחה זה

: ניעשייה. יעשנו שיצא  לזה «)
 לחוץ: אכוספא דתמרי. על כלי מלא
 תמרים או פסולת של חמריס:
 קאימנא אנהר פפא. ההוא יומא

 דעבל רב יהודה הכי: חלא. חול:
 דסמידא. סולת והן עצמן מוכרין

 אותו: אמר להו ממשה נסים כוי.
 ובמה דאסשר להתרחק ממעשה נסים
 יותר טוב ונכון״): דפרזינא. מקום:
 אקרון. הקרוני. הייתי קורא בחלומי:

 גגדא. מלקות: איפרא הורמיז. כך

 שמה. איסרא חן. נ)יופי שדים היה לה:
 מאי היא. מאי עביד להו: אמרה

 ליה. דכל אימת דבעי מיטרא: זימגא

ט פ ש  עין מ

 נר מצוה

 ל א ב ג מיי׳ פ״ל מהל׳
 ענולת יוה״כ הלכה א:

 מוםף רש״י
. לא היו ה ו ן ה י ק י ז נ  ב

 גלילים בכל גמרא של ל׳
 סלריס אלא נתלתי בבי שלנו
 !בוכות כ.< כל הגמרא שלהן
 לא הוה אלא נסלר נזיקין,
 שלא היו מרנין כל כך ללרוש
ת י ב  ;סנהדרץ קו:;. ב
. בהיכל;יומא נב:1. ן ו צ י ח  ח
. מתפללים ם י כ ר י ד ר ב ו  ע

 שלא ירדו גשמים ישם;.
. עושה ן ט ל ו ד ש י ב  ע

א נ י ג ח  מלחמה >שם נג:<. ו
. שאין לי זריעה ת ח נ  ב
ל י ב ש  בשדוח !שם;, ב
. הוא ר׳ חנינא י נ א ב נ י נ  ח
 בן דיסא, ובימיו היה קול
ו י  זה יוצא וחודי! פו ו. ד
. מתפרנס ן י ב ו ר ב ח ק  ב

 נצער יבצמצוס !שם;,

 רבינו חננאל
 בנזיקין הוה ואנן מתנינן
 סובא, וכי הוה רב יהודה
 מטי בהאשה שכובשת ירק
 בקדרה, ואמרי לה זיתים
 שכבשן בטרפיהן, זו היא
 משנה בעוקצין פרק ב׳,
 הוה א׳ הויה דרב ושמואל
 קא הזינא הכא, כלומר וו
 קושיא גדולה היא, ואנן
 האידנא מתנינן י״ג
 מתיבתא בעוקצין, אלא מה
 יעשו פרגסי גדולי הדור
 שאין דורן יפה. רב יהודה
 שלף מםגיה למבעי רהמי
 אמטרא, אתהזי ליה חלמא
 אי שלפת אחר־נא מהריב
 עלמא. ההוא דבעל גויה,
 גגדיה רב יהודה ומית,
 אכלו ביה קורצי. הלשיגו
 עליו שהמית אדם. פי׳
 אכלו, קהאו עליו
 מלשינות, כדמתהגמינן
 קרא בגרון אל תחשוך,
 אכלי. בעא שבור מלכא
 לצעוריה כוי. ר׳ חגיגא בן
 דוסא הוה אזיל באורחא
 אתא מיטרא אמר רבון
 העולמים כל העולם בגתת
 וחגיגא בצער פסק מיטרא.
 כי אתא לביתיה אמר כל
 חעולם בצער וחנינא בנתת
 אתא מיטארא. אמר רב
 יוסף מאי אהני צלותא
 דכהן גדול, דהוה מצלי
 ביום הכיפורים יהי רצון
 מלפניך שאם תהיה השנה
 הזאת שהונה תהיה גשמים
 ואל יכנס לפניך תפילת
 עוברי דהכים שמתפללים
 לפסוק המטר, הנה ר׳
 הנינא מתפלל ופסק המטר.
 ועוד היה מתפלל ואל
 יעידו עבד שלטון מרבית
 יהודה, ואל יהיו עמך בית
 ישראל צריכין זה לזה
 לפרנסה. בכל יום בת קול
 יוצאה כל העולם כולו ניזון
 בשביל הנינא בני והנינא
 בני דיו קב חרובין מערב

 שבת לערב שבת.



ט פ ש  עין מ

 נר מצוה

א א מיי׳ פייה מהלי  ל
 נזקי ממון הל׳ ב סמג
 עשין סז טוש״ע ח׳׳מ סימן

 מט שעיף א:

 מוסף רש״י
. לילי שנת קרי  בי שמשי
 ני שמשי ככל לוכתא משני
 שנין השמשות שלו חלוק
 מכל ימיס והוצרך להוכיח
 נכמה מקומות ישבת פו!)
 או: ערנ שנת, ונראה נעיני
 לפי שנין השמשות שלו שגור
 נסי כל והנל חרליס אליו
 לגמור מלאכתן עד שלא
 תחשך, קרו ליה ני שמשי
 !כתובות ?זג.). סניפין.
 חינוריס !ב״מ פ.). אין
ץ בהמה דקה ל ד  מג
 בא״י. משוס ישוב א״י
 שמכעיר את השדות, יכל
 שדית א״י סתמן דישראל
 וב״ק עט:). יטיח. יזרוק,
 לשין כמטחוי קשת ;סוכה
 נגן. אחד קידה. נוען
 גידליו ונשען עליהם ושוחה
 עד שנושק אח הרצפה יזוקף
 ומתוך שאינו יכול להשען
 על גודליו יאיי ידיו מסייעות
 אותי נוקיפמי וצריך
 להתאמן נמתניו ומתוך כך
 נצלעבבוקאלאטמא ומגילה
 כב:!. קמיה דרבי. בביתי
 שהיה נשיא ומננדין אותו
 לשמחו שהיה דואג תמיד
 נצרת ישראל ונחליו
 כדאמר־נן ננדריס(נ:ן יומא
 דמתיך ניה רני אתי
 סורענימ לעלמא;סובי וו;.
 ואיטלע. נעשה חיגר לפי
 שכשזוקף גופו מאליו ואינו
 נשען על ידיו גחזקה לדחוף
 גופו למעלה, נמצא כל אונס
 זקיפתו על תמניו וסוכר
 נג.. הא והא גרמא ליה.
 נענש נתטאת דכריס ונענש
 בשעת המאורע כדאמרינן
 נמסכת שנח (לנ.) נפל
 הירא חדד לסנינא !סוכה
 וג.! לפי שהטיח נתקלקל
 בשעת הסכנה ׳;מגילה פג-•!.
 אם נאמר תמר שעושה
 סירות ואין גזעו מחליף,
 למה נאמר ארז. שגזעו
 מחליף יאין עושה סירות,
 קשו קראי אהדדי, אס
 מדמהו לארז ותמר מנל וכל

 ;רשיייפ ב־ב פ:).

 פדר תעניות אלו פרק שלישי תענית כה.

סי׳ הראב״ד  הא והא גרמו ליה. 5
 הא כלעבל דאחוי הקידה קמי
 רבי איטלע והא דהטיח דברים
 כלפי מעלה גרמא ליה דאיטלע:

 שאני

 משום כיסופא. שהיו שכינוחיה אופוח עיסה לכבוד שבמ והיא אינה עושה כלום: אגנא. עריבה: מסא. עמר שמוציאין בו הלחם.

 מרדה פאלי״א בלע״ז. ומרדה ומסא חדא מילתא היא (י): הנא אן* היא להביא מרדה נכנסה. פל״א בלע״ז על שם שרודין בה סח מן
 התנור מ. שלא היתה שואלת מפני שרגילה בניסין: חויא. דביחהו בחלמא: מישקל לא שקלי. בתר דיהבי: כל היכא דמני בי שמשי היינו
 ערב שבת. 8 לא שמעחי טעם«): במנא דחלא. בכלי שיש בו החומץ. ושמתי החומץ בנר ויכבה הנר: טד שנטלו ממנו אור להבדלה.

 הדליק ממנו נר אחר ליהנות בו. ונר
 משום כיםופא הוה לה הך שיבבתא בישתא
 אמרה מכדי ידענא דלית להו ולא מידי מאי
 כולי האי אזלא ומרפא אבבא איכספא ועיילא
 לאינדרונא איתעביד לה ניםא דהזיא לתנורא
 מלא להמא ואגנא מלא לישא אמרה לה

 פלניתא פלניתא אייתי מםא דקא הריך לחמיך אמרה לה אף אנא להכי
 עיילי תנא אף היא להביא מרדה נכנםה מפני שמלומדת בנםים יא< אמרה
 ליה דביתתו עד אימת ניזיל ונצטער כולי האי אמר לה מאי נעביד בעי
בעא רחמי יצתה כמין פיםת יד ויהבו ליה חד  רחמי דניתבו לך מידיא< 8
 כרעא דפתורא דדהבא בי(חזאי) בתלמא עתידי צדיקי דאכלי אפתורא דדתבא
 דאית ליה תלת כרעי ״(ואת) אוכלת אפתורא דתרי כרעי יי(אמרה ליה)
 ניתא לך דמיכל אכלי כולי עלמא אפתורא דמשלם ואנן אפתורא דמחםר
 אמרה ליה ומאי נעביד בעי רחמי דנשקלינהו מינך בעי רחמי ושקלוהו
 תנא גדול היח נם אחרון יותר מן הראשון תמידי דמיהב יהבי מישקל
 לא שקלי חד בי שמשי חזייה לברתיה דהוות עציבא אמר לה בתי הילמאי
 עציבת אמרח ליח כלי של חומץ נתחלף לי בכלי של שמן והדלסתי
 ממנו אור לשבת אמר לה בתי מאי איכפת לך מי שאמר לשמן וידלוק
 הוא יאמר לחומץ וידלוק תנא היה דולק והולך כל היום כולו עד שהביאו
 ממנו אור להבדלה ר׳ הנינא בן דוסא הוו ליה הנך עיזי אמרו ליה קא
 מפםדן » אמר אי קא מפסדן ניכלינהו דובי ואי לא כל חדא וחדא תיתי
 לאורהא דובא בקרנייהו לאורתא אייתי כל חדא וחדא דובא בקרנייהו הוה
 ליה ההיא שיבבתא דקא בניא ביתא ולא מטו כשורי אתיא לקמיה אמרה
 ליה בניתי ביתי ולא קמטו כשודאי אמר לה מה שמך אמרה ליה
 איכו אמר איכו נימטו כשוריך תנא הגיעו עד שיצאו אמה לכאן ואמה
 לכאן ויש אומרין ייסניפין עשאום תניא פלימו אומר אני ראיתי אותו תבית
 והיו קורותיו יוצאות אמה לכאן ואמה לכאן ואמרו לי בית זה שקירה ר׳
 תנינא בן דוסא בתפלתו י<ור׳ חנינא בן דוסא מהיכן הוו ליה עזים 1א1 והא
 עני חוי ועוד אמרו חכמים ח<אאין מגדלין בהמה דקה בא״י אמר רב פנחס
 מעשה ועבר אדם אחד על פתח ביתו וחניח שם תרנגולין ומצאתן אשתו
 של ר׳ הנינא בן דוסא ואמר לה אל תאכלי מביציהן והרבו ביצים ותרנגולין
 ותיו מצערין אותם ומכרן וקנה בדמיהן עזים פעם אחת עבר אותו אדם
 שאבדו ממנו התרנגולין ואמר לחבירו בכאן חנחתי התרנגולין שלי שמע
 ר׳ חנינא אמר לו יש לך בהן סימן אמר לו הן נתן לו םימן ונטל את העזין
עיזי ראייתו דובי בקרנייחו רבי אלעזר בן פדת דחיקא ליח מילתא  והן הן ט)
 טובא עבד מלתא ולא הוה ליה מידי למטעם שקל ברא דתומא ושדייה
 בפומיה חלש לביח ונים אזול רבנן לשיולי ביח חזיותו דקא בכי וחייך
 ונפק צוציתא דנורא מאפותיה כי אתער אמרו ליה מ׳׳ט קבכית וחייכת אמר
 להו דהוה יהיב עמי הקב״ה ואמרי ליה עד מתי אצטער בהאי עלמא ואמר
 לי אלעזר בני ניהא לך דאפכיה לעלמא מרישא אפשר דמתילדת בשעתא
 דמזוני אמרי לקמיה כולי האי ואפשר אמרי ליה דחיי טפי או דהיינא א״ל
 דחיית אמרי לקמיה א״כ לא בעינא אמר לי בתאי אגרא דאמרת לא בעינא
 יהיבנא לך לעלמא דאתי תליםרי נחרוותא דמשחא אפרסמון דכיין ׳׳כפרת
 ודיגלת דמענגה בהו אמרי לקמיה האי ותו לא אמר לי ולהברך מאי יהיבנא אמרי ליה ואנא מגברא
 דלית ליה בעינא מהיין באםקוטלא כיאפותאי ואמר לי אלעזר ברי ל׳ גירי בך גירי ר׳ תמא בר חנינא
 גזר תעניתא ולא אתא מיטרא אמרו לית ותא רבי יתושע בן לוי גזר תעניתא ואתי מיטרא אמר להו תא אנא
 הא בר ליואי אמרו ליה דניתי וניכוין דעתין איפשר דתבת ציבורא לבייהו דאתי מיטרא בעון רחמי ולא אתי
 מיטרא אמר להו ניהא לכו שיבא מטר בשבילנו אמרו ליה הן אמר רקיע רקיע כסי פניך לא איכםי אמר
 כמה עזין פני רקיע איכםי (0 ואתא מיטרא לוי גזר תעניתא ולא אתא מיטרא אמר לפניו רבונו של עולם
י לעולם אל  עלית וישבת במרום ואין אתה מרהם על בניך אתא מיטרא ואיטלע אמר רבי אלעזר מ
 יטיה אדם דברים כלפי מעלה שהרי אדם גדול הטיה דברים כלפי מעלה ואיטלע ומנו לוי ותא
 גרמא ליה והא לוי אחוי קידה קמיה דרבי ואיטלע הא והא גרמא ליה רבי הייא בר לולייני שמעיגהו
 להנך ענני דקאמרי ניתו וניתבי מיא בעמון ומואב אמר לפניו רבונו של עולם כשנתת תורה לעמך
 ישראל חזרת על כל אומוה העולם ולא קיבלוה ועכשיו אתה נותן להם מטר שדו הכא שדיוה אדוכתיהו
 יידרש רבי הייא בר לולייני מאי דכתיב 1צדיק כתמר יפרה כארז בלבנון ישגה אם נאמר תמר למח
 נאמר ארז ואם נאמר ארז למה נאמר תמר אילו נאמר תמר ולא נאמר ארז הייתי אומר מה תמר

 אין

 של מעשה נסים כיבה כי היכי דעבד
 רב יהודה (לעיל לף כל:) בחלא
 דהוה סמידא: קא מפםדי לן.
 שדות: דובים. וזאבים בשדות«): ולא
 מטו כשורי. אין הקורומ מגיעות

 מכותל לכומל: איכו נימטו כשוריך.
 יאריכו הקורומ: סניפין היו. הקורות
 של חליות היו. במעשה נס נדבקו
 להן תתיכוח קטנומ לאורכן: ר״א
 בן פדה. אמורא היה והוא הנקרא

 מרא דארעא דא״י במסכת נדה
 (לף כ:) בעל הוראות היה והוא
 שימש ר׳ יוחנן צ) אמרי מות ריש לקיש
 והיה דחוק ועני: טבד מילתא. הקיז
 דם: ברא דחומא. בן השוס. צלע
 של שוס: חלש ליביה. נחעלסה:
 לוליהא. ניצוץ: מאפוחיה. ממצחו:

 כולי האי ואפשר. בתמיה. כולי האי

 עבדת ואכתי הך ספיקא דלמא לא
 מימרמינא בשעתא דמזוני: דחיי
 נפישא או דחיינא. ימי חיי שחיימי

 כבר הס רבים ממה שאני עתיד
 לחיות: אמר דחייה. מה שכבר
 חיית מרובים ממה שאתה עתיד
 לחיות. והיינו דקא בכי כי אמר שכינה
 הכי. והאי דחייך משוס י״ג נהרווחא
 לרחוץ בהן ולטייל בהן מזה לזה:
 אי הכי לא בטינא. דחיחרביה לעלמא:

 ותו לא. וכי אין אחה נוחן לי דברים

 אחרים: א״ל ולחברך מאי קא יהיבנא.
 אנא מגברא דלית ליה בעינא לא
 גריס בספר רבי ובספר שלי כחוב:
 באסקטולא אפוסאי. היינו צוצימא

 לנפק מיניה שמדביק אצבע צרדא
 עם הגולל ומכה בצפורן האצבע:
 איגרו בך גירי. כלומר הכיתי בחיצי.

 למלווה בעלמא אמר כן: הא אנא
 והא בר ליואי. הוא איש אחל

 ואני איש אחל הוא עליף מינאי:
 דתברי. שוברים: שיבא מטר

 בשבילנו. מקבלים אחס עליכם

 ומסכימין ללעח אחל: כמה טזין.

 ללא כסין מצבורא: לוי אחוי קידה.
 נועץ שני גולליו בארץ ושוחה ונושק
 אח הרצפה: הא והא גרמא ליה.
 החטא גרס לו שנצלע בקילה:

 ואין

 רבעו חננאל
 חד ן בי] שימשי איחלף
 לברתיה ודמא חלא לשרגא
 דשבתא והות עציכא, א׳
 לה אבוה אל תעצבי מי
 שאמר לשמן וידליק ןיאמר
 לחומץ וידליקו, תנא
 (הדלק) [היה דולק] כל
 השבה עד דשקיל מיניה
 אור להבדלה. ר׳ אלעור בן
 פדר. הוה דחיק ליה עלמא,
 הקיז ולא הוה ליה מידי
 למיכל, אשכה בר תומא
 שדא לפומיה חלש ליביה,
 עיילו רבנן לשייוליה ביה
 ומצאוהו ישן, הזייה דבכה
 ואחיך ונפיק ציציתא
 דנורא מאפותיה, כשהקיץ
 משנתו אמרו ליה מאי היא,
 אמר להו חזאי שכינה
 בהלמא ואמר• קמיה עד
 מתי אהא בהאי רוחקא,
 אתאמר ליה מקמיה ניחא
 לך דליחרב עלמא ואבריה
 מרישא איפשר דמתיילדת
 בשעתא דמזוני, אמרי
 קמיה כולי האי ואולי לא
 בעינא, [א״לז בהאי אגרא
 [דאמרת] לא בעינא יהיכנא
 לך לעלמא דאתי י״ג

 מעיינתא דמשכי אפרסמון דכייא כוי, עד טרק באסקוטלא אפותאי, כלומר הכהו מלאך באצבעו במצחו, מראת להם ההכאה כניצוצות של אש. כשכופך אדם אצבעו [על בוהנו] ופושט אותה בכח ומכה את חבירו נקראת
 המכה ההיא איסקוטלא. אפותא, פדחת. לוי גזר תעגיתא ולא [אתא] מיטרא, אמר רבון העולמים איגך משגיח בצער בניך ומרחם עליהם, כלומר ראוים הם להחרחם ואינך מרחם, ולפי שהטית דברים הללו איטלע ונעשה
 פיסה. והיינו דאמרי בכל מקום, לעולם לא יטיה אדם דברים כלפי למעלה, שהרי אדם גדול הטיה דברים כלפי למעלה ואיטלע ומנו לוי. זה שדרשו, [צדיק כתמר יפרה] כארז בלבנון ישגה. תמר עושה פירוה ואין גועו

 מחליף, ארז גזעו מחליף ואין עושה פירוה, לפיכך נמשלו הצדיקים כתמר לעשות פירוה, וכארז להחליף גזעו.

ת הש״ם ר ו ם  מ

 א) נ״א מטיכותא לגניזא
 לצליקילעלמאלאתי,ב)!צ״ל
 חזיא עי׳ רש׳׳י], ג) [צ״ל
 ואיהי אפתורא נירס׳ ע״י],
 ד) [צ״ל אמר לה ופן איפא
 כעי׳י], ה) [צ״ל אמאי וכ״ה
 נלפי״י], ו) ן עי׳ ערוך ערך
 סנף], t) ןעי׳ בע״י ובח״א
 שם דבל זה אינו מן הנמרא
 מכאן עד דאייחו דוני
 נקרנייהון, ח) נייק עט:,
 p) נייק קו., י) תינות נפרת
 ודיגלת ליתא נע״י, כ) [גי׳
 הערוך אאפיתא פי׳ מצח],
 ל) ס׳׳א אגד ןעי׳ פי׳ הערוך
 ערך גר], מ) סונה נג. מגילה
 ננ:, נ) ב״ב פ:, ס) עי׳ שנת
 קיז: רש״י ד״ה מרדה,
 ע) [ובכתובות קג. מפרש
 רש״י הטעם ועיין רש״י שבת
 פו: ד״ה יליטבלו וכוי],
 פ) נע״י: דוני. ואניס

 בשדות, צ) [ב״מ סד.],

 תורה אור חשלם
 1. צדיק כתמר יפרח

 כאךו בלבנון ישגה:
 תהלים צב יג

 הגהות חב״ח
 (א) נם' מפני שמלומדת
 בכיסי; היתה אמרה ליה
 דנימהו כוי אמר לה מאי
 נעניד אמרה ליה בעי
 רממי דניתנו נו׳ ומאי
 נעניד אמרה ליה נעי
 רחמי כוי דגמירי מן
 שמיא מיהב יהני:
 (ב) שם אמד ליה קא
 מפסק עמך אמר אי ני׳
 אמרה ליה בנאי ניתי ולא
 קמטו: (ג) שם כמה עזין
 פני רקיע איכסי בעיבא
 ואתא מיטרא: (ל) רש׳׳־
 ד״ה מסא כוי תדא מילתא
 היא הס״ד ואח״כ מה״ד
 מרדה פליא בלע״ז על
 שם שרודין בה פת מן
 התנור הסייד ואח״כ מה״ד
 חנא אף היא להניא מרדה
 נכנסה שלא היתה שואלת

 כו׳ נצ״ל:

 גליון הש״ם
 גמרא כעי רחמי יצאת
 כמק פיסת •ד. עי׳ שמות
 רבה פ׳ נ״ב: רש״־ ד״ה
 כל היכא כוי לא שמעתי
 טעם. עיין ברכות דף כה
 ע״ב רש״י ד״ה מאן שמעת
 ליה וש׳ינ: תוספות ד״ה
 הא והא וכו׳ פ" הראכ״ד.
 הובא עוד שמעתא דראב׳׳ד
 בתוספות יומא דף ימ ע״ב

 ע״ז דף לח ע״א:

ת הגר׳׳א ו ה ג  ה
 |א] נמ׳(והא עני הוי ועוד
 א״ח א״מ נהמה לקה

 נא״י) תא״מ:

 לעזי רש״י
 פאלי״א, פל״א [פיל״א],

 רבינו גרשום
 מרדה. לרדוה הפת.
 סניפין. שמלאכים
 האריכום בחתכי קורה.



ת הש׳׳ם ר ו ס  מ

ה כ ו . ס ג ה כ י , ב) ד : נ פ ״  א) נ
ש ״ א ר ף ו ״ ׳ ד , ג) גי : נ ס ״ . נ  לו

א ת פ ס ו , ד) ן ת ר מ ו ה א ד ו ה ׳ י  ר

, [ א מ ד ס א ו ״ ס , ה) [ [ א ״  פ

, ז) גי׳ ן : ה מ פ ״ . נ ד ל נ י ע ל  ו) [
, ן , ח) צ״ל אי ל א ו מ ש נ ו ש ר ״ א  ר

ס ד ו ה ק ״ ד מ , י) [ ח]  נו)!משלי י
׳ י ס ו שייך ל ג ה שכן מצי ״ ד ד  ע

ס י ל ה מ , כ) [ [ . ט ל י י ע ה ל נ ש מ  ה

, ן י ל  ח

ם ל ש ה אור ה ר ו  ת
ה ט ז ש ר ר א ב ד מ ן ב ת  1. א
ם י ש ן א מ ץ ש ע ס ו ך ה  ו

ר ה ד ש ת ו ר ה ב ב ר ע  ב

: ו ד ח ר י ו ש א ת  ו

 ישעיהו מא יט
א ר ו ם ק ו ה ל ת ם א ו ה  2. ת

ף י ך ב ש ל מ ף כ י ר ו נ ל ע ו ק  ל

: ו ר ב י ע ל ף ע י ל ג  ו

 תהלים מב ת
ת ץ ע ר א ו ב א ר ם נ י נ ע נ  3. ה

ר ו ת ל ה ו ק ע ו י ג ר ה י מ ז  ה

: ו נ ד ר א ע ב מ ש  נ

 שיר השירים ב יב
ב א ה ע א נ כ י נ ת כ י א ר  4. ה

א י ל נ פ ע מ נ כ י נ ן כ ע י י נ פ ל  מ

ו נ י כ מ י ו ב י מ ן ה ב ע ך א ה י ב  א

: ו ת י ל ב ה ע ע ר א ה י ב  א

 מלכים א כא כט

^ ׳ g 101 

ת הב״ח ו ה ג  ה
ר מ ו ל ׳ כ ו ך כ ר ה נ ״ " ד ׳ ש  (א) ר

: ו א ר י ם ש ל ת א ה ו ל  מ

 לעזי רש״י
 טרונ״ק. סדן, גוע.

 קולטר״א. קנקן של מחרשה
 (היתד הפולחת את הקרקע).

 מוסף רש״י

 הובא בעמוד הבא

 רבינו גרשום
 מגביהו מן הקרקע. שלא
 יקוץ סמוך לקרקע,
 שיחליף גועו. ארז עצמו
 אין גזעו מחליף, שאר מיני
 ארזים גזען מחליף. כמלא
 (בדך) ןכוך] המהרישה.
 גומות של מחרישה. כאן
 בעבודה. שהיא מפורדת
 דרכה, ונכנסה בה מים
 טפה מהרה, (אין שוה)
 [עולה] מלמטה טפהים.
 וכשאינה עבודה, שהיא
 קשה, עד שנכנס טפח
 מלמעלה עולה ג׳ טפחים
 מלמטה. שגי ריעים. ניסוך
 המים וגיסוך היין. קול
 צינוריך. היינו שגי ניםוכין.
 וקול התור. מכאן
 שהמלאך דומה לתור
 דהיינו עגל. שנ[ת]ענה מט׳
 שעות ולמעלה. שהיה רגיל
 לאכול בטי, שכן דרך אדם
 לאכול בשש, ומלך שישן
 עד שלש שעות אוכל
 [בטי], ולפי שלא אכל בט׳
 אלא בעשר חשיב תענית.
 קודם חצות שנינו. דאין
 משלימין, ואין צריך לו

 להשלים.

 כה: םדר תעניות אלו פרק שלישי תענית
 פורתא טפחיים: כשאינה טגודה. דכי נכנסו בה טפח טפי הוא
 דנחית ונפיק תהום לקיבליה ג׳ טפחים: אבט. לשון נתל נובע«):
 קול שני ריטים. ניסוך המים וניסוך היין: סהזם אל ההום קורא.

 מיס עליונים ומיס תתתוניס: צנורין. אומן שני ספלים: האי רידיא.
 מלאך הממונה על הגשמים כך שמו:
 דמי לטיגלא. ול״ג תלתא: בין

 סהומא עילאה לסהאה. בין הרקיע

 לאוקיינוס היכא דנשקי ארעא ורקיע:
 סהומא עלאה. מים העליונים:

 חשור מימיך. ברקיע: אבט מימיך.

 למטה בקרקע: הנצנים נראו בארן.
 כלומר כשמנסכין מיס בחג שהניסוכין
 נראו כארץ שאין באין אלא משנה
 לחבירחה כנץ זה שאינו יוצא אלא
 משנה לשנה ועח הזמיר הגיע זמירוח
 החג אז קול החור מלאך דומה לשור
 תרגום שור תור שבשעה שמנסכין
 מים בחג הוא אומר כן. לשון אחר
 כמשמעו הנצניס נראו והזמיר הגיע
 בשעה שקול התור נשמע: ׳)קודם
 הנ; החמה לא ישלימו. דאכתי לא

 חל עלייהו תענית כי נחתי גשמים:
 קודם חלוש. דחצות זמן אכילה היא

 מתצות ואילך חל התענית טון שלא
 סעדו בשעמ סעודה: ועשו יו״ט.
 מתוך שמתה: הלל הגדול. הודו
 לאלהי האלהיס כי לעולם חסדוי) ומפני
 שנאמר בו נותן לחם לכל בשר
 כדאמרינן בשילהי פסתיס >דף קיח.):
 שכן מצינו כוי. כלומר שאין לך אדם

 בעולם שאין תעניח חל עליו מט׳
 שעומ ואילך אפי׳ בני מלכים שדרכן
 לאכול בט׳ שעומ שעד ג׳ שעומ הן
 ישנים במטומיהן ושוהין ששה שעומ
 ואוכלין וכדאמרינן בפסחים >דף קז:)
 אפי׳ אגריפס המלך שרגיל לאכול
 בט׳ שעומ ביום לא יאכל עד
 שתחשך שנאמר הראית כי נכנע
 אחאב מפני ואחאב לא חלה תעניתו
 עליו אלא מט׳ שעות ואילך ועד ט׳
 שעות היה יכול לאכול שלא גמר
 בדעתו להתענות אלא שבא אליהו
 אותו היום שנכנס בכרם נבות
 היזרעאלי ואמר ליה הרצחת וגס
 ירשת וגו׳ >מלטס א כא) ילקו
 הכלבים וגו׳ >ש0) וכתיב ויצום

 שהתענה אותו היום: הט
 שמואל הקטן גזר סעניחא

 גשמים קודם הנן החמה:

 צבור הוא. שעדיין לא

 ונענו: למה הדבר דומה

 גרסינן
 וירדו

 שבח

 קראו
 וכוי:

 ח) ואין גזעו מחלין*. אס נפסק: אן» צדיק. אין לו זכר. צדיק אין גזעו
 מחליף אינו בחחיימ המתים: צדיק אינו עושה פירוה. אין לו שכר
 לעמיד: בהולה השקמה. נטיעה שלא נקצצה מעולם: סדן. שכבר
 הזקין טרונ״ק בלע״ז שנקצץ וחוזר ומתעבה. והוא מלשון סדנא

 בסדניה יתיב (פסחים דף כח.<: שני
 טפחים. שכבר גזעו מחליף: מן

 הפקק. קשר החחתון: מיני ארזים

 שנאמר אהן במדבר ארז שטה

 והדם וגוי. ובציר להו תלח ובראש

 השנה (דף כג.) מפרש הוסיפו עליהם
 אלונים אלמונים אלמוגים: מטשה
 ברבי אליעזר בן הורקנוס. י״ג

 תעניות שהמענו והלכו עד שגמרו
 י״ג כדתנן (לעיל לף יב:) עברו אלו
 ולא נענו כר: ההחילו הצבור
 לצאס. מבית הכנסת: קברים

 הקנהם. בתמיה. אין לכס אלא

 לכו קברו עצמכם מפני הרעב:
 געו. צעקו כמו אס יגעה שור על

 בלילו (איוב 0 הלוך וגעו (שמואל א 0:
 ויהיו הצבור פוסקין מהעגיהם.

 דמנן(לעיל יב:< עברו אלו ולא נענו ב״ד
 גוזרין עוד כו׳ אבל נענו שוב אין
 צריטן להתענומ. והני מילי צבור
 אבל יחיד שהיה מתענה על החולה
 ונחרפא או על צרה ועברה הרי
 ממענה ומשלים כדאמרן לעיל (לף י:1
 כך שמעתי: כמלא ברך המחרישה.
 אס טשטשו הגשמים בעומק הקרקע
 כשיעור שורת מענית המחרישה:
 ברך. הוא הכלי שחורשין בו ומבריטן

 אומו סמוך לקרקע כשחורשין בו.
 כלומר יא) מילא התלם שיראו המים
 בתלם מחרישתו שקורין קולטר׳׳א:
 בחרבה. קרקע יבישה טפח. כיון

 דחריבה היא ונכנסו בה הגשמים
 טפח ודאי רוב גשמים ירדו:
 בעבודה. חרושה כגון שדה גיר

 הנכנסים בה גשמים הרבה ג׳ טפחים
 דאסי׳ בגשמים מועטין נכנסין בה
 בטפח או בטפחיים: אין לך כל
 טפח. כשנכנסו הגשמים בעומק

 הקרקע טפח תהום עולה ומתגבר
 ג׳ טפחים. ואע״ג לסומכא דארעא
 אלפא גרמידי בפרק החליל !סוכה
 לף נג:< אפ״ה רטיבוחא מהנייא:
 והתגיא. תהום יוצא לקראתו ב׳

 טפחים: הא דקחני טפחיים ותו לא
 בעבודה. דאע״ג ממסי טפח בקרקע

 פורתא הוא דנתית ואהט לא נפיק
 בהו לקבליה שלשה טפחים אלא

ט פ ש  עין מ

 נר מצוד•

׳ ל ה ג מ ״ כ ׳ פ י  לב א מי
ג מ ו ש ה ט כ ל ה ה ר ט  מ

ן מ י מ ס ״ ע מ ״ ש ו נ ט ! ס  עשי

: ל ף י י ע ו ס  ד

ת ו כ ל ה ל מ ״ ׳ ס י י  לג ב מ
ט ה י כ ל ת ה ו י נ ע  ת

ה ע ק ן ת מ י ח ס ״ ע א ״ ש ו  ט

: א ף י י ע  אין גזעו מחליף אף צדיק ח״ו אין גזעו מחליף ס
 לכך נאמר ארז אילו נאמר ארז ולא נאמר
 תמר הייתי אומר מח ארז אין עושח פירות
 אף צדיק ח״ו אין עושה פירות לכך נאמר
 תמר וגאמר ארז וארז גזעו מחליף והתניא
א הלוקח אילן מתבירו לקוץ מגביתו מן י  א

 הקרקע טפח וקוצץ בפדן השקמה שני
 טפחים בבתולת השקמה שלשה טפחים
 בקנים ובגפנים מן הפקק ולמעלה בדקלים
 ובארזים חופר למטה ומשריש לפי שאין
 גזעו מחליף הכא במאי עסקינן בשאר מיני
 ארזים כדרבה בר הונא דאמר רבה בר
 הונא ניעשרה מיני אחים הן שנאמר 1אתן
 במדבר ארז שיטה והדס וגו׳ ת״ר מעשה
 ברבי אליעזר שגזר שלש עשרה תעניות על
 הצבור ולא ירדו גשמים באחרונה התחילו
 הצבור לצאת אמר לתם תקנתם קברים
 לעצמכם געו כל העם בבכיה וירדו גשמים
 שוב מעשה בר׳ אליעזר שירד לפני התיבה
 ואמר עשרים וארבע ברכות ולא נענה ירד
 רבי עקיבא אחריו ואמר אבינו מלכנו אין לנו
 מלך אלא אתה אבינו מלכנו למענך רחם
 עלינו וירדו גשמים הוו מרנני רבנן יצתה
 בת קול ואמרה לא מפני שזה גדול מזה אלא
 שזה מעביר על מדותיו וזה אינו מעביר
 על מדותיו ת״ר עד מתי יהו הגשמים יורדין
 והצבור פוםקין מתעניתם כמלא ברך
 המחרישה דברי רבי מאיר ״וחכמים אומרים
 :בחרבה טפח בבינונית טפחיים בעבודה

 שלשה טפחים תניא י׳ רבי שמעון בן אלעזר
 אומר אין לך טפח מלמעלה שאין תהום יוצא
 לקראתו שלשה טפחים והא תניא טפחיים
 לא קשיא כאן בעבודה כאן בשאינה עבודה
 א״ר אלעזר כשמנםכין את המים בחג תהום
 אומר לחבירו אבע מימיך קול שני ריעים
 אני שומע שנאמר 2תהום אל תהום קורא
 לקול צנוריך וגו׳ אמר רבה לדידי חזי לי האי
 רידיא דמי לעיגלא(תלתא) ופירםא?< שפוותיה
 וקיימא בין תהומא תתאר; לתתומא עילאת
 לתהומא עילאה א״ל חשור מימיך לתהומא
 תתאה א״ל אבע מימיך שנא׳ 3הנצנים נראו
 בארץ וגו׳: היו מתענין וירדו גשמים קודם הנץ

 החמה כוי: ת״ר היו מתענין וירדו להם גשמים קודם הנץ החמה לא ישלימו לאחר הנץ החמה ישלימו דברי
 ר׳ מאיר ר׳ יהודה אומר קודם חצות לא ישלימו לאחר חצות ישלימו רבי יוסי אומר קודם ט׳ שעוה לא ישלימו
 לאחר ט׳ שעות ישלימו שכן מצינו באחאב מלך ישראל שהתענה מתשע שעוה ולמעלה שנאמר 4תראית כי
 נכנע אהאב וגו׳ ר׳ יהודה נשיאה גזר תעניתא וירדו להם גשמים לאהר הנץ ההמה םבר לאשלומינהו א״ל רבי
 אמי קודם חצות ואחר הצות שנינו שמואל הקטן גזר תעניתא וירדו להם גשמים סודם הנץ ההמה כםבורין
 חעם לומר שבחו של צבור הוא אמר להם אמשול לכם [משל] למה הדבר דומה לעבד שמבקש פרס מרבו
 אמר להם תנו לו ואל אשמע קולו שוב שמואל הקטן גזר תעניתא וירדו להם גשמים לאחר שסיעת ההמה
 כסבורים העם לומר שבחו של צבור הוא אמר להם שמואל לא שבח של צבור הוא אלא אמשול לכם משל
 למה הדבר דומה לעבד שמבקש פרם מרבו ואמר להם המתינו לו עד שיהמקמק ויצטער ואהר כך חנו לו
 ולשמואל הקטן שבחו של צבור היכי דמי אמר ״משיב הרוח ונשב זיקא אמר מוריד הגשם ואתא מיטרא:
 מעשה וגזרו תענית בלוד כוי: ונימא הלל מעיקרא ״אביי ורבא דאמרי תרווייהו לפי שאין אומרים הלל

א ל  א
 מעלה נשיאים מקצה

 הארץ ברקים למטר עשה, .דאמר ר׳ יוחנן הלל הגדול משעומדין [ב]בית הי(לל) עד סוף הלל דידך. ואסיקגא, שאין שבח לציבור אכ ירדו גשמים קודם הנץ החמה, אלא אם אמרו משיב תרוח [ו]אהא ויקא, מוריד הגשם
 ואתא מיטרא זהו שבח ציבור, והכל פשוטה היא. ירושלמי. ר׳ אחא ור׳ אבהו בשם ר׳ יוסי ברי חנינא אסור להתענות עד שש שעות בשבת. א״ר יוסי ב״ר אבין מתניתין היא, קודם חצות לא ישלימו, עד כדון צפרא הוא,
 לאחר חצות ישלימו כבר עבר רובו של יום כקדושה. רבן יוחנן בן וכאי כה הוה בעי דייחות מיטרא הוה [אמר] לספריה אול קום קמיה היכלא, ואימרו בגין דרי בעי מספרא ולית בהייליה מצטער, ומיד מ־טרא נחית. רב
 אדא .בר אהבה כד הוה שליף מסאניה הוה מיטרא נהית, וכד הוה שליף תרווייהו, הוה עלמא טייף. מפולת בתים הוה תמן, והוה רכ מייתי חד מן תלמידוי בביתיה עד דהוו מפנין ביתיה, וכיון דהוה נפיק מן ביתה מיד
 הוה נפיל. [ואית דןאמרי(אי) רב אדא כר אהבה הוה שלחו לו חכמים מה מעשים טובים יש בידך, שלח להם מימי לא קדמני אדם בבית הכנסת, ולא הנחתי אדם בבית הכנסת ויצאתי, ולא הלכתי ד׳ אמות בלא תורה
 •בלא תפילין, ולא הזכרתי הברי תורה במקום מטונף, ולא הצעתי וישנתי לא שינת עראי, ולא כיניתי שם לחבירי, ולא צעדתי בין החברים, ולא שמחתי בתקלת הכירי, ולא עלה קללת חבירי על מטתי, ולא עברתי כשוק
 אצל מי שהוא חייב לי, ולא הקפדתי בתוך ביתי, לקיים מה שנאמר אתהלך בתם לבבי כקרב ביתי. נ) קבלה ביד חכמים כי ביום שנהרג נבות בו ביום הגיעה השמועה לאיזבל, ובו ביום ירד אחאב אל כרמו להשתו, ובו
 כיום אמר לו אליהו הרצחת וגם ירשה. ומיד נכנע. שנאמר ויהי כשמוע אחאב את הדברים האלה ויקרע את בגדיו וישם שק על בשרו ויצום וישכב בשק ויהלך אט. וגמיהי הההיא שעתא שעה תשיעית הואי, וצם שלש

 שעות האחרונות מ; היום ונחשב צום, דכתיב הראית כי נכנע אחאב, אבל ראיה ברורה שנתענה אחאב מתשע שעות ולמעלה ליכא. הדק עלך םדר תעניות

 אלא

 רבינו חננאל
 ואקשיגן, וכי ארז גזעו
 מתליף, והתניא הלוקת
 (לולב) [אילן] מחבירו
 לקוץ מגביהו מן הקרקע
 טפח [וכוי], בדקלים
 ובארזין חופר ומשרש לפי
 שאין גזעם מחליף. ושנינן,
 האי ארז תמשלו בו
 הצדיקים כגון שטה והדס
 ועץ שמן, וכדרבא דאמר
 עשרה מיני ארזים הס,
 והללו כולם אין גזעם
 מחליף זולהי הארז לבדו.
 והא דר׳ אליעור דירד לפני
 התיבה ואמר כ״ד ברכות
 ולא ירדו גשמים, וירד
 אחריו ר׳ עקיבא ואמר
 אבינו מלכיגו אביגו אתה
 ואין לנו מלך אלא אתה
 אבינו מלכינו רהם עלינו,
 ומיד ירדו גשמים, הוו
 מדגגו כולי עלמא רבגן,
 יצתה בת קול ואמרה לא
 מפני שרבי עקיבא גדול
 מר׳ אליעור, אלא ר׳
 עקיבא מעביר על מדותיו
 ור׳ אליעזר עומד על
 מידותיו ואינו מעביר. תנו
 רבנן עד היכן גשמים
 יורדים וצבור פוסקין
 מתעניתם כמלוא ברך
 המהרישה. פי׳ כשיעור
 תפירת האת בהרישה, אם
 ירדו הגשמים כשיעור הזה.
 [ר׳ יהודה] אומד בחרבה
 טפת בבינונית טפחים
 בעבודה שלשה טפהים,
 וקיימא לן כר׳ יהודה. הניא
 אין לך טפח שיורד
 מלמעלה שאין תהום עולה
 לקראתו טפהיים, ואם
 שדה עבודה שלשה
 טפחים. א״ר אליעזר
 בשעה שמנסכין מים בחג
 תהום אומר לחבירו אבע
 מימך קול שני ריעיס אני
 שומע. פי׳,קול שניצנורים
 ניסוך המים וניסוך היין
 הנמשכין מנקבי הספלים
 שעל המובח, כדכתיב
 תהום אל תהום קורא לקול
 צנוריך. אמר רבה בר בר
 חנה לדידי חזי לי הא רידיא
 דמיא לעיגלא תילתא. פי׳
 כת שלש שנים, וקיימי בין
 תהומא עלאה לתהומא
 תחתאה, כדכתיב הנצנים
 נראו בארץ (0עת הזמיר
 הגיע וקול התור נשמע
 בארצינו. פי׳, קול עגלא
 הוא קול התוהה כתוב
 בפסוק, כי העגל הוא
 השוד. מתני', היו מתעגין
 וירדו גשמים כוי. הוינן
 דסוגיא דשמעתין הכי
 סלקן קודם [הצות] לא
 ישלימו, והא רבנן נמי
 דגמרא, ר׳ אמי ור׳ יהודה
 גשיאה בתר דאהדריה,
 דאמרי אחר חצות (עשו!
 [שנינן]. ולכולי עלמא אין
 אומרין הלל הגדול אלא
 על נפש שביעה, ואי איכא
 אתרא דחיישי משום
 שכרות, גומרין הלל הגדול
 ואחרי כן אוכלין. [ואמאי]
 הלל הגדול א). דכתיב ביה

 f) גראה דאסר וצ״ל הלל הגדול צריך להתחיל ממזמור הללו את שס ה׳ שעומדים נניח ה׳ יגו׳ דכתיב ביה מעלה נשיאים יכר. 13 קאי אמ״ש נגמרא שכן מציגו נאחאנ כיי.
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 םדר תעניות אלו פרק שלישי תענית כו.

 (םדור דש״ סי׳ קם).
 הד-ן עלך סדר תעניות ד-ז יוייו

 אלו
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ת כ ס מ ן נ ג י ר מ א ד מ נ י ש א ר  נ
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 הדרן עלך מדר תעניות אלו
 כשלשה פרקים. במוסןו.
 בגמרא 0:

 פי׳ דהיינו
 חנוכה דבשאר יום טוב לא משכחת

 לה בלא קרבן מוסף:
 קרבן מוסף אין בו נעילה.
 פירוש יום שקרבין בו
 מוסף אין בו נעילה לפי שטרודין הס
 במוסף ואין להס פנאי לומר נעילה:
 קרבן עצים אק בו מנהה.
 משוס דעד המנחה היו
 טרודים בקרבן העצים אבל יש בו
 נעילה דכל כך לא היו מאחרים
 עד שעמ נעילה דאמר בן עזאי

 כך היה וכר:
 מנחה

 אלא בנפש שבעה. מתוך שכמוב בו נוחן לחם לכל בשר (מהליס שאני בני מחוזא דשכיהי בהו שכרות. ולהכי היו אומרים הלל

 קל0 נאה להאמר על השבע: דאבי גובר. שם אלם או מקוס: הגלול קודם שיאכלו רשתו ובפסוקי לזמרה נוהגין לומר
 ישכיח בהו. יין ושכרומ ופשעי ולא יאמרו הלל: שחרית ולווקא בפסוקי לזמרה קולם התסלה אבל בשעת תפלה אין

 אומרים אותו אלא בנפש שבעה ובכרס מלאה:
 הדרך עלך סדר תעניות אלו

 אאלא על נפש שבעה וכרם מלאה איני ותא ,

ר בכל יום שיש בו הלל אין בו ב ן י ג ב א א ד ת ש י י מ ב ע ל ל ק א א פ ב פ  ף

 י _! מעמר שחרית
 וגזר תענית וירדו להם גשמים עד הצות י

 ואמר הלל ואתר כך אכלו ושתו שאני בני
 מהוזא דשכיהי בהו שכרות:

 הדרן עלך סהר תעניות אלו
 בשלשה א< פרקים בשנה כהנים נושאין
 את כפיהן ארבע פעמים ביום
 בשתרית במוסף במנתת ובנעילת שערים
 בתעניות ובמעמדות וביום הכפורים אלו
צו את בני ישראל  תן מעמדות לפי שנאמר 1
וכי היאך 3׳קרבנו של  את קרבני לחמי ב
 אדם קרב והוא אינו עומד על גביו התקינו
 נביאים הראשונים עשרים וארבעה משמרות

 על כל משמר ומשמר היה מעמד בירושלים של כהנים של לוים ושל
 ישראלים :הגיע זמן המשמר לעלות כהנים ולוים עולים לירושלים וישראל
 שבאותו משמר מתכנסין לעריהן וקוראין במעשה בראשית ״(1־ואנשי המעמד
 היו מתענין ארבעה ימים בשבוע מיום ב׳ ועד יום המישי ולא היו מתענין
 ערב שבת מפני כבוד השבה ולא באהד בשבה כדי שלא יצאו ממנוהה
 ועונג ליגיעה ותענית וימותו) י<הביום תראשון בראשית ויהי רקיע בשני
 יהי רקיע ויקוו המים בשלישי יקוו המים ויהי מאורות ברביעי יהי מאורות
 וישרצו המים בהמישי ישרצו המים והוצא האp בששי ותוצא הארץ
 ויכלו השמים ־פרשה גדולה קורין אוהה בשנים והקטנה ביהיד בשחרית
 במוסף ובמנהה נכנסין וקורין על פיהן כקורין את שמע ערב שבת במנהה
 לא היו נכנסין מפני כבוד השבת יכל יום שיש בו הלל אין >* מעמד
 בשהריה קרבן מוסף אין בנעילה קרבן עצים אין במנחה דברי ר׳ עקיבא
כך היה רבי יהושע שונה קרבן מוסף אין במנהה קרבן  אמר לו בן עזאי ה
 עצים אין בנעילה תזר רבי עקיבא לתיות שונה כבן עזאי טזמן עצי כהנים
 ותעם תשעה באחד בניםן בני ארה בן יהודה בעשרים בתמוז בני דוד
 בן יהודה בהמשה באב בני פרעוש בן יהודה בשבעה בו בני יונדב בן
 רכב בעשרה בו בני םנאה בן בנימן בהמשה עשר בו בני w זתוא בן יהודה
 ועמהם כהנים ולוים וכל מי שטעה בשבטו ובני גונבי עלי ובני קוצעי
 קציעות בעשרים בו בני פהת מואב בן יהודה בעשרים באלול בני עדין בן
 יהודת באתר בטבת שבו בני פרעוש שניה באתר בטבת לא תית בו מעמד
 שהיה בו הלל וקרבן מוםף וקרבן עצים ״חמשה דברים אירעו אה אבותינו
 בשבעה עשר בתמוז והמשה בתשעה באב ה< בשבעה עשר בתמוז

ו ר ב ת ש  נ

 מפרש
 נעילה שערים. מפורש בברכות

 ירושלמי בפרק מפלח השחרי) אימתי
 נעילה יש אומרים נעילת שערי מקלש
 ר״א נעילת שערי שמיס שנועליס
 אותן לעת ערב בגמר תפלה. ונוהגין
 היו להתפלל תפלת נעילה בכל
 תעניתם כלרך שמתפללין ביוהכ״פ:
 אלו הן מעמדוה. המתענין מתפללין

 בעריהם שימקבל ברצון קרבן אחיהם
 כדלקמף): לפי שנאמר צו אח בני
 ישראל וגוי. שהחמיל בא מן השקלים

 של כל ישראל ואי אפשל שיהו כל
 ישראל עומלין על גבי קרבנס ומינו
 מעמלוח להיוח במקומם: נביאים
 הראשונים. שמואל ולול בגמרא ט)

 מפרש: על כל משמר. ארבעה
 ועשרים משמרומ של כהנים היו
 ושמואל ולול מיקנום ועל כל משמר
 היה מעמל בירושלים שקבועין
 ועומלין בעיר ועומלין על קרבן
 אחיהם ולבל אלו הררים בירושלים
 היו מעמלות בכל עיר שישראל
 נמלקו לכ״ל מעמלות כנגל ארבעה
 ועשרים משמרות כלמניא בברייתא
 של מ״ט מלות והיינו לתנן היה
 מעמל בירושלים כהניס לרם
 וישראלים: כהגים ולדם. של משמר
 היו עולים «) בירושלים כהנים
 לעבולה ולויס לשיר. ומכל המעמלות
 היו קבועין בירושלים לעמול על
 קרבן אחיהם: והשאר היו מתכנסין
 לעריהם. וממפללין על קרבן

 אחיהם שימקבל ברצון ומתענין
 ומוציאין ספר תורה ביום תעניחס:
 וקורץ במעשה בראשיה. ובגמרא׳)

 מפרש טעמא: ביום הראשון. של
 שבוע: קורץ בראשיה כוי. פרשה
 ראשונה ופרשה יהי רקיע לפי שאין
 בפרשת בראשית לבלה ט׳ פסוקים
 כלי קריאת כהן לוי ישראל וכן כולן:
 בששי והוצא הארן עד ויכולו. לפי

 שבפרשת תוצא הארץ אין בה אלא
 שמונה פסוקים לפיכך אומר ויכולו: פרשה גדולה. שבפרשיות הללו קורין אופה בשנים כגון פרשה ראשונה של בראשית יש בה חמשה
 פסוקים היו קורין אומה בשנים כלאמרינן בגמרא׳) יהי רקיע באחד. וביום השני יהי רקיע באחד יקוו בשנים שיש בה ה׳ פסוקים. ביום
 השלישי יקוו באחל שאין בה אלא ה׳ פסוקים רהי מאורות בשנים שיש בה ו׳ פסוקים: וקורין אוהה על פיהן. כל אחל בפני עצמו.
 ובעי בגמרא ל) מאי קאמר מעיקרא קתני פרשה קטנה כו׳ למשמע לבספר מורה קורין והלר מנא על פיהם. פרשה בנעילה ליכא:
 כל יום שיש בו הלל אין בו מעמד (י) שהריה. אומן שהיו בירושלים לא היו מתפללין על קרבן אחיהם שיש בו הלל לפי שאין

 להן פנאי לעשומ מעמלם שקורין אמ הלל ומפני ההלל היו לוחין אמ המעמד: קרבן מוסן». יום שיש בו קרבן מוסף בירושלים
 אין >ה מעמל בנעילה בירושלים. וכל שכן במנמה הסמוכה למוסף לסי שהיו טרולין במוסף שיש בו להקריב בהמות יומר מממיל
 שהוא אחל אין לך מוסף בלא שמי בהמומ ולא היה להם פנאי כלל שהכהניס של מעמל טרולים במוסף רשראל שבהן היו טרולים
 לחטוב עצים ולשאוב מים ולוחה אפי׳ מעמל לנעילה: קרבן טצים. בגמרא מפרש כגון אחל מט׳ זמנים. ואותו יום שהיה בו קרבן
 עצים אפילו לא היה בו מוסף היה נלחה מעמל של מנחה מפני קרבן עצים מפני שקרבן עצים קולס למנחה ולוחה מעמל הסמוך
 לו [ולא] של נעילה: כך היה רבי יהושע דורש קרבן מוסןז אץ יי) במנחה. וטעמא מפרש בגמרא״): זמן עצי כהגים והעם.
 שממנלביס עצים: השעה. באלו הט׳ זמנים היו הכהניס והעם מחנלבים להביא עצים והיו מקריבים קרבן אוחו היום ואפילו היו עצים
 הרבה למערכה היו אלו מתנדבין ומקריבין באלו תשעה זמנים: בני ארח בן יהודה. שכשעלו בני הגולה הם החנלבו מחילה באחל
 בניסן יי) וספק להם עצים על כ׳ בתמוז שהחנלבו בני לול. ארח שמואל ומשבט יהולה היה: בני דוד. ממשפחת לול המלך:
 סנאה בן בנימין זמוא בן יהולה בני גונבי עלי ובני קוצעי קציעומ משפחה אחת הן ובגמ׳״ מפרש אמאי מיקרו הט: בני עלין באחד
 בטבה שבו בני פרעוש שניה. ובגמראס) מפרש אמאי קבעו להן אלו הזמנים: באחד בטבה. שהיה ר״ח [וחנוכה] לא היה בו מעמל כו׳:
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 ואמרת אלהם את קרבני
 לחמי לאשי ריח ניחחי
 תשמרו להקריב לי
 במועדו: במדבר כה כ
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 רבינו חננאל
 בשלשה פרקים בשנה
 הכהנים נושאים את כפיהם

 רבינו גרשום
 דשכיחא ביה שכרות. ולא
 מצי מכווני לאחר אכילת.
 הדק עלך פדר תעניות
 בשלשה פרקים כוי.
 בתעניות ובמעמדות. והאי
 מעמדות הן בכל יום, אלא
 לכך חשיב פרק בפגי
 עצמו, דלא כל ישראל הן
 אלא של אותו משמר,
 ובתעגיות יש כל ישראל.
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 כו: בשלשה פרקים פרק רביעי תענית
 נשתגרו הלוחוה. בגמ׳י) מפרש: וכטל התמיד. לפי שגזרה המלכות

 גזרה מלהקריב עוד: והוטמד צלם בהיכל. שהעמידו מנשה כלמפורש
 במרגוס ירושלמי בפרשת השמים כסאי וגו׳ (ישעיה ס0: טל
 אבותינו. דור המדבר. אס יראה איש באנשים האלה הדור הרע הזה

 את הארץ וגו׳ (לגרים א<: ביתר.

 עיר גדולה והיו ישראל דרין בה.
 במסכת גיטין פרק הניזקין (לף נז.)
 אשקא דריססק חרב בימר: שבה
 שחל השטה באב כוי. שבוע:

 בחמישי מוחרין. אס חל תשעה

 באב בערב שבמ מותרין לכבס
 בחמישי. וכשחל ט׳ באב בד׳ בשבמ לא
 איצטריך למיתני דמותרין כדאמרינן
 בגמראח) לא שנו אלא לפניו כר:
 שגי תבשילין. ני<בשר ודגים או בשר

 וביצים שעליו או דג וביצה שעליו
 כדאמר בפרק ערבי פסחים 1לף
 קיי:!: ישנה. בגמרא׳) מפרש:
 כפיית המטה. על פניה ולא יישן

 עליה: שאולץ. שכולן שואלות זו
 מזו אפילו עשירות כדי שלא לבייש
 כר: טעונין טבילה. קודם שילבשוס
 לפי שאין כל אחת בקיאה בחברתה
 שמא נדה היתה: ותולות. כמו לחול
 במחולות (שופטים כא<: במלך שלמה.
 במלך שהשלום שלו: אמו. כנסת
 ישראל: זה מתן חורה. יוס הכפוריס
 שניתנו בו לוחוח האחרונות: גמ׳ כל
 זמן שמתפללין. דהיינו שחרית ומנחה

 ונעילה: יה< יש מהן ארבטה פטמים
 ביום. יום הכפוריס שיש בו מוסף:

 כל יומא מאי טטמא לא פרשי כהני

 ידייהו במנחה. דכל יומא שכיחא ביה

 שכרומ שכבר סעד וזימנין דמשכא
 סעודמיה ומשתכר ופריש ידיה בהדי
 חמריה וכהן שחר יין אסור לישא אח
 כפיו שנאמר יין ושכר אל תשח
 בבואכם וגו׳ (יקרא י) ונשיאמ כסיס
 מעין עבודה כדלקמן: האידנא.
 בתעניות ובמעמדות לא שכיחא
 שכרות ובמעמדות נמי מתענין כדלקמן
 >לף כז:<: גזרינן. תענית אטו שאר
 ימים: נעילה דליתה בכל יומא. אלא
 ביום התענית: דדרשינן בפירקא.
 הלכה כרבי מאיר דבעינן דליקוס
 כוותיה עלמא: אורויי אורינן. כרבי
 מאיר אי אמי לקמן אבל בפירקא
 לא דרשינן דלא פשיטא ליה כולי האי
 דמיהר הלכה כר״מ. ומ״ד נהגו משמע
 הן נהגו מאיליהן אבל אינו עיקר. ומנהג
 משמע תורת מנהג יש בדבר ומנהג
 כשר הוא: ורב גחמן אמר הלכה
 כרבי יוסי והלכה כרבי יוסי. גמרא

 קא פסיק ומהדר סתמא ומוקי לה
 הלכה כרבי יוסי ואהט קא פריך
 ואלא האימא כר: כיון יסמוך
 לשקיטס החמה וכוי. שמאחרין(י) עד

 שקיעח החמה ומתפללין כל שעה
 ואינן הולכין לבית הכנסה משש שעות

 מנחה ונעילה הכל יומא שכיחי בהו שכרות גזרו רמז. אפילו
 ביומא דתענית דלית בהו שכרומ וקשיא דהכא משמע
 דבמנחה שייכא שכרות ובפ״ק דשבח >לף י. ושם) קאמר בהדיא
 דבמנחה לא שייכא שכרומ וי״ל דהא לקאמר התם דבמנחה לא שייכא

 שכרות ר״ל לגבי ערבית שכרות
 למנחה לאו כלום ל)(לגבי שבת) ליותר
 שכיח שכרות בערבימ (יומר) מבמנחה
 אבל לעולם במנחה שייך שכרות

 לגבי שתרית ומוסף:
 ומאן דאמר נהגו אורו־־ נמ׳ לא
 מורינן. פירשנו בפ״ק
 דראש השנה >דף טו: ל״ה וכי):
 והאידנא נהוג עלמא דפרפי
 כהני יהייהו במנהה
 (») סמוך לשקיעת החמה. ולכך
 לא נהגו העם לומר נשיאת כפיס
 במנחה ביום הכסורים לפי שממפללין
 מנחה בעוד היום גדול אבל במנחה
 בשאר תעניומ יש נשיאת כפים
 אבל מכל מקום בנעילה ביום

 הכפורים יש נשיאמ כפים:
 אי

 שאוליז הישלא לבייש את מי

 נשתברו הלוהות >א< ובטל התמיד והובקעה
 העיר ושרף אפוםטמום את ההורה «< והעמיד
 צלם בהיכל בתשעה באב נגזר על אבותינו
 שלא יכנסו לארץ א׳והרב הבית בראשונה
 ובשניה ונלכדת ביתר ונחרשה העיר
שבת שחל י:  *משנכנס אב ממעטין בשמחה ג
 תשעה באב להיות בתוכה אםור מלספר
 ומלכבס ובחמישי מותרין מפני כבוד תשבת
ערב תשעח באב לא יאכל אדם שני יג  ג

 תבשילין לא יאכל בשר ולא ישתה יין רבן
 שמעון בן גמליאל אומר ישנה רבי יהודת
 מחייב בכפיית המטה ולא הודו לו הכמים
 ייאמר רבן שמעון בן גמליאל לא היו ימים
 טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיוה״כ
 שבחן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן
 שאין לו » כל הכלים מעונין טבילת ובנות
 ירושלים יוצאות וחולוה בכרמים ומה היו אומרות בהור שא נא עיניך וראה
 מה אתת בורר לך אל תתן עיניך בנוי תן עיניך במשפחה 1שקר החן ותבל
 תיופי אשת יראת ה׳ היא תתתלל ואומר 2תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים
 מעשיה וכן הוא אומר יצאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה
 שעטרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמתת לבו ביום חתונתו זה מתן תורה
 וביום שמתת לבו זה בנין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו: גמ׳ בשלשה
 פרקים בשנה כהנים נושאין את כפיהם כוי: תעניות ומעמדות מי איכא
 מוםף חםורי מיחסרא ותכי קתני בשלשה פרקים כהנים נושאין את כפיהן
 כל זמן שמתפללין ויש מהן ארבעח פעמים ביום שחרית ומוסף מנחח ונעילת
 שערים ואלו הן שלשה פרקים תעניות ומעמדות ויום הכפורים א״ר נהמן
 אמר רבה בר אבוה זו דברי רבי מאיר אבל הכמים אומרים שהרית ומוםף יש
 בהן נשיאת כפים מנחה ונעילה אין בהן נשיאת כפים יימאן חכמים ר׳ יהודה
 חיא דתניא שתרית ומוסף מנחת ונעילת כולן יש בתן נשיאת כפים דברי ר״מ
 ר״י אומר שתרית ומוסף יש בתן נשיאת כפים מנחה ונעילה אין בהן נשיאת
 כפים רבי יוםי אומר נעילה יש בה נשיאח כפים מנחה אין בה נשיאת כפים
 במאי קמיפלגי רבי מאיר םבר כל יומא טעמא מאי לא פרשי כהני ידייהו
 במנחתא משום שכרות האידנא ליכא שכרות רבי יהודח סבר שחרית ומוסף
 רכל יומא לא שכיח שכרות לא גזרו בהו רבנן מנחה ונעילה דכל יומא שכיחא
 שכרות גזרו בתו רבנן רבי יוסי סבר מנתת דאיתח בכל יומא גזרו בח רבנן
 נעילה דליתה בכל יומא לא גזרו בה רבנן אמר רב יהודה אמר רב חלכח
 כרבי מאיר ורבי יוחנן אמר נהגו העם כרבי מאיר ורבא אמר מנהג כרבי
 מאיר מאן דאמר הלכה כרבי מאיר דרשינן לה בפירקא מאן דאמר מנחג
 מידרש לא דרשינן אורויי מורינן ומאן דאמר נהגו אורויי לא מורינן ואי עביד
 עביד ולא מהדרינן ליה ורב נחמן אמר הלכה כרבי יוסי י והלכה כרבי יוםי
 >י< והאידנא מ״ט פרשי כהני ידייחו במנחתא דתעניתא הכיון דבםמוך לשקיעת
 החמה קא פרשי כתפלת נעילה דמיא דכולי עלמא מיהת ישכור אםור
 בנשיאת כפים מנהני מילי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא למה
 נסמכת פרשת כהן מברך לפרשת נזיר לומר מה נזיר אםור ביין אף כהן
 מברך אסור ביין מתקיף לת אבות דרבי זירא ואמרי לת אושעיא בר זבדא
 אי מה נזיר אסור בהרצן אף כהן מברך אסור בתרצן א״ר יצתק אמר קרא
 לשרתו ולברך בשמו מה משרת מותר בחרצן אף כהן מברך מותר בהרצן

 אי

 רבינו חננאל
 ואקשינן, וכי תעניות אית
 בהו מוסף. ותרצינן לה
 הכי, בשלשה פרקים כהנים
 נושאים אה כפיהם כל זמן
 שמתפללים, ויש מהם
 ארבעה פעמים ביום,
 בשחרית ובמוסף ובמנחה
 ובנעילה. ואלו הן שלשה
 פרקים, תענץוןת ומעמדות
 ויום הכיפורים. וסתם
 מתני• ה׳ מאיר היא, דלא
 משכתת לה דנושאין
 כפיהם כל זמן שמתפללין
 אלא לרבי מאיר, דתני׳
 שחרית ומוסף מנחה
 ונעילה •ש בה; נשיאות
 כפים דברי ר׳ מאיר.
 וטעמא דרי מאיר מפורש
 הוא, כיון דביום הכפורים
 ובמעמדות ליכא שכרות.
 במנחה נושאין כפיהם ולא
 גורינן. ור• יהודה חני,
 שהרית ומוסף בלבד יש
 בהן נשיאות כפים, דבכל
 יומא לית בהו שיכרות
 לפיכך לא גזרינן בהו.
 שמעינן מינה דר• יהוהה,
 אין אדם רשאי ליכל אלא
 אתר תפלת מוסף. אבל
 במנחה דבשאר יומי אית
 בהו שכרות, גורינן בהו
 ביום הכיפורים

 ובמעמדות. ר׳ יוסי אומר
 מנחה אין בה נשיאות
 כפים, משום דאיתא כל
 יומא ואתי לאיחלופ־
 גורינן, אבל נעילה דליתא
 אלא כיום הכיפורים
 ובמעמדות יש בה נשיאות
 כפים, דכיון דליתא כל
 יומא לא גורינן. ואסיקנא,
 דהילכתא כר׳ יוסי דאמר
 שחרית ומוסף ונעילה יש בהן נשיאות כפים, מנחה אין בה נשיאות כפים. והאידנא דלא מצלו מנחה דתעניתא אלא סמוך לשקיעת החמה, כדאוקימנא דרביעית היום האחרון הוא שמתפללין בו תפילת תענית, כדכתיכ
 ובמגחת הערב קמתי מתעגיתי וגוי, כנעילה המיא ויש בה נשיאות כפים. ואע״ג דאמר רב הילכתא כרבי מאיר ודרשינן לה בפירקא, ורב הונא [אמר] מנהג ןכר״מן, אור־י מורינן הכי, בפירקא לא דרשי׳ לה, ואף ר׳ ויוחנן
 אמר] נהגו כר׳ מאיר, לא דרשי׳ ולא מורינן כווהיה ואי עבד לא מהררינן ליה. ודייקי׳, כולי. עלמא שכור אסור בנשיאת כפים, מנלן. יפשיט דכתיב לשרתו ולברך בשמו, איתקש ומשרת ולו למברך! [מברך למשרה! ולנדר,

 מה משרת אסור ביין שנאמר יין ושכר אל תשת, אף מכרך אסור ביי; ושכר, דקיימא לן כל המשכר [אסור], ומותר בהרצן.

 ומחצה ולמעלה כמו שהיו עושין
 באומן הימים: כתפלת נעילה דמיא. דהשתא ליכא למיגזר משוס מנחה דכל יומא דמנחחא כי הא ליחא בכל יומא: שכור מיהא אסור
 בנשיאת כפים. דאפילו ר״מ לא קאמר אלא משוס דהאידנא לאו שכרות הוא: פרשת כהן מברך. כה מברכו אמ בני ישראל אמור

: מה משרת כוי. עובל עבולה ללא מיחסר אלא שמרי יין ממש לכתיב יין ושכר אל תשת וגויי) הא בחרצן מותר:  להם (במדבר 0
 מאי
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 נר מצוה

ת ו כ ל ה ה מ ׳ ׳ ׳ פ י י  ח א מ
ן ג עשי מ ה ו ס נ ל ת ה ו י נ ע  ת

׳ י ח ס ״ ע א ״ ש ו ס ג ט ״ ל  מ

: ף א י ע א ס נ ק  ת

ם ג ש מ ס ׳ י י י  ט ב מ
ף י ע ס ס ח ש ״ ע א ״ ש ו  ט

:  ג

ג מ ה ו ס נ ל ס ה ׳ ש י י  י ג מ
מן ח שי ״ ע א ׳ ׳ ש ו ס ט  ש

: ף א י ע נ ס נ ק  ת

׳ ל ה ל מ ״ י ׳ פ י  יא ד ה מי
ג מ ה א נ ס נ ל ה ה ל פ  ת

ן מ י ח ס ״ ע א ״ ש ו ! נ ט  עשי

ב ב ר ! ת מ י ס י ף א [ י ע ט ס כ  ק

ף י ע ג ס כ ר ן ת מ י ס ף ל י י ע  ס

: [  ה

ה כ ל י ה ״ ט ס ס ׳ ש י  יכ ו מי
מ ״ ע א ״ ש ו ס ט ג ש מ  ל ס

: ת ף ל י ע ת ס כ ן ק מ י  ס

ם ל ש  תורה אור ה
 1 . שקר החן והבל היפי
 אשה יראת ין היא
 תתהלל: משלי לא ל
 2. תנו לה מפרי ידיה
 ויהללוה בשערים
 מעשיה: משלי לא לא
 3. צאינה וראינה בנות
 ציון במלך שלמה
 בעטרה שעטרה לו אמו
 ביום ךותנהו וביום

 שמתת לבו:
 שיר השירים ג יא

 מוסף רש״י
י שיש ו מ ל י פ א . ש ץ ל ו א  ש

, שלא לבייש ת ל א ו ה ש מ י ה ה  ל

ה ת שאין ל מ ת ת מ ל א ו ש ת ה  א

ת ) ב ן לא. מ ק ל ן ( ג י ר מ א ד  כ

ל ו ל ן ג ה ת כ ב ת מ ל א ו ך ש ל  מ

׳ ורשב״ם ב״ב קנא !. ו  נ

 רבינו גרשום
 ויש מהן די פרקים ביום.
 (במוסף) דהיינו יוה״כ
 שיש בו מוסף. אמר רב
 נחמן וו. דקתני נושאין
 כפ-תן בשחרית במוסף
 במנהה בנעילה, ר״מ היא.
 כל יומא טעמא מאי. אין
 :ושאין כפיהן. א) האידנא.
 כתענית ובמעמדות
 ־ביות״כ (ובמעמדות)
 דאית בהו תעגית (נמי)
 :לאן שכיתא שכרות, להכי
 נושאין כפיהן ככל די
 תפלות שבהן. מנהה
 •נעילה דבשאד יומי
 שכיתא שכרות גזרו כתו
 ־•בנן. בהני דלמא אתי
 י־ימיעבד בשאר יומי נמי.
 אבל אורויי מורינן. כרבי
 מאיר למאן דבעי כמאן
 דלכה. והואיל והלכה כרבי
 ייסי, האימא מאי טעמא
 פרסי כהני ידייהו ביום
 דכפורים במנהה, כיון
 דבשקיעה ההמה פרסי,
 שהיו מאחרין לתפלת
 המנחה. שכור אפור
 בנשיאת כפים. דקתני מאי
 טעמא לא דשכיחא ביה
 שכרות. מה(0 משרת
 מותר [בחרצן]. דכתיב יין
 ושכר אל תשת, אבל אוכל

 הוא חרצן.

 א אולי צ״ל נמנחה משוס
 שכרות האידנא וכו׳ דאית נהו
 תענית לינא שכרות ולהט

 וכד.
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ה  נר מצו

 ע א מיי׳ םט״ו מהל׳ תפלה
 הל׳ נ סמג עשץ נ טיש״ע

 א״ח סימן קכמ סעיף ל:
 יד ב מיי׳ פ״ג מהל׳ כלי
 המקלש הל׳ ג סמג עשי!

 קסט:
 טו ג ד מיי׳ שס ןהל׳ טן
 וס״ל הלכה ג סמג עשין

 קעא:

׳ ^ g 01(1. 

ם ל ש ה אור ה ר ו  ת
 1. •צו את בני ישראל
 ואמרת אלדזם את קרבני
 לחמי לאשי ריח ניחחי
 תשמרו להקריב לי
 במועדו: במדבר כח ב
. לחברוני ירןה הראש 2 
 לחברוני לתלדתיו לאבות
 בשנת הארבעים למלבות
 דויד נדרשו וימצא בהם

 גבוהי חיל בלעזיר גלעד:
 דברי הימים א כו לא
 3. בלם הברורים לשערים
 בספים מאתים ושנים עשר
 המה בחצריהם התיחשם
 המה יסד ךויד ושמואל

 הראה באמונתם:
 דברי הימים א ט ככ
 4. וימצאו בני אלעזר רבים
 לראשי הגברים מן בני
 איתמר ויהלקום לבני
 אלעזר ךאשים לבית אבות
 ששה עשר ולבני איתמר

 לבית אבותם קומונה:
 דברי הימים א כד ד
 5. ויכתבמ שמעןה בן
 נתנאל הסופר מן הלוי
 לפני המלך והשרים וצדוק
 הכהן ואחימלי בן אבןתר
 וראשי האבות לביהנים
 וללוים בית אב אהד אחז
 לאלעןר וארוז אחז

 לאיתמר:
 דברי הימים א כד ו

 מוסף רש״י

ו מן הגולח. גימי עזרא ל  ע
ם י ר ה ח י ע ד  ;ערכיו ינ:1. י
. שגמקלש ר מ י א ר ו ו ח ש  פ

 ראשון היתה משמרח ילעיה
 קולס לתריס ומשמרת חריס
 קילס לסשתור ושל פשחור

 לאימר 1שם:.

 בשלשה פרקים פרק רביעי תענית כז.
 מה משרת בעל מום לא אף מברך נעל מום לא. פי׳ כיון א

 דילפינן ג״ש ממשרמ נימא כמו משרת דמשרת בעל מום
 לא אף מברך וכו׳ ומשני הא אימקש לנזיר וכר מכאן נראה לבעל מוס
 מברך ברכת כהניס ט<מלקא חזינן להש״ס רוצה ללמול מברך ממשרת
 ולבעל מוס ולמינן ליה אם כן נראה
 ללענין נשיאת כסיס כהן בעל מוס
 נושא כפיו ומכאן יש להוכיח לכהן
 שהמיר למו נושא כפיו וכשר לישא
 כפיו ולקרות בתורה כמו שלא המיר
 וראיה ׳)מהא לכהניס ששימשו בבית
 חוניו לא ישמשו במקלש אבל נוטלים
 חלק עם אחיהם כמו בעלי מומין
 מלקאמר שהם כבעלי מומין משמע
 לכל עבולה שבעל מוס ראוי לעשומ
 יעשו וכהן בעל מוס נושא כפיוכ):
 ומאי חדת דאקשת לקולא אקיש
 לחומרא. פי׳ מאי חזית
 דמקשת כהן לנזיר להקל ולומר כמו
 שנזיר הוי בעל מוס כמו כן כהן בעל
 מום כשר ואקשת למשרת מה משרת
 מותר בחרצן אף כהן מברך מותר
 בחרצן אקשה לחומרא פירוש ונימא
 לכמו שנזיר אסור בחרצן אף כהן
 אסור בחרצן וכמו כהן משרח אסור
 בעל מוס אף כהן מברך בעל מוס

 אסור ומשני אסמכתא וכר:
 מר סבר עיקר שירה בפה. ולכך
 הכל כשרים אפילו פסולים
 אפילו ממזרים לומר שירה ללא הר
 אלא בפה ולמאן לאמר עיקר שירה
 בכלי אס כן צריך שיהו כהנים או
 לויס להא הכלי זמר היה קלוש:

 רב

 מאי קאמר. לקא בעי מאי ניהו מעמלות ומייתי קרא אמ קרבני

 לחמי לאשי וגו׳ 0: הכי קאמר אלו הן מטמדוס. דלקמן וטעמא מאי
 מקון מעמדות לפי שנאמר צו את בני ישראל ואמרת אליהם את קרבני
 לחמי לאשי וגו׳: ה״ג תנו רבנן כ״ד משמרות היו בא״י וי״ב ביריחו

 אי מה משרת בעל מום לא אף כהן מברך
 בעל מום לא אהא איתקש לנזיר ומאי חזית
 דמקשת לקולא אקיש לחומרא אסמכתא נינהו
 8מדרבנן ולקולא: אלו הן מעמדות לפי שנאמר

 צו את בני ישראל בו׳: מאי קאמר ה״ק אלו
 הן מעמדות ומת טעם תיקנו מעמדות לפי
צו את בני ישראל ואמרת אליהם את  שנאמר 1
 קרבני לחמי לאשי ותיאך קרבנו של אדם
 קרב והוא אינו עומד על גביו התקינו נביאים
 הראשונים עשרים וארבעה משמרות על כל
 משמר ומשמר היה מעמד בירושלים של כהנים
 ושל לוים ושל ישראלים הגיע זמן משמר
 לעלות בהנים ולוים עולין לירושלים ת״ר
 עשרים וארבעה משמרות w יא< בארץ ישראל
 ושתים עשרה ביריתו שתים עשרה ביריהו
 נפישן להו טובא אלא שתים עשרת מהן
 ביריחו הגיע זמן המשמר לעלות הצי המשמר
 היה עולח מארץ ישראל לירושלים וחצי
 המשמר היח עולח אימיריחו כדי שיספקו מים
 ומזון לאחיהם שבירושלים אמר רב יהודה
 אמר שמואל כהנים ולוים וישראלים מעכבין
 את הקרבן במתניתא תנא ר״ש בן אלעזר
 »< כתנים ולוים וכלי שיר מעכבין את תקרבן
 במאי קמיפלגי מר סבר נ<כעיקר שירה בפה

 י״ב ביריחו בתמיה נפישי להו טובא

 אלא אימא וי״ב מהן ביריחו. ברישא

 משמע לבל הכ״ל שבעיירוח א״י
 היו י״ב ביריחו להוו להו ל״ו וי״ב
 מהן משמע שמאותן הכ״ל היו י״ב
 ביריחו: ה״ג הגיט זמן המשמר
 חצי המשמר טולה לירושלים וחצי

 המשמר עולה ליריחו כדי שיספקו

 מים ומזון לאחיהם שבירושלים.

 כלומר כיצד היו י״ב ביריחו כשהגיע
 זמן המשמר לעלות לירושלים בשבמ
 מחחלקים אנשי המשמר מציין
 הולכין לירושלים לעבולה ומציין
 הולכין ליריחו הסמוכה לירושלים
 וממקנין שס מיס ומזון לאחיהם
 וכך עושין כל הכ״ל משמרומ נמצא
1 לשון אחר נהירא  י״ב ביריחו א
 לי: מעכבין אס הקרבן. אס אין
 מעמל מכולן בירושלים כלתנן
 (לעיל לף ט.) על כל משמר היה
 מעמל בירושלים של כהניס לרם
 וישראלים כיון לכולהו בעלים בעינן
 לליהוי (ג) כמוהו על גבי עבולה:
 וכלי שיר ממכבין אס הקרגן.

 פלוגחא בשילהי מסכח סוכה (לף נ:)
 ובערכין (דף יא.) מפורשח: עיקר
 שירה בפה. וכלי לבסומי קלא

 בעלמא וכיון לאיכא לוים לא מעכב
 משוס כלי שיר: עיקר שירה בכלי.
 אבוב וכן בפרק החליל (שונה שם):
 ארבעה מאלעזר. מבניו של אלעזר

 שעשה מהן ל׳ משמרות. וגמרא גמר
 לה: המה יסד דוד ושמואל הרואה
 באמונתם. ותיובתא לרב חמא

 לאמר שמואל העמילס על י״ ו
 ולול העמילן על כ״ל להא שמעי׳
 מינה לתרריהו בהלי הללי מקנינהו:
 מיסודו של שמואל הרמתי. שהעמילן

 על י״ו בא דוד והעמידן על כ״ל.
 איח ספרים שכמוב בהן מיסולו של
 שמואל ולול העמילום על כ״ל כלומר
 שניהם הועילו בלבר ושמואל העמילס
 על י״ו ולול על כ״ל: וימצאו בני
 אלעזר רבים לראשי הגברים מבני

 איתמר ויחלקו בגי אלעזר ראשים

 לבית אבותם ששה עשר ולבני איתמר

 ראשים לבית אביתם שמונה ואומר

 בית אב אחד אחוז לאלעזר ואחוז

 אחוז לאיתמר. רמצאו בני אלעזר

 רבים לראשי הגברים כלומר

 ראשי הגברים של בני אלעזר היו רבים מאיממר. והאי וימצאו משמע דקודם לכן היו קבועים ועכשיו הוסיפו עליהן ויחלקום לי״ו בית אב
 אחד אחוז שהיה מתחילה לאלעזר דהיינו ח׳ אחוז אחד בגורל דהיינו נמי ח׳ והוו להו י״ו: ואחוז אחוז לאיתמר. מה שהיה מתחילה אחוז
 לאיממר אחוזים עתה כבתחילה שלא הרבו עליהם שום בית אב: מאי ואומר. וט תימא מעיקרא הוו ד׳ לאלעזר וד׳ לאיתמר: וכי היכי דנפישי
 בני אלטזר הכי נמי נפישי בני איתמר. ומיהו בני אלעזר נפישי טפי דהא לאיתמר לא אוקמינהו אלא על ח׳ ודאלעזר על י״ו: תא שמע

 ואחוז אחוז לאיתמר. אלמא כלקיימי קיימי. ושמע מינה למשה תיקן להם י״ו ח׳ מזה וח׳ מזה וקשיא לרב חמא לאמר ל׳ ולי. והא דכמב

 לעיל ובשנת הארבעים וגו׳ המה יסל במה שהוסיפו עליהן על כ״ל משמעי [אבל] משה תיקן להם י״ו משמרוח: תנאי היא. להא
 איכא תנא ללעיל לקחני משה תיקן להן ח׳ משמרות משניהן ואנא קאימנא כווחיה: טלו מן הגולה. בבית שני והשאר לא עלו
 שהרבה מישראל נשתיירו ולא רצו לעלות״): פשחור ואימר. ומבעיא לי לסשחור (י) לא כתיב גבי כ״ל משמרות (לה״א כלו:

 וחלקום

 ומר סבר עיקר שירה בכלי אמר רב״חמא
משה תיקן להם לישראל שמונה משמרות ארבעה מאלעזר  בר גוריא אמר רב:
 וד׳ מאיתמר בא שמואל והעמידן על שש עשרה בא דוד והעמידן על
 עשרים וארבעת שנאמר 2בשנת הארבעים למלכות דוד נדרשו וימצא בהם
 גבורי החיל ביעזר גלעד מיהיבי משה הקן להם לישראל שמונה משמרות
 ארבעה מאלעזר וארבעה מאיתמר יבא דוד ושמואל והעמידן על עשרים
 וארבע שנאמר 3המה יםד דוד ושמואל הרואה באמונתם הכי קאמר מיסודו
 של דוד ושמואל תרמתי תעמידום על עשרים וארבע ״תניא אידך משה
 תיקן להם לישראל שש עשרה משמרות שמונה מאלעזר ושמונה מאיתמר
 וכשרבו בני אלעזר על בני איתמר חלקום והעמידום על עשרים וארבע
 שנאמר 4וימצאו בני אלעזר רבים לראשי הגברים מן בני איתמר
 ויחלקום לבני אלעזר ראשים לבית אבות ששה עשר ולבני איתמר
 לבית אבותם שמונח ואומר 5בית אב אחד אחוז לאלעזר ואחוז אחוז לאיתמר
 מאי ואומר וכי תימא כי היכי דנפישי בני אלעזר הכא נמי דנפישי בני
 איתמר שמונה מעיקרא ארבעה הוו ת״ש בית אב אהד אהוז לאלעזר
 ואהוז אהוז לאיתמר תיובהא דרב ה<חמא בר גוריא אמר לך רב ה׳חמא בר
 גוריא תנאי היא ואנא דאמרי כי האי תנא דאמר שמונה ת״רי< ארבעה משמרוה
 עלו מן חגולת ואלו חן ידעיח [חרים] פשחור ואימר עמדו נביאים שביניהם

 וחלסום

ת הש׳׳ם ר ו ס  מ

 6) ס״א ליריחי, ב) סיכה נא.
 [ערכי! יא. ע׳׳ז מז.], ג) ס״א
) ןגי׳ ר׳׳נ וכעי׳׳ז  חסדא, ו
 נר׳׳ת מיתיגי], ה) ס״א חסלא,
 וו ערכין יכ:, 1) [נמלנר כת],
 ח) ןעי׳ יומא ט:.ן, ט) כ״ה
 במגילה כל: ע״ש, י) ןמנחות
 לף קט. וע״ש גתוס׳ ד״ה לא],
 כ) ןוע״ע תוס׳ סוטה לט. ל״ה
 ט מהלר ותוס׳ מנחות קט.

 ל״ה לא],

 הגהות הב״ח

 (6) נמ׳ מ״ר כ״ר משמרית
א מ י  היו נא״י כו׳ אלא א
ם ם עשרה מהן: (נ) ש י ת ש  ו
ר כהניס: מ ו  ר״ש בן אלעזר א
־ ל״ה מעכבין ט׳ י ש  (נ) •
ו על גגי ה ל ו  בעינן לליהוי כ
 עבודה: (ל) ד״ה פשמור נו׳
 לא נמינ גני. נ״נ סי׳ המעיין
 בדבד הימים דקששינ כ״ד
 משמרות ויצא הגורל הראשון
 ליהרריב לידעיה השני כו׳ ולא
 קא חשיב פשחור ולסע״ד יש
 לתרן דטון דבעזרא א׳ ב׳
 כתוב העולים מן הכהניס היו
 ארבע משמרות וקא חשיב
 פשמור שמעינן דמדא מכ״ד
 משמרות היה לה עוד שם אחר
 אי נמי נשתנה שמה לשם
 השעה כדסרש״י בחומש בסדר
 פנחס אצל משסחות השבטים:

 גליון הש״ם

 גם׳ מדרבנן ולקולא. כעין
 זה שגת דף פג ע״נ:

 הגהות הגר״א

 (א] גמ׳ ת״ר כ״ד משמרות.
 נ״נ של לרם:

 הגהות מהר׳׳ב

 רנשבורג
 א] רש׳״ ד״ה ה״ג הגיע ומן
 וכו׳ לשון אחר נהירא לי. צ״ל

 ולא נהירא לי:

 רבינו חננאל

 אי הכי למאי איתקש לנזיר,
 להכשיר בו בעל מוס להיוח
 כשר לברכה. ואמרינן, מה
 ראית להקישו לקולא, הקשתו
 למשרת להיות מותר בהרצן.
 והקשתו לנזיר להיות כעל
 מוס כשר לברכה, אדרבה
 הקשהו לחומרא, הקשהו
 למשרת להיוה כהן בעל מום
 פסול בנשיאות כפים,
 והקישהו לנזיר להיות אסור
 בהרצן. ושנינן, אסמכהא
 בעלמא היא. פי׳, דרשת
 סמוכין מדרבנן היא, הילכך
 לקולא דרשינן. וכתיב נמי
 לעמד לשרת א), מה משרת
 עומד אף נשיאות כפים
 מעומד. פיסקא, אלו הן
 המעמדות. מה טעם תקינו
 מעמדות, לפי ןשנאמר] צו את
 בני ישראל. ירושלמי: א״ד
 יונה תמידין קרבנן רכל
 ישראל אינון, ואם תאמר יהיו
 כל ישראל כל השנה כולה
 בירושלים עומדין על קרבנן, לא חייבתם התורה אלא ג• רגלים בשנה. ואם יש לומר יהיו יושכין בטילין בעריהם, הא כתיב
 ואספת דגנך, הנס מוזהרין לאסוף דגנם ותירושם של כל השנה כולה, התקינו הנביאים הראשונים כ״ד משמרות ועל כל משמר
 ומשמר היה מעמד בירושלים של כהנים ושל לוים ושל ישראל. תנו רבנן עשרים וארבעה משמרות היו בארץ ישראל, מהן י״ב
 ביריחו. הגיע ומן המשמר לעלות חצי המשמר עולה מארץ ישראל וחצי משמר מיריחו כדי שיספקו מים ומזון לאחיהם. כלומר,
 הצי המשמר הנותר מספיקין צורכי העולים, ובפעם אחרת מתחלפין, מי שלא עלה יעלה עכשיו מי שעלה כבר ישב עתה בביתו
 ויספק צרכי העולים. ירושלמי: הני ר׳ שמעון בן אלעור ישראל והכהנים והלרם וכלי שיר מעכבין אה הקרבן, שנאמר כל
 הקהל משתחוים, אילו ישראל, והשיר משורר אלו הלוים וחצוצרות מחצצרים, אלו הכהנים, הכל עד לכלות העולה, הכל
 מעככין את הקרבן. אמר רב הסדא אמר רב משה תיקן לישראל שמונה משמרות ד׳ מאלעור ודי מאיתמר בא שמואל והעמידן
 על שש עשרה בא דוד והעמידן על כ״ד שנאמר בשנת הארבעים למלכות דוד נדרשו [וכו׳]. ואותבינן עליה מהא דתניא, משה
 תיקן להם לישראל י״ו משמרוח, ח׳ מאלעור והי מאיתמר, וכשרבו כני אלעזר על כני איחמר חלקום לכ״ד, שנאמר וימצאו
 בני אלעור רבים לראשי (הגיבורים) [הגברים] מן בני איתמר ויחלקום לבני אלעזר ראשים לבית אבותוס) ששה עשר ולבני
 איתמר לבית אכותם שמונה. היו ח׳ מאלעזר וחי מאיתמר, כגון שהיו ה׳ אלפים מוה והי אלפים [מזה] כל משמר אלף (ריבוא),
 [רבו] בני אלעזר וכאשר דרשום נמצאו י״ו אלף, ובני איתמר ח׳ אלפים כמו שהיו, חלקו בני אלעזר לי״ו משמר אלף כל
 משמר, ובני איתמר נשארו ח׳ משמרות כמו שהיו, וזהו שכתב ויחלקום לבני אלעזר ראשים לביה אבוה ששה עשר ולבני
 איתמר לבית אכותם שמונה. וכתיב בית אב אחד אחוז לאלעזר ואחוז אחוז לאיתמר, כל האהוז שהיה לאיתמר מקודם הוא האחוז עתה, אבל לבני אלעור הוסיפו ח׳ אחרים, תיובתא דרב הםדא דאמר משה תיקן להם לישראל ח־ משמהות כר, הנה זה
 הברייתא תנא י״ו משמרות תיקן להם משה לישראל. ושנינן, תנאי היא ואנא דאמרי כי האי תנא, דתניא משה תיק; לישראל ח׳ משמרות ד׳ מאלעזר וד׳ מאיתמר. אכתי סיפא דקהני באו שמואל ודוד והעמידום על (י״ו) [כ״ד] קשיא לרב חסדא. ושנינן הכי,

 מיסוד של שמואל שהוסיף על שתיקן משה בא דוד והוסיף על מה שתיקן שמואל [והעמידום על כ״ה], שנאי המה יסר הוה ושמואל ההואה באמוגתם. תנו רבנן ד׳ משמרות עלו מן הגולה. ידעיה תרים פשחור אימר. עמהו הנביאים שביניהם

 רבינו גרשום

 אף כהן מברך לא יהא בעל
 מום. והא קיימא לן דבעל
 מום מברך, אלא אם כן יהו
 מומין שבגלוי. הא איתקש
 לגויר. מה גזיר בעל מום אף
 מברך בעל מוס. מאי חזית
 דאקשית לקולא. דאקשת ליה
 לנזיר דבעל מום מותר,
 ואקשר, ליה למשרת דבחרצן
 מוהר, אקיש לחומרא. ונימא
 מה נזיר אסור בחרצן אף
 מברך אסור בחרצן, ומה
 משרה בעל מום לא אף מברך
 בעל מום לא. אסמכתא דרבנן
 הוא. הא דמקשינן מברך
 לנזיר ולמשרת, מדרבנן היא.
 ה״ק ואלו הן מעמדות. דקתני
 לקמיה התקינו נביאים
 הראשונים כ״ד משמרוה(כל)
 [של] כהנים, על כל משמר
 היה מעמד בירושלים, כהנים
 ולוים שבמשמר עולין
 בירושלים, וישראל שבאותו
 משמר מתענין וכר, ומקצתן
 עולין לירושלים כדי שיעמדו

 על הקרבנות. אי הכי נפישי
 להו. דמשמע דהוי ל״ו משמרות. אלא אימא שתים עשרה. כלומר מאותן עשרים וארבעה, הוי מהן שתים עשרה מיריתו ושתים
 עשרה מכל שאר ישראל. כיצד הגיע זמן משמרות לעלות חצי משמד עולה מא״י וחצי משמר מיריחו. וכן כל משמר ומשמר
 עולה חצי מאי״ וחצי מיריחו, דהייוו ישחים עשרה מא״י ושהים עישרה מיריחו, ולמה כל משמר חציו מיריתו, לפי שהן קרובין
 לירושלים מספקין מזון לאחיהן שאר חצי משמר הבאין מא״י ממקום רהוק ואין יכולין להביא מזון עמהן. עיקר שירה בפה.
 ואין צריך כלי שיר. בא דוד ושמואל והעמידום בין שגיהם כ״ד. קשיא לרב חסדא דאמר שמואל תיקן י״ו ודוד כ״ד. תריץ, הכי
 קאמר מיסודו של שמואל הרמתי. שהוא העמידן על י״ו, הזר דוד והעמידן על כ״ד. מיתיבי משה תקן י״ו משמרות. וקשיא
 לרב חסדא דאמר ח׳ משמרות. וכשרבו בגי אלעזר חילקום לי״ו משמרות. היינו כ״ד משמרות. וכי תימא כי היכי דגפישי בגי
 אלעזר [הכי נפישי בני איתמר ומעיקרא ארבע חוו. כלומר, כשם שנתרבו בני אלעזר] כן רבו בני איתמר, ולעולם בימי משה
 (הוא) ןהוו] ארבע מאלעזר וארבע מאיתמר, כדאמר רב הסדא, והתרבו בני אלעזר והעמידום על י״ו, נתרבו בני איתמר והעמידום
 על חי, והייגו דכתיב וימצאו בגי אלעור וגר. ת״ש בית אכ אחד אחוז לאלעזר ואחוז אחוז לאיתמר. כלומר, כל בית אב אחד
 של אלעור הילקו לשנים, אבל בני איהמר כדקיימי בימי משה קיימי עכשיו, ומדכתיב ולבני איתמר לבית אבותם שמנה, אלמא
 דבימי משה (הא) [הוו] שמנה מאלעזר ושמנה מאיתמר, וקשיא לרב חסדא. אמר לך רב חסדא תנאי הוא. דאשכחן תנא דלעיל

 דתניא משה תיקן ד׳ מאלעזר ודי מאיהמר, ואנא דאמרי כווהיה.

 א) דבד ונינו אי[ לו ניאור לנאורה ואולי דחסר איזה תינות וצ״ל ועיקר הקישא דצשרתו ילנרן נשמו לעני[ עמידה אתי דנתינ התם לעמוד לשרת יאמטנן מה משרת עומד וכוי כצ״ל יכ״ה בסוטה ד׳ לח ע״ש ועי׳ תופ׳ מנחות קט. סד״ה לא ונרא״ש פ״ג למגילה סי׳ יט.



רת הש״ם  מסו

 א) צ״ל יהויריכ, ב) צ״ל
 ויהרריב, ג) מגילה לא: ע״ש,
 ד) [ע׳ תוספות מגילה כא.],
 ה) !מס׳ סופרים פי״! ה״ה
 ע״ש], י)!ניצה ט!.ן, ז) מגילה
 כנ., ח) [ליתא במגילה],
 «) ןצ״ל ותגיא], י) ג״) שם,
 כ) [מגילה שס נרנות ינ:],
 ל) !נמגילה שס לימא],
 מ) מגילה שס ע״ש, נ) נע״י
 נוסף: וני חזי דמתעני[ נייס
׳ י Dע  חגם אתי לילי סכנה, 1 (
 רש״י כמגילה כנ. ל״ה למאן

 יקצ״ע],

: בשלשה פרקים פרק רביעי תענית  ם
 עין משפט

 נר מצוה

 הגהות הב״ח
 (א) נמ' קורי[ אותה כשנים
 ושל תמשה פסוקים הראשון
 קורא: (ב) י־שי״ ל״ה אנשי
 משמר שהיו בירושלים.
 אנשי מעמד אותן כ״ל
 שהיו: (ג) ד״ה ה״נ לא אפשר
 נכי ס״ת דבדילוג א״א
 משוס: (ל) ד״ה ה״ג נו׳ אמאי
 קורא שני גי. נ״נ עי׳ פ״ג
 למגילה לף ננ ע״א פירש
 איפנא משוס דנרייתא ימיימי
 התס מיירי נקרא כנר ע״ש
 אנל נרייתא להכא תנא קורא
 לנתמילה קשיא אמאי קירא
 לידלג אי ליפסק: (ה) תום׳
 ל״ה גזירה כוי שלא ראו את
 הראשון שקרא כוי ויראו את

 השני:

 גליון הש״ם
א ל מ ל ׳ א ם ב א ר ר מ ' א מ  ג

א ״ ט פ ״ י י ׳ ת . ע ת ו ד מ ע  מ

: ת מ א נ ל ״  מ

 הגהות הגר״א
 [א] נם׳ ת״ר אנשי משמר
 (לשים עליו אות נין היי נו׳
 ואנשי מעמד !רשום עליו אות

 אי. נלומר דצ״ל להיפך):

 הגהות מהר׳יב
 רנשבורג

 א| נמ' ת״ר אנשי משמר. נ״נ
 נלע״ד שצ״ל איפנא דאנשי
 מעמד היו מתפללין ואנשי
 משמר מתכנסין לנהכ״נ יכן
 מוכח נמתני׳ ונרמנ״ס פ״י
 מהלכית כלי מקדש הלכה א׳

 ני ג׳ ודו״ק:

 מוסף רש״י
 הובא בעמוז הנא

 וחלקום. לכ״ד וכחבו מוי של כל אחד ואחד בחלק: בללים ונהנום
 בקלפי. כתבו על כ״ד חתיכות קלף ראשי משמרות שחלקו מאותן ד׳:
 בא ידעיה. משמרה של ידעיה בא אחד מהן ונוטל חלקו ותלק ה׳
 תתיכות קלף דהוו להו שש. ומי שהיה עולה בידו ראשון היה לשבת
 ראשונה שבסדר שהיו עולין בידו זו
 אחר זו כך היו עובדין בשבתותיהן
 זו אתר זו: וכך החנו. שאפי׳ יהויריכ
 שהיה במקדש ראשון ראשון למשמרות
 עולה מן הגולה: לא ידחה ידעיה.
 הואיל ומתחלה לא עלה יהויריב
 אלא כל משמרות הנעשות מידעיה
 קודמות לעבודה ליהויריב ויהדריב בא
 ועובד אחריהן במקום משמר אחר
 וששה דידעיה עושין אומן ה׳ שלא
 להרבות במשמרות: א״ר אםי לפי
 שאלמלא מעמדות. עיסקי קרבנות
 שישראל עושץ הן היו כלים בחטאן
 ומשהן כלין שמיס וארץ העומדים
 בזכותן אין מתקיימין כוי: כאנשי
 דור המבול. שמאחר שהן כלין אין
 העולם מתקיים. והואיל שעל עיסקי
 קרכן העולם עומד לכך קורין אנשי
 מעמד בעריהן במעשה בראשית:
 כבר תקנתי להם כוי כל זמן שקורין
 בהן כוי. מהיכא יליף לה להאי.
 גמגום: ת״ר אנשי משמר מתפללין
 מל קרבן אחיהן. תמידיס שבכל
 יום: אנשי משמר.(«) אותן כ״ד שהיו
 בעריהן: בשני על יורדי הים.
 דכתיב בשני (בראשית א! יהי רקיע
 במוך המיס וצריך להזכיר ולרצות על
 הדכר: בשלישי על הולכי מדברות.
 דכתיב ותראה היבשה תהי ראויה
 יבשה להולטה שלא יזוקו מפני חיות
 רעות: ברביעי על האםכרא. שבו
 נתלו המאורות וכתיב ביה (שם! יהי
 מאורות מארת כתיב: ועל עוברות
 כוי. דכתיב ביה (שם< ישרצו המים
 שרץ נפש חיה: מפני הנוצרים.
 שעושים אותו יום טוב שלהםנ):
 שלישי ליצירה. דאדם נברא ביוס ששי
 ובכל יום שלישי הוי חלוש כדכתיב
 (שם לל< ויהי ביום השלישי בהיותם
 כואבים: נשמה יתירה. שנוטלין
 אותה ממנו והוי חלש: נשמה יתירה.
 שמרחיכיס דעתו לאכילה ושתיה:
 היון ששבת. שנח ושמר את השבת:
 ווי אבדה נפש. וינפש דורש
 בנוטריקון ור נפש: בראשית בשנים.
 כהן ולוי קורין ביוס תענית בראשית:
 תלתא פסוקי הוי. וסגיא בהו לחד
 גברא: רב אמר דילג. הראשון
 קורא שלשה פסוקים והשני מתחיל
 בפסוק שסיים בו הראשון והשנים עמו
 הרי שלשה. ומשוס אין משיירין בפרשה
 פחות משלשה פסוקים ליכא משום

 אמר דולג. פי׳ הראשון קורא מראש הפרשה ג׳ פסוקים
 והשני שאין לו כי אס שני פסוקים מדלג פסוק אחד וקורא
 ממה שקרא הראשון וכן גמי בראשי חדשים מדלגין והקשה ה״ר יהודה
 בר נתן ואמאי מדלגין אמאי אינו קורא למעלה בפרשה דהא בשבת

 בחוש״מ קורא הוא מראה אתה
 אומר אלי >שמומ לגן אע״ס שעיקר
 הפרשה אינה מתחלח ט אס מפסל
 לך (שם לל) ר״ל דמ״ה הוא קורא
 ראה בפרשה של מעלה לפי שכל
 אותה הפרשה משתעי בחד עניינא
 אבל פרשה דר״ח לעיל מינה לא
 משמעי כלל מחד עניינא ולכך אינו
 קורא בפרשה של מעלה אלא דולג
 ומזה ראיה למנהגנו אהא דלא
 קרינן בכל שבת ושבת פרשה של
 שבמ כמו שאנו עושין בי״ט שאנו
 קורץ פרשיות לפי המאורע לפי
 שאין בפרשה של שבת שלשה
 פסוקים דאין לומר שנדלג לעיל דלא

 הוי ממד עניינא:
 גזרה משום הנכנסין והיוצאץ.
 פי׳ שהנכנסין שלא ראו
 (י) הראשונים שקרא ג׳ פסוקים רראו
 השני שקורא פסוק אחד מלמעלה
 יאמרו שהראשון לא קרא אלא שני
 פסוקים והיוצאין כשהראשון קורא
 שלשה פסוקים ואינו משייר אלא שני
 פסוקים איכא גזירת יוצאין דסברי
 האי שני סגיא ליה בשני פסוקים:

 מה

' רב י ס ח י ׳ מ י מ ס ״ ר א ו ט  א [

: ! ג פ  ר

ה ל פ ׳ ח ל ה נ מ ״ י ׳ פ י ז ב מי  ט

ט ץ י ש ג ע מ ה ג ש כ ל  ה

ף י ע ו ס ן קל מ י ח ס ״ ע א ״ ש י  ט

ז ג מיי׳ פי״ג שס ה״ד שמג  י
 שס טוש״ע א״ח סי׳ חכג

 סעיף נ:

 תורה אור השלם
 1. ויאמר אדני אלהים

 במה אדע בי איךשנה:
 בראשית טו ח
 2. ףאמר אליו קחה לי
 עגלה משלשה ועו
 משלשת ואיל משלש ותר
 וגוןל: בראשית טו ט
 3. ביני ובין בני ישךאל
 אות הוא לעלם בי ששת
 ;מים עשה ין את השמים
 ואת הארץ וביום השביעי
 שבת ףנפש: שמות לא יו

 רבינו חננאל
 ותלקום לכ״ד משמרות
 כללום ונתנום בקלפי בא
 ־רעיה ונטל חלקו והלק
 חבירו שש וכן חרים וכן
 פשחור וכן א־מר וכן התנו
 ביניהם הנביאים שאע״פ
 שיהויריב ראש משמרה עולה
 לא -דחה יהעיה ממקומו אלא
 ־רעיה עיקר ויהויריב טפל לו.
 עמדו ראשי א) משמרות
 וקבעו עצמן בתי אבות,
 משמה שהיה בו חמשה בתי
 אבות שלשה מקריבין
 נו שלשה [ימים] ובי מקריבין
 ד׳ ימים, ומי שהיה בו גו ו׳
 בית אבות כל אחד מקריב
 יומו וכן כולן. יש מי שקבעו
 עצמן לעולם, בית אב שהיה
 בשבת לעולם אינו מקריב
 אלא בשבת, ומי שהוא ביום
 ראשון לעולם ביום ראשון.
 ויש שמגדילין ד) על כל
 משמר, ויש (שהוא [שהיו]
 מגדילין בכל שבוע וכוי.
 ירושלמי: ר׳ הוה ממני
 (מוציאין! [תרץ מנויין] אי
 הוין כדי הרן מתקיימין ואין
 לא הוו מםתלקין, הוד, מך,
 תרגום ויישן ויחלום ודמוך
 וחלם. (ר׳ ו פקיד לבריד לא
 תעביד כן אלא מני כולהון
 כחדא ומני ר׳ חמא בר׳ חנינא
 בראש. ולמה לא מנייה ר׳,
 בגין שהשיבו ברבים. ומה
 שהשיבו, ר׳ הוה יתיב מתני,
 ופלטו פליטיהם והיו אל
 ההרים כיוני הגאיות כולם
 הומות, [אמר] ליה רבי חנינא
 כלם הומות, א״ל הן קריתיה,
 א״ל קומי רב המנונא דבבל,
 א״ל כד תיהות תמן אמור ליה
 בהא מניתך חכים, וידע דלא
 מיתמני ביומוי. מן המך ר׳
 אמר איני מקבל ער התמני ה׳
 אפס דדרומא, והוה תמן חד
 סב הו אמר [אין] ר׳ חנינא
 קדמאי אנא חניין, וקביל
 עליה ר׳ חנינא מתמנן
 תליתאי. שמואל ודבית שילה
 הוי עיילין שאלין בשלמא
 ־נשיאה כל יומא, והוו דבית
 שילא עלין ויתבין קדמאי,
 פלגו יקר לשמואל ואותיבנא
 ?דמאי, על רב לתמן פלג ליה
 שמואל יקר ואוהביה קדמאי,
 אמרן דכ-ת שילה אנן תניין,
 •קביל שמואל עלויה מיתב

 הליתאי. המה יסד דוה ושמואל הרואה באמונתם, אומגות גדולה היתה שאין משמר נוטל ושונה בשדה אחוזה עד שיטול
 חבירו. תנא בתוספתא, אילו משמרות כהנים לרם וישראלים, עמדו נביאים שביניהם וקבעום כ״ד [מעמדות כנגד כ״ד] משמרות,
 שנאמר צו את בני ישראל, אי איפשר לומר כל ישראל אלא מלמד ששלותו של אדם כמותו. הגיע זמן המשמר כהנים ולוים
 עולים בירושלים, וישראל שבאותו משמר שאין יכולין [לעלות] לירושלים מתקבצים בעריהם וקורין בענין קרבנות ובענין
 מעשה בראשית ובטלין מן המלאכה כל אותה שכת. ולמה קוהין בקהבנות ובמעשה בראשית, ללמדך שאלמלא המעמדות
 שמתקבצים וקורץ לא נתקיימו מעשה בראשית, ישנא׳ אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים [וארץ] לא שמתי. וכהיב ויאמר
 ד־ במה אדע כי אירשנה, אמר אברהם לפני הקב״ה רבונו של עולם מתיירא אגי שמא ישראל יתטאו כוי. תנו רבנן אנשי משמר
 מתפללין על קרבן אחיהם שיתקבל כרצון ואנשי מעמד מתענין ד׳ תעניות בשבוע. בשני על יורדי הים, שנאמר ויאמר אלהים
 יהי רקיע בתוך המים וגר. בשלישי על הולכי מדברוה, שנאמר יקוו המים ותראה היבשה. בדי על אסכרה שלא תעל בחינוקות,
 שנאמר יהי מאורות, מארת כתיב חסר ר. בה׳ על עוברות שלא יפילו ועל המניקות שיגדלו בניהם, שנאמר ישרצו המים שרץ
 וגו׳ בערב שבת לא היו מתענין מפני כבוד השבת, וכל שכן שבת עצמה. י) וסנהדרין לבתי אבות מתענין עמהם. כאהד כשבת
 כאי טעמא [לא], ר׳ יוחנן אמר מפני הנוצרים, פי׳ שיום טוב שלהן הוא. ר- שמואל [ב״נ] אמר מפני שהוא שלישי ליציהה,
 וכתיב ויהי ביום השלישי בהיותם כאבים. כלומר, נבהא האדם בששי, הנה ששי ושבת ויום ראשון הרי שלש ליצירה, והוא
 עדיין הלש. ר׳ שמעון בן לקיש אמר מפני נשמה יתירה שנתנת לאדם בשבת כדי לאכול ולשתות ולשמוה ולהתענג כגבור
 בשתייה היין, ואם אין בו כה גדול אין בו יכולת לשתות, ובמוצאי שבת ניטלת מן האדם ונשתייר תשר כה, לפיכך אין בו

 יבילת, כדבתיב שבת וינפש, כיון ששבת וי אבדה נפש, כלומר אבדה הנפש היתירה. מתני', וישראל שבאותו משמר מתכנסין בעריהם. פי׳, קבלנו מרבותינו שהיו בכל יום קורץ פרשת קרבנות. ואחר כך היו קורץ סדר בראשית. ביום הראשון בראשית ויהי
 רליע. תנא בראשית בשנים. אמאי בשנים והא ה׳ פסוקי נינהו, ותגן הקורא בתורה לא יפחות מג׳ פסוקים. רב(א) אמר דולג. פי׳, הראשון קורא שלשה, [וץהשני חוור וקורא אחד מאלו השלשה שקראם הראשון והשנים הנותרים מן הפרשה. ושמואל אמר

 פוסק הפסוק אחד לשגים, כל אחד קורא שלשה. רב אמר דולג, כל פסוקא רלא פסקיה משד. אנן לא פםקינן ליה. וקיימא לן כרב וכבר פרשנותו במגילה.

 וחלקום והעמידום על עשרים וארבעה בללום
 ונתגום בקלפי בא ידעיה ונטל חלקו
 וחלק חבריו שש בא [חרים] ונטל חלקו וחלק
 חבריו שש וכן פשחור וכן אימר ובן התנו
 נביאים שביניהם שאפי׳ 6׳(יהוידיב) ראש
 משמרת עולה לא ידחה ידעיה ממקומו אלא
 ידעיה עיקר נ<(ויהוידיב) טפל לו: וישראל
 שבאותו משמר מתכנםין בעריהן וקורין
 במעשה בראשית: מנהני מילי א״ר יעקב
 בר אחא »ג<אמר רב אםי יי אלמלא מעמדות
 לא נתקיימו שמים ואר״ן שנאמר 1ויאמר
 ה׳ אלהים במה אדע כי אירשנה אמר אברהם
 רבש״ע שמא ישראל חוטאין לפניך אתה
 עושה להם כדור המבול וכדור הפלגה א״ל
 לאו אמר לפניו רבש״ע הודיעני במה אירשנה
 א״ל 2קחה לי עגלה משולשת ועז משולשת
 וגו׳ אמר לפניו רבש״ע תינח בזמן שבית
 תמקדש קיים בזמן שאין בית המקדש סיים
 מה תהא עליהם אמר לו כבר תקגתי להם
 סדר קרבנות אבזמן שקוראין בהן לפני מעלה
 אני עליהם כאילו הקריבום לפני ואני מוחל
 להם על כל עונותיהם ת״ר זיאנשי
 משמר תיו מתפללין על קרבן אחיהם שיתקבל ברצון ואנשי מעמד
 מתכנםין לבית חכנסת ויושבין ד׳ תעניות בשני בשבת בשלישי ברביעי
 ובחמישי בשני על יורדי הים בשלישי על הולכי מדברות ברביעי על אסכרא
 שלא תיפול על תתינוקות בחמישי על עוברות ומיניקות עוברות שלא יפילו
 מיניקות שיניקו את בניהם ובערב שבת לא היו מתענין מפני כבוד השבת
 ק״ו בשבת עצמה באחד בשבת מ״ט לא אמר ר׳ יוחנן מפני הנוצרים ר׳
 שמואל בר נחמני אמר מפני שהוא שלישי ליצירה ריש לקיש אמר מפני
 נשמה יתירת דאמר ריש לקיש יינשמה יתירה ניתנה בו באדם בע״ש במוצאי
 שבת נוטלין אותה ממנו שנאמר 3שבת וינפש כיון ששבת וי אבדה
 נפש: ביום תראשון בראשית ויהי רקיע: ״תנא בראשית בשנים יהי
 רקיע באחד בשלמא יהי רקיע באחד תלתא פסוקי הוו אלא בראשית
(ותנן) י1בהקורא בתורה אל יפחות מג׳  בשנים מ׳(מ״ט) ה׳ פסוקי הרין ט,
 פסוקים רב אמר גדולג ושמואל אמר פוסק ורב דאמר דולג מ״ט לא אמר
 פוסק קםבר כל פסוקא כ)דלא פםקיה משה אנן לא פםקינן ליה ושמואל
 אמר פוסק ומי פסקינן והאמר רבי חנינא קרא צער גדול היה לי אצל ר׳
 חנינא הגדול ולא התיר לי לפסוק אלא לתינוקות של בית רבן הואיל
 ולהתלמד עשוין ל• ושמואל חתם טעמא מאי משום דלא אפשר הבא נמי
 לא אפשר ושמואל אמר פוסק מ״ט לא אמר דולג גזירה משום הנכנסין
 וגזירה משום היוצאין מיתיבי 5׳יפרשת של ששה פסוקים קורין אותה בשנים
 ושל חמשה >* [ביחיד ואם] הראשון קורא ג׳ השני קורא שנים מפרשה
 זו ואחד מפרשח אחרת ר״א ג׳ לפי שאין מתחילין בפרשה פחות
 משלשה פםוקין למ״ד דולג לידלוג ולמאן דאמר פוסק ליפםוק שאני התם

ת י א  ד

 דלא אפשר: פוסק. מפסיק הפסוק לשנים ראשון קורא שני פסוקים וחצי ולר משלים תצי אותו הפסוק שקרא הכהן עם שנים הנותרים
 ר' חניגא קרא. שהיה בעל מקרא רודעה בגירסא ובקי בטעמיה: צער גדיל. הרבה טרחחי וחזרתי עליו שיתיר לי לפסוק הפסוק
 לשנים לצורך תינוקות שלומדים לפני שאינן יכולין לקרוא פסוק כולו: הכי נמי לא אפשר. גבי ס״ת. ש ובדילוג אי אפשר משוס הנכנסין
 והיוצאין אס שני דולג ומתחיל בפסוק שסיים בו הראשון בני אדס הנכנסין שלא שמעו קריאת הראשון סבורין לומר שלא קרא הראשון
 אלא שני פסוקים ונפיק מיניה מורבא וכשהראשון קורא ג׳ פסוקים ואינו משייר אלא שנים איכא גזרת יוצאין דסברי האי שני דסגיא ליה
 בשני פסוקים: מיחיגי פרשה של ששה פסוקים. אשאר ימומ השנה קאי: ויש אומרים שלשה. מפרשה אחריתי: הט גרסינן למאן
 דאמר *דילג לידלוג למ״ד פיסק ליפםוק. כלומר פרשה של חמשה פסוקין(י) אמאי קורא שגי שלשה פסוקין בפרשה אחרת לידלוג אי ליפסוק:

 דאית

 רבעו גרשום
 כללום ונתגום בקלפי.
 שכשחלקו כל משמר לוי
 משמרות היה מחלוקת
 ביניהם, שוו אומר אני עולה
 תהלה ווו אומר אני עולה
 תחלה, מה עשו, כתבו שמות
 האשי של אותן ה׳ משמהות
 שהוסיפו ממשמר ידעיה, ובא
 יהעיה ונטל חלקו וחלק
 חבריו, ׳שהניח ידיו בקלפי,
 ואומר, שם אותה משמורה
 שעולה ביד׳ תחלה היא עולה
 תחלה אחדי, וכן בשניה וכן
 בשלישית וכן ברביעית וכן
 חמישית, וכן עשה חרים וכוי. שאפי׳ יהויהיב עולה. שהוא לא רצה לעלות עם עזרא״מנה״מ. דקורין במעמדות מעשה בראשית.
 אמר רב אסי אילמלא מעמדות. כלומר קהבנות, לא נתקיימו שמים וארן, שנאי ויאמה הי אלהים במה אהע וגוי, קחה לי עגלה
 משולשת וגר, דהיינו קרבנות, לפיכך קודאין כמעשה בראשית כשעוסקין בקרבנות, לפי שכל מעשה בראישית אינו מתקיים
 אלא בשביל הקרבנות. אנשי משמר היו מתפללין על קרבן אחיהם שיתקבל ברצון. (שבו) [שכל] כהנים של משמר נהלק לו׳
 בתי אבות, וכל בית אב עובד יום אחד, וביום שבית אב עובד שאר כל כהנים אנשי משמר (זי) [וי] בתי אבות, מתפללץ על
 קרבן שמקריבין אחיהם בית אב שביעי שיתקבל ברצון. אנשי מעמד היו יושבין ד־ תעניות. כלוי, אותן ישראל של מעמד,
 כדאמרנו לעיל במשנתנו שמתכנסין בעהיהן, יושבץ די תעניוח. על יורדי הים. לפי שנאמר בו(והיה) [יהי] רקיע בתוך המים.
 על הולכי מדברות. לפי שנאמר בו ותראה היבשה. על אסכדא. לפי שנאמר בו יהי מאורות, מארת כתיב, דמשמע מארה. על
^ נפש חיה, דהיינו דמעוברוה. מפני הנוצרים. לפי שיום תג שלהם באחד ש  עוברות ומיניקות. לפי שנאמר בו ישרצו המיס [
 בשבת, ואם היו ישראל מתענין היו כועסים. שלישי דיצירה. שאדם נוצר בערב שבת, והוי אהד בשבת שלישי, ויש בו חולשא.
 במוצאי שבת גיטלת ממגו. רש בו חולשא. במוסף במנחה וכר. ופי׳ בגמ׳, רב אמר דולג. שראשון קורא ג׳ פסוקים, ושמואל
 אמד פוסק. שאיגו דולג, משוס גזרה משום הנכנסין ומשום היוצאין, שאם קורא ראשון ג׳ פסוקים ׳שלמין, א׳ היוצא לאחר
 ;ראשון שלא נשתייר לשני לקהות אלא ב׳ פםוקין. וכן אם מתחיל השני בפסוק הגי, הנכנס לאהר שסיים הראשון

 כששומע ששני קורא הגי, אומר לא קרא הראשון אלא ב׳ פסוקים.
 כשם״
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 IT א מיי׳ פ׳׳ו מהל׳ כלי
 המקדש הל׳ ז:
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ם ל ש ר ה ה או ר ו  ת
 1. והגורלות הפלנו על
 קרבן העצים הנהנים
 הלוים והעם להביא לבית
 אלהינו לבית אבתינו
 לעתים מזמנים שנה בשנה
 לבער על מזבח יי אלהינו

 בכתוב בתורה:
 נחמיה י לה
. זכר צךיק לברכה ושם 2 
 ךשעים ירקב: משלי י ו

 רבינו חננאל
 פי׳ כשחרית במוסף כר. תנא
 בשחרית ובמוסף נכנסין
 בכנסת וקורא בתורה בצבור.
 ערב שבה לא היו נכנסין מפני
 כבוד השבת. שתני', כל יום
 שיש בו הלל, ואין בו מוסף,
 כגון חנוכה וכיוצא בו, לא
 היה כו כשחרית. כלומר, לא
 היה בו מעמד, לא היו אנשי
 מעמד נכנסין בכנסת וקורין
 פרשיותיהן בשחרית. וכל יום
 שישי בו קרבן מוסף, כגון
 ראש חדש וחולו של מועד,
 אין בו לאגשי מעמד קריאה
 במגחה. כל יום שיש בו קרבן
 עצים,כגון אלוט• ימים שאגו
 עתידין לפרשם, כדתגן ומן
 עצי הכהגים והעם השעה, אץ
 לאגשי המעמד תפלה
 בגעילה. אמר בן עואי משום
 ר׳ יהושע, כל יום שיש בו
 קרבן מוסף אין מעמד
 א) בנעילה, קרבן עצים אין
 במנחה. ואמרינן, מה הפרש
 בין זה לזה. ופרקינן, הללו
 דברי הורה, כלומר הימים
 שיש בהן קרבן מוסף כגון
 ראש חדש וחולו של מועד
 מן התורה אסורין בתענית,
 ואין צריכין ןהיווק] אלא
 דוחין המעמד שבנעילה,
 ואע״פ שאינה תדירה ואינו
 דבר ידוע. אכל ומן עצי
 הכהנים שהוא אסור בתענית
 מדרבנן, צריך היזוק, לפיכך
 אין מעמד המנחה שהוא תדיר
 והוא ידוע, וכיון שרואין כי
 דוהה את המנהה נוהגין בו
 יום טוב, כדתניא [במגלת
 תענית] ואלו ימים זמן עצי
 הכהנים והעם אסורין בהספד
 ובתענית. תנו רבנן למה
 הוזכרו ומן עצי הכהנים והעם
 להמנות כשעלו ישראל מן
 הגולד לא מצאו עצים
 למערכה ועמדו אלו והתנדבו
 משלהם. פי׳ גונבין עלי
 וקוצעי קציעות, גוגבין דעת
 יושבי פרדסיאות באמרם
 להם כ׳ התאגים הבכורות
 הללו אנו הולכים בהן לכתוש
 במכתש שלפנינו ובעלי שעל
 כתפינו לעשותן קציעה של
 דבילה. פי׳ עלי, יד המכתש
 כדכתיב אם תכתוש את האויל
 במכהש בהוך הדיפות בעלי.
 דברים פשוטים הם. תנא, לפי
 שמסרו עצמן על המצוה
 נוכרין לברכה, כדכתיב זכר
 צריק לברכה. ומן עצי
 הכהנים והעם (כ<תשעה
 באחד בניסן בני ארח בן

 יהודה כוי. מני מתני׳ אינה לר׳ מאיר דאמר בני פחת מואב הן הן כני דוד בן יהודה, דאי ר׳ מאיר היא, כיון שהקריבו בני דוד
 בן יהודה (כ״ג) [כי] בתמוז ובאו בני פחת מואב להקריב בכי באכ, היה לו לומר אם בני פחת מואב הן בני דוד בן יהוהה,
 שבו בני פחת מואב שנייה, כמו שאמר שבו בני פרעוש שנייה. אי מתני׳ ר׳ יהודה היא, כיון דאמר בני עדיין בן יהודה הן בגי
 דוד בן יהודה, היה לו לומר שבו בני עדיין בן יהודה שנייה. אי ר׳ יוסי, כיון דאמר בני(דוד) [פחת מואב] בן יהודה בני יואב
 בן צרויה הן, ובני עהיין הן הן בני יואב בן צררה, היה לו לומר שבו בני עדיין שניה. ואוקמיה לר׳ יוסי, ותרי תנאי אליבא
 דר׳ יוסי. באחד בטבת לא היה בו מעמד. מפני שיש בו הלל, שהוא חנוכה, והלל דוהה מעמד של שחרית. ויש בו קרבן מוסף
 של ראש חדש שדוחה מעמד של נעילה וכן של מוסף, דבהדיא תנינן כאהד בטבה לא היה בו מעמד כלל והוא זמן קרבן

 עצים, דתנן באהד בטבת שבו בני פרעוש שנייה, וקרבן עצים דוחה מעמד דמנהה.

 א) כן היתה גרסת רכינו להיסן מגרסא שלנו במתני׳ כדברי ר׳׳ע וצ״ע.

ס ״ ש ת ה ר ו ם  מ

 א) [צ״ל הראי תטא שבאותו
 הדורן, ב) !בראשית כד],
 ג)!גיכוריס ס״נ מ״א],ל)1צ״ל
 ניכנא], ה) [מו״ק טז:],
 ו)3מו׳׳קטז:כצ״ל,0[לא נמצא
 שם דחד אמר זה יואב ובתיקוני
 כלי שרת תקנתי על נכון],

 ח) צ״ל בת ישי,

 הגהות הב״ח
 (א) רש״י ד״ה במכתשת כו׳
 במקום אחר לפנינו בסמוך:
 (ב) ד״ה הן הן כוי עשו
 בסמוך הס״ד: (ג) תום׳ ד״ה
 בני כוי נקראו בני פחת מואב

 שבאו מרות:

S ׳0׳ S 

ת הגר׳יא  הגהו
 |א] ־ש׳׳י ד״ה הללו. וצריכי!
 חיזוק ל״ג. נ״נ אבל הגאונים

 גרסי וערע״נ:

 רבינו גרשום
 דאית ביה רווחא. שיכול
 לקרות פסוק אחד מפרשה
 אחרת, אבל [הכא] דלא מצי
 למקרי מפרשה אחרת דאית
 לה למיקרא למחר, או דולג
 או פוסק. ובמנחה קורץ על
 פיהן. מה שקורין שהרית
 בספר כדרך שקורץ כל השנה
 בספר. ערב שבת במנחה לא
 היו נכנסץ. לקרות בפה, לפי
 שהן עוסקין לכבוד שבת
 לטרוח בסעודת שבת. ודאי
 דקתגי כששי ותצא [תוצא]
 וגר, הייגו בשהרית בספר.
 אין בו מעמד שחרית. כלומר,
 אין קורץ מה שקורץ
 במעמדות לפי שעוסקין
 בהלל. קרבן מוסף אין בו
 נעילה. כלומר שיש בו קרבן
 מוסף אץ בו תפלת נעילה,
 ואץ קורין במעמדות לפי
 שעוסקין בקרבן, וקסבר
 דתפלת נעילה קודם לתפלת
 מנהה, ולפי שתפלת מוסף עד
 הערב עוסקין במוסף בשעת
 נעילה. קרבן עצים אין
 כמנחה. כלומר ביום
 שמביאץ קרבן עצים אין
 קורין במעמדות במנחה, לפי
 שעוסקין כקרבן עצים. קרבן
 מוסף אין במנחה. כלומר
 מנחה קודם לנעילה, ובישעת
 מנחה עוסקין במוסף ואין
 פנאי לקרות במעמדות. מה
 הפרש בין זה לזה. כלומר
 מ״ש דמוסף דוחה מנהה ואין
 דוחה נעילה, וקרבן עצים
 הוחה אפי׳ נעילה. הללו.
 קרבן מוסף, דברי תורה, ואין
 צריכין היזוק, ואין צריך
 שיהא דוהה אלא מנחה
 שסמוך לו, אבל קרבן עצים
 שהן מדברי סופרים וצריכץ
 היווק, לפיכך עשו בו היזוק
 שדוהה אפי׳ נעילה שאינו
 סמוך לו. ועמהן. עם זתוא
 שהוא אחרון, כהנים ולוים
 וכל מי שטעה שבטו. ישאינו
 יודע מאיזה שבט הוא. שבו
 בני פרעוש שניה. הן הולכין
 פעם שניה להביא עצים.
 באחד בטבת לא היה בו
 מעמד. כל היום, שהיה בו

 הלל בשחרית וקרבן מוסף במנתה וקרבן עצים בנעילה. למה הוצרכו. לקבוע הני ומנים להביא עצים למערכה. פרדפאות.
 ממוגים. בקציעות. של דבילה. עיטרום בסלים. כמצוה, דכתיב וגתת בטנא. פרקום והביאום. עצים של סולמות לירושלים לקרבן
 עצים. בני פחת מואב. הן בני דוד, ולהכי קרי ליה מואב, משום דאתי מרוה המואביה. הן בני יואב. דאתי גמי ממואב, מאמו.
 הן בני דוד. ועל שם עדינו העצני קרי ליה בני עדין. הן בני יואב. ועל שם דוד שהיה ראש משפחותם, קרי להו בני עדין על
 שם דוד. אי ר״מ ליתני גמי שבו בני דוד שניה. דר״מ קאמר הגי פחת מואב הן בני דוד, כיון רתרוייהו קתני להו במתניתין,
 כדהני בני דוד איבעי להו למיתני שבו שניה, דככר קהני דבאו פעם ראשוגה, דקתגי באו בגי פהת מואב. אי ר׳ יהודה ליתני
 שבו בני דוד שניה. נמי, דהא תני במתניתין שתי פעמים בני דוד, דר׳ יהודה אמר דבגי עדין הן בני דוד. אי ר׳ יוסי ליתני שבו
 בגי יואב שגיה. תרי תנאי אליבא דר׳ יוסי. דהאי תנא דאמר אליבא דרי יוסי בני פתת מואב הני בני יואב, לא אמר דר׳ יוסי
 אמר בגי עדין הן בגי יואב, ומאן דאמר אליבא דר׳ יוסי בגי עדין הן בגי יואב, לא אמר דר׳ יוסי אמר בגי פתת מואב הן בגי

 יואב, ולא תני במתניתין בני יואב אלא פעם אחת, להכי לא קתני שבו בני יואב שגיה.

 בשלשה פרקים פרק רביעי תענית כה.
 מה הפרש נין זה לזה. כלומר מה הפרש בין קרבן מוסף לקרבן
 עצים דקרבן מוסף דוחה מנחה וקרבן עצים לא דחי מנחה:
 הללו דנרי תורה. מוסף ולהכי קדחי מנחה דהר מדברי חורה
 אבל קרבן עצים דהר מדברי סופרים והלכך לא דחיא
 אלא נעילה דהרא מדברי סופרים
 אבל לא דחיא מנחה דהויא מדברי
 חורה: כני פחת מואנ וכו׳ הן
 הן נני דוה. ולכך נקראו בני פחת

 «< שבאו מרוח המואביה:
 הן הן נני יואב נן צרויה. פירוש
 דצררה היתה מאחות דוד
 כדכתיב (דה״א כ) ואחיותיהם צרויה
 והס באים מזרע רות המואביה:
 אי ר״מ. דקאמר בני פתת מואב
 בן יהודה הן הן בני דוד בן
 יהודה לימני במתנימין כי קאמר
 בעשרים בו׳ בני פחת מואב בן
 יהודה היה ה״ל למיחני בני דוד
 בן יהודה שבו שניה כמו שאומר
 שבו בני פרעוש שניה אי ר׳ יהודה
 דקאמר בני עדין בן יהודה הן הן
 בני דוד בן יהודה ליתני שבו בני
 דוד בן יהודה שניה אי ר׳ יוסי
 ליתני שבו בני יואב שניה ומשני
ד יוסי וקשיא  תרי תנאי ואליבא ד
 אמאי לא מוקי אליבא דר״מ ותרי
 מנאי אליבא דר״מ שהרי טפי יש
 לן לאוקמא כר״מ דסתמא דמתני׳
 כד מאיר ונראה לי דלהכי מוקי
 לה כרבי יוסי משוס דרבי יוסי
 נימוקו עמו ומסתברא כוותיה בכל

 מקום ואפילו מחביריו:
 ויום

 דאית ליה רווהא: פרשה גדולה קורין אותה
 בשנים בשהרית ובמוסף ובמגהה קורין על
 פיהן בו׳: איבעיא להו היכי קאמר בשחרית
 ובמוסף קורין אותה בספר ובמנהה קורין אותה
 על פת כקורין את שמע או דלמא הכי קתני
 בשהרית קורין אותת בספר ובמוסף ובמנהה
 קורין אותה על פה כקורין את שמע תא שמע
 דהניא בשהרית ובמוסף נכנסין לבית הכנסת
 וקורין כדרך שקורין כל השנה ובמנהה יהיד
 קורא אותה על פה אמר ר׳ יוסי וכי יהיד
 יכול לקרות דברי תורה על פת בצבור אלא
 אכולן נכנסין וקורין אוהה על פת כקורין את

 שמע: כל יום שיש בו הלל אין בו מעמד כוי:
 מה הפרש בין זה לזה הללו דברי תורה והללו
 דברי סופרים: זמן עצי כהנים והעם כוי: ה׳׳ר
 למה הוצרכו לומר זמן עצי כהנים והעם אמרו
 כשעלו בני הגולה לא מצאו עצים בלשכה
 ועמדו אלו והתנדבו משלהם וכך ההנו נביאים
 שביניהן שאפי׳ לשכה מלאה עצים יהיו אלו
 מתנדבין משלהן שנאמר 1והגורלות הפלנו
 על קרבן העצים הכהנים הלוים והעם להביא
 לבית אלהינו לבית אבותינו לעתים מזומנים
 שנה בשנה לבער על מזבה ה׳ אלהינו
 ככתוב בתורה: ועמהם כהנים ולוים וכל מי
 בו׳: תנו רבנן מה היו בני גונבי עלי ובני

 קוצעי קציעות אמרו פעם אהת גזרה המלכות גזירת על ישראל שלא יביאו
 עצים למערכה ושלא יביאו בכורים לירושלים והושיבו פרוזדאות על תדרכים
 כדרך שהושיב ירבעם בן נבט שלא יעלו ישראל לרגל מה עשו כשדין
 א<(שבאותו הדור ויראי הטא) הביאו םלי בכורים והיפום בקציעות ונטלום

 ועלי על כתפיהן וכיון שהגיעו אצל פרוזדאות אמרו לתם לתיק אתם תולכין
 אומרין לתם לעשות שני עיגולי דבילה במכתשת שלפנינו ובעלי שעל כתפינו
 כיון שעברו מהן עיטרום בסלים והביאום לירושלים תנא הן הן בני סלמאי
 תנתופתי ת״ר מח חן בני סלמאי חנתופתי אמרו פעם אחת גזרה המלכוה
 גזירה על ישראל שלא יביאו עצים למערכה והושיבו פרוזדאות על תדרבים
 כדרך שהושיב ירבעם בן נבט על הדרכים שלא יעלו ישראל לרגל מה עשו
 יראי חטא שבאותו תדור תביאו גזיריתן ועשו סולמות וחניחו על כתפיהם
 והלכו להם כיון שהגיעו אצלן אמרו לחם לתיכן אתם חולכין אמרו להם
 להביא גוזלות משובך שלפנינו ובסולמות שעל כתפיגו כיון שעברו מהן
 פירקום והביאום והעלום לירושלים ועליהם ועל כיוצא בהם הוא אומר 2זכר
 צדיק לברכה ועל ירבעם בן נבט וחבריו נאמר ושם רשעים ירקב: בעשרים
 בו בני פתת מואב בן יחודח: תנא בני פחת מואב בן יהודה הן הן בני דוד
 בן יחודח דברי ר׳ מאיר רבי יוםי אומר תן תן בני יואב בן צרויה:
 בעשרים באלול בני עדין בן יהודת ובו׳: תנו רבנן בני עדין בן יהודת הן
 הן בני דוד בן יהודה דברי רבי יהודה רבי יוסי אומר הן הן בני יואב בן
 צרויה: באהד בטבת שבו בני פרעוש שנית בו׳: מני מתני׳ לא ר׳ מאיר ולא
 רבי יהודת ולא רבי יוסי אי ר״מ ליתני שבו בני דוד בן יהודה שניה אי רבי
 יהודת ליתני שבו בני דוד בן יהודה שניה אי רבי יוסי ליתני שבו בני יואב בן צרויה שניה לעולם ר׳ יוסי ותרי
 תנאי אליבא דר׳ יוםי: באהד בטבת לא היה בו מעמד בו׳: אמר ליה מר קשישא בריה דרב הסרא לרב אשי

י א  מ

 דאית ליה רווחא. שיכול לקרוח מפרשה אחרמ אבל הכא לימ ליה

 רווחא דהא לא מצי למיקרי אלא בראשית רהי רקיע: מה הפרש בין
 זה לזה. מאי שנא דקרבן עצים דחי מעמד דנעילה ומעמד דמנחה

 לא דחי: הללו דברי הורה. מנחה כדאמרי׳ בברכומ (דף כו:< יצחק
 אבינו תיקן תפלת מנחה שנאמר
 ויצא יצחק לשות בשדה לפנות ערבב)
 ודנעילה מדבד סופדם. וצריכין
 חיזוק לא גרסינן[א] הכא: טמדו אלו.
 זמן דקתני במתני׳ אהכי הוצרכו
 למנות משוס ההיא מקנה דעבוד
 להו הנך נביאים כי היט דלא לידחינהו
 מאתרייהו: פרוזדאוה. שומדם:
 בכורים. אדם נמס לתוך שדהו

 ורואה אשכול שביכר מאנה שביכרה
 קושר עליה גמי ועושה אותה
 בכודם>): גקציעוה. תאנים יבשים
 כותשין אותן ועושין מהן עגולין:
 ה״ג והטלי טל כהפיהן. י) בוטא:
 במכהשה שלפנינו. שהוא במקום

 אתר (א) לפני בסמוך. וזהו גונבי עלי
 על שם שמתגנבין מן הפרוזדאות על
 עסקי עלי: הן הן בני סלמאי
 הנהופהי. כעין מעשה זה עשו(כ<:

 הן הן בני דוד בן יהודה. דוד מלך

 ישראל. ואהט קרו ליה פחת מואב
 שבא מרות המואביה: יואב בן צרויה.
 שבא מרות המואביה כי צררה אם
 יואב אחות דוד היחה שנאמר (דה״א
 p ואחיותיהם צרויה ואביגיל:
 בני טדין הן הן בני דוד. להט

 קרי ליה בספר שמואל >ב כגן עדינו
 העצני ה< שבשעה שעוסק בתורה מעדן
 עצמו כתולעת וכשיוצא למלחמה
 מתקשה כעץ: ק הן בני יואב בן
 צרויה. פלוגתא היא י)(במס׳ תגיגה)

 חד אמר עדינו העצני זה דוד י) וחד
 אמר זה יואב: ליהגי שבו בני דוד
 שניה. דהא קאמר ד מאיר פחמ

 מואב היינו דוד: ולר׳ יהודה. בני
 דוד ובמתניתין קתני
 דוד והדר קתני בני
 דלר״מ ולד יהודה בני
 דוד שבו שניה מיבעי
 יוסי. דאמר פחח מואב

 יואב שבו שניה מיבעי
 ליה: לטולם ר׳ יוסי והרי הנאי
 אליבא דרי יוסי. דמאן דאמר בני

 עדין בן יהודה היינו בני יואב לא
 סבר לה רבני פחת מואב היינו יואב
 ולהט לא קחני שבו בני יואב שניה
 ולא סבירא ליה נמי דהן הן בני דוד
 דאס כן שבו בני דוד שניה מיבעי
 ליה למיתני אלא משפחה אחרח הן
 ומאן דאמר בני פתמ מואב היינו
 בני יואב לא סבירא ליה דבני עדין
 היינו יואב אלא משפחה אחרמ הן:

 מאי

 עדין היינו
 בהדיא בני
 פחת מואב
 עדין היינו
 ליה: ולרי

 ועדין היינו



ת הש״ם ר ו ס  מ

 א) ערכין י. 1תוסס׳ סיכה
 פ״ג ה״כ ע״ש מס׳ סופרים
 פ״כ הל׳ ט ע״א], נ) שבת
 סו: יומא ד:, ג) ןססחיס
 קיו.], ד) ויף י סוע״אן,
 ה) [לף סו:ן, ו) ןדף ז.ן,
 1) ןהטעס מבואר להליא
 בגמרא ערכין י.], ח) ןצ״ל
 אמר אייבו כוי קמיה לרבי
 אלעזר נר צדוק ן, ט) ןוע״ע
 תוס׳ נרנות יל. ל״ה ימיס
 יתו׳ ערכין י. ל״ה י״ת ותו׳

 סוכה מל: ל״ה כאןן,

 הגהות הב״ח
 (א) גמ׳ כסוה״ע ואשתכח
 להוה נתינ עילויה אגת
 צנית לאתרוגי ביתיה
 וידך אשלימת ליה:
 (ב) ישי" ד״ה ומ״ש מיסף
 ני׳ אין נו במנחה ולא
 קחני אין נו במוסף דלא:
 (ג) ד״ה ה״ג ר׳ יוסי כו׳
 אין נו בנעילה ואתא:
 (ד) ד״ה נאתד נו׳ דר׳׳ת
 מה״ד וקרבן מוסף וקרנן
 עצים דנני ארח: (ה) ה״ה
 נשכעה כוי ס״ל דנשנעה
 עלה ולא בששה למקרא
 נסקא לן נוי מתן תורה הוה
 משנעה ט׳ והד״א:
 (1) תופ׳ ד״ה אמר ט׳ לא
 מכרטנן כדמוכח הבא
 וכן משמע ני׳ דקאמר אמר
 אייבו הוה קאימנא קמיה
 דר׳ אלעור בר צדוק
 ואייתי ההוא גברא ערבה
 קמיה: (1) שש ד״ה
 ואשתכח כוי הקנייה וידך
 אשלמת וכו׳ להקנ׳יה

 שתתכתי ידך הס״ד:

 הגהות מהר׳׳ב

 רנשבורג
 א] -ש״י ד״ה זאת אומרת
 וכו׳ אלא מנהגא כדלקמן
 מנהג ונוי. נ״נ הכל דנור

 אתד ודו״ק:

 כה: בשלשה פרקים פרק רביעי תענית
 מאי שנא הלל דדחי דידיה. מעמד לשחרית: ומאי שנא מוסן* דלא

 דחי דידיה. דקתני יום שיש בו מוסף אין בו » מנחה ולא קחני אין

 בו מוסף דלא דחי דידיה אלא דמנחה: הכי קאמינא. הכי קא בעינא
 למימר: אלא דידיה. דמוסף: ה״ג רבי יוסי אומר כל יום שיש בו

 מוסף רש״י
 בששה לחדש ניתנו
 עשרת הדברות
 לישראל. דהא דכתינ
 ויכסהי הענן ששת ימיס
 ייקרא אל משה כיוס
 השניעי, סכירא לה י כר׳
 יוסי הגלילי דאמר נס״ק
 דיימא (ד.) זה היה מעשה
 אתר עשרת הדברות, ור׳
 יישי סנירא ליה דמשה ובל
 ישראל עומדים לקנל עשרת
 הדנמת ולא נא הנתונ אלא
 לחלוק ננוד למשה :שבת
 פו <. ובשבעה עלה. לקנל
 הלוחות ושהה מ׳ יוס !:יומא

 מוסן» יש בו מעמד. ואתנא קמא

 פליג דאמר יום שיש בו מוסף אין בו
 >0 נעילה ואתא ר׳ יוסי למימר דיש
 בו מעמד אע״פ שיש בו מיסף: אלא
 לאו דנעילה הוא. דאמר ר׳ יוסי

 דיש בו מעמד ואין מוסף דוחה
 אותו: באחד בניסן. דאימ ביה הלל
 דראש חדש: (י) קרבן עלים. (קרבן
 מוסף) דמי ארח בן יהודה: זאת
 אומרה. מדלא קחני נמי באחד

 בניסן אלמא הלל דראש חדש לא דחי
 ליה למעמד שמע מינה דלאו דאורייחא
 הוה א ו אלא מנהגא כדלקמן: מנהג
 אבוחיהם בידיהן. אבל הלל דחנוכה

 כגון באחד בטבת ודאי דחי דכיון
 מביאים תיקנוהו שיהו אומרים אותו
 על כל פרק ופרק ועל כל צרה שלא
 מבא עליהן כשנגאלין יהו אומרין
 אותו על גאולתן*) כדאורייתא דמי:
 יחיד. כלומר אפי׳ יחיד גומר בהן את

 ההלל שכל אחד ואחד חייב לגמור בו
 את ההלל. במסכת ערכין י) מפורש מאי
 שנא דגומר כל ימי החג ובפסח לא
 גומר אלא יום ראשון משוס דחג
 הסוכות חלוק בקרבנומיו וכל אחד
 ואחד כחג בפני עצמו דמי: ובגולה.
 שעושין שני ימים טובים משוס ספיקא:
 דמדלגי דלוג׳. כגון אנן דמדלגין לא

 לנו ה׳ לא לנו ונתחיל מן ה׳ זכרנו
 יברך: לא יהחיל. אינו צריך להתחיל
 בראש חדש: ר' יוסי אומר בשבטה.
 וטעמייהו מקרא במסכת שבת בסרק
 ר״עי): בשבעה עלה משה. לקבל
 הלומות כלומר ודאי ליכא מאן דפליג
 עלה דמתני׳ דקתני דבי״ז בתמוז
 נשתברו הלוחות מכלל דבולהו סבירא
 להו דבשבעה עלה («) ולאו מקרא
 נסקא לן דבשבעה עלה דהאי דכתיב
 וישכון כבוד ה׳ על הר סיני ויכסהו
 הענן ששמ ימים ויקרא אל משה
 ביום השביעי איכא מאן דדריש ליה
 במסכת יומא י) כי אחר מתן תורה
 הוה: משבעה בסיון עד י״ז בממוז
 איכא מ׳ יום כ״ל לסיון שהוא מלא
 וי״ ו לממוז הרי מ׳ יום שעמל משה
 בהר: גמרא. כך קיבלנו מאבומינו:
 ומעה הוסר ההמיד להה שקוץ

 שומם וגוי. דבעת שהוסר ונתבטל

 התמיד באותו היום נתן שקוץ שומם
 דהיינו הועמד צלם בהיכל: ה״ג
 והא כתיב על כנן* שקוצים. כלומר

 הא כתיב קרא אחרינא דכתיב ביה
 שקוצים דמשמע תרי: חרי הוו.
 שהעמידן מנשה בהיכל: ונפל חד
 טל חבריה וקטטיה לידיה. והנקטע

 לא קא משיב והיינו דכחיב שקוץ אחד:
 אשתכת דכתיב. על ההוא צלם הכי:

 אנמ

 רבינו גרשום
 מ״ש הלל דדחי דידיה
 ומ״ש מוסף דלא דחה
 דידיה. התם קאי, דקתני
 במתניתין יש בו הלל אין
 בו מעמד דשחרית קרבן
 מוסף אין בו במנהה.
 ופריך מר קשישא מ״ש
 הלל דדחי מעמד בתפלה
 דידיה דהיינו שהרית,
 ומוסף לא דחי מעמד בתפלה דידיה, דקהני מוסף אין במנחה, דמשמע אבל במוסך עצמו איכא מעמד. א״ל. ומי בעיא לך
 דמוסף רהי דיהיה, השתא מנחה רלא הוה דידיה דחי ליה מוסף ממעמד, דידיה דמוסף מיבעיא. אמאיא) דחי נמי במנחה,
 הא הלל לא דחי אלא דידיה, דשחרית לחודיה. ר׳ יוסי קאי כוותף. דמוסף לא דחי אלא מעמד דמוסף ולא דמנחה. דידיה
 נמי לא דחי. תמי׳, וכ־ מוסף לא דחי מעמד שבמוסף. י׳־ח יום גומרין את ההלל. ולא קתני ר״ה. [סבר לאפסוקינהו. כלומ׳
 לאו דאורייתא הוא]. לא יתחיל. הלל בר״ח. וכשבעה (עשר) [עלהן. ואותו יום לא חשבינן, אלא מכן ואילך חשיב מ׳ יום,
 כ״ג דםיון שהוא מלא, וי״ז בתמוו, הרי מי, נמצא שכמי ירד ושבר את הלוחות. מעת הופר התמיד לתת שקוץ. כלומר, ביום

 שהוסר התמיד הקים צלם, וכבר אמר בי״ז בטל התמיד. (דכהיב עלה לליצנותא).

 מאי שנא הלל הדחי דידיה ומאי שנא מוםף
 דלא דתי דידיה א״ל רב אשי השתא דלאו
 דידית דתי דידית לא כל שק אמר לית תכי
 קאמינא לך לא לידתי אלא דידיה אמר ליה
 איכא ר׳ יוסי דקאי כוותך דתניא ר׳ יוסי אומר
 כל יום שיש בו מוסף יש בו מעמד מעמד
 דמאי אילימא מעמד דשחרית הא תנא קמא
 נמי הכי קאמר אלא מעמד דמוםף דידיה נמי
 לא דחי אלא דמנחה 1»1 קרבן עצים דחי אלא
 לאו דנעילה שמע מינה דידיה דחי דלאו
 דידיח לא דחי שמע מינה וליתני נמי באחד
 בניסן לא היד, בו מעמד מפני שיש בו הלל
 וקרבן מוסף וקרבן עצים אמר רבא זאת
 אומרת הלילא דבריש ירחא לאו דאורייתא
 דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן
 יהוצדק אואשמונה עשר יום בשנה יחיד גומר
 בהן את הלל ואלו תן שמונת ימי חחג
 ושמונת ימי חנוכה ויום טוב הראשון של
 פםח ויום טוב (ראשון) של עצרת בובגולה
 עשרים ואחד יום ואלו חן גתשעת ימי החג
 י ושמונת ימי חנוכח הושני ימים הראשונים
 של פסח יוב׳ ימים טובים של עצרת רב
 איקלע לבבל חזינהו דקא קרו חלילא בריש
 ירחא סבר לאפםוקינחו כיון דחזא דקא
 מדלגי דלוגי אמר שמע מינה ׳מנחג אבותיחם
 בידיתם תנא יחיד לא יתחיל ואם התחיל
 גומר: ה׳ דברים אירעו את אבותינו בשבעה
 עשר בתמוז כו׳: נשתברו תלוחות מנלן
 דתניא ניבששה לחדש ניתנו עשרת הדברות
 לישראל רבי יוםי אומר בשבעה בו מאן
 דאמר בששה ניתנו בששה ניתנו ובשבעה
 עלה משה מ״ד בשבעה בשבעה ניתנו
 ובשבעה עלה משת דכתיב 1ויקרא אל
 משה ביום השביעי וכהיב ;;ויבא משה בתוך
 הענן ויעל אל ההר ויהי משה בהר ארבעים
 יום וארבעים לילה עשרים וארבעה דםיון
 ושיתםר דתמוז מלו להו ארבעין בשיבסר
 בתמוז נחית אתא וחברינהו ללותות וכתיב
 3ויהי כאשר קרב אל המהנה וירא את

 תעגל וישלך מידיו את הלוחות וישבר אותם
 תחת ההר: בטל התמיד גמרא: חובקעה
 העיר בי״ז הוה והכתיב 4בתדש הרביעי
 בתשעה לחדש ויחזק הרעב בעיר וכתיב
 בתרית 5ותבקע העיר וגו׳ אמר רבא לא
 קשיא כאן בראשונה כאן בשניה דתניא
 בראשונה הובקעה העיר בתשעה בתמוז

 ויום טוב הראשון של פםח. הוא גומר הלל אבל שמונה ימי פסח
 לא משוס ללא דמי לחנוכה וסוכות דחנוכה דינא הוא לגמור
 הלל דכל הח׳ ימים היה הנס מתגדל והיה כל חד וחד יוס טוב וכן
 בסיכות 0כל יומא ויומא הוי י״ט לעצמו לפי שפרי החג מחמעטין

 והולכין אבל פסח אינו משתנה לא
 מקרבנות ולא מיום טוב לכך אין
 גומרים בו ההלל אלא יום הראשון
 והאילגא דגומרין מרי יומי משום
 לעבלינן אותו מספק הוי חל יומא
 לענין קריאת הלל וכן ביום שני של
 עצרח וכן יום של שמחת תורה
 ומש״ה יש לנו כ״א יום לגמור הלל:
 אמר שמע מינה מנהג אבותיהם
 בידיהם. י״מ לאמנהג לא
 מברכינן (י) מהכא וכן משמע בסוכה
 בפרק לולב וערבה (לף מל:<
 לקאמר ״)אמר אביי הוה קאימנא
 קמיה לר׳ יצחק ואייתי ההיא ערבה
 לקמיה שקל חביט חביט ולא בריך
 קסבר ערבה מנהג נביאים היא
 אלמא אמנה ג לא מברכינן אבל רבינו
 תם פסק למברכינן לאי איתא ללא
 מברכינן אם כן מאי קאמר בגמרא
 כיון לשמעינהו למללגי ואזלי שמע
 מינה מנהג אבומיהם ביליהס וכי
 לא היה לו להכיר אי משום מנהג
 קרו ליה לא מברכי אי איתא לאמנהג
 לא מברכינן ואי מברכי לא מנהג הוא
 וכי תימא ללא בא בתחילת קריאת
 הלל הא לא מצי אמרת להא רב
 איקלע לבבל קאמר לאי איתא
 לבאמצע תפלה בא הוה ליה למימר
 איקלע לבי כנישתא ומללא אמר
 מללא ברכי מנהג הוא שמע מינה
 לאמנהגא נמי מברכינן וההיא לסוכה
 למשמע לאמנהגא לא מברכינן היינו
 לווקא אמנהג לערבה ללא הוי אלא
 מנהג טלטול בעלמא ואמנהג לטלטול
 לא מברכינן אבל בשאר מנהג כמו
 קריאת הלל ואחריני כמו אותו מנהג
 ולאי מברכינן וכן הלכה למעשה ולפי
 זה יש ליזהר שלא ללבר באמצע
 ההלל כיון שבירך לאס כן הוי מפסיק
 ונראה לאין יחיל מחויב לקרוא ההלל
 אכן אס רוצה לחייב עצמו הרשומ
 בילו״: ואשתכה הכתיב
 עילויה. על אותו יל פירוש מצאו
 כחוב על היל שנחתכה מן הצלם
 אנת צבי לאחרובי ביתיה כלומר ביתו
 של הקב״ה (י) אשלמת ליה כלומר וכחך
 נתת לו ויש מפרשים להכתיבה הוה
 על הצלם השלם וה״ק אשכחי׳ עליה
 על הצלם השלס אנת צבי לאיחרובי
 בימיה כלומר אתה רצית להחריב
 ביתו של הקלוש ברוך הוא וילך
 שלמתי את ילך
 הוא שחתכתי:

 לכתיב

ט פ ש  עין מ

 נר מצוה

 יט א מיי׳ פ״ג מהל׳
 מגילה וחנוכה הל׳ ו:

 ב ב מיי׳ שס הלכה ז ןרנ
 אלפס שנח ס״נ לף

: | א:  י
 כא ג מיי׳ שס טוש׳׳ע
 א״ח סימן תרמל סעיף

 א:
 כב ד מיי׳ שם טוש״ע

 א״ח סימן תרסג:
 כג ה מיי׳ שס טוש״ע שס

 סימן תפח סעיף א:
 כד ו מיי׳ שס טיש״ע
 איית סימן תצל סעיף

 א:
 כה ז מיי׳ שס ןופי״א
 מהל׳ נרנומ הל׳ טז]
 טוש״ע א״ח סימן תבנ

 סעיף נ:

ם ל ש  תורה אור ה
ר ל ה ד יי ע ו ב ן כ כ ש י  1 . ו

ת ש ן ש נ ע ו ה ה ס כ י י ו נ י  ס

ה ש ל מ א א ר ק י ם ו י מ  ן

ך ו ת י מ ע י ב ש ם ה ו י  ב

ו ד ט ת כ ו מ : ש ן נ ע  ה

ן נ ע ך ה ו ת ה ב ש י א נ ב י  2. י

ה ש י מ ה י ר ו ה ל ה ל א ע י  ו

ם ו ם י י ע ב ר ר א ה  ב

: ה ל י ם ל י ע ב ר א  ו

ה ד י ה כ ו מ  ש

ל ב א ך ר ק ש א י כ ה י  3. ו
ל ג ע ת ה א א ר י ה ו נ ח מ  ה

ה ש ף מ ד א ה י ה ו ל ח מ  ו

ת י ח ל ת ה ו א י ד י ך מ ל ש י  ו

: ר ה ת ה ה ם ת ת ר א ב ש י  ו

ט ב י ת ל ו מ  ש

י ע י ב ר ש ה ד ח  4. ב

ק ז ה י ש ו ד י ה ה ל ע ש ת  ב

ה ן א ה ל ר ו י ע ב ב ע ך  ה

: ץ ר א ם ה ע ם ל ח  ל

ב ו ו נ ה י מ ר  י

ל כ ר ו י ע ע ה ק ב ת  5. ו

ו ח ר ב ה י מ ח ל מ י ה ש נ  א

ך ר ה ד ל י ר ל י ע ה ו מ א צ י  י

ר ש ם א י ת י נ ח ן ה י ר ב ע  ש

ל ם ע י ד ש כ ך ו ל מ ן ה ל ג  ע

ך ר ו ד כ ל י ב ו י ב ר ס י ע  ה

ב ו ו נ ה י מ ר : י ה ב ר ע  ה

ד י מ ת ר ה ס ו ת ה ע מ  6. ו

ם י מ ם י מ ץ ש ו ק ת ש ת ל  ו

: ם י ע ש ת ם ו י ת א ף מ ל  א

א ב י ל י א י נ  ד

ם י ב ר ת ל י ך ר ב י ב ג ה . ו  י

ע ו ב ש י ה צ ח ד ו ח ע א ו ב  ש

ל ע ה ו ח נ מ ה ו ב ת ז י ב ש  י

ד ע ם ו מ ש ם מ י צ ו ק ף ש נ  כ

ל ך ע ת ה ת צ ך ה נ ה ו ל  כ

ו ל ט כ א י נ : ד ם מ  ש

 אשלמת ליה לכך
 להקלוש ברוך

 הגהות הגר״א
 |א] נם' אלא למנחה
 ילנעילה ש״מ כוי. כצ״ל:

 רבינו חננאל
 יאוקימנא למתני׳ דתנא
 ד־דן סבר קרבן ן מוסף]
 ״חה מעמד דנעילה
 •מעמד דמוםף, ור׳ יוסי
 פליג עליה. דתניא ר׳ יוסי
 אומר כל יום שיש בו
 [מוסף יש בו] מעמד,
 ואוקימנא יש בו מעמד
 בנעילה, דסבר דידיה והוא
 מעמד דמוסף דחי, דלאו
 דידיה והוא מעמד דנעילה
 לא דחי. דייק רבא, מדלא
 קתני באחד בניסן לא היה
 בי מעמה, והנה יש בו

 ק־־בן עצים וקרבן מוסף [והלל] כגון אהד בטבת, (ש״א) [ש״מ] הלל דהנוכה הוא כמו הלל של תורה, אבל הלל דראש
 חדש לאו דאורייתא הוא. דא״ר יוהנן משום רבי שמעון בן יהוצדק, י״ה ימים בשנה •היד גומר בהן אח הלל, ואלו
 ה׳, חי ימי החג וחי דחנוכה ויום טוב הראשון של פסח ויום טוב של עצרת, ובגולה כ״א יום, ט׳ ימי החג וחי ימי
 חנוכה ושני ימים ישל פסה ושני ימים של עצרת. רב איקלע לבבל, ושמע דקרו הלל בראש הדש, בעא למיפסקינהו,
 כיין דשמע להן דפסקי שבק להו, אמר מנהג אבותיהם בידיהם. תנא יתיד לא יתהיל בברכה בזמן שקורץ בהן, כגון
 ראש חדש וחולו של מועד [פסה], ואם טעה ובירך אשר קידשנו במצותיו וציונו לקרות והתחיל, לגמור, וזהו שא־
 אם התחיל גומר, וקיימא לן הכי דאין הוכה. המשה דברים אירעו את אבותינו כוי. נשתברו הלוחות מנלן, לפי שעלה
 משה למרום [בו׳ן בסיון, ןדכתיב] ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן, נמצא שעמד משה במרום כ״ד ימים
 תשלום סיון, וי״ו מן תמוו הרי מ׳ יום, כדכתיב ויה־ שם עם ה׳ ארבעים יום. למחר ירד ושיבר לוהוה, נמצאה שבירת
 הלותות בי״ז בתמוו. בטל תמיד גמראא). כר׳ לוי דאמר אף בימי מלכות הרשעה היו משלשלין להן קופות של זהב

 ודי היו מעלץ להן שני כבשים, ובסוף העלו להן שני חוירין כו׳, אותה שעה גרמו העוונות ובטל התמיד וחרב תבית. והובקעה העיר. בחרבן השני [ב]י״ז, כדתניא בט׳ לחדש הרביעי הובקעה העיר [בראשונה וןבשנייה בי״ז ןבו],
 שרף אפוסטמופ בי״ז בהמוז את התורה גמרא: ירושלמי, היכן שרפה כ<ןוכו׳]. העמיד צלם בהיכל. מנלן דכתיב ומעת הוסר התמיד. הנה בפירוש כי מעת שהוסר ובטל התמיד ניתן השיקוץ בהיכל, וכבר אמרנו בי״ז בטל התמיד.

 בשניה בשבעה עשר בו: שרף אפוסטמום
 אה ההורה גמרא: העמיד צלם בתיכל מנלן דכתיב 6ומעת הוסר התמיד
 ולתת שקוץ שומם וחד הוה והכתיב 7ועל כנף שקוצים משומם אמר רבא
 הרי הוו ונפל חד על הבריה וחבריה ליה לידית ואשתכח דהוח כתיב(א<

ה נ  א

 או חסר כאן וצ״ל א״ל הט קאמינא לך לא לדחי אלא דידיה ואמאי דחי יכו׳.

 או חסר כאן וצ״ל ובירישלמי ר׳ סימון נשס ו״י נ! לוי נימי מלכות וכו׳ ואמר ר׳ אף נימי כיי. 3) נראה שחסר כא! ועי׳ כירושלמי.



ט פ ש  עין מ

 נר מצוה

ן מ י ח ס ״ ע א י ׳ ש י  כו א ט
: ה נ ק  ת

ת מהר״י ו ה ג  ה

 בשלשה פרקים פרק רביעי תענית כט.
(!) 

 לנדא
ק ׳ י מ ה כ ב ר ח ש ׳ כ ם  א] ג
ה ע ש ס ח י י ו ה ת ו ה א ג ו ש א ר  ג

ל: ׳ ה כצ׳ י כ ה א  ג

 מוםף רש״י
 שניה הקים משה את
ת מ< ו מ ש ב ו י ת כ . ד  המשכן
ש ד ח ת ב י נ ש ה ה נ ש הי נ י  ו

׳ (זבחים קיח:). ו ג ן ו ו ש א ר  ה

 אותו היום סרו מאחרי הי.
ו ו א ת ם ה ע ס מ ס ל י מ ׳ י ך נ ו ת  נ

ל ם ע ע ר ת ה ה ל ו א ף ת ו ס פ ס א  ה

ה ״ נ ק ה ד נ ו ר מ י ל ד ר נ ש ב  ה

 !שבת קנח.). תמוז דההיא
ת ליציאת י נ ש ה ה נ  שתא. של ש
ם י ל ג ר ה מ ו ב ח ל ת ש נ ם ש י ר צ  מ

, מלויי ן ו י ס ה ב ע ש ת ם ו י ר ש ע  ב

ע ר י ך א כ י פ ז ל ו מ ת  מליוה. ל
ה נ ו מ ש ם ב י ל ג ר ת מ ר ו ס ת י  בי י

, א ו ה לה ה י ם בל ע ו ה כ ב י ב ו א  ב

ם נ ה של ח י כ ו ב כ ב ב א ה ב ע ש ת  ב

ת ו ר ו ד ה ל י כ ם ב ה ה ל ע נ ק ו ה  ו

 ;שבועות י. וכעיי׳ז פסחים עא.
א עלי ר  ואיכה א טו:. ק
י ר ש ק ד ת ר ה ו ב י ס ע ו  מועד. י
ד (פסחים שם). לשבור ע ו  מ
ת י ב ן ה ב ר ו ח  בחורי. ב
ן זכות  ;שבועות י). מגלגלי
ו ל א ג ן נ ס י נ  ליום זכאי. ב
ל !ערכי! א ג י ה [ ל י ד י ת ן ע ס י נ  ב

 דכתיב עד הרש ימים הוו להו כ״נ נםיון. פי׳ חשוב מעשרים
 ימים של ר״ת אייר עד סופו תמצא ט׳ ימים נמצא ככ׳
 בסיון כ״ט ועד חדש ימים הוי שלשים ימים אס כן לפי זה תמצא
 מעשרים ושנים לחדש השני דזה אייר חדש שלם עד כ״ב דסיון וג׳ ימים
 שנסעו מהר ה׳ הרי ל״ג דל מינייהו
 ב׳ ימים דבעשרים בחדש נעלה הענן
 ואיימר להו שני ימים פשו כ״ג דל
 יומא מן שלשה שהאחד מן הג׳ ימים
 היה בכלל החדש >י׳< שאייר חסר

 פש להו כ״בס):
 אמר אניי תמוז הההיא שתא
 מלויי מליוה. ועשו אופו
 משלשים ימים כדי שיכלו המ׳ ימים
 במשעה באב שלשים יום דתמוז
 ואחד דסיון דבכ״ט שלח המרגלים
 ותשעה באב הרי ארבעים ימים
 וביום תשעה באב שבו המרגלים
 מתור הארץ: וישב עליהם את
 אונם וברעתם יצמיתם ולא הספיקו
 לומר יצמיתם ה׳ אלהינו עד שבאו
 האויבים וכוי. סי׳ באומו פסוק יש
 3׳ פעמים יצמיתם ולא הספיקו לומר
 השני עד שבאו וכבשוס ואומר ד״י
 «)אע״ג דאין אותו פסוק כלל במזמור
 שיר של מוצ״ש אירע להם כך שאמרו
 אותו פסוק ובירושל׳ מפרש אילייא
 נקט פירוש אילייא הוי כמו אלי
 כבתולה דהוי לשון קינה כמו שקורין

 העולם ריאוני״א בלע״ז:
 אמר

 אנח צביס לאחרובי ביהיה וידך אשלימס ליה. הצלם אומר לחבירו

 אחה רצית להחריב ביתו של מקום שהטית ישראל אחריך ואני
 עשימי בך נקמה ושילמתי לך ידי. ל״א אנת צבית לאחרובי ביחא
 וידך ל)[אושלימ] לי לשון שאילת ל)נכליסן כלומר ועלה בידי: ואמר רבי

 רבעו חננאל
 והי דברים אירעו את אבותינו
 בט׳ באב. נגזר על אבותינו
 שלא יכנסו לארץ מנא לן,
 דתניא בכ״ט בסיון שלח
 מהגלים, הנה שני ימים
 הגותרים מסיון, ול׳ יום של
 תמוז שאוהה שנה תמוז מלא
 היה, כדכתיב קרא עלי מועד
 לשבור בהורי, הרי ל״כ,
 ושמונה ימים באב הרי מ׳ יום
 שלימים, גמצאו שהגיעו ט׳
 באב. אמר רבא אותו היום ט׳
 באב היה והיו ישראל יושבין
 ובוכין, אמר הקב״ה אתם
 בכיתם ביכיה של חיגם, אגי
 אקבע לכם ביכיה לדורות.
 חרב הבית בראשונה. שנאמר
 [ו]בחדש החמישי בעשור
 לחדש [וכוי] בא נבוזראדן
 וגוי. וכתיב קרא אחריי,
 וישרוף את בית ה׳ ואת בית
 המלך. וכתיב קרא אחריתי,
 [ו)בחדש ההמישי בשבעה
 להדש היא שנת תשע עשרת
 בא נבוזראדן רב טבחים עבד
 מלך בבל וישרוף את בית ה׳
 ואת בית המלך. אי איפשר
 לומר בשבעה שכבר נאמר
 כוי, ואי איפשר לומר בי׳
 שכבד נאמר וכוי, ואכלו ושהו
 וקירקרו עד ערב ט׳ באב,
 בערב [טי] באב הציתו סמוך
 להשיכה והיה דולק והולך כל
 היום, שנא• אוי לנו כי פנה
 [ה]יום כי [י]נטו צללי ערב.
 א״ר יוחנן אלמלא הייתי
 באותו הדור לא קבעתיו אלא
 בעשירי מפני שרובו של היכל
 בעשירי נשרף. והנא דידן
 תחלת פורענוהא עדיפא.
 ובשנייה דתניא ר׳ יוסי אומר
 מגלגלין זכוה ליום זכאי
 וחובה ליום חייב. כשחרב
 הביה בראשוגה ט׳ באב היה

 •ר, גמרא. פי׳ טאשא, גתחבא.

 מליוה. ואיכא ל׳ דתמוו, גמצא
 ין שבהם [והןחשוב שבהם.

 אנת צבית לחרובי ביתא ידך אשלימת ליה
 בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא יכנסו
 לארץ מנלן דכתיב 1ויתי בתדש הראשון
 בשנח חשנית באחד לחדש הוקם המשכן
 ואמר מר א«שנה ראשונה עשח משה את
 המשכן שניה הקים משה את המשכן ושלח
 מרגלים וכתיב 2ויהי בשנה תשנית בחדש
 חשני בעשרים בחדש נעלה הענן מעל משכן
 תעדות וכתיב 3ויםעו מהר ח׳ דרך שלשת
 ימים אמר רבי חמא בר חנינא נ<אותו היום
 םרו מאתרי ת׳ וכתיב 4וחאםפםוף אשר בקרבו
 ההאוו האוה וישובו ויבכו גם בני ישראל
עד חדש ימים וגו׳ דהוו להו  וגו׳ וכחיב 5
 עשרין ותרתין בםיון וכתיב 6ותסגר מרים
 שבעה ימים דהוו להו עשרין ותשעת בםיון
 וכתיב 7שלה לך אנשים והניא בעשרים
 ותשעה בםיון שלה משה מרגלים וכתיב
 8וישובו מתור הארץ מקץ ארבעים יום חגי

 ארבעים יום נכי חד הוו אמר אביי ״תמוז
 דהתיא שתא מלויי מליות דכתיב 9קרא עלי
 מועד לשבור בהורי וכתיב 10ותשא כל העדה
 ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא ייאמר

 רבה אמר ר׳ יותנן >א< ה<(אותו היום ערב) תשעה באב היה אמר להם הקב״ה
 אתם בכיתם בכיה של הנם ואני קובע לכם בכיה לדורוה הרב הביה
1ובהדש ההמישי בשבעה להדש היא שנת תשע עשרה  בראשונה «< דכתיב 1
 [שנה] למלך נבוכדנצר מלך בבל בא נבוזראדן רב טבהים עבד מלך בבל
 ירושלם וישרוף את בית ה׳ וגו׳ וכחיב 12ובחדש החמישי בעשור לחדש
 היא שנת תשע עשרה [שנה] למלך יינבוכדנצר מלך בבל בא נבוזראדן רב
 טבהים עמד לפני מלך בבל בירושלם וגו׳ ותניא אי אפשר לומר בשבעה
 שהרי כבר נאמר בעשור ואי אפשר לומר בעשור שהרי כבר נאמר
 בשבעה הא כיצד בשבעה נכנםו נכרים להיכל ואכלו וקלקלו בו שביעי
 שמיני אותשיעי םמוך להשכה הציתו בו את האור והיה דולק והולך כל
 היום כולו״ שנאמר 13אוי לנו כי פנה היום כי ינטו צללי ערב ותיינו דאמר
 רבי יוהנן»< אלמלי הייתי באותו תדור לא קבעתיו אלא בעשירי מפני שרובו
 של היכל בו נשרף ורבנן אההלתא דפורענוהא עדיפא ובשניה מנלן דתניא
 חןמגלגלי? זכות ליום זכאי והובה ליום הייב אמרו א) כשתרב בית המקדש

 חמא בר חנינא אוהו היום וכוי.

 מהר לשון מהר. עכשיו כשתטול י״ט
 ימים מחדש אייר קודם עליימ הענן
 פשו להו י׳ והנהו י׳ היו בין דרך
 שלשמ ימים וז׳ דהסגרת מריס וחדש
 יה< של כ״ט ימים שאכלו בשר
 הוה ל״ט והשמא אשמכח דמשה שלמ
 מרגלים בכ״ט דסיון: הני ארבעים
 נכי חד. 3׳ מסיון וכ״ט מתמוז הוה

 ל״א וח׳ מאב הוה ל״ט: ״)וחובה על
 ידי חייב. היינו חשעה באב דרגילין

 להיוח בו רעוח: ה״ג מגלגלין זכוה
 ע״י זכאי: מוצאי שבח. יום ראשון:

 מוצאי שביעית. שמינית: דוכן.

 מקום עשוי כעין איצטבא ועליו
 לוים עומדין לשורר: וישב עליהם
 את אונם וברעתם יצמיתם יצמיתם

 ה׳ אלהינו. במזמור אל נקמומ ה׳

 והוא שיר של יום רביעי. והאי דאמרי
 ליה ביום ראשון אילייא בעלמא
 (י) הוה דנפל בסומייהו כדאמרינן
 בערטן >לף יב.). פי׳ אילייא קינה
 שכן חרגוס יונתן בן עוזיאל שא קינה
 (יחזקאל כח< טול אילייא וכמו אלי
 כבתולה חגורת שק על בעל נעוריה
 (יואל א) שפירושו קונני ובכי: נחרשה
 העיר. כדכחיב >מיכה גן ציון שדה תחרש

 שנחרשה כולה ונעשית כשדה חרושה:
 בטל החוטם. בעל קומה וצורה.

 ל״א גדול הדור: מתבקש. ליהרג.
 ברמז אמר ליה שלא יכירו בו אנשי
 המלך: טשא. נחבא כמו טשו
 במערחא (שנפ לף לג:): אזל. האדון
 אצל רבן גמליאל בצנעא: ומיה
 חד מינייהו. מן היועצין וכסבורין

 שאירע להן על שהרעו לגזור:
 גיא חזיון. ירושלים שהכל מסחכלין

 שם: מקרקר. לשון יללה: קיר
 לשון הנה
 קיר

 (יף
 הר
 אדר.

 ושוע. מקונן וזועק

 קול שועת בת עמי (ירמיה ח).
 כמו קירי דבשתיטת חולין
 >< קלט:<: אל ההר. בשביל

 ציון ששמם: משנכנס
 נסים היו לישראל פורים ופסח:

 ניזיל
 ימי

 בראשוגה >י< אותו היום ערב תשעה באב היה ומוצאי שבה היה ומוצאי שביעית
 היתת ומשמרתה של יהויריב היתה והלוים היו אומרי׳ שירה ועומדין על דוכנם
1וישב עליהם את אונם וברעתם יצמיתם ולא הספיקו  ומה שירה היו אומרים 4
 לומר יצמיתם ה׳ אלחינו עד שבאו נכרים וכבשום ט<ום בשניח נלכדת ביתר גמרא ־׳ נחרשה העיר תניא
 ״כשחרב טורנוסרופום תרשע את ההיכל נגזרה גזרח על רבן גמליאל לחריגח בא אדון אחד ועמד בבית
 המדרש ואמר בעל חחוטם מתבקש בעל חחוטם מתבקש שמע רבן גמליאל אזל טשא מינייתו אזל לגביח
 בצנעא א״ל אי מצילנא לך מייתית לי לעלמא דאתי א״ל הן א״ל אשתבע לי אשתבע ליה םליק לאיגרא
 גפיל ומית וגמירי דכי גזרי גזירתא ומית חד מינייהו מבטלי לגזרתייתו יצתת בת קול ואמרה אדון
 זח מזומן לחיי העולם הבא תנו רבנן משהרב הבית בראשונה גתקבצו כיתות כיתות של פרחי כהונת
 ומפתתות ההיכל בידן ועלו לגג ההיכל ואמרו לפניו רבונו של עולם הואיל ולא זכינו לתיות גזבריז
 יד וקיבלתן מהם והם קפצו
 איפוא כי עלית כולך לגגות
 מתי מלחמת אף בהקב״ה
 אמר רב יהודח ברית דרב
 משנכנס אדר מרבין בשמחה

ר מ  א

 פיסת

 ול1א
 כר:
 כך

 נאמנים יהיו מפתתות מסורות לך וזרקום כלפי מעלה ויצתה כע;
משא גיא הזיון מה 1  ונפלו לתוך האור ועליהן קונן ישעיהו הנביא 5
 תשואות מלאה עיר הומיה קריה עליזח חלליך לא הללי חרב

 נאמר 16מקרקר קיר ושוע אל התר: משנכנס אב
 שמואל בר שילת משמיה דרב כשם שמשנכנם אב

ס ״ ש ת ה ר ו ס  מ

: פ י ם ק י ת ב : ו ט ן ס י ר ל ה נ ס  א) [
, [ . ז מ ת ק ב ש ] (5 , ן . ג ן י ט ר  ע

ת י., ו ע ו ב . ש ס עז י ח ס  נ) פ
, [ : ל ׳ ק ל ה נ ס ] . ה ה ל ט ו  ד) ס
ן כ לה ליל ו ה לי ת ו  ה) [צ״ל א
א ר ק ו ב נ י נ פ ל , ו) [ [ י ׳ א בע׳ פ י  א

, י ר א של עשי ״ , י) נ [ ר צ א ר ל נ ו ב  נ

ה ית.ץ, ״ ר , ט) [ : א ן י י כ ר  יז) ע
ר י ע ה ה ש ר ח ב נ ק ע ן י י ׳ ע י  י) ג

׳ ו ש כ ר ח ש א כ י נ . ת א ר מ י ג מ  נ

ק י ת ע ט מ מ ק ׳ מ י ר ס ו ט ב  ו

ר שתרש י ע ה ה ש ר ח  נ

ש ר ח ש כ , כ) נ י ו ס כ ו פ ו ר ס ט ר ו  ט

, א ״ ש , ל) ר [ ט ״ י ן ת י עי  כצ״ל ו

ה ״ י ל ר ח ה א ב ו ח ה ו ״ ל ] ( » 

ע ״ י צ ״ ש ר ש ב ״ ע , נ) [ [ ג ״  ה

! ר ק ר ק ו מ מ ל צ״ל כ ״ נ ע ל  ו

׳ י , D) ע [ . ג ן ג לי ת חו ט י ח ש ב  ד

א ת י ה א ל ז כ , ע) [ א ״ ש ר ה  מ

א מ י ח י א א ו נ י ר נ ש מ : ו א ן י י כ ר ע  ב

, ן ׳ ו א כ מ ל ע ב אשי אילייא ב  ר

 הגהות הב״ח
. ב ר ס ע ו י ו ה ת ו ׳ א מ  (א) ג
א אותו היום ״ ב ס ״ ג מ ו ״ א  ת
ם : (נ) ש ה י  תשעה באב ה
ן ל נ ה מ נ ו ש א ר ת ב י ב ב ה ר  ח

ר מ א ם ל : (ג) ש ש ד ח ב ב ו י ת כ  ל

פ ״ ׳ ר ב ע ״ . נ י ל מ ל ן א נ ח ו ׳ י  ר

ה ״ ׳ ל ס ו ת ל נ מ ו א ע ר ו ק  ה

ב ר מ ש ם כ : (ר) ש א ל מ ל  א

ס ו י ו ה ת ו א ה ( נ ו ש א ר ק ב ״ מ ה  ב

נ ״ נ מ ו ״ א ) ת ה י ב ה ״ ב ח ר  ע

ה ע ש ם ת ו י א אותו ה ״  ס

ה ״  באב היה: (9) רש״י ל
ש של ל ח ׳ ו ו א ב מ י ח ב ר ר מ  א

י ׳ ב מפרש׳ ״ . נ ס י מ ט י ״  כ

ס י מ ש י ל ל מ ש ע ר ס מ ר ל א ו ב  מ

ט י ו ט נ י י ה ה ד נ ב ש של ל ד ׳ ח ו ג  ו

ם י מ א שלשה י צ מ נ ג ו ׳ ׳ ב חשצ ״  י
ר י י א ב מ י ט א ו ״ ב ׳ ו ו כ ו ו ה ר ס  ש

נ ״ נ ר ו י י א ה מ ע ב ו ש ר א ש  נ

ס י מ ש י ד ה ח ל ו ב נ ן ש ו י ס  מ

ם ו ט י ״ ו כ נ י י ה ר ד ש ו נ  שאכל

ס י ל ג ר מ ה י ד ׳ ל לרש׳ ״ ד ס ו  ע

י ליל ר ה נ ש א י ל נ ף שמי ו ס ו ב א  ב

ע ב ק י ה ס ו נ ה של מ ט ו נ נ ׳ נ  ט

ו י ל ו ע ק ל ח ׳ נ ס ו ח ל ה נ ת א ו ר ו ד  ל

ה י ׳ ה ו ג ס ו י מ ש י ד ד ח ע ל ל ״ ס  ו

ס ו ס י ש שלם של שלשי ל  ח

׳ ס ג ו ש ט ר פ ו ל ק ח ד נ ם ו י מ ל  ש

נ ש ח ר נ י י א נ מ ״ ו כ נ י י ה ו ד ר ס  ש

ו ר ס ׳ ש ג ס ה ו י ן ד א כ ל ן ו א כ  ל

ן ו ש א ר ם ה ו י ו ה מ צ א ע ו  ה

ד ו ע ר ו ש ו נ ל כ א ש ש ד מ ה  מ

ו נ ן ש ו י ס ט ל י ט ל ל ״ ס ו ו ק ל ח  נ

ב ש ח ו נ נ י ם א י ל ג ר  שלח מ

א ל ם א י ל ג ר מ ם ל ו ׳ י [ מ י ב ש ח  ב

ת ר ג ס ה ם ל י מ ׳ י י ב מ ש ח א נ ו  ה

ם י ל ג ר מ ו ה א ש לא נ ס ו ט  מ

ן ו י ס ׳ ל ם ל ו י א ב ל ם א ה י ל ג  ר

א שבו ל ש ר ר פ ה צריך ל י ו פ ל  ו

ף ו ס נ ב א ׳ נ ט א ב ל ס א י ל נ ר מ  ה

ס נ ה של מ ט ו ב ב ם שאז נ ו י  ה

ת ט י ר ו ל ה ל ט ם נ ה י ל ע ע נ ק נ  ו

ה כ י ש מ ך ל ו מ נ ס ר ע ת ה ע  ל

ה לא י ז פ ל ש ו א ו ה ו ב ת י צ  ה

ה ע ש ב ת ר ס ע י י ו ה ת ו ן א נ י ס ר  ג

ג אותו ״ א ה ל ׳ א ו ה נ י נ ה א  נ
ה ״ ם ט׳ באב היה: (ו) ה ו י  ה

א ו א ה מ ל ע י אילייא נ ו  יישב כ

ב י ת כ ה ו ״ ׳ ל ם ו : (ז) ת ל פ  מ

ס של חדש י מ ם י י ר ש ע ׳ מ ו  כ

ם יום י שלשי י ׳ ה ו כ ר ו י י  א

ל ל כ ה נ י : (ח) כא״ד ה כ ״  א
נ כצ״ל ״ ו כ ה ש ל ש ס ד ח  ה

: ק ח מ ר נ ס ר ח י ת שאי ו נ י ת  ו

 בשמהה
 בשמחה

 ממעטין
 ממעטין

 רבעו גרשום
׳ באב נגזרה גזרה על ט  כ
 אבותינו שלא יכנסו לארץ.
 ובערב טייב חורו מרגלים,
 ולמחר קבעו טייב. דרך

 שלשת ימים. הרי כ״ב, דיום עשרים עצמו דאייר הוא מחשבון הגי ימים, וכתיב עד חדש ימים דהיינו כ״ט ימים, וחשוב ז׳
 דאייר לפי שהוא חסר, וכ״כ דסיון, הרי החדש ימים, ועדין נשהיירו ח׳ דסיון לפי שהוא מלא, וכתיב ותסגר מרים שבעת ימים,

 הרי כ״ט דסיון, ובאותו יום עצמו שלח מרגלים, וכהיב וישובו מקץ ארבעים יום, תשוב ב׳ דסיון וכ״ט דתמוז הרי ל״א, וח׳ דאב דאמרת דבערכ טייב חורו, א״כ לא הוו כדרך אלא מ׳ נכי חדא, וקרא אמר ארבעים. תמוז
 בערב טייב מ׳ מלאים, ולמחר קבעי לטייב. קרא עלי מועד. שקבעו תמוז של שלשים. וחובה ע״י חייב. לפי שבט״ב היה כבר חייב, ששרף בו בראשונה. כשהדס. משמע נחרש. בעל החוטם. כלומר, [גדול שבכולן והןע

 ומוצאי שבת ומוצאי שביעית היתה ומשמרת יהויריכ היהה כוי. נלכדה ביתר ונחרש[ה] העי

 אור

 העם בלילה חהוא: במדבר יד א 11. ובחדש החמישי בשבעה לחדש היא שנת תשע עשרה שנה למל־־
נ טבחים עבד מלך בבל ירושלם: וישרף את בית יי ואת בית המלך ואת כל  נבכדנאצר מלך בבל בא נבוז:־אדן י
 בתי ירושלם ואת כל בית גדול שרף באש: מלכים ב כה ח-ט 12. ובחדש החמישי בעשור לחדש היא שנת תשע
 עשרה עונה למלך נבובד-אצר מלך בבל בא נבוזראדן רב טבחים עמד לפני מלך בבל
 בירושלם: ירמיהו נב יב 13. קדשו עליה מלךזמה קומו ונעלה בצהרים אוי לנו כי פנה היום כי ינטו צללי
 ערב: ירמיהו ו ד 14. וישב עליהם את אונם וכךעתם יצמיתם יצמיתם ין אלהינו: ההלים צד כג 15. משא
 גיא חזיון מה לך אפוא בי עלית כלך לגגות: תשאות מלאה עיר הומיה קךןה עליזה חלליך לא הללי חרב ןלא
 מתי מלהמה: ישעיהו כב א-ב 16. כי יום מהומה ומבוסה ומבוכה לאדני אלהיס צבאות בניא חזיון מקרקר קר

 ושוע אל ההר: ישעיהו כב ה

 תורה
 1. ויהי בהידש הראשון בשנה השנית באחד להירש הוקם המשכן: שמות מ יו 2. ויהי בשנה השנית בחדש השני
 בעשרים בחדש נעלה הענן מעל משכן הערת: במדבר י יא 3. ויסעו מהר יי דרך שלשת ןמים וארון כרית ין
 נסע לפניהם דרך שלשת ןמים לתור להם מנוחה: כמדבר י לג 4. והאספסף אשר כקךבו התאוו תאוה וןשבו
 ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכלנו בשר: כמדבר יא ד 5. ער חדש ;מים עד אשר יצא מאפכם והיה לכם
 לזךא יען כי מאסתם את ין אשר בקרבכם ותבכו לפניו לאמר למה זה ;צאנו ממצרים: במדבר יא כ 6. ותסנר
 מר;ם מחוץ למתנה שכעת ;מים והעם לא נסע עד האםף מדים: כמדבר יב טו 7. שלח לך אנשים התרו את
 ארץ כנען אשר אני נתן לבני ישראל איש אחד איש אחד למטה אבתיו תשלחו כל נשיא
 בהם: במדבר יג ב 8. וןשבו מתור הארץ מקץ אךבעים יום: במדבר יג כה 9. סלה כל אבירי אדני בקרבי קרא
 עלי מועד לשבר בחורי גת דרך אדני לבתולת בת ;הורה: איכה א טו 10. ותשא כל דזעךה ויתנו את קולם ויבכו



ס ״ ש ת ה ר ו ס  מ

 א) [גירשת רא״ש דפקיף
 מזלי׳], ג) ולעיל ט:ן,
 ג) מ״ק יד. יח. חולין קו:,
 ד) [קדושין לג: וש״נן,
, ו) עירוכין [ :  ה) [מגילה «
 מ:, t) !צ״ללתת], ח) [לעיל
 נו:ן, 0) ןע׳ נ׳׳ק קיט:
 וכרש״י שסן, י) [עי׳ גאה״ט
 גא״ח סי׳ תקנג ס״ק יכ
 כוונת רש׳׳י במ״ש אינו
 מפסיק סעודתון, כ) [עי׳
 רש״ל ניטין סח:ן, ל) ןג״מ
 פ״ו:], מ) ןצ״ל שמעון ק
 גמליאל ן, ג) ן עי׳ תיס׳ שבת
 סמ. ל״ה פריו קולס],
 ס) [צ״ל ובחולין לף קו:ן,

ם ל ש ה אור ה ר ו  ת
 1. כי אנכי ידעתי את
 המחשבת אשר אנכי
 חשב עליכם נאם ין
 מחשבות שלום ולא
 לךעה לתת לכם אחרית
 ותקוה: ירמיהו כט יא
 2. דגש וישק לו וץו־ח
 את ריח בגךיו ויברכהו
 ויאמר ראה ריח בני
 כריח עודה אשר ברכו
 ין: בראשית כז כז
 3. והשבתי בל משושה
 חגה חדשה ושבתה וכל
 מועדה: הושע ב יג

 הגהות הב״ח
 (6) נמ׳ ובחמישי מוחרין
 מפני כבול השבח מאי
 מותרין אילימא לכבס כוי
 היא לשד אנל כל השבת
 כולה: (נ) רש״׳ ל׳׳ה לעולס
 נוי מיל נתמישי ינמי שאין
 כו׳ הל׳׳א: (ג) ה״ה בחולו
 של מועד דכיון שאין לו
 אלא חלוק אחד לא סגי
 דלא מכנס ליה מפני
 הכנימה: (ל) י״ה ומפטיר

 אחד מאותן שלשה:

ת הגר״א ו ה ג  ה
 [א] רש״־ ד״ה אכל
 ושניעי. רשוס קו עליו

 למחקו:

ת מהר״ב ו ה ג  ה

 רנשבורג
 א] רש״י ד״ה אנל לאחטו
 וכו׳ ושניעי. נמחק מלת

 ושניעי:

 כט: בשלשה פרקים פרק רביעי תענית
 ניזיל בהדיה. בערכאות שלהן: » ונתתי לכם אחריה ותקוה. איילי

 לאיירי רב יהולה לעיל נקיט ואזיל: דקלים. להתפרנס מהן שיש
 מהן בבבל הרבה כלאמרינן בפ׳׳ק (לף ט:< עולא איקלע לבבל חזא
 מלא צנא לתמרי כר: כלי פשחן. ללבוש: לא שנו. במתני׳ יי) שכל
 השבוע אסור לכבס: אפילו לכבס
 ולהניח. כלי שילבוש לאחר זמן

 לאחר ט׳ באב אסור לנראה כמסיח
 לעחו שעוסק בכיבוס בגלים: אמר
 רב ששה סדע. לאפי׳ לכבס ולהניח

 אסור: קצרי. כך שמס «)בלשון
 ישמעאל והם כובסין. שמעחי אומרים
 על שם שמקצרין בגלי צמר כשדורסין
 אותן ברגליהן במים שקורין פורלד״ר
 והיינו לממרגמינן עין רוגל (שמואל
 ב י0 עינא לקצרא: אילימא לכבס
 וללבוש. מיל בחמישי מאי כבול

 שבת איכא: אלא. לאו לכבס
 ולהניח על השבת: לטולם לכבס
 וללבוש. מיל בחמישי(0: ובמי שאין

 לו אלא חלוק אחד. לאין לו להחליף.

 ומאי מפני כבול השבת דאי לא
 מכבס השתא בחמישי חו לא מצי
 לכבס ליה: (0 חולו של מוטד. שאין
 לו אלא חלוק אחל ללא סגיא ללא
 מכבס מפני הכנימה ואפי׳ כיבס
 לפני המועל מומר לכבסה במועל:
ז שלגו. אינו יפה אלא ככיבוס י ה י ג  ו

 שלהן ואסור לגהץ לפני תשעה באב
 אפילו להניח לאחר תשעה באב.
 אבל כיבוס שלנו מוחר: כלי פשסן
 אין בהן. ליאסר משוס גיהוץ אלא

 בכלי מילת. לישקיי״ר בלע״ז: לא
 שנו. שאסור ללובשו בשבוע שחל

 תשעה באב להיות בתוכה אלא
 בימים שלפני תשעה באב שאם חל
 ביום רביעי אסור ללובשו ראשון
 ושני ושלישי: אבל לאחריו. חמישי
1 ושביעי מומר: חל להיוה ז א  וששי 1א
 באחד בשבה מוהר לכבס כל השגה

 כולה. דהיינו לאחריו: חל להיוח

 בשני או בשלישי ברביעי ובחמישי

 כוי: לייט עלה אביי ואיהימא רב

 אהא בר יעקב אהא. המכבס

 בתשעה באב אפילו מן המנחה
 ולמעלה. ואדקאי בברייתא מפסיק
 לה למילתא וקאמר לייט עלה אביי
 כוי: חל להיוה בשני כוי• סיפא
 דההיא בריימא גופה היא: ומפטיר(י).
 מאותן שלשה אממן מפטיר
 מתוך שאין מוסיסין בחול יותר מג׳
 אנשים ולא בר״ח על ד׳ שאין לנו
 להוסיף אלא בשבמ ובי״ט כדמפרש
 במגילה (דף כא.). ולפיכך קורין ג׳
 דזמן ספר תורה הוא ובלאו הכי
 הוו קרו שלשה שהוא מתקנת עזרא
 לקרות בשני ובחמישי כהן ולוי
 וישראל: קורא אחד ומפטיר
 וכן טרב השטה באב שחל להיוה

 שולחנו אפי׳ כסעודת שלמה בשעחו

ר רב פפא הלבך האי כר ישראל דאית ליה דינא בהדי נכרי מ  א
 לישתמיט וכוי. פירוש משוס דאמר לעיל מגלגלין חובה ליום
ל תפוחים. י״מ מפוחים נ)כריח אמרוגים:  החייב: ש
י דבי רב. פירוש כובסין הבגדים ולכך קד להו קצרי על ר צ  ק

 אמר רב פפא אתלכך בר ישראל דאית ליה
 דינא בהדי נכרי לישתמיט מיניה באב
 דריע מזליה ולימצי נפש״ה באדר 6*דבריא
 מזליה 1לתת לכם אחרית ותקוה אמר רב
 יהודה בריר, דרב שמואל בר שילת משמיה
 דרב אלו דקלים וכלי פשתן 2ויאמר ראה ריח
 בני כריח שדה אשר ברכו ת׳ אמר רב יתודת
 בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב
 כריח שדה של תפוחים: שבח שחל השעה
 באב להיות בחוכח אםורין לספר ולבבם: אמר
 רב נהמז לא שנו אלא לבבם וללבוש אבל
 לכבס ולהניח מותר ורב ששת אמר אפילו
 לבבם ולחניח אסור אמר רב ששת תדע
 דבטלי קצרי דבי רב מתיב רב חמנונא
 >א< 3׳בתמישי מותרים מפני כבוד השבת למאי
 אילימא לכבם וללבוש מאי כבוד שבת איכא
 אלא להניה ובהמישי הוא דשרי אבל השבת
 כולה אםור לעולם לכבס וללבוש וכשאין לו
 אלא הלוק אהד ״דאמר רב אםי א״ר יוהנן ימי
 שאיז לו אלא חלוק אחד מותר לכבםו
 בחולו של מועד איתמר נמי אמר רבי בנימין אמר
 ר׳ אלעזר לא שנו אלא לכבס וללבוש אבל
 לחניח מותר מיהיבי גאסור לכבס לפני תשעה

 שם שמקצרין הבגדים
י שאין לו  ע״י רחיצמ המים: מ
 אלא הלוק אחד מותר לכבס במועד.
 «(ובט3ול יום) ובס׳ אלו מגלחין(מו״ק
 לף יל.) לקאמר וליטעמיך הא לאמר
 רבי אסי אמר רבי יוחנן מי שאין לו
 אלא חלוק אחל וכו׳ לסריך יאמרו כל
 החלוקים אסורים לכבס בחול המועל
 ותלוק זה מומר ומתרץ זה אזורו
 מוכיח עליו שאין לו אלא תלוק אחל
 וא״כ לוקא להם אבל לנו ולאי אסור
 אפי׳ אין לנו אלא חלוק אחל שאין
 אנו אוגלין אזור על חלוקות שלנו
 ולא הוי אזורו מוכיח עליו וכן צריך
 ליזהר שלא לכבס המצנפת בחול
 המועל אע״ג שאין לנו אלא אחת
 אבל מ״מ יש לנשים לכבס בגלי
 התינוקוח כלי לשכוב להוי כמי שאין
 לו אלא חלוק אחל שיש רגילות להחליף
 בגליהס וכל שעה צריך לו כל
 בגליו ועל זה נהגו העולם לכבסס

 בחול המועל:
י ובחמישי קורין שלש ומפטיר נ ש  כ
 אחד. מכאן מוטח רבינו תם
 דמסטיר עולה למנין שבעה מדקאמר
 קורין שלש ומפטיר אחד שמפטיר אחד
 מן הג׳ דקא מי3עיא ליה 3מגילה
 (לף כג. ושס< מפטיר עולה למנין
 ש3עה או לא משמע מהכא דעולה:

 ותרוייהו

 באב אפילו להניח לאתר תשעה באב וגיחוץ
 שלנו ככיבוס שלהן וכלי פשהן אין בהם
 משום גיהוץ תיובתא ישלה רב יצהק בר גיורי
 משמית דרבי יותנן אע״פ שאמרו כלי פשתן אין בהן משום גיהוץ אבל אסור
 ללובשן בשבת שהל תשעה באב להיות בתוכה אמר רב לא שנו אלא
 לפניו יאבל לאחריו מותר ושמואל אמר אפילו לאחריו נמי אסור מיתיבי
 שבת שחל תשעח באב לחיות בתוכח אםור לספר ולכבס ובחמישי מותרין
 מפני כבוד השבת כיצד הל להיות באחד בשבת מותר לבבם כל השבת
 כולח בשני בשלישי ברביעי ובחמישי לפניו אסור לאחריו מותר חל להיות
 בערב שבת מותר לכבס בחמישי מפני כבוד חשבת ואם לא כבם בחמישי
 בשבת מותר לכבס בערב שבת מן המנחה ולמעלה יילייט עלה אביי
 ואיתימא רב אתא בר יעקב אתא ה<הל להיות בשני ובחמישי קורין שלשה
 ומפטיר אהד בשלישי וברביעי קורא אהד ומפטיר אהד רבי יוסי אומר
 ילעולם קורין שלשה ומפטיר אחד תיובתא דשמואל אמר לך שמואל הנאי היא
 דתניא יייתשעה באב שהל להיות בשבת וכן ערב תשעה באב שהל להיות
 בשבת אוכל ושותה כל צרכו ומעלה על שולחנו אפילו כסעודת שלמה
 בשעתו ואסור לספר ולכבס מר״ח ועד התענית דברי רבי מאיר רבי
 יחודת אומר כל תתדש כולו אסור רשב״ג אומר אינו אסור אלא אותת
 שבת בלבד ותניא אידך ונוהג אבל מראש הדש ועד התענית דברי ר׳
 מאיר רבי יהודה אומר כל ההדש כולו אסור רשב״ג אומר אינו אסור
 אלא אותת שבת בלבד אמר ר׳ יותנן ושלשתן מקרא אחד דרשו דכתיב
 3ותשבתי כל משושח חגח חדשת ושבתח מאן דאמר מר״ח ועד התענית

ה ג ה  מ

 אחד. אחד קורא והוא עצמו המפטיר. קתני מיהח לאחריו מותר תיו3תא דשמואל:

 בשבת. ׳)אינו מפסיק סעודתו ואינו ממעט בתבשילין אלא אוכל בל צרכו ומעלה על

 לפלוגתא היא במסכח גיטין בפרק ןמי שאחזו] (לף סח:< לאיכא למאן דאמר מלך והליוט ומלך ואיכא למ״ל מלך והליוט כלומר
 כשנטרל שוב לא חזר למלכומוי) לפיכך הוצרך לומר בשעתו בעת מולכו ותקפו שהיה אוכל הוא ושריו ס׳ כור סולת כו׳ל): ועד
 התענית. אלמא לסבירא ליה לרבי מאיר לפניו אסור לאחריו מומר ורבי יהולה ורבן ״)גמליאל סבירא להו לאפילו לאחריו נמי אסור:

 מחגה
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 כז א טוש״ע א״ח סימן
 תקנא סעיף א:

 בה ב מיי׳ ס״ו מהל׳ י״ט
 הלכה כא סמג לאדן
 עה טיש״ע שס סימן תקלל

 סעיף א:
 נט ג ו מיי׳ פייה מהל׳
 תעניות הלכה ו סמג
 עשין מל״ס ג טוש״ע שס

 סימן תקנא סעיף ג:
 ל ה מיי׳ שס טוש״ע שם

 סעיף ל:
א ו מיי׳ סי״נ מהל׳  ל
 תפלה הלנה טו טור

 א״מ סימן תקנט:
 לב ז מיי׳ פ׳׳ה מהל׳
 תעניות הלכה ח טוש׳׳ע
 איית סימן תקננ סעיף י:

 לעזי רש״י
 פורלוי״ר [פולי״ר].
 לדרוך (לשם כיבוס).

 לישקיי״ר. לגהץ.

 מוםף רש״י
 בהמישי מותרים. אס תל
 תשעה נאנ בערב שנת
 מותרי! לננס נחמישי,
 וכשחל ט׳ באב נל׳ נשנת
 לא איצטריך למיחני
 למותרין, נלאמרינן בגמרא
 לא שנו אלא לפניו כו׳ ולעיל
 מ:!. וכן ערב תשעה
 באב שחל להיות
 בשבת. אע״פ שאס חל
 להיות נמול לא יאכל שני
 תנשילין ולא יאנל נשר ולא
 ישתה יין, ענשיו שהוא שנת
 אוכל נל צרכו!:ערובין וזא.).
 כסעודת שלמת
 בשעתו. שהיסה שעתו
 עימלת לי במלכותו, למלך

 יהליוט הוה ;שס<.

 רבינו חננאל
 לתת (להם) [לכם] אחרית
 •תקוה. אמרינן משמיה
 ־רב, אלו דקלין וכלי
 :!שתן. ראה ריח בני כרית
 שדה. כריח שדה של
 ״.פוהין. בגדים מגוהצין
 אסור ללובשן בשבת שחל
 :1׳ באב להיות בתוכה, עד
 •יום תענית, ואפילו הן
 בגדים של פשתן. פי׳
 גיהח1 בלשון ישמעאל
 ל־לק, והוא עברי תומרתא.
 שבת שחל להיות ט• כאב
 בתוכה אסור לספר ולכבס
 ובחמישי מותר מפגי כבוד
 דשבת. אוקימגא בומן
 שחל ט׳ באב בערב שבת,
 בה׳ שמקודם יום ט׳ באב
 התירו לו לכבס וללבוש
 כשאין לו אלא חלוק אחד,
 !ד]מותר לכבסו אפילו
 בחולו של מועד.
 כיכוסא) חלוקת רב נחמן
 ו־ב ששת היא, וקיימא לן
 בהא כרב ששת דאמ׳
 אפילו לכבס ולהניח אחר
 ט׳ באב אסור, תדע דקא
 כטל־ קצרי דבי רב.
 ומותבינן מהא [דתניא]
 אסור לכבס לפני ט׳ באב
 ואפילו להניח לאחד ט׳
 באב, וגיהוץ של בני בבל
 ככיבוס של בגי ארץ
 ישראל, וכלי פשתן אין
 בדן משום גיהוץ, תיובתא

 ה״ב נתמן. נמצא מיקל ככיבוס בבל. ואסיקנא, אף על פי שא׳ כלי פשתן אין בהם משום גיהוץ, אבל אסור ללובשן בשבת
 שחל ט׳ באב להיות בתוכה. [שבת שחל טייב להיות בתוכה] אםורין לכבס ולספר ובחמישי מותרין מפני כבוד השבת, כיצד,
 חי להיות באחד בשבת מותרין לכבס כל השבת כולה, חל להיוח ט׳ באב בשני או בשלישי או ברביעי או [בחמישי] לפניו

 אסיר לאחריו מותר, חל ט׳ באב להיות בערב שבת מוחרין לכבס בחמישי. פי׳, מי שאין לו אלא הלוק אהד. ואם לא כיבס בה׳ יכבס בערב שבת בט׳ באב עצמו מן המנחה ולמעלה. לייט אב
 כר׳ [יוסי] דאמר לעולם קורין ג׳ בט׳ באב ומפטיר אחד.

 רבינו גרשום
 דבטלי קצרי. לכבס
 וללבוש מאי כבוד שבת
 איכא. במאי דלבוש
 בהמישי. אלא לאו להגיח.
 וללבוש בשבת, דהייגו
 כבוד שבת. טעמא
 דבהמישי לפי שהוא קרוב
 לשבה, אבל שאר יומי
 אפילו להניח, וקשיא (לרב
 התא) [לרב נחמן!. לעולם
 לכבס וללבוש. בחמישי,
 ודאמרת מאי כבוה שבח
 איכא, דלית ליה אלא אותו
 הלוק ולא מצי להמתין עד
 שבת, והיינו כבוד שבת
 דמכבם ליה, ולהכי שאר
 יומי אסור, אבל להנית לא
 הוי אסור, וגיהוץ שלנו אסור. לייט עלה אביי. במאן דכביס בע״ש בט׳ באב מן המנחה ולמעלה. קורין ג׳. הואיל וכל חמישי
 ושני קורץ גי. מפטיר. אסוף אסיפם. תיובתא דשמואל. הא דקתני מותר לכבס כל השבוע, ושמואל אמר לאחריו נמי אסור.

 שהצריך ודחק עצמו לכך. ובקריאת הספר, קיימא לן

 א) נראה דצ״ל וכבוש להניח לאחר ת״נ.
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 נר מצוה

׳ ל ה ה מ ״ ׳ ס י י  לג א מ
ג מ ה ז ס כ ל ת ה ו י נ ע  ת

ן מ י ח ס ״ ע א ׳ ׳ ש ו ן ג ט  עשי

: ף ט י ע ס ף א ו י ע כ ס נ ק  ת

ה י כ ל ס ה ׳ ש י י  לד ב מ
ס ע ש ״ ש ו ס ט ג ש מ  ס

ר ו ט ו ף א ן י ע י ס נ ק ׳ מ י  ס

: [ ה נ ק ן ת מ י ס ס  ש

א ה י כ ל ס ה ׳ ש י י מ  ג ן

: [ ס ע ש ״ ש ו  ט

ה ז כ ל ם ה ׳ ש י  לה ד ה מי
ס ע ש ׳ ׳ ש ו ט ס ו ג ש מ  ס

: ן ף כ י ע נ ס נ ק ׳ ת י  ס

׳ ל ה א מ ״ י ׳ פ י י  לו ו ז מ
ה כ ל ש ה ס ת נ ר י מ ש צח ו  רו

ד ״ ר י ו ט ט ן ע נ עשי מ  ח ס

: ז ט ן ק מ י  ס

׳ ל ה ה מ י י ׳ פ י  לו ח מי
ע ״ ש ו ה ט ט כ ל ת ה ו י נ ע  ת

: ף ו י ע נ ס נ ק ן ת מ י ח ס ״  א
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ו לקולא. כלומר תרוייהו כדר״מ דאמר מר״ח ועד ה י ר ר ת  ו
 המענימ וכרשב״ג דאמר אינו אסור אלא אותה שבת
 בלבד הלכה כמרוייהו לקולא כלומר דאינו אסור אלא אותה שבת
 בלבד כרשב״ג ודוקא [עד] התענית אבל לאחר התענית מותר דהלכה
 כר״מ דאמר דאינו אסור אלא עד
 התעניח ואע״ג לשלחו משמיה דר׳
 יוחנן לכלי פשתן מותר לכבס במועד
 מ״מ החמיר לנו מורינו רש״י לחח
 סלינין שלנו לכובס אותה שבוע
] אבל ג  שהיה בה נו״ב קולס התענית [
 היכא לחל ט״ב בה׳ בשבת מותר
 לכבס ולספר מחצות ואילך מפני
 כבול השבת לאין להמתין על ערב

 שבמ מפני טורח השבתי):
ב ט״כ לא יאכל אדם נ׳ ר  ע
 תבשילין. פירוש ב׳ תבשילין
 ר״ל בשתי קלירות כגון שקורין
 העולם אכלנו ב׳ מינים שקורין
 מיישו״ן אבל אין לאסור לאכול תבשיל
 שעושין מבצליס ומגבינה ומביציס
 לאע״ג לאין רגילין העולם לאכול
 בצלים חיין כלאמר בעירובין (ל׳ כמ.)
 אכל בצל והשכים ומת וכו׳ שקשין לכל
 גופו של אלם כחרבות אעס״כ מאחר
 שאין עושין מהם תבשיל בעצמו אס
 לא ישימו (י) או שומן או שוס לבר
 שנותן בהם טעם אינו קרוי תבשיל
 כלי לאסור הביצים שמשימין עמהס
 אבל מן גבינה המבושל בקלירה אין
 חששא לאכול לכל לבר שהוא נאכל
 כמו שהוא חי כמו מלב כמו גבינה
 כמו תפוחים אין בהם חורח בשיל
ם היה רגיל לסעוד א  כלל וכלל: ו
 בעשרה יםעוד בחמשה. צריך

 מחגח ומ״ד כל חחדש כולו אםור מחדשה
 ומ״ד כל השבת כולה אםור משבתה אמר
 רבא הלכה כרשב״ג ואמר רבא הלכה כרבי
 מאיר ותרוייהו לקולא וצריכא דאי אשמועינן
 הלכה כר׳ מאיר הוח אמינא אפי׳ מר״ח קמ״ל
 הלכה כרשב״ג ואי אשמועינן הלכה כרשב״ג
 חוח אמינא אפילו לאחריו קמ״ל הלכה כרבי
 מאיר: ערב תשעח באב לא יאכל אדם ב׳
 תבשילין בו׳: אמר רב יהודח לא שנו אלא
 משש שעות ולמעלה אבל משש שעות
 ולמטה מותר ואמר רב יהודת לא שנו אלא
 בסעודה המפסיק בה אבל בסעודה שאינו
 מפסיק בת מותר אותרוייהו לקולא וצריכא דאי
 אשמעינן בסעודה המפסיק בה הוה אמינא
 אפי׳ משש שעות ולמטה קמ״ל משש
 שעות ולמעלת ואי אשמעינן משש שעות
 ולמעלה הוה אמינא אפי׳ בסעודה שאינו
 מפסיק בה קמ״ל בסעודה המפסיק בה תניא
 כלישנא קמא תניא כלישנא בתרא תניא
 כלישנא בתרא הסועד ערב תשעה באב אם
 עתיד לסעוד סעודה אחרת מותר לאכול בשר
 ולשתות יין ואם לאו אםור לאכול בשר
 ולשתות יין תניא כלישנא קמא ערב תשעה
 באב לא יאכל אדם שני תבשילין לא יאכל
 בשר ולא ישתת יין רבן שמעון בן גמליאל
 אומר ישנה אמר רבי יהודה כיצד משנה
 אם תית רגיל לאכול שני תבשילין יאכל מין
 אחד ואם היה רגיל לםעוד בעשרה בני אדם
 םועד בהמשה היה רגיל לשתות עשרה כוםות
 שותה המשה כוסות במה דברים אמורים
 משש שעות ולמעלת אבל משש שעות
 ולמטה מותר תניא אידך ערב תשעת באב לא
 יאכל אדם שני תבשילין לא יאכל בשר ולא
 ישתה יין דברי ר״מ והכ״א ישנה וממעט
 בבשר וביין כיצד ממעט אם היה רגיל לאכול
 ליטרא בשר יאכל חצי ליטרא היה רגיל
 לשתות לוג יין ישתה חצי לוג יין ואם אינו
 רגיל כל עיקר אםור רשב״ג אומר אם היה
 רגיל לאכול צנון או מליח אחר סעודתו תרשות בידו תניא אידך כל שתוא

 משום תשעה באב אסור לאכול בשר ואסור לשתות יין ואםור לרחוץ כל שאינו משום ט״ב מותר לאכול בשר
 ולשתות יין ואסור לרהוץ ר׳ ישמעאל בר׳ יוסי אומר משום אביו כל שעה שמותר לאכול \*\ בשר מותר לרחוץ
 ת״ר כל מצות הנוהגות באבל נותגות בט׳ באב יאסור באכילת ובשתיה איובםיכת ובנעילת תםנדל ובתשמיש
 תמטת גואסור לקרות בהורה בנביאים ובכתובים ולשנות במשנה בתלמוד ובמדרש ובהלכות ובאגדות אבל
 קורא תוא במקום שאינו רגיל לקרות ושונה במקום שאינו רגיל לשנות וקורא בקינות באיוב ובדברים הרעים
 שבירמיה ותינוקות של בית רבן ״w בטלין משום שנאמר 1פקודי ה׳ ישרים משמחי לב ר׳ יהודה אומר
 אף אינו קורא במקום שאינו רגיל לקרות ואינו שונה במקום שאינו רגיל לשנות אבל קורא הוא באיוב ובקינות
 ובדברים הרעים שבירמיתו ותינוקות של בית רבן בטלים בו משום שנאמר פקודי ה׳ ישרים משמהי לב:
 לא יאכל בשר ולא ישתה יין: תנא ״יאבל אוכל הוא בשר מליח ושותה יין מגתו בשר מליח עד כמה
(שאינו) כשלמים ויין מגהו עד כמה כל זמן שהוא כל זמן ד)  אמר רב היננא בר כהנא משמיה דשמואל ה
כך  תוםם תנא ?<ייין תוםם אין בו משום גילוי ץכמה תםיםתו ג׳ ימים אמר רב יהודה אמר רב ח
 היה מנהגו של רבי יהודה ברבי אילעאי ערב תשעה באב מביאין לו פת חריבה במלח ויושב

 ביז

 דחאמר

ם ל ש ה אור ה ר ו  ת
 1. פקודי ין ישרים
 משמחי לב נוצות ין ברה

 מאיךת עינים:
 תהלים יט ט

 רבינו חננאל
 ואסיקנא, הלכתא (כר׳
 יוחנן) כרב שמעון בן
 גמליאל דאמר אינו נוהג
 אלא אותה שבת בלבד
 שתל ט׳ באב להיות
 בתוכה, והלכתא כר׳ מאיר
 דאמר עד התענית, אכל
 לאחר התענית שאר
 א) שבוע מוהר. ווהו פי׳
 הלכתא כתרווי־הו לקולא.
 ערב ט׳ באב לא יאכל שני
 תבשילץ כוי. ואפילו אורז
 ועדשים, אבל [אוכל]
 תבשיל אחד, בלבד שלא
 יהיה אותו תבשיל בשר.
 ואם הוא בשר בן ג׳ יום
 מוהר, דא׳ כל בשר שאינו
 כשלמים בן שני ימים
 ולילה אתד, כדכתיב כיום
 זבהכםיאכל וממהרת וגוי,
 איגו קרוי בשר אלא מליח.
 ויין חוסם גמי, כגון שנסחט
 בתוך ג׳ ימים מותר, שאיגו
 עדיין יין. אמר רב יהודה
 אמר רב לא שגו [לא] יאכל
 בשר ולא ישתה יין בערב
 ט׳ באב, משעה שיעברו
 שש שעות מן היום, כגון
 שקבע סעודתו משעה
 שביעית ולמעלה, והגי
 מילי בסעודה שהוא
 מפסיק בה, כלומר
 בתעגית, אבל אם בדעתו
 לוכל עדיין פעם אתרת, או
 קודם שעה ששית מותר.
 נו(מתשתא מיבררי) הני
 מילי פשוטות הן. רבן
 שמעון בן גמליאל אומר
 אם היה רגיל [לאכול] אחר
 סעודתו צנון או מלח
 הרשות בידו. תנו רבנן כל
 שהוא משום תשעה באב
 אסוד לאכול בשר ולשתות
 יין ואסור לרחוץ. ג) משעה
 שאסור לאכול אסור
 לרחוץ. ואע״ג דהנינן נוהג
 אכל עד התעגיה, ואמרינן
 הלכחא אסור לרחוץ כל
 גופו כין בחמין בין בצונן
 כל שבעה, אבל פניו ידיו
 ורגליו בחמין אסור בצונן
 מותר, הא גרסינן בפסחים
 פרק מקום שנהגו אין [בין]
 ט׳ באב ליום הכיפורים
 [כוי, מסייען ליה לר׳

 אלעור ראמר אסור לאדם שיושיט אצבעו במים בט׳ באב כדרך שאסור ביום הכיפורים. אע״ג דמותבינן עליה, הא משני רב
 פפא חמור־ קתגי. וגרסינן בפרק יום הכפורים מטפהת היה לו לר׳ יהושע בן לוי, בןערב] יום הכיפורים מקנח בו ידיו ורגליו,
 למחר מעבירה על גב עיניו ואינו הושש, ערב ט׳ באב שורה כמים ועושה כמין כלים נגובין, למחר מעביר על גב עיגיו
 ואינו הושש. [ש׳׳מן מהגי כולהו דרחיצת פניו ידיו ורגליו בט׳ באב אפילו בצונן אסור, אלא אם היו מטונפות. תנו רבגן כל
 מצות הגוהגות באבל גוהגות בטי באב אסור ברחיצה וב(נ)היכה ובנעילת הסגדל ובתשמיש המיטה. שלח רב י) הגאון בלשון הזה, יהא [בנ]דוי כל מי שעושה אחת מכל אילו בטי באב כל היום. ואי לקרות בתודה בנביאים ובכתובים ולשנות במשנה
 בתלמוד כוי. הו(ר׳ יהודה אומר) [וןאינו קורא אלא במקום שאינו רגיל לקרות, מפני שצער הוא לו. וקורא באיוב ובקינות, פי׳ איכה, ובדברים הרעים שבירמיה, ותיגוקות של בית רבן בטילים. משום שגאמר פקודי ה׳ ישרים משמהי לב. תגיא יין תוסס

 אין בו משום גילוי וכמה תסיסתו שלשה ימים. לפיכך בערב ט׳ באב מותר.

ג ״ ע א  למעט בכבודו: ו
 הש״ם הבשר מליה מותר בל זמ;
 שאינו כשלמים. כלומר שעבר יותר
 מב׳ ימים משחיטתו אפ״ה לדידן
 אסור לאכול בשר אפי׳ מלוח מזמן
 מרובה כיון דאנו רגילים לאכול
 בשר מליח וכן צריך למעט בשתייתו
 שאס היה רגיל לשתות עשרה
 כוסות משכר או ממשקה אחר לא
 ישתה כי אם חמשה וצריך לשנות
 מקומו שהוא רגיל לאכול בו כמו
 שהיה מנהגו של רבי יהודה בר׳
 אילעאי שישב ואכל ערב ט״ב בין
 מנור לכיריים מקום שהיה מנוול:

 כל

 מהגה. כלומר יליף טעמא מן חגה דהיינו ר״ח שנקרא חג כדאמרי׳

 לעיל >לף כט.) קרא עלי מועלי): הלכה כר״מ. ללפניו אסור ולאחריו
 מותר: הלכה כרבן שמעון בן גמליאל. לאין איסור נוהג אלא
 באותה שבמ: הרוייהו לקולא. כלמפרש ואזיל לבלפניו מוקי הלכה

 כר״מ ללפניו ולא לאחריו ובאותה
 שבת אבל קולס אומה שבמ אפילו
 לפניו מותר: משש שטוס ולמטה.
 כלפי השחר: המפסיק בה. לשוב
 אינו אוכל עור מאוחה סעולה
 ואילך: ה״ג כיצד ישגה א״ר יהודה
 אם הוא רגיל כוי: בעשרה. שהיו

 סועלין עמו לכבולו: וחכ״א ישנה.
 אשני מבשילין קיימי (א) בשר ויין
 ימעט: מליח. לג או בשר מליח לאין
 בו טעם כל כך אחר ששהה שלשה
 ימים במלח כללקמן » כשלמים
 והנותר מבשר זבח השלמים וגו׳ י)
 טסי לא אשכתן למקרי בשר: כל
 שהוא משום ט' באב. כגון סעולה

 המפסיק בה: כל שאינו משום טייב.
 כגון סעולה המפסיק בה בתענית
 צבור אי נמי סעולה שאינו מפסיק
 בה: ה״ג ר' ישמעאל בר׳ יוסי אומר
 משום אביו כל שעה שמוסר לאכול

 מוסר לרחוץ ולא גרסינן בשר. כלומר

 אפי׳ בשעח סעולה המפסיק מותר
 לרחוץ הואיל ומומר לאכול: אסור
 באכילה ובשהיה. הני אין נוהגין

 באבל לקא חשיב נמי איסורים שנוהגין
 בו לבל מהני לנהיגי באבל רחיצה
 סיכה ונעילה כר: ואסור לקרות
 בתורה כוי. לכתיב בהוי» משמחי

 לב «<: במקום שאינו רגיל לקרות.
 לטון ללא ילע אית ליה צערא:
 עד כמה. הוי בשר גמור ללא הוי

 בשר מלית כל זמן שהוא כשלמים
 שלא שהה במלחו אלא שני ימים
 ולילה אחל כזמן אכילח שלמים. ולהט
 נקט כשלמים לבזמן אטלת שלמים
 אשכחן לאקרי בשר לכמיב (ויקרא 1)
 ט< והנותר מבשר זבח השלמים וגו׳
 טפי לא אשכחן למקרי בשר שהטעם
 נפסל אחד 3׳ וג׳ ימים: יין
 מגתי. חלש ומתוק ואינו טוב

 טין ישן ומשלשל ומזיק: תוסס.

 רומח: אין בו משום גילוי.
 שאין נחש שותהו ט יברח מרתיחחו:

 בין

ת הש״ם ר ו ס  מ
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 הגהות הב״ח
ה נ ש א י ״ כ ת ה ו ״ • ל ״ ש  (א) ר
י אכל מ י י ן ק לי י מבשי  אשנ

׳ ו ת כ י ל ה מ ״ : (נ) ד ן י ר ד ש  ב

ר א ש ה ד ו ״ ס ן ה מ ק ל ד  כ

ר ו ס א ה ו ״ : (ג) ד ק ח מ  נ

נ י ל ח מ ש ׳ מ ו ת נ ו ר ק  ל

 במקום שהוא רגיל
נ ר ה ע ״ ׳ ל ם ו : (ל) ת ל ״ ס  ה

ן מ ו ו בו ש מ י ש ס לא י ׳ א ו  נ

: ו  א

 הגהות הגר״א
ר ת ו מ ה ש ע א כל ש ר ם  [א] נ
ן כ ו מ ( ״ ז ) מ ר ש נ ל ( ו כ א  ל

א ת ס ס י ת ן נ כ י ו ״ ש ו ר ק ת  מ

מ ו ק ו נ י ת ם ו : [ב] ע ( א מ י  ל

׳ ן ר י ל ט ! נ נ ר אי ״  של ג

ה ״ ב י ל ( ״ צ . נ י ו ה נ ל ו ה  י

ז ״ א ב ש ו ״ א ר ף ו ״ י ר  נ

מ ״ י ר ר נ ק ל ״ מ ס נ ת ס ר י ג  ו

׳ ר ו נ ק ס פ ם ש י ק ס ו פ ל ה ״ נ  ו

ה ״ ל ׳ ס ם ו ] ת ג ] : ( ה ל ו ה  י

׳ ו א כ נ י ל ה נ א ) . ו ה י ר ר ת  ו

מ ״ א ) ת ת נ ש ח ה ר ו י ט  ע

: ( ז ״ י ע ״ נ ה ה מ ר ח נ כ ו ) 

 מוסף רש״י
 כל זמן שהוא כשלמים.
ת ל י כ ן א מ ו ו י ל ר ע נ  שלא ע

לה לי ס ו י מ , שני י ם י מ ל  ש

א ו ו ה ת ו מ ל ת ל ! נ י י ל , ע ל ח  א

ת ח א מ ש מ ח ו י ל י מ ר ק לא א  ו

ס מ< י ר נ ל נ ( י ת כ נ ל ל  ה

ס ת ש ל כ א ס ו י מ ל ת ש ח ב ז  ו

ה ח מ ר ש א נ מ ל , א ח ח מ ש  ו

ח י ל ר מ י ה כ ר ה מ ל כ נ , א א ו  ה

ו ח ל מ ו נ מ ע ף ט ל ח נ  ו

 (נזנהדרץ ע.). כל זמן
ך ש ו א נ ו ה  שהוא תוסס. ש
ן י מ ח א מ ו ה מ ש מ ח ! מ ו ר ג  נ

ש ל ץ תוסס. יין ח  !שם;. י
ן י מ ח א מ ו ה ל ש ו ע ת י ג  מ

ס ס ו ה ת י י ל ר ת יין ק ו י ה  ל

 רבינו גרשום
 מחגה. מה חגה ח׳ ימים,
 אף מיעוט שמחה ח׳ ימים.
 ותרווייהו לקולא. הלכה
 כר״מ דאמר אין אסור אלא
 עד התענית, והלכה
 כרשב״ג דאין איסור אלא
 אותה שבת, והוא שלפני
 ט׳ באב. בסעודה המפסיק,
 סעודה אהרונה שמקבל
 עליו תענית. אבל בסעודה

 שאין מפסיק. כגון סעודה שאוכל קודם לכן, שעדיין יאכל אחריה. כל שהוא משום ת״ב. היינו ט׳ באב עצמו, כל שאינו
 מישום ת״ב, ישאר תעגיות. קורא הוא כמקום שאיגו רגיל לקרות. לפי ׳שמצטער. כל זמן שהוא כשלמים. שני ימים ולילה

 אחד, איגו אוכל בערב ת״ב, אבל אתר כן אוכל, שבטל מתורת בשר.

. ׳ ס שאינו רגיל יכו ו ק מ א ב ר ו ו ק נ ף אי ר א מ ו ה 7צ״ל ר״י א א ר נ האי גאון. ה< נ ר לרחוץ. 7) אולי צ״ל ר ת ו ר לאכול מ ת ו מ ה ש ע ש ר מ מ י א ״ ר ׳ ישמעאל נ . גן אילי צ״ל ר ת הן ו ט ו ש ם פ חכמי מ ו ״ ת ר ק ו ל ח ו אילי צ״ל מ . נ ר ת ו ע מ ו נ ש ל שאר ימי ה  א) אולי צ״ל נ



ת הש״ם ר ו ס  מ

 א) !ברכות יז:] ססחיס נד:,
 ב) ןנרי״ף ונרא״ש מהופכים
 דנרי ר״ע לרשנ״ג ודכרי
 רשב׳׳ג לר׳׳ע], ג) גיטץ נו.,
 ד)!ב״נ ש:ן, ה) נרי״ף ורא״ש
 ליתא תנ״ה, י) מו״ק כז. נדרים
 נו. סנהדרין כ., ז) בס״י אי׳
 דקאמר ולא הודי, ח) נ״ב קכא.
) ןבב״ב קכא. איתא רנ  ע״ש, ט
 דימי נר יוסף אמר רנ נממן יוס
 וכוי], י)!גירי העריך סריזדאות
 סי׳ שומרים יע׳ לעיל כמ.
 והושיבו פרחדאית כו׳ן,
 כ) ןגיטין פח.ן וישם הגי׳
 פרדסיוח וכן הגי׳ בב״בקכא:],
 ל) [ירושלמי תענית סופ״דן,
 מ) ן ע״ש נרשג״ס ועי
 מהרש״אן, נ) מתים ממ״ר אלף

 בפרוטרוט נצ״ל,

ם ל ש  תורה אור ה
ו ל י ג ם ו ל ש ו ר , י ר ו א ח מ  1 . ש

ה ת ו א ש י ה ש י ב ה ל א ה כ  ב

ם י ל ב א ת מ ל ה ש כ ו ש  מ

ו י ו ס ה י ע ש : י ה י ל  ע

ם י ר ו ב ת ג ו א ב כ ש א י ל  2. ו

ו ד ר ר י ש ם א י ל ר ע ם מ י ל פ  נ

ו נ ת י ם ו ת מ ת ל י מ ל כ ל ב ו א  ש

ת ח ם ת ת ו ב ר ת ת  א

ל ם ע ת נ ו י ע ה ת ם ו ה י ש א  ך

ם י ר ו ב ת ג י ת י ח ם כ ת ו מ צ  ע

: ם י י ץ ח ר א  ב

ז ב כ ל ל א ק ו ח  י

ה י; ו ר צ ש ר א ב ד ה ה  3. ז
ב ו ט ר ל מ א ד ל ח פ ל ת צ ו נ ב  ל

ם י ש נ ה ל נ י י ה ם ת ה י נ י ע  ב

ם ה י ב ה א ט ת מ ח פ ש מ ך ל  א

: ם י ש נ ה ל נ י י ה  ת

ו ו ר ל ב ד מ  ב

ע ב ש ל נ א ר ש ש י י א  4. ו

ו נ מ ש מ י ר א י מ א ה ל פ צ מ  ב

ן מ י נ ב ו ל ת ן ב ת א י  ל

א א ם כ י ט פ ו : ש ה ש א  ל

ל ו כ מ ר ת ש א י כ ה י  5. ו

ת ו מ ה ל מ ח ל מ י ה ש נ  א

ו ם ב ט י ר ב : ד ם ע ב ה ר ק  מ

 הגהות הב״ח
 (א) יש״״ ד״ה שניתנו כי׳ הרי
 שמונים יום וליל צום כפור

 השלים כנגד:

ם ״ ש  נליון ה
 תופי ־״ה כל העושה וכוי
 בדטשמע כירושלמי.
 נעירונין דף מא ע״א נתוס׳
 ד״ה אי אתם כתני כן בשס
 מדרש איכה רנתי: שם ד״ה

 מתיש. עיין תשונת חית יאיר
 בסוף הספר תשוב׳ של הגאון

 מוהר״ד זצ״ל בסופו:

 ל: בשלשה פרקים פרק רביעי תענית
ל העושה מלאכה בתשעה באב אינו רואה םימן ברכה לעולם. בין תנור לכיריים. מקום מנוול שבבית: אינו רואה םימן ברכה.  כ
 כלומר באותה מלאכה שרגיל לעשות בתשעה באב אינו רואה מאותה מלאכה: כל האוכל בשר ושותה יין בהשעה באב עליו
 סימן ברכה לעולם ומייב אדם לצער ולמעט בכבודו ובהנאותיו שאס הכתוב אומר ותהי עונומם על עצמותם. במשעה באב כלומר
 היה רגיל לשכב על שני כריס לא ישכב כי אס על אחד אבל עוברות בסעודה המפסיק בה: עוברות ומניקות. שאינן יכולומ לישן על גבי

 רבינו גרשום
 מחייב בכפיית המטה. לכוף
 מטתו כאבל. עוברות
 ומניקות. שאי אפשר להם
 בלא מטות מה תהא עליהם.
 שאר מטות. שאינו שוכב
 עליה, דרי •הוהה מחייב לכוף
 כל המטות שבבית, וחכ״א
 אינו חייב לכוף אלא מטהו
 בלבד. (כל הכלים.
 המשאילות זו לוו טעונות
 טבילה, שמא דנדה היו). יום
 שכלו מתי מדבר. וקבעו יום
 טוב לפי שתור הדיבור

 למשה.

 קרקע: ביכול. שאפשר לו: מאי
 בינייהו. כיון דזה מודה לו ביכול

 וזה מודה לו כשאינו יכול: שאר
 מטות. שבבית שאינו שוכב בהן.

 ר׳ יהודה דמחייב במתני׳ בכפיית
 המטה קמחייב נמי ביכול בשאר
 מטומ ורבנן סברי מטתו כופה ולא
 שאר מטות וכדתניא גבי אבל:
 שניתנו בו לוחות אחרונות. שבי״ז

 בתמוז ירד משה מן ההר תחלה
 ושיבר את הלוחות ובי״ח טחן את
 העגל ודן את הפושעים ועלה
 למרום נשתהה שם שמונים יום
 ארבעים יום עמד בתפלה דכמיב
 (לברים מ! ואתנפל לפני ה׳ ארבעים
 יום וארבעים לילה וארבעים יום
 עמד כבראשונה חשוב מי״ז בתמוז
 עד יום הכפוריס והוו להו שמונים
 יוס שנים עשרה שנשתיירו מתמוז
 דהוא חסר ושלשים דאב ותשעה
 ועשרים דאלול הרי אחד ושבעים
 ותשעה דתשרי הרי שמולם יום וליל
 צום (א) השלים כנגד לילו של י״ז תמוז
 דלא הוה בחושבניה דהא נפק ליה
 כבר בשעה שעלה השתא הוי להו פ׳
 שלמין לילה דוס ובוקר יום כפור
 ירד שהוא עשרה בתשרי ואותו
 היום נקבע ליום כפור להודיע שמחל
 וניחם על הרעה אשר דבר לעשות
 לעמו ועל כן נקבע צום כפור בעשרה
 בתשרי כך שמעתי: שהוסרו שבטים
 לבא זה בזה. דרחמנא אמר וכל בת

 יורשת נחלה וגו׳ (במלנר לון וכתיב
 (שם! ולא תסוב נחלה ממטה למטה
 אחר כי איש בנחלתו ידבקו בני
 ישראל ועמדו והתירו דבר זה בחמשה
 עשר באב: זה הדבר אשר צוה ה׳
 לבנות ללפחד וגוי. זה מיעוט הוא

 כלו׳ לא יהיה דבר זה נוהג אלא בדור
 זה בדור של בנות צלפחד: לבא
 בקהל. לישא נשים לפי שנשבעו

 ישראל מלהינשא להם כדכתיב
 בשופטים (כא<: ממנו. מיעוט הוא
 דכמיב איש ממנו לא יתן בתו לבנימין
 לא גזרו אלא מהם (ממנו) אבל
 מבניהם לא גזרו: שכלו מתי מדבר.
 דתניאל) כל ארבעים שנה שהיו במדבר
 בכל ערב תשעה באב היה הכרוז יוצא
 ואומר צאו לחפור והיה כל אחל ואחד
 יוצא וחופר לו קבר וישן בו שמא ימות
 קורם שיחפור ולמחר הכרח יוצא וקורא
 יבללו חיים מן המתים וכל שהיה בו
 נפש חיים היה עומל ויוצא וכל שנה
 היו עושין כן ובשנת ארבעים שנה
 עשו ולמחר עמלו כולן חיים וכיון
 שראו כך תמהו ואמרו שמא טעינו
 בחשבון החלש חזרו ושכבו בקבריהן בלילות על ליל חמשה עשר וכיון שראו שנתמלאה הלבנה בט״ו ולא מת אחל מהם ילעו שחשבון חלש מכוון
 וכבר מ׳ שנה של גזרה נשלמו קבעו אותו הלור לאותו היום יו״ט: דאמר מר כוי. לפיכך יו״ט הוא: לא היה הדבור טם משה. ביחול וחיבה לכתיב
 וילבר ה׳ אלי לאמר אלי נתייחל הליבור. ואע״ג למקמי הכי כתיבי קראי בהו מלבר איכא לאמרי לא היה פה אל פה אלא בחזיון לילה. גמגום:

 לאיזה

 בין תנור לכיריים ואוכל ושותה עליה קיתון
 של מים ודומה כמי שמתו מוטל לפניו תגן
 התם א)אמקום שנהגו לעשות מלאכה בט׳ באב
 עושין מקום שנהגו שלא לעשות אין עושין
 ובכל מקום ת״ה בטלים רשב״ג אומר לעולם
 יעשה כל אדם עצמו כתלמיד חכם תניא נמי
 הכי רשב״ג אומר לעולם יעשה אדם עצמו
 כתלמיד תכם כדי שיתענה תניא אידך
 נירשב״ג אומר כל האוכל ושותה בט׳ באב

כל  כאילו אוכל ושותה ביוה״כ ר״ע אומר נ
 העושה מלאכה בתשעה באב אינו רואה סימן
 ברכה לעולם וחכ״א כל העושה מלאכה בט׳
 באב ואינו מתאבל על ירושלים אינו רואה
 בשמחתה שנא׳ ג״שמהו את ירושלם וגילו בה
 כל אוהביח שישו אתח משוש כל
כל המהאבל ג ,  המתאבלים עליה מכאן אמרו י
 על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה ושאינו
 מתאבל על ירושלים אינו רואה בשמחתה
תניא נמי הכי יכל האוכל בשר ושותה יין ן  י:
 בט׳ באב עליו הכתוב אומר 2ותהי עונותם
 על עצמותם: רבי יחודח מחייב בכפיית
 המטה ולא הודו לו חכמים: תניא אמרו לו
 לרבי יהודה לדבריך עוברות ומניקות מה
 תהא עליהן אמר להם אף אני לא אמרתי
 אלא ביכול תניא נמי הכי מודה ר׳ יהודה
 לחכמים בשאינו יכול ומודים חכמים לרבי
 יהודה ביכול מאי בינייהו איכא בינייחו שאר
י ־ כשאמרו לכפות המטה  מטות כדתניא י
 לא מטתו בלבד הוא כופה אלא כל תמטות
 כולן הוא כופה אמר רבא הלכתא כתנא
 דידן ׳•ולא הודו לו חכמים כל עיקר: א׳׳ר
 שמעון כ״ג לא היו ימים טובים לישראל
 כחמשה עשר באב וכיוה׳׳כ: חיבשלמא יום
 הכפורים משום דאית ביה סליחה ומחילה
 יום שניתנו בו לוחות האחרונות אלא ט״ו
 באב מאי היא אמר רב יהודה אמר שמואל
 יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה מאי דרוש
 3זה הדבר אשר צוה ח׳ לבנות צלפחד וגו׳

 דבר זה לא יהא נוהג אלא בדור זה אמר
 רב יוסף אמר רב נחמן יום שהותר שבט
 בנימן לבוא בקהל שנאמר 4ואיש ישראל
 נשבע במצפה לאמר איש ממנו לא יתן בתו לבנימן לאשה מאי דרוש
(אמר) רבה בר בר חנה א״ר יוחנן יום שכלו ן  אמר רב ממנו ולא מבנינו ט
 בו מתי מדבר דאמר מר עד שלא כלו מתי מדבר לא היה דבור עם
 משה שנאמר 5ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות וידבר ה׳
 אלי אלי היה הדבור עולא אמר יום שביטל הושע בן אלה ־׳פרוםדיות
 נ• שהושיב ירבעם בן נבט על הדרכים שלא יעלו ישראל לרגל ואמר

 לאיזה

 ומניקות אינן חייבות כולי האי
 שאינם יכולומ להצטער בעצמן
 ואוכלין סעולה המפסקת מבעול
 יום וכן נמי ביום הכפולים >נמי)
 צריך לסעוד מבע״י לתוספת יום
 הכפורים מן התורה כלכתיב (ויקרא
 כג< מערב ועל ערב וכתיב בעצם
 היום הזה ןשס! אבל מכל מקום אין
 לאסור לשתות משאכל סעולה
 מפסקת ועליין הוי היום גלול
ד יוסי איקלע  4כלמשמע בירושלמי ל

 לבצרה אכל סעולה מפסקת אתא
 לגבי לריש כנישתא והוה סעיל אמר
 ליה ההוא ריש כנישתא סעול אצלי
 אמר ליה אכלית ואפסקית אמר לו
 אשגח עלי ללא לימרון הלין גברא
 לא אשגח עליה אכל מכל עיגול
 פתית ואכל מכל תבשיל ותבשיל חל
 פת ושתה מכל חבית חל כסא והכי
 הלכתא אם עליין היום גלול לאחר
 שאכל סעולה המפסקת מותר לשתות
 אפילו ערכ יוה״כ וכל שכן ערב

 תשעה באב:
ר רבא הלכה בתנא דידן ולא מ  א
 הודו לו הכמים. פירוש
 שאין צריך לכפות המטה והאידנא
 לחיישינן לכשפים לא עבדינן כפיית

 המטה ואפילו באבל:
 יום שהותרו השבטים לבא זה
 בזה. פירוש להיינו י״ט:
 יום שבו כלו מתי מדבר. כלאמרי׳
 (כמדרש איכה< כל ט׳ באב היו
 עושין קבריהן ושוכבין בתוכן ולמחר
 הכרוז יוצא הבדלו החיים ואותה השנה
 שכלתה הגזרה קמו כולם והיו סבורים
 שמא טעו כחודש עד שראו הלבנה
 מלאה ואז ידעו שכלתה הגזרה ועשו
 יו״ט ופרשב״ם (3ב״3 לף קכא.)«<
 כל המ׳ שנים לא היו ממיס אלא
 בט׳ באב * ובכל ט׳ באב היו
 ממיס נ) כ״א אלף ופרוטרוט ומפרש
 התם דאומו פרוטרוט עולה למ׳
 שנים ט״ו אלף וי״מ שהיו מתים
 בכל יום אך רוב המתים היו לעולם
 בתשעה כאב ובחמשה עשר באב
 פסקה הגזרה ולא מתו כלל ועשו י״ט:

 תיקנו

 השגים, עמדו כולן לא מת אחד מהן, אמרו טעיגו בהשבון, איגו היום ט׳ באב, וכן אמרו ןבי׳ן בי״א בי״ב ובי״ג ובי״ד, כיון שהגיע ט״ו באב וראו הלבנה מליאה אמרו והאי בטל הקןב״ה] אותה גויהה, לפיכך עשאוהו יום טוב.
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 נר מצוה

 לה א מיי׳ פייה מהלי תעגית
 הלי י סמג עשין ג טוש״ע

 ,א״ח סי׳ מקנל סעיף כב:
 לט ב מיי׳ שם טוש״ע שס

 סעיף נד:
ה טוש״ע שס סעיף ג  מ

 כה:
א ה מיי׳ פייה מהל׳ אנצ  מ
 הלנה יח טור י״ד סימן

 שפז:

 רבינו חננאל
 ־׳ [שמעון בן גמליאל] אומר
 כל האוכל ושותה בט׳ באב
 :אילו אוכל ושותה ביום
 הכיפורים. ר׳ עקיבא אומר
 ־•;עושה מלאכה בט׳ באב אינו
 •ואה סימן ברכה לעולם.
 ׳חכמים אומרים העושה
 מלאכה בטי באב אינו רואה
 :שמתת ירושלים שנאמר
 :ומחו את ירושלים וגילו בה
 :ל אוהביה וגוי. כל שאינו
 מתאבל על ירושלים איגו
 ׳ואה כשמתתה. וכל האוכל
 .:ט׳ באב עליו הכתוב אומר
 תהי עוינותם על עצמותם.
 גוונותיו חקוקין על עצמותיו.
 ־׳ יהודה מחייב בכפיית
 זמ־טה ולא הודו לו חכמים.
 :נא מודה ר׳ יהודה להכמים
 בשאינון יכול. כגון עוברות
 מיניקות וכיוצא בהן, שאץ
 :ופין מיטותיהם. ומודין
 ־זכמיב לר׳ יהודה, שכופה כל
 ait מיטתו, מי שהוא יכול
 ־ישן על הקרקע. ואמר רכא
 ־ילכתא כתנא דידי דקתני לא
 ־ודו לו חכמים. מנהגו של ר׳
 הודה ברבי אלעאי, בערב ט׳
 .:אב היה יושב בץ תנור
 •כיריים, ואוכל פת חריבה
 :מלת ושותה קיתון של מים.
 יומה כמי שמתו מוטל
פניו. א׳ רבן שמעון בן ; 

 ..מליאל לא היו ימים טובים
 ־'ישראל כט״[ו] באב וכיום
 ־־כיפורים. בשלמא יום
 ־•כיפורים משום שהוא יום
 שנתנו לוהות האהרוניס. לפי
 ׳;כןשןתחשוב מזי בסיון
 :;עלה משה לקבל לוחות
 •:־אשונים מ׳ יום עד י״ו
 :::תמוז, שנא׳ ואתנפל לפני ה׳
 ׳נוי, עד כ״ט באב, ומיד א׳
 י־־ הק[ב״הן למשה עלה אלי
 :־הרה, ועלה ביום ל׳ של אב
 ׳.שה ןגין [מי] יום וירד
 ::לוחות האחרונים, והוא יום
 הכיפורים, לפיכך ראו־
 ייתיותו יום טוב. אלא ט׳ץון
 כאב מפני מה (הוא ן יום טוב.
 ואמר־׳, יום שהותרו שבטים
 יבוא זה בזה. דדרוש וה הדבר
 שכתוב בענין ולא הםוב נחלה
 ממטה למטה אהר, לא יהא
 ניהג אלא כאוהו דור שנכנסו
 יארץ, ולהם נחלקה הארץ
 ב־יבד. ור׳ יוחגן אמר שהותר
 שבט בנימין, דדרוש איש
 ממנו לא יתן בתו לבנימין,
 ממנו ולא מבנינו. רב נתמן
 אמר יום שכלו בו מתי מדבר.
 ורצינו בפירוש בירושלמי, ר׳
 אבוי אמר שבטל בו החפירה,
 דא״ר לוי בכל ערב ט׳ באב
 ריה משה רבינו מוציא כרוו
 במחנה ישראל צאו לחפור,
 הי־ יוצאיו ועצמן) וחופרין
 קברות וכל אחד ישן בקברו,
 ובשחר מי שנמצא חי חזר
 למחנה והמתים נשארו
 בדבריהם, ומוצאין עצמן
 בכל שנה חסרים ט״ו אלף
 ופ־וטרוט, בשנת שלשים
 ושמונה שנה עשו כמנהג כל
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 נר מצוד.

 מב א מיי׳ פ״נ מהל׳
 כרכות הל׳ א [מור

 א׳׳ת סי׳ קסט]:

 רבינו חננאל

 י רב מתנה [אמר] יום
 [שנתנו] הרמי ביתר
 לקבורה. ובו ביום תיקנו
 הטוב והמטיב, תטוב שלא
 הסריהו והמטיב שנתנו
 לקבורה. יום שפוסקין בו
 לכרות עצים למערכה,
 כדתניא [ר״א] הגדול אומר
 מט״ו באב תשש כתה של
 המה ולא היו כורתין עצים
 למערכה מפני שאין יבשין.
 וכיון שאין יבשין מתליעין.
 וקא׳, יום תבר מגל.
 כלומר, מעתה אין אגו
 צריכין מגל לחתוך בו
 עצים. [מכאן ואילך]. פי׳
 מט״ו באב, מי שמוסיף מן
 הלילה ליום, כלומר, עומד
 בלילה ושוגה שכבר האריך
 הלילה. ומי שלא יוסיף
 הקבריה אימיה, שאיגו מן
 החכמים שמנדדין שינה
 מעיניהן בעולם [הזה]

 והיים לעולם הבא.

 הדר! עלד
 כשלשה פרקים

 בשלשה פרקים פרק רביעי תענית לא.
ו ביבנה הטוב והמטיב. פירוש גכרכת המזון ומש״ה תקנו נ ק י  ת
 יותר על היין הטוב והמטיב נוסי מבשאר דכרים לפי
ם תבר מגל. פירוש ו  שהיו [כמו] גדר בכרם ולא נסרחו: י
 שמונעין מלכרות עצים למערכה פירוש משוס שחלש כתה של
 חמה ומגללין התולעים באילנוח
 ועצים מחולעיס פסולים למערכה
 כדאמר [במדות] >פ״כ מ״ה)
 שהכהניס בעלי מומין הם מנקרים
 העצים ומסירין העצים ממולעיס

 שפסולות למערכה:
א מוסיף יאםף. פי׳ אותו ל  ד
 שאינו מוסיף מן הלילות על
י יאםף תקבדיה א  הימים יאסף: מ
 אימיה. תימה וכי היה מסופק מאי
 יאסף אלא נראה לומר ללא מוסיף
 יסיף (א) ומיהא קבעי גמרא מאי יסיף
 אבל לעולם הוה ילע ליאסף הוא
 לשון מיתה כלכתיב (בראשית מט<
ל אחל  רגוע ויאסף אל עמיו: כ
 ואחל מראה הקלוש ברוך הוא
 באצבעו שנאמר הנה אלהינו זה
 קומו לו וגו׳ נגילה ונשמחה בישועתו:

 הדרך עלך בשלשה פרקים
 וםליקא לה מסכת תענית

 לאיזת שירצו יעלו א<רב מתנה אמר יום שנתנו
 הרוגי ביתר לקבורה ואמר רב מתנה ייאותו
 יום שנתנו תרוגי ביתר לקבורה אתקנו ביבנת
 הטוב והמטיב הטוב שלא הסריהו והמטיב
 שנתנו לקבורה רבה ורב יוםף דאמרי
 תרוייתו יום שפסקו מלכדות עצים למערכה
 ג<(תניא) רבי אליעזר הגדול אומר מהמשה

 עשר באב ואילך תשש כהה של המה ולא
 היו כורתין עצים למערכת לפי שאינן יבשין
 אמר רב מנשיא וקרו לית יום תבר מגל מכאן
 ואילך דמוסיף יוסיף ודלא מוסיף יעיאםף)
י(תני רב יוסף) מאי יאםף אמר רב יוסף  ה

 תקבריה אימיה: שבהן בנות ירושלים כוי:
 ת״ר בת מלך שואלת מבת כהן גדול בת
 כהן גדול מבת סגן ובת םגן מבת משוח
 מלהמה ובת משוה מלהמה מבת כהן הדיוט
׳ שלא  וכל ישראל שואלין זה מזה כדי י
 יתבייש את מי שאין לו: כל הכלים מעונין

 טבילה: אמר רבי אלעזר אפילו מקופלין ומונהין בקופסא: בנות ישראל
 יוצאות ותולות בכרמים: תנא מי שאין לו אשה נפנה לשם: ״מיוחסות שבהן
 היו אומרות בהור וכו׳: תנו רבנן יפיפיות שבהן מה היו אומרות תנו עיניכם
 ליופי שאין האשח אלא ליופי מיוחסות שבהן מה היו אומרות תנו עיניכם
 למשפהה לפי ״י שאין האשה אלא לבנים מכוערות שבהם מה היו אומרות
 קחו מסתכם לשום שמים ובלבד שתעטרונו בזהובים אמר עולא ביראה אמר
 רבי אלעזר עתיד חקדוש ברוך חוא לעשות מחול לצדיקים וחוא יושב
 ביניחם בגן עדן ובל אחד ואחד מראח באצבעו שנאמ׳ 1ואמר ביום חחוא חנח

 אלחינו זח קוינו לו ויושיענו זח ח׳ קוינו לו נגילח ונשמחח בישועתו:

 הדרן עלך בשלשה פרקים וסליקא לה מסכת תענית

 לאיזה שירצה יטלו. הושע בן אלה רשע היה לכחיב >מלטס

 כ יזו ויעש הרע בעיני ה׳ רק לא כמלכי ישראל. והיינו
 לקאמר רק שבטל אח הפרוסלאומ ואמר לאיזה שירצו יעלו:
 הרוגי ביתר. בפרק הניזקין (גיטין דף «.): מלכרוה. לפי

 שהן לחץ ומאומו הזמן אין כח
 בחמה לייבשן וחיישינן מפני
 התולעת לפי שעץ שיש בו תולעת
 פסול למערכה כלאמרינן (מלות

 רבינו גרשום

 יום שפוסקין מלכדות
 עצים למערכה. ומיכן
 ואילך מוםיפין לעסוק
 בתורה. תשש כהה של
 חמה. ואינה מייבשה
 העצים. יום תבד מגל.
 כלומר, מיכן ואילך אין
 צריכין המגל לכרות עצים.
 ודלא מוסיף. מלילות על
 הימים לעסוק בהורה,
 [יסיף], לפי שכבר גדולין
 הלילות. [כל הכלים.
 המשאילות וו לוו טעווות
 טבילה, שמא דנדה היון.
 אפי׳ מקופלין. היישינן
 שמה ישבה עליהן נדה.
 לעשות מחול להצדיקים.
 שהצדיקים עושין מחול
 והקב״ה יושב באמצע,

 ומראין זה לזה ואומרים, הנה אלהינו זה קוינו לו ויושיענו זה ה׳ קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו.
 הדק עלך בשלשה פרקים

 פ״כ מ״ה): יום הבר מגל.
 שבירמ הגרזן שפסק החוטב
 מלחטוב עצים: מכאן ואילך.
 מחמשה עשר באב ואילך למוסיף
 לילות על הימים לעסוק בחורה
 יוסיף חיים על חייו: דלא
 יוסין*. לעסוק בתורה בלילות:

 מקבריה אימיה. כלומר ימות

 בלא עפו: בה מלך. אף על פי
 שהיה לה שואלת מבח כהן גלול
 כו׳ שלא לבייש את השואלת
 ממוך שאין לה: מבת כהן
 גדול. שהוא קרוב וסמוך למלכות:

 סגן. כהן חשוב ממונה תחמ כהן

 גלול להיות תחתיו ביום הכפוריס
 אס יארע פסול בכהן גלול
 ביום הכפוריס ישמש זה הסגן
 חחמיו: משוח מלחמה. הוא הכהן
 המכריז במלחמה ט) מי האיש הירא
 ורך הלבב וגו׳ (לברים כ<: ׳)אפילו
 מקופלין ומונחין בקופסא. אישקרי״ן:

 צריכין טבילה. כולן שלא לבייש אמ

 שצריכה טבילה: שאין אשה אלא
 לבנים. אס בניך יהיו מיוחסין הכל

 קופצין עליהם בין זכרים בין
 נקבות: טל מנת שתטטרונו
 בזהובים. שאחרי הנישואין תתנו

 לנו תכשיטין. ומילחא בעלמא הוא
 לאמרי כלומר ובלבל שתתנו לנו

ת הש״ם ר ו ם  מ

 א) ברכות מת:, ב) ב״ב
 קבא:,ג)1ניר׳ ע״י לתניא),
 ד) [צ״ל יסיף כך א׳ בב״נ
 וע״ש ברשנ״ס], ה) נבב״ב
 ליתא אלא כך אימא מאייסיף
 מני רב יוסף תקבריה
 אימיה[, ו) [פסתיס פב.
 יש״נ], ז) [עי׳ הגי׳ בע״י],
!נראה (  ח) כתובות נט:, ט
 שצ״ל אל ירך לבבכם ונו׳ עי׳
 סרש״י בתורה ובמכות יא.
 ובסוטה מג.], י) [ל״ה אפילו

 אמרי ל״ה צריכין],

ם ל ש  תורה אור ה

 1 . ואמר ביום ההוא הנה
 אלהינו זה קוינו לו
 ויושיענו זה ין קוינו לו
 נ גילה ונשמהה
 בישועתו: ישעיהו כה ט

 הגהות הב״ח

 (א) תום׳ ל״ה מאי בו׳ ללא
 מוסיף יסיף ומשום הכי

 קבעי נמרא מאי:

 לעזי רש״

 לו נגילה ונשמחה בישועתו:
 מלבושים נאים: מחול. סביב לשון

 מחול הכרס (כלאים פ״ל מ״א): מראה באצבעו. ואומר זה ה׳ קוינו לו ויושיענו זה ה׳ קרנו
 הדרן עלך בשלשה פרקים וםליקא לה מסבת תענית

 אישקרי״ן. קופסה (בעיקר
 לתכשיטים).

 מוםף רש״י

 ואמר רב מתנה כוי. ולכך
 שמתו שזכו לקבורה ושלא
. ( א נ נ ק ־  הסרימו(רשנ־ס נ
 הטוב והמטיב. ברכת
 הטוב והמטיב שבברכת
 המזון תקנו באותו היוס,
 דמן המורה אינה אלא
 שלש ראשונות, כדנפקא לן
 מהאי קרא וברכת את
 ה׳ אלהיך על הארץ ונו׳
. שפסקו מלכדות שש  ו
 עצים. מניסן ועל ט״ו נאנ
 היו נורתיס עציס לצורך
 המערנה לנצ השנה, מכאן
 ואילך תשש כת התמה, רש
 נעציס לתלותית ומעלי! עשן
 וגס יגלל תולעת ונלאמרינן

 נמדרש איכה ר׳ יעקנ נר אתא נשס ר׳ יוסי אומר שני נלה זמן קציצה למזנת שנל ען שנמצא נו תולעת פסול למזנח
 ונל עץ שהוא נקצץ אינו עושה מאנולת, ואותו יוס שפסקו היו שמתיס לסי שנאותו יוס היו משלימין מציה גדילה
 סאת (שם;. יום תבר מגל. שנשנרו הקרדומות שאין צורך עול נהן למטונ עצים (שטו. דמוסיף. מן הלילה על היום

 לשנות, יוסיף. ימים כדכתיב(דברים ל) כי הוא תייך, וכתיב (משלי גן כי אורך ימיס ושנות תייס ושלום יוסיפו לך, שמתיך שהלילות מאריכים והימים מתקצרין צריך לעסוק נלימודו גס נלילה !רשב׳׳ם ב״ב שם!. הדק עלך מםכת תענית

 אהד השלמת המסכתא יאמר זה ויועיל לזכרון בעזרת השם יתברך
: י ת א א ד מ ל ע א ב ל ן ו י ד א ה מ ל ע א ב ן ל נ י י מ ש נ ת א ת ל ת ו י נ ע ת ת ב ס ך מ נ י י מ ש נ ת א נ . ל ן ל ך ע ת ע ד ת ו י נ ג ז ת ת כ ס ך מ ל ן ע ת ע . ד ן ל ג ך ז ר ד ה ת ו י נ ג / ת ת כ ס ך מ ל ן ע ר ד  ה

 יאמר כן שלשה פעמים ואהר כך יאמר:
י א ח א א פ ר פ ן ב מ ח א נ פ ר פ י ב מ א ר פ ר פ א ב נ י נ ו . ך א ב ם ה ל ו ע ו ל נ מ א ע ה ת ה ו ז ם ה ל ו ע ו ב נ ת ו נ מ ך א ת ר ו א ת ה ת ו ש נ י ת ו ב י א ה ל א ו ו נ י ה ל י א ך י י נ פ ל ן מ ו צ י ר ה  י

: א פ ר פ ו ב ר א ד פ ר פ א ב ־ ך א א פ ר פ ב ב ח ר ו א ם פ ר פ ש ב י ב א ך פ ר פ ם ב ך פ א ר פ ר פ י ב ר א מ ב א א פ ר פ  ב

י ד מ ו ל ך ו מ י ש ע ד ו ו י נ ל ל כ א ר ש ת י י ך ב מ י ע א צ א צ ו ו נ י א צ א צ ו ו נ ח נ ו א נ ל ה כ י ה נ . ו ל א ר ש ת י י ך ב מ ת ע ו י פ י פ ב ו ו נ י פ ך ב ת ר ו י ת ר ב ת ד ו א נ י ה ל י א א י ב נ ר ע  ה

י נ ד מ י ל ה י ת ך א ו ר : ב י נ ת י י ם ח י ב ך כ י ד ו ק ח פ כ ש א א ם ל ל ו ע : ל ש ו ב א א ן ל ע מ ך ל י ק ח ם ב י מ י ת ב י ל ה : י י א ל י ם ה ל ו ע י ל ך כ י ת ו צ ־ י מ נ מ כ ח י ת ב י ו א : מ ך ת ר ו  ת

: ד ע ה ו ל ן ס מ ן א מ ן א מ : א ך י ק  ח

ו נ . א ם י מ י כ ש ם מ ה ם ו י מ י כ ש ו מ נ א . ש ת ו נ ר י ק ב ש ו י ו מ נ ק ל ת ח מ א ש ל ש ו ך ך מ ת ה י י ב ב ש ו י ו מ נ ק ל ת ח מ ש ו ש נ י ת ו ב י א ה ל א ו ו נ י ה ל י א ך י י נ פ ו ל נ ח נ ם א י ד ו  מ

ם ה ם ן י צ ו ר נ . א ר כ ם ש י ל ב ק ן מ נ י א ם ו י ל מ ם ע ה ר ו כ ם ש י ל ב ק מ ם ו י ל מ ו ע נ . א ם י ל מ ם ע ה ם ו י ל מ ו ע נ . א ם י ל ט ם ב י ר ב ד ם ל י מ י כ ש ם מ ה ה ו ך ו י ת ר ב ד ם ל י מ י כ ש  מ

: ך ח ב ט ב י א נ א ם ו ה י מ ו י צ ח א י ה ל מ ר מ ם ו י מ י ד ש נ ת א ח ר ש א ב ם ל ד י ר ו ם ת י ה ל ה א ת א ר ו מ א נ . ש ת ח ר ש א ב ם ל י צ ם ר ה א ו ב ם ה ל ו ע י ה י ח ם ל י צ ו ר נ . א ם י צ  ר

ת ם א י ק ל ת ו ו ש ע ל ר ו ו מ ש ד ל מ ל ל ד ו מ ל ם ל מ י ם ל ם ו י ר ח ם א י ר פ ס ת ו ו ת כ ס ל מ י ח ת ה י ל ג ר ז ע ן ת ת כ י נ ע ת ת כ ס ם מ י ם י ל נ ת ר ז ע ם ש ש י כ ה ל י א ך י י נ פ ל ן מ ו צ י ר ה  י

. ם ל ו ד ע י ע ע ר ע ז ר י מ ע ר י ז פ מ י ו פ ה מ ר ו ת ש ה ו מ א ת ל י ש ע ך ז ל י ו ד ל ו מ ע ם י י מ כ י ח ד י מ ל ת ם ו י א ר ו מ א ם ו י א נ ת ל ה ת כ ו ב ז . ו ה ב ה א ך ב ת ר ו ד ת ו מ ל י ת ר ב ל ד  כ

: ד ו ב כ ר ו ש ה ע ל א מ ש ה ב נ י מ י ם ב י מ ך י ר ו : א ם י י ת ח ו נ ך ש ו ל פ י ס ו י ך ו י מ ו י ב ר י י י ב . כ ך ח י ש א ת י ת ה ו צ י ק ה ך ו י ל ר ע מ ש ך ת ב כ ש ך ב ת ו ה א ח נ ך ת כ ל ה ת ה י ב ם ב י ק ת ת  ו

: ם ו ל ש ו ב מ ת ע ך א ך ב י י ן י ת ו י מ ע ז ל ו י ע  י

ר ק ב מ ל , ו ה י ו ג ה ב י ל כ י ל ה ל כ ש ל , ו ם ל ש ו ר י א ך ת ך א ק נ ב מ ל , ו א מ ל י ע י ח א ל ק ס א ל ׳ ו א י ת א מ ד ך א ל , ו א ת ך ח ת א ד ל י ת א ע ו ה א ד מ ל ע . ב א ב ה ר מ ש ש ד ק ת י ל ו ד ג ת  י

ן ו כ י מ ו י ב ן ו ו כ י י ח . ב ! ה ח י ש ב מ ר ק י ה ו נ ק ך ה פ מ צ י ן ] , ה י ך ק י ה ו י ה ו כ ל מ א ב ו ך ה י ר א 5 ש ך ו ך ק י ל מ י ׳ ו ה י ר ת א א ל י מ ש א ך נ ח ל ו א פ ב ת א ל , ו א ע ר א ה מ א ך כ ו א נ נ ח ל ו  פ

ר ך ה ז ו י א ן ש נ ת י ם ו מ ו ר ת י ר ו א פ ת י ה ו ב ת ש י ך ן ר ב ת . י א י מ ל י ע מ ל ע ל ם ו ל ע ך ל ר ב א מ ב ה ך מ א ש ה . י ן מ ו א ר מ א , ו ב י ר ן ק מ ז ב א ו ל ג ע ל ב א ר ש ת י י ל ב כ י ך י ח ב  ו

ן ו ה י ך י מ ל ל ת ע , ו ן נ ב ל ר ע ל ו א ר ש ל י : ע ן מ ו א ר מ א , ו א מ ל ע ן ב ך י מ א א ך ת מ ו ד נ א ו ת ח ב ש א ת ת ך י ש א ו ת כ ך ל ב ן כ א מ ל ע . ל א ו ף ה י ר א ב ש ד ק ה ך מ ל ש ל ה ת י ה ו ל ע ת י  ו

י מ ח ר א ו ך ס ח א ו נ א ח ב א ך מ ל ן ש ו ב ל ן ו ו ה א ל ה , י ר ת א ר ו ת ל א כ י ב ד ן ו י ד ) ה א ש י ד ק א ( ך ת א י ב , ד א ת י ך ו א ן ב י ק ס ע ן ך א ל מ ל כ ע , ו ן ו ה י ד י מ ל י ת ד י מ ל ל ת ל כ ע  ו

: ן מ ו א ר מ א , ו ל א ר ש ל י ל כ ע ו ו נ י ל ם ע י ב ו ם ט י י ח א ו י מ ן ש א מ ב א ך י ב ל א ש ה : י ן מ ו א ר מ א א ו ע ר א א ו י מ ש י ב ן ד ו ה ו ב ם א ד ן ק א מ נ ק ר פ י ו ח י ו י ך נ ו ז מ י ו כ י ר י א י ח  ו

: ן מ ו א ר מ א ל ו א ר ש ל י ל כ ע ו ו נ י ל ם ע ו ל ה ש ש ג ז ו י י מ ח ר א ב ו ו ה י מ ו ר מ ם ב ו ל ה ש ש ו  ע



ת אלו י נ ע ר ת ד  ס

 אפילו ימיד המקבל עליו תענית מתענה ומשליס:
 שכיב מרע שאמר אל תתנו לבני אלא שקל נותנין להן כל

 צורכן:
 הר המת היה מקורה ולא היו הגשמיס יכולין ליכנס:

 התראת שסק היינו שמתיסר אשריו מעשה להא המדלק
 פת בתנור תייג אס צא ררה מיל:

 נתן נכסיו לעניים אף אשתו הענייה נזונימ מהן:
 כשמקבלין תעניות אחר הפסת וסוכות אז צריך כל יתיל

 לקבל עליו מנעול יוס:
 קבלו הציבור חעניח ועבר הלגר קולס חצות לא ישלימו

 אחר חצוח ישלימו:
 הלל הגדול מפני הגשמים יחמיצו העומדים נביח ה׳
 כלילות כן ששירות גשמיס נלילה וכחינ מעלה נשיאים

 וגוי:

ם י ק ר ה פ ש ל ש  כ

 נשיאת נסיס שתרית מוסף ונעילה ולא נלילה:
 נהנים של משמר ה! שעולי! למעמדן:

 מותר לאכול ולשתות קודס תפלת מוסף ולא להשתכר:
 נעל מוס נסתר נושא כפיו ואף ננלוי כשרג־לין נו מי

 עירו:
 אין משיירין נפרשה סתות משלשה פסוקים ונהתחלה

 פליגי:
 לא היו מתסללין על קרבן אתיהם נתמיליס. נל יום שיש

 נו הלל אין נו מעמל:
 אין מנרכין על הלל דראש שדש דמנהגא הוא:

 ליל ראשון של ססת סונה לימיד לגמור הלל מכל מקוס
 הא דקאמר יחיד לא יתתיל ואס התתיל גומר אראש סדש
 קאי על ידי דילוג גומר ומיהו לשון גומר משמע נלא

 פסקי תוספות ממסכת תענית
 כשהציכור מתענין אין יכולין ללות אפילו על מנת לפרוע:
 גוגרת שהגיע ומנה לינשא עליה ליפות עצמה שימצאו

 לה קופצים וכן כוגרת נשואה:
 אנל אסור לרתרן כל גופו נין נממין נין נצונן אנל פניו
 ידיו ורגליו בצונן מותר נתמין אסור אפילו אצנעו לסוך
 אסור ואס אין מתברן לתענוג אלא להעביר זוהמא מותר
 או מלוכלך רוחן בצונן להעביר זוהמא ואפילו ניוס

 הטפוריס שרי בכך:
 אפילו מלאכה מותרת בשנת משוס סכנת נפשות:•

 ימיד רשאי לומר נכל נרכה מעין הנרכה חן:
 צריך פרנסה ננרכת השנים וכה׳׳ג:

 עכשיו רניס הצריכיס מטר קונעיס נשיית ולא ננרכת
 השנים יחיד אין אומר ענינו בין גואל לרופא אלא נשומע
 תפלה ונתענית צימר שלנו רניס הן קונעיס נרנה לן

 גואל לרופא:

ד צ י ת כ י נ ע ר ת ד  ס

 נשא לנננו אל כפיס כאילו נותן הלנ נתיך היד ט< שאין
 שרן נידו שאין טנילה מועלת:

 בירושלמי פ״ב הלכה איו:
 להוריד לפני התינה רגיל נמנינה ואגדה ומלן נכל
 תנרנות דאפילו הרגיל נגמרא ונאגדות טועה נשמחפלל

 נרלס:
 נחחימה אחת אין י) להיות נרוך סעמיס:

 יוצאין לקברות לרחינה של עיר כגיליס ואס נתחייננו
 מיתה הרינו נמתיס ואס גלוח הרינו גלינו ואס רענ

 הרינו רערס:
 כהן המכיר משמרתו ומשמרת נית אלו אסור לשתות יין

 נאותו יוס:
 חנוכה ופודים לפניו ואשריו אסור נהססד ונתענית:

 אין מתתילין להתענות לוס חמישי:

 אין תענית צינור נמל לסי שאין הנשיא עמהן:
 ד־ז נרא־ש: ס״ ט׳
 קנל להתענות שגי ימים אוכל נלילה שלניהס אס לא
 פירש: שם סימן יא
 מחענין לשעומ אס אמר הריני נחעניח למחר עד תצות
 ואחר נך נמלך וגומרו: שם סי׳ יב
 אין אומרים ענינו לא נערנית שרוצה להתענות למחר ולא

 נשתרית:
 נטלה מנילת תענית הימים שנקנעו לומר על הגיסים אנל

 יום טוב ג< נגון משעה נאנ לא נטלו:
 לא קבל תענית מומר לאכול ומיהו אס המענה אומר עננו

 כמו בתענית תלוס. ד):
 קבלת תענית אומר בשומע תפלה הריני בתענית לממר

 ותרצני ל אתה שומע תפלת עמך:
 קבל עליו תענית שני וממישי ושני הולם שקבעו חידש
 לוס שלשים ה) אלא כשלשים ואחד וחל שלשים ואתד לוס

 שני וחמישי מקיים קגלחו:
 0 המקבל תעניח יחיד אומר מנערנ הדני בחעניח יחיד

 למחר:
 המקבל עליו תענית סתם אין נאסר אלא בתענית יחיד:
 צינור שגזרו תעניות ואירעו בהן ראש מדש או פורים ולא
 העלו על דעתם מפסיקין אותו יוס ואין מתענין ועכשיו
 צינור הד כיתיד לעני! תענית יצריכין לפרוע אותי יום
 שמפשיקין: שם
 גמר נערנ מלאכול מותר כל זמן שלא ישן ואוכל עד

 שיעלה עמוד השמד י). מתנמנם אינו כישן:
 נהגו לשתות אחר שינה דהר כהתנה דמותר ואין יחיד

 מתפלל ענינו אלא גמנתה:
 מתענין לשעות ומתפלל,! ענינו:

 קבלת תענית נש״ח ונחענית חלום מתפלל ענינו:
 אתר שקיעת הממה אוכל ואין צריך להמתין עד צאת

 הכוכלס:
 לוה אדם תעניתו ופורע ודוקא אס יארע לו אונס:

י ת מ י א  מ

 אסור להזכיר משיב הרוח עד שיזניר שליח צינור: נהגנו
ו  לשאול לכך אומר ותן טל ומטר: ד״ז ברא״ש וסימן נ
 אמר משיב הרוח למוח החמה גוערין בו ומוחין לבל
 יעשהו עוד: שם
 למוח הגשמים לא אמר מוריד הגשס מחדרץ אומו
 לראש הברכה ואס לא תזר עד אתה חונן א) אומר ברוך

 אתה מוריד הגשם וכו׳ ותן טל ומטר ודיו:
 מולה לששים יוס שואלין מטר: נן:

 ד־ה הלכתא: דף י
 לוס שמיגי נחג אחרון מזכיר גשס ולא ראשון וניוס טוב

 ראשון של ססמ להפך וכיון שפוסק שוב אינו מתחיל:
 ד״ז בגמרא: דף ד
 עוללות שאין להן כתף פתינין זה על גנ זה נטף תלויות

 נשדרה ויורדות ולא גתנשלו:
 וזה נמצא כירושלמי דפאה פ״ר:
 לשתנת נרוך אתה ה׳ אל מלך גדול נחשנחות אל

 ההודאות גדול נתשנתות זהו רונ ההודאות:
 ת״ח כל אחד מודה לחלרו לן על האמת לן על השקר:
 הרתוקים מנהר פרת כגון נני ננל לא תיו עולין לרגל:

 תענית צינור אסור נרתיצה וכל שכן גיהוץ ותספורת ואגל
 אסור רק שנעה ותספורת וגיהין שלשים יוס:

 ייס ששים כלאתריו:
 ירושלמי פרנס בעינן נאמן ומשונ ושהצילס משוס גזרה:

 התענה על התולה ונתרפא או מת מתענה ומשלים:
 ד״ז בגמרא: דף י ע״נ
 ההולך למקוס שמתענין ממענה עמהס וכשיוצא משס

 אוכל נין דעחו לחזור לן אין דעתו לחזור:
 שם בז״ה ההזלן
 שבח ואכל יפרוש מיד ולא יאכל כדי שובעו וכן עוברוח
 ומניקוח וחולים: שם
 חשוכי נניס משמשים נשני רענון וכליל שטבלה: ד״ה
 אסור : דף יא

ת י נ ע ת ת כ ס מ ת מ ו פ ס ו י ת ק ס ה פ א ל ק י ל  ס

י ״ ת ת כ ו ה ג  ה
 א) חוזר לראש לא אמר ל אס מוריד הגשס וכן וחן מטר דיו: נ) נ׳׳ל שצ״ל כגון ר״ח מנוכה ופורים וצ׳׳ע ליישב הגי׳ שלפנינו: ג) יש מקומות שנוהגין כן נמרמשון לשאול גשמיס והוא מנהג כשר: ל) [צ״ל ולא נשלשיס כו׳ן: ה) מתענין על חלוס אפיי נשנת
 וא״צ להתענוח חעניח אחר על שלטל עונג שנת ש״א: ו) המקבל תענית מנעו״י אומר הריני כוי: ז) אס התנה: ת< נכ״י סי׳ ל״מ ול״ט הד״א וכצ״ל מעין הנרכה כמו צורך פרנסה וכר: ט< שאס שp לדו אין וכוי: י) לומר נרוך כוי: כ< שירידת גשמיס בלילה

 וכן מעלה נשיאים: פליק

ם ג ר ת מ  ה
ת י נ ע ת ת כ ס מ ת מ ו פ ס ו ת י ו ״ ש ד כ ת ש ו י ז ע ו ל ת ה ו ל ר מ ו א  ב

 שם ע״כ גואלקא נושק״א (טאשע) שק, כיס ועי׳
 המתרגם שבת קנ״ל ע״כ ל״ה בסבר גל״ק:

 דף כד ע״א רש״י ל״ה כובשה שולן (בר־הע,
 זאפט),מרק, רוטב, עסיס: שם אי
 שייף וכו׳ לייסא טדי״ס (געשטאסםענע נדויפען)
 ועי׳ נרש״י ברכות ל״ו ע״כ יייסא של תטיס כתושות

 במכתשת ובערוך ערך דייסא:
 דף כה ע״א רש״י ל״ה מפא עתר שמוציאין נו הלתס
 מרלה פאלי״א (שו־פעל) רתת, מגרפה.
 ועי׳ רש״י שבת קי״) ב׳ ל״ה מרלה ובבכורות כ׳׳ז ע״א:
 שם ע״כ פדן שכבר הזקמ טרונ״ק(שטאם, קלאץ)
 גזע, מצגת: שם ל״ה ברק הוא הכלי שמילשין בו בוי,
 מתרישה שקודן קולטר״ה (פפלוג אייוען) ועי׳ שנת

 קכ״ג ב׳ ל״ה ויתל של מתרישה:
 פ״ד דף כט ע״א רש״י ל״ה וישב וכו׳ כמו שקורי!

 העולס רואיצי״א (א־ראניא)
 היתול, לעג. או יתסרש (רואינא) תרבה, עי מעי
 מפלה: שם ע״כ רש״י ל״ה כלי סשת! אין בהן לאסור
 כו׳ לושקי״י(גלעטטען) להתליק. ועי׳ מו״ק י׳ ע״כ:
 דף לא ע״א רש״י ל״ה אפי׳ מקופלין ומונחין
 בקופסא איסקרי״ן (איין

 קעסטכען) ארגז, תיבה.

 דרינגען) בקוע, לתוץ, תלור. ופי׳ ט
 השמש בקעה את העבים: שם ל״ה ונעתרות נשיקות
 שונא נו׳ פורקא (איינע גראםסע גאבעל) קלשון,
 מזלג גלול: שם בא״ל אי נמי צעתרות לשון ריבוי רתור
 אינקריש (אנוואכסען, צו נעהמען) פשה, צמות,

 גלל:

 דף כא ע״א רש״י ל״ה תלא נסשיה באסקריא כלונס
 עץ כו׳ ווילון (ועגעל) תורן, גס, תיבל:
 שם ע״ב פרא פושיי״ר(איינע האקקע) וכן לועז
 מתרשתו(שמואל א יג p : שם זב־ל־ פלי״א(איינע
 שויפעל) וע״ע ברכות נ״ז ב׳ ל״ה תוץ ממר. ושם לף
 ת׳ ע״א ל״ה זינולא: שם דאית ביה קרנא
 (שראפפקאפף) וזה כלי הרופאים אשר ישימו על
 הבשר למצוץ את הלם: שם ומך להו בסתרקיה קופל
 תתתיהן נו׳ טפיד״ו(טעפפיך) לוק, ידעה מרוקמה:
 דף ככ ע״א רש״י ל״ה עריסה ברצו״ל(איינע ורגע
 פיר קינדער) מטה ילועה לילדים: שם
 אגם מרשי״ק (דער זומפף) בוץ, בצה, קרקע כבול:
 שם ע״כ ל״ה איניבא תולעת ל״א כוי לינליא

 (נ־םטע) המקום אשר ישרצו הכניס, רצי נניס:
 דף כג ע״א רש״י ד״ה כמהין ופטריות מליי״ן(דער
 בילין) ועי׳ שבת ק״ת ע״א ל״ה פטרא:

 דף יא ע״כ רש׳׳י ל״ה נקרא תסיל וכו׳ שברי״ר
 (ענטוועהנען) וכמו לעיל לף ה׳ ע״כ:
 דף יב ע״א רש״י ל״ה התם לאו ישן ממש כו׳
 שומיליי״ר (שלוממערן) תצומה,
 הוזה: שם ע״כ אפנתא אישקריפי״ט (איין שוה
 מיט איינער איינפאכען זאהלע) מנעל בכף רגל
 פשוט: שם בתול״ה אביי ורבא כר פי׳ במנעל שאין
 שוליא שול״א בלע״ז(זאהלע) כף רגל, ועי׳ בהמתרגס

 ברכות מ״נ ע״כ:

 דף יג ע״א רש״י ל״ה משומם אישתורלי״ן בלע״ז
 (כעטייכונג) המום, משתומם. ועי׳
 ביומא פ״ג ע״א רש״י ל״ה תונבא: שם נתר קרקע

 כוי כעין קריא (קד־ידע):

 פ״כ דף טו ע״א רש״י ל״ה בכושין כו׳ כמו מכבש
 פריש״א בלע״ז (פרעפםע) ופי׳

 לבדם העוצרים ומכגיעיס את הלב:
 פ״ג דף יט ע״א רש״י ל״ה מתחטא פופיי״ש (רך
 ר־יניגען) להטהר, להצקות: שם
 ע״כ ואםכרה בוצמלנ״ט (איינע העפטיגע
 קראנקהייט) מתלה עזה, ועי׳ בהמתרגס ברכות לף

 מ׳ ע״א וביומא פ״ל ע׳׳א ל״ה לסרונכי:
 דף כ ע״א רש״י ל״ה נקדדה כו׳ פירטוצ״ר(דודך

 פ״א דף ג ע״כ רש״י ל״ה אפשר בנפוותא וון
 (שווינגע) רתת, מזרה, להניף את
 התבואה ולצקותה: שם גילהי דלילא אישלושטר״א,
 לוסטר״א(גלאנין, העלל) ועי׳ ברכות לף נ״ט א׳ על
 מלת ברקא ברש״י שם: תד׳׳ה גלהי דלילא פי׳ זדתת
 הלילה שקורץ לנישו״ר(גלענצען) ואולי צ״ל לונישו״ן

 וזה(מאנדליכט) זדתת הלבנה:
 דף ה ע״כ רש״י ל״ה ימיו של שמואל לכתיב על יגמל
 הנער לשיבירי״ר (ענטוואהנען) וכמו

 לקמן י״א א׳ ל״ה נקרא תסיל:
 דף ז ע״א ל״ה בהיסח הדעת כו׳ קליי״ר בלע״ז
 (קלאהר, העלל) צת, בהיר: שם תל״ה
 בהודץ לשון בהלות טמק״ש בלע״ז(פלעקקען) כמס,

 בהק:
 דף ה ע״א רש״י ל״ה משתבין עליו כנחושה כו׳
 כעין רורייל״א (דעד דאםט אס
 אייזען) תלולה אשר על הנחל: שם תור״ה אם ראית
 מקלקלי המאכל שבקלרה ונלע״ז אורמשיי״ר
 (נעשעדיגען, פערדערבען) משתית ומזיק את
 האוכל: כא״ד משתבץ ובלע״ז ראוליי״ר

 (פעדראםטען) וכמו לעיל ברש״י:
 דף ט ע״א רש״י ל״ה שיבלו כו׳ לולוראנ״ט

 (שמערצליך) דאבון, כאב:
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 סמר
«r״mn פסקי 

y*t לרמי אשר 

 קרבן נתנאל

 ספר חקץ ביאור רחב ונחמד
 על פסקי הרא״ש מסדר מועד וסדר נשים

 אשר הקריב וחיקר וליבן

 כבוד הרב המפורסם
 מהור׳יר נתנאל ווייל

 אב״ד דמדינות טורלך ומדינות בארץ
 ולפנים הי" אב״ד במדינות שווארץ וואלד.

 ואפילנד בק״ק פראג הבירה ת״ו

 ונוספו עליו ספר תפארת שמואל
 הגהות הב״ח והגהות הגר׳יא ז״ל

 נוסח השער מדפו״י
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ר א ש ו מאימתי פרק ראשון תענית א ע ב  ר

 דן! ה ע״א

 הראשון מזכיר והאחרון אינו מזכיר. בירושלמי(הל׳ א) פריך ויזכיר מבערב לטון לעברו

 ימי החג ואין הגשמים סימן קללה ראוי היה שיתחיל מיל בערב. ומשני לית כל עמא חמן.

 כלומר אין בל העם מצרין בערב בביח הכנסת נמצא זה מזכיר וזה אינו מזכיר

 ןמ] ויהיו אגולוח אגולות. ותו סריך ויזכיר בשחרית אף הוא [נ] סבר שהזכיר בערב והוי
 הוא מלכר מיגו לחמו לון ללא מילכר בקמייתא ומלברי בבפרייחא אף הוא יולע שלא

ת הזכירו לשנה ע ב  להזכיר מבערב. פירוש שאם היו מזכירין בבוקר יהיה סבור שגס מ

 הבאה יזכירו מבערב. ועול מפרש טעם אחר בירושלמי(שם) רבי חגי בשם רבי פלח אמר

 אסור ליחיד להזכיר על שיזכיר שליח צבור. נראה לי להאי טעמא קאי אפירכא תניינא

 לפריך ויזכיר בשחרית וקאמר שאין ליחיל להזכיר על שיזכיר שליח צבור. פירוש שיאמר

ל הגשם. והאי אי אפשר בבוקר נס] לפי ד ו מ  קולס תפלת מוסף בקול רס משיב הרוח ו

 שאין יכול להפסיק בין גאולה לתפלה. ותו גרסי׳ בירושלמי הלא לחימא אסור ליחיל להזכיר

ת ס מ  על שיזכיר שליח צבור בגשם קמא לצלותא כמו שהזכיר שליח צבור פירוש הבא לבית ה

 ועמלו העם להתפלל מוסף ולא שמע שאמר ש״צ משיב הרוח ומודל הגשם מזכיר אף

 על פי שלא שמע מפי שליח צבור. וכן כתב רבינו אבי״ה ז״ל לאסור ליחיל להקלים חפלמו

 לתפלת צבור אף אם היה חולה או אמס לפי שאסור להזכיר על שיזכיר שליח צבור [ע] בין

 בלחש בין בקול רם א אבל אם בא להתפלל והצבור התחילו להתפלל יכול להתפלל ולהזכיר

 אע״פ שלא שמע מסי שליח צבור ובסלר רב עמרם ז״ל כתוב שאחר שהזכיר שליח צבור

 במוסף מהמילין העם להזכיר בתפלת המנחה. ולייק מלישנא למתני׳ העובר לפני התיבה

 וכו׳ האחרון מזכיר משמע ללוקא העובר לפני התיבה להיינו שליח צבור מללא תני במוסף

 מזכירין ואפשר שגס מן הירושלמי לקלקה לקאמר אסור ליחיל להזכיר על שיזכיר שליח

 צבור בגשם ולא נהוג עלמא כך. וגם ר׳ אליעזר ור׳ יהושע לא הזכירו בלבדהם חילוק בין

 שליח צבור לשאר העם ור׳ יהולה לא נחלק עליהם אלא בזמן הזכרה ולא בא לחלש לבר

ט העובר לפני התיבה שתלה בשליח צבור היינו טעמא כלאיתמר בירושלמי ק  אחר. והאי מ

 שהוא מזכיר חחילה. עול מפרש בירושלמי (הל׳ ב׳) טעם אחר רבי אבין בשם ד יוחנן

 טעמא לר׳ יהולה כלי שיצאו המועלות בטל מפני שהטל סימן יפה לעולם נפ] והאי טעמא

 קאי אהזכרה ולא אהפסקה. כי בי״ט הכל באין לבית הכנסת בערב כי אין עושין מלאכה

 בחול המועל. ולכך אין מספיק טעם הראשון. ולכך מפרש כלי שיזכיר טל במועלות

 בערבית ובשחרית. [דף ד ע״כ] א) א״ר ר׳ יוסי בר חנינא [צ] הלכה כר׳ יהולה ואנן לאית

ד יומי היכי עבדינן. אמר רב מתחיל במוספין ופוסק במנחה ערביה ושחרית וחוזר  לן ח

 ב) ומהפלל במוספין. [דף ה ע״א] רבא אמר כיון שהחחיל שוב אינו פוסק. ואף רב הלר

 ביה לאמר רב חננאל ב אמר רב מונה אלם עשרים ואחל כדרך שמונה מראש השנה [על]

׳ י נ ת  יוה״כ וכיון שהההיל שוב אינו פוסק. והלכתא כיון שהתחיל שוב אינו פוסק: מ

 נק] על אימתי שואלין את הגשמים ר׳ יהולה אומר על שיעבור הפסח ןל] ור׳ יוסי ג אומר

 על שיצא ניסן שנאמר ויורל לכס גשם מורה ומלקוש בראשון:

 דף כ ע״א

י מזכירין גבורות גשמים בהחייח המתים. ר׳ אליעזר אומר ת מ י א  א [דף ב ע״א] מ
 מיום טוב הראשון של חג. רבי יהושע אומר מיום טוב האחרון של חג

ה ״ ה ג  *אמר [א] ד יהושע הואיל ואין הגשמים ה

p אמר •ג< להייט במוסף וטעמא מפ׳ בירושלמי כלי שיצאו  סימן ברכה בחג למה הוא מזכיר [
 ר׳ אליעזר אף הוא אינו אומר אלא משיב המועלות בטל מפני שהטל סימן יפה לעולס ובמוסף
ה מזכיר שלית צבור משיב הרות ומוריל הנשם ואין י ר ל מ ] א ג ו [ ת ; ו ע ם 3 ש ג ל ה י ר ו מ ח ו ו ר  ה

! , היתיליס נצבור מתפללין משיב הרות ומוריל הגשס  , י
־ [ר^\ אלא במנתה ויש נוהגים שלאתר קריאת התירה וקליש כ י ז א מ ה  רבי יהושע א כ לעילם י
׳ תנא בטל וברוחות [ל] לא מיל אומר שלית צבור בקול רם משיב הרות ומודל מ  ע״א] ג

 החמירו חכמים להזכיר ואם בא להזכיר הגשס ושוב פותת שלית צבור וגס העם מתפללי!
ן בלתש מגן ומתיה ואומר משיב הרות ומודל הגשם. י א י ש פ א ל ? י ; ל ח ״ א א מ ע י ט א ל מ י כ ן  מ

' ז " א  נעצדן [דף נ ע״כ] א״ר חנינא נה](העובר מ

ד הגשם מחזירין ד ו  לפני התיבה) בימות החמה ואומר משיב הרוח אין מחזידן אותו וון מ

 אותו ש ויחזור לראש הברכה. ואם סייס הברכה יתזור לראש התפלה לשלש ראשונות

 אחת הן. בימות הגשמים לא אמר משיב הרוח אין מחזידן אותו לא אמר מוריל הגשם

 מחזירין אותו. כתב רבינו אבי״ה ז״ל לאין צריך לחזור לראש הברכה אלא חוזר ואומר

ל הגשם לחוזר לראש הברכה ד ו ל הגשם מכלכל. ולא למי לאומר מ ד ו  משיב הרוח מ

 להתס אם היה חוזר למכלכל חיים לא היה מבטל מה שהזכיר שלא כלין אלא חוזר לראש

ל הגשם מתזירין אותו ד ו  הברכה ואינו מזכיר ןח] ולי נראה להא לקאמר לא אמר מ

 היינו אס סיים כל הברכה ואז חוזר לראש התפלה אבל אם נזכר קולם שסיים הברכה

 אומר במקום שנזכר שלא קבעו חכמים מקום להזכרה בתוך הברכה אלא אמרו מזכירין

 גבורות גשמים בתחיית המתים אלא שנהגו העולם לאומרה לפני מכלכל חיים לפי

 שהגשמים כלכלה ופרנסה. אבל אם לא אמרה לפני מכלכל תיים בכל הברכה מקומה

 (א) כתב רבינו אבי״ה ז״ל שאס סייס ברכת מתיה המתים ולא הזכיר ועליין לא התחיל

ל הגשם ומתחיל אתה קלוש. ד ו מ  אחה קלוש אין צריך לחזור ןנו] אלא יאמר משיב הרוח ו

 וכן בשאלה אם נזכר קולם שהתחיל תקע בשופר אומר ותן טל ומטר ואומר תקע בשופר

, שלשה שאכלו(לף מט:) טעה ולא הזכיר של ר״ח אומר ברוך שנתן ראשי  כלאמרינן פ

 חלשים לעמו ישראל וכן בשבת וכן בי״ט. לא שנו אלא שלא פתח בהטוב והמטיב אבל

 פתח בהטוב והמטיב חוזר לראש. ירושלמי (הל׳ א) המתפלל ואינו יולע מה הזכיר

 [י] א״ר יוחנן כל שלשים יום חזקה מה שהוא למול מזכיר ןכ] וכן הלין נמי אחר שהפסיק
 נל] ולאי הזכיר וחוזר. ההיא לירושלמי היה עומל בגשם והזכיר בטל וכוי. ולין טעה ולא

 הזכיר גבורות גשמים בתחיית המתים ולא שאלה בברכת השנים להיכן הוא חוזר כתבתי

 בברכות בפ׳ תפלת השתר (סי׳ יל):

׳ אין שואלין את הגשמים אלא סמוך לגשמים ד יהולה אומר העובר לפני י נ ת  ב מ
 התיבה בי״ט האחרון של חג האחרון מזכיר הראשון אינו מזכיר בי״ט ראשון של פסח

 הגהות הב״ח א אבל אס בא לבית הכנסת להתפלל והצבור: ב אמר רב מונה אלס עשרים ואחל יוס כלרך שמונה עשרה ימיס מראש השנה: ג במשנה ור׳ מאיר אומר על שיצא ניסן:

 נתנאל
 ואומר וכ! לענין הפסקה וא״כ הירושלמי קאי בין אהזכרה בי! אשאלה: [ל] וראי הזכיר וחוזר. הא לאחר
 שלשים יום ולאי לא אמר ואינו שוזר. כיון למורגל שלשים יום שלא הזכיר. מכאן קשה על של״ה לפוס
 ווילמרשלורף דף ר״ו שהסכים עס הל״מ שבשמיני עצרת לומר צ׳ פעמים משיב הרוח ומודל הגשם לאס
 ריחוק מהצי קירוכ לכ״ש אכל לנהוג בראשון של פסת צ׳ פעמים בדילוג אין נראה לו רמהגי ע״ש. ולא אכין
 כיון למרמה קרוב לרחוק א״כ אס בריחוק מוכח דמהני לעני! הפסקה לאחר שלשים. ש״מ דאין לחלמ כין
 עשיימ מעשה לשב ואל חעשה אז נדע גמי דין זה בקרוכ להא בחד נושא הוא. והרמ״א כחכ דין זה לענין
 הפסקה וצ״ל דהשל״ה חולק ארמ״א אלין זה נמי וסובר שהוא לעת עצמו. כמו שנרשם שם אינו כן להן הן
 לברי רבינו כאן ע״כ אין לזוז מלין זה וכל פעס סגי בצ׳ פעמים: ןמ] ויהיו אגודות אגודות. בפסח בהפסקה
 י״ל גלא״ה אס מקצתן יזכירו אין תפלתם כהוגן וצריך לחזור ולהתפלל אך רכיצו צדך טעם זה כשמיני עצרת.
 לאף אס לא הזכיר הגשם. לפי מנהג ירושלמי שאמר בימות החמה מוריד הטל. ואם אמר טל כמקום גשס
 יצא. והא דלא חשו לאגודות בשאלה שמתחילין בערבית משוס להתס א״א כי אף גס שמתחילין בשחריח לא
 סלטיצן מזה. דלא אתו כולם לביהכ״נ משא״כ בי״ט זמן קהלה לכל היא וללא כמ״א סי׳ קי״ז שדבריו אין להם
 שחר עמוד עליו: ש ה״ג סבור שהזכיר מבערב והוא הוי מלכיר: [ס] לפי שאין יבול להפסיק בין גאולה
 לתפלה. אבל אערבימ אין מספיק טעס זה וצריך לשמיא קמא. רלא גרע מפסוקי יראו עינינו וקדיש שמססיקינן
 כספלת ערביח כמ״ש רביגו בפ״ק דברכומ סימן הי. ועוד שם בסי׳ א׳ כשם רב האי דבא׳׳י לא איכפת להו
 למסמך גאולה לתפלת ערבית מכאן קשה על מ״א סי׳ קי״ד ש״ק ב׳ שיכריז ש״ץ בקול רם משיב הרוח כתוך
 החפלה. א״כ הדרא קושיא לדוכתא ויכריז כשחרית. גס בט״ז דוחק במה מחולק בעל המפה עם המחבר.
 ופשוט מלקאמר כירושלמי עד שיזכיר שליח צכור פי׳ המחכר הש״ץ ממש שמכריז קודם מפלת מוסף כלחש
 וכן הוא במהרי״ל בהל׳ שמיני עצרת בשם ר׳ חננאל. ורמ״א סמך מנהגו על המרדכי דהש״ץ לאו דוקא אלא
 השמש מכריז שהוא ג״כ שליח צכור ואפשר טעות נפל כדפוס. וכצ״ל כמ״א שיכריז הש״ץ כקול רם משיב
 הרוח קודם החפלה: ה״ג קמון לצלוסא כמו שמזכיר: [ע] בין בלחש בין בקול רפ. ר״ל בין ששמע מש״ץ
 שהכריז משיב הרוח קודם תפלה בלחש בין בשפלה שמתפלל בקול רס וג״ח סי׳ קי״ד סק״ג דחק בזה הרכה
 ע״ש ואיך עלה על הדעת שהש״ץ יאמר בלחש משיב הרוח ויאמינו הקהל: ןפ] והאי טעמא קאי אהיברה
 ולא אהפםקה בי כי״ט הכל כאין. ובגין דא צריכין לתרווייהו טעמי כי טעם האחרון אין מספיק אהפסקה
 אדרבה מטעם זה ה״ל להפסיק מכערב כדי שיבא המועד כטל. ומעם הראשון אין מספיק על ההזכרה כי
 כי״ט הכל כאין לכהכ״צ: [צ] הלכח כר״י. האחרון מזכיר וכי״ט ראשון של פסח האחרון אין מזכיר. וה״ה
 כשאלה אינו שואל מיום ראשון של פסח ואילך. דליכא למימר ששואל אחר הפסח כר״י או כר״מ. דהא לעני!
 הזכרה פוסק כי״ט ראשון של פסח ומה כמקום שאינו שואל מזכיר כמקום ששואל אינו דין שיהיה מזכיר
 וכדפדך עולא. והא דלא פסיק רבינו להליא כשם שמפסיקין כי״ט הראשון של פסח ההזכרה כמו כן פוסק
 מלשאול. י״ל דסמך אהך ק״ו כדפדשית אך קשה דבש״ס פריך ר״י אדר״י. ומשני סד מנאי אליבא דר״י.
 וא״כ תמוה מאד על מה הכיא הד״ף ורבינו הך מחני׳ עד מחי שואלין. הא לא קיס לן כחד מינייהו כיון
 דקים לן הלכה כדיי דמתצי׳ קמייחא וצ״ע: [קן ה״ג עד מתי שואלין: ןר] •ר׳ יוסי אומר ב״ה נירסת

 הרי״ף. וכש״ס ור״מ אומר וכן מוכח מפ׳ א׳ כתוספתא ע״ש:

 קרב?
 פרק א [א] ה״נ אמר לו ד יהושע: [3] ה״ג אמר לו ר״א אף אני לא אמרתי לשאול אלא להזכיר:
 [ג] ה״ג אמר לו ר׳ יהושע א״כ: [ל] ה״ג לא חייבו: ןה] ה״ג א״ר תגיגא כימות החמה אמר משיכ הרוח:
 m מוריד הגשם מחז־ריז אותו. וא״ת מאי תקנתיה כחזרה הלא ככר קילל. ככר תירץ רש״י ללא התפלל תפלתו

 כהוגן ואינו נחשכ למאומה מש״ה חוזר לראש הכרכה. ועי׳ מ״ש הרכ מעדני יו״ט כפ׳ תפלת השחר סי׳ י״ד
 כזה: [ז] ויחזור לראש הברכה. היינו משום דר׳ חנינא לא אמר חוזר לראש החפלה משמע דאינו חוזר אלא
 לראש הברכה. להא לא על תנס טבעו תכמיס אבות לשלש כרכות. וכדי שלא תקשי לך הרי רכ הונא ורכ אסי
 תרווייהו ס״ל טעה כשלש ראשונות חוזר לראש. מש״ה מחלק רבינו דאס סיים כל הברכה ובירך ברכה לבטלה.
 הוי כמו דילג כרכה שלימה ואז חוזר לראש התפלה דבהאי עניינא קאמרי רכ הונא ורכ אסי דקאי אמתני׳
 דהחס העוכר לפגי התיכה וטעה וכמו שפרש״י. וא״כ ר׳ חנינא ורכ הוצא ורב אסי לא פליגי: [חן ולי גראה
 דהא דקאמי בוי. דכרי רבינו ישדס למוצאי דעת. דמבלעדי סכרתו א״א לומר דחוזר למכלכל חייס כיון דלא
 הזכיר להתפלל מפלתו כהוגן. ומה שהתפלל אתה גכור עד מכלכל אינו גתשכ למאומה. א״כ מן הראוי לחזור
 לראש הכרכה ומ״ש הכ״ת סי׳ קי״ד ס״ק ז׳ אינו דעיקר תסר מן הספר ראכי״ה ע״ש: [ט] אלא יאמר
 משיב הרוח ומוריד הגשם. כלא שסימה כי היכי דלא להוסיף על כרכמ שמונה עשרה. משא״כ ככרכמ המזון
 שחותם כיון דמסיים ברכות דאודיתא דברכח הטוב והמטיב ביכנה תקנוה: [י] אמר ד׳ יוחנן כל שלטים
 יום. נראה מזה הירושלמי שכך נמי אמריצן כר״ח ובחוש״מ אס נסתפק אס אמר עני[ היום אס לא שצדך
 להחזיר. מיהו כפ׳ שלשה שאכלו גרסי׳ כירושלמי אס מסופק אס הזכיר כר״ח וכחוש״מ אי! מחזירי! אותו.
 כל כו סי׳ י״א. הוכא כב״י א״ח סימן מכ״כ. וממה עליו שלא נסתכל כמאי דאחמר התם כו׳ ע״ש. וחלילה
 לומר כן על גכרא רכה כרכינו מאיר. אלא שר״מ רמי דר״י אדר״י דשני מימרות כירושלמי כשם ר״י מיתני
 וע״כ צ״ל דש חילוק כין הזכרת הגשם וכין אמירת המאורע דר״ח ותוש״מ. כיון דליכא שלשים יום שאין
 מזכיר יעלה ויבא בתפלה וככרכת המזון. כמו שפסק רמ״א כסי׳ סכ״כ. ומשה אמת ותורתו אמח. ודלא
 כמ״א שס ס״ק ד׳. כי כן מוכח להדי׳ מהני תרתי מימרות ירושלמי דסתד אהדדי. ועוד נראה למרץ קושיות
 ב״י. מה דאתמר התם כירושלמי אשכח תנא ופליג לא קאי אדר״י. כ״א על שמואל דאמר אפילו בודאי שכת
 אינו תוזר. ודלא כפיי ר״א הנדפס על ירושלמי גם הפ״ת בסי׳ תכ״ב פי׳ כן וזה ליתא. ותדע דאי קאי
 אלר״י. קשה מה ראיה מהך ברייתא דפליג. אימא דוקא תני בדיתא בודאי שכח דבזה מודה ר׳ יוחנן כדאיתא
 בירושלמי להליא כפ׳ אין עומדין אבל כספק תנא הבדיתא נמי סובר דאין חוזר ולו״ק. ואס מקשי לך אי
 קאי אשמואל אימא הך ברייתא איירי כהזכרת חפלה. ושמואל קאי ככהמ״ז דאין חיוב לאכול פת. י״ל מדלא
 קתני בבדימא מעין המאורע בעבודה כדקתני בברייתא דר׳ אושעיא כשבת דף כ״ה. וקחני סתם אומר מעין
 המאורע משמע כין כתפלה בין בברכת המזון: ןנ] ובן חדק נמי אחר שהפסיק. בסי׳ קי״ד כסב ב״י ונראה
 דלמצהג אשכנז מייד שאינם מזכירין כימות התמה לא טל ולא מטר ע״ש. ותימה דאישתמיטמי׳ מיניה ירושלמי
 כאותה הלכה כטל והזכיר גשם מחזירי! אוחו. משמע דלמנהג ספרד קמיירי. ולזה צ״ל ע״כ דהירושלמי לענין
 הפסקה קאי א״כ וודאי קשה מאי חידש תו רכיגו שאומר וכן הדין. ונראה דנוכל לפרש דהירושלמי קאי לעצין
 שאלה. דאף למנהג ספרד שמזכידן טל כימות החמה אס לא שאל טל ומטר לא יצא דתפלה היא כמ״ש רבינו
 פ׳ תפלת השחר סי׳ י״ד וכ״פ כש״ע סי׳ קי״ז ואי קאי אשאלה ה״א דלא קאי אהפסקה. לכן חידש רכינו

 תפארת שמואל
 פרק א (א) כתכ רכינו אכי״ה ז״ל שאס סיים וכו׳ משמע דהוא סוכר מומיה מדהכיא לפסק הלכה וכן פסק הטור וא״כ לפ״ז מ״ש הרא״ש לעיל היינו אם סיים כל הכרכה וכו׳ היינו פי׳ שהתחיל ברכה אחרח ואז

 הוא סיום כל הכרכה אכל כל זמן שלא התתיל כרכה אתרח לא הוי כסייס כל הכרכה ודו׳׳ק:

 א) [לפנינו הגי׳ א״ר אסי א״ר יוחנן].(גליי!) ב)[ברי״ף ומתחיל].(גליי!) ג) עי׳ מה שתמהתי ע״ז בגמרא (ל.). (יש״ש<
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ר ש ו מאימתי פרק ראשון תענית א ע ב  ר

 דף יא ע״ב

p אלא נ״ל לחלק בין צבור ליחיד לצבור צריכין  הצורך. וזה שייך לומר אף בשאר צרוח !

 להלל ולהולות מתוך שמחה ובכרס מלאה אבל יחיל משלים תעניתו [ל] וכן משמע מתוך

א מהל׳ תענית הל׳ טז) שכתב גבי צבור שהיו מתענים וירלו גשמים ״ פ ) ל ״  הרמב״ם ז

 קילס חצות שמפסיקין. וכן אס מתענין על צרה ועברה ועל ל״א ובטל. אס קולס חצות

 לא ישלימו לאחר חצות ישלימו. אלמא לא מפליג בצבור בין גשמים ובין צרות י א״כ צריך

 לחלק בין צבור ובין יחיל הרי זה משלים כל התעניות שקיבל עליו. ונראה לה״ה נמי אס

 מת התולה לכיון שקבל עליו תעניות סתם ולא התנה לעתו היה אקבלה זו מתוך שקיבל

ט ונתרפא ק  עליו תעניות הללו תהיה מקובל תפלתו שיתפלל על המולה ועל הצרה. והאי מ

 משום לבלבר זה יש תילוק בין צבור ליחיל:

 ן ג) ההולך ממקום שמתענין למקום שאין מתענין הרי זה ממענה ומשלים כל
ן עליו חומרי מקום שיצא משם כיון י  התעניות !מ] שקיבלו עליהן במקומו. מותנ

 ללעתו לחזור. וממקום שאין ממענין למקום שמתענין מתענה עמהם. שכח ואכל ושתה

 לא יתראה בפניהן ולא ינהוג עילונין בעצמו:

ר רב יהולה אמר רב בל המרעיב עצמו בשני רעבון ניצול ממיתה מ  ח [דף יא ע״א] א
 משונה. שנאמר (איוב ה) ברעב פלך ממות פדך מרעב מיבעי ליה. אלא מתוך שהרעיב

 עצמו בשני רעבון ניצול ממיתה משונה. אמר ר׳׳ל m אסור לאלם שישמש מטמו בשני

 רעבון. שנאמר (בראשית מא) וליוסף יולד שני בנים בטרם תבא שנת הרעב. תנא משוכי

 בניס משמשין מטותיהן בשני רעבון: מ״ר בזמן שהצבור שרוין בצער יחיל הפורש מהם

 שני מלאכי השרת המלוין לו לאלם מניחין יליהס על ראשו ואומרים פלוני זה שפירש מן

 הצבור אל יראה בנחמת צבור תניא אילך בזמן שהצבור שרויין בצער אל יאמר נס] אלך ואוכל

ה כנ) והנה ששון ושמחה  ואשמה ושלום עליך נפשי. ואס עושה כן עליו הכתוב אומר(ישעי

 הרוג בקר נע] ושחוט צאן וגו׳ מה כתיב בתריה ונגלה באזני ה׳ צבאות אס יכופר העון

ם נו) אתיו אקחה יין ש ) ר מ ו  הזה לכס על ממיתון ה זה מלה בינונית מלת רשעים מה א

 נס ן וכשבאה שכר וגו׳ מה כתיב בתריה הצליק אבל ואין איש שם על לב וגו׳. וכל המצער

 עצמו עם הצבור זוכה ורואה בנמממ צבור. שכן מצינו במשה רבינו עליו השלום שציער

 עצמו עם הצבור שנאמר(שמות יז) וילי משה כבלים ויקחו אבן וישימו חחתיו וישב עליה

 וט לא היה לו למשה כר או כסת לישב עליו אלא כך אמר משה הואיל וישראל שרויין

 בצער אף אני אהיה [צ] בצער שמא יאמר אלם מי מעיל בי אבני ביתו וקורות ביתו של

 אלם מעילין עליו שנאמר (חבקוק ב) בי אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה:

ר ר׳ אבא י אין מ , ״ ט [דף יא ע״כ] א "ה ה  מג
1 , , , , ל י י , י ח י ! ו ה א ב צ ו י כ ה ו י ל ל ם ג ו צ ז ו ו מ ת ר ב ש ה ע ע ב ש ו * 
א תענית צבור בבבל אלא ט׳ באב בלבד*. ו ה ,ין ה צ י ח ר ר נ ת ו ס מ מ ת ס י ג ע ן ח י ל ל ע נ , ק  ש

ה לפי שאין שם נשיא לגרסינן ״ י 3 : פירש ר׳ א ז ״ א . מ ת ו י נ ע ת ו ה ל א ן ב י צ ח ו ר ג ש ה נ מ  ה

 בירושלמי בפ׳ שני למטלתין (הל׳ א) ר׳ חלבו אמר לרבי יולן נשייא פוק עמן

 ןק;ן וצערך עבר [רן אמר ר׳ יוסי הלא לתימא אלו תעניות לאינן עבלין ליתנא תעניתא
 נש;ן ללית נשיאה עמנא והלכתא כשמואל לרבנן לבי רב אשי סברי כשמואל לקמן

 בשמעתין (לף יב:) וכתב רבינו אבי״ה ליחיל שקיבל עליו תענית סתם לא תיישינן

 שמא תענית צבור קיבל עליו [ת] כיון לאין תענית צבור בבבל. והביא ראיה שכן הצבור

 כשמקבלין עליהן תענית שני וחמישי ושני ומברטן למי שמתענה אומרין תענית סתם

 [א] ואינם אומרים תענית יחיל:

 דף ו ע״כ <

׳ אמר רבי אבהו מאימתי מברכין על הגשמים משיצא חתן לקראת מ  ג [דף ו ע״כ] ג
 כלה שהטיפות שירלו על הארץ עולות לקראת הטיפות היורדות עול.

 מאי מברך אמר א) רב הונא מולים אנחנו לך על כל טיפה וטיפה שהורלת לנו ר׳ יוחנן

 א מסיים בה ואילו פינו מלא שירה כים על ויקדשו את שמך אלהינו ברוך רוב ההודאות

 רוב ההולאות ולא כל ההולאות. אמר רבא (אלא) אימא אל ההולאות. אמר רב פפא

 הלכך [דף ז ע״א] נימרינהו לתרווייהו נש] ברוך רוב ההולאות אל ההולאות. ועול יש

 ברכה אחרת על הגשמים פעמים מברכין הטוב והמטיב ופעמים מברכין שהחיינו וכולן

 מפורשין בפ׳ בתרא לברכות (סי׳ ט״ו):

׳ בשלשה במרחשון שואלין את הגשמים. ר׳ גמליאל אומר בז׳ בו י נ ת  ה [דף י ע״א] מ
׳ מ  חמשה עשר יום אחר החג כלי שיגיע אחרון שבישראל לנהר פרת: נ

 נת] אמר ר״א הלכה כרבן גמליאל. תניא חנניא אומר ובגולה [א] ששים יוס בתקופה.

 איבעיא להו יום ששים כלפני ששים או כלאחר ששים ואסיקנא אמר רב פפא הלכתא יום

p לבירושלמי איתא להנך ששים יום  ששים כלאחר ששים. כתב רבינו אבי העזרי ז״ל !

 מנינן להו מעת לעת אתר נפילת התקופה. פעמים מתחילין ביום פעמים מתחילין בלילה.

 ולא נהגו כן. כ) ותמה אני למה אנו נוהגין כבני גולה בהא. נהי להש״ס שלנו בבלי מ״מ

 ב לבר התלוי בארץ אם בבל הימה מצולת מים ולא היו צריכות למים כל הארצות צריטן
 למיס במרחשון למה נאתר השאלה על ששים לתקופה. והלבר ילוע אם לא היה מטר

 יורל על ששים לתקופה !ג] היה הזרע אבל ולמה לא נעשה כמשנתנו. ובפרובינצא ראיתי

 שהיו שואלין את הגשמים במרחשון ני] וישר מאל בעיני:

׳ הגיע י״ז במרחשון ולא ירלו גשמים התחילו היחיליס מתענין. אובלין ושותין י נ ת  ה מ
׳ מ  משחשיכה ומותרין במלאכה וברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנלל ובתשמיש המטה: ג

 מאן יחילים אמר רב הונא רבנן. ואמר רב הונא יחילים מתענין ג׳ תעניות שני וחמישי

ט היחילים מתענין שלשה תעניות שני וחמישי ושני. ומפסיקין בראשי  ושני. תניא נמי ה

 חלשים [דף י ע״כ] ובימים טובים הכתובים במגילת תענית [ה] והאילנא לבטלה מגילת

(לקמן ן  תענית אין מפסיקין אלא בחנוכה ובפורים m ולוקא היחילים אבל צבור לא כלתנ

 לף טו:) אין גוזרין תענית על הצבור בראשי חלשים בתנוכה ובפורים ואס התחילו אין

 מפסיקין. ת״ר לא יאמר אלם תלמיל אני ואיני ראוי לכך אלא כל התלמילים ראוין לכך.

 ואיזהו יחיל ואיזהו תלמיל. יחיל כל שראוי למנותו פרנס על הצבור. תלמיל כל ששואלין

 אומו ש לבר הלכה בהש״ס ואומרו ואפי׳ במסכת כלה. תנו רבנן לא כל הרוצה לעשות

 עצמו יחיל עושה [מן והתלמיליס אין עושין את עצמן יחילים לברי ר׳ מאיר ור׳ יוסי

 אומר עושה וזכור לטוב שאינו שבח לו אלא צער הוא לו. תניא אילך לא כל הרוצה לעשות

 את עצמו יחיל עושה m ותלמילים עושין עצמן יחילים לברי ד שמעון בן אלעזר. רבן

 שמעון בן גמליאל אומר לבר של שבת אינו עושה ושל צער עושה:

ר הרי שהיה מתענה על התולה ונתרפא ג או על הצער ועברה הרי זה מתענה ״  ו ת
 ומשלים. הקשה הראב״ל ז״ל מאי שנא מתענית גשמים (לקמן לף יט.) שמפסיקין

 ביום אם ירלו להם גשמים קולס חצות. ותירץ לשאני תענית גשמים לטון שירלו להם

 גשמים כל צורכן שוב אין להן צורך בזה הפעס אבל צרה אחרת כל שעה צריך רחמים

 שלא תחזור. ואינו טעם מספיק [י] לבגשמים נמי אפילו לא ירל להן כל צרכן אוכלין

 ושותין ושמחים ואומרים הלל לפי שנתקבלה תפלתם ובוטתים בבורא שירלו להם כל

ר ו נ ן צ י ק נ ל ח ך ל י ר כ צ ״ : ד א ה ר ב ע ה ו ר צ ל ה ו ע א א פ ר ת נ : ג ו ה מ ל ן ו ו ש ת ר מ ס ב י מ ן ל י כ י ת צר ו צ ר א ל ה ס כ י מ ה ל כ י ר ה צ ת י א ה ל ס ו י ת מ ל ו צ ה מ ת י ס בבבל ה ם א ת ו מ ג כ ו ה נ ה נ מ ן ל ר א י ב ו ל ת ר ה ב : כ ל ו נ י ו פ ל א י ו כ ה ה ם ב י י ס  הגהות הב״ח א מ
: ח י נ ע ן ח י ל א א ו מ ר ש מ א א ב ׳ א ר ר מ : ו א ר מ ו א א ו ה ה ם מ י ע ש ח ר ל ל מ ב ת א י נ ו נ י ה ב ל ו מ : ה ז ל ב י ק ך ש ו ח מ ו ל ה ז ל ב ק ה ב י ו ה מ ע ׳ ל ם ט י ל ש ה מ י ז ר ר ה מ א ר ק י ח ל ל ל י ח ן י ל  ו

 נתנאל
ן לקמן דף כ״ה נימא הלל מעיקרא אביי ורבא  ולדורות מתוך שמחה. ויש ללקלק לפי טעם זה הא לפד
 לאמרי תרוייהו לפי שאין אומרים הלל אלא בנפש שבעה. לפי ס״ד ללא ילע מהאי טעמא עליפא הל״ל מאי
 שנה יחיד ממענה ומשלים ומ״ש צבור אס ירדו גשמים אין משלימין וצ״ע: ןל] וכן משמע מתוך הדמב״ם
 שכתב. בפ״א מהל׳ תענית דין ט״ז. וביחיד אס התענה על צרה ועברה הרי זה משלים מעניחו דין ט״ו. והא
 דכחב רבינו משמע ממוך דברי רמב״ם. הלא כתב החילוק בפי׳ משוס דיש לומר דמחלק בין יתיד לצבור ולא
 מטעמיה. אלא כמו שכתב דמשום טרתא דצבורא הקילו א״נ ה״מ בצבור לב ב״ד מתנה עליהן בכך. אבל יחיד
 דברים שבלב אינן דברים. ונפקא מיניה בצבור אס מח המולה. להנך טעמי בצבור לא ישלימו. אבל לטעם רבינו
] שקבלו עליהן במקומו. אע״ג דהוא לא קיבל עליו התענית כיון דדעחו לחזור נוחנין מ  אף בצבור ישלימו: ן
 עלי! תומרי מקום שהלך משם שצריך לקיים גזרת וקבלמ הצבור. ואצ״ל אם קיבל עליו בפירוש התעניות שגזרו
 הצבור דבכה״ג אפילו אין לעמו לחזור לא ימל דברו יכמ״ש התוס׳ נמצא דהן בבא לרישא איירי בין שקיבל
 עליו בפירוש או לא קיבל עליו התעניות. ובבא דסיפא לא אייד אלא בחדא גוונא. שלא קיבל עם הצבור ומ״מ
 יתענה משוס מחלוקת או לצער בצרת הצבור. ועלה קחני שכח ואכל. אבל אם קיבל עליו עמהם התענית. אס
 שכלו ואכל צריך לגמור תעניתו וצריך למיתב תענית לתעניתו: ןנ] אסור לאדט שישמש מטתו בשני ריקבון.
 וא״ת לוי שיוכבד נולדה בין המומות. וע״כ בשני רעבון שימש וי״ל דלכ״ע לא אסור אלא למי שרוצה לנהוג
 עצמו בחסידות כוי. תוספות ותמוה דהא אמר ר״ל אסור לאדם. ויש ליישב דודאי לכ״ע אסור. אלא דומיא
 דלוי ויוסף שלא קיימו פריה ורביה עדיין להם מותר מדינא אך יוסף נהג בחסידות והר״ן מי׳ לנכון קושי׳
] ה״ג ושחוט צאן וגו׳. מה כחיב בתרי׳: ןפ] ה״ג ונסבאה ע  חוס׳ ע״ש: 1ס] ה״ג אל יאמר אדס אלך ואוכל: [
 שכר וגו׳ מה כתיב בחרי׳: [צ] ה״ג אף אני אהיה עמהס בצער: [ק] ה״ג לר׳ יוק נשייא פוק עמן וצערך
ן ה״ג ר  עבר. כלומר דצער הנשיא יעבור הגזירה ובע״י גרס וצערך עבד. והיא היא שצערו יעשה רושם: ן
] דלית נשיאה עמנא. ואין יכולים לקיים הקרא ש  אמר רב יוסא הדא אמרה אילן תעניימא דאינו[ עבדין: נ
 יצא חמן מחדרו זהו נשיא כמו כן איננו ממויביס לקיים הקרא דיואל קדשו צוס קראו עצרה ודרשינן לקמן
 דף י״ב מה עצרת אסור במלאכה אף צום אסור במלאכה כמו יום הכפורים וה״ה בשאר חמשה עינויים
 כחומר תענית יו״כ. אבל כ״ד ברכות מתפללים אף בבבל דעל זה לא צוה הנביא. ובר״ן שילהי פרקין כתב
 הטעם כיון דלית נשיא שיש בכחו לגזור על כל ישראל תענית הוי כתענית יחיד. וע״פ דרכו טרח לתרץ על
] כיון דאין תענית צבור ת  מה שמתפללץ בגולה כ״ד ברכות ולדברי רבינו ניחא וע״ש הכל באריכות: ן
 בבבל. ונראה לי להביא ראיה לדבדו מהא דאמריצן בנדדס דף י״ת סתס תרמיס ביהודה מומר. כיון דרגילי
 שם כהנים אס אמר חרס סתם כוון לחרם כהניס ולא לחרס של שמיס כ״פ הרמב״ס ס׳ שני מהל׳ נדרים
 וכן כל כיוצא בזה שאין הולכין בנדרים אלא אחר לשון בגי אדם: [א] ואינם אומרים תענית יחיד. רלא
 כש״ע סי׳ תקס״ת שכתב ומ״מ לכתמלה טוב לומר בשעת קבלת תענית הריני בתענית יחיד למחר. וכן

 קרב!
 נש] ברוך רוב ההודאות אל חהודאות. עיין פרש״י. והרמב״ס גרס ברוך אל רוב ההודאות. וכ״ה בש״ע:
 נת] אמר ר״א הלכה בד׳׳ג. חימה הלכמא למשיחא ל״ל. בשלמא על ר״א גופא ל״ק די״ל כמו שתירץ ר׳ תייס
 כהן דלא פריך הלכמא למשיתא. אלא בדבר עבירה דהוי מילתא דלא שכיחא כלל. כ״כ מוס׳ יומא דף י״ג. אבל
י אפי׳  ולאי על הד״ף ורביגו קשה. ומה שתי׳ הר״ן בזה ע״ש בלומק. ונראה דהך מילתא פסק ר״א לבני א״
 לאחר החורבן כדאשכחן מילי טובא שהניחו לבני א״י כמו שנהגו בזמן בהמ׳׳ק קייס. וא״מ בין להר״ן בין ללילי
 קשה הא לעיל דף ד׳ משני מלמודא כאן בזמן שאין בהמ״ק קייס דליכא עולי רגלים מזכיר ומשאיל מיום טוב
 האחרון. כאן בזמן שבהמ״ק קייס דאיכא עולי רגלים בהא אמר ר״א הלכה כר״ג ואין מתחילי! להזכיר או
 לשאול עד ז׳ מרמשון אלמא הך דר״א איירי בזמן שבהמ״ק קיים. י״ל הך סוגיא אזלי למרץ מילמא דר׳ יוחנן
 לאמר החתיל להזכיר מתתיל לשאול ע״ש. אבל מסדר תלמודא לא ס״ל כהך דר״י דהא חניא חנניא בגולה
 מתחילין לשאול ס׳ מחקופה ושמואל פסק כחנניא. ואילו לענין הזכרה לא מצינו דיש חילוק בין בני א״י בין
 בני גולה דא״כ ה״ל לש״ס להעמיד הך ברייתא דתנניא אמתני׳ קמיימא לענין הזכרה ש״מ דלענין הפסקה
 קיי״ל כר״י פסק מלשאול פסק מלהזכיר. אבל לענין התתלה לא קיי״ל כוותי׳ ובהט ניתא תרמי דר״י ל״ל אלא
י קמייתא היינו לדידן דפסקינן כוותיה אבל לאידך דר״י לא קיי״ל כוותיה והלכה כר״י דמתתילי! להזכיר ״  ר
 בי״ט האחרון של סוכות ולשאול לבני א״י בז׳ מרחשון הלכה כר״ג. ולבני גולה הלכה כתנניא ס׳ בתקופה
 מתתילין. ועוד ראיה דאיבעיא התם ואנן דאית לן תד יומי היכי עבדינן והך איבעיא לא שייך אלא לבני גולה
 דנני א״י לית להו מרי יומי. ש״מ דלענין הזכרה מתמילין בשמיני עצרת ולענין שאלה הלכתא כתנניא ושמואל
 גופא הכי ס״ל. דססק לעני! שאלה כתנניא. ובהזכרה מתתיל במוספין: [א] ה״ג ובגולה עד ששים יום:
 [בן דבירושלמי בקשתיו ולא מצאתי: [ג] חיה הזי־ע אבד. לשון רבינו בתשובה שהעופות והעכברים יאכלהו:
 נל] וישר מאד בעיני. מ״מ בכל מדינות הללו לא נהיגין כוותיה. ולא עוד אס שאל אדם עד ס׳ בתקופה
׳ בפ״ק רר״ה: [ו] ודוקא היחידים אבל צבור לא. לא  מחזידן אומו: [ה] והאידנא דבטלח כיי. סי׳ ז
 כתבה הד״ף ירכינו אלא מפני מענית צבור שבא״י שיש להם נשיא לאלו בבבל אין חענימ צבור ללחות ר״ח
ן ה״ג לבר הלכה בכל מקום ואפילו במס׳ כלה. שהיא קלה מ״מ כיו! שיולע בכ״מ במס׳ ז  ואינך. דטב״א: [
 זו ראוי למנותו על הצבור באתריה. יתיד כל ששואלין אומו בכל הש״ס ויודע ממני! אומו על הצבור דש מתיבתא
 ועיין סוף אלו קשרים סי׳ ג׳: ןת] והתלמידים אין עושין. כ״ה גי׳ הטור. ור׳ יוסי לא סליג אלא אהחלמידיס
] ה״ג והחלמידיס עושין: ןין דבגשמים נמ• ט  וכ״ה ברמזים. אבל גי׳ הרי״ף והתלמידים עושין וכצ״ל: ן
 אפילו לא ירד להן בל צרבן. וא״ח והא קתני לקמן דף כ״ה ע״ב עד ממי יהיה גשמים יורדי! והצבור פוסקין
 מתעניתם ופליגי תנאים עד ממי ודאי שרוב גשמים ירלו. וי״ל להמס קאי על פרק הראשון דקתני עברו אלו
 ולא נענו ב״ד גוזדן עוד ט׳ וכן סרש״י אבל בירדו גשמים קודם תצות שאוכלי( ושיחין ואומרים הלל הגדול
p אלא ני־אח לי לחלק ב,•׳ דצבוד צריבין לחלל j :לא קבעו חכמים שיעור זה. אלא אפילו לא ירלו כל צרכן 
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ר ש ו מאימתי פרק ראשון תענית א נ י ב  ר

 דף •נ ע״א

פ] ואמאי והא קכליה עליה א [ע] ללא קבליה עילויה !  מתענין לשעות וט׳ ושאני הנ

 בליליא והוא לא מחויב תענית יום שלם [צ] הלכך צ״ל לכל תענית צריך קבלה בתפלת

 המנתה נק] אמר אביי לעולם קשבר מתענין לשעות והמתענה לשעות מתפלל תפלת

 תענית ושאני הכא [ל] ללא קבליה עילויה. אמר רב חסלא [דף יכ ע״א] הא לאמרת

 מתענין לשעות והוא שלא טעם כלום כל אותו היום א״ל אביי הא תעניתא מעלייתא

 הוא. לא צריכא לקא מימלך אימלוכי לפירוש קמא כשהגיע תצי היום נמלך והשלים תעניתו

 על הערב 1ש] ולאילך פירושא קבל עליו להתענות משש שעות ולמעלה ונמלך ולא אכל

 שש שעות הראשונות. רב חסלא לטעמיה לאמר רב תסלא כל תענית שלא שקעה עליו

 החמה לא שמיה תענית. הלכך לא מיקרי תענית שעות אם לא שיהיה שרוי כל היום

 בתענית בלא טעימה כלום. ועיקר הך מילמא לרב חסלא במקבל עליו תענית סתם שצריך

 להתענות על שקיעת הממה להיינו צאת הכוכבים. ואע״ג לאמרינן בפסחים פ׳ מי שהיה

ת היינו מתחילת ״ ר  טמא (לף צל.) למשקיעת החמה על צאת הככביס ה׳ מילין [ת] פ

 שקיעת החמה כשהחמה מתחלמ ליכנס בעביו של רקיע אבל שקיעת החמה היינו סוף

 שקיעה והוא זמן צאת הכוכבים. ופריך מאנשי משמר שהיו מתענץ ולא משלימין וכן

 מבני סנאה כן בנימן אלמא שם תענית עילויה. ומשני לצעוד נפשיה הוא לעבלי ולא

 היה שם תענית עליו. ותו פריך מר׳ יוחנן לאמר אהא בתענית על שאבוא בביתי לאיכא

 תרמי חלא שלא קיבל עליו מבערב ועול שלא השלים תעניתו על הערב וסלקא שמעתתא

ה ללא מיקרי תענית אס לא שקיבל עליו ״ ה ג  ה

ד מבערב וגס שיתענה על הערב. *והרמב״ם י ח ו י מ א כ ט ה כ ר ש ^ , ' ה , ל ל ס ג ו צ ז ו ו מ ת  *יי״, כ
 המקבל על עצמו מענית בפירוש שאומר הריני ז״ל (פ״א מה׳ תענית הל׳ י״ג) כתב
 במעצימ למחר ציין להמעטת עד שיראה טכטס או [א] אם אכל ושמה ואחר כך התחיל
״ -״,.- . . ״ ״ י  שתזרח הלבנה בנח אבל י׳ ימי תשובה שאין רגילות 1
ל להתעמת שאר היום הרי זו תענית שעות ס א צ ' י ל מ ח י נ נ נ ן ה מ ל ס ח ם 3  ל ל

מ ובירושלמי משמע כלבריו לגר׳ בירושלמי ס מ ת ה י כ ו מ מ צא ל ב י  עד שקיעת החמה אלא מ
 ערבית מותר לאכול ואפ״ה מתפלל תפלת תענית. לנלרים פרק קונס יין (הל׳ א׳) מילתיה
ד יוחנן אמרה מתענה לשעות. לא״ר : ל ז " א  מ

י בתענית על לנימסל פירקין. ממילתיה לרבי יונה הוה מפענין לשעות. לרבי נ ד  יוחנן ה

ה לר׳ יוסי אע״ג לאכל גבני ושתא מיא אסקי׳ צום ד  יונה הוה בצור ושמע ללמיך ב

 ההוא יומא. מילתיה לרב אמר מתענין לשעות. לאמר רב לוה אלם תעניתו ופורע [3] פי׳

 לגם יום זה שהתחיל להתענות מיקרי תענית א) ואין צריך לפרוע שהרי יום שלם קבל

ד נדחק מאל להשוות יתל הירושלמי והבבלי. ופירש על שיטת ז ע  עליו. ורבי אבי ה

 הרמב״ס ז״ל ולא נראה בעיני אך נראה שהירושלמי חולק על הבבלי [גן א״נ נוכל לומר

 י אמר זעירי אמר רב רונא יחיל שקיבל עליו תענית אפי׳ אכל ושתה כל הלילה למחר
 מתפלל תפלת תענית לן בתעניתו למחר אין מתפלל תפלת תענית. כך הגירסא בספרים

 שלנו והכין פירושא. אפילו אכל ושמה כל הלילה למחר בכרס מלאה מתפלל תפלת תענית.

 לאו לוקא למחר m אלא אפילו בלילה נמי כלאמר בפרק במה מדליקין (לף כל.) גבי

 מעניות ומעמלות שמתפלל ערבית שחרית ומנחה עננו. וגם הביא רש״י תוספתא אחרת

 יש אוכל ושותה כל הלילה ומתפלל תפלת תענית ויש שרוי בתעניתו כל הלילה ואימ

 מתפלל תפלת תענית ןג] כאן בכניסתו כאן ביציאתו והאי לנקט למחר נל] אגב סיפא. אי

 נמי רבותא היא טפי למחר אע״פ לאכל ושתה כל הלילה ובטנו מלאה. לן בתעניתו שנמלך

 ולא אכל בלילה !הן והתענה כל היום m למחרת אימ מתפלל כיון שלא קיבל עליו להתענות

 כל אותו היום:

 יא ש ר״ח ז״ל גורס יחיל שקיבל עליו תענית שני ימים א זה אמר זה ןחן קיבל עליו
 במנחה להתענות שני ימים זה אחר זה ולא רצופין אלא שיאכל בלילה בינתיס אפי׳

 אכל ושתה כל הלילה בינמיס m למחר מתפלל תפלת תענית למקרי שפיר קבלה מי

 שקיבל שני תעניות ביחל אע״ס שאכל ושתה בינתים וה״ה אס קיבל עליו כמה תעניות

 ביחל רצופין זה אחר זה לסגי בקבלה אחת ט ואיכא לספוקי אס קבל עליו פשעת המנחה

 תענית שני וחמישי אי סגי בקבלה אחת כיון שאינם רצופין:

 יב אמר רב יוסף מאי קא סבר רב הונא אי סבר אין מתענין לשעות כגון שקיבל
 עליו בזמן המנחה להתענות על חצי היום ושוב נמלך והתענה על הערב לא שמיה

 תענית ואינו מתפלל עננו וכן אם קיבל עליו תענית יום אחל לא יצא ילי חובתו בתענית

 זה ןנ] א״כ אין זה קבלת תענית ומותר לאכול ןל] ומילתא לרב הונא הויא בתענית שעות

 שלא קיבל עליו אלא יום א׳ ושוב נמלך והתענה גס יום שני הלכך אין מתפלל עננו ביום

 שני!מ] אבל יום ראשון ולאי תענית הוי שהרי המענה יום שקיבל עליו או לילמא לעולם

 קא סבר מתענין לשעות ואם קיבל עליו תענית יום א׳ יוצא ילי חובתו וגם אסור לאכול

ף לל:) מתענין לשעות כגון ל ) ז ״  אלא ללא מיקרי תענית לענין עננו. ורש״י פי׳ במס׳ ע

 שקיבל עליו תענית משש שעות ולמעלה אך לא טעם חצי היום הראשון אלא שלא נתבוין

 לשם מענית [גן וצ״ל שקיבל עליו מאתמול מזמן המנחה. והרמב״ן ז״ל כתב לאפי׳ לא

 קיבל עליו מזמן המנחה כיון שקיבל עליו תענית קולס שעות התענית ותימה מאי שנא

 מתענית יום שצריך לקבל עליו בזמן המנחה ואס קיבל עליו בלילה לא הוי תענית. וי״ל

 להמם הוא מחויב תענית יוס שלם הלכך צריך קבלה קולם שיתחיל התענית. ולפי זה מי

 שלא היה בלעתו להתענות ובלילה נמלך וקיבל עליו תענית הוי תענית ללא גרע מקיבל

 עליו תענית משש שעות ולמעלה [סן ואי אפשר לומר כן מלקאמר ליה אביי לעולם

 הגהות הכ״ח א זה אחר זה פירוש קיבל:

 ולילה או שני ימים ושני לילות. ולא להיות תענית שעה. וכיון שהתחיל להתענות לשם חובה לפי מחשבתו
 למפרע והקבלה היתה את״כ לא הר קבלה כלל. דהא לתענית שעה לא טון ולתענית תובה לא צתשב טון
 דהקבלה לא היה טרם שהתחיל להתענות ורבינו שהקשה על הרמנ״ן שגירנןמו היה שאני הכא דלא קיבל
 עליו מעיקרא הו״ל לשנויי שאני הכא דלא קיבל עליו ור״ל תענית שעה לא קיבל עליו. וכבר כתבתי שגי׳
 הרמג׳׳ן היה כך ולק״מ: [ע] ה״ג דלא קיבל עליו מעיקרא: נפ] ואמאי הא קיבל עלויה בלילה. ונראה
 שגי׳ הרמב״ן שאני הכא דלא קיבל עליה: [צ] הלבך צ״ל דבל תענית צריך קבלה בתפלת מנחה.
 והב״ח סי׳ תקס״ב ס״ק ב׳ רוצה לפ׳ דברי רטנו היינו להתפלל עננו. אבל בממוינ מענית יום שלם אפשר
 דיצא ידי נדרו אפילו לא קיבל עליו מבע״י. וההיא דשמואל דכל תענית שלא קבלו עליו מבע״י לא שמיה
 תענית להתפלל עננו דוקא עכ״ל. ודבריו תמוהים דא״כ עלה מסיים [ואי] יתיב מאי אמר רבה בר שילא
 דמיא למסוחא דמליא זיקא הא יצא ידי נדרי בתענית זה. ועוד הלא הרמב״ן [דמיקל] אפילו בשלא קיבל
 התענית משעת מנחה להתפלל עננו מ״מ אס הוא מתויב תענית שלם אינו יוצא בתענית זה אף כי רטנו
 דמחמיר דלא הוי תענית שעה אס לא שקיבל בשעח מנחה. פשיטא דלא יצא בתענית זה אס הוא מחויב
 תענית שלם: נק] אמד אביי לעולם קםב- מתענין לשעות וחמתענה לשעות מתפלל עננו. בסימן
 חקס״ב כ״ה פסק המתבר כל מענית שלא קיבל עליו היחיד מבע״י אינו תענית להתפלל עננו או לצאת
 ידי נדרו ובהג״ה ר״א שמתפלל עננו. ולקח זה בהיקש מדבד מ״ה שכ״כ בתענית יתיד שקיבל מבע״י
 אלא שלא השליס דמתסלל עננו כן כתב בד׳׳מ ולבי מהסס ראם יתפלל עננו יעלה על דעתו שיצא ידי
 נדרו בזה. ומש״ה עדיף טפי להורות לו שלא יתפלל עננו כדי שידע מזה שזה התענית לאינו כלוס נחשב
 אבל בנדון מהרי״א שלא השלים תעניח ואכל בחצי היום זה ידוע דלא מקרי תענית לא אתי לאמלופי
 שיסבור שיצא בתענית זה אס הוא מחויב יום שלם. ע״כ נראה להלכה שלא להתפלל עננו. אס לא ע״י
 דילוג חיבות צום תעניתנו כמ״ש הט״ז שם: [י] ח״ג דלא קבליה עלויה מעיקרא: [ש] ולאידך פידושא
 קיבל עליו להתענות משש שעות ולמעלה וכוי. אבל אם קיבל עליו מאתמול משעח מנחה עד חצי היום
 לפי׳ זה הוי תענית שעות אפי׳ לא המענה כל היום: [ש] פירש ר״ת חייגו מהחלת שקיעת החמה
 בו׳ אבל שקיעת חחמה היינו פוף! שקיעת החמה. והוא זמן צאת הכוכטם. וקודם צאת הכוכבים שיעור
 ג׳ רבעי מיל הוא זמן טן השמשות כדמסיק רטנו סוף במה מדליקין סי׳ כ״ג והא דאמר ר״י התם
 משתשקע התמה עד הכסיף העליון בין השמשות איירי בסוף שקיעה. ור״א ממיץ וראב״ן הקשו עליו
 דהלשון משחשקע החמה משמע הקדמה כדאמר בהשוכר את הפועלים דף פ״ת משיפקסו עד שיפקסו
 מבעי׳ ליה (ור״ת מפי לה כולה בסוף שקיעה ואמר משתשקע הממה ר״ל משיססיל סוף שקיעה ולמעוטי
 סוף שקיעה ממש דהוא צאת הכוכבים) וע״ק מהא דאמר בבמה מדליקין בממא מרנגולין שהוא מבעוד
 יום טובא. ע״כ פירשו דיציאת הכוכטס הכוונה כשמתתילין הכוכטס לצאת בעובי הרקיע וכשהכוכטס
 מתחילין לצאת בעוט הרקיע השמש מתמיל לכנוס בעוט הרקיע וזהו לילה מן המורה שזהו מקרי יציאת
 הכוכבים ושקיעת החמה ומשך הזמן זה ד׳ מילין עד גמר יציאת הכוכטס שנראו לעין כל. וקודם זמן
 זה ג׳ רבעי מיל הוא בין השמשות דר״י סוף במה מדליקין. והנה מה שהטא רטנו כאן פי׳ ר״ת אין
 הכרע דאפשר לומר לחומרא נקיט לה לפי׳ ר״מ דצריך להתענות עד יציאת הכוכטס ממש. אבל לענין
 שבת ס״ל כר״א ממיץ שצריך להקדים כניסתו בזמן הנזכר. אבל בס׳ יום הכיפורים סי׳ ח׳ מסכים רטנו
 עס פי׳ רטנו תם אפילו לקולא דא״צ לקבל תוספת י״כ ט אם מעט קידם טן השמשות שהיא שיעור
 מהלך אלף ומ״ק אמות קודם הלילה (שהוא י״ג מנינףן וחצי ט שיעור מיל הוא ח״י מנוטין) וקושיא
 מתרנגילין יש לדתות דבמתא אי אפשר לתת סימן אחר לצאת מידי ספק ע״כ נחנו שיעור מרווח:

 [א] אם אכל ושתה ואח״ב התחיל להתענות שאר היום הר• וו תענית שעה. וקשה דידיה אדיליה דין
 י״א שהיה אוכל ושומה בלילה והשכים בבקר ונמלך להתענות שאין זו תענית כלל. י״ל דהתס קאי אמי
 שהיה מתויב מענית יוס שלם ולכך לא הוי תענית כלל כיון דלא יצא ילי נדרו בזה והוא אדעמא דהכי לא
 קיבל עליה לכך לא הוי חעגית כלל ומוחר לאכול. והב״ח כחב ישוב אחר ולא ניחא ליה למרץ ע״פ דרכי.
 שאזל לשיטתו דאף אס הוא מתויב תענית יום שלם יצא בזה היום. אמנם זה ליתא כדפרשתי ועיין בל״מ:
 [ב] פי׳ דגם יום וה שהתחיל להתענות מקרי תענית. רהא דקאמר רב לוה אלם תעניתו ופורע גס
 בגוונא אס קבל עליו מאתמול התענית. וע״כ צ״ל דזה מקרי תענית אס התענה עד תצומ: [ג] א״נ

 קרבן נתנאלי
 כתב רטנו לקמן סי׳ י״ג ושמואל אמר בחסלח מנסה פר״ח יאמר בתפלת מנחה מחר אהיה בתענית
 ואצ״ל בתענית ימיד. וכן הוא ברמזים. ומ״ש הטור בסי׳ תקס״ג סי׳ ר״ת שיאמר בש״ת הריני בתענית
 יחיד שיגרת לשון משוס דקאי נמי אדרב והש״ע לקח הדין מהמרדכי עי׳ בב״י משם אין ראיה שכתב כן
 אליבא דרב דהוא סובר יש תענית צבור בבבל ועלה קמפרש רב שילא היכי ליעבד. יאמר הריני בתענית
 יחיד. אבל אנו דקיי״ל כשמואל אין מענית צבור בגבל. לית דין צריך בשש לקבל עליו תענית יחיד.
 כמו שהטא רטנו ראיה מתענית של בה״ב שאין מזטרין אפילו לכתחלה תענית יחיד גס ראיה שהבאתי
 מנדרים כדפרשחי. אך בתוס׳ דף י״ב ד״ה כל תענית איתא שצ״ל אהיה נחעניח יחיד. ובב׳׳י לא הזכיר
 מאומה מדברי תוס׳ ובאממ אין ראיה משס כי תוס׳ פי׳ אין מענימ צבור בבבל שהיה להס הרבה גשמים.
 משמע הא שאר ארצות יש להם מענית צבור. אבל לפי מה שפירש רטנו וראט״ה מפני שאין להס נשיא
 א״כ ה״ה שאר ארצות ולפ״ז אין לספק שמא תענית צבור קיבל עליו. ע״כ א״צ לכחחלה לומר אהא
 בתענית יתיד: [3] אלא אפי׳ בלילה נמי. דלא כהרז״ה: [ג] כאן בכניסתו כאן ביציאתו. וניתא להו
 לפרש בכניסתו היינו בכניסת התענית שהוא מפלת הערב ועיין בפ׳ במה מדליקין סי׳ י״ד ובמ״ש שם:
 [ל] אגב םיפא. דהיאך יאמר טוס צוס התענית הזה בערבית והרי לא התענה באומו זמן כל עיקר ע״י
 קבלה כמו שפרש״י שהיה בדעתו לאכול עד שעבר מקצת הלילה שעה אחת או שתי שעות ואמ״כ נמלך
 ולן בתעניתו. ולכן תני בסיפא לרבותא אפי׳ למתר לאתר שקיבל תענית מ״מ אין מתפלל עננו טון דלא
 קיבל עליו מאתמול בשעת מנחה: ןה] והתענה בל היום. כמ״ש רטנו בסמון סי׳ י״ב דבלא״ה לא הוי
 אפי׳ תענית שעה: [ו] ה״ג למשרת אינו מתפלל מפלת שענית טון: [ז] ד״ח גודם יחיד שקיבל. ולפי
 גרסתו מתורץ קושימ חוס׳ אמאי נקט יחיד הלא בצבור נמי אמרינן אוכלין משמשיכה. דבתענית צבור לא
 תמצא שני ימים זה אתר זה. ואס תקשי לן לפ״ז אין מקום לכפוקי אס קיבל עליו בשעת מנחה תענית
 שני וחמישי אי סגי בקבלה אתת דא״כ אפילו בתענית צבור דהא סגי׳ בקבלה אתת כגון בתענית שני
 וממישי של גשמים אפילו שאינם רצופים. וי״ל דת״צ כי האי לא צרין קבלה ותעניח שני וחמישי דבחר
 מועדא לאו ת״צ הוא דהא כל יתיד צרין לקבלו על עצמו. ולשיטת הר״ן שכתבתי לעיל סי׳ ט׳ דסבר כיון
 דליח נשיא כל יחיד צרין לקבל על עצמו התענית א״כ הוי יתידיס והיינו דברי רב הונא: [ח] ה״ג פירש
 קיבל עליו במנחה: [ני] למחר מתפלל תפלת תענית. ומסיים הרי״ף לן בתעניתו כלומר אם לא קיבל
 עליו התעניח אלא יום אחד בלבד והתענה אותו יוס ובלילה נמלן ולן בתעניחו למחר אין מתפלל תפלת
 תענית שהרי לא קבלו עליו מבע״י. ע״כ. ורטנו השמיט בגא זו שסובר ולן בתעניתו והתענה כל יום
 המחרת. וכבר כתב רטנו דין זה לגי׳ רש״י. אבל הב״ת בסי׳ תקס״ב ס״ק ג׳ מס׳ דעת הרי״ף שלא לן
 בתעניתו כ״א הלילה לחוד ואח״כ אכל אינו מתפלל תפלח שעניח משוס דלא קיבל עליו מבע״י. הא אם
 קיבל עליו מבע״י אע״ג שאוכל אתר הלילה הוי תענית שעה. ומפי התם דרב הונא פליג אדרג תסדא
 דאמר תענית שעה לא הוי אלא אס לא טעם כלום כל היום ע״ש באריכות ודבריו דתוקיס תדא הא רב
 חסדא קאי אדרב הונא דקאמר הא דאמרת כוי. ועוד מאי פרין מדר׳ יוחנן. ר׳ יוחנן ס״ל כדרב הונא
 אלא שהד״ף סובר דמענית שעה לא הוי אלא שמתענה כל היוס כדרב חסדא כל תענית שלא שקעה עליו
 תמה לאו תענית. אפילו תענית שעה והא ללא הזטר מענית שעה. זה למטן מדאמר שלא קיבל עליו
 מבע״י. הא קיבל עליו מבע״י תענית לילה הוי תענית שעה: [י] ואיכא לםפוקי. ומילתא דמבעי ליה
 סשיטא ליה להרב מרדט שכתב ז״ל דכ״ע מוליס דאם קבלו קודס מפלת מנתה ש״ד וכ״ש קודם לכן וכן
 נהגו לברן בשבת מקבלי מענית בה״ב ושוב א״צ לקבל ע״כ. וכן משמע מלשון ראט״ה שהביאו רטנו לעיל
: ןנ] א״כ אין זה קבלת תענית ומותר לאכול.  סי׳ ט׳ שכן הצבור כשמקבלין עליהם תענית בה״ב ט׳
 היינו אס אמר הריני בתענית דזה לא הר תעניש. אבל אם אמר יוס מחר עלי שלא לאכול כיון שהוציא
 כלשון נדר אסור לאכול כן מכואר כש״ע: נל] ח״ג ומילתא דרכ הונא הוי כתענית שעות. ןמ] אבל יום
 ראשון ודאי תענית הוי. דלא מימא דיוס ראשון נמי כמו תעניש שעה הוא דהא אכל ושמה כל הלילה
 ע״ז קאמר שהרי התענה יוס שקיבל עליו. ר״ל אע״ג דאכל ושמה כל הלילה מ״מ קיכל עליו התענית
 נמנתה: ןצ] וצ״ל שקבל עליו מאתמול. כ״כ תוס׳ שם כאדכומ: [ס] ואי אפשר לומר כן מדקאמר.
 עיין מ״א סי׳ תקס״כ ס״ק ט״ו. ולכאורה אין הכנה לדכריו וביאור דבריו כן הוא כמה שכתכ אכל אס
 התחיל להתענות לשם תוכה. ר״ל כיון דלא אכל כלילה כוונתו היה להתענות כפעם אתת ע״י צירוף יום

 א)[צ״ל מיהו וכ״ה נמרלט].>גליי1)
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 רבינו מאימתי פרק ראשון תענית אשר
 דף יכ ע״א

 א״ל ריש לקיש לד יוחנן והא לא קבילנא א״ל אלבי ריש גלותא שמנינן ע״כ לברי
 הראב״ל דל:

 יד תנו רבנן על אימתי אוכל ושוחה על שיעלה עמול השחר לברי ר׳ ד ב) אלעזר
 אומר על קרות הגבר [נ] וקיימא לן כרבי אמר רבא לא שנו אלא שלא גמר אבל
 גמר אסור לאכול. איתיביה אביי נס] ישן ועמל הרי זה אוכל. התם שלא סילק. איכא
 לאמרי אמר רבא לא שנו אלא שלא ישן אבל ישן אינו אוכל. פירש הראב״ל ז״ל שלא ישן
 אבל ישן אפי׳ בתוך הסעורה אסור להוה ליה במי שגמר סעולתו וסילק משום לאסת
 לעתיה למיכליה ומעון ברכה למפרע וברכה לכתתלה. והיינו לגרסיגן בפסחים (לף קכ:)
 אביי הוה קאי קמי לרבה בסעולתא הוה קמנמנם אמר ליה אביי מינם קא נייס מר אמר
 ליה נמנומי קמנמנמא. לתנן אס נתנמנמו יאכלו ולהפסיק סעולה אמר ליה נע] לגבי
 פסח הוי כשתי חבורות. איתיביה ישן ועמר הרי זה אוכל ושותה התם במתנמנם. וקיימא
 לן בלישנא בתרא לחומרא אפי׳ ישן בתוך סעולתו קולם שסילק אסור וכל שכן גמר ובירך
 ע׳״כ לברי הראב״ל ז״ל ותומרא גלולה היא זו ולישנא לברייתא לא משמע הכי כפירושו
 לק תני על מתי אוכל ושותה משמע בסתם אלם שאוכל בתתילת הלילה ושואל אם רוצה
 לאכול פעם אחרת על מחי יכול לאכול על שיעלה עמול השחר. ועלה קאמר רבא לא
 שני אלא שלא ישן אחר אכילה הראשונה. ואע״ג לללישנא קמא לרבא צריך לפרש לבאכילה
 אתת קאמר לאס סילק אסור לאכול ללישנא בחרא לא משמע לפרש הכי. וגם ישן ועמל
 משמע על ממתו לאי ישן על שולתנו מאי ועמל שייך ביה. ועול תימה למה פסק בשל
 סופרים הלכה כאיכא לאמרי לתומרא ושמא לא תשיב ליה לבד סופרים לקיום נלרו הוי
 לאורייתא. וגם מה שכתב לשינה הוי הפסק להצריך ברכה למפרע וברכה לכתחלה לא
 סבירא לי לשינת עראי לאלם ישן בתוך סעולתו לא הויא היסח הלעת. ולא למי להא
 דתניא בתוספתא דברנות [פ״ד] בעל הבית שהיה מיסב ואוכל קראו תבירו לדבר עמו
 [פ] אין צריך ברנה למפרע ונו׳ הפליג [5] צריך ברנה למפרע ונשהוא חוזר צריך ברכה
 לכתתלה. א דהתם פליג נק] בדברי העוסקים ואיבא היסת הדעת אבל בשינת עראי שאדם
 ישן לאונסו ליכא היסח הדעח. ועוד דקיימא לן כרב חסדא בפ׳ ערבי פסתיס (דף קא:)
 ללכדם המעונים ברכה לאחריהם במקומם דלקיבעא קמא הדר ואין צדך ברכה למפרע
 ולכחחלה ואפי׳ עקר רגלו לצאת לקראת תתן ולקראת כלה כל שכן שינת אונס שנשאר
 בקביעותו אין צריך ברכה למפרע ולכתחלה. וההיא דערבי פסחים לאו בהפסק סעודה
 איירי אלא כמו שפי׳ רשב״ס חזייה לרבה דקא מנמנם אחר שהתתיל לאכול מצה של מצוה
 שה״א במקום אכילת פסת ואמר ליה מינם קא נייס מר לא תאכל יותר ממצה של מצוה
 שהיא במקום אכילת הפסח. כדתנן ישנו לא יאכלו וכן נהגו כל העולם דשינה בתוך הסעודה
 לא הוי הפסק הלכך ליתא פירושא דידיה. וה״ר אלפס ז״ל כתב האי מלתא לא איפסיקא
 בה הלכתא בהדיא ב אלא מיהו [י] מדחזינן לגמרא דקא מרחא לפרושי מתנמנם [ש] שמעינן
 הלכה כלישנא בתרא. [ת] ועוד דאיסורא דרבנן היא ולקולא עבדינן [א] ובין סילק ובין לא
 סילק אס לא ישן אוכל [לן והולך עד שיעלה עמוד השתר והיינו ללא כפי׳ הראב״ד ז״ל
 להא קד ללישנא בתרא קולא. ועול שהד פסק לסילק מותר לאכול [ג] וכ״ש נל] ישן
 לאונסו בתוך סעולתו למותר לאכול. ור״ת ז״ל הביא הירושלמי (הלכה ל)

 נתנאל
 כדקתני בפ״ג לתרומות נתכוין לומר עולה ואמר שלמים לא אמר כלום. ודכתיב נדיב לב היינו היכא דאין
 הרבור מכחיש מתשבחו שבלב. וכ״כ הר״ש ור״ע מברטנורה שם משנה ת׳: [ט] כשעת התפלה. בכאן לא
 נחית להכריע או כרב או כשמואל מש״ה קאמר בשעת התפלה. לרב בזמן מנתה. ולשמואל בתפלת מנחה:
 [י] אמר רב במנחה כש־ניע זמן מנחה יאמר הריני כתענית יחיד למחר. כתב הריטב״א ללרב אפי׳ הקלים
 קבלה לתענית ומן מרובה הוי קבלה והאריך בראיות ע״ש. והמרלכי בשם ראבי׳׳ה וכ״כ באגודה לשמואל מולה
 לרב אם קבל במנחה קולס תפלת מנחה ש״ל וכ״ש קורס לכן. אבל רבינו כבר כתבתי ללא ש״ל ק כמו שרייק
 לעיל על ר״ת מלקאמר כל תענית שלא קבלו עליי מבע״י לא שמי׳ מענית. משמע אפי׳ בליעבד אין שם תענית
 עליו להתפלל עננו ולצאת ילי נלרו להקבלה צריך להיות לוקא סמוך לקורס יום שמקבל עליו להתענות בו
 כרפרישית: [כ] ולא משמע הכי בו׳ ועוד דפ׳ ב״מ. ואפשר לומר לכוונת השאלחוח היינו שהיה אומר
 בשומע מפלה במנחה עננו ה׳ עננו ביום צום תעניתי כי למחר אשב בתענית ולא יותר וכמ״ש בהגה״ה בשם
 ראביי׳ה ור׳׳י שירלייאן ונסתלקו הנך קושיות: נל] נ״ל דה׳׳ג לרב לא קאמר שיתפלל עננו בקבלמו: [«1 ה״ג
 והראב״ד כמב לכאורה כשמואל משוס: [נ] וקיי״ל ברבי. להלכה כרבי מחבירו: pj] •שן ועמד הרי יה
 אוכל. פי׳ הר״ן לפי גירסת הרי״ף להכי פריך מלקתני ועמל. משמע אף ע״פ שבירך ועמר משלחנו חוזר
 ואוכל. וכ״פ רבינו בסמוך. וצפ״ז איכא ליישב קושית הב״ח שהקשה על ב״י שסובר להרי״ף ס״ל כשיטת
 הרמב״ס רללישנא קמא גמר אסור וה״ה ישן. א״כ מאי משני כשלא סילק הא אכמי קשה מישן. י״ל לילע
 דאיירי בממנמנס ולא קפריך אלא מועמל. אבל גי׳ הש״ס גמר ועמל. ואפשר טעומ נפל ברי״ף: [ע] דגבי
 פםח הר בשתי חבורות. זהו פרש״י שם. אבל התוס׳ כמבו שם להוי כאוכל פסח בשתי מקומות וכ״פ
 הרשג״ם: [פ] ה״ג א״צ לברך למפרע וכוי: [צ] ה״ג צריך לברך: נק] בדברי העוסקים בעםק מו״מ.
 ויותר נראה להגי׳ ברברי הפוסקים: [ר] ה״ג מרמזינן לגמרא רקא טרח: [ש] ה״נ שמעינן להלכתא:
 [מ! ועוד דאיסורא דרבנן הוא. אע׳׳ג דלקייס נלרו הוי לאוריימא. מכל מקום מליכול לאכול על השחר ואנן
 באים לאוסרו מכח היסח הרעת ובהא פליגי הני לישני ואיסור זה להיסח הלעמ הוא מלבריהס: [א] ה״נ
 הלכך בין סילק: [3] ה״ג ושומה על: [ג] וכ׳׳ש ישן לאונסו בתוך הפעורה. להוי לבר הרגיל והוי כאלו
 התנה. ואין להקשות לפ״ז מאי פריך ללישנא בתרא מהברייתא ישן ועמל. הוי ליה לשנויי להברייתא איירי בישן
 תוך הפעולה. י״ל כמו שכתב רבינו ישן ועמל משמע ישן על מטתו אחר גמר סעורה. וריטב״א תי׳ לאי בישן
 מוך הסעולה הוי מילמא דפשיטא. ורמב״ן תי׳ להוי מצי לשנויי הכי אלא להמלמול בא להודיע לנו החילוק
 בין ישן למתנמנם: ןל] ישן לאונסו בתוך סעודתו דמותר לאכול. כך היא סברת רבינו לללישנא בתרא
 סילק מותר וגס ישן מוך הסעולה. ואינו אוסר כי אס סילק וישן אח״כ כך שיטת הטור ור׳ ירוחם והר״ן
 הוכית פי׳ הרי׳׳ף כמ״ש רבינו לאס ישן תוך הסעולה ללישנא בתרא הוי היסח הלעת. א״כ מאי האי לכתב
 הרי״ף להלכה כלישנא במרא לקולא הא בכל לישנא יש מלא לחומרא וחלא לקולא. רללישנא קמא גמר הוי
 הפסק. וישן מוך הסעורה לא הוי הפסק וללישנא במרא להיפך. אבל הנ׳׳י סי׳ מקס״ל רוצה להשוומ לעמ
 הרי״ף ללעת הרמב״ס לללישנא קמא סובר לגמר הוי הפסק וה״ה ישן בתוך הסעולה וללישנא במרא מקיל
 בגמר ואינו אוסר אלא בישן ואפי׳ בתוך הסעורה ע״ש באריכות. ועפ״ז פסק בש״ע כן. ותמה אקרא. איך לא
 ראה לברי הרי״ף שכתב ז״ל ואיכא מרבוומא מאן לכתב. הכין קיי״ל ללגני מענית לאכיל בלילה ומפסיק אם
 גמר וסילק לא יאכל אבל אם לא סילק ולעמו עול לאכול אע׳׳פ שישן עומל ואוכל. והאי מימרא ריליה אתי׳
 כלישנא קמא ע״כ. ש״מ לפי׳ רבינו אממ בלבד הרי״ף לללישנא קמא ישן מומר וצריכין אנן להשוות לברי

 ללא פליג להא לקאמר ר׳ יותנן ור׳ יונה למתענין לשעות לאו לענין תפלת תענית קאמר
 [ל] אלא לענין זה שצריך לקיים נלרו. ללא תימא ללא מיקרי נלר כיון שלא קיבל עליו
 להתענות יום שלם קמ״ל למיקרי שפיר נלר וצריך לקיים דברו אבל לענין עננו לא מיקרי
 תענית אם לא שהתענה היום שלם. והא לקאמר רב סבר מתענין לשעות מרקאמר לוה
 אלם תעניתו ופורע ה״ק אע״פ שקיבל עליו תענית יכול ללות עליו תעניתו ומיקד שפיר
 תענית מה שהתענה מקצת היום לענין זה ללא מיקרי מבטל נלרו במה שאכל היום:

 יג אמד שמואל כל תענית שלא קבלו עליו מנעול יום לא שמיה תענית. בתוס׳ עבולה
 זרה (לף לל.) כתב ה״ר יהולה בשם ר״ת ז״ל אס בלעתו להתענות מאתמול ולא
 קבל עליו במנתה אך בלבו היה להתענות מאתמול אצא שלא הוציאו מפיו מיקד שפיר
 תענית להוי בכלל נליב לב כלאמר בפ׳ ג׳ לשבועות (לף כו:) לאס גמר בלבו אע״פ שלא
 הוציאו בשפתיו מועיל. ואף ע״ג לקאמר התם ללענין שבועה לא מהני גמר על שמוציא
 בשפתיו לכתיב לבמא בשפתים מסתברא לכל עניני נלר ילפינן מהללי להא גבי צלקה
 לרשינן מוצא שפתיך תשמור ומועיל גמר בלבו וה״ה גבי תענית והא לבעיא קבלה בתפלת
 המנחה לכתתלה הוא לבעיא הכי!ה] ולישנא להגמרא לא משמע הכי מלקאמר כל תענית
 שלא קבלו עליו מבעול יום לא שמיה תענית משמע שאין שם תענית עליו כלל להתפלל
 ענינו ולצאת ילי נלרו [ו] ונ״ל לראיית ר״ת לא היתה אלא למי שהרהר חבלת תענית
 בלבו בתפלת מנחה ולא הוציאו. מלהביא ראיה מנליב לב ומצלקה למתשבת הלב הוי נאילו
 הוציאו בפיו ש אבל לא עליף הרהור א) שיוצא נל היום יותר מהוצאת פיו ןמ] ואם הרהר
 m בשעת תפלה לענין זה ראייתו טובה וננוחה וקרינא ביה שפיר קבלה עליו. אימתי
 מקבלה [י] אמר רב במנחה נשיגיע זמן המנחה יאמר הריני בתענית יתיל למתר ושמואל
 אמר בתפלת המנחה פר״ח יאמר בתפלת המנחה מתר אהיה בתענית יהי רצון שתהא
 תפלתי ביום תעניתי מקובלת ובשאלתות לרב אתאי פרשת ויתל מפ׳ שיתפלל עננו בתפלת

 המנחה * [כ] ולא משמע הני לרב [ל] לא
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 הברייתא מאי לאו ייסרו עצמו בצלו. וכיון
 לתניא בהליא ללא כרב יוסף מלחי סברא ליליה וקיימא שמעתתא בין רב ושמואל וקיימא
 לן הלבתא כרב באיסורי כן נראה לי וכן עמא לבר ולכ״ע הסכמת ציבור להתענות א״צ
 קבלה לא במנתה ולא בתפלה אלא שליח צבור מכריז והתענית מקובל ומתפללין תפלת
 תענית ואיתא להא מילתא (מרושלי) [לקמן לף כל.] לר׳ יהולה נשיאה גזר תעניתא

:  הגהות הב״ה א דהמס הפליגו: ב אלא מיהו מדחוינן לגמרין דקא טי

 קרבן
 נוכל לומד דלא פלינ. וזהו שלא כדרך הרמב״ס דהא כתב וכן אס אכל ושתה ואת״כ התתיל להתענות שאר
 היוס הרי זה תענית שעות ובתענית שעות פסק דמתפלל עננו: [ל] אלא לענ־ן זה שצריך לקיים נדרו.
 וקשה לפ״ז לגי׳ רבינו רב תסדא לטעמיה דאמר כל תענית שלא שקעה עליו חמה לאו שמיה תענית. ופריך
 מדר״י דאמר אהא בתענית עד שאבא לביתי וזהו ר״י דירושלמי. ומאי פרין אימא באמת לא היה מתפלל עננו.
 וכל מילתא דרב תסדא אינו אלא למפלמ עננו שצריך שמשקע עליו הממה ועיין בל״מ שהרגיש בזה:
 נה] ולישנא דהגמ׳ לא משמע הכי. ולא הבינותי דבריו דהא לר״ת כשגמר בלבו הוי כאילו הוציא בשפתיו
 וקיבל עליו בפירוש מבעול יום. ב״ת סי׳ תקס״ב ס״ק ג׳. ולכאורה לא מקשה מיד להא ר״ת בעצמו ס״ל
 הא לקאמר תלמולא קבלה אינו אלא גפה להא לתיק במה לבעי קבלה בתפלת מנחה לכתתלה הוא לבעי הכי.
 ש״מ להוא גופיה סבר לאין שייך קבלה אלא בפה. איברא לקושית הב״ח להא לכתב ר״ת והא לבעי קבלה
 במפלמ מנתה. ה״ק כלומר לצריך לקבל לוקא התענית בתפלת מנחה ולא מקולס אפילו קיבל בפה לכ״ש ללא
 מהני הרהור קולס תפלת מנמה. וע״ז משני היינו לכמחלה. אבל בליעבל אס הרהר אפילו קולס מפלמ מנחה
 הוי קבלתו קבלה. א״כ מאי האי שכתב רבינו ללישנא לגמ׳ לא משמע הכי. וצ״ל לכוונת רביגו אס שמואל לא
 אתא אלא למעט משחשיכה. הל״ל כל תענית שלא קיבל עליו מאתמול אינו תענית. אלא כוונת שמואל היינו
 שצריך לקבל לוקא מבע״י והיינו סמוך לצאת היום שעבר קורס שעות התענית בתפלת מנחה ושלא יקליס
 ׳שלא יאמר וכל שלא קיבל כך אין קבלתו קבלה: [ו] ונ״ל דראיית ר״ת לא היתה אלא כוי. כל זה כתב
 ־בינו ללעת עצמו. אבל ר״ת היה אומר אף כי לא גמר בלבו על הלילה יכול להתענות ולהתפלל עננו ויצא ירי
 ;לרו. כ״כ תוס׳ בשמו שס בע״ז: ש ה״ג אכל לא עליף הרהור של בל היום. וגי׳ הב״ת הרהור שמהרהר
 :ל היום. ז״ל הב״מ שם ותימה שמשמע לס״ל לאס קבל עליו המענימ בפירוש קולס מנתה בו׳ על וזה ולאי
 זימה ע״ש. ואני אומר שזה ותימה הוא תימה כי מאין לקת משמעותו שאס הימה קבלה קולם מנמה אינו
 זענית לעני( שצריך להשלים נדרו ויכול לאכול. והלשון ולצאת ידי נדרו אטעתי׳ וסבר שה״ק שאינו צריך לצאת
 לי נדרו ויכול לאכול וזה אינו שהכוונה אס קיבל עליו כבר מימים נדר להתענות יום אי. אין יוצא בזה תובת
 .דרו אס קיבל עליו תענית יום זה קודם מנתה. אלא שצריך לקבל בשעת מנתה ואז יוצא ידי נדרו: [ח] ואם
 חרהד בשעת תפלה לענין זה ראייתו טובה ונכונה. אע׳׳ג דבת״מ סימן רי״ב הגיא הטור תשובת רבינו לענין
 ־)ס הרהר בלבו כשיקנה שדה תהיה מקודשת לצדקה דלא הוי כלום. אף ע״ג דגבי קרבן כתיב כל נדיב לב.
 הא אסיק שם בשבועות דתולין מקדשים לא גמרינן. מיי בט״ז סי׳ תקס״ב דתענית הוי כמו קרבן ממש. כמו
 שאמר במפלה יהא משוב ומונמ מלבי ודמי כע״ג מזבמ. ואע״ג דכתב הרא״ש מדהביא ראיה מנדיב לב ומצדקה
 ״מתשבת הלב כר. היינו לפי דעת רבינו תם דמשוה צדקה לנדרים. אבל ליה לא ס״ל ע״ש באריכות. וכבר
 כתבתי דמ״ש רבינו ונ״ל דראיית ר״ת לא היתה כו׳ שזה הסכמת רבינו וא״כ ודאי קשה לדבריו מצדקה. ע׳׳כ
 התי׳ הנכון כמ״ש הלרישה שס ס״ק י״ב למ״ש רגינו ראיה מצלקה היינו צלקה לקרא דאיירי בצדקה לבדק
 ׳הבית לזמיא למוצא שפתיך תשמור ללרשינן בפ״ק לר״ה לקאי אקרבנות ולזו מלמה ג״כ תענית ללומה לקרבן
 ׳־בו נממעט מלבו ורמו והנוסח יהי רצון ט׳ שיהא מלבי ולמי שנתמעט היום במקום קרבן. ועפ״ז נימא מ״ש
 ־בינו בפי שבועות שמי׳ סי׳ י״ל אמר שמואל גמר בלבו צריך להוציא בשפמיו שנאמר לבטא בשסמיס לאינו
 ::בועה על שיוציא ממשנתו בשפתיו וה״ה לנלר וב״ח הנית זה בצ״ע. להמס היינו נלרי צלקה בזמן הזה. ומ״ש
 יבינו כאן מסתברא כל ענייני נלר ילפינן מהללי. היינו נררי תענית להוי כמו נלר קרבן. ויותר נראה להגיה
 ::ם מינמ ואם וכצ״ל וה״ה לנלר אס גמר בלבו להוציא פמ תטי! והוציא פת שעודן רהך שייכי אפי׳ בקרבן.

 ) נ״ל מיבמ שיוצא מיותרת וצ״ל ללא עדיף הרהור כל היוס יותר מהוצאת פיו. רענ״ז< ב) [לפנינו הגי׳ ר׳ אליעזר כר שמעו(]. (גליי!) ג) אמנס גרש״י גסוגיא מבואר להיפך, דשמואל סכר דלוקא גשעח מנחה, ולא קודס, דבעינן סמוך לתענית,
 ־־יל רג לית ליה ההיא דשמואל, וכן נראה כגמרא, ולא עיינתי כעת כפוסקים מזה. (6י״צ)
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 רבעו מאימתי פרק ראשון תענית אשר ה
 דף •ג ע״ב

 כשיהיה בריא ותזק ויוכל לעשותו. נר] ואס תאמר ריב״ל אמאי לא קאמר יום זה קבלתי
 עלי ויש לומר שהאמת אמר להן. ונ״ל לאפי׳ נש] למה שהביא ראיה מן הירושלמי ליש
 תילוק בין יום זה ליום סתם רהכי פירושו יום זה היינו ליום זה קבוע לו להתענות תמיל.
 כגון שמת בו אביו וכיוצא בו. [ת] ויום סתם היינו שקבל עליו להתענות יום אחר ובמנחה
 קבל עליו להתענות אותו תענית למתר ובשביל קבלתו לא מיקרי יום זה. וע״כ צריך לפרש
ה כך [א] להיאך תמצא שקבל עליו יום סתם ״ ה ג  ה

 •הוכן כחג נא׳׳ז ראיסי׳ייוס זה לוה ופורע ולא והלא צריך לומר הריני בתענית למחר *כי
 בלבד שהחעניח קשה עליו או שנזדמנה לו סעודה של אמריתה לקמיה לשמואל אמר לי פשיטא
: לא יהא אלא נרר מי לא משלים (על) למחר י ס א א ל מ א כ ס ס מ י י ? י ה א ל י ת מ י י ז 3 י  מציה מ
, ; } י , ״ ! ס וליומא אחרינא. הרב אלפס ז ׳ל לא הביא שמחת מריעומ משוס דרכי שלום נמי שד שכח ואכל י , , , , ל א ב ס א מ ס ס ו ר י מ א א ש י ה ו י פ י נ ע מ ^ מ י ן  כ

 אמר יום זה מחענה ומשלים אס אינו רוצה ללוחו על לישנא קמא משום לאף ללישנא קמא
 יום אחר ישלימו אחר שאכל ויפטור. מא״ו: הלכתא כרב באיסורי. הראב״ל ז״ל פירש
 לא יהא אלא נלר אילו אמר סלע זו לצלקה על שלא בא ליל גבאי מי לא מצי יזיף
 ופרע והאי נמי כל כמה ללא עביל תעניתא כמאן ללא בא ליל גבאי למי שהרי בילו
 הוא. וקבלת תענית י אינו אלא לצלקה נב] כאילו מתנלב מתלבו ולמו לגבוה ותמורתם
 יתן לעניים ואומלן לעת הוא לאלעתא להכי קביל הלכך לוה ופורע. ומה שכתב
 א) ותמורתם יתן לעניים ב) לא ילעתי למה כיון לצריך לפרוע תעניתו. ואפשר שר״ל
 שבו תלוי הלבר אס ירצה יתן תמורתם לעניים ולא יתענה ואם ירצה יפרע תעניתו.
 ולא מיסתבר לי להא אמר (בברכות לב:) גלולה תענית מן הצלקה שזה בגופו וזה
 בממונו נג] נמצא שאין התשלום שוה. רב יהושע בריה לרב אילי איקלע לבי רב אשי
 עבלי ליה עיגלא תילתא אמרו ליה לטעום מר מילי אמר להו בתעניתא יתיבנא. וליזיף
 מר וליפרע ולא סבר מר להא לאמר רב יהולה אמר רב לוה אלם תעניתו ופורע.
 אמר להו בתענית חלום יתיבנא ראמר רבה בר מחסיא אמר רב יפה תענית לחלום כאש
 לנעורת ואמר רב תסלא ובו ביום ואמר רב יוסף אפילו בשבת. גרסינן בפרק אין עומלין
 (לף לא:) אמר רבי אלעזר משום ר׳ יוסי בן זימרא כל היושב בתענית בשבת קורעין
 גזר לינו של שבעים שנה ר״נ אמר וחוזרין ונפרעין ממנו משוס ביטול עונג שבת מאי

 הגה״ה תקנתיה ליתיב תעניתא לתעניתא*:
א י* נדף •ג ע״כ] אדבריה י רב יהולה ל ת א י ש י י ח א א נ | ר י י י א "ה ל י ג י א נ י ב ש ר י י פ  *י

י , י  איזה יום שירצה והמנהג להחענוח גא׳ בשבח ואין י
> לרב יצחק ולרש יתיל שקבל עליו תענית ז ן ה מ מ 3 ש ח ס כ ו מ י נ י ל ן ן ר נ י ב ס ר ש 3 ג ן ה נ מ מ ה ו נ ש  ל

 אין מחענין בשבת אפי׳ תענימ חלום דאין אכן גקיאץ מתפלל תפלת תענית. היכן אומרה בין גואל
3 יוסף וכי יחיל קובע י 3ימי לרופא. מתקיף לה ר י  בפתרון חלום לדעת אס טוב אס רע כאשי ה
 חכמים וכ״נ לרביני אבי״ה ומנהג בומן הוה שמחעת ברכה לעצמו. אלא אמר רב יצתק בשומע

י  בשבח מענית חלוס וכן היו נוהגין רבוחינו ואס היא .ז .4 י
ר לן_ תפלה. וכן אמר רב ששת בשומע תפצה ה כ מ י ו ן ש י נ ע מ ד 3 ו מ ל ן ר ל ן ס כ ו י ל ה 3 כ ש ח י ״  ת

 הורה רבינו שמואל בן ר׳ דוד לוי כשיושב יחיד והלכה בשומע תפלה. לא שנא יחיל
 בחעניח בשבת או ביי״ט או בראש חדש אומר אחי המתענה ולא שנא יחיל המתפלל בצבור
] ובתענית צבור ויש שהיו רוצים לומר ליחיל • ׳ ' ו י מ ט ר : ! מ נ ש ' ש י י ה ל ס מ ר ו ו צ י > ה ל ! א ת ל פ  ״

ז ,  ואין אומר כלל עננו וכן קבל מרבותיו ורב ששח במר 1
ך שהיה מתפלל בתענית צבור אומר בין גואל י נ פ ע ל ו ד י ד ל ס ג ל ו ' ש'ל ע מ ו ג ט כ ר ה מ י א ל | מ  ל

 בזמן שבימ המקדש קייס אדס חוטא ומביא קרבן לרופא ללאו קביעותא ליתיל לעצמו היא
ו לצבור קבעי לה ואע״ג לקא מצלו ביתילים י ש כ ע י לי י פ כ ח מ  ומקריב חלבו ודמו על גבי המובח י
T צבור נינהו. ואין נראה לראבי״ה ז״ל לא״כ f ' 5 י ^ ' מ ד ״ ינמ״עט י׳לי י »  אני ישבחי »

 רצון מלפניו שיהא חלבי ודמי שנתמעטו בקרבי כאילו , 1 , ,
ן הא לפריך מברייתא לאין בין יחיליס לצבור י צ ר ן ל י ה י י ד נ צ ר מ ח ו 3 ז מ י ה ל ג ,ך ע נ ס ^פ , ח כ ' 1 ר  ה

 וכו׳ ולתיק לשנויי לא לעולם שליח צבור וצ״ל

 אמרי פי וכוי. מא״ז:

 דף יב ע״ב

 ישן ועמד אסור לא שנו אלא שלא התנה אבל התנה מותר. ולענין תענית שפוסק בו
 מבעוד יום חזינן לגאון דקאמר הכי אע״פ שפוסק חוזר ואוכל ואנן מסתברא לן למימר
 דה״מ דלא קבליה עליה לתעניתא אבל היכא לקבליה עליה לתעניתא איתסר ליה למיכל
 ולמשתי. דהא בהדיא אמרינן (עירובין דף מ:) לענין זמן על הכוס ביום הכפוריס היכי
 נעביד מברך עליה ושתי ליה נה] כיון דאמר זמן קבליה עליה ואיתסר עליה למישתי.
 ולענין מישתי מיא היכא דאית ליה למיכל אית ליה למישתי והיכא דלית ליה למיכל לית

ה ״ ה ג  ליה למישתי מיא. *והכי נמי כתב גאון. ה
 אבל אי לא קבליה לתעניתא עליה אפילו *אבל בא״ז פסק ללשחוח מיס'אפילו לא התנה מומר
 גמר סעודחיה והפסיק לא הוי קבלה וחוזר דודאי דעחו של אדם לשפוח מיס ומשקין בלילה.

: ז " א  ואוכל ושותה. כדאיתא ני] באיכה רבתי ר׳ מ
 יהודה בן נתירה אזל לנציבין בערבא דצומא רבה [ז] אמר ריש כנישתא לזמוניה א״ל כבר
 אכלתי ופסקחי לי א״ל אשגח עילואי דלא לימא אינשי ההוא ר׳ לא אשגח עילויה אזל
 עמיה. ומסיק התם דאכל מכל עיגול תד פתית ומכל תבשיל תד פת ומכל תבית תד כוס.
 וכן משמע בפ׳ בכל מערכין (שם) דקאמר כיון דאמר זמן קבליה עילויה משמע דוקא

 הזכרת זמן נת] הוא דהוי קבלת תענית אבל קודם לכן לא ואפי׳ הפסיק סעודתו:
 טו גרםינן נפרק היה קורא נתורה (דף יד.) בעא מיניה אשיאן תנא דבי רבי אמי
 מר׳ אמי השרוי כתענית נט] מהו שיטעום א אכילה ושתייה קנליה עליה ולא אכיל
 או דלמא הנאה קנל עליה והא קא מתהני. אמר ליה טועם ואין נכך כלום. תניא נמי
 הכי מטעמת אינה צריכה ברכה והשרוי בתענית טועם ואין בכך כלום. כתב ה״ר יהודה
 הנרצלוני ני] לנד מיום הכפוריס וט׳ נאב. עד כמה ר׳ אמי ור׳ אסי טעימי עד רביעתא
 ומפרשי רנוותא דצריך לאזדהורי ניה !כ] כי היכי דלא לנלע כלום. הרנ אלפסי לא הניא
 מימרא דרנ כהנא אמר יתיד שקנל עליו תענית אסור מעילת הסנדל חיישינן שמא תענית
 צנור קכיל עליה ונראה דס״ל כמ״ש לעיל נשם אני״ה ז״ל (סי׳ ט׳) דהאימא ב ליכא

 למיחש משום דקיימא לן דאין תענית צמר נננל:
 ט1 [דף יכ ע״כ] אמר רנ יהודה אמר רנ לוה אדם תעניתו ופורע. פי׳ רנינו חננאל
 ז״ל [ל] היכא ג דאיכא צערא אונס לוה תעניתא ופורע. ושמעינן האי
 סברא משמואל דאמר צערא קנל עליה אי מצי מצער נפשיה נמ] מכלל דרכ נמצטער
 קאמר. וראיתי רבותי שהיו מזקיקין להתיר נלר תעניתו בג׳ לטון שאמר הריני בתענית
 למחר הויא ליה כמו נלר. ויראה כיון לצריך לפרוע לא נתבטל הנלר [נ] אלא מאומל
 הלעת אמרינן שהיה בלעתו להתענות יום אחל ולא לקבוע יום זה לחובה. וגם
 נס] מירושלמי לנלריס יש ראיה לקאמר מילתיה לרב אמרה מתענין לשעות לאמר רב
 לוה אלם תעניתו ופורע. נע] ולגמרא לילן לכל תענית שלא שקעה עליו התמה אינו
 תענית אי אפשר לפרושי אלא למיקרי תענית מה שהתענה מקצת היוס לענין זה לאין
 צריך לשאול על נלרו למיקרי תענית מה שהתענה מקצת היום. בירושלמי לנלרים פרק
 קונם יין שאני טועם (הל׳ א) משמע לוקא ביום סתם אבל ביום זה לא. לגרסינן התם
 נלר להתענות ושכת ואכל כזית אבל תעניתו. ר׳ בא אמר בשם רבנן לתמן והוא שאמר
 יום סתם אבל יום זה מתענה ומשלים. משמע ביום סתם הוא לאיבל תעניתו. !פ] ולפי
 שיכול להתענות יום אתר תחתיו ללוה ופורע. אבל יום זה אינו לוה ופורע. לפיכך משלים
 אע״פ שאכל כזית. ד והתם מייתי לה לעיל ההיא ללוה אלם תעניתו ופורע. וסוגיא
 לשמעתין לא משמע הכי מלקאמר שמואל וכי נלר הוא ללא סגי ללא משלם צערא הוא
 לקבל עילויה אי מצי מצער נפשיה וכוי. [צ] ואי איירי ביום זה ניתא לכי לא מצי ה אין
 זקוק לשלם נק] לאי ביום סתם למה לא ישלם אי לא מצי השתא לעבל זימנא אחריתי.

 הגהות הב״ח א אכילה ושחייה קביל עליה והא לא אכל: ב לינא למיחש להכי משוס לקיימא: ג דאיכא צער או אונס לוה חעניתו: ד והפס מייתי לה לעיל מיניה ההוא דלוה: ה אין זקוק לשלם אכל אי מיירי כיוס סתס למה: ו אינו אלא
 כצדקה: ז אדגדה רב יהודה לרכ יצחק כריה ודרש וכו׳ מחקיף לה רב יצחק וכי יחיד:

 קרבן נתנאל
 אץ הבנה לקושיא זו דהא רב ס״ל לוה ופורע אפי׳ ביום זה וקיי״ל כוותיה. ונראה דקושית רבינו אמאי לא
 הוכית לתלמולא לירן לא ס״ל הך דרושלמי ללשיטת ירושלמי אמאי לא קאמר יום זה קבלתי עלי והריטג״א
 באמת מיימי ראיה למייד רב ביום זה מכת הן קושיא ע״ש: [ש] ה״ג למה שהבאתי ראיה: [ח] ויום
 םתם היינו שקיבל עליו להתענות דם א׳ וכמנחה קיבל עליו להתענות אותו תענית למחר. ולכאורה
 מלהוצרך רבינו ללמוק ולהעמיל דוס זה קבוע לו תמיל. משמע אבל קיבל עליי נמנתה להתענות למתר אף
 שלא קיבל עליו מענית יום א׳ מקולס הוי תענית סמס כ״כ הב״י סי׳ מקס״ח. וכ״כ הגהמ אשר׳׳י בפ״ק
 לשבת ולפי לבדו לבד מינו סותרים אהללי לבפ״ק לשבת סי׳ כ״ה ס״ל לבכה״ג הוי יום זה. אם לא שקיבל
 תענית יום א׳ מקולס. וע״ק להא מינו מוכימ לאס קבל עליו יום סתם ואת״כ קיבל התענית עליו במנתה
 לזהו הוי תענית סתם לע״כ צדך לפרש כן להאיך תמצא כוי. הוכתה זו אינו אלא כשקיבל עליו יום סתס
 מקולס אבל בשלא קבל עליו מקורס ובמנתה קבל התענית למתר לזהו יהיה כיוס סתם מנא לן הא. והב״ה
 ס״ק ב׳ כתב יום קבוע כגון שמת בו אביו ואמו וה״ה נלר על יום זה להתענות וצ״ל לפי שיטתו הא לנקיט
 מינו יום קבוע תמיל לרבותא. אף שלא אמר יום זה. וכ״ש כשהתנה בפירוש יום זה אכן בין למר ובין למר
 קשה דוקים אהללי לבממלה קאמר מינו יום זה יום קבוע. משמע הא יום זה הוי יום סתם אף בשלא קיבל
 עליו מקולס יום אי. והלר קאמר מענימ סמס כשקיבל עליו מקולס יום אמל. הא לא קיבל עליו מקולס הרי
 זה כיום זה. ונראה לי למיני סובר לטוס זה יש לו ברירה אס רוצה להשלים אין צריך לפרוע ואס רוצה לפרוע
 אין צדך להשלים. וזהו כוונת הג״ה פה לתרץ הדוקים ובתענית יום קבוע צריך להשלים. ובתענית סמס צריך
 לפרוע לוקא ועול י״ל למינו עצמו מספקא ליה ביוס זה אס לא קיבל עליו מקורס יום א׳. וס״ל מספק
 להממיר לשמא הוי כיוס זה וצריך להשלים. וגס צריך לפרוע שמא הוי כיוס סמס וזהו לעמ הטור סי׳ מקס״מ
 עיין שם וכ״פ במ״ה סי׳ קנ״ז: נא] דהיאך תמצא שקיכל עליו יום םתם. וקשה רמהירושלמי גופיה מוכת
 ראיירי שקיבל עליו מענימ במנמה. לאלמ״ה היכי שמעינן לרב ס״ל ממעני! לשעומ. וי״ל משוס להוי הכל קשה
 על ירושלמי מנא לן להכי הוכית מינו דע׳׳כ צריך לפ׳ כן להיאך ממצא: [נ] באלו מתנדב מחלבו ודמו
 לגבוה ותמורתם יתן לעניים. והריטב״א כתב מטעם ראשון למול ללא הוי כנלד איסור אלא כנלד הקלש
 שנורר לרגר מצוה לשפוך חלבי ולמו לפני הבורא. ומפני וה יכול ללותו. וכן כל נלד מצוה האומר סלע זו
 לצלקה על שלא נאת כוי ע״ש באריכות. אבל הראב״ל ומבינו לא נהירא להו. לאין הנושאים שדם. ומי שמקבל
 עליו תענית הוי כמו נלד איסור. אם לא בצירוף שכתענית יתן התמורה לעניים מש״ה הוי כמו נלד צלקה:
 [גן נמצא שאין התשלום שוה. וכיון שכן הוי התענית נלר איסור והך רלוה ופורע ליתא מהך טעמא לראב״ל

 אלא כמי שכתב מינו לעיל אומלן לעת שלא לקבוע יום זה לתובה וכראמרן:

 הרמב״ס לרעת הד״ף רבו. למ״ש הרמב״ס ישן אסור היינו לאתר גמר סעולה וכ״כ הל״מ. נמצא למילין.
 כיון רד״ף וגס הרמב״ס יש לפי הכי ומינו והר״ן והטור וד״ו כולם ס״ל לבעינן תרוייהו גמר וישן. קיי״ל
ד תובת ביאור בזה: [ה] ביון דאםד  להלכה כן. וכ״פ הט״ז. וללא כש״ע סי׳ תקס״ל וללא כמ״א שלא יצא י
 זמן קבליה עליה וכוי. יש להקשות מאי ראיה מפ׳ בכל מערבין התם שאני שבירך זמן. ואס יאכל נמצא שבירך
 ברכת זמן על תנם והוי ברכה לבטלה. אבל אס קבלה עליו מכלן לאסור למיכל. וי׳׳ל מלמייתי הש״ס ראיה
 מהך רר׳ ירמיה בר אבא לצדך להבדל ממלאכה כשמתפלל של שבת בע״ש ה״ה הכא כשאמר זמן. ש״מ
 מבלעלי ראיה זו. ה״א אפי׳ כשאמר זמן א״צ להבדל מאכילה ושתיה. נמצא הך לאסור למיכל ש״מ מכת קבלת
 התענית ולא משום להוי ברכה לבטלה וזהו שרמז הד״ף בחיבת וכו׳: [ו] באיכה רבתי. באלפא ביתא תליתאי
 בפסיק ויגרש בתצץ: [ז] ה׳׳נ אמר דש גלותא לזמוט: [ח] הוא דהוי קבלת תענית. עיין לקמן בסימן
 ל״ט השגה על מ״א ע״ש: m מהו שיטעום. אס צדך מלח או תבלין והרר פולט: [י] לבד מיה״כ וט״ב.
 לתמיד בממשה עינוים. והתוס׳ שם כתבו ה״ה שאר צומות הכתובים היינו י׳׳ז בתמוז ואינך תענית צבור:
 [נ] כי היכי דלא לבלע בלום. ויתר מרביעית אי אפשר ללא בלע מיד: [ל] היכא דאיכא צערא או אונם.
 שנזלמנת לו סעולה של מצוה וכגון משוס אלם תשוב כעובלא לר״י בר איד: [מ] מכלל דדב במצטער
 קאפד כוי. לאי בלא מצטער. ה״ל לשמואל לתמוה על רב למה לוה ופורע הלא יכול להתענות היום בלא צער.
 אלא ע״כ רב במצטער קאמר ולהכי מתמה שמואל הלא מצי לצער נפשיה על מה שדנן ליה ללות ולפרוע:
 [נ] אלא מאומד הדעת אמרינן שהיה בדעתו להתענות יום אחד. לאיירי שקיבל מקולס להתענות יום אי.
 ועכשיו עלתה ברעתו להמענומ למחר וקיבל עליו בתפלת מנתה. על כל זה אמדנן לא לקבוע יום זה לתיבה
 אס יצטער בתעניתו: נס] מירושלמי דנדדים. פרק קונם הלכה אי. ועיין לעיל סוף סי׳ י״ב: [ע] ולגמרא
 דידן דכל תענית. זהו אס נאמר להשוות יתל בבלי דרישלמי. ואס תולק על הבבלי. אין צריך להתיר מטעם
 הראשון שמאומל הלעת אמדנן שלא לקבוע יום זה לתיבה: ןפ] ה״ג לפי שיכול: [צ] ואי איירי ביום זה
 ניחא. ועס כל זה אין צריך להתיר נלרו. יס״ל לרב ללוה ופורע. לאומלן רעת שלא קיבל עליו יוס זה לתובה.
 אלא שהיה בלעתו להתענות יום א׳ וקיבל עליו יוס זה ומש״ה אי לא מצי מצער נפשיה יתענה דוס אתר
 ובאילן לישנא שמואל מורה לרב מהאי סברא וללא כהאלגזי בס׳ אהבת עולם לף ס״ב ל׳ רהירנפורט. שנתקשה
 בזה ואומר לטעמיה לרב כסברת הראב״ל ואינו להא מינו משיג בסמון על הראכ״ל: [ק] דאי ביום סתם
 למה לא ישלם. השתא ס״ד דוס סתם היינו שקיבל עליו להתענות יום א׳ סתס. והיום מתענה ולא קיבל
 עליי מאתמול בשעת מנתה הדני בתענית למתר ומש״ה קשה למה לא ישלים. ובפ״ק דשבת סי׳ כ״ה תי׳ שם
 מינו בגומא לאיירי ביום סתס עיין שם: m הי׳ג וא״ת ר״י בדה לרב איד אמאי לא קאמר וכי׳. לכאורה

 א) יל״ל מי יגיל לגו זה כמה היא החמורה, מי יערוך חלבי ולמו, ונראה שרצ׳׳ל חמורחס של מאכל ומשקה סעולח היוס שהריחה גיוס זה שמחענה, כזה שמיס כמה שיה ונותן לעניים. (יענ״ן< ב) נ״ב ואפשר למפרש הראג״ל לוה ופורע ר״ל
 נמעוח לעניים וק״ל. (יופל״מ) ג) ועי׳ מ״ש כמס׳ שגח פרק א׳ גזה. (ארי׳צ)
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 מדר תעניות כיצד פרק שני תענית אשר
 דף יד ע״א ־ דף טו ע״א

 דבינו

 לשמאלא. רבנן לני רב אשי קיימי כי אורחייהו. סבירו להא לשמואל לאמר שמואל אין תענית
 צבור בבבל אלא תשעה באב ויוה״כ ג) n וכן הלכתא. ר׳ יהולה נשיאה [דף •ד ע״ב] גזר
 תליסר תעניתא ולא איעני סבר למגזר טפי אמר ליה רבי אמי הרי אמרו אין מטריחין על
 הצבור יותר מלאי. אמר רבי תייא בר אבא אמר רבי יוחנן לא שנו אלא לגשמים אבל לשאר

 מיני פורעניות מתענין והולכין על שיענו:
 כ שלחו ליה בני נינוה לרבי כגון אנן רצריכין למטר אפילו בתקופת תמוז כיתילים
 למינן ובשומע תפלה או כרבים למינן ובברכת השנים. שלח להו כיחיליס למיתו
 ובשומע תפלה. וכן הלכתא [כ] ונראה לכ״ש לביחיליס למו לענין עננו ואין קובעין ברכה
 לעצמן. וכתב רבינו אבי״ה [ל] ששמע מאביו רבינו יואל הלוי ז״ל ומרבינו אליעזר בר
 שמעון שהיו תמוהין על מה שסמכו הראשונים שמתענין בשביל גזרה או כלי שלא תבא
 עליהם צרה שמתפלל שלית צבור עננו בין גואל לרופא וכן למה קורין פרשת ויתל
 נמ ן מתוספתא קתני לאין קורין בתורה בתענית יתיל ותענית שני ותמישי ושני שלאתר
 הפסח ואתר התג נהגו בהן כל תפוצות ישראל ולא הוי בתענית יתיל. והראב״ל ז״ל כתב
 לנראה לו להק־ תעניות למתענין באייר ובמרחשון כיון לאיכא לעביל להו ואיכא ללא
 עביר להו ולא חובה ניגהו ולאו על מילתא יליעה עבלי להו. ואע״ג למכרזי עלייהו בבי
 כנישתא כיחילים למו ואפי׳ שליח צבור לא יאמר עננו אלא בשומע תפלה. ופרשת ויחל
 כמי [נ] לא איבעיא להו למיקרי [0] ובארץ אשכנז עשאוס קבע והכל מתענין נע] וסמכו
 להוי מעשה לאיוב לכי הקיפו בניו לשבעת הימים הקריבו עולות מספר בניו אולי תטאו
 וברכו השם בלבם. וכן בשמחה ומשתה של ימי המועל אולי תטאו !פ] נראה לי לנהי
 לכיתילים למו לענין שאלה היינו טעמא למפ׳ בירושלמי (פ׳ אין עומלין) שאין לשנות
 ממטבע ברכה לסלר י״ח ברכות תיקון נביאים הן ואין לשנות בהם [צ] אבל קהל מקבלים
 עליהם תענית וראי רבים מיקרו ויכולין לקבוע ברכה: ובשני מטין עם תשיכה. תנא מטין
 לעת ערב ובחמישי פותחין כל היום כולן מפני כבול השבת יש לו שני פתחים פותח אתל

 ונועל אחל אם יש לו איצטבא בפניה פותח כררכו ואינו חושש:
 כא מתני׳ עברו אלו ולא נענו ממעטין במשא ובמחן בבנין ובנטיעה 1ק] באירוסין
 ובנשואין ובשאילות שלום בין אלם לחבירו כבני אלם הנזופים לפני המקום. היחילים
 חוזרין ומתענין ער שיצא ניסן. יצא ניסן הגשמים סימן קללה שנאמר(שמואל א יב) הלא
 קציר תטיס היום אקרא וגו׳: גמ׳ [ל] תנא בנין בנין של שמתה נטיעה נטיעה של שמתה.
 איזהו בנין של שמתה זה הבונה בית תתנות לבנו נטיעה של שמחה זה הנוטע אבורנקי של
 מלכים. ירושלמי(הלכה ת) הלא לתימא במין של שמתה אבל אם היה כותלו גוהה סותרו
 ובונהו [ש] פי׳ כותלו של בית תתנות: ובשאילח שלום. חנו רבנן חביריס אין ביניהם שאילת
 שלום ועס הארץ ששאל מתזירין אותו בשפה רפה ובכובד ראש והס מתעטפין ויושבין
) ער שירחמו עליהם מן השמים. א״ר אלעזר אין אלם תשוב רשאי  כאבלים וכמנולים י
 ליפול על פניו אלא אס כן נענה כיהושע שנאמר(יהושע ז) ויאמר ה׳ אל יהושע קום לך
 למה זה אתה נופל ובירושלמי(פ״ב הל׳ ו) ןח] ובלבל יחיל על הצבור אלא אס כן בטוח
 הוא בתסילותו שיענה כיהושע בן נון שמא לא יענה ויתתלל שם שמיס ויאמרו אין תוכו
 כברו. יצא ניסן הגשמים סימן קללה. ירושלמי (פ״א הל׳ ח) א״ר אסי בר אבין הלא
 לתיימרא בשלא ירלו להם גשמים מכבר. אבל ירלו להם גשמים מכבר סימן ברכה הס:

 הדרן עלך מאימתי

 סדר תעניות כיצד פרק שני
 כב [דף טו ע׳׳א] סדר תעניות כיצל [א] מוציאין ספר תורה עם התיבה לרחובה של
 עיר ונותנין אפר מקלה על גבי תיבה ובראש הנשיא ובראש אב בית
 לין וכל אתל ואתל נוטל ונותן בראשו. והזקן שבהן אומר לפניהם לברי כבושין אחינו לא

 נתנאל
 שמשון: [5] אבל קהל מקבלים עליהם תענית. כתב הב״ת סי׳ מקס״ו ס״ק ג׳. היינו דוקא שהתענית
 הוא על גזירה או על כל צרה שלא תבא עליהן כגוונא שכתב בתחילת דבריו בשם רבינו יואל דעליו קאי. אבל
 ללא שוס צורן אלא לשוב בתשובה אין לו דין תענית צבור כל עיקר. והב״י כתב שיש מקומות נוהגין אפי׳
 בכה״ג דין תענית צבור לענין עננו וקריאת ויחל. ואנו לא גהיגין הכי שהרי בער״ה שנהגו הכל להתענות
 ואפ״ה אין ש׳ץ אומר עננו ולא ויחל עכ״ל. ותימה דהא רבינו נותן טעס לתענית בה״ב אולי תטאו ש״מ
 דאפי׳ לשוב בתשובה יש לו דין תענית צבור. ואדמותיב הב״ח מער״ה. לסייעינהו מער״ת שמתענין ואומדן
 עננו ויחל. וער״ה תי׳ מ״א דהיינו טעמיה דאין משלימין פוק תזי מה עמא דבר: ןק! באירוסין ובנשואין.
 לשון כוס׳ במגילה דף ה׳ ותמיד מט״ב שמארסין בו ע״כ. ודברי תוס׳ תמוהין מאד דאס אירוסין אסור
 אפי׳ בלא סעודה. א״כ לא לימני ובנשואין דהוי ק״ו. אלא ש״מ לאירוסין איני אסיר אלא בסעודה ונשואין
 אפי׳ בלא סעודה הוי שמתה. וכן הוטח מהרש״ל בפ׳׳ד דיבמומ סי׳ ל״ד מילמא בטעמיה ע״ש: [ר] תנא
 בנין בנין של שמחה. מדשביק משא ומתן. משמע דמו״מ אסור אפי׳ אינו של שמתה במ״ש תוס׳ ביבמות
 דף מ״ג. דליכא למימר מו״מ של צרכי חוסה שהיא של שמתה דהא לא אסר אלא סעודה עצמה. ובמגילה
 דף ה׳ כתבו תיס׳ דוקא מו״מ של שמתה דומיא דבנין ונטיעה של שמתה. כתב מהרש״ל ביבמות פ״ד סי׳
 ל״ד דקבלה בידו שאין לסמוך על תוס׳ במס׳ קטנות נגד תוס׳ על מס׳ גדולות ע״ש. ומה שהוכימ תוס׳
 שם דבשאר בנינים מותר ואין לך משא ומתן גדול מזה אלא ש״מ דוקא מו׳׳מ של שמתה. נראה לי דאין זה
 הוכתה דהא הב״י כתב בשם הר״ן בנין שא״צ אלא להרוותה בעלמא אסור. ובית חתנות אפי׳ אינו להרוותה
 אסור. וא׳׳כ בנין שאינו של שממה אינו מומר אלא כשצריך לו ולא להרוומה. משא״כ מו״מ הוא להרוותה
 ודלא כמ״א סי׳ תקע׳׳ה ס׳׳ק ו׳ שאינו אוסר מו׳׳מ אלא של שממה. אך בזמנינו הכל שד משוס שיש לנו
 משא מלך ושדם והוי הכל למיי נפש ולא להרוומה כמ״ש תיס׳ בפ׳ איזהו נשך היתר זה לענין רבית דנכרי
 כ״כ מהרש״ל שם סי׳ ל״ד וט״ז בסימן מקנ״א ס״ק א׳ ע״ש: 1שן פ־' כותלו של בית חתנות. ואפי׳
 שאין בו סכנה כ״כ הט״ז סי׳ סקנ״א ס״ק ב׳: ן ח] ובלבד יחיד על חצבור. היינו בפני צבור ובשביל צבור

 אבל היכי דמתפלל בינו לבין עצמו בביתו שפיר דמי כ״כ רבינו בפרק הקורא עומד סי׳ ד׳ ע״ש:
 פ״כ ן;א] ה״ג מוציאין את התיבה:

 לבשלש ראשונות ליכא כ״ל לישני ליה כפשטא לברייתא אין בין יחיל לעלמא להיינו
 תענית יחיל לצבור יחילים בתענית צבור אלא שהיתיל מתפלל י״ת ויחיליס בתענית צבור
 מתפללין י״ט. אלא ולאי כל יתיל אינו קובע ברכה לעצמו אלא אומר בשומע תפלה
 ערנית שחרית ומנתה כלאיתא נפרק במה מלליקין (לף כל:) ימים שאין בהן קרבן
 מוסף כגון שני ותמישי של תעניות ומעמלות ערבית שחרית ומנתה מתפלל שמנה עשרה
 ואומר מעין המאורע בשומע תפלה והאי ערבית היינו בכניסתו כמו שהביא רש״י ברייתא
 התם ואף על פי שאוכל ושותה כל הלילה מתפלל. והכי איתא בירושלמי (פ״ב הל׳ 3)
 ר׳ יונה בשם רב ואפי׳ יתיל שגזר על עצמו תענית צריך להזכיר מעין המאורע [ל] והיכן
 אומרה רבי זירא בשם רב הונא אמר כלילי שבת ויומו רהיינו ערבית שתרית ומנתה.
 ורש״י כתב בפרק במה מלליקין (לף כל:) בשם הגאונים שאין אנו רגילים לאומרה
 ערבית ושחרית שמא יארע לו אונס או בולמוס ויטעום כלום ונמצא שקרן בתפלתו. ומה
 שרגילין ששלית צבור אומרה היינו לפי שאי אפשר שלא יתענו מן הקהל קצת. ועל מה
 שחששו הגאונים ז״ל שמא יאתזנו בולמוס [ה] א) תימה אס כן היאך אלם לוה תעניתו
 ופורע ב) והלא נמצא שקרן בתפלתו ועול לעיל (יב:) לאמר ליה רב אשי לרב יהושע
 בדה לרב אילי לוזיף מר תעניתו וליפרע m ולימא ליה כבר התפללתי תפלת תענית.
 אלא ולאי כיון לבשעה שהתפלל היה בלעתו להתענות לא מיקרי שקרן בתפלתו אס אכל
 את״כ. ואס טעה ולא אמר עננו בשומע תפלה אין מחזירין אותו אבל אי מילכר מקמי

 רליעקר לרגליה לימא עננו בלא ברכה ויהיו לרצון:
 יח מתני׳ הגיע ראש תלש כסליו ולא ירלו גשמים ב״ל גוזרין שלש תעניות על הצבור.
 אוכלין ושותין משתשכה ומותרין במלאכה וברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנלל ובתשמיש
 המטה. עברו אלו ולא נענו בית לין גוזדן שלש חעניוח אחרות על הצבור אוכלין ושותין
 מבעול יום ואסורין במלאכה וברתיצה ובסיכה ובנעילת הסנלל ובתשמיש המיטה ונועלין
 את המרתצאות: גמ׳ ש היכי עבלינן אמר אביי מצפרא ועל פלגא ליומא מעיינין במילי
 למתא בית לין [ח] והזקנים בולקין על מעשה אנשי העיר ומפדשין אותם מעבירות שבילם
 ומטילין שלום ביניהם ואז נשמעת תפלתם כלכתיב(ישעיה א) גם כי תרבו תפלה אינני
 שומע למה יליכם למיס מלאו. ומה תקנתא רתצו הזכו הסירו רוע מעלליכם ואז לכו
 ונוכחה. ומפלגא ליומא לפניא ריבעא ליומא קדנן ומפטירין ודבעא ליומא מצלינן ובעינן
 רתמי לכתיב(עזרא ט) ואלי יאספו כל חרל בלבד אלהי ישראל על מעל הגולה נט] ובמנחת
 הערב קמתי מתעניתי וגו׳ ויקראו בתורת אלהיס רטעית היום ורביעית היום מתולים וגו׳:
 יט [דף יד ע״א] תנא עונרות ומניקות אין מתענות לא בראשונות ולא באחרונות אלא
 באמצעיות. תנו רבנן כשאמרו אסור ברתיצה לא אמרו אלא כל גופו אבל
 פניו יליו ורגליו מותר. וכשאמרו אסור במלאכה לא אמרו אלא ביום אבל בלילה מותר.
 וכשאמרו אסור מעילת סנדל לא אמרו אלא בעיר אבל בלרך מותר. הא כיצל יצא לררך
 נועל נכנס לעיר חולץ. ירושלמי(מ״ק פ״ג הל׳ ה) אבל ומנולה שהיו מהלכין בלרך מותרין
 מעילת הסנלל וכשיבואו לעיר חולצין. וכן בתשעה באב וכן בתענית צבור. אמר רפרם בר
 פפא אמר רב תסלא כל שהוא משום אבל כגון תשעה באב ואבל אסור בין בתמין בין בצונן.
 וכל שהוא משום תענוג כגון תענית צבור בתמין אסור בצונן מותר. והלכתא אבל אסור בין
 בתמין בין בצונן ופניו יליו ורגליו בתמין אסור בצונן מותר. ולסוך אפי׳ כל שהוא אסור ואם
 להעביר את הזוהמא מותר. ובפרק מקום שנהגו (לף נל:) קאמר רבי אלעזר לאסור
 להושיט אצבעו במים בתשעה באב כמו ביום הכפוריס. אע״ג למשמע הכא לאבל ותשעה
 באב שיין לענין פסק הלכה התמירו בתשעה באב יותר מבאבל: מתני׳ עברו אלו ולא נענין
 נ״ל גוזרין עול שבעה תעניות על הצבור. ומה אלו יתירות על הראשונות שבאלו מתריעין
 ונועלין את התנויות ובשני מטין עם תשיכה. ובתמישי מותרין מפני כבול השבת: גמ׳ [דף
 •ב ע״ב] אמרו ליה רבנן לרב ששת קאתו רבנן לבי תעניתא ט מסיימי מסאגי איקפל. אמר
 לילמא מיכל נמי קאכלי אביי ורבא מסיימי אפנתא. אמימר ומר זוטרא מיתלפא לימינא

 קרבן
 [ל] ה״נ והיכן הוא אמרה רבי זירא בשם רב הונא: [ה] תימה א״כ היאך אדם לוח כוי. למסממא בימי
 אמוראים היו מתפללים עננו ונמצא שקרן בתפלתו ועם כל זה יש ללמות לקאמר רב הן לינא אס אירע שלא
 התפלל עננו. משוס הכי מקשה ועול לעיל כוי. ויש ללקלק הא רבינו אסיק לעיל סי׳ ט״ז למקד תענית
 מה שהתענה מקצת היום אף כשקיבל עליו בתפלת מנתה הריני בתענית למחר. וי״ל ה״מ לענין שא״צ לשאול
 על נלרו אבל לענין עננו לא מקד תענית כמ״ש רבינו לעיל ס״ס י״ב: [ו] ולימא ליה כבר התפללתי
 תפלת תענית. ובמוס׳ ל״ה לן לף י״א לחו ראיה זו ללא היה בלעתו להתענות מבעו״י ולא קבל עליו ע״כ.
 ורבינו ס״ל דבתענית תלוס כיון דמשמיא הוא דרמו עליה הוי במקום קבלה מעצמו כמ״ש הב״ת וט״ז סי׳
 תקס״ב. וא״כ גסתמא התפלל בשתרית עננו: [ז] ה״נ היכי עבדי: ןי1] והזקנים בודקין על מעשה אנשי
 .תעיר וכוי. ובסי׳ תקע״ו ס״ק י״ב כתב מ״א וז״ל תמה אני למה אין עושין כן בזמנינו וידוע שזה עיקר
 התענית כמבואר במשנה ובגמרא פ״א דתענית ע״כ ולי נראה דכנופיא ילפינן מדכתיב אספו זקנים. והדר
 כתיב קדשו צום קראו עצרה. וצום ועצרה ממלאכה אין בבבל כיון דאין נשיא וכדפרישית לעיל סי׳ ט׳ מש״ה
 אין אסיפת זקנים. א״נ כמ״ש הדטב״א הטעם שאנו קודן בתענית ויתל ולא ברכות וקללות כדתנן במגילה.
 כלי לעשות היכר שנלע ללאו תענית צבור הוא ה״נ איכא למימר בהן מילתא שלא לעשות כינופיא מהאי
 טעמא: נט] ה׳׳ג וכמיב ובמנמת: ני] וכן הלכתא. עיין לעיל סי׳ טי: [כ] ונראה דכ׳׳ש דכיחידים
 דמו לענ־ן עננו. הן מילתא מלבד ראבי״ה הוא. וה״פ למה לענין שאלת מטר שאינה אלא מוס׳ בברכה
 כיחיליס למו. לכ״ש לעני[ עננו שהיא ברכה בפני עצמה כיתיליס למו שאין הימיל קובע ברכה לעצמו. וכן
 אין קודן במורה להוי ברכה שאינה צריכה: נל] ה״נ ששמע מאביו רבינו יואל הלוי. ומרבו רבינו שמשון.
 כ״ה בטור סי׳ חקס״ו: נמ1 דבתוםפתא קתני. בפ״ב למכילחין. וטעוח יש שם וכצ״ל מענימ צבור נכנסין
 לבהכ״נ וקורין משא״כ בחעניח יחיל וכ״ה במרלט: m לא איבע־א להו למיקרי. ע״כ לבד ראב״ד:
 נס] ובארץ אשכנז עשאוס קבע והכל מתענין. דברי רבינו הס וכאילו אומר לראב״ל מולה לבמלינמ אשכנז
 כיון דהכל ממענין הוי מענימ צבור לענין עננו וקריאמ וימל: נע] וסמכו להו מעשה דאיוב. קאי על מה
 שכמב הראג״ד ולאו על מילמא ידיעה עבדי להו. ע״ז השיג רבינו ואומר שעבדי ליה על מילמא ידיעה כמו
 שפשה איוב: נס] נראה לי דנה־ דביהיד־ם דמו לענין שאלה. קאי אעיקרא דמילמא על רגינו יואל ורבינו

 א) י״ל אדרבא חילייהו דהגאונים נמי מהבא, מדקאמר לוה ופורע, הא ודאי ס״ל נמי דאינו אומרה אלא בתפילת המנחה, כי איך יהיה שקרן בתפלתו, וזו ולאי סברא נכונה, שאינו רשאי לעשות חפילתו שקרנית, זה דבר נרור בעצמו, גס כעין
 ראיה לדבר בגמרא לריש מכילתין גבי הזכרה לתרי יומי, לא״ל שמחא ט׳ אחר שעשיתו קודש תעשהו תול, וקיי״ל כותיה, ה״נ הכא לכוונתה ועליפא מיניה שלא יוכל עול לנטל תעניתו, אתר שקבע לו תפלה, (אס לא מפני האונס, במקום אונסא
 ודאי שרי ליה למעבד איסורא נמי, אבל לא ללות ברצון פשוט, ומפני הכבול בלבל), אלא ה״ק דלוה אלס חעניתו קולס שהתפלל מנחה לוקא, והשתא הראיה מריג״א ולימא ליה כגר התפללתי, היא ג״כ ראיה לסתור, הא אררבא משו״ה לא אמר
 הט, ראכתי לא התפלל תפלח תענית, להט לא הוה מצי למימר ליה הכי, ומעשה ט הוה קולס מנחה הוה, וע״ע מו״ק סי׳ מקשה. (יעג״זו ב) קולס תקנת הגאונים. (״׳״פ! ג< לפנינו הגי׳ אלא ת״ב 3ל3ר.(גו״׳פ< ד) לפנינו הגי׳ כב״א הנזופין

 למקום. (גר״יפו
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 פרק שלישי תענית אשי ז
 ־ דף יט ע״ב

 נעימה וקולו ערב ורגיל לקרות בתורה ומביאים נח] ובכתובים ובקי בכל הברכות כולן
דף טז ע״ב] מיטפל ואין לו היינו ביתו ריקן אמר רב תסלא נט] ביתו  ג) אמר ד) רב [
 ריקן מעבירה. מאי זקן ופרקו נאה אמר אביי ני] שלא יצא לעולם עליו שם רע בילדותו.
 נתנה עלי בקולה על כן שנאתיה (ירמיה יב) אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב ואמרי
דף יז ע״ב] כל הכתוב  לה אמר רבי אלעזר זה שליח צבור היורל לפני התיבה שאינו הגון [
 במגילת תענית ללא למספל בהון לפניו אסור לאתריו מותר. תנא ימים הכתומם במגילת
 תענית הם ולפניהם ולאחריהם אסורין. שבתות וימים טובים הס אסורין ולפניהם
 ולאחריהם מותרין. ומה הפרש בין זו לזו הללו לברי תורה ואין צריכין חיזוק והללו לברי
 סופרים וצריכין תיזוק. והאילנא בטלה מגילת תענית. כלגרסינן בפרק קמא לראש השנה
 (לף ימ.) כתב הראב״ל ז״ל הא לאמר מגילת תענית בטלה נכ] הני מילי לתענית יתיר
 אבל תפנית צבור לא גזרינן ביה. כלאמרי׳ רב נחמן גזר תעניתא בתריסר אמרו ליה רבנן
 האי יום טורנוס הוא אמר להו נטולי בטלה. ולא אמר להו משוס לבטלה מגילת תענית
 לסתמא הא לקאמר והאילנא נטלה מגילת תענית ה) האימא נימי האמוראים קאמר
 כתר לשלימי תנאי ואם כן נימי ר״נ כטלה מגילת תענית ואפילו הכי קאמר לוקא משוס
 לנטלה יום מורנוס אנל משוס לנטלה מגילת תענית סתמא לא היה גוזר תענית צנור.
 ומה שנהגו להתענות נשלשה עשר נאלר והוא יום שלפני פורים נל] ותנופה ופורים לא
 נטלו. יש לומר כלקאמר נפרק קמא לראש השנה (לף יט ע״א) על תענית לצום גלליה
 [מ] ללנרי קכלה כלנרי תורה ולפניו מותר. ועול זמן קהלה לכל היא שנקהלו ועמלו על

 נפשם למלחמה ונקשו רחמים וגס הוא מעיקר הנס:
 כה מתני׳ אין גוזרין תענית על הצנור נחמישי שלא להפקיע השערים אלא שלשה
 תעניות הראשונות שני וחמישי ושני. שלשה שניות חמישי ושני וחמישי ר׳ יוסי
 אומר כשם שאין הראשונות כתמישי כן לא שניות ולא אחרונות. אין גוזרין תענית על
 הצנור נראשי חלשים ונחנוכה ופורים ואם התחילו אין מפסיקין לנרי רכן גמליאל אמר
 רני מאיר אע״פ שאמר רכן גמליאל אין מפסיקין מולה הוא שאין משלימין וכן תשעה
דף יח ע״כ] גמ׳ וכמה הוי התתלה ר׳ אתא אומר שלש  נאנ שחל להיות נערנ שנת: [
 רני יוסי אומר אחת והלכתא כרני יוסי. אמר רנ יהולה [אמר רנ] זו לנרי ר׳ מאיר
 שאמר משוס ר״ג אנל חכמים אומרים מתענה ומשלים. לרש מר זוטרא משמיה לרנ
p ואפילו כתענית יחיל והכי איתא נירושלמי(הל׳ טו) אמר  הונא הלכה מתענה ומשלים !
 רכ הונא אפילו יחיל גזר על עצמו תענית מתענה ומשלים נס] פירוש אס ירצה ולא תשיכ
 כמתענה נשכת וכיון שיכול להשלים אם ירצה והוא קכל עליו תענית סתם וכל תענית
 שלא שקעה עליו החמה אינו תענית צריך להתענות על צאת הכככיס אם לא שפירש

 נשעת קכלת תענית על שישלים תפלתו עס הצנור:

 הדרן עלך םדר תעניות כיצד

 סדר תעניות אלו פרק שלישי
 כ1 םדר תעניות האלו [א] האמורים נרניעה ראשונה אנל צמחים ששנו מתריעין
 עליהם מיל. וכן כשפסקו גשמים בין גשם לגשם ארנעים יום מתריעין עליהן מיל
 מפני שהיא מכת נצורת. ירלו לצמחים אנל לא לאילן לאילן אנל לא לצמחים לזה ולזה
דף יט ע״א] נמ׳ ורמינהו רכיעה ראשונה  ולא לנורות שיתין ומערות [כ] מתריעין מיל: [
 ושניה לשאול שלישית להתענות אמר רנ הונא ה״ק סלר תעניות האלו ןג] האמורים
 אימתי בזמן שיצאו רניעה ראשונה ושניה ושלישית ולא ירלו גשמים נרניעה ראשונה אנל
 ירלו גשמים נרניעה ראשונה וצמחו וחזרו ושינו מתריעין עליהם מיל אמר ר״נ לוקא
דף •ט ע״ב] ירלו לצמתים אנל לא לאילן לאתיא נייחא. לאילן אנל לא  שינו אנל ינשו לא [
 לצמחים לאתיא נרזיא לזה ולזה ולא לנורות שיתין ומערות לאתי הכי והכי. מיהו לא
 אתייא טונא. ת״ר מתריעין על האילנות נפרוס הפסת [ל] ונורות שיחין ומערות
 [ה] נפרוס החג. ואס אין להם מים לשתות מתריעין עליהן מיל ואיזהו מיל שלהן שני
 וחמישי ושני. וכולן אין מתריעין עליהם אלא כהפרכיא שלהן. ואסכרא סמן שיש נה

 יבינו פדר תעניות אלו
 דף טו ע״כ

 נאמר נאנשי נינוה ררא אלהיס את שקם ואת תעניתם אלא וירא אלהיס אח מעשיהם
 כי שנו מלרכס הרעה (יונה ג) ונקנלה הוא אומר (יואל נ) וקרעו לננכם ואל כגליכם
 ושונו אל ה׳ אלהיכם: [דף טו ע״ב] נמ׳ תנא ראשונות ושניות נכנסין לנתי כנסיות
 ומתסללין. כלרך שמתפללין כל השנה כולה. ונשנע אתרונות מוציאין את התינה לרחונה
 של עיר ונותנין אפר (מקלה) על גני התינה ונראש הנשיא ונראש אנ כית לין וכל אחל
 ואחל נוטל ונותן בראשו. רבי נתן אומר אפר מקלה היו מניחין נראש נשיא ונראש אנ
 מת לין והלר כל אתל ואתל נוטל ונותן בראשו. והתניא בגלולה מתחיל מן הגלול
 ובקלקלה מתחיל מן הקטן. הא נמי חשיבותא היא לליליה לאמרי ליה את חשיבא למיבעי
 רתמי עלן. וכל אתל נוטל ונותן בראשו. נשיא ואב ב״ל [כמי] נשקלו אינהו ולינחו ברישייהו
 מ״ש לשקלי אתרים ומנתו ברישייהו. א״ר א) זירא למן קסרי לפי שאינו לומה מתמיש
 מעצמו [דף טו ע״א] למתמיש מאחרים. היכא מנח ליה אמר רבי יצחק במקום תפילין
 שנאמר(ישעיה סא) לשוס לאבלי ציון פאר תחת אפר. למה יוצאין לרחובה ב) אמר רבי
 לומר צעקנו בצינעה ולא נענינו נבזה עצמנו בפרהסיא. ריש לקיש אמר גלינו וגלותינו
 מכפרת עלינו. מאי מנייהו דגלו ממ כנישתא למ כנישתא. למה מוציאין את התיבה
 לרתובה של עיר. אמר ריב״ל כלי צנוע היה לנו [p ונתבזה בעונותינו. למה מתכסיס
 בשקין אמר רבי תייא בר אבא לומר הרי אנו לפניך כבהמה. למה נותנין אפר מקלה על
 גבי(ס״ת) [תיבה] אמר רבי יהודה בן פד לומר עמו אנמ בצרה. למה נותנין אפר בראש
 כל אחד פליגי בה ר׳ לוי בר לחמא ור׳ תמא בר תנינא תד אמר הרי אנו חשומס לפניך
 כאפר. וחד אמר כדי שיזכור אסרו של יצחק וירחם עלינו מאי מנייהו איכא בינייהו אפר
 סתם [ג] ולמה יוצאין למת הקנרות. פליגי ר׳ לוי בר לחמא ור׳ חמא בר חנינא. חד אמר
 הרי אנו חשובים לפניך כמתים. וחד אמר כדי שיבקשו מתים רתמים עלינו. מאי מנייהו
 איכא מנייהו קברי נכרים: והזקן שבהן אומר לפניהם דברי כבושין. ח״ר יש שם זקן
 וחכס אומר. אין שם זקן וחכם אומר חכם. אין שם זקן ולא חכם אומר אדם של צורה.
 פי׳ ח״ח ולא גמיר כחכם. כדאיתא במו״ק (דף ט.) הללו בני אדם של צורה הן זיל
 לגמיהו דלברכוך. א״נ שראוי למנותו פרנס על הצבור כדאמרי׳ לעיל בפ״ק (דף י:)
 איזהו יחיד כל שראוי למנותו פרנס על הצבור [ל] כלומר מצוייר הוא על החכם לכך
 ועומד לקבל גדולה. ובירושלמי (פ״ק הל׳ ד) פריך וכי מטון שהוא מתמנה על הצבור
 הוא מתפלל ונענה ומשני טון שהוא מתמנה על הצבור ונמצא נאמן כדי הוא דמצלי
 ומתענה. כלומר כיון שהוא נאמן בשליחות הקהל ומוסר נפשו לעמוד בפרץ להגן בעדם
 כדי הוא שיענה גם מן השמים נעד הקהל. ובתוספתא (פרק א) תניא [ה] איזהו יתיד
 כל שמינהו מת דין פרנס נדנר צער. אומר אדם של צורה אחינו לא שק ולא תענית
 גורמין אלא תשונה ומעשים טומן גורמין. שכך מצינו נאנשי נינוה שלא נאמר נהם וירא
 את שקם ואת תעניתם אלא וירא אלהיס אח מעשיהם ט שנו מדרכם הרעה ומן החמס
 אשר ככפיהם (יונה ג) מאי ומן התמס אשר ככפיהם אפילו גזל מריש ומאו נמרה

 מקעקע כל המרה כולה ומחזיר מריש לנעליו:
 כג ת״ר ש אדם שיש נו עמרה ומתודה עליה ואינו חוזר ממנה למה הוא דומה
 לאדם שתופס שרץ בידו וטובל שאפילו הוא טונל ככל המימות שנעולם לא עלתה
 לו טבילה זרקו מידו מיד עלתה לו טמלה שנא׳ (משלי כח) ומודה ועוזב ירוחם ואומר

 (איכה ג) נשא לבבנו אל כפיס אל אל בשמים:
 כד עמדו בתפלה מורידין לפני התיבה זקן ורגיל יש לו מיס וביתו ריקם כדי שיהא
 לבו שלם במפלה. ואומר לפניהם כ״ד ברכות. י״ת ברכות שבכל יום ויום ומוסיף
 עליהם עוד שש [ז] ואלו הן זכרונות ושופרות אל ה׳ בצרתה לי(תהלים קכ) אשא עיני
 אל ההרים [שם קכא] ממעמקים קראתיך ה׳(שם קל) תפלה לעני ט יעטוף (שם קב)
 ר׳ יהודה אומר לא היה צ״ל זכרונות ושופרות אלא אומר תחתיהם רעב ט יהיה בארץ
 דבר כי יהיה שדפון וירקון ארבה וחסיל כי יהיה (מלכים א ח) אשר היה דבר ה׳ אל
 ירמיהו על דברי הבצרות (ירמיה יד) ואומר תוממותיהן: ת״ר עמדו בחפלה אע״פ שיש
 שם זקן או חכם אין מורידין לפני התיבה אלא הרגיל. [איזהו רגיל] ר״י אומר מיטפל
 ואין לו ויש לו יגיעה בשדה ומתו ריקן וזקן ופרקו נאה ושפל ברך ומרוצה לעס רש לו

 אמר רטנו לא״א לומר כן להא הוי לבר קבלה לגט פרזיס. ואין מן הסברה לפרזים איקרי מגילת תענית רק
 לאסור של זה בזה ולהמוקפין אפי׳ לאסור לפניו. ולאחריו הוא בהיפך. ע״כ מזה הטעם עליף לן לומר ללענין
 לפניו ולאחריו יומי סודא לא נכחבו במגילח חעניח רק לעני! לאסור של זה מה לחול. אך קשה לי להכא
 משמע אף שהוא מגילח חעניח כיון להוי נמי לברי קבלה לא צריך חיזוק. והוא נגל החלמור ערוך גר״ה רף
 י״ז. בג׳ בחשרי בטלה אלכרחא מן שעריא. ופריך חיפוק ליה משום יוס שמח גלליה ומשני צום גלליה לברי
 קבלה וא״צ תיזוק. מש״ה כתבו במגילת חעניח בג׳ בתשרי כלי לאסור יום שלפניו. אף שג״כ לברי קבלה הוא.
 ואפי׳ למה שפירשתי. קושיא זו במקומה עומלת על סגנון זה מנ״ל לתלק. וליכא למימר להוי י״ד לברי קבלה
 מ״מ אס במגילת תענית היא כתובה אסור יום שלפניו וצ״ע: [נ] ואפילו בתענית יחיד. ועפ״ז ניתא מ״ש
 תוס׳ בל״ה הלכה מתענה ומשלים אר״ת קאי לאי אתנוכה ופודס אינו יכול להתענות ליוס משתה ושמתה
 כתיב(ור״ל להמה כתוטם במגילת תענית לעשות י״ט) והיינו תענית יתיל וכמ״ש בש״ע סי׳ תק״ע בשם
 הרמב״ס אם קיבל עליו בלשון נלר ופגעו בו שבתות וי״ט או ר״ת תייב לצוס אס לא יתירו לו. אבל אס פגעו
 בו חנוכה ופורים נלרו בטל ולא יצוס בהם מפני שהן מרבריהס וצריכין חיזוק. ובהט מתיישבת קושית מהרש״א
 שהניח בצ״ע שס בעירוטן. שהסוגיא שם הוא להיפך לבעי לאוקמי׳ הא לתניא מתענה ומשלים תנוכה ופורים.
 ולק״מ רהתס קאי אצבור שגזרו תעניח והחחילו להחענוח אין מפסיקין בחנוכה וסודם וכן פסק בש״ע סי׳
 תקע״ב: נס] שירוש אם ירצח. וכל זה בתענית יחיל. אבל בתענית צבור לא מהני תנאי ללאו בלידיה תליא
 מילתא כמ״ש מ״א סי׳ רמ״ט. א״כ בתל ט״ב או שאר ת״צ בע״ש צדך להשלים. ובזה ניתא מה שמקשין
 בעירוטן לף מ״ח. לפדך ומי עברינן כר״י ורמינהו אין גוזרין תענית כו׳ מולה לאין משלימין וכן ט״ב שתל
 להיות בע״ש. ומאי פריך אימא הא לקאמר שאין משלימין היינו שאין מתויב להשלים. והא לקאמר מתענה
 ומשלים היינו אם ירצה להשלים. אבל לרברינו ניחא להא [דווקא] בתענית יתיל אס רוצה להשלים אבל בתענית

 צבור צדך להשלים ואמאי קתני וכן ט״ב שתל להיות בשבת שאין משלימין:
 פרק ג [א] ח״ג האמור: [3] ה׳׳ג מתדעין עליהן מיל: [ג] ה״ג האמור: [ל] ח׳׳ג ועל הבורות ועל
 השיחין ועל המערות: [ה] בפרום חחנ. סי׳ הר״ן שדרכן שמים המכונסים היו מתמעטין הרבה באותו זמן

 קרבן נתנאל
 [3] ח״ג ונתמה בעינינו: [ג] ולמח •וצאין לבית הקברות• אסור ללרוך על הקבדס משוס לאסור בהנאה
 הגהות אשר״י. וט״ל סי׳ שס״ל בט״ז ס״ק א׳ מביא ראיה ממסכת ב״ג רף ק״א לאין איסור ע״ש. ותמהני
 עליו. לשאני התם להקבריס היו בכוכי[. נמצא הקרקע שע״ג קרקע עולם היא. משא״כ קברים שלנו הוי תלוש
 ולבסוף חיבור ואסור בהנאה. ואין היתר לילך על הקברים כ״א לצורך ואז הוי לא אפשר ולא מכוין: נל] ה״ג
 כלומר מצוייר הוא לחכם ועומל. וכ״ה בטור: [ה] ה״נ איזהו תכס כל שמינוהו ב״ל פרנס על הצבור. הא
 לאמר לעיל אס אין שם זקן וחכס. אומר חכם מפ׳ עכשיו איזהו תכס: ני] אדם שיש בו עבירה. פרש״י
 גזל ואינו תחר לשלם הגזל וכן סי׳ הל״ן: ש ואלו הן זכדונות ושופרות. סלר ברכות עיין בטור סימן
 תקע״ט בשם הגאונים: נח] ה׳׳ג ובכתוטס ולשנות במשנה ובמלרש תלמול הלכות ואגלות ובקי: [ט] ביתו
 ריקן מעבירה. עיין פרש״י והרמב״ס פי׳ שלא יהיה אתל מבניו ומבנותיו בעלי עטרה: [י] ה״ג שלא יצא
 עליו שס: ןכ] הני מילי לתענית יהיד אבל תענית צבור לא גזרינן ביה. מרלא קאמר אבל לענין תענית
 צבור לא בטלה. ש״מ דאפי׳ לענין תענית צבור נמי בטלה. אלא ללכתתלה אין גוזרין על הצבור. והכי מוכת
 דקאמר הלכתא בטלה מגילת תענית והלכתא לא בטלה קשיא הלכתא אהלכתא ומאי פדך הל״ל הא לענין
 תענית יתיד והא לענין תענית צבור. ונפקא מיניה אס אירע שגזרו תענית אי לא בטלה לענין תענית צבור
 צדטן למיתב תענית לתעניתו. כדאמר בפ״ק דר״ה דף י״ת אמר להם ר׳ יהושע צאו והתענו על מה
 שהתעניתם. אבל אס בטלה רק לכתתלה אין גוזדן בליעבל אס גזרו אינם צדטן להתענות על זה ובזה מתורץ
 קושי׳ הר״ן על הראב״ל. מהא לפשטה התם מהך בדיתא ללא בטלה מגילת תענית. ולשיטת הראב״ל. אימא
 שאני התם ללענין צבור לא בטלה. להט פדך מלקאמר צאו והתענו ש״מ ללא בטלה: [ל] וחנוכה ופורים
 לא בטלו. עיין פ״ק למגילה סי׳ ח׳ חי׳ שם למלן באופן אתר: [מ] דדברי קכלח כדברי תודח ולפניו
 מותר. מקשין תינת פחים מוקפין מאי איכא למימר ללגטיהו יום י״ל אסור משוס לכתיט במגילת תענית
 וא״כ לפניו אסור. ופ״ח אומר לבאמת המוקפץ לא מתענין בי״ג. וזה רוחק ונראה לכוונת רטנו מש״ה
 מתענין ט״ג לפודס לא מקרי מגילת תענית רק לאסור של זה בזה ולא לעני! לפניו ולאחריו. אך על זה תאמר
 מנ״ל הא לחלק טן הכתוטם במגילת תענית. אימא לענץ לפניהם ולאחדהס נמי נכתבו במגילת תענית. ע״ז

 א) לפנינו הגי׳ אגא.(גרי״פ< ב) לפנינו הגי׳ ר׳ חייא בר אנא. (גרי״־) ג) אמר מר מיטפל ואין לו היינו ביחו דקן כצ״ל.(וש״ש< ד)צ״ל מר וכ״ה ברי״ף. (מ-י״פ) ה) עי׳ פ״ק לר״ה י״ט ע״א למונח למ״ל בטלה מגילה חעניח היינו לאחר חורבן
 בהמ״ק אפי׳ בזמן התנאים מ״ש. (יי׳׳א חני)
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ר ש  א

 בשלשה פרקים פרק רביעי

 בשלשה פרקים פרק רביעי תענית
 דף כ ע״ב - דף כט ע״ב

 רבינו

א  ל

 הגה״ה
 *ונהגו אבותינו שלא לאכול נשר ושלא לשחוה יי!
 ושלא לרחוץ משנכנס ראש חלש אנ ואין אנו רשאין

 לשמח. מא״ז:
 * ח) ולספר אסור אפילו נחמישי ולאחר ט׳ נאנ

 מוחר אפילו נאומה שנת. מא״ז:

דף כו ע״א] בשלשה פרקים בשנה הכהנים משאים את כפיהם (כל זמן ] 
 שמתפללין) ארבעה פעמים ביום בשתרית במוסף במנחה בנעילת
דף כו ע״ב] גמ׳ תעניות ומעמדות מי  שערים בתעניות ובמעמדות וביום הכפורים: [
 אית בהו מוסף. תסורי מיתסרא והכי קתני בשלשה פרקים נושאין את כפיהם כל זמן
 שמתפללין ויש מהן ארבעה פעמים ביום ןא] בשתרית במוסף במנחה ובנעילה ואלו הן
 שלשה פרקים בתעניות ובמעמדות וביום הכפורים. תניא שתרית ומוסף ומנחה ונעילה
 יש בהן נשיאת כפים דברי ר״מ. ר׳ יהודה אומר במנתה ובנעילה אין בהן נשיאת כפיס.
 ר׳ יוסי אומר מנתה אין בה נשיאת כפים. נעילה יש בה נשיאת כפיס במאי קמיפלגי ד
 מאיר סבר כל יומא מאי טעמא לא משום שכרות האימא ליכא שכרות. ורבי יהודה סבר
 שחרית ומוסף דכל יומא לא שכיתא שכרות לא גזרינן מנתה ונעילה דכל יומא שכיתא
 שברוח גזדיכן. ורבי יוסי סבר מנחה דאיתא כל יומא גזרינן נעילה דליתא כל יומא לא
 גזרינן אמר רב נחמן הלכה כר׳ יוסי. ואילו האידנא מאי טעמא פרסי כהני ידייהו במנחה
 בתענית כיון דסמוך לשקיעת החמה פרסו ידייהו כתפלת נעילה דמי. כתב רבינו חננאל
p דאין אדם רשאי לאכול אלא אתר תפלת מוסף הלכך לא שכיחא j שמעינן מדרבי יהודה 
 ביה שכרות. כתב בעל ההלכות דפרסי כהני ידייהו במנתה ביום הכפורים דהוי כמנחה
 של שאר תענית שהיא סמוכה לשקיעת החמה הכי נמי כיון דמפשי ביה רתמים ממשכא
 עד שקיעת החמה [ג] ובאשכנז לא נהגו כן. דכ״ע מיהא שיכור אסור בנשיאת כפים מנא
 הני מילי. אמר ר״ש בן פזי א״ר יהושע בן לוי משום בר קפרא למה נסמכה פרשת כהן
 מברך לפרשת נזיר. לומר לך מה נזיר אסור ביין אף כהן מברך אסור ביין: מתני׳
 חמשה דברים אירעו לאבותינו בשבעה עשר בתמוז ותמשה בתשעה באב. בשבעה עשר
 בתמוז נשתברו הלוחות. ובטל התמיד. והובקעה העיר. ושרף אפוסטמוס את התורה
 [ל] והועמד הצלם בהיכל. בתשעה באב נגזר על אבוחינו שלא יכנסו לארץ. וחרב הבית

 בראשונה ובשניה. ונלכדה ביתר ונחרשה העיר:
דף בט ע״א] משנכנס אב  לב [
 ממעטין בשמחה. [דף כט ע״ב] שבח שחל
 תשעה באב להיות בתוכה אסורין מלספר
 ומלכבס *ובחמישי מותרים מפני כבוד
 השבת* [דף בט ע״א] אמר רב יהודה בדה
 דרב שמואל בר שילת משמיה דרב כשם
דף בט זן״ב] אמר רב  שמשנכנס אב ממעטין בשמחה כך משנכנס אדר מרבין בשמתה [
 פפא הלכך האי בר ישראל דאית ליה דינא [ה] בהדי עובד כוכבים באב לישתמיט ליה
 דריע ליה מזליה. ובאדר ניזל בהדיה ה) דתקיף מזליה. אסודן לספר ולכבס אמר
 רב נחמן לא שנו אלא לכבס וללבוש אבל לכבס ולהנית מותר. ורב ששת אמר אפי׳
 לכבס ולהניח אסור. וקיימא לן הלכתא כרב ששת באיסורי [ו] ועוד דלישנא דמתניחין
 דקתני ומלכבס מוכח כן דלר״נ הוה ליה למימר אסור ללבוש כלים מכובסין. ולא
 מסתבר למימר דרב נתמן שד למלבש כלים שנתכנסו קודם לכן ולא אסר ללבוש
 אלא כלים שנתכנסו באותה שבת דמילתא בלא טעמא היא. ועוד דתניא כוותיה אסור
 לכבס לפני ט׳ באב אפי׳ לכבס ולהנית אתר תשעה באב. 0 וגיהוץ שלנו הרי הוא
 ככיבוס שלהם ומותר. וכלי פשתן אין בהם משוס גיהוץ והטעם ש לפי שאין חוששין
 לגיהוץ יפה לפי שקרובים לבשר ומחלכלכיס מיד מפני הזיעה. ז) שלח רב חסדא בר
 יעקב בר גיורי משמיה דרב נחמן אע״פ שאמרו כלי פשחן אין בהם משום גיהוץ
 אסור ללבשן בשבת שתל תשעה באב להיוח בחוכה. ירושלמי (הל׳ ז) רט בא בר כהן
 אמר קמיה דרגי יוסי בשם רבי אבהו (אמר) תשעה באב שחל להיות בשבת שני
 שבתות מותרין. כיון שנדתה התענית עד יום ראשון לא הוי שבח שחל תשעה באב
 להיומ בתוכה. תוספתא (פ״ג דתענית) [ח] תל להיות ט״ב בשבת אוכל אדס כל צרכו
 ומעלה על שלחנו אפי׳ בסעודת שלמה בשעתו ואינו מונע מעצמו כלום. כלומר שאינו
 נמנע מרחיצה וסיכה ותשמיש המטה ואין צדך לנהוג דברים של צנעא. ורבינו מאיר
 ז״ל כתב בהלכות אבלות שלו כחב ה״ר יצחק מוינ״א דחשעה באב שחל להיוח בשבח
 אע״פ שאנו דותין אותו עד למחר אותו היום אסור בתשמיש המטה. מידי דהוי

 נתנאל
 [ב] דאין אדם רשאי לאכול אלא לאחר תפלת פוםף. אבל טעימה מומר כ״כ ב״י סי׳ רפ״ו אבל הנ״ח
 הוכיח שם לגם אכילה מומר מלינא ללא קיי״ל כרב הונא. לכן מי שחלש לבו מומר לאכול. ולברי ר״מ אינו
 אלא אם ימיל לפעמים אוכל. ומ״מ רוב עולם לא שכימי בהו שכרומ שאין אוכלים קולס חפלמ מוסף:
 [ג! ובאשכנז לא נחנו כן. כיון שממפללין מנחה בעול היום גלול אבל אומרים ברכמ נשיאמ כפיס כיון שאס
 עלו הנהנים לא ירדו: [ל] והועמד חצלם כחיכל. ע״י מנשה. וגי׳ הש״ס ורי״ף והעמיד קאי על אסוסטמוס:
 [ה] בחי־י עובד כוכבים לישתמיט מיניח. ז״ל מ״א סי׳ חקנ״א ס״ק 3׳ לישממיט מיניה עד ר״ח אלול. רי״ו
 וכ״מ בגמרא. ואני אומר מלישנא דגמרא אדרבה משמע עד לאמר ט״ב בלחוד דהא רב פסא אמר הלכך דקחני
 ממעטין בשמחה לישחמיט מיניה ואיסורא דאין משמחין אינו נוהג אלא עד אחר ט״ב. וז״ל הזהר בפ׳ ימרו
 דף ע״ח ע״נ עשו נטל ברזא דיליה מרין ירחין חמוז אב כו׳ ואפי׳ אב לאו דיליה אלא ט׳ יומין איכון דילי׳
 ולא ימיר ואמאביד ולא אשמכמ ע״כ מש״ה לישממיט מיני׳ דעובד כוכניס עד ט״נ דרזא דעשו ולא צדך יומר
 וכן עמא דבר: [ו] ועוד דלישנא דמתני׳ דקתני ומלכבס מוכח כן. והש״ס דלא פריך לרב ששמ מהך ממני׳
 משוס דאיכא למידחי ומש״ה עדיפא ליה למומיב מיובמא מבריימא דמני בהדיא כרב נממן: ה׳׳ג אסור לכבס
 לפט ט״ב אפילו להניח: m לפ• שאין חושש•; לניהו־ן יפה. וטעם זה שייך אפי׳ בכלי פשמן מדשיס. אבל
 הרמב״ן כחב הא דאין גיהוץ בכלי סשחן דוקא בישנים אבל בחדשים יש בהם משום גיהוץ. דס״ל דגיהוץ כדי
 ללנן הנגד מזיעה ולכלוך ובגד סשמן ישן מלוכלך יומר בטינוף וזיעה משוס הט לא מהני ביה גיהוץ. אבל

 בחדשים יש בהם משוס גיהוץ: ןת] ה׳׳ג ט״ב שחל להיוח בשבח אוכל כל צרכו ושוחה כל צרכו:

 מיתה מתריעין עליה אין בה מיתה אין מתריעין עליה ומתריעין על הגובאי בכל שהוא.
 ר׳ שמעון בן אלעזר אומר אף על התגב: מתני׳ וכן עיר שלא ירדו עליה גשמים שנאמר
 (עמוס ד) והמטרתי על עיר אתת ועל עיר אתת לא אמטיר. וכן עיר שיש בה דבר או
 מפולת [ו] אותה העיר מתענה ומתרעת וסביבותיה מתענות ולא מתריעין. רבי עקיבא
דף ב ע״ב] נמ׳ תנא מפולת שאמרו תכמים בריאות ולא  אומר מתריעין ולא מתענות: [
 רעועות שאינן ראויות לנפול ולא שראויות לנפול ואפילו הן בריאות כגון דקיימא אגודא
דף כא ע״א] איזהו דבר [ז] עיר המוציאה ה׳ מאות רגלי ויצאו ממנו ג׳ מתים  דגהרא [
 בג׳ ימים זה אחר זה ןח] הרי זה דבר טיס אתד או בד׳ ימים אין זה דבר עיר גדולה
 המוציאה אלף ותמש מאות רגלי כגון כפר עכו ויצאו ממנה ט׳ מתים בג׳ ימים זה אחר

 זה הרי זה דבר נטן טוס אחד או בד׳ ימים אין זה דבר:
דף כב ע״א] על אלו מתריעין בכל מקום על השדפון ועל הירקון ועל הארבה  כן [
 ועל החסיל ועל חיה רעה ועל החרב מתריעין עליהן מיד מפני
 שהיא מכה מהלכת ח״ר על השדפון ועל הירקון בכל שהוא ארבה וחסיל אע״פ שלא
 נראה אלא כנף אתד בכל ארץ ישראל מתריעין עליהן מיד. ת״ר תיה רעה שאמרו
 בזמן שהיא משולתת מתריעין עליה אינה משולתת אין מתריעין עליה. כיצד נראית
 בעיר משולחת בשדה אינה משולתת. נראת טוס משולחח בלילה אינה משולחת. ראתה
 שני בני אדם ורצתה אחריהם משולחת ברחה מפניהם אינה משולתת. טרסה שני בני
 אדם ואכלה אחד מהם משולחת שניהם אינה משולתת. עלתה לגג ונטלה תינוק
 מעריסה משולחת: ועל התרב. תנו רבנן אין צריך לומר שאינו של שלום אלא אפי׳
 תרב של שלום שאין לך תרב של שלום יותר משל פרעה נכה ואעפ״כ נכשל בו יאשיהו
 המלך. מעשה שירדו זקנים [י] מירושלים וגזרו תענית על שנראה כמלא פי תנור
 שדפון באשקלון !ק ועוד גזרו על שאכלו זאבים שני תינוקות בעבר הירדן. ר׳ יוסי
 אומר לא על שאכלו אלא שנראו. ועל אלו מתריעין בשבת על עיר שהקיפוה נכרים
 או נהר או ספינה המטורפת טס רבי יוסי אומר לעזרה ולא לצעקה. שמעון התימני
 אומר אף על הדבר ולא הודו לו חכמים [דף ככ ע״ב] תנו רבנן עיר שהקיפוה נכרים
 או נהר או ספינה המטורפח [טס] ויחיד הנרדף מפני נכרים ומפני רוח רעה ומפני
 הליסטים מתריעין עליהן מיד בשבת. ועל כולן יחיד רשאי לסגף עצמו בתענית. רבי
 יוסי אומר אין היתיד רשאי לסגף עצמו בתענית שמא יצטרך לבריות ואין הבריות

 מרתמין עליו:
 כה [ל] על כל צרה שלא תבא על הצבור מתריעין עליהן חוץ מרוב גשמים. מאי
 טעמא אמר א) ר׳ אבא אמר שמואל לפי שאין מתפללין על רוב טובה. שנא׳
 (מלאכי ג) הטאו את כל המעשר אל בית האוצר וגו׳ והריקותי לכם ברכה עד בלי די
 מאי עד בלי די עד שיבלו שפתותיכם מלומר די. אמר רב יהודה אמר רב ובגולה מתריעין
 עליהן מיד. חניא נמי הכי בזמן שהגשמים מרובים אנשי משמר שולחין לאנשי מעמד תנו

 עיניכם באחיכם שבגולה שלא יהא בחיהם קבריהם:
 כט [דף כה ע״ב] תנו רבנן [מ] עד מתי ירדו גשמים ויהיו צבור פוסקין מתעניחס
 כמלא ברך המתרישה דברי ר׳ מאיר. כ) ר׳ יהודה אומר בחרבה

 טפח בטנוניח טפחיים בעבודה שלשה טפסים:
 ל היו מתענין וירדו להם גשמים קודם הנץ החמה לא ישלימו. לאחר הנץ החמה
 ישלימו. ר״א אומר קודם תצות לא ישלימו [לאחר חצות ישלימו]. רב יהודה גזר
 תעניתא ירדו גשמים אחר הנץ החמה סבר להשלימו. ג) אמר רבי אמי קודם חצות

 ןצ] ואתר תצות שמעינן *ירושלמי(הל׳ יג)
 קודם תצות לא ישלימו עד כדון צפרא. אתר
 תצות ישלימו כבר עבר רובו של יום
 בקדושה. מעשה שגזרו תענית בלוד וירדו
 להם גשמים קודם תצות אמר להן רבי

 טרפון צאו ואכלו ושתו ועשו יוס טוב ובאו בין הערביים וקראו הלל הגדול ולימרו הלל
 מעיקרא ד) רב ושמואל דאמרי תרווייהו לפי שאין אומרים הלל הגדול אלא בנפש שבעה

 וכרס מלאה:

 הדרן עלך סדר תעניות אלו

 קרב!
 והיו צריכין להממלאומ באומו זמן. אבל גי׳ רש״י אפי׳ בפרוס החג. ועיין פירושו: [ו] אותח חע־ר מתענה
 ומתדעת. קאי אעיר שלא ירדו עליה גשמים ועל עיר שיש נה דנר ומפולח: [ז] עיר המוציאח ת״ק רגל״.
 לכד מטף ונשים וזקנים. כ״פ הרמנ״ס. פי׳ הרכ המגיד דלקמ זה מלשון רגלי כדכחינ שש מאוח רגלי הגנרים
 לבד מטף. והר״ן כמנ דדייק מלישנא המוציאה ר״ל כני עשרים היוצאים למלממה. ומטעם זה נראה במה
 דקאמר בבריימא כגון כפר עמיקא ועכו. כלומר דכפריס הללו היה מנינם ביוצאי צבא לבד מטף ודומיהן:
 nj ] ה״נ הרי זה דבר פחות מכאן אין זה דבר מ״ר עיר קטנה המוציאה ה׳ מאוח רגלי כגון כפר עמיקא ויצאו
 ממנה ג׳ מתים בשלשה ימים הד זה דבר ניום אחד או נד׳ ימים כוי: [ט ן ביום א׳ או בדי ימים אץ וה
 דבר. עיין מ״א סי׳ קי״ל ס״ק י״ג: [י] ה׳׳ג מירושלים לעריהם וגזרו: [כ] ה׳׳ג ועוד גזרו תענית: [ל] על
 כי צדה שלא תבא על הצבור מתר־עין עליהן. כתב הרמב״ס פ״א מהל׳ תענית מ״ע מן התורה לזעוק
 ולהריע בחצוצרות על כל צרה שלא מבא שנאמר והרעומס בחצוצרות וכו׳ ומל״ס להתענות וכו׳ ומריעים
 בחצוצרומ בלבל בגבולין וכמב המ״מ והממוור כלבד רשב״א או שופר או חצוצרות עכ״ל. ואני תמה למה אין
 אנו נוהגין כן לתקוע נעת צרה. ואע״פ שאין ת״צ בבבל. מ״מ הלא מלאוריימא מצוה למקוע בלא מענימ.
 מ״א ריש סי׳ תקע״ו ולי לק״מ להא מקרא מלא וכי תנאו כארצכם וגו׳ והרעותס כתצוצרות. נמצא שמצות
 עשה מן התורה בארץ ישראל הוא וזה שכחב הרמב״ס ומריעים בחצוצרות בלבל בגכולין. היינו תוץ למקלש

 אבל מ״מ בארץ ישראל לוקאט): ןמ] ה״ג על מתי יהיו הגשמים יורלין: [נ] ה״נ ואתר תצות שנינו:
 פרק ד ה״ג מסורי מחסרא והכי קתני בשלשה פרקים בשנה נושאי[: [א] הי׳ג שחרית ומוסף מנחה ונעילה:

 הגה״ה
 *ואס רוב צבור וחלמילי חכמים שבעיר אינם רוצים
 להשלים לא ישלימו אבל אס רוב צבור וחלמילי חכמים
 רוצים להשלים אין היחיל רשאי לאכול ואסור

 להחענוח בשבח על שש שעוח. מא״ז:

נגמ׳ הגי׳ אביי ורבא.(גי״־פ< ה)3גמ׳ הגי׳ לבריא מזליה. וגוי״פ) ו) עיי׳ בב״י סי׳ חקנ״א.«-ש״ש) ז) שלח רנ חסלא ט׳ משמיה  א) הגי׳ גגמ׳ ר׳ יוחנן.(נוי״פ< ב)3גמ׳ הגי׳ וחב״א. (גוי״פ< ג) א״ר אמי קולס חצוח וא״ח שנינו כצ״ל.1יש״:) ד)
 לר׳ יותנן אע״פ כו׳ כצ״ל.(וש״ש< ח) עמש״ב ע״ז בגמרא. !רש-ישו ט) מה שהשיב על המ״א לתצוצרוח אינן מצוה אלא נא׳׳י לכתיב גארצכס. אומר אני וט חובת קרקע היא דומיא שהראו התוס׳ בשבת (קי ב) בשס השאלתות לעני! סירוס דכחי׳

 דה נמי ובארצכם לא תעשו.(ר:״ש)
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י ט ש  רבעו בשלשה פרקים פרק רביעי תענית א
 ־ דף ל ע״נ

 וכן עושין חבשילין טונים מזכר שנאכל כמו שהוא שי כמו מדכר שאין נאכל כמו שהוא
 חי. ונהגו באשכנז לאכול ביצה כמו שנהגו בסעודת הבראה ולכך אין אוכלין שום תבשיל
 אחר בסעודה המפסקת: תנו רבנן כל מצות הנוהגות באבל נוהגוח בחשעה באב אסור
 ג) ברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה ואסור לקרות בתורה בנביאים
 ובכתובים ולשנות במשנה ובש״ס ובהלכות ובאגדוח. אבל קורא הוא במקום שאינו רגיל
 לקרות ושונה במקום שאין רגיל לשנות וקורא בקינות ובאיוב ובדברים הרעים שבירמיה.
 [פ] ותינוקות של בית רבן ד) אינן בטלים בו דברי ר׳ מאיר. ור׳ יהודה אומר אף אינו
 קורא במקום שאינו רגיל לקרות ואינו שונה במקום שאינו רגיל לשנות אבל קורא הוא
 בקינות ובאיוב ובדברים הרעים שבירמיה ותינוקות של בית רבן בטילין בו משוס פקודי
 ה׳ ישרים משמתי לב ה). ירושלמי (ברכות פ״ד ה״ג) יתיד בט״ב צריך להזכיר מעין
 המאורע. מאי ניהו נחס ה׳ אלהינו אבילי ציון וכו׳ והיכן אומרה. אמר ר׳ ירמיה כל
 דבר שהוא להבא אומר בעבודה וכל דבר שהוא לשעבר אומר בהודאה [צ] כדחנן (ברכוח
 דף נד.) ונותן הודאה לשעבר וצועק לעתיד לבא. 0 ונהגו עמא למימר בבונה ירושלים
 וסמכו אהא דאמר רב יהודה כריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב (ע״ז דף ח.)
 אע״פ שאמרו שואל אדם צרכיו בשומע תפלה אם בא לומר בסוף כל ברכה וברכה
 מעין כל ברכה וברכה אומר: כל ימי ןקן תמהתי למה נהגו שאין אומרים נתם אלא
 בתפלת המנתה כיון דקאמר יתיד בתשעה באב צריך להזכיר מעין המאורע מסתמא
 בכל התפלות קאמר ערביח ושחרית ומנתה כמו ראש תדש פורים ותענית. גרסינן בפרק
 מקום שנהגו (דף נד:) אין תענית צבור בבבל אלא ט׳ באב בלבד. דרש רבא עוברות

 [ומציקות] מתענות ומשלימות כדרך שמתענות ומשלימות ביוה״כ:
ה לא יאכל בשר ולא ישתה יין תנא אבל אוכל הוא בשר מליח ושותה יין מגתו.  ל
 ובשר מליח עד כמה. ז) אמר ר׳ חייא (בריה דרב חייא) בריה דרב כהנא אמר
ה שמואל כ״ז שהוא כשלמים. *יין מגחו עד " ה ג  ה

י י i י ״ ה י־ייי־ u .»» -..,.4 ״ ל ו ע ס  *אע׳׳פ שמתוך הלכה משמע למותר לאטל 3
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מ אין בו משוס גילוי. וכמה תסיסו שלשה ו ש ע ן ל ו כ ; נ י מ א ״ ס מ ס ו ת [ ש מ ל ז ו כ נ י , ה ן ל ת ג  מ

] כך היה 3  כן ואיסורא נמי איכא משוס גל תטוש תורת אמך. ימים. אמר רב יהודה [אמר ר
: מנהגו של רבי יהודה בר אילעי ערב תשעה ז ״ א  מ

ה . באב מביאין לו פת חריבה במלת ושורה " ה ג  . ה
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ל אותה במים ויושב [דף ל ע״נ] בין תנור ג ן י ל נ 3 ל ש ו ד י ח ל א ' כ א ל 3 א ס
ן
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 אתר מגרך לעצמו ואין מזמנין ככרכמ המזון וכן וכיריס ואוכלה ושותה עליה קיתון של מים
: ודומה כמי שמתו מוטל לפניו*: ז ״ א • מ ס ח ו ל  עושין תלמילי חכמים גכל איז ג

ו נרסינן בפרק חזקת הבתים (דף ס:) חנו רבנן כשחרב הבית באחרונה רבו פרושים  ל
 בישראל שלא לאכול בשר ושלא לשתוח יין נטפל להס ר׳ יהושע בן חנניא
 אמר להן בני מנין לכס. אמרו לו נאכל בשר שהיו מקריבין על גבי המזבת ועכשיו בטל
 נשחה יין שהיו מנסכין על גבי המזבח ועכשיו בטל. אמר להן אס כן לתם לא נאכל שכבר
 בטלו מנחות. אמרו לו אפשר בסירות. אמר להם פירות לא נאכל שכבר בטלו בכורים.
 אמרו לו אפשר כפירות אחרים. אמר להן מיס לא נשתה שכבר בטל ניסוך המים. מיד
 שתקו. אמר להן בואו ואומר לכס שלא להתאבל כל עיקר אי אפשר שכבר נגזרה גזרה.
 להתאבל יותר מדאי אי אפשר שאין גוזרין גזירה על הצבור אלא אם כן רוב הצבור יכולין
 לעמוד בה. אלא כך אמרו תכמיס סד אדם את ביתו בסיד ומשייר דבר מועט וכמה
 אמר רב יוסף אמה על אמה אמר רב חסדא וכנגד הפתח. עושה אדם כל צרכי סעודה
 ומשייר דבר מועט מאי היא. אמר רב פפא כסא דהרסנא. עושה אשה חכשיטיה ומשיירה
 דבר מועט. וכמה. אמר רב פפא בת צידעא. אס אשכחך ירושלם וגו׳ על ראש שמחתי.
 מאי על ראש שמחתי. אמר ר׳ יצחק זה אפר מקלה על ראש חתנים. א״ל רב פפא לאביי
 היכא מנת ליה במקום תפילין שנאמר לשוס לאבלי ציון פאר תתת אפר: תנן התם
 (פסתים דף נד:) מקום שנהגו לעשות מלאכה בט׳ באב עושין. מקום שנהגו שלא לעשות
 אין עושין. ובכל מקום תלמידי תכמיס בטלים רבן שמעון בן גמליאל אומר לעולם
 [ר] יעשה כל אדם עצמו כתלמיד חכם. ותניא רבן שמעון בן גמליאל אומר יעשה כל
 אדם עצמו כתלמיד חכם כדי שיתענה. רבן גמליאל אומר כל העושה מלאכה בתשעה
 באב אינו רואה סימן ברכה לעולם. ר׳ עקיבא אומר כל האוכל ושותה בתשעה באב אינו
 רואה בשמתתה של ירושלים וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה שנאמר
 (ישעיה סו) שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה. וכל האוכל בשר ושותה יין בתשעה
 באב עליו הכתוב אומר (יחזקאל לב) ותהי עונותם על עצמותם פירוש בסעודת תשעה

 באב שהוא מפסיק בה:
ז רבי יהודה מתייב בכפיית המטה ולא הודו לו תכמים דאין כופין כל עיקר. והוא  ל

 נתנאל
 כתכ אפי׳ תכשיל מנגינה קרי תכשיל. כ״ה בטור: [D] ותינוקות של בית רבן אינן בטלין כו. כ׳׳ה
 גי׳ הרי״ף. אגל גירסא שלפנינו תינוקות של גימ רבן גטלין גו משוס שנאמר פקוד ה׳ ישרים משמתי
 לב: [צ] בדתנן אומר סימן ללכר כלתנן: [ק] תמהתי למה נהגו שאין אומ־־ים נהם אלא בתפלת
 המנהה. ובב״י סי׳ תקנ״ז נותן טעם משוס ללעת ערב הציתו האש הלכך באותה שעה מזכירין שפלות
 ירושלים ואבליה ומתםללין על תנתומיה ע״כ. אע״ג משאר ימי המאורע כמו בפסמ שיצאו לאחר תצות
 לילה מ״מ מזכירין בתפלת ערבית. נ׳׳ל לקבעו בתפלת מנחה להוליע לעס שלא יאכלו בשר ויין על תצות
 העשירי כמו שאמר ר״י אילו הדת התם קבעי בעשירי: [ר] ה״ג יעשה ארם עצמו ת״ת תניא נמי הכי
 רשב״ג אומר לעולם יעשה אלם כת״ח כד שיתענה תניא אילך רשב״ג אומר כל האוכל ושותה בט״ב
 כאלו אוכל ושותה ביוה״כ ר״ע אומר כל העושה מלאכה בט״ב אינו רואה סימן ברכה לעולם וחכמים

 אומרים כל העושה מלאכה בט״ב ואינו מתאבל על ירושלים אינו רואה בשמתתה וכוי:

 דף ל ע״א
 אקובר מתו ברגל שאנו דוחין אבלות עד אתר הרגל ואפילו הכי נוהג דברים שבצנעא
 ברגל נט] אס כן הכא נמי גבי שבת זו גבי תשעה באב הוא כרגל ואסור בתשמיש המטה.
 ותשעה באב ואבל שייכי אהדדי כדאמר רב תסדא בפרק קמא דתענית (דף יג.) עכ״ל
 מורי. הדבר יצא מפי מורי הקדוש וכל עדת ישראל יעשו אותו כדי הוא בית אלהינו
 לאבד עליו עונה אתת בשנה. אע״פ שיש לי להשיב דתשעה באב ואבלות חלוקים בכמה
 דברים כדאמרי׳ בסרק החולץ (דף מג.) דשבת שחל תשעה באב להיות בתוכה אסור
 לכבס ומותר לארס וקודם הזמן הזה מותר לספר ולכבס ני] ואסור לישא וליתן וכל העם
 ממעטין בעסקים:[p וגר אבילות אמרינן איפכא ד יוסי אומר כל הנשים יתארסו תוץ
 מן האלמנה מפני האיבול וכמה איבול שלשים יום ומשני רב אשי התם שאני בין אבילות
 חדשה לאבילות ישנה בין אבילות דרבים בין אבילות דיתיד. ומפרש רבינו תם שאני בין
 אבילוח חדשה שאסור לארס מה שאין כן באבילות ישנה. דבמילי דיחיד הקילו טפי
 באבילות ישנה. אבל לענין משא ומתן שאני בין אבילוח דיחיד שהתירו במשא ומחן באבילוח
 דיחיד ובאבילות דרבים אסרו כל דבר שהרבים מתעסקים בו כגון משא ומתן דאיכא
 פירסום ויהא נראה כאינם חוששין להחאבל על ירושלים אלמא דבמילי דצנעא ודיחיד
 יכול להיות שאנו מתמירין באבילות טפי מחשעה באב. א) והא דאמרי׳ בפרק (קמא)
 [בפ״ד] דתענית (דף ל.) כל מצות הנוהגות באבל נוהגות בתשעה באב היינו ביום תענית
 תשעה באב ועוד קולא אחרינא נל] איכא תשעה באב מקום שנהגו שאסור לספר ולכבס
 כגון שבת שתל תשעה באב להיות בתוכה קתני התם ובתמישי מותר מפני כבוד שבת
 ובאבילות מקום שאסור לספר ולכבס לא התירו מפני כבוד שבת. ומיהו נכון להתמיר
 כדברי מורי אפי׳ הוא מקיל ואני מחמיר היה לנו לעשות כדבריו וכל שכן שהוא מתמיר
 ואני מקיל עכ״ל רבינו מאיר ז״ל. ומיהו לשון התוספתא משמע שאין נמנע [מ] וכן עמא
 דבר: תניא תשעה באב שתל להיות בשבת וכן ערב תשעה באב שתל להיות בשבת אוכל

 ושותה כל צרכו ומעלה על שולחנו בסעודת שלמה בשעתו:
ג ואפוד לספר ולכבס מראש חדש עד התענית דברי רבי מאיר ור׳ יהודה אומר  ל
 כל התדש כולו אסור. רבן שמעון בן גמליאל אומר אינו אסור אלא אותה שבת בלבד.
 אמר ר׳ יוחנן ושלשתן מקרא אתד דרשו שנאמר (הושע ב) והשבתי כל משושה תגה
 חדשה ושבחה. מאן דאמר מראש חדש ועד התעניח מחגה. [דף ל ע״א] ומאן דאמר כל
 התדש כולו אסור מתדשה. ומאן דאמר אינו אסור אלא אותה שבת משבתה. אמר רבא
 הלכה בר׳ מאיר. ואמר רבא הלכה כרבן שמעון בן גמליאל ותרוייהו לקולא. וצריכא דאי
 אשמעינן הלכה כר׳ מאיר הוה אמינא אפי׳ מראש תדש קא משמע לן הלכה כרבן שמעון
 בן גמליאל. ואי אשמעינן הלכה כרבן שמעון בן גמליאל הוה אמינא אפי׳ לאחריו קא

 משמע לן הלכה כר׳ מאיר:
ד [דף כו ע׳׳כ] פתני׳ ערב תשעה באב לא יאכל אדם שני תנשילין ולא יאכל  ל
 בשר ולא ישתה יין רבן שמעון בן גמליאל אומר ישנה. ר׳ יהודה
 מתייב בכפיית המטה ולא הודו לו תכמיס: נמ׳ [דף ל ע״א] אמר רב יהודה ב) אמר
 שמואל לא שנו אלא משש שעות ולמעלה. אבל משש שעות ולמטה מותר ואמר רב
 יהודה אמר שמואל לא שנו אלא בסעודה המפסיק בה. אבל בסעודה שאינו מפסיק
 בה מותר ותרוייהו לקולא. וצריכא דאי אשמעינן בסעודה המפסיק בה הוה אמינא
 [אפילו] משש שעות ולמטה קא משמע לן משש שעות ולמעלה. ואי אשמעינן משש
 שעות ולמעלה הוה אמינא אפילו בסעודה שאין מפסיק בה קא משמע לן בסעודה
 המפסיק בה. תניא כלישנא קמא ערב תשעה באב לא יאכל אדם שני תבשילין לא יאכל
 בשר ולא ישתה יין רבן שמעון בן גמליאל אומר ישנה. כיצד ישנה אמר ר׳ יהודה היה
 רגיל לאכול שני מיני תבשילי) אוכל מין אחד היה רגיל לסעוד בי׳ בני אדם סועד
 בחמשה היה רגיל לשתות בעשרה כוסות שותה בה׳. במה דברים אמורים משש שעות
 ולמעלה אבל משש שעות ולמטה מותר. תניא כלישנא בתרא הסועד ערב תשעה באב
 אס עחיד לסעוד סעודה אחרת מותר לאכול בשר ולשתות יין. ואם לאו אסור לאכול
 בשר ולשתות יין כתב רב האיי גאון שני תבשילין שאמרו כגון אורז ועדשים שהן שני
 מינים. וה״ר יצחק בן גיאות ז״ל כתב כל שני תבשילין הן דרך כבוד ואסרו חכמים
 [נ] אפי׳ ממין אחד של קטנית או מין של ירק ואין צריך לומר שני מינין. ובצרפת
 מקילין לתת כמה מינין בקדירה אתת דכיון שמבשלן יתד אמרי הוי תבשיל אחד. ובאשכנז
 מתמירין. ויש אומרים דוקא שני תבשילין של דבר שאינו נאכל כמו שהוא חי אבל דבר
 שהוא נאכל כמו שהוא חי כגון חלב וגבינה נש] ודג מלית יבש לא מיקרי שני תבשילין
 ואפילו אחד אינו נאכל כמו שהוא חי והשני נאכל כמו שהוא חי. נע] והראב״ד ז״ל
 כתב דאפי׳ גבינה קרי תבשיל וכן מסתבר דלא שייך לחלק הכא בין נאכל כשהוא חי
 בין אינו נאכל כמו שהוא חי. כלום הוא הטעם אלא דבריבוי תבשילין יש כבוד ותענוג

 קרבן
 [ט] ה״ג אס כן הכי נמי שבת זו: [י] ואפוד לישא וליתן ובל העם מטעט־ן בעסקיהם. ובסי׳ תקנ״א
 בב״י אומר הך לממעטין מו״מ מלת מסירות הוא או במקום שנהגו ולכך השמיטוה הרי״ף והרמב״ס
 והרא״ש ע״כ ונעלם ממנו לברי מינו במקום הזה ובר מן לין היכי ס״ל למימר לבמקוס שנהגו קאי
 א״כ איך יליף מיניה ק״ו מהך מו״מ בפ׳ המולץ לף מ״ג. והרי״ף והרמב״ס שהשמיטו עי׳ בל״מ פרק
 ג׳ מהל׳ מענית: [כ] וגב־ אבילות אמדי׳ איפבא. אירוסי! אסור ורבוי מו״מ וכבוס מומר: ה״נ משא״כ
 באבלות ישנה לבמילי לצנעא ולימיל הממירו טפי מבאבלומ ישנה: נל] ה״ג איכא בט״ב מקוס שאסור
 לספר: m ובן עמא דבר. והאילנא עמא לבר לאיסור. מהרש״ל. וכ״כ בהגהת ש״ע ובמנהגים שמכריזין
 בלילי שבתות לבדם שבצנעא נוהג. אבל בליל טבילה מתיר השל״ה. אבל ברגל מתמיד! באבל אפי׳ ליל
 טבילה מכמה מריס מחמירינן באבל טפי מבט״ב כמו שמחלק מהר״ס מרוטנבורק: [נ] אפ־לו ממין
 א׳ של קטנית. כגון א׳ רכה וא׳ עבה: [p] ודג מליח יבש. או או קתני: [ע] ה״ג וראב״ל ז״ל

 א) אולס מה יענה בהא דאיתא בירושלמי ה׳׳ו שמואל אמר אפי׳ בט׳׳ב יארס הביאוהו הר״! והטור דיס תקנ׳׳א. ועי׳ ינמוח (מג נ< בחל״ה שאני(ומגילה ה ב) ר״ה ממעטין הנ׳.ויש״ש< ב) חיבות אמר שמואל ליתא נגמרא וכן כסמוך.(י.רי״ס!
 ג)בגמ׳ הגי׳ באכילה ובשתיה ובסיכה וכו׳.(גד״פ< ד) בגמרא הגירסא ותשב״ר בטלים רבי יהולה אומר אף כו׳.(גיי״פ< ה)נרי״ף סייס והלכתא כרבי יהולה.(י.רי״פ) ו) נ״ל לאס סייס הברכה, אף לקי״ל נשי׳׳ע סי׳ רצ״ל ס״ל לאין לו לחזור
 בלבריס שאין מחזידן. ולעת המ״א בסי׳ קי״ל סק״ת לגס אין לומר שם ההזכרה לגרה, וכ״מ שס דעת הרב״י וכ״ה לעת הרשג״א הביאו הרש״ל בש״פ חה״ש, מ״מ בכאן יאמר נחס כלא חתימה. רהגר״א דיל בשנ׳׳א פ״ד לברכות מ״ג כ׳
 לנוסח הירושלמי היה צמח לול נבלל בבונה ירושלים, ולכן שייך לומר גס עמה נחס. (ועי׳ גשו״ע בריש סי׳ קי״ט ובנ״י שס וחראה לטוב יותר לאומרו בסוף אח צמח קולס החתימה) ועול דלעת המע״מ שס אות ז׳ לגס בכה״ל שאין מתזירין
 יאמר אותן אחר שסיים הברכה (וזהו כרעח הר״ר אלחנן לפי׳ הרשב״א שם ברעתו) וכש׳׳כ מחם שיש מחלוקת נין האחרונים אס לאמרו גענולה או נהולאה עמש״כ בחדשי השו׳׳ע סי׳ חקנז].ווש״ש< ז) נרי״ף ובגמ׳ איחא רב חיננא בר כהנא.(גוי״פ1

327 



 רבעו בשלשה פרקים פרק רביעי תענית אשר
 דף ל ע״כ

 שהוא מפסיק בה ומותר לרתוץ. ר׳ ישמעאל בר׳ יוסי אומר משוס אביו כל שעה שמותר
 לאכול פירוש אס לא היה מפסיק מוחר לרחוץ ואע״פ שהפסיק מאכילה מותר ברחיצה.
 וכן יש לפרש גס בתוספתא. ואני כתבתי לעיל(בפ״א סי׳ י״ל) בשם רבינו יצחק שאע״פ
 שהפסיק מותר לאכול. והביא ראיה מעובדא [ז] דאיכה רבתי שר׳ יהודה בן בתירא אכל
 עיו״כ אחר שהפסיק. וא״כ גם לרתוץ ולסוך מותר וכן עמא דבר: (יומא דף עת ע״א)
 ערב תשעה באב מביאין לו ממסתת ושורה אותה במים ומקנח בה פניו ידיו ורגליו ולמחר
 מעבירה על גבי עיניו. פירוש שורה אותה במים בערב תשעה באב ומוציאה מן המים
 [ח] והיא מתנגבת ומקנת בה פניו ידיו ורגליו כדי להצטנן בה ולמתר מעבירה על גבי
 הגה״ה עיניו להעביר מהם [ט] לפלוף ותבלי שינה*:
ט ומותר לרתוץ כדרכו ידיו לתפלה ו ל י ל ז כ י א ס ל י 3 ש י י ס י ל ע נ ו מ י צ ל ו ג ח א ה י ע ש ג ת ר ע * 
י י ; י י י י י קייש יי־יי• v,V־ - מ ו א  אמיס ועומר שליח צבור ומתפלל מעיי3 ו
ן דהוה ליה כתייבי טבילה שטובלין  וגס ממקבל ואס סל במוצאי שבת אין אומר צדקה
ד כדרכן בין בתשעה באב בין ביום הכפורים ן ליה ע נ י ה ש  מקרא מועל ואס יש תינוק למול מ
 המנחה בזמן שאומר נחם משום שש אנכי וגו׳ ובעלי דכל רתיצה דמצוה מותרת ולהקביל פני רבו

1 עובר עד צוארו במים ורחיצה דתפלה מצוה כ ש ו מ ם מ י מ ל א ס f ל י י ח ס א י ל ס כ י " י ת ל י ר  ג

i * i i i t i i L. בשבח של חזון ישעיהו אין מחציפים כלים רה הכתונת 
א היא ולא אסרו אלא רתיצה דחענוג כדאמר 3 ר ו מ ו ן ^ י א ח ן מ י ק ה ן כ י א ' א ר ו י ^ ק ר ח א ר ו ב ל 3 

 לציון אלא מחחיל ואמה קלוש ומסיימי! כל סלל בפרק בתרא דיומא (דף עז:) מי שיש לו
 הקלושה ואימי קליש בלא מתקבל ואס חל ממצאי תטטין בראשו סך כדרכו ואינו חושש. ועוד
א כיון שאמרו (שבת קת:) יד לעין תקצץ יד ל ש ג י 7 ״ י י א ח מ ס ל ע י י נ ה י ס י ' י מ י י א י מ א נ  ש

v . 1 1 1 י י . \ .  ממקבל ומוציאין ספר תורה וקורא אס חל משעה ז
ר צפה תקצץ אין צך צכלוך גדול מזה. ואמרו מ ו ן א , א ס ו , פ ך א ר ל א ר א מ ו י א ש י מ ח 3 0 נ ש 3 ) 3 א 3 

 והוא רחום ואחר קריאמ התורה אומר קריש ומפטיר בפ׳ בתרא דיומא (שם) היו ידיו מלוכלכות
ס בטיט ובצואה רוחץ כדרכו וכן כל היום אתר י ר מ ו  ופותח בקינות ומסיים ופיתח באשי׳ יאי! א
״ ״.1 ; L*-v .1 »  למנצח אלא מתחיל ובא לציון גואל ואומר ואחה קלוש ^ , ״
א n י ל א) שעשה צרכיו ויש לו לברך אשר יצר יכל ל ר 3 מ ן < י י ת י ר מ 3 א י ז נ א ג י ל י מ  ו

 וקורא באיוב ובירמיה ושליח צבור אומר עננו במפלת ליטול ידיו כדי שיוכל לברך. ומיהו יזהר שלא
 יוצר ובמנחה קורין רחל ומפטירין ררשו וממפללי! ליטול כל היד אלא לפי הצורך להעביר
 עמי וכולל בבמה ירושלים נחס ה׳ את אבלי ציון. ואס הלכלוך. 1י] ירושלמי (פ״א הלכה ו) בט׳

 חל משעה באב במוצאי שבח מבליל בחפלה ואיט .L י \
ך באב m מרחיץ ידיו ומעביר על פניו ר 3 מ ו ן י נ ר פ ה צ א ן ר ו ן י ל ט י ש ו ך פ ס א ו כ ל ה ל ע י ד כ  מ

 בורא מאורי האש ואין מברך בורא עצי בשמים [ל] ואס היה לפלוף על גבי עיניו רוחץ
א כדרכו ומעביר דהוי כמו ידים מלוכלכות ל י  ובמוצאי ט׳ באב מבליל על הכוס בלא נש״יס י

״ ,״\ i י ״ _״ י > - ..״.. י ז ״ י י  נר. :בר נהגי אבותינו בכל המהומוח שלנו שאין ו
m 1 וכן כחב ה״ר יצחק בן גיאות ז״ל וללא ע ן נ ^ מ א ה 3 ע ש ן מ מ ן ן י י ל  ס

ן כהרמב״ס ז״ל (פרק ז׳ מהלכוח תפלה י ל ל ע 3 ק ל ש י ח _ י ו נ י מ ו 3 ג א ה נ ס מ י י ק ו ל ; י ל ; ע ו ו צ מ  ו

 מענית ב׳ וה׳ כל ימות השנה ואירע ערב ט׳ באב הלכה ח) שכתב ביום הכפוריס ובתשעה באב
ת שאין שם רתיצה אינו מברך על נטילת ידים ק ס פ מ ה ה י י ע ל ש כ ו א ה י ח נ ל מ ל ס ח י מ נ ש ה ג י י ה  ל

. ר נ י ר ״5A ש י 5 ״ מ ל יאינו ;.א ר ל  טרם יבא השמש. אין היחיל אומר סליחות כ
 כשצבור ממענין כגון שני וחמישי ושני של אחר הפסח ט כתב בה״ג והשתא דקיי״ל ברכות
 ואחר הסוכות אסור להמענג נמעלנים. המתפלל ולא (דף כזי) מתפלל אדם של מוצאי שבת
 נענה צדך מעני״ יצריך חלמיד לומר לרגו חש״מ בשבת ואומר הבדלה על הכיס היכא

 מפלחך. יחיל (בערב ט׳) [3ט׳] באכ ז<ערבימ ,
ל דמיקצע ט׳ באב בחד בשבת דמיתבעי ע ן ו מ ל ע א ר ש ל י ו ע ג י ה ל , א ס ה ח ר ר מ ן ת א ד ח ש  ו

 ירושלים עירך וכו׳ וחומס בבונה ירישלים אבל במנחה לאיפסוקי ממאכל ומשתה מבעוד יום מהו
 אומר נחס וכי׳. כל שאיני טהישע גן נין לא יפיל על לאבדולי. כיון דאמר מר בשאר שבתות

״ יאי״י » «  Z * מ״־לל אדס של מי»י ״
ה הבדלה על הכוס הכא נמי אומרים הבדלה ח ג מ ר 3 ו 3 ח צ י ג ע  ח״ח שיש לו יראח שמיס. בכל ח
 קירי! ייחל ומדלג מעשה העגל ימחחיל פסל לך על מבעוד יום. או דלמא כיון דאילו מבדיל
 אשר אני עישה עמך. מא״ז: קבליה לט׳ באב עליה כדרב (עירובין דף
 מ:) דאמר בדילנא ואתייב ליה בעינוי דשוויה תול דהא אמר (מר) [המבדיל] בין קודש
 לחול ואיתסר ליה בשתיה דהא אמר גבי יוה״כ ליקדיש על הכוס ולימא זמן ולשתייה
 כיון דקבליה איתסר ליה עילויה הלכך לא מבדיל עד דנפיק תד בשבתא ומבדיל כדשרי
 בתעניתא מיקמי דליטעום. ואע״ג דאמר מר (פסתיס דף קז.) מבדיל והולך כל היום
 כולו כל היום כולו אין טפי לא ה״מ היכא דהוי שרי למיכל אבל הכא דלא שרי למיכל
 תד בשבא מבדיל לאורתא דתרין בשבא. וכן שלית דציבורא מבדיל בבי כנישתא אבל אנורא
 לא לבריך אלו דברי בעל ההלכות. ואלו דברי הרמב״ן ז״ל. ואנו לפי עניות דעתנו לא
 חזינן לה להך סברא דכיון דלא חזי לאבדולי אלא במוצ״ש ויומו כי אסור למיכל בהני
 ליבדיל מכאן ואילך ואדרבה איפכא מסחברא [נ] דכי אסור למיכל באפוקי שבחא ולא חזי
 לאבדולי בתד בשבא לא מבדיל בתרי בשבא דהא לא חזי בשעתיה לאבדולי וטפי (3טפי)

 נתנאל
 ובתוס׳ מביא בשם ירושלמי והוא טעות. ובמוס׳ לעירובין לף מ״א אימא להליא בשם מדרש איכה: [חן והיא
 מתנגבת שלא תהיה בה טופת ע״מ להטפית: [ט] ה״נ לכלוך וחבלי שינה. להא לפלוף מותר להעביר אפי׳
 במים כמ׳׳ש רבינו בסמוך סי׳ ל׳׳ט: ני] ירושלמי בוי. ובפרק בתרא ליומא הלכה אי: נכ1 מרחיץ ידיו
 ומעכיר על פניו. זה לשון הטור סי׳ חקנ״ל ירושלמי ט״ב רוחץ יליו ומעביר על עיניו פי׳ לאתר שנגבס ועליין
 למוח קצח ע׳׳כ. וגירסחו היה על עיניו. וכ״פ בש״ע שם סעיף י״א: [ל] ואם היה לפלוף על גכ• עיניו.
 לשון זה מלבד רבינו ולא מהירושלמי: [מ] וכן כתב הר׳ יצהק בן גיאות. שם ביומא גבי יוה״כ בפ׳ בחרא
 ליומא סי׳ ז׳: [נ! דבי אסור למיכל באפוקי שבתא כו׳ לא מבדיל בתרי כשבתא. מלשון הרמב״ן זה
 לאסור למיכל לטון לאיבלל קבלי׳ לט״ב ואסור לשמומ מכוס. לייק מ״א סי׳ מקנ״ו למשמע מפלג מנמה
 ולמעלה מולה הרמב״ן אם קיבל עליו המענימ אסור לאכול שהוא כיוס ממרמ עצמו. וכ״כ בסי׳ מקנ״ג בשמו
 ע׳׳ש. ולימא דודאי ס״ל להרמב״ן אף אס קיבל עליו המענימ מומר לאכול מוץ מעיו״כ שהוא מדאוריימא.
 וכ״כ הטור להדיא בסי׳ מקנ״ג בשם הרמג״ן והט אימא במלממומ בפ״ק דמענימ. והכא היינו טעמיה כיון

 הדין נמי שאינו חייב בעטיפת הראש. ואע״פ שהן מצות הנוהגות באבל ותניא כל מצות
 הנוהגות באבל נוהגות בתשעה באב. ההיא לענין מצות לא תעשה הנוהגות באבל תניא.
 אבל מצות עשה שבאבל כגון כפיית המטה ועטיפת הראש בהנך לא קא אמר. ואין צריך
 לומר בקריעה דליתא בכלל מצות הנוהגות באבל כדאמר אבילות לחוד וקריעה לתוד.
 ומסתברא דתייב בתפילין אע״ג דהיא מצות לא תעשה כיון דבאבל גופיה לא מיתסר אלא
 ביום ראשון ולא חמיר תשעה באב משבעת ימי אבילות. וברייתא מצות הנוהגות באבל כל
 שבעה קתני. ופירושי מפרש להו רתיצה וסיכה ונעילת הסנדל ותשמיש המטה ולקרות
 בתורה. ומלע להא מותר בעשיית מלאכה במקום שנהגו. לאבילות נמי כשאין לו מה יאכל
 עושה לאתר שלשה בצנעה בתוך ביתו. וכן בשאילת שלום משיב שכן באבילות לאתר שלשה
 ימים משיב שלום לכל אלם. ורבינו מאיר כתב ונראה לבתשעה באב אין להנית תפילין
 כמו ביום ראשון לאבל לאין יום מר יותר ממנו יום קבוע בכיה לרורות. ואפשר שלתק
 למצוא סמך למנהג אשכנז. אבל לכאורה נראה כמו שכתבתי למעלה ועול כתב רבינו מאיר
 ז״ל אבל ציצית נהגו קרמונינו בכל ארץ אשכנז שלא להתעטף בציצית בתשעה באב ואסמכוה
 אקרא לכתיב(איכה ב) בצע אמרתו ואמרינן נש] במלרש איכה בזע פורסרין ליריה. ואין
 מזה שוס ראיה. ויש שאינם רוצים לשנות המנהג וגם אינם רוצים להיות בלא ציצית
 ומחעטפין בטליח קטן חחת בגליהם. גס נהגו שלא להלליק נרות בבית הכנסת בתשעה
 באב כי אס נר אתל לקרות לאורו איכה וקינות. ונראה זה מנהג כשר כלאמר !מ] באיכה
 רבתי שאמר הקב״ה למלאכי השרת בשעח חורבן הבית מלך בשר ורם כשהוא אבל מהו
 עושה אמרו לו מכבה את הפנסים שלו אמר להן אף אני אעשה כן שנאמר שמש וירת
 קלרו. תוספתא (פ״ג) אין שאילח שלום לחברים בתשעה באב אבל משיבין את ההליוטות
 בשפה רפה והכי איתא בירושלמי (פ״א הלכה חי) אין שואלים בשלום סבירים בתשעה
 באב אבל משיבין את ההליוטות בשפה רפה. ונהגו העם שלא לשחוט ולהכין סעולת
 מוצאי ט׳ באב על אתר תצות. ולשון התוספתא (שם) משמע כן לחניא מחקנין בט׳ באב
 למוצאי תשעה באב פי׳ מסוף היום כמו ממנתה ולמעלה לומיא ליוה״כ למותר בקניבת

 ירק מן המנחה ולמעלה:
ח [א] ונהגו שאבל הולך בליל ט׳ באב לבהכ״נ וכן למתרת על גמר קינות ואז הולך  ל
 לביתו כלתניא אבל כל שלשה ימים הראשונים אין הולך לבית האבל מכאן ואילך
 הולך ואינו יושב במקום המנתמיס אלא במקום המתנחמים. א) ובט׳ באב נמי הוי כאבל
 מג׳ ימים ואילך והולך לבית הכנסת עם שאר הקהל שהם כמו אבלים. ב) כל זה מיסול
 רבינו מאיר ז״ל. וזו היא מלבד הרמב״ן ז״ל. תניא (לף ל.) כל שהוא מחמת ט׳ באב
 אסור לאכול בשר ולשתות יין ואסור לרתוץ. וכל שאינו מתמת ט׳ באב מותר לאכול בשר
 ולשתות יין ומותר לרתוץ. ר׳ ישמעאל בר׳ יוסי(אומר) משוס אביו כל זמן שמותר לאכול
 מותר לרתוץ. פי׳ כל שהוא מתמת ט׳ באב זהו סעולה שהוא מפסיק בה שאסור לאכול
p ומכיון שקיבל עליו קצת אבילות אסור לרתוץ. ואע״ג לאכתי לא j בה בשר ולשתות יין 
 חל ט׳ באב. ג) לרתיצה הנאה ללאחר שעה היא ונראה כרוחץ להנאת ט׳ באב ומשוס הכי
 אסור. אבל בנעילת הסנדל ובשאר ליני אבילוח אינו נוהג ער שחחשך. ור׳ ישמעאל בר׳
 יוסי(אומר) משוס אביו לית ליה האי סברא אלא כל זמן למותר לאכול להיינו בל היום
 מותר לרחוץ. ולישנא לתוספתא (שם) כל שהוא מסעולת ט׳ באב אסור לאכול בשר ואסור
 לשתות יין ואסיר לאכול שני תבשילין ואסור לרחוץ ולסוך. וכל שאינו מסעולת תשעה
 באב מותר לאכול בשר ולשתות יין ומוחר לרחוץ ולסוך. ר׳ ישמעאל בר׳ יוסי אומר משום
ו ורגליו. והלכתא כתנא קמא לסתמא ד  אביו כל שעה שמותר לאכול מותר לרחוץ פניו י
 תניא. ור׳ ישמעאל בר׳ יוסי משום אביו יתיראה הוא ולא סבירא לן כוותיה. אבל רבינו
 הגלול לא כתב זו בהלכותיו נג] ושמא לחה לברי(הר3) [הברייתא] משום לסתמא למתני׳
 לא קתני באיסורא לעט״ב אלא לאכול בשר ולשתות יין ושני תבשילין. ולא מוכרעת מילתא
 למילתה [ל] לאיכא למימר מתני׳ איסור לפסיקא ליה קתני ןה] איסורא רתליא בקבלת
 עצמו לא קתני. ומשום שתיקה למתני׳ לא פסיקנא בשום לוכתא. ומאי ללא פירשו במתני׳
 פירשו בברייתא הלכך מכי אכיל סעולה המפסיק בה משש שעות ולמעלה והתתיל באבילות
) ואסיר לסוך כתשעה באב עצמו כלאיתא בתוספתא  אסור לרתוץ אפי׳ פניו יליו ורגליו י
 ע״כ לבדו ולא כן עמא לבר. ה) ולבר תימה הוא שיהא מותר לאכול ולשתות ויהא אסור
 לרתוץ ולסוך. והראב״ר ז״ל פירש כל שהוא משום תשעה באב כלומר סעולה המפסיק
 בה ואסור לרחוץ משהפסיק כמו שאסור לאכול אפילו לא פירש כלום מרתיצה אלא כיון
 [י] שפירש י) אכילה ותל עליו התענית לענין אכילה אסיר גם ברתיצה. וכל שאינו משוס ט׳
 באב כגון תענית צבור אע״פ שמפסיק מנעול יום מותר לאכול בשר ולשתות יין בסעולה

 קרבן
 ןש] במדרש איכה באלפא ביתא תניינא: [ת] באיכה רבתי. באלפא ביתא קדמאה בפסוק ראשון:
 [אן ונהגו שאבל הולד בליל ט״כ. היינו אבל לאתר שלשה וכן מוכת מראי׳ שהביא מבדיתא ודלא כמ׳׳א סי׳
p ומביון שקיבל עליו קצת j :תקנ״ט סק״ת ועי׳ מ״ק סי׳ פ״ד מה שהשגתי עוד שם על מ״א גזה 
 אבילות. אין לפרש שקיבל עליו התענית בפה. דא״כ אסור לאכול ולשתות ויבינו תולק על הרמב״ן ואומר
 ודבר תימה היא שיהא מותר לאכול ולשתות ויהא אסור לרתוץ. אלא ה״ק כיון שאכל סעודה מפסקת מסתמא
 קיבל עליו בדעתו קצת אבילות. א״נ בשקיבל עליו בפירוש ומ״מ מתמי׳ עליו לשיטת הרמב״ן שהביא הטור
 בשמו דאפי׳ קבל עליו בפירוש יכול לאכול ולשתות את״כ. והראשון עיקר דקאמר תו ולא כן עמא דבר. ואם
 קיבל התענית בפירוש קים לן דאסור ברתיצה: [ג] ה״ג ושמא ראה דברי ר׳ יוסי בר׳ יהודה: ןד] דאיבא
 לכימר מתני׳ איםור דפסיקא ליה קתני. כלומר מה ששייך עכ״פ לסעודה מפסקת: ןה1 איםודא דתל•
 בקבלת עצמו לא קתני. לפי׳ האתרון הוא בקבלה ממש. ולפי׳ ראשון הוא בסתם מה שינהג מסעודה מפסקת
 ואילך לא קתני: m ה׳׳ג שפירש מאכילה: ש דאיכה רבתי. באלפא ביתא תליתאי בפסוק דגרס בתצץ.

 תפארת שמואל
 (א) שעשה צרכיו ויש לו לברך אשר יצר וכו׳ אין הפי׳ דאינו מברך אשר יצר כשעשה צרטו אא״כ ידיו מלוכלכות וט׳ כגון קנח או שפשף דזה אינו דאשר יצר אינו תלוי אלא בפתיתת נקטם וכן משמע להדיא בתשובת
 הרא״ש כלל ד׳ אלא הכי פירושו בל היום אתר שעשה צרטו שיש לו לברך אשר יצר וידיו מלוכלכות מפני שקנמ או שפשף שיכול ליטול כדי שיוכל לברך אבל אין הט נמי אף על פי שידיו נקיות צריך לברך אשר יצר על

 פמימת נקטו וק״ל:

 א)יבט״ב נמי הוה לאבל מג׳ ימיס ואילך(כצ״ל) עי׳ מו״ק סי׳ חקנ״ט.ףענ׳ץ< ב) עי׳ גמג״א סימן חקנ״ט ס״ק ח/ןגרי-פ! ג)דרחיצה הנאה דלאתר שעה היא כצ״ל.(וש״ש< ד) ואסור לסוך כט״ב עצמו כדאיתא בתוספתא כצ״ל.(רש״ש< ה) לשטתיה
 אזיל ולטעמיה שייכא תמיהא זו, אבל הרמב״ן סובר שאסור לאכול אחר סעודה המפסקת.««pr< ו) טון שפי׳ מאכילה ותל עליו התענית כ5״ל.(רש״ש) ז) היינו ליל ת״ב ישתריח אתר ערב ת״ג כנ״ל ודו׳׳ק. (ארי׳צ)
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 רביני בשלשה פרקים פרק רביעי תענית אשר •א
 דף ל ע״ב

 קבעוה בחפלה העשירו קבעוה על הכוס חזרו והענו וכר ומ׳ באב שחל להיומ כמוצאי
 שבת כל ישראל עניים מרודים וכי האי גוונא לא התקינו על הכוס כלל. ולא אמרי׳
 המבדיל בתפלה צריך שיבדיל על הכוס אלא בשעה שיש כוס אבל בשעה שאין כוס
 בעולם אין צריך להבדיל. ע״כ דברי הרמב״ן דל וכיוצא בזה מצאתי כתוב !פ] שפעם
 אחת היה רבינו יהודה אונן ואכל בלא הבדלה ולמחרתו כשבא מבית הקברות אמרו
 לו תלמידיו למה אינך עושה הבדלה הא אמרי׳ (פסחים קז.) טעם מבדיל. והשיב להם
 א) מאתר שהיה פטור אמש בשעת הבדלה משום שהיה אונן גס עתה נמי פטור. שכן
 מצינו בפ״ק דחגיגה (דף ט.) חיגר ביום ראשון ונתפשט טוס שני לטון שנדחה ביום
 ראשון שוב אינו חייב בשני. ולא דמי כולי האי דהחם גופיה הוי דחוי דאונן פטור
 מכל המצות ודמי לחגר. אבל הכא גופיה מיחייב והזמן גורם שאין יכול להבדיל

 וכשיעבור הזמן יבדיל וכן נהגו העם כדברי ה״ג:
 מא מתני׳ אמר רבי שמעון בן גמליאל לא היו ימים טובים לישראל כט״ו באב
 וכיום הכפוריס שבהן בנות ישראל יוצאות בכלי לבן שאולץ שלא לטיש את מי
 שאין לו וכל הכלים טעונין טטלה. ובנות ירושלים יוצאות ותולות בכרמים. מה היו
 אומרות בתור שא נא עיניך וראה מה אתה בורר לך אל תתן עיניך בנוי אלא תן עיניך
 במשפחה [צ] וכן הוא אומר (שה״ש ג) צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה
 שעטרה לו אמו טוס תתונתו וטום שמחח לבו. ביום חתונתו זו מתן חורה וטוס

 שמתת לבו זו בנין בית המקדש [שיבנה במהרה טמינו]:

 איכא למימר דאפילו למאן דאמר מבדיל והולך כל השבת כולה הני מילי היכא דמוצאי
 שבת תזיא לאבדולי אבל היכא דמוצאי שבת לא חזי ליה לא מבדיל בלא זמניה משוס
 כל הראוי לטלה אין טלה מעכבת בו וכל שאינו ראוי לטלה טלה מעכבת בו. ומכל
 מקום למאן דאמר מבדיל והולך כל היום כולו משוס דכולא יומא של מוצאי שבת הוא
 מילתא מחוורתא היא דכי אסור למיכל ולמשתי למוצאי שבת דהר לילה ויום שוב אינו
 מבדיל. וכיון שראינו לרטנו הגדול שהסכים לפסוק הלכה מבדיל כל היום כולו אין
 לנו הבדלה של כוס בט׳ באב שתל להיות באחד בשבת ואיכא מאן דאמר מבדיל על
 הטס !tp ומטעימין ליה לינוקא. ואף על גב דגט זמן דיום הכסורים קאמר (עירוטן
 מ:) דלית הלכה כרב אתא בר יעקב משום דאתי למיסרך התם משום דיוס הכפורים
 איסור כרת חששו ועוד דקאתי בכל יוה״כ אבל ט׳ באב דאיסורא דרבנן הוא לא דחינן
 סדר הבדלות דלית להו תקנתא בלא כוס ומשום גזרה דמדרבגן לא גזרינן. ועוד כיון
 דלא אתי בכל שתא לא אתי למיסרן ולאו מילתא היא דהתם אמר בפרק תולין (דף
 קלט.) גט מיזרע כשותא בכרמא וליתב ליה לתינוק ישראל אתי למיסרך ואע״ג דלאו
 איסור כרת הוא נע] ולא שכיחא כולי האי. והיא היא פירכא דרב אחא בר יעקב דאיהו
 אקשי וליתב ליה לתינוק ישראל ומינה קא אמר (עירוטן שם) טוס הכפוריס לית
 הלכתא כרב אתא בר יעקב משום דאתי למיסרך. וכן פר״ת ז״ל בעירוטן. וש״מ דאפי׳
 באיסורי דרבנן ולא קטע נמי תיישינן לסירכא ומסתברא דמוצאי שבת שתל להיות בו
 תשעה באב לא תקינו בו הבדלה על הכוס. תדע שהרי אמרו (ברכות דף לג.) בתחלה

 הדרן עלך כשלשה פרקים וםליקא לה מסכת תענית
 מרבז נתנאל

 חכמים על לא חשא כחמורה. ודלמא אתי למיסרך הוא ג״כ ספק במילי דרמן. ואין ספק דוחה אח הודאי:
 [פ] שפעם אהת היה רכינו •הודה אונן. עיין כאורך כס׳ מי שמחו סימן כ׳: [צ] וכן הוא אומר. ר״ל שהוא
 הבתור אומר לעומת בנות ישראל אל תתנו עיניכם ברוכבי הסוסים המצרס לכס כמו שאמרו הטיילין בכל יום.
 חחנו עיניכם בבחורים לומדי חורה. צאינה וראינה וגוי ביום חתונתו זהו מתן תורה ומאז פירש משה רבינו מן
 האשה. וכמו כן כל ח״ח יש לו ניצוץ ממשה רבינו וצריך לסרס עצמו בששח ימי המעשה ולעלוז באשה אשר
 אהב זו תורה כל ימות התול ועונת ת׳׳ח משבת לשבת. וביום שמתת לבו זהו בנין בית המקדש. וצריכין כהני
 משמר לפרוש מאהליהם בכל השביע משום עבודת הקודש המועל עליהם. והני נשי זכיין בנערו לגוברייהו. ועמי

 הארצים כשבאו לידי יסודן וזקנה מתים ברעב. אבל התורה אינה כן נותנת לו אתדת ותקוה בזקנותו:
 הדרן עלך בשלשה פרקים וםליקא לה מסכת תענית

 לאיבדל אס יאכל את״כ הר ברכה לבטלה כמו בעיו״כ אם אמר זמן אבל בלא הבדלה מותר לאכול אס״כ ואוכל
 חו סעודה מפסקח ומה שהביא ראיה מלשון ב״י סי׳ תקנ״ג. אגב שיטסי׳ לא דק דהרמב״ן בתורת האדם אינו
 כותב כן רק לדעת הד״ף לתרץ דבדו והוא אינו סובר כן: נס] ומטעים־ן ליה ?1ינוקא. וה״ה אס חל מילה
 ביוה״כ או בט״ב מברכין על הכוס ומטעימין לי׳ לינוקא וכ״כ תוס׳ בסרק תולין דף קל״ט ל״ה וליתן: נע] ולא
 שכיהא כולי האי. לפי דעת הרמב״ן כשיש מילה ביוה״כ אין משקין לתינוקות ללמא אתא למיסרך אלא מברמן
 בלא כוס. או נותנין לתינוק הנימול. וכ״ס בש״ע סי׳ תרכ״א. והתיס׳ שםיסקין דמשקין לתינוקות ס״ל דכשותא
 בכרמא הוי מילתא דשטתא בכל שתא ושמא כמ״ש הר״ן שם. אבל מילה הד מילתא דלא שכיתא מש״ה לא
 גזרינן רלמא אתי למיסרך. ובט״ב אם יש מילה י״ל לס״ל ג״כ דמטעימין ליה לתינוק הנימול כמו ביוה״כ וכ״כ
 הב״ת. א״נ ס״ל כמו שפסק המתבר ורמ״א סי׳ תקנ״ט לנותנין לתינוקות כרי שלא תהוי ברכה לבטלה שסמכו

 א) נ״ב עי׳ חוס׳ חגיגה (יז.) ל״ה אף כו׳ לול מח נעצרת והיו כל ישראל אונניס והקריבו למחר. וצ׳׳ל שלא היו אונניס ממש רק מחמח צער לא הקריבו לאל״כ לא ה״ל משלומין כמ״ש חוש׳ שם ל״ה יום טבוח שלו כוי ע״ש [ועי׳ משנה למלך
 פ״ג מהלכוח אבל]. ותפל״מ<
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 קיצור פסקי הרא״ש ממסכת תענית
 ונועלין התנויות ובשני פותתין לעת ערכ וכחמישי פוחחין כל היום ואס לא נענו אין
 גוזרין עוד תענית. והני מילי כשמתענין על הגשמים אבל על שאר פורעניות מתענין
 והולכין עד שיענו: כ יתירים הצריכיס למטר אתר שהפסיקו ישאלו בשומע תפלה ואפילו
 היא עיר גדולה תשובים כיחידים ויש אומרים דהוא הדין לענין תענית יאמרו עננו
 בשומע תפלה וא״א הרא״ש ז״ל כתב שצבור הקובעין תענית יאמר שליח צבור עננו בין
 גואל לרופא וקורין בפרשת ויחל: בא עברו אלו ולא נענו ממעטין במשא ומתן ובמין
 של שמתה כגון בית חתנות אבל אס היה כותל בית חתנות גוהה יכול לסתרו ובנטיעה
 של שמחה ובאירוסין ובנישואין ובשאלת שלום בין אדם לחבירו ועם הארץ מחזירין לו
 בשפה רפה והיחידים מתענין עד שיצא ניסן. יצא ניסן בלא גשמים הן סימן קללה. אין

 אדם חשוב רשאי ליפול על פניו בצבור על הציבור אא״כ הוא כיהושע בן נון:

צד פרק שני י ות כ  סדר תעני
ב סדר תעניות מוציאין את התיבה לרחובה של עיר ונותנין עליה אפר מקלה ובראש  כ
 הנשיא ובראש אב בית דין וכל אתד ואתד נוטל את״כ ונותן על ראשו ויוצאים לבית
 הקברות ואם יש שם זקן וחכם אומר לפניהם דברי כבושים ואם לאו חכם אומר. אין
 שם לא זה ולא זה החכם שבהם אומר: בג המתודה ואינו חוזר מן העבירות כטובל
ד אין מורידין לפני התיבה אלא הרגיל ומטופל ואין לו ויש לו יגיעה  ושרץ בידו: ב
 בשדה ושפל ברך ופרקו נאה ומרוצה לעם ויש לו נעימה וקולו ערב ורגיל בכל הברכות
 ובתורה ובנביאים ובכתובים. ולא יהא בעל עבירות ולא יצא עליו שם רע. ומוסיפין שש
 ברכות. הלכתא בטלה מגלת תענית ודוקא ליחיד אבל צבור אסורין לגזור תענית בכל
 האמורים במגלת תענית לא לפניהם ולא לאחריהם ושבתות וימים טובים לפניהם
 ולאתריהם מותרים: בה אין גוזרין תענית על הצבור בתחלה בחמישי שלא להפקיע
 השערים. אין גוזרין תענית על הצבור בראש חדש ובתנוכה ובפורים ואס התחילו אפילו
 יום אתד אין מפסיקין ומתענין ומשלימין. וכן יתיד שקבל עליו תענית סתס בערב שבת

 צריך להשלים אא״כ פירש בשעת קבלה עד שישלים תפלתו עם הצבור:

שי ות אלו פרק שלי  םדר תעני
 בו יצאה רביעה ראשונה ושניה ולא ירדו גשמים אין מתענין אבל אם ירדו בראשונה
 וצמחו הצמחים וחזרו וכמשו מתריעין מיד. וכן אם פסקו הגשמים בין גשם לגשם
 ארבעים יום מתריעין מיד ירדו לצמחים ולא ירדו לאילנות מתריעין בפריס הפסח.
 ירדו לאילנות ולא ירדו לצמחים מתריעין מיד. ירדו לזה ולזה ולא לבורות מתריעין
 בפרוס החג. ואס אין להם מים לשתות מתריעין אתר שהתענו ב׳ וה׳ וב׳ וכולן אין
 מתריעין עליהם אלא בהפרכיא שלהן ואסכרה אם יש מיתה מתריעין ואס לאו אין
 מתריעין. ומתריעין על הגובאי והתגב כל שהן. ועיר שלא ירדו עליה גשמים או שהיה
 בה דבר ואי זה הוא דבר עיר המוציאה ת״ק רגלי ויצאו ג׳ מתים בג׳ ימים זה אתר
 זה או היה בה מפולת שנופלים בה בנינים בריאים שאינן ראוין ליפול היא מתענה
 ומתריעה וסביבותי׳ (לא) מתענות ולא מתריעות: בז ועל שדפון וירקון אפילו כל
 שהוא ועל ארבה וחסיל אפי׳ לא נראה ממנו אלא כנף אחד. ועל חיה משולחת והוא
 שנראית בעיר ביום לשני בני אדם. ועל התרב אפילו תרב של שלום מתריעין עליהם
 בכל מקום. עיר שהקיפוה כרקום [ס״א נכרים] או נהר וספינה המטרפת בים ויחיד
 הנרדף מפני נכרים או לסטים או תיה רעה מתריעין עליהם בשבת שיבואו לעזרה:
 כה על כל צרה שלא תבא על הצבור מתריעין עליה תוץ מרוב גשמים ובגולה מתריעין
 עליהם: בט עד מתי ירדו גשמים ויהיו פוסקין מלהתענות עד שיכנסו בשדה חרבה
 בקרקע טפח ובבינונית טפתייס ובעבודה ג׳ טפסים: ל היו מתענין על (רוב) גשמים
 וירדו אחר תצות ישלימו קודם חצות לא ישלימו אלא יאכלו וישתו ויעשו יום טוב ולערב

 יתקבצו ויקראו הלל הגדול:

 בשלשה פרקים פרק רביעי
 לא אין נשיאות כפים במנחה ובמנתה של תענית מותר ויש נוהגין שלא לישא כפים
 במנתה של יום הכפוריס ובנעילה שרי. ושכור אסור לישא כפיו ואסור לאכול קודם תפלת
 מוסף: לב משנכנס אדר מרבץ בשמחה ומשנכנס אב ממעטין בשמחה [ומאן דאית ליה
 דינא בהדי נכרי לישתמיט מיניה משוס דריע מזליה] ושבת שתל ט׳ באב להיות בתוכה
 אסור אפי׳ לכבס ולהניח ובחמישי מותרין מפני כבוד השבת. ואנו שאין לנו כיבוס יפה
 מותר לכבס ואסור לגהץ. וכלי פשתן מותרין אפי׳ בגיהוץ ומכל מקום אסור ללבשן בשבת
 שחל חשעה באב בחוכה ואם חל תשעה באב בשבת אז הכל מותר. ט׳ באב שתל להיות
 בשבת ונדתה עד יום ראשון אוכל ושותה אפי׳ בסעודה המפסקת כל צרכו ומותר ברחיצה
 וסיכה ונעילת הסנדל ותשמיש המטה: לנ שבת שתל תשעה באב בתוכה אסור לספר
 ולכבס עד התענית ולאתר התענית מותר מיד: לר ערב תשעה באב בסעודה המפסקת
 אס היא אחר חצות לא יאכל בשר ולא ישתה יין ולא יאכל שני תבשילין ואפי׳ הן ממין
 אחד ואפי׳ מדברים הנאכלים חיים ומנהג טוב לאכול ביצה במו אבל. ט׳ באב אסור
 ברחיצה וסיכה ונעילת הסנדל ותשמיש המטה ואסור לקרות בתורה ובנביאים וכתובים
 ובמשנה הלכות ואגדות ואפי׳ אינו רגיל בהן ותינוקות של בית רבן בטלים בו ועוברות
 ומיניקות מתענות בו ומשלימות. אבל קורא קינות ואיוב ובדברים הרעים שבירמיה ואומר
 נחס בבונה ירושלים: לה בשר מליח שעבר עליו שני ימים ולילה אחד מותר לאבלו
 בסעודה המפסקת ומותר לשתות יין תוסס שהוא תוך שלשה ימים ומנהג חסידות הוא
 שלא לאכול אלא פת תרבה שרויה במים ולישב באבילות כאלו מתו מוטל לפניו: לו מצוה
 שנעלה את ירושלים על ראש שמתתנו ועל כן צריך ליתן אפר מקלה בראש התתן במקום
 תפילין ולהנית אמה על אמה כנגד הפתת שלא לסוד מי שסד ביתו ולשייר קצת מצרכי

 יכ
ן  מאימתי פרק ראשו

 א מתחילין להזכיר גבורוח גשמים ביום ראשון של יום טוב האחרון של חג במוסף
 ומזכירין טל י״ט ראשון של פסת במוסף ולא יזכיר היתיד עד שיאמר שלית צבור בקול
 רם משיב הרוח ומוריד הגשם ומיהו אפילו לא שמע ממנו אלא שבא לבית הכנסת ומצא
 צבור שמתפללין מוסף יכול להתפלל ולהזכיר ובטל וברוחות לא חייבו חכמים להזכיר ואס
 בא להזכיר מזכיר הלכתא אס אמר משיב הרוח בימות התמה אין מתזירין אותו
 א) לא אמר מוריד הגשם באיזה מקוס שנזכר בברכה יזכיר סייס הברכה תוזר לראש
 התפלה והני מילי שפתח באפה קדוש אבל לא פתח באתה קדוש אומר משיב הרות
 ומוריד הגשם וכן בשאלה אם נזכר קודם שפחח בתקע אומר ותן טל ומטר תקע בשופר
 וכו׳ וכל ל׳ יום הראשונים הוא בתזקת שלא אמר וכן אחר הפסקה כל שלשים יום הוא
 בחזקת שאמר: ב כל זמן שמזכירין הגשמים שואלין אותם וכשפוסקיס מלשאול פוסקים
 גס מלהזכיר: ג כשיורדין הגשמים עד שהטפות שירדו עולות מהארץ לקראח הטפות
 היורדות עליהן אז מברכין מודים אנחנו לך על כל טפה וטפה וכו׳ ומסיים ואילו פינו
 מלא שירה וכו׳ וחותם בא״י אל ההודאות ורוב ההודאות: ר שואלים הגשמים ביום
 ששים אתר התקופה. ויש מקומות שנוהגין לשאול ז׳ במרחשון והוא מנהג כשר: ה הגיע
 י״ז במרחשון ולא ירדו גשמים היתידים שהם הרבנים מתענין שני ותמישי ושני ואוכלין
 ושיחין משתשכה. ומותרין במלאכה וברתיצה וסיכה ונעילת הסנדל ותשמיש המטה
 ומפסיקין בראשי חדשים חנוכה ופורים. ותלמידים יכולין להתזיק עצמם כרבנים
 ולהתענות ולא שאר העם: ו מי שהתענה על צרה ועברה או על חולה ונתרפא או מח
 משלים כל התעניות שקבל עליו. אבל צבור שמחענין על שום דבר ונענו קודם חצות לא
 ישלימו: ז ההולך ממקום שמתענין למקום שאין מתענין ודעתו לחזור צריך להתענות
 כל התעניות שקבל עליו. ממקום שאין מתענין למקום שמתענין יתענה עמהם [ואס
 חזר ויצא מחוץ לתחום מותר] שכח ואכל אל יתראה בפניהם כמי שאכל ואל ינהיג עידונין
 בעצמו: ה מצוה להרעיב אדם עצמו בשני רעבון ואסור לשמש בהם מטחו ולחשוכי בנים
 מוחר. כל הפורש עצמו מן הצבור אינו רואה בנחמחן. וכל המצטער עמהס זוכה ורואה
 בנחמתן: ט אין תענית צבור בבבל להאסר במלאכה ולאסור מבעוד יום אלא ט׳ באב
 הלכך יתיד שקבל עליו תענית סתם לא תיישינן שמא קבל עליו תענית צבור: י מי שקבל
 תענית מתפלל עננו בכל שלש תפלות. לן בתענית בלא קבלה אינו תענית להתפלל עננו:
 יא קבל במנחה להתענות הרבה תעניות זה אתר זה הויא קבלה וצריך עיון אם קבל
 במנחה תעניות ולא רצופין אי הוה קבלה אי לא: יב כל תעניח שלא קבלו עליו מאחמול
 ולא השלימו עד צאת הכוכבים אינו תענית להחפלל עננו. הלכך הא דקיימא לן מחענין
 לשעות ומתפלל עננו צריך שלא יאכל כל היום וגס קבלו מאחמול לחד פירושא שקבל
 עליו מאתמול עד חצי היום וכשבא חצי היום נמלך וגמרו ולאידך פירושא שקבל מאתמול
 להתענוח מחצי היום ואילך ולמחר נמלך ולא אכל כל חצי היום הראשון. אבל אם קבל
 תעניות עד חצי היום ואז אכל או אכל כבר וקבל תענית מכאן ואילך לא הוי תענית
 לומר עליו עננו ומיהו קרי תענית לענין שצריך לקיים נדרו. ולוה אדם תעניתו ופורע
 לאתר שהתענה קצת היום: יג קבלת תענית פסק הראב״ד כרב דאמר בזמן המנתה
 ורב אלפס פסק כשמואל דאמר בתפלח המנחה ופירש רבינו חננאל שיאמר בתפלת
 המנחה אהא למתר בתענית יהי רצון שתהא תפלתי ביום תעניתי מקובלת. ומי שהיה
 בדעתו להתענות מאתמול והרהר בתפלה לקבלו אפילו לא הוציא בשפתיו הוי קבלה:
 ןהגה״ה והר״ף כתב דסגי בקבלה גם בלילה וגס שגי במתשבה. סמ״ק] וכשהקהל
 מסכימין להתענות אין צריך שום קבלה וכל שכן תעניות הכתובים: •ר מי שקבל עליו
 תענית. פסק הראב״ד אם גמר מלאכול או אפי׳ לא גמר וישן בתוך סעודתו אסור
 לאכול ולשתות יותר. ורב אלפס פסק דאפי׳ גמר מלאכול כל זמן שלא ישן מותר לחזור
 ולאכול. וכן אס ישן בתוך הסעודה מותר עד שיגמור וישן אחר כך וכן אס התנה לאכול
 עוד אפי׳ גמר וישן מותר עד שיעלה עמוד השתר: [הגה״ה ויש מפרשים דלענין שתיה
 הוי ליה כהתנה ומותר אפילו בישן. מ״ר] תענית צבור שצריך לאכול מבעוד יום אע״פ
 שפסק יכול לתזור ולאכול אבל אם קבל עליו התענית שוב אינו יכול לאכול ולשתות:
 טו השרוי בתענית יכול לטעום עד רביעית ובלבד שלא יבלענו וביום הכפורים ותשעה
 באב אסור: טז לוה אדם תעניתו ופורע ואין צריך להתרח חכם [וצבור אינן יבולין
 ללוות] ודוקא תענית סתם כגון שנדר להתענות יום אחד וקבלו במנתה. אבל אם היה
 לו יום קבוע להתענות כיוס שמת בו אביו או רבו אינו יכול ללוותו ולפרוע ואין לוין
 ופורעין תעניח חלום ומתענין על חלום ואפילו בשבת וצריך להתענות תענית אחר על
 שבטל עונג שבת: •ז יתיד מתפלל עננו בשומע תפלה בין יחיד המתענה בין יחיד
 המתפלל בצבור בתענית צבור ואומר עננו ערבית שתריח מנחה. לא אמר אין מחזירין
 אותו ואם נזכר קודם שעקר רגליו אומר עננו בלא ברכה ויהי רצון כוי. [וגהגינן דיתיד
 אינו מחפלל אלא במנחה שמא יאחזנו בולמוס ועיין בפ״ב דשבת דף כד.]: יה הגיע
 ראש חדש כסליו ולא ירדו גשמים בית דין גוזרין ג׳ תעניוח על הציבור אוכלים משחשכה
 ומוחרין במלאכה וברחיצה ובסיכה ונעילת הסנדל וחשמיש המטה. עברו אלו ולא נענו
 ביח דין גוזרין ג׳ חעניוח אחרות על הצבור אוכלין ושותין מבעוד יום ואסורין בעשיית
 מלאכה וכו׳ ונועלין המרחצאות ותצי יום הראשון של תענית מעיינין בענין העיר לבטל
 העבירות ומכאן ואילך רביע היום קורין ומפטירין ורביע היום מתפללין ומחחננין:
 יט עוברות ומיניקות אין מתענין לא בראשונות ולא באתרונות אלא באמצעיות. אבל
 אסור לרחוץ בין בחמין בין בצונן כל גופו ופניו ידיו ורגליו בחמין אסור בצונן מותר
 ואסור לסוך אפילו מקצת גופו ולהעביר הזוהמא מותר ותענית צבור מותר אפילו בצונן
 כל גופו ויוס הכפוריס וט׳ באב אפילו להושיט אצבעו בצונן אסור. אבל וט׳ באב מותרין
 לנעול מנעל בדרך וכשבא לעיר חולץ ובמקום שאסור במלאכה דוקא ביום אבל בלילה
 מותר. עברו [אלו] ולא נענו ב״ד גוזרין עוד שבע תעניות על הצבור ומחריעין בהן

 א) לא אמר מוריד הגשם באיזה מקום וכוי. נ׳׳ב חסר באן וצ״ל אמר מוריד הגשס מחזירי! אותו כימוח הגשמיס לא אמר משיכ הרוח אין מחזירי! אותו לא אמר מוריד הגשם כאיזה מקוס וכו׳. ועי׳ כנ״י סי׳ קיד. (מר6״:)
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 יג קיצור פסקי הרא״ש ממסכת תענית
 המפסקת]: לט ביום הכפודס וט׳ באב מותר לרחוץ היליס ננקר לתפלה וק כל היום

 אחר שעשה צרכיו ויש לו לומר אשר יצר יכול ליטול ולברך ובלבל שיזהר שלא ליטול כל

 היל אלא לצורך כלי להעביר הזוהמא והלכלוך. ויכול ליקת מטפחת שרויה במים מאתמול

 וכגובה ונשאר בה לחלוחית ולהעבירה על עיניו וכן להעבירה על יליו אחר שרחץ אותם

 ולהעביר יליו על עיניו אחר שרחץ אותם ואס היה לכלוך על עיניו רוחץ כלרכו ומעבירו:

 מ ט׳ באב שחל להיות [באחל] בשבת כתוב בהלכות גלולות במוצאי שבת מברך על האש

 ואינו מבליל על אחר התענית אז מבליל על הכוס ואינו מברך על האש. והרמב״ן כתב

 שאין להבדיל על הכוס כלל וא״א הרא״ש ז״ל כתב כהלכות גלולות: מא לא היו ימים

 טובים לישראל כט״ו באב ויוה״כ. ןהג״ה מאי היא אומר רב יהודה אמר שמואל יום

 שהותרו שבטים לבא זה בזה אמר רבה בר בר חנה יום שהותרו שבט בנימין לבא בקהל

 כו׳ וכן הרבה מעלות עיין בגמרא לפיכך יום גדול הוא הלכך אין גופלין בו בתחנון]:

 סעודה העושה סעודה. וכן אשה מתכשיטיה. כל העושה מלאכה בתשעה באב אינו רואה

 בה סימן ברכה וכל המתאבל על ירושלים רואה בשמחתה וכל שאינו מתאבל עליה אינו

 רואה בשמחתה: לז תשעה באב אין חייב בכפיית המטה ולא בעטיפה ולא בקריעה וחייב

 בתפילין וציצית [ויש שאין מתעטפין להדיא אלא בטלית קטן תחת בגדיהם] ואין בו

 שאילת שלום לתברים אבל משיבים להדיוטות בשפה רפה ונהגו שלא להדליק בבית הכנסת

 אלא נר אחד לקרות לאורו איכה וקינוח ושלא להכין סעודה עד אחר חצות: לח אבל

 כל ליל תשעה באב הולך לבית הכנסת וכן למחרת עד שיגמרו הקינות ואז הולך לביתו.

 אף על פי שהפסיק מלאכול ערב תשעה באב מותר לאכול ולרחוץ ולסוך אחר כך [פסק

 הרמב״ן משהתחיל לאכול מו׳ שעות ולמעלה סעודה המפסקת אסור לרחוץ פניו ידיו

 ורגליו ולסוך כמו בט״ב ור״י פסק אפילו לאחר שאכל סעודה המפסקת מותר לאכול

 כ״ש לרחוץ ולסוך וכן עמא דבר]. נהג״ה. ובאגודה אסור לשתות שכר בסעודה

ת תענית. כ ס מ ר פסקי הרא״ש ז״ל מ צו  סליק קי

 םפר שדה צופים על מםכת תענית
 מפתח כולל כל מאמרי הש״ס המפוזרים בלשון רכינו הרא״ש ז״ל שלא במקומן

 מאת חרב חגאון וכו׳ מו״ח בצלאל דנשבות זצ״ל
 פ״ג סי׳ י״ט: שם ע״ב א״צ ככר תיקנתי
 להם סלר קרמומ. הרא״ש בר״ה פ״ל סי׳

 י״ל:

 דף כח זן״ב י״מ יום נשנה ימיל גומר כהן אמ
 ההלל. הרא״ש נשנמ פ״נ סי׳ י״ז: שם אמר
 ש״מ מנהג אנומיהס ניליהס. הרא״ש נכרכות פ״נ

 סי׳ ה׳:
 דף כט ע״ב אע״פ שאמרו כלי פשתן אין נהן משוס
 גיהוץ אנל אסור ללונשן כוי. הרא״ש כמו״ק פ״ג סי׳

 י״ג:

 דף ל ע״א אמר רבא הלכה כרשנ״ג. הרא״ש
 כמגילה ס״ל סי׳ יי: שם כל שהוא משוס ט״כ
 אסור לאכול נשר ולשמוח יין. הרא״ש כמענית פ״ל

 סי׳ ל״נ:
 פליק

 דף בד ע״א לכי נשיאה גזר תענימא וכו׳
 לצפרא אולעינהו. הרא״ש נמענימ ס״א סי׳ י״ג
 וע״ש נקרנן נתנאל: שם ןן״כ ההוא גנרא למיינ
 נגלא בבי לינא לרנא. הרא״ש נחולין פ״י סי׳

 זי:

 דף כה ע״ב אין לן טיפה מלמעלה וכוי. הרא״ש מלה
 הל׳ מקואומ סי׳ י׳:

 פרק רביעי

 דף כו ע״ב מ״ל הלכה כל״ע לרשינן ליה נפרקין.
 הרא״ש בעירובין פ״ו סי׳ א׳:

 שם לכ״ע מיהמ שכור אסור כנ״כ מנה״מ. הרא״ש
 במגילה פ״ג סי׳ כ״ג:

 דף כו ע״א אי מה משרת בעל מוס לא
 אף כהן מברך בעל מום לא. הרא״ש במגילה

 פ״ל סי׳ ל״א:
 שם מעשה וממו בניו של ר״י כוי ורחץ בצונן כל זי.
 הרא״ש במו״ח פ״ג סי׳ י״ח: שם ע׳׳כ והלכמא אבל
 אסור לרחוץ כל גופו בין בחמין ובין בצונן כל ז׳. הרא״ש

 במו״ק פ״ג סי׳ ל״ז:

 פרק שני
 דף טו ע׳׳ג אין גוזדן מענית על הצבור בר״ח בחנוכה

 ובפורים. הרא״ש בתענית פ״א סי׳ ה׳:
 דף טו ע״א אלם שיש ט עבירה ומסורה ואינו חוזר בה

 למה הוא לומה. הרא״ש ביומא פ״ח סי׳ י״ז:

 פרק שלישי

 דף יט ע״א רא״א קולס חצוח לא ישלימו לאחר חצוח
 ישלימו. הרא״ש במעניח פ״א ס״ו:

 פרק ראשון
 דף ה ע׳׳ב אין משיחין בסעולה שמא יקליס קנה לוושט.

 הרא״ש בברכות פ״ו סי׳ ל״ל:
 דף ח ע״א אמה מה הנאה יש לך. הרא״ש בב״ק פ״א

 סי׳ כ״א:
 דף י ע״ב ואיזהו מלמי׳ יחיל כל שראוי למנותו פרנס

 על הצבור. הרא״ש בתענית פ״כ סי׳ כ״ב:
 דף יא ע׳׳כ יחיל שקיבל עליו חעניח אפי׳ אכל ושמה

 כל הלילה. הרא״ש בשבת פ״ב סי׳ נדו:
 דף יב ע״א יגדל שקבל עליו ב׳ והי וב׳ של
 כל השנה כולה. הרא״ש בנלדס פ״ט סי׳ ה:
 ע״כ לוה אלם תעניתו ופורע. הרא״ש בשבת פ״א
 סי׳ כ״ה ובמענימ ם״א סי׳ י״ז ובנלריס פ״ט

 סי׳ ה׳:
 דף יג ע״א כל שהוא משוס אבל כגון ט״ב ואבל אסור
 בין בחמין בין בצונן. הרא״ש במו״ק פ״ג סי׳ ל׳ ובתענית

 לוח הדינים אשר בהר״ן ממםכת תענית
 מאת חרב חגאון ר׳ יוסף אוטילינג זללח״ח אבד״ק קרימונח

 נין נעילת שעד שמיס היינו משחשיכה ונין נעילת שערי
 היכל והיינו שקיעת החמה הר כשיעור מפלה למי
 שמאריך נתפלחו: עינד־התמן
 מל ט׳ באב בחמישי אסור לכבס: שם דייה ובחמישי
 הצנועים נוהגים איסור שלא לרחוץ גופם כל אותה
 שגת: שם ד־ה אלא
 לראנ״ל ורמב״ן מומר למת כלי פשתן לכונס בשבת שחל
 מ׳ באב להיוח בתוכו לכבס ולהניח אבל לכנס וללבוש ולאי
 אסור: שם ד־ה גרמיי

 כל שהוא נאכל כמו שהוא חי אין בו משוס בשול נכריס
 וסומכים נו משוס ערובי מבשילין:

 דף י׳ עיא במומי׳ דיה ערב טייב
 מצות לא תעשה הנוהגות באבל נוהגות בטי באב אנל
 מצומ עשה לא: שמד־ה ר־״
 תייב בתפילין גט׳ באב אע״ג להיא מצוה הנוהגת
 באבל: שם בא״ד
 נעילת הסנלל ושאר דיני אבלות אינם אסורים כ״א
 משתחשך ליל ט׳ באב ורחיצה וסיכה אסורים מנעול
 יום: שם ד־ה גרסי־
 מרחץ ידיו ומעבירן על פניו ואס היה לפלוף על גבי

 עיניו ודרכו לרחצן נמים רוח; כדרכו. ד״צ גיאמ:
 שם ד־ה וגרסי׳

 רמב״ס כמב ביו״נ וט׳ באנ אינו מברן על נטילת ידים
 ואין זה נכון: שם ב א יד
 אין אפור בטי באב לקרות סדר היום וקורי[ פרשמ
 קרבנוח ואיזהו מקומן ובדיתא לרני ישמעאל גגימ
 המסת: שם בא״ד

 נט׳ באב קודן בחורה ומפטירין בנביא: בא־ד
 פליק

 פרק מדר תעניות אלו

 על מכה מהלכת אין מתרעין אלא בהפרכיא שלהן:
 דף ז׳ עיב דיה ועל כולם
 לא גזרו תעניות על עיר שהקיפוה עכו״ס וספינה
 מטורפת ביס ויחיל הנרדף מפני עכו״ס לפי שאין גוזרים
 על צבור מעניות רצופים ולאלו אין זמן לגזור בה״נ
 וכו׳: דף מ׳ ע־א דיה וכל
 עיר המוציאה ת״ק רגל רצאו ממנה ג׳ ממיס וכו׳ מ״ק

 רגלי מלבד הנשים וזקנים וקטנים ששבתו ממלאכה:
 שם ד״ה עיר
 אס יש דגר מכרים אם גוודן תענימ יש מחלוקמ ולא
 הכריע: שם דייה גרסי•

 אי איכא שיירות גזרינן מעניומ על אסרכיא אחרת:
 שם דיה וגרס״

 מצלאין על החולים בשנת כשיש נו סכנת היום:
 ע־ב דיה גם׳ ויחיד
 דש לקיש וכיוצא בו דצס ש׳ צומין לא היו צדנין למעשה

 ידיהם והיו יכולי[ לסגף עצמם ואתר לא:
 שם דייה ועל כולם

 אסור להתענות בשבת ויו׳׳ט עד לאחר חצות:
 דף ט־ עיא דיה גם׳ ירושלמי
 כשיורדין גשמים בלא מענית מנרכין ואלו פינו וע״י
 מענית לא כי אס הלל הגדול: שמ משיי דיה אמו

 פרק בשלשה פרקים
 אנשי מעמד אף למיס שאין ממענין היו מתסללין מפלח

 נעילה: שםדיהכלזמן
 ביו״כ אין כהניס נושאין כפיהם במנחה אלא בנעילה:

 רביעית היום משחמויס וממורים היינו רנעא בחרא:
 דף ד׳ ע״נ ד־ה מעיינינו
 ט׳ באב אסיר להושיט אפי׳ אצבע קטנה במים אפי׳
 צוננים. ואבל כל גופו אתור בחמין ופניו ידיו ורגליו
 מוחדס בצונן. בתענית צבור כל גופו ופניו ידיו ורגליו
 בחמין לא אבל בצונן שפיר דמי: שם דייה וכל שהוא

 לא על הגשמים בלבד נוהגי! כל חומד תענימ צבור אלא
 אף בכל מעניומ שאר צרות נוהגין:

 דף ה׳ עיא דייה דסבר•

pבני בבל יכולין לגזור תעניות על עצמן זולתי בני א 
 ישראל: בא-ד
 אין גוזדן תענית אלא במכין זה של תענית גשמיס גזירה

 ראשונה של ג׳ ג׳ אח״כ גזירה גדולה של ז׳ תעניות:
 שם ד־ה ויי נשיאה

 פרק סדר תעניות
 אץ מוציאי! ס״מ ותיבה לבית הקברות ויתפלל שס:

 ע״ב דייה ודאנזרינן
 על כל הצרות ללבד הכל עושי! כסדר משנתנו:

 דף ו׳ ע־א דיה ויש
 יוס שלפני חנוכה אסור בהספד ותענית וכן יום שלפני
 פודס: עיב דיה והאי
 במנוכה ופודס לא נטלה מגילת תענית אף נלפניהס
 ולאמדהס: שם דייה ולעניו
 אין גחדן מענית על הצבור במחלה בה׳ מפני הפקעת

 שעדם בתענית של גשמים בלבד אמרו זה:
 דף ז׳ ע״א במתני• דייה אץ
 קורי! בתענית בבקר ובערב ומ״מ כשמתענין גריית אינו
 בדין שתדחה פרשת ר״ח ממקומה: שם דיה 1ו דברי

 פרק מאימתי
 בתפלה טעה ב5׳ מקומות כל זמן שלא סייס תפלתו חוזר
 למקוס הסמוך למקום שטעה ובהבדלה טעה בזו ונוו
 תחר לראש: דף א ע־ב ד־ה נבלי

 בטל אין מזכידן נצבור עד שיכדז ש״צ:
 שם במתני׳ דייה דיי
 מפני שכל טפה וטסה של גשמיס צדנה שבח והודאה

 להזכיר בחתימת הברכה לשון רמי מעין הפתיחה:
 דף נ׳ ע״א דיה איו פפא
 להזכרה מיו״ט אחרון של תג כל המקומות שרן ונשאלה
 נא״י נכל המקומות הצדכיס מטר ניו״ט אחרון של חג
 גשאין להם סירות בשדה ואס יש להם בז׳ נמרחשון ונננל
 עד ס׳ בחקופה: שם דיה ואיכא
 בגולה כיון שמאחד! השאלה עד ששים בתקופה אס לא
 ירדו גשמיס עד ס׳ בתקופה ממתינים אח״כ שיעור ג׳
 רביעיות ועושי! כסדר המשנה: שם במתני׳ דייה הגיע
 קבלה דתענימ אינה כנדר אלא קבלה לדבר מצוה ולא
 נלר גמור: שם ע״נ דיה ואמר דיה
 היה מתענה על צרה ועברה או על התולה ונתרפא הד
 זה מתענה ומשלים לא יומו בלבד אלא כל הימיס שקבל
 עליו להתענות: שם דייה הרי

 אס המנה אפי׳ גמר וישן הד זה אוכל:
 דף ג׳ ע־ב ד־ה א־ד
 רמנ׳ץ חולק על ד״ף שהשוה מענימ צבור וט׳ באב ליום
 בסודם לענין קבלה: שם דייה וכתב
 נדר להתענות ושכח ואכל ככומבח אבד מענימו ובציר
 מהכי לא: דף ד׳ עיא דיה ירושלמי
 אם היה בדעחו בשעת תפלמו שהתפלל מסלמ תענית
 להתענות לא חיישינן אס לוה תעניתו את״כ ונמצא
 PpP: שמ דייה ויש אומרים

 לרש״י אס בטוח שיתענה יכול להתפלל עננו גשחדח:
 שם ד־ה ירושלמי דיי
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 פירוש המשניות להרמב״ם ממסכת תענית
 היו מתכנסים ככתי כנסיות שלהם ומחפללין
 וקוראין כמו שנזכר והיו מתעסקים כעמדת השם
 כנ אומו השבוע שהיה המשמר שלהן בתפילה
 ובקריאה ותענית כמו שיתנאר. והיו קודין
 מעשה בראשית. לפי ששלימות המציאות
 בעבודה ואין אצלנו עמלה אלא עם הקרבנומ וכן
 אמרו אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמיס וארץ:
 ואנשי המעמד היו מתענין ד׳ ימים

 בשבוע כד.
 היו קודאין בספר תורה בשחרית ובמוסף.
 רוצה לומר בתפלתם היתירה שהיא מוסף שלהס
 אבל במנחה היו קוראין על פיהם: ואמרו
 נכנסים. רוצה לומר נכנסים לביח הכנסח ידיעת
 איזו פרשה קורא אוחה אחד ואיזו פרשה קורא
 אופה שנים והיאך סדר הקריאה עוד יתבאר

 במסי מגילה (פ״ד ה״א):
 כל יום שיש בו הלל אין מעמד בשחרית

 כד.
 יום שיש בו הלל. בלי מוסף הם ימים של תנוכה
 ולפי שהם מדברי סופרים עשו להם חיזוק ולחו
 המעמל מחחילח היום. ויום שיהיה בו קרבן
 מוסף. ילחה מעמל ממוסף פירוש מתפילת
 מוסף שלהם ומחפילה שניה חוץ מחפילח מוסף.
 ואמרו במה שקלם שאנשי מעמל קורין במוסף
 מורה שיש מעמל במוסף וכבר בארנו בי ענין
 תפלתם היא הנוספח המיוחלת באנשי מעמל
 ושאנשי מעמל היו מתפללין תפילה יתירה בכל
 יום והיא נקראת מוסף. וביום שיש בו תפילת
 מוסף לכל העם בכלל חלחה הקריאה באותה
 חפינה היחירה ובחפלח מנחה ואין קורין אלא
 בשחריח ובנעילה. ומזו ההלכה יחבאר לך כי אנשי
 מעמל היו מחפללין תפילח נעילה בכל יום והלכה

 כבן עזאי:
 זמן עצי כהנים והעם תשעח באחד בניסן

 כד.
 חלע כי אחד בטבת מכלל ימי חנוכה ולפיכך
 הוא יום הלל לא מפני שהוא ר״ח להלל בראש
 חלש אינו חיוב לא ליחיל ולא לציבור לפי שהוא
 מנהג ועל הציבור לקרוחו בלילוג ויחיל לא יחחיל
 ואס החחיל גומרו ואס היה יום ר״ח יום הלל לא
 היה באחל בניסן מעמל. ועיקר קרבן העצים
 הזה כי המשפחות המנויות היו קובעוח להס לכל
 משפחה ומשפחה יום ילוע להביא להס עציס
 לאש המערכה באלו הזמנים הילועיס וביום
 שיהיה יומס הירוע היו מקריבין קרבנוח נרבה
 וזהו קרבן העצים והעחיס המזומנים הכתובים

 בעזרא (נחמיה ו):
 חמשה דברים אירעו את אבותינו בי״ז

 בתמוז וכד.
 זה הלין הוא בשני תנאים האתל שתהיה סעולה
 המפסיק בה והשנייה שתהיה אותה אכילה אתר
 חצי היוס אבל אם אכל קולס חצות סעולה
 המפסקת או אחר חצוח ולעחו לאכול פעם
 אחרת מותר לו לאכול בשר ולשתות יין. ומאמר
 רבן שמעון בן גמליאל שאמר ישנה. רוצה
 לומר שישנה מנהגו לגרוע כלומר שיגרע מרמי
 המאכל והמשקין ואין הלכה כרבי יהולה: ז
 ואמרו בחמישי מותרץ הוא מאמר רבן שמעון
 בן גמליאל שאמר כל השבח אסור ואפי׳ לאחר
 החעניח ואינה הלכה. וממה שאחה חייב ללעח
 כי כל המצות הנוהגות באבל נוהגות בתשעה באב
 ועול יתבארו הלכות אבל במקומן ולין תעניתו
 כלין תענית צום כיפור רוצה לומר שאסור
 ברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנלל ובתשמיש המטה
 ומוסיפין מחול על הקלש ועשייח מלאכה בו

 מגונה מאל:
 אמר רשב״ג לא חיו י״ט לישראל כט״ו

 באב ויוח״כ כד.
 מה שחייב להטביל לכלים כולם מפני שהיו
 מחערבוח זו בזו ובלי ספק היה בכל ההמון נשים
 בלי טהורוח וכמו כן באנשים בלי טהורים.
 והנשים הנאוח והיפוח שבהם היו אומרות בחור
 שא נא עיניך וראה מה אתה בורר לך. שאין
 אשה אלא ליופי. והמיוחסות כשלא היו נושאוח
 חן בעיני רואיהן היו אומרות אל תתו עיניך
 בנוי תן עיניך במשפהה. שאין אשה אנא לבנים
 וכתרו יום תמשה עשר באב נפי שבו נסתלקה
 המגפה ממתי מלבר בשנת הארבעים ט המות
 היתה הרבה בבל ט׳ באב ובשנה האחרונה
 נסתלקה והמתינו על חצי החלש ואז בטחו
 בנפשם והאמינו בעצמם והרגישו בו רצון הבורא
 והשבת אפו וסילוק תמתו מהם ולפיכך עשו אותו
 משם והלאה יום משתה וששון. סליק פירוש

 המשניות להרמב״ם ממסכת תענית

 שייראו ביום. וכן אס רלפו התיות אתר שני בני
 אדם הרי זה משולתת. ומתריעין עליהן. ואמרו
 על ההרב. ואפי׳ אין לעח מי החיל להורגם אלא
 להרוג אומה אחרת ואין כוונתם אלא לעמר
 עליהם הרי הוא צרה ומתריעין עליה ומהבטחת
 השם יתברך לישראל ותרב לא תעבור בארצכם:

 ואמר כמלא פי תנור. ר״ל מקום מן הקרקע
 שיעורו כפי התנור וכן אמרו כמלא מנור וכבר
 אמר כי כשיראו התיות המזיקות ביום בישוב

 שמחריעין עליהם:
 על אלו מתריעץ בשבת על עיר שהקפוה

 נוכרים כוי.
 ר״ יוסי אומר. שאין תוקעין שופר בשבת אלא
 כדי שיתקבצו העם להושיע אותה מלינה אבל
 לצעוק לשם ולהתענות לא. ואין הלכה כר׳ יוסי
 למנוע מהם הצעקה בשבת אלא שצועקים
 ומתענין עליהם בשבת בלא תקיעה. ולא כרבי
 שמעון התימני. שאומר מתריעין על הדבר
 אבל הלין אצלינו אין מתריעין על הלבר כל עיקר
 אבל מתענין עליו בלבל ואותן שנפל בהם הלבר

 הם בלבל מתענין ומתריעין כמו שקלם.
 על כל צרה שלא תבא על הצבור

 מתדיעין כו׳
 עג עוגה. כמו עגול. ואבן התועים. היא אבן
 גלולה שהימה בירושלים וכל מי שהיה מוצא
 מציאה עולה עליה ומכריז כלי שישמעו בעליה
 ויחזרו לו אבילחו ולפיכך נקראת אבן התועים.
 ורוצה נאמרו נמהית. שכסו המיס עצם האבן.
 וגמר המעשה כי הוא החפלל והמולה על
 חטאתיו ומיל נסתלק המטר היה הלנר קשה
 לשמעון כן שטח כמו שתראה והוא ענין ראייתו

 שהניא כזה המעשה ופירוש מתהטא מגעגע:
 היו מתענין וירדו להם גשמים קודם הנץ

 החמה כד.
 הלל הגדול. הוא מהולו לה׳ כי טונ על שיר
 המעלות ומה שתייכם שלא קראו הלל הגדול על
 שאכלו ושתו כי העיקר אצלנו אין אומרים הלל
 הגדול אלא כנפש שמעה וכרס מלאה והלכה

 כרבי אליעזר:

 פרק רביעי
 בשלשה פרקים בשנה כהנים נושאין את

 כפיהן כוי.
 שיעור זו המשנה כך כשלשה פרקים הכהנים
 נושאים את כפיהם ככל תפילה. ויש מהם
 ארבעה פעמים ביום והוא יום הכיפורים
 ומקצת המעמדות כמו שיתבאר כי בתענית אין
 נהם תפילת מוסף אבל במעמדות היה מחפללין
 תפלה יתירה בכל יוס והיא נקראת מוסף וזכור
 תמיל זה ב) העיקר. וכל זה לעת ר׳ מאיר אבל ר׳
 יוסי אומר נשיאח כפיס בשחריח ובמוסף ומעילה
 אגל כמנחה אין הכהנים נושאים כפיהם. וטעם
 מחלוקתם ט העיקר אצלנו שכהן שיכור לא ישא
 את יליו וינרך שנאמר [לגרים י] לעמול לפני ה׳
 לשרתו ולנרך נשמו וכאשר הימה אסורה
 העמלה כשיכור כמו שנתנאר כתורה כמו כן
 אסור לשיכור לברך. והכל מולים כי בכל הימים
 מלבל אלו שלשה פרקים אין נשיאח כפים במנחה
 לפי שהוא עת ילוע לשכרות ורוב בני אלם
 שיכורים ונחוש שמא ישא יליו והוא שיכור. ועול
 יחבאר לך כי אנשי מעמל אסור להם לאכול מום
 ארגעה ימים בשמע. ור׳ מאיר אומר כי אלו
 שלשה פרקים שנסחלקה מהם חשש השכרות
 ישאו הבהניס יליהס ככל חפלה. ור׳ יוסי אומר
 תפלח המנחה שמחפללין ככל יום גזרינ! שמא אס
 נחיר להס נשיאח כפים נמנחה נאט השלשה
 פרקים יעשו גם הם כן נשאר ימים שאפשר נהם
 השכרומ וחפילח נעילה שאינה אלא מוס
 שהשכרוח מ אסור נושאין כפיהן ולא גזרינן
 והלכה כרכי יוסי. ונחיר היום לכהנים כיום
 תענית נשיאת כפים כמנחה מפני שהן מאחרין

 תפלת המנתה וכאילו היא תפילת נעילה:
 אלו הן מעמדות לפי שנאמר צו את בני

 ישראל כד.
 כגר נתנאר לך מזה הלשון כי מלת מעמל כוללת
 משמרות כהונה ולויה ואנשי אותו מעמר והיו
 אנשי מעמל ההם שלותי ישראל והיה לעתם
 וטונחם כולם להתעסק געכולה וכתפילה ולא היו
 ממעסקין נעסקיהם והיו לכם ומחשכחם
 כקרמוח וכשהיה מגיע זמן המעמל כל מי שהיה
 מהם מאנשי אוחו מעמל קרונ מירושלים היה
 נמצא נמקלש נשעת הקרנת הקרנן עם הכהניס
 והלוים שכאותו משמר ומי שהיה רתוק מירושלים

 אלו הן זכרונות ושופרות אל ה׳ בצרתה
 לי בו׳. הזכרונות והשופרות כמו שקלם זכרם
 נר״ה(פ״ל ה״ז) ר״ל שלא יאמר זכרון של יחיל

 ולא זכרון של פורעטח והלכה כרמ יהולה:
 על הראשונה הוא אומר מי שענה את

 אברהם כד
 אמרו על השמעית. רוצה לומר השכיעיח מן
 הנרכות שהוסיפו עליהם לפי שכנר אמר שש
 נרכות נלנל הוא מוסיף. והוא כי הוא מוסיף
 אגואל ישראל תוספת וחותם נה מי שענה את
 אנרהם כהר המודה וכו׳ על גואל ישראל. ולפי
 שמנה גואל ישראל כרכה אתת מפני התוספת
 שהוסיף בה וקראה ראשונה היו כולן שנע כרכות
 גואל ישראל שהיא מכלל שמונה עשרה והשש

 שהוסיפו:
 מעשה בימי ר׳ חלפתא ור׳ חנניא בן

 הרדיוו בו׳.
 רוצה ממר שער המזרת של הר הבית ושער

 המזרח של עזרה והלכה כחכמים.
 שלש תעניות הראשונות אנשי משמר

 מתענין כד.
 כנר קלם כסיף סוכה שמשמרוח כהונה היו
 ארנעה ועשרים משמרוח והיו עוכרין משמר ככל
 שנוע על הסלר ככל משמר נתי אנות היו עונלין
 גם כן נתי אמת כאותו משמר כל אתל ואחל
 יומו. ואמרו אנשי בית אב. רוצה לומר כל המת
 אנ שהיתה עונלח אוחו היום והיו מקילין עליהם
 גחעניח מפני העמלה כלי שלא יחלשו גופם

 והלכה כחכמים:
 אנשי משמר מותרים לשתות יין בלילות

 אבל לא בימים כד.
 מה שאסרו היין על אנשי משמר גיוס ההוא לכר
 תמילי והטעם שמא חכגל העגולה על אנשי מח
 אכ דכאו אנשי משמר ויסייעו אותם. ועל אנשי
 בית אב אסור כל זמן עמלתם לפי שהן עוסקין
 כעמלה. וככר ילעח איך אסר הכתונ לעשות שוס
 לנר מענייני המקלש נשכרות והוא שנאמר יין
 ושכר אל תשח וגו׳ (ויקרא י): והמעמד. הוא
 מישראל. ועול יתכאר ענינו כסוף זו המסכח:
 ואסור התגלחת. על אנשי משמר ואנשי מעמל
 כל ימי עמלתם הטעם כזה כלי שלא יכנסו כשהן

 מנוולים כמו שהוא אסור כחולו של מועל:
 כל הכתוב במגילת תענית דלא למספד

 כד.
 היתה אצלם מגילה והיו קורים אותה מגילת
 תענית והיה כחוכ כה ימים ילועיס מחרשים
 ילועיס שעשה עמהם השס נסיס ונתכטלו מהם
 הצרות והיו משכתים אותן הימים מהן ימיס כמו
 שזוכר נאותה מגילה שהיו אסולין נהספל ומהן
 ימים שהם אסורין כתענית וכנר כטלה אותה
 מגילה ואינן אסירין נהספר וכתענית אותן
 הימים עצמן כל שכן לפניהם ולאתריהס והוא
 אמרס כטלה מגילת תענית מלכל פורים וחנוכה
 שהם אסורים נהספל וכתענית ולפניהם

 ולאתריהס מותר:
 אין גוזרין תענית על הצבור בתחילה

 בחמישי כוי.
 להפקיע השערים. ליקר שערי המזונות מפני
 שאומר ללת העם לולא הצורך הגלול למטר לא
 היו מתענין קולס השנת ואין הלכה כרמ יוסי:

 אין גוזדין תענית על חצבור בראשי
 חדשים וכוי.

 ואס התתילו אין מפסיקין. רוצה לומר אס
 התתילו להתענות א<שעה אתת אין מפסיקין
 התענית אלא שמשלימין היום. ואמר ר׳ מאיר
 מודה היה שאין משלימין. רוצה לומר
 שמתענין קצת היום ואוכלים קצתו. וכן תשעה
 באב שהל להיות ערב שבת. מתענין קצת היום
 ואוכלין בסוף היום מפני כמל השנת. ואין הלכה
 כר׳ מאיר אלא אס החתילו מחענין ומשלימין.
 אנל תשעה נאכ שחל להיות ערכ שכת מתענין
 לכתחילה ומשלימין. ותשעה נאנ לא יתול נערנ
 שכת אלא כשהיו עושין על פי הראיה אכל לא

 נתשנון העינור שהוא כילינו היוס.

 פרק של״שי
 סדר תעניות אלו האמור ברביעה
 ראשונה כד. מפולת. הוא שיפלו הכתלים
 החזקים נלי סיכה גלויה ואין הלכה כרמ עקיכא

 ככולם:
 על אלו מתדיעין בכל מקום על השדפון

 כד.
 היה רעה. הוא שיראו תיות רעות משוכ והתנאי

ן  פרק ראשו
 מאימתי מזכירין גבורות גשמים רא״א

 מי״ט הראשון כד.
 כגר קלם לך כסוף הפרק השני מסוכה כי ידלת
 הגשמים כסוכות אינו סימן כרכה. והלכה כרי

 יהושע:
 אין שואלין את הגשמים אלא סמוך

 לגשמים כוי.
 סמוך לגשמים. היא תפלת מוסף של יום טוב
 האחרון של חג כמו שמאר ר׳ יהולה ומום טוב
 הראשון של פסח הראשון והוא המתפלל שחריח
 אומר מוריל הגשם. והאחרון. והוא המחפלל
 חפילח מוסף אינו זוכר גשם אכל אומר מוריל
 הטל. וכזמן הזה שאנו עושים שני ימיס טוגים
 מפגי המנהג אומר מוריל הגשם גמיסף יום טוג
 הראשון מן הימים האחרונים של חג רוצה לומר
 יום שמיני עצרת דתמיל זה גיוס השני ומה

 שאתריו והלכה כרמ יהולה:
 עד אימתי שואלין את הגשמים ר׳ יהודה

 אומר עד שיעבור וכד
 בשלשח במרחשון שואלין את הגשמים

 וכד.
 התנא ששנה ככאן גשם רגי יהולה על שיעמר
 הפסת לא היה אותו ששנה על שמו מה שהלם
 זכרו. וכגר אמרנו כמה שקלם מן המשנה הלכה
 כרכי יהולה והלכה כרכן גמליאל. וכל זה כארץ
 ישראל וכארצות הלומות לה. וכמו כן כל מה
 שיגיע לילך מן הלכר כזמני התעניות הוא כארץ
 ישראל. ומה שהוא קרוכ לאוירה אכל כשאר
 ארצות השאלה גזמן שהמטר טוב והגון כאותו
 המקום ונתן אותו הזמן כאילו הוא שגעה
 גמרתשון וכשיתעכמ הגשמים לאתר אומו הזמן
 על אלו הלרכיס הנזכרים יתנהגו גתעניות כמו
 שזכר. כי יש ארצות לא יתתילו כהס הגשמים אלא
 מניסן וארצות שיש כהס כמרחשון הקץ
 והגשמים אינם להס טומם אלא ממימין ומאכלין
 והיאך ישאלו אנשי זה המקום גשס כמרתשון הלא
 זה מן השקר והאולת וכל זה לגר אמיתי וגלד:

 הגיע שבעח עשר במרחשון ולא ירדו
 גשמים כד.

 יחילים. הס התלמילי תכמים. ואלו התעניות.
 שני וחמישי ושני:

 חגיע ר״ ח כסליו ולא ירדו גשמים כוי.
 ככל מקוס שאומר לך אוכלין משחשיכה מותר
 לאכול על שיעלה עמול השתר אלא אס ישן לפי
 שאין מותר לאכול ולשתות אחר שישן כשום פניס

 באי זה תענית שיהיה.
 עברו אלו ולא נענו ב״ד גוזרין ג׳ תעניות

 כד.
 אלו השבע תעציות משלימין שלשה עשר תעניות
 על הצימר לפי שכגר התענו ששה. ומטין עס
 חשיכה. פירוש שפוחחין קצח ללחי החנויות עם
 חשיכה ואין מוציאין הסחורות שכתנות ואין עושה

 מהן שורה:
 עברו אלו ללא נענו ממעטין במשא ומתן

 כד
 נזופין. כמו געורין תרגום ויגער מ ונזף כיה
 [כראשית לז]. ובניין ונטיעה. האסורים כאלו
 התעניות הוא מיין של שמחה ונטיעה של שמתה
 כמו הפתוחים והציורין כמו שעושין העשירים
 המאריכים גגניינס ונטיעת הגשמים והפרלסיס
 שעושין המלכים. אבל בנין ללירה ונטיעה
 הנטועה לפירוחיה ולחיוח נשבחה אינו אסור
 ואין מנטלין אוחה לעולם. וירילח הגשמים אחר
 ניסן סימן קללה הוא כשלא ירלו מחחילח השנה
 ער ניסן וכארץ ישראל או מקוס שהוא כמוהו

 כמו שכיארנו כמה שקלם:

 פרק שני
 סדר תעניות כיצד מוציאין את התיבה

 לרהובה כד.
 זה הסלר אינו אלא כשכע אתרונות.

 עמדו בתפלה מורידין לפני התיבה זקן
 ורגיל כוי.

 מתו ריקן. רוצה לומר ריקן ממזונות וריקן
 מעבירות. והאיש הראר למנותו קולס לכל אלם
 הוא מי שהוא רגיל בתפלה וללבר על ראש הקהל
 ואתר כך שיהיה זקן דש לו נעימות קול. וזה בכל
 שלית צינור. ומוסף עליו זה שמלנר בו בזה
 המקום שיהיה מטופל כלומר נעל נניס ומתו
 ריקן שלא יצא עליו שם רע מללותו כלי שיתרצו
 אליו למת כני אלס ויקכלו כולס לנריו כרצון. ואלו
 השש ברכות. הס נאמרים אתר גואל ישראל

 וקולם רופא חוליס:

 א) יוס כצ״ל ריטנ״א ב) [ועי׳ נרע״נ נסרקין מ״ל ל״ה חזר רע״ק ונוי]
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 פתדחו ?1י«

 ספר

א ״ ש ר ה  הנהרא מ

 שחיגר הגאון הגדול המופלא

 בוצינא קדישא חםידא ופרישא

 כבוד המנוח

ר זצוק״ל ז ע י ל ל א א ו מ  מוהר״ר ש

 ספר

א ״ ש ר ה  הנקרא מ

 על כל שיטת התלמוד
 אף מה שהשמיט בעל ה׳עין יעקב׳

 אמר איזן חקר ותקן האלוף המרומם
 אשר שכזו נודע בשערים החכם השלם הגאון

ר עז ל אלי א ו מ  נ״יע״הכמהר״ר ש

 בן מהר״ר יודא סג״ל ש״י ר״מ אב״ד דק״ק אוסטרא יצ״ו

 ואשר ברוב חריפותו ופלפולו קידש ותיקן
 חידושים נפלאים על גפ״ת מכל שיטת התלמוד

 נוסח השער מדפו״י
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ת ואגדות מהרש״א א י נ ע ן ת ו ש א ק ר ר י פ ת מ י א  הידושי הלכות מ
 ־ ד ע״ב

 השמא הגם אס טל אינו נעצר מכ״מ כאומן שני אליהו היה נעצר מכח שטעמו לאליהו וע״ד ומגזר אומר
 ויקס לך מה שהצליקיס גוזרין הקכ״ה מקיים גס בכה״ג שהוא כנגל הטכע ולעיל רקאמר ואלו טל לא קאמר
 ליה ללא מיעצר הקכ״ה כיון לולאי אליהו אמשיל אשבועמיה ואמ״כ אמר הקכ׳׳ה ואמנה מטר לא הוצרך
 הקכ״ה לומר ואמנה טל וגו׳ כיון להטל לא מיעצר ממילא ירל הטל מיל לאמשל אשבועמיה והשמא שסיר
 הוה ממקייס שבועמ אליהו בין במטר בין בטל ולא מקשי ליה אלא כיון ללא מיעצר הטל אשמנועי על הטל
 למה ליה ללא הוה ליה לאשמבועי אלא אמטר להוי סגי ליה בהכי ולא הוה ליה לאשמבועי אטל לשנומ גזירמ
 שמיס לטל לא מיעצר ימשני לקושטא הוא לאטל ללא מיעצר לא משמבע לשנומ גזירמ שמיס אלא אטל שלא
 יהיה לברכה הוה משמבע ובזה ממיישב במה שפרש״י גבי ללא מינכר מילמא כו׳ ראי הוה אומר ואמנה טל
 ימטר היה אמאב מקנטרו ואומר לו שלא נעצר עכ״ל. שיש ללקלק במחלה לקא״ל אליהו לאחאב מי ה׳ וגי׳
 אס יהיה השנים האלה טל ומטר וגו׳ אמאי לא היה חושש אליהו שאחאב יקנטר לאמר לו שלא נעצר אבל
 לשיטתנו ניחא למעיקרא כשא״ל לאחאב כן הבין אחאב אע״ג ללא נעצר טל נשבע אליהו שיהיה נעצר באומן
 שניס כמ״ש לעיל אבל אח״כ כשלא היה נעצר הטל ולא היה משחבע אליהו אלא אפי׳ טל לברכה לא אמי לא
 יולה בזה אחאב ויקנטר עליו ולכך לא הזכיר טל לסוף ורו״ק: א• הכי בארבע מבע* ליה אלא ה״ק
 כשם שא״א כוי. מפורש בפ״ק לע״ז: שנאמר כי לשלג יאמר הוא ארץ וגוי. כלומר כי לשלג גס
 בהר יאמר לו הוה מועיל כאלו לארץ גשם מטר וגו׳ עזו וכינוי לעזו על השלג שכחו כה׳ מטרי שזכר יק״ל:

 fp ד גמרא בה דברי באש ואמר רב אשי בל ת״ה שאינו קשה בברזל אינו
 ת״ה שנאמר וכפטיש יפוצץ סלע א״ל ר׳ אבא לרב אשי כוי. כצי׳ל:
 בפרש״י בד״ה והיינו כו׳ קרא ואמר הצר• אץ כו׳ אלמא דלא הוה ניהא קמי שמיא
 כדאמרינן הצרי כו׳ ובדיה וכתיב אשר לא כו׳ באש אשר לא צויתיו ולא דברתי

 כו׳ וגדעון ששאל למנוע טל כו׳. כצ״ל:
 ?{"ב נמרא הפסח ר״מ אומר עד שיעבור ניסן כוי. כצ״ל: בפרש״י בד״ה עד
 שיעבור בו׳ פוסק השאלה בתפלת מנהה של ערב י״ט הראשון והזכרה כו׳
 וכד״ה כתהלתו כו׳ בי״ט אחרון של הג כוי: בד״ה כך כסופו אינו שואל במנהה
 ערב י״ט הראשון בו׳ בי״ט מי איכא דהזברה בו׳ ופוסק נמי בערבית ושהרית של
 תשיעי כוי. כצ״ל: תום׳ בד״ה ואמר ר״א הלכה כו׳ ומדמינן לעיל שאלה להזכרה
 דפריך ורמינהו בו׳ עכ״ל. ואין זה דומה דלעיל שפיר מדמה שאלה להזכרה כלמסיק
 דפריך ומה כמקום שאינו שואל כו׳ אכל הכא אימא דהזכרה ריצוי שאלה הוא ודו״ק: בד״ה

 הא לן פי׳ לבני בבל עד לאהר שבעה כמרחשון כו׳ עכ״ל. כצ״ל:

 ח״א דף ד ע״א צורבא מרבנן כוי. עיין פרש״י ובערוך פי׳ חוזק ח׳׳ח ע״ש: דרתח כוי. לפי
 שהכעס הוא ממרומ הגרועומ כמפורש במסכמ נלרים אמר ליש ללון המ״ח לכף זכוח דאורייחא כי׳
 שהחולה היא לבר רוחני לומה לאש כמ״ש אש לח למי שהימה כמובה לפניו באש שחורה על גבי אש לבנה
 וכשחבא החורה בגוף המ״מ היא מרמממ את הגוף ומביאו בטבע לילי כעס שהוא מרחיח הלב ומסיק לבעי
 למילף נפשיה כו׳ להיינו להרגיל עצמו כלי להרחיק עצמו ממלה רעה זו גם שהוא מ״ח כמ״ש ההרגל על כל
 לבר שלטון: אל תקרי אבניה כוי. משום רלפי פשוטו ה״ל למכמב אשר אבניה כברזל לא״א לומר אבניה
 ברזל לא״כ לאו אבנים הס וע״כ לרשו מיניה אבניה בוניה כלאמרינן נמי אל מקרי בניך אלא בוניך כו׳ וע״ש
 זה קרי למ״מ מאין במסכמ שבח: שלשה שאלו שלא כהוגן כוי. יכחבו החיספוח וא״מ ואמאי לא חשב
 כלב שאמר כל אשר יכה וגו׳ אמן לו אמ עכסה במי וגו׳ יכול אפילו ממזר ועבל וי״ל לה״ק כלב כל מי שימזור
 לו אימן הלכומ כו׳ אמן לו עכסה וגו׳ כו׳ ע״ש ובפ״ב לממורה גמרא ערוכה היא ללרשינן ליה הכי ועיין
 גחילושי׳ ואין להקשות לעליין הקושיא במקומה עומלמ ליכול אפילו ממזר או עבל יחזור לו הלכומ שימן לו
 במו ליש לומר לאס ימזיר לו הלכוח ולאי לברוח הקולש יחזיר׳ ואין השכינה שורה אלא על המיוחסים שבישראל
 כלאמרינן בנרריס וכפרש״י בשמעמין: יכול אפילו חגרת כוי. כמבו המוספומ מימה וכי׳ ע״ש ומיהו למאי
 לאמרינן ביומא לאבומינו קיימו כל המורה ה״מ פריך נמי ממזרמ משפמה אך קשה אמאי לא קאמר ששאל
 שלא כהוגן לשמא לא מהיה ממשפחמ אברהס והוא אמר ליה אל בית אבי מלך ואל משפמחי ולקחמ אשה לבני
 משם ד״ל לעל זה החחנן בחפלה שנאמר ובה אלע לשון חחנה הולע לי בה ט עשיח חסל אם חהיה ממשפממו
 כי׳ כפרש״י במימש ולס״ז יש למרץ ג״כ קישימ המיס׳ כיון שהמחנן שחהיה ממשפחח אברהם לא חהיה ג״כ
 ממזרח או שפחה למשפחמ אברהם במזקמ מיוחסים הוו ועי״ל שלא נמן הצמילים על יליה על שהגירה לו
 בת מי היא שלא סמך עצמו על הניחוש שאייל השקיני מעט מיס מפלך וגו׳ ואע״ג לכמיב ויקח האיש נזם
 וגו׳ ובתר הכי כתיב ויאמר בת מי את וגו׳ אין מוקלס ומאוחר בתורה וכן מיכח מתיך ספורו של אליעזר
 לכמיב ואשאל וגו׳ במ מי אמ ואח״כ ואשים הנזם על אפה לודאי לא סמך אליעזר על ניחושי וכ״כ התיס׳
 בפ׳ ג״ה לאל״כ למ״ל בפ׳ ל׳ מימומ בן נח מוזהר על כישוף וכל האמור בה איך נימש אליעזר וא״כ אמר
 ששאל במ מי אמ לילע אם ממשפממ אברהם היא ילע נמי ללאי ממזרמ היא אבל על ניחושי לא סמך כלל
 ואין להקשות לא״כ במגרמ וסומא נמי אחר שיראה אומה מגרמ וסימא לא ימן לה הצמיליס כבר כמבו
 המוספומ בזה לבחגרמ אפשר שיהיה לה רגל של עץ וסומא נמי לאפשר שיהיה לה עיניס יפיס ולא תראה
 כלל ולא יבין אליעזר וכפירוש רש״י: שאול שאל שלא כהוגן כוי. יש ללקלק הכא מאי שאל שלא כהוגן
 להא אס יראה שממזר או עבל יהיה לא ימן לו במו ואין לומר למיל שיהרוג אמ גלימ ממקלש לו ויעבור אלאו
 ללא יבא ממזר וגו׳ להא בעבר ליכא למימר הכי לאין קידושין מופסין ועול לאף ללול הא לא נמקלשה בהריגת
 גלית להוה ליה המקלש במלוה לאינה מקילשת כלאמרינן בסנהררין פרק כ״ג וי״ל למ״מ כיון שסמס שאול
 לבריו והיה האיש אשר יכנו וגו׳ ולא פירש והאיש הכשר אשר יכנו וגו׳ מקרי שפיר שאל שלא כהוגן כיין לאס
 יהיה ממזר או עבל לא נתקיימו לבריו והאיש אשר יכנו וגו׳ וכן צ״ל לקמן גבי יפתח ללא חל נלרו כלל בבתי
 ומ״מ שאל שלא כהוגן שלא נתקיימו לבריו להקריב בתו עולה: •בול אפילו דבר טמא כוי. פרש״י כלב
 או חזיר כוי. עכ״ל. ויש ללקלק לל״ל למימר יכול אפילו לבר טמא טפי הל״ל מיניה וביה יכול אפי׳ במו ושאר
 כל אדם דשלא כהוגן הוא כמ״ש שהשיכו לו שלא כהוגן שנזדמנה לו נחו ד״ל לאלס נמי בכלל לבר טמא לקרבן
 הוא כמ״ש אשר לא צוימי וגו׳ ובב״ר מדמה נהדיא אדם לדכר טמא והכי אימא שס אפי׳ הקדש דמים לא
 היה יפממ מייב כהא דמנינן הרי אמר על בהמה טמאה הרי עלי עולה לא אמר כלום ומדברי ב״ ר נראה דלא
 חל נדרו כלל בבתו ומיהו הך דמייפי רש״י נמי בשם ב״ר הצרי אין בגלעד שהיה שם פנחס יכול להמיר את
 נדרו נראה דסוחר זה וצ״ע: והיינו דקאמר נביא הצרי אין בגלעד כוי. כסרש״י וחוס׳ וסיפא דקרא
 ארוכת במ עמי מפורש בגח יפחח: וכתיב אשר לא צויתי וגוי. כפרש״י להיינו קרא דפ׳ בקבוק ורישא
 להאי קרא בהקרבת בניהם עולה איירי בהליא לכתיב ובנו את במות הבעל לשרוף את בניהם באש עולומ לבעל
 אשר לא וגו׳ ועיין בפרש״י: אף כ״י כו׳ שנאמר ונדעה נרדפה לדעת וגוי. הוא מבואר בר״פ שיש
 לאלם לחקור במציאות הש״י כפי השגת שכלו וז״ש לכו ונשובה וגו׳ ונלעה וגוי שיאמרו ישראל אתרי הצרות
 שבאו עליהם בעבור עונס שנשוב אליו ונלעה ונרלפה בהשגה שלמה ונמרצה ללעמ אח ה׳ הוא יליעת מציאותו
 ית׳ ט יליעת מהותו א״א לילע וז״ש ט כשמר נכון מוצאו שאל יהי קשה בעיניך בהשגמ מציאומו ט הוא נכון
 להשיגו כמו שנכין מציאומ השחר בכל יום כמ״ש בעל חובח הלבבות כי ממזק על המעיין כל שעה ידיעת
 מציאותו כמו שתתזק מוצא השתר כמ״ש כצאת השמש בגבורתו שהוא מוסיף אור בעלייתו כ! ייסיף שכל המעיין
 במציאותו ואמר ואז ויבא כגשם לנו שהוא מייס לכל העולם וא״ל הקב״ה את שואלת שלא כהוגן רהייני לבר
 המתבקש לפעמים אני אהיה כטל שאינו נעצר לעולם ועל לרך זה שאלה עול כנסת ישראל שימני בלבר הזה
 שאמרת להיות כטל שאינו נעצר ומסיק לעיל ללברכה הוא נעצר לכשזוכין ישראל הוא טל לברכה ובהפך יהיה

 ב ע״א ־
 לף ב בפרש״י בד״ה מאימתי כו׳ קרי ליה גבורות גשטים טפני שיורדץ בגבורה
 שנאטר כו׳ עכ״ל ובד״ה לא אמדתי כו׳ שמוריד גשמים הס״ד וד״ה וליתני
 התם בו׳ עד ד״ה טא• שנא דשבקיה בו׳ נמחק וטד״ה בהג הו• דין כו׳ עד ד״ה ואיידי
 דתנא כו׳ נמחק כצ״ל: תום׳ כד׳׳ה א״כ אם אתה בו׳ ור״א אומר בברייתא כו׳ ובד״ה
 וליתני מאימתי בו׳ שיורדץ כגבורה תיטה כו׳ כטו הכא וליתני מזבירין גשמים מאי

 כו׳ ובד״ה ג׳ טפתהות שלא נטסרו בו׳. כצ״ל:
״ב בפרש״י בד״ה טשעה שפוסק כו׳ הואיל ולא סיטן ברכה הם עכ״ל. ובד״ה  ן
 שפיר בו׳ הואיל ואין שואלין הס״ד ואחר כך מ״ה בל איטת דאתיין זטנייהו
 הוא וכיון כו׳ ובד״ה בשני ונםכיהם דסג• בנםכה וכיון דכשני אייתר ט״ם כו׳ ובד״ה

 סבר בו׳ טרבה ניםוך כו׳ כצ״ל:
 ח״ א דף ב ע״א שנאמר עושה גדולות ואין חקר נפלאות וגוי. כצ״ל והיינו האי קרא לכתיב
 באיוב סימן ה׳ גט האי קרא רמייתי הנותן מטר וגו׳ אבל קרא מספרים שלפנינו עושה גלולות על
 אין חקר ונפלאות וגו׳ כתיב שם סימן ט׳ ולא כתיב לגביה מטר ונראה לפרש לגבי מטר על פי מ״ש פ״ק
 לבבא בתרא מי פלג לשטף תעלה הרבה טיפין בראתי בעבים כי׳ שאלמלא ב׳ בלפוס אתל מטשטשות הארץ
 כו׳ ילרך לחזיז קולות הרבה קולומ בראמי בעבים כו׳ שאס היו ב׳ יוצאין בשביל אחל מתריבין עילם כי׳ כמפורש
 שס ועל לרך זה כוון ה״נ בהאי קרא לגבי מטר עושה גלולומ גו׳ בטיפי המטר נסלאומ על אין מספר בקולומ
 שנתהוו במטר וק״ל: כתיב הכא עושה גדולות ואין חקר וכתיב התם הלא ידעת וגו׳ ואץ חקר
 לתכונתו כוי. באה הג״ש מאין מקר לאין מקר ע״פ מ״ש הגס שיש לאלם להשיג ולתקור במציאות העולם
 ובבריאמו ממוך הטבעיים מ״מ מה שלא ישיג ימלה בקוצר השגמו בזה וט הוא עמוק ומי ימצאנו וכמ״ש פ׳
 אין לירשין במכוסה ממך בל מחקור במה שהרשימ המכונן וז״ש הלא ילעמ אס לא שמעמ וגו׳ בורא וגו׳ ר״ל
 גס בלאו שמיעה ממוך המורה בראשימ ברא וגו׳ הלא אפשר שילעמ ממיך המקירה בזה ימסייס אע״ס שהרשית
 להמביצן בזה מ״מ אין מקר למבונמו ימה שלא משיג ממלה בקוצר השגמך ועומק המושג ממך: כתיב מכין
 הרים בכחו נאזר בגבורה בוי. כתבו התוס׳ אמאי נקט גבורות טפי מכמ וכמי כן הל״ל מזטרין כח
 גשמיס כו׳ ד״ל משוס להברכה מממלמ בגבורה להט נקט גבורה עכ״ל. ואני מוסיף בזה ע״פ מ״ש להג״ש
 גא מאין תקר שברכת ממית המתים מיוסל בזה לאין חקר לגבורתו לגבורומ האלם שהוא ממימ המייס ואמה
 גבור בהפך זה שאמה מתיה ממיס וכן הס הגשמים שבאים בגבורות ומביאים רחמים לעולם כרלקמן בפרקין
 ועל״ז אמרינן לקמן גליל יוס הגשמים כממימ הממים: ומנלן דבתפלה כו׳ וכתיב בתריה ונתת• מטר
 וגוי. וא״מ ומאי קבעי ליה ומכלן לבמפלה הא מפורש במפלמ שלמה בהעצר השמים ולא יהיה מטר וגו׳
 והמפללו וגו׳ וי״ל לקרא לא איירי אלא בהעצר כבר השמים בעי מפלה ע״ז בעמ צרה אבל הכא בעי בלאו עת
 צרה אלא במפלה קבועה שבכל יום מנלן ומיימי לה מלעבלו בכל לבבכם וגו׳ איזה עמלה כו׳ לאיירי בעבולה
 ותפלה קבועה שבכל יום וק״ל: שלא נמסרו לשליה בוי. כתבו התוספות וא״מ הא אמרינן למפמח של
 גשמים נמסר לאליהי כי׳ ייש לימר כו׳ ע״ש ונראה לרש״י הרגיש בזה שפי׳ שלא נמסרו לשליח אחר ביתל
 עכ״ל. וכיוצא בזה כתב בע״י ע״פ ב״ר כשבקש הקב״ה לתת מטר דמי אליהו המית בנה של צרפית יכשבקש
 אליהו מהקב״ה שיחייהי א״ל ג׳ מפממות שיש טלי אין נאה שיהיו שנים טל התלמיל ואי טל הרב וכתב בע״י
 ולישנא לגמרא לא משמע כן אלא שאף אחל לא נמסר ביל שליח ונראה ללק״מ שלא נמסר המפחח של גשמים
 לאליהו כוי אלא שאליהי עצר אמ המטר וכן מפחח של ח״ה לא נמסר לאליהו ולאלישע אלא שבחפלה החיה
 הקנ״ה אמ הממ עכ״ל. ונעלם ממנו ההיא אגלה לסרק חלק לאימא בהליא שנמסר לאליהו אקלילא רמטרא
 וטון לחזא הקב״ה לאיכא צערא בעלמא כו׳ תלה בן האשה בעא אליהו רתמי למיתן לו אקלילא למ״ה כו׳
 ע״ש: וכתבו עור התוס׳ והא כתיב פתח ה׳ את אוצרו ויוצא את כלי זעמו כו׳ אמאי לא חשיב ליה הכא וי״ל
 ללא חשיב אלא מפתתות של טובה וכו׳ ואס תאמר הא אמרינן יורקמי שר של ברל כו׳ ע״ש ולא ילענא מאי
 קשיא להו משר של ברל לההוא לאו כלי זעמו היא להא לטובה בא כמפורש בפרק ע״פ אמר יורקמי שר
 הברל כו׳ ארל ואצנן הכבשן ואציל לצליקיס כו׳ ובעיקר קושייתם עיין בע״י בשם הראב״ל תירוץ לזה: של
 היה דכתיב ויזכור וגוי. יש ללקלק אמאי לא מייתי קרא ללעיל מיניה גבי לאה לכתיב וירא ה׳ ט שנואה
 לאה ויפממ אמ רממה וי״ל לניחא ליה לאמרי קרא לרחל שנסמך מלת ויפתת לשם וישמע אליה אלהיס ויפתח
 יגו׳ וכן בשל גשמיס יפממ ה׳ לך וגו׳ ובממימ הממיס כי אני ה׳ בפממי את וגו׳ אבל האי קרא ללאה לא
 נסמכה הפתיתה לשס איכא לפרושי לטנוי ויפתת לא קאי אשם אלא אמי שבילו לפתות שצמן הקב״ה המפממ
 בילו ומיהו בפוממ אמ ילך אע״ג ללא נסמך לשם לרשו בו כן לפי שפוממ ומשביע הם בלשון נסתר ושינה
 לכתוב ילך בלשון נוכת ולא כתיב ילי בלשון נסתר ללרוש מיניה ילך ולא ע״י שליח ובזה ימיישב למה לא הביא
 קרא ללעיל מיניה מפממ ילך ישבעון וגו׳ לטון לאינו נסמך לשם וגס כוליה בלשון נוכח יש לפרשו אשלית

 שנותן בילו המפתמ ולו״ק:
 ע״ב הואיל וד׳ מינץ הללו אינן באיי אלא לרצות על המים וכשם כוי. א״א בלא מים כו׳
 בירישלמי מפרש טעמיה לר״א ע״י שארבע מינין אלו גלילין על המיס לפיכך באין סרקליטין על המיס:
 בשני ונםכיהם כוי. ונסכיה כמשפטם הרי כאן מיס כו׳ בא הרמז ביום שני וביום ששי במלת ונסכה לרמוז
 על ניסוך המיס אבל ביום שביעי בא הרמז במלת כמשפטם ע״פ מ״ש בס״ק לר״ה לבחג נילונין על המיס
 ונסכו לפני מיס בתג כוי ולפי שביום שביעי של תג הוא גמר דנו ומשפטו וע״כ בא גמר הרמז במלת כמשפט

 לכתוב כמשפטם רר״ל היום הוא גמר משפט ולין המים וע״כ נסכו לפני מיס כו׳ ולו״ק:

 דף ג נמרא אי ר׳ יהושע נימא חד יומא כוי. וההוא חד יומא ע״כ הוא שמיני עצרת
 דלר״י דכרייפא נמי דאמר משעת הנתתו הוא ערכית דשמיני עצרת כמ״ש התוס׳
 לעיל וכפרש״י לקמן וק״ל: בפדש״י כד״ה אי ד עקיבא וכו׳ דהא אמר ונסכיה דהיינו
 כו׳ מרכה ניסוך המים. והס״ד ואח״כ מ״ה וסבר לה בו׳ לר״י דאמר בשני מתהילץ
 כו׳ כל ז׳ דאפיק ראשון בו׳ הד״א ובד״ה אלא רבי יהושע כו׳ לא הוה אלא ששה
 ימים דאיהו לא מפיק כו׳ כצ״ל: תום׳ בדיה עשר נטיעות כו׳ כדי צורכן כו׳ ביותר
 מבית םאה קיימי שפיר ובפחות כו׳ כל אלול ומדרבנן פסה בו׳ ובד״ה ויאמר אליהו

 כו׳ נקרא מתושבי גלעד כוי. כצ״ל:
 ע״כ נמרא דכדרתינכו בד׳ כו׳ אי הכי כארבע לארבע מבעיא ליה כו׳ מוריד
 הגשם מהזירין בוי. כצ״ל: בפדש״י בד״ה כשם שא״א כו׳ שלא יתקיים מרוב
 כו׳ ובד״ה מאי היא כו׳ ורוהות קאמר דשניות למטר עכ״ל. כצ״ל: תום׳ בד״ה
 כימות ההמה כו׳ ומיקל לההוא דלא מצל׳ ולא כו׳ למאן דלא מצלי ולא מיקל פי׳
 כו׳ אם לא אמר ותן טל ומטר עב״ל. כצ״ל פירשו לעמן שאלה מצלי ולא מצלי משמע
 דהטל הוא דכר שמתפללים עליו דהיינו כשאלה כימות הגשמים אכל כהזכרה לא מזכירין טל

 לא בימות החמה ולא כימות הגשמים למנהג אשכנז ודו״ק:
 ח״ א דף ל ע״א ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד וגוי. כתבו התוספות לכך נקרא מתושבי
 גלער לפי כי׳ ע״ש ינראה למטעם זה נמי קראוהו בכמה כתובים תשבי ע״ ש תושב אבל רש״י פי׳

 בספר מלכים תשט ע״ש מקומי ע״ש:
 ע״ב אליהו אישתבוע׳ למה לי בו׳. בתילישי ע״י כתב קשיא לן אררבה טפי הו״ל לאקשויי היכא
 אשמבע לבטלה להא לא אפשר למיעצר ואיכא כו׳ ע״ש ב׳ מירוציס בזה ואענה מלקי גס אני ללפי מאי לס״ל
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 ב חידושי הלכות מאימתי פרק ראשון תענית ואגדות מהרש״א
- ז ע״ב

 עבודות כוכבים היה להם כמ״ש ט מספר עדך היו אלהיך ומשני ליה לודאי לאו בעבולמ כוכגיס אמת היו
 תועיס אלא דה״ק דבזאת עטרה אתת הקשה מפלס הס יבערו לגיהנס מלשון בוער באש ואהא מייתי גמרא
 כתיב הכא כו׳ וכתיב התם כר מה התס יאבדו בשטל ע״ז בגיהנס דמסייס טה טוס פקודתם יאבדו דהיינו
 טוס הדין להבא יאבדו בגיהנס ה״נ הכא נשטל ע״ז יבערו בגיהנס: תרתין הוא דהויץ כ״ב. עיין פרש״י
 ועיי״ל תרתין הוא דהויין וכי לא עברו רק על שתי עטרות וט כ״ב דהיינו שעברו על כל התורה שניתנה

 בכ״ב אותיות שטקא להו:
 ןן״ב ומאי ניהו ע״ז כוי. בגודל עון ע״ז כבר אמר שהיא שקולה ככל התורה אבל הכא לענין דחשיבא
 לשני עטרות שיש בה שתיס רעות ופי׳ רש״י דמייתי לה מכותייס וקדרייס כר אע״פ שיראתן פתותה
 כו׳ ע״ש אבל א״כ לא ה״ל לאתרי דכתיב כי שתים רעות עשה וגו׳ דהא עליה קאי ונראה לומר דמייתי נמי
 האי קרא דטה נמי מפורש הנהו שתים רעות שהוא מתובר למטה והיינו ב׳ רעות דאותי עזבו מקור מיס תייס
 ולא עוד שתוצטס להם בארות וגו׳ שהוא כפול ובלשון רבים שאיוו לאלוהות רטס כמ״ש ט מספר עדך היו
 אלהיך והם נשברים דהיינו שכלם םתותיס טומר ומייתי בכה״ג כי עברו וגוי: זקנה קפצה עליו דכתיב
 נחמתי כי המלכתי גו׳ אמר הקכ״ה אקפוץ עליו זקנה בוי. אבל בקרא מוקדם פסוק ויהי כי זקן
 שמואל וגו׳ לפסוק נתמתי כי המלכתי וגו׳ וצ״ל דאין מוקדם ומאוחר גס בנטאים מיהו מתוך ענינא לא משמע
 כן לבהאי קרא ויהי ט זקן שמואל מסיים רשם בניו שופטים וגו׳ וממוך זה נתמנה שאול למלך כמ״ש אתה
 זקן ובניך לא הלכו וגו׳ שימה לנו מלך וגו׳ וצ״ע: משה ואהרן לא בטלו מעשה ידיהם כוי. עיין סי׳
 רש״י ונראה לפרש שלא בטלו מעשה יליהם היינו שנמשמ אלעזר להיומ כ״ג ע״י משה ואהרן קולס שממו
 ודומיא דהט מעשה ידיו של שמואל שנמשמ שאול ע״י שמואל וקרא למיימי הכא מפורש משה ואהרן בכהניו
 של אלעזר שנמשמ ע״י ושמואל בקוראי שמו דהיינו שנמשמ שאול ע״י שהוא בקוראי שמו כי שמואל נקרא
 ע״ש מה׳ שאלתיו: אקפץ עליו זקנה כוי. מהכא משמע דשמואל ממ קודם זמנו והא דאמרינן ספ״ק
 דסוטה אמ מספר ימיך אמלא מלמד שהקב״ה ממלא שנומיהם של צדקים מיום ליום י״ל דשאני שמואל שהוא
 בקש על זה שלא יבטלו מעשה ידיו במייו וא״א בענין אמר: ב׳ שנים ומחצה תפלתו בוי. ופירוש הכמוב
 ושאול יושב בגבעה מממ זכומ של אשל הגדול שהוא שמואל שהיה דר ברמה וצ״ל הא דנמממי ט המלכמי אמ
 שאול היה בתתלמ מלכומו ולולא מפלמו של שמואל היה שאול ממ מיד אלא שמפלמו היה מאריך לו שמי שנים
 ומחצה עד שהגיעה מלכותו של דוד ודו״ק: חצבתי בנביאים הרנתים ונוי. כלומר ע״כ מצבתי וגזרתי
 וגס את הגטאיס הרגמים דהיינו הריגה שממו קודס הגעמ זמנם כמו הכא גט שמואל שממ קודס זמנו משוס
 גזירת הגעת מלכות דוד: וכ־ בכדי ספדו ספדיא כוי. ממיתה לא פריך דלא מפרש טה מיתה אלא רגוע
 כמ״ש התוס׳ וכדמפרש בסוטה עכ״ל. והיינו אמה שאמרו שם דפתתינהו יעקב לעיניה ואתיך כו׳ ופרש״י
 למאי דמשני וא״ל מקרא אני דורש מ׳ ודמנטו מנטיא כו׳ נדמה להם שמת אבל תי היה עכ״ל. והענין דתוק
 ועיקר שינויא מסר מן הספר ושמעמי לפרש בסוגיא זו משוס דאיכא לפרש הא דיעקב אטנו לא ממ בשני פנים
 אס שלא ממ כלל גס בגוף אס שלא ממ בנפש כשאר צדיקים אבל בגוף היה ממ ואהא שלא ממ בנפש לא חש
 להקשות דמפורסממ היא דאמאי נקט יעקב טפי מאברהם ויצמק דודאי גס הס לא ממו בנפש ואי שלא ממ
 אף בגוף קאמר וכי בכדי ספדו ספדיא כו׳ ומשני ליה דודאי בנפש קאמרי דלא ממ ודמקשי אמאי נקטי יעקב
 טסי דמקרא אני דורש כו׳ מקיש הוא לזרעו מש״ה נקטי יעקב כמו שהוזכר בקרא בהקישא דלא שייך אלא
 ביעקב להקישו לזרעו משא״כ באברהם ויצחק משוס זרעו ישמעאל ועשו ומיימי ליה מדכמיב אל מירא עבדי
 יעקב וגו׳ מקיש הוא בכמה כמוטם קרי ליה לכלל ישראל בשם יעקב ומיהו הכא דכמיג טה ואמ זרעך וגו׳
 משמע דעבדי יעקב היינו יעקב עצמו ועי״ל בזה ע״פ מ״ש בפ״ב דכמובומ ממיס שבמו״ל אינן מייס שנאמר
 נומן נשמה לעס עליה וגו׳ ט א״י נקרא ארץ המייס מיממ צדיקים שבא״י אינה רק מימה מקדמ משא״כ
 במו׳׳ל להמימה היא טבעימ וע״כ צדטן לגלגול ממילומ ודש יעקב אטנו לא ממ לודאי אברהם דצמק שממו
 בא״י מייס הס גס במיממן טון שממו בא״י אבל יעקב אבינו שממ במו״ל היה לבעל לין לומר לאינו מי כמומן
 ולזה אמר לאף הוא מי וכאלו ממ בא״י וא״ל וכי בכרי מנטו כו׳ ומהיכא מימי לך שהוא מי יומר משאר ממיס
 שבח״ל וא״ל מקיש כו׳ הנני מושיעך מארץ רתוק רהיינו ממצרים במייס כאלו אמה ממ בא״י כמו זרעך יוסף
 שבא ממצרים ארץ שביו בחיים לשם: שפ־רותיו מתוקץ כוי. כי האלם עץ השלה כמ״ש פ״ק לב״ב היש
 בה עץ וגו׳ שהוא איוב ע״ש כמו שהאילן עושה פירוח טובוח כך מעשיהם הס םירוחיהם וכמ״ש לקמן בםרקין
 שאיש כשר ות״ח לומה לעץ מאכל שגאמר בו ואוחו לא חכרוח אבל הרשע רומה לאילן סרק ט לא עץ מאכל
 הוא אומו חשחימ וכרמ וגו׳ ולזה לפי גרסמ כל הספרים גמרומ שלנו לימה הכא אמ המ״מ והצליק בג׳ מעלות
 טובות במורה בעושר ובבנים לאילן הטוב הזה בג׳ מעלומ שזכר פירומ הממוקין שבו הס משל המורה ומעשים
 טובים כמ״ש ומחוקיס מרבש ונוסח וגו׳ צל הנאה שבו הוא משל לעושר כמ״ש בצל החכמה בצל הכסף ואמת
 המיס העוברת תמחיו הוא משל הבנים והזרע כמ״ש וזרעו במים רטס ולקמן גבי שיהא צאצאי מעיך כמוחך
 פרש״י בתורה בעושר וכבול עכ״ל. ולא ילענא למה הוציא הבנים והכניס כבול תתתיו ללפי המשל שיהו צאצאיו
 זוכים ג״כ להני ג׳ שזכר הוא להיינו תורה ועושר ובנים ואפשר לטעות נפל בפירוש רש״י וכבול במקום בניס:

 דף ו גמרא או אינו אלא בחודש בםליו ת״ל בעתו כיון שיצא ניסן כוי. מגומגם
 ובילקוט אינו ולעיל גכי או אינו מלקוש כאייר ת״ל כעתו שייך למתני כתר הכי כיון

י בד״ה אפילה כו׳ אפילות הנה. הס״ל:  שיצא ניסן כו׳ ולו״ק: בפדש״

 ע״ב בד״ה רוב ההודאות כלומר רוב ההודאות כוי. כצ״ל: תום׳ בד״ה עד מתי
 כו׳ דאמר ספיהי זרעים אפורים בו׳. כצ״ל:

ף ו ע״א ד״א יודח שיורד בנחת ואינו יורד בזעף כוי. טלקוט יורה שמתכוין לארץ  ח״ א ד
 ואינו כו׳ ע״ש: אלא יודח שמשיר כוי. פרש״י לשון קללה כו׳ והכי משמע קרא והיה אם שמוע
 וגו׳ ואס לאו ונממי מטר ארצכם יורה לרעה כוי ע״ש והוא לסוק אלא ריש לפרש לה״ק קרא ונתתי מטר
 ארצכם בעמו אומן יורה ומלקוש רבשלא בעמו הוא לקללה ולא לברכה אני מטא אותו לכס בעמו שלא יהיה
 לקללה ומיהו משום שלא בעמו נקרא יורה ומלקוש וקאמר למה מלקוש כו׳ ומה יורה כו׳ וע״כ יורה ומלקוש
 לברכה קאמר רהיינו בעמו: דכתיב ובני ציון וגוי. בילקוט ל״ג הכי אלא וכן הוא אומר ובני ציון יגילו וגו׳
 ואתרוייהו מייתי׳ ליה לבין יורה ובין מלקוש כתיט ביה: שמל קשיותיחן כוי. ויש לפ״ז לתת טעם מאי

 הגשם מניסן קרוי כן ולא הגשם לבמשרי ומיהו לעיל טורה לכולה טעמי נימא אההוא לבתשד:

5 והולידה וחצמיחח כוי. הולילה הוא לשון מורכב זכר ונקבה משמע שהגשם הוליל והטא  ע"
 שהארץ יללה וצממה כמו אמרי הולילו וגו׳ אבל בלירמ הארץ ה״ל למכמב יללה וצממה ומיהו בכח

 הלשון נמי להארץ אממא רמטרא היא והכי אמדנן לקמן טבא לשמא לטבמ ארמלמא וק״ל:

 דף ז נמרא לא תכרות וכתיב אותו תשחית וכרת הא כיצד כו׳ מהדרין זה את
 זה בהלכה כו׳ ולא עוד אלא שמטפשין שנאמר ונואלו ולא עוד אלא
 שהוטאין כתיב הכא ונואלו כו׳ אמר לה אכוך רמי המרא כו׳ א׳׳ל אלא במאי
 נירטי כוי. כצ״ל: בפרש״י בד״ה שהוטאין כו׳ מהכא נואלו שרי צוען וגו׳ התעו את
 מצרים ותועה כו׳ בד״ה בפחות שבכלים במאני דפחרא. הס״ל ואח״כ מ״ה במאני

 דפהרא בשהוק כו׳ כצ״ל:

 ע״יב בד״ה שנאמר הרעיפו שמים כו׳ ומתפאר הקב״ה במטר שמים. הס״ל ואח״כ
 מ״ה ישועה פדה כו׳ ובד״ה דרוח צפון כו׳ אויה לעולם מה שהגשמים כו׳
 הל״א וכד״ה רשע בפניו כו׳ לקרותו רשע הס״ל ואת״כ מ״ה מותר לשנאותו כו׳

 ה ע״א
 הטל לקללה ול״ט שהוא תרגום של קללה ושיעור מלקות ל״ט כי פעולמ טל לברכה מהפך לל״ט ולקללה וע״ז
 שאלה כ״י במה שחהיה לנו כטל שימני כחומס מלמ טל ולא כמתימה שנעשית ממנה בהיפך שהיא ל״ט וא״ל
ר שפעמים נראה כו׳ להיינו ט יש מוממומ אומיוח בולטות שהחוחס עיקר  הקב״ה את שואלת כמומס מ
 והממימה טפל דש בהפך מוממומ שהמותס שקוע והתתימה עיקר שנעשית בולטת ותהיה התתימה ממנו ל״ט
 וסימן קללה אבל אני אעשה לך זכרון לטובה לך ברבר שנראה לעולם שנאמר הן על כפיס להיינו עטם שהגשם
 והטל מהס אי לברכה אי לקללה ולמעלה מהם בשמים למעלתך תקותיך שהיא צורת יעקב המקוקה בכסא

 הכבול שצורת פרצוף כזו ולאי לא נשתנה מחומס לתתימה וע״י תותס זה לא אשכתך לעולם:
 דף ה גמרא עשרים וארבע שביקא להו בו/ וכ״ה בילקוט אבל נגירסת ע״י עשרין
 ותרתין שביקא כו׳: בפרש״י בד״ה מונה כ״א כו׳ וידע מהיכן התהילו
 וכד״ה א״ל ודאי כו׳ שבע שנים וכתיב כו׳. הל״א ובד״ה הגדילה בו׳ חדשים מתשרי
 ועד ניסן הס״ל ובד״ה משוס דבקרכר קדוש בתמיה משוס לבקרבך קלוש להיינו שאתה
 כו׳ הקב״ה בעיר הס״ל ואת״כ מ״ה לא אבא בירושלים כו׳ וה״ק בו׳ כצ״ל: תום׳
 בד״ה ובהזירתו אובל כו׳ גדילה בתליםר ובי״ד יומי כו׳ שנזרעה בשלישית כו׳
 עכ״ל. כ״ה בנוסחת הפוס׳ שלפנינו ואין זה מובן לאמאי לא קשיא נמי לגלילה בי״כ יומי
 ומאי קאמרי שנזרעה בשלישיח כו׳ אף אם נפרש לבריהם שלישיח מזריעה להיינו רביעי
 בחולש מ״מ תקשי להו לה״ל י״ב יום ונ״ל להגיה ברבריהם בתליסר וכי״כ יומי כו׳ להשתא
 מזרעו בשני להוו י״ל יומי לא קשיא להו מילי ללא חש למחשביה כיון ללא גלילה בו יום
 שלם אלא משלישי להוה י״ג יומי ומרביעי להוה י״ב יומי קשיא להו למחשבינהו להוי נמי
 ימים שלמים וחירצו ללכל המאוחרת שנזרעה בשלישית מזרועה להיינו בל׳ בחלש קאמר

 לגלילה בי״א ימים שלמים ולו״ק:
 ע״ב בפירש״י בד״ה והאטד טר כו׳ מיתתו של שמואל הרמתי ולא מיתת ברת
 כו׳ ובד״ה שקלתני כו׳ מעשה ידיהן יהושע כו׳. הל״א אהרן פרקו הס״ל
 ובד״ה שישב כ׳ שנים כו׳ מחצית שנת עשתי עשר וי״ב כו׳ עכ״ל כצ״ל היינו מחחילת
 מלכותו של שמואל משמת עלי כמ״ש התוס׳ וק״ל: תום׳ בד״ה ומי סיב כו׳ א״כ נכי
 לפחות הצי שנה בו׳ ח׳ שנים ממיתת שמואל עד שבא כו׳ עכ״ל. כצ״ל מ״ש נכי
 לפתות חצי שנה כו׳ בפ״ק לר״ה אמרינן לשמואל נולל לו׳ תלשים וכ׳ ימים מלכתיב ויהי

 לתקופת הימים וגו׳ וק״ל:
ף ה ע״א שנאמר ויורד לכם גשם מורה ומלקוש וגו׳. מ״ם מורה במקום י׳ יורה  ח״ א ד
 ואמד׳ לקמן יורה שמורה את הבריות כו׳. ואולי עול לנקט ליה בהאי לישנא מורה לומה לכתיב לעיל
 מיניה את המורה לצלקה: בימי יואל בן פתואל נתקיים כוי. הוא אמרו וטמיו נתקיים ופרש״י ע״י
 נס שהיה רעב ז׳ שנים לכתיב ט קרא ה׳ וגו׳ וגס גא אל הארץ שבע שנים וגו׳ ההוא קרא אלישע אמרו בימי
 יהורם בן אמאב וכפרש״י בתד עשר ליואל בן פתואל טמי יהורם ניבא ונראה למשמע להו לההוא רעב ז׳
 שנים לבימי יהורס היה ע״י הארבה לכמיב בימי יואל לפי שאמר אלישע קרא ה׳ לרעב וגס בא אל הארץ וגו׳
 לפי פשטיה ה״ל למכמב וגס היה בארץ שבע שנים וגו׳ כלכמיב רעב ט יהיה בארץ וגו׳ וע״כ אמרו וגס בא
 אל הארץ וגו׳ היינו אותו הארבה שנזכר טמי יואל הוא בא אל הארץ שבע שנים לכלות הכל: בא׳ בניסן
 כוי. זמנים אלו לנקט קבלה היתה טלו כן יש לתת בזה טעם לפי מ״ש להנך נינהו שני רעב לטמי יהורם
 ויצא ארר לקאמר היינו שכלו אומן ז׳ שני רעב ומאתל בניסן התתיל שנה אתרת וירלה להם רטעה ראשונה
 למאז נענו להממיל ימי השובע לשני המבואה מממלמ (עשרה) מניסן כמ״ש בפ״ק לר״ה שבפסמ העולם כידון
 על המביאה ואע״ג ללא היה להם מבואה חלשה על ט״ז בניסן מ״מ שני השובע הממילו מאמל בניסן שהממילו
 הזרעים לגלל וגס היה להם לאכול בנס שנמגלה להם מה שבכמלים כו׳. ואמר מי שיש לו קב מטיס אי קביים
 שעודן כו׳ לשיעור השעירים כפול מרמטיס וכן לענין נמינמ מעשר עני בגורן מצי קב מטיס או קב שעורים
 כמ״ש בספ״ב רפאה יאמר יאכלנו יימיה כי׳ היינו לחיי שעה להא אס יאכלנו ולא יזרענו ולאי לנמי ימומו
 כשיכלה קב מטין כוי: וזרעו שני שלישי ורביעי וירד כוי. גס שהיו יכולין כולן לזרוע בשני מיל אמר
 רטעה ראשונה מ״מ בעי ג׳ ימים קולם רטעה שניה להשרשה ולקליטה כלאמדנן פ״ק לר״ה ג׳ ימיס לקליטה
 ואמר נמצא מבואה הגלילה בששה מלשים כו׳ כסרש״י ממשד יעל ניסן עכ״ל והיינו אי כר״א בפרק המקבל
 למצי משרי וששוון ומצי כסליו זרע כו׳ ומצי ניסן ואייר ומצי סיון קציר ואי כר״י ראמר למממלמ משד מונה
 אבל ר״ש פליג המס ואמר רממחלח חשוון מונה ע״ש: ובחזירתו אובל כוי. נראה הא רקאמר לעיל וזרעו
 ב׳ וג׳ ולי כו׳ בו טוס ע״כ גמי למרשו ואמר כך זרעו בכל יום מג׳ הימיס וקאמר למאי הלך ילך וגו׳ לשון
 כפיל לשיר כשהיא מורש הולך כו׳ בכל ג׳ ימים למרישה ולכך נקט לשון הלך ילך להיינו בהליכמו בל יוס מג׳
 ימיס היה בוכה שעליין לא היה גלל וצממ כלום שעליין לא היה רביעה שניה וז״ש נושא משך הזרע שהיה
 השור בוכה כל משך שנמשך הזרע להיינו בב׳ ובג׳ ובל׳ אבל בחזירתו מן המרישה טוט ה׳ מן השלה לבימ
 וירל רטעה שניה התתיל מיל לגלל ולצמומ היה אוכל מזיז מן המלס וז״ש בא יבא וגו׳ לשון כפל אחר שבא
 לטת בכל ג׳ הימים ונמצא לשפיר קאמר לגדלה ט״א ימים והתוס׳ לא הטנו השמועה כן והקשו מה שהקשו
 ולו״ק: נושא אלמותיו בו׳. ר״ל לה״ל למכתב נושא אלומות מאי אלומותיו בכינוי לנושא ומשני לפי ששבולת
 זרתיס והיה כבל לישא סתם אלומה כדרך שעשה בשאר שנים אלא אלומותיו שעשה עתה כפי יכולת לו לישא
 וק״ל: בהנך שבע שנים בוי. ר״ל לכמה שני רעב היו כמפורש בתרגום רית אלא מהס לא היו שבע שנים
 כמו רעב רטמי יעקב שנגזר שבע שנים אבל לא נתקיימו ז׳ שנים לז״א בהנך ז׳ שנים רעב רטמי יהורם לכתיב
 כי קרא ה׳ לרעב וגו׳ שנגזר לז׳ שנים וכתיב וגם בא אל הארץ שבע וגו׳ להיינו שנתקיים הגזירה: מאי אכלו
 כו׳ ששית בשר בניהם וכוי. פרש״י מקצתם עכ״ל לולאי כמה מהם ללא באו לילי כך ואפי׳ בסוף שבע
 שנים היה למקצמ לאכול כלקאמר לעיל מי שיש לו קב מטין כו׳ וק״ל: לא אבא בירושלים של מעלה
 בוי. פרש״י לה״ק על שיהא בקרבך קלוש למטה רהיינו ירושלים לא כו׳ עכ״ל וק״ק לפירושו לאס נפרש
 קרא בלשון על מי הכריתו ללרשה זו ואימא כלס״ל מעיקרא לפי פשטיה וה״ק על מקרבך קלוש להיינו על
 שאתה מטיב מעשיך לא אבא בעיר ירושלים ייש לפרש לפי הלרש כלשון תמיה אס קלוש בקרבך טרושליס
 שלמטה וט לא יבא בעיר בירושלים ללמעלה לאס משרה שכינתו למטה אע״ג רהארץ לבני ארס כ״ש למשרה
 שכינתו למעלה שהשמים לה׳ ויתיישב לפירוש זה וי״ו לולא אבא וגו׳ משא״כ לפירוש רש״י ומיהו רט יימנן
 לאמר לא אבא טרישליס של מעלה ער שאבא כו׳ לא מכת הך קושיא משום מקרבך קלוש לא אבא כו׳ לריש
 ליה אלא למפיק ליה מלהקלים בקרבך קלוש רהיינו ירושלים שלמטה מולא אבא בעיר רהיינו ירושלים שלמעלה
 לה״מ למכתב ולא אבא בעיר בקרבך קלוש ובלשון תמיה ולו״ק: ירושלים הבנויה כעיר שהוכרה כוי.
 כלומר ירישליס הבנייה למטה היא כעיר ירושלים שמוכרה לה כו׳ להיינו שהיא למעלה בשמים נגל ירושלים
 שלמטה שהיא מכוונמ כנגר שער השמים וכעין זה אמרו בפ׳ אין לורשין בז׳ רקיעים זבול שבו ירושלים
 וטהמ״ק ומזבח כוי ע״ש: בתיב הכא מוסר הבלים וגוי. מפרש״י נראה לאצטריך ג״ש למייד בע״ז
 ואי לאו ג״ש הוה משמע אטומים כעץ כו׳ ע״ש אבל א״כ ממוך האי ענינא גופיה ה״ל למילף בג״ש לכמיב
 לעיל מינה ט חקומ העמיס הבל הוא ט עץ מיער כרמו וגו׳ למפרש למשמעי בעבולמ כוכטס ועול לפירושו
 לר״נ ללא ילע הג״ש לאיירי בעבולמ כוכבים אמאי לא ממפרש ליה לעני( מוסר אטומים כעץ כו׳ כפרש״י
 וע״כ הנראה לירע ר״נ נמי שפיר לבעבולמ כוכבים משמעי כולה ענינא אלא למשמע ליה ויבערו מלשון בער
 וכסיל וה״ק מ״ל ובאתמ יבערו ויכסלו וגו׳ למשמע לנעבולמ כוכטס אממ הס יבערו ויכסלו והלא הרבה
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 חידושי הלכות מאימתי פרק ראשון תענית ואגדות מהרש״א
 ח ע״ב - ח ע״ב

 כשביל גזל שנאמר על כפים וגו׳. לעיל מהאי קרא לבר כי הקב״ה עושה עס העביס והמיס לבר והפכו
 עונש לרשעים ושכר טוב לצליקיס דהיינו בס ימן עמיס לור המבול לאברם ובהפך יתן בהס אוכל למכביר
 מזונוח לצליקיס כמ״ש במלרש משל לגחמום כו׳ עיין בילקוט וע״ז אמר גם כן כי במבול על החמס לן אוחס
 במים כמ״ש כי מלאה הארץ חמס וגו׳ לא נחחס גזר מנס אלא על הגזל ומאז שנשבע שלא יביא מבול לן אוחס
 על החמס בהפך זה להיינו בהעצר המיס כמ״ש על בשביל חמס שבכפיס כסה אור ומטר על שיחפללו עליו:
 אם ראית רקיע שקיהה בברזל בו׳. והיא קללה שבח״כ ונחחי אח שמיכם כברזל וגו׳ והיא קשה משל
 משה שנאמר והיו שמיך וגו׳ נחושח וגו׳ כפרש״י בחומש: שנאמר והוא לא פנים קלקל כוי. פי׳ לםוס
 דהטא והוא לא פנים אין לו משמעוח לפי לרשה זו ויש לפרש כלבד המחרגס שהביא גס ק על ררשה זו
 והוא לא פנים וגו׳ פירוש וההוא לרא לא צלו קלס ה׳ כו׳ ע״ש: שנאמר וחיילים •נבר וגוי. לחפלח
 רבים יוחר מקובלח וכן לקמן לענין חורה לימול הרבים יוחר מועיל וכמ״ש בספ״ב לברכופ אקרא מלכו מחיל

 אל חיל:

 לף ת גמ׳ ואמר ר׳ אמי מ״ר אם ישיר הנחש בלא לחש וגו׳ אם ראית דור
 שהשמים משתבין [עליו] בנהושת כו׳ להישות שאין בדור ומאי תקנתיה
 ילך אצל מי שיודע ללהוש ומי בו׳ מביא אף לעולם שנאמר יגיד עליו רעו כו׳ מקנה
י בד״ה  כו׳ אל כפים איני והא אוקים שמואל אמורא עליה כו׳. כצ״ל: בפדש״
 שלמודו קשה כו׳ והוא לא שאינו יודע כו׳ וכד״ה משתכין שהעלה הלודה כו׳
 ובד״ה וכיראתך עברתך על מי שהוא ירא אותך אתה מהזיק עברתך כדי כו׳ בד״ה
 פגעת את שש ועושה צדק כמי ששמח ועושה צדק שהן כו׳. כצ״ל: תום׳ בד״ה אם
 כו׳ והא דאמר לקדירה לאו כו׳ משתבי משברים הקדירה כו׳ אלא ודאי משתכים

 ד״ל כו׳. כצ״ל:
 ע״ב רש״י בד״ה אם לשבט אם גזר כו׳ ובד״ה ניקבל עילוון כו׳ מהני לן כתעניתא
 כו׳. כצ״ל: תום׳ בד״ה אלא בדבר הסמוי כו׳ דבר דכייל ומנוי או צייר כו׳.

 כצ״ל:
 ח״ א דף ח ע״א מ׳ זמנין כנגד מ׳ בוי. בהא איכא טעמא למשה נמי סדרן באוחן מ׳ יום
 ולכל הפתוח פעם אממ בכל יום אבל כנגל כ״ל חורה נביאים וכתובים אין כאן טעם מבורר: מאי
 דכתיב אם ישוך וגוי. ראית לור שהשמים משתכין כנחושת כו׳ זו היא קללמי של משה והיו שמיך אשר
 על ראשך נתושת וגו׳ ובנוסחות גמרות שלפנינו לא מייתי הכא קרא ויגיל עליו רעו אבל מפרש״י נראה
 לגרסינן ליה וכן הוא בע״י לבחר בשביל לוחשי לתישות שאין נלור גרסיק מאי תקנתיה ילך למי שיולע
 ללחוש וילחוש כלכחיב יגיל עליו רעו ואין יחרון לבעל כו׳ אבל לסי סלר הכחוביס אינו להאי קרא רצו עליו
 במפגיע הוא מוקלס לפסוק יגיל עליו רעו וע״כ נראה לבחר למייחי קרא ויצו עליו במפגיע גרסינן יגיל
 עליו רעו שכן הוא סלר הכחוביס ומייחי לו כרקאמר לילך אצל חסיל להחפלל על המטר כמו חוני המעגל
 ור׳ חנינא בן דוסא דודאי על ימ תפלתם יהיה נענה דהיינו שיגיר עליו בתפלה רעו שהוא חסיל ואמר אס
 לתש ועלמה כו׳ שנאי מקנה אף על עולה הוא סיפא דקרא מגיד עליו רעו: מאי דכתיב אם •שוך
 הנחש בלא לחש בוי. גס שנשיכתה שממיתה היא מקללת אדם הראשון מ״מ אינה מוכרתת לישוך אלא
 שניתן לה כת לישוך ולהמית ובזה יתיישב מה שכתוב בלא לתש דלכאורה לא איצטריך לפי הדרשה דכ״ש אם
 היא ממיתה ולא יועיל הלחש מה הנאה יש לה אבל הוצרך לכך דלא תימא גס שאין לה הנאה היא מוכרתת
 לכך מתוך הקללה וע״ז אמר דאינו כן שהרי אינה ממיתה אלא (ע״י) [בלא] לתש אבל(בלא) [ע״י] לתש
 אינה ממיתה וע״כ דאינה מוכרתת על כך וק״ל: אא״כ משים נפשו בוי. בפרש״י שנפשו מכוונת בכפו
 דהיינו בלב שלם בכמה מקראות מצינו דרתמנא לבא בעי וכמ״ש ועבדתם את ה׳ אלהיכם בכל לבבכס וגו׳
 ונראה דמשיס נפשו בכפו הוא דבר נוסף דלבו מכוון כ״כ לשמים שיהו פיו ולבו שדם כאלו הס במקום
 א׳ בכפו: שנאמר אמת גו׳ וצדק משמים נשקף בוי. ומשמע ליה דבגשמיס מייד דכתיב בתר הכי
 גס ה׳ ימן הטוב וארצנו מתן יבולה ורש״י פי׳ צדק משמים דהיינו גשמים שהן לצדקה עכ״ל ועי״ל צדק
 היינו מזל צדק שהוא מורה על הגשמים כדאמדנן ספ״ב דשבמ דמזל צדק הוא מצונן: מהבא וכיראתך
 עברתך כוי. מהכא פגעמ כו׳ רש״י פי׳ כל הני מילי ע״פ מ״ש שהקב״ה מדקדק עם סביביו כמוט
 השערה ע״ש אבל א״כ ה״ל לאמויי כל הנך קראי והט נמי המס בפ״ב דיבמומ ופרק הפרה ונראה לפרש
 ע״פ גירסמ הילקוט דה״ג כל המצמק עליו המן מלמטה מצמקין כו׳ וע״פ מ״ש פ״ק דכמובומ רטס
 שתו לימא רטס ישתו לא לימא משתה אמרוניס לא לימא משוס דאל יםממ אדם פיו לשטן וכמפורש שס
 שהדבור גס בדרך הדמיון מעורר את מדת המן על האדם עד שהשטן מקטרג להיות התוטא מודה בדבר
 שראוי לכך כו׳ עיין שס והא ודאי שעל העונש העבר ובא על האדם ודאי יהיה האדם מצדיק עליו המן
 אבל להבא שראוי לבא עליו עונש אל יהא האדם מצדיק עליו הדין שהוא ראוי לעונש כזה שזהו פותח פיו
 לשטן אלא יבקש רתמים אולי יתעשת לו הקב״ה ולזה אמר כאן המצדיק עליו המן להבא הרי מושך ומעורר
 מדת המן עליו מלמעלה להצדיק עליו המן מלמעלה ומייתי שנאמר אמת מארץ תצמת דהיינו שמצדיק עליו
 הדין מלמטה לפי האמת דזו המדה מנגדת בדאת אדם כמ״ש אמת אמר אל יברא וכמפורש פרק תלק
 גבי וימהר משה ויקוד וגו׳ מה ראה משה אמת ראה ע״ש גס מלמעלה מדת המן מצדיק עליו לעונשו
 לפי האמת ולא ברתמים דהיינו וצדק משמים נשקף וגו׳ דאין השקפה אלא לרעה ודאמר מהכא וכיראתך
 דהיינו שירא האדם מלמטה ומצדיק עליו הדין כן הוא עברתך למשוך עליו הדין שלמעלה דהיינו עברתך
 ודאמר מהכא פגעת את וגו׳ ועושה צדק בדרכיך וגו׳ שמצדיק מלמטה דרט השם ומדתו עליו לעונשו
 הן גס אמה קצפמ ונמטא במה״ד עליו מלמעלה בך עולם ונושע על ידי שיתמרקו כל עונותיו בעולם הזה
 הוא נושע לעולם הבא בשכרו משלם ועלה מיימי בכה״ג הא דדב״ל כל השממ ביסודן דזה שמצדיק עליו
 המן לקבל יסודן עליו מטא ישועה לעולם שנאמר בהם עולם ונושע: שהשמים נעצרין מלהוריד טל
 ומטר כוי. הטל ודאי אינו נעצר אלא דלברכה קאמר הוא נעצר ובקרא דמיימי נמי לא הוזכר רק מטר
 ובילקוט מפורש בהאי לישנא בשעה שהשמים ממקשדם בעטם ואין גשמים יורדים דומה לאשה שממבלמ

 ואינה יולדת כו׳ ע״ש:
 ע״כ ונאמד לידה באשה כוי. לא שדימה לידת הגשמים ללידת האשה שהד אמרו לעיל דמטרא בעלה
 דארעא מהאי קרא והולידה והצמימה ולידת הגשמים דומה ללידת הזכר כמ״ש לעיל דלשון והולידה
 הט משמע אלא לה״ק ליש בלילמ הגשמים לומה ללידמ אשה דהיינו שע״י הגשמים הארץ הולידה דמטרא
 בעלא לארעא וכן לגט פקילה שיש לגבי גשמים פקירה שהארץ נסקלמ ע״י הגשמים כמ״ש פקלמ הארץ וגו׳
 ונ״מ לבעי רממי שמיס במטר כמו באשה: כמין קובה בוי. אמיא כמ״ל לקמן להעולם ממים עליונים
 שומה: אם לחסד ימציאהו לשדות וכרמים כוי. כצ״ל וכ״ה בילקוט ולא פי׳ גהך כלום אאם לארצו
 למשמע שהיא מלוקה שלישימ כמו שמפרש לה באילך לרשה ונראה ללםוס הך לרשה קמיימא לא הוצרך לפרש
 אס לארצו למשמעי לפי הגזירה למעיקרא שהיו ישראל טנוניס וכסרש״י בהמא בסוף איוב אס לשבט לפורענומ
 כו׳ בהדס וגבעומ שאין מקוס זריעה ואס לארצו להודלס כאשר נגזר בחחלמ לין לא לשכט ולא לפנים משורת
 המן אלא בטנוני׳ ואם למסל שנעשו הלור עכשיו יומר צליקיס כו׳ אומן גשמים שנגזרו בבינוני׳ מהפך כו׳
 לירל בחסל בזמנם ועל ארץ הצריכה להס שלא מודל טפה מהן לאיבול עכ״ל. ע״ש: נבעי רהמי כוי. כבר
 כמבנו בפ״ב לכמובומ להכא איירי ברעב של כליה ואע״ג לבגזרמ כפנא נמי ממיס ברעב של כליה מ״מ קאמר

 ובד״ה ויצו הקב״ה הס״ד ואח״כ מ״ה עליה על הנשם שתרד והס״ד ואח״כ מ״ה
 במפגיע כשיתפלל כו׳ ובד״ה קהה הברזל בו׳ הדור הס״ד ואח ״כ מ״ה וכל שכן אם
 הוכשרו מעשיו קודם לכן והכי כו׳ כצ״ל: נמ׳ מה תקנתן יתגברו ברהמים שנאמר

 כוי. כצ״ל:
 ח״ א דף ז ע״א גדול יום הנשמים כתחיית המתים בו׳. מפורש בריש פירקין: כיום שניתנה
 בו תורה כוי. לענין טובה לעולם קאמר רכמו שהתורה טובה לנפשות ה״נ המטר טובה לגופומ
 ומייתי לה לכתיב ט לקת טוב ע״ש שהיא טובה לנפשות ופי׳ הפסוק כי לקת טוב מה שראוי ליקת אותה
 בשטל שהיא לקימה טובה אנכי נתתי לכס במתנה. ואמר תורתי אל תעזובו וגו׳ ע״פ מ״ש בנלדס משה היה
 לומל תורה ומשכתה על שנתנה לו במתנה וה״נ ה״ק שע״י שנתתי אותה לכס במתנה אל מעזובו ומשכמו
 אותה: יותר מיום שניתנה בו׳. מפורש כללעיל שטובת הגשמים היא לגופות טן לצליקיס וטן לרשעים
 אבל טובת התורה אינה אלא לצמקיס בלבל שזוכין בנפש על ילה וק״ל: ערפהו במטר כוי. פרש״י הרגהו
 עכ״ל אבל א״כ הו״ל לפרושי הכא ואין עדפה אלא הריגה כו׳ כלמפרש ליה לקמן ונראה לפרש הכא ערפהו
 ר״ל הפנה אליו עורף ולך מאמו וכה״ג לדש ליה בפ׳ לא ימפור יערוף כמטר כו׳ זו רומ מערטת הבא מערפו
 של כו׳ כסירש״י שם וה״ק אס מלמיל חכם הגון הוא כטל יהיה לך שאינו נעצר ומתבקש לעולם ואס לאו
 ערפהו וסור ממנו וכלאמרינן בסמוך אם לאו אותו תשחית וסור ממנו כמטר הזה שהוא נעצר ואינו מתבקש
 לעולם כלאמרינן לעיל: נעשית לו םם חיים בוי. מרבד הרמב״ס במ׳ פרקים שרפואות הנפש הס ברמיון
 רפואות הגופות ויש סס ברפואות הגופות שלפי הכנתו עם לבדם אתרים במעשה ילי אומן ברופא הוא מרפא
 החולה ואס לאו אפשר שיהיה הסם ההוא אלרבה קשה לחולה להוסיף לו חוליו שימות בה כן התורה היא סס
 הנפשות כמ״ש פ׳ בא לו וזאת התורה אשר שם משה וגו׳ אל תקרי שם אלא סם זכה כו׳ דהיינו אם עשה
 עם הסס כאשר צוהו הרופא נאמן דהיינו ללמוד לשמה הרי היא סס חיים לנפשות שלהם ומייתי ליה מדכתיב
 עץ תייס היא למחזיקים וגו׳ שיש עץ שהוא סס טוב לחולי הגופות ע״י טשולו עם דבריס אחדס ואמר
 למחדקיס בה דהיינו לשמה ואומר רפאות תהי לשרך וגו׳ לעיל מיניה כתיב ירא את ה׳ וגו׳ דהיינו לשמה
 ואומר ט מוצאי מצא חיים וגו׳ לעיל מיניה אשד אדס שומע לי דהיינו לשמה ואם לאו שלמד שלא לשמה הד
 אדרבה התורה נעשית לו סס המומ להורגו ומדמה ליה כמטר הזה גס שלפעמים הוא ממבקש ומייס הס
 לעולם כמו טמומ הגשמים מ״מ לפעמים אינו ממבקש וקללה הוא לעולס כגון טמומ הממה כמפורש לעיל:
 וכי אדם עץ כוי. דלפי פשוטו כפרש״י במומש שמא האדם עץ השדה וכי האדם עץ וגו׳ להמס במצור
 ט׳ ע״ש ה״ל למכתב ט עץ השדה אדם וז״ש וט המכוון המקרא לפי פשוטיה שמא האדם הוא כעץ השדה
 אלרבה המכוון ממנו וכי עץ השלה הוא כאלם לבא מפניך וגו׳ וע״כ דרשו דודאי מדמה האדם לעץ השדה
 אס עץ מאכל ואס סרק ובילקוט ל״ג הא כיצד אלא לגרסינן וט אלם עץ השלה אלא אס ת״מ הגון כו׳ ע״ש
 ופרש״י כולה מלתא אס ללמוד ממנו אס לאו ולפי מה שנסמך המאמר להנהו דלעיל יש לפרש כמשמעו אס
 ת״ח הגון הוא דהיינו שלומד לשמה אותו לא תכרות דסם תייס היא לו ואס לאו שלומד שלא לשמה אותו
 תשתית וכרת דסם המות היא לו: ברזל בברזל יחד לומר כוי. אסיפא דקרא סמיך ואיש יתד פני רעהו
 כסרש״י ולכאורה זה המאמר לא שייך הכא וי״ל משום דאמדנן לעיל העוסק בתורה שלא לשמה נעשית לו
 סס המות להיינו בלומל לקנטר כמ״ש התוס׳ אל תתשוב דבב׳ ת״ת שבא אתד לסתור ולהקשות על דברי תטרו
 שזהו ג״כ בכלל לקנטר ושלא לשמה לאינו כן אלא ללא באו רק לתלולי ומעלה הוא בת״ח כמו שהוא ברזל
 בברזל שהאמל מחלל אמ מטרו: מה אש אינו דולק כוי. ולעיל קאמר משוס לאורייתא בת״ת כאש יש
 לומר להא והא אימא רבמרוייהו מילי יש ללמויי המורה לאש: מ״ד הרב אל הבדים כו׳ שעוסקין בד
 כו׳. מפורש פ״ב למכומ: קטנים מחדדין את הגדולים בוי. כפרש״י ששואלין כל שעה וממוך משא
 ומתן ופלפול אתרווחא ההלכה ואהא מיימי הא לר״מ כו׳ וממבירו יומר כו׳ ממלמילי יומר כו׳ לפי שכל אחל
 מאילו שואל ביותר ומביא טפי לילי חילול: כתיב הו• בל צמא ונוי. לאו בצמא ממש קאמר בנבואה זו
 אלא כמ״ש ולא צמא למיס כ״א לשמוע לבר ה׳ וקאמר במלמיל הגון התיו מיס עם רבו מלבר שלא תמנע
 מללמלו מורה אבל נמלמיל שאינו הגון ימנע הרב מללמלו מורה כמ״ש בסמוך יהיו לך לבלך אבל הנביא קורא
 לו הר כל צמא לכו וגו׳ שישוב וילך אצל רב ללמדו: ואם לאו יהיו לך לבדך וגו׳. לאסור ללמל מורה
 למלמיל שאינו הגון כלאמר בפי העור והרוטב השונה למלמיל שאינו הגון כאילו זורק אבן למרקוליס וע״ש
נ הר כל צמא וגוי. לה״מ ללמויי לפי ענינו ללמס לכמיב  במילושנו: למה נמשלו ד״ת למים דבתי
 ביה נמי לא רעב ללמם וגו׳ כ״א לשמוע לבר ה׳: לומר לך וכוי. לפי שיש מלמיל שמונע עצמו מלילך אצל
 רבו ללמול לפי שהוא חושב שאין זה כבולו ולכך המשיל החורה למיס במקום הזה מה מים מניחין מקום גבוה
 כו׳ אף אמה מניח מקומך והשפיל עצמך לגבי רבך לילך שס כדי ללמוד שם לכך מכדז הכמוב הוי כל צמא
 וגו׳ ולהט מיימו ליה האי קרא בענין זה ולא מיימי ליה קרא דלקמיה בספר ישעיה לקראמ צמא המיו מיס:
 לנ׳ משקין כוי. לעיל לעני[ מה מים מניחין מקום גבוה כו׳ ה״נ יין ומלב אס שופכין אומן לארץ מנימין
 מקום גבוה כו׳ אלא שאין דרכן לשופכן על הארץ כמו מים גס אינו שייך ביין ומלב מנימין מקום גבוה כו׳
 כמעיינומ ונהרוח אבל הכא לענין פחומיס שככליס שייך לדמומ המורה לכל הג׳ משקין: בדא״ל ברת"

 דקיסר כוי. כל הסוגיא בפרק הנודר ועיין שס בחידושינו:
 ע״ב ד״א מה משקין הללו אץ נפטלין אלא כוי. פרש״י ונפסלין בדבר קל יומר משמן ודבש כו׳
 ע״ש מפירושו נראה דל״ג אין נפסלין אלא כו׳ אלא דגרסינן ונפסלין בהיסמ הדעמ אף ד״מ משמכמין
 בהיסמ הדעמ כו׳ כצ״ל וכ״ה בגירסמ ע״י: גדול יום הגשמים כיום שנבראו כו׳ אני בראתיו כו׳.
 לשון ברא נאמר על חחלמ הבריאה יש מאין וז״ש גדול יום הגשמים שנאמר בו ברא כאלו הוא יש מאין טוס
 שנבראו בו שמים וארץ דכמיב בהו בראשיח ברא אלהיס אח השמים וגו׳: שנאמר רצית ה׳ ארצך גו׳.
 רצימ אומה במים וזה רצונה כמ״ש פקדמ הארץ ומשוקקה וגו׳ פלג אלהיס מלא מיס גו׳: שצרת• אתכם
 בימות החמה כוי. וטפי ה״ל למנקט לקט שכחה ופאה שהם ממש טמוח הממה בשדה אבל מרומומ
 ומעשרוח ניחן יוחר בימומ הגשמים אחר הדישה ומירוח וצ״ל מה״ט גופיה מדכחיב ציה גס חוס דמשמע
 לבר שצויחי גס בחוס ע״כ דהיינו מרומומ ומעשרומ שנצטוו טמי הגשמים אמד הדישה ומירוח וגס בחוס
 טמוח הממה משא״כ לקט שכחה ופאה לא שייך ציווי כו׳ רק נימוח החמה ומאי גס חוס: דבר שצויתי
 ולא עשיתם כוי. מפורש פרק ב״מ האיך משמע ולא עשיחס ע״ש: ופנים נזעמים לשון שקר. פרש״י
 לפי לרש זה פצים נזעמים שמראה הקב״ה כו׳ ע״ש ול״נ לפ׳ גס לפי לרש זה פנים נזעמים של בני ארם
 שמצטעדם בכך: ומצח אשה זונה כוי. פרש״י מסיפא לקרא דמנעו רטבים משוס למאנח הכלם כו׳ ע״ש
 ומדשא לקרא ומצמ אשה נמי מורה על העזוח בכמה כחוטס וה״נ אמד׳ במסכח זבחים ציץ מכפר על עזוח
 פנים שנאמר והיה על מצמ אהרן וגו׳ ע״ש: שיש לו עזות פנים בוי. שנאמר העז איש רשע בפניו כוי.
 והמקרא מסורס העז בפניו איש רשע: ועז פניו ישונא. פרש״י ועז כמיב מסר ו׳ מי שהוא עז פנים ישנא
 בשי״ן ואל״ף עכ״ל. בכל הספדם בקהלח בשי״ן ואל״ף ומה שכחב שהוא באל״ף י״ל לכוונחו מלכמיב באל״ף
 לדש ליה מלשון שנאה ולא מלשון שינוי כפרש״י וכחרגומו שם לא״כ ה״ל למכחב בה״א ישנה אבל מה שכחב
 שהוא בשי״ן לא ילעתי כוונתו להא בין שיהיה מלשון שנאה ובין מלשון שינוי בא השי״ן בו ואפשר לומר לכוונחו
 לסי הלרש מלשון שנאה יהיה השי״ן בשמאל כמו סי״ן וק״ל: ואין מקרח אלא חקב״ח כוי. קראו הכא
 מקרה הגס שהוא מקרה במים עליותיו להיינו בין מיס עליונים למיס תתתוניס מכ״מ הוא מך שונאו של כו׳:
אץ אוד אלא תורה בוי. ר״ל אין אור במקום הזה אלא תורה ללפי פשטיה ולא ראו אור השמש והלבנה  ו
 לא יתכן לאלרבה מתוך שרות עברה בהם ותטהרם רהיינו שהרקיע הוא טהור ונהור יותר המאורות מאירים:
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 שהיה העיקר במכירתו גם אח״כ ויפתח האחד את שקו וגו׳ שהוא לוי שהוא מצא אח כחשו כמלון שהיה מונח
 למעלה בשק כלי שימצא בדרך לצערו שגס לוי היה עיקר כמכירה משא׳׳כ כשאר האמיס שלא מצאו כספם על
 ביחס לפי שהיה מונח בצרור למטה בשק בכל זה רמז שאלהיס יפרע להס במלה מגל מלה ואמרו אבל אשמים
 וגו׳ על אחינו אבל ממה שאמרו מה זאת עשה וגו׳ נראה כאלו התרעמו על מלותיו ונבאו בזה ולא ילעו מה
 נבאו רהיינו שכל זה עשה לנו אלהיס לסבב ביאתם למצרים כמ״ש וישלחהו מעמק תברון וגו׳: מטר כשביל
 יחיד פרנסה כוי. עיין סרש״י ועול י״ל מטר שהוא אינו אלא צורך הפרנסה והוא ניתן בטבע מן השמים
 אס יש בה צורך ליחיר ניתן לו בזכותו אבל פרנסה גופיה בעינן שתבא מן השמים כגון המן והבאר הוא לבר
 ניסי ולא בא רק בשביל רבים: דכתיב יפתח ח׳ לך את אוצרו וגוי. הגס שכל ברכות וקללות שבת״כ
 לכל ישראל נאמר מכל מקום כיון שנאמר בלשון יחיל בשביל יתיל מהן נמי נאמר: ג׳ מתנות כוי. ואלו הן
 באר ומן וענן כוי. מה שיש ללקלק בזה מפורש פרק הפועלים: חורה בוכות שניחן כוי. כיון שחזרה
 בזכיית שניהן כ״ש שלא היתה להסתלק כלל בזכותן אלא שנסתלק להורות ולהגיר לישראל שבזכותה היה ער
 היום וכן שחזרו שניהס בשביל משה ולא נסתלקו אלא להגיל שבשביל זכות אהרן היה ער היום וענין שלשה
 פמסיס באלו ג׳ לברים שיעקב לא בקש אלא על 3׳ כמה שאמר ושמרני בלרך הזה וגו׳ ונתן לי לחם לאכול
 ובגל וגו׳ להיינו הענן לשמירה מאדביס המיס לשתות ולגהץ מלבושיהם המן במקום לחם לאכול כי הצריקיס
 מסתפקים במועט: שנאמר וישמע הכנעני וגוי. מה שמועה כו׳ אל תקרא ויראו כו׳ אלא וייראו מפורש
 פרק קמא לר״ה: כי משמש בארבע לשונות א׳ דלמא אלא דהא בוי. מפורש בחילושי הלכות פרק
 קמא לר״ה: בידה אהד כוי. פי׳ בז׳ באלר שבו מת משה ופסק המן והא לכתיב וישבות המן ממתרת
 באכלס מעבור הארץ להיינו בט״ז בניסן מפורש במכילתא למ׳ יום אחרי שמת משה נסתפקו ממן שבכליהם
 שלקטו בו ביום שמת משה: שאני משה כוי. מללא נקט בשינר רק שאני משה כו׳ משמע לממשה בלחור
 הוה פריך לאשכחן פרנסה גופה שהוא המן הוה בשביל ימיל אבל מבאר שהיה בשביל מריס לא פריך ליה
 ואפשר למשוס לאיכא למיתש ללאו בזכות׳ לחול היה הבאר אלא לגס זכות משה היה עמה ומיהו מענן שהיה

 בזכות אהרן ניתא בלאו הכי ללא פריך ליה משוס ללאו בכלל פרנסה הוא אלא הצלה מאויבים:
 ?{״ב ואכהיד את שלשת גוי. נראה מלאי כן הוא שהראו לו בחלום שרוצין לענשן משמים על למכספי
 ליה כפרש״י ולמחר כי הוו מפטרי ליה כלרך החלמיל הנפטר מרבו א״ל שילכו מכאן למקומם לשלום
 וכלי שיתקיים התלום בזה להכתילס בעונש מיתה כמשמעות הכתוב: שאלו מה׳ מטר וגוי. השאלה במטר
 מתחלת מרחשון שהוא זמן היורה אבל אמר שתהיה השאלה על עת מלקוש הבא בניסן כלאמרי׳ לעיל. ואמר
 והי עושה תחים ומטר גשם וגו׳ כפל הענין כדלקמן שהתזיזיס הס סימן לרוב גשמים לפי הצורך לכל ואמר
 יתן להם לאיש גו׳ כלמסיק אפילו לאיש יתימ דתן להם יש לפרש אתזיזיס להיינו שהקב״ה עושה חזיזים רבים
 כלמסיק וגס יתן לחזיזיס להם מטר וגשם שיתנו לכל איש צליק כפי הצורך לו אפי׳ על עשב אחל ועל שאר
 השלה שא״צ למטר לא יבא מטר לאפשר ליזיק לי רוב גשמים ולכן קאמר רב לניאל האי מישרא לא בעי מיא
 כרי שלא יבואו שם ויזיקו לו: כ• היכ׳ דמשקרא בבלאי הכי בוי. יש לפרש ע״פ מ״ש לעיל אין הגשמים
 נעצרין אלא בשביל פוסקי צלקה ואין נותכין שנאמר נשיאים ורות וגשם גו׳ ה״נ ה״ק למשקרי בבלאי ואין
 נוחנין הצרקה שפסקו ולכך החזיזים נמי משקרי מלהביא מטר: מלא צנא כוי. ובבלאי לא עסקי כו׳ ובבלאי
 עסקי כיי. מפורש במס׳ פסחים פרק האשה: ר״א אומר כל העולם כולו מימי אוקינום כוי ודי"
 אומר כו׳ ממים עליונים שותה כוי. פליגחייהו חליי בלעפ בעלי הטבעיים לפי לעח הסילוסיפיס והוא
 מבואר בפרק אין לורשין ליש לפרש בזה כפשטן: ממימי אוקינוס שהוא שותה בוי. וגבול ים והיה לכס
 הים הגדול וגו׳ ומ׳׳י ומחום מערבה דהוי לכון מימא רבא אוקינוס: ככברה בוי. פרש״י בס׳ שמואל חשרח
 ל׳ כברה שהוא נופל על הארץ דק דק יכ״ה באגדה הרבה חישרין אותו בכברה כו׳ ע״ש: ובין טפה לטפה
 כוי. במדרש קהלמ מפיק ליה מלשון שחקים שהם שוחקות את המיס לטפות דקות ועני! זה מפורש פ׳׳ק
 דב״ב אקרא דמי פלג לשטף מיס ע״ש: ללמדך שגדול יום הגשמים כיום שנבראו שמים כוי. ופרש״י
 דהאי ללמדך כי׳ אקראי דלקמן קאי כי׳ ככר כמבמי דשפיר קאי אהא דקאמר ואין בין טפה לטפה כו׳ והוא
 מפורש לעיל בריש פרקין: כמאן אזלא הא דכתיב משקה הרים מעליותיו ואמר ר״׳ בוי. פרש׳׳י
 דאי לאו ר״י ה״א דה״ק מעליוח שהקב׳׳ה עומד הוא משקה אומן למטה ולעולם המיס מאוקיטס עכ׳׳ל..
 אמנם יש לדקדק כיון דהשמא אכמי לא הוה ס״ד כיון דסלקא להמס כו׳ הוה ליה למיפרק לר״א מפשטיה
 דקרא למטר השמים משמה וגו׳ קרא שהביא ר׳ יהושע וע״כ נראה לומר דאי לאו רבי יוחנן הוה אמינא
 דה׳׳ק דמשקה הריס מעליומיו של כל הר והר כמ׳׳ש בב׳׳ר דבםביל ד׳ דברים מזר הקב״ה שלא מהא הארץ
 שימה אלא מלמעלה כו׳ ושיהא הגבוה שומה ממוך ע״כ אבל רבי יוחנן דאמר מעליומיו הוא כינוי להקב׳׳ה
 ודאי זאמא לאשמיעינן דמעליימיו שלו משקה הריס דהיינו מיס עליונים פריך שפיר ומש״ה לא פריך נמי
 מדכמ״ב למטר השמים וגו׳ כיון דהאי קרא אא״י כמיב שהיא גבוהה מכל הארצומ ברוב גובהה א׳׳א שלא מהא
 שומה אלא מלמעלה כמ׳׳ש דבר הכמוב לשון הבאי כאילו המים בא מן השמים כמבואר בכמוב ערים גדולומ
 ובצורות בשמים ודו״ק: כמאן אזלא וכוי. מי גרס לאוצרומ שימלאו בר מהומומ כוי. יש לדקדק דאימא
 דרבי יהושע ודאי נמי מודה בהא דהארץ שומה נמי מלמטה כדאמרינן ספ״ג ארשב״ג אין לך טפה וטפה
 שיורדת מלמעלה שאין מהוס יוצא לקראמו ג׳ טפמיס מלמטה כו׳ ע״ש. יש לומר דלר״י כיון דהארץ שומה
 נמי מלמעלה לא הוה ליה בהאי קרא למלומ מילוי אוצרומ במהומוח לחוד אלא בשניהם בחהומומ ובמים

 עליונים:

 דף יי בפרש״י כד״ה במאמר כו׳ של הקב״ה. הס״ז: בד״ה תנא שתמצית בית
) כעדן לגן כו׳ עב״ל. ונפי׳ ע״י נמחק כץ ) ו ל  כור כו׳ גז לפני כל העולם בו
 כל זה והיינו משום למשמע לכאורה לגן גופיה הוה ס׳ נגז כל עולם כדקאמר ועולם א׳
 מס׳ בגן וגן א׳ מס׳ לעלן כו׳ אכל ע״כ אינו כן אלא כנוסחאות פרש״י שלפנינו להא
 מתמצית כית כור שותה תרקכ להיינו ס׳ מתמצית עלן נמי קאמר כלמייתי מקרא ונהר יוצא
 מערן וגו׳ ומש״ה ע״כ איח לן לפרושי עולם אחל מס׳ בגן היינו עם העלן ואח״כ אמר

 להגן גופיה א׳ מס׳ לעלן וק״ל:
 ע"ב בד״ה ר׳ יוסי כו׳ ור׳ יוסי ארישא ומםתבר כי האי לישנא מדקמהדר רשב״ג
 כו׳ עכ״ל. הביא ראיה מרשב״ג אלרבי יוסי לנראה להני ברייתות בחל גוונא מתניין
 לברי רשב״ג הם בעצמם לברי ר׳ יוסי אלא למלברי רשב״ג מוכח טפי לאיירי בשבח ולו׳׳ק:
ף י ע״א וד״י ההוא בברייתו של עולם בו׳. הך דרבי מנינא מי גרס לאוצרומ כו׳ דמוק  ח״א ד
 לאוקמי כרבי יהושע אלא דה״ק מדאי הך דר״מ כר״א אמיא אלא ר׳ יהושע אוקי ליה לקרא בבריימי
 כו׳ דש לדקדק דא״כ למאי דלא אסיק אדעמיה לאוקמא האי קרא בכריימו של עולם אמאי לא פריך ליה
 מגופיה דקרא בלאו ר״ת ולפי מ״ש לעיל דר׳ יהושע נמי מודה דהארץ שומה נמי מלמטה ניחא בלא ר״מ
 וה״ק קרא דעל ידי תהומות שלמטה נמי נתמלאו אוצרות בר אבל לר״ח דקאמר מי גרס כו׳ משמע דתולה
 מילוי אוצרות במהומות לחוד ועוד י״ל דכולה מילתא תלמודא מסיק לה נמאן אזלא הא דאר״ח כו׳ כר״א
 אבל ר״י לא מפרש לה הכי אלא בברייתו של עולם וכצ״ל לקמן כמ״ש לעיל ודו״ק: א״׳ נבראת תהלה
 כו׳. כל אלו הדברים למעלת א״י נאמרו כמפורש באורך בדברי ע״י בשם הרשב״א ואקצר בזה והוא שהשגחתו
 ית׳ ב״ה הוא בכל דבר יותר בא״י ובשאר ארצות כי הוא אלהי הארץ וע״כ נקראת סתס ארץ כי חפצו ורצונו
 בה וע״פ אמר נבראמ ממלה שהיא העיקר ושאר ארצות טפליס ולכך נקראו חוצות והשיב בהשגתת א״י בענין
 מטר שמשקה א״י בעצמו כי היא נמלמו ומבלי ושאר ארצומ משקה ע״י שליח דהיינו שרי אומומ שלמעלה
 ומזלות שלהם אומם מלק ה׳ לכל העמיס ועוד השיב בהשגממ א״י שהיא שומה מי גשמים כו׳ ומפיק ליה
 מדשינה בא״י לכתוב לשון מטר וכחוצומ לשון מיס כאילו אינן מי גשמיס רק מיס בעלמא והוסיף עוד דא״י

 ד
 ט ע״א
 נסבול כפנא דלא מתים כ״כ בכפנא כמו במומנא: על זאת מכלל דאיכא אהדיתי כוי. על זאת מפורש
 שם שבקשו להיות להם שלום מארבים בדרך ומדיוקא דזאמ מכלל דאיכא אתריתי שאינו מפורש שם וכן בדניאל
 על רזא דנא מפורש שם ופשרה להמדא למלכא ומכלל דאיכא אתדתא שאינו מפורש שם: דלא ליתבו
 בתעניתא. פרש״י דלא בעו דלימי ברכה לעולם בשבילן עכ״ל. לפי פירושו הא מלמא באנפי נפשיה היא דלא
 תליא נגזור שמדא אלא דגזרו דלא ליתבו במעני׳ על הגשמים דלא יבא ברכה לעולם בשביל מענימן ויומר נראה
 לפרש דגזור דלא ליתב בתעניתא היינו לנטל גזירת השמד דגזור: מנא לך הא כוי. מן היום אשר נתת לבך
 וגו׳ כבר אמריק בפ״ק דקדושין מתשבה טובה הקב״ה מצרפה למעשה מיהו אפשר דהיינו מעת שנעשה
 המעשה הטוב מצרף גס המתשבה טובה אבל הכא קאמר דבר נוסף משמעו דבריך גס מיום המחשבה בלב:
 כיומא דדינא כוי. עיין פרש״י וק״ק דמה ענינא לע״ש דהתס טעמא אתרינא אית ביה משוס שאין יכולין
 לעשומ צרכיהן גס הדמיון בקולומ ואוושות היא רמוק ונראה דגרסי׳ ביומא דמנא בב׳ ודיל קשה יומא דמטרא
 ביומא דדינא שהכל מתקבצין מן הכפרים לעיירות שיושבין שם בחי מנין בב׳ ובה׳ וטורח להם לילך שם ביוס
 שהגשמים מרומן כמ״ש בר״מ בן דוסא כשהלך בדרך ביום גשם שאמר מנינא בצער וכל העולם ממת והשתא
 ניתא דכ״ש בע״ש שכל העולם צדכין לתזר אתר צרכיהן בשוק לקנות סעודמ שבמ ועלה מיימי שפיר אי לאו
 דצריך כו׳ כפרש״י גופיה ודי״ק: שמש בשבת צדקה בו׳ ירא• שמי כוי. פרש״י יראי שמי שומרי שבת
 עכ״ל. ועי״ל דמשמע ליה דאיירי בשבת מהאי לישנא דשמש צדקה והוא מבואר כי מהלך ז׳ המזלות סדרן הוא
 שצ״ס תנכ״ל ותתלת הלילות של ז׳ ימי השבוע כצנ״ש חל״ם ותחלח היום חל״ס כצנ״ש נמצא בשבת בתחלת
 הלילה מממיל מאמם ונממלמ היום ממחיל שבתאי וב׳ מזלות אלו מאדים ושבתאי מורים על הרע כמפורש
 בפ׳ מפנין ובפי מי שהמשיך וכוכב צדק שהוא מורה על הטוב כדאימא שם הוא משמש אומה שעה שקודם
 ליל שבמ קידם מזל מאמס וגס הוא מממיל שעה אממ על יום שבמ אמר מזל שבמאי ומטעם זה ציונו הקב״ה
 לקבל שבת נמיספמ שעה אחמ קידם הלילה שמממיל מאדים שעדיין צדק משמש באימה שעה שקידם לילה
 וכן ביום השבת לא כתיב בו בבקר שיש לשהות שעה אתת על היום לפי שבאיתה שעה משמש מזל שבתאי עד
 שיתתיל לשמש אמ״כ מזל צדק ולפי שבאומה שעה שקודם לילה עדיין הוא יום והשמש זורמת במזל צדק וכן
 שעה אתת מוס מתתיל נץ התמה במזל צדק על כן אמר שמש צדקה שהשמש הוא במזל צדק בסוף ערב שבת
 בממלת שבת קולס מאמם וגס היא במזל צדק בתתלת זדתתה טוס שבת אמר שבתאי והיינו וזרתה לכס יראי
 שמי בקבלת שבמ בין טוס ובין בלילה שמהיה השמש במזל צדק מרפא בכנסיה: פרוטה שבכים מתברכת
 כוי. עיין פי׳ רש״י לפירושו לא הוה ליה למימר אלא שאפי׳ מעשה ידיו ממברכין ונראה דמלמא ימירא נקט
 דאפי׳ שאין בו מעשה ימס ממש כגון עסקא המלוי בפרוטה שבטס הוא ממברך ומרבה ליה מריבויא דכל
 מעשה ועוד יש לומר דפריטה שבכיס מתברכים ע״י הגשמים שהתבואה ופירות בזול ואין צריך למסר מפרוטה
 שבכיס כמו בזמן היוקר ונמצא הפרוטה שככיס מתרבת לו עתה בזמן הזול: אין הברכה מצויה אלא
 כדבר הסמוי מן בוי. מפורש בפ׳ המפקיד ופרק כ״ה: באפיקים ננגב בוי. כתבו התוספות ואם מאמר
 אמאי לא קאמר כו׳ יומר כו׳ דמי נמלה במי כו׳ ע״ש מיהו רב יהודה לעיל דמשוה להו על כרתו לא חש להא
 דמי נמלה במי כו׳ והכא נמי איכא למימר ר׳ יומנן הכא לא חש ליה ועוד נראה לרבא נמי דקאמר לעיל דמי
 נמלה במי כי׳ היינו משים טון דישראל ראו נמינמ המורה כמו שראו המטר לא הוה ליה למלומ נמינמ המורה
 במטר אי הוו שניהם שדם דמאי אולמיה האי מהאי ועל כן לאשמועינן דמטר יומר גדול דמי נמלה כיי אבל
 קיבוץ גליומ דלא ידענו ולא ראינו עדיין אומו שפיר איכא למימר דשוה הוא לדבר שנתלה בו אלא שאנו מבקשים
 יתוליס דבר שלא ראינו דהיינו קיבוץ גליות במטר שראינו במעלתו: שאפילו גייסות פוסקות כו כוי.
 מה שעוברי דרך סוסקין כו היא ודאי קשה לעולם כדאמרי׳ לעיל אבל גייסות דקאמר הכא היינו תיילות בעלי
 מלתמיח שנוח לעולם כשסוסקיס והיינו גדודיה דמשמע גדודים היוצאים למלחמה כמו גד גדוד וגוי: פוסק•
 צדקה ברבים כוי. עיין סרש״י ואין צורך מ״ל דוקא נקט בכה״ג שהוא עושה לשם ולתהלה לי בפני עניים
 שמחניף להם כמ״ש איש מתהלל במתת וגו׳ דמשמע שהוא עושה כן לפנים ולשם וכפרש״, בספר משלי נשיאים
 ורות גו׳ כאשר יהיה תומלמ שוא שהשמים מחקשריס כו׳ ולא באו הם מצטעדס וכלוח עיניהם כך איש מתפאר

 כו׳ והוא משקר וכלות עיני עניים כו׳ ע״ש:

 דף ט בפדש״י בד׳׳ה מטר כשביל יהיר כו׳ ואע׳׳פ שמוריד בשביל זה מטר זה
 להשביה כו׳. כצ״ל:

 ע״ב נמרא ואף ר״ל סכר מטר כשביל כו׳ דאר״ל מניין לפרנסה כו׳. הוא מגומגם
 למאי מייתי ממטר אפרנסה להא ר״י לסכר נמי מטר כשכיל יחיל ס״ל לפרנסה
 אינה בשביל יחיל ומאי ואף ר״ל וכו׳ לקאמר ובספר מלוייק מצאתי מוגה לאר״ל מניין
׳י כד״ה נהילא  למטר כו׳ וק״ל: שם כטאן אזלא הא דכתיב משקה כו׳. בצ״ל: בפרש׳
 במו קיטמא כו׳ פוםקין מיד. הס״ל ואח״כ מ״ה מהולתא כו׳ סובין גסץ הס״ל ובד״ה
 השרת מים כו׳ המים לארץ הס״ל ובד״ה נהור ענני כו׳ אין שורין דיו כו׳ כדדריש
 *6יה ר״י לעיל אבל חשכת כו׳ הל״א כצ״ל ור״ל לחשכת מכעיא ליה להכי ולהכי להיינו
 לחשוך סגיין ולנהור סגיין למחוך חשוך אתה למל נהור וחשרת אתא לררשה לרכי יהושע
 דלעיל ומחשרות מים ע״ג קרקע אבל לישנא לאין שזרין ליו לא ילעתי לכוון ללההוא לרשה
 הוא מלשון משירין סירות ולא מלשון שורין ליו וק״ל: שם בד״ה כר׳ יהושע דאמר ממים

 העליונים. הס״ל כצ״ל:
 ח״ א דף ט ע״א מ״ד עשר תעשר. ואפי׳ למ״ד בפ׳ (המפקיד) [אלו מציאות] דברה תורה כלשון
 בנ״א היכא דאיכא למדרש דרשינן ובפ״ק דר״ה נמי דרשינן מיניה עשר מעשר בב׳ מעשרות הכתוב
 מדבר ועיין במוס׳ פ׳ (המפקיד) [אלו מציאות]: א״ל עשר כשביל שתתעשר בוי. ויהיה מעשר לשון
 עישר א״נ מלשון מעשר והכא קאמר עשר מן מעשר משלך ומזכה בזה לעשר עוד אמ שלך ולפי המדרש
 שכתבו המיס׳ בזה בכאן עיין מה שכמבנו בזה פרק הספיגה פירוש יפה בפסיק עשר מעשר וגי׳ הייצא השדה
 שנה וגוי: ובחנוני נא בזאת בוי. משים דבזו יבא אדס לנסיין טפי דהיאך אפשר שמתוך שאדם מתסר
 ממונו ליתן מעשר יבא להוסיף לו עושר ואמר אל תתמה על כך ובחניני נא בזאת כדבר גדול כזה אס לא
 אסממ לכס ארובות השמים שמהם באה הקללה לעולם במבול כמ״ש וארובות השמיס נסתמו ומתוכן ע״י
 מעשר שממנו והמקומי לכס ברכה עד בלי די ט״. עד שיבלו שפתותיכם בוי. מפורש פ״ג דמכומ:
 אולת אדם תסלף דרכו גו׳ יתיב ד״י וקמתמח כוי. נראה לפרש מדאי ר״י הוה ידע זה המקרא
 שבמשלי קודם ששמע מהיטקא אלא שלפי ענינו שם היה דעמ ר״י לפרש האי קרא הט ט ע״י אולח ושטוח
 של אדם מסלף ומקלקל דרכיו ימעשיו גם על ה׳ יזעף לבו שמהרהר על ה׳ בדבר אמוניי ודבר זה ודאי רמוז
 במורה כמ״ש כי תשטה אשמו אין אלם עושה עבירה אא״כ נכנסה בו רות שטות והיה נראה לו דיסק לפרש
 לרכו על פגעי אלם על אחר ששמע זה המקרא מפי ינוקא כפי המבוקש ממנו שאמר ליה פסיק לי פסוקיך
 כנראה מריש המאמר ולפי הענין אשר בקש ר״י ממנו פסוק לי פסוקיך ואמר ליה הינוקא זה הפסוק הטן
 ר״י ממנו שהוא מפרש זה המקרא כענין זה ולרכו על פגעי אלם ויזעף מלשון תרעומת והרהור האלם על
 ה׳ ומלת מנו ועל זה היה ר״י מתמה מי איכא מימ כי׳ ולו״ק: ויאמר מה זאת עשה וגוי. הגס שאמרו
 והתולו על עונם ואמרו אבל אשמים אנחנו על אחינו וגו׳ מ״מ מלשון מה זאת עשה אלהיס לנו נראה שהתרעמו
 על מלותיו כאלו בא עליהם ת״ו בעקיפים והנראה בענין זה לולאי תלו הלבר במכירת יוסף כמ״ש אבל אשמים
 וגו׳ על אתינו וגו׳ ט ראו שנפרעו במלה כגגל מלה כמי שהם תשרו אותו שהוא כמרגל ומוציא לבה עליהם
 נגד אטהס וע״כ השליכוהו לבור כן נחשדו הס כמרגלים להשליכם לבור במאסר גס ראו מתתלה שאמר שלתי
 מכס אמד שהיה כוונמו על ראובן שלא היה מייב בדבר ולבסוף אמר להי אחד יאסר וגי׳ שכוונתו על שמעון
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 הידושי הלכות מאימתי פרק ראשון תענית ואגדות מהרש״א ה
 יא ע״כ

 למצרים וע״ק דהא כבר הוזהרו ע״כ לילך בכי טוב כדכחיב הבקר אור והאנשים שולחו גו׳ אלא די״ל שודאי
 הס ידעו כבר הא דאל יפסיע אדם כו׳ והא דלעולס יכנס אדם כו׳ אלא מפני שא״ל יוסף עכשיו מהרו ועלו
 אל אט גו׳ שהזהיר אוחן למהר הליכחס הוצרך להזהיר אותן דמ״מ אל חרגזו בדרך בפסיעוח גסוח למהר
 הליכחכס לסי שהוא מזיק לעיניס גס לא תמהרו הליכמכס ליכנס אחר טאח החמה לפעמים אדם בא לעיר
 דמשוב למהר הליכחו בעוד יום לבא לעיר אחרח והוא טועה שיחאחר ביאחו עד אחר טאח שמש וזה לא שייך
 ביציאתו מן העיר וע״כ לא הוצרך להזהירם על היציאה כיון שכבר הוזהרו ע״כ כמ״ש: הבקר אור גוי.
 והשתא מתא דמקרא לא מסיק אלא יציאה מיהו הכניסה במכ״ש יליף לה דהא בכניסה איכא עוד האי טעמא
 שדרכו לילך במרוצה דליכא ביציאה גס למ״ד שהזהיר אותם שאל יעיינו בדבר הלכה כדי שלא יאתרו בהליכה
 בדרך היינו נמי מה״ט מפני שמיהר הליכתם וביאתס כמ״ש מהרו ועלו וגו׳: לעולם יצא אדם בכי טוב

 כו׳. מפורש בפ׳ ג״ה:
 דף יא נמרא ואין איש שם על לב כי מפני הרעה נאסף הצדיק אלא בו׳. כצ״ל:
 בפרש״י בד״ה כל פרסה כו׳ דבעל בשר הוה כו׳ ובד׳׳ה הצדיק אבד כו׳
 הוא מת כי מפני הרעה נאסף הצדיק מפני שלא כו׳ ובד״ה ה״ג אבריו של כו׳
 ואתם עדי לשון רבים נאם ה׳ וכד״ה לשמואל כו׳ צדיקי אי אכלי כו׳ מי םנ• להו
 כו׳. כצ״ל: תום׳ בד״ה אסור לאדם בו׳ לנהוג עצמו בהסידות ויוסף לא בו׳ עכ״ל.
 ובהכי יתיישב דהא יוסף תשובי בנים הוה שלא קייס עדיין פריה ורביה אלא ממדת חסידות
 עשה כן וגמר כן לכל הסתות במדת תסידות לאינן תשוכי בנים ועי״ל דיוסף עדיין לא היה

 מצווה על פריה ורביה קודם מתן תורה ודו״ק:
 ע״ב גמרא גומל נפשו איש הסד ועוכר שארו כו׳ לעולם קםבר רב הונא מתענין
 לשעות והמתענה כו/ כצ״ל: בפרש״י בד״ה כאילו קדוש כו׳ ולא אבוא
 בעיר של כו/ רמיזא בעלמא הוא: בד״ה כהלוק לכן כו׳ שלנו שבתי הידים כו/ כצ״ל:
 תום׳ בד״ה כאילו קדוש הקב״ה פי׳ והא אמר לעיל שנקרא קדוש כו׳ עב״ל. השתא
 לפירושם פריך שפיר מר״א אדר״א דהכא אמר כאילו קדוש שרוי כו׳ ולעיל קאמר שנקרא
 קדוש אבל לפרש״י לא ידעינן לכוין מאי פריך מר״א אדר״א הקסר דהא ר״א סתמא קאמר

: א) ) ן ו  נמי לעיל דאיקרי קדוש וצריך עי
 ח״ א דף יא ע״א מרעב מבעי ליה כו׳. ואין לפרש דה״ק ברעב מרעב מבעי ליה דהא שפיר
 מתפרש ברעב דהיינו בעת רעב בעולם פדך ממות וכן בסיפא דהאי קרא ובמלתמה מיד תרב דהיינו
 בעח מלחמה בעולם פדך מתרב וגם מתרב במ״ם לא יתכן גט פדך ממות אלא די׳׳ל כפי גרסת הרי״ף דגרסינן
 ממות מרעב מבעי ליה דה״ק כיון דקאמר קרא בשש צרות יצילך גו׳ ומשיב להו מצרח הרעב לא ה״ל למכחב
 ברעב פדך ממות דמשמע שלא היה ניצול מצרת רעב אלא ממיתה של רעב אלא דה״ל למכתב ברעב פדך
 מרעב ולא לכתוב ממות דמצרת רעב גופה פדך בעת רעב וקאמר דלכך כתיב ממות למידרש בשביל שמרעיב
 עצמו כו׳ ובסיפיה דקרא ובמלתמה מידי תרב ניתא ליה דצרח מלתמה היא התרב גופיה גס בלא מיתה א״נ
 דה״ק ה״ל למכתב ברעב פדך מרעב דמשמע ממיתת רעב אבל ממות סתס לא משמע מיתת רעב וכן במלתמה
 מידי מרב דהיינו ממיתת תרב וקאמר למידרש בשביל שמרעיב כו׳ וממות לא ממיתת רעב אלא ממיתה משונה
 ודו״ק: בשני רעבון כוי. וכמבו המוס׳ וא״מ והרי יוכבד שנולדה בין המומומ כוי. ע״ש ועיין מירוציס בזה
 בר״ן וברא״ס ובב״י טור א״מ סימן מקע״ד דמה דבריהם ע״ש והוא מירן ונראה שקודם ממן מורה לא היה
 ממסר לשמש בשני רעבון והא דמיימי מיוסף אסמכמא בעלמא הוא כו׳ ע״ש באורך וקשה למירוצו כיון שהוא
 אסור לאחר ממן מורה ואפי׳ מדרבנן ודאי דהיה לוי מקיים איסורו כמ״ש שהאבומ קיימו אפילו עירוט מבשילין
 אבל הנכון כשיטח החוס׳ וכדברי הרא״ס שמן הדין היה יוסף מוחר לשמש כיון שחשוך בניס היה שלא היה
 לו במ אלא שממדמ מסידומ עשה יוסף כמ״ש המוס׳ אבל לד לא נהג מדח ססידוח זה כיון שהיה חשוך בניס
 שלא היה לו בח ואנן גמרינן איסורא מיוסף למי שאינו חשוך בניס וקייס כבר פ״ו דלולי שהיה איסורא למי
 שקיים ס״ו לא היה יוסף עושה מדמ חסידומ כיון שלא קייס ס״ו ומדברי הירושלמי שכחב הב״י שס דגליל
 טטלה מוחר לשמש אפילו בשני רעבון יש לחרץ ג״כ לפי שיטח החיס׳ דאשמ לוי נמעברה בליל טטלה ויוסף
 ממדמ חסידוח היה פורש גס בליל טטלה ואגן גמרינן איסורא מיוסף דאי לאו איסור גמור בלא ליל טבילה
 לא היה מחמיר על עצמו בליל טבילה לבטל מצומ עונה. ובפענמ רזי מירן בשם הרא״ס דבשביל יוסף שהיה
 יחיד לא אסרו עצמם מלשמש וכה״ג כחב החזקיני ע״ש. וכמב הרא״ס עוד בזה וליכא לאקשייי מיצחק דכחיב
 ויהי יצמק מצמק גו׳ משוס דבאומו מקום שהיה עומד שס לא היה רעב כו׳ ומשוס הכי החיר אלימלך לבניו
 לישא נשים במקום שהלך לשם כו׳ עיין שם והנראה דאין מקוס לקושייתו מיצחק שהיה זה אחר שנפסק הרעב
 כדמוכחי קראי דכחיב ויהי כי ארכו לו שם הימים גו׳ וירא והנה יצחק מצחק ומבני אלימלך לא קשה הא כבר
 ראינו בהם שלא חשו לאיסור זה שהרי הס פירשו עצמס מן הצבור והלכו מארץ ישראל לחוץ לארץ מקום שובע
 וחזי מה עלחה בהן כדאמרינן פרק הספינה שלכן נענשו מפני שהלכו מא״י לחו׳׳ל ברעב ופרשו עצמם מן
 הצבור: שני מלאכי השרת שמלוין כוי. והס א׳ מימין שהוא מלאך טוב ואחד משמאל שהוא מלאך רע
 ומניחים לו ידיהן כו׳ דהיינו שמלאך טוב עונה בע״כ כמלאך רע וכמבואר בפרק כל כתט בההיא דשני מלאכי
 השרת מלוין לו לאדם בערב שבת כו׳ ע״ש: ואוכל ואשתה ושלום עליך כוי. נראה דאייד במי שיש לו
 שלום ורואה בצרח אחרים ועל יה מייתי והנה ששון וגו׳ שאומר מה לי לצרות אתרים טון שיש לי שמתה וששון
 הרוג בקר וגו׳ ולפי שהיה לו לחוש שגם עליי יעבור כוס פורענוח אומר ט מחר נמוח מהר ולא יראה בצרה
 וע״כ ישממ עכשיו גס כשיש צרה לאמריס ואמר שזו מדה טנמימ שממכםר במיתה אגל במלת רשעים כו׳
 והיה כזה יום ממר וגו׳ שאינו ירא כלל מפורענומ שאומר שיהיה לו שלום ובכל יום אומר לעשומ כן גס יום
 ממר ועיין מה שכמבגו בפסוק זה בר״ס מי שאסזו ובס״פ מלק: מה בתיב בתריה הצדיק אבד ואין
 וגוי. מכואר סוף סרק מלק: שציער עצמו עם הצבור כוי. מלשון הסוגיא משמע שיצער אדם עם אמרים
 גס שהוא אינו בצרה זו דומיא דיוסף בשצי רעבון שהוא ודאי לא היה באומה צרה וה״נ י״ל במשה שהוא ודאי
 יודע היה בנבואה שבהרממ ידו ינצמו ישראל אלא שהיה מצער עס ישראל שהיו בצרה במעמד המלממה: מי
 מעיד בי בוי. עיקר הא מלמא בפרק אין דורשין דדריש שס אל מאמינו ברע וגו׳ ושמא מאמר מי מעיד
 כו׳ ולגבי כל עטרומ קאמר לה המס אלא דהכא לגבי שיצער אלם עצמו עס הצבור שייכא טפי לאמויי משוס
 דדריש ליה אלמה ממראו וגו׳ שלא ימראה אדס בפני הצבור ואל ינהג עידונין כו׳ שמא מאמר מה״ט טון
 דלאו איסירא היא אלא משים מראימ עין א״כ מי מעיד ט אם איכל ואשמה בטמי שלא בפניהם ולא אצער
 עצמי וקאמר דאינו כן כי אבני ביתו כוי. שנאמר ט אבן יגו׳ אבן שבפנים בקיר הטת יזעק ויעיד עליו ממיץ
 לקיר וכפיס שבפנים בטת מעץ ולתוץ יענה עליו שאכל ושתה ולא ציער עצמו עמהס דהיינו דידאי יתפרסם
 הדבר מבפנים ולתוץ כאילו הקיר שרואה מבפנים בטת תעיד עליו בחון שלא ציער עצמו עם הציבור יקריב
 לזה פירש הרשב״א בחידושיו מיהו כל הנהו דמייתי למר שני מה״ש מעידן עליו ולמר הנשמה ולמר איבריו
 לא שייכא הכא טפי אלא בדין לעתיד בכל עטרות שיתטא האדם בעוה״ז ולא מייתי לה הכא אלא אגב דאיירי
 בערות של קורית ואבני ביתו בעוה״ז מייתי נמי העדים שמעידים על האדם בדין לעתיד יתשיב ג׳ תלוקי עדות
 מלאכים ונשמה ואבריו נראה לפי שיש שלשה תלוקי עטרות הא׳ שעובר בלאו במקום עשה והב׳ שעובר בעשה
 בשב ואל תעשה והשלישי העובר עבירה בדבור בעלמא ועל עבירות הלאוץ אמר שני מלאכי השרת מעידן עליו
 לעתיל כי הארס בורא לו מלאכים כסי מעשיו שבכל יום מימי השנה שהם שס״ה כמנין הצאוין כלאמרינן סוף

 גיו נקראו קלושים ולתוס׳ קאי אקב״ה אבל גס לרש״י הקו׳ מר״א לר״א כמבואר:

 יא ע״א
 שותה תתלה כו׳ היינו נמי שהיא עיקר ושאר ארצות טפלים לה וכמ״ש שא״י נבראמ ממלה כו׳ ומייתי משל
 לאלם שמגבל כו׳ והוא משל לג׳ לברים שזכר במעלת הגשמים שבא״י הוא משל שנוטל האוכל תתלה הוא משל
 ששותה תתלה כו׳ ומנית הססולת הוא משל לשתי׳ שמנית התמצית לאתרים להיינו התמצית ע״י שלית: שקול
 כ״ף ושדי ארי״ש וקרי ביה הכשרת כוי. כפרש״י מלשון הכשר וה׳ מתתלף בח׳ באתה״ע אבל התוספות
 כמבו ויהיה מכשרמ כלומר שהמיס בעננים ממקשריס כו׳ ע״ש לא ילענא משמעומ מכשר״ת לפי הררש מלשון
 קישור אבל לפי פשטיה לקרא משרמ פירשו בו מלשון קישור כמו ומשוריהס הכל מוצק למלכים: נהור ענני
 זעירין מימוחי חשוך בוי. סרש״י נהור ענני זעירן כו׳ מליוקא לחשכמ מיס סגיין מימוהי יליף ליה ומלמ
 חשרת מתפרש בע״א מלשון שרייה וכל זה לחוק לעיקר חסר מן הספר להא ולאי ילע לפרש חשכח מים על
ד ונראה לולאי ילע לפרש לחשכח  שם חשוך ענני ולא קשיא ליה אלא רומיא ושינויא לקראי ואהא לא משני מי
 מים ע״ש חשוך ענני וחשרח מלשון כברה כראמרינן לעיל אלא למה שינה הכחוטס רקאמר לאייד בחרי ענינים
 להיינו חשכח מים לסגיין מימוהי להיריל טפיח גלילוח וחשרח מיס לזעירין מימוהי בטפוח קטנוח טורל
 לרך הכברה ואהא מייחי ליה נמי האי קרא לעיל שמקבלין המיס כנור ומגוקטן ככברה כו׳ שנאמר חשרח מיס
 וגו׳: מים עליונים במאמר הם תלוין כוי. במלרש מפיק ליה מלכחיב יהי רקיע בחוך המיס שיש הפרש
 טן מיס עליונים לרקיע כמו שיש בין רקיע למיס שעל הארץ כפרש״י בחומש כו׳: ור״א ההוא במעשה
 ידיו של הקב״ה בוי. רש״י לא פירש כלום בזה וגס בילקוט ל״ג ליה אלא לגרסי נמי הכא ההוא בברייחו
 של עולם הוא ויש לפרש לה״ק לקרא משתעי בבדיתו של עולם מפד של מעשה ידך תשבע הארץ רהיינו
 שכראת המיס כלי שתשביע את הארץ וכן יש לפרש לגירסת הססריס שלנו לגרסינן ההוא במעשה ידו של
 הקב״ה והיא היא: כל העולם מתמצית ג״ע כו׳ שנאמר ונהר יוצא מעדן גוי. פרש״י סימן לרבר
 שג״ע שותה מן כו׳ ע״ש רצה לומר לולאי העולם אינו שותה מעלן אלא מגן של עלן והוא ס׳ ממנו כללקמן
 ובהאי קרא למייתי יוצא מעלן כתיב אלא לסימן בעלמא מייתי ליה מהאי קרא שגן של עלן שותה מי גשמים
 חחלה כו׳: וגיהנם אץ לו שיעור כוי. הוא גופיה ולאי ליש לו שיעור כיון לעלן ס׳ ממנו הד הוא ס׳
 בעלן אלא לה״ק שאין לו שיעור לשער בלבר אחר שיהיה גלול ס׳ כמו גיהנס וכן לי״א לעלן אין לו שיעור
 יש לפרש כן שאין לו שיעור ברבר אחר להיינו שיהיה הגיהנס גלול ס׳ כעלן ולו״ק: שוכנת על מים רבים
 רבת אוצרות. וסיפא לקרא בא קצך אמת בצעך והוא כפרש״י ונראה לפרשו אמח מלשון אמח המיס ובצעך
 מלשון בצעי מיס ור״ל שבא קצך שלא יהיו לך עול כ״כ מיס רטס באמת מיס ובצעי המיס וכמו שכתוב שם

 והחרבתי את ימה יהובשתי את מקורה:
 ע״ב יחיד כל שראוי למנותו כוי. ואפי׳ במס׳ כלה כו׳. מפורש בסרק אלו קשדס: אייל יעקב אל
 תראו כוי. עיין בפרש״י בתומש והכא ופי׳ הרא״ס לבדו רלפי לבד רז״ל יהיה פי׳ תתראו תתרוו
 מלשון שטעה ומ״ש אל תראו עצמכס כו׳ איננו פי׳ של תתראו אלא כו׳ אף כאן אל תתראו אל תראו עצמכם
 שבעיס כו׳ ע״ש באורך ולפי לרכו כמב ג״כ מה שסרש״י במומש בסוף לבדו ולימה לו ומרוה גס הוא יורא
 הוא שב אלשון ראשון שפרש״י במומש והוא רבד רז״ל וא׳ ממשלף בו׳ וזה הוא לותק גלול בסרש״י לומר
 שמביא ולימה לי אלפני פניו אלשון ראשון ולא אלפניו לשון שני מפי אמדס שהוא מלשין כמישה ועול מה
 צדך לראיה שהוא מלשון שטעה שהמקרא מלא ממנו ובמורה כמיב למען ספומ הרוה וגו׳ ואס הוא זר גא׳
 מסראו מלשון שטעה והוצרך להטא ולומה לו גס הוא יורא שהוא ג״כ בא׳ יומר זר בלשון שני מלשון כשישה
 אבל הנכון לררש רז״ל במומש שתתראו מלשון ראייה וכמ״ש אל תראו עצמכם כו׳ שהוא המתתייב בכת מאמר
 מהמפעל למה ממראו בפני עשו כו׳ וכן איחא בהליא בחנחומא שפי׳ ממראו מלשון ראייה אמר יעקב לבניו
 אתם גבורים אתם נאים אל תכנסו בשער אחל כו׳ שלא ישלוט בכס עין הרע ע״ש גס מה שהטא בשם החנחומא
 שאמרו למה תתראו אל תוציאו בילכם פרוסת לתם לא מצאנוהו שם אבל הוא בב״ר ואין זה מכרעת כלל
 לפירושו מלשון שטעה אלא שפירושו מלשון ראייה שאל ממראו וסרוסמ לחם טלכס והשתא ניתא רש״י בפי׳
 המומש שכמב ולימה לו אלשון אחרון שלפניו קאי שכתב מפי אתדס שהוא לשון כמישה כי ממראו בא׳ אינו
 לשון ראייה בלבד רז״ל אלא שהוא מלשון כמישה ולימה לו גס הוא יורא שהוא ג״כ בא׳ ופי׳ המקרא למשלי
 נפש ברכה שהוא וותרן בממיני מלשן נפשי גם מריה ומשטע הוא היורא שהוא העני: לא בפני עשו כוי.
 הא לנקט בני עשו וישמעאל שלא היו אז בארץ כנען ולא אמר בפני בני כנען עצמן מירץ הרמב״ן ואולי היו
 באיס בני עשי וישמעאל לרך ארץ כנען כו׳ ע״ש והרא״ס למה לבדו ע״ש ומירץ מפני שכל בני כנען היה
 להם תבואה כמותם כי׳ ע״ש ואין זה מוכרח גס אס היה להם מבואה מי נימא שהיה לכל בני כנען מביאה
 ועול לאכתי תקשי למה לא אמרו נמי עמון ומואב שהיו ג״כ שכיני ארץ כנען אבל נראה כי הקנאה שנאמרה
 הכא לא שייכא רק באתיס קרוטם ומטעם שיהיה האלם עם אמיו בצרה כלמוכמ כל הסוגיא ולבר זה אין לתיש
 רק בצרמ אמיס וקרוטם ולהט נקט בני עשו דשמעאל שהיו מזרע אברהם נמשביס אז כאמיס וקרוטס לבני
 יעקב אבל שאר אימומ לא שייך טה קנאה זו להיומ בצרה עמהס וכך מטין לבד הר״ן מה שכמב בסוגין בענין
 איסור משמיש ליוסף שלא ילע שהיו שבעים היה אוסר עצמו במשמיש בשטלס אבל הם ילעו כו׳ עכ״ל. מלבדי
 מוכמ שלא היה להם למוש לאסור אמ עצמם במשמיש משוס לשאר אומומ היו שריין בצער ואפילו משוס בני
 עשו וישמעאל ללא שייך בתשמיש קנאה אלא באכילה שהיא בנגלה כמ״ש למה תתראו ואל תוציאו פרוסת למס
 טלכם וכתב הרמב״ן ללרש רז״ל אל תראו עצמכם שבעים כו׳ למשמע שהיה להם עדין תבואה הא לכתיב
 ונתיה ולא נמות היינו שלא ימותו כאשר יתום הלתס אשר טלם: שמא תרגז עליכם הדרך פרש״י תתעו
 עכ״ל. ר״ל שע״י עיון בתורה כלמסיק תבואו לתעות וממעכבו בלרך ויוסף מיהר הליכתם כמ״ש מהרו ועלו
 וגו׳ ורש״י בחומש הטא לרש רו״ל לשמעתין: אל תרגוו אל תתעסקו בו׳. ר״א אל תפסיעו ט׳ ע״ש
 אבל הר״ס כתב על פרש״י שבחומש אבל בב״ר שלפנינו כחב אל חרגזו אל חפסיעו כי׳ ע״ש באורך ומלבדו
 נראה שנעלם מעיניו סוגיא לשמעחין ללבד רש״י בחומש מיוסדס על פי סוגיא לשמעחץ והב״ר חולק ופירש
 אל תרגזו בהפך דהיינו אל תפסיקו מלבר הלכה וכמ״ש החוס׳ שיש מלרש החולק על חלמול שלנו ונראה לפי
 לרש לשמעתין פירש הכתוב אל תרגזו כלמסיק לעיוני ט עיון התורה מביא המכמיס לילי רוגז כמ״ש בפרקין
 אורייתא לקא מרתתא ביה ולזה א״ל אל תרגזו ותעיינו בלבר שנצטדתס בלרך להיינו ל״ת שהולכי לרטס
 פטורים מן המצומ אבל מייביס בל״ת כמ״ש ולברת בס גו׳ ובלכתך גלרך גו׳ היינו לפי המסקנא והרא״ס פי׳
 הכמיב בענין אמר לפי הלרש ט נעלם ממני סוגיא לשמעמין ולו״ק: שני תלמידי חכמים שמחלכץ
 בדרך כוי. ביחיד המהלך בדרך יחידי נמי אמרו פ״ג דאבוח המהלך בדרך יחידי ומפנה לבו לבטלה ה״ז
 מממייב כנפשו אלא דהכא הוסיף שבשני מ״מ המהלכים בדרך ישאו וימנו בדבר הלכה טחד שחהיה החורה
 יוצאמ מביניהם ואס לאו ראוי[ הן לישרף כי אש השכינה השרויה טניהס על עסקם במורה כמ״ש ב׳ שיושטס
 ויש טניהס ד״מ ה״ז שכינה שרויה טניהס ובביטול מורה מטניהס האש שורסמ אומס כדקאמר טעמא דאיכא
 לבור כו׳ סי׳ לבור של מורה וררשו כן מימורא להליך הילכיס שדברו בדבר הלכה א״נ בדבר שמצוה בו גס
 בהליכה כמ״ש ולברמ בס בשבמך בנימך ובלכמך בלרך וגו׳ אבל אי ליכא לבור בהליכה להיינו ל״מ לא היה
 האש מפדל ביניהם אלא שהיו ראדן לישרף יבמלרש ילקוט ס׳ מלכים ולבר אין לבור אלא מורה שנאמר הלא
 כה לבד כאש גי׳ וכשנשחלח מלאך אל אליהו ואלישע בא ומצאן עסוקים בל״מ ולא היה יכול לשלוט בהן
 שנאמר יהנה רכב אש אלי לברי מירה נטאיס וכמוביס וסוסי אש אלי משנה הלכומ ואגלומ כו׳ ע״ש לפי זה
 לרשו ולבר לבור של תורה לסי שהוא נסמך לאש כלכמיב ולבר והנה רכב אש גי׳ רמז על לבור של אש שהיא
 מורה ורכב וסוס הוא רמז על מלתמתה של תורה בשנים שנושאים ונותנים בה: אל תפסיעו וכוי. והכניסו
 חמה בו׳ נופל בזה לשון רוגז ט הממהר בהלוכו בפסיעות גסות ולילך בערב אתר שקיעת הממה הוא מבוהל
 ומתרגז בהלוכו וכן פי׳ מהררא״י דש ללקלק אמאי לא נקט אלא והכניסו תמה לעיר ולא נקט נמי יציאת
 ממה מעיר ומרב יהולה רמיימי נקט היציאה בדשא והקרא רמייתי הבוקר אור וגו׳ נמי ביציאה אייד והכניסה
 מסברא לה״ה כפרש״י והנראה שנקדם בזה ליש להקשות למה לא הזהיר אומס יעקב כבר על כל זה בהליכמם

א) נ״ב לא אבין הקושי׳ לאין מילוק בין פרש״י לפי׳ מוס׳ רק בפי׳ קלוש ללרש״י הפי׳ 7  קרני ראם (
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 פלל! שני תענית ואגדות מהרש״א
 טו ע״ב

 ברחוב העיר באמצעיות כו׳ עכ״ל. נ״ל לבאמצעיות טעות הוא להא מוציאין התיבה
 מפשט פשיטא ליה לאינה אלא באתרונות כפרש״י לליכא למימר להוו גרסי התוס׳ הבא
 כגירסת השיכוש שמשכש רש״י לא״כ מאי כתבו להא למתריעין ונועלין מאי איסור איכא

 להיינו באחרונות לוקא ולו״ק:
 לן? יל גמרא כגון היכיד הגב כוי. מפרש״י נראה להגיה הגוכאי ועי׳ בפרק מרובה
׳י בד׳׳ה דהא קתני כו׳ משא״כ באמצעיות.  לף פ׳ ללא גרסינן ליה: בפרש׳
 הס״ל ובד״ה בשופרות כו׳ ואהכי מתריעין בשופרות כו׳ הל״א שהן י״ה התרעות

 הס״ל: בד״ה גייס וצרין עליה. הס״ל כצ״ל:
 ע"ב גמרא ובהמישי מטין כל היום כו׳ פותה כדרכו ואינו כו׳ של מלכים
 ובשאלת שלום ת״ר הבירים כוי. כצ״ל: בפרש״י בד״ה לפי כו׳ לא גרפינן
 לפי הזמן שלא •רדו עדיין כו׳ עכ״ל. ראיתי בגמרא שנמחק מלת לא אלא גרסינן לפי
 הזמן כו׳ אבל לא ילעתי לפרש מאי לפי הזמן לקאמר ללפי השנים רקאמר הוא הפך שהשנים
 כתקנן ולפי המקומות הוא היפך וישראל שרדן כו׳ שבזמן שהשנים משתנים אף בא״י וכן
 במקומות אתרים אין סלר תענית כך אלא משתנה בזמן אחר אבל לפי הזמן לקאמר לא שייך
 כלל לבא״י והשנים כתקנן ולאי שהיה סלר תענית כלקתני במתני׳ וע״כ נראה לקיים
 הפירושים שכתב בהן ללא גרסי לפי הזמן והס״ל ואח״כ מה״ל ולא נענו שלא ירדו עדיין
 כו׳ עכ״ל כצ״ל: בד׳׳ה בשנ• מטין כו׳ ולאו לכבוד שבת הוא לא מטין כל היום
 שיראו כני כו׳ לאכול בלילה. והס״ל ובד״ה איצטבא כו׳ נראה כ״כ הס״ל ואח״כ

 מה״ל פותה כדרכו בו׳ ובד׳׳ה ה״ג תנא בנין כו׳ כצ״ל:
 פליק פרק מאימתי

 ח״ א דף T ע״כ אץ אדם חשוב דשאי ליפול בו׳ פרש׳׳•. שמא לא יהיה נענה ויחרפוהו עכ״ל
 וטעם זה אינו מספיק אמאי אינו רשאי וכירושלמי הוסיף טעס לשמא לא יענה ויתחלל שס שמיס ויאמרו
 שאין חוכו ככרו ועי״ל כטעם הרכר כללעיל לא כל הרוצה לעשוח עצמו יחיל עושה חלמיר עושה למחזי
 טוהדא: ולא הכל בנפילה בוי. עיין פי׳ רש״י לבריו נראין כסוחרין שכמכ לאין הכל נענין בקריעה ואמאי
 כיון שהיו חשובין משה ואהרן למה לא יהיו נענין גס בקריעה רטהושע וכלב לא נחן טעס שלא היו נענין
 בנפילה אלא משום שלא היו חשובין ולולי פירושו נראה לפרש לא הכל בקריעה טון שהיו משה ואהרן חשוטן
 ררכן בנפילה ואין לרבן לבזוח עצמן בקריעת בגלים ולא הכל בנפילה לאין דרכן של אינן חשוטן כיהושע וכלב
 בנפילה משוס למחזי טוהרא כללעיל וכה״ג מחפרש מלכים בקימה ררכן בקימה סגי בקימה ואין צריכין לבזות
 עצמן בהשחחויה ושרים שאינן חשובין כ״כ בהשתחויה ולא בקימה למחזי טוהרא שיהיה סגי להן בקימה כמו
 מלטס ומתקיף לה לאימא יהושע הא והא עטל ולא מחד הנפילה טוהרא ולא היה נענה אלא בחמייהו ואיך
 שיהיה בין לפי לברי ר״א ללא היה יהושע בנפילה וטן לפי לברי המלחה להוי בעי תרתי יש ללקלק הא מצינו
 ביהושע שהיה נענה בנפילה למול שנאמר קום לך למה זה אתה נופל על פניך וכלאמרינן לעיל וי״ל לפי לרטנו
 לולא׳ בזמן משה ואהרן שלא היה יהושע משוב לגבייהו הוי ממזי טוהרא לו בנפילה כמו שעשו המשוביס משה
 ואהרן אבל אמ״כ שהיה יהושע משוב ומלך היה הוה לרכו בנפילה בלא קריעה כמשה ואהרן בימיהם ולו״ק:
א הכל לשמחה כוי. פרש״י לישרים עליפי מצליקים אבל הרשב״א כמב שהישריס ל  דף טו ע״א ו
 היא מלרגה למטה מצליקים ט׳ ע״ש וכ״נ מנוסמ נשממ שסילק ישרים צריקיס ססיליס
 קלושים אך מה שכמב הרשב״א בזה שהצליק שהוא השלם זוכה לאור שהוא עיקר המענוג וכ״ש לשממה כו׳
 ע״ש בע״י לישנא ללא הכל לשממה לא משמע כן ללומיא לכל הנך ללעיל ולאי רקאמר ונראה לפרש לאור
 מונמ אמענוג רומני בעולם הבא ושממה מונמ אמענוג גופני ולזה אמר אור זרוע לצליק ט הצליק זוכה בעוה״ב
 לאור שהוא תענוג רוחני וקאמר אור זרוע כמו שהזרוע מצמימ וממגרל כן אור השגמ הצליק מצמיח וממגלל
 תמיל כמ׳׳ש צליקיס יושבים ונהנין מזיו השטנה אבל הישרים אינן זוטן לכך רק לשמחה שהיא תענוג גופני

 משמח לב ישרים:

 פליק פרק מאימתי

 םלר תעניות כיצר פרק שני
 ל[? טו בפרש״י בד״ה אפר מקלה כו׳ דכשם שאפר קרו״ עפר דבתיב כו׳ גנאי
 יותר מעפר סתם כו׳ ובד״ה ואלו הן דברי כו׳ לישראל והקשו תום׳ כו׳
 בד״ד: מיטפל ואין לו כוי. כל זה הדבור אינו שייך כאן במתניתין אלא לקמן בגמרא וכד״ה

 ואומר הותמיהן כו׳ שש שומע צעקה שלישית וכן כולן כצ״ל:
 ע״ב נמרא רחמי אכולא עלמא. ואחר כך מתתיל פיסקא וכל אחד ואהד נוטל
 ונותן בראשו נשיא בו׳ כצ״ל: תום׳ בד״ה ואפי׳ בקמייתא כלומר ואפילו
 בג׳ תעניות כו׳ ולרהוכ של עיר ואומר כ״ד כרכות כו׳ ורמינה״ כוי. כצ״ל: בא״ד
 וקשה דהא כו׳ הא לענין כ״ד זה וזה שוץ כו׳ עכ׳׳ל. לא קאי התם הכי במסקנא מיהו
 למאי רבעי למימר התם מעיקרא לבין בראשונות ובין באמצעיות היו אומר כ״ל ברכות תקשי

 להו מברייתא להכא לקתני למתפללין כלרך שמתפללין כל השנה וק״ל:
 ח״א ד״ף טו ע״א ומוסיף עליהן עוד שש ואלו הן זברונות ושופרות ובו׳. כונו במפלח
 התעניות גאלו שבעה ברכוח ובכל אחל מהם אנו מזכירין צליקיס אלו שיעננו בזכומם כמו שענה אומם
 הקלוש ברוך הוא על ירי מסלמס מסים נגלים לשנומ הטבע ומעשה בראשימ שבעה ע״ש שבעה מזלוח שצ״ם
 מנכ״ל הממגגליס לכלל ישראל כמ״ש אין מזל לישראל ובאברהם אמר ויוצא אומו המוצה וגו׳ מאי לעמיך לקאי
 צרק במערב והממיל באברהם שהוא ראש המאמינים שנענה בהר המוריה לא שנענה במה שלא נשמט יצמק
 אלא על שבקש ממנו ימ׳ אלהיס יראה לו השה לעולה וגו׳ ובאולי מטא בממשבה שעולה באה על הממשבה
 ונמקיימה ממשבמו והנה איל אמר נאמז גו׳ ויעלהו לעולה והיה האיל שנברא מימי בראשימ והיינו לכמיב איל
 אמר רבזולמ האיל שנברא בימי בראשימ לקיוס המין נברא זה האיל אתר שיהיה ממורח יצחק ואפרו שמור
 ללורומ וזה שסיים בו ברכמ: גואל ישראל. להיינו בכל רור ודור: ועל השניה אומר מ״ש את אבותינו
 על ים סוף כוי. ששינה הקב״ה מעשה בראשית בקריעת ים סוף ע״י תפלמס שנאמר ויצעקו מי ישראל
 וגו׳ ואומר כו זכרונומ כמו בר״ה שיעלה זכרונינו לטובה וכמ״ש וזכרמי להם ברימ ראשונים אשר הוצאמי גו׳
 ומסיים ביה בא״י זוכר הנשכמומ כי בצרומם נאמר נשכממי כממ מלב וגו׳ אבל אמה זוכר הנשכמומ וכן נאמר
 אל תשכח ענינו ולתצנו רמז לאבותינו במצרים שנאמר וירא את ענינו ואת לחצנו וגו׳ ועל הג׳ אומר מ״ש
 ליהושע כו׳ רהיינו טריחו שנפלו ז׳ תומותיה שלא בטבע והס היו כח ז׳ כוכט לכת וע״כ אומר בה שופרות
 לבשופרות נענה יהושע כן יהיו נענין בתענית בשופרות וכללקמן תוקע ומריע כו׳ ויש רמז לתקוע בשופרות

 ו חידושי הלכות פלד תעניות כיצל
 •ב ע״א •

 מסכת מכות הלאוין שס״ה כמנין ימי השנה והס מגונלת למלאך המות שהוא שטן גימטריא שס״ל מוץ
 מיוה״כ שאין לו רשות לקטרג בו כמפורש במסכת יומא ומייתי לה לכתיב ט מלאכיו שבורא לו האלם בכל
 יום לפי מעשיו יצוה אותן הקב״ה לשמור אותו בכל לרטו ולהעיר על כך וכן אמרו בסמוך לבשעת פטירתו
 של אלם כו׳ כל מעשיו כו׳ א״ל כך וכך עשית כו׳ טוס פלוני כו׳ והס מלאטו שנבראו ע״י מעשיו והעובר
 עטרה ברבור הנשמה שהוא כת הלבור שנאמר ויפמ באפיו נשמת תייס [וגו׳] ותרגומו לרות ממללא תעיל
 עליו הנשמה ומיימי שנאמר משוכנת תיקך שהיא הנשמה השוכבת בגוף האלם היא שומעת להעיל על פתתי
 פיך שהוא הרבור והעובר בעשה ולא עשאה איבריו מעילין עליו ט הס כת העשייס שהאבריס של ארם רמ״מ
ד גו׳ ללעיל מיניה כתיב  כמנין העשייס שהם רמ״מ כלאמד׳ בסוף מסכת מכות ומייתי ליה לכתיב ואתם ע
 ימנו עליהן ויצדקו ומפרש בריש פ׳ קמא לע״ז רכל מצומ שישראל עושין בעוה״ז באומ ומעילומ עליהן לעוה״ב
 ואהא קאמר קרא ואמם עצמיכס שהם אברי הגוף עלי לקיים העשיים והוא ממש כמ״ש לבעשייס קמשמעי
 שהם רמ״ח כמנין האברים שעושין העשיים ומה ששנינו בפרקי אבות שהוא על הוא הליין הא וראי שהקב״ה
 הוא היולע ועל אלא לעלות להכא הוא כעין הולאה שהמלאכים שנבראו ע״י מעשיו לנשמתו ואיבדו כולם
 מעילים ומגידס על מעשיו של אלם ואהך להוא על הוא הליין ט׳ יש לפרש מש״ה כתיב וקרבתי אליכם
 למשפט והייתי על ממהר וגו׳ ור״ל וקרבתי אליכם למשפט שאני בעל הדן והדין וגס אני על ממהר כיון
 שאני בעצמי ער הרואה משא״כ בעל המעיר לפני דין אמר שאינו ממהר כ״כ בעלותו ומסיים בענין אני ה׳
 לא שנימי להיינו שאל ממשבו טון שאני בעל לין וגס ליין ועל הרואה שאבא עליכס במלמ הרין לעשומכם כלה
 שהרי בני יעקב לא כלימם כמ״ש פ׳ י״נ גמיד ללא כלא שבטא ע״ש: כך נפרעים מצדיקים כוי. לכאורה
 שמלה מניא בללא מניא לנפרעין מן הצליקיס בעוה״ז אנו רואין ורנפרעין מן הרשעים בעולם הבא אין אנו
 רואין עכשיו ובהפך הל״ל כשם שאנו מאין שנםרעין מן הצליקיס בעולם הזה כך נפרעין מן הרשעים בעוה״ב
 וכה״ג יש ללקלק גט ואין עול כשם שמשלם שכר כו׳ ונראה לפרש משוס לאט רואי! לצדק ורע לו בעוה״ז
 וקאמר לאל מממה על כך לאל אמונה הוא לכשס שנפרעין מרשעים לעוה״ב אפילו על עטרה קלה כך נםרעין
 מהצדיקים בעוה״ז אפילו על עטרה קלה דאין אדם צדיק בארץ וגו׳ ולא ימטא וכה״ג אמר ואין עול כשם
 שמשלמים כו׳ שאל מממה על רשע וטוב לו בעולם הזה דכשס שמשלמין שכר טוב לצדיקים לעולם הבא אפי׳
 על מצוה קלה כך משלמין שכר לרשעים בעולם הזה על מצוה קלה שעשו: הכא בשמעתץ דריש העונש
 לשניהם מאל אמינה ישכר לשניהם מאין עיל ולא ילעמי משמעי ורש״י נמומש לקמ לו ל״א ומפרש שניהם
 לענין שכר אל אמינה לשלס לצליקים שכרס לעולם הבא כו׳ ואין עיל לשלם לרשעים צרקמס בעילם הזה והיא
 מכיאר כרא״ס ע״ש דומר נכון גירסמ הילקוט בסוגיא דשמעמין רטן שכר לצדיקים וטן שכר לרשעים וטן
 עונש לצדיקים ומן עונש לרשעים כולה מלמא יליף מאל אמונה אבל מאין עיל דריש הא דכל מעשיי נפרעין
 כו׳ והוא אומר הן כו׳ ומצדיק וישר דריש הא דאמר לקמן ולא עוד אלא שמצדיק הדין כו׳ ימו לא מידי
 ודו״ק: כל מעשיו נפרעץ לפניו ואומרץ לו כך וכך עש״ת בוי. כמ״ש לעיל שהם שני מלאכים
 שנבראו לו על עבירומ הלאדן שעושה במעשה הוא מודה בדבר: ואומר חן וא״ל חתום וחותם שנאמד
 ביד כל אדם יחתום וסיפא דקרא לדעמ כל אנשי מעשהו דהיינו מה שעבר במעשה ואמר שמומם טד
 שהוא עיקר כלי המעשה שעבר בו במעשה אמ הלאוין ומיימי ליה מאין עול כסי גירסמ הילקוט דהיינו שמודה
 החוטא שאין עול ואמר: ולא עוד אלא שמצדיק כוי. מלשון זה נראה כפי גירסמ הילקוט דמסיק ליה
 מצדק וישר וכפרש״י במומש וז״ל צדיק וישר הוא הכל מצדיקים עליהם אמ דינו וכך ראוי וישר להם צדק
 מפי הבריומ וישר היא יראיי להצדקי עכ״ל. אבל רש״י בשמעמין פי׳ בע״א ולפי גירסמ הספרים שלפנינו
 ידו״ק: אלא שציער כוי. מיקי ליה גס בנזיר טהור והא דכמיב קרא בנזיר טמא משוס ששינה במטא הט
 אמדנן פ״ק דנדריס ודע דבפרק המובל הוכימו המוס׳ דלר״א הקפר הגס שנקרא חוטא מ״מ מציה קעטד
 וכההיא דממענה מ״מ בשבמ וכ״כ המוס׳ הכא אליבא דשמואל ע״ש: ההיא אגידול כוי. וכ״ה בספרים
 יבפרש״י במומש קדוש יהיה השער כו׳ ע״ש ומיהו ר״א פליג הכא ומפרש קדוש יהיה אנזיר גוסא שציער
 עצמו מן היין אלא שדרך רש״י במומש לפרש הפשוטה של מקרא דקאי קדוש יהיה אגידול פרע ומיהו הא
 דכמיב קדוש הוא לה׳ מפרש לה בספרי זו קדושמ הגוף אבל לכ״ע אינו ממפרש שיקרא קדוש על שציער כו׳

 אלא שלא יטמא לממיס וכדפרש״י במומש:
 ע״כ בתוך מעיו כוי. עיין פרש״י ומיס׳ ועי״ל ע״ש שאכילמ סעודה היא נקרא קדושה כמ״ש פ״ק דע״ז
 גט טהרה מטאה ליד קדושה שצדך אדם לקדש עצמו באכילתו רכן כמיב באסוד מאכלומ והמקדשמס
 יהיימס קדושים כו׳ ע״ש באורך ומשני דודאי כן הוא בלא מצי צעוד נפשיה דש לקדש עצמו באטלמו כמ״ש
 קדש עצמך במומר לך כמבואר שס אבל היכא דמצי לצעוד נפשיה טפי נקרא קדוש שלא יאכל כלל: נקרא
 חסיד שנאמר גומל וגוי. עיין פרש״י דש לקיים שניהם לפירושו שאינן סיתדן גומל נפשו איש תסד היכא
 דמצי מצער נפשיה ועוכר שארו אכזרי היכא דלא מצי מצער נפשיה מיהו לפ״ז ה״ל לתלמודא למימר בדר״ל
 :קרא מסיד ונקרא עוכר שנאמר גומל נפשי איש מסד ועוכר שארו אכזרי ודו״ק: ליכול כלבא לשרותיח
 כוי. עיין פרש״י והיינו היכא דלא מצי מצער נפשיה ד״ל בהיפך דהיכא דמצי מצער נפשיה שעולה לו המענימ
 יפה שהרי לא נהנה במענימי כל מה שהיה איכל ישימה אם לא המענה שהד אכלו כלבא וגס עמה לא נהנה

 ממענימי כלום:

 לף יב גמרא אמלובי ואמר רב חםדא כו׳ לא יאסר עצמו פליג• כוי. ועיין בר״ן:
 בפרש״י בד״ה הא דאמרת כו׳ אע״פ שלא קבלו בו׳ ובד׳׳ה לצעורי כלל
 וכל שעה כו׳. כצ״ל ובדיה כדכתיכ דלא ייסד בצלו לעיל כו׳ כצ״ל: תום׳ כד״ה

 התם לצעורי כו׳ אמדינן כיון שיש שלום אין כוי. כצ״ל:
 ע״ב בפרש״י בד״ה תיר ער כדמתרגמינן ויקץ מתעיר. הס״ל ואח״כ מה״ד

 אהדורי כו׳ מדכרי ליה מדכר כזה כו׳ ובד״ה ״היד בו׳ ואסור בנעילת כו׳
 כצ״ל: בד״ה קאתי כו׳ אין תענית צבור בבבל בפ׳ מקום כו׳ עכ״ל. ר״ל לעיקר
 מלתיה לשמואל בפ׳ מקום שנהגו ומ״ש לאסור מעילת כו׳ אתענית ציבור קאי וק״ל: תום׳
 ב־״ה נים ולא כו׳ בתוך השינה כוי. כצ״ל: בד״ה דאי מצי מצער כו׳ ולפרוע היכא

 דקביל כו׳ או רביע יום ואפילו לא מצי לצעורי כוי. כצ״צ ולו״ק:
ף יכ ע״ב •פח תענית לחלום כאש כוי. מפורש פ״ק דשבמ:  ח״א ד

 לף יג נמרא ואלי •אפפו כל הדד בדברי אלהי ישראל על מעל הגולה וגו׳ וכתיב
 ובמנהה כו׳ אלא לאו בצונן לעולם בהמין ודקא קשיא כו׳. כצ״ל: תום׳

 בד״ה אמר רב הםדא כו׳ ויהיב תותי ברעיה פי׳ היה מניה כו׳. כצ״ל:
 ע״ב גמרא אילימא כהמץ כו׳ והאמר רב הםדא אכל אסור להושיט בו׳ אלא
 לאו בצונן. פי׳ לבצונן איכא לפלוגי בין בוגרת לנערה משוס ניוול אבל בחמין כיון
 לאפי׳ הושטת אצבע אסור בו משוס תענוג לית לן לפלוגי בין נערה לבוגרת וה״ה לה״מ
 לסיועי מהך ברייתא לרפרם בר פפא לאסור צונן לעיל לאבל וק״ל: בפרש״י בד״ה תפלת
 תענית עננו. הס״ל ואח״כ מה״ל בין גואל לרופא ברכה כפני עצמה הל״א והס״ל:
 בד״ה אין כ״ן כו׳ תענ״ת. הס״ל ואח״כ מה״ל שזה יהיד כו׳ בשומע תפלה הס״ל
 ואפ״כ מה״ל תשע עשרה כו׳ בברכות הס״ל: בד׳׳ה דאלו מותרין כו׳ מכ״ד
 דליתנהו באמצעיות. הס״ל ופי׳ לאע״ג לליתנהו באמצעיות כללקמן פריך ליה הכא מיניה
 משוס לאכתי לא אסיק אלעמיה הכא הך מלתא ולו״ק: תום׳ כד״ה ותםברא והא כו׳
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 חידושי הלכות פדר תעניות כיצד פרק שני תענית ואגדות מהרש״א ז
 טז ע״כ

 הקכ״ה עושה להם כנסים כו׳ שנאמר ע״כ לא גירא כהמיר אק וגו׳ וז״ש גס ט המה יאבדו וחחליפם חלשים
 אחר אלף שנים הצליקיס הס קיימים לעולם ט אחה הוא ושמחין וגו׳ אחה לשון נוכח והוא לשון נסחר אכל
 ר״ל אחה והוא הצליק בשם קלוש יקראו וטון לשנוחיך לא יחמו גס שנוח הצריקיס לא יחמו אבל מי עבליך
 ישכונו וגו׳ רהיינו שיהיו שטין על פני המיס ומסיים וזרעם לסניך יכון ע״ס מ״ש פ״ק לעמלה זרה אמר
 ריש לקיש באו ונחדק טובה לאבוחינו שאלמלא לא חטאו הם כאלו לא באנו לעולם שאס הם חיים לעולם לא
 היינו חשוטם כלום וע״ז אמר ללעוה״ב לא יהיה כן לגס אם הצליקיס חיים לעולם הנה גם בניהם ישכנו יהיה
 להם מקום שכונה חשובה וגס זרעם של בניהם אח״כ לפניך יח׳ ב״ה יכין להם עולמוח כמ״ש שיהיה לכל

 צליק וצדיק ש״י עולמוח וק״ל:
 ע״ב בגדולה מתחילין מן הגדול כו׳. מפורש בפ׳ הרואה:

 דף טז בפדש״י בד״ה למתבייש מאחרים דאיכא עגמת נפש טפי כו׳ עכ״ל. כן
 הוא בנוסחאות כפי׳ רש״י שלפנינו(א) והוא מגומגם לכאורה לאם הוא עגממ
 נפש טפי שאר בני אלם ללא חשיבי למה לא יתביישו גם כן בנתינת אחרים ולשון הר״ן
 מלוקלק כזה שכתב לאיכא עגמת נפש פורתא כו׳ אבל סוף רכריו אינן מתישכין שכתב לשאר
 בני אלם סגי להו בנתינת עצמן לה״ל למימר ובעי נתינת עצמן וצ״ע: בד״ה דחוגרות כו׳
 ולמה מתכסין בשקין שהיו חוגרות שקין כדתניא בירושלמי כו׳ ובד״ה איכא דאמרי
 כו׳ צ״ל הד אמר הר שיצא הוראה כו׳: בד״ה אדם של צורה בו׳ דבריו להמריך
 את הלב עכ״ל. כצ״ל: תום׳ בד׳׳ה במקום תפילין פי׳ לתת האפר כו׳ עכ״ל. ובל״ה

 הר שיצאה כו׳ ה׳ יראה והעיר היה נקרא כבר שלם כו׳ עכ״ל כצ״ל:
 ע״ב גמרא מן העבירה ופרקו נאה כו׳ ואומר מי שענה את אברהם כו׳ צעקתכם
 היום הוה ועל השניה הוא אומר ברור ה׳ אלהי ישראל מן העולם ועד העולם
 ברוך זוכר הנשכהות כו׳. כצ״ל: בפדש״י בד״ה וכן הנהיג כו׳ בציפורי עכ״ל. הס״ר

 ואח״כ מה״ל לא היו נוהגין כו׳ כצ״ל:
 ח״ א דף טז ע״א פאר תחת אפר כוי. חושבניה ללין כחושבניה לרין והחפילין הם כחר חורה
 כמ״ש בקילושין פרק האומר וכאילו נפלה עטרח ראשינו במקום אפר וע״ל עמו אנכי בצרה וגו׳:
 ולמה מוציאין את התיבה כוי. גם שלרך מחפללין לעמול לפני החיבה וכבר נחנו טעם למחפללין ברחוב
 טון שיכולין להפפלל בלא חיבה לא היה להם להטריח ולהוציא לחוץ מיהו המ״ל טעמא ללעיל שחהא החיבה
 גס כן גולה ע״ש עמו אנט בצרה וכלאמדנן בסמוך: מתכסין בשקין כו׳ כבהמה כו׳. פרש״י למשער
 בהמה נינהו מנוצה כו׳ עכ״ל. וקצח לחוק למלבושי בגר נמי מצמר נינהו ויש לפרש כסשטיה שררך לכסוח
 הבהמה בשקי! שהוא לבר שפל ואיך שיהיה יש לעיין אמאי לקלק כן אירושלמי כפרש״י ואי אמצהגא כפי׳
 הר״ן לפרש הכא בחעציוח למה מתכסין בשקין הא בכמה מקראוח כחיב כה״ג וכן ק׳ לקמן שלקלק אמחני׳
 למה אפר ולא לקלק כן אקרא למרלכי וילבש שק ואפר וכחיב שק ואפר יצע לרטס דש ליישב לכל הני שק
 ממקרא מחפרשין שעל גופן היו לובשין אוחס ומשום צערא לגופן וזה בנין אב לכולן וישם שק על בשרו
 משמע ממש על גופן אבל הכא בחעניוח אמנהגא פריך לאין לובשין אותן על בשרן ממש אלא מחכסים בה
 מלבושיהן לליכא צערא לגוסא ולמה מחכסין אלא לומר כו׳ וכן באפר לקרא לכחיב ואפר יצע וגו׳ היינו נמי
 משוס צערא שהיו מחפלשין באפר אגל הכא לנוחנין רק אסר מעט בראש לליכא צערא אלא הרי אנו חשוטן
 לפניך כעפר לרך שפלות כמ״ש באברהם ואנכי עפר ואפר וגו׳: עמו אנכי בצדה כוי. פמסורש במלרשוח
 בכל הגליוח שטנה עמהס גלו לבבל שטנה עמהס כו׳ ובמקום החיבה שבו החורה היא במקום הארון שהשכינה
 היה שרויה שם במקלש ור״ל ללריש ליה מבכל צרחם לו צר בא׳ כחיכ לא צר ולטש ליה כאילו כחיב לו בו׳
 כמפורש ס״פ כשם והפסוקים מפורשים בזה שאמר בכל צרתם בגליות שעברו עליהם הוא עמהס בגלות וכטכול
 אין חבוש מתיר עצמו מטת האסודן וע״כ מלאך פניו הושיעם ולא בעצמו אבל אמר לכגאולה עתילה למאהכתו
 וחמלחו הוא בעצמו גאלם בגאולה גמורה ולא ע״י מלאך ורמז במלח הו״א שהם אוחיוח השם שיהיה שלם
 והכסא שלם ונוסף לזה אמר ויצטלס וינשאם וגו׳ ט כבר בעוה״ז נשאם לאשה אבל לא (צעוה״ב) [לעולם]
 כמ״ש הן ישלח איש אח אשחו וגו׳ אבל לעחיד לא ישלחם רק ינשאס לאשה לעולם א״ס ועי״ל בזה למ״ד
 אריסה שגירשה מוחר להחזירה ומשוס דבעוה״ז לא היה לו להקב״ה דבוק עס ישראל רק כארוסה בעלמא
 שנאמר וארשחיך לי באמונה ואף שגרשה מוחר להחזירה אגל לעחיל וינשאס לעולם שיהיה לו דיבוק עם ישראל
 כנשואה ולא תהיה גרושה ממנו שלא יהיה מתזיר גרושתו משנשאת: וחד אמר כדי שיבקשו עלינו מתים
 כוי. והט איתא במלרש שאבות מבקשים רתמים עלינו: מאי הד המוריה פליני כוי. בתורה כתיב ארץ
 המודה אבל בל״ה כתיב כן הר המוריה ובקרא יש לפרש שנקרא ההר כן בשם זה ע״ש הארץ כלמשמע שקראו
 ארץ המודה אכל כאן בנוסח התפלה לא היה לו לקראו בשם זה הר המודה רמי יימר שהיה נענה בהר
 המודה שהוא מקום המקדש ואימא הר אחר היה בארץ המודה כמ״ש על אחד ההדס וגו׳ וקאמר דמאי
 הר המודה שיצא ממנו הוראה כו׳ ע״ש העחיד וא״כ באברהם נמי לא קראו מודה אלא ע״ש זה שהיה נענה
 בעקידת יצתק בהר זה שהוא מקום המקדש והתימה לפי' שני שפרש״י ותוספות שהר המודה הוא הר סיני
 ובקרא מפורש לבנות טת ה׳ בהר המודה: אדם של צורה כוי. פרש״י בעל קומה שישמעו כר עיין שס
 ובמ״ק פרק משקין פרש״י תכס ובשמעתין ליכא לפרושי הט דהא קאמר אומר תכס ואס לאו אומר אדס של
ו ביותר ולפי מה שכתבנו ד  צורה מיהו פירושו הכא בעל קומה דתוק וט משוס שהוא בעל קומה נשמעו מ
 במסכח נלדס הא דאמרו אין הנבואה שורה אלא על חכם כו׳ דהיינו מכם במילי דעלמא הט נמי יש לפרש
 כן הכא אומר מכם היינו מכס בחורה ואס לאו אומר אלס של צורה במילי לעלמא: לא שק ותענית כו׳
 אלא תשובה ומעשים טובים גורמים בוי. ושק ותענית לא באו אלא משום הכנעמ הלב להצטער על
 עבירות שעשו ולשוב מלרכס הרעה: ויתכסו בשקים האדם והבהמה מאי הוו עבדי אסרי בו׳. לא
 ילענא משמעו מהי קרא ובפרש״י בספר יונה הך לרשה לאסרו הבהמות כו׳ אם אי אתה מרתם עלינו כו׳
 אקרא ויקראו אל האלהיס במזקה וניתא טפי: צדיק ורשע מי נדהה מפני מ׳ כוי. פרש״י הוי אומר
 צליק מפני רשע עכ״ל. ובע״י בשם מילושין פי׳ בהיפן מכל לור ולור אי אפשר שלא יהא שם צדק וא״כ
 האיך נלמין מפני הרשעים כו׳ והיינו במזקה מפני שהיא משובה נצממ עכ״ל.: אבל הא דקאמד עלוב
 ושאינו עלוב כוי. לעלוב היינו חצוף משמע כפרש״י גס לשון בתזקה לא משמע תשובה נצתמ באממ אלא
 נצות בכת שאינו טענת אמת וכמו שפרש״י בפרק תלק גבי שלשה בעלילה באו כו׳ וכ״ה לשון הירושלמי מהו
 בתזקה תוצפא נצת לכשירא כ״ש לטובתו של עולם: אפילו גזל מריש כו׳. להיינו בכפיהם שבנאו בכף יל
 בטרה ולקמן גט נשא לבבנו אל כפים פרש״י צריך לישא הלב לשמים כר ע״ש נראה שמפרש לה מלשון עננים
 וכה״ג מתפרש בפי מצות תליצה להמתפלל צריך שיכון לבו למעלה שנאמר נשא לבבנו אל כפיס אבל הלרש
 דלקמן אינו סובל פירושו דותר נכון פירושו בספר איכה ללפי הררש ללקמן נמי יהיה כפים מלשון כף דר
 ממש וז״ל ומלרש רבותינו נשא לבבנו באמת להקב״ה כאלם הרותץ בנקיון כפיו שמשליך מידו כל טינוף כי

 מורה ועוזב ירותם והמורה ואינו עוזב כטובל ושרץ טלו עכ״ל.:
 ע״כ ביתו ריקם מן חעבירח כוי. פרש״י שאין תמס וגזל בטתו עכ״ל. פרט בו הגזל כי היא העטרה
 השטחה כמ״ש בב״ב רובן בגזל וגתזנים שברור הזה נתקיימו בוראי רבדהם לפי שאין התזניס רואים
 להם שוס ממיה רק סומכין עצמן לילך מסעולה לסעולה גם בסעולת הרשות לבקש בפה אוכלס משכר נגינתם

 טז ע״ב
 בתענית כמ״ש ותקעתם בתצוצרות קרי טה תצי צרות שטנו הצרומ במיצים כמ״ש מצי אכלה וגו׳ ט מציך נממו
 ט וגו׳ ומסיים ביה והיה לכם לזכרון גר להיינו זכרונות אבל מלטות לא שייך ביה אלא ברייה שהקב״ה מלך
 ללון בו את העולם ומציאת השם שנרמז בר״ה נמלטות בתעניות נרמז בברכת גואל ישראל שבו נזכר מה
 שנאמר לאברהם בהר המודה כר שהוא סרסס מציאותו ית׳ כמ״ש ואת הנפש אשר עשו וגו׳. ואמר על
 הרטעית: מי שענה את שמואל במצפח כוי. שענהו הקב״ה בתפלתו לשנות הטבע כרכתיב ויזעק שמואל
 וגר ויענהו ה׳ וגו׳ ופלשתים נגשו גו׳ דרעס ה׳ בקול גלול וגו׳ ואומר בזו הברכה שיר המעלות אל ה׳ בצרתה
 לי וגו׳ הצילה נפשי משפת שקר וגו׳ כמ״ש דטמי שאול היו דלטודן ונפלו במלתמה וטמי אתאב כו׳ שנאמר
 תבור עצטס אפרים וגר אבל שמואל בתפלתו הצילם טמיו וכמ״ש בענין תפלתו זו ותהי יל ה׳ בפלשתים כל
 ימי שמואל ומסיים טה אני שלום וט וגו׳ ר״ל כשהייתי אני שופט עליהם היה להם שלום ממלתמת פלשתים
 או שעשיתי שלום טניהס במשפט והמה מאסו ט בקשו להם מלך למלתמה כמ״ש כ״א מלך יהיה עלינו ט׳
 ונלתס את מלתמותינו: ועל החמישית אומר מ״ש את אליהו בהר הכרמל. שבתפלתו ענני ה׳ ענני
 שינה הש״י הטבע שנפל אש מן השמים ותאכל גוי ואת האבנים ואת העפר ואת המים וגו׳ ואומר כו׳ מזמור
 אשא עיני אל ההדס וגו׳ ר״ל אשא עיני אל ההדס גו׳ דהיינו מכות אבות שנקראו הדס אבל מאין יבא עזרי
 מהם כי תמה זכות אבות אבל עזד מעם ה׳ וגו׳ כי אין להשען רק על אטנו שבשמים ואמר הנה לא ינוס
 ולא יישן וגר דלגבי נטאי הבעל כתיב שם ויהתל בם אליהו קראו בקול גדול וגו׳ אוצי ישן הוא וייקץ לכך נאמר
 כאן אבל שומר ישראל לא יישן ואמר ה׳ שומרך ה׳ גו׳ השמש לא יככה גו׳ שהיה רעב אז בשני אליהו: ועל
 הששית אומר מ״ש ליונה במעי הדגה כוי. שענהו הקב״ה נגד הטבע שיהיה תי במעי הדגה במצולות
 ים עד שקאה אותו ליבשה תי ואמרו בו מזמור ממעמקים קראתיך וגו׳ כמ״ש יונה קראתי מצרה לי וגו׳ מבטן
 שאול וגו׳ ולפי שהיה מרת כי אמר אס יעשו אנשי נינוה תשובה נמצאתי ממייב את ישראל שאין שומעין ללבד
 הנטאים ועמה שראה שלא היה יכול להציל עצמו כמ״ש לו שנימ קום לך אל נינוה וגר הממיל להתפלל על
 ישראל אס עונומ משמר יה ט עמך הסלימה לסלוח לאנשי נינוה אם ישובו למען זאמ מורא נפשי דמל ישראל
 אל ה׳ ט עמו החסל לכפר וגר ומסיים והוא יסרה את ישראל מכל עונותיו: ועל הזי אומר מ״ש את
 דוד ואת בנו בירושלים כוי. כמפורש בספר תהליס שהתפלל לול על כלל ישראל ובשלמה מפורש שהתפלל
 על כל צרה שלא מבא בהנגף עמך גו׳ בהעצר שמיס וגו׳ רעב כי יהיה וגר וענהו ה׳ באש מן השמים וסיים
 בתותס בא״י מרהם על הארץ כפרש״, שהם התפללו על ישוב א״י כמ״ש במזמור שיסלו בו מפלה לעני
 גי׳ שנתייסר זה המזמור על תפלת בני הגלות בכל צרה שלא תבא ומתפללין לקרב הגאולה ואמר תפלה לעני
 כמי ששנינו במשנה זו וטמו ריקם ובגמרא מטופל ואין לו כו׳ כפרש״י שלבו דואג עליו והפוסקים לא הטאו
 דין זה גבי דיני ש״ץ ששנינו ג״כ שס רגיל ופרקו נאה ומרוצה לעס וקולו ערב ונראה דלא נאמר שיהא מטופל
 בבנים ועני אלא בסדר מעניומ בכל צרה שלא מבא ולזה אמר שש״ץ הממפלל יהיה עני ואמר ובמנאי ט יעטוף
 שיש לו גלימא לעטוף כו׳ וע״ס מ״ש בנדרים בר״י נ״ר אלעאי שהיה עני ולא היה לו רק גלימא אחמ ואשמו
 כדנפקא לתוץ היתה מכסה בו והוא כדבעי לצלויי היה מכסה בו וכשגזר ר״ג מענימ לא אזל לשם לפי שלא
 היה לו טלית לעטוף בו כמפורש שם ואמר כ״כ יהיה הש״ץ עני שלפני ה׳ ישפוך שיתו שדואג ומכוין לבו
 יומר מעשיר ואמר ה׳ שמעה וגו׳ שועתי אליך ה׳ לפי שיש מקטרגים טורפין תפלת אדם בפניו דש סנגודם
 שמטאין מפלמ אדם לפניו ימי ב״ה ע״כ בקש אליך מבא שועסי ולא יססיקו המקטרגים ולא אצטרך גס
 לסגגודם ואמר על הגלות שאמר והסמרמי פני מהם ע״כ בקש דאל מסמיר פניך ממני טוס צרה שעליהם
 נתקנו סדר תעניות וברכותיה גם הטה אזנך לי טוס אקרא דהיינו ט׳ ימי תשובה דקדאת יתיד נשמע ג״כ
 אז כמפירש פרק החולץ ואמר כי כלו בעשן ימי ועצמותי כמוקד יגי׳ הזכיר הגלות בעינוי עשן ואש שעושין
 א״ה בצדיקים ע״י עלילוח שקדם וכמ״ש דניאל ונכשלו בחרב ובלהבה וגו׳ ואמר הוכה כעשב דבש גר דהיינו
 מרוב הרגל תעניות שכחחי מאכול לחמי מקול אנחחי דבקה וגו׳ ע״פ מ״ש פ׳ אע״פ אנחה שוברח חצי גופו
 של אדם דהיינו שנדבק הבשר טוחר לעצם וכאילו גחקצר הגוף. דמיתי לקאת מדבר הייתי ככוס וגו׳ הן עופות
 שצועקים טללה ומאניה ואין מי שומע להם במדבר ובחרבוח כך ישראל בגלוח צועקים על עושקיהס בעלילות
 לפני המלך והשדס ואין מי שומע להס ואמר ולא עוד שאינן שומעין לי להצילני מעושקי אלא שהם סרסוני
 כל היום על כך ואמר ט נשאמני ומשליכני כמ״ש השליך משמים ארץ וגו׳ ואמר ימי כצל נטד וגו׳ שהם צללי
 ערב ור״ל שעח וזמן הגאולה הגיע כמ״ש והיה לעח ערב יהיה אור וגו׳ דהיינו כשיהיו בחכלימ השפלומ כמ״ש
 כי אזלח יד ואפס עצור וגר. ואמר ואחה ה׳ וגו׳ ע״פ מ״ש בעוה״ז נקרא בא״ד ובעוה״ב נקרא ט״ה שנאמר
 זה שמי לעלם וזה זכד לדור דור וגו׳ וז״ש שעד היום בגלומ ה׳ לעולם משב דהיינו בעולם עליון ואינך גגלוח
 למטה רק זכרך שהוא א״ל ללור ודור למטה הנה בא העמ שאמה מקוס מלמעלה למטה ומרמס ציון בשם
 הוי״ה שהוא שם הרחמים ט גא עח לחננה וכמ״ש ולכן יחכה ה׳ למנגכס וגו׳ כי גא מוער שאמר לניאל ער
 עמ מועל וגו׳ ולפי שאמר אז חרצה הארץ וגו׳ אמר ט כגר רצו עגדך גגלוח המר גם אגניה ואח עפרה
 הוסיפו לחננה לא כדור המדבר שמאסו בה שע״כ נגזר עליהם הגלומ ממנה ואז כשמגלה שכינמך בשם הרממיס
 אז יראו גדם שס ה׳ וגו׳ גס יראו כי בנה ה׳ ציון ונראה שהוא בונה בעצמו ובכבודו כמ״ש ואני אהיה לה
 מוממ אש. ואמר דבעמ ההיא פנה אל מפלמ הערער וגו׳ ובמדרש פנה אל מפלמ ערעדס מכעי ליה כלשון
 רטס כדכמיב ולא בזה אמ מפלמס אמר ר״י כלפי הדורומ אמר שאין להם כהן ולא בהמ״ק שיכפר אלא המפלה
 שמחפללין בר״ה וטוס הכפודס ונראה דר״ל שהערער מקט בלשון ימיד הוא הש״ץ שמעמידין הקהל בבהכ״נ
 במקום כ״ג בר״ה וטוה״כ וע״י חפלחו שמחפלל עליהם לא בזה אח חםלחס כמו שענה לדוד ושלמה ואמר
 חכחב זאח לדור אחרון וגו׳ ע״פ מ״ש כחוב זאח זכרו[ וגר אמחה אח זכר עמלק ט יד על כס יה וגו׳ מדור
ו לעולם הזה שישחמש בב׳  דור שאין הכסא והשם שלום עד שיממה לעמיד זכר עמלק ואמר פ׳ עושין פסין ד
 אוחיוח י״ה שנאמר כל הנשמה מהלל י״ה והוא מבואר שם ע״פ מ״ש אין בן לול בא על שיכלו נשמוס שבגוף
 וז״ש כל הנשמה כלומר כל זמן שיש נשמה להבראומ מהלל י״ה בשמי אומיומ וז״ש כאן חכחב זאח מה שנאמר
 כמוב זאמ וגר היינו ללור אמרון מאומן לור ומר וכל זמן שעדין עם נברא מהנשמומ שבגוף מהלל י״ה.
 ואמר ט אז השקיף שם ה׳ וגילוי שכינתו ממרום קרשו על הארץ לשמוע אנקת אסיר וגו׳ שהם בני הגולה
 ולסתת בני תמותה שכל ישראל נקראו על שם יוסף שהוא בן רחל שנקראת תמותה שמבכה על בניה. ואמר
 אז יספרו וירברו בציון שם ה׳ מלא מה שהיה אסור על עתה וגס תהלתו טרושלים שעל זה הנס יאמרו הלל
 לבכל זמן שהם בגולה גם אס נעשה להם נסים לא יאמרו כלאמרינן במגילה לאין אומדם הלל על נס שבחוץ
 לארץ וזה יהיה הנס גלול כ״כ בהקבץ וגו׳ וממלכות לעמל את ה׳ בשם מלא. ואמר ענה בררך כמי וגר ע״ס
 מה שאמר שממנו טמומ ענימנו וגו׳ ודרו פ׳ מלק שהיה מבקש שיהיה ימומ ושנומ המשימ שנות עניתנו
 וראינו רעה שהם ימי הגלות ועל זה התפלל שלא מ לו בכך ועל זה אמר ענה בדרך כמי קצר ימי אומר אלי
 אל תעלני מזה וגו׳ בהליכתי לגלות וקצרתי שם ימי בגלות ואל תעלני בגאולה לירושלים בתצי ימי שלא יהיו רק
 כשנות ראינו רעה אבל הנני מבקש בדור דודם שנאמרו בימי משימ שנאמר ייראוך עם שמש ולפני ירמ דור
 דודם לא יהיו דורומ שלי שהם קצדם בשנים אבל יהיו כפי שנותיך שאין להם קץ ותכלית. ואמר לפנים הארץ
 יסדמ וגו׳ ט כן ראוי שיהיה גילוי שכינמך על הארץ שהרי הארץ מוקדממ בבדאה כי לפנים הארץ יסדמ
 ואמר כך השמיס כמה שנאמר טוס כרוא ה׳ אלהיס ארץ ושמים כמפורש פרק אין דורשין ודקדק לומר לגט
 שמיס ומעשה ידיך שמיס ט אינה משובה בבריאה כמו הארץ שהוא יסוד סשוט כמו שאמר יסדמ אבל השמים
 נבראו מאש וממיס כמה שאמרו שם שמיס אש ומים ואמר שאנו מבקשים להיוח חי בשנותיך קיימים לעולם
 גס שהמה ארץ ושמים יאבדו מאלף שנה ואח״כ חחליסס לחדש אוחן וע״פ שאמרו סרק חלק צמקיס שעחיד
 הקב״ה להחיותן אינן חוזדן לעפרן שנאמר והיה הנשאר בציון קדוש יאמר לו כל הכחוב לחיים וגר מה קדוש
 לעולם קייס אף הס לעולס קיימים ואס תאמר אותן אלף שנה שהקב״ה מחדש עולמו מה יעשו הצדיקים

 קרני ראם (א) נ״ב איני מטן דרש״י טאר להמא דשאר בני אדם א״צ לע״נ כזה משא״כ הוא דתשיב יש לו לתלות בו יותר התטא ומש״ה צריך להתטיש מאתרים:
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 ח הידושי הלכות פדי תעניות אלו פיק שלישי תענית ואגדות מהרש״א
 ־ כ ע״ב

 תייבין הריגה למקום והקב״ה לא מסר אותנו בידך להרוג על דבר שקר אלא כדי ליסרע ממך דמינו שהרגת
 אותנו בעלילה וז״ש אעפ״כ כר ר״ל אע״פ שא״ל שבעלילה בא להורגן והש״י ינקום דמן ממנו אעפ״כ לא
 השגיח בהן והרגן שם: ונ״נ מלך הגון היה וי־אוי כו׳ ואותו רשע כוי. ככמה מקומות נקרא גס נ״נ
 רשע אבל מלך הגון היה באותו דבר שלא בעלילה בא הוא עליהן כמ״ש קריבו גובראין כשדאין ואכלו קורציהן

 די יהודאי ענו ואמרו לנ״ג אבל טוריימס הרשע הוא בעצמו ידע שלא הרגו הס את בת המלך:

 פליק פרק סדר תעניות כיצד

— ^ ״ ״  ״״ ״

 פדר תעניות אלו פרק שלישי
 דף יח ע״ב בפרש״י כד״ה לכודות כו׳ כית כניסות מי גשמים לשתיה. כצ״ל:
 דף יט גמרא לא צריכא דאקה מהו דתימא כו׳. כצ״ל: בפרש״י כד״ה ה״ג
 אותה כו׳ התבואה באותה העיר ויהיה בו׳ ובד׳׳ה אבל יכשו כו׳ תפלת
 שוא אפי׳ יבשו כשהן כו׳ וכד״ה לא צריכא דאקון כו׳ ודאי אי לא מתריעין כוי.
 כצ״ל: תום׳ כד״ה נהרא כו׳ לכאן א״נ צריך כו׳ אינו רק בצורת הואיל כו׳. כצ״ל:
 ע״ב גמרא רשב׳׳ג אומר אף כו׳ הלוני י״ב מעינות מים כו׳. כצ״ל: בפרש״י בד״ה
 כפנא רעב ורעב קשה כו׳ ובד״ה סאה כסלע ושכיהא כו׳ ובד״ה אפי׳ כפרום
 כו׳ בהמתם. הס״ד ואח״כ מה״ד אם אין כו׳ כפרום ההג דימות ההמה כו׳ ובד״ה
 בהיפרכיא כו׳ שכלו שם מי בורות כו׳ וכד״ה נמצאת בו׳ טרשין בולעין מן כו׳

 ובד״ה ואני אתן לך •״כ מעינית מים כו׳ כצ׳׳ל:
 ח״ א דף יט ע״כ מעות ביוקר כו׳ מתריעים כו׳ מדלית איםר כוי. לא שייך הכא מתריעין
 על הגשמים כיון דהפירות בזול אלא דמתריעין עליהן כיון דהמעות אינן מצויות וע״י כן נסיתו כפן
 כמו שמתריעין על שאר צרות: מיום שחרב בהמ׳׳ק כו׳. דבזמן שבהמ״ק קייס היה הכ״ג מתפלל ביוה״כ
 על הגשמים שיהיו יורדין כמקונן כמ״ש פרק הוציאו לו היה מתפלל תפלה קצרה בבית התיצון מאי מתפלל
 שמהא שנה זו שחונה וגשומה מ׳ ע״ש: נמצא רחיים טוחנות מן הבור מה שטותנות מן הקב כוי.
 ר״ל דלא נמסר מטומן כור בבת אממ ע״י מה שנשמייר ברמיים רק מה שנמסר מן הקב וכהיםך מי שטומן
 הכור בכמה פעמים קב וקב נמצא שנמסר לו מכל קב וקב שבכור כמו שנמסר לו טומן קב א׳ וכן בעיסה מה
 שהעריכה אוכלת ומתסרת העיסה אינה אוכלת וממסרמ מכור אמד שנילוש מפ״א טפי מנילוש בו קב אמד
 ואוכלת מלשון מוסרמ ומסרש״י נראה דגני רמיים נמי גרסינן אוכלת: הלך נקדימון בן גודיון אצל הגמון
 אחד כוי. שהיה זה קרוב לחורבן הבית שהיה ידם של נכרים מקיפה ואמר שהלווה ממנו י״ב מעיינות מיס
 כוי >;קט מספר הזה שהיה סומך על זכות כלל ישראל י״ב שבטים כמ״ש בהם ושם י״ב עינות מיס וגו׳ ואס
 לא בלא יהיה זכומס יועיל בזה ימן לו י״ב ככרי כסף פדיון נפש י״ב שבטים. ואמר שקבע לו זמן כר בשתרית
 שלח לו שגר לי או מיס כוי. כשהמנו ממחלה היו קובעים להם זמן להמזיר ההלואה עד אומו יום שקבעו והיה
 ההגמון אומר דעד אוחו יום ולא עד בכלל ולכך שגר לו בשחריח של אוחו יוס ולא שגר לו בלילה שלפניו שלפי
 דעת האומות הלילה הולכת אחר יום העבר והשיב לו נקדימון דגם כל היוס שלי הוא משוס דעד ועד בכלל
 קאמר והמע׳׳ה. ושוב שלח לו בצהרים כוי. אפשר דלפי דעתו כיון דהדבר מוכרע אס ההוא יום בכלל דעד
 ועד בכלל ואס עד ועד אינו בכלל יהיה עד חצי היום בכלל ומצהרים ואילך אינו בכלל והשיב לו עדיין יש לי
 שהיה דעד ועד בכלל כל היום והמע״ה. ושוב במנחה שגר לו כו׳. כדקאמר כל השנה לא ירדו גשמיס ועכשיו

 בזמן קטן כזה ירדו:

 דף כ גמרא אהובים בעולמך כו׳ וכשם שעשית ל׳ נם זה בך תעשה ל׳ כאהרונה
: י  מיד בו׳ אמר רב •הודה אמר רכ לכרכה כו׳ ירושלים יש לה היתר כו
 בפרש״י בד״ה שתיהן לקללה כו׳ אשר לא אמטיר עליה מוסב הדבר על העב כו׳

 ובד״ה ונעתדות כו׳ כמסכת סוטה ויעתר לו מה עתר זה כו׳. כצ״ל:
 ע״ב נמרא ואל יהא קשה כארז ולפיכך זכה קנה ליטול הימנה קולמוס לכתוכ
 כו ם״ת תפילין ומזוזות כו׳. כצ״ל: בפרש״י בד״ה ה״ג מפולת כו׳ נשיבת
 הרוח אבל אם היו כוי. כצ״ל: תום׳ בד״ה כהכינתו פירוש כו׳ חניכת אבות בגיטין

׳ עכ״ל.:  עד עשרה כו
 ח״א דף כ ע״א ואמר שנכנס לבית המרח־ן כו׳. אפשר שעשה זה דרך לגלוג שהס לא היה להם
 מיס לשתות שהוצרכו לתת לו י״כ ככרי כסף והוא יש לו גס היום מיס למרחץ וכיוצא בזה שא״ל נקדימון
 תן לי דמי מים יומר שיש לי בידך כוי. גס שמעולם לא הבטיתו ההגמון (מעולם) ע״כ דרך לגלוג א״ל כן
 כשם שאתה היית מבקש ממני דמי המים גס אני מבקש ממך דמי מיס יותר כו׳: וא״ל יודע אני שלא
 הרעיש הקג״ה כו׳ יש ל־ פתהון פה כו׳ שכבר שקעה חמה בוי. דבריו סושרין לכאורה שאמר
 בשבילך הרעיש הקב״ה כדי שיהא פטור מלשלם דמי המים ושוב קאמר שכבר שקעה ממה וגשמים ברשומי
 ואין אתה פטור מדמי המיס ד״ל דה׳׳ק דודאי נתקבלה תפלתך שירדו הגשמים למלאות הבורומ מיהו לא באו
 ברשותך בעוד יום רק ברשותי אשר ששקעה החמה שלא אפסיד דמי המיס שהלויתך ולטובתי גס כן ירדו למלא
 בורות שלי ודקאמר ההגמון שכבר שקעה הממה אע״ג דלפי דעמ האומומ הלילה הולכמ אחר יום שלסניו
 מ״מ בא בטענה דממ״נ הוא דלפי דעתי אין אותו יוס כלל בכלל ואס לפי דעתך עד ועד בכלל הרי כבר שקעה
 ממה ולפי דעמך דהיום הולך אחר הלילה וזה יום אמר הוא כיון ששקעה ממה. וז״ש בתפלתו שניה הודע
 שיש לך אהובים בעולמך וכשם שעשימ לי נס בראשונה כך עשה לי נס באחרונה כו׳. ר״ל דננס הראשון עדיין
 לא הודעמ שיש לך אהבה עמנו כי ההגמון אומר שכבר שקעה ממה וברשותו ירדו ולא יססוד דמי מימיו ועמה
 מעשה לי נס בשניה שמזרמ הממה ואז יודע שיש לך אהבה עמנו וברשומי ירדו ונראה דהיינו נס שעמדה לו
 ממה ולא שקעה בזמנה דומיא דמשה ויהושע בסמוך דלולי מפלמו הימה שוקעמ קודם פיזור עננים ולא הימה
 שוהה ביאמה אבל פיזור עננים גוסיה לא הוה נס כ״כ: נקרה לחם חמה עבורן משה ויהושע כוי.
 מפורש פרק אין מעמידין: ושתיהן לקללה בוי. מפורש פ״ק: היתה ירושלים לנדה ביניהם כו׳
 לברכה כנדה כוי. לעיל מיניה בהך פרשמא כמיב כה״ג מטא מטאה ירושלים על כן לנידה הימה גו׳ ולא
 דרשו כן משוס דההוא איכא לפרשו מלשון נע ונד וכפרש״י והמרגיס שם דהיינו שיהיו מטולטלים וגולים אבל
 לנדה ביניהם לא משמע לפרש מלשון נד וטלטול אלא לנדה ממש וכ״ה במרגוס ירש״י שם: היתה כאלמנה
 לברכה כאלמנה ולא בוי. מפורש במדרש כאלמנה ולא אלמנה גמורה שתלך ותנשא לאתר ולא א״א שמקמ
 מנכסי יעלה והיינו כאשה שהלך בעלה למדינת הים כו׳ ועיין בפ׳ חלק בזה: וגם אנכ• נתתי אתכם נבזים
 גוי. לברכה דלא מוקמינן כר בסיפא דקרא מסיים ושפלים לכל העם וגו׳ ר״ל דודאי בעיני המלכים והשרים
 לא יהיו שפלים ונבזים גס בגלומ כדמוכחי קראי אלא בעיני כלל העס והמון גויס יהיו שפלים ונבזים וע״כ
 המלכים והשרים לא מוקמי מינייהו גזירפטי ורישי נהרא דלא יציימו המון גדם לדבריהם כיון דשפליס הס
 בעיניהם וזהו לטובתן של ישראל דאילו המנויים גזירפטי ורישי נהרא שהם אומניומ מבוזים מאד: נאמנים

 פצעי ונו׳ עד ולא עוד אלא שזכה קנה לבתוב בו פ״ת כוי. מפורש פ׳ מלק:
 ע״ב א״ל ריקה במה מכוער כוי. מה שקראו ריקה אפשר שהיה נדמה לו כנכרי מבני כוש לפי שהיה
 מכוער ושמור טומר ח״ש לו שמא כל בני עירן מכוערין כוי. דהיינו מארץ כוש וא״ל איני יודע כו׳

 יז ע״א -
 בשמיעמ קולס נמשמה יין וממנים להם בע״כ בשכירומ בדרך כופין עד שיאמר רוצה אני וזו גזילה היא ולא
 מתנה: פרקו נאה כוי. מלשון שישיא אדם בניו ובנותיו סמוך לפרקן כוי: מאי נתנה עלי בקולה כוי.
 זה הש״ץ כו׳ כלומר כל מדומ טובומ שהוזכרו לעיל דהיינו פרקו נאה ושפל ברך כר לא נמנה לי רק נתנה
 עלי בקולה ממדה זו במה שיהיה קולו ערב והיינו שאינו הגון כיון שאין בו שאר מדומ הטונומ: ובא׳ אומד
 הריעו כוי. ויהיו הברכות תקיעה לפני המרועה ומקיעה לאחר המרועה כמו נר״ה דפשוטה לפניה ולאמריה
 ומרועה באמצע כי המקיעה היא מורה על הרתמים והתרועה על מדת הדין והשבר שיהיה לו מדת הרתמים

 מב׳ צדדים: ומנין שאי' עוני! אמן במקדש שנאמד קומו וגוי. מפורש בפרק אלו נאמרין:
 דף ין בפרש״י כד״ה ולא ׳דעינן כו׳ ופםוקי מלכיות זכרונות ושופרות כו׳
 ובד״ה צעקה כו׳ ההיא צעקה דכתר פרשת ויקבצו כל ישראל כו׳ וכד״ה
 גבי אליהו כו׳ כתיכ תפלה דכתיכ ענני כוי. כצ״ל: בד׳׳ה אסור לשתות יין כו׳
 ותכבד העבודה כו׳ עב״ל. הוא מגומגם דלא שייך שמא תכבד העבודה אלא באנשי משמר
 אבל באנשי בית אב של יום זה מדינא אסורין ובין ביום ובין בלילה וק״ל: שם בתום׳ בד״ה
 לא לירכו כלל פי׳ כו׳ עד ל׳ יום אלא יגלה בכ״ט עכ״ל. כצ״ל נ״ל ושוב מצאתי כן

 בתום׳ בס״פ כ״ג ע״ש:
 ע״ב נמרא אף פרועי ראש דמהלי עבודה קשיא א״ל רבינא כוי. כפרש״י דכצ״ל
 וכ״ה בסוגיא לסוף פרק כ״ג ומה שיש לדקדק בזה עיין שם בתוס׳ ודו״ק:
 בפרש״י כד״ה דרך מיל ושינה כל שהוא כוי. ואח״כ מה״ד ושינה משכרתו כו׳
 ובד״ה פרועי ראש כו׳ דלא כתיב ביה כו׳ הילול עכ״ל ובד״ה דרב הסדא בפ״כ
 דזבהים וקא כו׳ וערל בשר הס״ד וכד״ה מריש ירהא כו׳ שנצהו את הצדוקים כו׳
 ובד״ה איתוקם כו׳ וה״ג התם בפרק ר״• ת״ר אילץ כו׳ דשבועיא דלא למספד מריש
 בו׳ כצ״ל: תום׳ כד״ה פרוע• ראש כו׳ ולהבדיל וגו׳ כו׳ עכ״ל. הס״ד ואח״כ מה״ד
 דבר זה מתורת כו׳ דערל אםור כו אינו דין כו׳ אפילו הולין שבו הוא כו׳ דמה

 ערלות שייך כו׳ כצ״ל:
 ח״א דף יז ע״א ותפלה לשמואל כוי. עיין פרש״י והוא דתוק דמנין לנו לומר דבמצפה היה הך
 דויתר לשמואל ויזעק וגר מפרשה אתרת כתיב רתוקה מפרשה דויקבצו כל ישראל המצפתה וגו׳
 והתימה ממנו דהא בהך פרשה גופה דויקבצו כל ישראל המצפמה וגו׳ מפורש זעקה לשמואל דכתיב ויאמרו
 כני ישראל אל שמואל אל תחרש ממנו מזעק אל ה׳ וגו׳ וכתיב ויזעק שמואל אל ה׳ וגו׳ ואין לומר משוס
 דלשון צעקה לא כתיב בהך פרשה אלא זעקה בז׳ הא בהך פרשה דנתמתי וגו׳ נמי כתיב לשון זעקה אלא ע״כ
 דזעקה היינו צעקה והיא היא ודו״ק: מכדי יונה בתר דוד ושלמה הוה מ״ט מקדים בוי. אליהו נמי
 במר דוד ושלמה הוה ולא מקשי ליה מ״ט אקדמיה ולמ״ד דאליהו הוא פנחס ניחא דאקדמיה מקמיה דוד
 ושלמה ובהט נימא הא דפסיקא ליה מפלה לאליהו דכחינ גבי פנחס ויעמוד ויפלל ורש״י נדמק לפרש דענני
 ה׳ משמע ליה מלשון בקשה ומפלה מיהו בכמה מדרשים מוכמ דלאו כהן הוה כמ״ש ככל זה התוס׳ פ׳ המקבל
 ויש ליישב לגבי אליהו נישא ליה לרמז רמזו לאליהו יבא קודם משימ בן דוד: רבי אמר אומד אני אסור
 כו׳ הוא שתקנתו קלקלתו כוי. פרש״י אפי׳ המכיר משמרמו כו׳ שמא ישמנה משמרומ כו׳ אבל כו׳
 שתקנתו קלקלתו דהוי כמה שנים שלא תזרו כר עכ״ל. והוא דומק דעיקר טעמו חסר מן הספר ולולי פירושו
 נראה דלא פליג אלא בדלא מטר כלל וה״ק שמקנמו להמיר לשמומ לו יין הוא קלקלתו שלא ידע ומכיר משמרתו
 ובית אב שלו כלל ושמא אינו כהן כלל דהשתא לשמא הוא כהן ולשמא יבנה לא תיישינן אבל במטר תיישינן

 לשמא יבנה וכן מצינו בעולי בבל אשר לא התייתשו נגאלו מן הכהונה ודו״ק:
 ע״ב מתמניא ביח עד סוף מועד אתותב חגא דשבועי כו׳. מפורש פ׳ ר״י:

 דף יח גמרא מאי איריא דחו* יומא דמקמ• יומא דמתוקם תמידא כו׳. כצ״ל:
 בפרש״י בד״ה לא כו׳ דהשתא כי הוה אדר שני מלא הוא יום שלשים
 לפני בו׳ וכד״ה דכל שלאהריו כוי האי ב״ט דנקט מוטל בין ב׳ •מים טובים משום
 בו׳ בל שלאהדיו כו׳. הס״ד ובד״ה מה ת״ל כהון בהון דלא כו׳ כצ״ל: תום׳ בד״ה
 לא נצרכה כו׳ וא״ב האי כ״ט לא מצינו כו׳ ובד״ה דאילו אי איקלע כו׳ לימא
 תשעה ואפי׳ א• מיקלע שום גזירה בו׳ ובד״ה רב אמר הלכה כו׳ טוריינום דכיון

 דבטלו מיום בו׳. כצ״ל:
 ע״ב בפרש״י בד״ה מותרין כו׳ אותן ימים שקראוה קודם ומנה בהספד
 ובתעניות. הס״ד ואח״כ מה״ד כנ• ט״ו קריאת בו׳ קודם זמנה בהספד
 ותענית כו׳ הד״א ובד״ה וקא קרי בו׳ י״ד בג׳ בשבת כו׳: בד״ה שמעיה כו׳ עידו
 היה ולא שמעיה עכ׳׳ל. לפי שהנביא הנזכר בפ׳ הקודמות של פרק זו שאכל האריה לנכיא
 בס׳ מלכים היה שמו שמעיה והנביא שאחר פרשה זו הוזכר בשמו אחיה היה אפשר לפרש
 שהוא שמעיה היה הנכיא שאכלו האריה שהוזכר בפי הקודם ולכך אמר דהא אינו כן אלא
 דעידו שמו כדאמרינן ס״ס הנחנקין וק״ל: ברייה ר׳ אהא כו׳ כה״ג. הס״ד ואח״כ מה״ד

 זו דברי ר״מ ואדכרי ר׳׳מ דמתניתין כו׳ כצ״ל:

 פליק פרק פדר תעניות כיצד

 וז״א דף יה ע״א פ״א גזרה מלכות כו׳ שלא •עסקו בתורה כוי. מפורש פ״ק דר״ה:
 ח״ א דף יה ע״כ ונהרגו בו שמעיה ואחיה כוי. סי׳ רש״י תסידיס היו ולא פי׳ מי הס דאותו
 שאכלו אריה עידו היה ולא שמעיה עכ״ל.. ולא ידענא אמאי נסתפקו טסי באותו שאכלו אריה שהוא
 היה אתד מהנהרגיס מבשאר כמה תסידיס שנהרגו ג״כ על קידוש השם גס ק׳ למה נסתפק שהיה שמו של
 אותו שאכלו אריה שמעיה עד שהוצרך לומר שעידו היה ויש ליישב בזה משום מאותו עני[ למעלה ממנו כתיב
 ויהי דבר ה׳ אל שמעיה איש האלהיס וגו׳ וכתיב דהי איש האלהיס בא מיהודה וגו׳ דהוה משמע דהיינו איש
 אלהיס הנזכר לעיל ששמו שמעיה ולזה הוצרך לומר דע״כ אינו כן דהא זה איש האלהיס הבא מיהודה שאכלו
 אטה עידו היה ולא שמעיה כמפורש פרק הנתנקין ע״ש אך ק׳ היאך בעי למימר שהוא שאכלו אריה שהרי
 זה נעשה כבר טמי ירבעם ואם ראוי לקבוע תענית בו ביים היאך תקנו מעיקרא יוס טורייניס לקאמר בטוליה
 בטלי משוס זה: קצצו בהונות ידיו ורגליו ותלאום כו׳. ידיו ע״ש שהניף ילי על יהולה כו׳ ורגליו
 ע״ש שאמר וארמסנה דמשמעו ברגל ובירישל׳ הוסיף ממכו ראשו ונימא טפי דהיינו פה שהיה מלבר כו׳ ואמר
 שתלאוס בשערי ירושלים בגובה מהשערים לפרסם הנקמה יאין זה שער נקנור המוזכר בכמה מקומומ במלמוד
 שהוא שער המזרח שבעזרה דההוא נקנור מוזכר לשבח ע״ש הנס כדאמרינן בפרק אמר להס הממונה: אמר
 להם אם מעמו של חנניה כוי. יבא אלהיכס ויציל כו׳. נראה גם שהודו שהם הרגו אמ בח המלך זה הרשע
 טורייטס ידע שבעלילה בא עליהם ולא הודו אלא להציל הכלל וז״ש כשם שגאו שס על מנניה מישאל ועזריה
 כעלילה עליהן להשחחוח לצלם ואס לאו ישליכו אוחן לכבשן האש ואלהיהס הצילם אס מעמו של חנניה כו׳ יציל
 אמכם מידי וא״ל חנניה כו׳ ואנו גס שאנמנו צדקיס בדבר זה שבעלילה באמ עלינו אבל אס אנחנו נמשייבנו
 כליה למקום מצד אחר גס אס אין אחה הירגני הרבה הירגיס כר שיהיו הורגים אותנו על אומן עבירומ שאנו
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 תידושי־ הלכות פדי תעניות אלו פיל! שלישי תענית ואגדות מהרש״א ט
- בג ע״ב

 רוצץ להתענות אכלו אתס המזונות שהביאו עמהס: ליכא מעבדא דפםיק ליה כוי. עי׳ פרש״י ולפי
 המסקנא למרתק מפסיק ליה אלא משוס דאיכא שיירפא ה״נ הכי קאמר ליכא מעכרא דפסיק ליה ושכיתי
 שיירמא ראזלי כו׳: אס גבירה לוקה שפהה לב״ש בו׳. א״י מקרי גבירתה לגבי תו״ל כמפורש ס״ק
 בכמה דברים א״י נבראמ ממלה כו־ והקב״ה בעצמו משקה אומה ושומה ממלה מי גשמים ע״ש: משוט
 דאבא אומנא א״ל לא מצית עבדי בוי. נראה לפרש דהוה מלשא דעמיה דאביי ובעי לידע בעובדי לאבא
 אומנא שהם טפי מעובדיה ורצה הוא ג״כ לעשומ כן וא״ל דלא מצימ למיעבד כעובדיה כו׳ ובהכי נייחא רעמיה

 דאביי כיון דלא היה אפשר לו להיות אומנא שהוא היה ראש הישיבה:

 דף ככ באגדה זו בעמוד זה עיין בע״י נוסחות אחרות ע״ש: בפרש״י בד׳׳ה כנף
 א׳ עוף א׳ של אותו מין כגון צפוד כו׳ עכ״ל. כצ״ל:

 ע״ב גמרא ומפני רוה רעה מתריעין בשבת ועל כולן כו׳ רב יהודה אמר רב ער
׳י בד״ה והתניא ידו עד  שיכלו כו׳ ומתהזי כ• איניבא ת״ר כוי. כצ״ל: בפרש׳
 שישכשך ידו. הס״ד ואח״כ מה׳׳ד רגלו כידו קאמינא וכיון בו׳ עכ״ל כצ״ל ומפירושו

 [נראה] דה״ג בגמרא וישכשך רגליו כמים והתניא ידו רגלו כידו כו׳ וק״ל:
 ח״ א דף כב ע״א הוה קהלשיה דעתיה דרבא בו׳ א״ל מםתייך כוי. נראה לפרש כמ״ש
 בפרק הרואה כשמת אביי נעשה רבא ראש ישיבה אכולהו כרכי דישיבת אביי ותלמידיו באו ללמוד לפני
 רבא מברכתו של רכ יוסף שא״ל יהא רעוא דתרוס רישך אכולהו כרכא כמפורש פרק הוציאו לו ובהכי נייתא
 דעתא דרבא דנפיש ומתיה לאגמי אכולהו כרכי: א״ל איכא בהאי שוקא בר עלמא דאתי בו׳. משום
 דקאמר ראימי בני עליה והנס מעטים קאמר מי איכא בהאי שוקא אמד מהמיעוט: דהוה מסיים מםאני
 אובמ־ בו׳. היינו שגס הרצועומ היו שמורומ שלא היה דרכן של ישראל בכך וכדאמרינן פרק בן סורר אפי׳
 ערקתא דמסאני אסור לשנות וכמ״ש המיס׳ סרק הכונס ע״ש: בי חזינן אינש דעציבא דעתיה מבדחינן
 בו׳. חכו כזה לעלמא דאתי כדאמרי׳ בפרק נ״ה כשאדם מצטער השכינה אומרת קלני מראשי כו׳ ע״ש:
 נכשל בה יאשיהו כוי. ר״ל דאי לאו קפידא אפילו בחרב של שלום לא היה נכשל יאשיהו לעשות מלתמה
 אבל דריש דאפי׳ בחרב של שלום איכא קפידא כדלקמן מיהו נענש על שלא שאל את ירמיהו שודאי היה מותה
 בו כיון שאין דורו היה יפה דההוא קרא וחרב לא תעבור וגו׳ בברכות הוא דכמיב בזמן שישראל ערש״מ:

 ע״כ זו ע״ו כוי. מיהו הא דכחיב נחר הכי ולא שמע אל דברי נכו מפי אלהים גו׳ משמע שהוא קודש
 והכי אימא במדרש שכן אמר ישעיהו וסכסכתי מצרים במצרים וזהו שיסד הקליר כו׳ עיין פרש״י בזה
 אבל אלהיס אשר עמדי לא משמע אלא ע״ז מיהו יש לדקדק לקמן מאי קאמר מפני מה נענש יאשיהו כו׳ הא
 מפורש ביה שלא שמע אל דברי נכו מפי אלהיס דהיינו נבואמ ישעיהו ד״ל כיון דשמע מיניה דפרעה דקבטמ
 בע״ז אמר יכילנא ליה ותנטל נבואת ישעיה ונימא נמי הא דהוצרך לומר הואיל וקבטמ בע״ז ולא סגי ליה
 בדרש דאפילו תרב של שלום דאי לאו שבטת פרעה בע״ז לא הוה בא יאשיהו לעשות מלתמה עמו כנבואת
 ישעיהו ועוד כיון דלאו מצוה היא אלא בברכות הוא דכתיב ודו״ק: שמעיה דקא מצדיק ד־נא וכו׳
 שנאמר צדיק הוא ה׳ כי פיהו כוי. היינו מה שלא נמלך כירמיה ולפי המדרש ניחא טפי שלא שמע
 לנבואת ישעיה ועיין בזה בתרגום של איכה: פתח עליה ההוא שעתא רוה אפינו וגוי. עיין פי׳ הפסוק
 בתרגום שם: ויהי האדם לנפש חיה נשמה שנתת• בך חח״ה כוי. משום דלא כתיב כן בשאר כל
 הנבראים כגון בהמה חיה ועוף דיש בהם ג״כ נפש חיה כמו באדם דרשו כן באדם וכבר נמי דרשו בהאי קרא
 כמה דרשות ורבנן נמי דפליגי הכא אלר״י דרשי ביה הנך דרשות דבב״ר יפרש״י שמא יצטרך לבריות כי אץ
 בו כמ להרוימ כו׳ ועוד נראה לפרש שמא יצטרך לבריות כי לא יחדל אביון וגו׳ ואין הבריות מרממי! עליו
 שהוא עצמו גרס לו מולי ע״י סיגוף: עד שיבלו שפתותיכם מלומר די בוי. מפורש פרק אלו הן הלוקין:

 דף כג גמרא נשבה הרוה ונתפזרו כו׳ דהוה קא מלקט מינייהו כו׳. כצ״ל:
ב שם מנקיט ציב• כ• אתא דרא ציב• כו׳ וא״ל לאנשי ביתא הבו ל׳ גואלקי  ע

 כו׳ דהוו שכיהי קמיה כוי. כצ״ל:
א בלילי רביעיות כוי. סרש״י דאינן כוי. אבל בלילי שבתות לא הוצרך להאי טעמא  ח״ א דף כג ע״
 לאיכא טעמא לאיסור מלאכה של הולכי דרך ורש״י בחומש נמי פי׳ בעתם בלילי שבתות ולא הזכיר
 בלילי רביעיות מלתא לפסיקא נקט בלילי שבתות משום איסור מלאכה מיהו יש ללקלק בזה היאך קאמר לכתיב
 בעתם בלילי רביעית ובלילי שבתות למעוטי שאר לילות והא אמרינן בע״פ מעיקרא הוו שכיחי כל יומא זימנא
 מלא פגעה בר״ח בן לוסא א״ל גוזרני עליך שלא תעבור ביישוכ לעולם ונ״ל לולאי הכתוב בעתם לא משמע
 אלא בעמ שאין בני אלם הולכין בלרכים וקולס לאמי ר״מ בן לוסא משמע קרא בעמם בכל לילומ מפני אגלמ
 בת מחלת ולמעט הימים וכפרש״י בס׳ עקב בעמו כלילוח שלא יטריחו אמכם והוא גרס בלילומ ובריימא להכא
 לקתני בלילי רביעיות ושבתות למעט שאר לילות מתנייה לבתר לאתי ר״ת בן לוסא שגזר עליה בשאר לילות
 והך לשמעון בן שטת למייתי שירלו להס גשמים לילי רביעיות ושבתות לאו לוקא נקט הכי להא מקמי ר״ת
 בן לוסא הוה הך לשמעון בן שטת אלא משוס לברישא לברייתא נקט הכי נקט נמי בסיפא הכי והשתא נמי
 ניחא מה שפרש״י גמומש בלילי שבתות ולא נקט נמי לילי רביעיות משום למסיק פ׳ ע״פ לאביי גזר עליה
 ככל לילומ וא״כ לא אמי למעט כל הלילומ ובעמם לא משמע אלא לילי שבמומ משוס איסור מלאכה ואע״ג
 לימי שבמ נמי הס באיסור הולכי לרך מ״מ הולכין לבמי מסיומ ומלרשומ במוך המחוס כמ״ש הרא״ס ועי״ל
 לגשמים בשבמ ביום לאו בעמם מקרי כלאמרינן פ״ק שמש בשבמ צלקה לעניים וכו׳ ע״ש במילושינו ולו״ק:
 להודיע כמה ההטא גודם. שנא׳ עמוחיכם וגו׳ וחטאמכס וגו׳ מנעו בהאי ענינא משמעי קרא לבמיב
 לעיל מיציה אלהיס הנוחן גשם יורה ומלקוש בפחו וגו׳: בדרך שעשח חבקוק כוי. לכל המחפלל עומל
 על מקום אמד אבל מדכמיב ביה בל׳ כפול אעמדה ואמיצבה וגו׳ דמשמע ליה דעג עוגה במקום שהחפלל שלא
 יהא זז משם עד שיהא נענה ועוגה שורה עגולה כו׳ כפרש״י וע״ש זה נקרא מוני המעגל ר״ל שהיה מעגל
 עצמו בשורה עגולה: כבן בית בוי. ע״פ מ״ש פרק אין עומדץ שא״ל אשמו של ר״י ב״ז וכי חניגא גדול
 ממך שאמה מבקש ממנו שהוא ימפלל על בנך וא״ל לא אלא שהוא דומה כעבד שהוא רגיל בבימ המלך ואני
 כשר לפני המלך כדמפורש שם והכי נמי הכא ה״ק לא מפני גדולמי שמו פניהם עלי אלא שאני כבן בימ רגיל
 לפניך: אלא להתיר שבועתך כוי. אע״ג שאמר בשבועמו עד שחרחס על בניך כו׳ אפשר שהמלמידיס לא
 שמעו ממנו אלא לשון השבועה שאיני זז מכאן ולא שמעו סוף דבריי שאמר עד שמרמס כו׳ וחשבו שלא המפלל
 אלא שירד הגשם וזה ;מקיים: גשמי רצון ברכה נדבה כוי. כלומר רצון מלפניך כמ״ש יהי רצון מלפניך
 כו׳ וגם שיהיה רצון ישראל שלא ירדו בזעף וברכה היינו ברכה מלפניך ינרכה מלפנינו והיינו שאמרו בברכמ
 הגשמים ונדבה מלפניך שלא מדרך המיוב ינדבה מלפניני כמו שאמר בנדבה אזבחה לך אודה שמך ה׳ כי טוב
 וגי׳ לכן הביא פר הודאה: על רוב טובה כו׳ הביאו לי פר כוי. נראה לפרש דטעס הדבר שאין מתפללי(
 על רוב טובה אע״ג דטובה זו רוב גשמים רעה היא כמ״ש לעיל שמטשטשין את הארץ ואינה מוציאה פירומ
 מ״מ הוי ככפוי טובה כיון שמתתלה היה מתפלל ימבקש על הגשמים שהם טיבה לעילם אבל אמר הביאו פר
 הודאה להתודות עליו כפרש״י דהיינו להתודות שלא יפה עשה שבקש ביטול על רוב טובה אבל ישראל שהוצאת
 ממצרים כו׳ תלה הדבר בהוצאתם ממצרים דכעסת עליהם לא היו יכולין לעמוד כגון בנסימות דמים ומי מרה
 לא היו יכולין לעמוד השפעת עליהם רוב טובה כגון במן וכשליו לא היו יכולין לעמוד כמ״ש בו הבשר עודנו
 בין שניהם וגו׳ ואף ה׳ תרה וגו׳: לא נמצא שם שמים מתהלל ע״י כוי. עיין פרש״י אבל מלשון מתתלל
 ע״י נראה לפרש טפי דאמה בא לידי שבועמ שוא כיון שמפממ בידו של אליהו לעצור הגשמים: שאתה
 מתהטא לפני המקום בוי. פי׳ רש״י מלשון חט אבל בערוך פי׳ בע״א ע״ש: ועליך אמד הכתוב
 ישמה אביך ואמך וגוי. אביך הוא אביך שבשמים ואמך זו כנ״י ומגל יולדמך הם אביו ואמו ממש מולידיו:
 דור שהיה אפל הארת כי השפילו בוי. נקטו בזה ד׳ דכריס ע״פ הפסיקים שהם ענין א׳ לכאורה וי״ל

 כא ע״א -
 ר״ל שאיני יודע לומר לך שהם מכוערץ כדאמרינן ס׳ י״נ אסילו בגנות בהמה טמאה לא דבר הכמיב והטעם
 משוס שנותן מסרו( ביצירה אבל אמה שאמרמ עלי כמה מכוער כו׳. אמה נוחן חסרון ביצירה: לך לאומן
 שעשאני. כי זה גס כן חסרון היא לאימן שעושה כלי מכוער. ושא״ל נענת* לך ממול לי כוי. היינו שאני
 ממידה שלא יפה דברחי יהוא מחל לי גס חלק היוצר והאומן שמטא נגדו גס כן ממול: ובלבד שלא יהא
 רגיל לעשות בוי. לכאורה דהכי הל״ל ובלבד שלא יעשה עוד כן אבל מלשין שלא יהא רגיל כו׳ משמע
 דלפעמיס יעשה כן י״ל דה״ק ובלבד שלא יהא עושה דבר המרגיל אומו לעשומ כן דהייצו שלא יהא רעמו
 גסה שהוא מרגילו לעשוח כן לספר בגנומ כני אדס כמו שעשה ואמר כמה מכוער כו׳ וק״ל: שמא אין
 עושי׳ לו נם בו׳. דשמא יגרום החטא כדאמרי׳ פ״ק דברכוח דלא היה מחזיק עצמו לצדק אבל רב הונא
 לא היה חש לכך שהיה מחשיבו לצדק גמור: מאי קרא דבתיב קטונתי מכל החסדים בוי. מפורש
 פרק ב״ש: מימי לא הקפדתי כוי. כדאמרינן אל יטיל אדם אימה ימירה בחוך ביחו: ולא צעדתי בפני
 כוי. ר״ל דאפי׳ כשהלכמי בציד הגדול ממני כדאמרי׳ ביומא בג׳ שהולכין שהגדול באמצע ואמ״כ הגדול
 שבשנים מימין והג׳ הקטן מכלם משמאל מ״מ אמר ראימי שלא הקדממי אפילו בצעד אמד לפני הגדול ממני
 כלאמרי׳ לבעי לצלל אצלוד: ולא הרהרתי במבואות כוי. כלאמרי׳ סרק מי שמתו דמ״מ אסיר לעמיד
 במבואות המטונפות לפי שא״א לעמול בלא הרהור ומשוס להילוך שרי בה כלמשמע התם לאפשר להלוך בלא
 הרהור אמר לאעם״כ נזהרתי מלילך בה משוס ללא הלכתי ל׳ אמות בלא תורה ואילו הלכתי שם הייתי מוכרח
 להליך ל׳ אמית בלא תורה. ואמר ולא ישנתי בבהמ״ל כו׳. כלאמרי׳ וקרעים מלטש נומה זה הישן בבהמ״ל
 מורמי נעשימ קרעים: ולא ששתי בתקלת חברי בו׳. כמ״ש בנפול אייבך אל משמת וגוי: ולא קראתי
 להברי כוי. עיין פרש״י ובערוך גריס ולא קראמי למברי במניכמי וא״ל במניכמו פי׳ במניכמי שלא כנימי לו
 שם ולא בחניכמו שאפילו שם שטנו לו אחרים לא קראמיו עכ״ל. ובפי הזהב משיב המכנה שם למברי שהוא
 אחד מיורדי גיהנס ורובן דמשיב הכא עברומ גדוצוח אלא משוס דריבא דעלמא נכשלים באלו לברים המפאר
 הוא בהם שלא נכשל בהם: ובל אשיתא דהוה דעיעתא בוי. נראה אם הוימ רעיעמא ממש אינו נראה
 שיהא בונה למאן דלא אפשר ליה דטבא ליה היה עבדי שיהא סימר לו שלא ישב העני בבימ רעוע כ״כ שראוי
 ליפול אלא מייד באינו רעוע כ״כ אלא דהוה אפשר שיעמוד הטמ זמן מה כההיא דלעיל דקיימה באמרי י״ג
 שנין דהשמא העני היה ממרעס על סומרו עכשיו ואפשר עוד דמצד צדקה שנמן לעני הוה בני לה שלא היה
 לו מקום דרה: ז״מנא דסמבא דעת״הו כוי. עיין פרש״י יעי״ל דסמכא דעמייהו של כל עניים ולא יקנו
 כלל וגס מאן דאסשר לו לקנומ יעשה עצמו עני לסמוך על רב הונא: וא״ד מלתא דשיבתא הוה בוי.

 עיין בערוך בערך שיבמא:
 דף כא גמרא ניקום וניזיל ונעביד כו׳ אתו תרי מלאכי כו׳ פ׳׳א היתה מטתו
 מונהת בכית רעוע בקשו כו׳ ומלונהו עפרא כי מטא להתם שרינהו
 לסיפטא הזנהו דמלו עפרא כעא כו׳ בי *הודאי אמר גם זו לטובה כו׳ דשקל׳ מהכא
 אמטי להתם פתרו בו׳. כצ״ל: בפרש״* כד״ה כי לא יהיה בך אביון בך בעצמך

 וכד״ה האומר תנו כו׳ מי שמת והניה כו׳ להוצאה בשבוע וראוין כוי. כצ״ל:
 ע״ב נמרא מעייהו לבני אינשי א״ל כו׳ ואית ליה דוכתא מאבראי למרמי ביה
 פריטי כו׳ דלית ליה הוה אתי יתיב ולא מכסיף כו׳ שקיל וכי הוה הזי אינש
 דלא איפשר ליה הוה יהיכ כוי. כ״ה כס״א: בפרש״י כד״ה ה״ג יצאו ממנה ג׳ מתים
 ביום א׳ עכ״ל ובד״ה אל מול כו׳ הכפורת כאוהל מועד ושם נשנית כו׳. כצ״ל:
 בד״ה ולא מכסיף כו׳ מאן רמי פריטי להתם כוי. כצ״ל: תום׳ בד״ה א״ל לרב יהודה

 כו׳ שיהא על בני אדם כו׳ עכ״ל. כצ״ל:
 ח״א דף כא ע״א דנפישי בני הילא כוי. פי׳ רש׳׳י דאיכא עניס טפי כו׳ ע״ש ולשון בני מילא
 לא משמע כן ומצינו דמי מחוזא עשירים הוו כדאמרינן ספ״ב דב״ק דקאמר המס דכבלי ושירי לבני
 מחוזא דבר מועט הוא ונראה לפרש רבני מילא הם מיל המלך כשישמעו שאומר כל מאן דצריך ליתי וליכול
 יבואו גס מיל המלך: ונקיים בנפשין אפס כי לא יהיה בך ונוי. ע״פ מ״ש פרק אלו מציאומ אבידמו
 ואבידת אטו אטדתו קודמת שנאמר אפס כי לא יהיה וגו׳ ופרש״י שס הזהר עצמך שלא מבא לידי עניות
 ומאפס דדש ליה המס. ולבסוף שאמר ר״י ואקיים בי ט לא ימדל וגוי. כדי לעסוק בתורה אמר כן וכמ״ש
 מ״ה שמניחין חיי עולם ועוסקים בחיי שעה: אתו מלאכי השרת כוי. והיינו שני כמומ מלאכי השרמ
 המיימינים יהמשמאילים כמ״ש בכמה מקומוח שני מ״ה המלוין לו לאדס אחד טוב מצד המיימיניס ואחד רע
 מצד המשמאיליס ולזה האחד מלאך רע כשישבו אילפא ור״י חחח גודא רעוע הזכיר עונוחם: שמניחים חיי
 עולם כוי. ואידך א״ל בו׳ חד דקיימא ליה שעחא ר״ל דקיימא ליה שעחא בחיי עולם שיהיה ראש ישיבה
 במורה: תלא נפשיה באםקריא דםפינתא כוי. ע״פ מ״ש במסכח עירובין לא מעבר ליס היא לא
 בסמרניס היא ולזה רמז להם גס שהיימי סומר לא שכממי גירסמי: א״ל בני פנו הבלים בו׳ שמובטח
 בו׳. ולא היה הוא מש להא דרב אדא דלעיל דשמא אין עושין לו נס כו׳ דהיינו משוס שמא יגרום המטא
 כמ״ש לעיל אבל נחום הוה ממשיב עצמו לצדיק גמור כדקאמרו וכי מאמר שצדיק גמור כו׳ אייל כן ע״פ מ״ש
 במסכת ברכות צדיק ורע לו היינו צדיק שאינו גמור צדיק וטוב לו היינו צדיק גמור וטון שאמה צדק גמור
 למה עלמה לך רע כ״כ. והשיב בני אני גרמתי כוי. מדאי גס משוס זה שאמרתי לו המתן כו׳ לא הייתי מייב
 לעונש כ״כ דמי ידעמי שימומ בזמן מועט כ״כ אבל אני בעצמי גרממי לי לקבל עונש כזה עלי דכן דרך הצדיקים
 לקבל עליהן יסודן בעולס הזה שיהיה שכרן משלם לעוה״ב. ואמרי ליה איי לנו שראינוך בכך כוי. ע״פ מ״ש
 במס׳ מ״ק א״כ בלמים מה יעשו יבשים אם כך עונש בא לך על עבירה קלה אוי לנו על עונומינו הרבים. וא״ל
 אוי לי אס לא ראימוני. ר״ל אס לא היימי מקבל עונשי בעוה״ז: נם זו לטובה כוי. כה״ג אמרי׳ פרק
 הרואה דלעולס יהא אדם רגיל לומר כל מה דעבדן מן שמיא לטב הוא ומיימי ליה המס מקראי ור״ל גס זה
 שנראה בעיני אלם לרעה הוא בא אפשר למן שמיס עבדן ליה לטב והמס מיימי עובדא דר׳ עקיבא בהט

 יע״ש במילושי׳ שם ובפרק מלק:
 ע״כ לא מקומו של אדם מכבדו אלא בו׳. והעגין כלפי הקב״ה אע״ג רכמיב מלא כל הארץ כטלו
 וע״ש שהוא מקומו מיהו גילוי שכינמו במקום שהוא נמכבל המקום יומר מכל שאר העולם כמ״ש
 כסיני והוא משל לאדם רכסי מעלמ השכליומ שבו שהיא הנשמה שנאצלה ממחמ כסא כבודו נמכבל המקום
 ביותר לכמו כן דמו הנשמה בה׳ לברים להקב״ה ס״ק לברכות: נסתלקה שבינה ממנו אמרה תודה
 במשוך היובל כוי. עיין פרש״י ובפ״ק לטצה הוסיף בזה והלא לא נסתלקה שכינה ממנו מיום מתן תורה
 על אתל בניסן והיתה שם על עשרים באייר שנעלה הענן כוי עכ״ל. שם והתוס׳ לתו שם פירושו ע״ש באורך
 ויש ללקלק למייתי סיסא לקרא גס הצאן והבקר אל ירעו וגו׳ אמאי לא מייתי רישא לההוא קרא ואיש לא
 יעלה עמך וגי׳ ולשיטת התוס׳ שכתבו שם למסברא יש להתיר להא לא אסר להם אלא משוס שטנה והא
 לקאמר מכלי כי׳ עיין שס והשתא ה״נ נימא משוס שלא תאמר לבמשוך היובל וגו׳ אתא למצות עלייה לאמר
 משוך היובל מצוה שיעלו להר שילמלו שם תורה כמי משה שהיה שם מ׳ יום ולילה ללומיא להט קאמר גבי
 שובו לאהליכס וגו׳ לכתיב כאתרונית לאתי למצות עונה וקאמר לליכא למימר הט מרכתיב גס הצאן והבקר
 אל ירעו וגו׳ מסתמא גס בראשונות במשוך היובל המה יעלו וגו׳ אצאן ובקר נמי קאי ולא שייך בהו למימר
 למצוה שיעלו בהר אלא ש״מ ללא אמי קרא אלא למטן אתר לצריך להתירו ולו״ק: רב דנפיש זכותיה כוי.
 נראה לפרש אע״ג לולאי מכ״ש לבזכומיה לרב היו ניצולי! לבכלל מאמים מנה מ״מ הראו להו כן לבלאו זכומיה
 לרב נמי היו נצולין בזכומא לההוא גברא כו׳ א״נ לאי בזכומיה לרב היו מנכי! לי מזכיימיו כראמרי׳ לעיל
 לכעין נס הוא לבר זה דבכל העיר היה לבר ולא היה בשבבומיה לרב וכן מפרש גט לליקמא: א״ל זוודא
 אייתו בהד״הו כוי. עיין פרש״י ואוסיף על לבדו לא״ל בלרך צמומ לזוולא איימי בהלייהו כיון שאין אמס
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 הידושי הלכות סדר תעניות אלו פיק שלישי תענית ואגדות מהרש״א
 כה ע״כ

 רק חד זוזא לזבן ביה חיטי להפריז נדוניא לבתו: כמה איכא משמואל הרמת• ליהודה בוי. מפרש״י
 משמע דה״ק דשמואל לחודי׳ היה מתפלל כמ״ש הלא קציר חטיס היוס אקרא אל ה׳ וגו׳ והיה נענה ואני
 גזרחי חעניח עם רבים ואיני נענה ובע״י פי׳ בשם החום׳ דה״ק דשמואל שלא בעמם ובאו הגשמים ואני בעמם
אד לו לדור כוי ואוי לו למי שעלתה כוי. חלה הדבר בחטאו גס בחטא הדור כדלקמן  ולא באו ע״ש: ו
 עיניה חרוטוח כל גופה צריך בדיקה דהיינו עיני מנהיגי הדור וכל גופא הוא הדור וכדאמרינן בעלמא כד
 רגיז רעיא על ענא עביד לנגדא סמיוחא: והיה אם מעיני העדה נעשתה וגו׳ כל זמן שעיניה יפות
 כוי. מייחי האי קרא דפ׳ שלח ולא מייחי קרא דלעיל מיניה בפרשח ויקרא דכחיב ונעלם דבר מעיני הקהל
 וגו׳ משוס דהתס יש לפרש כפשטיה דעיני הקהל אהעלמח דבר קאי אבל הכא אס מעיני העדה נעשחה וגו׳
 לא הוזכר בו העלמה אלא עשייה דלא שייך בעיני עדה עשייה ולכך דרשו דעיני העדה הס הזקנים ומנהיגי
 הדור ועל ידיהם נעשתה וכיון שהוא מדמה מנהיגים לעינים יצא להם המשל כו׳ כל זמן שעיניה יפות בו׳
 וק׳יל: רבי גור תעניתא ולא כו׳ נהית קמיה כו׳ ואתי מטרא כו׳. הא ודאי דמי לנו גדול ביראת
 תטא וענוה כרבי כדאמרינן סם״ב דסוטה משמת רבי בטלה יראת תטא וענוה ולא אתי מיטרא מכותיה אלא
 סכות ההוא דמייתי תמרא לקדושה כו׳ ד״ל בהא דהך מלתא זוכורא לגבי זכותא דרבי וכה׳׳ג אמריק לעיל
 גבי דבר דלא הוה בשבגוחיה דרב כו׳ ע״ש: תבוטו מן גודא כוי. דרב נחמן חתניה דר״ג היה אמר על

 עצמו חבוטו ליה כו׳ כלומר הורידוהו מגדולחו:
 ע״ב ואנן מתנינן בעוקצי? •״ג כוי. לפי שהיא מסכת אחרונה שבש״ס אמרינן דאפי׳ באחרונה של
 כל הש״ס אנן מתניגן בה. שם אבל מה יעשו גדולי הדור שאין דורן כו׳. דמצינן כן בדורו של צדקיה
 שהוא היה צדיק ודורו רשעים היו: חזו כו׳ דהוו קפרצי כו׳. כפרש״י שהיו זורקי! זה לזה שהוא אסור
 משוס בזיון אוכלין ולכך אמר כיון דכ״כ איכא שבעא בעלמא דאתו לידי בזיון אוכלין יהב בעיניו להיות כפנא.
 ואמר דאמר ליה רבנן כוי. ניעשה דליפוק לשון אונס והא דלא״כ לרב יהודה דאיכא כפנא בעלמא משום
 דיור״ר מתפעל האדם בראייה מבשמיעה כמ״ש אינו דומה שמיעה לראייה: שלף ליח חד מםנאח ואתא
 מטרא בוי. שליפת סנדל אתד מה׳ עינויים דתשיב פרק יוה״כ והכא דבשוק הוה קאי רב יהודה לא היה
 ניכר בשום אתד מהעינויים להתתיל בשוק ולקבל עליו תענית כ״א בשליפת סנדל וקאמר דמיד שהתתיל גם
 בזה בשליפת סנדל אתד היה נענה ואתא מטרא. ואמר דאמר לו הקב״ה אי שלפת אתרינא חריכנא לעלמא
 אפשר משום שהטרית כ״כ קונו מעיקרא כי יהיב עיניה להיות כפנא בעלמא והשתא הדר לבקש שגעא ביותר
 מן הצורך דכבר היה נענה בשליפת סנדל אתד לחזור שבעא בכדי הצורך ומיהו יש לדקדק מאי הוה קיבול
 תענית זה בשליפת סנדל בשוק טון שלא קבלו מאתמול כדקאמר לעיל וצ״ל דצערא בעלמא קבל עליו בשליפת
 סנדנ: הואי למלאכי כו׳ והוה קמחא כוי. גס שהי׳ רב יהודה מתפלל ואתי מטרא מ״מ לפי אותה
 שעה עדיין לא היה שובע עד שהמלאכים הביאו קמתא במעשה נסים וכשא״צ לא תזבנון מהן שמעשה נסים
 הן ולא היה עי״ז שובע הקרה ה׳ למחר דאתיין ארבי דתיטי מסרזינא בלא מעשה נסים והיה שובע: שלם
 טב בוי. ובפ׳(הרואה)!הפרה] אמרינן דתד ט׳ נמי הרואה אותה בחלום סימן יפה לו והיינו שראה הט׳
 בכתבא כדמשמע החס גבי הרואה הספד בחלום אבל הכא בקטאה קאמר דאפשר דלא סגי בחד ט׳ אלא בהאי
 חלמא דאמי ליה שלמא טבא משמיא בחלום ונראה לרב טב היינו על רגא שהוא היה ראש הישיבה וגזר התענית
 ומטוטה מטיב לעמיה יש לפרש נמי על רבא דמטוטה של רבא ומכותיו מטיב רבון טב שהוא הקב״ה גס
 לעמיה: פועל פעלת בימיהם כוי. קרא הוא בספר תהליס על כל נסים שפעל הקב״ה מימי קדם ורבא
 נתכוין הכא בתפלתו על שמואל הנביא שפעל כזה להביא מטר שלא בזמנו טמי קציר תטיס ואביו אמר ליה מי
 איכא דטרח קמיה שמיא כולי האי להביא מטרא שלא בזמנו דלא דמי לשמואל שעשה כן נגד ישראל ואתה
 עושה כן בשביל שבור מלכא בתקופת תמוז שלא לצורך: שני דוכתיך כוי. נראה כי המזיקין שניתן להם
 רשות להזיק מיתדיס להם מקום היזקן ואין להם רשות להזיק במקום אתר ואפשר שזהו הוא בכלל שאמרו
 במס׳ ע״ז תלייס רעים ונאמנים היינו רעים בשליתותן ונאמנים בשבועתן: שרף פינכא דד״םא ובעי
 רהמ־ בוי. הא ודאי כיון דגזר רב פפא תענית בו ביום לא הוה אכל בו אי לאו דתליש ליביה כדאמרי׳ ורב
 נממן דאחיך עליה היינו על שטעם ואכל קודס דבעי רחמי והתפלל כפרש״י אי נמי דהוה ליה למטעס דבר
 מועט כדין חולה שנומנין לו לאכול טום הכפוריס ולא ה״ל לשרוף פינכא דדייסא שהוא מרובה: כל העולם
 כולו בנחת כו׳ שהונה מעלייתא כוי. כל הסוגיא מפורש פרק הוציאו לו: אמד רב בבל יום ויום
 בת קול יוצאת כו׳ כל העולם כוי. ור״ל היו יוצאות בזמן שהיה ר״מ בן דוסא קייס דרב לא היה בדורו

 של ר״מ בן מסא וענין זה מפורש מסרש״י:
 דח כה ע׳׳א יש נוסחאות אחרות כע״• ע״ש:

ב נמרא בין תהומא תתאה לתהומא עילאה א׳׳ל כו׳, כצ״ל:  ע
 פליק פרק פדר תעניות אלו

 ח״ א דף כה ע״א לחביא מרדח נכנסח מפני בוי. עיין פי׳ רש״י נראה פירוש לפירושו דר״ל
 דמפני שמלומדת בנסים הוא הטעם למה לה כלל מרדה בבית כיון שלא היה לה כלום לאפות וקאמר
 מסני שמלומדמ בנסים ולכך היה לה אגנא שלא מצטרך לשאול משכנומיה ודקאמר דמזא אגנא מלא לישה כו׳
 אפשר שלא היה לה אגנא בבית אלא דכל זה בנס היה שלא מרגיש מברמה שאין כאן אגנא ולישה אבל במרדה
 גופא משמע דבלאו הנס היה אלא שהיה לה בתדרה: חד ברעא דפתודא בוי. נראה הרמז בזה כמ״ש בג׳
 עמודי עולם על התורה ועל העבודה ועל גמ״ת העולס עומד דבשביל אלו ג׳ עמודים נברא העולם כדי שיזכה
 בהן לעוה״ב ואלו הן ג׳ כרעי ורגלא דפתורא שיהיה לצדיקים לעתיד בשכרן הטוב ואמר דבעי רממי ליתן לו
 משכרו בעוה״ז ויהבו ליה חד כרעא דהיינו שכר התפלה שהיא העבודה שהיה מתפלל עכשיו והיה רגיל להתפלל
 כן על כל צרה שלא מבא כמפורש ככמה דוכחין ואחזו ליה בחלמו שיהיה תסר בעוה״ב מזה הכרעא שהוא
 שכר המפלה והעבודה: בעי רחמי בוי. ושקלוהו שיהיה לו שכרו משלם בעוה״ב ואמר דגדול נס כו׳ דמשקל
 לא שקלי כו׳ והוא כענין שאמרו פרק במה בהמה מעולם לא יצמה מדה טובה מפי הקב״ה וחזר בו ט׳ ע״ש:
 חד בי׳ שמשי. פרש״י היינו ע״ש ולא שמעמי טעם עכ״ל. ונראה דכי שמשי דהכא ודפרק הנושא לגביה
 רט דכל בי שמשי אמא לטמיה היינו שעה דהכנסמ שגמ והיינו בעוד יוס והשמש קייס דצריך להוסיף ממול
 על הקדש ולכך מיקרי אומה שעה ט שמשי וכמ״ש שמש בשבמ צדקה לעניים כמפורש לעיל ונראה דה״נ הא
 דקרינן ליום ששי ערב שבת היינו נמי משוס אומה שעה דהכנסמ שבמ דערב של יום הוא נמשב לשכמ משוס
 התוספת חול על הקדש: ה״ה דולק כל היום כוי. לא היה צריך לה לדלוק אלא בליל שבת משוס שלום
 טמ אבל היה דולק כל היום לפרסם הצס לרבים טוס גם שבאו להדליק ממנו נר למצות הבדלה: אי קא
 מפסדן כוי. הוא ידע האממ דלא קא מפסק דאל״כ לא הר מפקיר העזים לדוטס טון שלא היו שלו כדלקמן
 אלא ה״ל לר״מ למנטרן יפה שלא יזיקו כיון ששומר אבידה הוה: עד שיצאו אמה לכאן כוי. גס זה
 לפרסם הנס דגם מי שלא ידע ולא שמע מזה הנס כשיראה בטת זה שנשתנה מבתים אמרים להיוח בו אמה
 מכאן כו׳ ישאל עליו ויגידו לו הנס והכי משמע דמייתי עלה הא דפלימו אני ראיתי וכו׳ וא״ל טת זה שקירה
 כו׳: ור״ח בן דוםא מהיכן היו לו עדם כוי. כל זה עד והן תן עיזי דמייתי כו׳ מדברי ע״י נראה שאינו
 מלשון התלמוד אלא מפירושים נכתבו בטסתת הגמרות גס תקשה דקאמר דמכר התרנגולין והטציס וקנה
 בדמיהן עזים כו׳ אכתי תקשי איך קנה עזים בדמיהן והלא אין מגדלין בהמה דקה באר; ישראל ויותר נכון
 דברי התוספות שכתוב בע״י דעזים גופייהו מציאה הוו והיה הוא שומר אבידה כו׳ ע״ש בע״י: דהוא־
 שכינה ואמרי כוי. והא דכתיב ט לא יראני האדם ותי מוקמינן לה ם״פ התולץ היינו באספקלריא המאירה:
 דאחדיכ לעלמא כוי. לכאורה אינו דומה להתריב כל העולם משוס שישתנה שעתו של ר״א ונוסחות הישנות
 יומר מדוקדק ניחא לך דאפכיה לעלמא מרישא כו׳ דאיכא לפרושי על ר״א קאמר להפוך עולמו ולכראו שנית
 ואולי שכוונו בכאן על גלגול הנשמומ: אפשר דמתיליד בשעתא דמזוני כוי. כמ״ש מזל שעה גורס
 דהיינו שעת הלידה וכמ״ש תיי ובני ומזוני לאו בזכותא מליא מלמא אלא במזלא גס שאפשר לבטל המזל כמ״ש

 כד ע״א
 שססרו כל מעשיו בזה כסדר שזכר לעיל ואמר נתתלה שלא ראו גשמים כלל היה דור אפל והארת אותס
 במפלמך שראו הממלמ הגשמים ועטין היה דור שפל כמ״ש שלא בא מעט הגשם אלא להתיר שבועתך עד
 שהגבהתו במםלמך לבא גשמים ברוב טובה ועריק היה שמ בעיניו כמ״ש כמדומה שאין גשמים יורדין אלא
 לאבד העולם עד שהושעמו במפלמך שירדו כמקנן ועדיין לא פסקו עד שעלו להר הטפ מפני הגשמים מפני
 שלא היה הדור נקי עד שמלטמו במפלמך שפסקו הגשמים וסיים ונמלט בבור כפיך במעשה יטך הגרודן רמז
 על פר הודאה שהטא וסמך ידיו עליו כפרש״י: שיר חמעלות כוי. פרש״י מלשון עילוי עכ״ל. אבל 3פ׳
 המליל ובמסכמ מכומ מפורש ע״ש ט״ו מעלומ שהיה במקדש בעזרה ע״ש: היינו כחולמים אמר מ״
 איכא דניים ע׳ שנין כו׳ דאין הלום בלא שינה. ופרש״י ע׳ שנין בשינה א׳ עכ״ל. ואע״ג דמולמיס
 בלשון רטס מ״מ חולמים משמע בלי הפסק וא״כ ע״כ שינה אמר הוא והענין שמדמה שני הגלומ כאילו אינן
 רק כמלוס הזה וכה״ג מדמי שנומ אדם שהן ע׳ שנים כמולמיס כמ״ש באיוב כמלים יעוף וגו׳ ועד״ז יש לפרש
 דממוך קושיא זו ומי איכא דניים ע׳ שנין כו׳ הוה מסרש לקרא דהיינו כמולמים כלומר שהיינו בגלומ בבל
 כמילמיס כשנומ אדם ע׳ שנים שאינן רק כמלים יעיף יע״ז הוה מצטער שיהיה נמשב עולמו של אדם רק
 כחלום שאין בו ממש. ואמר הוה אזיל באירמא חזייה לההיא גברא דנטע מריבא כיי. דהיינו שהראו לו כמו
 שהתרוב הזה כל ע׳ שנין לא נתשב לכלים אבל מטעין אותו לעשומ סירומ לאמר ע׳ שנין כן האדם נברא בערב
 שבת שיהיה טורח במעשיו עד ע׳ שנין יאטלת פירות ושכרו הוא לאחר ע׳ שנין בעוה״ב. וז״ש האי עלמא
 בחרובא אשכממיה כו׳ שעה״ז דמיון המרוב וגס אם השמדל לפעמים לא יזכה לאכיל ממנו להיומ מי אחר ע׳
 שנין מ״מ כנו זוכה לאכול ממנו כן הוא במעשה הצדיק בעוה״ז גס אס הוא עולם עובר לו מ״מ בנו אוכל
 פירותיו כמותי כמ״ש ועישה תסד לאלף דור. ואמר אתא ליה שינמא כו׳ נייס ע׳ שנין כו׳ שהראו לו עוד
 בזה דודאי דפשטיה דקרא היינו כתולמיס הוא דבר שאפשר וכמ״ש ש״מ דניימי ע׳ שנין וראה ג״כ שבר בריה
 אכל פירות התרוג לאמת לו ענין דלעיל שעיקר הפירומ לאדם במעשיו בעוה״ז לאכול מהס אחר ע׳ שנין:
 ולא עבדו ליח יקרא כדבעי כוי. גס שראו בו שהוא בעל תורה ינהירין ליה שמעתתיה כבשני דמוני
 המעגל מ״מ לא ראו בו שהיה בעל מעשים כמוני ולכך לא עבדי ליה יקרא כדבעי ואמר דבעי רממי ומת כו׳
 שלא הגיע עדיין זמנו למות דאותן ע׳ שנין שהיה ישן לא נתשב לו לכלים וטרישלמי מיימי עובדא דמוני המעגל
 שהיה בחורבן בית ראשון והיה ישן מחורבן בית ראשון ע׳ שנין עד שנבנה בית שני אבל זה המעשה דממני׳
 היה אח״כ זמן רב בזמן שמעין בן שטח יכמב בעל יפה מראה דשני מוני המעגל היו וזה דמתני׳ הוא בר בריה
 הוה ע״ש ובספר יוחסין כחוב בשם יוסף בן גוריון שנהרג חוני המעגל מחוץ לירושלים במלממימ בני משמונאי
 וזה מסכים עם תלמודנו לפי שנאבד מן העולס ע׳ שנה בשינה אמרו עליו שנהרג במלמממ האחים ולכך כשבא

 אפי׳ בר בריה לא האמין לו:
 ע״כ קם איהו יהדא זיותא ואיהו בו׳. וכפרש״י במומש גל לנכמ אשמו והוא מפורש פרק הבע״י:
 שכיר יום הוה אמינא לא איפנד כוי. יש לדקדק כיון דשאלמ שלום מצוה היא הו״ל למפגר
 ולבטל ממלאכתו דהא פועל מוזר אפילו בתצי יום ויש ליישב שהיה עני והיה צריך לשכר מלאכתו לפרנסת בניו
 הקטנים שהיא מציה כמ״ש עושה צדקה בכל עת זה המפרנס בניו כשהם קטנים: מ״ט כי מטי מד להיני
 דלנהו כוי. לא היה לך להגטהס שלא יזיקו לגופך ואמרינן פרק תולין דבל תשתית דגופיה עדיף וא״ל זה
 מעלה ארוכה כו׳ ולא אמדנן בכה״ג בל תשתית דגופיה עדיף: מ״ט עיילה היא ברישא והדר עייל מר
 כוי. ולא היה לך לילך אתריה דאמרינן פרק הרואה לא ילך אדם אחר אשה ואפילו היא אשתו והיה לך לילך
 ברישא ואמ״כ אכן ואמ״כ אשמך וא״ל דהוצרכמי לילך אמריה משום דלא בדקיתו לי לילך היא אתדכס בקרוב
 לכס והא לא חקשי שילכו הס ברישא ואמ״כ הוא ואמ״כ היא דדרך בעל הטמ ליעול בדשא לבימ ולא אורמ:
 עוקי דבי רב כוי. מפני שהיה מחטא עצמו בטח הכסא כי׳ ופרש״י ול״ג שהיה מחבא עצמו בבה״כ כלומר
 זמחחבא עצמו ט הוה בעי רחמי אמיא היה מחבא עצמו מרוב ענוה ומאן דגרס כו׳ ע״ש פי׳ השני רחוק
 ־אינו שייך לכאן גס בחידושין בע״י דמפרש ליה דמחבא עצמו מפני עניים הוא דחוק ועיקר חסר מן הספר
 •ע״כ נראה לקיים הגירסא כפי פי׳ ראשון שפרש״י דקאמר מה שלא שדרו זוגא דרבנן לגטה למבעי רחמי
 :מ״ש לעיל בחוני המעגל ובאבא חלקיהו עד שהוצרכו הרבנן לישדר ליה ינוקי דבי רב וקאמר דודאי גס לא
 שדרו זוגא דרבנן אלא משוס דכשהרגיש שבאו אליו רבנן הוה מיטמר ומחבא עצמו כטח הכסא שלא ימצאו
 אותו רבנן וכדי שלא יחזיק טובה לעצמו כדאמרי׳ לעיל באבא חלקיה ולכך הוצרכו אותן רבנן לישדר ליה ינוקי
 ־בי רב לגביה שילכו אחדו גס במקום הנחבא בבה״כ ויאמרו כך אבא אבא כו׳ ולהט סמיך ליה הך עובדא
 ירט יינה דעטד נמי הכי בצנעא כדי שלא יחזיק טובה לעצמו ואפילו מאנשי טחו הוה מיטמר: הזי מה בין
 תקיפי דאי" לחםיד׳ דבבל וכוי. קראן ה״נ ע״ש זה דמי בבל מסורסמין חסידיש שלהן משא״כ בני א״י
-אינן מיחזקין לפני העולם כחסיטס רק לחקיפי: אשתטה על קיברא דאבוה בו׳ חני מצערו לי כוי.
 ;ך עיבדא ה״מ לאמייי בסיגיא פרק מי שמחי שהמחיס יידעיס גס בצערא דאחריני ע״ש: עמי חיתה
 ־שלחתי׳ כוי. ועי׳ פרש״י והוא לחוק שלא יהיה תפלת הצדיקים מקובלת ומרוצה למקום בזקנותם כמו
 עערומס והד לענין מכמה אמרו שהחכמה נוספת בהם בזקנותם ועוד לשון ושלחמיה לא משמע כפי פירושו
 :׳משמע שלתמיה מרצון ונראה לפרש דמרצון שלתתיה שלא אבקש עוד להטרית קוני לשנות הטכע כדקאמר
 :קמן והיה תוהה על הראשונות שבקש לשנות הגזירה מעוני לעושר ומעושר לעוני וכן הכא לבקש רחמיס
 דנחטס טפי שהס גזירת שמיס משעת יצירה כדאמדנן פרק כל היד מלאך הממונה על ההדון מעמיד הטפה
 יפניו ית׳ ואומר טפה זו מה חהא עליה כו׳ עשיר או עני טפש או חכם כו׳ ולזה נסמך הך דר״י עס בנו

 לכאן שהיה מענש בנו על כך שהטרית את קונו לשנות הגזירה והטבע ודו״ק:

 דף כד גמ׳ שמעיה דקא גריס אמר כו׳ מן הים בשבת כיון שיבש כו כסלע כו׳
 רבא גזר תעניתא כר. כאגדות כעמוד זה יש נוסחות אחרות כע״י ע״ש:

 ע"ב בע״י בזה העמוד יש נוסחאות אחרות קצת ע״ש: ברש׳׳י בד״ה שכובשת כו׳
 מהמת כבישת. הס״ד ואח״כ מה״ד כובשת שול״ץ בלע״ז כו׳ דרך אשה בכך
 כובשת ירק ממים כו׳ העלץ והקלהץ הס״ד ואחר כך מה״ד ואמרי לה כו׳ ובד״ה
 בסכיני שרצו שדים להורגו בו׳ ובד״ה ה״ג רב פפא כו׳ שורפה הי פינכא כו׳ כצ״ל:

 ו1״א דף כד ע״א ב׳ ה־כ• דאשבען ברך כוי. לכאורה לבנו ה״ל למברך רתמנא לישבע לברך ט
 היכי דאשבען כו׳ ד״ל דתלה מעשה נסים אלו ששבעו ממנו ברבי יוסי בזכותו שהיה עוסק אז במצוה:
 דטרתת את קונך כוי. אבל ממה שהיה נהנה ממעשה נסים לא היה תש שהיה אפשר לו לתקן ולהקדש
 א •תה הנאה כדלקמן בר״א ועוד דמשוס שהיה נהנה ממעשה נסים לא היה כדאי לקלל ולענוש את בנו אי
 לאו משוס שהטרמת כו׳: קמצעדת כו׳ שוב• לעפרך ואל יכשלו בוי. נראה דתרתי קאמר חדא
 דקמצערמ לבריימא ללוקמך כמ״ש אס לא זכימי לליקמה כו׳ ואידך שאל יכשלו בך בני אדם לבא לידי איסורא
 כמ״ש כי במואר אשה יפה רטס הישממו כי׳ ולא יפה עשה לקללה שמשיב לעפרה בשביל כך אלא כ״א לקללה
 ש חשיב לשמרודמה וכדאמרינן לעיל א״נ דאין זה כדאי לקללה שממומ והראי׳ מאברהם עם שרה אשמו: ואי
 טפי ליה כוי. בכמה מקומומ בחלמוד הפליגו בחמרא דר׳ פנחס ב״י שלא רצה לאכול דבר שאינו מעישר
 ולא הזכירו בשום דוכמא מהפלא דהאי ממרא דר״י דיוקרמ ד״ל דממרא דרט פנמס ב״י עדיפא ליה לאמויי
 שהחמיר על עצמו מלאכול דבר שאסור לרבו רבי פנחס ב״י דהיינו דבר שאינו מעושר משא״כ הכא דלא אסר
 החמור על עצמו כלום אלא דבר שאסור לרבו רט יוסי או למי ששכרו משום גזל הרמיק מהם: למוכן נדוניא
 לכרתיה כו׳ העבודה שהן קודמין לבתי בוי. ויש לדקדק אמאי עשה כן והא עניי קרובך קודמים ונ״ש
 בהי ודושק לומר שהיה לו בטמו להפריז לנדוניא גס לבמו דמשמע שנעשה עני ע״י זה שיהב להו כל דאיכא
 בהדיה מדקאמר ואין לך בהס אלא כאחד מעניי ישראל ויש ליישב בדוחק שהיה לו בבימו להפריז לנדוניימ במו
 נדהו עני היה שלא היה לו שני מאוח זוז ודקאמר דלא פש ליה אלא חד זוז היינו אצלו בשוקא לא פש ליה
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 הידושי הלכות בשלשה פרק רביעי תענית ואגדות מהרש״א יא
 כח עי׳ב

 אמפרש לי ולו״ק: בד״ה ה״ג למ׳׳ד דולג כו׳ קורא שני שלשה פסוקים כו/ כצ״ל:
 ח״א דף כז ע״א בא דוד והעמידן על כ״ד שנאמר בשנת הארבעים למלכות כוי. מייחי ליה
 מהאי קרא מתר דחשיב שם מינוי כ״ל משמרות כחיג בשנח ארבעים למלכות לול וגר דמשמע דאז קכע
 הכ״ל משמרות ומר היה שמואל מת ואהא פרין מהא לבא לול ושמואל כר למשמע לתרוייהו תקנינהו: ד׳
 משמרות עלו כו׳ פשחוד ואימר בו׳. פרש״י ומבעי לי לפשתור לא כתיב גבי כ״ל משמרות כר עכ״ל. ויש
 ליישב דמצינו פשמור בן אימר הכהן בימי ירמיהו ואימר כתיב גבי כ״ל משמרות בל״ה אלא לבבית שני נעשו בני
 פשתור למשפתה גלולה כלמשמע פ׳ י׳ יותסין שאמרו שם ל׳ אלפים עברים היו לו לפשתור וצטמעו וע״כ נתלק
 פשתור משאר בני אימר למשמר אחר אבל קשה לי כעני! זה שאמרו הכא ללא עלו רק אלו ל׳ משמרות ובספ״ה
 לסוכה אמריי במעשה בת בילגה כר שהיה בבית שני בימי יוונים ואמרו שם לסתמו תלונה של משמרת מילגה
 וי״א לנכנס ישבב כר ומשמע מכל זה למשמרות לבילגה דשבב שהיו מכ״ל משמרות היו קיימים עליין בבית שני:
 ע״כ במה אדע כ• אירשנה כו׳ אמר אברהם כוי. ללפי ס שטיה לקרא כסרש״י בחומש ששאל אות על
 בשורח הארץ והכי איחא בפ״ל לנלדס לאיכא למאן לאמר לנענש על זאפ כמפורש שם חקשי הא כחיב
 והאמין בה׳ וגו׳ לאס האמין על בשורח הזרע למה לא האמין על בשורח הארץ ולכך לרשו הכא לבמה אלע וגר לא
 כקורא תגר הוא לשאול אות אלא ששאל לילע באיזו זכות יתקיימו שלא יעשה כלה כלור המבול כו׳ ויהיה מקרא
 מסורס אלע במה אירשנה והשתא ניתא והאמין בה׳ וגו׳ היינו שלא בקש אות כלל לא על בשורת הארץ ולא על בשורת
 הזרע: א״ל קהה לי עגלה משולשת כו/ היא תשובה לו שבזכות הקרבנות שיהיו מביאין מאלו המינים שהם
 כלל כל הקרבנות שור וכשב ועז תורים ובני יונה יתקיימו ובב״ר מפורש כי זכר בכאן כל הקרבנות הבאים לכסרה ג׳
 פריס כר ע״ש והביאו רש״י בתומש ואין כאן להאריך על מרי התלמוד שלא זכר אלא כלל כל המינים המביאים
 לקרבנית: כבר תקנתי כו׳ בזמן שקוראין כוי. פרש״י בגמרא מהיכא יליף ליה גמגום עכ״ל. ונראה שיצא להם
 זה הלרש ששאל לו גס בזמן הגלות היאך יתקיימו מלכתיב לשון כי אירשנה ולא כתיב במה אלע כי תתננת לי כלישנא
 שא״ל הקב״ה לך אתננה וגר ולתת לך וגר גס שכתב בלשון קתה לי וגר דקת לו וגר וה״ל למכתב קרב לי וגר ויקרב
 לו ומש׳׳ה לרשו לשאל לו גס בגלות היאך יתקיימו והיינו כי אירשנה מלשון גרוש וגלות כמו כי אוריש גויס מפניך
 וגו׳ והרבה כמוהו מזמן שאירשנה מן הארץ בגלות אלע במה יתקיימו וא״ל הקב״ה קתה לי וגר מלא הקרבתם
 של אלו ה׳ המינים אלא בקריאה בעלמא במרס בהם כמ׳׳ש קחו עמכם לברים יתקיימו בגלות ורמז לזה הכתוב כי
 קרוב אליך המר מאל בפיך ובלבבך לעשותו לפי פשוטו ה״ל למכתב ובעשייתך אבל ענין כל הפרשה איירי בגלות
 דהיינו שקרוב אליך הלבר בקריאה בפה ובכוונת הלימול בלב שיהיה לעשותו בהם שתהיה במקום הקרבת קרבנות
 במעשה: (והרי״ף יליף ליה מלכתיב דהי השמש לבא דהיינו שקיעת שמשן של ישראל בתורבן בהמ״ק וע״ז תרלמה
 נפלה על אברהם והנה אימה תשכה וגר שלרז״ל על ל׳ מלכיות היאך יתקיימו בלא קרבנות וע״ז נאמר והנה תנור
 וגו׳ ביום ההוא כרת ה׳ את אברס ברית לאמר ר״ל בשביל אמירת הקרבנות מעלה אני עליהם כאילו הקריבום ומותל
 להם עונותיהם) וכתב הרא״ס לפי לרש זה בתתלת הפ׳ שא״ל הקב״ה כי כל הארץ וגו׳ לך אתננה וגו׳ למה לא תשש
 לשאול כן היאך יתקיימו באיזו זכות כשיהיו חוטאי[ כו׳ וע״ש ול״נ בעיקר הקושיא ללא קשה מילי לע״כ שזו הפ׳ בין
 הבתרים היא שלא כסלרה לבן ע״ה שנה היה אברהם כשהכה את המלכים וכשנלבר עמו בין הבתרים היה אברהם
 בן ע׳ שנה כלאיתא בסלר עולם כמפורש בתוס׳ פ״ק לשבת ע״ש ועיין ברא״ש פ׳ הבע״י ונמצא שפ׳ זו ברית בין
 הבתרים מוקדמת לתתלמ הפ׳ שנאמר בה כי את כל הארץ וגו׳ וע״ס הלרש להכא יססרש הכתוב לולי תורתך
 שעשועי וגו׳ שאני לומד וקורא בה בסדר הקרבנות אז אבדתי בעניי דהיינו בגלות כי לא היה לי קיום בגלות לולי
 הקריאה בהם ודו״ק: ד׳ תעניות בשני על יורדי הים כוי. מבואר ע״פ מ״ש בפרק הרואה בד׳ צריכין להודות
 בצצולן מתוך צרתן והס יורדי הים והולכי מדבר ותולה שנתרפא והיוצא מבית האסורין וה״נ אמרינן הכא דהיו אנשי
 משמר מתענים ד׳ תעניות להציל את כל מי שהוא בתוך צרה אחת מד׳ אלו בשני על יורדי הים ובג׳ על הולכי מדבר
 ובד׳ על תולי של אסכרה ובה׳ על עוברות שלא יפילו שהולד כשנולד דומה ליוצא מדת האסורין ובפרש״י נתן טעם
 לכל אחד מהד׳ תעניות ביומו ויש לעיין בזה דא״כ מאי קאמר ובעי׳ ש לא היו מתענין וכן בשבת וכן באתד בשבת מ״ט
 לא היו מתענין הא ליכא טעמא להתענות בהו כמו בד׳ הימים דקאמר בהו טעמא להתענות על ד׳ צרות ולכ״א ביומו
 ד״ל דידע תלמודא דאיכא שוס טעם ראוי להתענות גם באלו ג׳ הימים אי לאו משום הני טעמי דקאמר שמכריעין
 שלא להתענות בהו: מפני הנלילים. פרש״י עושין אותו יו״ט שלהן עכ״ל. אין לפרש משוס שיעלילו עלינו שאנו
 מתענים ביו״ט שלהן דהא בזמן שבית המקדש קיים קיימינן וידינו תקיפה עליהם אלא די״ל שאנשי משמר לא היו
 עושין מלאכה דוס חעניחם שלא יאמרו שאנשי משמר מחזיקין אוחו ג״כ כיו״ט שלא לעשוח בו מלאכה ומחוך זה
 נראה דעכו״ס נהגו כן מקודם שהיו הגלילים דהא משמע דגם בביח ראשון לא היו מחענין אנשי משמר ביום א׳
 מטעם זה והגלילים לא היו עד ביח שני: אלא בראשית בב׳ מ״ט ה׳ פסוקים כו׳ ותק הקורא אל יפחות
 מג׳ כוי. הא דלא תקשו ליה נמי הא דתני פרק הקורא עומד דאין פותתין מי׳ פסוקים בב״ה די״ל כמ״ש החוספוח

 שם דפרשת עמלק דלא הוי רק ט׳ פסוקים ומשום דמפסיק ענינא אין לחוש ה״נ הכא:

 דף כח בפרש״י בד״ה הן הן בני יואב כו׳ כמס׳ הגיגה כו׳ עכ״ל. לא מצאתיו
 שם אכל כמסכת מו״ק איתא דדוז נקרא כן: תום׳ בד״ה הן הן בני יואב

 בו׳ היתה בת ישי כו/ כצ״ל:
 ע״ב בפרש״י בד״ה ומ״ש מוסף כו׳ דלא דהה דידיה אלא דמנהה עכ״ל. כצ״ל
 אכל פירושו קצת מגומגם שהוא פי׳ כל זה אליכא דרכי יהושע דאמר הכי מוסף
 אין בו מנחה וממאי לשקיל וטרי תלמולא הכא ומייתי מלר׳ יוסי כו׳ ומסיק אלא למנחה
 קרכן עצים לחי אלא לאו לנעילה כו׳ כל זה אזלא אליבא לר׳ עקיבא למאי להוה שונה

 מעיקרא ולו״ק: בד״ה בשבעה עלה בו׳ מתן תורה הוה. הס״ל:
 ח״ א דף כה ע״א בני גונני עלי כו/ מפי׳ הרע״ב במתני׳ נראה דע״ש שהיו גונבין לב השומרים
 ע״י העלי להדא בכורים היו קורץ אוחס גונבי עלי ודחשיב להו בכלל מתעסקים בעצי קרבן משום שהם
 בעצמן בני סלמאי שהביאו סולמות כוי. ע״כ םוכן מריו ואין נראה כן מפרש״י אלא דמה שאמרו ה! הן בני
 סלמאי דכעץ מעשה זה עשו ונראה לפרש דאלו בני גונד עלי נתשדן בכלל גוזרי עצים משוס מעשה זה גופיה
 שהיו גונבי עלי דהיינו לשאת גס העלי לירושלים לבקעו שם לגזרי עצים למערכה וכן משמע מדקאמר בהך
 עובדא גופיה שלא יביאו עצים כר ולא יביאו בכורים כו׳ דהיינו דתרתי עבדי בהא שהם הדאו בכורים וגס
 העלי לקרבן עצים ולכך נמי נקט בהאי עובדא קמא לשון כפול כשדן שבאותו דור ויראי תטא דהיינו כשדן
 להדא בכורים ויראי חטא להדא עצים שלא תיבטל עבודת קרבנות המכםרין על התטא אבל באידך עובדא לא
 קאמר אלא יראי חטא דלא איירי רק בקרבן עצים: פעם אחת נגזרה כו׳ שלא יביאו עצים כו׳ ושלא
 יביאו בכורים בו/ יש לחח טעס שגזרו על ב׳ דברים אלו לפי ששני מריס האלו היו מביאין בשמחה מקרבן
 עצים כ״א עשה ביומו יום שמתה ויו״ט וכן בכודס היו מדאין בשמתה כמו ששנינו בסם״ב דבכידס החליל
 היה מכה כו׳ וע״כ גזרה אז מלכות יון לבטל מהם השמתה והיה זה בדת שני שידם היה תקיפה עליצו
 כדאמדנן פ״ק דע״ז ק״פ שנים קודם שגתרב הדת פשטה מלכות יון כו׳ ולא היה להם עדיין יד וכת לבטל
 עבודת קרבן בירושלים אבל מחוץ לירושלים על הדרכים רצו לבטל ב׳ דכדס אלו לגמד: חוא אומר ובד
 צדיק לברכח ושם וגוי. מלת זכר נופל ע״ש הכינוי ושם נופל על שם העצם כמ״ש זה שמי ד״ה וזה זכרי
 בא״ד שאינו רק כינוי השם ולזה קאמר אלו שנקראו בשם כינוי בגי גונבי עלי ובני סלמאי זה זכרם לברכה
 ולשבח להם אבל ברשעים גס שם עצס שלהם ירקב שאסור לקרוא אלס בשמם כלאמדנן ביומא גבי לואג:
 תרי תנאי ואליבא דרבי יוסי כוי. היינו תרי תנאי לברייתא אבל אי הוה מוקים ליה כר״מ ותרי תצאי
 אלידה הוה ליה ברייתא ללא כמתניתין והתוססות תירצו משוס לר״י נימוקו עמו מוקי ליה כר״י הוא לתוק
 רמ׳׳מ טפי ה״ל לאוקמי כר״מ לכל סתמא רמתני׳ כר״מ מוקמינן כוותיה ולא כר״י אע״ג לנימוקו עמו:

 ע״ב כ״ד דמיון וי״ו דתמוו מלו לחו מ׳ בשיבפד כוי. דהיינו מ׳ יום ולילו עמו ובזה טעו ישראל

 כו ע״א
 פרק בתרא לשבת מכל מקום מנכין לאדם מזטותיו וזה שאמר בהאי אגרא דאמרת לא נעינא ר״ל דלא נעינא
 ליטול משכר בהאי עלמא יהיבנא לך שכרך משלם לעלמא לאתי. י״ג נהרות לאפרסמון כו׳ מלמה תענוגי עוה״ב
 בעולם הנשמוח לאסרסמו! שהוא מלחא לדחני שהוא החוש הקרוב למר רוחני כמ״ש כל הנשמה תהלל יה
 איזה לבר שהנשמה נהנה בו הוי אומר זה הדח ומספר י״ג מקט על שם מרוח טובוח שהם י״ג וראיחי בספר
 ישן לגרס שנים עשר נהרווחא כר וכחג בזה ע״ש י״ב גבולי אלכסון שהם גבולוח עמים למספר שבטי בני ישראל
 הקבועים ד״ב מזלוח וכנגל י״ב מעיינוח מיס הנמשכים ויוצאים משם של י״ב אוחיוח כר עכ״ל.: דלית ליח
 בעינא כוי. ופרש״י בגמרא ל״ג בספר רד ובספר שלי כחוב עכ״ל.. ונראה לפרשו שאמר לו הקב״ה מה שאחה
 מבקש יוחר וט מחלק עולם הבא של חברך אפן גם לך ואמר ליה מראי מה שמוכן לחברי הצמקיס איני מבקש
 כמה שאמרו דאי! אדם נוגע במה שמוכן לחברו אבל אנא מבקש מגברא דלית ליה ר״ל ללית ליה זכות ליתן לו
 חלק בעוה״ב שחחן לי חלקו וכמה שאמרו בפי אין מרשין דהצמק נוטל חלקו של הרשע שבגן עדן והרשע נוטל
ד בך  חלקו של צמק שבגיהנס ומייתי ליה שם מקראי וק״ל: אגרי בך גירי כוי. עיין פרש״י ובערוך פירש ג
 גיד כך שונה הגאון ופירוש ברכה היא וכך אמר ליה לעתיד לבא גרים עתידין שיגורו בך כמ״ש יגורו בך נדתי
 וגר עכ״ל.: אמרו ליח וחא ריב״ל גזר כוי. נראה לפרש במעשה הזה דבתתילה גזר תענית והיו היתידיס
 מתענין בו כמו ששנינו פ״ק דבג׳ ראשונות מתענין היתידיס ולא אתא מטרא ואמד ליה אותן היתידיס הא
 דב״ל גזר חעניח עם היחידים ונענה דאתא מטרא. וא״ל חא אנא והא בר ליואי. ר״ל אפשר דשוין ושקולין
 אנן הגוזדס התענית אבל היחידיס המחענין עמנו אינן שקולין כיחידים שהחענו עם ריב״ל וא״ל דא״כ שאנן
 אינן ראיין לכך נראה לפדן דעתן בתפלה ונצרף צבורא עמנו בתעניות האתרונות ששנינו שס בעא רתמי עם
 צבורא ועדיין לא אתא מטרא ואייל רט תמא לאותן היתימס דא״כ טון שאנו רואין דעצירמ הגשמים בשביל
 צבורא הוא אס ניתא לכו שיבא מטר בשטלנו כפרש״י שאתם מסטמיס עמי דהיינו שיבא מטר גס בלא זכית
 צנורא אלא בשטלנו ע״ד שאמר הכתוב ותגזר אומר ויקס לך שהצדיקים גוזדס והקב״ה מקיים וא״ל הן להסטס
 על כך. ואמר דרך גזירה רקיע כסי כו׳ דעצירת הגשמים תולין בגרם השמים כמ״ש ועצר אם השמיס ולא יהיה
 מטר וגו׳ ועדיין לא השגיחו בגזירה זי עד שהוסיף לגעור בהן כמה עזץ הן כר שלא להשגיח בגזירת הצדיקים:
 עלית וישבת במרום ואי אתה מרחם כו/ מצינו במדרש בזמן שישראל עושי! רצונו של מקום שוכן בערבות
 ואינו מתרחק מהם שנאמר מטן שני הכרוטס וירבר אליו ובזמן שאין עושין רצונו של מקום מתעלה דושג בשמי
 מרום והכל צועקין ואין קולם נשמע כו׳ ואץ נענץ ע״כ יש לגו להתפלל שלא יתרתק מאתנו וישמע צעקתנו
 אבל לוי שאמר עלית דשבת במרום הוא כמתרעם וכן אי אתה מרתם על בניך האי לישנא הוא כמתרעם נגלו
 ית׳ ב״ה אבל ה״ל להתפלל רתמים כרתם אב על בניס: שהרי אדם נדול הטיח כו/ מזה המעשה גופיה
 מוכת שאלם גלול היה שהד נענה לאתא מטרא אלא לנענש ואיטלע משוס לא״ל בלשון תרעומות: שמעינהו
 להנך ענני דקאמרי כוי. יש לפרש לשמעינהי לקאמרי היינו שר ומלאך הממונה על הגשם ישמו אף בד
 כמ״ש בפרק קמא וכה״ג כתבו התוספות ברפ״ק לתולין גט גינאי נהרא תלוק לי מימיך כו׳ ע״ש: מייד צדיק

 בתמר וגו׳ בארז בלבנון וגו׳ אם כתמר כו׳ וי׳ מיני ארזים הם כוי. הכל מפורש פרק הספינה:
 ע״ב תקנתם קברים לעצמכם בו/ כענין שאמרו בפרק י״נ בלור המלבר שילעו שימותו בכל ט׳ באב
 קברו להם לעצמם בתייהם קברים כן עתה אתם ברעה ביולאי תמותו: ואמר אבינו מלבנו בוי.
 אטנו ע״ש הוא אבינו יגו׳ ומלכנו ע״ש ייהי בישורון מלך וגו׳ ועל״ז יסל הפייט אס כבנים רחמנו כרחם אב
 כו׳ ואס כעבמם כוי: כשמנסבין מיס בחג תהום כו׳ קול שני רעים כוי. הם ב׳ נסטס שהיו בחג
 ניסוך היין שבכל שנה וניסוך המיס שנתוסף בחג כמ שיחברכו להם גשמי שנה כלאמרי׳ פ״ק רר״ה והיינו ב׳
 רעים בתג ואמר קול על שם שבעת ניסיטן במקרש שהיו אומרים עליהם שירה בקול. ומייתי ליה שנאמר
 תהום אל תהום קורא לקול צנודך להיינו תהום עלאה ותהום תתאה בל אתל קירא לתברו שישמע לקול צנודך
 להיינו לקול שיר שהיה במקלש על היין והמיס שנסכו בתג בשני ספלים שהם צנוריך של השיתין: האי רידיא
 דמיא לעיגלא כוי. גפ״ק ליומא תשיב ליה בג׳ לקולן הולך מסוף עולם ועל סופו ושם מפורש ולמיא לעיגלא
 כר. נראה לסרש על מזל שור שהוא בתולש אייר שבו סוף הגשמים לאמריגן בס״ק מלקוש בניסן וטון שיצא
 ניסן וירדו גשמים אינו סימן ברכה. ואמר פריטא שפוותיה כר כמו שפי׳ הערוך אההיא דפרק הגוזל לרב
 כהנא פדטא שפוותא הוה פי׳ נראץ שפתותיו כמשתק בכל שעה כו׳ עיין שם והכי נמי הכא הכי קאמר שאותו
 מזל שור נראה כמשחק במזלו שעבר היורה בשעחו על דרך שאמרו מזל שעה משחקת לו. וקאמר דקאיס בין
 תהומא עלאה ובין תהומא תתאה דהיינו שמזל שור הוא עומד בשמים מבדיל בין מיס עליונים שהוא חהוס
 עילאה ובין מים תחתונים שהוא תהיס תתאה כמו שנאמר דעש אלהיס את הרקיע ייבדל דן המיס וגו׳ וההוא
 מזל שור אשר ממוצע טניהס ואמר למיס עליונים ששור מימיך למטה לארץ וכן בניסן קידם אייר מזלו אומר
 למיס התתתוניס אבע מימיך למעלה על הארץ ומייתי מקרא שנאמר הנצניס נראו בארץ וגר דלעיל מיניה כתיב
 הגשם תלף הלך לו אתר שכלו ימי הגשמים כבר בניסן יכלו גשם בימות התמה במזל טלה בניסן על ידי נצנים
 שנראו בארץ דהיינו נסט החג שנראו כבר בשני ססליס שבארץ ואמר עת הזמיר הגיע דהיינו שיר וזמר של
 מקדש ואמר ועל ידי זה זוכץ להיוח קול החור שהוא מזל שור נשמע בארצנו וכמ״ש פ״ק דיומא שקולו הולך
 מסוף עולם ועד סופו כמפורש שם: וירדו להם גשמים קודם הנץ ההמה כו׳ כםכודים הם שבה
 של צבור כוי. משמע דלאו בחעניח יחידים קמשחעי והיו צדטן להחענוח גס בלילה שמפסיקין מבע״י

 ומכ״מ קאמר דהיו סבודס דשבת הוא לצבור כיון שלא התתילו להתענות עמין עיקר חעניח דוס:

 פליק פרק םדר תעניות אלו

 בשלשה פרק רביעי
 דף כו גמ׳ בג׳ פרקים בשנה כו/ וקוראין במעשה בראשית ואנשי המעמל היו מתענין
 ל׳ ימים בשבוע מיום ב׳ על יום ה׳ ולא היו מתענין ע״ש מפני כבול השבת ולא
 בא׳ בשבת כלי שלא יצאו ממנוחת עונג ליגיעה ותענית וימותו: ביום הראשון כו/ כ״ה
 בס״א ונגרסת הרע״ב ובגמרא משמע לל״ג ליה ע״ש: ברש״י בד״ה ביום הראשון של

 בו׳ בראשית כו׳ פרשה ראשונה כו׳ ושניה פ׳ יהי רקיע כוי. כצ״ל והל״א:

 ע״ב תום׳ בד״ה מנהה ונעילה כו׳ לאו כלום דיותר שכיה כו/ כצ״ל:
 ח״ א דף כו ע״א אלו הן מעמדות לפי שנאמר צו את בני וגוי. נראה לי אסיפא דקרא סמיך
 דכתיב תשמרו להקריב לי במועדו דהיינו שיהא משמר ומעמד על קרבן תמיד ובדה״י כתיב בהאי לישנא

 כי מעמדם ליד בני אהרן וגו׳:
 ע״כ ובה״א צאינה וראינה וגו׳ ביום התונתו זה מתן תורה. פרש״י יוה״כ שנתנו בו לותות
 אחרונוח ע״ש והוסיף הרע״ב וטום שמחת לגו זה בנץ בהמ״ק שנתחנך טוה״כ ע״כ ולא ידענא חנוכו
 דוס הכפודס ולפי ענינו נראה דאחמשה עשר באב קאי שטעמי שמחחו אמדנן בגמ׳ חלדם במין המקדש:
 דף כז גמרא תיובתא דרב המא. כצ״ל וכן ברש״י: בפרש״י בד״ה ה״ג הניע כו׳
 לירושלים לעבודה והציי׳ הולכץ לידיהו הסמוכה לירושלים ושם מתקנין
 כו/ כצ״ל: בד״ה מעכבין כו׳ וישראלים כיון דכולהו. הל״א: תום׳ בד״ה מ״ם עיקר
 שירה כו׳ אפי׳ פסולים כו׳ עכ״ל. ר״ל ללהכי למ״ל עיקר שיר בפה נקט ישראלים לאפילו
 ממזרים כשרים לשיר אבל למ״ל עיקר שיר ככלי לא נקט ישראלים לכעי כהניס ולויס ולו״ק:
 ע״כ בפדש״י בד״ה לא ידהה כו׳ וי״ו דידעיה עושץ אותן ה׳ בו׳ עכ״ל כוונתו בזה לא
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 ״יעי תענית ואגדות מהרש״א
- ל ע׳׳ב

 יכול לעשוח כן למטה אכל משוס צערא עליח לנגוח ליפול משם לארץ חלליך לא חללי חר3 אלא חללי נפילה:
 ע״כ באב דריע מוליד! כוי. באדר לבריא מזליה גס שאמרו אין מזל לישראל מ״מ מגלגלין זכות ליום
 זכאי ותוכה ליום חובה כדאמר לעיל: אחרית ותקוה בוי. אלו דקלים וכלי פשתן כו׳ שהס לברים
 המתקיימים כדאמרינן פרק יוה״כ יעשו לו שגולה דיקלא מיני תמרים וכן כלי פשתן הס כלים שמתקיימים
 יותר משאר כלים ובגדים והיינו אחרית וגו׳: בריח שדה של תפוחים. וכתבו התוספות י״א תפוחים כריח
 אחרונים עכ״ל. וכת״י כתפות בעצי היער כאתרוגיס ביני אילני ואולי שדקדקו לפרש אתרוגים ע״ס מ״ש
 במדרשוח כי ריח ג״ע שנכנס עס יעקב היה מהכגדיס כדכתיב וירת את ריח בגדיו שאלו הבגדים עמדו כבר
 בג״ע כי של אדה״ר היו ובאו ליד נמרוד ואח״כ גזלן וחמק עשו ממנו שע״כ נקראו החמודות כדאמרינן
 במדרשומ ואית ליה דאילן שאכל ממנו אדם הראשון אתרוג היה כדאמרינן פרק בן סורר ומאוחו אחרוג קבלו
 בגדיו ריח אתרוג של ג״ע וקצת יש סמך לדבריהם אלו מספר הזוהר וז״ל ותרא האשה כי טוב העץ וגו׳ מה
 תמת אר״י ההוא אילנא הוה סליק ריחו כד״א כריח שדה אשר ברכו ה׳ ובגין ההוא ריח דהוה סליק חמדח
 ליי; למיכל מיניה אבל בב״ר לא משמע כן שיהא הריח מג״ע בא ע״י הבגדים של עשו אלא שבזכות יעקב נכנס
 עמו רית של ג״ע וההיפך בעשו על ידי רשעתו נכנס גיהנס ודו״ק: משושח חגה גו׳ ע״ד מד״ח בו׳
 מחגה כוי. יש לדקדק דא״כ למאי נכתב חדשה ושבתה וכן לאינך תנאי למאן דדריש חדשה א״כ חגה ושבתה
 למה נכתבו ומאן דדדש שבתה א״כ חגה וחדשה ל״ל ויש ליישב דהני תנאי לא פליגי אלא לעמן שמחת סיפור
 וכיבוס באיזה זמן שהם אסורים מיהו לכולהו תנאי כתיבי כולהו למילי אחריני דאית בהו נמי שמתה למר כדאית
 ליה ולמר כדאית ליה תדע דהא תנא דמתני׳ ס״ל דאין אסור סיפור וכיבוס אלא בשבת שתל תשעה באב בתוכה

 וברישא קתני משנכנס אב ממעטין בשמתה דהיינו מר״ת ודו״ק:
 דף ל תום׳ כד״ה ותרוייהו כו׳ דכלי פשתן מותר לכבס מ״מ החמיר כו׳ עכ״ל.
 כצ״ל: בד״ה ערב תשעה באב לא יאכל כו׳ ר׳׳ל כשתי קרירות כו׳ מאהר
 שאין עושק מהן תבשיל בעצמו כו׳ עכ׳׳ל. הוא מגומגם קצת דמתחילת זכריהם ;ראה
 ללוקא משתי קלירות אסור ובכן״ל נראה לכ׳ מינין שעושין מכ״א תכשיל כעצמו אם אינן

 נאכלין כמות שהוא חי מקרו כ׳ תכשילין אף כקלירה אחת וק״ל:
 ע״ב גמרא אמר רבא הלבתא כתנא דידי ולא הודו בו׳. כצ״ל: תום׳ בד״ה יום
 שבו כלו כו׳ ולמהר הכרוז כו׳ ופרשב״ם כו׳ ובכל ט׳ באב היו מתים כ״א
 אלף ופדוטדוט כו׳ עכ״ל. לברי הרשב״ם הס בפרק י״נ ע״ש אכל לא ילעתי לכוון לנרי
 הסוס׳ רהכא ע״פ פרשב״ם להתס ולפי לשון האיכה רבתי שאמרו שם שהיו מוצאין עצמן
 ט״ו אלף ופרוטרוט חסרו מת״ר אלף והיה נראה להגיה כאן וכצ״ל ובכל ט׳ באב היו מתים
 מת״ר אלף בפרוטרוט ומפורש כו׳ ויהיה הפרוטרוט קאי את״ר אלף שהפרוטרוט ממנו
 ככל שנה מהמ׳ שנים ט״ו אלף כלמפרש לה התם בפרשכ״ס והוא מלברי איכה רבתי
 שהפרוטרוט עולה ככל שנה מהמ׳ שנים ט״ו אלף וע״ש בזה לברי התוס׳ מיהו ככל פרשב״ס
 שלפנינו גרסינן הכי ט״ו אלף ופרוטרוט למשמע שהפרוטרוט הוא הנשאר על ט״ו אלף
 שאינו מגיע לכל שנה אלף וכן נראה מלברי התוס׳ שם אבל לברי התוספות להכא א״א

 לכוון רק כמ״ש וכלשון הרשב״ס ולו״ק: נגילה ונשמהה בישועתו:

 ח׳יא דף ל ע״א ואסור לקרות בתורה בוי. פרש״י משום דכמיב בהו משמחי לב עכ״ל. ולולי
 פירושו נראה דלאו משוס שמתה נגעו בה דלא מייתי האי קרא דמשמתי לב אלא בסיפא גבי תינוקות
 של בית רבן אבל נשאר כל אדם איכא טעמא אחרינא משום שלא ישכת אבלו של יוס ובשאר עסקים נמי אסור
 מה״ט ולרבותא נקט דאסי׳ ללמוד תורה אסור בו אבל בתשב״ר נקט ליה מקרא דאסור מיהמ משוס שמתה:

 ע״ב דומה לו במי שמתו מוטל בוי. ר״ל דלא ה״ל ט״ב באבלות ישנה: בל המתאבל על
 ירושלים זוכה ורואה בשמחתה בוי. ושאינו מתאבל כוי. עדיפא מיניה מפורש בהאי קרא
 דאיהו גופיה נמי שמח אלא מכאן אמרו קאי אשאין מתאכל דאינו מפורש מה עונשו וקאמר דמכאן אמרי
 כו׳ דמכלל הן אתה שומע לאו וכל שאינו מחאבל כו׳ מיהו ק״ק דליכא לדיוקי מקרא דמכלל הן אחה שומע
 לאו אלא דהמתאבל הוא גופיה שמח ושאינו מחאבל אינו שמח ומנא ליה לדיוקא דאינו מתאבל אינו רואה
 בשממתה ד״ל דהרואה בשמתמה א״א שלא יהיה גס הוא שמח: ותהי עונותפ על עצמותם בוי. ר״ל
 גס כשיכלה הבשר הנרקב לאתר מיתה ועדיין העצמות קיימים נרשם עליהם שתיית היין כדאמריגן פרק המפלת

 השוחה יין עצמותיו שרופים כו׳ וכל ששמיימו מרוכה כו׳:
 ח״א דף לא ע״א ובת כ״ג מבת סגן כוי. כל אחת שואלת משל למטה ממנה היינו נמי מה״ט
 שלא יהיו להן בגדים חשובים כל כך לגבי העניים ועוד דאי בת כהן גדול שואלת ג״כ מבת מלך ה״ל
 כאלו ממליפיס בגדיהם וימבייש מי שאין לו להמליף ומה״ט נמי מני במתני׳ שאין לובשין רק לבנים שלא לבייש
 העלות שאין להם צבעונין רק לבנים: מי שאין לו אשה נבנם לשם בוי. וכ״ה בממני׳ במור שא עיניך
 כו׳ אל תמן וכמ״ש בפרק האיש מקדש שאסור לאדם לקדש אשה עד שיראנה ולא משוס יופי דהא קאמר אל
 ממן עיניך בנוי כו׳ אלא דמ״מ יראנה שלא יהא בה מוס ודבר מכוער: יפיפיות בו׳ מיוהםות בו׳
 מכוערות שבהן בוי. כי הפעולות הס שלשה תצוקות שהם הטוב והערב והמועיל. היפיפיות הס מכת
 האומרות להלוך אחר הערב והמיותסות אומרות למשוך אתר הטוב והמכוערות אתר המועיל כמ״ש ובלבד
 שתעטרונו בזהוביס ובמתני׳ לא חשיכ רק כת האומרים למשוך ולברור את הטוב ובע״י תשיב דכת אתת עשירות
 שבהן אומרות תנו עיניכם בממון והוא כת להלוך אתר המועיל וע״ז יש לפרש בפרשת רות שפרש״י שם שבה
 פה פלוני אלמוני וגו׳ שהיה שם הגואל טוב אלא שלא כתב שמו לפי שלא אבה לגאול והרי בתר הכי כתיב
 ויאמר אנכי אגאל ועדיין לא הודיע שלא רצה לייבם את רות גס קשה אחר שהודיע לו בועז שהוא הראש
 שבישראל ושופט להם כמ״ש אנצן זה בועז ואם לא תגאל אנכי אגאל והיא מותרת בישראל דעמוני ולא עמונית
 היאך שוב אמר לא אגאל פן אשתית את נתלתי וגו׳ כפשטיה אבל הנראה כי עיקר מצות יבוס להקים שם המת
 דאל״כ אסור לייבם דמצות תליצה קודמת מטעם זה וז״ש לה אס יגאלך טוב דהיינו מצד הטוב לשם מצות
 יבום יגאל ואס לא יגאלך מצד זה רק לשם ערב שהוא יופייך או לשם מועיל דהיינו לשס נחלה לא תתרצה בו
 רק לשם מצות יבוס שהוא הטוב ולכך כשא״ל לגואל חלקת השדה וגו׳ נתרצה גס בה הגואל מצד המועיל
 שהיא הנחלה ואמר אגאל עד שא״ל קנית להקים שם המת וגו׳ דהיינו לשם מצות יבוס ויאמר לא אוכל לגאול
 פן אשחית וגו׳ ר״ל כמ״ש אונן כי לא לו יהיה הזרע וגו׳ כפרש״י שם וז״ש בועז בסוף אשת מחלון קניתי לי
 לאשה להקים שם המת וגו׳ דהיינו לשם ינום ועיין בזה בחידושינו פרק הערל: אלא לבנים בוי. פרש״י
 אס בניך מיוחסים הכל קופצין כו׳ ע״ש ומשוס שאין השכינה שורה אלא על מיוחסין שבישראל: עתיד
 הקי״ה לעשות מהול בוי. מפורש במפרשים שהוא דבר סודי: הנה אלהינו זה וגוי. וכה״ג דרשו גבי
 זה אלי ואנוהו ומיימי ליה הכא מאלהינו זה וגו׳ זה ה׳ וגו׳ והלשון כפול כמ״ש שיש לאדם לברך במדמ הדין
 עליו כמו במדמ הרממיס שנאמר באלהיס אהלל דבר בה׳ אהלל דבר וז״ש כשהוא אלהינו במדמ הדין קוינו לו
 שיושיענו וזה ה׳ במה״ר עלינו קוינו לו ונגילה ונשמתה בישועתו לא אמר ונשמחה בישועתנו כמ״ש ויושיענו
 אבל כינוי ישועתו עליו יתברך ברוך הוא ע״ד עמו אנכי בצרה וכשהוא יושיענו גס הוא יושע עמנו וע״ז נגילה

 ונשמתה על שהוא יושיענו בב״י:

 הדרן עלך בשלשה פרקים וסליקא לה ממכת תענית בםייעתא דשמיא

pifi יכ הידושי הלכות כשלשה 
 בט ע״א

 שהם משבו ארבעים יום ואין לילו עמו וכלו להו בשימסר ועל כן אמרו כי בושש משה כפירוש רש״י בתומש:
 כראשונה הובקעה כט׳ ובשניה בי״ו כוי. ולפי שהשניה היא הביאה לנו רעה ביותר כמ״ש ביומא בירה
 מוכית ע״כ מתענין בשניה ובירושלמי תירץ בע״א דקלקול חשבונות היה שס ונראה לפרש לפי שאוה״ע מונין
 לחמה וישראל ללבנה וע״י אויבים עע״א שגזרו על חשבון הלבנה וקידוש התדש כמ״ש במסכת ר״ה נעשה זה
 הקלקול ובודאי בי״ז בתמוז במדש הלבנה נבקעה העיר גס בראשונה כמפורש בקרא בירמיה מקל שקד אני
 רואה שהם כ״א ימים שבין י״ז בחמוז לט״ב אבל לפי קלקול חשבונות של האויבים שמונין לתמה לא היה רק
 ב׳ בתמוז דשנת החמה מוסיף על שנח הלבנה י״א ימים נמצא שבג׳ חקופוח מחשרי עד חמוז מוסיף ח׳ ימים
 שבין תשעה בתמוז לתמה ובין י״ז ללבנה ועל כוונה זו אמר שמו אותותס אותות וגו׳ ע״ס מ״ש והיו לאותות
 וגו׳ דהיינו שישראל המונין ללבנה יהיה אות שלהם הלבנה כשהיא לוקה סימן לשונאיהם של ישראל ועובדי
 כוכבים המונין לחמה כשהיא לוקה סימן ואות להם שיהיו לוקים וכן בהפך ולזה כשצר מלך בבל על ירושלים
 היה בי׳ בטבת עד שהוצלח ונבקעה העיר בי״! בחמוז ללבנה וט׳ לחמה והס שני חקופוח השנה שהחמה עולה
 ומוסיף מיום ליום וזה שם ונתן לו האויב אוח וסימן להצלחתו להתריב ירושלים ובהפך אמר אותותינו לא ראינו
 וגו׳ לטובה דהיינו שהובקעה העיר בי״ז בתמוז ללבנה שהיא נדוניח חסרה אז סימן ואוח על חסרון שונאיהם
 על ישראל: דשרף אפוםטמום כו׳ התורה כוי. שהוא יום מוכן לפורענות שבו נשתברו לוחות של התורה:
 ועל כנף שקוצים בו׳ ונפל כו׳ ותבדיה לידיה כוי. היו צורות ע״א אלו כעופות טמאים שנאמר נהם
 כי שקץ הס לכס וכנף עוף הוא במקום יד של מין בהמה ומדכתיב כנף לשון יתיד גבי שני שקוצים רמז שאתד
 מהם היה חסר כנף אחד ע״י דאחד תבריה לתבריה ופרש״י מנשה העמידן בהיכל והתס נמי בלשון יתיד כתיב

:  וישם את פסל האשרה וגו׳ והיינו נמי מה״ט וקראן שומם ע״ש דצבית לחרוב׳ טחא ט׳

 דף כט גמרא בהדש השני בעשרים להדש כו׳. כצ״ל: בפרש״י בד״ה אנת צבית
 כו׳ ל״א אנת צבי כו׳ וידך אושלית לי לשון שאילת כלים כלומר כו׳
 עכ״ל. וכ״ה הגירסא בילקוט: בד״ה הני ארבעים נכי הד כו׳ ובד״ה מוצאי שביעית
 שמינית. הס״ל כצ״ל: תום׳ בד׳׳ה דכתיב עד הדש כו׳ של ר״ה אייר כו׳ תמצא ט׳
 ימים כו׳ ועד הדש ימים הוי שלשים יום בו׳ עב״ל. לברי רש״י מכוונים שהוא חושב י׳
 מאייר ועל חלש ימים הוא חלש של כ״ט ימים הרי בין הכל ל״ב ימים מר״ח אייר על כ״ב
 סיון הם הג׳ ימים שסרו כו׳ אבל לברי התוס׳ לא ילענא להולמם שהרי לא תמצא מט׳ ימים
 לאייר ומכ״ב ימים לסיון כין הכל אינן רק ל״א יום ואתה צריך לל״ג יום להיינו תלש ימים

 שהוא ל׳ יום וג׳ ימים שסרו כו׳ ולו״ק היטב:
 ח״ א דף כט ע״א ויהי בהדש הראשון וגוי. מיימי כל הני קראי דמעיקרא לא מייתי אלא שלא
 נשתלחו מרגלים אלא עד שנה שניה שהרי בראשונה נעשה המשק אתר מעשה העגל ולא הוקס עד
 מחלת שנה שניה ושוב מייתי מקראי דע״כ לפי ענינו לא נשתלתו מרגלים אלא עד כ״ט בסיון ולא מקודם לו
 בשנה שנייה וכלו מ׳ יום בט״ב: ויםעו מהר ה׳ וגו׳ היום סרו מאהרי ה׳ וגוי. מפורש פ׳ כל כמט:
 אמר אביי תמוז דההוא שתא מלוי כוי. פירשו בתוס׳ עשו אומו מלא מל׳ יום כדי שיכלו מ׳ יום בט׳
 באב ל׳ דתמוז ואחד דסיון דבכ״ט שלח המרגלים וט׳ באב ט׳ ע״ש לכאורה דבריהם אינן מובנים דחשיב אתד
 דסיון והרי סיון ודאי מלא וה״ל ב׳ מסיון יום כ״ט ויום ל׳ ויש ליישב דיוס כ״ט מפיון לא חשיב ליה כיון שאין
 לילו עמו גס שהוא בכלל ז׳ של הסגרת מריס אך קשה לדבריהם דא״כ כלו המ׳ יום בט׳ באב עצמו כמ״ש
 בהדיא ובט״ב שבו המרגלים כו׳ וכן משמע דלילה שלאחריו היה ט״ב שבכו בו ונקבע בו בכיה לדורות ופרש״י
 לכאורה בזה יומר מכוון דחשב ב׳ מסיון ול׳ מתמוז דמלוי מליוה וחי דאב הרי נערב ט״ב שבו המרגלים דבלילה
 שלאחריו בט״ב בכו ויום כ״ט דסיון גס שאין לילו עמו משיב ליה דלא כמיב הכא אלא מקץ מ׳ יום ולא אמרו
 מ׳ יום ולילו עמו אלא גבי מ׳ יום בשנה ראשונה שהיה משה בתר דהמס בסיב ארבעים יום וארבעים לילה וצ״ל
 לדברי המיס׳ דבערב ט״ג לאו היינו בח׳ באב אלא בט׳ באב בערב שבו כדאמר לקמן לגבי ט״ב בחורבן סמוך
 למשיכה הצימו ומצינו קרוב ללשון זה בקרא גט יוה״כ במשעה למדש בערב וגו׳ בליל י' שלאמריו בכו ונקבע בו
 בכיה ללורומ לרובו נשרף בי׳ כללקמן ודו״ק: אתם בכיתם בכייה של הנם ואני בר. יש ליישב בכאן
 בשינוי סיפור מעשה מרגלים שבפרשת לברים מסיפורו בפרשח שלח לשם כתיב שאמרו המרגלים אפס כי עז
 העם וגו׳ ותשא כל העלה וילונו וגו׳ ובפי לברים כתיב ויאמרו טובה הארץ וגו׳ ולא אביתם לעלות ותמרו וגו׳
 ולא נתן טעם למה ועול לבפ׳ שלת כתיב וילכו ויבאו אל משה וגו׳ למשמע שהיה כל זה לפני אהל מועל ובפי
 לברים כתיב ותרגנו באהליכס וע״ק שאמר כאן ותאמרו בשנאת ה׳ אותנו וגו׳ ולא הוזכר כן בפ׳ שלת וע״ק
 שאמר בפ׳ דכדס ותקרכון אלי כולכם וגו׳ טון שזה היה בשנת מ׳ שכבר מתו כל דור המדבר ואלו היו בניהם
 פתוח מבן כ׳ שזבו ליכנס לא״י מה הוטמן בכך ויש ליישב בכל זה לפי שהאבות היו מביאין שגס בניהם באהליהס
 היו ממלוננים כמ״ש במדרש ותרמו באהליכס מצמד שהיו יושטן במשכניהס ומתבקין את בניהם ואומרים להם
 אוי לכס למחר יהיו צולבים מכס וכו׳ וז״ש שאם לא יזכו בניהם יהיו להם כ״כ עונש ובכיה לדורות אס לא ייטבו
 מעשיהם ועמהס ידבר משה כאן בפרשת דברים ומוטתן שגס אתם תקרבון אלי בעצת אביכם וזה שזכר כאן
 שהבנים המרו ומתלוננים בלי טעס קודם ששמעו ממרגלים עם גדול ורם ממנו וגו׳ וז״ש משה להם ט אמרתם
 בשנאת ה׳ וגו׳ וזה אינו כמ״ש טובה הארץ וגו׳ אבל הוא אוהב אתכס ואתם שונאים אותו כמ״ש משל אומרים
 מה דבלבך על רחמך מה דבליטה עלך כפרש״י בחומש וזאת שנאת חנם שהיה להם לבנים לגבי הש״י במעשה
 המרגלים הביא להס בכיה לדורות בבית שני שהיה להם שנאמ מנם כמ״ש פ״ק דיומא וז״ש בכאן אמם בכיתם
 בכיה של חנם כו׳ דהיינו שנאת חנם למקום ב״ה עוד מפורש גזה במסכת סוטה פרק א״נ ע״ש ומייתי ליה
 מקרא קרא עלי מועד לשבור במורי ר״ל כי כל חדש מלא יש בו מועד ומדש תמוז שאין בו מועד והוא חסר
 קרא עלי במעשה מרגלים להיומ מלא כאלו יש בו מועד שיהא הוא משלים למ׳ יום לשבור בחורי שלא היו בני
 כ׳ אז שיקבלו עונשס לדורומ באומו יום כדלקמן שמגלגלים חובה ליום חייב: בו׳ נכנסו עבו״ם להיכל כוי
 ובטי סמוך לחשכה הציתו כוי. ההוא קרא דבעשור למדש וגו׳ וישרוף וגו׳ ממפרש כפשטיה דרובו של
 היכל נשרף בי׳ וההוא קרא דבז׳ במדש לא קאי וישרוף איוס ז׳ לחדש אלא דהט מחפרש דבז׳ לחדש בא נבוזראק
 להיכל וקלקל בו עד יום י׳ ואז וישרוף וגו׳ ומיימי ליה מקרא אוי נא לנו כי פנה היום הוא הממלמ השרפה
 בערב יום ט׳ כי ינטו צללי ערב של יוס י׳ שהיה הולך ודולק בו כל היום כולו עד כי בו ינטו צללי ערב: לא
 קבעתי אלא בי׳ מפני שרובו בוי. יש לדקדק בזה דהא איהו גופה קאמר לעיל דמיוס טאמ מרגלים בט״ב
 נקבע בו טוס בכיה לדורומ ולשיטמ המוס׳ גימא דביאמ מרגלים היה טוס ט׳ בערב ואמ״ב בליל י׳ הימה בכיה
 שנקבע אז בכיה לדורומ ודו״ק: מגלגלין זכות ליום זכאי כוי. כל המאמר מפורש בפי אין כערכין: ערב
 ט׳ באב היה כוי. גס בכאן אין נראה לפרש שבערב ט׳ באב ממש טוס מ׳ דהא ביום ט׳ באב הצימו בו האור
 ואי התתלת כניסת העוכדי כוכטס להיכל קאמר הל״ל במ׳ בו אלא ערב ט׳ באב היינו טוס ט׳ גופיה בערב
 שהציתו בו האור: ננזרה גזרה על ד״ג כוי. שהוא היה באותו דור וע״כ קראו בעל התוטס לפי שישראל
 הס עם אמד דמיון גוף כשמכאיב לאבר אמד מרגיש כל הגוף מיהו האברים אינן שדן במעלתן שיש מהן שחיותו
 של אדם מולה בהן ולזה דימה אמ ר״ג שהיה ראש ונשיא שכולן מלוין בו לאבר החוטם שהוא למעלה בראש
 וחיות אדם תלוי בו כמ״ש פרק יוה״כ מדבתיב ויפת באפיו נשממ וגו׳: ומפתחות ההיכל ביק ועלו כוי.
 כבר אמרו במדרש בשערי היכל שלא שלטו בהן האויבים כמ״ש טבעו בארץ שעריה ולזה אמרו שראו אלו פרתי
 כהונה שמפממות שלהן ג״כ לא יהיו נמסרין ביד אויבים והיו מוסרין המפתתות לקונם כמ״ש טהמ״ק קנין
 א׳ שנאמר הר זה קנחה ימינך ר״ל גם כשהוא בחורבנו כמו הר הוא קנינו של הקב״ה כדמסייס בהאי קרא
 ושוע אל ההר דהיינו כשהוא בתורבנו כדאמרינן במסכת פסחים לא כאברהם שקראו הר כו׳ אלא כיעקב שקראו
 טמ כמפורש שם ומייתי ליה מקרא מה לך איפה כי עלית כלך לגגות משום מסירות מפתתות לשמים שהיית

346 



 הלכות

 הלכות פסוקות הנכללות בתלמוד בבלי אספן וקבצן וחברן בלשון התלמוד

 רכינו יצחק כר יעקב אלפסי דל
ן ״ ם הלכות דמג  ע

 למסכת נדרים, יחד עם הלכות הרי״ף
 (שנוספו לצס׳ זו, אשר לא נדפסו בספרי הרי״ף דפוסים הראשונים)

 גם הלכות הרמכ״ן להלה ובכורות
 שהשמיטם הרי״ף מהלכותיו.

 שערי שכועות
 כולל עשרים שערים בדיני שמעות
 מאתרבינו יצהק בר ראובן ז״ל

 (סבנושלהרי׳׳ף)

 (ונקראו נם בשם שערים דרב אלפסי)

 0ר

 עם פסקי

 רכ מרדכי
 כוללים כל דיני התלמוד ושיטות רש״י ותוספות מסודרים בקצור נמרץ בסברות וחדושי דינים על סדר הלכות האלפסי

 מאת רבינו מרדכי בר הלל אשכנזי(רמוס) ז״ל
 עם הגהות מרדכי, וציוני ההלכות על סדר ציוני הלכות רב אלפס.

 ועל פניהם מסביב יאירו המאורות הגדולים המה:

 י. שלטי הגבורים (על הרי״ף והמרדכי) להג״מ יהושע בעז לבית ברוך ז״ל,

 כולל תוספות הלכות והלוק־ דעוה והשגות על הרי״ף מגדולי הפוסקים,

 גם חדושי הריא״ז לרבינו ישעיה די טראני האחרון ז״י.

י אנשי שם (להרי״ף והמרדני ושערי שבועות) כיללים חדושי ש מ  יא. ה

 מהרים טיקטין ז״ל ומהר״ן שפירא ז״ל שארית יוסף להג״מ יוסף בר מרדכי

 גרשון כ״ץ דל מקראקא, ודרך תמים(מסי תמת ישרים)(כולל הגהות מהרבה

 גאונים ומכללם הגהות רכינו בצלאל אשכגזי בעל שמ״ק והאר"* ז״ל) וגדולת

 מרדכי להג"י? ברוך בד דוד גנעזן ז״ל.

 יב. הלכות יום טוב להג״מ יום טוב (מהרי״ט) אמאזי ז״ל. כולל באור

 עמוק על הלכות חלה ובכורות להרטב״ן דל.

 יג. מעשה אילפס הגהות על הרי״ף והמרדני להג״מ מרדכי זאב הלוי

ל אבריק  איטינגא דל, וגיסו הנ״ט יוסף שאול הלוי נאטאנזאהן ד

 לבוב(בעלי מפרשי הים).

ל אב״ד  יד. באור מרדכי (להלק״ט מהמרדכי) להג״מ מרדכי בנעט ד

 ור״מ דק״ק ניקלשבורג והמדינה.

ל אבריק פוזנן.  טו. גליון מהרש״א הגהות הג״מ שלמה איגד ד

 טז. פעולת שכיר הגהות חג״מ ישכר בער בחג״מ תנחום דל, זקן

 ההוראה בווילנא.

ל להלכות הרי״ף(לקוח מפירושו להתלמוח  . פירוש רש״י ד

ל מחכמי לוניל, להלכות הרי״ף  רבינו יהונתן בר דוד הכהן ד

 מסכת עירובין.

 רבינו יונה (־הסיד) גירונדי דל, למסי ברכות (חברם תלמיד

 מתלמידיו הנזובהקים, ויש אשר יזכרוהד בשם תר׳׳י).

ל (הדין). לסדר מועד, ולמס׳ כתובות,  רבינו נסים בר ראובן ד

 גיטין, קדושין, שבועות, ע״ז, מכות וחולין.

 . נמוקי יוסף לרבינו יוסף גר תביבא דל, למסי [מרק], יבמות,

 ב״ק, ב״מ, ב״ב וסנהדרין, ולהלכות קטנות של הרי״ף, ולהלכות

 נדרים להרמב״ן.

ל (הדרה), כולל  ספר המאור לרבינו זרהיהו הלוי בר יצהק ד

 השגות על הרי״ף. (ולסדר נשים ונזיקין יקרא המאוד הגדול, ולסדר

 מועד יקרא המאור הקטן).

 מלהמות ה׳ להרמי״ן דל, על השגות בעל המאור הרל.

ל (הריטכ״א) על  , פירוש רבינו יום טוב בר אברהם אשבילי ד

 הלכות נדרים להרמב״ן.

 , לקוט׳ הרא״ש להלכות קטנות של הרי״ף.

 גם נלוו עליהם עין משפט, נר מצוה, ותורה אור, וציוני מראה מקומות בהר״ן ונ״י,
 וכל סימני הדינים המצוינים ברב אלפס על סדר א״ב נסדח(בקונטרס מיוחד בחלק האחרון של הר-״ף) על סדר הלכות המיימוני דל, גכ הדפסנו עמו

 תוספתא
ל אבריק קרלין. אל להג״מ שמואל אביגדור ד  עם הגהות הגר״א מווילנא דל, ופירוש מנהת בכורים ומצפה שמו

 הכל כמו שנדפס באלפס שי״ל בדפוסנו בשנת תרכ״א.

 ועל כל אלה הוספנו עשרים והמש הוספות הדשות נכבדות ומפורשות בשמותיהן םעל״ד

 כוללות פירושים חרושים והגהות מרבנן גאוני קדמאי ובתראי רובם היו גנוזים עד כה בכתבי יד ועין הדפוס לא שזפתם עוד.



 ואלה ההוספות החדשות
 אשר הוספנו באלפס הזה על כל ספרי האלפסי זולתו(רובם היו מודם עד כה ככתב• יד ולא שזפתם עין הדפוס עוד):

 אוהיליננ ז״ל(יקירי המציאות מאד, ולא נדפסו רק פ״א באלפס ובמרדכי ד׳ ריווא די
 טרינטושי״ח-שי״ט).

ל נלקטו ממנו באורים על המרדני.  יכ. טל אורות להג״מ יוסף ן׳ גדא ד
 יג. |כ״י] הגהות אלפס ישן נמצא בנ״י ישן על גליון האלפס ד׳ קושט׳ רם״ט

 ודי ריווא די טרינטו שי״ח והדפסנום על הגליון בשם הגא״י.
 יד. [ב״י] הגהות ממרדכי ישן נמצאו בנ״י ישן על נליון מרדכי דפוס
 ריווא די טרינטו שנת שי״ט והדפםנום על הגליון בשם הגהות ממ״י. גם
 הצגנו בתוכן הגהות מסי גדולת מרדכי (מלב־ הד־שיו שמובאים בהדושי

 אנשי שם).

 טו. באורי מרדכי להג״מ מרדכי בנעט דל הנ״ל. קיצור מבאורו הרהב למרדני
 מסכת ברנות ופרק ערבי פסחים.

 טז. הגהות הג״מ אפרים זלמן מרגליות ז״ל מבראדי.

ל מדינוב(בעהמ״ם מלא הרועים וכוי).  V. [כ״ין הגהות הג״מ יעקב צבי יאליש ד
 ׳יה. הדושי מהרמ״ז לפי׳ רבינו יהונתן, מהגי׳מ משה זאב ב״ר אליעזר ז״ל

 אבד״ק ביאליסטאק(בעהמ״ס מראות הצובאות וכוי).
 ״ט. [כ״י] קרני ראם הגהות להג״מ אהרן משה טויבש ז״ל אבריק יאסי(בעה״מ

 שרת תועפות ראם וכוי) נוסף על הנדפס בלבוב.
 כ. [כ״י] מלאכת יום טוב להג״מ יום טוב ליפמאן ז״ל אבד״ק קאפולי(בעהמ״ס

 קדושה ירט) הגהות לסדר נשים נזיקין.
 כא. |כ״י] p אריה להג״מ זאב בן אריה ז״ל אבד״ק גאלדינגען וטעלז.

 נכ. [ב״י] נמוקי הגרי״ב להג״מ •הודה בכרך ז״ל אבד״ק סייני.
 כג. ןליי] הדושים והגהות מהג״מ שמואל מרובזעויץ ז״ל מ״ץ דמאהליב

 (העתיקם הרד״ל ז״ל בעצם כי״ק).

 גד. כללי הדי״ף ורש״י והד״ן ומרדכי להג״מ מלאכי ב״ר יעקב הכהן ז״ל
 מספרו יד מלאכי.

 כה. |כ״י] גליון אלפס כולל מראה מקומות לדברי הרי״ף ונושאי כליו, ושנויים
 בין נירסאוה הרי״ף ונו״כ לגי׳ תלמוד בבלי וירושלמי במקום שיש נ״מ גדול
 ביניהן, והגהות והערות בסוף האלפס, מאת הג״מ שניאור זלמן שליט״א

 אבד״ק נאלדינגען.

 א. העתקות פירוש הדי״ף לשלש הלכות המורות במסכת כתובות והלכ־
 אהת במס׳ שבועות, שפירשן בלשון ערבי(והזכירן הרי״ף בהלכותיו בפ״י
 דכתובות ובפ״ז דשבועות) ונעתקו בעברית בס׳ תמים רעים סי׳ רי״ת רי״ט ר״כ,

 ובשו״ת הרמ״ע מפאנו סי' קכ״ז קכ״ה קכ״ט.
 כ. [כתב יד] ספר מאה שערים לרבינו יצתק בר אבא מרי ז״ל ממארשיליא
 (בעל העיטור) [ונזכר בשה״ג ה״ב אות מ' סי׳ ב' לכ״י קדמון ישן נושן] כולל דעות

 וסברות לרבנא אלפס דל בסדר נשים נזיקין.

 ג. |כ׳יי] שיטת ריב״ב לרבינו יהודה בד ברכיה ז״ל (בן אחיו של הרז״ה בעל
 המאור) פירוש על הרי״ף למסנת ברכות, ר״ה, יומא, סונה, ביצה, מגילה,

 מרק ותענית.

 ד. השגות הראב״ד ז״ל על הרי״ף והמאור(מספר תמים רעים ומספר כתוב
 שם מכ״י).

 ה. ספר הזכות להרמב״ן ז״ל ליישב השגות הראב״ד על הרי״ף(ויש יבנוהו
 בשם מחסה ומגן).

 ו. הגהות הרמ״א דל על המרדכי, נעתקו מכי״ק מעל נליון המרדני, ונדפסו
 באלפס דפוס זיטאמיר.

 ז. בגדי ישע לדיינו ישעיה ב״ר אברהם הלד הורוויץ ז״ל(בעל השלייה) על
 המרדני להדר מועד.

 ה. [כ״י] הגהות הב׳׳ה לרבינו יואל ב״ר שמואל סירקש ז״ל אבריק קראקא
 (בעהמ״ס ביה חדש) על הרי״ף והמרדני, גם בקצת מקומות בתוספתא. נעתקו
 מכי״ק מגליון האלפס שלו אשר תקנו והגיהו וחידש בו הדושים רבים, ונדפסו גם

 חדושיו בתוך הגהותיו הנ״ל.

 ט. [כ״י] הגהות הות יאיר להג״מ יאיר היים ב״ר משה שמשון בכרך דל

 (בעה״מ שו״ת חות יאיר). נעתקו מכי״ק מגליון האלפס שלו, נוספות על אלה
 שנדפסו מהן באלפס דפוס זיטאמיר.

 י. הדושי הנ״מ אפרים נבון דל(בעה״ט שרת מחנה אפרים) להרי״ף והמרדני
 סדר נזיקין.

 יא. קצור פסקי רבינו יונה ורבינו נסים ונ״י נקרא לוה הדינים אשר בריין.
 וקצור פסקי המדדכי נקרא לוה הדינים אשר במרדכי הוכרו ע״י הג״מ יוסף

 ולתוספת התועלת הדפסנו את ספר המאור, מלחמות הי, השגות הראב״ד, וספר הזכות להרמב״ן כ״א במקומו הראוי לו על הדף.

 ואלה אשר הוספנו על התוספתא

 כה. מגן אברהם באור לתוספתות מסדר נזיקין מאת הג״מ אכדהם אבלי
 הלוי ז״ל מקאליש(בעהמ״ס מגן אברהם על או״ח).

 כט. חסדי דוד באורים וחדושים מספר תסדי דוד להג״מ דוד בר יעקב
 פארדו דל.

. אור הגנוז כולל נוסחאות שונות ע״פ תוספתא שנכתבה בשנת ר״א  מ
 תתנ״ו(ונדפס בש״ס ווץ תר״כ).

. נוסחאות כתבי יד הרבה נוסחאות שונות וחלופי גרסאות  מ
 מתוספתות כתבי יד עתיקים שנמצאו בבתי עקד הספרים.

 ולהגדיל תפארתה הדפסנוה באותיות מרובעות.
 גם הדפסנוה בהוכרות מיוחדות, באופן שתוכל להיות נלוה אל הש״ס לכל מסכת השייכה לה, כי זה מקומה הראוי לה.

 כל אלה נקבו כשער האלפס להלקיו הראשונים בתוצאה הראשונה, אולם אה״כ הוספנו על כל אלה גם אלה ההוספות, ה״ה:

 לאלפס לתוספתא
 ל. |כ״י| נוסהאות כ״י מספר נמוקי יוסף למסכת יבמות (ע״פ בי״ שנכתב בשנת

 ר׳ לאלף הששי).

. ל על המרדני  לא. הגהות מהר״ם טיקטין ד
 לב. הגהות הגאונים למרדכי סדר מועד מאת הג״מ ישראל בהג״מ שכנא ז״ל,

.  והג״מ צבי הירש שור דל

ץ דווילנא. ר  לג. [כ׳־ין חשק שלמה להג״מ שלמה הכק שליט״א מ

. (  לד. [כ״י] מראח מקומות במרדכי (מלבד המ״מ שכתב הרמ״א דל

 לה. [כ״־] כאוד הגר׳יא ז״ל לתוספתא סדר טהרות על פי הנוסחא הישנה ונעתק

 ע״י הרד״ל דל יזכ״י תלמידו של הגר׳׳א הנ״נז בתים דל טשקלאוו).

 לו. [כ״י] הגהות הגר״א דל לתוספתא זבחים.
 לז. הפירוש זר זהב נדפס בשלמות כמש״נ בספר טהרת הקודש.

ש על תוספתא עירובין מהג״מ יעקב כהנא דל רו  לח. ןב״י] מארי דמתניתא פי
 מווילנא(בעהמ״כ גאון •עקב).

ץ ר  לט. [היי] מראה כהן לתוספתא סדר קדשים מהג״מ בצלאל הכהן זצ״ל מ
 דווילנא(בעהמ״ס ראשיה בכורים).

 מ. [היי] פירוש לתוספתא פםהים להג״מ יונה ב״ר גרשון ז״ל מווילנא.

 ועל כל אלה נוספה בו הגהה כפולה ומכופלת מדוייקת ומזוקקת שבעתים
 ע״פ נוסהאות ישנות וע״פ ספרים מדויקים מדפיסים היותר קדמונים ספרים יקרי המציאות, כמו: אלפס ומרדכי דפוה קושטנטינא רס״ט(ואברכ״כ)(הוא הראשון שנדפס
 בעולם) ודפוס הביוניטה שי״ד(ועל גליונותיו כתב הב״ח ז״ל ככי״ק את הגהותיו וחדושיו הנ״ל) ודפוס ריווא די טרינטו שי״ח אשר הוגה ע״י הג״ט יוסף אוטילינג הליל, ודפוס קראקא שנת משי״ח,

^ אשר הוגה ע״י מהרים טיקמין ז״ל, ואלפס(בלי מרדכי) ד' אמשטרדם שנת תב״א(ועל גליונותיו כתכ בעל תות יאיר ז״ל ככ־״ק אה הגהותיו) יעוד הרבה ספרים כאלה יקרי המציאות מאד. - < i 5 
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 עץ משפט נר מצוה
 תתב-תתג

 א מיי׳ פרק ב מהל׳ פפלה סמג עשי! יט מור או׳׳ח
 שימן קיד: ב מיי׳ פרק י׳ מהל׳ תפלה סמג עשי!

 יט טור או״ח סי׳ קיר קיז:

 רבעו נםים מאימתי פרק ראשון תענית (ב.-ג:) א

 ממורת הש״ם
 א) נס׳ הגי׳ מילי דמיעצר:

 קובץ הנהות
 ב״ח (א) נ״3 גפרק הישן: (נ) נ״נ וגשם ומטר

 3שאלה ונהזכרה: (ג) צ׳׳ל שנזדקק:
 מאי" [א] פינת חרפי כאן נמחקת: [נ] תיגמ אלא
 נמחקת ונצכת אחר נימוח הגשמים: [ג] שלא
 ינשו3 ר3א אין מחזירין אותו כצ״ל ותינמ ומפריח

 הטל שלא ירד מוקפות: [ד] חז״נ:

 שלטי הגבורים
 א כ׳ הטור כשס הירושל׳ לאסור להזכיר גשמי׳ או טל
 על שיכריז ש״צ משיכ הרוח או מוריד הטל כלי שלא
 יהא לנר מעורנ ניניהם זה מזכיר וזה אינו מזטר אנל
 אס נא לנית המסת והצבור התחילו להתפלל יכול

 להתפלל ולהזכיר אע׳׳פ שלא שמע מש״צ:
ן ריא״ז תקנו רנותינו להזכיר גנורות גשמים  לשו
ד שנח  ננרנה שנייה לפי שג׳ נרכות הראשונות לנ
 ולנד רצוי הס כענד הנא לנקש נקשה מלפני רני
 ומתחיל מתלה לפייסו נלכד שנח ולנד ד5ר את׳׳כ
 שואל כקשתו כמו שמנואר נפרק אין עומד! להתפלל
 ותקנו להזכיר ננרכה שנייה גבורותיו של הקנייה כגון
 תחיית המתים והורדת גשמים שהקנ״ה מחיה בהן את
 עולמו והנדות מולים ומשכחיס עליהן ואין מזנידן
 הגשמים אלא בזמן הגשמים ואימתי מזכירין אופן ניוס
 טונ אחרון של תג יהעונר לפני הפיגה נפסלפ שחדת
 אינו מזכיר אבל העיבר לפני התיבה נתפלת מוספים
 מזכיר ואומר בתפילתו משיב הרוח וכו׳ לסי שתפלת
 המוספים הוא בקיבוץ עם שנתקבצו לשמוע קריאת
 התורה ומוליעיס זה לזה ונראה בעמי שכשם שש׳׳צ
 אומר בתפילתו כך כל יחיל ויחיל מוטל גחסלת
 המוספים כשמתפלל כל אתל פפילפו בלחש שכך היא
 תפלפ היחיליס כמו תפלת השליח צבור כמבואר

 בקונטרס הראיות:
 כ וכתב הטור בשם אביו הא לאמד׳ לא אמר מוריד
 הגשם מחזידן אופו היינו רווקא כשמסייס כל הברכה
 ואז חוזר לראש הפפילה אבל אס נזכר קולס שסיים
 הברכה יאמר במקום שנזכר וכתב אבי״ה אס שכח
 להזכיר על שסיים מחיה המתים ונזכר קולס שהתחיל
 אתה קדוש א״צ לחזור אלא אומר משיב הרוח ומוריד
 הגשס בלא חתימה וכן בשאלה אס גוכר קולם שהתחיל
 תקע בשופר אומר וחן טל ואח״כ תקע וכן ביעלה אס
 לא פתח במודים אומר יעלה ויבא ואח׳׳כ מודיס ואץ

 צריך לחזור:

 שיטת דיב״ב
 מזכירי!. הזכרה בעלמא כגון משיב הרוח ומודל
 הגשם לאין זה ל׳ שאלה כלל ונגמ׳ מפרש אמאי קד
 להו גנורות: מיו׳נז הראשון. ואפי׳ נפפלת יוצר ור׳
 יהושע נמי מתפלת יוצר של יום טוב האחרין קאמר:
דט האהרון. מיוס השמיני ללא יתנינן נסוכה  מי
 מלכד׳ אנל כל שבעה לא שהגשמי׳ בסוכה סימן
 קללה הס: א״כ אהה אומר לעולם. בפינתו משמע
 אף בקין יהא מזכיר ור׳ אליעזר מולה בברייתא בגמ׳
 לכל ימית הקיץ אס בא להזכיר מזכיר ללעילם בעונתו
 משמע. ומיהו ער השפא לא רמי עליה אלא מיום
 טוב הראשון ואסימן קללה צא קסלינן ור׳ יהושע
 קפיל: גמ׳ הגא נטל יגרוחוה לא חיינו חכמים
 להזכיר ואס נא להזכיר מזכיר. נטל נימות החמה
 וברוחות נימוח הגשמים: בימית החמה אמר משיב
 הרוח אין מהזירין אוהו. ואע״פ לכשאינו מומר צא
 טל ולא גשם נימות החמה אין מחזירי! אותו שהטל
 אינו נעצר כשהוא מזכיר גשס בימות החמה מסויד[
 אופו כלמפרש בירושלמי לא לאמי ההוא למיקל וכו׳
 וכמו שפירש הרב לילי ז״ל בספר המאור. ויש לפרש
 הירושלמי ההוא לא לאמי ההוא רמיקל לשון קללה
 שכשהוא מזכיר גשם בימות החמה מקלל שהגשמים
 נימות החמה סימן קללה אבל כשאינו מוכיר לא טל
 ולא גשס אע״פ שאינו מתפלל כראוי שהיה לו להזכיר
 טל. טון שאינו מקלל לא איכפת לן להא אינו נעצר:
 לא אמר מוריד הגשם מחזירי! אושו. והוא ללא אמר
 נמי מודל הטל לאי אמר מוריד הטל נימוח הגשמיס
 אע״ג ללא אמר מודל הגשס אין מחזידן אופו
 כלמשנינן לקמן בירושלמי נההוא ללא אילכר לא טל
 ולא מטר. ילא עול אלא אמר מעביר הרוח שלא תבוא
 בימות הגשמים ומסריח הטל שלא ירל בימות החמה
 אין מחזירין אותו. ללא איכפת לן לפי שאין נעצדן:
 ירושלמי התפלל ואינו יולע מה הזכיר אמר ר׳ יוחנן
 כל שלשים יוס חזקה מה למול הזכיר מכאן ואילך

 מה שצורך הזכיר:

 מאימתי

 אליעזר
 יהושע
 יהושע

 א *גבורות גשמים רבי
 הראשון של חג רבי
 האחרון אמר לו רבי

 מזכיר
 מיו״ט
 מיו״ט

 אומר
 אומר
 הואיל
 ואין חגשמים סימן ברכה בחג למח הוא
 מזכיר אמר לו ר׳ אליעזר אף חוא אינו אומר
 אלא משיב הרוח ומוריד הגשם בעונתו אמר
בטל  לו א״כ לעולם יחא מזכיר: גט׳ תנא :
 וברוחות לא חייבו חכמים להזכיר ואם בא
 לחזכיר מזכיר מאי טעמא אמר ר׳ חנינא לפי

 רש׳׳י
 מזכירי! גבורות גשמים.
 היינו משיב הרוח ומוריר
 הגשם ובגמרא מפרש אמאי קרי להו גבורות
 גשמים ומסיק לפי שיורלין בגבורת הקב״ה
 ויליף ליה מקראי: של חג סוכות: הואיל
 ואין הגשמים סימן גרנה. כלאמר (א) משל
 משלו למה הלבר לומה לעבל שבא למזוג
 כיס לרבו ושופך לו הקיתון על פניו כלומר
 אי איפשי בשימושך: אן» הוא אינו אומר.
 ותן טל ומטר שהוא שאלה שבברכת השנים
 אלא מזכיר משיב הרות כוי: כעונשו. בעת
 שהוא לברכה: א״ג לעולם. אפי׳ בימות
 התמה: גמ׳ בטל וברוחות לא חיעוהו
 תלמים להזכיר. רלימא משיב הרות ומוריל
 הטל: לפי שאץ געצרין. שכל זמן הן
 באין: אמר משיב הרוח אין מחזירי! אומו.
 לכשאלה ליליה לית בה מילי רבלאו הט
 לא מעצרי: אמר מוריד הגשם מחזירי!
 אומו. לפי ששואל א<מילי ללא צריך: מעביר
 הרוח. שלא ינשוב: ומפריח הטל. שלא
 ירר: אין מחזירי! אוהו. לפי שאין נעצרין:

 שאין נעצרין אמר ר׳ חנינא בימות החמה
 אמר משיב הרוח אין מחזירין אותו אמר מוריד חגשם מחזירין אותו בימות
 הגשמים לא אמר משיב הרוח אין מחזירן אותו לא אמר מוריד ב הגשם
 מחזירין אותו ולא עוד אלא אפילו אמר מעביר הרוח ומפריח הטל אין
 מחזירין אותו ירושלמי רבי זעירא בשם רבי חנינא היה עומד בגשם והזכיר
 של טל אין מחזירין אותו בטל וחזכיר של גשם מחזירין אותו וחתניא
 בטל וברוחות לא חייבו חכמים לחזכיר אם בא לחזכיר מזכיר

 מאימתי מזכידין גבורות גשמים. כהזכרה נעלמא כגון משיכ הרוח ומוריד הגשם ואץ זה לשון שאלה כלל וכגמרא מפרש למשום
 שיורלין כגכורה להט רמז כקראי קרי להו גכורות גשמים: ר׳ אליעזר אומר מיו׳׳ט הראשון של חג. מפרש כגמ׳ למלולכ
 קא גמר לה שכא לרצות על המיס ומתפילין לנוטלו מיו״ט הראשון של חג הלכך כתפלת יוצר נמי של יו״מ ראשון מזכירין גכורות גשמים
 ומיהו מאורפא לא מתחילינן כשם שאין מתפילין ליטול את הלולכ כלילה: אמר רבי יהושע הואיל ואין הגשמים סימן ברכה בחג. כשיושכין
 ישראל כסוכה ויורלין גשמים סימן
 רע הוא כדאמרינן כפ׳ הישן (לף כת.)
 משל לעכל שמזג כוס לרכו ושפך
 לו קיתון על פניו כלומר אי אפשי
 כשמושך: אמר לו אןז אני לא אמרת•
 לשאול. שיהו שואלין גשם אלא לספר
 כשכחו של הקכ״ה שהוא משיכ הרוח
 ומוריל הגשם כעמו כשעה שהוא
 צריך לעולם ומשוס לרצוי המיס כחג
 שארכעה מינים שכלולכ אינן כאין
 אלא לרצות על המיס מתחיל להזכיר
 מים כחג כיוס ראשון: א״כ לעולם
 יהא מזכיר. ללילך לאמד דמשיכ
 הרוח ומוריל הגשם כעונחו משמע
 כל הימים יכול להזכיר ואין מחזירין
 אותו וכגמרא [לף ב:] מפרש לאין
 ה״נ לר׳ אליעזר שאס כא להזכיר
 כל השנה כולה מזכיר לכעונמו משמע
 מיהו מיו״ט הראשון של חג על סוף
 ימות הגשמים רמי חיוכא עליה ולא
 קי״ל לא כר״א ולא כרכי יהושע אלא
 כר״י כלאיתא לקמן: גמ' תנא במל
 וברוחות לא חייבו חכמים להזכיר ואם
 בא להזכיר מוכיר. פירשו כו לפרחי
 קאמר לא חייכו חכמים להזכירם
 כזמנם טל כימות החמה ורוח כימות
 הגשמים ואף אס כא להזכירם שלא
 כזמנם מזטר ואין ככך כלוס שטון
 שאין נעצרים אין הזכרתם מעלה ולא מוריל כשום זמן ולא משמע לי הכי לא״כ על מה נהגו עכשיו להזכיר רוח כימוח הגשמים ולשאול טל
 כין כימוח החמה כין כימוח הגשמים מאחר שאין סמך להזכרתן כלל ולא משמע משום לאמרי׳ לא חייכו הוא לנהגין כהו לפיכך נראה לי
 להט קאמר טל ורוחות כיון שאין נעצרין לגמרי אע״פ שפוחתין ומוסיפין ואיכא נמי טל כרכה למעצר כלאיחא כגמרא לא חייכו חכמים
 להזכיר לאין החיוכ אלא כמה שהוא נעצר לגמרי ואעפ״כ אם כא להזכיר כלי שיחוספו כזמן הראוי להס מזכיר וזכור לטוכ וגרסינן נמי
 כגמרא תנא כעכים וכרוחופ לא חייכו חכמים להזכיר ואם כא להזכיר מזכיר ומפרש כגמרא לעכיס נמי מהנו לארעא ואיכא מינייהו

 ללא מיעצרו והיינו חרפי ופרש״י ז״ל לחרפי עכים שלפני המטר והראכ׳׳ר פירש לחרפי נהיינו עכיס] לממן זרעים נא] חרפי:
 וצריך לחת טעם למנהגנו שהרי כטל וכרוחות וכעכים שנינו כשוה לא חייכו חכמים להזכיר ואס כא להזכיר מזכיר ואנו משנין כל
 אחל מחכרו שאנו מזטרין הרוח כימות הגשמים כלכל ולא שואלים אותו כלל ושואלין את הטל כין כימות החמה כין כימות
 הגשמים ואין מזכירין אוחו כימות הגשמים ועכיס אין שואלין ולא מזטרין לא כימות החמה ולא כימוח הגשמים ונ״ל להיינו טעמא משוס
 לאע״ג לאמרי׳ כטל וכרוחוח אס כא להזכיר מזכיר אין לינן שוה שהטל מתכקש כין כימות החמה כין כימות הגשמים כלאמרינן כגמרא
 נדף ל.] שאמר הקכ״ה לישראל אני אהיה לך לכר המתכקש לעולם שנאמר והושע יל) אהיה כטל לישראל ורוח אינו כן שאינו מתכקש אלא
 כימות הגשמים כרי לנגכ לחוח הארץ שהוא מרוכה אכל כימות החמה לא וראיה ללכר מראמרי׳ כסמוך כימוח החמה אמר משיכ הרוח
 אין מחזירין אותו אלמא אינו מחכקש כימות החמה לאם איחא למתכקש פשיטא לאין מחזירין אותו לאררכה כשהזכירו זכור לטוכ ולפיכך
 נהגו לומר טל כתפלה כין כימות החמה כין כימוח הגשמים ולא נהגו לומר רוח אלא כהזכרה כימוח הגשמים וזה שנהגו כימוח הגשמים
 לומר טל כשאלה ולא כהזכרה ורוח כהזכרה ולא כשאלה («< כלי לעשוח היכר ולילע שמצוח הזמן כמטר לא כטל ורוח ואלו הוזכרו שניהם
 כהזכרה וכשאלה לא היה נולע איזה מהן עיקר ולפיכך טל ורוחוח שאין הזכרתן חיוכ לא הנהיגו להזכירן נס אלא כימוח הגשמים או כהזכרה
 או כשאלה ולא כשחיהן ומן הטעם שכמכתי ולפי שהטל מתכקש לעולם משא״כ כרוח יחלו מקומו כשאלה שהוא מקום יותר עיקרי ורוח
 שאינו מתכקש כ״כ הנהיגו לאמרו כהזכרה ומה שלא הנהיגו להזכיר כעכים כלל אפשר שהוא מפני שאין תועלתן ניכר לכריות ואס יאמרו
 מעלה עננים ומוריל הגשם יראה להם שהוא לשון יתר ושלא לצורך ואפשר ג״כ לתנא לכרייחא קמייתא לא מולה לכחרייתא כעכים שאם
 כא להזכיר מזכיר לאפשר לס״ל כהו לאינו מזכיר כלל מפני שאין כרצוי רכויין תועלת אכל ליכא למימר לכרייתא כחרייתא נמי פליגא
 אקמייפא כטל שהרי טל לכר המתבקש לעולם הוא ולפיכך הנהיגו להזכיר כחפלה טל ורוחות על הלרך שכתכחי ולא הנהיגו להזכיר עכיס:
 אמר רבי חנינא בימות חחטה אמר משיב הרוח אין מחזירין אותו. כיון שאינו נעצר: מוריד הגשם מחזידץ אותו. להא מעצר ואינו יפה
 כימוח החמה ופשטא למילחא משמע לאמר מוריל הגשס ולא אמר מוריל הטל לסתם אמר מוריל הגשם כימוח החמה הוא משוס לנקיט
 סירכיה לימות הגשמים למזכירין גשס כלא טל אכל כשהזטר טל וגשם אפשר שאין מחזירין אותו. ובסמוך נשא ונחן כזה: בימות הגשמים
 לא אמר משיג הרוח אין מחזירין אותו. לפי שאינו נעצר: לא אמד מוריד חגשם מחזירין אותו כפשטיה משמע שהזכיר טל ולא גשם אכל
 כירושלמי אינו כן ויתכאר כסמוך: ולא עוד אלא אפי׳ אמר מעביר הרוה. שלא נ״ יבא: ומפריח הטל. שלא ירד אין מחזירין אוחו לפי שאין
 נעצדן וכ״ש שאם לא הזכיר טל כימות החמה אין מחזירין אותו והוא שלא הזכיר תחתיו גשם: ירושלמי רני זעירא בשם רבי
 חנינא היה עוםד בגשם והזכיר של טל אין םחזירין אותו כטל והזביד של גשם מהדרין אותו והא דתניא נטל ובדוחות לא חיינו חבמים
 לחוכיר ואם גא לחזביר מזביר. פי׳ אסיפא פריך לקס״ל למקשה למשוס הט קאמר היה עומל כטל והזכיר של גשם מחזירין אותו לפי
 שלא הזכיר של טל ומשוס הט פריך עלה מרתניא כטל וכרוחות לא חייכו חכמים להזכיר וכו׳ ופריק לא למי ההוא למצלי ומיקל כלומר
 מקלל שהגשמים סימן קללה הן כימוח החמה לההוא ללא מצלי ולא מיקל כלומר ללא מצלי שאינו מזכיר טל ואינו מקלל ג״כ כהזכרת
 גשס א״נ אפשר שיהא פי׳ מיקל מקלקל ולפי זה קרוכ הלכר שכל שהזכיר גשם אע״פ שהזכיר טל ג״כ מחזירין אותו מפני שקלל אכל
 הרמכ״ן ז״ל אומר שאין פי׳ הירושלמי כרור ככך שאלו היה המחרץ כא לתרץ ולומר ללאו משום ללא אילכר טל מחזירין אותו אלא משום לאדכר
 גשס ואפי׳ כשהזכיר טל וגשם קאמר למחזירין אוחו לא היה נופל על זה לשון לא למי אלא כך היה ראה לומר טעמיה לר׳ חנינא משוס
 למיקל ולפיכך אמר שאלולי שהרכ אלפסי דיל פסק כהלכותיו זה הירושלמי היה נראה שלעח המתרץ נוטה ללעת המקשה רמש״ה מחזירין אותו
 לפי שלא הזכיר טל שאלו הזכיר טל ומטר בימות החמה אין מחזירין אותו אבל מפני שהזכיר מטר ולא טל מחזירין אוחו ואע״פ שלא חייבו
) שנזלקקו לשאול ומיקל ומזלזל כטל שהוא שואל גשס שאינו צריך לו וטל אינו ג  חכמים להזטר כטל ללא למי ההוא למצלי ומיקל כלומר (
 שואל לההוא [ללא] מצלי ולא מיקל כלומר שאינו שואל כלל לא טל ולא מטר שאין זה מזלזל ומיקל כטל נח וכמטר אלא שאינו מזכירו ולא
 ס״ל למי מערכא שאס אמר מפריח הטל שאין מחזירין אותו אלא כיון שהוא מזלזל ומיקל כו מחזירין אותו ולשון מיקל נמי לשון קולא
 משמע ולא לשון קללה ועול שהגשמים כימוח החמה אינן סימן קללה אלא כשלא ירלו גשמים קולם לכן הא בשירלו סימן כרכה הם לגרסינן
 בירושלמי עלה למחני׳ לתנן יצא ניסן וירדו גשמים סימן קללה הס א״ר יוסי בר׳ אבין הלא לאיתמר בשלא ירלו גשמים מככר אכל ירלו
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 2 (ג:-ה.) רבינו נםים מאימתי פרק ראשון תענית

 הלכתא כווחיה מ״מ אס עכר והזכיר אינו סימן קללה ולמה מחזירין
 אותו ואע״פ שהוסיף ואמר מה שלא נתקן הרי מעביר הרוח ומפריח
 המל שלא נתקן וכי אמר אין מחזירין אותו י״ל שכיון שרוב הזמן שפוסק
 מלהזכיר גשם הוא סימן קללה לא פלוג רכנן ואמרי שמשעה
 שפוסק מלהזכיר גשס אס הזכיר

 מחזירין אותו:
 בבלי נפרק תפלת השחר (לף כט.)
 אמר רני תנחום אמר רני
 אםי טעה ולא הזכיר גבורות נשמים
 בתחיית המתים מחדרין אותו. פירוש
 שאינו יכול לאומרה בשומע תפלה
 כשאלה שאין מקום למטכע ג׳ ראשונו׳
 כאמצעיוח לפי שראשונות אינן אלא
 שבח והודאה וקבעו גבורות גשמים
 בתחיית המתים מחוך ששקולה כתחיית
 המתים אבל אמצעיות שאלה ובקשה
 הן ולפיכך מה שנתקן במטבע שלהן
 יש לו מקום כשומע תפלה ולפיכך
 כתכ הרכ אלפסי ז״ל דמינה שמעינן
 דאס טעה ולא אמר גכורות גשמיס
 בתחייח המתים חוזר לראש אכל
 כחוספות סמכו על מה שאמרו
 כירושלמי דכוותה אם לא הזכיר
 גכורות גשמים כתחיית המתים אומרה
) נמייה אס שאלה ג  כשומע תפלה (
 שהיא מדוחק אומרה כשומע תפלה]
 הזכרה שהיא מריוח לא כ״ש וכודאי
 דלפום גמרא דילן לא משמע הכי דאס
 איתא ליערכיגהו ולימא טעה ולא
 הזכיר גבורות גשמים כחחיית המתים
 ושאלה בברכת השנים אין מחזירין
 אותו מפני שאומר בשומע תפלה אלא
 ודאי טעה ולא הזכיר גבורות גשמים
 חוזר נח ואינו יכול לאומר׳ כשומע תפילה
 והא דאוקימנא הא דתניא טעה ולא
 הזכיר גבורות גשמים ושאלה בברכח
 השנים מחזירין אותו כדאידכר בתר
 שומע תפלה הך אוקימתא לצדדין היא
 דכגכורות גשמים אע״ג דאדכר מקמי
 שומע תפלה מחזירין אותו אכל כשאלה
 אין מחזירין אותו אלא כי אדכר כתר
 שומע תפלה ודאמרינן דכד אדכר
 כתר שומע תפלה מחזירין אותו כתכ
 רכיגו האי גאון ז״ל דמחזירין לשומע
 חפלה ואין צדך שיחזור לכרכת השנים
 אבל הראב״ד ז״ל כתב שמחזירין אותו
 לכרכת השנים וכמו שאמרו לענין הבדלה בפרק אין עומדין (לף לג.)
 טעה כזו וכזו חוזר לראש ואין אומרים שיהא לו די כשיחזור ויבדיל על
 הכוס וכן כתכ הר״ס כמז״ל כפרק י׳ מהלכוח חפלה. אכל כירושלמי
 מפורש כדכרי הגאון דיל ששאלו על זה להיכן הוא חוזר ואסקוה
 כההוא דאמר ר״ש בר בא בשם ר׳ יוחנן דאמר בראש חדש אס עקר
 רגליו חוזר לכתחלה ואם לאו חוזר לעבודה וה״נ אס עקר רגליו חוזר
 לכתחלה ואס לאו חוזר לשומע תפלה ולא דאמי למאי דאמרי׳ כהכדלה
 בטעה בזו וכזו נמ דחוזר לראש דשאני הכא דחפלה חדא מילתא היא
 הילכך זה שטעה ככ׳ מקומות כל זמן שלא סייס תפלתו חוזר למקום
 הסמוך לו שטעה בו ועוד דכיון דלא הזכיר שאלה ככרכת השנים ככר
 נתחייב לאומרה בשומע חפלה וכיון דלא אמרה בשומע תפלה הרי הוא
 כמי שטועה בשומע תפלה: מתני' אק שואלץ את הגשמים אלא
 סמוך לגשמים. האי סמוך לגשמים איכא למימר דהיינו יו״ט אחרון של
 חג והכי מסתכר כמו שכתכתי ןכחידושי] ואיכא למימר דהיינו ז׳
 במרחשוון כדפסקינן לקמן ולף י.] כר״ג דאמר בז׳ בו ועל אוחה משנה
 אפרש זמן התחלח שאלה בס״ד: ר׳ יהודה אומר העונד לפני התיבה
 ביו״ט חאחרון של חג ונו׳. הא דנקיט העוכר לפני התיכה ולא תנא
 דביו״ט האחרון של חג כמוסף מזכירין ולא כשחרית וכיו״ט הראשון של
 פסח בשחריח ולא במוסף היינו טעמא לסי שאמרי׳ בירושלמי בריש
 מכילחין אסור ליחיד להזכיר עד שיזכיר ש׳׳צ ומיהו דוקא בגשם אבל
 בטל>0 אס רצה להזכיר יחיד יזכיר כדאיתא החס ואיידי דנקיט רבי
 יהודה מילתיה בש״צ ביו״ט האחרון של חג נקט נמי הכי ביו״ט הראשון
 של פסח אע״פ שאין הפסקת גשם והזכרת טל תלויה בש״צ אי נמי
 דאפי׳ כטל אין מזכירין בצבור עד שיכריז ש״צ וכן נראה כירושלמי
 שאכתוב בסמוך: ירושלמי מאי טעמא דר״י כדי שיצאו המועדות
 כטל מפני שהטל סימן יפה לעולם. ואמרו שם עוד ויזכיר מכערכ לית

 לא דמי ההוא דמצלי ומקל לההוא דלא
 מצלי ולא מיקל: בגשם והזכיר של טל אין
 מחזירין אותו והתניא אם לא שאל בברכת
 השנים או שלא אמר גבורת גשמים בתחיית
 המתים מהדרין אותו החוא דלא אידכר לא
(  טל ולא מטר: בבלי בפרק תפלת חשחרא
 אמר רבי תנחום אמר רבי אםי טעה ולא
 חזכיר גבורות גשמים בתחיית חמתים מחזירין
 אותו ושאלה בברכת חשנים אין מחזירן
 אותו מפני שאומרה בשומע תפלה ואותבינן
 עליה מהא דתניא טעה ולא הזכיר גבורות
 גשמים בתחיית המתים ושאלה בברכת השני'
 מחזירין אותו חבדל׳ בחונן הדעת אין מחזירן
 אותו מפני שיכול לאומרח על הכוס ואסיקנא
 לא קשיא הא דאידכר מקמי שומע תפלח
 הא דאידכר בתר שומע תפלה אי אידכר
 מקמי שומע תפלה אומרה בשומע תפלה אי
 אידכר בתר שומע תפלח חוזר א לראש
 ושמעינן מינה דאי טעח ולא אמר גבורות
 גשמים בתחיית המתים חוזר לראש ואע״ג
 דאידכר מקמי שומע תפלח: מתני׳ אאין
 שואלין את חגשמים אלא םמוך לגשמים
 רבי יהודה אומר העובר לפני התיבח ביו״ט
 האחרון של חג האחרון מזכיר והראשון אינו
 מזכיר ביום טוב הראשון של פםח הראשון
 מזכיר והאחרון אינו מזכיר: יא) (א) עד מתי
 שואלין את הגשמים ר׳ יהודה אומר עד
 שיעבור חפסח ר׳ יוסי >ג< אומר עד שיצא
 ניסן שנאמר 3יויורד לכם גשם מורח ומלקוש
 בראשון: גמ' פירוש חאחרון המתפלל
 ב במוסף הוא מזכיר גבורות גשמים ובשחרית
 אינו מזכיר וביום טוב הראשון של פסח
 בשחרית מזכיר גבורות גשמים ובמוסף אינו
 מזכיר ירושלמי מ״ט דר׳ יחודה כדי שיצאו
 המועדו׳ בטל מפני שהטל סימן יפח לעולם:

 גשמים [מכבר] סימן ברכה הם וכתבו הרב אלפסי ז״ל בסוף פירקין
 הלכך משמע דכי אמר לההוא דמצלי ומיקל היינו משוס שהיקל
 בטל שלא הזכירו והזכיר גשם ולפי זה ליחיה להאי ירושלמי שאין
 לך מזלזל בטל יותר ממי שאומר בו מפריח הטל ואפייה אמרינן

 בגמרא דילן דאין מחזירין אותו והוא
 ז״ל נדחק לפרש ולומר כדי לקיים
 הירושלמי שיופר הוא מזלזל כטל מי
 שאינו מזכירו ומזכיר גשם ממי שאומר
 מפריח הטל וגם הוא דל כתב שאין
 זה נכון ולפיכך נ״ל דמיקל לשון קללה
 הוא והאי דקאמר לא דמי דמצלי
 ומיקל ולא אמר דטעמיה דר׳ חגינא
 משום דמיקל היינו משוס דמתרץ גופי׳
 ס״ל דמשוס שלא הזכיר טל והזכיר
 גשם הוא דמחזירין אותו אכל הזכיר
 שניהם אין מחזירין אוחו שאין הגשמי׳
 כימוח החמה קללה גמורה מן הטעס
 שכתבתי אדרכה כרוכ השנים סימן
 כרכה הס ומיהו כשהניח להזכיר טל
 שהוא דכר המתכקש לעולם והזכיר
 גשם שהוא לפעמים סימן קללה אחר
 שיצא ניסן והכתוכ מזכירו לקללה הלא
 קציר חטים וגו׳ מחזירין אוחו ונמצאח
 אומר לפי זה דכי אמרינן דבימוח
 החמה אמר מוריד הגשם מחזירין
 אותו היינו דוקא בשלא הזכיר טל
 אלא נסירכא] דימות הגשמים נקט
 כפשטא דמילחא אבל הזכיר טל וגשם
ת עומד בגשם י  אין מחזירין אוחו: ת
 והזניר של טל אץ מחזירץ אותו
 והתניא אס לא שאל בנדבת השנים
 וכוי. פירוש השתא מיהדר למיפרך
 ארישא דאמר דהיה עומד בגשם
 והזכיר של טל דאין מחזירין אותו
 ואמאי והא לא הזכיר גשם וחניא דכל
 שלא אמר גכורוח גשמים מחזירין
 אותו ומשני דההוא דוקא כדלא אדכר
 לא טל ולא מטר אבל זה כיון שהזכיר
 טל אע״פ דלא אמר גשם אין מחזירין
 אותו ויש לתמוה על הרב אלפסי ז״ל
 למה כחב זה הירושמי כהלכותיו
 דכי אמרי׳ בגמ׳ לא אמר מוריד הגשם
 מחזירין אותו מסתמא משמע דנקיט
 סירכיה דימות החמה ואדכר טל ולא
 מטר ואפייה אמר דמחזירין אוחו ועוד
 דאס איחא להך סכרא דירושלמי

 אדאשמועינן רבי חנינא בגמ׳ דילן לא אמר משיכ הרוה אין מחזירין
 אוחו לישמעינן רבותא טסי דלא אמר מוריד הגשם אין מחזירין אוחו
 כיון דאמר ומוריד הטל ועוד דכיון דהא דירושלמי והא דגמי דילן
 משמיה דר׳ חנינא אמרוה אס איתא דס״ל לתלמודא לידן הכי הוה
 ליה לתלמודא לאיחויי הכא דאלו מאי דאמרי׳ בגמרא לילן לא אמר
 מוריד הגשם מחזירין אותו לא קמ״ל מידי דכרייתא שלימה היא ולפיכך
 כתב הראכ״ד ז״ל אילו הסכים התלמוד שלנו עם הירושלמי לא היה
 מניחו זה מי שסדר נא] הברייתא שלנו ועכשיו שכתכו ה״ר הגאון
 רכי יצחק ז״ל אין כידינו לדחותו ומיהו כחב הרמב״ן דיל דהבו דלא
 לוסיף עלה דכהזכרה הוא דאיתמר ואין מין כן בשאלה לפי שיש
 שבח והודאה [בזכירח טל] במה שאינו נעצר נח כמו שיש במה שהוא
[טל] רצוי גבורת גשמים עומדת במקומה אבל (  נעצר נמ לפיכך הזכרת ג
 היאך יתכן לומר כשאלה שתהא שאלת מה שאינו צריך לשאול עולה
 לו כמקום מה שצריך לשאול הא ודאי ליתא: תו גרסי׳ התם
 התפלל ואינו יודע מה הזכיר א״ר יוחנן כל שלשים יום מה שהוא
 למוד הזכיר מכאן ואילך מה שהוא צריך הזכיר. פירוש כגון שהוא
 עומד כטל והתפלל ואינו יודע אס הזכיר גשם אס לא שאס הזטר
 גשם מחזירין אותו ואמר רבי יוחנן כל שלשים יום מה שהוא למוד
 הזכיר ומסחמא הזכיר גשס ולא טל כמו שהוא למוד להזכיר בימוח
 הגשמים ומ״ה מחזירין אוחו לפי שהוא מצלי ומיקל כמו שכתכחי
 למעלה אבל אי אפשר לפרשו להא דר׳ יוחנן במי שהוא עומד כגשם
 שאפי׳ הזכיר מה שהוא למוד בימוח החמה כלומר טל ולא גשם אין
 מחזירין אותו אלא היכא דלא אדכר לא טל ולא מטר וכדאי׳ כירושל׳
 ואיכא למידק כימוח החמה נמי למה מחזירין אותו כל שלשים יום אס
 הזכיר גשם והלא אינו סימן קללה אא״כ יצא ניסן וכו׳ ולא עוד
 אלא שרבי יוסי אמר כשאלח גשמים עד שיצא ניסן ונהי נמי דליח

 עץ משפט נד מצוה
ד ת  ת

 א מיי׳ פרק נ מהל׳ תפלה שמג עשי! יט טאו״ח
 סימן קיר קיו:

 ממורת הש״ס
 א) לף כט. 3) יואל ב ג) נס״י הגי׳ של:

 קובץ הגהות
״ה (א) נ״נ נלף ה׳ ובלף ל׳ מפרש למרי פ;אי  נ
 אליבא לרני יהולה ע״ש: (נ) צ׳׳ל מאיר:
 (ג) נ״ב לאמרי׳ המס ומה שאל׳ שהיא מלוחק אין
 מחזירי! כוי: (ו) אס רצה יחיל להזכיר יזכיר כצ׳׳ל:
 (ה) נ׳יב ועיי! למעלה בסרק חפלת השחר לף כ״ב

 ע״ב וברא״ש שס:
 מא״י [א] הגמ׳ כצי׳ל: [נ] פי׳ טל: [ג] פי׳ גשס:
] לראש: [ה] פי׳ לטעה בחפלה וטעה י ] 

 שאכל קולס הגללה:
 הו״י (א) נ״ב בגמ׳ חרי תנאי אליבא לרבי יהולה:

 מרמה וו תפלת המוספין (מיד) מלפניך משפטי יצא וו היא שתוקעין שופר כתפלת המוספין ובגמרא דילן במסכת ראש השנה יש טעם אחר בתקיעות:

 שלטי הגבורים
 א הא לכתוב בפנים חוור לראש נראה לטעות נפל
 בספרים כי למה יחזור לראש אס נזכר קורס שעקר
 רגליו אלא הגירשא היא מחזירי! אותו לדברי ר״מ

 וסמ׳׳ג אמו חוזר רק לשומע תפילה (ה):
 ב ירישלמי דוחק לתת טעס למה אין מתחילי! להזכיר
 משיב הרוח מנערב או בתפילת שחרית ועוד אומר שס
 גירישלמי ר׳ חגי נשם ר׳ פלת אמר אסור ליחיד
 להזכיר עד שיזטר ש״צ וכ׳ הרא״ש נ״ל דהאי טעמא
 קאי אפירכא תנינא דפריך ויזכיר בשחרית וקאמר שאין
 ליחיד להזכיר עד שיזכיר ש״ץ פי׳ שיאמר קילס תפילת
 מוסף בקול רס משיג הרוח ימוריד הגשם והאי א״א
 בבוקר לפי שאין יכול להפסיק נין גאולה לתפלה יתו
 גרסיגן בירושלמי הלא דמימא אשור ליחיד להזכיר על
 שיזכיר ש״צ בגשס קמא לצלותא כמו שהזטר ש״צ
 פירוש הבא לבית המסת ועמלו העס להתפלל מוסף
 ולא שמע שאמר ש״צ משיב הריח ומוריד הגשס מזכיר
 אף על פי שלא שמע מסי ש״צ וכ! כתב רבינו אני״ה
 י״ל לאשור ליחיד להקדים תפילתו לתפילת צבור אף
 אס היה חולה או אניס לפי שאסור להוטר על שיזטר
 שליח צינור בין נלחש בין בקול רס אבל אם נא להתפלל
 והצינור התחילו להתפלל יכול להתפלל ולהוטר אע״פ
 שלא שמע מפי ש׳׳צ ונסלר רנ עמרם דל כתו׳ שאסר
 שהזכיר ש״צ במוסף מתחילי! העס להוטר נתפילת
 המגחה ודייק מלישנא דממני׳ העובר לפני התיבה וכו׳
 האחרון מזטר משמע דדוקא עובר לפני התיבה דהייני
 ש״צ מדלא תני במוסף מזכירי! יאפשר שגס מן
 הירושלמי דקדק וקאמר אסור ליחיד להזכיר על
 שיזטר ש״צ בגשם ילא נהוג עלמא כך וגס ר׳ אליעזר
 ור׳ יהושע לא הזכירו בדבריהם חילוק בין ש״צ לשאר
 העם ירני יהודה לא נחלק עליהס אלא בזמן הזכירה
 ולא בא לחדש דגר אחר והאי מקט העובר לפני
 התיבה שתלה נש״צ היינו טעמא כדאיחמר בירישל׳
 שהוא מזכיר תחלה עוד מפרש בירושלמי טעם אחר
 רני אבין נשם רבי יוחנן טעמא דרבי יהודה כדי שיצאו
 המועדוח בטל מפני שהטל סימן יפה לעולם והאי
 טעמא קאי אהוכרה ולא אהפסקה כי ניו״ט הכל באין
 לביח הכנסת נערב ט אין עושין מלאכה בחול המועד
 ילכך אי! מספיק טעס הראשון ולכן מפרש כדי שיזכיר

 טל נמיעדות בערבימ ובשחרית:

 שיטת ריב״ב
' אי! שואלי! אח הגשמים אלא סמוך י נ ת  מ
 לגשמים. מפסקי לקמן הלכה כרבן גמליאל דאמר
 בז׳ נמרחשון וכחנניה דאמר בגולה עד ששיס

 בחקופה:

 המאור הקטן
רושלמי שכתב הרי״ף ז״ל לא דמי ההוא  הי
 דמיקל לההוא דלא מצלי ולא מיקל א] כך
 פירושו כי מה שהוא מיקל על עצמו שלא
 להזכיר לא טל ולא גשם בימות החמה אין
 מהדרין אותו מפני שהטל אין נעצר אבל
 מי שמחליף ומזכיר של גשם בימות הטל
 הואיל ואין גשמים לאחר ניסן סימן ברכה
 כאילו לא התפלל כלל לפי׳ מהדרין אותו:
י יהודה אומר העובר לפני התיכה ביו״ט  ״ב
 האחרון של חג כתב עלה הרי״ף דיל
 ירושלמי מאי טעמיה דרכי יהודה כדי שיצאו
 המועדות בטל מפני שהטל סימן יפה לעולם
] ובמקום אחר מצאתי בירושלמי ויזכיר  נ
 מבערב לית כל עמא תמן. ויוכיר בשחרית
 אף הוא סבור שהזכירו מבערב והוא הוה
 מדכר מן גו דהוא חמי לון דלא מדכרין
 בקיימתא ומדכרין באחרייתא אף הוא יודע
 שלא הזכירו מבערב ובמדרש אגדה מצאתי
 לפי שאין דעתו של אדם מתיישבת עליו אלא
 בהפלת מוסף הדא הוא דכתיב שמעה ה׳
 צדק וכו׳ וו ק״ש הקשיבה רנתי זו תפלת

 יוצר האזינה תפלתי בלא שפתי

 השגות הראב״ד
 א] לא דמי ההוא דמקל כוי. א״א מעולם לא ראיחיו מצליח נחדושיו והגמרא כך היא לא דמי ההיא דמצלי ומקל לההוא ב] וכמקום אחר מצאחי נוי. א״א אלו שני הטעמים שאמרו בירושלמי האחד הוא לי״ט אחרון של חג והוא שכתב הרב
 למצלי ולא מקלי יראה המבין שאין זו הגירסא מכוונת לפירושו אלא אפילו הגירסא שלו אלא עיקר הפי׳ מקל מקלקל וכבר והאחר ליו״ט הראשון של פסת והוא ידאי מבערב לית כל עמא חמן מפני שהוא חול והעם טרודין נמלאכתס ונמצה ובמרור
 הוא מפורש מפירושי יפה: אנל ״ו״ט האחרון של חג שהוא יו״ט הרי כל עמא חמן כמו בשחרית אלא כדי שיצאו כל המועדות בטל והוא שמיני של חג

 וכן כחונ נסירושי:
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 עין משפט נר מצוד!
 תתה-תתו

 א מיי׳ פרק ו׳ מהל׳ נרטת סמג עשי[ כז טור
 או״ח שימן רכא: ב מיי׳ פרק ג מהלי תענית ופ״ב
 מהלכות תפילה שמג עשי! יט טור או״מ שי׳ קיז:
 נ מיי׳ פרק ג מהל׳ תענית טיר או״ח שי׳ תקעה:

 מסורת הש״ם
 א) בגמ׳ הגי׳ דיג:

 קובץ הנהות
 ב״ח (א) נ״ב אמר רכ: (ג) נ״כ לשון הגמ׳ אמר
 רנא אימא כוי: (ג) נ״נ ג׳ תעניות:
 (ד) אחרוני׳ מספק שמיני ספק שביעי ותשיעי תפק
 שמיני כצ״ל: (ה) נ״נ כלומר קודס ביאח מיס:
 (י) צ׳׳ל מנשחרית: (ז) צ״ל מנשחרית: (ח) צ״ל
 אחרו: (ט) צ״ל לרנ אסי: (י) צ״ל קצנו: (כ) נ״נ
 עי׳ עליו נסרק הרואה סי׳ ריד: (צ) סי׳ כצ״ל:
) צ״ל מוחיל: (D) צ״ל ולדנריהס: » : ל  (מ) נ״נ א
 יןא״י [א] וכן אמר רנ ששת כיון שהתחיל שונ אינו
 פוסק: [ב] והוא הוי מדכר כצ׳׳ל: [ג] הלכה

 כרשג״ג דהא רשנ״ג כצ״ל:
ש ר״ת [א] לע שהסימן שאנו נותנים בך יברך ״ נ  א
 ישראל שאף שבכ׳׳ג לנועמנרי היא השאלה
 י כי) לפעמים תפול בכ׳׳ג ווה כשתקופת תשרי
 בשלשה שעות כי ואת התקופה היא תקופת שמואל

 וכבר האריך גוה ר״ש בר צמח:

 שלט* הגבורים
 א וכתב הטור דלדיק נמי יכולין לשאול המטר כפי
 הצורך לנו כי יש מקומות ינישיס צרינין למטר וש׳׳ד
 לשאול בברכת השניס לפי הצורך וע־׳ש חשובת

 הרא״ש באורך:
ן ריא״ז אע״פ שמוכירין משיב הרוח ומוריד  לשו
 הגשם מיום טוב האמרין של חג כמי שביארנו אין
 שואלין הגשמים לומר טל ומטר נכרכת השנים אלא
 כשהן צריכין לגשמים כיצד בארן ישראל בזמן שבית
 המקדש קייס היו עולי רגלים מצו״! בדרטס לא היו
 שואלין עד ז׳ במרחש־ן כדי שיגיע אחרון שבישראל
 לנהר פרת ובזמן שאין גיהמ״ק קייס שאין עולי רגליס
 מעת שמזכירין מוריד הגשם בברכת תחיית המתים
 שואלי! וחן טל ומטר בברכח השנים אחר יו״ט האחרון
 מיד כשמחסללין חסילח חול כמבואר בקונט׳ הראיות:
 ב כתב אני״ה דהנך ס׳ ימים מנינן להו מעת לעת
 שאס נפלה חקופח תשרי בלילה מוני! ס׳ מן הלילה
 ואס נפלה ביוס מוניס מ! היום וכ׳ עוד שאס נפלה
 התקופה בג׳ שעות ביום והצבור לא הזכיר, מטר
 בהתפללס בבוקר ויחיל איחר חפילתו מ! הציבור
 לבחר צבור גדר ואי! עושי! שחי תירית והרא״ש כתב

 כלבד רנינו:
ן ריא״ז בגולה אי! שואלי! גשמים לומר ותן טל  לשו
 ומטר עד ששים ייס לתקופת תשרי רום ששיס כלאחר
 ששים וייס התקופה מן המנין ששים כמו שמבואר
 נפ״ק מסנהדרין לפי שרוב סירותיהן מצויי! בשדימ
 כגון הזיתים יכיוצא בהן עד רוב התקופה ואינן חפציס

 בגשמים כל כך:

 שיטת ריב״ב
 גמ׳ הלכה כר׳ יהודה ואנן דאית לן הרי יומי
 וכוי. כל הני מילי לעני! הוכרה נינהי אבל לעני!
 שאלה "הא איפסקא הילכתא לקמן כרב! גמליאל
 וכחנניה: מהחיל במוספי! ופוסק כמנחה. ובגמ׳
 פריך לאחר שעשיתי קידש תעשהו חול. כיין
 שהתחיל במוסף של יוס שמיני ספק שביעי שוב
 אינו פוסק: אמר רב הפא הלכך נמרינסי לתרוייהו.
 פי׳ הרב דודי ו״ל במס׳ ברכות דאדרב יהודה ור־
' בשלשה במרחשון יכו׳: גט׳ י נ ת  יוחנן קאי: מ
׳ הגיע שבעה י  יום ששים כלאחר ששים ושואל: מתנ
 עשר ולוי אוכלי! ושוהין משחשינה. כלומר מותרי!

 הן לאכול נערב תעניתם אפילו משחשיכה:

ת  רכינו נםים מאימתי פרק ראשון תענית (
 כל עמא חמן כלומר ונמצא זה מזכיר טל וזה גשס לפי שיש שאינו בקי בשעת ההזכרה עד שישמע מפי ש״צ והקשו עוד ויזכיר (י) בשחרית
 אף הוא סכור שמא הזטר מכערכ נש והואי האי דמדכר מגו דחמי לן דלא מדכרינן כקמייתא ומדכרינן ככתריי׳ אף הוא יודע שלא הזכירו
 מבערב פירוש אף הוא סבור שהזכירו מבערב ולשנה אחרת יזכיר מבערב ונמצאו האחרים מזכירין גשם והוא מזכיר טל ומשנה מטבע
 תפלתו ממטבע חפלת צבור וכי מקשינן ויזכיר מבערב ויזכיר («< משחריפ אי״ט של פסח בלחוד הוא דמקשי׳ דאלו ליר׳ט האחרון של חג
 כטעמא ככדי שיצאו כל המועדות

 א״ר אםי א״ר יוהנן הלכה כר׳ יהודה ואנן
 דאית לן תרי יומי היכי עבדינן אמר רב מתחיל
 במוםפין ופוםק במנחח ערבית ושחרית וחוזר
 ומתחיל במוספין רבא אמר כיון שהתחיל
 שוב אינו פוםק נא] והלכתא כיון שחתחיל שוב

>w בטל סגי לן שכשם שכשכיל כך 
 אסרו שאלח גשמים עד יו״ט האחרון
 של חג דאפשר דר״י לא חייש בגשמים
 בחג סימן קללה אף מפני טעם זה
 כעצמו אחרוה עד מוספין אכל כיו׳׳ט
 א׳ של פסח דכיון שמפני שיצאו כל
 המועדוח בטל הפסיקו בו ההזכרה
 אע״פ שהוא זמן הגשמים עדיין אם
 כן יזכיר מכערכ ומשני ליח כל עמא
 חמן וכו׳ כדאיתא התם: גמ׳ א״ר
 אס־ א״ר ־וחנן הלנה בר׳ יהודה ואנן
 דאית לן תרי יומי היכי ענדינן אמר
 רנ מתחיל במוםפץ. כמוספין של שמיני
 ספק שביעי מתחיל להזכיר מטר
 דשמא יו״ט אחרון הוא: ופוסק במנחה.
 דשמא שביעי הוא ופוסק נמי בערבית
 ושחרית של ט׳ ספק ח׳ כדינו אס
 הוא ח׳ ותמהני אמאי סכירא ליה
 לפוסק במנחה ולא נחן לכל אחד מהם
 דין שמיני גמור כמו שאנו נוהגין בהם
 ככל דיני יו״ט ונ״ל דהיינו טעמא
 דכשלמא התם לחומרא אכל הכא
 קולא שייכא ביה דכי מדכריה גשם
 כיוס ראשון שמא שכיעי הוא והוה
 ליה עומד כטל ומזכיר של גשם

 אינו פוםק: א״ר אבהו מאימתי מברכין על
 אחגשמים משיצא חתן לקראת כלה מאי

 מברך אמר רב יהודח >א< מודים אנחנו לך
 על כל טיפה וטיפה שהורדת לנו ר׳ יוחנן
 מםיים בה הכי ואילו פינו מלא שירה כים
 עד הן הם יודו ויברכו את שמך מלכנו וכו׳
 ברוך רוב ההודאות רוב ההודאות ולא כל
 ההודאות w אלא אימא אל ההודאות אמר
 רב פפא הילכך נימרינהו לתרוייהו ברוך
 רוב ההודאות ואל ההודאות: מתני, בבג׳
 במרחשון שואלין את הגשמים א<ר׳ שמעון בן גמליאל אומר בשבעה בו
 שהן חמשה עשר יום לאחר החג כדי שיגיע חאחרון שבישראל א לנהר פרת:
 גמ' אר״א הלכה כרשב״ג תניא חנניא אומר ב ובגולה עד ששים יום
 נא] בתקופה איבעיא להו יום ששים כלפני ששים או כלאחר ששים ומסקנא
מתני' הגיע שבעה עשר  אמר רב פפא חלכתא יום ששים כלאחר ששים: ג
 במרחשון ולא ירדו גשמים התחילו היחידים מתענין w אוכלין ושותין משהשיכה
 ומותרין במלאכה וברחיצה ובסיכח ובנעילת חסנדל ובתשמיש המטה:

 דש״י
 ואכן דאית לן מרי יומי. שאנו עושין שצי
 ימים טוביס (ד) מספק שביעי ספק שמיני
 ושמיצי ספק תשיעי: משיצא מהן לקראת
 גלה. שהמיס של שביל אתל פוגעין כמיס
 של שביל אתר לישנא אחרינא שיש כל כך
 מיס על פני הקרקע שכשטיפה אחת יורדת
 ונופלת מללגת טיפה כנגדה מעל פני
 הקרקע ולהכי מלמה לה לתתן וכלה כראמר
 מיטרא בעלה לארעא דכתיב כי אס הרוה
 את האיץ והולירה והצמיתה: רוב ההודאות
 ולא כל ההודאות. בתמיה והרי כל ההולאות
 הן שלו: אל ההודאות. שכל ההוראות שלו
 ה!: מתני׳ גדי שיגיע האחרון שבישראל
 לנהר פרת (ה). כשחוזרין לבבל מן ארץ
 ישראל לאתר הרגל: גמ' גלפני ששים.
 ולא מלכרינן: אי כלאחר ששים. ומלכרינן
 ועל ולא על כילל•' מתני׳ התחילו
 היחידים. תלמילי חכמים להתענות שלשה
 תעניות כלמסיק שני וחמישי ושני:

 דמחזירין אותו וכי היט M דר׳ יוסי
 הוה מבדיל מיומא טבא לחבריה שהיה רוצה להטיל בשני אף חומרו של חול כאן ג׳׳כ היה רב רוצה לחוש בו לחומרא של חול כמה שאפשר
 ושמואל פליג עליה כגמרא ואמר לאחר שעשיתו קודש חעשהו חול כלומר דלא אפשר למיחש להך חומרא דהא איכא זילותא דיו״ט ומסקינן
 דכיון שהחחיל שוכ אינו פוסק דאי פסקינן מחזי כי חוכא וזילותא: אמר רני אנהו מאימת־ מנרנין על הגשמים משיצא חתן לקראת
 כלה שירכו המיס על הארץ ויעלו אכעכועות מן המטר וילכו זה לקראח זה ואחרים פירשו משיצאו המיס הנגרי׳ ארצה לקראח נהגשם]
 היורד ואע״פ שלא ירדו עדיין כדי רביעה מברכין עליהן: מאי מכרך אמר רב יהודה מודים אנחנו לך וכוי. אוקימנא לה בפרק
 הרואה 1לף גט:] בדלית ליה ארעא דהיכא דאיח ליה ארעא לא מכרך הך כרכה אלא שהחיינו והיכא דאית ליה שותפא כארעא מכרך הטוכ
 והמטיכ כדתניא » קצרו של דבר על שלו מברך שהחיינו ועל של חבירו מברך הטוב והמטיב: אמר רנ פפא הלכך אמרינן לתרריהו.
 פי׳ הרכ אלפסי ז״ל לימרינהו לתרוייהו כרוך רוכ ההודאות ואל ההודאות והשיכ (נ< עליו הר״ז ז״ל שאין טעם לחתום כשתים אלו ואחר
 שחותמין כאל ההודאות מה צורך לומר רוכ ההודאות לכך יל< פירשו לימרינהו לתרוייהו להא דרכ יהודה ודר׳ יוחנן שצריך לומר מודים אנחנו לך
 ואלו פינו והרמב״ן ז״ל קייס לדברי ה״ר אלפסי ז״ל בספר המלחמות וכחב דהאי פירושא בחרא ליח ביה מששא דהא ר׳ יוחנן מוסיף הוא
 כדאמרי׳ ור׳ יוחנן מסיים כה וטון שכן לא שייך למימר בהא הלכך לימרינהו לתרוייהו דהא כולה כר׳ יוחנן עבדינן ואי הוה צריך למיפסק
 כיה מידי הוה ליה למימר דהלכה כר׳ יוחנן אכל עיקר הפי׳ כדכרי הרכ אלפסי ז״ל דר׳ יוחנן מסיים רוכ ההודאוח ומשמע ליה לשון
 רבוי כדכתיב !משלי יל] ברוב עם הדרת מלך נשמות טי] וברוב גאונך !ויקרא כה] לפי רוב השניס [אסתר ו:] ורוב כניו ואקשי׳ והא משמע נמי
 רוכ ההודאות ולא כולן כדכתיכ נשם י] ורצוי לרוכ אחיו ולפום הכי תריץ רכ׳ אימא אל ההודאות ואתא רכ פפא ואמר [הלכך נימרינהו
 לתרריהו רוכ ההודאוח] ואל ההודאות דטון דאמר אל ההודאות הרי פי׳ שאין רוב זה אלא לשון סגיאות ורכוי ומפני שכל טפה וטפה צריכה
 שכח והודאה צריך להזכיר כחתימה לשון רכוי מעין פחיחה וכמקצת הנוסחאות כחוכ כרוך >«< רוכ ההודאוח והוא [נכון אכל] לשון הספרים
 כולם שאמרו ברוך רוכ ההודאות ולדכרי הכל צריך תיקון לומר כן ברוך אל רוב ההודאות או מלך רוב ההודאות ואל ההודאות ושמא עשו רוכ
 זה חואר כמו רכ וכן [ישעיה מ] מרוכ אונים ואמיץ כח הוא תואר על משקל [קהלת ח] ועוז פניו ישונא [משלי י] מעוז לתום דרך ה׳ וכן רכים
 עכ״ל: מתני׳ נג׳ כמרחשון שואלץ את הגשמים. ר׳ מאיר היא דאמר בגמ׳ דזמן רביעה ראשונה בג׳ במרחשון: ט״ו ־מים אחר ההג כדי
 ש־גיע האחרון שנישראל לנהר פרת. אע״ג דא״י ארכע מאות פרסה על ארכע מאוח פרסה וקי״ל דעשרה פרסי סוגיא דחד יומא כדאיתא
 בפסחים ודף צל.) ונמצא שאפילו היתה ירושלים עומדת כאמצעיתא ככציר מעשרין יומין לא סגי וכ״ש דכעי טפי שהרי ירושלים קרוכה
 ליריחו ררדן יריחו תחומה של ארץ ישראל אפייה טון שהגשמים צריטן לעולם לא רצו לאחר שאלתן יותר מכן שהוא זמן רביעה בינוניפ
 לר״מ והס אפשר להס למהר דרכם וללכת יומם ולילה: גמ׳ א״ר אלעזר הלנה נר״ג. דאמר בז׳: ובגולה. ככל שהוא טוכעני שאינו צריך
0 מחחיל: ואיכא למידק הכא היכי פסק ר׳  מטר כל כך: עד ששים בתקופה. של פשרי וקי״ל בפ״ק דסנהדרין >לף יג.) יום תקופה (
 אלעזר נ« הלכה כר״ג דהא ר״ג לא אמר הכי אלא מפני תקנחן של עולי רגלים והאידנא כחר חורכן ליכא למיחש לתקנתייהו וכי תימא כזמן
 שבית המקדש הוא דפסק הכי וכי איצטריך למקבע הלכחא למשיחא איכא למימר דכגמ׳ אמרינן ניף ל:] דהיכא דאית ליה פירות כדכרא אין
 שואלין עד ז׳ כמרחשון ומשוס הט פסקינן הלכה כר״ג לומר שטון שהוקכע זמן זה לכני ארץ ישראל אף כל מי שיראין מן ירידת הגשמים
 משוס סירי דדכרא וכיוצא כו מאחרין השאלה עד שכעה כמרחשון וככר כתכתי כחדושי שנראה מדקדוק סוגייח הגמרא דכאתרא דלית
 להו פירי בדברא ואינו מקום טובעני אלא צורך גשמים כגון ארץ ישראל שואלין תכף אחר החג ונמצא אומר שכל המקומות שוין להזכרה
 מיו״ט האחרון של חג אכל כשאלה נחלקו לג׳ דינין כפי חלוק המקומות שכארץ ישראל וככל המקומוח הצריכין למטר כיוצא בה ואין להן
 פירי בדברא שואלין ומזטרין כיו״ט האחרון של חג והיכא דאית להו פירי בדברא מאחרין השאלה עד ז׳ במרחשון ובכל שהיא טוכעני
 הרכה עד ס׳ בתקופה וזהו הדרך היותר מתחוור בעיני וכבר נהגו ג״כ בקצת מקומות לשאול בז׳ במרחשון אבל מה אעשה והרב אלפסי
 ז״ל לא הזכיר כהלכותיו פירי דדכרא כלל וכתכ הא דאמר ר׳ אלעזר הלכה כר״ג וכתכ ג״כ בגולה עד ס׳ כתקופה נראין שאין לו אלא
 שני זמנים הללו ושבארץ ישראל מאחרים לשאול אפי׳ בזמן הזה עד שבעה במרחשון. ואף הר״ס במז״ל כתב בפ״כ מהלכות תפלה כז׳
 ימים ממרחשון שואלין את הגשמים ככרכפ השנים כ״ז שמזכיר משיב הרוח ומוריד הגשם בד״א בא״י אבל בשנער וסוריא ומצרים ומקומות
 הסמוכות לאלו והדומים לאלו שואלין את הגשמים ביום ס׳ אחר תקופת פשד וכבר פירשפי סוגיית הגמרא בחדושי ע״ס דרכם ומדבריהם
 צריך לומר דכי אפסיקא הלכפא כר״ג היינו אפילו לאחר חורכן לסי שהיו מפאספיס ככל הסכיכות כרגל לירושלים כמו שעושין גם היום
 ומסגי עולים הללו ראוי שנאחר השאלה שהיא היתה עיקר התקנה אכל לא סגי כל כך שנאחר את ההזכרה ולפי זה אין לנו דין שלישי
 של פירי דדברא כלל ועמדנו על שני דינין כלכד דכא״י כזמן הזה נקיטינן כהזכרה כר׳ יהודה ובשאלה כר״ג ובגולה כר׳ יהודה כהזכרה
 ובשאלה עד ששים בחקופה ומה שחלוי מזה בדקדוק סוגייח הגמרא מפורש בקדושי: מתני׳ הגיע י״ז נמרהשון ולא ירדו גשמים
 התחילו ה־חידיפ מתענץ. ומפרש בגמרא מאן יחידים רבנן וסתמא דהך מחני׳ כר״מ דאמר לעיל כגמרא נדף ו.] דזמנה של רכיעה בכירה בג׳
 כמרחשון כינוניות כז׳ כו אפילה כי״ז כו שהד אין היחידים מתענין עד שיעכור זמנה של רכיעה שלישית כדאמרינן בגמרא שלישית להתענות
 אכל ר׳ יוסי פליג עליו ואמר כי״ז וככ״ג ובר״ח כסליו ולר׳ יוסי אין היחידים מחענין עד ר״ח כסליו ואמרי׳ לעיל כגמרא נשם] אמר רכ חסדא
 הלכה כר׳ יוסי אמימר מתני לה להא שמעתא דרב חסדא אהא דבשלשה במרחשון שואלין אפ הגשמים ר״ג אומר בז׳ כו ואמר רכ חסדא
 הלכה כר״ג ולפי זה צריך עיון אי קי״ל כסתס מתני׳ מדאמר רכ חסדא הלכה כר׳ יוסי אע״ג דכתר תכי אמרי׳ דאמימר מתני לה וכו׳ אפייה
 כיון דלישנא קמא לישנא דגמי וכתרא לישנא דאמימר משמע דאלישנא קמא סמכינן שכענין זה כתכ הרכ אלפסי ז״ל כפ׳ ערכי פסחים נסי׳ תשצה!
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 4 (י.-יא.) רבעו נםים מאימתי פרק ראשון תענית

 רש״י
 גט׳ ומפסיקין נר״ח. לאי מקלע ר״ח
 בתוך התענית בשני או בחמישי מפסיק
 התענית: הלמיד אני. ואיני תשוב כ״כ
 כיחיליס להתענות עמהס: כל ששואלין
 אומו ומשיב. ואפי׳ במסכתא שאין רגילין
 ללומרה כל כך לפי שקלה: לא בל הרוצה
 כוי. (ה) משוס רמיחזי כיוהרא (ו) אלא
 צער הוא לו. שיושב ומתענה: בדבר של
 שנח. כגון סולר של ת״ח: חשוכי מים.
 שאין להן בניס: משמשין נש>י רענון.
 אולי יהיה להם בניס: מידה הרשעים.
 מה היא בעת צרה: «) הצדיק אנד.
 הצליק מצטער ואין איש שס על לב:

 ולפי זה אין היחיליס מתחילין להתענות בארץ ישראל על ר״ח כסליו אלא מיהו איכא נשחי לגרסינן עלה להא מתגי׳ לתגן בג׳ כמרחשון
 שואלין את הגשמים ר׳׳ג אומר בז׳ בו אמר רכ חסלא הלכה כר״ג ולפי זה חזר לשונו לאמימר להיות לישנא לגמרא והלכך קי״ל כסתם
 מתני׳ אבל כפי נוסחאות שגורסות א״ר אלעזר הלכה כר״ ג וזו היא גירסתו של הרכ אלפסי ז״ל קרוכ הלכר לקי״ל כר׳ יוסי ואין מתחילין
 היחילים להתענות בארץ ישראל על ר״ח כסליו אכל הרכ אלפסי והר׳׳ס כמז״ל סמכו על סתם מתני׳. ומיהו כל זה אין לו ענין אלא

 בא״י אכל כגולה כיון שמאחרין את
 השאלה על ששים בתקופה נראה לי
 שאס לא ירלו גשמים על ששים
 כתקופה ממפיגין אח״כ כלי שיעור
 שלש רביעיות כאומל הלעת ואס לא
 ירלו התחילו היחילים מתענין וגוזרין
 שאר תעניוח משם ואילך על הסלר
 השנוי במשנתינו ולא נתבארו אצלי
 יפה לברי הר״ס במז״ל שכתב בזה

 בפרק שלישי מהלכות תענית:
 גמ׳ ואמר רב הונא יחידם מתענין
 נ׳ תעניות שני וחמישי ושני. פירוש
 לפי שאין גוזדן תענית על הצבור
 לכחחלה בחמישי שלא להפקיע שערים
 כלחגן לקמן כאילך פירקין ןלף טו:־1
 ויחכאר שם כס״ל וקמשמע לן רב
 הונא ללאו לוקא על הצכור אלא הוא
 הלין נמי ליחיליס שאין מתחילי!
 להתענוח בחמישי. ולוקא היחילים
 אכל צכור לא לחנן אין גוזרין תענית
 על הצכור וכו׳ ואם החחילו אין
 מפסיקין טעמא למילתא רתעניח
 יחיל לא אלים לכטל י״ט הכתוכיס
 במגלת תעניח כלתניא לקמן כגמרא
 נלף יב.] יחיל שקבל עליו תעניח ב׳
 והי של כל השנה וארע׳ בו יו״ט
 הכחוכיס כמגלח תעניח אס נלרו
 קולס לגזרתנו כלומר שנרר קולם
 שנתקנה מגלת תענית יכטל נררו
 את גזרתנו ואם גזרתנו קולמת
 לנלרו תבטל גזרתנו את נררו.
 ואיכא למילק אמאי תבטל גזרתנו
 את כדרי והא נשכחות ויו״ט שהן מן
 התורה תנן בנרריס בפרק פותחין
 (לף סו.) שסותחין לו לאלס בשבחות
 וי״ט כלומר שאומרים לו אילו היית
 יולע שאסור להצטער בשבתות וימים
 טוכים כלום היית נולר אס אמר לאו
 מתירין אותו אלמא צריכין להתרת
 חכם וכן כלין שהרי הנלרים חלים על
 לכר מצוה כלבר הרשות תרצו בזה
 לכי אמדנן ילחה נלרו משוס גזרתנו
 היינו לומר שילך אצל חכם ופוחח לו
 ככך כלרך שפותחין בשבתוח וי״ט
 עול אמרינן לאע״ג לנלדס חלים על
 לכר מצוה כלכר הרשוח וי״ט

 גמ׳ מאן יחידים אמר רב הונא רבנן
 ואמר רב הונא יחידים מתענין ג׳ תעניות שני
 וחמישי ושני תניא נמי חכי יחידים מתענים
 שני וחמישי ושני ומפסיקין בראשי חדשים
 ובימים טובים הכתובים במגילת תענית
 והאידנא דקא בטלה מגילת תענית אין
 מפםיקין אלא בחנוכה ופורים ודוקא ביחיד
 אבל צבור לא דתנן אין גוזרין תענית על
 חצבור בראשי חדשים בחנוכח ופורים ואם
 חתחילו אין מפםיקין: ת״ר לא יאמר אדם
 תלמיד אני אין אני ראוי לכך אלא כל

 התלמידים ראויין לכך [איזהו יהיר] ואי זהו תלמיד יחיד (א) שראוי למנותו
 פרנס על הצבור תלמיד כל ששואלין אותו דבר הלכה בכל מקום ואומרה
 ואפי׳ במסכת כלה: ת״ר א לא כל הרוצח לעשות את עצמו יחיד עושה
(אין) עושין את עצמן יחידים ד״ר מאיר ר׳ >0 יהודה אומר (  והתלמידים (ב) יא) א
י עם ג  עושה וזכור לטוב שאין שבח הוא לו אלא צער הוא לו תניא אידך לא(
 הארץ הרוצה לעשות את עצמו יהיד עושה והתלמידים עושין דברי ר״ש
 בן אלעזר רשב״ג אומר דבר של שבה אינו עושה דבר של צער עושה:
 תנו רבנן הרי שהיה כ מתענה על החולה ונתרפא על הצרה ועברה הרי זה
 מתענה ומשלים ההולך ג ממקום שמתענין למקום שאין מתענין הרי זה
 אמתענה ומשלים ממקום שאץ מתענין לממום שמתענין ה״ז מתענה עמהן

 שכח ואכל ושתה אל יתראה בפניהם ואל ינהג עידונין בעצמו אמר רב
 יהודה אמר רב כל המרעיב עצמו בשני רעבון ניצול ממיתח משונח שנאמר
 3׳ברעב פדך ממות פדך ממות מרעב מיבעי ליה אלא מתוך שהרעיב עצמו

לאדם שישמש  בשני רעבון ניצול ממיתה משונה אמר ר״ש בן לקיש אסור כ
 מטתו בשני׳ רעבון שנא׳ ״וליוסף יולד שני בנים בטרם תבא שנת הרעב תניא
 חשוכי בנים משמשין מטותיהן בשני רעבון: ת״ר בזמן שהצבור שרויין בצער
 יחיד חפורש מחן שני מלאכי חשרת חמלוין לו מניחין ידיחם על ראשו
 ואומרים פלוני שפירש מן הצבור אל יראח בנחמת צבור תניא אידך בזמן
 שהצבור שרויין בצער אל יאמר אדם אלך אני ואוכל ואשתה ושלום עליך
 נפשי ואם עשח כן עליו חכתוב אומר ייהנה ששון ושמחה הרוג בקר ושחוט
 צאן >י< מה כתיב בתריה היונגלה באזני ח׳ צבאות זו מדת בינונית מדת רשעים
 מהו אומר ייאתיו אקחה יין ונסבאה שכר מה כתיב אחריו ׳תצדיק אבד ואין
 איש שם על לב [וגו׳] וכל המצטער עצמו עם הצבור זוכה ורואה בנחמת
 צבור שכן מצינו במשה רבינו שציער עצמו עם הצבור שנאמר י׳<וידי משה
 כבדים ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה וכי לא היה לו למשה כר או כסת
 לישב עליו אלא כך אמר משח הואיל וישראל שרויין בצער אף אני אהיה
 עמהם בצער ושמא יאמר אדם מי מעיד בי אבני ביתו וקורות ביתו
 של אדם הן מעידין עליו שנאמר ט<כי אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה:

 ושבתות צריכין היתר חכם אפי׳ הכי
 בי״ט אלו של לבדהם עשו כהם חזוק יותר משל תורה ושני תירוצין אלו נלחין מראשכחן בירושלמי נלר להחענות ונמצאו שבתות וי״ט
 לוקה נא] ואינו צריך היתר חכם נלר להתענות ונמצאו י״ט של מגלת תעניות ר׳ חזקיה ור׳ יולן תרוייהו אמרי ר׳ ירמיה בשם ר׳ חייא בר אבא
 חל אמר מחענה ואינו משלים וחל אמר לוקה ואינו צריך התרת חכם הרי לאמרו כאן שאינו צריך התרח חכם אלמא כי קא אמד׳ ילחה
 נלרו לא כהתרת חכם קאמרי׳ ובשבתות נמי אמרי׳ הכי אלמא ללאו מפגי שלכד חכמים צריכין חזוק קאמדנן: אלא עיקרן של לכריס
 להאי נלר לאמרי׳ הכא לילחה לא נלר ממש הוא אלא קכלה לתענית כעלמא וקכלה לחעניח לא חמירא כנלר גמור למיעקר יו׳׳ט ואפילו
 למגילת תעניח לפי שאינה אלא קבלה לרבר מצוה ולא נלר גמור כראמרי׳ בגמרא [לף יב:] גכי לוה ארס חעניחו ופורע וכי נרר הוא
 ואמרי׳ נמי לא יהא אלא נלר ואעס״כ כשנלרו קולס לגורחנו כיון שבשעה שיצאה קבלה מפיו היחה ללבר מצוה שוב אין כח בגזרחנו לבטלה
 זהו דין תענית יחיל אבל תענית צבור הרי הוא כנדר גמור לסי שיש כח בב״ל לגזור תענית ביו״ט של לבדהס ומשוס הכי אמדק לאס
 התחילו אין מפסיקין: כל ששואלין אותו דכר חלכה וכר. כמסכת כלה פי׳ שיודע מקומה ולא פירושה ומשום זה אינו ראוי למנותו פרנס על
 הצכור אכל אילו היה יודע פירושה יחיד הוא כדאמרי׳ בפרק אלו קשרים (לף קיל.) איזהו יחיד שראוי למנותו פרנס על הצבור כל ששואלין
 אותו דכר הלכה ככל מקום ואומרה ואפי׳ כמסכת כלה והאי אפי׳ כמסכת כלה יש שפירשו בו שהיא קלה והאי אפילו לקולא אחמר אכל
 אחרים פירשו שאין רגילות ללומדה והאי אפי׳ לחומרא אתמר: ותתלמידים עושק עצמן יחידים. החלמידיס אע״פ שאינן יחידים עושין
 עצמן יחידים: ר׳ יוסי אומר אע״פ שאינו תלמיד עושה עצמו יחיד מפני שצער הוא לו: תלי שחיח מתענה על הצרח ועכרח או על
 החולה ונתרפא הרי זה מתענה ומשלים. מסתברא שלא יומו בלבד הוא משלים אלא כל הימים שקכל עליו להתענות וא״ת ואפילו יומו אמאי
 והא תגן לקמן בפרק סדר תעניות האלו (לף יט.) היו מתענים וירדו להס גשמים קודם חצות לא ישלימו תירץ הראכ״ד שלא אמרו שס ק אלא
 בתענית של גשמים שאין צרה עוברת לגמד אלא צרת הגשמים בלבד אבל בשאר צרות מפני שאינן כן אמדנן דמתענה ומשלים אבל מדברי
 הר״ס במז״ל בפרק א׳ מהלכות תענית נראה שעל היחיד אמרו שהוא מתענה ומשלים ככל הצרות כולן והיינו דקא מייתי לה הכא גבי
 תענית של יחידים וההיא דאמדנן התם לא ישלימו כתענית צכור דוקא הוא שאין מטריחים על הצכור אלא כסי הצורך בלבד והיינו דתני
 לה התם בלשון רבים לא ישלימו: התולך ממקוס שמתענים למקום שאין מתענץ הרי זה מתענה ומשלים. כל התעניות שקבלו בני
 עירו שחייכ לעשות כחומרי מקום שיצא משם: אל יתראה בפניהם. מפני שמתקנאין בו: ניצול ממיתה םשונה. שאינו מת לא בחרב ולא ברעב
 אלא על מטתו: אסור לאדם שישמש מטתו כשני רעב־ן. ואע״ג דאמרינן כפרק יש נוחלין >לף קכ.) גכי יוככד שהורתה כדרך ולידתה בין
 החומות ואכתי היה רעב דכתיב כי זה שנחים וגו׳ ועוד חמש שנים היינו טעמא משום דאיסור תשמיש כשני רעבון אינו אלא משום
 שישראל שרויין בצער ויורדי מצרים יודעין היו בעצמן שהן שבעים ויוסף נמי יודעין היו בו שהוא שרוי כדוח אכל יוסף היה סכור שהן שרויין
 כצער ולפיכך לא שמש: חשוכי כנים. חסיד בניס שלא קיימו פדה ורביה: שני מלאכי השרת המלוין לו לאדם אחד מימינו ואחד
 משמאלו שנאמר כי מלאכיו יצוה לך: זו מד׳ בינונית. שיראין מן המיחה שנאמר כי מחר נמות. אכל כרשעים הוא אומר והיה כזה

 יום מחר גדול יתר מאד: והצדיק אבד. מפני רעות של אלו נאסף הצדיק שאין הקדוש ברוך הוא רוצה שיבקש עליהם רחמים:

 עין משפט נר מצוה
 תתח-תתט

 א מיי׳ ס״ק מהל׳ מענית טור או״ח שי׳ תקשט
 מקער: ב מיי׳ פרק ג מהל׳ תענית טור או׳׳ח

 סימן תקעל:

 מסורת הש״ס
 א) ל״ת מ״ז ב) איונ ה ג) כראשית מל ד) ישעיה
 ככ ם) שס ו) שס נו ז) שס נז ח) שמות יז

 ט) חבקוק ג:

 קונץ הגהות
 נ״ה (א) אין עושין ונ״ב וכן הוא נאשיר׳׳י יצ׳׳ע
 אגל גר״ן משמע שהיה גורס נלברי הרי״ף
 פה והתלמיליס עושין כו׳ וכגירסת רש״י כלשון
 ראשון וכ״ב הג״י בסי׳ תקע״ה שזו היא גירסת
 הרי׳׳ף: (ג) צ״ל יוסי: (ג) לא כל הרוצה לעשות
 כצ״ל: (ו) צאן וגוי. צבאות וגו׳ שכר וגו׳ כצ״ל:
 (ה) נ״ב לעני! תענית עושה: (ו) נ״ג ה״ג המלמיריס
 עושין עצמן כלאמרי׳ לעיל שכל התלמיליס ראוין לכן
 ואין בהס משו׳ גסות הרוח: ר׳ יוסי אומר כל אלס
 ואפילו שאינו חלמיל עושה עצמו יחיל להמענו׳ יזכור
 לטוב לצער הוא לו ולא גסוח הרוח. ל״א גרסינן לא
 כל הרוצה לעשות עצמו יחיל עושה חלמיל עושה
 כלומר ולא כל הרוצה נמי לעשות עצמו תלמיל
 להתנהג עצמו במלח חלמיל בחלוקו ובמטתו
 ולהמנאו׳ בסולר של ח״ח ושאר לברים עושה לכל
 הרוצה ליטול לו אמ השס לא יטול ור׳ יוסי ארישא
 סליג ומסחנר האי לישנא מלקא מהלר רשב״ג לבר
 של שנח איני עושה מכלל לאיירי נשבח: (ו) נ״נ עי׳

 נפ׳ רש״י בגמ׳:
 מא״י [א] נ״ב פי׳ הרמנ״ן והרא״ש מכת מררות:
 חו״י (א) נ״נ צ״ע בד״ף שבת פ׳ ואלו קשרים
 סימן תלט: (ב) נ״ב עי׳ בגמ׳ שינוי גי׳

 ובטיל זב״י:

 שלטי הגבוריס
ן ריא׳׳ז א הבא להתענות בימי החול בכל יוס  לשו
 שירצה הרשות בילו ונקרא קלוש כמו שנאמר בנזיר
 קרוש יהיה לסי שהוא מכניע את יצרו בתעניתו
 ומפשפש במעשיו ושב מחטאיו ואס אין יכול לקבל צער
 התענית אל יתענה ואל יצער נפשי. ת״ח אינו רשאי
 לישב בתענית שלא ימעט במלאכת שמיס ותורתו מכנעת
 יצרו יותר מן התעניח ואס הוא בריא וחזק הרבה שאינו
 ממעט ממלאכת שמיס הרי זה מתענה כל מה שירצה

 כמבואר נקונט׳ הראיות:
 ב הקשה הראב״ל ז״ל מ״ש מתענית גשמים שמססיקין
 ביוס אס ירלו להס גשמיס קולס חצות יתיין רשאני
 תענית גשמיס לטון שירלי להם גשמים כל צרכן שוב
 אין להן צורן בזה הסעס אבל צרה אחרת כל שעה צריך
 רחמיס שלא תחזור ואינו טעס מספיק דנגשמיס נמי
 אפילו לא ירל להן כל צרכן אוכלי( ושומין ושמתיס
 ואומרים הלל לפי שנתקבלה תפילתם ובוטחים בבורא
 שירלו להם כל הצירן וזה שייך לומר אף נשאר צרות
 אלא נ״ל לחלק בין צבור ליחיל לצבור צריכין להלל
 ולהולות מחוך שמחה ונכרס מלאה אבל יחיל משליס
 תעניתו וכן משמע ממון הרמב״ס ו״ל שכתב גני צבור
 שהיו מתענין וירלו קולס חצות שמפסיקין יכן אם
 מתענים על צרה ועברה ועל גזירה ובטלה אס קולס
 חצות לא ישלימו אחר חצות ישלימו אלמא לא מפלגי
 בציבור בין גשמים ובין צרות א״כ צרין לחלק בין ציבור
 יבין יחיל ליחיל ה״ז משלים כל התעניות שקבל עליו
 ונראה להוא הלין נמי אס מח החולה לטון שקבל עליו
 מעניות סתס ולא החנה דעתו הי׳ נקבלה זו מתון
 שקנל עליו תעניות הללו תהיה מקונל תפילתו שיתפלל
 על החולה ועל הצרה והאי מקט ונתרפא משוס דבדבר

 זה יש מיצוק בין ציבור ליחיד:
 ג ההולן ממקום שמתענין למקום שאין מתענין ודעתו
 לחוור צדן להתענו׳ כל תענית שקבל שנותנים עליו
 חומד המקום שיצא משם כיון שדעתו לתדר ההולן
 ממקום שאין מתענין למקום שמתענין יתענה עמהס
 ופי׳ דב״א ואפילו דעתו לחזור ומיהו כיון שלא קבל
 עליו התענית אס יצא מן העיר חון למתיס מיתר לאכול
 וי״א לאפילו נעיר מותר לאכול שלא בפניהם ע״כ.
 ויראה מלבדו שמפרש שהילך שס ביום התענית
 ומסתבר כדבריו אס הולן שם ביוס התענית אבל סוגיא
 דגמרא מוכח דמיירי בהולן שס קודס לכן וקבל עליו
 התענית ואו ודאי הוי תענית גמור יאסור לאכיל אפי׳

 יצא חון לעיר:

 שיטת דיב׳׳ב
 גנזי שני ייזמישי ושני. בגמ׳ יהיב טעמא אמאי
 אין מחחילין אלא בשני: הסלמידים. אף על סי
 שאינן יחיליס עישין את עצמן ימיליס: ר׳ יוסי
 אזמר עושה אע״פ שאינו תלמיל: חשוכי נניס.
 חסרי נניס: זו מרס בינונית. סיפיה דקרא אכול
 ושחה כי ממר נמוש. שהס מחיראין מן המיתה.

 אבל ברשעים אומר והיה כזה ייס מחר יגו׳:
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 עין משפט נר שצוה
 תתי

 א מיי׳ פ״ק מהל׳ מענית סמג (עשי! יג) [מצו׳
 דרבנן ג] נואו״ח תקסנ חקסג:

 קובץ הגהות
6 צ״ל וננתריימא: (ג) תיבמ ) : כך  ב״ח (א) צ״ל ו

 אשמעי׳ נמחק:
 חו״י (א) נ״נ צ״ע נמ״ש הר׳׳נ לללעח רש״י אינו
 מחפלל נערנימ עננו ממ״ש רש״י בשם שו״ת

 הגאונים נרי״ף שנפ תימן שטו:
 אנ״ש מהר״ם [א] ומיהו ללברי כולן ולאי אינו
 מתפלל תםלמ מעניח ערנימ של כניסתו אנל
ן הוא שמתפלל מפלס  נערכימ כניסת תענית שקנל ד
 מענית אלא שהיה נראה שלא להתפלל ענינו אלא לאחר

 שכנר הססיק מלאכול ואין לשון הר״ן משמע כן:

 שלטי הנבורים
 א ואס קנל נמנחה להמענומ נ׳ ימיס או ג־ זה אתר וה
 אלא שיאכל נלילו׳ נינמי׳ הויא קנלה לכולם אע״פ שלא
 קנל כל אמל וא׳ נמנחה שלפניו אנל אס קנל נמנמה
 הרנה מעניו׳ ולא רצופים זה אחר זה מספקא ליה
 להרא״ש אי הוי קנלה לכולן או לא: כחנ א״ח מי שרגיל
 להתענות י׳ ימי תשונה א״צ להתענות על צאת הכוננים
 רק על שיצא מנהכ״נ רצערא נעלמא קנל עליו מדפרין
 תלמולא עליה לרנ חסלא מאנשי משמר שמתענין ולא
 משלימין ומשני המס לצעוד נעלמא ורב חסלא לא אמר
 אלא למי שקנל עליו חעניח נשלימות וסתס תענית יוס
 שלם אנל נעשרת ימי משונה לא ואץ רגילות לקנל
 נמסלה ני׳ ימי משונה: חענית שגוזדס על הצינור אין
 כל יחיל ויחיל צריך לקנלו חחלה אלא ש״צ מכריז החעניח

 והרי הוא מקונל וכל שכן מעניות הכתובומ נפסוק:
ן ריא״ז ונראה נעיני שאם קנל עליו הרנה  לשו
 תעניות כגון שקנל עליו להתענות שני וחמישי של כל
 השנה הרי זה צריך לקנל כל מענית ותענית נמפלת
 המנחה לפני יום מפנימו כמנואר בקונטרס הראיומ:

 רבינו נםים מאימתי פרק ראשון תענית (יא:-יב.) ג

 רש״י
. לילה  אפילו אגל ושתה כל הלילה מ׳
 שבינתיס מתפלל גם בשני תפילת תענית
 שכן קבל עליו בראשון: לן במעטתו.
 כלמסיק שלא קיבל עליו להתענות אלא יוס
 א׳ ולן בתעניתו ונמלך למתר להתענות כמו
ן שלא קיבלה  כן אינו מתפלל תפלת תענית טי
: גל מעניה שלא ״י  עילויה מאיתמול מבעו
 שקעה עליו תמה. שלא התענה ער הערב:

 קבלו א עליו מבעו״י: ואמר רב חםדא כל תענית שלא שקעה עליו חמה לא שמיה

 אמר זעירי אמר רב הונא איחיד שקבל עליו
 תענית שני ימים זה אחר זה אפי׳ אכל ושתה
 כל הלילה למחר מתפלל תפלת תענית לן
 בתעניתו אין מתפלל תפלת תענית כלומר
 אם לא קיבל עליו תענית אלא יום אחד בלבד
 והתענה אותו היום ובלילח נמלך ולן בתעניתו
 למחר אין מתפלל תפלת תענית שהרי לא

 שיטת רינ׳׳ב
 אמר זעירי אמר רב הונא יחיד שקיבל עליו
 העטה אפי׳ אכל ישסה כל הלילה כולי למיזר
 ממפצצ תפלה מענית. הרנ אלפסי ז״ל כמנ שקינל
 עליו שני ימים זה אחר זה וכן נמצא נפירושי
 רבינו חננאל ז״ל אנל נגמ׳ לילן לימא כל עיקר
 והכי נקיטינן פירושה יפיל שקיבל עליו מענימ
 מגעול יוס ואמר הריני גמענימ יחיל למסר אע״פ
 שאכל ושתה כל הלילה והוא משכיס בכרס מלאה
 ממפלל מפלמ מענית כשחרית וכל שכן כמנחה
 שאין חעניחו שלמחר אלא תענית שעות שלא קיבלה קולס לכן אבל המתענה לשעומ בעלמא כגון
 יזו היא תעניח ששקעה עליו חמה ואע״ג למימליך אימלוכי כיון שענר כל אותו היום בלא אטלה

 לשון הרנ לולי דל. ותמהני על הרנ ז״ל שלא כתנ מההיא סוגיא למתענין לשעות כלום:

 יתיד שקבל על־ו תענית שני ימים זה אחר זה וכוי. זו היא גירסתו של הרב אלפסי ז״ל כמו שכתובה כהלכותיו (א) וכן פירושה יחיל
 שקבל עליו מענית שני ימים רצופים בתפלת המנחה של ערב יום ראשון למחר מתפלל תפלת תענית אע״פ שלא קבל תענית יום זה
 האחרון כתפלת המנחה של ראשון אע״ג רמסקינן לקמן שצריך לקכל התענית כתפלת המנחה משום לכיון לקבל עליו מתחלה 3׳ ימים רצופים
 תרווייהו כחל יומא אריכא למו ובתרא לאו תענית שעות הוא אע״פ שאכל ושתה כל הלילה: לן בתעניתו ובו׳. כלומר קבל עליו בתפלת
 המנחה יום אחד בלבל ולן כתעניתו
 למחר אינו מתפלל תפלת תענית אע״פ
 שלא הפסיק ביניהם ולא אמריי תענית
 אריכתא הוא והא קבלה ורישא קמ״ל
 לקבלה משוי להו חד אע״פ שהפסיק
 כאכילה ושתייה כל הלילה וסיפא קמ״ל
 דלינה ועינה לא משדא להו חד יומא
 אע״פ שלא נפסקו וכך הס דכרי
 הרמב״ס ז״ל בפרק א׳ מהלכות תענית
 ולפי גירסא זו האי מקט למחר מתפלל
 תפלת תענית ולא נקט ערבית מתפלל
 תפלת תענית כלומר ערבית שלמחרת
 יום ראשון ולן בתעניתו אין מתפלל ערבית שלאחר יום ראשון לרבותא דרישא נקט הט דאע״פ שאכל ושתה כל הלילה למחר מתפלל מפלת
 חעניח ואילו ערבית קודם שיאכל היה מתפלל ואין חפלח תענית באה עליו על השבע. 1»] אבל גי׳ רש״י ז״ל יחיד שקבל עליו תענית אע״פ
 שאכל ושפה כל הלילה למחר מתפלל תפלת תענית לן בתעניתו למחר אין מתפלל תפלח תענית והט פי׳ יחיד שקבל עליו תענית מבעוד יוס
 דאמר הריני כתענית למחר אע״ס שאכל ושתה כל הלילה והוא משטם בכרס מלאה מתפלל תפלת תענית כשחרית וכ״ש במנחה לן כתעניפו
 כגון שהתענה יום א׳ ונמשך בתעניתו כל הלילה שלאחריו למחר אינו מתפלל תפלת תענית אע״פ שהוא מתענה לפי שאין תעניתו אלא
 תענית שעות שלא קבלה קודם לכן דאע״ג דקי״ל דמתענין לשעות ומתפללין כהן תפלת תענית היינו דוקא כשקבל עליו להתענות אותן שעות
 כמו שאכתוב בסמון בס״ל ורקלקו מכאן לפי גירסא זו לממקטא למחר ולא מנקטא בלילה עצמו דלימא הט יחיד שקבל עליו תענית
 אע״פ שעחיל לאכול ולשחות כל הלילה מתפלל ערבית תפלת תענית ולאחר שהתענה כשמתפלל ערכית אינו מתפלל תפלת תענית אע״פ שהוא
 מעונה עליין ש״מ שאין מתפללין תפלת תענית (א) בערכית של ליל כניסת התענית וזו היא גירסח וסברת הר״ז הלוי ז״ל אבל הרכ אלפסי לעתו
 אינו כן כמו שכתוכ בהלכותיו בסמוך ואאריך שם בס״ל והא (להכא) לא מוכח אף לפי גירסא זאת ראיכא למימר ללן בתעניתו הוי רבותא
 טפי ללא מבעיא ערבית של יציאתו אע״פ שהוא מעונה אין מתפלל בו תפלת תענית להיאך יאמר ביום צום התענית הזה והרי לא התענה
 בו זמן ניכר ולעתו לאכול מיל אלא אפי׳ לן בתענית שהתענה כל הלילה אעפ״כ למחר אינו מתפלל תפלת תענית ומשום סיפא נקטא
 לרישא ללמחר זה צריך לומר לפי גירסתו של רש״י ז״ל ולפי גירסתו של הרב אלפסי ז״ל אתי שפיר טפי כמו שכתבתי: גרסי׳ בגמרא
 [דף יא:ז הלכתא מתענין לשעות ומוכח התם נמ־ דמתפללין בו תפלת תענית. כלומר לכל שקבל עליו להתענות אותן שעוח קבלה גמורה
 לתענית מיקד ואינו רשאי לחזור בו ולאכול ומתפלל תפלת תענית והא לאמרינן ללן בתעניתו אינו מתפלל תענית בערכית היינו משום
 שלא קבל עליו להתענות כאותן שעות של לילה כלל ואמרינן עלה אמר רכ חסלא הא ראמרת מתענין לשעות והוא שלא טעם כלום כל אותו
 היום א״ל אביי האי תעניתא מעלייתא היא לא צדכא לאימליך אימלוכי. ואמר רב חסלא כל תענית שלא שקעה עליו חמה לא שמיה
 תענית ומשמע לרב חסלא בהני תרי מימד אתא לאשמועינן ללא מיקרי תענית שעות אלא כשהתענה כל היום ובקמייתא אשמעינן לאס
 אכל מתחילת היום ואח״כ קבל עליו תענית שעות אינו כלום ומשוס הכי פרטנן עלה רא״כ תענית מעלייתא היא ופרקינן לא צדכא לאימליך
 אימלוט כלומר שלא קבלה עליו מתחלת היום אלא שנמלך להתענות בחצי היום >י) ובכרייתא לכל תעניח שלא שקעה עליו חמה לא שמיה
< אשמעינן לאפי׳ קבל עליו להתענות שעות ראשונות של יום אינו כלוס כל שהוא אוכל קולס ששקעה עליו חמה ונמצא שאין חענית ג  תענית (

 לן בתעניתו כגין שהתענה ייס אחל ימשך בתעניתו כל הלילה שלאחריו למחר אין מתפלל תפלת תענית אע״פ שהוא מעונה לסי
 שקיבלם על עצמו מקולס מתפלל תפלת תענית והוא שלא טעס כלום כל אותו היוס קולס השעות ההס ולא אמר השעות ההם

 ושתייה וקיבל תענית על עצמו שמה תענית ומתפלל תפלת מענית ונראה מכאן שאין עיקר תפלת תענית אלא ביום. כל זה

 הקטן
 כלילי שבת וכיומו כשם שזה קדש כולו לילה ויום כך זה וה״ה לט׳ באב אבל לדידן דקי״ל שאין תענית ציבור
 בבבל אלא ט׳ באב בלבד כל שעה שמותר לו לאכול אין לו להתפלל תפלת תענית לפי׳ אין לנו תפלת תענית
 אלא ביום וההיא דגרסינן בבמה מדליקין ימים שאין בהן קרבן מוסף כגון שני וחמישי של תעניות ומעמדות
 שחרית וערבית ומנחה מתפלל י״ח ואומר מעין המאורע בשומע תפלה תרגומה באותן תעניות שמפסיק בהן מבעו״י
 ואמטול ההוא נקט ערבית אבל שחרית ומנחה קתני אכולהו תעניות ומעמדות כך נראה לי וההיא דפסק הרי״ף
 ו״ל כלישנא בתרא דרבא דאמר לא שאנו אלא שלא ישן וכו׳ מסתברא לן דלישנא בתרא לחומרא היא שאע״פ
 שלא סלק אם ישן אינו אוכל וכ״ש אם סלק ואמטו להכי פסקו רבואתא קמאי כלישנא קמא לקולא משום דספיקא
 דרבנן הוא ג] ומסתברא כותייהו וכן מאי דכתב הרי״ף ז״ל בתענית שפוסק בה מבעו״י דהיכא דקבלה לתענית
 עילויה אסור ליה למיכל ולמשתי ומייתי ראיה מההיא דגרסי׳ בעירובין לענין זמן על הכוס היכי נעביד נבריך עליה
 ונשתי ליה כיון דאמר זמן קבליה עילויה לא נראה לנו דבריו בזה דלית לן הכין אלא לענין ברכה שלא תהא
 הברכה כמוציא שם שמים לבטלה אבל קבלה אחרת בתענית שמפסיק בה מבעו״י אין לנו ולעולם אוכל והולך
 כל היום כולו ובלבד שיפסיק כל שהוא סמוך לשקיעת החמה וכן נמצא בפירוש בתשובה לרבינו האי גאון ז״ל:

 המאור
ד ועירי אמר רב הונא יחיד שקבל עליו תענית אפילו אבל ושתה כל הלילה כולה למחר מתפלל תפלת תענית מ  א
 הרי״ף ו׳׳ל כתב שקבל עליו שני ימים זה אחר זה א] וכן נמצא בפירושי רבינו חננאל אבל בגמ׳ דילן ליתא כל
 עיקר והכי נקיטי׳ פירושא יחיד שקבל עליו תענית מבעוד יום ואמר הריני בתענית יחיד למחר אע״פ שאכל ושתה
 כל הלילה והוא משכים בכרס מלאה מתפלל תפלת תענית בשחרית וכ׳׳ש במנחה לן בתענית וכגון שהתענה יום
 אחד ומשך בתעניתו כל הלילה של אחריו למחר אין מתפלל תפלת תענית אע״פ שהוא מעונה לפי שאין תעניתו
 של מחר אלא תענית שעות שלא קבלה עליו קודם לכן אבל המתענה לשעות בעלמא כגון שקבלם על עצמו
 מקודם מתפלל תפלת תענית והוא שלא טעם כלום כל אותו היום קודם השעות ההם ולא אחר השעות ההם וזו
 היא תענית ששקעה עליו חמה ואע״ג דמימליך אימלוכי כיון שעבר עליו כל היום בלא אכילה ושתיה וקבל תענית
 על עצמו שמיה תענית ומתפלל תפלת תענית ג] ונראה מכאן שאין עיקר תפלת תענית אלא ביום וההיא דכתב
 הרי״ף ז״ל הירושלמי ר׳ יונה בשם רב ואפילו יחיד שגזר על עצמו תענית צריך להזכיר מעין המאורע והיכן הוא
 אומר׳ רבי זעירא בשם רב הונא אומרה כלילי שבת וכיומו פי׳ בערבית ובשחרית ובמנחה נ״ל רב כרב כהנא
 ס״ל דאמר חיישינן שמא תענית ציבור קבל עליו ואוכל ושותה מבעו״י ואסור בנעילת הסנדל והיינו דקאמר אומרה

 מלהמת ה׳
 הזכרה בכל תפלותיו וזו ראיה גמורה והא דאמרי׳ בשמעתין למחר מתפלל תפלס תענית כבר נתפרשה גרסת
 רבינו ז״ל בו שלא באו לומר אלא לקבלה לאתמול מהניא ליה והלכך ולאי הלילה והיום שוין הס והיינו לנקט
 למחר לאלו ערבית קורס שיאכל הוא מתפלל ואין תפלת תענית באה עליו בכרס מלאה ובסיפא נמי לא שייך
 למימר בה אלא צמתר וכולה תל גונא נקט ואפילו לגירסת שאר ספדס אין כאן מוכיח שלא להזכיר עננו
 בערבית רהט קאמר יחיל שקבל עליו תענית מבעו״י אפי׳ אכל ושתה כל הלילה ולא התפלל נמי תפלת תענית
 בערבית שהוא נראה כאלו אינו רוצה להתענות ולמחר כשמשכיס נראה כנמלך אפ״ה כיון שקבל עליו מבעו״י
 למחר מתפלל תפלש מענית לן בתעניתו אינו מתפלל תפלת תענית אבל מי שקבל עליו תעניח בתפלת המנחה
 ובערבית בא להתפלל תפלת תענית הא פשיטא למתפלל ליוס שלס הוא ואינו לומה ללן בתעניתו וכל הגאונים
 ז״ל כך אמרו שתפלת כל התענית כלילי שבת ויומו ומה שפסק רבינו הגדול ו״ל כלישנא בתרא דרבא יפה רן
 ויפה פסק שאם כאנו לפרש כמשמעה ללישנא גתרא אע״פ שלא סלק אם ישן אינו אוכל אכמי לישנא במרא
 אימ בה לקולא ואית בה לחומרא לקולא שאס גמר וסלק כל זמן שלא ישן אוכל וללישנא קמא אינו אוכל וזה
 פשט שני לשונות בכל מקום שטוצא כזה ועל כרחך מפסוק כלישנא במרא וכן רבינו חננאל סובר אבל אם באנו
 בהן מלרך הסברא הדברים נראין כלברי רבינו הגלול ו׳׳ל שאס לא סלק אע״ס שישן אוכל לבטלה שמעתין
 לאחר סעולתו הוא ישן ולא כלישנא בתרא ישן אינו אוכל אלא מפני שסצק עצמו לגמרי מאטלה ושחיה והלך
 לו לישן לאחר סעורה אבל כל זמן שלא נגמר ולא סלק הרי לעתו על אכילה והכל מוליס שאין שינה מפסיקתו
 והרי זה לומה למתנה כמו שאמרו בירושלמי ישן ועמל אסור כשלא התנה אבל אם התנה מומר ונלין הוא
 שיתרץ אף בלישנא בתרא המס בשלא סלק אלא שרצו לפרש שאין שינה אוסרת אלא בנררס אבל נתנמנמו יאכלו
 וזה לרך הגמרא מכל מקום מה שאמר בעל המאור למשוט ספיקא לרבנן פסקי כלישנא קמא לקולא מס ליה
 לגאון מימא הט אלא בכל מקוס הלכה כלישנא במרא בין לקולא בין לחומרא אבל במקומות באיסור חמור של
 מורה רבינו ומקצת הגאונים ז״ל מוששין ללשון ראשון כמו שהזכרתי בראש השנה ולענין תענית שקבלה עליו
 מבעור יום שאמר בעל המאור דלית ליה קבלה אוסרת אלא לענין ברכה שלא יהא כמוציא שס שמים לבטלה
 השיבה עציו הרב ז״ל ואמר שרברי רבינו ז״ל מוטחין בפרק במרא בברייתא כל שהוא משוס תשעה באב אסור
 לאכול בשר ואסור לשחות יין ואסור לרחוץ ומי שהוא יורע פי׳ ההלכה יראה משם שהקבלה אוסרת להפסקה
 זו תשובת הרב ז׳׳ל ואני צא באמי לילי המלה הזו בתענית צבור שאין לו בו הפסקה מבעו״י אלא שלא יאכל
 משחמשך בתעניות הראשונות וסוגיין בפרק מקום שנהגו הכי ובט׳ באב נמי אמרו ובין השמשות שלו אסור
 הא מוספת עינוי והפסקה עס השמש אין לנו אלא ביום הכפירים שכן מוסיסין מחול על הקלש לפי׳ יום

 כפורים שיש לו מוספת יש לו קבלה והפסקה שאר התעניות אין לנו:

 כתוב בספר המאור אמר זעירי אמר רב הונא יחיל שקבל עליו תענית וכו׳ על ונראה מכאן שאין עיקר מפלת
 תענית אלא ביוס:

 אמר הכותב מחלה אפרש שהגירסא הזו שכתבו רכינו ור״ח ז״ל נכונה היא בעצמה כ״ש שנתלית באילנות
 גלולים וכך פירושה יחיל שקבל עליו מענית שני ימים רצופים במפלס המנחה של ערב יוס ראשון בשני למחר
 מתפלל תפלת תענית אע״פ שלא קבל יום זה בתפלת המנתה של ראשון לטון להבל עליו תמנה שני ימים
 רצופים מרוייהו כחל יומא אריכא למו ולאו מענית שעות הוא אע״פ שאכל ושתה כצ הלילה קבל עליו במפלת
 המנחת יום אחל ולן בתעניתו למחר אינו מתפלל תפלת תענית אע׳׳פ שלא הפסיק ביניהן ולא אמרי׳ מענית
 אדכא הוא והא קבליה אלא אס רצה יקבלנו עליו קולם לכן דתפלל תפלת תענית של שעות למנחה קמשמע
 לן קבלה משויא להו חל אע״פ שהפסיק באכילה ושמיה כל הלילה ולינה בעינד לא משד להו חל יומא אע״פ
 שלא נפסקו ומלבד רבינו חננאל רישא משוס סיפא בלחול נקט שני ימים לומר אס קבלו שניהם יתפלל ואס
 לא קבל אלא אחל אל יתפלל של תענית ולא אמרינן מאריך בתענית הוא ויתפלל וגם זה נכון אבל ראיות
 מכריחות לומר להזכרת תענית בשלש תפלות היא שהרי הוא מפורש בירושלמי ומה שלחה לסבירא ליה כמאן
 לאמר חיישינן שמא תענית צנור קבל עליו לפי רעמי אינו כלוס שלא אמרו חיישינן שמא תענית צבור קבל עליו
 אלא לענות נפשו בכל עינוי שצבור מתענין ובלבל נו ניום אנל צא שיוסיף הוא יומר על שאר היחיליס המתענים
 ואוכל הוא ושותה כל הלילה כלאמרי׳ אסור בנעילת הסנרל ואילו לא היה אוכל ושותה כל הלילה היה ליה
 למימר שבל חומר תענית צבור עליו מללא קאמרי׳ כן הט ש״מ שאינו נוהג תענית צבור אלא בנעילת סנדל
 ונרחיצה ונסיכה ובתשמיש המטה אכל לא להוסיף יומר משאר מעניות והאי ללא קאמר רחיצה וסיכה ותשמיש
 חל מחמשה ענויי׳ נקט לרבותא הוא בנעילת הסנדל וא״צ לומר באלו שהן תענוג ואסור לנהוג עילונין נעצמו
ט לא היה לו לרבי זעירא לאשמועי׳ מוששין שמא תענית צבור קבל עליו  ועול אם כלבד בעל המאור ז׳׳ל ו
 אלא לומרה סמס לענין המפלה הזו וכן מה שלחה בההיא לגרסינן בגמרא ליצן בפרק במה מלליקין ערבית
 שחרית ומנחה מתפלל שמנה עשרה ואומר מעין המאורע בשומע מפלה למשום אומן מעניות שמפסיק בהן
׳ עלה ואין בהן קלושה על הכוס ואין כהן הזכרה בבהמ״ז ומאי בהמ׳׳ז  מנעו״י נקט ערכית א״כ היט אמד
 אילימא ליממא הא צדכה למימר אכמי לאו ביומא לתעניתא עייל אלא פשיטא בליליא ונראשונומ שהיה אוכל
 בלילה וקמ״ל שאע״פ שאומר מעין המאורע בתפלה אין קלושה על הכוס ולא הזברה בברכת המזון עול ראיה
 ללבר מ״ש לקבלו עליו מבעו״י בכל התעניות ואס אינו מתפלל אלא למחר למה הוא מקבל על ערב ואלרבא
׳ במנחה ובתפלת המנחה צאפוקי קבלה לשחרית ותפלת המוספין  קבלה סמוך למנחה בעי׳ משוס הכי אמד
 וכ״ש לשמואל לאמר בתפלת המנחה לטון לאפילו קורס ליוס מזטר בספלה כ׳׳ש עצומו של יום שהוא צריך

 השגות הראב״ד
 תעניות נתסלח המנחה ואם הקנלה צדכה תפלה מנערנ כ״ש יום תענית עצמו אלא שנהגו שלא להתפלל
 נלילומ ולא אפילו נשחדח מפני שאיני נטוח שישלים אומו היוס רלוה אותו רפרעו ליום אחר או שישאל עליו

 ויפלה אומו כמאכלו:
 ג] ומסתכרא כוותייהו. א״א לא מסמנרא לנכל לוכמא נקטינן כלישנא נתרא ומה שכתנ הרב לענין תעניתו נקנלח
 חענימ לעני! הפסקה מנעול יום לכדו מוכיחין בפרק במרא בבדיתא כל שהוא משוס ט׳ נאכ אינו אוכל נשר

ד הרנ ז׳׳ל: לנ  ושוחה יין ואסור לרחוץ ומי שיורע פירש ההלכה יראה משם שנקנלה אוסרח להפסקה נ

 א] וכן נמצא נפירוש ר״ח ז״ל. א׳׳א ר״ח והרנ רכיגו יצחק כתנו הגילסא דשא לשמעתא כסיפא מה סיסא
 מרי יומי אף דשא מד יומי אלא שזו נקנלה וזו נהמלכה וכל מה שכמנ זה אינו מספיק לפי׳ השמועה ולא

 ליישנ שתי שמועומ של רנ מסדא והכל מפורש אצלנו:
 ב] ינראה מכאן שאין עיקר תפלת תענית אלא כיום. א״א אני איני רואה מכאן מה שאמר זה וכן מה
 שאמרו ננמה מרליקין גס היא מוכימ שצדך להמפלל תפילת תענית ערנימ שמרימ ומנתה לפי שהתענימ של
 מעמלוח אין נהם הפסקה מנעול יום קאמר שמתפלל תפלח תענית נג׳ חפילוח ועול שהד הצדכוהי לקנל
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 6 (יב-יב:) רבינו נסים מאימתי פרק ראשון תענית

 רש״י
 עד אימח אגיל ושוהה. בלילה שלפני
 התענית כשרוצה להתענות לממר: לא
 שנו. לעל קרות הגבר יכול לאכול ולשתות
 אלא שלא גמר סעורתו אבל גמר סעולתו
 אסור אפי׳ לאלתר: הרי זה אוכל. את״כ
 והיכי אמרת גמר סעולתו שוב אינו אוכל:
 התם. בללא סילק עצמו מן האכילה וט
 קאמינא אנא שוב אינו אוכל כשסיל׳ עצמו
 שלא היה לעתו לאכול עול בלילה שהסית
 לעתו מלאכול: לענץ תעניה. שפוסק
 מבעול יום שלפני התענית כגון תענית
 ציבור וט׳ באב ויום הכיפורים אע״פ

 תענית אמר שמואל כל תענית א שלא קבלה
קדשו  מבעוד יום לא שמיה תענית שנא׳ 6
 צום אימתי מקבלה א״ר במנחה ושמואל

 שעות כל שאוכל כלום כאותו חצי היום אלא כמתענה ואימליך אמלוכי אכל הר״ס כמז״ל כתכ כפרק א׳ מהלכות תענית מתענה אלם לשעות
 והוא שלא יאכל שאר היום כלום כיצל הרי שהיה טרול בחפציו ולא אכל על חצות ונמלך להתענות אותן שעות שנשארו מן היום הרי זה
 מחענה אותן שעות ומתפלל בהן ענינו שהד קבל עליו החענית קורס החעניח וכן אס אכל ושחה ואח״כ החחיל להתענות שאר שעות היום
 הרי זה חענית שעות וככר השיג עליו הראכ״ל ז״ל ממימרו׳ אלו של רכ חסלא על הררך שכתכנו אכל הרכ אלפסי ז״ל נראה שסובר כלבד

 הרי׳מ במז״ל שלא הביא בהלכות הא
 לרב חסלא לאמר והוא שלא אכל
 כלום כל אותו היום אלא הך בתרייתא
 לרכ חסלא ראמר כל תענית שלא

 שקעה עליו חמה לא שמיה תעניח ,
 אמר בתפילת ב המנהה אמר רב יוסף
תנו רבנן  כוותיה דשמואל מסתברא וכו׳: א
 עד אימתי אוכל ושותה עד שיעלה עמוד
 השהר דברי רבי רבי אלעזר בר׳ שמעון
 אומר עד קריאת הגבר וקיימא לן כרבי:
 אמר רבא לא שנו אלא שלא גמר אבל
 גמר אינו אוכל איתיביה אביי 3יישן ועמד הרי

 זה אוכל התם שלא סילק איכא דאמרי אמר רבא לא שנו אלא שלא ישן אבל
 ישן אינו אוכל איתיביה אביי ישן ועמד הרי זה אוכל התם במתנמנם היכי
 דאמי מתנמנם אמר רב אשי נים ולא נים תיר ולא תיר כגון דקרו ליה
 ועני ולא ידע לאהדורי סברא וכי מדכרו ליה מדכר: הא מילתא לא אפםיקא
 בה הלכתא בהדיא אלא מדחזינא לגמרא דקא טרה לפרושי מתנמנם שמעי׳
 דהלכתא כי האי לישנא בתרא ועוד דאיםורא דרבנן הוא ולקולא (א) עבדינן
 הלכך בין סילק בין לא סילק אם לא ישן אוכל ושותה עד שיעלה עמוד
 השחר הדין הוא סברא דילן ואיכא מרבוותא מאן דכתב הכין קי״ל דלגבי
 תענית דאכיל בלילי ומפסיק אם גמר וסילק לא יאכל אבל אם לא סילק
 ג ודעתו עוד לאכול אע״פ שישן עומד ואוכל והאי מימרא דיליה אתי כלישנא
 קמא 3ולעניין תענית שפוסק בח (u מבעוד יום חזינן לגאון דקאמר הכין אע״פ
 שפוסק חוזר ואוכל עד שיבא השמש ואנן מסתברא לן דהנ״מ היכא דלא
 קבלה עליה לתענית אבל היכא דקבלה עליה לתענית ד איתסר ליה למיכל
 ולמשתי דהא בהדיא ״אמרינן לענין זמן על הכוס ביוה״כ היכי ליעביד נברך עליה
 ושתי ליה כיון דאמר זמן קבליה עלויה ואיתמר ליה למישתי וכו׳ ולענין מישתא מיא
 היכא דאית לי׳ למיכל אית ליה למשתי והיכא דלית ליה למיכל לית ליה למשתי וה״נ

 והוא תימה אחר שלא מציגו מי שנחלק
 עליו ואפשר שהיה גורס כגירסת
 רכינו חננאל ז״ל שכתב בה רב חסלא
 לטעמיה לאמר כל תענית שלא שקעה
 עליו חמה לא שמיה תענית ולפי זה
 כי אמר רכ חסלא והוא ללא אכל
 כלום כל אוחו היום לא כא למעט
 מי שאכל כתחלת היום אלא האוכל
 בסוף היום בלבל אלא שאם כן יש
 לתמוה היט פרט׳ עליה האי תעגיתא
 מעלייתא היא אלא שאפשר שאף בכלל
 לכרי רכ חסלא הוא כשאמר והוא
 שלא טעס כלום כל אוחו היום שאף
 כשלא אכל ככקר ג״כ היינו תענית
 שעות ומשוס הכי פרכינן האי חעניתא
 מעלייתא אבל אין הט נמי שמי שאכל
 בתחלת היוס ואח״כ נמלך להתענות
 שאר היום לתענית שעות מיקרי ואף
 בירושלמי נמי משמע הכי שאמר שם
 כמסכת נלדס מילמיה לר׳ יוסי אמרה
ד יוסי הוה בצור  מתענין לשעות ל
 ושמע ללמך רבי ואע״ג לאכל מנבא
 ושתה מוי אסקיה ההוא יומא בחעניתא
 אלא שאין לסמוך על הירושלמי בזה
 לסי שנראה שם שלעתס הוא ג״כ ללא
 בעינן שקעה עליו חמה אלא מקבל
 אלם להתענות שלש שעוח ראשונות

 ואוכל אח״כ שאמרו שם מילתיה לר׳ יוחנן אמרה מתעדן לשעות לא״ר יוחנן אהא בתעניתא על שאשלים פרקי על שאשלים פרשתא
 ובגמרא לילן לא סבירא לן הכי להא לחינן עלה להא דא״ר יוחנן אהא בתעניח על שאבא לביתי ללשמוטי נפשיה מבי נשיאה הוא לעכל
 כלאיתא בגמרא ומ״מ תמהני על הרב אלפסי ז״ל שלא הזטר תענית שעות בפסקיו ולא ילעתי אם הוא לוחה אותה מלשמואל לאמר בתר
 הכי כל תענית שלא קבלה מבעול יום לא שמיה תענית ואמרי׳ עלה למאי למיא למסוחא למלי זיקא אלמא הכי מסיק ליה תלמולא ואין זה
 מוכרח כמו שאכתוב בסמוך בס׳׳ל: אמר שמואל כל תענית שלא קילה מבעוד יום לא שמיה תענית. מסתברא ללאו לאיפלוגי אתענית
 שעות אתא אלא לומר לכל תענית שאין כו קכלה לא שמיה תענית לתענית שעות נמי קכלה כעי ושמואל לא איירי כתענית שעות אלא כתענית
 של יום שלם ולליליה הוא לאמרינן לכל תענית שלא קכלה מנעול יום עליו לא שמיה תענית וה״ה לתענית שעות רבעינן ביה קבלה מקמי
 שעות ליליה וכיון שאפשר לפרשה כך אינו כלין ללחות (א) מפני המסקנא למסיק תלמולא למתעדן לשעות ומתפללין תפלת תענית:
 אימת מקבל לה רב אמר כמנהה ושמואל אמר בתפלת המנהה. פירוש רב לאמר במנחה היינו לומר ללא בעינן קבלה בתפלת המנחה
 לווקא אלא כל שהקליס הקבלה בתענית ליו ואפי׳ קבלו עליו שני ימים קולם התענית סגי ושמואל פליג ואמר ללוקא בתפלת המנחה
 משוס דבעי׳ שתהא הקכלה סמוכה לתענית והיינו לאמר עלה אמר רכ יוסף כוותיה לשמואל מסתכרא לכתיב במגלת תענית להן כל
 אינש לייתי עלוהי מן קלמת מא ייסר מאי לאו ייסר עצמו בצלו כלומר לקא סלקא לעתיה להט קאמר שכל מי שקבל עליו תענית קולס
 שגזרו ימיס טוכים הללו הכתוכיס כמגלח חענית ייסר כלומר שיאסור עצמו בו ויקבלנו בחפלמ המנחה רתענה כמו שקבל עליו אלמא בעי׳
 קבלה סמוכה לתענית דאי לאו מאי ייסר והלא כבר נאסר ועומל ולחינן לא יאסר ובעו עלה בגמרא למאן ראמר יאסר מאי הוא כלומר
 דכשלמא למאן דאמר ייסר קמ״ל דכעינן קכלה סמוכה לתענית אכל מאן דאמר יאסר מאי היא כלומר מאי אתא לאשמועי׳ דודאי נאסר
 ועומד משעת קבלתו ומתקינן דאתא לאשמועינן שיבטל נדרו את גזירתיט כלומר שהוא עומד באסורו דאסר עליו בתחלה לפי דאין כח בגזירתינו
 הכאה לאחר מכאן להפקיעו כדתניא יחיד שקכל עליו תענית שד וחמישי ושני של כל השנה כולה וארעו כהו יו״ט הכתובים במגלת תענית
 אס נדרו קודם לגזרתינו תבטל נדרו את גזרתינו ואם גזרתינו קודמת לנדרו תבטל גזרתינו את נדרו וככר פירשפיה למעלה: קד מתי
 אוכל ושותה. בכל תענית שאוכל ושותה משתחשך עד מתי אוכל ושותה בלילה כשמחענה למחר: עד קרות הגבר. אפי׳ פעם ראשונה
 קאמר: שלא נמר סעודתו. אבל גמר אינו אוכל: ישן ועמד. אע״פ שכירך ועמד משלחגו חוזר ואוכל ואין ככך כלום: התם שלא פלק.
 את הטכלא דכל זמן שלא סלק לאו עקירה היא ולא אסח דעתיה מאכילה ושתיה כסעודה אדכתא דמיא: איכא דאמדי אמר רנא לא
 שנו אלא [שלא] ישן. משמע דלישנא קמא הכל תלוי בגמר ולא גמר שכל שלא גמר ואע״פ שישן אוכל וכל שגמר אע״פ שלא ישן אינו
 אוכל וללישנא כתרא נמי הכל תלוי כישן ולא ישן שאס לא ישן אע״פ שגמר וסלק אוכל וכל שישן אע״ס שלא גמר דינו כגמר וסלק והיינו
 דט פרטנן מישן ועמד הד זה אוכל אצטריכין לאוקמא במתנמנם ואם איתא דכי אמדנן דישן אסור היינו דוקא בשגמר לוקמה בשלא גמר
 אלא משמע כדכתיבנא אבל ה״ר אלפסי ז״ל כתב דקי״ל כלישנא בתרא דאיסורא דרבנן הוא ולקולא עכדינן ואס כפי מה שפירשנו הד
 ככל אחד מהלשונוח יש כו להקל ולהחמיר אכל נראה דדעתו ךיל (» כלישנא כתרא דקאמר לא שנו אלא שלא ישן אע״פ שגמר אבל ישן
 וגמר אסור וכי פרט׳ מדחניא ישן ועמד הרי זה אוכל בדין הוא דהוה מצי לאוקמה בשלא גמר אלא דההיא פשיטא לן משוס דבהא מילתא
 בחר דעתיה אזלינן (י) עד דאמרינן בירושלמי שאס התנה אפילו גמר וישן הרי זה אוכל וכיון דבתר דעתיה אזלינן פשיטא דישן בתוך
 סעודתו לא הוה הפסק ומשוס הכי צריכיגן לאוקמי במתנמנם: ולבנין תענית שפסק בה מבעוד יום חוינן לנאון דקאמר הכי אע״פ
 שפוסק חוזר ואוכל עד שיכא השמש האי דינא כערכ יויה״כ נמי איחיה וכן מוכיח המעשה הנזכר במדרש איכהי) רבי יהודה בן בתירא
 אזל לנציבין בערב צומא רבא אתא ריש כנישתא לזמוניה ביה א״ל כבר אכלי ופסקי א״ל אשגח עלי דלא לימרו אינשי ההוא רכי לא
 אשגח עילויה אזל עמיה ואייתי קמיה תמניא כסוון דר מר חמר מן חמר ותמניא עגולין דריפתא ריפתא מן ריפתא ותמניא תבשילין
 תבשיל מן תבשיל שתה מכל כסי וכסי חד כסא דחמר אכל מן כל עגיל ועגיל חד פחיח אכל מן כל תבשיל ותבשיל חד פח א״ל לא

 כן אמרח אכליח ופסקיפ א״ל ולמה שמה נפשה דהיא נפישא אלמא אע״ג דפסק בערב יוס הטפוריס חוזר ואוכל:
 וכתב חרב אלפסי ז״ל ואנן מםתנרא לן דה״מ היכא דלא קבליה עלויה לתעניתא אכל היכא דקבליה עלויה לתעניתא איתםר ליה
 למינל ולמשת׳ דהא נהדיא אמרי׳ לענין ומן על הכום ביוה״כ חיכי ליעכד ונו׳ השוה הרב אלפסי ז״ל בזה תענית צכור
 ותשעה באב ליו״כ שהוא סובר שקבלה אוסר בכולם והרמב״ן ז״ל חולק וכלשון הזה כפב בספר המלחמות ואני לא באתי לידי המדה
 הזאת כתענית צכור שאין לו כה הפסקה מכעוד יום אלא שלא יאכל משחחשך בתעניות הראשונות וסוגיין בפרק מקום שנהגו
 (לף נל:) הכי משמע ובתשעה באב נמי אמרו ובין השמשות שלו אסור הא תוספת עינוי והפסקה עם השמש אין לנו אלא ביו״כ

 נשכן] >י» כיו״ט מוסיפין מפול על הקדש לפיכך יו״כ שיש כו תוספת יש כו קכלה והפסק שאר תעניות אין לנו:

 עין משפט נר מצוה
 תתיא-תתיב

 א מיי׳ פ״ק מהלכות תענית סמג (עשין) [מצות
 לרבנן] ג טאו״ח סימן תקסל: ב מיי׳ פרק ג מהל׳
 תענית סמג עשי! שס טור או״ח סי׳ תקננ תקנג:

 ממורת הש״פ
 א) יואל א ג) נס״י הגירסא גמר ועמל יכ״ה נגמרא
 ג) עירוני! רף מ: ד) ןפ׳׳ג ע״פ ויגרס נחצץ שיני

 ע״ש] ה) צ״נ אנל אם לא נרך:

 קובץ הגהות
ח (א) מפניו כצ״ל: (ב) נ״נ לנרי הכל: (ג) צ״ל ״  נ
 נלישנא: (ד) אולינן כלאמרינן כצ״ל ותינמ על

 נמחק: (ה) כיוס הכפוריס כצ״ל:
 חןי״י (א) נ״נ לעכ״פ גס לא״ל נעי סילוק הר״!:
 (ב) נ״נ ר״ל שנה״ש שלו אסור כגון ג׳
 תענית צינור אחרינות של גשמים ותשעה כאנ וצל״ע

 לנרי הרמנ״ן שהניא הר״ן:

 שלטי הנבורים
 א לנינו השמינו דין מתעני! לשעה משמע ללא ס״ל
 דמתענין לשעות ואזיל לשיטתו שפסק דכל תענית שלא
 קינל עציו מאחמול אינו תעני' וסמ״ג פליג על זה וס״ל
 למפענין לשעוח ולחק לאוקמיה הא יהא וכן סליג
 סמ״ג נקנלת תענית שכתנ נשס ר״ת למעשה נאי
 שעשה כמה תעניות ולא קנלס מאתמול ואמר רניני
 יעקנ שלא הפסיל תעניותיו. גס מיימין פסק למפענין
 לשעות ופסק נמי שצריך לקבל התעניות מנעו״י וככר
 השיגו הראנ״ר והטור כתנ חייל כל תענית שלא תכלו
 מאתמול ושלא שקעה עליו חמה פירוש שלא השלימו
 על צאת הטכניס אינו תענית להחפלל ענינו ואפי׳ קנל
 במנחה עליו ליוס המחרת והתענה וכלילה שלאחר
 התענית נמלך צהתענופ גס ניוס הנ׳ אע״פ של!
 ימעניחו יקנל עליו הראשון השני אינו חעניח טו! שלא
 קבלו תחלה הלכך הא רקי׳׳ל מתענץ לשעות יממסלל
 ענינו צדך לפרשו שקנלו מאתמול וגס שקעה עליו
 rמה והיכי משכחת לה כגון שקנל עליי מאתמול
 !התעמת על חצי יום וכשהגיע לחצי יוס נמלך וגמרו
 if שקנל עליו להתענות למחר מחצי יום ואילן ולמחר
 .מלך ולא אכל נס חצי היוס הראשון אנל אס קכל עליו
 זענית על חצי היוס ואכל אח״כ או שאכל ער חצי היוס
 קכל עליו תענית משס ואילן אינו נקרא תענית
 התפלל ענינו ומיהו נקרא תענית לענין שצדן לשלם

 נלרו:
 ׳:"שון ריא״ז ומז״ה אומר שאף אס לא קנל עליו
 ־.תענית מנעי״י אלא היה לעתו לאכול מחר ונטרל ולא
 )כל על חצות או אחר חצות וקנל עליו לגמור כל היום
 תענית הד זה תענית לשעות ויש צו לגמור תעניתו
 מתפלל תפלת תענית כחפלת המנחה והוא שלא טעם
 ׳לוס כל אותו היום נלרך תענית גמור ואין שיטת
 ;תלמוד כדבריו שאין תענית לשעוח תעגית ואינו
 :תפלל נה תפילת חענית עד שיקבל מנעו״י להתענו׳
 מחר כדרך שביארנו כמבואר בקונע׳ הראיות יכן היא

 שיטת ר״י בפסקיו:
 t הראב״ד פליג יפסק כרב ורוב הפוסקים פסקו
 י שמואל פי׳ ר״ח שיאמר בשימע תפלה הריני נתענית
 •מחר יהי רצו! מלפנין שתקבלני באהבה והרמב״ס
 יתנ שיאמר עניני בתפלת המנחה וגומר בלבו
-התענו׳ למחר יכ״כ בה״ג ולא נהירא דהא אמד׳
 ־:י הוכרת ענינו ערנית שחרית ומנחה ילא קאמר

 נמנמה שלפני התעניח:
 יישון ריא״ז איממי מקנל מעניתו נתפלת המנחה
 ;:מסלר לבדו בברכת שומע תפלה או בסוף תפלתו או
 : אומר וק י״ר מלפניך שתקבל ניוס מחל תעניתי לרצון

 וטוצא בדנדס האלה:
 ג ולזה הסכימו רונ הפוסקים והראב״ד פליג וכתנ
 ד קא שלא גמר סעודתו אלא היה יושב ואוכל יכול
 נזכול על שיעלה עמול השחר אבל גמר סעודמו אי
 רפילו לא גמר וישן נמון הסעירה אסיר לאכול ולשתות
 ו ־ס המנה לאכול עור מומר לאכול על שיעלה עמול
זמר אפי׳ גמר יישן י״א שאין צדן תנאי לשתייה  י
 לזסממא לעתו של אלס לשתית אחר השינה כיון שררן

 כל אלס להיו׳ צמא הוה כאילו התנה
 לנזון ריא״ז ומז״ה אומר שאס סלק שלחנו אמר
 : ,מר סעולמו אסיר לו לאכול אע״ס שלא ישן ור׳׳י
 אימר שלא נאסר גסיליק [שלחני] אא״כ יש! ואסר בין
 כ לק נין לא סילק וכן נראה בעיני עיקר כמבואר
 נייונטרס הראיוח ועול נראה בעיני שלא נאסר הישן
 א א אס ישן אמר שגמר סעולמו ובירך ה) הואיל ומומר
 ל־ פות מומר לאכול כמבואר בקונט׳ תראיימ. וכן אס
 המה לאכול ולשתות כל הלילה ה״ז מותר לאכול
 י שתות אפי׳ אמר שישן נמו שמבואר בתלמול א״י:

 ד וכן כתבו התוס׳ לאפילו לאמר שהפסיק יכול לחסור
 ונ תכול וסמ״ג פליג לפי הראיה שהניא משמע אפילו
 כי־ קבל עלויה שיכול לאכול על שינא השמש כתכ
 ה״ אבייל כיון שהפסיק סעולחו חל עליו התענית מן
 ה:־חס ואסור לאכול ואפי׳ לרחוץ וכתב הרמנ״ן ללא
 ש־ ך למימר קבלה אלא ביוה״כ שצדן להוסיף עליו
 מ:־עו״י אבל נשאר חעניי׳ אפי׳ ט׳ כאב שבין השמשות
 של י אסור אס פסק ונמלן לבר ששוט הוא שחוזר ואוכל
 ע : ונחנ הטור יאין נראה לחלק לולאי קבלה איסר

 בכל חעניח שצרין להפסיק בי מנעו״י:

 שיטת ריב״ב
 בה פלש המניזה. בשעה שמתפלל תפלח המנחה כגון
 נר-יהי נצור לשוני לסוף יכול לצרף רצני וקבלני
 ני.י1נימי שאשב למחר: הרין סנלא דיל! ואיכא מאן

 דפסק ולוי הרב לולי ו״ל הכריע כלבד איכא מאן לפסק משוס ללישנא נמרא לחומרא הוא לאפילו שינה קאד סלוק וכל שכן סלוק השולחן הלכך הלכמא כלישנא קמא ללא מקד סלוק אלא סלוק השולחן ואס גמר וסלק לא יאכל אבל
 אס לא סילק ולעמו עול לאכול אע״פ שישן עומל ואוכל: ולעני! התעניין שפיסק נה מבעוד יום כגון משעה נאנ ונוי. ותרנ לולי ז״ל כתכ ללעולס אינל והולך כל היוס כולו ונלבל שיפסיק כל שהיא סמוך לשקיעמ החמה:
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 משפט נר מצוד!
 תתיג-תתטו

 רבינו נםים מאימתי פרק ראשון תענית (יב:-יג:) עי!
 א מיי׳ פי׳ק מהל׳ שענית טור או״ח סי׳ תקשי:
 נ מיי׳ פרק ל מהל׳ נדריס טור או״ח סי׳ מקסח
 סמג עשין [לרננן] סימן ג: ג מיי׳ פרק נ מהל׳
 תפלה סמג עשי! נ יט טור או״ח סי׳ תקשה תקסו:

 מסורת הש״פ
 א) דף יד. נ)(א)הרי״ף לא הגיא לישנא קמא משוס
 דאף ללישנא קמא הלכה כדג כאיסורי ג) דף כר.:

 קובץ הנהות
 כ״ח (א) נ״נ לשון הרא״ש: (נ) נ״נ כירושלמי:
) צ״ל שדמה: (ה) נ״נ י  (ג) צ״ל דאתינן: (

 מנע״י ימחץ:
 מא״י [א] נ&׳׳י הגי׳ אכל:

 שלטי הגבורים
 א וניוס הכסוריס וט׳ נאנ אסור וכתנ אני העוד
 שיכול ללעוס עצי קנמי! יען המסוק ללחלח גרינו
 ולפלוט כדאמד׳ כס פלפלין נייה״כ פטור וה׳׳ה נמי
 לכתחילה והא מקט דיענד משוס דנאכילה גמורה

 איכא חיונ חטאח:
 ג נדר להחענות ומצטער יכול ללוח ולפרוע ואין צדך
 התרת חכס וה״מ נתענית סתס כגון שנדר להחענוח
 יוס אחד וקבלו נמנחה אנל אס יש לו יוס ידוע
 להתענות כגון יוס שמת נו אניו או רני אינו יכול

 ללוותו ולפורעו:
ן ריא״ז לוה אדם תעניתו ופורע ואפ״פ שהמחיל  לשו
 להתענומ כו וצדך לשנוחו ליוס אחר מפגי שהוא
 מצטער או מפני שעושים לו אוהביו סעודה נשכיל
 כבודו ואע״פ שקנל מענית וה מאתמול נתפלת המנתה
 ואע״פ שהתפלל נבר תפילת תעני׳ רשאי לשנותו ליום
 אחר ואין מוששין נו משוס תפילת שוא כמנואר

 בקונטרס הראיות:
 ג וצריך להמענות יום אחר על שנטל עונג שבת
 וא״צ שיהיה המענימ TO ביום א׳ שלאחר השנת:
 כתב רב עמרס ודני׳ קלימיכוס שבזמן הזה אץ
 להתענות תענית חלום שאין אני בקיאים בפתרון
 החלומות לדעת אי זה רע ואי זה טוב ואין מתענית

 בספק וכן כתב אבי העזרי:
ן ריא״ז מענימ אע״פ שלא קבל מבעו״י מאממול  לשו
 מתפלל גי תסילמ מענימ לפי שהוא קבוע עליו בחובה
 שהרי דומה שבת יהד הוא כשאר תעניות שקבעו אותן
 חכמים חונה נין קבלו בין לא קבלו ואין אדם רשאי
 לשנותן וכן נראה בעיני לומר נד׳ מעניומ כגון י״ז
 בתמוז וט׳ באב וצום גדליה וי׳ בטבת הואיל והדורות
 קבעו אימן חוגה אין אדם רשאי לשנותן ליום אמר

 כמבואר בקונטרס הראיומ:
 ד כמב ראני״ה ששמע מאביו ומרבו שהיו ממהין על
 מה שממפלל ש״צ ענינו נין גואל לרופא כשמתפללים
 על נורה או על כל צרה של מנא עליהן וכן למה
 קורין ייחל דכיחידיס דמו דחזינן אפילו כאנשי ננוה
 דחשיני כימידיס לענץ שאלת מטר אבל תענימ נה״ב
 אמר הפסמ והמג נהגו בהן בכל ישראל ולא הוי תענית
T והראכ״ד כתנ על אלו שאין מענימ יחיד לא יאמר IT 
 בהס ש״צ ענינו ולא יימל וכמנ הרא״ש ונאשננז
 עשאוס קבע והכל מתענין בהן והטור כ׳ דקהל
 שמקבלים עליהם תענית ודאי רבים מקרו ויכולים
 לקבוע ברכות ומיהו צריך שיהיו עשרה שמתענין
 ואפילו אס יש י׳ בעיר שמתענין אס אין י׳ בנה״נ
 אין יכולים לקבוע הברכה וכתב רב נתן דש״צ שאינו
 מתענה אינו יכול להתפלל שכיון שאינו מתענה אינו
 יכול לומר ענינו וכ׳ הטור כיון שאין אומר גיוס
 מענימי אלא ביום המענית הזה אס א״א בענין אחר
 ש״ד שיתפלל ש״צ שאינו מתענה ובענין הסליחות רבו

 הדעות ועי׳ בטור אדח סי׳ תקסו:
 ה רש״י פי׳ שוה דוקא גדורות הראשונים שהיו
 בטוחים להשלים תעניתם הלבן יחיל אומרה אבל עתה
 לא מיהו נראה לצבור בעו להזכיר. וכתב סמ״ג אמנס
 לא נהגו העס לומר ענינו אלא במנחה שמא יאחזנו
 בולמוס ונמצא שקר! בתפילתו רק שליח צבור מתפלל
 נבקר עניני שא״א שלא יתענה אחל מן הקהל אע״פ
 שמחוך ההלכה אינו חשש לזה מרקאמר החם לוזיף מר
 תעניתי יליסרע אע״פ שכנר התפלל מסילח מענימ
 ואינו גחשנ שקרן מאמר שכרעתו היה להתענות: יש
 מן הגאונים שכחנו שאין לאומרו אלא נמנחה שמא
 יאחזנו בולמוס שיצטרך לאכול ונמצא שקרן נתסילתו
 אבל ש״צ אימרו בכל פעס שא״א שלא יתענו קצת
 מהקהל וכן נוהגים באשכנז ונספרל ערבית שחרית
 ומנחה וכך היה נוהג הרא״ש וטוב לומר במנחה
 [בתחנונים] של אחר החפלה לאחר אלהי נצור רבו!
 העולמים וכוי. כתג רב נתן שאין מנהג ליחיד המתענה
 לומר י׳׳ג מלות ואיני יודע מה חשש יש בדבר שהרי
 אינו אלא כקורא במורה שהד לא אמרו חכמים אלא

 כל לבר שבקלישה כגון קליש וקלושה וברכו:
ן ריא״ז ואומר ענינו בין במפילח ערנית בין  לשו
 במפילמ שמדמ בין נמפילמ מנמה ואע״פ שלעמו
 לאכול כל הלילה מתפלל ענינו בתפילמ ערנימ ואס לא
 אמר ענינו אין ממוירין אותו בכל תפילה ותפילה ואין
 מזכירי! ענינו נברכמ המזון בל עיקר כמו שמבואר
 נפרק נמה מלליקין וכמ״ש המחיל להתענות אץ
 אומרים ענינו במפילמ ערבימ אע״פ שעודני בתענימ:

 תענית נלר גמור לאי הכי פשיטא
 ללא מצי לוה להאומר קונס עלי נשר
 ניוס פלוני פשיטא ראינו רשאי לשנותו
 ובתענית היינו טעמא לאמרי׳ לוה לפי
 שאין הוא נרר גמור אלא כקבלה לרנר
 מצוה ומש״ה הוה סבירא ליה לשמואל
 ללישנא קמא שאין במשמעות קבלתו
 אלא אי מצי מצער נפשי׳ אכל כל היכא
 ללא מצי אינו זקוק לפרוע וללישנא
 כתרא אמרי׳ לא יהא אלא נלר ולאו
 נלר של קונס אמד׳ שהרי ולאי אינו
 רשאי ללוותו אלא כנלר שנלר לעניים
 קאמרי׳ כצלקה לאמרינן עלה כפ״ק
 לערכין נלף ו.] לעל שלא באתה ליל
 גכאי מותר לשנותה כלומר ללותה
 ולפורעה: ויש אומרים לכי אמרי׳
 לוה ארם תעניתו ופורע ה״מ כשקכל
 עליו סכום תעניות ולא פירש ימים
 ילועיס ואח״כ בירר להתענות יוס ידוע
 בעל אחל מאותן הימים לכיון לאותו
 יום אינו מעיקר נררו וכשהוא לווהו
 עליין נשאר נלרו קיים לכי האי גוונא
 לוה ופורע אכל אם אמר בתחלת
 נלרו יוס זה אינו לוה ופורע וסמכי
 לה מהירושלמי שהכיא הרכ אלפסי ז״ל
 בהלכותיו כאן נלר להתענוח ושכח
 ואכל אבר תעניתו רב בשם רבנן
 אמר והוא לאמר יום סתם אבל אם
 אמר יום זה מתענה ומשלים ומשמע
 להו להיינו טעמא לביום סתס אבל
 תעניתו מפני שיכול להתענות יוס
 אחר חחתיו ללוה ופורע אכל כיוס
 זה ללא שייך למימר לוה ופורע משלים
 והתם נמי (0 בפ׳ קונם מייחי לעיל
 מינה הך ללוה אלם תעניתו ופורע
 ולפי זה הא לאמרי ליה לרב יהושע
 בריה לרב אילי לוזיף מר וליפרע ולא
 היו חוששין שמא יוס זה אמר לרך
 מוסר היה שהיו מחזירין שיאכל אצלם
 והיו כאומרים לו שמא לא יוס זה

 רש״׳
 שפוסק מלאכול חוזר ואוכל: מהו שיטעום.
 לנסות המכשיל: מי לא משלים. וט אינו
 משלים את נדרו: וני יחיד קובע ברכה
 לעלמו. לקאמרי שמתפלל תפלת תעני׳ בין
 גואל לרופא ותותס העונה בעת צרה ומוסיף
 על י״ת ברכות: בשומע מפלה. שכוללה
 בברכת שמע קולנו ותותס שומע תפלה
 כמו שאנו עושין לפי שאין יתיל קובע
 ברכה לעצמו אבל שלית ציבור לבל קובע
 ברכה לעצמו ואומרה בין גואל לרופא משוס

 גרםינץ נפרק היה קורא וכו׳ השרוי בתענית מהו שיטעום. את התבשיל אס צריך מלח ותבלין: ממעמת. תבשיל: ירושלמי בנדרים
 נדר להתענות ושכח ואנל ננר אנד תעניתו. כתכ הרא״ה ז״ל והוא שאכל ככותכת שכן שיעור אכילה לתענית ומיום הכיפודס ילפינן
 לה: לוה אדם תעניתו ופורע נ׳ אמדיתה קמיה דשמואל אמר לי וני נדר הוא צער קניל עילויה אי מצי מצעד נפשיה ואי לא מצי לא מצער
 נפשיה. הכי איתא בגמ׳ בלישנא קמא ולישנא בתרא כי אמדתה קמיה לשמואל אמר לי פשיטא לא יהא אלא נלר וכמו שכתב ה״ר אלפסי ז״ל
 בהלכותיו וביאור הענין שאין קבלת

 כתב הגאון ז״ל: גרפי׳ בפי היה קורא בתורהא)
בעא מיניה אשיאן תנא דבי רבי אמי מר׳  א

 אמי השרוי בתענית מהו שיטעום אכילה
 ושתיה קביל עליה והא לא קא אכיל או
 דילמא הנאה קביל והא קא מתהני אמר ליה
 טועם ואין בכך כלום תניא נמי הכי מטעמה
 אינה צריכ׳ ברכה והשרוי בתענית א טועם
 ואין בכך כלום ועד כמה רבי אמי ורבי אםי
 טעמי עד רביעיתא ומפרשי רבנן דצריך לאזהורי כי היכי דלא ליבלע כלום:
נדר להתענות ושכח ואכל כבר  ירושלמי בנדרים בפרק קונם יין שאני טועם נ
 אבד תעניתו רבי אבא בשם רבנן דתמן והוא שאמר יום םתם ומתענה יום
 אחר כדי לקיים נדרו חואיל ושכח ואכל ביום זה הא אם אמר יום זה
 מתענח ומשלים ולא אמרן אלא אם 01 בלע אבל אם טעם לא כלומר אפי׳
 אמר יום םתם אם לא אכל אלא טעם בלבד מתענח ומשלים אותו חיום:
 אמר רב יהודה אמר רב נ לוה אדם תעניתו ופורע כי אמריתה קמיה
 דשמואל אמר לי 3׳פשיטא לא יהיה אלא נדר מי לא משלים ואזיל למחר
 לבי רב אשי אמרו ליה
 מר וליפרע מי לא םבר
 תעניתו ופורע אמר להו
 המא בר גוריא א״ר יפה
 ביום ואמר רב יוםף

 וליומא אחרא: רב יהושע בדיה דרב אידי אקלע
 לטעום מר מידי אמר להו בתענית יתיבנא ולוזיף
 לה מר להא דאמר רב יהודה אמר רב לוה אדם
 תענית הלום הוא דאמר רבא בר מהםיא אמר רב
 תענית לחלום כאש לנעורת וא״ר חםדא ובו

 ואפילו ג בשבת אדבריה רב יהודה לרב יצחק בריח ודרש גיחיד שקיבל עליו
 תענית מתפלל תפלת תענית והיכן אומרה בין גואל לרופא מתקיף לה רב
 יצחק וכי יחיד קובע ברכה לעצמו אלא א״ר יצהק בשומע ד תפלה וכן א״ר
 ששת בשומע תפלה והלכתא בשומע תפלה ושליח צבור אומרה בין גואל
 לרופא: ירושלמי ר׳ יונח בשם רב אמר ואפילו יחיד שגזר על עצמו תענית
 צריך להזכיר מעין המאורע והיכן אומרח רבי זעירא בשם רב חונא אומר
 אומרח כלילי שבת וכיומו פירוש בערבית שחרית ומנחה וגרסינן בבמה
 מדליקין״ ימים שאין בהן קרבן מוםף כגון שני וחמישי ותעניות ומעמדות שני
 וחמישי מאי עבידתייהו אלא ב׳ וה׳ של תענית ושל מעמדות ערבית ה שהרית
 ומנהה מתפלל י״ה ואומר מעין המאורע בשומע תפלה ואם לא אמר אין
 מחזירן אלמא צריך לומר עננו בתפלת ערבית ושמעינן מינה שאם טעה
 ולא אמר עננו בתפלת תענית אין מחזירין אותו אבל אי אידכר מקמי דעקר
 להו לרגליה נימא הכי עננו ה׳ עננו כי בצרה גדולה אנחנו וכו׳ כי אתח
 שומע תפלה ופודה ומציל ועונה בכל עת צרה וצוקה יהיו לרצון אמרי פי וגומר:

 שיטת ריב״ב
 ימיי שקיבל עליו העניה. אפילו מענימ צבור
 ממפלל מפלת חענימ בשומע מפלה ושליח ציבור
 בין גואל לרופא: ירושלמי ר׳ יונס נשם רנ ונוי.
 והרב לולי ז״ל כמב שאין לנו מפלמ מענית אלא
 ביום להא קיימא לן אין מענימ ציבור בבבל אלא

 ציבור קיבל עליו ואוכל ושומה מנעול יוס וכו׳ כלכמיבא בספר המאיר:

 נלרת ותלוה ותפרע. ואחרים אמרו
 לאפילו ביוס זה לוה ופורע להא אמרי׳ הכא לא יהא אלא נלר ומנלר לצלקה הוא (» לאתיא עלה וכלכתיבנא והתם בפ״ק רערטן מסקינן
 לאסילו באומר סלע זו לצלקה כל שלא באתה ליל גבאי לוה ופורע וכן רעת הראב״ל ז״ל והרשב״א ז״ל והך ירושלמי לכתיבנא לא מוכח
 מילי להיינו טעמא לביוס סתם אבל תעניחו לפי שעליין הוא מחריב להתענות יוס אחר אכל כיוס זה כל ששכח ואכל אינו מחריב
 שיפרענו והרי נלרו בטל מעמה ומש״ה מתענה ומשלים ואם תאמר וכיון שכבר התפלל תפלת תענית היאך ילונו ונמצא שקרן בתפלתו ד״ל
 שכיון שבשעת תפלתו היה בלעתו להתענות לא חיישינן להט וסמך ללבר ממה שאמרו נלף יט.] בירלו להם גשמים קולס חצות לא ישלימו
 ואע״פ שכבר התפללו תפילת תענית: אדבריה רנ יהודה לרב יצחק ודרש ובו׳ בין גואל לרופא. ברכה בפני עצמה: ירושלמי רבי
 יונה בשם רב וכוי. רבי זעידא בשם רב הונא אומרה כלילי שבת וכיומו. פירוש כערכית ושחרימ ומנחה וגרסינן בכמה מרליקין ימיס שאין
 בהן קרבן מוסף וכוי. כמו שכתוב בהלכוח אבל הר״ז הלוי חולק ואומר שאין מתפללין תפלת תענית בערבית של ליל כניסת התענית ולחה
 ראיות הללו הכתובות בהלכות ואמר להתס בירושלמי ס״ל כרכ כהנא לאמר בפרקין בגמרא יחיל שקבל עליו תענית אסור בנעילת
 הסנדל חיישינן שמא תענית צבור קבל עליו ומשמע נמי לאוכל ושותה מבעול יוס ומשום הכי קאמר לאומרה כלילי שבת רומו לכשם שזה
 קלש כולו לילה ויום כך זה והוא הלין לתשעה באב אבל ללילן לקי״ל לאין תענית צבור בבבל אלא ט׳ באב בלבל כל שעה שמותר לו לאכול
 אין לו להתפלל תפלת חעניח וההיא לגרסינן בפרק במה מלליקין (לף כל.) ימים שאין בהם קרבן מוסף כגון שני וחמישי של תעניות ומעמלות
 ערבית שחרית ומנחה מתפלל י״ח ברכות ואומר מעין המאורע בשומע תפלה תרגומא נאומן תעניות שמפסיק נהן מנעול יום ואמטול הנהו
 נקט ערכית אכל שחרית ומנחה קתני אכולהו תעניות ומעמדות אלו לבדו ז״ל והרמב״ן ז״ל כתב שאי אפשר לרחותה כן שמה שאמר
 להמם נירושלמי סכירא להו כמ״ל חיישינן שמא חעניח צבור קבל עליו ליחא שלא אמרו חיישינן שמא מענית צבור קבל עליו אלא להמענות
 נפשו ככל ענוי שהצנור ממענה מיהו לווקא נו ניוס אנל לא שיוסיף זמן על שאר היחילים הממעניס אלא אוכל ושומה כל הלילה והיינו לאמרינן
 אסור מעילת הסנלל ואילו לא היה אוכל ושותה כל הלילה הוה ליה למימר שכל חומר מענימ צנור קכל עליו מללא אמדנן הכי ש״מ שאינו
 נוהג נמעניח צנור אלא ננעילח הסנדל ונרחיצה ונסיכה ונמשמיש המטה אכל לא להוסיף יומר משאר תעניוח והאי ללא קאמר רחיצה וסיכה
 ותשמיש המטה חל מה׳ ענרין נקט ורנומא אשמועינן ננעילמ הסנלל ואין צ״ל נאינך שהם משוס מענוג שאסור לו לנהוג עלונין נעצמו
 וכן מה (י< שראה בהא לגרסינן בפ׳ במה מלליקין ערניח ושחדח ומנחה מחפלל י״ח ואומר מעין המאורע נשומע מפלה למשוס אומן תעניות
 שמפסיק בהן מבעול יום נקט ערכיח לא מחוור לאס כן היכי אמדנן עלה ואין כהס קלושה על הכוס ואין בהס הזכרה בברכמ המזון מאי בהמ״ז
 אילימא ליממא וכי צריכא למימר אכמי לאו כיממא למענימא עייל אלא פשיטא לליללא וכראשונוח שהוא אוכל בלילה וקמ״ל אע״פ שאומר מעין
 המאורע במפלה אין בהם קרושה על הכוס ולא הזכרה בכרכת המזון ובמוספמא נמי יש ראיה ללבד הרב אלפסי ז״ל למניא המם פעמים שאין
 אלם שרוי במענית ומתפלל תפלמ מענימ ופעמים שאלם שרוי במענימ ואינו ממפלל מפלמ מענימ טצל כאן בכניסה וכאן ביציאה ושמא מאמר
 והיאך ימפלל בערבימ מפלמ מענימ והרי הוא אינו מעונה עליין ועמיל לאכול ולשמומ כל הלילה איכא למימר להיינו מפני הקבלה שקבל
 המענימ על עצמו מנערכ שיום של מורה לכל דבר מבערב עד ערב וכן בכל מעניח שגוזרין ב״ד בגזרה חמורה כט׳ באב ומעניומ אחרונומ
 מבערב מבעוד יום מפסיקין כהן אלא שכמעניח יחיד הקילו עליו שדיו שיהא נמנע מאכילה נשעה שכני אדם אוכלין דהיינו ני״נ שעומ של יום
 מ״מ המעניח מחחיל ממחלמ הלילה שאם לא היה כן לא היה נאסר לאכול ולשמומ כל הלילה אע״פ שגמר וסלק דשן אלא היה אוכל והולך עד
 שיעלה עמוד השחר כשם שאוכל כל היום במעניומ שמפסיק בהן מבעו״י אלא ודאי המענימ ממחיל מחחילמ הלילה ומש״ה אמד׳ שצריך
 לקבל אפי׳ מעניח יחיד מבעוד יום ואם אינו מחחיל עד למחר למה הוא מקבלו עליו(« עד הלילה והא אדרבה כל שהקבלה סמוכה יומר למעניח
 מעליא טפי כדשקלו וטד רב ושמואל אי מקבלו במנחה או במפלמ המנחה אלא ודאי משמע שהמענימ מבערב הוא מתחיל ולפיכך מחפלל

 משעה נאנ נלנד יכל שעה שמותר לו לאכול אין לו להתפלל תפלת חעניח ור׳ יונה נשס רב כרב כהנא סבירא ליה לאמר חיישינן שמא מענימ
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 8 (יב:-יג:) רבינו נסים מאימתי פרק ראשון תענית

 רש״יי
׳ אוכלי! ושוחי! משחשיכ׳. י  לרבי׳ עליפי י• מתנ
 בלילה שלפני התענית: אוכלי! ושוסין
 מבעוד יום. לפני התענית: ונועלים המרח*וס.
 לפי שאסולין ברתיצ': גנן׳ מעיעין במילי
 רמתא. בצרט העיר מתעסקים בלינין
 וברברים הצריכין לעיר: לא בראשינו'. לפי
 שאין תמורין כל כך: ולא באחרוגוח. לפי
 שהן מרובין יותר מלאי שבע תעניות:
 ואם להעכיר הזוהמא. שסך כלי להעביר
׳ מהריעין. י  הזוהמא מותי: מתנ
 מתקבצין הציבור להתפלל: ובשני מנוין.
 לפתוח החנויות עס תשיכה לקנות מאכל
 לפעולות הלילה: ובחמישי. כל היוס
 שקונים בתמישי נמי לצורך השבת:

 מתני, אהגיע ראש חדש כםליו ולא ירדו
 גשמים ביה דין גוזרין שלש תעניות על הצבור
 אוכלין ושותין משחשכה ומותרין במלאכה
 וברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש
 המיטה עברו אלו ולא נענו ב״ד גוזרין שלש
 תעניות אחרות על הצבור אוכלין ושותין
 מבעוד יום ואםורין במלאכה וברהיצה ובסיכה
 ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה ונועלין
 את המרהצאות: גמ׳ היכי עבדי אמר אביי
 מצפרא לפלגא דיומא מעיינינן במילי דמתא
 מפלגא דיומא לפניא ריבעא דיומא קרינן

 ומפטרינן וריבעא דיומא מצלינן ובעו רחמי דכתיב איויקראו בספר תורת ה׳
 אלהיהם רביעית היום ורביעית (היום) מתוודים ומשתחוים לה׳ אלהיהם: תאנא
 א עוברות ומנקות אינן מתענות לא בראשונות ולא באהרונות אבל מתענות
אסור ברחיצה לא אמרו אלא כל גופו אבל  באמצעיות: תנו רבנן כשאמרו נ
 פניו ידיו ורגליו מותר וכשאמרו אםור במלאכה לא אמרו אלא ביום אבל
 בלילה מוחר וכשאמרו אםור בנעילת הםנדל לא אמרו אלא בעיר אבל
 בדרך מותר כיצד יצא לדרך נועל הגיע לעיר חולץ ירושלמי אבל ומנודה
 שהיו מהלכין בדרך מותרין בנעילת הסנדל וכשיבואו לעיר חולצין ובן בט׳
 באב וכן בתענית צבור: אמר רפרם בר פפא אמר רב חסדא כל שהוא משום
 אבל נכגון תשעה באב אסור בין בחמין בין בצונן וכל שהוא משום תענוג
 כגון תענית צבור בהמין אםור בצונן מותר והלכתא אבל אסור בין בחמין בין
 בצונן ופניו ידיו ורגליו בהמין אסור בצונן מותר ולםוך אפילו כל שהוא אסור
 ואם להעביר את הזוהמא מותר: מתני' יעברו אלו ולא נענו בית דין גוזרין
 עוד שבע שהן י״ג תעניות על הצבור ומה אלו יתירות על הראשונות שבאלו
 מתריעין ונועלין את החנויו׳ בב׳ מטין עם חשיכה ובה׳ מותרין מפני כבוד השבת:

 ערבית תפלת חענית. ומיהו רש״י ז״ל כתב בפרק במה מלליקין נדף כד.] שאפילו כשחרית אין לו להזכיר עננו מפני שאינו אם יכול לסייס
 התענית ונמצא שקרן בתפלתו אך אס מטוח שיתענה כגון לורות הראשונים מזטר: מתני' הגיע ר״ח כסליו. נ״ל לאע״ג למתני׳ להגיע
 י״ז במרחשון ר׳ מאיר היא וכמ״ש לעיל היינו טעמא לר״ח כסליו לפי שהוא זמן רביעה שלישית אפי׳ (*< ר״י לאמר שמאחר הרביעה
 הלכך לר׳ מאיר אפי׳ כמיעוט השנים אינה מתאחרת יותר ולפיכך ראוי שיהיו ב״ל גוזרין תענית: גמ׳ מעיינינן בטילי דמתא. מפשפשין

 במעשיהן ובעסקי בני העיר אס יש
 גזל וחמס בכפיהן ומפייסין אותו:
 ורביעית היום מתוודים ומשתחוים.
 והיינו רביעית בתרא ליומא לכתיב
 קרא אחרינא ואלי יאספו כל חרד
 בדברי אלהי ישראל על מעל הגולה
 ואני יושב משומם עד מנחח הערב
 וכתיב ולמנחת הערב קמתי מתעניתי
 ובקרעי בגדי ומעילי ואכרע על ברט
 ואפרשה כפי אל ה׳ אלהי ישראל אלמא
 פלגא קמא מעיינין במילי דמתא
 כדכתיב ואלי יאספו כל חרד כלומר
 לי היו מתאספין ובאין טוכיס שכהס
 להגיד לפני כל מעל הגולה וחטאתם
 להפרישם ובמנחת הערכ דהיינו
 מחצות ולמעלה שהצל נוטה כדאמרי׳
 ביומא ןלף כת:] צלותיה דאברהם מכי
 משחרן כותלי קמתי מתעניתי ולא
 שהיה מתענה עד המנחה ואח״כ אוכל
 אלא כלומר מצער ענרי ובקרעי כלומ׳
 ועם שאני קורע כגדי ומעילי הייתי

 מתפלל כדי שאתרצה:
 ומדאמרינן הכא דבעו רחמי
 בריבעא בתרא דיומא משמע דכ״ד
 כרכות של תענית המוזכרות באידך
 פירקין אינן בתפלת שחרית דא״כ
 תהא עיקר התפלה ככקר והכא משמע
 שעיקר התפלה היא בערב ולא עוד
 אלא שמכאן סמך ר״ח ז״ל לומר שא״א
 כ״ד ברכות אלא בערב כתפלת נעילה
 ואין זו ראיה דהכא לאו כתענית
 שמתפללין בו כ״ד כרכות בלחוד

 קיימי׳ אלא אף כתעניות ראשונוח אמרו כן שהיו מרבים ברחמים בערב כפי כחס ועוד שאפילו בתעניות שמתפללין בהן כ״ד הוו מפשי טפי
 ברחמי ברמשא מבצפרא שהיו שם שתי תפלות מנחה ונעילה ואפשר ג״כ שהיו מאריטן עוד בבקשת רחמים אבל מ״מ אינו נראה שיהו
 מתפללין כ״ד כרכות בשחר ולא בערב כיון ששעת הערב יותר מיוחדת לכקשת רחמים. והר״ז הלוי ז״ל אמר שלאוחן כ״ד ברכוח היו
 מיחדיס תפלה כפני עצמה כעין מוסף יסמך לו על מה שאמרו בירושלמי בפ״ק דברכות ר׳ יוסי ורבי אחא נפקין לתעניתא אתא צבורא
 מקריין שמע בחר חלח שעין ובעא ר׳ יוסי ממחי בידן אמר ליה רבי אחא ולא כבר קראו אותה בעונתה כלום הס קודאין אוחה אלא
 כדי לעמוד בתפלה מתוך דברי תורה אמר ליה מפני הדיוטות שלא יהו אומרים בעונתה הס קוראין אותה ולפיכך חשב הרב ז״ל שבשחר
 השלימו את התפלה כולה ואחר כך התפללו כתפלה אחרת כעין מוסף ואין זו ראיה לפי שמתוך >ג< כ״ד כרכות לא היו מתפללין עד שיהיו
 כל הצבור מתאספין והיו היחידים צריכין לקרוא ק״ש ולהתפלל בשחר ואח״כ כשהיה בא ש״צ להתפלל כ״ד כרכוח היו חוזרין וקורין אותה
 כדי לעמוד בתפלה מתוך דברי תורה אכל משמע ודאי שאינה תפלה אחרת שלא מצינו יום שנחחייכ >ג< כיומא ד׳ תפלות אלא יוה״כ בלבד
 כדפרכינן בריש פרק בג׳ פרקים !דף כו:] תעניות ומעמדות מי איח בהו מוסף ומפרקינן חסורי מחסרא והכי קחני בג׳ פרקים בשנה
 כהניס נושאין כפיהם כל זמן שמתפללין רש מהן ד׳ פעמים ביום שחריח מיסף מנחה ונעילה ואלו הן ג׳ פרקים תעניות ומעמדות ויוה״כ.
 ומדאמרינן דריבעא דיומא קרינן ומפטירין משמע שלא היו קורים ככקר כפרשת מענית אלא מחצי היום ואילך ואף הגאון הרב פלטווי
 כתב בתעניוח של שני וחמישי בצפרא קרי בפרשתא דשכתא ובמנחה בפרשת תענית ולפיכך יש לתמוה על מה שאנו נוהגין לקרות ויחל
 ככקר וכערכ כשני וחמישי ג״כ ואכתוב עוד בזה בסוף פרק שני בע״ה: תנא עוברות ומניקות אין מתענות לא בראשונות ולא
 באחרונות אלא באמצעיות. פי׳ ג׳ ראשונות שגוזרין על הצבור משוס דקילי לאוכלין ושותין בהן משחשיכה אין מחמירין בהן על עוברות
 ומניקות: ולא באחרונות נמי משוס דנפישי דהוו להו שבע: אבל מתענות באמצעיות. אבל הר״ס כמז״ל כתב בפ״ג מהלכות תענית שמתענות
 באחרונות בלבד וזה תלד בפי׳ מה שהוזכר מזה בגמרא ורש״י ז״ל מפרש כדברי הרב אלפסי ז״ל: תנו רבנן כשאמרו אפוד ברחיצה.
 אתעניח צכור קאי כשאמרו אסור ברחיצה כלומר כחמין לא אמרו אלא כל גופן אבל פניו ידיו ורגליו מותר ומיהו בצונן אפי׳ כל גופו מותר
 פדאיתא לקמן וסיימינן בה בגמרא וכן אחה מוצא באבל ומנודה: ירושלמי תני אבל ומנודח שחיו מהלכין כדרך מותרין בנעילת
 חסנדל וכשיבואו לעיר חולצין וכן בט׳׳ב וכן בתענית צבור. משמע לי שלא הביא הרב אלפסי ז״ל זה הירושלמי אלא ללמד ממנו על טייב אבל
 לא לאסיר מנודה בנעילת הסנדל בעיר דהא מיבעיא לן בפרק אלו מגלחין (לף טו:) מנודה מהו בנעילת הסנדל ולא איפשיטא [ואף הרי״ף
 ז״ל כ״כ בבעיין בנעילת הסנדל למנודה ולא איסשיטא] וכיון דלא איפשיטא משמע דלקולא נקטי׳ דבדרבנן היא והא דמסיימינן בגמ׳ וכן
 אתה מוצא במנודה ואבל דחינן התם אשארא אלא ללמד על ט״ב הביאו: אמר דפדם אמר רב חםדא כל שהוא משום אבל. צער אכלות
 החורכן כגון טייב ואבל אסור בין בחמין בין בצונן. ומיהו לא שוו אהללי לבט״ב אמרי׳ בפרק מקום שנהגו (לף צל:) לאסור להושיט אפילו
 אצבעו קטנה במים כררך שאסור כיוה״כ ואילו באבל מסקינן בסמוך לפניו יליו ורגליו כצונן מותר: ובל שהוא משום תענוג כגון תענית
 צבור בחמין אסור בצונן מותר. פירוש ואפי׳ כל גופו: ונמצאו שלשח דינץ חלוקץ בט״ב ואבל ותענית צבור רכט״כ אסור להושיט אפי׳
 אצבעו קטנה במים אפילו בצונן כלאיפא פרק מקום שנהגו ואבל בחמין אסור לגמרי כל גופו וכצונן מוחר לרחוץ פניו יריו ורגליו ובתענית
 צכור מותר לרחוץ אפי׳ כל גופו כצונן וכחמין כל גופו אסור אכל פניו יליו ורגליו לא והברייתא לתניא לעיל כשאמרו אסור ברחיצה
 לא אמרו אלא כל גופו אבל פניו יליו ורגליו מותר בחמין קאמר והכי מוכח בגמרא: מתני׳ עבדו אלו וכו׳ מטין עם חשיבה. פותחין
 את החנויות מעט בהטייה: ובחמישי מותרץ. מפרש בגמרא לבחמישי פותחין כל היום מפני ככור השכת: נרםי' כגמ׳ 1לף יל.] עלה
 להא ממני׳ במה ממריעין רכ יהולה אמר כשופרומ כלומר עושין המרעה כשופרות כלי שיכניעו לכס לקול השופר ויהיו כולם נרתעים
 מעונומיהס ולשון המרעה כמו מרועה וסמם מרועה פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה כלאמרי׳ בר״ה (לף לג:) והיינו שהיו מוסיפין ברכומ
 במעניומ והיו חוקעין בסוף כל אחח ואחמ כלאימא בפרקין ללקמן ורב שמואל בר שילא אמר נענינו שהיו צועקין בקול רם ענינו אכינו ענינו
 וכולא אלפא בימא של ענינו כמו שאומרים כסוף הסליחומ בעשרמ ימי משובה ואמרינן בגמרא לקס״ל למאן לאמר בעטנו לא אמר
 כשופרומ ואיפריך האי לישנא ומסקנא לכשופרומ כולי עלמא לא פליגי להויא המרעה כי פליגי בעניגו מר סבר ענינו קרי ליה המרעה ומ״ס לא
 קרי לי׳ המרעה ויש ללקלק כזה על סוגיא זו והארכחי בזה בחרושי אבל אכמוכ ככאן מה שצריך להלכה למהא משמע שמקיעומ שעל סרר כרכומ
 בתעניות בשופר היו לא בחצוצרות וכן כתב הר״ז הלוי ז״ל שראה בתשובת הגאונים שנהגו לתקוע בחעניוח בשופר והכי נמי מוכח בירושלמי

 עין משפט נר מצוה
 תתטז-תתים

 א מיי׳ פ״ג ופ״ק מהל׳ חעניס טור או״ח סי׳
 תקעה: ב מיי׳ פרק ג מהל׳ תענית טור או״ח סי׳
 תקעה: ג מיי׳ פרק כ מהל׳ אבל סמג עשין [לרבנן]
 ב טור יו״ל שפא שסל: ד מיי׳ פרק ג מהל׳ חענית

 טור או״ח סי׳ תקעה:

 ממורת הש״פ
 א) נחמיה ט:

 קובץ הנהות
 (א) לר׳ ייסי לאמי שמתאחד׳ כצ״ל:
 (ב) שכ׳׳ר כצ״ל: (ג) בארבע כצ״ל ותיכת

 ביומא נמחק:

 כ״ח

 שלטי הגבוהים
 א הטור כ׳ לאע״פ שאין העוברות מחענוח לגס לא
 יאכלו אלא לקיום הולל וכתב נמי לאין מתענות נו׳
 התעניות אלא נג׳ האמצעיות. ומיי׳ כתב לעוברות

 ומניקות מתענו׳ גס נז׳ התעניות ולא נראשוניס:
ן ריא״ז עוברות ומניקות אינן מתענות בג׳  לשו
 תעניוח הראשונות לפי שאינן חמורות כ״כ וכן לא
 מ׳ האחרונות אע״ס שהן ממורות הן תעניות רבות
 וקשה להן להתענות כל כך תעניות אבל מתענות
 באמצעיומ ונתעניו׳ שאינן מתענות לא ינהגו עצמן
 במפנוקיס אלא אוכלומ ושומומ כלי קיוס הולל כמו

 שמנואר נחוספמא:

 שיטת ריב״ב
 מתני׳ הגיע ראש תורש נהליו וכוי: גמ׳ כשאמרו
 נהע״צ אסור נריזי$ה גיזמי) לא אמרו אלא גופו
 אבל פניו יליו ורגליו מומר אנל נצונן אפילו גופו
 מומר: יל שהוא משום אבל. כגון ט׳ נאנ ואבל
 אסור נממין אפי׳ פניו יירו ורגליו ונצונן גופי אסור
 אכל פניו ידו ורגליו מומר וכל שהוא משוס מענוג
 :גון תענית צינור נחמין גופו אסור אכל פניו ידו
 •רגליו מותר כצונן אפי׳ כל גופו מותר. לכאורה
 נראה כמו שפירשתי. מימדה לרסרם נר פפא
 יאתיא כמסקנא לשמעמא לאמרינן והילכתא אבל
 אסור וכו׳ לפי שאני רואה בכל ההלכה תשעה נאנ
 ואבל שרן ומעונלא לר׳ יוסי בר׳ חנינא אקשי׳
 !:גמרא עליה לרפרס שמע מינה לדן אבל ותשעה
 גאב שוין. ואימא לררפרס ואימא לררבא רקא פסיק
 הילבתא ובמו שפירשתי אלא לקשיא לי למהכא
 משמע לפניו ידו ורגליו במשעה באב נצונן מומר
 ובפרק מקום שנהגו גרסיגן אסור לאלם שיושיט
 אצנעו נמים וכוי. לפי׳ י״ל ררפרס נר פפא ורנא
 מפלג פליגי ורפרס סנירא ליה רמשעה נאנ ואנל
 השולק בין בצונן נין בחמין נין גושו נין פניו ידו
 ו״גליו לעל נרחץ מלאקשי׳ מעובלא לר׳ יוסי בר׳
 מינא עליה ררפרס שמע מינה לללעחיה משעה
 באנ ואנל שיין ואחר כך נא רנא לחלוק על רפרס
 ולהוציא לין אבל מכלל חשעה באג לומר שאע׳׳פ
 שתשעה באב אסור נין נחמין נין בצונן בין גופו
 נין פניו יליו ורגליו [אבל פניו וידו ורגליו] בצונן
 חימר ולין משעה נאנ כלקאי גמימד לרפרס נר
 פפא קאי. והרנ דל שהזכיר את שתיהן לא נתכוון
 אלא לפסוק כרפרס נתשעה נאנ וכלרנא לפסיק
 הילכתא נאכל וננוססי הלכות הרנ ז״ל המלוקלקות
 לא גרס נמימדה לרפרס כגון תשעה נאנ ואנל
 אלא כגון משעה נאנ ולא גרסי׳ ואנל שלפי מה
 ש נולה נילינו מן ההלכה אין תשעה נאנ ואכל שדן
 שתשעה נאנ אסור ננל ענין ואנל פניו ידו ורגליו
 נמנן מותר. כל וה לשון הכותנ: מתני׳ ענרו
 אלו ולא נענו וכו׳ מטין עם משינה. פותחין את

 החנדות מעט נהטיה:
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 עין משפט נר מצוה
 תתנ

 א מיי׳ פרק נ מהל׳ מסלה טור אריח סי׳ תקעה:

 קובץ הנהות
 ב״ח (א) היכא כצ׳׳ל: (ב) מי׳ שלש נמסק:
 חו״י (א) עי׳ רי״ף ברכות פ׳ ו׳ סי׳ ק״ס:

 שלטי הנבוריפ
 א וכולס אין ממדעץ עליהם אלא נמקים הצרין להס
 כתב הרמב״ס ה״מ נאק ישראל אבל כמקום שעונת
 גשמים שלהם קולם י׳׳ו נמרמשון או אחדו כשיגיע
 זמנו ולא ירלו גשמים יחידם ממעניס נה״ב ומססיקין
 בר״ח חנוכה ופודס ושוהין אמר כן כמו!׳ ימיס לא
 ידלו גשמיס ג״ל גחדן על הצינור י״ג מעניוח על

 הסלר שאמרנו:
ן ריא״ז ונל אלה לא אמרו אלא נמקומות של  לשו
 אין ישראל שממהרת לנשל פירותיה ושואלים הגשמים
 נתחלת ימות הגשמים ומתעגין עליהם מר״ח כסליו
 ואילן והקציר שלהס הוא אחר ניסן הכל כמ״ש אנל
 נשאר המקומות כנר ניארנו שאין שואלים הגשמים
 נגולה אלא על ששים לתקופה וכן התעניות שלהן אין
 עושין אותן אלא לפי צורך המקומות רש מקומות
 שצדטן לגשמים אפילו נתקופת תמוז ומתפללין עליהם
 ותן טל ומער ואפי׳ נתקופת תמוז אנל אין אומדן
 ותן טל ומטר נכרכת השנים אלא נשומע תפלה לפי
 שמיעוט מקומות הן הצריטן לגשמים אחר הפסח והד
 הן טחיל השואל צרטו נשומע תפלה וכשעת שצדכין
 לנקש רחמים על הגשמי׳ אומדם ותן טל ומטר

 נשומע מפלה:

 שיטת ריב״ב
 גמ׳ אין העניש ציבור בגבל. כלומר אין נוהגץ חומר
 מענימ צינור נננל שיהא אסור נרחיצה וננעילמ
 הסנלל ונשאר הרנדם השמיץ נמשנתינו שאסודן
 בתענית שגוזדן על הצינור אלא תשעה נאנ נלנל
 נוהגץ אומו נחומר זה. תמה אני הכותנ על הרנ ז״ל
 שהניא נהלנותיו הא לר׳ אמי ראמר אין מטדחין על
 הצינור יותר מלאי ללטעמיה אין גוזדן על הצינור
 לעולם יותר משלש עשרה תעניות לעונלא לר׳ יהולה
 נשיאה נשאר מיני פורעניומ הוה. והט מוכת נגמ׳
 נהליא ועלה אמר ר׳ אמי אין מטדחין על הצינור
 יוחר מלאי ור׳ חייא נר אנא א״ר יוחנן פליג עליה
 נגמ׳ ואמר ללשאר מיני פורעניות ממענין והולכין על
 שיענו וצא חיישי׳ לטורח צינור והאי לקאמר לא שנו
 אממני׳ קאי לקא חשינ שלש עשרה תעניות ותו לא.
 ואסיקנא כגמרא לסעמא דממני׳ מפני שכנר יצא
 זמנה של רניעה אנצ צטורמ צינור לא מיישי׳ ונשאר
 מיני פורעניומ ללימיה להאי טעמא ממענץ והולטן
 על שיענו ותרא כומיה לר׳ יוחנן ואימוקמא הא לר׳
 אמי כר׳ לחייש לטירח צינור ואירמייא לה. והרנ ז״ל
 כתנ להא לר׳ אמי ונמנ סמוך לה ללר׳ חייא נר
 אנא א״ר יומנן ונגמ׳ פליגי נהליא ואיתפקא לר׳

 אמי לבר מהלכמא:

 רבינו נםים מאימתי פרק ראשון תענית (יב:-יד:) ה
 דאמרינן התם קומי ר׳ יהושע חוקעין בתעניתא כלומר בשופר ר׳ יוסי כעא רתקעון קומי צחצוצרותא כלומר אף בחצוצרתא ולא שמיע
 לתני חצוצרות במקדש ואין חצוצרות בגבולין ואיכא למידק מזתניא בפרק ראוהו ב״ד >לף ט:) בתעניות שופר מקצר וחצוצרות מאריכות
 שמצות היום בחצוצרוח ואמרי׳ עלה בגמרא בל״א במקלש אבל בגבולין מקום שיש שופר אין חצוצרות ומקום שיש חצוצרות אין שופר
 ומשמע מקום שיש חצוצרות להיינו תעניות כלתנן התם שמצות היוס בחצוצרות וכן פרש״י ז״ל אלא כיון שסוגיתינו והירושלמי מוכיח
 לבתענית אין תוקעין אלא בשופר
ן והגאונים כתבו כך וכך נהגו בכל נ ב ן ר ת א א ת ק ש ב ש ר ן ל נ ב ה ר ן ^ ר מ  א
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 מםיימי אפנתא אמימר ומר זוטרא מחלפי
 דימינא לשמאלא ודשמאלא לימינא רבנן
 דבי רב אשי םיימי כי אורחייחו םברי לה
 לדשמואל דאמר אין תענית צבור בבבל
 אלא תשעה באב בלבד וכן הלכה ר׳ יהודה
 נשיאה גזר תליסר תעניתא ולא נענה סבר
 למיגזר טפי אמר ליה רבי אמי הרי אמרו אין
 מטריהין על הצבור יותר מדאי אמר רבי
 חייא בר אבא א״ר יוהנן לא שנו אלא לגשמים
 אבל לשאר מיני פורעניות מתענין והולכין
 עד שיענו תניא נמי הכי כשאמרו שלש
 וכשאמרו שבע לא אמרו אלא לגשמים אבל
לרבי כגון  לשאר מיני פורעניות מתענין והולכין עד שיענו שלחו ליה בני נינוה א
 אנן דצריכינן א למטרא ואפילו בתקופת תמוז כיחידים דמינן ובשומע תפלה
 או כצבור דמינן ובברכת השנים שלה להו ביהידים דמיתו ובשומע תפלה וכן
 הלכח: בשני מטין עם חשיכח: תניא בשני מטין עם חשיכה לעת ערב
 ובחמישי פותחין כל היום מפני כבוד השבת יש לו שני פתחים פותה
 אחד ונועל אחד ואם יש לו איצטבא לפנים פותח כדרכו ואינו חושש:

 למצות היום בחצוצרות כתעניות
 שבמקלש שהם במעמל כל ישראל
 בלבל אמרו והא לתניא התם אבל
 בגבולין בכל מקום שיש חצוצרות אין
 שופר היינו בשעת מלחמה שתוקעין
 בחצוצרות לכתיב ותקעתם בחצוצרות
 אבל בתעניות בשופרות תוקעין
 ומתדעין אבל לא בחצוצרות והיינו
 נועמא משום לכיון ראמר רחמנא
 לבשעת מלחמה מתריעין ילפינן מינה
 נמי ככל צרה וצרה שלא תבא על
 הצכור רמתריעין ומיהו כיון לחצוצרות
 ככנופיא לכולהו ישראל הוא לאשכחן
 כלכמיכ והיו לך למקרא העלה ולמסע
 אח המחנות ותעניות לגבולין לאו
 כנופיא לכל ישראל נינהו תוקעין
 ומתריעין בשופר כמו בר״ה ולא
 בחצוצרות: קא אתו רבנן לבי
 תעניתא בי מםיימי מפאני. אף
 בתעניות אמצעיות ואחרונות לסברי
 לה כשמואל ראמר אין תענית צבור

 רש״י
 גמ׳ הוו סיימי אפנה׳. (א) היו הופכין הסנלל
 מה שלרכו להיומ למעלה כגון שפמ הסנלל
 היו הופכין למטה: אין העניה צ5ור
 נגנל. שיהא אסור לאכול משחשיכה
 וליאסר בנעילת הסנרל אלא בט״ב:
 כגון אנן דצריליק לגשמים יאפי׳ גהקופה
 המיז. התבואה שלהן היתה אפילה והיו
 צריכים למטר אפילו בתקופת תמוז ואנן
 מתפללים ותן טל ומטר כל זמן שאגו
 צדטן למטר: היכא מללען ליה כיחידי׳
 ומינן. ואמרינן ליה בשומע מפלה טתיל
 ששואל צרכיו בשומע תפלה וטפילים למינן
 לפי שאנו משוני׳ מכל העולם: מעץ.
 פותתיס מעט: פותחים. כל הפתת: היו
 לו שני פחחים. שהרלת היא משתי תתיכר:
 פומח אחד וטעל אחד. וזו היא הטייה
 שלו: היה לו איצטגא. לפני הפתמ פותת
 כלרכו ואינו תושש לטון לאי׳ ביה איצטבא
 לפני הפתח במקום הטייה היא ללא עיילי

 בבבל הלכך לא מתם׳ בנעילת הסנלל:
 איקפיד רב ששת אמד דלמא מיכל נמי אבלי. ופרשי מלרכי צבור ללית ליה לשמואל: אפנתא. ארקוקש בלע״ז: מחלפי דימינא לשמאלא.
 ביומא לתעניתא משום שינוי בעלמא: דםנרי ליה כשמואל דאמר אין תענית צבור כבבל אלא ט״כ בלבד. פירשו בו שאין חומר תענית
 צכור של נעילת הסנלל ורחיצה וסיכה נוהגת בבבל אלא בט״ב בלבל ופרש״י ז״ל לטעמא לפי שאין צריכין לגשמים שהיא טבעני ולפי זה
 לא אמרה שמואל אלא בתענית של גשמים אבל בשאר צרות בבל וארץ ישראל שרן ואי הכי קשיא היכי פסיק ואמר אלא ט״ב בלבל וכי
 תימא שאין מתענין בחומרות הללו אלא על הגשמים אבל לא על שאר צרות ליתא להא אמד׳ בפרק סרר תעניות האלו 1לף יט.] רעל לבר ועל
 מפולת אותה העיר מתענה ומתרע׳ וכיון שמתרע׳ משמע שהיא נוהגח בכל חומרי תענית צבור שאותן תענית שמחריעין חמורין מכולן
 כמו ששנינו ומה אילו יתרות על הראשונות שבאלו מתדעין ונועלין את החנוית ועובלא לר׳ יהולה נשיאה לגזר תליסר תעניתא בשאר צרות
 הוה וטון שגזר י״ג שהוא סלר תענית של גשמים משמע שהיה נוהג אותן בחומרות שלהן ומעתה לא היה לנו לומר אלא ט׳ באב בלבל
 והראכ״ל ז״ל פירש להיינו לאין חעניח ציבור בבבל מפני שהארץ קרה שאין להחמיר עליהם לאסרם בנעילת הסנלל ולא לחייבם להפסיק
 מבעול יום ולא לאוסרם במלאכה מפני שהן ענייס ולא ברחיצה וסיכה מפני שאינם כריאים כל כך וצדן להם או שכיון שהותרו במלאכה
 ובנעילת הסגרל הומרו בכולן ואלו הלבריס חלושים לפיכך נראה עיקרן של דבריס כמו שפירש הרמב״ן ז״צ לאין שם תענית ציבור בבבל אלא
 כל המעניומ שממענין בבבל אינן אלא כמענימ יחיל לפיכך אינו אסור בחומר מענית צבור והטעם מפני שהליינין שלהם הליוטות הם ולא
 סמוכין ולא היה להם נשיא שמהא גזירמו קייממ על כל ישראל לפיכך כשהצבור מקכלין מעניח צדטן לקבל כולן על עצמן כיחיליס שכל
 אחל מקכל על עצמו ומשום הכי אינו חייכ לנהוג כו אלא כמעניח יחיל אבל בארץ ישראל שהיה להם נשיא לא היו צריכין לקבל מענימ
 על עצמן לפי שגזירמו רףממ על כולן וכולן במריה גדרי כלאמרינן לקמן בפ׳ סלר מענימ האלו [לן כל:] לבי נשיאה גזר מענימ׳ ולא אולעינהו
 עילויה לר׳ יוחנן ולדש לקיש לצפרא אולעינהו אמר ליה ריש לקיש לרבי יומנן והא לא קבלינן אמר ליה אנן במרייהו גרירינן אלמא כל מענימ
 שגזר הנשיא אין צדטן היחיריס לקבלו ולפיכך הוא מענימ צבור אבל בבבל אינו כן אלא מענימ יחילים וזהו שאמרו בירושלמי רבי חלבו א״ל
 לר׳ יהולה הנשיא פוק עמן וצערך עביל א״ר יוסא הלה אמר אלין מענימא לאנן עבלינן לימ אינן מענימא מאי טעמא לליח נשיאה עמן
 וזהו שאמרו אין מענימ צבור בבבל אלא משעה באב בלבל ולא בבל כלכל אמרו אלא כל חוצה לארץ כבבל כמו שאמרו ןב׳׳ק טו: ע׳׳ש] אין לנין ליני
 קנסו׳ כככל וט מימא אכמי אמאי והרי נשיא שבארץ ישראל הוה בילו לגזור על כל ישראל ובבל בכלל כמו שאמרו 3פ׳ מקום שנהגו
 (ל׳ נא.) כיון לאנן כפי׳ להו עבלינן טותייהו יש לומר אין ה״נ וט אמרי׳ אין מענימ צבור בבבל היינו על המענימ הנגזר בבבל
 כגון מענימו של רב ששת או אפשר שאינו נלין שיגזרו כני ארץ ישראל תענימ על כני ככל על כל צרה שלא מבא על הציבור שאפי׳ במכה
 מהלכת הוה ליה כמהפרכיא להפרכיא שאין גוזדן מעניח כלמוכח פ׳ סרר מעניומ האלו [לף יט:] כמו שהוא כתוב שם בס״ר וכ״ת א״כ שתענית
 של בבל אינו אלא מענימ של יחיליס אינו בלין שימפללו כו מפלמ נעילה וכ״ל כרכומ שהרי אמרו במוספמא מה בין מענימ צבור למענימ
 יחיל שמענימ צכור ממפללין כ״ל ברכומ מה שאין כן במעניח יחיל וט מימא הט נמי והא איבעיא לן בפרק הקורא אמ המגילה עומל
 דושכ נלף «.] עלה לההיא ביום שיש בו קרבן מוסף קורץ ארבע מענימ צבור בכמה משוס ליש בו מוסף מסלה ואמי למפשטה מרכ
 לאקלע לבבל וקס קרא בספרא וכו׳ כלאימא המס ואי לא היה ןמוסף מפלה] בבבל פשיטא לאין קודן כו במענימ צבור אלא שלשה
 להא ליכא (אלא) מוסף מפלה אלא ולאי משמע שאף בבבל היו ממפללין מפלמ נעילה ואין לך לומר שהיה מענימ שגזרו עליהם בני ארץ
 ישראל שכבר כתבנו שאינו בדן מפני שהוא מהפרכיא להפרכיא ואי מדאמרי׳ בפרק סלר תעניות האלו [לף כא:] גבירה לוקה שפחה לא כ״ש
 היינו לומר שכני ככל ראריס לגזור תענית על עצמן אכל לא שיגזרו אותו עליהן כני ארץ ישראל כלאמדנן עלה לההיא לגבירה לוקה
 וכו׳ לשמואל גזר תעניתא ולא אמרו שהיו גוזרים אותו בני ארץ ישראל וכירושלמי נמי מוכח שבחוצה לארץ מתפללין כ״ל ברכות שאמרו
 שם בהאי עובלא דאמרינן בגמרא לילן לשלחו ליה בני נינוה לרבי כגון אנן רצדכינן למיטרא אפי׳ בתקופת חמוז כיחיליס למינן ובשומע
 תפילה וכו׳ ואמרו שס עלה לההיא שש״צ אומרן כאותן שש שהוא מוסיף אלמא מתפללין היו כ״ל ברכות ובולאי לההוא עובלא בחוצה לארץ
 הוה לבארץ ישראל לא היו צדטן לגשמי׳ בתקופת תמוז שהרי אמרו שאם יצא ניסן ולא ירלו גשמים שאינן אלא סימן קללה ומשמע נמי לבבבל
 ממריעין שהרי אמרו בפרק סלר מענית האלו כו׳ ןלף מ:] ובגולה מתריעים על רוב גשמים וטון שלמלנו על תפלת נעילה ועל כ״ל ברכות
 ועל המרעה שכחוצה לארץ (א) והכא אמדנן שאין שם מענימ צבור בככל אלא מעניח יחיליס י״ל לכי אמרינן הכי ה״מ לענין ה׳ ענרים שאין
 כח בתענית יחיליס להשוות מעניומ שלהם למענימ יה״כ שהוא על כל ישראל ומש״ה לא מימסר בענויין הללו אלא מענימ לומיא ליליה להיינו
 מענימ צבור שהוא מקובל על כל ישראל אבל לענין נעילה וכ״ר ברכומ והתרעה לא אמרו שטון שכל הצבור מצטרפין להתענות ראויין
 הם לכך: רב־ יהודה נשיאה גזר תליסר תעניתא ולא איעני םבר למגזר טפי. מוכח בגמרא לנשאר פורעניומ הוה אע״פ שאין נראה כן
 ממה שכתבו סתס הרכ אלפסי ז״ל וכתב אחריה לא שנו אלא לגשמים אבל צגמרא נראה כמו שכתבתי והוא סבר למגזר טפי משוס
 לסכירא ליה כמאן דאמר דלשאר פורעניות מתענין והולכין על שיענו ומרגזר תליסר תעניתא משמע לעל סלר תעניות גשמים גזר
 אותן שלשה ואח״כ שלשה ואח״כ ז׳ ויש לתמוה למה להא בפרק סלר תעניות האלו משמע רבשאר צרות מיל הן מתענין בג׳ ראשונות
 וא״כ למה גזר ג׳ וז׳ והלא תחלתן חמורין כסופן והיה לו לגזור ב׳ וה׳ על שיענו אבל מכאן נראה שאין גוזרין תענית אלא כענין זה של

< שלש ואס לא נענו מחמידן עול לגזור גזרה גלולה של ז׳ תעניות: י  תענית גשמים וגזירה ראשונה ושנייה של שלש שלש (
ו ליח בני נינוה לרבי וכו׳ אמר להו כיחידים דמיתו ובשומע תפלה. ואע״ג לאמרינן בפ״ק לע״ז (לף ת.) שאס היה צריך לפרנסה ח ל  ש
 אומרה בברכת השנים שאני מטר שהוא מזיק לרוב העולם כתקופת תמוז כלכתיב הלא קציר חטים היום אקרא וגו׳: בנץ
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 10 (יד:-טז.) רבינו נסים מאימתי פרק ראשון תענית

 רש״י
 ביה אינשי להליא: גנן׳ מין זו מין
 של שמחה. כלומר לוקא בנין ונטיעה
 של שמחה קאסר תנא למתניתין כלמסיק
 מאי ניהו: אבורנקי של מלכים. כסא
 כשנולד בן למלן מטע לשמו אילן ועושה
 ממט כסא מלכות: גוהה. נוטה: ועם
 הארץ. שאינו יורע שאסולין בשאלת שלוס:
 אלא אם כן. יולע בעצמו שהוא צליק

 וראוי להיות נענה כיהושע:

 של שמחה. משוס לכרכר שמחה ממעטין אכל לא כמין הצריך: אכורנקי של מלכים. כך היו נוהגין כשטלל כן למלך היו נוטעין אילן ויום
 שממנין אותו מלך היו עושין לו כסא מאותו עץ פירוש אחר אילן גלול המיסך על האיץ לטייל המלך תחתיו ומלאמר כירושלמי הלא לתימא
 כנין של שמחה אבל אס היה כותלו גוהה סותרו וברכהו משמע לי לכי אמרינן אי זהו מין של שמחה זהו הכונה צית חתנות לכנו ללאו
 לוקא אלא הוא הלין לכל בנין שאינו צריך לאינו געשה אלא לנוי ולהרוחה כעלמא וכתב רבינו האי גאון מלקא משוינן בנין נטיעות

 ארוסין ונשואין למשא ומתן מה משא

ה מתני׳ ״עברו אלו ולא נענו ממעטין ח מ א של ש י ה ? י ס ת א י ש ן ר ת מ  י
- יי״יי•;-. י ^ י ״ י ת יי״*״. י־י-ייי י ו ש 1 ר י א ו ש נ י יא ל במשא ובמתן בבנין ובנטיעה ובאירוםין אף בנין ונטיעת אריסיו ו ל מ י ב ר » ל א ן י  א

ה ^ ובנשואין ובשאלת שלום בין אדם לחבירו ש י ן א ן ל י א ל ן ל ת כ ן נ ת ת ח י  ב

 כבני אדם חנזופין לפני המקום והיחידים
 חוזרים ומתענין עד שיצא ניםן יצא ניסן נאז וירדו
הלא קציר (  הנשמים מימן קללח שנאמר א
 חטים היום אקרא אל ה׳ ויתן קולות ומטר
 וגר: גמ׳ תנא בנין בנין של שמהה
 נטיעה נטיעה של שמחה איזהו בנין של
 שמחה זה א הבונה בית התנות לבנו אי זהו
 נטיעח של שמחה זה הנוטע אבורנקי של
 מלכים: ירושלמי חרא דתימא בבנין של
 שמהה אבל אם היה כותלו גוהח סותרו
 ובונהו: ובשאלת שלום: ת״ר חבירים אין
 ביניהם שאלת שלום ועם הארץ ששאל
 מחזירין לו בשפה רפה וכובד ראש והן
 מתעטפין ויושבים כאבלים ובמנודין עד
 שירחמו עליחם מן חשמים: אמר ר׳ אלעזר
 (א) כאין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו אלא
קום לך למה (  אם כן נענה כיהושע שנא׳ >א< ג
 זה אתה נופל על פניך ומ א״ר הייא בריה
 דרב הונא w חזינן להו לאביי ורבא דכי נפלי
 אאפייהן דמצלו אצלויי: יצא ניסן הגשמים
 סימן קללה: יל׳ אמר ר׳ אםי בר אבין הדא
 דתימא בשלא ירדו להם גשמים מכבר אבל
 אם ירדו להם גשמים מכבר סימן ברכה הם:

 סליקו להו מאימתי מזכירין
 סדר

 םליקו להו מאימתי מזכירין
 םדר תעניות כיצד. היו מתפללי!
 בתעניות: החינה. את הארון
 שספר תורה מונתת בה: ונוהגים אפר
 מקלה. ש״צ היה צותן בראש הנשיא ובראש
) גמ׳ ומי ענויגן הלי. שהיו י  אנ״ל: (
 נותנין בתתלה בראש אב ב״ל והנשיא:
 מדולה. דבר של תשיבות והן אפר מקלה
 קלקלה היא: לשום לאנילי ציון. לעתיד
 לבא פאר תחת אפר במקום שממתין עכשיו
 אפר ומלקאמ׳ הכי מכלל דאפר במקום
 תפילין מניחין לפאר היינו תפילין לכתיב
 פארך תבוש עליך: צעקנו בצינעה. בבית
 הכנסת: בפרהסיא. ברתוב: גלינו כוי.
 שגלות מכפרת עין: מבי כנישסא לני
 כגישסא. גלות איכא ביזוי בפרהסיא ליכא:
 הרי אגו חשונין לנהמה. שהשק עשוי מזנב
 הסוס וזנב הפרה: על ש״מ. על התיבה
 שספר תורה מונחת בה: עמו אגני בצרה.
 שהשכינ׳ היא מצטערת בצרת ישראל: עפר
 שסם. שאינו אפר מקלה שבא משריפת עצים
 ולשן למ׳׳ל הרי אנו תשובץ לפניך כעפר
 סגי בעפר סתס למ״ר שיזכור אפר יצחק
 בעינן אפר מקלה לומיא לאפר יצתק: דברי
 כבושי׳. לברים הכובשין הלב וכובשי! יצר
 הרע להתזירו למוטב שיחזור בתשובה: של
 צורה. יפה תואר ופניו כפני אריה ודבריו
ה נשמעין: לא שק ולא תעגית גורמים. שיהא ב י ת ת ה א ן נ י א י צ ן ד מ צ י ת כ ן י נ ע  ת

 לרחובה של עיר ונותנין אפר מקלה ע״ג התיבה ובראש הנשיא
 ובראש אב ב״ד וכל א׳ וא׳ נוטל ונותן בראשו והזקן שבהן אומר לפניהם דברי
 כיבושין אהינו לא נאמר באנשי נינוה וירא האלהים את שקם ואת תעניתם
 אלא ״וירא האלהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה ובקבלה הוא אומר
וקרעו לבבכם ואל בגדיכם ושובו אל ה׳: גמ' תניא שלש ראשונות (  י

 ושניות נכנסין לבית הכנסת ומתפללין כדרך שמתפללין כל השנה כולה
 בשבע אחרונות מוציאין את התיבה לרחובה של עיר ונותנין אפר על גבי
 התיבה ובראש הנשיא ובראש אב ב״ד וכל אחד ואחד נוטל ונותן בראשו
 ר׳ נתן אומר אפר מקלה היו מביאין: ובראש הנשיא ובראש אב בית דין והדר
 כל אחד ואחד נוטל ונותן בראשו והתניא רבי אומר בגדולה מתהילין מן הגדול
 ובקלקלה מתחילין מן הקטן הא נמי חשיבותא היא לדידיה דאמרי׳ ליה את
 חשיבת למיבעי עלן רחמי: וכל אחד ואהד נוטל ונותן בראשו: נשיא ואב ב״ד
 נמי לישקלו אינהו וניתכו ברישייהו מ״ש דשקיל איניש אחרינא ומנח להו אמר
 ר׳ אדא דמן קםרי לפי שאינו דומה המתבייש מעצמו למתבייש מאהרים היכא
לשום לאבלי ציון פאר תחת אפר: (  מנח להו א״ר יצחק במקום תפילין שנא׳ ה
 למה יוצאים לרחוב א״ר חייא בר אבא לומר צעקנו בצנעא ולא נענינו נבזה
 עצמנו בפרהסיא ר״ל אמר גלינו וגלותנו מכפרת עלינו מאי בינייהו יה! דגלו
 מבי כנישתא לבי כנישתא: למה מוציאין את התיבה לרהובה של עיר א״ר
 יהושע בן לוי כלי צנוע היה לנו ונתבזה בעונינו: למה מתכסין בשקין א״ר חייא
 בר אבא לומר הרי אנו השובין לפניך כבהמה: למה נותנין אפר מקלה על
 גבי ס״ת א״ר יהודה בן פזי כלומר ייעמו אנכי בצרה: למה נותנין אפר בראש
 כל אחד ואחד פליגי בה ר׳ לוי בר חמא ור׳ חמא בר חנינא חד אמר הרי
 אנו חשובין לפניך כעפר וחד אמר כדי שיזכור אפרו של יצחק וירחם עלינו
 מאי בינייהו איכא בינייהו עפר םתם ולמה יוצאין לבית חקברות פליגי בח
 ר׳ לוי בר י<לחמא ור׳ חמא בר חנינא חד אמר הרי אנו השובין לפניך כמתים
 וחד אמר כדי שיבקשו מתים רחמים עלינו מאי בינייהו איכא בינייהו קברי
 עכו״ם: והזקן שבחן אומר לפניחם דברי כיבושין: תנו רבנן אם יש שם
 זקן חכם אומר זקן חכם אין שם זקן חכם אומר חכם אין שם לא זקן ולא
 חכם אומר אדם של צורח אחינו לא שק ולא תענית גורמין אלא תשובה ומעשים
 טובים גורמין שכן מצינו באנשי נינוה שלא נאמר בהם וירא האלהים את
 שקם ואת תעניתם אלא וירא האלהי׳ את מעשיהם וגו׳ ומן החמס אשר בכפיהם

 הא ולאי של מצוה היא ואף על פי
 שהוא שמחה מותר: אמר רני אלעזר
 אמר רב אץ אדם חשוב רשאי ליפול
 על פניו. פירוש בצבור ומתפלל

 בשבילן כיהושע:

 סליקו להו מאימתי מזבירין
 פדר תעניות כיצד: אפר מקלח.
 אפר ממש ולא עפר ואפר
 סתס הוא עפר רכשס שאפר קרוי
 עפר לכתיב מעפר שרפת החטאת
 כך עפר קרוי אפר סתס והיינו
 לקתני אפר מקלה רהיינו אפר
 שרפה: דברי כבושץ. מלשון מכבש
 פרימש״א בלע״ז שכובשין הלב להחזירו
 למוטב: ובקבלה. שהנביא מצוה לישראל
 וכגמרא מפרש לכי קתני מתני' סלר
 תעניות היינו בז׳ אחרונות: גמ׳ תניא
 שלשה ראשונות ואחרונות: ונותנץ
 אפר על גבי התיב׳. מרלא קתני מקלה
 ש״מ לאפר או עפר קאמר ומיהו
 אפר מקלה עליף טפי זכר לאפרו
 של יצחק: בגדולה. מצוה בעצמה
 שלא לפורענות ומתחילין מן הגלול
 שנאמר ויאמר משה אל אהרן ואל
 אלעזר ואיתמר בניו וגוי:
 בקלקלח מתחילץ מן הקטן. שבתחל׳
 נחקלל נחש ואחר חוה ואחר אלם:
 מאי שנא דשקיל איניש אחדינא. לקתני
 ונותנין על גבי התיבה ועל גבי
 הנשיא ומשמע ע״י אחר וגבי שאר
 כל האלם לא קתני אלא כל אחל
 ואחל נותן בראשו: למתבייש מאחרים.
 לאיכא עגמת נפש *פורתא ומחוך
 חשיבותן הן מתביישין אבל שאר אדם
 ללא חשיבי לא מחביישי מאחרים
 וסגי להו מנחינח עצמן: פאר תחת
 אפר. שמניח במקום הנחח תפילין
 לכתיב פארך חבוש עליך ותפילין
 מניחין אותן במקום שמוחו של
 תינוק רופף: כצינעח. בבהכ״נ: נלינו.
 שיצאנו מבית כנסתינו: תלו מבי
 כנישתא לבי כנישתא. >» גלות איכא
 פרהסיא ליכא: למח מתכםין בשקין.
 חוגרין שקין והיו יוצאין לבית הקברות:
 כבהמה. משום למשער בהמה נינהו
 ומנוצה של עזים: למה נותנין אפר
 ובו׳ חל אמר וחל אמר לאיכא בינייהו
 עפר סתם: ולמה יוצאים בבית
 הקברות לחל אמר וחל אמר ואמרי׳
 בגמרא ראיכא כיניהו קכרי עכו״ס
 במקוס שאין קברי ישראל ללמאן
 לאמר הרי אנו חשובין לפניך כמתים
 איכא ולמאן לאמר כלי שיבקשו
 עלינו רחמים ליכא לאפילו על
 עצמן אין יכולין לבקש רחמים וכ״ש
 עלינו «י) וראמר למה מחכסיס
 בשקים ולמה יוצאין בביח הקכרוח
 אע״פ שלא מצינו לא במשנה ולא
 בברייתא שהתקינו לעשות פך מפני
 שנהגו לעשות כן שאלו טעם על
 מנהגם. ולכוחה הא לאמרי׳ בפ״ק
 לר״ה (לף טז.ז. למה פוקעין בשופר
 של איל וכשוס לוכתא לא תנן הכי

 עין משפט נר מצוה
 תתכא-תתכג

 א מיי׳ פרק ג מהל׳ חעניח טור אריח סי׳ תקעה:
 ב מיי׳ ס״ג מה׳ חפלה טוא׳׳ח סי׳ קלא: ג מיי׳

 סרק ל מהל׳ תענית טור או״ח סי׳ תקעט:

 מםורת הש״ם
 א) ש״א ינ נ) יהושע ז ג) יונה ג ד) יואל נ
 ה) ישעיה סא ו) תהליס צא ז) כס״י אי׳ חמא וכ״ה

 נגמ׳ ח) נ׳׳א טפי:

 קובץ הגהות
 ב״ח (א) נ״נ ויאמר ה׳ אל יהושע: (ב) נ״נ נפ׳
 הקורא אח המגילה עומל וע״ש נמ״ש
 הרא״ש: (ג) צ״ל חזינא: (ד) נ״נ ירושלמי: (ה) נ״נ
 איכא נינייהו: (ו) נ״נ ונקנלה שהנניא מצוה לישראל
 והקשה נמוספות מאן להו מ״ש נהאי קרא לכסינ
 ניונה וירא האלהיס וגו׳ ולא קרי ליה קנלה ונהאי
 קרא לוקרעו לננכס קרי ליה קנלה ופריק איהו כל
 מקוס שהנניא מצוה ימוליע ומזהיר את ישראל קרו
 ליה קנלה וככל לוכחא ללא אססקל נניא כי האי
 וירא האלהיס שהוא כמספר והולך ויליף מיניה אגנ
 אורחא מלמא לא קרי ליה קנלה כוי: (ז) צ״ל לגלות:
 (ח) נ״נ ח״ל רש״י נגמ׳ חוגרין שקין חנינן נירושל׳
 שהיו חוגרים שקין ויוצאיז לנה״ק ותוקעין נקרנות
 ונעי׳ לה מינעא שקין למה ינה״ק למה ותקיעת

 שופר למה עכ״ל:
 יןא״י [א] מלת וירדו ליתא:

 חו״י (א) נ״נ עי׳ רי״ף מגילה פרק הקורא עומל
 סי׳ אלף קכל:

 אנ״ש פהר״פ 1א] צ״ע נספר הזהר פרשח ויחי
 לף קי״ט ונסלר אחרי מוח רף ל״נ משמע

 כפשוטו שמוציאין התינה עס ס״ת:

 שלטי הגבורים
 א ומיי׳ פירש בכין של שמחה כגון סיול וכיור ונטיעה

 של שמחה כגין הלס ואהלים:

 שיטת רינ״ב
 זנורנקי של מלכים. שכן היו :והגין כשנילל נן למלן
 :יו נוטעין אילן כיוס שממנין אותו מלן עושי! לו כסא

 מאותו אילן. אור זרוע לצדיק ולישרי לנ שמחה:
 סליק פירקא

 מוציאי! את הסינה וכו׳ נשנע אחרונות מוקמי׳ לה
 גמי: אפר מקלס. אפר ממש ולא עפר. ואפר סתס
 ־וא עפר: דנרי ננישין. שכונשין את הלנ להחזירם
 מוטנ: גמ׳ מני ננישהא לני מיששא גלות איכא

 פרהסיא צינא:

 אלא מנהגם היה לתקוע בשל איל
 משוס הכי שיילינן למה נהגו כן וכמ״ש שס בס״ל: ודאמרי׳ למה יוצאין בבית הקברות. היינו שהיו נוהגין אחר שמתפללין שיוצאים כל העם לבית
 הקברו׳ ובוכין ומתריעין שס אבל לא שיוציאו את התיבה ונדת לבית הקברות ויתפללו שם וכ״ש בקברי עכו״ם ח״ו וכ״כ הר״ס במז״ל כפרק
 ל׳ מהלכות תענית שלא כמנהג מקצת המקומות שמוציאין את התיבה לבית הקברות ומתפללים שם 1אי: ת״ר יש שם זקן וכו׳ אדם של
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 עין משפט נר מצוד!
 תחכד-תתכה

 א מיי׳ פרק נ מהל׳ תשונה: כ מיי׳ פרק ל מהל׳
 תענית טור או״ח סי׳ תקענו:

 ממורת הש״ש
 א) משלי כה ג) אינה ג ג) תהליס קנ ל) שם קנא
 ה) שס קל ו) שם קנ ז) מ״א ח ה) ירמיה יל
 ט) ירמיה ינ י) נגמ׳ ונרא״ש אי׳ נר טיניה יא) גי׳
 מהר״ס לאה נענינו נוכ״ה הנייח] יכ) צ״ל ראה

 נענינו [וכ״ה הנייח]:

 קובץ הגהות
 ב״ח (א) נ״נ וגו׳ ההרים ונו׳ כי יעטוף וגו׳ כצ״ל:
 (נ) צ״ל הראשונה: (ג) נ״נ שנ שש כרכות
 והיאך לגואל ישראל זו היא כרכה עצמה של י״ת
 ואינה מאותן וי אלא שבה היה מתמיל וכצ״ל:
 (ד) נ״נ וכו׳: (ה) נ״נ גואל יצחק בעי: (י) למתני׳

 מינה מני כצ״ל:
ש מהר״; שפירא [א] ומהכא לא משמע ללאו ״ נ  א
 על גאולת גלות כו׳ כנ״ל להגיה יז״ל הגמ׳
 כמגילה לף ט״ז על הא לאמר למה תיקני ראה נא
 נכרכה שניעית ומשני מתוך שעתיליס ליגאל
 נשניעית תיקנוה נשניעית וסי׳ רש״י ז״ל ואף על גנ
 דהאי גאולה להו גאולה לגלות הוא אלא שיגאלנו מן
 הצרות הגאות עלינו תמיל להא ברכות מקינון ובנין
 ירושלים כל אתד ואחל ברכה לעצמה לבל מגאולה זו
 אס״ה כיין רשם גאולה עליה קבעוה בשביעית עכ״ל
 יהנה מ״ש הר״ן מתחלה ברכה זו לפי מה שפירש׳׳,
 בגמ׳ אין וכו׳ בגמרא ג״כ ט״ס ללא נמצא בזה כלל
 ברשי׳י בגמ׳ וצ״ל במגילה במקום כגמ׳ ומ״ש הר״ן
 ומהכא משמע וכו׳ בולאי ג״כ ט״ס להא מהכא
 אלרבא משמע לעיקרה לאי אגאולת גלות קאי להא
 מרבי׳ בה בסליחו׳ ובקשת רחמים על הגשמי׳ וכמ״ש
 הרי״ף לפני זה ולכן נ״ל להגיה ומהכא משמע ללא

 קאי לוקא אגאולת גלזח ילו״ק:

 שלט* הנבורים
ן ריא״ז א ולא היי מתפללי[ כ״ל ברכות ולא  לשו
 היו תוקעי! בכל התפלות אלא בשחרית בלבל כמגיאר
 בקונטרס הראיות ומז״ה אומר שלא היו תוקעין בסוף
 כל ברכה וברכה אלא במקדש אבל בגביליס לא היי
 תוקעי! בתעניות כלל ט אס בחצוצרות לקבן את העס
 וכבר ביארנו בקונט׳ הראיות שאף בגנוליס היי תוקעים
 בסוף כל ברכה וברכה אלא שהיו במקלש תוקעים
 בשופר ובחצוצרות בין ברייה נין בתעניות וגגבולים היו
 תיקעיס נר״ה נשופר נלבל ובתעניית בחצוצרות בלבל
 ינזמן הזה שאין שציצרות תוקעין נשופרות וכן נמקדש
 לא היו עוני[ אמן כסוף כל נרכה אלא המנרך היה
 אומר נחתימתו כרוך ה׳ מן העולם וער העולם והס
 היו עונין כרוך שם כנול מלכותו לעוצם ועל אנל
 בגבולין המברך היה חופם בכל ברכה והס עונים אתריו
 אתן ותוקעים בסיף כל ברכה כך היא שטת החלמול
 וכך היא בלברי הגאונים ובדברי הגאונים כחוב שבכל
 התעניות קורין ויחל משה ומפטירין לרשו ה׳ גהמצאו
 נחעניות שמפטירין בהס מון מט׳ באב שקורין בשחרית
 כי תוליל נניס ומפטירין נאסוף אסיפם ולא היו קורין
 כרכות וקללות נתעניית אלא נימי הקלמוניס ונראה

 הלכר שהכל לפי המנהג:
 ב מיי׳ מוסיף בו ולא יהא בבניו ובבני ביתו ונקרוניו

 וככל הנלדס אליו נעל עבירה:

 שיטת דיכ״נ
 נשא לבניט אל כפיס. צריך לישא הלב לשמים כלומר
׳ רגיל. היולע סלר תפלה: י  שיחזו׳ מקלקילו: מתנ
 וגיסו ריקם. מתון שלבי מעונה מתפלל בכוונה:
 ואומר הוסמיהן ומתני׳ לקמן מפרש להני חותמות:
 גמ׳ מיטפל ואין לו. יש לו טפלים ואין לי במה
 לפרנסם: ויש לו יגיעה נשרה שמתמין יותר בירילת
 גשמיי: 1ה שליח צינור. שנותן קוצו לפני הקג״ה:
׳ על הראשונה הוא אומר ונו׳ ה״ג ונמר י נ ת  מ
 כל הנרכימ ולא ענו אמריו אמן אלא נרון שם
 כבול מלכומו לעולם ועד. שבך היו עונין נמקרש

 כלאמרי׳ נגמי:

 רבינו נםים םדר תעניות פרק שני תענית (טו.-טו:) ו
 צורה. כעל קומה כדי שישמעוהו ויקבלו דבריו בהכנעת הלב: מריש. קורה: נירה. מגדל: שיש בידו עבירה. גזל ואינו חוזר בה לשלם
 הגזל: נשא לבבינו אל כפים. צריך לישא הלב לשמים כלומר שיחזור מקלקולי: מתני" ענדו בתפלה מודידץ לפני התיבה זקן ודניל.
 היודע סדר תפילה: ויש לו בני׳ וביתו ריקן. שאין בביתו במה להתפרנס ומתוך שלבו עגום מתפלל בכוונה: ואלו הן ונדונות ושופ״ות.
 כל הפסוקי׳ כענין שאנו אומרים בראש השנה: אל ה׳ בצרתה לי. כולם מזמורים הם בתהלימ והם כאן פסוקין לשש ברכות א׳ זכרונות
 כ׳ שופרות שלישי אל ה׳ כצרתה לי
ל רביעי אשא עיני חמישי ממעמקי׳ א ן מ ר ש מ ם א ה י פ כ ר ב ש ס א מ ח ן ה מ י ו א  מ

ל קראתיך ה׳ ר חפילה לעני כי ע כ ק ע ק ה מ ר י ב ה ב א נ ב ש ך י ף ל מ ן ן : ל י פ  א

 הבירה כולה ומחזיר מריש לבעליו: ת״ר אדם
בידו עבירה ומתוודה ואינו הוזר בה  שיש א
 למה הוא דומה לאדם שתופס בידו שרץ
 שאפי׳ טבל בכל מימות שבעולם לא עלתה
 לו טבילה זרקו מידו מיד עלתה לו טבילה
 שנאמר איומודה ועוזב ירוהם ואומר ״נשא
 לבבנו אל כפים אל אל בשמי׳: מתני" עמדו
 בתפלה 2מורידין לפני התיבה זקן ורגיל ומי
 שיש לו בנים וביתו ריקן כדי שיהא לבו שלם
 בתפלה ואומר לפניהם כ״ד א ברכות שמונה
 עשרה שבכל יום ומוסיף עליהם עוד שש
 אלו הן זכרונות ושופרות גיאל ה׳ בצרתה
 לי יא) ל<אשא עיני אל ההרים ^ממעמקים
 קראתיך ה׳ ייתפלה לעני כי יעטוף ר׳ יהודה
 אומר לא היה צריך לומר זכרונות ושופרות
 אלא אומר תחתיהם ״רעב כי יהיה בארץ
 וגומר ״יאשר היה דבר ה׳ אל ירמיהו על
 דברי הבצורות ואומר חותמיהן: גמ׳ ת״ר
 עמדו בתפלח אע״פ שיש שם זקן וחכם אין
 מורידין לפני חתיבח אלא חרגיל רבי יהודה
 אומר מיטפל ואין לו ויש לו יגיעח בשדה
 וביתו ריקן זקן ופרקו נאה שפל ברך ומרוצח
 לעם ויש לו נעימות וקולו ערב ורגיל לקרות
 בתורה בנביאים ובכתובים ולשנות במשנה
 ובמדרש בתלמוד ובהלכות ובהגדות ובמי
 בכל הברכות כולן אמר מר מיטפל ואין לו
 היינו ביתו ריקן אמר רב הםדא מאי ריקן
 זה שביתו ב ריקן מן העבירה מאי זקן ופרקו
 נאה אמר אביי זה שלא יצא עליו שם רע
היתה לי נהלתי כאריה ביער (  בילדותו: ט
 נתנה עלי בקולה על כן שנאתיה אמר י<מר
 זוטרא אמר רב ואמרי לה א״ר אהא א״ר אלעזר זה שליה צבור שאינו
 הגון: ת״ר מעשה ברבי אליעזר שירד לפני התיבה ואמר כ״ד רננות ולא
 נענה ירד אחריו ר׳ עקיבא ואמר אבינו מלכנו אבינו אתה אבינו מלכנו אין לנו
 מלך אלא אתה אבינו מלכנו רחם עלינו ונענה יצתה בת קול ואמרה לא
 מפני שזה גדול מזה אלא שזה מעביר על מדותיו וזה אינו מעביר על
 מדותיו: מתני׳ על הראשונה הוא אומר מי שענה את אברהם אבינו
 בהר המוריה הוא יענה אותנו וישמע קול צעקתנו ביום הזה ברוך גואל
 ישראל: על השנית הוא אומר מי שענה את אבותינו על ים סוף וכו׳ ברוך
 זוכר הנשכחות: על השלישית הוא אומר מי שענה את יהושע בגלגל כו׳
 ברוך שומע תרועה: על הרביעית הוא אומר מי שענה לשמואל במצפה
 וכו׳ ברוך שומע צעקה: על החמישית הוא אומר מי שענה את אליהו בהר
 הכרמל וכו׳ ברוך שומע תפלה: על הששית הוא אומר מי שענה ליונה
 במעי הדגה וכו׳ ברוך העונה בעת צרה: על השביעית הוא אומר מי שענה

 יעטוף: ר׳ יהודה אומר לא היה
 צריך לומר ונדונות ושופרות אלא
. לישנא דלא היה ( י  אומר תחהיק (
 צריך לאו דוקא שאפילו בא לאמרן
 אינו רשאי כדאמרינן בגמרא דהיינו
 טעמא דרבי יהודה לפי שאין אומדן
 זכרונות ושופרות אלא בר״ה וביובל
 ובשעח מלחמה והאי דנקט לישנא
 דלא היה צריך היינו מפני שהזכרונוח
 והשופרות היו קבועין בראש השנה
 היה נראה שהוא בא לאמרן כאן
 מפני שאין לו ברכות אחרות ומש״ה
 אמר רכי יהודה דאין צריך לכך אלא
 שיאמר תחתיהן ברכות שהן קבועות
 ליום וקי״ל כרבנן: ויש שלמדו
 מדאמר רכי יהודה שאין אומדן
 זכרונות ושופרות אלא כיוכל ובר״ה
 ובשעת מלחמה דהנהו כ״ד כרכות
 לא על צרות גשמים בלבד נתקנו
 אלא על כל הצרות והיינו דאמרינן
 הכא ובשעת מלחמה כלומר והוא
 הדין לשאר צרוח אלא דנקט שעח
 מלחמה לישנא דקרא דכתיכ וכי
 חכאו מלחמה בארצכם ולא פליגי
 רבי יהודה ורבנן אלא בחעניח
 גשמים דרבנן שברי שאומדן זכרונות
 ושופרות ור׳ יהודה סבר שאומד׳
 תחתיהן רעכ כי יהיה כארץ וגו׳ אכל
 מכל מקום הכל מודי׳ שעל כל הצרות
 עושין כסדר משנתינו וכן נראה
 עיקר: ואומר חותמיהן. אחר
 כל פרשה ופרש׳ חותמין מענינה
 אחר זכרונות חתימת זכרונות ואחר
 שופרו׳ חתימת שופרות וכן אחר כולן
 כדמפרש ואזיל: גמ׳ מיטפל ואץ
 לו. יש לו טפלים ואין לו במה לפרנסן
 שלבו דואג עליו: רש לו יגיעה בשדה.
 שמתכוין יותר לתפלת גשמים: ופרקו
 נאה. מפרש לקמן: שפל כרך. ומרוצה
 לעס שמסכימין לתפלתו: נעימה.
 בסומי קלא שמושך אח הלב: היינו
 מיטפל ואץ לו היינו ביתו ריקן אמד
 רנ חםדא ניתו דיקן מעכיר. שאין
 חמס וגזל בביחו: ופרקו נאה. שלא
 יצא עליו שם רע בילדותו אפי׳ כשעמד
 על פרקו היה נאה כלי שם רע: זה
 שליח צבור. היורד לפני התיבה:
 שאינו הגון. רשע שהקב׳׳ה שונאו
 והוא נותן עליו בקולו: מתני' על
 הראשונה הוא אומר מי שענה את

 רש״י
 אלם נענה: מריש. קורה גלולה: מקעקע.
 סומר ולא החזיר למי מריש למשוב׳
 עביר להחזיר גוף הגדלה: אל כפים.
 ששב מחמס אשר בכסי: מתני ורגיל.
 שרגיל להתהלל ממיל כלי שלא יטעה
 בתפלה: זנרוגות ושופרות. כל הפסוקי׳
 כעין שאנו אומרים אותו בראש השנה:
 אל ה׳ בצרהה לי. כולם מזמורים הם
 בתהלים: ואומר חותמיהם. על כל
 פרשה ופרשה אחר זכרונות אומר תתימת
 !כמנות אתר שופרות אומר תתימת
 שופרות וכן אתר כולם אומר מעין תתימת
 הפרשה כדמפרש לקמן במתני׳ דקאמר על
 (נ) הראשונות מהו אומר וכו׳ כמו שמפרש
 לקמן: גמ׳ מטופל. שיש לו טפלים ובני
 בית ואין לו במה לפרנסו שלבו רואג: ייש
 לו יגיעה בשרה. שמתפלל יותר בכוונה
 על הגשמים: ופרקו נאה. אפי׳ כשעמד
 על פרקו היה נאה בלי שס רע:
 מתני׳ על הראשונה. בפעם ראשונה
 הוא אומר מי שענה וכו׳: ברוך גואל
 ישראל. בגואל ישראל שהיא ברכת יא) רפאינו
 והיא מברכת שמונה עשרה באותה ברכה
 היה מאריך ואומר מי שענה וכו׳ ותות׳
 בגואל ישראל: על השנייה. וזו היא ברכ׳
 ראשוני לברכו׳ (ג) שמתתיל להוסיף ולהאריך
 בה: זוכר הנשכחוס. על הזכרונות היה
 תותס זוכר הנשכמות ועל השופרות שומע
 תרועה והיא שניה למניין שש ברפות ועל
 אל ה׳ בצרתה לי תותס שומע צעקה וכן
 כולם לכך אמר בזכרונות מי שענה לאבותינו
 על יס סוף לפי שהיו ישראל נשכתיס
 במצרים ונתייאשו מן הגאולה כמה שטס
 והמקום זכרם ונאלם שנאמר ואזכור את
 בריתי ובשופרות אומר מי שענה ליהושע
 לפי שנעצה ביריחו בשופרות בעול שהיו
 ישראל בגלגל ועל אל ה׳ בצרתה לי וגו׳
 מי שענה לשמואל במצפה לפי שנאמר בו
 ויצעק שמואל אל ה׳ ועל אשא עיני אל
 ההרים מי שענה לאליהו בהר הכרמל וכן
 כולס לפי עניין המזמור שאמר עליו:
רפאינו שמתתיל ( ג  ועל השביעית. לברכת י
 להאריך בה וששית לברכות שש ברכות:

 אברהם אבינו ונו׳ נא״׳ גואל ישראל.
 האי על הראשונה לא על הראשונה משש ברכות שמוסיפין היא אלא על הראשונה שמאריכין בתפלה והיינו בגאולה שמאריך בה כדאיתא
 בגמרא וברכה זו לפי מה שפירש״י ז״ל בגמרא אין עיקר׳ על גאולת גלות שהרי יש ברכוח אחרות עליה אלא על הצרות ולפיכך מרכים
 לבקש רחמים בה 1א! ומהכא משמע על גאולת גלות בכלל׳ כדמוכח התם במגילה בטעמא דאמרי׳ עלה כשאמרוה בשביעית: ויש שמתמיהיס
 במה שאין אומדן כאן ברכת ענינו שהיא תפלת מענית ולאו פירכא היא שהד שש ברכות האלו שמוסיפין עומדות במקומה רחרוח
 עליה ועוד שבאחת חוחמין בה בחתימת ענינו והיינו ברוך אתה ה׳ העונה בעת צרה נמצא שבתעניות הראשונית מוסיף ש״צ כרכה אחת
 בשכיל התענית וכאן מוסיף שש אבל הרמב״ן ז״ל כתב כלקוטיו שמאריכין בברכת גואל ישראל בנוסח זה של תפלת תענית ואומרים בה
 ענינו ה׳ ביוס צום חעניחנו והיינו דאמרינן בגמרא בגואל ישראל מאריכין ואין זו ראיה שאפשר שמאדכין בבקשח רחמים שיגאלם השם
 מצרת׳ ושאלו כירושלמי על זה כא״י גואל ישראל (י) [ולא יצחק נגאל] כיון שנגאל יצחק כמי שנגאלו כל ישראל ויש שלמדו מכאן שהאריכות
 המוזכר כגמרא הוא שהיו מאריכין בזכוחו של יצחק ולא מוכח אלא לפי שאומדן בה סמוך לחתימת׳ מי שענה את אברהם אבינו על
 הצלתו של יצחי; שאלו למה חוחמין בא״י גואל ישראל שהיה ראוי לחפוס בה גואל יצחק והשיכו שמכיון שנגאל יצחק הד הוא כמו שנגאלו
 כל ישראל: ?$ל השנייה הוא אומר. כלומר שנייה לראשונה שמאריכין כה דהיינו כרכת גאולה אבל היא ראשונה לשש ברכות שמוסיפין:
 מי שענה לאבותינו על ים סוף הוא יעננו. לפיכך אומר כזכרונות לפי שהיו ישראל נשכחים במצרים כמת שנים ונתייאשו מן הגאולה וזכר
 המקום אותם וגאלם כדכתיכ ואזכור את בריתי: ובשופרות היו אומרים מי שענה יהושע בגלגל. לפי שנענה בשופרוח על יריחו בעוד שהי׳
 ישראל עומדין בגלגל ושמואל במצפה מעין אל ה׳ כצרחה לי וחותם כשומע צעקה דכתיב רזעק שמואל אל ה׳ ואליהו בהר הכרמל כמו
 אשא עיני אל ההדס וחומס בשומע תפלה דכמיב באליהו ענני ה׳ ענני דהיינו חפלה: יונה במעי הדגה. מעין ממעמקים קראחיך ה׳
 וחומס העונה כעמ צרה שכן כתיכ קראתיך מצרה לי: על השביעית הוא אומר. היינו שכיעית לאומה כרכה שהמחיל להאריך בה ואומה
 כרכה אינה מן החיס׳ אלא מי״ח ברכומ כדאמרינן בגמרא דכגואל ישראל מאריך וכוליה מנינא >י< במחני׳ מנא מנינא: מי שענח
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 לדוד. ויהי רעב בארץ שבע שנים בימי דוד ושלמה כשהכניס ארון לבית קדשי הקדשים ולפיכן חותם בה מרתס על הארץ שהם התפללו
 על ארץ ישראל וכגמרא פריך מכדי דוד ושלמה קדמי נקדמינהו ליונה מאי טעמא חשיב להו לבסוף ומשני משום רבעי למחתס על הארץ:
 מ^שה כר׳ חלפתא בצפורי ור׳ הנינא כן תדדיון שעבר אחד לפני התיבה ואמר כל הברכות נולן וענו אחריו אמן תקעו וכוי מי שענה
 לאברהם וכו׳ הריעו בני אהרן הריעו מי שענוז את אבותינו על ים םוף וכו׳ וכן כל כרכה וכרכה וכשבא דנד זה לפני חכמים אמדו

 לא היו נוהגץ כן אלא בשער מודח

 לדוד ושלמה בנו בירושלים וכו׳ ברוך
 מרהם על הארץ. מעשה בימי רבי
 הלפתא וחני הנינא בן תרדיון שעבר אחד
 לפני התיבה ונמר את כל הברכה ולא
 ענו אחריו אמן תקעו הכהנים תקעו ואמר
 מי שענה את אברהם הוא יענה אתכם
 וישמע בקול צעקתכם הריעו בני אהרן
 הריעו מי שענה את אבותינו בים םוף וכו׳
 וכן בכל ברכה וברכה וכשבא דבר זה אצל
 חכמים אמרו לא היו נוהגין כן אלא בשערי
 המזרח ובחר חבית: ג׳ אתעניות ראשונות
 אנשי משמר מתענין ולא משלימין אנשי
 בית אב לא חיו מתענין שניות אנשי משמר
 מתענין ומשלימין אנשי בית אב מתענין
 ולא משלימין ז׳ אחרונות אלו ואלו מתענין
 ומשלימין דברי ר׳ יהושע וחכמים אומרים
 שלש ראשונות אלו ואלו לא היו מתענין
 שלש שניות אנשי משמר מתענין ולא
 משלימין אנשי בית אב לא היו מתענין שבע
 אחרונות אנשי משמר מתענין ומשלימין
 אנשי בית אב מתענין ולא משלימין אנשי
 משמר מותרין לשתות יין בלילות אבל לא
 בימים אנשי בית אב לא ביום ולא בלילה
 אנשי משמר ואנשי מעמד אסורין לספר
 ולכבס ובחמישי מותרין מפני כבוד השבת
חכתוב במגילת תענית דלא למספד  כל כ
 בהון לפניו אסור ולאחריו מותר רבי יוסי
 אומר בין לפניו בין א לאחריו אסור דלא
: נמ' כל (  לחתענאח לפניו ולאחריו מותרא
 הכתוב במגילת תענית דלא למספד וכו׳
 תניא הימים האלו הכתובים במגילת תענית
 הם ולפניהן ולאחריהן אסורין שבתות וימים
 טובים הן אםורין לפניחם ולאחריהן מותרין
 ומה הפרש בין זה לזה הללו דברי תורה ואין

 צריכין חיזוק וחללו דברי סופרים וצריכין חיזוק והאידנא בטלה מגילת תענית
 כדגרםינן במסכת ראש השנה בפירקא קמא 3*איתמר רב ור׳ חנינא אמרי

 עין משפט נר מצוה
 תתכו-תתכז

 א מיי׳ פרק ג מהלי תענית ופ״ק מהלכות ביאת
 כימ המקדש טוא״ח סי׳ מקעט: ב טור או׳׳ח

 סי׳ תקעג:

 דש״י
 מרחם על הארץ. לפי שהם התפללו על
 א״י לוד ברעב שנאמר ויהי רעב כימי
 לול וגו׳ ושלמה כשהכניס הארון לפנים:
 ולא ענו אחריו. אתר הברכות אמן אלא
 ענו אתריו ברוך שם כבור מלכותו לעולם
 ועל: הקעו מי אהרן תקעו. חזן הכנסת
 היה אומר להן כן: על כל ברכה וברכה.
 באתת היו אומד׳ תקעו ובאתת היו אומרי׳
 הריעו: לא היו טהגין כך. שלא לענות
 אמן אמר הברכות כי אס בשכמל״ו: אלא
 נשער המזרח. כלומר בזמן שבית המקרש
 קייס כשמתפללין בהר הבית ונכנסין לרך
 שער המזרח לפי שאין עונין אמן במקרש:
 אנשי משמר. של אותה שבת: ולא משלימין.
 שעליי! אינן תמורין כל כך ולכך לא היו
 משלימין שמא תכבל העבולה על אנשי בית
 אב שהיו עיבלין אותו יום ומביאין אותן
 לסייען ואס היו מתענין לא היה בהן כת
 למבול: ואנשי כיה אב. המשמרה מתחלקת
 לז׳ בתי אבות לז׳ ימי השבת וכל אתל עובל
 את יומו: מוסלין לשתוה בלילה. לבלילה
 אין לחוש שמא תכבל העבולה שהיו רואין
 בערב שפסקה העבולה: ולא ביום. שמא
 תכבל העבולה שיהיו רבים המקריבי׳ ולא
 יספיקו בני בית אב של אותו יום ויצטרכו
 בני משמר לסייען ושתויי יין פסולין לעגולה
 לכתי׳ יין ושכר אל תשת וסמיך ציה
 להבליל בין הקלש ובין התול בין עבולה
 קלושה למתוללת: אנשי ניה אב אםורין
 נין ניום נין נלילה. לפי שהיו מקטירין
 איברים ופלריס כל הלילה: אנשי מעמד.
 אתר כהני׳ לדם וישראלים הקבועים
 בירושלים מתפללים על קרבן אתיהס
 שיתקבל ברצון: אםורין לספר ולכבס.
 כל אותו שבת של משמרתו כלי שיכבסו
 ויסתסרו מקולס ולא יכנסו לעבולה כשהן
 ממולין: גמ' כל הכתונ במגילה העניה
 דלא למספד. לאית יומיא ללא למספל
 בהון ומקצתן שאין תמורין כל כך אלא ללא
 להתענות בהון ואותן ימים שהן תמורין
 ואסורים בהספל: לפניו אסור. בהספל
 לילמא אתי למספר ביו״ט גופיה: ולאחריו
 מותר. לטון רכבר עבר יו״ט לא תיישינן:
 דלא להתענות. שאין תמורין כ״כ בין לפניו

 ובהר הבית. כך היא עיקר הגירסא
 וכיון שבסדר המשנה מתחלתה לא
 אמרו בסדר התרעות כלום היה
 נראה לומר שעל סדר המרעו׳ אמרו
 שלא היו נוהגין כן אלא בשער המזרח
 ובהר הביח אבל בגבולין אומרין
 הכרכוח על הסדר ולא היו מפסיקין
 ביניהן בהתרעוח וכן דעת הר״ס
 במז״ל כפ״ד מהלכות תענית. אבל
 מ״מ על כרחינו תוקעין היו בסוף
 החפלה בשופרות או בחצוצרות
 שמצות תענית בחצוצרות או בשופרות
 כמו שכתבנו למעלה והוא ז״ל כתב
 שם שתוקעים בחצוצרות ולפי זה
 צריך לומר שהמשנה חולקת עם
 הברייתא השנויה בגמ׳ בכך שהד
 בסדר הברכה פירשו סדר ההתרעות
 בגבולין ואח״כ פירשו אותה במקדש
 אבל רש״י ז״ל סובר דלחנא דמתני׳
 נמי תוקעין היו בגבולין בין ברכה
 לכרכה כמו ששנינו בברייתא בגמרא
 ואין הפרש בין מקדש לגבוליס אלא
 שבגבוליס ערכין אמן על כל ברכה
 וברכה ובמקדש אין עונין אמן אלא
 שאומדן אחריה בשכמל״ו כדאיתא
 בגמרא דהוא ז״ל מחליף הגירסא
 וגורס ולא ענו אחדה אמן לומר
 שר׳ חלסחא ור׳ חנינא בן חרדיון
 היו מנהגין אף בגבולין לענוח אחר
 הברכה כשכמל״ו ויש לתמוה על דבריו
 שאם כן למה הוזכר זה בתעניות
 בלבד והלא בכל השנה כולה היה
 אפשר ג״כ להם לחלוק בכך וזו לא
 לא אמרה אדם מעולם שלא יהו
 עונין אמן בגבולין אבל היותר מחוור
 בזה שההפרש שבין מקדש לגבוליס
 הוא שבגבוליס היו אומרים מי שענה
 ואח״כ היו חותמים הברכה ואחר
 החתימה היו עונין אחריה אמן
 ותוקעין ובמקדש ע״י שעונים ברוך
 שכמל״ו על כל הברכות אם היו

 תוקעין אח״כ היתה התקיעה על
 כשכמל״ו שהוא כעין ברכה בפני עצמה כדאמרינן כגמרא על כל ברכה תן לו תהלה ואנו רוציס לסמוך התקיעה לתפלת התענית
 שהוא מי שענה ולפיכך חותמים הכרכה קודם שיאמרו מי שענה ועונין אחריה בשכמל״ו ואח״כ חזן הכנסת אומר תקעו בני אהרן תקעו
 ומתחיל ש״צ ואומר מי שענה את אברהם אבינו בהר המודה הוא יענה אתכם רשמע קול צעקתכם כיוס הזה ותוקעין וכן בכל כרכה וכרכה
 כאחת היו תוקעין וכאחת היו מתדעין או אפשר שאף קודם החתימה היו אומדם מי שענה אלא שלאחר החתימה ג״כ היו חוזרין
 ואומרים מי שענה כדאמרינן בברייחא בגמ׳ בדר׳ יהודה וחוזר ואומר מי שענה וטעותם של ר׳ חלפחא ור׳ חנינא בן תרדיון היה
 שהנהיגו כן בגבולין לומר מי שענה אחר חתימת הכרכות ולא היו צדכץ לכך מפני שאין אמן מפסיק בין ברכה לתקיעה: וכבל כתבתי
 זה למעלה בפ״ק שאף בזמן הזה שאין לנו תענית צבור מתפללין על הצרות כ״ד ברכות וכיון שכן משמע ודאי שתוקעין ומתריעין כהס כסדר
 הזה דכרכות ותקיעות הללו חד סדרא הוא ושקלינן וטרי׳ בגמ׳ בפ״ק נלף יג:] אס אומרים כ״ד ברכות בתעניות אמצעיות ולא איפשיט בה
 מידי שפיר והרמכ״ן סוכר שאין מתפללין אותן אלא כאחרונות כלכד וכן נראה דעת הרב אלפסי ז״ל: כל הכתוב במגלת תענית
 דלא למספר. דאיח יומיא דלא להתענאה בהן ומקצתן(א) ג<(7ילא) חמירי טסי דלא למספד ואוחן שהן חמורין ואסירי׳ בהספד לפניו אסור דלמא אתי
 למעבד ביו״ט גופיה לאחריו מותר כיון שעבר יו״ט לא חיישינן >0 ור׳ יוסי פליג [ואמר דבין לפניו ובין לאחריו אסור: דלא להחענאה ימים
 שאמרו במגילת תענית ללא להתענופ נהם שלא אסרו בהס הספד אלא חעניח לפניו ולאחריו מותר ור״י פליג] ואמר דלפניו אסור
 לאחדו מותר: והאי אסור דאמרינן בלפניו ולאחריו למר כדאי׳ ליה ולמר כדאית ליה סבירא לי׳ לרב אשי [לף ית.] בגמ׳ דדוקא
 בתענית הוא דאסור אכל כהססד מותר אא״כ הוא מוטל בין כ׳ ימים טוכיס כלומר שיש יום טוכ לפניו ולאחריו דכי האי גוונא דיניה
 כי״ט עצמו מיהו כתר הכי אמרי׳ בגמ׳ השתא דאתית להכי וכו׳ משמע לכאורה דלדחויה לדרב אשי איתמר ולומר שאפילו אינו מוטל
 בין שני ימים טוביס אסור בהספד ובתענית וכן נראה מדכד רש״י ז״ל שכתב כמשנתינו לפניו אסור כהספד דילמא אתי למיעבד
 ביו״ט גופיה ולפי זה יום שלפני חנוכה יהיה אסור בהספד דאע״ג דקי״ל כטלה מגילת תענית כחנוכה ופורים לא בטלה כדאיתא בפ״ק
 דר״ה זלף יט:< ואף ביום שלפני פוליס יש לדון כמו שאכתוב בסמוך בס״ד ומיהו כיון שבטלה מגילת תענית יותר נראה לי לאהדוד אקולא
 ולומר דלא פלגי׳ עליה דרב אשי כי אמדנן השתא דאתית להט והארכתי בפי׳ דסוגיין בחדושי: [גמ׳] תניא הימים הכתובים במגילת תענית
 שחקנו חכמים בהם שיהיו יו״ט: והאימא כטלה מגלת תענית כדגרסי׳ בפ״ק דר״ה (לף יט:< פי׳ דאמרי׳ התם הלכתא כטלה והלכתא לא בטלה
 ואמרי׳ קשיא הלכתא אהלכתא ומסקי׳ לא קשי׳ כאן בחנוכה ופורים כאן בשאר יומי: ומ?$תה יש לנו לבאר דינן של חנוכה ופורים
 לפניהם ולאחריהם דודאי כי אמדנן דכחנוכה ופורים לא כטלה מגלת תענית לא כהן כלכד אמרו אלא אף לפניהם או לאחריהם כמו
 שיתבאר בסמוך בס״ד: גדםינן בגמרא [לף ית.] אתמר רב חייא בר (רב) אשי אמר רב חלכח בר׳ יוםי ואמר רבי חייא
 נר אבא אמד דגי יוחנן הלכה כד׳ יום׳ אמד ר׳ חייא בר אבא אםברא לך כ׳ אמר רבי יוחנן הלכה כרבי יוסי דלא לחתענאח
 כלומר דאין הלכה כרבי יוסי אלא (» מה שאסר לפניו כיומיא דכתיב בהון דלא להתענאה אבל במה שאסר לאחריו ביומיא דכתיב בהן דלא למספד
 אין הלכה כמוחו ונמצא למספד ולהתענאה שדן שבשניהם לפניו אסור בתענית ולא בהספד כדברי רב אשי ולאחדו מותר לגמד ושמואל פליג

 ואמר דהלכה כרבן גמליאל דאמר בברייתא מה ח״ל בהון בהון שני פעמים לומר לך הן אסורים לפניהם ולאחריהם מוחרין:
 ולבנין הלכה משמע ודאי דקי״ל כר׳ יוחנן דאע״ג דפליג עליה שמואל הא קי״ל דשמואל ורכי יוחנן הלכה כר׳ יוחנן ועוד דקיימי
 רב ור׳ יוחנן בחדא שיטתא לאסור את שלפניו ומעתה צריך תלמוד למה שנהגו עכשיו להתענוח ביום שלפני פורים דאע״ג
 דבטלה מגילת תענית הא קי״ל דחנוכה ופורים לא בטלה ומשמע דאפי׳ בלפניהס לא כטלה שאס לא כן למה פסק רב כאן הלכה כרבי
 יוסי דהא איהו הוא דאמר בפ״ק דר״ה >לף ית:) בטלה מגילת תענית אלא ודאי משוס דקי״ל דבחנוכה ופורים לא בטלה אפי׳ בלפניהס

 ממורת הש״ס
 א) נס״י אימא ר״י אומר לפניו אסור לאחריו מותר
 וכ״ה כגמ׳ [וכ׳׳ה הנייח] ב) לך יח: ג) ל״ת מ״ז:

 קובץ הגהות
 כ״ה (א) מי׳ ללמ נמחק: (נ) ללא להתענאה לפניו

 ולאמר מומר (ג) כמה שנאסר כצ״ל:

 שלטי הגבודים
 א כחנ הראנ׳׳ל רוקא יחיל יכול להמענומ אנל צינור
 אסורין לגזור חעניח נהן ואפילו לפניהן ולאחריהן נמי

 אסור ושנתות דו״ט מומדן לפניהס ולאחריהס:
ן ריא״ז וככר אמרו חכמיס שנטלו כל הימיס  לשו
 שכמונין כמגילת תענית ומושלי! כהספל ותענית חון
 ממנוכה וסודס כמו שמנואר נפרק ראשון של ר״ה.
 ימי ראשי מלשיס ושאר יו״ט שהן מן המורה הן אסורין
 לפניהם ולאחריי:ס מוסד׳ נהספל ומענימ. ימי חנוכה
 שהן מקנמ מכמיס וכן ימי הסורים שהן תקנת אנשי
 :נסמ הגלולה כמו שהימי׳ עצמן אסורין כך שלפניהם
 אסודן נהספל ומענימ אכל הימים של אחריהם מותרין
 החמירו חכמים נלנרי סופרים יומר מרנרי מורה לפי
ד סופרים צריכין מחוק וכנר נהגו העולם לנ  ן
 המענומ ני״ג ארר זכר למרי הצומומ וזעקחס: יו״ט
 זל מג השנועומ אע״פ שהוא מן המורה יוס של אמדו
 אסור נהספל וחענימ מפני שיוס טנומ הוא אנל אס
 זל נשנמ מומר שלא לקייס לנרי הצלוקין שאומדס
 זאין יו״ט של עצרת חל לעוצם אלא אמר שנמ כמו כמו
 זמנואר נחגיגה נפרק אין לורשין נעדות וכן ניאר

 שם מז״ה:

 שיטת ריב״ב
 ו א היו נוהגי! לן. לענות כרוך שס כנור מלכותו
 ימקוס אמן: אלא בשערי וכי׳: מתני׳ >ל הכהיב
 נמגילס העניה ונוי: גמ׳ דהגיא הימים האלה
 רנסובין במגילה סעגית ונוי. הא מתני׳ נהליא
 ׳:ליגא אמתני׳ אלא כיון להאילנא נטלה מגילת
-,ענימ לא כמנה הרכ ז״ל אלא ללמול ממנה
 ד שנמות דמים טוניס לפניהם ולאחריהם מומרין
 י־ע׳׳פ שחנוכה ופודס לפניהם אסולין. הלין כללא
 נקטי׳ מהא שמעתא שנמומ וימים טונים הן אסודן
 י ן נהספל נין נתענית לפניהם ולאחדה׳ מותדן
 3 ן נהספר נין כתענית וחנוכה היא אסורה נין
 גייספל נין נמענית לפניה אסור נתענית ומותר
 נזספל לאחריה מותר כין נהספל נין נתעניח
 ותריס הן עצמן אסולין נין נהספל נין כתענית
 י-זא הלין לנני ארניסר נממיסר וכני חמיסר
 נ־ורניסר לפניהן אסורץ נתענית ומותדן נהספל
 נ־חדהן מותדן נין נהספל נין נתענית וזה שאנו
 ניהגין להתענות נשלשה עשר לפי שלא נאסר יוס
 כשה עשר אלא למי חמשה עשר שהן אסולין
 נ־רנעה עשר משוס מגילת תענית לכתינ נה יומי
 פ•דיא אינו! ואמר רכה לא לא נצרכא אלא לאסור
 ק; של זה נזה ואת של זה נזה. אנל צנני ארניסר
ד מ  ע:מן לא נאסר יוס שלשה עשר ללנד קנלה כ
 ה דה לאמו והד הוא יוס ארניסר לנני ארניסר
 כ־ ס טוב מן התורה שהוא מותר לפניו ולאתדו
 נ־ בהספל בין בתענית כן תמצא עיקר כל הלבריס
 כ לו בספר המאור נמס׳ מגילה אנצ הגאון רנ
 א יא משבחא ז״ל כ׳ נפרשה ויקרא שאף נני חמשה

 עשר ממענין ביום שלשה עשר:
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 עין מש2ט נר מצוה
 תתכח

 א מיי׳ פ״ק מהל׳ תעניס טור או״ח סי׳ תקעב
 ומיס סמג עשין סימן ג:

 קובץ הגהות
 ב״ח (א) נ״נ ומה שפסק רב כאן הלכה כרי יוסי
 נ״מ לחנוכה וק״ל: (נ) מההוא טעמא נמי
 אין לנהוג כצ״ל: (ג) אעס״כ כצ׳׳ל: (ד) נ״כ כלומר
 שלא נתבטל אלא קדושת יוס גופי׳ משוס יוס נקנור
 ומותר ביום שלפניו אבל נשאר בקדושתו עדין משום
 יום שלפני סורים יאסור גיוס עצמו וק״ל:

 (ה) שהתתילו כצ״ל:
 אנ״ש טהר״; שפירא [א] לא שחיוב כן הוא
 להתענוח בה״כ אלא שאס ירצו יכולין לגזור
 בהם תענית משא׳׳כ בראשונות ולו״ק: [כ] ר״ל לזה
 פשיטא ללא נאסרו במגילת תענית ימים שלפניהם
 ולאתריהס על שנמקגו כל הימים טובים הכתובים נו
 ואח״כ אמר לכולהו אסורים (צריכיןז לפניהם
 ולאחדה׳ א׳׳כ הא לפשוט בירושל׳ לית הוא עצמו
 אסור וכו׳ צדכין לומר מכאן לבגזירת מרלט נאסר
 וק׳׳ל: !ג] ומה שמקשה בירושלמי לית הוא עצמו
 אסור כבר היה יכול למרן באמח היא עצמו אסור
 משוס לפניהם ולאחדהס אלא שחילש לני לאסור יום
 שלסני נקנור שהוא היה (יוס< קולם טודנוס כמו
 שכחנ הר״ן בחחלה אלא לעליף מתק לאפי׳ באותו
 יוס עצמו יש לנו נפקותא ודו״ק: [ד] ר״ל נשכיל
 שמודיעים לכל שאנו יושבין בתענית נר״מ אנסנו
 נופלי! על אפינו והוא ענין בפני עצמי והקשה רכ
 אסי וכי לא ילעי׳ להוי תעניתא בתמיה ומשני
 להוליעך שקוד! וכו׳ כלומר מש״ה נופלי! על פניהם
 להוליעך שנא יקראו נר״ח אלא ברכות וקללות כמו
 שפי׳ הר״ן אח״כ ע״י לאינו! ענלין להוא ריש ירחא
 כוי ר״ל מאחר שישראל עושין ר״ח טוכ לקרות כפ׳
 ר״ח ושאר נל המקומוח ר׳׳נ נכל מקום שמתענים
 בכל השנה לבר מר־׳ח קורין ברכות וקללות ולו׳׳ק:

 שלטי הגבוהים
 א מי שנלר להחענוח כך וכך ימים ואירעו בהם
 שנחוח ר״ט או ר״ח חנוכה ופורים נררו נטל וצדך
 התרת חכם שיאמר לו אילו שמת אל לנך שיארעו נו
 אלו הימיס לא היית נודר ומתיר לו והותר כל הנלר
 וכתנ הרמנ״ן לוקא לאפיק כלשון הרי עלי שהוא לשון
 נלר אבל אפקיה בלשון קנלת חעניח אינו חמור כשאר
 נלר ואפילו התרה א״צ ואס נשבע בהם להתענות א״צ
 התרה שאין שביעה חלה על לבר מצוה אלא לוקה על

 שנשבע שבועת שוא:
ן ריא״ז אבל היחיליס שהתחילו להתענות קולס  לשו
 תענית צבור מססיקי׳ מעניותיהס בר״ח ובימים הללו
 ובן כל אלס שקיבל עליו להתענות נ׳ וה׳ של בל השנה
 ואירע בהן יו״ט הכתובים במגילת תענית שאסרו
 חכמים להתענות בהן אס נלרי קולס לגזרת מכמיפ
 ניטל נדרו את נורח חכמים ומתענה בהן שהרי קבל
 עליו להתענות נהן קולם שנעשו יי״ט ואס גזרת
 חכמים קולם את נלרו ביטל גזרת חכמים את נררו

 ואינו מתענה בהן וזה מבואר נפרק ראשון:

t (:טו:-יח) רבינו נסים םדר תעניות פרק שני תענית 

 שיטת ריב״נ
׳ שלא להפקיע אה השערים. שכשיקנו בחמישי י נ ת  מ
 שתי סעולות אחת של יום התענית ואחח של שבח
 הרואה קונים הרנה יהיה סנור שייקר הויא בעולם
 אכל כשמתחילין להתענות נשני כשיגיעו לחמישי בבר
 נולעו התעניות ויולעיס שמפני התענית והשבת קונים
 כל כן: וכן בט׳ נאנ שתל להיות גע״ש מתענין ואין
 משלימין: גמ׳ וכמה הויא התתלה. שאס התחילו
 להתענות ואירע בתעניות ראשי חלשים או חנוכה

 ופודס אין מפסיקין:

 רש״

 הוצרך לפסוק הלכה כרבי יוסי ומעתה למה נהגו להתענות לפני פורים אחר שאץ סמך לתענית זה פירן הרמכ״ן ז״ל [לטון] לי״ג היה יום נקטר
 כלאיתא כגמרא וכטל משכטלה מגילת תענית מעתה אין לאסרו משוס יום שלפני פורים שכיון שעיקר קלושת היום כטלה אין ראה
 שתשאר לו קדושה מפני שהוא (א< יום שלפני פודם וראיה ללבר מלאמרינן בגמרא ןלף ית:] לרכ נחמן גזר תעניתא כתריסר כאלר ואמרו ליה
 רבנן יוס טודנוס הוא אמר להו יום טורינוס בטולי בטליה הואיל ונהרגו בו שמעיה ואחיה ופרטנן עלה ותיפוק לי דהר יום שלפני נקנור
 אמר רב אשי השחא איה ו גופיה

 בטלה מגילת תענית ר׳ יוחנן ור׳ יהושע בן
 לוי אמרי לא בטלה והלכתא בטלה והלכתא
 לא בטלה קשיא הלכתא אהלכתא לא קשיא
 כאן בחנוכה ופורים כאן בשאר יומי:
 מתני׳ אאין גוזרין תענית על הצבור
 בתחלה בה׳ שלא להפקיע את חשערים
 אלא ג׳ תעניות חראשונות 1א1 שני וחמישי
 ושני ושלשח חשניות חמישי ושני וחמישי
 ר׳ יוסי אומר כשם שאין הראשונות בה׳ כך
 לא שניות ולא אחרונות אין גוזרין תענית על
 חצבור א בראשי חדשים בחנוכה ובפורים ואם חתחילו אין מפםיקין דברי רבן
 גמליאל ר״מ אומר אע״פ שאמר ר״ג אין מפםיקין מודה חיח שאין משלימין
 וכן ט״ב שחל להיות בע״ש: גמ, וכמה הויא התחלה רבי אחא אמר שלש רבי
 יוסי אומר אהת והלכתא כרבי יוםי: אמר רב יהודה אמר רב זו דברי ר״מ שאמר

 בין לאחריו מותי: מתני׳ שלא להפקיע
 אה השערים. שכשרואין בעלי החנויות
 שקונין למוצאי יום תמישי שתי פעורות
 גלולו׳ אתת לצורך הלילה ואחת לצורך שבת
 סבורים שבא רעב לעולם ומתיקריס ומפקיעין
 השער אבל משהתתילו להתענות יולעין
 שאינו אלא מפני התענית: בראשי תרשים.
 לאיקד מועל לכתיב קרא עלי מועל: ואם
 הסתילו. שקיבלו תענית מקולס לכן
 ואירע בהן ר״ת: אין מפ&יקין. לאע׳׳ג
 לאיקרי מועל לא כתיב ביה משתה ושמתה:
 שאין משלימין. להתענות כל היוס אלא יאכל

 בטלוה משוס יום שלפני נקנור ניקום
 ונגזר אלמא כל שבטלה קדושת יום
 טוב עצמו אין לאסרו מפני שהוא
 יום שלפני יו״ט אחר וה״נ ל״ש ואין
 הנדון דומה לראיה דיום טורינוס כיון
 שבטלוהו מפני שנהרגו בו שמעיה
 ואחיה שמפני כך ראוי שלא לנהוג בו
 מנהג יו״ט כלל (נ< ומההוא טעמא
 אין לנהוג בו תורת יו״ט משוס
 יום שלפני נקנור אע״ג דמשמע דקודם
 נאסר משוס יום שלפני נקנור דהא
 נקנור היה מהפרט׳ של יוונים
 ולטדנוס באה דיופלי מרומי ופצעו
 אח מוחו כדאיתא בגמרא והרי יוונים
 קדמו לרומיים הלכך ודאי י״כ נאסר
 בתחלה בחעניפ משוס יום שלפני
 נקנור ואח״כ גזרו עליו משוס
 טוריטס ונפקא מינה לאסור יוס שלפניו (0 ואעפ״כ כיון שמפני התקלה שאירעה בו בטלוהו לטורינוס כ״ש שאין לנהוג נו תורת יו״ט
 משוס יום שלפני נקנור מחמת אותה תקלה עצמה אבל לדידן שלא נתבטל יום נקנור מפני התקלה שאירע כו אלא מפני שכטלה מגילת
 תענית יש לנו לומר יי< שישאר בקדושתו עדיין משוס יום שלפני פודי שחל קודם שעשאוהו יו״ט מפני נקנור וט תימא דבגזירח מרדכי
 ואסתר לא נאסרו ימים שלפניהם עד שגזרו אותן במגילת תעני׳ ולפיכך כיון שיו״ט עצמו של נקנור נתבטל אף מפני יום שלפני פורים אין
 לאסרו לי״ג ליתא דבירושלמי פרט׳ על יום נקנור לית הוא עצמו אסור מפני שהוא יום שלפני י״ד ואמרו להודיעך שהוא אסור בהספד
 אלמא דכגזירמ מרדכי ואסתר נאסרו ימים שלפניהם נב] ועוד דאס איתא דלא נאסרו בגמרא דילן דאמרינן במאי דתניא במגילת תענית
 יום ארבעה עשר בו רום ט״ו בו יום פוריא אמן דלא למספד בהון ואמר רבא לא נצרכה אלא לאסור של זה בזה כלומר לאסור בני
 חמשה עשר בי״ד ובני ארבעה עשר כט״ו ואלו לאסור כל חד ביומיה לא איצטריך למגילת תענית ואס איתא דלא נאסרו ימים שלפניהם בגזירת
 מרדכי ואסתר היה להם ג״כ לומר משוס יום שלפניה׳ ולפיכך אין תירוצו ז״ל מספיק והר״ז הלר ז״ל אומר שימי הסורים דברי קבלה הם מפני
 שנכתב בספרי הקודש ואין צדטן חיזוק כדאמרי׳ בפ״ק דר״ה (לף יט:) גכי יום שנהרג כו גדליה כן אחיקם וגס זה אינו מחוור מפני
 שהקשו w כירושלמי על יוס נקנור לית הוא עצמו אסור מפני יום י״ד כמו שכתבנו אלמא יום שלפני פודם אסור משום דלא מיקד דכד
 קבלה אלא מה שנאמר על פי נביא ומגילת אסתר לאו על פי נביא נאמרה אלא שאפש׳ לתרץ ולומר דהתם בירושלמי לא ס״ל דדברי
 קבלה אינם צדכין חיזוק ובשם הרב אלברג״לוני ז״ל אמרו דאע״ג דמדינא בעלמא [שמואל] ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן אפ״ה כיון דקי״ל דבטלה
 מגלת חעניח אלמא דעחן של חכמים להקל ולבטל ולפיכך אע״פ שלא בטלו חנוכה ופורים אין לנו להחמיר בהן ודי לנו לפסוק כשמואל
 שפסק להקל כרשכ״ג דאמר לפניהם ולאחריהם מותר: ולפי כל אלו התירוצין אין בני חמשה עשר רשאין להתענות ביום ארבע׳ עשר
 דהא אמדנן יום ארכעה עשר ויום חמשה עשר כו יומי פוריא אינון דלא להפענא׳ כהן ודלא למספד ואמר רכא לא נצרכה אלא לאסור
 של זה בזה ושל זה בזה ובודאי דמאי דקי״ל דבפוריס לא בטלה מגילת תענית היינו לאסור את של זה בזה דאילו הן עצמן לאו ממגילח
 תענית נינהו לשמחה ויו״ט כתיב בהו כלאמר רבא לא נצרכה: אבל הראב״ד ז״ל אומר אע״פ שבטלה מגילת תענית אעפ״כ אין
 גוזדן אותן הימים תענית על הצבור לכחחלה וראיה ללבר ממאי לאמדנן בגמרא לרב נחמן גזר תעניתא בי״ב באלר ואמרו ליה יום
 טודנוס הוא וכיון שבטלה מגילת תענית ט הר יום טודניס מאי הוי אלמא משמע לאע״פ לכטלה אין גוזדן כו תעניח לכחחלה על
 הצכור ולפי זה אינו מספיק כל מה שכתכנו למעלה להתיר תענית כי״ג שלפני פורים להא יוס נקנור הוא ואע״פ שכטל אין גוזרין כו
 תענית על הצכור אלא שהוא דיל כתכ לי״ג אינו לומה לשאר תעניות לזכרון הוא לנס שנעשה בו ועול שיש לנו סמך בכתוב שאמר
 וכאשר קימו על נפשם לברי הצומות לומר שכשם שקכלו עליהם לעשות יו״ט כך קבלו עליהס לכד הצומות וזעקתם כלומר לעשות תענית
 בכל שנה ושנה וט תימא א״כ שי״ג תענית קבוע הוא היאך מנו יום נקנור בכלל ימים טובים ומאי פרט׳ כגמרא אלא כני ארביסר
 וקרו כתליסר יום נקנור הוא כלומר ואמאי מותרין בו בהספל ובתענית י״ל ללענין מותרין בהספל מקשה אבל בתענית ולאי אינו אסור
 לאלרבה מעיקר החקנה היא. ואין זה מחוור ללא משמע לי״ג יהא תענית קבוע להא יש במסכת סופדס שהיו מתענין ג׳ תענית
 אחר ניסן מפני נקנור וחבריו אלמא אין התענית קבוע כיוס נקנור ומנהג כלכל הוא שנהגו להתענות ג׳ תענית מפוזדן זכר לתענית של
 אסתר ומה שכתוב וכאשר קכלו על נפשם לכד הצומות וזעקתם כבר פירשוהו על ר׳ צומות שתקנו הנביאי׳ על החורבן והכתוב אומר שקבלו
 עליהם לעשות משתה ושמחה בימי הטובה כאשר קבלו עליהם בימי הרעה לברי הצומות וזעקתם ומיהו מה שאמר וזעקתם מורה שהוא
 מלבר בתעניות של אסתר שהיו בזעקה של׳ הצומות לאבל הס ולא לתפלה וזעקה אלא שממה שכתוכ כמסכ׳ סופרים נראה שאין תענית
 י״ג תענית קכוע ולפיכך יש לנו לסמוך בו על אחת מהסברות שכתבתי למעלה ומה שאמר הראב״ר ז״ל שמשו׳ יום נקטר אין לקבוע בו
 תענית אינו נראה מלאמרי׳ בפ״ק לר״ה ןלף יח:1 גזרו תענית בחנוכה ואמר ר׳ אליעזר צאו והתענו על מה שהתעניתם ופשטינן מהא ללא
 בטלה מגילת תענית אלמא למ״ל בטלה אף לגזור בו תענית קאמר ומאי לאמרי רבנן לרב נחמן והא יום טורינוס הוא בעו למיק׳ אלעתיה
 אי עביל הט משוס לסבר בטלה ואהלר ואמר להו לאפי׳ למ״ל לא בטלה ליוס טודנוס בטולי בטלוה ור״ת ז״ל סומך תענית זה למה שאמרו
 בפ׳ קמא למגילה ןלף ב:] י״ג זמן קהלה לכל הוא ואכתוב אותו שם כס״ל: מתני׳ אין נוזרץ בתחלה בחמישי תענית על הצבור
 שלא להפקיע את חשערים. פרש״י ז״ל כשרואין בני חנויות שקונין למוצאי יום חמישי ב׳ סעולות גלולות אחת ליום התענית ואחת ליום השבת
 תמהין וסובדן שבא רעכ לעול׳ ומייקרין את השער אכל כשמתחילין להתענות ליום 3׳ כשיגיעו לחמישי יולעין שאינו אלא מפני התענית
 ולפי זה לא בתענית של גשמים בלבל אמרו כן אלא בכל צרה שלא תבא על הצבור והט מוכח למלתני ליה הכא בהליה אין גוזרין תענית
 על הצבור בראשי חלשים וכחנוכה וסודם למשמע כי היכי להני מתניא ככל תעניות ה״נ הך לאין גוזרין תענית על הצבור בתחילה בחמישי
 שלא להפקיע השעד׳ וכו׳ אבל הקשו על רש״י ז״ל שהיאך יפקיעו אח השערים בשביל שקונין לצורך השבח ולצורך החעניח לאלרבה
 בשאר הימים קונין יותר שאוכלין ב׳ סעולות ובתענית אין אוכלין אלא אתת שמא תאמר שהם מרכיס לאכול בשר ויין מפני התענית
 והרי אין לחוש על הפקעת השער אלא על התבואה ולא על בשר יין שהמפקיע בהן השער הרי זה משובח מפני שהוא ממעט את התפלה
 כלאיתא בפרק הספינה >לף צ:) ולא ילעחי מהו להפם כפרק הספינה ר׳ יהולה כן כחירא הוא לאמר הכי ביין שמוחר להוציאו מארץ
 ישראל לחוצה לארץ ופליגי רבנן עליה ואיהו נמי כי אמר הכי כיין לוקא קאמר והד כמה לברים שחיי נפש בהם שאלם מרכה לקנות
 מהס מפני התענית יש לחוש כהן להפקעת שעדס והר״י ז״ל פירש לכתענית של גשמים בלבל אמרו שאז השער מתיקר כשרואין
 שמחענין על הגשמים ולא רצו חכמים שתהא הפקעת השער בחחלה בחמישי מפני ככול השבת: אין נוזרין תענית על חצבור בראשי
 חדשים. לראש חלש איקרי מועל כראמרינן לקמן כאירך פרקין לכתיב קרא עלי מועל: מודה חיח שאין משלימין. להתענות כל היום אלא
 אוכל כערב: ובן ט׳ באב שחל [להיות] בע״ש. אין משלימין אלא אוכל סמוך לערב כלי שלא יכנס לשכת כשהוא מעונה: גמ׳ וכמה הויא
 התחלח. לאין מפסיק לאחר מכאן: ר׳ אחא אומר שלש. «< להתחיל להתענות שלשה תעניות בחיל: רבי יופי אומר אחת. רבי אחא ורבי יוסי
 תנאי נינהו וקי״ל כר׳ יוסי: זו דברי ר״מ. אמתניתין קאי לתני אין משלימין: אבל חכמים אומרים מתענה ומשלים. וקי״ל הכי וכסוף פרק
 ככל מערכין [לף מא:] מסקינן לט״כ שחל להיות כע״ש מתענה ומשלים ואע״פ שהוא נכנס לשכת כשהוא מעונה וללילן לא מקלע ט׳
 באב בערב שבת ומיהו נפקא מינה לתענית י׳ בטבח ובירושלמי משמע לכשמחענין כראשי חרשים [כשהחחילו] גופלין על פניהם כלרך
 נשנוהגין] בתעניות שאמרו שם רבי יוסי אומר קורין כרכות וקללות א״ל רבי מונא בגין מולעתון להוא תעניתא רביעין על מעיהון ולא
 ילעינין להוו תעניתא [י] א״ל להוליעך שקורין ברכות וקללות רבי יולן קפולקיא אמר קומי רבי יוסי בשם ר׳ יהודה בן פזי קורין בראש
 חלש קם רבי יוסא ואמר קומי לרבי יהולה בן פזי את שמע מן אבוך הלא מילתא א״ל אבא לא הוה עכיל כן אלא בעין טב ע״י לאינון עבלין
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 14 (יח:-יט:) רבינו נסים סדר תעניות פרק שני תענית

 משום ר״ג אבל אחכמים אומרים מתענה
 א ומשלים: דרש מר זוטרא משמיה דרב

 דהוא ריש ירחא קורין בראש חדש ושאר כל המקומות הן קורין כרכות וקללות עד כאן. וכיון שאמרו שם נופלין על פניהן כשמתעכין
 כראש חדש משמע דכ״ש לי׳ בטבת שחל להיות בערב שכת שנופלין על פניהם כתפלת המנחה וכן כשתצבור מתענין בערב ראש חדש
 ולפיכך אמרו שמנהגנו שאין אנו נוהגין כן שלא כהלכה אבל אני אומר לישב המנהג דדוקא בראש חדש אמרו שם דרביעין על מעיהון
 להודיעך שקורין כרכות וקללות כלומר להודיעך שלא יקראו כראש חדש אלא כרכות וקללות אכל כשאר ימי חענית דליתא לההוא טעמא

 אין נופלין על פניהם כל שלא היו
 נופלין אילו לא היה תענית כגון מנחה
 של ע״ש או של ערב ראש חדש ומ׳׳מ

 מה שאמרו בירושלמי שקורין ברכוח , ,
1 הינא הלכה מתענה ומשלים: 1 

 פליקו להו פדר תעניות
 פדר 1תעניות האלו האמור ברביעה
 הראשונה אבל צמחים ששינו
 מתריעין עליהן מיד וכן כשפסקו גשמים
 בין גשם לגשם ארבעים יום מתריעין עליהן
 מיד מפני שהיא מכת בצורת ירדו לצמחים
 אבל לא לאילן לאילן אבל לא לצמחי׳ לזה
 ולזח אבל לא לבורות ולא לשיחין ולא
 למערות מתריעין עליהן מיד: נמ׳ סדר
 תעניות וכו׳ ורמינהי רביעה ראשונה ושניה
 לשאול שלישית להתענות אמר רב יהודה
 הכי קאמר סדר תעניות האלו האמור אימתי
 בזמן שיצתה רביעה ראשונה ושנייה יא) ולא
 ירדו גשמים אבל ירדו גשמים ברביעה
 ראשונה וצמחו וחזרו & ושינו מתריעין עליהן
 מיד אמר רב נחמן דוקא שינו אבל יבשו
 לא פשיטא שינו תנן לא צריכא דהדר
 איתקן מהו דתימא איתקנתא מלתא הוא
 קמ״ל: ירדו לצמחי׳ אבל לא לאילן: דאתא
 ניח׳ לאילן ולא לצמחים דאתא רזיא לזח ולזה
 אבל לא לבורות ולא לשיחין ולא למערות
 דאתא הכי והכי: תנו רבנן מתריעין על
 האילנות בפרום הפםח ועל הבורות ועל

 חשיחין ועל חמערות בפרוס חחג ואם אין להם מים לשתות מתריעין עליהן
 מיד ואיזהו מיד שלהן ב ב׳ וה׳ וב׳ וכולן אין מתריעין עליהן אלא בהפרכיא

 רש״י
 בערב קרוה לשקיעת החמה: גמ' ממענה

 ומשלים. אס ירצה:

 םליקו להו סדר תעניות
 פדר תעגיוה האלו. האמורים בפירקין
 דלעיל שבמחלה היחידים מתענין
 ואחר כך הציבור הולכין ומתענין עד י״ג
 תעניוח: ברביעה ראשונה. אס עבר זמנה
 של רביעה ראשונה של יורה ולא ירדו
 גשמים היו מתענין והולכין כסדר הזה:
 אבל צמחים ששינו. כגון תחת חטה יצא חוח
 תחח שעורה באשה או שינוי אחר מתריעין
 עליהן מיד אפי׳ בראשונות שכל חומר
 האחרונות נוהגין בו מיד בראשונות: בין
 גשם לגשם. בין רביעה ראשונה לשנייה:
 מלה בצורוס. סימן בצורות היא: ירדו
 ללמחים לוי. מפרש בגמ׳: לגורות שיחין
 ומערו׳. שממיסין בהם מיס לשתות בור
 שית ומערה מפרש בב״ק מה היא:
 גמ׳ רביעה ראשונה ושנייה לשאלה.
 להתחיל לשאול ותן טל ומטר מזמן רביעה
 ואילך אבל אין מתענין אפילו עברו זמן
 רביעה ראשונה ושנייה עד שתעבור זמן
 רביעה שלישית: הלי קאמר כוי. כלומר
 סדר תעניות אלו האמורים בשביל רביעה
 ראשונה כשעברה מכל וכל כגון רביעה
 שניי׳ ושלישי׳ דכולהו יור׳ קרי לה רביע׳:
 אבל יבשו. (א) [אע״פן שהתטין עדיין דקין
 אפילו הכי אין מתריעין: דאהי גיתא.
 שירד בנחת שזה יפה לצמחים ועשבים
 ולאילנות אינו מועיל: דאהי רזיא. שירד
 (בוו בכת כדאמרי׳ מיטרא רזיא לאילני:
 בפרוס הפסת. לפני הפסח ולשון יוני
 הוא: בהפרליא. באותו מלכות שכלו בו

 וקללות ואין קורין בראש חדש נראה
 שאינו מסכים עם התלמוד שלנו
 דבפרק קמא נדף יב:1 אמרינן דפלגא
 בפרא דיומא בריבעא קמא דידיה
 קרינן ומפטירין אלמא אין קורין בשל
 חענית אלא במנחה ואע״פ שלא נהגו
 כן אלא קורין בחעניח בבוקר וכערב
 ומכל מקום כשמתענין בראש חדש
 אינו כדין שתדחה פרשת ראש

 חדש ממקומה:

 סליקו להו םדר תעניות
 םדד תעניות האלו. האמורין בפרק
 ראשון שבחחלה יחידים מתענין
 ואח׳׳כ צבור הולכין ומחענין עד י״ג
 תעניו׳ אם לא נענו: בדניעה ראשונה.
 אס עכר זמן רכיעה ראשונה של יורה
 ולא ירדו גשמים מתענין והולכין כסדר
 הזה: אבל צמחים ששינו. ממנהגם תחת
 חטה יצא חוח ותחת שעורה באשה
 או שינוי אחר מתריעין עליהן מיד
 אפי׳ כראשונות שכל חומר האחרונות
 נוהג בהם: בין גשם לגשם. כין רכיעה
 ראשונה לשנייה סימן בצורת הוא:
 ירדו גשמים לצמחים ולא לאילן וכוי.
 מפרש בגמרא: לבורות שיחין ומערות.

 מכניסין בהם מי גשמים לשתות:
 והאי מחריעין דתנן סחמא בכולה
 מתני׳ מתריעין ומחענין קאמר
 דמדאמרינן בפ״ק נדף יב:] דתעניות
 האחרונות יתרות על הראשונות

 שמתריעין בהן משמע דבכל מקום שאמר סתס מחריעין מחענין ומתריעין קאמר אא״כ פירש התנא דהחרעה בלא חעניח קחני כר׳ עקיבא
 דאמר לקמן נלף יט.ן מחריעות ולא מתענוח או שהעלן מוכיח בעצמו דבהתרעה בלא תענית קאמר כדתנן בפרקין נשם! על אלו מתריעין
 בשבת שלפי שהדבר ידוע שאסור להתענות כשכת ממילא משמע דכי מנן מתריעין בלא תענית קאמר והך התרעה נמי בעמנו היא ולא כשופר
 כדאמרינן בסוף פירקא קמא נלף יל.] במאי אילימא בשופרות שופר בשכת מי שריא אכל כל שהענין [אינו] מוכיח כעצמו מסתמא כל היכא
 דתנן מתריעין מתריעין ומחענין קאמר וצמחים ששינו מתריעין עליהם מיד לפי שאינו דבר שסובל מתון דבשלמא כשהגשמים מאחרין לירד
 איפשר להמתין שאם ירדו לאחר מכן יהו פירות השנה כתקנן ולפיכך גוזרין תעניות כמתון על הסדר שנזכר בפירקא קמא אבל צמחין
 ששינו אס לא יתוקנו במהרה יופסדו לגמרי ולפיכך גוזרין תעניות בתחלה בחומר ז׳ חעניות אחרונות דהיינו בהתרעה וכן כשפסקו
 גשמים בין גשם לגשם מ׳ יום הרי הצמחים נפסדים במהרה ולפי שאין מתון לדבר כמו שיש מתון לגשמים הצריכין קודס הזריעה
 מחריעין עליהם מיד ודקאמר מפני שהיא מכת כצורח אע״פ שמכת כצורת קלה ממכת הרעב שהרי שנינו [אבות פ״ה] רעב של בצורת בא מקצתן
 שכעיס ומקצתן רעכיס וכגמ׳ נמי אמרינן [לף יט:] סאה כסלע ושכיחא בצורת לא שכיחא כפנא אלמא דמכת כצורת קלה ממכת רעכ אפילו
 הכי הכא הכי קאמר שאע״פ שירדו גשמים ולפיכך אפשר שלא יהיה רעכ אעפ״כ כיון שפסקו הגשמים מ׳ יום לפחות מכה המביאה
 לידי בצורת היא זו ולפיכך מתריעין עליה מיד מפני שאין הדבר סובל מתון וכן כשירדו גשמים לצמחים ולא לאילן מתריעין עליהם בפרוס
 הפסח כדאיתא בגמ׳ בברייתא [שסו משום דההיא שעתא מלבלכי אילני וכל שלא ירדו להם הגשמים הצריכיס להם שוב אין מוציאין ענפיהן
 כהוגן אפילו ירדו להם גשמים לאחר מכן מה שאין כן ברביעה שאע״ס שמאחרת זמן הסדור לתעניות יכולין לזרוע לאחר מכן וכן
 כשירדו לאילן ולא לצמחים כיון שככר ירד מטר ולא היה כסי מה שצריך לזרעים הדכר מראה שהרכיעה הצריכה לזריעה חחאחר הרכה או לא
 תכא כלל ולפיכך מתריעין עליהן מיד וכן כשכלו המיס מהבורוח דהיינו בפרוס החג כדאיתא בגמ׳ הרי זה דבר שאינו סוכל מחון שהרי הן
 מסוכנין שלא ימותו בצמא ולפיכך מתענין ומתריעין מיד: גמ׳ רביעה ראשונה ושניה לשאול. שאע״פ שלא ירדו גשמים לא כרכיעה
 ראשונה ולא בשניה לא היו מתענין אלא ש ואלין וקשיין מתני׳ דקתני סדר תעניות כרכיעה ראשונה וכרייתא אהדדי: הכי קאמר וכו׳. כלומר

 סדר תעניות האלו האמור כשכיל רכיעה ראשונה כשעכרה מכל וכל כגון רביעה ראשונה שנייה ושלישית דכוליה יורה קרי רביעה:
 דוקא שינו אבל יבשו לא. פירוש דוקא שינו מתדעין מיד אבל יבשו לא לפי שאין להם תקנה אלא בזריעה בתחלה ולפיכך הרי הם
 כאילו [לא] ירדו עליהם גשמים כלל ולפיכך מתענין כפי הסדר השנוי בפ״ק ובלבד שלא תצא זמנה של רכיעה אבל כל שיצא הא
 אמרינן בפ״ק בגמרא ששוכ אין מתענין וכשלא יצאה נמי משמע שאס אין להם שהות למגזור י״ג תעניות על הסדר מתריעין מיד כלכד
 כשכיל גשמים הצריכין להן למה שהן צריכין לזרוע במחלה: ירדו גשמים לצמחים ולא לאילן דאת״א ניחא. דאמרינן בפירקין דלעיל
 בגמרא מטרא ניחא לפירי ומטרא רזיא לאילני: דאתיא להב• ולהב׳. מיהו לא אתיא טוכא וכגמ׳ פרכינן אלא הא דתניא לכורות שיחין מערוח
 אכל לא לזה ולא לזה היט משכחת לה ופרקי׳ דאתיא כשפיכותא: מתרימי[ על האילנות בפרוס הפסה. סמוך לפסח משום דההיא
 שעתא מלבלכי אילני: ועל בורות שיחין ומערות בפרום החנ. שדרכן שהמים הכנוסים היד מחמעטין הרכה כאוחו זמן והיו צריכין
 להתמלאות באותו זמן: ואי זו. היא התרעה מיד שלהם: שני וחמישי ושני. למעוטי רצופות: ועל בולם אין מתריעץ אלא בהפרביא שלחם.
 כך היא עיקר הגירסא וכא לומר שאפילו כמכה מהלכת אע״פ ששנינו בה שמתריעין עליה בכל מקום כדאיתא לקמן אעפ׳׳כ אין מתריעין
 אלא כהפרכיא שלהן לפי שאפילו כמהלכח אין לחוש על יותר מיכן וכך שנויה בתוספתא מתריעין על הגובאי בכל שהן מפני שהיא מכה
 מהלכת ר״ש אומר אף על החרכ חרכ העוכר ממקום למקום אפילו חרכ של שלום מתריעין עליה וכו׳ ועל כולם אין מתריעין עליהס
 אלא באותה הפרטא בלבד היו בסוריא אין מתריעין עליהן בארץ ישראל בארץ ישראל אין מתריעין עליהן בסוריא ולפי זה צריך לומר
 אע״פ ששנינו ג׳ ארצות לחזקה יהודה ועבר הירדן וגליל אפילו הכי לענין תענית כל [ארץ] ישראל כהפרט׳ אחת חשובה שהרי זקנים שבארץ
 ישראל גזרו תענית על שאכלו זאבים שני תינוקות בעכר הירדן כדחנן לקמן כפירקין וכן מוכיח מן התוספתא שכתבנו דקתני היה בא״י אין
 מחריעין עליה בסוריא הא בכל ארץ ישראל מחריעין ובגמרא דידן אמרי׳ לקמן אפילו לא נראה אלא מין אחד בכל ארץ ישראל
 מתריעין עליו מיד ואשקלון נמי אע״ג דחוצה לארץ הוא כדתנא (בגיטין לף ו.ן מאשקלון (לצפון) [לדרום] ואשקלון (כצפון) [כדרום] אפ׳׳ה
 כיון שכבשוהו עולי מצרים כדכתיב וילכוד אח עזה ואח גבולה ואח אשקלון אף על פי שלא החזיקו בו עולי בבל נידון כארץ ישראל

 לענין תענית ולפיכך גזרו תענית זקנים שכירושלים על שנראה כמלא פי תנור שדפון כאשקלון כדמנן לקמן בפירקין:

 עין משפט נד מצוה
 תתכט-תתל

 א מיי׳ פ״א מהל׳ מעניס סמג עשין סי׳ ג׳ טוא״ח
 סי׳ רמט ותקעכ: ב מיי׳ פרק נ מהל׳ חעניח טור

 או״ח סימן תקעה תקעו:

 קובץ הנחות
 ב״ח (א) נ״נ ושלישיח ןוכ״ה החו״י]: (ב) נ״נ ל׳
 הערוך שנו פי׳ כמשו שמה ושערור׳ חרגו׳
 תימא ושנו וכן שערוריח עשחה מאוד ע״כ: (ג) נ״נ
 לשון הגמ׳ רהלר אקין מה״ר אקנתי׳ מילתא היא

 וכוי יעי׳ נפרש״י ותוס׳ ע׳י1:
 חו״י (א) כס״י ונגמ׳ פרש״י אי׳ ל״צ למכאן ואילך
 לא ייעיל והוא תפלת שוא ונ״כ צ״ע וכי נשינו

 שפירש״י תחח חטה יצא חוח יועיל:

 שלטי הגבורים
 א כתכ הטור יהלכתא מתענה ומשליס פי׳ אס ירצה
 ולא הוי כמתענה כשנת וכיין שיכול להשלי׳ אס ירצה
 והוא קנל עליו תענית סתס וכל מענית שלא שקעה
 עליו החמה אינו תענית צריך להשלים על צאת הכוכניס
 אס לא שפי׳ נשעמ קכלח התענית ער שישלים תפלתו
 עס הצינור וה״ר מאיר כמנ שיכול לאכיל מיל אחר
 התפלה קילס שקיעמ הממה שהוא מפי ממענה
 ומשליס עד אחר התפלה אנל אס מתענה נע״ש תענית
 חלום ימענה על צאת הכוכניס כיון שיכול להמעטמ

 אפילו כשנת כ״ש שמשלים עז הלילה:
ן ריא״ז ב ואיו מתענין ומתריעין נשאר ימים  לשו
 אלא נ׳ וה׳ וני שכל המעניית תקנו אותן ננ׳ וה׳
 נימים שקורי! נהן נספר תורה כתקנת עזרא ונאגלה
 מפרש שכשעלה משה למרים נחמישי עלה ונשני ירד

 ומכאן סמכו הדורות שיהו מתענין ננ׳ יכה׳:

 שיטת ריב״ב
 מתענה ומשלים. אס התחילו להתענות תענימ אמת
 ואירע נשני ראש חדש או חנוכה ופורים מתענה
 ומשלים וכן תשעה נאנ שתל להיות נערנ שנת

 ממענה ומשלים:
 סליק פירק א

 סדר העניוס האלו. האמורין נפרק ראשי[ שנתחלה
 היחידים ממענק יאמר כך צינור הולכין ומתענין עד
 שלש עשרה תעלות אס לא נענו: נלניעה ראשונה.
 אם ענר זמן של יורה ולא ירדו גשמיס מתענין
 והולכין נסלר הזה: אנל צמחי! ששנו. שנשתנו
 ממנהג תחח חטה יצא חוח וחחת שעורה נאשה
 או שינוי אחר מתריעין עליהן מיל אפי׳ כראשונות
 שכל חומר שבאחרונות נוהג נו: בי! גשם לגשם. נין
 רניעה ראשונה לשנייה שימן נצורת הוא: ירדו
 לצמחי! וכי׳. מפרש נגמי: לנוחה שיחי! ימעריס.
 שמכניסין נהם מי גשמים לשמיה: גנז׳ רניעה
 ראשונה ושניה לשאול. שאע״ס שלא ירדו גשמיס לא
 נראשונה ילא כשניה לא מתענין אלא שואלין וקשיא
 אמתניתין לקתני סדר תעניות האמורין נרניעה
 ראשונה: דוקא שנו. דמתריעין מיד אנל יבשי כשהיו
 חטים דקי! אפילו הכי לא מתריעין: נגמ׳ אמרי׳
 אלא הא דחניא לכוריס שיחי! ומערות אנל לא לזה
 ילזה היכי משכחת לה לאתיא נשפיכותא: נפרס.
 לפני הפסח: על הבירות יהשיחין והמערוה. אס לא
 ירלו להם גשמים אפילו בפרס ההג דימות החמה
 מתריעין משים לכל שעתא מצטרכי למשתי: יכל!.

 כל אלו: נהפרכיא שלה!. נאומו מלכות:
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 מסורת הש״ס

) גי׳ ל״ת לכתיבה לעיל ג) [דף ב. ודף  א) עמוס ל נ
 ו. ושם איתא מאשקלון ללרוס ואשקלון כלרוס]:

 קובץ הגהות
ח (א) נ׳׳ב ככומר הן עצמן ולאי מחמת בהלתן ״  כ
 ותוקף צרתן אין יכילין להתענות אבל מכל
 מקוס סביבותיהן אמאי לא יתענו כרתנן הכא לכל
 סביבותיה מתענות כו׳: (נ) נ״ב אותה העיר מתענה
 ומתרעת: (ג) נ״נ אזיל: (ד) נ״נ כלומר שהנשי׳
 והקטני׳ והזקנים רגילין לישב בבית ולא לצאת מוצה

 וק״ל: (ה) צ״ל ואמר: (ו) אקומצא כצ״ל:
 אנ״ש מהד״ן שפירא [א! כ״פ רש׳׳י בגמ׳ אבל
 הרמנ״ן פירש ירקון נמי אתנואה וכן
 פירש״י פרשת ני תבוא וז״ל ירקון יונש ופני
 התניאה מכסיפין ונהפכו לירקון וא״כ לנרי רש״י

 סתרי אהללי:

 שלטי הגבורים
 א כסנ מיי׳ וכן חיכוך לח הרי הוא כשחין פורח ואס
 פשט ברוב הצבור ממענין ומחריעין עליו אנל חיכוך

 יבש צועקים עליו בלבל:
 ב וכתב מיי׳ וכן על הרעש והריחות שמפילין הבניניס

 ממריעיס עליהן:
ן ריא״ז עיר שיש בה מפולת שנופלים הבתים על  לשו
 ילי רומית קשית או רעשים גלולים אותה העיר מתענה
 ומתרעת וכל סניבומיה מתענומ ולא ממריעומ והוא
 שהיו אותן המפולומ נריאימ ולא רעועות ואס היו
 גבוהות הרבה או שעומלות על שפת הנהר הרי הן

 כרעיעות ואין מתענין עליהן:
 ג ושלשה מתים שאמרנו בריאים ולא מרועעיס נתוריס
 ולא זקנים כמו גבי נתיס לאמרינן בריאים ולא
 מרועעיס כמו שמנואר בתלמול ארץ ישראל ורביני משה
 ניחל שאין הנשיס והקטנים והזקנים ששנתו ממלאכה

 נכלל מני; חמש מאות רגלי:
 ד כתב מיי' שאר מיני רמש העיף ורמש הארץ ששולמו
 והזיקו כגון שילימ נחשים ואין צריך לומר צרעין ויתושין
 והלומיס להם לא מתריעין עליהם אלא זועקין בלא
 תרועה ע״כ ונראה לנחשי׳ ועקרבים מתענים עליהס:

 שיטת ריב״ב
 נ1מ! שיש בה מיהה. שהיא מכה משולחת ומתין בה:
 כל שהוא. אפילו לא נראה אלא קצת בילוע שעתילין
 לנא הרנה אבל תגב כל שהיא מצוי הוא: אן! על
 החגב. מין אחל הוא ואינו מכלה כל כך כארבה:
 מתני׳ וכן עיר שלא ירדו עליה גשמיס ונוי.
 מעונלא לאמרו ליה לשמואל איכא מוחנא ני חוזאי
 גזר תענימא שמעינן לאף על גב לתכן במתני׳ וכל
 סביגיתיה למשמע לוקא סביבותיה אי שכיחי
 שייראתא מאומה עיר שיש בה דבר לעיר אחרת
 אע״פ שאינה סביבותיה ממענין באומה עיר אמרמ
 והרב דל לא הזכירה: גמ׳ תאנא מפולס שאמרו
 נריאוח לא רעועות. בגמ׳ מסקינן שאינן ראויומ
 ליפול ושיילי׳ הייני בריאומ היינו שאינן ראייומ ליפול
 ימהלרינן צא צריכא לקיימא וכוי: מתני׳ ועל אצו
 מסריעי! בכל מקום. כלומר אפילו נרמוק מקום
 כלמסיק טעמא מפני שהיא מכה מהלכמ: גמ'
 נראשה נעיר משולחה ונוי. נגמ׳ תרצינן לה הכי
 נראמה בעיר ביום משולמת נלילה אינה משולחת
 נשלה אפי׳ ביום אינם משולחמ ראמה שני בני אלס
 נשלה השמיכה לאגם לסמכה לעתה רצתה אחריהן
 משולחת הא עמלה אינה משולתת בשלה שאינה
 סמוכה לאגם ברחה מפניהם אינה משולחת הא
 עמלה משילחח טרסה שני בני אלם ולא לא אכלה
 אלא א׳ מהם כיון שלא היחה רעינה אלא לאחל
 מהם יטרפה שניהם משילחח היא ובגמ׳ פרט׳ והא
 אמרת אפילו רצתה ותרצינן לה באגס גופיה לסמכה
 דעמה שפיר ואפילו הכי כי האי גוונא משולחת היא:

 רבינו נסים םדר תעניות אלו פרק שלישי תענית (יח:-כב.) ח
 ואםכרה. חולי הנעשה בפה וכגרון ולשון אסכרה כמו יסכר פי דוברי שקר והיינו סרונכי: בזמן שיש בה מיתה. שהיא מכה משולחת
 דמתיס בה: על הגובאי. שמכלה התבואה: כל שהוא. אפילו לא נראה אלא קצת בידוע שיבאו הרבה: אף על החגב. מין
 אחר הוא ואינו מכלה כל כך כארבה: מתני' וכן עיר שלא ירדו עליה נשמיט. בהא היינו טעמא שאותה העיר מתרפת מיד ואינה נוהגת
 סדר התעניות האמורין ברביעה ראשונה אע״פ שאין צרתה [אלא] עצירת גשמים לפי שהדבר מראה בעצמו שזה בא עליהם בגזרחו של הקב״ה
 ולא כמנהגו של עולם ולפיכך ראוי
ן שיתענו ויתריעו מיד ומש״ה מייתי י ע י ר ת ׳ מ ת י ה מ ש א ב י ן ש מ ן ה ב ר כ ס א ן ן ה ל  ש

^ קרא דכתיב והמטרתי על עיר אחת י ל ן ע י ע י ף ת ן מ י ק ^ ^ א א ן ע מ ם ' ן ה י ל  ע

 ומתריעין על הגובאי בכל שהוא רשב״א אומר
 אף על החגב: מתני, וכן עיר שלא ירדו
 עליה גשמים שנאמר א<והמטרתי על עיר אחת
 ועל עיר אחת לא אמטיר וגו׳ אותה העיר
 מתענח ומתרעת וכל סביבותיח מתענות ולא
 מתריעות ר״ע אומר מתריעות ולא מתענות
 וכן עיר שיש בה הבר אן ב מפולת אותה העיר מתענה ומתרעת וכל סביבותיה
 מתענות ולא מתריעות ר׳ עקיבא אומר מתריעות ולא מתענות: גמ׳ תנא
 מפולת שאמרו בריאות ולא רעועות: מתני׳ איזהו דבר עיר המוציאה ה׳
 מאות רגלי ויצאו ממנח ג׳ מתים בג׳ ימים זח אחר זה הרי זה דבר פחות מכאן
 אין זה דבר: גמ׳ ת״ר עיר קטנה המוציאה ה׳ מאות רגלי כגון כפר עמיקו
 ויצאו ממנה ג׳ מתים ג בג׳ ימים זהו דבר ביום אהד או בד׳ ימים אין זה דבר
 עיר גדולה המוציאה אלף וה׳ מאות רגלי כגון כפר עכו ויצאו ממנה תשעה

 רש״י
 מי בורות: אסכרא. חולי שבתוך פה
 האדם ופעמים שנקבע בתוך פיו ומת ולשון
 אסכרה כמו ישכר פי לוברי שקר: על
 הגובאי. המכלה התבואות: כל שהוא.
 אפי׳ לא נראה אלא מעט בילוע שעתירין
 לבא הרבה: אן! על החגב. מין ארבה
 ואינו מכלה כל כך כמי גינאי•' גמ׳ מןז
 אחד. עוף אחל מאותו מין כמו (כל עוף
 כנף) כל צפור כל כנף: משולחת. מן

 לקמן על אלו
 עיר שהקיפוה
 כלומר המרעה
 מתים בשלשה ימים זה אחר זה ח״ז דבר ביום אחד או בארבעה ימים אין דתענית בשבת

 זה דבר: מתני׳ ועל אלו מתריעין בכל מקום על השדפון ועל הירקון ועל
 הארבח ועל חחםיל ועל חיה רעה ועל החרב מתריעין עליהן מפני שהיא מכה
 מהלכת: נמ׳ ת״ר על השדפון ועל הירקון בכל שהוא ארבה וחםיל אפילו
 לא נראח אלא כנף אחד בכל ארץ ישראל מתריעין עליהן מיד: ת״ר חיה
 ד רעח שאמרו בזמן שחיא משולחת מתריעין עליח ובזמן שאינח משולחת
 אין מתריעין עליה כיצד נראתה בעיר משולחת בשדח אינח משולחת

 ועל עיר אחת לא אמטיר:
 וכל סביבותיה מתענות ולא
 מתריעות. יש מפרשין שלפיכך
 מתענות מפני שאותה העיר שלא
 ירדו עליה גשמים תלך לקנות
 תבואה מאותן שבסביבותיה ויהיה
 שם רעב ואחרים פירשו סביבותיה
 מתענות כדי להשתתף בצרתם
 ולכקש רחמים עליהם כשם שמתענו׳
 בעיר אס יש בה דבר או מפולח
 כדאימא בסמוך שאינו אלא להשחחף
 בצרמן שהרי אינה מכה משולחת

 וא״ת דהא אמרינן
 מתריעין כשבת על
 עוכדי כוככים וכו׳
 בענינו ולא תענית

 ליכא ומשמע שאין מתענין עליהן ואפי׳
 בחול מדאמרינן בגמרא נדף כב:1 ועל
 כולן יחיד רשאי לסגף עצמו בתענית
 רכי יוסי אומר אין היחיד רשאי
 לסגף עצמו כתענית כו׳ שמא
 יצטרך לבריות ע״כ לא פליגי אלא
 ביחיד אבל בצבור משמע דאפי׳ ת״ק
 מודה דאין מתענין ולא עוד אלא
וסביבותיהן אמאי לא ( א  אפילו ביחיד נמי אפשר דקי״ל כר׳ יוסי משום דאמר ר׳ יהודה אמר רב עלה מ״ט דרי יוסי אבל מ״מ צבור אין מתענין(
 ןמתענין] תירץ הרמכ״ן ז״ל דכשאותן עצמן שהן בצרה מתענין ומתריעין אף סביבותיה מתענין אבל כיון שהן עצמן אין מתענין אע״פ שאין נמנעין
 ככך אלא מפני בהלתן ותוקף צרתן אפי׳ הכי כיון שהן אין מתענין אף סביבותיהן אין מחענין ואין זה מחוור ולפיכך נראה לי דכיון דכל מתריעין
 השנוי במשנתינו היינו 3׳ והי ו3׳ ולא רצופין כדתניא בברייתא דלעיל איזו היא התרעה שלהן שני וחמישי ושני לפיכך כל שאין הסכנה כת
 יומא ככל אלו השנויים במשנתינו שיש להן איזה מתון גוזרין חענית על רצבור שני וחמישי ושני אבל העיר שהקיפוה עובדי כוכבים
 וספינה המטורפת בים ויחיד הנרדף מפני עובדי כוכבים אם באנו להתענות עליהם היינו צריכים להתענות תעניות רצופים לפי
 שסכנתן ככל יום ויום היא והצלתם צריכה שתהא נחפזת מאד ואי אפשר לגזור תעניח על הצבור בכל יום שאין מטריחין על הצבור יותר
 מדאי ולפי ענינס אין מקוס לתעניוח של שני וחמישי ושני לא ראו לגזור תענית כלל אבל אמרו להתריע עליהם בבקשת רחמים בכל
 יום ויום ואפילו כשכח עד שיצאו מחזקת סכנה היינו לישנא דאמרינן כגמ׳ ועל כולן יחיד רשאי לסגף עצמו בתענית [לא אמרו רשאי
 להתענות אלא לסגף עצמו בתענית] לפי שכל המתענה על כיוצא באילו אינו מתענה בהפסקות אלא ברציפה וסגוף ור״י נמי דאמר דאין
 היחיד רשאי לסגף עצמו כתענית כל שאילו היו התעניוח מופסקין ודאי דלא הוה אסר דככי האי גוונא לא שייך שמא יצטרך לבריות ואמוראי
 נמי דפליגי בפירקא קמא ביושכ כתענית אי נקרא חוטא או לא לא חשו לה לטעמא דשמא יצטרך לכריות הלכך ודאי משמע שהכא להתענות על
 כיוצא באלו ברציפה וסגוף הוא שיתענה ולפיכך לא הטילו מחמתן תעניח על הצבור כלל וביחיד אי רשאי אי לא פלוגמא דרבי יוסי
 ורבנן כך נראה לי: דבי עקיבא אומר מתריעות ולא מתענות. אע״פ שבכל מקום ששנינו סתס מתריעין מתריעין ומתענין קאמר בסביבותיה
 סבירא ליה לרבי עקיבא דמתריעין ולא מתענין כיון שאין הצרה שלהן והיינו דאמרינן בירושלמי וכל סביבותיה מתענות ולא מתריעות שכן
 מצינו כיום הכפורים מתענין ולא מתריעין רבי עקיכא אומר מתריעות ולא מתענות שכן מצינו בראש השנה שמתריעין ולא מתענין פירוש
 אם היה הצרה עליהן הכל מודין שמתענין ומתריעין אבל מפני שאין הצרה עליהם הם דומים לראש השנה ויום הכפורים שהם ימי בקשת
 רחמיס למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה: וכן עיד שיש בה דבר או מפולת (« וכל סביבותיה מתענות. כדי להשתתף עליהם כצרתן ולבקש
לטעמא דפדשית לעיל: גמ׳ תנא מפולת שאמרו בריאות ( ג  עליהם רחמים ומיהו לא מתריעות: ורב• עקיבא אומ-י מתריעות ולא מתענות. (
 ולא רעועות. מסקינן בגמ׳ שאין ראויות ליפול ושיילינן עלה בגמ׳ היינו בריאות היינו שאינן ראויוח ליפול ומהדרינן לא נצרכה דנפלה
 מחמת גובהה א״נ דקיימא על גב נהרא שאע״פ שהן בריאות ראויות ליפול הס שהמיס מפילין אותן ששוחקין היסוד הילכך אס נפלו
 אין מתענין עליהם: עיר המוציאה ת״ק רגלי. כתכ הרמכ״ס ז״ל שאין כחשכון זה הנשים והקטנים והזקנים ששכתו ממלאכה והיינו
 לישנא דהמוציאה >י<: ביום אחד אין יה דבר. דאקראי בעלמא הוא: עיר גדולה המוצ־אה אלף ות״ק רגלי. קמ״ל דלפי מנין אנשים שכה
 משערינן: גרםינן בנמרא נדף נא:] אמרי ליה לרב יהודח איכא מותנא בחזירין גזר תעניתא לימא קםבר רב יהודה מכת משולחת
 במץ אחד משולחת בכל המינץ לא שאני חזירי דדמיא מעיהו לשל אדם ויש שלמדו מכאן בק״ו שגוזרין תענית אס יש בעכו״ם דבר
 ואחרים חולקין ואומרין דעכו״ס וישראל מפני שהן שתי אומופ אין עונשן שוה והס נדונין לפי מעשיהן מה שאין כן בחזירי וסמכו דבריהם
 מדאמרינן כסרק כמה מדליקין (דף לכ•) שטנא כתרי אומי לא שליט: וגדםינץ תו בגמרא אמרי ליה לרב נחמן איכא מותנא בארץ
 ישראל גור תעניתא אמ״ אם נבירה לוקה שפחה לא ב״ש ופרכינן בגמרא טעמא דגבירה ושפחה הא שפחה ושפחה לא והא אמרי ליה
 לשמואל איכא מותנא בי חוזאי גזר תעניתא שאני התס כיון דאיכא שיירפא מיגרי: ואיכא למידק היכי אמרינן הכא כיון דגבירה לוקה
 שפחה מתענה והא אמרינן כתוספתא נ<דכתובות שאס היה בארץ ישראל אין מתריעין עליה בסוריא תירץ הרמב״ן ז״ל דאפשר דקסבר
 דכבוש יחיד שמיה כבוש ואע״פ ששוה סוריא לחוצה לארץ לטומאה כדאיתא בפ״ק דגיטין ודף ח.) מ״מ גבירה וגבירה נינהו אי נמי אין
 מתריעין מפני שאין המכה הולכת כל כך אבל מתענין משום גבירה ושפחה אי נמי כי אמרינן גבירה ושפחה ה״מ כשהמכה בכל ארץ
 ישראל אבל אס היחה במקצחה השאר מחריעין ומחענין מפני שהיא מכה מהלכח אכל כחוצה לארץ אין מתענין כלל דהא איכא גכירה
 דאינ׳ לוקה ושפח׳ תנצל עם הנצולים: מתני׳ על אלו מתדיעץ כבל מקום. אם נראו באספמיא מתריעין בבבל בבבל מחריעיס
 באספמיא כדקתני טעמא בסופא מפני שהיא מכה מהלכת ולפיכך כל המקומות יש להן לראות את עצמן כאלו התחילה בהן המכה כבר:
 שדפון. כתכואה: ירקון. חולי [א1: חיה רעה. משכלת כני אדם: חרב. חיילות ההולכים להשחית ולהרוג: ופירוש מתריעין מתענין ומתריעין
 קאמר כמו שכתבתי למעלה וכן דעת רש״י ז״ל והרמב״ס ז״ל אבל הראב״ד מפרש שכ״מ ששנינו סתס מתריעים התרעה בלא תענית
 קאמר מוץ מעיר שלא ירדו בה גשמים ועיר שיש כה דכר או מפולת ששנינו כהס כפירוש מתענות ומתריעות והוא ז״ל אומר שכשנינו
 ועל אלו מתדעין בכל מקום היינו נמי התרעה בלא תענית ») ואמרינן דאתיא כר״ע דאמר [דף יט.] בסביבותיה מתריעות ולא מתענות
 לפי שאנשי המקום עצמן בצרות גדולות כאלו מתענין ומתריעין ועוד שהרי ארבה מכללם ואשכחן בגמרא ןלף בא:] דרב יהודה גזר תעניתא
 (י) אקמצא אלא ודאי כי קאמר מתריעין דלדידיה ז״ל משמע מתריעין ולא מחענין ככל מקום חוץ מאותו העיר קאמר דמפני שהיא מכה
 מהלכת ככל מקוס הר כסכיכותיה ואתיא כר״ע אלא שקשה לדבריו מאי דתנן בתר הכי מעשה שירדו זקנים מירושלים לעריהם וגזרו
 תענית על שנראה מלא פי תנור שדפון באשקלון ולר״ע לא היה להם לגוור תענית אלא להתריע בלבד ואפשר דהני זקנים דגזרו תענית
 סבירא להו דסביבותיה מתענות ואפ״ה לא הר מעשה לסתור דעיקר הכוונה היה ללמוד שכל מקום במכות הללו בסביבותיה דמיא דמשוס
 הכי גזרו תענית זקנים מירושלים על שנראה כמלא פי תנור שדפון כאשקלון שהיא סוף הגכול כדאמרינן בגיטיף< מאשקלון לצפון
 ואשקלון כצפון ומדרבנן נשמע לרבי עקיבא זו היא שיטת הראב״ד ז״ל אבל השטה הראשונה יותר מחוורח: גמ׳ כנף אהד. מין אחד כמו
 כל צפור כל כנף: בזמן שהיא משולחת. מן השמים להשחית: נראתה בעיר משולחת. כגמרא הכי תרצינן לה דכי נראתה כעיר ביום
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 16 (כב-כה:) רבינו נםים םדר תעניות אלו פרק שלישי תענית

 משולחת בלילה אינה משולחת כשלה אפילו כיוס אינה משולחת: ראתה שני בני אדם. כשלה הסמוכה לאגם לסמנה לעפה: רצה אחריהם
 היא משולחת הא עמלה אינה משולחת: בשדח שאינה סמוכה לאגם. ברחה מפניהם אינה משולחמ הא עמלה משולחת:
 טרפח שני בני אדם ולא אכלח אלא אחד מחם משולחת. כיון שלא היתה רעכה משניהם וטרפה שניהם משולחת היא ופרכינן בגמרא והא
 אמרת אפילו רצתה ופרקינן באגס גופיה לסמכה לעחה שפיר הלכך רצחה אחריהם אינה משולחת אכל טרפה שניהם ולא אכלה אלא

״ ש  אחר מהם משולחת: עלתה לגג וכו׳. ד
 שיילין בגמרא פשיטא ומפרקינן לא
 צריכא אפי׳ ככוכה לציילי פירוש כוך
 קטן שעושין הציילין למארכ העופוח
 לאע׳׳פ ללאו ביישוב הוא ולא כנין
 קכוע הוא כי האי גוונא משולחת
 היא: אין צריך לומר חרב שאינה של
 שלום. רמחריעין עליה: אלא אפילו
 חרב של שלום העוברת לרך אוחה
 מלכות להלחם במקום אחר: בי אם
 אל בית מלחמתי. איני רוצה להלחם
 עמך כי אס למחוס שאני רוצה
 להלחם בו: מתני׳ מעשח שירדו
 זקנים מירושלים לעריהם. א״י:
 באשקלון. בארץ פלשחים: כמלא פי
 תנור. פת: על אלו מתריעין בשבת
 נענינו ולא בתענית: המטורפת. לשון
 ביצה טרופה וכמו טרף אבבא:
 לעזרה. צועקין לבני אלם שיבואו
 לעזור להם: אבל לא לזעקה. תפלה
 שאין אנו כטוחיס כל כך שתועיל
 תפלתינו לזעוק עליהם כשכח: שמעון
 התימני. מתמנת היה: ולא הודו לו
 חכמים. פשטינן כגמ׳ [א] לאפי׳ כחול
 לא הולו לו [לא] שיתריעו ולא שיתענו
 ומיהו הני מילי לומר שאין לנין עיר
 שיש בה לבר כעיר שהקיפוה עכו״ם
 שנפריע עליה ברצופה ואפי׳ בשבת
 לליתא ומיהו אותה העיר מתענה
 ומתרעת וסביבותיה מתענות ולא

 עין משפט נר מצוה
 תתלא-תתלד

 א מיי׳ פ״ק מהלכות מענית טוא״ח סימן רפס וסי׳
 תקעת: כ מיי׳ פרק נ מהל׳ תענימ מור או״מ סי׳
 תקעו תקעת: נ מיי׳ פרק ל מהל׳ תענית סוא״מ
 סימן תקעה: ד מיי׳ פ׳׳ק מהל׳ תענית מור או״מ

 סי׳ תקעה:

 נראתח ביום משולחת בלילח אינה משולחת
 ראתח שני בני אדם ורצח אחריח משולחת
 ברחח מפניחם אינח משולחת טרפה שני
 בני אדם ואכלה אחד מחם משולחת שניהם
 אינה משו־להת עלתה לגג ונטלה תינוק
 מעריםח משולחת: ועל החרב ת״ר אין צריך
 לומר חרב שאינח של שלום אלא אפי׳ חרב
 של שלום שאין לך חרב של שלום יותר משל
 פרעח נכח ואעפ״כ נכשל בח יאשיחו חמלך
 שנא׳ א<וישלח אליו מלאכים לאמר מה לי
 ולך מלך יהודה לא עליך אני חיום כי אם
 אל בית מלחמתי ואלהים אמר לבהלני חדל
 לך מאלהים אשר עמי ואל ישחיתוך מאי
 אלהים אמר רב יהודה אמר רב ע״ז אמר
 חואיל וקא בטח בע״ז יכילנא ליה וכתיב 3*ויורו
 המורים למלך יאשיהו ואמר רב יהודה
 מלמד שעשאוה ככברה: מ!תני/ מעשה
 שירדו זקנים מירושלים לעריהם ונזרו תענית
 על שנראה כמלא פי תנור שדפון באשקלון
 ועוד גזרו תענית על שאכלו זאבים שני
 תינוקות בעבר הירדן רבי יוםי אומר לא
 שאכלו אלא שנראו ועל אלו מתריעיז בשבת
 על עיר שהקיפוה גייסות או נהר ועל ספינה
 המטורפת בים רבי יוסי אומר לעזרה אבל
 לא לצעקה שמעון התימני אומר אף על
ת״ר עיר  חדבר ולא חודו לו חכמים: נמ' א
 שהקיפוה גייסות או נהר וספינה חמטורפת
 בים ויהיר הנרדף מפני עכו״ם ומפני רוה
 רעה מפני לסטים מתריעין עליהן מיד א בשבת
 ועל כולן [יחיד רשאי] לםגף עצמן בתענית
 ר׳ יוסי אומר אין היחיד רשאי לסגף את
 עצמו בתענית שמא יצטרך לבריות ואין

צרה שלא תבא על הצבור מתריעיז ב עליה  הבריות מרחמין עליו: מתני׳ על כל כ
 חוץ מרוב הגשמי׳ מעש׳ שאמרו לחוני המעגל התפלל שירדו גשמי׳ אמר להם צאו
 והכניסו תנורי פסהים בשביל שלא ימקו התפלל ולא ירדו גשמים עג עוגה ועמד
 בתוכה ואמר רבש״ע בניך שמו פניהם עלי שאני כבן בית לפניך נשבע אני
 בשמך הגדיל שאיני זז מכאן עד שתרחם על בניך התחילו הגשמים מנטפין
 אמר לא כך שאלתי אלא גשמי בורות שיחין ומערות ירדו בזעף אמר לא
 כך שאלתי אלא גשמי רצון ברכה ונדבה ירדו כתקנן עד שעלו ישראל
 מירושלים להר הבית מרוב הגשמים אמרו לו כשם שהתפללת עליהן שירדו
 כך חתפלל עליחן שילכו לחן אמר לחן צאו וראו אם נמחית אבן טועין שלה
 ליח שמעון בן שטח אלמלא חוני אתה גוזרני עליך נידוי אבל מח אעשה
 שאתה מתהטא לפני המקום כבן המתחטא לפני אביו ועושח לו רצונו
אמר להן  ועליך הכתוב אומר ״ישמח אביך ואמך ותגל יולדתך: גמ׳ ג
 צאו וראו: מ״ט אמר רבי אבהו אמר שמואל לפי שאין מתפללין על רוב
 הטובה שנאמר י׳הביאו את כל המעשר אל בית האוצר וגו׳ והריקותי לכם
 ברכה עד בלי די אמר רמי בר רב יודי אמר רב עד שיבלו שפתותיכם מלומר
 די אמר רב יהודה אמר רב ובגולה מתריעין עליהן מיד תניא נמי הכי בזמן
 שחגשמים מרובין אנשי משמר שולחין לאנשי מעמד תנו עיניכם באהיכם
 שבגולה שלא יהו בתיהם הבריהן ת״ר עד מתי יהו הגשמים יורדין ויחו
 הצבור פוםקין מתעניתם כמלוא ברך המהרישה דברי רבי מאיר רבי יהודה
 אומר בחרבה טפח בבינונית טפחים בעבודה שלשה טפחים וקיימא לן כר׳
 יהודה: מתני׳ יהיו מתענין וירדו להם גשמים קודם הנץ החמה לא ישלימו
 לאחר הנץ החמח ישלימו ר׳ אליעזר אומר קודם חצות לא ישלימו לאחר
 חצות ישלימו: גמ׳ הירב יחודח גזר תעניתא ירדו לחם גשמים אחר חנץ
 ההמה סבר לאשלומה אמר ליה ר׳ אמי קודם חצות ואחר חצות שנינו:
 ירושלמי קודם הצות לא ישלימו עד כדון צפרא הוא לאחר חצות ישלימו
 כבר עבר רובו של יום בקדושה: מתני׳ מעשה שגזרו תענית על הצבור

 שפתותיהם מלומר לי אין מתפללין עליה: ברך המחרישה. חריץ שבין תלם לתלם: בחדבח. בקרקע שלא היתה עבורה מזמן הרבה:
 טפח. כלי שירלו גשמים טפח: בינונית. שהיתה עבולה מזמן קרוכ ועכשיו אינה עבורה: מתני׳ היו מתענץ וירדו גשמים וכו׳ קודם

 חצות לא ישלימו תעניתם. ככר כתכתי בפ״ק נכסוף סימן תמ״ז ל״ה הרי שהיה מתענה ע״ש] להני מילי בצכור אכל יחיל משלים:

 השמים להשתית: גשרה אינה משולתמ.
 לאורתיה הוא: טרפה שני גגי אדם. ולא
 אכלה אלא אתל מהן ולאי משולתת היא
 להרוג בני אלם לכיון ללא היתה רעבה
 אלא לאתר מהן למה הרגה את השני: שניה׳
 אינה משולחה. רמתמת רעבון הרגה
 שניהן: עלתה לגג. לרך כל תשמישן היה
 בגגות שלהן לפי שהיו שדן ולא משופעים
 ה״ה לבית שתחתיו: אין צריך לומר חרג
 שאינה של שלום. שמתדעין עליה: חרב
 של שלום. כגון שעוברת לרך אות׳ מלכות
: מתני׳ למלא ת ר ח  להלחם במלכות א
 פי הנול. שלקתה תבואה בשרפון כל כך
 תבואה כפי שהיה ראד לעשות ממנה פת
 למלא פי תנור: גמ׳ להגן* עצמו. לענות
 נפש מתרגמינן לסגפא נפשא: שמא יצטרך
 לבריוה. ולא יהא בו כת לטרוח ולהתפרנס
 מיגיעי: מתני׳ רוב גשמים. לא שירדו
 הרבה כל כך שמקלקלין התבואה שמטשטש
 הקרקע אלא שכבר ירדו הרבה שאין צריכין
 להן והס טורח על מי אדם: הבורי
 פסחים. העומדים בחצרות ושל חרס הן
 ומטלטלי! אותן: שלא ימוקו. בגשמים:
 עג עוגה. עשה שורה עגולה כמין עוגה:
 גשמי בורוס שיחין ומערוה. שיעור גשמים
 למלאות בורות שיתין ומערות: אס נהלסה
 במים אב! טועין. אבן גדולה היתה בירושלים
 שכל שהיה מוצא מציא׳ היה עומד עליה
 ומכריז שמצא מציאה כדאמרי׳ התם: גמ׳ מאי
 טעמא. אין מתפללי( על רוב גשמים: ומולה.
 בבבל לפי שעמוקה ורוב גשמים קשים לה:
 בתיהם קבריהם. שלא ישטף כתיה׳ רוב
 גשמים: נמלא ברך המהרישה. אס טשטשו
 הגשמי׳ בעומק הקרקע כשיעור שורת מענית
 המחרישה: ברך המחרישה. כלי שחורשין בו
 ומהפכין הקרקע תכף לחרישה כלומ׳ שיראו
 המיס בתלם המתרישה: בחריבה. בקרקע
 יבשה: געגודה. תמשה כגון שדה ניר
 שהגשמים נכנסים בקרקע יפה כקל: מתני׳
 קודם הנז החמה לא ישלימו. דאכתי לא חל
 עלייהו התענית כשירדו גשמים קודם חצות
 דחצו׳ זמן אטלה היא ועדיין לא חל תענית

 מתריעות ללילן לקיימא לו כרכנן
 לפליגי אלרבי עקיבא: נמ׳ ויחיד
 הנרדף מפני עכו״ם או מפני רוח
 דעה. שנכנסה בו רוח של ורץ והולך
 שמא יטבע בנהר או יפול וימות או
 שהוא חולי ממיני החליים ולפ״ז יש
 ללמול מכאן לכל חולי שיש בו סכנת
 היום למתריעין עליו בשבת שלא אמרו
 מפני רוח רעה אלא מפני שהוא חולי
 של סכנה ביומו ואיפשר שעל זה
 סמכו בהרבה מקומות שאומדן
 מצלאין על התולים בשכת ומ״מ רוקא
 כשיש בו סכנת היום שלא שנינו
 רוח רעה אלא לומיא דספינה
 המטורפת כים ויחיל הנרלף מפני
 עכו״ם: ועל כולם אין יחיד רשאי
 לסגף עצמו בתענית. כבר פירשתי
 לעיל דמפני שמתריעין אלו ברציפה
 קאמר לאין ליחיל להתענות על
 אלו ברציפה עליהס ולפיכך אסרו
 כאן לסגף שמא יצטרך לבדות שאין
 כו כח להתפרנס מיגיעו ומר בדה
 לרבנא שהיה מתענה כל השנה
 ור״ל לצס תלת מאה צומין כלאיתא
 בירושלמי לא היו צדכין למעשה
 יליהס והיו יכולין להתענות ולסגף
 עצמן: מתני׳ על כל צרח שלא
 תבא על חצבור. לישנא מעליא: שלא
 ימקו. בטוח היה כתפלתו שירלו גשמים
 הרכה: עוגח. גומה גלולה כמו עוגה
 גלולה עגולה: אם נמחית אבן
 טועים. שכשם שאי אפשר לאבן
 שתמחה כך אי אפשר להתפלל על
 רוכ הטוכה: נמ׳ שנאמר הניאו
 את המעשר. וטון שכך הוא מלתו של
 הקב״ה שכשהוא נענה לעמו ישראל
 משפיע להם מטובתו על שיבלו

 מסורת הש״ם
 א) לה״נ לה ב) שס ג) משלי כג ד) מלאט ג
 ה) נס״י אי׳ רני יהולה נשיאה וכ״ה נגמ׳ ו) צ״ל

 ס׳׳ל לאין מתענין:

 קונץ הגהות
 אנ״ש מהר"! שפירא [א] ר׳׳צ מאמר שנסשוט
 בגמרא אלינא לדני עקינא לאין מתריעין
 אסילו נחול מנ״ש שלא יתענו ללר״ע ו)ק״ל מתענים
 שהרי אמרו משמו נמתנית׳ לסנינומי׳ מתריעין ואין
 להקשות הא מבואר נמתני׳ לאפילו סנינומי׳
 מתריעות לר׳׳ע גני לנר לכנר מונרתין לומר
 שמיושנ כמ״ש הר״ן אמ״כ שכתג ומיהו ה״מ לומר
 נו׳ ר׳׳ל שפשומ נעיניו שממריעין על לנר רק שאין
 ממריעין עליה כרצופה ר״ל כמה פעמים נזה אחר
 זה כמו שעושי! כעיר שהקיפוה עכו״ס וממילא
 ימריעו אפילו נשנח לז״א אלא ממריעין נלילוג כ׳
 וה׳ וזה שאמרי נגמ׳ לאין ממריעי! אפי׳ נמול היינו
 ד״ל נרצופין לשלא יכואו להמרעה גס נשנמ מאחר
 להצרה היא נכל יום ויום והצלחס נמפומ ונאממ אין
 הצרה כ״כ מסוננת להתריע עליה נשכח ולכך אין
 ממריעין כרצופה כל עיקר אפילו כחול ומסיק אח״כ
 הר״ן ומיהו אותה העיר ממענה ומתרעמ ר״ל נלרך
 סתס להתרעה להיינו נ׳ ה׳ ונ׳ נמנואר לעיל כדין
 נלף שלפני זה וסנינותי׳ מתענות ולא מתריעות

 ללילן ונו׳ ולו״ק:

 שלטי הגבורים
 א ואפילו על יחיל הנרלף מפני עכו״ס מפני לסטין
 או רוח רעת זועקין ומתחננים במפלות נשנח אנל אין
 תוקעי! אח״כ חוקעין לקנן העם לעזיר לאחיהם
 ולהצילם כך כמנ מיי׳ ורש׳׳י סי׳ אפילו חפילה להחחנן
 ולזעוק אין לעשות אלא צועקין על ןכל] בני אלם

 שיבואו לעזרתם:
ן ריא״ו יעל אלו מריעין בשבת על עיר  לשו
 שהקיפוה עכו׳׳ס או נהר ועל ספינה המטורפת ניס
 לפי שאין שהות לה להמתין ואין מתריעין בשופרות
 שאשור לתקוע בשופר אלא מתריעין ברנוי תפלה
 שאומרים ענינו אבינו ענינו וצועקים ומתחננים וכן
 יחיל הנרלף מפני עכו׳׳ס או מפני רוח רעה שרוח
 רעה מנעתתו והולך נבלי לעת ואיפשר שיטבע בנהר
 או יפול במקום מסוכן מתריעין עליו אפילו בשנת ועל
 כולן רשאי היחיד לסגף עצמו בתענית והנרדף עצמו
 או מי הספינה המטורפת או נני העיר שהקיפוה
 ענו״ס אינס כשאין לסגף עצמן נחעניוח שלא לשבר

 כוחן כמו שמנואר במוס׳:
 ב כשם שמתענין וממריעין על הגשמים כך מחענין
 וממריעין על שאר הצרומ כגון עכו״ס שצרי! על עיירות
 ישראל. כ׳ מיי׳ אפילו צא נאו אלא לשאול מהס מס או
 לנוור עליהם גזירה אפילו על מצוה קלה ממענין

 ומתריעין על שירחמו:

 שיטת ריב״ב
 עלתה לגג ונוי. ונגמ׳ שיילי׳ פשיטא ותרצינן לא
 צרינא לאפילו נכוכא לצייד כוך קטן שעושי! הציילין
 צמארנ העופות לאע״ג ללאו ניישונ ולא נניין קנע
 היא כי האי גוונא משולממ היא והרב ז״ל הניא
 הברייתא כצורתה ולא כמג מכל זה כלום: 5י אל
 נים מלחמהי. איני רוצה להלחם עמך ט אס למקום
׳ כמלא פי תנור. י  אחר שאני ריצה להלחם נו: מתנ
 פת: לעולה. צועקים לנני אלם שינואו לעור להם
 ילא לצעקת תפלה שאין אנו נטוחין כל כך שתועיל
 מפלתינו לצעוק עליהם נשנת ולא הודו לו חכמים
 נשנח אנצ נחול הולו לו: גט' שמא יצטרך לנליוס.
׳ י  שלא יהא כמ נו לטרוח ולהתפרנס מיגיעו: מתנ
 ועל כל צרה שלא סניא לישנא מעליא: שלא ימוקו.
 במוח היה נמפלמו שירלי גשמים הרנה: אס כמחיה
 אבן הטועים. כשם שא״א לאבן שממחה כך א״א
 להחפלל על רונ הטונה: גמ׳ שנאמר הגיאו את
 המעשל וגו׳ טון שכך היא מלמו של הקנ״ה
 שכשהוא נעמר לעמו ישראל: עד שיבלו שפתותיהם
 מלומר די. משפיע להם טובתו: אי1 מתפללי! עליה
 נגולה. שהוא מקום מצולה: נחריבה. קרקע שלא
 היתה עבולה מזמן מרובה כלי שירדו גשמים נה
 טפח בבינונית שהיתה מומן קריב ענולה ועכשיו

 אינה עגולה:
 סליק פירקא
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 עין משפט נר מצוה
 תתלה

 א מיי׳ סרק י״ל וט׳׳ו מהלכות תפלה שמג עשי! כ
 טוא׳׳ח סימן קכנו:

 ממורת הש״ם
) שס הלז ג) גי׳ ר״ת:  א) תהליס הלו נ

 קונץ הנהות
 ב״ח (א) צ״ל לסעמים: (נ) נ״כ כפרק שגי
 תתכה: (ג) נ״כ מתסללין: (ד) נ׳׳כ תענית
 צינור כהניס נושאין כפיהם ד׳ פעמים כיוס
 משא׳־כ כתענית יתיז אלמא כ״ד כרכות ותפלת

 נעילה כו׳ וכצ״ל:
 אנ״ש מהר״ן שפיי־א [א] אע״ג רדתי שס כגמרא
 הא לרנ אשי וקאמר הא דלא חשיכ הפרש
 כ״ל כרכות משוס לסמיך אמה למשינ לה נאילך
 פירקא מ״מ ש״מ למעילה שוין הן מללא תשינ לה
 התס ההסרש שניניהס ולא מייתי ראיה מרנ אשי

 אלא ללא מימא לתני ושייר ולו״ק:

 שלטי הננורים
 א נתנ סמ״ג ועול נכתנ נשם רש״י וכן ראיתי
 נשאילתות לרנ אחאי והאילנא למפשי נרחמיס ניוס
 הכפוריס ממנתה על נעילה כתפלת נעילה למיא ופרשי
 יליהו וטאו״ח סי׳ (קסט< ןקכטז כ׳ כשם ה״ג ורנ
 עמרס לנושאי! כפיהס נמנתה ט הכא ומיי׳ כתנ כמי
 שעלה לרוכן ניוה״כ כמנחה כיון שהלכר ילוע שאין שם
 שכרות נישא את כפיו ואין מורילין אותו שמא יאמרו

 פסול הוא:
ן ריא׳׳ז גזרו תפלת המנחה של תענית משוס  לשו
 תפלת המנתה של שאר ימים שהוא עת שכרות ושכור
 אסור כנשיאות כפים. כזמן הזה שמתפללים נתעניות
 תפלת המנחה סמוך לשקיעת החמה הט היא כתפלת
 נעילה והכהניס נושאי! כפיהן וככל התעניות של צנור
 מתפללי! תפלת נעילה ואפי׳ בראשונות חיץ מט׳ נאכ
 כמנואר כקונטרס הראיות וכך היא שיטת נל הפרשנים
 ותפלח נעילה סמוך לשקיעח החמה מתפללי! אותה
 ופעמים שמאריכין נה על הלילה שאס רצו להתפלל
 תפלת נעילה כלילה מתפללי! כמנואר כקונטרס הראיות
 ותפלת נעילה פוטרת של ערנית ונכר נהגו להתפלל
 תפלת ערנית אחר תפלת נעילה יכנר ביארנו וה

 כהלכות יום הכפירים:

 שיטת רינ״נ
 בתעניות. לרכס היה להתפלל תפלת נעילה נתעניות
 ונמעמלות. מעמלות קרי לכהניס לריס וישראל שהיו
 עומליס על הקרנן כשהיה קרנ ממפרש לקמן
 נמתניתין: גמ׳ ויש מהם אלנעה פעמים כיוס.
 כגון ייס הכפיטס לאיכא מיסף: והאימא דליכא
 שכרוס. שאף נמעמלות היו מתעני! כלאי׳ נגמ׳:
 מנחה ואיסה כל יומא ישטחא נה שכרות גזרי׳
 הכא אע״ג רליכא שכרו׳: נעילה ולישה כל יומא
 ונוי. כמנחתא לתעניתא טון להלכתא כרי יוסי:
 ה״ג כיו! וסמיך לשקיעת סתמה קא מצלו לה. מפני
 כ׳׳ל נרכו׳ שמתפללין כתענית כתפלת נעילה למיא
 לה וליכא למיגזר כמנחה כי האי גוונא משוס מנחה

 לשאר יומי:

 רבינו נםים םדר תעניות אלו פרק שלישי תענית (כה:-מ0 ט
 גמ׳ ירושלמי קולס חצוח לא ישלימו על כלון צפרא הוא ולאחר חצות ישלימו כנר ענר רונו של יוס בקדושה הלא אמרת לאסור להתענות
 כשכח ויו״ט [על] לאחר חצות ופירוש כיון לאמרת ישלימו לכמי שהתענה כל היום למי: מתני׳ אמר להם רב־ טרפון צאו ואבלו
 ושתו ועשו יו״ט ובאו בין הערבים ואמרו הלל הגדול. ולאמרי׳ לעיל נפ״ק נלף ו:] רמכרכין על הגשמים ואילו פינו. הראכ״ל ז״ל כתכ למשיצא
 חתן לקראת כלה מכרכין ואילו פינו וכין הערכים אומרים הלל הגלול או אפשר שכשיורלין גשמים נלא תענית מכרכין ואילו פינו אנל
 כשיוררין ע״י חעניח כיון שצריכין
ם לומר הלל הגדיל ולברך אחריו ה ר ל מ ת א ן צ ם ח ד ן ם ק י מ ש ם ג ה ן ל ד ר י ד ן ן ל  ב

י י?!״ י י י י
ס  3 י ,  רבי טרפון צאו ואכלו ושתו ועשו יום טוב ״,[. י

ו פינו. החכם הכולל רכי ליל כרכי י מ י ל , ו מ : ג ל ו ד ג ל ה ל ו ה א ר ק ק ן ו ב א ב  ו

 הלל הגדול מעיקרא אביי ורבא דאמרי
 תרוייהו אין אומרים הלל הגדול אלא בנפש
 שבעה וכרס מליאה ואיזהו הלל הגדול רב
על נהרות בבל ,  יהודה אמר א<מהודו עד נ
 וקיימא לן כוותיה וחותמין מודים אנהנו לך ה׳
 אלהינו על כל טיפה וטיפה שהורדת לנו
 ברחמיך וכו׳ כדכתבנוה בפירקא קמא

 דחא מםכתא:

 ראוכן ז״ל:

 סליקו להו פדר תעניות חאלו

 בשלשה פרקים בשנה הנהנים
 נושאים כפיהם. כגמ׳
 מפרש לה: ובמעמדות. כשם שהכהניס
 והלוים נחלקים לכ״ל משמרוח וככל
 שכת ושכת משמר אחל של כהניס
 לעכולה והלרם לשיר כך חלקו
 כשרים שנישראל לכ״ל חלקים לפי
 שאמרו היאך קרכנו של אלם קרכ
 והוא אינו עומל על גניו לפיכך
 התקינו נניאיס הראשונים שיכחרו
 כשרים שכישראל ויראי חטא ויהיו
 שלוחין של כל ישראל לעמול על
 כל הקרכנוח והס הנקראין אנשי
 מעמל וחלקו אוחס לכ״ל מעמדות
 כמנין משמרות כהניס ולויס וככל
 שכת מתקכציס אנשי מעמד שלהם
 של אותה שכת מי שהוא כירושלים
 או קרוכ לה נכנסים למקדש והרחוקים
 שכאותו מעמד שלהם ממקכציס לנית
 הכנסת שכעירס ומה הס עושין
 אלו שכירושליס ואלו שכעריהס
 יושנין נתענית ד׳ ימים נשכת כשני
 ובשלישי ונרניעי ונה׳ אנל נאי
 בשבת ובערב שבת לא היו מתענים
 כדפירש טעמא בגמ׳ וקורין במעשה
 כראשית כיוס הראשון כראשית ויהי
 רקיע בשני יהי רקיע ויקוו בשלישי
 יקוו המים ויהי מאורות ברביעי

 רש״י
 עלייהו ומחצות ואילך תל התענית כיון שלא
 סעדו בזמן סעודה: ועשו יו״ט. מרוב שמתה:
 הלל הגריל. הודו לה׳ כי טוב כל״ת מפני

 שנאמר בו נותן לתס לכל בשר כל״ת:

 פליקו להו פדר תעניות האלו
 בשלשה פרקים. אותם דמסיק בתר
 הט בתעניות כוי: מעילה.
 בברכות איכא סלונתא איכא מ״ד נעילת
 שערי מקדש ואיכא מ״ד נעילת שערי שמיס
 שנועלים לעת ערב ונוהגים היו להתפלל
 תפלת נעילה בכל תעניתם כדרך יום הכפורי׳:
 מעמדוס. שהיו ממונין מעמדות מישראל
 בירושלים ובכל עיר ועיר שהיו מתענים
 ומתפללין על הקרב! שיתקבל ברצון שנאמר
 צו את מי ישראל ואמרת אליהם וגו׳
 להקריב לי במועדי: גט׳ כל יומא טעמא
 מאי. לא פרסי כהניס ילייהו במנחה:
 דשכיתא שכרות. (א) ופעמים הסעולה
 גמשכח עד המנחה ושוסי יין אסורין לישא
 כפיהם: נעילה דליסא כל יומא. לאין

 םליקו לחו םדר תעניות האלו
 בשלשה אפרקים בשנה הכוונים נושאין
 את כפיהם ארבעה פעמים ביום
 בשחרית במוםף במנחה ובנעילת שערים
 בתעניות ובמעמדות וביום הכפורים:
 נמ׳ תעניות ומעמדות מי אית בהו מוסף הסורי מהסרא והכי קתני בשלשה
 פרקים בשנה כהנים נושאין את כפיהם כל זמן שמתפללין ויש מהן ארבעה
 פעמים ביום שחרית ומוסף מנחה ונעילה ואלו הן שלשה פרקים בתעניות
 ובמעמדות וביוח״ב: תניא שחרית ומוםף מנהה ונעילה יש בחן נשיאות כפים
 דברי ר״מ ר׳ יהודה אומר שחרית ומוסף יש בהן נשיאות כפים מנחה ונעילת אין
 בהן נשיאות כפים רבי יוסי אומר נעילה יש בה נשיאות כפים מנהה אין בה
 נשיאות כפים. במאי קא מיפלגי ד״מ םבר כל יומא טעמא מאי משום
 שכרות והאידנא ליכא שכרות ור׳ יהודה סבר שהרית ומוסף דכל יומא לא
 שכיחא שכרות לא גזרינן מנחה ונעילה רכל יומא שכיחא שכרות גזרינן ור׳ יומי
 סבר מנחח דאיתא כל יומי גזרינן נעילת דליתא כל יומי לא גזרינן אמר רב
 נחמן חלכח כר׳ יוסי ואלא א חאידנא מ״ט פרשי כחנים ידיחו במנחתא
 דתעניתא כיון דםמוך לשקיעת חחמח קא פרשי כתפלת נעילח דמיא:
 דכ״ע מיהת שכור אסור בנשיאות כפים מנח״מ אמר רבי שמעון בן פזי

 יהי מאורוח וישרצו המיס בחמישי
 ישרצו המיס ותוצא הארץ בששי תוצא האיץ ויבולו: גמ׳ כל זמן שמתפללץ. דהיינו שחרית ומנחה ונעילה: ויש יום אחד בשלשה פרקים
 הללו שנושאין כפיהם ארבעה פעמים כיוס. דהיינו יוה״כ דאית כיה מוסף ומדפרכי׳ בתעניות מי אית בהו מוסף משמע בהדיא שלא היתה
 תפלת כ״ד כרכות של תעניוח כעין מוסף כמו שכחב הר״ז הלר ז״ל אלא ששליח צבור מוסיף אותן שש כרכות ככל התפלות כמו שכתכתי
 בפירקא קמא למעלה ומדמתמהינן אמוסף ולא מתמהי׳ אנעילה משמע דבתעניות אית בהו נעילה אכל הדכר ספק אס היא ככל
 התעניוח אס לא משמע ודאי שכשם שהוא באחרונות כך הוא באמצעיות ואפילו לדברי מי שסובר שאין מוסיפין שש ברכות באמצעיות וכמו
 שכתבתי למעלה >0 נ״ל דתפלת נעילה מיהא מתפללין באמצעיות דהא שקלינן וטרינן כפ״ק כגמרא [לף יג:1 אי מוסיפין שש כרכות
 כאמצעיוח ורכ אשי ס״ל דמוסיפין ומוכח לה מדתנן מה אלו יתרות על הראשונות אלא שבאלו מתריעין ונועלין את החנויות אבל ככל דבריהם
 זה וזה שרן דלדידיה לא שייר מידי M הלכך משמע ודאי שמתפללין נעילה באמצעיות ג<ןכשס שמחפללים באחרונוח דאי לאו הר שיור
 ולמאי דדחינן נמי דשש כרכות לאו שיורא הוא דהא קתני להו כאידך פירקא תפלת נעילה מיהא לא קתני כאידך פירקא הלכך משמע
 ודאי שמתפללים נעילה באמצעיות] אבל בראשונות הדבר צריך חלמוד אי מפפללין בהן נעילה אי לא וכיון דדחינן לעיל כפ״ק הא דתניא
 אין כין ג׳ ראשונות לגי אמצעיות אלא שכאלו מותרין כעשיית מלאכה ואלו אסורין דבאיסורי מיירי בתפלה לא קא מיירי אפשר לומר
 דנהי דכאמצעיות איכא נעילה ליתא כראשונות וכי קתני אין בין באיסורי כלחוד קא מיירי וכך נ״ל מן התוספתא דקתני מה כין חענית
 יחיד לתענית צבור בתענית צבור w כ״ד כרכות משא״כ כתענית יחיד יי< אלמא כ״ד כרכות ותפלה ונעילה כי הדדי נינהו וכיון דליכא
 כ״ד בראשונות נעילה נמי ליח כהו אלא שאס נסמוך על ראיה זו נצטרך לומר דאיכא כ״ד באמצעיוח כסדריה דרב אשי כיון דנעילה
 אית כהו כמו שכתכתי וכבר כתבתי כזה שתי דעות לעיל ויש שלמדו שמתפללין נעילה אף כראשונות מתעניות של מעמדות דאינו נראה
 שיהיו תעניוח מעמדוח חמורין יותר מג׳ ראשונות וכיון שמתסללין כהס נעילה יש לדון כהן לג׳ ראשונות אלא שהראכ״ד ז״ל אומר שבתעניות
 של מעמדוח היו יוצאין לרחובה של עיר ומתפללין שם תפלות וכקשומ כמו שעושין בתענית צבור וסמך על זה כמה שאמרו כפרק בני
 העיר (לף כי.) ברחובה של עיר שיש בה משום קדושה הואיל והעם מחפללין שם בחעניוח ובמעמדוח ולפי זה אפשר לומר שהיו נוהגין
 חומרי ענויין הנוהגין בתעניות אחרות אע״פ שלא היו מפסיקין בהן מבעוד יום שהרי תעניותי־הן רצופין היו לפי זה אין ללמוד מתעניות
 של מעמדוח לג׳ ראשונוח אלא שאינו נראה שיהיו יוצאים במעמדוח לרחוב דהא אמרי׳ בגמרא כפ״ק אנשי מעמד נכנסים לכהכ״נ אלמא לא היו
 יוצאין לרחוכ אלא כתענית של צרות ומן הטעם שאמרו למעלה בגמרא צעקנו כצנעא ולא נענינו משא״כ בתעניות של מעמדות וכשהזכירו
 שס במגילה ובמעמדות אשגרת לישן הוא ולאו דוקא ולפי זה כיון שכתעניות של מעמדות מתפללין נעילה יש ללמוד מהם לג׳ ראשונוח ומעתה
 בכל תענית צכור ראוי להתפלל תפלת נעילה חוץ מד׳ צומות דכהדיא אמרינן כפרק מקוס שנהגו (לף ני:) דט׳ כאכ אינו כתענית צבור לחפלת
 נעילה ואין צ״ל שאר צומות והטעם שלא תיקנו נעילה אלא בתעניות שהוקבעו לתפלה אבל לארבעה צומות לא הוקבעו אלא לאבל אבל
 עכשיו לא נהגו להתפלל נעילה כתעניות שגוזרין על הצרות ועל הגשמים נראה שהן סומכין על מה שכתבנו למעלה שאין מתםללין נעילה
 כג׳ ראשונוח וזו של מעמדוח יש לדחותה שהרי יש מי שאומר שאנשי מעמד אף כאותן כ׳ ימים [ראשונים] שלא היו מתענין היו מתפללין
 תפלת נעילה ויש לזה הוכחה במשנתנו וכחבחי בחידושי: תניא שהרית ומוסף וכו׳ מנהה ונעילה דבל יומא שכיחא שכרות. שככר
 סעד וזימנין דמשכה סעודתיה ורד ופריס ידיה בעת שיינו עליו וכהן שתר יין אסור לישא את כפיו כדמוכח לקמן: נעילה דליתא כל יומא.
 דאין מתפללין תפלת נעילה אלא בימי תעניות ומעמדות: אלא האידנא מ״מ פרסי כהני ידיהו במנחתא דתעניתא כיון דסמוך לתפלת
 נעילה קא פרם׳ כתפלת נעילה דמיא. דעת הראשונים ז״ל דהיינו בתענית שיש בו מנחה ולא נעילה כד׳ צומות דכיון דמצלי בהו סמוך
 לשקיעמ החמה מה שאין כן בשאר ימוח השנה שמחוך שהן רוצין לאכול לאחר מנחה מתפללין אותה מבעוד יום כתפלת נעילה דמיא
 ולא אחי לאחלופי כמנמה של שאר ימות השנה שהיו מחפללין אוחה מכעוד יום וזו עס חשיכה אכל החעניוח שמפפללין כהם מנחה
 ונעילה יש להם להחפלל מנחה מבעוד יום מפני שצריכין להתפלל נעילה אחריה הלכך דמיא למנחה של שאר ימוח השנה ואחיא לאיחלופי
 בה ומש״ה אין בה נשיאות כפים והרמב״ן ז״ל סובר שאפי׳ בתעניות שיש בהם מנחה ונעילה הכהניס נושאין כפיהם במנחה וזה תלד
 כדקדוק סוגיית הגמ׳. ד״מ דכיוס הכפוריס אין הכהניס נושאין כפיהס כמנחה לפי שכבר נהגו להתפלל אותה מבעוד יום הלכך לא
 פרסי אלא בנעילה ונמצא סמך לדבר ממה שאמרו בפרק אלו נאמרין (לף מ.) על הפסוקים שהיו אומרים כשעת נשיאות כפים ששאלו שם

365 



 18 (כו:-ל.) רבינו נםים בשלשה פרקים פרק רביעי תענית

 כמנחתא דתעניתא מאי אמור וכנעילה דיוה״כ מאי׳ אמור אלמא אין כה נשיאות כפים וליכא למימר דבמנחה ליוה״כ היו אומרים
 כמנחתא לתעניתא כי היכי דכנעילה של תענית לא שאלו בה כלום מפני שסמכו כה על נעילת יוה״כ שהרי פסוקי למנחה דתעניתא
 היינו מקוה ישראל ה׳ מושיעו כעת צרה ואין להם עדן כתענית ליוה״כ ראינו עת צרה אלא עת סליחה ומחילה אכל פסוקי נעילה ביוה״כ
) שהוא ב  אמרו שהם הנה כי כן יכורך גכר יכרכך ה׳ מציון וגו׳ יש להם ענין גס כתפלה של חענית ולפיכך לא פירשו שם על נעילה (

 ככלל תענית של יוס הכפוריס ועול

 א״ר יהושע בן לוי משום בר קפרא למה
 נסמכה פרשת כהן מברך לפרשת נזיר לומר
 לך מה נזיר אסור ביין אף כהן מברך אסור
 ביין: מתני׳ אתמשה דברים א אירעו את
 אבותינו בשבעה עשר בתמוז וה׳ בתשעה
 באב בשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות
 ובוטל התמיד והובקעה העיר ושרף
 אפוםטמום את התורה והעמיד צלם בהיכל.
 בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא יכנסו
 לארץ ונחרב הבית בראשונה ובשניה
 ונלכדה ביתר ונחרשה העיר. משנכנס
 אב ממעטין ב בשמחה שבת שחל ט׳ באב
 להיות בתוכה אםורין לספר ולכבם ובחמישי
 מותרין מפני כבוד השבת: נמ' אמר רב
 יהודה בדיה דרב שמואל בר שילת משמיה
 דרב כשם שמשנכנם אב ממעטין בשמחה
 כך משנכנס אדר מרבים בשמחה אמר רב
 פפא הלכך האי בר ישראל דאית ליה דינא
 בהדי עובד כוכבים באב נישתמיט ליה
 דריע מזליה באדר ניזיל בהדיה דבריא מזליה:
שבת שחל תשעה באב להיות בתוכה  כ

 וכוי: אמר רב נחמן לא שנו אלא לכבס
 וללבוש אבל לכבס ולחניח מותר ורב ששת אמר אפי׳ לכבס ולחניח אסור
 והלכתא כרב ששת: שלח רב יצחק בר יעקב בר גיורי משמיח דרבי יוחנן
 אע״פ שאמרו כלי פשתן אין בהם משום גיהוץ ג אסור ללובשן בשבת
 שחל ט׳ באב להיות בתוכה: תניא ד ט׳ באב שחל להיות בשבת וכן ערב
 ט׳ באב שחל להיות בשבת אוכל ושותה כל צרכו ומעלה על שלחנו ואפי׳
 כסעודת שלמת בשעתו ואםור לספר ולכבס מר״ח ועד התענית דברי ר׳ מאיר
 ר׳ יהודה אומר כל ה החדש כולו אסור רשב״ג אומר אינו אסור אלא אותת
והשבתי כל משושה ,  שבת בלבד אמר ר׳ יוחנן ושלשתן מקרא אחד דרשו א
 חגח חדשה ושבתה מאן דאמר מר״ח ועד התענית אסור מחגח ומאן דאמר
 כל החדש כולו אסור מחדשה ומאן דאמר אין אסור אלא אותה שבת
 בלבד משבתה אמר רבא הלכה כר׳ מאיר ואמר רבא הלכה כרבן שמעון
 בן גמליאל ותרוייהו לקולא וצריכא דאי אשמועינן הלכה כר׳ מאיר לחודיה הוה
׳ מראש חדש אםור לספר ולכבס קמ״ל הלכה כרבן שמעון בן  אמינא אפ,
 גמליאל ואי אשמועינן חלכה כרשב״ג לחודיה הוח אמינא אפילו לאחר
 התענית נמי אםור לספר ולכבס קמ״ל הלכה כרבי מאיר הלכך הלכה כתרוייהו

 ג טור
 תעניח

 עין משפט נר מצוה
 תתלו-תתלו

 א מיי׳ פרק ה מהל׳ תעניות סמג עשי!
 או״ת סימן תקמט: כ מיי׳ פרק ג מהל׳
 סמג עשין ג טור או״ח סי׳ תקנא תקנב:

 רש״י
 מתפללין תפלת נעילה אלא בתענית: פרשת
 כהן מברך. פרשת יברכך מתני׳ שבס
 שחל ט' באב גהופה פו׳. כלומר שבוע שתל
 ט׳ באב בתוכה: ובחמישי מוסרי!. אס חל
 תשעה באב בע׳׳ש מותרי! לכבס בתמישי
 דכשחל ט׳ באב בד׳ בשבת לא איצטריך
 למיתני פשיטא דמוחרין אלא אפילו לפניו
 קאמר: גמ׳ משנכנס אדר. ימי נסים היו
 לישראל פורים ופסח: ניזיל בהדיה.
 בערכאות שלהם: לא שגו. >א) במתני׳
 שכל השבוע אסור לספר ולכבס אלא כדי
 ללבוש מיד: אגל לכבס ולהניח. ללבוש
 לאחר ט׳ באב מותר: גיהוץ. לישדי״ר:
 ופן ערב ט׳ באב שהל להיוס בשבת. אינו
 מפסיק סעודתו ואינו ממעט תבשילי! אלא
 אוכל כל צרכו ומעלה על שולתנו אפילו כסעודת
 שלמה בשעתו בשעה שהיה מלך דכתיב
 ביה ששיס כור סולת וגו׳ שלמה המלך מלך
 והליוט הוה לכך קאמר בשעתו שהיה מלך:
 מהגה. כלומר מחגה יליף טעמא דהיינו
 ר״ח שנקרא חג שנאמר קרא עלי מועד:
 הלפהא כרבי מאיר. דאמר לפניו אסור
 לפני התענית לאחר התענית מותר אפי׳
 באותה שבת: הלכה פרשב״ג. דאמר אין
 אסור אלא אותה שבת בלבד ולא מר״ת:
 והרוייהו לקולא. כדמפרש ואזיל להלכה
 כרבי מאיר ללפני התענית אסור לאתר
 התענית מותר ואפילו לפני התענית אינו

 שהנעילה בחעניות אינה מצוה שהרי
 רובם אין בהם נעילה אבל אם איתא
 לפרסי כהניס יריהו במנחה דיוה״כ
 כיון שהיה להם להזכיר יוה״כ בשל
 נעילה ולסמוך כו של תענית היה
 להן ג״כ להזכירו במנחה אלא ודאי
 משמע שאין הכהנים נושאין אח
 כפיהם כמנחה של יוה״כ וכן נהגו:

 וזמן תפלת נעילה אפלוג כה
 בירו׳ אי נעילת שערי שמים
 והיינו עם חשכה אי נעילת שערי
 היכל והיינו עם שקיעת החמה כשחמה
 היא כראשי האילנות הגכוהיס ומוכח
 התם שאין בין זה לזה אלא שיעור
 תפלה למי שמאריך בתפלתו וסוגיין
 דהכא מוכח כמ״ד נעילת שערי היכל
 דאמרי׳ דכיון דמצלו לה סמוך לשקיעח

 החמה כתפלת נעילה דמיא:
 למה נסמכה פרשת בהן מברך
 לפרשת נדר לומר לך מה נזיר
 אסור ביין אף כהן מברך אםור ביין.
 אמרי׳ כגמ׳ דאסמכתא כעלמא הוא
 מדרבנן: מתני׳ משנכנס אב
 ממעטץ בשמחה. בפ׳ החולץ >דף מג.ז
 תניא קודם לזמן הזה כלומר מר״ח
 ועד התעניח העם ממענוין כעסקיהס
 מלישא וליתן מלכנות וליטע ומארסין
 ואין כונסין ואין עושין סעודת
 אירוסין מ״נו משום לאירוסין כלא
 סעולה ליכא שמחה ונישואין בלא
 סעולה איכא שמחה: ונרםי׳
 בירושלמי אמר ר׳ הושעיא אמר
 ריכ״ל הדא דאיחמר במין של שמחה
 אבל אם היה כוחלו גוהה סומרו
 ובונהו וכרסי׳ החס ושמואל אמר
 אפי׳ בט״ב יארס שלא יבא אחר
 ויקדמהו: שבת שחל ט״ב לחיות
 בתוכה אסור לספר. כדינו לענין
 אבל אחד שער ראשו ואחד כל שער
 שבו ובזקן כל שמעכב אכילה מותר:
 לכבס. מפרש בגמ׳: ובהמישי מותרץ
 מפני כבוד השבת. בה׳ לפגי ט״ב כגון

 ;ג״ח]:
 מסורת הש״ם

 א) הישע ב ב) גי׳ מהר״ס נשכת [וכ׳יה

 שחל ט״ב בו׳ בשבת דלדידהו דהוה
 מקדשי ע״פ ראיה מקלע אע״ג דהשחא לדידן לא מקלע ומיהו אס חל ט״כ כה׳ פשיטא דאסור דהא כגמ׳ אמרי׳ כשחל ט״ב להיוח בע״ש שאס לא
 כבס כה׳ מוחר לכבס בע״ש מן המנחה ולמעלה ואמרי׳ דלייט עלה אכיי וכ״ש כשחל כה׳ שאסור לכבס: ירושלמי רכא כר כהן אמר קומי ר׳
 יוסי ר׳ אחא בשם ר׳ אבהו ט״ב שחל להיות ניכע״ש כ׳ שכחוח מוחרין: גמ׳ ל״ש. «< כמחני׳ שכל השבוע אסור לכבס: אלא לכבס וללבוש. קודם
 ט״כ: אבל לכבס ולחניח. לאחר ט״כ: מותר ורב ששת אמר אפי׳ לכבס ולהניח אסור. והלכתא כרכ ששח ודוקא כבוס בגדים אבל רחיצח
 גופו מותר בין בחמין כין כצונן ואפילו כל גופו שלא אסרוה אלא [בט׳ באב בעצמו אלא] שהצנועין נוהגין איסור כעצמם שלא לרחוץ כל
 אותה שבת: לרפי׳ בגמ׳ !דף כט:] אםור לכבס לפני ט׳ באב אפ" להניח לאהד ט׳ באב וגיהוץ שלנו בכבום שלחם וכלי פשתן אץ
 בהם משום גיהוץ ומלאמרי׳ לגיהוץ שלנו ככבוס שלהם משמע דכבוס שלנו שרי דאי לאו (י) לא הוה צריך למימר ככבוס שלהם אלא לימא
 דגיהוץ שלנו אסור מדקאמר ככבוס שלהם משמע דככוס שלנו שרי והא לאמרינן כלי פשמן אין בהן משוס גיהוץ ולאי בישנים הם [לאי כחלשים
 אפי׳ כלי פשתן יש כהם משום גיהוץ כאבל אלא כישניס הוא] ומינה דכלי צמר אפילו כישניס אסור ואיכא מ״ד דהיינו טעמא דכלי פשתן
 אין בהן משום גיהוץ מפני שאינן מתלבנין כ״כ ולפיכך אין בהן לא משוס גיהוץ של בבל ולא משוס כבוס של ארץ ישראל וכן דעת הראכ״ד
 והרמב״ן ז״ל ולפי זה מוחר לחח כלי פשחן לכובס בשבח שחל ט׳ באב להיות בתוכה לכבס ולהניח ומיהו לכבס וללבוש ודאי אסור כדאמרי׳
 כסמוך אע״פ שאמרו דכלי פשתן אין כהן משום גיהוץ אסור ללבשן בשבח שחל ט׳ באב להיוח כחוכה אבל החכם הכולל ר׳ יהודה בר׳
 ראוכן כחכ שהגיהוץ אין עיקרו על הלכון אלא על חומרתא שמעכירין עליו על המככש שמככשיס אותו שם שע״י כן הוא מחזירן לחדושן
 שיש להן צורת כלים חדשים שהן אסורין ככל ענין בין בצבועים כין כלכנים וכן מוכיח ככרייתא של מסכת שמחוח שהגיהוץ אין עיקרו
 משוס ליבון ששנינו שס ואלו הן כלים המגוהצין כלים היוצאין מחחח המכבש דברי רבי וחכ״א צבועים ולא לכנים רשכ״א אומר לכנים ולא
 צבועים חדשים ולא שחקים נראה מזה שעיקר הגיהוץ מפני שהן כחדשים וכן ידוע מכלי צמר הדקין והגסים שהן חוזרין ע״י אומנות זו עד
 שאינו ניכר כהן אס חדשים או ישנים ולפיכך אמר בכלי פשחן שאין בהן משוס גיהוץ שאין אומנוח זו עושה כהן כלום שלעולם ניכרין
 כשחיקותס ואין מלאכת הגיהוץ מחזרת אותן לחידושן ולפיכך מוחרין בבבל שאין הכבוס אוסר כהס משוס כבוס אלא הגיהוץ שמחדש אותם
 אכל כא״י אע״פ שאין הגהוץ מחדש אותם הרי [הכיבוס] מלכן אוחס ונאסרים מפני הליכון ולפ״ז כלי פשחן החדשים אסורים בכ״מ
 שכשעה שהן חדשים יש כהן משוס גיהוץ כדאמרינן בפרק ערבי פסחים זלף קט.) במה משמחן בארץ ישראל בכלי פשתן המגוהצין
 ואסורין היינו שלא יקנה אותן לעצמו בשבת של ט׳ באב אפילו להניח לאחר ט׳ באכ כדינן דלכבס ולהניח ולכבסן כארץ ישראל אסוך מפני שהן
 מתלבנין אבל בבבל מותר מפני שאין מתלבנין שם יפה לפי שמימיהן עכורין שאינה ארץ הריס וגבעות כארץ ישראל: הלכך כבוס
 שכארצות הללו אפשר שהוא ככבוס א״י וכיון שלפי שטה זו יש ככלי פשתן משוס כבוס בא״י אף אנו אוסרין לתת כלי פשתן לכובס בשבח שחל ט׳
 באב להיוח בחוכה אפי׳ [לכבס] להניח וכן מטין דברי הרמב״ס ז״ל בפ״ג מהלכות תעניות: וכבום זה האסור בשבת של ט׳ כאכ לא לכבס
 עכשיו דוקא אלא אפי׳ במכובסין קודם לכן אסורין ללבישה ולא ללבישה בלבד אלא אפי׳ בין ללבוש בין להציע במטה אסור בין באיש בין באשה ואפי׳
 כמטפחומ הידיס והשולחן הכל אסור תדע דאמרינן כגמרא דכטלי קצרי דכי רכ ומשמע דלגמרי כטלי: תניא ט״ב שחל להיות בשבת וכו׳

 גיהי־ לא התירוס ללונשן קולס ט׳ כאב ולא אמרו
 אין נהס משוס גיהוץ אלא לומר שאע״ס שכליס אחריס אסור אפילי לכנס ולהניח לקיימא לן כרנ ששת כלי פשתן אין נהה משוס גיהוץ ומותר לכבס קולס תשעה באב ולהניח לאחר תשעה באב אנל לכנס וללנוש קולס תשעה נאנ
 אפיי כלי פשתן אסור ללנשן נשנת שחל ט׳ נאכ להיות כתוכה: קודם תשעה נאנ קרי שנת שחל תשע׳ נאנ להיות בסוכה. ללאחר תשעה באב כל כלים שבעולם מיתרי[ לכבס וללכיש מיל כלאססיקא הלכתא נהליא לקמן: אפילו לאחריו.

 לאחר החעניח: כללא דשמעתא שנח שחל תשעה באנ להיות נתוכה קולס התענית אסור אפילי לכנס ולהניח וכלי פשתן מותרי! לכנס ולהניח אנל לכנס וללביש אשורין. לאחר התענית כל כלים שבעולם מותרין לכנס וללנוש מיל:

 קונץ הגהות
 ב״ח (א) נ״נ הח לתני כצ״ל:(3) של תענית מפני
 שהוא נכלל נעילה כצ״ל: (ג) נ״ב הא לחני:

 (ד) נ״נ הכי:

 שלטי הננורים
 א האילנא רצו ונהנו להתענות לפיכך אסור לפרוץ גלל
 יכ״ש נלורות הללו שבעונותינו יש גזירה ואין שלוס
 הלכך הכל חיינין להתענות מלנרי קנלה מתקנת נניאיס
 ומיהי כולס מותרי! כרחיצה יסיכה מעילת הסנלל
 ותשמיש המטה וא״צ להפסיק נהן מנעו׳׳י חוץ מתשעה

 נאנ ואס חלו נשנח נלחים על אמר השנת:
ן ריא״ז משחרנ נהמי׳ק נזמן שיש גזרה לישראל  לשו
 חיינין להתענות נכולן אין נזרה ואין שלום רצו מתענין
 לא רצו אין מתענין חוץ מתשעה נאנ שחיינין
 להתענות ני אע״פ שאין גזלה כמ״ש נס׳ קמא לע״ו
 וכבר נהגו ישראל להתענות בכול[ יאסור לאלם לפרוש

 מלרכי צבור:
 ב קולס לזמן הזה סי׳ מר״ח על תענית העם ממעטי!
 כעיסקא מלישא וליתן מלכנות ולנטוע ומארסין ואין
 כונסין והיו עושי! סעולת אירוסין לנאירוסין בלא
 סעולה ליכא שמחה אבל בנשואי! אך בלא סעולה איכא
 שמחה הריין התיר לארס אפילו ניוס תשעה נאב שלא
 יקלימנו אחר. וכיון לגמרא דלן אוסר בנין סתס כל
 כנין קאמר כררך שאסרו כל משא ומתן כמו שאנל
 אסור בכל כרי שיהו נראים כמתאבליס על ירושלים:

ן ריא״ז משנכנס אב ממעטין נשמחה וממעטין  לשו
 העם נעסקיהס מלישא וליפן ולמות ילנטוע נטיעה של
 שמחה ובנין של שמחה כמו שבארנו בתעניות ומארסץ
 ואין כונסי! יאין עישין שעולת איריס׳ וזה מבואר

 בפרק החילץ ר׳ ייסי אימר כל הנשים יתארסו:
 ג כתב אני״ה נהגו אבותינו אישור אף בכינוס שלנו
 כתנ רני׳ שכ״ט לה״ה נמי כלים חלשים אסור לתקן
 נשנח שחל ט׳ נאנ להיות נתוכה מרסי׳ נירושלמי
 פרק מקוה שנהגו הני נשי לנהיגי ללא למשחי עמרא
 מגו לעייל אנ מנהגא ופירש ר״ן מלשון או נשחי או
 נערב וכיו! שהשחי אסיר כ״ש תקין נגלי׳ חלשי׳ וראי
 להחמיר נזה מר״ח רהיינו נמי נכלל מיעוט שמחה ואיח
 מסמא לגרשי ללא למיכל נשרא ולמשתי חמרא ומזה
 נהגו ניש מקומות שלא לאכול נשר ילא לשתית יין

 נשנת זו דש מוסיפן מריח על אחר התענית:
ן ריא״ז יש מקומות שנהגו שלא לאכול נשר  לשו
 מריח אנ על התענית ויש מקומית שנהגי שלא לאכול
 נשר מי״! בתמי! כמו שאנו נוהגץ שלא לאכול נשר

 ושלא לספר מי״! נתמה ואין לשנית המנהג:
 ד כתב רב שר שליס ט׳ באב שחל ניוס ראשון או
 נשכת ינלחה ליום א' ש״ל למיכל כשר ולמשתי יי[ אבל
 אנו אי! אנו רגילי! כך אפי׳ נשכת אי[ אנו אוכלי[ נשר
 ישותי! יי! נסעולה המפסקת משוס חורנן הניח יכ״כ
 אני״ה יש נוהגי[ שאי[ אוכלי! נשר ואין שותק יי!
 נסעולה המפסקת שאין חונה להעלות על שלחנו
 כשעילת שלמה אך רשאי לעשות כן ושעולה ג׳ יכיל
 לקיים קולס סעולה המפסקת ונ״ל לטי[ שנמנע
 מלאכול נשר ילשתות יי[ משוס אנל אסור היא לעשותו
 נשכת יהרא״ש דל היה נוהג לאכול נשר ולשתות יין:
ן ריא״ז וכן נראה נעיני שאנו ניהגץ שאי! לקיים  לשו
 שאין המנהג חמור מן האיסור יהכל נלחה נענור מול
 השנח שאין אלם רשאי למעט נכבול שנת כמנואר

 בקונטרס הראיוח:
 ח ולאחר התענית מותר מיל כרבי מאיר וללא כרשנ״ג
 דאסר כל השבת והלכה כרשב״ג ללא אסר אלא באותו
 שבוע וללא כר״מ לאסר מריח ואילך ואס חל תשעה
 נאנ ייס א׳ או נשנת ונלחה על אחר השנת מותר
 בני שנתות נשנוע שלפניו מותר טו[ שנלחה התענית
 על יום ראשון א״כ שנת ראשינה אינה שבח שחל ט׳
 נאנ להיות בתוכה ובני כמי הוא אחר התענית הלכך
 מיתר כשניהם ונש״מ כתכ שנהגו כשחל להיות נשנת
 לאסור כל שנוע שלפניו לספר ולכנס וכתנ כסמ״ק פי׳
 לפירישו כל השבוע לנל מיום ה׳ ומיוס וי. יכתנ
 אני״ה נהגו אכוחינו שלא לרחין מר״ח ייש עלינו לקיים
 משים ואל תטיש חורח אמך ויש פרושים שמתענין
 מי״ו נתמה ואילך ויש מתענץ מנשר ויין ומנהג אשכנז
 היחיליס נמנעץ מנשר ויין מי״ז נתמו! ואילך ומריח
 ואילך נמנעים כולס מנשר ויין זולת השנת שאוכלים
 ושותים כלרך כל השנה כולה וכ״כ מיימון יש מקימי׳
 שנוהגי׳ שלא לאכיל כשר מר״ח ועל התענית ונהגו
 הכל שלא ליכנס נניח המרחץ נשכת זי ואסור לשנות

 מנהג אנוחינו:

 שיטת רינ׳׳נ
׳ שנת שתל להיות ט׳ נאנ וכוי: ובחמישי י  מתנ
 מוהרי! מפני כבוד השנת. אס חל תשעה נאנ
 להיית נששי נשנת מותר לספר ולכנס נחמישי
 בשכת מפני כבול השנת: גנזי לא שנו אלא לכנס
 וללנוש. קולס תשעה נאב: ולהניח לאחר ט׳ נאב
 מותר. אע״פ שאמרי כלי סשת[ אין נהם משים
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 עין משפט נר מצוה
 תתלזז-תתמא

 א מיי׳ פייה מה׳ תענית סמג עשי! ג טוא״ח סי׳
 תקנג: ב מיי׳ ס״ג תה׳ תענית סמג עשי! ג טור
 א״ח סי׳ תקנד מקנה: ג מיי׳ ס״ה מה׳ תפלה
 טוא׳׳ח סי׳ תקנו: ד מיי׳ סרק נ מהל׳ תענית סמג

 עשי! ג טור או״ח סי׳ תקנד תקסח:

 מםורת הש״ם
 א) תהליס יט נ) ברא״ש הגי׳ נחס ה׳ אלהינו אכלי

 ציון וכו׳ כמנהגינו ג) דף נד:

 קובץ הנהות
 ב״ה (א) צ״ל הרמכ״ן:

״ש מהר״ן שפירא [א] לכריס הללו אינס  אנ
 בגמרא ולא בשוס פוסק וטעות מבואר
 הוא ונ׳׳ל שמן אמר שמואל עד כפיית המטה הוא
 הגה׳׳ה ואותו המגי״ה היה שמו שמואל וכן מצינו
 איזה פעמים הגה״ה באלפס בשם שמואל המגי״ה
 ומ״מ צריך להגי״ה הט אמר שמואל לא הודו לו
 חכמים אע״ג לעשאוהו כמי שמתו מוטל לפניו ונוהג
 אבלוח ואינו חייב בכסייח המטה וכמו שמבואר בר״ן.
 והא דאמר עשאוהו במי שמתו מוטל לפניו היינו
 כדברי ר׳ יהודה בר אילעי וכמי שכתב הרי״ף עמוד
 נ והאי הגה״ה קאי אמתני׳ דאמר לא הודו לי
 חכמים ואח״כ צריך להיות אמר רב יהודה אמר רב

 לא שנו כו׳ ודו״ק:

 רבינו נסים בשלשה פרקים פרק רביעי תענית (ל.)
 כסעודת שלמה בשעתו. ואינו מונע מעצמו כלום. פירוש שאינו מונע מעצמו רחיצה וסיכה ותשמיש המטה ולא אמרו דברים שבצנעא נוהג:
 מתני׳ ערב ט׳ באב לא יאכל אדם שני תבשילץ. דעת הרמב״ן ז׳׳ל בספר תורח האדם שכל מה שמחכשל כקדרה אחת אע״ג שלענין
 עירוב נדונין כשני תכשילין כאן אינו אלא כתבשיל א׳ לפי שאינו דרך חשיכות אלא כשמתבשל בפני עצמו ויש מתירין לפי שטה
 זו לאכול מיני פירות מבושלין כל שהן נאכלין כמות שהן חיין ושמן הראשון עליהן אע״פ שאמרו בירושלמי שכל שהוא נאכל כמות שהוא
« חי אין בו משוס בשולי עכו״ס וסומכין ״ ש  ד

 בו משום עירובי חבשילין שכבר
 אמרנו שאין למדין בזה מדין עירובי
 מבשילין אלא שהרמב״ן ז״ל לא כתב
 היחר בפירו׳ אלא בחיץ ויש מן הגאונים
 הראשונים שלמדין בו דין שני תבשילין
 הללו מדינם לענין עירובי חבשילין:
 רשב״ג אומד ישנה. בגמ׳ מפרש כיצד
 משנה: ר׳ יהודה מהייב בכפיית המטה
 ולא הודו לו חכמים. פסקינן בגמרא
 דלא הודו לו כלל אפי׳ יכול ומהא
 שמעינן דלא מיחייב ככפיית המטה
 ואע״ג דנוהגת באבל וא״ת והתניא
 ןדף ל.] כל מצות הנוהגות באבל
 נוהגות כט״כ וכדאיתא לקמן יש לומר
 דההיא לענין מצות ל״ת הנוהגות
 ןכאכל] אכל מצוח עשה שכאכל כגון
 כפיית המטה אינה נוהגת בט״ב והוא
 הדין לעטיפת הראש וכל שכן שאינו
 חייכ כקריעה דהא ליתא כמצות
 הנוהגות באבל כדאיתא החס ןמו״ק כו:]
 דאבלות לחוד וקריעה לחוד ומסתברא
 דחייב במצות תפילין ואע״ג דהיא מצוה
 הנוהגת באבל כיון דלא מתסר להו
 אלא יום ראשון דלא חמיר ט״ב טפי
 [משאר יומי] דאבל וברייחא מצות
 הנוהגות באבל קתני חדע דהא מוחר
 כעשיית מלאכה במקום שנהגו דאבל
 נמי במקום שאין לו מה יאכל עושה
 לאחר שלשה כצנעא בתוך ביתו וכן
 בשאלמ שלום משיכ שכן אכל לאחר
 שלשה משיב לכל אדם: למי לא שנו
 אלא בסעודה המפסיק בה. כתב הרמב״ן
 ז״ל מסתברא דסעודה המפסיק בה
 כל שאינו עתיד לסעוד סעודה אחרת
 של קביעות אע״פ שדעתו לאכול עראי
 לא כאלו שבטנן בטן רשעים אוכלין
 בשר ומשחכרין ביין ואח״כ אוכלין
 עראי כדי להפסיק באכילה שאין בה
 כשר ויין וכן נראה מכריית׳ דאיתמרא
 עליה דהאי לשנא דקמני אס עתיד
 לסעוד סעודה אחרת דוקא: גרפי׳
 בגמ׳ ת״ר כל שהוא משום ט״כ אסור
 לאכול בשר ולשתות יין ואסור לרחוץ
 שאינו משום ט״כ מותר לאכול בשר
 ולשתות יין ואסור לרחוץ ד׳ ישמעאל בד׳
 יום׳ אומר משום אביו כ״ז שמותר לאכול

 אסור אלא אותה שבת ולא מר״ח כרשב״ג
 ולא כרבי מאיי: מתני׳ שני סגשילין.
 כגון בשר ורגיס או ביצה: ישנה. מפרש
 בגמ׳: ככפייה המטה. שכופה המטה
 על פניה ולא ישכב עליה: גמ׳ אכל
 משש שעות ולמטה. כלפי שתרית:
 המפסיק בה. שאינו אוכל עול היוס
 מן אותה סעודה ואילך: ואסור לקרות
 בהורה. דכתיב משמתי לב: שאינו רגיל
 לקרות. דטון דלא ידע אית ליה צערא:
 כל דגר שהוא להבא. שמתפלל על העתיד
 להיות: לשעבר. שמתפלל על שעבר כגון
 נחס על התורבן ועל הנסים: בעבודה.
 רצה: בהודאה. במודים: מעין כל
 ברכה. כגון נחם גברכח בונה ירושלים:
 אין העניה $בור בבבל. ליאסר ברחיצה
 וסיכה ונעילת סנדל ומלאכה ולהפסיק
 מבעו״, של ערב התענית: ובין השמשוה

ערב תשעה באב לא  לקולא: מתני, א
 יאכל אדם שני א תבשילין ולא יאכל בשר
 ולא ישתה יין רשב״נ אומר ישנה ר׳ יהודה
 מחייב בכפיית המטה ולא הודו לו חכמים:
 גמ׳ w אמר רב יחודח אמר שמואל לא
 הודו לו הכמים עשאוהו כמי שמתו מוטל
 לפניו דאינו נוחג אבלות ואינו חייב בכפיית
 המטה. א״ר יהודה אמר רב ל״ש אלא משש
 שעות ב ולמעלה אבל משש שעות ולמטה
 מותר. אמר רב יהודה אמר רב לא שנו אלא
 בסעודה המפסיק בה אבל בסעודה שאין
 מפסיק בה מותר ותרוייהו לקולא וצריכא דאי
 אשמעינן בסעודח חמפסיק בח לחודה הוה
 אמינא אפי׳ משש שעות ולמטח קמ״ל משש
 שעות ולמעלת ואי אשמעינן משש שעות ולמעלח לחודה הוה אמינא אפילו
 בסעודה שאין מפסיק בה קמ״ל בסעודה המפסיק בה תניא כלישנא קמא ותניא
 כלישנא בתרא תניא כלישנא בתרא הםועד ערב ת״ב אם עתיד לסעוד סעודה
 אהרת מותר לסעוד בשר ולשתות יין ואם לאו אםור תניא כלישנא קמא ערב
 ת״ב לא יאכל אדם שני תבשילין ולא יאכל בשר ולא ישתה יין רבן שמעון
 בן גמליאל אומר ישנה א״ר יהודה כיצד משנה היה רגיל לאכול שני מיני
 תבשילין אוכל מין אחד היה רגיל לסעוד בי׳ בני אדם סועד בהמשה היה רגיל
 לשתות בי׳ כוסות שותה בהמשה בד״א מו׳ שעות ולמעלה אבל מו׳ שעות
 ולמטה מותר: ת״ר כל מצות 3הנוהגות באבל נוהגות בט״ב. אסור ברחיצה
 ג ובסיכה ובנעילת ד הסנדל ובתשמיש המטה ואסור לקרות בתורה
 ובנביאים ובכתובים ולשנות במשנה ובתלמוד ובהלכות ובהגדות אבל קורא
 הוא במקום שאינו רגיל לקרות ושונה במקום שאינו רגיל לשנות וקורא בקינות
 ובאיוב ובדברים הרעים שבירמיה ותינוקות של בית רבן (אינן) בטלק בו ד״ר
 מאיר ר׳ יהודה אומר אף אינו קורא במקום שאינו רגיל לקרות ואינו שונה
 במקום שאינו רגיל לשנות אבל קורא הוא בקינות ובאיוב ובדברים הרעים
פקודי ה׳ ישרים משמחי (  שבירמיה ותינוקות של בית רבן בטלין בו משו׳ שנא׳ א
 לב והלכתא כר׳ יהודה: ירושלמי ר׳ אהא אומר ניהיד בתשעה באב צריך
 להזכיר מעין המאורע ומאי ניהו ״נהם ה׳ אלהינו עלינו ועל ישראל עמך ועל
 ירושלים עירך וכו׳ והיכן אומרו אמר ר׳ ירמיה כל דבר שהוא להבא אומרו
 ה בעבודה וכל שהוא לשעבר אומרו בהודאה כדתנן ונותן הודאה לשעבר
 וצועק לעתיד לבא ונהגי עלמא למימרה בבונה ירושלים וםמכי אהאי דאמר רב
 יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב אע״פ שאמרו שואל אדם
 צרכיו בשומע תפלה אם בא לומר בםוף כל ברכה מעין אותה ברבה אומר:
 גרסינן בפרק מקום שנהגו״ אמר שמואל יאין תענית צבור בבבל אלא תשעה
 באב בלבד דרש רבא עוברות ומיניקות מתענות ומשלימות בו כדרך שמתענות
 ומשלימות ביום הכפורים ובין השמשות ו שלו אסור אמר ר׳ אלעזר אסור לו

 מותר לרחוץ פירש הרמב״ן ז״ל כל שהוא משוס ט״כ דהיינו סעודה המפסיק כה אסור לאכול בשר ולשתות יין וכך נראה מלשון הפוספתא
 ששנו בה כל שהוא מחמת סעודח ט״ב ומשוס הכי אסור לרחוץ שכיון שהחחיל לנהוג אבלות מחמת טייב בסעודתו כך יש לו לנהוג אבלות שלא
 ירחץ ושלא יסוך שאינו בדין שינהג אבל בסעודתו ומצד אחר ינהוג עדונין כעצמו ומיהו אינו אסור אלא כרחיצה וסיכה שכך שנו בתוספתא
 כל שהוא מסעודת ט״ב אסור לאכול בשר ולשתות יין ואסור לאכול שני חבשילין ואסור לרחוץ ולסוך והיינו טעמא דאע״ג דלא עייל אכחי
 ט״ב רחיצה וסיכה הנאוח דלאחר שעה נינהו ונראה כרוחץ בט״ב ומשום הכי אסור הא בנעילת הסנדל ובשאר דיני אבלות אינו אסור אלא
ן הלכה קי״ל כח״ק דרבי ישמעאל ברבי יוסי י נ ב ל  משתחשך ור׳ ישמעאל פליג ואמר שאין התחלת ט״ב עליו כל שעה שהוא מותר לאכול: ו
 יחידאה הוה אלא שהרב אלפסי ז״ל לא כתב ברייתא זו בהלכות נראה שהוא פוסק בר׳ ישמעאל בר׳ יוסי מסתמא דמתני׳ דלא קתני באיסורא
 דערב ט״כ אלא לאכול בשר ולשתות יין ושני תבשילין ולא נהירא דמשום שתיק ותא דמתני׳ לא פסקי׳ בשום דוכתא דמאי דלא פירשו במתני׳

 פירשו בברייתא הלכך מכי מחחיל בסעודה המפסיק בה מו׳ שעוח ולמעלה אסור לרחוץ פניו ידיו ורגליו ואסור לסוך כט״ב עצמו:
 ונרפי׳ בפרק יוה״כ >לף עח.) זעירא כר חמא אושסיזכניה דר׳ יהושע ב״ל ודרכ אמי ודרכ אסי ודכולהו רבנן דקסרי הוו אמרי ליה לרב
 יוסף בריה דר׳ יהושע בן לוי בר אודן תא ואימא לך מילתא מעלייתא דהוה עביד אבוך ערב ט״ב מביאין לו מטפחח ושורה במים
 ומקנח בה פניו וידיו ולמחר מעבירה על גכי עיניו ואינו חושש פי׳ מכיאין וכו׳ ובלילה מקנח בה ידיו להצטנן ולמחר מעבירה על גבי עיניו להעביר
 לפלוף שבעין וחבלי שינה מהם ורוחץ ידיו כדרכו לחפלה דהוה לי׳ כחייבי טבילוח שטוכלין כדרכן בין בט״ב בין ביוה״כ דכל רחיצח מצוה מוחרוח
 ונטילת ידים לתפלה מצוה היא דלהקביל פני רבו עובר במים וכל שכן להקביל פני שכינה אבל שלא בשעת תפלה אס היו מטונפוח מדרך
 קנוח רוחץ כדרכו ואס לאו אינו רוחץ אלא לפפלה וגרסי׳ בירושלמי בט״ב מרחיץ את ידיו ומעביר על פניו ואס היה לפנוף על גבי עיניו ודרכו
 לרחצן במים רוחץ ומעבירו כדרכו ואינו חושש דהוה ליה כמלוכלך בטיט ובצואה דרוחץ כדרכו ואינו חושש כ״כ ה״ר יצחק אבן גאוח ז״ל
 אבל הרמכ״ס ז״ל כפכ כיום הכפוריס ובט״ב שאין שם רחיצה אינו מברך על נטילת ידים אלא המעכיר חכלי שינה ואין זה נכון וכן נהגו קצת העם
 שלא לקרות פרשת קרבנות ומשנת איזהו מקומן ומדרש ר׳ ישמעאל בט״כ כביח הכנסח לפי שאסור לקרוח בחורה ואין לנו איסור בסדר היום
 שהרי ק״ש קורא ומברך לפניה ולאחריה וכן קורין בתורה ומפטירין בנביא בעניינו של יום ופרשת התמיד ואיזהו מקומן כנגד ממידיס תקנום
 ואומר כדרכו ואינו חושש עד כאן לשון (א) הרמב״ס ז״ל: תנו רבנן כל המצות חנוחגות באבל נוחגות בתשעח באב. פירשפיה למעלה:
 גרפי׳ בפרק מקום שנחגו(לף נל:) אמר שמואל אין תענית צבור בבבל אלא ט״כ בלבד. פירשתי׳ למעלה: עוברות ומיניקות מתענות ומשלימות
 בט״ב כדרך שמתענות ומשלימות ביוה״כ ובין השמשות שלו אסור. מיהו [חיה] כל ל׳ יוס וכן חולה שאין בו סכנה אין צריכין אומד אלא מאכילין

 שלט־ הגבורים
 א וב׳ תנשילין כחנ רנינו האי גאון כגון אורן
 ועלשיס שהן כ׳ מינים והרי״ן גיאח כחכ כל שני
 תכשילין הוא לרך כביל יאסרוס חכמיס אפילו מין
 אחל של קטנית ומין אחל של ירק ואצ״ל כ׳ מינין
 וכן כתג הרמב״ן ינוהגין בצרפת ליפן כמה מינין
 בקדרה אחת לטון שמתבשל יחד נקרא הכל תבשיל
 אחל ובאשכנז מחמירין ונראה לאפי׳ ללברי המחמיר
 לנר שלרכו בכך כל השנה כגון אפונים שנותנים
 נהן נצליס יכיציס שרי כתנ הרא״ש י״א לוקא ב׳
 תנשילין מלנר שאינן נאכל כמות שהיא חי אנל דנר
 שנאכל כמוח שהוא חי כגון חלנ וגכינה ודג מליח
 ובשר יבש לא מיקרי תבשיל והראנ״ל כתנ לאפילו
 תבשיל של גבינה נקרא תכשיל והכי מסתבר ובירקות
 ופירות מותר ללפת בהן את הפת כשהן חיי! אפילי
 כמה מינין ויש מקימות שנוהגין להפסיק נערשיס
 שהוא סימן לאבל ואי שרי לן לזמן בשלשה נסעולה
 המפסיק בה חלד בסליגתא לרבוותא ועיין נטור

 סימן חקנ״נ והכל כפי המנהג:
ן ריא״ז ונראה בעיני שלא נאסרו אלא 3׳ מיני  לשו
 תבשילי! אבל נישל ב׳ מינין ביחל כגון ביצים ילגיס
 נתנשיל אחל מותר וכל לנר שמלפת נו את הכת

 נראה נעיר שהוא נקרא תכשיל:
 כ כתנ הרמנ״ן משהתחיל לאכול סעולה המססקח
 מוי שעות ולמעלה אסור לרחוץ ילסור כמו בתשעה
 נאנ עצמו וטעמא משוס כיון שהתחיל נאכלות אסור
 לרחוץ אף על גנ לאכתי לא עייל ט׳ נאנ להנאה
 לסיכה ורחיצה הנאה שלאחר שעה היא ינראה כרוחץ
 לצורן ט׳ נאנ אנל נעילח הסנלל ושאר אנילוח אין
 נוהגי! על שחחשך וכ׳ הרא״ש דל ולנר תימה הוא

 שיהא מוחר לאכול ויהא אסור לרחיץ ולסוך:
 ג כתנ מיי׳ לט׳ נאנ אין כו רחיצה ואינו מכרך
 ענ״י ולא המעטר והטור כתנ לטכילה של מצוה
 מותרת ומותר לרחוץ יליו לתפלה להד כטנילה של
 מצוה לכל חייבי טנילית טובלי! כלרכן נין כתשעה
 באנ נין ביוה״כ וכ! שאר היום אחל שעושה צרכיו
 וצריך לברך אשר יצר ייבול ליטול יליו ומיהו צריך
 ליזהר שלא ליטול כל יליו אלא לפי הצורך להעניר
 הלכלוך ואפי׳ שלא לצורך נרכה וחפלה אס היו יליו
 מלוכלכוח כטיט וצואה ורוחץ יאינו מכרן לתענוג
 מוחר שלא אסרו אלא רחיצה וסיכה של תענוג
 כלאיתא בגמרא מי שיש לו חטטים בראשו סך כלרכו
 ואינו חושש ירושל׳ ט׳ באנ רוחץ יליו ומעבירם על
 גני עיניו פירוש לאחר שנגבס ועדין לחוח קצח ואם
 היה לפלוף ע״ג עיניי ודרכו לרוחצן נמים רוחץ
 ומעבירו ואינו חושש להוה כמלינלך נטיט וצואה

 שרוחץ כדרכו ואיני חושש וכ״כ הריץ גיאת:
 ד כתנ אני העזד נראה לנזמן הזה שאנו נין
 העכי״ס שאין צריך לחלון אלא כשנכנס נרחונ
 היהודים או ננית ישראל ואס חל ט׳ נאנ נשכת
 מופר ככולי והר״ר יצחק מיוינא כתב אע״פ שאנו
 לוחין אותו על למחר אסור נתשמיש המטה מלי
 להיה אקונר מחו ברגל שנלחה אבלות על אסר
 הרגל אפ״ה לנר שנצנעא נוהגי! ה״נ שנח וו גגי
 ט׳ באב הויא כמו רגל ואסור בתשמיש המטה
 והריס מרוטנבור״ק חלק עליי וסוף לבריו ומיהו
 נכון להחמיר כלברי מורי שאפילו הוא מיקל ואני
 מחמיר היה לי לעשות כדבריו וכ״ש עתה שהוא
 מחמיר ואני מיקל והרא״ש כחכ ומיהו לשון
 החוספחא דקחני ומעלה על שלחנו ואינו מונע עצמו
 מכליס משמע שאינו מונע עצמי משוס לבר אפי׳
 מדברים שכצנעא וכן עמא דכר וכן כתכ הרמב״ן.
 אין שאלח שלים לחברים בט׳ באנ והדיוטות שאינן

 יודעין ונוחנין שלום משיבי! אוח! בשפה רפה:
 ה וכתב הרא״ש ז״ל כל ימי תמהתי למה אין
 אומרים אותי אלא בתפלת המנחה כיי[ לקאמרי׳
 יחיל בט׳ באנ צדך להזכיר מעין המאורע מסתמא
 בכל תפלוחיו קאמר כמו ערבית ושחרית ומנחה
 ובשומע תפלת מלטריס לתעניתא כשאר תענית

 צמר ואיכא דיכתי לנהיגי למימר ערניח ושחריח רחם ונמנחה נחס והא מלתא תליא כמנהגא אע״ג לליכא שנויא נין נחס לרחס לאנן כל יומא לט׳ באנ מצלינן על נחמה ובעינן רחמיס על הא מילתא:
 ו כתנ הרי״ף כשחל ט״נ להיות בשנת ונדחה לאחר נשנח או כשחל נאי נשנח צריך להפסיק מכעו״י מלאכול כמו נחיל עצמו כלאמרי׳ נס׳ ככל מערנין לא אס אמרת לצאת נשנת כשהוא מעונה שכן אכל ושחה כל היום וכוי:

ן הדיא״ז ובין השמשות שלו אסור בין בכניסתו בין ביציאתו ואפילו אס היה ערב ת״ב שבת כמו שמבואר נפרק נכל מערכין:  לשו
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 20 (ל.-ל:) רבינו נםים בשלשה פרקים פרק רביעי תענית

 רש״י
 שלו. של ערכ התענית: עד נמה. הוי
 בשר מלית (או) בשר גמור: לל זמן. שהוא
 כשלמים הוי בשר גמור שלא שהה במלתו
 אלא ב׳ ימים ולילה אתר כזמן אכילת שלמי׳
 דבזמן אטלת שלמים אשכחן לאיקרי
 בשר טפי לא אשכחן ראיקרי בשר
 לכתיב ואס האכל יאכל מבשר זבח שלמיו
 וגו׳ שהטעם נפסל על שני ימים או שלשה:
 יין מגהו. תלש ומתוק ואינו טוב כיין ישן:
 בין תנור לנירים. מקום מנוול תנור
 שפיתת קרירה אתת כיריס מקום שפיתת
 שתי קלירות: נטפל. נזלווג להן: ומשייר
 דבר מועט. שלא יסול: לסא דהרסנא.
 לגיס מטוגנים בשמן: לעולם יעשה אדם
 עצמו לתלמיד חלם. ולא מיתזי כיוהרא
 לנוי הוא להם: מתני׳ לט״ו באב. שבו
 כלו מתי מלבר ובו נתבטלו אותן פרלסאות
 שהושיב ירבעם בן נבט על הררכים שהיו
 מונעין את ישראל מלעלות לרגל ובו נתנו
 הרוגי ביתר לקבורה ובו היו פוסקין כל
 השנה מלכדות עצים למערכה לפי שמאז
 תש כח החמה שאין בה כח לייבש העצים
 מלחותן: וליום הלפורים. שבו ניתנו לותות
 האחרונות והוא יום מחילה וסליחה:
 שאולץ. שכולן שואלין זה מזה אפילו
 עשירות שלא לבייש את מי שאין לו:
 טעונין טבילה. קולס שילבשס לפי שאין
 כל אתת בקיאה בתברתה ושמא צלה
 היתה: יוצאוה וחולוה. כמו לחול
 במתולות: גמלך שלמה. הקב״ה שהשלום
 שלו: אמו. כנסת ישראל: זה מס! הורה.
 יום הכפוריס שבו ניחנו לוחות האחרונות:

 זהו בנין ביס המקדש. שנתחנן ביוה״כ:

 סליקא לה מסכת תענית

 לאדם שיושיט אצבעו במים בתשעה באב
 כדרך שאסור ביום הכפורים: ולא יאכל
 בשר ולא ישתה יין: תניא אבל אוכל הוא
 בשר מליח ושותה יין מנתו בשר מליה

 אותו לכמקוס חולי לא גזרו רכנן: בשר מליח עד כמה ימים. נחשכ שאינו מליח להיו׳ אסור כענו״כ כ״ז שהוא נמלח יוחר מכ׳ ימיס ולילה אחל נקרא
 מליח אכל{!חות מכי ימיס ולילה אחל כזמן אכילח שלמים כשר מיקרי ולא מליח ויותר מכן אין כו משוס שמחה ותענוג אכל יין כל זמן שהוא מוסס
ן הכללה כשחל ט״כ להיות כמוצאי שכת ככר כחכחי כפרק ערכי פסחים לכיון לקי״ל לכשלא הכליל כמוצאי שכח מכליל י נ ב ל  מוחר: ו
 והולך כל היום כולו ותו לא כשחל תשעה כאכ כמוצ״ש אין מכדילין כלל אכל כה״ג ז״ל כתכ שאע״פ שהכדלה אין לה תשלומין אלא

 כל היום כיון לאי אפשר להכדיל
 כמוצ״ש מכליל כמוצאי ט״כ והקשו
 עליו לכיון לנקטינן לאינו מכליל אלא
 כל היום נמצא לאין להכללה תשלומין
 לטון להיום הולך אחר הלילה כולי
 יומא מוצאי שכת הוא ואפשר לי לומר

 עד כמח אמר רב חיננא בר כחנא אמר
 שמואל כ׳׳ז שחוא א כשלמים יין מנתו עד
 כמח כל זמן שחוא תוסס דתניא יין תוסם
 אין בו משום גלוי וכמח תםיםתו ג׳ ימים
 אמר רב יחודח אמר רב כך חיח מנחגו
 של ר׳ יהודה בר׳ אלעאי ערב ט׳ באב
 מביאין לו פת הריבה במלה ושורה אותה
 במים ויושב בין תנור וכירים ואוכלה ושותה
 אחריה קיתון של מים ודומה כמי שמתו מוטל
 לפניו: גרמי׳ בםוף חזקת הבתים"׳ תנו רבנן
כשחרב חבית באחרונח נחגו פרושים  א

 שבישראל שלא לאכול בשר ושלא לשתות
 יין נטפל להן ר׳ יהושע בן חנניח אמר לחן בני
 מנין לכם אמרו לו נאכל בשר שהיו מקריבין
 ממנו ע״ג חמזבח ועכשיו בטל נשתה יין
 שהיו מנסכין ממנו על גבי המזבח ועכשיו
 בטל אמר להם א״כ להם לא נאכל שכבר
 בטלו מנהות אמרו לו אפשר כפירות אמר
 להם פירות לא נאכל שכבר בטלו הבכורים.
 אמרו לו אפשר כפירות אהרות אמר להם
 מים לא נשתה שכבר בטל ניסוך המים מיד
 שתקו אמר להם בני בואו ואומר לכם שלא
 להתאבל כל עיקר א״א שכבר נגזרה גזירה

 להתאבל יתר מדאי א״א שאין גוזרין גזירה על הצבור אא״כ רוב הצבור יכולין
 לעמוד בה אלא כך אמרו הכמים םד כ אדם את ביתו בםיד ומשייר בה
 דבר מועט וכמה אמר רב יוסף אמה על אמה אמר רב הםדא וכנגד הפתה.
 עושה אדם כל צרכי סעודה ומשייר בה דבר מועט מאי היא אמר רב פפא
 כסא דהרסנא. עושה אשה תכשיטיה ומשיירת בה דבר מועט מאי היא אמר
אם אשכהך ירושלם וגו׳ תדבק לשוני להכי וגו׳ מאי (  רב בת צידעא >א< ג
 על ראש שמהתי א״ר יצהק זה אפר מקלה שבראשי התנים א״ל רב פפא
 לאביי היכא מנח ליה א״ל במקום תפילין דכתיב ״לשום לאבלי ציון לתת
 להם פאר תהת אפר תנן התםי< ג מקום שנהגו לעשות במלאכה בתשעה באב
 עושין מקום שנהגו שלא לעשות אין עושין ובכל מקום תלמידי חכמים
 בטלין רשב״ג אומר לעולם יעשו כל אדם עצמן כתלמידי הכמים תניא
 רשב״ג אומר יעשו כל אדם עצמן כתלמידי חכמים כדי(א) שיתענו ר״ג אומר
 כל העושה מלאכה בתשעה באב אינו רואה סימן ברכח לעולם ר״ע אומר
 כל האוכל ושותה בתשעה באב כאילו אוכל ושותה ביום הכפורים והכ״א
 כל האוכל ושותה בט״ב אינו רואה בשמהתה של ירושלים וכל המתאבל
שמתו את ירושלים וגילו בה כל ו  על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה שנא׳ ה
 אוהביה וגו׳ וכל האוכל בשר ושותה יין בערב ט״ב עונותיו הקוקין לו על
 עצמותיו שנא׳ ייותהי עונותם על עצמותם: מתני" אמר רבן שמעון בן
 גמליאל לא היו ימים טובים לישראל כהמשה עשר באב וכיום הכפורים
 שבהם בנות ישראל יוצאות בכלי לבן שאולין שלא לבייש את מי שאין לו
 וכל הכלים טעונין טבילה ובנות ישראל יוצאות והולות בכרמים ומה היו
 אומרות בחור שא עיניך וראה מה אתה בורר לך אל תתן עיניך בנוי תן
 עיניך במשפחה וכן הוא אומר י<צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה
 שעטרה לו אמו ביום התונתו וביום שמהת לבו תתונתו זו מתן תורה וביום

 שמחת לבו זה בנין בית המקדש יהי רצון שיבנה במהרה בימינו אמן:

 סליקו להו בשלשה פרקים וםליקא לה מםכת תענית
 שיילי כגמרא כשלמא יום הכפוריס משוס לאיח כיה מחילה וסליחה וכפרה ויום שנתנו כו הלוחות האתרונומ אלא ט״ו מאי היא ומהררינן
̂ לא יהא  משום להוי יום שהותרו השכטים לכא וה כזה כלומר שכת יורשת נחלה הותרה להנשא לכל השכטים ללריש זה הלכר לכר זי
 נוהג אלא כלור זה והוי נמי יום שכלו כו מחי מלכר רום שהומר כו שכט מימין לכא כקהל ומילי אחריני כלאיתא כגמי: כל הכלים
 טעונין טבילה. סרש״י ז״ל טעונין טבילה קולם שילכשום לפי שאין כל אחת כקיאה כחכרתה ושמא נלה היתה אבל מן הירושלמי למרנו
 להכי קאמר שעל כל הכלים הטעינו חכמים טבילה באופו יום ואפילו מונחים בקופסא כלי שיוציאום לטבילה ומתוך כך ישאילו אותם זה
 לזה שכך אמרו שס וכל הכלים טעונין טכילה ר׳ ינאי כר״י אמר אפי׳ נתונין כתיכה ופריך נתונין כתיכה ותימא אטעונין טכילה מחוך
 שהוא עושה כן (מטבילין וממוך שהוא עושה כן) משאילן: וחולות. לשון מחולות: צאינה וראינה בנות ציון. משמע שיוצאות וחולות: וביום

 שמחת לבו זה בנין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו ברצון הבורא יתברך אמן:

 םליקא לה מסכת תענית

 עין משפט נר מצוה
 תתמב-תתמג

 א מיי׳ פרק ה מהל׳ מעניס שמג עשין ג טור או״ח
 סי׳ מקשת: נ מיי׳ פרק ה מהל׳ תענית שמג עשין

 ג טור או״ח סי׳ תקנל:

 ללעתו ז״ל שלפי שעשאוהו כפושע
 וכמזיל כיון שלא הכליל כל היוס לא
 נתנו לו תשלומין עול כלאמרי׳ בפי
 חפלח השחר(לף כו.) לאע״ג למי ששכח
 מלהחפלל מנחה מתפלל ערכית שתים
 אפילו הכי אס הזיל ולא החפלל אין לו
 תשלומין וכאן אפי׳ שכח כפושע וכמזיל
 הוא כיון שעכר יום אחל ולא נזכר
 אכל הכא ללא אפשר סמטנן אלישנא
 לאמימר לאמר התם מבליל והולך כל
 השכמ כולה מיהו כתב הרמב״ן ז״ל
 כספר תורת האלם לאפי׳ מ״ל מכליל
 והולך כל השכת כולה הברלת מוצ״ש
 מט״ב אינה צריכה משלומין שלא נתחייכ
 אותו מוצ״ש כהכללה כוס דהא אמרי׳
 כפ׳ אין עומלין(לף לג.) כתחלה קכעוה
 בתפלה העשירו קבעוה על הכוס
 הענו קבעוה בתפלה והם אמרו
 המבליל בתפלה צריך שיבליל על
 הכוס וכיון שקביעומה על הכוס
 מטולטלת היא כין עניות לעשירות
 ואין לך עניות גלול מזה של ט״כ
 שכל ישראל מרוליס הם הלכך לא
 מיחייכא כתשלומין: גרפי׳ בפרק
 חזקת הבתים (לף ס:) תנו רבנן
 ובו׳ אלא סד אדם ביתו בסיד ומשייר
 בח דבר מועט. משמע שאם עירב בו
 חול או תבן [אינו] צריך לשייר ותניא
 נמי התם אין מסיילין ואין מכיירין
 ואין מפחימין בזמן הזה לקח חצר
 מסויילמ ומכדירת ומפוחמת הרי זה
 כחזקתה נפלה אינו חוזר וכונה אותה:
 עושח אדם בל צרכי םעודח ומשייר בח
 דבר מועט. כתכ הרמכ״ס ז״ל כפ ״ה
 מהלכות מעניות שמניח מקום פנוי
 כלא קערה מן קערות הראויות להיות
 שם: בת צידעא פי׳ הרב כעל העיטור
 ז״ל לכת צילעא היינו כשהאשה קולעת
 שערה כולה ומשיירת ממנה לבר
 מועט כין אזנה לפלחתה כנגל צלעתה
 ומכיאה סיל טרוף שהוא חכוט וטחה
 אוחו שער ואינה קולע׳ אוחו אלא
 מטילה אוחו כנגר פניה כך עושות כנוח
 עניים אכל כנות עשירים שורקחו
 בבשמים ובשמן טוב כרי שיתחברו
 השערות זו בזו: תנן חתם מקום
 שנחנו לעשות בט״ב. בפרק מקום
 שנהגו(לף נל:<: כל האוכל בשר ושותח
 ״ן בט״ב. יש שגורסין בסעולה המפסיק
 בה: עליו הכתוב אומר ותה• עונותם
 על עצמותם. להט נקט עצמות משוס
 לאמרי׳ כפ׳ המפלת (לף כל:) השותה
 יין חי עצמותיו שרופין מזוג עצמותיו

 סכויין כראוי עצמותיו משוחין:
 מתני׳ לא היו להם ימים טובים
 לישראל כחמשה עשר באב ויוה״כ.

 מסורת הש׳׳ם
 א) לף ס: ב) תהליס קלז ג) ישעיה סא ד) פסחיס
 לף נל: וכמכילתין לף ל: ה) ישעיה סו ו) יתזקאל

 לו ז) שיר ג:

 קובץ הגהות
 ב״ח (א) נ״נ שנאי:

 חו״י (א) נ׳׳ל שר״ל שיהיה להס עינוי נפש
 יותר וק״ל:

 שלטי הנבורים
 א ואייה פי׳ משו׳ לכשלמי׳ כתינ שמחה וכיון שענר
 עליו זמן שלמיס לית ניה משוס שממה ואמד׳ גני כן
 סורר ומורה לאינו חיינ אלא ככשר שהוא כשלמים שיש
 נו שמחה וממשיך נחריה ואמר רנא אכל נשר עוף
 אינו נעשה נן סורר ומורה וגרסי׳ כפ״ק לחגיגה
 ישראל יוצאין י״ח ננלריס אנל לא נעופות לנתינ
 ושמחת את שיש נו שמחה יצאו עופות שאין נהם
 שמחה מנל הני משמע להוא הלין נמי נסעילה
 המפסקח שרי וכן פסק רבינו שנ״ט ע״כ ונראה אע״פ
 שאין ט שמחה אסור שלא משוס שמחה לנל אסרו נשר
 אלא כלי להרנות אנל תלע שהד אנל מציה להשקותו
 יין לאמרי׳ לא ננרא יין אלא לנחם נו אנליס שמצוה
 לנחמו לשכח צערו והכא אסרו יין כי אס ישתה ישנח
 דעו ומצוה שיזכור חורנן הניח ייצטער עליו הלכך
 מטעס זה יש לאסור אפילו עופוח כמו שאר נשר
 ונסמ״ק כתנ עתה שרוב מאנל שלנו נשר לאחר שעכרו
 עליו נ׳ ימיס נראה שאסור ומותר לשתות יין מגתי

 להיינו תוך ג׳ ימים ללדכתו.
 ב מיי׳ פליג על וה וכתנ לאין נתין כנין מסיל כננין
 המלכים אלא טח ניתו נסיל ונטרכסיס ומשייר נו אמה
 על אמה ואינו משמע נ! כגמרא אלא מוכח מן התלמול

 לעל ילי שיור מוחר כל מיני סיל וכן כחנ הטור:
 ג כחנ נה״ג לט׳ נאנ שחל להיות בא׳ נשכח ללא
 מנדל על לנפיק תל נשנתא ומכליל כל שרי נחעניחא
 מקמא ללטעוס וכן ש״צ מנליל ננהכ״נ אנל אינו מנרך
 על האש אלא במוצאי שנת וכתנ עליו הרמנ׳׳ן ז׳׳ל ואני
 לפי עניות לפתנו לא חזינא לה להך סנרא לטון ללא
 חזי לאנלולי אלא נמוצאי שנת ויומו ט אסור למיכל
 כהני ליבדל מכאן ואילך ואלרנה איסכא מסתנרא לכי
 אסור למיכל באפיקי שבתא ולא חזי לאבלולי במל
 בשנתא לא מבליל בתרי נשכא להא לא חזי בשעתיה
 לאבלולי יטפי אינא למימר לאפי׳ למאן ראמר מבליל
 והולך כל השבת כולה ה״מ הינא למוצאי שבת מזי
 לאנלולי אנל היכא למוצאי שנת לא חזי ליה לא מבליל
 נלא זמניה משיס כי הראוי לנילה אין כילה מעכנת נו
 וכל שאינו ראוי לנילה כילה מעכנת נו ומכ׳׳מ למ״ל
 מכדל והולך כל היוס כולו משוס לכולו יומו של מוצאי
 שכת הוא מילתא מחוורתא היא לכי אסור למיכל
 ולמישתי למוצאי שבת להויא לילה ויוס שונ אינו מכליל
 וטון שראינו לרנינו הגרול שהסכים לפשוק הלכה
 מנדל כל היוס כולו אין לנו הנללה על כוס נט׳ נאב
 שחל להיות נאחל נשכת איכא מאן לאמר מנליל על
 הכוס ומטעימין ליה לינוקא יאע׳׳ג לגבי זמן דיס
 הכפוריס קאמר ללימ הלכה כרב אחא גר יעקב משוס
 לאתי למיסרך המם משוס דוס הכפוריס איסור כרת
 חששו ועול לקאתי נכל יוה״כ אנל תשעה נאב
 לאיסורא לרננן הוא לא לחינן סלר הנללות ללית להו
 תקנתא נלא כוס ומשוס גזרה לרננן לא גזדנן ועול
 טון ללא אתי ננל שתא לא אתי למיסרך ולאו מילתא
 היא להתס אמר בפי נוטל גבי מיזרע כשותא נכרמא
 וליתב ליה לתינוק ישראל אתי צמיסרך ואע״ג ללאו
 איסור כרת הוא ולא שטח א כולי האי והיא היא פ ירכא
 לרב אחא בר יעקב לאיהו אקשי וליתנ ליה לתינוק
 ישראל ומינה קא אמר בייה׳׳כ לית הלכחא כרב אחא
 בר יעקכ משוס לאמי למיסרן וכן פר״ח ו׳׳ל בעירובי!
 וש״מ לאפי׳ נאיסירי לרבנן ולא קניעי נמי חיישינן
 לסירכא ומסתנרא לנמוצ״ש שחל להיות נו ט״נ לא
 תקינו נו הנללה על הכוס תלע שהרי אמרו בחמלה
 קבעוה בתפלה העשירוה קנעוה על הכוס חזרו יהענו
 ונו׳ ונחשעה נאנ שחל להיות נמוצאי שנת כל ישראל
 ענייס מרוד! וט האי גוונא לאו התקינו על הכוס כלל
 ולא אמרינן מבליל בתפלה צדן שינליל על הכיס אלא
 נשעה שיש כיס אנל נשעה שאין כיס בעולם אין צריך
ד הרמכ׳׳ן דיל יטוצא כזה מצאתי כתיב  להכליל ע״כ רנ
 שפעס אחת היה רבינו יהולה אונן ואכל בלא הנללה
 ולמחרתו כשבא מביח הקנרוח אמרו צו חלמיליו למה
 אינך עושה הבדלה הא אמרו טעם מבליל והשיב להם
 מאחר שהיה פטור אמש בשעח הנללה משוס שהיה
 אונן גס עתה נמי פטור שכן מצינו בפ״ק לחגיגה חגר
 גיוס ראשון ונתפשט כיוס שני דטון שנדחה כיוס ראשון
 שוב אינו חייב בשני ולא למי כולי האי להתס גופיה
 היי דחוי לאונן פטור מכל המצומ ולמי לחגר אבל הכא
 גופיה מיחיינ והזמן גורס שאין יכול להבדיל וכשיעבור

 הזמן ינליל וכן נהגו העם כלכד הלכוח גלילות:
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 םפר מרדכי למסכת תענית א
 לרכינו מרדכי כר הלל אשכנזי ז״ל

 בולל בל דיני התלמוד וכל שיטות חגמרא ורש״י ותוספות כסדר האלפסי עם חרבה סברות וחידושי דינים רבים:
 עם הגהות הרט״א דל. והם מםוגרים כשני חצאי רבוע עם כוכב כיה [*] וגם מה שמחק מהמרדבי איזה תיבות הקפנו בשני חצאי לכנה עגולים עם כוכב כוה (*). גם הצגנו הד6ין מהגמרא שרשם הרפ״א ז״ל על כל מאטד

 ומאמר מהמרדכי.

 ביוצר בהתפללו בקול רס ואז יבינו ויתחילו ביחד במוסף (ט) ור׳ חגי פירש טעם אחר
 שאסור להזכיר על שישמע מפי ש״צ ומיהו מה שבשחרית אינו מזכיר היינו מטעם
 [*קמא] לפרישית ב< (י) ולר׳ חגי נ״ל ה״פ אסור ליחיל להקלים תפלתו לתפלת צבור
 כגון שהוא חולה אסור לו להזכיר קולם [*שיזכיר] ש״צ בין בלחש בין בקול רם אבל קמון
 לצלותא והתפלל כל אחל ואחל בלחש ויחיל בא לבית הכנסת עד שלא גמרו בלחש את
 תפלתם ורוצה להתפלל [*מיל] במגן ומחיה ולהזכיר על שלא יגמרו את תפלתם ועל
 שלא יתחיל ש״צ להתפלל בקול רס ולהזכיר אין [צריך] להמתין לש״צ לטון לקמון לצלותא
 כמו שהזכיר ש״צ שהשליח [*צבור] וגם כל העם הזכירו כבר בלתש ומפורסם הלבר ויש
 נוהגין שלאחר קריאת התורה יקדיש אומר מיד ש״צ בקול רם משיב הרוח ומוריל הגשם
 ואז מתפללין הקהל ומזכירין כמו שעושין בר״ח שש״צ מזכיר יעלה ויבא קולם תפלת
 י״מ: גרסינן תרטז בירושלמי תני אס התפלל ואינו יודע אס הזכיר כל שלשים יום
 חזקה מה שהיה למול הזכיר מכאן ואילך מה שצורך הוא מזטר שמעינן מהכא לכל ל׳
 יוס אחר זמן הזכרה אס אין ילוע לו בולאי שהזכיר חוזר ולכותיה (*גבי) [*לאחר] פסח
 כל ל׳ בחזקח (*שלא הזכיר) [*שהזכיר] וחוזר: א״ר פפא נימרינהו לתרוייהו לא ידע
 רבי טעמא מאי ביון לאמר אל ההוראות הרי משמע כל ההוראות ולמה לי למימר רוב
 ההולאות תו לנמצאת עכשיו סותר את לבדו [*ועול תימה מאי חתימה הוא מברך רוב
 ההולאות בשלמא אל ההוראות שפיר ברוך שמו של הקב״ה שהוא כל ההולאות אלא ברוך
 רוב ההוראות היכי הוי חתימה. מ״י](יא) ואי הוה אמר ברוך ברוב ההולאות הוה שפיר
 טפי וכמו כן אנו עושין שאנו אומרים בישתבח בא״י אל מלך גלול בחשבחות היינו רוב
דף י] תריז הלכחא יום ס׳ כלאחר ס׳ מפורש בירושלמי דס׳ יום בתקופת  ההוראות: [
 תשרי מנינן להו מעת לעת וכשכלץ תשעה וחמשים יום מתחילין בשאלה ופעמים
) תפול תקופת תשרי והיחיד  שמתחילין ביום ופעמים שמתתילין בלילה ואס בשלש שעות ג
ר ואין עושין ד  איחר תפלתו מן הצבור נראה לרגינו אבי העזד דאיהו בתר רוב צבור ג
 תורה כב׳ תורות וחבילות חבילות ולכוחה נמי בלילה: [שם] יחיד הראוי למנותו פרנס
 תריח שנינו בתוספתא אי זהו יתיל כל שמינוהו ב״ר פרנס י< על ילי כך שאירע להם
 צער ונזקק להס (*ומשמע שמינוהו) [*ומינוהו] פרנס [*הצבור בלבר צער פי׳] על ילי
 (*שניתם) [*שנזקק] להם בשום צער שהצילם להואיל שהוא אלם העוסק בצרכי צבור
 ראוי נמי להתמנות על מעשה רבים ומכאן תריט נהגו לעבור לפני התיבה בר״ה ויו״כ
 פמסין המנהיגין המגינין על הלור שלהם: הגה״ה בירושלמי פריך מטון שהוא מתמנה
 על הצבור הוא מתפלל ונענה בתמיהה ומשני מטון שהוא מתמנה על הצבור ונמצא נאמן
ד שהיה ד הוא מצלי ומתעני כלומר בעינן שיהא פרנס נאמן: עכ״ה. [שם] תרכ ה  ה
 מחענה על חולה ונתרפא ונראה לראבי״ה וכן מצאתי בתוספתא להא לקתני הכא ה״ז
 מחענה ומשלים היינו כגון שנתרפא החולה או שעברה הצרה לאחר הנץ החמה לר״מ
 ולר׳ ה< יהודה לאחר חצות ולרי יוסי אחר ט׳ שעות להט חנן לקמן פרק סלר חעניוח
 האלו היו מתענין וירלו להם גשמים קולס הנץ החמה כו׳ והתם מייתי עובדא ומשמע
 להלכה י) כר״י: [שם] תדכא ההולך ממקום שאין ממענין למקום שמתענין פי׳
 דג״א אפי׳ אם לעתו לחזור מתענה ומיהו כיון שלא קיבל עליו להתענות נראה שאם
 יצא מחוץ לעיר חוץ לתחוס מותר לאכול וא״צ להשלים מללא קחני בסיפא מתענה ומשלים
ן משמע פרק כל הבשר לחוץ לחחוס מותר כלקאמר התם חוץ לתחום כ ו  כלתני בדשא א
 אכלמינהו ופירש רבינו אבי העזרי ואני מוסיף לאפילו בעיר שמחענין שד ליה למיכל
 בחדר אחר במקום (יב) שלא יהו רואין אותו וסרט׳ כלמוכח פרק מקום שנהגו בעובלא

דף ג] בטל וברוחות לא חייבו אותו כו׳  מאימתי מזטרין תריב גבורות גשמים [
 כגון משיב הרוח אם לא אמר ואמר מודל הגשם ליו א״נ אם לא אמר
 ותן טל ומטר אלא ותן מטר לחוליה ליו: [שם] ואם בא להזכיר מזכיר משמע כל השנה
 כולה אף בימוח החמה אם רצה להזכיר ונ״ל מלקאמר ר׳ חנינא בימות התמה אם אמר
 משיב הרוח אין מתזירין אותו מכלל ללכתחלה אין לו להזכיר: [שם] אמר מודל הגשם
 [*מחזירין אותו פי׳ רש״י משום לטון לבעא אמיטרא לא התפלל תפלתו כהוגן וחוזר
 לראש הברכה ואומרה בלא מודל הגשם לפי שהגשמים בקיץ סימן קללה הם מפני
 הקצירה] ונראה לרבי ללאו ממש מחזירין אוחו לראש הברכה אלא כלומר גוערין בו
 ומומין בו שלא יאמר יותר לתימא הוא לומר מחזירין לראש הברכה כי מה יועיל הלא
דל הגשם מחזירין אומו הא ודאי  כבר אמר אותו: [שם] בימוח הגשמים לא אמר מו
 מחזירין אומו (*לראש) ממש לראש הברכה. וראבי״ה [*כתב וז״ל] אמר מודל הגשם
 מחזידן אותו לראש הברכה ט אין הכירא במה שגוערין בו לומר להתחיל מכלכל חיים
 שכן דינו נמי בימות הגשמים לומר משיב הרוח ומודל הגשם מכלכל חיים הלכך חוזר
 לראש הברכה. בימות הגשמים לא אמר מודד הגשם מתזירין אותו. פי׳ לומר מוריד
 הגשם וא״צ לחזור לראש הברכה כי יש היכר גדול שבימות החמה אינו מזכיר כלל ר״א
 להפך אבל זה עיקר: [*לשון הירושלמי והרי״ף הביאו כאן] תריג (*כההוא) [*ההוא]
 דלא אמר לא טל ולא מטר מחזירין אוחו אבל אם הזטר טל אין מחזירין אע״פ שלא
 הזכיר גשס ומכאן יש בני אדם שאומר בכל פעם ותן טל לברכה אף בימות החמה שיהא
 רגיל בפיהם טל דאז אם ישכחו מטר בימות הגשמים אין מתזירין ופסק ראבי״ה שאם
 לא אמר משיב הרוח ומוריד הגשם ונזכר בין חחייה לאחה קדוש דא״צ לחזור כלל אלא
 אומר משיב הרוח ומוריד הגשם בלא חתימה ושוב אומר אתה קלוש וכן הלין בשאלה
 תריד וביעלה ויבא היכא שלא התחיל ברכה של אחריה כלאמד׳ פרק ג׳ שאכלו גבי
 טעה ולא הזכיר של ר״ח אומר ברוך שנתן ראשי חלשים כו׳ ומסיק לא ידענא אי חתים
 אי לא (א) וכיון דספיקא לא חתמינן מספיקא ואס התחיל בברכה של אחריה (נ) חוזר
 לראש הברכה שטעה בה (ג) ואם עקר רגליו חוזר לראש התפלה: א<לא קשיא הא דאדכר
 מיקמי שומע תפלה הא דאדכר כו׳ ופי׳ האלפסי דאדכר בתר שומע תפלה חוזר לראש
 וש״מ דאי טעה ולא אמר גבורוח גשמים בחחיית המתים חוזר לראש אע״ג דאדכר קודם
 שומע תפלה להא אוקימנא הא לר׳ תנחום בדאדכר קודם שומע חפלה והירושלמי פליג
דף ב] רבי יהולה אומר העובר  וכתלמולא לילן עבלינן וכ״פ רבינו יואל כמו האלפסי: [
 לפט תרטו התיבה בי״ט האתרון של תג האתרון מזכיר וכו׳ הלכה כר״י בירושלמי
 פריך ויזכיר מבערב ליח כל עמא חמן ויזכיר בשחרית אף הוא סבר שהזכיר מבערב ר׳
 חגי בשם ר׳ פלח אמר אסור ליחיל להזכיר על שיזכיר ש״צ בגשם. ר״ש בשם דב״ל
 בש״צ הלבר חלוי הלא לחימא אסור ליחיל להזכיר על שיזכיר ש ״צ בגשם קמון לצלוחא
 כמו שהזכיר ש״צ עכ״ל הירושלמי. ופירש ראבי״ה דה״פ הירושלמי (ד) יזכיר בכניסח
 י״ט האחרון ומשני לית כל עמא תמן פירוש כי היו בעלי מלאכה וטרודים (ה) ונשארים
 בביתם ומתפללים בערב ויזכיר שחריח (ו) א״כ יסברו שהזכיר מבערב(י) ולשנה הבאה
 יזטרו מקצתן מבערב ומקצתן לא יזכירו והוו להו חבילות חבילות [*באשירי אינו נותן
 הטעם לפי שאין מתפללין בקול רם בערביח רק חיישינן שמא בערב לא יהא בבהכ״נ]
 (ח) ט בערבית אין ש״צ מתפלל בקול רס ולא ידעו להבין אס הזכיר אם לאו ואף אס
 יזכיר בשחרית כשמתפלל בקול רם יטעו שגם בערב הזכיר (*שיהו) [*כי יהיו] סבורים
 שחובה להזכיר כלילי שבת ויומו וכשאר הזכרות די״ט הלכך תקנו שלא יזכיר בשחריח

 חרושי אנשי שם
 א ג״מ ותימה ליותר הול׳׳ל מדלא קתגי מתענה ומשלים כלקתני כסיפא ממקום שמתענין למקום שאין מתעגין גורס כתלמוד כגי׳ הרי״ף ההולך ממקום שמתענין למקום שאין מתענין ה״ו מתענה ומשלים ממקום שאין
 הד זה מתענה ומשלים לזה הוא ראיה גלולה כיון לבזה הדין בעצמו כתב מתענה ומשלים בהולך ממקום מתענין למקום שמתענין מתענה ולכן כתב הספר מדלא קתני בסיפא מתענה ומשלים כלקתני בדשא רצה

 שמתענין כר ובהולך ממקום שאין מתעצין למקום שמתעצין לא כתב מתענה ומשלים ודוק. ואפשר שהמרדכי לומר כגון גבי ההולך ממקום שמתענין כוי:

 להא הש״ץ לא הזכיר אותו בחזרת התפלה ואף אס יזכיר בשתדת כשמתפלל בק״ר לסשיטא שאין להקהל
 להתחיל בשחדת משוס הטעם הנזכר שמא יטעו אלא אף אס הקהל לא יתחילו להזכיר אלא הש״ץ יוסר
 כשמתפלל בק״ר גס בזה א״ל שמא יטעו ולשנה הבאה יתתילו להזכיר אותם שהם בב״ה בערב וא״ל למה
 הוצרך הספר לומר בצלון זה שיסברו דטעו גס בערב תונה להזכיר צימא שיטעו וישברו שאף להקהל בשתרית
 תובה להזכיר. ל״ק מילי לבשתרית שאז בא כל העם בב״ה ובני עושי המלאכה עם שכשרות נגררים אתר עם
 העיר ואם יתתילו בני העיר גשתדת גם בני השרה הבאים יתחילו בשחדת ומהם יראו וכה יעשו לכך אין
 החשש אלא משום הערב שבני השלה לא באים לב״ה ובני ב״ה יטעו ויתתילו מבערב ובני השלה עריין לא
 התחילו ויהיה תבילות תבילות: (ט) ורבי חגי כ׳ טעם אחר. כתב הרא״ש וז״ל נ״ל להאי טעמא קאי אפירכא
 תניינא דפריך ויזכיר בשתדת וקאמר שאין ליסיל להזכיר על שיזכיר הש׳ץ פי׳ שיכדז קולס מוסף בק״ר משיב
 הרות ומודד הגשם והאי אי אפשר בבוקר לפי שאינו יכול להפסיק בין גאולה לתפלה עכ״ל אבל לקושיא
 ראשונה שהקשה ויזכיר בערב בודאי צדכץ אנו לטעמא משום דלית כל עמא תמן וזה יהיה ג״כ כוונת הספר
 ונ״ל דצ״ל ומיהו מה שבשתדת אינו מזכיר היינו מטעם שפירש ור״ל דהטעם מה שפירש ר׳ תגי הוא מה
 שבשתדת אינו מזכיר אבל מה שבערבית אינו מזכיר הוא מטעם הנזכר לעיל ולו״ק: (י) ודר׳׳ש כשם ריכ״ל
 נ״ל דה״פ כו׳ ר״ל להא לריב״ל מלתא באנפי נסשא הוא ואינו בא לתרץ מה שהקשה לעיל ויתפלל מבערב
 כו׳: (יא) ואי הוי אמר ברוך כדוכ הודאות הוי שפיר טפי. ר״ל אע״פ לעדיין היה קשה למה ליה למימר
 רוב ההולאה כיון ראמר אל ההוראות מ״מ טפי הוא שפיר מלומר רוב ההוראות ט רוב ההודאות לא ירעינן
 מאי קאמר וט הקב״ה בעצמו ובכבולו הוא רוב ההוראות שאמר ברוך רוב ההוראות אבל כשאומר ברוך ברוב
 ההודאות א״ש טפי מרוב ההודאות אבל עכ״פ אין מתורץ למה הוצרך כלל לומר זה מאחר שאמר ברוך אל
 ההוראות ועיין לעיל בר״ן ושם תירץ קושיא זו בשם הרמב׳׳ן ע״ש: (יב) שלא יהא רואין אותו וםרכי׳ פי׳

 בנהי ישע
 (א) וביון דספיקא לא חתמינן מםפיקא. כתב הב״י סי׳ קי״ל וז״ל לאס לא הזכיר של ר״ת בברכת המזון
 קא מסתסיק לן בגמרא או תתים או לא תתיס ולכך מספיקא לא תתיס וסבר דה״ה לתפלה ותימה טון לנפ׳
 שלשה שאכלו אמד׳ לכשטעה ולא הזטר של שבת ד״ט בברכת המזון אומר ברוך שנתן כו׳ ותותס הט הל״ל
 גט תפלה להא תפלה תובה היא לבהמ״ז לשבתות וי״ט למיא לתיבה למיכל בהו ולא לבהמ״ז לר״ת לאי בעי
 אכיל אי בעי לא אכיל כלאיתא בפ׳ שלשה שאכלו ואפשר להזכרה לבהמ׳׳ז שאני למאתר לסמוך להזכרה היא
 תותם בברכת הארץ כשצריך לאומרה אתר סיום ברכת הארץ צריך לחתום בה ג״כ בשבתות וי״ט אבל הזכרה
 לתפלה מאחר שאינו חותם סמוך לה בברכות גס כשמזטר אתר שסיים תתיית המתים אינו תותם בברכה
 ומצאתי כתוב ולמה לא תקנו בברכה בפני עצמה במקום שיזכיר כמו בברכת המיון שאם שכת קובע ברכה א׳
 של שבת אומר הר״מ מפני שהיה ספק אם יברך ול״ל לבהמ״ז להתם כגר סייס הברכה דהטוב והמטיב טבנה
 תקנוה עכ״ל ב״י: (ב) הוור לראש הברכה שטעה בה. ר״ל בשאלה אבל במשיב הרות תחר לראש התפלה
 דהא ג׳ ראשונות תשובות כאתת וכ״כ הרא״ש: (ג) ואם עקד דגליו כוי. ואכן קי״ל לאפי׳ לא עקר רק
 התתיל אתה תוצן חוזר: (ד) ויזכיר בכניסת י״ט האחרון. לטון דעברו ימי החג ואין הגשמים סימן קללה
 ראד היה שיתתיצ מיד מבערב לשון אשר״י: (ה) ונשארים בנית ומתפללין בערב. רצה לומר שנשארים
 בביתם ומתפללין בערב ואין נכנסין לב״ה להתפלל ולא ידעו שהתתילו הקהל להזכיר נמצא זה מזכיר וזה אינו
 מזכיר ויהא אנולות אגודות: (ו) א״כ יסברו שהזכיר בערב. ר״ל אותם שהיו בערב בב״ה יסברו שאתמול
 בערב היה זמן התתלת הזכרתו אבל אותן בעלי מלאכות לעולם אין יולעיס להתשיל ולהזכיר על שישמעו מסי
 הקהל שמתתילין ולו״ק: (ז) ולשנה הבאה יוכרו מקצתן בערב. ר״ל אותם שהם בב״ה: (ח) בי בערבית
 אין ש״ץ מתפלל בקול רם. ודאי אס היה הש״ץ מתפלל גס תפלת ערבית בק״ר אז היינו מתתילין להזכיר
 בשתרית דאז לא היה לנו לחוש שמא לשנה הבאה יטעו אותם שהיו בב״ה וישברו שמתתילין בערב דזה אינו
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 מסכת מרדכי תענית
 לבעל התלמוד שפשט המשמעות כך ואם קבל עליו במנחה להתענות עד ו׳ שעות או
 יותר ישוב היה טרוד והמענה עד הערב כ״ש דתענית מעלייתא הוא ותענית מעלייתא
 גבי שעות הוי תרווייהו ומשני לא צריכא לאימלך אימלוכי לאחר שאכל ושתה כבר בו ביום
 קיבל עליו חעניח שעוח שלא ליטעום כלום עד הערב ואשמעינן רב חסדא שגם זה בכלל
 מתענין לשעות ומתפלל ענגו כלפרישית לעיל וכ״ש אס לא טעם קודם וה״ה אם היה
 בדעתו להחענוח כל היום ובא לו שוס דבר אונס שאכל בו׳ שעוח וראיה לדבר דגרסינן
 בירושלמי פרק קונם יין מילתא דר׳ יוחנן אמר מתענין לשעות דא״ר יוחנן הריני בתעניח
 עד דאשלים פירקין ומילתיה דר׳ יונה אמר מתענין לשעוח דר׳ יונה הוה בצור ושמע
 דדמך בדה דר׳ יוסי ואע״ג (יו) דאכל גונבא ושתה מיא אסקיה צומא כל ההוא יומא
 מילתיה דרב אמר מתענין לשעות דאמר רב לוה אדם תעניתו ופורע פי׳ דאפילו היום
 שלוה הוי בכלל תענית אע״פ שאכל כיון שמקצתו התענה עד שלא נמלך ללוות ומיהו
 חייב לפורעו שהרי יום שלם קיבל עליו וכיון דמיקרי מתענין לשעות בכל ענייני מתענין
 לשעות קאמר תלמודא מתפלל תפלת עננו שאין בידינו לחלק הואיל ולא חילק התלמוד
 ומטעם זה אומר נמי (יח) עננו בחעניח חלום (יט) קצרו של דבר מעת שקיבל עליו
 החעניח קאמר חלמודא שלא יטעום כלום עד הערב אבל במה שאבל [קודם] לא קפיד
 חלמודא כדמוכח בירושלמי וכל היום דנקט אשעח קבלה קאי וכן נראה לפרש כדי שנשוה
 הירושל׳ והבבלי ומההוא דלוה אדם תעניתו שקורהו הירושל׳ מתענין לשעות משמע נמי
 אפי׳ אכל את״כ בו ביום שהיה בדעתו להתענות ובא לו אונס או דבר אחר שלא גמר
 התענית ופירוש והוא שלא טעם כלום כל אותו היום 33׳ פנים ר״ל שלא היה בדעתו
 לטעום כלום בל אותו היוס ושוב נמלך ולוה תעניתו ומשמע נמי שאכל כבר ושוב נמלך
 שלא לטעום כלום כל אותו היום עכ״ל ראבי״ה: תרכנ כל תענית שלא קיבל עליו
 מבע״י לאו שמיה תענית ודמי למפוחא מליא זיקא משמע ללא חשיב תענית ומותר לאכול
 אע״פ שקיבל עליו אתר תשיכה להתענות כל היום דכיון שלא קיבל מבע״י כאילו לא קיבל
 ומיהו נראה לר״י לאם התענה מחפלל עננו דלא גרע מחעניח חלום שמתפלל עננו
 תוספות (כ) וראבי״ה פליג עליה בהא י< וה״ר מרלכי ז״ל שמע מפי מורינו דל לאם
 לא קיבל מבע״י דאין מחפלל עננו למחר: ומורי הר״ף אומר לסגי במחשבה ולא בעי
 הוצאה בפה כ״א גבי שבועה לכתיב לבטא בשסתיס: ושמואל אמר בחפלח המנחה כולהו
 רברבתא פסקו כשמואל וכ״פ רב עמרם ופי׳ ר״ת תרכל קבלת תענית שאומר אהא
 בתענית למחר ויהי רצון שתתקבל תפלתי ביום תעניתי כי אתה שומע תפלה כו׳ כך כוללה
 בשומע חפלה אבל בשאלחות פרשח ויחל פי׳ שמחפלל עננו במנחה שלפני החעניח ולישנא
 לגמרא משמע כר״ח לקאמר אמר רב שילא אהא בתעניח יחיל למחר מספר ראבי״ה.
 ונראה הדבר דשמואל מודה לרב דאם קבלו במנחה קודם חפלח המנחה שפיר למי
 (כא) וכ״ש קודם לכן וכן נהגו העם לברך בשבח מקבלי חעניח ב׳ וה׳ וב׳ ושוב אין
 צריכ׳־ן לקבל אבל רב ליח ליה דשמואל. מספר ראבי״ה לעיל א״ר חסדא תרכה כל
 חעניח שלא שקעה עליו חמה כו׳ נראה (כי) דהיינו י׳ בטבח או י״ז בחמוז או צ״ג והוא
 הדין מי שקבל עליו התענית בפירוש דסתס תענית יוס שלם הוא אבל עשי״ת אין רגילוח
 לקבלם בתפלה וכן חעניח חלום צער בעלמא קביל עליה ה< מדתנן אנשי משמר מתענין
 ולא משלימין ומשני התם לצעוד נפשייהו קא מכווני והא ציער וה״נ משני אר״א בר׳
 צלוק וכן שמעתי מעילין על זקני ראב״ן שלא היה מתענה בעשי״ת על שקיעת החמה
 אלא אחרי צאתו מבית הכנסת מיל היה אוכל ואפ״ה מתפלל עננו כלפ״ל ופי׳ שקעה
 עליו החמה שקעה לגמרי כלאמר י< בברכות ברישא ובא השמש וטהר טהר יומא להיינו
 צאת הכוכבים ומהתחלח שקיעה עד הלילה ה׳ מילין עיין סוף פ״ב דשבח קצרחי מספר
 ראביי״ה: איכא דאמד תלכו לא שנו אלא שלא ישן כו׳ יש גאונים שפסקו כלישנא
 במרה וכ״פ רב אלפסי ויש גאונים שפסקו כלישנא קמא לגמר וסילק דעתו מלאכול אסור
 לאכול והוא הדין לשתות אבל ישן ולא סילק דעתו אוכל וגרסינן בירושל׳ ישן ועמל אסור
 כשלא החנה אבל החנה מוחר ויש מחלקין ומתירץ לשתוח כי אדם צמא אחר אכילה
 ואתר שישן והוי ליה כהתנה לשתות: גרסינן ז<פרק הקורא כו׳ או דילמא הנאה קיבל
 עליה כתב ראבי״ה נ״ל כיון דאסיקנא דהנאה לא קיבל עליה דיכול לכיס עצי קנמון
 וקנלינ״א בלעז כדי ללחלת גרונו ולפלוט ואמרי׳ פ׳ כיצד מברכין כס זנגבילא ביומא
ר מקט משוס דשייך באכילה גמורה ו ט פ ו  דכפורי פטור ונ״ל תרכז דפטור ומותר א
 חיוב חטאת ומלאמרי׳ כל פטורי לשבת פטור אבל אסור מכלל לשאר פטורי לא ואפי׳
 אם ביום כפור אסור שאני החס דהוי דאורייחא ועול לטובא הנאוח נאסרו בו עכ״ל:

 דרבה בר בר חנה דדעתו לחזור הוה ואפ״ה כסייה ואין לחלק בין חעניח לדבר איסור
 עכ״ל והתוס׳ פסקו דכ״ז שהוא בעיר צריך להשחחף עם הצבור בצרתם. (*ואם) שכח
 ואכל אל ינהג עדון בעצמו נראה להכי בעי למימר לא יאמר כיון ששכח ואכל מעט
 אגמור סעודתי עד שובעי אלא מיד שנזכר יפריש מלאכול (*מי) [*דמי] שאכל שום
 ודחו גולף וכי יחזור ויאכל ייתר כדי שידוף יותר תוספות וראבי״ה פירש וז״ל נראה
 לפרש דעדון אפי׳ בפני עצמו אסור דמתוך כך פניו צהובות ונראין הדברים דאל״כ היינו
דף יא] יחיד ף ג׳ ימים זה אחר זה] [  רישא לקתני אל יתראה בפניהם. ף־וז״ל הד״
 שקבל עליו שני ימים זה אחר זה נראה לר״י לרבותא נקט שאע״פ שקבל רצופים והתחיל
 כבר בתענית יום אחל מהו לחימא אס אכל הלילה שבין שני ימים כאלו מפסיק בחעניח
 ולמי כאוכל בתצי היום קמ״ל ללא משיב הפסקה למסתמא כך קיבל שני ימים ולא לילה
 שבינתיס: [שם] לן בתעניח פירוש לילה שאחר התענית ומסיק קסבר תרכב מתענין
 לשעות כשקבל ושאני הכא שלא נתכוון לשם תענית מעיקרא אלא להאריך תעניתו של
 יום שעבר א״נ י״ל להבי קאמר ושאני הכא ללילה לא קיבל עליו מעיקרא כלומר מבע״י
 לא קיבל להתענות באותו לילה אלא לאחר שהחשיך נמלך בו ולן בתעניתו ואע״פ שלא
 נתכוון להאריך בתעניתו. [שם] מתענין לשעות כיון שלא קיבל מנעול יום אין מתפלל
 למחר תפלת תענית (יג) מיהו לעולם היכא דקבל מבעוד יוס להתענות כמו זה בלילה
דף יכ]  בלא יום אימא דתשוב תענית ומתפלל תפלת תעניח למחר ע״כ חוס׳ [שם] [
 ומתענין לשעות בפ״ב דע״ז פרש״י ז״ל כגון שקיבל עליו תענית מר שעות ולמעלה
 ומיהו לא טעם כלום מחחלת כל היוס אבל לא לשם תענית נתכוון בו׳ שעות ראשונות
 וקשה דאמדנן לקמן כל תענית שלא קבל עליו מאתמול לאו שמיה תעניח משמע אפילו
 קבל עליו לאחר חשיכה להתענוח למחר כל היום לא הוי כלום כיון שלא קיבל עליו מבע״י
 יכ״ש כשמקבל לאחר חשיכה לשעות בפירוש דלא הוי תענית ונראה לפרש דמתעניס
 לשעות כגון שקבל עליו מבע״י להתענות בלילה עד הבקר או למתר עד תצות. ומסיק
 עלה אמר רב תסדא והוא שלא טעם כלום עד הערב א״ל האי תעניתא מעלייתא הוי
 כלומר כיון שקבל עליו מבעוד יוס וגם התענה כל היום הרי תענית גמור ומאי לשעות
 הוי. ומשני ל״צ כגון שלא קיבל עליו חעניח מבע״י אלא לשעוח עד חצי היום או פתות
 *שוב כשמתענה על אותה שעה נמלך וגמר בלבו להתענוח עד חשיכה היינו מתענין
 לשעות: (יד) ה״ל ראבי״ה ראיתי כמה פתרונים בפירוש מתענין לשעות ולא ישרו בעיני
 •ל״נ דהכי פירושו בגון שאמר בחפלח המנחה הריני שרוי למחר בתענית דהלכה כשמואל
 ראמר שצריך לקבל בתפלת המנחה [*והנה אם דעחו להחענוח יום שלם יאמר הריני
 למחר שרוי בתענית ואס ירצה לשעות יאמר הדני למחר א< בתענית שעות עד שליש
 היום או חצי ב< הן חסיר והן יחיר כפי חפצו ולעולם בעינן קבלת חעניח קודם כניסת
 התענית בין ליום שלם בין לשעות וכן אס רוצה להחענוח מחצי היום. מ״י] והנה אם
 ״עתו להתענות מחצי היום ועד הערב ומתכוין לסגף עצמו ג< (טו) כמו שמורגל לאכול
 קודם חצות וגם בט׳ שעות אע״פ שאכל ושמה כבר הוי בכלל מתענים לשעות אם לא
 עעס כלום מאותה שעה שקבל עליו עד הערב ומחפלל עננו כיון שסיגף עצמו קצת
 ׳דכוותה אס דעתו להתענות יום שלם ואירעו אונס שאכל בה׳ שעות או בו׳ מתפלל עננו
 אבל אס [אין] מורגל לאכול בגי שעות וקיבל עליו עד ו׳ שעות וחצי שהוא מנחה גדולה
 אבל יום שלם לא קיבל עליו(טי) ואכל בו׳ שעוח וחצי אין מתפלל ענגו קודם שיאכל וכל
 ־;מתענין לשעות צריך שיאמר הריני בחעניח שעוח קודם שיחחיל להחענוח ופלוגחא דרב
 ׳שמואל דאיממי מקבלין קאי אתענית יום שלם ולה״ק רב נמנתה קורס תפלה ושמואל
 יתפלח המנחה וכ״ש קודם והוא הדין בתענית בשעות יקדים שעה אחת או חצי ויקבל
 י אס זמן תפלה יקבל בתפלתו ואס אין זמן תפלה או שהחפלל כבר יטין בלבו ויאמר
 הריני שרוי לפניך בתענית שעות על דרך שפי׳ וכן הא דאמר שמואל כל תענית שלא
 יןיבל עליו מבע״י לאו שמיה תענית מייד שהיה דעתו להתענות יוס שלם הלכך צריך
 יקבל עליו קודם לכן בתפלת המנתה וכן הא דאמרינן כל תענית שלא שקעה עליו ממה
 י־ינו תענית היינו לעלות לו לתענית יום שלם דהיינו סתם תענית ולענין תענית שעות
 נ מי לא יעלה כיון שלא פי׳ בשעת תענית לשעות אבל קיבל עליו בפי׳ לא חיישינן לכל
 הצי והכי מפרש שמעתא אמר רב חסדא הא דאמרת מתענים לשעות והוא שלא טעם
 כלום כל אותו היום א״ל רבי אבא האי תעניתא מעלייתא הוא פי׳ היינו עיקר מתענים
 לשעות הוא שמאותה שעה שקיבל עליו בשליש היום או בתצי היום או קודם אין טועם
 כלום עד הלילה וגס קודם לא טעם ומה בא רב חסדא לחדש על רב הונא זה נראה

 חרושי אנשי שם
 א נ״מ וצ״ע ללפי זה אמאי מחלק שם חלמולא כין רטיגמא ובין יכישחא לטון דמסקינן להנאה לא קיבל עליה וגם צריך ליזהר שיפלוט אחד כן א״כ מה לי רטיבתא או יבישתא:

 אתענית שעות להא אמריי למקד תענית שעות אס התחיל להחענוח מתצות ואילך ע״כ וק״ל להא בהליא
 מוכת מהירושלמי דמייתי אח״כ דגם עד חצות היום נקרא תענית שעות רא׳׳ר יותנן הריני בתעצית עד
 למשלים פירקין וכן כתכ הר״ן ויש לומר דנקכיל תענית עד תצי היום נמי תעצית שעות מעלייתא הוא והא
 לאמר לאינו תענית הוא משוס דדרכו לאכול בג׳ והוא קיבל עליו להתענות ו׳ והוא לא התענה ו׳ דהא בג׳
 שעות לא התענה להא בלא הט לא הוי אטל בהו וגס זה לא שוה לי להא לא קיבל עליו להתענות אלא על
 ו׳ שערת ומתצה על היום אבל לא אמר ו׳ ומתצה ע״כ נ״ל לה״פ שבשעה שהגיע ג׳ שעות על היום היינו
 כשרגיל לאכול אז קיבל עליו ואמר אתענה עד ו׳ ולא כל היום ולא קיבל עליו מאתמול לכך אינו תענית
 שעות לס״ל לראט״ה לכשמתענה על תצי היום צדך לקבל עליו מאתמול כמו שכתבתי לעיל: ומ״ש לקמן
 לקורס ששקעה החמה אינו עולה גס לעני! תענית שעות היינו הטעם משוס שלא קיבל עליו מאתמול בפירוש
 לשעות ההוא מאתמול בשעת קבלה לעתיה הוי להתענות כל היום אבל כשאירע אונס בחצי היום אז שפיר
 מקד למפרע תענית שעות דהא גס מאתמול בשעת קבלה ידע שכשיארע אונס שיאכל בתצי היום:
 (יז) דאכיל גונבא. פי׳ גבינה: (יח) ענינו בתענית חלום דמקרי נמי שעות דלא קיבל עליו מאתמול
 ואינו מקבלו אלא כשעומד ממטתו: (יט) קצרו של דבר מעת שקיבל עליו התענית. ר״ל בכל עת ביום
 שקיבל עליו התענית לא יטעום כלוס ער הערב ורו״ק: (כ) וראכ־״ה פליג עליה בהא ר״ל לס״ל רדוקא
 בתענית תלום אומר עננו אבל לא בשלא קיבל עליו מאתמול כשהיה בלעחו להחענוח למחרתו: (כא) וכ״ש
 קודם לבן ר״ל לשמואל מולה לכ״ש יכול לקבלו קולס תפלת מנתה: (כב) דהיינו י׳ בטנת ע״ל בסי׳

 תצ״ר בהגה״ה שכחב שבע״ש טוב שלא להשלים:

 בגדי ישע
 י: הגו אחריו: (יג) מיהו לעולם היכא דקינל מנע״י להתענות במו זה בלילה נלא יום אומר דחשיכ
 רענית כוי. ר״ל כשגמר אותו היום רק שמתחילה לא קיבל עליו אלא להחענוח בלילה לבלה וכמו שמפרש
 אי־ו״כ לבד ר״ת שמביאו בסמוך ולו״ק. אבל לראבי״ה לרך אתרת יש בביאור לבד ר״ת כמו שיתבאר לקמן:
 (״־־) וו״ל ראבי״ה. כלל העולה מלבד ראט״ה הוא כך ראם קיבל עליו להתענות למתר ג׳ או ד׳ שעות
 אי כמו שירצה נקרא מתעצה צשעוח וכן אם אוכל ער חצות ומתצות ואילך הוא מתענה ג״ז נקרא מתענה
 לנעות ובעני! זה יכול לקבל מאתמול או קולס תצות אבל אס רגיל לאכול בג׳ וכשיגיע ג׳ גמלך להתענות
 ער תצות מאתר דלא קיבל עליה קודם שהתתיל העינוי ט העינוי התתיל בשתדת אין בזה שום תענית לכן
 אש קיבל מאתמול עליו להתענות יום שלם ורוצה לאכול בתצי יום אין עולה לו אפילו לתענית שעות מאתר
 שניא קיבל מאתמול לשעוח אבל אס אירע אונס שמוכרח לאכול בתצי היום ה״ז מתפלל תפלת תענית שגס
 מאתמול בשעת קבלה היה בדעתו שכשיארע אונס שיאכל: (טו) כמו שטורנל לאכול ק״ח וגם לט׳ שעות.
 וריצה לסגף עצמו שלא לאכול עד הערב: (טז) ואכל בו׳ שעות וחצי אין מתפלל עננו קודם שיאכל.
 מכאתי כתוב משום לס״ל לוקא כשמתתיל תעניתו בתצי היום וגמר בסוף היום מקרי תענית שעות אבל אס
 מתחיל מתתילת היום ומסיים באמצע לא ס״ל למקרי תענית א״א נאנס כמ״ש לקמן ללענין תענית שעות
 א־ ׳.ו עולה קולם ששקעה החמה והטעם משוס ללא מנכרא מלחא ליש בני אלם שאינן אוכלים אלא על
 חנות כלאמד׳ לזמן סעולה היא על שש ואין להקשות למה הוצרך הספר לומר לקמן הא לאמרי׳ כל תענית
 שנא שקעה עליו החמה אינו חעניח למייד בחעניח יום שלס הא יש לפרש לאס קיבל עליו על חצי היום
 ליינו עולה לו א״ל למשמע ליה שלא שקעה פי׳ ללא אכל כלל אותו היום על שקה״ח א״כ ליכא לפרש

 ה; חות וציונים מממ״י ומ״מ א) שרוי: ב<היוס: ג) כגון ד) לעיל: ח) [ואין צריך להשלים] וראיה מלסריך עליה: 0כריש כרכות: 0הרי״ף הניאו כאן:

3 ' 0 



 מםכת מרדכי תענית
 וב״ה אומרין אתל ושוין שאס פרפר ביצה ונתן לתוך הדג או שריסק קפלומות ונתן לתוך
מ שהן שני תבשילין וכל לבר צלי נקרא כמו ק תבשיל כרכתיב ויבשלו את הפסח וק  ה
 עירובי תבשילין לתנן עושה אלם תבשיל ומותר לערב אפי׳ בצלי כדגרסינן התם לגיס
 מלוחים לאין בהם משום בשולי נכרים אמר רב יוסף אם צלאן נכרים ישראל סומך עליהם
 משום עירובי תבשילין כפ״ה: וכתב בסמ״ג ריב״א היה אוסר לאכול תפוחים מבושלין
 אחר חבשיל אחל בסעולה המפסקח מלאמרי׳ בירושלמי לנלרים יוצאין בחפוחים מבושלין
 משוס עירובי תבשילין: ח וכתב בא״ז מ״ב שחל תדלה להיות בשבח ולוחין אוחו על
 לאחר השבת נראה בעיני לאותו שבת אסור בתשמיש המטה מילי להוה אקובר מתו ברגל
 ללוחץ אבלו על אחר הרגל ואעפ״כ לברים שבצנעה נוהג: ט״ב חולצין מנעליהן ומשכין
 לארץ כלרך אבלים ועומד ש״צ ומחפלל מעריב ואומר קליש וגם חחקבל צלוחנא כו׳
 ובספר רוקח יש אומרים חצי קליש ואס חל ט״ב במוצ״ש א״א צלקחך לפי שנקרא מועל
 מילי להוה בשחל ר״ח בא׳ בשבת או בשבת שאז אין מצליקין את הלין ואס יש אבל בעיר
 נכנס בליל ט״ב במעריב לבהכ״נ וכן למחרתו בט״ב על שיגמרו הקינוח ויוצא והולך לביחו
 [*להא ט׳ באב כולם אבלים והולכים לב״ה] אכן היה נ״ל קצת להחמיר משום דט״ב לא
 חמור כולי האי משום דהוה אבילות ישינה ואם יש תינוק למול מלין אותו אחר (*חצות)
 [*הקינוח] ויש נוהגין שלא למולו עד לאחר חצות משוס דקודס [*חצות] חל אבילות
 עליו ומילה עושין אותה בשמחה כדכחיב שש אנכי על אמרחך כמוצא שלל רב וכן העידו
 רבותינו הגאונים שבמגנצ״א ובעלי בריח לובשים אז כלים אחרים ולא לבנים ממש וכן
 בשבח של חזון ישעיהו אין מחליפין כליהם אלא הכתונת בלבד: הגה״ה ופי׳ כתונת הוא
 מעיל ולא חלוק ובן פי׳ רבינו לול קמתי ומ״ש כתונת המעיל פעמים קורא שניהם כאחד
. ואתרי קליש של תפלת ערבית קורא איכה וקינות ואינו אומר ובא לציון אלא  ע״כ א
 מתחיל ואתה קלוש יושב תהלות ישראל אבל בסלר רב עמרם כתוב שגס בלילה אומר
 ובא לציון בדילוג במו למתרת ומסיים כל סדר קדושה ואומר קדיש ואינו אומר תתקבל
1 בשני או בחמישי אומר אל ארך ל ר  משים דכתיב שתם תפילחי (כ) ואם חל ט״ב ת
 אפיס ואינו אומר והוא רחום ולאחר קריאת התורה אומר קליש ומתזיר הס״ת למקומו
 ופותח בקינוח ומסיים [בנחמוח] ופוחח אשרי וא״א למנצח ואומר ובא לציון גואל וגו׳
 ואתה קלוש ומללג ואני זאת בריתי לפי שאסור בת״מ ואומר קליש בלא תתקבל ויש
 נוהגין לאחר גמר תפלת שחרית לגמור תתקבל וקורא באיוב ובירמיה ור״י הלוי(ג) הנהיג
 שלא לומר ענינו בתפלה ואין נ״ל: נהגו העס שלא לשתוט ולהכין סעולת מוצאי ט״ב
 על לאתר תצות כי ינטו צללי ערב ור׳ אבי העזרי כתב לטוב להמחין מן המנחה ולמעלה
 דבזמן הזה נהגו שלא לעשות מלאכה בט״ב כר״ע לאמר כל העושה מלאכה בט״ב כאלו
 עושה מלאכה ביה״כ וביה״ב תניא סוף פרק ואלו קשרים מפצעין באגוזים ומפרטן
 ברמונים מן המנחה ולמעלה ולישנא דתוספתא משמע כן מתקנין בט״ב למוצאי ט״ב
 משמע לסוף היום לט״ב(ד) מללא קתני סתמא מתקנין בט״ג כלקחני העושה מלאכה
 בט״ב: [*ולכתוב בט׳ באב צ״ע אס היא מלאכה ואומר ר׳ יעקב שרדנו יצתק הגיה ס״ת
 שלו בט׳ באב והגיה בו הסופר טעיות עכ״ל ר׳ ימיאל מפריש. הג״ה מ״י] תרלז בספר
 החכמה רבינו ברוך ממגנצ״א כתב בשם ר״א ממיץ ראיתי מנהגים שלא ישרו בעיני אומר
 אני חלשים מקרוב באו ולא שערום רבותינו הראשונים אשר מימיהם אנו שותים ומפיהם
 אנו חיים ואומר מקצתס ראיתי נוהגין בט״ב שתל להיות בשבת או ערב ט״ב שחל להיות
 בשבת שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין בסעולה המפסקת ונוהגים סימני אבילות ושנו
 חכמים אוכל בשר ושותה יין ומעלה כו׳ ועור ראיתי אוסרין להתעטף בציצית בט״ב ושנו
 חכמים אבל חייב בכל המצות האמורים בתורה חוץ מן התפילין ועול ראיתי אס חל יום
 ח׳ של מילה בט״ב מבטלין הקלמח זריזין [*מקלימין למצוה] שלא למול על אמרם קינוח
 הרבה ואיוב וחצי ירמיה קרוב הרבה לחצי היום. בט״ב מותר להניח תפילין משום דלמי
 לאבילות ישינה אמנם ר״מ לא היה מנית תפילין ולא היה מחעטף בטליח גדול בבוקר
 משום דאיתא באיכה רבתי השליך משמים ארץ תפארת ישראל זה טלית ותפילין אבל
 בערב מניח תפילין ומתעטף בציצית ובבקר לובש טלית קטן לפי שאין נראה לעולם: כשחל
 [*ולשמות יין הנללה כשנכנס אב לא לאימי לסתי ט״ב תרלח במוצ״ש י״א שאין מבלילין
 נזהרים וכלילה מזו אמר לי מהר״ל שמואל שפירא •והרב ר׳ שמואל מבונבורק היה אומר בקול
י רם בלא כוס בורא מאורי האש ולא היה " מ ? ה כ י ו 3 י ג  .״ל שלן לפני מסר״ס ׳״ל ש״י״י ל
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 לגיס בחומץ משוס להנולר מן היין מומר במומן. מבדיל בבהב״נ ועל ה שלחן בפ״ה והמבדיל
 מהרי״ל סי׳ טח: בין קדש לחול כדאמרינן בע״פ מי שלא
 הבדיל במ״ש מבדיל והולך כל השבח כולה מנהגים מראב״י העזרי: ט״ב שחל להיוח
 בשבת יש נוהגין שאין אוכלין בשר בסעודה המפסקת ואין שותין יין בשבת שאין חובה
 להעלוח על שולחנו כסעודת שלמה המלך אלא רשאי לעשות כן ג׳ סעודות בשבת יכול
 לקיים קודם סעודה המפסקת אמרינן בירושל׳ ט״ב שחל להיות תרלט בשבת מותר
 שצי שבתות פירוש אתרי שהוא נדתה ביום של אמריו מותר בשבוע שלפניו ובשבוע

 (כג) [דף יא] תרכח אין ת״צ א< אלא ט׳ באב בלבד מכאן פסק הראבי״ה דמותר לרחוץ
 בחמין אפי׳ בי״ז בתמוז וצ״ג לכי היכי למותר בנעילת הסנדל ה״נ ברחיצה (כד) למעשה
 רב ורבינו יואל הלוי אביו היה אוסר וראיה מפ״ק דר״ה הלכה דבטלה מגילת תענית מעשה
 וגזרו חעניח בחנוכה בלוד וירדו(*ר״א) [*ואמרו לר״א ורחץ] ור׳ יהושע ב< וסיפרו אמר
 (*להר) [*להם] ר׳ יהושע צאו והתענו על מה שהתעניתם אלמא לאסור ברחיצה
 [ותספורת] וכתב ראבי״ה דנהגו היתר ברחיצה: [דף יד] שלת להי תרכט כיתידיס דמיתו
 ובשומע תפלה [*והלכתא בשומע תפלה וש״ץ בין גואל לרופא. כתב ראבי״ה אם טעה ש״ץ
 ולא אמר עננו בין גואל לרופא יכול לאומרו בשומע תפלה כדאמרי׳ לעיל גבי טעה ולא אמר
 שאלה בברכת השנים וכ׳ בהג״ה היכא דיתיב בתענית בשבת אומר עננו בסוף אלהי נצור.
 נראה דשגגה היא דבברכה חמשית אומר עננו ושוב רצה ומודים. מ״י]: רבינו יואל ורבינו
 אלעזר ברבי שמואל תמהו על מה סמכו כשמתענין בגזירות וכדי שלא תבא צרה שמתפלל
 ש״צ עננו בין גואל לרופא וקורין בחורה ויחל כלץ תענית צבור דאלו בתענית יחיד אין קורין
 בתורה דתניא בתוספתא פ״ב למכלתין תענית צבור נכנסין לבית הכנסת וקורץ משא״כ
 בתענית יתיד ובפ׳ אין עומדין גרס בירושלמי בנימה צריכין מיעבד תעניתא בתר פיסתא
 אתון שאלון לר׳ אמר לון לכו ועשו ובלבד שלא תשנו מטבעה של תפלה (כה) ומסקנא נמי
 התם בשומע תפלה וטון לקפיל אשמי טבעה של תפלה משמע בכל עניינים טחילים דמו
 ויש ללחוק ולומר טון שמצינו שקבעו צום בהריגת גלליה והוא תענית צבור ה״ה לשאר קושי
 עולם. וחענית שלאחר הפסח ושלאחר החג נהגו בכל תפוצות ישראל ולא הוי כתענית יחיל
 וטעמו של לבר שמחענין י״א שמא חטאו בלשונם ובלבבם כלחזיצן באיוב אולי חטאו בני וכו׳
 ואין נראה לא״כ לאתר שבועות נמי ונ״ל לבכל מקום אנן גרירינן בתר בני בבל והס היו
 מתענין אתר המג בזמן הרביעה כשלא ירלו גשמים ובני נינוה אחר הפסת כאשר הבאתי
 לעיל מן הירושלמי אבל אחר חג שבועות לא מצינו שמתענץ בשוס מקום אבי״ה: גרסי׳
 בסוף בכל מערכין תרל תניא אמר ר״א ברבי צלוק אני הייתי מבני סנאב בן בנימין פעם
 אחח חל ט״ב להיות בשבת ולחימהו לאחר השבת והתענינו בו ולא השלמנוהו מפני שי״ט
 שלנו היה נ מעשה ברבינו יעב״ץ שהיה בעל ברית בט״ג שחל להיות בשבת ונלחה למחרתו
 והתפלל מנחה בעול היום גלול ורתץ ולא השליס ומהאי טעמא להכא שי״ט שלו היה:
 תרלא הלכה מתענה ומשלים ואפי׳ בתענית יתיל מיירי וכן משמע בשאלתות ובירושלמי.
 ובמגילת תענית אמר ר׳ יוסי בן דוסתאי משוס ר׳ יוסי הגלילי מי שנשבע להתענות ערב
 שבת הרי זו שבועח שוא שמקצח ערב שבח כשבח: כחב רבינו אלחנן דסברא הוא להתענות
בכל תענית עד צאת הכוכבים וא״ת והלא אפילו גבי תשעה באב דצריך להתענות לילה ויום  ג

 איכא מאן דשרי פרק מקום שנהגו בין השמשות שלו בכניסתו ותירץ לשאני עיולי יומא
 מאפוקי יומא לעיולי להיימ ליכנס בתענית שרי בין השמשות אליבא למאן לשרי אבל אפוקי
 יומא דהיינו בסוף התענית מספיקא לא נפיק על שיהא ולאי לילה: לוה אלם
 תרלב תעניתו ופורע פר״ח כגון לאלס תלע לקאמר עלה תלמולא בלישנא קמא כי
 אמריתה קמיה לשמואל אמר ג< לא יהא אלא נלר וט נלר הוא ללא סגי ללא משלם צערא
 הוא לקביל עליה אי מצי מצער נפשיה ואי לא מצי לא מצער נפשיה מכלל לרב במצטער
 קאמר מיהו אינו סכנת נפשות ל. והאלפס תפס לו לישנא בתרא וה״פ לא יהא אלא נלר
 שקבוע לו זמן ועובר בבל תאחר כלאיחא פ״ק רר״ה א״נ צלקה שעובר מיל להא קיימי
 עניים ואס נאנס ולא קיים וכי יפטר בכך והלא כשיוכל ישלם קצרתי מראבי״ה ומצאתי כתוב
 מספקא ליה לר׳ שמא לוקא תעניתו אבל תענית צבור שמא אינו רשאי לפרוש מן הציבור:

 הלכות תשעה באב ,
 אע״פ שאמרו כלי פשתן אין בהם משום גיהוץ תללנ אסור ללובשן בשבת
 שתל ט״ב להיות בתוכה ותלמולא מסיק הכא ובכתובות גיהוץ שלנו ככיבוס שלהם ופירש״י
 בכתובות סוף פ״ק מפני שהיה להם סממנים טובים י״מ גיהוץ שלנו בלא כיבוס ול״נ
 (א) לא״ב גיהוץ שלהם נמי ואמאי נקט שלנו: ונהגו אבותינו [*אפילו] בכיבוס שלנו
 לאסור בשבת שתל ט׳ באב להיות בתוכה ורשב״ט כתב ופסק לה״ה כלים מלשים לאסור
 ללובשן ואסור לתקן ולהניס ובירושלמי פרק מקום שנהגו הני נשי לנהיגי ללא למשתי
 מלעייל אב מגהגא ויש גורסין ללא לישתי תמרא. אבל רבינו נסים גאון לא גריס חמרא
 אלא עמרא ופי׳ לשון בשתי או בערב וכיון להשתי אסור כ״ש תיקון בגלים וראוי להממיר
 בזה אפי׳ מר״ח. 3פ׳ החולץ תניא קולם הזמן הזה העם ממעטין בעסקיהם מלישא וליתן
 מלבנות ולנטוע ואית למוקי לה בקולם שבת וקודם והיינו מר״ח אב וה״ה לחיקון בגלים
 חלשים להוא נמי בכלל מיעוט שמחה: תללל ערב ט״ב ועי״כ מותר לאכול ולשתות
 אחר סעולה המפסקת לאמרינן באיכה רבחי ר״י ב״ב איקלע לנציבין בערב צומא רבא
 אזל ריש גלוחא לאזמוניה א״ל הא אכלי ופסקי א״ל אשגח עלי ללא לימרו הא מרבנן לא
 אשגח עליה אזל ואכל מכל תבשיל ושתה מכל כוס וכוס שמעינן מהכא למותר לאכול
 אמר סעולה המפסקת: הגה״ה ערב ט״ב לא יאכל ב׳ תבשילין כתב ראבי״ה ראוי
 להחמיר כיון שלא פי׳ התלמול מהו ב׳ תבשילין. ולי אני הליוט נראה שיש ללמול מפ״ב
 לביצה לחניא לסליגי ב״ש וב״ה גבי עירוב על לג וביצה שעליו שב״ש אומדן שני תבשילין

 חרושי אנשי שם
 לתעניות הרי מי שהיה מתענה ושכח ואכל הרי זה משלים תעניתו ולווקא כשנלר יוס סתס אבל יום ילוע אין
 משלם אלא משלים אותו יום כיון שלעתו על אותו יום לא ישלם אחר תתתיו: א מהר״ם ירצה שאין להתליף
 מבגלי חול לשבת אלא המעיל ותלוק הפנימי לבן אינו לובש וכן משמע בדברי רטנו מנתם בעל הצילה והכי
 איתא בהדיא בספר תציא ודימהו למדם של צנעה שנוהגים בשבת לענין אבל לאמרי׳ כל לבר שיש בו רן
 משוס ארלות אסור לנהוג בשבת ומיהו שאני לן טן אבילות דיתיד לאבילות דרבים דתמירא במילי דרבים ולבוש
 לטניס כמילי לרבים תשיב גבי שבת וכך ראיתי נוהגים שאין מתליסין אלא התלוק הפנימי כמשמעות הפנים

 ולא כדברי הג״ה:

 ב מהר״פ מעשה שהיה בגרמיזא בימי ר׳׳י סג״ל שחל לו בדת מילה בי׳ באב שתל ט״ב בשבת ונדתה על
 למחר כתקון תכמים והוא היה אב הברית והמתין ער לאחר חצות וציה להתפלל מנתה גלולה לאתר תצות
 והלך ורתץ הוא ובעל ברית ומלו הנער ואכלו כל צרכיהס ולא השלימו עם הצבור והטעם שאמרו מותדן מפני
 כבוד השבת כ״ש מילה דעדיף משבת: כשמלין תינוק בט״ג אומר איכה דרמיה אתר הברית ופושט בגדי שבת
 אשר לבשו עכ״ל מהר״ם ולכאורה נראה שחולק על מעשה דרטנו יעב״ץ ור״י סג״ל: ג דהא בסוף פרק במה
 מדליקי[ לרבי נחמיה ליכא כ״א חצי מיל מגמר שקיעה על צאת הכוכבים ומסתמא אין אדם יכול לעמוד בזה
 ועול סברא שיש להתענות על הלילה כל״א לא מצינו יוס שמקצתו אסור ומקצתו מותר: ל דתניא בתיספ׳

 בנדי ישע
 (כג) אין ת״צ בבבל אלא תשעה באב ר״ל לעצין להפסיק מבע״י ולאסור ברתיצה וסיכה ונעילת הסנדל: חל ט״ב בב׳ או בה׳ כו׳ כ״ה ג״כ בטור ואע״ג לא״א לתול בב׳ להא לא בל״ו פסת ואיירי ללילהו שהיו
 (כד) דמעשה רב ר״ל רבנן דבי רב אשי סיימי ט אורתייהו: (בה) ומםקינן נמי התש בשומע תפלה. ר״ל מקרשין ע״פ ראיה ויכול לתול בכל יום: (ג) הנהע שלא לאמי ענינו א״ל לטעמיה הוא משוס לכתיב שתם
 השאלה בשומע תפלה ולא בברכת השנים וכ״ה באשר״י בפירקין: הלכות תשעה באב (א) דא״כ גיהוץ תפלתי: (ד) מדלא קתני םתטא ר״ל דהיה ליה למתני סתמא מתקני! בט״ב ולמה הוצרך לסייס אס״כ למוצאי

 שלהם נמ• ר״ל להא קתני שבח שחל ט״ב להיות בתוכה אסור לכבס משמע לבגיהוץ בלא כיבוס שרי: (ב) ואם ט״ב אלא ש״מ לבא להורות לנו לבזמן שצריך לתקן למוצאי ט״ב דהיינו בסוף היום יתקן:

 הגהות וציונים מממ״־ ומ״מ אןנבבל: p וסיפר: p לא יהא אלא נלר חא״נ: דזעב״ה:
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 ד מםכת מרדכי תענית
 לשרי באבל וה״נ בט׳ באנ וסוגיא כפרק בחרא ליומא ופרק מקום שנהגו משמע לאין

 הלכה כמותו אלא כמו שפוסק פלמולא ספ״ק דתעגית וכן השיב רבינו שמשון משאנ״ץ:

 וברברים הרעים שבירמיה ר״מ תמה על מה שנהגו לקרות פסוקי לנחמתא לירמיה וגם

 פרשת קרבו גויס לשמוע שבישעיה ומפרש ליש פרושים שמללגין כל פסוקי לנממה:

 אסור לו לאלם שיושיט אצבעו גרסי׳ פרק בתרא ליומא למטפחת היה לו לריב״ל ערב

 י״כ וכן עט״נ כו׳ כתנ ראב״י העזרי אבל מטונף שרי לרחוץ אף בי״כ וגם בט׳ באב אס

 מלוכלך כטיט וצואה מותר ומטפחת רר׳ יהושע היתה כלי להענירה על עיניו משום

 תענוג בלי להקר וכן באבל מותר לרחוץ אפי׳ כחמין מן הלכלוך ולרפואה וצ״ע פ״נ

 לברכוח: כל זמן שהוא כשלמים שיש בו שמחה משוס שמחה ממשיך בתריה ופסק ראב״י

 העזרי ורשב״ט למותר לאכול בשר עוף [אפי׳] בסעורה המפסקח וראיה מפ״ק לחגיגה

 (לף ח׳ ע״ש) גבי ישראל יוצאין י״ח בנדרים לנדבות ושמחה יצאו עופות שאין בהם שמתה

 ומיהו ללילן לנהגינן א< איסור אסור מר״ח אפי׳ בשר עוף (*או בשר) [*ובשר] מלוח

כ מנהגים מראב״י העזרי: ״ ע  ויין תוסס [*אסור] 5

 פליק להו הלכות תשעה באב

 שלאחריה וכשחל בחול אותה שבח אין אסור לאחריו לרבא פסיק כר״מ לאמר מר״ח על

 התענית וכרשג״ג לאין אוסר אלא אותו שבת ותרוייהו לקולא הא לפסק רבא כר״מ

 לאמר מר״ח על התענית אשמעינן ללא נימא כרשב״ג לאוסר כל אותו שבת (ה) לאינו

 ר״ל כל השבוע של ט״ב אפי׳ לאחריו והא לפסק הלכה כרשב״ג ללא מימא מר״ח כר״מ

 אלא לומר לאינו אסור אלא אותו שבת לוקא: היה רגיל לסעוד בי׳ סועל בה׳. כתב

 ראב״י העזרי אע״ג לרשב״ג ות״ק פליגי בשאר מילי בהא מילתא לא תזינא לפליגי וכן

 לא פליגי בהא לקאמר רשב״ג באילך ברייתא אם היה רגיל לאכול אחר אכילה צנון או

 מלית הרשות בילו ואע״ג לקאמר הרשות בילו מצוה להתנהג בפרישות: אסור ברחיצה

 וסיכה משמע לוקא בט״ב ומיהו נהגו אבותינו שלא לאכול בשר ולשתות יין ולא לרתוץ

 מר״ח ועלינו לקיים לכתיב ואל תטוש חורת אמך ואסור לטבול בט״ב אפי׳ טבילה של

 מצוה להלכה כחנניה לאמר כלי ביח אלהיט לאבל טבילה אחח בשנה (י) וס״ק לתעניות

 מסיק הלכה לבט״ב אסור לרחוץ בין בחמין בין בצונן ופניו יליו ורגליו בחמין אסור בצונן

 מוחר והחם מדמה אבל לט״ב דהחם אמרו כל שהוא משוס אבל כגון ט׳ באב אסור בין

 בחמין בין בצונן(ז) ופריך עלה מלר״י בר׳ חנינא שמתו בניו ורחץ בצונן בתוך ז׳ אלמא

 חדושי אנשי שם
 מהר״ם ב יש מקדימין שלא לאכול בשר ולא לשתות יין מי״ז בתמוז ורמז לדבר מיתזקאל ודניאל שהתענו ג׳ שלא שקעה עליו התמה אינו תענית ה״מ בשאר תעניות אבל בעט״ב ובעיו״כ לא״א להשלים ממענין לשעות
 שבועות: יש בני אדם שמשימין אבן תתת ראשם ליל ט״ב ורמז לדבר ויקת מאבני המקום וכתיב מה נורא ואת״ כ סועד וכן תקנו אבותינו הגאונים: ראיתי בתוספ׳ לשבת שלפני ר״ת אב אין מזטרין התלש משוס דכתיב
 המקום הזה ומורכן ביהמ״ק ראה: ואין אומרים פסוקי לזמרה כ״א בלתש: ערג ט״ב מקדמין לג״ה ומתפללין במספר ירתיס אל יבא ולתה ראדרבה יומר טוב כלי לברך ישראל שהזמן מוכן לפורענות ועוד ללאו על ר״ת
 מנתה דוצאין ואוכלים מבעול יום ואוכלים סעודה המפסקת על הקרקע: וההולך בדרך מותר בנעילת הסנדל אב נאמר אלא איוב הוא ללייט מזליה ועוד דא״כ הלל לא יאמרו דכתיב אל תבא רננה בו: רפ״ק לכתובות גבי
 עד רתזב הקהל בזמן הזה משוס רשעות: ובט״ב לא יהלוך לטיול ואין מתנין שלום אלא כנזוסים ואביליס: במ״א הוא ישן בין האנשים פי׳ לט״ב ויו״כ אסור לישן עם אשתו במטה. ט״ב שתל להיות במ״ש אין אומרים רהי
 יש שיש לברך על מקרא מגילה באיכה: סימני הסטורת מי״ז ואילך דש״ח נו״ע אר״ק שד״ש וסימנים אלו אין נועם משוס דאקרי מועד ולא צדקתך ומבדיל בתפלה אע״פ שאינו מבדיל על המס עד לאחר התענית וברומי
 מפסיקין לא בשביל חסונה ולא בשביל שוס דבר שאירע: יחיד שקבל עליו תענית כל ימות השנה ואירע ט״ב אין אומרים שירת הים ומתפלל י״ת ברכות ויתיד מתפלל ענינו בשומע תפלה וש״ץ בין גואל לרופא. וקורין

 מה יעשה סועד טרס יבא השמש ומתפלל מנתה ואת״כ סועל לקי״ל מתענין לשעות ואע״ג לקי״ל כל תענית בשתרית שלשה בני אלם בכי תוליד והשלישי מפטיר אסף אסיפם: למנחה קורין ויחל ומפטירין דרשו:

 בגדי ישע
 (ה) דאינו ד״ל כל השבוע פי׳ ר״מ: (ו) ופ״ק דתענית מפיק כו׳ ר״ל לפסק שם התלמולא לף י״ג סוף פ״ק לתענית לפסק שאבל אסור לרחוץ בצונן ואע״ג לבפ׳ מ״ש אמר רבט׳׳ב אפילו להושיט אצבעו
 ע״ב והלכתא אבל אסור לרתוץ כל גופו בין בתמין בין בצונן ופניו יליו ורגליו מותר בצונן וה״ה גט״ב במים אסור וכן משמע במטסתת לריב״ל לאסור לרחוץ פניו וידיו ובפ״ק לחעניח משמע רכל שהוא משוס
 הלין כן להא התם מלמה אבל לט״ב כוי: (ז) ופריך עליו מדד״י בר חנינא ר״ל ומיניה משמע לה״ה אבל מותר לרתוץ בצונן פניו יליו ורגליו בבר כתב הרא״ש ספ״ק לתענית למלינא שויס רק בט״ב התמירו
 נט״ב מותר לרתוץ כל גופו כמו באבל אף ע״ג להתס רף י״ג לתה ואמר לר״י גר תנינא מיירי בשתכפוהו לאסור להושיט משוס תומרא בעלמא ול״נ לצריך להיות ולא כמו שפוסק התלמולא ר״ל שבם׳ מ״ש וביומא
 אבילות מ״מ ללישנא קמא לרגא שאמר אבל מותר לרתוץ כל גופו בצונן לא מיירי ר״י בר תנינא לפי משמע שאפי׳ להושיט אצבעו אסור וזהו שלא כרברי ר״י בר תנינא למתיר באבל לרחוץ ולא כמו שפוסק

 האמת גשתכפוהו אבילות ועז׳׳א רבפ׳ במרא ליומא ר״ל בענין מטפחת לריב״ל ונפ׳ מקום שנהגו לנ״ל תלמולא ג״כ לפניו ויליו מותר ולו״ק:
ת י נ ת תע כ ס מ י מ כ ד ר מ ע על ה ש י י ד  ע״ג משמע לאין הלכה כר״י בר תנינא להא התם אסרו ברתיצה בט״ב אלא הוא כמו שפוסק תלמולא םליקא לה בנ

י ומ״מ א) איסור מר״ח אפי׳ כשר מלות ויין תוסס אף נשל עוף אסור: ונים מממ״  הגהות וצי

 לוח סימני הדינים אשר נמצאו במרדכי ממסכת תענית
 כולל כל הדושי דינים שהובאו במרדכי על דעת הרמב״ם ז״ל, מאת הרב הגאון ר׳ יוסף אוטילינג זללה״ה אבד״ק קרימונה

 (נג) הנוהגין נט׳ נאנ שחל להיות נשכת או ערנ ט״כ שתל
 להיות כשנח שלא לאכול נשר ושלא לשתות יין נסעולה

 המפסקת לא יפה הס עושי!:
 (נד) וכן האוסרין להתעטף בציצית נט׳׳כ:

 (נה) אס חל יוס ח׳ של מילה נט׳׳נ מנטלין הקדמת זריוין
 שלא למול עד אמלס קינות:

 (נו) ר׳ מאיר לא היה מניח תפילין ולא היה מתעטף נטלית
 גדול ננקר:

 (ני) כערב מניח תפילין ומתעטף בציצית ובבקר לונש טלית
 קטן:

 (נח) י״א כשחל ט״נ נמ״ש שאין מנלילין ור״ש היה אומר
 בקול רס נלא כוס מאורי האש ולא היה אומר נשמיס
 ובליל שני היה מגדיל גנ״ה ועל השלחן בפ״ה והמכליל:
 (נט) אבי״ה. ט״ב שחל להיות כשבת יש נוהגי! שלא לאכול גשר
 נסעולה המפסקת ואין שותין יין נשכת שאין חונה

 להעלוח על שלחנו כסעולח שלמה:
 (ס) ט״נ שחל להיות נשכח מתיר שני שנתוח:

 (םא) היה רגיל לסעול ט׳ סועד בה׳:
 (םנ) אס היה רגיל לאכול אחר אכילה צנון או מליח הרשות

 בידו ומצוה להתנהג בפרישות:
 (םנ) נהגו אבותינו שלא לאכול נשר ולשמוח יין ולא לרחוץ

 מר״ס:
 (טר) אשור לטנול כט״נ אפי׳ טכילה של מצוה:

 (פה) ט״ב אסור לרתון נין בחמין בין נצונן ופניו ידיו ורגליו
 בחמין אסור בצונן מותר:

 (םו) ר״מ חמה על מה שנהגו לקרוח פסוקי דנממחא דירמיה
 וגס פרשח קרנו גויס לשמוע שבישעיה ומפרש דיש

 סרושיס מדלניס כל פסוקי לנחחה:
 (פז) אבי״ה. אבל מטונף שד לרחוץ אף ביוי׳כ וגס בט״ב אס
 מלוכלך בטיט וצואה ומטפחת לר׳ יהושע היתה כדי

 להעבירה על עיניו משוס חענוג להקר:
 (םה) מותר לאכול בשר עוף בסעודה המפסקת ולדידן אסור

 אפי׳ בשר מלוח ויין תוסס:

ב א ה ב ע ש ת ת ו כ ל  ה
 (לה) אע״פ שאמרו כלי פשתן אין נהם משום גיהוץ אסור
 ללובשן נשנח שחל ט׳ נאנ להיות נתונה ונהגו אנותינו
 בכינוס שלגו לאסור נשבח שחל ט׳ נאב להיוח נחונה:

 (לו) רשנ״ט פסק דה״ה כלים חדשים אסור ללובשן ואסור
 לתקן ולהניח:

 (לי) ה:י נשי לנהגו ללא לישחי חמרא ר״ג עמרא:
 (לח) עלב ט׳ נאנ וערנ יו״כ מותר לאכול ולשחות אחר סעודה

 המפסקת:
 (לט) עירב ט״נ לא יאכל ב׳ תבשילין ראבי׳׳ה ראוי להחמיר מהו

 ג׳ חגשילין:
 (מ) במל הספר מפרש מהו ב׳ תבשילין:

 (פא) סמ״ג. רינ״א היה אוסר לאכול תפוחים מבושלים אחר
 תכשיל אחד בסעודה המפסקת:

 (מנ) א״ז. ט״נ שחל להיוח נשבח ולוחין אותו עד לאחר
 [השבת] נראה בעיני דאותו שגת אסור גחשה״מ:
 (טג) ט״נ חולצים מנעלים ויושבין לארץ כלרן אגליס:

 (מד) אנ! חל ט״נ נא׳ נשבת או בשנת אין אומרים צדקתך
 (חקרא) נלנקרא] מועד:

 (טה) אט יש אבל בעיר נכנס בליל ט״ב במעריב לבית המסת
 וכ;׳ למחרחו:

 (מו) אנו יש תינוק למול מלין אוחו אחר חצוח:
 (טי) במגענצא נעלי בדת לובשים אז כליס אמרים ולא למיס

 ממש:
 (מח) וכן בשבת של חזון ישעיה אין מחליפים כליהם אלא

 הכתונת:
 (טט) א3 חל ט״כ בשני או כחמישי אומר אל ארך אפים ואינו

 אומר והוא רחום:
 (ג) ר״י הלר הנהיג שלא לומר עננו בתפלה ואין נ״ל:

 (נא) נהגו העס שלא לשחוט ולהכין סעודת מוצאי ט״ב עד
 לאחר סצוח:

 (ננ) ממן הזה נהגו שלא לעשות מלאכה נטי באב:

 (יט) י׳ ימי משונה אין רגילות לקבלם כתפלה וכן מענית חלום
 צער בעלמא קבל עליה:

 (נ) ראנ״ן לא היה מתענה ט׳ ימי תשונה עד שקיעת החמה
 אלא אחד צאתו מב׳׳ה מיד היה אוכל ואפילו הכי היה

 מתפלל עננו:
 (כא) יש מחלקים ומחירי! לשתומ כי אלם צמא אחר אכילה
 ואחר שישן והוה ליה בהתנה לשחוח אבל באכילה פליגי

 נה הגאונים:
 (בב) יכול לכוס עצי קנמון וקנילה נלע״ז כרי ללחלח גרונו

 ולפלוט:
 (כג) כס זנגבילא ביומא לכפוד פטור:

 (כד) פסק ראגי״ה רמוחר לרחוץ בחמין אפילו בי״) בחמוז
 וצוס גדליה:

 (כה) ר׳׳י וראנ״ש תמהו על מה סמכו כשמתענין בגדרות וכלי
 שלא תנא צרה שמתפלל ש ״צ עננו נין גואל לרופא וקודן

ן תענית צבור ואילי סמכו על צוס גדליה: ד  רחל נ
 (כו) תענית שלאמר הפסמ והמג נהגו בכל תפוצות ישראל ולא

 הוי כתענית יחיל והטעם למה מתענין:
 (כז) אחר חג שנועות לא מצינו שמתענים נשום מקוס:

 (כח) א״ר אלעזר כו׳ סעס אחת חל ט׳ באנ להיוח בשבח
 ודחינוהו לאחר השבת והתענינו נו ולא השלמנוהו מפני

 שיו״ט שלנו היה:
 (כט) מעשה בר׳ יענ״ץ שהיה נעל בדת בט׳ באג שחל להיוח
 בשנת ונלחה למחרתו והתפלל מנחה בעוד היום גלול

 ורחץ ולא השלים מהאי טעמא שיו״ט שלו היה:
 (ל) הלכה מחענה ומשלים אפי׳ בחעניח יחיל מייד:

 (לא) מי שנשבע להחענוח ע״ש הרי זו שבועח שיא שמקצח
 ע״ש כשנח:

 (לנ) סברא הוא להחענות נכל תענית עד צאת הנוכניס:
 (יג) לוה אדם מענימו ופורע פר״מ כגון דאניס:

 (לד) מספקא ליה לרבי שמא דוקא תעניחו אנל חענימ צבור
 שמא אינו רשאי לפרוש מן הצבור:

ת י ת תענ כ מ  מ
 (א) בטל וברוחות לא חייגו אותו כו׳:

 (י.) יש בני אדס שאומדס בכל פעס וחן טל לנרכה אף נימוח
 החמה

 (:) וביעלה דבא היכא שלא המחיל ברכה שלאחדה:
 (־) אסור ליחיד להזטר עד שיזכיר ש״צ בגשם:

 (•־) טעם למה התקינו להזכיר גשס רק במוסף ולא נשחדח
 או בכניסת החג:

 (•< יש נוהגים שלאחר קדאת התורה וקדיש אומר מיד ש״צ
 בקול רם משיב הרוח ט׳ ואו מחסללין הקהל ומזכירין

 כמו שעושי! גר״ח:
 (זי• תני אס התפלל ואינו יודע אס הזכיר כל ל׳ יוס חזקה

 מה שהיה למוד הוא מזכיר:
 (ד) הלכמא יוס ס׳ כלאחר ס׳:

 (:־) ימיד כל שמינוהו ב״ד פרנס ע״י כך שאירע להס צער
 ונזקק להם:

 (י נהגו לעבור לפני המיבה בר״ה רו׳׳כ סמסים המנהיגים
 המגינין על הדור שלהם:

 (יא) הד שהיה ממענה על מולה ונתרפא מתי יתרפא ולא
 ישלים:

 (•:.) ההולן ממקום שאין מתענין למקום שממענין אס לעמו
 לחזור כו׳:

 (י: ו כל זמן שהוא בעיר צדך להשתחף עס הצבור בצרחם ואס
 שכח ואכל אל ינהג עלון:

 (•־•) ממעני! לשעוח כשקבל:
 (ט־) כמה סחרוגיס בפירוש מחענין לשעוח:

 (טי) כל מענימ שלא קבל עליו מבעו״י לאו שמיה חעניח וסגי
 נמחשבת ולא בעי הוצאה בפה:

 (יי קבלח חעניח שאומר אהא נחענימ למחר ויהי רצון
 שמתקבל תפלתי בחעניתי כי אתה שומע מפלה כו׳ ויש

 אומר שמתפלל עננו במנמה שלפני התענית:
 (יד) נהגו העם לנרך נשבת מקבלי תענית בה׳׳נ ושוב אין

 צדד! לקבל:
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 תוספתא תענית פרק א א
 ורביעה שלשה טפהים אמר רשב״א אין לך כל טפה וטפה שיורד מלמעלה
p פולטת כנגדו טפהיים וכן הוא אומר (תהלים מב) תהום אל א  שאין ה
 תהום קורא וגו׳>ט) למה נקרא רביעה שרובעת את הארץ]: ה(י< [כל
 שאמרו o אוכלין ושותק מבעוד יום אסורין במלאכה ברהיצה ובסיכה
 בנעילת הסנדל בתשמיש המטה>כ) היום אסור במלאכה והלילה מותר(ל)
 מנין שהיום הולך אהד הלילה שנאמר(אסתר ד) לך כנוס את כל היהודים וגו׳ כל
 אלו שאמרו אוכלין ושותין משהשיכה מותרין במלאכה ברהיצה ובסיכה
 ובנעילת הסנדל בתשמיש המטה](י0 אוכלין ושותין עדי״ [שיאיר>P המזרה]
 דברי ר׳ י) ר״א בר״ש אומר עד קרות הגבר [ישן ועמד אסור מיד(ס) כל
 אלו שאמרו אםורין בנעילת הסנדל יצא מן הכרך נועל הגיע לכרך הולץ(ע)
 וכן אתה אומר במנודה ובאבל]: ו(פ) איזהו יהיד רשב״א אומר>ח< כל
 הרוצה לעשות >ט< יהיד [עצמו] עושה ת״ה [אינו] עושהיי< [אא״כ>צ) מינהו
 ב״ד על צבור] רשבג״א(ק) דבר שהוא של צער הרוצה לעשות עצמו יהיר
 עושה ות״ה עושה ותבא עליו ברכה(0 דבר שהוא של שבה לא כל הרוצה
 לעשות עצמו יהיר עושה ות״ה עושה אא״כ מינהו ב״ד על הצבור:
 ז רשב״א משום ר״מ ובן היה רבי דוםא אומר בדבריו >ש< חצי תשרי מרהשון
 והצי כסלו זרע הצי כסלו וטבת(יא) [והצי שבט] הורף חצי שבט ואדר והצי
 ניסן קור הצי ניסן אייר והצי סיון קציר הצי סיון תמוז וחצי אב קיץ חצי
 אב אלול והצי תשרי הום רבי יהודה היה מונה ממרחשון ר״ש מונה

: ג) שניה: ל) רני שמעון כן אלעזר: ר  נוסחאות א) בפסליו:3) זמנה של רכיעה ר״מ כ

 פרק א א(א) שואלין את הגשמים עד שיצא ניסן שנאמר (יואל ב) ויורד
 לכם גשם מורה ומלקוש בראשון [וגו׳] דברי רבי מאיר והסמים
 אומרים יורהא< במרהשון ומלקוש בראשון בניסן(3) אמר להם ר׳ מאיר
 הואיל ואילן עושה פירות לשנים עשר ותבואה לששה הדשים מה מצינו
 באילן שנא׳ [בו](יחזקאל מז) לחדשיו יבכר אף תבואה לחמשה עשר יום
 הא למדת שיורה ומלקושיא< [בניסן]: ב«) מאימתי שואלין את הגשמים
 משהגיע זמנה של רביעה אם היתה שנה הסירה נותנין לה הםרונהיב) [אם]
 לאו הולכין אחר סדרן דברי רבי רבן שמעון בן גמליאל אומר לעולם הולכים
 אחר סדרן אם היתה שנה מעוברת נותנין לה עיבורה: גגחי״! איזו היאג<
 רביעה ראשונה >ג< [ר״מ אומר בכירה לשלשה בינונית לשבעה אפילה
 לשבעה עשר רבי יהודה אומר הבכירה לשבעה בינונית לי״ז אפילה לכ״ג
 רבי יוסי אומר הבכירה לי״ז בינונית לעשרים ושלשה אפילה לר״ה כסלו]
 וכן היה רבי יוסי אומר אין היהירים מתעניך־) [אלא מר״ה]: ד(ה) איזו
 [היא] רביעה שניה משהגיע זמנה של רביעה דר״מ והכ״א משתרד
)(0 רבי יוסי אומר כל התלוי ברביעה משהגיע זמנה של רביעה וכל  רביעהג
 שאין תלוי ברביעה משתרד רביעה שניה0) רבן שמעון בן גמליאל אומר
 גשמים שירדו שבעה ימים זה אהד זה>ה< [ולא פסקו יש בהן כדי רביעה
 שניה כמה גשמים יורדין ויהא בהן כדי רביעהגח) מלא כלי של שלשה
 טפהים דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר ראשונה טפח שניה טפהיים

 פ״א [א] הגי׳ ככ״י איזה היא רכיעה ראשונה רמ״א בכורה לשלשה בינונית לי״ז
 אפילה לכ״ג. רכי יוסי אומר ככורה לי״ז בינונית לכ״ג אפילה כסלו:

 אור הגנוז

 הגהות הגר״א
 לא אמרו אלא כל גופו אכל פניו ידיו ורגליו מותר וכן אפה מוצא במנודה ואבל: (ז) שיעלה עמוד
 השחר: >ח) לא: >ט< עצמו: (י) אלא כל שמינוהו כ״ד פרנס על כך שאירע להס צער ונזקק להם
 רשכג״א כד״א כדבר של שכח אכל נדכר של צער עושה וזכור לטוכ שאין שכח הוא לו אלא צער

 הוא לו: (יא) ושכט:

 (א) כראשון: (ב) ואס: >ג) הככירה כשלשה בינונית כשכעה כו אפלה כשכעה עשר כו דר״מ ר׳
 יהודה אומר כשכעה ובי״ז ובעשרים ושלשה ר׳ יוסי אומר כי״ז וככ״ג וכר״ח כסליו: (ד) עד שיגיע
 ר״ח כסליו: (ה< אתה מונה בהן רכיעה ראשונה שניה ושלישיפ: (י) כשאמרו אסור במלאכה לא
 אמרו אלא כעיר אכל כדרך מופר כיצד יוצא לדרך נועל נכנס לעיר חולץ וכשאמרו אסור כרחיצה

 חםדי דוד
 פ״א מאימתי שיאלק את הגשמים בו׳ ואס לאו הולכין אחר םדרן דברי דשב״ג רבי עשר במרחשוון ולעשות עצמו יחיד אינו רשאי וה״נ לא כל הרוצה לעשות עצמו פ״ח כחלוקו
 אומר לעולם כו׳ כצ״ל וכ״ה כירושלמי: איזחו יחיד רשב״א אומר כל הרוצה וכן להתנאות כסודר או שלא לעשות מלאכה בט״ב אינו רשאי דחיישינן ליוהרא אא״כ מינוהו

 לעשות עצמו יחיד אינו עושח כצ״ל וכ״ה כגמ׳ דף י׳ ופי׳ דאם רוצה להחענוח כשכעה כ״ד אז שרי:
 מצפה שמואל

ירושל׳ פ״א הל״ו ויומא פ״ח הל״א ומ״ק ׳ ירושל׳ פ״א הל״ד (p) יג. ו ו הל״ב (ג) ו. ומשמע כפי נוסחת הגר״א ועי ירושלמי נדרים פ״א הל״ה (3) שם ועי׳ ירושלמי פ״א הל״ב ושקלים פ״  (א) ב. ועי׳ דף ד: ו
: עי׳ כמרדכי ורא׳׳ש ופ״ב כנוסחת ירושלמי שם (ה) עי׳ נדרים סב: (ו) עי׳ ירושלמי נדרים פ׳׳ח ה״ה פ״ג הל״ה ברכות פ״ב ט. (ע) עיי רא״ש פ״ק דמ׳׳ק סי׳ יא (פ) י  ועי׳ ירושלמי פ״א הלי׳ג (ל) שם ו
ירושלמי פ״א הל׳׳ג הגר״א ועי׳ ירושל׳ פ״א הל״ד משמע כנו׳׳י ועי׳ ירושל׳ ברכות ספ״ב ובמה״פ שם שהביא תוספתא זו ירושלמי שביעית ספ״ט (D) כה: ו  ושביעית ספ״ט (1) עי׳ ר״ן בנדרים סג. ועי׳ ו. ו
: וב״מ (ש) טז. ירושל׳ פ״א הל״ו (ל) עי׳ (צ) עי׳ רא׳׳ש ספ׳׳ד (ק) עי׳ ירושל׳ פסחים פ״ד הל׳׳ה וברכות פ״ב ט (ר) עי׳ מ״ק י p יג. ו ירושלמי שם ושם (י) יב: ע״ש ( : ו  וברכות פ״ט וע״ז פ״ג הל״ה (P) ו

ירושלמי רפ״ב ) פסחים (ג) [ב:] (נ) יב. ועי׳ סוכה כט. ו מ ) י ״ ו ע ב  ר׳׳ן ספ׳׳א דר״ה לענץ ת״צ שהביא מכאן דמפסקינן מ

 מנחת בבורים
 י׳ ולד יהודה כין ראשונה לשניה איכא י׳ עכ״פ ולגירסת הגר״א מיירי שהתחיל לירד מקודם
 ופסק ז׳ ימים ואח״כ ירד ז׳ ימים רצופים אית כהו כל הרכיעיוח וכן הוא כגמרא (עי׳ פוס׳ שם):
 ד כלי המחרישח. גרסינן שיכנס המיס כחלס המחרישה ג׳ טפחים א״צ להתענוח כשירד
 ממחלה כשיעור הלזה ושלישיח ג׳ טפחים גרסינן והיינו כרכיעה הראשונה שעדיין הארץ לחה סגי
 כטפח כשלא ירד עד השניה בעינן שיהא גשמים יורדין טפחיים בארץ ואם לא ירד עד השלישית
 כעינן ג׳ טפחים שהארץ קשה וכעי גשמים טפי(עי׳ ירושלמי פ״א הל״ג כסוף): פולטת. החהום
 מהניא לב׳ טפחים לחוח: תהום אל תהום קורא. כאלו קודאין זה לזה שהעליון אומר לתחתון
 אל ארד ואפה עולה וכן בהיפך: שרובעת. ומחעברת דולדח היינו שמוציאה הפירוח: ה כל
 שאמרו. החעניחים הסדודן במשנה חעניח ראשונוח ושניות ושלישוח. ומבואר במשנה דראשונוח
 אוכלין ושותין משחשיכה ושניות וז׳ אחרונות אוכלין ושותין מכעו״י כלומר שמפסיקין להתענות
 מבערכ כמו בח״ב כל אלו דמפסיקין אסורין נמי ברחיצה כמו שמפרש ואזיל וכאמת מבואר כן
 כמשנה להדיא וכן הגר״א לא גרס לה: ברחיצה. כחמין: היום אסור במלאכה. ככל הנזכר
 אסור גם בלילה אבל כמלאכה הלילה מותר: מנין. לכל הנזכר כגון אכילה ושחיה וכדומה שהוסיף
 הלילה דאמש ומכאר משוס דהיוס הולך אחר הלילה לענין זה ג״כ: היהודים. וסיפא דקרא וצומו
 עלי ואל חאכלו ואל תשחו שלשח ימים לילה ויום אלמא דהפחלה מהתענית הוא מהלילה: כל אלו
 שאמרו. כגון מעניומ הראשונות עד שיאיר: כשלא ישן. בלילה: קרות חגבר. פעם ראשון
 שקרא החרנגול והלכה כרבי בהחנה לאכול אף כישן מותר עד עה״ש: בנוסהת הגר״א אבל
 בפניו ידיו מותר. אף בחמין: ובאבל. אנועל כדרך קאי אכל כרחיצה כחמין אסור אף להושיט
 אצבעו ושאני חעניח מאכל(דף יג א): ו איזה יחיד. דמכואר במשנה ד׳ דמשהגיע ר״ח כסליו
 ולא ירדו גשמים התחילו היחידים מתענים: ולא כל הרוצה. גרסינן בגמרא והגר״א: אא״כ.
 כדמסרש שאירע להם וניחם אוחס ונזקק להצילם כיון שמשחדל בהצלחה רשאי להעשוח עצמו יחיד:
 ז רשב״א אומר משוס ד״מ. הגר״א לא גרס לה ולפי הנו״י נראה דגרסינן וכן היה ר׳ יוסי
 אימר כדבדהם והיינו בפלוגפא דפליגי רשכ״א ורשכ״ג פליגי ר״מ ור״י ורשכ״א כר״מ ורשכ״ג
 כר״י וכן הובא בבבלי ב׳ ברייפות א״נ אלמטה קאי רשכ״א אומר משוס ר׳ דוסא הך דחצי חשרי:
 הצי תשרי. מבואר בתורה ששה עתים מתחלפים זרע וקציר קור וחום קיץ וחורף ומבאר הששה
 עתים אימח זמן כל א׳ ואי: קייץ. שמייכשין תאנים וקוצעין אותם במקצעות: ממרהשון. כסדר
 הנ״ל כ׳ חדשים לכל זמן וזמן: (כנוסחח הגר״א מצדן כאן פרק כפ״ע ע״פ פרקי הש״ס ועי׳

 כמגילה כפ״כ):

 פ״א א שואלין. מזכירין טל ומטר: שנאמר. אלמא דגשמיס בניסן מהניא ולאו סימן קללה
 נינהו: יורה. הוא המטר בחחילח הזריעה ומלקוש הוא בסוף שיורד על המלילות והקשים
 א״נ שממלא החטאה כקשים: יודח במרהשוון. א״כ השאלה א״א להיות עד אחר ניסן דיורה
 לאו בניסן הוא: אמר להם ד״מ. כימי יואל נחקיים המקרא כיורה כראשון: לחדשיו. והוא ככל
 חודש וחודש יהא מככר א״כ התכואה נגמרה למחצה והיינו ט״ו יום: הא למדת. כיון שנגמר
 בט״ו יום א״כ כאשר מצינו טמי יואל שנגמרה התכואה עד פסח וזרעו בניסן א״כ גס יורה כראשון
 היה וטון דכחיכ בראשון משמע כל החודש לכן שואלין כל החודש: כ רביעה. הגשם שיורד
 בחחלת ימוח הגשמים שמרביע את הארץ ולקמן מבואר זמנה: שנה חסידה. כגון שהיו החדשים
 מניסן ועד חשוון ה׳ חסדם: חסרונה. אין הרביעה מתחיל מג׳ במרחשוון כדלקמן אלא ממלאין
 מתחלה החדשים החסרים שהיו יתר על המלאים דצריך להיות בשוה א׳ מלא וא׳ חסר: אהד
 סדרה. מחחיל מג׳ במרחשוון אף שידוע שהשנה יחעגר דמעברין בר״ה מ״מ מתחיל הרביעה
 מחשוון ולא מפסליו: לעולם. אף אס היו החדשים חסרים הולטס אחר סדרן כפי שנקבעו ומתחיל
 הרכיעה כג׳ כחשוון: שנה מעוברת. ופליג נמי כשנה מעוכרח אס נודע שהשנה נחעכרה מחחיל
 הרכיעה מג׳ בפסליו: ג ראשונה לשאול. טל ומטר בברכת השנים: לשלשה. בחדש חשוון:
 אין חיהידים מתענין. כשפסקו גשמים זמן הרכיעה עד הרטעה השלישיח אין מחעניס משהגיע
 הרטעה השלישית מתפילין היחידין להתענות וסבר ר״י דמר״ח כסליו הוא דלטעמיה דאז זמן
 רטעה שלישית כדלעיל (ועי׳ ירושלמי פ״א הל״ג): שניה. נ״מ לנודר עד הגשמים אסור עד
 רביעה שניה א״נ דאז מוחר כל אדם כשכחח דחים דמחיאשי העניים בזמן הזה א״נ
 דמוחר עד אופו זמן להנופ כתכן וכקש של שכיעיח דעד אוחו זמן אינו כלה לחיה
 אשר כשדה אבל אחר הזמן כלה לחיה אשר כשדה וצריך לכער מן הטח כדילסינן
 מקראי בגמרא (דף ו׳ בי): משהגיע זמנה. אף שלא ירד: משתרד. אז הוחר כנדדס וכן
 באינך: ה״ג בירושלמי(נדרים פ״ח הל״ה) כל החלד כרכיעה עד שחרד רמעה שניה וכל שאינו
 פלד ברטעה משפגיע זמנה וה״ס לענין שטעיח או לענין שכחה בזיחיס חלד הדבר בגשמים דבזמן
 רטעה שניה מתקלקלין וכלה לחיה מן השדה וכן כשכחה הוא משתרד דאז מתיאשי העניים אבל
 לענין נדרים אינו מלוי כרכיעה רק עד הזמן: יש בהן כדי רביעה שניה. כל אימח שירד איח
 טה רטעה שניה שהרי אין טן זה לזה אלא ז׳ וטן אס הוחחל ט״ז דרד ז׳ ימים עכ״פ ירד ככ״ג
 וטן אס הותחל ככ״ג דרד ז׳ ימים ככל גווני איח טה רטעה שניה וכר״י הוא דס״ל דראשונה
 ט״ז ושניה ככ״ג ושלישיח בר״ח אבל לר״מ טן ראשונה לשניה ליכא אלא ד׳ ימים לשלישיח איכא
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 תוספתא תענית פרק ב
) [הזן](*ח) הכנסת אומר [להם] הריעו בני אהרן הריעו>ח*) ז כ ) ( י  מלכותו>כ
 [וחוזר] ואומר [להם] מי שענה את>כח< [משה>*ח) ואבותינו] על ים סוף
) [קול צעקתכם ביום הזה תוקעין ומריעין ט כ )  הוא יענה אתכם וישמע
 ותוקעיןוח*) אהה [תקיעה ואהה תרועה עד שגומר את כולם כן] הנהינ
 רבי חלפתא בציפורי ורבי חנינא בן תרדיון בסכני וכשבא הדבר אצל חכמים

 אמרו לא היו נוהגין כן אלא בשערי מזרחיל) [בלבד]:
 פרק ב א ארבעה משמרות(א) עלו מן הגולה ידעיה חרום פשחור
 ואימר עמדו נביאים שבירושלים יא< [ועשאום] עשרים וארבעה
 משמרות ובללום והטילום לתוך הקלפי ובא ידעיה ונטל חמש והוא הרי
) שש בא פשחור ונטל חמש והוא כ )  כאן שש בא חתם ונטל המש והוא הרי
) שש בא אימר ונטל חמש והוא הרי [שש] וכך התנו עמהם הנביאים ג )  הרי
) [יהא אחד מהן נדחה מפניו ה )  שאפילו>ד) [יהויריב] עולה מן הגולה לא
 אלא יעשה טפלה לו] עמדו ראשי משמרות וקבעו את עצמן בבתי אבות:
 ב& כל משמר שיש בו ארבעה חמשה ששה שבעה שמונה תשעה משמר
 שיש בו ארבעה שלשה מקריבין שני ימים ואחד מקריב יום אחד>ג< משמר
 שיש בו המשה שלשה מקריבין שני ימים ושנים מקריבין יום אחד משמר
 שיש בו ששה חמשה מקריבין חמשה ימים ואהד מקריב שני ימים משמר
 שיש בו שבעה כל אחד ואחד מקריב יומו משמר שיש בו שמונה ששה
 מקריבין ששה ימים ושנים מקריבין יום אהד משמר שיש בו תשעה חמשה
 מקריבין המשה ימים וארבעה מקריבין שני ימים יי׳ [ויש] מהן שקבעו עצמן
 [לעולם] הבא בשבת בא בשבת לעולם לאחר השבת לאחר השבת לעולם
 יש מהןייי [שמגדילין] פעם אחת בחודש יש מחןיח< [שמגדילין] פעם אתת ואן
) [שמגדילין] פעם אחת בשבוע ויש מהם >׳< [שמגדילין בכל  בשבת יש מהןיט
) [כל(*י) שמכיר את משמרתו ואת בית אב שלו והוא ל )  משמר ומשמר]: ג
 מבתי אבות קבועין אין אסור אלא אותו יום בלבד כל שמכיר את משמרתו

 מתשרי: ח>מ) סדר תעניות כיצד מוציאין את התיבה לרחובה של עיר
 ונותנין עליה אפר מקלה ולא היו מתעלפין עליה אלא אחד יושב ומשמרה
 כל היום זקן שבהם אומר לפניהם דברי כבושין בניי יתבייש אדם מחבירו
 ואל יתבייש אדם ממעשיו [מוטב](א) יתבייש אדם מחבירו וממעשיו ואל
 יהא הוא ובניוייב< [מציבין] ברעב וכן הוא אומר(ישעיה נח) למה צמנו ולא
״ [הן  ראית ענינו נפשנו ולא תדע מה הוא משיבו הן ביום צומכם וגויי,
 לריב ומצה תצומו וגו׳ המה יהיה צום אבחרהו יום ענות אדם נפשו וגו׳(0
 אלא איזה צום שאני רוצה בו פתח חרצובות רשע וגו׳ אם יהא שרץ בידו
 של אדם אפילו טובל בשילוח ובכל מי בראשית אינו טהור לעולם השליך
 שרץ מידו עלתה לו טבילה בארבעים סאה וכן הוא אומר (משלי כח)
 ומודה] ועוזב ירוחם ואומר (איכה ג) נשא לבבנו אל כפים>יי< [וגו׳]: ט >ג)
) י״חיטז< [בכל יום ושש היה מוסיף(ל) שביעית משום י ט  אומר לפניהם כ״די
 םומכוס אמרו משפיל הרמים היכן אמרו] בין גואל ישראל לרופא
[תוקעיןמ) ומריעין ותוקעין כך] ( ח י  חולים(,״ עונין אמן על כל ברכה וברכה(
 היו נוהגין בגבוליןייטי במקדש [מהש הן] אומרין ברוך [אתה] ה׳ אלהי
 ישראל מן העולם ועד העולםיכי [ואין] עונין אמן במקדש מנין שאין עונין
 אמן במקדש שנאמר (נחמיה ט) קומו וברכו את ה׳ אלהיכםיכא< [וגו׳ מנין
 על כל ברכה וברכה ועל כל תהלה ותהלה שנאמר](שם) ומרומם על כל
 ברכה ותהלה על כל ברכה ברכהיכב< [ועל כל תהלה תהלה]: י עליכג<
 [הראשונה] הוא אומר ברוך ה׳ אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך
 גואל ישראלw והן עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו יכד< [וגו׳] וחזן
 הכנםת אומר [להם] תקעו הכהנים תקעו וחוזר ואומר [להם] מי שענה את
) [קול צעקתכם ביום הזה ה כ  אברהם בהר המוריה הוא יענה אתכם וישמע י
 תוקעין ומריעין. על] השניה הוא אומר ברוך ה׳ אלהי ישראל מן העולם
 ועד העולם ברוך זוכר הנשכחות והן עונין אחריו ברוך שם כבוד

ב [אן כשנה: נץ: פ״  אוד הגנוז 1כן היא ברכת המי
 הגהות הגר״א

 (יכ) נעצכין: (יג) אדם שיש כידו עכירה ומתודה ואינו חוזר כה למה״ד לאלם שתופס שרץ בידו

ד  וטובל שאפילו טובל בכל מימוח שכעולס לא עלתה לו טבילה זרקו מידו כיון שנוכל כמ׳ סאה מי

) ברכות: >טז) שככל יום ושש היו מוסיפין ) אל אל בשמים: (טי י י מודה: (  עלמה לו טבילה שנאמר ו

 על השכיעיח הוא אומר כרוך מרחם על הארץ משוס סומכוס אמרו כרוך משפיל הרמים ואותן

: >כ< כרוך ו כך: >יט) אכל כמקדש הי : «יח) ו ו ) ומאריך כגאולה והן עונין אחרי : ףז  שש היכן אומרן

 גואל ישראל ולא היו עונין אחריו אמן וכל כך למה לפי שאין: >כא< אלהיכס מן העולם ועד העולם

 חסדי

: (כה) בקול צעקתכם עד  ויכרנו אח שם כבודך: (כב< חן לו תהלה: >כג) הראשונות: (כד) לעולם ו

) וחזן: (כחן אבותינו: >כט< כקול : (כז ד ע  היום הזה והן חוקעין ומריעין וחוקעין ועל: >כ0 לעולם ו

 צעקתכם היום הזה והן תוקעין ומריעין ותוקעין וכן ככל כרכה וכרכה באחח אומר פקעו ובאחת

 אומר הריעו עד שיגמור את הכרכות כולן וכך: (ל) וכהר הכיח: (א) וחלקום והעמידום: (ב) כאן:

) יהויריכ ראש משמרות: (ד,) ידחה ידעיה ממקומו אלא ידעיה עיקר ויהויריב טפל ד ) :  (ג) כאן

ט) שמגרילין: (י) שמגרילין ככל שמע ושבוע: 0 יש: מ< שמגרילין: (ח) שמגרילין: ( ) :  לו

 ״וד
ד זה ״ ן וחוקעין ומריעין וכן ע  והריעו וחקעו וככרכה שניה היה אומר החזן הריעו והיו מריעי

 עד גמר כל הכרכות הנוספות ור״ח ור״ח רצו לנהוג כן גס כגכולין ואמרו חכמים שלא יפה עשו

׳ הברייתא לדעח הרמב׳׳ם ולהראכ״ד שיטה אחרת כזה:  זה פי

. וה״ס דמתחלה היו כ״ד משמרות י ן הגולה •רעיה הרים כו ו מ ל ת ע ו ר מ ש  פ״ב ארכעה מ

ד ושמואל כמנואר כד״ה א׳ כ״ד וכשעלה עזרא ככית שני לא רצו לעלות ו  שכך חילקוס ד

ר י כ מ ל ש ף י״כ וכפירש״י שם: כ  עמהס מכלם אלא הני ד׳ כלכד ועי׳ כתענית ל״ז וכעירובין ד

 מצפה שמואל
: (ד) שם ועי׳ ירושל׳ שם הל״ח (ה) שם: ועי׳ ירושלמי ברכות פ״ה יח. וכאן פ״א (ו) שם ועי׳ ירושל• פ״ב הל״י (1) שם ועי׳ ירושלמי ב: (3) עי׳ ירושלמי פ״ב הל״א (ג) טז  (0) ירושלמי שם: (א) עיי ברכות י
ן אין תוקעין ועי׳ שם בסדר הברכות ועי׳ לח״מ שם הלכה טז (ס*) עי׳ מיי׳ שם הלכה טו (*ה) עי׳ מיי׳ שם כנו״י  ברכות ספ״ט (ס) עי׳ רי׳ן בפ׳׳ב מ״ש בזה (*ס) עי׳ מיי׳ פ״ד מהלכות תענית הל׳ יז דבגבולי
: (ל) יז. וירושל׳ פ׳׳ב הליי׳א (*ל) עי׳ מיי׳ ו רושלמי פ״ד הל״ג כל זה (ג) עי׳ מנחות קז: ועי׳ רש״י שם ד״ה כנגד ויש לעיין מתוספתא ז : ופ״ד הל״ג (ג) י ) לז א ) ז  ועי׳ תשובת הראב׳יד (ח*) עי• מיי• שם הלכה י

 פ״א מהבהמ״ק הלכה ז ועי׳ בכ׳׳מ גירסא אחרת שהיה להרמב״ם

׳ מ׳ שענה כו ברכה ו ה ו כ ר ל ב ל כ ׳ ע ו ר כ מ א נ ה תהלה ש כ ר ל ב ל כ ן ע י ׳ מנ ו ן כ מ ן א י נ  עו

ן עי ם היום הזה מרי כ ת ק ע ׳ צ כו ל השניה ו ן ע עק ותוקעי ן ומרי ׳ תוקעי ו כ ת אברהם ו  א

׳ כי אחר כל כרכה עוני! אמן ואחר גמר כל הכרכוח היו תוקעין ׳ כצ״ל. ופי ו ן כ עי ן ומרי  תוקעי

 כל החקיעוח ולא באמצע כך עושין בגבולין אכל כמקדש אינו כן שאין עונין אמן אלא בשכמל״ו

 דהיינו חהלה דנפקא לי׳ מקראי דעל כל כרכה כעי תהלה. ועוד הפרש אחר שאחר שגמר הש״ץ

 ברכה אחת וענו כשכמל״ו והחזן מכריז תקעו כו׳ היה חוזר ש״ץ ואומר מי שענה וכו׳ וחקעו

 בכורים
. לענוח בשכמל״ו אלא כהר הכית אבל ככל מקום עונין אמן. ן ן כ י ג ה ו ו נ נ י א הי : ל  אומר הריעו

מ דהנ״מ כין מקדש לגכולין הוא דכגכולין אומר מי שענה קודם גמר החמימה אבל כמקדש חוזר ״  י

: ( ן ״ ר  ואומר מי שענה דכיון דעוניס בשכמל״ו איכא הפסק בין הברכה להחקיעה (

. חלקו אח משמרתו ש מ ל ח ט נ לה. ככימ שני: ו ו ן הג ו מ ל ת ע ו ר מ ש ה מ ע ב ר  פ״ב א א

 לששה חלקים ונעשה כ״ד משמרוח כמו ככיס ראשון ושארי המשמרוח שהיו ככיח ראשון

ת. כל ו ן: בבתי אב . היה ראש למשמרות בבית ראשו ב י ר י הו ן הגולה כימי עזרא: י  לא עלו מ

כר ד הל׳ 3׳ הגירסא ויש משמר שהיו בו ו ״ . בירושלמי פ ר מ ש ל מ  טח אב משמש ביומו: ב כ

 ולפי היגירסא רהכא ה״פ כל משמר שהיו בו ארכעה בחי אכוח או חמשה או ששה כסדר הזה

ם. כל א׳ כ׳ ימים הרי ו׳ ימים וא׳ מי י י ג . בחי אבות: ש ה ע ב ר  היו מקריבין ואלקמן קאי: א

ם ובירושלמי הגי׳ ג׳ י מ ׳ י י ז ר ה ׳ ו ם א ו ן י י ב י ר ק ׳ מ ג ם ו י מ ׳ י ן ב י ב י ר ק ג ב׳ מ ״ : ה  יום א׳

. יום א׳ בשוחפופ: ן י ב י ׳ מקר ב  מקריכין ג׳ ימים ושנים מקריבין ד׳ ימים והיינו כדפירשחי: ו

. הכחי אבוח נקבעו כל אחד כיומו שיחנהג כן לעולם כדמפרש שהכא בשכח כפעם ם מ צ ו ע ע ב  ק

. מגרילין על כל החודש אבל אחר החולש ש ד ו ח א ב ״  ראשון נעשה כן לעולם בלא שינוי וגורל: פ

ר מ ש ל מ כ ן ב י ל י ר ג מ ם ש ח ש מ י . שמיטה: ו ע ו ב ש  חוזרין ומגרילין מי כיוס זה ומי כיוס זה: ב

. נראה דל״ג לה כאן אלא לעיל דיש מהן שקבעו עצמן ייש מהן שמגרילין כל משמר ר מ ש מ  ו

פ״א בשמע ולגיר׳ הגר״א פ״א כשכוע היינו פ״א כחודש ו  ומשמר ומפרש יש מהן פ״א כשכפ ו

 שכע שמיטוח והוא יוכל ויש מהן בכל שכוע ושבוע היינו כל שמיטה ושמיטה:

 מנחת
ב ואי גרסינן מחעלפין נמי פירושו שלא החליפו . גרסינן בירושלמי רפ״ ן י פ ל ח ת ו מ י א ח ל  ה ו

:  אח משמרח החיכה כרחוכ לנראה כאילו מתעלף נעשה עיף בשמירחה וגנאי הוא אלא א׳ משמר

. דמכואר כמשנה שנוחניס אפר מקלה על ראש הנשיא ואב״ד כדי שיחכייש ו ר י ב ח ש אדם מ י י ב ת  י

. ב ט ו  מאחרים וע״ז מציע הזקן לפניהם שמחריש האדם מסבירו ואינו מחבייש ממעשיו בממיה: מ

. נצכין ברעב שהגשמים נעצרים מחמת העבירוח ועיקר ן י ב י צ : מ ו  הטוכ הוא שיחכייש גס ממעשי

 החענית לשוכ כחשוכה וכל הביושין שעושין הוא לעורר הלב בחשובה ויפחח לבו בחרטה ויתבייש

ו נ ב ב א ל ש . הקכ״ה משיבן על שאלחן: נ א ו ח ח  ממעשיו אשר עשה וע״ז יביא ראיה מקרא: מ

. ת ו כ ר ע ב ב ר א ם ו י ר ש . עם מה שבכפיו ישא אל השמים היינו שיחזור מקלקולו: ט ע ם י פ ל כ  א

ת. בכרכה שביעית מכואר עי י  השמונה עשרה שככל יום זולח כרכת הזדים אשר ביבנה תקנוה: שב

מטס אמרו כרוך משפיל הרמים  כמשנה דמסיים כרוך מרחם על הארץ וע״ז מכיא כאן משוס סו

 שהכניעם במטר שישובו בחשובה (טז א) וקרי ליה שביעיח להוא שביעיח לארוכה דמלבד השש

ף: סי . השש שהוא מו ן ר מ ו ן א כ י : ח  שהוא מוסיף מאריך ככרכח גאולה כמכואר במשנה (טז ב)

. בגמרא הגירסא יכול על כל הכרכוח חהלה א׳ ח״ל ומרומם על כל כרכה וחהלה על כל ן י נ מ  ו

. כמקדש קאי וראשונה הוא מה שמאריך בכרכח גאולה: ח נ ו ש א ר ל ח  כרכה תן לו תהלה: י ע

ר כסוף דאומר זכרונוח והוא ראשונה לשש מ ו א א ו : ח ס ע . ככל פ ׳ ן ג י ע ק ו ת ן ו י ע י ר מ  ו

עח. כפעם ראשונה ת תקי ח ן גרסיגן כגמרא: א י ע י ר מ ן ו י ע ק ו ת ן ו י ע י ר ן מ ה ף: ו סי  שהוא מו

 תקיעה חחלה ופעם השני תרועה תחלה וכשהם חוקעין תחילה אומר חקעו וכשהן מריעין חחלה
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 תוספתא תענית פרק ב
 כדבריו לאהד מיתתו של רבן גמליאל בקש רבי יהושע לבטל את דבריו
 עמד רבי יוחנן בן נורי על רגליו ואמר חזי אנא בתר רישא גופא אזיל כל
 זמן שהיה רבן גמליאל קיים היתה הלכה נוהגת כדבריו עכשיו שמת אתם
 מבקשים לבטל את דבריו אמר רבי יהושע״ אנו שומעין לך נקבעה הלכה
 כדברי רבן גמליאל ולא ערער אדם על דבריו: ז>יז< [בשבתות(י0 ובימים
 טובים מותר להתענות לפניהם ולאהריהן מפני מה אלו אסורין ואלו מותרין
 אלו מדברי תודוזגי) ואין דברי תורה צריכין היזוק אלו דברי סופרין] ודברי
) [אמר] משם רבי יוסי הגלילי(*י) ח  םופרין צריכין היזוק אבא יוסי בן דוסאייי
 נשבע שיתענה בערב שבת הרי זה שבועתי* שקר: ח>ש< ותשעה באב שהל
 להיות בערב שבת אוכל אדם י״ כביצה ושותה(יט< כביצה כדי שלא יכנס
 לה כשהוא מעונה דברי רבי יהודה רבי יוסי אומר [הרי זה] מתענה
 ומשלים(פ) אמר לו רבי יוסי אי אתה מודה בתשעה באב שחל להיות אהד
 השבת שאוכלין ושותין מבעוד יום מה לי>כ< [ליכנם] לה מעונה מה לי>כא<
 [יצא] הימנה מעונה אמר לו לא אם אמרת בזה שאוכלין ושותין כל היום
 תאמר בזה שאין אוכלין ושותין אלא משחשכה: ט>ככ< [כשם(א) שמתריעין
 על הגשמים בשאר שני שבוע כך מתריעין עליהם בשביעית מפני פרנםת
״ [ועל] הבורות ועל השיחין  אהריםוכ) ומתריעין על האילן] בפרוס הפסהיכ
י בפרום ההג>כה) אם אין להם>כי< [מה שישתו] מתריעין י כ ) ת ו ר ע מ >ל ה ע  ו

) [אמוגג) הוא] מיד שלהן [יום] שנייכח< [ויום חמישי] ועל כולן ז כ ) ד  עליהן מי
י [באותה הפרכיא בלבד]: י>ל< [דבר(ל) שיש בו ט  אין מתריעין עליהן אלאיכ
 הפםק אפילו שלשה מתים ביום אחד זה אחר זה אין זה דבר(ה) דבר שאין

 ואין מכיר את בית אב שלו והוא מבתי אבות קבועין אםור בל אותה שבת
 כל שאין מכיר לא את משמרתו ולא את בית אב שלו והוא מבתי אבות
 קבועין אסור כל1נ! הודש רבי אומר אומר אני(ל*) שיהא זה אסור לעולם [־]
 אלא שתקנתו קלקלתו]: ד ושמפני מהייא< אנשי משמר מותרין לשתות יין
 בלילות אבל לא בימים>יב) [שאם] תכבד העבודה על אנשי בית אבי׳״
 [יסמכו עליהן] אנשי בית אב לא ביום ולא בלילה מפני שהן(יי) [תדירין
 בעבודה]: ה(י) אנשי משמר ואנשי מעמד אסורין לספר ולכבס בין משהרב
 הבית ובין עד שלא הרב הבית רבי יוסי אומר משהרב הבית מותריןש מפני
 שאבל הוא להם יום שני וחמישים הוהדו לתענית צבורמ!) ובהן בתי דינים
״ [מפסיקין]  יושבין בעיירות ובהן נכנסין לבתי כנסיות(ט) וקורץ(י) ובהףט
) מה בין תענית צבור לתענית יחיד [תענית(כ) צבור (*י  למקרא מגילה: ו
 אוכלין ושותק מבעוד יום מה שאין כן בתענית יהיד] תענית צבור אםורין
 במלאכה ברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה מה שאין כן
 בתענית יחיד(ל) תענית צבור נכנסין לבתי כנסיות״ מה שאין כן בתענית
 יהיד תענית צבור מוציאין את התיבה לרחובה של עיר מה שאין כן בתענית
 יהיתמ) תענית צבור מתפללין עשרים וארבע ברכות מה שאין כן בתענית
 יחיד תענית צבור(נ) כהנים נושאים כפיהם ארבעה פעמים ביום משא״כ
 בתענית יחידות) תענית צבור אין מפסיקין לימים טובים הכתובים במגילה
 מה שאין כן בתענית יהיד(ע) מעשה וגזרו תענית בהנוכה בלוד>טי) [אמרו
 לו לרבי אליעזר וסיפר לרבי יהושע ורחץ אמר להם ר׳ יהושע] צאו והתענו
 על מה שהתעניתם w כל זמן(צ) שהיה רבן גמליאל קיים היתה הלכה נוהגת

 נוסחאות א) יחיד יושג במ״צ: נ) וקוד!: ג) אין אט כר: 7) שוא: ה) אפילו: אור הגגוז אוחו החודש: [ג] חיכח אלא ל״ג בכ״י:
 הגהות הגר״א

) ויבאו ויסייעו להן ומפני מה אמרו: ויד) עסוקין חמיד בעבודה מכאן אמרו כל כהן שמכיר משמרתו ומשמרח בית אב שלו ויודע שבתי אבותיו ק3ועין שם אסור לשחות ג  (יא) אמרו: (יב) שמא: ד
 יין כל אוחו היוס מכיר משמרחו ואינו מכיר משמרת בית אב שלו ויודע שבתי אבותיו קבועין שם אסור לשחוח יין כל אותה שכת אין מכיר משמרתו ואין מכיר משמרת ביח אב שלו ויודע שבתי
0 הימים י  אבוחיו קבועין שם אסור לשתוח יין כל השנה רכי אומר אומר אני אסור לשחוח יין לעולם אבל מה אעשה שחקנוחו קלקלתו: (טי) מקדימין: (טז< וירד ר״א ורחץ ר׳ יהושע וסיפר ואמרו: (
p נכנס: )  האלה הכחוכין במ״ח לפניהם ולאחריהם אסורין כשכחוח ויו״ט הם אסורין לפניהם ולאחריהם מוחרין ומה הפרש בין זה לזה הללו ד״ת וד״ח א״צ חיזוק והללו: >יח) אומר: (יט) אדם:
כ0 מים לשחוח: >כז) ואיזהו: >כח< וחמישי ושני: ןכט) כאפרכיא שלהן: (ל) אסכרה כזמן שיש כה מיחה מחריעין  (כא) יוצא: (כב) מחריעין על האילנות: ןכג< על: «כל) אפילו: (כה) ועל כולן: (
 עליה בזמן שאין בה מיתה אין מחריעין עליה מחריעין על הגובאי בכל שהוא ר״ש בן אלעזר אומר אף על החגב חרב שאמרו אצ״ל חרב שאינו של שלום אלא אפילו חרכ של שלום שאין לך חרכ של
 שלום יופר מפרעה נכה ואף על פי כן נכשל כה המלך יאשיהו שנאמר וישלח אליו מלאכים לאמר מה לי ולך מלך יהודה לא עליך אחה היום כי אם אל ביח מלחמתי ואלהיס אמר לבהלני חדל לך

 חסדי דוד
 את משמרתו כו׳ כל שאץ מכיר לא את משמרתו כו׳ אפור כל השנה כצ״ל. וכ״ה שס כיסא כדאיחא בגמ׳: עמד ר׳ יוחנן בן גורי על רגליו ואמר הוי אנא כתר רישא גופא אזיל.
 הנה גס ריכ״נ חזר וקכל לשמוע דכרי ר״ג וכדאיחא כעירוכין מ״א יהושע אין שומעין לך שכבר
 נקבעה הלכה כר״ג ע״ש וכיון דר״ג היה נשיא וכ״ע לגבי נשיא כגופא לגבי רישא והא דאמר כל׳
 חרגום אולי משוס דהוכרח לפגום כככוד רכנן לכנוח להם גוף כלי ראש אמר כלשון שאין מלאכי

 השרת מכירין כו שלא יקטרגו עליו:

 בגמ׳ דף י״ז ומיירי בזמן הזה וע״ש כפירש״י ז״ל: מעשה וגזרו תענית בהנוכה כלוד כוי. עי׳
 הגיר׳ כפ״ק דר״ה דף י״ח וכירושלמי הגיר׳ איפבא וטעם אנשי לוד אע״ג דמתני׳ היא אין גוזרין
 תענית כחחלה בחנוכה סברי דהיינו דוקא סמן הכיח שהיחה נוהגח מגילח חעניח וחנוכה חד
 מהכתובים במגילה אבל עכשיו בטלה מגילת תענית ור״א ור״י אמרי לך שאני חנוכה דמפרסם

 מצפה שמואל
ט: ירושל׳ פ״ב הלי״ב (צ) עירובין מא  (פ) טו. ועי׳ ירושל׳ פ״ב הל״ב בסופו והלי״ד (פ) ר״ה י
רושלמי מגילה פ״א הל״ר (ר) עי׳ ירושל׳ יבמות פ״ט הלי׳ד וכתובות ספי׳׳א י ירושל׳ שם ו : ו ן  (ק) י

ירושלמי שם  (*>׳) עי׳ מיי׳ פ״א הל״ו מהל׳ שבועות (ש) עי׳ ירושלמי פ״ב הל״ד (מ) עירובין שם ו
רושלמי רפ״ב: (ל) עי׳ ר״ן ספ״ג י ירושלמי שם הל״ב (ג) שם ו ירושלמי רפ״ג (3) שם ו ט: ו  (א) י

 בזה (ה) יט. ירושלמי פ״ג ה״ה

יש ראיה מכאן לפי הנו״י (ה) שם ושם (ו) עי׳ ירושלמי שם  (ל*) עי׳ מיי׳ שם ובהשגות וכ׳׳מ ו

 ורפ״ג דמ״ק (ז) עי׳ ר״ה יח. וירושל׳ פ״ב הלי״ב (ס) מגילה פ׳׳ד הל״א (ט) ב׳׳ק פרק מרובה פ.
רושל׳ מגילה פ״א סהל״א (*י) עי׳ טוש״ע סימן תקנ ס״ב וע״ש בביאורי הגר״א ס״ק  (י) שם ועי׳ י

 ג (p פסחים נד: (ל) עי׳ ברא״ש ספ״א ובמרדכי ועי׳ מגילה ל: (מ) עיין ר״ן רפ״ד מ״ש בזה והביא
ירושל׳ פ״ג רפ״ד ׳ ירושל׳ מגילה רפ״ג (נ) עי׳ רפ״ב ועי• ירושל׳ ר״ה הל״ד (p) כ: ו  תוספתא זו ועי

 מנחת בכורים
 ביוה״כ והס נושאים כפיהם ככל תפלה ומתפללים ד׳ תפלוח כתעניח: אין מפסיקין. אס גזרו
 הצכור הרכה תעניוח והתחילו קודם ימים הכחובין במ״ח ואירעו אלו הימים בהן מתענים וזהו
 כשהחחילו אבל אם לא החחילו אין גוזרין תענית בחחלה בחנוכה ופורים וע״ז הביא המעשה
 שגזרו בחחילה א״ל ר״א ור״י צאו והתענו לאף דהאידנא בטלה מ״ת מ״מ חנוכה ופורים לא
 בטלו: כדבריו. דס״ל כהחחיל להחענות קודם חנוכה ואירע חנוכה אין מפסיקין ואין משלימין
 וכן בט״כ שחל בערב שכח טועמין כערכ כדי שלא לכנס לשבח כשהוא מעונה: לבטל. לומר
 דמשלימין: בתר רישא. כלומר צריכין אנו לילך אחר דברי הראשונים: ולא ערער. על פסק
 זה לומר דאין משלימים ואנן קי״ל מתענה ומשלים (עירובין דף מ״א 3׳): ז אלו. הכתוכין
 במ״ח אסור להחענוח לפניהם כמכואר כמשנה כס״כ (ולהגר״א מכואר כאן כן בתוספתא):
 שבועת שקר. כלומר שוא דה״ל נשכע לכטל המצוה מכנס לשכח כשהוא מעונה:
 ה שאוכלין ושותין מבעו״י. כלומר שאכלו כל היום ואין כאן עינד משא״כ בט״ב שחל
 כצנ״ש והלכה כר״י לעיל והאימא א״א לט״ב לחול 3ער3 שבת ונ״מ לשאר חעניוח דמחענה
 ומשלים: (כנוסחח הגר״א כאן מתחיל פרק ג׳): ט בשביעית. אף דאין חריש וקציר מ״מ
 מחריעין מפני העניים ובשביל פרנסתן חרשי בשביעיח וחשודין המה חיישינן לטובחייהו וי״מ
 מפני פרנסח עוכדי כוכבים (ירושל׳ פ״ג הל״א): על האילן. אס צריכין גשמים לצורך אילן
 ולא לצורך זרעים כגון דבא מטר בנחח דמהניא לזרעים ולא לאילנות: בפרום. ט״ו יום קודם
 פסח והוא פרוסה מחצה מל׳ דדורשין קודם לפסח ל׳ יום דאז זמן גשמים לאילנוח דביומי
 ניסן מלבלבי: בפרוס החג. אף בפרוס החג דצריכין להשקוח בהמוח ולזרעיס: ועל כולן.
 כל אלו: הפרכיא. חחח מושל אחד למס: י דבר. המ3ואר כמשנה דמחריעין על הד3ר
 ומפרש דהיינו כאין כו הפסק כגון ג׳ ימים זה אחר זה אבל יש כו הפקק כלומר שפסק מיד
 אף שהיו ג׳ טוס א׳ אין זה דבר: ביום א׳. בעיר שיש כה חמש מאוח אנשים: זא״ז. לא

 גרסינן בפעם ראשון: שיש בה מיתה. שמסוכן הוא:

 ג כל שמכיר. השתא דמפרש עד עחה מי הוא מנחי אבוח קבועין חוזר ומביא דין המבואר
 במשנה בפ״ב משנה ז׳ דמ3ואר לקמן דאנשי משמר מותרין לשתות יין בלילות אבל לא בימים
 ואנשי טח אכ [לא] כלילוח [ולא] כימים: קבועין. כדמסרש שיש להן יום קבוע לעולם טוס
 כ׳ או טוס גי: והוא מבתי אבות קבועין. כיון דא״י מאיזה טח אב אסור כל אוחו השבוע
 אכל אם אינו מכחי אכות קבועין מותר לשתות יין: כל חודש. כל הי״ב חודש והיינו כל
 השנה וכן מבואר בגמרא דשמא יבנה המקדש ויצטרך לעבוד: אומר אני. אם כאנו לחוש לזה
 יהיה אסור לעולם אף במכיר משמרחו ומשמרח טח אכ שלו מ״מ שמא יכנה ויצטרכו כולם
 לעבודח המקדש לחנוכת הטת: אלא תקנתו. שמתקנו לשתות טין הוא קלקלתו שמקולקל זה
 כמה שנים שאינו עובד עבודה ואינו נבנה המקדש כעוה״ר זהו מחקנו לשחוח יין דא״כ יאסור
 לעולם וא״א לעמוד כו ולא אסרינן משוס חששא שמא יכנה: ד מפני מה אמרו. כמשנה
 הנ״ל: יסמכו עליהן. וזה לא חיישינן רק טוס אבל לא בלילה דאינו חדיר בעבודות: שהן
 תדירין אף בלילה. יעבדו עבודה שעליהן מוטל: ה מעמד. שהיו מעמדוח קבועוח מישראל
 חליפוח בכל שבוע לעמוד על הקרכן כדנפקא לן בס׳ כחרא דמכילתין במשנה ואסרו לספר
 ולכבס כל השבוע כדי שלא יכנסו למשמרחן ולמעמדן כשהן מנוולין דיכונו קודם שבח דכל
 השבוע יאסרו: הוהדו. נחיחדו לח״צ בכל חעניוח שגוזרין על הצכור כסדר המבואר במס׳ זו
 גוזרין ככ׳ והי: יושבין. כחקנח עזרא המבואר בס״ס מרובה: בנוסחת הגר״א ומקדימין
 הייגו בגי כפרים המקדימין ליום הכגיסה כמבואר בריש מגילה שהקילו עליהן לקרות
 המגילה טוס שמתכנסים לעיר בב׳ והי: ו מבעו׳׳י מפםיקין מבערב. באמצעיות ובאחרונות
 כמבואר בפ״ק לכן אסורין במלאכה: משא״כ בת״י. מוחר לאכול משחשיכה: נכנסין לבה״כ.
 אף כראשונות כמבואר ספ״ק ט״ו וכמגילה לי: בתענית יחיד. ממש כגון יחיד שקכל עליו
 תענית שאין קה״ת לגטה: מוציאין בג׳ אחרונות כמבואר (ט״ו): כ״ד ברכות. בז׳
 אחרונוח או ככל חעניח שגוזרין הצבור: ד׳ פעמים ביום. דמחפללין גם תפלת נעילה כמו
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 תוספתא תענית פרק ג
חי אבל מבול של יהירים יש כיצד נפל לים טבעה ספינתו בים  בשר אין>ל
 ומת הרי הוא מבולו רבי יוסי אומר מבול*! של מים אין>לט< אבל מבול של
 דבר לעובדי כוכבים לימות המשיח יש שנא׳(זכריה יא) ואקח את מקלי
 את נועם וגו׳>נ) מהו אומר ותופר ביום ההוא: יב>ס) העוברות והמיניקות
 מתענים בט״ב וביוה״כ ובג׳ תעניות m של צבור ושאר תעניות לא היו
 מתענות ולא שיענגו [את] עצמן בתפנוקין אלא שאוכלות ושותות כדי קיום
) [הרי]>>0 שהיה מתענהימא< על החולה [ונתרפא על הצרה ועברה מ  הולדי
 הרי זה משלים תעניתו הרי שהיה מתענה ושכה ואכל ושתה משלים את
 תעניתו ההולך ממקום שמתענין למקום שאין מתענין הרי זה משלים
 תעניתו(פ) הנכנס לעיר ומצאו שמתענין הרי זה יי מתענה עמהן איזהו]
 הלל הגדול (תהלים קלו) הודו לאלהי האלהים הודו לאדוני האדונים וגו׳:
 פרק ג א בשלשה(א) פרקים >א) נושאין כפיהן ד׳ פעמים ביום>ב< [בשהר]
*(כ< [ובנעילה](ג) דברי ר׳ מאיר והכמים אומרים  בהצות במנחה >ג
 במנחה ובנעילה לא היה שם נשיאת כפים שנאמר (דברים יה) לעמוד
 לשרת בשם ה׳ הוא ובניו מקיש בניו(יי [לו](ל) מה הוא מעומד ונשיאות
 כפיים בבוקר אף בניו מעומד ונשיאות כפים בבוקר: ב שמונה משמרות
 תקין משה לכהונה ושמונה ללוים משעמד דוד ושמואל הרואה עשאום כ״ד
 משמרות כהונה וכ״ד משמרות ^ [לויה] שנאמר(ד״ה א ט) המה יסד דוד
 ושמואל הרואה באמונתם אלו משמרות כהונה ולויהוה) עמדו נביאים
 שבירושלים וקבעו שם כ״ד מעמדות כנגד כ״ד משמרות כהונה ולויה
 שנאמר (במדבר כה) צו את בני ישראל ואמרת אליהם את קרבני להמי אי
 אפשר לומר כל ישראל אלא מלמד ששלוהו של אדם כמותו: גוו) הגיע זמן
 המשמר כהנים ולוים עולים לירושלים וישראל שבאותו משמר שאין יכולים
 לעלות לירושלים מתכנסים לעריהן וקוריןיי* [מעשה](׳) בראשית ובטלים

 בו הפסק אפי׳ שלשה מתים בג׳ ימים זה אהד זה ה״ז דבר דה) אסכרה אם
 מתים בה מתריעים עליה אם לאו אין מתריעין עליה מתריעיןמ) על הגובאי
 כל שהוא מפני שהיא מכה מהלכת ר״ש בן אלעזר אומר אף על החגב(ז)
 הרב העוברת ממקום למקום אפי׳ הרב של שלום מתריעין עליה ואין צריך
 לומר חרב של פורעניות ואין לך חרב של שלום יותר משל פרעה נכה(ח<
 ושטפה את הצדיק ההוא זה יאשיהו (דה״ב לה) וישלח אליו מלאכים
 לאמור מה לי ולך וגו׳ ואלהים אמר לבהלני מפי הקדוש אני עולה חדל לך
 זה לשון עבודת כוכבים] ולא הסב יאשיהו פניו ממנו כי להלחם בו התהפש
 וגו׳ ויורו המורים למלך יאשיהו וגו׳ [היו מתאבלין על יאשיהו וגו׳] ויקונן
 ירמיהו על יאשיהו היכן פירושו של דבר (איכה ד) רוה אפינו משיח ה׳
 וגו׳ [ועל בולם אין מתריעין עליהן אלא באותה הפרכיא בלבד(P) היה
 בםוריא אין מתריעין עליהן]!י! א<: יא(י) עיר שהקיפוה עובדי כוכבים או
 נהרילא< [וכן] ספינה המטורפת בים>לב< [וכן] יהיד הנרדף מפני עובדי
 כוכבים ומפני ליסטים ומפני רוח רעה כולם אין רשאין לסגף [את] עצמן
 בתענית שלא לשבר את כהן וכן היה ר׳ יוםי אומר אין היחיד רשאי לםגף
 את עצמו בתענית>לג< [שמא יפול על הצבור ויהיו צריכים לפרנסו](:)״
 מעשה ואמרו להסיד אהד התפלל וירדו גשמים התפלל וירדו גשמים א״ל
 כשם שהתפללת>לח [וירדו] גשמים כך התפלל >לה< [וילכו] להם אמר להם
 צאו וראו אם [עומד] אדם בקרן(ל) אפיל>לי< [ומקשקש את רגלו בנהל
 קדרון] אנו מתפללין שלא ירדו גשמים אבל בטוהים אנו שאין המקום מביא
 מבול לעולם שנא׳(בראשית ט) ולא יהיה עוד המים למבול וגו׳(ישעיה
 נד) כי מי נה זאת לי אשר נשבעתי וגו׳(מ) רמ״א מבול של״ מים אין(ל0
 אבל מבול של אש ושל גפרית יש כדרך שהביא על הםדומיים שנאמר
 (בראשית יט) והי המטיר על סדום וגו׳ רבי יהודה אומר מבול!ה! של כל

 אוד הגנוז [ד] כא״י כא״י אין ממריעין כסוריא: !ה] של כל לכר: [ו] השניה•' נוםחאות א) בא״י בא״י מחריעין עליהן בסוריא: ב) כאן מתחיל פרק ג׳ מעשה ואמרו לחסיל: ג) כל בשר אינו מביא אבל
 מבול בשר מביא כיצד נפל ליס כו׳ רבי יהודה אומר מבול של מיס אינו מביא אבל מבול של אש כו׳: ל) נ״א משלים:

 הגהות הגר׳׳א
 ההולך ממקום שאין ממענין למקום שמתענין ה״ז ממענה עמהם ממקום שמחענין למקום שאין
 מתענין ה״ז מתענה ומשלים שכח ואכל אל יתראה בפני הצבור ואל ינהג עלונין בעצמו שנאמר
 ויאמר יעקב לבניו למה חחראו א״ל יעקב לבניו אל תתראו עצמכם כשאתם שביעין בפני ישמעאל
 כלי שלא יחקנאו בכס איזהו: (א) בשנה כמיס: (3) בשחרית: (ג) בנעילה: (ד) ללו: (ה) ללויס:

 (י) כמעשה:

) ואחל יחיל שנרלף מפני עובלי כוכבים או  מאלהיס אשר עמלי ואל ישחיחן: (לא) ואחל: (לנ
 מפני לסטים ורוח רעה על כולן יחיל רשאי לסגף עצמו בחענית: (לג) דצנורך לבריוח ואין הבריוח
 מרחמוח עליו שאלו אח ר״א עד היכן גשמים יורדין ויתפללו שלא ירדו א״ל כלי שיעמול אלם
 בקרן אסל רשכשך רגלו במים: (לד) שירדו: (לה) שילכו: (לו) וישכשך רגלו כמים: (לז) מכיא:
 !לח) מביא: (לט) מביא: (מ) מי: (מא) על הצרה ועברה על החולה ונחרפא ה״ז מחענה ומשלים

 חסדי דוד
 מתענות בתשעה באב כביום הבפורים כ״נ להגיה וה״נ איחא בפרק (אלו עוברין)[מקוס
 שנהגו,] דף נ״ד דרש רכא עוכרוח ומניקומ מתענות ומשלימוח כחשעה כאכ כדרך שמחענות
 כיוה״כ וג׳ חעניוח דקחני היינו ג׳ חעניות אמצעיות לאפוקי ג׳ ראשונות משוס דלא חמירי כ״כ
 וז׳ אחרונוח נמי לא משוס דנפישי וכמ״ש רש״י ז״ל כגמ׳ דף י״ד ודלא כמ״ש הרמב״ס בפ״ג:
 פ ״ג בשלשה פרקים כו׳ בשחר במוסף כוי. כן היה נראה דצ״ל וכ״ה כמשנה וככרייחא בגמ׳
 דף כ״ז ואולי הך חנא סופס לשונו וקרי למוסף חצוח משום חמן חפלח מוסף הוא עד

 שבע שעוח:

 עיר שחקיפוה כו׳ פי׳ משוס דהנך מילי סכנחן מצרה ומוכנמ משעה לשעה ולא סגי להחענות
 מ״ה כמו בכל תעניות דעלמא אלא אם כאו להתענוח היו צריכין לסגף עצמן ברצופין הלכך אין
 רשאין שלא לשכר כחן מאחר שהן מעונים ונבהלים מהצרה ודוק מינה דהס אינם רשאים אכל
 אחרים בעדן רשאים ומיהו לא לגזור על הצבור דמעולס אין גוזרין על הצבור רצופין אלא כלומר
 יתירים אס באו להתענות עליהם רצופין רשאין וזו סברח רבנן ור״י פליג וסובר דגם יחיד אין
 רשאי ומ״ש וכן היה רי״א ה״פ וכן היה ר״י מדמה היחיד לרבים בהא מלתא ועי׳ בגמ׳ דף כ״ב
 ע״כ ברייחא דפליגי חנאי בהט ואפשר דהך מחניחא כולה דכרי ר״י היא: חעוברות וחמניקות

 מצפה שמואל
״ע סי׳ תקעה ותקעו סעיף ח׳ בהגה״ה ובבאורי המבול (p) עי׳ פסחים נד. וכאן יד. ועי׳ ירושלמי פ״א הלכה א (ע) שם (פ) עי׳ מ״מ פי׳׳ח הל״ב וג׳ בשו  (•ה) עי׳ מיי׳ פ״ה מהל׳ תעניות הל״ו ובכ׳׳מ שם ו
ד יד. ושם פ״א ג. רושלמי רפ״ד וברכות פ״ י רושל׳ פסחים פ״ה הל״ז (א) כו. ו ירושלמי ספ״ג ועי׳ י ) עי׳ ו p ) ו ״ ל ) כב. ועי׳ ירושל׳ פ״ג ה ס ) ו ירושלמי שם מ ) עי׳ ירושלמי שם (ז) כב. ו ו ) ו ׳  דנר״א שם ס״ק ט׳
: רושלמי רפ״ד י (ל) סוטה לח. ו ) עי׳ תוס׳ עירובין פ״ג ה״ג דר״מ ושם נסמן ג ) ן ירושלמי פ״ג הל׳׳ט ועי׳ ירושלמי מ״ק פ״ג הל״א ברכות (3) עי׳ ר״ן ריש מכילתי p כג. ו ) : ) כב י ) ז ״ ל ן פ״א ה  ירושלמי קדושי

ירושל׳ פ״ד הל״ב ופסחים פ״ד הל״א (ו) שם ושם רפ״ד הל״ב (ז) פ״ד הל״ב t (ל) עי׳ ירושלמי כנוסחא א׳ (מ) עי׳ ילקוט פ׳ נח (נ) ושם נאמר להפר את בריתי והיינו דוגמת ברית (ה) סז. ו o 

 מנחת בכורינ:
 (ילקוט נח): יב ובג׳ תעניות. האמצעיוח דראשונוח קילי והאחרונוח כיון דז׳ נינהו לא אחמירו
 לגבייהו: ה״ז משלים. אף דבגשמים אם ירדו קודם חצות מבואר במשנה דאין משלימין כמכואר
 בסוף פרק ג׳ יש חילוק טן צבור ליחיד דצבור אין משלימין ויחיד משלים (רא״ש פ״ק סי׳ ט״ז):
 משלים. כחומרי מקום שיצא משם: משלים עמהם. כחומרי המקום שהלך לשם ולא יאכל
 בפניהם: איזה הוא הלל הגדול. המכואר כמשנה ספ״ג דירדו גשמים קודם חצוח היום ואמרו

 הלל הגדול: הודו. ולא הלל מצרים:
 פ״ג (בניסחפ הגר״א פרק לי) א בשלשה פרקים. בחצות היינו מוסף דגם כתענית ומעמדוח
 איכא מוסף דאין נ״כ כלא תפלה: הוא מעומד. דכתיב בשירות לעמוד לשרח ואיחקש
 ברכה לשירוח דכחיב בסוף פ׳ שופטים לשרחו ולברך בשמו: ונ״כ בבוקר. דלא מציגו גטה אלא
 בכוקר ומוסף מרטנן מקרא דכחיכ דשא אהרן אח ידיו אל העם ויכרכם וירד מעשוח החטאח
 והעולה והשלמים ואיפכא ה״ל לומר וירד מעשוח וגו׳ וישא ויכרכם אלא לומר דכרכחו חלד
 טרידחי ואף שנשא כפיו כשחרית חזר ונשא כפיו במוסף אבל למנחה ונעילה ליכא קרא ובגמרא
 מכואר טעמא דמנחה ונעילה משום דככל יומא שטחא שכרוח וגזרו אף כחעניח: ב כ״ד
 מעמדית. מישראל לעמוד על הקרבן דאיך קרבנו של אדם קרב והוא אינו עומד ע״ג אלא חקנו
 מעמדות: שנאמד. כדפירשחי דאיך קרבנו קרכ ומהני מעמדוח דא״א לומר שכל ישראל יעמדו
 על הקרכן הלא התורה אמרה ג״פ כשנה יראה ולא ככל השנה אלא ע״כ דשלוחו כמוחו(ירושלמי
 פ״ד הל׳ כ׳ וירושלמי פסחים פרק ד׳ הל׳ א׳): והעם. ישראל העומדין על הקרכן כיון דכעליס

 כל שהוא. דיבא לרוב דרעה להחכואה אכל אינו מכלה כל כך: מפי הקדש. פרעה נכה אמר
 שעולה מפי הקדש והוא הע״ז אשר עמו: חדל לך מאלהים אשר עמדי. זה עבודח כוכטם
 וכן הוא בגמרא: היכן פירושו של דבר. הקינה שקונן עליו: רוה אפינו משיח ח׳. במגילח
 א־כה וכל איכה יועם עליו נאמר: יא או נהר שוטף. על כולס יחיד רשאי לסגף עצמו בחעגיח
 ה ׳ג כגמרא לענות נפש מתרגמינן לסגפא נפשא: כגמרא ר״י אומר אין היחיד ופליג אחנא קמא
 דאין רשאי לסגף אכל צכור יכולין לגזור תענית (הה״מ כפ״כ מהל׳ תענית). אכל הר״ן ז״ל מפרש
 לי״ש צבור דאין סוגפין עצמן: שמא יפול. מחמח חעניחו אין ככחו להדר אפר פרנסחו רהיה
 צריך לאחרים וכללא מצי לסגף נפשו לכ״ע חוטא הוא: מעשה. קאי על המשנה בס״ג מ״ח בחוני
 המעגל שבקשו ממנו שיתפלל שיפסקו הגשמים וא״ל צאו וראו אס נמחיח אכן הטועים ומטא עול
 כעין מעשה זו: בקרן אפיל. סלע גכוה היה כך שמו: ומקשקש. משכשך רגליו שהמיס גבוהים
 כ׳ כ ולבר שא״א הוא ולומר שאין מפפללין על רוב טובה (ירושלמי פ״ג הל׳ י׳): אבל בטוחים.
 כלימר שאין מחפלליס על רוכ גשמים לפי שלא יכא קלקול מזה ח״ו: מבול של מים. לייק לה
 מייכפיב ולא יהיה עול המיס למבול לשחח כל בשר(כראשיח ט׳) והיינו שלא יהיה המיס למכול
 א>;ל יהיה מכול של אש וגפריח: מבול של כל בשר. כלכחינ לשחח כל בשר: את נועם. ואגלע
 אותו להפר אמ כריתי אשר כרתי את כל העמים ותפר טוס ההוא וגו׳ והיינו שהברית אשר כרתי
 שגא יהיה מבול לשחת כל כשר אף של אש ולכר יופר לעוכלי כוכטס אכל כאמת הכרית היה אף
 לכי בול של אש ול״א רלכחוכ ולא יהיה מכול לשחת. כל בשר ל״ל אלא לרבות אף של אש ול״א



 תוספתא תענית פרק ג ה
 שהושיבו מלכי יון פרדםאות על הדרכים שלא לעלות לירושלים כדרך
 שהושיב ירבעם בן נבט כל מי שהוא ירא הטא וכשר באותו הדור היה
 מביא שני גזרי עצים ועושה אותן כמין םולם ומניהן על כתפו ועולה
 כשהגיע לאותו משמר אמר לו לאן אתה הולך א״ל ליטול ב׳ גוזלות משובך
 הלז שבפני בםולם זה שעל כתפי כיון שעבר מאותו משמר מפרקן ומעלן
 לירושלים] ולפי שמסרו עצמן על התורה ועל המצות [לפיכך] נמצא להם
 שם טוב וזכר טוב בעולם ועליהם ייח< [הוא אומר] (משלי י) זכר צדיק
 לברכה ועל ירבעם בן נבט והביריוייט) [הוא אומר](שם) ושם רשעים ירקב:
 ט [ר׳ יוםי אומר](ק) מגלגלין זכות ליום זכאי והובה ליום חייבי״ כשהרב
 הבית בראשונה >כא< [מוצאי שבת היה] ומוצאי שביעית היה ומשמרתו של
ב) [וט״ב היה וכן בשנייה והלוים עומדין על דוכנן ואומרים]  יהויריב היתהיכ
 (תהלים צד) וישב עליהם את אונםיכ״ [וגו׳] למהר כשיבנה הבית מה הוא
 אומר (ד״ה א טז) ברוך ה׳ אלהי ישראל מן העולם ועד העולם יכד<(תהלים
 עב) עושה נפלאות לבדו וברוך שם כבודו וגו׳: ייכה< [בתשעה(י) בחודש
 הובקעה העירא< בשניה ובראשונה ובז׳ בו אם נאמר(ירמיה נב) בז׳ בהודש
י אם נאמר בט׳ בהודש למה נאמר בז׳ בחודש ש ד ו ח  למה נאמר בט׳ ב
 אלא בז׳ בחודש(י!) כיבשו האומות את ההיכל] ונטלו את העמודים ואת
) [עד ן  הים ואת המכונותיכי< [והיו מקרקרים](א) שביעי שמיני ותשיעייכ
 שפנה יום] וכה״א (שם) אוי לנו כי פנה היום כי ינטו צללי ערב לעתותי
 ערב הציתו בו את האור ונשרף עם שקיעת החמה בעשור להודש: יא(0
 כל שהואייי׳) [מסעודת] ט׳ באב אסור לאכול בשר ולשתות יין [ואסור
 לאכול שני תבשילים] ואסור לרחוץיכט< [ולסוך וכל] שאינו מסעודת ט׳
 באב מותר לאכול בשר ולשתות יין ומותר לאכול שני תבשילין [ומותר]
 לרחוץ [ולסוך] רבי ישמעאל ברבי יוסי אומר משם אביו כל שעה שמותר

 מן המלאכה כל אותה שבת רשב״א אומר(ח) כהנים ולוים וכליי״ [שיר
 והעם] מעכבין [אתי״ העבודה באהד בניסן אין בו מנהה ונעילה משום
 שיש בו קרבן מוסף וקרבן עצים]: ד פרשהוט) גדולה קורץ אותה בשנים
 וקטנה ביחיד בשחרית ובמוסף דברי ר״מ וחכמים אומרים כל שיש בו מוסף
 קורץ בו מוםף וכל שאין בו מוסף אין קורין בו מוסף בשהרית ובמוסף
 נכנסין יח< [לבתי כנסיות וקורץ במנהה קורץ על פה» רי״א אין היהיד קורא
(3  ע״פ אלא נכנסין לבתי כנסיות וקורין על פה כדרך שקורין את שמע]: ה(
 מה ראו זמן עצי כהנים והעם לימנותיט< [שכשעלו] בני הגולה לא מצאו
 עצים בלשכה ״[עמדו אלו והתנדבו עצים משל עצמן(ל)(*ל) ומסרו לצבור
 וכן התנדבו עמהן הנביאים שאפילו לשכה מלאה עצים ואפילו עצים משל
 צבור ועמדו אלו והתנדבו עצים משל עצמן לא יהא קרבן מתקרב אלא
 משלהם תהלה] שנאמר (נהמיה י) והגורלות הפלנו על קרבן עצים(יא) >מ)
 [ואומר (עזרא ו) כי עזרא הכין לבבו וגו׳]: («} אותן ימים אסורים
 בהםפדייבי [ובתענית בין >ס< משהרב הבית ובין עד שלא חרב הבית] רבי
 יוסי אומר משהרב הבית מותרין מפני שאבל הוא להם>ע) אמר רבי אלעזר
 בר צדוק אני הייתי מבניי'״ םנאב בן בנימין וחל ט׳ באב להיות בשבת
: ך>ט0>פ) [מהו] בני 0  ודהינוהו לאהד השבת והיינו מתענץ ולא משלימים ר
 גונבי עלי ובני קוצעי קציעותי0״ [שבשעה שהושיבו מלכי יון פרדסאות על
 הדרכים שלא לעלות לירושלים כדרך שהושיב ירבעם כל מי שהוא כשר
 וירא חטא באותו הדור היה נוטל את הבכורים ומחפן כמין קציעות ומניחן
 בכלים ונטל את הסל ואת העלי על כתפו ועלה כשהגיע לאותו משמר
 א״ל לאן אתה הולך א״ל לעשות שתי קציעות הללו שני כפין של דבלה
 במכתשת הלז שבפני בעלי זה שעל כתפי כיון שעבר מאותו משמר מעטרן
 ומעלן לירושלים]: חייז< [מה הוא(צ)(*צ) אומר בני סלמאי הנטופתי שבשעה

 נוסחאות א) כראשונה ובשניה 3י״ז אס נאמר כר:
 חגהות הגר״א

 ישראל שלא יביאו עצים למערכה והושיט פרוזדאומ על הדרכים כדרך שהושיב ירבעם בן נבט שלא
 יעלו ישראל לרגל מה עשו יראי חטא שבאותו הדור הביאו גזריהן ועשו סולמות והניחו על כתפיהן
 והלכו להן כיון שהגיעו אצלן א״ל להיכן אחס הולכין א״ל להביא גוזלוח משובך שלפנינו ובסולמות
) ועל כיוצא כהס נאמר: ח  שעל כחפינו כיון שעברו מהם פרקון והכיאוס והעלום לירושלים: ף
 ףט) נאמר: (כ) אמרו: (כא) אוחו היום עט״ב היה ומ״ש היה: (כב) היו אומרים שירה ועומדים על
 דוכנש ומה שירה היו אומרים: (כגן וברעחם יצמיחם ולא הספיקו לומר יצמיתם ה׳ אלהינו עד שבאו
 עוכדי כוככים וכבשוה: (כד< וברוך ה׳ אלהי ישראל: >כה) כט״כ חרכ הכיח כראשונה דכתיכ וכחודש
 החמישי בשבעה לחודש היא שנח חשע עשרה למלך נבוכדנצר מלך בבל בא נבוזראדן רב טבחים עמד
 לפני מלך בבל בירושלים וגו׳ א״א לומר בשכעה שהרי כבר נאמר בעשור ואי אפשר לומר בעשור שהרי
(«) סמוך :  כבר נאמר בשכעה הא כיצד בשבעה נכנסו עוכדי כוכבים להיכל: (כו) ואכלו וקלקלו בו

 לחשיכה: (כח) משוס ט״ב: >כט) כל שאינו משום ט״ב מותר לשחוח יין ולאכול בשר ואסור:

 (ז) השיר: (ז) הקרכן: (ח) לבה״כ וקורץ כדרך שקורין כל השנה ובמנחה יחיד קורא אופה ע״פ א״ר
 יוסי וכי יחיד יכול לקרות ד״פ ע״פ בצבור אלא כולן נכנסין וקודן אותה ע״פ כקורין אח שמע:
 (ט) אמרו כשעלו: (י) ועמדו אלו והחנדכו משלהם וכך החנו נביאים שביניהם שאפי׳ הלשכה מלאה
 עצים יהיו אלו מחנדכין שלהם: (יא) הכהניס והלוים והעם להביא לבית אלהינו לבית אבוחינו לעחיס
 מזומנים שנה בשנה לבער על מזבח ה׳ אלהיט ככתוב בתורה: (יב) ותענית בין על שלא חרב ביהמ״ק
 בין משחרב הביח: ךג< בניו של: (יד) מפני שיו״ט שלנו היה: (טו) מה היה: (טז) אמרו פ״א גזרו
 גזירה על ישראל שלא יביאו עצים למערכה ושלא יביאו ביכורים לירושלים והושיבו פרוזדאוח על
 הדרטם כדרך שהושיב ירבעם בן נבט שלא יעלו ישראל לרגל מה עשו כשרץ שכאותו הדור ויראי החטא
 הכיאו סלי ככורים וחפוס בקציעות ונטלום ועלי על כחפיהס וכיון שהגיעו אצל פרוזדאוח א״ל להיכן
 אתם הולכים אומרים להם לעשות שני עגולי דבלה במכחשח שלפנינו ובעלי שעל כתפינו כיון שעכרו
 מהם עיטרוס בסלים והכיאוס לירושלים: >יז) מהו הן בני סלמאי הנטופחי אמרו פ״א גזרו גזירה על

 חסדי דוד
 בט׳ בחדש הובקעה העיר וכו׳ אם נאמר כשבעח לחדש למה נאמר כעשור לחדש ואם הדברים שהיו בחוץ בעזרוח שהיו מחפחדיס לכנס לפנים פחע פחאוס אפשר דזהו שאמר שהיו
 נאמד בעשור לחדש למח נאמר וכו׳ כצ״ל וכ״ה כגמ׳ ומ״ש שנטלו העמודים וכו׳ פי׳ הן מקרקרים עד שחזקו לבבם כמשך שלשה ימים שנכנסו אבל בגמ׳ הגיר׳ והיו מקלקלים וע״ש:

 מצפה שמואל
ירושלמי פ״ד הל״ד ומגילה פ״א ועי׳ פסחים רפ״ד ושקלים פ״ד הל״א (ל) עי׳ ׳ ירושלמי מגילה פ״ד הל״ב וכאן פ״ד (י) כח (3) שם ו : ועיין ירושלמי פ״ד הל״א ופסחים פ״ד ועידובין פ״י הלי״ב (ט) שם ועי  (ס) כז
ד הל״ד ושקלים פ״ד הל״א ומגילה ) הגר״א לא גרס ד״ז וכן בש״ס ליתא וגם אין ענין לכאן ןנ) עי׳ ירושל׳ פסחים רפ״ד וחגיגה פ״ב הל״ד (ש) יב ירושל׳ פ״ מ ) ו ״ ל  ב״מ קיט (*ל) עי׳ מיי׳ פ״ו מהל׳ כלי המקדש ה
ן המבואר ברות והן הן כני שלמאי ירושלמי פ״ד הל״ד ושקלים פ״ד הל״א (צ) שם ושם (*5) עי׳ תרגום סוף רות יעי׳ דברי הימים ב׳ א׳ בני שלמא בית לחם ונטופתי והוא שלמו  ס״א הל״ד (ע) שם ושם (פ) כח. ו
ר (מ) ירושלמי שם הל׳ ג (א) עי׳ ירושלמי שם הל״ו ומגילה פ״א הל״ד ד הל״ה (ר) כח. ושם: (ש) כט. ושם וכנוסחת הגר״א וכן הוא בקרא בעשו  הנטופתי המבואר כאן וא׳׳כ מבואר התרגום (ק) כט. וירושל׳ פ״

 (נ) ל. עי׳ ירושלמי שם הל״ו

 בכורים
 שחל ביו״ד לחודש: ולא השלמגוהו. מחמת יום טוב ואף שהיה אחר חורבן: ז ובני קוצעי
 קציעות. המבואר במשנה ה׳ פרק ד׳ דעושין ומביאין עצים עם בגי זחוא בן יהודה למה נקראו
 כך: עלי. שכוחשין בו אח התאנים לעשוח בו עגולי דבילה: שני כפות. בגמרא הגירסא כנוסחח
 הגר״א: ומעשרן. כדין ככורים כמכואר כמסכח ככורים שמעטר אח הסל כפירוח זהו גונכי עלי
 שהיו גונבין מהשומרים בהעלי שעל כחפיהן: ח מה הוא אומר. כמשנה כפרקין: משמר. עוכדי
 כוכבים: ועל ירבעם. לפי שהוא ביטל מלעלות לרגל היפך אשר התאמצו כני גונכי עלי זכרו ופקדו
 לרעה: ט ד״י אומר. קאי על משנה ו׳ בפרק ד׳ דאמר דנחרב הבית בראשונה ובשני כט״כ:
 ה״ג רש״י מגלגלין זכות ע״י זכאי וחובח ע״י חייב והיינו ט״ב שאירע בו מאורעוח הרבה
 ומוכן לפורענופ נפל פסוק זה בפיהם ליום חוכחה היום הזה: מן העולם. הכל יכירו וידעו
 גדולוחיו ונפלאותיו של הקב״ה: י הובקעה העיר. לא גרסינן אלא חרכ הביח גרסינן דבט״ב
 קא משחעי: ובז׳ בו. ונאמר עוד קרא דבשבעה לחודש כמכואר כמלכים (כ׳ כ״ה) ובחודש החמישי
 בשכעה לחודש בא נבוזראדן רב טבחים עבד מלך בבל ירושלים ושרף אח בית ה׳ ובירמיה נאמר
 בחדש החמישי בעשור לחודש וספרי קראי אהדדי: למח נאמר בעשור לחודש גרסינן כנוסחח
 הגר״א וכן הוא בגמרא: מקרקרים. מרקדים כהיכלו: בעשור לחודש. וקבעו תעניח בט׳ בו
 לפי דאחחלמא דפורענוח החחיל בו: יא מסעודת ט׳ באב. הסעודה שאוכלין ערכ ט׳ באב
 ומפסיקין בו שלא לאכול עוד: לרתוץ ולסוך. אח״כ אף שלא קבל לאכילה מ״מ הני דמהניא

 לזמן כגון רחיצה וסיכה אסור לעשוח בעט״ב אפר סעודה המפסקח דמהניא לט״ב:

 מנחת
 נינהו מעככי וכגמרא ל״ג והעם אכל בירושלמי (שם) איחא: וכלי שיד. כיון דשירה ככלי הוא
 מעכבו: באחד בניסן. היה זמן קרכן עצים כמבואר לקמן וקרבן עצים מכטל קריאח החורה
 למעמל במנחה וקרבן מוסף מבטל בנעילה וזה מחבאר היטב במשנה פ״ד משנה ד׳: ד פרשה
 גדולה. שקוראין במעשה בראשיח בראשיח ויהי רקיע לבראשיח הוא ה׳ פסוקים קורין בשנים
 והב׳ קורא פסוק א׳ מה שקרא ראשון והגי קורא יהי רקיע להוא ג׳ פסוקים: ובמוסף. אוחן
 בני המעמד שלא עלו לירושלים היה להס פנאי לקרוח אף במוסף דלעיל מיירי באותן שבירושלים
 דדחי של מנחה וכ״ש דידיה אבל העומדין חוץ לירושלים קורין אף במוסף: כל שיש בו מוסף.
 לר״מ קורין במוסף אף בזמן שאין קרבן מוסף היה מוסף שלהם דמוסיפין חסלה אחת אכל חכמים
 סברי לביום שמקריבין מוסף היה מעמד במוסף אבל ביום שאין בו מוסף אין קודן בו מוסף
 כלומר שלא הוסיפו חפלה כלל א״נ לא היו קורין בחפלה שהוסיפו: ובמנחה. יחיל קורא בשביל
 צכור ובנוסחח הגר״א: קורא על פה. לציבור דדברים שבכחכ אינו רשאי לאומרן על פה כמכואר
 כגיטין פרק הניזקין: וקורץ. כ״א כמו ק״ש שאין אחד מוציא לחבירו דאז מותר לקרוח על פה:
 ה למנות. כמשנה ה׳ פ״ד כל אחד זמנו הקבוע להביא עצים מאין נסתעף זה: ומסרו לצבור.
 שלא יהא קרבן צבור קרב משל יחיד: וכן התנו וכו׳ כנוסחת הגר״א וכן הוא בגמרא: ועמדו
 אלו והתנדבו. התנאי היה כשיקיימו נדבתם שיקריבו משלהם ובגמרא ל״ג לה: ו אותן ימים.
 של זמן הכאת עצים אסורין דהיו מכיאין קרכן וכל יחיד שמכיא קרכן נאסר כמלאכה דהוה י״ט
 כמבואר ברפ״ד דפסחים טרושלמי שס: מבני םנאב. שזמן הקרבן שלהם ביו״ד באב: ודחינוהו.
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 ו תוספתא תענית פרק נ
י מותר לרהוץ [פניו ידיו ורגליו] w ואין>*ג) שאילת שלום לחברים מעצמו כלום(לח: יג אותן ימיםמ) עתידין להיות ימים טובים לישראל ל ו  לאכ
 בט״ב ולהדיוט בשפה רפה(ל) מתקנין>לא< [מט״ב לט״ב] עבר ט״בילמ שנאמר (זכריה ח) כה אמר ה׳ צום הרביעי ונו׳ וכל(!) המתאבלים עליה
 [מותרין בכולם: יב^) ט״ב שחל להיות בשבתיל״ אוכל אדם כל צרכו בעולם הזה שמחים הם עמה לעולם הבא שנאמר (ישעיה םו) שמחו את

 ושותה כל צרכו ומעלה על שולחנו כסעודת שלמה בשעתו(*ה) ואין מונע ירושלים וגילו בה כל אוהביה ונו׳:

 הגהות הגר״א
 (ל) בשר: (לא) כט״כ למוט׳יכ: (לב) מוחר: (לג) וכן ענו״כ שחל להיוח כשכח: (לח ואסור לספר ולכבס מר״ח עד החעניח דכרי רכי מאיר ר׳ יהודה אומר כל החודש כולו אסור רשב״ג אומר אינו

 אסור אלא אוחו שבח בלבל:

 חסד־ הוה
 עתידים להיות ימים טובים לישראל כוי. אע״ג דכבר היה כן בזמן כיח שני וכדאיחא בר״ה
 דף י״ח וכ״נ מנבואח זכריה מ״מ לא היו י״נו אלא לבני יהודא העולים בביח שני ולא לכל ישראל
 כי האנשים אשר נשארו בגלוח לא הועיל הביח השני ומסחברא דהחענו לזכר יוס החורק קמ״ל
 דלעחיל לכוא יהיו י״ט לכל ישראל וכל המחאבליס אע״ג לאבילות ישנה היא מ״מ מחאבלין כאלו

 נחרב כימיהס יזכה לשמוח כשמחחה ולראוח כיח קדשנו מוי ומשוכלל שיהי׳ בב״א:

 מתקנים מתשעה שאב כו׳. סחומיס הדברים ואפשר לפרש דהך תנא סובר דאע״ג דאסור לכבס
 ולתקן בגדים חדשים וכיוצא בשבוע שחל ח״ב להיות בתוכה היינו דוקא ללבוש מיד אבל לתקן כדי
 להניח אחר ט״כ שרי וכדרב נחמן בגמ׳ דף כ״ט וה״ק מתקנין מקודם חשעה באב לאחר ח״ב.
 והא דמייחי שם ממחניחא ראיה לרב ששח ואסיק בחיוכחא לר״נ ולא מסייע ליה מהכא משוס
 דלא ברירא מלחא ואולי ידע הש״ס דלאו מתרצתא היא ולא נשניח ביי ר״ח ור״א: אותן ימים

 מצפה שמואל
) עיי מיי׳ פ״ה הל׳ א׳ וטוש״ע סימן פ״א הל״ד (*ה) עי׳ טוש״ע שם סעיף יט ומתוספתא זו יש ראיה דמותר וכמ״ש בביאורי הגר״א (ו) עיי *ג  (ג) עי׳ ירושלמי ספ״א ועי׳ ירושלמי מ״ק דף ג׳ וברכות פ״ב (

: :  תקנד סעיף ג ובמג״א שם (ד) עי׳ ראי׳ש פ״ד סי׳ לא (ה) כט: ועי׳ יבמות סוף פ״ו וכאן פ׳׳ד הל׳׳ו ומגילה ר״ה יח (ז) ב״ב ס: וכאן ל

 בכורים
 ולמעלה כמו ביוה״כ כמבואר כספ״ד אכל קודם חצוח אין לחקן משוס מלאכה: מותר בכולם.
 אף לאכול בשר ולשחוח יין אף בלילה במוצאי ח״ב: יב וכן ערב ת״ב. בנוסחת הגר״א וכן
 הוא בגמרא ואף בסעודה המססקח מוחר: בשעתו. דמשוס דמלך והדיוט הוה ואיכא מאן
 דאמר מלך והדיוט ומלך כמבואר כגיטין דף ס״ח 3׳ לכן אמר בשעחו בעת חוקפו וגבורתו
 והיתה סעודתו גדולה שהיה אוכל הוא ושריו ס׳ כור סולת: מר״ח. דכתיב והשבתי כל משושה
 חגה חדשה ושבחה וחגה היינו מר״ח דאיקרי מועד: כל החודש. דכחיכ חדשה: אותו שבת.
 שחל כו ט״ב דכחיב ושבחה והלכה דאינו אסור אלא אותה שבח כרשב״ג וכר״מ דאמר על
 החעניח והמנהג לאסור מר״ח ע״כ מנוסחת הגר״א: יג אותן ימים. המכואר כמשנה י״ז
 בחמוז וט״כ: הרביעי. יהיה לכיח יהודה לששון ולשמחה: עליה. על ירושלים: כל אוהביה.
 שישו אחה משוש כל המחאבליס עליה מי שמחאבל עליה הוא יזכה לשיש בראות ירושלים בנויה

 על חלה רבנה בהמ״ק ב״ב אמן סלה:

 מנהת
 שאינו מסעודת ט״ב. שאינה סעודה המפסקח כגון שדעחו לאכול אחריה עוד סעודה א״נ
 קודם חצות היום: שמותר לאכול. אף בסעודה המפסקח כיון דלא אסר עצמו אכילה אינו
 נאסר ברחיצח פניו ידיו ורגליו וי״מ דקאי בקבל על עצמו כסעודה המססקח שלא לאכול עוד
 אבל על רחיצה וסיכה לא קבל וסוכר חנא קמא דכל שהוא מסעודה המפסקח וסחס קבלה
 לאכילה מהני גס לרחיצה וסיכה ור״י בר״י סוכר כל שעה שמוחר לאכול כלומר אם לא היה
 קבל מוחר גס לרחוץ אף בקבל לאכילה ויש דגרסי בדברי ח״ק בשני הבבוח ואסור לרחוץ וכנוסחת
 הגר״א וקאי של הסעודה גופא דבשעה שאוכל והפסיק כשם שאסור בבשר ויין כן אסור ברחיצה
 ור״י בר״י מחיר בשעח הסעודה ולענין קבלה לא חיישינן ולא גרסי׳ בשר בדברי ר״י דאף בשעה
 שאסור לאכול בשר מ״מ רחיצה מותר (עי׳ ברמב״ן במלחמוח וברא״ש שהאריכו בזה): ואין
 שאילת שלום לחברים. האיסור הוא אף לשאר העם אלא שא״י ל״ג לחבירו (ועי׳ מרדכי
 ושו״ע סי׳ תקנ״ד ס״ב וע״ש כמג״א וכפ״מ): מתקנים. המאכל למוצאי ח״ב גרסינן מן המנחה

 סליק תוספתא ממסכת תענית
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ר זה רוכזו וסודרו מחדש ברצף כסדר דפי המסכת, הרא״ש והרי״ף, כל ו ד מ  ב
 ההגהות: והמפרשים שנדפסו בסופי המסכתות בש״ס וילנא (מלכד אלו שבאו
 בארוכה כמו מהרש״א מהר״ם שיף וכר), בצירוף כל ההשמטות וההוספות
 הקשורים לכל מסכת ומסכת שנדפסו שלא במקומם בסופי מסכתות אחרות, מבלי
 להוסיף עליהם עוד הגהות ומפרשים נהוצים אהרים שיש בהם כדי להרהיב את
 היריעה לכדי כרך שלם, והוספנו כאן רק השלמות למפרשים אשר רק חלקם נדפסו
 בש״ס הנ״ל(לימים חיים״ ״מלא הרועים״ רבי ברוך פרנקל רא״מ הורביץ וכדו׳) וכן

 הס׳ ״מאיר נתיב״ שנדפס בסוף ש״ס זיטאמיר.
ל המפרשים הוגהו מהדש ע״פ דפוס הראשון בהם הופיעו. ועי״ז הושלמו בהם  כ
 קטעים ודפי הגהות שלמים שנשמטו בש״ס וילנא, כן הוגה וסודר מחדש על פי כתב

 יד ספר מאה שערים לבעל העיטור על הרי״ף.
 פנים הדשות באו כאן ל״הגהות היעב״ץ״ הנדפסים כזה ע״פ הגהה והשוואה לעצם
 כי״ק בשולי גליון הש״ס שלמד כו, ומספרו בכי״ק ״קולן של סופרים״, אשר מלבד
 התוספת המרובה על העיקר שיש בהם, נתלבט היטב נם ההגהות שנדפסו עד כה.
 p הוספנו ״הגהות מהרש״ם״ מכי״ק הגאון רבי שלום מרדכי הכהן מברזן כעמ״ח
 שרת מהרש״ם שנעתקו משולי גליון הש״ם שלו, וכן גם הגהות והידושים מתוך

 ספר ״עיני שמואל״ מהגאון רבי שמואל אהרן.ואנין זצ״ל אבדק קארטשין.



 רשימת הספדים המוכאיפ כמדור הגהות וחידושים
 (לפי סדר א־ב. כוכב מציין מפרשי• לרי״ף בלבד)

לדא ף מסו י ר ש  מהר״ם שיף- רבי מאי
( ם ״ ש ר ה מ ) ן א ה ע ן אבד״ק ב ו ר י הכהן שבד כ ם מרד ו  מהרש״ם - רבי של

ט א ט ש ר ב ל ד ה ״ ג רש א א - רכי צבי הי  מהר״ץ - הגהות על המהרש״
ות אב״ד זאלקווא (מהרצ״ח) ש חי ר י  מהר״ץ חיות - רבי צבי ה

(מחנ״א) ן בו ם נ י  ׳מחנה אפרים * - רבי אפר
ש ד ל הפרי ח ע  מים חיים ־ רכ־ חזקיהו די םילוה נ

( ט ר י ל פ ) י ל ו פ א ק ד ״ ב א ן א מ פ י ב ל ו  מלאכת יו״ט * - דבי יום ט
( ־ ב(מל״ ו נ י ש אבד״ק ד אלי  מלא הרועים - רבי יעקב צבי י

ל ו א י זאב איטינגא וגיסי דבי יוסף ש כ ד י הים הג״ר מר ש ר פ י מ  מעשה אילפס * - מבעל
ב אבד״קלבי ן או ז  נאטנ

ל לאיתן ממינסק (טצפ״א)  מצפה איתן ־ רבי אברהם ב״ר אריה-ליב משכי
ץ וילנא (מרא״כ) ר  מראה כהן - רבי בצלאל הכהן מ

י ק ס״נ י ר  נמוקי הגרי״ב - רבי יהודה בכרך אב
( ד ״ ס־ ן אבד־ק מינסק ( י  סדר הדורות - רבי יחיאל הלפר

 עין יפה- רבי מלכאל צבי טננבוים בעמ״ס דברי מלכיאל

ן ן אבד״ק קארטשי ל אהרן ראבי א ו מ  עיני שמואל ־ רבי ש
( ״ ר ו פ ץ וילנא ( ר ) מ ץ י ב ו ק פ ) ל א פ וסף ב״ר ר  פורת יוסף - רבי י

ל״ש) פעו ילנא ( ר תנחום מו ״ ר בער נ כ ש  פעולת שכיר * - רבי י
( ן ה ברלי י רצי ) ן י ק ברל י  רבי צבי הירש - אבר

ק יאסי ד ב ש א ב ד ה מ ש  קרני ראם - רבי אהרן מ
( ש ו ד ר א מ מ ״ ר ) ף י ם ש י ל מהר ר ע או צק בעל הנ ד פארי ״  רבי מרדכי מארחש ־ אב

א רי  רבי אברהם אבא קליינרמן מכיאליסטאק זצ״ל - הגהות על הנ
ל מכי תמירה  ע

( ן ג ר ב ל נ צ ק ש ד סק ( י בר ד  רבי שאול קצנלםיגן - אב״
בש) י ש טו ״ ר ) י ס א  רבי שמואל שמעלקא ט ויבש - אב״ד י

בש) י פ טו ״ ד ) ש ב י ו א ט ק ל ע מ ל ש א ו מ ב רבי ש  רבי פייפל טויבש - אב״ד יאסי בן הר
ן מוילנא ו ש א ר ט ל ש א ו מ  רש״ש - רבי ש

ק מהגאון הנ״ל ס ש טיקטין- פ י ר יצחק א ״  רבי מנחם דוד *- נ
( י ש מדסו ״ ר ) ף י ר  רבי שמחה מדסוי - בן הג״ר צבי ח

( ר ״ מ ש ר ) ב י ל ה א מ ד ץ ״ ו  רבי שמואל מרובזעויץ * - מ
( ל ם(שעה״ שכר בער בעמח״ס פתחי שערי  שער הלקוטות ־ רבי י

ף המסכתות דפסו בש״ש ודלנא בסו  תיקונים וציונים - שנ
( מ ״ תפל א( נ ראד ו ע צבי) אבד״ק ־ ז מג ר אברהם( ״ ה נ ש  תפארת למשה - רבי מ

ר(תפא״ש) ו ו דנ י ל קאי א ו מ ן ש ו  תפארת שמואל - רבי אהר

י יהודה צבי כעמח״ס מנחת יהודה (אריצ) נ . ר ״ ׳  ארץ צבי - על הגהות אשר

בש) י ש טו י ראי ) אסי ד י י ל  רבי אורי שרגא פייביש טויבען - א
 רבי אליהו גוטמכר - אנ״דגר״דיץ(ראייה

א לנדא) ״ ר ) י ד א ר נ ד ״ ב  רבי אלעזר לנדא - א
( מ ר א ר ) ם י ר פ ה בית א עמ״  רבי אפרים זלמן מרגליות - נ

ראמ״ה) נסק( י ק פ י  רבי אלעזר משה הלוי הורביץ ־ אבר
( ץ פשי ג לי ר״ ד( עו  רבי גדליה ליפשיץ- בעמח״ס רגל ישרה ו

ננא״ר) ן אבד״ק טעלז ( ר אריה לפיקי אבב״  p אריה - רבי ז
ר יבאו ש לתא היא כ׳ אלה הגהות א ן [וסימנא מי ר הכהן אבד״ק טיקטי ש  ברכת ראש־ רבי א
ר העדיף ש א ד ומבין, ו מ ו ת כל ל ל ע ו ת בות ל ר איזה תי ר המחבר החסי ש ) הנן א ה( ז ך חצאי לבנה כ  בתו

בע [ ] כזה.] ך חצאי מרו בות יבאו בתו  או החליף איזה תי

( רג ר״ברנשבו  רבי בצלאל תשבורג - (
פ) ׳ רבי ד( עו ך טעם״ ו ו בר  רבי ברוך פרנקל תאומים - בעמח״ס"

ץ אב״ד גאלדנגען בי ר זלמן הירשו  גליון אלפס * - רבי שניאו
נ׳ מהרש״א) ) ן נ ז ק פו י ה איגד אבר מ ל י ש נ  גליון מהרש״א - ר

י אליהו מוילנא י  הגר״א - הגאץ ד
דננ״ה) נא( ו נראו  דברי נחמיה - רבי נחמיה בירך הלוי אב״ד דו

ס וילנא) ים דפו דפס נשי נ ת( ספו ל פסקי תו  הגהות ־ ע
ו הלוי) י רד עמ״ח סדר משנה(  רבי זאב וואלף הלוי מבאסקוויץ - נ

( ל י י ד ו ) שן -י ו יחאו ד לוריא מנ י דו נ  חרושי הרד״ל - ר
 חידושי אגדות מהרש״א-(ח״אמהרשי׳א)

ל המהרש״ל) ו ש ר ו ד נ ) ג ר פ י מנוח הנדל מ נ  חכמת מנוח - ר
ס וילנא) ף ש״ ו ס נדפס נ ) נרמן י  חלופי גרסאות - רבי אברהם אבא קלי

רג(הה״ם) ד״ק פרעסבו פר אנ ־ סו ש  חתם סופר - רבי מ
 חק נתן - רבי נתן בורגיל מטוניס(ח״נ)

ילנא(הש״ל) ו ץ ו ה הכהן מרי מ ל  חשק שלמה - דכי ש
ן י י יעקב עמד נ  יעב״ץ - ר

( פ״ע י לסק( י נ יעלין אבד״ק נ ״ י אריה ל נ  יפה עיניס - ר
מ) ׳ וסף(ריחלי ה י ר א פ ת ת י ס ש ״ מ ע  רבי יוסף חנינא ליפא מייזליש - נ

( ר נ ה א ״ י ר ) ן י ט ק י ט ק ־ ד נ  רבי יצחק אייזיק חבר ־ א
( ץ פשי י י ל ד״ ת( ו י ל על המשנ א ר ש ה י ר א פ ס ת ״ מ ע  רבי ישראל ליפשיץ - נ

״ לנדא) ר'  רבי יחזקאל אדא - הנודע ביהודה(
י היס ש ר פ י מ ל ע נ  לבוש - רבי מרדכי יפה בעל הלבושים עם תקינים והוספות מ

א בעל העיטור לי י ז״ל טמארש־ ר ר אבא מ  מאה שערים * - לרבינו יצחק כ
( יך(מא״נ נא נכד השי ר זוסמן מאלטו י ב״ר אליעז  מאיר נתיב - רבי שבתא

 רב״פ - ר״ב פרנקל
 דיי ליפשיץ- ר ישראל ליפשיץ
 ר״ילנדא- רבי יחזקאל לנדא

 ריחל״מ - ריח״ל מייזליש
 רם״ש- ר' מתתיהו שטראשון

 רשמ״ר - ריש מרומעויץ
 שעה׳׳ל - שער הלקוטות

 תפא״ש-תפארת שמואל
 תפל״מ-תפארת למשה

 רשימת קיצורים לשמות הספרים
 המופיעים בסוף כל דיבור המתחיל

 מראי׳ נ-מראה כהן
 סה״ד - סדר הדורות

 פור*, - פורת יוסף
 פעול" ש-פעולת שכיר
 ראז״מ - רא״ז מרגליות

 ר״ג ליפשיץ- רבי גדליה ליפשיץ
 רא״ג - רבי אליהו גוטמכר

 ראמ״ה - רא״מ הורביץ

 יעב״ץ-ר״יעמדין
 יפ״ע - יפה עינים

 מא״נ-מאיר נתיב
 מהרצ״ח - מהר״ץ חיות
 מחנ״א - מחנה אפרים
 מל״ה - מלא הרועים

 מליו״ט-מלאכת יו״ט
 מצפ׳׳א - מצפה איתן

 אר״צ - ארץ צבי
 בנא׳׳ר - בן אריה

 דבנ״ח - דברי נחשיה
 ג' מהרש״א-נליוןמהרש״א

 הגר״א ־ הגאון רבי אליהו מוילנא
 חל״ג-חלופי גרסאות

 ח״נ - חק נתן
 חש״ל - השק שלמה
 חת״ס-חתם סופר



 הגהות תענית דף ב ע״א וחידושים א

 הנחות וחידושים למסכת תענית
 הרוח שהוא לשון ש3ח. וי״ל ללשון מוריי הגשם
 היינו יכולין לפרש גס לשון תפילה, אבל משיב
 הרוח אינו יכול לפרש לשון תפילה, להא לא
 מעצרי כלאיחא כגמ׳, ע״כ הקלים רש״י ז״ל
 משיב הרוח להודיע שאינו אלא לשון הזכרה לא
 שאלה. (פור׳׳י)
 ד״ה תנא היכא קאי. כלומר מדקתני
 מאימתי כוי. פירש משוס דלכאורה קושימ
 הגמ׳ דמאי שייך הכא, וא״כ לא שייך כלל על זה
 התירוץ, וגס למה לא מתרץ הגמ׳ חיכף דקאי על
 ר״ה, ע״כ פירש רש״י ז״ל לקושיא הראשונה
 היא מהיכא פשיטא ליה, דמעיקרא הו״ל למיתני
 דמחויביס להזטר, דאכתי קשה אמאי לא תנא
 התם כסדר זרעים, ומתרץ ליה דמאימפי של
 התנא קאי על מסכת ר״ה ומ״מ כהא לחודיא לא
 פגי. (פור״י)

 ד״ה ואמר ר׳ יוהנן כר. שלא נמסרו
 לשליה אחד ביהד. נ״כ נ״ל לגרוס כיחיד,
 כמו שמשמע פשוטו של פסוק יפתח ה׳ לך כר,
 משמע אפיי אחח לא נמסרו למלאך, לפיכך ניחא
 קושיא של תוס׳ דוקא לפירש״י. [ויותר נראה

 דצ״ל כרש״י כיחוד, וכוון לחירוץ החוס׳].
 (תפל״מ)

 בא״ד. שלא נמסרו לשליה אהד ביהד.
 נ״ב הך ביתד שכ׳ רש״י, כא לתרץ קו׳ התוס׳

 דייה שלשה. ועי׳ מהרש״א ח״א. ועי׳ רש״י
 (סנהדרין קיג.) שכ׳ כפירוש דאף מפתח אתד לא
 נמסר לשליח, ומזה ג״כ ראיה לזה שהחליטו כלס
 דהפי׳ לתענית המיוחס לרש״י אינו מרש״י רק
 מתלמיד אי. (נזהרצ״ח)
 תוספות. יש לידע שהתוספוח שעל מסכתא זו,

 נעשו ע״י אחרון מאד, ומכיא ככ״י טור או״ח.
 ויעב״ץ)

 ד״ה מאימתי. ואפילו האידנא אינו אלא
 מדרבנן משום פפיקא. לכאורה לשונות
 סותרים הם, דאי משום ספיקא אינו מדרבנן.
 וכה״ג הקשה הר״ן במסכת קידושין(ה:) דאמר
 הגמ׳ נתן הוא ואמרה היא ספיקא היא וחיישינן
 מדרבנן. וי״ל דכוונח התוס׳ כמו שכתבו עירובין
 (לט.) ד״ה אי אפס מודים. דאזלינן כתר רוכ
 שנים שאינם מעוכרות כדאמרינן גכי יוכ״פ,
 וא״כ שפיר קאמרי התוס׳ דספיקא היא אס עברו
 לאלול או לא ומ״מ אינו אלא מדרבנן דצריכין ליזל
 בתר רוב שנים. (פור-י)
 בא״ד. גזירה שמא יהזור לקלקולו או
 משום מנהג אבותינו. נ״ב דברי התוס׳
 צע״ג, דהרי המעיין כש״ס שהביאו התוס׳(ביצה
 ד:) יראה דחד טעמא, דשלתו מתם הזהרו
 כמנהג אכותיכס, משוס שמא יתזור לקלקולו.
 ואיך חלקו התוס׳ תירץ הגמרא שמה לשנים
 [ע״ש בדקדוקי סופרים]. (מהרצ״ח)
 בא״ד. גזירח שמא יחזור הדבר לקלקולו
 או משום מנהג אבותינו. ק׳ דהא במס׳ כיצה
 (ד:) משמע דטעס אחד הוא, והכי איתא התם
 והאידנא דידעינן בקכיעא דירתי וקא עבידנן חרי
 יומי ה״ט משוס דשלחו מחס הזהרו במנהג
 אכותיכס בידיכם גזירה דילמא כו׳ ואתי לקלקולי.
 ד״ל דס״ל להתוס׳ לר״ז דס״ל התס (ד:) דשני
 יו״ט של גליות ביצה שנולדה בזה אסורה כזה,
 ואביי דס״ל למותרת בזה, בהא קמיפלגי לר״ז
 ס״ל דהא דעבדינן השתא שני יו״ט הוא משוס
 מנהג אכותינו לחוד, א״כ ס״ל דקלושה אחת כיון
 לידעינן כקכיעא, ואעפ״כ אנו עושים שני יו״ט.
 אבל אביי ס״ל דמשום מנהג אבותינו לחול לא
 היינו נוהגים ב׳ יו״ט, אלא משוס דאחי לקילקולי,
 ע״כ ס״ל לשני קלושות הן. ועיין כר״ ן סוכה גבי
 חטט חטט ולא כריך, בהשגתו על ר״ת גבי
 קריאת הלל דס״ל דתקנה היא לא מנהג(ר״ת
 ס״ל דבי יו״ט של גליות אין אלא מנהג עי״ש).

 (פור״י)

 ד״ה אלא. וד״ה הויא בסדר מועד.
 כוונתם משום דתענימ אינו מסודר אחר ר״ה לפי
 לעת התוס׳ ע״כ כתבו כיון דבסדר מועד הוא לא
 חש למיתני תיכף אחר ר״ה. (פור״י)

 איזו היא עבודח שבלב הוי אומר זו
 תפילה. נ״ב רמכ״ס פ״א מהל׳ תפלה ה״א,
 ועי׳ מרן כ״מ שם ועי׳ ספר המצוח לרטנו,
 מצווה ע״ה. (מהרצ׳׳ח)
 ג׳ מפתהות כו׳. [ר״ה יז ע״ב ד״ה י״ג מדות,
 לקמן בג ע״א ד״ה שאלמלא, שבת קנב ע״ב],
 נדה טו ע״כ דייה מלאך. !מא״נ. לבוש)
 אמר ר׳ יוהנן ג׳ מפתהות. נ״נ יתכן להיות
 ואמר ר״י, וכ״ה ברש״י. (מרא״כ)
 ג׳ מפתהות. כ״ר פע״ג ע״ש ר׳ תנחומא בשס
 ר׳ טט, דכ״ר פ״ז, שוח״ט סי׳ ע״ת ע״ש ר׳
 אתא בשס ר׳ יוחנן. ר3״ע<
 רש״י. אמרתי לכתוב איזה ראיות למה שהחליטו
 דרש״י לתענית אינו מרש״י ז״ל: א, משונה טן
 פירש״י זה לפירושו בשאר מסכתות הן באריכות
 הלשון ובפרט במה שהשתמש הרבה בתלמוד

 ירושלמי, מה שכפי׳ לשאר מסכתות אינו
 מביא אח הירושלמי רק לפרקים רחוקים. ב, לא
 היה לפני בעלי החופי פי׳ זה, להרי מתפלת
 מסכת עד סופה ראינו דהתוס׳ באו לעשות
 פירוש לדכרי הגמרא, ומשונים משארי התוס׳
 שכאו רק להקשות ולפרק ולפלפל כענין ההלכה,
 וכאן כמסכת זאת דכרי התוס׳ ע״פ הרוב המה
 יבאו רק לעשות פי׳ לדברי הש״ס, וברוב פעמים
 פירושם של בעלי התוס׳ דומים לדברי רש״י,
 ולפעמים הם אות באות דומים לפירש״י מה שלא
 מצאנו בשום מקום. עול ראינו כאן דרש״י בפי׳
 לתענית מביא עניניס הרבה אשר המה מדרשות,
 ולא הזכיר כי מדרשות היה לו למעיין, והעלים
 המקור כמו שהראיתיו להלן [בהגהות]. ועי׳ דף
 (ב.) ל״ה ארז, לבלעם אמר כארזים, והמלאך
 הושיבו עלי מיס, בלעם אמר כנחלים, והמלאך
 אמר נטיו, ובלי ספק לקח זאת מאיזו מדרש.
 ובפרט לשון אמר לי רט, שבא ברוב ענין במס׳
 זאת מה שלא מצאנו כשאר מסכתות רק לפעמים
 רחוקים. וגם המוס׳ אין מכיאים במסכת ואת
 בשום פעם אח דברי רש״י כמו שנהוג ככ״מ
 מפני שלא היו לפניהם דברי רש״י בדף(ג.) חוסי
 ל״ה עשר נטיעות, הטאו דברי רש״י. אולס לא
 נמצא שמה, רק הוא ברש״י סוכה(לד.). דף(ד.)
 הטאו התוס׳ שם ד״ה שלשה, כשם רש״י מה
 שלא נמצא אצלינו. בדף(יד.) חוס׳ ל״ה תני חדא,
 הביאו בשס הקונטרס מה שנמצא באמח אצלינו
 כרש״י אולם בשינוי לשון עד שאין למיון ביניהם
 רק בכוונה אחת. עוד ראינו כי אוחן המאמרים
 אשר נמצאו במסכתות אחרות ראינו פירש״י
 משנה שם. עוד ראינו דרש״י (מגילה כא:) כ׳
 ועשרה מחרגמינן לא גרסינן לאין תרגום
 ככתוטס, ובשום מקום לא הכיא רש״י בחהליס
 אח החרגוס, אולס כפי׳ לתענית המיותס לרש״י
 (ית.) כחב ד״ה הפגינו, צעקו, כך מתרגמינן
 כמהלים כל לשון שועה וצעקה ע״ש, ומזה נראה
 כרור דפי׳ זה הוא מתלמיד רש״י ז״ל ולא היה
 עדיין לפני רבותינו בעלי התוס׳, ומס״ז לא הטאו
 פי׳ זה בשוס מקום, והתלמיד שמע הרבה
 פירושים מפי רבו, וזה הוא שכ׳ ברוב פעמים
 אמר לי רט, ואפשר שהיו איזהו קונטרסים ג״כ
 מרש״י. (מהרצ״ח)
 ד״ה מאימתי וכו׳. נ״ב עיי כספר אמרי כינה
 להגאון מו״ה צט הירש חיות זצ״ל שהפליט שם
 בשו״ת סי׳ ה׳ דרש״י ז״ל לא פירש במסי תענית
 רק קצת מאמרים יתידיס, ורק איזה תלמיד שהיה
 מאוחר בזמן הוסיף מדעתו על פירש״י ז״ל
 הרבה, וזהו הפירוש אשר לפנינו, ומה א״ש
 בכ״מ במה שנמצא דברים נפלאים בפי׳ הזה על
 מס׳ תענית ע״ש. וגם אנכי הנאתי ע״ז ראיות
 ברורות הרבה ע״ז בעז״ה. והמחוור כמ״ש הגאון
 הנ״ל להצדיק בזה הצדיק דמעיקרא רש״י ז״נ
 שלא לתלות בו בוקי פריקי ח״ ו כמו שנמצא בכ״מ
 במס׳ זו להמעיין ישר ודו״ק. (מרא״כ)
 בא״ד. שאומר משיב הדוח ומוריד
 הגשם. קשה למאי הזכיר רש״י משיב הרוח,
 דהא בטל וכרותות לא חייבו להזטר ובברכות לג
 ע״א על מזכירין גבורות גשמים פרש״י משיב

 ולענ״ל דמשו״ה חני בלשון אחרון, משום דהוא
 לשון נופל על לשון, משום דקאמר בתחילה טו״ט
 אחרון, נקט נמי האחרון מזכיר. וגס י״ל דנקט
 כן לסימנא שלא נטעה בגי׳ לומר בהיפך, דתו אין
 לטעוח דסימנך ראשון ראשון אחרון אחרון
 ופשוט הוא. (תש־יל)
 ביו״ט הראשון של פסח. עי׳ רא״ש סי׳ כ׳

 מ״ש כשם הירושלמי שמקשה ויזכיר בערב,
 ומשני לית כל עמא תמן, ועוד טעם אחר שיצאו
 המועדות כטל. ומפרש לטעם הראשון קאי על
 הפסקה טו״ט הראשון של פסח לד יהודה, דשם
 אין שייך טעס השני, דאדרבה יותר טוב להקדים
 בערב הטל שיצאו המועדות בטל, ולא לומר גשם.
 וטעם הב׳ קאי על התחלת הגשם ביו״ט האחרון
 של חג. דשם אין שייך טעם לית כל עמא
 שבחוה״מ באים כל העס. ולפירושו פי׳ ויזכיר
 בערב, היינו טל. וקשה דלפי חילוקי ההלכוח
 בירושלמי לפנינו לא הווכר בהל׳ הראשונה כ״א
 גבורות גשמים. ועוד דוחק דמפרש בירושלמי
 חחלה לעח ר׳ יהודה שהוא אח״כ ואח״כ מפרש
 לרר״א ור׳ יהושע הקולמיס במחני׳. ועול קשה
 להרא״ש לפי׳ הא רר׳ פלח בירושלמי לאמר
 אסור ליחיל להזכיר על שיזכיר ש״ץ, הוא תירוץ
 להקושיא ויזכיר בשחרית, לבשחרית א״א להכריז,
 וזה אין שייך בהפסקה, להלא מסיק שם דבטל
 מזכיר היחיד כלא הש״ץ, ע״כ נראה בענ״ל
 להירושלמי אר״א קאי והוא להירושלמי ס״ל דרי
 יהושע דמתני׳ היינו ר׳ יהושע לברייתא, וה״נ
 דר״א טו״ט הראשון פי׳ במוסף וע״ז מקשה
 ויזכיר בערב לר״א הלא לא ס״ל טעם שיצאו
 המועלות בטל. והמה״פ כתב בשם הראי׳ ש לפי׳
 רקאי אהוברה ואד יהושע, והרואה בהרא״ש
 יראה דליתא אלא מפרש כהר״ן לקאי על
 הפסקה. (יפ״ע)
 גמרא. מר״ח סליק. שבועות ב ע״ב ד״ה
 מכדי. (מא״נ)
 ולתני מאימתי מזכירין על חגשמים.
 מהתוס׳ נראה שלא היו גורסין על, דלכאורה אין
 לו הכנה, ונראה יתור בלשון, אמנם נ״ל שאין
 למחקו ומלשון תיס׳ אין ראיה, שרגילים לקצר
 כלשון, וחוס׳ עצמן מוך בדי דבור זה גרסי נמי
 מזכירין על הגשמים, ויש לי לקיימו, דהא אמרינן
 הזכרה ריצוי שאלה היא, והוה ליה כאילו אמר
 מרצין על הגשמים (וכן בלשון מקרא ללתם
 לאזכרה [ויקרא כד, ז], לריצוי). שהוא לשון הגון,
 ונראה יותר מתוקן מלומר מזכירין גשמים שאין
 טעם לומר להזכיר גשמיס או לשאול גשמים, אלא
 להזכיר ירידת גשמים, ושבת גבורתן שהקב״ה
 מגשימן ומורידן בזמנן. רעבי־ץ)
 שנאמר עושה גדולות עד אין חקר. נראה
 שט״ס הוא, ט זהו מלשון הכתוב איוב ט׳ ולמה
 יעכור בעל התלמול על הכתוב הקודם, הלא הוא
 שם סי׳ ה׳. ועוד שהרי הכתוב המובא עמו כאן,
 הנותן מטר וגו׳, הלא הוא כתוב בצדו בסמוך לו
 ונמשך אחריו, לכן יגיד עליו רעו, שצ״ל כאן
 כמ״ש בסי׳ ה׳ עושה גדולוח עד אין חקר
 ונפלאוח וגו׳ [וכ״ה ככ״ח]. ךעב״ץ)
 ומנ״ל דבתפלה וכו׳ איזו היא עבודה
 שבלב וכו׳ וכתיב בתריח ונתתי מטר
 ארצכם וגו׳. ונ״ל די״ל דנפק״ל נמי מהכא
 דמיו״ט ראשון או אחרון של חג מחחילין להזכיר
 הגשמים מדכחיב נמי בחריה ואספח דגנך דהיינו
 כחג כזמן האסיף. [ד״ל דנפק״ל נמי מהא דבחג
 נידונין על המיס מדסמיו ליה לקרא דונתחי מטר
 כו׳ ואספח כו׳ דר״נ דאימחי ונתתי בזמן
 אסיפה], ולקמן(ג:) דיליף ר׳ נחן לניסוך המים
 בחג מקרא דהסך נסר בשני גיסוכין הכתוב מדבר
 בו׳ וע״ש, וצ״ל די״נ דדריש נמי מסוכות איירי
 קרא מדכתיב הסך ודרש בהיפוך אתוון דהוא
 אוחיוח סכ״ה וא״ש. (מרא״כ)
 תפלח. ברכות לא ע״א ל״ה במקום, כ״ק צב
 ע״ב ב״מ קז ע״ב. (מא״נ)

 איזו חיא עבודח. ספרי עקב מ״א. (יפ״ע<

 דף ב ע״א
 מתני׳. מאימתי כו׳ מי״ט חאחרון של
 חג. ברכוח ב ע״א ל״ה מאימתי, וע״ש מט ע״ב
 ל״ה אי בעי, סוכה כ ע״א ל״ה כי, וע״ש כח ע״ב
 דייה משל, זבחים ז ע״ב ל״ה עולה. (מא׳׳נ)
 מאימתי מזכירין גבורות גשמים וכוי.
 לכאורה צריך להטן במאי דתקנו לצו רבוחיצו
 אנשי כנה״ג לומר כהזכרה בלשון ומוריד הגשם,
 ולא מקנו לומר ונותן מטר, כמו דאומריס
 בשאלה, ומאיזה טעם תלקו טן הזכרה לשאלה
 בזה, ובפרט דבקרא דאיוב ה׳ דמפקינן מיניה
 דיורדין בגבורה ג״כ מטר כתיב הנותן מטר ע״פ
 ארז וגוי. וכן מה דסמכו חז״ל על הכתוב דלעבדו
 בכנ לבבכם, לצריך להזכיר בתפלה מדכתיכ בתריה
 ונתחי מטר ארצכם, ג״כ מטר כתיב ואולי משוס
 דבשאלה דאנו שואלין דיתן לנו טל ומטר לכרכה
 תקנו לומר בלשון מטר, דלשון מטר ע״ס הרוב
 הוא נמצא בפסוק כשיורד לברכה, וגס כתוב טה
 לשון נתינה, [ומה דכתיב בקללות יתן ה׳ את מטר
 ארצך אבק ואפר, התם הכוונה דאם ת״ו יהיו
 ישראל בגדר אין עושין רצונו של מקוס יתהפך
 לקללה ח״ו]. אבל כהזכרה דאנו צריכין להזכיר
 גבורותיו של הקב״ה עדיף טפי לומר בלשון
 ומוריד הגשם, משוס דגשס הוא שם כולל לכל
 מיני גשמים. [ומשו״ה מקנו לומר בלשון הורדה
 משוס דלשון נתינה אינו שייך כ״כ רק כשיורד
 לברכה]. ונ״ל שזהו שיסד הפייטן בתפלת גשם
 שאתה הוא ה׳ אלהינו משיב הרות ומוריד הגשם
 לברכה ולא לקללה, והיינו משוס דבלשון ומוריד
 הגשם נכלל בו גס הגשמים שאינם יורדין לכרכה,
 ולכן הוצרך לפרש דמ״מ אנו מכקשיס שלא ירד
 רק לברכה. ועוד י״ל משום דעיקר הטעם דפקנו
 לומר גבורות גשמיס בתתיית המחיס אמרינן
 (בברכות לג.) משוס דשקולה כתתיית המחים,
 ובירושלמי שס מפיק לה מהדין קרא דיחיינו
 מיומים וכו׳ וכתיכ כקרא לכתריה כשחר נכון
 מוצאו ויבוא כגשם לנו ע״ש, וא״כ י״ל כיון דבהך
 קרא דמפקינן דשקול כתחיית המתים כתיב בלשון

 גשס, ולפיכך מקנו לומר מוריד הגשם וק״ל.
 (וזש״ל)

 רא״א מיו״ט הראשון ש״ה. וכ׳ התוי״ט
 דהיינו בתפלת יוצר כוי, ונ״ל ללא איכפת לן
 להפסיק כו׳ כיון לצורך התפילה היא. כבר
 הקדימו בזה הרשכ״א בתשובה הטאו הל״מ בסי׳
 קי״א אות ב׳ וע״ש, וכן הביאו הב״י בסי׳ רל״ו
 בקיצור. ואע״ג להרא״ש בסי׳ ב׳ הטא
 מהירושלמי דאינו יכול להפסיק בהכרזה, זהו
 אליכא דר׳ יהודה. אכל ר״א פליג עליה בהא.
 תדע דכגמרא מספקא לר״א אי מניסוך גמר לה
 ומזטרין מאורתא אע״ג ללר״י ל״ל להא מטעם
 הירושלמי שהביא הרא״ש שם. (רש״שו

 אלא סימן. עי׳ סוכה דף ב׳ ע״א תד״ה ט.
 (ג׳ מהרש׳׳א)

 רי״א העובר כו׳ האהרון מזכיר. החד״ט
 דקדק מדוע בר״ה קרי ליה השני והכא ק״ל
 האחרון. ול״נ דלהכי קאמר הכא האחרון כדי
 לזוגו למלת האחרון שקדם לו, וכי״כ כ׳ החוי״ט
 בעצמו בדיה שם כמשנה הקודמת ע״ש. [וגדולה
 מזו כתב בשבועופ פ״ז מ״ח ד״ה נתגלגלה].
 וכה״ג משני ר״א בסנהדרין (י כ), ואיידי לבעי
 למיתני עיבור שנה תנא נמי עיבור תדש. (רש״ש)
 ר״א אומר האחרון מזכיר. התוי״ט הקשה
 למה חרא ליה במתניתין אחרון, ובר״ה קורא לו
 שני. ונ״נ דר״י לטעמיה דס״ל ברכות (ל:) כל
 מקום שיש שם חבר העיר יתיד פטור מתפלת
 מוספין, וא״ב אתרי שאינו אלא בצבור קרי ליה
 אחרון, דהא הצבור מסדרין תפלתם, וא״כ הוא
 שלישי, אבל במתנימין דר״ה דס״ל רכל יחיד

 ויחיד חייב בתפלת המוספין קרי ליה שני.
 (פור־י)

 העובר לפני התיבה ביו״ט האהרון של
 הג האהרון מזכיר. ונ״ב עי׳ בחוס׳ יו״ט
 שהקשה דלמה לא תנן דהשני מזכיר, וכמו לחנן
 בפ״ד דר״ה דהשני מתקיע, ונשאר בקושיא.
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 הגהות תענית דף כ ע״א - דף ג ע״נ וחידושים
 הממלכה אשר לכדה נתן למנשה. אולס עיירות
 קטנות מגלעד נתן לגד, ועתה ניתא דכ״מ שנזכר
 גלעד סתם דהכוונה על עיר הממלכה הוכיחו
 דהוא ממנשה. משא״כ כאליהו נאמר ממושט
 הגלעד, היינו מעיירות כסניכות גלעד, שככל עח
 ראינו כי מיושכי עיירות קטנות כסכיכומ נוסעים
 ליסל עיר הממלכה, והוכיתו מזה כמדרש לאליהו
 מגד היה. (מהרצ״ח)

ד י ר ו מ ח ו ו ר ב ח י ש ג מ ל ד . ו ל ט ח ב ״  ד
. נ״כ חיטת ומוריל הטל מיותר. ועיקר לין ל ט  ח
 זה הוא מימרא לר׳ חנינא לקמן ע״כ. (מרא״כ)
נ כל דכרי החוס׳ הללו ״ . נ ל ו ט ל א ח ו ״  ד

 מכוארים כילקוט שופטים כשם תנחומא.
 ימהרצ״ח)

. עי׳ רש״י לקמן ל ץ חיח ט ר א ל ח ע . ד ד ״ א  ב
 ד ע״א ד׳׳ה וגדעון. (מרא-כ)
׳ ו ל כ ח ט חי ץ י ר א ל ח ר ע מ א ש . כ ד ״ א  ב
ד ומפרש להדיא . נ״ל להוסיף עו ן ש כ ע י ב ו  כתי
 ויהי תרב וגו׳ כתנאו. אכל כתנאי ההיפך לא כתיכ
 רק ויהי כן, ולא מפרש להדיא ויהי כוי. (רש־־ש)

׳ כצ״ל. ו ר כ מ א ש י כ ת א צ ד מ ו ע . ו ד ״ א  ב
 (רש־־ש)

ל ו ע מ ר ש י כ ז י מ ״ ש ן ח י י א . כ ד ״ א  ב
. כ״ר פ״ג, איכ״ר פסוק נלע, חנחומא ח ע ר  ח
 חזריע סי׳ ט. ויפ״ע)
. י ו ם כ א אלהי ר ק י ה ו ז ח ל מ ו ד כ . ו ד ״ א  ב
 כ״ה שם כמדרש. ירש״ש׳

 דף ג ע״כ
. ח ו ר ב ח י ש ר מ מ ח א מ ח ת ה ו מ י . ב א ר מ  ג
 ברכות יג ע״כ ל״ה והלכפא, וכרא״ש שם, וע״ש
 כט ל״ה הא. (מא״נ)

. ירושלמי [כאן, ובכרכות ו ב י א הי ת ל ו ח ו ר ב  ו
 פ״ה ה״ב]. (יפ״ע)

ח ו ר ר ה י ב ע ר מ מ ו א ל י פ א א ל ד א ו א ע ל  ו
. משמע תו ן או י ר י ז ה ן מ י ל א ט ח ח י ר פ מ  ו
 מכאן לאם הזכיר כתוך התפילה של חול יעלה
 ויבוא של ר״ח מ״מ אין מתזירין אותו אע״פ
 שהוא שקר מוחלט אינו מפסיד אומו התפילה,
 וצ״ע על הפוסקים שכמכו דאס הזכיר מאורע של
 יום אחר מתזירין אותו. !פור׳יי)
ם י מ כ ו ח ב י י א ח ת ל ו ח ו ר ב ם ו א בעבי  תנ
. ונ״ב הא דלא ׳ ו כ י ו ר צ ע א מ ל ׳ ו ו כ ר ו י כ ז ח  ל
 מקשה כן על ברייתא דמייתי לעיל ע״א לבטל
 וברוחוח לא חייבו חכמים להזכיר, לשפ נמי אמר
 הטעם משום ללא מעצר, והו״ל להקשות ג״כ
 מהא דתני רב יוסף, ונ״ל דס״ל לבברייתא
ד כרותות שמנשטן בעולם בבל יום י י  קמייחא מ
 שלא בשעת המטר. ומדע לקחשיכ ליה בהדי טל
 לאינו יורל בשעת המטר, והנהו בודאי לא מעצר
 לעולם, וכמו דמייתי ר״י בן לוי ראיה מקרא. אבל
 בהך ברייתא לתני לה בהדי עטם ומשמע דמיירי
 מרותות שמנשטן בשעת המטר והן מועילים
 כמטר, וכמו לאמר לקמן לעבים ורוחות שניות
 למטר, חיקא לבתר מימרא כמימרא. וע״ז שפיר
 מקשה דהא זימנין למעצר. וכמו לחני רב יוסף
 [ומה שאנתנו האשכנזים נהגו שהש״ץ מזכיר
מ הראשון של פסת ״  משיב הרומ ומוריד הטל טו
 במוסף מה שאינו מזכיר כן ככל ימות הממה, עי׳
 הטעם בד״מ באו״ח סי׳ תקי״ד, אמנם לסענ״ד
 נ״ל לומר לאפשר דתקנו כן כדי לבקש על הטל
 שעתיד הקב״ה להתיות בו ממים, וזה יהיה בחג
 הפסח וכמש״כ הטור או״ח בסי׳ ח״צ בשם
רץ בעצמוח היבשוח  הגאונים ז״ל למשו״ה אגו קו
 בשבח חוה״מ פסח לקבלה בילס לחחייח המחיס
. (חש״ל)  יהיה בחג הפסח בב״א ע״ש]
ר ש פ י א ר י ד ב א ל י ח חז י ו צ ח מ נ י א ח ש ו  ר
. בן אי׳ בב״מ (עד.) ומשמע ללא סגי תא ו ו פ נ  ב
 לזה רוח מצויה. וקשה אהא דפרש״י בב״ק (ס.)
ט וורה בשבח דסגי ליה ברוח מצויה. ומצפ״א)  ג
. ופרש״י ונחייב י ר י ד ב א ל י מ חז ״ א ח ש ו  ר
 להזכיר. וקשה דהא טל דברבה וודאי נצרך
 ואפ״ה לא חייבו חכמים להזכירו ואף דמיעצר,
 וע״כ צ״ל כמש״כ הר״ן דאין החיוב אלא במה
 שנעצר לגמרי, וכמש״כ רש״י בעטם, וא״כ
 רומות נמי, ויש לחלק קצת, אבל העיקר נ״ל
 דאה״נ להוי מצי לשנויי הכי, אלא לעליפא משני.
ן דנהיגין ברוח בהזכרה ובטל  ונ״מ למש״כ הר״

 בשאלה מפני שהטל ממכקש יומר כו׳ ע״ש.
 ;רש״ש)

. צ״ל רב יהודה, ח ד ו ח י י ב א ר מ י ת י א א ו ל ו  ע
 וכ״ה ברש״י. (סדה״ד<
א. י ז א ר ת א א ד א ח ח י א נ ת א א ד ק ה ״  ל

 דף נ ע״א
. ספרי פינמס קמ״ג ר מ ו תן א ׳ נ  גמרא. ר
 וק״נ. (יפ״ע)
. (זבמים קי בי) פד״ה אי. (לבוש:! ץ כ ו ס י נ נ ש  ב
. זבמיס קי ע״ב ל״ה ח ע ב ל ש ם כ י מ  ניכווך ה
ב וע״ש מט. (מא״נ) ״  אי, סובה מח ע
׳ ל ז ם כ י מ ך ה ו ס י נ א ו י ע ה ש ו ה ׳ י א ר ל  א
. משמע דריב״ב ל״ל ה י ל ר י מ א ג ת כ ל  ה
ד לה. וכן מ״ד הלכחא גמירי ל״ל י מ  דהלכחא ג
 הא דריב״ב דדריש נאמר בשני ונסכיהם. וזה דלא
) דהא דריב״ב א״א : ג  כמ״ש חוס׳ במ״ק (
 אסמכתא ומשמע לאיהו נמי ס״ל ה״ג. וגס
 בירושלמי משמע דדרשא גמורה היא. (מצפ״א;

ת. ר״ה ט ע״ב ד״ה ומוחר, וע״ש עו טי ר נ ש  ע
 י צ1״ב. ;מא״נ)

ת. עמ״ש סובה לד ע״א. (יפ־ע! עו טי ר נ ש  ע
. בירושלמי ע ש ו ה ׳ י ם ר ו ש ר מ מ ו ה א ד ו ה ׳ י  ר
 ה״ב מקשה דר׳ יהודה אדר״י כבגמ׳ לקמן ד
 ע״ב, ומשני חלא דגרמיה ואילך משמיה לבן
 בחיירא, ועי׳ ק״ע ופ״מ, ומהכא מוכח כהפ״מ,
 וצי־ ל דקדמייתא קרי למחט׳ דלקמן משום לקאי
 עלה בה״ב. אך מה שמכריח כאן דהיינו ד יהושע
 בן בתירא, שם מבואר ר׳ יהודה בן בתירא ור׳
 יהושע היינו סתם, וצ״ל דגם במתני׳ ר׳ יהושע
 במייסף קאמר וכמ״ש לעיל ב ע״א. רפ״ע)

. סנהדרין מא ע״ב, יומא לב ע״א. ה י מ ש  ב
 (מא״נ<

. ו ח ו ר דסמכ ת ב א ל ו ח ח ו כ מ ס י ד מ ק א מ  ה
. !פור״י) (  סנהלרין(מא.
נ ל״ה ״ . כרכות כט ע ן י ר צ ע ן נ נ י א ׳ ש ו ל כ ט  ב
 הא. (נוא״נ)

ת. עי׳ מוס׳ לקמן ע״ב ל״ה חו ו בר ל ו ט  ב
 טמומ הממה מש״ש בשם הירושלמי ומש״ש
 בסי׳ל. ייפ״ ע!
, וטרושלמי ג ם. אג״ב פמ״ י עצר ן נ נ י א י ש פ  ל
 כאן, ובברכומ פ״ה ה״ב פלוגמא בזה ד מסה
 ורבנן דח״א בין על הטל בין על המטר נשמע לו
 רק דהוחר גדרו של טל בעת שהחיה בנה של
 צרפיח שאין המחין חיין אלא בטל. (יפ״ע)
. הוא כמ״ש ה י ר ל מ א א ק ל ל ו ט ל י א  ו
 בירושלמי למ״ל לעל הטל לא נשמע לו, וכדברי
 ר׳ שמואל כר נחמני שס ע״ש. (יפ״ע;
ה. צ״ל ולא תי ו ר כו ב א ס . ל ר ב ס  רש״י. ד״ה ו
 סבר כוותיה. ;מרא״כ!
ע הנהתו מ ש . מ ע ש ו ה ׳ י א ר ל ה א ״  ד
. נ״ב עי׳ ברש״י לקמן לע״א י ע י ב ש ו ב נ י  דהי
 ד״ה ר׳ יהושע. (מרא״כ)
. נ״ב ועיין ש ״ ר א ז ע י ל ׳ א ד י ל א ד ו . ד ד ״ א  ב

ף 3׳ ע״ב בתוס׳ ל״ה דאמר ללא ס״ל הכי.  ד
 (ר־׳ש מדסוי!

ם. נ״ב כלאי׳ ו ׳ י . ל ׳ ו ת כ ו ע י ט ר נ ש ה ע ״  ד
 3מ״ק ג' ע״3. (ר״ש מדםוי)
. ונ״ב צ״ל ן י ש ר ו ן ה י ם א ל א י א ו ה . ד ד ״ א  ב
 להואיל לילרוח הן אס אין חורשין וכו׳. וכ״ה
ו גרשום זצ״ל שנלפס כעת על הגליון  בפירוש רטנ
 בדפוס ווילנא, ונראה שרש״י מב׳ לפין הראשונים
׳ רטנו גרשום ז״ל, ועי׳ בשם  הוא לקוח מפי
 הגלולס באות שי״ן בד״ה רש״י דמסיק דממוך
 דברי רטנו ישעיה והריטב״א בתידושיהס נראה
 להליא לפירש״י שלפנינו על תענית הוא פירש״י
 בודאי, אלא שמרוב העמקות נפלו כמה ט״ס
 ע״ש. (תש״ל)
ם ש ק ג א הו ל . א ן י ר צ ע ן נ י א י ש פ ה ל ״  ד

ת כו׳ כצ״ל. ו ל י ע ו ת מ ו ח ו ר ר ד י כ ז א מ ו  ח
 (רש ׳־ש!

. י ו ד כ ע ל י ג ב ש ו ת . מ ר מ א י . ד״ח ו ת ו פ ס ו  ת
 נ״ב ורש״י פי׳ שם לפי שהיה מארץ ששמה
 מושב. (ר׳׳ש מדםוי)

ם ע ט ה ) י ״ ט ו ר י ט ״ ר ח י מ ת ע מ ך ש . כ ד ״ א  ב
׳ תשבי לר״א במור  שנקרא מתושבי גלעד). נ״ב עי
 ערך תשט, שכ׳ ג״כ טעם זה מסברא דנפשי׳,
 ונעלם ממנו שבבר הקדימו אוחו המוס׳ כאן.
 ובעיקר הדבר נ״ל טעם חדש, דהנה צריך
 להתעורר על הסתירה שמצאתי במלרש דפעם
 אמרו בילקוט שופטים ד׳ בשם מלרש תדשא יאיר
 הגלעדי ממנשה היה מפני דגלעל במלחו של
 מנשה, ועי׳ אברגנאל בפמימה לשופטים. ולהיפך
 אמרו במל״ר פ׳ ויצא אליהו הנביא משבט גד
 היה דכ׳ ממושגי גלעד ע״ש, ונ״ל דהנה במלוקמ
 הארץ מצינו בממה גד ויהי להם הגבול יעזר וכל
 ערי הגלעל (יהושע יג״מ), ובסוף פ׳ מטות
 נאמר דתן משה אמ הגלעד למנשה, ראינו לעיר

 לאו אסמתכתא הוא. ועי׳ ברכות כ ע״ב, וזבחים
. (לבוש) ק] י די  קי ע״ב ומיושכ קושייתו ו
. ( : ג י . עי׳ תוס׳ מו״ק ( מ ״ ד מ ״ ו ם י ״ י מ  חד
 (מצפ״א׳

רה. נ״ב ן התו ם מ י מ ך ה ו ס י נ ז ל מ ן ר א כ  מ
 עי׳ רמב״ס ורמב״ן ספר המצות שורש שלישי
 דלשון רמז הוא דבר תורה גמור. וכאן ראינו ג״כ
 לבינו חז״ל ענין זה בלשון רמז, והוא ד״ת גמור.
 ועי׳ לח״מ פי״ב מה׳ אבל שכ׳ דמזה שאמרו
) רמז לקבורה מה״ת, משמע : מו  סנהדרין (
 לאינו רק אסמכתא ע״ש. ואיך יפרנס לשון רמז
 לסוגיין והך דריש מכות רמז לעדים זוממין
 שלוקין וצ״ע. (מהרצ״ח)
. זבחים קי ע״ב ד״ה אי. (מא״נ) ן י כ י נםו נ ש  ב
. בירושלמי שביעית ב ״ ה ב ד ו ח ׳ י ר ח כ ר ל ב  ס
ד ה״א, ר״ה פ״א ה״ג, ״  פ״א ה״ה, סובה פ
 מפורש ע״ש ר״ע הך דריב״ב. (יפ״ע)

כח. ן בםו נ י ר מ א ד ׳ כ ו ב כ ל ו ל . ד״ה מ י ״ ש  ר
״ד ברש״י.  נ״ב צ״ל בסמוך ועיין זכריה סי׳ י

 (ר״ש מדסוי)

נ גס להלן ״ . נ י ו כה כ ן בסו נ י ר מ א ד . כ ד ״ א  ב
 כאן בברייתא. (מרא״כ)

כה. אולי צ״ל כדאמרי׳ ן בסו נ י ר מ א ד . כ ד ״ א  ב
 לקמן. (רש׳׳ש)

ה. צ״ל מתניתא. י ע ל י מ ן ש תי י ח מתנ ״  ד
 (מרא״כ)

ח ב ר ע ח מ ש . מ ן י כ סו י י נ נ ש ח ב ״  ד
ת חרבח. צ״ל משמע ניסוכין הרבה ו  דבקרבנ
 מקדמות הרבה [ובהגהוח הב״ת הגיה ג״כ כעין
 זה]. !מרא״כ)

ם י מ ך ח סו ל נ ב . א א י ע ב י . ד״ה א ת ו פ ס ו  ת
. ממיהא רבתא א ו ן ה ו ש א ם ר ו י ו ב א ל ל ד ״  ם
] ונסוך  אטו לא שמיעא ליה מחנימין דסוכה [מב:
 המיס שבעה, וליכא לפליג עליה. וי עב ״ץ)
. נ״ב ר ר מ מ א י ד ה אהנ ן ז י נ ע ל . ו ד ״ א  ב
 להיש גורסין בכאן לאמר מר. (מרא׳׳כ)

. צ״ל הא לקרבי. י ב ך קר א י כ ח ״ א . ו ד ״ א  ב
 (מרא״כ)

י גסכים ב י ר ״ ק ך א י ה כ ״ ״ א . ו ד ״ א  ב
לה. ר״ל בלילה שניה ״והניסוך״ לחג דהוי י ל  ב
 ממיס מצי למהוי בלילה ראשונה. תיבת
 ״והניסוך״ נראה לצ״ל ״ניסוך״ ופירושו לאינו
 לומה לילה לנסכים מסכים בלילה היינו לילה
 שציה וניסוך המים בלילה היינו לילה ראשונה
 קולס החיוב, וצ״ל ללפירש הראשון לא הוי גרסי
 כלל הא למאר מר, וגירסא אתרת היה להס,
 והג״ח הוסיף תיבת אלא וא״צ אלא הא ״היאך״
 צ״ל ״הך״. !פור״י)

. צ״ל מ״מ ניסוך החג ג ח ך ח םו י חנ . ו ד ״ א  ב
 כו׳ אף בלילה ראשונה. (מרא״כ)
. צ״ל וא״כ ע״כ ללא הוי כלל י א חו ל . ד ד ״ א  ב
 בלילה ראשונה. (מרא״כ)
ל ה״ו לאיתא שם ״ . עי׳ ירושלמי סוכה פ ד ״ א  ב
 מסכים אס הקלימן לזבח כשר, וא״כ גם בלילה
 שקודם הזבח כשר, והוי הלמיזן שפיר. גם מ״ש
 התוס׳ מהא ליומא, י״ל להתס לכחחלה והכא
 ליעבל, ועי׳ גבורת ארי שנתקשה בגי׳ זו ובאמת
 הירושלמי מסייע לגי׳ זו. (יפ׳׳ע)

. זה שבוש א י ל י ל ח ב י ד ל י ב י ע ע י ב . א ד ״ א  ב
 הוא בולאי בלבריהס, ללחיק למשכוני נפשיה
 לסתור לבריס ברורים שאין להם משמעות, שאין
 נסוך המיס אלא טוס, גם הוא נגל המשנה
 (דיומא) הנ״ל למפרשא להבאת המים ע״ש, וכן
 שנינו שם [יומא בו:] ובתג טל אתד צלוחית של
 כוי, והוא בסדר הקרבח הממיד של שתר בפייס
 שני, אבל האמפ הברור הוא כפירש״י שהכנח
 מלוי המים והבאחם שהיא בלילה, עליה הכונה
ט ר המיס מאורחא, וכן קורא אוחה ר  בכאן מסו
 במשנה דנולב וערבה נסוכה מח.], דקחני נסוך
 המים כיצד בוי, ומפרש הכנת המלוי וסדר
 ההבאה, ולמה נעמול לרוח להפוך קערת כסף
 האמת על פיה, בדברים שאין להם שורש ועיקר,
 וגרסת לאמר מר ומנחתם לא שייכא הכא, בלי
 ספק תלמיר טועה כחכה כאן, ובספרו של רש״י
 לא היחה בחובה, מה לנו ולה בדוחא היא, הוספה
ל י  מתלמידי תרביצאי, והשתא מ״ש חוס׳ דאמר ד
 לנסוך לא הוה על בשני, תלילה לומר כן הס
 מלהזכיר. רעב״ץ)

. נ״ב כפי׳ קמא לעיל ל ״ ס . ו י ו כ ר ו מ א ה ד ״  ד
 בתומי. (מרא״כ)

ל ן ש ו ר ח א ט ה ״ ו י ת ב ״ ח פ ר ל ב ו ע ח ח ״  ד
׳ כצ״ל. (רש׳׳ש) ו ג כ  ח

. ׳ ו ר כ מ ו ם א רעי ר ז ד ס ל ב ב . א ד ״ א  ב
 כצ״ל. (רש״ש)

׳ ו ת כ ו מח חתם בברכ . תי י תנ לי ח ו ״  ד
. ואפ״ל דשם ו חכא מ ח כ ש ק א קא מ י ל א מ  א
 שפיר קאמר מזכירין גבורוח גשמים משוס
 דהזכרה הוא שבח ע״כ אמר משום דשבח גלול
 הוא מזכירין אותו בתחיית המחים אבל הכא
 דאמר הגמרא דקאי על ר״ה ופירשו משוס
 דנידונין בעינן להזכיר א״כ למאי קרי לה גכורה
 דגס בלא״ה צריך להזכיר ע״כ הוצרך לומר משוס
! ״ ר ו פ  דבקרא קרי לה גבורה. !

. ונראה ׳ ו כ ח ו ש ק א קא מ י ל א מ . א ד ״ א  ב
 דהתס מ״ל פירושו גבורות וגשמים. (ראמ״ה)
ת ו ר ו ב ט ג קי י נ א מ ח א ש ק . ו ב כתי . ו ח ״  ד
. וי״ל משום לבחגיגה (י3.) בעשרה ח כ י מ פ  ט
 דבריס נברא העולם בכח בגבורה ופירש״י ז״ל כה
ט גשמים  הזרוע וגבורה גבורמ הלב א״כ כאן ג
 שייך יומר גבורמ הלב שאע״פ שאינס כדאי מ״ו
 מ״מ יורדים גשמים. (פור״י)

. ג״ביעוין מוס׳ נדה א ח ת ו ״ א . ו ח ש ל ח ש ״  ד
 דף טז ע״ב ל״ה מלאך. ירבייפו
ת ו י ח ח ל י ל ש ו ל ר ס מ א נ א ל ל . א ד ״ א  ב
חם. גם לא שלשמן בבמ ה עלי נ ו מ ם מ ל ו ע  ל
 אממ טד אמד. !יעב״ץ)

א כ י ל ע ד מ ש א מ כ ה ת ד ״ א . ו ע מ ש י ח ו ״  ד
. פירש אע״ג דכמבו המוס׳ קידושין ׳ א ג ל  א
 (טד.) גבי שלשה מעניקין לתנא ושייר ע״ש, מ״מ
 הכא מלסריך הגמרא ור׳ יוחנן מ״ט לא חשיב
 הא, משמע לדוקא קאמר. (פור״י)

ם. ח אלחי י ע אל מ ש י א ו י ה ו ה מ כ . ו ד ״ א  ב
 לכאורה יוחר ה״ל למינקט כמו יפחח ה׳ בו׳
, ועליו ג״כ ה״ל לציין. (רש-ישו ׳  ללמי׳ ליה מפי

ד ר ל ב ר ש י ש מ ק ר ו ׳ י ו ת כ ״ א . ו ד ״ א  ב
. ק״ק מדוע לא מקשי נמי מגבריאל שר של י ו  ה
 אש דשם. ואין לומר משום דלפעמיס הוי לטובה
 כמו אש לאליהו בהר הכרמל א״כ גם בברל נוכל
 לומר כן עיין רש״א בח״א. (רש׳׳ש)
. צ״ל ו ד נמסר ד ל ב ו ש ה ו א . ר ( י פ ו ס ב ) ד ״ א  ב
 צמסר. (רש״ש)

 דף כ ע״ב
ל פרנסח. ב״ר פ״ז צ״ז, ח ש ת פ ף מ . א א ר מ  ג
 ועמ״ש בפסמיס קיח ע״א. (יפ״ע)
ו פרנםח. ובן נ י ם חי י מ ש ל ג ״ ׳ א ו ח כ ״ ו י ד  ו
 אמר רב יוסף בכרכומ (לג.) ממוך שהיא פרנסה
 כו׳. מה שהקשה בגבורומ ארי(להגאון בעל ש״א
 וט״א) דריו״ח אלריו״מ, כבר קלמו כזה
 הפרד״ר דרוש כ״א. ;רש״ש;
. ׳ ו ר כ ר מ מ א א ד ת ר ו א ם מ י מ ך ח סו י ח נ  מ
 הגבו״א כתב מסברא דאין ניסוך המיס למחר
 ע״ש. והוא מפורש טרושנמי פ״ל דסוכה ה״ו
י מהל׳ חומ״ס. ;רשי׳ש)  הביאו המל״מ פ״
. (מנחוח מד 3׳) חוס׳ ל״ה מנתתס. א ת ר ו א  מ

 (לבושן

ה טז ע״3, וע״ש ל ע״א ל״ה י . ד ׳ ו נסכיחם כ  ו
 ונחקלקלו, יומא כט ע״א ד״ה ומנחה, וע״ש לג
 ע״א ד״ה עליה, מנחוח מד ע״ב ד״ה מנתתס,
 ול״ה כיון, זבחים קי ע״ב ל״ה ביש, סוכה ד
 ע״ב. ימא-נ)

. לקמן ג ע״א מוכח לאינו ר׳ ה חנחתו ע ש  מ
 יהושע לממני׳, וטרושלמי מקשה ממלפא
 שיטמיה לר׳ יהושע כו׳ ומשני שכה״י כשר ללולב
״ט האמרון. (יפ״ע) ו  והנחמו הוא י
ם. א מי ל ם ב ח א ל ״ ו א ל ל מ ח ״ ד ם ש ש כ  ו
 כצ״ל. (רש ״ש)

ח ל חשנ ם כ י מ ש ת ג ו ר ו ב ם ג י ר י כ ך מז  כ
ן כצ״ל. (רש׳׳ש) נ מ ז א ב ל ״ א ן נ י א ו  ״

. בירושלמי אמר ע״ז א ו ח ח י מנ א ז מ ו י י ל ו כ  ד
 ממלפא שיטמיה דר״א ור׳ יהושע, דס״ל לר״א
 אם ישראל עושין משובה נגאלין כו׳ א״כ כולי יומי
ד יהושע דטד הקכ״ה ל  זמניה לגאולה ולממיה, ו
 הוא לאו כולי יומי זמניה ע״ש, וד3רי הפ״מ
 למוקים. (יפ׳׳ע)
נסכיחם. פסלר״כ ל׳ טוס י ו נ ש ר ב מ א  נ
 השמיני. (יפ״ע)

. שבמ קג ע״ב ל״ה ם ט פ ש מ י כ ע י ב ש  ב
 בשטעי. (מא״נ;

ם. (שבמ קג בי) מל״ה 3ש3יעי. [א״ה עי׳  מי
 גמ״ק יג ע״ב במוס׳ ל״ה ניסוך, ועי׳ בירושלמי
 סוכה פ׳ לולב וערבה במפרש בק״ע שם. ואפשר
 כיון לר״ע אמר לבר חורה, וא״כ ע״כ לליליה
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 הגהות תענית דף ג ע״ב - דף ד ע״ב וחידושים
 לליח כ״ע חמן לא״פ יש לחוש בליל מוצאי יו״ט
 לישאל. חמוה דהרי שמע ממוסף הפסיקו
 מלהזכיר ואין שאלה בלא הזכרה כדלעיל. (רש״ש)
 הלכה כר״י. יומא יג ע״א ד״ה הלכה כר״י,
 זבחים מה ע״א ד״ה הילכחא. (מאי׳״
 הלכה כר׳ יהודה. כ״ה ג״כ בירושלמי ה״ב
 ע״ש ר׳ יוחנן, ושם מסיים כר׳ יהודה שאמר
 משוס ר״י בן בתירא, ומפרש טעמיה משוס כדי
 שיצאו המועדוח כטל ומכריח מזה דהיינו ר׳
 יהודה דרישא ע״ש. (יפ׳׳ע)
 ומי א״ר יוחנן הכי והא״ר אלעזר הלכה
 כר״ג. וכדף ו׳ סע״א ענין ההוא והאמר רב
 חסדא הלכה כר״ג ואולי אחד ט״ס. ומה שהקשה
 מר״א על רבי יוחנן, לפי שר״א היה חלמיל ר׳
 יומנו, דמסחמא ר׳ יוחנן רבו אמרה כמ״ש
 ככללים. וכמי׳ ש חוס׳ יומא ד״ד ומשני גברא
 אגברא קרמימ דר״א חלמיד חבר היה לר׳ יוחנן.
 (סז־ה״ז־)

 א״ל ר״ז לד׳ אסי ומי א״ר יוחנן חכי כו׳
 א״ל גברא אגברא קדמית. והא דפריך ליה
 ר׳ זירא י״ל עפמ״ש מוס׳ בפ״ק דיומא (דף ד
 סע״א) דמסתמא ר״י לא פליג אר״א. ועוד י״ל
 למאי דמשמע לקמן (דף ו) דרשב״ג נמי ס״ל
 כר״ג, וע״כ משמע לר׳ זירא דר״י ל״פ אדר״א,
 דהא איהו ס״ל הלכה ברשב״ג. ולדעח כמה
 פוסחים היינו אף בכריימא, ולרי אסי צ״ל או
 דס״ל כמ״ד דלית ליה ההוא כללא דאמוראי נינהו
 אליבא דר״י כס״פ המדיר, או לס״ל דההוא כללא
 אינו אלא במשנה ולא בברייתא. ובזה י״ל הגירסא
 דיש נוסחאות שהביא הריטב״א דגרסי א״ר
 חסדא הלכא כר״ג, והקשה עלה דא״כ מאי פריך
 מדר״מ אדר״י דבשלמא ר״א היה מלמידו אבל
 מדר״מ לא הוי פריך, ולפמ״ש א״ש. (מצפ״א)
 אמר ר׳ יוחנן חכי כו׳ וחאמר ר״א חלכח
 כר״ג. נראה משוס דאימא יבמומ(צו:) אף ר״א
 תלמידך יושב ודורש סמס והכל יודעין לשלך הוא,
 ואפ״ל דמשום הכי השיב לו גברא אגברא קא
 רמית, דרבי אסי לא השיב שם ביכמומ כן, ובזה
 מחולקים שני התירוצים כאן. (פור״י)
 חלכח כר״ג. עי׳ תוס׳ זבתים מ״ה ריש ע״א
 ל״ה הלכחא למשיחא, וחוס׳ יומא יג ע״א ל״ה
 הלכא כר״י. (רדיו הלוי)
 גברא אגברא קא רמית. ונ״ב עי׳ תוס׳ יומא
 (ד.) ל״ה תניא כוותיה ללמש״ש בסוה״ל וז״ל
 כיון דאשכתן ר׳ אלעזר דקאמר כו׳ מסתמא
 משמיה דר׳ יותנן רביה אמרה כו׳ ע״ש, ובזה י״ל
 קצת הקס״ד דר׳ זירא למרמי דר״י אדרי אלעזר,
 ומיהו בר״ן ז״ל כתב לאיכא נסתי דגרסינן עלה
 דהא מתני׳ ללקמן י׳ אמר רכ חסלא הלבה כר״ג
 ע״ש, ועי׳ לקמן ו׳ וכזה נלתה מש״כ. ואמנם
 למש״כ לפנינו בגי׳ הרי״ף במשנה, ובכ״מ בפ״ב
 מה׳ תפלה ובגמ׳ שס ״רשב״ג״ אמר 0׳ בו א״ש
 בפשיטות, דפריך הבא מדר״א או מרב חסדא
 אדר׳ יוחנן, משוס דר׳ יוחנן וודאי דס״ל נמי
 הלכה כרשב״ג, כלפסק ר״י בכל דוכחא לכל
 מקום ששנה רשב״ג במשנחיגו הלכה כמוחו, אלא
 דא״כ צ״ע לגי׳ הרי״ף ז״ל למאי משני ליה גברא
 אגברא קרמימ ואכמ״ל. [ואולי י״ל משוס
 דאמוראי נינהו אליבא דר׳ יומנן בהא, ועי׳
 כתובומ לו! ע״ז ובב״מ דף ל״ח ולו״ק]. אך
 כאמת להק ו׳ מוכת להדיא דא״א לרשב״ג ס״ל
 בז׳ בו, דהא מסיק דס״ל כרי יוסי ע״ש, ומוכח
 דגי׳ הרי״ף והכ״מ ז״ל צ״ע. (מרא״כ)
 ואיבעית אימא כאן לשאול כאן לחזכיר.
 ונ״ב עי׳ בשו״ת לבר שמואל אכוהכ סי׳ קמ״ט
 שהעיר על רבינו אלעזר הקליר ז״ל שיסד בפיוטיו
 בחפלת גשס במוסף של שמע״צ כמה בקשות
 וחפלוח על הגשם בברכה שניה, והרי אין כאן
 מקום שאלה כי אס הזכרה ע״ש. ולדידי נראה
 דזה לא קשיא כלל דהזכרה נמי ריצוי שאלה היא,
 ואף דאמרינן ככרכות ל״ד דאל ישאל אדם צרכיו
 בג׳ ראשונות, מ״מ ככר כתב הטור בסי׳ תקפ׳יב
 דצרכי רבים שרי. ואמנם אי קשיא הא קשיא,
 דהרי לא מקנו לשאול כי אס מו׳ כמרחשון ואילך.
 אכן לענ״ד נראה ליישב די״ל דס״ל כמסקנא
 דגמ׳ כאן דבזמן שאין כהמ״ק קייס הממיל
 להזכיר ממחיל לשאול [ועי׳ כר״ן מה שדמק ליישב
 דעמ הרי״ף והרמב״ם דלא מילקו כין בזמה״ב
 לבזה״ז ע״ש היטב]. ועוד י״ל דדווקא לשאול
 בברכת השנים לא מקנו רק עד ז׳ במרחשון, אבל
 לומר פסומיס ובקשות של גשמים בברכת מחיה
 המתים אצל הזכרה כוודאי שרי, דהא הזכרה נמי
 ריצוי שאלה הוא. ותדע דהא אנו אומרים טוס
 הושענא רבה כמה בקשות ותתנוניס על המים,

 ד״ה וכתיב אשר כוי. ולא דברתי ליפתח
 דכתיב התם ותהי הק בישראל בצ״ל, ונ״ב
 ורא״י פי׳ גזרו שלא יעשה אדם עוד כן עכ״ל וכן
 מפרש התרגום ע״ש. (ר״ש מדםוי)
 בא״ד. ולא דברתי ליפתה ותהי הק
 בישראל כ״נ לצ״ל. ותיבות מימים ימימה נראה
 למחוק. ור״ל כלפרש״י שם גזרו שלא יעשה עול
 אלס כן וא״כ מוכח למעשה מגונה היה מלעתו
 ולא שהשי״ח לבר לו. (רש״ש)
 בא״ד. ובאגדה השיב כלב בהדייהו. נ״ב
 כן נמצא מדרש פ׳ חיי ובפי בחוקוחי, ואולם מ״ש
 רש״י לר״י לא חשיב ליה כאן לבחמורה ט״ז
 דרשו לחזרת ההלכות שנשחכחו ואין לחוש
 שחשדה רוח הקדש על עבד וממזר צע״ג מאד.
 דהרי מבואר שם בתמורה דעל התזרמ הלכוח
 באמצעות נבואה ורוח הקודש קרינן לא בשמים
 היא, ועיקר החזרת ההלכות ע״י עמניאל היה
 דוקק ע״י פלפולן לבד, ועי׳ יס״ת פ׳ תיי
 שהתעורר בזה. וכספרי הארכתי. (מהרצ״חו
 בא״ד. ובאגדה קא השיב כלב כו׳. הוא
 במ״ר פ׳ חיי שרה ובס״פ בחוקותי. (רש׳־ש)
 ד״ה ר׳ יהושע הוא. דאמר משעת הנהת
 לולו: הוא מזכיר דהיינו יום השמיני. עי׳
 בגבורוח ארי שהעיר דהרי רש״י ז״ל בעצמו לעיל
 ב׳ ע״ב פירש דשעת הנחתו היינו בז׳ ע״ ש, והגה
 לפי מש״כ לעיל דפירש״י משני דפים הראשונים
 אינו מפירש״י לק״מ. אכן טפי הו״ל להקשות
 דהרי בגמ׳ גופא דף ג כהא דמקשה שס אי ר״י
 נימא תד יומא מוכת להדיא דשעת הנתמו היינו
 כשכיעי, וצ״ע. והא דהכרית לרבא לאוקמא דווקא
 כר״י דברייתא כבר ביאר כגכו״א משוס דשמיני
 עצרת הוא גופיה זמן גשמים, ומדאמר סמוך
 לגשמים ע״כ יום שביעי הוא דקאמר ע״ ש, ועי׳
 בהגהות הגאון מוהר״ב רנשכורג זצ״ל מש״כ בזה
 ודבריו צ״ע. (מרא״כ)
 תוספות. ד״ה שלשה. דלא מזווגיז לה
 אלא לפי מעשיה. זה לא נמצא שס, אנא אין
 מזווגין לאדם אלא לפי מעשיו ובזווג שני. דילמא
 משמע למוס׳ אדם כולל גס האשה, כדכמיב
 [בראשימ ה, ב] ויקרא שמס אדם, אכל בזווג שני
 לא משמע הבי. ויעב״ץ!
 ד״ד יכול אפי׳ הגדת. בב״ר פ״ס אימא אפי׳
 שפחה, ובויק״ר פל״ז מסיים אפי׳ כותית או
 זונה. (יפ-ע)
 ד״ה והיינו. בהגהת הגרי״פ צ״ל כ״ז איחא
 כמ״ר כוי. ע״ש וממצא ככל הדכריס האלה רק
 כשיניי לשון קצמ, וכן במדרש חיי שרה. (רש״ש)

 דף ד ע״ב
 גמרא. אמר עולא תרי תנאי אליבא דר״י.
 הגכו״א הקשה מדוע לא משני הא דידיה הא
 דרבי׳ כו׳ ע״ש, ובירושלמי ה״ב משני באמת כן.
 והנה הואיל דבגמרא דילן אימא להדיא בברייתא
 דהא דהעובר לפה״ת כו׳ אמר משום ריב״ב, ע״כ
 בירושלמי שס ט״ס וצ״ל קדמייחא בשם ריב״כ
 וחנייחא כשם גרמיה, ושפיר פשיט כן מהא
 לאדו״ח כו׳ ע״ש, כי כן דרך האמוראים אחר
 שאמרו הלכה כפלוני מפרשי אח״כ טעמו כמו
 בברכומ (יד סע״א) וסוכה (מו סע״א) וש״מ.
 ועוד כיון דבגמרחינו לקמן פסק ריו״ח כר״י
 בהא דהעובר לפה״ח כו׳ יש לנו לומר דגם

 בירושלמי הוא כן, והק״ע במחכ״ח שגה בזה.
 (רש״ש)

 תרי תנאי. בירושלמי ה״ב מתרץ דחדא
 מגרמיה, ואידך בשם ר׳ יהודה בן בתירא ועי׳
 מש״ל ג ע״א. (י9״ע)
 וכי מתורגמן שואל דבר שא״צ לצבור.
 לפמש״כ רש״י לעיל בסמוך בד״ה תרי תנאי
 והזכרה שיכול להזכיר כיו״ט מזכיר. דמשמע דיש
 עוד בו צורך עד תשלום תפלת יוצר, א״כ מאי
 מקשה. ע״כ נראה דשיטת גמרתינו היא כפי
 שפי׳ הר״ן (וכ״מ מהרא״ש) דכרי הירושלמי
 דהא דמקשה ויזכיר מבערב קאי אפסח ע״ש,
 אלמא דכבר א״צ בו מבערב. מה שהקשה הגכו״א
 דמ״ל כטעה והחחיל של חול ע״ש. כבר קדמו בזה
 המ״א בסי׳ קי׳׳ז סק״ב וישוכו הוא ג״כ כעין
 ישוב המ״א ע״ש. ירשייש)
 רבה אמר כו׳ עד שיעבור זמן שהיטת
 חפסח. עפרש״י. ומזה ראיה ברורה למש״כ
 הרי״ף והרא״ש בר״פ מה״ש גם לר״י דאמר
 תה״ ש עד ד׳ שעומ מ״מ היכא דטעי וצלי לאחר
 ד׳ שעות שכר תפלה יהכו ליה, ועי׳ ר״ס פ״ט
 בטור וב״י והאחרונים. מש״כ הגבו״א דאם נפרש
 כוונת רבה עד הערב ע״כ ל״ל הא דירושלמי

 כל ת״ ה שאינו קשה כברזל. סוכה נב ע״א
 ד״ה אס, [מנתות צה ע״ב ד״ה שהוא].

 !לבוש, מא״נ)

 ואר״א כל ת״ה שאינו קשה כברזל כו׳
 א״ל ר״א כו׳ אנן מהכא מתנינן לה כוי.
 בע״י נשמטה מימרא דרב אשי ע״י שגגת
 המעתיק, וסמיך הא דא״ל ר׳ אבא כוי אמימרא
 דרבא האי צורכא מרכנן דרחח כו׳ ונדחק שס
 הרי״ף לזוגס. ולא עיין בגמרא. (רש״ש)
 אפ״ה מבעי ליח למילף נפשיח בניחותא.
 ואפ״ה הא דכעי מהד קשה כברזל, ודאי קיימא,
 ולא מהדר קהדרי בהו ר״א ור״א, ורכינא נמי לא
 אחי אלא לפרושי גנות הכעס, אבל לעמוד על
 דעתו בדברי תורה, ולעשות משפט צדק, ודאי
 צריך הח״ח להיות קשה כברזל לעולם, ולקנות לב
 אריה המס ימס הפושעים ומורדים, ואמיץ כח
 בגבורותו לשבר מחלעוח עול לא ישוב מפני כל,
 לא יהיה רק לבב כנשים על זה נאמר [ישעיה ג,
 יב] עמי [וגוי] ונשים משלו בו. (יעב״ץ)
 ג׳ שאלו שלא כהוגן. נ״ב וע״ז רמז הכתוב
 איש כי ידור נדר לה׳, ר״ח ג׳ הנ״ל אליעזר יפחח
 שאול, וע״ז אמר לא יחל דכרו, ר״ל שה׳ קיים
 בקשחס ונזדמן להם כהוגן. אבל לא כפי מאמרם
 ממש, אפילו חגרת או עבד כר. אבל לא׳ מהם
 ככל היוצא מפיו יעשה, והוא יפתח שנזדמנה לו
 בתו. (רי״א חבר}

 ג׳ שאלו שלא כהוגן. בב״ר פ״ס ובויק״ר
 פל״ז איחא ד׳ וחשיב גם בלב, ועי׳ חוס׳ שהקשו
 ע״ז למה ל״ח כלב ואיחא שם לג׳ השיבם כהוגן.
 (יפ״ע)

 אליעזר. קדושין נט ע״א ש״ס מסמנא מילחא.
 (מא׳׳נ)

 ולא עלתה על לבי זח יצחק. כ״ר פנ״ו,
 אג״ב פל״א. ובחנחומא בחקותי ה׳ בחילוף לא
 צרח לאברהם כו׳ ולא דברחי ליפחח ולא עלחה
 על לכי זה מישע כוי. (יפ׳׳ע)
 אף כנסת ישראל. שהש״ר פ״מ ע״ש ר׳ איבו
 שני דברים כו׳. וכ״ה באג״ב פמ״ג. (יפ׳־ע)
 על כפים. עיין רש״י ר״ה כו ע״ב ד״ה כמה
 דפשיט, חולין צא ע״ב ד״ה בדיוקני. (מא״נ)
 ד״י היא דאמר משעת הגהתו. עי׳ גה״ש.
 ולעל״נ דר״י דמחניחין סובר דמיוצר של יו״ט
 האחרון מזכיר דומיא למיו״ט הראשון לר״א
 דמסקינן לעיל דמלולב גמר וכ״כ רש״י לעיל(ג.)
 ד״ה הי ר׳ יהושע (והג״א שציין ע״ד ר׳ יהושע
 דהיינו במוסף חמוה מהא דפריך שס אילימא ר׳
 יהושע דמחניחין הא אמר ביו״ט האחרון). אבל
 ר׳ יהושע דברייחא ס״ל מליל יו״ט האחרון
 כמש״כ החוס׳ (כ כ) ד״ה משעח. ובן מהא
 דלעיל אילימא ר׳ יהושע למחניחין כו׳ אלא ר׳
 יהושע דכרייחא כו׳ משמע להדיא דפליגי אהדדי.
 (ובירושלמי מקשה מיחלפא שיטחי׳ דר׳ יהושע
 כו׳(דקס״ד משעח הנחחו היינו מז׳) אר״מ שכל
 היום כשר ללולכ ופריך ויזכיר מבערכ כו׳ עיי״ש.
 ובזה י״ל קצח סחירח פרש״י על הא דמשעח
 הגחחו אשר עמד עליה הגבו״א וע״ש וחראה
 שנעלם מעיניו הירושלמי) וסמוך לגשמים משמע
 ליה לרכא להוא ליל יו״ט האחרון לכן מוקי לה
 רוקא כר״י לברייתא. (רש״ש)
 משעת הנהתו. רש״י כאן סותר פי׳ לעיל ב
 ע״ב ג ע״א דפי׳ רהיינו בשביעי, וכאן פי׳
 כשמיני, והוא כפי הירושלמי ריש ה״א. ועי׳ מ״ש
 לעיל ב ע״א. (יפ״ע<
 רש׳׳י. ד״ה עורו פילי. שסותם. נ״ב נוח
 יוחר לומר שפוחח. (יעב׳׳ץ)
 בא״ד. שסותם סדקי חארץ. נראה שמפרש
 לשון מעורה בטרפסין בחולין דף מו ע״א ונגיטין
 דף ב ע״ב ל״ל דמעורה. (פור״י)
 ד״ח בוניח. ת״ח מקיימי עולם בבניגיחו
 (שנח קיל•)• (מצפ״א)
 ד״ה אפילו חיגרת, ולא יבין בח אליעזר.
 נ״ב רש״י בא לחרץ קו׳ שניה של חוס׳ ד״ה יכול.
 ומה שכ׳ החוס׳ שם בשס רש״י דמפ״ז לא חשש
 משוס ממזרח דלא נאסרה עדיין, לא נמצא לפנינו
 ברש״י. ובעיקר הדבר דאע״ג דהאבוח קיימו כל
 החורה (יומא כח: קדושין פב.), מ״מ בעניני
 נשואין אפילו כעריוח גמורים לא היו נזהרים,
 כמו שראינו יעקב נשא שחי אחיוח, ועמרס נשא
 דודחו. ועי׳ חשובוח הרשכ״א סי׳ צ״ל, ורדב״ז
 ח״ב סי׳ חרצ״ו מ״ש בזה. (מהרצ״ח)
 ד״ח וחיינו דא״ל נביא. מדגני בי׳ כו׳
 כצ״ל. (רש״ש)

 לכאורה משמע דקאי אזיקא. אבל מפרש״י וחוס׳
 מוכח דקאי אמיטרא. ואולי מפני דלישני ניחא
 ורזיא מצינו לקמן כמיטרא. (רש״ש)
 שישמא דבתר מיטרא כו׳ למעוטי כו׳
 ושמשא דביני קרחי. נ״ל דשימשא הראשון
 לביו״ד פירושו שמש. והב׳ דח״י הוא מלשון
 שמשוחיך (ישעיה נד) דפי׳ מלונוח ועמש״כ
 כיומא (כמ ב). (רש׳׳ש)
 דביני קרחי. עי׳ פי׳ חוס׳. אבל יומא דעיבא
 כוליה שמשא [יומא כת:], ומ״מ כשמשא ממש
 לא הוי. (יעב״ץ)

 מעלי תנגא. חגיגה יכ ע״ה ל״ה אוצרוח, יומא
 כח ע״ב רש״י ד״ה שברירי דשמשא. (מא״״
 כחמשח מיטרי. עי׳ ויק״ר פל״ה. דפ״ע<
 כי לשלג. עי יומא נד ע״ב דדריש ליה החם
 לענין אחר. (יפ״ע)
 מטרא תיא. יבמוח מז ע״ב ד״ה מרזו, וע״ש
 קכ ע״ב ל״ה שאני, סנהדרין מה ע״ב. (מא־׳״
 מטרא רזיא לאילני. לקמן(יט:). (נזצפ׳׳א)
 הש״י. ד״ה אלא דמכניפנא. ואריכת לשון
 כעלמא הוא כוי. לעד״נ ליישבו ע״פ מש״כ בס״ל
 נק״א להט״א כמגילה על הא דאיתא שם (ו.)
 למה נקרא שמה רקח כו׳ מלאים מצות כרמון
 ע״ש. (ונ״ל דזהו ג״כ מונח הש״ס בברכוח (ד
 ב) מפני מה ל״נ נו״ן באשרי מפני כו׳ דבחיב
 נפלה כו׳ ארנב״י אפ״ה חזר דוד וסמכן ברוה״ה
 שנאמר סומך ה׳ לכל הנופלים, ר״ל שרמז בוה על
 הנו״ן דהכונה כו על הנפילה (אלא שלא רצה
 לאמרה בפירוש) מדאמר סומך כוי, מכלל דאיכא
 נופלים, ונכון בע״ה). אולס גי׳ הע״י לגרס
 לתרוייהו ע״ש אינו מיושב בזה. (רש״שו
 תוספות. ד״ה בימות. כל ל׳ יום. כ״ה
 כירושלמי כאן ובברכות פ״ה ה״ב. (יפ״ע!
 בא״ד. וכן זכרנו כו׳ מהדרין. הא דלא
 כהלכחא. לא קי״ל הכי [יעי׳ בהגר״א א״ת סי׳
 חקפ״ב סקי״ג]. (יעב״ץ)
 בא״ד. וכן זכרנו כו׳ מספק מחזירין. עי׳
 ברכות (יב 3) בתד״ה והלכתא, יבס״פ תה״ש
 ד״ה ומסח3רא. (רש״ש)
 בא״ד. וכן זכרנו ומי כמוך. ונ״ב עיין חוסי
 סוף פ״ק לכרכוח. (נזרא״כ)
 בא״ד. ירושלמי. [כאן, ובברבוח פ״ה ה״ב].
 (יפ׳׳ע)

 בא״ד. חיח שייך בגשם. נ״3 פי׳ בימוח
 הגשמים. (ר״ש מדסוי)
 בא״ד. בטל וחזכיר כו׳. נ״ב היינו ימוח
 החמה שהיו נוהגין לומר מוריד הטל בימות
 החמה. (ר״ש מ־ז־סוי)
 דלא מצלי ולא מיקל. דש גורסין בירושלמי
 למצלי ולא מיקל, ובעה״מ פי׳ דמצלי ומקיל,
 היינו שמקיל נעצמו שלא להוכיר כלל לההוא
 למצלי ולא מקיל ומזכיר גשם בזמן שא״צ. (יפ״ע)
 בא״ד. דח״ק בירושלמי ומח שאלה כו׳
 אומר בש״ת הזכרח כו׳ לא כ״ש כו׳. ושס
 (כט 3) כחכו דש״ס דילן פליג ע״ז. (רש״ש)
 בא״ד. ואפי׳ נזכר קודם ש״ה אינו אומר
 כו׳ כצ״ל. (רש״ש)
 ד״ח חא בחרפי. פי׳ חא דאמר נעצרים
 כו׳. מה שהקשה 3ג3ו״א דלפ״ז אין דכרי החרצן
 הולכין על סדר אחד. כיוצא נזה מציגו 3ש3ח
 (ס״ד יכ) לגי׳ ר״ח שהטאו החוס׳ שם כד״ה
 שמש. ועמ״ש 3כרכות(נא.) כזה כס״ד. אך כל״ז
 פירושם אינו מחייש3 על ל3י. (רש״ש)

 דף ד ע״א
 גמרא. האי צורבא מרבנן דמי לפרצידא
 דתותי קלא כיון דנבט נבט. ופירש״י גרעין
 הזרע שמחח גושה של קרקע כיון שהוחחל לבצבץ
 עולה למעלה. ענינו בזה עפמ״ש (ברכומ סג:)
 איו המורה מחקייממ אלא במי שממימ עצמו
 עליה, בי אי אפשר לבא לשלימומ המורה רק ע״י
 שימימ עצמו קודם כמסירומ נפש כמה פעמים,
 וכמ״ש 3מס׳ קינים אומ עכ ע״ש, והוא כדמיון
 הזורע כקרקע שא״א להחטה לצמוח ממנה עד
 שתתכלה ותכלה לגמרי, וכאשר תחכלה וחרקכ אז
 תציץ ציץ ומעלה מעלה מעלה, כן א״א לכא
 לשלימות התורה עד שיכלה גופו מקודם, כשגולת
 התורה להתיש כמ, ואז יכא להשגמ המורה ויעלה
 כסולם התכמה ויצא שמו כשס הגדולים אשר
 בארץ. (עיני שמואל)
 כיון דנבט. מ״ק ימ ע״ב ל״ה אבל, נזיר לט
 ע״א, סנהדרין קא ע״ב. >מא״נ)
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 והא בר נ״ב שנים היה. נ״כ כל העגין הוא
 כירושלמי פ״כ לככורים, ועי׳ אכרכנאל(שמואל
 יג) כאריכות. (מהרצ״ח)
 א״ל הכי אמר ד״י. עי׳ כס׳ מעשה ה׳ כחלק
 מעשי אכומ פרק מ״ה עלה ק״ד דף ז׳ ריש ע״כ,
 ובעקידה שער ל״ב. !ג-מהרש״א)
 זהו מיתתו של שמואל. אג״ש פ״כ, מס׳

 שמחוח פ״ג ה״ח, ירושלמי ככורים רפ״כ.
 דפ־׳ע)
 ולא לימות שמואל. כירושלמי כאן ה״ד
 ובבכורים שס וכנרכות פ״ד ה״א איתא דסיכח
 מיתח שמואל בנוב הוא בעכור חפלח חגה דע״י
 שרבחה בחפלה קצרה בימיו כמובא ברש״י ד״ה
 ימיו. (יפ״ע)
 ואין מלכות נוגעת. כרכוח מח ע״ב שבח ל
 ע״א, יומא לח ע״ב וע״ש פג ע״כ, גיטין נט
 ע״א. ימא״נ)

 ואין מלכות נוגעת. שהש״ר פ״ג. (יפי׳ע)
 שישב בגבעה. (זבחים קיח בי) רש״י ד״ה
 ה״ג. (לבוש)

 מי גרם לשאול. זבחים קיח ע״ב ד״ה ה״ג.
 (םא״נ)
 אין משיחין בסעודה. כרכוח מג ע״א ד״ה
 הוחיל, וכרא״ש שס, פסחים קח ע״א. (נזא״נ)
 א״ר יוחגן יעקב אביגו לא מת כו׳. פי׳
 שרומזים שיעקב אבינו לא מח מיד במצדס אלא
 בארן ישראל, וזה רמז הנה אנכי מח בקברי וגוי.
 ומה שארז״ל א״ל וכי בכדי ספדו ספדניא וחנטו
 חנטיא א״ל מקרא אני דורש ואחה אל חירא עכדי
 יעקב כי הנני מושיעך מרחוק ואח זרעך מארץ
 שטם מקיש הוא לזרעו מה זרעו בחיים אף הוא
 בחיים, כלומר עבדי יעקב שבפסוק זה משמע
 שהוא יעקב עצמו, כיון שאמר אח״כ ואח זרעך
 וגוי. ואס כן קשה מה זה שאמר לו כי הנני
 מושיעך מרחוק ואת זרעך וגומר, משמע דמיירי
 בחשועח יעקב כעצמו מלכד חשועח זרעו, ומה
 חשועה צריך יעקב אטנו כיון שכבר מח, אלא
 ע״כ צ״ל שכך פי׳ הפסוק כי הנני מושיעך וגו׳,
 כלומר כמו שהייחי מושיעך מרחוק, כלומר
 בהיוחך במצרים רחוק מא״י הושעחיך ואעלך גס
 עלה כמו שהבטחחיו, כן אושיע אח זרעך מארץ
 וגו׳, והנה ע״כ צ״נ שיושיע לזרעו להכיאם לא״י
 בעודם כחיים, לא שיעלם לא״י מחיס חלילה.
 וא״כ כדי שישוה חשועת יעקב ותשועת זרעו,
 צריכים אנחנו לומר דבא ללמד ונמצא למד, ודרוש
 הכי מה יעקב אחר שהבטיחו ואנכי אעלך גס
 עלה, קיימו, כן זרעו כמו שהבטיחם ושב ה׳
 אלהיך את שבוחך וגו׳ ושאר הבטחומ שבחורה
 ובנביאים, כן יקיים. ומה זרעו בחיים, ר״ל שיעלם
 לא״י בחייהם ולא במוחם כדברי ההבטחוח
 שבחורה ובנביאים. אך הוא בחיים, כלומר בעוד
 שנשא אוחו לארץ כנען עד שבא לקברו היה בחיים
 כמ״ש. !חכמת מנוח!
 אר״י יעקב אבינו לא מת. עי׳ דרוש יציב
 פתגם. ךעב״ץ)
 יעקב אבינו לא מת וכו׳ א״ל מקרא אני
 דודש וכו׳ מח זרעו בחיים אף הוא
 בחיים. האריכו מפרשי המורה בטאור מאמר
 וה ודקדקו בה הרבה. ולא אאריך בדקדוקים, אך
 ממוך דברינו ימיישב הכל. דהנה ניכר בעין ראומ
 מפעלות ה׳ כי נורא הוא, דהרבה אומות אשר
 יצאו מאברהם מכנו ישמעאל, וכן מיצתק מבנו
 עשו, וברבות הימים אין זכר להס ספו תמו אבדו
 מן הארץ, כאשר אנו רואין שאין זכר להרבה
 אומות אשר היו בימים הראשונים. אמנם ישראל
 הם בגלות זה זמן רב וחלילה לא נאבד שס ישראל,
 ואדרבה לא נשבח מאחנו אפילו אוח אחת
 מהחורה. אך הנה זכוח זה בא לנו מיעקב אבינו,
 לאמרו פ״ק לסוטה (ט.) טבעו בארץ שעריה,
 דמש״ה לא שלטו בהם ידי זרים, כיון דהיו מעשי
 ידיו של דוד והקב״ה אינו מבטל מע״י של צדיקים
 בחייהם. ומכואר כמפרשיס הטעם, כיה דדוד
 מלך ישראל מי וקיים, לכך לעולם לא יוכל צהמבטל
 מע״י, ואם הקב״ה אינו מבטל מע״י של צליק
 במייו על אממ כמה וכמה שלא ימבטל זרעו
 מלילה. וז״ש ר״י יעקב אטנו לא מת, והכוונה
 שהוא תי וקייס. אך המקשן לא הטן כוונתו, וע״ז
 אמר מקיש הוא לזרעו, מה זרעו כחיים מארץ
 שטם ולא יסוף זכרם חלילה, ולכך אף הוא בחיים,
 ולא נחבטל מע״י. !עיני שמואל)
 ואר״י חאומר רחב רחב כו׳. יל״ל מה ענין
 זה לשלפניו. ונ״ל לשייך למ״ש חחילה, [לק״ל]
 מאי אולמיה דיעקכ משאר כל הצדיקים אשר

 בסנהדרין(עי׳ צח) אין ירושלים נכנה אלא ע״י
 חשובה. אך החילוק בזה דאם ישראל עושים
 חשובה מעצמם ע״י אחערוחא דלחחא אזי נבנה
 ממחילה המקדש של מטה ואח״כ נבנה בהמ״מ
 של מעלה, והחחמון הוא העיקר, אבל אס ישראל
 אינס עושים חשובה רק ע״י שיעוררו אוחנו
 משמים, אזי מחחיל התעוררומ בנין ירושלים ג״כ
 למעלה מקודם והוא נבנה חחילה, ואח״כ בנין של
 מטה, ושל מעלה הוא העיקר. ואז היה מהראוי
 שעיקר השראח השכינה יהיה יוחר בעליונים, אך
 עכ״ז הבטיחנו הוא יח׳ דאף דעיקר החשובה
 ימעורר מלמעלה, עכ״ז עיקר השראמ השכינה
 יהיה כחחתונים, ולא יכא לירושלים של מעלה עד
 שיבא לירושלים של מטה. ודיש בקרבך קדוש, כי
 אך שיהיה התעוררוח דלעילא, עכ״ז הבטיחנו
 הוא ית׳ לא אבא כעיר וכו׳, והבן. ועיין מ״ש כזה
 במס׳ מנחות אות כו, ע״ש. (עיני שמואל)
 בירושלים של מעלח. ב״ב עה ע״ב, מנחוח
 קי ע״א ד״ה ומיכאל, חגיגה יב ע״ב. ומא״נ)
 מאי דכתיב ובאחת. עי׳ שומ״ט א׳ פסוק
 ע״כ לא יקומו. (יפ״ע)
 ובאחת יבערו ויכסלו מוסר חבלים עץ זו
 ע״ז. נ״ב עי׳ רש״י כאן, ועי׳ רמב״ס פ״א מהי
 עכו״ם ה״א באור קרא זה. (מהרצ״ח)
 תוספות. ד״ה ובחזירתו. ושמא י״ל
 דלכל חמאוחדת שנזרעה בשלישית כו׳.
 ר״ ל דפעס שלישימ, והיינו ברטעי, וצ״ל שלא
 צמח עד שירדה להם רטעה שניה, א״כ עדיין לא
 נתיישבה עדיין הקושיא כל עיקר, כי א״כ איך
 אמר ובחזירתו אוכל מן התזיז, לכן הניתו תוס׳
 הענין בצ״ע, איברא לק״מ, דהא בא״י זרעי והדר
 כמי כדאמרינן 3פ׳ כלל גדול נשבח עג:], א״כ
 אע״פ שזרעו, עדיין הוצרכו לחרוש אחר הזריעה,
 וזו החרישה שניה לא עשו עד אחר שירדה רטעה
 שניח ואז כשחרש השור בשניה קאמר שכהליכחו
 היי; בוכה, שלא צמח כלום עד עכשיו, ובחזירחו
 שנכסה הזרע, מיד צמח, אז אכל ושמח, הרי
 הדיר מכוון מאד. (יעב־-ץ)
 ד״ח לא אביא בעיר. כמו ומלאו פני תבל
 ערים. נ״ב משם ליכא למשמע מיניה, עי׳ רש״י
 שס דפי׳ פ ״א אולס קרא אחרינא כחיב ויהי
 עדך, שמואל א׳ כ״ח. (מהרצ״ח)

 דף ה ע״ג
 גמרא. שקולח כשתים ומאי ניהו ע״ז.
 ונ״ב צ״ל ומאי ניהו ע״ז דאמר מר אנכי ולא יהיה
 לך כדיכיר אחד נאמרו מה שאין הפה יכול לדבר
 ואין האוזן יכול לשמוע כצ״נ, וכ״ה טלקוט
 ירמיה ב׳ רמז רס״ו. ופירש״י ז״ל דכשתים היינו
 דכותייס וקדרייס, צ״ע ואין ספק שלא נתבוין כלל
 בהך קרא דמייתי כי עברו איי כתיים וכו׳ דכתיב
 בתריה דהאי קרא לפרש מהו ששקול כשתיים,
 דאטו אין 3ע״ז רק עכודה זו דכתיים וקדרים
 לכד, ומאי ששקולה כשתים דקאמר. אלא פשוט
 דר״ל דבע״ז יש בה דיבור אחד בלבד מפי
 הגבורה, ושקול כשחים. לפי שהעובד ע״ז עובר
 על דיכור אנכי וגם על דיבור שני לא יהיה לך,
 והמו דכחיב אוחי עזבו כוי, ועברו על אנכי ה׳
 אלהיך, לחצוב להס בורות נשכרים, ועכרו על לא
 יהיה לך, והיינו אחח היא, כדכחיב ובאחח יבערו,
 לפי שבדיבור אחד נאמרו ואעפ״כ היא כשתים
 לפי ששחי דיברוח הן אנכי ולא יהיה, בנלע״ד,
 ופירש״י ז״ל בזה צ״ע. וגם מש״ב בזה המהרש״א
 ז״ל בחידושי אגדוח צע״ג. והרי״ף ז״ל בעין יעקב
 האריך בזה שהעובדים לאש שקול כאילו עובד גס
 למיס וזהו כשחים ע״ש, וזה לא נהירא לענ״ד,
 והעיקר כגי׳ הילקוט הנ״ל וכמש״ש בעז״ה.
 וכ״ה נשמומ רבה פ׳ מ״ב, וריב״ל אמר וכו׳ כל
 הדיברוח הוא אומר חוץ משניס שהקב״ה אמרן
 לישראל מפיו אנכי ולא יהי׳ לך וגו׳ משל למלך
 שקדש וכו׳ בשני מרגליות וכו׳ הוא שהקב״ה
 אומר לירמיה פי שתים רעות עשו עמי וכו׳ וויתר
 על כ״ב, ומהו כי שתים רעות כו׳ אנכי ולא יהיה
 לך, והיינו כגי׳ הילקוט הנ״ל. ו:מרא״ב)
 שקולח כשתים. כירושלמי סוכה פ״ה ה״ה
 מפרש שעשו שחי רעוח ככ״ח, שהיו משחחדס

 לחמה ואחוריהם להיכל, וכ״ה כשהש״ר פ״א.
 ;יפ״עו

 ״כותים״ עובדים לאש. נראה דצ״ל
 ״כחיים״ דכוחים מאן, דבר שמיא הכא ןוכן צ״ל
( ״ ר ו  בפרש״י ד״ה ששקולה]. (רשי־ש. פ

 וחא בר נ״ב חוח. עי׳ פירושי לסדר עולם.
 ז יעב״ץ;

 לדידהו, והא דמתלקינן בין שאלה ובין הזכרה
 מייד לדידן. מיהו לפי׳ זה קשה דא״כ איפכא
 הל״ל במקום שמזכיר שואל. (ר-־ש מדםוי)

 דף ה ע״א
 גמרא. כדרך שמנח עשרח ימים מר״ח
 עד יום חכפורים. נ״ב עי׳ רש״י שכ׳ ב״פ
 ושניהם רתוקים מה ענין ר״ה לכאן, ונ״ל דהנה
 הפירוש עשרה ימים בין ר״ה ליו״כ ע״כ היינו
 בהצטרף ר״ה ליו״כ. דבלא״ה לא היה רק שבעה
 ימים ועי׳ חשובוח טח אפריס באו״ח סי׳ נא
 מ״ש בזה ע״ד הגאון מהר״ז מווילנא נלון דברי
 הר״ן בהך דישהא בין אכילה כדי אכילח פרס
 דבהצטרף האכילוח קא אמינא ע״ש. וכאן דאמר
 דמונה כ״א יוס ג״כ בהצטרף יום האחרון קא
 אמינא כמו דמונה עשרה ימים בין ר״ה ניו״כ
 דמצטרף ר״ה ויו״כ לעשרה ה״נ יום כ״א בכלל
 החשבון. (מהרצ״ח)
 מתנ* ׳.רמ״אעדשיצאניסןשנאמרכר.
 הגבו״א הקשה דהא לקמן בגמרא אמר דירד
 להס רטעה שניה בה׳ בניסן, וא״כ מנ״ל עד
 שיצא ניסן. ול״נ הואיל דהנטא אמר סחם בראשון
 ולא ביאר באיזה ימיס בחדש כדרך הכחוטס
 בכ״מ, ש״מ דכל החדש ראוי לכך ואז מעשה
 שהיה כך היה. ;רש״ש<
 רמ״א עד שיצא ניסן. בד״ף ואשד׳י
 הגירסא ר׳ יוסי, וכ״מ דבבל מקום ר״מ קודם
( ר״ פו  ר״י. (

 גמרא. יצאו וזרעו ב׳ וג׳ ודי. וירד להן
 רטעה 3׳ בה׳ בניסן. עיי כח״א. וקי הא ד יהודה
 הוא דס״ל הכי, אגל ר׳ יוסי ור״ש פליגי החס
 וס״ל דשיעור קליטה הוא 3׳ שכחוח. וכווחייהו
 קי״ל דהכי פסק רכ כס״פ הערל. ודוחק לומר
 דהני אמוראי ס״ל כשמואל דפסק שם בר״י, וגס
 אין לחלק טן אילנוח לזרעים דחכואה כדמוכח
 בפסחים וכ״כ הטו״א והנ״ב. ואפשר דה״ט
 דמה״ד שפסק ג׳ ימים לקלוטה לסמך אהא
 דהכא ולא חש להפוסקים שלא פסקו כר׳
 יהודה. (חצפ״א)
 נמצא עומר חקרב מהבואח של ששח
 חדשים כו׳. שאלני חכם אמד דהא מנינן
 במנמומ (פה.) זורעם קודס לפסמ שבעים יוס
 ואעומר קאי ע״ש בחד״ה אין וד״ה וזורעה.
 והשבחיו דברי החוס׳ בב״מ(קו ב) שכחנו דהחס
 דוקא בקרקע חשובה ע״ש. ,יוש״ש)
 נמצאת תבואה הגדילח בששח חדשים
 כו׳. קשה הא שעודן אין זמנן רק ב׳ חדשים.
 עי׳ רש״י ר״ה (דף טז). (מצפ״א)
 כאהד עשר יום. בירושלמי כאן ה״ב ושקלים
 פ ״ו ה״ב איתא בט״ו יוס, ועי׳ תוס׳ הכא ג׳ ימי
 קליטה. (יפי-ש
 עומר חקרב מתכואח של ו׳ הדשים. עיי
 במנמומ פ״ה א׳ ותוספות שס צריך עיון גדול.

 ;ראמ״ה)

 א״ר יחודה שור כשהוא חורש חולך
 ובוכח. וכמיג נושא משך הזרע, משמע
 דכחרישתו נושא גם הורע. וסייעתא למה
 שפירשתי 3ס״ד 33״3(יט.) הא דמפולת שורים
 דבב״מ (קה 3) ע״ש. (וש״ש<
 שור כשחוא חורש הולך ובוכח ובחזירתו
 אוכל חזיז מן חתלם. עי׳ פרש״י. ונראה
 משוס דאי׳ בשבת (עג:) דבא״י כרבי ותני, פי׳
 שמורשים ב׳ פעמים אתר הודעה מיד כדי
 לכסומה. והיינו דקאמר דבמזירמו על אומו המלס
 גופיה שזרע בהליכתו, ובחזירתו היינו שחורשו
 פעס ב׳ אמר שזרעו. >מצפ״א;
 ובחזירתו אוכל חזיז. ג״כ כ״ה בעירוטן דף
 כח ע״א. !:ר״ש מדםוי)

 וא״ל ר״נ לרי״צ מ״ד כי קרא כו׳ כצ״ל
. (רש״ש) י  5ו
 א״ר יוחנן אמר הקב״ח. שוח״ט קכ״ב
 ובירושלמי ברכוח פ״ד ה״ה בהמ״ק של מעלה
 מקרא מכון לשבחך כו׳. (יפ״ע׳
 מ״ד בקרבך קדוש ולא אבא בעיר וכו׳
 לא אבא בירושלים של מעלח עד שאבא
 בירושלים של מטה וכוי. המשך הפסוקים
 בהושע שם, איך אחנך אפרים ובו׳ נהפך עלי לבי
 יחד נכמרו נחומי וכוי לא אשוב לשחח אפרים
 וכו׳ ולא אבא בעיר אחרי ה׳ ילכו וכו׳ כי הוא
 ישאג וימרדו בניס מים. הבטיחנו השי״ח, אף אם
 ישראל לא יטיבו דרכם מעצמם מלילה, יכמרו
 רחמיו עליהס לעורר לבס לעשוח חשובה. וז״ש
 אחד ה׳ ילכו, כי הוא יח׳ יהיה המחחיל לעורר
 אוחם בחשוכה, כי הוא ישאג ויחרדו בניס, וכמ״ש

 וקצת מהם יש שכבר נחייסדו טמי הגאונים ז״ל,
 ולכאורה מימה דהא גשמיס בחג סימן קללה הוא
 ולמה הוא שואל, והד ר״א השיב לר״י אף אני
 לא אמרחי לשאול אלא להזכיר, אלמא משאול
 בחוך החג בוודאי אסור, אלא וודאי דאינו אסור
 אלא לשאול בחוך החפלה בברכה הראויה לה אבל
 לומר בקשות שלא בתוך החפלה שרי, לאיכא
 למימר דאינו מבקש רק שיבואו בעונתן בזמן
 הצריך. (חש״ ל)
 הא לן. ברכות ה ע״ב ד״ה הא לן. 1מא״נ)
 במקום ששואל מזכיר. ה״נ בירושלמי ה״ב
 ע״ש ר׳ יוחנן. ושם א״ר ייסה לר׳ חוניא אתד
 דר׳ הושעיא נהיר אח כד הדין קיימין קומי
 חנותי׳ דרב הושעיא חביבך עבר רז בו׳ עבר ר׳
 יומא כו׳ צריכה לי ובסופה את מציח ליה ואמר
 לא שניא הלכה מקום שמזכידן שואלין, ופי׳
 הק״ע ופ״מ דחוק. ונראה דה״פ דשאלו מה דבר
 הספק שלו אם רק בהתחלה או דגם כהפסקה
 מסופק, והלא ר׳ יותנן אמר כמקום שמזכיר שואל
 א״כ אין להסתפק כהפסקה כ״א בהתתלה, די״ל
 דלא א״ר יוחנן רק בהפסקה, וז״ש ובסופה את
 מציח ליה. לשון חרגום אציחו על האזינו, והס
 דכד השואל, כגומר ששאלו אס הוא מאזין ומבין
 מ״ש ר׳ יוחנן במקום שמזכיר שואל הוא רק
 בסופה בהפסקה ולא בהחחלה, וא״ל ל״ש שאין
 נ״מ בין הפסקה להחחלה, וע״ז מסיק הלכה
 כמקום שמזכיר, היינו למאי דא״ר יוחנן הלכה
 כו׳ הוא גס בהמחלה כן, רק דלא ידע אס אמר
 הכי ר׳ יוחנן ומייחי אח״כ דכך אמרו בשם ר׳
 יוחנן. (יפ״ע!
 כאן בזמן שבחמ״ק. (יומא יג א׳) חוס׳ ד״ה
 הלכה. [א״ה עי׳ בשו״מ ראב״ח ח״ב סי׳ ע׳
 ובשו״ח חוח יאיר סי׳ קב״ד, ונחוס׳ ישנים שס,
 ו3מ״א סימן קנ״ד]. !לבוש!
 כאן בזמן שבחמ״ק. ה״נ משני כירושלמי
 ה״כ. (יפ״ע!
 מתחיל במוספין. טרושלמי ה״א מזכיר
 בשחרית ואינו מזכיר 3מוסף כמנחה 3ערטת
 ושתדת ומוסף. והגיהו הק״ע והפ״מ ע״ש
 וכדברי רכ הבא. ובענ״ד אפשר דהוא כשמואל
 וקאי בפסח ובשחדח מזכיר היינו גשם ובמוסף
 אינו מזכיר וכן במנחה כו׳ דכיון שפסק מלומר
 שוב אינו ממחיל. (יפ״ע)
 רש״ י.ד״חוח אדיו״ ח.דאין אומר בת ״ ש
 ביו״ט. מפרש כן לרוומא דמילמא ככדי שמסוב

 הקושיא גס על תירוץ הראשון דגכרא כוי.
 (רש״ש)
 ד״ה להפסקה איתמר. דכשחוא מפסיד!
 לשאלח בעח״פ פוסק נמי לחזכרח. ור״נ
 והא דקאמר הלכה כדיי לא קאי אלא על דש
 דכדו(וזה דלא כגכו״א ומחורץ קושייתו לקמי׳
 3ל״ה ואנן דאמאי לא כעי אהפסקה ג״כ וזהו
 שדחקו לרש״י) ומש״כ לקמי׳ 3ל״ה פסק
 מלשאול אלמא לא ס״ל כר״י כוונחו לדייק מריש
 ד3רי ריו״ח וסרה כזה חמיהח הגרע״א כחלושיו.
 גם מה שחמה על פרש״י בד״ה הא לן מהא
 דקאמר הש״ס ואנן דאיח לן חד יומי כר. הלא
 רש״י ישב שם במש״כ לר׳ יהודה דאמר כוי.
 וכ״מ להגר״א בר״ס קי״ד. והנה שיטח רש״י
 דשואלין בכ״מ בז׳ מרחשוון והחילוק הוא רק
 בהזכרה דבזהמ״ק או לדידן דאית לן פירי 3ד3רא
 לא מזבידן על ז׳ במ״ח ובזמן שאין מקדש בא״י
 כר״י. ולכן מש״כ הגר״א שם אבל צ״ע דהא
 לקמן בר״ס קי״ז כו׳ ולא כרש״י כו׳ נ״ל לט״ס
 הוא וצ״ל אלא כרש״י. וס״ל דמאי דקאמר השמא
 דאמימ להט הא והא כו׳ הדר טה מסברא דפירי
 בדכרא וכן בירושלמי לימא אלא תירוץ השני
 (וע״ש דמוכת כפי׳ המוס׳). ולפ״ז א״ש
 כפשיטות שאלת ואנן דא״ל תרי יומי כו׳ אפי׳
 לפסקא דריו״ח ונכון בעז״ה. מה דמשמע
 בגבו״א בסד״א הא לן דר׳ אלעזר היה חלמיד
 לריו״ח ורב ולא לשמואל. אישחמיטחיה במחכ״ח
פ3 3) למבואר שם ל3״3(  גמרא לעירוטן(סו.) ו
 דשמואל הוה ג״כ רטה וכ״ב הוא עצמו 3ש״א
 בראשו. (רש׳׳ש:׳
 ד״ח לאבא. חבירי. ועי׳ כרכוח (מז.)
 כפירושו ומש״כ שם. (וש״ש!
 תוספות. ד״ח וחא לחו. יתחיללשאול.
 נ״ב אע״ג דמוכיר טו״ט האחרון ושאלה ליכא,
 דאינו אומר ברכת השנים טו״ט, ס״ל לחוס׳ הא
 דקאמר מתחיל לשאול טוס שאחר הזכרה שאפשר
 לשאול קאמר, והא דפדך הגמ׳ והא אמר ר׳
 יוחנן כמקום ששואל מזכיר, קאי על הא דמשני
 כאן לשאול כאן להזכיר, דלא כרש״י, ומשני הא
 דאמר ר׳ יוחנן במקום ששואל מזכיר מייד
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 תענית דף ה ע״ב - דף ו ע״ב וחידושים ה
 כבר אמר ר״פ. אך הא דלא מייחי מ״ש מקודם
 לזה המגבב כיכש עד שתרד רכיעה שניה, קשיא.
 ונראה דהא דלא ניתא ליה באוקימתא דר״פ
 משום לצריך לאוקמי באיש הבא ממקום אתר ולא
 ילע אס ירל רביעה שניה, ע״כ תני הזמן כמ״ש
 הגבא״ר, וגס הך למגבב ביכש לא משכחת כ״א
 באיש אחר, ע״כ נקט הך לעל מחי למשבחת
 כמוליך פירוח כמ״ש הגכא״ר. (יפיע)

. עי׳ הגרי״ב מ״ש כשם הרא״ש ד מתי  ע
ר מתי וגי׳ ׳ ע  לשכיעית, לשני הגירסאומ אמת גי
 מאימחי. והנה גי׳ מאימתי מבואר ע״ס מ״ש
ט ה״ה א״ר חנינא כיון  בירושלמי שטעיח פ״
 שנסרח מה שבשלה הוחר מה שבטח, אך מ״ש
 הרא״ש לקיים שני הגירסאוח להגי׳ מאימחי
 מיירי בלקטן למאכל בהמה לאסור לשרפן
 להפסיל והגי׳ על מחי מיירי בלקטן סחם למוחר
 לשרפן, חמוה, לאמאי יהיה אסור אחר רביעה
 שניה לשרפן דהיה חמור בזה לקטן סחס מלקטן
 למאכל בהמה. וראיתי בפאה״ש הלכות שטעיח
 סי׳ מ״ה סקי״ח שעמל בזה והניח כתימה,
 וקצי״נ ללוקא בלקטן למאכל בהמה אז מהני מה
 שנסרח כשלה לאפוקי משס מאכל להו״ל ככלה
 המין לגמרי אבל בלקטן סחס לאפשר להסק או
 לש״ד ל״מ מה שנקרח לאפוקי. ועול יחכן ללגי׳
 עד אימתי מיירי כפירות שטעית עצמן ולקטן
 סחס דקודם זמן הטעור מוחר ובבלה לחיה אסור
ט ה״ב והגי׳ מאימחי מיירי  כמ׳׳ש בירושלמי פ״
 בספיחי שטעיח למוצ״ש ולקטן למאכל בהמה כן
 יחכן בדעח הרא״ש, ולהחוס׳ כאן דעה אחרח
 והארכחי בפנ״א שטעיח שם. ובפאה״ש כחכ
ט ה״ה אח ״  דרש״י גריס טרושלמי שטעיח פ

 מווחר מה שבטח היינו מפקיר משוס שנאסר.
 (יפ״ע)

ת. ר״ה ט ע״א ל״ה עי י ל שב ש ש ק ב ן ו ב ת  ב
 וקציר, שבח לו ע״ב ד״ה כירה, סוכה מד ע״ב.

 (חא״נ)

. לעיל ה ע״א ת הקרקע ע א ב ו ר עה ש י ב  ר
 ד״ה רטעה, ר״ה י ע״ב ד״ה יום, ב״ק פא ע״ב
 ד״ה עד, מנחוח ה ע״ב דה ספיחין. 1מא״נ)
ט ״ . ירושלמי כרכות פ ת הקרקע ע א ב ו ר  ש

 ה״ב וכאן ה״ג ע״ש ר׳ אחא תני בשס רשב״ג.
 (יפ״ע)

. בירושלמי בחחלה כדי רטעה, ח פ ע ט ק ר ק  ב
 ומפרש אח״כ כמה כדי רטעה מלא כלי מחרישה
 ג׳ טפחים דכרי ד״מ ר׳ יהודה אומר בחחלה
 טפח וכשניה טפחיים וכשלישיח ג״ט, ועי׳ לקמן
 כ״ה ע״ב פלוגחא דר״מ וחכמים ר״מ כנ״נ
 ותכ״א בהרבה טפח וכטנונית טפחיים כעכודה
 ג״ט והוא באותה רטעה, וכ״ה ככ״ר פי״ג,
 ועמ״ש בפנ״א ברכוח שם. !יפי׳ע;

ג ״ ת. טרושלמי שם ובב״ר פי י חבי ף פ ו ג י ל ד  כ
 כדי שתשרה המגופה. ויש מגופה נשרית, אלא
 רואין אותה כאילו היא נשרית, ופרש״י בב״ר
 דהלא מגופה היא בכית ד״מ משוס דנשרפת
 בכבשן ולא משרה במים רטס ומשני כאילו שרדה
י״מ שרואין העפר שהיא שרויה  טרם שנשרפה ו
 שיתכן לעשוח מהעפר מנופח חטת. והוא נכון
ד מ״ד דס״נ  להסכים עם הבבלי, ושס איכא עו
, פירש״  השיעור כדי שידחה פני הקרמיד ו
 רעפים שכגג, ועי׳ מ״ש לקמן בה ע״ב. (יפ״עו

. ר צ ע ם ו ו ש ן מ ח ש ב א י ד פ צ ם ד ד ו ל ק ב  א
ף כג). (מצפ״א) (ריש ד ׳ לקמן  ע,

. י ו א כ ר פ צ י ד ג י ענ צ חנ ״ י ר י ב ״ ד א  ד
 בברכוח הגי׳ רב שמואל ברי״צ, וכ״ה גי׳ החוס׳
 כאן. (רשייש!

. פסחים מט ע״א ד״ה חוך. (מא״נ) ך י ק ך ש ו  מ
ט ה״כ]. ״ . כירושלמי [כרכוח פ ך ר ב י מ א  מ
, ובשוח״ט סי׳ י״ח, רב יהודה בר  ובדב״ר פ״ז
 יחזקאל כך היה אבא מברך יחכרך כו׳. ובב״ר
״ג הנוסח איך שהיה רב יהודה מגדלאה  פי
 מברך. (יפ׳יע)

. לכאורה נראה שהוא לשון ך י מ ח ו ר נ ו ב ז ע ל י  א
 מהופך, כי ראו להקדים העבר אל העתיד, ויש
 ליישבו דה״פ ואל יעזבונו, כמו שלא עזבונו, ורצה
 להסמיך לשון הבקשה אל השס לכן הקדימו,
 וק״ל. ךעב״ץ)

. צ״ע דפרט ׳ ו ר כ א פ א ת . ל ט ר  רש״יי. ד״ח פ
פרט כרמך לא תלקט (ויקרא  כתוב הדר הוא ו
 יט). ואולי דמפרש בזיתים לחתני קאי אדלעיל,
 ור״ל בפרט ועוללות דזיתיס, וכפן הביא קרא דלא
 תפאר הכתוב בזיתים. אבל ז״א דפרט ועוללות
 אינן נוהגות בשאר אילנות זולת ככרס כדמוכח
,  בחולין(קל.) וכמש״כ בס״ד בפ״ז דפאה(מ״ב)

 רשב״י בזה ע״ש] דחמיד עיני ה׳ מראשיח גו׳
׳ כשהיו רשעים בר״ה ןונ״ל  ועד אחריח גו
י שם  דנפק״ל מרשיח דכחיב חסר וכדריש לה ר״
 ט״ז דכל שנה שרשה כחחילחה כו׳ ד״ל דהיינו
 שרשים במעשיהם בר״ה וע״ש כרש״א כח״א]
 ונגזר להס רק גשמים מועטים בר״ה ולסוף עשו
 חשובה דקאמר דלהוסיף עליהם אי אפשר אלא
 שהקב״ה מורידן בזמנן בו׳ ולא מיקרע לגז״ד
 לגמרי, ומסיק דשאני גשמים דאפשר כהט ע״ש.
 וכהכי א״ש הכל, דכל הפרשה הזאח כאה ללמוד
 דלרביס מועלח החשובה אף לאחר ר״ה ולאחר
, ומשא״כ ליחיד. והיינו דכחיב עיני ה׳ גו׳ ד  מ״
 מרשיח גו׳ [כלומר אף שהיו רשיס בראשיח השנה
׳ [ופירש״י שס  וכמ״ש] והיה א״ש חשמעו גו
 דמושב על האמור למעלה ע״ש] כלומר אף
וע״ש ככעה״ט שכ״כ] ונחחי  באחריח השנה [
׳ [כלומר שהגשמים  מטר וגו׳ כעחו יורה גו
 המועטים שנגזר עליהם כראש השנה יהיו לכרכה
]. והא דלא ׳  אח״כ לפי שירדו כעתס וכמקומס כו
 מיקרעי גז״ד לגמרי בציכור משוס דכגשמיס
 אפשר כהכי כמ״ש, אכל כ״ז לרביס, ומשא״כ
 ליחיד אף שכאחריח השנה כזמן האסיפה חור או
 בחשובה, מ״מ אחר שבר״ה היה אז כגדר אין
 עוכה רצונו ש״מ שוב אין מועיל לו התשובה
 את״כ, וזהו ואספת דגנך שמלאכתו נעשית ע״י
 עצמו, ומ״מ קרי ליה דגנך לפי שבעת האסיף
 ככר הוא עושה רצונו של מקום. ועב״פ א״ש
 דהוה אמינא דיורה לרעה דשוב לא מהני
 התשובה אתר ר״ה גס לרטס, ויליף שהוא לכרכה
 באמת דלרטס מועיל התשובה לעולם וא״ש
 וכמש״כ כעז״ה, [א״ה כל הנ״ל העתקתי
 מהקדמתו לספרו ראשית בכורים. כי המסכת
 חעניח שלו אשר שם היו הגהוח הרבה כתוטם
. (מרא״מ [ ׳  בכ״י נאבדה וחבל על לאבלין כו
. עיין במס׳ ברכוח נתתי ו ו א ם ל א . ו ד ״ א  ב
׳ דמוקים האי קרא  (לה:) כאן כעושין רצונו כו
 דואספח באין עושין רצונו ומקשו שס כחוס׳ הא
 גס והיה אס שמוע כחיב, ולפי מה שפירש רש״י
 הכא יש ליישב (פוריי)
א ו ח ח ״ ר ׳ ב ו ל כ י א ו ח ם. ו י ד חי ץ חי ח א ״  ד
ת. נ״ל דחסר בדכד ו ם לחתענ י ד י ח י ן ל י  א
( . י )  מלח וכו׳ ועי׳ הגהח הב״ח. ובגבו׳׳א לקמן
׳ ככוונחו דר״ל דאין להם  בסד״ה הגיע ר״ת פי
ס הואיל דר״ח הוא וחנן אין  להמענומ בו טו
 גוזרין מעניח עה״צ בר״ח. והוא רחוק. !רש״ש1
ח ג ו ש א ן ר י ח ב ד ו ח ׳ י ד ל . ו י ״ ר ח כ ״  ד
ם. ונ״ב צ״ל ולר״י בין שניה מי ׳ י ח י י נ ש  ל
 לשלישימ יש שבעה ימים אבל בין ראשונה לשניה
ג מה׳ ״  יש יוחר [או יש י׳ ימים], ועי׳ בלח״מ פ
 תענית ה״י. :מרא״כ)
. נ״ב ס״א אין יותר. ר ת ו ש י ד (בסופו). י ״ א  ב
 (ר״ש מדסוי)

״ד ו . עי׳ בהגר״א י י ו ג כ ״ ה ׳ ד ר ה ל א ר ה נ ״  ד
 סי׳ ר״כ ס״ק כ״ג. (חל״גו

א י ל א מ ע א ״ . צ ש ו ק ל . ד״ה מ ת ו פ ס ו  ת
. הי״ל ג״א ׳ ו ת כ ו נ ר ת הג ר א ב ש מ ר ו מ א  ק
 הגמרא, ואינו צ״ע, שהרי מלקוש בניסן ואו אין
 פירות כאילנות, ורש״י כבר נשמר מזה. (יעב״ץ)
ת ר א ב ש מ ר ו מ א א י ל א מ ע א ״ . צ ד ״ א  ב
ד ה , ונ״ב לכאורה הדכר מימה ד ׳ ו כ ת ו ו נ ר  הג
, דמלקוש א״א לדורשו לשבר גרנומ רש״  כבר פי
 ולהשיר פירומ שאינה מצוייה כאומו פרק וכוי.
 ונראה דמזה ראיה דרש״י שעל מענימ אינו
 מפירש״י ממש. רה מאיזה מפרש אחר, וכמו
 שהביא בשם הגדולים משמיה דהגאון מו״ה
ד ב  יעב״ץ זצ״ל, וא״ב י״ל דהחוס׳ לא ראו ד
 מפרש זה. (חש׳׳ל)
ה. נ״ב י שנ ח ו נ ו ש א ח ר ע י ב . ר ם י מ ש ה ג ״  ד
ף סג ע״א. !ר״ש נזדםוי)  וכן גרסי׳ בנדרים ד
ו ד ר י ג ו ״ ם כ ו ע חי צ מ א ו ב ל י ח ת . ה ד ״ א  ב
׳ בצ״ל. >ר״ש מדסוי) ו  כ

ב ״ ע ו ף  ד
ה. י עח שג ד רבי ר ת ש ם מ תי י בז . ו א ר מ  ג
 כירושלמי פאה פ״ח ה״א מקשה ולא חנינן
 נמושות, ומשני מחוך שהם ימי צינה אין הולכים
 אלא הכחוריס. אך זה הטעם אין שייך כ״א לר׳
 יוחנן דנמושוח היינו סט אכל לר״ל עדיין קשה,
 ד״ל דלר״ל יחכן דחד שיעורא הוא. (יפ״ע)
. הא דלא מייחי משנה הקודמח ד מתי ן ע  דתנ
ט מ״ו עד אימתי עניים נכנסין  שטעיח פ״
 לפרדסוח עד שחרד רטעה שניה. נראה דהוא
 משוס דטעס זה הוא משוס דמהלכין בשטלי
 הרשוח כו׳ כמו שפי׳ הר״ש והרע״ב שס, וזה

. כויק״ר פל״ה עד כמה ו ל ס כ ח ב ר ו א י ״ כ ח  ו
 גשמים יורדים והארץ עושה פירוח ר״מ אומר
ד דר״מ  עד שנים ר׳ יוסי אומר עד שלשה ע״
ד דר׳ יוסי יורה  יורה במרחשון ומלקוש בניסן ע״
ד ג׳  בכסלו ומלקוש בניסן וגשמים באמצע ה
 ופליגי בחד מילי. (יפ״ע!
. (נדרים עט ב׳) חוס׳ ד״ה ח נ ו ש א עח ר י ב  ר
 מיחיט. !לבוש)

. ברכוח יח ע״ב ד״ה ברטעה, ח נ ו ש א עח ר  רבי
 ר״ה יא ע״ב ד״ה יום, לעיל ה, לקמן יד ע״ב
 ד״ה שיצאו, ביצה מ ע״א, סנהדרין ה ע״א ד״ה
 על. (מא׳ינ)

. בנדדס ח נ ו ש א ח ר ע י ב א ר י ו ח ז י א א י  דתנ
) ברש״י יט. )  ליחא מלח ראשונה, ועמש״כ לקמן
 3ס״ד. (רש״ש)

. טרושלמי ה״ג ר׳ אלעזר בשס י ס ו ׳ י ח כד כ ל  ה
 ר׳ הושעיא הלכה כמי שהוא בג׳ במרחשון שואלין
 אמ הגשמים ולימא כר״מ אימ מנויי מני
 ומחליף. ןיפ״ע)
. נ״כ י ס ו ׳ י ר ן כ א מ ת כ י ש י ל ש ה ו י שנ  ו
 בנדדם שס ליתא תיבח ושלישית, וכ״ה גי׳ החוס׳
 כאן, וכתוספתא איתא יש כהן כדי רטעה שניה
 וא״ש טפי ועי׳ בתוס׳. (מראיכ)
. בתוספתא ס״א ת י ש י ל ש ה ו י נ ה ש נ ו ש א  ר
 כאן ובשביעיח פ ״ו איתא רטעה שניה. וכ״ה
ט ה״ה, ונדרים ס״ח ה״ה. ״  בירושלמי שס פ
׳ דבז׳ ימים יש שחי רביעיוח או ראשונה  ונראה פי
 ושניה או שניה ושלישית ופי׳ שניה לשלפניה, ועי׳
 תיס׳ כאן. ויתכן גם הכא דהפי׳ או ראשונה
 ושניה או שניה ושלישית. (יפ-׳ע)

. הגה״ש הקשה מדוע ׳ ו ן כ ם דתג י ר ד נ ז ל ״ ר  א
 לא הביא לשכירות בתים דתני ברישא למתניתין
 כו׳. ול״נ דר״ז כוון למתניתין דנדדם. (וכמ״ק
 בנדרים דשם ל״א אלא לנודר ולא הכיא דמנן כו׳
 משום דהחס קאי במתנימין דשם) ושם לימא להא
 דהמשכיר כוי. והא לא מיקשי מדוע לא הטא
 ממחנימין לשטעימ. די״ל ע״פ הא לאימא בב״מ
 (קיד ב) בארבעה לא מצינא בשיחא מצינא ע״פ
 בפרש״י. אבל בהא דרנב״י לקמן דמייחי הא דחנן
 בשכיעיח עד מחי כוי. וטוכא איכא החס דמחניין
ד שכתבתי בשבח  קודם לזה קשיא. לזה י״ל ע״
ד נ״ל ליישב לפי שהגי׳ שלפנינו  רפ״ב ע״ש. עו
 שס במשנה היא מאימתי כו׳ וע״ש בר״ש ושנ״א
 דמוכת גי׳ זו טרושלמי וגירסת הגמרא באן כתב
 הר״ש דא״א לקיימה. לבן הטאה רנב״י להורות
 לנו גירסמה ופירש ג״כ טעמה. והוא ע״ד שכתבו
 התוס׳ בב״ב (קנט ב) בד״ה א״ל ע״ש ונכון
 3ע1״ה. (רש׳׳ש)

 הגבו״א דייק מהא דר״ז דלת״ק בעינן ג״כ שיגיע
 או דסגי בתדא אי טרידה אי בשיגיע דא״ת דלא
ה א״כ אין נ״מ כזמנה כלל לת״ח. ד ד  תלי רק ט
מ כגון אס ירדו מרטעה ראשונה כלי ״  ול״נ מ
 הפסק עד זמן רטעה שניה והיא בכלל וכרשב״ג
ד ב ו בכדי לפרש בהם ד  ולהט הקדים הש״ס דבד
 ר״ז. והשתא מתורץ ג״כ קושייתו לעיל על פי
ד כלל לענין נדר י  התוס׳ כנדרים דרשכ״ג לא אי
 א״כ למאי מייתא הש״ס לדבריו התם, דשפיר

 מייתא ליה לפרושי ביה דברי ר״ז ונכון כעז״ה.
 (1־ש״ש)

א ר ע ק מ ש י מ כ ה . ו ׳ ו ג כ ״ . ד״ה ה י ״ ש  ר
ו א ם ל א ׳ ו ו ג ו ו ע מ ש ע ת ו מ מ ש ה א הי  ו
. וזה דחוק ה ע ר ח ל ד ו ם י כ צ ר ר א ט נתתי מ  ו
 כמ״ש מהרש״א, אבל גס פירושו דחוק לומר
 דקאי רק איורה דעלמא ולא איורה דכאן. אך י״ל
 ע״פ מאי דאי׳ כרפ״ו דכרכוח (לה:) אקרא
 דואספח דגנך דסמך ליה דמסרש ליה ר״ש
 לקללה ובאין עושין רצונו של מקום, ופי׳ התוס׳
 לאיירי ודאי שעושין רצונו אבל אין עושין רצונו
 כל כך דאינן צריחים גמורים ע״כ. וא״כ א״ ש נמי
 כאן דר״ל יורה נקללה. ומצפי׳א)

. נ״ב אין י ו כ א ו ר ע ק מ ש י מ כ ח . ו ד ״ א  ב
 הדבר מובן. ונ״ל דבברכוח(לה:) מוקי ליה לקרא
 דואספח דגנך בעושה רצונו של מקום דקרי ליה
 דגנך, וחו מוק״ל רשב״י שס לקרא דואספח
 גופיה באין עושין רצונו של מקוס דמלאכחן
וע״ש בחוס׳ והרש״א ז״צ  נעשיח ע״י עצמן [
ד טובא בזה]. ונ״ל להוסיף  בח״א לחמוה עו
 ולדקדק עוד על מה שנאמרה הפרשה והיה אם
 שמוע בלשון רטם, והקרא דואספח בלשון יחיד.
 דראה לי בזה דרשב״י לטעמיה והוא ע״פ
 הסוגיא דר״ה י״ז דמסיק לחלק בין יחיד לציטר
ך עלה ד פ  בחשובה לאחר גזר דין של ר״ה ע״ש, ו
 מהא דמוק״ל לקרא [בספרי פ׳ עקב וסחם ספרי
 רשב״י ובירושלמי שם פ״א ה״ד גרסי׳ להדיא

 הגהות
ן ליישב לו ו  מעולם שלא נאמר כהס כך, לזה ט
 הענין, שלא נפלא הדבר בעיניו, שכודאי היה
 טעקב אטנו דבר שלא נמצא בזולחו והיינו שלא
ד מימיו [יכמוח עו.] דכחיב [בראשיח  ראה ק
 מט, ג] וראשיח אוני, משא״כ כשאר כל אדם
 שאפילו כזכר שם אשה נקרי. לפיכך לא טעס
 טעה מימה, לפי שהמיח אכר החי וזה ישר,
צ בהא, עס ״  והשחא אחי שפיר נמי מאי קמ״ל ד
מ לאזדהוד בדכוותא. (יעב־׳ץ) ״  די״ל עוד מ

ה נ ״ ב ש ל נ א ו מ ל ש ו ש י מ  רש״י. ד״ה י
 כו׳. עי׳ בס׳ ת״צ שתמה ע״ז דהיינו דוהא
 במדבר, אבל לדורות לא נפסלו לוים בשנים אלא
 כקול כדאמרי׳ בפולין. ד״ל ע״פ מ״ש הרמב״ן
 בס׳ המצוח דאף לדורוח נפסלו הלוים בשנים
 לעבודת משא. והא דאמר בחולין דלדורוח לא
 נפסלו בשניס, היינו לשיר ולשאר עבודות שהיו
 פסולות במדבר, אבל לעבודת משא נפסלו בשנים
 נמי לדורות. (מצפ״או

ט מנין ד ג ת. צ״ל נכרכות פ״ ו ר ו  בא״ד. בבכ
 לנעילה. (1־״ש נזדסוי, נזצפ״א)

א ר י ן ו נ י ש ר ד ד ם. כ י א בהי ו ף ח  ד״ה א
ל סבא. נ״ב ראיתי ענין זה א ר ש ל י א ר ש  י
 במדרש רבה ונעלם ממני לשעה מקומו של דרש
 זה [מבואר הוא בזוהר]. (מהרצ״ח:

צחק. י י ב ד ן מ מ ח ב נ . ר ר ט פ א מ ו  ד״ה כי ח
, ר״נ היה האורת, ואינו נראה ״ ש  כסבור היה ר
 כן, אלא ר״נ היה בעל הטת, כי הוא סתם ר״נ
 חתניה דדש גלותא הוה דעשיר הוה, הוא היה
 בעל הסעודה, ולכן נזכר בראשונה ורי״צ האורח
 כאמרונה, ובן ממ״ש ר״נ לרבי יצממ לימא מר
 מילמא נראה כן, ור״י בא מארץ ישראל ואמר לו
ט יוחנן, והוא הלוקמ רשומ  מדושי מורה כשס ר
 מר״נ ללכמ לדרכו, ולא הנימי ר״נ ולא אכה שלמו
 ט אם יברכהו. (יעב״ץ)

. עי׳ ב״ב ע ו ג י . דכ׳ ו עקב . ד״ה י ת ו פ ס ו  ת
 ט! ע״כ. (מהרצ״וז)

ה. משוס דקשיא להו י א על ב . ש ה ע ד ו י ה ב ״  ד
, טודעה  היינו יודעה היינו מטרה, לכן מפרש
 מלשון והאדם ידע אמ מוה אשמו [בראשימ ד,
 א], ואיש לא ידעה [שם כד, טז], ומכירה, היינו
 שראה אומה ג״כ, דמרמי כעי עס הוכרמ שמה,
 ואי קשיא אר״נ, אדד״צ גופיה הו״ל לאקשדי,
 היאך אמר חרמי זימני רחב, שמטא עצמו להוציא
צ לא אמר ״  שז״ל שהיא עטרה חמורה, י״ל ד
 בלשון הזה רח3 רחכ, אלא כך אמר האומר רחכ
 שחי פעמים רצופים מיד נקרי, והחלמוד לא רצה
 להאדך וחפס לו לשון קצרה. (יעב״ץ)

 דןש ו ע״א
ה כו׳ עד סוף ו ר מ ה וכו׳ ו ר ו מ ה ש ר ו ר י ״  ת
ב ועי׳ בספרי ג״כ, ק  הסוגיא. וכ״ה בילקוט פ׳ ע
 ואין צורך להאריך כאמת ככ״ד הסוגיא הזאת
 התמוה מאד לפי גירסתינו כזה, דמעיקרא
 משמע דבמלקוש הוה פשיטא ליה יותר שהוא
 לברכה, ואח״ז בא ללמוד בהיפך מלקוש מיורה
 בזה, ואח״ז הוצרך ללמוד באמח טורה גופיה
 מקרא דיואל הנ״ל דכחיב בהדיא המורה לצדקה
 [ופירש״י שס דאלמא דהיורה לטובה ע״ש]. וצ״ל
 דיורה ומורה חדא הוא, וא״כ מעיקרא הו״ל
 למיליף טורה שהוא לברכה מהך קרא דיואל
 הנ״ל [ועי׳ מש״כ במהרש״א ז״ל שם בח״א].
 ואולם לענ״ד פשוט דיש כאן ט״ס בזה, וכצ״ל
 א״א אלא שמפיל כו׳ ח״ל מורה ומלקוש מה
 מורה לברכה כו׳, ואח״ז צ״ל ומורה גופיה מנלן
 דכחיב אח המורה לצדקה כו׳ כצ״ל. ומ״ש ח״ל
 מורה ומלקוש הוא ג״כ מקרא דיואל הג״ל,
/ וא״ש דיורה  דכחיכ טה גשס מורה ומלקוש כו
 לא ידע שהוא לברכה רק מהקישא למלקוש
 ומלקוש לא ידעינן שהוא לכרכה רק מהקישא
 למורה וכמש״כ. וטלקוט יואל כ׳ הגירקא
 ומלקוש גופיה מכלן ללברכה אלא יורה גופיה
 ברכה הוא וכו׳ ע״ש, וא״ש ג״כ בזה, רק דלפי

 גי׳ הש״ס שלנו נ״ל להגיה כמש״כ בעז״ה.
 (טרא׳׳כ)

ד עק3 מ״כ. (יפיע) פ . ס ה כ ר ב ה ל ר ו ה י  מ

ת. ו ר י ת הפ ר א י ש מ א ש ל ה א ר ו ו י נ ו אי  א
 משוס דמוקמינן לקרא דונחחי מטר ארצך 3עחו
 יורה וגו׳ דאין עושין רצונו של מקום, עי׳ מ״ש
 בדש פ׳ כיצד מברכין [כרכוח לה:] בס״ד
 ודו״ק. !יעב״ץ)

ב ב״ק קטז ע״ב. ״ . לקמן יט ע ן ת הםקאי  א
 מזא׳׳נ)

. [ספרי עקב מב]. (יפ״ע< ן ו ש ח ר מ ה ב ר ו  י
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 ו דעחות תענית דף ו ע״ב ־ דף ח ע״ב וחידושים
 ד״ח מחולדח ובור. מעשח בבחור. נ״3
 יעדן בערוך ערך חלד שמביא המעשה כאדכוח.
 ורב״פ)
 תוםפוות. ד״ה אם ראית. כמו דבר שבטל
 ממלאכתו ימים רבים ומחליד. א״כ פשיטא
 שייך זה בקדרה יוחר מבמאכל, וכמ״ש רש״י
 בראיה ברורה. (יענ״ץ!
 ד״ח בחולדח. מעשח חיח בנערח. מבואר
 יותר באורך בס׳ העריך שורש מלל. ,1• מהדש-א)

 דף ח ע״ג
 אם לשבט בחרים ובגבעות. עי׳ ר״ה (דף
 P:). !מצפ״א!
 בחרים וגבעות. בירושלמי ר״ה פ״א ה״ג
 מפסוק באיוב להמטיר על ארץ לא איש מדבר לא
 אלם בו. ועי׳ לקמן בירושלמי כאן פ ״ג ה״ב
 דדריש קרא אס לשבט כו׳ כזכות היסורין בזכות
 הארץ בזכות התסד. (יפ״ע!
 אם לשבט לאילגות. לעיל(סוף ד׳ ג) ולקמן
 (יט:)• ימצפ״א)
 כי יחיב רחמנא שבעא לחיי הוא דיחיב.
 וא״ח והא״ר יוחנן לקמן(יט 3) נהירנא כל הוו
 קיימין ר׳ שאין בסלע והוו נפישי כפן, ונ״ל ההיא
 מלליח איסור, אבל טוס גשמים אפילו פרוטה
 שבכיס מחכרכח, א״נ ודאי לא יחלל אדון, אבל
 מומנא פסק. רטב״ץ)
 במערבא אמרי משמיח דר׳ חגי. כירושלמי
 פ״ד ה״ג בשם ר׳ חנחומא ור׳ חגי בשס ר״ז אמר
 דעל עצירח גשמים וגובי מחריעין משוס שהס
 דבר אי. ובאיכ״ר פ״א פסוק על אלה ע״ש ר״ח
 בר אבא, ושם איתא על עצירת גשמים וגלות, ועי׳
 מת״כ. ובפ״א ה״ז בירושלמי ג״כ ע״ ש ר״ת בר
 בא וב׳ דבריס הוא עצירת גשמים וגובי, וקרוב
 הוא שט״ס במדרש. ייפ-ע׳
 א״ל ר״ז. ה״נ טרושלמי רפ״ג ע״ש ר״ז
 ועמ״ש לקמן יט. >יפ״ע<
 אפי׳ שגים כשני אלי׳. ויק״ר פל״ה. ויפי-ע:,
 וירדו גשמים בע״ש כו׳. טוס, אבל בלילי
 שכתוח, עז״נ ונתחי גשמיכם בעתם [לקמן כג.].
 (יענ״ץ)
 אמר אמימר אי לא דצריך לברייתא בעינן
 רחמי ומבטלינן ליח. נראה לאין הכוונה
 דצריטן ליה לגדל התבואה דא״כ מאי קמ״ל דהא
 היו יכולין לבקש רתמים שיגדל התבואה בלא
 מטר, כמו בשני רבי (ב״מ פה.). אלא משום
 דצריכין לברייתא שיחזרו בחשובה. כדאיתא לעיל
 (ז:) אין הגשמים יורדין אלא א״כ נמחלו
 עונותיהם, וכן במדרשות ובירושלמי ה׳ שמות
 איד אס שברו לבס יורדים גשמים כר. וכן ברכות
 (נט.) לא נבראו רעמים אלא לפשוט עקמומית
 שבלב, ע״ש ברש״י, ואפשר לפירושו ג״כ שיתזרו
 בתשובה. וכן איתא במדרש דמטעם זה נבראו
 עמים מלמעלה ועיין טומא עו ע״א. יפוו״י)
 גדול יום חגשמים שאפילו פרוטח
 שבכיס מתברכת בו. כודאי כן הוא, כי
 כשהתבואה בזול הפרוטה מצויה לפי שיש קונים
 הרבה, והיינו מי שיש לו פרוטה ככיס, אבל משום

 זה לא יחדל אטון שאין לו אף פרוטה בכיס.
 ;יעב״ץ!

 פרוטח שבכיס. עי׳ דב״ר פ״ז, ומש״ל ז
 ע״ב. (יפ״עו
 חתחיל למוד אומר ברוך חשולח בדכח
 כו׳. נ״ב עמ״ש בגליון הרא״ש הרואה סי׳ י״ת
 ע״ש. (לזל״ד,)
 אלא בדבר חסמוי. ברבות ח ברא״ש. שא-נ;
 לפי שאין חברכח מצויח אלא בדבר
 חסמוי. ב״ר פס״ל. !יפ׳׳ע)
 גדול יום חגשמים. ב״ר פי״ג ר׳ סימון אומר
 אף מכנסח את הגליות. :יפיע!
 אין חגשמים געצרין אלא בשביל פוסקי
 צדקח ברבים ואץ נותנין. יכמוח (לף
 עח:). (מצפ״א)
 בשביל פוסקי צדקח. עי׳ מלרש משלי סי׳
 כ״ה, ובירושלמי פ״ג ה״ג חשיב ליה טן ד׳ דברים
 דהיינו עוד ג׳ דבריס ע״ז ג״ע ושפיכות דמים,
 ועי׳ יבמוח עח ע״ב. ייפ״ע)
 אין חגשמים נעצרים אלא בשביל פוסקי
 צדקח וכו׳ נשיאים ורוח וכו׳. י״ל דהטעס
 הוא מדה כנגד מדה. דהנה כחבנו במקומוח
 אחרים, דגלול כח הצדקה שיש כטכעה לשדד
 מערכת השמיס, כמעשה דשמואל ואבלט במס׳
 שכת (קנו:), ולכך הפוסק צדקה ואינו נותן, אף
 שלפי מזל המערכת אז להוריד גשמים נעצר

 אם ראית. שבת קב ע״ב, ב״ב יט ע״א ל״ה
 משים. מזא״נ)
 אם דאית תלמיד. קה״ר [פ״י] ע״ש. !:יפי־ע;
 רש׳׳י. ד׳׳ח ואתח תשמע. ואומר ונתת
 מטר על ארצך כצ״ל. (רשיישו
 ד״ח ועז פניו כו׳. בשין ואלף [כ״ה
 בדפו״י]. נ״ב צ״ל בשמאל, שמעתי. ,:תפל״מ:,
 בא״ד. ישנא בש׳(ר״ל שמאלית) וא׳. משמע
 שהיה הנוקחא לפניו בקרא ישנה בה׳. ;רש״ש;
 תוספות. ד״ח בראתים. וא״כ משמע

 דגדול כו׳ מדמשתבח ביה כו׳ כצ״ל.

 דף ח ע״א
 כנגד ארבעים יום. מנחות צט ע״ב. !מא״נ)
 רב אדא בר אחבח. קדושין עב ע״ב ל״ה
 היום. תזא״נו
ש י פ י  בשביל רבו. קה״ר פ״י. ו
 וא״ר אמי מ״ד אם ישך חנחש כו׳ אם
 ראית דור כו׳. וכתב הגבו״א ובערכין דריש
 ר״ל להאי קרא לע״ל כו׳. לפלא שהביא מערכין,
 ונעלם מעיניו שגס כאן בסמוך מביא הש״ס להא
 לר״ל. >רש״ש<

 משהבין. (ב״ב יט א׳) מד״ה משוס. !לבוש)
 ואם לחש ולא געכה. כדאשכחן בפרקי
 דחסיידי בר״א ור״ע בר״ז ור״ם וזולחס, וכענין

 ריב״ז ורחב״ד, פ׳ אין עומלין [ברכות לד:].
 !יעב׳יץ)

 שנאמר ויצו עליו במפגיע. נ״ב במקרא
 כתיב תחילה רצו עליו במפגיע ואחר זה בחיב יגיד
 עליו דעו. !:ר״ש מדסוי)
 שנאמר ויצו עליח במפגיע כצ״ל. ירש-שו
 ואין פגיעח. עי׳ מש״ל ז ע״ב, וברכות כז
 ע״ב. (יפ״עו
 ואם לחש ועלתח בידו ומגיס דעתו. כענין
 תוני המעגל. ,׳יעב״ץ:
 ואין נוחין. שבת שנ ע״א. (מא״נ!
 ואין גוחץ זל״ז בהלכה מתקנאין באף

 כו׳. עי׳ סוטה (ד׳ מט) מגילה (ד׳ לב).
 ומצפ־א)

 כל החיות [אצל חנחש]. (3״ק טז א׳)
 חד״ה והנחש. !לבוש, מא״נ!
 לעת׳׳ל מתקבצות ובאות כל חחיות כו׳.
 שאז נולן יש להם חקנה כמ״ש [ישעיה סה, כה]
 ואריה בבקר יאבל חנן, ואוחו רשע אין לו חקוה,
 ונחש עפר לחמו, על כן לעחיד מצדיקוח עליו אח
 הדין. ויעב״ץ!
 מתקבצות ובאות. ויק״ר פכ״ו, ועי׳ כמד״ר
 פי״ט, פלר״כ פ״ד פרה, קה״ר פ״י, וירושלמי
 סאה פ״א ה״א, ושם בלא לחש שזהו חשוכח
 הנחש שמלחישין לו מלמעלה ואומרים לו לנשך,
 ועול שואלין לו מפ״מ אחה צושך אבר א׳ ונרגש
 בכל האברים, ומשיב להם ולי אתם שואלין, שאלו
 לבעל הלשון שהוא אומר כאן והורג ברומי כו׳
 ועי׳ עירוטן טז ע״א. (יפ׳יע)
 אין תפלתו נשמעת אא״כ משים נפשו
 בכפו שנא׳ נשא לבבנו אל כפים. נ״ב
 הכוונה ע״פ מה שבארו ירושלמי פ״ב לתענית
 דרש ר׳ בא נשא לבטנו אל כפיס. אפשר דנסיב
 אינש ׳לבי גוו ידו, אלא נשא לבטנו לכף יליצו
 ונחקור אס אין חמס בכפנו. ואח״כ אל אל גשמים
 למען לא יהיה טובל ושרץ בידו ע״ש, ומשיס נפשו
 בכפו כאן היינו ג״כ לבדוק עצמו שלא יהיה תמס
 בכפו. ועי׳ לקמן(טז.) בסוף ברייתא, ואומר נשא
 לכטנו אל כפיס ג״כ מתפרש בדרך זה ורש״י פי׳
 שס בע״א. ומהרצייח)
 אין גשמים יורדים רק בשביל בעלי
 אמונה דכ׳ אמת מארץ תצמח. נ״ב הכוונה
 ע״פ מ״ש החיס׳ שבת (לא.) ד״ה אמונת בשם
 הירושלמי מאמין בחי העולמים וזורע ע״ש, מפני
 שהזריעה בלה ונחקלקלה לגמרי טרס חחיל
 לצמוח. ומי שזורע צריך להאמין שאינו מאבד
 ממונו רק ברצון ה׳ מריח מיס יפריח, ומפ״ז טנו
 אמונה לסדר זרעים. וכן כאן אס אינו מבעלי
 אמונה הגשמיס המה לבטלה. 1מהרצ״וז<

 כל חמצדיק. שקלים ח ע״ב, גיטין לו ע״ב.
 (נזא״נ)
 רש״י. דייה שלמודו כו׳ ומקשי עלה
 מדוכהא אחריתי. עי׳ סרש״י סנהדרין
 (מבי•)• !לזצפ״א)
 בא״ד. שחיא קודם לגמרא. מפרש פצים
 מלשון לפניו, שפירושו קודם. (1־ש״ש)

 עמהם, כדאיחא לקמן ולעיל, ובכמה דוכחי ברב
 שאינו הגון ובחלמיד שאינו הגון וכחכר שאינו
 הגון, נאמר [משלי יג, כ] ורוע כסילים ירוע,
 וכתוב [עי׳ דהי״ב כ, לז] בהחחברך לרשע וגו׳,
 ושנינו [אבות א, ז] אל חתתבר לרשע. (יעב״ץ)

 ומתלמידי יותר מכולן. עי׳ ע״ז(לה:).
 ו־חצפ״א!

 חכמח מפוארת. ע״ז טז ע״ב ד״ה פתיא.
 ;מא״0

 מניחין מקום גובה ״והולך״. צ״ל והולכין.
 (יעב״ץ!

 למח נמשלו ד״ת למים. ב״ר פמ״א ופס״ט
 ופפ״ד, שהש״ר פ״א, ועי׳ אג״ש פי״ג, אדר״נ
 פי״א, מכילתא בשלח ויסע פ״א, יחרו בחדש
 השלישי פ״ה, ספרי עקב פ׳ מ״ת. (יפ״עו
 במים. שס ובמד״ר פ״א. (יפ״ע<
 ביין. עי׳ מדרש משלי ס״כ. (יפ״ע;.
 ובחלב. ב״ ר פ׳ צ״ט. (יפ־־ע;
 רש״י. ד״ח אם תלמיד חגון. מצוח לרב
 לילך אצלו. נ״ב עי׳ מדרש קהלת פיסקא כי
 העושק יהולל תכם כי ר״א בן ערך ביקש לילך
 לתלמידיו ואמרה לו אשתו תמת העכברים מי
 דרכו לילך למי ושכח תלמודו ע״ש, ועל הרמב״ם
 אני תמה מדוע השמיט דין זה כהלכות ת״ת
 וצ״ע. (נוהרצ״ח)
 ד״ח יפוצו כו׳. סתרי תורח. צ״ל דבד
מצפ״א)  תורה. ;
 ד״ח שלשח משקים. זו חתורח וכו׳. תיבת
 זו התורה צ״ל מחה״ד בלא ממיר וכו׳ זו התורה
 וכוי. (מרא״כ)
 דייה אם ת״ח. דוקא ת״ח אחר. נ״ב עיי״ש

 הא בגדול והא בקטן, וצ״ע מה שלא הביאו.
 !קרני ואס!
 בא״ד. היינו דוקא ת״ח כו׳. הגבו״א הקשה
 דהא משני שס הש״ס הא בגדול והא בקטן.
 מדברי הש״ר טו״ד סי׳ רמ״ו סק״ח משמע
 דמפרש גדול וקטן היינו בחכמה לא בשנים, וא״כ
 זהו תירוץ התוס׳. ירש״שו

 דף ו ע״כ
 גמרא. מה שלשה משקין הללו אין
 נפסלין אלא בהיסח הדעת אף דברי
 תורה. משום דאימא מרומומ פ״ח שלשה משקין
 אסורין משוס גילוי המיס והיין והחלב, ועיין
 חולין דף מט ע״ב, ועיין בעין יעקב הגירשא מה
 ג׳ משקין הללו נפסלין בהיסת הדעת וכן נראה
 עיקר. (פור״י)
 גדול יום הגשמים כיום כו׳.אחר שנעצרו
 זמן ר3 ושוב ירדו ועדיין זמנם, וכך ירדו כחקנם
 והכי פירושו לכל אינך גדול ד3סמוך. !יעב״ץ)
 אר״ח ב״ח גדול יום הגשמים כיום
 שנבראו שו״א כו׳. לקמן (ט 3) חניא כו׳
 ללמדך שגלול יוהג״ש כיוס שנבראו בו שו״א
 שנאמר כוי. וה״ל להש״ס למימר הכא וחנא
 מייחי לה מהכא ולאחרי הבדיחא כדרך הש״ס
 בש״מ כיוצא בזה. (רש״ש)
 אמר רבי חמא ב״ר חנינא גדול יום
 חגשמים וכוי. לקמן ט ע״ש. !:מרא״כ)
 א״ר חמא בר חנינא גדול כו׳. עמ״ש לקמן
 ט ע״ב ד״ה שגדול. (יפ״עז
 שאפי׳ ישועה פרח. עמ״ש לקמן ח ע״ב
 ובדב״ר פ״ז משא ומחן מחברכח וגס הדגים
 מתברכים. !יפי• ע<
 בשביל דברים שצויתי. ספרי עקב, ועמ״ש
 שבת לב ע״ב. (יפ״ע)
 רוח צפון. עירוטן סה ע״א, יומא כא ע״ב,
 ב״ב קמג ע״א ד״ה ורות, גיטין לא ע״ב ד״ה
 שדיא. ;מא״נ!
 ר״נ בר יצחק אמר מותר לשנאותו.
 (פסחים קיג:). (מצפ״א)
 ואין מך אלא עני. עי׳ ב״מ (נט.). (מצפ״א!
 ואין פגיעח אלא תפלח. חולין צא ע״ב ד״ה
 ויפגע, ברכות כו ע״כ, יומא כמ ע״א ל״ה אמר,
 סוטה יד ע״א. (מאי•״
 ואין פגיעח אלא תפילח. מנמומא כשלח,
 ובירושלמי ברכות פ״ד ה״א מייהי לה מקרא
 ויפגעו צא כהי, ומכילתא בשלמ פ״ב מיימי לקרא
 דהכא וגס הך דירושלמי. ,יפ״ע:
 אל תתפלל. יומא כח ע״א ד״ה אמר. ,:מא״״

 שקיחח כברזל. במד״ר פ״ג, קה״ר פ״י.

 ושם חולין דרשיצן האי לא פפאר לעצין פאה. ועי׳
 ב״ק (צד.) בפרש״י ד״ה חייב בפרט ובמש״כ
 שם. (רש״ש!
 ד״ח לגוף. עד שגעשח תוחח. כצ״ל בב׳
 חמי״ן. ;רש״ש)
 ד״ח א״ד דלא ביירי תרביצי. שמרביצין
 בת תודח. צ״ב עי׳ מצחות (פב:) בתרטצא
 אמרו, ועי׳ רש״י (יומא סב:) ד״ה ומוספים
 שסיים וזה שיטתא דרבנן תרטצאי, ועי׳ ערוך
 ערך תרבץ. (מהרצ״ח;

 דף ז ע״א
 גמרא. חלכך גמרינחו לתרווייחו. נ״ב עי׳
 חוס׳(כתובות ב:) ל״ה פשוט, דכל אמורא היה
 תופס לשונו כלשון מיוחד כמו חהי ר׳ יוחנן, לייט
 אטי. ועי׳ סוס׳ (חולין סה:) ד״ה ודלא פליגי,
 רק אחד נקט בלשון לא שנא ואחד בלשון והוא,
 יכן חזינן דרכו של רב פפא בכ״מ דאיכא פלוגחא
 לעשות כדברי שניהם אם אפשר כמו כעניני
 כרכות אומר נמרינהו לתרווייהו כמו כאן, ועי׳
 כרכות נט ס׳, מגילה כ״א, ולענין איסור ג״כ
 (חולין מו.) א״ר פפא הלכך בעינן כזית כמקום
 מרא וחיומא, ועי׳ (חולין סה.) לענין סימני
 חגטס לא״ר פפא דבעינן מרווייהו [וע״ע בשכח
. גחהוצ״ח) [  ״

 אמר ר׳ אבחו גדול יום חגשמים. צ״ל
 'אמד. :מרא״כ)
 ׳אילו תהית המתים לצדיקים וכוי. איברא
 ׳שעיס נמי קיימי בחחימ הממיס, כמ״ש בלניאל
 י3,3] ורטם מישיני עפר יקיצו אלא לחיי עולם
 אלה לחרפוח נלרראון עולם], אלא לפי שחייהם
i רשעים אינם חייס, ואינם קמים אלא t 
 :פורענוח ולרעחס, ולצדיקים שהיא לטו3חס,
 ימש3מ ממיה אמימימ נצמימ. וייעב״ץ)
 גדול יום ירידת חגשמיס כתחית חמתים.
 ־״ו פי״ג, מ״ר פ״ז. ןיפ״ע!
 שקולה כתחית חמתים. בדב״ר פ״ז
 י כירושלמי ברכומ פ״ה ובאן ה״א מפיק לה
 יצקרא ימייצו מיומים כו׳ ויבוא כגשם לנו. ויפ״ע1
 גדול יום חגשמים כיום שניתנת בו תודח.
 :״ב נראה שכוונמו דמ״ת היה מסטרא דגכורה
 כמ״ש וידבר אלהיס כו׳. וכמ״ש מפי הגבורה
 ::מענו, ובו נכלל גדולה במ״ש מימינו אש דמ
 נמו, והוא כללית מיס ואש, כמ״ש הוי כל צמא
 גי׳, וכתיכ הלא כה מרי כאש גוי. וכן גשמים
 נשטרא דגבורה כמ״ש בדש מכילחין גבורית
 גשמים, ובו נכלל גדולה כמ״ש הזן במסדו כו׳, וכן
 דים בסטרא דגדילה. ירבא דאמר יימר מיום וכו׳
 רדחורה עיקרה בסטרא דגבורה שעיקר מ״מ
 היה לימן לאיש כדרכיו ע״פ מעשיו ונא ע״פ
 יסד ממנמ חנם, אבל גשמים הוא ברממים
 לפעמים אע״פ שאינן כלאין והבן. וז״ש לקמן כל
 העוסק במורה לשמה כו׳ ואס לאו כוי. שניכלל כה
 ימין ושמאל שכר ועונש, וכמ״ש למיימינים בה
 כמא רמיי למשמאילים בה כו׳ והבן. !רי״א חבר;

 דטן נתלח בגדול. לקמן מ ע״כ ל״ה גלול.
 (לבוש, מא״נ)

 כל העוסק בתורה לשמח תורתו נעשית
 לי סם חיים. עי׳ ש3מ (לף סג ורף פח ע״3).
 !.מצפ״א;

 למחזיקים. ל״ה יז ע״א. (מא״נ׳,
 וכל חעוסק בתורח שלא לשמח. [פסמים נ
 ע ״ב ל״ה וכאן], סוטה ע״ב ד״ה לעולם, [נדרים

 ל׳ ע״א, סנהדרין כז ע״ב ד״ה מחשבה].
 ו0א־[, לבוש!

 שלא לשמח. עמ״ש ברכוח יז ע״א ל״ה וכל.
 (יפייעו

 חלש לבי. שבח מ ע״א. (מאיינו

 אם ת״ח חגון חוא ממנו תאכל וגו׳ ואם
 לאו אותו תשחית וכרת. וקשה דבחגיגה
 (טי:) מחלק כין קטן לגדול וכאן משמע דאין

 סילוק. ומזה סעד נדעח הרמב״ס שהשמיטה.
 1מצפ״א)

 ואם לאו אותו תשחית וכרת. עי׳ ח״כ
 וילקוט קדושים סי׳ מרכ״ד. ;מצפ״א)
 שעוסקים בד בבד. והוא דאיח ליה רבה
 במחא, או חברים וחלמידיס הגונים, וכמו יפה
 ובדא ללמוד עמהם (ועמ״ש מ״ש במו״ק די״ז
 א׳ כס״ד), דאל״ה מאי איח ליה למעכד וחנן
 החס [אכוח ג] מנין שאפילו אחד יושכ ועוסק
 כהורה שהקב״ה קובע לו שכר, (ואמרו כנ
 העוסק בחורה בצנעא מחכים). הא ודאי לאו 3ר
 חר3 הד, אלא לפי מה שהוא אדם, ולפי כצי אדם
 המצויים לו, שאם אינם מהוגנים אסור ללמוד
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 הגהות תענית דף ח ע״כ •• דף י ע״א וחידושים ז
 ושל בנימין מפסיק באמצע, וא״כ נבל היא רחוקה
 מירושלים יוחר ממחצה רבואר במק״א. (יפ-יע!
 גמרא. הלכה כר״ג. עי׳ גבורת ארי שחקר
 באס חלש חשרי חסר דהו״ל ט״ו יום ח׳ חשון,
 ולפי׳ הפ״מ ה״ב הוא נמצא טרושלמי. (יפ״ע)
 תגיא חגניה אומר. בירושלמי ה״א חנניה בן
 אחי ר׳ יהושע, ומשמע שם להס׳ יום היינו בערב
 מחחיל, ובזה יובן מה לשייך החס בה״א. (יפ״ע<
 ובגולה עד ם׳ בתקופה. הגנו״א לעיל(ל 3)
 בל״ה הא לן ר״ל להכוונה רק על פומבליחא
 וכחכ ואע״ג לעיר אחח כגון נינוה הצריכה למטר
 איכא למ״ל בש״ח כו׳ ע״ש. וחימה לע״כ ל״פ
 אלא כגון לצריכה בחקופח חמוז לכ״ע לא שאלי
 אז אבל הבא בסי אחר החקופה לכ״ע שאלי
 פשיטא לשואלח ג״כ בברכח השנים. (רש״ש)
 אמר שמואל הלכה כהנגיא. מה שהקשה
 הגבו״א מ״ש מהזכרה לאינה מבערב מטעם
 לליח כ״ע חמן כבר ישבו המ״א ר״ס קי״ל
 והק״נ אוח חי. (רש״ש)
 הלכח כחנניה. ה״נ בירושלמי ןה״א] בשם
 שמואל כהכא. (יפ־׳ע)
 רישבא. שבח יו ע״ב ל״ה רישבא, חולין קטז
 ע״א. (מא״נ)

 רישבא. נ״ב עי׳ הגהוח מהר״י ברלין (חולין
 קטז.) באריכוח חמיהוח ע״ל רש״י כאן.

 (מהרצ״ח)

 וסימנך עילאי בעו מיא. עפרש״י. וקשיא לי
 עליה, וכי מפני שהיה רב מא״י, יקדים זמן
 השאלה בככל אס אינה צריכה לכך, והא זמן ששיס
 כגולה הוא, עלה מאי רכ דאמר כלאחר סי, והיינו
 בחר דנחח רב לבבל אלא ה״פ, רכ היה דר בקורא
 ששם קבע ישיגחו, והיא למעלה יושבח גבוהה
 הרבה מפומבדיחא ונהרדעא שבה ישיבחו של
 שמואל, היינו דקרו לרב וישיבתו עילאי, ולשמואל
 וישיבחו חחאי, שהם היו דריס בבבל העמוקה
 (וכן נקראח מצולה בכחוב), וזה דבר יודע לבקי
 כמפח העולס, וכך מוכיח הענין של שני מקומוח
 הללו בחלמוד בכ״א. (יענ״ץ)
 אמר רב פפא חילכתא יום ששים כלאחר
 ששים. ק׳ דהא קי״ל רב ושמואל הלכה כרב
 באיסורי, ולמה לרב פפא למיפסק הילכחא
 כווחיה, ד״ל משום דרב נחמן אמר וסימנך,
 משמע דהוי מחלפא להו, ע״כ כחן סימן ע״כ
 אמר רב פפא הילכחא כלאחר ששים ולא הזכיר
 שס רב. (פור׳׳יו

 מתני׳. חיחידים. (נדרים סג אי) בריין ד״ה
 אין. (לבוש)

 משהשיכה. (תענית יא 3׳) חוס׳ ד״ה יחיד.
 (לבוש)

 אובלין ושותין משחשיכה. לקמן יא ע״3
 ד״ה יתיד, שכת כד ע״א ד״ה של. (מא״נ1
 הגיע ר״ח כסליו כו׳ ב״ד גוזרין כוי.
 עתוי״ט שכמכ ומתניתין דהכא כר׳ יוסי דהלכה
 כמותו. ותימה דלדידיה כר״ת כסליו לא החחילו
 להתענות אלא היתידיס כדאמר כעצמו לעיל(ו.)
 וכן פרש״י שם דמחניחין כר״מ וכ״ה כירושלמי.
 (רש״ש)

 נמרא. מאן יהירים. לעיל ו ע״א רש״י ל״ה
 אין היחידים, סוכה מד ע״ב ד״ה כאן, נדרים סג
 ע״א ד״ה מיתיכי, יומא כג ע״א רש״י ל״ה
 והיתידיס. (מא״נ)
 אמר רב הונא רבנן. (נדרים סג א׳) תר״ה
 מיתיבי. זלבוש<
 אר״ה רבנן, טרושלמי ה״ד פרנס המתמנה על
 הצבור והוא ראד לכך מצלי ומתעני סי׳ נענה מן
 השמיס. (יפ״ע׳
 ומפסיקין בר״ח. נ״ב צריך לציין ברמב״ס מהי
 תענית ה״י וע״ש דמיירי בשאר מקומות שעונת
 הגשמים שלהס הוא קודם י״ז במרתשון או אתר
 זמן זה. ובהלכה א׳ הביא ה״ה ז״ל לברייתא הלז
 וכ׳ דרכינו לא הזכיר זה ע״ש ותמהני דהלא
 הזכיר זה בהל׳ י׳ ומה שלא הביא זה כה״א נ״ל
 משוס דנראה דהרמב״ס ז״ל היה גורס כאן
 בר״ת ובמנוכה ופורים דכן העמיק שס ברמב״ס,
 ולכן מפרש דע״כ דקאי על שאר מקומות דזמן
 חעניח היחידים מחחיל סמוך לחנוכה או לפורים,
 או דמיירי בחעניח שהיחידים חוזרין ומחענין עד
 שיצא ניסן ודו״ק. (פור׳־י)
 רש״י. ד׳׳ח בברייתו ש״ע. והקב״ח כינסן
 כוי. כצ״ל. (רש״ש)
 בא״ד. והקב״ה כונסן במקום אחד. ונ״כ
 צ״ל והקכ״ה הכניסם כמקום אחד כמכניס מים

 הגמרא וטעמו יחן ה׳ אח מטר ארצך מן השמים
 (ע״ד הכחוכ למטר השמיס) אכק ועפר ירד עליך

 (פי׳ המטר הנזכר) עד כוי. וע״ש בביאור.
 1רש ״ש<

 דף י ע״א
 גמרא. ארץ ישראל משקה. ספרי עקכ
 מ״ב. (יפ״ע)

 השרת מים. סוטה לד ע״א ד״ה יוחר. ;מא״״
 ארץ מצרים. שהש״ר פ״ו. 1יפ״ע)
 ד׳ מאות פרסה. כל פרס שלהם הוא כחצי
 פרסה דידן, וכן כל פרסאות שבתלמוד. (יעב״ץ)
 אהד מששים בכוש. עי׳ מ״ש פסחיס צד
 ע״א. (יפ״ננ)

 מתני׳. בג׳ מרהשון שואלין את
 הגשמים. נ״ב ומשמע דמחחילין לומר כערכיח
 בליל השייך ליוס ג׳ במרחשון, וכן לדידן בערביח
 השייך ליום ששיס בתקופה, והחשה המג״א
 בר״ם קי״ד דמ״ש מהזכרה דאין מחמילין
 בערבית משום דליח כל עמא חמן ויעשו אגודוח
 אגודות וכמ״ש בירושלמי, וע״ש מה שתירץ,
 ותירוצו דחוק להמעיין שם. ואמנם לענ״ד נראה
 דלק ״מ דהתס איכא תקנתא להזכיר במוסף דהכל
 מצרין אז בבהכ״נ, ןדהא בשחרית א״א, משום
 דצדך להש״ן להכריז מקודם ואסור להפסיק בין
 גאולה לחסלה, וכמי׳ ש ברא״ש בשם הירושלמי],
 אבל בשאלה דהוא נימוח החול, דליכא מוסף, ואין
 חקנה רק דיחחילו לשאול במנחה, ומאן לימא לן
 דבמנחה איח כל עמא חמן, ואדרבה בזמניהם היו
 טרודין כל היום כמלאכה שבשדוח ולא באו לביתם
 עד הערב וכדאמר ככרכוח ד׳ ע״כ כדי שלא יהא
 אדם בא מן השדה כערכ וכוי, והלכך טפי עדיף
 להתחיל לשאול מבערב ופשוט הוא. (חש״ל)
 בג׳ במ״ח שואלין אה״ג רג״א בז׳ בו.
 ירושלמי בסוף הלכה חני אס היחה שנה חסרה
 נוחנין לה חסרונה כו׳ דברי רשב״ג ר׳ אומר
 לעולם הולכין אחר סידרה אם היחה השנה
 מעוכרפ (פירש הק״ע כגון שעיברו השנה אחר
 ר״ה מיד כוי. ול״נ דמעוכרח היא הפך חסרה
 ר״ל דהיה בין ניסן לחשוון ה׳ מלאיס כמו שפי׳
 בחסרה. או דר״ל דהשנה שעברה היחה מעוברח
 ולכו יהיה מועד הגשס בשנה זו קודם ג׳ חשוון)
 הולכין אחר עיכורה וכ״ה כחוספחא רק בחילוף
 הדעות, מחלפה שיטתי׳ דרכי תמן הוא אמר אחר
 סידרה וכה הוא אמר אחר עיבורה, פי׳ הק״ע
 חמן כערכין כו׳ ע״ש. ול״נ דמקשה מיניה וביה
 מ״ש כשהיחה השנה חסרה אינו משנה מסדר
 שאר שנים ושואלין בג׳ מ״ח וכשהשגה מעוכרח
 משנה הסדר, ועי׳ כככלי ר״ה (טו.) לענין ט״ו
 בשבט ר״ה לאילנוח דמסקינן דאף במעוברח
 הולכין אחר רוב שנים, ולהגבו״א נעלמו
 הירושלמי והחוסחפא ע״ש. (דש־־ש)
 ר״ג אומר בשבעח בו. עי׳ חוסי כ״מ דף כח
 ע״א, ופ״ג דר״ה כג ע״כ ד״ה כמה, וכפ׳ שני
 שעירי כרש״י ריש דף סז וע״ש. (מים חיים)
 כדי שיגיע. (ר״ה כג כ׳) חד״ה כמה. (לבוש<
 כדי שיגיע חאחרון. ר״ה כג ע״כ ד״ה כמה,
 פסחים ג ע״ב ד״ה וריב״ב כ״מ כח ע״א ד״ה
 ט״ו, סנהדרין יא ע״א ד״ה ומפני, ועיין בפסקי

 חיש׳ סימן ט, ר״ה יט ע״ב ד״ה מחניחין.
 (מא״ נ)

 כדי שיגיע אחרון שבישראל כו׳. משמע
 שיש שהולטן לבחיהם בחוך החג, ועחוי״ט. וק״ל
 דהא חייטן כשמחה כל שמונה, ועיקרה בזמן
 המקדש בבשר שלמים, וא״כ מוכרח כ״א להיוח
 טרושליס כל שמונה, וגם שמיני טעון לינה(סוכה
 מו.), ועי׳ חוס׳ ר״ה(ה.) ועמש״כ כמו״ק (ט.)
 בס״ד. ובחשבון ט״ו ימיס שיגיע בהם לקצה א״י,
 עי׳ בתוי״ט דבר נחמד בזה. אבל חמיהני כיון
 דביוס ט״ו גופיה מחחילין לשאול, א״כ לא ישאר
 רק י״ד ימים, וגם לאוחן הדרים בהקרנוח יעלו
 יותר מט״ו יום בעבור האלכסון. (רש״ש)
 כדי שיגיע האחרון. עי׳ חוס׳ כ״מ כח ע״א
 ד״ה ט״ו יום שהקשו מלצד מערב שיש שם ל״ט
 יום ע״ש, ועי׳ טצה ה ע״א לוד מהלך יום א׳
 מירושלים, ובגיטין ב ע״א אמרי׳ מכפר לודיס
 ללוד, א״כ אין מן החחום מערב א״י לירושלים
 כ״א מהלך יוס אי, ואין לומר דחרי לוד הוו
 דמחוס׳ מגילה ד ע״א מוכח דל״ה תרי לוד, ועי׳
 מש״ש בס״ד עוד יש להעיר ע״פ מ״ש מגילה ו
 ע״א רקח זו טבריא, ולמה נקרא שמה טבריא
 שהיא בטבורה של א״י, היינו באמצע, ורקח היא
 בחלק נפחלי וירושלים בחלק יהודה לצד דרוס א״י

 וכל דכוומיה אינו מן החורה אלא אסמכחא
 בעלמא היא, וכן מטא הילקוט שמעוני [ראה,
 חחצג] מן הפסיקחא, מכאן רמז לפרגמטוטין
 כוי. דא חהא למיקס, גס מ״ש הר׳ גחן דברי
 הפסיקחא הן, שהטאס הילקוט שס. [ועי׳ שאילח
 יעב״ץ ח״ב סי׳ קיט]. (יעב״ץ)
 בא״ד. דהמ״ל את תבואת זרעך כצ״ל.

 לזרעך איצטריך למעוטי לוקח (ב״מ פח ב).
 (רש״ש)

 בא״ד. בהגדה. הגרי״ב ציין לחנחומא ראה,
 וכ״ה כשמ״ר פל״א, פרר״כ י״א עשר חעשר.

 (יפ׳׳ע)

 בא״ד. כלומר אם לא תעשר כו׳. וכן
 כסה״ל לפי׳ הר״ן. מזה סייעמא לפי׳ המוי״ט
 בפ״ג ללמאי מ״ב כל״ה שאינו. (רש״ש)

 דף ט ע״ב
 גמרא. ליזלו רבנן לשלמא. נ״ל לה״ג.

 (יעב״ץ)

 מכיםופא דשימי. מנחוח קי עא, פסחים קי,
 מ״ק ה ע״א. (מאי׳נ)

 ואף ר״ל סבר. ויק״ר פל״ה ע״ש ר׳ ברכיה
 ור׳ חלבו ר״פ ור״א, ובירושלמי פ״ג ר״פ בשס
 ר״א. (יפ״ע)

 מלא צנא דתמדי. לקמן כט ע״ב רש״י ד״ה
 דקלים. (לבוש, מא״נ)
 חריא דעיזי. כמו חרי חמימי משים כשפניות
 פע״פ [פסחים קי.]. (יעב״ץ)
 לא עסקי באורייתא. דמיני מחיקה מרגילין
 הלשון לחורה כדאיחא טרושלמי ספ״ד [ולהט

 שינה ואמר צנא דדובשא ולא דתמרי. ש״ך].
 (ראמ״ה)

 ממימי אוקיינוס הוא שותה. עירוטן מה
 ע״ב ד״ה לימא, סוכה יב ע״א ד״ה בפסולת, ב״ב
 יט ע״א, מנחוח סט ע״ב ד״ה חיטין, שקלים יא
 ע״ב. (מא״נ)

 ממימי אוקיינוס הוא שותה. עי׳ עקידה
 בראשיח שער ג׳ עלה ס׳ סוף ע״ג. «• מהרש-א)
 כולו ממי אוקיינוס. בב״ר פ״ה דרש ר׳ אבהו
 אוקיינוס גטה מכל העולם וכל העולם כולו מימיו
 הס שוחים. ועי׳ כ״ר פי״ג וספכ״ג, קה״ר פ״א,
 שוח״ט י״ח, חנחומא מקץ. (יפ׳־ע)
 א״ל ר׳ יהושע. ככ״ר פי״ג פלוגחא דר׳ יוחנן
 ור״ל בזה, ור״י כר׳ יהושע ור״ל כדעח ר״ע
 הכא, וכן טרושלמי מובא בחוס׳ סוכה יב ע״א
 ד״ה כפסולח. (יפ״ע)
 וחלא מימי אקיינוס מלוחין הן. ונ״ב רש״י
 ז״ל פירש ואין חכואה גדילה מהן, ולכאורה יש
 לפרש דכיון דמלוחין הם אינן ראויין לשחיה,
 ועיקר הכרכה של ירידח גשמים הוא שירדו גס
 לשחיית אדם, וכדחנן לקמן(יח:) דאס ירדו לזה
 ולזה אכל לא לטרוח שיחין ומערוח מחריעין
 עליה מיד, וצ״ל דרש״י ז״ל מילפא דעדיפא נקט
 דאפילו לזריעה ג״כ אינו ראוי. (חש ״ל)
 אלא מה אני מקיים ואד יעלה מן הארץ

 מלמד. בילקוט כראשיח ליחא חיכוח אלו.
 (מצפ״א)

 ללמדך שגדול יום הגשמים כו׳. לעיל(ז
 כ) ועמש״כ שס. (רש־׳ש)
 ללמדך שגדול יום הגשמים. נ״ב לעיל ז
 ע״כ. (מרא״כ)

 שגדול יום הגשמים. כ״ר פי״ג ע״ש ר׳
 יהושע. 1י9״ע)
 חלא ידעת אם לא שמעת אלחי עולם ה׳
 בורא קצות חארץ אין חקר להבוגתו כצ״ל.

 [ומפיס ישן איתא מלת וגוי אחר מלח ה׳].
 (ר״ש מדסוי)

 וכתיב מכין חדים בכוחו וגוי. רש״י
 והגרי״פ והגר״א מחקוהו. ולעד״נ דצ״ל עושה
 ארץ ככחו מכין חבל צחכמחו וגר, והוא כירמיה
 (י) וסמיך ליה לקול חחו המון מיס כו׳ והוא
 למוד אחר. וכ״מ מפורש במ״ר בראשיח פי״ג
 דר׳ אושיעה דורש מהך קרא דעושה גדולוח כו׳
 ר׳ אחא מייחי ליה מהכא עושה ארץ כר. גס הגי׳
 שלפנינו יש ליישב דבסמוך להאי קרא דמטן הרים
 כוי. בחיב פקדח הארץ ומשוקקה וגו׳ ונכון
 בעז״ה. (רש״ש1
 דאלת״ח אבק ועפר מן חשמים חמ״ל.
 לפי הנחח הטעמים דמלפ ועפר מיטעמח
 באחנח, חיבוח מן השמים מאי אדלקמי׳ אירד
 עליך כוי. אך עומק פשוטי של מקרא נראה כפי׳

 לרעה מה״ט, וזה כח הצדקה שמקרכח אח
 הגאולה למהר הקץ כמו שהיה טציאח מצרים
 שהיה כעחה ואחישנה ע״י שידוד המערכת,
 וכמ״ש במ״א בשם הנזה״ק, ולכך יוס הגשמיס

 שמורה על צדקה גדול כקיבוץ גליות, והבן.
 (עיני שמואל)

 תוספות. ד״ה ונצומח ונבקשח מאלחינו.
 על זאת כצ״ל. (ר״ש מדסוי)
 ד״ה אלא. ומה שמתרבה בשביל הברכה
 אית להו רשות למישקל דהיינו כו׳ כצ״ל.
 (רש״ש)

 ד״ה גדול. דהכי נמי אמר לעיל. עי׳ תשו׳
 מהר״ש הליי סי׳ כ״ב. (ג׳ מהרש־׳א)

 דף ט ע״א
 גמרא. עשר בשביל שתתעשר. שבת קיט
 ע״א, עירוטן יד ע״ב שבועית טז ע״א ד״ה
 אלא, לקמן כב ע״כ. (מא״0
 וא״ר יוהנז מ״ד עשר תעשר כו׳. כחב
 המהרש״א ואפי׳ למ״ד דברה חורה כלשון כ״א
 היכא דאיכא למדרש דרשינן. ולדידי א״צ לזה
 דהא ר׳ יוחנן הוא דקאמר ואיהו לא ס״ל ד״ח
 בלב״א דהא דריש המול ימול לפסול מילה בכיחי
 בע״ז(בז.) ומשמע דהיינו משום דלא ס״ל ד״ח
 כלב״א דמ״ד דס״ל ד״ח כלב״א לא דריש המול
 ימול. וע״ד מהרש״א יש לדקדק דככר דרשי׳
 מעשר חעשר דכשני מעשרוח הכחוב מדבר. אך
 אי אמרי׳ דלא ד״ח כלכ״א ש״מ חרחי דהמצ״ל
 עשר עשר וכחיב עשר חעשר ש״מ חרחי. וכה״ג
 מציני כפסחיס (מ:) וכ״ד. (מצפ״א)
 ומי שרי לנסויי. מהרש״ל בטאוריו לסמ״ג
 חלק הל״ח מנין ד׳ הקשה מזה על חוס׳ פסחים
 ח׳ ע״ב ועמ״ש בס׳ סדר המשנה פ״י מיסה״ח
 ה״ה עלה כ״ז אי. (ג׳ מהרש״א)

 וחריקותי לכם ברכח עד בלי די עד
 שיבלו שפתותיכם מלומר די. כמו שאני
 אומרים ט״ו דיינו כפסח, וכאן יהיו הדיינו עד כי
 חדל לספור הסופר. (מוזר״ם שיףז
 דלא רמיזי באורייתא. יומא לח ע״כ ד״ה
 מדאורייחא. ימאי׳ נ<
 באר בזכות. שבח לה ע״א רש״י ד״ה זהו

 בארה, חגיגה ג ע״ב ד״ה פרנס, ר״ה ג ע״א.
 (מא״נ)

 המן בזכות משה. רק״ר פכ״!, במד״ר
 רפ״א, סוף פי״ג. סע״ר פ״י, מדרש משלי י״ד,
 שהש״ר פ״ד, חגחומא במדכר כ׳. (יפ״ע)
 וחזרח בזכות שניהן. מטלמא בשלח ייסע
 פ״ה ע״ש ר׳ יהישע. (יפ״עו
 מה שמועח שמע. במד״ר פי״ט, ספרי ח״א
 פי׳ פ״כ, פדר״כ י״ט אנט, שהש״ר ס״ד,
 ירושלמי פ״ק דיומא ופ״ק דסוטה, ועי׳

 חיספחא סוטה רפי״א, וע״ש ר״ה ג ע״א.
 (יפ״ע)

 גסתלקו כולן. ב״ר פס״ב. (יפ״ע)
 וכי בירח א׳. שהש״ר פ״ד ע״ש. (יפ״ע)
 כיון דלרבים. ר״ה לב ע״ב. (מא״״
 תוספות. ה״ה עשר. חכי איתא בספרי
 כו׳. י״א שלא נמצא הלשון שכחבו החוס׳
 בברייחא דספרי, אלא כך היה כחוב בגמרא שלפני
 כעל החוס׳, ולזה נחכוין נאמרו בספרי, כאומר
 כספר שלי. ונ״ל דהוה ק שיא לחוס׳ מנלן למדרש
 יתורא דתעשר כשטל שתמעשר, דמפיק קרא
 ממשמעוחיה, לילמא אצטריך לרכויי שאר
 מעשרומ שאינם מזרע הארץ, רמסחכר כי אחא
 קרא לרכויי לכווחיה קאחי. (יכלאשכחן טוכא
 בכולא חלמיולא, טחול עי׳ כ״מ (לף לא) סיגיא
 ארוכה, לכל היכא לאיכא למילרש בלכווחיה
 לרשינן ליה) להט מייחי הך גרסא לאח כל
 חבואח זרעך וכוי, דש״מ לאיכא ילפוחא אחריחא
 לאחרי שאר מעשריח, ואייחר לן רברא דחעשר
 למילף מניה בשטל שחחעשר, זה עדיין קשה,
 היט אפשר למימר הכי, דמרט יחורא דאח כל,
 שאר מילי דלאו מזרע הארץ. הא ודאי קרא לאו
 הכי משמע, מדמסיים היוצא השדה, דלכאורה
 אין לו פירוש אחר, אלא מגדולי קרקע משחעי
 קרא מדחני כיה ומפרש ליה כהדיא חכואח זרעך
 כדשא והדר היוצא השדה, והיכי ניקו אנן
 ונעקדה לקרא לגמד, ונוקמיה בדבדם שאינם
 זרע ולא מיוצאי השדה, וכדי ליישב גס אח זאח
 מייחי חי דרשה אחדתא על היוצא השדה לומר
 שאינו מוכרח לפרש כפ שוטי ודי״ק. ככן נחיישכי
 דבד התיס׳ הללו היטכ, ולעולם מעשר כספים
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 הגהות תענית דף י ע׳׳א - דף יא ע׳׳כ וחידושים
 לאמר כל מצוה שנאמרה לב״נ ולא נשנית כסיני
 לישראל נאמר ולא לכ״נ, דהיינו מסיני ואילך,
 אע״ג דעד סיני נצטוו עליה מדלא הדר תנייה
 כסיני, כדאיתא כע״ז וכגילוי עריות כי ש״מ
 ישראל שיצאו לקדושה עמדו באיסורן אכל כותים
 נטלו מהן. ומכואר כסוגיא שס דפ״ו הוי נמי
 ככלל מצות שנאמרו לכ״נ ול״נ כסיני ולישראל
 נאמרה ולא לכ״נ, והיינו רק מסיני ולהלן, וכ״מ
 להדיא מפרש״י(שס ע״כ) גכי הא דקאמר הני
 נמי לא איתנו כו׳ הא לא איתני כלל ועיי״ש, וכ״כ
 הרא״מ הוכא כמשנה למלך סוף ה׳ מלכים וכ״כ
 כס׳ ידי משה. אלא נראה דהעיקר מ״ש מהרש״א
 גופיה כתי׳ אגדות לשיטת התוס׳ דדוקא תשוט
 כניס כיוסף וכן לוי שלא ה״ל כת אינו אלא מדת
 חסידות, אבל כמי שככר קייס ס״ו איכא איסורא,
 וגמרינן מיוסף איסורא למי שאינו חשוך כניס,
 דלולי שהיה איסורא למי שקיים פ״ו לא היה יוסף
 עושה ממידח חסידוח כיון שהוא לא קייס מדין
 פריה ורטה. (מצפ״א)
 ד״ה אמר. אלמא משמע דשמראל
 האומר היושב בתענית לא נקרא חוטא.
 לא ידענא מאי קושיא, מי איכא מאו דאמר שלא
 יוכל אדם לקכל עליו חעניח, ואפילו הכי חוטא
 איקרי לשמואל, אם מסגף עצמו כתענית ואינו
 צדך לכך(לגהות ממנו מזור לחטאים ולהכניע
 יצרו), וכך הוא הענין בכל הנדרים נאמר טוב
 אשר לא חדור, וכמ״ש [נדדם כב.] הנודר כאילו
 [בנה] במה, ואעפ״כ חל הנדר ורשאי לידור, ומה
 לנו עוד, והלא גס הנזיר אף לדברי האומר שנקרא
 חוטא [שס י.] מי ס״ד דאין אם רשאי לידור
 כנזיר, ואצ״ל דווקא בעין הרואה סוטה בקלקולה
 משוס גדר, אלא אפילו שלא לצורך לגמד, רשוח
 הוא כשרוצה להזיר נדר נזיר, וכה״ג טוכא, דוק
 וחשכח. (יענ״ץ)

אע״ב י ף  ד
 גמרא. הא דמצי לצעורי נפשיה. נ״ב עי׳
 רמב״ס בפרקים שהקדים לאבות, פ״ד כמו
 שראינו הרבה סמים מועילים רק לרפאוח החולה
 אבל לאיש הבריא מזיקים מאד, בן ענין התענית
 הוא תרופה רק לרפאות מי שנתלה כבר תולי נפש
 אבל לאדם כדא העינוי רע. ימהרצייח)
 ד״ל אמר נקרא חסיד. ומצויין בהגהות
 מהד״ב דצ״ל חסד. נ״ב נרשס בטעות כי בגמ׳
 בוודאי צ״ל חסיד, אלא שבמקרא צ״ל איש חסד.

 !:מרא׳יב)

 ועוכר שארו וגו׳. נ״ב ה״ג כאן בע״י א״ר
 ירמיה אר״ל אין ח״ח רשאי לישב בתענית מפני
 שממעט כמלאכח שמיס, ובגמ׳ שלנו גרסי׳ אח״ז,
 ורש״י גריס כעין יעקב. ני״ש מזסוי)
 לשירותיח. (גיטין כז כי) חד״ה שחעכור.
 [א״ה עי׳ מהרש״א כח״א, כאן ודכדו סחומיס.
 אמנם כוונחו דלפירש״י היכי רמצי מצער נפשיה
 דאינו ממעט במלאכח שמים הוה תענית,
 ולפירושו אף בזה אינו חעניח דהיה לו הנאה במה
 שמרויח שלא אכל, ולזה אמרו ליכול כלבא
 לשירומיה, ואז אף מזה אין לו הנאה ועולה לו
 החעניח יפה ודו״ק]. (לבוש)
 אמר רב ששת חאי בר בי רב וכו׳ אמר רב
 ירמיח אין תענית צבור בבבל וכו׳ ואמר
 ריב״א אין תלמיד חכם רשאי. נ״ב דצ״ל
 מעיקרא אמר רב ירמיה ב״ר אבא אמר ר״ל אין
 ח״ח רשאי, ואח״ז א״ר ששת האי בר ט רב כוי,
 ואח״ז אמר דכ״א אין ח״צ כככל וכוי, וכן נראה
 שהיה הגירסא לפני רש״י ז״ל וכ״מ כהגהח
 הב״ח. !מראייכו
 כלבא לשירותיח. גיטין כז ע״ב ד״ה שחעבור,
 כריתות כו ע״א ד״ה נזיר. (מא•׳[)
 אין תענית ציבור בבבל. לקמן יב ע״ב ד״ה
 רבנן, וע״ש יב ע״א ד״ה וכל, פסתיס נד. (נזא״נ)
 אין תע״צ בבבל. עי׳ ירושלמי פ״ב ה״א
 בחחלתו ובסופו, ועי׳ מה״פ שם. (יפי-ע)

 אמר ר״ה יחיד. שבח כד ע״א ד״ה ערטח.
 (מא׳•[)

 לן בתעניתו. עי׳ ירושלמי ברכוח פ״ד ה״א
 וה״ג, כאן פ״ב ה״ב פ״ד ה״א, דאיתא שם לענין
 הביננו דאין לומר במוצאי תענית משוס עננו, וזה
 פלא גדול. ולקמן פ״ב ה״ב והי״ב ומגילה פ״א
 ה״ד מבואר כלילי שבת ויומו לענין עננו, ולא
 הוזכר שם גס במוצאי החעניח, והפ״מ בברכות
 פ״ד ה״א פי׳ במוצאי חע״צ בשכח ומשום
 הבדלה, ובה״ג שם פי׳ לענין עננו כדמוכח
 מסוגיא שם, וכן מוכרח כאן בירושלמי דהיינו
 לענין עננו, ומצאחי בפניס הירושלמי שעס הש״י

 ר״א הקפד אומר מה ת״ל מאשר חטא
 על הנפש וכו׳ ל״ק הא דמצי לצעורי׳
 וכו׳. פי׳ הא דאקד קדוש במצי לצעוד׳. ובעל
 העקידה בשער סה מביא גירסא אחרח וז״ל, ר״א
 אומר נקרא קדוש שנאמר קדוש יהיה, והא כתיב
 מאשר תטא על הנפש, האי במסאב נפשיה, ואידך
 הא כתיב קדוש יהיה, האי בדלא סאיב נפשיה.
 והכוונה דשמואל קאי בדסאיב נפשיה ור״א איירי
 בדלא סאיב נפשיה ע״ש. וראיתי בשו״מ הרדב״ז
 ח״ג סי׳ תית שמביא הך מימרא, במה דמתרץ
 הגת׳ הא דלא מצי לצעודה. והקשה ע״ז ראם
 אינו מצטער מה שכר יש לו ע״ז, הדבר דומה

 לאוחם שרגילים לאכול פ״א טוס ע״ש.
 ועיני שמואל)

 אלא שציער עצמו מן היין. ר״ל כהימים
 הראשונים שלא עלו לו למטן הנזירות כי הימים
 העוילין המצוה רבה על החטא ומבטלו כמש״כ
 החויס׳ בריש נזיר. (רש״ש)
 ומה זה שלא ציער עצמו אלא מדבר
 אהד נקרא קדוש. מדלא קמאר אלא מן היין
 כדלעיל. נראה דמפרש קדוש יהיה (במה) גדצ
 פרע כוי. (רש״ש)

 ר׳ אלעזר אומר נקרא קדוש. ר״א לטעמיה
 דאמר בפא״ע [כרכוח לכ:] גדולה חעניח יוחר
 מן הצדקה. (יעב״ץו
 ולשמואל הא אקרי לדוש כוי. עיי
 מהרש״א. וק״ל דא״כ מנ״נ לר״א הא דחנן
 בקדושין [גז:] דשער נזיר אסור כהנאה, דהחס
 יליף מקדוש יהיה גדל גידולו קדוש, וע״כ נראה
 דר״א סכר דחרחי ש״מ, דאי לגידולו לחוד הו״ל
 למסמך קדוש לגדל פרע, והכי הל״ל יהיה קדוש
 גדל פרע, ומדכתיב קדוש יהיה, דרש נמי על
 הנזיל גופיה. (מצפ״א)
 ולשמואל הא איקרי קדוש ההוא אגידול
 פרע קאי. ונ״ב צ״ע הא כמיב פעם שניח. כל
 ימי נזרו קדוש הוא לה׳, ומאי קדדש שמואל בהך
 קרא, ובספד 3פ׳ נשא קדדש באמח מהך קרא
 דקדיש קדושח הגוף, דקדושח שער הד כבר
 אמורה קדוש יהיה גדל פרע, הא מה ח״ל קדוש
 הוא לה׳ זו קדושח הגוף ע״כ. וצ״ע ועל הספרי
 גופא נמי יש להעיר דהא סחס ספד הוא ר״ש,
 ור״ש הא ס״ל בעצמו בנדרים י ע״א דנזיר חוטא
 הוא, וא״כ היכי קדדש לקרא דקדוש קדושח
 הגוף, ומצוה ליישב. יחש-יל)
 ההוא דסאיב נפשיה. כן ס״ל בהדיא ר׳
 ישמעאל החנא במד״ר [פ״י] דחטא על הנפש
 הוא מה שטמא א״ע. (יפ״ע)
 רש״י. ד״ה כל פרסה. ואיהו לא מסתפי
 ממעיינא וכו׳ כדאיתא כו׳. יוחר הו״ל
 לאחרי ההיא דהאשה(פסחים פט ב) גבי היו ידיו

 של א׳ מהם יפוח [דהוי אטל סגי].
 (יעב״ץ. רש׳־ש)

 בא״ד. ולפיכך יכול לאכול הרבה כו׳. עי׳
 פסחים (פט ע״ב). (מצפ״א)
 ד״ה השוכי. דגרסי גבי מנורה ומי

 הסיבי. שמא גרסא אחרח הי״ל לרש״י שס.
 (יעב״ץ)

 ד״ה הצדיק אבד. כי מפני וכו׳ ל״א. נ״ב
 הלשון מסורס וצ״ל ל״א מפני הרעה נאסף
 הצדיק מפני. (מרא־יכ)
 תוספות. ד״ה אסור. וא״ת הרי. עי׳ בש״ע
 אה״ע סי׳ כ״ה בחלקח מחוקק סק״ה, ובמ׳
׳ מהרשי׳א! ו  מסח יחזקאל סי׳ ל״ג. י
 בא״ד. וא״ת חדי יוכבד נולדה בין
 החומות. נ״כ עי׳ כחוס׳ על החומש כפ׳ מקץ
 שכ׳ דיש מחרציס שלד היה סוכר כב״ה דאינו
 מקיים פ״ו רק מכר ונקבה וחשוכי בניס מוחדן
 לשמש, אבל יוסף סבר ככ״ש טכמות ס״א [וע״ע
 בב״י או״ח סי׳ תקע״ד ובדרישה שס מה שתרצו
 בזה]. (חש״ל)

 בא״ד. דלכ״ע לא הוי אסור אלא למי
 שרוצח לנחוג עצמו בחסידות. עי׳ מ״ש
 במהרש״א. והוא דחוק דא״כ מאי נ״מ בין חשוכי
 בנים !!אין חשוכי בניס, דמרוח חסידוח יש גם
 לחשוט כניס ואיסורא ליכא אפי׳ למי שיש לו
 כניס. ויעוד דא״כ אסור דאמר ר״ל כמאי מוקמת
 ליה. גם מ״ש עוד מהרש״א די״ל דיוסף לא היה
 מצווה עדיין על פ״ו קודם מ״מ, א״מ דהא
 טבמוח (סג:) משמע דקרא שנאמר בנח ואתם
 פרו ורכו, לכ״ע לצווי נאמר, דילפי מיניה דכל מי
 שאינו עוסק כס״ו כאלו ש״ד וממעט את הדמוח,
 וא״כ ש״מ דכ״נ היו מצווין על פ״ו קודס מ״ת.
 וכך משמע מפרש״י כסנהדרין(ד׳ נט) גט הא

 סליגי אמוראי במה היו עסוקין לתד מ״ד כק״ש
 ולאידך במעשה בראשית ולאידך במעשה
 מרכבה. ניפ״ע)
 אל תפסיעו. כ״ר סצ״ד. (יפ״ע!
 לעולם יצא אדם בכי טוב. פסחים כ ע״א
 ד״ה נכנס, ב״ק ס ע״ב ד״ה לעולם. (מא״נ<
 חבקר אור. (כ״ק ס׳ כ׳) מד״ה לעולם. >לבוש)
 אל יאכל. עירוטן פכ ע״כ. ומאת)
 הש״י. אל ינהיג וכוי. שלא יאמר חואיל
 ואכלתי כל שהוא אוכל הרבה. ונ״כ נראה
 דכוונמו כמו שפי׳ המרדכי כאן כשם התוס׳ דלא
 יאמר כיון שככר אכל מומר לגמור סעודתו עד
 שכעו, אלא מיד שנזכר יפדש מלאכול ע״כ. לפ״ז
 הא דאמר אל ינהיג עידונין, לאו דווקא עידון
 אלא מה שרוצה לאכול כדי שבעו זהו מקד עידון,
 והא דאמר אל יתראה כפניהם, ר״ל דאל ימראה
 כפניהם לומר שאכל, אכן הראט״ה שם תולק ע״ז
 ע״ש. >חש ״ל)
 תוספות. ד״ה אל תרגזו. ובמדרש אל
 תפסקו מדבר הלכה. כן הוא כמד״ר פ׳ דגש
 פ׳ צ״ד אל תעמידו עצמכם מדכר הלכה, [עיי]
 מת״כ שם. (מהרצ׳׳ח, יפ״ע)

 דף יא ע״א
 גמרא. אר״ל אסור לאדם. בכ״ר פל״א א״ר
 אכון כתסר יככפן גלמוד כו׳ אשתך גלמודה א״ר
 מונא כ׳ וליוסף ילד כו׳ ובכ״ר פל״ד הך דר׳ אבון
 ע״ש ר׳ אייבו וכירושלמי ה״ו כבכ״ר פל״א אך
 הך דרי מונא הוא שס ע״ש ד לוי. (יפי-ע)
 תנא חסוכי בנים משתמשין מטותיהם
 בשגי רעבון. להגבו״א פסיקא ליה דאפי׳ יש לו
 בניס הרבה. אם אין לו במ דלא קיים עדיין מצות
 פ ״ו לכ״ה מומר ג״כ. ולעד״נ דזה מלד בדין
 דשהה עמה עשר שנים ולא ילדה כו׳ טכמוח
 (סד.) דהביא הנ״י שס דיש שפי׳ דכל שיש לה ולד
 א׳ אין כוסין ושלזה הסטם הרשב״א. וכחב עוד
 דלכ״ע אם נא ילדה אלא זכרים או נקכוח אע״פ
 שזו״נ היא המצוה אין כופין להוציא. (רש״ש)
 חסוכי בנים. טרושלמי א״ל יוסי ובלבד יום
 שטבלה. (יפ״ע!
 שני מלאכי חשרת. שבח קיט ע״ב ל״ה יז
 ע״א ד״ה הפורש, רמב״ס הל׳ חשובה פ״ג
 הי״א, יומא לז ע״א. (מאת)
 באין שני מלאכים המלווין לו לאדם. נ״ב

 עי׳ למב״ם סוף ה׳ חפילין בטאור ענין זה.
 (מהרצ״ח)

 שמשלמין שכר. עידוטן כב ע״א ד״ה אלך,
 כ״ק נ ע״כ ד״ה אלך, ל״ה יז ע״כ ד״ה י״ג.

 (מא״נ!

 כל מעשיו. בלכוח ו ע״א ד״ה חד, חגיגה ד
 ע״כ ד״ה תוכחה. (מא״״
 כל מעשיו נפרטין. ספלי האזינו ש״ז. (יפ׳׳ע)
 מי מעיד בי אבני ביתו וכוי. נ״ב עי׳
 ברמכ״ס ז״ל סוף הלכות מזוזה שב׳ שאמרו
 חכמים כו׳ דכל מי שיש תפילין בראשו ובזרועו
 וציצימ בבגדו ומזוזה כפחחו מוחזק הוא שלא
 ימטא וכוי, והן הן המלאכים המשמרים אוחו
 ומצילין שלא לחטוא שנאמר מונה מלאך ה׳ סביב
 וגו׳. ד״ל בזה דלכל זה כיוונו חז״ל באן דאכני
 טחו וקורוח טחו כוי, שהיא המזוזה שעל מזוזת
 טתו כו׳ ונשמתו של אדם שהס תפילין שבראשו
 שהם כנגד המות ששס משכן הנשמה, וגס אכדו
 של אדם שהם כנגד תפילין טד והציצית שעל כל
 גופי שהם ג״כ מן המלאכים המשמרים אותו
 מהתטא כמש״ש ג״כ כרמכ״ס ז״ל הנ״ל ע״ש.

 (מרא״כ)

 מה כתיב בתריה ונגלה באזני וגוי. נ״כ
 עיין טומא דף פו ע״א ברש״י. (ר״ש מזסוי)
 לקיים מה שנאמר למען תצדק בדבריך.
 נ״כ ולפני זה כחיב לך לבדך חטאתי וגו׳ פי׳ אני
 מולה שחטאחי. (ר״ש מז־סוי)
 נקרא חוטא. (חעניח ככ כ׳) חד״ה ר״י(סוטה
 טו ב׳) תוס׳ ד״ה סבר. [א״ה עי׳ כשו״מ רדכ״ז
 חלק ג׳ סי׳ תי״ג]. (לבוש!
 כל חיושב בתעגית. לקמן בב ע״ב ד״ה ר״י,
 שבת יא ברא״ ש, סוטה טו ע״א ד״ה סבר, ע״ז
 לד ע״א ד״ה מחענין, נדרים י ע״א, מנחות ג
 ע״ב ד״ה לשם. 1מא״נ)
 ר״א חקפר ברבי. במד״ר פ״י ר״א סחס,

 וטמשלמי נדרים פ״א ה״א הוא ע״ש ר״ש.

 בנאד ונתנם באוצרות חול שס גבול ואוצר ליס
 כצ״ל, וכ״ה ברש״י בעין יעקב. (חש׳׳ל)
 ד״ה נהור עגני. וחשדת לשון חשרח כמו
 אין שורין דיו. עי׳ מהרש״א ולפירושס צ״ל
 דהח׳ במקום ה׳ ובמש״כ בח״א בדרשה
 דחכשרח. ול״נ לפרש מלשון משחירין דרפ״ה
 דטצה כגמרא ע״ש, וע״ד ככש כשב ועמש״כ
 בעירוטן(קא.). י (רש •ש)
 ד״ה ומפםיקין בר״ח. שאם חל ר״ח
 בשני ובהמישי וכו׳. ונ״כ לכאורה צ״ע דאס
 חל ר״ח כסלו כממישי ככר השלימו היחידים ימי
 חעניחס, דהא אז חל שני חמא שלהם כ׳ לחודש
 מרחשון, ויום ה׳ הוא כ״ג כחודש, ויוס ב׳ חניינא
 הוא כ״ז לחודש, וא״כ לא שייך א! הפסקה כלל.
 ואולי דרש״י ז״ל ר״ל בחעניח בה״ב שהיחידים
 ממענין לאתר שהתענו הציבור, וכדחנן לקמן
 (יב:) או דמיירי גחו״ל דזמן חעניח היחידים הוא
 קודם זמן זה או אח״כ וכמו שכ׳ הרמב״ס ז״ל
 בפ״ג ה״י ע״ש. ומו״ר הרכ הגאון חכם הכולל
 מו״ה יעקב באדט נ״י תירץ בפשיטוח דבקטעוח
 הלז אינם יכולים להתענות בחמישי שמל אז בכ״ג
 לחודש מרחשון, משוס דהוא יום מג״ת. וכמו
 דחניא כמג״ח פ״ח בכ״ג במרחשון איסחחר
 סורינא מן עזרחא וכו׳ ועשאוהו יו״ט. וכן כשני
 חברא ג״כ הוא יו״ט ממג״ח, דככ״ז לחודש
 מרחשון תבת סולמא למיסק על מדבחא ע״ש,
 וחניא כאן דמפסיקץ ג״כ לימים טוטם הכחונין
 במג״ח, וא״כ היו צריכין עדיין להשלים חעניח
 ה׳ וב׳ בחודש בסלו, ושפיר אמר דמפסיקין ג״כ
 לימים טוטס הכתוטן במג״ח, וא״ב היו צריכין
 עדיין להשלים תענית ה׳ וכ׳ כחודש כסלו, ושפיר
 אמר דמפסיקין לר״ח ודפח״ת. (פור״י)
 תוספות. ד״ה קרי. שהמים בעננים
 מתכשדים. לפני הרש״א כח״א היה הגי׳
 מחקשרים כקי. (רש״ש)
 *״ה חלכתא. ויום תקופח מתחיל. נ״ב
 Wf77p דף יג ע״א. )ר״ש מדסוי(

 דף י ע״ב
 ;מדא. ת״ר אל יאמר אדם תלמיד כו׳
 אלא כל ת״ח יחידים. א״כ משמע
 ״מחוייטס להתענות, טון שהם בכלל יחידים.
 כ״נ מהחוס׳ מדלא הוכיחו דיחיד עדיף מחלמיד
 ׳נזה דיחיד מחויכ וחלמיד רק אם רצה וכ״כ הכ״י
 האחרונים כר״ס חקע״ה. ולכן כחגם גמגם
 זחוי״ט על הרא״ש והרע״ב שפי׳ יחידים ח״ח.
 (וש״ש)

 יה ששואלין אותו. עי׳ מ״ש שבת קיד.
 (יפ״ע)

 תלמיד עושה. עי׳ רש״י ב׳ פירושים.
 י כתוספתא כאן וירושלמי כרכות ספ״ב מוכת
 ::ל״כ דרש״י, דלא קאי גס אתלמיד, דלא כ״א
 כושה עצמו תלמיד, דשם מסיים תלמיד עושה
 יא״כ נתמנה פרנס על הצבור. והשדה יהושע שם
 פי׳ כל״ק לרש״י ופי׳ לנממנה פרנס על הצבור
 ג ־ע מתלמיר, ואסור לעשות עצמו ימיל וזה
 כ ברא לתוקה מאל. ומתמת זה נרתק בהעוכלא
 בס טהולה בן פפוס שקפלו עליו משוס שהיה
 כמס עה״צ, ובאמת לא מצינו שהיה פרנס
 כה״צ. (יפ״עו
 ר שב״ ג אומר כד״ א בדבר של שבח. נ״ב
 ה ע״ג לרשב״ג ס״ל(פסחים נר.) לעולם יעשה
 אדס עצמו ח״ח אפילו בלבר של שכח, כבר פירצו
 כס בש״ס (פסחים נה.) שני חירוציס, ועי״ז נכון
 כאן. ועי׳ מג״א סי׳ חקע״ה סק״א מה שהאריך
 נ1נין זה. (מהרצ״ח)
 על הצרה ועברה ה״ז מתענח ומשלים.
 ולוקא טחיל וכפרש״י לקמן(כה:). 1מצפ״א)
 על חצדח ועבדה. לקמן כה ע״כ ל״ה ויהיו.

 (מא־נ)

 על חחולח ונתרפא ח״ז מתענח ומשלים.
 ע-׳ גבו״א. ואישחמיטחי׳ דברי רש״י לקמן(כה
 ב בד״ה דהיו הצבור. (רש״ש)
 ההולך ממקום שאין מתענין למקום וכו׳
 ממקום שמתעגין למקום שאין מתענין
 וכוי. ונ״ב ברא״ש הגי׳ בהיפך דברישא חנא
 ההולך ממקום שמחענין וכו׳ ובספיא ממקום
 שאין מחענין וכוי, וכן נראה מדחנא כחר הט
 שרח ואכל ושחה אל יחראה כפני הצכור וכו׳ וכן
 איחא כרמכ״ס פ״א מה׳ תענית הט״ו וכתב

 ה״״מ כרייתא כפ״ק דתענימ כלשון רטנו.
 (מרא״כ)

 טעמא דאיכא דבור. בירושלמי רפ״ה דברכות

2^8 



 חגהות תענית דף יא ע״ג י• דף יכ ע״ב וחידושים ט
 לא אסרו לפניהם רק בדרבנן לצריכין חיזוק ולא
 כדאורייחא כדאי׳ לקמן(יז:) ובר״ה, וכיון לבזק
 הניח לא אסרו לפניהם לא גזרו ג״כ כזה״ז שלא
 יהא חמור עכשיו מכזמן הכיח, ומיהו ר׳ יוסי
 דסבר דיו״ט דקרבן עצים אין נוהג עכשיו, י״ל
 דסבר דגם בזמן הביח לא היה מה״ח וכמ״ד
 דסכר כן וכמ״ש ריש פסחים. (מצפ״א)
 ד״ה ואם לא בטלה מגילת תענית. נ״כ
 ר״ה דף יט ע״כ. (ר״ש מדסיי)

 דף יכ ע״ב
 גמרא. נים ולא נים. (שכח קיח א׳) חוס׳
 ד״ה לפי. !לבוש;

 מחלפי דימיגא. שבח קיב ע״א. !מא״נ<
 אין תע״צ בבבל. עי׳ מש״ל יפ ע״ב, ועי׳
 מה״ס פ״ב ד״ה פוק, וזו לפי הטעם דלית עמן
 נשיא. רפ״ע)
 וכי נדר קבל עליה. ה״נ טרושלמי נדרים
 רס״ת, ולא כל״כ כאן. דפ״ע)
 אי לא מצי לא מצער נפשיה. עיי בגבו״א,
 וכבר קדמו בזה הרא״ש בפ״ק דשבח סי׳ כ״ה
 בסופו ע״ש. (רש״ש)
 לא יהא אלא נדר מי לא מצי. נ״ל שצ״ל אי
 לא מצי, או צ״ל מי לא מצי לשלומי, ומלח בעי
 נמחקח לפי זה, וכ״מ ברא״ש. ךענ׳יץ)
 מי לא מצי בעי לשלומי. נ״כ נ״ל דבהך
 לישנא ל״ג כעי, רק דעיקר הפשיטא הוא דמצי
 לשלומי. (מרא״ם
 ולוזיף מר. לעיל יא ע״כ ד״ה לן. (מא־-נ)
 תענית הלום הוא. (חעניח יא כי) חוס׳ ד״ה
 לן. [א״ה עי׳ כחוס׳ שכח כ״ד ע״א ד״ה חעניח
 וחוס׳ כאן ד״ה דאי, וכמהרי״ט כחידושיו לשכח
 שם ודו״ק]. (לבוש)
 העניה הלום ואפילו בשבת. לעיל יא ע״א
 ד״ה אמר שמואל, שבח יא ברא״ש. (מא״נ)
 ואמר רב יוסף ואפי׳ בשבת. עי׳ זוהר אמור
 (דף קה). (מצפ״א)

 יפה תענית להלום. ב״ר פמ״ד, חנחומא
 כראשיח סי׳ ב פדר״כ ל׳ טוס השמיני. (יפ״ע)
 אר״ח ובו ביום. עי׳ שבח יא פ״א השינויים
 טן הגמ׳ להמדרש ב״ר וחנחומא שס. (יפ״ע<
 מתני׳. אוכלין ושותין מבעו״י. בחב
 הגכו״א דלהכי לריו״ח בפסחים (נד ב) בהש״מ
 שלהם אסור ול״א ספיקא דרבנן לקולא, דא״כ
 ניקל נמי בבהש״מ דאפוקי יומא והוי חרי קולי
 דסחרי אהדדי, וע״ש דהאריך בראיוח. ומה יעצה
 להא דרט דס״ל בעירוטן (לב ב) דכ״ד שהוא
 משום שטח ל״ג עליו בבהש״מ, וכן לשמואל
 בפסחים שם דס״ל דבהש״מ שלהם ושל ט״ב
 מוחר (ועמש״כ עליו בס״ד כר״ה כט.), וגם
 אישחמיטחיה מש״ב המרדט במכלחין (סי׳
 חרל״א). וכן הב״י ר״ס חקס״ג בשם הג״מ
 דלכ״ע אסור כהש״מ, דאפוקי יומא דמספיקא
 לא נפיק מאיסורא, ועמ״א סי׳ שמ״ב. (רשי-ש)
 מתריעין. לקמן יג ע״ב ד״ה שבא, יומא עח
 ע״ב ד״ה בחעניח, וע״ש עו ע״ב. ימא״״
 נמרא. בשלמא כולהו אית בהו תענוג
 רהיצה וסיכח ונעילת הסנדל ותשמיש
 המטה כצ״ל. (ר״ש מזםוי)

 מה אסיפת זקנים ביומ. ה״נ טרושלמי.
 (יפ׳־ע)

 בעינן רהמי. לקמן כה ע״כ ד״ה מעשה, סוטה
 לט ע״כ ד״ה אס, חגיגה יח ע״א. (מאי•״
 רש״י. ה״ה לצעורי בעלמא. לא יהא אלא
 ליומא אהריגא. וכחב ע״ז בהגהוח מהרי״ב
 ז״ל דצ״ל כיומא וכוי. ונ״כ חמה אני על הגאון
 ז״ל איך רצה להגיה דכרי רש״י כמקום אשר ככר
 דכרו כזה הרכה מהגאונים ז״ל ולא רצו להגיה ד׳
 רש״י ז״ל, ועי׳ כשער המלך סי״א מה׳ חעניח
 הי״ד מש״כ כד׳ רש״י אלו, וכאמח נראה דגי׳
 רש״י כגמ׳ היה כמו גי׳ הר״ן ז״ל דגריס וכי נדר
 קטל עלוהי צער קטל עלוהי אי מצי וכו׳, עי׳
 כר״ן. ולפי פירש״י נ״ל דה״פ דשמואל אפי׳
 בל״ק לא פליג אדרכ כלל, אלא טעמא דרכ מפרש
 דוכי נדר הוא שאין רשאי לשטחו ליום אחר, צער
 כעלמא קטל עלוהי אי מצי מצער נפשיה, ואי לא
 מצי לא מצער נפשיה היוס אלא נדחה חעניחו
 ליום אחר וכדרב ושלא כד׳ הר״ן דמפרש בל״ק
 אליכא דשמואל דא״צ אפי׳ יוס אחר וכוי. ואכן
 לפירש״י צריך לפרוע אפי׳ אליבא דשמואל, וכזה
 א״ש דברי רש״י בלא הג״ה, ומיושב קושיית
 השער המלך ז״ל. וכן מצאתי בדפוס ורלנא בשם

 הטבלה כפירש״י ז״ל, ולגי׳ הרי״ף והרא״ש א״ש
 כפשוטו. (מרא״כ)
 אבל ישן אינו אוכל. שכח קיח ע״א ד״ה לפי,
 פסחים קיט ע״כ ל״ה אמר רב >מא״נ)
 אבל ישן. בירושלמי, מנאי מהני, מוכא כחוס׳
 ע״ב. (יפ״ע)

 רש״י. ד״ה הא דאמרת. ואם אכל קודם
 הצרת אין בכך כלום כו׳. ר״ל רשאי לאכול
 אף שקכל עליו נהחענוח על חצי היום וכמש״כ
 לקמן בל״ה לצעורי נפשי׳ ובל״ה לשמוטי ולעיל
 בל״ה וה״ג מאי קסכר. (רש״ש)
 ד״ה ואי יתיב מאי. מי סליק לתעגית אי
 לא. נראה משוס לי״ל לל״א שמואל אלא לענין
 חפלמ עננו אבל מ״מ שם חעניח עליו לענין חבלס
 שכר ואמר רבה כ״ש לרמי למפוחא כו׳ לומר
 שאין מקבל עליו שכר כמש״כ הפוס׳ כע״ז(לל.)
 ד״ה מחענין. או דשאל לענין אס נדר קולס לכן
 להפענוס יום אחד אס יצא ידי חובחו כחעניח זה

 (עיי• ברא״ש), ולחנם גמגס עליו הגבו״א.
 (רש״ש)

 ד״ה כדכתיב וכוי. ייסר די לא להתענאה
 בהון להן כל איניש. במג״מ פי״ב איחא לכן
 כל איניש כוי, אך ככר כחב המפרש שס דצ״ל להן
 כמו הבא, וסי׳ להן לבד, וכ״ה כירושלמי
 דמכילחין פ״ב הי״ב וע״ש כק״ע. (מרא״כ)
 ד״ה דצלו. האי דקתני דכהיב משום
 דמגילה תעגית היתה לבד נכתבת. נ״ב עי׳
 (עירוטן סב:) כגון מגילח חעניח דכחיבא
 ומנחא, וכ׳ שם רש״י דשוס דבר לא היה נכחב
 טמיהס רק מג״ח ע״ש, ומפ״ז על כל ענין משנה
 וברייתא מובא ככ״מ כלשון חנן חניא ח״ר, משוס
 דנשנו בע״פ ועל תורה שבכתב ומקרא קדש נופל
 דכתיב מפני שהמה בבתוטס, ומג״ת אתרי
 שהותרה כה הכתיכה (שכת יג:) נופל עליה ג״כ
 לשון דכחיב, ועי׳ רש״י לקמן טו ע״ב סוף
 המשנה שכ׳ והיינו דקחני כל הכחוכ במגלח
 תפניח כאלו היה מקרא ע״ש. (מהרצ״ח)
 תוספות. ד״ה התם. והאי עובדא
 דראב״צ היה לאהד החורבן כוי. עי׳
 3ספרי באר אברהם בחי׳ לר״ה(דף יח) שכתכחי
 שס דהרמב״ם ס״ל דגס בזמן שהיה טהמ״ק
 קייס היו מחענין בטי באכ מפני חכיסוח מיני
 האבל שאירעו בו. וההיא דיש שלוס ואין גזירה
 יהיה לששון ולשמחה, מוקי לעחיד. ולפ״ד נדחה
 ראייח החוס׳ כאן מר״ה להא דראב״צ דהיה
 לאחר החורכן, כיון דגס קודס החורכן היו
 מחעגין. אלא דבלא״ה צ״ל דהיה אחר החורכן
 מטעם שפרש״י בסוכה(מד.) דראב״צ היה לאחר
 החורבן, שהד רט צדוק אטו היה טמי ר׳ יוחנן
 בן זכאי ובימי ר״א ור׳ יהושע ורט גמליאל
 כדאמרינן כככורוס ע״כ. וכ״כ הרא״ש בפסחים
 (ד׳ נ) דראכ״צ היה אחר חורכן, וזה דלא כמ״ש
 מהרש״א בפשיטות בפ׳ ע״פ (ד׳ קיד) דראב״צ
 בזמן הבית היה ע״ש. ומ״ש התוס׳ דמלחא
 דראכ״צ כאן לא אתיא ככ״ע, דתליא בפלוגתא אי
 בטל מגלת תענית. הנה יש לה״ר דתליא כפלוגתא
 מדאי׳ טרושלמי פ״ד דשקלים ופ״א דמגילה
 דפליגי תנאי באותן הימיס דיו״ט של קרבן
 העצים אי נוהג בזה״ז, דת״ק סבר דנוהגין ור׳
 יוסי סבר דאין נוהגין אלא בשעת קרבן, ומייתי
 מהך דר״א כר״צ דסכר נמי כח״ק דר׳ יוסי
 דמהגין בזה״ז, וכ״ה כתוספתא דחעניח. הד
 מבואר דהך דראכ״צ לאו דכ״ע הוא אלא
 כפלוגתא דת״ק ור׳ יוסי, אך לא נתכאר כמאי
 קמפלגי ומ״ט. ולפ״ד התוס׳ כשמעתין מבואר
 דה״ט דקמפלגי אי בטלה מגלח חענית כזה״ז או
 לא, דח״ק וראב״צ ס״ל דלא בטלה, ור׳ יוסי סבר
 דבטלה, ואזיל לשיטחו דאיח ליה הכי בר״ה
 (יט:). ומיהו מדברי הרא״ש בר״פ מקום שנהגו
 מוכח דס״ל דמילחא דראב״צ הלכחא היא,
 ואע״ג דקי״ל דבטלה מג״ח. וש״מ דלא סכר
 כמ״ש התוס׳ אלא לשאני יו״ט לקרבן דבזמן
 הכית היה מן הלין ולכך לא כטל גס בתורכנן,
 משא״כ יו״ט הכתוטס כמג״מ לאף כזמן הכית
 אינו אלא תקנה. והא לקרי כעירוטן (מא.)
 לקרבן העצים יו״ט של לכדהס, קאי אהך
 דראב״צ למייד בזה״ז, אבל בזמן הטת היה
 מה״מ כמו כל ימיד שמטא קרבן. ולפ״ז י״ל מה
 שהוקשה להחוס׳ שם בעירוטן כד״ה שאני כוי.
 דמשמע דס״ל דיו״ט דקרבן עציס הוא בכלל
 יי״ט הכתוטם במג״ח שאסורים בהספד וחעניח
 לפניהם וכר. ומחמת כן הוקשה להס הסוגיא
 דשס דמשמע דיו״ט שנ קרבן עצים אין אסור
 לפניהם, אך אי אמדנן דהוא מה״ח א״ש, דהא

 ד״ה לן. לא גרע ממתענין לשעות. נ״ב
 ר״ל כמו בתענית שעות שלא היה בדעתו בחחילה
 להתענות כל היום, מ״מ כל שכאמח לא אכל כל
 היוס אומר כמנחה חפילמ תענית, הד שתצי יום
 ב׳ נחשכ לו לחעניח לענין זה, וכמו כן במה
 שכשחדח היה כדעחו להחענוח ואח״כ אירע
 אונס שלא היה יכול להחענוח נחשכ לו מתחילה
 לתענית לומר תפילת חעניח, וכן כהא דירדו
 גשמים כו׳ ג״כ היה צדעחו בחחילה להתענוח כל
 היום, ודו״ק. >רי״א חבר)
 בא״ד. מ״מ אין זה ראיה גמורה דשמא
 לא אמרוה. אכחי קשה שליח צכור מאי איכא
 למימר, וע״פ מש״ל כשס הטור ניחא. (יעב״ץ)

בע״א י  דף
 גמרא. והוא שלא טעם. לקמן כה ע״ב רש״י
 ד״ה שכן מציגו. (נזא־׳נ)

 לא צריכא. (ע״ז לד א׳) חוס׳ ד״ה מחענין.
 (לבוש)

 שלא שקעה. (זבחים נו אי) חוס׳ ד״ה מנין,
 (מנחוח כ ב׳) חוס׳ ד״ה נפסל. [א״ה עי׳ ביראים
 ובקידוש החדש ה״ב במפרש שס ובמנחח כהן
 למהר״א אפמינטיל ז״ל]. (לבוש)
 כל תענית שלא שקעה. ע״ז לד ע״א ד״ה
 מחענין, זכחיס נו ע״א ד״ה מניין, מנחוח כ ע״ב
 ד״ה נפסל. (מא״נ)
 דאר״א בן צדוק. טרושלמי חעניח פד ה״ד

 ר״א כר׳ יוסי, ועי׳ מ״ש עירוטן מח ע״א.
 דפ-ע)

 ההם לשמוטי נפשיה. עי׳ רא״ש סי׳ י״כ
 בשם ירושלמי נדדס דדייק מזה דר׳ יוחנן ס״ל
 מחענין לשעוח ולא דחי כבכאן, ומוכח ג״כ דהר
 חעניח שעוח אף שאוכל אח״כ כאוחו יום, והוא
 דלא כהבבלי. (יפ״ע)
 כל תענית שלא קיבל עליו מבע״י. שבח יא
 ע״א בהגהח הרא״ש, עירוטן מא ע״א ד״ה אי
 אתם. (מא״!)

 כל תענית שלא קיבל עליו מבעו״י לשם
 תענית. בד״ף מסיים שנאמר קדשו צום [ונראה

 שבן היה גירסתו בגמ׳ דאקרא קסמיך].
 (רש״ש, מרא״כ, חש׳׳ל)

 מבעו״י. טרושלמי פ״ב הי״ב מגילה פ״א ה״ד
 איחא מבערב ופי׳ הק״ע ופ״מ דהיינו קבלת
 החעניח במנחה. אך ממאי דמסייס שס עלה
 ואחיא בו׳ דא״ר זעירא בשס רב חונה אומרה
 כלילי שבת ויומו, משמע דלענין פפלח עננו
 קאמרי ומפרש בצלו בתפלת המעדכ, ועמ״ש
 עוד לקמן יח ע״א. רפ״ע<
 הכתובים במג״ ת. בירושלמי פ׳ קונס יין ה״א
 פלוגחא דאמוראי ר׳ חזקיה ר׳ יוק ר׳ ירמיה
 בשם ר״ח בר בא ח״א משענה ואינו משלים וח״א
 לוקה וא״צ היחר חכם. (יפ״ע)
 דכתיב במג״ת. נ״ב פרק י״ב (מדא״כ)
 מקדמת דנא יאםר כו׳. נ״ב עי׳ בר״נ פי׳ על
 דכד הש״ס כאן, ונ״ל דמ״ש כל מאן דאחי עליה
 מקדמח דנא, ר״ל שקיכל חעניוח קודס שגזרנו
 ימים טוטם יאסר אח״כ בחפלה קודם התעניח,
 ולא די לו במה שאסר על עצמו זמן רכ קודם
 וצריך קבלה סמור לתענית, והיינו בחפלח מנחה.
 ומ״ד יאסר, ר״נ שממילא נאסר ביון שקיבל עליו
 קודס שגזרנו היו״ט וא״צ עוד קבלה סמוך

 לתענית, וזש״א מאי היא דתגיא כו׳ ע״ש.
 (רי־א חבר)

 יהיד שקיבל עליו שגי והמישי ושני. צ״ל
 שקיכל עניו חעניח שני וחמישי של כל השנה
 ןכ״ה כמג״ח וכרש״י]. ךעב״ץ, מרא״כ)
 אם נדרו קודם. כס׳ כל בו הטא יש מפרשים
 דהבי קאמר אס היו יום ב׳ וה׳ שחל נדרו עליהן
 טרס שהגיע יומו דאסור להחענוח בהן חל נדרו
 גם עלייהו מטעם כולל, ונ״ל דזה נוטה לסברח

 רמב״ס פ״ז ה״י מהל׳ שבועוח ע״ ש בכ״מ.
 (ג׳ מהרש״א)

 עד מתי אוכל ושותה וכו׳ דברי רבי.
 ובפסחים דף ב הגי׳ דברי ראב״י, וטס׳יה דהד
 ראב״י מטא שם ראיה דפלגי רבנן טן יממא
 לליליא מהך בדיחא, אלמא דתנא אחריחא הוא.

 (מרא״ב)

 עד שיעלה עמוד השחר. בירושלמי ה״ד עד
 שיאיר המזרח. (יפ״ע)
 ר״א ברש״א. טרושלמי שם רשב״ג. >יפ־ע1
 גמר ועמד וכו׳. גי׳ הד״ף והרא״ש ז״ל גס
 בל״ק ישן ועמד, וא״ש דא״צ לפ״ז לדתות בחי׳
 הש״ס דהמס כשלא סילק, דהיינו שלא סילק אמ

 ברכות דליתא שם תיבת ובמוצאי, כ״א וכתע״צ,
 וכן נכון להגיה בכל המקומות, ונמשך הטעות
 ממ״ש מקודם ובמוצאי יוה״כ ועמ״ש שנת כד
 ע״א. (יפ׳־ע)

 לן בתעניתו אינו מתפלל וכו׳. ונ״ב צ״ל
 למתר אינו מתפלל, וכן הוא בהדיא ברש״י
 וברי״ף כאן. (חש״ח
 מתענין לשעות. עי׳ רא״ש סי׳ י״ב מ״ש בשם
 הירושלמי פ׳ קונם יין ה״א, ולדעתו פליג

 הירושלמי עם הבבלי, ועי׳ ש״ק ומה״ס שס.
 (יפ״ע)

 מתענין לשעות ומתפללין תפלת תענית.
 ונ״ב בע״ז(לד.) הגי׳ ואס השלים מחפלל תפלת
 חעניח ע״ש, אבל מכאן מוכח דלא גרסינן לה,
 דהא ר״ח הוא דמוקים כן לקמן דהוא שלא טעם
 כלל עד הערב ואולי החס דנא הטא לד׳ רכ
 חסדא הוצרך הגמ׳ לבאר שס דאינו מחפלל רק
 אם השליס חעניחו וק״ל. (חש״ל)
ד יונה ורב  קסבר ד״ה. טרושלמי ר׳ יוחנן ו
 ס״ל מתענין לשעוח. דפ״ע)
 מר עוקבא. ע״ז לד ע״ב ד״ה ר״ע. (חא״נ)
 מר עוקבא איקלע. בע״ז לד ע״א הגי׳ ר״ע,
 וכתבו שם הפוס׳ שת״ו ר״ע לא היה מסתפק.
 וטרושלמי ע״ז פ״כ ה״ד איתא ר״ע לזיפרין
 שאלו ממנו קנקנים כו׳ אמר מזו למדנו כו׳
 [דהיינו ק״ו מאינן זפוחין דכזפופין סגי להסיר
 הזפח] וכשכאחי אצל חכרי אמרו כו׳, ודחו דאין
 ראיה ע״ש, א״כ יתכן שפיר ע״ז לומר לא הוה
 טדי׳ כיון דנדחו דכדו. (יפ״ע)
 במח שימש משה. חגיגה ו ע״כ ד״ה מאי,
 [יומא ה ע״א, וע״ש ע״ב, זבחים יט ע״ב, מנחוח
 מה ע״א]. (לבוש, מא״נ)

 במה שימש משח ז׳ ימי מלואים. נ״ב עי׳
 מדרש ויקרא רבה פי״א אר״א פשוט הוא לן
 שבחלוק לבן שימש משה. (מהרצ׳׳ח)
 במה שימש משה כל ז׳ ימי המילואים.
 בגבו״א החשה אמאי לא שאלו נמי על יום השמיני
 ע״ש. ולפלא שלא הטא מדברי המוס׳ בע״ז שס

 ד״ה במה שכפי שכתבו שס מיושב היטב ע״ש.
 (רש״ש)

 בהלוק לבן. בויק״ר פי״א וירושלמי דש יומא
 ע״ש ר״א ט ר׳ יוסי פס״ר פי״א. (יפ־־ע)
 במח שימש משה כל ז׳ ימי המילואים
 וכוי. נ״ב הנה באמח ברש״י בחומש בפי פקודי
 על הפסוק דעל עליו אח העולה פירש דאף טוס
 ח׳ למילואים שהוא יוס הקמח המשכן, שימש
 משה והקדכ קרמוח צימר ע״ש, ומה דלא
 הזכיר כאן רק השימוש דז׳ ימים, היינו משוס
 דטוס ח׳ כיון דהיה טעון קידוש ידיס ורגלים
 וכמו שפירש״י שס כפסוק נ״א, מסתמא היה
 טעון כגדי כהונה, אבל בשבעת הימים דלא היה
 טעון קידוש, שפיר מסתפק להו אם היה טעון
 בגדי כהונה, ופשוט הוא [ומה שפירש״י שם דכג
 קרמות ציבור הקדב משה בו ביום צ״ע דהא
 שעיר ר״ח נקרב ע״י אהרן, ובמו דמשמע להדיא
 בפי שמיני בפרשח ואח שעיר החטאח, ובזבחים
 קא ע״3, ויש ליישב]. >חש״ל)
 רש״י. ד״ה כאילו קדוש. מש״כ המהרש״א
 עליו(כחד״ה כאילו) א״א להולמו ע״ש. (רש״ש)
 בא״ד. לא אבוא בעיר כו׳. נ״ב עיין לעיל
 דף ה ע״א. (ר״ש מדסוי)

 בא״ד. בקרבך קדוש. נ״כ נראה דחסר כאן
 וכצ״ל ברש״י נישנא אחדנא כקרכן מדוש ולא
 אבוא בעיר רישא דקרא קדריש בשטנ שמעיך
 קדוש, כלומר שהיה שרוי בצער בשכר זה לא אבוא
 בעיר של מעלה וכו׳ כדדריש לעיל הי, ועי׳ רש״א
 ודו״ק. (מרא״כ)
 ד״ה וה״ג מאי קםבר ד״ה. כגון זה שלא
 קבל תענית של לילה זה מאתמול כוי.
 נ״ל דר״ל דאילו בשעה שקבל עליו התענית של
 יום היה מתנה גס על הלילה שאתדו אין זה
 נקרא תענית שעות כיון שצרפה ליוס הקודס
 כקכלה אחת ה״ל טומא אריכתא. (רש״ש)
 ד״ה רב כהנא כוי. כלומר ״ארוג״ היה
 כצ״ל. (יעביץ)
 ד״ה בחלוק לבן שאין בו אימרא, משום
 שנא׳ והייתם נקיים. נ״כ כן הוא טרושלמי
 פ״ג דשקליס מ״ב (מהרצ״ח)
 תוספות. ד״ה יחיד. תימה אמאי נקיט
 יהיד. י״ל לרבוחא, ס״ד כיון דאיהו קבל עליה,
 כחורח נדר הוא, וחייל מיד, משא״כ צבור, דב״ד
 הוא דגזור עלייהו לצעורא כעלמא, ולא קכל כל
 יחיד כעצמו כפיו. (יעב״ץ)
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, אלמא לתליין כולהון אהללי. אולם יש עול  כר
 חילוק כינס לענין אנשי משמר ואנשי כ״א כפרק
ל יש חילוק  ללקמן, ואולי כפלוגחא לא קמיירי. עו
 ביניהם לענין עוכרומ ומיניקוח לקמן (יל.)
 ואפשר הואיל לגס בשבע לא היו מחענין נא חשיכ
 להו. (רש״ש)

״ ט. ל י ל פ ת ה מ ז ״ ח ו ל י ל פ ת ה מ ז א ש ל  א
 מבאן נראה שגם הברייחוח נשנו בזמן קרום,
ג שבימיו נחקנה ברכח המינין,  קולס זמנו של ר״
״ט הוו, וזה מחפלל עשרים  לא״כ לעולם י
 הול״ל. (יעב״ץ)

. לקמן טו ן י ו ה ש ז ה ו ] ז ׳ ו כ ת ו ו נ ו ש א ׳ ר ג ] 
 ע״ב ל״ה ואפילו. (לבוש, מא״נ)

. נ״ל שהיה כחוב בר״ח י ו הן כ י בר ל ד כ א ל  ה
 לכ״ל והכוונה לעשרים וארבעה, ובטעוח פחרן

 המעחיק לכל לבריהן, וכן לקמן בלף הסמוך.
 (רש״ש)

׳ ה ב א י ב ה רת. ש ג ו ן הב י . ד״ה א י ״ ש  ד
. נ״ל למחוק מכאן ולהציגם למטה גבי ת ו ר ע  ש
 הא נערה. (רש־יש)

ל ו ה י כ ה ב ן ל נ י מ ק ו מ ד . מ ת ד מ ו ת א א ה ז ״  ד
םת. ובחנם דחק לרכ ה לתכבו ״ ס ה ו כ ר פ  ו
 חסדא קאי אברייתא דחכפוהו אבליו דקחני מכבס
) וכן פרש״י גופיה : ז י  כסותו במים, וב״מ כמ״ק(
 שס להדיא. (מצפ״א)

. עי׳ בגה״ש מה ׳ ו ן כ ג י מ ק ו מ ד . מ ד ״ א  ב
 שהגיח כצע״ג. ואנכי ממה דהלא במו״ק (יז ב)
 אמר ר״ת גופי׳ האי ז״א באמת על הברייחא.
 אשר לזאח נלע״ד שחיסר המעתיק בגמרות
 שלפנינו וצ״ל קולם הך ז״א לאר״ח, מ״ש דאר״א
 הכהן כו׳ התס בשתכפוהו כו׳ לתניא חכפוהו כו׳
 כמוכא למעלה (כדרך הש״ס בכ״מ למאי למכיא
 ללישנא קמא לתיובתא או לסייע מביאם לל״ב
 להפך) וע״ז אומר ר״ת ז״א כו׳ וקאי על
 הברייתא כדאמר במו״ק ונכון כס״ד. ירש״מ1<

ס ו כ ר פ ל ו ו ח י כ ה ב ן ל נ י מ ק ו מ ד . מ ד ״ א  ב
סת. נ״ב דברי רש״י ז״ל הללו ה לתכבו ״  ה
 צע״ג דמלבד שקשה מאוד להבין הדמיון מכיתול
 ופרכוס לתכבוסת כגדיס, דאטו מי ליכא למימר
 דפירכוס שהוא לשער שבגוף חמיר טפי
 מחכבוסח בגדיו, ועכ״פ מאי זאח אומרח שייך
 בזה, ועוד דאוקימחא דפרכוס דיחויא בעלמא
 הוא רק לדחוח הסיועא לרבא, וא״כ איך שייך
 להוציא דין אחר מזה, וב״ש דלרב חסדא עצמו
 דס״ל לעיל ג״כ דאבל אסור בצונן חו לא צדך
 לאוקמא כסירכוס, ועוד דא״כ טפי הו״ל להוכיח
 הכי מהא דחניא בהדיא כמו״ק כ׳ ובכחובוח ל׳
 אינה רשאה להיות בותלת וכוי, אבל באמח צע״ג
 שהרי הא דר״ח זאת אומרת איתא נמי כמו״ק
ד החס לא ה  י״ז ובמו שציינתי בעז״ה בצדו, ו
 מייחי הש״ס כלל הך סוגיא דכיחול ופרכוס,
 וליכא לפרושי החס כפירש״י הכא כלל, אלא אהך
 כרייתא דמייתי לעיל ומככס כסותו במים דאיחא
 נמי בסוגיא דהחס, וקאי עלה ר״ח התם ואמר
 זאמ אומרח וכו׳ וכלומר דמוכח להדיא מהך
 בדיחא דשאר אבל אסור כחכבוסח. וכן פירש״י
 עצמו שס, וא״כ הדבר פשוט דבסוגיא דהכא קאי
 נמי אהך בדיחא עצמה ״דהיא הדה״ ״היא
 הדה״ אלא דלפ״ז יש להגיה דהן דזאח אומרח
ד או לעיל ע״א קודם מ א  היה צ״ל קודס איכא ד
 אמר רבא וצ״ע. ומצאחי כעז״ה להגאמ מו״ה
 עקיבא אייגר זצ״ל שעמד על ד׳ רש״י הלנו בגליון
 רק מהא דלר״ח עצמו אין הוכחה וכמש״נ
 בעדה. ועוד הקשה דלמה לא הוכיח באמח
 מכרייחא דלעיל דמככס כסופו במים, אבל
 במחכ״ח נראה מעלס ממנו הסוגיא רמו״ק
 הנ״ל דשם מוכח בהדיא דר״ח אבדיחא דלעינ
 קאי וכמש״כ בעז״ה. ודע דהא דאסור בתכבוסת
 אף במים בלבד מאמר, דאילו לעיקר איסורא
 דתכבוסת נפקא לן במו״ק ט״ז מקרא דלבשי
 בגדי אבל ע״ש. (מרא׳יכ)

ת ר ג ו ב ן ה י ק א ״ . ה ן י  תוספות. ד״ה א
בת. תרגום נושה ןדכריס כד, יא] רנןי, והיינו י  חי
 חייב, ויש לו דוגמא בלשון המשנה(פ״ה דערכין)

 להעלוח עולה שאינו רשאי, פירוש שאינו חייב.
 רעב ״ץ)

ר ש ע מ ן ה ת מ ו א ת ב ו ב ד נ . ו י א ה מ ״  ד
. עי׳ ר ש ע י מ ב ׳ ג ו ם כ י מ ל ת ש ח ב ז ר ו מ א ד  כ

 הגהוח הכ״ח. ועמש״כ במגילה(ח.) בס״ר.
 (רש״ש)

. עי׳ רש״א. ומש״כ דא״כ מאי א ד ב ס ת ה ו ״  ד
 כתבו כו׳ ע״ש. אי משום הא לא איריא דנ״ל
 דתיבת ותסברא שבתון דבריהם הוא דכור תדש

 דף! יג ע״ב
 גמרא. אילימא בחמין כו׳. כתב הרש״א
 דה״מ לסיוע לרפרם כר פפא מהא כו׳ ע״ש.
 ולפמש״כ לעיל דלר״ח אסור אפי׳ פניו ידיו
 ורגליו כצונן, וכ״כ הגכו״א, וכ״מ מדכייל לאבל
׳ לעיל דאכל הוא כש״כ  בהדי ט״כ (ורש״י פי
 מט ״ב), וט״ב אסור בזה, כמו שהביא הרא״ש
 והר״ן מפסתיס, א״כ לא מיבעיא דלא מסייע ליה
 אלא אדרכה שיקשה עליו למה אין הכוגרת רשאה
ן אילימא כחמין כו׳ וכדפי׳ הרש״א ד פ ד  כ
 בעצמו, ובזה מיושב מה שתמה בגה״ש לקמן
ן כלל לאוקימחא דכיחול ופירכוס. ד  דלר״ח לא צ
 (רש״ש)

 והאר״ה אבל אסור להושיט כו׳. לעיל
 מייחי לה בשם רב ששח, ול״מ למי שיעיר בזה,
 וגס לפמש״כ בסמון יהיה קשה דר״ח אדר״ח.

 ירש״ש)

 אמר ד״ה זאת אומרת אבל אסור
. ל  בתכבוסת. נ״ב מו״ק יז, ועיי בפירש״י ד

 (מרא״כ)

 ואם לעבר את חזוהמא מותר. להגבו״א
ד דכיוה״כ ״ ד  אישחמיט בכאן הטוש״ע ר״ס ח

 אסור לסוך להעביר הזוהמא והוא מהירושלמי.
 (רש״ש)

 ואבו לחעביר חזוחמא מותר. כאן ה״ו,
ט ה״ד, יומא  ובירושלמי מע״ש פכ ה״א, שכח פ
 פח ה״א, בח״ב וכחע״צ סיכה שאינה של חענוג
 מותר. (יפ״ע)

 וחלכתא אבל אסור לרחוץ. מ״ק טו ע״ב
 ד״ה לא אשארא, פסתיס נה ע״א ד״ה קולי.

 (מא׳ינ)

 אדבריח ד״י לרבי יצחק בריח. פירוש
 שהעלה ר״י לד״צ בנו לגדולה, ומינהו לראש
, דוק וחשכח. מלח אדבדה,  ישיבה ודרש ד״צ
 מורה ענין מעלה ומשיבות, אע״ג דמוחזק כן,
, וא״מ רבי יהודה  עלה רי״צ להראומ מדפומו
 הוא הדורש ופייס אמ בנו שילך לדרשה. מפני
 קצמ כעל רומ ימרה, כנראה בערבי פסחים ןקד:]
 כעוכדא דעולא. (יעב״ץ)

 בין גואל לרופא. ברכומ לד ע״א ד״ה
 אמצעיוח. (מא״נ)

 אדברי׳ כו׳ בין גואל לרופא כו׳ מיהיבי
 כו׳. ק״ל מדוע לא הביא הש״ס הכא הא דחני
 ר׳ אושעיא כו׳ (שכח כד.) וחעניח כוי ואומר
 מעין המאורע כש״מ דמוכח דאף כחע״צ ממש

 יחיד אומרה בש״ח. ועמש״כ ככרכומ (כו.).
 (רש״ש)

ד ה״ג  בין גואל לרופא. כירושלמי כרבות פ״
׳ ירמיה ס״ל בין  ובחעניח פ״ב ה״כ פליגי כה, דר
ר׳ ינאי בר׳ ישמעאל בש״ח, ואיחא  גואל לרופא ו
 שם אמר ר׳ מנא לא בדקיח אס כר׳ ירמיה אי
 כר׳ ינאי סלקיח לסדרה שמעיח רב חונא בשם רב
ע חעניח צריך להזכיר מעין ״  אפי׳ יחיד שגזר ע
׳ פליגא בכ״י  המאורע, החיכ ר׳ יוסה והא מפני
׳ מש״ל ועי  מחפלל אדם י״ח כו׳ ובמוצאי חע״צ [
 יא ע״ב דצ״ל וכחע״צ], מן מה דאמר ר׳ יוסה
 מחני׳ פליגא הוי איחחבח בין גואל לרופא.
 ופירשו המפרשים דהקושיא הוא מדחני י״ח ולא
 י״ט. יקשה די״ל דלא אחא למעט ולא י״ט, כ״א
 למעט מעין י״ח, ונקראה החפלה שמונה עשרה
 אף שגם בלא עננו יש בה י״ט, ועוד דהרש״ס
 והגר״א גורסים שם מעין י״מ ולא הוזכר שם י״ח
 כלל. ובענ״ד קושיח ר׳ יוסה הוא מדאמר
 וכחע״צ, ולא אמר וכחעניח סחס, ש״מ רכחעניח
 יחיד אינו מזכיר, והוכיח ר׳ מנא מזה דע״כ ס״ל
 לרב לבחע״צ אומרה היחיד כין גואל לרופא
 וכמעניח יחיד אומרה כש״ח ויכול לכללה בהביננו
 לבסוף לא אמי למטעי כמ״ש סכרא זו כככלי
 ברכומ, ע״כ נקט מע״צ וכן לקמן יד ע״א בשם
 רב דבמע׳׳צ אומר הימיד בין גואל לרופא, וזהו
׳ נושכה הכרכה בין גואל  דאמר איממבמ פי
 לרופא במע״צ גס לימיד. (יפ״ע)

, ב״ק טו ן  מאי שייר. מגילה ח ע״א ד״ה אין ד
 ע״א, יע״ש סב ע״ב ד״ה מרובה, ע״ז כא ע״א
 ד״ה קסבר, יומא מ ע״א. (מא״נ)

 ומאי שייר דהאי שייר. לכאורה מימה דהא
 שייר טובא, דכאמצעיומ אוכלין מבעו״י ואסורין
 ברחיצה סיכה כו׳ משא״כ בראשונות, ואולי קצר
 הש״ס הברייחא ולא הביאה בשלימוח, אח״ז
 מצאחי שכוונחי בזה להגבו״א. ועי״ל ע״פ דאיחא
 כחוספתא פ״א כל שאמרו אוכלין ושיחין מבעו״י
 אסורין כמלאכה כרחיצה כיי, כל אלי שאמרו
ן במלאכה ברחיצה חד  אוכלין ישוחין משחשיכה מו

ג ה״ה, ושם איחא על דכ״ח שטכל ולא ״  ומ״ק פ
 ידענין אם לקריו או דס״ל אין רחיצח צונן
 רחיצה. (יפ׳־ט)
ג ה״ח כסכין  מיקל בתער. בירושלמי מ״ק פ״
 ובמספרח. (יפ״ע)

 במים ולא בנתר ולא בהול. לקמן (ע״ב)
 איחא ג״כ ולא באהל. (רש״ש)

 כל שבעה. עי׳ מ״ש בפג״א כרכוח פ״כ ה״ו,
 שכחבחי שם ע״פ הרמב״ן בחוה״א דמרבה בכל
 שכעה אף רחיצה הראשונה שנהגו לרחוץ האכל
 בחמין אחר המטה כמו סעודח הבראה וס״ל
 למ״ד זה דאסיר ע״ש. ;יפ״ע)
 מאי לאו אכולהו לא אשארא. כן היחה
ג ובמאי עסקינן כוי) ל״ ו  הגירסא לפני הדטב״א(
. (חל״ג) ׳  יכן נראה כתיס׳ ד״ה וכן ט

 רש״י. ד״ה בנהמיה בן הכלי׳. כתיב
 בעזרא. ר״ל דהמסופר מתמיה הוא ג״כ מה

ן לכוונם אהדדי. ד  שנעשה ע״י עזרא ולכן צ
 (רש״ ש)

 ד״ה כ״ש משום אבל. וכש״כ אבל ממש
 שמתו מוטל לפניו. ר״ל שהיה מוטל לפניו
 וראה מיחחו, לאפוקי חורבן הבית דלא ראהו כלל.
 אבל כ״ז שמוטל לפניו ממש דעח הרמב״ם בפ״א
 מהל׳ אבל ה״ב דמוחר ברחיצה ושא״ד, והרמב״ן
 חולק עליו 0ה. (רש״ ש)

 תוספות. ד״ה אמר. ירושלמי בת״ב וכו׳.
 נ״ב בירושלמי לפנינו הגי׳ בח״צ מרחיץ פניו ידיו
 ורגליו כדרכו [והיינו דלא כר״ח באן דמחיר
 כח״צ אפי׳ כל גופו כצונן, ואולי דהירושנמי מיירי
 בחמץ וצ״ע], ובת״ב מרחיץ ידיו ומעביר על פניו
 [וצ״נ דר״ל מרתיץ ידיו מערב ט״ב, או דר״ל אם
 מלחיץ ידיו בט״ב לצורך תפלה וכדומה], ביוה״כ
 מדמיין ידיו ומקנמן במפה ומעמל את המסה על
 פניו ע״כ, ועי׳ בש״ס דיל! ביומא ע״ח ע״א, וגי׳
 החוס׳ צ״ע. {!זש״ל)

 בא״ד. ירושלמי יוסף בדיה דריב״ל. נ״ב
 גמרא ערוכה היא בש״ס דילן יומא ע״ח ע״א
 וע״ש וצ״ע. (מרא״כ)

, שורה . פירוש סד י ו  בא״ד. תרי סמרטוטי כ
 מלחלח סמרטוטין במים ומניחן מרגלומיו במטחי
 מבעיא מבעוד יום, והם מחנגכים כל הלילה,
ן  למחר מעבירה על גבי עיניי, וכי הא דאמדנ
 בבחרא דיומא [עפ.] באביו של ר׳ ייסף וה,
 מטפחח היחה לדכ״ל עי״כ שורה איחה במים

 ועושה איחה כמין כלים נגוכיס. למחר כר.
 (יעבי׳ץ)

 בא״ד. ד״י תדי סמרטוטי. פירוש היה שורה
 סמרטונףן ואח״כ היה מניחן חחח הכר ״ליכשן״

 כצ״ל, יעיין יומא פ׳ יוהכ״פ דף סח ע״א.
 (פור״י)

 בא״ד. ויהיב תותי כהעיה. נראה דצ״ל כריה
 כמו שפי׳ חחח הכר. אך מש״כ כדי ללחלחו
 משמע דר״ל שהיה מעכיר אח״כ הכר על עיניו
 חמוה. ונ״ל דגס זה ט״ס, וצ״ל כדי לנגכו ומעכיר
 אח״כ הסמרטוט על עיניו, והוא כמו דאיחא
 בבבלי יומא (עח.) ע״ש. ובירושלמי שלפנינו הגי׳
 חחוח כדה, ופי׳ הק״ע חחח הכד ע״ש, ולא זכר
 מהגמרא דיומא ולא מדברי החוקי. (רש״ש)

 ד״ה טבילה. מדלא קאמר מ״ל טבילה
 בחמין דכשרה כגון כו׳ כצ״ל. ורש״ש)
 בא״ד. שחוחמו וחומשכו לבריכח. מהכא
 ליכא למשמע, אטו לא משכחח לה נמי בגוונא
 אחרינא. כההיא דחנן [יומא לא:] מחמין לו ממין
 ומטילין לתוך הצונן, ודכוותא אשכחן באנשי
 טבדא בסילון [שבת נט.] אלא בכל גוונא לא חמין
״ד סי׳ ו ׳ בבאור הגר״א י  נינהו פושרין מקרו [יעי
 רא ס״ק קכה]. דעב״ץ)

׳  ד״ה וכן. דאבל נמי מותר בצונן. ונ״ב עי
ל מה שתמה על  בגליון הש״ס להגרע״א ד
 התיס׳, ועוד יש לדקדק על לשון התיס׳ שכ׳ אהא
 דקאמדנן דבצונן מותר וכן סיימו צסוה״ד אכל
 לא קאי אהא לכצונן עכ״ל, וקשה דהיכן הוזכר
 בבריימא דבצונן מומר בתענית ציכור. ולכן מכל
 זה נ״ל לומר דהתוס׳ היו גורסים בבדיחא
 כשאמרו אסור ברחיצה לא אמרו אלא בחמין אבל
 בצונן מוחר, ובחמין נמי לא אמרו אלא כל גופו
 אכל פניו ידיו ורגליו מומר, וכזה עולים כל דברי
 המוס׳ כהוגן ועיקר הקושיא הוא מאכל דווקא
 ודו״ק. (חש״ל)

 בא״ד. וקשיא לר״ח דאמר אבל אסור
 כוי. ר״ל אפילו פניו ידיו ורגליו כמש״כ לקמן
 בס״ד ומיושב קושיימ הגה״ש. (רש״ש<

 הגאון מוהר״ב רנשכורג זצ״ל שכ׳ שגירסח רש״י
ן, אלא שלא כחב דפירש״י הוא שלא  היה כגי׳ הדי
 כפירוש הר״ן, וכמש״כ בעז״ה. (מרא״כ)
 ד״ה בפלגא. קרו ויחל. הוא כפי מה שהכיא
 הרא״ש בשלהי פ׳ כני העיר ממס׳ סופרים
 מ״ש. !דש״ש)

 בא׳׳ד. קרי ויהל ומפטירין דרשו. צ״ע
י העיר 1ך לא ע״א  דהא מפורש בסוף פ׳ מ
 במגילה כתעניות כרבות וקללות, ואפילו למגהגינו
ן ויחל, כתבו דהיינו דוקא בשאר תעניות, ד  דקו

ן ברכוח וקללוח. ד  אבל בתענית גשמים ק ו
 (פור״י)

 בא״ד. דחיינו ריבעא דיומא קרו ויחל
״ז ס פי ד פ ו  משח וכו׳. נ׳׳ב כן איתא במס׳ ס
י העיד דבתעניות  ה״ז. והא דתנן בסו״פ מ
 בדכות וקללות, היינו בשבע תעניות אתדינות,
ד באן כשלש אמצעיות, וכן תילק י י ל מ  ילש״י ד
 שס במס׳ סופרים, וכ״כ הלא״ש בסיף מגילה
ן ברכית ד ו פ מס׳ סופרים, דאין ק ״  דאני עושין ע
 וקללוח רק בשכע אחרינית וכט׳ כאכ, [ומש״כ
ן בט״ב ברבוח  בט״ב חמיה דהא אנן לא קדנ
גר. וצ״ע] ס י  וקללוח כלל כי אס כי חוליד מי
 וכ״כ הטור בסי׳ חקע״ט, וע״ש בב״י מש״כ על
 רבינו הטור בזה, ואמנם הדבר פשוט דהטור

 הוציא כן מד׳ הרא״ש הנ״ל, ודברי הב״י צ״ע.
 (וזש׳׳ל)

 תוספות. ד״ה דאי. ומש״ח קאמר
 שמואל (ר״ל כהאי לישנא משוס) דלוה כו׳
. !רש״ש) י ו  (דקאמר רב) דוקא כ
 בא״ד. ״ומשום הכי״ קאמד שמואל.
 :ראה דצ״ל ״ומשמע דכי״ אמר שמואל. (פור׳־י)
 *״ח מח. דהא ל״כ בקרא אלא כו׳
. דעחס י ו  •קדשו צופ אבל אכילח לא כ
 :פתרון מלח צום כדעח הרד״ק בשם אביו
כא ט) ע״ש. >רש״ש) )  :מלכים א׳

 דף ינ ע״א
 :מדא. בין בחמין בין בצונן. בירושלמי
ג פלוגחא דאמיראי אי ״  :רכות פ״ב ומ״ק פ
 ־חיצח צונן רחיצה לענין אבילוח, ושם ל״מ חילוק
ן אבילוח לחע״צ, ועי׳ פ״מ ככרכופ פ״ב ה״ז  ז
 יפי׳ לענין חמין. ומדנקט ליה בהדי יוה״כ מיכח
יד בצונן ועי׳ באן ה״י, ומ״ש ביומא עז  ״מי
 :״ב. !יפ״ע)

 י1בילה בהמין כו׳ כל חייבי טבילות כו׳.
ב מצה יח ע״כ ד״ה כל, שבת קיא ״  ״מא לד ע
 ׳.:״א ד״ה טובלין, ב״ב סי ע״א ד״ה מכלל,
 •־.מורה יב ע״א ד״ה ואין, נדה סח עא ד״ה הא
 לאפשר. (מא״נ)
ר פמ״ה. (יפ־־ע)  נ:ל הייבי טבילות. פס״
ן בט״ב (חמורה י3 בי) תד״ה ואין. (לבוש! י  ב
 טבילה בהמין מי איכא שאובין נינהו.
 י- ׳ב ובברכות(כב.) מקשה רב חסדא נמי כעין זה
 י:י יש טבילה בחמין, ולא מסיים שס הגמ׳ הא
 ;:אובין נינהו כמו בכאן, וכבר העיר בזה בס׳ לחס
 וסמלה להגאון מוהר״ש גאנצפדד זצ״ל וע״ש
ה שחירץ, ואבן לענ״ד נראה ליישב בפשיטוח  ר
 לדתם נכרכות דמיירי לענין טבילת בע״ק דכשר
׳ כשאוכין וכמו שמבואר באריכות ככ״י או״ח  רפי
״ פ״ח, ע״כ הא ללא משכחת לה טכילה בחמין  כ
 לאו משום שאובין רק משוס גזירח מרחצאוח
מא יטכול כתוך הכלים וזה פסול אפילו ז  ל
 ג31ילח בע״ק וכמו שמבואר שם כגמ/ אכל הכא
 דמיירי לענין טבילה מטומאה שפיר פריך דהא
 ש אובין נינהו. !חש-ל)
 א״ר חנינא סגח״כ. בחוס׳ ביצה יח ע״בהביא
וט״ס שס בן  ירושלמי דשם פ״ב ה״ב [
 אנטיגטס], ושס בירושלמי דרש ר׳ לוי כהדא
 ד־״ח סגה״כ. (יפ״ע)
 אסור במלאכח. פסחים נד ע״ב ד״ה בה״ש.

 (מאי•()

 כ־־אי חוא. (שבח קיא א׳) חוס׳ ד״ה טובלין,
 (נרה סח אי) חד״ה הא. (לבוש<
 אבל בלילח מותר. כ״ה בחיספחא פ״א,
 ובירושלמי כאן ה״ו. >יפ״ע<
, יומא  אבל בדרך. בירושלמי שם. ומ״ק פ״ג
 פ׳ ח. (יפ״ע)

דיאמר רב ששת אבל אסור להושיט  ו
 וכו׳. ונ״ב לקמן ע״ב הגי׳ רב חסדא, וא״ש טפי
 הנא. (מרא״כ)

 ר־ אבא הכהן. אפשר שהוא אוחו ר׳ בא בר
ן ששאלו ממנו בירושלמי ברכוח פ״ב ה״ז י  כ
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 הגהות תענית דף יג ע״כ ־ דף טו ע״נ וחידושים 'א
 ע״ש. ובמחזור וויטלי בפי׳ לאבות מצאתי הטעם
 שנקלא דבלי קבלה, מפני שכל הדינים הנלמדים
 מדכלי נכיאיס כלס מקובלוח מסיני, דבלא״ה הלי
 אין נכיא לשאי לחדש דכל. (מהרצ״ח)
 בא״ד. ובכל דוכתא דלא איתפקד נביא
 דיליף מיניה אגב אורהיה מילתא לא
 קרינן ליה קבלה. עי׳ ריש כ״ק. ימצפ״א)
 ד״ה ובקבלה. עמדו בתפלה והקשה תום׳
 וכוי. ונ״ב שני חיכוח אלו עמדו כחפלה אין כאן
 מקומו ושייך לד״ה ברחובה של עיר, ושם צריך
 לציין עמדו בחפלה, וע״ז פירש׳יי ברחובה של עיר
 כגלוי וכו׳. (חש״ל)

 דף טו ע״ב
 מתני׳. לא היינו נוהגין כל אלא בשע״מ
 ובהה״ב. עי׳ בר״ן כאורך. והחוי״ט כ״ע ואני
 שמעחי ולא אבין בו׳ ע״ש. ובמחכ״ח לא שח לבו
 להגירסא שמביא הר״ן בריש דבריו וענו אחריו
 אמן, ואוחה חפס לעיקר וע״ו סובב פירושו. גם
 מש״כ(לפי הבנתו) ועוד דא״כ בחרחי טעו, גס
 בזה ל״ד, דלא טעו רק במה שענו בשכמל״ו ולפי
 טעותם זו שפיר עבדו במה שאמרו מי שענה אתר
 הברכות. (יש״ש)
 אנשי משמר. מ״ק יד ע״א, וע״ש יז ע״ב ד״ה

 איכעי, יומא ית ע״א ת״י ד״ה לא מאכל.
 להפקיע שערים. לעיל י ע״א ד״ה אין.

 שא״נ)

 שלא להפקיע שערים. התוי״ט הביא לשון
 הרמכ״ס כפי׳ מפני שאומר דלת העם כוי וכ״ע
 כלומר כו׳ ודוחק, ול״נ דכוונתו דלי השכל ונעדרי
 המדע. (רש׳יש)
 ולאהריו מוהר. (עירובין מא א׳) חוס׳ ד״ה
 שאל. (לבוש)

 בר״ה. לקמן יז ע״ב, ר״ה יט ע״א, וע״ש לב
 ע״א. ;מאיינ)

 בימי ד״ה. ר״ה כז ע״א. מזא־נ)
 גמרא. ד״ה והדר תני כאו״א נוטל ונותן
 בראשו. הגרי״פ הגיה דצ״ל נוחן, וכן לקמן.
 ואילו שח לכו לגי׳ הרי״ף והרא״ש כמשנה נוטל
 ונוחן וכ״ה כמשנה שבירושלמי, ה״ל להגיה יוחר
 בהמשנה נוטל ונותן. !וש״ש)
 וכל או״א נותן בראשו. בירושלמי משמע
 שלכל א׳ היה נותן השמש בראשו לבד במקום שלא
 היה יכול השמש להגיע היה נותן בעצמו. ;יפ-יע)
 בגדולה מתהילין. כ״ר פ״כ ע״ש תני ר׳
 חייא, ח״כ שמיני מלואים, ועי׳ שות״ט סי׳
 קל״ט. (יפייש
 בקללה מתחילין מן הצד דבתחילה
 נתקלל נהש. נ״כ לפ״ז לא יכולתי להלום
 המקרא בראשית אמחה את האדם אשר בראתי
 וגו׳ מאדס ועד בהמה עד רמש ועד עוף השמים,
 והרי בקללה מיירי והחחיל אדס בחחלה, ואולי
 הוא ע״פ שאחז״ל לא זכה אומרים לו יתוש
 P7P•מהרצ״חו(

 ויאמר משה אל אלעזר. צ״ל וידבר משה אל
 אהרן ואל אלעזר ואל איחמר בניו הנוחרים קחו
 אח המנחה כוי, וב״ה בכרכוח ס״א, וע״ש
 בחידושי אגדוח. (מרא־-כ)
 אינו דומה מתבייש. ה״נ בירושלמי. (יפ־־ע)
 אינו דומה מתבייש מעצמו. סנהדרין מ״ב
 סוף ע״א. ומא״נ, גי מהרש״א)

 דש״י. ד״ה אלא בשער מזרה.
 כשמתפללין בהר הבית כו׳ שלא היו
 עונין אמן במקדש. מוכח דהר הבית ג״כ
 ככלל מקדש לענין זה, ולפי׳ הר״ן צ״ל דהיו
 מחכנסין בהר הבית להתפלל כז׳ תעניוח וכ״כ
 הרמב״ס בפ״ד מה״ח הט״ו. ואף דחנינן
 מוציאין אה״ת לרחובה של עיר ובו׳, בהר הטח
 היה ג״כ רחוכ כדכתיב אל הרחוב אשר לפני שער
 המיס (נחמיה ח), והוא אחד משערי העזכה
 (מדוח פ״א מ״ד), וטומא (סט p אר״ח שהיה
 כע״נ. אכל ק״ל דהא שם (פסוק ו) כחיב ויברך
 עזרא אח ה׳ אלהים הגדול (ועי׳ טומא שס)
 וכחיב ויענו כל העם אמן אמן. ועל הרע״ב שנחן
 טעם לענייח בשכמל״ו במקדש לפי שהיו מזטרין
 שס המפורש, קשה דשהמ״פ לא היו מזבירין אלא
 כעזרה כדמוכח טומא שם ובפרש״י, ובשכמל״ו
 היו עונין אף בהר הטח כמו שהוכחחי. ועוד
 קשה עליו לרב יוסף(טומא שם) דמפרש הגדול
 שגדלו בשס המפורש. ועכ״ז כחיב דענו אמן
 אמן. (רש״ש)

 ד״ה ולא משלימין. ובגמ׳ מפרש שמא

ו״ש מדםוי)  הולה כו׳. נ״ב זה ליחא בכרכוח. ;
 בא״ד. ולבסוף מוקמינן כו׳. נ״ב בגמ׳ שלנו
 בע״ז ליחא וה אחר דין אס היה לו חולה, אלא
 לפני זה איחא דף ז׳ ע״ב ר״א אומר שואל אדם
 צרכיו ואח״כ יחפלל ר׳ יהושע אומר יחפלל כו׳
 וחכ״א בשומע חפלה אמר שמואל הלכה בשומע
 חפילה. (ר״ש מז־םוי)
 ד״ה אבל ומנודה. דכתיב ולא תעטה על
 שפם. כ״נ דצ״ל. !רש״ש<

 דף טו ע״א
 גמרא. אי הוה כתיב ישתה וו כדקאמרת
 השתא דכתיב וישתהוו כו׳. כ״ה הגי׳ בע״י
 ומלוח ושרים שרים ליחנייהו ונכון. ורש־׳ש)
 צדיקים לאורה. מנחוח יט ע״א ד״ה
 במקרא. (לבוש. מא״נ)
 מתני׳. סדר תעניות. לעיל יג ע״ב ד״ה
 וחסברא, וע״ש יד ע״ב רש״י ד״ה גזר, ר״ה כו
 ע״ב רש״י ד״ה ובחעניח, שבח ל ע״א ד״ה וכ״ד,
 יומא נג ע״א ד״ה ישראל, מגילה כו ע״א ד״ה
 זו, פסחים ג ע״ב ד״ה בחעניח, וע״ש נד ע״כ
 ד״ה ועשרים, ב״ב עט ע״ב ד״ה אימור. ימאי׳״
 סדר תעניות. ב״ר פמ״ט. !יפ״ע)

 את התיבה. (חעניח יג ב׳) חדה וססברא.
 (לבושן

 ונותנין אפר מקלה וכוי. וכחבו החוס׳ ואוחו
 אפר הוה מעצס אדם, שהרי האפר היה לזכרון
 העקידה ובעקידה היה עצמוח (עיין לקמן בדף
 טז. ד״ה אפר). מאוד נצטערמי מדברי החוס׳
 הללו, מהיכן למדו דבר זה שהאפר צריך להיוח
 מאפר של עצם אדם, דמהיכן לקחו העצם הזה,
 וט חטטו בקברות ישראל ליקח משם איזה עצס
 ולשרוף אוחו, אין לך בזיון המח גדול מזה, ואטו
 לקחו עצם של מח נכרי להיוח לזכרון לעקידת
 יצחק אבינו. וחפשמי בירושלמי ולא מצאחי
 מאומה. ולולי ואח ק׳ דהרי באמח היה נשרף על
 המזבת האיל ממורת יצחק, היה להם יוחר ליקח
 אפר של איל שנשרף לזכור ממש עקידתו של
 יצחק. ולולי דמסתסינא הייתי אומר שהוא ט״ס
 כתוס׳ שהיה כתוב בתוס׳ ואותו אפר הוה מעצם
 א׳, וסכר המדפיס, דא׳ הוא ר״ת של אדם,
 וכאמת הוא ר״ת של ״איל״, וכוונת המוס׳ כמה
 שאמרו כמתניתין אפר מקלה, ולפי דאמרו כגמ׳
 שהוא לזכור עקידחו של יצחק, מה רמז יש כאפר
 מקלה, לך פירשו החוס׳ דהיה של איל, ועיינחי
 בב״י סי׳ חקעט וראיחי שגס הוא הביא דברי
 המוס׳ כמ״ש לפנינו. שוב אחר זמן הראו לי שכן
 מגיה ג״כ הרב כעל שושנים לדוד על המשניוח,
 ושמחתי שכוונתי לדעחו. יעיני שמואל!
 ובקבלה. קדושין טו ע״א ד״ה כי טוכ, מ״ק ה
 ע״ב, תולין קלז ע״א ד״ה ובקבלה. ומא״נ)
 זכרונות ושופרות. מש״כ התוי״ט דריב״י
 דקאמר כל מחום כו׳ לא כא ללמד אלא על ר״ה
 ויו״כ של יובנ כר, חו נסחר ממש״כ בכ״מ
 מהחוס׳ דכחוכוח (ח.) דלשון כל אינו נופל על
 פחוח משלשה. ומש״כ עוד והאי קרא כו׳ כחיב
 גט וטוס שמחחכס ור״ה נקרא יום שמחה כוי,
 ה״ל לאחרי ממש״כ הרא״ש בשלהי ר״ה בשס מר
 שר שלום כהא דהיו אומרים מועדים לשמחה
 5ל״ה ע״ש. ורש ״ש)
 זקן ורגיל. נסוכה מב ע״ב ד״ה היודע, ב״מ
 פו ע״א ד״ה אוקמינהו], חולין כד ע״כ ל״ה
 נחמלא. (לבוש, נזא״נ)
 ומוסיף עליהן. לעיל יג ע״ב ד״ה חנא, שבח ל

 ע״א ד״ה דבקו, פסחים נד ע״ב ד״ה החס.
 !מא״נ;

 מי שענה את דוד. בירושלמי ה״ט מחשה על
 סדור אלי׳ ויונה קודם דוד ושלמה כנקמן יז
 ע״א, וממרן כלקמן שס. (יפ״ע!
 רש״י. ה״ה אפר מקלה. דכשם שאפר
 קרוי עפר. נ״ב עי׳ סוטה וטז ע״א) וחולין(פח
 ע״3). (מהרצ״מ)

 בא״ד. גנאי יותר מעפר סתם. מלמ סמס
 נ״ל למחוק. עי׳ לקמן(טז.) בפירושו ד״ה עפר
 סחס, ועמש״כ שם. (רש״ש)
 ד״ה ובקבלה. כ״מ שהנביא מצוה
 ומזהיר לישראל קרוי דברי קבלה. נ״ב עי׳
 חות יאיר סי׳ נ׳ שכ׳ דתלמיד טועה כתב זאח,
 להרי ראינו (נדה כג. חגיגה יא:) קרא הש״ס
 דברי קבלה אף שאין ענין לחוכחה ומוסר. ועי׳
 רש״י (חולין קלז.) דמקרי דברי קבלה מפני
 שקכלו בל נבואה לפי צורך הדור והזמן והמעשה

 אהת. לקמן(טו ב) מבואר דבאחח היו חוקעין
 ומריעין וחוקעין ובאחח מריעין וחוקעין ומריעין
 וכן כונס, וכן חפס הלח״מ שס אח הב״י בסי׳
 חקעט ככזה ע״ש. (רש״ש)
 ד״ה רב יהודה. עננו אבינו. וכ״ה כחוס/
 ומוכח כן מירושלמי פ״ג ה״מ. (יפ״ע)
 ד״ה כי פליגי בעגנו. במתריעין דאמריגן
 בעלמא כו׳ והאי דקתני בעלמא מהריעין
 בעננו. ר״ל כעננו לכד ולא כשופרוח, וכן הטנו
 הגבו״א. והא דלא פי׳ כפשוטא דפליגי במחריעין
 דמתניתין שלפנינו וסוכר דנבלל בה חרוייהו
 שופרות ועננו. משוס דא״כ הוה א״ש גס לדידי׳
 הא דלא היו מחריעץ(ור״ל בשופרות ועננו) אלא
 צועקין(לבד), ובן נא הוה א״ש גס לדידיה הא
 דעל אלו מחריעין בשבח, ולחנס גמגם עליו
 בגנו״א. ורש״ש)
 תוספות. ד״ה לאו שיורא. וה״ה דהוה
 מצי לתרוצי כדלעיל מילי דפרהסיה לא
 קתני. לכאורה י״ל ע״פ הגמ׳ דלקמן(דף טז)
 למה יוצאין ללחוכ ל״ל אמל גלוחינו מכפרח כוי.
 ומפדש דנדידיה א״צ לחוב אם גלו מט כנישחא
 לט כנישחא אע״ג דליבא פלהסיא דבי כנישחא
 הוי כמו כצינעא. ואי׳כ י״ל דלב אשי ס״ל כד״ל,
 ולדידיה לא הוי מילי דפלהסיא. ומיהו ז״א
 לפמ״ש הלי״ף דדוקא תפלה סגי לב״כ אחרינא
 אבל החיבה לב״ע צריך להוציאה ללחבה מטעם
 כלי צנוע היה ונחבזה בעונינו. (נזצפ׳-א)

 דף יד ע״כ
 גמרא. הרי אמרו אין מטריחין. כירושלמי
 איחא עוד טעם לשיעור החענימ י״ג, כנגד מ׳
 יום שעשה משה במדבר בהר, ואין החשבון מכוון
 דהפ״מ פי׳ דבל חעניח נחשב ג״י והס ל״ט, גם
 הוא בלא טעם. והק״ע בחב דששה שבועוח הס
 מ״ב יוס ע״ ש, ועס יום האחרון הם מ״ג. ונ׳
 לפרש דאיחא בחנחומא וירא מובא בחוס׳ ב״ק
 פב ע״א דמשה בחמישי בשבח עלה להר דרד
 בשני כן נחשטס ג״כ י״ג החעניוח מחמישי, רק
 משוס דאין מחחילין בה׳ מקדימי! להחענוח בב׳
 אבל החשבון מחחיל מה׳ בבמשה, וא״ש
 החשבון. (יפ־׳ע)
 לפי שאין מטריהין כו׳ לגרמיה. ברכוח מח
 ע״א, מכוח ד ע״א, שקלים. (מא״״
 בני נינוה. טרושלמי מוכח דלא היה השאלה על
 מקום קביעח חפלח הגשס, כ״א לענין זה דחנן
 יצא ניסן כו׳ ואין גוזרין חעניח אחר הפסח, וע״ז
 שאלו אם יכולין לגזור חעניח אחר הפסח,
 והשיבם דרשאין אך שלא ישנו ממטבע החפלה,
 ושקיל וטרי בזה עד דמסיק דאומרה בשש ברבות

 הנוספות בתתלה, והנא מסיק דאומרה בש״ח.
 ;יפ״ע)

 מיתיבי אר״י אימתי כו׳ הכל לפי
 המקומות. לפמש״כ הגבו״א לעיל (דף 3)
 בד״ה הא לן דדוקא בעיר גרידא אמר רט
 דבש״ח אכל לא כמחוז כגון פומכדיפא ובל דסגי
 ק3א דידה ע״ש. לא א״ש הקושיא מר״י, דדילמא
 כוונחו דוקא על מחוז שלם. (רש׳־ש)
 ת״ש דהניא בשני מטין עם הערב כצ״ל,
 ועי׳ גילסח הלי״ף והרא״ש. (רש-׳ש)
 היו לו שני פתהים כו׳. כה״ג במו״ק (יג נ)
 וע״ש. (רש-ישו
 היו לו ב׳ פתהימ. טכושלמי מכעיא ליה אי
 פוחח שניהם או לק א׳ ולא איפשיטא, ומשמע
 דלא שמיעא להו הבלייחא, וא״כ היה להם לשאול
 גס אי מטין כל היום. ייפ״ע)
 תנא בבגין. טלושלמי ע״ש ליכ״ל ומובא
 ברא״ש סי׳ קי״א, וכן נפ״ד ה״ו. (יפ״ע)
 א״ר אלעזר אין אדם תשוב. בירושלמי ע״ש
 ר׳ ינאי זעירא בשם אבהחיה, מובא ברא״ש כאן
 סי׳ כ״א, ובמגילה פ׳ הקורא עומד סי׳ כ׳ נוט״ס
 מה שציין ברא״ש כאן פ״כ ה״א וצ״ל ה״ו ע״ז
 פ״ד ה״א], וסיים שם ובלבד יחיד על הצבור
 ע״ש. (יפ״ע)
 אלא א״כ נענה כיהושע ב״נ שנאמר כו׳
 קום לך כו׳. בירושלמי פ״ב ה״ו מבואר
 דיהושע נענה שא״ל הקב״ה קם לך(ח״ו כתיב),
 דרשינן ליה קם לך ההוא דאדכרח, ר״ל מה
 שהוכרח ומה חעשה לשמך הגדול. ורש״י במגילה
 משמע דלא פירש כן. (רש״ש)
 רש״י. ד״ה לגרמי. פירושו כאן חמוה,
 וככרכוח (מח.) וש״מ פירשו לנכון. [ועי׳ בערוך
 עלך גרם הב׳]. (ישיש)
 ד״ה ובשומע תפלה כוי. אם היה לו

 וכ״מ בהגהוח הב״ח. ועכ״ז הוא מגיה על דלך
 הלש״א. (רש״ש)

 דף יד ע״א
 גמרא. אי משום. (מגילה ח א׳) חד״ה אין.

 (לבושו

 דר׳ ינאי בדיה דריש״מ. ה״ג טלושלמי
 כרכוח פ״ד ה״ג, וכאן פ״כ ה״כ לגי׳ הק״ע
 ובברכוח שם משוס ר׳ ישמעאל, וצ״ל בריה דר׳
 ישמעאל כככאן, וכן הגיה הרש״ס שם. ייפ׳׳ע)
 גקוט אמצעיתא. עי׳ רש״י וחוקי. והרמכ״ס
 מפרש הברייתא האמצעית דמחענוח כאחרונוח
 כו׳ ופסק כן, ועי׳ מה״פ טרושלמי ה״ה ד״ה כל,

 וטרושלמי משמע דבאחרונוח אין מחענות.
 (יפ״ ען

 במאי מתריעין. ב״ק ס ע״ב ד״ה מחריעין,
 ר״ה ס ע״א. (מא״נ)

 רב יהודה אמר בשופרות. משמע דבחעניח
 היו תוקעין בשופרוח, ובר״ה איחא שהיה
 בחצוצרות. ד״ל דהתס בשארי צרות אבל בגשמים
 היה בשופרוח. והטעם י״ל ע״פ דאיחא
 בירושלמי רפ״ב א״ר יעקב דרומיא ולמה חוקעין
 בקרנוח, לומר חשטנו כאלו גועים כבהמה לפניך
 וקרנוח של בהמה. ועוד דבחעניח אחרונוח
 דגשמיס אומרים שופרות וחוחמיס בשומע
 חרועה של יהושע, ולבך חוקעים בשופרות
 כהחס. ושוכ ראיחי שכן מסיק הריטב״א לחלק בין
 מלחמה שהיא כנופיא דכל ישראל היה כחצוצרוח,
 אבל בצרה של עיר או מדינה א׳ אפי׳ כזה״!
 בשופרות. אלא דקשה ע״ז מהא דשבח (לו.)
 דא״ר חסדא הני חלח מילי אישחני שמייהו מכי
 חלב טהמ״ק חצוצלחא שופלא שופלא חצוצרחא
 למאי נ״מ לשופל של ל״ה, ואמאי לא אמל לשופל
 של ד״ה ותעניח, דבלא״ה לא קשיא דלא המצ״ל
 נ׳׳מ וו כמ״ש בספלי באל אבלהס בחי׳ לשבת שם.
 דהא כחבו החיס׳ בע׳׳ז (מז.) שהיו שני מיני
 חצוצרות והנהו דקלא שהיו חוקעין מי אהלן
 הכהנים היו של כסף, ועוד היו חצוצרות מקרני
 בהמה שהיו חוקעין בהס הלויס בשיל על הקדבן
 מלבד שאל כלי שיל. ולפ״ז י״ל דהא דקאמל
 דאישחני שמייהו דחצוצלוח לשופד אינו אלא
 באוחן קלני בהמה של שיד הלויס שמין של שופר
 הן, משא״כ בחצוצלוח של הכהניס שנאמל בכתוב
 שהיו של כסף לא שייר כלל לקרותו שופל, ואוחן
 לא אישחנו שמייהו כלל, וגם עכשיו בזה״ז נקראין
 בשס חצוצרות. ולכן לא המצ״ל מ״מ דאישחנו
 שמייהו דחצוצרות לשופר לענין חעניח ועח צרה
 שיחקעו במה שנקרא עכשיו שופר, דז״א דהרי
 אוחן צריכין שיהיו משל כסף ולא אישחנו שמייהו
 כלל, רק החצוצרוח של הלויס שהיו של קרני
 בהמה נשחנו לקרוחן שופר וזה אין נ״מ עכשיו.
 אבל לפי מאי שחילק הריטב״א דלא נאמרו
 חצוצרוח אלא בכנופיא דכל ישראל כגון במלחמה
 אבל בחעניח של צרח עיר או מדינה א׳ אין
 תוקעין אלא בשופרוח, א״ב קשה דאמאי לא
 קאמר התם מ״מ נמי לתענית. (נוצפ־א)
 שבהן י״ה התרעות כו׳. הקשה הגבו״א דהא
 כ״א הוו דגס בברכת גואל היו תוקעין במבואר
 בפרק דלקמן, ותירוצו דתוק. וככר קדמו
 בהקושיא הלח״מ בפ״ד מה״ת הי״ז ותירץ דלא

 חשיב אלא הבאוח מחמח גרבוח הנוספות.
 (רש ״ש)

 והתניא כו׳ חגב כו׳ מדצעקה בפה
 התרעה בשופרות. עי׳ 33״ק (פ 3) חד״ה על
 החגכ שכת3ו ד״ל דהתס כפה, וק״ל א״כ פסייע
 מחני׳ זו למ״ד החדעה כפה. (רש״ש)
 ספינה המטורפת. (חעניח יט אי) לש״י ד״ה
 המטורפח. (לבוש,מא״נו
 אילימא בשופרות. טרושלמי שם מפרש
 לצעקה היינו לשופרוח, וכן מוכח לקמן פ״ג ה״ג
 וה״ד דיהיכ טעמא לרמן דאמרי מחענין ולא
 מחריעין דמדמו ליוה״כ ור״ע דאמר מחריעין
 ולא ממענין מדמי לר״ה, אלמא דמחריעין היינו
 כשופר. (יפ״ע)
 שופרות בשבת. (ב״ק פ בי) חוס׳ ד״ה
 מחריעין. (לבוש;
 דש׳יי. ד״ה מילי דצינעא. מתריעין
 בבחכ״ג וכ״ד נמי בבחכ״נ. ל״ל אלו היו
 ממליעין או מתפללין כ״ד בשלש שניוח היו
 בבהכ״נ. אבל בשבע אחלונות היה הכל בלתוכ
 כמבואר בפרק דלקמן ובל״פ בני העיל. ורש״ש)
 ד״ה בשופרות. וסתם תרועח פשוטה
 לפניה ולאהדיה כו׳ על כל ברכה יבבא
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 יב הגחות תענית דף טו ע״ב - דף טז ע״ב וחידושים
 ערום בר בושת הוא, ופרש״י דטון דאינו מקפיד
 לילך ערום בפני ב״א מי הוי בר בושת. ולפי הא
 דהאן מאי פריך הא נהי דממבייש מעצמו מ״מ
 אינו דומה למתבייש מאתרים, והתוס׳ כתבו שם
 אהא דמשני מאי ערום דאתא זיקא וכרכינהו
 למנא ואתא איהו ודלינהו טפי וביישיה לדווקא
 דאתא זיקא כוי תיב אבל אס הוא עצמו דלינהו
 ובא תכירו ודלינהו טפי פטור כיון שזה אינו
 מקפיד, או שמא אורחא דמילתא נקט דאתא
 זיקא. ולפי הסוגיא דכאן ודאי צ״ל דאורתא
 דמילתא נקט דאף אס הוא עצמו דלינהו כו׳ אין
 לפטור תכירו משוס שזה אינו מקפיד, דאינו
 דומה מתכייש מעצמו למתכייש מאחרים
 כדהכא. >מצפ״א)
 בא״ד. עי׳ רש״א שהכיא מהר״ן דאדרבה
 מתבייש מאתרים קיל. וקשה דבסנהדרין שם
 מוכח להדיא כפרש״י ע״ש. >רש־ש)
 ד״ה מורא כר. ל״א הר המוריה הר סיני
 כוי. המהרש״א תמה הרי מפורש בקרא לבכות
 בית ה׳ בהר המודה, ונעלם ממנו הא דאי׳ ברבה
 במדבר ששה שמות נקראו לו הר אלהים הר בשן
 הר גבנונים הר המודה הר חורב הר סיני, אלא
 דמס״ד שס משמע דהנירסא הר חמד במקום הר

 המודה וצ״ע. ועי׳ יוצר יוס א׳ דשבועוח.
 (לזצפ״א)

 בא״ד. ל״א הר המוריה הר סיני. נ״ב עיי
 חוס׳ באן ד״ה הר, ועי׳(שבח פט.) שדרשו סיני
 שירדה שנאה לעכו״ם. אולם הדבר חמוה מאד
 מאד מה ענין הר המודה אצל הר סיני, הד הר
 סיני בחוץ לארץ בארז מדין קרוב לים סוף, והר
 המודה הוא ירושלים, ואולי זה ג״כ כוון
 מהרש״א בח״א כאן שהקשה הרי הר המודה
 בארץ ישראל. (מהרצ־וז)
 ד״ה אדם של צורה. בעל קומה שישמעו
 ויקבלו דבריו כוי. עי׳ סנהדרין (יז.) ועי׳
 מריק(ט.). (מצפ׳׳א)
 ד״ה נשא לבבינו. עם הכפים צריך לישא
 הלב לשמים. מפרש כפיס מלשון כף יד.
 ומש ״כ לשמים הוא מסי פא דקרא אל אל בשמים,
 והרש״א בח״א לא הטן כן ע״ש. ורש׳׳ש)
 תוספות. ד״ה אפר. פירוש אותו עפר
 היה מדבר הנשרף מעצמות אדם כו׳.
 אמנם אינו מוכרח שכעכור זה יצטרכו לאפר של
 עצמות אדס דוקא, שגם כאפר של עצים יש זכרון
 לאפרו של יצחק, אדרכא משם ראיה שא״צ לאפר
 של עצם אדם, שהרי יצחק לא נשרף, אלא אפר של
 עצים שנשא לצורך עקדחו ונשרפו נעשו אפר, זהו
 שקרוי אפרו שנ יצחק, לכן מאפר של שריפח
 עציס כעלמא יש לזכירה זו, זה פשוט וברור
 ומוכרת, שלא כדכד תוס׳ שהם ודאי זדם מאד
 גס בלאו הכי, כמש״ל בדף הקורס, ובכדי טרתו
 להמציא דכר שאינו נשמע כלל. (יעב־׳ץ)
 ד״ה הר. ע״ש ידאה כוי. עי׳ הנרי״ב וכן
 איחא כשוח״ט ט״ו, פדר״א כ״ז, ופדר״כ טו
 נחמו. (יפ״ע)

 בא״ד. דאילמלי כו׳ כצ״ל טו״ד כסוף.

 דף טו ע״ב
 גמרא. כדתניא בגואל ישראל. טרושלמי
 ברכוח פ״א מקשה הא שש כרכוח אינו מאריך
 בחמיה, ומשני שלא חאמר הואיל והיא מעין י״ח
 לא יאריך בה קמ״ל. (יפ-יע)
 ברוך גואל ישראל. עמש״כ בזה ככרכוח
 רפ״ט. (רש״ש)
 ברוך גואל ישראל. חיבח ברוך נראה דהוא
 ט״ס [וכן להלן]. ימרא״כ)
 והזן הכנסה אומד להם תקעו כה נים בני
 אהרן כו׳ הריעו הכהנים בנ״א כו׳. לפלא
 בעיני על הגכו״א שמשכש הספרים כמשנה וגורס
 טן בחקעו ובין בהריעו חרוייהו בני אהרן
 הכהניס, ע״ש שלא נסחייע מכאן. (!-שיש)

 ברוך זוכר הנשכחות. חיבח ברוך ט״ס.
 (מרא׳׳ס

 זוכר הנשכהות. נ״ב נראה דצ״ל גם בהך
 ברייחא ועל השניה אומר ברוך ה׳ אלהי ישראל
 מהעולם עד העולם זוכר הנשכחוח. (מרא״כ)

 ומבין כוי. (סוטה מ בי) חוס׳ ד״ה ומנין.
 (לבוש)

 שאין עונין אמן במקדש. לעיל טו ע״ב ד״ה
 לא, ברכות נג ע״ב ד״ה במשמע, וע״ש נד ע״א
 ד״ה כל, יומא לז ע״א בת״י ד״ה והם, וע״ש סה

 למת יוצאין לבית חקברות. נ״כ הנה כמשנה
 שלגי לא נזכר מאומה מהליכה לכה״ק, ורש״י
 הרגיש בזה וכ׳ דסמך ע״ד הירושלמי. ומכאן
 ראיה לדכרי רכ אלפס שכ׳ סוף עירוטן דש״ס
 ירושלמי היה כבר מסודר לפני חוחמי תלמוד
 ככלי, ועי׳ כספר יד מלאכי ח״כ כללי כ׳
 התלמודים שהטא דכד רטנו יהונתן דמפ״ז אין
 אנו חוששין לירושלמי נגד הבבלי דאוחן רבנן
 שסדרו הבבלי הטאו בו אוחן הסברוח שהס
 כהלכה הנאמרוח בירושלמי ורוב חלמוד בבלי מן
 הירושלמי נובע כגון דבד ר׳ יוחנן ור״ל ומ
 הנקראים כשס רט ע״ש, ומכאן ראיה גמורה
 שהרי מקשה כאן טה״ק למה על ענין שאין לו
 שוס רמז בבבלי, רק סמך על מה שמכואר
 כירושלמי ועי׳(נדה ח.) ואמר ר״א הלכה כר״א
 דאומרה כרכה רטעיח בפ״ע, וכ׳ רש״י ד״ה
 ואמר ר״א כירושלמי כרכוח ע״ש, ראינו גס שס

 דהכבללי סמך על ענין המכואר כירושלמי.
 (נזהרצ״ח)

 [למח יוצאין לבית חקברות]. לענין להוציא
 ס״ת לטת הקכרות על כל צרה שלא תבוא על
 הציבור ק״ל. עיי כנו״כ מהד״ח חא״ח סי׳ ק״מ
 דנסחפק כזה, אכן חמהני במה שלא הביא לדברי
 הר״!; כאן בסוגיין שכ׳ בפשיטוח דאין לעשוח כן,
 ומסיים שלא כמנהג מקצח המקומוח שמוצאים
 אח החיבה לבה״ק ומחפללים שם. (חש״ל)
 חשובין לפניך כמתים. טרושלמי ע״ש ר׳
 לוי, ואם הוא בר לחמא דהכא תסחייס דאיהו
 אמר זאח. ויפ״ע)

 שיבקשו עלינו מתים רחמים. סוטה לד
 ע״ב ד״ה אבות, ב״מ פה ע״ב. (מאת)
 חד. ב״ב כא ע״א. (מא״נ)

 מאי חר חמוריח. משום דחני ליה נמי במחני׳
 קכעי ליה הבא. (יעב״ץו
 ה״א הר שיצא ממנו חוראח. כ״ר פנ״ה
 פלוגחא דר״ח רבה ור׳ ינאי ח״א כוי, וכ״ה
 טרושלמי שהש״ר פסוק כמגדל דוד פס״ר פ״מ
 ע״פ ארץ המודה. (יפ״ע)
 אדם של צורה. סנהדרין מב ע״א. (מא״״
 עלוב. מגילה בט ע״א. (מא־״
 אסרי הבהמות להוד. טרושלמי מייתי ע״ז
 קרא דיואל מה נאנחה כהמה שאין שייך כלל
 לנינוה, וני להגיה שס ככפדר״כ כ״ה שוכה קודם
 הפסוק א״ר אחא ואף בערטא עושין כן וע״ז
 מייחי קרא דיואל. (יפ״ע)
 בחזקח. טרושלמי אר״ש בן חלפחא חציפא נצח
 לבישא, פי׳ אפי׳ לבישא מועיל החציפוח, ועי
 פדר״כ שס. (יפ״ע)
 אפי׳ גזל מריש. בירושלמי דריש לגנאי מה
 שהיה בכף ידיהם החזירו מה שהיה בשידה חיבה
0 ת פ  ומגדל לא החזירו, ועפדר״כ. ד
 אמר רב אדא בר אחבח. כירושלמי הוא דרש
 דר׳ בא בר זכדא טוס החעניח. (יפ״ע)
 ת״ר עמדו בתפלח כו׳. נ״ב עי׳ בשו״ח
 מהרש״ל סי׳ כ׳ דהעלה דהני מדוח בעינן רק
 טורד לתיבה בגשמים ותעניות ולא כסחס ש״ץ
 קטע. וכמו יש לו יגיעה בשדה, ודאי דומא
 כתפלת גשמים קאמר, ה״ה אינך, ומש״ה לא
 הטאו הד״ף וגם הרמב״ס רק כהל׳ תענית
 הטא מדות הללו ולא כהל׳ תפלה כו׳ רק המובתר
 שבצבור. (ריחל״מ)
 ויש לו יגיעח בשדח. בירושלמי ויש לו טח
 ושדה, ומקשה חמן חנינן וטחו ריקן ואח אמרח
 הכין ׳׳ש נו בניס ומוח, ופי׳ הק״ע דנשאר
 בקושיא, והפ״מ פי׳ מנח הירושלמי להגיה תחת
 טח ושדה, בנים ומוח, ודוחק. ובענ״ד נ׳ דהוא
 שנוי׳ למשני דכיון שיש לו בנים ומוח אין מספיק
 מה שיש לו למלאוח חסרונם ואין לו כמה לפרנסן
 כלחי אס מיכול הארץ ע״כ מיחל למטר ככל לכ.

 (יפ״ע)

 רש״י. ד״ה למתבייש מאחרים. דאיכא
 עגמת נפש טפי וכוי. ועי׳ במהרש״א שהטא
 לשון הר״ן שכחב בהיפן מפרש״י לגבי מחטיש
 מאחרים איכא עגמת נפש פורתא וכו׳. ואני חמה
 על הרץ דטרושלמי מוכח כפרש״י דאיחא שס
 וכראש הנשיא כדי לפרסמו לא דומה המחכזה
 מעצמו למתבזה מאחר, משמע דמאחר הבזיון
 טפי משום דמפורסס. וכן מוכח מסוגיא
 דחלמודא לידן כסנהדרין ס״פ היו כודקין גט
 גדול שבדיינין אומר נזדקן הדין, דמחטיש מעצמו
 טוכ ליי מדאחריס, ועוד יחכאר כזה כחי׳
 לסנהדרין כעז״ה. ומכאן ק״ל אפרש״י בב״ק
 (פו:) ו;ט הא דחניא ביישו ערוס חייב, ופריך

 כפרש״י, וע״ש ברש״א בח״א. ול״נ דמפסוק
 ראשון אין ראיה דא״א להוציא כ׳ דכדס כאחד,
 אבל מפסוק זה לייק שפיר מללא כחיב ואלעזר
 אלא ואל אלעזר אחא אל ופסקיה, כלאמרי׳ כדש
 מגילה אי הוה כתיב כו׳ וט״ו כלקאמרח השחא
 לכחיכ כו׳ ואח כו׳ ע״ש. (רש״ש)
 תוספות. ד״ה ונותנין. ואותו אפר חוח
 מעצם אדם. צ״ל מנין רגלים לבלוח לכר כזה,
 אך זר הוא בודאי, וחמה על עצמך מאיזה עצם
 אדם יהא עפר זה, ואיה ימצאוהו, הרי ישרפו
 עצס אדס יהודי בשביל כך, או האס יקחו עצם
 מאח נכרי וישרפוהו ויחנוהו על ראשם, רחמנא
 ליצלן מהאי דעחא שכשחא, ועיין עוד לקמן בדף
 הסמוך [טז. בתוס׳ ד״ה אפר], ותדע שבחנם כאו
 תוס׳ לידי כך. (יענ״ץ)

 דף טז ע״א
 גמרא. בפרהסיא. טרושלמי ר״ח בר כא
 כדעת ר״ל הכא מטעם גלות, וטעם זה דבזיון
 בפרהסיא הוא ע״ש דכ״ל, וכן אמר שם גט פר
 כהן משיח ופר העדה לפי שחטאו הלומד
 והמלמד לפיכך יצא קרטן לחוץ והוציא אמ הפר.
 (יפ״ע)

 אריב״ל לומר. טרושלמי ע״ש ר״ח בר אבא.
 דפ״ע)

 הרי אנו השובין כבהמה. עי׳ בבורוח (דף
 מה ע״כ). (מצפ״א)

 למה נותנין אפר מקלה ע״ג תיבה. ונ״כ
 גי׳ הד״ף והרא״ש למה נוחנין אפר מקלה ע״ג
 ס״ח, וכן הוא כילקוט ישעיה ס״א רמז שס״ד,
 וכ״כ הרמכ״פ כפ״ד מה׳ מעניח, וככ״מ כתכ
 עליו שלא ידע מניין לו זה, אכן בלי ספק שהיה
 גורס בגמ׳ כגי׳ הרי״ף והרא״ש ז״ל, ועי׳ בספר
 נמל אימן על הרמכ״ס ז״ל שהרגיש ג״כ בגי׳
 הילקוט והרא״ש ז״ל ע״ש. (חש״ל)
 עמו אנכי בצרה. ע׳ שמ״ר פט״ו, איכ״ר
 פסוק קראמי, מכלמא בשלמ השירה פ״ג, במד״ר
 פ״ז, ספד מ״א סי׳ פ״ד, כמד״ר פ״ז וטרושלמי
 ע״ש סחס ירושלמי. (יפ״ע)
 בכל צרתם. כרכוח ח ע״א, מגילה י, ודף ג
 ע״ב וע״ש לא ע״כ ד״ה אין מפסיקין, סוכה מה
 ע״א ד״ה אני, פסחים פז ע״א, כ״כ עד ע״א
 ד״ה ורמן, חולין סה ע״א ד״ה אעפ״י, מס׳
 סופרים פ״ו ה״ה. (מא״״
 בכל צרתם לו צד. עי׳ רש״א כח״א שכ׳
 דאיכא למ״ד ארוסה שגירשה מוחר להחזירה.
 ובמחכ״ח שגה כמאי דאיחא טכמוח (יא 3)
 לדב״כ המחזיר גרושתו מן האירוסין מוחרח,
 אבל המס המכוון שנחארסה לשני כפרש״י שם,
 וכדמוכח נמי שם (פח.). ועיי בגיטין (פט.)
 ובשו״ע אה״ע סי׳ מ״ו ס״ה. והא דכמיכ כרה״פ
 ט יקח איש אשה ובעלה, הא דרשינן ליה להאי
 וכעלה כקדושי[(ט כ) ע״ש, וכן אנכי חמה על
 מהרשד״ס שהטאו המל״מ בפ״י מהל׳ גירושין
 הכ״א שכ׳ לקרא דט מצא בה ערות דבר בנשואה
 מייד מדכחיב ובעלה ע״ש. ובזה נ״ל הא
 דפסיקא ליה להש״ס טכמוח (נט.) דגרושה
 דכחיב גבי כ״ג איירי אף מן האירוסין הוא משוס
 דעיקר דין גירושין כחיב בהאי פרשחא דט יקח
 כו׳ דמייד בארוסה, לכן סחס גרושה וודאי קאי
 אהך. שוב מצאחי בספרי שם לדריש לאסור
 ארוסה שגירשה לחזור מלא יוכל כו׳ הראשון ע״ש
 בפי׳ ז״א, ובזה יהי׳ לכרי מהרשל״ס מיושכין(גם
 מהל״י מנ״ל להמל״מ). ובעיקר לבד הרש״א
 שבעוה״ז לא היה לבוק בהשי״ח עס ישראל רק
 כארוסה אבל לעחיל יהיה לו לבוק עמס כנשואה,

 כן מבואר להליא נמ״ר שמוח ספט״ו, ע״ש.
 1רש״ש)
 אר״ז. ה״נ כירושלמי. (יפ״ע)
 פליגי בה ר׳ לוי. ככ״ר סמ״ט ר׳ יולן ורשב״ג
 חד אמר בזכוח אברהם שאמר אנכי עפר ואפר
 וח״א בזכוח אפרו של יצחק, וני דט״ס מש״ש
 במדרש ורשב״ג וצ״ל רשב״נ והוא ר״ח ר׳ שמואל
 כר נחמן כדאיחא כירושלמי כאן ד יודן ברי
 מנשה ורשב״ג פלוגחא זו הנ״ל. (יפ״ע<
 אפרו של יצהק. זבחים סב ע״א. (מא׳•״
 אפרו של יצהק. עב״ר פצ״ד. (יפ־׳ע)
 א״ב עפר םתם. נ״ל דר״ל היכא דליכא אפר
 מקלה דומיא דא״כ קכרי נכדם דכסמוך. אכל אי
 איכא אפר כ״ע מודו דעדיף טפי דאלח״ה למאי
 נקיט כמחניחן אפר מקלה, וכ״נ מפרש״י כמשנה
 ומהר״ן כגמרא. (רש׳׳ש)
 עפר סתם. ה״נ טרושלמי. (יפ׳׳ע)

 תכבד חעבודה. נ״3 3גמ׳ קאמר לה אשחייח
 יין טמים אלא דרש״י ז״ל מפרש דהך טעמא י״ל
 נמי על השלמת חעניחם. (נזרא׳׳כ)
 ד״ה בלילות. שחרי ראו כו׳ ולא כבדח
 העבודה. חמוה דא״כ מאי פסקא. אכל 3אמח
 דאפילו כ3דה וסייעום טון דכלילה חו א״צ לסייע
 כדפי׳ לקמן כסמוך לכן מוחריס. !רש ״ש<
 בא״ד. כהגה״ה שכגליון צ״ל שמא יביאו רוב
 כיי. (דש״ש)

 ד״ה ובהמישי. רוב בני אדם להסתפר
 בחמישי. מכאן חשו3ה למ״ש כס׳ מטה משה
 כשם ס׳ הגן שלא ליטול צפרנים ולא לגלח כחמישי

 משום שגדל כשכח ח׳ טח יעקכ סי׳ מ״ח.
 ;גי מהרש״א)

 ד״ה כל הכתוב. ואותן שהן חמורים
 ואסורים בחספד לפניו אסור בהספד.
 ינ״כ עי׳ לקמן י״ח כד׳ רכ אשי, ואולי דרש״י ז״ל
 גורס כגי׳ רטנו אפדם ז״ל להיפך, דכל שלפניו
 בהספד אסור וחעניח מומר ע״ש. [הג״ה ועי׳
 •כספר ראשיח ככורים למר אחי הגאון זצ״ל כעל
 הגהוח אלו דף לח ע״כ שכ׳ כשם הריטכ״א ז״ל
 כסוגיין דרטנו אפדם ז״ל היה מהפך הגי׳ כדכד
 לכ אשי כאן והיה גורס דכל שלאחריו [וה״ה
 בלפניו] 3הספד אסור ובחעניח מוחר, ובחנם
 רחקו גזה בחדושי אנשי שס, ומאורי הגר״א ז״ל
 כסימן חרפ״ו, וגשו״ח חח״ס באו״ח סי׳ קס״ג,
 ליישג ד׳ רטנו אפרים ז״ל שהובא בד״ף 3סופ״ק
 רמגילה שהוא נגד דכד רכ אשי כאן, אבל 3אמח
 לק״מ דר״א גרס להיפך ובמ״ש בדטב״א ע״ש.
 י אבן לא ביאר מר אחי ז״ל שם דמה יענה רטנו
 אפדם לקושייח הירושלמי כאן בהי״ב ובפ״ק
 דמגילה ה״ד והובא בקוצר כד׳ המלחמוח
 נהרמב״ן ז״ל בפ״ק דמגילה דלמאי הוצרכו
 לאסור י״ג באדר משוס יוס נקנור חיפוק ליה
 דהו״ל יום שלפני הפורים, [ובטו״א דף ה׳ ע״ב
 הקשה קושיא זו משמיה דנפשיה, ודחק טובא
 ליישכ וחמהני הלא כבר הקשה זה טרושלמי וחי׳
 יפה], ומשני דהוצרכו לאסור משוס יוס נקנור
 כדי לאסור כהםפד, דמצד לפני הפודס אינו
 אסור רק כחעניפ ע״ש, וא״כ הד מוכח
 בירושלמי כגי׳ דילן ברב אשי דכל שלפניו בהספד
 מוחר וכחעניח אסור. ואס דס״ל לר״א ז״ל דטום
 כלפני הפודם אדרכה הוא חקנח מו״א
 להחענוח כו, וכדעח הראכ״ד ור״פ ז״ל שהוכא
 כר״ן כאן וברא״ש כפ״ק דמגילה, ולא מצו לחקן
 יום נקנור לענין חעניח ולכטל חמנמ מו״א, א״כ
 ישאר כאמח קושייח הירושלמי צדוכחיה דלענין
 מאי אסרו יום נקנור, דלענין הספד בלא״ה אסור
 משוס לפני הפודס ולענין חעניח הא גס עכשיו
 מוחר, ואדרכה מצוה להחענוח משוס חקנח
 מו״א, ואכן אחר העיון כזה דכרי רטנו אפרים
 ז״ל כרודן, דהנה עיקר טעמא של הר״א ז״ל
 מבואר בדטב״א משוס דהספד הוא דכר של
 פרהסיא ולכן החמירו בו לאסור גם בלפניו,
 משא״כ חעניח של יחיד שאין כו פרסום כלל לא
 החמירו ע״ש, וא״כ זהו לענין חעניח של יחיד,
 איל טוס י״ג אדד דהציכול מחענין כו ואומליס
 סליחוח וכמ״ש הלאכ״ד וד״ח ז״ל, אין לך
 פרסום גדול מזה, לא שייך לאסור בו בהספד
 משוס לפני הפורים, דטון דממענין בו חעניח
 ציבור כ״ש דמומר כהספד, ולכן הוצרכו לגזור יוס
 נקנור לאסור בהספד וזה ברור. וגדול אמד
 מפ״ק הערני בד׳ החיי אדם בריש ה׳ מנוכה שב׳
 שם דכעלכ חנוכה מומר להמענומ, ומ״מ בהספד
 אסול. וזה חמוה דהא אפילו לדעח הסובלים דגס
 האימא אסור להתענות לפני חנוכה, מ״מ
 בהספד בודאי מוחר וכמו דאמר רב אשי בסוגיין,
 ואף דרכינו אפדם סוכר כן דהספד חמור
 מתענית מ״מ כל הפוסקים חולקים עליו, ואכן
 הדבר פשוט דט״ס נפל בתיי אדם, וצ״ל ומ״מ
 בהספד אסור לאתר תצות כצ״ל, וכן מבואר
 באחרונים לענין ערב ר״ח לאחר תצות דאסור

 בהספד, ע״כ הג״ה מאחיו מוהרש״ך ג״י].
 (מרא״כ)

 ד״ה ואס חתחילו. דאע״ג כו׳ לא כתיב
 ביה יום משתה ושמהה. וכ״ע החוי״ט, אבל
 פורים דכחיכ טה יום משחה ושמחה כיון דלא
 איקלי מועד כו׳ אע׳יג דאיקלי יו״ט כר, כמגילה
 (ה ב) מסקינן דיו״ט לא קטלו עלייהו, אולם
 צר״טן דבדו לשינויא קמא דשם, אמנם דבליו
 דמיקיס, ול״נ דלש״י לא הוצדך לטעמי׳ אלא על
 די־! דאודיחא, אכל חנוכה ופולים פשוט הואיל
 דר דלמן כינהו. (רש׳׳ש)
 ד׳ ה בגדולה. וידבר כוי. ממלא כאן מטא
 פכיק אחר המוקדם, אבל ככרכוח הגי׳ בגמרא
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 חגחות תענית דף טו ע״ב ״ דף יח ע״א וחידושים יג
 בא״ד. ואפ״ה כשר לעבודה. נ״ב מזה
 משמע לאפי׳ ולאי חלל כשר לעכודה, ומחוס׳
 כחוכוח כ״ג ע״כ ל״ה עלי טומאה לא משמע כן,
 עיי״ש, וצ״ע. (קרני ראם)
 בא״ד. דאיכא למיפרך מה לבע״מ שכן
 עשו בו קריבין כמקריבין כו׳. עי׳ זכחיס ד׳
 ט״ז וכתוש׳ שם ל״ה אף. >מצפ״א)
 ד״ה שתויי יין כו׳. מה שהקשה כגליון

 מזכחיס (יח.), כחכחי ליישכ כחי׳ לסנהדרין.
 (מצפ״א)

 דף יח ע״א
 גמרא. דמקמי יומא דמתוקם תמידא
 [וכו׳ יומא דבתר כ״ח]. ר״ה יט ע״א ל״ה
 הא. (לבוש, נזא׳׳נ)

 אמר אביי לא נצרכה אלא להודש
 מעובר. והיינו ללא כמ״ל לאלר הסמוך לניסן

 לעולם חסר כר״ה (לף כ׳) וכשלהי ככורוח.
 (מצפ״א)

 דלא יעידון מן אורייתא שפעם אחת
 וכו׳. נ״כ צ״ל ללא יעילון מן אורייחא ללאו
 למספל שפעם אחח וכ״ה כמג״ח שס פי״כ
 ע״ש. (חש״ל)

 כל שלאהריו. [ר״ה ה ע״א ל״ה אמרה.
 וע״ש יט ע״א ל״ה אסורין, מגילה ה ע״א,
 עירוכין יט ע״א ל״ה אסולין], מנחוח סה ע״א
 ל״ה אילין. (מא׳׳נ, לבוש)
 כל שלאהריו כו׳ בהספד מותר. ה״נ מוכח
 כירושלמי שם ע״ש. (יפ״ע)
 לימא מתשעה ביה ותמניא גופי׳ אסור
 דה״ל יומא כו׳. הגכו״א הקשה מזה על גי׳
 החוס׳ כמנחוח (סה.) באימומס חמיל׳ ללא
 להחענאה וכחגא לשכועיא ללא נמספל א״כ מאי
 פריך הכא הא איצטריך משוס איסור הספל וכן
 הקשה השעה״מ כפ״א מהלי מגילה. ולכאורה
 היה נראה לישכ לפריך אליכא רר״א למשני לעיל
 וזה הואיל ומוטל כין כ׳ י״ט כו׳ ואפי׳ כהספל
 נמי אסור. הרי חזינן לאפי׳ הא׳ מכ׳ י״ט אינו
 אסור אלא כחענית (לפי גי׳ החוס׳ הנזכר) כיון
 להנ׳ אסור אף כהספל גם יום הכינייס אסור אף
 בהספל. ומכש״כ אס יש כו ג״כ איסור תעניח
 מחמח עצמו וזהו לפריך וחמניא גופי׳ אסור כו׳
 ור״ל והרי הוא ג״כ יום שלפני חשעה וא״כ יאסר
 אף כהספל. אכל זה כורכא לא״כ נ״מ כמאי
 לאמר מחמניא כלי לאסור גס השכיעי כהספל.
 ורש״י למקשה כזה אינו אלא על לשון הש״ס
 לאמר הנ״מ כחמניא גופיה. ירש״ש)
 לומר לך שהן אסורים. כירושלמי שם איחא
 לומר לך שהלילה מוחר והיום אסור, ופי׳ הק״ע
 להלילה מוחר כחעניח וכ״ש כיוס שלפניהם. ושם
 אמר עלה כהלא לחני להן אינש ליהוי עלוהי ייסר
 נצלו אר״י כר׳ כון שהוא צריך להזכירן מכערנ.
 ונ׳ סי׳ לס״ל להירושלמי להא לחני אם נררו
 קולם לגזרחינו היינו אם הוא מום שקולם יוס
 הכפוכ כמג״ח כל הנלר, וז״ש ייסר כצלו, וכיון
 שאמר להלילה מוחר יכול להזטר גם כערכ
 דהו״ל קולם זמן האיסור וחל הנרר, ולפ״ז
 אדרכה מוכח רקנלח החעניח מהני אפי׳ כערכ.
 גם י״ל ללא מיירי כלל מלין קכלח חעניח רק
 מלין נלר ללחוח לין מג״ח. (יפ״ ע<
 מעיקרא סבר כיון דליכא תנא דמיקל
 ״מר׳ מאיר״ כצ״ל. (פור״י)
 הלכה כסתם. שכח פא ע״א, וע״ש קיכ ע״א.
 (מא״נ)

 והאמר ר׳ יוהנן הלכה כסתם משנה ותנן
 אע״פ שאמרו. לכאורה הא מחני׳ גופיה הח
 סחים כר״מ וכה״ג חשיכ סחמא, ועי׳ כיצה לף
 כ׳ ע״כ גכי שכח סחס לן חנא כר״ ש וכחוס׳ שם,
( ״ ר פו  ועי׳ כרי״ף שכח לף קכ״ל. (
 דש״י. ד״ה לא נצרכח אלא לחודש
 מעובר. כגון של״נ החולש יוס ל׳ כר. לכאורה
 מ״מ קשה חיפוק ליה ליהא אסור מספיקא שמא
 יכואו עול היוס עלים להא ר״ח לאודיחא
 וספיקו לחומרא. (ולפמש״כ כס״ר ככרכוח (מט
 כ) א״ש ע״ש). ואולי כוונחו ללפי החשכון לא
 חוכל להחראוח כיום לי. (רש״ש<
 בא״ד. בשנה מעוברת וכו׳ ונ״כ הנה ככר
 חמה ע״ד רש״י אלו כס׳ גצורוח ארי ללמאי
 הוצרך לומר שס השנה מעוכרח, להא זה אינו
 מעלה ומוריל כלל לחי׳ של אכיי כלל, להא ע״כ
 צ״ל דחולש אלר שני היה מלא ע״ש מה שלחק
 כזה. ואכן לענ״ל נראה ליישב סירש״י ע״פ מה
 שהקשה הגאון בעל כיח אפרים ז״ל כחלק יו״ל

 החוח׳ שס לאפשר לישן מעט, חימה להא
 אמדנן לקמן לביוחר מרביעיח לא מהני.

 (רש״שן

 ד״ה ומשמרות מההדשות. ומשמרה
 שלא ראתו עד עכשיו ובאח כו׳ כצ״ל.

 (רש״ש)

 ד״ה ויודע. דיין שבתוך חסעודח אינו
 משכר. הוא ירושלמי הביאו הרשב״ס בפסחים
 (קיז ב) במשנה וע״ש ובהגר״א באו״ח סי׳ תע״ג
 סק״ח. (רש״ש)

 דף יז ע״ב
 גמרא. מכלל דרבנן אסרי. אף למבואר לעיל
 ע״א לרבנן אסרי, אפשר להו״א רהברייחא מיירי
 בזמן הטח. (יפ״ע)
 שתויי יין ופרועי ראש. לקמן כו ע״ב ל״ה
 כל יומא, בכורות מה ע״ב ל״ה ובשאר. (מא-׳״
 אלא פרועי ראש מגלן. עמש״כ כזה כמו״ק
 (כל.) כס״ל. (רש״ש)
 ומינח מה שתויי יין דמחלי כו׳ כצ״ל, ועי׳
 רש״י ל״ה ה״ג. (רשי-ש!
 אף פרועי ראש דמחלי עבודח. הגבו״א
 הקשה א״כ אמאי שיירי׳ למחשבי׳ ברפ״ב לזבחים
 גט הני למחלי עכולה. ומימה לאמאי לא מקשה
 משסויי יין לכ״ע, ועול לטרח למצוא מאי שייר
 להאי שייר והאיכא שח״י, גס נראה
 לאישתמיטחיה לברי החוס׳ שס ל״ה זר ובמנחוח
 (ו.) ל״ה שקמצן. (רש־יש)
 איתוקם תמידא. [עירוטן מא ע״א ל״ה שאני,
 ר״ה יט ע״א ל״ה אסורין] מנחוח סה ע״א ל״ה
 מריש. (מא״נ, לבוש)
 ל״ל מריש ירחא. ה״נ מקשה טרושלמי כאן
 הי״ב ובמגילה פ״א ה״ל, ונ׳ להא למסיים שס
 אבל בשבחוח ויו״ט מוחרין לפניהם ולאחריהם

 הוא חירוץ כלמשני הכא, ועמ״ש ר״ה יט אי.
 (יפ״ע)

 לא בעי חיזוק. (ר״ה יט אי) חל״ה אסורין.
 [א״ה עי׳ כשריח מסח יחזקאל סימן י״ט,
 ובשו״ח ל״א סימן ק״ל, ובחשוכה שכחבנו
 להגאון מופח הלור מפ״ב נ״י והיא נלפקה
 בחבורנו מפרשי הים בסופו ע״ש]. (לבוש)
 רש״י. ד״ח ח״ג ומינח כו׳ קשיא. ל״ג כי
 גמירי כו׳ כצ״ל. ור״ל לל״ג ט גמירי כו׳ אלא
 קשיא וחו לא ועי׳ בפירושו בסנהדרין וללא
 בהגרי״פ שס בהגהוחיו. (רש״שו
 ד״ה דר״ח. ולא בעי כו׳ ערל כו׳ מנלן
 ואר״ח כו׳ כצ״נ. (רש׳׳ש)
 הוספות. ד״ה דבר. ערל שאסור באכילת
 קדשים דדרשינז כו׳ בג״ש הושב כוי. שס
 לא נאמר הג״ש אנא למרומה ועי׳ חוס׳ שס ד״ה
 דססח גופיי. ורש ״ש)
 בא״ד. וי״ל דחלל יוכיה שאינו אוכל
 בקדשים ואפ״ה כשר לעבודח. ולכאורה
 הל״ל טמא בעכודח צכור יוכיח דאינו אוכל ועונד.
 ד״ל דאליבא דר״ח קיימינן ואיהו ס״ל טומאה
 דחויה כצכור כדאמר בפסחים (ד׳ עט), וא״כ
 ליכא יוכיח שיעבוד בהיחר, ומשו״ה נקטי חלל.
 אכל קשה דהוי מצ״ל כה״ג אונן יוכיח שעובד
 ואינו אוכל כדאיחא כזכחיס. ועח״ל דמאי ק״ל
 הא אי מק״ו ליכא לאלקויי עציה דקי״ל אין
 מזהירין מן הדין, אבל מקרא דלא יכוא לוקה
 כמ״ש הרמג״ס פ״ו דטאח מקדש. (נוצפ׳־א)
 בא״ד. וי״ל דחלל יוכיה כוי. והא דברפ״ב
 דזבחיס יליף חנא דבר״י לזר דמחלל עבודה בק״ו
 זה מכע״מ ול״א חלל יוכיח, היינו כמ״ש החוס׳
 שס בד״ה זר שאינו אוכל ע״ש, וה״נ חלל אינו
 מוזהר. אבל הבא גט ערל דלא מצינו בו ג״כ
 אזהרה שפיר איכא למימר חלל יוכיח. וכן לא״נ
 שכ׳ החוס׳ לקמן ל״ל טמא יוכיח כדאמר החס
 משוס דהכא ל״ל הצד השוה שבהן שמוזהרין
 כהפם דהא ערל אינו מוזהר ע״ש תד״ה אף, ולא
 עמדחי על ס״ד הגבו״א שכ׳ שנעלם מהס
 הגמרא דזכחים הנ״ל. גם מש״כ דחלל אם עבד
 משנודע עבודחו מחוללח וע״כ לא מכשירינן אלא
 מה שעבד קודם שנודע ע״ש, אישחמיטמיה שגם
 דעח הרמב״ס בפ״ו מהל׳ באהמ״ק ה״י כהחוס׳
 וע״ש בכ״מ. ירש״ש)
 בא״ד. וי״ל דחלל יוכיח שאינו אוכל
 בקדשים. עיין במס׳ פסחים דף עב ע״ב דגס
 אכילח חרומה נקראח עכודה ומכש״כ אכילח

 קדשים, וא״כ גס אס אכל קדשיס לא חלל.

 בא״ד. ברוך זוכר חברית. צ״ל זוכר
 הנשכחוח. (נזרא״כ)
 בא״ד. בשופרות חיח אומר. צ״ל
 וכשופרות. (מרא״כו

 דף יז ע״א
 גמרא. משום דבעי למחתם. ה״נ כירושלמי,
 ועמש״ל טו ע״א. (יפ״ע)
 משוס םומכוס. שם. (יפ״ע)
 אנשי משמר. לעיל טו ע״א ד״ה אנשי, וע״ש
 ככ ע״כ ד״ה לאנשי, וע״ש כו ע״א ד״ה
 פוספחא, יומא נכ ע״א ד״ה דשראל, מגילה ג
 ע״א ד״ה וישראל, סוטה ח ע״א ד״ה
 אקורבנייהו. (מא־נ)
 ת״ר מפני מח אמרו אנשי משמר כו׳
 שמא תכבד כוי. בגבו״א לקמי׳ בד״ה חסור
 כו׳ כל אוחו היום הב׳ משמע דפשוט אצלו דיוחר
 מרטעיח אסורין אף כלילוח וכוונחו נראה משום
 דאמרי׳ לחמן דכיוחר מרטעית כש״כ ששינה
 משכרחו וח״כ לא יהיו יכולים לסייע למחרח
 טוס. והוא חימה דלפ״ז לא יהיה החילוק כין
 ימיס ללילוח אלא כרטעיח מצומצמח. וכאמח הא
 דאמרי׳ דטוחר מרטעיח לא מהצי שינה, היינו כל
 שהוא, אכל הרכה מפיגה, כמש״כ הכ״מ בפ״א
 מהל׳ כאהמ״ק ה״ה וכאשר יעיד ג״כ הנסיון.
 ולשון הרמכ״ס שם אלא ישהה כו׳ ע״ש. וחשש
 דשמא חככד אינו אלא משוס קרכנוח יחידים
 שמא ירבו להביא וז״א אלא לאחר חמיד של שחר
 דש די שהומ. (רש״ש)
 ת״ר מפ״מ אמרו. ה״נ בירושלמי. (יפ־׳ע)
 מכאן אמרו כל כהן. בירושלמי היא ברייחא
 בפ״ע. (יפ״עו
 ״במכיר״ משמרתו. צ״ל מטר [וכ״ה
 3רש״י]. (יעב״ץ)
 כל כהן שמכיר כו׳ אסור כו׳ כל אותו
 היום. מה שהקשה הגכו״א דליחסר נמי כל
 השכח טמיס שמא חככד כו׳ ע״ש. נ״ל דלק״מ
 דז״א אלא משוס קרבנוח יחידים כמש״כ בסמוך,
 והחוס׳ כחס לקמן דחשש שמא יבנה אינו אלא
 משוס קרבנוח צבור שדוחין אה״ט. (רש״ש)
 רבי אומר כו׳ שתקנותו קלקלתו. עי׳
 רש״א 3ח״א שכחנ ולולי פרש״י נראה דל״פ רט
 אלא כדלא מכיר כו׳ ע״ש, 3עיקר פירושו נעלס
 ממנו שככר קדמו הרמכ״ם כפ״א מהל׳
 3אהמ״ק ה״ז ע״ש. אכל מש״כ דטעמא שמא
 אינו כהן לא מחוור, דהא מייד מודע שב״א
 קבועין שס לפי הגירסא שלפנינו וגי׳ רש״י,
 והרמכ״ם שס כחב טעס אחר, ובכ״מ שם נראה
 דיש השמטה וכצ״ל וכמטר משמרחו ואינו מכיר
 משמרם ב״א שלו ובן באינו מכיר כו׳ אינו גורס
 כוי. ונל״פ ע״ד הרש״א דרט לא קאי רק על מי
 שאינו יודע שבחי אכוחיו קכועין שם וכולה רט
 היא (כה״ג מפרש הש״ס ככ״מ), ולכן א״ש מה
 שמדייק לקמן מאטי מכלל דרכנן אסרי, ולא
 מייתי מרישא דבדיתא להדיא, ורש״י נדחק
 בזה. (רש״ש)
 אמר רבי. [ירושלמי כאן]. (יפ״ע)
. כירושלמי כאן ר׳ יוסה ר׳  ארבב״ה אד״י
 אבהו בשם ר׳ יוחנן ר׳ אבון ר׳ יסא כשם חזקיה,
 ובמ״ק פ״ג ה״א ר׳ אבו! בשם חזקיה. (יפ׳׳ע)

 אתיא פרע פרע. עמ״ש סנהדרין כב ע״ב.
 (יפ״ע)

 ודלמא ח ״ק רחמנא לא לירבו כלל. ונ״ב
 לכאורה חימה דא״כ אחי אחא ג״ש דפרע פרע,
 ושמעחי מפי מר אחי הגאון זצ״ל דנראה דחיבח
 כלל הוא שני חיכוח וצ״ל ״כל ל״ [ומשוס שחשכו
 שהוא חיבה אחח לכן הדפיסו לחיכח כלל] ור״ל
 ודלמא דאחי ג״ש דאסור לגדל השער כל ל׳ רק

 דצדך לגלח מכ״ט יום לכ״ט יוס ודפח״ח.
 (חש״ל)

 רש״י. ד״ה ובשעה מלחמח. ול״י מגא
 איהפריש כו׳. עי׳ נר״ן. ומה שהוסיף רש״י
 מלכיומ צ״ע מנ״ל הא, דלא הוזכרו לא במשנה
 ולא כאן בדכד הגמרא, וע״כ לא אמדנן להו אלא
 בר״ה וביובל. (רש״ש<
 ד״ה המכיר משמרתו. מיהויריב כצ״ל
 כד״ש וכן לקמן כסמוך. (רש״ש)
 ד״ה קבועין. שלא נתחלל ב״ א שלו כו׳
 כצ״ל. (רשי׳ש)
 ד״ה רבי אומר (בסופו). ולשמא יבנח
 ל״ה. (עי׳ עירוטן מג ב) בחד״ה ואסור.
 ולהגבו״א אישחמיט התוס׳ הזה, אך מש״כ

 ע״א רש״י ד״ה אע״פ, ר״ה בז ע״א. >מא״נ)
 שאין עונין אמן. עמ״ש כרכוח סג ע״א, וכאן
 בסוגיין מוכח כפירש״י שס. (יפ״ע)
 ואלא במקדש מחו אומר ברוך ח׳ אלהים
 אלחי ישראל מח״ע ועח״ע. הוא לשון
 הכחוב בדה״י(א טז לו) ע״ש. (רש-שו
 ברוך ה׳ אלהים. צ״ל ברוך אחה ה׳ [ובן
 להלן]• >מרא״כ<
 והן עונין אהריו. סוטה מ ע״ב ד״ה ומניין.

 (מאת)

 ברוך שכמל״ו. ע׳ ספד האזינו שו. (יפ׳׳ע)
 אין עונין אמן במקדש אלא אומרים
 בשכמל״ו. נ״ב דברי הרמב״ם סי״ד מהל׳
 חפלה ה״ט צע״ג שכ׳ דכרכח כהנים במקדש
 כשישלימו כל העם עונין כרוך ה׳ אלהי ישראל מן
 העולם ועד העולם, וכאן אמרו דהעונים אמרו
 בשכמל״ו והמברטס אמרו ברוך ה׳ אלהי ישראל
 מן העולם ועד העולם. וכבר החעורר בזה הרב
 ב״ש בחי׳ לסוטה (מ:) והטא דכד הרמכ״ם
 פ״ד מה׳ חעניח שכ׳ כשיטח הש״ס כאן דהעם
 עוטן בשכמל״ו והניח בצע״ג. (מהרצ״ח)

 ת״ר על חראשונח חוא אומר כו׳ כצ״ל.
 (רש ״ש)

 ת״ר על חראשונות. חיבח ח״ר ט״ס.
 (מרא״כ)

 על חראשונות אומד כו׳ תקעו בני אחרן
 תקעו כו׳ ועל חשניח אומר כו׳ חריעו
 ב״א הריעו וחם מריעין ותוקעין
 ומריעין. מכאן קשה אמ״ש חוס׳ לעיל(דף יד)
 דעל כל כרכה חוקעין ומריעין וחוקעין. וכעל
 לח״מ כהל׳ חעניח הקשה מזה על הכ״י ולא זכר
 דברי החוק׳ דלעיל. (רש״ש)
 רש״י. ד״ה ביתו ריקם מן העבירה. שאין
 המם וגזל בביתו. בח״א כחכ דפרט גזל כי
 היא העטרה השכוחה בו׳. ול״נ דה״ט דפרט גזל
 דוקא, דאיחא ברכה כשלח פ׳ כ״כ כל מי שידיו
 מלוכלכוח נגזל הוא קורא להקב״ה ואינו עונה
 למה שחפילחו כעטרה כר, וכמדרש קהלח איחא
 דסאה מליאה עונוח מי מקטרג בראש כולן הגזל
 שנאמר ובצעם כראש כלם, והוא מעכב המפלה.
 וכשטל גזל נעצרים הגשמים כדאי׳ לעיל בפ״ק.
 ועל כן מבואר דהמחפלל על הצכור צדך שיהיה
 טחו דקם מן העטרה דגזל, שלא יקטרג לעככ
 חפלחו. (מצפ״א)
 ד״ה זה המעמיד הזן שאינו הגון. נ״כ
 בגמ׳ שלנו לא נמצא לשון כל המעמיד רק זה ש״צ
 שאינו הגון, וגירסמ הגמרא נכונה יומר דכל
 המעמיד, משמע דקאי על קהל המעמיד. כמו כל
 המעמיד דיין שאינו הגון כריש סנהדרין, וכאן
 הראיה מן קרא נמנה עלי כקולה, משמע דעל
 הש״ן עצמו קאי, ולא על המעמידו. (מהרצ״ח)
 ד״ה חזן חכנסה. וחוזר חזן כו׳ אע״פ
 שאמרו אותו זקן. נראה דלשון מוזר דמקו
 דמשמעו דחוזר וכופלו. ולע״ד יל״פ דהש״צ
 אומרו, ורק פעס אחח אמר הכרכה (עי׳ בר״ן),
 ולישנא דוחוזר הוא לפי שהפסיקוהו העם כענייח
 כשכמל״ו והחזן כאמירח חקעו כו׳. לכן אמר
 שאחר כך חוזר הש״ץ לחפלתו ואומר מי שענה
 כוי. (רש״ש)

 ד״ה ואית דאמרי. כלומר ואיכא דמתני
 חכי הס״ד, ואח״כ מה״ד.

 וכן הנחיג מנהג זח (ר״ל האמור למעלה)
 אמקדש קאי(ר״ל דקאי אמקדש ואולי שכצ״ל
 בדבריו). (רש״ש)
 בא״ד. וכן הנהיג מגהג זה אמקדש קאי.
 נ״ב נ״ל דהך וכן הנהיג הוא חחלח הדבור, והוא
 ציון על הגמ׳. ור״ל דמהן בדיחא משמע
 דבגכולין לא נהגו לחקוע כלל. [או שחקעו לאחר
 החפילה כמש״כ הרמב״ם ז״ל בפ״ג מה׳ חעניח
 ע״ש], א״כ מה שאמר וכן הנהיג צ״ל דקאי
 אמנהג שנהגו כמקדש נהג ר׳ חלפחא כצפורי
 [יצ״ל ברש״י ואמקדש קא כוא״ו], אכל לפי
 בדימא קמייחא דס״ל דחקעו גם בגבולין ואין
 נ״מ אלא כאמן פירש״י מהג כל מנהג זה, ור״ל
 טן מקדש ובין של גבולין ודו״ק. ונראה עוד
 דהח״ר שנדפס בגמ׳ באמצע ברייחא השניה הוא
 ט״ס, והכל מדא כריימא היא וצ״ל על כל כרכה
 מן לו מהלה על הראשונות הוא אומר וכו׳
 ודו״ק. (וזש״ל)
 תוספות. ד״ה מאי שביעית. בקשות
 ותהינות בתוך ברכה. נ״כ צ״ל וכרכמ ענינו
 כולל ג״כ כמוך הכרכה. (מרא״כ)
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 יד חגחות תענית דף יח ע״א ־ דף יט ע״ב וחידושים
 להר הבית. פסחים יג ע״ב, וע׳׳ש סד ע״כ,
 סוכה מד ע״א. ,מא־׳״
ן בן שטח. כרכוח יט ע״א, וע״ש מח ו ע מ  ש
 ע״א, מגילה כח ע״כ, ככורוח כז ע״כ ד״ה
 והכחוכ, חולין קיט ע״כ, לקמן כג ע״א. !מא״״
 אלמלא חוגי אתה כצ״ל כא׳ כסוף. 1רש״ש)
 שחוא מתחטא. (בכורות 0 כי) רש״י ד״ה
 והכחיב. !לבוש)

ו לחם. לעיל יא ע״כ ד״ה הא לן. רד  י
;]  ;לבוש, מאי,

ם ברביעח רדו גשמי  גמרא. אבל י
ו כוי. כ״ה גי׳ הרי״ף ר חז  ראשוגח וצמחו ו
 והרא״ש ול״ג וזרעו ולא צמחו, ונדחו דכרי
 הגבו״א שהוכיח מזה דר״י משני בחסורי
 מחסרא. (רש״ש)
רו ונשתגו. בירושלמי ה״א בעי שם שנו  וחז
 בשני מהו להחריע בחמישי, פי׳ דמיבעיא ליה על
 דאין מחחילין כה׳ מ״מ בכה״ג דשנו דמחענין
 מיד גס בחמישי מחחילין, ופשיט דאין מחחילין
 רק כיון שנחנו לבם להחענוח הקכ״ה ממלא
 שאלחם, והגליון פי׳ לענין התרעה ולא נכון
 הפשיטוח לפ״ז. !יפ״ע)
׳ קמ״ל. עי׳ גבו״א ד כו ״ ן מ צ דאקו ״  ל
 באורך, ומסיק דנ״ל מכאן דאין להחריע ולהתפלל
 ע״ד שאינו כו׳ אלא ע״פ הנס כו׳, מפורש הוא
 בירושלמי ה״ב יותר מכאן מעשה נסים ואין
 מחריעין על מע״נ. !רש״ש)
ן. ע׳ מה״פ רפ״ג. ייפ״ע!  דאקו
כך מתענות לפי . ו ׳ ג כו ״  רש״י. ד״ה ה
ו עליה גשמים רד  שאותה העיר שלא י
ר ויהיה  תלך לקנות התבואה באותה העי
 בה רעב. ומשמע דאיירי שירדו על הסביבוח
 גשמים כחקונן, דאל״כ הא הוי שחיהן לקללה
 כדאי׳ בגמ׳ והביאו רש״י לקמן, וגם שס משמע
 כן מפירושו דאס ירדו הרבה עד שמקלקל
 החטאה מחריעין עליהן. ומזה קשה אמ״ש רב
 חסדא לעיל(ו:) דאס ירדו על מקצח מדינה ועל
 מקצח לא ירדו אין בהס משוס ועצר, והשחא הא
 מ״מ מחענוח כדמוכח הבא. ודוחק לומר דאין
 בהן משום ועצר לענין החרעה קאמר. וע״ק
 דמשמע החם דאין בהו קללה רק כדאחא טובא,
 ולפרש״י כאן הוי קללה אף בלא״ה. וע״ק על
 פרש״י דבגמ׳ לקמן(דף כ) אי׳ אממט׳ הא דר״י
 אמר רב דשתיהן לקללה, ולעיל מוקי ליה בדאתא
 טוכא. לכך נראה דממני׳ איירי בדאתא טיבא, אבל
 בלאמא כדבעי לא הוי קללה ואין ממענין כלל וכן

 מסיק הריטב״א, ולפ״ז א" ש הא דרב חסדא.
 ימצפ״א)
ן בכ״מ. אם יראו באספמיא  ד״ה מתריעי
. וק״ל א״פ מאי רבותא ׳ ן בבבל כו  מתריעי
 דברייחא לקמן (פב.) דאפילו חרב של שלום,
 ופרש״י העוברח כו׳ להלחם במקום אחר.
 דחיפוק ליה דמשום ההוא מקום דהולכח להלחם
 בו יחריעו ככ״מ. ד״ל כיון דעדיין לא הגיעה לשס
 אין לנו להחריע מחמחו, או דמשפחה לגבירחה
 לא מחרעינן, ד״ל עוד ואכמ״ל. !רש״ש׳
ף אבבא ן טר ו ש ל  ד״ה המטרפת. מ

 (ברכות). גם לקמן(כה.) איחא וטרפא אבבא.
 !רש״ש;

לי יורה קרי ליה רביעה  ד״ה ה״ק. דכו
 ראשונה כ״נ דצ״ל. ור״ל דק״ל ראשונה נגד
 מלקוש. וכן לעיל (ו.) איחא איזו היא רביעה
 ראשונה הבכירה כו׳ בינוניח כו׳ אפילה פו׳
 (עמש״כ שס), ועי׳ גי׳ הראש כאן ומיושב ממה
 שגמגם עליו הגבו״א. (רשי-ש)
י ו ע״ ז ו ל ן להביא מז לי כו י  ד״ה נהרא. ו
ן כו׳ י ל כו ׳ מאחר שי  נחר מיקרי בצורת כו
 כצ״ל. ורש״ש)

 דף יט ע״ב
לא שכיח א כפנא.  גמרא. ארבע בסלע ו
 לפוס ריהטא משמע אתבואה קאי, וכ״נ
 מפירש״י, אבל קשה לצייר איך תבא תבואה אם
 אינה מצויה, לכן נ״ל דשכיחא ולא שכיחא אסלע
 קאי, והיינו נמי כדר׳ יוחנן דסמיך ליה, אלא
 דרי״ו לאו אדר״ח איתמר, אלא אמתני׳ קאי

 אמכח בצורח וקמ״ל פה״ג מחריעין מיד.
 (יעב״ץ)

 נחירגא כו׳ ד׳ סאין בסלע כוי. הוא שער
 הנהוג, כדמוכח בפאה פ״ח מ״ז ובעירובין פ״ח
 מ״ב. ובמרדכי ר״ פ הזהב משמע דהיה הגי׳
 לפניו ארבעים סאה, ובזה דחה דברי ר״ת שס.
 וצ״ע מראה שהגי׳ שלפנינו יוחר מחוורח
 וכמש״כ. (רש״ש)

ל לחתענות דיום כו  אחנוכח ופורים אינו י
 משתח ושמחח כתיב. הרב מהרש״א בספ״ג
 דעירובין (דף מא) חמה על דבריהם אלו שהן
 בהפך מהסוגיא דהחם דבעי לאוקמא דוקא
 בחנוכה ופורים ע״כ. ויש לקיים דבריהם
 בשנדקדק דמאי פירשו דכריהס אהא דפסק
 הלכה מחענה ומשלים, ולמה לא פי׳ כן מקודם
 אהא דקאמר רב דחכמיס אומרים מחענה
 ומשלים דקאי אדר״ח ולא אחנוכה ופורים. אכל
 האמח יורה דרכו דאההיא מוליס החוק׳
 דמילתא דרכ ודחכמיס איירי נמי בחנוכה
 ופורים וכההיא דעירובין, רק לדידן דמסהינן
 הלכה מחענה ומשלים, הוא דלא ניחא נהו
 למימר דקאי נמי אחנוכה ופורים. והיינו טעמא
 דס״ל להחוס׳ דהך מילחא חליא בפלוגחא, דאי׳
 בס ״ק דר״ה (יט.) אי בטלה מגלח חעניח אי לא
 בטלה, דאי אמרינן דבטלה מג״ת בזה״ז ואפי׳
 בחנוכה ופורים שפיר משכתת לומר מתענה
 ומשלים גס בחנוכה ופורים. דהא מוכח החס
 במשקנא דמ״ד דבטלה היינו גם בחנוכה ופורים
 מדאיצטריך לומר דהלכה דלא בטלה בחנוכה
 ופורים מכלל דפליגי. וכ״כ הטורי אבן שס
 דאע״ג דגבי פורים ודאי אין לומר דבטלה
 בזה״ז דהא כל עיקרא בגולה נחהנה, מ״מ נ״מ
 לערן לאסור של זה בזה פירוש של יום י״ד בט״ו
 ושל ט״ו בי״ד וכדאמר בפ״ק דמגילה, וז״א
 אסור בזה״ז למ״ד בטלה. והשחא ניחא דאההיא
 דרד. דאמר אליבא דחכמיס מתענה ומשלים
 שפיר מצינו למימר דאיירו בחנוכה ופורים.
 דא״לי לטעמייהו דרב גופיה ס״ל בר״ה דבטלה
 מגי״ח בזה״ז, והכי סבר ר׳ יוסי החם. וחכמים
 דקאמר רב דפליגי אר״מ ואמרי מחענה
 ומשלים הן ר׳ יוסי וכדמוכח בעירובין (מא.),
 וכיון דסברי דבטלה מג״ח ואף חנוכה וגס
 פורים לענין דשרי להחענוח של זה כזה, וא״כ
 לשיטחן דרכ ור׳ יוסי שפיר איכא למימר מתענה
 ומשלים גס בחנוכה ופורים. אבל למאי דקיי״ל
 דלא בטלה בחנוכה ופורים וגם של זה בזה אסור
 בתענית לא משכחת לומר בחנוכה ופורים
 מתענה. (מצפ״א!

ל כו רים אינו י . דאי אחנוכח ופו ד  בא״
 להתענות דיום משתח ושמחח כתיב. נ״ב
 צ״ע דהא כתנוכה לא מצינו שקבעוס למשתה
 ושמחה רק דאסור כהספד ותענית ולא ממיר
 מר־י׳מ, ונראה דהמוס׳ ס״ל כדעת המרדכי
 הארוך שהובא בד״מ כאו״ח סי׳ מר״ע שקכעו
 למשחה ושמחה ג״כ משוס שהיה אז חנוכת
 המוכח, וכ״מ ברמב״ם בריש הלכוח חנוכה ה״ג
 ע״ש. (חש-יל!

 דף יט ע״א
על ׳ ו ן בכ״מ כו ׳. על אלו מתריעי  מתני
על החסיל. בתוס׳ ב״ק(פ ב) בד״ה  הארבה ו
 על החגב, נראה דהיה הגי׳ לפניהם כאן גס ועל
 הגוכאי, וגי׳ נכונה היא כדאימא לקמן (ע״כ)
 בברייתא ומתריעין על הגובאי בכ״ש, וכ״מ קצח
 בירושלמי דמפרש על מתניתין למה נקרא שמו
 חסיל פוי ולמה נקרא שמו מבאי כו׳. (רשי־ש)
. גיטין ב ע״א ד״ה ואשקלון. (מא•׳״ ן  באשקלו
רו תענית על שנראה כמלא פי תנור. ז ג  ו
 נ״ב לקמן (כב:) משמע דבמחני׳ לא גרסי׳ פי
 תנור, רק כמלא תנור סחס, אך דהברייחא מפרש
 דהיינו כמלא פי תנור, וכן נראה מפירש״י שס,
 וכן הרב המגיד בפ״ב מהל׳ מענית כשהעתיק
 לשון המשנה לא העמיק רק כמלא מנור סמס, וכן
 צ״ל כאממ, דאם גרסי׳ כמלא פי מנור, א״כ
 פשיטא דמלא פי תנור פת תנן, ומאי קמבעיא
 ליה לקמן ודו״ק. כל זה שמעתי מפי מר אבא
 המופלג בחו״י המנוח מו״ה ישראל משה הכהן
 ז״ל ודפמ״ח. ;חש-ל)

ן התימני. לפירש״י היו״ד יחירה, ונקרא ו ע מ  ש
 בחי״ו חרוקה כמו ככחוב (שופטים טו, ו) חחן
 הממני, שנקרא על שם עיר חמנח בא״י, ולא
 משמע ליה שהיה ממימן (כמו אליפז הממני),
 לפי שהיא מאדום כו היו״ד עיקרימ, והחי״ו
 צרויה, אך אמנם אינו זר המצא שם מנא ממיימס
 אמר ארץ נכריה והכי מצינו נמום המדי, חנן
 המצרי ןעיין כאריכות מש״כ רבינו בהגהות למס׳
 ביצה כא ע״א]. ;יעבי־ץ)
 על כל צרה שלא תבא. ספרי בהעלותך
 ע״ו. 1יפ־ע!

 להוגי המעגל. עב״ר פי״ג ואדם אין להעביד
 אח הבריוח למקום כאלי׳ וכחוני המעגל. (יפ-ע;

 עג עוגה. (מ״ק ד בי) רש״י ד״ה עוגיוח.
 (לבוש)

ם טעם. נ״נ ו משו בטל  ד״ה רב אמר. שי
 אין הדמיון עולם יפה ועיין. (קרני ראם)

 דף יח ע״ב
. צ״ל לה. ובן בכל  גמרא. וקא קרו ״ליה״
 הענין. (יעב״ץ)

 אלא דקרו לה בהדסר. בירושלמי שס מיקי
 מחני׳ בי״א כר׳ יוסי או בי״ב כר״מ ולא כר׳ יוסי
 משוס דהו״ל יום שלפני נקנור ולא ס״ל סברת רב
 אשי לק׳ השת׳ איהו גופיה כו׳ ומ״מ נ׳ דבירושל׳
 ג״כ הדר מזה וס״ל כבכאן ובזה נ׳ לפרש ואפי׳
 ע״ד דר״מ לית היא מקשי׳ לא כן תני בתרין עשר
 יוס טריון וא״ר יעקב בר אחא בטל יוס טריון
 ואין לזה מובן ע״פ המפרשים ובענ״ד נ׳ דהכי
 קשי׳ לי׳ כיון דאמר שם דיוס נקנור הוא בשביל
 לאסור בהספד א״כ גם ר״מ מודה דיום שלפניו
 אסור בבל דלא למספד כבמחני׳ ומוקי לה
 בירושלמי כר״מ ע״ז קשה לי׳ אין מוקי בי״ב
 כר״מ דמותר בתענית וע״ז משני נא כן תני כו׳
 וא״ר יעקכ כו׳ היינו השתא איהו נופיה כו׳ וכרב

 אשי פאן ולמסקנא גס כר׳ יוסי מוקמיצן בי״ב.
 (יפ״ע)
. בירושלמי שס פפוס ולולייטס, ו  שמעיה ואהי
 והנה לקמן פדבעי מאי טורייטס משמע דבעי
 מאי הנם ואיזה יו״ט ולבסוף מסיק שנהרגו וצ״ל
 כפרש״י שעל ידיהם נצולו כל ישראל וא״פ אין
 לומר שנעבור שצהרגו נתבטל היו״ט כיון דגם
 בשעה שעשו יי״ט נהרגו ככר ועכ״ז חשבו זאת
 לטובה בעבור הצלח הכלל ע״כ הוכרח הגמ׳ לומר
 בשביל שמעי׳ ואתיו אולם במגלת תענית פי״ב
 ליחא שהרגן אזל ומשמע שנצולו ע״י שבאו גדודי
 רומי ופצעו מחו וכ״מ בח״כ אמר פ״ט שחשבם
 כין שלא סמכו על הנס ונצולו ובירושל׳ שטעית
 פ״ד ה״ב וסנהדרין פ״ג ה״ה איחא שנהרגו על
 קדוש השם שנחנו להם לשחופ בבוס צבוע עליו
 שם ע״ז ולא אבו לשתות א״פ י״ל דמחמח זה
 נתבטל יו״ט טורייטס כיון דעיקר היו״ט היה
 בשטל שנצולו וכשנהרגו אח״כ ע״י סיבה אחרת
 שוב אין מה לשמוח מה שנצולו מקודם. ובמס׳
 שמחוח פ״מ משמע כבבבלי שהדגן טורייטס
 ועכ״ז איחא שס לא מחו עד שראו מנקרין אח
 עיניו. (יפ״ ע)
 מאי טורייגום כו׳. שמחוח פ״ח וח״כ פ׳
 אמור. !:מצפ״א)

 ופפוס אהיו. (ב״ב י ב׳) רש״י ד״ה הרוגי.
 (לבוש;

. וכ״ה בקה״ר פ״ג, וע׳ פ״ט  אעפ״כ הרגן
 שס ועמש״ל. (יפי־ע!
. מגילה ו ע״א ד״ה  עד שבאו דיופלי

 מטרפולין, סוכה נא ע״ב ד״ה דיופלסטין.
 (לבוש, מא״נ)

. בירושלמי ר׳ בא אמר ש ל  רב אחא אמר ש
 אחח ר׳ יוסה אמר שחיס ועל שלש ליכא למ״ד.

 ;יפ״ע)

ה דד״ה. בירושלמי ר׳ זירא בשם רב  משמי
 מונא ממענה ומשלים, רק דהחס קאי על ערב
 שבמ ואפי׳ יחיד ע״ש. ייפי׳ע)
ן שהלך  רש״י. ד״ח בני חמיםר. כגו

ן שחלך לעיר. ו  לכפר. צ״ל כג
 !;רש׳׳ש, מרא״כ!
. שנמצאת חרוגח. עי׳ ׳ ׳ וכו  ד״ה בלודקי
 מוס׳ שבמ ע״ב ד״ה רבא. ,חת״ס!
. תחת חטה יצא ו  ד״ה אבל צמחים ששנ

. הוא לשון הכמוב באיוב(לא מ). ׳  חוח כו
 ורשייש)

ל חומר חאחרונוה נוחג בחן.  בא״ד. שכ
 וממנימין דמני ממריעין הוה כמו וכוי ר״ל וכל
 מאי דחשיב לעיל (יב ב) כמשנה אמר ממריעין
 דהיינו ונועלין כו׳ ועמש״כ בס״ד בפ״ב רפאה
 מ״ז. (רש״ש)

לא שמעיה. עיין דו היה ו  ד״ה שמעיה. עי
 מ״ש מהרש״א דל, ואני אומר לפי מה שנראה
 מהכתובים, זה היה מעשה (רעדו) סמוך
 להקטרח ירבעם על מזבח שלו, ואותו פרק חמשה
 עשר במרחשון היה, א״כ בלא״ה לא אפשר דיוס
 טוריינוס ט״ב באדר הוא, ולבי אומר לי שזה
 הלשון אינו מפירוש רש״י. אלא בגליון היה כחוב
 (והכניסוהו המדפיסים בחוך פירש״י וזה דבר
 מצוי לרוב במסכחא זו) וכן נראה עוד שאיזה
 חלמיד טועה דלא חש לקמחיה כחבו, חדא דמאי
 נהרג דקאמר (דמשמע טדי אדם), וחו אחיה
 אחיו היכא אשכחן. (יעב״ץ)
׳ הא דקפסיק ת. ד״ה הלכה. פי ו ספ  תו
ם אר״ח קאי דאי משלי  חלכח מתענח ו

 סי׳ ע״ז דלמאי הוצרכו לאסור בהספד בחגא
 לשבועייא לגי׳ התוס׳ דמנמות או בתמידא לגי׳
 רש״י דהא בלא״ה אסור בהספד מחמת שהוא
 במוך ל׳ יוס שלפני הרגל, ופדחנן במו״ק ד׳ ח׳
 יכבד חי׳ ע״ז יפה מר אחי גאון ז״ל בספרו
 ראשיח בכורים ד׳ מ״ט דכל עצמו לא הוצרכו
 לאקור בהספד רק כדי לאסור יוס שלאחריהם
 בחעציח, וכמו דמשצי רב פפא לעיל ע״ש. ולפ״ז
 י״ל דכווצח הגמ׳ להקשוח באן גס על יוס ב״ח,
 דלמאי הוצרכו לאסור יוס כ״ח גם כהספד דאין
 נ״מ רק כדי לאסור יום כ״ט במענימ הא יום
 כ״ט בלא״ ה היה אסור בחעניח משום דהוי יומא
 דמקמי יומא דמחוקס חמידא, דיו״ט דאיחוחם
 ממידא קדיס טובא ליו״ט דפ״ח, וקושיא נא
מ לחודש מלא דמ״מ מעיקרא לא ״  מתרצא מ
 ידעינן אם יהיה מלא וממילא אסור יום כ״ט
 מספק שמא יהיה אדר חסר ולא שייך כזה ספיקא
 דרבנן לקולא דהא הד ספק שיחבאר למחר, וכל
 ספיקא דאיבא לברוכי לא מקרי ספק בלל
 וכמבואר בכללי הספיקות. [ומש״כ הנו״ב
 מהד״ח בחא״ח סי׳ צ״ג נגד זה דבריו צ״ע
 באמח] ולפיכך פירש״י דאביי ר״ל דלא נצרכה
 אלא בשנה מעוכרח ג״כ [וזהו דאמר אטי אלא
 לחודש מעובר, ולא אמר אלא לחודש מלא, והיינו
 דרוצה לכלול נו דמיירי נשנה שיש בה חודש
 העיבור] ואז נ״מ טוכא טו״ט דכ״ח לענין יום
 כ״מ גופא של אדר הראשון שהוא אסור בהספד
 למצד לפני הרגל ליכא דאכתי איכא קרוב לנ׳ יום
 על הרגל. ושפיר הוצרכו לאסור יו״ט לכ״ח
 בהספד משוס שנה מעוברח ולו״ק, וזה צ״ל
 כפחור ופרמ בעדה ליישב פירש״י. (חש״ל!
׳ ומא תמניא. ואי קשיא כו  ד״ה אכהי י
׳. ומא כו ׳ משום קמי י  אכתי הוא אסור כו
 לר״א דלעיל לא מקשה מידי אלא דהוא דל אזיל
 לשיטחו דפי׳ במשצה לפניו אסור בהספד ודלא
 כר״א וכמש״כ הר״ן ע״ש. נרש״ש!
. ואי קשיא אכתי לימא תשעה. ק׳  בא״ד
 להא איצון מיומי דלא למספד ואלו שלפניו לא
 אסור אלא במענימ, ד״ל דס״ל לרש״י דלמאי
 דמקשה לעיל ולא ס״ל כרב אשי הוה ס״ל דגס
 לפציו ולאחריו אסור גס בהספד, אם כי פשטת
 הגמרא משמע דרב אשי לא מידש אלא דכשמוטל
 בין שני ימים טובים אסורים גס בהספד. ;פור״י!
׳ ט גופי ״ ו . לאו פירכא הוא דהא י  בא״ד
ל כוי. מה שהקשה הגבו״א מהא דקאמר  בטי
 השמא דאמימ להט כו׳ ע״ש. ממוה דהא המם
 לא הוי כ״ט גופי׳ יו״ט אלא מאסר משוס יום
 ללאחר כ״ח והרי לאחר הוא קיל מלפניו כדמוכח
 במחצימין, ורש״י לא קאמר אלא כגון ח׳ דהוה
 גופי׳ יו״ט ובטיל. (ישיש)
ן בי ו ו  ד״ה כד׳ יוסי דאמר בין לפני
ו אסור. והיינו דמפרש דרב פסק כר״י  לאהרי
 גס בדלא למספד, ואמנס בחוס׳ כחבו דהלכה
 כר״י דאמר לפניו אסור ולאמריו מומר. וצראה
 לטעם מחלוקמס דרש״י דל סוכר דליכא לפרש
 דקאי ו״ט דלא להחענאה דא״ר הוי הלכחא
 למשיחא, להא רב בעצמו ס״ל בר״ה ל׳ כ״ח
 לבטלה מג״ח. [וכמק״א בחננו באריכות לגם
 כשיבנה המקדש ב״ב לא יחזרו ימי המג״ח
 למקומם וכמו שמשמע להדיא ברמב״ס בסוף הל׳
 מגילה, וא״כ גם הלכמא למשיחא לא הוי, וזהו
 הטעם דהרמב״ס לא הביא בשום מקוס בחבורו
 ימי היו״ט של מג״מ ודו״ק]. ולפיכך פירש דקאי
 אדלא למספד, ונ״מ לתכוכה ופורים דלא בטלו,
 [יס״ל לרש״י דגם לפניהם ולאחריהם של חנוכה
 ופורים לא בטלו] דאסור להחענוח אפי׳
 לאחריהם, ואכן החוס׳ לשיטחס דחי׳ בתירוץ
 קמא דלפו״א כטלו, וע״כ צ״ל כשיטח הראב״ד
 ז״ל ללעצין חעניח צבור לא בטלו, וא״כ שפיר י״ל
 ללא פסק כר״י רק כללא להחעצאה וכמו דס״ל
 לרי יוחצן רכל למעוטי כפלוגחא טפי עדיף, ונ״מ
 לעצין חעניח צבור ודו״ק היטב. ;חש-יל)
א״כ האי ת. ד״ה לא נצרכה. ו ו ספ  תו
. עי׳ בגה״ש. ועי׳ נו״ב ׳ מ לאסרו כו ״ ט ל ״  כ

 מ״מ חלק אי״מ סי׳ צ״ג קצת ישיב לדבריהם.
 (רש״ש)

ל יום לי. ומש״כ ״ ט צ ״ א״כ האי כ  בא״ד. ו
 משוס יום שלפצי ר״ח ניסן צ״ל משוס יוס שלאחר
 ב״ח, ומש״ש דיוס ל׳ מפסיק צ״ל דיום כ״ט
 מפסיק וכוי, ומש״ש משוס יוס שלאמר עשרים
 יממניא, צ״ל משום יוס שלפני ר״ח ניסן כן צריך
 להגיה בד׳ החיס׳ ובנו״כ מהד״ח מא״ח סי׳ צ״ג
 רחק טובא בזה ע״ש, יבאממ יראי דכל מש״כ
 יחוס׳ לפנינו טס״ה, וצריך להפך הגי׳ כמש״כ
 יעדה. (מרא״כ)
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 חגחות תענית דף יט ע״כ ־ דף כא ע״כ וחידושים טו
 משורש שס דרשב״ג אומר משום ר״מ דאין
 נותנין אלא שקל והשאר יתפרנסו מן הצדקה
 ומכ״א גוביי והולכין כו/ ולגי׳ המפרש אל תתנו
 אלא שקל לא חידש אילפא כלל הפלוגתא והכא
 משמע דהוא חידש הפלוגמא, ולגי׳ הספר תנו
 היא פלוגתא אחרת וכן מוכא החוספתא
 בירושלמי כתובות פ״ו כאומר תנו. (יפ־׳ע)
 מצרה לקיים דברי המת. גיטין דף י״ד,
 כתובות דף ע׳. (ש-א־׳ם
 איש גמזו. גמזו, שס מקום כמ״ש כדה״י(ב׳
 כח, יח) וכן נראה ממה שקראו איש גמזו, ר״ל
 אדון העיר, כמו אנטיגנוס איש סוכו, יוסי כ״י
 איש ירושלים וזולחם, אלא שגם מטעם זה נאה לו
 שס זה, ואי מטעם זה בלכד היה קוראו נחום גס
 זו. (יעב״ץ)

 עני אחד. כירושלמי פאה ושקלים מוכה שחין.
 (יפ״ע)
 עד שאפרק מן חחמור. בירושלמי סוף פאה
 ושקלים פ״ה ה״ד מי חזר היינו עד שאחזור מבימ
 חמי ובחזרחו מצאהו מח. (יפ־־ע)
 לא חםפקתי לפרוק את חחמור. שמא
 נחרשל בפרוקו. (יעב׳-ץ)
 אמרו לו אוי לנו. בירושלמי [סוף פאה
 ושקלים פ״ה ה״ד] ר״ע אמר לו כן. (יפ״ע)
 למחר כי חזייח (כצ״ל) אמר ג״ז לטובח.
 נוסחא זו בטלה, משוס דאמרינו [לעיל כ.] אין
 סומכין על הנס, מ״מ יש מקום לקיימה, שמא לא
 היה הדבר סובל שהוח, ועל כרחו היה צריך
 לסמוך על הנס, ובעני! שעשה בטח רעוע שהיה
 שוכב בו. (יעב-׳ץ)
 מעפרא דאברחם. כ״ר פמ״ג וכר׳ יהודה שס,
 דר׳ נחמיה מפרש דחרבוח וקשחוח של הלוחמים
 נגדו היו כעפר וקש, חנחומא לך, שוח״ט סי׳
( ־ ע פ  ק״י. ר
 תשעח מתים. טרושלמי מיבעי ליה אס עיר
 גדולה הוא שיעור אחר, ופשיט דאפי׳ עיר גדולה
 כאנטוכיא בג׳ מחים בג׳ ימיס הו״ל דבר. (יפ״ע<
 דש״י. ד״ה משום דנפישי בני מחוזא.
 דאיכא עניי טפי וקא מיכלי קרנא. וכחב
 עליו מהרש״א בח״א ולשון בני חילא לא משמע
 כן, ומצינו רבני מחויא עשירים הוו כדאמרינן
 בספ״כ דכ״ק, ופי׳ דמי חילא הם חיל המלך,
 שכשישמעו שאומר כל מאן דצריך ליחי וליכול
 יכואו גס חיל המלך ע״כ. ונראה דגס רש״י שפי׳
 דאיכא עניי טפי אין כוונחו לעניי ישראל אלא
 לעניי נכרים, דודאי מודה דחילא לא משמע
 ישראל, וכדמוכח בפ׳ ג״ה(דף צד) דמאמר היט
 מכריזין אטריפחא נפל בישראל למי מילא, ובס״פ
 חביח (שכח קמז:) כי מעבריחו מני למי חילא
 כוי. ובפ״ק דפסחיס (ה:) בעררו חמירא דמי
 חילא כו׳ ואע״ג דהחס פרש״י דהיינו חיל וגייס
 המלך הכא אין ניחא לפרש כן דהא משמע שהיה
 להס לאכול וללבוש מטת המלך ולא היה מוטל על
 בני העיר רק לטרוח להביאם ולחקנן להכינן וכיון
 שלא היו נצרכין כל כך לא ה״ל לרבא לירא מלומר
 כל מאן דצדך כו/ ולכך פי׳ דחיל דהכא היינו
 עניים הנצרכים משל נכרים שהיו טפי משל
 ישראל. ועיין פ״ק דב״ב (דף י) ובח״א שם

 דמשמע דבמקומו של רבא היו עניי נכרים.
 (נוצפ״א)

 ד״ה תנא ליח שנח לפניו כו׳. כצ״ל.
 (רש״ש)

 ד״ה וראויין. שיש לו בנים חרבח. ר״ל
 לאותו המצוה, ואולי צ״ל שיש להס כוי. (רש״ש)

 דף כא ע״ג
 גמרא. האדם מכבד וכו׳. ביצה ה ע״ב ד״ה
 מכדי וכרש״י שס. ינזא״נ,רב־פ)
 גם הצאן והבקר. (ביצה ה ב׳) פוס׳ ד״ה
 מכדי. (לבוש)
 אל מול ההר ההוא. נ״ל משוס דההוא יחירא
 הוא לגמרי, יליף מיניה הא מסחלקה שכינה,
 חדע דהא לעיל מיניה כחיכ, אל ראש ההר, דקאי
 אסיני דסמיך ליה, ונ״ל דה״פ דכרייחא דקשיא
 ליה אי ס״ד דלא נסתלקה שכינה מן ההר עד
 אחר שהוקס המשכן, ונאסרו מחחילה כל זמן זה,
 א״כ לא היה צריך להזהיר על כך בלוחוח
 אחרונות, מאתר שעדיין לא הותרו (וזה סוחר
 לפרש״י), אלא לפי שהותרו מיד אחר מחן תורה,
 כמ״ש כמשוך היוכל וגר, מפני כך הוצרך לחזור
 ולאסור בלוחוח שניות לומר לך שכל זמן שתשרה
 שכינה בו נאסרו, אע״פ שכבר נסתלקה טנחים
 והלכה לה, וממילא ש״מ שאין המקום מכבד,

 דחניא (זבחים ס ב, מנתות צה.) בשעת סילוק
 מסעוח כו׳ וזטם ומצורעים משחלחים חון
 למחיצה, אלמא דגם בשעח הילוכם קרוים מחנה,
 ואח והב דר״פ הרואה יוכיחו. ועי׳ זבחים (ר״ד
 קיז) במד״ה אימא. (רש׳־ש)
 חוו מפקיגן ליח בגוהרקא דדהבא.
 דאמרינן [סנהדרין צב:] לעולם לא ישצה אדם מן
 הרבנות שלו, אע״ג דעני הוה ר״ה מחחילה,
 כדאיחא פ״ג דמגילה [כז:], מ״מ אחר שעלה
 לגדולה, היה עשיר והיה צריך להחראוח אדם
 חשוב, כי היכי דלסחפו מיניה ולשחמעון מיליה,
 ולכן היו מגדלין ג״כ אח הכ״ג. [וע״ל כא. רש״י
 ד״ה מלך וש״מ], ייעב״ץ)
 ושדי ליח בנחרא. צ״ע משוס הפסד אוכלין,
 ומ״ש רש״י בזה דוחק הוא. (יעב״ץ)
 קסבר מאכל אדם אין מאכילין לבחמח.
 נ״ל משוס מעלין בקודש [הא״י], ונראה דליח
 הלכחא כווחיה, ומסייעא נמי מ״ד פ״ג
 דמעשרוח, וסבורני משוס שלא יהא מכשילן
 לעמיד לבא, הוחר להפסיק פ״א, דאל״ה הא
 אשכחן דחשו חז״ל טובא להפסד אובלין. רעב״ץ)
 מאכילין. ברכוח נ ע״ב רש״י ד״ה מושכין יין
 בצינורוח. מזא׳׳נ)
 נמצאת מכשילין לעתיד לבא. נ״נ עיין
 יומא ע״ז ע״כ, ועיי ר״ה כ״א ע״ב ודף ל״א
 ע״ב, [וכתובות צ״ז ע״א]. ימהרצ״ח)
 כי ח״ל מילתא דאםותא חוי מלי כוזא
 מיני׳ ותלי כו׳ כצ״ל וכ״ה בע״י. (רש׳׳ש)
 ואיכא דאמרי מילתא דשיבתא חוח גמיד.
 נ״ב עי׳ בספר קרניים מאמר י׳ בסופו וז״ל
 ובקבלה מרב הוגא הגולה לומר להמרמז לפחחיס
 אחר הרעה ע״ב, ופירש שס המקובל מהר״ש ז״ל
 שהיה בקבלה מרב הוצא לומר למי שנחנו לו עין
 הרע פסוק המרמז לפחחיס שהוא שהוא
 אשחחוה וכו׳ ע״ש. ואולי רומז להאי מעשה דרב
 הונא דהכא, והיינו דקאמר כל דצריך לימי וליעול
 דלא לסמנן, ואולי נרמז ג״כ כמאי דקאמר
 דמילחא דשיבחא הוה גמיר, דשיבחא כגמטריא
 חשי״ז, ואי דשיבחא אולי רומז לאלף וחשי״ז

 פחחים הנזכרים בראש המאמר ע״ש ודו״ק.
 ימרא״כ)

 רש״י. ד״ה וכייר. תרגום פוקד מסער.
 והעין נבלעח בלשון חלמוד, כמו במלח מדי שהוא

 כמו מדעם, וכן בלשון חורה זרח כמו זערח.
 (יעב״ץ)

 תוספות. ד״ה אמר. דהא רב אדא בר
 אהבה הוה בימי רבא. עיין לעיל (דף ח
 ע״א). (חצפ״א)

 בא״ד. ורב אדא היה תלמיד דרבא. כך
 משמע בעובדא דר״ד דאייתי גרוגרות. (יעב׳׳ץ)

 דף כא ע״א
 גמרא. דגפישי בני חילא. פסחים ה ע״א,
 גיטין ס ע״ב ד״ה שפורי. (מא״נ<
 הרי מלאכי. שני מלאכים הם המלוים אח

 האדם כמ״ש ז״ל פ׳ כל כחט [שבח קיט:].
 (יעב״ץ)

 נשדו עלייחו גודא ונקטלינחו. משוס
 שהפסיקו מד״ח שהיו עוסקים בה אז, גם היו
 במקום סכנה ששטן מקטרג, והני מלאכי השרח,
 קיימי בשיטה חדא עם מלאכא דא״ל לר״ק בעידן
 ריחחא ענשינן אעשה [מנחוח מא. וע״ש בחוס׳
 ד״ה ענשיחו וצ״ע], והא נמי כעידן ריחחא
 חשיב (יעב״ץ)
 שמגיחין חיי עולם. ה״ג ומילת הכא, טעוחא
 דספרא הוא דסרכיה נקט, שאין כך לשון תכמים,
 במקום שמקטל לו חיי שעה, [וכן לימא
 בדפו״י]. רעב״ץ)
 שמניחין חיי עולם ועוסקין בח״ש כצ״ל,
 וכ״ה כע״י. (!-ש׳־ש)
. ב״ב קסד ע״ב ד״ה בשבת. (מא״נ) י  מלך ד״

 ולא פשיטנא (נדה סב בי) תד״ה ר״ח.
 (לבוש;!

 תלא נפשיה באסקריא. צזיר נה ע״א ד״ה
 ואי, [סוטה מ ע״א ד״ה אמר, ב״מ ל ע״ב].

 (לבוש, מא״נ)

 במתניתא דר״ה ודר״א. תולין קלא, צדה סב
 ע״ב ד״ה ר״ש. (מא־׳נ)

 תנא ליה האומר. בירושלמי קדושין פ״א ה״א
 מייתי עוד במה ברייתות ששאלוהו והראה
 מקורס ממתצי׳. (יפ״ע)
 הא מני ר״מ היא. בתוספתא כתובות פ״ו

 הוא לטובתם, וזה שנקיט לברכה כנדה.
 (עיני שמואל)

 לברכח דלא מוקמי מינן לא רישי נהרי
 וכוי. עיין סירש״י. ובאמת יש לפרש בפשוטו
 עפמ״ש במס׳ מגילה (אות קצו) דזה מעלה
 לישראל כשהם שפלים בעיני האומות דלא מוקמי
 מינן שרים, ועי״ז לא ימערכו כגויס, כאשר עינינו
 רואות בעו״ה בזמן הזה דמי שהוא קצת תשוב
 בעיניהם ויש לו איזה שררה מהמלכות יר״ה,
 ישבת ה׳ עושהו, ויתערבו בגויס וילמדו
 ממעשיהם, אשר אין זה רצון המלבות יר״ה,
 אדרבה כי ענוש יענישו, מי שעובר על דתו אשר
 נולד בה, והוא יצוה כחסדו שכל אחד יחזיק במעוז
 באמונתו אמונת אבותיו, וז״ש בלעם הן עם לבדד
 ישכון ולא יתערבו בין האומות, והטעם משום
 מגויס לא יחחשב והבן. (עיני שמואל)
 מה ארז זה אינו עומד במקום מים כו׳.
 עי׳ לקמן(דף כה). (מצפ׳-א;
 כיון שנשבח בו דוח דרומית עוקרתו כוי.
 אע״ג דכחיב בצדיק כארז בלבנון ישגה, ההוא
 שאצי דכחיב ביה ישבעו עצי ה׳ ארזי למון אשר
 נטע, דל״ל עקירה. רעב״ץ)
 רך כקנח. ברבוח יז ע״א, אבוח דר״נ פמ״א.

 (מא״נ)

 דש״י. ד״ה שתיחן לקללח. אשר לא
 תמטיר עליה מוסב כו׳ בצ״ל. (רש״ש<
 בא״ד. אשר לא אמטיר עליה וכוי. נ״כ
 ט״ס נפל בכאן בדברי רש״י, וצ״ל וחלקה אשר לא
 חמטיר עליה מוסכ הדכר על העכ וכו׳ כצ״ל,
 וכוונח רש״י דלא חמטיר דסיפא דקרא קאי על
 העכ דהעכ לא חמטיר על הארץ, דהעכ הוא גם
 לשון נקבה, וכן שמעחי מפי הרב המאור הגדול
 המנוח מו״ה יצחק אלי׳ לנדא זצ״ל שהיה מ״מ
 דפ״ק שאמר להגיה כן ברש״י. !תשיל)

 דף כ ע״ב
 גמרא. רב חונא חוח ליח. בירושלמי ס״פ
 העובדא ברב עם רב אדא בר אהבה. (יפ״ע)

 לעולם אל יעמוד. עמ״ש שבח לב ע״א.
 (יפ״ע)

 עושין לו נם. כרכוח ד ע״א, לקמן בד ע״א
 ברש״י ד״ה אלא וע״ש ע״כ ד״ה אמר, וע״ש כה
 ע״א, קדושין עב ע״ב. (מא״נ)
 א״ל שלום עליך רבי ולא חחזיר לו. יש
 לדונו לזנוח, מאחר שהיה האיש מכוער טוחר
 חייש ראכ״ש דלמא שד הוא, ואסור לחח שלוס
 לשדים, כדאיחא בפ״ק דמגילה [ג.] ע״ש ברש״י,
 ושלום אע״ג דאקרי קכ״ה הכי [שכח י:], לא שם
 שמים מקרי, עיין [מגדל עוז] אוצר הטוב [אבן
 כוחן] פינה כ [אוח מד]. [לכן לא שיין כאן מש״ש
 כמגילה גמירי דלא מפקי ש״ש לבטלה]. (יעב״ץ)

 מגכין לו. (חעציח כד אי) רש״י ד״ה אלא.
 (לבוש)

 במח חארכת ימים. טרושלמי ס״פ שלחו
 חכמים לרב אדא כר אהכה ושאלוהו מה מעשים
 טוטס יש טדך שהקב״ה עושה לך נסים, ושם
 איחא על רב אדא בר אהבה דהוה שליף חד
 מסאגי׳ ואחא מטרא, ובש״ס דילן לקמן כד ע״ב,
 ובברכוח על רב יהודה. רפ׳׳ע)
 ולא הרחרתי במבואות חמטונפות. וקשה
 דמאי רבוחא דרב אדא בר אהבה הא לכל אדם
 איכא איסורא להרהר בדברי מורה במקום מטונף
 כדאי׳ בברכומ (כד:), ואין לומר דהרהור אינו
 אסור רק למ״ד הרהור כדכור דמי, ור״א בר
 אהבה אפשר דסבר במ״ד הרהור לאו כדבור דמי,
 דהא בשבמ פ׳ שואל(דף קנ) מובמ דלכ״ע אסור
 משום מעינן והיה ממנך קדוש וליכא, ומשמע
 דאפי׳ מה״מ אסור, ומ״ש מהרש״א כזה במ״א
 למגילה פ״ד צ״ע ע״ש, גס מ״ש כאן הוא דמוק.
 אלא י״ל דהיינו רבותיה דראב״א דאע״ג שלא
 הלך ד׳ אמומ בלא מורה כדמסייס למילמיה,
 וא״ב מסחמא לא היה אפשר לו, ועל ברמו היה
 צריך להרהר כד״ח, ואעפ״כ כשהיה במבואוח
 המטונפוח לא הרהר, ומדינא מוחר בכה״ג
 וכדאמר בזבחים (קב:) גט ר׳ אלעזר כר׳ שמעון
 שהרהר ד״ח כמרחץ משוס שהיה לאונסו,
 ופרש״י שהיחה שמועחו שגורה כפיו ומהרהר
 בה בעל כרחו. !מצפ־א)
 ולא חרחרתי במבואות המטונפות. עי׳
 בגכו״א שכחב דריו״ח דאיח ליה בהיה מהלך
 במבואוח המטונפוח מניח ידו על פיו וקורא
 ק״ש הוא משום דכחיב והיה מחניך קדוש,
 וכשהוא מהלך ס״ל דאינו קרוי מחנה. וק״ל מהא

 דאתיא ניחא. טרושלמי צבחר צבחר לאילן ולא
 לצמחין סגין סגין כו׳ וחסר שס איזו חיבוח וצריך
 מקין ע״ש. (יפ״ע<
 אפילו בפרוס החג. טרושלמי ה״ב אימא רק
 בפרס העצרמ, ומקשה מעמה אפי׳ יוחר, ומשני
 אין ממריעין על מעשה נסיס. (יפי׳ע)
 ואםכרח. שבח לג ע״כ, כרבומ מ ע״א ד״ה
 מונע אסכרה. ;םא״נ)
 ועל חאילנות בשביעית. פסחים נא ע״כ
 ד״ה שאין כיוצא, וע״ש נכ ע״א ד״ה הכובש,
 ב״ק פ ע״כ. (מא״נ)

 רשבג״א. טרושלמי ה״א הוא ע״ש סתם חני,
 ומשמע דלא על האילנות לכד כ״א גס לצמחין
 מפני פרנסח אחרים, ופליגי בזה חבריא ור״ז
 דחבריא אמרין מפני פרנסח עכו״ס ור״ו אמר
 מפני פרנסח חשודים, ומוקי לר״ז כר׳ [דמקיל
 בשביעיח] וחבריא כר״פ בן יאיר ע״ש. ויפ־יע)
 מיום שחרב בחמ״ק נעשו גשמים
 צמוקין. עיין ב״ב(כה:). (מצפ״א)
 ת״ר פ״א עלו כל ישראל לרגל כוי. אבוח
 דר״נ פ״ו. (מצפ״א)
 בצחרים שלח לו כו׳ במנחח שלח לו
 כו׳. מוכח דזמן מנחה אינו בכלל צהרים ועי׳
 כגכו״א, וסייעחא למש״כ בברכות (לא.) כס״ד.

 ;רש״ש)

 אצל ההגמון אחד כו׳ כצ״ל [וכ״ה
 בדפו״י]. (חכמת מנותן
 רש״י. ד״ה ואםכרה כוי. סרונכא. נ״נ
 [יומא פד.] כחוכוח ל ע״כ [וש״מ]. (ר״ש מדסוי)

 דף כ ע״א
 גמרא. הודע שיש לך אהובים בעולמך
 וכשם שעשית לי נם בראשונה כן עשה
 לי נס באהרונה כצ״ל, וכ״ה כע״י. (מצפ״א)
 נקדה המה. רש״י וחוס׳ ה״ג נקרה, וכסמוך
 איחא נקדמה, אבל בשאר דוכחי גרסינן
 [צקדרה]. (יעב״ץ)
 שנקדרח חמה. (גיטין לז אי) רש״י ד״ה
 נקדה. !לבושו
 ת״ר ג׳ נקדה לחם חמח משח ויחושע
 ונקדימוז בן גוריון. מקשין למה לא חשבו ג״כ
 יעקב שנאמר בו (בראשיח לב, לב) ויזרח לו
 השמש, ודחז״ל (חולין צא:) שמש ששקעה
 בעבורו זרחה בעבורו. וי״ל דהאי חצא ליח ליה
 האי דרשא בויזרח לו השמש, וסבר שהוא כפשוטו
 כמו שפי׳ רש ״י שכן דרך מי אדס לומר בשהגעני
 למקום פלוני זרחה לנו השמש. ר״א דלכך לא
 חשבו יעקכ, משום דשם לא היה אלא פרעון מה
 ששקעה כבר בעכורו וא״כ חזר העניו לטבעו ולא
 נקדה בעבורו כלום. עי״ל דטעקכ נא נקדה לו
 מיד שנצרך לו, שהרי לא זרמה אלא עד שעבר אמ
 פנואל, אע״פ שגס קודם לכן נצרך לו שנאמר
 והוא צולע על ירכו וגוי. עי״ל מיעקב לא מצינו
 שנקדה בעבור מפלמו אלא הקכ״ה עשה מעצמו,
 אבל גבי אלו הג׳ מצינו שהמפללו ואז גקדה לו,
 וזה פלא שישמע ה׳ בקול איש כמו שנאמר בהדיא
 כיהושע (י, יד) ולא היה טוס ההוא וגו׳ לשמוע
 ה׳ כקול איש, וזה האחרון נכון. יתכמת מנוח!
 גקדימון בן גוריון. ביצה כט ע״א ד״ה קודר,
 ועיין ברי״ף, גיטין נו ע״א רש״י ד״ה נקדה,
 אבוח דר״נ פ״ג. (תא״נ)
 ודעתו לחזור ״עליח״. צ״ל אליח. רעב״ץ)
 לברכח. עירוטן יח ע״ב ד״ה נחכרכו. ימא״נ)
 לברכח כנדח וכוי. הנה באמח יש דמיון
 לישראל כאשה נדה, דאמרו רז״ל(נדה לא:) טעס
 איסור נדה, כדי לחבבה על בעלה כשעה ראשונה.
 ובעח שיחארכו לה ימי טומאחה, כטומאח לידה,
 כנגדה יחארך לה אח״כ ימי טהרה, וחשב על דם
 טוהר. כדמיון הזה היו ישראל כגלוח הראשון
 שלא היו אלא שכעיס שנה, לכך גס הגאולה לא
 היה זמן ארוך, וחזרה לימי טומאמה והגיע לה
 חכלי לידה והגלוח נחארך, וכנגד זה הגאולה
 האחרונה חהיה גאולה נצחייח, וחפסק עוד
 מלראוח דם טמא. ואפשר עוד מה דנקיט לכרכה
 כנדה, דמה ענין כרכה כזה. וצראה דהנה בחכו
 החילוק בין העונש אשר השי״ח מעניש לאוה״ע,
 שהעונש הוא דרך נקמה, אבל העונש לישראל
 הוא למרק חטאס, שיזכו לחיי עוה״ב, כמ״ש
 (ברכוח ה.) ג׳ דברים כאיס ע״י יסוריס, ואמרו
 (כתובות י:) בל אשה שדמיה מרובין מיה מרובין,
 ומשפמת דורקטי מיה מועטין, ולכך נמשלו
 ישראל לאשה נדה, דבל מה שמקבלין יסורין יומר,
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 טז חגחות תענית דף כא ע״ב - דף כג ע״כ וחידושים
 תוספות. ד״ה וטהרו. וטמאו את
 העצמות. עיין מנחות (לף שט צ). (יעב-־ץ)
. לצעורי נפשיה. נ״כ ול״מ שם כן י  ד״ה ד״
 למעיין וצ״ע. (קרני ראם)

 דף כג ע״א
 גמרא. בלילי רביעיות ובלילי שבתות.
 עיין לעיל(ו:). (מצפ״א)
 בלילי רביעיות. ח״כ כחקחי, ושם רק צלילי
 שכחות, ויק״ר פלייה. (יפי־ע)
 בימי שמעון בן שטח. לעיל יט ע״א, שכח טז
 ע״ב סוכה מט ע״א ל״ה שכל המזצח, זכחיס נל
 ע״צ ל״ה אצנים. (מא־נ!

 חטין ככליות. (זצחים נל צי) חל״ה אצנים.
 (לבוש)

 בימי שמעון בן שטח. [ח״כ צחהחי, ויק״ר
 פלייה], ספרי ח״כ מ״כ, ושם כימי הימי המלכה,
 וכח״כ וצדק״ר שס כימי שלמצה המלכה. (יפ׳־ע)
 בימי חורדוס. שם. (יפ־ע)
 ת״ר פעם אחת יצא רוב אדר. נ״כ צמג״ח
 פי״כ מפורש להוי כעשרין צארר. ימרא״כ)
 יצא רוב אדר. טרושלמי מלייק מלאמר
 הכניסו חנורי פסחים לע״פ היה ופני כן כעשרים
 טה, פי׳ הק״ע להוא קושיא, ואפשר ג״כ להד
 סיוע, וערכ פסחים ל״ל כ״א סמוך לפסח, ועי
 מג״ח פי״כ. (יפ׳־ע)
 עג עוגח. לעיל כ ע״א ד״ה שלשה, וע״ש כ
 ע״א, נדרים ו ע״צ ד״ה עוגיא, מנחוח צד ע״צ
 ד״ה דעגיל. (מא׳׳נ)
 בידו של אליחו. (חעניח ג אי), חוס׳ ד״ה
 שלשה. (לבוש)
 כבו חמתחטא. [יומא נח ע״צ צמ״י ד״ה
 מחטא], מנחוח סו ע״צ ד״ה כנף. מזא־׳נ. לבוש)
 ותגזר אמר אתח גזרת. ע׳ אג״צ פכ״ב כ״ר
 פמ״ז, דג״ר פ״י. (יפ״ע)
 ועל דרכיך גגח אור. טרושלמי א״ר חייא צר
 כא זו ירידח גשמים כמ״ש אף צרי יטריח עג יפיץ
 ענן אורו. ףפ״ע)
 אר״י כל ימיו וכו׳ חיינו כחלמים.
 טרושלמי ה״ט העוצדא זו צצר צרי׳ דחוני
 המעגל. ,יפ-־ע)
 דחוה נטע חדובא. ר״ה טו ע״צ ד״ה מוח,
 צכורוח ה ע״א. (מא״״
 אבא חלקיח. נ״צ טרושלמי פ״ק דחעניח
 ספרו ענין זה על חסידא דכפר אומי, והרכה
 פעמים מצאנו עוצדא אתת כשינוי השמוח

 והזמנים, ורצו מזה צמדרשות וצאגדוח.
 (מהרצ׳׳ח)
 אבא חלקיה. טרושלמי פ״א ה״ד עוצדא זו על
 חסידא דכפר אימי. (יפ״ע)
 רש״י. ד״ח פר חודאח. לחתודות עליו
 ועשח לו סמיכח וחביאו שלמים. וקשה
 דשלמיס א״צ וידוי כמ״ש הרמצ״ס, וכפרט
 לפמ״ש הטו״א צספ״כ דמגילה דוידוי ילפינן
 משום דכחיכ כהו כפרה וגמר מפר יו״כ דכפרה
 דידיה צדצריס וגט שלמים הא לא כחיכ כפרה,
 שוצ ראיחי צס׳ ושצ הכהן שהרגיש מהרמצ״ס
 וכחצ דרש״י חולק. ול״נ ע״פ מ״ש צס׳ ח״א סוף
 הל׳ מגילה לדעמ רש״י שפי׳ כמזמור למודה
 שאומרו אקרכן חודה שכוונחו לא לרדד אלא
 לדצרי שכח והודיה וכמי׳ ש הרמצ״ס שס, וה״נ
 י״ל כאן. (מצפ׳׳א)
 ד״ה אחדרא ליח משוניתא. שן סלע. נ״כ
 לשון מקרא כאיוכ סי׳ ל״ט. >ר״ש מדסוי)

 דף כג ע״נ
 גמרא. לא סיים מםאני. אע״ג דהמונע
 מנעלים מרגליו הוא מנודה לשמים [פסחים
 קיג:], שמא ל״א אלא כעיר. (יעב׳׳ץ!
 עלת דביתהו ברישא והדר עייל איהו.
 אע״פ שאמרו [כרכות סא.] לא ילך אדם אחורי

 אשה אפילו היא אשמו, כה״ג ודאי שאני.
 רעב״ץן

 שכיר יום הואי ואמינא לא איפגור. כת״א
 (מהרש״א) החשה דשאלות שלוס מצוה היא,
 וה״ל לצטל ממנאכפו דהא פועל חוזר אפי׳ צחצי
 יוס. ד״ל דקי״ל דכל צעלי אומנוח אין רשאין
 לעמוד אפי׳ כפני ח״ח כדי שלא לכטל כדאי׳
 גפ״ק דקידושין (לג.), ומצואר כחוס׳ שס
 דכמלאכת אחרים אסור וכמלאכח עצמו אינו חייצ
 ולא אמר דיתזור. ועוד אפשר דהיה כמלאכת דכר

 צכעים, תוץ מן השתור, ושל ישראל ככלל
 מנעליהם שתורים הם. (יעב״ץ)
 ד״ה שדפון וירקון. ומלא תנור דמתניתין
 להתענות. לכאורה נראה מזה דאזיל כשיטת
 הראצ׳׳ד שהניא הר״ן דהיכא דתני ממריעין
 היינו כלא תענית וכר״ע. וא״כ צ״ע על הר״ן שכ׳
 דרש״י סוכר דכל היכא דתני מתריעין, מתענין
 ומתריעין קאמר. ועי׳ כהה״מ פ״כ מהל׳ תענית
 הי״א. (רש״ש)

 דף כב ע״ב
 גמרא. מאי אשר עמי. נראה משום דפרש״י
 דכהמילמ אשר אמר ה׳ לכהלני הימה הכוונה על
 נכואת ישעיה וסכסכתי מצרים, אכל משוס דסיים
 אשר עמי אמר כיון דכטמ כעכו״ם יטלנא ליה,
 אכל לא ידע שאין דורו דומה יפה. (פור״י)
 מאי כי ההליתי כוי. מלמד שעשו כל
 גופו ככברה. עפרש״י. ולעד״נ דדריש המלימי
 כמו התלותי מגזרמ הכפולים ושרשו מלל, ור״ל
 שנעשה מלול ככצרה, כלשון המדרש ככ״ר פ׳
 פ״צ שהארץ מלולה כככרה. !רש ״ש)
 א״־ יהודה אמר רב מלמד. פדר״כ כ״ז
 אמ״מ ע״ ש ר׳ יצמק, ושס ג׳ מאומ מיצים ירו כו,
 איכ״ר פ״א פסוק צדיק הוא ה׳, וכאג״ש כ״ה
 ע״ש ר׳ מנא, וטרושלמי קדושין פ״א הוא ע״ש
 ר׳ יומנו, והך דג׳ מאות מיצים הוא ע״ש מני ר׳
 ישמעאל. (יפ׳׳ע)
 מפגי שהיה לו למלך בירמיהו ולא נמלך.
 נ״צ וצמדרש איכה רכחי על פסוק צדיח הוא ה׳
 איחא צאמח דנמלך צירמיה ולא שמע נו [משוס
 דלא אמר לו מפי הנצואה רק דכן מקוצלני מפי
 ישעיה רט וכו׳], ומשו״ה כחיכ כי פיהו מרימי,
 פיו של הקכ״ה ופיו סרסרו, וכ״ה כקינה
 המתחלח איכה אלי קוננו מאליו שיסדה רטנו
 אלעזר הקליר זצ״ל, וצפי׳ שעל דכרי הימיס
 המיוחס לרש״י ז״ל, וצ״ע. וע״ע טערות דצש

 צח״א דרוש די, וכחידושי הארכחי צזה צעז״ה.
 !חש״ל)

 וטהרו את הבשר. שצח קנה ע״צ, חולין פה,
 מנחוח סט ע״א ד״ה דצלא. (מא״נ!
 אין היהיד רשאי לסגף את עצמו. היחיד
 דייק, אצל צצצור שגזרו חעניח, כע״כ צריך כל
 אדס לסגף עצמו, אע״ג דלא מצי לצעירי נפשיה,
 (כמ״ש חוס׳ דאיירי הכא), ופירוש דלא מצי היינו
 דחלש, אכל לא איירי כמקום חולי או סכנה,
 דכה״ג ודאי ליכא דאסר אפילו צצצור, אלא
 דכצצור ליכא למיחש לשמא יצטרך כו׳, ואין מרחם
 עליו, מאחר שהיא גזירח צמר נפישי מרחמי,
 ואגרא דתעניתא צדקתא נכרכות ו:], וכל חעניח
 צמר שלנו העם, ולא חלקו צדקה, ה״א כשופט
 דמים [עיי סנהדרין לה.]. (יעב״ץ)
 אין היהיד רשאי לסגף עצמו בתענית
 שמא יצטרך לבריות. הגאון מהר״ש אלגזי
 כספר אהכח עולם כחכ דמוחר לח״ח להחענוח
 כשטל שיזכה לכחר חורה, ע״ש שהטא ראיוח
 לזה. ונראה דאפילו לר״י מוחר, דכל הטעס לר״י
 דאסור משום שמא יצטרך לכריוח ולא ירחמו
 עליו, וגמירי דח״ח לא מעני. רש לפרש כזה מ״ש
 דהע״ה(חהלים קיט, צצ) לולי חורחך שעשועי אז
 אצדמי כעניי. דנודע דכל ימיו של דוד ישצ
 כחעניח כמשז״ל על לצי חלל צקרט. אך הא
 דמותר היה לו להחענוח כשטל שהיה ח״ח, דלולי
 זאח היה אכד שכרו דיצא צהפסדו. וז״ש דלולי
 שהיה ח״ח ועינה עצמו עכור החורה, לא היה
 רשאי לו להחענוח. (עיני שמואל)
 בלי די. לעיל ט ע״א. (מא׳׳״
 רמי בר רב יוד. עיי הגרי״כ, וטרושלמי כאן
 ה״ט ובסוף כרכוח ר׳ כרטה ר׳ חלכו ר׳ אכא כר
 עילאי כשם רצ. ושם ר׳ יונה שמעון צר כא צשם
 ר׳ יוחנן דצר שא״א לומר עליו די הוא כרכה
 והיינו גשם שהרצד הוא כרכה שאין אומרים די,
 ורכ דריש כאופן אחר, וא״כ גם הכא ר׳ יוחנן
 דאמר מנין וכוי מפרש עד כלי די שאין לומר עליו

 די ורמי צר רצ יוד פליג ומפרש כענין אחר.
 (יפ״ע;

 שאלו את ר׳ אלעזר עד היכן כוי. כ״נ
 דצ״ל כלא יי, והוא ר״א כן פדח. (רש״ש)
 מיתחזי איניבא. כרכוח נו ע״א, חולין פה
 ע״צ, (מא״ נ)
 לקרן אפל. כירושלמי נקרן, ופי׳ הק״ע סלע
 גצוה וכך שמו. (יפ׳׳ע)
 רש״י. ד״ח ת״ש. דקתגי כי חאי לישנא
 כו׳ כצ״ל וחיגח חדא למחוק. (רש׳׳ש)

 הכחוכ (ישעיה ס, ה) או יחזק צמעוזי יעשה
 שלום לי), לפיכך שלחו לו שלוס מלמעלה כע״ש,
 והוו מכריזין עליה נמי צרקיעא הזהרו כנחמני
 וצחורתו כדאיתא פ׳ ערכי פסחים [קיכ:], ולרכא
 צמעלי יומא דכפורי, נ״ל משום שכן מצינו שהיה

 מחזר אחר השלום צערכ יו״כ צנדריס(נה, א).
 (יעב״ץ)

 הש״י. ד״ה חא וכו׳. עיר קטנח. והדר
 המפרש כפר עכו, כלומר היא נקראח עיר גדולה
 לענין זה, אע״פ שקוראה כפר עכו, שמא אינו
 עכו עצמה שהיא יוחר גדולה, וזהו סמוכה לה.
 ונראה כפר כערך עכו עצמה. (יעב׳־ץ)
 ד״ה כפר עכו. נ״א דיוקרא יוד קרת

 (כצ״ל), תרין מילי כמו פ״ק דקידושין(טז:).
 (י עב ״ץ)

 ד״ה אל מול. שהשכינה עליו. הס״ד
 ומה״ד נסתלקה. וגם כל ימוח החורף כו׳
 שהחה שכינה כו׳ כיוס קכלמ כו׳ כצ״ל, וכ״ה
 צע״י. (רש״ש<
 ד״ה פרפ. כמו פרס פריסת מלכותך. לא
 היה צריך להטא לו חכר מן הפרגוס, כי גם
 צמקרא נמצא לו חכר [ישעיה נח, ז] הלא פרס
 לרעצ לחמך. (יעב״ץ)

 דף כב ע״א
 גמרא. לצפרא כרכנוהו(כצ״ל) ושקלינהו.
 ש״מ כה״ג ליח כה משוס לא חגנוכ אפילו על
 מנח למקט [צ״מ סא: ועי׳ כקצוח החושן ר״ס
 שמח]. (יעב״ץ)

 אמר להו בהכי שקלתינהו כצ״ל. רצ״ל
 קניחי דוגמחם כך וכך. (יענ׳׳ץ)
 דקא מגנית אכולא כרכא. מחוזא אחריה
 דרכא, כדאיחא פ״ד דקידושין דרשה רצה
 כמחוזא וכוי. ועחירי דכני מחוזא מיקריין מי
 גהנוס כדאיחא [ר״ה יז.], וכפ׳ אלו טרפוח
 [חולין נח:], שכשני אימרא כקחא כו׳ דחזיה למי
 מחוזא. (יעב״ץ)
 דהוה סיים מסאני אוכמי. [שכח קיח ע״כ
 ד״ה דרמיי׳]. כ״ק נט ע״כ ד״ה דהוה, סנהדרין
 עד ע״צ ד״ה אפילו. (מא־נ, לבוש!
 דהוה סיים מסאני. עי׳ פוס׳ צ״ק נט ע״צ
 ד״ה דהוה מסיים מסאני אוכמא. (יפ׳׳ע)
 כי חזינא בת ישראל דיהבו נכרים עלה
 עינייהו כו׳ כצ״ל. (רש״ש)
 דיסתנא. כמו אסמנא מלשון וסת, הוי״ו
 מוכלעמ. (יעב״ץ)
 דיםתנא היא. כרכות נד ע״צ ד״ה דיסמנא,
 ע״ז ימ ע״א ד״ה דישתנאי. ומא״נ)
 אמרת לי זיל כו׳ כצ״ל כלא וי. (רש׳׳ש)
 מאי טעמא דמית מסאני אוכמי,
 מתאבלנא על ירושלים מ״ט לא דמית
 הוטי א״ל עיילנא כו׳ נע״י [ול״ג לימ לך
 מוטי ורמימ]. ואיכא למידק כה, א״ה מ״ט סייס
 מסאני אוכמי, להוא סימן אטלומ על ירושלים
 ולא מש דלידעו דיהולאה הוא, עיין מ״ש כסמוך
 על פרש״י. (יעב״ץ)
 מתריעין כו׳ על ארבה. צ״ק פ ע״צ ד״ה על
 [צ״צ צא ע״א]. (לבוש, מא•-״

יפ״ש  אלא כנף א׳. וכ״ה טרושלמי. ;
 חיה רעה. כירושלמי ואפי׳ כהמה רעה וע׳
 ספרי האזינו שכ״א. (יפ׳׳ע)
 עלתח לגג. שכמ ה ע״כ, עירוטן כה ע״א ד״ה
 אכסדרה. (מא׳•״
 אד״ פ בכובי דציידי. כצ״ל צכי״מ, וכ״ה
 צר״ן. 1רש״ש)
 אפי׳ חרב של שלום. ה״נ טרושלמי. (יפ׳׳ע)
. ד״ה מהאני אוכמי. שלא כמנהג  רש״,
 היהודים. הכי מוכת צעונדא דאליעזר זעירא
 (פרק הכונס) [כ״ק נט:], וא״ת א״כ למאי צריך
 למימר מתאכלנא כוי, תיפוק ליה משוס ללא
 לידעו דהוא יהודי, ד״ל הוצרך לכך כדי שלא
 תקשה לו הרי מצינו גם יהודים תסידים דהוו רמו
 מסאני אוכמי כדאמדנן כאליעזר [הנ״ל], א״כ
 עדיין ימשכו שהוא יהודי, ולא יועיל ככך להתנכר,
 וקושיא כמקומה עמודת, מה לו לשנות מדמ
 יהודיח כחנם, לכן השיצ האמת, שטעמו כזה הוא
 כמ״ש אליעזר, ועיי״ש כחוס׳ שהרצועוח צלכד
 היו משוטח משאר גוונים להמון העס, ושל
 חסידים היו שחורוח כמו המנעלים, ונ״ל פשוט
 שהנכרים היו עושים רצועוח מנעליהם אדומוח
 או ירוקוח ואולי גס המנעלים שלהם היו משאר

 מק״ו דה״ס, שהיה מוכן להשראח השטנה כמה
 פעמיס, אעפ״כ כשעח סלוקה היו מוחרים, על
 אחח כמה וכמה להדיוט כך נראה לי, ופרש״י
 דחוק. (יעב״ץ)
 הוגללו הפרוכת. מנחוח צה ע״א, יומא ו ע״א
 ח״י ד״ה מטחו. (מא••״
 הוגללו הפרוכת הותרו זבין כוי. מה
 דמשמע מהגצו״א דר״א דדריש צססחיס (5ה צ)
 יכול דחקו וצחים כו׳ הוא ר״א צן שמוע חלמיד
 דר״ע לא ר״א כן הורקנוס, ל״י מנ״ל הא. וגס
 ככ״מ דהוכאה הכרייחא וכן כמשנה שס איחא ר׳
 אליעזר ט׳ וראכ״ש הוא אלעזר כלא יי. גס מה
 שהטן דוכן מצינו כא״מ שכמדכר כו׳ הוגללו כוי,
 הכל מדרי יוסי שצכריימא, לדעחי ז״א אלא דהיא
 הוספמ רנצ״י שמטא עוד ראיה מכרייחא זו,
 וראיה לדצר דצמנמומ מציאה סמס צלי הזכרח
 שם ר״י עליה, וכמטלחא פ׳ ימרו בפסוק צמשוך
 היוצל איחא להא דר׳ יוסי ולא נאמר שם הא דוכן
 מציט. (רש״ש)
 חוגללו הפרוכת. עמ״ש צס״ד זצחיס ס ע״צ.
 (יפ״ע)
 יבא מנח בן פרם. נ״ל משוס דאיהו עשיר הוה
 חחניה דכי נשיאה הוא, כדאיחא ספ״ג דגיטין
 [לא:] (ע״פ רש״י וחוס׳), ואכוהי לאו עשיר,
 משא״כ רכ חסדא, שהיה עשיר מופלג [מו״ק
 כח.] אצל חלילה לר״נ שיקל ככצוד אטו(יהא כמו
 שיהא) ויחשיכ עצמו יוחר ממנו, אף כי להתפאר
 ככך לפני אחרים (שהמחפאר אפינו כקלון חטרו
 אין לו חלה לעולס הכא) זהו ודאי דכר שאין לו
 שחר, אפינו כאיש המוני לא יחכו לאמרו, קל
 וחומר לחלמיד חכם ח״ו, ודוגמא לדכר פ׳ כיצד
 משחחפין(עירוכין פו.) פנו מקום לכן מאחייס
 מנה, הרי שמכניס העשיר ומייחסין אוחו כמנה.
 (יעכ״ץ)

 בשבבותיה דרב. כה״ג טרושלמי ה״ד מוחנא
 הוה כצפורין לא הוה עליו גו שקקא [מכוי] דהוה
 ר׳ חנינא שרי ע״ש. (יפ״ע<
 רב נפישא זכוותא וכוי. הדכר חמוה כמאוד,
 דהלא ככלל מאחים מנה, דאם נסישא זכווחא
 דרב כוודאי היה יכול להיוח כזכוחו. וככר עמד
 כזה המהרש״א, אך מה נעמו לחכי דכרוח קודש
 של הרכ כעל נזר הקודש (כדף רגב), דהנה צע״ז
 (ד.) רמי כחיכ והכרחי ממך צדיק ורשע, וכחיכ
 חלילה לך להמיח צדיק עם רשע, ומשני כאן
 בצדיק גמור כאן כצדיק שאינו גמור. דכצדיק
 שאינו גמור משניחן רשוח למשחיח אינו מכתי
 טן צדיק לרשע, אכל על צדיק גמור אינו יכול
 לשלוט. והנה כאמח מהראוי שיגן זכותו של רכ
 על כל העיר, שלא יהיה שם דכר, אך כעת
 שנתמלא סאתם, אינו מגין זכות הצדיק, אך אם
 יש שס צדיק שאינו גמור, ואס ישלוט הדין שם,
 אזי ישלוט גם כצדיק שאינו גמור, אזי מוכרח
 השי״ת להציל כל השכונה כשטל אוחו צדיק שלא
 ישלוט כו מדה״ד. אך כ״ז כצדיק שאינו גמור,
 אצל גצדיק גמור דאיהו כלא״ה יהיה ניצול אף
 שישלוט שס מדה״ד, שוכ איו זכותו מגין עליהם.
 וו״ ש דרכ נפישא זכותיה, וכנ״ז לא היה שולט כו
 מדה״ד, אך הא דניצלו היה משום האי גכרא,
 דהוא לא היה צדיק גמור, ולא היה ניצל, ולכך
 היה מוכרח להציל כל שככוחא, ודפח״ח. וכזה יש
 ליחן טעס מ״ש ז״ל כערכין (יז.) דפרנס לפי
 הדור. ט לפעמים אס הדור אינו הגון, אזי הס
 ניצולים כזכוח ראש הדור דאס ישלוט כהס
 מדה״ד, אזי גם כהרא״ש ישלוט, ועי״! ניצלו
 :ולס, משא״כ אס הראש יהיה צדיק גמור, אזי
 יהיה ריעוחא לפניהם, לכך הוא יחי נוחן להס
 פרנס לפי הדור, והבן. !עיני שמואל)
 נןרא וזבילא. כמו עד זכולא כחרייחא [כרכוח
 t.]. (יעב׳׳ץ)

 ־דמיין מעייהו לב״א. וכן עורו דומה לעור
 י״א כדחנן פ״ט דחולין [קכב.]. (יעב־׳ץ)
 ־־אית ליח דוכהא כו׳ דשדו ביח. פשיטי
 דאית ליח כוי. כצ״ל. (רש׳׳ש)
 ׳לאביי אתא שלמא כל מעלי יומא
 ־שבתא. נראה עדיפותא דאציי, דאמרינן כפ׳
 :יה קורא [כרכות יז.] מרגלא צפומא, דאטי
 לעולם יהא אדס כו׳ ומרכה שלום עם בל אדם כוי
 :די שיהא אהוכ למעלה היינו דמהני ליה
 :מתיכמא דרקיעא, גם עסק כגמ״ת עם למוד
 חורה, כדאיתא כפ״ק דר״ה [ית.]. ועיקרה של
 ;מ״ת היא עם העני צערצ שכת, כמו שמצינו
 :כמה חכמים שהיו נזהרים ככך. צפ׳ מציאת
 :אשה [כתוכות סז:] וכן לעיל כר״ה, ולפי שהיה
 עושה שלוס טן העני וצין הקכ״ה כע״ש (כדכר
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 בעי רחמי דניתבו לך. רות ר3ה פ״ג עוכדא
 כאין זה. (יפ׳־ע)
 דמיחב יחבי. חולין p ע״א. גמא״נ)
 בי שמשי. מה שקראו לכה״ש דכניסח השכח
 כך, עיין כהוספוח לערוך טעם הגון. (יענ׳יץ)
 חיח דולק וחולך. כה״ג כפס״ר כ״ג ככמ של
 ר׳ ירמיה. (יפ־ע)
 דוכא בקרנייחו. ג״כ י״ל שהרגו אח הזוכים
 שדקרום כקרניהס וגררום כקרניהס עד
 שהכיאום לעיר. (מצפ״א)
 סגיפין עשאום. כ״מ פ ע״א ד״ה וסנפא,
 מגחוח צו ע״א. (מא״״
 מכרן וקנח בדמיחם עזים. עדיין הדכר צ״ע,
 חסיד שכמוחו יגדל לסטים מזויינים כחוך כיחו,
 ועכר על דכד חכמים, שאפילו לקשרו כרגלי
 המיטה לא הוחר, ואף לא לרפואה, כמ״ש כאוחו
 חסיד שהיה גונח מלכו, כ״ש שלא הוחר כשטל
 רווח של אדם אחר, אע״פ שיש לומר שאני רט
 חנינא כן דוסא דרכ גוכריה, וכטוח היה שלא יזיקו
 ולא יפסידו כלום, אכחי מי עדיף מלקשור ככרעי
 המיטה, (מה גס כמקום סכנה), עיין כעליח
 מלאכה, ואין סומכין על הנס, אף כי משוס רווחא
 דעלמא. ונראה שעניו זה אינו מלשון החלמוד
 אלא חוספח מאיזה חנמיד כדור האחרון, ששמע
 שמועה ולא סיימוה קמיה, אכל העקר
 שכמדכרוח גדלן. דעב״ץ)
 רבי אלעזר ב״פ. עי׳ רש״י יומא ט ע״כ ד״ה
 שדיא גכרא, וע״ש עפ ע״א ד״ה שאלו ר״א,
 חמורה י ע״א ד״ה איחמר, מ״ק כ. (מא־־נ)
 גיחא לך דאפכיח לעלמא. עמש״ל גט ר״י
 כי שליף מסאני, כן הכוונה כאן כלהפכיה לעלמא,
 כלומר להמיחו ולכראוחו מחדש, כי האדם נקרא
 עולם קטן, כפי כל חכמי העולם. (יעב״ץ)
 בשעתא דמזוני. (מו״ק כא אי) פד״ה אלא,
 (יכמוח נ אי) חד״ה מוסיפין. [א״ה עי׳ כחי״ט
 סוף קדושין, וככאר שכע כסופו כקוני מים חייס
 שפירש כזה ע״ד הקכלה]. (לבוש, מא״״
 תליסר נחרוותא כו׳ דכוון כצ״ל, ועי׳ רש״א
 נח״א די״ג חריסר וכ׳ טעם כבי המספרים, ול״נ
 דחרווייהון רגילים כש״ס לגוזמא, עמש״כ כשכח
 (קיט־)• (רש״ש)
 תליסר גחרוותא. כ״ר פס״ב ועי׳ שמ״ר פ׳
 נ״ב, חנחומא כראשיח ופ׳ ויחי, ובסוף פדר״כ
 גבי משה נ״ה נהד נחלי אפרסמון יוחר משארי
 הצדיקים. (יפ׳-ע)
 ר׳ חמא בר חגינא גזר תעגיתא. בירושלמי

 ה״ד העובדא בר׳ חנינא עצמו עומש״ל כד.
 (יפ׳-ע)

 ניחא לכו שיבא מטר בשבילנו. עמ״ש
 בס״ד, וי״ל ע״פ מש״ל(דף ט.) מטר בשטל אחד
 פרנסה בשטל רטם, דט הוו אחו בשבילו בלבד לא
 הוה לשובע, משו״ה בעי למשקל רשוחא מנייהו,
 ואע״ג דלא להוו אלא בצמצום, א״נ כי היכי דלהוי
 לצורך רטם, דאחי לפרנסה אפילו ע״י יחיד
 כדאיחא החם. (יעב׳יץ)
 רקיע רקיע כסי פניך. כירושלמי [ה״ד] חלה
 עינוי וחמי אוירא שייף [צלול] אמר עד כדון הכין
 מיד נחח מטרא. דפ״ע)
 לוי גזר תעניתא. בירושלמי איחא עובדא בלוי
 באופן אחר. (יפ״ע)
 חטיח דברים. ב״ב קנד ע״א ברשב״ס. (מא־׳נ)
 קידה. יומא ט ע״ב שבועוח טז ע״ב. (מא״נ)
 לוי אהוי קידה. כ״ר פל״ט, ועמ״ש סוכה נג
 ע״א. (יפ״ע)

 הא והא גרמא ליה. פירוש דאי משום דאחד
 קידה היה יכול להחרפא, אכל מחמח דהטיח
 דבריס כלפי מעלה גרמא ליה דנשאר פיסח, וכן
 משמע כירושלמי דכרכוח פ״א ה״א ע״ש, וע״ד
 זה יש לפרש ג״ב הא דאמדנן במגילה כ״ח גט
 יצחק אטנו דהא והא גרמא ליה, ודו״ק. (חש״ל)
 רש״י. ד״ה הא אנא. הוא איש אהד ואני
 איש אחר כצ״ל ברי״ש. (רש~ש<

 דףכהע״ב
 גמרא. מח ארז אין עושח פירות. היינו
 פירוח הנאכלים, דאמדנן פ״ק דע״ז (יד א)
 פיד דארזא אינן מאכל אדם אלא לחזידם או
 לצטעה. ךעב׳יץ)
 מח ארז אין עושח פירות. ב״ר פמ״א
 במד״ר פ״ג. רפ׳׳ע)
 עשרח מיגי ארזים חם שנאמר כוי. מש״כ
 הגכו״א ככר קדמו רש״י. (רש״ש<

 ואל יכגם לפניך תפלת עוברי דרכים וכוי.
 הנה בסדר עבודה (בחפלח מוסף דיוכ״פ) הן
 כנוסח מחזור האשכנזי והן בנוסח הספרדים,
 כחוב ואל חמס לפניך חפלח עוכרי דרכיס כעח
 שהעולם צריך לו. וצריך להבין למה הוסיפו זאח
 רבותינו בחפלה וו. ומצאחי בספר עבודח ישראל
 (לר״י קמתי) על סדר העבודה(דף קעג) שהביא
 כשס הרכ מהר״ס ניגרין טעם ע״ז וכתב שס
 וז״ל, כי כענין התפילה יצטרך האדם לפרש
 כוונתו ולא לסתום, לכל ישאר מקום למקטרג
 להשטין ולקחת הדבריס ע״פ כוונה אתרת. לכך
 הוצרכנו לפרש כוונחינו ולומר בעניו הגשס בלבד,
 לכל יכללו כזה גס שאר תפלה שיתפללו על הצלחח
 דרכם וכיוצא בזה. אבל קשה איך הכהן הגדול לא
 היה חושש לזה, והיה אומר חפלה זו סתם כלתי
 כיאור. ונ״ל כי הכ״ג היה עומד ומחפלל כהיכל
 חפלה זו, כשעה שנחמלא הטח עשן מהקטרח
 החטורח, שאז כאוחה שעה נאמר(ויקרא טז, יז)
 וכל אדם לא יהיה באהל מועד, אפילו מלאכי
 השרח, והנה מספיק לו הכוונה בדברים, יען ה׳
 יראה ללכ, וחוכן לכוח הוא יודע כוונחם. אמנם
 אנחנו מחפלליס חוץ לכהמ״ק, דשכיחי מלאכים
 העומדים לקבל חפלוחינו, וכפרט כחו״ל שצריכה
 תפלתינו לעבור במקום גדודי המוני כמה
 מקטדגיס עד שתגיע לא״י, ומשם לעיר הקודש,
 ומשם למקדש, ומשס לקדש הקדשים, לכך
 הוצרכנו לפרש ולא לסתום עכ״ל. (עיני שמואל)
 בכל יום בת קול יוצאח כו׳. כלומר ככל יום
 מימיו של רבי תנינא בן דוסא, א״נ ככל דור נמצא
 דוגמחו. (יעב׳׳ץ)
 בת קול יוצאת. בחב הגבו״א דגיר׳ דהכא
 דלימא מהר חורכ עיקר. כבר קדמו רש״י בזה.

 (רש״ש)

 לחתפרנס זח מזח. ברכוח ג ע״ב. !מא״״
 בקב הרובץ. (ברבוח סא ב׳) רש״י ד״ה
 לצדיקים. (לבוש, מא״״
 כל העולם לא ניזון אלא בשביל הגינא
 בגי והגיגא בני די לו בקב הרובץ וכוי.
 פי׳ בזה המפרשים דעיקר ההשפעה בא ע״י
 הצדיק, והוא הצינור אשר ממשיך השפע, ובעח
 שהעוצם זכאים והם כדאי ליוון בזכוח עצמם, אזי
 טוב לצדיק שא״צ ליחן מחלקו להם ט די במה
 שבידם, אבל בעח שאין העונס בדאי לזון בזכות
 עצמם, אזי הס ניזונים בזכוח הצדיק, ולא נשאר
 מה להצדיק. וז״ש אחד כי כל העולם ניזון בשביל
 חנינא כני, ואין להם וכוח עצמם, לכן לא נשאר

 כשטלו ומוכרח להסחפק כקכ חרוכין.
 (עיני שמואל)

 הש״י. ד״ה דהזא מידי. בעובדי כצ״ל
 ב3י״מ. (רש׳׳ש)

 ד״ה מעשה נסים. וכמה כו׳ בצ״ל בכ״ף.
 (רש״שן

 דף כה ע״א
 גמרא. משום כיםופא. אפשר היה לו גס
 מעט קמח ככד, ולשה ממנו עיסה קטנה, ונחנה
 כחניר דומיא דהצרפיח ואשח עוכדיה, דלא
 עדיפא מינייהו, ועיי״ש סיוע שני נביאים גדולים,
 אעפ״כ היו צריכים לדכר שחחול הכרכה בו, ולא
 להוציא יש מאין, וכ״מ מהא דאף היא להטא
 מרדה נכנסה, דמשמע שהיחה רודה הלחס
 לאכלו כסעודח שכח, ואם כדאה חדשה יכרא ה׳
 לה או לא היחה רשאה לאכול ממנו, כדא״ל
 לאסור ליהנומ ממעשי נסים, אלא ודאי כדאמרן
 שגלגלה עיסה ונחנחס בחנור, באופן שהיה מקוס
 לכרכה שחחיל עליו, וכה״ג מוחר ליהנוח כמו
 שמצינו כאליהו ז״ל עצמו וכצרפיח וכנה ואשח
 הנטא, וכן הדבר בחומץ דכסמוך, שהיו מוחדס
 ליהנות מהנר שדלק כנס, שכל אלה נסים טד אדם
 הם, והד זה כענין שרסא אלישע מי ידחו וזולת,
 ואינו דומה לההיא דלעיל דאייחו מלאכי השרח
 קמחא דסמידה, החם לאיי כדה כידי שמיס הוא,
 וגא הבינוחי מ״ש בפירש״י כנר דחומץ, כי הלא
 3ש3ח נהנו עכ״פ, דנר אחר לא היה לו בליל שבח,
 וניקא ככדי לא עטד קו3״ה, ומה שאמר שהטאו
 ממנו אור להכדלה, אנשים אחרים שכניו של רט
 חנינא כן דוסא הס הוצרכו לנר של הכדלה והטאו
 ממנו, אכל רט חנינא כן דוסא כטחו לא היה צריך

 להדליק ממנו נר אחר, זה מוכרח כמ״ש.
 (יעב״ץ)

 אייתי מסא. (בכורות כו אי) רש״י ד״ה מדש.
 (לבוש)

 ור״ה ב״ד כו׳ אף היא להביא מרדה
 נכנםח. סוטה מט ע״א ד״ה אנשי, ככורומ כז
 ע״א ד״ה כריש, כ״כ עד ע״כ. (מא־׳״

 גדולי חדור. אע״ג דאמרינן לעיל [כד.] כלה
 שעיניה יפות כוי. דילמא לא ס״ל ההיא
 כדאושיעא. (יעב׳יץ!
 מה יעשו גדולי הדור. טרושלמי פ״ג ה״ד
 לא דב״ל מתימ מטרא לדרומאי ולא ר׳ תנינא
 עצר מטרא מן צפוראי אלא דרומאי לבהון רכיך
 וכוי, ושם ר״ז בשם ר׳ תנינא מה יעשו גדולי
 הדור ואין הצבור כו׳ שכן מצינו שכל ל״ת שנה
 שהיו ישראל כמנודים לא היה מדבר עם משה
 כוי, ועי׳ כרכוח כ ע״א טעמא אחרינא לחלק כין
 רב יהודה לדורו דאכיי. (יפ־ע<
 יהב עיניה הוה כפנא. כלומר ע״י שהשגיח
 ככך, היוקר הווה מאליו, ולא ענה מלכו, אלא כל
 מקום שנחנו בו חכמים עניהס כו׳ או עוני
 [נדרים ז:], ושמא כמתכוין עשה זה כדי שלא יהיו

 פרוצים וטעטיס 3טו3תו של מקום כרוך הוא.
 (יעב׳׳ץ)

 אי שלפת אחריגא מהריבנא לעלמא. שמא
 הכוונה עליו, שיצטנן ע״י כך(אשר לא נסה כף
 רגלו הצג על הארץ), וימות, דאמרינן כפרק כירה
 [שכת לז:] ר״י מסוכן הוה, והאדס יקרא עולם
 קטן, כ״ש ג3רא רכה כר״י. (יעב״ץ)
 מחא לא תיזבנון. (חענימ כה א׳) רש״י ד״ה
 עד. (לבוש)

 לא תזבנון דמעשה נסים הוא. והא דאייחו
 ליה מלאט השרח לא לבטלה לגמרי, אלא כדי
 לשמח לבם, שאינו דומה מי שיש לו פח בסלו כו׳
 [יומא יח:], ומעחה היה לכס נכון בטוח בה׳
 ישועה קרוכה לכא, ומאי דקשיא מהכא אר״ח
 ור״א דעסקי בספר יצירה ומכרי להו עגלא
 חילחא ואכלוה ליה, עמ״ש שס בפי ד׳ מיחופ
 [סנהדרין סה:] כס״ד. (יעב״ץ)
 א״ל מחא לא תיזבנון דמעשח נסים הוא.
 ופרש״י וכמה דאפשר להחרחק ממעשה נסים
 יוחר טוב ונכון, משמע דאיסורא ליכא, וקשה
 דלעיל פרש״י דאסור ליהנומ ממעשה נסים
 משוס דמנכין לו מזכיוחיו. ד״ל דהיינו דוקא
 ביחיד דמנכין, אבל בצבור דאין מנכין, וכמ״ש כס׳
 מצודח דוד, ש״ד ליהנוח. (מצפ״א)
 א״ל מחא לא תיזבנון דמע״נ חוא כוי.
 מפרש״י לקמן (כה.) ד״ה עד שנטלו, משמע
 דמפרש דרכ יהודה א״ל כן, ודלא כגכו״א שכ׳

 לקמן בד״ה אמר איכו דרכ מד אמר להו.
 (רש״ש)

 דבל מאן דבעיץ כוי. נראה דצ״ל דבל מאי
 כר. וכע״י ליחניה כלל. (רש״ש)
 לרבא כו׳ ואתי מטרא. חולין קלג ע״א ד״ה
 כלפי, ועיין שס ברא״ש. ומא׳-נ)
 לדגלת. יכמוח קכא, עירוטן ככ ע״א. (מא״״
 עד דשפיך מדזבי דצפורי לדגלת. אס זאח
 העיר צפוד הידועה בא״י בכ״מ כחלמוד, צדך
 לפרשו כענין שאמרו [שבח סה:] מטרא במערבא
 סהדא רבה פרפ, פרח ודגלח (הוא חדקל)
 מושבים סביב בבל העמוקה, ומחוזא מקומו של
 רבא בבבל היא, אך צפוד כראש הר כצפור, בא״י
 הגבוהה מכל הארצוח היחה, וכששפכו מרזבים
 שלה כשטף מים רטס אל דגלח ההולך חדמח
 מחוזא הגיעו, דמודד ככל מהדד מיא לא״י.
 כדאיתא בבכורות [מד.]. (יעכ״ץ)
 עד דשפיך מרזבא דציפורי לדגלת. נ״כ
 מהרי״ב בהגהותיו מצדיק גירסת עין יעקב דגרס
 מרזבא דמחוזא, והטעם נ״ל חדא דרבא במתוזא
 הד ולא בציפוד, ועוד דציפורי היא בארץ ישראל
 אחרא דרבינו הקדוש, ודגלח הוא חדקל הוא
 בבבל ולא בא״י. ובסוף מו״ק ובסנהדרין (קט.)
 שפיר גרסי׳ מרזבא דציפורי, משום דד יוסי
 בציפורי הוי. (מהרצ״ח)
 אתא אבוח איתחזי ליח בחלמא ואמר
 ליח כו׳ שני דוכתיך. לכאורה ה״ל לחלמודא
 כפ׳ מי שמחו לאוכחי מזה דמיחי ידעי נמי
 כצערא דאחדני. ד״ל עפמ״ש ט״ר כשם סודי
 רזי דאס א׳ ניצל כזכוח חטרו אז המלאך שמצילו
 נמראה לו בדמוח של אוחו שניצל כזכוחו, וא״כ
 אין מזה ראיה דמיחי ידעי דאפשר דמלאך בדמוח
 אטו כא להצילו כזכוחו. !מצפ ״א)
 א״ל רנב״א שריף מר פינכא אחריתי כוי.
 לקנטרו לר״פ נחכוין, כי היט דלפסיף ויסבול
 בזיונו, כשכר זה חקוכל חפלחו, כי יראה ה׳ בעניו
 דש לו טובה חחח בשחו. (יעב״ץ)
 ר׳ חנינא אזיל. שבח קיב ע״ב חגיגה יד ע״א
 ד״ה למעלה, עירוטן כט ע״ב. (מא״״
 משמיח דרב יחודח. טרושלמי יומא פ״ה
 ה״ב ע״ש סחמא דירושלמי ובשינוי. וע״ש רכנן
 דקסרין שלא ינהגו שררה זע״ז. (יפ״ע)

 האכוד שאינו יכול לחזור, ועוד דטון שהיו חייו
 נדחחין כמכואר ודאי שלא היה מחויכ לחזור
 ממלחכחו ולבטל משטרוחו דסגף א״ע ברעכ כדי
 לקיים מצוח שאלוח שלוס והד לדעח כמה
 פוסקים אינו חייב לקנוח מצוה אפי׳ עוברח

 כשחייו נדחקים, כמ״ש באו״ח סי׳ חרנ״ו.
 ימצפ״א)

 מעלח ארוכח. ב״ק צא ע״ב. !מא״״
 אנא בעי רחמי דלימתו כו׳. עי׳ ברכוח
 (י.). (מצפ״א)

 דלהדדו בתיובתא. כרכוח י ע״א. (מא״״
 הנן הגהבא. ברכוח סב ע״כ, מגילה יג ע״ג

 (מא״״

 תקיפי דא״י. מגילה כח ע״ב, סנהדרין יג
 ע״ב. (מא״״
 רב מני אשתטה על קברי. סוטה לה ע״ב
 ד״ה אבות. (מא״״
 תתייפת הנה ונתיפתה כוי. קמ״ל שלפעמים
 אשה יפה רעה היא וסרת טעם. (יעב״ץ)

 דף כד ע״א
 גמרא. חשולח דג מן חים כו׳. הגבו״א
 מטא דכד התוס׳ כפ׳ הערל(פ.) דהיכא דאיגלי
 מלחא למפרע לא חשיב החראפ ספק, והקשה
 עליהם ע״ש. והחוס׳ עצמם בנדה (מו כ) כד״ה
 דו״ח לא ס״ל סכרא זו וכאשר העיר בזה המל״מ
 כפי״ו מהל׳ סהנדדן ה״ד. (רש״ש<
 חשולח דג וכוי. כעין משפט מיי׳ פי״א וכר.
 נ״כ והוכא גס כמג״א סי׳ שט״ו סקי״ז. (מרא״כ)
 דחאי ריב״ א אמרח. יכמוח צז ע״א, מגילה
 טו ע״א. (מא״ נ)

 חחוא חמרא. חולין ז ע״א, שבח קיב ע״ב.
 (מא״״
 אלעזר איש בירתא. בע״י הגי׳ איש ברחוחא.
 ובחב הגבו״א דמשמע וודאי דהיה בימי
 האמוראים. והנה מצאנוהו במשנה (אבוח פ״ג
 מ״ז) ושס אמר דכדם מטוניס לעובדי׳ דהכא
 ע״ש וכן בסה״ד הטן דזהו כעצמו הנזכר כאן.
 [ונזכר גם כן בערלה פ״א מ״ד ובטבו״י פ״ג
 מ״ד]. ואולי משוס דלא הוזכר באן בשם רט, ושס
 וככרייחוח הוזכר בשם רט ולכן פסיקא ליה
 להגבו״א דזהו אחר. ורש״ש)
 כל מח דאייתי באכלבא שדיתי. נראה דצ״ל
 שדי ובע״י הגי׳ אסקיה. (רש׳׳ש)
 חדי חן חקדש עליך. לפי שהיה מעשה ניסיס,
 ומה שאמר הקדש, דיל הקדש צדקה לעניים.
 [עי׳ בהגר״א יו״ד סי׳ רגח סק״ג]. (יענ׳־ץ)
 ר׳ יחודח נשיאח. ב״ב ז ע״ב ע״ז לו ע״א.

 (מא״״

 טרוטות. שבח לא ע״א, בכורוח מד ע״א ד״ה
 אחד. (מא״״

 אתו עבדי ןדריש גלותא] ורמו כצ״ל.
 (יעב״ץ)

 פירא דכוורא. עירוטן כו ע״א, מ״ק יא,
 קדושין עב ע״א, כ״כ עג ע״כ. (מא״נ)
 רבח גזר תעניתא בעי רחמי ולא אתא
 מיטרא וכוי. וקשה דבשילהי מ״ק (ד׳ כח)
 אמר דרבה ור״ח חרוייהו צדיקי גמורי מר מצלי
 ואחא מיטרא ומר מצלי ואחא מיטרא והרי
 בעובדא דהבא לא אחא מיטרא בצלוחא דרבה.
 ונראה דהכא גרסי׳ רבא. וראיה לדבר דכאן
 מסיים דבשני דרב יהודה כו׳ ואנן קא מחנינן
 בעוקצין חליסר מחיבחא וליח דאשגח בן
 ובסנהדרין(קו:) רבא קאמר לה ע״ש. (מצפ״א)
 דבשני דרב יהודה כל תנויי בנזיקין חוו.
 אפשר דרב יהודה לשיטחו בב״ק(ל.) דמאן דבעי
 למיהוי חסידא לקיים מילי דנזיקין. (מצפ׳־א)
 רש״י. ד״ה יומא הד שמעיה. ובעוד
 שהוא מפרכס השליכו במים. צ״ל חזר
 והשליכו, וב״ה בחד״ה השולה. (מרא׳׳כ)
 ד״ה א״ל. כל האומר דבר בשם כוי. הוא
 במגילה (טו.) וש״נ. (רש״ש)
 ד״ה לשמואל חרמתי. שירדו גשמים
 כו׳. והטילו כו׳ כצ״ל. (רש״ש)
 ד״ה אתו עבדי דבי נשיאח וקא כו׳ כצ״ל.
 (רש״ש)

 דף כד ע״ב
 גמרא. בנזיקין. עי׳ כרכוח דף כ ע״א.

 (יעב״ץ)

 כי חוח שליף. עמש״ל כ ע״כ ד״ה כמה.
 (יפ׳׳ע)
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 הנחות תענית דף בה ע׳׳נ - דף כז ע״א וחידושים
 רכיעית דרך שכרות הוא לאסור כנשיאות כפים,
 וכמו כעבודה דקי״ל כר״א בכריתות דף י״ג
 דמדכתיכ יין ושכר דאינו אסור רק דרך שכרות,
 אכל אס הפסיק כו או נתן לתוכו מים פטור, וכן
 מבואר כאמת כטוש״ע או״ח סי׳ קכ״ח סעיף
 ל״ח לענין נשיאת כפים, והיה קשה לרש״י כיון
 דילפינן מנזיר הוה לן לאסור אף שלא כדרך
 שכרוח, ועוד דאפי׳ פחוח מרכיעיח אסור כנזיר
 דהא קי״ל דחצי שיעור אסור מה״ת, ולכן
 פירש״י דילפינן נמי מעבודה דאסמכחא נינהו
 ודרשינן לקולא וכמו דאמרינן לענין חרצן,
 והקישא דנזיר הוא לענין כע״מ, וכן הרמכ״ם ז״ל
 כפט״ו מהל׳ חפלה ה״ד כחכ דשחויי יין פסול
 לנשיאח כפיס משוס דהוקשה ברכה לעבודה,
 [ושוב ראיסי להמג״א שס בסקנ״ד שכ׳ להדיא כן
 דהא שהוקש כרכה לעבודה אינו אלא לקולא דאס
 הפסיק בו או שכחן לחוכו מים מוחר, וח״ל

 שכוונחי לדעחו, הג״ה ממהרש״ך נ״י].
 !:מרא״כו

ן  ד״ה האידנא. במעמדות נמי מתעני
. לכאורה הא משמע דלר״מ אפי׳ טוס  כדלקמן
 א׳ דוס ו׳ דאינם מחענים מ״מ נו״כ בכל
 החפלוח, ואולי כיון דדרבנן בעלמא היא
 כדמסקינן ונם אינה אלא חששה דשכרוח לא חשו
 לפלוגי בין ימים דמחענים לשאין מחעניס. ועוד
 דאפילו ביום שאין מחעניס הואיל דעוסקין
 בחפלה וחחנוניס אין לחוש כ״כ דימשבו
 בסעודתם וישחכרו. 1רשיש<
. אלא ביום י  ד״ה נעילה דליתא בכ״
 התענית כצ״ל. >רש״ש<
 ד״ה כתפלת נעילה דמיא. דמנהתא כי
. ק״ל מהא דפירש בר״פ י  הא ליתא בכ״
 הקורא עומד במשנה ושבח במנחה סמוך לחשיכה
 הוא כוי. (רש״ש)

 דף בז ע״א
 גמרא. משרת בעל מום לא. (מנחוח קט
 אי) חוס׳ ד״ה לא. (לבוש, מאי•[)

 אי מה משרת בעל מום לא. עי׳ ירושלמי
 חעניח רפ״ד שמבואר בהדיא אי מה שירוח בעל
 מום לא אף נשיאוח כפיס בעל מוס לא והא חנן
 אם היה דש בעירו מוחר אע״פ שהוא בעל מוס.
 ודע שסוגיא זאח הימה נעלמח מאח הרב הט״ז
 או״ח הלכוח נשיאוח כפיס (סי׳ קכ״ח) שכחב
 כפשיטוח להקשוח מדוע לא חהיה גשיאח כפים
 אוסר כבעלי מומים מהקש דלעמוד לשרח, וככר
 החעוררו עליו כל האחרונים. (מהרצ״ח;
 בעל מום לא. כירושלמי מסיים והא חני ואם
 היה דש בעירו מוחר. (יפ״ע)
 ומאי חזית דמקשת לקולא אקיש
 לחומרא. וקשה דהל״ל דהיקשא עדיף מסמוכין
 אף להקל כמ״ש חוס׳ כיכמוח (ד.). (מצפ״א)
ן ולקולא. וקשה  אסתמכא נינחו מדרבנ
 דכסוטה (לח.) אי׳ דאיחקוש מכרך לשירוח
 דכעמידה משמע דהוי היקש גמור. >מצפ״א)
 ולקולא. דלעמידה הקשיחיו ולא לדבר אחר, כן
 היא גי׳ חוס׳ מנחוח ח״ט ע״א ד״ה לא וכוי, וכן
 היה גי׳ סמ״ק כמג״א סי׳ קכ״ח סקנ״ד ודברי
 ט״ז שם סיןכ״ז צ״ע. וכן היה גי' שלפני באר
 שבע סוטה נ״ז ד״ה ואחקש ע״ש. (חת״סו
 מאי קאמר. בירושלמי ה״ג לא צורכה דלא אלו
 הן המעמדוח מחכנסין בעריהם, [פי׳ דהכי הו״ל
 למיחני], ומשני בא להחתיל מחחלח הפרשה פי׳
 מראש הענין. (יפ״ע)
ו. לעיל טו ע״א ברש״י ד״ה מד על גבי  עו
 ואנשי משמר, מגילה ג ע׳׳א ד״ה עומדים, וע״ש
 ד ע״ב, יומא לז ע״ב ד״ה ואנשי, סוטה ח ע״א,

 חמורה טו ע״א ד״ה ושלשום, וע״ש לב ע״ב.
 (מא׳׳נ)

ת. בירושלמי פסחיס  עשרים וארבעת משמרו
 רפ״ד, וכאן ה״ב, כ״ד אלף עמוד מירושלים וחצי
 עמוד מיריחו, ושם אין להגיה ליריחו כהגה׳
 הגרי״ב כאן, דהלא מסיים שס אף יריחו היחה
 יכולה להוציא עמוד שלס, ונראה דהחם לא על כל
 השנה קאמר כ״א לשבוע א׳ משבחוח השנה,
 והיוחר היה משאר העריס. (יפי־ע)
א כחגים ולויים. צריך בדיקה אם ״ ב ש  תגא ר
 אולי נשמטה בכאן מילח וישראלים כשגגח
 המעמיקים או המדפיסים. ךעב״ץ)
ים כלי א כחנים ולו ״ ב ש  במתניתא תנא ר
 שיר. נ״ב צ״ל גס בממנימא לרשב״א כהנים
 ולויים וישראלים וכלי שיר, שכן הוא בירושלמי
 דפסחיס פ״ד ה״א, ובפירקין ה״ב חני רשב״א
 אומר כהניס ולויים וכלי שיר מעככין אח הקרכן

 היום כהס ול״ד לאירוסין דאינו אלא כצינעא ואינו
 אלא שעה אחח. !רש״ש)
. פחיחחא דאיכ״ר ט מ״ ו י ג לא חי ״ ב ש ר  א
 ל״ג. (יפ״ע)

ו באב. ונ״כעי׳ ״ ט שראל כ ט לי ״ ו ו י  לא חי
 במג״ח פ״ה דט״ו באב נאסר כהספד ממג׳׳ח
 דהוא זמן אעי כהניא וכל מי שטעה בשבטו וכוי,
 וע״ש במפרש דמשוס שנעשו להס ניסיס בו כיום
 כסלים ובסולם כדאיחא בגמ׳, וגס החנדבו להביא
 עצים כו כיוס עס כני זחוא כהנים ולוייס וכל מי
 שטעה וכו׳ ולכן לא דמיא לשאר זמני עצים ונאסר
 היוס הזה בהספד על כל ישראל ע״ש כמפרש,
 והוא מלבד הטעמיס המפורשים כגמ׳ לקמן
 כשילהי מקכח. (מרא״כ)
ם יוצאות. נ״כ כנוסח רושלי  שבהן בנות י

 המשנה שבירושלמי איחא שכהן כני ירושלים.
 !;מרא״כ)

ו מתן תורה. כמד״ר פ״ב, פדר״כ פ״א ויהי  ז
 כיוס. ר פ״ע<

 גמרא. מי איכא מוסף. עמש״ל ע״א
 דהירושלמי ס״ל שהיו מחפללים ככל יום
 במעמדוח עוד חפלה במקום מוסף אף בא״ב
 קרבן מוסף, וכ״ה בחוספחא פ״ג מובא
 טרושלמי ה״ג. (יפ״ע)
ש מהן ד׳ פעמים ביום. פרש״י יוה״כ. י  ו
 ולעל״נ דאף כחעניוח מ״ל דהחנן לעיל(ספ״כ)
 אין גוזרין חעניח כו׳ ואס החחילו אין מפסיקין.
 וראייה לפירושי מהא דחנא כחוספחא פ״כ חע״צ
 כהטם ט״כ ד״פ כיוס, וגם המעמד אפשר
 דמחענה בר״ח וכ״נ ממחניחין, וכש״כ לפי׳
 הרמב״ם דבמעמדוח היה ככ״י מוסף חפלה,

 ועי׳ בחבורו פ״ו מהל׳ כהמ״ק ונכ״מ שם.
 (רש״ש)

 מנחה נעילה. (סוטה לט בי) חד״ה במנחחא.
 (לבוש)

 דכל יומא שכיחא שכרות. עיין ע״א, שבח
 י ע״א ד״ה החם, עירובי( סא ע״א, ר״ה כג ע״א
 רש״י ד״ה אחנוסי. !מא״נ:

 ליכא שכרות. (סוטה מ אי) חד״ה כנעילה.
 (לבוש!

די יוחנן אמר גחגו. כירושלמי כולל גס  ו
 ערובין בענין ערוב ושחוף כר״מ ור׳ יעקב כר
 אחא כשם ר׳ יוחנן גם כמגילה כר״מ שקורין
 כולה, וכ״ה כערוטן פ״ו ומגילה פ״כ. (יפ׳׳ע)
. (עירוכין סכ ב׳) חוס׳ ד״ה גן י לא מורי י דו  או
 ור״י, (שם עב א׳) חד״ה נהגו, (פסחים קג א׳)
 חד״ה ואמר, (ר״ה טו כי) חוס׳ ד״ה וכי,
 (כתובות ג בי) תוס׳ ד״ה ותו. !:לבוש!
. עיין עירוטן ן נ רי י לא מו י רו ד נחגו או ״ מ  ו
 (סב ב). (יעב׳׳ץ)

. פסחיס נה נן י לא מורי י רו ד נחגו או ״ מ  ו
 ע״א, וע״ש קג ע״א ד״ה וחו, עירוטן סב ע״ב
 ד״ה ורבי יוחנן, וע״ש עב ע״א ד״ה נהגו, ודף
 מו ע״ב ד״ה רב אסי, ר״ה טו ע״ב ד״ה וכי,
 ב״ק ל ע״ב, מנחוח לב ע״א, שבועוח מח ע״ב,
 שבח יב ע״ב. (חאיינ:!
ל משום בר קפרא. טרושלמי משום בר ב״ י  ר
 פדייה. (יפ״ע:ו
. ה״נ טרושלמי ושם ר׳  מח נזיר אסור בחרצן
 יונה אמר אחפלגון ישוע בר גזורה ור׳ זעירא חד
 יליף מנזיר וחד יליף מן שירוח מאן דיליף מנזיר
 וכוי חרצנים קשיא ומאן דיליף משרוח כוי בע״מ
 כוי. !יפ״ע)
 מח משרת. שכח פכ ע״א ד״ה אמר, וע״ש פג
 ע״ב, סוטה לח ע״א ד״ה ואיחקוש, ערכין יא
 ע״א. (מא״נ׳

ל תתמיד. לפי שגזרח ט ב  דשי׳י. ד״ה ו
. ונ״כ עי׳ רש״י ערכין י״א ע״ב י  המלכות וכו
 ד״ה כטל הממיד ע״ש, וע״ע כפיי הרע״כ כאן.
 (וזש״ל)

ו מנשה. ד  ד״ה והועמד כוי. שהעמי
 כירושלמי ה״ה פלוגחא איח חניי חני והועמד
 מ״ד הועמד צלם של מנשה מ״ד העמיד צלס של
 אפוסטומוס. (יפ״ע)

ן י  *מר י
 זה ליחח

 שהעיד הגאון מהר״מ די לונזאנו כס׳ שחי ידוח
 דף ש״ה, וכמש״כ ברש״י שלפנינו הוא חמוה
 שהוא נגד הסוגיא דלקמן דמהקישא דנזיר ילפינן
 לה, ולא משוס מ״כ מעין עכודה, דא״כ כע״מ
 נמי לא כדפריך לקמן. [ואולי יש ליישב ד׳ רש״י
 שלפנינו דרש״י עמד על לשון הגמ׳ דאמר
 כמנחה שכיחא שכרוח, דמשמע דדווקא אס שחה

ר אל תשת כ ש ן ו י  ד״ה כל יומא. שנאמר י
 בבואכם. נ״כ כל זה ליחח כרש״י ישן כמו

. כ״ה כע״י ל״ ו ד ן אומרים הלל ״הג  שאי
 וכרי״ף ורא״ש. (חל״ג)

 דף כו ע״א
׳ נושאים את ׳. בשלשה פרקים כו  מתני
 כפיהם. לעיל יז ע״כ, לקמן כז ע״א ד״ה אי
 וכרש״י ד״ה מעכטן, כרכוח יא ע״כ ד״ה וכרכפ,
 יומא לא ע״א ד״ה שאנשי, וע״ש לט ע״ב רש״י
 ד״ה מלברך, וע״ש בח״י ט ד״ה ובעשור, סוטה
 לט ע״ב ד״ה במנחחא, וע״ש מ ע״א ד״ה
 בנעילה, זבחים ח ע״א ד״ה ישראל, פסחיס נד
 ע״א ד״ה בחפילח נעילה, קדושין עא ע״א רש״י
 ד״ה לצנועים. !מא״נ)

. (ברכוח יא בי) חד״ה וברכוח. י  הכהנים וכו
 ולבוש)

 ד׳ פעמים ביום. בירושלמי אמר ש״מ חלח,
 ש״מ שמחענין במעמדוח, ושמחפללין ארבע
 [והוא דלא כהבבלי לקמן ע״ב דלא קאי רק
 איוה״כ], ושאין נושאין כפיס בלילה, ועי רש״ם
 ככרכוח פ״ד ה״א דפי׳ ק הוכחח הירושלמי מזה
 דנעילה זמנה כיום משום דאין נ״כ כלילה, וש״מ
 פי׳ מתיכח כיוס, ועמ״א חרסג סק״ג. (יפ׳׳ע)

׳ כצ״ל. וכן כרש״י. י תוצא הארץ כו ש ש  ב
 (ו־ש״ש)

 זמן עצי כהנים בגי סנאה. לעיל יכ ע״א
 רש״י ד״ה שי״ט שלנו, עירוכין מא ע״א ד״ה
 מכני, מגילה ה ע״א ד״ה אבל, וע״ש ל ע״כ
 כרש״י, ר״ה ה ע״א ד״ה מה תג, תגיגה יז ע״א
 ד״ה אלא, פסחים נו ע״א ד״ה מקום, וע״ש קה
 ע״א ד״ה והנ״מ, מנחות כ ע״כ. (מא״נ)

ז בתמוז. (ר״ה יח כי) חד״ה הואיל. ״  בי
 (לבוש!

ז. לקמן ל ז בתמו ״  המשה דברים אירעו בי
 ע״כ כרש״י ד״ה שניחנו לוחוח, ר״ה יח ע״כ
 ד״ה הואיל, כ״ק פב ע״א ד״ה כדי, יומא ד ע״ב,
 ב״כ קכא ע״א ד״ה יוס. (נוא׳ינ)
. הוא בפי ׳ . ד״ה חלה. מתן להם וכו  רש״י
 הבבלי פסחים קיח ע״א, ובירושלמי כאן ספ״ג
 פלוגחא דאמוראי, ור׳ כא ור׳ סימון וריכ״ל וכר
 קפרא ס״ל דהלל דידן אמרו היינו אוחו שאומרים
 כר״ח. ;יפ״ע)
 ד״ה והשאר. ומוציאי! סייח כיום חעניחס. ל״ד
 דגס כיום א׳ וכו׳ דאין מחענין קודאין כספר
 כדלקמן. ועמש״כ לקמן(כז כ) כדבריו. ,רש״ש)
. ובעי בגמרא מאי פ ץ אותה ע״ ר קו  ד״ה ו
. לפנינו ליחא כן. (רש״ש) ׳  קאמר כו
ד פרשה בנעילה ליכא. והפד״ט הטא ״ א  ב
 בשם הרמב״ם דגם בנעילה היחה קריאה. ונעלם
 ממנו שגם הרע״ב הולך בשיטחו שב׳ במ״ד
 בד״ה קרבן מוסף ״לא היו קורין שוס פרשה
 בנעילה״. (רש ״שו
ו ש בו הלל. אותן שהי י  ד״ה כל יום ש
 בירושלים. לכאורה בהלל אין טעם לחלק טן
 ירושלים לשאר עיירוח. 1רש״ש)
ן לך מוסף בלא ב׳  ד״ה קרבן מוסף. אי
 בהמות. אין זה אלא בשבח, ובו בלא״ה לא היה
 מעמד כלל. !רש׳יש)

. בץ קרבן י מן עצי כהנים. והיו מקר  ד״ה ז
 והרמב״ס מסיים וזהו קרבו העציס וכ״כ בחבורו
p ספ״ו מהלי כהמ״ק. וק״ל דהא במנחוס (כ 
 אמרינן קרבן מלמד שמחנדכין עצים כו׳ וכה״א
 כו׳ קרבן העצים ופרש״י וכה׳׳א דעצים קרבן
 מיקרו, הרי דמפרשינן קרבן העצים דהמה
 גופייהו הוא הקרכן ומנלן דמטאין עמהס קרבן

 אחר, ועי׳ כגכו״א מש״כ כשם הריטכ״א.
 !רש״ש)
. ובפסוקי דזמרה  תוספות. ד״ה שאגי
מר שהרית. כלי נפש שבעה, לפי  נוהגין לו
 שהנפש שבעה ושמחה בשבח שיש לאדם נפש
 יחירה, וטו״ט יש שמחה. גם פסוקי דזמרה
 משמחי לב. (יעב״ץ)

 דף כו ע״ב
ד צלם בהיכל. נ״ב לפי  מתני׳. והעמי
 פירש״י צ״ל והועמד, והגי׳ דילן והעמיד הוא
 ע״פ פירוש אחר שהביא הרע׳׳כ כאן בשם
 הירושלמי ועיי חוסי יו״ט. (תש״ל)
ד השבת. ועי׳ ן מפגי כבו שי מותרי  ובחמי
 בגבו״א באורך. ומה שהעלה בסוף כקושיא מהא
 דאסור ללבוש ב״פ מגוהציו בשבוע שחל ט״ב
 להיוח בחוכה ובשלשים שנ איבול מוחר והא
 לטשה אינה דבר של פרהסיא ע״ש, ל״י אמאי
 אינה דבר של פרהסיא כשהולך לכוש כשוק כל

 עשרח מיני ארזים. עמ״ש ר״ה כג ע״א.
 רפ״ע)

ג תעניות. נ״כ ״ ר י ז ר שג עז  מעשח בר׳ אלי
 רש״י הוסיף ר״א כן הורקטס, משום דסחס ר״א
 הנזכר עס ר׳ עקיבא הוא ר׳ אליעזר כ!
 הורקטס. (מהרצ״ח)

ל מזח ו ד  יצתח ב״ק ואמרח לא שזח ג
ו וזח אינו ר על מדותי  אלא שזח מעבי
. שמעמי כי כספר טמ ו ר על מדותי  מעבי
 אלהים מקשה אם כן מטעס זה שמעביר על
 מדומיו הרי הוא גדול ממנו, ולמה אמר לא שזה
 גדול מזה, וממרץ שכל המצומ שעשה ר׳ עקיכא
 עשה ר׳ אליעזר כמוהו, אלא שר׳ אליעזר היה
 בטבע וכמאוה מוכן לעשומ צדקה ולא הצטער על
 עשייח המצוח ועשה כפי מדומיו, אבל ר׳ עקיבא
 בטבעו ובחאווחו היה נוטה שלא לעשוח המצוח
 והוא כבש אח יצרו ועשה על כרחו, ונצטער במה
 שעשה הפך ממדוחיו(המוחלטים מאביו) ולכך
 נקרא מעטר על מדוחיו עכ״ל. ד״ל שר׳ אליעזר
 קיים כל החורה כולה כמו רבי עקיבא אלא שרט
 עקיבא הורגל לעשוח כמה דכריס לפנים משורח
 הדי! עם שאיננו חובה ולא מנהג מ״מ לעשוחן
 יחרה עשה ולכך נקרא העכיר על מדוחיו, לשון
 העברה ולשון מפעיל, כלומר שהמדה היא
 פחוחה ממה שעשה הוא דרך משל כמודד
 ומוסיף על מדח הארן או מדח הלח והיבש.
 ואמר לא שזה גדול מזה, מצד שזה קייס כל
 המורה וזה לא קייס הכל. אלא כל אחד קיים הכל
 אלא שזה מעטר כו׳, ר״ל שזה עשה יומר ממה
 שנצטווה. (חכמת מנוח)

 יצתח ב״ק. טרושלמי ה״ד ר״ע כעצמו אמר
 להם אמשול לכם משל למה״ד למלך שהיו לו שחי
 בנוח אממ מצופה ואחמ כשרה איממ דהוי׳ כעי׳
 ההיא חצופתא עלת קומוי אמר יכון לה [יתנו לה]
 מה דהיא כעי׳ וחיזל לה וכוי. (יפ׳׳ע)
 עד מתי יחו חגשמים. נ״ר פי״ג. (יפי׳ע)
 יחכ״א בחרבח טפח. כירושלמי כרכוח פייט,
 כאן פ״א, כחחלה טפח ובשניה כ׳ טפחים וכו׳
 יהיינו רטעה ראשונה ושניה, וגב״ר פי״ג כככא!
 דק במקום עבודה איחא שס בשטעה. (יפ״ע)
 יחתניא טפחים. ככ״ר פי״ג וירושלמי שס
 טפחים ע״ש רשכ״א. ויפ״ע)
. ר״ה יז ע״א. (מא״נ! ו  מעביר על מדותי
. עיין ׳ ו כו ר על מדותי  אלא שזח מעבי
 מוס׳ ככורוח (מד:). (מצפ״א׳
׳ בעבודח ׳ בביגוגית כו  ־חכ״א בחרבח כו
 כוי. לכאורה הל״ל שיעור הגי בלחה. (רש״ש<
 אין לך טפח מלמעלח. שכח סה ע״כ ד״ה
 אמר [נדרים מ ע״א כר״ן] ככורוח נה ע״כ ד״ה
 אין. ;לבוש,חא״נ)

 ל״ק כאן בעבודח כאן בשאינח עבודח.
 כוונת כשאינה עבודה דקאמר, היינו כטנוניח
 דלעיל והחשבון מכוון. כי כשיכנס ככינוניח טפח
 :כר נכנס כעבודה טפח ומחצה, לפי ערך החשבון
 דלמעלה. וכיון דכטפח מלמעלה טפחים מלמטה
 א״כ כטפח ומחצה (שהוא כהטנוניח טפח) ג׳
 טפחים מלמטה, והגכו״א כמחכ״ח הוטעה כאן
 בחשבון ע״ש. (רש׳יש!
 חחום אל תחום. יומא כא ע״א רש״י ד״ה ויש
 אומרים. .:מא״[)

 האי רדיא דמיא לעגלא. רדיא לשון חרישה
 הוא (ומצוי בגמרא), לפי שהמטר הוא כשור
 5מרישה, ורב מבואומ בכמ שור, לכן נקרא המלאך
 הממונה על המטר רדיא, ודמי לעגלא שנאמר
 ׳קול החור, שרגוס שור חורא, היינו שור החורש,
 שהמטר חורש אח האדמה, ולכן צריך שירד עד
 :רך המחרשה, ופרטא גרסינן [וכ״ה בדפו״י
 •כע״י] כמו כהגוזל בחרא [ב״ק קיז.] גט ר״כ
 דהוה פריטא שפווחיה, פירוש סדוקה, (כענין
 פרטיה להוצא שלהי נדרים [וכביצה 0 :]), שנראה
 :שוחק, כמ״ש שם, וכן זה המלאך משחק כעח
 קריאתו וכשורחו הטובה, להביא גשמי כרכה
 לעולם, והא דאמרינן פ ״ק דיומא [כא.] כקולוח
 שהולכים עד סוף העולם, וי״א אף רדיא, אע״ג
 זכחיב וקול החור נשמע בארצנו, היינו מחחילה,
 ־לכסוף נשמע ככל העולם, ואחיא כי הא דאמרינן
 :מכלחין פ״ק [י.] א״י שוחה חחילה כו׳ שנאמר
 יטחן מטר על פני הארץ, ושולח מיס ע״פ
 חוצות. (יענ״ץו
 :כנע אחאב. כרכות ט ע״ב יומא פז ע״א,
 *סחים יכ ע״כ, סנהדרין כ ע״כ ד״ה מלך, וע״ש
 !ן ב ע״כ. ומא״נ)

 :?שיב חרוח. לעיל כד ע״ב, ב״מ פה ע״ב.
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 וכן בדין, שאץ לומר יצטרף למשמר אחר, סוף
 סוף היכי נעכיד, ישמש כראש השטה או השלישיח
 אחו לאנצויי, להא לידעיה קלים, משוס קנסא
 ליהויריכ הוא, לפי שלא עלה כחחילה, וא״כ כולן
 קולמין אליו, ואין לומר יעשה סניף לאחרים
 דמאי חזיח, ומאן מפיס כהי מינייהו מסחכר
 טפי. וכסוף כולם נמי לא אפשר, דאדרכא הוה
 מחחזי דהוא ראש וראשון לכולם, כמו שהיה
 מלפנים ככיח ראשון ראש כל המשמרוח, ועכדו
 ליה הכירא שיהא טפל לידעיה חסחיה כהכי קניס
 (שיהא זנכ לאריוח ולא זנכ לשועלים), דמעיקרא
 הוה ראש משמרה, והשחא סוף משמרה, ובזה
 הוא טפל לידעיה. נם נ״ל שהששה בחי אבוח של
 ידעיה כולן נקראין על שמו, אחר שממנו יצאו
 ונחחלקו לגברים ראשי בחי אבותם, וכשאחד כך
 עלה יהויריב נקרא גס הוא על שס המשמר לביח
 ידעיה, לפי שמילא מקום טח אב אחד, אלא
 שחסר מן המנץ שהוצרך לפנומ לו מקום לעבוד
 יום אחרון של שבוע מידעיה, ובכן יבא לנכון
 יהויריכ טפל לידעיה, כך נ״ל בכוונת פרש״י הלז,

 שפירושו מכואר ומוכרח מכל פנים.
 ובמה שפרשחי יחיישב ג״כ מה שהקשה כגמרא
 דערכין [יב:] דאמרינן החס ויהויריב בשני מי
 הוה, דפרש״י שם, דשוכ לא עלה יהויריב ואין
 נראה כן כמו שהקשו עליו שם במוס׳, וכן משמע
 ממחניחין דהגוזל מחן הכסף ליהויריכ, דהא
 חנא כטח שני קאי, ומחניחין כההוא זמנא
 איחניא, ומה שנדחקו שם החוס׳ אינו נ״ל, וראיה
 לדבר מדנקט ברישא ידעיה והדר יהויריב
 אבחריה, והיינו ע״כ מפני שזהו סדק, משוס
 דקנסא דחנסוהו ליהויריב בטח שני ענ עצלותו
 לעלוח, אלא ודאי כך הוא עקרו של דבר, כפרש״י
 כאן, ועל אופן שאמרחי ובארחי שבטח שני אע״פ
 שכודאי עלה יהויריכ גם הוא, אך מחמח שנמעכב
 ושהה בעלייחו הוצג בסוף משמרו של ידעיה
 ונבלע בו ולא נקרא על שמו כלל, אלא טח אב ששי
 לילעיה. ואולי מ״ש רש״י בערכין לשוב לא עלה,
 י״ל שלא עלה עול למעלחו הראשונה ולשמו,
 שיקרא משמר בפני עצמו, איך שיהא פירש״י

 שבכאן רואה אני אותו ברור ומוכרח מכל צד.
 (י עב ״ץ׳

 ד״ה ברביעי. וכתיב כיה מאורות מארת
 כתיב. נ״כ כן הוא בירושלמי כאן ועיי בע״י
 שמובא עוד טעם אחר כרש״י ונשמט אצלינו
 בש״ס, ועי׳ יפה מראה. ועוד נשמט אצלינו בגמ׳
 חי׳ אחר בגמ׳ דמפ״ז אין מחענין טוס ראשון
 ומובא כע״י וכמסכח סופרים. (מהרצ״ה)
 ד״ה שלישי. לא בכל יום שלישי הוה
 חלוש. ר״ל כל שלשי למקרא ופגע שארע
 לאלם. ויעכ״ץ)

 ד״ה בראשית בשנים. כחן ולוי קורץ
 ביום תענית בראשית. חמוה להא בראשיח
 טוס האי קרו לה וכו אין מחענין, ועמש״כ ע״ד
 במחניחין. !רש״ש)
 בא״ד. קורין ביום תענית בראשית. נ״ב
 חיבח חעניוח טייס, דהרי טוס הראשון לא היו
 מחעניס, אלא צ״ל קורין טוס הראשון בראשיח.
 ימראייכ)
 ד״ה רב אמד כוי. ומשום אין משיירין

 כוי. ג״כ כדאיתא כמגילה דף כב ע״א.
 (ר״ש נזזםוי׳

 תוספות. ד״ה רב. דלקרי בכל שבת
 פרשה של שבת. ר״ל פרשת קרבן שכת.

 דף כח ע״א
 גמרא. וכי יחיד יכול לקרות דברי תורה
 ע״פ בצבור. תימה מי לא תנן התם [יומא
 סח:] ובעשור שבחומש הפקודים קורא על פה,
 ד״ל החם משוס דלא אפשר כדאיחא, משו״ה

 אמר נמי ויוחר ממה שקראחי לפניכם וכו׳.
 ךעב״ץ<

 על פח. גיטין ס ע״כ. >מא״נ<
 מח חפרש. ר״ה. >וזא״נ!
 חללו ד״ת. ופירש״י דמנחה יצחק חקן. אע״ג
 דקי״ל אין למדין דכר מן קודם מחן חורה, עי׳
 ירושלמי פ״ג דמו״ק, ועי׳ (יומא כח:) ואנן
 מאברהם אבינו נוקיס ונגמר דעשייח האכומ אין
 עלינו לחובה רק חורח משה רטנו לבד. מ״מ כאן
 כיון דמפורש כחורה עכ״פ חמור לענין זה שאין
 צריכה תיזוק. 1מהרצ״ח<
 בשעח שעלו. עי׳ ירושלמי כאן ובתוספתא
 פ״ג, ומ״ש טפ״ע שקלים פ״ד ה״א ופ״א
 ה״ג. ייפ״ע!

 רפ״י) וכן ע״ש (פי״כ), ככה מצינו יהויריכ
 כמשנה ס״פ הגוזל קמא [ב״ק קי.] אע״ג דהתס
 נקטיה כריש קמי ידעיה, כסדרם כטח ראשון,

 מ״מ עיקר משנה לענין טח השני אחניא.
 (יעב״ץ)

 שאפי׳ יחויריב כו׳ כצ״ל. וכן לקמי׳
 וכפרש״י. (רש־־ש)
 שנאמר ויאמר ח׳ אלחים וגו׳. נ״כ צ״ל
 שנא׳ אם לא בריחי יומס ולילה חוקוח שמים וארץ
 לא שמחי וכחיכ ויאמר ה׳ אלהיס וכו׳ כצ״ל,
 וכ״ה כמגילה שם, ועי׳ מ״ש רש״י כאן כל זמן
 שקוראין בהם מהיכא יליף לה להאי גמגוס ע״כ.
 ונ״ל דכל זה יליף לה מהך קרא דירמיה ל״ג
 ומסמוכין קדריש לה, והכי כחיכ כקרא כה אמר
 ה׳ לא יכרח לדוד איש וכו׳ ולכהניס הלויס לא
 יכרח איש מלפני מעלה עולה ומקטיר מנחה כל
 הימים, וע״כ היינו להעוסקיס כסדר ההרמות
 ןכמ״ש כילקוט שם שאמר לו הקכ״ה לכהנים
 הלוים אם אחס עוסקים כקרכנוח מעלה אני
 עליכם כאילו אחם מקריבים בכל יוס עולה וכליל]

 וסמיך ליה אס לא כריחי יומס ולילה ודו״ק.
 (נזרא״כ)

 שמא ישראל חוטאים לפניך אתח עושח
 לחמ כדור חמבול. צ״ע איך עלה ע״ד
 אברהם אבינו לחשוב זאח אחרי שככר נשכע
 הקכ״ה כימי נח שלא יביא עוד מכול על הארץ
 ואפשר דהכוונה שיעשה עמהם כלה כדור
 המכול, אולס לא ע״י מכול מיס רק ע״י מבול אש
 וכדומה. (נזהרצ״ח<
 סדר קרבנות. מנחוח קי ע״א, מגילה לא
 ע״א. (נזא״0

 נשמח יתירח. לעיל כו ע״כ כרש״י ד״ה
 האידנא, פסחים קב ע״ב ד״ה רב אמר, טצה טז
 ע״א, וע״ש לג ע״ב ד״ה כי. (סאת)
 על יורדי חים. איכ״א פ״א, וע׳ רש״י דמסמיך

 ליה מקראי לכל יום, וכ״ה מכואר כירושלמי.
 (יפ״ע)

 באחד בשבת מ״ט לא. כירושלמי כולל על
 ע״ש וא׳ כשכח על שניהם מפני כבוד השכח,
 וכ״ה כאיכ״ר שם. !יפי•ע<
 ותגן הקורא בתורח אל יפחות מג״פ. היא
 משנה ערוכה כמגילה (כג ב) ונשחמטה
 מהגרי״פ. (רש״ש)
 רב אמר דולג. כירושלמי כאן ובמגילה פ״ד ר׳
 אידי אמר אחפלגון כהנא ואסי, ח״א חוזר וח״א
 אמר חוחך ומקשה שס למאי דאמר שם מקודם
 דצרין לקרוח י׳ פסוקים הא ליכא כ״א ח׳ ומשני
 חוזר ב׳ פסוקים, מ״ד חוחך ויהי ערב ויהי בקר
 פסוק בפ״ע היינו להשלים הי׳ פסוקים, ומחשה
 אח״כ מיהי רקיע ויקוו המים, ופי׳ הפ״מ דליכא
 שס כ״א ז׳ פסוקים, והוא טעוח דגם שס יש ח׳
 פסוקים, [ולדבריו חקשה גס להככלי כלי תירוץ],
 רק דהקושיא הוא לענין י׳ פסוקים דבקראי דיקוו
 המים ויהי ערב וכו׳ הוא כאמת פסוק כפ״ע, וגס
 עמו אין יוחר מחי פסוקים, וז״ש אפי׳ חותך ליח
 כיה, פי׳ אפי׳ נחשב ויהי ערב דיוס כ׳ ג״כ לפסוק
 כפ״ע עדן ליכא כ״א טי. ומ״ש אח״כ מפרשח
 עמלק הוא שינוי׳ לזה דהיט דסליק ענינא סגי
 כט׳ פסוקים, וכ״נ מ״ש אח״כ כהפטרה כ״א
 פסוקים דהיינו דמצינו גס כפחות מכ״א פסוקים
 כגון הפטרח כחקחי משום לסליק ענינא. והאי
 החיב היא קושיח לחרץ קושיא׳ הראושגה כנ״ל
 כענ״ד. (יפ״ע)
 כל פםוקא. ברכוח יב ע״ב, ר״ה לא ע״א ד״ה
 הזי״י ל״ך. (מא׳־״

 רש״י. ד״ח לא ידחה. ויהויריב בא כו׳
 במקום משמר אחד. כ״נ דצ״ל בדלי״ח.

 בא״ד. וששח דידעיח עושים אותם חמש
 כוי. כחכ מהרש״א כוונחו בזה לא אחפרש לי,
 לכאורה נ״ל פשוט דכוונח רש״י בזה מכוארח,
 שהוכרח לפרש כן, כיה דלא אשכחן אלא כ״ד
 משמרוח, כדמוכח בכולא חלמודא שלעולם היה
 זה המנין מצומצם, גס בטח שני כלי להוסיף ולא
 לגרוע ממנו, מיום שנחייסדו המשמרוח, דהא
 מחניחין אחר חורבן טח ראשון אחניא, וכן
 כסוכה גט כל המשמרוח שויס ברגלים איחיה
 ג״כ להך מנינא, וככה כמדומ אצל מספר טכעומ
 שהיו כ״ד למנין משמרוח, וכיון דאמרינן ידעיה
 עיקר ויהויריב טפל לו ש״מ דאבחריה גריר,
 מחויב א״כ מזה שששה של ידעיה, (היינו בחי
 אכומ שככל משמר למטן ימי השבוע, עלח״ש
 פ״ק דחמיד) נעשים חמשה ויהדריכ ששי להם,

 ל״כ גבי כ״ד משמרות. אכל ארכעחם
 כחוכיס כעולי הגולה שחי פעמיס, כספר עזרא
 [כ] וכספר נחמיה [ז]. וכך סדורים שס ידעיה
 אמר פשחור חריס, ונראה שכך צריך לסדרס גם
 כאן (אם אמנס יש מקרא אחד מסייע לסדר
 הנמצא כאן והוא כספר דה״י(א ט) ומן הכהנים
 ידעיה, ועדיה גו׳ פ שחור וגו׳ משלמיח כן אמר,
 אכל לא נזכר שס חריס כלל), המעחיק שנה סדרם
 ע״פ מה שראה כספר דברי הימים שהוא הסדר
 שהיו סדורים בטח ראשון. (יעב״ץ׳
 תוספות. ד״ח אי מח. כיון דילפינן
 גז״ש. ל״ד דאינו אלא היקש. (רש׳׳ש)
 בא״ד. מכאן נראה דבעל מום מברך
 ג״כ. חמיהני אטו עד השחא לא ידעינן לה, והא
 מחניחין היא פ״ג דמגלה [כד:]. כהן שיש כו
 מומים לא ישא אח כפיו, טעמא משוס שהעם
 מסחכליס כו, והכי איחא תו כהדיא החס דדש
 בעירו מוחר, איכרא אע״ג דאמרינן הכא כ״מ
 נושא כפיו, היינו כגכולים דווקא אכל במקדש
 ודאי לא אפשר, אי דאורייחא ואי דרבנן, דהא
 נשיאוח כפים במקדש על מעלוח האולם היחה,
 שאין כעלי מומים נכנסים לשס, וכי אחינן להט,
 איכא למימר דהקש כהן מכרך למשרח, הקש
 גמור הוא נמי, והיינו לענין נשאיח כסיס
 דמקדש, שהוא ודאי דכר חורה, אחקש לחומרא
 נמי, אין החש למחצה, וט קאמרינן הכא
 אסמכחא בעלמא, דווקא לענין נשיאח כפיס
 דגבולין דאיירי בה אחמר, וכמ״ש כמו״ק [או״ח

 סי׳ קכח] כס״ד דבר ברור הוא בלי ספק.
 ייעב״ץ)

 בא״ד. מדקא הדגן כו׳ ממשרת לבע״מ
 כצ״ל. (וש׳׳ש)
 בא״ד. מדקא חזינן דחש״ס רוצח ללמוד
 וכו׳ ודחיכן ליח. כ״ה כמגילה דף כ״ד ע״ב
 להדיא אס היה דש בעירו מוחר, גס קושייח
 הגמרא דכאן הוא מכח ברייחא זו. וכן איחא
 טרושלמי דפירקין כהך קושיא אי מה עשרח כו׳
 אף כהן כו׳ והחניא אס היה דש כעירו מוחר,
 ובט״ז כא״ח סימן קכ״ז אישחמיט ליה דברי
 הגמרא וירושלמי הללו. (ר״א לנדא)
 ד״ה. מר. ולכך חכל כשרץ אפי׳
 פסולים. נ״כ כדאי׳ בסוכה (נא.), ועי׳
 מהרש״א דמשמע מדבריו דמ״ד עיקר שירה
 כפה כשר לישראל לשורר כפה, וגם לשון חוס׳
 משמע לכאורה הכי, אכל הוא נגד כמה מקראוח
 בדה״י א׳ וכדה״י כ׳ ונגד כמה גמרוח ולא כשר
 ישראל רק לנגן בכלי שיר למ״ד עיקר שירה
 בפה. (ר״ש מדסוי)

 בא״ד. ולכך הכל כשרים כו׳ לומר
 שירה. ע״כ כוונחס על שיר דכליס. דשיר הפה
 דהוא עיקר וודאי אינו אלא כלויס כדמוכח
 מקראי דמייחי הגמרא כערכין(יא.). (רש״ש<
 בא״ד. לומר שירח דלא חוי אלא בפח.
 צ״ל לזמר שירה, כיון דעיקר שירה על הכלים לא
 הוי אלא בפה. (מרא׳׳כ)

 דף כו ע״ב
 גמדא. בא ידעיח ונטל חלקו כו׳. פרש״י
 כערכין ןיכ:] שכוון ידעיה ברוה״ק ועלחה
 איגרחו בידו כו׳ ע״ש, וזהו דוחק. ולעד״נ דטן
 הד׳ משמרוח לא הוצרך עחה להגריל איזו
 חקלום, למר זכו מימי דוד כפי הסדר שנשנו
 כאן ילעיה חריס כו׳ כמבואר כלה״י(א כל), רק
 לפי שעחה חלקו כל משמרח לשש היו צריטן כל
 שש ושש מכל משמרה להגריל ביניהן לבדן על
 סדרן, ולכן עשו ד׳ קלפוח, ובכ״א הניחו השש
 מכל משמרה לבדן, בא אחד מידעיה להקלפי
 שהיו בה הששה חלקים ממשמרה שלו ונטל אוחן
 בזאח״ז וכן בולם. אבל ק״ל דחרים יכול לטעון
 דכטח ראשון זכה להיוח השלישי כדאיחא בד״ה
 שם ועחה יהיה השביעי וכן יטעון אימר דהיה אז
 הט״ז ועחה הי״ט, דכה״ג איחא בירושלמי
 כפרקין דשמואל ואלין דטח שילה הוו שאלין
 כשלמא משיא כו׳ פלגין איקר לשמואל
 ואייחוכיני׳ קדמיי עאל רב לחמן ופלג ליה שמואל
 איקר ואוחכיני׳ קדמיי אמרין אלין דכיח שילה
 אנן חינינין אנן וקבל עלויי שמואל מיחיכ חליחאי
 ע״כ, ומזה הירושלמי ראיה לפסק הרמ״א
 כחו״מ ר״ס קע״א מחשוכח הרא״ש כלל ה׳ סי׳
 ז׳ כענין מקומוח כה״כ ע״ש. (רש־׳ש)
 אפילו יהויריב ראש משמרות עולח כו׳.
 ונראה שכך היה אח״כ עלה, כמש״ל מקרא מלא,
 וכמו שמציגו גם כלגה כטח שני כמו ששנינו שלהי
 סוכה, גס הוא ככחוכ על החחומיס (נחמיה

 ומייחי ומיימי לה שס מקראי ואחנה אח הלויס
 וגו׳ אלו הלויס, לעבוד אח עכודח כנ״י כאוהל
 מועד אלו הכהניס, ולכפר על כנ״י זה השיר ולא
 יהי׳ ככנ״י נגף וגו׳ אלו ישראל ע״ש. 1מרא״כ)
 רשבא״א. כירושלמי [פסחיס רפ״ד, וכאן ה״כ]
 ר״ש סתס ובתוספתא פ״ג ככגמ׳. (יפ״ע)
 אמר רב המא בר גוריא אמר רב. כירושלמי
 כאן ה״כ ר׳ יעקב כר אחא ר״ח כשס ר׳ יוחנן.
 וכחוספחא משה חקן שמנה משמרוח לכהונה
 ושמנה ללויה. (יפ״ע)
 מר סבר עיקר שירה בפה כו׳. עפרש״י
 ומשמע מיהא דלכ״ע השיר מעכב הקרכן והוא
 כר״מ כערכין (יא.), וכזה מיושב פרש״י כע״ז
 (מז.) ממה שהעירוחי עליו שס. (רש״ש)
 משה תיקן להם שמונה משמרות. נ״כ עי׳
 ספר המצוח להרמכ׳יס מ״ע ל״ו דמשמרוח הוא
 דבר תורה, והביא דכרי אונקלס שחרגם לכד
 ממכריו על האבות, כר ממטרתא דייתיכ כשכתא
 דכן אחקינו אכהחא. אלמא עיקר חילוק משמרות
 הוא ד״ח, ורק הנכיאיס חלקו אוחם לשמוצה
 וט״ז וכ״ד, וע״ש ט הרמכ״ן חינו מודה לו כזה.
 !מהרצייח)

 באמונתם. בירושלמי כאן וכסוף סוכה
 באומנחם. שאומנוח גדולה היחה בזה שלא יהיה
 משמר נוטל ושונה כשדה אחוזה כיובל קודס
 שיטול חכרו, והפ״מ כ׳ שלא מצא החשבון, ועי
 מרכהמ״ש כקונטרס כרכוח כחשבון, וכחכורי
 הדרח קדש הארכתי בזה בס״ד ואכמ״ל. (יפ׳׳ע)
 ואומר ב״א אחד אחוז לאלעזד ואחוז
 אחוז לאיתמר. המקרא הזה נלאו המפרשים
 לפרשו. ועיי בבא״ח שאמר בזה דבר חכמה. אך
 עדיין לא פלטינן מקושיא, דמ״מ הוה עול
 לאיחמר, והוא כשיצא גורל אחד לאלעזר וא׳
 לאיחמר הגס שנשארו כקלפי ט״ו פחקין לזה כמו
 לזה, הרי השני מאוחו כ״א לאיחמר שיצא כבר
 הוא כמו שאינו כיון דאף אס יצא לא יהא נחשכ
 למאומה, וכן כשיצאו עוד א׳ לאלעזר ואי לאיחמר
 יהיה השני לו כמו שאיצו ולא צשאר לו רק י״כ
 שיוכלו לזכוח, ולאלעזר י״ד וכן טחר היוצאים.
 ולשיטחו ה״ל לחקן כן שיכחכו ע״ז פחקין
 לאיחמר כלא שס כ״א שלו אלא איחמר סחס
 והשמונה הראשונים שיצאו מאחם יזכו כסדר
 צאחס ואח״כ יפילו החי כ״א שלו ביניהם לכרס
 גורל. ולזה יש לכוין המקרא כ״א אחד אחוז
 לאלעזר, ר״ל דלאלעזר היה אחוז שם הכ״א שלו.
 ואחוז אחוז לאיחמר, רצה לומר דלאיחמר לא היה
 אחוז שם הכ״א שלו אלא איחמר סחס, וזהו
 הוראח הכפל דפי׳ ככל סעס לא היה נאחז רק
 איחמר סחס. אבל כאמח נראה דאין עול כלב
 לאיחמר אף אח״ל כפשוטו שלא היה לאיחמר רק
 ח׳ פחקין לפי ההלכה שבידינו בל קכוע כמחצה
 על מחצה דמי. 1רש״ש)
 ד׳ משמרות עלו מן חגולח, ואלח חם
 ידעיח (שני נמנה כמשמרוח של טח ראשון)
 חדים (שלישי בטח ראשון), פשחור (עמש״נ)
 אמד (ששה עשר). אכל כששבו מן הגולה, עלה
 ידעיה ראשון, כמו שנראה גס מהכחוכ(דה״י א
 ט) ומן הכהנים ידעיה ויהויריב ומשם ראיה
 מפורשח לדברי מז״ל כאן, עם היומ כספר נחמיה
 [יב, ו] יויריב לפני ידעיה, ועמ״ש שם כספר אס
 לבינה. (יעב״ץ)
 ת״ר ד׳ משמרות עלו מן חגולח כוי. עי׳
 רש״א בח״א שהקשה הא מצינו כסוף סוכה כלגה
 וישבב. ול״נ ליישב דלאחר שחלקו אוחן ד׳ לכ״ד
 קראו להן שמוח כשמוח הראשונים. וכה״ג מצינו
 רפ״ה דשקלים גט ממונים שהיו במקדש לפי׳
 הרע״כ כשם רכוחיו. ועי׳ כערכין(יג.) בחד״ה
 משמרחו שהקשו כעין קושייח הרש״א, וחירוצם
 השני שס הוא כעין תירוצי. אף לפ״ז יקשה
 לכאורה מאי מדייק הש״ס שם מזה דמשמרתו של
 יהויריכ לא היה בכית שני. ד״ל לפי שחחלת
 הכרייחא דשס הוא מגלגלין חוכה ליום חייכ כו׳,
 משמע דר״ל דגס חוב המשמרה גרם לזה שיחרב
 הטח כשכחה כראשוצה וכשציה, לכן דייק שפיר
 דהא אף שנקראה כשם יהדריכ מ״מ אנשיה היו
 אחרים, וכזה צעזרחי קצח מהגמ״א. (רש״ש)
 ואלו חן ידעיח. ה״נ בירושלמי וחוספחא
 רפ״ב. (יפ״ע)
 רש״י. ד״ה עיקר שירח בכלי. אבוב וכן
 בפ׳ חחליל. אבוב היינו חליל כדאיחא בערכין
 (י ב) ועמש״כ בסוכה (נ כ). !רש״ש!
 ד״ה וימצאו בני אלעזר כו׳. צריך להגיה
 לשון הפסוקים כדבריו כדאיתא בגמרא. !רש״ש!
 ד״ה פשחור ואמר. ומבעיא לי דפשחור
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 הגהות תענית דף כח ע״א ־ דף כט ע״נ וחידושים
 בשד. עי׳ גכו״א. ונ״ל עול ראיה מגמרא
 ככורוח(מט.) למונח להליא לחלש היינו שלשים
 יום, ע׳׳ש ונפרש״י. (רש״ש)
 ד״ה קיר ושוע. קיר כמו קירי בשחיטת
 הולין(ל׳ קלט). ונרשם כצלו כהגהות מהרי״ב
 ע״ש וצ״ע, וצ״ל כמו מקרקרן לכשחיטח חולין
 (נג.). נ״נ אני חמה על הגאון הזה אשר קל הוא
 כעיניו למחוק כספרים, וככר הזהירו ע״ז רכוחינו
 ז״ל שלא למחוק שוס ספר כלחי ראיה כרורה
 ולכרי רש״י ז״ל נכונים כלי הגה״ה, לכוונח רש״י
 הוא למנ״ל לקאי על הקכ״ה הך קרא, לכן פירש
 קיר כמו קירי וכו׳, והוא לשון אלון, ע״ש כחולין
 (קלט.) וא״כ יש לפרש פירוש הקרא הכי,
 מקרקר קיר, כלומר האלון הוא הקכ״ה מקרקר
 ושוע, ומש״כ רש״י קיר ושוע, מקונן וזועק, הך
 פירוש לא קאי אלא אחיכח ושוע פירש״י, אכל
 קיר הוא ארון כמש״כ רש״י כחולין שם. [לפי
 הגהחו לצ״ל כמו מקרקרן לשחיטח חולין, קשה
 ללמה לא הכיא רש״י ז״ל מגופיה לקרא מקרקר
 שהוא לשון יללה כמש״כ רש״י כחחלה, ואי להא
 גופא לא ילעינן אלא ממקרהרן לחולין נ״ג א״כ
 היה לו לרש״י ז״ל לציין זה ענ חיכח מקרקר לעיל
 כל״ה הקולם], אח״ז מצאחי נעז״ה כפירש״י
 כע״י שפירש כהליא היר לשון אלון כמו סך קירי
 וכו׳ כע״ז (יא:), ופלא על הגאון מהרי״כ ז״ל
 איך לא שס עינו לזה. (מרא״כ!
 בא״ד. כמו קירי. ר״ל שהוא לשון אלון, וקאי
 על הקכ״ה שהוא ככיכול צועק, ולא כמו שהוגה
 כגליון. (ראמ״ה׳
 תוספות. ד״ה דכתיב. פירוש השוב
 מעשרים של ר״ח (רצ״ל של חולש) אייר עד
 סופו תמצא ט׳ ימים כו׳ לפ״ז תמצא
 מעשרים ושגיפ לחודש חשני דזח אייר
 (כצ״ל) חודש שלם עד כ״ב דסיון ושלשח
 ימים שכםעו מחר ח׳ חדי ל״ג דל מינייהו
 שני ימים (כצ״ל) דבעשרים נעלח חעגן,
 ואייתר לחו שני ימים (צריך לנכומם מן הל״ג
 ונשארו כ״ג לסיון) פשו כ״ג דל יומא כו׳
 חיח בכלל חחודש(צ״ל) שאייר חסר כו׳.
 על פי מה שחקנחי והגהחי לשון החוס׳ הנה הוא
 מכואר היטנ, ולא מצאו כל אנשי חיל יליהס
 כדכור חוס׳ הלז, עכשיו לכריהס מוכנים כלי שוס
 גמגום, והאמת על לעצמו שזה דבר כרור וכוונח
 התוס׳ רצויה, ולעת לנכון נקל מלוע נטו
 מפרש״י כמקצת. (יעב״ץ)
 ד״ה אמר אביי. ואחד דסיון. כ״ט לסיון לא
 קחשיב, לפי שאין לילו עמו, וצ״ל הא לקאמר
 מחלמולא כסמוך ואוחו יום ערכ ט״כ היה לא
 לק, אלא ערכ עשירי, וכל כרחך לומר כן, דאל״ה
 קשיא לר״י אלר״י היכי קאמר אלמלא הייחי
 כאוחו דור קכעחיו כעשירי, אטו מי קבעי למעהר
 מאי דקכע קכ״ה כדקאמר איהו גופיה הכא, אצא
 ודאי לא דק דלפום קושטא. דמלחא כחשיעי שכו
 ובעשירי בכו, ולכן היה ראוי לקכעו ככיה לדורוח,
 ודקאמר ר״י הבא אוחו יוס ערב ט״ב היה
 לשיטח חכמים שבאוחו דור שקבעו ט״ב ליום

 ככיה, אליבא דידהו קאמר, וליה לא ס״ל.
 רעב׳׳ץ)

 ד״ה וישב. ואומר ד״י כו׳. צ״ע שהוא גמ׳
 מפורשח ערכין יא ע״כ ע״ש. ורי״א חבה
 בא״ד. ובירושלמי מפרש. לפנינו ליחא זאח
 כה״ה שמדכר שם כענין זה, ושס כעא ר״ל מר׳
 יוחנן אי אומרים שיר בלא נסכים, ופשיט לה מהא
 דחניא בזה ובזה היו הלוים כו׳ וישב. ואין
 במפרשים באור נכון ע״ז. ונראה דה״ק דאס
 נאמר דעס השיר היו נסכים, יחכן דלאשר שנסכי
 קרבן קרבין בלילה ולמחר ואפי׳ עד עשרה ימים,
 היה אז נקרכ נסכי קרבן יום ד׳, ע״כ אמרו שיר
 דיומיה, אבל אס היה שיר כלא נסכים קשה איך
 אמרו במצ״ש שיר של יוס ד׳, ולפ״ז צריך לחקן
 ולהגיה שס ולהפוך הפלוגחא, דאיחא שס אח״כ
 ר׳ אכהו אמר אחפלגון ר״י ור״ל, ר״י אמר
 אומרים שיר [צ״ל אין אומרים שיר] כלא נסכים
 ור״ל אמר אין אומרים [צ״ל אומרים] שיר כלח
 נסכים, החיב ר״י לר״ל והחני בזה וכזה כו׳ וישכ
 כו׳ א״ל רשכ״ל מה אח ש״מ א״ל שאלו נסכים
 היו זמנו של שיר היה, [פי׳ דהנסכיס היו מזמן
 השיר מיום די] ר׳ יוחנן אמר שירו של יום ר״נ
 אמר שירו של אחמול, פי׳ מיום אחר, ופה יתכן
 שהיה גירסח החוס׳ אלי׳ נקט. ;יפ״ע)

 דף כט ע״ב
 גמרא. לתת לחם אחרית כו׳ אלו דקלים
 וכלי פשתן. דקלים כככל כדאמרינן פרק האשה

 זבחים קיח ע״ב, סנהדרין סט ע״ב, וע״ש כד
 ע״ב, ודף קו ע״א. (מא׳ינ)
 אמר רב חמא בר חנינא אותו חיום סרו.
 לכאורה מבאן ראיה לפירש״י ז״ל דביום שנסעו
 התאוו חאוה שבח דף קטז ע״א, דלפי׳ החוס׳ לא
 נצרך כלל בכאן להביא מאמר רחב״ח. 1פור״י)
 דחו״ל עשרין ותרתין בסיון. כסדר עולס
 משמע שהשלשה ימים מוכלעיס בחוך חודש ימיס
 שאכלו הכשר, והסגר מרים נשלם כשכעה
 ועשרים, בכ״ח בו נסעו למדבר פארן, ככ״ט
 נשתלחו המרגלים. (יעב״ץ)
 בכיח לדורות. דבר זה שאמרוהו חז״ל בלי שום
 רמז, דכרי אלהים חיים הוא, שכן מפורש בכתוב
 [חהלים קו, כז] דמאסו כארץ חמדה וגו׳ דשא
 ידו להם וגו׳ להפיל זרעם בגרם ולזרוחם
 בארצות, וע״י הנכיא נאמר [יחזקאל כ, כג] גם
 אני נשאתי ידי להם כמדכר להפיץ אוחם בגרם
 ולזרות אותם כארצות. (יעב־יץ)

 ותסגר מרים. שכת צז ע״א, סוטה יא ע״א.
 >נזא״נ)

 תמוז דההוא שתא. לפי הנראה מירושלמי לא
 ס״ ל בן, והוא עפמ״ש ביפ״ע יומא ג ע״כ וד
 ע״ י דס״ל להירושלמי בתשבונומ מקצת היום
 ככולו, וכמ״ש בירושלמי בו ביוס נתאוו תאוה
 וא״כ החחיל בכ״ב אייר וכלה בכ״א סיון וז׳
 דהסגר כלה בכ״ח ובו כיום שלח, ולא ס״ל דבכ״ט
 שלח כ״א בכ״ח. (יפיע)
 קרא עלי מועד. (חעניח ל א׳) רש״י ד״ה
 מחנה. !לבוש)
 אותו חיום ערב ט״ב היה. חיכח ערכ ט״ס
 היא, שוכ ראיחי כגמרא דערכין ליחא, ועי׳ מ״ש
 עוד כסמוך על חו׳ ד״ה אמר. ייעב״ץ)
 וקלקלו בו. כירושלמי היו מקרקרין כו, ע׳ כאן
 סוף ה״ו ובמגילה פ״א. >יפ״ע)
 סמוך לחשיבה הציתו. לעיל יז ע״ב [רש״י]
 ד״ה די״ט, ועיין ל ע״א ד״ה מחגה, ר״ה יח
 ע״ב ד״ה זה ח״ב, ערכין י ע״ב ד״ה ר״ח,
 מגילה ה ע״ב ד״ה וביקש, וע״ש לא ע״ב, ב״ב
 עא ד״ה דלא, ע״ז ט ע״ב ד״ה ונטפי, עירובין
 עא ע״א ד״ה ביצה, מכוח כד ע״ב ר״ה באוריה,
 חולין סב ע״א רש״י ד״ה סנוניח, חמיד כה ע״ב
 וע׳ייש כז ע״א. (מא״:)
 ט״ב חוא. (חעניח יז כ׳) רש״י ד״ה דיו״ט,
 (מגילה לא אי) רש״י ד״ה עד. !לבוש)
 מוצאי שבת היח. ה״נ כירושלמי. (יפ׳׳ע)
 תניא כשהרב טורנםרופוס כו׳. עי׳ בגליון
 גי׳ הטור שחרש טורמסרר. וכ״ה במדרש איכה
 כפסוק ממרום שלח אש. (רש־־ש)
 על ר״ג להריגה. הוא ר״ג הזקן נכדו של הלל
 הזקן, וזקנו של ר״ג דימה. :יעב״ץ!
 יחיו מפתחות. עי׳ דה״ר פי״ט, וכאדר״נ

 ספ״ד, ועמ״ש כיס״ע שקלים פ״ו סוף ה״כ.
 (יפ״ע)
 משנכנס אדר. פירש״י ימי נסיס היו פורים
 ופסח. פשוט שהוצרך לכך דאי משוס פוריס
 גרידא א״כ לימא נמי משנכצסו ניסן וכסלו, אלא
 ע״ר. מחמח שהחחילו ימי כיסים רצופים בשני
 חדשים חכופים זה לזה, ד״ל עוד שרצה לרמוז
 ג״כ שבשנה מעוברח אין שמחה מחחלח אלא
 כאדר שני, וה״ט משוס דימי גיסים סמוכים הם,
 וכי הא דאמרינן בפ״ק דמגילה (יב כ) אליבא
 דרשב״ג דס״ל אדר שני עיקר לעצין קריאח

 המגילה משום מסמך גאולה לגאולה עדיף.
 ויעב״ץ)

 דש״י. ד״ח אגת צבית כוי. ושלמתי לך
 ידי. נ״ב ולפ״ז צ״ל וידי אשלימת לך, או צ״ל
 ושלמחי לך ידך. כמ״ש התוס/ אך לפרש״י צ״ל
 כאן כרש״י ושנמח לי ידך, והא כפי׳ החוס׳ ממש
 או וידך אשלימח לך ודו״ק. (מל׳יר)
 ד״ה אמר ר׳ חמא כו׳. מח לשון מחר.
 נ״כ לכאורה נראה דר״ל לשון מהירוח ופי׳
 הכחוב דסעו מהר מה״ר וחסר החיבה א׳ וזה
 דחוק, ונראה דט״ס גרש״י וכצ״ל לשון מאחד כי
 ה׳ מחחלפח בחי שהן ממוצא אחד וא׳ נחסרח
 לפעמים שהיא מאוחיוח אהו״י. (מל״ה)
 באי״ד. והנהו י׳ היו כו׳. לא אוחס עשרה
 ימים דאייר קאמר, אלא דרך קצה צקיט וקחשיב
 יריד ימיס, מכלל ג׳ שהיו מחחילים מעשרים
 באייר ומשבעה ימיס דהסגר שהיו בסוף סיון הרי
 באן עשרה, ושדו ביצייהו עשרים וחשעה ימיס
 דאכילח בשר שהחחילה ב״ב באייר אחר שצסעו
 שלבה ימים, נמצאו השעה ושלשים יום בכללס
 שכלו ככ״ט בסיון. (יעבי-ץ׳
 בא״ד. וחדש של כ״ט ימים שאכלו

 בא״ד. ואפי׳ מחבריו. נ״כ עירוכין דף מו
 ע״ב. (ר״ש מדסוי)

 דף בה ע״ב
 גמדא. אלא דמנחח קרבן עצים דחי. נ״ב
 לרי עקיבא. (ר״ש מדסוי)
 אלא דמנהה קרבן עצים דחו כוי. עי׳
 הגהוח הגר״א ז״ג. (רש׳יש)
 הלילה דריש ירהא לאו דאורייתא. הא
 די״ט (אפילו של דבריהם) דאוריימא, שמדין
 חורה נחקן על כל פרק וצרה שנגאלים מהם,
 כדאיחא שלהי ערכי פסחים [קיז.], והיינו מראש
 ראשון שמכיאים כאה התקנה לקראו על כל
 גאולה מצרה, ובודאי אמרוהו משה רבינו ע״ה
 וישראל ביוס שיצאו כו ממצרים, וכן נקרא הלל
 המצרי, ובר״ת לא שייבא גאולה. (יעב״ץ)
 דאר״י משום ר״ש בן יחוצדק. בירושלמי
 סוכה פ״ד ע״ש תני, וכ״ה ברייתא בתוספתא
 ומ״ס כרשום בהגרי״כ. רפי-ע)
 י״ח יום כשנח כו׳. וי״ט של עצרת כצ״ל,
 וחיכח ראשון למחוק. 1רש־ש)
 חלל כו׳ רב איקלע לבבל. כרכוח יד ע״א
 ד״ה ימים, שבח כד ע״ב ברא״ש, סוכה מד ע״ב
 ד״ה כאן, ערכין י ע״א ד״ה י״ח ימיס, ר״ה לב
 ע״כ. (נזא״נ)

 רב איקלע כו׳. נ״כ יערן חוס׳ ערטן דף י׳
 ד״ה י״ח ימים. (רנ״פ<
 רב איקלע. ועי׳ ברכוח י״ד א׳ בחוספוח
 ובחיספחא. (חיש קצנלבוגן)
 מנחג אבותיחפ. (ברכוח יד א׳) חד״ה ימיס,
 (סוכה מד כ׳) חוס׳ ד״ה כאן, (ערכין י אי) חוס׳
 ד״ה י״ח. (לבוש)
 מנחג אבותיחפ. עירובין קד ע״ב. (מא״נ)
 בי״ז בתמוז וכוי. עיין כו ע״א, שבת פט ע״א
 ד״ה לסוף, וע״ש קטז ע״א ד״ה פורענות, יומא
 ד ע״ב ח״י ד״ה הא, וע״ש עה ע״ב, ודף עו
 ע״א, מצחוח צט ע״ב, ב״ק פב ע״א ד״ה בדי,
 סנהדרין קג ע״כ רש״י ד״ה כחוב. (חא״נ;!
 בששח לחדש. עמ״ש יומא ד ע״כ ד״ה
 ריה״ג. (יפ״ע)
 דכתיב ויקרא א״מ ביום חשביעי. מפרש״י
 מוכח דל״ג לה ועמש״כ כיומא. (רש׳יש)
 אתא ותברינחו ללוחות דכתיב ויחי כו׳
 כצ״ל. (רש״ש)
 בטל חתמיד גמרא. בירושלמי ברכוח פ״ד
 ה״א וכאן ה״ד בשעה שהעלו חזיר ונזדעזעה
 החומה צבטל החמיר אז ובבבלי ב״ק פב ע״ב
 ומנחוח סד ע״א ל״מ בן שמבוא העובדא גבי
 כשצרו מלכי כיח חשמונאי זע״ז ואז גזרו שלא
 לגדל חזירים, משמע דגם אח״כ הקריכו חמידין
 ועי׳ חוסי שס. (יפ״ע;
 כאן בראשונח כן בשניח. בירושלמי משני
 דקנקול חשכוצוח יש כאן ועמ״ש ר״ה יח ע״ב
 כחוקי שם. (יפ״ע!
 וחד חוח. עמש״ל כו ע״ב דכירושלמי איכא
 פלוגחא דאיח חניי חני העמיד וקאי על
 אפוסטמוס. (יפ״ע)
 רש״י. ד״ח מנחג כו׳ דנביאים תיקגוחו.
 פסחים דף קיז ע״א. (ר״ש מדסוי)
 תוספות. ד״ח אמר. י״מ דאמנחג לא
 מברכינן וכ״מ כו׳ כנ״ל דצ״ל, וחיבח מהכא
 למחוק. ו:רש״ש)
 בא״ד. דא״א דבאמצע תפילח בא חול״ל
 אקלע לבה״נ. כאמח דיוק קלוש וחלוש הוא
 זה, אברא איכא למימר דמשוס הכי קאמר אקלע
 לבבל, למימרא דאחא מאורחא ומשוס טרחא
 דאורחא חלש, ולא הוה מצי אחי בריש אחחולי
 סדר חפלה. (יעב״ץ)

 דף כט ע״א
 גמרא. לחריבת ביתא יד״ ך אשלימ״ת
 ליח וכוי. עיין פירש״י והוא חמוה, מאי ידו
 אשלימח ליה, שאין פירו לדברים הללו. וצראה
 דהוא מכוון למ״ש בסידור האריז״ל בחפלח
 מוסף מפני היד שנשחלחה במהדשיך, דיש חלון
 אחד הנקרא זוהרא, ומשם מקבל הסט״א הארה,
 ובו צורח יד, והיחה כפופה, וכשגברה הסט״א
 נשחלחה היד ונחרבה הניח ע״ש, ואולי זה הוא
 היד דאמר הבא דאשחלימח מלהיוח כפופה.
 וע״ע בסידור הנ״ל בכוונח פורים, על ביקש
 לשלוח יד כעם מרדכי, ע״ש. יעיני שמואל!
 שניח חקים כו׳ ושלח מרגלים. שכח פט
 ע״ב, וע״ש קי ע״א, ערכין טז וע״ש יג ע״א,

 זמן עצי. מגילה ה ע״א, שקלים ו ע״א, מנחוח
 כ ע״ב, וע״ש קי. (מא-׳״
 ת״ר מח חיו גונבי עלי וכוי. ונ״כ מגילח
 תעניח פייה. 1מרא״כ)
 פ״א גזרח חמלכות. בירושלמי בשעה שהושיב
 ירכעם כן נכט וכו׳. ייפ״ע)
 בני סלומא חנטופתי. כן הוא הגירסא
 האמיחיח והישרה, וכרטנורה גרם הנפוצת
 מלשון מחיצה, והיא אמנם נחיצה ופרוצה אכל
 גרסח ספרינו היא הנכונה, אלא שנזדקר כה
 טעוח סופר שהחליף הטי״ח בחי״ו וצ״ל
 הנטופחי בטי״ת (וסלמא בלי יריד) והס אוחם
 שנזכרו בדה״י א׳ [ב, נד] בני שלמא ביח לחם
 ונטופה, זה היה ברור אצלי מאד, וערב לכי להגיה
 בך בגמ׳ שלי, ואחרי שנים רבוח זיכני ה׳ בספר
 תרגום דברי הימים ומצאתי ראיחי בו כפירוש
 שמחרגס הפסוק כך, ושמחתי לראות שכוונתי אל
 האמח כדעחי מהחונן לאדם דעח ונוחן לשכר
 בינה לעקור השקר... (יעב״ץ)
 בני סלמאי חנתופתי. גי׳ הרע״ב הצחוצחיס
 וע״ש. (רש״ש)
 ועשו סולמות. בירושלמי מוכח שמי סלמאי לא
 הכיאו עציס משל עצמן, כ״א בל מי שהיה מתנדב
 עצים היו מי סלמאי הפועלים לעשות מהם שלכין
 כמין סולמות, והיו נוחנין על כתפיו של האיש.
 וכזה הונח לי מה שלא נמנו טן מנדט עצים לתת
 להם ג״כ זמן. ;יפ-עו
 זכר צדיק. יומא לח ע״ב. ומא־נ)
 רש״י. ד״ה מה חפרש. מ״ש כוי. לכאורה
 סוחר א״ע למה שפי׳ כמשנה ד״ה קרבן מוסף
 שכ׳, וכ״ש כמנחה כוי ומשמע דגם כדר׳ יהושע
 הפי׳ כן. וכן פי׳ הרע״כ וע״ש. ופי׳ הגכו״א
 כמשנה כדר׳ יהושע לא מחוור. 1רש״ש;

 בא״ד. מעמד תעשה כו׳. נ״ב לבן עזאי.
 ;ר״ש חזסוי)

 ד״ה הללו דברי תורה. מגהה כדאמרינן
 בברכות יצחק תקן תפלת מנחה כוי.
 ואע״ג דבכמה דוכחי אמרינן דחפלה הוי
 מדרבנן, י״ל דאפ״ה לגט חפלח נעילה חשובה
 חפלח מנחה כדבר חורה, דכיון דחקנה יצחק
 אטצו ע״ה והוא היה ממ״ח נכיאים כמ״ש רש׳׳י
 במגילה (יד.) בשם סדר עולם, וא״כ הוי חקנחו
 כתקנת נטאיס, ולא גרע מהא דאיתא לקמן גט
 הלל דחשיכ כד״ת כיון דתקנוהו צטאים, וכן כל
 דברי קבלה חשיכ כד״ח כדאיחא כר״ה (יט.),
 משא״כ חפלח נעילה שאינה אלא חקנח חכמים
 לחוד לא חשיבה כחקנח נטאיס, וכה״ג כחכחי
 בחידושי לסוכה (דף מד) ע״ש. ובזה נסתלק מה
 שהקשה בס׳ החיים על הפוסקים דסברי דאין
 לתפלה עיקר בחורה, ובשמעחין קרי אפי׳
 למפלח מנחה ד״ת וכ״ש לשל שתרית הקודמת
 ולפי מאי שפרשחי לק״מ. ;מצפ-׳א)
 ד״ה בני עדין כוי. וחכי קרי ליח בס׳
 שמואל כו׳ כצ״ל. ורש״ש)
 ד״ה הן הן בני יואב ב״צ. פלוגתא היא
 כו׳ וח״א זח יואב. עמש״כ במ״ר ס״פ מסעי
 אוח כ״ז, וכהשמטומ אשר נדפסו שמה כס״פ
 שלח. (רש״ש)

 בא״ד. במסכת הגיגה. נ״כ עי׳ מהרש״א,
 אמנם כחנחומא פ׳ דכריס איחא דהוא יואב

 ;ר״ש מדסוי!

 ד״ה ולד׳ יחודה. והדר קתני בני פהת
 מואב ובני עדן דלר״מ ולר״י חיינו דוד
 כו׳ כצ״ל. (דש״ש;
 תוספות. ד״ח אי ר״מ. כי קאמר
 בעשרים בו בני פחת כו׳ כצ״ל. ;רש״ש1
 בא״ד. דר״י נימוקו עמו. נ״ב ב״ק כד ע״א,
 וגיטין סז ע״א [עירוטן נא, א]. (ר״ש מדסוי)
 בא״ד. משופ דר״י נימוקו עמו כו׳
 ואפילו מחביריו. עי׳ עירוטן (פג ב)
 בדבריהם ד״ה שכעה שכתבו להפך. ועי׳ מו״ק
 (יב ב) א״ל יחידאה היא ולא ס״ל כוותי׳ דתניא
 כלל ארשכ״ג משום ר׳ יוסי כו׳ ושם עוד לימא
 שמואל כיחידאה ס״ל כוי. וזה יש לדחוח דיל״פ
 שס דלרשב״ג קרי יחידאה ודלא כפרש״י שס
 דקאי אדר׳ יוסי ועמש״כ שס. ובבכורוח (לז.)
 אר״ח אמר רב אין הלכה כר׳ יוסי ופריך הש״ס
 פשיטא יחיד ורטם הלכה כרבים. אולם שם משצי
 כאמת מ״ד נימוקו עמו קמ״ל. וגם כעירוטן
 (מז.) אמרינן דרב ל״ל להני כללי. ול״נ משום
 דמחניחין לא מצי אחיא לא כר״מ ולא כרי״ה
 המוזכריס בהנך ברייחוח. אבל כר׳ יוסי דחדא
 כרייחא דזו או זו מצי אחיא. והכרייחוח פלגי
 אהדדי אלי טה. ורש״ש)
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 חגחות תענית דף בט ע״ב - דף ל ע״ב וחידושים בא
 ולפיכך הוצרך להביא לגם בברייתא איתמר
 משמיה לרשכ״ג הכי, וא״כ אי מחלפא ע״כ הך
 לכרכוח מחלפא משוס למוטכ להחליף מלא
 מקמי חרחי מלהחליף חרחי מקמי חלא. ועול
 י״נ להוצרך להכיא הכרייחא מלמסיים כה כלי
 שיחענה, הרי לס״ל לרשכ״ג ללכטל ממלאכה
 מקרי דברים של צער ועינד, ולשיטחו אזיל כזה
 רשב״ג דאמר לעיל בברייחא דף י׳ לענין חעניח
 שהיחידים מחענין, דבד״א בדבר של שבח אבל
 בדכר של צער עושה וזכור לטוב שאין שבח הוא
 לו אלא צער הוא לו, וא״כ ש״מ דהילכשא כווחיה
 כהא דלעולם יעשה אדם עצמו ח״ח, דהרי ר׳
 יוסי ס״ל נמי סברא זו לעיל שס, והלכה כר״י
 דנימוקו עמו. ועוד דמזה ראיה דע״כ דהך
 דהחם מחלפא, או דהעיקר כחי׳ דרכ שישא בדה
 דרב אידי דלא ששיא אהדדי כלל כי היכא דחיקוס
 דבד רשב״ג אליבא דהילכחא, דהא קי״ל לעיל
 בפשיטוח דדבריס של צער עושה וזכור לטוב ובן
 מד׳ ר״ע לקמן דאמר דאינו רואה סימן כרכה
 מוכח ג״כ דס״ל כרשכ״ג. ונראה דהרמכ״ם נמי
 סוכר כרשכ״ג ומ״מ לא הכיאו להלכה, משום
 דבבר הביא בחיבורו לדכד ר״ע כפ״ה מה״ח ה״י
 ממילא מוכח דהלכה כרשב״ג ונסחלק מה שחמה
 החוי״ט כפ״ד דססחיס מ״ה על הכ״י כסי׳ ע׳,
 ולפמ״ש אין זה דיחוי כלל ע״ש ודו״ק, ע״כ
 הג״ה ממהרש״ך נ״י]. (מרא״כ)
 לעולם יעשה אדם עצמו בתלמיד חכם
 כדי שיתענה. נ״כ הך כדי שיחענה הוא נחינח
 טעס דאע״ג דרשכ״ג ס״ל לעיל (י:) לא כל
 הרוצה לעשוח עצמו ח״ח עושה, היינו כדכר של
 שכח, אכל כדכר של צער עושה, ומפ״ז סייס כאן
 כדי שיחענה דהוה דכר של צער. ועי׳ מג״א ה׳
 חעניח סי׳ חקע״ה סק״א. (מהוצ״ח)
 כדי שיתענה. עמ״ש בכרכוח יז ע״ב ולעיל י
 ע״ב. >יפ״ע)

 כל האוכל ושותה. מגילה ה ע״ב ד״ה וטקש,
 פסחים נד ע״ב ד״ה אין. (מאי־״
 כל המתאבל על ירושלים. פדר״כ ב״ב

 פסקא אחדחא דשוש אשיש, פס״ר ספכ״ח.
 (יפ׳׳ע)

 איגו רואה וכו׳. ורמכ״ן כחורת האדם גורס
 אינו זוכה ורואה כנחמחה, וכחי׳ ישבחי. (חת״ם)
 תנ״ה כל האוכל בשר כו׳. כד״ף ורא״ש
 ליחא לחיכוח חנ״ה. ד״ל קצח ע״ד שכמנחי
 כסמוך. (רש״ ש)

 תנ״ה מודה ד״י כוי. עמש״כ נכיצה(טז.).
 >רש ״ש)

 ביה״כ. שכח פט ע״א ד״ה לסוף, יכמוח עכ
 ע״א ד״ה נזופין, ב״ק פכ ע״א ד״ה כדי, חולין
 קא ע״כ ד״ה הזיד, כרכוח כז ע״א ד״ה דרב צלי,
 מ״ק ט ע״א. (מא׳׳נ)

 ולא הודו לו הכמים כל עיקר. כירושלמי
 סוף ה״ו טעמייהו דרכנן דעשו אוחו כמי שמחו
 מוטל לפניו דאינו כופה מטחו. (יפ־ע)
 בשלמא יוה״כ. פתיחחא דאיכ״ר לג כה״ע.

 (יפ״ע)

 אר״י אמר שמואל יום שהותרו שבטים
 וכוי. נ״כ וסימנך שי״ן שי״ן [שמואל שכטיס].

 (מדא״כ)

 אר״י אמר שמואל יום שהותרו. טרושלמי
 ע״ש ר׳ שמואל כר יצתק ואמרין לה ע״ש ר׳
 שמואל כר נחמן. (י פ״ע)
 א״ר יוסף אד״ נ. טרושלמי ע״ ש רכנן אמרי.

 (יפ״ע)

 אד״נ יום שהותר שבט בנימין. וסימנך מן
 מן [נחמן מימין]. (מרא״כ)
 מאי דרוש. ע״ש טרושלמי מקרא קראו
 ודחקוהו מקרא קראו וקרכוהו כו׳ ע״ש. דפ״ע)
 אמר רבב״ה. בהגהוח מהד״ב ככ״כ קכ״א
 איחא וכוי. נ״ב ושם הגי׳ בהיפך דרבב״ח אמר

 שבט בנימין ור״נ אמר יוס שכלו מחי מדבר.
 (מרא׳׳כ)

 ארבב״ח אר״י יום שכלו. שם ע״ש ר׳ אבון,
 ועי פחיחחא דאיכ״ר לג. (יפ״עו
 רבה בר בר חנה אד״ י יום שכלו מתי
 מדבר. נ״ב וסימנך בר בר. מדבר. [ורככ״ח חזו
 מחי מדבר, מ״ב ע״ג]. (מרא״כ)
 עד שלא כלו. שהש״ר פ״ב, מכלחא בא פ״א,
 ח״כ דקרא פ״א. (יפ״ע)
 עולא אמר יום שביטל. ירושלמי [סוף ה״י],
 ואיכ״ר [פחיחחא לג]. ע״ש ר״ח כר אשי אמר
 רכ. (יפ״עו

 כל שעה שמותר לאכול בשר מותר
 לרחוץ. נראה דרחיצה זו היא רחיצח חמין או
 כל גופו האסורה כאכל, דאטלוח מחחלח
 מסעודה המפסקת וכר״י דמתניתין וכרמן
 דכרייתא דלקמן דלא הקילו רק כעו״מ, ואנן
 קיי״ל כחנא דידן דלא תשיב רתיצה, דסכר אכילות
 מחחלח מעצומו של יוס, כענוי דאטלה. וע״ב
 דלא הודו כל עיקר דקאמר רכא לקמן, [ומ״מ
 אין זכר לכפייה וכל מ״ע שבאבל בח״כ כלל], וזו
 דעח הד״ף והרמכ״ס שהשמיטו הך כרייחא. אך
 כרי״ף משמע דכח״כ גופיה חייכ ככפה״מ
 עיי־י׳ש. לסכר ללחנא לילן כל ההיחר הוא משום
 לכסעולה המפסקח אינו נוהג אטלוח כמ״ש
 טרישלמי, והרי״ף ס״ל לאין לין אטלוח כשעה
 שמתו מוטל כמ״ש כאן כפירוש. אכל להסוסקיס
 לס״ל לנוהג אכלומ וכסעולה המפסקח משמע
 ממשנתנו לשד לשכת ע״ג ספסל. ע״כ צ״ל
 להירושלמי לשטמיה לסכר לאין איסור גס כאכל
 רק משוס כפה״מ, ליליף מרשבו אמו לאיוכ
 וכגמ׳ לילן ילפנינן מינה לאיסורא, וע״כ לאינו
 כמתו מוטל. ולהד״ף הא לאינו יושב ע״ג מטה
 זקופה הוא כלי שיחעסק כצרכי המח בלכל כמה
 שאסרוהו לאכול כ״צ והכא שרי. יראמ״ה)
 כל מצות. מ״ק ככ ע״כ ל״ה ואסור, ול״ה
 ומשלשים, וע״ש ע״כ ל״ה מכאן, כחומת סג
 ע״א ל״ה ולא. ינזא״נ)

 ותיכוקות של בית רבן בטלין. כהגהוח
 מהרי״ב ז״ל עי׳ ב״י כאו״ח וכוי. נ״כ ועי׳ מג״א
 שס סקי״ח. (מרא״כ)

 פקודי כו׳ משמהי. טצה טז ע״א ל״ה כל.
 (מא׳׳[)

 ר׳ יהודה אומר אף אינו קורא. טרושלמי
 מ״ק פ״ג ה״ה סחיס להורא במקום שאינו רגיל,
 ואפשר דהחס באבלוח שחני, וא״כ גס הא לאיחא
 שס ואס היה להוט אחר לימודו מוחר ג״כ ל״א
 כן כט״כ. (יפ״ע)
 שאינו כשלמים. כרכות כז ע״א, מ״ק כג ע״ב
 ד״ה ואינו, סנהדרין ע ע״א רש״י ד״ה כל זמן,
 ב״ב צז ע״א. (מא״נ)

 אד״י אמר רב כך היה מנהגו כוי.
 כירושלמי פ״ו ה״ו רכ בעצמו טבל פסמי׳ בקטמא
 מ״ש ויגרש כר. (יפ״ע)
 רש״י. ד״ה מליה כוי. אהד ששהא כוי.
 זה קאי אכשר דוקא, אכל דג מותר מדינא ככל
 ענין בהגר״א א״ח סי׳ תקנ״כ סק״ו. ;חל׳־ג)
 תוספות. ד״ה ותדווייהו. מותר לכבס
 במועד. דמהא דתנא אין בהם משוס גהוץ, אין
 ראיה למקומותינו, שהכגוס יפה בבא״י, ואפשר
 לאסור אף כפשתן. יראמ״ה)
 בא״ד. מותר לכבס במועד. הרש״א ל״ג
 מלח במועד. ולפ״ז כוונח החוס׳ למ״ש בגמ׳
 לעיל (כט:). ולפי גירסא שלנו החוס׳ כוונחם
 למ״ש כמ״ק י״ח א׳ (וע׳ כהגר״א א״ח סי׳
 חקל״ד סק״י) עם שיש לחלק כין מועד לכאן.
 ומה שלא הטאו מההיא דלעיל י״ל ע״פ מ״ש
 הב״י א״ח סי׳ חקנ״א ע״ש. ועי׳ חוס׳ מ״ק
P(כג.) סד״ה בל ודו״ק. !חל׳׳ 
 בא״ד. מהצות ואילך. דלא קאי לטוחא דאטי
 אהא כמ״ש למעלה. (ראמ״ה)
 ד״ה ערב ט״ב. ד״ל בב׳ קרירות. כונמס
 כ״ד שרגילין לאכול ככ׳ קדרוח שכל אחד יכשל
 כפ״ע אף שכשלו עחה כקדירה אחח כדמוכח
 מסוף דבדהס, וכ״ד רש״י כמשנה. (ראמ״ה)

ב ״ ע ל ף  ד
 גמרא. תנ״ה (ברי״ף ורא״ש ליחא חיבוח נמי
 הכי) רשבג״א לעולם כו׳ כדי שיתענה.
 נראה דהש״ס כוון להברייתא דלעיל(י כ), אלא
 שהטאה בקוצר כמו שמצינו כן רכוח. ויל״פ גי׳
 שלפנינו חנ״ה, ור״ל דחניא נמי דלענין חעניח
 קאמר בן ולפרש מלח לעולם דאמר במחניחין
 דמשמעו דבא לרכוש עוד כיוצא בו. !רש ״ש<
 תניא נמי הכי רשבג״א לעולס יעשה
 אדם עצמו ת״ ה כדי שיתענה. לכאורה
 חמוה דמאי שייך להכיא חטא נמי הכי על משנה
 מפורשח, והיאך יעלה על הדעח לומר רמחני׳
 משכשחא היא דהוצרך להטא ראיה מהכרייחא.
 ונראה דהנה בסופ״ב דברכומ רמי הגמ׳ ממשנה
 זו על המשנה דסו״פ היה קורא דשמעינהו לרבנן
 ולרשכ״ג איפכא ממאי דס״ל הכא. ואמר ר״י
 דמוחלפח השיטה, ואיכא למטעי ולמימר דכאן
 מוחלפח השיטה, ורשכ״ג הוא דסוכר דאין
 לעשוח עצמו ח״ח משוס יוהרא והלכה כרשכ״ג,

 אוכל הוא ושריו ס׳ כר סלת. כקרא(מלטס
 א׳ ה׳ כ) כחיכ שלשים כר סלח וששים כר קמח.
 גס מש״כ הוא ושדו צ״ע מכ״מ(סו כ). (וש״ש)
 תוספות. ד״ה בשני. מכאן מוכיה ר״ת
 כו׳. עמש״כ כמגילה (כג.). הגכו״א כד״ה חל
 בא׳ בשבח כחכ דכהא דכחמישי מוחדן מפני
 כה״ש, בל המפרשים לא חילקו בזה טן כיבוס
 לתספורת. וחמיהני דאישתמיטתי׳ הג״א בסי׳
 ל״ב שכ׳ דלספר אסור אפילו כחמישי כוי ע״ש.
 וטרושלמי משני על הא דמקשה למ״ד דלכבס
 ולהניח מוחר מהא דקחני וכחמישי מוחדן כר
 (כדמקשה כגמרחינו) לחספורח הושכה, הרי
 מפורש דמוחר. ד״ל דס״ל להג״א הואיל דכש״ס
 דילן לא חירץ כן מוכח דס״ל דאסור. ועוד נ״ל
 דטעמא דהג״א דאוסר תספורת הוא משום
 דנהנה בה מיד וע״כ לא שד אלא לכבס ולהניס
 עד השבח אבל ללבוש מיד בגון שאין לו אלא חלוק
 א׳ אסור. אך ז״א לא למ״ד דאף להניח אסור אבל
 למ״ד דשד להניח א״כ ע״כ הא דבה׳ מוחריס
 היינו אף ללכוש מיד כדמשני כגמרא דילן ואף
 שנהנה מיד שרי א״כ ה״ה לספר שרי ולס״ז כ׳
 החלמודים מחאימים. וראיחי להמ״א סי׳ חקנ״א
 סקי״ד שכ׳ טעם אחר לאיסור חספורח להג״א
 ע״ש ומש״כ נראה נכון כס״ד. ומש״כ הגכו״א
 כד״ה אמר לך שמואל. כדכד רשכ״ג וכהירושלמי
 דאמר ט״כ שח״ל כשכח ונדחה כ׳ שבחוח
 מוחריס, עמש״כ כזה כחדושי להשו״ע סי׳
 חקנ״א כמ״א סקט״ז כס״ד. (רש״ש)

 דן* ל ע״א
 גמרא. מחנח. טרושלמי ליחא שס פלוגחא
 דר״מ ור״י ורשכ״ג כ״א דרומאי נהגין חגא
 צפורא. נהגין חדשה טכדא נהגין שכחה. (יפ״ע)
 א״ר יהודה ל״ש. כירושלמי ע״ש ד
 הושעיא. (יפ״ע)
 וא״ר יהודה כו׳ בסעודה המפסקת.
 בירושלמי ע״ש ר׳ יוחנן. (י9״ע<
 ותרווייהו לקולא. שם ע״ש ר׳ יוסי. (יפ״ע)
 ותרווייהו לקולא. ולא הד ב׳ קולי דסחד
 אהדדי. דרב סבר הכי וברייתא דלעיל. (ראמ״ה)
 אמר רב יהודה לא שנו. נ״כ ברא״ש הגיה
 אמר ר״י אמר שמואל, וברי״ף הגיה אר״י אמר
 ר5. (מרא״כ)

 הסועד ערב ט״ב. איכ״ר פ״ג. (יפ״ע)
 [אר״י כיצד משנה אם היה רגיל לאכול
 ב׳ תבשילין יאכל מין אהד. לכאורה רשנ״ג
 לאקולי כא על מ״ק, ואומר דא״צ אלא לשנות
 וכדמסייס היה רגיל לשתות י׳ כוסות שומה הי.
 וג״פ דר״ל של יין וכתכמים ככדימא הסמוכה
 וא״כ הכי הל״ל היה רגיל לאכול ג״מ יאכל כ׳
 דכזה למאמר גס הת״ק מודה, לכן נ״ל דט״ס
 הוא וצ״ל מין אמר כרי״ש, ור״ל דישנה מאומן כ׳
 מיני מכשילין שרגיל כהן מין א׳ מהן למין אחר
 (ועיי גי׳ הד״ף והרא״ש) וכ״מ מפרש״י לקמן
 כד״ה וחכ״א ישנה. ומצאחי און לי טרושנמי
 דקאמר מהו ישנה יחלף ודלא כפי׳ הק״ע ימעט
 שאין זה משמעו]. (רש״ש)
 א״ר יהודה כיצד משנה. שם ע״ש סממא
 דירושלמי. (יפ״ע)
 יאכל מיז אהד. נראה מדנקט לשון מין אחד.
 ע״כ דר״נ שאפילו כ׳ ממין אחד מקרי שנוי ושד.
 אלמא דלח״ק גם זה אסור. (ראמ״ח)
 לסעוד בעשרה ב״א וכוי. נ״ל דקאי אכשר
 שאין שייך מ שנוי אחר, והכל להקל ע״ד ח״ק.
 וחכמים דלקמן סברי דאפי׳ בבשר שייך מיעוט.

 (ראמ״ח)

 היה רגיל לאכול ליטרא. שהש״ר פ״א.
 (יפ״ע)

 אהד סעודתו רשות בידו. נ״ל דה״ק רשוח
 טלו לאכול כמה תבשילין שרגיל ע״י שגוי מיעוט
 הצנון, אכל אין לומר לקאי אצגון, למי קאסר,
 ואפילו אינו רגיל נמי. (ראמ״ה)
 ואסור לרחוץ. נ״כ עי׳ הגי׳ כהרא״ש וכר״ן
 ובחוספתא כאן. (מרא״כ)
 כל שאינו משום ט״ב מותר לאכול בשר
 ולשתות יין ״ומותר״ לרחוץ כצ״ל [וכ״ה
 בחוספחא ברא״ש, וכן מוכח מפירש״י לגרס
 ימיחל ילי״ק]• 1ר״ש מדסוי, רש״ש, ראמ״וז)
 רי״ש בר״י כו׳ כ״ש שמותר לאכול
 מותר לרחוץ כצ״ל, וחיבח בשר ל״ג כמש״כ

 רש״י וכן ליחא בחוספחא וכרא״ש ובר״ן.

 [פסחים פז:] לא הגלה הקב״ה אח ישראל לככל
 אלא כלי שיאכלו חמדם דעפקו בחורה, פשחן
 כארץ ישראל כלאיחא פ׳ ערט פסחיה (קט א)
 שזו היא שמחח יוס טוב לשאדח שכא״י. דעב-ץ)
 אלו דקלים וכלי פשתן. אחריש היינו לקלים
 שמחקיימין הרכה, עי׳ כחוכוח ע״ט. וחקוה, כמו
 חקוח חוט. (ראמ׳׳ה)
 כריה שדה של תפוהים. נראה שהם מרנצי״ן
 ומיניהם כעלי הדח. (יעב׳׳ץ)
 שדה של תפוהיפ. שכח פט ע״א ל״ה פדו.
 (מא״נ)

 אר״ג ל״ש אלא לכבס וללבוש. הגכו״א
 פי׳ דלדידי׳ המכוכסין קודם לשכוע זה שרי ללכוש
 ע״ש, וחימה שנעלם מכח״ר דברי הרא״ש שכ׳
 להפך. (רש׳׳ש)
 אר״נ ל״ש. טרושלמי א״ר יונה כן. (יפ״ע)
 ורב ששת אמר. לגי׳ הק״ע הוזכר טרושלמי
 שס לחולק על ר׳ יונה. (יפ׳׳ע)
 מתיב רב המנונא. טרושלמי מקשה ג״כ
 ממחני׳ ומשני ר׳ יונה בשם רב המנונא לחספורמ
 הושבה, פי׳ דהאי ובחמישי בו׳ הוא משוס
 חספורח שלולא חמישי היה אסור. (יפ׳׳ע)
 וגיהוץ שלנו. [ברכוח טז ע״ב ד״ה איסטניס],
 פסחים קט ע״א ד״ה כא״י, מ״ק כג ע״א ד״ה
 כל [כחובוח י ע״כ]. (מא׳׳נ, לבוש)
 וגיהוץ שלנו ככיבוס שלהם. כתובות (י
 כ). (רש״ש!

 אילימא לכבס וללבוש מאי כבוד שבת
 איכא. נ״כ טרושלמי משני דלתספורח הושכה,
 ופי׳ דהא רחנן דכחמישי מותר היינו לענין
 חספורח נשניח, ואמנם כא״ז כהל׳ ח״כ סימן
 חי״ד היה לו גי׳ משונה טרושלמי דגרס
 לחספורח חייש כה, והוציא מדכרי הירושלמי אלו
 דלספר גס כחמישי אסור, והוכא להלכה בהגהוח
 אשר״י משמו, אכן גי׳ זו טרושלמי לא נהירא
 כלל, דמלכד דאין הלשון מדוקדק, גס לפי זה אין
 לי שייכומ להקושיא שלקורס, ולכן נראה דגי׳
 משיכשמ נזדמנה לו להא״ז כד׳ הירישלמי וצ״ע.
 (חש״ ל)

 וכלי פשתן. קדושין לד ע״ב סנהדרין קו
 ע״ב (מאי׳!)

 אבל לאהריו מותר. טרושלמי היא פלוגחא
 לר״י ור״ל, דר״י אמר אסור ור״ל אמר מוחר.

 דפ״ע)

 מיתיבי. בירושלמי שס מקשה ממחני׳ לחני
 סחס למשמע כל השבוע אסורה ומשני רמיירי
 שחל ט״כ כע״ש לליכא לאחדו כלל, וכגי׳ הגליון
 שס ומסקנא שס משמע למוחר. (יפ״ע)
 כיצד הל להיות בא׳ בשבת וכו׳. מללא
 הזכיר ח״ל בשבח ראיה ברורה לסבר לאין איסור
 כלל כיון שנלחה הד חל כא׳ כשכח, וכ״מ מקושיח

 הגמרא לעיל אילימא ללבוש. וע׳ כירושלמי.
 (ראמ״הו

 לייט עלה אביי. מסחברא לל״ס אברייחא, רק
 על שהטא עצמו ליד כך, ועי׳ בחוס׳ לקמן ל׳
 אי. (ראמ״ה)

 שהל להיות בשבת. ה״נ טרושלמי סוף ה״ו.
 (יפ׳׳ע)

 וכן ערב ה״ב. לס״ל שחמיר מפני שמפסיק
 לח״כ גמור ולא שנלחה. (ראמ״ה)
 מר״ה עד התענית. הא ללא אמר על ח״ב,
 י״ל לאחא לאשמעינן לאס חל בשבח ונלחה אסור
 עד לאחר התענית משום דלמ״ד לאינו אסור אלא
 בשבוע שתל ט״ב להיות בתוכה אז כ׳ השבתות
 מותדן כמש״כ טרושלמי. קמ״ל ר״מ דמ״מ
 לדידה אסור מר״ח עד החעניח משום דלדידיה
 לא חליא בשבוע שחל ט״ב רק מר״ח. (חש׳׳ל)
 אלא אותה שבת בלבד ותניא אידך וכוי.
 נראה דמקמייחא לחודה לאו ראיה, דאפשר
 דמשוס שאין לפניו כלל, לפיכך החמירו באחריו.
 וכתנינא לחוד ה״א דקאי אדר״מ דאמר מר״ח
 עד התענית, ואמר איהו אותה שכת והכל עד
 החעניח. אכל מכדיחא קמייחא שזינן דפליג
 אר״מ בלאחריו. ואמאן סמיך דאמר הכא כל
 השבח, ע״כ דאסר לאחדו כשמואל. (ראמ״ה)
 אותה שבת. מגילה לא ע״ב ד״ה ר״ח. (מא״[)
 רש״י. ד״ה קצרי, כובסים שמעתי ע״ש
 שמקצרים בגדי הצמר. אישחמיטתיה
 דחלמוד הוא ספ״ק דשבח ניט.] מאן דיהיב
 מאניה לקצרא במשחחא ליחיב ליה. רעב־ץ)
 ד״ה וכן עט״ב שה״ל בשבת. שהיה
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 השכינה. ונם נקרא מחול, שט נמחלו כל
 העוונוח, אז יחקייס ועמך כולם צדיקים, ע״י כך
 הוא ישוב כיניהס ישיכח קכע, כחפארח אדם
 לשכח טח, וכל אחד מראה כאצכעו, אצכע אלהים
 היא מן היד הגדולה, לכן לא אמר כאצכע אלא
 כאצכעו, רצ״ל כאצכע וו, ז״ה קיויגו לו. (יעב״ץו
 עתיד חקב״ה לעשות מחול לצדיקים
 וכו׳ ואמר ביום ההוא הנח אלחינו זח
 קוינו לו וכו׳ זה ה׳ קוינו לו נגילה
 ונשמהה בישועתו. נראה נפרש ענין המחול,
 דהנה מחן שכר הצדיקים אינו שוה, הקטון לפי
 קטנו והגדול לפי גדלו, כמ״ש(כ״כ עה.) כלאחד
 ואחד נכווה מחופחו של חטרו. אך זה דווקא
 לאחר מיחה, כי אז נא הקכ״ה כדין עס כאו״א
 מה שמגיע לו כעד שכר פעולחו, לכר אין שכרם
 שוה אכל לעחיד יזריח השי״ח אור לישרים מצד
 החסד והחנינה יוחר ממה שמגיע אליהם, והאור
 הזה יהיה כ״כ גדול, אשר לא יהיה ביניהם צדיק
 אשר יהיה מגיע לו אור ההוא מצד מעשיו, ולקבל
 החסד הזה לא יהיה חילוק בין קטן לגדול, כיון
 שגם הגדול לא יזכה לזה מצד מעשיו. וז״ש (סוף
 מסכח עוקצין) עחיד הקכ״ה להנחיל לכל צדיק
 ש״י עולמוח, שלא יגיע לאחד יוחר מחטרו, והוא
 כעין הנחלה לכן כין הכנים, אף שאחד טוכ מאחיו
 עכ״ז נחלח הכנים שוה, אחרי כי הוא רק מצד
 הנחלה, ואינו מגיע לשוס כן מצד שכרו, והכן. וזה
 ענין המחול אשר מצד עגולו ההיקף שוה אל
 מרכזו מכל צד, והכוונה שישיגו כולם אור שוה.
 והנה אמרו (ברכות יז.) לעחיד לבא צדיקים
 יושבים ועטרוחיהם בראשיהן וצהנין מזיו
 השכיצה. ופי׳ ט לע״ל יזדככו כ״כ עד אף שישיגו
 התענוג הנפלא טוחר, עכ״ז עיקר שמחחן לא
 יהיה עכור הנאח עצמן, אלא שיחענגו ממה
 שהשי׳׳ח מחענג מהם. וז׳׳ש אף שעטרותיהם
 כראשיהם עכ״ז עיקר הנאה יהיה מזיו השכינה.
 וז״ש ואמר טוס ההוא הנה אלקינו זה כעח
 שעיקר השכר היה רק עכור מעשינו אשר הגיע
 לנו ע״ס דין, אז היה עיקר תקוותינו כשטל
 ישועתינו, שנקכל ממה שמגיע ננו כעד שכר
 פעולתינו. אך כעת שנקכל משם הרתמים יותר
 ממה שיגיע לנו, יהיה עיקר השמחה ט נגיל
 ונשמח טשועמו, יה״ר שיהיה ב״ב. !עיני שמואל!
 רש״י. ד״ה מלכדות. לפי שהן לחץ
 ומאותו חזמן אין כח בחמח לייבשם
 וחיישי׳ כו׳ כצ״ל. (רש״שו

 ד״ה משוח מלחמה. מי האיש. נ״ב יעדן
 סוטה דף מ״ג ע״א וברש״י שם ד״ה ח״ל.

 !רב״פ)

 בא״ד. חוא חכחן חמכריז כו׳ מי חאיש
 הירא כוי. צ״ע דהא איחא (בסוטה מג.) דזה
 שוטר מדבר ושוטר משמיע. (וש״ש)
 תוספות. ד״ה מאי. אלא נראה כו׳ ומ״ה
 קבעי גמ׳ כו׳ כצ״ל. (רש״ש!

 מבחו של כ״ג ונחו של כ״ג שואלח מבחו של
 מלך. >רש־ש)

 ובת סגן מבת משוה וכוי. נ״ב עי׳ הוריוח
 דף י״ג דמשוח קודם לסגן, ויש ליישב, ועי׳
 ברש"י שם ד״ה להחיוחו ודו״ק. (חש-י ל)

 מבתו של סגן. בירושלמי מבחו של מלך.
 (יפ״ע!

 וכל ישראל שואלין זה מזה. לא אדע
 המכוון ככך, שמא הכוונה על בני ישראל שאין
 להס אשה הנפציס לשם. (יעב״ץ!
 אפי׳ מקופלין. כירושלמי ע״ש ר׳ ינאי כרי
 ישמעאל דאמר מחוך שאח עושה כן היא
 משאילחן. (יפ״ע)
 יפיפיות. שם כשינוי וע׳ יפ״מ שמגיה כככאן.

 (יפ״ע)

 שאין אשה אלא ליופי. הכי מני ר״ח כפרק
 אע״פ (נט ב), ואמרו כפ׳ כמה מדליקין [שבח
 כה:] ואשה מקושטח לח׳׳ח, ואמרו ןכרטח נז:]
 ג׳ דברים מרחיטן דעחו של אדם אשה נאה כו׳,
 ואין עיקר יפיה ונדה אלא כמדוח ומעשים יפיס,
 כמשי״ה [משלי לא, ל] שקר החן והבל היופי וגוי,
 ואומר [שם יא, כב] נזס זהב כאף חזיר אשה יפה
 וסרה. טעם, ובאו להוציא מבוערח, והוא ע״ד
 שאמר ר׳ ישמעאל [נדרים סו.] בנוח ישראל נאוח
 הן אלא שהעניוח מנוולחן, וכך אמרו [סנהדרין
 בא.] עה״פ ויצא להם שם בגויס טפיו, שאין
 לכמה ישראל שער כיח הערוה וכוי, מכלנ שהיופי
 כולל אח כולם בעצם, ולא נבדלו זו מזו אלא
 במקרה העוני והדוחק שמכעירין, צפד על כשרן
 עורן, וכשמאכילים ומשקים אוחם למעדנים,
 וממרקיס אותנה חוזרות יפוח כלבנה, וחני ר״ח
 הרוצה שיעדן אשמו והרוצה שילטן כמו כו׳
 כדאיתא כפ׳ אע״פ [כתוכומ גט.]. היינו דקאמרי
 עניות, ובלבד שתעטרוני כזהוטס, אז ודאי נהיה
 גס אצו נאות, אמנם זה דוקא בישראל, אבל בנות
 האומות מזוהמות ומפותמות גם כי יכבסו בנמר
 וירבו להן בורית נכתמות. (יענ-ץו
 לפי שאין האשה אלא לבנים כוי. עי׳ ב״ב
 (דף קי) ורבה במדבר פרשה גי. (מצפ״א)
 ובלבד שתעטרונו בזהובים. נדרים סו ע״א
 ד״ה ייפוה. ימא״נ<
 עולא ביראה אר״א. ה״נ בירושלמי מגילה
 פ״ב, מ״ק פ״ג, ע״ש הנ״ל בשם ר׳ תנינא, ושם
 מקרא שיתו לבכם לתילה, לתולה. וכ״ה בויק״ר
 פי״א, ובשהש״ר פ״א ופ״ז, קה״ר פ״א, ר׳
 ברכיה ור׳ תלבו ועולא טראה ור״א בשס ר״ת
 עתיד הקב״ה להיות ראש תולה, ועי תנמומא
 שמיני. (יפ״ע)
 עתיד הקכ״ה לעשות מהול צדיקים. ביום
 חתונתו וטוס שממת לבו עד לב השמים, היינו
 דקמסיים נגילה ונשמחה טשועתו, בבחוב
 ושאבתם מיס בששון ממעיני הישע״ה, ג׳

 בא״ד. עולה למ׳ שנים ט״ו אלף. נ״ב
 יעדן פירושו בחשובח חווח יאיר סוף הספר
 בחשובה מהגאון מוה׳ דוד אופנהיים זצ״ל ובסוף
 השמטוח (דף רע״ג). ולפי לשון הרשב״ם בב״ב
 שמוכא כאן כמהרש״א נכון בפשיטוח שט״ו אלף
 ויוחר מספר מה מחו בכל שנה, ועלה כחשכון
 הכולל כמספר ב״י שנגזר עליהם למוח במדבר.
 ופרוטרוט שכחב הרשכ״ם ר״ל המנין מועט
 שעדף על ט״ו אלף כי לא נגזר רק על ל״ח שנים
 ששלוח מרגלים היה בשנה שניה. ובשנח ארבעים
 פסקה הגזירה, וא״כ עלה לכל שנה יומר מט״ו
 אלף. ומאומן ט״ו אלף ויומר שהיה להן למומ
 בשנמ ארבעים טטל הקכ״ה גזרמו כמו שכמכו
 המוס׳ בב״ב בשם הר״מ. (רב״פ!

 דף לא ע״א
 גמרא. רב מתגה אמר יום שגתנו. וסימנך
 נתינה נמינה. (מראי-כ)
 אותו היום. כמד״ר פכ״ג, איב״ר פסיק בלע
 הי, מנמומא מסעי, ירושלמי כרכות פ״א ה״ה,
 ט״ז ה״א, כאן פ״ד ה״ה, ע״ש רכ מונא. (יפ״ע!
 רבה ורב יוסף דא״ת. טרושלמי כאן ע״ש ר׳
 יעקכ כר אמא כשם ר׳ יוסי. (יפ-׳ע׳
 רבה ורב יוסף כו׳ יום שפסקו. וסימנך
 יוסף פסק. 1מרא״כ)
 כהו של המה. (פסמיס לז אי) רש״י ד״ה
 כעצים. (לבוש!
 לא היו כורתין. (טצה כב כ׳) רש״י ד״ה
 עציס. (לבוש)
 עצים למערכה. פסמים נו ע״א ד״ה כעצים,
 וע״ש פכ ע״א ד״ה קני, טצה כב ע״כ ד״ה
 עציס, מנמומ כ ע״ב, וע״ש כא. (מא״נ)
 מאי יאסף. עיין מוס׳ מימה וכי היה מסופק
 מאי יאסף, ונדמקו כמינס דהשאלה היא מאי...
 מי גכר ימיה וגו׳. (יעב״ץו
 א״ר יוסף תקבריה אימיה. כ״ה כמנא ד״א
 זוטא פט״ז. (מצפ״א)
 בת מלך וכו׳. (כ״כ קכא אי) רשכ״ס ד״ה
 שאולין. (לבוש)
 בת כהן גדול מבת סגן וכת סגן מבת כהן
 משוה מלהמה. תימא הא כהדיא מניא (שלהי
 הוריות יג.) משות מלממה קודם לסגן. (יעב״ץ)
 בה מלך מבת כה״ג. מגילה לא ע״א ד״ה
 נמנמה, יומא עו ע״ב ד״ה אמר, יכמות עכ ע״א,

 ב״ב קכא ע״א ד״ה שאולץ, הוריומ יג ע״א.
 (מא״נן

 בת כ״ג מבת סגן כו׳. משמע דסגן חשוב טפי
 ממשוח מלחמה ובהוריות (יג.) מבואר להיפן
 ע״ש ויל״ק. ועוד ק״ל דהחס חשיב עוד מדרגוח
 אמרכל גזבר ראש משמר ראש ב״א ומדוע דלגס
 הכא. ודע דטרושלמי איחא נחו של מלך שואלח

 עולא אמר יום שבטל הושע וכו׳ שלא
 יעלו ישראל לרגל. ונ״ב וסימנך עולא עולה.
 (מרא״כ)

 ־ש״י. ד״ה כל האוכל בט״ב. כלומר
 בסעודה המפסקת. נ״ב דבט״ב עצמו הרי
 אמרו דהוה כאלו אוכל ביוה״כ, ולאו דוקא אוכל
 :שר ושוחה יין אלא כל מידי דאכילה, ומפ״ז
 זסטר רש״י להכוונה כאן על סעודה
 המפסקת. (מהרצ״ח)
 ־־״ה שניתנו בו. ועלה למדום. נ״ב משמע
 •:ו ביום, אכל הע״י כחכ דטו״ט עלה וחמוז מלא
 היה [ועי׳ חוס׳ ב״ק פב.]. נר״ש מדסוי)
 בא״ד. ובי״ח טחן וכו׳. משמעוחיה דקרא
 להבל היה בו טוס, רק העלאה היחה ממחרח.
 ־עוד דלרבנן דר׳ יוסי דששה בסיון היה שבח
 :!ליק ליה י״ח דחמוז בשבח. (ראמ״ה)
 •־״ה ממנו. לא גזרו אלא מחם אבל

 £בניחם כו׳ בצ״ל, וחיבח ממנו למחוק.
 (רש״ש)

 **״ח שכלו. תמחו ואמרו כוי. וכ׳ החוי״ט
 חמיהחם כי וסברו כוי יחחילו משנה שהיה כה
 :!לוח מרגלים כוי. אבל השי״ח החחיל החשבון
 ״חמן יציאחס ממצרים כוי. חמוה דגס לסי חשבון
 יה עדיין ה״ל למוח כשנה זו שהיא שנח המי
 יצ״מ. ועיין בזה באורך בחוספוח ב״ב(קכא.)
 ׳במפרשים שמה. (רש״ש)
 תוספות. ד״ח כל. דתוספת יוח״כ מח״ה
 ::ו׳ וכתיב בעצם היום הזה. נראה דיכוונו
 י תנא דעצם עצם טומא (פא.) ע״ש כל הסוגיא.
 (רש״שו

 י״ה יום שהותרו השבטים. דהיינו יו״ט.
 י ״כ ככר רבו עד״ז פירושים שונים, ועי׳ אליהו
 י בה סי׳ תק״פ שהטא פי׳ שונים בשם רצוף
 י־ הכה, ובאמת גס רש״י כ׳ כאן ד״ה אמר מר
 י. פיכן יו״ט הוא, וכמכ אליהו רכה דהנה ראינו
 ליו״כ וט״ו כאב יש להם מעלה על שאר ימים
 נ וכים והיינו דעי״ז שהוא יום סליתה דומה לשאר
 י ״ט ועי״ז שנחנו כו לותות האתרונות יש לו
 נדיפות על שארי יו״ט, וא״כ כט״ו כאב ג״כ
 צ־יכין לחפש שני טעמים אחד על עיקר השמחה
; והשניח לעדיפח על שאר יו״ט, וקאמר יוס  נ
 ני הוסרו השבטים לבא זה כזה היינו יו״ט עי״ז
 ד •מה לשאר יו״ט, וע״י שהוחר שבט בנימין יש
 כדיפוח על שאר יו״ט. ומפ״ז יצדק ג״כ לשון
 ר מר ר״י אמר ר״ג יום שהוחר שכט בנימין,
 ר שוס דמישך שייך למי׳ הראשון, דאם כפשוטו
 ל ־״י אר״צ הוא תירוץ כפ״ע וא״כ היה לו לומר,
 ל "צ אמר. !מוזרצ״ח)

 ד״ה יום שכלו במדרש איכה. וכ״ה
 בירושלמי ה״ז וע׳ אג״ש פלי׳כ. (יפ״ע!
 בא״ד. כ״א אלף. כירושלמי ואיכ״ר שס ט״ו
 ר!ף ופרוטרוט ועחוס׳ כ״כ קכ״א ע״כ. (יפ״ע)

 חגהות וחידושים למפדשים שנדפסו כפוף המסכת

 דף ב ע״א
 ר״ן. ד״ח ואיכא למידק. וכבר פי׳ סוגית
 חגמ׳ בחי׳ כוי. ונראה שהס מפרשים הא
 דאמרי׳ כגמ׳ הא לן והא להו, קאי על הזכרה אכל
 לשאלה לכ״ע עד ז׳ במרחשון. וניחא טפי לפי׳
 זה, משוס דלפי׳ קמא אמר ר׳ יוחנן שהיה בא״י
 לבני בבל, והוא דחוק דר״י בא״י היה, וצ״ל
 דלתלמידיו שהיו מבבל אמר, עי׳ בתיס׳ ס״פ ג׳
 שאכלו. אבל לפי׳ זה ניחא דר״י לבני א״י קאי
 דהוי לדידהו הזכרה טי״ט אחרון. ולדידן גס
 הזכרה בז׳ במרחשון ובגולה עד ס׳ כחקופה.
 ודברי הר״ן צ״ע מה דסייס לשיטח הרי״ף
 דכגולה מזכירין ס׳ כחקופה, דלא משמע הכי
 מהרי״ף מדהטא לעיל כסחמא הא דהלכה כר״י,
 משמע דלכ״ע הזכרה טו״ט אחרון. גם מדהטא
 ואנן דאיח לן חרי יומי פוסק כו׳ והיינו כגולה
 דאימ לן מרי יומי פוסק כמנחה כו׳ ואפ״ה
 מזכירין בז׳ כמרחשון. !רשמ״ר)
 ד״ה מתני׳ חגיע י״ז כו׳. איכא נוסחי
 דגרסי כו׳ שאולין את חגשמים ר״ג כו׳.
 ומ״מ צ״ע דהא כגמ׳ קאמר רטעה ראשונה
 לשאול, וא״כ כיון דפסק הלכה כר״ג דשאלה בז׳
 כחשון ואז הוי רכיעה ראשונה ושניה ט״ז
 ושלישיח ככ״ג כדאי׳ כגמ׳, וא״כ עדיין לא קמ״ל
 כסחס מחני׳ דאין היחידים משענין עד כ״ג
 חשון. וכאמח שצ״ע כזה למאי דקי״ל כר״ג

 סחומים שס. ונהירנא כד הוינא טליא שמעחי
 מהרכ החסיד מהר״ר צט כ״ץ שפירא כ״ר היללס
 מטארני ז״ל שיש ט״ס, וכמקום שכחכ פי׳ החוס׳
 צ״ל ולפירש״י, וכמקום פירש״י צ״ל פי׳ החוס׳,
 וכזה עולה דכריו שפיר, יהי׳ שפחופיו של אוחו
 צדיק לוככוח כקכר. !עיני שמואל!

 די״ף

 דף א ע״א
 ר״ן. ד״ח ירושלמי. חחוא דמצלי ומיקל
 כלומר שנזדקק לשאול כו׳. ומ״ש צע״ק
 דא״כ טמוח הגשמים כי אמר מוריד הטל ולא
 הזכיר גשם כו׳ דמזלזל כגשם, מ״ט אין מחזירין
 אוחו דהא היקל כגשם, ולדעחי כ״ש הוא מהיקנ
 כטל. ובדוחק יש ליישב. !רשמ״ר)

 דף א ע׳׳ב
 המאור הקטן. ד״ה הירושלמי. ובמדרש
 אגדה מצאתי. נ״כ וכ״ה כירושלמי פ״ד מר״ה
 ה״מ, וכ״כ הריטכ״א כחדושיו כאן טעס זה. ומה
 שהקשה כש״ק כמעצימ פ״ק ד״ה לימ, דא״כ גם
 בהלל כן ולמה קוריו הלל כשחרית, לק״מ דודאי
 הלל לס עדיף מתפנה דכעי טיצה, ורק להזכיר
 דבר חדש באמצע המפלה צריך ישוב דעח יוחר.

 (מעשה אלפס)

 כלילה. אמנם הדבר פשוט דטס״ה וצ״ל יחחילו
 שעומדים כטמ ה׳ [והייני מזמור קל״ה המתחיל
 הללדה וגו׳ הללו עבדי ה׳ וגוי] (ועי״ל כפסקי
 מוספות הגי׳ ככ״י). מפני שירידת גשמים כלולה
 כו דכתיכ כיה מעלה נשיאים מקצה הארץ וגו׳
 וכ״ה להדיא כירושלמי סוף פ״ג דמטלתין
 וכפסתיס פ״ה ה״ג ע״ש. (חרא״כ)

 פירוש המשניות לרמב״ס

 פרק ד
 מ״א. אבל במעמדות היו מתפללץ
 תפילח יתירח. עי׳ לתס שמיס. (יעב״ץ)
 סוף מ״ו ומוםיפין מחול על הקודש. אין
 זה לשון נאה כי אין כי יוס חול ומחולל יותר גרוע
 ממנו, אל יחד כימי שנה, לא קודש יקרא, אכל
 לשון ערומים תפש כך ספקי אסור, הי״ח יקנא
 לשמו ויחוס על עמי ויהפכהו לששון ושמתה

 ולי״ט בב״א אז יהיה יוס קודס ודאי כיר״א.
 (יעב״ץ)

 מההש״א

 דף יא ע״ב
 בד״ח תוספות. כאילו קדוש. ודבריו

 פסקי תוספות
 סימן כא. בטלה מג״ת וכו׳ אבל יו״ט
 כגון ת״ב לא בטלו. ונ״כ הדכר פשוט
 דכס״ה וצ״ל כגון ט״י באב, וכצ״ל שם כטלה
 מי:.״ת הימים שקבעו על הנסים. [ומש״ש
 ש;מבעו לומר על הנסים טס״ה, וצ״ל כמש״כ]
 אמ יו״ט כגון ט״ו באב לא בטלו כצ״ל [ובאו
 להוציא כזה מד׳ הרוקח ז״ל סי׳ שי״כ [והובא
 מ״י סי׳ קל״א] שכ׳ דכתמשה עשר כאכ נופלין
 כי־ תנינים נפי שכטלה מג״ת עכ״ל, וכ״ה כתציא
 כה׳ נפילת אפים לרטנו יתיאל זצ״ל ע״ש, אכל
 הםסקי חוס׳ ס״ל דאחר שיום ט״ו כאכ הוא יו״ט
 כל א״ה כדאיחא כסוף חעגיח לכן לא כטל גס כזמן
 הזז, ועי׳ כספרי ראשיח ככורים דף מ״ד ומ׳׳ה
 מש״כ כזה], יכן צריך להגיה כד׳ האגודה שהוכא
 כני ״ז בסי׳ חקנ״ט, ובחנם חמה שס עליו הגאון
 ככל טח אפרים ז״ל, והדבר פשוט דצ״ל כט״ו
 ברב וכמש״כ כעז״ה. (מרא״כ)
 סימן נח. ששירת גשמים בלילח. לפי שאין
 הגשמים סימן כרכה אלא כלילה כשעה שאין
 הו!ט דרכים מצדם, כמש״ד [תענית ככ:] עה״פ
 מתחי גשמיכם כעחם. (יעב״ץ!
 ב־\״ד. חלל הגדול וכו׳ ששירות גשמים
 בי־יילח. וכן העחיק הכ״י כס״ס חקע״ה
 והמג״א שם לדברי פקקי חוס׳ אלו ככחכו
 וכישונו, והוא משולל הכנה דמהו ששירות גשמים
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 מפרשים שנדפסו בסוף המסכת וחידושים כג
 ירושלמי ר׳ אחאי אומר. נ״כ פ״ד דכלכוח
 הל״ג, ושם הגי׳ רחם כו/ והכי לייק לישנא
 דבחדה על ישראל עמך ועל ירושלים כו/
 ללרא״ש וטור לגרסי נחס הנוסח הוא אפ אכלי
 ציון כו/ ועי׳ כטור סי׳ חקנ״ז, והנהח אשר״י
 למכילחין שקיימו שחי המסחאוח. (פעול׳׳ש)
 ר״ן. ד״ה ר״י וכו׳(כסופו). הנוהגות באבל
 כל שבעת קתני כצ״ל. (פעול־ש<
 ד״ה גרסי׳ בגמרא ת״ר כל שהוא וכוי.
 ואסור לרחוץ. נ״כ לפי פירושו של הרמכ״ן
 גירסחו מופר, וכ״ה כרא״ש. >פעול״ש<
 ד״ה וגרסי׳ בפרק יוח״כ וכו׳. על נטילת

 ידים ולא המעביר הבלי שינה כצ״ל.
 (פעול״ש)

 הדושי אנשי שם. ד״ה דברי הללו וכוי.
 על סה״ל. נ״כ עי׳ ירושלמי למכילתין סוף הל״ו
 שלכד הרי״ף נוכעין משם, ועי׳ חוס׳ ק״ע שס.
 (פעול״ש)

 דף י ע״ב
 רש״י. ד״ה לעולם יעשח כוי. ולא מיחזרי
 כיוהרא דטי הוא להן. נ״נ צ״ל לעינוי הוא
 להן. (בנא״ר)

 ר״ן. ד״ה גרסינן כו׳ שאם עירב בו הול
 או תבן [אינו] צריך לשייר. נ״כ עי׳ כ״ח
 או״ח סי׳ חק״ס, ןשגירסחו כר״ן כאן צריך לשייר
 וע״ש פירושו] ועי׳ נימוקי יוסף סוף סרק חזרח
 הנחים. (בנא״ח
 ד״ה בת צדעא. פירש הרב בעל העיטור.
 נ״כ צ״ל הרכ כעל הערוך ז״ל, וכן הוא כערוך
 ערך בח צדעא. (בנא״ר)
 ד״ה כל הכלים וכו׳. טבילה מתוך שהוא
 עושה כן מטבילין. נ״כ נ״ל שא״ל מוציאין.

 (פעול״ש)

 מדדבי
 סימן תרטו. כי בערבית אין ש״ץ וכוי.
 נ״כ הוצרך לטעס זה משוס לכשכיל אוחן שככחיס
 לא היינו חוששין כ״כ למעוטא נינהו, ולזה אמר
 לאיכא חשש אף לאוחן שהס כככה״נ שיזכירו

 לשנה הכאה (שו״ח אא״ז הרמ״א קי׳ לח).
 (מעשה אילפס)

 סימן תריז. ומפורש בירושלמי. נ״כ כ״כ
 גם כחשכ״ץ ח״ג סי׳ קכג, ולא נמצא כן כחעניפ,
 ואפשר משום לקאמר על ששים יום כחקופה
 משמע להו לשלמים כעינן, ועי׳ כשו״ח מהרי״ל
 סי׳ כא. (מעשה אילפם)

 סימן תרל. מעשה ברבינו יעב״ץ. נ״כ עי׳
 כגליון מהר״ס שכתכ ללכאורה נראה שחולק על
 רטנו יעכ״ן ור״י סג״ל, ועי׳ ככנה״ג כהגהוח
 כ״י סי׳ חקלט שכחכ למהר״ם מיירי כט״כ שחל
 כחול כזמנו, ורטנו יעכ״ץ מייד כנלחה ע״ש
 שהאדך. ;מעשה אילפס)

 הלכות ת״ב
 סימן תרלד. נקרא כמו כן תבשיל. נ״כ עי׳
 טרושלמי גלדם פ״ו ה״א וקריא שהצלי קד
 מכושל, ועי׳ כש״ק שס וכנזיר פ״ו ה״ט, ועי׳
 כפר״ח כיו״ל סי׳ פז. (מעשה אילפס)
 סימן תרלו. כר׳ עקיבא דאמר כל העושה
 מלאכה בת״ב כאילו עושה מלאכה
 ביו״כ כו׳. נ״כ כן הוא גירסת הכה״ג [בהלכות
 חשעה כאכ] ע״ש, וכחנם חמה כחרומת הרשן
 סי׳ קנג ע״ש. !ב נא ״י)

 דף ז ע״א
 ה״ן. ד״ה אבל הראב״ד וכו׳. יש במסכת

 סופרים. נ״כ פי״ז ה״ל, וע״ש סכ״א ה״א.
 (פעול״ש)

 בא״ד. אהר ניסן. פי׳ ניסן מוקף, ונ״כ
 סודם. (פעול״ש)
 ד״ה רב אהא. ר״א ור״י תנאי נינהו. נ״נ
 כרש״י כחכ לאמוראי נינהו, וכאמח א״א לומר
 כלל לחנאי נינהו ללא מצינו כשום מקוס ר׳ אחא
 לתכ>א, ולפע״ל ט״ס הוא בל״ן וצ״ל אמוראי
 כינהו, ופסק כר״י כמו שפסקו כנ הפוסקים. ועי׳
 ברא״ש וככ״י סימן חקע״כ. ומיהו צ״ע
 לטרושלמי אמר ר״י שחיס. ולפנינו בש״ס איחא
 ר״א, אכל רש״י והר״ן כולם העחיקו ר״י, ומיהו
 לרך הירושלמי להפך כאמוראים, ועיין כחוס׳
 טבמוח לף ק״ל ל״ה מר סבר, ובזה נלחה לכרי
 הש״ק שס. !מעשה אילפס)
 ד״ה זו. א״ל להודיעך כוי. נ״ב עיין
 [בחידושי אנשי שס] (בגליון מהרנ״ש) בזה,
 ולכדו רחוקים, ועיקר כמו שפירש בש״ק בהל׳
 יל שם ע״ש. (נועשה אילפם!

 בא״ד. א״ל להודיעך וכו׳ בעין טב.

 וכחילושי אנשי שם. מאחר שישראל עושין כו׳.
 נ״ב עי׳ כקרכן עלה טרושלמי שמפרש כעין טכ
 הוא המקום שהיו מקלשין החולש כלאיחא כר״ה
 לף בה ע״א, וע״ש בחוק׳ ל״ה זיל, וטרושלמי
 פ״ק לסנהלדן ה״כ. [ופי׳ לטון ששס היו
 מקרשים החולש קראו כר״ח, וכשאר מקומוח
 קודאין ככרכוח וקללות], וטרושלמי הגירסא כעין

 טכ ענ ידי דאינון ידעין להוא ריש ירחא כוי.
 (בנא״ד)

 בא״ד. דאינון עבדון. נ״כ גי׳ הירושלמי
 ילעיל. (פעול״ש)

 י דף ח ע״כ
 רי״ף. אמד ר״א אמר שמואל. נ״כ עי׳
 כהגהוח מוהרנ״ש שמחקו, וגס הד״ח מחקו
 מה״ט. אכל כמח״כ הדכר מכואר טרושלמי
 בהלכה, ועי׳ בש״ק שס. ומ״מ דבד והרנ״ש
 נכונים דטרושלמי צא נזכר דבר זה בשם שמואל,

 וע״כ דהמגיה הוסיף כן מן הירושלמי.
 (מעשה אילפס)

 דף ט ע״א
 ר״ז. ד״ה גמ׳ כל זמן שמתפללין וכו/ נ״ב
 נ״נ דדייק לה מדקחני החס בדשא ת״צ אוכלין
 ושוחין מכעו״י כוי, ובסיפא ח״צ כהניס נושאין
 כפיהם ד״פ טוס כוי, אלמא דלא קרי החם חע״צ
 אלא חעניח שאוכלין ושותין מכעוד יום ומחפללין
 כ״ד כרכוח, ועלה קחני כהנים משאין כפיהם
 ד״פ טוס דנקט לישנא דמחני׳ דנעילח שערים
 אכולהו חעניוח קאי ולא על יוה״כ לחוד, אכל
 חעניוח ראשונוח שאוכלין ושוחין משחחשך וליכא
 כ״ד כרכות, נעילה נמי ליח בהו. נפעול״ש)
 ד״ה אלא האידנא וכו/ ויש להם ענין גם
 בנעילח של תענית כצ״ל. (פעול״ש)

 דף י ע״א
 רי״ף. אמר רב יחודח כו׳ לא חודו לו
 חכמים עשאוחו כמי שמתו כו׳. נ״נ עי׳
 ירושלמי ובקרבן עדה שם [וז״ל הירושלמי כאן
 אמר ר׳ יהודה מאי טעמון דרבנן עשו כמי
 שמתו מוטל לפניו אינו לא בופה את מטתו ולא
 ישן על גבי מטה כפויה עכ״ל. ודברי הרי״ף כאן
 הוא מן הירושלמי הזה, ופירושו דלבן לא הודו
 לו תכמים משוס שעשאוהו כמי בו/ וע״ש
 בקרבן עדה]. (בנא״ר)

 תיר ולא תיר. עי׳ פי׳ דבדס אלו בהר״ן במס׳
 מגילה דף רס״א ע״א ד״ה היבי דמי.

 (ג־ מהרש־א)

 כי חאי לישנא בתרא. נ״ב עיי שו״ת רש״ק
 פ״א דף נ״ט באורך. (מעשה אילפס)
 ר״ן. ד״ה אימת מקבל וכו׳ כל שחקדימ
 חקבלח לתענית דיו כצ״ל. (פעול׳׳ש)
 ד״ה וכתב חרב אלפס וכוי. מבעוד יום
 וכוי. נ״ב והד״ף ז״ל כפי שיטחו נחעניח
 שעוח, שאע״פ שאבל מחחלה ואח״כ נמלך
 להחענוח עד שששקע החמה חעניח שעוח
 מיקרי, נראה דה״ה היכא דקבל לחעניחא מבע״י
 מטעם חעניש שעוח איחסר עליה למיכל ולמשחי,
 וכ״נ מדכד הכ״י סי׳ חקנ״כ ד״ה ומ״ש רטנו
 וא״נ לתלק. (פעול״ש)

 דף ד ע״א
 די״ף. לוה אדם תעניתו ופורע. ויכול ללוות
 יוס ארוך ולשלם יום קצר. ש״ע א״ת סי׳ תקס״ת
׳ מהרש״א) ג  סייג. !
 ר״ן. ד״ה ירושלמי. ומיוח״כ ילפינן לה.
 נ״כ טרושלמי פ״ח דנדריס ה״א הגי׳ אכנ כזית,
 וכ״ה כרא״ש וטור סימן חקס״ח, אכל הד״ף
 והרמב״ס לא גרסו כזית, ולכך כחב הרא״ה דכעי
 ככוחכח, ועי׳ כריכ״ש סי׳ רפ״ז ועי׳ כש״ק שם.
 (מעשה אילפס)

 ד״ה וי״א. והוא דאמר יום סתם. נ״כ עי׳
 כש״ק שם, וכחכורנו נר מערט הארכנו בזה, ועי׳
 כמחנה אפריס הל׳ שכועוח סי׳ יד, ועי׳ כשו״ח
 שוט השני סי׳ כה. !מעשה אילפס!

 דף ה ע״א
 רי״ף. ואם יש לו איצטבא לפנים צ״ל
 לפניו. (פעול״ש)
 ד״ן. ד״ה ר׳ יהודה נשיאה כו/ דבשאר
 צרות מיד הן מתענין. חיי מחעגין מוקף,
 ונ״כ מחדעין. (פעולי־ש)

 דף ה ע״ב
 רי״ף. אבל אם היה כותלו גוהה. נ״כ אף
 דשמואל קאמר טרושלמי כהלכה ח׳ כותלו דגני

 כיה, מ״מ הלכה כדכ״ל לגט שמואל הואיל
 והלכחא כווחיה דריב״ל לגט ר״י כ״ש לגט
 שמואל. ועי׳ כשו׳׳ח הרשכ״א ח״א סי׳ ז, ובפסקי
 מהרי״א סי׳ קפח, והרא״ס כחשוכה סי׳ לו,
 ורלב״ח סי׳ א. ועי׳ במהרי״ט חיו״ד סימן ג,
 וככללי החלמוד אשר לנו הנקרא מכלל יופי
 הארכנו כזה, וכזה מיושכ קושיח הש״ק שם על
 הרא״ש וטור. !מעשה אילפם)
 ד״ן. ד״ה ודאמרינן. אבל לא שיוציאו
 וכוי. נ״כ עי׳ כ״י סי׳ חקע״ט שהטאו, אכל
 בהגהוח מהר״ם כאן הניחו כצ״ע ע״ש, וכשו״ח
 שארנו בעל נ״ב מהד״ח סי׳ ק״ט נשאל על זה
 ולא נזכר מכל זה ע״ש. (מעשה אילפס)
 ד״ה ויש אומרים בה עננו. נ״כ עי׳
 כירושלמי כרכוח פ״ק שנא צדך להאריך כגואל
 ישראל כחעניח, ועי׳ כפירוש ק״ע שם,
 וכהגהוחינו על הרמכ״ם הנדפסים כעח כווינא.

 דף ו ע״א
 ד״ן. (נמחני׳) ד״ה על חראשונח וכוי.
 ומהכא משמע על. נ״ב גי׳ ד״ח ומ״מ אף.

 (פעול״ש)

 הגהות
 וכסחס מחני׳, וצ״ל הא דאמרי׳ בגמ׳ ראשונה
 לשאול לאו דוקא, דאף אם היה ראוי לשאול מיד
 כרטעה ראשונה אפ״ה איחרו השאלה משום
 פירי בדברא, ובגמ׳ דקאמר רטעה ראשונה
 לשאול הוא לאו דוקא. או משוס דלאידך חנאי הוי
 השאלה כראשונה כמו לר״מ ור״י. ומ״מ צ״ע
 טון דלר״מ הוי השאלה כרטעה שניה מאי
 האמדנן אלא שניה למאי, לימא דנ״מ לשאלה
 נר״מ, ואם נאמר כל הך סחמא דגמ׳ לר״י ור״י
 דלא הי״ל כווחיה, או אפשר דמש״ה לא קאמר
 שניה לשאול לר״מ משום דלא בזמן רטעה שניה
 חלוי אלא משוס פירי דדכרא, אך א״כ מאי קאמר
 ראשונה לשאול אליבא דר״י ור״י הא ג״כ לא חלי
 ברטעה א׳ דהיה ראוי להיוח השאלה מיד טו״ט
 אחרון רק משוס סירי דדגרא, וא״כ עדיין קי.
 ואס נאמר דלא קי״ל כהך סחמא דגמי א״כ
 מעיקרא ל״ק קושייח הר״ן ונאמר דאף דהלכה
 כר״י אפ״ה מחענין ט״ז כמחרשון. ואף דר״י
 ס״ל דאין היחידים מחענין עד ר״ח כסנו, בהא
 לא קי״ל כר״י, אכל כזמני רטעה קי״ל שפיר כר׳
 יוסי. (רש מ״ר)

 דף ב ע״כ
 רי״ף. תלמיד כל ששואלין וכו/ נ״כ עי׳
 כשו״ח חשכ׳׳ץ ח״א סי׳ לג, וכשו״ח מנחפ יעקכ
 סי׳ אי. (מעשה אילפס)

 ר״ן. ד״ה ודוקא חיחידים וכוי.
 בירושלמי. נ״כ פ׳ קונס יין ה״א. (פעול״ש)
 ד״ה אלא עיקרן כו׳. וקבלה דתענית לא
 המירא כו/ וא״כ לדכדו הך דירושלמי דלוקה
 וכו׳ מייד בקבלת חעניח ולא כנדר, וצ״ע אס אין
 קכלחו כלום למה לומה, ודוחק לומר מכת
 מרדומ. וגם ג״כ יקשה נמה חייב אם חבלתו אינו
 כלום מה עטרה עשה, ע״כ נראה לי נפרש דהא
 מקממא דקאמר נדר להמענומ לא משממע
 דאמר קונס אכילה עלי, אלא דאמר כלשון יד
 שאוסר עצמו כאכילה, והיינו כלשון שטעה או יד
 שנועה, ואפ״ה פוממין כשוי״ט ולא סגי כלא
 החרה, אף דשכועה שאוסר עצמו כאכילה אינו מל
 על דכר מצוה, אפ״ה כאן חייל שפיר משום כולל
 מגו דחייל אשאר ימיס כוי. והך מדר להחענוח
 דירושלמי דלוקה איירי דנדל להחענוח מיום הגי
 שלשים יום וטום הג׳ החחיל שכח שוכ ליכא
 למימר כולל, דמיד שיש לשבועה לחול דהיינו טוס
 הג׳ אז הוא שכת, או דנדר להחענוח היום ומחר
 והיום הוא שבת דאין כאן כולל, הואיל דכשעה
 שהיחה שבועה ראויה לחול א״א לה לחול ל״ל
 כולל כמ״ש במ״א בזה. ואס נפרש בפשיטוח שנדר
 על יוס א׳ להחענוח ונמצא שהוא שכח ואין כאן
 כולל כלל ולא חייל כלל ומש״ה לוקה משוס שכועח
 שוא. והא דקרי לה בלשון נדר, מצינו כגמ׳
 דנדדס דקד שבועה בלשון נדר. ולענין הא
 דמגלח חעניח, הנה הך דירושלמי ניחא כמ״ש,
 אכל גמ׳ דידן קשה מ״ט יכטל גזרחנו אח נדרו
 ולא חייל משום כולל, והיה אפשר לומר כמ״ש
 הר״ן דחכמיס עשו חיזוק לדכדהם יוחר. אך ע״ז
 צ״ע מגמ׳ דס״פ שני כמו שהארכתי מזה כמ״א.
 ולפמ״ש אפשר דטמים מפוזרים לא שייך כלל דכל
 יוס נפרד כפ״ע, וכגמ׳ מיירי דקיכל עניו חעניח
 כה״כ של כל השנה דהוו ימים מפוזרין וליכא כולל
 מש״ה תכטל נדרו. ועת לקצר. (רש מ״ ח

 דף נ ע״א
 די״ף. שני ימים זח אהר זה. נ״כ עי׳ כשו״ת
 הרשכ״א ח״א סי׳ שפ״ז. !מעשה אילפס)

 דף נ ע״כ
 רי״ף. איתיביח אביי ישן. נ״ב גי׳ הגמ׳
 גמל. (פעול״ש)
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 עם פירוש דש׳׳י, תוספות, ותוספות ישנים, ופסקי תוספות, דמנו אשר, קצור פסקי הדא׳יש לבנו ובמו יעקב כעל הטורים ז״ל,
 והגהות אשרי׳י מהג״מ ישראל מקרעמז דל, ופירוש המשניות להרמב״ם דל. פירוש רכינו שמשון משאנץ דל ופירוש רבינו ;
 ; אשר דל למשניות סדר זרעים וטהרות. מבוא התלמוד לרבינו שמואל העיד הלוי דל, ועליו נלוה קצור כללי התלמוד מלוקט ׳
 ; מספרי הכללים ע״י הג״מ יהודה אריה ליב דל דיין כפפד״מ. מסורת הש׳יס, עין משפט(מראה מקומות הדינים בפוסקים י

 : הראשונים), ונר מצוה (סמני מנץ הדינים שנטמנו בעין משפט), ותורה אור, כל אלה סידר ותיבר הג״ם יהושע בועז דל
 בעה״מ שלטי הנמרים להרי״ף. הלופי גרסאות. הגהות לש״ם והוספות במסורת הש׳יס ועץ משפט להג״מ יוסף ;
 : שמואל דל אבד״ק פפד״מ (כמש*נ כש׳׳ס אם״ד ופפד״מ בשנות תעי׳ד-תפ״א), והגהות ותוספות מראה מקומות להנ״מ !

 ישעיה(פיק) ברלין דל אבד״ק ברעסלדא, ומוקפים בחצאי רבוע.

 ועליהם נוספו:

 יב) מסורות חדשות(הגהות בעל הלבוש} להג״מ מרדכי יפה דל אבד״ק פוזנא. עם
 תקוניפ והגהות טהג״מ מרדכי זאב הלוי הלד איטינגא ז״ל וגיסו הג״מ יוסף שאול

 הלד נאהאנזאהן דל אבד״ק לבוב(בעלי מפרשי הים).

 יג) הגהות הב״ה להג״מ יואל סירקש ז״ל אבד״ק קראקא(בעהפ׳׳ס בית חדש).

) הגהות הגר״א להג״מ אליהו דל הגאון מווילנא (הוגהו T 

 ונתקנו ע״פ כי״ק מגליון הש״ס שלמד בו וזכינו למסכתות רבות ממנו).

 טו) מראה יחזקאל הגהות להנ״מ יחזקאל הלוי לנדא דל אבד״ק פראג

 (בעהב״ס נודע ביהודה כו־).

 3K) ).מעשה ר״ב הגהות להג״מ בצלאל תשבורג ז״ל (בעהמ״ס הורה גבר

 י?) גליון הש״ם להג״מ עקיבא איגד דל אב׳׳ד דק״ק פוזנן.

 IT) גליון מהרש״א הנהות לבנו הג״מ שלמה אינר ז״ל אבד״ק פוזנן.

 יט) הגהות הנ״מ שאול קאצנעלנבוגן דל מווילנא.

 כ) הגהות הג״מ אלעזד לנדא ז״ל אבד״ק בראדי (כעהמ״ס יד המלך).

 כא) חדושי והגהות הרש״ש להנ״מ שמואל שטראשון דל מודלנא.

 עם הוספות מכי״ק. וההשמטות שנשמטו ממקומן הושבו עתה למקומותיק,
 ומוקפות בחצאי רבוע.

 א) ספר הכמת שלמה(מהרש״ל) להרמ שלמה לוריא דל.

 ב) הדושי הלכות f ו להג״מ שמואל אליעזר הלוי
 } (מהרש״א) /

 ג) הדושי אגדות . אידלש דל אם־״ק אופטדא.

 ד) מאיר עיני חכמים(מהר״ם לובלין) להג׳ימ מאיר מלובלין דל

 ה) הדושי הלכות מהר״ס שיף להג״מ מאיר שיף רל אבד״ק פולדא.

 ועליו באור והגהות מהג״מ מרדכי מארדוש דל אבד״ק פאריצק.

 ו) מעדני יום טוב
 בתחלהנקהא מעת, פלך

w להנ״מ 

 טוכ ליפמאן

 הלוי העליד

 ז״ל
. רט)  תוספות י

 על ת״א״עו למסכת ש״כוו j והלסת

ת \ קטנות וחולין ונכויות ונדה ן ך ו מ ן י ך ב  ץ) ד
 סזחלהמןיא לחם מזורות

 ח) פלפולא חריפתא על הרא״ש סדר נזיקין.

 ט) תפארת שמואל (השלם) על הראיש. להג״מ אהרן שמואל קאייתוור
 דל(מהרש״ק<.

 י) קרק נתנאל על הרא״ש לסדר מועד משים, להנ״מ נתנאל דייל דל אבד״ק
 קארלסרוא.

 יא) הסד לאברהם פי׳ על שמונה פרקים להרמבי׳םז״ל, מהג״פ אברהם הלד
 הורוויץ ז״ל(אביו של בעל השל׳׳ה).

 וראה זה חדש הוא אשר הוספנו ם על כל אלה
 יותר ממאה הוספות חדשות נכבדות

 כוללות פירושים חרושים והגהות מרבנן גאוני קדמאי וכתראי רובם היו גנוזים עד כה ככתבי יד בגנזי הספרים
 אשר להממשלות או ליחידים זה בכה וזה בכה, ועין הדפוס לא שזפתם עוד.

 ונקובים בשמותיהם מעבר לדף הזה:
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- H B :ואלה ההוספות החדשות שהוספנו נהש״ס הזה \ ___ ; 
 יש מהן שנוספו על כל מסכתות הש׳׳ם ויש שלא באו רק על איזה מסכתות:

 אלה מהם נדפסו בפנים הש״ם או על גליון הדף:

 לה. פירש״י והנ״י וכוי שעל הרא״ש, הוגהו •נוספו כם הרכה ע״פ הנדפס בפראג

 בשנת שפ״ח על יד־ נעל התוי״ט.

 לו. [ליי] הגהות הכ״ה להל״ק מהרא״ש.

 לז. הגהות מסי תמת ישרים, על אדר״נ ועל מסכתות קטנות.

 לה. הגהות מסי כדכת מכה ופסי צאן קדשים לסדר קדשים.

 לט. תפארת שמואל, השנות על מהרש״א להג״מ אהרן שמואל קאייתווד ייל

 (מהרש״ק)(ממרס נדנה הזבח)(מלבד מהותי׳ על גפ״ת שגאו בסוף הטסנודת).

 מ. [ליי] פסקי תוספות למסי מעילה שלא נדפסו עד כה בכל ספרי השיס ואנחנו

 מצאנום בפסקי תוס׳ היי ישן על קלף. :•׳¥

 מא. [ליי] נוסחאות ישנות בפסקי תוס׳ שנמצאו כליי ישן נושן על קלף.

 מב. פי׳ קרבן העדה לסם׳ שקלים, להג״מ דוד רל אבד״ק דעסויא.

 מג. פ״ הג״מ חייב •ושף דוד אזולאי ז״ל(סבפח כסא -חמים) לאדר״נ ולמסכתוה קסמה.

 מד. [ליי] מספות להגהות הגר״א ז״ל. וביותר בסדר זרעים ומפכתשקלים,מעצםכ״׳ק.

 מה. הגהות הגד״א למשניות סדר טהרות(מלבד כאורו שנוכר לקמן שנדפס נהוף).

 מ1. מים טהורים הגהות למסכת כלים להג״מ יהודה ליב הלו־ עדיל דל מ״מ מסלאנים

 (מיהמ״ס אפיקי יהודה).

 מז. הגהות ותקודם בפי' הרא״ש למסי קנים מסי יעיר קנו.

 מה. ספר תקא חדוז־ן על מסי שקלים מתלמוד ירושלט׳, מהג״מ ישראל בהר״ש ז״ל

 מ״מ דשקלאב(תלמידו של הנו״א), עם הגהות הגר״א ז״ל למסכת ההיא.

 מט. [כ"י| נמוקי הגרי״ב הגהות על מהרש״א להג״מ יהודה כלח־("ל אבד״ק סיינ׳

 (מלכד חדוש״ על נפ״ת שנאו בסוף ממנחיזו).

 נ. ספר בנץ יהושע על אבות דרבי נתן, סאת הרב יהושע פאלק ב״ר יצחק א״זיק מליסא ז״ל.

 נא. ספר נחלת יעקב למסכתות קטנות, מאת הרב יעקב(יאקכ) ב״ר ברוך נוימנורג ז״ל.

 נב. עין משפט, מסורת הש״ס, גליון הש״ס וציון ירושלים כלם למסי שקליש,

 מאת בעלי מפרשי הים ז״ל.

 נג. הגהות על פי' הימב״ם והדיש לסדר •רעים מהג״מ שמואל פדינד ז״ל מדייני פראג

 ובע־מ״ם זיע קודש). ונדפסו על הגליין בצדם מבלי הזכרת שם מחברן.

 נד. [לי] לב חכמים למסכת שמחות:

] p אריה מהג״מ זאב בן אדיה ז״ל אבריק טעלז.  צב. [לי

 צג, חרושים מהג״מ אליהו גיטמאכר ז״ל אכד״ק גרידץ(כעהס״ם צפנתפענח).

 צד. [ליי] חדושים מהג״מ יצהק אייזיק הבר ז״ל אנד״ק טיקטין(בעה־ט שו״ת

 בנץ עולם).

 צה. [ליי] חרושים מהג״מ נחמיה בירך הלוי ז״ל מדובראוונא (בעה״ם שרת דט־י;

 נחמיה).

 צו. [היי] מראה כהן להג״מ כצלאל הכהן ?"ל מד״א פ״ק ווילנא (מהמ־ס ראשית

 בכורים).

 צז. [ליי] חרושים מהג״מ אלעזר משה הלוי הורוויץ שליט״א אבד״ק סינסק.

 צה. ןליי] פורת יוסף להג״מ יוסף שליט״א מר״א פ״ק ווילנא.

 צט. הגהות אמרות טהותת על פ" הר״מ והדיש והרא״ש לכל סדר טהרות להגי׳ט

 שמואל פריינד ז״ל הנ״ל.

 ק. [ליי] השק שלמה להג״מ שלםה הנק שליט״א מד״א פ״ק ווילנא.

 קא. [ליי] יפה עינים להג״מ אדיה ליב יעלין שליט״א אבד״ק בילםק(מנהפ״ש קול

 אריה ימי). כולל מ״מ לתלמוד ירושלמי, למדרשים, ילקוט, ספרא, ספרי ומכילתא

 ופדר״א וססק״ר, עם הערות וחדישים בחלופי גרסאות ושנים שבין תלמוד כבלי

 לירושלמי. (ובהם הגהות ומ״ס בירושלמי *ם• ברכות ושבת להג״מ ליכ ברלין דל ויזכרם

 בשלם הגרל״כ).

 קב. [ליי) המתרגם כולל באור מלות הלועזיות שברש״י, תוספות והרא״ש, וכפי'

 המשניות להרמב״ם והדיש.

 קג. פסקי תוספות, ומסורת הש״ס, ועץ משפט, ותורה אור, שכל אלה

 נשתבשו מאד בכל ספרי הש״ם, הוגהו ונתקנו בש״ס הזה עי" גדולי התורה.

 קד. הגהות מהרש״ם מהרב הגאון רני שלים מרדכי אכ״ד בחאן.

 קה. עיני שמואל מהרב הגאון רבי שמואל אהרן רב ואב״ד קארטשין.

 גם הוספנו בו: א) הגהות מספר שיח יצחק על תוספות ישני• למסכת יומא. ובב״מ

 שנדפס בהן מלפנים "עי׳ שיח יצחק״ הדפסנו את תוכן דבריו מפורשים במקופפ.

 ב) מראה מקומות בפירש״י ורמב״ם למסכת אבות. J) ציוני הפרקים של התוספתא

 בר״מ ובר״ש. ד) שנוי נוסחאות בהקדמת היםב״ש מכ״י ערבי. ה) ציור המסכתות

 בתוספות.

 כ. (כי״) פי׳ ריב״ן השלם למסי נזיר. הפירוש נדפס בש״ס למסי נזיר ו״הסו־ו לרש׳״,
 הוא באמת לרבינו יהודה בר נתן ז״ל (כדטוכח הון• הלי׳ שניצאניהי) אולם הנדפס משובש
 מאד, גם חסר ממנו הרבה, ועתה נמצא פירושו השלם בכ״י קדמון ומדוייק
 וההוספות והשינויים שמצאנו בו נדפסו בצד הפירוש .:נ״ל הנדפס בשס רש״י ונקראו כשם

 נוסחת הר־נ״ן.

 כא. [ליי] פי' רבעו יצחק בר מלכי צדק סימפונטי ז״ל, למשרות סדר זרעים.

 כב. j כ״׳] פי׳ רנינו יהודה בר מימין הרופא דל ממשפחת העניים(רבו על בעל שבא

 הלק:!), למסי שקלים.

. !כ,"] פ״ רבעו מאיר(טהריפ) טחטגמת ז״ל, למסי נגעים ואהלות. » 

 כד. קיבץ פירושי מהר״ם מהטנבורג לסדר מהריח, שהביאם התוי״ט, מלבד למסי נגעים

 •אהלות שהדפםנוהו ע״פ כי״ הנ״ל.

 כה. פי׳ רבינו יונה החסיד מגירונדא רל, לטס, אבות.

 כו. (כ״י] תוספות רי״ד מאת דביני ישעיה די טדאני!ר •שעיר הראשון!•יל) למל כתובות

 מ. [כ״י| תוס׳ חל מקמאי לטס' יבמות, והיא ניהו נכדו של רגינו משלם ז״ל. ־בראש הספר
 כתוב בכתב ובה״׳ הרתיד״א רל בזה״ל: ״חדושי יבמוח לחד מקמאי ז״ל, מזכיר להרב אביו

 לשבח. הוא היה מפן הראנ״ד, ובא מעשה לפניהם. החיד״א ס״ט" עכ״ל.
 כה. [ליי] פי' הרא״ש דל למסכה נזיר, שהיה בכי" ישן נעקד הספרים של הרחיד״א ז״ל

 (ודדחייא ולחתום עלי בעצב כ"׳ קישי).

 כט. תופי הרא״ש ז״ל למסי הוריות(ע״פ הנדפכ נפעם האי בפרא;).

 ל. פירוש הרא״ש למסכת קנים תמיד ומדות.

 לא. [ליי] תוספי הרא״ש רל למסית נדה.

 לכ. [כ״| שיטה מקובצת לרכינו בצלאל אשכנזי ׳"ל, קבוצת הגהות יחדוש׳ הראשונים
 דל לכל סדר קדשים(יחסו רק לטס׳ חילי!) ובהרבה מקומות מביא פי׳ דשי" האמת׳ שמצא בכ״י
 תחת המפרש האחר שנדפס על שם דשי״ בכל ספרי הש״ס. (נעתקו טכ־־ק מגאן הש״כ שא שטצא
 ב״וזשלם תוכיגידדחידאז״ל נשה״נ ה״ב מזניק לשבח םה״ל: הנהיר. נפלאות אכתיות מתוך גפ״ת שורו לו,
 ולא זמינ־ עדיין שיצאו לאוו הדפים עליל. ולמס' חולין נעתק נעצם כי״ק של הלמיח הנ״מ שלמה בר ישועה עיני

 וצ״ל(כעה־מ פי' מלאכת שלפה על משניות שעודנו בכ״י).

 לג. חכמת שלמה ימהרש-ל) לפרק חלק, אשד נשמט מכל ספרי הש״כ, ולא נדפס רק בסי
 ח״ש תוצאה א' בשנת ׳שלו״ה.

 לד. [כ״י| חרושי טהדש״ל על הרא״ש למסי שכת עירובין •גיטין.

 ואלה ילוו על הש״ם בסוף המסכת:
 עד. שדה צופים על הרא״ש להג״מ בצלאל רנשבורג ז״ל(בעהס״ס הויה גבר).

 עה. חדישים ההג״ה זאב וואלף הלוי מבאסקורץ ז״ל(נעהמ״ס סדר מש:ה).

 עו. חרושים מהג״מ כרוך פרענקיל תאומים ז״ל:כעה־מ ספר ברוך טעם וכוי).

 עז. [כ"־| חדישים מחג״ט יעקב צבי •אליש ז״ל כדינוכ(נעהמ״סמלא-ריעיםיניי).

 עה. [ליי] הגהות למסי שבועות מהג״מ ליב מילין ומהג״מ נח חיים צבי ז״ל

 (כעהמ״ס מעין החכמה).

 עט. (ליי) מצפה איתן להג״מ אגרהס ז״ל ממינסק(נעהמ״ס משכיל לאיתן וכוי). (עם

 תוספת מרובה מכי״ק על הנדפס בש״ם דפוס זיסאמיר).

 פ. [כ״י] חהושים מהרם שלמה איגד ז״י, למסכתות עילא נדפסו עוד עליהן(מלבד הדל).

 פא. חודשים מהג״מ צבי הירש חיות ז״ל אבד״ק זאלקויא(בעה־ט שרת מה-״ץ וכוי).

 פב. [ליי] קרני ראם להג״מ אהרן משה טרבש ז״ל א בד״ק •אס׳(נעה״מ שרת תועפות

 דאס). בולל הערות על מהרש״א והדוש־ גפ״ת(:־סף עתה מכי״ק על -רבה מהכתות שנדפסו

 בלעדי).

 פג. [ליי] הגהות בנו הדמ שמואל שמעלקא טויבש י״ל אבד׳ק יאסי.

ץ צבי הגהות על הגהות אשר"־ מהנ״בי יהודה צבי ז״ל(בעה־מ שי״ת מגהה  פד. או

 יהודה).

 פה. [ליי] שער הלקוטית הגהות מהנ״מ ישכר ז״ל(בעהמ״ס פתח־ שערים).

 פו, [ליי] חדושי הרד״ל מהג״מ דוד לוריא ז״ל ניביהאוו ־שן(בעל ההגהות על

 המדרש רבה ופדר״א וכוי).

 פז. [ליי] הוספות לחדושי והגהות הרש״ש, והדושים ממ־ הג״מ מתתיהו

 שטראשעז״לטווילנא.

 פת. [לי־] חרושים מהג״מ יוסף הנינא ליפא מיייליש דל(בעולה שרית תפארת

 יוסף).

 פט. [ליי] הגהות למםכח נזיר מהג״מ אשר הכהן ז״ל אבד״ק שערשב(בעהמ״ס

 ברכת ראש).

 צ, [ליי] חרושים מהג״מ שמהה ז״ל אנד״ק דעסוי(בני של הנ״מ צבי חריף רל)

 צא. [ליי] מלאכת יום טוב מהג״מ יופ טוב ליסמאן ז״ל אבריק קאפולי(בעהמ״כ

 קדוש־ יזם מוב יכר).

. מסכת כלה רבתי - העלמה - מרובה בפרקים ־בנוסחאות ישרות •הר על הנדפסת  א
 בכל ספרי הש״ס. (נמצאת בכ־י ובינו אנוהמ בר נתן ודרה• זצ״ל בעל המנהיג. עם הגהות רבות ומראה

 מקיפות, ייצאה לאור פ״א עי" בעהכ״ס ביו: נר״().

 ב. מסכתות קטנות נוספות: מסכתות ספר תורה, תפילין, מזוזה, וציצית, (נמצאו בכי"
 ונדפס׳ בפפד״ט בשנה תרי״א).

 ג. חלופי גרסאות כש״ס ע״פ נוסחאות ״שנוד

 ד. נוסחאות ישנות ונוסחת הבבלי במסכה שקלים.

 ה. נוסחת הירושלמי במסכת הוריות.

 ו. נוסחאות כתבי יד במסכת םיפו־ם.

 ז. נוסחא חדתא למסי גרים מספ־ מראיה העין להרחיד״א רל עם פירישי עליה
 מספרו ההיא.

 ה. פירוש רב האי גאץ רל, למשניות סדר טהרות.

 ט. רב נסים (גאון) בר יעקב ז״ל ותלמיד ר: האי גאון ימיבותיי של הרי-ף), למסכת ברכות, שבת,
 ועיריבץ(ונקרא נשכ מפתה מנעולי התלמוד).

 י. [כ״י] רבעי תגאל בר הושיאל ז״ל(גיכ מרניהיו של הרייף), לחצי הש״ס.

. [כ״י] רבינו גרשום כר יהודה מאור הגולה רל(וב-ר ורב״ דרשי״) למסי תענית ובבא א  י

 בתרא ולכל סדר קדשים מלבד זבחים.

 יב. רש״י למסכת אבות. ע״פ ניסחאית שינות.

 יג. הרשב״פ העקרי למסי ב״ב דף פ״ז, פ״ח, פייט. ק״ל, קל״א. שלא נדפס רק בדפוס פיזרו
 בשנת רע״א ׳בכל שאר רדפוסים נדפס בטעות פ״ אחר בשמו כמ״ש בהערה לפי׳ הרשב״ם

 בדף פ״ס סוף ע״א.

W חליי ז״ל(הוו־ה בעל המאיר) למסי קנים. H פי׳ רכינו .T 

 טו. רבינו אברהם בר דוד ז״ל(ד-אנ״ד בעל ההשגות) למסכת קנים ותמיד.

 tS. [כ״י] תוספות ל״י הזקן רל, לטס' קדישין(כך ״חסום לו רושמי הספרים, אבל נראה כ׳ שעובזה,

 :י בשני מקומות מובא בוי ספר החרימה ומחברו הלא היה תלמידו של ר״י הזקן).

 יז. פי' דכינו שמשו; משאנץ !משאנזא) ז״ל, למס׳ עדיות לתשלום מסכה בכיהים, ולפרק

 אנדרוגינוס. ועליו נלוה גם פי׳ הרמ״ע מפאנו ז״ל.

 יח. (כיי) תוספות הר״ש משאנץ הדל, למסי סוטה.

 יט. (לי) תוספות ישנים למסכת יבמית.

-יה. [לי־] פירוש קדמון למסי מעילה, הובא כשיטה מקובצת בשם פירוש יא נודע למי.

 X אור זרוע הקצר על מסכת •בכלות. להג״מ חיים מנוואשטט בי הר־א״ז ז״ל

 :עהמ״ס אור זרוע(ונדפס פ״א על גליון פםק׳ ררא״ש כש״פ דפוס ויינ־צ־אה).

 :ז. ספר מהדורא בתרא למהרש״א, עם חדושי הלכות ואגדות מחתנו הג״מ

 .:טה בר יצחק בונם ז״ל אבד״ק אבלין.

 ..ח. הכמת מנוה, חהושים מהג״מ מנוה הענדיל ־״ל(בדיו־ של מהרש״ל).

 :ט. מים חיים, חדושים מהג״מ יחזקיה די סימא ז״ל(בעהמ״ם פרי חדיש).

 X כללי התלמוד, להג״מ חיים כנכנשתי;"ל(מספרו כנה״ג ושיורי כנה־נ).

 שא. [כ״י] הגהות ישנות למסי נדה שנכתבו ליי ספרה׳ ישן על גליון המסכת דפוס

 עיציאהשנתרפ״).

 JSC [ליי] הדיש־ הג״מ משה י״ר אברהם רל אבד״ק הוראדנא (כעהמ״ס תפארת

- משה).

 310 הגהות חג״מ נתן מרגיל רל, לסדר קדשים ומסי הוריות(מספרו חק נתן).

 סד. [ליי] באור הגר״א דל למסי ערכין ונקרא יד אליהו.

 מה. [ליי] הגהות הדשות מהגר״א ז״ל למסי תמורה. מלבד אלה שנדפסו על הדף

 כו. [ליי] כאור הגר״א למשניות סדר טהרות ומלבד אהלות) אשד קבל ממנו תלמידו הג״מ

 ביעז״לסשקלאבמעתק ע״• הרד״ל ז״ל, וחלק גדול ממנו כלו חדש, שלא נמצא באייר.

 מ. ספר אורח מישור למסי נזיר, מהג״מ •וחנן ב״ר מאיר ברכות רל מקרעמנ״ן.

 כת. הגהות הנ״פ יחיאל היילפרץ ז״ל אבריק מינסק(בעהמ״כ סדר הרירית).

 כט. |כ"י] חרושים והגהות מהג״מ יעקב עמז״ן(הייעב״ץ) ז״ל(מעצב כ-״ק מנל״ן הש״ס

 3 ל ומספר קולן של סופרים).

 ני. [כ״י] חרושים מהג״בי גדליה ליפשיץ רל, על איזה מסכתות מכי״ק, ומספרו

 דלישרהלאדר״נומס״ק.

 עא. חדישים מבנו הג״מ ישראל ליפשיץ ז״ל בעהמ״ס תפארת ישראל על

 מעניות.

 עב. [ליי] חרושים מהג״מ צבי הירש ברלין ז״ל(גכד לבעל חככ צב- דל).

 V3 חרושים מהג״מ משה סופר ז״ל אבד״ק פרעסכירג(.בעה״מ שרת חתם סופר ופריו

 ועל כל אלה נוספה בו הגהה כפולה ומכופלת מדויקת ומזוקקת שבעתים
 ע יפ נוסחאות ישנות וספרים מדויקים היותר קדמונים, וע״פ הגהות גדולי המפרשים. גם נגלה אור חדש לעינינו, הוא ניהו ש״ס של הג״מ יעקב עמדץ ז״ל אשר סדרו והכינו להדפיסו בחייו ויעמול בו

 שנים רבות להגיהו ולנקותו מכל שבוש ושגיאה, והעיר עליו הערות יקרות ויעטרהו בהגהות וחדושים רבים בציונים ומ״מ, הכל בעצם כתכ ידו הקדושה מראש הש׳׳ס עד סופו. חמדה גנוזה הזאת מצאנוה

 באמשטרדם, ומרגליות wptHfrBfcvcamjri&v&m אמוד ולתפארת, והגהתו המדרקת היתהלהפניהיסלעעיס.



 עין משפט
 נר מצוה

 א א מיי׳ פ״א מהלכות
 מגילה הלכה ל סמג
 עשין ל טור ש״ע א״מ פי׳

 תרפח סעיף א:
 כ ב מיי׳ שם הלכה נו

 טוש״ע שם סעיף ג:
 ג ג מיי׳ שם הלכה ו ז

 סמג שס:
 ד ד מיי׳ פ׳׳נ מהלכוח

:  ממרים הלכה נ
 ה !מיי׳ פייה מהלכות
 תעניות הלכה ה ועי׳ מ״מ
 טור ושו״ע או״ח סימן

 חרסו סעי׳ כן:
 ה ו מיי׳ פ״א מהל׳ מגיל׳

 הלכה ט:

 מוסף רש״י
 כרכין. כל כרך אינו אלא
 מקום שווקין, שנכנסים שס
 מכל צד, וגדול יותר מעיר
 גלולה ולקמן ג: וכעיי׳ז
 ערובין כא: כתובות קי. ב״מ

 קא:).

 מגילה נקראת פרק ראשון מגילה ב.
 בחמיסר: זמניהם חמיא דזמנם. רבויא דדרשינן לקרא לייתורא
 דיו״ד וה״א דומיא דעיקר הזמן דנפקא לן מזמנם הוא דקא מרבה
 לומיא לידהו: זמן קהלה לכל היא. הכל נקהלו להנקס מאויביהם
 בין בשושן בין בשאר מקומות כמו שכתוב בספר הלכך לא צריך קרא
 לרבויי שיהא ראוי לקרייה דעיקר
 הנס בו היה: ימים כימים. לעיל
 מיניה כתיב י״ל וט״ו ישמתו וכתיב
 כימים אשר נחו בהם היהודים וגו׳
 והוה ליה למיכתב ימים אשר נחו
 למשמע הם הס ימים אשר נחו מאי
 כימים לרבות שנים אחרותל) כלוגמתן:
 לדורות הוא דכהיב. להט שייך
 לישנא לקרא כימים כלומר יעשו
 ללורות י״ל וט״ו כאשר היה בימי הנס
 ימים אשר נחו בהם הלכך לא איכא
 לרכויי מהכא שנים אחרים: זו דברי
 ר׳ עקיבא. הט נמיר רבי יוחנן
 מרביה למתני׳ ר״ע אמרה: סהומהאה.
 הרבה סתם משנה סתס ר׳ שהן לברי
 ר׳ עקיבא. וי״מ סתומתאה כל הסתומין
 תלמיליו היו כלאמר בסנהדרין 1לף
 פי.) סתם משנה ר״מ סתם תוספתא
 ר׳ נחמיה סתם ספרא רבי יהורה
 וכולהו סתומתאי אליבא לר׳ עקיבא
 אך קשה בעיני לפרש כן שמצינו
 בכמה מקומות בשם ר״א בר׳ יוסי
 סתומתאה רבי מנחם בר רבי יוסי
 סתומתאה לקמן בפרק בני העיר
. מ)): אימהי. הקילו חכמים ו  >דף כ
 על הכפרים: בזמן שהשנים כהיקק.
 שהשנים מתעברות על פי בית לין
 והחלשים המקלשין בבית לין שולחין
 שלוחיהן להוליע אימתי הוקלש ניסן
 ועושין מועלים ע״פ שלוחין:
 כששרויץ על אדמחם. והשלוחין
 מגיעין על הפסח לקצה ארץ ישראל:
 אבל בזמן הזה. שפסקו כל אלה
 וישראל נפרלו ולא יגיעו שלוחי ב״ל
 אצלם הכל צופין למקרא מגילה
 ואומרים יום י״ר כאדר קרינן המגילה
 נשארו לאלר ט״ו יום וט״ו של ניסן
 עושין פסח ואס תקדים קריאתה
 יעשו פסח לסוף שלשים יום של
 קריאה ונמצאו אוכלין חמץ כימים
 אחרונים (ביום) של פסח: בזמן הזה
 נמי אימא להא הקנהא. להא רבי
 עקיבא בזמן הזה [הוה] ואמר
 במתני׳ למקרימין: אלא לאו אליבא
 דרבנן. להוו מקמי ר״ע אמרה:
 מיהא קריגן. אלמא רבנן נמי לרשי
 זמן זמנם זמניהם: אילא דאמרי אמר
 רבה זו לברי ר' עקיבא סהימהאה.
 ולא גרסינן להאי לישנא ללריש זמן
 זמנם זמניהם להא רבנן לפליגי עליה
 נמי ררשי ליה אלא שהחמירו לאחר
 חורבן משוס למסתכלין בה:
 קשיא דר״י. להא ברייתא ללעיל
 אלד יהולה למתני׳ כלמפרש ואזיל:

 ואוקי

 נקראת א<בי״א בי״ב בי״ג בי״ד בט״ו לא פחות
כרכין המוקפין חומה מימות  ולא יותר א
כפרים ועיירות  יהושע בן נון קורין בט״ו ב
אלא שהכפרים מקדימין ג  גדולות קורין בי״ד 8
 ליום הכניסה כיצד חל להיות י״ד בשני
 כפרים ועיירות גדולות קורין בו ביום ומוקפות
 חומה למחר חל להיות בשלישי או ברביעי
 כפרים מקדימין ליום הכניסה ועיירות גדולות
 קורץ בו ביום ומוקפות חומה למחר חל
 להיות בחמישי כפרים ועיירות גדולות קורין
 בו ביום ומוקפות חומה למחר חל להיות
 ע״ש כפרים מקדימין ליום הכניסה ועיירות
 גדולות ומוקפות חומה קורין בו ביום חל
 להיות בשבת כפרים ועיירות גדולות מקדימין
 וקורין ליום הכניסה ומוקפות חומה למחר
 חל להיות אחר השבת כפרים מקדימין ליום
 הכניסה ועיירות גדולות קורין בו ביום ומוקפות
 חומה למחר: גמ' מגילה נקראת בי״א מנלן
מנלן כדבעינן למימר לקמן ״חכמים הקילו (  כ

 על הכפרים להיות מקדימין ליום הכניסה
 כדי שיספקו מים ומזון לאחיהם שבכרכים
 אבן הכי קאמרינן מכדי כולהו אנשי כנה״ג
 תקנינהו דאי ם״ד אנשי כנה״ג י״ד וט״ו תקון
 אתו רבנן ועקרי תקנתא דתקינו אנשי כנה״ג
 והתנן י׳ י אין ב״ד יכול לבטל דברי ב״ד
 חבירו אא״כ גדול ממנו בחכמה ובמנין אלא
 פשיטא בולהו אנשי כנה״ג תקעו היכא
 רמיזא ?<אמר רב שמן בר אבא א״ר יוחנן
 אמר קרא 1לקיים את ימי הפורים האלה
 בזמניהם זמנים הרבה תקנו להם האי מיבעיא
 ליה לגופיה א״כ לימא קרא זמן מאי זמניהם
 זמנים טובא ואכתי מיבעי ליה ייזמנו של זה
 לא כזמנו של זה א״כ לימא קרא זמנם מאי
 זמניהם שמעת מינה כולהו אימא זמנים טובא
 זמניהם דומיא חמנם מה זמנם תרי אף
 זמניהם תרי ואימא תריםר ותליםר ״כדאמר
י״ג זמן קהילה לכל היא  רב שמואל בר יצחק ה
 ולא צריך לרבויי הכא נמי י״ג זמן קהילה לכל
 היא ולא צריך לרבויי ואימא שיתסר ושיבסר
לא יעבור כתיב ור׳ שמואל בר נחמני אמר ו 2 8 

 אמר קרא 3כימים אשר נחו בהם היהודים ימים כימים לרבות י״א וי״ב ואימא
 תריסר ותליסר אר״ש בר יצחק י״ג זמן קהילה לכל היא ולא צריך לרבויי ואימא שיתסר ושיבםר ולא יעבור
 כתיב ר״ש בר נחמני מ״ט לא אמר מבזמניהם זמן זמנם זמניהם לא משמע ליה ורב שמן בר אבא מ״ט לא
 אמר מכימים אמר לך ההוא לדורות הוא דכתיב אמר רבה בר בר חנה א״ר יוחנן זו דברי ר״ע םתימתאח
 דדריש זמן זמנם זמניהם אבל חכ״א אין קורין אותה אלא בזמנה מיתיבי א״ר יהודה ח< י אימתי בזמן שהשנים
 כתיקנן וישראל שרויין על אדמתן אבל בזמן הזה הואיל ומסתכלין בה אין קורין אותה אלא בזמנה רבי יהודה
 אליבא דמאן אילימא אליבא דר״ע אפילו בזמן הזה איתא להאי תקנתא אלא לאו אליבא דרבנן ובזמן
 שהשנים כתיקנן וישראל שרויין על אדמתן מיהא קרינן תיובתא דרבי יוחנן תיובתא א״ד אמר רבה בר
 בר חנה אמר ר׳ יוחנן זו דברי ר״ע סתימתאה אבל חכמים אמרו בזמן הזה הואיל ומסתכלין בה אין קורץ
 אותה אלא בזמנה תניא נמי הכי אמר רבי יהודה אימתי בזמן שהשנים כתיקנן וישראל שתיין על אדמתן
 אבל בזמן הזה הואיל ומםתכלין בה אין קורין אותה אלא בזמנה רב אשי קשיא ליה דר׳ יהודה אדר׳ יהודה

 ומוקים

 רבעו הנגאל(המשך)
 בזמניהם, ולא כתיב זמן,
 או ומנם דמשמע ומנו של
 פרוון לא הוא זמן של בן
 כרך, אלא כתכ זמניהם.
 דייקינן מינה כי זמנים
 הרבה תיקנו להם חכמים
 והן י״א וי״ב, שני ימים
 כנגד י״ד וט״ו, אבל י״ג
 לא צריך קרא לרבוייה
 דהוא ומן קהילה לכל.
 ולא יתכן לומר י״ו וי״ז,
 דכתיב ולא יעבור, כלומר
 אין לו לעבור ולעשות
 ימי הפורים אחר יום ט״ו.
 ר׳ שמואל בר• נחמני
 דייק מכימים, לרכות אחד
 עשר ושנים עשר כר.
 ואידך כימים לדורות הוא
 דכתיב, כלומר כמו הימים
 אשר נחו בהם, עשו
 אותם נמי פורים. אמר
 ר׳ יוחנן משנה זו מגילה
 נקראת בי״א כי״ב וכו׳
 שנעשית סתומה, דברי ר•
 עקיבא הן, אבל חכמים
 אומדים אין קורין אותה
 אלא בומנה, והן י״ד
 וט״ו בלבד. ואותבינן עלה
 מיהא דתניא אמר ר׳
 יהודה אימתי קורין בי״א
 ב״יב בי״ג בזמן שהשנים
 כתיקנן, כלומר בזמן
 שאין שם שמד להתבלבל
 חשבון השנים, וישראל
 שרויץ על אדמתן, אכל
 עתה אע״פ כי בזמן הזה
 השנים כתיקנן, הואיל
 ומסתכלין בה אין קורין
 אותה אלא בזמנה. ר׳
 יהודה אליבא דמאן,
 אי נימא אליבא דר׳
 עקיבא אפילו בומן הדת
 קורץ אותה בי״א ובי״ב
 וכי״ג, והא תקנת אנשי
 כנסת הגדולה הן, אלא
 ודאי ר יהודה אליבא
 דרבנן ובזמן שהשנים
 כתיקנס וישראל שרויין
 על אדמתן מיהא קורץ
 בי״א בי״כ. תיובתא לר׳
 יוחנן. איכא דאמרי אמר
 ר׳ יוחנן וו המשנה
 דברי ר׳ עקיבא הן,
 אבל חכמים אומרים בזמן
 הזה הואיל ומסתכלין א)
 בה, האביונים מסתכלים
 בקריאת המגילה, כי בעת
 קריאת המגילה מחלקץ
 מעות פורים לעניים
 ומשלחין להם מתנות. אין
 קורין אותה אלא בזמנה
 בי״ד. והאי 0 שאמר גאון
 ז״ל כך אנו שונץ,
 ומםתכנין, ופי׳רושו אם
 השנים כתיקנם שיכולין
 ישראל להעמיד התוהיהן
 ואין עליהן סכנה, [אבל
 בזמן הוה שמסתכנין ישראל בדהיהם] אץ קורץ אותה אלא בזמנה. אבל אנו כך שנינו. תניא נמי הכי ןוכו׳].

 מגילה נקראה בי״א וכוי. פעמים כזה ופעמים כזה ולקמן
 מפרש ואזיל: לא פחוה ולא יומר. לא פחות מי״א ולא
 יותר מט״ו: מימוה יהושע. בגמ׳»< מפרש לה: אלא שהכפרים מקדימי;
 ליום הכניסה. כלומר מאחר שהמוקפין קורין בט״ו ושאין מוקפץ

 קורין בי״ל הרי הכל בכלל תו היכי
 משכחת י״א י״ב י״ג אלא שהכפרים
 נתנו להן חכמים רשות להקליס
 קריאתה ליום הכניסה יום שני בשבת
 שלפני י״ד או חמישי בשבת שהוא
 יום כניסה שהכפרים מתכנסין
 לעיירות למשפט לפי שבתי לינין
 יושבין בעיירות בשני ובחמישי כתקנת
 עזרא (3״ק לף פב.) והכפרים אינן
 בקיאין לקרות וצריכין שיקראנה להם
 אחר מבני העיר ולא הטריחום
 חכמים להתאחר ולבא ביום י״ל
 ופעמים שיום הכניסה בי״ג ופעמים
 שהוא בי״א: חל ארבעה עשר להיות
 בערב שבה עיירוה ומוקפין חומה
 קורץ בו ביום. שאין קריאת המגילה
 בשבת גזירה שמא יטלנה בילוי). וא״ת
 יאחרו המוקפין על אחר שבת הוה
 ליה ט״ז ואמר קראי) ולא יעבור: חל
 להיוח אחר שבה כפרים מקדימץ
 ליום הכניסה. רהוה ליה י״א. וטפי
 לא משכחת לה יוס הכניסה שלפני
 פורים מוקלס לו למיוס הכניסה
 ליום הכניסה לא מקלמינן: גמ׳
 ה״ג מגלן מגלן כדבעינן למימי לקמן
 וכוי. והכי פירושא מנלן לי״א ר״ב
 וי״ג חזו לקרייה לי״ל וט״ו הוא לכתיב
 בקרא וקא מהלר גמרא מנלן בתמיה
 האי לאו חובה היא אלא חכמים
 הקילו עליהן כלבעינן למימר לקמן:
י שיספקו. שיהו םנויין ביום פורים י  כ
 להספיק צורט סעולת פורים לבני
 העיירות: אגן הכי קאמרינן. אנן
 למיבעיא לן מנלן הכי קאמרינן:
 מכדי. מלהקילו חכמים על הכפדם
 להקליס על כרחך אנשי כנסת הגלולה
 שתיקנו בימי מרלט ואסתר את שמחת
 הפורים וקריאת המגילה כולהו הני
 זימני תקון ונתנו רשות לקרות:
 ראי סלקא דעחך. י״ל וט״ו תקון
 הכתובין במגילה ותו לא: היכי אהו
 רבק. לכתרייהו ועקרו תקנתא
 והתירו להקליס בתמיה: אלא
 פשיטא אינהו הקץ. וכיון דאינהו
 תקון ולאי רמזינהו כמגילת אסתר
 היינו למיבעיא לן היכא רמיזא ומנלן:
 לגופיה. לי״ל וט״ו המפורשין בספר:
 לימא קרא. את ימי הפורים האלה
 בזמן למשמע בזמן המפורש להם:
 ואכתי מיבעי ליה. האי מקט זמנים
 לשון רבים: זמנו. של מוקפין לאו
 כזמנו של פחים לאי כתוב בזמן הוה
 משמע זמן אחל לשניהן אי בעו
 ליקרו בארביסר ואי בעו ליקרו

 א) עיין נערוך ערך סכל אי. 3) הרמנ״ן במלחמות כתב נזה הלשון וזו היא גירסיוו של רצינו האי גאון דל.

 וי״ב וי״ג לבני הכפרים, והא אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חבירו וכוי. ופרקינן
 ידם על פה כ׳ אנשי כנסת [הגהולהן תיקנום. מדכתיב לקיים את ימי הפורים האלה

 מםורת הש״ם
 א) יבמות יג:, 3) [עי׳ חוס׳
 זבחיס פט. ל״ה מנלן יכו׳
 מה שהקשו בסוגיא דהכא
 והניחו בקושיא], ג) [לקמן
 ד. יכן.], ד) מו״ק ג: גיטין
 לו: עליית פ״א מ״ה ע״זלו.,
 ה) [יבמות יג:], ו) [לקמן
 ל:], 1) [גי׳ רי״ף ואימא
 תריסר וחליסר י״ג ומן כו׳
 וגי׳ רא״ש א״ר שמואל בר
 יצחק י״גזמןט׳],ח)תעניפ
 יל: ע״ש, נו) [ע״3],
 י) [לקמן ד:], כ) ואסתר ט],
 ל) [צ״ל אחרים], «) [ועי׳
 רש״י בכורוח ל ל״ה חיתי],

 תורה אור השלם
 1. לקים את ימי הפרים
 האלה בזמניהם כאשר
 קים עליהם מרדכי
 היהודי ואסתר המלכה
 וכאשר קימו על נפשם
 ועל זרעם דברי ה־נניוה
 חעקתם: אסתר ט לא
 2. קימו וקבלו היהודים
 עליהם ועל זךעם ועל
 כל הנלךים עליהם ולא
 יעבור להיות עשיס את
 שני הימים האלה
 ככתבם וכזמנם בכל

 שנה ושנה:
 אסתר ט בז
 3. בימים אשר נהו בהם
 היהודים מאויביהם
 והחדש• אשר נהפך להם
 מיגון לשמחה ומאכל
 ליום טוב לעשות אותם
 ימי משהה ושמחה
 ומעזלוה מנות איש
 לרעהו ומתנות
 לאביונים: אסתר ט כב

 בליון הש״ס
 מתני׳ אלא שהכפרים
 כו׳. עיין מדרש תנחומא
 פרשת בראשית פי׳ חלש
 נההיא דני הכניסה:
 שם ולא יעבור כתיב.

 לקמן לף ה ע״א:

 רבינו הננאל
 פרק ראשון: מגילה

 נקראת
 מגילה נקראת בי״א בי״ב
 בי״ג בי״ד ובט״ו לא
 פחות ולא יותר. והא
 לא כת׳יב קרא אלא
 בי״ד ובט״ו, והני כולהו
 מנא לן. ואמדינן כדכענן
 למימר לקמן, חכמים
 הקילו צל הכפרים שיהיו
 מקדימץ ליום הכניסה
 וקורץ בי״א ובי״ב ובי״ג.
 פירוש יוס הכניסה, יום
 שני ויום חמישי נקרא
 יום הכניסה מפני שנכנסין
 בני הכפרים בכרכין
 כהי שיתפללו בציבור
 ויקראו בםפר תורה, וביום
 שנכנסין מספקין מים
 ומזון לאחיהם שםכרכים.
 ואס חל להיות י״ד ביום ג׳
 התירו לכפרים לקרוא אה
 המגילה כיום בי שהוא
 י״ג לחדש, ואם חל להיות
 י״ד ברביעי קורין הכפרים
 םיום ב׳ שהוא י״ב לחדש,
 ואם חל י״ה להיות
 באחד בשבת מקדימץ
 וקורץ ביום חמישי שהוא
 י״א לחדש. הקילו עליהן
 מפני שמספקץ מים ומזון
 לאהיהם שבכרכים, ואם
 יכנסו כיום ג׳ או ביום
 ד׳ מפני קריאת המגילה,
 אינן יכולץ לבוא ביום ה׳
 שהוא יום הכניסה. וכן
 דרך וו השמועה. ואקשינן
 ואיך היקלו הכמים ועקדו
 [יום] י״ד ויום ט״ו
 שהן תקנת אנשי כנסת

 הגדולה ותיקנו הם י״א ו
 הני נמי מסורה היה



 מסורת הש״ם
 א) [צקמ! ד: ה.ן, ב) !גי׳
 רי״ף רב], ג) [נ״ק סה: ע״ז
 ננ.], ד) ןתוספהא פ״א ושם
 אי׳ רבי יהודה ב״ק],
 ה) !לקמן ג:], 0 [פסחים
 מו.], t) ושבח קל.],
 ח) [יומא פ. תמורה טז.],
 ט) [אסתר ט!, י) [שס],
 S) [לף ג:], ל) ס״א נמי,
 מ) ולקמן יד.], נ) ןצ״ל
 צופים], ס) נועי׳ תוספת

 שנח קל. ל״ה גרועי],

 תורה אור השלם
 1. על כן היהודים
 הפךזים הישבים בערי
 הפרזות עשים את יום
 ארבעה עשר לחדש
 אךר שמתה ומשתה ןיום
 טוב ומשלוח מנות איש
 לרעהו: אסתר ט יט
 2. לקים ׳גליהם להיות
 עשים את יום ארבעה
 עשר לחרש אדר ואת
 יום חמשה עשר בו בכל

 שנה ושנה:
 אסתר ט כא
 3. לקימ את ימי הפרים
 האלה בזמניהם באשר
 קים עליהם מרדכי
 היהודי ואסתר המלכה
 וכאשר קימר על נפשם
 ועל זרעם דברי הצמות
 וזעקתם: אסתר ט לא
 4. והימים האלה נזכרים
 ונעשים בכל דור ודור
 משפחה ומשפחה מדינה
 ומךינה ועיר ןעיר וימי
 הפורים האלה לא
 יעברו מתוף היהודים
ף מזרעם:  וזבךם לא;סו

 אסתר ט כת
 5. כל אלה ערים בצרות
 הובלה גבהה דלתים
 ובריח לבד מערי הפךזי

 הרבה מאד:
 דברים ג ה
 6. אלה המעות אשר
 צוה י; את משה אל בני

 ישךאל בהר סיני:
 ויקרא כז לד

 הגהות הגד״א
 [א] [ב] גם׳ (מוקפת
 חומה) תא״מ (וכן מחקו
 רש״י): [ג] שם דעבלא

 רשום קו עליו למחקו:

 רביגו הנגאל(המשך)
 עיר ועיר למה לי. ואמרינן
 ולתנא דידן כיון דגמר
 פרזים פתים כדאמרנן,
 מדינה ומדינה תוכ למה
 ליה. אלא לכוליה עלמא
 קרא יתירה הוא, שמע
 מינה י) מדינה וכל הסמוך
 למדינה כמדינה היא,
 וכן עיר ועיר, וכר׳
 יהושע כן לוי דאמר ר׳
 יהושע כן לוי כרך וכל
 הסמוך לו וכל הנראה
 עמו נידון ככרך. וכמה
 יהא מחוץ לכרך הסמוך
 לו שיחשב כמו כרך,
 ואוקימנא מיל, כמחמתן
 לטבריא. ווה שיעור המיל.
 אמר ר׳ ירמיה ואיתימא
 ר׳ חייא כר אבא מנצפ״ך
 צופים אמרום, כלומר
 האותיות הללו חכמים
 תיקנום. ואקשינן (0אלה
 המצוות, שאין נביא
 רשאי לחדש דבר מעתה.

 א) נראה לחסר וצ״ל ומלקשיא
 ליה די״י אדרי״ אמר מאן
 לפני לה כדיי בר״י דוק א

 וכוי.
 ב) נראה לצ״ל אלא נאמר
 מלינה ומדינה יאשמעינן לכל

 הסמוך וכוי.

 עין משפט ך • מגילה נקראת פרק ראשון מגילה
 נר מצוד, *

 ואוקי לה להך ברייחא. דלעיל כרבי יוסי בר יהודה: אימהי.
: במקום שבית לין קבוע והכפרים ו  מקדימים: מקום שנכנסים כ
 נכנסים שם ליום הדין כשיש להם הריב: אכל מקום שאין נכנסין.
 דהך הקדמה לאו קולא היא לכפרים אין קורין אותה אלא בזמנה:
 משום דקשיא ליה כוי. בתמיה:
 הפרזים. עיר שאין לה חומה ומתוך
 כך ישיבתה נפוץ ופרוז ומרוחקין
 משכונה לשכונה: מוקפין במ״ז.
 שהרי שני ימים כתובין שם ומדקבע
 י״ד לפחים שדייה מ״ו למוקפין:
 כלל כלל לא. וחמשה עשר דכתיב
 במגילה שדייה לשושן כדרך שנחו
 בו בשעת הנס: מהודו וטד כוש
 כהיג. שקיבלו עליהם פורים דכתיב
 וישלח ספרים בכל מדינות המלך
 אחשורוש וגר לרףס עליהםט). ואע״ג
 ללא כתב הולו וכוש בהאי קרא כיון
 לכתיב ככל מלינות המלך אחשורוש
 הרי מהולו ועל כוש: כדכהיב
 להייה עושים. מסקנא לקושיא היא
 ולא תירוצא הוא: ואימא פרזים בי״ד.
 להא קבעינהו קרא אבל מוקפין ללא
 קבעינהו קרא אי בעו בארביסר
 ליקרו אי בעו בחמיסר ליקרו: ואימא
 מוקפץ בי״ג. וקרא לכתיב בחמשה
 עשר לשושן הוא לקבע כלרך שעשו
 בכדו בשנה ראשונה: ומשני כשושן.
 כיון ללא רמז לך הכתוב זמן המוקסין
 אימת הוא ואשכחן שושן שעשו כט״ו
 מסתברא שאותו היוס שייר למוקסין:
 אשכחן עשייה. למשתה ויום טוב
 שתהא לפחים בי״ל ומוקפין בט״ו:
 זכירה. קריאת המגילה: מנלן.
 שנקבע להם זמן לפחים בארבעה
 עשר הא בהאי קרא רעל כן היהוליס
 הפחים היושבים בערי הפרזות
 עושים אפ יום ארבעה עשר וגרי)
 עשייה הוא רכתיבא: איהקש זכירה
 לעשייה. הלכך זמן אחל להם:
 וכתיב החם. בביאת האק כימי משה
 רהושע לבל מערי הפרזי הרבה
 מאל: מה להלן מימוח יהושע. ולא
 גרסינן מה להלן מוקפין חומה מימות
 יהושע רהא פחים לאו מוקסין חומה
 נינהו: אף כאן מימוה יהושע. אף
 סחים האמור כאן במעשה המן
 בפרזי ליהושע קאמר ואע״ג ללאחר
 כן נעשה מוקף הוי פחים לענין
 מגילה: פרזי פרזי. לא גמיר גזירה
 שוה מרכיה ואין אלם לן גזירה שוה
 מעצמו אלא אס כן קיבלה מרבו:
 הכי קאמר אלא שושן דעגדה כמאן.
 אי ילפינן הך גזירה שוה היאך עשו
 אותן שבשושן בט״ו הא פרזי הוא ולא
 ילעינן בה שהוקפה מימות יהושע:
 הואיל ונעשה בה גס. שניתן להם
 גם מחר לעשות כלת היום להרוג
 בשונאיהם שני ימים על כרחן לא נחו
 על ט״ו וכן קבעוה ללורות: מדינה
ר ועיר. גבי זכירה ועשייה  ומדינה עי
 כתיב והימים האלה נזכרים ונעשים
 וגו׳ משמע מלינה ומלינה כמנהגה
 ועיר ועיר כמנהגה למלנו שיש מנהג
 חלוק במלינות ומנהג חלוק בעיירות
 לחלק בין שושן לשאר עיירות ואע״פ
 שאף היא בכלל פחים הוקבעה בט״ו:
 הכי גרסינן אלא לר׳ יהושע בן קרחה

 ועוד האפר דנ חסדא מ״ם וסמ״ך כו׳. השתא סלקא לעתך
 למנצפך מיירי בסתומות ותימה לבמסכת שבת פרק הבונה
 (לף קל. ושם) משמע איפכא מרקאמר התם בשלמא פתוח ועשאו
 סתום עילויי עליוה לאמר רכ חסלא ט׳ אלא סתום ועשאו פתוח

 ומוקים לה לברייתא כר׳ יוסי בר יהודה ומי
 אמר ד״י בזמן הזה הואיל ומסתכלין בה אין
 קורין אותה אלא בזמנה ורמינהי איא״ר יהודה
אימתי מקום שנכנסין בשני ובחמישי אבל  א

 מקום שאין נכנסין בשני ובחמישי אין
 קורין אותה אלא בזמנה מקום שנכנסין
 בשני ובחמישי מיהא קרינן ואפילו בזמן הזה
 ומוקים לה לברייתא כרבי יוסי בר יהודה
 ומשום דקשיא ליה דרבי יהודה אדר׳ יהודה
 מוקים לה לברייתא כרבי יוסי בר יהודה
 רב אשי שמיע ליה דאיכא דתני לה כרבי
 יהודה ואיכא דתני לה כרבי יוסי בר יהודה
 ומדקשיא ליה דרבי יהודה אדרבי יהודה
 אמר מאן דתני לה כרבי יהודה לאו דווקא
 מאן דתני לה כרבי יוםי בר יהודה דווקא:
 כרכים המוקפים חומה מימות יהושע בן נון
 קורין בחמשה עשר וכר: מנהני מילי אמר
על כן היהודים הפחים  נ<רבא דאמר קרא 1

 היושבים בערי הפחות וגו׳ מדפרזים בארבעה
 עשר מוקפין בחמשה עשר ואימא פחים
 בארבעה עשר מוקפין כלל כלל לא ולאו
 ישראל נינהו ועוד מהודו ועד כוש כתיב
 ואימא פחים בארביסר מוקפין בארביםר
להיות עושים את יום  ובחמיםר כדכתיב 2
 ארבעה עשר לחדש אדר ואת יום חמשה עשר
 [בו] בכל שנה אי הוה כתב את יום ארבעה
 עשר וחמשה עשר כדקאמרת השתא

 גרועי גרעיה לא״ר ירמיה מנצפ״ך
 [צופים אמרום] אלמא מנצפ״ך איירי
 בפתוחות ואור״י לגמ׳ [לשבת] מסיק
 ליה וקתני לילע מתחילה מילתיה
 לרב חסלא וגס איירי ליה מעיקרא
 בפתוחות הוצרך להעמיד מנצפ״ך
 בפתוחות ולא תקשה דרב חסדא
 והכא ה״ק ותסברא והכתיב אלה
 המצות והך קושיא איתותב בין
 בפתוחות בין בסתומות ועוד את״ל
 דבסתומות איירי ל)אכתי תקשה
 והאמר רב חסדא מ״ם וסמ״ך וכו׳
 וכן פיר״ת וז״ל שהגיה בספר הישר
 מנצפ״ך צופים אמרום כמו קול צופיך
 (ישעיה ») נביאים. צופים מהר
 אפרים (שמואל א א< ״)ממאתיס נביאים
 ׳)(מצופים) שעמדו להם לישראל והיו
 צופים הללו לאחר ששרף אמון את
 התורה ומשום לשון נופל על הלשון
 נקרא מנצפ״ך בלשון צופיך ותסברא
 והכתיב אלה המצות ועוד והאמר רב
 חסדא מ״ס וסמ״ך שבלוחות וכו׳
 ומשני אין מהר הוי ולא קשיא מידי
 דרבי ירמיה מוקי לה בסתומות וכי
 מטי במגילה פריך מהא דרב חסדא
 דהכי אורחיה זיל הכא קא מדחי ליה
 מאלה המצות נמי פריך ומשני שפיר
 ומתוך הסוגיא דמגילה ושכת מוכח
 תרוייהו ורבי ירמיה קאמר מנצפ״ך
 צופים אמרום אפתוחות ואסתומות

 וכדמסיק הש״סי»:
 מבטלין

 דכתיב את יום ארבעה עשר ואת יום חמשה
 עשר אתא ג»את ופסיק הני בארבעה עשר והני בחמשה עשר ואימא פחים
 בארביםר מוקפין אי בעו בארביםר אי בעו בחמיםר אמר קרא 3בזמניהם זמנו
 של זה לא זמנו של זה ואימא בתליםר כשושן אשכחן עשייה זכירה מנלן
 אמר קרא 4והימים האלה נזכרים ונעשים איתקש זכירה לעשייה מתני׳ דלא
 כי האי תנא דתניא י׳רבי יהושע בן קרחה אומר כרכין המוקפין חומה מימות
מה  אחשורוש קורץ בחמשה עשר מ״ט דרבי יהושע בן קרחה כי שושן ב
 שושן מוקפת חומה מימות אחשורוש וקורין בחמשה עשר אף כל שמוקפת
 חומה מימות אחשורוש קורין בחמשה עשר ותנא דידן מ״נו יליף פחי פרזי
לבד מערי הפרזי הרבה על כן היהודים הפחים וכתיב התם 5  כתיב הכא 1
 מאד מה להלן w מוקפת חומה מימות יהושע בן נון אף כאן w מוקפת חומה
 מימות יהושע בן נון בשלמא דבי יהושע בן קרחה לא אמר כתנא דידן דלית
 ליה פחי פרזי אלא תנא דידן מ״ט לא אמר כר׳ יהושע בן קרחה מ״ט דהא
 אית ליה פרזי פרזי הכי קאמר אלא שושן w דעבד׳ כמאן לא כפרזים ולא
שאני שושן הואיל ונעשה בה נס בשלמא  כמוקפין אמר רבא ואמרי לה כדי ג
 לתנא דידן היינו דכתיב 4מדינה ומדינה ועיר ועיר מדינה ומדינה לחלק בין
 מוקפץ חומה מימות יהושע בן נון למוקפת חומה מימות אחשורוש עיר
 ועיר נמי לחלק בין שושן לשאר עיירות אלא לרבי יהושע בן קרחה בשלמא
 מדינה ומדינה לחלק בין שושן לשאר עיירות אלא עיר ועיר למאי אתא
 אמר לך רבי יהושע בן קרחה ולתנא דידן מי ניחא כיון דאית ליה פרזי
 פרזי מדינה ומדינה למה לי אלא קרא לדרשה הוא דאתא וכדרבי יהושע
 בן לוי הוא דאתא דאמר רבי יהושע בן לוי ״י כרך וכל הסמוך לו וכל
 הנראה עמו נידון ככרך עד כמה אמר רבי ירמיה ואיתימא רבי חייא בר
כמחמתן לטבריא מיל ייולימא מיל הא קא משמע לן דשיעורא  אבא ה
 דמיל כמה הוי כמחמתן לטבריא ״ואמר רבי ירמיה ואיתימא רבי חייא
אלה המצות ^שאץ  בר אבא מנצפ״ך צופים אמרום ותסברא והכתיב 6
 נביא רשאי לחדש דבר מעתה ועוד האמר רב חםדא מ״ם וסמ״ך שבלוחות

 בנם
 בשלמא מדינה ומדינה לחלק בין מוקפי

ר ועיר למאי. הרי כל הפחים שרן וכל המוקסין שויס ואין חילוק בין עיר ועיר: וכדר׳  חומה מימוס אחשורוש לשאי! מוקפין מימוח אחשורזש: עי
 יהושע בן לוי. ובחלוק לא איירי כלל אלא ה״ק כל עיר ועיר הסמוך למדינה שתהא כמותה: נידון כפרך. וקורין בט״ו. הסמוך אע״ג
 שאינו נראה נראה אע״פ שאינו סמוך הכי מפרש לקמן׳<: עד כמה. חשיכ לה סמוך: מנצפ״ך. כפל אותיות: צופים אמרום. נביאי הדורות:

 בנס

 ו א מיי׳ פ״א מהלכות
 מגילה הלכה ו:

 ז כ ג ד ה מיי׳ שס הלנה
 ד ה י סמג עשי! ד
 טוש״ע א״ח סי׳ מרפק

 סעיף נ:

 רביגו הגנאל
 ־ב אשי קשיא ליה
 ימי אמר ר׳ יה והה
 ־;בי אכל בזמן הזה
 זואיל ומםתכלץ בה אין
 ןורין אותה אלא בדמנה.
 וה]אמר ד יהודה אימתי
 זקום שנכנסין בשני
 כהמישי, אבל מקום
 זאין נכנסין אץ קורץ
-וותר, אלא בזמנה, מקום
 !נכנסין בשני ובחמישי
 ;יהא קרינן בי״א [כי״ב]
 :י״ג ואפילו בזמן הוה.
 שמיע ליה לרב אשי
 איכא מאן דתני לה
 ברייתא כר׳ יוסי בר׳
 •;ודה, א) דווקא הוא, דלא
 יקשי לך דד יהודה
 דר׳ יהוהה. [פםקא]
רבץ המוקפין חומה : 
 י ימות יהושע בן נון
 י ורץ גט״ו. ואוקימנא
 < :גמרי) [דגמר׳ינן] פרזים
 ! ׳רזים], כתיב הכא על כן
 י יהודים הפרזים היושבים
 י ערי הפרזות עושים את
 • ם ארםעה עשר, וכתיב
 ו תם לבד מערי הפרד,
 י ה להלן דכת׳יב הפרד
 ו;רי להני פרזי ומוקפות
 ר ־מות דכהדיהן מימות
 י :ושע בן נון, כי (נהר)
 ן ;כי] קורין בט״ו. ואימא
 כ יקפץ חומה קורין בי״ד
 ו ט״ו. ופרקינן אי הוה
 נ זיב את יום ארבעה
 81ר וחמשה עשר, כדקא
 < זרת, השתא דכחיב את
 י : ארבעה עשר ואת
 י־ c חמשה עשר, שמעינן
 ד י בי״ד והני בט׳׳ו,
 ד r מאן דעביד שני
 י: ים אלא כל מקום
 וי קום יומו יום אחד.
 ת. ב ליכא למימר דמוקפץ
 א בעו בי״ד אי כעו
 כ י״ו, דהא פרשינן לעיל
 מ יכתיב זמניהם דייקינן
 ד ל חד בזמנו וזמנו של
 זז לא זמנו של זה,
 כ ומר אין הפרזין קורין
 ב ״ו ולא המוקסין קורץ
 ב יד. ואימא בשלשה
 ע :ר, כלומד מוקפץ אי
 כ׳ ו בט״ו אי בעו כי״ג.
 ונ •קינן כשושן, מה שושן
 א• ׳׳ג דלא מוקפת חומה
 מ ןות יהושע בן נון
 ה• 1 מיהא כיון דהיא
 מוןפת חומה קרו כט׳׳ו,
 אי כל שהיא מוקפת
 תי:ןה קרו בט״ו. ואיתקש
 זכ ־ה לעשייה, דכתיכ
 וד מים האלה נוכרים
 וני. שים. מתניתין דלא
 כו יהושע בן קרחה
 דר י מוקפין חומה מימות
 אד שורוש קורץ בחמשה
, כשושן. ותנא דיד; י  מ
 אכ־ שאני שושן דאע״ג
 דל -וו מוקפת חומה מימות
 יהישע בן נון היא, הואיל
 ונעשה בה נס לפיכך קראו
 בט יו. ואקשינן בשלמא
 לה א דידן כתיב מדינה
 ומי ינה עיר ועיר, מדינה
 ומיינה לחלק האע״ג
 דת וייהו מוקפות חומה
 אי1 ו]ן, המוקפות חומה
 מי: ות יהושע בן נון
 קר בט״ו והמוקפות אתהי
 כן קרו בי״ד. עיר ועיר
 נמ׳ לחלק בין שושן
 לש •:ר עיירות, דשושן
 בט ו ושאר עיירות בי״ד.
 אל: לר׳ יהושע בן קרחה



 עין משפט
 נר מצוה

 ח א מיי׳ פ״א מהלכות מגילה
 הלכה א סמג עשין ד טור
 ש״ע א״ח סי׳ תרפז סעיף ג:

 תורה אור השלם
 1 . אלה המצות אשר צוה ץ
 את משה אל בני ישראל
 בהר סיני: ויקרא כו לד
 2• ויקראו בספר ?תורת
 האלהים ?לפרש ושום שבל
נו במקרא: נחמיה ח ח  ועי
 3. ביום ההוא יגדל המספד
 בירושלם כמספר הדד רמץ

 בבקעת נלגדין:
 וכריה יב יא
 4. וראיתי אני דניאל לבדי
 את המראה ןהאנשים אשר
 היו עמי לא ראו את המראה
 אבל חךךה גדלה נפלה

 עליהם ויברחו בהחבא:
 דניאל י ז
 5. ןה?מים האלה נזכרים
 ונעשים בכל דור ודור
 משפחה ומטפחה ?זךינה
 ומדינה ועיר ועיר וימי
 הפורים האלה לא ;יעברו
 מתוף היהודים וזכרם לא
 ;יסוך מזרעם: אסחר ט כח
 6. ויהי בהיות יהושע ביריחו
 וישא עיניו וירא והנה איש
 עמד לנגדו וחרבו שלופה
 ?;ידו דלף יהושע אליו
 ויאמר לו הלנו אתה אם
 לצרינו: וייאמר לא כי אני
 שר צבא יי עתה באתי ףפל
 יהושע אל פניו אךצה
 וישתחו וייאמר לו מה אדני

 מדבר אל עבדו:
 יהושע ה יג, יד
 ד. דשימו העם את כל
 המחנה אשר ?יצפון לעיר
 ואת עקבו מים לעיר וילך
 יהושע בלילה ההוא בתוך
 העמק: יהושע ח יג
 וישלחם יהושע וילכו אל
 המארב וישבו בין בית אל
ן  ובין העי נדים לעי ףל
 יהושע בלילה ההוא בתוך
 העם: יהושע ח ט

 גליון הש״ם
 גמ׳ שכחום וחזרו ויסדום.
 לקמן יח ע׳׳א סוכה מד ע״א:
 שם אונקלום חגר אפרו. עי׳
 ירושלמי דמסכחין פ״א הלכה
 ט: שם כםםפדא דאחאב.
 עי׳ נ׳׳ק יז ע״א תוד״ה והלא:
 רש׳׳י ד״ה ויקראו כו׳ בספר
 עזרא כתיב. עי׳ סוכה ינ ע״א
 ברש״י ד״ה צאו ההר ומ״ש
 שם: תום׳ ד״ה מבטלין כו׳
 והלא אחר כוי. עי׳ פסקי

 חוס׳ ערכין אוח יט:

 מגילה נקראת פרק ראשון מגילה ג.
 כהנים מעבודתן לשמוע מקרא מגילה. וקשה אמאי מבטלין

 מבטלין s והלא אחר הקריאה יש הרבה שהות לעבודה
 רש לומר דכיון דמשהאיר היום הוי זמן עבודה והם מניחין אותה
 בשביל הקריאה משוס הכי קרי ליה ביטול וא״ת ויעשו עבודתן מיד
 ואחר כך יקראו המגילה לבדם ד״ל
 דטוב לקרות עם הצבור משוס דהוי

 טפי פרסומי כיסא:
 היישינץ שמא שד הוא. פירש
 ריב״א דדוקא חוץ
 לעיר ןהיכא דשכיחי מזיקין] כגון
 בשדה ובלילה וכן היה יהושע צר על
 יריחו בשדה רחוק ממחנה ישראל
 אבל במקום שבני אדם מצרין אין
 לחוש דאל״כ אדם שאמר לנו ןבלילה
 בעיר] כתבו גט לאשתי היכי כתבינן
 ניחוש שמא שד הוא [ולא ככתוב] עד
 דנחזי ליה בבואה לבבואה ולא אשכחן
 דפריך ליה גמרא אלא גבי מי שהושלך
 בבור פרק התקבל (מטין דף סו. ושס):
 אמש בטלתם תמיד של כין
 הערבים. קשה אמאי
 בטלוהו בשלמא תלמוד תורה בטלו
 לפי שהיו צרים על העיר כל ישראל
 אבל הכהנים אמאי לא היו מקריבים
 התמיד וי״ל לפי שהארון לא היה
 במקומו כדאמר פרק הדר (עיריגין דף
 שג:< והכהניס נושאין את הארון וא״ת
 והיכי משמע לישנא דקרא דבטלו
 התמיד ותלמוד תורה ויש לומר
 דה״פ מדקאמר הלנו אתה הכי קאמר
 בשביל תלמוד תורה באת דכתיב
 תורה צוה לנו אם לצרינו או בשביל
 הקרבנות שמגינים עלינו מצרינו:
 עתה באתי. פי׳ ריב״ן על תלמוד
 תורה באתי דכתיב ביה
 ועתה כתכו לכס ואת] השירה הזאת
: צ) ויק יהושע כלילה  (דברים לא)
 ההוא בתוך העמק. לא כתיב כהאי
 קרא כן אלא כשצר על יריחו כתיכ
 וילן בלילה ההוא בתוך העם וכשצר
 על העי כתיב וילך ק) בלילה ההוא בתוך
 העמק ודרך הש״ס הוא לקצר
 הפסוקים ולערכם יחד כמו ונתן
 הכסף וקס לו (ערכין לף לג.)י):

 מלמד

 בנם היו עומדין אין מהוה הוו ולא הוו ידעי
 הי באמצע תיבה והי בסוף תיבה ואתו צופים
 ותקינו פתוחין באמצע תיבה וסתומין בםוף
אלה המצות שאין נביא עתיד  תיבה םוף םוף 1
שכחום וחזרו ויסדום s לחדש דבר מעתה אלא 
 וא״ר ירמיח ואיתימא רבי חייא בר אבא
 תרגום של תורה 8אונקלום הגר אמרו מפי ר׳
 אליעזר ור׳ יהושע תרגום של נביאים יונתן
 בן עוזיאל אמרו מפי חגי זכריה ומלאכי
 ונזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על
 ארבע מאות פרסה יצתה בת קול ואמרה מי
 הוא זה שגילה םתריי לבני אדם עמד יונתן
 בן עוזיאל על רגליו ואמר אני הוא שגליתי
 סתריך לבני אדם גלוי וידוע לפניך שלא
 לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא אלא
 לכבודך עשיתי שלא ירבו מחלוקת בישראל
 ועוד ביקש לגלות תרגום של כתובים יצתה
 בת קול ואמרה לו דייך מ״ט משום דאית
 ביה קץ משיח ותרגום של תורה אונקלום
׳אמר רב איקא בר אבין  הגר אמרו והא 6
ויקראו  אמר רב חננאל אמר רב מאי דכתיב 2
 בםפר תורת האלהים מפורש ושום שכל
 ויבינו במקרא ויקראו בםפר תורת האלהים
 זה מקרא מפורש זה תרגום ושום שכל אלו
 הפסוקין ויבינו במקרא אלו פיםקי טעמים
 ואמרי לה אלו המסורת שכחום וחזרו ויסדום
 מאי שנא דאורייתא דלא אזדעזעה ואדנביאי
 אזדעזעה דאורייתא מיפרשא מלתא תביאי
 איכא מילי דמיפרשן ואיכא מילי דמסתמן
 דכתיב 3ביום ההוא יגדל המספד בירושלם
 כמםפד הדדרימון בבקעת מגידון 3״ואמר רב
 יוסף ג<אלמלא תרגומא דהאי קרא לא ידענא
 מאי קאמר ביומא ההוא יםגי מםפדא
כמספדא דאחאב בר עמרי דקטל  בירושלים 8
 יתיה הדדרימון בן טברימון ברמות גלעד
 וכמםפדא דיאשיה בר אמון דקטל יתיה

וראיתי אני דניאל לבדי את המראה והאנשים 4 1  פרעה חגירא בבקעת מגידו 7
 אשר היו עמי לא ראו אח המראה אבל חרדה גדולה נפלה עליהם ויברחו
 בהחבא ה<מאן נינהו אנשים אמר ר׳ ירמיה ואיתימא רבי חייא בר אבא זה
 חגי זכריה ומלאכי י׳אינהו עדיפי מיניה ואיהו עדיף מינייהו אינהו עדיפי מיניה
 דאינהו נביאי ואיהו לאו נביא איהו עדיף מינייהו דאיהו חזא ואינחו לא חזו וכי מאחר דלא חזו מ״ט איבעיתו
 אע״ג דאינהו לא חזו מזלייהו חזו אמר רבינא שמע מינה האי מאן דמיבעית אע״ג דאיהו לא חזי מזליה חזי
 מאי תקנתיה ׳<ליקרי ק״ש ואי קאים במקום הטנופת לינשוף מדוכתיה ארבע גרמידי ואי לא לימא הכי עיזא
משפחה ומשפחה למאי אתא  דבי טבחי שמינא מינאי: והשתא דאמרת מדינה ומדינה ועיר ועיר לדרשה 5
 אמר רבי יוסי בר חנינא להביא משפחות כהונה ולויה שמבטלין עבודתן ובאין לשמוע מקרא מגילה דאמר
כהנים בעבודתן ולוים בדוכנז וישראל במעמדן כולן מבטלין עבודתן ובאין לשמוע א ,  רב יהודה אמר רב ח
 מקרא מגילה תניא נמי הכי כהנים בעבודתן ומים בדוכנן וישראל במעמדן כולן מבטלין עבודתן
 ובאין לשמוע מקרא מגילה מכאן םמכו של בית רבי שמבטלץ תלמוד תורה ובאין לשמוע מקרא
 מגילה קל וחומר מעבודה ומה עבודה שהיא חמורה מבטלינן תלמוד תורה לא כל שכן ועבודה
 חמורה מתלמוד תורה והכתיב 6ויהי בהיות יהושע ביריחו וישא עיניו וירא והנה איש עומד לנגדו [וגו׳]
 וישתחו (לאפיו) ע<והיכי עביד הכי והאמר רבי יהושע בן לוי אסור לאדם שיתן שלום לחבירו בלילה
 היישינן שמא שד הוא שאני התם דאמר ליה כי אני שר צבא ה׳ ודלמא משקרי גמירי דלא מפקי
 שם שמים לבטלה ייאמר לו אמש בטלתם תמיד של בין הערבים ועכשיו בטלתם תלמוד תורה אמר
י7וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק אמר רבי יוחנן עתה באתי מיד כ  לו על איזה מהן באת אמר לו 6

 מלמד

 רבעו חננאל
 ופרקינן לעולם מתוקנים היו,
 וכך היה מסורת בידם מן
 הנביאים להיות הפתוחים
 באמצע תיבה והסתומים בסוף
 תיבה, ושכחום והזרו הצופים
 ויסדום. והוא עוד אמר תרגום
 של תורה אונקלוס הגר אמרו
 (מפני) [מפי] ר׳ אליעזר ור׳
 יהושע, כאשר למד אותו כך
 לימדוהו לאחרים. ושל נביאים
 יונהן בן עוזיאל אמרו, כמו
 שהיה מסורת בידם של חכמים
 מפי חגי זכריה ומלאכי. ותרגום
 של כתובים נמנע מן השמים
 לגלותו, משום דאית ביה קץ
 משיח. ואקשינן והא תרגום של
 תורה בימי עזרא הוה, דכתיב
 ויקראו כספר ןב]תורת האלהים
 מפורש, ואמרינן מפורש וה
 תרגום, ושום שכל אלו
 פסוקים, ויבינו במקרא זה פיסוק טעמים, ואמרי לה אלו המסורת. ופרקינן אץ תרגום מיהוה הוה בידייהו מקמי עזרא, ושכחוהו
 רובן דאינשי ואתא אונקלום הגר בןפני] ר׳ אליעזר ור׳ יהושע ויסדיה למיקרי כיה בציבור. מיהו מילי דאורייתא מיגליין, כלומר רובן
 מפורשץ הן. אבל של נביאים מסותמץ הן, דהא לולי התרגום של וה הפסוק ביום ההוא יגדל המספד בירושלם כמספד הד[ד]רימון
 וגי, לא הוינן ידעינן פירוש׳א דהאי פסוקא. ולפיכך נזדעזע העולם, שגילה הטעמים שהיו נעלמים. וראיתי אני דניאל לבדי את המראה
 והאנשים אשר היו עמי לא ראו את המראה, מאן נינהו אנשים שהיו עמו, זה חגי וכריה ומלאכי. ולמה נפלה חרדה גדולה עליהן,
 דאף על גב דאינהו לא חוו מזלייהו חוו. וכיון דמדינה ומדינה ועיר ועיר לדרשא הוא דאתיין כדאמרן, משפחה ומשפחה מאי דרשת
 ביה. ואסיקנה משפחות כהנים ולוים, וכדתניא כהנים המתעסקץ בעבודתן ולויים בדכנן וישראל במעמדן, כולן מבטלין עבודחן
 ובאין לשמוע מקרא מגילה. מיכן סמכו של בית רבי שמבטלין הלמוה תורה ובאין לשמוע מקרא מגילה, אם הכהנים מבטלץ עבודתן,
 תלמוד תורה לא כל שכן. ואקשינן ובי עבודה חמורה מדברי תורה, והכתיב ויהי בהיות יהושע ביריחו וישא עיניו וירא [וגוי] ויאמר
 לא כ־ אני שר צבא ה׳ עתה באתי, אמר לו אמש ביטלתם תמיד של כין הערבים ועכשיו ביטלתב תלמוד תורה. ועל איזה מהן באתה,

 אמר לו עתה באתי, כלומר על תלמוד תורה שבטלתם אותה עתה. הנה תלמוד תורה חמור מעבודה.

 מסורת הש״ם
 א) נדרים לז:, ב) מו״ק נח:,
 ג) [עי׳ מוס׳ ב״ק ג: ד״ה
 כדמחרגס], ד) [סנהדרין צג:],
 ה) שהיה זטאל מתמה עציהס
 שהוא ראה והמה לא ראו ומשני
 שהיו מזו״מ שהיו להם מעלה
 גדולה ממנו שהיו נביאים והס לא
 ראו זה הימה התמיה שלו, ו) [שס
 צד.], ז) 1שס ע״ש], ח) [ערכי!
 ד. ושם איחא ר״י אמר שמואל],
 נו) סנהדרין מל., י) עירוגין סג:
 [סנהדרין שס:], כ) [וכן אימא
 בסנהדרין מד:ועי׳נחוס׳ דהכא
 ל״ה דלן וכו׳ אבל בעירובי! סג:
 איחא וילך ובו׳ אמר רגי יוחנן
 מלמל שהלך בעומקה ונו׳ וע״ש
 נתוס׳ ל״ה מיל וילך ונוי],
 ל) אינו בסי׳ אחרים, מ) [לף
 קל.],()נ״א פריק,D) נ״א ומשני
 מהוה, ע) [צ״ל לתרץ], פ)בע״י:
 מפשובה, צ) [ועי׳ חוס׳ עירובין
 סג: ד״ה מיל לגרסי וילך שס],
 ק) [יהושע], ר) [ועי׳ חוס׳ שבח
 קנח. ל״ה ונתן ועירוני! טו:
 ל״ה נבמינה ובמו״ק ח. ל״ה
 נסקא ולקמן כ. ל״ה לנחינ

 ומנחות מל: ל״ה מנחחס],

 מוסף רש״י
 אלו הפסוקין. על היק
 מסיים כל פסוק ופסוק, ולהני
 קרי להו שוס שכל, שינול
 להשכיל בין נל פיסוק ופיסוק
 (נדרים לז:!. לינשוף. יקפוץ
 (בכורות ג:<. גדמידי. אמות
 ןנ־מ סדן. לימא הכי כוי.
 לחש כלומר לך אצל העזים
 והגיחני (סנהדרי! צד.). והיכי
 עביד הכי. דמשחחוה לאדם
 נלילה, לטון דאמר לו הלנו
 אחה אס לצרינו, מנלל ללילה
 הוא, לאי ניממא וני לא
 היה מטר בין שרי ישראל
 לשרי אומות העולם (ם1הזוי1
ד הוא. ואין  מד.<. שמא ש
 מוציאי! שס שמיס על המזיק,
 ושלום שם שמיס הוא שנאמר
 (שופטים p ויקרא לו ה׳ שלום,
 וכ״ש שאין משתחוה דדומה
 נמשתסוה לשעירים (סנהדרין
 שם!. אמר לו אמש בטלתם
 וגו׳. עתה נאתי דרשינן,
 מדקאמר ליה עמה נאחי
 מנלל דמילחא אחריחי אמר
 ליה, למהדר ליה עתה נאפי
 (סנהדריו (זד וכעי״ז ערובין
 סג:<. אמש בטלתם תמיד
 של בין הערבים. היום
 כשהערינ נין הערניס קרי ליה
 נמי אמש, שאי! זה אלא לשו!
 ערביח (סנהדרין שש נערנ
 ניטלתס החמיד (ערובין שם1.
ו בטלתם תלמוד  ועכשי
 תורה. ועכשיו שחשינה אמס
 מבטלים מלמול חורה, לפי
 שהיו עסוקים במלחמה ביום
 לא היה להן עח לעסוק נפורה
 אלא נלילה (שם) וביון לביוס
 אי אחס ינולי! לעסוק נחורה
 מחממ עסקי מלחמוח, צריניס
 אתס לעסוק בחורה בלילה,
 והיה לך לשננ נגלגל ששם
 המחנה ילא נמצור (םנהדריו
 שם). עתה באתי. על של
 ענשיו נאתי ליפרע, מיל נזהר
 יהושע ולא הוסיף עול לנא
 נמצור נלילה לכך נאמר נעי
׳ (שם) ן יהושע וגו ל  ד
 והלנר מוטח שעל עסקי
 מלמול חורה הוטחו מלכמינ
 קרא אחרינא נמלחמה של עי
 שהיחה אחריה (עיתבין שם1.
 אץ מועד בפני תלמיד
 חכם. שינולי! להספידו (מו־ק
 ם:). ולהכנסת כלה. ללוותה
 מניח אניה לניח חופחה (לקמן
 כני). ולאחותו מה ת״ל.
 טון לנתינ לאניו ולאמו נל
 שנן לאחומו (!במים ק.<. הרי

 שהיה הולך לשחוט את פסחו וגוי. הרי שהיה כהן גדול וגדר והולך לשחוט אח פסחו, דאינא מצומ טונא, אפילו הט
 לאחומו הוא לאינו מיטמא אבל מיטמא למת מצוה (סנהדרין לה. וכעי״ז ובמים ק.). ושמע שמת לו מת. מקרוניו (ברכות יט:).
 אמרת לא יטמא. להא נזיר הוא ובחיב על נל גפשומ מח לא יבא (סנהדרין גנס1 אי משום נזיר אי משוס כ״ג אי משום פסח,
 ונל שנן הנא לאיחנהו לבולהו !זבמיס שם! או: הואיל ועונמ שחיטח הפסח היא וחלה עליו חובח הפסח שהיא בנרמ, אם יטמא
 נטל מלעשוח פסח, ולמול אמ בנו נמי מצוח ברח היא, ואיח לאמרי בערבי פסחים נמי קאמר רמילמ ונדו מענב הפסח (ברכות
 יט0. ת׳׳ל ולאחותו. ללא אצטריך אלא להאי וללמל אע״פ שיש עליו קלושוח הרנה ועסקי מצוה, לאחותו הוא להזהיר הבחוב
 שלא ליטמא אנל מיטמא למח מצוה (סנהדרין שמו. שדוחה את לא תעשה שבתורה. לאו ללא חסור (שבת צד: ערובין מא:
 ועיי ברכות יט:1. כרך וכל הסמוך לו כו׳ נדון ככרך. וקורין בט״ו !:לעיל נ:). בית מושב עיר חומה. ניח שהישנ ונננה
 נעיר חומה, למשמע שהוקף ולבסוף ישנ!ערכיו לג:1. עשרה בטלנין. בני אדם כשריס נטלין ממלאנמן לעסוק נצרבי צבור ולבא
 קולמין לבית הבנסח כלי שיהיו מצרן עשרה לעת החסלה ומתפרנסים משל צבור !ב״ק פב וכעי״ז לקטן ה.<. אשר לוא חומה.
 לוא נחיב. משמע לא ומשמע לו, כלומר אין לו עכשיו והיה לו חומה קולס לכן, הוה נמי בית חלוט בהו,׳ערכי! לב. ועי• תום־ שם<.

 בנס היו עומדין. שהיתה חקיקתן משני עבריהן הלכך שאר אותיות
 יש להן מקום דבק אלא מ״ס וסמ״ך היתה באויר ל)(ודוקא בסתומיס).
 ואפשר היה לו לתרץ הך (ברייתא) דרב תסדא בסתומין וכי אתמר
 הך דרבי ירמיה בפתוחין והכי מוכח בפרק הבונה במסכת שבת ״) אלא

 הא >)פריך לה מילתא דשויא לתרריהו:
 «מהוה הוו כוי. ואורחא דסוגיא
 דגמ׳ ״)להקשות דבר שאינו עד
 דטרח ומעמידה על בורייה מסי רבי
 ע״כ: שלא ירבו מחלוקה. לפרש
 מקראות הסתומים: קן משיח. בספר
 דניאל: ויקראו בספר הורס האלהים
ר עזרא כתיב: זה מקרא. פ ס ב s .וגוי 
 לשון עברי של חומש: הפסוקים.
 היאך נפסקין: פיסקי הטעמים.
 הנגינות קררין טעמים: אלמלא
 הרגזמא דהאי קרא פוי. שלא מצינו
 בכל המקרא הספד להדדרימון בבקעת
 מגידו ויונתן תרגמו לשני הספירות
 הדדרימון ברמות גלעד (מלטס א כב)
 ויאשיהו בבקעת מגידו כדמפרש
 כספר מלכים (ב כג): דאינהו נביאי.
 שנתנכאו לישראל בשליחותו של מקום
 והוא לא נשתלח לישראל כשום נכואה:
 מאי מעמא איבעיהו. דכתיב בקרא
 אבל חרדה גדולה נפלה עליהם
 רברחו בהחבא: מזלייהו. שר של
 כל אדם למעלה: לינשוןז. ידלג:
 וישראל במעמדן. עומדין על תמידי
 צבור בשעת הקרכן כדתנן במסכת
 תענית (דף כו.) תשמרו להקריב לי
 במועדו היאך שומר אס אינו עומד
 על גביו תיקנו נביאים הראשונים כ״ד
 משמרות על כל משמר ומשמר היה
 מעמד כוי: והיפי עביד הכי.
 שהשתחוה לו דכתיכ ויפול על פניו
 וישתחו: אמש בינןלסם פוי. כתשובה 9<
 שהשיבו עתה באתי אנו למדין פחלת
 דברי המלאך האשימן בשני דברים
 אמש כלומר כשהעריב היום היה לכס
 להקריב תמיד הערב ובטלתס אותו
 ונשתהיתס במארב העיר חנם שאין
 זמן מלחמה בלילה [משתחשך]: ועכשיו.
 שהוא לילה היה לכס לעסוק בתורה
 שהרי אינכם נלחמים בלילה: עהה
 באהי. על של עכשיו: מיד וילן יהושע
 בלילה ההוא בהוך העמק. לא באותו
 הלילה כתיב אלא בלילה שצר על העי.
 והכי קאמר מיד חזר יהושע מדבריו
 וכשבא לילה אחר במצור עסק בתורה:

 הא



 מסורת הש״ם

 א) [עירוני! סג: ע״ש
 סנהדרין מד: ע״ש],
 ג)מו״קכח:, ג)!מריק כז:
 ע־׳שן, ל) לקמן כט. [ע״ש
 נתוס׳ן כמינות יז. [ע״ש
 נתוס׳ן, ה) כרכות יט: נזיר
 ממ: סנהדרין לה. זנחיס ק.,
 י) שנת פא: צד: [נרכות יט:
 עירונין מא: מנמות לז:1,
 1)1 לעיל ב: ן, ח) ן ערכין לג:
 ע״ש דהיא נרייתא],
 ט) [לקמ! ה.], י) [לקמן י:
 שנועות ט!.ן ערכין לב. [עי׳
 רש״י ומוס׳ ערכין שס ועיי
 פי׳ תוס׳ על זה בחולין סה.
 ד״ה אע״פן, כ) [מו״ק
 כנו:ן, ל) ןע״א], מ)!פרשת
 נשא], נ) [לנריס ככן,
 ס) ןנ״מ ל. ן, ט) ולא סתרי
 אהללי להמס קאמר שנענש
 על שביטל ישראל מפ״ו והכא
 אמר שנענש על שניטל
 מעבודה לי״ל למה שנענש
 כוי, פ) [ועי׳ פיס׳ כמונות
 יו. ל״ה להוצאת], צ) להיינו
 עיירות גלולומ אנל כרך
 הנזכר נמקרא מגילה היינו
 המוקף חומה, ק) נ״א אס

 לבסוף ישנ,

 ג: מגילה נקראת פרק ראשון מגילה
 מלמד שהלך ולן בעומקה של הלכה. כל זמן ששכינה וארון הא דרבים. דהפם כל ישראל הוו: מענוה. הספד על המת: ולא
 שריין שלא כמקומן אסורים כתשמיש המטה לא גרס מנופחוה. על לכן: אבל לא מקומוה. והפס׳) מפרש איזהו עינוי
 ליה הכא דמה שייך כאן וכפרק הדר (עירובין סג:< גרת ליה דקאמר ואיזהו קינה עינד שכולן עונות כאחת קינה אחת אומרת וכולן עונות
 שנענש יהושע על שכטל ישראל מפריה ורכיה״< י״ל דמה שנענש שלא אחריה: ה״ה דיחיר. ביטול תלמודו קל מעכודה ופורים: מדרבי

 תורה אור השלם
 1 . וייאמר לא כי אני שר
 צבא יי עתה באתי ויפיל
 יהושע אל פניו ארצה
 וישרנחו וייאמר לו מה

דבי אל עבדו: ; : י  אדנ
 יהושע ה יד
 2. לאביו ולאמו לאחיו
 ולאחת־ לא יטמא להם
 במתם בי נזר אלדזיו על
 ראשו: במדבר ו ז
 3. ואיש בי ימכיר בית
 מושב עיר חומה והיתה
 גאלתו עד חים שנת
 ממכרו ימים תהיה
 גאלתו: ויקרא כד, כט
 4. ואם לא יגאל עד
 מלאת לו שנה תמימה
 וקם הבית אשר בעיר
 אשר לו חמה לצמיתת
 לקנה אתו לדיריתיו לא
 יצא ביבל: ויקרא כה ל

 גליון הש״ם
 גמ' ולהכנסת כלה.
 נהגהוה ש״ע אה״ע סי׳

 סה סעיף א:

 הגהות הב״ח
 (א) גמ' ומטפמות נוה
 ונזה אינן מקוננות:
 (ב) תום׳ ד״ה כרך שישנ
 וכו׳ נט״ו דהויא מוקפת

 מומה:

 רבינו חננאל(המשך)

 יוסי בר חניגא. דדרישל) משפחה כוי:
 ולאחוהו מה ה״ל. גכי נזיר כתיב על
 נפש מת לא יכא וכמלכר ון הרי הכל
 כמשמע הדר כתיכ בתריה קרא
 יתירא לאכיו ולאמו לאחיו ולאחותו
 כו׳ דריש לה בספרי״) לאכיו לא יטמא
 אבל מיטמא הוא למת מצוה לאמו מה
 ת״ל שאס היה כהן ונזיר אע״פ שקדוש
 ב׳ קדושות לאמו לא יטמא אבל
 מיטמא הוא למת מצוה לאחיו שאם
 היה כהן גדול ונזיר לאחיו לא יטמא
 אבל מיטמא הוא למת מצוה דעל
 כרחך כולהו למעוטי מת מצוה אתו
 הלכך אס אינו ענין לו תנהו ענין
 לחכירו ולאחותו מה ת״ל כו׳ ואס
 אינו ענין לאלו תנהו ענין לענין
 כיטול עכודה ומילה מפני מת מצוה:
 שמה לו מה. אח או אחות: אמרת
 לא יטמא. כשם שאין נזיר מבטל
 נזירותו ליטמא לקרוכיו כך הוא זה
 לא יבטל מפסחו: את לא העשה.
 דכתיכ לא תוכל להתעלס (דנריס « ו
 וכתיב נ) והתעלמת פעמים שאתה
 מתעלס כגון זקן ואינו לפי כבודו«:
 בנחל. מקום נמוך: שישב ולבסון!
 הוקן*. שנתיישב תחלה בבתים ולבסוף
 הוקף חומה נידון ככפר לענין בתי
 ערי חומה: בית מושב עיר חומה.
 בית מושכ של עיר חומה: עשרה
 בעלנין. שכטלין ממלאכתן שיהו
 מצרין תמיד ככית הכנסת שחרית
 וערכית כדאמרינן במסכת כרכות
 (דף ו:< כיון שבא הקב״ה ככית הכנסת
 ולא מצא שס עשרה וכר: הטנא.
 כפירקין כמתני׳(ל׳ ה.): כרך איצעריכא
 ליה. דכל כרך אינו אלא מקום שווקין
 שנכנסים שם מכל צד וגדול הוא יותר
 מעיר גדולה: דמיקלעי ליה מעלמא.
 אנשים הרבה ויש הרבה מהן במלין
 ממלאכה שאין עושין מלאכה אלא
 במקומן אפילו הכי בעינן קבועין דזמנין
 דלא משתכחין: ישב אין. שחזר והוקף:

 לוד

 מלמד שלן בעומקה של הלכה א) ואמר רב
 שמואל בר אוניא גדול תלמוד תורה יותר
עתה באתי לא  מהקרבת תמידין שנאמר 1
 קשיא הא דרבים והא דיחיד ודיחיד קל
 והתנן 3׳אנשים במועד מענות אבל לא
 מטפחות ר׳ ישמעאל אומר אם היו סמוכות
 למטה מטפחות בראשי חדשים בחנוכה
 ובפורים מענות ומטפחות בזה ובזה יא) אבל לא
אין מועד ׳ב  מקוננות ואמר רבה בר חונא ג
 בפני תלמיד חכם כל שכן חנוכה ופורים
 כבוד תורה קאמרת כבוד תורה דיחיד חמור
 תלמוד תודח דיחיד קל אמר רבא פשיטא לי
 עבודה ומקרא מגילה מקרא מגילה עדיף
 מדר׳ יוסי בר חנינא תלמוד תורה ומקרא
 מגילה מקרא מגילה עדיף מדסמכו של בית
 רבי תלמוד תורה ומת מצוה מת מצוה
מבטלין תלמוד תורה ׳ג  עדיף מדתניא י
ולהכנסת כלה עבודה ומת  להוצאת מת 8
 מצוה מת מצוה עדיף 2מולאחותו דתניא
 ה< ולאחותו מה ת״ל הרי שהיה הולך לשחוט

 את פסחו ולמול את בנו ושמע שמת לו
 מת יכול יטמא אמרת לא יטמא יכול כשם
 שאינו מיטמא לאחותו כך אינו מיטמא למת
 מצוה ת״ל ולאחותו לאחותו חוא דאינו
 מיטמא יאבל מיטמא למת מצוה בעי רבא
 מקרא מגילה ומת מצוה הי מינייהו עדיף
 מקרא מגילה עדיף משום פרסומי ניסא או
 דלמא מת מצוה עדיף משום כבוד הבריות
מת מצוה עדיף  בתר דבעיא הדר פשטה ה
 י׳דאמר מר גדול כבוד הבריות שדוחה את
 לא תעשה שבתורה גופא ׳:•א״ר יהושע בן לוי
 י כרך וכל הסמוך לו וכל הנראה עמו נדון
 ככרך תנא יסמוך אע״פ שאינו נראה נראה
 אע״פ שאינו סמוך בשלמא נראה אע״פ
 שאינו סמוך משכחת לה כגון דיתבה בראש

 חחר אלא סמוך אע״פ שאינו נראה

 רבינו חננאל
 ופרקינן התם גבי יהושע
 תלמוד תורה דכל ישראל
 ולפיכך תמוד מעבודה,
 אבל דיחידים כגון תלמוד
 תורה דרבי, עבודה חמורה
 ממנו וכן פורים. אמר
 ר׳ יהושע בן לוי אסור
 לאדם לתת לחבירו שלום
 בלילה, תיישינן שמא שד
 הוא. ואי מזכיר לו שם
 שמים, שרי. ותלמוד תורה
 דיחיד קיל, והתנן נשים
 במועד מעמת אבל לא
 מטפתות, ואמר רבה בר
 רב הונא אין מועד בפני
 תלמיד תכם, כל שכן
 חנוכה ופורים. ופרקינן
 כבוד תורה כגון הספד
 תלמיד תכמים וכיוצא
 בו, אפילו דיחיד חמור
 מפורים, אבל תלמוד תורה
 ריחיד קל מעבודה ופורים.
 אמר רבא פשיטא לי
 עבודה ומקרא מגילה
 מקרא מגילה עדיף, כדר׳
 יוסי ברי חנינה. וכן מקרא
 מגילה עדיף מתלמוד
 תורה, מדמבטלין דבי
 רבי תלמוד תורה ובאין
 לשמוע מקרא מגילה.
 וכן קבורת מת מצוה
 עדיף מתלמוד תורה, דתנן
 מבטלין תלמוד תורה
 להוצאת המת ולהכנסת
 הכלה.א) ואסיקנה דקבורת
 מת מצוה עדיף ממקרא
 מגילה, גדול כבוד הבריות
 שדוחה את לא תעשה
 שבחורה. פירוש כגון

^ א " מ
א  ™ דאס כן הל״ל נדון כערי החציים עכשיו והיח לו קודם לכן אלא מאי חרב שחרב מעשרה בטלנין ואמר ריב״ל ^

 [להיות] מנהיג בהמה, דשייך גכייהו לכ״נ דלענין מגילה ליד לומר ולאחותו, הנה הנזיר
י מצווה שלא להיטמות כ א ד ל י ק מ י י ס מ ן ק ל מ כ  אינו חייב להשיבה, שנא־ ןן״ך, מ
 והתעלמת,ואמרינןפעמים י , , וכתיב ולאחותו מופנה
ו ת ו ח א ה ל נ מ ד מ מ ל ה ימכור לאשמועינן רחומה דמתנינן גבי מגילה בכה״ג דמהני גבי ערי חומה דהיינו הוקף ולבסוף ישב כדכתיכ כית מושכ עיר חומה דמשמע ל ז י א , כ ם ל ע ת ה מ ת א  ש

ן שאין כבייי שנתיישב בתוך החומה ואס תאמר לקמן (דף ה:) אמדנן דטבריא שימה חומתה אע״ג דאין לה דין עד חומה מ״מ ק ודן את המגילה אינו מטמא אבל מיטמא ק ן ז ו ג ח כ צ ] 

ן למת מצוה אע״פ שמבטל מ ז ח ״ ד י כ א ל י ר ב י ע נ א ש ל ל ״ י א ן ט ג מ א ן י ס כ מ ן ד ו י קף כ ו ף ה ו ס ב ל כ ר ש י ש ת כט״ו«»דהס מוקפין חומה כיון דמגניא מאויבים וה״נ היה לנו לומר כ ו מ ה י = ' נ פ ג ל י ה נ ה  ל

1 1 , , , , י ״ י , , 1 1 העבודה. אמר ר׳ יחושע  שהוא פטור מלהשיב, 1

ך ו מ ס ל ה כ ך ו ר י כ ו ן ל ה דהיקף ים מהני כהיקף חומה לגכי מגילה גס כן דין הוא שיקראו המגילה בט״ו שהרי היקף שלה קודם לישובה והוי כשאר היקף דמהני ב ח ו ן ד ק ז ד ה ו ב א כ צ מ  נ

 את -כתוב לא תוכל בבתי ערי חומה אבל ישב ולבסוף הוקף לא מצינו בשום מקום דחשיב חומה שלה וא״ת לקמן בפרקין (שס) דקאמר אשר לו חומה פלע לו, מיל כדאמת. כו־. תנא

^ ה א ר ל י א ל ש י פ ^ ע ל ^ א ׳ ׳ ה ? י י b ^ ל י ^ ? ל מ ל י ו י ע M1D 3 ל ל ^ ™ 1"'^ ? ח 0 י ד י 5 " ס ״ י ת ב ה ? ^ ש ל ת ש ו י ג א ' ש י י פ ג י א י ש ומת ל ת עמדהל ו ו צ מ ב  ש

 מצוה, מת מצוה עדיף ולבסוף הוקף שהרי לא נגמרה חומת העיר עד שנגמרו כל הבתים ויש לומר דקרא אתא לאשמועינן דאפילו היכא דקים לן שלא דר אדם כגון שיושבת בנחל. או
ה נראה עמו כגון שיושבת ר ש א שם עד שנגמרו כל הכתים אפילו הכי לא חשיכ היקף וצריך לומר דהא דקאמר נדון ככפר מייד דליכא י׳ בטלנים דאי יש שס ע י נ ת ד • מ ה ד ו כ ל ע ט ב י  י
י א נ ; א א ש ל י : ע ר ו ^ ך « S ™ בטלנין אמאי גרע מעיירות גדולות דהוו בי״ד: והתניא רבי אליעזר ברבי יום־ אומר וכו׳ וא״ת אדמותבת ליה מרכי אליעזר 0 T ™ ™ ™ 
 לאחיו אינו מטמא לאחותו לסייעיה מרכנן דפליגי עליה וסכרי דקדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא לעתיד לכא ויש לומר דע״כ לא סכר רכי יהושע כרכנן דאי סבר יותר מזה, נידון ככרך.
ע והשוכן חוץ לבדך כשיעור ש ו ה ת י ו מ י קף מ ן א ה ל ש כ  לא כל שכן, אם ק ™ כוותייהו מאי מהני י!)(ישב ולבסוף הוקף) אס לא קדשה קדושה שנייה: אלא שהרב מעשרה בטלנים, ו
ו־ן כרד רךי כמ בןה כא י ןי ^ איירי דכיה לא צריך עשרה ואס תאמר מאי מהני מה שהיה כרך מתחילה הוה ליה כפר שנעשה כרך שנתישבו שם עשרה דש לומר ^דוק ל

י י
ך ל ; מ ^ ה ^ ת  ה

 את פסחו ולמול את בנו, דלרכותא נקט הכי ולא מבעיא כפר שנעשה כרך דכסתמא ליכא למיחש שמא יחסרו דיורים אלא אפילו זה שפסקו דיורים ככר שישב, כגון שבנו בתים
. ואחר כך הקיפוהו הומה, ן ע ש י י א ח ל ע A ל מ ש א מ י ק י ה ל י פ ת א ר ח ס א ע ל פ ן ן ע ק ס פ א י מ ש ש ח י מ א ל כ י א א ל ע מ ך א ת ע ת ןקלקא ד ח  שבשתיהן אף על פי ™1 פעס א
ב 1 נידון ככפר, ואע״פ שעתה י י א ח י ה ה ש ש ת ע ו ו צ  מ

ל מוקף חומה הוא. שנא־  כרת, כדתנן בכריתות פרק "
 ראשון הפסה והמילה מצות עשה, [והן בכרה] דכחיב והאיש אשר הוא טהור ובדרף לא היה והדל ואיש כי ימכור ביה מושב עיר חומה, שקדם בעיר חומה ולא קדם בניין הבית לחומה. וכן כרך שאין בו
 לעשות הפסח [וגוי], וכתיב וערל וכר אשר לא ימול וגוי. ושמע שמת לו מת יכול יטמא, אמרת לא עשרה בטלנין, שבטילין ממלאכתן ויושבין בבית הכנסת, ואע״ג דאתו להו מעלמא אכסנאיים, הרי זה כפר.
 יטמא, דייקינן מדכתיב והאיש אשר הוא טהור והדל לעשות הפסח ונכרת[ה], וכן [ו]ערל וכר אשר לא וכן כרך שהיו בו עשרה בטלנין וחרב, ועוד חורו [כו] ועכשיו יש בו עשרה בטלנין, נידון ככרך, נוהגין
 ימול ונכרתה, כלומר אינו רשאי להיטמא [נ״א: להיטפל] למתו ולבטל המצוה. יכול גם למת מצוה לא בו נ:ל מצוה הנוהגות בכרך. אבל כרך שהוקף ולבסוף ישב, אף על גב דחרבה הומתו הרי הוא ככרך.

 היכי
 משכחת לה א״ר ירמיה שיושבת בנחל וא״ר

ואיש כי כרך שישב ולבסוף חוקף נדון ככפר מ״ט דכתיב 3  יהושע בן לוי ח
 ימכור בית מושב עיר חומה ״׳-שהוקף ולבסוף ישב ולא שישב ולבסוף הוקף
 ואמר ריב״ל י כרך שאין בו עשרה בטלנין נדון ככפר מאי קמ״ל תנינא ט׳איזו
 היא עיר גדולה כל שיש בה עשרה בטלנין פחות מכאן הרי זה כפר כרך
 איצטריך ליה אע״ג דמיקלעי ליה מעלמא ואמר ריב״ל כרך שחרב ולבסוף
 ישב נדון ככרך מאי חרב אילימא חרבו חומותיו ישב אין לא ישב לא והא
אף על פי שאין לו אשר לוא חומח כ  תניא י׳ רבי אליעזר בר יוסי אומר 4
 עכשיו והיח לו קודם לכן אלא מאי חרב שחרב מעשרה בטלנין ואמר ריב״ל

 לוד

 היה לו בן זכר היה על שכטל ישראל
 מתשמיש מדה כנגד מדה אבל שאר

 עונש בא לו על בטול תורה:
 מענות. כולן עונות כאחת
 מקוננות אחת אומרת
 והשאר עונות מטפחות יד על יד או
 על ירך או על פנים: אין מועד
 כפני תלמיד הכם. דום שמועה
 כבפניו דמי: כל שכן תנוכה
 ופורים. שמותר להספידס אע״ג
 דמכטל ממקרא מגילה אלמא ח״ת
 חמור ממקרא מגילה: מת מצוה
 עדיף. לאו דווקא מת מצוה והוא
 הדין לכל מתים שבעולם מבטלים
 תלמוד תורה להוציאם אלא איידי
 דנקט בסמוך גכי ולאחותו מת מצוה
 ה״נ נקט תלמוד תורה ומת מצוה«):
 מת מצוה עדיף. הקשה הר״ר
 אלחנן למה לי קרא תיפוק
 ליה מק״ו ומה ת״ת דחמירא מבטלין
 משוס כבוד המת עבודה דקילא לא כל
 שכן דהא אפילו תלמוד תורה דרכים
 מבטלין משוס ככוד המת כדאמר
 פ״ב דכתובות 1לף יז. ושס< וי״ל דה״מ
 למאן דקרי ותני ומתני לצריך כולי
 האי אבל למאן דלא קרי ותני לא
 צדך כולי האי והכא מייד במת
 מצוה דלא קרי ותני ומשוס הכי צדך
 קרא דולאחותו: כרך שאין בו י׳
 בטלנים נדון ככפר. וצ״ל דמיירי
 כסתם כרכים האמורים כתלמוד ל) אכל
 המוקף חומה מימות יהושע בן נון
 אפילו אין בו י׳ בטלנים קורץ
 בט״ו וה״נ משמע דפריך בסמוך מאי
 קמ״ל תנינא איזו היא עיר גדולה
 כו׳ ומשני כרך איצטריך ליה אע״ג
 דמקלעי ליה מעלמא ואי איתא דאפילו
 כמוקף חומה מימות יהושע כן נון
 צריך י׳ כטלנין הוה ליה למימר מוקף
 מימות יהושע אצטריכא ליה אע״ג
 דחשיב חומה דידהו שהגינו מן
 האויבים וגם מקלעי ליה מעלמא
 דהוי רבותא טפי אלא ש״מ דבמוקף

 מימות יהושע לא צריך י׳:
 כרך שישב ולבסוף הוקף נדון
 בכפיי. פירש הקונטרס
 דלענין בתי עד חומה איירי וה״נ
 משמע מדאייתי קרא דכי ימכור
 וקשה דאס כן בערטן (דף לב.) הו״ל
 להש״ס למתני גכי הא לתני שאר
 ליני לבתי ערי חומה ועול קשה
 דאס כן הל״ל נלון כערי החצריס
 דשייך גכייהו לכ״נ דלענין מגילה

 עין משפט
 נר מצוה

 ט א ב מיי׳ פ״ ו מהלכוח
 י״ט הלכה כד ופי״א
 מהל׳ אכל הלכה ל [ה]
 סמג עשי[ נ טוש״ע א״פ
 סימן תקמו פעיף נ
 וטוש״ע י״ל סימן חא

 סעיף ה:
 י ג מיי׳ שם פי״ל הלכה
 ט טוש״ע י״ד סימן

 שפא סעיף א:
 יא ד מיי׳ שם ס״ג הלכה
 ח טוש״ע י״ד סי׳

 שעל סעיף א:
 יב ה מיי׳ פ״א מהלכוח
 מגילה הלכה א טור
 ש״ע א״ח סי׳ חרפז סעיף

 נ:
 ״ג ו ז מיי׳ שס הלכה י
 טור ש״ע א״ח סי׳

 חרפח סעיף ב:
 יד ח טוש״ע שם סעיף א:
 טו ט מיי׳ פי״נ מהלי
 שמטה ויובל הלכה יד

 סמג עשי! קנל:
 טז י מיי׳ פ״א מהלכוח

 מגילה הלכה ח:
 יז כ מיי׳ פי״נ מהלכוח
 שמטה ויונל הלכה טו
 [ופ׳־א מהלכוח מגילה ה״ל
 טוש״ע א״ח סי׳ תרפח

 סעיף א]:

 א) נראה למסר כאן וצ״ל מקרא מגילה ומת מצוה מאי ואסיקנא וכוי.



 עין משפט
 נר מצוה

 יח א מיי׳ פ״א מהלכות
 מגילה הלכה א סמג
 עשין ד טוש״ע א״ח שי׳

 חרפט סעיף א:
 יט ב מיי׳ שס הלכה יג
 נטור א״ח סימן

 חרפח]:
 כ ג מיי׳ פי״ג מהלכוח

 חפלה הלכה ח:
 כא ד מיי׳ פ״א מהלכוח
 מגילה הלכה ג׳ סמג
 שס טוש״ע א״ח סי׳ חרפו

 סעיף א:

 רבינו חננאל
 לוד ואונו גיא החרשים,
 מוקפת חומה וכולי.
 כלומר דייקינן מדכחיב
 ויכן אסא אח כל הערים
 הבצורות אשר ביהודה,
 וכי כל הערים אסא בנאם
 והלא בנויות היו, אלא
 שפצינהו, כך יש לומר
 אלפעל שפצינהו. כרכין
 המוקסין חומה מימות
 יהושע בן נון מקודשות
 ומשלהין מצורעין מתוכן.
 ואמר ר׳ יהושע ןבן
 לוי] נשים הייבות לשמוע
 מקרא מגילה, שאף הן
 היו באותו הנס. כלומר
 שגם הן היו בכלל
 להשמיה להרוג ולאבד.
 פורים שחל להיות בשבת.
 פירוש אם חל המשה
 עשר להיות בשבת שהוא
 פורים לבני כרכין, שואלין
 ודורשין בעיניינו של
 יום. מהו דתימא ניגזור
 משום דרכה דאמר הכל
 חייבין במקרא מגילה ואין
 הכל בקאיין בה, גזירה
 שמא יטלנה ןביהו] מי
 שאינו בקי וילך אצל
 מי שבקי ויעבירנה ארבע
 אמות ברשוח הרבים, קא
 משמע לן. וחייב אדם
 לקרות את המגילה כלילה
 ולשוב לקראותה ביום
 כולי. [0£קא] הכפרים
 מקדימין ליום הכניסה.

 מגילה נקראת פרק ראשון מגילה ד.
 לוד׳ ואונו וגיא החרשים. הקשה ה״ר אלחנן אמאי אצטריך ליה
 לרבי יהושע לאשמועינן לאונו מוקפת מימות יהושע והא
 משנה שלימה היא כפרק כתרא לערכין (לף לכ.) ויש לומר דאגב
 דאצמריך לאשמועינן לול וגיא החרשים תנא נמי אונו בהרייהו:
 הא אלפעל כננהו. קשה אמאי לא
 פריך כפרק כתרא לערכין כי
 האי גוונא ר״ל להתס לא תנן אלא
 אונו והיה יולע למצי לשנויי תרי אונו
 הוו אכל הכא להוו ג׳ כשלשתן לא

 שייך למימר שהן כפולות:
 נשים הייכות כמקרא מגילה.
 מכאן משמע שהנשים
 מוציאות את אחרים ילי חוכתן מללא
 קאמר לשמוע מקרא מגילה והכי נמי
 משמע כערכין (לף ב: ישהו לקאמר
 הכל כשרים לקרא את המגילה ומסיק
 הכל כשרים לאתויי מאי ומשני לאתויי
 נשים משמע להוציא אפילו אנשים
 וקשה להא כתוספתא נ) תני כהליא
 לטומטום אין מוציא לא את מינו ולא
 שאין מינו ואנלרוגיטס מוציא את
 מינו ואין מוציא את שאין מינו וסשיטא
 ללא עליסא אשה מאנדרוגינוס וכן
 *5פסקו הה״ג לאשה מוציאה מינה
 אכל לא אנשים וי״ל לסלקא לעתך
 ללא יועיל קריאתן אפילו להוציא
 הנשים קמ״ל לחייכין ס)להכל חייכין

 כשמיעה עכליס נשים וקטנים:
 שאף הן היו כאותו הנם. פירש
 רשכ״ס שעיקר הנס היה
 על ילן כפורים על ילי אסתר
 כחנוכה על ילי יהולית כפסח שכזכות
 צלקניות שבאותו הלור נגאלות וקשה
 ללשון שאף הן משמע שהן טפלות
 ולפירושו היה לו לומר שהן לכך נראה
 לי שאף הן היו כספק ללהשמיל
 ולהרוג וכן בפסח שהיו משועבלות
 לפרעה במצרים וכן כחנוכה הגזירה
 היתה מאל עליהן. גבי מצה יש
 מקשה למה לי היקשא &<דכל שישנו
 ככל תאכל חמץ ישנו כקוס אכול מצה
 תיפוק ליה מטעם שהן היו באותו
 הנס וי״ל למשוס האי טעמא לא
 מחייבא אלא מררבנן אי לאו מהיקשא
 ורבינו יוסף איש ירושלים תירץ
 לסלקא רעתך למיפטרה מגזירה שוה לט״ו ט״ו לחג הסוכות כרפי׳
p ואומר על הנסים D f i :((פסחים מג: ל״ה סלקאצ) פרק אלו עובדן 
 בתפלה ובהוראה ויש שאין אומרים כשם לפי שאמרו חכמים (ברכוח לד.)
 לעולם לא ישאל אלם צרכיו לא בג׳ ראשונות ולא בג׳ ברכות אחרונות
 ושטות הוא שהרי האי טעמא לא הוי אלא למתפלל בלשון יחיל אבל
 בשביל הציבור שד אבל נראה שאין לאומרו מטעם אחר משוס לאמרו חכמים (פסחים קי!:) לכל לנר להוי בלהבא תקנו בלהבא ובלבר
 להוראה הוי לשעבר ומשוס הכי תקנו בה על הנסים להוי לשעבר ובליל י״ל לאחר תפלת מעריב אומר קריש שלם ואחר כך קורא את המגילה
 ומברך לפניה ג׳ ברכות ואחריה ברכה אחת על האל המושיע השלים עומל לפני התיבה ואומר ואתה קלוש ואין מתחילין ובא לציון לפי
 שאין גאולה בלילה ואם מוצאי שבת הוא יאמר ויהי נועם קולס וכשרוצה לקרות פושט את כולה קולס כאגרת אבל לא גולל וקורא כמו
 ס״ת ובשחר מתפלל שמונה עשרה ברכות ואומר על הנסים בהולאה ואין אומר כשם לפי שכל הברכה אינה אלא לשעכר וא״כ אין לומר
 בה לבר שלהבא ואחר כך אומר קדש על לאמירן ואוחז ס״ת וקורא שלשה גברי פרשת רבא עמלק אע״פ שאין בה אלא ט׳ פסוקים ואין
 מחזיר הספר תורה למקומו אלא יושב ואוחז ביליו על שקראו את המגילה ומכרך עליה כאשר עשה בלילה כלפירש בסניס ואחר כך אומר
 תהלה ובא לציון ואין אומרים למנצח משוס לכתיב ביה צרה וצרה כפורים לא מזכרינן וכן אין נופלים על פניהם בי״ל ובט״ו משוס לכתיב
 ימי משתה ושמחה ואומר [(מהליס «< למנצח על אילת השחר] p)s משוס לכתיב ביה מפלה לעובלי כוכבים וכן בליל ארבעה עשר ואומר פטום
 הקטורת וכל הסלר כמו בחול: פורים שהל להיות בשבת. לווקא בשבת לפי שאין קורץ המגילה משוס גזירה לרבה אבל בחול א״צ
 שהרי קורץ המגילה וטפי איכא פרסומי כיסא: מאי איריא פורים אפילו י״ט נמי. נראה לי לה״פ מאי איריא פורים לאין לורשין בו
 מקודם לכן שלשים יום דמשוס הכי לידרוש בו ביום אפילו בי״ט ללרשינן שלשים יום לפניו ואפילו הכי לורשין בו כיום כלתניא (לקמן ל3.)
 וידבר משה את מועדי ה׳ וכר: הייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה כיום. אומר ר״י דאף על גב דמברך זמן בלילה חוזר
 ומברך אותו ביום דעיקר פרסומי כיסא הר כקריאה דיממא וקרא נמי משמע כן דכתיב ולילה ולא דומיה לי כלומר אף על גב שקורא
 כיוס חייב לקרות בלילה והעיקר הוי ביממא כיון שהזכירו הכתוב תחילה וגס עיקר הסעודה ביממא הוא כדאמר לקמן (לף ct דאם
 אכלה בלילה לא יצא י״ח והכי נמי משמע מדכתיב נזכרים ונעשים ואיתקש זכירה לעשייה מה עיקר עשייה ביממא אף זכירה כן:

 ויעבירנה

 לוד ואונו וגיא חחרשים מוקפות חומה מימות
 יהושע בן נון הוו והני יהושע בננהי וחא
 אלפעל בננהי דכתיב >[ו]בני אלפעל עבר
 ומשעם ושמר הוא בנה את אונו ואת לוד
ויבן  ובנותיה ולטעמיך ># אםא בננהי דכתיב 2
 א<(אםא את ערי הבצורות אשר ליהודה) אמר

 ר׳ אלעזר הני מוקפות חומה מימות יהושע
 בן נון הוו חרוב בימי פילגש בגבעה ואתא
 אלפעל בננהי הדור אינפול אתא אםא
ויאמר ליהודה  שפצינהו דיקא נמי דכתיב 3
 נבנה את הערים האלה מכלל דערים הוו
נשים חייבות במקרא  מעיקרא ש״מ 3*ואריב״ל א
 מגילה ג<שאף הן היו באותו הנם ואמר רבי
פורים שחל להיות בשבת  יחושע בן לוי ב
 שואלין ודורשין בעבעו של יום מאי אריא
משה תיקן ג (  פורים אפילו י״ט נמי דתניא ד
 להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בענינו
 של יום הלכות פסח בפמה הלכות עצרת
 בעצרת והלכות חג בחג פורים איצטריכא
 ליה מהו דתימא נגזור משום דרבה קמ״ל
 היואריב״ל יחייב אדם לקרות את המגילה

אלהי אקרא  בלילה ולשנותח ביום שנאמר 4
 יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי סבור
 מינה למקרייה בליליא ולמיתנא מתניתין
 דידה ביממא אמר להו רבי ירמיה לדידי
 מיפרשא לי מיניה דרבי חייא בר אבא כגון
 דאמרי אינשי אעבור פרשתא דא ואתנייה
 איתמר נמי אמר רבי חלבו אמר עולא ביראה
 יי חייב אדם לקרות את המגילה בלילה
למען יזמרך כבוד  ולשנותה ביום שנאמר 5
 ולא ידום ה׳ אלהי לעולם אודך: אלא שהכפרים
 מקדימין ליום הכניסה: א״ר חנינא חכמים
 הקילו על הכפרים להיות מקדימין ליום הכניסה
 ״כדי שיספקו מים ומזון לאחיהם שבכרכין

 למימרא

 לוד ואוגו וגיא החרשים. מערי כנימין היו כדכתיב ובני אלפעל עבר
 ומשעם ושמר הוא בנה את לוד ואת אונו וגו׳ ובספר דכד הימים ה
 מיתסו על שבט בנימין. וגמרא גמיר לה רבי יהושע בן לר מרביה
 דמוקפות חומה מימות יהושע בן נון הן ובמתני׳ דערכיףי) תנן תרתי

ד  מינייהו דקא מני לוד ואונו אצל ע
 חומה שאינן נוהגות אלא מימות
 יהושע בן נון ולפי שחומותיהן נראות
 חדשות כדאמרינן לקמן שנפלו והחזיקן
 הוזקק ר׳ יהושע בן לר להעיד שבכלל
 מוקפות חומה הן לקרות מגילה
 בט״ו: ויחזק אסא. אינו בבל המקרא
 אבל מקרא אחר כתיב ויק ערים
 ביהודה. ואע״ג דהני לאו מיהודה
 נינהו ומכנימין היו מלכי יהודה מושלים
 על בנימין ומצינו באסא שאף ערי
 כנימין חיזק דכתיב (ל״ה ב נוז< וישאו
 את אבני הרמה ואת עציה אשר בנה
 בעשא רבן בהס את גבע ואת
 המצפה והן ערי בנימין כדכתיב
 בספר יהושעי): בימי פילגש כגבעה.
 שהחריבו ישראל את בנימין ואת עריו
 כדכתיכ גס כל העדס הנמצאות
: שפציגהז.  שלחו באש (שופטים ק
 החזיק את בדקיהן. ודומה לו ביבמות
 (לף סג.) טוס ולא תשפץ שפיץ ולא
 תבנה: דיקא גמי גרס: שאןן הן
 היו באוחו הנס. שאף על הנשים גזר
 המן להשמיד להרוג ולאבד מנער ועד
 זקן טף ונשים וגרי): שואלץ ודורשי;.
 מעמידן תורגמן לפני החכם לדרוש
 אגרת פורים ברכים: משום דרבה.
 דגזר לקמן ל) בקריאת מגילה שמא
 יעבירנה ארבע אמות ברשות הרבים
 אף כאן גזרו דרשה אטו קדיה:
 ולשגוחה ביום. זכר לנס שהיו זועקין
 בימי צרתן יום ולילה: אקרא. כמזמור
 למנצח על אילת השחר הוא שנאמר
 על אסתר כדאמרינן כמסכת יומא
 (לף כט.) למה נמשלה אסתר כאילת
 כו׳: סבור מיגה. בני הישיבה ששמעו
 שמועה זו בלה״ק ולשנותה ביום היו
 סבודן דהאי ולשנותה לשון שונה
 משנה הוא: למיחני מחניחין דידה.
 משניות של מסכת מגילה: אעבור
 פרשהא דא זאחגיה. אסיים פרשה

 זו ואשנה אותה פעם שניה: ביראה. דמן בירי: יזמרך כבור.
 ביום ולא ידום בלילה. והאי קרא במזמור ארוממך ה׳ כי דליתני
 דרשינן בפסיקתא״) במרדכי ואסתר והמן ואתשורוש וקריאת מגילה
 שבח הוא שמפרסמין את הנס והכל מקלסין להקדוש ברוך הוא:

 למימרא

 מסורת הש״ם

 א) [צ״ל ערי מצורה
 ניהולה], ב) [ערטן ג.],
 0 נשנח נג. פסחים קח:],
 ד) לקמן לכ., ה) [לקמן כ.],
 ו) לקמן נ., 1) ולעיל ב. לקמן
 יט.],ח)[א ח],ט)[דףלכ.],
 י) [פרק יח], כ) [אסחר ג],
 ל) [ע״נ], מ) [דר״כ סוף
 פסקא דהעומח,
 נ) [למגילה פ״נ], ש) דומיא
 דהכלכצ״ל,«) [סוטה יא:],
 פ) [פסחים מג:], צ) [ועי׳
 חוס׳ ססמיס קח: ל״ה היו],
 ק) ןנאוחו מזמור לא גמצא
 מסלה לשוס אומה אנל
 כאליהו רנה סי׳ מרצג ס״ק
 ט כתג נזה״ל ונחוס׳ מגילה
 לף ל כחנו לומ׳ שיר מזמור
 לאסף משום ליש נה מפלח
 עמלק עכ״ל יע״כ שכך היה

 לפניו הטסחא נח וסי],

 תורה אור השלם
 1. ובני אלפעל עבר
 ומשעם ושמר הוא בנה
 את אונו ואת לה

 וביחיה:
 דברי הימים א ח יכ
 2. ויבן ערי מצורה
 ביהודה כי שקטה הארץ
 ואין עמו מלהמה בשנים

 האלה כי הניח ין ל1:
 דברי הימים ב יד ה
 3. וייאמר ליהודה נבנה
 את הערים האלה ונסב
 הומה ומגדלים ךלתים
 ובריחים עוךנו הארץ
 לפנינו כי הרשנו את יי
 אלהיני דרשנו וינח לנו

 מסביב ויבנו ויצליחו:
 דברי הימים ב יד ו
 4. אלהי אקךא יומם
 ולא תענה ולילה ולא
 דומ;ה לי: ההלים כב ג
- ב  5. למען יזמרף ב
 ולא ידים ין אלהי לעולם
 אוהך: תהלים ל יג

 גליון הש״ם
 תום׳ ד״ה נשים ובו׳. וכן
 פסקו הה״ג. עי׳ סוכה
 דף לח ע״א חוס׳ ד״ה
 נאמח: שם ה״ה poe כו׳
 משום דכתי' כ" מפלה
 לעופה• כוכבי׳. עי׳ לקמן
 דף טו ע״נ וניומא דף

 כט ע״א וצ״ע:

 הגהות הב״ח
 (א) גם' ולטעמיך הא
 אסא וכו׳ אשר ליהודה

 אלא אמר ר׳ אלעזר:

 מוםף רש״י
 שאף הן היו באותו
 הנס. משוס דעל ידי אסחר
 נגאלו (פסחים קח:). כדי
ן. ו  שיספקו מים ומז
 שיהו סנויס ניוס פוריס
 להספיק צורכי סעודת
 פורים לנגי העיירות (לעיל



 מסורת הש״ם
 א) [לעיל ב: לקמן ה.],
 5) [לקמן יט.], ג) [מיספתא
 פ״א], ד) ולעיל ב.],
 ה) [תוספמא פ״א],
 ו) [לקמן ה.], 1) פסחיס סט.
 סוכה מג: דיה כט: [ביצה
 יז:], ח) [ליתא בשאילתות
 וברי״ף ורא״ש גס מהרש״א
 מוחק זה],ט) [עי׳ מוס׳ ר״ה
 כט: ל״ה שמא וחוס׳ סוכה
 מג. ל״ה רעבירגו וחוס׳
 ביצה יין.], י) צ״ל כגון,

 כ) ףבמומ ה:ן,

 תורה אור השלם
 1. לקים עליהם להיות
 עשים את יום ארבעה
 עשר לחדש אדר ואת
 יום חמשה עשר בו בכל

 שגה ושנה:
 אסתר ט כא

 גליון הש״ם
 תום׳ ד״ה ויזןבירנה כוי
 זןד שיבדיל. פי' שבח לף
 קנ ע״ג: בא״ד שאיגה
 אלא כוי. עי׳ שגח לף קיל
 ע״ב תיס׳ ל״ה ואמאי

 צימקע:

 הגהות הב״ח
 (א) רש״׳ ד״ה סילרא וכו׳
 חל להיוח בשבח כפרים
 מקדימין ליום הכניסה

 הרי י״ב:

 ר: מגילה נקראת פרק ראשון מגילה
 למימרא רהקנהא דכרכין היא. כדי שיספקו משמע כדי שיהו פנויין
 ליום השמחה: אלא אימא מפגי שמספקין. שכר הוא להם כשמל
 שהן מספקין הלכך היכא דאין נכנסין לא קולא הוא לגכייהו ואין
 כאן שכר: סידרא דירחא. דקתני בי״א כי״נ ני״ג בי״ד בנךו כסדר
 מנין החודש וכשכא לפרשה נקט סדר
 ימי השכת ושמעינן ימי החודש
 לאחריה חל להיות ערב שבת כפרים
 מקדימין ליום הכניסה הרי י״ג חל
 להיות בשבת >*) הרי י״ב חל להיות
 אחר השכת כפרים מקדימין ליום
 הכניסה הד י״א: ומשני איידי
 דמיההפכי ליה נקט סידורא דיומי.
 כלומר ע״י שאם היה אוחז ימי השבת
 לפי סדר ימי החדש יהו נהפכין לו
 וטועה בגירסתו השונה את המשנה
 לפי שהיה צריך להזכירן לאחודו אחר
 השבת דהיינו י״א בשבת י״ב ערב
 שבת י״ג מתוך כך הוא בא לדלג
 ולטעות להט נקט סידורא דומי
 וסדר החודש הבא לו לאחוריים אינו
 מזכירו בפיו דהרי מאליו הוא נשמע
 ואין כאן עוד טעות: מני מהני׳.
 דקתני חל להיות ע״ש עיירות ומוקפות
 חומה קורץ כו כיוס אי רכי אי רכי
 יוסי: בכל שנה ישנה. להיות עושים
 את שני הימים האלה ככתכס וכזמנם
 בכל שנה ושנה כל השנים יהו שוות:
 דלא אפשר. דאס כן לא יקדמו
 עיירות למוקפין שאינן יכולין לקרות
 בשבת: מה כל שנה ושנה טיירוה
 בי״ד. לכך אין נדחות ממקומן
 ודלא כתנא קמא דרבי: זמנו של וה
 לא הוא זמנו של זה. הלכך לא עבד
 כתנא דמתני׳ כר: דלא אפשר.
 דאי לא מקדמת להו למוקפין צדך
 אתה לעקור עיירות מפני מוקפין או
 יקראו ביום אחד: הכא ערב שבה
 זמנם. ואין לך צורך לדחותן: הכל
 הייבין. ומתוך שהוא מחוייב בדבר
 הוא בהול לצאת ידי חובה:
 ויעבירנה ארבע אמוה. ואפילו לן
 בשדה ומגילה בידו יש לגזור על
 הדבר: נשואות למקרא מגילה.
 לקבל מתנות האביונים ואי אפשר
 בשבת: מבין בו ביום. שמקדימין
 בו לקרות גובץ הגבאים מתנות
 האביונים ומחלקין לעניים: אדרבה.
 משוס דאמרו להקדס את הקריאה
 הוא דאמרו להקדים את המתנות
 כדמסרש תנא טעמא ואזיל
 מפני שעיניהן של עניים כר:

 שמחה

 למימרא דתקנתא דכרכין הוי והתנן חל
 להיות בשני כפרים ועיירות גדולות קורין בו
 ביום ואם איתא לקדמו ליום הכניסה הוו להו
 עשרה ועשרה לא תקינו רבנן ת״ש חל
 להיות בחמישי כפרים ועיירות גדולות קורין
 בו ביום ואם איתא לקדמו ליום הכניסה
 דאחד עשר הוא מיום הכניסה ליום הכניסה
 לא דחינן תא שמע א״ר יהודה 6< אימתי
 במקום שנכנסים בשני ובחמישי אבל מקום
 שאין נכנסים בשני ובחמישי אין קורין אותה
 אלא בזמנה ואי סלקא דעתך תקנתא דכרכין
 היא משום דאין נכנסים בשני ובחמישי
 מפםדי להו לכרכין לא תימא כדי שיספקו
 מים ומזון אלא אימא מפני נ<שמספקים מים
 ומזון לאחיהם שבכרכין: כיצד הל להיות
 בשני בשבת כפרים ועיירות גדולות קורין בו
 ביום וכר: מאי שנא רישא דנקט סידורא
 דירחא ומאי שנא סיפא דנקט םידורא דיומי
 איידי דמיתהפכי ליד. נקט סידורא דיומי: חל
 להיות בע״ש וכו׳: מתני׳ מני אי רבי אי רבי
 יוסי מאי רבי דתניא הל להיות בע״ש כפרים
 ועיירות גדולות מקדימין ליום הכניסה ומוקפין
 חומה קורין בו ביום ר׳ אומר אומר אני לא
אלא אלו ואלו קורין בו  ידחו עיירות ממקומן א
בכל שנה  ביום מאי טעמא דת״ק דכתיב 1
 ושנה מה כל שנה ושנה עיירות קודמות
 למוקפין אף כאן עיירות קודמות למוקפין
 ואימא בכל שנה ושנה מה כל שנה ושנה
 אין נדחין עיירות ממקומן אף כאן לא ידהו
 עיירות ממקומן שאני הכא דלא אפשר ורבי
 מ״ט בכל שנה ושנה מה כל שנה ושנה אין
 עיירות נדחק ממקומן אף כאן לא ידחו עיירות
 ממקומן ואימא בכל שנה ושנה מה כל שנה
 ושנה עיירות קודמות למוקפין אף כאן נמי
 עיירות קודמות למוקפין שאני הכא דלא
 אפשר מאי ר׳ יוסי דתניא ג<חל להיות בערב שבת מוקפין וכפרים מקדימין
 ליום הכניםח ועיירות גדולות קורין בו ביום רבי יוסי אומר אין מוקפי

 קודמין לעיירות אלא אלו ואלו קורין בו ביום מ״ט דתנא קמא דכתיב בכל
 שנה ושנה מה כל שנה ושנה עיירות בארבעה עשר וזמנו של זה לא זמנו
 של זה אף כאץ עיירות בארבעה עשר וזמנו של זה לא זמנו של זה ואימא
 בכל שנה ושנה מה כל שנה ושנה אין מוקפין קודמין לעיירות אף כאן אין
 מוקפין קודמין לעיירות שאני הכא דלא אפשר מ״ט דר׳ יומי בכל שנה ושנה

 מה כל שנה ושנה אין מוקפי? קודמין לעיירות אף כאן אין מוקפין קודמין לעיירות ואימא בכל שנה ושנה מה
 כל שנה ושנה ייזמנו של זה לא זמנו של זה אף כאן זמנו של זה לא זמנו של זה שאני הכא דלא אפשר וסבר
ועיירות גדולות  רבי עיירות לא דחינן ליום הכניסה וחתניא ה<חל להיות בשבת כפרים מקדימין ליום הכניסה 2
 קורין בע״ש ומוקפות חומה למהר י<ר׳ אומר אומר אני הואיל ונדחו עיירות ממקומן ידחו ליום הכניסה הכי
 השתא התם זמנם שבת היא והואיל דנדהו ידהו והכא זמנם ערב שבת כמאץ אזלא הא דאמר רבי חלבו א״ר
 הונא פורים שהל להיות בשבת הכל נדהין ליום הכניסה הכל נדהין םלקא דעתך והא איכא מוקפין דעבדי
מגילה בשבת לא קרינן מאי טעמא  למחר אלא כל הנדחח ידחה ליום הכניסה כמאן כרבי דכולי עלמא מיהא ג
 ״אמר רבה הכל חייבין בקריאת מגילה ח<(ובתקיעת שופר) ואין הכל בקיאין במקרא מגילה גזירה שמא יטלנה
 בידו וילך אצל בקי ללמוד ויעבירנה ארבע אמות ברשות הרבים והיינו טעמא דשופר והיינו טעמא דלולב רב
 יוסף אמר מפני שעיניהן של עניים נשואות במקרא מגילה תניא נמי הכי אע״פ שאמרו כפרים מקדימין ליום
 הכניסה יגובין בו ביום ומחלקין בו ביום אע״פ שאמרו אדרבה משום דאמרו הוא אלא הואיל ואמרו שכפרים
אבל  מקדימין ליום הכניסה גובין בו ביום ומהלקין בו ביום מפני שעיניהם של עניים נשואות במקרא מגילה ה

 שמחה

 רבינו חננאל(המשך)
 סידורא דיומי. פירוש אילו
 ששנא התנא סדר ימי
 החדש ושנה הל להיות
 י״ד כאדר באחד בשבת
 כפרים מקדימין בחמישי
 ליום הכניסה שהוא אחד
 עשר לחדש, הל להיות
 יום רביעי (י״ד) [כפרים]
 קורין כשני בי״ב, ואם
 חל להיוח בשלישי קורין
 הכפרים ביום הכניסה
 שהוא י״ג לחדש, הנה
 נמצאו הימים מההפכים
 מאחד כשבה ליום רביעי
 ומיום רביעי יחוור ליום
 שלישי, וכן בשבת ובערב
 שבת כסדר הוה, לפיכך
 אחו סדר הימים של
 שבוע. מני מתניתין דקחני
 שאם חל ארבעה עשר
 להיות בערב שבת כפרים
 מקהימין ליום הכניסה
 ועיירות גדולות ומוקפות
 חומה קורין בערב שבת.
 או רבי או ר׳ יוסי. דכי
 דתניא רבי אומר אומר
 אני לא שידחו עיירות
 ממקומן, אלא אלו ואלו,
 עיירות גדולות ומוקפות
 הומה, קורץ בערב שבת.
 ר׳ יוסי מאי היא, התניא
 חל להיות כערב שבת
 כולי, ר׳ יוסי אומר
 אומר אני לא שיקדמו
 מוקפות לעיירות אלא
 מוקפות ועיירות קורץ כו
 ביום. ודבריהן פשוטין
 הן. ואקשינן וסבר רבי
 לא ידחו עיירות ממקומן,
 והתניא חל להיות בשבת
 כפרים מקדימין ליום
 הכניסה ועיירות גדולות
 קורץ בערב שבת ומוקפות
 חומה למחר כיום ראשון,
 רבי אומר אומר אני הואיל
 ונדחו עיירות מיום י״ד
 יההו ליום הכניסה. ופרקינן הכי השתא, התם שבה זמנם ולהדחות עומדין יהחו ליום הכניסה, הכא ערב שבת זמנם, לאו
 לדחייה עומדין, הילכך יקראו בזמנם. א) ורבי הוא דאמר, כל הנידחיץ ידחו ליום הכניסה. כולי עלמא מיהת, בין רבי בין ר׳ יוסי
 בין רבנן דפליגי עלייהו, מגילה בשבת לא קרינן לה, מאי טעמא אמר רבה הכל חייכין במקרא מגילה ואין הכל בקיץ בה וכו׳
 כדאסרן, והיינו טעמא דשופר והיינו טעמא דלולב, כולהו חרא גזירה היא שמא יעבירם ארבע אמות ברשות הרבים. ואסיקנא
 כמסכת סונה מפני מה אין לולב דוחה [את ה]שכת ביום טוב [הןראשון, והלא מצותו מן התורה אפילו כגבולין, ואוקימנא
 משוב דלא ידעינן בקביעא דירחא ומספק לא דחינן שבה. והיינו טעמא דמגילה והיינו טעמא דשופר. רב יוסף אמר מפני
 שעיניהם של עניים נשואוה למקרא מגילה. הניא נמי הכי הואיל ואמרו חכמים כפרין מקדימין ליום הכניסה, גובץ ומחלקין בו
 כיום, שעיני העניים נשואות למקרא מגילה וכיון שקורץ ליום הכניסח כך גובין ומחלקין מעוח של פורים ביום הכניסה. אבל

 רעבירנה ארבע אמות ברשות הרכים. קשה אמאי לא קאמר
 ויוציאנה מרשות היחיד לרשות הרבים דאורחא
 דמילתא הד טפי ויש לומר דמרה״י לרה״ר לא טעו אינשי אבל זימנין
 שהמגילה קיימא כבר ברשות הרבים דעבירנה ארבע אמות בגווה

 ועי״ל«)דלהכי לא נקט מרשות היחיד
 לרשות הרכים לפי [שלפעמים] שאין
 שם חיוב תטאת ׳)(טון) שלא היתה
 עקירה ראשונה לשם כך כגון המפנה
 חפצים מזרת לזרת ונמלך עליהן
 להוציאן דפטור מהאי טעמא (שבת
ף ה:): ויעבירנה ארבע  ל
 אמות ברשות הרבים. אבל מילה
 בשבת אין לדחות דהא חמירא השכן
 נכרתו עליה י״ג בריתות וגס אין
 אדם מל אלא אם כן הוי בקי דסכנה
 יש בדבר אך נשאל לר״י הלד איך
 תוקעין כמוצאי יום הכפודס והלא
 אסור לעשות מלאכה s עד שיבדיל
 ותו שמא ילך אצל כקי כדחיישינן
 בר״ה שחל בשבת ואם כן היה לנו
 למיחש להאי גזירה ותירץ דמשוס
 דתקיעפ שופר חכמה ואין מלאכה
 וגם לא חיישינן שמא ילך אצל בקי
 דמשוס תקיעה אחת s שאינה אלא
 משוס זכר ליובל לא אצטדך כולי
 האי כראש השנה דאודיתא היא
 וצריך שלשים קולות ורבינו שמואל
 אומר דדוקא בשבת ובר״ה דאס
 מעבירו ארבע אמות ברשות הרבים
 איכא איסורא דאורייתא בהא ודאי
 יש לחוש אבל במוצאי יוה״כ דאפילו
 אס מעבירו ד׳ אמות ברשות הרבים
 לא הוי אלא איסור דרבנן בהא ודאי

 לא גזר דהר גזירה לגזירה:
 ולב יוסף אמר מפני שעיניהם של
 עניים נשואות למקרא מגילה.
 ע״כ צ״ל דרב יוסף לא פליג אטעמיה
 דרבה דהא גבי שופר ולולב ליכא
 טעמא אחרינא מכל מקום קאמר
 הכא טעמא אחרינא משום דאיכא
 נפקותא מיהא במקדש דליכא שבות
 ואפ״ה אסור משוס האי סברא

 דקאמר רב יוסף:
 הוה

 עין משפט
 נר מצוה

 כב א ב מיי׳ פ״א
 מהלכות מגילה

 הלכה יל:
 כג ג מיי׳ שס הלכה יג
 טיש״ע א״ח סימן

 חרפח סעיף ו:
 כד ד ה מיי׳ פ״ב שס

 הלכה יד טוש״ע שס:

 מוםף רש״י
 אימתי. מקדימים,
 במקום שנכנסים בשני
 ובחמישי. גמקוס שבית
 דין קבוע והכפרים נכנסים
 שס ליום הדין כשיש להס
 הריב, אבל במקום שאין
 נכנסים. דהך הקדמה לאו
 קולא היא לכפרים, אין
 קורין אומה אלא בזמנה
 (לעיל ב:). זמנו של זה
 לא ומנו של זה. זמנו של
 מוקסין לאו כזמנו של
 פרדס ילעיל ב.).
 ויעבידנה ארבע אמות
 ברשות הרבים. הוא
 הדין דמצי למימר ויוציא
 מרשות היחיד לרשות
 הרניס, אלא שברוב
 מקומות ועניגיס אמרינן יש
 לחוש להעברת ארבע אמות
 ואין לחוש להוצאה, כגון
 אס היה מונת גכרמלית או
 בקרפף או בגינה, דאין כאן
 איסור הוצאה לאורייתא
 ויש כאן איסור העברה
 ברה״ר, או הגביהו על מנת
 ליטלו ולא להוציאו ונמלך
 להוציאו פטור משוס
 הוצאה אס לא עמד לפוש
 נינתיס כדאמרינן במסכת

 שנת (סוכה מג).

 רבינו חננאל
 אבל מיום הכניסה ליום
 הכניסה לא דחינן.
 ותריצנה להא דר׳ חנינא,
 חכמים הקלו על הכפרים
 שיהו מקדימין ליום
 הכניסה מפני שמםפקץ
 מים ומזון לאחיהם
 שבכרכים. וכן תנא דבי
 שמואל. ואקשינן הלא
 עזרא אהר שבאו ובנו
 הבית תיקן קריאת ההורה
 בשני ובחמישי ובמנחה
 בשבת, ובימי מרדכי
 ואסתר שהיו בימי כנסת
 הגדולה [נ״א: ובימי
 כנסת הגדולה שהיו בימי
 מרדכי ואסתר] לא היתה
 תקנה זו ואין שם עדיין
 יום הכניסה, ואיך אמרה
 משנתינו אלא שהכפרים
 מקדימץ ליום הכניסה.
 ומצאנו בתלמוד ארץ
 ישראל כך, וכי מרדכי
 ואסתר מתקינין סמניהן,
 כדאמרן להיותם מקדימין
 ליום הכניסה, על מה
 שעזרא עתיד לתקן יום
 כניסה להיות קורין בספר
 תורה בשני ובחמישי.
 ואמר ר׳ מנא מי שסידר
 את המשנה סמכה למקרא
 משפחה ומשפחה מדינה
 ומהינה עיר ועיר. [מתני]
 כיצד חל להיות בשני
 כפרים ועיירות גדולות
 קורין בו ביום ומוקפין
 חומה למחר. ירושלמי
 כל חני דתנינן חל להיות,
 בארבסר אנן קיימין. אמר
 ר׳ יוסי מתניתה אומי
 כן ומוקפת הומה למחר.
 אמר ר׳ יוסי לית כאן חל
 להיות בשיני בשבת דאם
 כן מיקלע צומא רבה בחד

 בשבא, וכן אם חל י״ד (באחד) בשבת מיקלע צומא רבה ערב שבת. ואף על גב דאם חל (ד״ד) [י״ר] באדר
 להיות בשיני בשבח יבא פסח בדי, לא הבאה המשנה להזכיר שחלו ממש אלא סידור יומי נקט, והכי קאמר
 אילו חל להיות בשיני אין מקדימין וקורץ בחמישי ואף על גב שלא חל לעולם. חל להיות בשלישי כפרים קורין
 בי״ג חל להיות ברביעי כפרים קורץ בי״ב חל להיות בחמישי קורץ בחמישי, מיום הכניסה ליום הכניסה לא
 דחינן. הל להיוח בערב שבח כפרים קורין בי״ג. חל להיות בשבח כפרים ועיירוח גדולות קורץ ביי׳ב. חל להיות
 באחד בשבת כפרים קורין בי״א. ואקשינן ומאי שנא מעיקרא נקיט סידורא דירחא כוי, כדתנן מגילה נקראת באחד
 עשר בי״כ וי״ג בי״ד וכט״ו. פירוש נקיט תנא בי״א לחודש בי״ב לחודש בי״ג לחדש כסדר החדש ואחר כך
 שנה הל להיות בשיני בשלישי ברביעי כתמישי (וןבששי בשבת באתד כשבת. ופרקינן איידי דמיהפכין ליה נקיט

 א) נראה לחסר וצ״ל א״ר חלבו א״ר הינא פוריס שסל נשנת כל הנלחה ילחה ליום המיסה ור׳ היא וכוי.



 עין משפט
 נר מצוה

 כה א מיי׳ פ׳׳א מהל׳ מגילה
 הלכה ז סמג משין ל
 נווש״ע א״ח פי׳ מרצ סעיף יח:
 כו ב מיי׳ שס הלכה ח סמג

 שס:
 כי ג מיי׳ שס פ״ב הלכה יג:
 כח ד מיי׳ שס פ״א הלכה ח:
 כט ה מיי׳ פ״א מהלי קילוש
 החודש הל׳ נ (ופ״י
 מהלכות נדרים טוש״ע י״ן• סי׳

 רכ סעיף ל ה ו ז):
 ו [מיי׳ פ״ח מהלכות קילוש

 התולש הלכה א]:
 ל ז מיי׳ פ״ה מהלכוח חעניח
 הלכה ה סמנ עשי! ג
 טוש״ע א״ח סי׳ חקנ סעיף ג

 וסי׳ חקנכ סעיף י:
 לא ח מיי׳ פ״א מהלכות

 חגיגה הלכה ח:
 לב ט מיי' שס פ׳׳ג הל׳ ז:

 לג י מיי׳ שם פ״א הלכה ח
 ט:

 לד כ מיי׳ שם הלכה ל [1] :
 לד! ל מיי׳ שם הל׳ ו:
 לו מ מיי׳ שם הל׳ ו:

 מגילה נקראת פרק ראשון מגילה ה.
 הוה עוכדא וחש ליה רכ להא דרכ אפי. מכל מקום הלכחא
 כווהיה לרכ להא ר׳ יוחנן «< אימא כוופיה פרק שני >לף יט:1
 לקאמר הקורא כמגילה הכתוכה כין הכהוכיס «)(יצא) ומסיק הא
 כיחיל הא כצכור אלמא שקורץ אופה כיחיל וכן הלכה ררכ ור׳
 יוחנן הלכה כרכי יוחנן וכ״ש הכא
 לקיימו כחל שינותא ועול ררכ אפי
 פלמיל ררכ הוה «) ורביגו יוסף איש
 ירושלים פסק לאף כיחיר צריך לכרך
 וכן נמצא כהשוכח רש״י שהשיב
 נראה כעיני ללא שנא יחיל ולא שנא
 צכור אחל מכרך ואחרים שומעין
 וכן נראה לומר מאחר שהוכחנו
 קריאמה כיחיל צ) אי איחא שאין כה
 כרכה ןכיחיל] הוה ליה לפרושי (לקמן
 כא:< מאי (י) מכרך לאמר כצכור:
 עולת ראייה אפי׳ כי״ט מאחדין.
 הקשה הר״ר אלחנן מהא
 דאמרינן פרק קמא לכיצה (לף יב.
 ישם) השוחט עולת נלכה כי״ט לוקה
 ומסיק לאמר לך מני כיפ שמאי היא
 וכו׳ וקשה אמאי לא תני עולת ראייה
 להוי רכותא טפי לאף על גכ להד
 צורך י״נו לוקה אליכא לכ״ש ואין
 לומר ללהכי נקט עולת נלכה
 לאשמועינן לאפילו הכי שרו כית
 הלל זה אינו להא כפרק שני דהתס
 (דף יט. ושס< מוכח כהליא ללא נחלקו
 כ״ה על(׳)עולה ק<נשאינה] של י״ט
 לולאי אינה קריכה כי״ט ואס כן
 קשה אמאי נקט עולת נלכה ד״ל ללהט
 נקט עולת נלכה למילק הא שלמי
 נלכה אינו לוקה טון דאיכא כהו
 צורך אוכל נפש אכל איסורא מיהא

 איכא משוס לכתיכ לכס:
 ורחץ

 שמחה אינה נוהגת אלא בזמנה אמר רב
 אמגילה בזמנה קורין אותה אפי׳ ביחיד שלא

 בזמנה בעשרה רב אםי אמר בין בזמנה בין
 שלא בזמנה בעשרה אי8הוה עובדא וחש ליה
 רב להא דרב אםי ומי אמר רב הכי והאמר
 רב יהודה בדיה דרב שמואל בר שילת
 משמיה דרב פורים שחל להיות בשבת ערב
 שבת זמנם ערב שבת זמנם והא שבת זמנם
 הוא אלא לאו הכי קאמר שלא בזמנם כזמנם
 מה זמנם אפי׳ ביחיד אף שלא בזמנם אפילו
 ביחיד לא לענין מקרא מגילה בעשרה אלא
 מאי ערב שבת זמנם לאפוקי מדרבי דאמר
 ״הואיל ונדחו עיירות ממקומן ידחו ליום
 הכניסה (א) הא קמ״ל דערב שבת זמנם הוא:
 מתני׳ ג<נאי זו היא עיר גדולה כל שיש בה
 עשרה בטלנין פחות מכאן הרי זה כפר באלו
 אמרו מקדימין ולא מאחרין אבל זמן עצי
 כהנים >« ותשעה באב חגיגה והקהל מאחרין
 ולא מקדימין נאע״פי< שאמרו מקדימין נא! ולא
 מאחרין מותרין בהספד ובתענית ומתנות
 לאביונים ה<א״ר יהודה יאימתי מקום שנכנסין
 בשני ובחמישי אבל מקום שאין נכנסין לא
 בשני ולא בחמישי אין קורץ אותה אלא
 בזמנה: גמ' תנא עשרה בטלנין שבבית
 הכנסת: באלו אמרו מקדימין ולא מאחרין:
 מ״ט אמר רבי אבא אמר שמואל אמר קרא
ולא יעבור ואמר רבי אבא אמר שמואל י*המנין 1 

 שאין מונק ימים לשנים שנא׳ 2לחדשי השנה חדשים אתה מונה לשנים ואי
 אתה מונה ימים לשנים ורבנן׳) דקיסרי משום ר׳ אבא אמרו ימנין שאין מחשבין
עד חדש ימים ימים אתה מחשב לחדשים ואי אתה  שעות לחדשים שנא׳ 3
 מחשב שעות לחדשים: אבל זמן עצי כהנים ותשעה באב וחגיגה והקהל
 מאחריז ולא מקדימין: ׳תשעה באב אקדומי פורענות לא מקדמי חחגיגה
 טוהמהל משום דאכתי לא מטא זמן חיובייהו תגא חגיגה וכל זמן חגיגה מאחרין

 בשלמא חגיגה דאי מיקלע בשבתא מאחרינן לה לבתר שבתא אלא זמן
 חגיגה מאי היא אמר רב אושעיא הכי קאמר חגיגה בשבח ועולת
 ראייה אפילו ביו״ט חמן חגיגה מאחרין מני ב״ש היא דתנן ח<[ב״ש אומרים]
 מביאין שלמים ביו״ט ואין םומכין עליהן אבל לא עולות וב״ה אומרים
 ימביאין שלמים ועולות וםומכין עליהן רבא אמר חגיגה כל זמן חגיגה
שלא חג ביו״ט הראשון של חג חוגג והולך את  מאחרין טפי לא דתנן 3י׳מי כ
 כל חרגל כולו ויום טוב האחרון של חג לעבר הרגל ולא חג אינו חייב
 באחריותו רב אשי אמר חגיגה וכל זמן חגיגה מאחרין מואפי׳ עצרת דחד
 יומא מאחרין דתנן מודים שאם חל י<עצרת להיות בשבת שיום טבוח אחר
 השבת אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא רבי נטע נטיעה בפורים

 ורחץ
 עזרה: ולא מקיימין. טעמא מפרש כגמרא: גמ׳ עשרה בנולנין. שככית הכנסת שהן כטלים ממלאכתן וניזונים משל צכור כדי
 להיות מצרין כתפלה ככיפ הכנסת דאמר מר כמסכת כרכות (לף ו:) טון שכא הקכ״ה ככית הכנסת ואינו מוצא שם עשרה וכר:
 מנין שאין מונין ימים לשנים. כגון לאמר קונס יין שאני טועם לשנה מונה י״כ חלש מיום ליום ואס נלר כאחל בכיסן אסור עד אחל
 בכיסן הכא אע״פ שעליין יש י״א יוס שימות החמה ישיט! על ימות הלכנה או פעמים שאנו עושין חלשים חסרין: שעוס לחדשים.
 כגון האומר זה גיטך אס לא באתי מכאן על חלש זה והיה חלש חסר ובא משחשיכה ליוס כ״ט אין אומרים עליין הוא כתוך החלש שהרי
 חלשה של לכנה כ״ט יוס ומחצה: אכהי לא מנוא זמן חיוגייהו. ואס יקרימוה לא יצאו ידי חובתן וכן עצי כהניס שקכוע להן זמן קכוע
 כנלדס: בשלמא חגיגה. לקתני מאחדם אי איקלע כשכת: אפילו ביום טוב דזמן חגיגה הוא. שמומר להקריכ שלמי חגיגה
 ואפילו הכי מאחרין עולת ראייה על חולו של מועל. והט משמע לישנא לכדיתא חגיגה מאחרין ועול יש לכר אחר שהגיע זמנו
 מאחדן אותו יום אף שהוא זמן חגיגה ואיזו זו עולת ראייה שהיא חוכת רגל כלכתיכ לא יראו פני דקס (שמוס כג« ואמרינן כמסכה
 חגיגה >לף !.< לא יראו פני ריקס בעולות וזבחים ואפ״ה בי״ט לא קרבה וב״ש היא לאמד אין מקדבין כי״ט עולה היכולה לבא
 למחר ואפילו היא חוכת הרגל: מביאין שלמים בי״ט. שהן מאכל אלם כי״ט וכתיכ אך אשר יאכל לכל נפש (שמות יב): ואין סומטן
 עליהן. שהסמיכה שכוח היא לתנן (ניצה דף לו:< אלו הן משוס שכות לא רוככין על גכי בהמה ועל אלו שיקריבו בי״ט יסמכו
 מאממול ללית להו לכית שמאי מכף לסמיכה שחיטה«: אגל לא עולוה. אין מכיאין לסכרי לכס ולא לגכוה: זביח הלל אומרים
 מגיאין שלמים ועולוח. ומה אני מקיים לכם לכם ולא לנכדם: כל זמן חגיגה. כל הרגל ער י״ט האחרון רשאי לשהותה: רב אשי
ו חגיגה מאחרין. אס באה בשבת ואפילו עצרת שאינה אלא יום אחל תשלומין יש לה כל שבעה ועריץ  אמר חגיגה כל זמן שנאמרה ג
 יש לה זמן ליקרכ: ומודין געצרח שחל להיוח בשבח. כמסכח חגיגה (לף יז.) נחלקו כעצרת שחל להיות כערכ שכת כימ שמאי אומרים
 יום טכוח של עצרת אחר השכת וכימ שמאי לטעמייהו לאמרי עולות אין מקדכין כיוס טוב הלכך לא יקריכו על לאחר שכת וכית
 הלל אומדס אין לה יום טכוח אין צדך להמתין ליום טכוח שהשלמים [ועולות] קריכין כי״ט ומודין כעצרת שחל להיות כשכת
 שאין עולמ ראייה ושלמי חגיגה קדכץ כשכת וממתין ליוס טכוח של קרכנומ היום לאמר השכת אלמא יש משלומין לעצרח:

 כקרונה

 גליון הש״ס
 גט' הוה עוכרא וחש ליה דכ.
 עי׳ ר״ה לף כז ע״נ חוסי ד״ה

 ושמע:

 הגהות הב״ח
 (א) גט׳ ילחי ליוס הכניסה
 קמ״ל כצ׳יל ותינח הא נמחק:
 (כ) שם כמשנה זמן עצי כהניס
 והעם ותשעה נאנ: (ג) תופי
 ד״ה הוה וכוי רני יוחנן אית
 ליה כווחיה נפרק שני:
 (ד) כא׳׳ד הוה ליה לפרושי
 שאץ מברך אלא בצבור:
 (ה) ד״ה עולות וכו׳ ללא
 נחלקו ב״ה על עולת נדבה

 של י״ט:

 הגהות הגר״א
 (א] כמשנה (ולא מאחרי()

 חא״מ:

 רבינו הננאל
 שמחה, שהיא סעודת פורים,
 לא תהא אלא בזמנה שהוא
 יום י״ד ויום ט״ו באדר.
 אמד רב מגילה בזמנה, כלומר
 בי׳׳ד, קורץ אותה אפילו
 ביחיד. שלא בזמנה, כגון
 י״א י״ב י״ג שמקדימין ליום
 הכניסה, אין קורין אותה
 אלא בעשרה. וקיימא לן
 כרב, דהא ר׳ יוחנן אמר
 בפירוש בפירקץ דקמא הקורא
 במגילה הכתובה בין הכתובים
 לא יצא, לא אמרו אלא
 כציבור, לאו מכלל דסבירא
 ליה שקורץ אותה ביחיד.
 רב אסי אמר אפילו בזמנה
 בעשרה. הוה עובדא וחש לה
 רב ולא קראה בזמנה אלא
 בעשרה, כרב אסי. ואקשינן
 ומי אמר רב שלא בזמנה
 קורץ אותה בעשרה, כלומר
 הקורץ אותה ביום הכניסה
 כגון הכפרים וכיוצא בהן,
 אין קורץ אותה אלא בעשרה.
 והאמרינן משמיה דרב פורים
 שתל להיות בשבת ערב שבת
 זמנם, ערב שבת זמנם והא
 שבת זמנם, ופרקינן הכי קאמר
 ערב שבת שהוא שלא בזמנו
 של קריאת המגילה קורין
 אותה כזמנו, מה דמנו אפילו
 ביחיד כך שלא בדמנו אפילו
 ביחיד. ודחינן לא לעניין
 מקרא מגילה, בעשרה, ושלא
 בזמנה היא. ואלא מאי ערב
 שבת זמנם, כלומד שקורץ
 בערב שבת המגילה כאילו
 זמנם הוא, ולאפוקי מדרבי
 דאמר כל הנידחין ידחו ליום
 הכניסה, קא׳מר דערב שבת
 זמנם. ואף על גב דחש לה רב
 להא דרב אסי, קיימא לן כרב
 דאמר אפילו ביחיד. תלמוד
 ארץ ישראל ר׳ בא בשם
 ר׳ יהודה כל שאמרו חכמים
 ידחה ממקומו ויקרא ובלבד
 בעשרה. ואנן חמין רבנן קורץ
 אפילו ביחיד. הילכך קורץ
 השתא אפילו ביחידי ןדהא
 קורץ המגילה בי״ד ובט״ו
 שהוא זמנה (אפילו ביחידי!).
 ועוד האמר ר׳ בא אנן
 חמין רבנן קורץ אפילו ביחיד,
 וקיימא לן מעשה רב. מד
 רב צמח זצ״ל כתב בשליח
 ציבור הקורא את המגילה
 שקורא וכורך כספר תורה.
 ורבנו האי זצק״ל אימד מנהגא
 דתוינא קורא ופושט כאיגרת,
 אבל קורא וכורך כספר תורה
 לא הזו לנא. (לתלמודינו).
 מתני׳ איזוהי עיר גדולה
 כוי. תנא עשרה בטלנין
 בכנסת פחות מיכן הרי יה
 כפר. ירושלמי עשרה בטלנין
 בכנסת ממלאכתן. א) אמר ר׳
 יהודה כגון אנו שאנו צריכין
 [לתלמודינו]. תאני כפר שאין
 בו עשרה תקנתו קלקלתו
 ונעשה כעיר. באילו אמרו
 מקדימי; וכולי. [פירי] קריאת
 מגילה ותרומת שקלים, דכתיב
 ולא יעבור. אבל סעודת פורים
 וסעודת ראש חודש וספק מילה וזמן עצי כהניס חגיגה ותשעה באב והקהל, מאתרץ ולא מקדימין. מנין שאץ מונץ ימים לשנים
 שנאמו׳ לחדשי השנה, תדשים אתה מונה לשנה ולא ימים. וכן אין מונץ שעות לחדש אלא ימים, שנאמר עד חדש ימים. אבל זמן
 עצי המהנים חשעה באב חגיגה והקהל מאחדין ולא מקדימין. פירוש [כל הני] אי איקלעו בשבת מאחרין אותם אחר שבת. מאי
 טעמא, תשעה באב לא מקדמינן פורענותא הוא, הגיגה והקהל אכתי לא מטא זמן חייובייהו. תנא חגיגה כל זמן חגיגה מאחרץ.
 ואוקמה רב הושעיה הכי, אי איקלע יום טוב בשבת דוחץ את החגיגה שהיא שלמים באחת בשבת, אבל אי איקלע בחול, אע״ג
 דמביאץ חגיגה שהוא זמן חגיגה, כלומר לשחוט ולאכול, חגיגה בלבד וכל כיוצא בה שנאכלים הוא מותר, אבל עולה ראיה דותץ אותה למתר. ודו ששנינו בתוספתא בית שמאי היא, דתנן ביה שמאי אומרים מביאין שלמים [ואין] ן0סומכין עליהן אבל לא עולות
 כולי. רבא אמד כך פירושה, חגיגה כל דמן חגיגה מאחרץ, כלומר כל ימי החג מאחרין מיום לחבירו, אבל אם שלמו ימי החג לא. דתנן מי שלא חגג ביום טוב הראשון של חג חוגג והולך כל הרגל כולו עד יום טוב האחרון של חג, עבר הרגל כוי. רב אשי אמר הכי
 קאמר, אפילו עצרת דחגיגתה תד יומא הוא. אי איקלעו בשבת מאחרץ חגיגה למתר. דתנן ומודין שאם חל להיות בשבת שיום טבוח לאחר השבת. ודו המשנה אחדים היא שאומריכ אין בץ עצרת לעצרת אלא ד׳ ימים, ואין הלכה כמותו. רבי נטע נטיעה בפורים.

 שמחה. של מאכל ומשתה: בזמנה. בי״ל ממוך שהיא חוכה כו
 כיוס על כל יחיל דחיל קורין אומה אפילו כיחיל להכל קורין כו
 ואיכא פרסום נס: שלא בזמנה. כגון כפדס המקלימץ ליוס
 הכניסה אין קודן אותה אלא כעשרה לכעינן פרסום ניסא: ורכ

 אםי אמר גין גזמנה כץ שלא כזמגה.
 מצוה לחזר אחר עשרה משוס פרסומי
 כיסא. אכל אי לא אשכח עשרה לא
 אמר רכ אסי ללא ליקרי שאין איסור
 קריאתה כיחיל אלא מצוה לקרותה
 כעשרה: וחש ליה רב להא דרג
 אסי. וחזר על עשרה וקיכצן:
 ערג שגח זמנם הוא. משמע שהוא
 זמן הקכוע להו מימי אנשי כנסת
 הגלולה מללא קאמר מקרימין לערכ
 שכת להט קשה ליה והא שכמ זמנם
 הוא שהד י״ר הוקבע לפרזים אלא
 להכי נקט האי לישנא רפשמע מינה
 הואיל ותיקנו להן חכמי ישראל שאחר
 כנסת הגדולה להקדים משוס לרכה
 הרי הוא לנו כיום חמן הקכוע מתחלה
 לכל לכדו ואף על פי שהוא שלא
 כזמנן הוי ממנן: מתני׳ באלו
 אמרו. כזמניס של מגילה אמרו
 מקלימין אס חל י״ד כשכת: אכל
 זמן עצי להגים והעם. האמור במס׳
 תענימ (לף כח.< שהיו משפחות של
 ישראל שקכוע להם ימים ככל שנה
 להכיא עציס למקלש לצורך המערכה
 ומכיאין קרכן עציס עמהן אס חל
 להיות כשכת מאחרין ליום מחר וכן
 משעה כאכ שחל להיומ כשכמ. והוא
 הדין לי״ז כממוז ולעשרה בטכמ.
 והאי מקט משעה באב משוס
 להוכפלו כו צרות והכל ממענין
 כו אכל שאר צומות אמדנן
 כמסכת ראש השנה (לף יח:)
 רצו ממענץ רצו אין מתענין:
 וחגיגה. אם חל יוס טוכ כשכמ
 רוחץ שלמי חגיגה למחר שהד
 יש לה תשלומין כל שכעה. וכן
 הקהל את העם שהיה כשנה
 ראשונה של שמטה כמוצאי יום
 טוכ ׳)האחרון של חג כלכתיכ מקץ
 שכע שנים כמועל שגת השמטה
 (לנריס לא) כלאמדנן במסכת סוטה
 (לף מא.) שהיה המלך קורא כתורה
 ספר משנה תורה וכל העם חייכין
 לכוא ולהכיא אמ טפס כלכחיכ הקהל
 אמ העס האנשים והנשים והטף ל)
 וכשכמ אי אפשר ומעכירין אומו
 למחר. וכגמרא ירושלמי״) מפרש להא
 ללא עכרינן ליה כשכמ מפני הכימה
 כלתנף) בימה של עץ היו עושין למלך
 כעזרה דושכ עליה ופרטנן התם
 וליעבלה מאתמול ומשני לחיקא ליה

 מסורת הש״ם
 א) קלישין מה: סנהדרין כט:,
 ג) [לעיל ל:], נ) ןלעיל ג:],
 ד) תענית יח., ס) [לעיל נ: ל:],
 ו) [נזיר ז. ע״ש], t) [שס],
 P) ניצה יט. חגיגה ו: יז: (ל״ה
 ד:), ט) חגיגה ט. יז. ניצה כ:
 ר״הל:ניומא ג.], י) חגיגה יו.,
 נ) ס״א הראשון ועיי! נרי״ף,
 ל) [לנריס לא],«) [מגילה פ״א
 ה״ל], נ) [סוטה מא.], ש) [ניצה
 כ.], ט) [צ״ל לא יצא], «) [ועי׳
 נחוש׳ קדושין מה: ל״ה הוה],

 צ) צ״ל ואי, p) מהרש׳׳א,

 תורה אור השלם
 1. קימו וקבלו היהודים
 עליהם ועל זרעם ועל בל
 הנלוים עליהם ולא יעבור
 להיות עשים את שני הימים
 האלה ככתבם ןבומנם בכל
 שנה השגה: אסתר ט בד
 2. החדש הזד לבם ראש
 חךשים ראשון הוא לבם

 לךזךשי השנה:
 שמות יב ב
 3. עד הדש למים עד אשר
 יצא מאפכם והןה לבם
 לוךא יען כי מאסתם את ץ
 אשר בקרבכם ותבכו לפניו
 לאמר למה זה ;צאט
 ממצרים: במדבר יא כ

 מוסף רש״י
 עשרה בטלנץ. שנטלין
 ממלאכתן שיהו מצדי! תמיל
 ננימ הכנסת שחריח וערנית
 כלאמרינן במסכת ברכות (י:)
 כיון שנא הקנייה בבית המסת
 ולא מצא שם עשרה ונו׳
 (לעיל ג: ובעי־! ב־־ק פב. הובא
 לעיל שש. אע׳׳פ שאמרו
 מקדימין. שקראו קולס זמנה,
 מותרין בהספד ובתענית.
 נני ט״ו דכרכין ימי י׳׳ל
 לכפרים ועיירות שקראו מגילה
 קודש זמנם כדמפרש מגילה
 נקראת ני״א ני״נ ני״ג
 ני״ל נט״ו לא פחות ולא
 יותר, שהכפרים מקדימי! ליום
 הכניסה, מותp אותן ימים
 שקראוה קולס ומנה נהספל
 וסעניח !תענית יח.<. מביאין
 שלמים ביו״ט. לפי שיש נהן
 אטלת ארס ;ביצה יט.! שיש
 בהן צורך מאכל הליוט !חגיגה
 ז יזו. ואין םומכין עליהן.
 שהסמיכה אסירה משוס שבית,
 שבכל כתו היה סומך והיי
 ליה משתמש בבעלי מייס ותנן
 (ביצה לו:) אץ רוכנץ על גני
 נהמה !:ביצה יט.׳ אלא סומך
 עליהן מערנ יי״ט ושוחטן
 ביו״ט (חגיגה יז!. אבל לא
 עולות. אבל לא מניאין עולוח
 באותן שיכול להביא לאחר יי״ט
 ;שסו חין מתמילין ומוספי(
 שהן קרנן צבור חמנן קבוע,
 אנל עולת יחיל לא יביא לפי
 שאין נה אכילמ הליוט ובמינ

 יעשה לכס ולא לגבוה •;ביצה שם, וכעי״ז חגיגה ז:<. וםומכץ עליהן. טון למומר להביאן לא גזרו שנות לנטל סמיכתן;חגיגה ז:ו.
 מי שלא חג ביו״ט הראשון של חג. שלא הניא חגיגחו ניוס הראשון של חג וחגיגה ט.). ויו״ט האחרון של חג. חוגג
 שמיני עצרח ואע״ג לרגל בפני עצמו היא הד תשלומין לראשון !שש. שיוס טבוח. של קרבנות ראייה וחגיגה של יי״ט, אחר

 השבת. שאין קרבין לא ניו״ט ולא בשבח !שם יז!.

 א) נירישלמי לפנינו איתא כנו! אנו שאין אנו צויטן למלמידיני יע״ש במפרש ואולי דגי׳ ונינו שאנו צריכין נוחה יותר יזו׳יק.



 מסורת הש״ס
 א) וסירוס מיס נובעין
 וקריס. ערוך ערך קרונה],
 ג) חעניח יח:, ג) ןפסחיס
 נ: נדרים טו. פא:],
 ד) מענית יב., ה) שם יל:,
 ו) ןגי׳ הערוך אכותקי],
 t) [לקמן ו.], ח) ערכין לב.,
 P) [אסתר ט], י) [שמואל ג
 יא], כ) [ויקרא כה],
 ל) [אסתר ט], מ) אלא
 מחומרא שיש נו יותר משאר
 תענית ודורות ראשונים לא
 גזרו אלא רק שיהא יוס
 חעגיח ולא יותר, נ) אלו הואי
 החס קנעחיה נעשירי ודאי
 ד״י לא היה יכול להכריע כל
 החכמים לדעתו אלא שהרנה
 חכמים הסטמו לקונעו
 נעשירי רק הרונ הסכימו
 לקונעו נמשיעי וכה״ג אינו
 נכלל אין נ״ד רשאי וכוי דיש
 רשוח ניד נ״ד אחר לקנוע
 הלכה כדנרי יחיד כדאיחא
 נעדיוח פ״א משנה ה,
 ס) נ״א יעוד אי, ע) [ועי
 תוס׳ פסחים נא. ד״ה אי],
 פ) [יעי׳ חוס׳ ינמות מג.

 ל״ה מלישא],

 תורה אור השלם
 1. טובים החזנים מן
 האחד אשר יש להם

 שכר טוב בננמלם:
 קהלת ד ט
 2. על כן היהודים
 הפרזים היישבים בערי
 הפרזות עשים את יום
 ארבעה עשר לחדש
 אךר שמחה ומשתה ויום
 טוב ומשלוח מנות איש
 לרעהו: אסהר ט יט
 3. כןמים אשר נחו בהם
 היהודים מאויביהם
 והחרש אשר נהפך להם
 מיגון לשמחה ומאבל
 ליום טוב לעשות אותם
 ימי משתה ושמחה
 ומשלוח מנות איש
 לרעהו ומתנות
 לאביונים: אסתר ט כב
 4. וערי מבער העדים

 צר וחמת דקת וכנרת:
 יהושע יט לה
 5. ואם לא יגאל עד
 מלאת לו שנה ךזמימה
 וקם הבית אשר בעיר
 אשר לו חמה לצמיחה
 לקנה אתו לדיריתיו לא
 יצא ביבל: ויקרא כה ל
 6. ובתי החצרים אשר
 אין להם חמה סביב על
 שדה הארץ יחשב גאלה

 תהיה לו יביבל יצא:
 ויקרא כה לא

 גליון הש״ס
 תום׳ ה״ה ממעטי; ־״ל
 וכו׳ וחמ־רי מט״ב. עיין
 פסחים לף גל ע״נ וצ״ע:

 הגהות הב״ח
 (א) גם׳ אפילו חימא
 ניומיה הוה הספל:
 (נ) רש״׳ ל״ה טונים וכו׳
 שמעתי ממך הייתי:
 (ג) ד״ה נר ארניסל הוה
 לא היחה עיר מן:
 (ד) ד״ה וחנא עלה בנץ
 בנין של שמחה נטיעה
 נטיעה וכו׳ והל״א עם
 ל״ה ונטיעה כו׳ של שמחה
 הס״ל: (ה) ד״ה סנינ וכו׳
 מסוננת חומה סנינ:
 (ו) חוס׳ ל״ה והא רני
 וכי' שהיה בטבריא נימי:
 (ז) ד״ה ממעטין יכו׳
 ונטיעה לנסמוך דבשל
 שמחה דוקא אסור אנל

 שאר מינים:

 עין משפט ך • מגילה נקראת פרק ראשון מגילה
 נר מצוה י *

 בקרונה של צפורי. ביום השוק בפרהסיא כשעת הילוך קרונות:
 ולא הודו לו. מתשעה באב: אמר לפניו. [לפני] ר׳ אלעזר: לא
 בך היה. לא ביקש לעקור לגמרי אלא אותה שנה בלבד: כוובים
0 הייתי טועה בדבר עכשיו סוב לי שלימדתני  השנים. אילו לא שמעתי (
 האמת: בר ארביסר הוה. לא היתה
 (ג) מן המוקפין: ומבריא מוקפה חומה
 מימוח יהושע. לקמן ילפינן מקרא:
 וכי פשיעא ליה. שהיה מבני חמיסר
 מי שרי בארביסר כמלאכה: לא
 נצרכא. במגילת תענית שהרי כבר
 כתובין במגלת אסתר שאסור בהספד
: שדי  ותענית אלא לאסור כי
 פיתנא. זורע פשתן: בר יומיה הוה.
 שקראו בו בני עירו: אפילו הימא
 בר יומיה הוה גרסי/ רבי שנטע
 נטיעה ביום שקראו בו נטע
 ודקא ק שיא לך יום טוב שאסור
 בעשיית מלאכה ההוא קרא דכתיב
 שמחה ומשתה ויום טובע) כתיב
 מעיקרא קודם קבלה אבל בשעת
 קבלה לא קיבלו עליהן אלא שמחה
 ומשתה לאוסרן בהספד ותענית
 אבל י״ט לא קיבלו עליהן: ובאחריה
 דרבי לא נהוג גרסינן. במקומו של
 רבי לא נהגי איסור בדבר: נטיעה
 של שמחה. דכיון דפורים יום שמחה
 הוא מותר לנטוע נטיעה של שמחה:
 הדסק עברו אלו. י״ג תעניות שב״ד
 מתענין על הגשמים: ולא נענו.
 מן השמים: ממעעין. בנטיעה ובמין:
 ותנא (י) נטיעה נטיעה של שמחה.
 בנין האמור כאן שאסורין בבנין של
 שמחה שנוהגין עצמן כנזופין וכאבליס:
 ונטיעה. האמורה כאן נטיעה של
 שמחה כגון אבורנקי אילן שצילו נאה
 כגון אילן שכופפין אותו על גבי
 כלונסות ויתירות והמלכים אוכלין
 תחתיו בימות החמה ומתעדנין כה
 במיני שמחות ובנין בית חתנות
 לכנו כשמשיא אשה לבנו הראשון
 היה בונה לו בית ועושה לו חופה
 בתוכו. אלמא איכא נטיעה של שמחה:
 וטרי מבצר הצדים וגוי. בספר
 יהושע רט) בנחלת נפתלי וקיימא לן
 לקמן דרקת זו טבריא וקרי ליה ערי
 מבצר אלמא מוקפת חומה הואי:
 דחד גיסא שורא דימא הויא. אין
 לה חומה מצד אחד אלא הים חומתה
 ומספקא ליה אי חשיב היקף אי לא:
 חומה ולא שור איגר. בבתי ערי
 חומה כתיב עיר חומה ולא עיר
 שאין לה חומה כפני עצמה אלא
 מוקפת כתיס סמוכות זו לזו וחומות
 חיצונות של בתים נעשות חומה לעיר
 והיינו שור איגר שגגותיה חומותיה.
 גגי) מתרגמינן איגר: סביב. לגבי
 בתי החצרים כתיב אשר אין להם
 חומה סביבי) מכלל דבתי ערי חומה
 מסובבת(ה סביב קאמר: פרט לטבריא
 שימה חומחה. שהים שלה היא
 חומתה מצד האחד: כי מספקא ליה
 לענין מקרא מגילה. דלא מפורש
 בה חומה אלא לשון פחים ושאינן
 פחים כתיב בהל) ומספקא ליה
 האי לשון פרזיס אי לשון גלר
 הוא או לשון עיר הנוחה ליככש:
 פד הויגא טליא. כשהייתי נער:

 ואישפכח

ץ בקרונה של צפורי. לאו דוקא כקרונה אלא כלומר ח ל  ו
 כפרהסיא ואס תאמר מאי איריא לרחוץ אפי׳ לאכול
 נמי מותר כדתניא בר״ה (דף יח:< אין צרה ואין שלום רצו
 מתענין לא רצו אין מתענין וי״ל דמון דקבלוהו כבר אבותינו על

 ורחץ א< בקרונה של צפורי בשבעה עשר
 בתמוז ובקש לעקור השעה באב ולא
 הודו לו אמר לפניו רב־ אבא בר זבדא
 רבי לא כך היה מעשה אלא תשעה באב
 שחל להיות בשבת הוד; ודחינוהו לאחר
 השבת ואמר רבי הואיל ונדחה ידהה ולא
טובים השנים מן  הודו הכמים קרי עליה 1
 האחד ורבי היכי נטע נטיעה בפורים והתני
מלמד  רב יוםף שמהה ומשתה ויי״ט שמהה א
 שאסורים בהםפד משתה -מלמד שאםור
 בתענית ויום טוב מלמד שאסור בעשיית
 מלאכה אלא רבי בר ארביםר הוה וכי נטע
 בהמיסר נטע איני והא רבי בטבריא הוה
 וטבריא מוקפת הומה מימות יהושע בן נון
 הואי אלא רבי בר חמיםר הוה וכי נטע
 בארביםר הוה ומי פשיטא ליה דטבריא
 מוקפת הומה מימות יהושע בן נון והא חזקיה
 הרי בטבריא בארביםר ובהמיסר מםפקא
 ליה אי מוקפת הומה מימות יהושע בן נון
 היא אי לא לחזקיה מםפקא ליה לרבי פשיטא
 ליה וכי פשיטא ליה מי שרי והכתיב במגילת
 תעניתי• את יום ארבעה עשר ואת יום
 המשה עשר יומי פוריא אינון דלא למספד
אלא לאסור את  בהון ואמר רבא לא נצרכא ג
 של זה בזה ואת של זה בזה הני מילי
 בהספד ובתענית אבל י מלאכה יום אחד
 ותו לא איני והא רב חזייה לההוא גברא
 דהוה קא שדי כיתנא בפוריא ולטייה ולא
 צמה כיתניה התם בר יומא הוה רבה בדיה
 דרבא אמר אפי׳ תימא יא) ביומיה הםפד ותענית
מלאכה לא קבילו עלייהו  קבילו עלייהו ה
שמהה ומשתה ויום טוב  דמעיקרא כתיב 2
לעשות אותם ימי משתה  ולבסוף כתיב 3
 ושמהה ואילו יום טוב לא כתיב ואלא רב מ״ט
 לטייה לההוא גברא ״דברים המותרין
 י ואחרים נהגו בהן איסור הוה ובאתריה
 דרבי לא נהוג ואיבעית אימא לעולם נהוג
 ׳ורבי נטיעה של שמהה נטע כדתנן יי״עברו
 אלו ולא נענו ממעטין במשא ומתן בבנין
 ובנטיעה באירוסין ובנישואין ותנא עלה

 עצמם מסתמא גם הס קבלוהו:
 ובקש לעקור תשעה כאב ולא
 הודו לו. קשה היכי סלקא
 דעתך דהאי תנא [דרבי] היה רוצה
 לעקור ט׳ באב לגמרי והא אמרינן
 (תענית דף ל:) כל האוכל ושותה
 בתשעה באב אינו רואה בנחמה של
 ירושלים ועוד דהא אין בית דין יכול
 לבטל דברי בית דין חבירו אא״כ
 גדול הימנו בחכמה ובמנין ויש
 לומר דלא רצה לעוקרו ״)אלא מחומרא
 שיש בו יותר משאר תעניות אי נמי
 יש לומר דרצה לעקרו מתשיעי ולקבעו
 בעשירי כדאמר ר׳ יוחנן (שס כט:)
 0אילו הואי התם קבעתיה בעשירי:
 שאסורים כהספד. השיב
 רש״י וכי מי נתן
 כח לימי מגילת אסתר לדחות אבילות
 מאי איתא דכהספד נאסר משום
 דכתיב ימי משתה ושמחה והא חזינן
 דכולי עלמא נהגו כו היתר אלא
 ודאי לא הוי אלא לענין שאין נופלין
 על פניהם דלא הוי יום צרה אלא
 יום שמחה: והא רבי כטבריא
 הוה. נראה שהיה (י) בימי אנטונינוס
 כשהיו יחד כדאמר במס׳ ע״ז (לף
 י.) שרצה לשחרר בני טכריא ממס
 לפי שהיו תלמידי חכמים דקאמר

 ליעכיד טכריא קלניא:
 דברים המותרים ואהרים
 נהגו כהן איפור. קשה
 דהא רבי התיר בית שאן ע״י ר׳ מאיר
 שאכל שם עלה של ירק בחולין(לף ו:<
 וי״ל דהתס לא נהגו איסור אלא
 בטעות והכא מיירי בדבר שנהגו בו

 איסורא במתכויןע):
 ממ^טיץ במשא ומתן. פי׳ של
 שמחה דומיא דבנין
 ונטיעה דנסמוך (•) אבל שאר בנינים
 שרו ואין לך משא ומתן גדול מזה«):
 ממעטין. רוצה לומר שלא יהו
 ששים כלל 8 וחמירי
 מתשעה כאכ שמארסין כו אבל
 אין לפרש ממעטין אכל ששים
 קצת דאס כן היה לו לפרש
 השיעור מה הוא קורא ממעט:

 שטובה

 ל ז א מיי׳ פ ״נ מהל׳
 מגילה הלכה יג סמג
 עשי! ל טוש״ע א״ח סי׳

 חרצו סעיף ג:
 ב [מיי׳ שס שו״ע א״ח סי׳

 מרצה ש״ג נהג״הן:
 ג מיי׳ פ״נ מהל׳ מגילה
 הלכה יג סמג עשי! ל
 טוש״ע א״ח סי׳ תרצו

 סעיף ג:
 לח ד טוש״ע א״ח שי׳

:  תרצו סעיף נ
 לט ה ו ז [מיי׳ שם
 הלי״ל] טיש״ע שס

 סעיף א:
ט מיי׳ פ״ג מהל׳ ח  מ
 תעניח הל׳ ח טוש״ע
 א״ח סי׳ תקעה סעיף ז:

 מא י מיי׳ פ״א מהל׳
 מגילה הלכה יא
 סמג עשין ל טיש״ע א״ח

 סי׳ מרסח סעיף ל:
 מב כ מיי׳ סי״נ מהל׳

 שמטה דונל הל׳ יג:

 מוסף רש״י
 בנין בנין של שמחה.
 בנין לקחני מחגיתין לא
 בכין הצריך לו אלא בכין
 הצריך לשמחה, לברבר
 שמחה ממעטינן ותענית
 יד:!. בית חתנות. לעשות
 חופחו נשם!. אבורנקי
 של מלכים. שכך היו
 נוהגין כשנולל בן למלך היו
 נוטעי! אילן לשמו ויום
 שממליכין אומו עושי! לו
 כסא ממנו, לישנא אחרינא
 אילן גלול המיסך על הארץ
 לטייל המלך חחחיו, ילימה
 לו נעירובין !כה:) ההוא
 אנוורנקא להוה ליה לריש
 גלוחא ננוסחניה. של
 מלכים. לרך מלכים
 נוטעי! אותו לצל, הוא
 נוטעו כמו כן לצל היא
 והיא נטיעה של שמחה
 !תענית שש. שור איגר.
 שגגוחיה חומתה !:ערכיו

 רבינו הננאל
 אוקימנא דר׳ (יהודה)
 פשיטה ליה דטבריא
 מוקפת הומה מימות
 יהושע בן נון היא, ור׳
 בר המיסר הוא, וכי
 נטע בארביסר נטע כוי.
 ואסיקנא אפילו תימא
 ביומי, הספד ותעניות
 קבילו עילויהו, וכי אסירי
 הספד ותעניות, כולי
 עלמא, כדכתיב במגילת
 תענית ארבסר וחמיסר
 פוריא אינון דילא למיספד
 ואמר רבא לא נצרכא
 אלא לאסור אה של זה
 בזה [ואת של זה בזה],
 פירוש לאסור לבן כרך
 בי״ד בהספד ותענית ולבן
 כפר בט׳׳ו, אילו ואילו
 אסורין בהספד ותענית
 בשני ימים הללו. אבל
 מלאכה אינו אסור אלא
 מי שנהגו בני אותו
 מקום איסור על עצמם,
 כדתניא דברים המוהרין
 ואהרים נהגו בהן איסור
 למלאכה. ורב דלטייה
 לההוא גברא ולא צמח
 כיהניה, מקום שלא נהגו
 לעשוח מלאכה בפורים
 הוה. איבעית אימא רבי
 נטיעה של שמחה נטע,
 דתנן עברו אלו ולא נענו
 ממעטין במשא ובמתן
 [כבנין ובנטיעה] כר,
 והנא בניין של שמחה
 נטיעה של שמהה. מיכלל

 שאע״פ שאסור בעשיית מלאכה נטיעה של שמחה מותרת לו, א) דהא מן התעניות הראשונות שנינו עברו אלו ולא נענו בית דין גוזרין ג׳ תעניות אוכלין ושותין מבעוד יום ואסורין במלאכה כוי, ללמרך שאע׳׳פ שאםורין במלאכה
 מן התעניות הראשונות, בניין של שמחה ונטיעה של שמהה מותרין היו, י) לפיכך בא עתה לאסור אפילו אלו שהיו בהן מותרין עד עתה, מפני שהן של שמחה. וכן בפורים אע״פ שאסורין במלאכה, בנטיעה של שמחה מותרין הן,
 לפיכך אמרנו ר׳ נטיעה של שמחה שהוא אכורנקי של מלכים נטע. רבי רחץ בקרונה של צפורי בי׳׳ו בתמוז וביקש לעקור ט׳ באב שחל לדיות בשבת ודחוהו לאחר שבת, אמר הואיל ונדחה ידחה. ולא הודו לו חכמים. גופא הזקיה
 קרא מגילה בטבריא בי״ד ובט׳׳ו משוס דמםפקא ליה. ומקשינן והא טכריא ודאי מערי מבצר הוא, דכתיב וערי מבצר הצדים צר וחמת רקת וכנרה, וקימא לן דרקת וו טבריא. אלא משום שימה חומהה כר. טלייא, פירוש נערים.

בנין ה<בנין של שמהה נטיעה נטיעה של  ט

 שמחה איזהו בנין של שמחה זה הבונה בית חתנות לבנו איזו היא נטיעה
 של שמחה זה הנוטע י׳אבורנקי של מלכים גופא ־הזקיה קרי בטבריא
 בארביםר ובהמיםר מםפקא ליה אי מוקפת הומה מימות יהושע בן נון היא
וערי מבצר הצדים צר  אי לא ומי מםפקא ליה מלתא דטבריא והכתיב 4
 והמת רקת וכנרת וקיימא לן י<רקת זו טבריא היינו טעמא דמספקא ליה משום
 דהד גיסא שורא דימא הות אי הכי אמאי מםפקא ליה ודאי לאו חומה היא
סביב פרט לטבריא שימה הומתה ולא שור איגד 6  דתניא ״׳5אשר לו הומה כ
 לענין בתי ערי הומה לא מםפקא ליה כי קא מספקא ליה לענין מקרא מגילה
 מאי פחים ומאי מוקפין דכתיבי גבי מקרא מגילה משום דהני מיגלו והני
 לא מיגלו והא נמי מיגליא או דלמא משום דהני מיגנו והני לא מיגנו והא נמי
 מיגניא משום הכי מספקא ליה רב אםי קרי מגילה בהוצל בארביםר ובהמיסר
 מספקא ליה אי מוקפת חומה מימות יהושע בן נון היא אי לא איכא
 דאמר אמר רב אםי האי הוצל דבית בנימין מוקפת חומה מימות יהושע
 היא אמר רבי יוהנן כי הוינא טליא אמינא מלתא דשאילנא לםבייא

 ואישתכח

 א) נראה לצ״ל להנה בתעניית הראשונות וכוי. 3) לנרי רנינו אלו צריבין באור לכאורה להיאך אפשר דבתענית צבור שאסור במלאכה יהיה מותר בנין של שמחה וצ״ע ועיי בחלושי הרמב׳׳ן.



 תורה אור השלם
 1 . זבולן לא הוריש את
 יושבי קטרון ואת יושבי
 נהלל וישב הכנעני

 בקרבו ויהיו למס:
 שופטים א ל
 2. זבלון עם חרף נפשו
 למות ונפתלי על ?לרומי
 שדה: שופטים ה יח
 3. עמים הר יקךאו שם
 יןבחי זבחי צדק כי שפע
 ימים יינקו ושפוני טמוני
 חול: דברים לג יט
 4. כי עזה עזובה תךזיה
 ואשקלון לשממה
 אשדוד בצהרים יגרשוה

 ועקרון תעקר:
 צפניה ב ד
 5. והסרתי דמיו מפיו
 ושקציו מבין שניו ונשאו־
 גם הוא לאלהינו והןה
 כאלף ביהודה ועקרון
 כיבוסי: זכריה ט ז
 6• ויצא גבול בני ךן
 מהם ויעלו בני הן
 וילחמו עם לשם וילכדו
 אותה ויכו אותה לפי
 חרב וירשו אותה וישבו
 בה ויקראו ללשם ךן

 כשם ךן אביהם:
 יהושע יט מז
 7. בן אדם יען אשר
 אמךה צר על ירושלם
 האח נש3ךה דלתות
 העמים נסבה אלי

 אמלאה החרבה:
 יהוקאל כו ב
 8. ויאמר ץ לה קזני גוים
 בבטנך ושני לאנזים
 ממעיך יפךדו ולאים
 מלאם יאמץ ורב יעביד
 צעיר: כראשית כה כג
 9. ידון רשע בל למר
 צדק בארץ נביחות יעול

 ובל יראה גאות י;:
 ישעיהו כו י
 10. אל תרנן י; מאויי
 רשע זממו אל תפק

 ירומו סלה:
 תהלים קמ ט

 רבינו חננאל
 דמדליא כרקתא דנהרא,
 פירוש גבוה כשפת הנהר.

 מגילה נקראת פרק ראשון מגילה ו.

 שטובה שם

 רכל

 ראייתה. שהיו
 מות ופרדסים:

 הנוטל (פרוטה) ממך
 בלא דמים אין מועיל.
 דכתיב שם יזבחו זבחי צדק וגזל

 לא מהני בזבח:
 טראטריות (י) וקרקסיאות.
 י״מ בתי עבודת
 כוכבים ומכנה אותן טרטאכ׳ לשון
 חרפה וקרקסיאות רוצה לומר בית
 הכסא בלשון ערב וקשה לומר שאותן
 מקומות מטונפות יכול ללמוד שם
 תורה אלא ודאי לשממה יהא במהרה
 בימינו ורוצה לומר בתים שמתאספים
 שם לוועד של עובדי עבודת כוכבים:

 הא

 ואישחכח טוהי גרכד: רקהא מהרא. שפת הנהר גבוה מן הנהר אף ציפורי יושבת בראש ההר: כי שכיב איניש הכא. כשמת אדם
 גדול בבבל: ספדי ליה ההם. בטבריא: ששך. בבל בחילוף א״ת ב״ש: ושם לו ברקה. יצא לו שם בטבריא: וכי מסקי ארון. של
 מת מבבל לקוברו בטבריא: אמרו הכי. הספדנין קורין בשווקים בלשון הזה שיצאו לקראת המת: אוהבי שרידים. אוהבי ישראל: יושבי רקת
 לאו וקבלו הרוגי עומק. מתי בבל העמוקה: ד זירא עלה מבבל לארץ ישראל ומת שם בטבריא: [ארן צבי. ארץ] ישראל: גידלה

 שעשועיה. של שנער: בטיצורה.
 ואישתכה כויתי המת זו טבריא ולמה נקרא
 שמה המת על שום חמי טבריא רקת זו
 ציפורי ולמה נקרא שמה רקת משום דמידלייא
 כרקתא דנהרא כינרת זו גיגוםר ולמה נקרא
 שמה כינרת דמתיקי פירא כקלא דכינרי
 אמר רבא מי איכא למאן דאמר רקת לאו
 טבריא היא והא כי שביב איניש הכא התם
 ספדי ליה הכי גדול הוא בששך ושם לו
 ברקת וכי מםקי ארונא להתם ספדי ליה הכי
 אוהבי א<שרידים יושבי רקת צאו וקבלו הרוגי
 עומק נ<כי נה נפשיה דרבי זירא פתה עליה
 ההוא םפדנא ארץ שנער הרה וילדה ארץ
 צבי גידלה שעשועיה אוי נא לה אמרה
 רקת כי אבדה כלי חמדתה אלא אמר

 ״(רבה) חמת זו המי גרר רקת זו טבריא כינרת זו גינוסר ולמה נקרא
 שמה רקת ל< שאפילו ריקנין שבה מלאין מצות כרמון רבי ירמיה אמר
 רקת שמה ולמה נקרא שמה טבריא שיושבת בטבורה של ארץ ישראל
 ה<(רבא) אמר רקת שמה ולמה נקרא שמה טבריא שטובה ראייתה אמר זעירא

 קטרון זו ציפורי ולמה נקרא שמה ציפורי שיושבת בראש ההר כצפור
 וקטרון ציפורי היא והא קטרון בהלקו של זבולון הואי דכתיב 1זבולון לא
 הוריש את יושבי קטרון ואת יושבי נהלול וזבולון מתרעם על מדותיו הוה
 שנאמר 2זבולון עם הרף נפשו למות מה טעם משום דנפתלי על מרומי שדה
 אמר זבולון לפני הקב״ה רבונו של עולם לאחיי נתת להם שדות וכרמים
 ולי נתת הרים וגבעות לאהיי נתת להם ארצות ולי נתת ימים ונהרות אמר לו
 כולן צריכין לך ע״י חלזון שנאמר [3עמים הר יקראו] ושפוני טמוני הול
 תני רב יוםף שפוני זה חלזון טמוני זו טרית חול זו זכוכית לבנה אמר לפניו
שם יזבחו זבחי צדק םימן זה יהא לך כל  רבונו של עולם מי מודיעני ># אמר לו 3
 הנוטל ממך בלא דמים אינו מועיל בפרקמטיא שלו כלום ואי םלקא דעתך
 קטרון זו ציפורי אמאי מתרעם על מדותיו והא הויא ציפורי מילתא דעדיפא
 טובא וכי תימא דלית בה זבת הלב ודבש והאמר ריש לקיש לדידי י<הזי לי
 זבת חלב ודבש דציפורי והויא ששה עשר מיל על ששה עשר מיל וכ״ת
 דלא נפישא דידיה כדאחוה ״והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן לדידי
 חזי לי זבת חלב ודבש דכל ארעא דישראל והויא כמבי כובי עד אקרא
 דתולבקני עשרין ותרתין פרםי אורכא ופותיא שיתא פרםי אפ״ה שדות
ונפתלי על מרומי שדה ש״מ אמר רבי  וכרמים עדיפא ליה דיקא נמי דכתיב 2
 אבהו 4ועקרון תעקר זו קסרי בת אדום שהיא יושבת בין התולות והיא
 היתה יתד תקועה לישראל בימי יוונים וכשגברה מלכות בית חשמונאי
 ונצהום היו קורין אותה אחידת מגדל מ<שיר אמר רבי יוםי בר חנינא מאי דכתיב
 5והסירותי דמיו מפיו ושקוציו מבין שיניו ונשאר גם הוא לאלהינו והסירותי

 דמיו מפיו זה בית >« במיא שלהן ושקוציו מבין שיניו זה בית גליא שלהן
 ונשאר גם הוא לאלהינו אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבאדום 5והיה כאלוף
 ביהודה ועקרון כיבוסי אלו ט<תראטריות וקרקםיות שבאדום שעתידין שרי
לשם זו פמיים עקרון תעקר זו  יהודה ללמד בהן תורה ברבים ׳יאמר רבי יצחק 6
 קםרי בת אדום שהיא היתה מטרופולין של מלכים איכא דאמרי דמרבי בה
 מלכי ואיכא דאמרי דמוקמי מינה מלכי קםרי וירושלים אם יאמר לך אדם הרבו
 שתיהן אל תאמן ישבו שתיהן אל תאמן חרבה קםרי וישבה ירושלים חרבה
 ירושלים וישבה קםרי תאמן שנאמר י אמלאה החרבה כ<אם מליאה זו חרבה זו
ולאום מלאום יאמץ  אם מליאה זו הרבה זו רב נהמן בר יצהק אמר מהכא 8
 ואמר רבי יצהק מאי דכתיב 9יוהן רשע בל למד צדק אמר יצהק לפני
 הקב״ה רבש״ע יוחן עשו אמר לו רשע הוא אמר לו בל למד צדק אמר לו
בארץ נכוהות יעוד אמר לו אם כן בל יראה גאות ה׳ ואמר רבי יצהק מאי 9 

אל תתן ה׳ מאויי רשע זממו אל תפק ירומו סלה אמר יעקב לפני 1  דכתיב 0
 הקב״ה רבונו של עולם אל תתן לעשו הרשע תאות לבו זממו אל תפק זו

 גרממיא

 שנותנין בחוטמה של אנקה ונמשכת בו ומתוך חוזקה אינה משתמרת כי אס בו:
 גרממיא

 באמצעיתה: לא הוריש אס יושבי
 קטרון. שבאה לחלקו ועבר על מה
 שאמר הקב״ה לא תחיה כל נשמה
 (לברים p והניחן לגור שם ביניהם
 ולהעלות להם מס: טל מדוהיו. על
 מזלו שנמדד לו מן השמים מדה
 שאינו חפץ בה: כולן צריכין לך.
 כל אחיך יהו צריכין לך: על ידי חלזון.
 חלזון עולה מן הים להרים וצובעין
 כדמו תכלת ונמכר בדמים יקריםל):
 עמים הר יקראו. מכל השבטים
 יתקבצו להריך לקנות שפוני טמוני
 חול: שפוני זה חלזון. שהוא דבר
 חשוב. ספון חשוב בלשון ברייתא:
 טריה. דג שקורץ טונינ״א: זכוכיה
 לבנה. היוצא מן החול כדאמר
 ביציאות השבת (שנת טו:< וחול של
 זבולון חשוב משאר חולות וראר
 לזכוכית לבנה: מי מודיעני. על זאת
 לתת לי דמים: כל המוצא חלזון
 ונוטלו כלא דמים אינו מצליח: *שם
 יזבחו זבחי צדק. כאשר אסור גזל
 כעולה כך לא יגזלו ממך כלום שאס
 יטול שוה פרוטה כלא דמים תתקלקל
 הצכיעה והחול ולא יועיל כלום:
 זבה חלב ודבש. העזים אוכלין
 תאנים והדבש נוטף מהן והחלכ
 זכ מן העזים ונעשים כמין נחל:
 ששה עשר מיל. ד׳ פרסאות:
 לדידי חזי לי זבה חלב ודבש דכל
ן ישראל. בכל מקום שהוא שם.  אר
 ואס באת לצרפו יחד הוי כמבי
 כובי עד אקרא דתולבקני שם מקום:
 אקרא. מקום מעבר הנהר ובלע״ז
 פורט״ו: עדפי ליה. חביבי ליה:
 יהד הקועה. לרעה: אחידה מגדל
 שיר. כבושת מגדל שיר: והסירוהי
 דמיו מפיו וגוי. גכי צור כתיכ שהוא
 ראש לאדום: גלייא «) במיא ראשי
 ע״ז הס לאדום: כיבוסי. היא
 ירושלים: והיה אדום לאלופי יהודה
 ועקרון תהיה בית תלמוד בירושליס>):
 לשם. עיר שכיבשו בני דן: זו פמייס.
 שמשם ירדן יוצא כדאמר מר ירדן
 יוצא ממערת פמייס (בכורות לף גה.):
 מטרופולין. לשון יון אימא של מלכות.
 מטר״א אס. פולין לשון שררה כדאמר
 מר עד שבאו דיופלי מהעיר שני שרים
 >תענימ לף ימ:<: דמרבי. שמגדלין
 שם בני מלכים: אמלאה החרבה.
 רישא דקרא יען אמרה צור על ירושלים
 אמלאה החרכה עכשיו אתמלא
 מחורבתה: (י) רשע. זה עשו: בארץ
 גכוחוח יעול. את ירושלים יחריב:
 אמר יצחק להקב״ה יוחן רשע זה«
 עשו אמר לו הקדוש ברוך הוא רשע
 הוא: אמר. יצחק: גל למד צדק.
 כלומר אין אדם יכול ללמד עליו
 צדק: אמר לו. הקכ״ה: בארן
 נהוחוח יעול. כלומר עתיד להחריב
 את ארץ ישראל: אמר. יצתק אם
 כן בל יראה גאות ה׳: זממו אל

 הפק. אל תוציאנו מנחיריו. זמם כמין טבעת כחל

 מסורת הש״ס
 6) [עיין סרש״י ובערוך ערך
 שרד פי׳ אוהבי תלמידי
 חכמיס יושבי גבית המדרש
 של טנריא וסי׳ הערוך
 מבואר על סי מה דאמר
 הש״ס בחולין קלג. אי! שריד
 אלא ח״ח שנאמר ובשרידים
 אשר ה׳ קורא], נ) מו־׳ק
 כה:, ג) ןצ״ל רבא],
 ד) ןגרכות נו. עירובי! יט.
 חגיגה כז. סנהדרין לו.],
 ה) ןצ״ל רנה־ן, ו) כחובות
 קיא:, t) !כתובית קיא:
 ע׳׳שן, ח) [צ״ל צור כך הגי׳
 בע״י ונעריך ערך אחל גריס
 שר סי׳ מגדל ששורים בו
 לפנים שדיס פ״א מגדל
 שהוא מוחזק בשד],
 ט) [בערוך ערך תאטר
 האריך בפירושו דהנהו שתי
 מינות], י) [בכורות נה.],
 כ) פסתיס מנ:, ל) [מנחית
 מד.], מ) [ל״ה שס לפני ד״ה
 מי], נ) [כירושלים רש״ש],
 ס) נע״י ליתא: רשע זה,

 בליון הש׳ים
 רש״י ד״ה זממו כוי.
 שניחניס נחיטמה של
 אנקה. שנח דף נא ע״נ:

 הגהות הב״ח
 (א) נמ׳ מי מידעני על
 זאת אמר לו וכי׳ שכל
 הנוטל: (ב) שם דמיי מסיו
 זה ניח כריא שלהן:
 (ג) רש"־ ד״ה גלייא
ד) ד״ה  וכריא ראשי: (
 אמלאה יכו׳ מחירנחה
 הס״ד ואח״כ מ״ה יוחן
 רשע: (ה) תוד״ה
 טראטריאות י״מ נחי כצ״ל
 ותי׳ וקרקסיאות נמחק
 וכו׳ מקומות מטונפות
 יטלום ללמוד וכו׳
 וטראטריוח וקרקסיאות
 דהכא רוצה לומר נחיס נ״נ
 עיין נשנמ דף קנ. וס״ק

 דע״ז דף יח ע״נ:

 לעזי רש״י
 טונה. פורט״ו
 נמל. מטר״א.

 טונינ״א.
 [פור״ט].

 מוסף רש״י
 כי נח נפשיה דרבי
 זירא. רני וירא היה מננל
 ונה נולד וגדל נארץ
 ישראל, והייני דקאמר ארץ
 שנער הרה וילדה ארץ
 צבי גידלה שעשועיה.
 ואהכי קרי ליה רני זירא
 ודג זירא (מו־ק כה:). אוי
 נא לה אמרה רקת.
 יכולה לומר כן, רקח היא
 טנריה !שם). כמבי כובי
 עד אקרא דתולבקני.
 כשמצרף כל המקומוח
 ישחער לכך !כתובות קיב).
 ופותיא. רוחנ ויבנוות
 סג.). אמלאה החרבה.
 רישא דקרא יען אמרה צור
 לירושלים האת יגו׳,
 אתמלא ממורננה של
 ירישליס, יצור מאדוס היא
 !פסחים מב:). ולאום
 מלאום יאמץ. כשעשי
 גנור יעקנ חלש, אין מלכומ
 שניהס מתקייס יחד !שם<
 לא ישוו נגדילה, כשזה קם
 זה נופל !בראשית כה כנו.



 מסורת הש״ם
 א) גרנות 1: ע״ש,
 ב) [גרכוח ז: ע״ש מסכת
 ד״א רנה פ״נ ע״ש],
 ג) כרכות ו: ע״ש נ״מ עא.,
 ד) ];״א וכל אחד ואחד ממש
 מאות חלונוח וכוי],
 ה) שקליס פ״א ה״א,
 ו) ןמוספ׳ פ״א], t) ןר״ה
 יט:],ח) [שנסקלהנוש״נ],
 נו) [יומא לג. וש״נ], י) [עי׳
 שכח נו:], כ) ןס״א ועלה
 עליו שרטון גדול], ל) ךדף
 כט.], מ) [נא פרשה ט],
 נ) [ועי׳ תוס׳ מנחוח סד:
 ד״ה אב״א ותוס׳ יומא לג.
 ד״ה אין וחוס׳ זנחיס נא.

 ד״ה אשר],

 תורה אור השלם
 1. לךוד אל תתחר
 במרעים אל תקנא בעישי
 עןלה: תהליס לז א
 2. יחילו דרכיו בכל עת
 מרום משפטיך מנגדי

 בל צורךיו;פיח בהם:
 תהלים י ה
 3. עזבי תורה יהללו
 ךשע ועומרי תורה יתגרו
 בם: משלי כח ד
 4. אל יקנא לבף
 בחטאים בי אם ביראת
 י; בל היום: משלי כג יז
 5. טהור עינים מראות
 ךע והביט אל עמל לא
 תוכל למה תביט בוגדים
 תחריש בבלע רשע
 צדיק ממנו: חבקוק א יג
 6. לקים עליהם לחיות
 עשים את יום ארבעה
 עשר לחדש אדר ואת
 יום חמשה עשר בו בכל
 שנה ושנה: אפתר ט כא
 ד. •הכתב אסתר
 המלכה בת אביחיל
 ומרדכי היהודי את כל
 תקף לקים את אגרת

 הפורים הזאת השנית:
 אסתר ט כט

 הגהות הב״ח
 (א) גטי מותר להתגרות
 נרשעיס נעולס הזה
 שנאמר עוזבי תורה
 יהללו רשע וגו׳ ואס
 לחשך אדס לומר והכתיב
 אל חמחר וגו׳ נעושי עולה
 אמור לו מי שלנו:
 (ב) תום׳ ד״ה ור׳ אליעזר
 וכו׳ אלא מקרא מגילה
 ומחנות ענייס כצ״ל וחינמ

 נלנד נמחק:

 מוסף רש״י
ך מנגדו.  מרום משפטי
 מסולקין דיניך נרחוק ממנו
 ובוכות ז:). יפיח בהם.
 כנפיחתו הוא דוחה אותס
 כקש !ש•;. מי שלבו
 נוקפו. הירא מענירוח
 שבידו, אומר כן. מפרש
 אל תמחר במרעים אל
 תמקוטט, והוא אינו כן
 אלא אל תתחר נמרעיס
 להתגרוח נס״א להתאוות!
 נמעשיהס לומר אעשה כן
 גס אני >שס). ואומר אל
 יקנא לבך בחטאים כי
 אם ביראת ה־ כל היום.
 אפשר לומר אל מתקוטט
 עם רשעיס כי אס כיראמ
 ה; יראי הי, אלא על כרחך
 אל יקנא לנך לעשות כמוסן
. צדיק גמור אינו ™ 
 בולע. ואע״פ שמתמוטט
 עולה ואינו ננלע לעולס
 וב׳׳מעא.). דאין מעבירין
 על המצות. הפוגע
 נמצוה לא יענור ממנה
 ונפקא לן כמכילתא
 מושמרתס אמ המצות קרי
 אח המצוומ לא ממתין לה
 שתחמץ וחיישן [יומא מ
 ועיי ר״ה יז. וב״מ כג.1.

 ו: מגילה נקראת פרק ראשון מגילה
 הא לענין םדר פרשיות זה ווה שרן. שאס קראו הארכע פרשיות גרממיא. שם מלכות והיא מאדום: מרזבני. מכסים: יגטהי.
 כאדר הראשון שעדיין לא היו יודעין שצריכין לעכר וכתר כתורה: לאוקמי גירסא. שלא תשתכח ממנו: סייעהא דשמיא.
 הכי עכרו השנה אין צריך לקרותם באדר השני: ולבי אליעזר ויש יגע ואינו מוצא: יחילו. יצליחו. ודומה לו על כן לא יתיל טובו
: מרום משפטיך מגגדו. מסולקין הס ממנו: יפיח בהם. p ברכי יופי םבר אף מקרא מגילה [לכתחלה בראשון. ונראה] (איוב 
 בנפיחה בעלמא הן נופלים: מי שלבו
 נוקפו. הירא מן העבירות שבידו
 אזמר בן: אל הסחר. אינו לשון
 גירוי אלא שלא תאחוז כמעשיו כמו
 ואיך תתחרה את הסוסים (ירמיה
 י3< כלומר שאינו רץ כמותו: ואומר
 אל יקנא לבך בחטאים כי אם ביראה
 ה׳ כל היום. על כרחך אין קנאה זו
 לשון גירה מלחמה אלא אתיזת מעשיו
 מדכתיב בסיפא כי אס ביראת ה׳
 כל היום: איטליא של יון. כרך גדול
 שגדל בשביל עון מנשה׳) שכשעה
 שהכניס צלם בהיכל ירד גבריאל ונעץ
 קנה ביס ׳)וגדל עליו חלקה גדולה
 ונבנה לשם איטליא של יון. מאיי אלישה
 (יחזקאל 0) מתרגמיגן מנגוות איטליא:
 שווקים. חוצות: פרס. מזון: חלונוס
ן לחומה. שהן  שמעלים מהן עשן חו
 גבוהים מן החומה ואין מעשנין את
 החומה וזהו חשיבות: חולסיח. מקום
 אבנים דקות: מתני׳ אלא מקרא
 מגילה. כלומר שאם עשאו בראשון
 לא יצא: גמ׳ סדר פרשיוה.
 פרשת שקלים וזכור ופרה והחודש
 דתנן במתניתין דבני העיר ל) דנוהגין
 באדר: זה וזה שרן. שאס קראם
 בראשון אין צריך לחזור ולקרות
 בשני: שאסורין בזה ובזה. ביום
 ארבעה עשר וחמשה עשר שבשניהן:
 ואמר רב פפא גרסינן: ורבן
 שמעון בן גמליאל >ז׳. דהא כל
 מצוח קאמר: מהניהין הכי קהגי.
 ולא איירי בסדר פרשיות כלל: אין
 מעבירין כוי. משבא לידי אקדים
 לעשות דהכי תניא כמכילתא״) ושמרתם
 את המצות אס באת מצוה לידך אל
 תחמיצנה: גאולה לגאולה. פורים
 לפסח: השניה. בחודש השני:

 לבסוף

 גרממיא של אדום שאלמלי הן יוצאין מחריבין
 כל העולם כולו ואמר רבי המא בר חנינא
 תלת מאה קטירי תגא איכא בגרממיא של
 אדום ותלת מאה ושיתין וחמשה מרזבני איכא
 ברומי ובכל יומא נפקי הנ׳ לאפי הני ומקטיל
 הד מינייהו ומיטרדי לאוקמי מלכא ואמר ר׳
 יצחק אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי
 אל תאמן לא יגעתי ומצאתי אל תאמן יגעתי
 ומצאתי תאמן הני מיילי בדברי תורה
 אבל במשא ומתן םייעתא הוא מן שמיא
 ולדברי תורה לא אמרן אלא להדורי אבל
 לאוקמי גירםא סייעתא מן שמיא היא ואמר
אם ראית רשע שהשעה משחקת (  רבי יצהק א
אל תתהר במרעים  לו אל תתגרה בו שנא׳ 1
 ולא עוד אלא שדרכיו מצליהין שנא׳ 2יחילו
 דרכיו בכל עת ולא עוד אלא שזוכה בדין
מרום משפטיך מנגדו ולא עוד אלא  שנאמר 2
כל צורריו יפיח  שרואה בשונאיו שנאמר 2
 בהם איני והאמר ר׳ יוהנן משום ר״ש בן יוהי
 מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה שנא׳
עוזבי תורה יהללו רשע ושומרי תורה יתגרו 3 

 בם ותניא 3•ר׳ דוםתאי בר מתון אמר מותר
 להתגרות ברשעים בעולם הזה יא) ואם לחשך
 אדם לומר אל תתחר במרעים ואל תקנא
 בעושי עולה מי שלבו נוקפו אומר כן אלא
 אל תתחר במרעים להיות כמרעים ואל תקנא
אל  בעושי עולה להיות כעושי־ עולה ואומר 4
 יקנא לבך בהטאים וגו׳ לא קשיא הא במילי
 דידיה הא במילי דשמיא ואיבעית אימא הא
 והא במילי.דידיה ולא קשייא הא בצדיק גמור
ימאי  הא בצדיק שאינו גמור דאמר רב הונא ג
למה תביט בוגדים תהריש בבלע  דכתיב 5
 רשע צדיק ממנו צדק ממנו בולע צדיק

 דדייק מדקתני משנה יתירא שבל
 מצות שנוהגות בשני נוהגות כראשון
 ןדמשמע] לכתחילה ויש שנוהגין
 לעשות ימי משתה ושמחה בארבעה
 עשר ובחמשה עשר של אדר הראשון
 וריהטא דמתניתין נמי משמע כן
 מדקאמר אלא מקרא מגילה (׳)בלבד
 ומתנות עניים מכלל דלענין משתה
 ושמחה זה וזה שוין ולא נהירא דהא
 אמרינן בגמרא הא לענין הספד
 ותענית זה וזה שוין מכלל דשמחה
 ומשתה ליכא דע׳יכ לא תליא הא
 בהא דאי תליא הא בהא לאשמעינן
 דמשתה ושמחה נהגו בהו וממילא
 נאסר בהספד דהא הימים האמודס
 במגילת תענית האסורים בהספד
 אין בהן משחה ושמחה וכן הלכה
 שאין צריך להחמיר לעשות משתה

 ושמחה באדר הראשון:
 מם תבל טעמיה דאין מעבירין
 על המצות. מכאן
 קשה להא דאמרינן בפרק איזהו
 מקומן (זבחים דף נא. ושם) בגמרא
 דקאמר שירי הדס היה שופך על
 יסוד מערבי של המזבח ודייק טעמא
 דאמר קרא אל יסוד מזבח העולה
 וקשה התם למה לי קרא תיפוק ליה
 דאין מעבירין על המצות וכשהוא
 יוצא מפתת ההיכל שהוא מערב
 ביסוד מערבי הוא דפגע כרישא ויש
 מפרשים דלא שייך למימר אין
 מעבירין על המצות אלא היכא שיש
 לפניו שתי מצות שיש לו לעשות קודם
 אותה דפגע ברישא וזה אינו דהכא
 ליכא אלא מצוה אחת ואפילו הכי
 מפרש הטעם משוס דאין מעבירין
 ורבינו יהודה תירץ דאי לאו קרא
 הוה אמינא דאין מעבירין לכתחילה
 הא דיעכד שרי משוס הכי איצטריך
 דאסור בדיעבד אי נמי נראה התם
 דמטעס דאין מעבירין לא חזינן
 אלא דכל מערבי של מזבח כשר
 אבל יסוד לא חזינן דצריך משום
 הכי איצטריך קרא לאשמועינן יסודנ):

 נאמרה

 גמור אינו בולע ואי בעית אימא שעה
 משחקת לו שאני: אמר עולא איטליא של יון זה כרך גדול של רומי והויא תלת
 מאה פרםה על תלת מאה פרםה ויש בה שם״ה שווקים כמבין ימות ההמה
 וקטן שבכולם של מוכרי עופות והויא ששה עשר מיל על ששה עשר מיל ומלך
 סועד בכל יום באהד מהן והדר בה אע״פ שאינו נולד בה נוטל פרס מבית המלך
 והנולד בה אע״פ שאינו דר בה נוטל פרם מבית המלך ושלשת אלפים בי בני
 יש בו י׳ וחמש מאות חלונות מעלין עשן חוץ להומה צדו אחד ים וצדו אהד הרים וגבעות צדו אהד מחיצה
 של ברזל וצדו אחד חולםית ומצולה: מתני׳ *קראו את המגילה באדר הראשון ונתעברה השנה קורין
 אותה באדר שני ה<אין בין אדר הראשון לאדר השני אלא קריאת המגילה ומתנות לאביונים: גמ׳ הא לענין
 סדר פרשיות זה וזה שוין מני מתני׳ לא תנא קמא ולא ר׳ אליעזר ברבי יוסי ולא רשב״ג דתניא ייקראו את
 המגילה באדר הראשון ונתעברה השנה קורין אותה באדר השני ״שכל מצות שנוהגות בשני נוהגות בראשון
 חוץ ממקרא מגילה ר״א ברבי יוסי אומר אין קורין אותה באדר השני שכל מצות שנוהגות בשני נוהגות
שכל מצות שנוהגות בשני אין נוהגות  בראשון רשב״ג אומר משום רבי יוסי אף קורין אותה באדר השני נ
 בראשון ושוין בהספד ובתענית שאםורין בזה ובזה ר״ש בן גמליאל היינו תנא קמא אמר רב פפא סדר
 פרשיות איכא בינייהו דתנא קמא סבר לכתחילה בשני ואי עבוד בראשון עבוד בר ממקרא מגילה דאף
 על גב דקרו בראשון קרו בשני ורבי אליעזר ברבי יוסי סבר אפילו מקרא מגילה לכתחילה בראשון
 ורבן שמעון בן גמליאל סבר אפילו סדר פרשיות אי קרו בראשון קרו בשני מני אי תנא קמא קשיא
 מתנות אי רבי אליעזר ברבי יוסי קשיא נמי מקרא מגילה אי רשב״ג קשיא סדר פרשיות לעולם
 ת״ק ותנא מקרא מגילה והוא הדין מתנות לאביונים חידהא בהא תליא ואב״א לעולם רשב״ג היא ומתני׳
אין בין ארבעה עשר שבאדר הראשון לי״ד שבאדר השני אלא מקרא מגילה  חםורי מיהםרא והכי קתני ג
 ומתנות הא לענין הספד ותענית זה וזה שוין ואילו סדר פרשיות לא מיידי אמר רבי חייא בר אבין אמר
 רבי יוהנן הלכתא כרבן שמעון בן גמליאל שאמר משום רבי יוסי אמר רבי יוהנן ושניהם מקרא אחד
בכל שנה ושנה רבי אליעזר ברבי יוםי סבר בכל שנה ושנה מה כל שנה ושנה אדר הסמוך  דרשו 6
 לשבט אף כאן אדר הסמוך לשבט ורשב״ג סבר בכל שנה ושנה מה כל שנה ושנה אדר הסמוך
 לניסן אף כאן אדר הסמוך לניסן בשלמא רבי אליעזר ברבי יוסי מסתבר טעמא ״׳דאין מעבירין על
 המצות אלא רשב״ג מ״ט אמר רבי טבי טעמא דרבי שמעון בן גמליאל מסמך גאולה לגאולה עדיף רבי
 אלעזר אמר טעמא דר׳ שמעון ב״ג מהכא דכתיב 7לקיים את אגרת הפורים הזאת השנית ואיצטריך למיכתב

 השנית
 מעבירין על המצות. ופרקיגן מסמך גאולת אסתר לגאולת מצרים עדיף. ר׳ אלעור (בר׳ יוסי) אומר טעמא ררבן שמעון כן גמליאל לקיים את איגרה הפורים הזאת השנית, מהכתיב השנית, ש״מ דבאדר השני.

 עין משפט
 נר מצוה

 מג א מיי׳ פ״א מהל׳
 מגילה הל׳ יב סמג
 עשי! מד״ס ד טור א״מ

 סימן תרסח:
 מד ב ג מיי׳ פ״ב מהל׳
 מגילה הל׳ יג סמג
 שס טור שו״ע א״ח סי׳

 חרצז:

 רבעו חננאל
 מתני׳ קראו את המגילה
 באדר הראשון ונתעברה
 השנה בוי. הא לעיניין
 פרשיות זה וזה שוין.
 פירוש פרשיות, כדתנן
 כראש הדש אדר קורין
 בפרשת שקלים, בשנייה
 זכור, בשלישית פרה
 אדומה, ברביעית החדש
 הזה, בחמישית הוזרין
 לכסדרן. ואוקימנא דבםדר
 פרשיות זה וזה שוין, אם
 קראו אותם כארר הראשון
 יצאו ואין צריכין לחזור
 ולקרות אותם באדר שני.
 מני מתניתין לא תנא קמא
 ולא ר׳ אלעזר בר׳ יוסי ולא
 רבן שמעון כן גמליאל.
 דתניא קראו את המגילה
 בארר הראשון ונתעברה
 כר, ואמר רב פפא סדר
 פרשיות איכא בינייהו, תנא
 קמא סבר פרשיות
 לכתחילה בשני ואעבוד
 בראשון תוב לא עבדי
 בשני, לבד ממקרא מגילח
 דאע״ג [דקרו] בראשון
 קרו נמי בשני. ר׳ אלעזר
 בר• יוסי סבר אפילו מקרא
 מגילח לכתחילה בראשון.
 ורבן שמעון בן גמליאל
 סבר סדר פרשיות
 לכתחילח נמי בשני ואע״ג
 דקרו בראשון קרו נמי
 בשני. מני מתניתין אי תנא
 קמא הא קתני חוץ ממקרא
 מגילה כלבד, ומשנתינו
 שנינו אלא מקרא מגילה
 ומתנות לאביונים, הילכך
 קשיא ומתנות לאביונים.
 אי ר׳ אלעור בר׳ יוסי
 קשיא נמי מקרא מגילה,
 דהא בהדיא תני (א)לא
 מקרא מגילה ולא מתנות
 לאביונים אין נוהגין בשני,
 ומתניתין קתני דוה וזה
 נוהגין בשני. אי רבן
 שמעון בן גמליאל קשיא
 סדר פרשיות, דדייקינן
 ממתניתין הא לעניין
 פרשיות אדר הראשון
 והשני שוין, (דרבן) [ורבן]
 שמעון בן גמליאל סבר
 אין נוהגין אלא כשני.
 ופרקינן לעולם מתניתין
 תנא קמא היא, ותנא
 בברייתא מקרא מגילה
 והוא הדין למתנות
 לאביונים, המתנות
 אביונים בקריאת המגילה
 הם תלויים, עת שקורץ
 המגילה נותנין לעניים
 המתנות מפני שעיני
 העניים נשואות למקרא
 מגילה. איבעית אימא
 לעולם מתני• רבן שמעון
 בן גמליאל, והכי קתני אין
 בין י״ד דאדר הראשון
 ליום י״ד דאדר השני אלא
 מקרא (ו<מגילה ומתנות
 לאביונים, הא לעניין
 הספד ותענית יום י״ד של
 אדר הראשון ויום י״ד
 דאדר השני זה וזה שוין.
 ואילו בסדר פרשיות תנא
 דידן לא קחני מידי.
 ואסיקנא משום דרב הלכה
 כרבן שמעון בן גמליאל
 דאמר כל מצוות הנוהגות
 בשני אין נוהגות בראשון,
 ובין סדר פרשיות ובין
 מקרא מגילה אין נוהגין
 אלא באדר השני בלבד.
 ואמר ר׳ יוחנן דייק רבן
 שמעון בן גמליאל
 מהכתיב [ב]כל שנה ושנה,
 מה כל שנה ושנה אדר
 הסמוך לניסן, כן אפילו
 במעוברת אדר הסמוך
 לניסן. ואקשינן והא אין



 ץ עין משפט
 מגילה נקראת פרק ראשון מגילה נר מצוה

 מה א ב מיי׳ פ״ט מהל׳
 שאר אבות הטומאות

 הלכה ו:
ו ג מיי׳ ס״נ מהלכות  מ
 מגילה הלכה טו סמג
 עשי! ד טוש״ע א״ח סימן

 תרצה סעיף ל:
 מז ד מיי' שס הלכה טז
 סמג שם טוש״ע א״ח

 סי׳ מרצל סעיף א:

 תורה אור השלם
ך י ל ת ב ת א כ ל  1. ה
ת צ ע ו מ ם ב י ש י ל  ש
כ כ י כ ל ש : מ ת ע ד  ו
ה ש ל מ ן א אמר י י י  2. ו
ר פ ס ־ ב ו ר כ ת ז א ב ז ת  כ
י ע כ ש ו ה י י נ ז א ם ב י ש  ו
ר כ ת ז ה א ח מ ה א ח  מ

: ם י מ ש ת ה ח ת ק מ ל מ  ע
ד ז י ת י ו מ  ש
ם י פ ל ת א ש ל ר ש ב ד י  3. ו
ה ש מ ז ו ך ר י י ש ה י ל ו ש  מ
ב : מלכים א ה י ף ל א  ו
ן ו פ י ר ב ל ד ף ע ק ו ל ת  4. א

: ת ב ז ? נ ף ן ח ב י כ ו  י
י ל ו ל ש  מ
ו ר ל מ א י ן ו מ א ה ו ב י  5. ו
ש י א ת ב ו ש ע ה ל ך מ ל מ  ה
ו ר ק י ץ ב פ ך ח ל מ ר ה ש  א
י מ ו ל ב ל ן ב מ ר ה מ א י  ו
ר ק ת י ו ש ע ך ל ל מ ץ ה פ ח  ל
: אסתר ו ו י נ מ ר מ ת ו  י
ת ר ב ת ס ר א ע ת י ג ה ב  6. ו
ר ש י א כ ד ר ד מ ל ד י ח י ב  א
ל א א ו ב ת ל ב ו ל ח ל ק  ל
י ר כ ב ה ד ש ק א ב ך ל ל מ  ה
י ג ר ה מ א ר י ש ת א ם א  א
ם י ש נ ר ה מ י ך ש ל מ ס ה י ר  ס
ן ת ח א ש י ר נ ת ס י א ה ת  ו

: ה י א ל ר י כ נ י ע ? 
ו  אסתר ב ט
י כ ד ר מ ר ל ב ד ע ה ד ו י  7. ו
ה ב ל מ ר ה ת ס א ד ל ג ל  ו
ך ל מ ר ל ת ס ר א מ א ת  ו

: י כ ד ר ם מ ש  ב
 אסתר כ בב
ן ן ב מ י ה נ ת ב ר ש  8. ע
ם י ד ו ה י ר ה ר א צ ת ך מ  ה
ו ח ל א ש ה ל ז ב ב ו ו ג ר  ה
ת לדם: אסתר ט י  א
ם י ד ו ה י ו ה ל ב ק ו ו מ י  9. ק
ל ע ם ן ע ר ל ז ע ם ו ה י ל  ע
א ל ם ו ה י ל ם ע י ו ל נ ל ה  כ
ת ת עישים א ו י ה ר ל ו ב ע  י
ה ל א ם ה י הלמי נ  ש
ל כ ם ב נ מ ז כ ם ו ב ת כ  כ

: ה נ ש ה ן נ  ש
ז  אסתר ט כ
ה ל א ךזלמים ה  10. ו
ר ו ל ד כ ם ב י ש ג מ ם ו י ר כ ז  נ
ה ח פ ש מ ה ו ח פ ש ר מ ו ד  ו
ר י ע ר ו י ע ה ו נ י ד מ ה ו נ י ד  מ
א ה ל ל א ם ה י ר ו פ י ה מ י  ו
ם י ד ו ה י ך ה י ת ־ מ ר ב ע  י

: ם ע ר ז ף מ א לסו ם ל ר כ ז  ו
 אסתר ט כח
ו ח ר נ ש ם א  11. בלמי
ם ה י ב י ו א ם מ י ד ו ה י ם ה ה  ב
ם ה ך ל פ ה ר נ ש ש א ד ח ה  ו
ל ב א מ ה ו ח ז נ ש ן ל ו ג י  מ
ם ת ו ת א ו ש ע ב ל ו ם ט ו י  ל
ה ח מ ש ה ו ת ש י מ מ  י
ש י ת א ו נ ח מ ו ל ש מ  ו
ת ו נ ת מ ו ו ה ע ר  ל
כ : אסתר ט כ ם י נ ו י ב א  ל

ה לקרות ולא לכתוב. משמע לסבר דמותר לקרותה ר מ א  נ
 ע״פ וקשה להיכי פליג על סתם משנה ללקמן לפ״ב(לף
 יז.) »לתני קראה על פה לא יצא ורב נמי הוא דאמר לקמן >לף יט.)
 שצריך לכותבה ולתופר׳ בגילין ור׳ יוחנן נמי [אמר](שם:) לאס קראה
 שבין הכתובים לא יצא לכך נר׳ לפר׳
 להא לקאמר לא ניתנה ליבתב ברוח
 הקולש אבל מלרבנן ניתנה ליכתב
 ולקרות ואכתי קשיא להא אמרינן
 בפ׳ (י) הממונה במסכת יומא (לף
 כט.) נמשלה אסתר לאילת השחר
 מה שחר סוף הלילה אף אסתר סוף
 הנסים ופריך והא איכא חנוכה
 ומשני ניתן ליכתב קאמר ופריך הניחא
 למאן ראמר ניתן ליכמב אלא למאן
 לאמר לא ניתן ליכתב מאי איכא
 למימר(י) ואין לומר להא לניתן ליכתב
 מלרבנן קרי כתיכה לאם כן הלרא
 קושיין ללוכתא להא איכא חנוכה
 שניתנה לכתוב מלרבנן במגילת
 תענית ותירץ הר״ר אלחנן לכתיבה
 למגילה מהניא טפי להא צריכה
 גילין ושרטוט וכמה לברים ללא

 צריכי במגילת תענית:
ו (0איכא פירכא כר ה ל ל כ  ל
 מדשמואל. וקשה
 ללשמואל מי ליכא פירכא להא רבא
 גופיה הוא ראמר פרק רכי עקיכא
 (שבת לף פח. ושם). (מכאן מולעא
 רבה לאורייתא) שקבלו שנית כימי
 אחשורוש אלמא לאיצטריך קרא
 לררשא אחרינא ויש לומר ללא חשיב
 האי פירכא להא שפיר שמעינן מינה
 תרתי ולא למי האי פירכא לשאר
 פירכות לאינך לסתר סברתם לגמרימ):
ב נחמן אמר מהבא וזכרם לא ל  ו
 יסוף מזרעם. רברישא לקרא
 לא חזינן אלא היהוליס שבאותו הלור:

 ללא

 לבסון* קבעוה לוי. וזהו השנית: שלחה להם. בשנה שנייה לקובעה
 על׳־הס חובה: קבעוני. ליום טוב ולקרייה להיות לי לשם: קנאה
 אה מעוררה עלינו. שיאמרו האומות שאנו שמחים להזכיר
 מפלתן: כבר אני כהובה. ושם יהו רואין מה שאירע להם על ילי

 השנית ואיצטריך למיכתב בכל שנה ושנה
 דאי מבכל שנה ושנה הוה אמינא כי קושין
 קא משמע לן השנית ואי אשמועינן תשנית
 הוה אמינא בתחילה בראשון ובשני קמ״ל
 בכל שנה ושנה ורבי אליעזר בר׳ יוסי האי
 השנית מאי עביד ליה מייבעי ליה לכדרב
 שמואל בר יהודה דאמר רב שמואל בר
 יהודה בתהילה קבעוה בשושן ולבסוף בכל
 העולם כולו אמר רב שמואל בר יהודה
 שלחה להם אסתר לחכמים קבעוני לדורות
 שלהו לה מנאה את מעוררת עלינו לבין
 האומות שלהה להם כבר כתובה אני
 על דברי הימים למלכי מדי ופרם א׳ רב
 ורב חנינא ורבי יוחנן ורב הביבא מתנו
 בכוליה סדר מועד כל כי האי זוגא חלופי רבי
 יוחנן ומעייל רבי יונתן שלהה להם אסתר
הלא  להכמים כתבוני לדורות שלהו לה 1
 כתבתי לך שלישים שלישים ולא רבעים עד
כתב זאת  שמצאו לו מקרא כתוב בתורה 2
 זכרון בםפר כתב זאת מה שכתוב כאן
 ובמשנה תורה זכרון מה שכתוב בנביאים
 בספר מה שכתוב במנילה כתנאי כתב זאת מה
 שכתוב כאן זכרון מה שכתוב במשנה תורה
 בספר מה שכתוב בנביאים דברי רבי יהושע
 ר׳ אלעזר המודעי אומר כתב זאת מה שכתוב
 כאן ובמשנה תורה זכרון מה שכתוב בנביאים
 בספר מה שכתוב במגילה אמר רב יהודה
 אמר שמואל אסתר אינה מטמאה את הידים
 למימרא דםבר שמואל אסתר לאו ברוח

 הקודש נאמרה והאמר שמואל אסתר ברוח הקודש נאמרה נאמרה לקרות
 נ<ולא נאמרה ליכתוב מיתיבי ״רבי מאיר אומר קהלת אינו מטמא את הידים

 ומהלוקת בשיר השירים ר׳ יוסי אומר שיר השירים מטמא את הידים
 ומחלוקת בקהלת ר׳ שמעון אומר קהלת מקולי ב״ש ומחומרי ב״ה אבל
ת ושיר השירים ואסתר מטמאין את הידים הוא דאמר כר׳ יהושע ו ר  א

קהלת אינו מטמא את הידים מפני שהכמתו  תניא ר׳ שמעון בן מנסיא אומר ב
וידבר שלשת  של שלמה היא אמרו לו וכי זו בלבד אמר והלא כבר נאמר 3
אל תוסף על דבריו מאי ואומר וכי תימא מימר טובא  אלפים משל ואומר 4
 אמר דאי בעי איכתיב ודאי בעי לא איכתיב תא שמע אל תוסף על דבריו
ויאמר המן  תניא ר׳ אליעזר אומר אסתר בדוה הקודש נאמרה שנאמר 5
ותהי אסתר  בלבו ר׳ עקיבא אומר אסתר ברוה הקודש נאמרה שנאמר 6
 נשאת הן בעיני כל רואיה ר״מ אומר אסתר ברוח הקודש נאמרה שנאמר
ויודע הדבר למרדכי רבי יוסי בן דורמםקית אומר אסתר ברוה הקודש נאמרה 7 

ובבזה לא שלהו את ידם אמר שמואל אי הואי התם הוה אמינא  שנאמר 8
 מלתא דעדיפא מכולהו שנאמר 9קימו וקבלו י<קימו למעלה מה שקיבלו
 למטה אמר רבא הילכולהו אית להו פירכא לבר מדשמואל דלית ליה פירכא
 דרבי אליעזר סברא הוא דלא הוה איניש דהשיב למלכא כוותיה והאי כי
 קא מפיש טובא ואמר אדעתיה תפשיר. קאמר דר״ע דלמא יי כר׳ אלעזר דאמר מלמד שכל אחד ואהד
 נדמתה לו כאומתו והא דרבי מאיר דלמא ברבי חייא בר אבא דאמר ״בגתן ותרש שני טרשיים היו
 והא דרבי יוסי בן דורמסקית דלמא פריםתקי שדור דשמואל ודאי לית ליה פירכא אמר >*< רבינא ח< היינו
וימי הפורים האלה לא 1  דאמרי אינשי טבא הדא פלפלתא הריפתא ממלי צני קרי רב יוסף אמר מהכא 0
וזכרם לא יסוף מזרעם: ומתנות לאביונים: תני רב 1  יעברו מתוך היהודים רב נהמן בר יצהק אומר מהכא 0
שתי מנות לאיש אהד ומתנות לאביונים ישתי מתנות לשני בני ומשלות מנות איש לרעהו ג 1  יוסף 1
 אדם רבי יהודה נשיאה שדר ליה לרבי אושעיא אטמא דעיגלא תלתא וגרבא דחמרא שלה ליה

 קיימת

רב חניגא ורבי יוחנן ב ו  ישראל: ר
רב חביבא מהנו. הא לאמרינן  ו
 לקמן: בפוליה סדר מועד. שהוזכרה
 שם זוג זה של ארבע חכמים הללו
 חלופי רבי יוחנן ומכניסין רבי יונתן:
 שלישים. בשלשה מקומות יש לנו
 להזכיר מלחמת עמלק בספר ואלה
 שמות ח) ובמשנה תורה (כה) ובספר
 שמואל(א טו) וזהו שאמר שלמה בלבר
 ששילשתו אי אתה רשאי לרבעו: זאס
 מה שכהוב כאן ובמשנה הורה. לכל
 מה שכתוב בתורה קורא כתב אחל:
 אינה מטמאה אה הידים. כשאר
 ספרים לאמר ביציאות השבת (לף
 יל.) שגזרו עליהן לטמא את היליס
 לתרומה ט) ומחלוקת בית שמאי
 וב״ה היא: הוא דאמר כרבי יהושע.
 לאמר לעיל זאת מה שכתוב בתורה
 זכרון מה שכתוב במשנה תורה בספר
 מה שכתוב בנביאים אבל במגילה לא
 ניתנה ליכתב אלא לגורסה על פה
 ולקרותה: והלא כבר נאמר וידבר
 טי. וקהלת כבר נאמרה וכיון ללא
 כתכ את כולן למרת שמה שכתכ רוח
 הקולש היה: אל הוסןו על דבריו.
 מקרא הוא בספר משלי: דאי בעי
 כהב ואי בעי לא כהב. ולעולם מה
 שכתב משלות בעלמא נינהו ולא מפי
 הקב״ה: הא שמע אל הוסן» על
 דבריו. מרקאסר להוסיף עליהן שמע
 מינה ברוח הקולש נאמרו: ויאמר
 המן בלבו. מנא ילעו כותבי המגילה
 שכך אמר בלבו אלא רוח הקולש
 נגלה עליהם: ויודע הדבר למרדכי.
 מי גלה לו רוח הקלש שרה עליו:
 ובבזה לא שלחו אס ידם. היאך ילעו
 מה עשו הרחוקים: מפיש ואמר
 טובא. יביאו לבוש מלכות ארעתא
 דנפשיה קאמר שמע מינה זאת היתה
 בלבו: גדמהה לו כאומחו. והיו
 אומרים בפיהם זו משלנו היא:
 לרבי חייא בר אבא לקמן בפירקיך):
 פריסהקי שדור. שלוחים שלחו להם
 למרלכי ואסתר שלא נגענו בביזה שלא
 ירע למלך: לא יעברו. מנא ירע את
 העתיל: מטה. מיני מעלנים: שסי
 מנוח לאדם אחד. לכתיב ומשלוח
 מנות איש לרעהו י) שתי מנות לאלם
 אחל ומתנות לאביונים ל) שתי מתנות
 לשני בני אלם לי לכל אחל יאחל
 מתנה אחת להא אביונים נמי תרתי
 משמע: עגלא הלהא. שלישי לבטן:

 ה״ג

 מסורת הש״ס
 א) סוכה ל: שבת גל:,

 ב) [יומא כט.], ג) יליס ס״ג
 מ״ה עליות פ״ה מ״ג [ע״ש
 שינוי נוסחאות ועיין
 נמד״ט], ד) מכות כג:,
 מןחגיגהי-וש״נן, ו) לקמן
 יג., ז) [שם: ושם אימי רני
 יוחנן], ח) יומא פה: חגיגה
 י״ ע) נ״א ומגזירח, י) [דף
 יג:], כ) [אסמי ט], ל) [שם],
 מ) [ועי׳ תוס׳ שבת פח. ד״ה
 אמר רנא נתנו עוד תירוץ
 שני וע״ע תוס׳ שנועות לט.

 ל״ה קיימו],

 הגהות הב״ח
 (א) נם׳ אמר רבא היינו
ב) תום׳  דאמרי אינשי: (
 ד״ה נאמרה וכו׳ דפ״נ
 דתנן קראה וכו׳:
 (נ) כא״ד דאס קראה
 במגילה הכתובה נין
ד) שם  הכתובים וטי: (
 פרק א״ל הממונה:
 (ה) שם מאי איכא למימר
 מוקים לה כרבי בנימין
 בר יפת ואין לומר:
) ד״ה לכולהו. נ״ב עיין ו ) 
 פ״ ק דחניגה במוס׳ ד״ה
 דלמא כר׳ יהודה בדף י׳

 ע״א:

 מוסף רש׳׳י
 רב ורב חנינא כו׳
 מתנו. להך מילחא דלקמן
 וסוכה ד:׳. בכולי סדר
 מועד. כל היכי לאמרינן
 האי זוגא כי הדדי
 בשמעמא, איכא אמוראי
 דמחלפי רבי יוחנן ומעיילי
 רבי יונתן (סוכה ז: וכגני׳יז
 שבת נד:<. ברוח הקודש.
 השראת השכינה ;עי- ע־-ז
 כ:). חרא פלפלתא.
 גרעין אחל (יומא פה:;
 גרעין אחל של פלפל
 (חגיגה י.<. אטמא. ירך
 (חולין מב.). וגרבא
 דחמדא. איפה של יין

 (פסחים לז:).

 רבינו חננאל(המשך)
ו ר ז י טעמא ג  והספר מא
א י ש ד י ש ב מ ר ר מ א  ביה, ד
ן עי י ו מצנ לה הי  בהחי
ר פ ל ס צ ן התרומה א י כל  או
הש י האי קו ר מ  הורה, א
ו ז ה ן ד ו י , כ ש ד ו  והאי ק
ו י ה דא, ש י פסי ד י  דאתו ל
ן הספרים, י כל ם או  העכברי
ש כה קדושה) י ל ש ל כ מ ו היהוהים, ( בל קי מו ו י ר קי מ א נ ש נאמרה, ש ד ו ק ח ה ו מ) בר די ת הי . אסתר (מטמאה א ן ו ביה רבנ ר ז  ג
ו אלא ב ל י מוהע מה היה ב , מ ו צא ב ו י כ , ו ו ן בלב אמר המ י ן ו ו ג ו הפסוקים כ ל אל כ הן למטה, ו ו עלי ל ב י ק ה ש מו למעלה מ י  קי
י ת נים, ש ו ת לאבי ו מתנ . ו ש לרעהו י ת א ו ב מנ ת לאדם אחד, דכתי ו י מנ ת , ש ש לרעהו י ת א ו ח מג ו ל ש מ ף ו ס ו כ י י ר  הק׳ב״ה. תנ
ה ח לי ל , ש ן י ן וקנקן י ט ב י ל ש י ל ל ש ג ל ע רך ש א י י ע ש ו ח לר־ ה ל אה ש דה נשי הו ׳ י י בני אדם. ר נ ש ת ל ו  מתנ

 רבינו חננאל
. ו נ ת] עלי ן רר  קנאה את מעו
ב ת כ י ת ן ש ו ר כי מ ו ל  כ
ו הי ת י ו ר ו ד  ותיקבע ל
ר ב ן הד י ע מ ו ת ש מו  האו
ם מרי או ס ו  הדה ומתקנאי
ם שי י לכם. של  נשלם גמו
ש לא ו ר י א רביעים, פ ל  ו
ן ו כר ז כתב א)  נהן להי
רות ׳ ים אמו  עמלק. פעמי
ר ו כ ו בא עמלק, [ י רה ו  בתו
פעם ך עמלק. ו ה ל ש ר ע ש  א
ר ש  בנביאים, פקדתי את א
ן ימא ל קי . ו ה עמלק] ש  ע
י דאמר ע ד ו מ ר ה  כרי אלעז
ב כאן ו ת כ כ ואת, מה ש ו ת  כ
, מה ן ו כר במשנה תורה. ז  ו
ב בנביאים. בספר, ו ת כ  ש
לה. אסתר י ב במג ו ת כ  מה ש
י ר׳ דים דבר א את הי מ ט  מ
ל ש כ ו ר י . פ וחי ן י ן ב ו ע מ  ש
ן את י א מ ט ש מ ד ו ק י ה  כתב
ף , כהתנן בסו גע כהן ו  הנ
 מסכת ידים תרגום
ל א י נ ד ב ש א ו ר ז ע ב  ש
ם ו דים, תרג ת הי ן א י א מ ט  מ
ת י עבר ת ו י ו עבר ב ת כ  ש
כתב ו ם [ ו ו תרג ב ת כ  ש
ן את י א מ ט ן מ ] אי  עברי
לם ) לעו י כתב עבר  הידים. (
ו נ כתב א עה שי מ ט נו מ  אי
. ו ר בדי ו ע ל ה ת ע י ר  אשו
ו ן אנ י ל ב ו ק ן י ק ו ד  אומרים צ

ן וחנ ן י ב ן את הידים. אמר להם ר י א מ ט י המירס אינן מ כתב ן את היהים ו י א מ ט ש מ ד ק י ה ם שאתם אומרים כתב י ש ו ר  עליכם פ
ו ר מ . א ן ל טמאי ו ר ן כהן ג וחנ ח י עצמו ן ו י ר ר טהו ו מ ה ה י הן אומרים עצמו , הר ד ו בלב ם אלא ז שי ו ל הפר ו ע נ ן ל כי אי כאי ו ן ז  ב
( ן ת ב ו ח ) י פ י הקהש ל ב ת ף כ ר להן א מ ת. א ו ד ו ו ו תר מ א ו ו י ת אב ה ארם עצמו ש ע א י ל , ש מאתן ] הן טו בתן ) [תי ן ת ב ו ח ש ) י פ ו ל  ל
ן ו ש א ש כמסכת שבת פרק ר ר ו פ מ ל עת. ו כ ן לנגיעתן ב י ו ו ו מצ הי א י ל מאה ש הן טו ו עלי ר ז מר ג ו . כל י מאהן בו ] הן טו בתן  [חי

 א) נראה לחסר כאן וצ״ל זכרון עמלק פעס רביעי כי פעמים אמור בחורה רבא עמלק חמר אפ ונו׳ ופעס שלישי בנביאים זכרתי אח אשר וגו׳ וקי״״ל וכוי.



 מסורת הש״ם
 א) [עי׳ תוספות ע״ו יד:
 ד״ה חצב פירושו סל מלא
 תמריס], ב) ןעירוגין פג:],
 נ) [פסחים נ:],
 ד) ןבשאלתות לפורים איתא
 דאמימרן, ה) [גשאלתות
 איחא לא שמיע לי חנא מיניה
 וט׳ן.ו)ס״א, ז) [כרכות כח.
 וש״נן, ח) [ביצה צו:],
 ט) שכת ס: קכל. קלז: כיצה
 כח. לו: [תוספתא פ״א],
 י) [ניצה כח: ע״ש], כ) [צ׳׳ל
 אמר קרא], ל) !ניצה כת:
 וש״נ], מ) [ניצה כ: וש״נ],
 0 [עי׳ חוספוח מנחות לנ.
 ל״ה תפילין], ס) שנועוח לנ.
 פסחיס כט. לנ. כתובות ל.
 [חוס׳ פ״א ומיס׳ נייק פ״1],
, פ) [מכות [  ע) [מכות «.
 כג:ע״ש],ל) ננמכותאיתא
 ר״נ נר יצחק], p) [מכות ינ:
 כנ: כריתוח נ:], ר) [לף
 יג:], ש) [ייקרא כ],

 ה) [יכמית נל.], א) [צ״ל
 הט],

 הגהות הב״ח
 (א) נמ׳ ומשלוח מנות איש
 לרעהו רנה שדר כצ״ל
 ומינות ומתניח לאביונים
 נמתק: (ב) שפ מ״ט לא
 אתו רננן א״ל ללמא:
 (נ) רש״• ל״ה כי נפקי
 וכו׳ לנית מרי כצ״ל ותינס
ד) תוספות  אנא נמחק: (
 ד״ה כאן וכוי מללא
 מפליג אלא כמכשירי;:
 (ה) ד״ה חייבי וכו׳ ללונה
 בכרת ולא במלקות

 ומינה:

 הגהות הגר״א
 [א] נמ׳ (וממנות
 לאביונים) תא״מ ןיכיימ

 מרש״י לל״ג לה<:

 מגילה נקראת פרק ראשון מגילה
 ה״; קיימה גנו רבינו ומשלוח מגוה. להא תרי מנות איכא: הדר
 שלח ליה איהו לא גרסינן ליה הכא: טסקא דקשגא. שק מלא
 תמרים: דאגשמא. שנתייבשו התמים בתנור בעודן כרמל וקמח
 שלהן מתוק לעולם: א״ל אגיי. לרבה: השהא אמר מרי. עכשיו
 יאמר מרי עליך: אי חקלאה מלכא
 ליהוי דיקולא מצואריה לא צחיח. הסל
 שהיה רגיל להוליך בעודנו כן כפר
 ומאכיל לבהמתו לא יוריד עתה
 מראשו. כך אתה נעשית מלך וראש
 בפומבדיתא ואינך שולח לו אלא
 דכרים המצויין לכל: חוליא. מתיקא:
 כי נפקי מגי מר. כשיצאתי מבית
 אדוני רבה לילך לבית (ג) אבא מרי נר
 מר הייתי שבע: צטי. קערות של
 מיני מאכל: דאיפסייא לצמא בהראי.
 הייתי חפץ לכוס הקערה אחדו. כל
 אכילה שלא כדרכה נקרא כוסס:
 רווחא לבסימא שליח. ריוח מצוי
 לדבר המתוק כתוך המעיים: מחלפי
 סעורהייהו. זה אוכל עם זה בפורים
 של שנה זו וכשניה סועד חכרו עמו:
 לאכסומי. להשתכר ביין: ואיגסום.
 נשתכרו: נגה ולא אהו רגנן. איחר
 היום ולא כאו התלמידים לכית
 המדרש: שתני׳ אין כין יום טוב
 לשבה. להיות מותר לכתחלה ביום
 טוב מה שאסור בשבת. אבל לענין
 עונשין יש הרבה שזה בסקילה וככרת
 וזה בלאו גרידא: גמ׳ זה וזה
 שוין. אסורין ביום טוב כשבת:
 שאפשר. כגון סכין שנפגם מערב
 יום טוב: שאי אפשר. כגון סכין
 שנפגמה ביום טוב: מתני׳ כידי
 אדם. יש בה מיתת ב״ד: גמ׳ אן»
 יום הכפורים מהחייב גנפשו. דאיסור
 כרת כמיתת בית דין דמי: ופטורים
 מלשלם. אס הדליק גדישו של חכירו
 כיום הכפורים שאין תשלומין אצל
 חיוכ מיתה שנאמר ולא יהיה אסון
 ענש יענש (שמות כא< הא אם יהיה
 אסון לא יענש: כל חייבי כריהוס
 שלקו. שהתרו בהן עדים על לאו
 שעמו כרת ולקו בבית דין: נפטרו
 מידי כריההן. שוכ אין כית דין של
 מעלה נפרעין: הגיגא. דתלוקין:
 ואם איהא. דנפטרו אידי ואידי בידי
 אדם הוא אף כיוס הכפורים יש
 מלקות על לאו שבו וכית דין פוטרין
 אותו מכרת: אמר רב גחמן. לעולם
 אינן חלוקין עליו חכיריו והא דקתני
 דאין זדונו בידי אדם: הא מני ר׳
 יצחק היא. דאמר כמסכת מכותי) דאין
 מלקין בלאו הניתן לאזהרת כרת
 אפילו התרו בו למלקות ויליף טעמיה
 מהאי קרא: כל חייבי כריהוה. של
 עריות היו ככלל ונכרתו הנפשות
 העושות וגו׳ שכתוב כפרשת עריות
 (יקרא ימ<: למה יצאס כרה באחוחו.
 דכתיכ כקדושים תהיו» ואיש כי יקח
 את אחותו וגו׳: לדמה בכרה ולא
 במלקוה. אם התרו כהן. ואף על גכ
 דנדה נמי נשנית באותה פרשה לדכר
 שנתחדש בה נשנית להעראה״): אפילו
 הימא רבנן היא. דאמרי מלקות
 אצל כרת ואפילו א)הכא ליכא
 למילף מינה שחלוקין על רכי
 ומיהו אס התרו כו ולקה מיפטר:

 מתני׳

 ז:
 ידע בין אדור המן לכרוך מרדכי. [כירושלמי] ארורה זרש הלא

 כרוכה אסתר ארורים כל הרשעים כרוכים כל היהודים:
 אין בין יו״ט לשבת. צדך לומר דה׳׳פ אין שום מלאכה אסורה
 לשבת שלא תהא אסורה ליום טוכ אלא אוכל נפש כלכד אכל

 שאר חלוקים יש ביניהן שזה בסקילה
ומשלוח מנות איש לרעהו  קיימת בנו רבינו 1
 יא) w ומתנות לאביונים רבה שדר ליח למרי
 בר מר ביד אביי מלא א<טםקא דקשבא ומלי
 כסא קמחא דאבשונא אמר ליה אביי השתא
 אמר מרי אי הקלאה מלכא ליהוי דיקולא
 מצואריה לא נהית הדר שדר ליה איהו מלא
 טסקא דזנגבילא ומלא כסא דפלפלתא
 אריכא אמר אביי השתא אמר מר אנא שדרי
 ליה חוליא ואיהו שדר לי הורפא אמר אביי
 כי נפקי מבי מר הוה שבענא כי מטאי
 להתם קריבו לי שיתין צעי דשיתין מיני
 קדירה ואכלי בהו שיתין פלוגי ובישולא
 בתרייתא הוו קרו ליה צלי קדר ובעאי
 למיכם צעא אבתרה אמר אביי היינו דאמרי
 אינשי כפין עניא ולא ידע אי נמי 3׳רווהא
 לבםימא שכיה אביי בר אבין ור׳ הנינא בר
מחלפי סעודתייהו להדדי אמר רבא  אבין א
 2מיחייב איניש לבםומי בפוריא עד דלא ידע

 בין ארור המן לברוך מרדכי רבה ורבי זירא
 עבדו סעודת פורים בהדי הדדי איבםום
 קם רבה שהטיה לרבי זירא למחר בעי
 רחמי ואחייה לשנה אמר ליה ניתי מר ונעביד
 סעודת פורים בהדי הדדי אמר ליח ג<לא בכל
 שעתא ושעתא מתרהיש ניסא אמר רבא
סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא ידי  ג

 הובתו מאי טעמא ימי משתה ושמהה כתיב
דרב כהנא) נגה )  רב אשי הוה יתיב קמיה י
 ולא אתו רבנן אמר ליה מאי טעמא לא אתו
 רבנן » דלמא טרידי בסעודת פורים אמר ליה
 ולא הוה אפשר למיכלה באורתא אמר ליה
 לא שמיע ליה למר הא דאמר רבא סעודת
 פורים שאכלה בלילה לא יצא ידי הובתו אמר
י»(אמר רבא הכי) [אמר ליה אין]״ תנא ,  ליה ה

 עין משפט
 נר מצוה

 מה א מיי׳ ס״ב מהל׳
 מנילה הלכה טי
 סמג עשי[ ר טיש״ע א״ח

 סימן תרצה סעיף ל:
 מט ב מיי׳ שם טוש״ע

 שם סעיף ב:
 נ ג מיי׳ שס הלכה יל

 טוש״ע שס סעיף א:
 נא ד ה ו מיי׳ פ״א
 מהלכות יי״ט הלכה
 ד ח [יי] סמג לאוין עה
 טוש״ע א״ח סימן מצה

 סעיף א:
 נב ז מיי׳ פ״א מהלכוח
 שגיחח עשור הלכה ב
 סמג לאין סח טוש״ע א״ח

 סי׳ חריא סעיף ג:
 נג ח מיי׳ פי״ו מהלכות
 סנהדרין הלכה ז סמנ

 לאוין קצט:

 מוסף רש״י
 דקשבא. מין תמריס ועייז
 יז:ן. רווחא לבסימא
 שכיח. כלומר המעיים
 מחרווחין לפנות מקוס
 לדבר המחוק :ערובין פב:<.
 היה עושה את יום
 הכפורים כשבת
 לתשלומין. המלליק גליש
 ביוס הכפוריס ומתחייב
 כרח סטור מן המשלומי!
 כאילו הלליקו בשבח שהוא
 מתחייב בנפשו מיחת נ״ל,
 לפשיט לן לסטור מלשלם
 כלכתיב (שמוח כא) ולא
 יהיה אסון ענוש יענש, הא
 אס אסון יהיה לא יענש,
 שאף יוהכ״פ שמיתתו בילי
 שמיס שנכרחיס חייו ובניו,
 אסון הוא קרוי, שנאמר
 (נראשיח מב) וקרהו אסון,
D׳ncjB) הלכך סטור מלשלם 
 כט. ועי״ש לב. וכתובות ל.
 ושבועות לנ.1. הא מני.
 מתני׳ למגילה, ר׳ יצחק
 היא. ולהכי קאמר חלון
 כרת נילי שמיס ולא נילי
 אלם, אנל מאן לסכירא ליה
 למלקוח איכא בחייבי
 כרימוח מורי לר׳ חנינא
 לנפטרו מיד כריחוחן כיון
 שלקו, ואצטריך ליה לר׳
 יוחנן לאשמעינן לחצוקין
 (מכות בג:). חייבי
 כריתות בכלל היו. כל
 חייבי כריחוח של עריוח
 בכלל היי לכחינ (רקרא
 יח) כי כל אשר יעשה מכל
 התועבוח האלה ונכרתו
 הנפשות וגי׳, ולמה
 יצאת סרת באחותו. לעצמה, דכחיב בקדושים תהיו ואיש אשר יקח אח אחותו וגו/ לדונה בכרת ולא במלקות. לכך שנה
 בכרת שלהן לומר שאין בהן עונש אלא כרח לבלו!:שם יג::. רב אשי אמר אפילו תימא. ממני׳ למגילה, רבנן. לאמרי חייבי
 כריתות ישנן בכלל מלקות ארבעיס ואפילו הכי מולו לר׳ חנניא לנפטרו מיד כריתתן, ורקאמרת מיתה וכרת ביד ארס הוא,
 לא דמי, זה עיקר זדונו בידי אדם. עיקר עונש של שבת ביד אלס לקאי בסקילה, ועיקר עונשו של יום הכפירים נילי שמיס,
 דאע״ג דאיכא חיוב מלקוח בחייבי כריחומ, הוא אינו עיקר החיוב, לכרח חמור ממלקות, ואי מזיד בלא המראה הוא הוי בכרת
 ונמצא חיונו החמיר נילי שמיס יאגן נתר עיקר החיוב אזליגן, וכן עיקר, מוד. ואיח לסרשי עיקר זדוט חחילתז בר כרח הוא

 ואילו לא לקי נכרת, ולא נהירא להא תלריהו בהדד אימנהי ביה לרבנן לאמרי מלקוח נחייני כריתות איכא וטס כג:).

 י רב תניינא שחולקין עליו חביריו, התנן אין בין שבת ליום הכפורים אלא ששבת זדונו כידי אדם ויום הכפורים
 ונכרתו הנפשות וכו׳ גם אתותו בכלל כל חייבי כריתות היא ולמה יצאת כרת באהותו לדונם בכרת ולא במלקות.

 וזה בלאו:
 כאן במכשירין שאי אפשר לעשות
 מערב יו״ט. משמע מדלא
 (י)פליגי אלא כמכשידן מכלל דגוף
 המאכל שרי לעשות ביום טוב אע״ג
 דאפשר לעשות מערב יו״ט ומדרכי
 יהודה נשמע לרבנן דהא לא פליגי
 עליה אלא כמכשידן וא״כ קשיא דאמר
 כפרק המצניע (שכח דף צה. ושם)
 החולב והמגבן והמחבץ והרודה חלות
 דבש בשבת חייב חטאת הזיד ביו׳׳ט
 לוקה את הארבעים אע״ג דהוי אוכל
 נפש ואפי׳ לרבנן דאמד התם אחד
 זה ואחד זה אין בו אלא משוס שבות
 מ״מ מודו היכא דאיכא אב מלאכה
ל דלוקה ויש לומר דודאי אוכל נפש ? * ״ ה 1 ׳ י  מעיז לשמ

 ליום טוב לעשות אוסם המתקלקל אס עושהו מאתמול מותר

 לעשות ביו״ט אבל אוכל נפש דעדיף
 טפי כשהוא עשוי מאתמול כגון ההוא
 דהמצניע אסור לעשותו ביו״ט אכל
 מכשירין דלא מתקלקל כשנעשו
 מאתמול כהא ודאי יש לתלק ןבין]

 היכא דאפשר ללא אפשר:
 חייבי כריתות בכלל היו. פ׳׳ה
 ככלל ונכרתו הנפשות
 העושות וקשה דאם כן הוי ליה למימר
 אחותו בכלל היתה כלומר בכלל
 ונכרתו הנפשות ולא היה לו לכתוב
 כרת בה ויש לומר דה״פ חייבי כריתות
 בכלל היו פי׳ ככלל המלקיות דבכל
 אחת ואחת יש לאו ולמה יצאת כרת
 באחותו בלא לאו שהרי הכרת לא
 איצטריך שהרי היתה בכלל ונכרתו אלא
 ודאי יצתה לדונה בכרת w ומינה
 נגמר לכל האחרים כדין דבר

 שהיה בכלל:
 אלא

 תורה אור השלם
 1 . בןמים אשר נחו בהם
 היהוךים מאויביהם
 והחדש אשר נהפך לדם

 ימי משתה ושמחה
 ומשלות מנות איש
 לרעהו ומתנות
 לאביונים: אסתר ט כב
 2. וביום הראשון מקרא
 קדש וביום השביעי
 מקרא קדש יהיה לבם
 כל מלאכה לא יעשה
 בהם אף אשר יאכל לבל
 נפש הוא לבדו יעשה
 לכם: שמות יב טו
 3• ארבעים ןבנו לאייסיף
 פן יםיף להבתו על אלה
 מכה רבה ונקלה אחיף
 לעיגיר: דברים כה ג

 רבעו חננאל
 קיימת בנו רבינו א) ומתנות
 לאביונים, כלומר נתינת
 אביונים נתת לי מנה
 אחת והיא הירך. חור
 שלח לו עגל וג׳ קנקני
 יין כוי. בסימא, פירוש
 שיכור. אמד רבא סעודת
 פורים שאכלה בלילה לא
 יצא, מאי טעמא ימי
 משחה ושמחה כתיב.
 שיתין צאי [דשיתין מיני
 קדירה], פירוש קערות
 במיני מטעמים. מתני'
 אין בין יום טוב לשנת
 אלא אוכל נפש בלבד
 כוי. פי׳ כשבת אסור ביום
 טוב מותר. שני אך אשר
 יאכל לכל נפש הוא לבדו
 יעשה לכם, כגון אפייה
 ובישול וכיוצא בהן. אבל
 מכשירי אוכל נפש כגון
 להוציא אש מן האבנים
 לבשל, וכגון תיקון סכין
 לשהוט בה, וכיוצא בהן,
 וה וזה שוין, כשם שאסור
 :שבת כך אסור ביום
 טוב. מתניתין דלא כרי
 הוהה דתניא אין בין יום
 :זוב לשבת אלא אוכל
 :פש בלבד שנ׳ אך אשר
 יאכל לכל נפש וגוי. והאי
 ־כתיב לכם, לכם ולא
 1כלבים ולא לגוים. ר׳

 הודת מתיר אף במכשירי
 >וכל נפש שאי איפשר
 ׳'עשותן מערב יום טוב,
 !זני לכם, לכל צרכיכם.
 ׳גרסינן בפרק משילין
 :!ירות דאוקמה רב פפא
 ׳יהא דתנן אין בין יום טוב
 ישבת אלא אוכל נפש
 .:לבד, בית שמאי היא.
 ״ושלמי אין כין יום טוב
 שבת אלא אוכל נפש,

 הא איכא חורנין, סקילה וכרת בשבת ואין סקילה ולא כרת ביום טוב, מכות ביום טוב ואין מכות בשבת.
 אין תימה כאוכל נפש מתניתין היא, והא תנינן משילין פידות דדך ארובה ביום טוב אבל לא בשבת. ןועוד
 1וחקין עצי בשמים למילה ביו״ט אבל לא כשבת] אמר ר׳ יוסי והוא שמל. [ותו התני מודים חכמים לר׳
 ;איר בחותמות שבקרקע וכוי. מהו] להדליק נר של בטלה ביום טוכ, אימדו משמ׳יה דר׳ יוחנן לא תתיר ולא
 יאסור. [מתני,] אין בין יום הכפורים לשבת אלא ששבת זדונו סקילה בידי אדם ויום הכפורים המתללו בזדון
 :ייב כרת ביהי שמים. הא לעיניין תשלומין זה ווה שוין, שאין חייב בהשלומין דקם ליה בדרבה מיניה. מני
 : :תניתין ר׳ נהוניא בן הקנה שפוטר מן התשלומין בזה ובזה. דתניא ר׳ נחוניא בן הקנה היה עושה את יום
 כפורים כשבת לתשלומין כוי. תנן התם כל חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כריתן רברי ר׳ חנניה בן גמליאל,

-מר ר׳ יוחנן חלוקין עליו הביריו על ר׳ הנניה בן גמליאל ואומרים אע״פ (שלא) [ש]לקו לא נפטרו. אמרי נ
 י ־ונו בכרת, ואם המלקות פוטרתו נמצא גם זה ודונו בידי אדם. ואוקמח רב נחמן בר יצחק, לר׳ יצחק דתני

 מיניה ארבעין זימנין ודמי ליה כמאן דמנח בכיסיה: מתני׳ ״< אין בין יום טוב
 לשבת אלא אוכל נפש בלבד: נמ׳ הא לענין מכשירי אוכל נפש זה וזה שוין
 מתניתין דלא כרבי יהודה דתניאט< אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש רבי
הוא ולא מכשיריו  יהודה מתיר אף מכשירי אוכל נפש י<מ״ט דת״ק אמר קרא 2
 ור׳ יהודה נ<(אמר) לכם הלכםל< לכל צורכיכם ואידך נמי הכתיב לכם לכם
 ״*ולא לעובדי ככבים לכם ולא לכלבים ואידך נמי הא כתיב הוא כתיב הוא
 וכתיב לכם י כאן במכשירין שאפשר לעשות? מערב יום טוב כאן במכשירין
 שאי אפשר לעשותן מערב יום טוב: מתני׳ זג<איז בין שבת ליום הכפורים
 אלא שזה זדונו בידי אדם וזה זדונו בכרת: נמ׳ הא לענין תשלומין זה
 וזה שוין מני מתניתין רבי נהוניא בן הקנה היא דתניא ר׳ נהוניא בן
 הקנה היה עושה ס<את יום הכפורים כשבת לתשלומין מה שבת מתחייב
 בנפשו ופטור מן התשלומין אף יום הספורים מתחייב בנפשו ופטור מן
יחתנן התם כל הייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כריתתן שנאמר  התשלומין ע
 3ונקלה אהיך לעיניך כיון שלקה הרי הוא כאחיך דברי־ רבי חנניה בן

יאמר ר׳ יוהנן הלוקין עליו הביריו על ר׳ חנניה בן גמליאל אמר רבא  גמליאל פ
 אמרי בי רב תנינא אין בין יוה״כ לשבת אלא שזה זדונו בידי אדם וזה זדונו
 בהיכרת ואם איתא אידי ואידי בידי אדם היא אמר רב צ<נהמן הא מני רבי יצחק
 חיא דאמר מלקות בחייבי כריתות ליכא דתניא ח׳ רבי יצחק אומר חייבי
 כריתות בכלל היו ולמה יצאת כרת באחותו לדונה בכרת ולא במלקות
 רב אשי אמר אפי׳ תימא רבנן זה עיקר זדונו בידי אדם וזה עיקר זדונו בהיכרת:

 מתני׳
 חנניה והכי קאמר מתניתין שבת עיקר חומר זדונו בידי אדם וזה עיקר חומר זדונו כהכרת

 ) גי׳ רנינו כאן היה כמו דאיפא בירושלמי נפירקין בסוף הלכה ל׳ ונשאילתומ פ׳ רקהל וכן היה גירסח בעל מנירה המאיר כאן נגמ׳ בנר ג׳ כלל ל' מ״ג פ״ג.



 ך* עין משפט
 נר מצוה

 מגילה נקראת פרק ראשון מגילה
 נד א מיי׳ פ״ו מהלכות
 נלריס הלכה ג סמג
 לאוין רמנ טושי׳ע י״ד

 סימן דכא תעיף א:
 נר! ב מיי׳ פי״ד מהל׳
 מעשה הקרכנומ הל׳

 ה סמג עשין קפה:
 נו ג מיי׳ שס הלכה ד
 ןוס״א מהל׳ נדרים

: p הלכה 
 נו ד ה מיי׳ פ״ג מהל׳
 מחוסרי כפרה הלכה ו
 ופ״ו מהלכות איסורי גיאה
 הלכה ז ח נופ״א מהלכומ
 מטמאי משכנ ומושנ הלכה
 ג] סמג עשי! רכא:

 מוסף רש״י
 אין בין המודד הנאה
 מחבירו. שחנירו הדירו
 שלא יהגה ממנו גשוס ענץ
דר ממנו מאכל.  למו
 שלא הדירו אלא הנאח
 מאכל, אלא דריסת
 הרגל. לעניר גחצירו
 ולקצר דרכו, וכלים שאין
ן בהן אוכל נפש.  עושי
 ולהשתמש בכלים של מדיר
 שאין עושים בהס מאכל,
 דמולר הנאה אסור
 בלריסס הרגל, דהיינו
 הנאה שמקצר לרכו
 ולהשתמש בכליו, אבל מולד
 ממנו מאכל מומר בשתיהן
 לסי שלא הריר ממנו אלא
 מאכל (נזרי• לב:!. ויתור
 אסור כמודד הנאה.
 כגון בעה״ב שמודר הנאה
 מחניני ושלת לו בעה״ב
 פרוטה לחנוני לקנות ממנו
 מאה אגוזים בפרוטה
 והוסיף לו חנוני אתת
 יתירה או שתים, אסור
 בעה״ב באותו ויתור
 שהוסיף לו חנוני, דמתנה
 הוא, ואע״ס שלשאר
 לוקחים נמי הוסיף נמו כן,
 ומיהו רבנן שרו למ״מ
 בשביל המקת הוסיף לזה
 על התשבון הקצוב לפרוטה
 שאילו לא היה לוקח ממנו
 גלמים לא היה נושן לו
 חנוני לבעה״ב כלוס
נ נז:) ואליבא ״  (רשב״ם נ
 לר״א אסור הויחור של
 מלילת פירות, הכי נמי אף
 על גב לדריסת הרגל לא
 הרא הנאה גמורה אסור
 (נדרים לב <. איזהו נדר
 האומר הרי עלי עולה.
 ואחר כך הפריש נהמה
 ואמר הרי זו לגלד, אס
 מחה חייב באחריותה,
 הואיל ומעיקרא ארכבה
 אכתפיה נחוליז קלט.). את
 שעליו. כגון נלר, לאמר
 הרי עלי עולה, חייב
 באחריותו. אס הפריש
 בהמה לנדרו אס מתה או
 נגנבה, להכי משמע אוחו
 שעליו יקרינ אותו ונרצה לו
 ועל שיקריבנו לא נרצה ולא
 נפטר, את שאינו עליו.
 כגון לאמר הרי זו עולה

 (זבחים ז:).

 דריסת הרגל וכלים שאין עושין בהן אוכל נפש. למוזר אלא
 הנאה אסור בהן ומולר מאכל מותר במקום שאין משכירין
 אבל במקום שמשכירין בפרוטה אסור אפי׳ במולר מאכל לאותה
 פרוטה ראויה לקנות ממנה מאכל אבל כלים שעושין בהן אוכל נפש
 אסור אפילו בפחות משוה פרוטה

 כיון להוי אוכל נפש:
 דריסת הרגל הא לא קפדי
 אינשי. קשה להא
 בחזקת הבתים (ב״ב דף נז:< קאמר
 בגמרא אלו לברים שאין להם חזקה
 ואלו לבריס שיש להם חזקה וכוי
 מעמיל בהמה בחצר אין להם חזקה
 ומוקי לה התם בשותפין לבהעמלה
 כלי לא קפלי ופריך והתנן השותפין
 שנלרו הנאה זה מזה אסורין ליכנס
 בחצר ומשני לה התם מיהו שמעינן
 לה מינה לאלריסת הרגל קפלי ולא
 קשה « מההיא להתס פרק בתרא
 לביצה (לף לט:< למשני התם ללעולס
 לא קפלי ומני ר׳ אליעזר היא ללמא
 התם מיירי בשותפין אבל שאר אינשי
 ולאי קפלי אבל הכא קשיא רמיירי
 בסתם בני אלם ואפי׳ הכי קאמר ללא
 קפלי ותירץ ר״ת להכא מייד בבקעה
 ללא קפלי בה שום אלם וסברא
 הוא לומר כן (א) לומיא נ)(לרישא)
 לכלים שאין עושין בהן אוכל נפש
 למיירי שאין משכירין כיוצא בהן
 למוקמינן לה כנלדס >דף לב:)

 כרבי אליעזר«:
 אין בין נדר לנדבה. קשיא אמאי
 לא תני שנלבה באה מן
 המעשר לכתיב (לבדם 0) וזבתת
 שלמים גבי מעשר ונלר אינו בא אלא
 מן החולין וכיון ראמר הרי עלי הוי
 >נ<נדר «)וי״ל למן הלין לא תנא ליה
 משוס לאייד בקרבן שהופרש כבר
 ואשמעינן לאין חילוק בעבולתן אבל
 בקרבן שלא הופרש פשיטא ליה שיש
 הרבה חילוקים אי נמי לתנא ושייר
 ונהי לאין בין קאמר למשמע להוי
 לוקא כלאמר במרובה (ב״ק לף סב:
 ושם) מ״מ לא קשיא לבמסכת תענית
 (לף ע: ושם) אשכחן אין בין לשייר
 רקאמר אין בין שלש אמצעיות וכי
 תימא תנא ושייר והא אין בין קתני
 ופדך ותסברא אין בין לווקא והא
 שייר תיבה ומשני אי משום תיבה לאו
 שיורא הוא מכל מקום משמע לאי
 הוה משייר ליה לא הוה קשיא ליה כלל
:  בין פ)

 משבב
 כהניס
 ותירץ

 מתני7 א<אאין בין המודד הנאה מחבית
 למודר ממנו מאכל אלא דריםת הרגל וכלים
 שאין עושין בהן אוכל נפש: נמ, הא לענין
 כלים שעושין בהן אוכל נפש זה וזה שוין:
 דריסת הרגל: הא לא קפדי אינשי אמר
 רבא תא מני רבי אליעזר דאמר נ< ויתור אסור
אין בין נדרים  במודר הנאה: מתני' ב
 לנדבות אלא שהנדרים חייב באהריותן
 ונדבות אינו חייב באהריותן: נמ׳ הא לענין
 בל תאהר זה וזה שוין תנן התם ג<גאי זהו
 נדר האומר הרי עלי עולה איזו היא נדבה
 האומר הרי זו עולה ומה בין נדרים לנדבות
 נדרים מתו או נגנבו או אבדו חייב באהריותן
 נדבות מתו או נגנבו או אבדו אינו חייב
ונרצה לו  באחריותן מנהגי מילי דתנו רבנן ״1
 לכפר עליו ר׳ שמעון אומר את שעליו חייב
 באחריותו ואת שאינו עליו אינו חייב באחריותו
 מאי משמע א״ר יצחק בר אבדימי כיון דאמר
 עלי כמאן דטעין אכתפיה דמי: מתני, יאין
 בין זב הרואה שתי ראיות לרואה שלש אלא
 קרבן: נמ7 הא לענין משכב ומושב וספירת
 שבעה זה וזה שוין מנהני מילי דתנו רבנן
 רבי םימאי אומר הימנה הכתוב שתים וקראו
 טמא שלש וקראו טמא הא כיצד שתים
 לטומאה ושלש לקרבן ואימר שתים לטומאה
 ולא לקרבן שלש לקרבן ולא לטומאה אמרת
 עד שלא ראה שלש ראה שתים ואימר שתים
 לקרבן ולא לטומאה שלש אף לטומאה לא
וכפר עליו הכהן לפני ה׳  ם״ד דתניא 2
 מזובו מקצת זבין מביאין קרבן ומקצת זבין
 אין מביאין קרבן הא כיצד ראה שלש מביא
 שתים אינו מביא או אינו אלא ראה ב׳ מביא
 ראה שלש אינו מביא אמרת עד שלא ראה
 שלש ראה שתים ואיצטריך דרבי םימאי
7 מזובו דאי מדרבי סימאי הוה ר איצט  ו
 אמינא כי קושיין קמשמע לן מזובו ואי
 מזובו לא ידענא כמה ראיות קמשמע לן
 דרבי םימאי והשתא דאמרת מזובו לדרשא
וכי יטהר הזב מזובו מאי דרשת ביה ההוא 3 

 מיבעי ליה לכדתניא וכי יטהר הזב לכשיפסוק
מזובו ונגעו מזובו וספר (  מזובו [מזובו] ולא י
לימד על זב בעל שתי ראיות שטעון  ה

 ספירת שבעה והלא דין הוא אם מטמא
 משכב ומושב לא יהא טעון ספירת שבעה

 שומרת
 לטמא אוכלין ומשקין אבל

 מתני׳ אין בין המזדר הגאה. מולר הנאה תמור ממולר מאכל:
 דריסה הרגל. שהמולד הנאה אסור ליכנס לביתו והמולר
 מאכל מותר: וכלים שאין עושין בהן אופל גפש. מותר להשאיל
 למולר מאכל. ולוקא במקום שאין משכירין כיוצא בהן אבל במקום

 שמשכירין כיוצא בהן תנן בהדיאי)
 לאסור לכל הנאה שאס לא ההנהו זה
 היה מחסר בה פרוטה הנאת מאכל
 היא שהרי רארה אותה פרוטה לקנות
 בה מאכל: גמ׳ הא לענין כלים
 שטישין בהן אוכל >פש• אסור אף
 במולר מאכל ואפי׳ במקום שאין
 משכירים: הא לא קפדי אינשי.
 ואמאי אסור במולר הנאה: ויהיר.
 לבר שהיה מוותר לכל אלם ואינו
 מקפיל עליו: מתני׳ נרר ונדבה
 מפרש בגמרא נלר האומר הרי עלי
 עולה ולאחר זמן הפרישה חייב
 באחדותה נלבה האומר הרי זו ולא
 קבלה עליו: גמ׳ הא לענין בל
 האהר. ואף על גב מרבה בקרא
 לכל תאחר יי) לא כתיבא הא מרבינן
 ליה במסכת ראש השנה>» מגזרה שוה:
 אה שעליו חייב באחריוהו. הכי לרש
 ליה לקרא ונרצה לו נלרו לכשיתכפר
 בהן הויא נרצה אבל מקמי כפרה
 לא נרצה ובאיזה קרבן אמרתי לך
 באותו שעליו והיינו עליו לקרא: מאי
 משמע. לעליו קבלת אחדות עליו:
 מתני׳ שהי ראיוה. ביום אחל או
 כשני ימים רצופים וכן שלש ביום
 אחל או בשלשה ימים רצופין או
 שתים ביום אחל ואחת למחר:
 גמ׳ משכב ומושב. שכב או ישב
 על גבי עשרה בגלים זה על זה כולן
 אבות הטומאה ואפילו לא נגע בהן.
 ואילו נגע בלבר שאינו משכב ומושב
 אינו [אלא] ראשון לטומאה ואינו
 מטמא אלם וכלים אלא אוכלין ומשקין:
 וספירה שבעה. משיפסוק צריך
 למנות ז׳ נקיים קולס שיטבול ואס
 ראה זוב כאחל מהן סתר כל המנויין:
 מנא הני מילי. לשרן לטומאה ואין
 שרן לקרבן: מנה הפהוב שהים.
 ואיש כי יהיה זב מבשרו זובו טמא
 הוא (רקיא טו< הרי שתי זיבות מנויות
 כאן וקראו טמא: שלש וקראו טמא.
 לכתיב וזאת תהיה טומאתו בזונו רר
 בשרו את זובו או החתים בשרו מזובו
 (שם) הד לך שלש וקראו טמא
 טומאתו היא׳): הא כיצד. אס משתים
 טמא למה פרט לך הכתוב שלש:
 שהים לטומאה. לכל חומר טומאת
 זב: ולא לטומאה. חמורה אלא כבעל
 קרי בעלמא: ראה שהים. והד כבר
 ירל לכל חומר טומאה ומי הוציאו:
 מזובו. משמע מקצת זובו: לא

 ידענא כמה ראיוה. האי מקצת למשמע מהאי קרא לא ילעינן מאי

 מםורת הש״ם

 א) נלריס לב:, ב) ב״ב נז:
 נדרים לב: מח:, ג) ר־׳ה ו.
 קינין פ״א מ״א!חולין קלט.
 ערכין כא], ד) [1נחיס ד:],
 ה) גלה מג:, י) [נדה לז. ושם
 איחא ולא מנגעו אנל נח״כ
 איתא ולא מזונו ונגעו ועיין
 נקרנן אהרן], ז) ןנרריס
 לג.], ח) [לברים כג],«) [לף
 ה:], י) [ויקרא טו],
 5) [מצורע מכלתא לזגיס
 פרשה ג], ל) [ל״ה צא אסרי
 ל״ה וה״ג הלא לין], וו) גי׳
 רש״א אההיא להמס מפרק
 בו׳ ע״ש, נ) [צ״ל לסיפא],
 D) [ועי׳ חושפות ג״ק גא:
 ל״ה זה ותוספות ג״ג גז:
 ל״ה רגינא], ננ) [ועי׳
 חוספוחחגיגהח.ל״האמאי
 וחוספוח ג״ק סג: ל״ה מי
 קתני], פ) [וגג״ק ובחענית
 כתבו תוספות תירוך אחר
 ועי׳תוס׳ שגת ס: ל״ה אין],

 צ) ס״א כמו,

 תורה אור השלם
 1. ןםמף לרו על ראש
 ה׳גלה ונרצה לו לכפר
 עליו: ויקרא א ד
 2. ועשה אתם הכהן
 אחד חטאת והאחד עלה
 וכפר עליו הכהן לפני ץ
 מזובו: ויקרא טו טו
 3. וכי ינזהר הזב מזובו
 ןספר לו שבעת למים
 לטהךתו ובבס בגךיו
 ורחץ בשרו במים חיים
 וטהר: ויקרא טו יג

 הגהות הב״ח
 (א) תום׳ ד״ה דריסת וכו׳
 וסכרא הוא לומר כן. ג״ג
 צריך לומר לפי זה דה״מ
 למיפרך אכליס שאין עושי!
 בהס אוכל הא לא קפדי
 וכ״כ התוס׳ בפרק חזקת
) ד״ה אי! בין נ  הגתים: (
 וכו׳ דכיון דאמר הרי עלי

 הוי חובה ד״ל:

 אף על גב לקתני אין
 יש ספ דם לגרסי

 ומה מצורע שאין מטמא
 ומושב. ובתורת

 תני שמטמא משכב ומושב
 רש״י בפסחים (לף סז: ל״ה זב) להיינו
 לא לטמא אלם וכלים צ) כגון זב:

 היא או שלש וארבע או שתים ושלש: לכשיפסוק מזובו. אין צדך על
 ליטבול קולס ספירה אלא משיפסוק ימנה: הכי גרסינן בתורת כהניסמ מזובו ולא מזובו ומנגטו. שאם היה זב ומצורע ופסק מזובו ולא
 נתרפא עריין מנגעו וספר אין אומרים לו אין ספירה זו נקיות עד שיטהר אף מנגעו אלא מונה והולך מיל ועולה לו לספירת
 זוב ולכשיתרפא מצרעתו יטבול מיד טבילה ראשונה של מצורע והיא עולה לו לטבילת נגעו וזובו ונטהר מלטמא משכב ומושב ולטמא
 כלי סרס בהיסט כדין זב. ואף על פי שצריך לספירת שבעה לצרעתו לענין אכילת קדשים וטבילה שניה כדכתיב במצורע (דקרא
 יל) ורחץ במים וטהר ואחר יבא אל המחנה וישב מחוץ לאהלו שבעת ימים והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו וגו׳ ורחץ
 [את] בשרו במים וגו׳ אהני טכילה קמייתא לטהרו מלטמא משכב ומושכ וכלי חרס בהיסט: מזובו וספר. להט סמך ספירה אצל
 זובו ללמדך שאף בשביל מקצת זב טעון ספירה. לימד על זב בעל שתי ראיות: ל) לא יהא טעון ספירה שבעה. בתמיה. אחר
 שאמרת שתים כוי: וה״ג הלא דין הוא אם מטמא משכב ומושב. בשתי ראיות לכל חומר טומאת זב מהיכן יתמעט מספירה:

 שומרת

 רבינו חננאל(המשך)
 שלש אף לקרבן. פירוש
 מנה הכתוב שתי פעמים
 זיבות, זוב ווובו, וקרא
 טמא, שני איש איש כי
 יהיה זב מבשרו זובו טמא
 הוא, עוד חור הכתוב אחר
 ומנה שלש, בוובו אחת
 זובו שתים מזובו הרי
 שלש, שנ• וזאת תהיה
 טומאתו בזובו [רד כשרו
 את זובו או החתים בשרו מוובו] וגוי. א׳מר אם בשתים טמא כשלש לא כל שכן, למה כתב עוד שלש, ללמד כי כשתי
 ראיות טמא הוא ופטור מן הקרבן כשלש ראיוח חייב אף בקרבן. ואקשינן ואימא שתים לקרבן ולא לטומאה, כלומר
 בשחי ראיות חייב קרבן אע״פ שאינו טמא, ראה שלישית חייב בטומאה ובקרבן. ופרקינן לא, דתניא וכפר עליו הכהן
 לפני ח׳ מוובו, מקצת זבים מביאין קרבן ומקצת אין מביאין קרבן, ואם תאמר כי בעל שתי ראיות מביא קרבן אין לך
 זב שאינו מביא קרבן, שאינו רואה אלא שלש, אלא שכבר הקרים וראה שתים וכבר נחחייב בשתים. מיכן ולהבא אפי•
ר סימאי, לברר כי בשתי ראיות נקרא טמא, ואיצטריך מוובו,  ראה כמה אין חייב אלא קרבן אחד, כוי. ואיצטריך ר
 לדהות הקושיא שהקשו על ר׳ םימאי דאי לאו מזובו הוה אמינא שחים לקרבן שלש לקרבן ולטומאה כו׳ ופשוטה היא.

 רבינו חננאל
 [מתני׳] אין בין המודד
 הנאח מחבירו למודד
 חימנו מאכל. אלא דריסת
 הרגל וכלים שאין עושץ
 בהן אוכל נפש. כגון
 בגדים וכיוצא בהן,
 דלמודר הנאה אסור.
 ואוקימנא לר׳ אליעזר
 דתנא אפי׳ ויתור אסור
 במודר הנאה, פי׳ אפי׳
 דברים שדרך כני אדם
 לוותר עליהן כגון דריסת
 הרגלים בהצרם שאם
 יכנס אדם ויהלך בה
 אין מקפידין עליו וכיוצא
 בזה, אפי׳ כגון זה אסור.
 אבל למודד ממנו מאכל,
 דריסת הרגל וכלים שאין
 עושין בהן אוכל נפש כגון
 קערה ותמחוי וכן כיוצא
 בהן, מותר. הא כלים
 שעושין בהן אוכל נפש,
 כגון נפה וכברה ריחיים
 ותנור וכיוצא בהן, זה
 ווה שוין, שניהן אסורין.
 [מתני,] אין בין נדרים
 ונדבות כוי. הא לבל תאחר
 כדכתיב כי תדר נדר לה׳
 (וגוי) [אלהיך לא חאחר
 לשלמו], זה וזה שוין,
 כלומר אם יאהר כין הנדר
 ובין הנדבה, עובר משום
 בל תאחר. תנן התם איוו
 הו[א] נדר האומר עלי

 עולה, איזו היא נדבה האומר הרי זו נהבה. ומה ביניהן, נדרים מתו או נננבו חייבין באחריותן שני ונרצה לו לכפר עליו,
 דייקינן מעליו את שעליו, כלומר אם אמר עלי הייב כאהריותו. דכיון דאמר עלי כמאן הרמי אבתפיה המי, שחייב למוסרו
 למי שחייב לו. אבל הנדבה אין חייב באחריותה. [פתני'] אין בין זב הרואה שתי ראיות לרואה שלש וגי. הא לעיניין
 משכב ומושב וספירת שבעה טהורין, זה וזה שוין. דהניא או החתים בשרו מזובו, דייקינן מדכתיכ מוובו שמעינן מינה
 אף מקצת זוכו מטמא משבב ומושב, להביא את שראה שתי ראיות שיטמא משכב ומושב. כל הטעון משכב ומושב טעון
 ספירת שבעה, כדתניא מוובו וספר, מקצת זובו נמי טעון ספירת שבעה להביא את שראה שתי ראיות שטעון ספירת שבעה.
 מתניתין מני ר׳ סימאי היא, דתני ר׳ סימאי מנה הכתוב שתים וקרא טמא שלש וקרא טמא, הא כיצד שתים לטומאה



 מסורת הש״ם

 6) מהדרין קו: ערכין טי:,
 ג) רש״א,«) ל״ל וראה הכהן
 והנה טי, ל) שבת קטו:
 וע״ש, ה) ןעי׳ תוספות שבת
 עט: ד״ה תפלין וכו׳ מה
 שהניחו בקושי׳], ו) לקמן יח.
 ידים פ״ד מ״ה ע״ש, t) [ד״ה
 פריעה אחד ל״ה מוחלט],
 ח) [ויקרא יגן, ט) [מצורע
 מכלחא לזבים פרשה ג],
 י) ןדקרא יג], כ) [ויקרא יל],

 ל) [לקמן ט:],

 גליון הש״ם
 מתני' אץ כין מצורע.
 עי׳ מ״ק ז. מל״ה אמר
 רבי: עין משפט אות ד׳
 מיי׳ פ"־. לא נזכר כלל
 גרמב״ם מזה ופשטוח
 לברי רמב׳׳ס מייד לליכא
 טומאה כלל למפרע אף לא
 טומאה קלה. ועיין בספר
 ראשון לציון לבעל פרי
 חואר: דש״י ד״ה לתופת
 בגירין וכו׳ כתפילין
 ומזוזות. עיין חשובח חות
 יאיר סימן קצב אוח יג:

 הגהות הב״ח
 (א) גמ׳ האי מיבעי ליה
רו ומנגעו ו  מזונו ולא מז
 א״כ: (ב) שם כל ימי
 לרכות מצורע מוסגר
 לשילוח (אי הכי תגלחת
 וצפרים וכו׳ נרסואות אלא
 כימים) תא״מ ונ״נ ס״א
 אין נין טהור מתוך הסגר
 וכו׳ מאי טעמא אמר
 אכיי אמר קרא רצא:
 (ג) רש״־ ל״ה מאי שנא
 וכו׳ דרשח ליה למקצת
 וכו׳ לגני קרנן דלא
 דרשח: (ד) ד״ה הכא נמי
 וכוי נניאה למפרע
 מחומרי: (ת) ד״ה אשר נו
 משמע בגופו הס״ד:
 ומה״ד מי שצרעתו תלויה
) ר״ה ו ) :  בגופו טומאתו
 יצא מוסגר וכו׳ ניוס
ז) ד״ה  שביעי סימגי: (
 כחנו מקרא וכו׳ תרגום של
 דניאל כצ״ל וחיבת כתב
 נמחק: (ח) תוספות ד״ה
 על וכו׳ לכחינה אשורימ
 דכשרה אף לשאינ! מכירי!

 משום הט:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 [א] מתני׳ אי! נין ססריס
 כוי. נ״נ עיין מנחוס דף
 ל״נ ע״א תוס׳ ד״ה תפילין

 וכו׳ ודו״ק:

 ח: מגילה נקראת פרק ראשון מגילה
ד יום. הרואה יום אמד או שניס בתוך אחד עשר ג  שומרה יום מ
 יום שבין נדה לנדה מונה יום אחד ומובלת בו ביום תוכיח: שמטמאה
 מצןכג ומושג. בשמעתא בתרייתא דמסכת נדה (לף עב:) מרבינן
 לה: מאי שנא האי מזזבו. מזובו וספר (לה) [לו] דרשת ליה «) דמקצת
 זוב ולאשמועינן דמקצת זבין מעונין
 ספירת שבעה ובהא עניינא שמעינן
 מיניה זב בעל שתי ראיות לספירה
 ומאי שנא האי מזובו דלעיל דכתיב
 לגבי קרבן ולא דרשת ליה מקצת
 זוב לאתרי זב בעל שתי ראיות לקרבן
 אלא מקצת זבין דרשת ליה ומוקמת
 ליה אבעל שלש ראיות וממעמת מיניה
 בעל שתי ראיות: לישהוק קרא
 מיניה. ומהיכא תיתי לן ספירה: ולי
 סימא אהיא מדינא. דלעיל כדאמרת
 אם מממא משכב ומושב לא יהא
 מעון ספירת שבעה לא אתיא דהא
 אמרת שומרת יום כנגד יום תוכיח:
 אם כן ליכהוג קרא וכי יטהר הזג.
 ולא בעי מזובו ומדכתיב וכי ימהר
 הזב ולא כתיב וכי יטהר סתמא הוה
 דרשיגן ליה וכי יטהר מן הזב מאי
 מזובו שמע מינה למדרש מקצת זבין
 טעון ספירה: מתני׳ ״פריעה
 ופרימה. בגדיו יהיו פרומים וראשו
 יהיה פרוע״): מוחלט. לאחר שכלו
 ימי ההסגר ונראה בו סימני טומאה
 האמורין בו: גמ׳ שילוח. חון
 לחומת העיר: וטומאה. כל חומר
 טומאה האמורה במצורע: מנא הני
 מילי. דאין פריעה ופרימה במוסגר
 דלמא גלי לן רחמנא במוחלט והוא
 הדין למוסגר כדאמרת לענין טומאה:
 וטהרו הכהן מספחח היא. כמצורע
 שבא לכלל טהרה מתוך הסגירו ולא
 נחלט כתיב וסיפיה דקרא כתיב וכבס
 בגדיו ומהר מדלא כתכ וימהר לישנא
 דמעיקרא הוא והכי קאמר וכבר קודם
 טבילה היה טהור ממקצת מומאה של
ג דנסיב. בסוף  חומר מצורע: גבי ז
 טהרתו וטהר מה טהור מעיקרא
 אמרת ביה: אלא. על כרחך טהור
 יהיה מכאן ולהבא מלטמא כלי חרס
 בהיסט. ואע״ג שטבילתו ביום ואס
 ראה אחר טבילה בו ביום סתר את

שמטמאה משכב  שומרת יום כנגד יום תוכיח א
 ומושב ואינה טעונה ספירת שבעה ואף אתה
 אל תתמה על זה שאע״פ שמטמא משכב
 ומושב לא יהא טעון ספירת שבעה תלמוד
מזובו וספר מקצת זיפו וספר לימד על  לומר 1
 זב בעל שתי ראיות שטעון ספירת שבעה
 שנא האי מזובו דמרבי ביה זב בעל שתי

 עד שיכתוב אשורית ועל הספר ובדיו. לקמן מוקי לה במגילה
 וקשיא דהא אמרינן בפרק שני (לף יח.) גיפטית לגיפטים
 עילמית לעילמים יצא ומייד ודאי שכתוב באותו לשון שקורא דאס לא
 כן הד קורא על פה ולא יצא ואס כן קשיא אמאי לא מטמאה

 את הידים כיון שנתנה לקרות וליכתב
 בכל לשון שמטדן בה ויש לומר דכיון
 שאינה כשרה לקרות אלא למכירים
 בה דין הוא שלא תטמא את הידיס אבל
 היכא דכתיבה אשודת (״) כשירה
 אף לשאינן מטדן ומשום הט דין
 הוא שתטמאה את הידים:

 בשלמא
 אמר ליה רב פפא לאביי מאי

מזובו דממעט ביה זב בעל שתי ראיות אמר ליה אי  ראיות ומאי שנא האי 2
 םלקא דעתך האי למעוטי הוא דאתא לישתוק קרא מיניה וכי תימא אתיא
 מדינא שומרת יום כנגד יום תוכיה וכי תימא האי מיבעי ליה מזובו ולא >א< מנגעו
 א״כ ליכתוב קרא וכי יטהר הזב ולישתוק מזובו למה לי לימד על זב בעל שתי
אין בין מצורע מוםגר למצורע א<ב  ראיות שטעון ספירת שבעה: מתני, 8
 מוהלט אלא פריעה ופרימה אין בין טהור מתוך הסגר לטהור מתוך ההלט
 אלא תגלחת וצפרים: נמ׳ הא לענין שילוה [וטומאה] זה וזה שוין מנהני
וטהרו הכהן מספחת היא  מילי דתני רב שמואל בר יצחק קמיה דרב הונא 3
 וכבס בגדיו וטהר טהור מפריעה ופרימה דמעיקרא א״ל רבא אלא מעתה
טהור וכבס בגדיו וטהר התם מאי וטהר מעיקרא איכא אלא ג  גבי זב דכתיב 1
 השתא מלטמא כלי הרם בהיסט אע״ג דהדר הזי לא מטמא למפרע ה״נ
והצרוע  יטהור ג<[השתא מלטמא בביאה למפרע] אלא אמר רבא מהכא 4
 אשר בו הנגע מי שצרעתו תלויה בגופו יצא זה שאין צרעתו תלויה בגופו
כל ימי אשר הנגע בו יטמא מי  אלא בימים אמר ליה אביי אלא מעתה 5
 שצרעתו תלויה בגופו הוא דטעון שילוח ושאין צרעתו תלויה בגופו אין טעון
 שילוח וכי תימא הכי נמי והא קתני אין בין מצורע מוםגר למצורע מוהלט
 אלא פריעה ופרימה הא לענין שילוח ולטמויי בביאה זה וזה שוין א״ל ימי
 כל ימי לרבות מצורע מוסגר לשילוה » אי הכי תגלחת וצפרים מ״ט לא
 דקתני אין בין טהור מתוך הסגר לטהור מתוך החלט אלא תגלחת וצפרים
ויצא הכהן אל מהוץ למהנה ג<והנה נרפא נגע הצרעת  אמר אביי אמר קרא 6
 מי שצרעתו תלויה ברפואות יצא זה שאין צרעתו תלויה ברפואות אלא בימים:
ן בין ספרים לתפלין ומזוזות ה<אלא שהספרים נכתבין בכל י א • M 7 'מתני 
 לשון יותפלין ומזוזות אינן נכתבות אלא אשורית רשב״ג אומר ׳־אף
 בספרים לא התירו שיכתבו אלא יוונית: נמ' הא לתופרן בגידין ולטמא
 את הידים זה וזה שוין: וספרים נכתבין בכל לשון וכוי: ורמינהו
 ייימקרא שכתבו תרגום ותרגום שכתבו מקרא וכתב עבריי אינו מטמא את
 הידים עד שיכתבנו בכתב אשורית על הםפר ובדיו אמר רבא לא קשיא

 כאן

 הכל ומטמא למפרע משכב ומושכ כדאמדנן כטצד צולין (פסחים לף פא.) וכל שכן אדם ואפילו הכי מהניא ליה טבילה מלטמא
 כלי חרס שהסיט בין טבילה לראיה והכי דדש לה בתורת כהניסט). ונראה כעיני דהא דדרשינן ליה וטהר מלטמא כלי חרס מדכתבינהו
 להאי קרא בתר קרא אשר יגע בו הזב דנפקא לן מיניה היסט כלי חרס לזב ואין לך עוד טמא שמטמא כלי חרס בהיסט
 אלא הוא: הבא כמי וטהר. דמצורע טהור השתא מלטמא בביאה (י) מחומרי מצורע שמטמא אדם וכלים הנכנסין עמו לבית שאפילו
 חזרה המספחת ופשתה ונטמאת טהור כדכתיב ואס פשה תפשה המספחת בעור וגרי) אהני ליה טבילה לטהר את הכלים
 הבאין עמו לבית לפי שמצורע מטמא בביאה דתניא בתורת כהניס זאת התורה לכל נגע הצרעת ולנתק ולצרעת הבגד ולבית מה כית
 מטמא בביאה אף כולן מטמאין בביאה: אשר בו. משמע (י) מי שצרעתו תלרה טומאתו בגופו שכל זמן שלא נתרפא ממנו טמא והיינו
 מוחלט דגבי טהרה דיליה כתיב והגה גרסא נגע הצרעת מן הצמע0: יצא. מוסגר שטומאתו תלויה בימי הסגר שאס לא ימצא ביום (י) שבעה
 סימני טומאה שער לבן או פסיון יטהרנו ואעי׳פ שנגעו עומד עליו: כל ימי אשר הנגע בו וגוי. שילוח כתיב בהאי קרא מתון למתנה מושבו:
 ימי כל ימי. מדהוה ליה למיכתב ימי וכתיב כל ימי: אין בין טהור מחוך הסגר. בימי רפואתו: לטהור מחוך החלט אלא סגלחה
 וצפרים. דאף על גב דאיכא קרבנות אשם ולוג שמן מיהו הכא ביום טהרתו ורפואתו הוא דקתני ולא איירי בקרבנות שהן
 בשמיני: והגה נרפא וגוי. וכתיב בתריה שמי צפרים חיות טהורות וגלח את כל שערו: מתני' ספרים. תורה נביאים וכתובים:
 אשוריה. לשון הקודש: אן* בספרים לא החירו. להם לשון אחר חוץ מלשון הקודש: אלא יומיה. ובגמראל) מפרש טעמא:
 גמ׳ להזפרן בגידין. כל ספדהן עשויין בגליון והלכה למשה מסיני הוא 8 בתפילין ומזוזות שיהו תפורין בגידין ובספר תורה
 נמלקו במסכת מכות >לף יא.) בספר מורה שתפרה בפשתן השתא אשמעינן מתניתין כמאן דפסל: מקרא שכהבו הרגום. ספר
 שכתוב בלשון הקודש הראוי לכתוב בו מקרא כתבו לשון ארמי: והרגום. שהיה ראר ליכתוב בו תרגום כגון יגר שהדותא (בראשית לא):
 כחבו מקרא. גלעד. וכגון תרגום (י) כתב של דניאל ועזרא: וכהב עברי. או שלא שינה את הלשון אבל שינה את הכתב שכתכו ככתכ
 של עבר הנהר ובמסכת סנהדרין (לף כא:) קד ליה כתבא ליבונאה: עד שיכחבנו אשוריה. כתב אשורית הוא כתב שלנו:

 גופן

 עין משפט
 נר מצוד,

 נח א מיי׳ פ״א מהלכות
 מטמאי משכב ומושב

 הלכה א ב:
 נט ב מיי׳ פ ״י מהלכות

 טומאת צרעת הל׳ י:
 D ג מיי׳ ס״ה מהלכות
 מטמאי משכב ומושב

 הלכה ט:
 םא ד מיי׳ 8 ס״י מהל׳

 טומאת צרעת הי״א:
 םכ ה ו מיי׳ פ״א מהלי

 מפלי! הלכה יט:
 סג ז מיי׳ פ״ט מהל׳ שאר

 אבות הטומאה ה״ו:

 תורה אור השלם
 1 . וכי יטהר הזב ניזויבי
 וספר לו שבעת עיים
 לטהךתו וכבס בגדיו
 וךהץ בשרו במים חיים
 וטהר: ויקרא טו יג
 2• ועשה אתם הכהן
 אחד חטאת והאהד עלה
 וכפר עליו הכהן לפני
 ין מזובו: ויקרא טו טו
 3. וךאה הכהן אתו ביים
 השביעי שגית והנה כהה
 הנגע ולא פשה הנגע
 בעור וטהרו הכהן
 מספחת היא וכבס בגדיו
 וטהר: ויקרא יג ו
 4. והערוע אשר בו
 הנגע בגדיו יהיו פרנזים
 וראשו ידדה פרוע ועל
 שפם יעטה וטמא טמא
 יקרא: ויקרא יג מה
 5. כל ימי אשר הנגע בו
 יטמא טמא הוא בדד
 ישב מחוץ למחנה
 מושבו: ויקרא יג מו
 6. ויצא הכהן אל מחוץ
 למחנה וראה הכהן
 והנה נרפא נגע הערעת
 מן הערוע: ויקרא יד ג

 מוםף רש׳׳י
 ולטמא את הידים.
 דאמר ביציאות השבת (שגת
 יל.) שגזרו עציהן לטמא את
 הידס לתרומה ולעיל ז.).

 רבינו חננאל(המשך)
 הקורות. מנא לן ופשיט
 לה רבה מהכא והצרוע
 אשר בו הנגע, דייקינן
 קרא דכתיב כו, מי
 שצרעתו תלויה בגופו
 טעון פרימה ופריעה, יצא
 מצורע מוסגר שאין
 צרעתו תלויה בגופו אלא
 בימים, כלומר במלאות ז׳
 ימים ולא פשה הנגע
 נטהר. אי הכי לעיניין
 שילוח נמי דהא כהיב כל
 ימי אשר הנגע בו יטמא
 וגוי, נידוק נמי בו דכתיב בהאי קרא ונימא מי שצרעתו תלויה בגופו טעון שילוח מחוץ למחנה יצא מצורע מוסגר
 שאין טעון שילוח. ואם תאמר אין הכי נמי, והא דייקינן ממתניתין דקתני אין בין מצורע מוסגר כו׳ הא לעיניין
 שילוה זה ווה שוין. ופרקינן אי הוה כתיב ימי אשר הנגע בו, כרקאמרת, השתא דכתיב כל, לרבו״ מצורע [מוסגר]
 לשילוח. אי הכי דהאי כל לדברי אחא, אפי׳ חגלחת וציפורין ניבעי. ופרקינן כתיב הנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע,
 וצוה הכהן ולקח למטהר שתי ציפורים חיות וגו׳ הצרוע שצרעתו [תלויה] בגופו ונתרפא טעון צפורים וחגלחת, יצא
 מצורע מוסגר שאין צרעתו חלויה ברפאות אלא בימים. [מתני׳] אין [בין] ספדס לתפילין ומזוזות אלא שהספרים
 כוי. דייקינן מיניה הא לתופרן בגיהין, ולטמויי את הידים ככתבי הקודש, אלו ואלו שוין. ואקשינן וספרים הנכתבין
 בכל לישון מטמאין את היהים, והתנן בסוף מסכת ידים תרגום שבעזרא ושבהניאל מטמא את הידיס, תרגום שכתבו
 עיברית ועיברית שכתבו תרגום וכתב עברי אינו מטמא את הידים עד שיכתכנו אשורית על עור ובדיו. ופריק רבה

 רבינו חננאל
 אמר ליה רב פפא לאביי
 מאי שנא האי מזובו
 ־ממעיט ליה לזב בעל
 שתי ראיות מקרבן
 :דאמרן, והאי מוובו
 :!רבי ליה לוב כעל שתי
 ־איות לספירת שבעה.
 •זמר ליה אכיי אי לאו
 1רבויי אתא לישתוק קרא

 ןיניה ולא יכתוב מזובו
 :לל, וכי תימא הוה אתי
 ןן הדין כדאמרינן והלא
 ־ין הוא כו׳, פרכינן עלה
 !!ומרת יום כנגד יום
 !וכיח ונדהה הדין. ואס
 תאמר האי מזובו לגופו
 :א, ללמר מוובו ולא
 ;נגעו. אס בן היה לו
 כתוב וכי יטהר הזב
 ספר לו, מזובו למה לי,
 לא לא בא מופנה אלא
 רבות זב בעל שתי
 איות שטעון ספירת
 י ובעה. תנא בתוספתא אין
 , ין זב לזבה אלא [שהזב]
 עון [ביאת] מים חיים
 ־ יכה אינה טעונה ביאת
 •• ים חיים. אין בין זכה
 ־־.דד, אלא קרבן. א) אין

 : ץ נהה ליולדת אלא הבאת קרבן. אין בין נדה לשומרת יום כנגד יום אלא ספירת שבעה. [מתני׳] אין כין מצורע
 ר׳ וסגר למצורע מוחלט אלא פריעה ופרימה נ) ותגלחת וציפורין. פיר׳ שני מצורעין, הנטהר מתוך הסגר כגון שנראתה
 .יתרת באדם והסגירה הכהן פעם ראשונה ושנייה וראה והנה כהה הנגע ולא פשה הנגע וטהר, ונקרא מצורע מוסגר,
 ;• •ן עליו אלא טבילה והערב שמש. אבל אם פשתה וטמאו הכהן, נעשה מצורע צמות, והוא הנקרא מצורע מוחלט
 ו־מתרגמינן לצמיתות לחלוטין, ועליו כחיוב והצרוע אשר בו הנגע בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע, וזוהו
 כ-יעה ופרימה. פריעה לגדל פרע שער ראשו ולכשיטהר טעון גילוח כל שערו, פי׳ פרימה קריעת הבגרים, ושילוח
 צ ׳פור ושהיטת האהר. הא לעיניין שילוח מן חמחנה, כהכתיב וישלהו מן המחנה כל צרוע, זה וזה שוין, וכן לטמויי
 נביאה. כדתנן בנגעים פרק ז׳ הטהור מתוך הסגר פטור מן הפריעה ומן הפרימה ומן התגלהה ומן הצפודים, מתוך
 ו חלט הייב בכולם, ווה וזה מטמאין בביאה. וחנן נמי בפרק י״ב מצורע שנכנס לבית, הכלים שיש שם טמיאים עד

 ר, י כ״ה גס נחוספחא למכילחין אבל נראה לצ״ל ססירח ו׳ וקרבן וכן לקמן אין בין נלה לשומרת יום וכוי אלא ספירת ז׳ נמי צדך להגיה מה וצ״ע. ב) חסר כאן וצ״ל אין נין טהור מחוך הפנל לטהור מחוך החלט אלא תגלחת זכר.



 תורה אור השלם
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ו ג ר ם ה פ א י ב י כ ל ב ? 
ו ר ק ם ע נ צ ר ב ש ו י  א
ט ו ת מ י ש א ר : ב ר ו  ש
ת ה א ש י ח נ ק . ד 1 2 
ם ב כ ר י ו ו י נ ת ב א ו ו ת ש  א
ה צ ך ב א ש ל ר ו ל ל החנ  ע
ת ה א ש ה מ ק י ם ו י ר צ  מ

ם בלדה י ה ל א ה ה ט  מ
ת ד כ ו מ  ש
ל א ך ש י י ב מ ש ו מ . ו 1 3 
ם י ר צ מ ־ ב ר לשב ש  א
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 מגילה נקראת פרק ראשון מגילה ט.
 גופן. כתיבה: כאן בגופן שלנו. ממניסין לקתני בכל לשון שלא שינה בשלמא תורה איבא יגר שהדותא. וקשה אמאי מפשלא בהט
 את הכתב אלא ששינה את הלשון וברייתא בגופן שלהן: הא. לאמר והלא אילו היה חסר כל אלו ׳)השלש תיבות לא מפסיל
 על שיכתבנו בכתב אשורית: רבן שמעון בן גמליאל היא. לפליג בהט כלאמרינן בגיכרן (לף ס.) ספר תורה שחסר יריעה אחת אין
ן שמעון בן גמליאל. אמאי קתני בברייתא קורין בו משמע לווקא יריעה אחת אבל פסוק אחל לא ולחק הקונטרס ג  אלרמן במתניתין: אי ר
 לומר לגרע טפי כשהוא כתוב תרגום
 מכשהוא לא נכתב כלל רש לומר
 רהכא לא בא אלא להשמיענו דהר

 טעות וצריך להגיהו:
 כאן כמגילה באן נשאר ספרים.
 וקשה דהך ברייתא כמאן
 מתוקמא לא כרבן שמעון בן גמליאל
 ולא כרבנן דאי רבנן א״כ הוה ליה
 למיתגי במתני׳ מגילה גבי תפילין
 ומזוזות שאין נכתבין אלא אשורית
 וכרבן שמעון בן גמליאל לא מתוקמא
 שהד הוא מתיר אף יונית ואין לומר
 דהני מילי בשאר ספרים ןמתיר
 רשב״ג יונית] אבל במגילה מודה
 שצריך אשורית זה אינו דהא בסרק
 שני (לף יח.) אמרי רב ושמואל דלעז
 יונית לכל כשר ומסיק דאינהו אמור
 כרשב״ג ומסיק נמי התם קא משמע
 לן דאף כמגילה נמי אמד מלתייהו
 ועל כרמך צדך לומר שזה המתרץ
 אין סובר דרבן שמעון בן גמליאל
 קאי כוומיה דרב ושמואל דלקמן אלא
 סובר ליה דרבן שמעון בן גמליאל
 לא התיר במגילה אלא אשורית ומשוס
 דכתיב בהו ככתבם וכלשונם ורב
 ושמואל דלקמן סבירא להו [כשינרא]
 דרב אשי דבסמוך: (רב אשי אמר
 ההוא בשאר ספרים ב] ור׳ יהודה היא.
 וקשה דהא בפרק כל כתבי (שבת לף
 קמו: ושם) אמר רב אשי «< אין בין
 ספדס למגילה אלא שהספרים
 נכמבין בכל לשון ומגילה צדך אשורית
 בספר ובדיו אלמא דבשאר ספדם
 לא צדך אשורית וספר ודיו ואס כן
 מנא ליה לרב אשי לומר דר׳ יהודה
 מחמיר ומצריך כולי האי והא לא
 אשכח התם שום תנא דפליג עליה
 וי״ל דההיא דכל כתבי(ג״ז שס) מייד
 לענין הצלה מפני הדליקה דווקא
 והכי קאמר בשאר ספדס יש להצילם
 אע״ג דנכתבין בכל לשון שהד יש
 בהן כמה שמות קדושים אבל במגילה
 שאין בה שוס אזכרה אין להצילה
 אלא אס כן כתובה כהלכתה והכא

 מייד להכשיר לקרות בהן:
 אלהים ברא בראשית. פ״ה
 שאס כתבו בראשית
 ברא היו אומדם בראשית שם הוא
 ושתי רשרות הן וקשה שהד בראשית
 אין שם כלל אלא בתחלה ועוד
 שכתבו לו בלשון יונית בתחלה ונ״ל שהיונים היו יודעים שלעולם יש
 להזכיר הבורא בתחילה ואס כן אלו כתבו בראשית קודם היה אומר
 דשתי רשרות הן והתיבה הראשונה הר בורא אחד ואלהים הוי השני
 משום הכי הפכו לו: ןןל נושא אדם. פן יאמר להם וכי לא היה
 לו למשה רבכם סוס או גמל: מ(ואל) זאטוטי בני ישראל. וקשה
 אמאי לא כתבו לו וישלח את אצילי בני ישראל כדכתיב בסמוך והוי
 לשון גדולה ויש לומר לפי שלא רצו לשקר ולכך כתבו לו זאטוטי

 כאן *בגופן שלנו כאן בגופן שלהן אמר ליה
 אביי במאי אוקימתא לההיא בגופן שלהן
 מאי איריא מקרא שכתבו תרגום ותרגום
 שכתבו מקרא אפילו מקרא שכתבו מקרא
 ותרגום שכתבו תרגום נמי דהא קתני עד
 שיכתבנו אשורית על הספר בדיו אלא לא
 קשיא הא רבנן הא רשב״ג אי רשב״ג הא
 איכא יונית אלא לא קשיא כאן בספרים כאן
 בתפלין ומזוזות תפלין ומזוזות מ״ט משום
והיו בהוייתן יהו מאי תרגום  דכתיב בהו 1
 שכתבו מקרא איכא בשלמא תורה איכא
יגר שהדותא אלא הכא מאי תרגום איכא 2 

 אלא לא קשיא כאן במגילה כאן בספרים
ככתבם וכלשונם  מגילה »t מ״ט דכתיב בה 5
 מאי תרגום שכתבו מקרא איכא אמר רב פפא
ונשמע פתגם המלך רב נהמן בר יצהק אמר 4 

 וכל הנשים יתנו יקר לבעליהן רב אשי אמר
 כי תניא ההיא בשאר ספרים ורבי יהודה
 היא דתניא תפלין ומזוזות אין נכתבין אלא
 אשורית ורבותינו התירו יונית והכתיב והיו
 אלא אימא ספרים נכתבים בכל לשון ורבותינו
 התירו יונית התירו מכלל דתנא קמא אסר
 אלא אימא רבותינו לא התירו שיכתבו אלא
 יונית ותניא א״ר יהודה אף כשהתירו רבותינו
 יונית לא התירו אלא בםפר תורה ומשום
 מעשה דתלמי המלך >* דתניא נ<מעשה בתלמי
 המלך שכינס שבעים ושנים זקנים והכניסן
 בשבעים ושנים בתים ולא גילה להם על
 מה כינםן ונכנס אצל כל אהד ואתר ואמר להם
 כתבו לי תורת משה רבכם נתן הקב״ה בלב
 כל אהד ואהד עצה והסכימו כולן לדעת
וכתבו לו 5אלהים ברא בראשית  אחת ״8
ויכל ביום אעשה אדם בצלם ובדמות 7 6 

זכר ונקבה  הששי וישבות ביום השביעי 8
הבה ארדה ואבלה  בראו ולא כתבו בראם 9
י כ  שם שפתם ״1ותצהק שרה בקרוביה ״
 באפם הרגו שור וברצונם עקרו אבום
ויקה משה את אשתו ואת בניו וירכיבם 1 2 

ומושב בני ישראל 1  על נושא בני אדם 3
 אשר ישבו במצרים ״ובשאר ארצות ארבע
וישלה את זאטוטי בני ישראל 1  מאות שנה 4
אל זאטוטי בני ישראל לא שלח ידו ו 1 5 

 לא

 עד שיכתכנו אשורית: אלא לא קשיא
 גרסינן: והיו הדברים האלה. כתיב
 בתפילין ומזוזות שכתובין בהן
 פרשיות של שמע: בשאר ספרים.
 נביאים וכתובים: מכלל דהנא קמא.
 בתמיהה. והא תנא קמא שד בכל
 לשון: רבוסינו אמרו. רבן שמעון
 בן גמליאל: סלמי. מלך מצדם היה:
 אלהים ברא ביאשיה. .את השמים.
 שלא יאמר בראשית שם הוא ושתי
 רשרות הן וראשון ברא את השני:
 אעשה אדם. שמכאן פקרו המינין לומר
 שתי רשרות הן י) דכתיב נעשה אדם
 (בראשית א<: ויכל ביום הששי. שלא
 יאמר אס כן עשה מלאכה בשבת דהא
 כתיב רכל ביום השביעי והוא לא
 יקבל עליו מדרש תכמים שדרשו בוי)
 מה היה העולם חסר מנוחה באתה
 שבת באתה מנוחה וזהו גמרו: זכר
 וגקבה בראו ולא כהבז בראם.
 דמשמע שני גופין ברא כל אחד זכר
 ונקבה שני פרצופין לכך כתבו בראו
 שכך נברא אדם בשני פרצופים׳):
 בקרוביה. שלא יאמר על אכרהס
 לא הקפיד דכתיב ויצחק״) ועל שרה
 הקפיד לפיכך כתבו בקרוכיה לומר
 אברהם בלבו והיא אמרה בקרוביה:
 ט) נושא בני אדם. דמשמע גמל. שלא
 יאמר משה רבכם לא היה לו סוס
 או גמל: הרגו שור. שלא יאמר
 רצחנים היו אבותיכם שהד אביהם
 מעיד עליהם שהם הרגו איש לכך
 כתבו שור שלא היו חשובין בעיניו אלא
 כבהמות ולא הקפיד » על הכהמות:
 ובשאר ארצוה. שלא יאמר שקר
 כתוב בתורה שהרי קהת מיורדי
 מצדם היה וכשאתה מונה שנותיו של
 קהת ושנותיו של עמרם ושנותיו של
 משה כולן אין מגיעות לד׳ מאות שנה
 כל שכן שהרבה משנות הבנים נכלעין
 בתוך שנות האבות אלא שמנה הכתוב
 מיום שנגזרה גזירת גלות מצדם בין
 הבתדס ומשם עד שנולד יצחק שלשים
 שנה ומשנולד יצחק עד שיצאו ישראל
 ממצרים ארבע מאות שנה צא מהם
 ששים של יצחק ומאה ולי שחיה יעקב
 כשבא למצרים נשארו מאתים ועשר
 וכן היתה הגזרה ט גר יהיה זרעך
 בארץ לא להם ובראשית טו) ולא

 נאמר במצדס אלא בארץ לא להם
 וכשנולד יצחק היה אברהם גר בארץ פלשתים ומאז עד שיצאו
 ממצרים נמצא יצחק וזרעו שהן זרעו של אברהם גדם ושלשים של
 קודם לכן לא נמנו בגזרה דהא זרעך כתיב: זאטוטי. לשון חשיבות. אבל
 נעד לשון קטנות ראמר גרועים שלכם שלחתם לקבל פני שכינה: ואל
י ישראל. באותה פרשה עצמה. ולפי שכתבו זאטוטי נ  זאטוטי ג
 תחילה חזרו וכתבום כשמם הראשון ולא כתבו ואל אצילי בני ישראל:

 לא
 במקום נעד ובמקום אצילי דמשמע לשון גדולה כמו זוטו של ים (ב״מ לף כא:< ומשמע נמי לשון השפלה כדאמרינן התם ל) האומר
 לצולה חרבי (ישעיה מל) זו בבל שהוא זוטו של עולם פי׳ עומקו ותחתיתו ושפלה מכל ארצות כדאמרינן נמי התם (שבת לף קיג:) הלכך

 נקרא שמה בבל שכל מפי מבול מערו שם (זבחים לף קיג:)
 אין

ן תי י א קשיא. מתנ א ל ל . א ד ת בלב י ר ו אשו כתבנ ד שי ה ע ה שנ מ ר, ל א מתי ו ה ל ש א י ל מ ן ג ן ב ו ע מ ן ש ב ר י ל נ ו הא איכא י ן ו נ דחי ת. ו רי ל הספרים אשו כ ך ב י ל היא דמצר א י ל מ ן ג ן ב ו ע מ ׳ ש ר  ידים ל
[ רו ו [התי נ תי רבו ן ו ו ש ל ל ן בכ א. דתניא ספרים נכתבי ׳ יהודה הי ר ר תורה ו פ לתי ס ו ר ספרים ז א ש , ב ב אשי ן ההתם ר הי י אוקמה למתנ . ו נן ן ודחי נ י משנ ת. ו ו ז ו ז כמ ן ו י ל י דים בתפ ה בי י ו משנה השנ  בספרים, ו
י מ ל ת ה ד ש ע ם מ ו ש רה מ רו אלא בספר תו ית לא התי נ ו ו י נ תי ו רבו ר חי ף כשהי דה א הו ׳ י ר ר מ . ותניא א חן יהו י ו , בהו ו הי ו ו ה ב ב ת דכחי י ר י הכל אשו ת דבר ו ז ו ז מ ן ו י ל י ל תפ ב . א י נית כו ו ו ו י כתב י  שי
, ר ת, כ בדמו ת, אעשה אדם בצלם ו א בראשי ר ו אלהים ב ו ל כתב בם והסכימה דעתם לדעת אחת, ו ה בלי ב ו י תורתכם, נתן הק׳ב״ה עצה ט ו ל ב ת ב בתים אמר להם כ ״ ע ב וקינים ב ״ , שכינס ע  המלך

 מםורת הש״ם

 א) [גי׳ הערוך גיפן],

 ב) !מס׳ סופרים פ״א הלכה
 ח], ג) מטלתא פרשת בא,
 ד) [צ״ל ובשאר ארצות שלשי׳

 שנה ודי מאות שנה כך הגי׳
 נע״י ובילקוט פ׳ נראשית
 וכן בירושלמי ועי׳ ת״א וכן
 איתא במסי סופרים פ״א],
 ה) ןסנהלרין לח:], ו) [עי׳
 בראשית רבה סוף פרשה י],

 ז) [ברכות סא.],

 ח) [בראשית p], נו) [ל״ה
 נושא אחד ל״ה הרגו],
 י) [עי׳ מהרש״א], כ) [צ״ל
 וישלח את], ל) ןבמלרש

 קה״ר יג ח],

 גליון הש״ם
 גמ׳ וכתבו לו. עי׳ יש״ש

 ב״ק פ״ל סימן ט:

 הגהות הב״ח
 (א) נמ׳ לתלמי המלך מאי
 היא דתניא מעשה:
 (ב) רש״י ל״ה הרגו ונו׳
 ולא הקסיל אלא על
 הבהמות: (ג) תום׳ ל״ה
 ורב אשי אמר כי תניא
 ההיא וכו׳ אמר רב אשי
 כדתניא אין בין יכו׳
 ומגילה עד שתהא
 כתובה אשודת על

 הספר ובדו:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] גמ׳ מ׳׳ט דכתיב בה
 ככתנס וכלשונם. נ״נ צי׳ל
 ככתנם וכזמנם וכ״כ
 הפר״ח סימן פר״צ ובספר
 טורי אבן יעוש״ה:
 ב] תום׳ ד״ה ורב אשי
 וכו׳ ור׳ יהודה היא. נ״ג
 עי׳ מנחות לף לא ע״נ
 חוס׳ ד״ה עשאה כו׳

 ולו״ק:

 מוסף רש״י
 זאטוטי. לשון גודל
 ושירוע בלשון יווני (נ־נז

 כא:<.

 רבעו חננאל
ץ ג ת כ  (מ<מתגיחין דקתני נ
ו א), ג ל ן ש פ י ן בג ו ש ל ל כ  כ
ות חי ת האו ו ר ו ר בצ מ ו ל  כ
ן אחרת ו ש ל ב ו ו נ ל  ש
דש, ן הקו ו ש לתי ל ו  ז
דיס ת הי ן א ך מטמאי כ י פ  ל
י ר ו ש ת בכתב א ו תי  שהאו
יה במסכה ו ׳ השנ י . ומתנ  הן
ר א ל ש ן ש פ י ג  יהים ב
ך כ י פ , ל ת ו מ ו א ב ת ש ו נ ו ש  ל
. ן [את הידים] י א מ ט ן מ  אי
רוקה דרבה האי פי  ו
גיא השמעתא סו  איפריכה ו
י סלקא. ש ב א ר רוקא ד  בפי
ן נ אקשי . ו  (את הידים)
ריא י אי  אי הכי מא
ו תרגום, ב ת כ ברית ש  עי
ו ב ת כ ת ש י בר י עי  אפי
ר א ל ש פן ש י ת בג ברי  עי
י עד ת לא, דקתנ ו נ  לשו
ר ו ל הע ת ע י ר ו אשו כתבנ  שי
י ת לם ש ן לעו נ פרקי . ו ו  בדי
ו נ ל ן ש פ י ג ת ב ו י  המשנ
יה כמסכת  ומשנה השנו

 א) עי׳ ערוך ערך נפן.



 מסורת הש״ס

 א) [יומא ט: ע״ש], ב) [צ״ל אלא
 א״ר וכן גי׳ ע״י], ג) הוריות יא:,
 ד) הוריות יב., ה) ג״) הוריות
 יכ: יומא יג: [תושפמא יומא
 פ״א], ו) [לקמן כא: יומא יכ:
 וש״נן, t) ןר״ה ז: וש״נ],
 ח) זבחים קיז. קיח. ע״ש,
 ט) [ובחיס קיז.], י) [ממורה
 נא:], כ) [הוריות יב.], ל) [דף
 קיז:],15) [זבחים קיז.ן, נ) [דף
 קיח.], ס) [עי׳ תוס׳ יומא
 פירושם], ע) [יע״ע חוס׳
 פסחים לח: ד״ה זאש אומרת],

 עין משפט ט: מגילה נקראת פרק ראשון מגילה
 נר מצוה

 גליון הש״ם
 נמ׳ מפני שאשתו. בירושלמי
 ובן נמ״ר ס׳ שמיני איתא דאמו
 של חצמי ארננחא שמה:
 שם מעשה כרי •וסף כן
 אולם. עיי סוס׳ ישנים יומא
 דף כא ע״א ד״ה ולא אירע
 קרי: שם אמר רבי היא
 וגםיב לה אליבא התנאי. ר״ה
 דף ז ע״נ שנועות דף ד ע״א
 תולין דף סד ע״א ודף קד ע״א
 הוריות דף ינ ע״נ: תום' ה״ה
 אין בי; כהן משוח וכוי t״
 פר כהן משיח. עי׳ יומא דף
 נו ע״א מל״ה אגי ראיסיה
 ובקדושין דף לו ע״ב בסרש״י
 ד״ה אי דפנים ובתיס׳ ד״ה אי

 דפנים:

 הגהות הב״ח
 (א) גטי וכתבו צו במקום את
 הארנבת את צעירת: (ב) שם
 הלכה כרשב״ג ואמר ר׳
 אבהו אמר ר׳ יוחנן מ״ט:
 (נ) תום׳ ד״ה אין נין כהן
 משיח וכו׳ דאפילו כהן
ד) ד״ה אין נין כהן  הדייט: (
 המשמש יכי׳ קשה לפירישיגי

 היכי שחיט דכיון חכי:

 מוסף רש״י
 אלא פר הבא על כל
 המצות. שמרובה נגדים אינו
 מביא פר העלם דבר לא משלו
 ולא משל צבור, אבל מביא
 כשנה או שעירה כיחיד והוריות
 יא:!. אין בין כהן משמש.
 והיינו ראשון שחזר לענודשו,
 ולאחר שחזר הוי סר של יוה״כ
 שלו ועשיריח האיפה שלו >שם).
 שני כל מצות כהונה
 גדולה עליו. לא פורע ולא
 פורס ואינו מטמא לקרוניס
 ומוזהר על האלמנה ומשמש
 בשמונה בגדים !יומא יב:<.
 אינו ראוי לא לכהן גדול
 ולא לכהן הדיוט. כלומר
 אינו משמש במקדש לא בשמנה
 ככהן גדול ולא בארבעה ככהן
ץ בקדש ל ע  הדיוט ישם). מ
 ולא מורידין. מקרא ילסינן
 לה במנחות בסרק שמי הלחם
 !שבח כא:!. רבי היא ונסיב
 לה אליבא דתנאי. הוא
 אמרה למתני׳ ונסיב מילתיה
 חדא כחד תנא וחדא כחד תנא
 ור״ה ז•) מתניתין רגי סתמה
 לפי דעחו וכתיב מילחיה כי הני
 תרי תנאי, בחדא כמר שראה
 דבריו של זה בזו ושל 1ה טו

 (חולי! פד.).

 לא חמד אחד מהם נשאהי. שלא יאמר חמור לא לקח אגל חפץ אחר
 לקח: להאיר לכל העמים. שאס לא כן יאמר p נח מותר בע״ז.
 ומדרשו (ע״ז גה.) להחליקן בדכריס כדי לטורדן מן העולם: אשר
 לא צויהי לעובדם. שאם לא כתבו לעוכדס משמע אשר לא צרתי
 שיהיו ויאמר א״כ אלהות הן שעל
 כורחו נכראו: ופהבו. כמקום ואת
 הארנכת ואת צעירת הרגלים לפי
 שידיה קצרות וקטנות מרגליה: יפיוחו
 של יפס. הוא לשון יון לשונו יפה
 משל כל כני יפת: מתני׳ מרובה
 בגדים. כהניס ששימשו כבית שני
 ואף בבית ראשון מימות יאשיהו ואילך
ר  שנגנז צלוחית של שמן המשחה׳): פ
 הבא על נל המצוח. כהן משיח
 שהורה היתר בדבר שזדונו כרת
 ועשה כהוראתו מביא פר שנאמר אם
 הכהן המשיח יחטא לאשמת העם וגו׳
 (דקרא דן: כהן המשמש. כגון
 שאירע בו פסול ומינו אחר תחתיו
 ועבר פסולי וחזר לעבודתו והעבירו
 הבא חחתיו הראשון קרוי משמש
ר יוה״כ. שאי  והשני עבר: אלא פ
 אפשר להביא שנים. וכן עשירית
 האיפה חביתי כהן [גדול] שבכל יום
 שאי אפשר להביא שנים: גמ׳ הא
 לכל דבריהן זה וזה שיין. ואס בא
 להקטיר או לעבוד שום עבודה משמש
 בשמונה בגדים כהן שעבר ככהן
 המשמש: כל מציה כהונה גדולה
 עליו. משמש בחי בגדים לא פורע
 ולא פורם ומצווה על הבתולה ומוזהר
 על האלמנה ומקריב אונן: ואיגו
 ראוי. לשמש לא בשמונה בגדים
 ככהן גדול ולא בארבעה ככהן הדיוט:
 רבי היא. וסתמה אליבא דנפשיה:
 וגסיג ליה אליבא דהנאי. במרובה
 בגדים סכר לה כרבנן וככהן שעבר
 סכר לה כר׳ מאיר: מתני׳ אין
 בין במה. אין הפרש בשעת היתר
 הבמות בין במה גדולה זה מזבח
 של משה בעודו בנוב וגבעון: לבמה
 קטנה. מזבח של יחיד שכל יחיד
 רחיד עושה במה לעצמו: קרב
 בבמה. קטנה: כל שאינו גידר ונידב
 כוי. בזבחים יליף לה בפרק בתראל):
 גמ׳ פסחים והו לא. והא קתני
 סיפא כל שאינו נידר ונידב אינו קרב
 בבמה קטנה ואילו כגדולה היו
 מקריבין קרבנות צבור תמידין ומוססין.
 וקא ס״ד דאף חובות צבור שאין קבוע
 להן זמן היו קריכין כה כגון פר
 העלם דבר של צבור ושעירי ע״ז:
 כעין פסחים. וכל חובות הקבוע
 להם זמן כפסחיס: מני. מתניתין
 דקתני דבמה קטנה אין קרב בה שוס
 חובה ואמר דבמה גדולה לא עדיפא
 מינה אלא בחובות הקבוע להן זמן:
 ר׳ שמעון היא. דאמר בפרק בתרא
 דזבחיס אף צבור לא הקריבו בבמה
 גדולה שוס חובה אלא פסחים וחובות
 הקבוע להן זמן אבל חונות שאין
 קבוע להן זמן כגון פר העלם דבר
 ושעירי ע״ז הכא והכא לא קרב.
 אכל כדרבנן דהתס לא מתוקמא

 שד א מיי׳ פ״ד מהל׳ כלי
 המקדש הלכה יד:

ב מיי׳ פט״ו מהל׳ שגגות ה : 
 הלכה ז:

 בו ג מיי׳ פ״א מהלכות
 ענודמ יוה״כ הלכה ג:

 ד [מיי׳ פ״א מהלכות קרנן
 ססת הלכה ג]

ו ה מיי׳ פ״ו מהלכות ניח  כ
 הבחירה הלכה טו ופ״ז
 שם הלכה יד ופ״י מהלכות

 מעשה הקדמות הלכה ה:
ה ו מיי׳ ס״ו מהלכות בית  כ
 הבחירה הלכה טו ופ״י
 להלכות מעשה הקרננומ הלכה
 ג יסי״א שס הלכה ה:

 תורה אור השלם
 1 ויחר למשה מאה ויאמר
 אל ין אל תפן אל מנחתם
 ל ^ חמור אחד מהם נשאתי
 ר א הרעתי את אחד מהם:

 במדבר טז טו
 2 ופן תשא עיניך השמימה
 וו איה את השמש ןאת
 ד ירח ואת הכוכבים בל •צבא
 ד עמים ונךךזת והשתךווית
 ל זם ועבדתם אשר חלק ין
 א־ידזיף אתם לכל העמים

 ח ־זת בל השמים:
 דברים ד יט
 3 וילך ויעביד אלהיט
 א ־זרים וישחתו לזהם
 ו׳ טמש או לןרח או לבל
 צ א השמים אשר לא
 צייתי: דברים יז ג
 4 ואת הארנבת בי מעלת
 גו r הוא ופרסה לא

 ה׳ ריסה טמאה הוא לכם:
 ויקרא יא ו
 5. יפת אלהים ליפת וישבן
 ב< דלי שם ויהי כנען עבד
 לנח בראשית ט כז
 6. אם הכהן המשיח יחטא
 לי־ שמת העם והקריב על
 ת אתו אשר חטא פר בן

 בי ־ תמים ליל לחטאת:
 ויקרא ד ג

 רבינו חננאל
 עד שלא יאמר שהקו בי
 יה ״ים והטילו שם אשתי
 בר רתם. רבן שמעון בן
 גמייאל אומר אף כספרים לא
 הה ־ו שיכתבו אלא יוונית.
 מנ הני מילי אמר ד׳ יוחנן
 דכי יב יפת אלהים ליפת וישכן
 בא לי שם, מיפיותו של יפת,
 כל זר ממבתר בניו של יפת
 וה־ ו כתיבת יוון, יהיו באהלי
 שכ שהם בני ישראל. אמר ר׳
 אב ו אמר ר׳ יוחנן, הלכה
 כר: ־ שמעון בן גמליאל.
 [מתני,] אין בין כחן משוח
 בש ;ן המשחח למרובה בגדים
 כוי מניא [לן] הכתיב אם
 הכי ן המשיח יחטא לאשמת
 הע: וגוי. פירוש מרובה
 כגד ם, בכית השני שלא היה
 לה־ שמן המשהה היה מתמנה
 כה; גדול בלבישת שמנה
 בגד ם, לפי שכל ומן שהיה
 הדי ט היה משמש בד׳ בגדים,
 לבי,. עוד ר׳ ונתרבה בד׳
 אהו ים נעשה כהן גדול, לפיכך
 נקר מרובה בגדים. וזה
 מפו־׳ש בתלמוד [ארץ ישראל]
 בהו יות פרק ג׳ משוה בשמן
 המי.::חה בבית הראשון,
 מרו: ה בגהים בביח האחרון.
 ואיר ־ו המשה דברים >היו)
 [היד ן בית הראשון גהול מן
 האד־ון ואלו הן אש וארון
 ואור ם וחומים ושמן המשחה
 ורוד הקודש, ושאר כל
 העיויין. הא לעיניין פר יום
 הכינ ־ריס, כהכתיב בזאת יבא

 אהר אל הקדש בפד בן בקר וגוי. ועשירית האיפה, כדכתיב זה קרבן אהרן ובניו אשר יקריבו לה׳ ביום המשח אותו וגי, ומפורש כתורת כהנים שכל כהן מביא עשירית האיפה, מדכהיב ובניו מרבינן אפי׳ הדיוטות, וכל שכן מרובה בגדים. מתני׳ דלא כר׳
 מאי! דתני מרובה בגדים מביא פר הבא על כל המצות. ואקשינן אימא סיפא אין בין כהן משמש לכהן שעבר, כלומר שנפסל במום או בזולתו, אלא פר יום הכפורים ועשירית האיפה, שהכהן המשמש הוא המביא משלו וזה שעבר לא. הא לכל דבריהן זה
 וזה !וין, אחאן לר׳ מאיר דחני אירע בו פסול, בכהן גדול, ומינו אחר חחתיו כוי. ופריק רב יוסף מתניתין ריבי היא רישא סבר לה כרבני־ סיפא סבר לה כר׳ מאיר. [מתני'] אין בין במה גדולה לבמה קטנה וכוי. ואוקימנא [בגמרא] כעין פסהים והן חובות
 הקב צ להן ומן. ומפורש בסוף פרק פרת חטאת ובסוף שחיטת קדשים בתוספתא אלו דברים שבין במה גדולה לקטנה קרן וכבש ויסוד וריבוע וכיור וכנו בכמה גדולה ולא בקטנה, חוה ושוק ועור העולה [לכהנים בבמה גדולה, חזה ושוק ועור העולה] לבעלים
 בבמ קטנה. אבל נותר זמן וטמא זה ווה שוין. איזו היא במה גדולה, א) בשעת איסור במה, אהל מועד נטוי כדרכו אין הארון נחון שם. איזו היא במה קטנה, בשעת התר הבמה, עושה אדם במה על פתח חצירו ועל פתח גינתו ומקריב עליה הוא ובנו ובהו
 וכול [מתני׳] אין בין שילה לירושלים אלא שבשילה אוכלים קדשים קלים ומעשה שני בכל הרואה, ובירושלים לפנים מן החומה כולי. פיר׳ הרואה, העומד בשילה כל מקום שרואה מלא עיניו מותר לו לוכל קדשים קלים ומעשר שני. ומפורש כפרק פרת
 חטא•! הכי, אמר ר׳ אכהו כתיב בן פורת עלי עין וגוי, עין שלא רצתה [ליזון] ליהנות מדבר שאינו שלה תוכה ותאכל בקדשים כמלא עיניה. תנא רואה שאמ׳רו כולו שלא יהא דבר מפסיק. וכן העומד בשדה ומביט משם משכן שילה, מוהר לו לאכול באותו
 מקונ קדשים קלים ומעשר שני. ותנן באו לשילה נאסרו הבמות ולא היה שם תיקרה אלא בית של אבנים מלמטה ויריעות מלמעלה והיא חיתח מנוחה כוי. ותניא ימי אהל מוער שבשילה ש׳ ועי חסר אחת. ותניא כשמת עלי הכהן חרכה שילח ובאו לנוב, כשמת

 שמריל חרבה נוב ובאו לגבעון. [פםקא] קדושת שילה

אשר חלק ה׳ לא חמד אחד מהם נשאתי 2 1 

וילך  אלתיך אתם להאיר לכל העמים 3
 ויעבוד אלהים אהרים אשר לא צויתי לעובדם
 וכתבו לו >א< את צעירת הרגלים ולא כתבו לו
את הארנבת מפני ״שאשתו של תלמי 4 

 ארנבת שמה שלא יאמר שהקו בי היהודים
 והטילו שם אשתי בתורה: רשב״ג אומר אף
 בספרים לא התירו שיכתבו אלא יונית:
 א״ר אבהו א״ר יוהנן הלכה כרשב״ג וא״ר(«
5 יפה אלהים (  יוחנן מ״ט דרשב״ג אמר קרא א
 ליפת וישכן באהלי שם דבריו של יפת יהיו
 באהלי שם ואימא גומר ומגוג נ<א״ר הייא בר
 אבא היינו טעמא דכתיב יפת אלהים ליפת
ק א א ,  יפיותו של יפת יהא באהלי שם: מת^׳ ג
 בין כהן משוח בשמן המשחה למרובה
אין בין  בגדים אלא פר הבא על כל המצות כ
 כהן משמש לכהן שעבר אלא פר יום
 הכפורים ועשירית האיפה: גמ' הא לענין
 פר יום כפורים ועשירית האיפה זה וזה שוין
 מתניתין דלא כר״מ דאי ר״מ [הא תניא]
 י< מרובה בגדים מביא פר הבא על כל המצות
 דברי ר״מ והכ״א אינו מביא מ״ט דר״מ
משיח אין לי אלא משוח בשמן  דתניא 6
 חמשחה מרובה בגדים מנין ת״ל המשיח
 במאי אוקימנא דלא כר״מ אימא םיפא אין
 בין כהן משמש לכהן שעבר אלא פר יוח״כ
 ועשירית האיפה הא לכל דבריהן זה וזה שוין
 אתאן לר״מ דתניא ה<אירע בו פסול ומינו כהן
 אחר תחתיו ראשון חוזר לעבודתו שני
 כל מצות כהונה גדולה עליו דברי ר״מ רבי
ראשון חוזר לעבודתו שני אינו  יוסי אומר ג
 ראוי לא לכהן גדול ולא לכהן הדיוט וא״ר
מעשה ברבי יוםף בן אולם מציפורי  יוסי 8
 שאירע בו פסול בכהן גדיל ומינוהו תהתיו
 ובא מעשה לפני חכמים ואמרו ראשון חוזר
 לעבודתו שני אינו ראוי לא לכהן גדול ולא
 לכהן הדיוט כהן גדול משום איבה כהן
 הדיוט משום יימעלין בקודש ולא מורידין
 רישא רבנן וסיפא ר״מ אמר רב חםדא אין
אמר ״רבי  רישא רבנן וסיפא ד״מ רב יוסף 8
 היא ונםיב לה אליבא דתנאי: מתגי׳ י״יאין
 בין במה גדולה לבמה קטנה אלא פםהים
 זה הכלל כל שהוא נידר ונידב קרב בבמה וכל
 שאינו לא נידר ולא נידב אינו קרב בבמה:
 גמ׳ פםהים ותו לא אימא כעין פםהים מני
ר״ש אומר אף צבור (  ר״ש היא דתניא ע
 לא הקריבו אלא פסחים וחובות שקבוע
 להם זמן אבל חובות שאין קבוע להם זמן
 הכא והכא לא קרב: מתני׳ י<אין בין שילה לירושלים אלא שבשילה אוכלי{
 קדשים קלים ומעשר שני בכל הרואה הובירושלים לפנים מן החומה
 וכאן וכאן י קדשי קדשים נאכלין לפנים מן הקלעים קדושת שילה

 יש
 מתניתין דהא אמרי״) כל שהצבור מקריבין באהל מועד שבמדבר מקריבין באהל מועד שבגלגל דהיא במה גדולה ואפילו פר העלם דכר
 ומתניתין קתני פסח וכיוצא בהן: מתני׳ בכל הרואה. בכל מקום שיוכל לראות משם את שילה. ובפרק בתרא דזבחיסי) יליף טעמא:

 יש

 אין בין כהן משוה למרובה כגרים אלא פר הכא על כל המצות.
פירוש פר כהן משיח שחטא בשוגג דעשה אחת מכל מצות ה׳ 8 

 אשר לא תעשינה ואשם בדבר שזדונו כרת אבל לא מיירי בפר העלם
 דכר של צכור דכתיב ביה הכהן המשיח (יחטא) דהא מרבינן נת״כ

 (*)ואפילו כהן הדיוט יכול להביאו וכל
 שכן מרובה בגדים: אין בין כהן
 המשמש לכהן שעבר אלא פר יום
 הכפודים. קשה אמאי נקט לכהן
 שעבר דהא אפילו ביום שאירע בו
 פסול לכהן המשמש ושמש זה תחתיו
 הוי חילוק זה שהפר בא מן המשמש
 אע״פ שאין משמש כדאי׳ בירושלמי
 ואס כן הוה ליה למימר כין הכהן
 המשמש לכהן שיעבור ר״ל דאי נקט
 לאותו שיעבור הוה משמע הא לאותו
 שעבר כבר דהוי ככל שנה יש הרבה
 חילוקים ביניהם משום הכי נקט
 לאותו שעבר לאשמועינן דאף בדידיה
 ליכא אלא חילוק זה וא״ת למאי
 דפרישית שהפר הוי מאותו שאירע
 בו הפסול אע״ג שאין משמש א״כ
 קשיא מהא דאמר סוף פ״ק דשבועות
 (דף יד0 אשר לו ולא משל אחיו
 הכהניס ואדרבה היה לו לומר ולא
 מאותו המשמש תחתיו דהוי רבותא
 טפי ושמא משוס דהוי מלתא דלא
 שכיחא שבקיה ונקט מידי דשכיח כל
 שנה וההיא נמי דהקומץ רבה (מנחות
 לף יט.< דקאמר דגלי רחמנא שחיטה
 בבעלים לא קשה לפירושינו(י) דשרי
 דכיון חכי ליה רחמנא הוי כאילו
 מקדיש משלו: ולא לכהן הדיוט
 משום מעלין בקדש וכוי. קשיא למה
 ליה האי טעמא תיפוק ליה דכיון
 דראוי לכהן גדול אי לאו משום
 איבה א״כ אימ יכול לשמש בארבעה
 בגדים משוס דהוה ליה מחוסר בגדים
 ויש לומר דמשוס האי טעמא לא
 היינו מקפידין טון דעל פי בית דין

 מהוא אי לאו טעמא דמעלין:
 מני רבי שמעון היא דאמר אף
 צבור לא הקריבו. נראה
 דטון דמוקמינן למתני׳ כרבי שמעון
 א״כ סיפא נמי אתיא כוותיה דקתני
 זה הכלל כל הנידר ונידב קרב בבמה
 וקשה דהא נזירות דהוי דבר הנידר
 ונידב כדאמרינן בפרק שני דתמורה
 (לף יל: ושם) ואפילו הכי אית ליה לר׳
 שמעון פ׳ בתרא דזבחיס (לף קח. ושס<
 דמנחזת ונזירות אין קרב אפילו בבמה
 גדולה וי״ל דהכי מיפרשא מתניתין
 זה הכלל כל הנידר ונידב שקרב
 בבמה גדולה כגון עולה ושלמים
 ליחיד קרב בבמה קטנה וכל שאינו
 נידר ונידב ואע״פ שקרב בבמה
 גדולה אין קרב בבמה קטנה אבל
 מודה הוא דיש נידר ונידב שאין קרב
 לא בבמה גדולה ולא בבמה קטנה«):

 שמעתי

 א) לשון החוספתא שם איזי היא נמה גלולה נשמח היפר נמה אהל מועד נטר כדרכו אץ הארון נחי! שס וכוי.



 עין משפט
 נר מצוה

 םט א מיי׳ פ״א מהלכות
 בית הבחירה הל׳ ג:

 ע ב ג מיי׳ שס פ״ו הלכה
 טו [ופי׳׳ס מהלכות
 מעשה הקרבנוח הלכה טו]

 סמג עשין קסג:

 מוםף רש״י
 כי לא באתם עד עתה.
 בימי גלגל אל המנוחה כו׳
 (זבחים קיט.). והיא היתה
 לנחלה. ההיא לכתיב
 בקרא למשבאו אל המנוחה
 ואל הנחלה יאסרו הבמות
 (זבחים קיב:). שמעתי.
 מרבותי, כשהיו בונין
 בהיכל. בימי עזרא,
ן קלעים. במקוס  עושי
 המומה ובונים את כתלי
 החומה אצל הקלעים, וכן
 לעזרות, אלא שבהיכל
 בונין מבחוץ. נתנו
 הקלעים לפנים מן החומה
 ובונים את החומה מבחוץ
 שלא יזונו עיניהם מן
 ההיכל, יקס׳׳ל דהנך
 קלעים לרבי אליעזר כלי
 להכשיר העורוח להקריב
 קרנן לאס אין בית אין
 קרנן לקלושה ראשונה
 נטלה לה (שבועות טזו.
 אע״פ שאין חומה.
 נימשליס קולס שנננית
 החומה !שמן. קדושה
 ראשונה. של ניח !חכות
 יט. זבחים ם: סב). ומר
 מאי דשמיע ליה
 קאמר. ולא בא רני יהושע
 לחלוק על רבי אליעזר, ולא
 שמעיה לרבי אליעזר לאמר
 לא קילשה ושבועות טז.).
 למה מנו חכמים את
 אלו. עיירות מנו חכמיס
 בסרק נתרא לערכין שהיו
 מוקפות חומה מימות
 יהישע בן נון לענין מצות
 נחי ערי תומה והיה להס
 למנות עול הרנה שלא
 מנאום (שמן. מצאו את
 אלו וקידשום. לא פירש
 לי נמה מקורשיס ערי ארן
 ישראל (שם ובערכיו לב:
 כתב: חפרש בחסכת
 שבועות (שסי! למקלשי לה
 נשתי תולות ונשיר ונית
 דין מהלכי! ושתי חולות
 אחריהן). אבל
 הראשונות בטלו. שאין
 קלושח הארץ נוהגת נהן
 ואין נהן לין ערי חומה,
 משבטלה הארץ.
 נחירנן ראשון!ערכיו לב:ו.
 קדושה ראשונה.
 שקידשה יהושע !שם). וכי
 אלו בלבד היו. מוקפוח
 חימה מימות יהושע גן נון
 (שבועות טז.ן. מצאו אלו.

 דרך ביאתם (שם).

 מנילה נקראת פרק ראשון מגילה
 שמעתי שמקריבין בבית תוניו. קשיא היאך מקריבין שם
 בטומאה רהא גזרו טומאה על ארץ העמיס רש לומר
 דשמא לגבי הא לא גזרו חכמים טומאה טון שמן התורה יכול
 להקריב: ומאי טעמא הדר ביה משום קושיא דרכ מרי. הקשה
 הר״ר חיים ומתחילה היכי אמר
 למילתיה וט לא היה יודע המשנה
 והלא הן שגורות בפי כל ועוד קשיא
 כיון דתנאי היא אמאי הדר כיה לימא
 אנא דאמרי כמאן דאמר לא קדשה
 לכך נראה להר״ר חיים דכ״ע מורו
 דמשבאו לירושלים נאסרו הבמות
 ושוב לא היה להן היתר והני תנאי
 בהא פליגי דמאן דאמר לא קדשה
 סבר דאף במקומו של מזבח אין יכולין
 להקריב עכשיו נ) ומאן דאמר קדשה
 סבר דבמקוס מזבח מותר להקריב

 אבל לא בבמה:
 דכולי עלמא קדושה ראשונה
 קדשה לשעתה וקדשה
 לעתיד לבוא. הקשה רבינו תם
 אמאי לא מייתי ראיה דרבי אליעזר
 אית ליה בפ׳ קמא דחגיגה (לף ג: ושם)
 דלא קדשה לעתיד לבוא דקאמר התם
 מעשה ברבי יוסי בן דורמסקית
 ומסיק אמר ר׳ אליעזר כך מקובלני
 מרבן יוחנן בן זכאי עמון ומואב
 מעשרין מעשר עני בשביעית מה
 טעם משוס דהרבה כרכים כבשו
 עולי מצרים ולא כבשום עולי בבל
 וקדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא
 קדשה לעתיד לבא ותירץ רבינו תם
 דמה טעם דהתס גמרא הוא דקאמר
 לה ולאו מילתא דרבי אליעזר היא
 ותדע דהא במשנה דמסכמ ידים
 (פ״ל משנה ג) דתניא מילתיה דרבי
 אליעזר לא תנא לה והכי פירושה
 מה טעם מעשרין משוס דכי האי
 גוונא אשכחן בערי ישראל שהניחום
 עולי בכל מלקדש למאן דאמר לא
 קדשה כדי שיסמכו עליהן עניי ישראל
 בשביעית וכל שכן עמון ומואב שהן
 חוצה לארץ שהניחום עולי בבל
 מלקדש למאן דאמר לא קדש׳ והניחום
 לעניים דהא לא מיירי בעמון ומואב
 שטהרו בסימון אלא מיירי באותן
 שהניתו ישראל בצאתם ממצרים ולא
 כבשום והט נמי משמע במסכת
 ידים (ג׳׳ז שסן דחשיב להו עם בבל

 יש אחריה היתר וקדושת ירושלים אין אחריה
 היתר: גמ׳ א״ר יצחק שמעתי שמקריבין
 בבית הוניו בזמן הזה קסבר איבית חוניו לאו
 בית ע״ז היא וקא סבר קדושה ראשונה
 קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא
כי לא באתם עד עתה אל המנוחה  דכתיב 1
 ואל הנהלה ״מנוחה זו שילה נהלה זו
 ירושלים מקיש נחלה למנוהה מה מנוהה יש
 אחריה היתר אף נחלה יש אחריה היתר
 אמרו ליה אמרת אמר להו לא אמר רבא
 האלהים אמרה וגמירנא לה מיניה ומ״ם קא
 הדר ביה משום קשיא דרב מרי דמותיב רב
 מרי קדושת שילח יש אחריה היתר קדושת
משבאו א (  ירושלים אין אהריה תיתר ועוד תנן ג
 לירושלים נאסרו הבמות ולא היה להם עוד
(דתניא) (  היתר והיא היתה לנהלה תנאי היא ל
 א״ר אליעזר ה< שמעתי כשהיו בונין בהיכל
 >* עושיז קלעים להיכל וקלעים לעזרה אלא
 שבהיכל בונין מבהוץ ובעזרה בונין מבפנים
שמעתי ״שמקריבין אע״פ  וא״ר יהושע 2
 שאין בית אוכלין קדשי קדשים אע״פ שאין
 קלעים קדשים קלים ומעשר שני אע״פ שאין
מפני שקדושה ראשונה קידשה  הומה נ
 ״לשעתה *וסידשה לעתיד לבוא » מכלל
 דר״א סבר לא קידשה לעתיד לבוא א״ל
 רבינא לרב אשי ממאי דלמא דכולי עלמא
 קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה
 לעתיד לבוא ומר מאי דשמיע ליה קאמר
 ומר מאי דשמיע ליה קאמר וכי תימא קלעים
 לר״א למה לי לצניעותא בעלמא אלא כי
 הני תנאי דתניא אמר רבי ישמעאל ברבי
חכמים את אלו שכשעלו בני הגולה מצאו את אלו (  ח

 וקידשום אבל הראשונות בטלו משבטלה הארץ אלמא קםבר קדושה
 ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא ורמינהו טי אמר רבי
ששים עיר  ישמעאל ברבי יוסי וכי אלו בלבד היו והלא כבר נאמר 2
כל אלה ערים בצורות חומה גבוהה אלא למה  כל הבל ארגוב וכתיב 3
 מנו הכמים את אלו שכשעלו בני הגולה מצאו אלו וקידשום קידשום

 השתא
 ומצרים שהן חו״ל וההיא «) דחזקת הבתים (ב״ב דף לח.) דקאמר שלש ארצות לחזקה יהודה ועבר הירדן והגליל דמשמע דעמון ומואב
 שהיו בעבר הירדן היו מא״י מיירי בעמון ומואב שטהרו בסימון ועוד הקשה ר״ת מהא דאמר במס׳ ביצה (לף ה: ושם) ובר״ה >לף לא:) כרם
 רבעי היה לו לרבי אליעזר ובקש להפקירו לעניים וא״כ משמע דאית ליה קדשה לעתיד לבוא ומשוס שלא היה רוצה לטרות להוליכו
 לירושלים היה מפקירו לעניים שיוליכו אותו ויאכלוהו שמה דאי סבר לא קדשה והיה צריך לפדותו כאותו שבחוצה לארץ שצריך לפדותו אמאי
 היה צריך להוליך לירושלים וגם מה היו העניים מרויחיס אתרי שצריך לפדותו וי״ל משוס דכראשונה כרס רבעי שכארץ ישראל היה צריך
 להוליכו(י) לירושלים גס בקש ר׳ אליעזר להוליכו משום דכל דבר שנאסר במניין צריך מניין אחר להתירו ואהא מייתי לה בביצה (ג״! שם<
 ומכל מקום העניים היו מרויחיס כמה שהיו יכולים לחללו כשוה פרוטה כדשמואל ונהי דשמואל לא אמר למלתיה אלא בדיעכד כדמשמע
 לישנא שחללו היינו דווקא בזמן שבית המקדש קייס אבל בזמן הזה לא *ואפילו לכתחילה והכי נמי איתא בשאלתות דרב אחאי בפרשת
 מדושים תהיו (תוף סימן ק׳) ומברך על פדיון עובר לעשייתן וקלי ליה לדמי פדיוניה או ישליכם לנהר: ןוע״ע חוס׳ ר״ה לא: ד״ה בקשן:
 למה מנו חכמים את אלו. קשה אמאי מייתי הך ברייתא דלא מוכחא אלא דקדושה ראשונה לא בטלה והאיכא תנא דאית ליה בפ׳ הערל
 (יבמות לף פב:) דקדושה ראשונה ושניה יש להן הא שלישית אין להן דקדושה אחרונה לא בטלה וקדושת חוניו היתה לאחר קדושה
) שלישית (ה ויש לומר דאפילו למאן דאמר קדושה אחרונה לא בטלה הייני דוקא לענין תרומה בזמן הזה אבל לכל מילי אחריני ודאי בטלה:  ע

 שאר

 יש אחריה היהר. כשחרבה שילה הותרו הכמות כדאמרינן במס׳
 זבחים (לף קיט.) כי לא באתם עד עתה אל המנוחה,) זו שילה שנחו
 מלכבוש ואל הנחלה׳) זו ירושלים למה חלקן הכתוב כדי ליתן היתר בין
 זו לזו: גמ׳ ציה חוטז. מזבח חוניו. בנו של שמעון הצדיק בנה

 במה במצדס לשס שמיס כדאמרינן
 במס׳ מנתות (לף קט:): קסבר כוי.
 דאיכא למאן דאמר התם שבנאה
 לשם ע״ז: וקםגר קדושה. שנתקדשה
 ירושלים אינה קדושה לעולם ומשחרבה
 הותרו הבמות: לעהיד לבא. כלומר
 משתתרב: והיא היהה נחלה.
 האמור בפסוק אל המנוחה ואל
 הנחלה: קלעים להיכל. קא סלקא
 דעתך כמקום חומות היכל שיהא
 מזבת הבנוי כעזרה קרר אשר פתח
 אהל מועדל) שאלמלא כן לא היו
 מקריבין עד שיגמר הבנין והס
 התחילו להקריב קרבנות משבאו שם
 בימי כורש כמו שכתוב בספר
 עזרא >ג) ועד עשרים ושנים שנה
 אמרי כן לא נגמר הבית בשנת שלש
 לדריוש האחרון: בונין מבחיז• שהיו
 הקלעים פרושים לפנים מעובי
 החומה שלא יכנסו הבונין לתוך ההיכל:
 לאו מכלל דר׳ אליעזר. דבעי קלעים
 סבר לא קידשה לאחר חורבן לפיכך
 פירסו קלעים במקום בנין וחזרו
 וקידשו בתודות ובשיר כדאמר במס׳
 שבועות (לף עז.): ומר מאי דשמיע
 ליה קאמר. ולא משום צורך קדושה:
 וכי הימא כוי: אה אלו. עיירות
 נמנו בפ׳ בתרא דערטףל) לענין במי
 ערי חומה לומר שהיו מוקפות חומה
 מימות יהושע בן נון ואין שם יותר
 מתשעה: ולמה מנאום. והלא הרבה
 היו שם והתם נמי תנן וכל כיוצא
 כהן: ורמינהו. מסקנא דמילתיה
 דאמר לעיל הני תנאי
 בקידשה ולא קידשה:

 הא

 למה

 הוא
 פליגי

 יוס מנו

 רבינו חננאל
 יש אחריה התר.
 כלומר שרתה השכינה
 אחר חורבנה בנוב וגבעון
 ובירושלים. אבל משנבנה
 בית עולמים אין אחריו
 היחר במקום אחר לעולם.
 אמר ר׳ יצחק שמעתי
 שמקריבין בכית חוניי
 בדמן הזה, קסבר בית
 חוניי לאו בית עבודה ורה היא וקדושת ירושלים יש אהריה חיחר כול׳, ונידחו דבריו. ומעשה דהוניי מפורש בסוף מסכה מנחוח ובן שמעון הצדיק הוא וחלק על שמעיה אחיו, כשעלה לכהונה גדולה נתקנא בו וכו׳ וברח, והלך ובנה
 מזכה באלכסנרריא של מצרים והקריב עליו קרבן וכול׳. ואמרינן תנאי היא, כלומר יש תנא שאומר יש אחריה היתר. דהניא אמר ר׳ ליעוד כשהיו בונין בהיכל היו עושין קלעים להיכל וקלעים לעזרה כוי. אמר ר׳ יהושע שמעתי שמקריבין
 אע״פ שאין בית כו׳ עה מפני שקהושה ראשונה קידשה לעתיד ולבוא לעולם. ודייקינן לאו מכלל דר׳ אליעזר בר פלוגתיה דר׳ יהושע סכר דקדישי -אי״ונה קידשה לשעתה היא ולא לעתיד. ודחי רבינא ואמר כולי עלמא קידשה לשעתה
 וקידשה לעתיד, ור׳ אליעזר אימד מה ששמע ור׳ יהושע מה ששמע ואין ביניהן חלוקה. ואמרינן אלא ר׳ ישמעאל בר׳ יוסי הוא דאימר קהושה ראשונה אינה לעתיד לבוא והוא חולק על ר׳ אליעזר ועל ר׳ יהושע. דתניא בתורת כהנים
 ערי הומה המוקפןוןת מימוח יהושע בן נון כגון קצרה הישנה של ציפורין וחקרה של גןו]ש חלב ויודפת הישנה וגמלה הרי בגליל וגדור הרי בעבר חירדן וחריד ואונו וירושלים הרי ביהודה. אמר ר׳ ישמעאל בר׳ יוסי לא מנו את אלו
 אלא שקידשום כשעלו מן הגולה אבל הראשונות בטלו משבטלה הארץ. איני והתניא בסוף ערכין אמר ר׳ ישמעאל בר׳ יוסי וכי אלו בלבד היו והלא כתיב ששים עיר כל חבל ארגוב, וכת׳ כל אלה ערים בצורות וגוי. אלא מצאו את אלו

 מםורת הש״ם

) ןזבחיס  א) ןמנחוח קט:], נ
 קיט.], ג) שס קיב:, ד) ןצ״ל
 דתנן], ה) שבועות טז. !נחים
 קז: עדיות פיית מ״ז,
 ו) ןזנחיס סנ.], t) תגיגה ג:
 מנחיס ס: קז: חולין ז.
 תמורה כא. ערכין לב: מכוח
 יט. שביעות טו.], ת) ערכין
 לנ:, ט) ןתוספתא לערכין
 פייה שנועות טז.],
 י) ןלנריס ינ], ג) ןשס],
 ל) ןרקרא א], מ) נלף לנ.],
 >) להקרינ עכשיו יכ״ש
 ננמה כצ״ל, ס) ןכלאיתא
 בערכין כט.], נ1) ןס׳׳א

 שניה],

 תורה אור השלם
 1. בי לא באתם עד
 עתה אל המנוחה ואל
 הנחלה אשר יי אלהיף
 נתן לף: דברים יב ט
 2. ונלכד את בל עריו
 בעת ההוא לא היתה
 קרןה אשר לא לקחנו
 מאתם ששים עיר כל
 חבל ארגב ממלכת עוג
 בבשן: דברים ג ד
 3. כל אלה ערים ?צרות
 הומה גבהה דלתים
 ובריח לבד מערי הפרך

 הרבה מאד:
 דברים ג ה

 גליון הש״ם
 גמ' וק־דשה לעתיד
 לבוא. עי׳ ברכות דף סא

 ע״ב:

 הגהות הב״ח
 (א) נס׳ כשהיו בוטן בהיכל
 עשו קלעיס: (ב) שם
 לעתיל לבוא לאו מכלל לר׳
 אליעזר: (ג) תום׳ ל״ה
 לכולי עלמא וכו׳ ומצרים
 שהן חוצה לארץ וההיא
 דפ״ט דשביעית ומייתי
 לה בפ׳ מקום שנהגו
 דקאמר שלש ארצות
ר) נא״ד  לבעור יהודה: (
 צריך להוליכו לירושלים בקש
 ר׳ אליעזר ג״כ להוליכו
 כצ״ל: (ה) ד״ה למה וכר
 ויש לומר. נ״ב משמע
 מסברת תוס׳ למפרשי
 ראשונה אברהם ויצחק
 ויעקב שניה ירושת יהושע
 ואלו שניהם יש להס ביטול
 אגל שלישית ירושת עזרא
 אין לה ביטול חה שלא
 כלנרי החוס׳ שכחנו בפ׳
 הערל לפי׳ יש להס היינו
 לומר לצריך לחזור לירושה
 כלי לקרשס ואין להם היינו
 לומר לא״צ לירושה עומלח
 היא ללא בטלה קלושחה
 וכמו שפרש״י לשם אלא
 רלרבינו חננאל ראשונה היא
 ירושת אברהם ויצחק רעקנ
 שניה ירישת יהושע ומשס
 ואילך קדשה לעולם ולר״י
 ורש׳יי ראשונה היא ירושח
 יהושע שניה היא ירושת
 עזרא ומשם ואילך קדשה

 לעולס ע״ש:



 מסורת הש״ס
 א) [לעיל ג: וש״נ], ב) [צ״ל
 כאשי], ג) [נקרא לשמואל
 ג ו נענין ויהי כי ישנ המלך
 בנימוזט׳כמיבהאתהתבגה
 לי גית לשבתי], ד) [צ׳־ל ערנ
 ויהי בקל], ה) [צ״ל אלא
 אמי], ו) [צ״ל ואייל],
 1) שומה י:, ש) נ״נ צנו. יומא
 כא., ט) [צ״ל ועשרים אמה
 רוחנ וק גרס נע״י נמס׳
 נ״נ עי׳ נ״נ צט. ותנין],
 י) [לקמן יט.ן, כ) ןחולץ
 קלט:], ל) סגהלרץ לט:
 ע״ש, מ) [ערכין לנ.ץ,
 >) [ועי׳ מוס׳ ע״ז י. ל״ה
 שאין להס], ס) [כראיחא

 ניומא לח:],

 וי• מגילה נקראת פרק ראשון מגילה

 היה יושכ ויש ריוח כינו לכין הכתלים עשר אמות לכל צל וכל הביפ
 אינו אלא כ׳ על כ׳ נמצא שאינו ממעט כלום: לפני הדביר. חלל בית
 קדש הקלשיס שהוא לפנים מן הלכיר היא המחיצה המכללת בין הקלש
 וכין קדש הקדשים: פסח לה פיהחא להאי פישהא מהכא. כשהיה
 רוצה לדרוש כענין איגרת פורים היה
 מתחיל לדרוש מקרא זה: וקמחי
 טליהם. כפורענות כבל כתיב: זה
 הכהב. אין להן כתכ אלא מאומה
 אחרת: נין. לשון ממשלה. וכן ינון
 שמו (תהליס עכ) ימשול ויגדל: בצאת
 לפגי החלון. כיהושפט כתיב כדברי
 הימים כשיצא להלחם על העמונים
 והגבעונים שבאו עליו: הודו לה׳
 כי טוב משמע טוכ שיקלסו לפניו
 על זאת: אחרים משיש. וכשנתחייכו
 כלייה כימי המן היו אויכיהן שמתין
 להן: ושמחי כסאי בעילם. שושן הכירה
(D) היתה כעילם דכתיכ בספר דניאל 
 בשושן הכירה אשר כעילם המדינה:

 כי

 הא אמרי. לקמן כסיפא דהא מפני׳ גופה דלא צריכי לקדושי דקא
 מסיים ואזיל בה וכל שתעלה בידן מסורת מאבותיך«): כל המצוס
 הללו. הנוהגות בעד חומה שילוח מצורע וקריאת מגילה בחמשה עשר
 והכית חלוט כה לסוף שנה: אע״פ שאין כוי. אלמא סכירא ליה קדושה

 קמייתא לא בטלה מחמת חורבן.

 והיינו תנאי: וחרבו שלופה וגוי.
 וציערו שהוטחו על ביטול תורה
 ותמיד של בין הערכים כדאמר לעיל
 כפירקין (לף ג.): ויהי דוד לכל
 דרכיו משכיל וה׳ עמו. וכתיכ התם
 ויהי שאול עוין את דוד בשכיל
 הצלתתו: אמון ואמציה. אמוץ אביו
 של ישעיה ואמציה מלך יהודה:
 מלמד שכיסתה פניה בביח חמיה.
 לפיכך לא הכירה עכשיו שאף כביתו
 לא ראה פניה שיהא מטרה:
 אינו מן המלה. אינו אוחז למעט
 מדת קרקע לכל צדדיו כלום
 כדקתני יש לו עשר אמות לכל
 רוח. כאמצע כית קדש הקדשים

 >* השתא [הא] אמרי לא צריכא לקדושי
 אלא מצאו את אלו ומנאום ולא אלו בלבד
 אלא כל שתעלה לך מסורת בידך מאבותיך
 שמוקפת הומה מימות יהושע בן נון כל
 המצות הללו נוהגין בה מפני שקדושה
 ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד
 לבא קשיא דר׳ ישמעאל אדר׳ ישמעאל תרי
 תנאי אליבא דר׳ ישמעאל בר׳ יוסי ואיבעית
 אימא הא ר׳ אלעזר בר יוסי אמרה דתניא
אשר לוא הומה  א<ר׳ אלעזר בר׳ יוסי אמר 1

 אע״פ שאין לו עכשיו והיה לו קודם לכן: 2ויהי
 בימי אחשורוש אמר רבי לוי ואיתימא רבי
 יונתן דבר זה מסורת בידינו מאנשי כנסת
 הגדולה כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא

 לשון צער 2ויהי בימי אהשורוש הוה המן 3ויהי בימי שפוט השופטים הוה רעב 4ויהי כי החל האדם לרוב
הבה נבנה לנו עיר 8ויהי בימי אמרפל עשו מלחמה 9ויהי וירא ה׳ כי רבה רעת האדם 6ויהי בנםעם מקדם 7 5 

ויהי איש אהד מן הרמתים 1 ויהי ה׳ את יהושע וימעלו בני ישראל 1 1  בהיות יהושע ביריחו והרבו שלופה בידו 0
ויהי דוד לכל דרכיו משכיל 1 ולא הלכו בניו בדרכיו 5 1 (כי) זקן שמואל 4 1 ויהי 5 1 כי אה הנה אהב וה׳ סגר רהמה 3 1 2 

ויהי כי ישב המלך בביתו ־<18רק אתה לא תבנה הבית והכתיב 1 ויהי שאול עוין את דוד 7 1  [וה׳ עמו] 6
 ״ויהי ביום השמיני ותניא אותו היום רדתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא כיום שנבראו בו שמים וארץ כתיב
ויהי בשמונים 2 ויהי י<(בקר) יום אהד הא שכיב נדב ואביהוא והכתיב 1 2  הנא ויהי ביום השמיני וכתיב התם 0
ויהי כאשר ראה יעקב את רהל והכתיב ויהי ערב ויהי בקר יום אחד והאיכא 2  שנה וארבע מאות שנה והכתיב 2
 שני והאיכא שלישי והאיכא טובא ה<אמר רב אשי כל ויהי איכא הכי ואיכא הכי ויהי בימי אינו אלא לשון
ויהי בימי אהז 2  צער חמשה ויהי בימי הוו ויהי בימי אהשורוש ויהי בימי שפוט השופטים ויהי בימי אמרפל 3
ויהי בימי יהויקים י<(א״ר) לוי דבר זה מסורת בידינו מאבותינו אמוץ ואמציה אהים הוו מאי קמ״ל כי הא 2 4 

 ׳<דא״ר שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן כל כלה שהיא צנועה בבית המיה זוכה ויוצאין ממנה מלכים
ויראה יהודה ויחשבה לזונה כי כסתה פניה משום דכםתח פניח ויחשבח לזונה 2  ונביאים מנלן מתמר דכתיב 5
 אלא משום דכםתה פניח בבית חמיה ולא הוה ידע לה זכתה ויצאו ממנה מלכים ונביאים מלכים מדוד
חזון ישעיהו בן אמוץ וא״ר לוי 2  נביאים דא״ר לוי מסורת בידינו מאבותינו אמוץ ואמציה אחים היו וכתיב 6
 דבר זה ח< מסורת בידינו מאבותינו מקום ארון אינו מן המרה תניא נמי הכי ארון שעשה משה יש לו עשר
כנף הכרוב חאחד עשר אמות וכנף הכרוב 2 ולפני הדביר עשרים אמה אורך טיוכתיב 8 2  אמות לכל רוח וכתיב 7
 חאחד עשר אמות ארון גופיה היכא הוה קאי אלא לאו שמע מינה בנם היה עומד ר׳ יונתן פתה לה פיתחא
וקמתי עליהם וגו׳ והכרתי לבבל שם ושאר ונין ונכד נאם ה׳ שם זה הכתב שאר 2  להאי פרשתא מהכא 9
תחת הנעצוץ 3  זה לשון נין זה מלכות ונכד זו ושתי רבי שמואל בר נחמני פתה לה פיתחא להאי פרשתא מהבא 0
ובכל 3  יעלה ברוש ותהת הםרפד יעלה הדם תחת הנעצוץ תהת המן הרשע י׳ שעשה עצמו ע״ז דכתיב 1

 הנעצוצים ובכל הנהלולים ייעלה ברוש זה מרדכי שנקרא ראש לכל הבשמים
ואתה קה לך בשמים ראש מר דרור ומתרגמינן 5ימרי דכי תהת 3  שנאמר 2
 הסרפד תהת ושתי הרשעה בת בנו של נבוכדנצר הרשע ששרף רפידת
רפידתו זהב יעלה הדם זו אסתר הצדקת שנקראת הדסה 3  בית ה׳ דכתיב 3
ויהי אומן את הדמה והיה לה׳ לשם זו מקרא מגילה לאות עולם לא 3  שנאמר 4
 יכרת אלו ימי פורים ר׳ יהושע בן לוי פתח לח פיתחא להאי פרשתא מהכא
והיה כאשר שש ה׳ עליכם להיטיב אתכם כן ישיש להרע אתכם ל<ומי חדי 3 5 

בצאת לפני החלוץ ואומרים הודו 3  הקב״ה במפלתן של רשעים והא כתיב 6
 לה׳ כי לעולם הסדו וא״ר יוהנן מפני מה לא נאמר כי טוב בהודאה זו לפי
ולא קרב זה אל זה כל הלילה בקשו 3  שאין הקב״ה שמה במפלתן של רשעים ואמר רבי יוהנן מאי דכתיב 7
 מלאכי השרת לומר שירה אמר הקב״ה מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה אמר רבי אלעזר
 הוא אינו שש אבל אהרים משיש ודיקא נמי דכתיב כן ישיש ולא כתיב ישוש ש״מ רבי אבא בר כהנא פתה
לאדם שטוב לפניו נתן הכמה ודעת ושמהה זה מרדכי הצדיק ולהוטא נתן 3  לה פיתהא להאי פרשתא מהכא 8
ותשם אסתר את מרדכי על בית 3  ענין לאסוף ולכנוס זה המן לתת לטוב לפני האלהים זה מרדכי, ואםתר דכתיב 9
ושמתי כםאי בעילם והאבדתי משם מלך ושרים 4  המן רבה בר עופרן פתה לה פיתהא להאי פרשתא מהכא 0
 מלך זו ושתי ושרים זה המן ועשרת בניו רב דימי בר יצהק פתה לה פיתחא להאי פרשתא מהכא

 כי

 תורה אור השלם
ד ל ע א ג א י ם ל א  1. ו
ה מ י מ ה ת נ ו ש ת ל א ל  מ
ר י ע ר ב ש ת א י ב ם ה ק  ו
ת ת י מ צ ה ל מ ו ח ר ל ש  א
א ו ל י ת ר ר ו ל ת ה א נ ק  ל
א בייבל: ויקרא כה ל צ  י
ש ו ר ו ש ה י א מ י י ב ה י  2. ו
ך ל מ ש ה ו ר ו ש ח א א ו  ה
ע ב ש ש ו ד ב ע ו ו ד ה  מ

ה: נ י ה מד א מ ם ו י ר ש ע  ו
 אסתר א א
י שפיט מ י י ב ה י  3. ו
ב ע י ר ה י ם ו י ט פ ש  ה
ת י ב ש מ י ך א ל י ץ ו ר א  ב
י ד י ? ר ב ו ג ה ל ד ו ה ם י ח  ל
י נ ש ו ו ת ש א א ו ו ב ה א ו  מ
ת א א ו : ר ו י  בנ
ם ד א ל ה ח י ה י כ ה י  4. ו
ה מ ד א י ה נ ל פ ב ע ר  ל

: ם ה ו ל ד ל ת י ו נ ב  ו
ת ו א  בראשי
ת ע ה ר ב י ר ן ב א י ר י  5. ו
ר צ ל י כ ץ ו ר א ם ב ד א  ה
ל ע ב ק ר ו ר ב ת ל ב ש ח  מ
ת ו ה י ש א ר ם: ב ו  הי
ם ד ק ם מ ע ם נ י ב ה י  6. ו
ץ ר א ה ב ע ק ו ב א צ מ י  ו

: ם ו ש ב ש י ר ו ע נ  ש
ת יא ב י ש א ר  ב
ו נ ה ל נ ב ה נ ב ו ה ר מ א י  ד. ו
ו ש א ר ל ו ד ג מ ר ו י  ע
ם ו ש נ ה ל ש ע נ ם ו י מ ש  ב
ל י ב נ ל פ ץ ע ו פ ן נ  פ
א ד ת י י ש א ר : כ ץ ר א  ה
ל פ ך מ י א מ י י ב ה י  8. ו
ך ל ף מ ו י ר ר א ע נ ך ש ל  מ
ך ל ר מ מ ע ל ר ך ר ב ס ל  א
ים: ך גו ל ל מ ע ך ת ם ו ל י  ע
ע ר ת ב ה א מ ח ל ו מ ש  ע
ע ש ר ת ב א ס ו ר ך ס ל  מ
ך ל ב מ א ב ה ש ך מ ך ע ל  מ
ך ל ר מ ב א מ ש ה ו מ ד  א
א י ע ה ל ך ב ל מ ם ו י י ו ב  צ
ד א-ב ת י : בראשי ר ע  צ

ע ש ו ה ת י ו י ה י ב ה י  9. ו
א ר י ו ו י נ י א ע ש י ו ו ח י ר י  ב
ו ד ג נ ד ל מ ש ע י ה א נ ה  ו
ך ל י ו ו ד י ה ב פ ו ל ־בו ש חי  י
ו ר ל מ א י ו ו י ל ע א ש ו ה  י

: ו נ י ר צ ם ל ה א ת ו א נ ל  ה
ג ע ה י ש ו ה  י
ע ש ו ה ת י י ץ א ה י  10. ו

: ץ ר א ל ה כ ו ב ע מ י ש ה י  ו
ע ו כז ש ו ה  י
ן ד מ ח ש א י י א ה י  11 . ו
ר ה ם מ י פ ו ם צ י ת מ ר  ה
ן ה ב נ ק ל ו א מ ש ם ו י ך פ  א
ו ח ן ת א ב ו ה י ל ן א ם ב ה ר  י

: י ת ר פ ף א ו ן צ  ב
ל א א א א ו מ  ש
ה נ ן מ ת ה י נ ה ל . ו 1 2 
ה נ ת ח י א ם כ י פ ת א ח  א

מה: ר רךז ג ן ס י ב ו ה  א
ל א א ה א ו מ  ש
קן ר ז ש א י כ ה י . ו 1 3 
ו י נ ת ב ם א ש י ל ו א ו מ  ש
ו ט י ד ו ח ו ש ח ק ע ף צ ב י ה ך ח ו א ט י ו ו י ב ך ד ו ב י נ ו ב כ ל א ה ל . ו 1 א 4 ח ל א א ו מ : ש ל א ר ש י ם ל י ט פ  ש
ם ו י ה ד מ ת ךו ן א י ו ל ע ו א י ש ה י . ו 1 ל א יוז יד 6 א ו מ : ש ו מ י ע י ל ו י ב ש ו מ כ ר ל ד כ ד ל ו י ך ה י . ו 1 ל א ח ג 5 א ו מ : ש ט פ ש  מ
ק ל ב ז א 18 . ך א ו מ : ש ו י ב ל אי כ ב מ י ב ס ו מ ח ל י נ ן ה י ו ו ת י ב ך ב ל מ ב ה ש י ן י ב ה י . ו 1 ל א יח ט 7 א ו מ : ש ה א ל ה א ו ו ה  ה
א ך י ק נ י מ ש ם ה ו י י ב ה י . ו 1 י הימים ב ו ט 9 : דבר י מ ש ת ל י ב ה ה בנ א י י ך ה י צ ל ה א מ צ ו י ף ה ג י ב ת ב י ב ה ה נ ב א ת ה ל ת  א
ר ק י ב ה י ב ו ך י ע ה י ה ו ל י א ל ך ך ק ש ח ל ם ו ו ר י ו א ם ל י ה ל א א ך ק י . ו 2 יקרא ט א 0 : ו ל א ר ש י י נ ק ז ל ו ו י נ ב ל ן ו ר ח א ה ל ש  מ
ת י ע י ב ר ה ה נ ש ם ב י ר צ ץ מ ר א ל מ א ר ש י י נ ת ב א צ ה ל נ ת ש ו א ע מ ב ף א ה ן נ ם ש י נ ו מ ש י ב ה י ה 21. ו ח א ם אחז־: בראשי ו  י
ת ב א ק ע ה י א ר ך ש א י ב ה י . ו 2 : מלכים א ו א 2 י י ת ל י ב ן ה ב י ל ו א ך ש ל י ה ע י מ ל י למלך ש נ ש ש ה ד ח א ה ו ו ה י ז־ש:  בהי
ם ל ש ו ר ל י א ר ש ך י ל ו מ ה י ל מ ן ר ח ב ק פ ם ו ר ך א ל ן מ י צ ה ר ל ה ע ך ו ה ך י ל ו מ ה י ז ע ן ם ב ת ו ן י ז ב ח י א מ י י ב ה י . ו 2 ט י 3 ת כ : בראשי ו מ י א ח ן א ב ן ל א ת צ ק א ש י ר ו א ב י ה ל פ ע ן מ ב א ת ה ל א ג י ב ו ק ע ש ן ג י ו ו מ י א ח ן א ב ן ל א ת צ א ו ו מ י א ח ן א ב ת ל ל ב  ח
ה ב ש ח י ה ו ד ו ה ה י א ר י . ו 2 הו א ג 5 רמי : י י ש י מ ח ש ה ך ח ם ב ל ש ו ר ת י ו ל ד ג ה ע ד ו ה ך י ל הו מ יאשן ן י ו ב ה י ק ך צ ה ל נ ה ש ר ש י ע ת ש ם ע ד ת ה ע ך ו ה ך י ל הו מ אשן י ן י ם ב קי ן הו י י מ י י ב ה י . ו 2 הו ז א 4 שעי : י ה י ל ם ע ח ל ה ל ל ב א ן ל ה ו י ל ה ע מ ח ל  י מ
ו ה פ צ י י ו ת מ ו ה ק מ ם א י ר ש ע ב ו ח ה ר מ ם א י ר ש ע ך ו ך ה א מ ם א י ר י ע ר ע י ב ד י ה נ פ ל הו א א 27• ו שעי : י ה ד ו ה י י כ ל ו מ ה ו ק ז ח ו י ח ם א ת ו ו י ח י ו י ע מ י ם ב ל ש ו ר י ה ו ך ו ה ל י ה ע ו ר ח ש ץ א ו מ ן א ו ב ה ן ע ש ן י ו . חז 2 ו 6 ה לח ט ה: בראשי י ה פנ ת ס י כ ה כ ג ו  ו
ד כ נ ן ו י נ ר ו א ש ם ו ל ש ב ב י ל ת ר כ ה ת ו ו א ב ן צ ם י א ם נ ה י ל י ע ת מ ק ם א ו כד 29• ו : מלכי ו י פ ת כנ ו צ ד ק ע ו ו י פ נ ת מקצוה: כ ו מ ר א ש ת ע י נ ש ב ה ו ר כ ף ה נ ת כ ו מ ש א מ ח ת ו ו ר א ב ה ו ר כ ף ה נ ת כ ו מ ש א מ ח . ו 2 : מלכים א ו כ 8 ז ר ף מןבח א צ י ר ו ו ג  ״הב ס
ל ב ב ם ו י צ ו צ ע נ ל ה כ ב ם ו י ע ל ס קי ה בנקי ת ו ו ת ב י ה ל ח נ ם ב ל ו כ ח נ ו ו א ב הו נה יג 31• י שעי : י ת ר כ א י ם ל ל ו ת ע ו א ם ל ש ן ל י ה ל ן ה ס ן ד ה ה ל ע ד י פ ר ס ש ןתחת ה ו ר ה ב ל ע ץ י ו צ ע נ ת ה ח . ת 3 הו יה כב 0 ם יי: ישעי  ו. ?
ת ו נ ב ה מ ב ה ף א ו צ ו ך כ ו ן ת מ ג ר י א ב כ ר ב מ ה ו ז ת ד י פ ף ר ס ה כ ש ו ע ך ו מ . ע 3 ת ל כג 3 ו מ : ש ם י ת א מ ם ו י ש מ ם ח ש ה ב נ ק ם ו י ת א מ ם ו י ש מ ו ו ך ת י צ ת ם מ ש ש בלאות וקןמן ב מ ר ח ו ר ש מר ד א ם ר י מ ש ך ב ח ל ה ק ת א . ו 3 ט 2 הו ז י שעי : י ם י ל ל ה  : נ
ת ו ב ר ה ל ם ו כ ת ב א י ט י ה ם ל כ י ל ן ע ש י ה ש ש א ה ב ן ה . ו 3 : אסתר ב ז 5 ת ב ו ל י ל כ ד ר ה מ ח ק ה ואמה ל י ב ת א ו מ ב ה ו א ר ת מ ב ו ט ר ו א ת ת פ ה י ך ע נ ה ם ו א ב ו ה א ץ ל י א ו כ ד א אקזתר בת ד י ה ה ס ד ת ה ן א מ י א ה י . ו 3 רים ג י 4 ר השי י : ש ם ל ש ו  י ־
ם ל ו ע י ל ן כ י ו ל ד ו ם ה י ר מ א ץ ו ו ל ח י ה נ פ ת ל א צ דש ב ת קי ר ד ה ם ל י ל ל ה מ ן ו י ם ל י ר ד ש ד מ מ ע י ם ו ע ל ה ץ א ע ו י . ו 3 : דברים כה סג 6 ה ת ש ר ה ל מ א ש ה ב ת ר א ש ה א מ ד א ל ה ע ם מ ת ה ס נ ם ו כ ת ד א י מ ש ה ל ם ו כ ת ד א י ב א ה ם ל כ י ל ן ע ש י י ש ן י ם כ כ  :׳ ת
ס ו נ כ ל ף ו ו ס א ץ ל נ ן ע ת א נ ט ו ח ל ה ו ח מ ש ת ו ע ד ן חכמה ו ת ו נ י נ פ ב ל ו ט ם ש ד א י ל . כ 3 ד כ 8 ת י ו מ : ש ה ל י ל ל ה ל זה כ ב זה א ר א ק ל ה ו ל י ל ת ה ר א א ן ך ו ש ה ה ן ן נ ע י ה ה י ל ו א ך ז ? ה י נ ח ן מ י ב ם ו י ר צ ה מ נ ח ן מ י א ב ב ן . ו 3  י נזרו: דברי הימים ב כ כא 7
ם א ם נ י ר ש ך ו ל ם מ ש י מ ת ך ב א ה ם ו ל י ע י ב א ס י כ ת מ ש . ו 4 : אסתר ה ב 0 ן מ ת ה י ל ב י ע כ ד ר ת מ ר א ת ס י ותשים א כ ד ר מ ה ל נ ת י ן ו מ ה ר מ י ב ע ר ה ש ו א ת ע ב ת ט ך א ל מ ר ה ס ן . ו 3 ו 9 : קהלת ב כ ח ו ת ר ו ע ר ל ו ב ה ה ם ז ם ג י ה ל א י ה נ פ ב ל ו ט ת ל  ״ ת

ט לה הו מ רמי  י : י

 שאד זה לשק. קשה שעדיין הם
 מספרין [בבבל] כלשון
 ארמית ונראה דרוצה לומר [לשון
 מלכות] שהמלכים משתמשין בו
 שאין שאר [העם] מטרין כוי):
 רבה בד עופדן. גרסינן ולא
 גרסינן עפרון דשם רשעים
 ירקכ ולא מסקו כשמייהוס):

 שלשה

 הגהות הב״ח
 (א) גם׳ השתא הא אמד
 לקמן דלא צריכי

 לתלושי:

 מוסף רש״י
 הא אמרי לא צריכא
 לקדושי. נסיומא להך
 נריימא מסיים יאויל לא
 אלו נלנד (שבועות טו.).
 כל המצות הללו. מצות
 נחי ערי חומה ושילוח
 מצורעים ושאין עושיס
 מגרשיהם שדה (שם). הא
 ר׳ אליעזר ב״ר יוסי
 אמרה. כי היכי דקאמר
 אע״ס שאין לו עכשיו
 ואע״ג דמרונ לא נטלה
 קדושמיה (ערכין לב:<.
 אשר לוא חומה. לוא
 כתינ, משמע לא ומשמע לו
 כלומר אין לו עכשיו והיה
 לו תומה קודס לכן, הוה
 נמי נית חלונו כהו (ערכין
 לנ. ועיי תום׳ שם).
 דכסתה פניה בבית
 חמיה. ולא ראה אותה כל
 הימיס לגדלה נכיתו לפיכך
 לא הכיל נה (סוטה י:< ל״א
 שכסמה פניה ננית ממיה,
 וה״ק אע״פ שהיה נלנו
 שהיא תמר טועה היה נכך
 לומר אחרת היא, שהרי
 חמר צנועה היא (ני׳ הב־ח
 שם). אמוץ. אניו של
 ישעיהו, ואמציה. מלך
 יהורה, אחים היו.
 ואמציה מזרע לול היה
 ואמוץ אחיו נציא היה,
 אלמא נניאיס גפור, מיגה
 וסוטה י:). מקום ארון
 אינו מן המדה. אינו
 תופס למעט ממלת החלל
 של נית נלוס, לתניא ארון
 שעשה משה יש לו עשר
 אמות אויר לכל רוח,
 כשניתן נאמצע נית
 הכפורת, והרי כל החלל לא
 היה אלא כ׳ על כ׳ שנאמר
 ולפני הלניר עשריס אמה
 אורך ועשרים אמה רוחנ,
 נמצא שאין מקוס הארון
 ממעט כלום (יומא בא.!.
 ארון שעשה משה.
ש לו  כשמונח נרכיר, י
 עשר אמות לכל רוח.
 עשר אמוח ריוח ממנו
 לכומל לכל צל, והלניר היה
 עשרים על עשריס (מנחות
 צח.) כשניתן נניח קלשי
 הקלשיס שעשה שלמה,
 שהוא נ׳ על כי, יש לו עשר
 אמוח ריומ לכל רוח ורוח
 לימינו ולשמאלו, הרי
 עשריס נלא ארון, ולפניו כ׳
 על הלניר (רשב״ם ב״ב
 צט1. מרי דכי. וקרי ליה
 ראש לבשמים, לצליקיס
 •אנשי מסח הגלולה ;חולי!
 :ןלט:<. כי טוב. משמע כי
 •;ונ בעיניו הולאה ושמחה
 סנהדריו לט:). p ישיש.
 ישיש אחריס, שונאיכם
 שם! אנל נטונחן של
 :ריקיס הוא נעצמו שש,
 שנאמר נאשר שש ה׳

 עליכס (דברים כח סג).

 רבינו חננאל
 מנאום, ולא אלו בלבד
-!לא כל שתעלה מסורת
 ןאבותיך שמוקפות חומה
 דמות יהושע בן נון, כל
 •;מצוות הללו נוהגות בה,

 ׳;פני שקדושה ראשונה קידשה לשעתה היא וקהושה לעתיד לבא. קשיא דר׳ ישמעאל אדרי ישמעאל. ופדקינן תרי תנאי
 ;ליבא דר׳ ישמעאל. איבעית תימא הא בתריתא ר׳ אלעור ברי יוסי אמרה. דתניא ר׳ לעור בר׳ יוסי או׳מר אשר לו חומה
 צמיתות כוי, אע״פ שאין לו עכשיו והיה לו קודם לכן. כלומר אע״פ שחרבה חומתה, בקדושתה קיימא. מסורת בידינו
 . ;אנשי כנסת הגדולה, כל ויהי לשון צער הוא. חמשה ויהי בימי הוו. ועוד מסורת בידינו מאנשי כנסת הגדולה, אמוץ ואמציה
 >חים הוו. ואסיקנא כל כלה שצנועה בבית חמיה זוכה לצאח ממנה מלכים ונביאים. מנא לן מחמר. ועוד מסורת בידינו
 :יקום ארון [אינו] מן המידה. דתניא ארון שעשה משה יש לו עשר אמות ריוח לכל רוח. וכתיב ולפני הדביר עשרים וגוי.



 מגילה נקראת פרק ראשון מגילה ־א. תורה אור השלם
 עמלק: אעשה לכם. אף אלו כמעט כלו: אחיו של ראש. כלומר
 לומה לו: בן גילו. בן מזלו. שניהן רעת אחת היה להן: בקש
 להחריב. יסול שיסל זרובבל בבית המקלש כימי כורש לפני אחשורוש
 כמו שאמור כספר עזרא (פרק ל): שטנה. שנמנה לשטן להם שלא
אח. אוי: אברם הוא אברהם. S:יבנוהו 
 פסוק הוא בלבד הימים: שמלך
 מעצמו. שלא היה מזרע המלוכה:
 כי הוא רודה. כתיב בשלמה: כשם
 שמלך על ספסח (י) ועל עזה וכוי.
 והכי קאמר כי הוא רולה בכל עבר
 הנהר כמו ממפסח ועל עזה:
 מלכו בכיפה. תחת כל כיפת הרקיע:
 הא דאמרן. מהולו ועל כוש:

 סימן

 פי עבדים אנחנו. פסוק הוא בספר עזרא וסיפא ויט עלינו חסל לפני
 (0 שרי פרס לתת מעלינו מחיה: באש בימי נבוכמצר. שהטילנו
ן את ישועת אלהיט בימי  לתוך הכבשן: אימתי ראו כל אפסי אר
 מרדכי. שהלכר נגלה לכל האומות שהלכו אגרות בכל העולם:

 8 מסורבלין. מלובשין בבשר: נעשה

 שונאו של הקדוש ברוך הוא מך.
 כמי שלא היה יכול להושיע: אדם
 ולא מלך. זה המן: רב מתנה
 [אמר] מהבא. פתח פתחא: [הדא
 דכתיב כו׳]. מה שכתב בתורה
 ואין קונה«) גזר המן שלא יהא ארס
 רשאי לקנות מהן לעבד: ושמואל
 אמר » מהכא. פתחא לא
 מאסתים וגר: ואם לא תורישו וגוי.
 אף אלו נענשו על שחמל שאול על

 1. בי עבדים אנחנו
 ובעבךתנו לא זגזבנו
 אלהינו ויט עלינו חסד
 לפני מלבי פרם לתת לנו
 מחיה לרומם את בית
 אלהינו ולהעמיד את
 חךבתיו ולתת לנו גדר

 ביהודה ובירושלים:
 עורא ט ט
 2. הרכבת אנוש
 לראשנו באנו באש
 ובמים ותוציאנו
 לו־ויה: תהלים סו יב
 3. זכר חסדו ואמונתו
 לבית יעזךאל ראו כל
ץ את ישועת ר  אפסי א
 אלהעי: תהלים צח ג
 4. ארי נהם ןדב שוקק

 משל רשע על עם ךל:
 משלי כח טו
 5. עלה אריה מסבכו
 ומשחית גוים נסע יצא
 ממקמו לשום ארצך
 לשפלה עריך תצינה
 מאין יושב: ירמיהו ד ז
 6. וארו היוה אחרי
 תנעה ך?לןה לריב
 ולשטר חד הקבלת ותלת
 עלעין בפמה בין שנה
 וכן אמרין לה קומי

 אכלי בשר שגיא:
 דניאל ז ה
 7. בעצלתים ימך
 הבלקךה ובשפלות ירים

 ידליף הבית:
 קהלת י יה
 8. ואם מך הוא מערבך
 והעמידו לפני הכהן
 והעריך אתו הכהן על
 פי אשר ותשיג יה הנדר

 יעריכנו הכהן:
 ויקרא בז ח
 9. הבוקךה במים
 עליותיו השם עבים
 רבובו הבלהלך על ?נפי
 רוח: תהלים קד ג
 10. שיר המעלות לדוד
 לולי ין שהןה לנו יאמר
 נא ישיאל: לולי ין
 שדדה לנו ?קום עלינו
 אדם: תהלים קכר א-ב
 i 1 . בךבות צדיקים
 ישמח העם וב?לש'ל רשע
 יאנח עם: משלי כט ב
 12. ומרדכי ןצא מלפני
 המלך בלבוש מלכות
ר ועטרת ןהב דו  תכלת ו
 גדולה ותכריך בוץ
 וארגמן והעיר שושן

 צהלה ושימחה:
 אסתר ח טו
 13 . הרצים ןצאו
 דחופים בדבר דנללך
 והדת נתנה בשושן
 הביךה והמלך ןהמן
 ןשבו לשתות והעיר

 שושן נבוכה:
 אסתר ג טו
 14. כי מי גוי גדול אשר
 לו אליהים קרבים אליו
 בין אלהינו בבל קןאנו
 אליו: דברים ד ז
 15. או הנסה אלהים
 לבוא לקחת לו גוי
 מקרב גוי במסת באתת
 ובמופתים ובמלחמה
 ובןד חזקה ובזרוע נטויה
 ובמוראים גדילים בכל
 אשר עשה לכם ין
 אלהיבם ?מצרים
 לעיניך: דברים ד לד
 16. ויהי בימי אהשורוש
 הוא אזחשורוש המלך
 מהדו ועד כוש שבע
 ועשרים ומאה
ץ איביהם אר  ואף גם זאת בהיותם ?
 לא מאסתים ולא געלתים לכלתם להפר בריתי אתם בי אני ין אלהיהם: ויקרא כו מד 19. ואם לא תורישו את ישבי הארץ ?לפניכם והןה אשר תותירו מהם לשבים בעיניכם ולצנינם בצדיבם וצררו אתכם
 על הארץ אשר אתם י'ש?ים בה: במדבר לג נה 20. והןה כ^שר דמיתי לעשות להם אעשה לכם: כמדבר לג נו 21. ובבל די ךירין ?ני אנשא חיות בךא ועוף שברא יהב בידך ןךזע1לטך בכלהין אנה הוא
 ראשה די ךח?א: דניאל ב לה 22. ו?מלבות אחשורוש בתחלת מלכותו כתבו שטנה על ישבי יהוךה ףרושלם: עזרא ד ו 23. דשם חנללך אחשורוש מם על הארץ ואיי דדם: אסתר י א 24. אלוף מגדיאל
 אלוף עירם אלה אלופי אדום למישבתם בארץ אחזתם הוא עשו אבי אדום: בראשית לו מג 25. ובני אליאב נמואל וךתן ואביךם הוא דתן ואבירם קריאי העדה אשר הצו על משה ועל אהרן בעדת קרה
 בהצתם על ין: במדבר כו ט 26. ו?עת הצר לו ויוסף למעול ?ין הוא המלך אחז: דברי הימים ב כה כב 27. א?ךם הוא א?ךהם: דברי הימים א א כו 28. הוא אהרן ונישה אשר אמר ין להם הויציאו את
ר הוא הקטן ושלשה הגדלים הלכו אחרי שאול: שמואל א יז יד 30. ?י הוא רדה ?כל עבר הנהר נלתפסח ועד עזה בכל מלכי עבר הנהר ושלום ת  בני ישראל כלאךץ נלצרים על צבאתם: שמות ו כו 29. ו
ע וקולשים ומאת שנה: שמות ו כ 32. חי ין אליהיך אם יש גוי ומ?ללכה ה 31. ויקח עבלךם את יוכבד דיךתו לו לאשה ותלד לו את אהרן ואת משח ושני חיי עקלךם ש? ה  דדה לו כלכל עבריו נלסביב: מלכים א
 אשר לא שלח אדני שם לבקשך ואמרו אין והשביע את הממלכה ואת הגוי כי לא יכזצאכה: מלכים א יה י 33. והת־ז הגוי והממלכה אשר לא יעבדו אתו את גבוכךנאצר מלך בבל ואת;אשר לא יתן את

ל בחרב וברעב ובדבר אפקד על הגוי ההוא גאם ין עד תמי אתם בח־ו: ירמיהו כז ה ?  צוארו בעל מל- ?

י עבדים אנחנו ובעבדותנו לא עזבנו כ 1 

 אלהינו ויט עלינו חסד לפני מלכי פרם אימתי
 בזמן א<המן רבי חנינא בו־ פפא פתח לה
הרכבת אנוש  פתהא להא פרשתא מהכא 2
 לראשנו באנו באש ובמים באש בימי
 נבוכדנצר הרשע ובמים בימי פרעה ותוציאנו
 לרויה בימי המן רבי יוחנן פתח לה פתחא
זכר הםדו ואמונתו  להא פרשתא מהכא 3

 לבית ישראל ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלהינו אימתי ראו כל אפסי
ארי נוהם ודוב  ארץ את ישועת אלהינו בימי מרדכי ואסתר ריש לקיש פתח לה פתהא להא פרשתא מהכא 4
עלה אריה מסובכו דוב שוקק זה  שוקק מושל רשע על עם דל ארי נוהם זה נבוכדנצר הרשע דכתיב ביה 5
וארו חיוה אהרי תניינה דמיה לדוב בזותני רב יוסף אלו פרסיים שאוכלין ושותין כדוב  אהשורוש דכתיב ביה 6
 ומסורבלין בשר כדוב ומגדלין שער כדוב ואין להם מנוהה כדוב מושל רשע זה המן על עם דל אלו ישראל
 שהם דלים מן המצות ר׳ אלעזר פתה לה פתחא להא פרשתא מהכא 7בעצלתים ימך המקרה ובשפלות
 ידים ידלוף הבית ג< בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה נעשה שונאו של הקב״ה מך ואין
ואם מך הוא מערכך ואין מקרה אלא הקב״ה שנאמר 9המקרה במים עליותיו רב  מך אלא עני שנאמר 8
שיר המעלות לולי ה׳ שהיה לנו יאמר נא ישראל לולי 1  נחמן בר יצהק פתה לה פתהא להא פרשתא מהכא 0
ברבות צדיקים 1 אדם ולא מלך רבא פתח לה פתחא להא פרשתא מהכא 1  ה׳ שהיה לנו בקום עלינו אדם 8
והעיר שושן צהלה 1  ישמה העם ובמשול רשע יאנח עם ברבות צדיקים ישמה העם זה מרדכי ואםתר דבתיב 2
כי מי גוי גדול 1 והעיר שושן נבוכה רב מתנה אמר מהכא 4 1  ושמחה ובמשול רשע יאנח עם זה המן דכתיב 3
י בימי אחשורוש אמר רב ויי ה י ו M 1 או הנסה אלהים וגר 6 1  אשר לו אלהים קרובים אליו רב אשי אמר מהכא 5
לא מאסתים ולא געלתים 1 והתמכרתם שם לאויביך לעבדים ולשפהות וגו׳ ושמואל אמר 8 1  והי >א< הדא דכתיב 7
 לכלותם לא מאסתים בימי יוונים ולא געלתים בימי נבוכדנצר לכלותם בימי המן להפר בריתי אתם בימי
 פרסיים כי אני ה׳ אלהיהם בימי גוג ומגוג במתניתא תנא לא מאסתים בימי כשדים שהעמדתי להם דניאל
 הנניה מישאל ועזריה ולא געלתים בימי יוונים שהעמדתי להם שמעון הצדיק והשמונאי ובניו ומתתיה כה״ג
 לכלותם בימי המן שהעמדתי להם מרדכי ואסתר להפר בריתי אתם בימי פרסיים שהעמדתי להם של בית
 רבי וחכמי דורות כי אני ה׳ אלהיהם לעתיד לבוא שאין כל אומה ולשון יכולה לשלוט בהם רבי לוי אמר
והיה כאשר דמיתי לעשות להם אעשה 2 ואם לא תורישו את יושבי הארץ רבי חייא אמר מהכא 0 1  מהכא 9
 לכם w אחשורוש אמר רב אהיו של ראש ובן גילו של ראש אהיו של ראש אהיו של נבוכדנצר הרשע שנקרא
אנת הוא רישא די דהבא בן גילו של ראש הוא הרג הוא ביקש להרוג הוא ההריב הוא ביקש 2  ראש שנאמר 1
ובמלכות אהשורוש בתהלת מלכותו כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלם ושמואל אמר 2  להתריב שנאמר 2
 שהושהרו פניהם של ישראל בימיו כשולי קדרה ורבי יוהנן אמר כל שזוכרו אמר אה לראשו ורבי הנינא
וישם המלך אהשורוש מם הוא אחשורוש הוא ברשעו מתהילתו 2  אמר שהכל נעשו רשין בימיו שנאמר 3
הוא 2 הוא דתן ואבירם הן ברשען מתהילתן ועד סופן 6 2 הוא עשו הוא ברשעו מתהילתו ועד סופו 5 2  ועד סופו 4
הוא אהרן 2 אברם הוא אברהם הוא בצדקו מתהילתו ועד סופו 8 2  המלך אהז הוא ברשעו מתהילתו ועד סופו 7
ד הוא הקטן חוא בקטנותו מתחילתו עד סופו כשם דו ו 2  ומשה חן בצדקן מתחילתן ועד סופן 9
 שבקטנוהו הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו בתורה כך במלכותו הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו
 בהכמה המולך אמר רב שמלך מעצמו אמרי לה לשבה ואמרי לה לגנאי אמרי לה לשבה דלא הוה איניש
 דהשיב למלכא כוותיה ואמרי לה לגנאי דלא הוה הזי למלכותא וממונא יתירא הוא דיהב וקם מהודו ועד
 כוש רב ושמואל הד אמר הודו בםוף העולם וכוש בסוף העולם וחד אמר הודו וכוש גבי הדדי הוו קיימי כשם
כי הוא רודה בכל עבר 3  שמלך על הודו וכוש כך מלך מםוף העולם ועד סופו כיוצא בדבר אתה אומר 0
 הנהר מתפסה ועד עזה י׳ רב ושמואל הד אמר תפסה בסוף העולם ועזה בםוף העולם והד אמר תפסה ועזה
 בהדי הדדי הוו קיימי כשם שמלך על תפסה ועל עזה כך מלך על כל העולם כולו שבע ועשרים ומאה מדינה
ושני היי 3  אמר רב חםדא בתחילה מלך על שבע ולבסוף מלך על עשרים ולבסוף מלך על מאה אלא מעתה 1
 עמרם שבע ושלשים ומאת שנה מאי דרשת ביה שאני הכא דקרא יתירא הוא מכדי כתיב מהודו ועד כוש

 שבע ועשרים ומאה מדינה למה לי ש״מ לדרשה: תנו רבנן שלשה מלכו
הי ה׳ אלהיך 3  בכיפה ואלו הן אהאב ״ואהשורוש ונבוכדנצר אהאב דכתיב 2
 אם יש גוי וממלכה אשר לא שלה אדוני שם לבקשך יי וגו׳ ואי לא דהוה
והיה הגוי 3  מליך עלייהו היכי מצי משבע להו נבוכדנצר דכהיב 3
 והממלכה אשר לא ׳זיתן את צוארו בעול מלך בבל אהשורוש הא דאמרן

 םימן
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 מלכו ככל העולם כולו.
 והא דלא חשיב
 מוקדון משוס דלא איירי
 באותם הכתובים להדיא:

 אתה

 שלשה

 אלכסנדר׳
 הכא אלא

 מםורת הש״ם
 א) ס״א מרדכי, 5) ע״ז נ:
 קדושין ענ., ג) ןסענימ ז:ן,
) סנהדרין כ:, ה) [צ״ל  י
 ננוכדנצר ואחשורושן,
 ו) [צ״ל ואמרו אין והשניע
 אמ הממלכה ואת הגר וגוי],
 ז) [צ״ל יענדו אתו את
 נמנדנצר מלך ננל ואת אשר
 לא יתן וגוי], ח) [צ״ל לנון,

 p) [דנריס כח],

 גליון הש״ס
 גם׳ אדם ולא מלך. עי׳
 ע״ז דף ג ע״א תד״ה
 כהניס: רש״י ד״ה
 םםודבלין פלובשין. עי׳
 רש״י שנת דף קלז ע״נ
 ד״ה קטן המסורנל:
 ד״ה אח אד. עי׳ סנהדרין
 דף קנ ע״נ ונרש״י שס
 ד״ה את לשמיס. ונרש״י

 הושע יג סו:

 הגהות הב״ח
 (א) גם׳ אמר רנ ויי והי
 נתקיים מה שכתוב
 בתורה והתמכרתם שס:
 (ב) יט״י ד״ה כי ענדיס
 וכו׳ צפני מלכי פרס:
 (ג) ד״ה ושמואל אמר
 פתח פתחא מהכא לא
ד) ד״ה כשס  מאסתים: (
 שמלך על תפסח. נ״נ הא
 דלא פרש״י כלום על כשס
 שמלך מהודו ועד כוש
 משוס ללשס הוזכר מהודו
 עד כוש תחילה ולא זו אף
 זו קאמר אבל הכא הזכיר
 תפסת ועזה בסוסיה דקרא
 קשיא וצריך לפרש דה׳׳ק כי

 הוא רודה כוי:

 הגהות הגר״א
 [א] גם׳ הנסה אלהיס וגו׳
 רב אמר מהנא והתמכרתם
] שם אעשה נ  כו׳ נצ״ל: [
 לכם דהי בימי אמשורוש
 אמר רב ויי והי אתשורוש

 אמר רב כו׳ כצ״ל:

 מוםף רש״י
 וארו. והנה. אחרי.
 אחרת (עיז ב:).
 ומסורבלין. נעלי בשר
 לשון עוני ושומן הוא
 ובעלמא נמי אמרינן (שבת
 קלז:) קנון מסורבל בבשר,
 המלובש בבשר כסרבל
 וקדושיו עב.) ולשון מלבוש
 הוא כמו (דניאל ג) כפיתו
 נסרנליהון (ע־ז ב:). ואין
 להם מנוחה כדוב. דוב
 אין לו מנוחה אלא הולך
 ובא כל שעה ושם) כשהוא
 קשור הולך ובא ממיל
 סביבומיו וקדושי! שםן. כך
 מלך על כל העולם
 כולו. והכי קאמר קרא ט
 הוא רודה בכל עבר הנהר
 כמחפסח ועד עזה

 (סוהדרי! כ:).

 רבינו חננאל
 אחשורוש אחיו של ראש
 ובן גילו של ראש, פי׳
 אחשורוש אח שוה לראש.
 אחיו של נבוכדנצר כר.
 הוא אחשורוש, הוא
 ברשעתו מתהילתו ועה
 סופו. ת״ר שלשה מלכו
 בכיפה, אהאב
 ונכוכד[נצר] ואחשורוש

 כוי.



 מסורת הש״ם

,DP:1א) וסנהדרין כ: גינרן 
ן ט ר ע , ג) ן ן  ג) ן לקמן יט.

, ה) ןצ״ל ן . נ ן י , י) ן ערכי ן . נ  י
, [ י נ כ ״ מ  חל סרק, ו) ן
, , ח) ןשסן ן נ ק נ ר פ  ז) [
, י) ןצ״ל חל ה לסן  ט) ףרמי

, ן  סרק, נ) [אסתר נ
ק ל], ר פ , מ) [ [  ל) [אסתר ט
, [ , D) ןדניאל י ! : ג ה ״ ר  נ) ן

 יא: מגילה נקראת פרק ראשון מגילה
 סימן שלמה סגחריג דריוש לורש: לא סליק מלכוהיה. לא השלים כסופו למדנו שכשנה שניה למלכותו ניכשו: נשא אויל מרודך מלך
 מלכותו שהרי ננורד כדאמרינן כמסכת גינוין !ק־ סח:<: הניחא למאן בבל וגוי(י). למדנו שמלך אויל מרודך כשנת ל״ז לגלות יהויכין וכבר
 ואמר וכוי. כמס׳ גיכוין פ׳ מי שאחזו: על העליונים. על השדים: מלך נכוכדנצר שמונה שנים קודם גלות יהויכין שמונה ול״ז הרי מ״ה
 כשבה המלך. משמע כתחילת מלכותו והדר כתיכ כשנת שלש: וכ״ג דאויל מרודך וכ׳ דבלשצר: אפיק מאני דביה המקדש. כשנת
 שלישית למלכותו: אמר. אחשורוש
 איהו ודאי מיטעא טעי: אנא חשיבנא
 כוי לגלוה גבל. תחילת גולה שהגלה
 אח יכניה: כמה בצירן. משבעים
 משנת שתים לכלשצר תמני אותן
 שמונה שנים שמלך נכוכדנצר לפני
 הגלותו את יכניה שלא היה לו
 לבלשצר למממן ומכאן: חשב.
 אחשורוש מכ׳ לכלשצר עד שלש שלו:
 ועייל. הנך תמני תחותייהו: חדא
 דבלשצר. דהרי m משנת שתים
 שלמו שבעים שנה לפי מניינו ושוב
 מנה שלישית: וחמשה דדריוש המדי
 וכורש הפרסי. דכתיב ודריוש מדאה
 קכיל מלכותא !דניאל 0 ואחריו מלך
 כורש הראשון שנתן רשות לכני
 הגולה לעלות שנאמר כה אמר כורש
 וגו׳ (עזרא א). וקסלקא דעתך השתא
 שמלכו כין שניהן ה׳ שנים אע״ג
 דלא כתיכ כקרא: והרסי דאחשורוש.
 ככר עכרו לו שתי שנים: מחרבות
 ירושלים. גלות צדקיהו שנשרפה
 העיר ובו כהליא כתיכ דלחרכות
 ירושלים בעי למימניא דכתיב בספר
 דניאל (ט) למלאות לחרכות ירושלס
 שכעיס שנה: ׳)חדיםר. שכך עמד
 הכית אחר גלות יכניה: איהו למה
 מלך ארביסר. דכתיכ כשנת שתים
 עשרה הפיל פור הוא הגורלי) ולשנה
 אחרת נעשה הנס הרי י״ג(ח) דמלכי
 אומות העולם מתשרי מנינן ונתחדשה
 השנה כתשרי וכתיכ לשנה אחרת
 לקיים את אגרת הפורים הזאת השניתל)
 הרי י״ד: באדין. בימי כורש כטילת
 עכידת כית אלהא שצוה כורש לבנות
 וחזר בו על ידי צרי יהודה ומימין
 כמו שכתוב בספר עזרא* עד שנת
 תרתין למלכות דריוש השני שמלך
 אחר אחשורוש ונקרא שלשה שמות
 דריוש כורש ארתחשסתא׳): שנים
 מקוטעות היו. אותן שנים שמנינן
 למעלה יש כהן שנכלעו משל אחרון
 («0 בראשון כגון לדריוש המדי וכורש
 שמנינן להם ה׳ שנים לא תמצא אלא
 ד׳ דכתיב כשנת אחת לדריוש כן
 אחשורוש כספר דניאל >ט< כשנת
 שלש למלכות כורש וגרס) ותניא כסדר
 עולם לא מצינו למדי שנה בכתוכיס
 אלא זו כלבד ולכורש מצינו שלשה
 שנים כספר דניאל כשנת שלש למלכות
 כורש וגו׳ ותניא נמי בסדר עולם כורש
 מלך ג׳ שנים מקוטעות הרי שמנית
 שנה יתירה וגס (י) דכשנות נבוכדנצר
 ואויל מרודך נכלעה שנה וכנגדו
 נשתהה המין שתים שנים לדריוש:

 תניא

 (םימן שסד״ך) ותו ליכא והא איכא שלמה
 לא םליק מלכותיה הניהא למ״ד אימלך והדיוט
 אלא למ״ד מלך והדיוט ומלך מאי איכא
 למימר שלמה מילתא אהריתי הוה ביה
 שמלך על העליונים ועל התחתונים שנאמר
 •וישב שלמה על כםא ה׳ והא הוה םנהריב
מי בכל אלהי הארצות האלה אשר  דכתיב 2
 הצילו את ארצם מידי הא יא) איכא ירושלים
דריוש  דלא כבשה והא איכא דריוש דכתיב 3
 מלכא כתב לכל עממיא אומיא ולישניא די
 דיירין בכל ארעא שלמכון יםגא הא (נ< איכא
שפר קדם  שבע דלא מלך עלייהו דכתיב 4
 דריוש והקים על מלכותא לאהשדרפניא
כה  מאה ועשרין והא איכא כורש דכהיב 5
 אמר כורש מלך פרס כל ממלכות הארץ
 נתן לי ה׳ התם אשתבוחי הוא דקא משתבח
 בנפשיה: 6בימים ההם כשבת המלך וכתיב
בשנת שלש למלכו אמר רבא מאי  בתריה 7
 כשבת לאחר שנתיישבה דעתו אמר בלשצר
 השב וטעה אנא חשיבנא ולא טעינא מאי
כי לפי מלאת לבבל שבעים  היא דכתיב 8
 שנה אפקוד אתכם וכתיב 9למלאות להרבות
 ירושלם שבעים שנה השוב ארבעין וחמש
 דנבוכדנצר ועשרים ותלת דאויל מרודך
 ותרתי דידיה הא 3׳שבעים אפיק מאני דבי
 מקדשא ואשתמש בהו ונבוכדנצר מנלן
 דארבעין וחמש שנין מלך דאמר מר נ<גלו
 בשבע גלו בשמונח גלו בשמונח עשרח
 גלו בתשע עשרה גלו בשבע לכיבוש
 יהויקים גלות יהויכין שהיא שמונה
 לנבוכדנצר גלו בשמונה עשרה לכיבוש
 יהויקים גלות צדקיהו שהיא תשע עשרה
 לנבוכדנצר דאמר מר י) שנה ראשונה כיבש
ויהי 1  נינוה שניה כיבש יהויקים וכתיב 0
 כשלשים ושבע שנה לגלות יהויכין מלך
 יהודה בשנים עשר חדש בעשרים וחמשה
 להדש נשא אויל מרודך מלך בבל [בשנת
 מלכותו] את ראש יהויכין מלך יהודה ויוצא
 אותו מבית הכלא תמני ותלתין ושבע הרי
 ארבעין וחמש דנבוכדנצר ועשרין ותלת
 דאויל מרודך גמ׳ ותרתי דדיה חא שבעין
 אמר השתא ודאי תו לא מיפרקי אפיק מאני
 דבי מקדשא ואשתמש בהו היינו דקאמר ליה
ועל מרי שמיא התרוממת ולמאניא 1  דניאל 1
1ביה בליליא  די בייתיה היתיו קדמך וכתיב 2
 קטיל בלשאצר מלכא [כשדאי] וכתיב
ודריוש מדאה קבל מלכותא כבר שנין שתין 1 3 

 ותרתין אמר איהו מיטעא טעי אנא חשיבנא
 ולא טעינא מי כתיב למלכות בבל לבבל

 כתיב מאי לבבל לגלות בבל כמה בצירן תמני השיב ועייל הילופייהו
 חרא דבלשצר וחמש דדריוש וכורש ותרתי דידיח חא שבעין כיון דחזי דמלו
 שבעין ולא איפרוק אמר השתא ודאי תו לא מיפרקי אפיק מאני דבי מקדשא
 ואשתמש בהו בא שטן וריקד ביניהן והרג את ושתי והא שפיר חשיב איהו נמי מיטעא טעי דאיבעי ליה למימני
 מחרבות ירושלים סוף סוף כמח בצירן ז<(חדיסר) [חד םרי] איהו כמה מלך ארביםר בארביםר דידיה איבעי ליה
באדין בטילת עבידת בית אלהא די בירושלם אמר רבא שנים מקוטעות הוו 1  למיבני בית המקדש אלמה כתיב 4

 תניא

 מוסף רש״י
 מלך והדיוט. היה
 שלמה, לא חזר שוב
 למלכותו !גיטין סח:
 וסנהדרין כ ועיי רש״ד
 גיטץ שם שר״ל כעין מלכות
 ראשונה שמלו על
 העליונים׳!. גלו. ישראל
 עס יהויכין בשבע. נשנה
 שביעיח לכיבוש יהויקיס,
 גלו בשמונה. כלומר
 שאוחה גלות היתה בשנה
 שמיניח למלכית ;בוכלנצר,
 לשנה שניה למלכוחו כיבש
 יהויקיס כלמסרש לקמן,
 גלו בשמונה עשרה.
 עס צלקיהו יהיא היחה
 חרבות ירושלים והיא היחה
 שנח י״ח לכיבוש יהויקיס
 והיא שנח י״ ט צננוכדנצר
 !ערכיו ינ.<. דאמר מר.
 בסלר עולם !שם׳:. כיבש
 יהויקים. לאו גליח היא,
 ללא הגלה שים אלם אלא
 כבשו לעבל תחחיי וענלי
 שלש שנים כלכתינ !מ״נ
 כלן ויהי לו יהרקים עבל
 שלש שנים וישב וימרל נו
 ג׳ שניס כלכתינ גלניאל
 נתחילתו כשנת שלש
 צמלכית יהויקיס נא
 ננוכלנצר ירושלים, ותניא
 נסלר עולס אפשר לומר כן
 והלא לא מלך ננוכרנצר על
 שנה רביעית ליהייקיס
 כלכמיב (ירמיה כה! הלנר
 אשר היה על ירמיהו על כל
 עם יהולה נשנה הרניעיח
 ליהויקיס היא השנה
 הראשוניח צנבוכלנצר, אס
 p מה תלמור לומר בשנח
 שלש, למרלו, שהיא ששיח
 לכיבושי והילוכי לבבל
 והמליך יהייכין חחתיו
 וכתיב בסוף לבד הימים
 ולחשובח השנה וגו׳ אלמא
 בשנח שבע לכיבוש ראשון
 של יהויקיס גל־ יהויכין,
 וכחיב בסוף מלכיס ויצא
 אליו יהויכין מלך יהילה
 וגוי אלמא שביעיח לכיבוש
 יהויקיס היא שמיניח
 למלכות ננוכלנצר והיינו
 ראמרינן שנה שניה כיבש

 יהויקיס ;ערכיו ינ ן.

 תורה אור השלם
 1 . וישב שלמה על כסא
 יי למלף תחת דויד אביו
 ויצלד. וישמעו אליו כל

 ישראל:
 דברי הימים א כט כג
 2. מי בבל אלהי
 האיצוה האלה אשר
 הצילו את ארצם מןדי
 כי יציל ין את ירושלם
 מןדי: ישעיהו לו כ
 3. באדין ךךןוש מלכא
 כתב לבל עממיא אמןא
 ולשניא די ךירין בכל

 ארעא שלמכון ישגא:
 דניאל ו כו
 4. שפר קךם ךרןוש
 והקים על מלכותא
 לארשדרפניא מאה
 ועשרין די להון בבל
 מלכותא: דניאל ו ב
 5. כיה אמר ברש מלך
 פרם כיל ממלכות הארץ
 נתן לי י; אליהי השמים והוא פקד עלי לבנות לו בית בירושל• אשר ביהודה: עזרא אב 6. בןמים ההם בשבת המלך
 אחשודוש על כסא מלכותו אשר בשושן הבירה: אסתר אב 7. בשנת שלוש למלכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו
 חיל פרס ומדי הפרתמים ושרי המדינות לפניו: אסתר א ג 8. בי בה אמר ין בי לפי מלאת לבבל שבעים שנח אפקיד
 אתכם והקמתי עליכם את דברי הטוב להשיב אתכם אל המקום הזה: ירמיהו כט י 9. בשנת אחת למלכו אני דניאל
 בינתי׳ בספרים מספר השנים אשר הלה דבר יי אל ירמיה הנביא למלאות לחרבות ירושלם שבעים
 שנה: דניאל ט ב 10. ויהי כשלשים ושבע שנה לגלות יהוןבן מלך יהודה בשנים עשר חדש בעשרים וחמשה לחדש
 נשא אףל מריךך מלך בבל בשנת מלכתו את ראש יהויבין מלך יהודה ויצא אותו מבית הכלוא: ירמיהו נב לא ויהי
 כשלשים ושבע שנה לגלות יהוןכין מלך יהודה בשנים עשר חדש בעשרים ושבעה להיךש נשא אחל מרידך מלך בבל
 בשנו! מלכו את ראש יהויבין מלך יהודה מבית כלא: מלכים ב כה כז 11. ועל מרא שמןא התרוממת ולמאנןא די
 ביתד היתיו קךמך ןאנת ירברבנך שגלתך ולדזנתך חמךא שתין בהון ולאלהי בספא וךהבא נחשא פרזלא אעא ואבנא
 די לא חןין ולא שמעין ולא ןדעין שבחת ןלאלהא די נשמתך בידה וכל ארחתך לה לא הדרת: דניאל ה כג 12 . בה
לא קטיל בלאשצר מלבא כשדאה: דניאל הל 13. וךךןוש מדאה קבל מלבותא כבר שנין שתין ןתךתין: דניאל ו א 14. באךין בטלת עביךת בית אלהא די בירושלם והות בטלא עד שנת תךתץ למלבות ךרןוש מלך פרס: עזרא ד כד י  כל

 לשנתיישבה רעתו. שמתחלה היה
 דואג שיצאו ישראל מתחת ידו כשיגמרו
 שכעיס שנה לגלות בבל ועכשיו
: מאי היא. חושכניה  נתיישכה »
 דכלשצר וטעותיה: לפי מלאות
 לגבל. כסבור הוא למלכות בבל
 מיום שנטלה ככל מלכות וזה נבוכדנצר
 נטל מלכות מאסר חדון מלך אשור:
 חשב. כלשצר מ״ה דנכוכדנצר וכ״ג
 דאויל מרודך: וחרחי דדיה.
 דאשכחן דבלשצר מלך תלת שנין
 דכתיכ כספר דניאל >ח) בשנת שלש
 למלכות כלשצר המלך חזון נראה
 אלי אני דניאל וגוי: גלו בשבע
 גלי בשמונה. חד גלות הוא וקראי
 קא דריש כתיכ כגלות יהויכין כשנת
 שמונה (י) למלכות נבוכדנצר בסוף
 ספר מלכיםי) ובספר ירמיה בסופוי)
 אשר הגלה נכוזראדן בשנת שבע
 אלא שמונה למלכות נכוכדנצר ושבע
 לכיכוש יהויקיס שככשו תחתיו כשנה
 שניה למלכותו (מ ולא הגלהו רהי
 לו עכד שלש שנים וי״ח וי״ט כתיכ
 בגלות צדקיהו בסוף ספר ירמיה ח)
 והיינו חורבות ירושלים שהיא
 י״א שנה אחר גלוח יהויכין דכתיכ«)
 ויהי כעשתי עשרה שנה למלך צדקיהו
 וגו׳ ומאי י״ח וי״ט י״ח לכיכוש יהויקיס
 ר״ט למלכות נבוכדנצר: דאמר מר
 שנה ראשונה ליבש נינוה. שהיתה
 ראש מלכות אשור שהיה מלך בנינוה:
 שניה ליבש יהויקים. קראי קא
 דדש כסדר עולם כתיב בראש ספר
 דניאל כשנת שלש למלכות יהויקיס
 כא נכוכדנצר כירושלים דתן ה׳ את
 יהויקים בידו אפשר לומר כן והלא
 לא מלך אלא בשנת ארבע ליהויקים
 שנאמר כספר ירמיה (מה) הדבר
 אשר היה כשנת הרביעית ליהויקים
 היא שנה הראשונה לנכוכדנצר אלא
 מה תלמוד לומר כשנת שלש למלכות
 יהויקיס כשנת שלשה למרדו לאחר
 שכיבסו עכדו שלשה שנים ומרד כו
 שנאמר ויהי לו ףהויקיס] עכד שלש
 שנים וישכ וימרד כו (מלכים כ כל)
 ולמדך כאן שעמד כמרדו שלש שנים
 הרי ששה שנים לכיכושו וכפעם הזאת
 נמסר כידו והרגו ונתקיים כו קכורת
 חמור יקכר (ירמיה ככ) והמליך את
 יהויכין כנו חחתיו ובא לו לבבל(מלרש
 רבה מצורע פי״ט) אמרו לו יועציו
 האכ מרד בך והמלכת כנו מתלא אמרן
 מכלבא בישא גוריא טנא לא נפיק
 חזר עליו לתשוכת השנה והגלהו
 והמליך צדקיהו וכן כתיכ בספר
 מלכים בסופו נמצאת גלות יהויכין
 בשנת שבע לכיבוש יהרקיס והרי
 הכתוב קורא אותה בשנת שמונה
 למלכות נכוכדנצר בספר מלכים

 הגהות הב״ח

 (א) גה׳ הא הוה
 ירושלים: (ב) שם הא
 הויא שנע ללא מלך:
 (ג) רש״• ל״ה כשנתיישנה
 וכו׳ ועכשיו נתיישנה
ד) ד״ה גלו  דעתו הס׳׳ל: (
 נשנע וכו׳ נשנת שמנה
 למלכו נסוף ספר כצ״ל
 וחינח ננוכדנצר נמחק:
 (ה) נא״ד נשנה שניה
 למלכוחו כדאמרינן
 לקמן ולא הגלהו כיי
 תורנות ירושלים דהויא
 י״א שנה ונו׳ כדכתיב
 ויהי: (ו) ד״ה נשא אויל
 מרולך מלך ננל וגו׳
 בשנת מלכותו למדני:
 (ז) ד״ה חלא וכו׳ בשנת
 שחים וכו׳ ושוכ מלך
 שנה שלישיח: (ח) ד״ה
 איהו כמה וכו׳ הרי י״ג
 דהא למלכי אומומ:
 (ט) ד״ה שנים מקוטעוח
 וכוי משל אחרון בשל
ן יכו׳ וכורש  ראשו
 הפרסי שמנינן להס ה׳
 שניס ולא וכוי לדרייש נן
 אחשורוש מזרע מדי ולא
 זהו אהשורוש המלך
 שזה קדמו שנים הרבה
 ותניא נסלר עולם כצ״ל
 וחינוח נספר דניאל נשנח
 שלש למלכוח כורש וגו׳
 נמחק: (י) בא״ה וגס
 בשנות ננוכלנצר וכו׳
 שתים ללדוש האהרון

 הס׳׳ל:

 רבעו חננאל
 כשבת, כשנתיישבה דעתו.
 אמר בלשצר מנה וטעה,
 אנא מנינא ולא טעינא.
 כתיב כי לפי מלאת
 לבבל שבעים שנה אפקד
 אתכם,אמרבלשצרא)מאי
 [לבבל] למלכות בכל.
 חשב ארבעים וחמש
 דנבוכדנצר, מ״ת מנא
 לי, דאמר מר גלו
 בשבע לכיבוש יהויקים
 [שהיא] שנת שמונה
 לנבוכדנצר. שנאמר הדבר
 אשר היה על ירמיהו
 על כל עם יהודה
 בשנה הרביעית ליהויקים
 בן יאשיהו מלך יהודה
 היא השנה הראשונית
 לנבוכדנצר מלך בבל,
 וכבש יהויקים בשנה
 החמישית למלכו, נמצאו
 משכיבש ועד שמת
 שבע שנים. שכל מלכוה
 יהויקים היתה אתת עשרה
 שנה שנאמר ואחת עשרה
 שנה מלך בירושלים,
 ואמרינן בנבוכדנצר שנה
 ראשונה כיבש נינוה שנייה
 כיבש יהויקים, וכיון שמת
 יהויקימ מלך יכניה גי
 תדשים ובא נבוכדנצר
 והגלהו שנאמר ויקח
 אותו מלך בבל בשנת
 שמונה למלכו, נמצא
 משכיבש יהויקים עד
 שמת יהויקים שבע שנים
 ויכניה ג׳ חדשים והגלהו.
 וזהו פירושו גלו בשבע
 לכיבוש יהויקים שהיא
 שנת שמונה לנבוכדנצר.
 וזה שכתוב בשנת שלש
 למלכות יהויקים מלך
 יהודה בא נבוכדנצר מלך
 בבל ירושלים ויצר עליה.
 כבר פירשוהו רבותינו
 בשנת שלש למרדו דהא
 בשנה הרביעית ליהוייקים
 מלך נבוכדנצר. גלו
 בשמונה עשר לכיבוש
 יהויקים שהיא שנת תשע
 עשר לנבוכדנצר, שנאמר
 וכהדש החמישי בעשור

 לחדש היא שנת השע עשרה למלך נבוכדנצר מלך כבל בא נבוזראדן רב טבחים וגד. נמצא שהגלה יהויכי; כשנת
 שמונה למלכו ונשאר יהויכין ל״ז שנה הבוש בבית האסורים בנלות עד שמת נבוכדנצר, שני ויהי כשלשים ושבע
 לגלות יהויכין מלך יהודה וגוי, הנה P מקודם גלות יהויכיין ח׳ שנים ול״ז שנה, הרי ארבעים וחמש שנה לנבוכדנצר.
 הנה נמצאו שנות נבוכדנצר מן הפסוקין. אבל עשרים ושלש שנה לאויל מרודך גמרא, ותרתי דבלשצר, הרי שבעים.
 אמר מדלא איפרוק כולי. אמר אחשורוש בלשצר טעה דאיבעו למימנא ע׳ לגלות. כמה בצרו ה׳ שנה שמלך נבוכדנצר
 קודם גלות יכניה עייל תמני שני חילופ״הו, חדא דבלשצר והי שנה דכורש ודריוש ובי שנים דידיה הא שבעים
 כד. היינו דכתיב בשנת שלש למלכו בשבת, כשנתיישב דעתו דאמר תוב לא מפרקי. נולה שמעהה ופשוטה היא.

) נראה דצ״ל הנה מלך  א) צ״ל אמר נלשצר חשב וטעה וכו׳ מאי היא יכתיב ני לפי מלאת לבבל וחשנ ימאי לנבל למלכות בגל חשנ וכוי. נ
 מקורס נלות יהרכין וכוי.



 מגילה נקראת פרק ראשון מגילה ־ב. גליון הש״ם

 אתה מטיל קנאה. וא״ת למ״ל
 לעיל הראוי לגינה לגינה
 הראר לחצר לחצר א״כ אתה ממיל
 קנאה כשעולה י״ל דסבירא ליה
 לכיון שלא היו רואין זה את זה ליכא
 קנאה: כדת של הורה אכילה
 מרובה משהיה. והא ראמרינן
 כנלה >לף כל: ושם) כל שאכילתו
 מרוכה משתיימו עצמותיו סכרין

 היינו כאוכל יותר מלאי:
 שפרחה

׳ . עי ו י ד ו תלמי ל א י שנה אחה לבבל. (י) הט איתא בסלר עולם ביה כליליא קטיל בלשצל גט׳ ש ו  חניא נמי הכי. לבשנות נבוכלנצר ואויל מרולך נבלעה שנה: ע
^ ן ^ ו ר ת א ״ ^ ז ח W א p

ל  י ע ס י י ת ר ה ש י 3 י כ 0 ש י י ת מ 1 י י א ס ס ח י ע ב י ש 5 נ י כ ו 5 ל1 נ מ ם ש ו י ה מ נ ס ש י ע ב י ש ר א ה ת י כ ל ל מ ה י31י א י ש מ ו י ר י א י כ ל  מ

א ל ו א ט א ע ם חם ל  למלאות שבעים שנה מששלט על ישראל ועמל רריוש והשלימה ואחריו בשנה אחרת מלך כורש בבבל ונפקלו פקירה במקצת שאמר מי בכס ש
ן לף ׳ סנהדרי ם. עי י ה לפנ ל ע מ ט ל י נ ו מ נ ח נ א מ ן ח  מכל עמו יהי אלהיו עמו רעל וגרי). למלנו מברייתא זו כשמת בלשצר לא היו לכיבוש יהויקיס אלא שבעים חסר א

 שבעים שנה מ״ה לנבוכלנצר וכ״ג
 תניא נמי הכי ועוד שנה יא) אחרת לבבל
 ועמד דריוש והשלימה אמר רבא אף דניאל
בשנת אחת  טעה בהאי חושבנא דכתיב 1
 למלכו אני דניאל בינותי בספרים מדקאמר
 בינותי מכלל דטעה מ״מ קשו קראי אהדדי
לחרבות ירושלם מלאות לבבל וכתיב 1  כתיב 2
 אמר רבא לפקידה בעלמא והיינו דכתיב
כה אמר כורש מלך פרס כל ממלכות הארץ 3 

 נתן לי ה׳ אלהי השמים והוא פקד עלי לבנות
 לו בית בירושלם » דרש רב נחמן בר רב

כה אמר ה׳ למשיחו לכורש אשר החזקתי בימינו וכי  חםדא מאי דכתיב 4
 כורש משיה היה אלא א״ל הקב״ה למשיח קובל אני לך על כורש אני אמרתי
מי בכם מכל עמו ויעל: א<6היל  הוא יבנה » ביתי ויקבץ גליותי והוא אמר 5
למלכי מדי ופרס אמר רבא אתנויי אתנו בהדדי  פרם ומדי הפרתמים וכתיב 7
בהראותו את  אי מינן מלכי מיניים איפרכי ואי מינייכו מלכי מינן איפרכי 8
 עושר כבוד מלכותו(י) א״ר יוסי בר חנינא מלמד שלבש בגדי כהונה כתיב
ובמלאות הימים 1 לכבוד ולתפארת 0 ר תפארת גדולתו וכתיב התם 9  הכא ק
 האלה וגו׳ רב ושמואל הד אמר מלך פיקח היה וחד אמר מלך טיפש היה
 מאן דאמר מלך פיקה היה שפיר עבד דקריב רחיקא ברישא רבני מאתיה
 «־< כל אימת דבעי מפייס להו ומאן דאמר טיפש היה דאיבעי ליה לקרובי
שאלו  בני מאתיה ברישא דאי מרדו ביה הנך >י< הני הוו קיימי בהדיה 8
 תלמידיו את רשב״י מפני מה נתהייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור
 כליה אמר להם אמרו אתם אמרו לו מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע
 >״ אם כן שבשושן יהרגו שבכל העולם כולו אל יהרגו אמרו לו אמור אתה
 אמר להם מפני שהשתהוו לצלם אמרו לו וכי משוא פנים יש בדבר אמר
הם לא עשו אלא לפנים אף הקב״ה לא עשה עמהן אלא לפנים 8 י  להם נ
בחצר גנת ביתן המלך רב ושמואל חד 1 כי לא ענה מלבו: 0 1  והיינו דכתיב 1
 אמר הראוי להצר להצר הראוי לגינה לגינה הראוי לביתן לביתן והד אמר
 הושיבן בהצר ולא ההזיקתן בגינה ולא ההזיקתן עד שהכניסן לביתן וההזיקתן
 במתניתא תנא הושיבן בחצר ופתח להם שני פתחים אחד לגינה ואהד לביתן
חור כרפס ותכלת מאי חור רב אמר חרי הרי ושמואל אמר מילת לבנה 1 2 

 הציע להם כרפם אמר ר׳ יוסי בר חנינא כרים של פסים על גלילי כסף ועמודי
 שש מטות זהב וכסף תניא ר׳ יהודה אומר הראוי לכסף לכסף הראוי לזהב
 לזהב אמר לו ר׳ נחמיה א״כ אתה מטיל קנאה בסעודה אלא הם של כסף
 ורגליהן של זהב בהט ושש א״ר אםי אבנים ״שמתהוטטות על בעליהן
דר וסוהרת רב אמר דרי ו 1  וכן הוא אומר «w אבני נזר מתנוססות על אדמתו 2
 דרי ושמואל אמר אבן טובה יש בכרכי הים ודרה שמה הושיבה באמצע
 סעודה ומאירה להם כצהרים דבי רבי ישמעאל תנא שקרא דרור לכל בעלי
והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים משונים מיבעי ליה אמר רבא 1  סחורה 4

ף ג ז ד ׳ ע״ . ועי ג ״  סא ע
ס׳ ד״ה שלא א תו  ע״
י ר י ד״ה ד ״ ש  השתחוו: ר
ן ו ש ת ל ר ח ו ס ׳ ו ו כ י ו ר  ד
מו ו ג ר. כי סביב תר  סחו
דקרא א ה<: ר ו ר סתו  סחו
׳ ו כ ם ו י ר ה צ ם ד״ה כ  ש
׳ א. עי א הו ר ה ן ם ו ש  ל
י א רש״ ״ ג ע ף י  לקמן ד

 ל״ה אסתהר:

 הגהות הב״ח
ת ח ל שנה א עו ) גט׳ ו א ) 
ף א עמל וכו׳ ו ש לנכל ו  י
ס י ׳ ביכותי גספר  לניאל וכו
ר ש ם א י נ ש ר ה פ ס  מ
ה י מ ר ל י ׳ א ר ה ב ה ד י  ה
ת ו א ל מ א ל י ב נ  ה
ם י ל ש ו ר ת י ו ב ר ה  ל
ר מ א ק ד ה מ נ ם ש י ע ב  ש
ם מכלל י ר פ ס נותי ב י ני נ  א
מ ״ ה מ ע י ט מ ו נ ה י א  ד
ם לכנות לו : (ב) ש  קשו
י ב מ י ת כ  בית כירושלים ו
י ה ו י מ ל ע כ ם מ כ  ב
ל לרש ע י ו ו מ ו ע י ה ל  א
ס הוא ) ש ג ) : ן  לב נחמ
י ויקבץ גליותי: ר י  יגנה ע

ת א ם ככול מלכותי ו ) ש ד ) 
׳ אמר לבי יוסי ו ג ר ו ק  י
ף ט ע ת נ ׳ בגלי כהונה ו  וכו
ד כתיב הכא: מ ע  ו
י מאתיה נ נ ם ד ) ש ה ) 
ה כל י י ל פ י י ף כ כ י  מ
ב ר ק ו מ ה  אימת לבעי ב
: ש פ י  להו ימאן לאמר ט
ו ביה הנך ל ר ם מ ) ש ו ) 
ה: י הל ו נ ו ה י ו ג י ה מ י י  ק
ע ש ם של אוחו ר ) ש ו ) 
: ם אס ק ה ר ל מ  א
י מר כ ם וכן הוא או ) ש ח ) 
ם ואמם : (ט) ש י מ  א
: ן ה ם נ י ת ו ש  שונים ו
ד שנה ו ע י ד״ה ו ״ ש ) ר י ) 
א ש י  אחת לננל. ר
א הכי איחא: ת י י ר ב  ד
 (ב) ד״ה לסקילה כעלמא
י לפי מלאות א ר ה מ א  נ
א ה  לגבל שבעים שנה ד
ב וכך י ת ד אתכם כ  אפקו
ו וכו׳ שפשטה ה שנפקד י  ה
) ד״ה משיח ל ד בבל: (  י
ן מ ש ם נמשח ב ו ל א כ ו  ה
 כצ״ל ותיבת כמו נמחק:
׳ ) ד״ה קובל וכו מ ) 
י נ ש א ר ו ל כ  למשיחו ע
ל אשר החזקחי וכו׳ ב ו  ק
: י א י חרי קר ר י  יבנה את ע
) ה״ה בגלי כהונה יכו׳ נ ) 
א י ב ה  ; , - כהן גלול ש

ר מירושלים: צ נ ד כ ו ב  יצתה בת סול ואמרה להם ראשונים כלו מפני כלים ואתם שונים «י< בהם נ
׳  (ם) ד״ה וכן הוא וכו
ונות: י גסי ד ל י ע  ואומר ש

 מוסף רש״י
ה י ת ת א י ו ר ק ו ב ה י  א
ן . קארי ונוציני מי י נ י צ ו ב  ב
 אתל הוא אלא שאלו גלולים
ה מ  ואלו קטנים, כלומר נ
 שהוא עוסק היא עסוקה

 ;סוטה י.ו.

 רבינו חננאל

 ויין מלכות רב אמר רב מלמד שכל אחד ואהד השקהו יין שגדול הימנו
והשהיה כדת י<(אין אונם) מאי כדת א״ר חנן משום ד״מ כדת של 1  בשנים 5
 תורה מה דת של תורה אכילה מרובה משהיה אף סעודתו של אותו רשע
 אכילה מרובה משהיה אין אונם אמר רבי אלעזר מלמד שכל אהד ואחד
 השקהו מיין מדינתו לעשות כרצון איש ואיש אמר רבא לעשוה כרצון
גם ושתי 1 איש צר ואויב 8 1 איש יהודי המן 7 1  מרדכי והמן מרדכי דכתיב 6
 המלכה עשתה משהה נשים בית המלכות בית הנשים מיבעי ליה אמר
 רבא שניהן לדבר עבירה נתכוונו היינו דאמרי אינשי ה<איהו י<בקרי ואתהיה

 בבוציני

 לאויל מרודך ושלשה לבלשצר הרי
 שנים מקוטעות היו: ביגוהי בספרים.
 לשון ספירה וחשבון: לסיב לפי
 מלאוה לבבל. שבעים שנה אפקול
 אתכם בספר ירמיה: זכהיב. בספר
 לניאל למלאות לחרבות ירושלס
 שבעים שנה מספר השנים אשר היה
 לבר ה׳ אל ירמיה הנביא: לפקידה
 בעלמא. >ה ואמר לפי מלאות לבבל
 שבעים שנה אפקור אתכם וכך הימה
 שנפקלו בשנה אחת לכורש מלך
 פרס שהיא שנת ע״א לכיבוש יהויקיס
 שפשטה בבל על ישראל: משיח.
 (ל) נמשח כמו שמן המשחה: קובל
 אני לך כוי. והכי קאמר כה אמר
 ה׳ למשיחו «0 לכורש אשר החזקתי
 בימינו וגו׳ הוא יבנה את ביתי. תרי
 קראי כתיבי דסמיט אהללי. וניקול
 טעם מקרא זה מוכיח על לרש זה
 שאין לך טעם זרקא כמקרא שאין
 סגול כא אחריו וכאן ננקל למשיחו
 בזרקא ולכורש ננקל במאריך
 להפרישו ולנתקו מעם למשיחו: מי
 בלם מלל עמו וגו׳. והוא עצמו לא
 נשתלל בלבר: לחיב פרס ומדי
 הפרחמים. סמך הפרתמיס אצל מלי
 וכתיב למלכי מלי ופרס סמך מלט
 אצל מלי: בגדי להונה. שהיו
 בילו שם בגלי כהן גדול w שהכיאן
 מירושלים: פיקח היה. שהקליס
 משתה הרחוקים יותר ממשתה בני
 עירו: שהשחחוו לצלם. בימי נבוכלנצר:
 ולי משוא פנים יש בדבר. איך זכו
 לנס: הם עשו לפנים. מיראה: חרי
 חרי. מעשה מחט. מלאכת המצעות
 היתה עשרה נקבים נקכיס: מילס
 לבנה. חור לשון חיוריי): הראוי ללסןו
 לו׳. מטות זהב וכסף קדריש שר הראוי
 לזהכ לזהכ וגרוע לכסף: מסחוטטוה
 על בעליהן. רצפה עשה להס באבנים
 חטוטות כלומר שלא באו לידי אדם
 אלא כטורח שמחטטים ומחזירים
 בעליהן אחריהן עד שמוצאין אותן
 בדמים יקרים: ולן הוא אומר.
 שהמקרא משבח אבנים יקרות ואומר
 (« על נסיונות הרבה הן באין ט אבני
 נזר מתנוססות על אדמתו. והכתוב
 מדבר לישראל לעתיד לבוא שיהיו
 משובץ ויקרים בין האומות כאבני
 נזר המתנוססות: דרי דרי. שורות
 שורות סביב. 8 וסוחרת לשון סחור
: כצהרים. והאי וסוחרת  סחור מ)
 8 לשון סהרא הוא: שקרא דרור

 ללל בעלי סחורה. עשה נחת רוח
 לכני מלכותו להעביר מהן מכס של

 מסורת הש״ם

׳ כצ״ל, נ מיל כו  א) כתי
ז ג. ל״ה ס׳ ע״ ׳ תו עי  ב) ן
ך ר ך ע ו ר ע נ  שלא וכוי], ג) [
 תט א כתב כמה פירושים ע״ו
, ר״ת ע״שן ג ו ״  גשם ר
י ליתא], ה) סוטה ״ ע ב ! (  ד
ר ך ק ר ך ע ׳ בערו עי  י., י) ן
 ד], 1) [עזרא א], ח) [דניאל

) [שגת יג.], P ,[ז 

 סוחרין: הראשונים. כלומר בלשצר
 וחבורתו: כדח של הורה. אכילת מזבח מרובה משתיה פר ושלשה עשרוניס סולת לאכילה ונסך חצי ההין: מיין מדינחו. יין הרגיל
 בו ולא ישכרהו ןולא ישתהו] אלא לפי רצונו: לרצון מרדלי והמן. הם היו שרי המשקים במשתה: איהו בקרי. דלועין גדולות:

 בוציני
, י ד ו קראי אהד ש הא ק  ו
ת א ל י מ פ א ל ב ש ר י ר פ  ו
דה בעלמא. , לפקי  לבבל
ב] י ו [מתחי ד י ת ב א צ מ נ י ש ל מ מר כ ו . בל ת בעליהן ו א י ט ח , מ ל בעליהן ת ע י טטו לה. אבנים מתחו ם, לגאו שלי רו ת י ו ב ר לחו  ו
ן ן מ י א ר ץ שמתי ח ר ו ב הן נסים ו י ד ת בי א צ מ נ ן ש ו י הן כ ן בעלי כ , ו ד ב ת בל ו כ ל מ ט אלא ל ו י ד ה ת ל ו י ן ראו נ ת, א) שאי  למלכו
ות, עי ה רבי מ ו כ ש ב י ש ש ב ד כ י מ ת ׳ ה יה, פי ה משתי ב ו ר רה אכילה מ ל תו ת ש ה ד ל תורה] מ והשהיה כדת, כדת ש ת. [  המלכו

 א) וכן העתיק הערוך נערך חט א׳ נשם רבינו ע״ש.

 תורה אור השלם
ו כ ל מ ת ל ה ת א נ ש  1. ב
י ת נ י ל ב א י נ י ד נ  א
ם י נ ש ר ה פ ס ם מ י ר פ ס  ב
ל ן א ר י ב ה ד ן ר ה ש  א
ת ו א ל מ א ל י ב נ ה ה ן מ ך  י
ם ל ש ו ר ת י ו ב ר ח  ל

: ה נ ם ש י ע ב  ש
אל ט ב י  דנ
י פ י ל ן ב ר י מ ה א י כ  2. ב
ם י ע ב ל ש ב ב ת ל א ל  מ
ם כ ת ד א ק פ ה א נ  ש
ת ם א כ י ל תי ע י הקנ  ו
ב י ש ה ב ל ו ט י ה ר ב  ד
ם ו ק מ ל ה ם א ב ז ו  א
הו כט י רמי ה: י  הז
ך ל ש מ ר ר כ מ ה א  3. ב
ץ ר א ת ה ו כ ל מ ל מ ס כ ך  פ
ם י מ ש י ה ה ל י י; א ן ל ת  נ
ו ת ל ו נ ב י ל ל ר ע ק א פ ו ה  ו
ר ש ם א ל ש ו ר י ת ב י  ב
: עזרא א ב ה ד ו ה י  ב
ו ח י ש מ ן ל ר י מ ה א  4. כ
י ת ק ז ח ר ה ש ש א ך ו ב  ל
ם י ו ו ג י נ פ ד ל ר ו ל נ י מ י  ב
ח ת פ ם א י כ ל י מ נ ת מ  ו
ם י ת ל ו ד י נ פ ח ל ת פ  ל

: ו ר ג ס א י ם ל י ר ע ש  ו
הו מה א י שע  י
י ה ו י מ ל ע כ ם מ כ י ב  5. מ
ל ע י ו • מ ו ע י ה ל  א
ה ד ו ה י ר ב ש ם א ל ש ו ר י  ל
י ה ל ת יי א י ת ב ן א כ י  ו
ם י ה ל א א ה ו ל ה א ר ש  י

: ם ל ש ו ר י ר ב ש  א
רא א ג  עז
ו כ ל מ ש ל ו ל ת ש נ ש  6. ב
ו י ך ל ש ב ה ל ת ש ה מ ש  ע
י ד מ ם ו ר ל פ י ו ח י ך ב ג  ח
י ר ש ם ו י מ ת ר פ  ה

: ו י נ פ ת ל ו נ י ד מ  ה
 אסתר א ג
ו פ ק ה ת ש ע  ד. ובל מ
ת ל ד ת ג ש ר פ ׳ ו ת ר ו ב ג  ו
ך ל מ ו ה ל ד ר ג ש י א כ ד ר  מ
ל ם ע י ב ו ת ם כ א ה ו ל  ה
י כ ל מ ם ל י מ י י ה ר ב ר ד פ  ס
: אסתר י ב ם ך פ י ו ד  מ
ר ש ת ע ו א ת א ר ה  8. ב
ר ק ת י א ו ו ת ו כ ל ד מ ו ב  כ
ם י מ ו ן ת ל ו ד ת ג ר א פ  ת
ת א מ ם ו י נ ו מ ם ש י ב  ר
ום: אסתר א ד  י
ש ד י ק ד ג ת ב י ש ע  9• ו
ד ו ב כ ך ל י ח ן א ר ה א  ל

: ת ר א פ ת ל  ו
ת כה ב ו מ  ש
ם י מ ן ת ה א ו ל מ ב . ו 1 0 
ל ב ך ל ל מ ה ה ש ה ע ל א  ה
ן ש ו ש ם ב י א צ מ נ ם ה ע  ה
ן ט ד ק ע ל ו ו ר ג מ ה ל ר י ב  ה
ם י מ ת י ע ב ה ש ת ש  מ

: ך ל מ ן ה ת י ת ב נ ר ג צ ח  ב
 אסתר א ה
ו ב ל ה מ נ א ע י ל  11. כ

: ש י י א נ ה ב ג י  ו
ג  איכה ג ל
ת ל כ ת ס ו פ ר ר כ ו . ת 1 2 
ן מ ג ר א ץ ו ו י ב ל ב ח ז ב ו ח  א
י ד ו מ ע ף ו ס י ב ל י ל ל ג  ע
ל ף ע ס כ ב ו ה ת ו ו ט ש מ  ש
ר ד ש ו ש ט ו ה ת ב פ צ  ר
: אסתר א ו ת ר ה ס  ו
י ם י ע י ש ו ה  13 • ו
א ו ה ם ה ו י היהם ב  אלי

ת ו כ ל ן מ י י ם ו י נ ו ם ש י ל ב ם מ י ל כ ב ו ה י ז ל ב ת ב ו ק ש ה : זכריה ט טז 14 • ו ו ת מ ד ל א ת ע ו ס ס ו נ ת ר מ ז י נ נ ב י א ו כ מ ן ע א צ  כ
ש י ן א ו צ ר ת כ ו ש ע ו ל ת י ב ב ל ר ל כ ך ע ל מ ד ה ס ן י י כ ן אינם ב י ה א ר ה ב ן ת ש ה . ו 1 ז 5 : אסהר א ך ל מ ה ה ן ב ב  ך
ש י ש א י ן ק י ב ע י ב ן ש ר ב י א ן ל י ב כ ד ר ו מ מ ש ה ו ר י ב ן ה ש ו ש ה ב י י ה ד ו ה ש י י . א 1 ה 6 : אסתר א ש י א  ו
ך ל מ י ה נ פ ל ת מ ע ב ן נ מ ה ה ו ז ע ה ר ן ה מ ב ה י ו א ר ו ש צ י ר א ת ס ר א מ א ת . ו 1 ה 7 : אסהר ב י נ  ימי

: אסתר א ט ש ו ר ו ש ח ך א ל מ ר ל ש ת א ו כ ל מ ת ה י ם ב י ש ה נ ת ש ה מ ת ש ה ע כ ל מ י ה ת ש ם ו . ג 1 ו 8 : אסתר ו ה כ ל מ ה  ו



 מסורת הש״ס
 א) [סוטה ח:], ב) ס״א לא
 גריס גר, ג) [גע״י איתא
 תוספת יש ספריס לגרסי
 איש יהורי היה גשושן הגירה
 וגו׳ אמר רג נחמן מוכתר
 גנימוסו היה פי׳ שמות נאים
 והגונים כלרריש שכולס על
 שמו נקראים וי״ס לגרסי
 קרי ליה יהולי וקרי ליה ימיני
 יהולי אלמא מיהולה קאתי
 ימיני אלמא ממימי! קאמי
 אמר רג נחמן מרלכי מוכתר
 גנימוסו היה ולא נהירא למה
 עני[ זה לזה ומיהו יש ליישגו
 מוכתר בנימוסו מוכתר
 גשמות נאים יכמעשיס נאיס
 וטכסיסי מלכות ולכך קורהו
 על שס יהורה שהיה חשוכ
 מכל השגטיס ויצאו ממנו
 מלכיסן,י) [נע״י גריסרנה
 נר רנ הונא ורנה נר נר מנה
 משמיה לרני יהושע נן לוי
 אמרו אגיו מכנימין וכו׳
 וע״ש גסרש״י וגערוך ערך
 נמס כ כחנ נזה״ל מרלכי
 מוכתר ננמוסו היה כעלי
 פירוש מצוין נלתי התורה
 כעלי שהיה ידוע נרורו וזהיר
 נמצות וכו׳ ע״שן, ה) [אסתר
 נן, ו) ןצ״ל כעלי סי׳ בע״י
 נפרש״י שם עי• כערוך ערך
 נמס וערך עלי), ז) [וע״ע
 חוס׳ ינמות עו: ל״ה מנימין
 וסוסי סוטה ט.ן, ח) ןעי׳

 פרקי לר״א סמ״טן,

 גליון הש״ם
ן א כ כ מ ״ ר ר מ  נמ' א
׳ ירושל׳ . עי י ט כו ו י ד ה ה  ש
: ז ן ה״ ק ל לסנהלרי ר  פ
. א ל מ ל א א כ ר - ם ם א  ש
א תלייה  ע״ל כא ע״
י ער י ד״ה נ ״ ש  אלמלא: ר
׳ לכר נחמד . עי ׳ א גרסי  ל

ס שמואל:  כספר מקי

 הגהות הב״ח
 (א) נמ׳ מלאכה נשגת
 לפיכך נגזר עליה
 בשבת היינו לכתינ:
 (ב) שם ויקצף המלך מאל
 וחמתו בעדה בו אמאי
 ללקה: (ג) שש פסיק ליה
 חמריה ודכיר לה ונעי לה
 מינן: (ד) שם ציתסיה
 וליזיל עד ננימין מאי שנא
 הני תלתא תנא כולן כצ״ל
 ותינח אלא נמחק:
 (ה) רש"׳ ל״ה אמרי מאי
 יכו׳ להיות כל איש שורר
 נניתי פשיטא שאף
 הגרלן: (ו) ד״ה נערה ובו׳
 נערה אחת לפיכך כל ארס
 ונו׳ ואחשומש היה כסיל
 זכו׳ מסמרה מיניה

 הס״ל:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] רש״י ד״ה נערי לא
 גרסינן. נ״נ עיין נזה
 בספר מקום שמואל נשער

 החירוצים:

 יב: מגילה נקראת פרק ראשון מגילה
 בוצ״ני. ללועין קטנות. כלומר דבאותו מין עצמו זה נואף וזו נואפת
 הוא אומר להראות את יופיה והיא לכך נתכונה שיסתכלו כיופיה:
 פריצסא הואי. פרוצה היתה: מלמד שפרחה בה צרעה. ויליף
 בירושלמי מאשר נגזר עליה מ וכתיב וישב כית התפשית מצורע כי
 נגזר מבית ה׳ (לה״ב כ0 מה להלן
 צרעת אף כאן צרעת: אהורייריה.
 שומרי הסוסים: לקבל אלפא חמרא
 שחי. כן העיל הכתוב עליו(לגיאל ה):
 פסיק ליה. יפיג יינו מעט מעליו:
 על דורדייה. על שמריו: וטעמא
 אמרו ליה. ויפה אמרו לו לולאי כן
 הוא שמתוך שהאלס שקט לעתו
 מיושבת עליו שנאמר שאנן מואב
 מנעוריו ושוקט הוא אל שמריו וסיפיה
 לקרא על כן עמל טעמו בו וריחו לא
 נמר: פסוק זה על קרבנוח נאמר.
 והקרוב אליו לשון הקרבת קרבן.
 מלאכי השרת הזכירו לפני הקב״ה את
 הקרבנומ שהקריבו ישראל לפניו
 לעשות להם נקמה בושתי ותבא
 אסתר ותמלוך תחתיה: כרשנא.
 כלום הקריבו לפניך כריס בני שנה:
 שסר. שתי תורים: מרם. שמירסו
 את הלם שלא יקרש ושוב לא יהא
 ראוי לזריקה: מרסנא. מירסו
 במנחות לבוללן. ממרס לשון מגיס:
 מוכן לפורענוח. עומל להיות תלוי:
 מכאן שההדיוט קופץ בראש. שהד
 מנה אותו הכתוב לבסוף אלמא
 גרוע הוא מכולן והוא קפץ בראש:
 אלמלא אגרוח ראשונוס. שהוחזק
 בהן שוטה כעיני האומות: לא
 נשחייר משמאי ישראל שריד ופליט.
 שהיו ממהרין להורגן במצות המלך
 באגרות האמצעיות ולא היו ממתינים
 ליום המועד: אמרי מאי האי דשדר
 לן. אומרים האומות מה זה ששלח
 לומר לנו להיות כל איש שורר כביתו
 יה<שאף הגרדן שורר בביתו: פרדשכא.
 פקיד ונגיד: נטרה. דוד לא ביקש
 אלא נערה אחת (י) כל אדם הראה
 לשלוחיו את בתו אולי חיטב בעיניו
 ואחשורוש כסיל צוה לקבץ את
 כולן הכל יודעין שלא יקח אלא אחת
 ואת כולן יבעל מאן דהוה ליה
 ברתא מטמרה: מוכחר בנימוסו
 היה. בשמות נאין. נימוס שם בלשון
 יון: א] 8 0נערי לא גרסינן אלא
ר  הט גרסינן אמר רבה בר ב
 חנה אמר רבי יהושע בן לוי כוי:

 דלא

 כה צרעה. בירושלמי מפרש דילסינן נגזר דכתיב שפרחה
 גבי ושתי מנגזר דכתיב גבי עוזיה כשנצטרע דכתיכ
 ביה גמר מבית ה׳ (לה״כ כ0: זיל לגכי עמון ומואכ דיתכי
 בדוכתייהו כתמדא. וקשה דהא פרק תפלת השחר (ברכום לף כמ.)

 פריך וט עמון במקומו יושב והלא בא
 סנתריב ובלבלו לכך פר״ת דגרסינן
 הכא מואב למוד דקרא נמי לא הזכיר
 אלא מואב דכתיב שאנן מואכ
 ובברכות נמי לא גרסינן אלא עמון
 ומזה הטעם התירו ליהודה גר
 העמוני לבא בקהל אבל משמע דגרי
 אינך לא רצו להמיר לבא בקהל לפי
 שלא בלבל סנחריב מצדם ולא בלבל
 מואב ומיהו קשה דבברכות משמע
 באותה שהבאתי שסנחריב בלבל
 עמון ובירמיה חשיב להו באותן
 שהגלה נכוכדנצר וי״ל לפי שסנחדב
 היה ראשון שבלבל נקרא הכל על
 שמו ועליו כתיב ואסיר גבולות עמים
 ועתידותיהם שוסתי אבל ודאי עיקר

 החורבן היה ע״י נבוכדנצר•):
 ממוכן. ״)יש מדרש שהיה דניאל
 ולפי שהיה נשוי לשרית
 שהיתה גדולה ממנו שלא היה יכול
 לכופה לדבר כלשונו יעץ לעשות כן:

 כל

 בבוציני 1ביום השביעי כטוב לב המלך ביין
 אטו עד השתא לא טב לביה בהמרא אמר
 רבא יום השביעי שבת היה שישראל אוכלי?
 ושותין מתהילין בד״ת ובדברי תשבהות אבל
 עובדי כוכבים שאוכלין ושותין אין מתהילין
 אלא בדברי תיפלות וכן בסעודתו של אותו
 רשע הללו אומרים מדיות נאות והללו
 אומרים פרסיות נאות אמר להם אהשורוש
 כלי שאני משתמש בו אינו לא מדיי
 ולא פרסי אלא כשדיי רצונכם לראותה אמרו
 לו אין ובלבד שתהא ערומה 6•שבמדה שאדם
 מודד בה מודדין לו מלמד שהיתה ושתי
 הרשעה מביאה בנות ישראל ומפשיטן
 ערומות ועושה בהן מלאכה בשבת >*< היינו
אהר הדברים האלה כשוך חמת  דכתיב 2
 המלך אהשורוש זכר את ושתי ואת אשר
 עשתה ואת אשר נגזר עליה כשם שעשתה
ותמאן המלכה ושתי מכדי  כך נגזר עליה 3
 פריצתא הואי דאמר מר שניהן לדבר עבירה
 נתכוונו מ״ט לא אתאי א״ר יוסי בר הנינא מלמד שפרהה בה צרעת במתניתא
 תנא [בא גבריאל ועשה לה זנב] ויקצף המלך מאד >־< אמאי דלקה ביה
 כולי האי אמר רבא שלהה ליה ״בר אהורייריה דאבא אבא לקבל אלפא
 המרא שהי ולא רוי וההוא גברא אשתטי בהמריה מיד והמתו בערה בו
ויאמר המלך לחכמים מאן חכמים רבנן יודעי העתים שיודעין לעבר שנים 4 

 ולקבוע הרשים אמר להו דיינוה לי אמרו היכי נעביד נימא ליה קטלה למהר
 פםיק ליה המריה >« ובעי לה מינן נימא ליה שבקה קא מזלזלה במלכותא
 אמרו לו מיום שהרב בית המקדש וגלינו מארצנו ניטלה עצה ממנו ואין
 אנו יודעץ לדון דיני נפשות זיל לגבי עמון ומואב דיתבי בדוכתייהו כהמרא
שאנן מואב מנעוריו ושוקט  דיתיב על דורדייה וטעמא אמרו ליה דכתיב 5
 הוא אל שמריו ולא הורק מכלי אל כלי ובגולה לא הלך על כן עמד טעמו
 בו וריהו לא נמר מיד 6והקרוב אליו כרשנא שתר אדמתא תרשיש א״ר לוי
 כל פסוק זה על שום קרבנות נאמר כרשנא אמרו מלאכי השרת לפני הקב״ה
 רבש״ע כלום הקריבו לפניך כרים בני שנה כדרך שהקריבו ישראל לפניך
 שתר כלום הקריבו לפניך שתי תורין אדמתא כלום בנו לפניך מזבה אדמה
תרשיש ושהם וישפה  תרשיש כלום שימשו לפניך בבגדי כהונה דכתיב בהו 7
 מרם כלום מירםו בדם לפניך מרםנא כלום מירסו במנהות לפניך ממוכן כלום
ויאמר ממוכן תנא ממוכן זה המן ילמה נקרא שמו  הכינו שלהן לפניך 8
מכאן שההדיוט קופץ בראש  ממוכן שמוכן לפורענות אמר רב כהנא 8
אלמלא אגרות הראשונות לא  9להיות כל איש שורר בביתו אמר רבא 8

 נשתייר משונאיהן של ישראל שריד ופליט אמרי מאי האי דשדיר לן להיות
ויפקד 1  כל איש שורר בביתו פשיטא אפילו קרהה בביתיה פרדשכא ליהוי 0

כל ערום יעשה בדעת וכסיל יפרוש אולת כל ערום יעשה בדעת זה דוד 1  המלך פקידים א״ר מאי דכתיב 1
׳ויאמרו לו עבדיו יבקשו לאדני המלך נערה בתולה כל מאן דהוה ליה ברתא אייתה ניהליה וכסיל  דכתיב 2
איש 1  יפרוש אולת זה אחשורוש דכהיב ויפקד המלך פקידים כל מאן דהוה ליה ברתא איטמרה מיניה 3
 יהודי היה בשושן הבירה וגו׳ איש ימיני מאי קאמר אי ליהוםא קאתי ליחסיה (י) ואזיל עד בנימין אלא
 מאי שנא הני תנא כולן על שמו נקראו בן יאיר בן שהאיר עיניהם של ישראל בתפלתו בן שמעי בן ששמע
 אל תפלתו בן קיש שהקיש על שערי רתמים ונפתהו לו קרי ליה יהודי אלמא מיהודה קאתי וקרי ליה ימיני
 אלמא מבנימין קאתי ״אמר רב נחמן מרדכי מוכתר בנימוסו היה ייאמר רבה בר בר הנה אמר ר׳ יהושע
 בן לוי אביו מבנימין ואמו מיהודה ורבנן אמרי משפתות מתגרות זו בזו משפהת יהודה אומרת אנא
 גרים דמתיליד מרדכי דלא קטליה דוד לשמעי בן גרא ומשפהת בנימין אמרה מינאי קאתי רבא אמר
 כנםת ישראל אמרה לאידך גיםא ראו מה עשה לי יהודי ומה שילם לי ימיני מה עשה לי יתודי

 דלא

 תורה אור השלם
י ע י ב ש ם ה ו י  1 . ב

ן י י ך ב ל מ ב ה ב ל ו ט  ב
א ת ז ן ב מ ו ה מ ר ל מ  א
א ת ג ב א א ו ה ג א ב נ ו ב ר  ח
ת ע ב ס ש ב ר כ ר י ת  ז
ת ם א י ת ר ש מ ם ה י ס י ר ס  ה

: ש ו ר ו ש ה ך א ל מ י ה נ  פ

 אסתר א י
ם י ר ב ד ר ה ח  2. א
ך ל מ ת ה מ י ח ש ה ב ל א  ה
ת ר א כ ש ז ו ר ו ז ע ח  א
ה ת ש ר ע ש ת א א י ו ת ש  ו

: ה י ל ר ע ז ג ־ נ י ש ת א א  ו

 אסתר ב א
י ת ש ה ו כ ל מ ן ה א מ ת  3. ו
ר ש ך א ל מ ר ה ב ר א ב ו ב  ל
ף צ ק י ם ו י ס י ר ס ד ה י  ב
ו ת מ ח ד ו א ך מ ל מ  ה
ב : אסתר א י ה בו ר ע  ב
ך ל מ ר ה מ א י  4. ו
י ם כ י ת ע י ה ע ד ם י י מ כ ח  ל
ל י כ נ פ ך ל ל מ ר ה ב ן ד  כ
ג : אסתר א י ן י ד ת ו י ך ע ד  י
ו י ר ו ע נ ב מ א ו ן מ נ א  5. ש
ו י ר מ ל ש א א ו ט ה ק ש  ן
י ל ל כ י א ל ב ק מ ר י א ה ל  ו
ן ל כ ך ע ל א ה ה ל ל ו ג ב  ו
א ו ל ח י ר ו ו ו ב מ ע ד ט מ  ע
ת יא הו מ רמי : י ר מ  נ

א נ ש ך ו ב י ל ב א ר ק ה  6. ו
ש י ש ר א ת ת מ ר ר א ת  ש
ן כ ו מ א מ נ ס ר ס מ ר  מ
י ך מ ם ו ר י פ ר ת ש ע ב  ש
ם י ב ש י ך ה ל מ י ה נ י פ א  ר

: ת ו כ ל מ ה ב נ ש א  י

ד  אסתר א י
י ע י ב ר ר ה ו ט ה . ו  י
ה פ ש ם ר ה ש ש ו י ש ר  ת
ו י ה ב י ה ם ז י צ ב ש  מ

: ם ת א ו ל מ  ב
ת כה כ ו מ  ש
י נ פ ן ל כ ו מ ר מ מ א י  8. ו
ל א ע ם ל י ר ש ה ך ו ל מ  ה
י ת ש ה ו ת ו ו ע ד ב ך ל ל מ  ה
ל ל כ י ע ה ב כ ל מ  ה
ם י מ ע ל ה ל כ ע ם ו י ר ש  ק
ך ל מ ת ה ו נ י ד ל מ כ ר ב ש  א
: אסתר א טז ש ו ר ו ש ח * 
ל ל ב ם א י ר פ ח ס ל ש י  ו
ה נ י ד ל מ ך א ל מ ת ה ו ע ד ו : 
ם ל ע א ה ו ב ת כ ה ב נ י ד מ  ׳
ל ת כ ו י ה ו ל נ ו ש ל עם כ  י
ר ב ד מ ו ו ת י ב ר ב ר ש ש י  מ
: אסתר א כב ו מ ן ע ו ש ל : 
ך ל מ ד ה ק פ י  <1• ו

ת ו נ י ד ל מ כ ם ב י ד  פקי
ל ת ב ו א צ ב ק י  :ולבית.־ ו
ת ב ו ה ט ל ו ת ה ב ר ע . 
ה ר י ב ן ה ש ו ל ש ה א א ר  י
ד ל י ם א י ש נ ת ה י ל ב < 
ר מ ך ש ל מ ס ה י ר א ס ג  ־
ן ו ת נ ם ו י ז ^ " 
: אסתר ב ג ן ה י ק ו ר מ  ז
ה ש ע ם י ו ר ל ע  :1. כ

ש ר פ ל י י ס כ ת ו ע ד : 
ג טז י י ל ש : מ ה ל ו * 
ו י ד ב ו ע ו ל ר מ א י . ו 1 : 
ך ל מ י ה נ ד א ו ל ש ק  ב
ה ד מ ע ה ו ל ו ת ה ב ר  ע
ו י ל ה ת ך ו ל מ י ה נ פ 1 

ך ק י ח ה ב ב כ ש ת ו נ כ : 
: ך ל מ י ה נ ד א ם ל  ח

 מלכים א א ב
ה ן י ה ד ו ה ש י י . א 1 . 
ו מ ש ה ו ך י ב ן ה ש ו ש : 
י ע מ ן ש ר ב י א ן ן י ב כ ד ר  י

: י נ מי ש י י ש א י ן ק : 
 אסתר כ ה

 רבעו חננאל
ן י ן י ת ההי עי  :סכו רבי
 :לבד. איהו בקרי ואיתתיה
ת ו נ ׳ שניהם לז , פי י נ צי  • בו
, סו מו י כתר בנ . מו [ נו ו  • נתכו
רה ל התו ץ כדתי כ י ו צ  ־י׳ מ

ו ל, ב ה נא לא י ב הו ר ר , ענותנותיה דרבה ב י ו ל הכ ב חסהא י ר נא ועיהריה ד ב הו ר א חכמתיה ד י י בעאי משמי ל י ר רבא תלת מ מ ף מיניה, בענותות, דהא א י נא עד ר רב הו רבה ב ת. ו זהיר במצו ע ו ו ד ו י ר ו ד י שהיה ב ה בעד -י



 גליון הש״ס

 גמ׳ ואשתו היהודיה. עי׳
 מ״ר דש רקרא: שם
 על שם הצדיקים. עי׳
 גרנות לף נו ע״3 תול״ה
ה  ואין שיחה: דש״• ד״
 אםתהר ירח. כי ירח
 תרגומו שהרא (נראשית לז

 ט):

 הגהות הב״ח
 (א) גמ׳ וישא את בתיה
 נת פרעה: (כ) רש״י ל״ה
 ננשה אחת זו נת שנע:
 (ג) ד״ה מעלן מצהינ

 ומצהיל הס״ל:

 הגהות הגר״א
 [א] גט' (שירל להם
 לישראל מן נימיו) תא״מ
 ונ״נ שהוריר תורה

 לישראל:

 לעזי רש״י
 כקוני׳׳ש [בקונ״ש]. כתלי

 דבר אחר מלוחים.

 מוםף רש׳׳י
 קדלי דהזירי. חזידס
 יגישים שקודן נקינ״ש
. ( ו יז. ושם: כתלי  (חולי
 סטכת. לא איתסרש
 (פסחים מג.) אי: שקורי(
 נלשמ״א (מוחות פו.).
 שלא הביאה שליש.
ק ד מ  שלא גישלה שליש (
 ט:). ולמה סכין אותו.
 היינו שמן המור (שבה פ:<.
 שמשיר את השער. לסי
 שהוא גוסר ויש גו כח
 (מנחות פו.). ומעדן את
 הבשר. אשקלייר״א
 (פסחים מג.!. נדמתה לו
 כאומתו. והיו אומרים
 גפיהם זו משלנו היא

ל ו.). לעי ) 

 רבינו חננאל
 כל המגדל יתום בתוך
 ביתו, מעלה עליו הכתוב
 כאילו הוא ילדו. נקראת
 הדסה, מפני דהיתה צדקת,
 שהצדיקים נקראין הדסין.
 לקחה מרדכי לו לבת, תנא
 משום ר׳ מאיר, לבית.

 מגילה נקראת פרק ראשון מגילה ־ג.

 כל הכופר בע״ז נקרא יהודי
 שנאמר איתי גונרין יהודאץק).
 על שס יהודי שהרי אמר בחלק
 (סנהדרין דף צג:) דלא הוו משבט
 יהודה: אשל הגלה שגלה
 מעצמו. ודריש ליה מדלא כתיב
. ות״ו י ד ד ח  הוגלה: לןללי ד

 היא לא היתה אוכלת:
 וטובלת

 לדורשן

 הדלא קנזליה דוד לשמעי. שהיה תייב מיתה: לאידך גיסא. לצעקה ולא לשבת איש יהודי ואיש ימיני גרמו לי הצער הזה: איהי גוגרין
. וסיפיה דקרא לאלהך לא פלחין: כל דבריך אחד ק. כנגד הספר היה אומר כל דבריך דבד הימים אחת הן הרבה שמות אתה  יהזדאין כו,
: ואגו יודעי! לדורשן. ואע״פ שסממת אותן אנו נותנין את לבינו עד שאנו יודעין לדורשן. משוס  מזמר פלוני ופלוני וכולן אדם אחד הן
 דאמרינן לעיל כל הכופר בע״ז נקרא יהודי נקט לה הכא: ואשהו היהודיה וגזי. והלא במיה שמה דהא כתיב בסופיה ואלה בני

 בתיה: לרחון. לטבול ל) לשון גירות:

 דלא קטליה דוד לשמעי דאתיליד מיניה
 מרדכי דמיקני ביה המן ומה שילם לי ימיני
 דלא קטליה שאול לאגג דאתיליד מיניה
 המן דמצער לישראל רבי יוהנן אמר
 לעולם מבנימן קאתי ואמאי מרי ליה
 יהודי על שום שכפר בע״ז שכל הכופר
איתי גוברין  בע״ז נקרא יהודי כדכתיב 1
 יהודאין וגו׳ רבי שמעון בן פזי כי הוה

 פתה בדברי הימים אמר הכי כל דבריך אהד הם ואנו יודעין
אשתו היהודיה ילדה את ירד אבי גדור ואת הבר אבי שוכו ו 2 8 

 ואת יקותיאל אבי זנוה ואלה בני בתיה בת פרעה אשר לקה מרד
ותרד בת  אמאי קרי לה יהודיה על שום שכפרה בע״ז דכתיב 3
 פרעה לרחוץ על היאור א<ואמר רבי יוחנן שירדה לרהוץ מגילולי בית
ישכל המגדל יתום ויתומה בתוך  אביה ילדה והא רבויי רביתיה לומר לך 3
 ביתו מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו ירד זה משה ולמה נקרא שמו
יגדור שגדר פרצותיהן של ישראל  ירד m שירד להם לישראל מן בימיו ג
 הבר שחיבר את ישראל לאביהן שבשמים סוכו שנעשה להם לישראל
 כםוכה יקותיאל שקוו ישראל לאל בימיו זנוה שהזניה עונותיהן של ישראל
 אבי אבי אבי אב בתורה אב בהכמה אב בנביאות ואלה בני בתיה אשר
 לקה מרד וכי מרד שמו והלא כלב שמו אמר הקב״ה יבא כלב שמרד
אשר הגלה  בעצת מרגלים וישא את >א< בת פרעה שמרדה בגלולי בית אביה 4
ויהי אומן את הדםה קרי לה הדסה וקרי  מירושלם אמר רבא שגלה מעצמו 5
ל שם ע  לה אםתר תניא ר״מ אומר אםתר שמה ולמה נקרא שמה הדםה 8
והוא עומד בין ההדסים רבי  הצדיקים ״שנקראו הדסים וכן הוא אומר 6
 יהודה אומר הדסה שמה ולמה נקראת שמה אסתר על שם שהיתה מםתרת
אין אסתר מגדת את עמה וגו׳ ר׳ נחמיה אומר הדסה שמה  דבריה שנאמר 7
 ולמה נקראת אסתר שהיו אומות העולם קורין אותה על שום אםתוזר בן
 עזאי אומר אסתר לא ארוכה ולא קצרה היתה אלא בינונית כהדסה ר׳
 יהושע בן קרחה אמר ה<אםתר ירקרוקת היתה וחוט של חסד משוך עליה
 כי אין לה אב ואם ובמות אביה ואמה למה לי אמר רב אחא עיברתה מת
 אביה ילדתה מתה אמה ובמות אביה ואמה לקחה מרדכי לו לבת תנא
ולרש אין כל כי  משום ר״מ אל תקרי לבת אלא לבית וכן הוא אומר 8
 אם כבשה אהת קטנה אשר קנה ויהיה ותגדל עמו ועם בניו יהדו מפתו
 תאכל ומכוסו תשתה ובתיקו תשכב ותהי לו כבת משום דבהיקו תשכב
ואת שבע הנערות וגו׳  הוות ליה י<(לבת) אלא ״)(לבית) הכי נמי לבית 9
 אמר רבא שהיתה מונה בהן ימי שבת וישנה ואת נערותיה וגו׳ אמר רב
 שהאכילה מאכל יהודי ושמואל אמר שהאכילה ״<קדלי דחזירי ור׳ יוחנן
ויהי המלצר נושא את פת בגם ונותן להם 1  אמר זרעונים וכן הוא אומר 0
ששה חדשים בשמן המור ״*מאי שמן המור ר׳ חייא בר אבא 1  זרעונים 1
 אמר םטכת רב הונא אמר שמן זית שלא הביא שליש תניא רבי יהודה
 אומר אגפקינון שמן זית שלא הביא שליש ולמה סכין אותו שמשיר את
בערב היא באה ובבקר היא שבה אמר רבי יוחנן 1  השיער ומעדן את הבשר 2
ותהי אסתר 1  מגנותו של אותו רשע למדנו שבחו שלא היה משמש מטתו ביום 3
ותלקח אסתר 1  נשאת חן אר״א יימלמד שלכל אחד ואחד נדמתה לו כאומתו 4
 אל המלך אחשורוש אל בית מלכותו בחדש העשירי הוא חדש טבת ירח
ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים ותשא חן והסד 1  שנהנה גוף מן הגוף 5
 לפניו מכל הבתולות אמר רב ביקש לטעום טעם בתולה טעם טעם בעולה
ויעש המלך משתה גדול עבד משתיא ולא גליא ליה דלי כרגא ולא 1  טעם 6
ובהקבץ בתולות שנית וגו׳ אזיל שקל 1  גליא ליה שדר פרדישני ולא גליא ליה 7
 עצה ממרדכי אמר אין אשה מתקנאה אלא בירך הבירתה ואפי׳ הכי לא
אין אסתר מגדת מולדתה וגו׳ אמר רבי אלעזר מאי דכתיב  גליא ליה דכתיב 7

 לא

 תורה אור השלם
 1. איתי גברץ יהוךאין
 די מנית יתדזון על
 עבירת גלדינת בבל
 שדרך מישך ועבד נגר
 גבךיא אלך לא שמו
 עלן־ מלכא טעה לאלהך
 לא פלחין ולעלם דהבא

 די חקימת לא םגדץ:
 דניאל ג יב
 2. ואשתו היהך;ה;לדה
 את ירד אבי גדור ואת
 חבר אבי שובו ךאת
 יקותיאל אבי זנוח ואלה
 בגי בת;ה בת פרעה

 אשר לקח מרד:
 דברי הימים א ד יח
 3. ותרד בת פרעה
 לרחץ על היאר
 ןנער־תיה הלכת על יד
 היאר ותךא את התבה
 בתוף הסוף ותשלח את

 ז>מתה.־יזק־ז־:
 שמות ב ה
 4. אשר הגלה
 מירושלים עם חגלה
 אשר הגלתה עם יכטה
 מלך יהודה אשר הגלה

 נבוכךנאער מלך בבל:
 אסתר ב ו
 5. ויהי אימן את הדסה
 היא אסתר בת דדו כי
 אין לה אב ואם והנערה
 יפת תאר וטובת מראה
 ובמות אביה ואמה

 לקחה מרדכי לו לבת:
 אסתר ב ז
 6. ראיתי הלילה והנה
 איש רכב על סוס אדים
 והוא עמד בין ההדסים
 אשר במצלה ןאהךיו
 סוסים אדמים שרעים
 ולבנים: זכריה א ח
 7. אין אסתר מגדת
 מולדתה ואת עמה
 כאשר ערה עליה מרדכי
 ואת מאמר מרדכי
 אסתר עשה כאשר

 היתה באמנה אתו:
 אסתר ב כ
 8. ולרש אין כיל בי אם
 כבשה אחת קטנה אשר
 קנה ויחיה ותגדל עמו
 ועם בניו יחדו מפתו
 תאכל ומכם.־ תשהה

 ובחיקו תשכב ותהי לו בבת: שמואל ב יב ג 9. ותיסב הנערה בעיניו ותשא חסד לפניו ויבהל את תמרוקיה ואת מנותה לתת לה ואת שבע הנערות הראיות לתת לה מבית המלך וישנה ןאת נערותיה לטוב
ה כדת הנשים ?זנים עשר חיךעז כי  בית הנשים: אסתר ב ט 10. ויהי המלצר נשא את פתבגם ויין משתיהם ונתן להם זרעינים: דניאל א טז 11. ובהגיע תר נערה ונערה לבוא אל המלך אחשורוש מקץ היות ל
 כן ימלאו ימי מרוקיהן ששה חדשים בשמן המיר וששה חדשים בבשמים ובתמרוקי הנשים: אסתר ב יב 12. בערב היא באה ובבקר היא שבה אל בית הנשים שני אל יד שעשגז סריס המלך שימר הפילגשים
 לא תבוא עוד אל המלך כי אם חפץ בה המלך ונקראה בשם: אסתר כ יד י 13. יבהגיע תר אסתר בת אביחיל דד מךדבי אשר לקח לו לבת לבוא אל המלך לא בקשה דבר כי אם את אשר יאמר הגי קזריס
 המלך שמר הנשים ותהי אסתר נישאת חן בעיני כל ראיה: אסתר ב טו 14. ותלקח אסתר אל המלך אחשורוש אל בית מלכותו בחדש העשירי הוא חיךש טבת בשנת שבע למלכותו: אסתר ב טז 15. ויאהב
 המלך את אסתר מכל הנשים ותשא חן וחסר לפניו מכל הבתולית רשם כתר מלכות בראשה דמליכה תחת ושתי: אסתר ב יז 16. ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו את משתה אסתר והנחה למדינות

 עשה ויתן משאת כיד המלך: אסתר ב יח 17. ובהקבץ בתולות שניה ומרדכי ישב ?שער המלך: אסתר ב יט

 והלא כלב שמו. שבבלב משתעי
 קרא: הכי גרסינן יישא בתיה שמרדה
 בגילולי בית אביה. ולכך נשתנה
 שמה בליקוחין הללו: שגלה מעצמו.
 מדלא כתיב אשר היה מן הגולה
 אשר הגלתה וכתיב אשר הגלה עם
 הגולה משמע שלא היה כשאר ישראל
 שגלו על כרתן והוא גלה מעצמו כמו
 שעשה ירמיה שגלה מעצמו עד שאמר
 לו הקב״ה לחזור: בין ההדסים אשר
 במצולה. בין הצדיקים שגלו לבבל.
 ובשטנה משתעי קרא: אסההר.
. יפה כלבנה: ירקרוקה היהה. ח ר י 8 

: אלא חוט של חשד משוך ו  כהדסה ז
 עליה. מאח הקב״ה לכך נראיח יפה
 לאומוח ולאחשורוש: ובמוח אביה
 ואמה הו ל״ל. מאחר דכמיב״) כי אין
 לה אב ואס אלא ללמדנו שאפי׳ יום
 אחד לא היה לה אב ואס: בשעה
 שנהעברה אמה מה אביה. נמצא
 שלא היה לה אב משעה שנראה
 להקרות אב: וכשילדחה אמה מתה.
 ולא נראית לקרות אם: ולרש אין כל.
 באוריה משתעי קרא: לבשה אחת.
 (י) בת שבע: שהיתה מונה בהן ימי
 שצח. שהיתה משרתת לה אחת
 באחד בשבת ואתת בשני בשבת
 ואתת בשלישי בשבת וכן כולן
 וכשהגיע יום שפחה של שבת יודעת
 שהיום שבת: נ) כחלי דחזירי.
 בקוני״ש שמינים. ומתוך אונסה לא
 נענשה: וכן הוא אומר. שהזרעונים
 טובים לצדיקים להבדילן ממאכל
 טמא: ויהי המלצר נושא את פת
 בגם ויין משתיהם וגוי. וכתיב
 בההוא ענינא ולמקצת ימים עשרה
 נראה מראיהס טוב ובדאי בשר וגו׳:
 אגפקינון שמן 1יה שלא הביא שליש.
 גבי מנחות תנףי) אין מביאין אנפקינון
 ואם הביא פסול ועלה קאי ר׳ יהודה
 ואמר מהו אנפקינון: מעדן.
 w מצהיב: מגנוחו של אותו רשע. גנותו
 הוא זה שהוא בועל נשים ומשלחן:
 שהגון! נהנה מן הגון*. מפני הצינה.
 והעיד לך הכתוב שהיו מתכונין מן
 השמים לחבבה על בעלה: ביקש
 לטעום נוי. לכך נאמר מכל הנשים
 ומכל הבתולות: עבד משהיא כוי.
 חיזר לכמה ענינים לפייסה שתגלה לו
 מולדתה ולא הועיל וסמוך לה להאי קרא
 ובהקבץ בתולות שנית וגו׳ אין אסתר
 מגדת מולדתה ואת עמה וגו׳ ע) עבד
 משמיא סעודה לכבודה מה שלא עשה
 בשאר נשים: דלי כרגא. אמר בשביל
 אסתר אני מניח לכס מכסי גולגולתכס
 היינו והנתה למדינות עשה ״<: שדר
 פרדישני. דורונות לשריס בשמה והיינו
 דכתיבצ) ויתן משאת טד המלך:

 לא

 מסורת הש״ם

 א) ןסוטהיכ:], 3) סנהלדן
 יט:, ג) גי׳ ע״י ובשבילו,
 י) נסנהלדן צג. ע״ש ועי׳
 תוס׳ כרכות כו: ל״ה ואין
 שיחה], ה) [לקמן טי.],
 י) [5״ל כבת], ז) [צ׳׳ל ככית
 וכן איחא בע׳׳ין, ח) ןפירוש
 עורף של חזרת כלומר ראש
 של חסא ערוך ערך קתל ועיי!
 תוספוח ר״ה קללי],
 נו) פסחים מג. ע״ש מ״ק
 ט:ע״ש שבח פ:ע״ש מנחות
 פו. ע״ש, י) [לעיל ז.], נ) מן
 תיבת ללא על חיבח הצער
 הזה שייך לעמול הקולס,
 ל) [צי׳ל לשוס], מ< [אסחר
 נ], נ) בערוך הגי׳ קחלי,
 ס) [מנחוח פה:],«) [אסתר
 ב] , פ) נשם], ל) נשם],
 ק) [בע״י איחא בזה״ל חימה
 אימא שקראס יהולאי! לפי
 שהיו משבט יהילה כרכחינ
 (דניאל א) ויהי בהס מבני
 יהולה לניאל חנניה מישאל
 ועזדהוי״ללאתיאכר״שנר
 נחמני לאמר בסרק תלק צג:
 לניאל מגני יה ולה תנניה
 מישאל ועזריה משאר

 שבטים],



 מסורת הש״ס

 א) ב״נ קנג. ע״ש, 5) סי׳א
 וכי מכוא ההוא יומא מעייל
 לה לגבך מה עשה יעקב
 משר, ג) ןונחים קב. ע״ש],
) [בילקוט ונע״י ליתא],  י
 ה)[לעילז.ע״ש1,י) [בילקוט
 אימא מאי ארזי], ז) [קדושין
 לח. סוטה ינ:], ח) שקלים
 פ״א מ״א לקמן כט. מ״ק ו.,
 ט) ןתרגוס שני ב ה],
 י) [אסתר ב!, 5) !בראשית
 מ], ל) [אחשירושן,
 מ) [סוטה יג:1, נ) עיין
 תוספות לקמן טז. ד״ה ודחי

 (יכו׳),

 בליון הש״ם
 נמ' שנ• טרםיים. עי׳
 תולין דף נו ע״ב תד״ה

 מטלית:

 הגהות הב״ת
 (א) גם׳ אמר לה אי
 רמאי הוא אחיו אנא
) שם אמר נ  ברמאות: (
 שמואל לפיכך זכה רצאח
 ממנו אסתר אסתר מאי
 היא דכתיב אין אסתר
 מגדת ואמר רבי אלעזר
 וכוי שנאמר לא יגרע
 מצדיק עיניו ויושיבם
 לנצח: (ג) -ש״י ד״ה לא
 יגרע וכוי צשצס להן
 גמולן אף לימים:
 (ד) דייה הפיל פור וכר

 הגורל על אדר הסייד:

 הגהות ד״גר״א
 [א] נמ׳(לכתיב) תז״מ:

 רבעו הננאל
 אמר לו והלא אין משמרתי
 ומשמרתך שוה, אמר לו
 אני אשמור משמרתי
 ומשמרתך. פי׳ אמר לו אני
 אשמור משמרתי בתחילת
 הלילה עד החק שאנו
 קבועים ואשמןוןר עוד
 ממך בחצי הלילה
 במשמרתך. ועשו כך,
 ונתבקש במשמרתו
 שבתחילת הלילה. שכל
 שומר בתחילת הלילה
 כשיעמוד אחר לשמור.
 ישן מי שכבר שמר, ונמצא
 זה ןו)שומר שלא
 במשמרתו, לפיכך נתבררה
 עליו העיצה. אין הקב׳׳ה
 מכה את ישראל עד
 שבורא להן רפואה, שני
 כרפאי לישראל וגר.

 יג: מגילה נקראת פרק ראשון מגילה
 העתידה לבא לאחר זמן: כרפאי לישראל. ואחר כך נגלה עון אפרים
 ע״י מכה שאני מביא עליהן: הפיל פור. ומהו פור הוא הגורל מיום
 ליום באיזו יום יפול הגורל וכן מחודש לחודש והגורל של כולן המיל
 ביום אחד ונפל לו הגורל על(י) אחד: נשבעה באדר מה משה. שנאמר
 והעם עלו מן הירדן בעשור לחודש
 הראשון (יהושע ל) צא מהם למפרע
 שלשים יום באבלו של משה ושלשה
 ימים שהכינו להם צידה שנאמר
 הכינו לכס צידה כי בעוד שלשה ימים
 אחס עוברים וגוי (שס א) הרי
 בשבעה באדר מת משה: ובשבעה
 באדר נולד. דכתיב בן מאה ועשרים
 שנה אנכי היום (לגרים לא) היום
 מלאו ימי ושמתי״). כדאי הלידה
 שתכפר על המיתה: איה בהו רבנן.
 מתשובתו של המן אנו למדין שכך
 היה אחשורוש משיבו: קרחה אני
 עושה במלכותך. שמלכות אחת
 מליאה מהם: מדינתא. מדינה
 קטנה: ולא נסבי מינן. נשים:
 ואה דהי המלך אינם עושים.
 אונגריות ומסים וגולגליות וארנונות
 אינן נותנין: דמפקי ליה לשתא
 בשה״י פה״י. שבת היום פסח היום
 ואנו אסורים במלאכה: אין שוה.
 אין נאה ואין חשש להניחן: משמיעין.
 בית דין מכריזין שיביאו שקלים
 למקדש: ועל הכלאים. שגדלו
 הזרעים קצת וניצן ניכר ועוקרין
 אותן משדותיהן בהכרזת בית דין:

 משל

 לא יגרע מצדיק עיניו. נותן עיניו במעשה הצדיקים לשלם להם » אף
 לימיס רבים מדה במדה: זכתה ויצא ממנה שאול. שהיה צנוע: זכה
 ויצאה ממנו אסתר. בתרגום של מגילה ט) מייחס מרדכי ועושהו עשירי
 לשאול ומשאול עד בנימין וכתיב היא אסתר בת דולו׳) ואין לו ראיה

 אחרת בכתובים שיצאה משאול:
 מסרהן. ללאה והוא צניעוח שלא
 יתפרסם הדבר שמסר לה סימנין:
 שנאמר לא יגרע מצדיק עיניו.
 וסיפיה דקרא ויושיבם לנצח ויגבהו
 והיינו גדולה לדורות: ואם הגיס
 דעהו כוי. הט סמכי קראי ויושיבם
 לנצח ויגבהו ואם אסורים בזקיס על
 ילי שמגביהין עצמן באין לידי עניות
 ייסורים: וטובלת. מחמת נקיות שלא
 תהא מאוסה לצליק משכיבחו של
 אחשורוש: אדון על עבדיו. ויקצוף
 פרעה על שני סריסיו׳): לשון טורסי.
 שם מקום: לא ראינו שינה. מתוך
 שהיתה חביבה עליו היה מרבה
 בתשמיש וצמא לשתות: משמרהי
 ומשמרתך. אתה ממונה על עבודה
 אחת ואני ממונה על עבודה
 אחרת: ה״ג אחר הדברים האלה
 גדל המלך ל) אח המן וגו׳. בתר בגחן
 ותרש כתיב: וקא בעי הש״ס אחר
 מאי. מה העיד עליו הכתוב שלא
 גידלו עד שבא מעשה הזה: אחר
 שברא הקדוש ב״ה רפואה למכה.

 עין משפט
 נר מצוה

 [מיי׳ ס״א מהלכות
 שקלים הלכה ט]:

לא יגרע מצדיק עיניו בשכר צניעות שהית׳ 1 

 בה ברחל זכתה ויצא ממנה שאול ובשכר
 צניעות שהיה בו בשאול זכה ויצאת ממנו
 אםתר א<ומאי צניעות היתד; בה ברחל דכתיב
ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא וכי אחי 2 

 אביה הוא והלא בן אחות אביה הוא אלא
 אמר לה מינסבא לי אמרה ליה אין מיהו אבא
 רמאה הוא ולא יכלת ליה אמר לה >א< אהיו אנא
 ברמאות אמרה ליה ומי שרי לצדיקי לםגויי
עם נבר תתבר ועם  ברמיותא אמר לה אין 3
 עקש תתפל אמר לה ומאי רמיותא אמרה
 ליה אית לי אהתא דסשישא מינאי ולא
 מנםיב לי מקמה 5׳מסר לה סימנים כי מטא
 ליליא אמרה השתא מיכספא אחתאי
ויהי בבקר  מםרתינהו ניהלה והיינו דכתיב 4
 והנה היא לאה מכלל רעד השתא לאו לאה
 היא אלא מתוך םימנין שמסרה רחל ללאה
 לא הוה ידע עד השתא לפיכך זכתה ויצא
 ממנה שאול ומה צניעות היתה בשאול
ואת דבר המלוכה לא הגיד לו אשר  דכתיב 5
 אמר שמואל « זכה ויצאת ממנו אסתר ״ואמר
 רבי אלעזר כשהקב״ה פוסק גדולה לאדם פוסק לבניו ולבני בניו עד סוף
ויושיבם לנצח ויגבהו (וגו׳) ואם הגיס דעתו הקב״ה  כל הדורות שנאמר 1

ואת מאמר מרדכי אםתר עושה אמר רבי ירמיה שהיתה מראה ואם אסורים בזקים וגו׳ 7  משפילו שנאמר 6
כאשר היתה באמנה אתו אמר רבה בר לימא י<(משמיה דרב) שהיתה עומדת  דם נדה להכמים 7
 מחיקו של אחשורוש וטובלת ויושבת בחיקו של מרדכי 8בימים ההם ומרדכי
 יושב בשער המלך קצף בגתן ותרש אמר ר׳ חייא בר אבא אמר רבי
 יוהנן הקציף הקב״ה אדון על עבדיו לעשות רצון צדיק ומנו יוםף שנאמר
ושם אתנו נער עברי וגו׳ עבדים על אדוניהן לעשות נם לצהיק ומנו מרדכי 9 

שני טרסיים הוו 1 ויודע הדבר למרדכי וגו׳ ה<אמר רבי יוחנן בגתן ותרש 8  w דכתיב0
 והיו מספרין בלשון טורסי ואומרים מיום שבאת זו לא ראינו שינה בעינינו בא
 ונטיל ארם בספל כדי שימות והן לא היו יודעין כי מרדכי מיושבי לשכת הגזית היה והיה יודע בשבעים
 לשון אמר לו והלא אין משמרתי ומשמרתך שוה אמר לו אני אשמור משמרתי ומשמרתך והיינו דכתיב
אחר הדברים האלה יי(אחר מאי) אמר רבא אהר שברא 1 ויבקש הדבר וימצא שלא נמצאו במשמרתן 2 1 1 

 הקב״ה רפואה למכה דאמר ר״ל אין הקב״ה מכה את ישראל אא״כ בורא להם רפואה תהילה שנאמר
כרפאי לישראל ונגלה עון אפרים אבל אומות העולם אינו כן מכה אותן ואה״כ בורא להם רפואה שנאמר 1 3 

ויבז בעיניו לשלוה יד במרדכי לבהו אמר רבא בתהילה במרדכי 1 ונגף ה׳ את מצרים נגוף ורפוא 5 1 4 

הפיל פור הוא הגורל תנא כיון שנפל פור 1  לבדו ולבסוף בעם מרדכי ומנו רבנן ולבסוף בכל היהודים 6
 בחודש אדר שמח שמחה גדולה אמר נפל לי פור בירה שמת בו משה ולא היה יודע ״שבשבעה
ישנו עם אהד אמר רבא ליכא דידע לישנא בישא כהמן אמר ליה 1  באדר מת ובשבעה באדר נולד 7
 תא ניכלינהו אמר ליה מסתפינא מאלהיו דלא ליעביד 0־ כדעבד בקמאי אמר ליה ישנו מן המצות אמר
 ליה אית בהו רבנן אמר ליה עם אחד הן שמא תאמר קרהה אני עושה במלכותך מפוזרין הם בין העמים
 שמא תאמר אית הנאה מינייהו מפורד כפרידה זו שאינה עושה פירות ושמא תאמר איכא מדינתא
 מינייהו ת״ל בכל מדינות מלכותך ודתיהם שונות מכל עם דלא אכלי מינן ולא נםבי מינן ולא מנםבי לן
 ואת התי המלך אינם עושים דמפקי לכולא שתא בשה״י פה״י ולמלך אין שוה להניהם דאכלו ושתו ומבזו ליה
 למלכות ואפילו נופל זבוב בכוסו של אהד מהן זורקו ושותהו ואם אדוני המלך נוגע בכוסו של אהד
אם על המלך טוב יכתב לאבדם 1  מהן הובטו בקרקע ואינו שותהו 8
 ועשרת אלפים ככר כסף וגו׳ אמר ריש לקיש גלוי וידוע לפני מי
 שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך
באחד באדר משמיעין על השקלים > ח  הקדים שקליהן לשקליו והיינו דתנן א
ויאמר המלך להמן הכסף נתון לך והעם לעשות בו כטוב בעיניך אמר רבי אבא 1  הכלאים 9

 משל

 וטובלת

 מוסף רש״י
 מסר לה סימנים. מסר
 לה יעקב סימני! לרמל
 שתאמר לו גלילה בשכבה
 (רשב״ם ב־ב קכג.). והלא
 אין משמרתי
 ומשמרתך שוה. כל
 מינוי שהאדס ממונה עליו
 ומוטל עליו לעשותו קרוי
ו ג ז ועי• נ ז ח ב  משמרת !

 רש״י ע־ז לה: שפי׳ שומרי
 הסף שומרי הכלימ וח״א
 מהרש״א כאוו. בשבעה
 באדר מת משה. כפ״ק
 לקדושין (לס.) ילפינ! לה
 מקראי לכתיג רגכו בני ישראל את משה גערגות מואכ שלשים יום, וכחיג משה עגלי מת ועתה קום עגור, וכתיג כי געול
 שלשת ימיס אתס עונריס אח הירלן וגו׳ וכחינ והעם עלו מן הירלן נעשור לחלש הראשון, צא מהם ל״ג למפרע, תמצא שבשבעה
 נאלר מת משה, ומנין שנשנעה גאלר גולל, שנאמר ויאמר אליהם בן מאה ועשרים שנה אנכי היום וגו׳ מה ת״ל היום, היום
ב <. משמיעין על השקלים. בהכרזת בית לין ולקח! כט.< שיהו ישראל מביאי! תרוממ שקלים מיס!  מלאו ימי ושניתי וסוטה י
 לכחיג: נחלשו לחלשי השנה, חלש והבא לי קרבן מתרומה חלשה !מריק ו.). ועל הכלאים. משמיעי! שלא יזרע כלאים !שם

 מכה״י! או: לעקור כלאי הזרעים הניכרי! נין התבואה ולקמן כט:<.

 תורה אור השלם
 I . לא יגרע מצדיק עיניו
 ואת מלכים לבסא

 וישיבם לנצח ויגבהו:
 איוב לו ו
 2. ויגד יעלןב לרחל כי
 אחי אביה הוא וכי בן
 רבקה הוא ותרץ ותגד

 לאביה:
 כראשית כט יב
 3. עם נבר תתבר ועם

 ערש התפל:
 שמואל ב כב כו
 4. ויהי בבקר והנה הוא
 לאה ויאמר אל לבן מה
 זאת עשית לי הלא
 ברחל עבדתי עמך ולמה

 ךמיתני:
 כראשית כט כה
 5. ףאמרשאול אל דודו
 הגד הגיד לנו כי נמצאו
 האתינות ואת דבר
 המלוכה לא הגיד לו

 אשר אמר שמואל:
 שמואל א י טז
 6. ואם אסורים בוקים

 ילכדוי בהבלי עני:
 איוב לו ח
 7. אין אסתר מגדת
 מולךתה ואת עמה
 כאשר צוה עליה מרדכי
 ואת מאמר נירךכי
 אסתר עשה כאשר

 היתה באמנה אתו:
 אסתר ב כ
 8. בימים ההם ומרדכי
 ישב בשער המלך קצף
 בגתן ותרש שני סריסי
 המלך משיבנרי הסף
 ויבקשו לשליח ןד במלך
 אחשורש: אסתר ב כא
 9. ןשם אתנו נער עברי
 עבד לשר הטבחים
 ונספר לו ויפתר לנו את
 ךולימתינו איש כךולמו
 פתר: כראשית מא יב
 10. ויודע הךבר
 למרדכי ויגד לאסתר
 המלכה ותאמר אסתר

 למלך בשם מרדכי:
 אסתר ב כב
 II . ויבקש הךבר וימצא
 ויתלו שניהם על עץ
 ויבהב בספר דב־־יה־מים

 לפני המלך:
 אסתר ב כג
 12 . אחר הדברים האלה
 גדל המלך אחשורוש
 את המן בן המךתא
 האגגי וינשאהו וישם
 את כסאו מעל כל

 השרים אשר אתו:
 אסתר ג א
 13. בךפאי לישראל
 ונגלה עין אפרים ורעות
 שמרון כי פעלו שקר
 וגנב ןבוא פשט גדוד
 בחוץ: הושע ז א
 14• ונגף י; את מצרים
 נגיף וךפוא ועזבו עד יי

 ונעתר להם ורפאם:
 ישעיהו יט כב
 15. ויבז בעיניו לשלח
 ;ר במרדכי לבדו כי
 הגידו לו את עם מרדכי
 ויבקש המן להשמיד את
 בל היהוךים אשר בכל
 מלכות אחשורוש עם
: אסתר ג ו י  מרדכ
 16 . בהךש הראשון הוא
 חידש ניסן בשנת שתים
 עשרה למלך אחשורוש

ו 17. ויאמר הבלן  הפיל פור היא הגורל לפני המן מיום ליום ומחדש לחיךש שנים עשר הוא חיךש אדר•. אסתר ג
 למלך אחשותש ישנו עם אחד מ?זר ומפרד בין העמים בכל מדינית מלכותך וךתיהם שינות מכל עם ואת דתי המלך
 אינם עשים ולמלך אין שוה להניחם: אסתר ג ח 18 . אם על המלך טוב יכתב לאבדם ועשרת אלפים כבר כסף
 אשקול על ידי עשי המלאכה להביא אל גנזי המלך: אסתר גט 19. ויאמר המלך להמן הכסף נתון לך והעם לעשות

 בו בטוב בעיניך: אסתר ג יא

 ויושבת בחיקו של
 מרדכי. ואס מאמר
 והא לא הי׳ שם הבחנח שלש׳ חדשים
 שהרי בכל יום היה אותו רשע מצוי
 אצלה וי״ל שהיתה משמשת במוך:

 נתון לך. גימטריא
 דהכסף עולה הע״ץ
 רמז לו שיתלה עליו 0:

 הכסף

 ועל



 עין משפט
 נר מצוה

 א [מיי׳ סייג מהל׳ חנוכה
 הל׳ ו טוש״ע א״ח סי׳

 חרצג סעי׳ ג]:

 הגהות הגר״א
 [א] -ש״י ל׳׳ה נבואה כוי
 אברהס טי. נ״ב אבל בסלר
 עולם לא חשיב אברהס
 יצחק ויעקכ משה ואהרן
 עלי שלמה נריה מחסיה
 וסשיב גמקימס ג׳ בני קרח
 אסף והימן ואיתן ויליחן
 וזכריהו הכהן ולניאל כי לא
 חשיב במ׳׳ח נביאים רק
 אחר מות משה אף
 שננביאוח תשיג כי לא היו
 רק ז׳ יכן נריה ומחשיה לא
 נכחבו נבואתן ולא נקראו
 נביאים וכן עלי ושלמה
 ועייל ט״ו גרון גן נריה
] שם גסה״ל שנים נ  כו׳: [
 לא ילעחי. נ״ב והס סנני

 ועודד:

 רבינו חננאל
 ת״ר מ״זז נביאים ושבע
 נביאות לא פחתו ולא
 הותירו על מה שכתוב
 בתורה אפי׳ אות אחת חוץ
 ממקרא מגילה. ואלו הן
 מ״ח נביאים משה ואהרן
 ואסיר ואלקנה ואביאסף
 בני קרח נתנבאו במדבר.
 יהושע, פנחס, אלקנה, גד
 החוזה, נתן הנביא, אסף,
 הימן, ידותון, שמואל.
 דוד, א) אחיה, שמעיה,
 עדוא, עזריהןו] בן עודד,
 חנני הרואה, יהוא בן חמי,
 אליהו, מכיהו, עובדיהו,
 אלישע, (יחזקאל)
 [יחזיאל], אליעזר כן
 רודוהו, יונה בן [אמיתי],
 זכריה כן יהו־דע, אמוץ,
 חבקוק, צפניה(0 בן כושי,
 ירמיה, ישעיה, יחזקאל,
 דניאל, ברוך בן נריה,
 שריה בן מחסיה, מרדכי
 בלשן, הושע בן בארי,
 עמוס, מיכה המורשתי,
 יואל בן פתואל, נחום,
 חגי, זכריה, ומלאכי. שבע
 נביאות שרה, מריס,
 דבורה, וחולדה, חנה,

 ואביגיל, ואסתר.

 מגילה נקראת פרק ראשון מגילה יד.
 המורשתי ובימי אמציה אמוץ אמוץ אמר לאמציה מלוע לרשת אלהי
 אלום י) ואליהו ואלישע ויונה בן אמיתי ישעיה בימי מנשה יואל
 נמום חבקוק בימי יאשיה צפניה אוריה מקדת יערים ירמיה בגולה
 יחזקאל לניאל בשנת 3׳ לרריוש ברוך נריה שריה מחסיה חגי זכריה
 מלאכי ומרלכי בלשן בסלר עולם
לף p אינהו ל(  ועל לניאל אמרינן לעי
 נביאי ואיהו לאו נביא אלא אפיק
 לניאל ועייל שמעיה שאמר לרחבעסש)
 אל תעלו ואל תלחמו עם אחיכם בני
 ישראל. משנים לא ילעתיוב]: נתבצר
 להם. לשון גבוה כמו ובצורות
 בשמים (לברים נו<: כשהיא אתות
 אהרן. ועליין לא נולל משה: פתילות
 למקדש.(0 משכן שילה: משום יחוד.
 שהוא גבוה ואין לו צל ואין אדם יכול
 להחייחל שם עמה כמו בבית: לכ
 אחד. שרף יש לו כמו אילן אבל אין
 לו בענפיו אלא בגזעו על פני כל
 גובהו: רמה קרני ולא רמה פכי.
 זו היא נבואתה שנתנבאית על
 שאול ויהוא שלא תימשך מלכותן.
 במשיחת דוד ושלמה כתיב א) קרן
 השמן ובמשיחת שאול ויהוא כתיכג)
: וכי רואין דם בלילה. שנאמר  פך
 (שמואל א כה< אם אשאיר לנבל עד
 אור הבקר משחין בקיר שמע מינה
 דהוה בלילה. וכי מראין דם בלילה
 אס טמא או טהור הלא צריך להבחין
 מראיתו אס מהי דמים הטמאים
 באשה הוא: וכי דנין דיני נפשות
 בלילה. והא כתיב (ירמיה כא) דינו
 לבוקר משפט וכתיב והוקע אותם
:  לה׳ נ) נגד השמש (3מלבר כה)

 כליתני

 משל דאחשורוש והמן כוי. כלומר יש ללמוד מאחשורוש שאף בדעתו
 היה להשמידן: ולהחזירן למוטב. שגזרו עליהן תעניות לתשובה
 כלכמיבי» צום ובכי ומספד שק ואפר יוצע לרבים: חון ממקרא מגילה.
 ואם תאמר נר חנוכה כבר פסקו הנביאים אבל בימי מרלכי היו חגי

 משל דאהשורוש והמן למה הדבר דומה
 לשני בני אדם לאחד היה לו תל בתוך שדהו
 ולאחד היה לו חריץ בתוך שדהו בעל חריץ
 אמר מי יתן לי תל זה ברמים בעל התל
 אמר מי יתן לי הריץ זה בדמים לימים
 נזדווגו זה אצל זה אמר לו בעל הריץ לבעל
 התל מכור לי תילך אמר לו טול אותה בהנם
ויםר המלך את טבעתו אמר רבי אבא  והלואי 1
 בר כהנא גדולה הםרת טבעת יותר
 מארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות
 שנתנבאו להן לישראל שכולן לא ההזירום
 למוטב ואילו הסרת טבעת החזירתן למוטב
 ת״ר ארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות
 נתנבאו להם לישראל ולא פהתו ולא הותירו
 על מה שכתוב בתורה חוץ ממקרא מגילה
 מאי דרוש אמר רבי חייא בר אבין אמר רבי
 יהושע בן קרחה יא) ומה מעבדות לחירות
 אמרי׳ שירה ממיתה להיים לא כל שכן אי
 הכי הלל נמי נימא «0 א<לפי 5<שאין אומרים
 הלל על נס שבחוצה לארץ יציאת מצרים דנם
 שבחוצה לארץ היכי אמרינן שירה כדתניא
 עד שלא נכנסו ישראל לארץ חוכשרו כל
 ארצות לומר שירה משנכנסו ישראל לארץ
 לא הוכשרו כל הארצות לומר שירה רב
 נחמן אמר אג<קרייתא זו הלילאיי » רבא אמר
הללו עבדי ה׳ ולא עבדי 2 

 זכריה ומלאכי: מעבדות לחירות.
 ביציאת מצרים אמרו שירה על הים:
 הלל נמי נימא. שהוא שירה: הכי
 גרסי׳ אמר רבא בשלמא התם כוי
 ולא עבדי פרעה. שהרי לחירות יצאו:
 אכהי עבדי אחשורוש אגן. דלא
 נגאלו אלא מן המיתה: בין לרבא.
 דאמר להט לא אמרי הלל דאכתי
 עבדי אחשורוש הוו הא לאו הט
 אמרינן: בין לרב נחמן. דאמר
 קריאח מגילה במקום הלל: (י) הוכשרו
 שאר ארצות לומר שירה. על נס
 המאורע להם: ותו ליכא. נביאים:
 נבואה שהוצרכה לדורות. ללמוד
 תשובה או הוראה וכל הנך מ״ח
 הוצרכו. ובהלכות גדולות(«< מנויין מסדר
 עולם [א] אברהם יצחק יעקב משה
 ואהרן יהושע פנחס ויעל מלאך ה׳
 מן הגלגל אל הבוכים (שופטים ב)
 זה פנחס ויבא איש האלהים אל עלי
 (שמואל א 0 זה אלקנה עלי שמואל
 גל נתן לוד שלמה עידו קרא ל) אל
 המזבח בבית אלק) מיכיהו בן ימלה
 בימי אחאב עובליה אחיה השילוט
 ויהוא בן חנני בימי אסא עזריה בן
 עולל חזיאל ןהלוי] מבני מתניה
 אליעזר בן לולו ממורישה כולן
 בימי יהושפט בלברי הימים
 >כ כ< ובימי ירבעם בן יואש
 הושע עמוס ובימי יותס מיכה

 א) אילי צ״ל פאן שלמה.

 בשלמא התם
 פרעה אלא הכא הללו עבדי ה׳ ולא עבדי אהשורוש אכתי עבדי אהשורוש אנן ה<בין לרבא בין לר״נ קשיא
 והא תניא משנכנסו לארץ לא הוכשרו כל הארצות לומר שירה כיון שגלו הזרו להכשירן הראשון ותו
ויהי איש אהד מן הרמתים צופים אחד ממאתים צופים שנתנבאו להם לישראל מיהוה  ליכא והכתיב 3
 טובא הוו כדתניא הרבה נביאים עמדו להם לישראל כפלים כיוצאי מצרים אלא נבואה שהוצרכה לדורות
 נכתבה ושלא הוצרכה לא נכתבה רבי שמואל בר נחמני אמר אדם הבא משתי רמות שצופות זו את זו
ובני קרח  רבי הנין אמר אדם הבא מבני אדם שעומדין ברומו של עולם ומאן נינהו בני קרה דכתיב 4
 לא מתו ייתנא משום רבינו מקום נתבצר להם בגיהנם ועמדו עליו שבע נביאות מאן נינהו שרה מרים
אבי מלכה ואבי יסכה ״ואמר ר׳ יצהק יסכה זו שרה  דבורה חנה אביגיל חולדה ואםתר שרה דכתיב 5
כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה ד״א  ולמה נקרא שמה יםכה שםכתה ברוח הקדש שנאמר 6
׳ולא אחות משה אמר ר״נ  יסכה שהכל םוכין ביופיה מרים דכתיב יותקח מרים הנביאה אחות ״י אהרן ט
 אמר רב שהיהה מתנבאה כשהיא אחות אהרן ואומרת עתידה אמי שתלד בן שיושיע את ישראל ובשעה

יףן תורה אור השלם כ  שנולד נתמלא כל הבית כולו אורה עמד אביה ונשקה על ראשה אמר לה בתי נתקיימה נבואתיך ו
ותתצב אחותו  שהשליכוהו ליאור עמד אביה וטפהה על ראשה ואמר לה בתי היכן נבואתיך היינו דכתיב 8
 מרחוק לדעה לדעת מה יהא בסוף נבואתה הבורה דכתיב ׳ודבורה אשה נביאה אשת לפידות מאי אשת
והיא יושבת תחת תומר מאי שנא תחת תומר אמר ר׳ שמעון 1  לפידות שהיתה עושה פתילות י׳ למקדש 0
ה י ל ן א י א 3 ש י כ ד ו ח ם י ן ש אבשלום משום יחוד דבר אחר לימה תמר זה אין לו אלא לב אחד מ (  בן כ
 אף ישראל שבאותו הדור לא היה להם אלא לב אחד לאביהן שבשמים בני י ישראל למשפט:

ותתפלל הנה ותאמר עלץ לבי בה׳ רמה קרני בה׳ מ<רמה קרני 1  הנה דכתיב 1
 ולא רמה פכי דוד ושלמה שנמשחו בקרן נמשכה מלכותן שאול ויהוא
אין קדוש כה׳ כי אין בלתך ״אמר רב 1  שנמשחו בפך לא נמשכה מלכותן 2
 יהודה בר מנשיא אל תקרי בלתך אלא לבלותך שלא כמדת הקב״ה
 מדת בשר ודם מדת בשר ודם מעשה ידיו מבלין אותו אבל הקדוש ברוך
 הוא מבלה מעשה ידיו ואין צור כאלהינו סיאין צייר כאלהינו אדם צר
 צורה על גבי הכותל ואינו יכול להטיל בה רוח ונשמה קרבים ובני מעים

והיה היא רוכבת 1  אבל הקב״ה צר צורה בתוך צורה ומטיל בה רוח ונשמה קרבים ובני מעים אביגיל דכתיב 3
 על החמור ויורדת בםתר ההר בסתר ההר מן ההר מיבעי ליה אמר רבה בר שמואל על עסקי דם הבא מן
 הסתרים נטלה דם והראתה לו אמר לה וכי מראין דם בלילה אמרה לו וכי דנין דיני נפשות בלילה אמר לה

 מורד

 דכתיב

 הוה מצי
 הנבואה

 וןםר המלך את
 טבעתו מעל ;דו ויתנה
 להמן 1ין המךתא האגגי

 ציךר היהודים:
 אסתר ג י
ה הללו עבדי ; ו  2. הלל

 י; הללו את שם י;:
 תהלים קיג א
 3. ויהי איש אחד מן
 הרמתים צופים מהר
 אפרים ושמו אלקנה בן
 ירחם בן אליהוא בן תיחו

 בן צוף אפרתי:
 שמואל א א א

 4. ובני קרח לא מתו:
 במדבר כו יא
 5. ףקח אכרם ונחור
 להם נשים שם אשת
 אבףם שרי ושם אשת
 נחור מלבה בת הרן אבי

 מלבה ואבי יסבה:
 בראשית יא כט
 6. וייאמר אלהים אל
ל ירע בעיניך  אברהם א
 על הנער ועל אמתף ביל
ם הנביאה אחות אהלן ק  אשר תיאמר אליך שרה שמע בקילה בי ביצחק י?]רא לף זרע: בראשית כא יב 7. ותקח מ
 את התיף בןךה ותצאן כל הנשים אחריה בתפים ובמחילת: 8. ותתצב אחיתו מרחיק לדעה מה יעשה לו: שמוח ב ד
ד 10. והיא  שמות טו כ 9. ודבורה אעזה נביאה אשת לפיתת היא שפטה את ישראל בעת ההיא: שופטים ד
 יושבת תחת תמר דבורה בין הךמה ובין בית אל בהר אפרים ויעלו אליה בני ישראל למשפט: שופטים י ה
 12. אין קדוש כין כי אין בלתך ואין צור כאלהינו: שמואל א ב ב 13. והןה היא רכבת על הךומור וירדת בסתר ההר והנה

 ותתפלל חנה ותאמר
 עלץ לבי בהי. וה״נ
 לאתרי כל הפרשה שכל
 על סנחריב נבוכלנצר
 והמן כמו שתרגם יונתן אלא קרא

 לריש פרשתא נקט:
 מורל

 מםורת הש״ם

 א) עי׳ רי״ף ורא״ש,
 ב) ערכין י. ע״ש, ג) שם,
) גי׳ רי״ף, ורא״ש ל׳  ו
 ויניציאה מתקיף לה רנא מי
 רמי כשלמא, ה) !ערכין י:
 ע״ש היטג], ו) סנהלרין קי.,
 ז) סנהררץ סט:, ח) נסוטה
 יג: ע״ש], ט) [צ״ל וגי׳
 אחות אהרן ולא וכוי],
 י) [צ״ל משכן וכן איחא
 בילקוט], כ) [צ״ל אכי שלום
 יעי׳ תופ׳ יומא לח:ל״ה ללא
 וחוס׳ כחובוח קל: ל״ה
 שני]׳ ל) נסיכה מה:],
 מ) כריתות ו. הוריות יב.,
 נ) ברכות י., ס) ברכות י.
 ע״ש, נ1) [צ״ל החזירתן],
 ש) [אסחר יד], צ) אל המזבח
 יעלי החוזה בד׳׳ה נ ט
 ואפשר עילו החוזה הנזכר
 גל״ה ג יג היינו יעלי,
 ק) [מ״א יג], ר) [ל׳׳ה ג
 כה], ש) [ל׳׳ה ב יא],
 ה) ושגיס לא ילעתי א׳ עולל
 הנביא ל״ה ב ט״ו לפי פי׳
 רל״ק ואחל חמי הרואה ל׳׳ה
 ב ט״ז שהתנבא על אסא ולפי
 פשוטו כשמזכיר הנביא
 בשמו ושם אביו בנבואה
 נילוע שהוא נביא בן נביא
 וא״כ עזריה בן עולל ייהוא
 בן חנני נתשניס לנביאים
 המה ואביהם גס יש לחשוב
 זכריה ק יהוילע הכהן ר״ה
 נ כל גס עולל הנביא
 שהתנגא בימי פקח בן
 רמליהו דיה ג כת, א) [ש׳׳א
 טז מ״א א], ב) [ש״א י מג
 טן, ג) ננל השמש ולול אמר
 אס אשאיר לנגל מכל אשר לו

 על איר הגקר,

 הגהות הב״ח
 (א) גט׳ אמר ר׳ יהושע בן
 קרחה קל וחומר ומה
 מעבלות לחירות: (ב) שם
 הלל נמי נימא אמר ר׳
 יצחק לפי שאי! וכוי
 שבחוצה לארץ והרי יציאח
 מצרים לנס שנחוצה לאלן
 ואמרי׳ הלילא התם
 כלתניא על כצ״ל: (ג) שם
 קרייתא זו הלילא מתקיף
 לה רבא מי דמי בשלמא
 החס: (ד) רש״י ד׳׳ה נין
 לר׳ נחמן וכוי הלל הס״ל
 ואח׳׳כ מ״ה לא הוכשרו:
 (ה) דיה נבואה וכי׳
 ובהלכות גלולוח הן מניין
 ורובן יש ללמוד מסלו
 עולם וכוי קרא על המזגח
 וכוי בימי יאשיה צפניה
 וירמיה ואוריה מקריח
 יעריס ליהויקים בגולה
 יחזקאל לניאל: (ו) ד״ה
 פחילוח למקדש. למשכן
 שילה בשעה שבני אדם
 באין ליטול עצה ממנה
 יושבת תחת תומר שלא
 תשב עמהם בסתר
 משיס יסוד שהוא גנוה
 ואין לו צל ואין אלס יכול
 להתייחל שס עמה כמי
 בביח ותחת שאר
 אילנות יש צל שיש
 להם ענפים סמוך

 לעיקרן הס״ל:

 מוםף רש״י
 קרייתא. קריאת המגילה
ו י:). מקום נתבצר  ;ערכי
 להם בגיהנם. מלשון עיר
 נצורה, התקין להון הקב״ה
 מקום גבוה שלא העמיקו
 כל כך גגיהנס ולא מתו
 ;םוהדריו קי.:. שהיתה

 מתנכאה כשהיא אחות אהרן. עד שלא נולד משה והיינו הנביאה אחות אהרן ;סוטה יב:<. מה תמר זה אין לו
 אלא לב אחד. כעין מוח יש בו כגון בעץ האגוז והגפן, ואין לו אלא בעץ האמצעי הזקוף ועולה וגדל למעלה ולא

 בחריותיי ומכנדוחיו;סוכה נזה:).

א ב  11 • ותתפלל חנה ותאמר עלץ לבי בי; רמה קרני בין ךדוב פי על אויבי כי שמחתי בישועתך: שמואל א
 ךוד ואנשיו ירדים לקראתה ותפגיש אתם: שמואל א כה כ



 מסורת הש״ס

 א) נ״ק צב:, ב) עוטן לג.,
 ג) [עי׳ רש״י במשנה
 סנהדרין קו: ד״ה עשרת
 וכוי], ד) [לקמן סו. ע״שן,
 ה) [עי׳ ב״נ קכב:],
 י) [ססחיס פח.], 1) [ברכות
 נ. ע׳׳ש פרש׳׳י פסחים סח.
 ע״ז טז: ע־׳ש סרש״י],
 ח) [מ״ב כבן, ט) [צ״לי״א],
) צ״ל הימה,  י) [צ״ל של], נ
 ל) [עי׳ פרש׳׳י בערכין לג.],
 מ) [פי׳ דאסורין בלאו ללא
 חחחתן אף לאחר שנחגיירו],
 נ) [ועי׳ תוס׳ סוטה לה:
 ד״ה לרבות], ס) [ועי׳ חוס׳

 גיטין מי. דייה טון],

 גליון הש״ם
 רש״י ד״ה בהדי בו׳
 שהאשה מדברת. עיין
 סוכה דף נו ע״ג רש׳׳י

 ד׳׳ה שותא:

 הגהות הב״ח
 (א) גמ׳ תרחי נשי
 נביאתא יהירין הוויין:
 (כ) שם אמר רב
 נחמן חולדה הנביאה
 מבני: (ג) דש״׳ ד׳׳ה
 לפוקה לשון כשלון
 ברכים כמו ופיק ברכים:
 (ד) דייה בהדי שותא
 וכוי שאס ימות נכל
 ישאנה: (ה) ד״ה אלא
 מלמד וכוי לא היה שם
 ירמיה ויאשיהו המלך
 מלך עליהם וחזרו למניח
 וכוי אלא חמש שמיטות:
 (ו) דייה שת קציר
 וכוי וגדולה כמו תשלח

 קצירה ועשה קציר:

 הגהות הגר׳׳א
 [א] גט׳ (אלא מלמד
 שגילחה א״ש וה״ל ג״ס
 א״ל השמיעי לי אמרה ל0

 תא״מ:

 מוסף רש״י
י ע״ז  טבעך. שמעך !עי
 ב:<. שפיל ואזיל בר
 אווזא. כלומר מחמת
 ענוחנוחו של אדם לא יהא
 בוש מלשאול דבר הצריך לו,
 בין לתורה בין לפרנסתו
 ולחמע חובו (נייק צב ן.
 דכתיב. נימי צדקיהו, כי
 המוכר אל הממכר לא
 ישוב. דקאמר להו סופכם
 לגלות ויהא יובל בטל ולא
 יחזרו שדות לנעליהן,
 אפשר יובל בטל. משגלו
ו  שבט ראובן וגר !ערכי
. פתיא אוכמא. ו ג  ל
ת נ.) כו בו  פתיא, כלי חרס (
 פתיא אוכמא, כלי שחור,
 כמו(ע׳׳ז לג:< הני סתוותא
 לבי מיכסי אוכמא,
 שנשחחר ע׳׳י מלאכה,
 כלומר גס אחה רגיל וחליר
 בתורה, כמו (ברכות כח.)
 מכותלי ביתן ניכר שסחמי
 אחה, חכמה מפוארה בכלי
! לרק ו ת י נ ע  מכוער !עיי ת
 של תלמילי חכמיס
 שמצטערין על לימול תורה
 ואינם מכבסים נגליהם

 ןע״ז טו:ן.

: מגילה נקראת פרק ראשון מגילה ד  י

 כליהני. מנעת אותי: בדמים. דם נדה ושפיכות דמים: שגילמה
 שוקה. ונתאוה לה ומבעה ולא שמעה לו כדמנךס ואזיל: לפוקה.
 (ג) כמו פיק ברטם(נחום ג): הט גרסי׳ זאת מכלל דאיכא אחריתי ומאי
 ניהו מעשה דבת שבט ומםקנא הכי הוה. והט פירושה מדקאמרה
 ליה ולא תהיה זאת לך לפוקה מכלל
 שהתנבאתה לו שסופו להכשל בביאה
 אחרת ומאי ניהו בת שבע ומסקנא
 הכי הוה סוף שעלתה לו כך. אלמא
 נביאה הוות שנתקיימה נבואתה:
 בהדי שותא פילכא. עם 8 שהאשה
 מדברת היא טווה. כלומר עם שהיא
 מדברת עמו על בעלה הזכירה לו
 את עצמה שאם ימות >י< ישאנה:
 מיטייפי. צופין למרחוק. ודוגמתו
 במס׳ כתובות (לף ס.) נטוף עיניך:
 ובמקום ירמיה היפי מיחנביא היא.
 הרי ירמיה עמד משנת י״ג ליאשיה
 שנאמר אשר היה דבר ה׳ אל ירמיה
 וגו׳ (ירמיה א) והספר נמצא בשנת
 י״ח ליאשיה ועליו שלח אצל חולדה״):
 פי המופר אל הממהר לא ישוב.
 יחזקאל אמרו והוא נתנבא בתוך
 «)י״ד שנה שבין גלות ימיה לחרבות
 ירושלים ומתנבא שיהא בטל היובל
 והמוכר שדהו לא ישוב לו: אפשר
 יובל בטל. משגלו עשרת השבטים
 בימי מזקיה שנאמר לכל יושביה
יקרא כה) בזמן שכל יושביה עליה ) 
 ולא בזמן שגלו מקצתן נמצא משגלו
 שבט ראובן וגד וחצי שבט מנשה
 [כבר] בטלו היובלות ויחזקאל היה
 מתנבא לאחר זמן שיבטל: אלא
 מלמד שירמיה התזירן. באותה שנה
 שנמצא הספר והיא שנת שמונה עשרה
 ליאשיהו וכששלח על דברי הספר אצל
 חולדה לא היה שם ירמיה >ה ומזרו
 למנות אח היובל ולא הספיקו למנות
 אלא שמיטות עד שחרב הבית:
 ויאמר מה הציון הלז. ביאשיהו כתיב
 בהיותו בבית אל ושרף עצמות
 הכומריס בבית אל על המזבח
 שעשה ירבעם: מה טיבו בבית אל.
 והלא ׳)משל מלט ישראל ׳)היה
 שהרי שם העמיד ירבעם את העגל:
0 )  שח קציר. עשה תיל וגדולה. כמו
: ל)  ל) ועשה קציר כמו נטע (איוב י
 לא נאה יוהרא לנשי. לא נאה חשיבות
 לנשים: וסניין שמייהו. שמותיהן
 מאוסות: זיבורהא. דבורה:
 כרכושתא. חולדה: בן חרתס.
 ואע״ג דקרא על בעלה קא מסהיד
 מיהו במעשיה כתיב: אמר ליה
 עינא סבא מיני ומינך תסתיים
 שמעהא. כלומר על ידי ועל ידך
 תתפרש אמיתו של דבר הא והא
 הואי: גון בנו יהושע בגו. את
 שבט אפרים מייתס הכתוב עד יהושע
 ומיהושע למטה לא ייחס איש:

 בשלמא

את תקות חוט 1 בן תקוה וכתיב התם 3  הכא 4
 אוכמא מיני ומינך תסתיים שמעתא דאיגיירא

רד במלכות הוא ולא צריך למידייניה. קשה א״כ היאך גרס  מו
 פרק אחד דיני ממונות (סנהלרין לף לו. ושם) דדיני נפשות
 ממחילין מן הצד מדכתיב גבי נבל ויחגרו איש חרבו ויחגור גס דוד
 חרבו >ש״א כה) והא מורד במלכות הוה ולא בעי למידייניה ועוד קשה

רד במלכות הוא ולא צריך למידייניה מו  א

 אמרה לו עדיין שאול קיים ולא יצא טבעך
 בעולם אמר לה •ברוך טעמך וברוכה את אשר
 כליתני [היום הזה] מבא בדמים דמים תרתי
 משמע [א] אלא מלמד שגילתה את שוקה
 והלך לאורה ג׳ פרסאות אמר לה השמיעי לי
לא תהיה זאת לך לפוקה זאת  אמרה לו 2
 מכלל דאיכא אהריתי ומאי ניהו מעשה דבת
 שבע ומםקנא הכי הואי 3והיתה נפש אדוני
 צרורה בצרור ההיים כי הוות מיפטרא מיניה
והטיב ה׳ לאדוני וזכרה את  אמרה ליה 2
 אמתך אמר רב נהמן היינו דאמרי אינשי
 איתתא בהדי שותא פילכא איכא דאמרי
 א<שפיל ואזיל בר אווזא ועינוהי מיטייפי

וילך חלקיהו הכהן ואחיקם  חולדה דכתיב 4
 ועכבור וגר ובמקום דקאי ירמיה חיכי
 מתנביא איהי אמרי בי רב משמיה דרב
 חולהה קרובת ירמיה היתה ולא הוה מקפיד
 עליה ראשיה גופיה היכי שביה ירמיה
 ומשדר לגבה אמרי דבי רבי שילא מפני
 שהנשים רחמניות הן ר׳ יוהנן אמר ירמיה
שהלך להחזיר עשרת 1  לא הוה התם 5
כי המוכר  השבטים ג<ומנלן דאהדור דכתיב 5
 אל הממכר לא ישוב אפשר יובל בטל ונביא
 מתנבא עליו שיבטל אלא מלמד שירמיה
 החזירן ויאשיהו בן אמון מלך עליהן דכתיב
ויאמר מה הציון הלז אשר אני רואה ויאמרו 6 

 אליו אנשי העיר הקבר איש האלהים אשר
 בא מיהודה ויקרא את הדברים האלה אשר
 עשית על המזבה בבית אל וכי מה טיבו של
 יאשיהו על המזבה בבית אל אלא מלמד
 שיאשיהו מלך עליהן רב נהמן אמר מהנא
גם יהודה שת קציר לך בשובי שבות עמי 7 

 אסתר דכתיב 8ויהי ביום השלישי ותלבש
 אסתר מלכות י׳ בגדי מלכות מיבעי ליה אלא
 שלבשתה רוה הקדש כתיב הכא ותלבש
ורוח לבשה את עמשי וגו׳  וכתיב התם 9
 אמר רב נהמן לא יאה יהירותא לנשי תרתי
« יהירן הויין וסניין שמייהו הדא שמה )  נשי
 זיבורתא וחדא שמה כרכושתא זיבורתא
ותשלח ותקרא לברק ואילו איהי 1  כתיב בה 0
אמרו 1  לא אזלה לגביה כרכושתא כתיב בה 1
 לאיש ולא אמרה אמרו למלך אמר רב נהמן
 חולדה «< מבני בניו של יהושע היתה כתיב
בתמנת הרם איתיביה רב עינא םבא לרב 1 2 1 

 נחמן שמונה נביאים והם כהנים יצאו מרהב הזונה ואלו הן נריה ברוך
 ושריה מחסיה ירמיה הלקיה הנמאל ושלום רבי יהודה אומר אף הולדה

 רחב הזונה היתה כתיב
 סבא ואמרי לה ״פתיא

 היאך ישב דוד בדין והא אין מושיבין
 מלך בסנהדרין כדאמרינן במסכת
 סנהדרין פרק כ״ג (לף ימ:) וע״ק
 מפ׳ במה בהמה יוצאה (שבת לף נו.)
 גבי אוריה דקאמר שהיה לו לדונו
 בסנהדרין ואמאי והא מורד במלכות
 היה וי״ל דהכא ה״פ מורד במלכות
 הוא ולא צדך למידייניה כשאר דיני
 נפשות שדנין בו ביום לזכות וביום
 שלאחריו לחובה אלא אפילו בו ביום
 גומרין לחובה והיינו הא דקאמרה ליה
 אביגיל וכי דנין דיני נפשות בלילה
 היה לך להמתין לגמור עד למחרת
 והוא השיב לה מורד במלכות הוה
 ואין צריך להמתין עד למחר אבל
 לדונו ודאי צריך וגם לא קשה מהא
 שישב דוד בסנהדרין דהא דאין
 מושיבין מלך בסנהדרין היינו משוס
 ללא הוי כבודו להיות יושב ושותק
 אבל גבי מורד כבודו הוא להיות יושב
 ושותק לפי שהוא נוגע בדבר:
 ה״ג מאי מבוא בדמים תר׳ דמים

 דם נדה ושפיכות דמים מלמד
 שגלתה שוקה. ולא גרסינן איכא
 דאמרי מלמד שגלתה שוקה דהא
 השתא מפרש מאי תרי דמים ועד

 השתא לא פריש להו:
 שגלתה שוקה והלך דוד לאורה
 ג׳ פרסאות. קשה
 היאך אותה צדיקת גלתה שוקה לפני
 דוד ועוד קשה דמחזי כגוזמא לומר
 שהלך לאור שוקה ג׳ פרסאות וי״ל
 דנמצא בספרים מדויקים שגקוד בהן
 לאורה כלומר לאור שלה פירוש נתאוה
 לה דוד והלך באור חמימות שלש
 פרסאות: דאיגיילה ונסבה
 יהושע. קשיא היאך נסבה הא אמרי׳
 פ׳ הערל ףבמומ דף עו. ושם) דאפילו
 בגירותן מלית להו חתנות וצריך לומר
 שלא היתה משבעה עממין אלא משאר
 עממין ובאת לגור שם נ) דש מפרשים
 שרצו לומר שלא הוזהרו על לאו דלא
 תחחתן עד לאחר שנכנסו לארץ וזה
 אינו דאמרי׳ במדרש דנתיניס באו
 להתגייר בימי משה כמו בימי יהושע
 ואף על פי כן לא הותרו לבא בקהל
 אלא היו חוטבי עצים ושואבי מיס
 אלמא דקודס שעברו את הירדן
 ונכנסו לארץ הוזהרו עליהם«:

 ארבע

בן חרחם וכתיב התם  הכא 4

 הנביאה מבני בניה של
 השני אמר ליה י׳עינא

נון בנו יהושע בנו בני לא הוו ליה בנתן הוו ליה 1  ונסבה יהושע ומי הוו ליה זרעא ליהושע והכתיב 4
 בשלמא

 הזה תקז?זרי בחלון אשר הורךתגו בו ואת אביך ואת אמך ואת אחיך ואת בל בית אביך תאספי אליך הביתה: יהושע ב יח 14. נון בנו יהושע בנו: דברי הימים א ז כז

 עין משפט
 נר מצוה

א א מיי׳ פ״ג מהל׳  ע
 מלכים הלכה ח סמג

 עשי! צו:

 תורה אור השלם
 I . וברוך טעמך וברובה
 את אשר כלתני היום
 הזה מבוא בדמים והישע

 ;די לי:
 שמואל א כה לג
 2. ולא תהיה זאת לך
 לפוקה ולמכשול לב
 לאדני ולשפך ךם חנם
 ולהושיע אדני לו והיטב
 י; לאדני וזכרת את

 אמתך:
 שמואל א כה לא
 3. רקם אדם לךךפך
 ולבקש את נפשך והיתה
 נפש אדני צרורה בצרור
 החיים את י; אלדזיך ואת
 נפש אייביך יקלענה

 בתוך כף הקלע:
 שמואל א כה כט
 4. וילך הלריהו הכהן
 ואחיקם ועכבור ושפן
 ועשיה אל חלדה
 הנביאה אשת שלם בן
 תקוה בן ח־־־ס שמר
 הבגדים והיא ישבת
 בירושלם במשנה וידברו
 אליה: מלכים ב כב יד
 5. כי המוכר אל הממכר
 לא ;שוב ועוד בחיים
 דז;תם כי חזון אל כל
 המונה לא ;שוב ואיש
 בעונו חיתו לא יתחזקו:

 יחזקאל ו יג
 6. ויאמר מה הציון הלז
 אשר אני ראח ויאמרו
 אליו אנשי העיר הקבר
 איש האלהים אשר בא
 מיהוךח ויקרא את
 הדברים האלה אשר
 עשית על חמןבח בית
 אל: מלכים ב כג יז
 7. גם יהוךח שת קציר

 לך בשובי שבות עמי:
 הושע ו יא
 8. ויהי ביום השלישי
 ותלבש אסתר מלכות
 ותעמיד בחצר בית המלך
 הפנימית נבח בית המלך
 והמלך יושב על כסא
 מלכותו בבית המלכות

 נכח פתח הבית:
 אסתר ה א
 9. ורוח לבשה את
 עמשי ראש השלישים
 לך ךויד ועמך בן ישי
 שלום שלום לך ושלום
 לעזרך כי עזרך אלהיך
 ויקבלם דויד ויתנם

 בךאשי הגדוד:
 דברי הימים א יב יט
 10. ותשלח ותקרא
 לברק בן אבינעם מקדש
 נפתלי ותאמר אליו הלא
 צוה י; אלהי ישראל לך
 ומשכת בהר תבור
 ולקחת עמך עשרת
 אלפים איש מבני נפתלי
 ומ5ני ובלון: שופטים ד ו
 II . ותאמר אליהם כה
 אמר י; אלהי ישראל
 אמרו לאיש אשר שלה

 אתכם אלי:
 מלכים כ כב טו
 12 . ויקברו אותו בגבול
 נחלתו בתמנת דרס בהר
 אפרים מצפון להר
 געש: שופטים ב ט
 13• הנה אנחנו באים

 בארץ את תקות חוט השני



 טו.
 ארבע נשים יפיפיות היו כעולם. קשה אמאי לא חשיב חוה
 להא אמרינן בפ׳ חזקח הבתים >ג״ב לף נמ.) שרה לפני
 חוה כקוף בפני אלם ויש לומר ללא תשיב אלא אותן הנוללות מאשה:
 כשם שאבדתי מבית אבא כך אבדתי ממך. וא״ת אמאי לא היה
 מגרשה ותהא מותרת להתזירנה
 י״ל לפי שכל מעשה הגט הוא ע״פ
ן יתפרסם הדבר  עדים והיה ירא פ
 למלכות*): ביום השלישי. בזכות
 תורה נביאים וכתובים א״נ כהנים
 לויס רשראלים אי נמי משה ואהרן
 ומרים אי נמי שלישי דמתן תורה:

 זה

 תורה אור השלם

 I . דבר י; אשר ה;ה אל
 צפנ;ה בן כושי בן גדליה
 בן אמריה בן חןק;ה בימי
 יאשץהו כן אמון מלך
 יהודה: צפניה א א
 2. ויהי ב־זרש השביעי
 בא ישמעאל בן נתעה בן
 אלישמע מזרע המלוכה
 ורבי המלך ועשרה
 אנשים אתו אל גךלןהו
 בן אחיכןם המתפתה
 ויאכלו שם לחם יהדר
 במצפח: ירמיהו מא א
 3. בגךה יהוךח ותועבח
 נעשתה בישראל
 ובירושלם כי חלל
 יהודה קךש ץ אשר אהב

 ובעל בת אל נכר:
 מלאכי כ יא
 4. ויען שכנ;ה בן יחיאל
 מבני עילם ויאמר
 לעזרא אנחנו מעלנו
 באלהינו ונשב נשים
 נכריות מעמי הארץ
 ועתה יש מקוה לישראל
 על זאת: עזרא י ב
 5. ומרדכי;ידע את כל
 אשר נעשה ויקרע
 מרדכי את בגליו וילבש
 שק ואפר ויצא בתוף
 העיר ויזעק זעקה גדלה
: אסתר ד א ה ך מ  ו
 6. ותבואנה נערות
 אסתר וסריסיה ויגידו
 לה ותתחלהל המלכה
 מאר ותשלח כגרים
 להלביש את מרדכי
 ולהסיר שקו מעליו ולא
 קבל: אסתר ד ד
 7. ותקךא אסתר להתף
 מסףיםי המלך אשר
 העמיר לפניה ־תצרהו
 על מרדכי לדעת מה זה
 ועל מה זה: אסתר ד ה
 8. ויפן וירד משה מן
 ההר ושני לחת הערת
 ב;דו לחת כתבים משני
 עבריהם מזה ומזה הם
 כתבים: שמות לב טו
 9. ויגידו למרדכי את

 דברי אסתר:
 אסתר ד יב
 10. לך כנוס את בל
 היהודים הנמצאים
 בשושן וצומו עלי ואל
 תאכלו ואל תשתו
 שלשת ;מים לילה ויום
 גם אני ונערתי אצום כן
 ובכן אבוא אל המלך
 אשר לא כרת וכאשר

 אבדתי אבךתי:
 אסתר ד טז
 II . ויעבר מךדכי ויעש
 ככל אשר צותה עליו
 אסתר: אסתר ד יו
 12 • ויהי ביום השלישי
 ותלבש אסתר מלכות
 ותעמד בחצר בית המלך
 הפנימית נכח בית המלך
 והמלך יושב על כסא
 מלכותו בבית המלבות

 נכה פתח הבית:
 אסתר ה א
 13. ורוח לבשה את
 עמשי ראש השלישים
 לך דויד ועמך בן ישי
ם שלים לר ושלום י ל  ש
 לעזי־ך כי עורך אלהיך
 ויקבלם דויד ויתנם

 בראשי הגדוד:
 דברי הימים א יב יט
 14. הכל נתן ארןנה
 המלך למלך ויאמר
ה אל המלך יי נ ת  א

 אלהיף ירצך:
 שמואל ב כד כג
 15. באתן מלכא אמר
 והיתיו לדניאל ורמו
א ענה מלכא ואמר לדניאל אלהך די אנת פלח לה בתדירא הוא ישיץבנך: דניאל ו יז 16. ולשרה ת ו ת  לגבא די א
 אמר הנה נתתי אלף כסף לאחיך הנה חוא לך כסות עינינו לכל אשר אתך ןאת כל ונכחת: בראשית כ טז 17. ויהי
 כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראת ויקרא את עשו בנו הגדל ויאמר אליו בני ויאמר אליו הנני: בראשית כז א 18. לקול
 תתו המון מים בשמים ויעלה נשאים מקצה הארץ ברקים למטר עשה ויוצא רוח מאץרתיו: ירמיהו י יג 19. ויודע
 הדבר למרדכי ועד לאסתר המלכה ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי: אסתר ב ככ 20. וכל זה איננו שוה לי בכל

 עת אשר אני ריאה את מךדבי היהודי יושב בשער המלך: אסתר ה יג

 מגילה נקראת פרק ראשון מגילה

 בשלמא אינהו מיפרשי אלא אבהתייהו
 מנלן כדעולא דאמר עולא כל מקום *ששמו
 ושם אביו בנביאות בידוע שהוא נביא בן
 נביא שמו ולא שם אביו בידוע שהוא נביא
 ולא בן נביא שמו ושם עירו מפורש בידוע
 שהוא >א< מאותה העיר שמו ולא שם עירו

 בידוע שהוא מירושלים במתניתא תנא כל שמעשיו (0 ומעשה אבותיו
דבר ה׳ אשר היה אל  םתומין ופרט לך הכתוב יאחד מהן לשבח כגון 1
 צפניה בן כושי בן גדליה בידוע שהוא צדיק בן צדיק וכל שפרט לך
ויהי בהדש השביעי בא ישמעאל בן נתניה  הכתוב באחד מהן לגנאי כגון 2
אמר רב נחמן מלאכי זה מרדכי >  בן אלישמע בידוע שהוא רשע בן רשע א
 ולמה נקרא שמו מלאכי שהיה משנה למלך מיתיבי ברוך בן נריה
 ושריה בן M מעשיה ודניאל ומרדכי בלשן וחגי זכריה ומלאכי כולן
 נתנבאו בשנת שתים לדריוש תיובתא תניא אמר רבי יהושע בן קרחה
 מלאכי זה עזרא וחכ״א מלאכי שמו אמר רב נ<נהמן מםתברא כמאן
בגדה יהודה ותועבה  דאמר מלאכי זה עזרא דכתיב בנביאות מלאכי 3
 נעשתה בישראל ובירושלם כי חלל יהודה קדש ה׳ אשר אהב ובעל בת אל
ויען שכניה בן יהיאל מבני  נכר ומאן אפריש נשים נכריות עזרא דכתיב 4
 עילם ויאמר לעזרא אנחנו מעלנו באלהינו ונושב נשים נכריות תנו רבנן
 ארבע נשים יפיפיות היו בעולם שרה ״(ואביגיל רחב) ואסתר ולמאן דאמר
י אסתר ירקרוקת היתה מפיק אסתר ומעייל ושתי תנו רבנן רהב בשמה זינתה  י
ל כ  יעל בקולה אביגיל בזכירתה מיכל בת שאול בראייתה היאמר רבי יצהק 8
 האומר רחב רחב מיד ניקרי א״ל רב נחמן אנא אמינא רחב רחב ולא איכפת
ומרדכי ידע את כל אשר נעשה  לי אמר ליה כי קאמינא ביודעה ובמכירה 5
 מאי אמר רב אמר גבה «< המן מאהשורוש ושמואל אמר גבר מלכא עילאה
ותתחלחל המלכה מאי ייותתחלהל אמר רב שפירםה נדה  ממלכא תתאה 6
ותקרא אסתר להתך ״אמר רב התך זה  ור׳ ירמיה אמר שהוצרכה לנקביה 7
 דניאל ולמה נקרא שמו התך שחתכוהו מגדולתו ושמואל אמר שכל
 דברי מלכות נהתכין על פיו לדעת מה זה ועל מה זה אמר רבי
 יצחק שלחה לו שמא עברו ישראל על המשה הומשי תורה דכתיב
ויגידו למרדכי את דברי אסתר *ואילו איהו מזה ומזה הם כתובים 9  בהן 8
ך כנוס את כל ל 1  לא אזל לגביה מכאן ח<שאין משיבין על הקלקלה 0
 היהודים וגו׳ עד אשר לא כדת אמר רבי אבא שלא כדת ני< היה
 שבכל יום ויום עד עכשיו באונם ועכשיו ברצון וכאשר אבדתי אבדתי כשם
ויעבור מרדכי אמר רב שהעביר יום 1  שאבדתי מבית אבא כך אובד ממך 1
ויהי ביום 1  ראשון של פםה בתענית ושמואל אמר דעבר 3״ערקומא דמיא 2
 השלישי ותלבש אסתר מלכות בגדי מלכות מיבעי ליה אמר רבי אלעזר אמר
 רבי חנינא ׳׳מלמד שלבשתה רוה הקדש כתיב הכא ותלבש וכתיב התם
יאל תחי ורוח לבשח את עמשי ואמר רבי אלעזר אמר ר׳ חנינא לעולם נ 1 3 

 ברכת הדיוט קלה בעיניך שהרי שני גדולי הדור ברכום שני הדיוטות ונתקיימה
ויאמר ארונה אל המלך 1  בהן ואלו הן דוד ודניאל דוד דברכיה ארונה דכתיב 4
אלהך די אנת פלה ליה בתדירא הוא «0 1  וגו׳ דניאל דברכיה דריוש דכתיב 5
 ישיזבינך ואמר רבי אלעזר אמר ר׳ חנינא לי אל תהי קללת הדיוט קלה בעיניך
ויחי 1 הנה הוא לך כסות עינים ונתקיים בזרעה 7 1  שהרי אבימלך קלל את שרה 6
 כי זקן יצחק ותכהין עיניו ואמר רבי אלעזר אמר ר׳ הנינא בא וראה שלא
 כמדת הקב״ה מדת בשר ודם מדת בשר ודם אדם שופת מדרה ואח״כ נותן
 לתוכה מים אבל הקב״ה נותן מים ואהר כך שופת הקדרה לקיים מה שנאמר
כל האומר דבר בשם ( לקול תתו המון מים בשמים ואמר ר״א אמר רבי הנינא מ 1 8 

ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי ואמר ר״א אמר רבי חנינא צדיק 1  אומרו מביא גאולה לעולם שנאמר 9
 אבד לדורו אבד משל לאדם שאבדה לו מרגלית כל מקום שהיא מרגלית שמה לא אבדה אלא
וכל זה איננו שוה לי אמר רבי אלעזר אמר רבי הנינא בשעה שראה המן את מרדכי יושב 2  לבעלה 0
 בשער המלך אמר כל זה אינו שוה לי >י< כדרב חסדא דאמר רב חםדא זה בא בפרוזבולי וזה בא

 בפרוזבוטי

 כשלמא. (י) ירמיה וחנמאל דכתיב רבא אלי חנמאל בן דודי כדבר
ימיה לג< ברוך ושריה מצינו שהיו חלמידי ירמיה ברוך דכתיב י  ה׳ !
 מפיו יקרא אלי את הדברים האלה ואני כותב על הספר בדיו
 (ירמיה ל0 ושריה במוף< ספר ירמיה (נא< הדבר אשר צוה ירמיה

 את שדה בן מחסיה וגו׳ ומצינו
 בתלמידי נביאים שהיו נביאים נחה
 רוח אליהו על אלישע רהושע תלמיד
 משה ולקמן תניא בברייתא ברוך בן
 נדה ושדה בן ממסיה ודניאל ומרדכי
 ומגי זכדה ומלאכי כולן נתנבאו
 בשנת שמים לדריוש: ישמעאל בן
 נתניה. הוא שהרג את גדליהו בן
 אתיקס הצדיק: כשנמ שמים לדריוש.
 האחרון נתנבאו לבני הגולה שיחזרו
 לבית המקדש שנתבטלה המלאכה זה
 שמונה עשרה שנה על ידי שמרונים
 משהתמילו בה בימי כורש: בגדה
 יהודה. סיפיה דקרא ובעל בת אל
 נכר: בשמה זינמה. המזכיר את
 שמה נגרר אחר תאות זנות: נקרי.
: ה״ג מאי אמר. כשצעק ד  רואה ק
 צעקה גדולה ומרה מה היה אומר
 בצעקתו: רב אמר. כך היה צועק:
 גבה המן מאחשורוש. שמלאו לבו
 לדבר מה שלא עלה על לב אחשורוש:
 גבר מלכא עילאה. כינוי הוא
 להיפוך בלשון נקיה: ותתחלחל.
 נתמסמס חלל גופה: שחתכוהו
 מגדולתו. בימי אחשורוש שהרי
 בלשצר השליטו תלתא במלכותו« וכן
 דדוש המדי שנאמר ועלה מנהון
 סרכיא תלתא לי לניאל חל מנהון
 (לניאל 0 וכן כורש שנאמר ודניאל
 הצלח במלכות לדוש ובמלכות כורש
 פרסאה (שס< וכשמלך אחשורוש
 חתכו מגלולתו: ואילו איהו. לניאל
 לא אזיל להשיב שליחותו: על הקלקלה.
 שהיתה אסתר מונעח לבא אל המלך
 לפיכך לא השיב התך את שליחותו
 ואסתר שלחה לבדה ע״י אחרים:
 עד עכשיו. נבעלתי באונס: ועכשיו.
 מכאן ואילך מדעתי: אבדתי ממך.
 ואסורה אני לך. דאשת ישראל שנאנסה
 מותרת לבעלה וברצון אסורה לבעלה:
 יו״ט ראשון של פסח. שהרי בי״ג
 בניסן נכתבו האגרות וניתן הדת
 בשושן וי״ד וחמשה עשר וששה עשר
 התענו ובששה עשר «)נתלה המן
 בערב: דעבר ערקומא דמיא.
 לאסוף היהודים שבעבר השני: שופת
 את הקדרה. מושיבה על הכירה
 היא קרויה שפיתה: וזה בא בפרוזבולי.
 מרלכי בא אליו בטענת עושר המן
 בא בטענת עוני שמכר המן את
 עצמו למרלכי קולס לכן ימים רבים
 בככרי לחם: בולי. לשון עושר
 כלאמרינן >גיטין לף לז.) ושברתי
 את גאון עוזכם״) אלו כולאות שניהולה:

 בוטי

 מםורת הש״ס

 א) ןגע״י אימא אמר רב
) ןגי׳ ע״י  מלאכי וכוי], נ
 אמר ר3 נחמן נר יצחק],
 0 [צ״ל רחב ואביגיל],
 ד) [לעיל יג.], ה) חעניח ה:,
 0 נדה עא. סוטה כ:, ז) ב״ב
 ל., יז) ע״) י:, ט) [עי׳
 פרש״י לקמן כח: ל׳׳ה
 עורקמא], י) [לעיל יל:ן,
 S) נרכוח ז., ל) לקמן כח.
 ב״ק צג. ע״ש, מ) אנוח פ״ו
 מ״ו ןנלה יט: חולין קל:],
 ג) [בסוף. רש״ש], ס) [לניאל
 ה!, מ) נמלה המן נערב ר׳׳ל
 בערב אחר יוס ששה עשר
 וע״ל נח. נרש״י ל״ה הלכוח
 קמיצה ול״ה לתעניחו,
 פ) [יקרא ט], צ) [ועי׳ תיס׳
 סנהלרין על: סל״ה והא],

 גליון הש״ם
 גט׳ ששמו ושם אכיו. עי׳
 ב״ב לף טו ע״ב תוס׳ ל״ה
 בלעם ונמהר״ש אייללס
 גח״א שם: שם
 כל האוםר רחב. עיין
 סנהלרין מה עי׳א חל״ה
 אלא: שם וא־לו א־הו לא
 אזיל לנכ־ה. עי׳ ב״ב לף

 ל ע״א חוס׳ ל״ה שכל:

 הגהות הב״ת
 (א) גפ׳ בילוע שהוא
 נביא מאותה העיר:
 (ב) שם כל שמעשיו
 סתומין ומעשה אבותיו
 וכו׳ בן צליק וכל
 שמעשיו ומעשה
 אבותיו סתומין ופרט
 לן הכחוב: (נ) שם גבה
 לבו של המן מאחשוריש:
 (ד) שם אמר ר׳ אבא שלא
 כלת כל יום ויום שבכל
 ייס ויוס באונס ועכשיו
 ברצון כצ״ל: (ה) שם
 ויאמר ארונה אל המלן ה׳
 אלהיך ירצך וגו׳:
 (ו) שם כל זה איננו שוה
 לי וכי משום דרואה
 מרדכי יושב כשער
 המלך אמר כל זה
 איננו שוה לי אלא
 כלוב חסלא דאמר:
 (ז) רש״י ל״ה נשלמא
 אינהו ירמיה וחנמאל
 ברוך ושדיה מיפרשי
 בנבואה הנמאל לכתיב

 רנא אלי:

 הגהות תגר״א
 [א] גם׳ מעשיה. צ״ל

 מחסיה:

 מוםף רש״י
 אסתר ירקרוקת היתה.
ל יג.1. י ע ל  כהלסה זו ;
 עורקמא דמיא. שלולית
 של מיס מכונסים !:לקמן

 רבינו הננאל
 כל ששמו ושם אביו
 בנבואה, בידוע שהוא
 נב-א בן נביא. וכן כל
 ששמו ושם עירו מפורש
 בידוע שהוא [נביא מאותה
 העיר, שמו ולא שם עירו
 בידוע שהוא] מירושלים.

 וכן כל שמעשיו ומעשה אבותיו סתומין ופרט הכתוב באחד מהן, אם לשבח כולן צדיקים ואם לגנאי כולן רשעים. אמד רכ
 מלאכי זה מרדכי. ר׳ יהושע בן קרחה אומר מלאכי זה עזרא. ומסתברא כמאן דאמר מלאכי זה עזרא. ויגידו למרדכי, ואילו
 איהו לא אזל, מיכן שאין משיבין על הקלקלה. [ויעבור מרדכי אמר רב וכוי] ושמואל אמר דעבר עורקמא דמיא. כל האומר
 דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם שנאמר ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. צדיק אבד לדורו אבד, משל כוי. בולי



 מסורת הש׳׳ם

 א) [סנהדרין קיא:ע״שכמה
 שינרס ובסרש׳׳י שסן,
 ב) !ר״ה יז: ן, ג) נרטת נד:
 סוטה יב:, ד) נצ״ל מה לך
 אסתר המלכה ומהן,
 ה) ס״א, 0 וסוף תענית כט
 ע״אן,0ןועי׳ תוס׳ ב״נ ת:

 ד״ה די(],

 גליון הש״ס
 נמ׳ רבה בר עופרן. ע״ל
 י ע״ב תד״ה רבה: שם
 אמר רנכ״י ו־ב כתיב.
 כעי! זה יומא לח ע״ נ ודף

 עה ע״ב:

 הגהות הב״ת
 (א) נמ׳ ענדא דמזדבן
 בטולמי דנהמא ואמר ר׳
 אלעזר אמר ר׳ חנינא כצ״ל
 וחיגית וכל זה איננו שוה לי
 מלמד וכוי אמר כל זה
 איננו שוה לי נמחק:
 (ב) שם משיני מלחמה

 אלו שנושאי!:

 מוסף רש״י
 יכול לכל. למי שעושי!
 צביונו אע״ס שמחגאה
 יסוהדרץ קיא 1. שמשים
 עצמו כשירים. שיריים
 שאין נחשבץ, כך אינו חשוכ
 בעיניי ואינו מתנאה 1ש0).
 ולרוח משפט. שיפט את
 רוחי !שם!. המתגבר על
 יצרו. מרגיז יצר טוב על
 יצר הרע, אס היצה״ר אמר
 לו עשה עבירה זו, לא דיו
 שנמנע מן העבירה אלא
 הולך ועושה מצוה, ומתגבר
 עדיף מרודה !שם!.
 שערה. אלו בתי כנסיות
 (.שמו. מה נשתנו אלו
 מאלו. שיש נהס מדות
 הללו מ! השאר, אמר
 הקנ״ה ביין שגו!שם, ול־ג
 שם אמר לה הקב״ה ישראל

. אלא שריבבת. לשון ( י  כ
 אשחרבובי אשתרבוג, ירדו
 וגדלו למטה !ברכות נד:!.

 רבינו חננאל
 ובוטי, פי׳ עשירים
 ודלים. עתיד הק׳ב״ה
 להיות עטרה בראש
 כל צדיק וצדיק, שני
 ביום ההוא יהיה ה׳
 צבאות לעטרת צבי
 וגוי. שעדר, שמשכימין
 ומעריבין בבתי כנסיות
 וכבתי מדרשות. אמרה
 מידת הדין לפני הקיכ״ה
 כוי. אמר ליה
 רבה בר אכוה לאליהו
 כמאן חזאי אסתר דעברה
 הכי, א״ל ככולהו תנאי
 וככולהו אמוראי.

 טו: מגילה נקראת פרק ראשון מגילה
 מצלחת: שיהא מצוי לה. אולי תוכל להכשילו בשום דבר לפני המלך:
 ירגיש הקב״ה. שאף אני מקרבת שונאיהן של ישראל. אי נמי ירגיש
 שאני צריכה להחניף רשע זה ולזלזל בכבודי: שיהרג הוא והיא.
 שיחשדני המלך ממנו ויהרוג את שנינו. ןנ״א וכי גזרי גזירה ומית חד

 בוטי. לשון עניות כמו והעבט תעביטנו (לברים ט0 במסכת גיטין
 (לף לז.): בעולמי נהמא. בככרוח לחם. עשרים לחם שעורים
 (מלכים ב ל< מתרגמינן עשרין טולמין דלחמא: לרוח משפט.
 לשופטים את רוחן יהיה לעטרה: דן את יצרו. כופהו לשוב בתשובה:

 מינייהו בטלי הגזירהןי): מלך
 הפכפך היה. וחוזר בדיבורו. אמרה
 שמא אוכל לפתותו ולהורגו ואס לא
 יהא מזומן תעבור השעה ויחזור בו:
 במומם אשית את משתיהם. על
 בלשצר וסיעתו נאמר בשובם מן
 המלתמה שדריוש וכורש היו צרין
 על בבל ונצחן בלשצר אותו המס
 והיו עייפים וחמים וישבו לשתות
 ונשתכרו ובאותו היוס נהרג. ואף
 אסתר אמרה מתוך משתיהן של
 רשעיס באה להם פורענות: שבעים
 בלחם נשכרו. יונתן תרגם על בניו
 של המן: שנח מלכו של עולם. דוגמא
 ויקץ כישן ה׳ !סהליס עחן לנקום
 נקמתו: נדדו עליונים. שהיו מלאכים
 מבהילים אותו כל הלילה ואמרו לו
 כפר טובה שלס טובה למי שעשאה
 לשון מורי. ויש אומרים ןנדדו עליונים]
 כדי שירבו בתחנונים לבקש על הדבר:
 מאי רקמן דזמינתיה. כלומר מה
 זאת הבאה לפני עכשיו דבר חדש
 כזה: כתוב. משמע שהיה כתוב מחדש
 כתב משמע מעיקרא ימצא כתוב
 ספר זכרון לפניו אשר הגיד מרדכי:

 שמשי

 בפרוזבוטי אמר רב פפא וקרו ליה עבדא
 דמזדבן בטלמי וכל זה איננו שווז לי
 מלמד שכל גנזיו של אותו רשע הקוקין על
 לבו ובשעה שרואה את מרדכי יושב בשער
 המלך אמר כל זה איננו שוה לי ואמר א<ר׳ אלעזר
 אמר רבי חנינא עתיד הקב״ה להיות עטרה
 בראש כל צדיק וצדיק שנאמר 1ביום ההוא
 יהיה ה׳ צבאות לעטרת צבי [וגו׳] מאי לעטרת
 צבי ולצפירת תפארה לעושין צביונו ולמצפין
 תפארתו יכול לכל ת״ל לשאר עמו נ<למי
 שמשים עצמו
ולרוח  כשירים 2
 משפט זה הדן
 את יצרו וליושב
 על המשפט זה
 הדן דין אמת
 לאמתו ולגבורה
 זה המתגבר על
 שנושאיז ונותנין

 זה הק דין אמת לאמתו. נראה
 דמשוס הכי נקט אמת
 לאשמועינן דבדין מרומה צריך
 לחקור העדים בטוב עד שיתבאר
 האמת ואז ידונו אותו לאמתוי):
 [ה״ג אל תקיי שברת אלא
 שרבכת. ל׳ אשתרבובי
 (סוכה ה.) ול״ג שריבבתן:

(5) 

 21. וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי על בגתנא ותרש

 תורה אור השלם

 1. ביום ההוא יהיה יל
 צבאות לעטרת צבי
 ולצפירת תפארה לשאר
 עמו: ישעיהו כח ה
 2. ולרוח משפט ליושב
 על המשפט ולגבוךה

 משיבי מלחמה שעךה:
 ישעיהו כה ו
 3. וגם אלה ביין שגו
 ובשכר תעו כהן ונביא
 שגו בשכר נבלעו מן היין
 תעו מן השכר שגו

 בריאה פקו פלילןה:
 ישעיהו כה ז
 4. ולא תהיה זאת לך
 לפוקה ולמכשול לב
 לאדני ולשפך ךם חנם
 ולהושיע אדני לו והיטב
 ין לאדני וזכרת את

 ;<>מתך:
 שמואל א כה לא
 5. וכי ינצו אנשים ונגפו
 אשה הרה ףצאו ילדיה
 ולא יהיה אסון ענוש
 יענש באשר ישית עליו
 בעל האשה ונתן
 בפללים: שמות כא כב
 6. ויהי ביום השלישי
 ותלבש אסתר מלכות
 ותעמד בחצר בית המלך
 הפנימית נכח בית המלך
 והמלך יושב על כסא
 מלכותו בבית המלכות

 נכח פחח הבית:
 אסתר ה א
 7. אלי אלי למה עזבתני
 ךחוק מישועתי דברי
 שאגתי: תהלים כב ב
 8. הצילה מחרב נפשי

 מיד כלב יחיךתי:
 תהלים כב כא
 9. הושיעני מפי אריה

 ומקרני רמים עניתני:
 תהלים כב כב
 10. ויהי כראות המלך
 את אסתר המלבה
 עמדת בחצר נשאה חן
 בעיניו ויושט המלך
 לאסתר את שרביט
 הזהב אשר בןדו ותקרב
 אסתר ותגע בראש
 השרביט: אסתר ה ב
 11 . קומה ין הושיעני
 אלהי כי הכית את כל
 אייבי לחי שני רשעים
 :זברות: תהלים ג ח
 :1. ויאמר לה המלך
 :לה לך אסתר המלכה
 ימה בקשתך עד חצי

 המלכות וינתן לך:
 אסתר ה ג
-1. ותאמר אסתר אם
 .־ל המלך טוב ןבא
 •המלך והמן היום אל
 ־משחר אשר עשיתי
 ל1 אסתר ה ד
 14. יהי שלחנם לפניהם
 ־1פח ולשאמים
 ׳:'מוקש: תהלים סט כג
-1 . אם רעב שנאך
 האבלהו לחם ואם צמא

 השקהו מים:
 משלי כה כא
 ״1. לפני שבר גאון

 ולפני כשלון גבה רוח:
 משלי טו יח
 17. בדומם אשית את
 נישתיהכ והשכרתים
 למען יעלזו ויישנו שנת
 עולם ולא יקיצו גאם
 יי׳ ירמיהו נא לט
 18 . ויספר להם המן את
 ?בור עשרו ןרב בניו ואת
 כל אשר גדלו המלך
 ואת אשר נשאו על

 השרים ועבךי המלך:
 אסתר ה יא
 9 !. שבעים בלחם
 נשכרו ורעבים חךלו ער
 עקרה ;לךה שבעה

ה 20. בלילה ההוא נדךה שנת המלך ויאמר להביא את ספר הזכרינות דברי הלמים ויהיו נקךא־ם לפני המלך: אסתר ו א ב  ורבת בנים אמללה: שמואל א
 שני סריסי המלך משמרי הסף אשר בקשו לשלח ןד במלך א־־שורוש: אסתר ו ב

 ומתגבר טל יצרו. אינו הולך אחריו
 לעבור עבירה: שמשכימין כוי.
 והיינו שערה שעושין ןשנעשיס
 שוערים] לפתוח דלתות בהשכמה
 ולאחר [שם עדן זמן נעילתו: גם
 אלה. אלו הרשעים הנידונין בגיהנס:
 ביין שגו. כלומר אף הס עשו כהס
: פקו פליליה. לגיהנס ס  לפיכך מ
 נשפטו: אלי אלי למה עזבתני.
 במזמור אילת השחר הוא: על
 אונס. [אע׳׳פ] שאני באה אליו
 מאלי אונס הוא: הצילה מחרב
 נפשי. באותו מזמור הוא: אמחה
 של בת פרעה. ותשלח את אמתה
 ותקחה (שמות 3<: בשיני רשעים.
 עוג מלך הבשן במס׳ ברכות פרק
 הרואה (לף נל:< מןשעקר הר בת ג׳
 פרסי להשליכו על ישראל ונתנו על
 ראשו ושלח הקב״ה נמליס ונקבוהו
 ונכנס בצוארו בקש לשומטו ונשתרבבו
 שיניו לכאן ולכאן]: אל תקרי שברת
 אלא שרבבח גרסינן. ומשיני רשעים
 נפיק להאי דרשה דליכתוב קרא ושן
 רשע אלא י׳ דשיני וי״ס דרשעים הרי
 ששים: ולא דבר שחוצץ במלכות. בנין
 הבית שהוא באמצע של עולם כדאמרינן
 בסדר יומא ולף :ל:< אבן שתיה
 שממנה נשתת העולם: מבית אביה
 למדה. שמעה התינוקות אומרים
: וימרוד. במלך שהיתה שעתו  כן

 יצרו משיבי מלהמה
 במלחמתה של תורה שערה [אלו ת״ה]
 שמשכימין ומעריבין בבתי כנסיות ובבתי
 מדרשות אמרה מדת הדין לפני הקב״ה

 רבונו של עולם מה נשתנו אלו מאלו אמר לה הקדוש ברוך הוא ישראל
גם אלה ביין  עסקו בתורה אומות העולם לא עםקו בתורה אמר ליה 3
ולא תהיה  שגו ובשכר תעו פקו פליליה אין פקו אלא גיהנם שנאמר 4
ותעמד ונתן בפלילים 6  זאת לך לפוקה ואין פלילית אלא דיינין שנאמר 5
אלי אלי  בחצר בית המלך הפנימית א״ר לוי כיון שהגיעה לבית הצלמים נסתלקה הימנה שכינה אמרה 7
 למה עזבתני שמא אתה דן על שוגג כמזיד ועל אונם כרצון או שמא על שקראתיו כלב שנאמר 8הצילה
ויהי כראות המלך את 1  מחרב נפשי מיד כלב יחידתי חזרה וקראתו אריה שנאמר 9הושיעני מפי אריה 0
 אסתר המלכה אמר רבי יוחנן ג׳ מלאכי השרת נזדמנו לה באותה שעה אהד שהגביה את צוארה ואחד
 שמשך הוט של הסד עליה ואחד שמתח את השרביט וכמה אמר רבי ירמיה שתי אמות היה והעמידו על
 שתים עשרה ואמרי לה על שש עשרה ואמרי לה על עשרים וארבע במתניתא תנא על ששים וכן אתה
 מוצא באמתה של בת פרעה וכן אתה מוצא בשיני רשעים דכתיב ״שיני רשעים שברת ואמר ריש לקיש
ויאמר 1 רבה בר עופרן אמר משום ר״א ששמע מרבו ורבו מרבו מאתים 2  ״אל תמרי שברת אלא שריבבת 8
 לה המלך י< לאסתר המלכה מה בקשתך עד חצי המלכות ותעש הצי המלכות ולא כל המלכות ולא דבר
יבא המלך והמן אל המשתה ת״ר מה ראתה אסתר שזימנה 1  שחוצץ למלכות ומאי ניהו בנין בית המקדש 3
יהי שלהנם לפניהם לפח ר׳ יהושע אומר מבית אביה למדה 1  את המן ר״א אומר פהים טמנה לו שנאמר 4
אם רעב שונאך האכילהו להם וגו׳ ר״מ אומר כדי שלא יטול עצה וימרוד ר׳ יהודה אומר כדי 1  שנאמר 5
 שלא יכירו בה שהיא יהודית ר׳ נחמיה אומר כדי שלא יאמרו ישראל אחות יש לנו בבית המלך ויםיהו
 דעתן מן הרהמים ר׳ יוסי אומר כדי שיהא מצוי לה בכל עת ר״ש בן מנםיא אומר אולי ירגיש המקום
 ויעשה לנו נם רבי יהושע בן קרהה אומר אסביר לו פנים כדי שיהרג הוא והיא רבן גמליאל אומר מלך
 הפכפכן היה אמר רבי גמליאל עדיין צריכין אנו למודעי דתניא ר׳ אליעזר המודעי אומר קנאתו במלך
בחומם אשית את משתיהם וגו׳ 1  קנאתו בשרים רבה אמר 6׳לפני שבר גאון אביי ורבא דאמרי תרוייהו 7
 אשכהיה רבה בר אבוה לאליהו א״ל כמאן הזיא אסתר ועבדא הכי א״ל ככולהו תנאי וככולהו אמוראי
ויספר להם המן את כבוד עשרו ורוב בניו וכמה רוב בניו אמר רב ל׳ עשרה מתו ועשרה נתלו ועשרה 1 8 

שבעים בלחם נשכרו אל 1  מחזרין על הפתחים ורבנן אמרי אותן שמחזרין על הפתחים שבעים חויא דכתיב 9
 תקרי שבעים אלא שבעים ורמי בר אבא אמר כולן מאתים ושמונה הוו שנאמר ורוב בניו ורוב בגימטריא
בלילה ההוא נדדה שנת המלך אמר רבי תנחום 2 אמר רב נחמן בר יצחק ורב כתיב 0  מאתן וארביםר הוו 5
 נדדה שנת מלכו של עולם ורבנן אמרי נדדו עליונים נדדו תהתונים רבא אמר שנת המלך אחשורוש ממש
 נפלה ליה מילתא בדעתיה אמר מאי דקמן דזמינתיה אסתר להמן דלמא עצה קא שקלי עילויה דההוא
 גברא למקטליה הדר אמר אי הכי לא הוה גברא דרחים לי דהוה מודע לי הדר אמר דלמא איכא איניש
 דעבד בי טיבותא ולא פרעתיה משום הכי מימנעי אינשי ולא מגלו לי מיד ויאמר להביא את ספר
וימצא כתוב כתב מבעי ליה מלמד 2  הזכרונות דברי הימים ויהיו נקראים מלמד שנקראים מאיליהן 1

 ששמשי



 מגילה נקראת פרק ראשון מגילה טז. תורה אור השלם
 1. ויאמר המלך מה
 נעשה יקר וגדולה
 למרדכי על זה ויאמרו

 שמשי. סופר המלך שונא ישראל היה ומימות כורש היה כמו שנאמר בספר עזרא (סרק ל) שכתב שטנה על בנין הבית עד w שבא
 כורש וביטלו ואף בימי אחשורוש עשה כן שנאמר >ש0) ובמלכות אחשורוש בתחלת מלכותו כתבו שטנה: לו ההין. לצורך עצמו:

 דיסקרפא. כפר: נהרא. ליטול מכס: לרבנן. תלמידיו: הלטה קמיצה. דורש בענינו של יום וששה עשר בניסן היה הוא יום תנופת נעריי המלך משרתיו
 העומר: ואשקול למזייא. ואטול שערי: אסרתינהו. צותה עליהן להחביאן: אומני. ספרים: זוזא. זוג של ספרים כעין מספרים: לא נעשה עמו דבר: י

 עציץ. כלי חרס: ולתעניתו. יום

 ששמשי מוחה וגבריאל כותב אמר רבי אםי דרש ר׳ שילא איש כפר תמרתא
 ומה כתב שלמטה שלזכותן של ישראל אינו נמהק כתב שלמעלה לא כל
לא נעשה עמו דבר אמר רבא לא מפני שאוהבין את מרדכי אלא  שכן 1
ועשה כן למרדכי אמר ליה הכין לו תנא לו הכין 3  מפני ששונאים את המן 2
היהודי אמר ליה טובא מרדכי איכא ביהודאי אמר  מנו מרדכי אמר ליה 3
היושב בשער המלך אמר ליה >*< סגי ליה בהד דיםקרתא אי נמי בחד  ליה 3
 נהרא אמר ליה הא נמי הב ליח אל תפל דבר מכל אשר דברת 4וייקח המן את
 הלבוש ואת הםוס אזל אשכהיה דיתבי רבנן קמיה ומחוי להו הלכות קמיצה
 לרבנן כיון דהזייה מרדכי דאפיק לקבליה וסוסיה מיהד בידיה מירתת אמר
 להו לרבנן האי רשיעא למיקטל נפשי קא אתי זילו מקמיה די לא תכוו בגהלתו
 בההיא שעתא נתעטף מרדכי וקם ליה לצלותא אתא המן ויתיב ליה קמייהו
 ואוריך עד דםליק מרדכי לצלותיה אמר להו במאי עםקיתו אמרו ליה בזמן
 שבית המקדש קיים מאן דמנדב מנהה מייתי מלי קומציה דםולתא ומתכפר
 ליה אמר להו אתא מלי קומצי קמהא דידכו ודהי עשרה אלפי ככרי כספא

 שלישי לתענית היה שהתתילו להתענוח
 בי״ד בניסן. ומה שאמר המקרא
 ליום אתמול שלישי ויהי ביום השלישי
 ותלבש אסתר מלכותי) יום שלישי
 לשילוח הרצים היה: אם מזרע
 היהודים. יש זרע ביהודים שאס
 הוא בא מהם לא תוכל לו: מלמד
 שהביאוהו בבהלה. ולא רחץ יפה
 מטינופו: שוה. חושש: מלמד
 שהיתה מחווה כנגד אחשורוש.
 מרמי (י) אתה לומד איש צר ואויב
 המן הרע הזה ><: נופל. לשון עושה
 והולך. נופל ורוצה לזקוף והמלאך
 מפילו: וישלך עליו. הקב״ה משליך
 פורענות על הרשע בלי חמלה:
 מידו ברוח יברח. בני סייעתו
 וחבריו בורחים מידו: אתת של
 אסתר. שהיה כעוס אחשורוש על
 מה שעשה המן לאסתר: דבר
 שנצטער בו אותו צדיק. לעבד
 נמכר יוסף על ידי קנאת אחיו:

 יכשל

 אסתר ו ג
 2. ויאמר המלך מי
 בחצר והמן בא להצר
 בית המלך ההיצונה
 לאמי־ למלך לתלות את
 מרדכי על העץ אשר
 הכין לו: אסתר ו ד
 3• ויאמר המלך
 להמן מהר קח את
 הלבוש ואת הסוס
 באשר דברת ועשה כן
 למרדכי היהודי היושב
 בשער המלך אל תפל

 דבר מכל אשר דברת:
 אסתר ו י
 4. ויקח המן את הלבוש
 ואת הסוס וילבש את
 מרדכי וירכיבהו ברחוב
 העיר ויקךא לפניו ככה
 יעשה לאיש אשר המלך
 חפץ ביקרו: אסתר ו יא
 5. בנפיל אויבך אל
 תשמח ובכשא אל יגל
 לבך: משלי כד יז
 6. אשריך ישראל מי
 כמוך עם נושע ביי
 מגן עזרך ואשר חרב
 גאותך ויכחשו איביך
 לך ואתת על במותימו
 תדרך: דברים לג כט
 7. רשב מרדכי אל שער
 המלך והמן נדחף אל

 ביתו אבל וךופוי ראש:
 אסתר ו יב
 8. ויספר המן לזרש
 אשתו ולכל איהביו את
 בל אשר קרהו ויאמרו
 לו חכמיו חרש אשתו
 אם מזרע היהודים
 מרדכי אשר החלות
 לנפל לפניו לא תוכל
 לו כי נפול תפול לפניו:

 אסתר ו יג
 9. יהודה אתה יודוך
 אחיך ידך בעיךף איביך

י אביך: נ  ישתחוו לך ב
 בראשית מט ח
 10. לפני אפרים ובנןמן
 ומנשה עוררה את
 גבוךתך ולכה לישעתה
 לנו: תהלים פ ג
 11 . עוךם מדברים
 עמו וסריסי המלך
 הגיעו ויבהלו להביא
 את המן אל המשתה

 אשר עשתה אסתר:
 אסתר ו יד
 12 . כי נמכרנו אני ועמי
 להשמיד להרוג ולאבד
 ואלו לעבדים ולשפחות
 נמכרנו החרשתי כי אין

 הצר שיה בנזק המלך:
 אסתר ז ד
 13 . ויאמר המלך
 אהשורוש וייאמר
 לאסתר המלכה מי הוא
 זה ואי זה הוא אשר

 מלאו לבו לעשות כן:
 אסתר ז ה
 14 . ותאמר אסתר איש
 צר ואויב המן הרע הזה
 והמן נבעת מלפני המלך
 והמלכה: אסתר ז ו
 15 . והמלך קם
 בחמתו ממשתה היי־ אל
 גנת הביתן והמן עמד
 לבקש על נפשו מאסתר
 המלבה כי ראה כי
 כלתה אליו הרעה מאת
 המלך: והמלך שב
 מגנת הביתן אל בית משתה היין והמן נפל על המטה אשר אסתר עליה ףאמר המלך הגם לכבוש את המלכה עמי בבית הדבר;צא מפי המלך ופני המן חפו: אסתר ז ו, ח 16. ויאמר חךבונה אחד מן הסריסים
 לפני המלך גם הנה העץ אשר עשה וזמן למרדכי אשר דבר טוב על המלך עמד בבית הבלן גבה המשים אמה ויאמר המלך תלהו עליו: אסתר ז ט 17. וישלך עליו ולא יחמל מ;דו ברוח

י 19. לבלם נתן לאיש דולפות שמלת ולכנימן נתן שלש מאות כסף ןחמש חלפת שמלת: בראשית מה כב : אסתר ז ה כ כ  יברח: איוב כז כב 18. ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי וחמת המלך ש

 ודחי עשרה אלפי נכר־ כםפא.
 שמעתי שעשרה אלפי
 ככר כסף עולין חצי שקל לכל אחד
 מישראל שהיו שש מאות אלף
 כשיצאו ממצרים ואמר שיתן לאחשורוש
 כל פדיונם (ה) ודוק ותשכח:

 צריך

עבד שקנה נכסים עבד למי ונכסים למי אמר ליה s ( f t דירי אמר ליה רשע 
 קום לבוש הני מאני ורכוב האי סוסיא דבעי לך מלכא אמר ליה לא יכילנא עד
 דעיילנא לבי בני ואשקול למזייא דלאו אורה ארעא לאשתמושי במאני דמלכא
 הכי שדרה אסתר ואסרתינהו לכולהו בי בני ולכולהו אומני עייליה איהו
 לבי בני ואסחיה ואזיל ואייתי זוזא מביתיה וקא שקיל ביה מדיה בהדי דקא
 שקיל ליה אינגד ואיתנה אמר ליה אמאי קא מיתנהת אמר ליה גברא דהוה
 השיב ליה למלכא מכולהו רברבנוהי השתא לישוייה בלאני וספר אמר ליה רשע ולאו םפר של כפר קרצום
 היית תנא המן ספר של כפר קרצום היה עשרים ושתים שנה בתר דשקלינהו למזייה לבשינהו למאניה

 אמר ליה םק ורכב אמר ליה לא יכילנא דכהישא הילאי מימי תעניתא
בנפל אויבך אל  גחין וסליק כי םליק בעט ביה אמר ליה לא כתיב לכו 5
ואתה על  תשמח אמר ליה הני מילי בישראל אבל בדידכו כתיב 6
 במותימו תדרוך 4ויקרא לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו
 כי הוה נקיט ואזיל בשבילא דבי המן חזיתיה ברתיה דקיימא אאיגרא
 סברה האי דרכיב אבוה והאי דמםגי קמיה מרדכי שקלה עציצא דבית
 הכסא ושדיתיה ארישא דאבוה דלי עיניה והזת דאבוה הוא נפלה מאיגרא
וישב מרדכי אל שער המלך אמר רב ששת  לארעא ומתה והיינו דכתיב 7

וחמן נדחף אל ביתו אבל וחפוי ראש אבל על בתו וחפוי ראש על שאירע לו  ששב לשקו ולתעניתו 7
ויספר המן לזרש אשתו ולכל אוהביו וגו׳ קרי להו אוהביו וקרי להו חכמיו אמר רבי יוחנן כל האומר דבר 8 

אם מזרע היהודים מרדכי וגו׳ אמרו ליה אי משאר שבטים  הכמה אפילו באומות העולם נקרא הכם 8
דך בערף י  קאתי יכלת ליה ואי משבט יהודה ובנימין ואפרים ומנשה לא יכלת ליה יהודה דכתיב 9
כי נפל תפול לפניו לפני אפרים ובנימין ומנשה עוררה את גבורתך 8 1  אויביך אינך דכתיב בהו 0
 דרש ר׳ יהודה בר אלעאי שתי נפילות הללו למה אמרו לו אומה זו משולה לעפר ומשולה לכוכבים
וםריםי המלך הגיעו ויבהילו מלמד 1  כשהן יורדין יורדין עד עפר וכשהן עולין עולין עד לכוכבים 1
כי נמכרנו אני ועמי וגו׳ כי אין הצר שוה בנזק המלך אמרה לו צר זה אינו 1  שהביאוהו בבהלה 2
ויאמר המלך אחשורוש 1  שוה בנזק של מלך איקני בה בושתי וקטלה השתא איקני בדידי ומבעי למקטלי 3
 ויאמר לאסתר המלכה ויאמר ויאמר למה לי אמר רבי אבהו בתהלה על ידי תורגמן כיון דאמרה ליה
ותאמר אסתר איש צר ואויב המן הרע הזה 1  (המרבית שאול קאתינא מיד ויאמר לאסתר המלכה: 4
והמלך קם 1  אמר ר׳ אלעזר מלמד שהיתה מהווה כלפי אהשורוש ובא מלאך וסטר ידה כלפי המן: 5
והמלך שב מגנת הביתן מקיש שיבה לקימה מה קימה בהימה אף שיבה בהימה דאזל 1  בהמתו וגו׳ 5
 ואשכח למלאכי השרת דאידמו ליה כגברי וקא עקרי לאילני דבוסתני ואמר להו מאי עובדייכו אמרו
 ליה דפקדינן המן אתא לביתיה והמן נופל על המטה נופל נפל מיבעי ליה אמר רבי אלעזר מלמד
ויאמר המלך הגם לכבוש את המלכה עמי בבית 1  שבא מלאך והפילו עליה אמר ויי מביתא ויי מברא 5
ויאמר הרבונה וגו׳ אמר רבי אלעזר אף הרבונה רשע באותה עצה היה כיון שראה שלא נתקיימה עצתו 1 6 

והמת המלך שככה שתי שכיכות הללו 1 1 וישלך עליו ולא יחמול מידו ברוח יברה 8  מיד ברח וחיינו דכתיב י
לבלם 1  למה אחת של מלכו של עולם ואחת של אחשורוש ואמרי לה אחת של אסתר ואחת של ושתי 9
 נתן לאיש חליפות שמלות ולבנימן נתן חמש הליפות אפשר דבר שנצטער בו אותו צדיק

 יכשל

 מסורת הש״ם

 א) [סנהדרין צא. קה.ן,
) נשס זן, ) [אסתר הן, ג  ב

 גליון הש״ם
ד שקנה נכסים. ב מ׳ ע  ג
 ע״ל טו ע״א רש״י ד׳׳ה

 וזה כא:

 הגהות הב״ת
א ו ה  (א) גם' אמר ליה ה
) שם כיון ב  סגי ליה: (
ם י כ ל ת מ  דאמרה ליה ב
ת שאול: י א מדנ נ  א
פר ) רש״־ ד״ה שמשי סו ג ) 
כר ה כורש ו ו צ  וכוי עד ש
ר ד ס א ב ב ו ה  כתבו שטנה ו
ו ב ת ן כ מ י ה נ ב ם ש ל ו  ע
) ד״ח ד ד: ( ׳ ה הס׳ נ ט  ש
י ו ב י ר כר מ  מלמד שהיתה ו
ה אתה לומד ר ז ב  ד
ן מ ר ה מ ו ה ל ה ל י ה  ש
ה ת י ה א ש ל ה א ז ע ה ר  ה
ל ר ע מ ו ה ל צ ו  ר
ש איש צר ו ר ו ש ה  א
ל המן הרע ע  ואויב ו
) תום׳ ד״ה ודחי ה  הזה: (
 וכוי כל פדיונם. נ״ב סי׳
 הככר הוא ס׳ מנה [ושל
 קדש ק״כ מנה] והמנה
 כ״ה סלעיס [והמן נתן
 עשרת אלפים ככרות של
 חול שהם ה׳ אלפים של
 קדש והמחצית השקל בעד
ר אלף משנה אחת עולה  ח״
 מאח ככר של קדש! וימי
 שנותינו שבעים שנה ומבן
 כ׳ ומעלה נתנו כופר נפש
ן בעד חמשיס שנה ו י ; ן מ ה  ו

 בעד תייר אלף:



 מסורת הש״ם

 6) שבת י: ע״ש, ב) [ברכות
 ו. נז. מוטה יז. חולין סט.ן
 מנחות לה:, ג) [עי׳ ג״מ פז.
 בסי׳ רש״י שסן, ד) ןעי׳
 תוס׳ גיטין ו: ד״ה אר״י
 ותום׳ סוטה יז: ד׳׳ה כתבה
 ותוס׳ מנחות לב: ל״ה האן,
 ה)!צ״ל לנרי], ו)!בראשית
 מה], ז) ומנחות מג:4
 ח)[צ״לש;!נר],מ)צ״לגען,
 י) ונמנו נספר עזרא ומנוהו
 לאחר ל׳ אנשים ולבסיף
 כשנמנו מנין שני לאחר
 שנבנה הבית בספר עזרא
 כ׳׳ל שנה ני! מנין ראשון
 למנין שניימיכורש אחשורוש
 יז׳ שנים של לריוש האחרון,
 כ) [לף טו.ן, ל) וישוב
 מחשבתו הרעה ומשני יאמר
 בפה דנדון לקאמר כו׳ כצ״ל
 וכן הגיה הרמ׳׳א נגמ׳ שלון,

 גליון הש״ם
 נפי ששו; זו טילה. עיין
 שבת לף קל ע״א ברש״י
 ד״ה שש: ריפ׳" ד״ה
 כאמיתה. כס׳׳ת עצמו. עי׳
 מנחות לף לב ע״נ תלייה

 הא מוריק:

 הגהות הב״ח
 (א) נמ׳ אמר ר׳ יומנן
 הכי קאמר לברי הצומות:
 (כ) רש״י ל״ה עשרח וט׳
 כלומר עשרתם נפלו
) תופ׳ דיה ג  כאחל: (
 אמרה ונו׳ מלבל הספר

 שאמר לעשוח:

 לעזי רש״י
. ן  פורק״א. קלשו

 מוסף רש״י
 משקל שני סלעים
 מילת. לאו לוקא נקט,
 גפלמילי רנינו יצחק הלוי
 מצאחי כתונח ססיס סביב
 פס Tו נחן מילח ולא
 כל הכחונח !שבת י:1.
 אלו תפילין שבראש.
 אוח הן לכל כי שס
 ה׳ נקרא עליך וחולי!
! שכחונ נהס ריב ט  פ
 השם שי״! ילל״מ :שחוח
 לה:). כמורדיא דלכרות.
 לברות שס הנהר, מורליא
 ען שרג החובל מנהיג
 גו הספינה לרחקה מ!
 האבנים ומן המכשולים
 ובלע״! גוביריניי״ל (ב״מ
 פז.!. שפירשו ממנו
 מקצת סנהדרין. לסי
 שנעשה קרוב למלטח והיה
 בטל מחלמולו (אסתר י 0.

 הדק עלן־ מנילה
 נדראת

 עין משפט • מגילה נקראת פרק ראשון מגילה
 נר מצוה

 האגגי וגו׳ ובבואה לפני המלך אמר עם הספר וגו׳ ומרדכי כתב
 אליהם שיעשו פוריס ט המן ביקש לאבדס ומה שבאת אסתר לפט
 המלך [להתחנן לו] כל זה יאמר שנה בשנה: עם הספר. שתהא
 מגילה כתובה לפניהם בשעת קריאה: כאמיתה של תורה. S כספר
 תורה עצמו. שרטוט הלכה למשה
 מסיני: דברי הלומות וזעקתם ומאמר
 אסתר. כך סמוכים המקראות:
 שפירשו ממנו. לפי שבטל מדברי
 תורה ונכנס לשררה: מעיקרא.
 בימי כורש כשעלה (עם) זרובבל מן
 הגולה ומרדכי עמו ׳)ונמנו בספר
 עזרא כ״ד שנה היה בין מנין למנין
 בימי כורש לדריוש האחרון ולפי
 שנעשה מרדכי שר בינתיס ירד
 מחשיבותו אצל חכמים: שכל זמן
 שברוך כן נריה קיים לא הניחו עזרא
 ועלה. שיש לך לתמוה למה לא עלה
 עזרא עם זרובבל בימי כורש עד
 השנה השביעית לדריוש האחרון
 לאתר שנבנה הבית כמו שכתוב
 בעזרא דבא ירושלס בחדש החמישי
רא ז). עז ) ׳ ו ג  היא שנת השביעית למלך ו
 ובמדרש שהיה לומד תורה מפי ברוך
 בן נריה בבבל וברוך לא עלה מבבל
 ומת שם בתוך השנים הללו. ודאמרן
 לעילי) ברוך נתנבא בשנת שתים לדריוש
 בבבל היה מתנבא ושולח ספרים
 לירושלים: יעקב למד תורה י״ד
 שנה בבית עבר כשפירש מאביו ללכת
 לחרן ולא נענש עליהן על כיבוד אביו
 ובשאר כל השנים שנשתהה בבית
 לבן ונדרך נענש כדמפרש ואזיל:

 למה

 יכשל בו גרסי׳. ולא גרסי׳ זרעו: כמה צוארין היו לו לבנימין לא
 גרסינן. שכן דרך המקרא לכתוב צוארי לשון רבים על חלקת צואריו
 (בראשית כז< בכה על צואריוי): שיגר לו יין. לפי שדעת זקנים נותה
 הימנו זה הדבר הטוב לו מן הכל: חעלא. שועל: בעידגיה. אס

 תראה שעתו מצלחת: תעלא. קרי
 ליה יוסף לפני אחיו מאי בצירותיה
 מאחווה: אורה זו תורה. שגזר
 עליהן המן שלא יעסקו בתורה: זהו
 יום טוב. קיימו עליהם ימים טובים:
 זו מילה. ועל כל אלה גזר:
 אמרתך. זו מילה שנימנה במאמר
 ולא בדיבור יאמר ה׳ אל אברהם
 ואתה את בריתי תשמור (בראשית יז<.
 ומצינוי) שדוד שמח עליה שנאמר
 למנצח על השמינית (תהלים ו)
 כשהיה בבית המרחץ וראה עצמו
ן ״)שנסתכל  בלא תורה ובלא מצות טו
 במילה שמח: עשרת בני המן
 ועשרת. הזכרת שמותן ותיבה
 הסמוכה אחריהן. כלומר (0 נשמתן
 נפלו כאחד: זקיפא. פורק״א בלע״ז.
 «)3צד אחד זה למטה מזה: אריח.
 הוא הכתב: לבינה. הוא חלק
 שהוא כפליים מן הכתב. והאריח
 חצי לבינה: שלא תהא להם תקומה.
 שלא יהא להם מקום להרחיב צעדיו
 תחתיו: מלמד שבא מלאך כוי.
 שהרי התחיל לדבר בלשון כעס וסופו
 אמר מה שאלתך: הכי גרסינן אמר
 רב נחמן יאמר בפה מה שנכתב
 בספרים. ולא גרסינן אמרה לו.
 והכי פירושה סדר המקראות כך
 וקיבל היהודים את אשר
 לעשות ט המן בן המדתא

 הוא
 החלו

 יבשל בו דאמר רבא בר מהםיא אמר רב
ל משקל שני *בשבי  המא בר גוריא אמר רב א
 סלעים מילת שהוסיף יעקב ליוסף משאר
 אהיו נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים
 אמר רבי בנימן בר יפת רמז רמז לו שעתיד
 בן לצאת ממנו שיצא מלפני המלך בהמשה
ומרדכי יצא בלבוש  לבושי מלכות שנאמר 1
ויפול על צוארי בנימן  מלכות תכלת וגו׳ 2
 אהיו כמה צוארין הוו ליה לבנימין אמר רבי
 אלעזר בכה על שני מקדשים שעתידין להיות
 בהלקו של בנימין ועתידין ליהרב 2ובנימין
 בכה על צואריו בכה על משכן שילה
 שעתיד להיות בחלקו של יוסף ועתיד ליהרב
והנה עיניכם רואות ועיני־ אחי בנימין אמר 3 

 רבי אלעזר אמר להם כשם שאין בלבי
 על בנימין אהי שלא היה במכירתי כך אין
כי פי המדבר אליכם כפי כן  בלבי עליכם 3
ולאביו שלה כזאת עשרה המורים  לבי 4
 נושאים מטוב מצרים מאי מטוב מצרים
 אמר ר׳ בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר
 שלח לו יין [ישן] שדעת זמנים נוחה
וילכו גם אחיו ויפלו לפניו אמר  הימנו 5
 רבי בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר היינו
 דאמרי אינשי תעלא בעידניה סגיד ליה תעלא
 מאי בצירותיה מאהווה אלא אי איתמר הכי

וישתחו ישראל על ראש המטה אמר רבי בנימין בר יפת אמר  איתמר 6
 אלעזר תעלא בעידניה םגיד ליה 7וינחם אותם וידבר על לבם אמר רבי בנימין בר יפת אמר רבי
 אלעזר מלמד שאמר להם דברים שמתקבלין על הלב ומה עשרה נרות לא יכלו לכבות נר אהד נר אהד
 היאך יכול לכבות עשרה נרות 8ליהודים היתה אורח ושמחה וששון ויקר אמר רב יהודה אורה זו תורה וכן
ן זו מילה וכן הוא ששו ושמחת בחגך 8 1 כי נר מצוה ותורה אור שמחה זה יום טוב וכן הוא אומר 0  הוא אומר 9
וראו כל עמי הארץ כי שם ה׳ נקרא עליך 1 ש אנכי על אמרתך ויקר אלו תפלין וכן הוא אומר 2 ש 1  אומר 1
ואת פרשנדתא וגו׳ עשרת בני המן 1 אלו תפלין שבראש 3  ויראו ממך נ< ותניא רבי אליעזר הגדול אומר ב
עשרת בני המן ועשרת צריך לממרינהו בנשימה אחת מאי טעמא כולהו בהדי  אמר רב אדא דמן יפו ג
יכמורדיא דלברות מאי  הדדי נפקו נשמתייהו אמר רבי יוהנן י ויו דויזתא צריך למימתהה בזקיפא ג
כל  טעמא כולהו בחד זקיפא אזדקיפו אמר רבי חנינא בר פפא דרש ר׳ שילא איש כפר תמרתא ה
 השירות כולן נכתבות אריח על גבי לבינה ולבינה על גבי אריה ־הוץ משירה זו ומלכי כנען שאריה
ויאמר המלך לאסתר המלכה 1  על גבי אריח ולבינה על גבי לבינה מ״ט שלא תהא תקומה למפלתן 4
 בשושן הבירה הרגו היהודים אמר רבי אבהו מלמד שבא מלאך וסטרו
ובבאה לפני המלך אמר עם הספר אמר אמרה מיבעי ליה אמר 1  על פיו 5
דברי שלום ואמת 1  רבי יוחנן אמרה לו יאמר בפה מה שכתוב בםפר 6
 אמר רבי תנהום ואמרי לה אמר רבי אםי מלמד ״׳שצריכה שרטוט
דברי הצומות 1 ומאמר אסתר קיים מאמר אםתר אין 8 1  כאמיתה של תורה 7
(את ימי) הפורים (  לא אמר רבי יוחנן יא< דברי הצומות ומאמר אסתר קיים ה
כי מרדכי היהודי משנה למלך אהשורוש וגדול ליהודים ורצוי 1  האלה 9
 לרוב אחיו לרוב אחיו ולא לכל אחיו מלמד שפירשו ממנו מקצת
 סנהדרין אמר רב יוסף גדול ת״ת יותר מהצלת נפשות דמעיקרא חשיב
אשר באו עם 2  ליה למרדכי בתר ד׳ ולבסוף בתר המשה מעיקרא כתיב 0
הבאים 2  זרובבל ישוע נחמיה שריה רעליה מרדכי בלשן ולבסוף כתיב 1
 עם זרובבל ישוע נחמיה עזריה רעמיח נחמני מרדכי בלשן אמר רב
 ואיתימא רב שמואל בר מרתא גדול תלמוד תורה יותר מבנין בית המקדש שכל זמן שברוך בן

 נריה קיים לא חניחו עזרא ועלה אמר רבה אמר רב יצהק בר שמואל בר
 תורה יותר מכבוד אב ואם שכל אותן שנים שהיה יעקב אבינו בבית עבר

 א [מיי׳ פ״ו מהלכות
 נחלות הלכה יג טור ח״מ

 סימן רפנ]:
ב ב טור א״ח סי׳ כה:  ע
 עג ג מיי׳ פ״נ מהל׳
 מגילה הלכה ינ סמג
 עשין ל טוש״ע א״מ סי׳

 חרצ סעיף טו:
ד ד טיש״ע שס סימן  ע

 תרצא סעיף ר:
 עד! ה מיי׳ ס״ו מהל׳
 ס״ח הל׳ י וס״ח שס
 הלכה ל סמג עשי! כה
 טוש״ע י״ר סי׳ ערה סעיף

 ג ל:
ו ו ז [מיי׳ ס״נ מהלכות  ע
 מגילה הלכה טן
 טוש״ע א״ח סי׳ חרצא

 סעיף [א] ג:
 ה [מיי׳ ס״ו מהלכוח
 ממריס הלכה יג טוש״ע
 י״ל סימן רמ סעיף יג]:

 רב

גדול תלמוד  מרתא ח
 לא נענש דאמר מר

 רבינו חננאל
 וילכו גם אחיו וגר,
 היינו דאמרי אינשי
 תעלה בזימנא סגיד ליה.
 אלו כולן פשוטות הן.
 א) ליהודיס היתה אורה
 ושמחה וגוי. אמר ר׳
 יהודה אורה זו תורה
 שנאמר כי נר מצוה ותורה
 אור. שמחה זה יום [טוב]
 שנאמר ושמחת בחגך.
 וששון וו מילה, שנאמר שש אנכי על אמרתך. ויקר אלו תפילין שבראש, שנאמר וראו כל עמי הארץ כי שם ה׳ נקרא עליך
 ויראו ממך, ותניא ר׳ אליעזר אומר אלו תפילין שבראש. עשרת כני המן צריך למימרינהו בנשימה אחת, הקורא את המגילה.
 מאי טעמא, כולהו כי הדדי נפקי נשמתייהו. וי דויזתא צריך למימתחיה, דכולהו כחד זקיפא איזדקיפו. כל השירות נכתבות
 אריח על גבי לבינה ולבינה על גבי אריח, אבל עשרת בני המן ומלכי כנען נכתבין אריח על גבי אריח ולבינה על גכי לבינה.
 מאי טעמא, אמר ר׳ אבהו כדי שלא תהא תקומה למפלתן של רשעים. [אמר ר׳ יוחנן] דברי הצומות וזעקתם, ומאמר אסתר,
 קיים דברי הפורים. אמר רכ יוסף גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות, ממרדכי, דמעיקרא קא חשיב ליה כתר ארבעה
 ובסוף חשיב ליה בתר חמשה. שנאמר אשר באו עם דרובבל ישוע נחמיה [שריה רעליה מרדכי] וגוי. ובסוף כתיב הבאים
 עם ורוברל ישוע נחמיה עזריה רעמיה נחמני מרדכי בלשן. למה נקרא שמו בלשן, שיודע ע׳ לשונות. ורצוי לרב אחיו מלמד
 שפירשו ממנו מקצת סנהדרין. דברי שלום ואמת, מלמד שצריכה שירטוט כאמיתה של תורה. 3)אמירו משמיה דרב גידל
 [גדול] תלמוד תורה מבניין בית המקדש, שכל זמן שהיה ברוך כן נריה קיים לא הניהו עזרא ועלה. ועוד אימרו משמו גדול
 תלמוד תורה מכיבוד אב ואם, שכל השנים שהיה יעקב בבית עבר למד תורה ולא נענש עליהן. מנא הני מילי אמר ר׳ יוחנן

 למה

 תורת אור השלם
 1. ומרדכי ;צא מלפני
 המלך בלבוש מלכות
 תכלת וחור ועטרת זהב
 גדולת ותכריך בוץ
 ואךגמן והעיר שושן

 צהלה ושמחה:
 אסתר ח טו
 2. ייפל על צוארי בנימן
 אחיו ויב- ובניבלן בבה

 על צואךיו:
 בראשית מה יד
 3. והנה עיניכם ראות
 ועיני אחי בנימין בי פי

 המדבר אליכם:
 בראשית מה יכ
 4. ולאביו שלח כזאת
 עשרה דומרים נשאים
 מטוב מצרים ועשר
 אתנת נשאת בר ולהם

 ומזון לאביו לךךך:
 בראשית מה כג
 5. וילכו גם אחיו ויפלו
 לפניו ויאמרו הננו לך
 לעבדים: כראשית נ יה
 6. ויאמר השבעה לי
 וישבע לו •ישתהו
 ישראל על ראש
 המטה: בראשית מז לא
 ועתה אל תיךאו אנכי
 אכלכל אתכם ואת
 טפבם וינחם אותם

 ׳ידבר על לבם:
 בראשית נ כא
 8. ליהודים וזיתה אורה

 ושמחה וששן ויקר:
 אסתר ח טז
 v. כי נר נלצוה ותורה
 אור ודרך חיים תוכחות
 מוסר: משלי ו כג
 11. ושמחות בחגך אמה
 •בנך ובהר ועבדך
 יאנלתך ןהלוי והגר
 והיתום והאלמנה אשר
 בשעךיך: דברים טז יד
. שש אנכי על 1 ! 
 אמרתך כמוצא שלל
 רב: תהלים קיט קסכ
 12 . וךאו כל עמי הארץ
 כי שם ין נקרא עליך

 ויי־א־ ממך:
 דברים כח י
 13 . ואת פרשנךךנא ואת
 דלפון ואת אםפתא: ואת
 פרמשתא ואת אריסי
 ואת אררי ואת ויזתא:
 ואת פורתא ואת אדליא
 ואת ארידתא: עשרת בני
 המן בן המדהא צרר
 היהודים הרגו ובבזה לא

 שלחו את ח־ם:
 אסתר ט ז־י

 14• ףאמר המלך
 לאסתר המלכה בשושן הביךה הרגו היהודים ואבד חמש מאות איש ואת עשךת בני ךזנזן בשאר בלרינות המלך מה
 עשו ומה שאלתך וינחן לך ומה בקשתך עוד ותעש: אסתר ט יב 15. ובבאה לפני המלך אמר עם הספר ישוב
 מחשבתו הרעה אשר חשב על היהודים על ראשו ותלו אתו ואת בניו על העץ: אסתר ט כה 16. וישלח ספרים אל
ל 17. ומאמר אסתר קים  כל היהודים אל שבע ועשרים ומאח מדינת מלכות אחשורוש דברי שלום ואמוד• אסתר ט
 דברי הפרים האלה ונכתב בספר: אסתר ט לב 18. לקים את ימי הפרים האלה בזמניהם כאשר קים עליהם מרדכי
 היהודי ואסתר המלכה וכאשר קימו על נפשם ועל זךעם דברי הצמות וזעקתם: אסתר ט לא 19 . כי מרדכי היהודי
 משנח למלך אוזשורוש וגדול ליהודים וךצוי לרב אחיו דרש טוב לעמו ודבר שלום לכל זרעו: אסתר י ג 20. אשר
 באו עם זךבבל ישוע נדזמןה שךןה רעלןה מרדכי בלשן מספר בגוי רחום בענח מספר אנשי עם
 ישראל: עזרא ב ב 21. הבאים עם זךבבל ישוע נחמןה עןרןה רענדה נחמני נלךךכי בלשן מספרת בגוי נחום בענה

 מספר אנשי עם ישראל: נחמיה ז ז

ך  צרי

 אמרה

 לאומק בנשימה אחת.
 נראה דהיינו לכתחילה

 אבל בדיעבד יצא:
 מיבעי ליה. דמשמע
 דהט קאמר ובבואה
 לפני המלך אמרה לו מלבד הספר
 >ג<שעמו לעשות ולשלוח בכל המדינות
 אמרה לו עוד ישוב ל) מחשבתו
 הרעה דטון דקאמר בבואה אמר
 משמע שיש לנו לומר מה שאמרה:

 הדרן עלך מגילה נקראת

 א) דינור זה מופיע נגה״י לעיל ״ ע״נ לפני דייה איזשורוש. ב) אולי צ״צ אמר רג שמואל בר מרתא משמיה לוג.



 עין משפט
 נר מצוה

 מנילה נקראת פרק ראשון מגילה יז.
 א א מיי׳ פ״נ מהלכות
 מגלה הלכה א סמג
 עשין מל״ס ד טוש״ע א״מ

 סימן תרצ סעיף ו:
 נ כ מיי׳ שס הלכה ג
 טוש״ע שס סעיף ג

 וסעיף ז:
 ג ג מיי׳ שס הלכה י

 טוש״ע שס סעיף מ
 ד ד מיי׳ שס הלכה ג

 טוש״ע שס סעיף ח:
 ה ה מיי׳ שס הלכה א

 טוש״ע שס סעיף ה:
 ו ו מיי׳ שס הלכה ה

 טיש״ע שס סעיף יכ:
 ז ז מיי׳ שס טוש״ע שס

 סעיף יג:
 ח ח מיי׳ שס הלכה ט
 טור וש״ע א״ח סימן

 תרצא סעיף א נ וע׳׳ש:
 ט ט מיי׳ פ״ג מהלכות
 חנוכה הלכה ט סמג
 עשי! ה טוש״ע א״ח סי׳

 תכב סעיף ו:
 י י מיי׳ פ״נ מהלכות ק״ש
 הלכה יא סמג עשין יח
 טוש״ע א״ח סימן סד

 סעיף א:
א כ מיי׳ שס הלכה י  י
 וסמג שס טוש״ע

 א״מ סימן סב סעיף ב:

 הגהות הב״ח
 (א) נמ׳ ותניא היה יעקב
 אבינו בבית עבר מוטמן
 ומשמש ארבע עשרה
 שנה לאתר שירד כצ״ל
 וחבת עבר מת נמחק:
 (כ) שם שתי שניס מת
 עבר יצא משס ובא לו
 לארס וכוי גן ע׳׳ה שנה
 היה ומנלן דלא איענש
 יעקב אבינו עליה
 דתניא: (ג) שם אלא שמע

 מינה ארניסר:

 מוםף רש״י
 קראה על פה קראה
 תרגום בכל לשון. וו
 ואין צריך לומר זו קתני

 (לקמן יח.).

 רבינו חננאל
 לא נימנו שנותיו של
 ישמעאל אלא כדי לייחס
 שנותיו של יעקב אבינו.
 מצינו שהיה ישמעאל
 גדול מיצחק י״ד שנה,
 ויצחק גדול מיעקב ס׳
 שנה, נמצא ישמעאל
 גדול מיעקב ע״ד שנה.
 ובו בפרק שנתברך יעקב
 אבינו מת ישמעאל וכל
 שנותיו היו קל״ז הסר
 מהם ע״ד שנה נשארו
 סייג שנה, נמצא בעת
 שיצא לארם נהריס בן
 ס״ג שנה. וי״ד בבית
 עבר וכ׳ שנה בבית לבן
 שנא׳ זה לי עשרים שנה
 בביתך וגוי. הרי צ״ז
 שנה, והיה יוסף בעת
 צאת יעקב מאצל לבן
 בן [שש] שנים כי אחר
 י״ד שנה נולד, ונשתהה
 שנתים בדרך, נמצא יעקב
 כשבא אצל יצחק אביו
 בן צ״ט שנה. נתכסה
 יעקב מיצחק אביו ל״ו
 שנה. כשנגנב [יוסף] היה
 כן י״ז שנה וי״ג שנה
 עשה בבית אדוניו ובבית

 א*למה נמנו שנותיו של ישמעאל כדי ליחם בהן שנותיו של יעקב הכתיב

ואלה שני חיי ישמעאל מאת שנה ושלשים שנה ושבע שנים כמה קשיש 1 

ואברם בן שמונים שנה ושש שנים  ישמעאל מיצהק ארביםר שנין דכתיב 2
ואברהם בן מאת שנה בהולד לו  בלדת הגר את ישמעאל לאבדם וכתיב 3
 את יצחק בנו וכתיב 4ויצחק בן ששים שנה בלדת אותם בר כמה הוה ישמעאל
 כדאתיליד יעקב בר שבעים וארבעה כמה פיישן משניה שתין ותלת ותניא
 היה יעסב אבינו בשעה שנתברך מאביו בן ששים ושלש שנה ובו בפרק מת
וירא עשו כי ברך וגו׳ וילך עשו אל ישמעאל ויקה את מחלת  ישמעאל דכתיב 5
 בת ישמעאל אהות נביות ממשמע שנאמר בת ישמעאל איני יודע שהיא
 אהות גביות מלמד שקידשה ישמעאל ומת והשיאה נביות אחיה שתין
ויוסף בן שלשים  ותלת וארביםר עד דמתיליד יוסף הא שבעין ושבעה וכתיב 6
 שנה בעמדו לפני פרעה הא מאה ושבע שב דשבעא ותרתי דכפנא הא מאה
ויאמר פרעה אל יעקב כמה ימי שני חייך ויאמר יעקב אל  ושיתםר וכתיב 7
 פרעה ימי שני מגורי שלשים ומאת שנה מאה ושיתםר הויין אלא ש״מ ארבע
m בבית עבר לא חשיב להו דתניא >א< היה יעקב בבית עבר m עשרה שנין 
 מוטמן ארבע עשרה שנה עבר מת לאהד שירד יעקב אבינו לארם נהרים
 שתי שנים >« יצא משם ובא לו לארם נהרים נמצא כשעמד על הבאר בן שבעים
 ושבע שנה ומנלן דלא מיענש דתניא נמצא יוסף שפירש מאביו עשרים ושתים
 שנה כשם שפירש יעקב אבינו מאביו דיעקב תלתין ושיתא הריין אלא»< ארביםר
 דהוה בבית עבר לא חשיב להו סוף סוף דבית לבן עשרין שנין הריין אלא
 משום דאשתהי באורחא תרתין שנין דתניא יצא מארם נהרים ובא לו לסכות
ויעקב נסע םכותה ויבן לו בית  ועשה שם שמונה עשר הודש שנאמר 8

 ולמקנהו עשה סכות ובבית אל עשה ששה חדשים והקריב זבחים:

 הדרן עלך מגילה נקראת

 למה נמנו שנותיו של ישמעאל. מה לנו למנות שנות הרשעים: להתייתם בהן שנוהיו של יעקב. על ילי מנין שנות ישמעאל אנו למלין
 [באיזה פרק משנות יעקב עברו עליו כל הקורות והמוצאות אותו. מהן אט למלין] ששימש בבית עבר י״ד שנה. טצל אברהם 3ן פ״ו
 שנה כשנולל ישמעאל וכשנולל יצחק היה בן מאה שנה הרי היו לישמעאל י״ל שנה דצמק קלס ליעקב ששים שנה הרי לישמעאל ע״ל
 כמה פיישן משנותיו של ישמעאל ס״ג נמצא שהיה יעקב כשמת ישמעאל בן ס״ג שנה: ותניא היה יעקב כוי. וחניא נמי הכי שהיה

 יעקב כשנתברך מאביו בן ס״ג יבו
 בפרק מת ישמעאל שנאמר וילך עשו
: מלמד שקידשה ר ג  אל ישמעאל ו
 ישמעאל. אביה ומת והשיאה נביות
 אחיה: וארבע עשרה שנה. היה
 יעקב בבית לבן עד דאתיליד יוסף
 דכתיב עבדתיך ארבע עשרה שנה
 בשתי בנותיך וגו׳ (כראשית לא)
 וכשנולד יוסף שלמו שני עבדות
 הבנות שנאמר ויהי כאשר ילדה רתל
 את יוסף וגו׳ >שס ל) ומשם והלאה
 עבד אותו בשכר הצאן הרי בן ע״ז
 היה יעקב כשנולד יוסף וכתיב רוסף
 בן שלשים שנה בעמלו לפני פרעה
 נמצא יעקב בן מאה ושבע [שנים
 כשהיה יוסף בן שלשים שנהן. ונשתהה
 יעקב לישב בארץ כנען שלא ירל
 למצרים: שבטה דשגעא וחרין דכפנא.
 דכתיב כי זה שנמיס הרעב בקרב
 הארץ וגו׳ (בראשית מה< הרי בן קי״ו
 היה יעקב כשירד למצרים וקרא
 כתיב שלשיס ומאת שנה. נמצא משנסע
 מבית אביו עד שבא לבית לבן ארבע
 עשר ואותן השנים היה בבית עבר.
 ולא תשיב להו לא גרסינן הכא עד
 לקמן: עבר מה לאתר ירידתו של
 יעקב לארם נהרים. ובא לבית לבן
 ועמד שם שתי שנים• צא וחשוב
 שנותיו של עבר ונמצא שמת כשהיה
 יעקב בן שבעים ותשע שנה והיינו
 שתי שנים משבא לבית לבן כשתתשוב
 י״ל שנה ששימש בבית עבר: יצא. יעקב
 מבית עבר שתי שנים לפני מיתתו
 של עבר: נמצא כשעמד פוי: הכי
 גרסינן מנלן דלא איענש עלייהו
 דתניא נמצא יוסןי כשפירש מאביו שלא
 ראהו עשרים ושתים שנה כדרך
ו ד  שפירש יעקב מבית אביו. שלא טנ
 נתאבל על יוסף כ״ב שנה. כיצד יוסף
 בן שבע עשרה שנה היה כשפירש
 מאביו וכשמלך על מצרים היה בן
 שלשים שנה שנאמר רוסף בן שלשים
 שנה בעמדו לפני פרעה י) הרי י״ג
 ושבעה דשבעא ומרין דכפנא הרי
 עשרים ושתים שנה שנתכסה יוסף
 מאביו ויעקב עמד עשרים שנה בבית
 לבן וי״ד שנה בבית עבר: אלא שמע
 מינה. י״ד דבית עבר לא תשיב להו
 דלא איענש עלייהו: אי הכי בצירא
 להו. ואין כאן אלא עשרים דבית
 לבן: אישתהי ב' שנים באורתא.

 דבשובו מארס נהרים לבא ליצחק אביו רבן לו בית לימות החורף עשה סוכות ב׳ פעמים שני ימות הקיץ הרי י״ת ובבית אל עשה
(בראשית לה): ׳ ו ג  ששה חדשים כשיצא משכם שנאמר קום עלה ביח אל ו

 הדרן עלך מגילה נקראת
 הקורא. ללועזות. כל שאינו לשון הקודש נקרא לעז. ולקמן י) פריך והא אמרת קראה בכל לשון לא יצא: םירוגין. בגמרא מ מפרש
 קורא מעט ופוסק ״)(ושוהה) ותוזר ופוסק: היה כותבה או דורשה. ומתוך כך קוראה אס כוון לבו יצא: דיפתרא ונייר.
 מפרש בגמ׳0: טל הספר. קלף: גמ׳ מנהני מילי. דלמפרע לא יצא: מה זמנם למפרט לא. דאי אפשר שיהא ט״ו קודם לי״ד:
 ממזרת שמש עד מבואו. כשם ששקיעת וזריתת החמה לא יהפכו כך מהולל שם ה׳ ולא למפרע: זה היום. כסדר היום שאינו
 משתנה בשעותיו להיפך כך למפרע לא: יהי שם ה׳ מבורך. כהריתו יהא הלול השם וברכתו כסדרו: ככתבה. בלשון הקודש ולא בלשון אחר:

 והיו
 הסוהר, שבע [שובע] ושנתיים הרעב, הרי י״ג שנה ת׳ שנה ושתי שנים הרי כ״ב. נתכסה יוסף מיעקב אביו כשיעור השנים שנתכסה יעקב מיצחק אביו, זולתי י״ד שנים שהיה יעקב למד תורה בבית עבר, ולא נענש
 עליהן. וכל זה החשבון מפורש מן הפסוקים הנזכרים בגמרא של זו השמועה. היה יוסף בשעה שהגיע אל יצחק אבי אביו בן ח׳ שנים ויעקב היה בן צ״ט שנתאחרו שנתים בדרך, נמצא יעקב בעת שנגנב יוסף בן
 ק״ח שנה וכ״ב נתכסה ממנו, הרי שלשים ומאת שנה, כדכתיב שלשים ומאת שנה. וזררן עלך מגילה נקראת פרק שני: הקורא למפרע א) הקורא את המגילה למפרע לא יצא. מנא לן אמר רבא דא׳מר [קרא] ככתבם
 וכזמנם, מה י״ד שהוא זמנם אם יעבור לא יתכן להחזירו למפרע ולקרותה ביום [י״]ד, שכבר עבו, כך קריאתה למפרע לא. אע״ג דהאי קרא ככתבם וכזמנם בעשייה כתיב, איתקש זכירה לעשיה, שנא׳ והימים האלה
 נזכרים ונעשים. תנא וכן בהלל וכן בקריאת שמע וכן בתפלה, למפרע לא יצא. הלל, דכתיב ביה ממזרח שמש (ו<עד מבואו מהולל שם ה׳, כשם שאי אפשר לזרוח השמש מן המערב כך הלל למפרע לא. קרית שמע,

 הקורא את המגילה. «) רבנן
 אמרי אמר קרא שמע
 נראה דהלכה כחכמים חדא דיחיד
 ורבים הלכה כרבים ועול דקאמר
 ורבנן סברי כמאן ראמר הקורא את
 שמע ולא השמיע לאזנו יצא ובפרק
 שני לברכות (דף נוו:) מסקינן כתנא
 קמא לרבי יוסי לאמר כן התס:

 כל
 מה״מ אמר רבא דאמר סרא

את המגילה למפרע לא יצא  הקורא א
קראה נ<תרגום בכל קראה על פה ג  ב

 לשון לא יצא אבל קורין אותה ללועזות בלעז
קראה םירוגין  י והלועז ששמע אשורית יצא ה
 י ומתנמנם יצא יהיה כותבה דורשה ומגיהה
 אם כוון לבו יצא ואם לאו לא יצא ״ודתה
 כתובה בסם ובסיקרא ובקומום ובקנקנתום
 על הנייר ועל הדפתרא לא יצא עה שתהא
 כתובה אשורית ״על הספר ובדיו: גמ'

ככתבם וכזמנם מה זמנם למפרע לא אף כתבם למפרע לא מידי קריאה 9 

להיות עושים את שני הימים  כתיבה הכא עשייה כתיבה דכתיב 9
 אלא מהכא דכתיב ״1והימים האלה נזכרים ונעשים איתקש זכירה לעשייה
כן בהלל ־וכן ו  מה עשייה למפרע לא אף זכירה למפרע לא תנאיי ט
ממזרח שמש עד 1  בקריאת שמע ובתפלה הלל מנלן רבה אמר דכתיב 1
יהי שם ה׳ מבורך ורב 1 זה היום עשה ה׳ רב אויא אמר 3 1  מבואו רב יוסף אמר 2
 נחמן בר יצחק ואיתימא ר׳ אחא בר יעקב אמר מהכא מעתה ועד עולם
 ק״ש דתניא ה׳ק״ש ככתבה דברי רבי וחכ״א =בכל לשון מ״ט דרבי אמר קרא

 והיו

 מסורת הש״ם

) ןעיין  א) [יבמות סד.!, ג
 גרש׳׳י לקמן ימ. ד״ה
 קראה], ג) [עיין תוספות
 לקמן יט. ד״ה על],
 ד) ןחוספת׳ פ׳׳ב],
 ה) ברכות יג. סוטה לב:,
 ו) ןבראשיח מא], t) [דף
 יח.], ח)[לקמןיח.],מ)[צ״ל
 וקורא מעט], י) [לקמן יט.],

 כ) שייך לע׳׳ב,

 ;;׳!0! ״

 תורה אור השלם
 1. ואלה שני חיי
 ישמעאל מאת שנה
 ושלשים שנה ושבע
 שנים ויגוע ועלת ויאסף
 אל עמיו: בראשית כה יז
 2. ואבךם בן שמנים
 שנה ושש שנים בלךת
 הגר את ישמעאל
 לאבךם: בראשית טז טז
 3. ואבךהם בן מאת
 שנח בחןלד לו את יצחק
 בנו: בראשית כא ה
 4. ואחרי בן ןצא אחיו
 וידו אחזת בעקב עשו
 ויקךא שמו יעקב ויצחק
 בן ששים שנה בלךת
 אתם: בראשית כה כו
 5. וירא עשו כי ברך
 יצחק את יעקב ושלח
 אתו פדנה ארם לקחת
 לו משם אשה בברכו
 אתו ויצו עליו לאמר לא
 תקח אשה מבנות בנען:
 וילך עשו אל ישמעאל
 ויקדו את מחלת בת
 ישמעאל בן אברהם
 אחות נביות על נשיו לו
 לאשה: בראשית כה ו ט
 6. ויוסף בן שלשים שנה
 בעמדו לפני פרעה מלך
 מצךים ויצא יוסף מלפני
 פרעה ויעבר בכל ארץ
 מצרים: כראשית מא מו
 7. ויאמר פרעה אל
 יעקב כמה ימי שני חייך:
 ףאמר :•עקב אל פרעה
 ימי שני מגורי שלשים
 ומאת שנה מעט וךעים
 היי ימי שני חיי ולא
 השיגו את ימי שני חיי

 אבתי בימי מגוריהם:
 בראשית מז ח-ט
 8. ויעקב נסע םכךנה
 ויכן לו בית ולמקנהו
 עשה סכת על כן
 קךא שם המקום סכות:

 כראשית לג יז
 9. קימו וקבלו היהודים
 עליהם יעל זךעם ועל
 כל הנלוים עליהם ולא
 יעבור להיות עשים
 את שני העזים האלה
 ככתבם וכזמנם בכל
 שנה ושנה: אסתר ט כז
 10. והעלים האלה
 נזכרים ונעשים בכל דור
 ודור נלשפחה ומשפחה
 נלדינח ומדינה ועיר ועיר
 וימי הפורים האלה לא
 יעברו נלתוך היהודים
 וזכרם לא ןסוף מזרעם:

 אסתר ט כח
 11. ממזרח שכלש עד

 מבואו מהלל שם יי:
 תהלים קיג ג
 12. זה היום עשת

 ין נגילה ונשנזחה בו:
 תהלים קיח כד
 13. יהי שם יי
 מברך נלעתה ועד עולם:
 תהלים קיג ב

 א) לפני רגינו חננאל היה פרק הקורא את המגילה עומד פרק שני ופלק הקורא אח המגילה פרק שלישי ואנחנו הצגנו לנרי רנינו לפי הסדר אשר לפנינו.



 מסורת הש״ס

, ט:  א) ברכות טו. לקמן י
 ב) [ברכות כיו:ן, ג) גירסת
ר יצחק יאיתימא ״ף א״  הרי
ר אנא יאמרי לה  ר׳ חייא נ
 וכוי וגירסת הרא״ש א״ר
 ירמיה ואיתימא רחב״א
 ואמרי לה יכו׳, ד) ןלקמן
) סנהדרין ],ה) ר״ה לנ., י  יח.
ד״ה על אחרי ד״ה  צו., 0 ן
 הפקולין, ח) ס״א וא״ח
 עשיריח היא אשרי ולמה
 רגשו חדא היא ולפי גירסא
ו ש  זו צ״לדס״ל אשרי ולמה ת
 חדא היא ולמנצח על מוח
ד גס כן חדא  ילמה ה׳ מעמי
 ואס ק ה״ל שמינימ,
) [ישעיה א], י) ןשסן, P 
, ל) נס״א בכה״ד:  כ) [שסן
 המינין, מ) ןשםן, נ) ןשסן,
ע הוספות כרכוח ע״ ו ] (D 
ן י , ע) !עי  יג. ד״ה נלה״ק]
׳ חוס׳ ועי , פ) [  רש״אן
 ברכות לד. דייה אמצעיות!,

 תורה אור השלם
 1. והיו הדברים האלה
 אשר אנכי מצוף היום
 על לבבך: דברים ו ו
 2. שמע ישראל

 יי אלהינו יי אחר:
 דברים ו ד
 3. מזמור לךוד הבו לין
 בני אלים הבו לין בבור
 ועז: חדלים כט א
 4. הבו לין כבוד שמו
 השתחוו לין בהךרת
 קידש: תהלים כט ב
 5. כי בראתו ילדיו
 מעשה ידי בקרבו
 יקדישו שמי והקדישו
 את קדוש יעקב ואת

 אלהי ישראל יעריצו:
 ישעיהו כט כג
 6. רדעו תעי רוח בינה

 ורוגנים ילמדו לקח:
 ישעיהו כט כד
 י• השמן לב העם הזה
 ואןניו הכבר ועיניו השע
 פן יראה בעיניו ובאזניו
 ישמע ולבבו ןבין ושב
 ורפא לו: ישעיהו ו י
 8. יעזב רשע דרכו
 ואיש און מחשביךניו
 וישב אל ין וירחמהו ואל
 אלהינו כי ירבה לסלוח:
 ישעיהו נה ז
 9. הסלח לכל עונכי
 הרפא לכל תךולאיכי:
 הגואל משחת חייבי
 המעטרכי חסר ורחמים:
 תהלים קג ג-ד
 10 . שבר ורוע רשע ורע
 תדרוש רשעו בל תמצא:
 תהלים י טו
 11 . ואתם הרי ישראל
 ענפכם תתנו ופריכם
 תשאו לעמי ישראל כי
 קרבו לבוא: יחזקאל לו ח
 12. ואשיבה ןדי עליך
 ואצרף כבר סיגיך

 ואסיךה כל בדיליך:
 ישעיהו א כה
 13 . ואשיבה שפטיך
 כבר אשנה ויעציך
 כבתחלה אחרי כן יקרא
 לך עיר הצךק קרןה
 נאמנה: ישעיהו א כו
 14 . ושבר פשעים
 וחטאים יחדו ועזבי ין
 יכלו: ישעיהו א כח
 15. וכל קרני רשעים
 אגדע תרוממנה קרנות
 צדיק: תהלים עה יא
 16. מפני שיבה תקום
 והדרת פני זקן ויראת

 מאלהיך אני ין:
 ויקרא יט לכ
 17. ובי ןגור אתך גר
 בארצכם לא תונו אתו:

 ויקרא יט לג
 18 . שאלו שלום

 ירושלם ישליו אהביך:
 תהליס קכב ו

 יז: הקורא למפרע פרק שני מגילה
 והיו הדברים האלה בהוייהן. בלשון הקודש: שלא יקרא למפרע.
 אלמא קריאת שמע למפרע לא. ומהכא יליף תנא דלעיל נועמא:
 גלל לשון נאמרה. לקרותה בכל לשון ולכן איצנוריך בקריאת שמע
 והיו: איצעריך. והיו דלא תימא שמע בכל לשון שאתה שומע
 כרבנן: »על הסדר. כמשפט
 המקראות וכדיליף לקמן: הפקולי.
 יש אומרים שמשתכר בצמר גפן
 שנקרא פקולא: הבי לה׳. הזכירו
 לפניו את אילי הארץ: הבו לה׳ כבוד
 שמו. סיפיה דקרא בהדרת קודש:
 ומה ראו לומר גאולה בשביעית. ולא
 רפואה אחר סליחה כדכתיב קרא
 הסולח לכל עוניכי הרופא לכל
 חחלואיכי: מתוך שעתידין ליגאל
 בשביעית. שבוע שבן דוד בא בו
 חלוק משאר שנים כדאמרינן בפרק
 חלק (סנהדרין לף 5ז.) שנה ראשונה רעב
 ולא רעב כר עד ובשביעית מלחמות
 ובמוצאי שביעית בן דוד בא: אתתלתא
 דגאולה היא. ואע״ג דהאי גאולה לאו
 גאולה דגלות היא אלא שיגאלנו מן
 הצרות הבאות עלינו תמיד דהא ברכת
 קיבוץ ובנין ירושלים וצמח דוד יש
 לכל אחת ואחח ברכה לעצמה לבד
 מגאולה זו אפילו הכי כיון דשם
 גאולה עלה קבעוה בשביעית: שגור
 זרוע רשע. אלו המייקרין את
 התבואה ומפקיעין את השער. וממאי
 דבמפקיעי שערים כתיב דכתיב
 בההיא פרשתא יארב במסתר כאריה
 בסוכו יארוב לחטוף עני וכי הליסטים
 אורב את העני והלא אח העשיר
 הוא אורב אלא במפקיעי שערים
 הכתוב מדבר שרוב דעתם לעניים
 הוא. וקא בעי דוד רחמי עלה דמילתא
 שבור זרוע רשע וחן שובע בעולם
 ובכך זרועו שבור ורע חדרוש
 רשעו בל תמצא וזה שהיה בדעתו
 להיות רשע כשתדרוש רשעו לא תמצא
 עולה שלא הספיק לעשותה: בפרשה
 תשיעית אמרה. ״)ואס מאמר שמינית
 היא אשרי ולמה רגשו גויס תרתי
 פרשתא היא: ופריכם השאו לעמי
 ישראל כי קרבו לבא. אלמא קיבוץ
 גליות בעת ברכת השניס היא:
 וכיון שנתקבצו גליות נעשה דין
 ברשעים. קודם שנתיישבו בירושלים
 שנאמר ואסירה כל בדיליךט) ועל ידי כן
 ואשיבה שופטיך כבראשונה ויועציך
 כבתמלה׳) כמו לשעבר ציון במשפט
 תפדה ושביה בצדקה׳) לכן סמכס לקבוץ
 גליות והשיבה שופטינו וצדקינו
 במשפט: כלו הפושעיםל). שאינס
 מאמינין בדת משה שהיתה מן השמיס
 לכך סמכו לה ברכת הפושעים
 שנאמר עוזבי הי״) אלו הפושעים
 ושבר פושעים י) היינו זדים כדאמר
 פשעים אלו המרדין (יומא לף לו:<:

 אחר

 כל התודה בכל לשון נאמרה. פירש הקונטרס שנתנה לקרות
 בכל לשון שרוצה לקרות בספר תורה וקשה שהרי קריאת
 התורה אינה מן התורה אלא מדרבנן לבד מפרשת זכור דהוי
 דאורייתא ונראה דהכי פירושא כל קריאה שבתורה כגון מצות חליצה

 ופרשת עגלה ערופה וידוי מעשר
 ובכורים וכל אלו השנויין פרק אלו

 נאמרין בסוטה >דף לב. ושם)ס):
 דאי בלשון הקודש נאמדה למה לי
 למיכתב וכוי. קשיא נ״דהא
דף לג.  בפרק אלו נאמרים בסוטה (
 ושם) מצריך קרא בין למאן דאמר
 בכל לשון נאמרה בין למאן דאמר
 בלשון הקודש נאמרה ויש לומר דהתס
 בעי לאוקמי רבוי אליבא דכולי עלמא
 למאן דאמר בבל לשון נאמרה צריך
 קרא לרבויי לשון הקדש ולמאן דאמר
 בלשון הקודש נאמרה צריך לרבויי

 בכל לשון:
 הסדיר שמונה עשרה ברכות על
 הסדר. מכאן קשיא למה
 שפרש״י בברכות >דף לל. ושם) גבי
 אמצעיות אין להן סדר דפירש דאס
 טעה באתת מן הברכות ושכח אחת
 מהן שצריך לחזור שאומר אותה
 ברכה ששכח במקום שנזכר וגומר
 תפלתו וקשיא דאס כן הוא אומר
 השמונה עשרה ברכות למפרע והכא
 חזינא דשמעון הפקולי התקין אותן על
 הסדר אלא נראה לפרש החס אין
 להן סדר דלא הוו כשלש ראשונות
 ושלש אחרונות דחוזר לראש השלשה
 כשטעה באחת מהן אלא חוזר לאותה
 ששכח וגומר ממנה ולמטה הכל כסדר
ן שעבר  אבל בענינו אין חוזר טו
 מקומו והט נמי אמרינן לקמן (לף
 יח:< גבי מגילה שאס השמיט פסוק
 אחד שמתחיל וקורא מאותו פסוק
ד כי אמדה בפרשת דו  ולמטה 9<: ו
 תשיעית אמרה. פירש הקונטרס ואף
 על גב דליכא אלא ח׳ מזמורים עד
 המס אשרי האיש ולמה רגשו גויס
 תרתי נינהו וקשיא דהא פרק קמא
 דברכות >דף י.) אמר דחדא פרשה
 היא ומסיק החס דכל פרשה שהיתה
 חביבה לדוד התחיל בה באשרי
 וסיים בה באשרי כגון זו שמתחלח
 באשרי האיש ומסיימת באשרי כל
 חוסי בו והיינו סוף דלמה רגשו
 אלמא דחדא פרשה היא וצריך
 לומר דלמנצח על מות ולמה ה׳
 מעמוד ברחוק תרמי נינהו:

 דאי

 עין משפט
 נר מצוה

ב א מיי׳ פ ״נ מהלכות  י
 ק״ש הלכה מ סמג
ר וש״ע א״ח ו  עשי! יח ט

: ף ג  סימן סב סעי
 יג ב מיי׳ ס״א מהלכוח
 חסלה הלכה ד סמג
ר א״ח סימן  עשין יט טו

 קיב:
ג: ר א״ח סי׳ קי ד ג טו  י
: ן ו ר א״ח סימן קט ו ט  ד !
: ן ז ר שם סימן קט ו ט  ה !

: ן ז ר שס סימן קי ו ט  ו !
: ר שס סימן קיחן טו  ז ו

 הגתות הב״ח
ו ד ה  (א) גמ׳ ד״ה וחטאים י
ו וכיון ל כ ׳ י י ה ב ז ו ע  ו

 שכלו:

והיו בהויתן יהו ורבנן מ״ט אמר קרא 1 

שמע בכל לשון שאתה שומע ורבי נמי הא 2 

 כתיב שמע ההוא מיבעי ליה השמע לאזניך
 מה שאתה מוציא מפיך ורבנן סברי כמאן
הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו א ,  דאמר א
 יצא ורבנן נמי הכתיב והיו ההוא מיבעי ליה
 שלא יקרא למפרע ורבי שלא יקרא למפרע
 מנא ליה מדברים הדברים ורבנן דברים
 הדברים לא משמע להו לימא קםבר רבי
 כל התורה כולה בכל לשון נאמרה דאי
 םלקא דעתך בלשון הקודש נאמרה למה
 לי למכתב והיו אצטריך םלקא דעתך שמע
 כרבנן כתב רחמנא והיו לימא קסברי רבנן
 כל התורה בלשון הקודש נאמרה דאי סלקא
 דעתך בכל לשון נאמרה למה לי למכתב
 שמע איצטריך םלקא דעתך אמינא והיו
 כרבי כתב רהמנא שמע תפלה מנא לן
י שמעון הפקולי הסדיר שמונה עשרה  דתניא 3
 ברכות לפני רבן גמליאל על הסדר ביבנה
 אמר רבי ג» יוחנן ואמרי לה במתניתא תנא
מאה ועשרים זקנים ובהם כמה נביאים : (  י
 תיקנו שמונה עשרה ברכות על הםדר ה<ת״ר
הבו לה׳ בני מנין שאומרים אבות שנאמר 3  ג

 אלים ומנין שאומרים גבורות שנאמר הבו
 לה׳ כבוד ועוז ומנין שאומרים קדושות
הבו לה׳ כבוד שמו השתחוו לה׳  שנאמר 4
 בהדרת קהש יומה ראו לומר בינה אהד קדושה
 שנאמר 5והקהישו את מדוש יעקב ואת אלהי
 ישראל יעריצו וסמיך ליה ־׳וידעו תועי רוה
 בינה ומה ראו לומר תשובה אהד בינה
ולבבו יבין ושב ורפא לו אי הכי  דכתיב 7
 לימא רפואה בתרה דתשובה לא ם״ד דכתיב
וישוב אל ה׳ וירהמהו ואל אלהינו כי ירבה 8 

 לסלוח ומאי הזית הםמכת אהא סמוך אהא
הסולח לכל עוניכי  כתב קרא אהרינא 9
 הרופא לכל תהלואיכי הגואל משחת חייכי
 למימרא הגאולה ורפואה בתר סליחה היא
 והכתיב ושב ורפא לו ההוא לאו רפואה
 דתחלואים היא אלא רפואה דםליהה היא
 ומה ראו לומר גאולה בשביעית אמר רבא
 מתוך שעתידין ליגאל בשביעית לפיכך
 קבעוה בשביעית והאמר מר ייבששית קולות
 בשביעית מלחמות במוצאי שביעית בן דוה בא מלחמה נמי אתחלתא דגאולה
ומה ראו לומר רפואת בשמינית אמר רבי אחא מתוך שנתנח מילה  היא ה
 בשמינית שצריכה רפואה לפיכך קבעוה בשמינית יומה ראו לומר ברכת
שבור 1  השנים בתשיעית אמר רבי אלכסנדרי כנגד מפקיעי שערים דכתיב 0
 זרוע רשע ודוד כי אמרה בתשיעית אמרה יומה ראו לומר קיבוץ גליות לאהר
 ברכת השנים דכתיב ״ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי
 ישראל כי קרבו לבוא וכיון שנתקבצו גליות נעשה דין ברשעים

ואשיבה שופטיך כבראשונה וכיון שנעשה 1 י עליך ואצרוף כבור םיגיך וכתיב 3 י ואשיבה י 1  שנאמר 2
ושבר פושעים והטאים יהדיו >* (יכלו) וכיון שכלו 1  הין מן הרשעים כלו הפושעים וכולל זהים עמהם שנאמר 4
וכל קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק וכולל גירי הצהק 1  הפושעים מתרוממת קרן צדיקים דכתיב 5
וכי יגור אתכם גר והיכן 1 מפני שיבה תקום והדרת פני זקן וסמיך ליה 7 1  עם הצדיקים שנאמר 6
שאלו שלום ירושלם ישליו אוהביך וכיון שנבנית ירושלים בא דוד שנאמר 1  מתרוממת קרנם בירושלים שנאמר 8

 אחר
 וירחמהו וגוי. תקנו גאולה בשביעית, שעתידין ישראל להיגאל בשביעית. ורפואה בשמינית כנגד מילה שהיא בשמיני וצריכה רפואה. וברכת השנים בתשיעית, כנגד מפקיעי שערים, שנאמר שבור
 ורוע רשע ורע, ודוד כי אמרה בפרשת תשיעית אמרה. קבוץ גליות אחר ברכת השנים, שנאמר ואתם הרי ישראל ענפיכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. אהר קבוץ
 גליות ברכת משפט, שנאמר ואסירה כל בדיליך ואשיבה שופטיך. ואחריה כליית הזידים שנאמר ושבר פשעים וחטאים. ואחריה ברכה צדיקים. ואחריה [ירושלים. ואחריה] ברכת דוד שנאמר

 מוסף רש״י
. דהוה ם י ר ב ד ם ה י ר ב ד  מ
 ליה למכתב והיו לנריס
 האלה, למלרש שיקרא
 הלבריס כסלרן ולא
 למפרע, כגון יבשעריך
 ביתך מזוזות ;ברכות יג.:.
. י ב ר ר כ ס א ק מ י  ל
ן ליה קרא לק״ש י  מדאיצטר
 שתהא ככתבה ושם וסוטה
. ה ר מ א ן נ ו ש ל ל כ . ב ! .  מ
 סנירא ליה בשאר כל
 התורה בכל לשון נאמרה
גיח  לקרות וברבות שם! נ
א ק ל  הכנסת !סוסר, שם:׳. ס
. דלא ן נ ב ר ע כ מ ך ש ת ע  ד
 חדרוש שמע בכל לשון
ת ברכו ! ן  שאמה שומע כרבנ
 ש מ; אלא להשמיע לאזניו
ן ו ע מ  (סוטה שם:. ש
. מוכר סקולי צמר י ל ו ק פ  ה
״! !ברכות  גפן שקורי! קיטו
ו טר . הז ׳ ה ו ל ב . ה ! ח : 
י נ  לפניו האיתנים, כ
. לישנא דחקיפי כמו ם י ל  א
;  ויחזקאל יו< ואח אילי האר
ת י ש ש ־ ה לב.). ב י  לקח !
. יצאו קולות שבן ת ו ל ו  ק
 דוד בא, ל״א קולוח
 מתקיעח שופר שנאמר
 וישעיה נז< יתקע בשופר

ו צו:1.  גדול (סורדרי

 רבעו חננאל
 לרבנן מוהיו, שלא יקרא
 ־1מפרע, כלומר יהיו כמות
 :והן. לרבי מהדברים,
 :לומר הדברים כסידרן.
 תפילה, רתניא שמעון
 ־פקולי [הסדיר] י״ח
 .:רכות לפני רבן גמליאל
 •נל הסדר. במתניתא תנא
 ק״כ וקנים ובהם כמה
 :ביאים תקנו י״ח ברכות
 על הסדר. מנין שאומרים
 אבות, שנאמר הבו לה׳ בני
 ;ולים, והן האבות גבורי
 התורה והמצות, כדכתיב
 ואת אילי הארץ לקח.
 גבורות גשמים, שנאמר
 הבו לה׳ כבוד ועוז,
 ונקראו גבורות שיורדין
 בגבורה כמפורש בתחלת
 העניות, ועז היא גבורה.
 וא׳ומר [וגשם] מטרות
 עלןו], ומנין שאומרים
 קדושה, שנאמר הבו לה׳
 כבוד שמו השתחוו לה׳
 בהדרת קדש (וכוי). בינה
 אחר קדושה, שנאמר
 והקדישו את קדוש יעקב,
 וכתיב בתריה וידעו תועי
 רוה בינה. תשוכה אחר
 בינה שנאמר ולבבו יבין
 ושב. סליחה אחר תשובה
 שנאמר ישוב אל ה׳



p עין משפט p 
 נר מצוה

 הקורא למפרע פרק שני מגילה
 א [טור א״ח סימן קיט!:

: pp ב [טור שס סימן 
 ג [שם סי׳ קנא]:
 ד ןשס סי׳ קמ1:

 טו ה מיי׳ פ״נ מהל׳
 מגילה הלכה ל סמג
 עשין ד טוש״ע א״ח סימן

 תרצ סעיף ט:
 ו [מיי׳ שס הלכה ג]:

 תורה אור השלם
 I . אחר ישבו בני ישראל
 ובקשו את יי אלהיהם
 ואת ךור מלבם ופחדו
 אל ץ ואל טובו באחרית
 הימים: הושע ג ה
 2. והביאותים אל הר
 קדשי ושמחתים בבית
 תפלתי עולתיהם
 וןבחיהם לו־צון על
 מזבחי בי ביתי בית
 תפלה יקרא לכל
 העמים: ישעיהו נו ז
 3. זבח תודה יכבךנני
 ושם דרך אראנו בישע
 אלהים: תהלים נ כג
 4. וישא אהרן את ידיו
 אל העם ויברכם וירד
 מעשת החטאת והעלה

 והשלמים:
 ויקרא ט כב
 5. ושמו את שמי על בני

 ישראל ואני אברכם:
 במדבר ו כז
 6. ין עז לעמו יתן ין

 יברך את עמו בשלום:
 תהלים כט יא
 7. מי ימלל גבורות ין

 ישמיע כל תהלתו:
 תהלים קו ב
 8. היספר לו כי אדבר
 אם אמר איש כי יבלע:

 איוב לז כ
 9. לך דמןה תהלה
 אלהים בציון ולך ישלם
 נדר: תהלים סה ב
 10. והןמים האלה
 נזכרים ונעשים בכל דור
 ודור משפחה ומשפהה
 מדינה ומדינה ועיר ועיר
 וימי הפורים האלה לא
 יעברו מתוך היהודים
 וזכרם לא יסוף מזרעם:

 אסתר ט כח
 II . ויאמר ין אל משה
 כתב זאת זכרון בספר
 ושים באזני יהושע כי
 מחיה אמחה את זכר

 עמלק מתחת השמים:
 שמות יז יד
 12 . וכור את אשר עשה
 לך עמלק בךךך

 בצאתכם ממצרים:
 דברים 0ה •ז
 13. והןה בחניח ין
 אלהיך לך מכל איביך
 מסביב בארץ אשר ין
 אלהיך נתן לך נחלה
 לרשתה תמחה את זכר
 עמלק מתחת השמים

 לא תשכח:
 דברים כה יט
 14. ויצב שם מזבח
 ויקךא לו אל אלהי
 ישראל: בראשית לג כ
 15 . קימו וקבלו ךזיהודים
 עליהם ועל זרעם ועל
 כל הנלוים עליהם ולא
 יעבור להיות עשים את

 דאי םלקא דעתך למזכה קרי ליה
 יעקב אל. «0 נראה דהכי
 נמי כתיכ(שמות יז< ויקרא שמו ה׳ נסי
 ויקרא לו ה׳ שלום(שופטים 0 ומתרגמי׳
 ופלח וצלי מ״מ יש לומר דהתס על
 שס הנס ועל שם השלוס שאירע
 להן היו קוראין למזבח כן אבל הכא
 ליכא שוס מעשה שנוכל לומר שע״י כן
 קראו יעקב אל ואס אימא שיעקב
 קראו אל הוי ליה לפרושי להדיא:

 נקוט

 משתוקא בתרין. אס תרצה לקנות
 הדבור בסלע תקנה השתיקה בשתיס:
 «<קראה תרגום בכל לשון. זו ואין צ״ל
 זו קתני: מיתיבי. לרב ושמואל
 דקתני הכא יוונית לא יצא: הא לא
 דמיא. תירוצא הוא: גיפטית
 לגיפטים יצא. והכי נמי תנן במתני׳
 ללועזות בלעז: עברית. לשון עבר
 הנהר: עילמית. לשון עילם (א) :
 מתני׳ כברייתא. זו מיתוקמא
 קראה בכל לשון דקתני מתני׳ לא יצא
 כגון גיפטית למדייס ומדית לגיפטיס
 אבל קורין אותו ללועזות בלעז איש
 כלשונו: ופרסומי ניםא. אע״פ שאין
 יודעין מה ששומעין שואלין את
 השומעין ואומדן מה היא הקרייה
 הזו ואיך היה הנס ומודיעין להן: לא
 הוו ידעי רבנן. תלמידי רבינו
 הקדוש: תלוגלוגות. מין ירק הוא
 ושנד בכמה מקומות במשנה ובברייתא:
 פרפתיני. פירקקל״י בלע״ז: מסלסל
 בשערך. למדנו שהסלסול לשון חיפוש
 והיפוך: טאטיתא. אישקופ״א גלע״ז:

 סירוסין

 אתר ישובו בגי ישראל. אחר ישובו לבית המקדש ובקשו הקב״ה ואת דוד מלכם: זובת תודה. אחר זביחה תן הודאה: וירד מעשות
 התטאת והעולה וגוי: תדא מילתא היא. אף הודאה עבודה של מקום הוא: אסור לספר. בקביעות ברכה: למי שיכול. ואין מי שיכול
 לספר את כולו לפיכך אין נראה לספר מדעתו אלא את מה שתקנו חכמיס: היסופר לו כי אדבר. הכי דריש ליה היסופר שבחו כולו
 כי ארבה לו דברי שבח אם אמר לעשות כך כי יבולע: םמא דכולה משתוקא. מבחר כל הסממנין היא השתיקה שלא להרבות דברים

 והיינו לך דומיה תהלה: מלה בסלע

אחר ישובו בני ישראל ובקשו את ה׳ 1 

שבא דוד  אלהיחם ואת דוד מלכם וכיון א
 באתה תפלה שנאמר 2והביאותים אל הר
 קהשי ושמחתים בבית תפלתי כוכיון שבאת
 תפלה באת עבוהה שנאמר עולותיהם
 וזבהיהם לרצון על מזבחי ץכיון שבאת עבודה
 באתה תודה שנאמר 3זובח תוהה יכבהנני
 ומה ראו לומר ברכת כחנים אחר הודאה
וישא אהרן את ידיו אל העם  דכתיב 4
 ויברכם וירד מעשות החטאת והעולה

 והשלמים אימא קודם עבוהה לא ם״ד הכתיב וירה מעשות ההטאת וגו׳
 מי כתיב לעשות מעשות כתיב ולימדה אהר העבודה לא ס״ד דכתיב זובה
 תודה מאי חזית דסמכת אהאי םמוך אהאי מםתברא עבודה והודאה הדא
ושמו  מילתא היא יומה ראו לומר שים שלום אהר ברכת כהנים דכתיב 5
 את שמי על בני ישראל ואני אברכם ברכה דהקב״ה שלום שנאמר
׳דמאה ועשרים זקנים ומהם כמה ה׳ יברך את עמו בשלום וכי מאהר א 6 

 נביאים תקנו תפלה על הסדר שמעון הפקולי מאי הסדיר *שכהום
ידא״ר אלעזר מכאן ואילך אסור לספר בשבחו של הקב״ה נ  וחזר וסדרום 8
 מאי דכתיב ימי ימלל גבורות ה׳ ישמיע כל תהלתו למי נאה למלל
 גבורות ה׳ למי שיכול להשמיע כל תהלתו אמר רבה בר בר הנה א״ר יוהנן
היםופר  המספר בשבהו של הקב״ה יותר מדאי נעקר מן העולם שנאמר 8
 לו כי אדבר אם אמר 'איש כי יבלע דרש ר׳ יהודה איש כפר גבוריא ואמרי לה איש כפר גבור היל
 מאי דכתיב ילך דומיה תהלה סמא דכולה משתוקא כי אתא רב דימי אמר אמרי במערבא ״מלה בםלע
1והימים  משתוקא בתרין: קראה על פה לא יצא וכוי: מנלן אמר רבא אתיא זכירה זכירה כתיב הכא 0
כתב זאת זכרון בםפר מה להלן בספר אף כאן בספר וממאי דהאי זכירה 1  האלה נזכרים וכתיב התם 1
לא תשכה 1 זכור יכול בלב כשהוא אומר 3 1 י(דכתיב) 2  קריאה היא דלמא עיון בעלמא לא סלקא דעתך ד
 הרי שכהת הלב אמור הא מה אני מקיים זכור בפה: קראה תרגום לא יצא וכוי: היכי דמי אילימא
 הכתיבה מקרא וקרי לה תרגום היינו על פה לא צריכא דכתיבה תרגום וקרי לה תרגום: אבל קורין
 אותה ללועזות בלעז וכוי: והא אמרת קראה בכל לשון לא יצא רב ושמואל דאמרי תרוייהו בלעז יווני היכי
 דמי אילימא דכתיבה אשורית וקרי לה יוונית היינו על פה א״ר אהא א״ר אלעזר שכתובה בלעז יוונית וא״ר
ויקרא לו אל אלהי ישראל דאי סלקא דעתך 1  אהא א״ר אלעזר מנין שקראו הקב״ה ליעקב אל שנאמר 4
 למזבח קרא ליה יעקב אל ויקרא לו יעקב מיבעי ליה אלא ויקרא לו ליעקב אל ומי קראו אל אלהי ישראל
 מיתיבי קראה גיפטית עברית עילמית מהית יוונית לא יצא הא לא דמיא אלא להא יגיפטית לגיפטים עברית
 לעברים עילמית לעילמים יוונית ליוונים יצא אי הכי רב ושמואל אמאי מוקמי לה למתני׳ בלעז יוונית
 לוקמה בכל לעז [אלא מתניתין כברייתא] וכי איתמר דרב ושמואל בעלמא איתמר ״רב ושמואל דאמרי
 תרוייהו י לעז יווני לכל כשר והא קתני יוונית ליוונים אין לכולי עלמא לא אינהו דאמור כרשב״ג דתנן
 יירשב״ג אומר אף ספרים לא התירו שיכתבו אלא יוונית ולימדו הלכה כרשב״ג אי אמרי הלכה כרשב״ג
ככתבם אימא לא קמ״ל: והלועז ששמע 1  הוה אמינא הני מילי שאר ספרים אבל מגילה דכתיב בה 5
 אשורית יצא וכוי: והא לא ידע מאי קאמרי מידי דהרה אנשים ועמי הארץ מתקיף לה רבינא אטו אנן
1האחשתרנים בני הרמכים מי ידעינן אלא מצות קריאה ופרסומי ניםא הכא נמי מצות קריאה ופרסומי 6 

 ניםא: קראה םירוגין יצא וכוי: לא הוו ירעי רבנן ׳ימאי םירוגין שמעוה לאמתא דבי רבי דקאמרה
 להו לרבנן ההוי עיילי פםקי פםקי לבי רבי עד מתי אתם נכנסין סירוגין סירוגין לא הוו ידעי רבנן
 מאי הלוגלוגות שמעוה לאמתא דבי רבי דאמרה ליה לההוא גברא דהוה קא מבדר פרפהיני עד מתי
סלסלה ותרוממך שמעוה ״ילאמתא דבי רבי ההוות אמרה 1  אתה מפזר חלוגלוגך לא הוו ידעי רבנן מאי 7
 לההוא גברא דהוה מהפך במזייה אמרה ליה עד מתי אתה מסלסל בשערך לא הוו ידעי רבנן מאי
השלך על ה׳ יהבך אמר רבה בר בר חנח זימנא חדא הוה אזילנא בהדי ההוא טייעא וקא דרינא 1 8 

וטאטאתיה במטאטא השמד  טונא ואמר לי שקול יהביך ושדי אגמלאי לא הוו ידעי רבנן מאי ׳1
 שמעוה לאמתא דבי רבי ההוות אמרה לחברתה שקולי טאטיתא וטאטי ביתא ת״ר קראה םירוגין יצא

 םירוםיז

 מםורת הש״ס

 א) !לעיל יז:], ג) מכות י.
 הוריות יג:, ג) כערוך [ערן
 מל ח] גרס מילא כסלע
 משתוקא כאבן טנא, ד)(צ״ל
 דתניא], ה) [עי׳ תוססות
 לעיל ט. ז׳׳ה כאן במגילה],
 ו) לעיל ח:, ז) ר״ה ט:,
 ח) [ר״ה שם ע׳׳ש נזיר ג.],
 מ)!שייך במשגה דלעיל ח.],

 גליון הש״ס
א שכחום וחזר י מ  ג
 וסדרום. לעיל דף ג ע״א
 סוכה דף מד ע״א:
ם מכאן ואילך אסור  ש
 לספר. עיין לקמן דף כה

 ע״א:

 הגהות הב״ח
) רש״י דייה עילמית א ) 
 לשון עילס הס׳׳ד ואח״כ
ז ״ ע ל ל כ  מה׳׳ד לוקמה ב
 ומתניתין וכי׳ וקראה:
) תוספות די׳ה דאי ב ) 
ף א  ס״ד יכו׳ יעקב אל ו
כ דהט נמי כתיב ל ג  ע

 ויקרא שמו ה׳ נסי:

 לעזי רש״י
 פירקקל״י [פולפיי״ר],
 רגלה, חלגלוגה ןעשר-בי).
 אישקופ׳׳א [אישקוב״א],

 מטאטא.

 מוםף רש׳׳י
. ו ר י ת א ה ם ל י ר פ ף ס  א
 להס לשון אחר חון מלשון
י ק ס ל ח.). פ לעי  הקודש ו

. לפרקים שאין י ק ס  פ
. ; ה מ: י ו  נכנסין יחד ;
. ששנינו בס״ק ת ו ג ו ל ג ו ל  ה
 דיומא (יח.) כל שנעת
 הימים לא היה אוכל השוס
 והחלגלוגוח ור-׳ה שם1.
. ירק שקוד! י נ י ה פ ר  פ
. ה ל ס ל  עורקקל׳׳י (שם׳. ס
 חסוש והפך במטמונים של
. ה י ד מ . ב »  חורה !
כרים לב כד1. ז  בשערו !
. נישא א נ ו א ט נ י ר  וקא ד

 משוי >ר־ה כו:<.

 שני הןמים האלה
 ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה: אסתר ט כז 16. ויבתב בשם המלך אחשורש ויחתים בטבעת המלך וישלה ספרים
י 17. סלסלה ותרוממך מכבדך כי תחבקנה:  ביד הךצים בסוסים רכבי הרכש האחשתךנים בני הרמכים: אסתר ה
 משלי ד ח 18. השלך על ין יהבך והוא יכלבלך לא יתן לעולם מוט לצדיק: תהלים נה כג 19. ושמתיה למורש

 קפד :.אגמל מים וטאטאתיה במטאטא השמד נאם יי צבאות: ישעיהו יד כג

 רבעו חננאל
 ואחר ישובו בני ישראל
 ובקשו את ה׳ ןאלהיהם]
 ואת דוד מלכם. ואחריה
 תפלה [ואחריה] עבודה,
 שנא׳ [והביאותים אל הר
 קדשי] ושמחתים בבית
 תפלתי עולותיהם וזבחיהם
 לרצון. אחר עבודה
 הודאה, שנאמר זכה תודה
 יכבדנני. אהריהן ברכת
 כהנים, שנאמר וישא אהרן
 את ידיו אל העם ויברכם
 וגוי מלמד שעשה החטאת
 ואחר כך בירך את
 העם. אחר ברכה שלום,
 שנאי ואני אברכם, וברכת
 הקיב״ה הוא שלום, שנא׳
 ה־ עוז לעמו יתן ה׳ יברך

 את עמו בשלום. מיכן
 ואילך אסור לספר כשבהו של הק׳ב״ה, שנאמר מי ימלל גבורות ה׳ וגוי. למי נאה למלל גבורות ה׳ למי שיכול
 להשמיע כל תהילתו. אמר ר׳ אלעור כל המספר כשבתו של הק׳ב״ה יותר מדיי נעקר מן העולם. שנאמר אם אמר
 איש כי יבולע. וכתיב לך דומיה תהלה אלהים בציון, כלומר הדומיה היא תהילתך. סמא דכולא, משתוקא. מילה
 כסלע, ומשתוקה בתרתי. קראה על פה לא יצא. דאתיא זכירה זכירה, כתיב הבא נזכרים ונעשים, וכתיב התם כתוב
 זאת זכרון בספר, ופרישנא זכור בפה מה שכת׳וב בספר. קראה הרגום, אוקימנה בשכתובה תרגום וקראה תרגום

 לא יצא. וכל שכן אם כתובה אשורית וקראה תרגום, דהיינו על פה. בכל לשון לא יצא. אבל קורין אותה ללעוזות בלעז. ואוקמוה רב ושמואל כשבתוכה בלעו יווני וקורין אותה ללעוז יוני. ואותבינן עליהו, קראה גיפטית עיברית
 עולמית מדית יוונית בכל לשון לא יצא. ופרקינן לא דמיא מתניתין אלא לסיפא, גיפטית לגיפטים עיברית לעברים יוונית ליוונים יצא. אי הכי רב ושמואל לוקמה מתניתין בכל לעז. אין מתניתין כברייתא, ודרב ושמואל בעלמא
 איתמר ואליבא דרבן שמעון בן גמליאל דאמר אף בספרים לא התירו שיכתבו אלא יוונית, אמרו בלעז יוונית לכל כשר, דיוונית לרבן שמעון בן גמליאל באשורית לתנא קמא היא. וקיימא לן כמתניתין וכפירושא דברייתא. והלעוז
 ששמע אשורית אע״ג דלא ידע מאי קאמרי יצא. מאי טעמא דהא איכא מצות קריאה ופרסומי ניסא וכגון [נשים] ועמי הארץ רלא ידעין פירוש אחשדרפנים כני הרמכים א), אפילו הכי נפקין ידי חובתן. קראה סירוגין יצא. פי׳ פיסקי
 פיסק׳, כגון שקורא ומפסיק ביני ביני וחוזר ומתתיל ממקום שפסק. סלסלה, פירוש הפוך בה והפך בה, כלומר התעסק בתורתך תמיד. מטאטא, [מכבד] שמכבדין בו הבית. יהבך, המשאוי שלך. ת״ר קראה םירוגין יצא, כדאמרינן.

 א) נראה מזה קצת לגי׳ אחרת היה לרנינו נגמ׳ דדוקא ע״ה הוא ללא ידעי הפירוש של האחשחמיס וצ״ע.



 מסורת הש״ם

; יד. ב״ב  א) [שבת לה: געי
 כט. חולין ס. לב.], ב) [יבמות
 חג.], ג) שס יח: מא.,
, ן נ ״  י) ןתיספמא פ
 ה) תענית יב. ססחיס קכ:
׳ עי ! (  יבמות נד. נדה סג., ו
ע ע״ : ו ג  תוספות תענית י
 היטב תוספות נדה סנ.ן,
 t) [לקמן יט.], ח) ןשסו,
א ת פ ס ו ת ! (  ט) מנתות לב:, י
׳ תוספות עי , נ) !  ס״ב]
 יבמות קטו. ד״ה א״ר
ך ׳ הערו י נ  עקיבא], ל) !
 הבו], מ) מנחות לב:,
,  נ) גיטין יט. שבח קד:
, מ) ולקמן ! ט: נ קי ב״ !  ס)
ן ,ל)!חולי ,פ)[אסחרנ] [  יט.
, p) שייך לדף יט., [  פח:

! יג.], בי רו עי !  ר)

 גליון הש״ם
ך עשה אחי ד שי א ע ר מ  נ
ל. במתניחי! יבמוח  הגדו
 דף מא אינו ואולס
 גמתניתין במשניות איתא
ט שס: ״  כן יעיין במר
ר שנה. ב ע ך ל ל ה ם ש  ש
 עיין יבמות קטו ע״א
: ע ״ ד״ה אמר ר  מו
ר ״ י ר״מ. עיי! מ ם שאנ  ש
 בראשית ס״ס ל״ו שתירץ
 ששחי מגילות כחג גנז

 הראשינה וקייס השניה:

 ־ח: הקורא למפרע פרק שני מגילה

 הגהות הגר׳׳א
] גמ׳ כמתורגמן א ] 
 המתרגם. נ״ב לסרש״י כל
 זה שסח יתר הוא אבל
 הפירוש הוא שקראן בלשון
 חרגוס לסי שהיו רגילין
 גחרגוס בעל פה וקמ״ל
ר אשורית יוצא ט מ  דאף ל
 בלעז וקמ״ל אף שקרא בבי
 לשונות יצא דהא צריך
עוט  לקרות כולה ואף המי
 מעכב מדקאמר (לעיל
) אמו אנן כוי וכ״ה א  ע״
 להדיא הפירוש הנ״ל
 בירושלמי ומ״ש בירושלמי
 מי שיודע גס אשוריח אין
 יוצא בלעז היינו אס כתובה
 אשורית דלא כגמ׳ דיל!
 וקי״ל כגמ׳ דיל! דנזה אף
מ פשטא ״  לועז לא יצא מ
 דמתני׳ דקאמר והלועז כו׳
דע גמ׳ דסריך והא לא י  ו
 כר ופשטא דירושלמי
 משמע כדברי הרמב״! דלא
 יצא אלא הלועז דוקא וכאן
ט י  דוקא במקצתה כי ה
 דיצא בעל פה אלא שי״ל
 דגמ׳ דידן ס״ל כשמיאל
 בירושלמי דלא כרי אבהו
ך גמ׳ מעל פה ולא י  מדפר
ועמ״ש  פריך מתרגום (
ט בא״ח סימן תר״ז<:  רבי

 סירוסין. למפרע. כמו סרס את המקרא ולרשהומ וכן יצא מחותן
: דתייש ליתידאה. במקום שהימיל (  או מסורס (צלה דף נח.
 מחמיר ורבים מקילין: שומרת יבם. מצפה ליבמה ומצוה בגרול
 ליבם בא אחד מן האחין וקידש את אחותה של יבמה אחר שנפלה
 היבמה לפניהן: אומרים לו המתן.
 מלכונסה: עד שיעשה אתיך הגדול
 מעשה. ביבמחו או לחלוץ או ליבס.
 אבל בעוד היבמה לפני כולן לחלוץ
 או לייבס הרי היא לכל אחד כאשתו
 על ידי זיקת יבוס ואסור באתומה
 משוס אחות אשה דקסבר יש זיקה
 אפי׳ בתרי וכל שכן במד ופליגי
 רבנן עליה ואמרי הואיל ושני אחים
 הן אין זיקתו מיוחדת להיות מוטלת
 על אחד מהן להיות כאשתו ומותר
 באחותה: השמיט. דילג בה הסופר
 פסוק אחד וקראן הקורא: למתורגמן
: ר  המתרגם. על פה: תיר. ע
 אהדורי סברא. דבר הבא מבינת
 הלב: דקא מסדר פםוקא. על פה
 וכתב ליה וקתני יצא ע״י קריאת
 אותו סידור: הללה לדברי האומר
 לולה. צריך לקרות. ופליגי בה תנאי
 במתני׳«< מהיכן קורא אדם את המגילה
 רוצא בה ידי חובתו רבי מאיר אומר
 כולה ר׳ יהודה אומר מאיש יהודי ס<:
 דמגתא מגילה קמיה. ומעתיק ממנה:
 מסייע ליה לרבה. מתני׳ דקתני יצא
 וליכא לאוקמה אלא במעמיק מן הכתב
 מסייע ליה לרבה: דלמא דאיתרמי
 ליה. לעולס מותר לכתוב בלא
 העתק ומתני׳ דאתרמי ליה מגילה
 ומעתיק ממנה ואיצטריך לאשמעינן
 דהיכא דמעתיק ממנה אם כוון לבו
 יצא: ההעיןז עיניך בו ואיננו.
 אס תכפול עיניך ממנה הרי היא
: דבי בר ן  משתכחת ממך כהרף עי
 תבו. מוכר תפילין הוה כדאמרינן
 בבבא מציעא >לף כמ:< תפילין
 דבי בר חבו שטחי: והלפתא
 לוי. כך הלכה למשה מסיני: מיגרס
 גריסין. שגורות בפי הכל: סמא.
 **זרניך בלשון קודש אורפומניט״ו
 בלע״ז: סקרתא. צבע אדום שצובעין
 בו תריסין: קומא. שרף אילן:

 חרתא

 נקוט דרכ כיב׳ כירך. דאמר רב אין הלכה כרבי מונא שאמר
 שחוזר לראש וכן הלכה דאין צריך לחזור לראש דהלכה
 כרב באיסורי דאמר כן ורבי יוחנן קאי כוותיה בפרק במרא דר׳׳ה
 >לף לי: ושס< דאמר שאס שמע תשע תקיעות בתשע שעוח ביום

 יצא ומסיים התם תניא נמי הכי
 ומיימי הא ופריך והא אמר רבי
 יוחנן משום ר״ש בן יהוצדק שאס
 שהה כדי לגמור את כולה חוזר
 לראש ומשני הא דדיה הא דרביה
 ומדתניא כוומיה שמע מינה הלכתא
 כוותיה ומכאן סומך ר״י כשעומד
 באמת ויציב שממתין עד שיאמר עס
 הצבור קדושה וברכו ואמן יהא שמיה

 םירוםין לא יצא ר׳ מונא אומר משום רבי
 יהודה אף בםירוגין אם שהה כדי לגמור
 את כולה חוזר לראש אמר רב יוסף הלכה
 כר׳ מונא שאמר משום ר׳ יהוהה א״ל אביי
 לרב יוסף כדי לגמור את כולה מהיכא
 דקאי לסיפא או דלמא מרישא לסיפא א״ל
 מרישא לםיפא דא״כ א<נתת דבריך לשיעורין
 אמר ר׳ אבא א״ר ירמיה בר אבא אמר רב
אין הלכה  הלכה כרבי מונא ושמואל אמר א
 כרבי מונא בםורא מתנו הכי בפומבהיתא
 מתנו הכי אמר רב כהנא אמר רב הלכה
 כרבי מונא ושמואל אמר אין הלכה כר׳
 מונא רב ביבי מתני איפכא רב אמר אין
 הלכה כר׳ מונא ושמואל אמר הלכה כר׳
 מונא אמר רב יוסף נקוט דרב ביבי בידך
ידשמואל הוא ההייש ליהידאה דתנן 3 

 ״שומרת יבם שקידש אהיו את אחותה
 משום ר׳ יהודה בן בחירה אמרו אומרים
ד שיעשה אחיך הגדול מעשה ע  לו המתן 8
הלכה כר׳ יהודה בן בתירה  אמר שמואל :
השמיט בה סופר אותיות או פסוקין  ת״ר ג
 וקראן הקורא m כמתורגמן המתרגם יצא
 מיתיבי יהיו בה אותיות מטושטשות או
 מקורעות אם רשומן ניכר כשרה ואם לאו
 פסולה ׳׳לא קשיא הא בכולה הא במקצתה
 ת״ר 7•יהשמיט בה הקורא פסוק אהד לא יאמר
 אהרא את כולה ואה״כ אקרא אותו פסוק
 אלא קורא מאותו פסוק ואילך ׳נכנם לבית
 הכנסת ומצא צבור שקראו הציה לא יאמר
 אקרא חציח עם חצבור ואח״כ אקרא חציה
 אלא קורא אותת מתחילתח ועד סופה:
 מתנמנם יצא וכוי: היכי דמי ה<מתנמנם אמר
 רב אשי נים ולא נים ייתיר ולא תיר דקרו
 ליה ועני ולא ידע לאהדורי סברא וכי מדכרו
 ליה מידכר: היה כותבה דורשה ומגיהה אם
 כוון לבו יצא וכוי: היכי דמי אי דקא מסדר פםוקא פםוקא וכתב לה כי
 כוון לבו מאי הוי על פה הוא אלא דכתב פםוקא פםוקא וקרי ליה ומי יצא

 וחאמר ״רבי חלבו אמר רב חמא בר גוריא אמר רב הלכה כדברי האומר כולה ואפי׳ למ״ה י״ מאיש יהוהי צריכה
 שתהא כתובח כולח יאלא דמנחה מגילה קמיה וקרי לה מינה פםוקא פםוקא וכתב לח לימא מםייע ליח
אםור לכתוב אות אחת ט<שלא מן הכתב דלמא  לרבה בר בר הנה דאמר רבה בר בר חנה א״ר יוחנן ט
 דאתרמי ליה אתרמויי גופא אמר רבח בר בר חנח א״ר יוחנן אסור לכתוב אות אחת שלא מן הכתב
שהלך לעבר שנה 5יבעםיא ולא היה שם מגילה וכתבה מלבו וקראה  מיתיבי י<אמר רשב״א מעשה בר׳ מאיר 8
שאני רבי מאיר דמיקיים ביה •ועפעפיך יישירו נגדך אמר ליה רמי בר המא לרבי ירמיה  א״ר אבהו 8
התעיף עיניך בו ואיננו ואפילו הכי  מדפתי מאי ועפעפיך יישירו נגדך אמר לו אלו דברי תורה דכתיב בהו 2
 מיושרין הן אצל ר׳ מאיר רב חםדא אשכהיה לרב הננאל דהוה כתב םפרים שלא מן הכתב אמר ליה
 ראויה כל התורה כולה ליכתב על פיך אלא כך אמרו חכמים אםור לכתוב אות אחת שלא מן הכתב
 מדקאמר כל התורה כולה ראויה שתיכתב על פיך מכלל דמיושרין הן אצלו והא רבי מאיר כתב
 שעת הדחק שאני אביי שרא לדבי בר ל־חבו למיכתב תפלין ומזוזות שלא מן הכתב כמאן כי האי תנא
 דתניא ר׳ ירמיה אומר משום רבינו ״יתפלין ומזוזות נכתבות שלא מן הכתב ואין צריכות שרטוט
מזוזות צריכין שרטוט לאידי ואידי נכתבות שלא מן הכתב  והלכתא יתפלין אין צריכין שרטוט 3
 מ״ט מיגרם גריםין: היתה כתובה בסם כוי: ״סם סמא םקרא אמר רבה בר בר הנה סקרתא שמה קומוס קומא

 קנסנתום

דש אחיו את אחותה.  רבא: שקי
 דווקא קידש אומרים לו המתן מלישא
 דטון דאינה עדיין אלא ארוסה נראה
 שנושא אתות זקוקתו אבל אם נשאה
 אשתו גמורה היא ואין צריך להמתין
 דהא פקע זיקה לגמד ודוקא קידש
 אחר נפילה אבל קודם נפילה
 שלא היתה אחות זקוקתו בשעת
 הקדושין אין אומרים לו המתן שהרי
 לא הימה שום זיקה מעולם וטעמא
 לר׳ יהולה משוס לסבר יש זיקה:
 תפליץ אינן צריכין שרטוט.
 פירש ר״ת לכן הלכה:
 P) קנקנתום חרתא דאושכפי.
 פירש הקונטרס
 ארמינט״א וקשיא דא״כ יהא אסור
 להטיל ארמינ״ט לתוך הדיו אלא
 ש״מ דקנקנתוס לא הוי ארמינ״ט
 דהט נמי משמע התם ה דמפרש
 טעמא דקנקנתום אסור משום לכתיב
 (כמדבר ה< וכתב ומחה גבי סוטה
 כתב שיכול למחות ודיו שיש בו
 קנקנתוס אינו יכול למחות וא״כ ש״מ
 דקנקנתוס לאו היינו ארמינ׳׳ט שהרי
 בכל יוס אנו מטילין ארמינ״ט לתוך
 הדיו שלנו ואס׳׳ה מחקינן ליה שפיר
דף יג.  ונראה כדפי׳ רשב״ס בעירובין (
 ושס) לקנקנתוס היינו ויטדול״ו ונהי
 לאמרינן התם שהיא ירוקה מ״מ י״ל
 שמשחרת כששוחקיס אותה הלק הלק:

 ליפתרא

 עין משפט
 נר מצוה

ב מהלכות  טז א מיי׳ פ״
 מגילה הלכה א
׳ע א״ח סימן תרצ  טוש׳

ף ה:  סעי
ז מהל׳ יבוס  יז ב מיי׳ פ״
פ״א ו  וחליצה הלכה ח [
] סמג עשין ד  שס הלכה י
 נא טיש״ע אה״ע סימן

: ף ה  קנט סעי
ח ג ד ה מיי׳ ס״ב מהל׳  י
 מגילה הלכה י סמג
ש״ע א״ח ס ד טי ״ ד  עשין מ

: ף ג  סימן חרצ סעי
ט ו מיי׳ שם הלכה א  י

: ף י ש״ע שס סעי  טי
 כ ז מיי׳ ס״ב שס הלכה

 ב:
א ח מיי׳ שס ס׳׳ב  כ
׳ע שס  הלכה ו טוש׳

: ג ף י  סעי
כ ט מיי׳ פ״א מהל׳  ב
 תפילין הלכה ינ
ד ע ד סימן ר ״ ׳ע י  טוש׳

ף ב:  סעי
ג י מיי׳ שס טוש״ע א״ח  כ

: ׳ ו  סי׳ לב סעי
ד כ מיי׳ שס [יס׳׳ה שס  כ
״ד ע י ש״  הלכה ג! טו

ף ח:  סימן רסח סעי
ה ל מיי׳ שס טוש״ע  כ
ף  א״ח סימן לב סעי
״ד ר י טו  כט וסעיף לא ו

:  סימן רפחן

 תורה אור השלם
 1. עיניך לנכדו יביטו

 ועפעפיך יישרו נגדך:
 משלי ד כה
 1. התעיף עיניך בו
 ואיננו כי עשה יעשה לו
 בנפים כנשר יעוף
 השמים: משלי כג ה

 לעזי רש״י
 אורפומניט״ו

 !אורפימינ״ט], צבע צהוב.

 רבינו חננאל
 :ירוסין א), חדא פרא
 תדא, אחד זולתי אחר.
 :גון שקורא פסוק ומניח
 זסוק וקורא פסוק שלישי
 ־חוזר וקורא הפסוק השני
 שהניח, כי האי גוונא לא
 יצא. ר׳ מינא א׳מר משום
-י יהודה אף בסירוגין
 אם שהה כדי לגמור את
 ::־לה אע״ג שחזר וקרא
 •־:שאר והשלימה לא
 •צא. ואוקימנא כששדא
י לגמור את כולה ־  נ
 מ־ישא לסיפא מדדי בימי
 אחשורוש עד כי מרדכי
 היהודי. ואסיקנה אמר רב
 ׳יסף נקוט דרב ביבי
 בידך דאמר רב אץ הלכה
 ני׳ מינא ושמואל אמר
 דייכה כרי מינא, דשמעינן
 לשמואל דחייש ליחידאה
 דתנן שומרת יבם שקידש
 אחיו את אחותה כוי.
 ופשוטה היא. וקיימא לן
 כרב דאיסורא היא ולא
 הישינן לשמואל, אלא אם
 קראה סירוגין אפילו שהא
 כמה יצא. ואע״ג דאמר
 ר׳ יוחנן משום ר׳ שמעון
 כן יהוצדק באחרית ראש
 השנה כהלל ובמגילה אם
 שהא כדי לגמור את כולה
 חודר לראש, הא אמר ר׳

 יוחנן לר׳ אבהו לדידי לא םבירא לי. וא׳מר שמע ט׳ תקיעות בטי שעות ביום יצא, ותניא כוותיה. ובתלמוד ארץ
 ישדאל אמרו משמיה דרב הלכתא כר׳ מינא שאמר משום ר׳ יהודה שאמר משום ר׳ יוסי הגלילי. ת״ד השמיט בה
 סיפר פסוק ואותיות וקראן הקורא כמתורגמן המתרגם, כלומר דדך המתרגם שמוסיף דברים מלבו לברר הטעם ונמצא
 קו־א אותן הדברים על פה, כן גם הקורא אם פסוק או אותיות על פה אעפ״כ יצא. ורמינן עלה (הא) היו בה אותיות
 מטושטשות או מקורעות אם רישומן ניכר יצא ואם לאו לא יצא. וממתניתין נמי דקתני קראה על פה לא יצא. ופרקינן

 הנ־ מילי בכולה, אבל פסוק או אותיות אם ')עשה וקראן על פה יצא. ת״ר השמיט בה הקורא פסוק, לא יאמר הקורא אקרא את כולה עם הצבור ואחזור ואקרא אותו פסוק, אלא קורא אותה מאותו פסוק. וכן מי שנכנס לכנסת ומצא
 צביר שקראו חציה, לא יאמר אקרא מיכן ואחר כך אהזור ואקרא חציה הראשון, אלא קורא אותה מתחלתה וער סופה. קראה מתנמנם יצא. אוקמה רב אשי כגון דנים ולא נים תיר ולא תיר ואי קרו ליה עני להו ולא ידע לאהדורי
 סברא וכי מדכרו ליה מדכר אם הוא מתנמנם כי האי גוונא יצא ואם [לאו] לא יצא. היה כותבה דורשה ומגיהה אם כיון לבו יצא. בשלמא דורשה ומגיהה אם כוון לבו ולצאת] יצא, דהא כתבה כולה ומנחה קמיה, אלא כותבה היכי
 דמי, כותבה, מיכן שארבעה עשר מותר בעשיית מלאכה, מיהו כענן לקרותה ממגילה שהיא כתובה כולה. ואוקימנא בדמנחא מגילה שלימה כתובה כולה קמי, וקו׳ בהא דמנחא קמיה פסוקא פסוקא וכתיב ליה. וכר׳ יוחנן דאמר אסור
 לכתוב אפילו אות אחת שלא מן הכתב. ואע״פ דא׳מרינן דכתב ר׳ מאיר באסיא מלבו מגילה וקראה, והיה בקי בתורה כולה שהיה יודעה על פה, הא אמרינן שעת הדחק היתה שלא הייתה שם אחרת ומפני שעת הדהק התירו לו,
 אבי• זולתי שעת הדהק לא, ואפילו למי שהוא כרי מאיר. קיימא לן שכתב אחת מלבו והניהה לפניו וכתב אהדת ממנה, שנמצא כותב מן הכתובה דמנחא קמיה. אביי שרא לדבי בר הבו למכתב תפילין ומזוזות שלא מן הכתב כי האי
 תנא [וכוי]. ואסיקנא והילכתא מזוזה צריכה שירטוט, תפילין אין צריכין שירטוט. ואלו ואלו נכתבים שלא מן הכתב. מאי טעמא מגרם גרסי להר. היתה כתובה בסם בסיקרא בקומוס כוי. סם, סמא. סקרא, סיקרתא שמה. קומוס, קומה.

 מוסף רש״י
. כגו! שקורא ן י ס ו ר י  ס
 הפסוק מסוסו לראשו ולכך
 לא יצא, פירוש אחר
 סיריסין שקורא פסוק אחד
 ומניח אחד !האורה ח״א ס״
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 לאחר שנפלה זו לפניהם
 והיזקקה לכולן ושם חא.).
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 א) אילי לצ״ל סירוסין נירישלמי חדא פרא חדא אחד זולתו אחל מון וכי׳ ונ״ה בירושלמי שס כהך לשנא ירכינו מפרש לפרא חדא היינו זולתי אחל. 3) אילי צ״צ אס השמיט וקרא וכוי.



 עין משפט
 נר מצוה

׳א מהלכות ו א מיי׳ פ׳  כ
׳ע  מגילה הלכה י טוש׳
: ׳ ה  א״מ סי׳ תרסח סעי

ז ב מיי׳ שס הלכה ג  ב
ר ש״ע א״ח סי׳  טו

: ף ג  תרצ סעי
 כח ג מיי׳ שס הלכה י
ר וש״ע א״מ סי׳  טו

: ף ה  תרסח סעי
נ שס הל׳ ״ ט ד מיי׳ פ  כ
ש״ע א״ח סי׳  ו טו

: ף ג  תרצ סעי
כ מהלכות  ל ה ו מיי׳ פ״
 מגילה הלכה יא סמג
ש״ע א״ח סי׳  עשי! ד טו

: ף ה ו  תרצא סעי
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 גליון הש״ס
ד ב ל ב ת ר״ת ו ו פ ס ו  ת
. ש התפר א ר י מ הו כו  שי
ף לט ע״א  עיין בכורות ל
 תוספות ל״ה שיהיו
 משולשים ושס איתא מראש

: ן כר יכן נכו  הלף ו

 הגהות הב״ח
א) רש״־ ל״ה מנא ) 
ה למשוס ההוא: א ל נ י מ  א
ב) תום׳ ל״ה על הספר ) 
ו י ל ן נ ן בכל כותני נ ת  וכו׳ ד
ל כ ב א ו ר ק י ס ב  ובסס ו
) ד״ה בן כסר וכו׳ ג ) :  לבר
ד ״ ל י י ל  שעחיל לחזור ב

: פ ״ ע א  ו

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

י ל״ה שיסו ״ ש  א] ר
 משילשין שיהא מראש
ין  התפר וכוי. נ״ב עי
״ף שהאריך ׳מ שי  מהר׳
ם ׳י פעמי  והגיה בלשון רש׳
 הספר תחת החפר. ועיין
ף לט ע״א  בכורות ל
 חוספוח ל״ה שיהיו וכו׳
ו ולנריהס י ר  משמע כלג
 סומריס להכא יעוש״ה

יק: ׳  ולו

 מוסף רש״י
. י פ כ ש ו א א ד ת ר  ח
 ארמיצ״ט (שבת קד:<
״ט (גיטיז יט.). י  אדרמי
. לאי ז ׳ ׳ ה ע י ש פ י נ ו ש  ד
ט לא הוה מרלכי  לאו ה
רע ו והיה כו  מתגרה ג
 ומשחחוה לו (סנהדרין
י ר ב ד ה כ כ ל  סא:!. ה
. צריך ה ל ו ר כ מ ו א  ה
 לקרות, ופליגי בה תנאי

 במתני׳ (לסיל יח:<.

 הקורא למפרע פרק שני מגילה יט.
פתרא דמליח וקמיח ולא עפיץ. קשיא א״כ היאך כותבין על  די
 קלפים שלנו ללא עפיצי ספר תורה ותפלין ומגילה
 ותירץ רבינו תם שהסיל שאנו נותנין בקלפים שלנו מהני כעפציס
 ותלע לבפרק שני לגיטין >דף יט.) אמר לבלא עפיץ יכול להזלייף
 ושלנו אין יכול להזלייף על הלבן«):
 נ) על הספד ובדיו. פירש ר״ת
 שהליו שלנו הוא ליו גמור
 אבל של עפציס לא הוי ליו והכי
 משמע פ״ב דגיטין (גז״ש) (0 לתניא
 בכל כומבין בליו ובסס ומסיק בכל
 לבר של קיימא ומסיק לאתרי מאי
 ומשני לאתויי הא לתנא רבי חייא
 כתבו במי טריא ועפצא כשר
 ומלאצטריך לאתויי עפצא מרבריא
 בתר לתני ליו שמע מינה לעיקר
 ליו לא הוי מעפצא ומטעם זה רצה
 לפסול ספר תורה הכתובה מליו של
 עפציס והאשכנזים השיבו לו להתס
 מיירי במים ששרו בהן עפציס אבל
 אותו שעשו מגוף העפצים ולאי הוא
 טוב ומ״מ נראה לאותו שלנו הוי
 עיקר ליו כלמשמע פרק כל היל
 (צלה דף כ.) לרבי אמי פלי קורטא
 לליותא ובליק פירוש משבר חתיכה
 של ליו ובליק ביה לס שחור ובאותו
 שלנו שייך שבירה ולא באותו של
 עפציס: p כפר שהלך לעיר בין
ך קורא עמהם. פירש  כך ובין כ
 רש״י ואע״פ שקרא כבר ליום הכניסה
 וקשיא למה יחזור רקרא שני פעמים
 ומ״מ נראה לשפיר פי׳ רש״י לכיון
 שהיה בעיר בלילה נעשה כבני העיר
 ואע״פ שעתיל לחזור «< (בו) בי״ל
 ואע״פ שקרא ביוס הכניסה להא
 לאמרי׳ כפרים מקלימיס ליוס הכניסה
 כלי שיספיקו מיס ומזון לאחיהם
 שבכרכים ופטורים ממגילה היינו
 לווקא כשאינם שוהים שם בליל י״ל
 אלא ביום י״ל באים שם אבל כששוהיס
 שם בליל ארבעה עשר ולאי לינס

 כבני העיר אע״פ שקראו כבר:
בלבד שיהו משולשץ. נראה  ו
 כמו שפרש״י שיהיה
 ׳5מראש התפר עד הגיד כמגיל לגיל
 חבירו בין מלמעלה בין מלמטה והכי
 נמי משמע במכות (לף ט: ושם)
 גבי ערי מקלט דקאמר ושלשת שיהו
 משולשין מדרום לחברון כממברון
 לשכם ומשכם לקדש כמקדש לצפון
 שמע מינה דמשולשין משמע הכי
 ולא כמו שמפרשים שישים הגיד
:» פו  בראש הדף ובאמצעיתו ובסו
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 מדפרוז בן יומו קרוי פרוז מוקף בן יומו קרוי
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 ראו על ככה ומה הגיע אליהם מ״ד כולה
 מה ראה אהשורוש שנשתמש בכלים של
 בית המקהש על ככה משום דהשיב י< שבעים

 שנין ולא איפרוק ומה הגיע אליהם דקטל ושתי ומ״ד מאיש יהודי מה
 ראה מרדכי דאיקני בהמן על ככה ה<דשוי יינפשיה ע״ז ומה הגיע אליהם
 דאתרהיש ניסא ומ״ד מאחר הדברים האלה מה ראה המן שנתקנא בכל
דמרדכי לא יכרע ולא ישתהוה ומה הגיע אליהם  היהודים על ככה משום 9
ותלו אותו ואת בניו על העץ ומ״ד מכלילה ההוא מה ראה אהשורוש להביא 1 0 

 את ספר הזכרונות על ככה דזמינתיה אםתר להמן בהדיה ומה הגיע אליהם
 דאתרחיש ניסא ׳<א״ר חלבו אמר רב חמא בר גוריא אמר רב הלכה כדברי
 האומר כולה ואפי׳ למאן דאמר ״׳מאיש יהודי יצריכח שתחא כתובח כולה
 וא״ר חלבו אמר רב המא בר גוריא אמר רב מגילה נקראת ספר ונקראת
שאם תפרה בהוטי פשתן פסולה ונקראת אגרת  אגרת נקראת ספר ה
 י שאם הטיל בה שלשה חוטי גיהין כשרה אמר רב נחמן ובלבד שיהו משולשין אמר רב יהוהה אמר
 שמואל ׳המורא במגילה הכתובה בין הכתובים לא יצא אמר רבא ״לא אמרן אלא דלא מהםרא ומייתרא
 פורתא אבל מחםרא ומייתרא פורתא לית לן בה לוי בר שמואל הוה קא קרי קמיה דרב יהודה במגילה

 הכהובה
 שעתיד לחזור בלילי י״ד ונזדמן לו ונתעכב לו ולא חור, קורא בחמשה עשר כבני מקומו. אבל אינו עתיד לחזור בלילי י״ד קורא עמהם. דכתיב על כן היהודים הפרזים, למה לי עוד היושבים בערי הפרוות, לא בא אלא ללמד
 דפרוז בן יומו קרוי פורז. וכן מוקף (במקומו) [בן יומו] קרוי מוקף. ירושלמי ניחא בן כרך שהלך לעיר שזמנו מאוחר, בן עיר שהלך לכרך ואין זמנו מוקדם. א) לפיכך שנינו אם עתיד לחוור, אם חזר הרי חזר ואם לא נעשה
 מוקף. אמר ר׳ יודן לית בן בן עיר שהלך לכרך. אמר ר׳ יוסי אית כאן, בעתיד להשתקע. כד. נתברר הפירוש שפירשנו. אמר רבה בן כפר שהלך לעיר בין עתיד להזור בכפר בין אינו עתיד להזור קורא עמדן בי״ד, דלא
 תקינו ליה רבנן לאקדומי ליום הכניסה אלא כי איתיה בכפר אבל כי איתיה בעיר כבני העיר בעי למיקרא. ומותיכ אבי׳ עליה, ומתריץ הכי בן כפר שהלך לעיר בין כך ובין כך קורא עמהן. [6יםקא] מהיכן קורא [אדם] את
 המגילה ויוצא בה, רבי מאיר אומר כו׳. ואסיקנא והילכתא כדברי האומר את כולה. אמירו משמיה דרב מגילה נקראת ספר, ללמד שאם תפרה בפשתן פסולה כספר תורה. נקראת אגרת, שאם היטיל בה [ג׳] הכי גידין כשרה.
 ובלבד שיהו משולשין, כלומר החוט כרוך זה אחר זה ג׳ פעמים, שלש שלש בשחי קצוות ושלש באמצע. הקורא במגילה הכתובה בין הכתובים, פירוש אם הן כולן כתובים שנכתבו מגילה ומגילת אסתר בכללן והן רוחב
 היריעות הכתובות כולן מדה אחת, פסולה. ואם מיחסרא או מייתרא, כגון שכל יריעא רחבה שלש זרתות והיריעות שכתובה בהן מגילת אסתר רחכן שלש זרתות וחצי זרת, או שתי זרתות וחצי, שנראת מגילה בפני עצמה כשרה.

 רבינו חננאל
 קלקנתום, חרתא
 דאושכפי. דפתרא, דמליח
 וקמיח ולא עפיץ. נייר,
 מחקא. באלו כולו לא
 יצא. עד שתהא כתובה
 על העור ובדיו. דגמר
 כתיבה כתיבה, [כתיב הכא
 ותכתוב אסתר המלכה
 וכתיב התם] ויאמר להם
 ברוך מפיו יקרא אלי את
 כל הדברים האלה ואני
 כותב על הספר בדיו.
" בן עיר שהלך  םתנ
 לכרך ובן כרך שהלך לעיר
 אם עומד לחזור [למקומו
 קורא] במקומו. אמר דכא
 לא שנו בן כדך שהלך
 לעיר קורא במקומו, אלא

 כמקומו. כחובת מקומו בן עיר
 בארבעה עשר בן כרך בחמשה עשר:
 גמ׳ לא שנו. דבן כרך שהלך לעיר
 ועתיד לחזור למקומו קורא בחמשה
 עשר ולא בארבעה עשר: אלא
 שעתיד לתזור בליל ארבעה עשר. אם
 קודם עמוד השחר יצא מן העיר הוא
 דקתני שאינו צריך לקרוח עמהן בלילי
 י״ד אע״פ שעודנו שם הואיל וביום
 לא יהיה שם אין זה אפילו פרוז בן
 יומו: אבל אין עתיד. לצאת משם
 בלילה דהשתא הר פרוז לאותו יום
 אע״פ שעתיד למזור למתר ליום
 ט) אחר נקרא פרוז וקורא עמהן
 בין בלילי י״ד בין בי״ד. וה״ה לבן
 עיר שהלך לכרך אס עתיד לחזור
 בלילי ט״ו שלא יהא שם ביום ט״ו
 לא הוי מוקף ליומו וקורא בי״ד כחובת
 מקומו ואעפ״י שהוא בכרך אבל אין
 עתיד לחזור בלילי ט״ו אין צריך
 לקרותה בי״ד וממתין וקורא עמהן
 אע״פ שסופו לחזור לאחר זמן: מנא
 (א) ליה. דמשוס ההוא יומא חשיב
 כוותייהו: בן כפר. שהקדים וקרא
 ליום הכניסה ואח״ב הלך לעיר והיה
 שם לילי י״ד: בין כך ובין כך.
 אפילו עתיד לחזור ולצאת משם קולס
 היום קורא עמהן בלילה: כבני העיר
 בעי מקרי. כל הפרזיס זמנם
 בארבעה עשר בין כפרים בין עיירומ
 ורבנן הוא לאקילו עלייהו להקלים
): והני מילי. לאקילו  ליוס הכניסה,
 עלייהו לאין צדך לחזור ולקרות
 בארבעה עשר כי איתיה בכפר:
 ׳)מאתר הדברים האלה. גילל המלך
 וכוי: כל תוקןי. לקיים אגרת הפוריםל)
 על תוקף הקפיד להזכיר: תוקפו של
 אתשורוש. ומתחילתה היא מדגרת
 בתוקפו עד סופה: ומה ראו על
 ככה. המגילה נכתבה ונקראת
 להודיע לדורומ מה ראו באותו הזמן
 שעשו מה שעשו ומפרש על ככה
 עשו ולפרש מה הגיע על העושים:
 נקראת ספר. ונכתב בספר: שאם
 תפרה בתוטי פשתן פסולה. דאיכא
 למאן דאמר במסכת מכות (לף יא.)
 ספר תורה שתפרו בפשתן פסולה:
 ונקראת אגרת. לומר שאינה ממורה
 כספר: שיהו משולשין. שיהא מראש
 התסרא] עד מקום תפירת הגיד
 כממנו ועד הגיד השני ומן השני
 לשלישי כמשלישי לסוף התפר:
 הכתובה בין הכתובים. ספריס שהיו
 בימי המכמיס כולן בגליון כספר
 מורה שלנו: לא ילא. דבעינן אגרת
 לעצמה דמיפרסס כיסא טפי דט
 קוראה בין הכתובים נראה כקורא
 במקרא: אי מתסרא או מייתרא. ארוכה
 משאר הקלפים למעלה או למטה או
 קצרה מהן ויש לה היכר לעצמה:

 ומתו

 מםורת הש״ס

 א) [לעיל ב. ל.], ב) [לעיל
: מסיק הגמרא מפני  ל
ס׳ ס׳׳ב תו  שמססקין], ג) !
, ו) [לעיל  ושם אימא רשג״א]
ין , י) [ועי [ : , ה) [לעיל י [  יא:
: וחוש׳  תוססות שבת עב
 סנסלרין סא: ל״ה רבא
,[ , 1) [לעיל יח:  אמר]
 ח) 1שס1, ט) [צ״ל אחל],
) [לעיל ב.], כ) [שייך לעיל  י
,  במשנה], ל) [אסחר ט]
: ט ח ע חשג ססו ע״עחו י  מ) [
 ל״ה קלף ותוס׳ מגתות לא:
 ל״ה הא], «) [שייך לעיל
ע תוס׳ ע״ ו  במשנה ח.], ש) [

 בכורות לט. ל״ה שיהיו],

 תורה אור השלם
 1 . קימו וקבלו היהודים
 עליהם ועל זךעם ועל
 בל הנלויב עליהם ולא
 יעבור להיות עשים את
 שני הימים האלה
 ככתבם ובזמנם בבל

 שנה ושנה:
 אסתר ט כז
 2. ותכתב אסתר
 המלכה בת אביהיל
 ומרדכי היהודי את כל
 תקף לקים את אגרת

 הפורים הזאת השנית:
 אסתר ט כט
 3. ויאמר להם ברוך
 מפיו יקרא אלי את כל
 הדברים האלה ואני

 כתב על הספר בדיו:
 ירמיהו לו יה
 4. איש יהודי הןה
 בשושן הביךה ושמו
 מרדכי בן יאיר בן שמעי

 בן קיש איש ימיני:
 אסתר ב ה
 5. אחר הדברים האלה
 גדל המלך אחשורוש
 את המן בן המךתא
 האגגי וינשאהו וישם
 את כסאו מעל כל

 השרים אשר אתו:
 אסתר ג א
 6. על כן היהודים
 הפוץים הישבים בערי
 הפרזות עשים את יום
 ארבעה עשר להךש
 אדר שמהה ומשתה ףום
 טוב ומשלות מנות איש
 לךעהו: אסתר ט יט
 7. בלילה ההוא נדדה
 שנת המלך ויאמר
 להביא את ספר
 הזכרנוה דברי הימים
 ויהיו נקראים לפני
 המלך: אסתר ו א
 8. על כן קראו לןמים
 האלה פורים על שם
 הפור על כן על בל דברי
 האגרת הזאת ומה ראו
 על ככה ומה הגיע
 אליהם: אסתר ט כו
 9. וכל עברי המלך אשר
 בשער המלך ברעים
 ומשתךווים להבין כי כן
 ציה לו המלך ומרדכי
 לא יכרע ולא ישתךווה:

 אסתר ג ב
 10. ובבאה לפני המלך
 אמר עם הספר ןשוב
 מחשבתו הרעה אשר
 חשב על היהודים על
 ראשי ותלו אתו ואת

 בניו על חעץ:
 אסתר ט כה

 לעזי רש״י
 גל׳׳ש [גלי״ש]. עפצים
 (גידולים טפיליים בעלה

 האלון).

 א) נראה דצ״ל כלימר ואין שנינו אס עתיד לחזור אס חזר הרי חזר ואס לא כוי.



 מסורת הש״ם

 א) [עי׳ ברכות ה. ועי׳ פירוש
 על זה בהקדמת התר״טן,
 ב) ברטת טו. ןערטן ג:ן,
 ג) ג׳׳ז שם. לעיל יז:,
 ד) כרכות טג, ה) [דייה מחט
 אתרי ד״ה אלמלי],
 ו) ]תרומות פ״א מ׳׳בן,
 !)[פסחים קטז:ן, ח)ןיע״ע
 חוס׳ לקמן כד. ד״ה אבל
 וד״ה מי ותוכן׳ עירובי! צו.

 דייה דלמא],

 תורה אור השלם
 1. ויאמר לא תוכל
 לךאית את פני כי לא

 יראני האדם וחי:
 שמות לג כ
 2. ויתן יי אלי את שני
 לוחת האבנים כתבים
 באצבע אלז־זים ועליהם
 ככל הדברים אשר דבר
 י; עמכם בהר מתוף

 האש ביום הקהל:
 דברי• ט י

 גליון הש״ם
א בצבו״ שנו. עי׳ ר מ  ג
 לעיל דף ה ע״א תו׳ ד״ה
י ד׳יה ״ ש  היה עונדא: ר
 מחט סדקית וכו׳ ויש
. במתני׳ דשנת ת י ח  מחט א
׳ ד״ה ם ו  דף קכנ ע״5: ת

 ודי" מכשיר יכו' ולא אתי
- דרבנן. עיין לקמן דף  ת
 כד ע״א תוס׳ ד״ה אבל:
ד וי״ל דכומא עדיף. ״ א  ב
 עיין לקמן דף כד ע״א
 תיס׳ ד״ה מי שלא ראה:
 תוכי דייה ורלמא די״
 היא משוס דפסיק. כעין
 זה שכת דף לו ע׳׳א תיס׳

 דייה לעולס:

 הגהות הב״ח
) נמ׳ לאו ר׳ יהודה היא א ) 
 ןודלמא טלה יכי׳ לכשירהן
 תא״מ ינ״כ רש״י לא גרס
) תום׳ דייה ור׳ ב  ליה: (
 יהודה יכו׳ אתריו מה

 שהוא אומר:

 מוסף רש״י
 מאן תנא חרש דיעבד
 נמי לא. לקחני גני שיטה

 יט: הקורא למפרע פרק שני מגילה
 ומחו לה אמוחא. לאחר שאמר שמועה זו הכה על קדקדה כלומר
 סתר מקצתה ואמר לא אמרו אלא בצבור: שיור החפר. כשתוסרין
 יריעות של ספר תורה לחברן יחד משיירין בתפר למעלה ולממה:
 ומתו לה אמוחא. לאחר שאמרה הכה על מוחה כלומר חזר וסתר
 ואמר לאו הלכה למשה מסיני הוא
 אלא חכמים אמרו: כדי שלא יקרע.
 שאס אינו משייר מהדק בחזקה
 כשהוא מהדקו לספר תורה והוא
 נקרע אבל עכשיו כשהוא מהדקו
 בכח ומתחיל להרחיב ורוצה להיקרע
 מונע מלהדקו יותר: מערה שעמד
 בה משה. כשעבר הקב״ה לפניו
 שנאמר ושמתיך בנקרת הצור (שמות
 לגן ואליהו אף הוא עמד באותה
 מערה ועבר הקב״ה לפניו שנאמר
 ויבא שס אל המערה וגוי ויאמר צא
 ועמדת בהר וגו׳ והנה ה׳ עובר וגו׳
: ה<מתט סידקית. שלנו ( ט  (מלטס א י
 שהיא דקה ותופרין בה סדקי בגדים
ש מחט אחרת גסה שנקראת מחט י ו 8 

 של שקאין: אלמלי נשתייר בה נקב.
 כפי מחט כשעבר עליהן הקב״ה כמו
 שנאמר ושכותי כפי עליך עד עברי
 !שמית לג<: דקדוקי תורה. ריבויין
 אמין וגמין מיעוטין אכין ורקין:
 דקדוקי סופרים. שדקדקו האחרונים
 מלשון משנת הראשונים: לא יצא.
 דיעבד הוא: וממאי. דחון מחרש
 דקאמר מתני׳ אפי׳ בדיעבד קאמר
 ור׳ יוסי היא דפסל בדיעבד:
 ולכתתלה הוא דלא. ובהא איכא
 למימר דאפי׳ ר׳ יהודה מודה דהא
 לא שמעינן ליה דפליג אלא בדיעבד:
 מדסיפא רבי יהודה. דקתני ור׳
 יהודה מכשיר בקטן: לא דמי רישא
 לפסולה וסיפא להכשירה לא גרסינן
 ליה דלישנא יתירא הוא. אלא הכי
 גרסינן ודלמא רבי יהודה היא ותרי
 גווני קטן ותסורי מיתסרא כוי הכל
;  כשירין לקרות את המגילה תו
 מחרש שוטה וקטן. הא כדאיתא
 והא כדאיתא חרש לכתחילה ושוטה
 אפילו בדיעבד: בד״א בקטן שלא
 הגיע לתינוך. לחינוך מצות כגון בן
 תשע ובן עשר כדאמרינן ביומא
: במאי (  בפרק בתרא >לף פכ.
 אוקימהא כרי יהודה. ואשמעת לן
 דכי אמר רבי יהודה בלא השמיע
 לאזנו יצא בדיעבד קאמר ולא
 לכתחילה: אלא הא דתניא כוי תורם.
 ואע״פ שהוא צריך לברך ואין אזניו
ו:  שומעות הברכה שהוא מוציא מפי
 אלא מאי. בעית למימר דרבי יהודה
 דאמר בלא השמיע לאזנו יצא אפילו
י ״  לכתחילה כי היכי דתיקוס הא דר
 בריה דר״ש בן פזי אליביה והאי דקא
 מיפלגי בדיעבד להודיעך כחו דר׳
 יוסי: אלא הא דתגיא כו׳ מני:

 לעולם

 דגמרינן ברכת המזון מקריאת שמע:
 ולא

 הכתובה בין הכתובים אמר ליה הרי אמרו
 הקורא במגילה הכתובה בין הכתובים לא
 יצא א״ר הייא בר אבא א״ר יוהנן הקורא
 במגילה הכתובה בין הכתובים לא יצא
ר שנו ואמר רבי בצבו א  ומהו לה אמוהא 8
 הייא בר אבא א״ר יוהנן שיור התפר הלכה
 למשה מםיני ומהו לה אמוהא ולא אמרו
אלא כדי שלא יקרע ואמר רבי חייא בר : 

 אבא א״ר יוהנן אלמלי נשתייר במערה
 שעמה בה משה ואליהו כמלא נקב מחט
 סדקית לא היו יכולין לעמוד מפני האורה
כי לא יראני האדם והי ואמר ר׳  שנאמר 1
 הייא בר אבא א״ר יוהנן מאי דכתיב
 2ועליהם ככל הדברים אשר דבר ה׳ עמכם

 בהר א<מלמד שהראהו הקב״ה למשה דקדוקי
 תורה ודקדוקי סופרים ומה שהסופרים עתידין
הכל י:  להדש ומאי ניהו מקרא מגילה: מתני׳ נ
 כשרין לקרות את המגילה הוץ מהרש שוטה
 וקטן ר׳ יהוהה מכשיר בקטן: נמ׳ מאן
 תנא הרש דיעבד נמי לא אמר רב מתנה
 ר׳ יוסי היא דתנן ״הקורא את שמע ולא
 השמיע לאזנו יצא רבי יוסי אומר לא יצא
 וממאי דרבי יוסי היא ודיעבד נמי לא דלמא
 רבי יהודה היא ולכתהלה הוא דלא הא
 דיעבד שפיר דמי לא סלקא רעתך דקתני
 חרש דומיא דשוטה וקטן מה שוטה וקטן
 דיעבד נמי לא אף חרש דיעבד נמי לא
 ודלמא חא כדאיתא ותא כדאיתא מדקתני
 סיפא רבי יהודח מכשיר בקט? מכלל דרישא
 לאו ר׳ יהודה היא יא) ודלמא כולה ר׳
 יהודה היא מי דמי רישא לפסולה וסיפא
 לכשירה ודלמא כולה ר׳ יהוהה היא ותרי
 גווני קטן קתני לח וחמורי מיהםרא והכי
 קתני הכל כשרין לקרות את המגילה חוץ
 מחרש שוטה וקטן בד״א בקטן שלא הגיע
 לחינוך אבל בקטן שחגיע לחינוך אפילו
 לכתהלה שר׳ יחודח מכשיר בקטן במאי
 אוקימתא כר׳ יהוהה ודיעבד אלא הא דתני
 (ר׳) יהודה בריה דרבי שמעון בן פזי חרש
 המרבר ואינו שומע תורם לכתהלה מני
 אי רבי יהוהה דיעבד אין לכתחלה לא אי
 רבי יוסי דיעבד נמי לא ואלא מאי ר׳ יהודה
 ואפי׳ לכתהלה אלא הא ׳־׳דתניא י לא יברך
 אדם ברכת המזון בלבו ואם בירך יצא מני
 לא רבי יהודה ולא רבי יוסי אי ר׳ יהוהה אפי׳
 לכתהלה אי ר׳ יוםי אפי׳ דיעבד נמי לא

 לעולם

 לאזנו ויש לומר דהיס ליה

ר התפר הלכה למשה מסיני. נראה דאף במגילה ובשאר ו  שי
 ספרים בעינן שיור התפר כיון דטעמא הוי כדי שלא יקרע:
 חוץ מהרש. סתם חרש י) הוי אינו שומע ואינו מדבר אבל חרש
 דהכא מדבר הוא מדקרי המגילה ופקח הוא לכל דבריו

 חוץ מדבר זה שצריך שישמיע לאזנו:
 ורבי יהודה מכשיר. קשה באיזה
ד אי בלא הגיע י  קטן מי
 לחינוך מאי טעמא דרבי יהודה
 דמכשיר והא אמדנן בסוף פ׳ בתרא
 דראש השנה >לף כט.) כל שאינו
 מחויב בדבר אין מוציא אחרים ידי
 חובתן ואי הגיע לחינוך מאי טעמא
 דרבנן דפסלי והלא כל האחרים נמי
 אין חייבין אלא מדרבנן וא״כ קשיא
 אמאי לא אמדנן דאחי דרבנן ומפיק
 דרבנן דהכי נמי אמדנן פ׳ מי שמתו
 (גרנות דף כ: ושם) דבן מברך לאביו
 אע״פ שהוא קטן ויוצא בברכתו
 ומוקי לה התס כגון שאכל האב כזית
 או כביצה דהוי שיעורא דרבנן ואתי
 קטן שחיובו דרבנן ומפיק האב שלא
 אכל אלא שיעורא דרבנן ואמאי לא
 אמדנן כן במגילה וכן בפ׳ לולב הגזול
 (סוכה דף לח: ושם) דאמר אין קטן
 מוציא [בקריאת הלל] ועונין אחריו
 מה >ב< שהן אומרים מאי שנא
יד  מברכת המזון וי״ל דלעולס מי
 בקטן שהגיע לחינוך ואפ״ה פסלו
 רבנן משוס דמגילה ליכא חיובא
 אפילו בגדולים אלא מדרבנן וקטן
 אין מחרב אלא מדרבנן אפילו בשאר
 מצות ובגדול ליכא אלא חד דרבנן
 במגילה שהרי בשאר מצות הוא חייב
׳ S ולא אתי מרי דרבנן ומפיק  לאודי
ד י  חל לרבנן אבל ההיא לבהמ״ז מי
 שהקטן אכל כלי שביעה להוי חיובא
 לאורייתא וליכא אלא חל לרבנן ומפיק
 האב שלא אכל אלא שיעורא לרבנן
 ומ״מ קשיא דקאמדנן י) לרב ששת
 ורב יוסף אמרי אגלתא בלילי פסחים
 ומוציאין האחרים משוס לסבלי מצה
 בזמן הזה דרבנן ולפי מה שפירש׳
 קשה היכי אתו אינהו דהוו תרי דרבנן
 דהא סומא פטור מלומר האגדה
 ומפקי האחרים לחייבים מיהא דרבנן
 וליכא בהו אלא חד דרבנן S וי״ל
 דסומא עדיף מקטן שהרי נחחייב כבר

 מדאוריימא משא״כ בקטןי>):
 ודלמא ר׳ יהודה היא. S משוס
 דפסיק התם כרבי
 יהודה דחיק לאוקומי מתני׳ כוותיה:
 אלא הא דתניא לא יברך אדם
 ברבת המזון בלבו.
 קשיא היכי מדמינן ברכת המזון
 לקריאת שמע בשלמא מגילה איכא
 למימר לסבר כמאן דאמר דצדך
 בקריאת שמע השמעת אוזן וסבר
 לתקינו רבנן מגילה כעין לאורייתא
 אבל ברכת המזון דהוי לאורייתא

 ולא כתיב ביה שמע מנלן לתקן ביה דצדך שישמיע

 עין משפט
 נר מצות

ב א מיי׳ פ״5 מהלי  ל
 מגילה הלכה ח סמג
 עשי! ד טיש״ע א׳׳ח סי׳

 חרצא סעיף ח:
 לג ב מיי׳ ס״ט מהל׳ סייח
 הלכה יד סמג עשין כה
 טוש״ע י״ד סי׳ רעח סעיף
 א ןוטיש״ע א״ח סי׳ חרצא

 סעיף זן:
ד ג מיי׳ פ״א מהלכות  ל
 מגילה הלכה כ סמג
 עשין ד טוש׳׳ע א״ח סי׳

 תרפט סעיף נ:
 לה ד מיי׳ פ״א מהלכוח
 ברכות הלכה ז
 ןטיש״ע א״ח סי׳ קפה

 סעי׳ ב!:

 רבינו חננאל
 אמר ר• יוחנן הקורא
 במגילה הכתובה כין
 הכתובים לא יצא. ומחו
 לה אמוחה לא אמרו
 לא יצא אלא בצבור.
 שמע מינה קורין אותה
 ביהיד, כרב. ושיור
 התפר, פי׳ שיניה כמו
 אצבע ועוד בתהילתןה]
 ואתר כך יתפור בגדין,
 הלכה למשה מסיני היא.
 ואוקימנא כדי שלא יקרע.
 ואמר ר׳ יוחנן אילמלא
 נשתייר במערה שעמד
 בה משה ואליהו כמלוא
 מחט נקב סידקית, לא
 יכלו לעמוד מפני האורה.
 רכתיב כי לא יראני האדם
 וחי. ומאי דכתיב ועליהם
 ככל הדברים, דייקינן מן
 עליהם, מלמד שהראהו
 הק׳ב״ה למשה בסיני
 דקדוקי תורה ודקדוקי
 סופרים ומה שעתידין
 לחדש ומאי ניהו מקרא
י וזכרם מ ל ש ו ר  מגילה. י
 לא יסוף מזרעם, מיכן
 שקבעו להם חכמים
" הכל כשרץ נ ת  מסבת. מ
 לקרוא את המגילה חוץ
 מהרש שוטה וקטן, ר׳
 יהודה מכשיר בקטן. מאן
 תנא חרש אפילו דיעבד
 לא, ואוקמה רב מתנה לר׳
 יוסי, דתנן הקורא את שמע
 ולא השמיע לאזנו יצא, ר׳
 יוסי אומר לא יצא. פירוש
 כיון שלא שמע הריהו
 כחרש לפיכך [לא יצא],
 ואמרינן ודילמא מתניתין
 ר׳ יהודה היא ולכתחילה
 הוא דלא, הא ריעבד שפיר
 דמי. ודחינן קתני הרש
 בהדי שוטה דשמעינן
 מינה חרש דומיא דשוטה,
 מה שוטה דיעבד פסול
 אף חרש נמי כן. ואמרינן
 ודילמא הא כדאיתיה והא
 כדאיתיה, כלומר אע״פ
 ששנאם כאחד כל אחד יש
 לו דרך. ודחינן מדסיפא
 ר• יהודה ומכשיר בקטן,
 רישא דפסיל בקטן לאו
 ר׳ יהודה היא, דאם כן
 קש־א דר׳ יהודה אדרי
 יהודה. ופרקינן כולה ר׳
 יהודה היא ותרי גווני קטן,
 רישא בקטן שלא הגיע
 לחינוך, והוא כדתנן בפרק
 יום הכיפורים תינוקות אין
 מענין אותן(לשעות) כיום
 הכיפורים אבל מחנכין

 אותן קודם שנה ושתים כדי (רגילים) [להרגילם] למצוות. ואמר ר׳ יוחנן בן עשר בן י״א מהנכץ אותן לשעות כוי. ולפיכך פסול. אבל סיפא דקתני ר• יהודה מכשיר בקטן, הוא קטן ושלא) ןשןהגיע לחינוך
 מבן ״יא שנה ולמעלה ולפיכך אמר כשר ואפילו לכתחילה כשר. ודחינן במאי אוקימתא למתניתץ כרי יהודה, ורישא כולה דיעבד אץ לכתחילה לא, (ר׳) א׳לא הא דתני חרש המדבר ואינו שומע חורם
 לכתחלה מני, הא ר׳ יהודה דאיעבד מכשיר אבל לכתחילה לא ור׳ יוסי לא לכתחילה ולא דיעכד מכשיר, הא דקתני תורם לכתתלה מני היא. וקשיא לן אי הכי היה לו להקשות אי הכי ליתני ר׳ יהודה
 מכשיר כקטן ובחרש. ופרקינן חרא מתרתי מותיב ליה. ומתמהינן ואלא מאי הא דתני חרש תורם לכתחילה ר׳ יהודה היא, אלא הא דתניא לא יברך אדם לכתחילה ברכת המזון בלבו ואם בירך יצא כוי.



 עין משפט
 נר מצוה

ו א טוש״ע א״ח סימן  ל
 מרסז סעיף א:

ז כ מיי׳ פ״א מהלכות  ל
 מילה הלכה ת סמג
 עשין כת טוש״ע י״ד סי׳

 רסכ סעיף א:
 לח ג מיי׳ ס׳׳א מהלכות
 מקואות הלכה ו סמג

 עשין רמח:
ט ד מיי׳ סי׳׳א מהל׳  ל
 פרה אדומה הלכה א

 סמג עשין דלג:
 מ ה מיי׳ ס״ו מהלכות
 אסורי כיאה הלכה ט
 סמג לאדן קיא ועשי! רמג

 טור יו׳׳ד סימן קפג:

 הקורא למפרע פרק שני מגילה כ.
לא ז אלא כיום. קשיא להמנן במסכת פרה ו י ז  טובלי! ילא מ

 >פי״נ משנה י״א) אין מדבלין האזוב בלילה ומזין ביוס אבל
 הוא עצמו טובל בלילה ומזין עליו ביוס והכא אמדנן דצריך לטבול
 ביום ופר״ת דשתי טבילות הן אחת לפני ההזאה כדי לקבל ההזאה
 ואותה הויא בלילה כדתנן במסכת
 יבמוח (דף מו:< ואחח לאחר ההזאה
 והיינו ההיא דכחיבא בקרא וההיא
 הויא ביממא והכי נמי משמע פ״ב
 דכריתומ (דף ט.) דאיכא טבילה לפני
 ההזאה דקאמרינן מה אבותיכם לא
 נכנסו לברית אלא במילה וטבילה
 והרצאת דמים והרצאת דמים נפקא
 לן מויזרוק את הדס וטבילה נפקא
 לן משוס דגמירי דאין הזאה בלא
 טבילה לפניה כדי לקבל ההזאה
 והזאמ פרה במקום אומה הזאה
 עומדת ואס כן צריך טבילה
 לפניה s וגס צריך טבילה לאחריה
 דהא בספרי קתני שאס הקדיס
 טבילה להזאה לא עשה ולא כלום
 אלמא שיש טבילה לאחר הזאה
 כדמשמע התם ואחת קודם ההזאה
 כדמשמע בכריתומ ובכמה מקומות
 בגמרתנו שמזכיר טבילה לפני ההזאה
 ומ״מ קשה הכא באיזה טבילה מיירי
 אי בטבילה דלפ ני ההזאה כדמשמע
 לישנא דנקט טובלין ברישא אס כן
 הויא אפילו בלילה כדפרישית ואי
 מיירי באותה שלאחר הזאה מאי
 איריא משום דאיתקש להזאה תיסוק
 ליה משום דהויא לאחר ההזאה ואינה
 אלא ביום ולמעוטי לילה שלאחר
 ההזאה דהיינו ליל שמיני לא איצטריך
 דכיון דעבר שביעי פשיטא דמותר
 לטבול בכל עח שירצה וגס רש״י
 פירש כן דמשעבר היום מומר לטבול
 בלילה לכך נראה כפירוש דב״א
 דהכא מיירי בטבילת אזוב דהויא
 ביממא כדתנן במסכת ןסרה ש0]
 ולהכי נקט טוכלין ואח׳יכ מזין והי׳ נ
 משמע בירושלמי דמייתי קרא דוטבל
 והזה למדרשא דאחקש טבילה להזאה
 והיינו טבילת אזוב ״)ומיהו קשה לר״י
 דהא אמר ששלהי מסכת יומא >דף
 פח.) הזב והזבה יטמא מת w טבילמן

 אומר
 ירייויי

 יוס
 "יא

 תכי'-.
* ו . י -  י

 ביום י

 ולמעלה

 שהרוי׳לנ
 ייוי.יי<

 מן המנחה
 פירוש אחר
 ימימה דתפילת
 לאומרה בלילה
 פשיי׳״י.׳• ״ה-ימי •ייוכ שלאחר ההזאה

י ההזאה היאך מוחר לטבול  י
 :יד• ידככיריס אי משוס דטבילה
 ׳״.;;י־; מציה מכל מקום ההזאה
 ״•י ׳:,־ה כדאמר פרק אלו דברים
 !־:ישות !׳אם תפרש שהזה מאחמול
 !׳ טבילה בזמנה ולא דחיא יוס
 מי:;י אי בשוגג או שעבר והזה:
 ׳י״ש כא•׳ קרא לומר אפילו בשבח
 ־שי־ הפשוטה יותר כראיית נגעים׳)
 , ,;ייגה יא״כ קשיא למה לי בפ״ק
0 דיל דאי לאו אותו הוה י  ר.or י

 לעולם ר׳ יהודה ואפי׳ לכתהילה ולא קשיא
 הא דידיה הא דרביה דתניא ר׳ יהוהה אומר
 משום ר״א בן עזריה הקורא את שמע צריך
שמע ישראל ה׳  שישמיע לאזנו שנאמר 1
 אלהינו ה׳ אהד השמע לאזניך מה שאתה
אשר אנכי מצוך  מוציא מפיך ר״מ אומר 2
 היום על לבבך אהר כוונת הלב הן הן
 הדברים השתא דאתית להכי אפילו תימא
 רבי יהודה כרביה סבירא ליה והא דתני
 יהודה בריה דר׳ שמעון בן פזי ר״מ היא:
 ר׳ יהוהה מכשיר בקטן: א<(התניא) נ<א״ר
 יהודה קטן הייתי וקריתיה למעלה מרבי
 טרפון וזקנים בלוד אמרו לו ״אין מביאין
 ראיה מן הקטן תניא אמר רבי ייקטן הייתי
 וקריתיה למעלה מרבי יהודה אמרו לו אין
 מביאין ראיה מן המתיר ולימדו ליה אין
 מביאין ראיה מן הקטן חדא ועוד קאמרו ליה
 הדא הקטן היית ועוד אפילו גדול היית
אין  אין מביאין ראיה מן המתיר: מתני, א
ולא טובלין ולא מלין ג  קורין את המגילה כ
וכן שומרת יום כנגד יום לא  י ולא מזין ה
 תטבול עה שתנץ ההמה הי וכולן שעשו
 משעלה עמוד השחר כשר: נמ׳ מנלן
 דאמר קרא 3והימים האלה נזכרים ונעשים
 ביום אין בלילה לא לימא תיהוי תיובתא
 דר׳ יהושע בן לוי י׳דאמר ריב״ל הייב אהם
 לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביום
 כי קתני אדיום: ולא מלין וכו׳: דכתיב
 4וביום השמיני ימול: ולא טובלין ולא מזין

 וכו׳: הכתיב 5והזה הטהור על הטמא [וגו׳]
 ביום השביעי ואיתקש טבילה להזיה: וכן
 שומרת יום כנגד יום לא תטבול עד שתנץ
 ההמה וכו׳: פשיטא מ״ש שומרת יום כנגד
 יום מכל חייבי טבילות איצטריך םלקא העתך
 אמינא תיהוי כראיה ראשונה של זב וראיה
 ראשונה של זב איתקש לבעל קרי דכתיב
זאת תורת הזב ואשר תצא ממנו שכבת 6 

 זרע מה בעל קרי טובל ביום האי נמי
 ליטבול ביומיה והא ב־ממא לא מצי
כל ימי זובה כמשכב  טבלה >*< דכתיב 7
 נהתה יהיה לה בליליא מיהת ליעביד מקצת
 שימור ותיטבול קמ״ל כיון הבעיא םפ״;~־־

 ספירה
 (פסחים דף סה: יהיאך ה
 ועכשיו הוא טוב; :שמיי׳
 הכפוריפ וצ״ל שקיבל י־~ז

 רבעו חננאל
 ופרקינן לעולם תרווייהו
 ר׳ יהודה היא והא דתני
 חרש תורם לכתחילה
 דידיה, ומתניתין
 דאוקימנא דאיעבד והא
 דתני ואם ברך יצא תני לה
 ר׳ יהודה משמיה דרכיה.
 דתניא ר׳ יהודה אומר
 משום ר׳ אלעזר בן עזריה
 הקורא את שמע צריך
 שישמיע לאזנו שנאמר
 שמע ישראל, השמע
 לאוזניך לכתחילה מה
 שאתה מוצא מפיך. ר׳
 מאיר אומר כשהוא אומר
 אשר אנכי מצוך היום על
 לבבך, אחר כוונת הלב הן
 הן הדברים, כלומר אין
 צריך להשמיע ואפילו לא
 הוציא הדברים מפיו אלא
 בירך בלבו יצא. והדר
 אוקימנה למתניתין ר׳
 יהודה לכתחילה לא יקרא
 החרש ודאיעבד אם קרא
 יצא. וכן א• בירך בלבו
 לכתחילה לא, אבל
 בדיעבד יצא. והא דתני
 חרש תורם לכתחילה ר׳
 מאיר היא. תניא אמר ר׳
 קטן הייתי וקראתיה
 למעלה מר׳ יהודה (וכוי).
 אמרו חדא דקטן היית ואין
 עדות מקטן. ועוד ר׳
 יהודה שקרית למעלה
 ממנו מכשיר הוא ואין
 מביאין ראיה מן המתיר.
 וקיימא לן כלישנא בתרא
 דרב יוסף דאמר (ברכות
 טו, בן מחלוקת בקריית
 שמע אבל בשאר מצוות
 דברי הכל יצא. ואמר רב
 חםדא אמר ר׳ שילא
 הלכתא כר׳ יהודה. ועוד
 אמר הלכתא כר׳ יהודה
 שאמר משום ר׳ אליעזר בן
 עזריה. חילכך לכתחילה
 לא מוקמינן חרש מדבר
 ואינו שומע למפרס על
 שמע ולברך ברכת המזון
 ואי עבד שפיר דמי.
 י״ושלמי ר׳ יוסי אומר
 כתיב והאזנת למצותיו,
 השמע לאזניך מה שאתה
 מוצא מפיך. בר קפרא
 אמר צריך לקרותה בפני
 הנשים והקטנים שאף הן
 היו בספק נפשות.
 [מתני•׳] אץ קורץ את
 המגילה אלא ביום,
 שנאמר והימים האלה
 נזכרים ונעשים וגוי, כיום
 ולא בלילה. והני מילי
 בקריאה של יום, כדקתני
 ולשנותה ביום. ולא
 מוהלין, דכתיב וביום
 השמיני ימול. ולא טובלין
 ולא מזין, דכתיב והזה
 הטהור על הטמא ביום
 השלישי, ואיתקש טבילה
 להזאה שנאמר והזה
 ורחץ. אלו כולן וכן

 שומרת יום כנגד יום כגון שראתה בי״א יום שבין נידה לנידה שהן ימי זיבה, הדין לישב שלא תגע בדבר ולא תטהר למחר יום כולןון ואם לא ראתה בו דם טובלת ביום שלישי א) לראייתה משתניץ החמה וטהורה אבל
 קודם שתנץ החמה לא. ירושלמי כל חייבי טבילות טבילתן ביום, נידה ויולדת טבילתן בלילה. נידה שעובר ומנה, פירוש אחד שבעת ימים לנידה דאורייתא או אחרץו) שבעה נקיים (0[ל]ספק זבה, טובלת בין כיום בין
 בלילה. דרש ר׳ חייא בר בא לצוריא, נידה שעובר זמנה טובלת אפילו ביום. תמן אמרו אפילו עובר זמנה לא, מפני חמותה ומפני כלתה. אשה משל כ[י]ת רבותינו ראוה טובלת כדרכה ביוב ואמרו עוברת זמן היתה. נידה
 שנאנסה וטבלה ר׳ שמי בשם רב טהורה לביתה וטמאה לטהרות. ר׳ אלעור משום ר׳ תנינא טמאה בין לביתה בין לטהרות, שנאמר וכבס שנית וטהר, מה הראשונה לדעת שנאמר וצוה הכהן וכבסו, אף שנייה לדעת.

 למולם ר' יהודה. ואפי׳ לכתחילה מכשיר ומתני׳ רבי יוסי היא ואפי׳
 דיעבד לא: והאי. דתורס לכתחילה ר׳ יהודה: והאי. דברהמ״ז:
 דרכיה. משמו של ר׳ אלעזר בן עזריה אמרה שצריך להשמיע והאי
 לישנא משמע לכחחילה אבל דיעבד יצא: והשתא דאתית להכי.

 לאשמועינן הא פלוגתא דר׳ יהודה
 ור״מ: אפי׳ תימא ר׳ יהודה. דאמר
 בק״ש יצא דיעבד אין לכתחילה לא
 וממני׳ נמי לכתתילה הוא דפסלה
 לחרש ור׳ יהודה היא והך דברכת
 המזון נמי ר׳ יהודה היא ודק שיא
 לך הא דיהודה בריה דר׳ שמעון בן
 פזי מני לא ר׳ יהודה ולא ר׳ ייסי
 ר׳ימ היא דמכשר לכתחילה: מן
 המתיר. ר׳ יהודה שקרית לפניו
 הוא המתיר את הקטן ואין לך להביא
 ראיה ממנו שהרי רבים חולקין עליו:
 מתני׳ ולא טובלין. משיגיע שביעי
 לזב ולטמא מת אין אומרים
 משחשיכה בכניסת שביעי ראוי לטבול
 אע״ג דלילה תחילת יוס היא הכא יוס
 בעינן אבל משעבר היום מותר
 לטבול בלילה. ובגמרא יליף לה
 לכולהו: וכן שומרת יום כנגד יום.
 בגמרא מפרש מאי שנא דנקט להא
 תו באנפי נפשה הא תנא ליה אין
 טובלין: עד הנן החמה. שיצא מספק
 לילה: וכולן שעשו כוי. דמעלות
 השחר יממא הוא אבל לפי שאין הכל
 בקיאין בו צריכין להמתין עד הנץ
 החמה: גמ׳ כי קתני. עד שתהא
 הנץ החמה אדיוס אקרייה שניה
 וקאמר שיהא של יום ביוס: ואיתקש
 טכילה. דכתיב בסיפיה ורחץ במיס
 וה״ה לזב וזבה: ה״ג פשיטא מאי
 שנא שומרת יום כנגד יום כוי:
 שומרת יום כנגד יום. לאחר שכלו
 שבעה ימי נדה נכנסין י׳׳א יום
 הקרויין ימי זיבה שאס תראה בהן
 ג׳ ימים רצופין הד היא זבה וטעונה
 ספירת שבעה וקרבן ואס תראה יום
 אחד שומרת יום למחרת וטובלת.
 ומקראי יליף לה בתורת כהניסי) ומייחי
 לה בשמעתא בתריימא דמסכת נדהי׳):
 תיהוי. הך ראיה של זבה כראיה
 ראשונה של זב דאיתקש לבעל קרי
 דכתיב זאת תורת הזב ואשר תצא
 ממנו שכבח זרע חדא זיבה כתיב
 הכא והיינו ראיה ראשונה ואשר
 תצא ממנו שכבת זרע היינו בעל
 קרי: משום דכחיב יהיה גרסינן.
 כל ימי זוב טומאתה כמשכב נדתה
 יהיה לה והך קרא בראיית שומרת
 יום כנגד יום קאי מרבוי כל ימי
 דרשינן לה במסכת נדה >לף עג.)

 ואמרינן התם יהיה לה מלמד שסופרת אחד לאחד קצמ מיום
 המחרת. הלכך בלילה מיהת תטבול דעבדה קצת שימור:

 קמ״ל

 ההל דלית בהו כרת ומנייהו

 »כוייד!
 ׳׳מ,

ב וביום השמיני ימול. קשיא דבפרק ר׳ אליעזר אומר אס לא הביא (שינת דף קל:  דכתי
 ומבן שמונת ימים לריש ולא בלילה ותניא התם כוותיה לרבי יוחנן וי״ל 1־הכא מ־
 והקשה ה״ר אפרים כיון למילה אינה בלילה אס כן הויא מצות עשה שהזמן גרמא שהלשיס
 לקלושין (דף כט. ושס< קרא לאוחו לומר לאשה אינה חייבת למול תיפוק ליה למצוח ע.!ה -
 אמינא להאי לנשים פטורומ ממצוח עשה שהזמן גרמא היינו היכא לליכא כרת לומיא י־י,;

 ממעטינן נשיס אבל מילה שיש בה כרת ונכרתו עליה שלש עשרה בדמות הוה אמינא ׳,יי-דב •:י\ נשים למול את בנייהו קמ״ל אותו
 ללא אי נמי למילה שלא בזמנה וכמאן לאמר הלנוהגין בין ביוס יין בלילהל):

 מאי שנא שומרת יום כנגד יום וכוי. אי ולא טובלין ללעיל מייד בטבילת אלס אתי שכיר לבעי מאי שנא שהזכיר בפני עצמה
 אבל אי איירי בטבילח אזוב צריך לפרש הכי מאי שנא שהזכיר שומרת יום לומר שהיא ביום מכל שאר חייבי טבילות:

 ספירה

 מסורת הש׳ים

 א) [צ׳׳ל תניא], ב) [תוספתא
 פ׳׳נ], ג) [סנהדרין גנ:],
 ד) [תוספתא פ״נ], ה) [פרה
 סוף פי״3], י) לעיל ד.,
 ז) [מצורע מכלתא דזניס
 סרק ח], ח) [לף עג.ן,
 מ) [ועיי תוס׳ יגמות מו:
 ל״ה לאין], י) [בסנהלרין
 לל: ועי׳ תוסס׳ שס ל״ה
 לכתינ וגמר מריק מ. ל״ה
 נפקא ותוס׳ ונמיס קיז. ל״ה
 והתורה], נ) ףנמות ענ:],
 ל) [ועיי תוס׳ יבמות ענ:
 דייה אין יתוס׳ קדושין כט.

 ד׳׳ה אותו],

 תורה אור השלם
 1. שבלע ישראל ץ

 אלהינו ין אחד:
 דברים ו ד
 2. והיו הדברים האלה
 אשר אגבי מצוף היום
 על לבבף: דברים ו ו
 3. והןמים האלה נזכרים
 ונעשים בכל דור ודור
 משפחה ומשפחה מדינה
 ומדינה ועיר ועיר וימי
 הפורים האלה לא יעברו
 מתוף היהודים וזכרם

 לא יםוף מזרעם:
 אסתר ט כת
 4. וביום השמיני ימול

 בשר ערלתו:
 ויקרא יב ג
 5. והזה הטהיר על
 הטמא ביום השלישי
 וביום השביעי וחטאו
 ביום השביעי וכבס
 בגךיו ורחץ במים וטהר
 בערב: במדבר יט יט
 6. זאת תורת הזב ואשר
 תצא ממנו שכבת זרע

 לטמאה בה:
 ויקרא טו לב
 ד. בל המשכב אשר
 תשכב עליו כל ימי זובה
 כמשכב נדחה יהיה לה
 וכל הכלי אשר תשב
 עליו טמא יהיה כטמאת
 נדתה: ויקרא טו כו

 גליון הש״ם
 תום׳ ד״ה ולא טוכלץ
 וכו׳ וגם צרי׳ טבילה
 לאחריה. עי׳ חגיגה דף כג
 ע״א תיס׳ ד״ה עשאוהו:
ד דאי לפנ־ ההזאה  בא״
 היאך מותר לטבול
 ביוה׳׳ב. עי׳ שבת דף קיא
 ע׳׳א תוס׳ ד׳׳ה לא ס״ד:

 הגהות הב״ח
) גט׳ לא מצי טבלה א ) 
ם דכתיכ כל: ו ש  מ
) תוכי דייה ולא טובלין כ ) 
 וכו׳ הזב והזבה וטמא מת
ם ו י ן כדרכן ב י ל ב ו  ט
ם ר׳ יוסי אומר: י ר ו פ ס  ה

 מוםף רש״י
. זכר לנס ם ו י ה ב ת ו נ ש ל  ו
 שהיו זועקין בימי צרחן יוס

ל ד.!. לעי  ולילה (

 א) עיי נדה ע״כ. ינמשנה טנלה ניוס שלאחריו ני׳ וצ״ע.



 מסורת הש״ם

 א) גרכומ נ: פסחים נ.,
 ב) !כרכות שסן, נ) [צ״ל
 והיו], ד) ןצ״ל משמר והיוס
 מלאכה ן, ה) ןצ״ל והיו],
 0 !סוכה לח.ן, ו) מנחות
 עב., ח) !הא ללא חנא נמי
 להרמה עי׳ תוס׳ יומא כ:
 תוס׳ ל״ה אלא ותוספות
 זנחיס סו: לי׳ה אלאן,
 ט) ןצ״ל רנ ייסףן, י) יומא
 לו:, כ) !סוטה יז: ע״ש
 בתוספות ל׳׳ה מה משפט
 וכוי שלתו פרש׳׳י ומסרשיס
 באופן אתרן, ל) !שייך
 לע״א), מ) ןצ׳יל והיו כי׳
 משמר והיוס מלאכה],
 נ)!בפסחים ל.ן, ס)!רקרא
 טז], ע) ןוע״ע תוספות
 פסחים פא. ל״ה אי נמי
 וכרן, פ) ושבח לל:],
 צ) [יע״עתיספיתססחיסב.
 ל״ה יהאן, ק) ןצ״ל אינו
 כוילר], ר) ן עיין תוספות
 מנחות ט. ל״ה מקמיצה],
 ש) שייך למתני׳, ש) [עי׳
 תוספות מנתות סו. סל״ה

 זכר למקלשן,

 הגהות תב״ח
 (א) רש"־ ל׳׳ה ביוס צותו
 וכו׳ הקרבה משמע
 וקמיצה: (ב) תופ׳ ל״ה כל
 הלילה וכי׳ לסי שאין עתה

 אלא הזכרה לבנין:

 מוסף רש׳׳י
 למאיר ובא קראו יום.
 משעה שמתחיל להאיר
. ואינהו ן  (פסחים ג.
 מקדמי. משכימים קולס
 היוס, לאימא יוס לא הר
 על הנן החמה יהס
 מקלימין מעלוח השחר,
 להוי כמו מהלך ה׳ מילין
 !ברכות ב ע״פ פסחים צג:).
 ומהשבי. ועושי! מלאכה
 בלילה משקיעת החמה על
 צאת הכוכבים !:ביכורו שם!.
 ת״ש והיו לנו הלילה
 משמר והיום מלאכה.
 מלקאמר והיוס מלאכה
 אלמא האי לעבר מעלות
 השחר על צאת הכוכבים
 יממא הוא ;שסו.
 ולמוססין. יבלבל שיקלמו
 מוספי! לתמיד של בין
 הערבים, לאמר מר עליה
 השלס כל הקרבנות כולס
 ;תמורה יד <. ולהקטר
 חלבים ואברים. מה
 שמחעכל מן המזבח מחזיר
 כל הלילה !מוחות עב.1.
 דבר שמצותו ביום.
 כגון שחיטה וזריקת למיס
 לכחיב ניוס צוחו אח בני
 ישראל וגו׳ .:שם;. יום
 תרועה יהיה לכם. יוס
 ולא לילה (ו״ה כח. ועי״ש

 כ: הקורא למפרע פרק שני מגילה
 ל)קמ״ל. כיון דהאי אחד לאחד משוס ספירה היא מדוגמת ספירת ז׳. כל
קרא ט0: מקדמי. י  ספירה דיממא היא דכתיב וספרה לה שנעת ימיס (
 מקדימין: מחשכי. מעריבין: ת״ש «<והיה לנו הלילה למשמר והיום
 למלאכה. ש״מ כל זמן שעסוקים במלאכה קרי יוס ולא קדמותא
 וחשכותא: מתני" כל היום כשר.
 ואע׳׳ג דקיימא לן נ) זריזין מקדימין
 למצות דכתיב וישכס אברהם בבקר
 (בראשית כ3) אפילו הכי כשר כל
 היום: לוידוי פרים. פר העלם דבר
 של צבור ופר כהן משית שמתודין
 עליו תטא שהביאוהו עליו כדאמרינן
 במסכת יומא (לף לו:< והתודה על
 חטאת עון חטאת כתיב הכא וכפר
 עליו הכהן !ויקרא ל< וכתיב התס
 ביום הכפוריס יעמד חי לפני ה׳
 לכפר עליו וגו׳ !ויקרא טז< מה להלן
 כפרת דברים וביום כדיליף לקמן אף
 כאן כפרת דברים וביום: למליקה.
ף: לקבלה. לקבלת הדס:  של עו
 להזיה. לזריקת הדס והזיית פריס
 הנשרפין וחטאות הפנימיות שהיא
 זריקה שלהן: גמ׳ בכפרת דברים.
 וידוי. במס׳ יומא >דף לו:) מסיים לה
 אמה אומר בכפרת דבריס או אינו
 אלא בכפרת דמים הרי הוא אומר
 ושחט את פר החטאת אשר לוס) למדנו
 שעדיין לא נשחט הפר: כי ביום הזה
 יכפר עליכם. אלמא כפרתו ביום:
 והכין* והקריב. והקרבה היא הגשה
 דאי אפשר לומר הך הקרבה היא
 הקטרת הקומץ דהא כתיב בתריה
 וקמץ והקטיר ומה היא הגשה מגיש
 אמ המנחה ומגיעה בקרן מערבית
 דרומית של מזבח כנגד חודה של קרן
 ואח״כ קומץ ומקראי יליף לה במסכת
:(: לף יכו דף יד:) ובמנחות (  סוטה !
 לקמיצה ולהקטרה. בהקטרמ קומץ
 קאמר שהיא במנחה כנגד זריקת דס
 בזבחים ואינה כשרה אלא ביום אבל
 הקטר חלבים ואברים חנן במחני׳
 דכשרים כל הלילה: ביום צוותו.
 להקריב את קרבניהס וכל הני הקרבת
 הקרבן נינהו דאילו הקטרת קומץ
 הקרבה >א< היא וקמיצה איתקש
 להקטרה דכתיב וקמץ והקטיר. מליקת
 עוף מליקתו והזייתו כאחת והזייתו
 היא הקרבתו. קבלת דס הקרבה
 קרי לה דאמר מר !חגיגה דף יא.)
 והקריבו זו קבלת הדס. א״נ להקריב כל
 צורכי הקרבה קמיצה ומליקה וקבלה
 כולן צרכי הקרבה הן ואי אפשר בלא
 הן אבל הגשה ותנופה אינן מעכבין:

 משפט

 ספירה ביממא היא: וכולן שעשו משעלה
 עמוד השהר כשר: מנהגי מילי אמר רבא
ויקרא אלהים לאור יום א<למאיר  דאמר קרא 1
 ובא קראו יום אלא מעתה ולחשך קרא
 לילה [למהשיך ובא קרא לילה] הא קיי״ל
 העה צאת הכוכבים לאו לילה הוא אלא אמר
 רבי זירא מהכא נ<2ואנהנו עושים במלאכה
 וחצים מחזיקים ברמחים מעלות השהר עד
(והיה) לנו הלילה , ג  צאת הכוכבים ואומר 3
 ״(למשמר) מאי ואומר וכ״ת משעלה עמוד
 השהר לאו יממא ומכי ערבא שמשא ליליא
 ואינהו מקדמי ומהשכי ת״ש ה<(והיה) לנו
כל / א  הלילה משמר והיום מלאכה: מתני
ולקריאת ההלל  היום כשר לקריאת המגילה 3
ולתקיעת שופר י* י ולנטילת לולב יולתפלת  ג

 המוםפין יולמוםפין ׳ולוידוי הפרים ״ולוידוי
ולוידוי יוהכ״פ ׳לסמיכה לשהיטה  מעשר 2
 לתנופה להגשה לקמיצה ולהקטרה למליקה
ולעריפת ולהשקיית סוטה 3  ולקבלה 3ולהזיה ל
ולטהרה המצורע י* כל הלילה כשר  העגלה נ
לקצירת העומר ׳׳ולהקטר הלבים ואברים c 

זה הכלל דבר שמצותו ביום כשר כל היום פ >  ח

 דבר שמצותו בלילה כשר כל הלילה:
 גמ׳ מנלן דאמר קרא 4והימים האלה גזברים
ממזרח שמש  ונעשים לקריאת חחלל דכתיב 5
 עד מבואו ט<(רבי יוסי) אומר 6זח חיום עשת
 ח׳ ולנטילת לולב דכתיב 7ולקחתם לכם ביום
 הראשון ולתקיעת שופר דכתיב 8יום תרועח
דבר יום ביומו  יהיה לכם ולמוםפין דכתיב 9
 ולתפלת המוםפין כמוםפין שויוה רבנן ולוידוי
 פרים דיליף כפרה כפרה מיום הכפורים
וכפר בעדו ובעד ביתו 1  דתניא ייגבי יוה״כ 0
בכפרת דברים הכתוב מדבר וכפרה ביממא  צ

ביום הזה יכפר עליכם: ולוידוי 1  הוא הכתיב 1
ואמרת לפני ה׳ אלהיך 1  מעשר וכו׳: דכתיב 2
1היום הזה  בערתי הקדש מן הבית וסמיך ליה 3
דכתיב  ה׳ אלהיך מצוך: לסמיכה ולשהיטה: 8
ביום 1 וסמך ושחט וכתיב בה בשחיטה 5 1 4 

ביום הניפכם את 1  זבחכם ולתנופה הכתיב 6
 העומר ולהגשת דאיתקש לתנופה דכתיב
1ולקה הכהן מיה האשה את מנהת הקנאות 7 

 והניף והקריב ולמליקה ולקמיצה ולהקטרה
ביום צוותו את בני ישראל 1  ולהזיה דבתיב 8

 ולהשקיית םוטה כ<אתיא תורה תורה כתיב הכא ׳־1ועשה לה הכהן את
על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט 2  כל התורה הזאת וכתיב התם 0

 מה
דף עא.) דמני נקצר ביום כשר בדיעבד מ״מ סתמא  בלילה לא יברך ביוס כדמשמע בהאי סתמא דמתני׳ דנהי דאיכא סתמא במנתות !
 דהכא עדיפא דהא קתני לה גבי הלכתא פסיקתא דדינא ועוד נראה דאפי׳ למאן דמכשר קצירת העומר ביום דיעבד מודה הוא גבי
יקרא מ) תמימות ואי אתה מוצא תמימות אלא כשאתה מונה בלילה וכן  ספירה דאין לברך ביום משוס דשנה עליה הכתוב לעכב דכתיב (
 כתוב בהלכות עצרח ובה״ג כחב דהיכא דאינשי לברך בלילה ימנה למחר בלא ברכה וכן הלכה אבל אם שכח לילה ויום לא ימנה עוד בברכה
 דבעינן תמימות וליכא י»ואחר שבירך על הספירה אומר י״ר שיבנה וכו׳ מה שאין כן בתקיעת שופר ולולב והיינו טעמא לפי שאין ינ) אלא

 הזכרה עתה לבנין ביהמ״ק אבל לשופר ולולב יש עשיה:
 ולהקטר

 גליון הש״ס
 גמרא דבת־ב יסמר
 ושחט. עיין מנחוח דף צג
 ע״ב חוס׳ ד״ה ידי:
ת דייה לקמיצה ו פ ס ו  ת
 וכו׳ וכן תנופה והגשה.
 עיין קדושין דף לו ע״א
 תוס׳ ד״ה הסמיכות

 וצע׳׳ג:

 תורה אור השלם
 1 . ויקרא אלהים
 לאור יום ולחשך
 קרא לילה ויהי ערב

 מהי בקר יום אחד:
 בראשית א ה
 2. ואנחנו עשים
 במלאכח וחצןם
 מחזיקים ברמחים
 מעלות השהר עד צאת
 הכוכבים: נחמיה ד טו
 3. גם בעת ההיא
 אמרתי לעם איש ונערו
 ילינו בתוף ירושלם והיו
 לנו הלילה משמר והיום
 מלאכה: נחמיה ד טז
 4. והןמים האלה נזכרים
 ונעשים בכל דור ודור
 משפךוה ומשפחה מדינה
 ומדינה ועיר ועיר וימי
 הפורים האלה לא יעברו

 מתוף היהודים וזכרם לא ןסוף מזךעם: אסתר ט כח 5. ממזךח שמש עד מבואו מהלל שם יי: תהלים קיג ג 6. זה
 היום עשה ין נגילה ונשמרזח בו: תהלים קיח כד 7. ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר בפת תמרים וענף עץ
 עבת וערבי נחל ־שמחתם לפני ין אלהיכם שבעת ןמים: ויקרא כג מ 8. ובחדש השביעי באחד לחדש מקךא קידש
 יהיה לכם בל נללאכת עבדה לא תעשו יום תרועה יהיה לכם: במדבר כט א 9. אלה מועדי ין אשר תקראו אתם
 מקראי קדש להקריב אשה לין עלה ומנחה זבח ונסכים דבר יום ביומו: ויקרא כג לז 10. והקריב אהרן את פר

 החטאת אשר לו וכפר בעדו ובעד ביתו: ויקרא טז ו 11 . כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכיל חטאתיכם לפני ין תטהרו: ויקרא טז ל 12. ואמרת לפני ין אלהיף בערתי הקדש מן הבית וגם נתתיו ללוי ולגר לןתום ולאלמנה ככל
 מצןתף אשר צויתני לא עברתי ממצותיף ולא שכתתי: דברים כויג 13• היום הזה ין אליהיף מצוף לעשות את הדוקים האלה ואת המשפטים ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך: דברים כו טז 14. וסמך את ידו על ראש קרבנו
טו 16. ועשיתם ביום הניפכם את העמד כבש תמים בן שנתו לעלה  ושחט אתו ל?ני אהל מועד חךקו כני אהרן את דמו על המזבח סביב: ויקרא ג ח 15. ביום זבחכם יאכל וממחרת והנותר עד יום השלישי באש ישרף: ויקרא י
 לין: ויקרא כג יב 17. ולקה הכהן מיד האשה את מנחת הקנאה והניף את המנחה לפני ין ותקריב אתה אל המזבח: במדבר ה כה 18. אשר צוה ין את משה בהר סיני ביום צותו את בני ישראל להקריב את קרבניהם ליי במדבר
ל 20. על פי התורה אשר יוי־וף ועל המשפט אשר יאמרו לף תעשה לא תסור מן  סיני: ויקרא ז לח 19 . או איש אשר תעבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו והעמיד את האשה לפני ין ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת: כמדבר ה

 הדבר אשר יגידו לף ןמין ושמאל: דברים יו יא

 רבינו חננאל
 וכולן שעשו משעלה עמוד
 השחר כשר. שנאמר
 ואנחנו עושים במלאכה
 [ו]חצים מחזיקים ברמחים
 מעלות השחר עד צאח
 הכוכבים, שמע מינה
 מעלות השחר ועד צאת
 הככבים יום הוא, שנאמר
 והיום למלאכה, כלומר לא
 היו עושים מלאכה אלא
] כל היום כשר לקריאת המגילה כוי. ירושלמי לקריאת המגילה, [שנאי] ביום אשר שברו אויבי היהודים וגר. ' י נ ת מ  ביום. [
 לקריאת ההלל, שנאמר זה היום עשה ה׳. לתקיעת שופר, שנאמר יום תרועה יהיה לכם. למוספין שנא• ביום צוותו את בני
 ישראל, ואיתקש תפלת המוספין למוספין. לנטילת לולב, שנאמר ולקחתם לכם ביום הראשון וגוי. פי׳ לודוי הפרים ולודוי
 המעשר ולוידוי יום הכיפורים, לסמיכה, לשחיטה ולתנופה ולכפרה ולהגשה, לקמיצה ולחקטרה, למליקה ולקבלה, להזאה,

 ספירה כיממא היא. מכאן קשיא לפירוש רש״י דטצד צולין
 (פסחים דף פא. ושס< דפריך ולר׳ יוסי דאמר מקצת היום
 ככולו וזבה שראתה בשבעה לספירתה אינה סותרת אס כן זבה גדולה
 לדידיה היכי משכחת לה ומשני ןבראתה כל שני] בין השמשות דאז

 הוי סוף היום ותתלת האחר בטומאה
 וקשיא אמאי לא אמר ברואה בלילות
 דהא ספירת לילה לאו ספירה היא
ן שתתילתו  ונמצא שכל היום טמא טו
 הר טמא וי״ל דסבר ר׳ יוסי לסוף
 היום מהני לשמור כמו תתלת היום
ף טז.) ד יר !  וה״נ משמע פרק שני מז
 בסופו דקאמר [לר״י זבה גמורה]
 היכי משכחת לה אי דתזי בפלגא
 דיומא אידך פלגא ליהוי לה שימור
 ואס תאמר אם כן רבי יוסי דסבר
 מקצת היוס ככולו א״כ היה לו
 להקשות ר׳ יוסי ככותאי אמרה
 לשמעתיה כדקפריך לרב בנדה (דף
 סט.) וי״ל דכומאי אמרי אפי׳ מיום
 ראשון שפסקה בו דסופרמו ליום
 ראשון ור׳ יוסי לא אמר אלא מיום
 שבעה״): והא קי״ל רעם צאת
 הכוכבים ליליא הוא. ואס תאמר כיון
 דקיי״ל דבצאת הכוכבים הוי ליליא א״כ
 אמאי פליגי ר׳ יוסי ור׳ יהודה בבין
 השמשות«) לימרו בצאת הכוכבים
 וי״ל דאף בשיעור צאת הכוכבים יש
 חילוק שיש כוכבים נראין ביוםצ):
 והיה לנו הלילה למשמר. קשיא
 דהא אמרינן בברכות >דף
 3: ושם) גבי צאת הכוכבים לילה הוא
 ואע׳׳פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר
 דכתיב והיה לנו הלילה למשמר ואמאי
 לא הוי ראייה גמורה כדמפקינן הכא
 מקרא ויש לומר דהתס בעי לאסוקי
 דזמן שכיבה דגבי ק״ש הוי צאת
 הכוכבים ומש״ה קאמרינן המם דאין
 זו ראייה גמורה דנהי דהוי לילה
 באותה שעה מ״מ לא הד זמן שטבה
י יוה״ב דתניא.  לכל אדם: ולוידו
 קשיא אמאי איצטריך למימר האי כיון
 דתנא כל היום כשר לסמיכה והלא
 הוידוי אינו אלא בשעת סמיכה וי״ל
 דאי לאו האי הוה אמינא דרדר זה
 ק)(כרדוי) דשאר סמיכות דאינו כשר
 כל היום ויגרום נמי לסמיכה שלא
 תהא כשרה כל היום כשאר סמיכות

 משו״ה איצטריך למתני הוידר:
 לקמיצה ולהקטרה דבתיב ביום
 צוותו. אבל שחיטה
 לא מפקינן מהאי קרא דלאו עבודה
 היא שהרי כשרה בזר וקרא משתעי
 בעבודה דכתיב להקריב את קרבניהס
ן תנופה והגשה י) אין צריך בהו כ ו 8 

 כהן במנהה לפני הקמיצה:
 »כל הלילה כשד לקצירת העומד.
 אומר ר״ת שאם שכח לברך

 עין משפט
 נר מצוה

א א מיי׳ ס״א מהל׳  מ
 מגילה הל׳ ג סמג
 עשין מד״ס ד טוש״ע א״מ
 סימן תרסז סעיף א [וטור

 סימן תרפח]:
ב ב מיי׳ ס״ג מהל׳  מ

 תנוכה הלכה ט:
 מג ג טוש׳׳ע א׳׳ח סימן

 חקסח סעיף א:
ד ד מיי׳ פ״ז מהלכוח  מ
 לילב הלכה י סמג
 עשי! מד טיש״ע א״ח סימן

 חמב סעיף א:
 מה ה מיי׳ ס״ג מהל׳
 חפלה הלכה ה סמג
 עשין יט טיש״ע א״ח סימן

 רפו סעיף א:
ו ו מיי׳ פ״ד מהלכוח  ט
 מעשה הקרבנוח הל׳

 י סמג עשי! קסג:
 םז ז מיי׳ פ״ב מהלכוח

 עבודת יוה״כ הל׳ ז:
 מח ח מיי׳ פי״א מהל׳
 מעשר שני הל׳ ד
 [טוש״ע י״ד סימן שלא

 סעיף קמב]:
 מט ט מיי׳ ס״ב מהל׳

 עבודת יוה״כ הל׳ ז:
 נ י מיי׳ פ״ד מהלכות
 מעשה הקרבנות הלכה

 ו סמג עשי! קפג:
 כ ןמיי׳ פ״ו מהל׳ פרה

 הל׳ בן:
א ל מיי׳ פ״ד מהל׳  נ
 סיטה הלכה ב סמג

 עשי! נו:
ב מ מיי׳ פ׳׳י מהלכות  נ
 רוצח הלכה ה סמג

 עשין עח:
 נג נ מיי׳ פי״א מהל׳
 טומאח צרעמ הלכה ג

 סמג עשין רלו ירלז:
ד ס מיי׳ ס״ו מהלכומ  נ
 תמידין ומוספין הל׳ ז

 סמג עשין קנט:
 נה ע פ מיי׳ ס״ד מהל׳
 מעשה הקרבנות הל׳ ו

 סמג עשי! קסג:
ו צ מיי׳ ס׳׳נ מהלכות  נ

 עבודת יוה״כ הל׳ ו:



 עין משפט
 נר מצוה

 הקורא למפרע פרק שני מגילה
 נז א מיי׳ ס״ז מהלכות
[ »  תמילין הלכה ו [
׳ע איית  סמג עשין ר טוש׳

ף א:  סימן תסט סעי
 נח ב מיי׳ פ״ח מהל׳
 קרב! ססח הלכה טו

:  סמג עשין רכו
נ מהלכות ״  א ג מיי׳ פ
 מגילה הלכה ז סמג
׳ע א״ח  עשי! מל״ס ל טוש׳

: [ נ ף א !  סי׳ תרצ סעי
״ב מהלכות  ב ד מיי׳ פי
ר  תפלה הלכה טז טו
ף  ש״ע א״מ סי׳ קלה סעי

 א:

ע איית ש״  ג ה מיי׳ שם טו
ף א:  סימן תכג סעי

׳ע א׳׳ח  ד ו מיי׳ שס טוש׳
ף א:  סי׳ תרסג סעי

ע א״מ ש״  ה ז מיי׳ שס טי
ף ג וסי׳  סי׳ תפח סעי

ף א:  תצל סעי
ש״ע א׳׳ת  ו ח מיי׳ שס טו

ף א:  סימן תרכא סעי
׳ע  ז ט י מיי׳ שס טוש׳

ף א: ב סעי פ  א״ח סי׳ ר
 ח כ מיי׳ שס הלכה ב
ף ל ש״ע שס סעי  טו
ף ג וסימן  יסי׳ תפח סעי
 תצל סעיף א וסי׳ תרכא

ף א:  סעי
 ט ל מיי׳ שס הלכה יא
ש״ע א״ח סי׳ קמא  טו

ף א:  סעי
ל מהלכות ״  * מ מיי׳ פ
ש״ע  ת״ת הלכה 3 טו

: ף ט ר סי׳ רמי סעי ״  י
א נ מיי׳ שס:  י

 תורה אור השלם
ל א ר ש ר י מ ע ר ל פ  1. כ

ן ת ל ת א ; ו ת י י ד ר פ ש  א
ך מ ב ע ך ק קי ב ם נ  ך
ם ה ר ל פ כ נ ל ו א ר ש  י
: דברים כא ח ם ד  ה
ת ר ו ה ת י ה ת ת א  2. ז

ו ת ך ה ם ט ו י ע ב ך צ מ  ה
: ן ה כ ל ה א א ב ו ה  ו

ד ב יקרא י  ו
ו י נ ת ב א ן ו ר ה ת א ו א  3. צ

ה ל ע ת ה ר ו ת ת א ר ז מ א  ל
ה ד ק ו ל מ ה ע ל ע א ה ו  ה
ה ל י ל ל ה ח כ ב ז מ ל ה  ע
ח ב ז מ ש ה א ר ו ק ב ד ה  ע
ד בו: ויקרא ו ב ק ו  ת
ן ז ך ל ש ל ה ת ע ת נ  4. ו

: ד י מ י ת נ פ ם ל י נ ם פ ח  ל
ת כה ל ו מ  ש
ר ש ב ת ה ו א ל כ א  5• ו

ש י א ל ה צ ז ה ה ל י ל  ב
ם י ך ר ל מ ת ע ו צ מ  ו
ב ח ת י ו מ : ש ו ה ל כ א  י
ם י ר צ ץ מ ר א י ב ת ר ב ע  6• ו

ל י כ ת י כ ה ה ו ז ה ה ל י ל  ב
ם י ר צ ץ מ ר א ר ב ו כ  ב
ל כ ב ה ו מ ה ד ב ע ם ו ד א  מ
ה ש ע ם א י ר צ י מ ה ל  א

י יי: נ ם א י ט פ  ש

ב ב י ת י ו מ  ש
י ד מ ד ע מ ה ע ה פ ת א  7. ו

ל ת כ ך א י ל ר א ר ב ־ א  ו
ם החקי ה ו ו צ מ  ה
ר ש ם א י ט פ ש מ ה  ו
ץ ך א ו כ ש ע ם ו ד מ ל  ת
ם ה י ניתן ל כ נ ר א ש  א
: דברים ה כז ה ת ש ר  ל

ת ח ק ה ל ר ה י ה ת ל ע  8. ב

 חלבים (נ) כל הלילה עד הבוקר. והיינו דוקא ולההטר
 שנתעכלו האברים קודם חצות ששלטה כהן האור
 אבל אס לא משלה בהן אין ל)נמשכין אתר תצות כדאמר ר׳ יוחנן סוף
י אכילת פסחים ודלא כרבי אלעזר ר ת א  פ״ק דיומא >לף כ:): ל
 ב״ע. מ׳׳מ נראה דהלכה כר׳ אלעזר
 דהא איכא סתמא בערבי פסחים
 !פסחים קכ: ושם) דקאי כוותיה דתנן
 הפסח אתר חצות מטמא את הידיס
 וכן משנה באיזהו מקומן >ז3חיס דף נו:)
 וסתמא בסוף פ״ק דברכות (רף ט.)
 גבי מעשה ובאו בניו של רבן גמליאל
 מבית המשתה וכו׳ אמר להס כל מה
 שאמרו חכמיס עד חצות מצותן עד
 שיעלה עמוד השחר ואילו אכילת
 פסחים לא קתני ומוקי לה כראב״ע
 דאמר עד תצות וא״כ צריך למהר
 לאכול מצה בלילי פסחים קודם תצות
 ואפילו מצה של אפיקומן שהרי חיוב
 מצה בזמן הזה הוה דאורייחא ״)אבל
 בהלל של אחר אפיקומן אין להחמיר

 כל כך שהד מדרבנן הוא:
 הדרן עלך הקורא למפרע

 הקורא. ואין מפטידין כנביא.
 קשיא לר״ת דהא בפרק
 צמה מדליקין (שבת לף כד. ושם) אמר
 רב אחדבר ש שאלמלא שבמ אין
 נביא במנחה ביום טוב שחל להיות
 בשבת וצריך לומר דהאי דקאמר
 התם דמפטיר בנביא במנתה בשבת
 כשחל ביו״ט לאו דוקא נביא אלא
 רוצה לומר בכתובים כדאמדנן פרק
 כל כתבי (שס קטז0 בנהרדעא פסקי
 סדרא בכתובים במנתה בשבתא
 ופסקי היינו הפטרה ומקומות יש
 שנוהגין לעשות כן והטעם שמפטיר
 במנחה בתענית ולא בשתרית משום
 דכתיב בה שמרו משפט ועשו צדקה
 (ישעיה נו< ואגרא דתעניתא צדקתא0
 לעת ערב ומש״ה נכון לאומרו

 בערב אחר שעשו צדקה:
 הפותח והחותם בתורה מכרך
 לפניה ולאחריה. קשיא
 אמאי תנא הך מילמא הכא ג׳ פעמים
 דהא בחד זימנא סגיא וי״ל דהוה
 סלקא דעתך דכל דטפי מילתא
 מחבריה מברך לפניה ולאחריה מש״ה

 אצטריך לממני בכולהו:
 אלמלא מקרא כתוב. קשיא
 שיש אלמלא שרוצה
 לומר אילו לא כגון הכא וכגון
 אלמלא אגרות הראשונות (לעיל דף יכ:<
 וכן הרבה ויש אלמלא שרוצה לומר
 אילו היה אלמלא נגדוה לתנניה מישאל
 ועזריה (נמוכות דף לג:) וכן אלמלא לוי
 אתה וכו׳ (לקמן דף כד:) ומאי שנא
 ואומר ר״ת דהיכא שיש אל״ף בסוף
 אלמלא רוצה לומר אילו לא והיכא דכתי׳
 אלמלי ביו״ד רוצה לומר אילו היה:

 מנא

 א<מה משפט ביום אף כאן ביום: ולעריפת

כפרה כתיב 1(  העגלה: אמרי דבי רבי ינאי 3
 בה כקהשים: ולטהרת מצורע: דכתיב
זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו: 2 

 כל הלילה כשר לקצירת העומר וכר: דאמר
וספירה בלילה והבאה ביום:  מר ״קצירה א
כל הלילה  ולהקטר הלבים ואברים: דכתיב 3
 עד הבוקר: זה הכלל דבר שמצותו ביום
 כשר כל היום: זה הכלל לאתויי מאי
 לאתויי סידור בזיכין וםלוק בזיכין וכר׳ יוסי
 דתניא י׳ רבי יוסי אומר סילק את הישנת
 שחרית וסידר את חחהשה ערבית אין בכך
»(לפני ת׳ תמיד)  כלום ומה אני מקיים ז
 שלא י<יהא שולחן בלא להם: דבר שמצותו
 בלילה כשר כל הלילה: לאתויי מאי
לאתרי אכילת פםהים ודלא כר׳ אלעזר בן  נ

 עזריה דתניא ״5ואכלו את הבשר בלילה הזה
 א״ר אלעזר בן עזריה נאמר כאן בלילה הזה
ועברתי בארץ מצרים בלילה  ונאמר להלן 6
 הזה מה להלן עד חצות אף כאן עד חצות:

 הדרן עלו הקורא למפרע
את המגילה עומד ויושב קראה  הקורא ג
 אהד קראוה שנים יצאו מקום
 שנהגו לברך יברך ושלא לברך לא יברך
 יבשני וחמישי בשבת במנחה קורין שלשה
 אין פוחתין מחן ואין מומיפין עליחן ואין
 מפטירין בנביא הפותה והחותם בתורח
בראשי הדשים  מברך לפניה ולאחריה ה
 יובהולו של מועד קורין ארבעה אין פוחתין
 מהן ואין מוםיפין עליהן ואין מפטירין בנביא

 הפותה והחותם בתורה
 ולאהריה זה הכלל כל שיש

 משפט ביום. דכתיב והיה ביום הנחילו אמ בניו (דברים כא< אורעה
 כל הפרשה בולה להיות דין במס׳ סנהלדן בפ׳ אחד דיני ממונות
 >דף לד:): ע)לטהרת מצורע. בצפדס ועץ ארז ואזוב ושני תולעת:
 דאמר מר קצירה וספירה בלילה. דליף לה במס׳ מנחותי) מקראי:

 כל הלילה עד הבוקר. על מוקדה על
 המזבח כל הלילה עד הבוקר: וכרי
 יוסי. דאמר במסכת מנחומ אפילו
 סילק אח הישנה שחדמ וסידר את
 התדשה ערבית אף זו היתה תמיד
 ומהו ממיד שלא ילין שולחן בלא לחם
 אבל לרבנן טפחו של זה מסדר בצד

 טפחו של מסלק:

 הדק עלך הקורא למפרע

 הקורא.

 מברך לפניה
 בו מוסף ואינו
 ׳בשבת שבעה
 בנביא הפותה וההותם
 שאין כן בתורה מנהני
ואתה פה עמד עמדי ואמר רבי אבהו  אבהו דאמר קרא 7

 עומד ויושב. אם רצה
 עומד אס רצה יושב:
 קראוה שנים. יחד יצאו ולא אמדנן
 אין שני קולות נשמעין כאחד: לא
 יברך. אין צריך לברך: בשני
 ובתמישי בשבת ובשבת במנחה.
 עזרא תיקן שיהו קורץ בשני ובחמישי
 בבבא קמא בפרק מרובה !דף פב.)
 והכא אשמעינן דשלשה הן כהן ולוי
 וישראל: ואין מוסיפין עליהן. שלא
 יקשה לצבור מפני שהן ימי מלאכה
 ושבח במנחה סמוך למשיכה הוא
 שהד כל היום היו רגילין לדרוש:
 ואין מפטירין. משוס האי טעמא
י)  גופיה: הפותת והחותם. בגמ׳
 מפרש: ואין מוסיפין עליהן. בראשי
 חדשים וחול המועד נמי איכא ביטול
 מלאכה דמלאכת דבר האבד מותרת:
 גמ׳ מה שאין כן בתורה. שאין
 קורץ בתורה בצבור מיושב: כביכול.
 נאמר בהקב״ה כבאדם שיכול להאמר
: שלא ישב על גבי המטה.  בו כן
 אלא או שניהם על גבי המטה או
 שניהם על גבי קרקע: ולומד.
 מפי הגבורה: יושג ושונה. שנית
 מה שלמד: רכות. דברים
 ונוחים שאדם מהיר לשמען:

 ובלבד

 לבדו
 רכים

 יום
 אין

 טוב קורין ארבעח ׳ביום טוב חמשה ייביוה״כ ששה
 פוהתין מהן יאבל מוםיפין עליהן כומפטיריי
 בתורה מברך לפניה ולאחריה: גמ׳ תנא למה

 מילי אמר רב
אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו כביכול אף הקב״ה בעמיהה וא״ר 8 

מנין לרב שלא ישב על גבי מטה וישנה לתלמידו על גבי קרקע  אבהו מ
מ גמליאל לא היו מימות משה ועד ר  שנאמר ואתה פה עמד עמדי ת״ר נ
 למדין תורה אלא מעומד משמת רבן גמליאל ירד הולי לעולם והיו למדין
 תורה מיושב והיינו דתנן ״<משמת רבן גמליאל >*< בטל כבוד תורה כתוב
ואשב בחר וכתוב אחד אומר ׳ואנכי עמדתי בהר אמר רב עומד  אחד אומר 8
 ולומד יושב ושונה ר׳ הנינא אמר לא עומד ולא יושב אלא שוהה רבי יוחנן
ותשבו בקדש ימים רבים רבא 1  אמר אין ישיבה אלא לשון עכבה שנאמר 0
 אמר רכות מעומד וקשות מיושב: קראה אהד קראוה שנים יצאו וכוי:

 תנא

 מסורת הש״ם

, [ ר״ה כה: סנהלרין יא: ] (6 
: ט ז כ ן ט. ע״ ) !קידושי  ב
: חולין יא.],  זבחיס ע
״ ד) שס צט:  ג) מנחות סו
ספי מנחות פי׳׳א], תו ! 
 ה) [צ״ל לפני תמיל (שמות
 כה) וכן איחא במנחות
 במשנה ובברייתא צט: וכן
, ו) [הגי׳  אימא נחוספתא]
 במנחות צט: שלא ילין],
 t) ברכוח ט. פסחיס קכ:
י ״ : מכילחא לר  זבחים נז
 פרשח בא, י0 סוטה מט.,
, [ ן למשנה לעיל כ: י  מ) [שי
ף סו.], כ) ןעי׳ב], ל  י) [
, [ ן עב״ ן י  ל) [צ׳יל נקטרי
׳ חוססוח זבחים נז:  מ) [עי
 ל׳׳ה יאיבעי׳ אימא],
ע סנהלרין ע״ : ו ) [ברכיח ו  נ

 לה.],

 גליון הש״ם
. ב א כתו ר ק א מ ל מ ל ' א מ  ג
ף ף יז ע״ב סיטה ל ה ל י  ד

: ב ג ע״  י

 הגהות הב״ח
) נסי משמח רבן א ) 
: ן נטל ק ז  גמליאל ה
) תום׳ ל״ה ולהקטר כ ) 
ב כל וכו׳ אבל י ת כ  חלביס ד
ה בהן האור ט ל  אס לא ש
) שם דייה ג ן: (  אין נמשכי
 הקורא וכו׳ אמר רב
ל ה ט ש ״ ו י  אחלבוי ב
ת שאלמלא ב ש ת ב ו י ה  ל
 שבת אין נביא במנחה וצריך
 לומר כו׳ במנחה בשבת לאו
 לוקא נביא כצ״ל יחינוח

 כשחל ביי״ט נמחק:

 מוםף רש״י
ב בה. כסר י ת ה כ ר פ  כ
u !לעמך ישראל !קדושי 

ה ר י צ  ע־ו כט: חוליו יא <. ק
. לקצירה ה ל י ל ה ב ר י פ ס  ו
 לא סגי ללא להד גלילה
 לחמימוח בעינן, וקצירה
 לא סגי ללא להר קילס
ס טז< רי לנ  ספירה כלכתינ ן
ה א כ ה  מהחל חרמש יגי׳, ו
. לכחיב (ויקרא כג< ם ו י  ב
 מיום הביאכם, וספירה
 מקמי הבאה לבייס, להא
 מייס הביאכם כחינ ולא
 משעח הביאכם וכיון
ב יוס ער  לחשכה מנ
 הביאכם הוא !מוחות סו.!.
. ה נ ש י ת ה ק א ל י  ס
 מערכות שעמלו שם בשבת
 זו (מוחות צטיו. הלל[ עלך
ו י א ה  הקורא למפרע ל
א ל ה א ר ו ן ת י ד מ  ל
. שעד שמת הוא ד מ ו ע  מ
 היה בריאות בעולם !סוטה

 מט.!.

 רבינו חננאל
 להשקאת סוטה,
 לעריפת העגלה, לטהר את
 המצורע. אלו כולן כשרים
 כל היום. כל הלילה כשד

 לקצירת העומר ולהקטיר הלבין ואימורין. זה הכלל דבר שמצותו ביום כשר כל היום לאיתויי סידור בזיכין וכר׳ יוסי, דתניא ר׳
 יוסי אומר אפילו סילק לחם הפנים הישנה שחרית וסידר ההדשה ערבית אין בכך כלום, ומה אני מקיים לחם הפנים לפני תמיד,
 שלא ילין שולחן בלא לחם. כל דבר שמצותו בלילה כשר כל הלילה. לאתויי אכילת פסחים ודלא כר׳ אלעזר בן עזריה דתני עד
 חצות. ירושלמי דבר שדוחה את השבת ביום מהו שידחו מכשיריו בלילה, והתנינן העמידו עושה חביתין לעשות חביתין,

 תיפתר בחול. תני ר׳ אתא זה סדר התמיד לעבודת בית אלהינו, בין בהול בין בשבת. הדרן עלן־ הקורא את המגילה פרק שלישי הקורא עומד הקורא אח המגילה עומד ויושב יצא. תנא מה שאין כן בתורה, שנאמר ואתה פה עמוד עמדי. אמר רב מנין לרב
 שלא ישב על גבי מיטה ותלמיד על גבי קרקע וישנה, שנאמר ואתה פה עמוד !עמדי], כלומר התלמיד כמו הרב. ת״ר מימות [משה] ועד רבן גמליאל היו למידין תורה מעומד, משמת רבן גמליאל ירד חולי לעולם והתחילו לישכ ולשנות. והיינו דתנן במסכת
 סוטה משמת רבן גמליאל בטל כבוד תורה. כתוב אחד אומר ואשב בהר ארבעים יום, וכתוב אחר אומר ואנכי עמדתי בהר. ואסיקנא רכות מעומד וקשות מיושב. מתני׳ קדא!ה] אחד את המגילה או קראוה שנים ביחד יצאו.

ת ח ו ם ל י נ ב א ת ה ח ו  ל
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 מסורת הש״ס

 א) ןר״ה כו. תוספתא פ״ג],
 ב) פסחים): קיט: סוכה לט.
 מנחוח לה: נלה סג.,
 ג) ןגירסח רג אלפס א״ר
 יוחנן כריך יכי־ ועי׳ ג״ כ
 בהרא׳׳שן, ד) ןכרנ אלפס
 והרא״ש ל־חא ועמ״ש הטור
 סימן חרצנ נשס ר3 עמרס],
 ה) ן ברכות נט. ס:ן תענית
 ז., 0 ולקמן כל.ן, 1) ןב״ק
 פג.], ח) ןר״ה לנ.ן,
 נו)[מלתאלר3ילויליתא ברב
 אלפס יברא״ש וכן מוכרח
 ללא גרסינן לי׳ למי שנות!
 עי! עיונו נר״ה לב. הלולים
 טובא הוו וכוי], י) !שם],
 כ) יומא סב. סל. שקליס פ״ג
 ה״ב, ל) ן עי׳ יומא סב. סל.],
 מ) מנחוח צח:, נ) ן במנחות
 צח:איתארבי נחןן,ס)ןלעיל
 ט:יש״נן, «)ןל״הנר אחרי
 ר״ה ראשון!, ס) ןק! צח:],
 צ) ןלף כנ.ן, ק) ןשס],
 ר) ומה, ש) ן עי׳ חוספוח
 ב״ב טי. ל״ה שמונה כוי
 ביארו יומרן, ם< ןועי׳
 תוססת שגת קטו. ל״ה ובילו
 וכו׳ ולכאורה מסוגיא להתס
 תיונתא כלפי סגוואתה
 לרש״י הכא למוחק ומצוה
 ליישב!, א) ומסרס. רש״א,

 הגהות הב״ח
 (א) נסי עשרה קורץ
 (ועשרה מתרגמי[) חא״מ
 ונ״נ ס״א אין זה: (ב) שם
 נשלש קוסית של שלש
 שלש סאין חורמין כצ״ל
 ותיבת שנהן נמחק:
 (ג) רש"• ל״ה ועשרה
 מתרנמין. נ״ב עיין לעיל
 לף ג ע״א: (ד) ד״י!
 בראשית וכו׳ ובארץ
 מאמר הוא אף הן
 במאמר נבראו לכתיב
 נלנר וכו׳ כל צבאס הס״ל
 ואח״כ מה״ל ראשון מן
 שלשה יכו׳ משובתין הס״ל
 ואח״כ מה״ל תורמין את
 הלשכה הכהנים נותנין
 יכו׳ לכל השנה הס״ל
 יאח״כ מה״ל אל מול וכו׳
 ששה הנריח הס״ל יאח״כ
 מה״ל גר מערבי וכי׳
 במנחות הס״ל ואח״כ
 מה״ל משים הנכנסין:
 (ה) תום׳ דיה ובמגילה
 וכי׳ רש״י מוחק ועשרה
 ממרגמין: (ו) ד״ה כנגל
 וכי׳ כננל שלשה שומרי
 הסף וכי׳ להא לא חקנו
 ארבעה שלשה כנגל
 שלשה שימרי הסף ואהד
 כנגד סריס אחל שאץ
 בירושלים שיושב ומחרץ
 ההלכות ומעמידן על עקרן
 אלא סריס אהד ואפילי

 הכי:

 הקורא עומד פרק שלישי מגילת
 ובלבד שלא יהא אחד קורא ושנים מתרגמין. וכל שכן שאין שנים
 קורין. וטעמא משוס דתרי קלי לא מישתמעי: ובנביא אפילו אחד
 קורא ושנים מתרגמין. שהתרגום אינו אלא להשמיע לנשים ועמי
 הארץ שאינן מכירין בלשון הקודש והתרגום הוא לעז הבבליים
 ובתרגום של תורה צריכין אנו לחזור
 שיהו מבינין את המצות אבל בשל
 נביאים לא קפדי עלייהו כולי האי:
 ועשרה מתרגמין. «< לא גרסינן
 שאין תרגום בכתובים: ויעבר את
 הכושי. ויקדם את הכושי: מקטרזיא.
 מקום: מניית. על מקרא מגילה
 ושעשה נסים ושהחיינו: וידבר טולה
 מן המנין. וידבר ה׳ אל משה לאמר
 אע״פ שאין ללמוד ממנו כלוס:
 בראשית נמי. דמשתעי בשמים
 ובארץ (י) דכתיב בדבר ה׳ שמים
 נעשו וברוח פיו כל צבאם: מאמר
 הוא. אף הן במאמר נבראו: ע) גר
 מערבי. הוא נר אמצעי למאן דאמר
 נרות צפון ודרום מונחין הוי אמצעי
 משוך קימעא כלפי מערב חוץ משאר
 נרות דלמאן דאמר מערב ומזרח מונחין
 לא משוס דהוי מערבי השני כלפי
 מזרח הכי איתא במנחותפ): פורמין.
 כהניס את הלשכה. נותנין משקלי
 שנה זו לתוכה לקנות מהן קרבנות
 צבור לכל השנה: אל מול פני המנורה
 יאירו שבעת הנרות. למול פני נר
 שבגוף המנורה שהוא אמצעי היה
 מצדד פני ששה הנרות: ראשון.
 מן שלשה שקרא ארבעה פסוקים
 משובח וכן שני וכן שלישי אם לא
 עשה הראשון ועשה השני או אס
 לא קראו לא הראשון ולא השני
 ארבעה פסוקים וקרא אומן השלישי
 משובח ואם יש להן ריוח בפרשה
 וקראו כל אחד ארבעה פסוקים כולן
 משובחין: משום הנכנסין. שאס
 יכנס אדם לבית הכנסת אחר שבירך
 ראשון ואס לא ישמע את האחרים
 מברכין יאמר אין ברכה בתורה לפניה:
 ומשום היוצאין. ולא שמעו את החומס
 מברך לאחריה והראשונים לא ברכו
 יאמרו היוצאים אין ברכה בתורה
 לאחריה: כיצד קורין. בדי בני
 אדם: אין משיירין בפרשה כוי. לקמןצ)
 מפרש טעמא. ואין מתחילין נמי
 לקמן ק) אמרינן לה ומפרש טעמא:

 ליקרי
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 כא:
 תנא

בתורה מה שאין כן בתורה איתנו רבנן ב  תנא א
 אהד קורא ואהד מתרגם ובלבה שלא יהא
ובנביא אהד  אהד קורא ושנים מתרגמין ג
 קורא ושנים מתרגמין ובלבד שלא יהו שנים
 קורין ושנים מתרגמין י ובהלל הובמגילה
 אפילו עשרה קורין >א< ועשרה מתרגמין מאי
 טעמא כיון דהביבה יהב־ דעתייהו ושמעי:
 י מקום שנהגו לברך יברך: אמר אביי י לא
 שנו אלא לאהריה אבל לפניה מצוה לברך
 דאמר רב יהודה אמר שמואל 3<חכל המצות
 כולן מברך עליהן עובר לעשייתן מאי משמע
 דהאי עובר לישנא דאקדומי הוא אמר רב
וירץ אהימעץ  נהמן בר יצהק אמר קרא 1
 דרך הככר ויעבר את הכושי אביי אמר
והוא עבר לפניהם ואיבעית אימא  מהכא 2
ויעבר מלכם לפניהם וה׳ בראשם  מהכא 3
 טלפניה מאי מברך רב ששת מקטרזיא איקלע

 לקמיה דרב אשי ובריך מנ״ח לאחריה מאי
 מברך ׳׳ברוך אתה ה׳ אלהינו מלך העולם
 יי(האל) הרב את ריבנו והדן את דיננו
 והנוקם את נסמתנו והנפרע לנו מצרינו
 והמשלם גמול לכל אויבי נפשנו ברוך אתה
 ה׳ הנפרע לישראל מכל צריהם רבא אמר
 האל המושיע אמר רב פפא הייהלכך נימרינהו
 לתרוייהו ברוך אתה ה׳ הנפרע לישראל
 מכל צריהם האל המושיע: בשני ובהמישי
 בשבת במנהה קורין שלשה וכר: הני שלשה
 כנגד מי ייאמר רב אםי כנגד תורה נביאים
 וכתובים רבא אמר כנגד כהנים לוים
 וישראלים אלא הא דת:י רב שימי ־אין
 פוהתין מי׳ פםוקין בבית הכנםת וידבר עולה מן המנין הני עשרה כנגד מי
 א״ר יהושע בן לוי ״כנגד עשרה בטלנין שבבית הכנסת רב יוםף אמר ״׳כנגד
 עשרת הדברות שנאמרו למשה בסיני *׳(רבי לוי אמר כנגד עשרה הילולין
 שאמר דוד בספר תהלים) י׳ ורבי יוהנן אמר כנגד עשרה מאמרות שבהן
 נברא העולם הי נינהו ויאמר דבראשית הני תשעה הוו בראשית נמי מאמר
בדבר ה׳ שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם אמר רבא לראשון  הוא דכתיב 4
 שקרא ד׳ משובה שני שקרא ד׳ משובה שלישי שקרא ה׳ משובה
בשלש קופות של שלש >« םאיץ שבהן מ י  ראשון שקרא ד׳ משובח דתנן :
 תורמין את הלשכה והיה כתוב עליהן אב״ג ליליהע איזו מהן נתרמה ראשון

 להקריב ממנה ראשון שמצוה בראשון אמצעי שקרא ארבעה משובה דתניא״
מלמד שמצדה פניהם כלפי נר מערבי ונר מערבי כלפי שכינה ואמר ״רבי יוהנן מכאן שאמצעי משובה ואהרון : 

מעלין בקדש ולא מורידין רב פפא איקלע לבי כנישתא דאבי גובר וקרא ראשון ס ,  שקרא ארבעה משובה משום ש
 ארבעח ושבחיה רב פפא: אין פוחתין מהן ואין מוםיפין: תנא הפותח מברך לפניה וההותם מברך לאחריה
 ׳*והאידנא דכולהו מברכי לפניה ולאחריה היינו טעמא דתקינו רבנן גזירה משום הנכנסין ומשום חיוצאין:
 בראשי הרשים ובהולו של מועד קורין ארבעה וכו׳: בעא מיניה עולא בר רב מרבא פרשת ראש הודש כיצד
צו את בני ישראל ואמרת אליהם את קרבני להמי ההויין תמניא פםוקי היכי נעביד ניקרי תרי  קורין אותה 6
ואין משיירין בפרשה פהות משלשה פםוקין ניקרי ארבעה ארבעה פשו  תלתא תלתא פםוקין פשו להו תרי 2
 להו שבעה וביום השבת הויין תרי ובראשי הדשיכם הויין המשה היכי נעביד ניקרי תרי מהא והד מהנך

ז  אי

 מה שאין כן כתורה. פירוש שאין קורא אלא אחד מכאן
 קשיא למה שפירש רבינו משולם בפרק קמא דבבא בתרא
 (דף טו. ישם) ובהקומץ רבה (מנחות דף ל: ושס< דשמונה פסוקים
 שבתורה יחיד קורא אוחן פירוש יחיד קורא אותן שלא יקרא שליח

 צבור עמו בפרשת ויעל משה
 כשחותמין את התורה וקשיא שהרי
 בימיהם לא היה שליח צבור קורא
 עמהם כדאמר הכא ועכשיו נמי לא
 החקינו אלא שלא לבייש מי שאין
 יודע לקרות לכך נראה כמו שפירש
 רש״י בהקומץ יחיד קורא אותן לבדו
 ולא יהיו שניס מפסיקין וקוראין
 באותן שמונה פסוקים חשמתחילין
 מרעל לפי שהוא חחילת הפרשהש):
 ובמגילה אפילו עשרה קורץ
 (י) ועשרה מתדגמין. רש״י מוחק
 מתרגמין לפי שאין מתרגמין
 תרגום בכתובים ובחנם מחקו דודאי
 יש תרגום אבל לא עשאו יהונתן

 אלא מימי התנאים נעשהה):
 כנגד תורה נביאים וכתובים.
 קשה דהא לקמן (דף כג.)
 אמר כנגד (י) שומרי הסף וי״ל דהתס
 לא הוי עיקר התקנה דהא לא תקנו
 ארבעה כנגד הא שלשה שומרי הסף
 וסריס אחד ואימא בירושלמי איכא
 סריס אחד שיושב א) ומתרץ ההלכוח
 ומעמידן על עקרן ואפ״ה לא תקנו
 כנגדו ש״מ דעיקר התקנה לא היתה
 אלא כנגד תורה ונביאים וכתובים:
 אין פוהתין מעשרה פסוקים בבהב״נ.
 ואי׳ת והרי פרשת עמלק דליכא
 אלא תשעה פסוקים י״ל דשאני פרשת
 עמלק דסידרא דיומא הוא ומפסיק
 ענינא ביה ומש״ה אין לחוש דהכי
 נמי אמרינן לקמן >דף כג.) דאין
 מפטירין פחומ מכ״א פסוקים והיכא
 דסליק עניינא קורין שפיר בפחות:

 אין

 המנורה יאירו

 עין משפט
 נר מצוה

 יב א מיי׳ פי׳׳ב מהל׳
 תפלה הלכה ו טוש״ע
 א׳יח סי׳ קמא סעיף נ:
 יג ב מיי׳ שס הלכה יא:
 יד ג מיי׳ שס הלכה יג:

 טו ד טוש״ע א״ח סי׳
 חסח סעיף כ ןוסימן

 תרמד סעיף בן:
 טז ה מיי׳ ס״ב מהלכות
 מגילה הלכה ז טור
 ש״ע א״ח סי׳ תרצ סעיף

 ב:
 •ז ו ז מיי׳ פ״א שס הלכה
 ג טוש״ע א״ח סי׳

 חרצנ סעיף א:
 יח ה מיי׳ סי״א מהלכוח
 ברכות הלכה נ ן ג
 ופ״ד מהל׳ תפילין הל״ז]
 טור ש״ע א״ח סימן כה
 סעיף ח ו וסי׳ קנח סעי׳

 יא]:
 יט ט י מיי׳ פ״א מהל׳
 מגילה הלכה ג טור
 ש״ע א״ח סימן תרצב

 סעיף א:
 ב כ מיי׳ סי״ב מהלכוח
 תפלה הלכה ג סמג
 עשי[ יט טיש״ע א״ח סי׳

 קלז סעיף א:
 כא ל מיי׳ שס הלכה ד
 טיש״ע א״מ שס

 סעיף נ:
 כב מ מיי׳ פ״נ מהלכוח

 שקליס הלכה ז:
 בג נ מיי' פ״ג מהלכימ

 בית הנחירה הל״ח:
 בד ס מיי׳ פ״ד מהלכית

 כלי המקדש הלכי כא:
 בה ע מיי׳ סי״ב מהל׳
 מפלה הלכה ה טור
 ש״ע א׳׳ח סי׳ קלט סעיף

 ס מיי׳ שס
 טוש׳׳ע א״ח
 קלח סעיף א:

 כו

 מוסף רש״י
 עובר לעשייתן. קודס,
 כמי ייענור את הכושי,
 קדמי !פסחים ז•<. ויעבר
 את הכושי. קדמי לרין
 לפניי ;סוכה לט.!. ויעבר
 מלכם לפניהם. יקדים
 לילך בראש !פסחים זיו.
 כנגד עשרה כטלנין. גני
 אדס כשרים נטלי! ממלאכתן לעסוק בצרכי צביר ילבא קידמין לבית הכנסת כדי שיהיו מצוין עשרה לעת התפלה ומחסרנסיס
! שבטלין ממלאכתן, שיהו מצרין תמיד 3כית המסת שחרית וערנית כדאמרינן נמסכת ברכית >ו:ן כיון שבא נ  משל צבור (נייק פ
ל ג:!. בראשית נמי מאמר הוא. יאף על גב דלא כתיב ביה ויאמר יהי י לע  הקנייה בבית הכנסת ולא מצא שס עשרה ני׳ !
. תורמץ את הלשכה. ו .  שמיס, כמאן דכתיב דמי, דבאמירה נמי איברי ולא בידיס, דכתיב בדבר ה׳ שמיס נעשו ור-ה לנ
 שהשליכו לתוכה שקליס שהניאי באדר וממלאין הגזנרין מהן שלש קופיח לתרומה לקנית מהן קרבנות צבור תמידין ימיספין
 !:יומא סב.!. אל מול פני המנורה. אמצעי עומל על גופה של מנורה והשאר על הקנים, ומשמע מקרא לאופן שעל הקנים
 מצוללית כלפי אותה של מערב :(•ונחות צח:<. מכאן שאמצעי משובה. וקורא ארבעה והשאר ג׳ ג׳ !שם׳.. מעלין בקדש

 ולא מורידין. מקרא ילסינן לה במגחוח בסרק שחי הלחס !שבת כא::.

 תורה אור השלם
 1 . ויהי מה ארוץ וייאמר
 לו רוץ וןךץ אחימעץ
 דרי־ הבכר ויעביר את
 הכושי: שמואל ב יח כג
 2. והוא עבר לפניהם
 וישתהו ארצה שבע
 פעמים עד גשתו עד
 אחיו: בראשית לג ג
 3. עלה הפרץ לפניהם
 פרצו ויעברו שער ויצאו
 בו ויעבר מלכם לפניהם
 וין בראשם: מיכה כ יג
 4. בדבר ין שמים נעשו

 וברוח פיו כל צבאם:
 תהלים לג ו
 5. דבר אל אהרן ואמרת
 אליו בהעלתף את הנרת
 אל מול פני המנורה

 ןאירו שבעת הנרות:
 כמדבר ח כ
 6. צו את בני ישראל
 ואמרת אלהם את קרבני
 לחמי לאשי ךיח גיחחי
 תשמרו להקריב לי
 במועדו: במדבר כח ב

 רבינו חננאל
 תנא מה שאין כן בתורה.
 ת״ר [בתורה] אחד קורא
 ואחד מתרגם ובלבד שלא
 יהו שנים קורין או שנים

 מתרגמין, ובנביא אהד קורא ושנים מתרגמין ובלבד שלא יהו שנים קורין, ובהלל ובמגילה אפי׳ עשרה קורץ ועשרה מתרגמין
 יצאו. מאי טעמא כיון דחביבא להו מכווני דעתייהו. מקום שנהגו לברך יברך [שלא יברך לא יברך]. הני מילי לאחריה אבל
 לפניה מצוה לברך, הקיימא לן כל המצות מברך עליהן עובר לעשייתן, ופרשינן דהאי עובר לישנא דאקדומי הוא, כדכתיב
 (וילך! ויעבר את הכושי. ומברך לפניה מנ׳׳ח סימן. ולאחריה מברך האל הרב את ריבינו והדן את דינינו כוי, וחותם ברוך
 הנפרע לישראל מכל צריהן האל המושיע. מתני' בשני ובחמישי ובמנחת בשבת קודין ג׳ אין פוחתין [מהן] ואין מוספין עליהן
 ואין מפטירין בנביא. והני ג׳ כנגד כהנים לוים וישראלים. אין פוחתין מעשרה פסוקים בכית הכנסת, וידבר עולה מן המנין.
 והני עשרה כנגד עשרת הדיברות שנאמרו למשה בסיני. ר׳ יוחנן אמר כנגד עשרה מאמרות שבהן נברא העולם, ובראשית נמי
 מאמר הוא שנאמר בדבר ה׳ שמים נעשו. אמר דכא ראשון שקרא ארבעה משובח, דתניא אמר ר׳ יוסי למה היה כתוב בקופות
 שתורמין כהן את הלשכה א׳ב׳ג• לידע איזה מהן נתרמה ראשון שמצוה בראשון. פי׳ הקופה שהיה כתוב בה אל׳׳ף היא היתה

 ראשונה ומן השקלים שבתוכה קונין הקרבנות ומקריבין עד שיושלמו. ועוד מן השניה ואחריה מן השלישית. אמצעי משובח, מן המנורה. אחרון משובח, מעלין בקודש ולא מורידין. שיבח רכ פפא לראשו; שקרא ארבעה. הפותח והחותם בתורה מברך
 לפניה ולאחריה. אוקימנא גזירה משום הנכנסין ומשום היוצאין. דאי לאו גזירה הפותח מברך לפניה וןהןחותם לאחריה בלבד. בראשי חדשים ובחולו של מועד קורץ ארבעה. ומיבעי לן פרשה צו שהיא שמונה פסוקין היאך יקראו אותה שלשה בני אדם כוי.



 עין משפט
 נר מצוה

 בז א מיי׳ סי״ב מהלכות
 תפלה הלכה ג טוש״ע
ף א:  א״ח סי׳ י׳ קלח סעי
ו מהלכוח ״ ח ב מיי' פ  כ

:  כלי המקדש הלכה ו
״ב מהל׳ י י׳ פ ט ג מי  כ
ר  חפלה הלכה ג טי
: ף נ  ש״ע א״ח סי׳ קלז סעי
ג שס הלכה ״ י  ל ד מיי׳ פ
מ ש״ע א׳׳ח סי׳ ת  ד טי

: ף נ  סעי

 מוסף רש״י
. . של שמע ן ו ש א ר ם ה ו י  ב
. פרשה ראשו;ה, ת י ש א ר  ב
. פרשת יהי ע י ק י ר ה י  ו
 רקיע, לסי שאין נפרשת
 כראשית לכדה ט׳ פסוקים
 כדי קריאת כהן לוי ישראל
 וכן כולן !תענית כו.;.
. י ו י ה ק ו ס י פ ת ל ת  ד
רא נשם נ  וסגיא כהו לחד נ
. הראשון קורא ג ל ו  כז:<. ד
 שלשה פסוקים יהשני
ו  מחחיל בפסוק שסיים נ
 הראשון והשנים עמו הרי
ן ד י ש  שלשה, ומשוס אין מ
 בפרשה פחות משלשה
 פסוקים ליכא, משוס דלא
. ק ס ו  אפשר ישסו. פ
 מפסיק הפסוק לשניס,
 ראשון קורא שני פסוקים
 וחצי ילוי משלים חצי איתי
 הפסוק שקרא הכהן עס
׳  שטס הנותרים ישם). ר
. שהיה בעל א ר א ק י נ נ  ה
נקי יודעה בגירסא י  מקרא ו
 בטעמיה ישם, ושם• י•
. הרבה ל ו ד ר ג ע  חנינא:.. צ
 טרחחי וחזרתי עליו שיתיר
 לי לפסוק הפסיק לשניס
 לצירך תינוקות שלומדים
 לפני שאינן יכולין לקרוא
א ב שש. ה  פסוק כולו ו
ט . ג ר ש פ א א י ל מ  נ
 ס״ת, דבדילוג אי אפשר
 משוס הנכנסין ותייצאין,
 אס שני דילג ומחחיל
 בפסיק שסיים בו הראשון,
 בני אדס הנכנסין שלא
 שמעי קריאת הראשי;
ן לימר שלא קרא רי  סנו
 הראשון אלא שני פסוקים
 ונפיק מניה חורנא,
 יכשהראשון קורא ג׳
 פסוקים ואינו משייר אלא
 שניס, איכא גזירת יוצאין,
 דסברי האי שני דסגיא ליה
 בשני פסוקים ישםי.
ה ש ל ש ה ש ש ר  פ
. אשאר ימות ם י ק ו ס  פ
ש י  השנה קאי :שם). ו
. מפרשה ה ש ל ם ש י ר מ ו  א
ן א מ  אחריתי ישם). ל
ג ו ל ד ג ל ל ו ר ד מ א  ד
ק ס ו ר פ מ א ן ד א מ ל  ו
. כלומר פרשה של ק ו ס פ  נ
 חמשה ססיקין אמאי קורא
קץ נפרשה  שני שלשה ססי
 אחרת, לידלוג אי ליפסיק

יש כהגהית  (שם. יעי
. י כ ה ר ב ש פ א  הנ־-ח׳. ד
 דאית ליה רווחא, שיכיל
 לקדוח מפרשה אחרת, אבל
 הכא לית ליה דיומא, דהא
 לא מצי למקרי אלא
ע יש ס  בראשית ייהי רקי
א כ י א ל ה א מ ל . א  כח!
. דידאי ה נ י ע מ מ ש י מ  ל
 מתני׳ לאו כולה דיקא, אלא
 חדא מינייהו דוקא, או
י ד  רישא או סיפא, ומנא אי
 אטו ההוא ולא ידעיגן הי
גמר מיניה  מינייהו דיקא דנ
. א ג ו ב ה  ;שבת קנא.:!. ר

ץ נט:). ו נ י ג  ישראל הוה !

 הקורא עומד פרק שלישי מגילה כב.
ן מתהילץ בפרשה פחות מג׳ פסוקים. גזירה משוס הנכנסין י  א
 שלא ינועו לומר שאותו שקרא לפניו לא קרא אלא שני
 פסוקים וקשה על מנהג שלנו שאנו קורין בפרשת ויחל בתעניות
 והראשון מתחיל שס והוא לסוף ט<שני פסוקים מפרשה שלמעלה וכן

 ליקרי. שלישי תרי מהא שני מקראות לפרשת וביום השבת ותלתא
 קראי מבראשי חלשיכס פשו להו מרי וכוי: גיום הראשון. גבי
 מעמלות תנן ליה במסכת תענית ביוס הראשון באחל בשבת: דולג.
 השני חוזר ומתחיל פסוק שגמר בו שלפניו: פושק. הראשון קורא

 המפמיר ביו״נו בחול המועל לפסח
 שמחחיל מוהקרבתם שהוא לסוף
 שני פסוקים מראש הפרשה ויש לומר
 לשאני אלו הפרשיות שהרי ילועות
 הן לעולם וליכא למטעי וכן פרשה
 של ראש חלש שהשלישי קורא וביום
 השבח >« אין לחוש שמא יאמרו
 הנכנסים שהשלישי לא קרא אלא
 שני פסוקים מוביוס השבח שהרי
 הלבר ילוע לעולס וגס יש להם לחשוב
 שא״כ לא היה לו להניח כשהגיע
 לפרשה שהרי גס זו מעין פרשה
 שהניח בה: ואם איתא למאן
 דאמר דולג לדלוג. פירש הקונטרס
 ללמאן לאמר פוסק לא קשיא מילי
 לטון שקרא הראשון שלשה פסוקים
 אין לפסוק עול וקשה להא מאן
 לאמר פוסק אית ליה שפיר נמי לולג
 אי לאו גזירה משום הנכנסין והיוצאין
 והכא נהי שאין אנו יכולין לתקן מה
 יי) שעשו הראשונים שהטעו את
 היוצאים שיסברו שהבא אחריו לא
 יקרא אלא שני פסוקים מכל מקום
 היה להס לתקן שלא יטעו הנכנסין
 לפי שמתחיל זה בשני פסוקים סמוך
 לפרשה לכך נראה לפרש ללמאן
 לאמר פוסק לא קשיא מילי ללליליה
 תרצי שפיר שאני הכא «) היכא ללא
 אפשר אבל היכא לאפשר שלא לפסוק
 פשיטא שאין להפסיק אבל למ״ל
 לולג תקשה: שאני־ התם דאפשר.
 קשיא היאך נהגו העולם בחולו של
 מועל של חג שקורא הרביעי כל
 מה שקראו השניס והא הכא ללא
 שרינן לא לולג ולא פוסק אלא היכא
 ללא אפשר ואפילו היכא (י) לקאמר
 משוס הנכנסין והיוצאין מיהו הא
 פשיטא לן שאס קרא אוחו שלפני
 האחרון על שני פסוקים מסוף
 הפרשה שבפסח או בעצרת שהאחרון
 לולג למעלה ולא יקרא שני פסוקים
 שהניח האחר וגס מפרשה של
 אחריה כיון ללא הוי מענינו של יוס:

 ושאין

אין מתהילין בפרשה פחות משלשה פסוקים  א

 ליקרי תרי מהא ותלתא מהך פשו להו תרי
 אמר לו זו לא שמעתי כיוצא בה שמעתי
ביום הראשון בראשית ויהי רקיע ב 1  דתנן א
 ותני עלה בראשית בשנים יהי רקיע באהד
 והוינן בה בשלמא יהי רקיע באהד התלתא
 פםוקי הוו אלא בראשית בשנים חמשה
הקורא בתורה לא יפהות  פסוקי הוו ותניאני נ
 משלשה פסוקים ואיתמר עלה רב אמר דולג
 ושמואל אמר פוםק רב אמר דולג מאי טעמא
 לא אמר פוסק קסבר ייכל פםוקא דלא פסקיה
 משה אנן לא פםקינן ליה ושמואל אמר
 פסמינן ליה והא אמר רבי הנניא קרא צער
 גדול חיח לי אצל רבי חנינא הגדול ולא
 תתיר לי לפסוק אלא לתינוקות של בית רבן
 הואיל ולהתלמד עשויין חתם טעמא
 מאי משום דלא אפשר הכא נמי לא
 אפשר ושמואל אמר פוסק מאי טעמא
 לא אמר דולג גזירה משום הנכנסין
 ומשום היוצאין מיתיבי י׳ פרשה של ששה
 פסוקים קורין אותה בשנים ושל המשה
 פסוקים ביהיד קרא ראשון שלשה
 השני קורא שנים מפרשה זו ואהה מפרשה
 אהרת ויש אומרים שלשה לפי שאין מתהילין
 בפרשה פחות משלשה פסוקים ואם איתא
 למאן דאמר דולג נדלוג ולמאן דאמר ה<פוםק
 נפסוק שאני התם דאפשר בהכי אמר רבי
 תנהום אמר ריב״ל הלכה כיש אומרים ואמר
 רבי תנהום אמר ריב״ל כשם שאין מתהילין
 בפרשה פהות מג׳ פסוקים כך אין משיירי{
 בפרשה פהות משלשה פסוקים פשיטא
 השתא ומה אתהלתא דקא מקיל תנא קמא
 מחמירי יש אומרים שיור דמחמיר ת״ק לא
 כ״ש דמהמירי יש אומרים מהו דתימא נכנסין
 שכיחי יוצאין לא שכיחי דמנחי םפר תורה
 ונפקי קמ״ל ות״ק מ״ש שיורי דלא משום
 יוצאיז אתהולי נמי גזירה משום הנכנםיז אמרי
 מאן דעייל שיולי שייל שלח ליה רבה בריה

 דרבא לרב יוםף הלכתא מאי שלה ליה תלכתא ידולג ואמצעי דולגן: זח
 הכלל כל שיש בו מוםף וכוי: איבעיא להו תענית צבור בכמה ראש הדש
 ומועד דאיכא קרבן מוסף ארבעה אבל הכא דליכא קרבן מוסף לא או דלמא
 הכא נמי איכא מוםף תפלה ת״ש בראשי חדשים ובחולו של מועד קורין
 ארבעה הא בתענית צבור ג׳ אימא רישא בשני ובהמישי ובשבת במנחה
 קורין ג׳ הא תענית צבור ארבעה יי אלא מהא ליכא למישמע מינה ת״ש
 דרב אקלע לבבל בתענית צבור קם קרא בסיפרא פתח בריך חתים ולא
 בדיך נפול כולי עלמא אאנפייהו ורב לא נפל על אפיח מכדי רב בישראל
 הרא מאי טעמא חתם ולא בריך לאו משום דבעי למיקרי אהרינא בתריה
בשלמא רב חונא קרי בכחני  לא רב בכהני קרא ההא י<רב הונא קרי בכהני 8
 ורב אסי ״דכהני חשיבי דארעא ישראל מיכף כייפו ליה לרב הונא אלא רב הא
 איכא שמואל דכהנא הוה ודבר עליה שמואל נמי מיכף הוה כייף ליה לרב ורב הוא דעבד ליה כבוד וכי
 עביד ליה בפניו שלא בפניו לא עביד ליה הכי נמי מםתברא דרב בכהני קרא דאי סלקא דעתך בישראל קרא
 לפניה מאי טעמא בריך לאחר תקנה אי הכי לאהריה נמי לבריך שאני היכא דיתיב רב דמיעל עיילי

 מיפק
 ומתמהינן השתא ומה התחלה מקיל תנא קמא ואמר ואחד מפרשה אחרת, מחמר יש אומרים ואומי שלשה, שאין מתחילין בפרשה פחות משלשה פסוקין. שיורי דחמיר ובמשייר) [דמחמיר] תנא קמא ואמר
 פרשה של חמשה יחיד קורא אותה כולה ואם קרא שלשה והניח שנים, דאיעבד, אבל לכתהילה (גי) שלשה צריך להניח, לא כל שכן דמחמרי יש אומרים. וכיון שאמר הלכה כיש אומרים למה הוצרך
 לומר כשם שאין מתהילין כך אין משיירין. ופריקנן מהו דתימא נכנסין שכיחי, והנכנס ששמע שלא קרא מן הפרשה שהתחיל בה אלא פסוק אחד ולא ידע שכבר קרא מן הפרשה שלפניה שני פסוקים ילך
 ויאמר הקורא פסוק אחד יצא, לפיכך גזר יש אומרים לקרות המתחיל בפרשה שלשה פסוקין. אבל להניח שני פסוקין בפרשד לא הוה גזר דהא שומע העונה אחריו קורא אותם שני פסוקין ושלשה מפרשר
 אחרת ולא אתי למיטעא ולמימר דתרי סגיא. ואם תאמר שמא יצא אחד מן הכנסת א) ולא ישמע מה שקרא מן הפרשה ה*חרח, [יוצאין לא שכיחי]. קמ״ל. ואסיקנא ה־לכתא דולג והילכתא אמצע־ דולג.

 חצי הפסוק השלישי ופרסקו: גזירה
 משום הנכנסין. שישמעו השני
 מתחיל פסוק זה ויאמרו לא קרא
 ראשון אלא שנים. וכן היוצאין שישמעו
 את הראשון קורא שלשה ויצאו מבימ
 הכנסת ויאמרו לא יקרא השני אלא
 שנים: הט גרסינן קרא ראשון
 שלשה השני קורא שנים מפרשה זו
 כוי: למ״ד דולג נדלוג. למאן לאמר
 י»פוסק ליכא למיפרך להא קרא ראשון
 שלשה קתני לאי אפשר עול לחזור:
 שאני התם יאפשר כהכי. לקרות
 מפרשה זו לאחריה להך מתניתא
 קיימא בשני ובחמישי שהוא יכול
 לקרות מה שירצה שהכל מענינו של
 יום: כשם שאין מתחילין בפרשה
 בפתות משלשה פסוקים. גזירה
 משוס הנכנסין שיהו סבורים לא קרא
 זה אלא שני פסוקים של התתלמ
 פרשה זו שהרי לא היו בבית הכנסת
 ולא שמעו שקרא מפרשה העליונה:
 כך אין משיירין כוי. גזירה משוס
 היוצאין שסבורין שהקורא אחריו
 של זה לא יקרא אלא שני פסוקים
 הנותרים: שיור דקא מחמיר תנא
 קמא. לתני ושל חמשה ביחיל ולא
 אמרינן יקרא הראשון שלשה ויפסוק
 אם ירצה: נכנסין שכיחי. לפיכך
 החמירו יש אומרים בהתחלה: שיולי
 משאיל. כשישמע שקורא השני שלשה
 מקראות והראשון לא קרא מפרשה
 זו אלא שנים ישאל היאך קרא הראשון
 שני פסוקים ולא יותר ויאמרו לו
 שקרא מפרשה העליונה: הלכפא
 מאי. בשל מעמלות: ואמצעי דולג.
 שאם לא יללג הוא יהא צריך
 (א) להתחיל בפרשה פחומ משלשה
 פסוקים ואס יקרא שלשה מן השניה
 נמצא קוראה כולה: מום!». «< פסקא
 תפלת עננו ברכה יתירא: מכדי רב
 בישראל קרא. שהרי רב לא היה
 לא כהן ולא לוי: דהא רב הונא קרא
 בכהני. במסכת גיטין בהניזקין
 !דף נט:<: הא איכא שמואל. בנהרדעא
 שהוא ממדינת בבל דכהנא הוא:
 ודבר עילויה. נהוג היה להיות
 למעלה מרב כדאמרינן בפרק מרובה
 >3״ק פ.) רב לא עייל לקמיה דשמואל:
 ורב הוא דעביד. להאי דאדבריה
 עליה כבוד הוה עביד ליה משום
 דלייטיה רב לשמואל דלא לוקמי בני
 במס׳ שבת פ׳ שמונה שרציס >ל׳ קח.):
 שלא בפניו לא עביד ליה. ושמואל
 לא היה בבבל אלא בנהרדעא:

 מיסק

 דהא אפילו רב אמי

 מסורת תש״ם

 א) תעניח כי., ב) חעגית כז:,
 ג) [שם ברכית יב:ן,
: ע״ש, ה) פוסק  ד) תענית כז
 נפסוק לדעת רש״י ל״ג ליה
 וג״ל דהקושיא קאי ארישא
 דמני ושל חמשה ביחיד,
 י) ן עי׳ נדרים עב. ברכות כה.
, [ ן נט:  יש״נן, 1) ןגיטי
׳ ברש׳׳י תענית כז: י ע  ח) !
 דייה הכי גרסינן וכי׳ וצ׳׳ע],
׳ רש״א ותשינת  ט) ןעי
 מהרי״ל סי׳ קס ובמגן
 אגרהס סי׳ קלח ס׳יק ב],

 גליון הש״ם
א הב הונא קר• ם ל ש ׳ ב מ  ג
ף כח ׳ לקמן ד  בכהנ־. עי

:  ע׳׳א תיד׳׳ה כי קאמר

 הגהות הב״ח
) רש׳׳י ד״ה יאמצעי א ) 
ר י י ש  דולג וכו׳ יהא צריך ל
סף. ) ד״ה מי ב  בפרשה: (
 חפלת כצ׳׳ל ותיבמ ססקא
כי דייה אץ ) תו ג  נמחק: (
 מתחילין וכו׳ וביוס השבת
י ש א ר ב י ו ע י ב ר ב  ו
ם אין לתיש: כ י ש ד  ח
) ד״ה ואס איחא כו׳ ד ) 
ה ש ע  לתקן מה ש
ה את ע ט ה ן ש ו ש א ר  ה
ד שאני ״ א ) ב ה  היוצאים: (
 הכא דלא כצ״ל יתיכת היכא
) דייה שאני וכו׳ ו  נמחק: (
א כ י א  ואפילו היכא ד

ס:  משו

 הבינו חננאל
 רב אמר דולג, כלומר
 כהן קורא ג׳ ולוי חוזר
 וקורא פסוק אחד מן
 הפסוקין שלשה שקרא
 כהן ובי אחרים, נשארו
 שלשה ישראל קורא
 אוחן. ושמואל אמר פוסק,
 כלומר פוסק פסוק אחד
 לשנים ועושה השמונה
 תשעה וקורין השלשה
 משלשה שלשה. משום
 דלא איפשר אלא בהכי.
 ואותבינן עליה דרב מיהא
 דתניא פרשה של ששה
 פסוקין קורין אותה שנים,
 של חמשה יחיד קורא
 אותה, קרא אחד שלשה
 והניח שנים השני קורא
 אותם שנים ופסוק אחד
 מן הפרשה של אחריה.
 ויש אומ׳רים ג׳ קורין מן
 הפרשה שלאחריה שאין
 מתחילין מן הפרשה פחות
 משלשה פסוקין. ופריק רב
 שאני התם דאפשר בהכי.
 כלומר אפשר לו לקרות
 מן הפרשה שאחריה. אבל
 בעינין בראשית שהשלישי
 רוצה לקרות ויהי רקיע,
 ובעינין צו את בני ישראל
 דסליק עיניינא, שאי
 אפשר לשלישי לקרות
 מן ובראשי חדשיכם
 דהא רביעי קורא ובראשי
 חדשיכם, וכיון דלא אפשר
 להו לקרוא מן הפרשה
 שאחריה שאחר רוצה
 לקרותה הילכך דולגין.
 אמר ר׳ יהושע בן לוי
 הלכה כיש אומרים. ועוד
 אמר כשם שאין מתחילין
 בפרשה פחות משלשה
 פסוקין, כך אין משיירין
 פחות משלשה פסוקין.

 א) נראה דחחר כאן וצ״צ ילא ישמע מה שיקרא מן הפרשה שלאחריה זה לא שטח יתנחי ס״פ ונפקי קמ״צ.



 מסורת הש״ם

שגת ! (5 ,  א) תענית כט:
א.  קמז. יש״נן, ג) [שגת ;
, ד:  וש׳׳נן, ד) תענית י
, : : שגועות טז י ת ל ו נ ר  ה) ג
נ״ ) תענית כה. סוכה נ  ו
,  ז) [כרכות לד: ע״ש]
ף ד , נו) [  ח) ןתהליס קג!
ע תיס׳ חגיגה ״ ע ו  כה.!, י) ן
 יח. ד״ה ר״ח ותוס׳ ר״ה כג.
 ד״ה משוס ומותי שכת כד.

 דייה אי דלמאן,

 הגהות הב״ח
 (א) רש״י ד״ה יאיגעית

ל ל  אימא וכי׳ על סניו כ
) תוס׳ ד״ה ב  שהיה אדם: (
ה ו  וצרכ אשי וכו׳ דהא ה
א ו ה ש אג כ ט׳ ג ט ג ע מ  מ
: י ע י נ ר נ ל גשלישי ו  ח
) ד״ה ואיגעימ אימא ג ) 
י ע כ דע ד ו  וכו׳ לא היה י
) ד״ה קידה וכו׳ ד  לשנויי: (
א ל ה ו י נ  גמיר ליה מד
א דגכי ל א א ר י ק ת י י  מ

 לשון קידה:

 מוסף רש״י
ר י ט פ מ ה ו ש ל ץ ש ר ו  ק
. מאותן שלשה אחרון ד ח  א
ר משוס שאין י ט פ  מ
ן נחיל יותר מגי  מיסיפי
 אנשים ולא כר״ח על די,
 שאין לנו להוסיף אלא
 גשכח וכיי״ט, ולפיכך
ן ספר חירה מ  קורי! ג׳ ח
 הוא וכלאו הכי הוי קרו
 שלשה, שהוא מתקנמ עזרא
 לקריח כשני ינחמישי כהן
ת כס:). תשי  ולוי וישראל (
ר י ט פ מ ד ו ח א א ר ו  ק
. אחד קורא יהוא ד ה  א
ן י ר !שם!. א  עצמו המפטי
י א ש ב ר ו ש ם ה ד  א
. לנזוח ו י נ ל פ ל ע ו פ י  ל
י הצנור, שאם לא  עצמו גפנ
ן שמעמי,  יענה יחרפוהו, כ
ו שהוא ! ג  אלא אס כן יודעי
 חשינ כיהושע שאמר לו
 הקכ״ה קוס לן למה זה
ת י נ תע ! ך י נ  אחה נופל על פ
ך ת ל ו ה ת ש ה  יד:). ל
. לשון משתטח ה צ ר  א
ת לד - לשין כו בו  משמע ;
י ו  שיטוח (שבועות טז:). ל

י שני ק י 5 • ה ד י י ק ו ח  א

ן ושוחה ונושק ר א  גודליו ג
 את הרצפה ותענית כה.ו.
. נעשה חיגר לפי ע ל ט י א  ו
פו מאליי יאיני  שכשזוקף גו
י כחזקה לדחוף ד  נשען על י
פו למעלה נמצא כל אונס  גי
 זקיפתו על מחניי !סונה
. יוריק, לשון ח י ט . י !  ע.
א) כמטחר  (כראשית נ
ה י ט  קשח !שם!. ה
. נמס׳ חעניח ם י ר ב  ד
 (כה.) עליח יישכח לך
 כמריס יאי אתה משגיח על
א ה א ו ן וסוכה שם1. ה י  מ
. החטא גרס לו ה י ה ל מ ר  ג
; ה  שנצלע גקידה ותענית כ
ס ונענש  נענש נחטאח דגרי
נן רע כדאמרי  גשעמ המאו
 נמסכח שכח (לג.ו נפל
 חורא חדד לסכינא ,סוכה

 כב: הקורא עומד פרק שלישי מגילה
 מיפק לא נפקי. הלכך לפניה נריך גזירה משוס הנכנסין כדאמרינן
 לעיל לאחריה לא בריך ללא חייש ליוצאין: זה הכלל כל שיש בו ביטול
 מלאכה לעם. במה שהן מאחרין בבימ הכנסת: כגון המניה צבור.
 שמותר במלאכה. רוב תענית צבור מותרין במלאכה חוץ משל גשמים
 אמצעיים ואחרונים: ותשעה באב.
 נמי מותר במלאכה אלא במקום
 שנהגו: ראשי חדשים. אין בו ביטול
 מלאכה כל כך שאין הנשים עושומ
 מלאכה בהן והכי נמי אמרינן במס׳
 ראש השנה «ל׳ כג.) גבי משואומ
 משום ביטול מלאכה לעם שני ימים.
 ושמעתי מפי מורי הזקן ז״ל שניתנה
 להם מצוה זו בשביל שלא פירקו
 נזמיהן בעגל (תוספת. ואני מצאתי
 בסרק מ״ה לבריימא לרבי אליעזר
 שמעו הנשים ולא רצו לימן נזמיהן
 לבעליהן אלא אמרו להן אתם רוציס
 לעשות פסל ומסכה שאין בו כח
 להציל ונתן הקב״ה שכרן של נשים
 בעולם הזה שיהו משמרות ראשי
 תלשיס יותר מן האנשים ולעוה״ב
 הן עתילוח להחחלש כמו ראשי
 חלשים שנאמר ס) תתחלש כנשר
 נעורייכי ע״כ< ומקרא מסייעו לכחיב
 אשר נסתרת שם ביום המעשה
 (שמואל א כ! ותרגם יונתן ביומא
 לחולא והתם נמי גבי ר״ת קאי
 לקאמר ליה מחר חולש וקרי ליה
 לערב ר״ח יום המעשה אלמא ראש
 חלש לאו יוס המעשה הוא. ומועל
 נמי לאו ביטול מלאכה לעס שהרי
 באין לבית הכנסמ יומר מימות החול
 לפי שאין עושין בו מלאכה אלא בלבר
 האבל: ולרב אשי. לאמר זה הכלל
 למתני׳ לאתרי נמי תשעה באב לאית
 ביה מוסף תפלת עננו: מתני' מני
 כוי חל להיות כוי. גבי תשעה באב
 תניא לה בשמעתא בתרייתא למס׳
 תענית: קורא אחד ומפטיר אחד.
 הקורא הוא הוי המפטיר: סימנא
 בעלמא. הא להדר נקיט ליה בזה
: כל דטפי ר  הכלל סימנא יהיב לן כ
 מילחא מחבריה. כל יום העודף לבר
 מחבירו; לא אסרה תורה. בפסוק זה
 אלא שלא יעשו רצפח אבניס בבהכ״נ
 דוגממ של מקדש: לא בעי מטרת
 צבורא. שאם ילך יעמדו מפניו: פישוט
 ידים ורגלים. כשהיה נופל על פניו
: לא  ושאר הצבור לא היו עושין כן
 משני. לא היה רוצה לשנות ממנהגו:
 ואיבעית אימא. לא היה רגיל ליפול
 על פניו (א) כלומר שהיה אדס חשוב
 ואינו נופל על פניו: אא׳׳כ נענה.
 כלומר אא״כ בטוח במעשיו שהוא
 נענה בתפלתו: למה זה אתה נופל על
 פניך. אלמא אין לו לעשות: קידה.
 האמורה בכל מקום אינה אלא על
 אפים: ארצה. משמע כולו שטוח
 ארצה: אחוי קידה. נועץ גודליו ונשען

 מיפק לא נפקי ת״ש זה הכלל כל שיש בו
 ביטול מלאכה לעם כגון תענית צבור
 ותשעה באב אקורין ג׳ ושאין בו ביטול
 מלאכה לעם כגון ראשי חדשים והולו של
 מועד קורין ד׳ שמע מינה אמר רב אשי והא
 אנן לא תנן הכי זה הכלל כל יום שיש בו
 מוםף ואינו יום טוב קורין ארבעה לאתויי
 מאי לאו לאתויי תענית ציבור ותשעה באב
 ולרב אשי מתניתין מני לא תנא קמא ולא
 רבי יוסי דתניא א<הל להיות בשני ובהמישי
 קורין ג׳ ומפטיר אהד בשלישי וברביעי קורא
 אהד ומפטיר אהד רבי יוםי אומר לעולם קורין
 ג׳ ומפטיר אחה ואלא קשיא זה הכלל לא
 לאתויי ראש חודש ומועד חא בחדיא קתני
 לה בראשי חדשים ומועד קורין ארבעת
 םימנא בעלמא יהיב דלא תימא יו״ט וחולו
נקוט האי  של מועה כי הדדי נינהו אלא 0
 כללא בידך כל דטפי ליה מילתא מחבריה
בר״ה ומועד  טפי ליה גברא יתירא הלכך :
 דאיכא קרבן מוסף קורין ארבעה ביו״ט דאסור
 בעשיית מלאכה חמשה ביוה״כ דענוש כרת
 ששה שבת דאיכא איסור סקילה שבעה
 גופא רב איקלע לבבל בתענית צבור קם
 קרא בםפרא פתח בדיך התם ולא בריך נפול
 כולי עלמא אאנפייחו ורב לא נפל על אנפיח
רצפה של אבנים  מ״ט רב לא נפיל על אפיה ג
ואבן משכית לא תתנו בארצכם  היתה ותניא 1
 להשתהות עליה עליה אי אתה משתחוה
 בארצכם יאבל אתה משתהוה על אבנים
 של בית המקדש כדעולא דאמר עולא לא
 אסרה תורה אלא רצפה של אבנים בלבד אי
 הכי מאי איריא רב אפילו כולהו נמי קמיה
 דרב הואי וליזיל לגבי ציבורא ולינפול על
 אפיה לא בעי למיטרח ציבורא ואיבעית אימא
 רב פישוט ידים ורגלים הוה עביר וכהעולא
 דאמר עולא י לא אסרה תורה אלא פישוט
 ידים ורגלים בלבד וליפול על אפיה ולא
 ליעביד פישוט ידים ורגלים לא משני ממנהגיה

ן בהן ביטול מלאכה כגון ראש חדש קורץ ארבעה. וקשיא  ושאי
 להא בפרק אין דורשין בחגיגה (לף יח. ושס< אמרינן ראש
 חלש יוכיח שיש בו קרבן מוסף ומותר בעשיית מלאכה וי״ל לולאי
 מותר הוא בעשיית מלאכה לאנשים אבל נשים אסורות במלאכה לפי

 שלא פרקו נזמיהן במעשה העגל׳):
לרב אשי מתני׳ מני לא תנא  ו
 קמא ולא רבי יוסי דתניא
 בו׳ רבי יוסי אומר לעולם קודין
 שלשה ומפטיר אחד. וא״מ דלמא ר׳
 יוסי היא והט קאמר לעולם קורין
 שלשה והרביעי דהר מפטיר אחד
 ולא בעי למימר אחד מן השלשה
 ר״ל דכי היכי דלת״ק ליכא למימר
 מפטיר אחד דהיינו רביעי להא
 (׳)הוא ממעט 3ט׳ באב שהוא בשלישי
 וברביעי יותר משני וה׳ דעלמא
 וא׳׳כ מסחמא לא יחמיר בט׳ באב
 שהוא בב׳ וה׳ לקרוח רביעי ואינו
 מחמיר לקרוח אלא להפטיר הכי נמי
 לר׳ יוסי הר המפטיר אחד מן השלשה
 שקראו: ואיבעית אימא רב
 פישוט ידים ודגלים הוא דעבד
 כדעולא. וקשה וכי לא היה יודע
 >ג)דמצי לשנרי הט וכי ס״ד מעיקרא
 שיהא אסור בלא פישוט ידים ורגלים
 וי״ל למעיקרא אסר ליה מדרבנן בלא
 פישוט יליס ורגלים ובסוף קאמר
 ואיבעית אימא אין אסור מלרבנן
 ורב פישוט יליס ורגלים הוא לעביל
 לאסור מן התורה ומיהו קשה
 ללישנא קמא לאסור מלרבנן בלא
 פישוט יליס ורגלים יש לממוה על
 בתי כנסיות שלנו שיש בהן רצפה
 היאך נופל שליח צבור על פניו ונראה
 לי למצלי אצלויי ובהט שרי והכי
 נמי משמע בסמוך למייתי ההיא לפרק
 אין עומלין לברכות (לף לל: ושס<
 לחזינן להו לאביי ורבא למצלי אצלויי

 כן פירש רב האי גאון:
 אין אדם חשוב רשאי ליפול על
 פניו. בירושלמי מפרש היכא
 שמחפלל בשביל הצבור אבל בינו

 לבין עצמו שפיר דמי:
 קידה על אפים. לא מכח הקרא
 הוא מפיק לה דהא כחיב
 נמי (ישעיה מט) אפיס ארץ ישתחוו
 לך אלא הכי גמיר ליה מרביה
 (י) לגבי לשון קידה שייך אפים:

 הני

 עין משפט
 נר מצוה

א א מיי׳ פי״כ מהלכות  ל
 תפלה הלכה טז טור
 א״ח סי׳ תקנט וסי׳

: ט ע ק  ח
ר א״ח טו ב כ מיי׳ שס (  ל

: ט)  סימן תקנ
ו מהלכות ״ ג ג מיי׳ פ  ל
 ע״ז הלכה ו ופ״ה
 מהל׳ תפלה הלכה יד
ף ש״ע א״ח סי׳ קלא סעי  טו

 ח כהג״ה:
ד ד ה מיי׳ פ״ה מהל׳  ל
ו פ״  תפלה הלכה יד ו

 מהלכות ע״ז הלכה ז:
 לה ו מיי׳ פייה מהלכות
ש״ע  תפלה הל׳ יד טו
ף ת:  א׳׳ח סימן קלא סעי

: ן ג  ז [מיי׳ שס הלכה י

 תורת אור השלם
 1. לא תעשו לבם
 אלילם ופסל ומעבה לא
 תקימו לבם ואבן משבית
 לא תתנו בארצכם
 לדשתחוה עליה כי אני

 ין אלהיכם:
 ויקרא כו א
 2• ויאמר ין אל יהושע
 קם לף למה זה אתה

 נפל על פניך:
 יהושע ז י
 3. ותק־ בת שבע אפים
 ארץ ותשתהו למלך
 ותאמר יחי אדני המלך

 ךח־ לעלם:
 מלכים א א לא
 4. ויהי ככלות שלמה
 להתפלל אל ין את כל
 התפלה והתחנה הזאת
 קם מלפני מזבח ין מכרע
 על ברכיו וכפיו פרשות

 השמים:
 מלכים א ח נד
 5. ויספר אל אביו ואל
 אחיו ויגער בו אביו
 ויאמר לו כלה החלום
 הזה אשר הלמות הבוא
 נבוא אני ואמך ואחיך

 להשתהות לף ארצה:
 בראשית לז י

 הבינו חננאל
 מתני• ביום טוב חמשה
 וביום הכפורים ששה כוי.
 ואסיקנא נקוט האי כללא
 בידך כל דטפי מילתא
 מחבריה טפי בה גברא
 יתירא. בראשי חדשים
 ובמועד דאיכא קרבן
 מוסף קורין ארבעה, ביום
 טוב דאסור בעשיית
 מלאכה חמשה, ביום
 הכפורים דענוש כרת
 ששה, בשבת דאיסור
 סקילה שבעה. גופא רב
 איקלע לתענית ציבור קם
 קרא כסיפרא במקום כהן
 דאפילו רמי ורכסי כהני
 השיבי מיכף הוו כייפי
 ליה. ושמואל דהוא כהן
 לא הוה התם. פתח בריך,
 חתים לא בדיך. נפול בולי
 עלמא אאפייהו ורב לא
 נפל, משום דרצפה של
 אבנים הוות קמיה. דתניא
 ואבן משכית לא תתנו
 בארצכם. פי׳ רצפה
 כדכתיב על רצפת בהט
 ושש ודר וסוחרת,
 וכדתנינן עמוד והפג על
 רצפה. וברצפה של אבני

 בית המקדש אתה משתחוה ולא כרצפה זולתי המקדש. ואקשינן אי הכי לכולי עלמא אסיר. ופרקינן קמיה דרב הואי. איבעית אימא פישוט ידים ורגלים הוה עביד רב
 ורגלים. איבעית אימא אמאי לא נפיל רכ אאפיה, משום דרי אלעזר דאמר אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו בציבור אלא אם כן נענע כיהושע בן נון, שנאמר ויאמר ה׳ אל יהושע קום לך וגוי. ת״ר קידה על אפים, כריעה
 על כרכים, השתחויה פישוט ידים ורגלים. וכולהו מקראי. לוי אחוי קידה קמיה דרבי ונפל ואיטלע. והאי גרמא ליה והאמר ר׳ אלעזר לעולם אל יטיח אדם דברים כלפי מעלה כר. [אמר רב חייא בר אבין חזינא להו לאביי

יאדם השוב שאני י< כדרבי  ואיבעית אימא ג
 אלעזר דאמר רבי אלעזר י אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו אלא אם כן
ויאמר ה׳ אל יהושע קום לך [וגו׳] תנו רבנן  נענה כיהושע בן נון דכתיב 2
ותקד בת שבע אפים ארץ כריעה על ברכים וכן  ה״קידה על אפים שנאמר 3

מכרוע על ברכיו חשתחואה זו פישוט ידים ורגלים שנאמר  הוא אומר 4
חבוא נבוא אני ואמך ואחיך לחשתחות לך ארצה י׳ לוי אהוי קידה קמיה 5 

 דרבי ואיטלע והא קא גרמא ליה והאמר רבי אלעזר לעולם אל יטיח אדם
 דברים כלפי מעלה שהרי אדם גהול הטיה דברים כלפי מעלה ואיטלע
 ומנו לוי הא והא גרמא ליה ״אמר רב הייא בר אבין הזינא להו לאביי

 ורבא
 עליהם ושוחה על שנושק את הרצפה
 וזוקף ומתוך שאינו יכול להשען על גולליו ואין יליו מסייעות אותו בזקיפתו וצריך להתאמץ במתניו וממוך כך נצלע בבוקא לאטמא: הטיח
 דברים כלפי מטלה. במסכת תענית״) עלית למרוס ואין אמה משגיח על בניך: הא והא גרמא ליה. לסי שהטיח נתקלקל בשעת הסכנה:

 דמצלי
 וכדעולא דאמר לא אסרה תורה [א]לא פישוט ידים



ך עין משפט  ך
 נר מצוה

 הקורא עומד פרק שלישי מגילה
 הני שלשה וחמשה כנגד מי. אבל מששה של יום הכפירים לא בעי
 עד לקמן קשיא אמאי לא בעי מד׳ של ראש חדש בנגד מי
 וכן של חולו של מועד ר״ל דקים ליה דטעמא דמוסף חשיב לטפויי
 חד גברא אבל לטפויי כל כך(>*) ביו״ט וביוה״כ ובשבת לא ס״ל משוס
 ׳)כרת וסקילה אי לא משכחינן כנגד
: שבעה רואי פני המלך.  מי
 פירש הקונטרס דאמשורוש וקשיא
 לומר שתקנו מכמיס כנגד ענינו של
 אותו רשע לכך פירש ר״ת אומן
 הכתובים בספר ירמיה (נב) ובמלטם
 >ב כה) כתיב ה׳ ובירושלמי מפרש
 שהשנים שלא הוזכרו במלכים הס
 סופרי הדיינין: אמר יעקכ.
 מצעה גרסינן שאס הוה מין ל) לא
 היה מזטרו יעקב דהא כתיב שם
: חד אמר (  רשעים ירקב (משלי י
 עולה וחד אמר אין עולה. פסק
 ר״ת דקיימא לן י»כמ״ל עולה ולכך
 אנו נוהגין בתעניות במנתה ובט״ב
 שהשלישי מפטיר וכן ביום הכפוריס
 במנתה אבל בשבתות ובימים טובים
 וביוה״כ שחרית המפטיר לא הר מן
 המנין דכיון שמותר להוסיף עליהם
 יכולין אנו לעשות מנהגינו אליבא
 דכולי עלמא דאי הוי הלכה כמ״ד אין
 עולה עבדינן שפיר ואפילו הוי נמי
 הלכה כמאן דאמר עולה מ״מ אין
 לחוש שהרי מותר להוסיף ואע״ג
 דאמרינן לקמן >דף כט:) חל להיות
 בואתה תצוה קורץ שיתא בואתה תצוה
 וחד 3ט משא מכל מקוס נהגו עכשיו
 לקרות המפטיר שהוא שמיני כל
 זה כדי לנהוג מנהגינו וחזן שטעה
 וגמר כל הסדר של שבת יחזור
 רקרא (י) השביעי וכן אס הוא יו״ט
 וקרא כל המנין שהוא צריך ושכח
 לקרות בחובת היוס יחזור ספר מורה
 רקרא אחר כתובת היום ואתרון
 שקרא קודם הוי כמאן דליתיה אבל
 בשבת של חנוכה או בר״ח של חנוכה
 «0אין צריך כדאימא בילמדנו לתנוכהנ)
 דהלכתא אין משגיחין בחנוכה כל
 עיקר וימים שיש בהן קרבן מוסף
 גומר קדיש קולס שיוציא ספר תורה
 ובימים שאין בהן קרבן מוסף אין
 גומר קליש קולם ובשבת לא יקרא
 פתות מאחל ועשרים פסוקים לשבעה
 בני אלם כל חל וחל שלשה פסוקים
 ובמנחה ובשני ובחמישי עשרה פסוקים
 ואס שכח ולא קרא כל כך יחזור
ן דמשום ככור תורה ו  ויקרא: כי

 דמצלי אצלויי. על צידיהן ולא נופלין על פניהן ממש לפי שאין אדם
 חשוב רשאי ליפול על פניו: הכי גרסינן תנא דבי ר׳ ישמטאל היא:
 גיו׳׳ט מאתרץ לבא. לבית הכנסת שצריך לטרוח בסעודת יו״ט כך
 מפורש במסכת סופרים׳): וממהרין לצאת. משוס שמתת יום טוב:

 ובשבת ממהרין לבא. שכבר תיקנו
 הכל מערב שבמ ויפה למהר ביאתן
 לקרות שמע כוותיקין: וממהרין
 לצאת. משוס עונג שבת: ברכת
 כהנים. שלשה תיבות בפסוק ראשון
 וחמשה בפסוק שני ושבעה בפסוק
 שלישי: חמשה מרואי פני המלך
 ושבעה רואי פני המלך. שבעה
 הס כדכתיב שבעת שרי פרס ומדי יי)
 ומהם יש חמשה תשובים כלכתיב
 בסוף מלטםיי). שלשה שומרי הסף בסוף
 ספר מלכים,). וכנגלן תיקנו אלו מעין
 לבר מלכות: דמישלם בעובדיה.
 ממים במעשיו: מפני כבוד חורה.
 שלא יהא כבוד מורה וכבוד נביא שוה
 וטון דמשוס כבוד תורה הוא ולא
ד  משום חוגה לאו ממנינא הוא: מג
 ז׳ שקראו בתורה. לא פיחת כל אחד
 מג׳ פסוקים: ואם איתא. לאינו
 עולה מן המנין הוו להו שמונה
 שקראו בתורה וכ״ל בעינן בנביא:

 מגלו

ש״ע א״ח סי׳ ו א טו  ל
 תקכט סעיף א

׳ה:  נהגה׳
׳ רסז יש״ע א״ח סי ז ב נו  ל

: ף ג  סעי
ש״ע א״ס סי׳  לח ג טי

ה: ׳ ׳ א נהג פ  ר
״כ מהל׳ י׳ פי ט ד מי  ל
 חפלה הלכה יז סמג
ע א׳׳ח סי׳ ש״ ט טו  עשי! י

: ף ג  רפכ סעי
 מ ה ו מיי׳ שס הלכה ק
ף ׳ע שס סעי ] טוש׳ ג  ף

: ה ״ ג ה  ד נ
א ז מיי׳ שס הלכה יג  מ
ד פ ש״ע א״ח סי׳ ר  טו

ף א:  סעי

 רבינו חננאל
 ורבא כי נפלו על אפייהו
 דמצלי אצלויי], פירי
י מ ל ש ו ר  מטין לצדיק. י
 (בסנהדרין) [בעבודה זרה]
 בתהלת פרק ר׳ ישמעאל
 ר׳ אמי [בבלייא] בשם
 רבנן דתמן לא התירו
 השתחויה אלא לתענית
 ציבור ובלבד על הצד.
 ר׳ ינאי זעירא בשם
 אבהתיה כל מי שאינו
 כשר כיהושע שאם •פול
 על פניו יאמר לו מן
 השמים קום לך אל יפול
 ובלבד יחיד על הצבור.
 רב מפקיד בבי רב אחא
 ורב אמי מפקד לאינשי
 ביתיה כד תהוון נפקין
 לתעניתא לא תהוון רבעין
 כאורחיכון. ר׳ יונה ודי
 אחא רבעין על סטריהון.
 אמר ר׳ שמואל חמית ר׳
 אבהו רביע כי אורחיה.
 ביום טוב חמשה וביום
 הבפורים ששה כולי.
 ואוקימנא לתנא דבי ר׳
 ישמעאל, דתני ביום טוב
 חמשה וכיום הכפורים
 ששה ובשבת שבעה אין
 פוחתין מהן אבל מוסיפין
 עליהן. וכשמוסיפין ב
 קורק בספר תורה מאחרין
 לצאת, וכשפוהתין
 ממהרין לצאת. הני ג׳
 שקורץ בשני ובחמישי
 ובשבת במנחה ובתעניות
 ובטי באב וכיוצא בהן,
 והי שקורין ביום טוב,
 וזי שקודין בשבת, כנגד
 ברכות כהנים. הפסוק
 הראשון שלש תיבות,
 והשני חמשה, והשלישי
 שבעה. תני רב יוסף
 שלשה כנגד שומרי הסף,
 שני ואת שלשת שמרי
 הסף. ה׳ מרואי פני המלך,
 שני וחמשה אנשים מראי
 פני המלך. שבעה מרואי
 פני המלך, דכתיב ושבעה
 אנשים מרואי פני המלך.
 ששה דיום הכפורים כנגד
 ששה שעמדו מימינו
 של עזרא ומשמאלו,
 שני ויעמד אצלו מתתיה
 ושמע ועניה ואוריה
 וחלקיה ומעשיה על ימינו
 ומשמאלו פדיה וגוי.
י משה התקין מ ל ש ו ר  י
 לישראל שיהיו קורץ
 בתורה בשבתות ובימים
 טובים ובראשי חדשים
 ובחולו של מועד, שנא׳
 וידבר משה את מועדי ה׳
 אל בני ישראל. עזרא תיקן
 שיה ו קורין שלשה בתורה
 בשני ובחמישי ובשבת
 במנחה. אבל הקריאה
 בתורה מימות משה רבינו
 היתה שלא ישאדו שלשה
 ימים בלא קריאה בתורה.

 והוא תיקן טבילה לבעלי קריין, ושיהו בתי דינין יושבין בעיירות בשני ובחמישי, ושיהו רוכלין וכוי. הלעוזות לא נהגו להיות קורין גהו״ז, אלא אחד קורא כל הפרשה. היה אחד יודע כל הפרשה, קורא אותה
 כולה. שבעה יודעין שלשה פסוקץ, כולן קורין אותן. אתר יודע שלשה פסוקין, קורא חוור וקורא. ר׳ ועירא בשם ר׳ ירמיה העבד עולה ממנין שבעה. והא אסור לאדם ללמד עבדו תורה, תיפתר כשלמד מעצמו
 או כשלמדו רבו כטבי. וידבר עולה מגי פסוקין. אמירו משמיה דרב שבעה חוץ מן המפטיר. התיב ר׳ הנינה כולי. תנו רבנן הכל עולין למניין שבעה אפילו אשה אפילו קטן, אבל אמרו חכמים אשה לא תיקרא
 בתורה מפני כבוד צבור. המפטיר שקורא בתורה, חד אמר עולה למניין שבעה וחד אמר אינו עולה. ואותבינן על מאן דאמר אינו עולה למניין ז׳ אלא צריך ז׳ והוא, מיהא דתניא המפטיר בנביא לא יפחות
 מכ״א פסוקין, ג׳ פסוקין לכל אחד, כנגד שבעה שקראו כתורה. ואם איתא דתמני בענן בהדי המפטיר, כ״ד פסוקי בענן. ופרקינן המפטיר כיון דמשום כבוד תורה קרי, פיר׳ שלא יקרא בנביאים עד שיקרא בתורה,

 ורבא המצלי אצלויי: ביו״ט המשה ביוה״כ
 ששה כו׳: מתני׳ מני לא ר׳ ישמעאל ולא
 רבי עקיבא דתניא א<ביו״ט המשה וביוה״כ
 ששה ובשבת שבעה אין פוהתין מהן ואין
 מוםיפין עליהן דברי ר׳ ישמעאל ר״ע אומר
 ביו״ט חמשה וביום הכפורים שבעה ובשבת
 ששח אין פוחתין מחן אבל מוםיפין עליהן
 מני אי ר׳ ישמעאל קשיא תוםפת אי ר״ע
 קשיא ששה ושבעה אמר רבא תנא דבי רבי
 ישמעאל היא דתנא דבי ר׳ ישמעאל ביום
 טוב חמשה ביוה״כ ששה בשבת שבעה
 אין פוהתין מהן אבל מוםיפין עליהן דברי ר׳
 ישמעאל קשיא דר׳ ישמעאל אדר׳ ישמעאל
 תרי תנאי אליבא דרבי ישמעאל מאן תנא
ביו״ט מאחרין לבוא וממהרין א (  להא דתניא נ
 לצאת ביום הכפויים ממהרין לבוא ומאחרין
וממהרין ובשבת ממהיין לבוא ג  לצאת ב
 לצאת לימא י״ע יאית ליה גביא יתייא
ויא י  אפילו תימא יבי ישמעאל ינפיש םי
י נחמני בי יצחק ב יהמשה w ושבעה כנגה מי פליגי בה י  דיומא הני שלשה ג
 והד דעמיה ומנו רבי שמעון בן פזי ואמרי לה ר׳ שמעון בן פזי והד העמיה
 ומנו רבי יצחק בר נחמני ואמרי לה ר׳ שמואל בר נהמני הד אמר כנגד
 ברכת כחנים וחד אמר כנגד שלשח שומרי חםף חמשח מרואי פני חמלך
 שבעה רואי פני המלך תני רב יוסף ג׳ המשה ושבעה שלשה שומרי חסף
 חמשה מרואי פני המלך שבעה רואי פני המלך אמר ליה אביי עד האידנא
 מאי טעמא לא פריש לן מר אמר ליה לא הוה ידענא דצריכתו ליח י* ומי
 בעיתו מינאי מילתא ולא אמרי לכו אמר ליה יעקב מינאה לרב יהודה הני
 ששה דיוה״כ כנגד מי אמר ליה כנגד ששה שעמדו מימינו של עזרא
ויעמוד עזרא הסופר על מגדל עץ אשר עשו  וששה משמאלו שנאמר 1
 לדבר ויעמוד אצלו מתתיה ושמע ועניה ואוריה וחלקיה ומעשיה על ימינו
 ומשמאלו פדיה ומישאל ומלכיה וחשום וחשבדנה זכריה משלם הני
 שבעה הוו היינו זכריה היינו משלם ואמאי קראו משלם הידמישלם
ואפילו אשה אבל  בעובהיה ת״ר יי י הכל עולין למנין שבעה ואפילו קטן 8
מפטיר מפני כבוד צבור איבעיא להו 8  אמרו חכמים אשה לא תקרא בתורה 8
עולה  מהו שיעלה למנין שבעה רב הונא ור׳ ירמיה בר אבא חד אמר ה
 וחד אמר אינו עולה מ״ר עולה דהא קרי ומ״ד אינו עולה כדעולא דאמר
המפטיר בנביא צריך שיקרא בתורת תחלח מפני כבוד  עולא מפני מח ו
 תורה וכיון דמשום כבוד תורה הוא למנינא לא סליק מיתיבי י המפטיר
 בנביא לא יפהות מעשרים ואהד פםוקין כנגד שבעה שקראו בתורה
 ואם איתא עשרים וארבעה הויין כיון דמשום כבוד תורה הוא

 כנגדו
 הוא כנגדו נמי לא בעי. וקשיא לפי
 מנהגינו שאנו גוהגין בכל שבמומ השנה שהמפטיר חוזר וקורא מה שקראו הראשונים ואין קורא כלל אחר כך אס כן מאי קא משני כיון
ן דאין קורא אלא מה שקראו הראשונים כנגדו לא בעינן אלא  למשוס כבוד המורה הוא כנגדו נמי לא בעינן אדרבה היה לו לומר טו
 שמע מינה לבימי המנאים היה המפטיר קורא מה שלא קראו הראשונים והט נמי משמע מלמקינו ג׳ פסוקים כנגלו למפטיר בנביא
ל מה שקרא בתורה למאן לאמר עולה כלאמרינן בסמוך א״כ שמע מינה שהוא קורא מה שלא קראו הראשונים וא״כ קשה למה אין  מג
 אנו נוהגין לעשומ כן ונראה לפי שבימי החכמים לא היו אומרים קריש בין אומן שקראו קולס המפטיר והמפטיר ולכך היה המפטיר
 מסיים אבל אתר שנסלר הש״ס ומקנו לומר קליש בין אומס שקראו ראשינה והמפטיר כמו שתקנו לומר ברוך ה׳ לעולם אמן ואמן רראו
 עינינו אחר השטבנו שלא היו אומרים בימי התנאים 8 והם תקנוהו להוליע שתפלת ערבית רשומ והט נמי מקנו לומר קליש בין השבעה
 למפטיר להוליע שאינו ממנין השבעה והר״ר אליהו הנהיג את בני עירי שאפילו כשמוציאין שני ספרי תורומ או שלשה נוהג מנהג זה
 שיקראו הראשונים הכל והמפטיר מוזר וקורא ממה שקראו הראשונים וכן הנהיג רבינו משלס וכן נוהגין עכשיו בכל צרפת ושינו אמ
 מנהג רש״י ורבותיו ור״ת והא שאין מוציאין 3׳ ספרי תורות בכל השבתות לקרוא בשניה וביום השבת כמו שעושין ביו״ט נראה לפי שאין
 בפרשה אלא שני פסוקים ואין קורין בתורה פחות מג׳ פסוקים ואין להתהיל בפרשה שלמעלה או לסיים בפרשה שלמטה משום ללא הוי
 מענינו של יום ועול י״ל לפי שצריך להפטיר בכל שבת מענינו של יום ואי קרינן בשל שבת א״כ יהא צריך להפטיר בלסליק מיניה והיינו
 בשבת וא״כ יהו כל ההפטרות מענין אתל ועול י״ל לפי שלעולם אין קורין בספר תורה שני בקרבנות אלא באותן שבאין לכפרה כלפירש
 לקמן פרק בני העיר (לף לא.) שקורין בהן ביו״ט ומהני לישראל כאילו הקריבום אבל קרבנות שבמ אינן באץ לכפרה ומש״ה אין קורץ בהן:

 לא

 מסורת הש״ם

, ג) [מס׳ [ ג ״  א) [תוספתא פ
 סופרים פי״ח ה׳׳ד ע״ש
׳ : [עי ן י , ג) סנהדרי  וצ״ע]
 תוספות לעיל כא: ד״ה
ט. י ר : סי ד , י) נסוכה י [ ד ג  מ
ת יא: ו ד ו ה , ה) [ [ : ן י  סנהדרי
) !תוספת׳ , י [  כריתות ה:
, , ז) [פי״ח ה״ד] [ ג ״  פ
, , ט) נמ״נכה] [אסחרא]  ח)
 י) נשם], כ) צ״ל מלאכת כרת.
׳ חוספומ ועי  מהרש׳׳א, ל) [
ז ת. ד׳׳ה העקב כוי אכל  ע״
׳ אנהו וכו׳ עקנ מינאה דר  י
׳  ומצוה ליישנן, D) [עי
: ד״ה ט  תוספומ תעצית כ
ן י ג  כשני], נ) [וכן לקמן נסו

, [  כט:

 תורה אור תשלם
ר פ ס א ה ך ן ד ע מ ע י  1. ו
ו ש ר ע ש ץ א ל ע ד ג ל מ  ע
ו ל צ ד א מ ע ר מ ב ד  ל
ה י נ ע ע ו מ ש ה ו ן נ  מתך
ה י ש ע מ ה ו ן ק ל ח ה ו ן ך ו א  ו
ו ל א מ ש מ ו ו נ י מ ל י  ע
ה ן כ ל מ ל ו א ש י מ ה ו ן ך  פ
ה ן ר כ ה ז נ ך ב ש ח ם ך ש ה  ו
: נחמיה ח ד ם ל ש  מ
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 גליון הש״ם
׳ ר״ה ׳ אשה. עי אפי ׳ ו מ  ג
 דף לג ע״א חוס׳ ד׳׳ה הא
ד ו ב י כ נ ם מפ ׳ יהודה: ש  ר
. לקמן דף כד ע״כ ר ו  צב
ד מהו י ט פ ם פ  וש״נ: ש
׳ חענית ד׳ כט  שיעלה. פי
נ חדי׳ה גשני ובחמישי: ׳  ע׳
׳ והס כו ן ו ו ׳ ד״ה כי ם ו  ת
ע ״ ת ע ש די הו להו ו  תקנ
ף נ ׳ נרכוח ד . עי ת ו ש  ר
דף ד  ע״א תד״ה מכרך ו
׳ יוחנן נ מד״ה אמר ר ״  ע
נ תוס׳ ד״ה ״ ף כז ע ד  ו

 והלכתא:

 הגהות הב״ח
 (א) תום׳ ד״ה הני וכוי
ת ב ש  אכל לטסרי כל כך ב
ם ו ש ב מ ו ם ט ו י ב  ו
ה ל י ק ס ת ו ר כ ה ו כ א ל  מ
 לא ס״ל אי לא אשכחינן:

) ד״ה חד אמר וכו׳ ב ) 
א ר ק ה ש  יחזור רקרא מ
ד או ״ א ) ב ג ) : כן  השניעי ו
ת אין ב ש  נר״ח של חנוכה ו
ה כ ו נ ח ת ד ו ר ק ך ל ר ו  צ
ט ף כ ן ד מ ק ׳ ל י א ד  כ
 דהלכחא כצ״ל וחיכוח

 נילמדנו דחנוכה נמחק:

^ ׳ 1 0 1 ^ 

 הגהות הגר״א
א הני שלשה ר מ  [א] ג
 חמשה שנעה כנגד מי כוי

 כצ׳׳ל:

 מוסף רש״י
. כשגוסלין י י ו ל צ י א ל צ מ  ד
!  על פניהם אין פושטי
ן  ידיהם ורגליהם אלא מטי
 על צדיהן (ברכות רד•).
. ם י נ ה ת כ כ ר ד ב ג נ  כ
נות ן ג׳ תי ק ראשו פסו  נ
 והשני ה׳ ושלישי ז׳ תיכות
ד ג נ ו י:<. כ י  (סוהדו
ף ס י ה ר מ ו ה ש ש ל  ש
. כלומר אשכחנא י ו  כ
 דמלכוחא דארעא שלשה
 ממוני! ושבעה ממונין, ג׳
 כנגד שומרי הסף נצדקיהו
י גלוח נ כהן גנ ״ מ ) 
 גנוזראדן, והמס נמי
י  משכחת חמשה מרואי פנ
 המלך, ובאחשורוש (אסתר
ד פרס  א) אשכחן שנעה ש

 ומדי (סנתדריו י:).



 מסורת הש״ם

ן נ. ן, ב) כרכות  א) [סנהדרי
 כא: ע״ש, ג) [נרכית כא:
: ע״ש ן, ד  ע״ש סנהדרין ע
, ה) כתובות ח., ) ב״ב ק:  ד
ת מה:1,1) סנהדרין כרכו ! (  י
 מו., ft) ן כסנהדרין ליתא[,
) ן יומא מנ. וש״נן,  נו
,[. ן טו  י) וסנהדרי
ויקרא בות ח:ן, ל) ן !כתו (  נ
) 1עי׳ ) , ן ז ״ ל י ה ׳  כזן, מ) ןפ׳
: דייה או ט  תוס׳ ערכין י
ע״ש דמייתי ] (D ,דלמאן 

 קרא אחרינאן,

 גליון הש״ס
ר ם י ם ן רבע־ ל ו ׳ כי מ  ג
, עי׳ ברכות נו ב-ך לאלהי  נ
נ תוס׳ דייה ״ ף מט ע  ד
ו א שנ ׳ ד״ה י ם ו  נברך: ת
ת השנה. ו מ ל י כ כ י ש  וכו
א תוכך  עי׳ לקמן דף כד ע״

 דייה ואס היו:

 הגהות הב״ח
ה ואי! מזמנין  (א) כמשנ
ן כשס: ו ז מ ל ה  ע
) יש״י ל״ה ואדם וכי׳ כ ) 
ו מ צ ר ע ו ט ס  אס נא ל
) ד״ה ואימא ג ) : ד י  מ
ת ש ר ד ן י ו י כ  חמשה וכי׳ ד

ט: עו ן שני מי ה  ליה כ

 מוסף רש׳יי
ה ע ש ת ת ו ע ק ר ק ב  ו
. קרקעוח של הקדש ן ה כ  ו
 צריך תשעה והעשירי כהן
 לשומן אס בא לפדותן,
 בגמרא מפרש ייליף לה
. !  מקראי ;סנהדרין נ
. הגא לסדית עצמו ם ד א  ו
ד הקדש צריך עשרה  מי
ן אדס י ר גגמרא פ  לשימו, י
א צ ו י  מי קדיש נשם;.. כ
. כקרקעית, דגעי נמי ן ה  ב
 תשע וכהן לשימי nut טו:!.
. ו ד ו מ ם ע י ר ק ו י ד מ  ע
 לאחר שישבו מעט היה
ו ד מ  הממונה אומר להן ע
ן  ילכי אל מקוס אחר, כ
 נראה כעיני ;דשב״ם ב״ב
ד ה ט א ו ע י . מ !  ק
. דכולהו ממעטי ט ו ע י  מ
 ישראל, דמשמע כהן ולא
 ישראל ;סנהדרין שב;!.
ם י נ ה ה כ ש מ א ה מ י א  ו
. ם י ל א ר ש ה י ש מ ה  ו
, דקמא לגופיה ישני נן  נעי
ט אחר מיעוט, עו  לו הוי מי
 ושלישי הדר איצטרין
ר כהן, דכיון ה י  לגופיה מ
ט אחר עו  דאיתרכי ליה ממי
ט דאפילי ישראל, כי עי  מי
 הדר כתג כהן דיקא
ט אחר עי  כתניה, דלאו מי
עוט הוא, דהא שני לאו  מי
ט הוא אלא ריכוי, וכן עו  מי
 כולם חד דווקא ומד הוי
ט ••שסו. עו עוט אחר מי  מי
. והא אין ש ו ד י ק ם מ ד  א
 נמכר בשיק כעבד לכן אין

 קדיש ותוכי כאן בשם רש״י
 סנהדרין, !לפנינו שס אינו׳!.

 כג: הקורא עומד פרק שלישי מגילה
 לא שנו אלא במקום שאין מתדגמין. ועל זה אנו סומכין שאין אנו כנגדו נמי לא בעינן. לקבוע ג׳ פסוקים בנביא כנגד אותן שקורא
 מתרגמין הפטרומ S שבכל ימות השנה וכן הפרשיות: המפטיר בתורה: מקום שיש תורגמן שאני. שיש טורח לצבור:
 אין פודםיץ על שמע פחות מעשרה. בירושלמי מפרש שאס החחילו מתני׳ אין פורסין טל שמט. מנין הבא לבימ הכנסמ לאחר
 בעשרה ויצאו מקצתן אפ״ה גומרין ועל היוצאים הוא אומר שקראו הצבור את שמע עומד אחד ואומר קדיש וברכו וברכה
 ראשונה שבקריאת שמע. פורסין לשון
 חצי הדבר: ואין טוברין לפני התיבה.
 שליח צבור: ואין נושאין כפיהן.
 הכהניס: אין קורין בתורה. בצבור:
 אין עושין מעמד ומושב. למת
 כשנושאין אמ המת לקוברו היו יושבין
 ז׳ תעמיס לבכות את הממ והרוצה
 לסופדו יספוד והכי תניא !ב״ב לף ק:<
 אין פוחמין משבעה מעמדות ומושבות
 לממ כגון עמדו יקרים עמודו שבו
 יקריס שבו: ברכת אבלים. מפרש
 בגמ׳: וחנחומי אבלים. כשחוזרין
 מן הקברות עומדין ומנחמין אמ
 האבל ואין שורה פחותה מעשרה
 במסכת סנהדרין !דף יט.ן: ואין
 מזמנין על המזון בשם. נברך
 אלהינו: והקרקעות. של הקדש הבא
 לפדותן צריך עשרה ואחד מהן כהן:
« לפדות  ואדם כיוצא בהן. אס בא (
 מיד הקדש ובגמ׳ מפרש לה:
 גמ׳ עדה. אין פחותה מעשרה
 שנאמר עד מחי לעדה הרעה הזאת
 יצאו יהושע וכלב: לאו אורח ארעא.
 להטריח שליח לכך ולקרותן יקרים
 דא״כ מה הנחת למרובין: אין אבלים
 מן המנין. שהרי הוא אומר ברכה
 למנחמים בפני עצמן אחינו בעל
 הגמול ישלם לכס גמולכם הטוב בא״י
 משלס הגמול ולאבליס בפני עצמן
 אחינו בעל נחמות ינחם אתכם בא״י
 מנחם אבלים« ואינו כוללן יחד: י׳
 כהנים כתובים. בפרשת הקדשות ל)
 שלשה בערטן ושלשה בבהמה וארבעה
 בקרקעומ וכיון דמשלמי בהו עשרה
 בעינן עשרה גברי: תד לגופיה.
 דכהן בעינן: ואימא תמשה כהנים
 ותמשה ישראלים. כיון דטעמא משום
 מיעוט אחר מיעוט הוא השלישי
 אינו מיעוט אחר מיעוט וכיון דדרשמ
 ליה w שני מיעוט אחר מיעוט
 איתרבי לישראל כי הדר אתא כהן
 שלישי אשמועינן דליהוי כהן ולא
: עבד  ישראל וכן ה׳ וכן ז׳ וכן טי
 איתקש לקרקעות. שנאמר והמנמלתם
 אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה
 לעולם בהם תעבודו: מתני׳ ולא
 יקרא למתורגמן יותר מפסוק אתד. שלא
 יטעה מתורגמן(מן) המתרגם על פה:

 ובנביא

 כנגהו נמי לא בעי מתקיף לה רבא והרי
 1עולותיכם םפו דלא הויין עשרין וחד וקרינן

שאני התם הסליק עניינא והיכא דלא םליק  א

 עניינא לא והאמר רב שמואל בר אבא זמנין
 םגיאין הוה קאימנא קמיה דר׳ יוהנן וכי הוה
 קרינן עשרה פסוקי אמר לן אפםיקו מקום
 שיש תורגמן שאני דתני רב תהליפא בר
 שמואל לא שנו אלא במקום שאין תורגמן
אין אבל מקום שיש תורגמן פוסק: מתני׳ ג : 

 פורםין על שמע י ואין עוברין לפני התיבה
ואין נושאין את כפיהם י ואין קורין בתורה  ה

 ׳ואין מפטירין בנביא ״ואין עושין מעמד
 ומושב ואין אומרים ברכה אבלים טותנהומי
 אבלים י וברכת התנים יואין מזמנין >א< בשם
ובקרקעות תשעה וכהן ) ל  פהות מעשרה א
ואדם כיוצא בהן: גמ ״מה״מ אמר ר׳ חייא  מ

ונקדשתי  בר אבא א״ר יוהנן דאמר קרא 2
כל דבר שבקהושה לא  בתוך בני ישראל נ
 יהא פהות מעשרה מאי משמע דתני ר׳ חייא
יאתיא תוך תוך כתיב הכא ונקדשתי בתוך  ג

הבדלו מתוך  בני ישראל וכתיב התם 3
עד  העדה ואתיא עהה עדה הכתיב התם 4
 מתי לעדה הרעה הזאת מה להלן עשרה
 אף כאן עשרה: ואין עושין מעמד ומושב
 פהות מעשרה: כיון דבעי למימר י׳עמדו
 יקרים עמודו שבו יקרים שבו בציר מעשרה
 לאו אורה ארעא: ואין אומרים ברכת אבלים
 וברכת התנים (וכוי): מאי ברכת אבלים
ברכת ו  ברכת רהבה דא״ר יצחק א״ר יוהנן ה
ואין אבלים מן המנין  אבלים בעשרה ס
 ברכת חתנים בעשרח ׳וחתנים מן המנין:
 ואין מזמנין על חמזון בשם פחות מעשרה
* כיון רבעי למימר נברך לאלהינו י  (וכו׳): י
 בציר מעשרה לאו אורה ארעא: וחקרקעות
 תשעה וכהן ואהם כיוצא בהן (וכו׳): מנה״מ
 אמר שמואל עשרה ״כהנים כתובים בפרשה
(והד למעוטי) ואידך הוי מיעוט ,  הד לגופיה ח
ז<ואין מיעוט אחר מיעוט אלא  אחר מיעוט נ
 לרבות תשעה ישראלים וחד כחן ואימא חמשה
 כחנים וחמשה ישראלים קשיא: ואדם כיוצא
 בהן: ׳•אדם מי קדוש אמר רבי אבהו באומר
האומר דמי עלי שמין אותו  דמי עלי דתניא פ
 כעבד ועבד איתקש לקרקעות דכתיב

הקורא  5והתנחלתם אותם לבניכם אהריכם לרשת אהוזה: מתני׳ צ

 בתורה לא יפהות משלשה פסוקים קולא יקרא למתורגמן יותר מפסוק אחד
 ובנביא

 לא יפדה לרבומ עבדו ושפחתו הכנענים וי״ל דאי אימא דמיירי בעבד כנעני סגי בשלשה אבל בעשרה לא כדאיתא בירושלמי גזרה שמא
 ישמעו ויברחו וא׳ית אימא דההיא ירושלמי איירי בדינא דרבנן אבל בדינא דאורייתא צריך עשרה וא״כ הדר קושיין לדוכתיה דכי פריך
 אדם מי קדיש לישני דמיירי בעבד כנעני וי״ל דפשיטא ליה דמתניתין חשיב ותני הדינין שצריך לעשות וא״כ אי איתא דאיירי בעבד
 הא הוה בשלשה ועוד נראה דסבר ליה למקשן דאי אימא דמיירי בעבד הוה ליה לפרושי בהדיא הקרקעות והעבדים תשעה וכהן כדקמני
ב והתנחלתם ן אותו כעבד ועבד איתקש לקרקעות דיתי  בכל מקום הקרקעות והעבדים ןוע׳׳ע תוספות סנהדרין טי. ל״ה אדם]: שמי
 אותם ונוי. משמע דעבד עברי איתקש לקרקעות והכי נמי משמע פרק קמא דקדושין >דף ׳. ושם) דאשה הוה לה נכסים שיש להן
 אחריות מטעם דעבד איתקש לקרקע וקשיא דהיינו דווקא עבד כנעני לעליה כתיב קרא דוהתנחלמס אבל עבד עברי לא מצינו כלל

 דאיתקש לקרקע ודאי ההיא לקדושין יש לדחוח כדפירש׳ שם אבל הכא קשיא:
 ובנביא

 ועוזבי ה׳ יכלו(ישעיה א) וכן הלכה:
 ואין פורסין על שמע. הקונטרס
 פירש בני אדם שבאו בבית
 הכנסת אחר שהתפללו הצבור ורוצים
 לומר קדיש וברכו צריך עשרה ור״ת
 פירש דבשבעה שלא שמעו עס שלש
 אחרים סגי וה״נ איתא במס׳ סוסריסמ)
 רבותינו שבמערב אומרים בשבעה
 ונותנים טעס לדבריהם דכתיב
 בפרוע פרעות בישראל בהתנדב עס
 ברכו ה׳ (שופטים ה) דאיכא שבע
 תיבומ ר״א אפילו בששה משוס דברכו
 הוי הששי ור״ת כתב בספר הישר
 בחמשה משוס דליכא אלא חמש
 מיבוח עד ברכו ונ״ל אפילו בשלשה
 שלא שמעו והכי פירושו דקרא בפרוע
 פרעומ בישראל שלא עשו מה שמוטל
 עליהם לעשות אז יתנדב העס לברך
 ה׳ וליכא אלא שלש תיבות עד
 בהתנדב ותלמידי רש״י פירשו משמו
 דאפילו בשביל אחד שלא שמע יכולים
 הס לפרוס על שמע ואפילו אוחו
 ששמע כבר יכול להוציא אותן שלא
 שמעו כמו שאנו רואים שליח צבור
 שאף על פי שהתפלל כבר השמונה
 עשרה ברכוח בלחש חוזר ומתפלל
 בקול רס ואע״פ שכולנו בקיאין עכשיו
 מ״מ י״ל דאין זה ראייה כל כך דשאני
 השמונה עשרה ברכות שהרי אס
 היה מתפלל ממחילה בקול רס שמא
 לא יכוונו לבס להגיע עם שליח צבור
 במקום קדושה ומודים ור״ת לא היה

 רוצה לעשומ אפילו לעצמו:
 ואמר ר׳ יצהק א״ר יוחנן ברבת
 אבלים בעשרה. פירש
י דלא מיירי בברכת המזון שהרי  ר״
 לא הימה ברחוב העיר כדפי׳ פרק
 קמא דכתובות !דף ת: ושס< אלא מיירי
 בברכות שהיו אומרים ברחוב העיר
 במעמדות שהיו עושין לנחם אבלים
 אבל בשל ברכת המזון סגי בשלשה
 והוא עצמו מצטרף כדפירש הטעם
 שם: עשרה בהנים בו׳. קשיא
 לי אמאי לא בעי אחד עשר דאין ב״ד
 שקול בכל דבר שהוא חלוי שעומד
 בשקול הדעתי): ואדם מי קדוש.
 פירש הקונטרס פ״ק דסנהדרין
 >לף טו.) והא אין נמכר בשוק כעבד
 לכן אין קדוש וקשיא אמאי לא קאמר
 דמיירי בעבד כנעני שיכול אדם
 להקדישו דהא עבד כנעני שפיר קרוי
 אדם כדאמרינן פ׳ השולח (מטין לת:
 יש0«) כל חרס אשר יחרס מן האדם

 רבינו תננאל
 כנגדו לא צריך. והדעת
 נוטה שאינו עולה. ואי
 סליק עניין ההפטרה, לא
 חיישינן לכ״א פסוקים. וכן
 אי איכא ,תורגמן אפיי לא
 קרא מן ההפטרה אלא בי׳
 פסוקים פוסק, כרי יוחנן
 ודיו. [&תנ"] אין פורםין
 על שמע ואין עוברין לפני התיבה ואין נושאין כפיהן ואין קורץ בתורה ואין מפטירין בנביא ואין עושין מעמדי ומושב ואין אומרים ברכת אכילים שהיא ברכת רחבה, ואמר ר׳ יוהנן ברכת אכילים בעשרה ואין אכילים מן המיניין.
 ותנחומי אכילים וברכת חתנים ואין מזמנים על המזון בשם, פחות מעשרה. מנא לן וא׳מרו משו׳ם ר׳ יוחנן דכתיב ונקדשתי בתוך בני ישראל, וכתיב התם הבדלו מתוך העדה הזאה, וכתיב עד מתי לעדה הרעה הזאת. יצאו
 יהושע וכלב נשארו המרגלים י׳ והן שנקראו העדה. ומפורש בתלמוד ארץ ישראל מהאי קרא דכתיב בבני יעקב לשבור בתוך דבאים וכתיב וירדו אחי יוסף עשרה. ומקשינן בירושלמי מכיוץ דתנינן אין פורשיי את שמע, ליודה
 מילה תנינן אין עוברין לפני התיבה פחות מעשרה. ופרקינן לכן צריכה כהדה דתני אין פורשין את שמע פחות מעשרה התחילו בעשרה והלכו מקצתן גומרין, וכן כולם השנויים במשנתינו כיוצא בהן. ועל כולן הוא אומר ועוזבי
 הי יכלו. [ואדם כיוצא בהן] וכן אדם שאמר דמי עלי שמין אותו כעבד, ולא יהיה פחות מעשרה. |מתני'] הקורא בתורה לא יפחות לו מג• פסוקין כנגד תורה נביאים וכתובים. ולא יקרא לתורגמן בתורה יותר מפסוק אחד

 עין משפט
 נר מצוה

״נ מהל׳ ב א מיי׳ סי  מ
 תפלה הלכה יג
ד סעיף פ ש״ע א״ת סי׳ ר  טו

 א:
ג  מנ ב מיי' שס הלכה י
 סמג עשי! יט טיא״ת

 שס:
ד ג מיי׳ פ״ח מהלכות  מ
 תפלה הלכה ה סמג
׳ע איית סי׳ נה  שס טוש׳
ף א:  סעיף א וסי׳ סט סעי
 מה ד מיי׳ שס ןהל׳ דן
׳ע א״ח סי׳ סט  טוש׳

ף א:  סעי
ו ה מיי' שס הל׳ ה  מ
ו שס הל׳ טן ׳ ופט׳  ן
ש״ע א״ח סי׳ קכח  טי

ף א:  סעי
 מז ו מיי׳ שס הלכה ד
 יפי׳יב הלכה ג טיש׳יע

ף א:  א׳׳ח סי׳ קמג סעי
 מח ז מיי׳ סייח שס

 הל״ד:
ט ה מיי׳ סי״ב מהל׳  מ
ש״ע  אבל הלכה ד טי

: ״ד סי' שעו  י
 נ ט מיי׳ סי״ג מהלכית
 אבל הלכה א סמג עשין

ר שס: ס ב טי ״ ד  מ
נ מהלכות ״ א י מיי׳ פ  נ
י פ״  ברכות הלכה י י
 מהלכות אישות הלכה ה
׳ע אה״ע סי׳ סב  טוש׳

: ף ד  סעי
״ ס״ה מהלכות ב כ מי  נ
 ברכות הלכה ד סמג
 עשי! סח טוש״ע א״ח סימן

ף א:  קצב סעי
 נג ל מ מיי׳ ס׳׳ח מהל׳

ן הלכה ב:  ערכי
ד נ מיי׳ פ״ח מהלכוח  נ
 תפלה הלכה י טיר
ף  ש״ע א״ח וסי׳ נה סעי

ף א:  א] וסי׳ סט סעי
ג מהלי אבל ״ י ה ס מיי׳ פ : 
 הלכה א סמג עשי!
: ר י׳׳ד סי׳ שעו  מד״ס ב טו
ב מהלכוח ו ע מיי׳ פ״  נ
 נרכוח הלכה י ופ״י
ש״ע  מהל׳ אישות הל׳׳ה טי
: ף ד  אה״ע סי׳ ס״ כ סעי

מ מהלכות ״  כז פ מיי׳ פ
ן הלכה כ:  ערכי

נ מהלכות ״ י  נח צ מיי׳ פ
 תפלה הלכה ג טור
ף כ:  ש״ע א״ח סי׳ קלז סעי
ט ק מיי׳ שס הלכה י  נ
 טיש״ע א״ח סי׳ קמה

ף א:  סעי

 תורה אור השלם
 1. בה אמר יי צבאות
 אלהי ישראל עלותיכם
 ספו על זבחיכם ואכלו
 בשר: ירמיהו ז כא
 2. ולא תחללו את שם
 קדשי ונקדשתי בתוף

 בני
 ישראל אני י; מקדשכם:
 ויקרא כב לב
 ו.. הבדלו מתוף העדה
 הזאת ואכלה אתם
 ברגע: במדבר טז כא
 4. עד מתי לעדה
 הרעה הזאת אשר המה
 מלינים עלי את תלנות
 בני ישראל אשר המה

 מלינים עלי שבלעתי:
 במדבר יד כז
 5 . והתנחלתם אתם
 לבניכם אחריכם לרשת
 אחזה לעלם בהם
 תעבדו ובאחיכם בני
 ישראל איש באחיו

 לא תרדה בו בפרף:
 ויקרא כה מו



 עין משפט
 נר מצוה

נ מהל׳ ״ י  D א מיי׳ פ
: י  תפלה הלנה י

א ב ג מיי׳ שם הלכה  ם
ג עשין יט מ ג ס  [D] י
׳ קמד ע א׳׳ח פי ש״  טו

ף א:  סעי
ב ד מיי׳ פ״ח מהל׳  ס
 תפלה הלכה יא
ש״ע א׳׳ח סי׳ נג סעיף  טו

:  ו
ו שם ״ ט  סג ה מיי׳ פ
ע א״ח ״ ש ו  הלכה ד ט

ף לד:  סי׳ קכח סעי
ד ו מיי׳ סייח שס הלכה  ם

 י3:
יפ  םה ז מיי׳ שס טיש׳
ף ג סעי  א״ח סי׳ ;

: ג  י
ע ׳  סו ח מיי׳ שס טוש׳
 א״מ סי׳ סט סעיף

 מוםף רש״י
. שהוא ת ו י מ ר ח א א ר ו  ק
ר יום הכפירים, ופרשה  סד
 ראשונה לתודה קאמר
. ר ו ש ע ך ב א  !סוטה ס:<. ו
 פרשת שור או כשנ
 הסמוכה היא לאחרי מות
ד  ויכול לגליל ס״ת לשס כעו
 שהתורגמן מתרגם מקרא
 אחרון של פרשת אחרי
 מות, ואין כאן שהות כדי
 שיפסיק מתרגם ואין כאן
 גנאי לצבור וגולל את

 המורה !שם).

 הקורא עומד פרק שלישי מגילה כד.
 ובנביא שלשה. ועכשיו אין אנו מקרין למתורגמן אפילו בנביא
 אלא פסוק אחז שלא יבא לטעות רק בתחילת ההפטרה
 אנו מקרין ג׳ למתורגמן להוליע ט כן הלין אי לא דחיישינן שיטעה:
 ואם היו שלשתן של שלש פרשיות קורין אחד אחד. קשיא על
 מה שאנו מתרגמין ויאמר יהושע אל
 העם המקדשו (יהושע ג< רש שם ג׳
 פסוקים עד בעת ההיא ומקרין אומן
 למתרגם שלשתן ביחד ואע״פ שיש
 פרשה בסוף שני פסוקים והא שאנו
 מתרגמין הפטרות של פסח ועצרת
 טפי משאר י״ט לפי שהן מדברות
 בנס היום כדי לפרסם הנס וכן
 במתן תורה כדי לפרסם הנס:
 אבל אינו פורס על שמע. ואפילו
 לרבי יהולה למכשיר ליה
 במגילה לעיל (לף יט:< «) הכא מולה
 שלא יוציא אחרים ילי חובמן בלבר
 שבקלושה משום לבקטן איכא ב׳
 לרבנן כלפרישית לעיל לרבנן לרבי
 יהולה אבל במגילה יש להקל לפי
 שטף ונשים היו בספק ללהרוג
 ולהשמיל לפיכך עשאו רבי יהודה
 כגלול: פוחח. (י) ערוס ויחף
 פ״ה מתרגמינן ערטילאי ופחי וליתא
 י) לפחי הוא תרגום של ערום וכן
 פירש רב אלפס לפחי זהו אותו
 שלבוש בגלים קרועין והכי נמי
 משמע פרק קמא דמס׳ קידושין 0 :
 ואינו עובר לפני התיבה. קשה
 מאי איריא קטן אפילו גדול
 נמי אינו עובר לפני התיבה אא״כ
 נתמלא זקנו כלתגיא סוף פ״ק לחולין
 (לף כל: ושס) נתמלא זקנו ראוי
 לעשות שליח צבור ולירל לפני התיבה
 אבל בענין אחר לא ר״ל רהתם
 מיירי בתענית צבור כלתנן בתענית
 (לף נח.) לאין מורילין לפני התיבה
 אלא זקן ורגיל ״)(ומי שנממלא זקנו)
 ומי שטפולו מרובה והא לקתני התם
 גבי נממלא זקנו ראר לעשות ש״ץ
 היינו להיות ש״ץ בקביעות אבל
 באקראי בעלמא יכול להיות משהביא
 ב׳ שערות ולא כמו שפירש רש״י שם
 לפירש למיירי לתקיעת שופר
 ולהמנומ פרנס על הצבור ולהלקות
 ולנלות: ואין נושא כפיו. משמע
 הא אס הביא 3׳ שערות ישא כפיו
 וקשה להא סוף פ״ק לחולין (לף כל:
 ושם) אמר לאין נושא את כפיו על
 שיממלא זקנו ועור קשה למשמע
 סוף פרק לולב הגזול (סוכה לף מב.)
 קטן היולע לישא אמ כפיו חולקין לו

 ומביא שלשה. אס ירצה ולא איכפמ לן אס יטעה ללא נפקא מיניה
 הוראה: ואם היו שלשתן כוי. בגמ׳ מפרש היכא משכחת לה רצופין:
 מדלגין בנביא. מפרשה לפרשה: ואין מדלגין בהורה. שהשומע
 את הקופץ ממקום למקום אין לבו מיושב לשמוע: ועד כמה הוא

 רבינו חננאל
 ובנביא גי. ואפ היו שלשתן
 ג׳ פרשיות כגון כי כה אמר
 ה׳ חנם נמכרתם וגוי, כי בה
 אמר ה׳ מצרים ירד עמי
 בראשונה וגר, ועתה מה לי
 פה נאם הי, כגון אלו קורץ
 אחד אחד. מדלגין בתורה
 בעינין אחד, כגון אחרי
 מות ואך בעשור, אף על פי
 שהן מרוחקין זה מזה כיון
 שהן עינין אחד מדלגין.
 ובנביא מדלגין אפילו
 בשתי עינינות. וכאן וכאן
 בכדי שלא יפסיק
 התורגמן, פי׳ משעה
 שיפסיק עד שיכרוך הספר
 ויגיע בענין שרוצה לקרות,
 שיעור שישלים המתרגם
 הפסוק שמתרגם לא יתר.
 ואין מדלגין בנביא מנביא
 לנביא, כגון מישעיה
 לירמיה וכיוצא בו. ובנביא
 של י״ב והוא ספר תרי
 עשר, מדלגין מנביא לנביא
 כגון אלו ובלבד שלא ידלג
 מסוף הספר לתהילתו,
 שהוא למפרע. [מתני']
 המפטיר כנביא הוא פורס
 את שמע והוא עובר לפני
 התיבה, אם הוא בהן נושא
 את כפיו. מאי טעמא, רב
 פפא אמר משוס כבוד.
 רבא בר שימי אמר משוס
 אינצויי, כלומר חיישינן
 דילמא אתו למימר אני
 מפטיר וזה פורס על שמע
 וכי זה גדול ממני שיקח
 שכר, הילכך התקינו להיות
 המפטיר פורס על שמע
 עובר לפני התיבה וכוי.
 ואפ עושין בחנם אין שם
 אלא משום כבוד אבל לא
 מינצו אלא במקום
 שהפורס על שמע העובר
 לפני התיבה נוטל שכר.
 התיבה ולא לפרוס על שמע אביו או רבו עוברין על ידו,

ובנביא שלשה היו שלשתן שלש פרשיות  א

מדלגין בנביא ואין מהלגין  קורין אחד אהד ב
 בתורה ועד כמה הוא מדלג עד כדי שלא
 יפםוק המתורגמן: גמ' הני ג׳ פםוקין כנגד
אמר רב אםי כנגד תורה נביאים  מיא< 8
 וכתובים ולא יקרא למתורגמן יותר מפסוק
 אהד ובנביא ג׳ פסוקים ואם היו שלשתן
כי כה  שלש פרשיות קורא אחד אהד כגון 1
כי כה אמר ה׳ אלחים  אמר ח׳ חנם נמכרתם 2
ועתה מח לי פח  מצרים ירד עמי בראשונה 3
: מדלגין בנביא ואין מדלגין בתורה: ,  נאם ה
אך בעשור ו אהרי מות 5 י קורא 4  ורמינהי 5
 והא קא מדלג אמר אביי לא קשיא כאן בכדי
 שיפסוק התורגמן וכאן בכדי שלא יפםוק
 התורגמן והא עלה קתני מהלגין בנביא ואין
 מדלגין בתורה ועד כמה הוא מדלג עד כדי
 שלא יפסוק התורגמן מכלל דבתורה כלל
 כלל לא אלא אמר אביי׳ לא קשיא כאן
 בענין אהד כאן בשתי עניינות והתניא מדלגין
 בתורה בענין אחד ובנביא בשני עניינין כאן
 וכאן בכדי שלא יפסוק התורגמן תניא אידך
אין מדלגין מנביא לנביא ובנביא של שנים  ״ג
 עשר מדלג ובלבד שלא ידלג מסוף הספר
 לתחילתו: מתני׳ המפטיר בנביא הוא
 פורס על שמע והוא עובר לפני תתיבה
 והוא נושא את כפיו ואם היה קטן אביו או
 רבו עוברין על ידו קטן קורא בתורה
 ומתרגם יאבל אינו פורס על שמע ואינו
ואינו נושא את כפיו  עובר לפני התיבה ה
 י פוחח פורם את שמע ומתרגם אבל אינו
 קורא בתורה ׳ואינו עובר לפני התיבה ואינו
םומא פורם את שמע ומתרגם  נושא את כפיו ח
 רבי יהודה אומר כל שלא ראה מאורות
 מימיו אינו פורם על שמע: גמ' מ״ט רב פפא
 אמר משום כבוד רבה בר שימי אמר משום
 דאתי לאינצויי מאי בינייהו איכא בינייהו
 דעביד בתנם תנן ואם היה קטן אביו או רבו
 עוברין על ידו אי אמרת משום >* נצויי קטן
 בר נצויי הוא אלא מאי משום כבוד קטן בר
 כבוד הוא אלא איכא כבוד אביו וכבוד רבו

 הכא

 מדלג. בנביא: שלא יפסוק התורגמן.
 שלא ידלג ממקום שהוא קורא אלא
 כדי שיוכל לגול את הספר ולקרומ
 במקום הדילוג קודם שיגמור המורגמן
 מרגום המקרא שידלג זה משום שאין
 כבוד צבור לעמוד שם בשתיקה:
 נמ׳ קורא. כהן גדול אחרי מות
 ביום הכפורים משנה היא במסכת
 יומא ואך בעשור לחודש רש כאן
 דילוג דפרשת אך בעשור לחדש
 השביעי בפרשת אמור אל הכהניס:
 כאן בכדי שלא יפסוק המתורגמן.
 והאי בכדי שלא יפסוק הוא שהרי
: והא קתני גרסינן. ולא  סמוכין הן
 גרסינן עלה: בענין אחד. ששניהן
 מדברין בדבר אחד ואין כאן טירוף
 הדעמ הלכך כי לא מפסיק תורגמן
 מדלג שהרי שניהן בענין יוה״כ
 מדברים ומתני׳ דקתני כלל לא בשני
 עניניס כגון מפרשמ נגעים לפרשת
 זבין: וההניא. בניחותא: אין מדלגין
 מנביא לנביא. שיש כאן טירוף יותר
 מדאי: מסון» הספר לחתילתו.
 למפרע: מתני׳ המפטיר בנביא.
 מי שרגיל להפטיר בנביא מקנו
 מכמים שיהא פורס את שמע: הוא
 עובר לפני התיבה. להוציא את
 הצבור בקדושה שבתפלה: על ידו.
 בשבילו: קטן אינו פורס על שמע.
 לפי שהוא בא להוציא רבים ידי
 חובמן וכיון שאינו מחויב בדבר אינו
 מוציא אחרים ילי חובתןי): ואינו נושא
 את כפיו. אם כהן הוא שאין כבול
 של צבור להיות כפופין לברכתו:
 פותת. «) במס׳ סופרים ה מפרש
 כל שכרעיו נראין. ערום ויחף מתרגם
 ערטילאי ופחח (ישעיה כ<: פורס
 אמ שמע. להא מחויב בברכה:
 אבל אינו קורא בחורה. משום כבול
 תורה וכן לפני המיבה וכן בנשיאומ
 כפיס גנאי הוא לצבור: נמ׳ משום
 כבוד. להעביר לפגי התיבה הואיל
 וממציא עצמו לדבר שאינו כבודו תיקנו
 לו זו לכבוד: משום אינצויי. הדבר בא
 לידי מחלוקמ אני מפטיר ואתה תעבור
 לפני התיבה: דקא עגיד בחנם. הבא
 לעבור לפני התיבה אינו נוטל שכר

 להכא

 תרומה בגורן ואפילו קטן ממש וי״ל לההיא ללולב הגזול מיירי עם כהנים גלולים ללמול ולהתחנך והא לפסלינן הכא קטן מיירי בשאין
 גלולים עמו וההיא לחולין לבעי מלר זקן מיירי לישא כפיו תליר בקביעות אבל באקראי בעלמא יכול הוא לישא כפיו אע״ס שלא נתמלא
 זקנו כלי לאחזוקי נפשיה בכהני: >וע״ע מיס׳ יכמומ צט: ל״ה ואלו): מי שלא ראה מאורות לא יפרום על שמע. קשה להא רבי יהולה
 הוא לאמר פרק החובל (ב״ק לף פז. ושם) סומא פטור מכל המצות וא״כ אי איירי הכא בסומא אפילו ראה מאורות ונסתם נמי ומפרש
 בירושלמי ללא מיירי בסומא ממש אלא מיירי שהוא בבית אפל ועול י״ל למיירי שפיר בסומא והא לפטרינן המס סומא היינו מן התורה
אבל מלרבנן מיהא חייב ואפילו נסממא משנולל מ״מ חייב הוא מררבנן שלא יהא כנכרי ולא יהא נוהג בו לת יהולי כלל ללא רמי לנשים 8 

 לפטורים ממצות עשה שהזמן גרמא אפילו מאותן שאינן אלא מלרבנן שהרי בנר חנוכה ובארבע כוסות ובמקרא מגילה ללא הוו אלא מלרבנן
 לא מתייבי אלא לפי שהן היו באותו הנס התם היינו טעמא שאפילו נפטור אותן מכל מצומ עשה שהזמן גרמא מ״מ עליין יש להן מצות רבות
 אבל סומא אס נפטור אותו מכל מצות אפי׳ מאותן שאינן אלא מלרבנן א״כ יהא תשוב כנכד ואע״ג לפירש׳ לעיל לקטן ראית >ה תרי
 מלרבנן שהוא קטן ופריסת שמע ללא הוי אלא מלרבגן אין יכול להוציא אחרים גלולים לליכא אלא תל לרבנן פריסת שמע 8 אפ״ה סומא שיש בו
ט: ל׳׳ה ור״י מכשיל] וע״ע מוס׳ עירובין צו. ל״ה לילמא וכו׳ ומופ׳ לעיל י : ן  מרי מלרבנן יוציא שפיר האתרים לטון שהוא גלול ובר לעת עליף טפי מקטן

 כשאתה

 מםורת הש״ס

מאסח: ו ) י ג , [ : א נ ל י לע  א) [
, [ ג  סיטה מא., ג) ןמוספ׳ פ״
״ד סי , ה) [ [  ד) [כרכות כ:
, 0 [כוונת תוספוח [ י  הט״
 דליתא כן כתרגום אלא
ח ח פ ף ח ד ס ו ר ע ל ע ס ג ר מ מ  ד
ף וכן האמח כתרגום ח  ר
 שלפנינו יכן איתא כרש״י
 ישעיה על פסוק ערוס ת״י
, [  פחח], ז) [לא נמצא מקומי

 P) מהרש״א מוחק זה,

 תורה אור השלם
ם נ ן ח ר י מ ה א י כ  1. כ
ף ס כ א ב ל ם ו ת ר כ מ  נ
הו נב ג שעי : י ו ל א ג  ת
י י י נ ד ר א מ ה א י כ  2. כ

י מ ר ע ר ם ן י ר צ  מ
ם ר ש ו ג ה ל נ ש א ר  כ

: ו ק ש ס ע פ א ר ב ו ש א  ו
הו נב ד שעי  י
ם א ה נ י פ ה ל ה מ ת ע  3• ו

י חנם מ ח ע ק י ל ן כ  י
ם יי א ו נ ל י ל י ה ו י י ל ש  מ
י מ ם ש ו י ל ה ר כ י מ ת  ו
הו נב ה שעי : י ץ א נ  מ
ה ש ל מ ר ץ א ב ד י  4. ו

י אהרן נ י ב נ ת ש ו י מ ר ח  א
: מתו ן י יי ו נ פ ם ל ת ב ר ק  ב

 ויקרא טז א
ש ד ח ר ל י ש ע ף ב  5. א

ום ח י ז י ה ע י ב ש  ה
א ר ק א מ ו ם ה י ף ? כ  ח
ם ת י נ ע ם ו כ ח ל הי ש י ד  ק
ם ת ב ר ק ה כם ו תי ת נפשו  א
יקרא כג כז : ו ן ה לי ז ע  א

*a* 

 גליון הש״ם
ד תורה. ג  נמ׳ א״ר אם־ כנ
א: ׳ חנ ר פ ״ ׳ מ  עי
׳ כו א ו ל  תום׳ ד״ה מי ש
הא חייב. ן מי נ ב ר ד ל מ כ  א
׳ ר״ה דף לנ ע׳׳א תד׳׳ה  עי
׳ יהודה:  הא ר
ש י א ש מ ו ד אפייה ס ״ א  ב
׳ לעיל . עי ן נ ו תר־ מדרב  ב
נ תיס׳ דייה ור׳ ״ ף יט ע  ד

 יהודה:

 הגהות הב״ח
 (א) גמ׳ אי אמרת משום
׳ ״ ש ב) ר ) : ן ט י ק י ו צ נ י  א
ף ח י ם ו ו ר  ד׳׳ה פוחח ע
י א ל י ט ר ן ע נ י מ ג ר ת  מ
ם י פי ת וכמס׳ סו ח פ  ו
ש כל שכרעיו נראין י ס  מ
נ נראה דרש׳׳י ״ נ  הסייד. ו
א ליישכ מה שקשה דאי  נ
 פוחח דהכא כיחף כרגליו
 לחוד קאמר אמאי אינו
 נושא כפיו הא כעי לחלון
 מנעליי נשעה שנושא כפיו
ן  דמהאי טעמא נמומי
 כרגליו אינו נושא כפיי כיין
 שהוא יחף ומסתכלים כי
נ ״ ע ׳ להדיא כדף זה נ  כדפי
 על כן הכיא מסכת סופריס
 דסוחח דהכא כל שכרעיו
ץ דהיינו דאין לו בתי א י  נ
 שוקיס דזה נמי נקרא פוחח
 שהולך יחף לגמרי שאין לו
 אף בתי שוקיס ומש״ה סי׳
ן דאית ביה י  רש״י בסמ
ת  משוס ולא יראה בך ערו
י דכיון דאין לו כלל במי כ  ד
 שיקים אית כיה איסיר
 יאייח עריה אכל כחולץ
 מנעליו ואיח ליה בחי
ג דיחף הוא ׳  שוקיס אע׳
ית  לית ביה איסור דיאי

 ואט היה המפטיר קטן שאינו ראוי לעבור לפני
ה ולא הוה קמיבעי ליה ו י  ע

ה ערוס ״ ) דייה פוחח. פ ד ׳ יהודה: ( י ה ו ״ ד ף יט. נ״ב ע״ש גתוס׳ ג ) תום׳ ד׳׳ה אבל וכו׳ במגילה לפיל ד נ ) :  מידי בקטן
ם י ר פ ו ת ס כ ס מ ד ד ״ ק י י ח זהי אותו וכו׳ פ ה ו פ ח הוא תרגוס וכו׳ רב אלפס ד ה פ ה וליחא ד ה פ נן ערטילאי ו  דחף מתרגמי

סת שמע י י פ י מדרכנן שהוא קטן ו ת י ה ת י ) ד״ה מי שלא וכו׳ לעיל דקטן דאית ב ה ) : חף י דסוחח כשאין לו בחי שיקים ולא י ש״ ככי כחבחי בי כ ו רס אח שמע ע״ ו פרומים או מי שיאשו מגולה פו י י ג ו אי כ  הס״ד. ונ״ב וז״ל שם הלכה טי פוחח הנראים כרעי
ר: א שפי י צ ו ן מ י מדרבנ ת ר ר וכי׳ סימא שיש בו ת א ה ל י ד מ  נ



 מסורת הש״ם

, ב) [פיריש ן ג  א) (מוספי פ״
מ הלכ ועי׳ מוס׳ ע״ו מ ה  נ
: ל״ה שוריינא לעינא ח  נ
 וללעמ רש״י אננחא לליגא
׳ גי  הן טרפשי הלכ], ג) ן
רמב״ס ורא׳׳ש  סה״מ ו
״ף אסטיס י ר  אסטיס וסואה ו
 וקוצה], ד) [צ״ל ובישני],
) [צ׳׳ל  ה) ןברכוח לנ.!, י
, 1) מנחות לה. ז ן עב״  ציפה י
, [ ע״ש שנת נח: ] 
. גהטז י ׳ גתג ס ו ת ש ״ מ ע ו ] (  ח
 ל״ה ככהגיס וכו׳ לדחות
י להכא והחליטו  פרש״
פ הירושלמי משוס ״  הטעם ע
,  היסת הלעת ע״ש]
 נו) [ליבור זה שייך קולס
 ל׳׳ה נוהקניומ], י) [שייך
, ן , 5) [לכריס י  לעיל נמשגה]
, ג] , מ) ושמות י סס]  ל) !
א: כומריס תלמילי ׳  נ) נס׳
׳ רש׳׳ש!,  ישו הנוצרי, D) [עי
׳ תוס׳ כ״מ שתירצו  מ) [עי

 כאופן אתר],

 תורה אור השלם
ש ש מ ת מ י י ה  1 • ו
ש ש מ ר י ש א ם כ י ר ה צ  ב
א ל ה ו ל פ א ר ב ו ע  ה
ת י י ה ף ו י ב ר ת ד ח א י ל צ  ת
ל ל כ ו ז ק ת ו ש ף ע  א

: ע י ש ו ן מ י א ם ו י מ י  ה

 דברים כח כט
ר י ת ס מ ן ה י י ל ת י ב ח  2. ו

י ת י קו ב ו ק ע ת י י ב ו מ י נ  פ
ז הו ח י שעי : י  לו

 גליון הש״ם
. ר ו ר צב ו ב ם כ ו ש  נמ׳ מ
ף א יומא ל ף כג ע״  לעיל ל
ף ס ע״א א גיטין ל ״  ע ע
: נ ״ ף לט ע  סוטה ל
ף ׳ לעיל ל . עי י  שם אלמל
א תוס׳ ל״ה אלמלא: ״  כא ע
ן והב. סנהדרין פ י  מתני׳ צ

: נ ״ ף מח ע  ד

 הגהות הב׳׳ח
ן  (א) גמ׳ (תנא מומי
 שאמרו כפניו ידיו ורגליו!
נ הרא״ש והטור ״ נ  תא״מ ו
נ ר  לא גרסי הך ברייתא ו
׳ בטור  אלפס גרס לה ועי
י ״ ש ) ר כ  א״ח סי׳ קכח: (
 דייה דש כעירו וכו׳ לשון
) ד״ה ג ) : ל כמו י ג  ר
כר אלכסון ן ו ר  נחפ
ע ב ו ר  כהלכתו שתהא מ

 אצבע:

 לעזי רש״י
ש ״ י י ט נ ו  ל

. מכוסה [ ש ״ י ש ו ל י ט נ י ל ] 
. חריע. ג ״ ו  נמשים. קר

 מוסף רש״י
. הבתים ת ו ע ב ו ר ן מ י ל י פ  ת
 מרובעים !מוחות לה ׳.
ר רמן ישמו . נתפי ן ר פ ת  כ
 את ריבוען, שלא ימשוך
 חוטי התפירה יותר
 מדי שלא יכווצו ויקצר
 רחכו שקורי( דגרזלי״ר,
. שיהא ריבוע! ן נ ו ם כ ל א ב  ו
 מכוון ארכו כרחנו כדי
 שיהא להס אותו אלכסון
 שאמרו חכמים כל אממא
 בריבועא אמתא ומרי חומשי
 באלכסונא, ולא יהא ארכו
 יתר על רחבו, שאפילו יש
לץ !שם<.  להו זרות פסו
. בתפלתו !ברכות ר מ ו א  ה

 הקורא עומד פרק שלישי מגילה
 להכא אינצויי ליכא משוס כבול איכא: קטן פוחח מהו שיקרא
 בחורה. גלול פוחח הוא לאסור משום ולא יראה בך ערומ לבר
ס מ) אבל קטן אינו מוזהר או ללמא לא פליג מחני׳ בין י ר מ ! 
 קטן לגלול: לדרוש במרכבה. ליחזקאל: פחחים. גומומ:
 מתני׳ כהן שיש בידיו מומי!. לפי
 שהעם מסתכלין בו ואמרינן במסכת
 חגיגה !לף נח.) המסמכל בכהניס
 בשעה שנושאין את כפיהן עיניו כהות
 לפי שהשטנה שורה על ידיהן״):
 נמ׳ בוהקניות. לונטיי״ש בלע״ז:
 עקומות. כפופות: עקושות. לציריהן:
 חיפני וגישני. כהן שהוא מאנשי
 חיפה ומאנשי בית שאן מגמגמין
 בלשונן הן: מפני שקורין לאלפין
 טיינין ולמיינין אלפין. ואם היו עושין
 ברכת כהנים היו אומרים יאר יער
 ה׳ פניו ולשון קללה הוא כי יש פנים
 שיתפרשו לשון כעס כמו פני ילכו
(ויקרא כ) וממרגמינן  (שמות לנ) את פני
 ית רוגזי ומעי״ן עושין אלפי״ן
 זפוגמין תפלתן. ולאמרינן (3רטת צב.)
 לבי ר״א קורין לאלפין עיינין ולעיינין
 אלפין ההוא בלרשה: «) פניו ידיו
 ורגליו. הנושא את כפיו חולץ מנעליו
 כלתניא (סוטה לף מ.) ואס יש בו מוס
 יסתכלו בו ומתוך כך רואין את יליו:
 דטבי קלן. ותניא בהכל שותטין(חולין
 לף כל.) בשילה ובבית עולמים הלויס
 נפסלין בקול: אצל וחכיתי לה׳.
 מקרא זה בספר ישעיה: לא נמצאת
 מחרן* ומגדןי. שהיה קורא לחימי״ן
 היהי״ן נראה כאומר והכיחי: ובלגן.
 עיניו זולסומ דמעה: לא ישא את
 כפיו. לפי שמסתכלין בו: דש בעירו
 הוה. כבר היו רגילין אנשי עירו ולא
 היו מסמכלין בו עוד. דש לשון
ן טי מי  (י) מרגיל כמו כיון דדש דש (
ך. ׳)סטים. קרו״ג: מתני׳ : י  לף נ
 אן» בלבנים לא יעבור. טעמא
 מפרש בגמ׳: העושה תפלתו עגולה.
 תפילין שבראשו עגולה כביצה וכאגוז:
 סכנה. שלא תכנס בראשו: ואין בה
 מלוה. דמרובעות בעינן: נתנה על
 מצחו. של ראש ושל יד על פס ידו:
 הרי זו דרך המינות. שמבזין מדרש
 חכמים והולכין אחר המשמע כמשמען
 בין עיניך ממש ועל ידך ממש ורבוחינו
 דרשו במנתות (לף ל!:) בגזירה שוה
 בין עיניךי) זה קדקד מקוס שמותו של
 תינוק רופס ועל ידך ל) גובה היד
 קיבורת בראש הזרוע שתהא שימה
 כנגד הלב: על בית אונקלי. על בית
 יד לבושו מבחוץ: הרי זה דרך
 חיצונים. בני אדם ההולכים אחרי

 כד:
 מגיע אצל וחביתי לה׳. קשה טון שלא היה יכול כשאתה

 לומר תי״ת א״כ היאך הורידו רבי לפני התיבה
 כשגזר תענית כדאי׳ בהשוכר את הפועלים >ג״מ לף פה:< והא
 אין מורידין לא מאנשי חיפה ולא מאנשי בית שאן לפי שקוראין לאלפין

 עיינין ולעיינין אלפין וי״ל דכשהיה
 מתכרן לקרות התי״ת קורא אותה
 שפיר ע״י טורה אבל לא היה בקל
 ולפי שאמר ליה אליהו שעל ידו
 תמהר הגאולה לפיכך הורילו«):
 אם היה דש בעירו מותר. ואפילו
 במומין שבידו כדאמר בירושלמי
 בההוא כהן דהוו ידיה עקישי אתא
 לקמיה דרבי נפמלי אמר ליה טון

 שאתה דש בעירך מומר:
 סכנה ואין בה מצוה. פר״ת
 בשעת הסכנה יכול
 להסתכן בהן ולא תגין עליו המצוה
 ולא יעשה לו נס כמו לאלישע בעל

 הכנפים (שגת לף מט.»:
. כשהוא תופר בית ק פ ת  ב
 מושבם צדך ליזהר
 שלא ימשוך חוט התפירה יומר מדאי
 ויתקלקל הריבוע ור״מ פירש דצדך

 שיהא התפר עצמו מרובע:
 יברכוך

 הבא נמי איכא נצויי אביו ונצויי רבו: פוהח
 פורס על שמע וכר: בעא מיניה עולא בר
 רב מאביי קטן פוחה מהו שיקרא בתורה
 אמר ליה ותיבעי לך ערום ערום מאי טעמא
משום כבוד צבור הכא נמי משום כבוד  לא 8
 צבור: סומא פורס על שמע וכוי: תניא
 "יאמרו לו לרבי יהודה הרבה צפו לדרוש
 במרכבה ולא ראו אותה !מימיהם ור׳ יהודה
 התם 3*באבנתא דליבא תליא מילתא והא קא
 מיכוין וידע הכא משום הגאה הוא והא לית
 ליה הנאת ורבנן אית ליה הנאה כרבי יוסי
 דתניא א״ר יוסי כל ימי הייתי מצטער על
והיית ממשש בצהרים כאשר  מקרא זה 1
 ימשש העור באפלה וכי מה אכפת ליה לעור
 בין אפילה לאורה עד שבא מעשה לידי פעם
 אחת הייתי מהלך באישון לילה ואפלה
 וראיתי סומא שהיה מהלך בדרך ואבוקה
 בידו אמרתי לו בני אבוקה זו למה לך אמר
 לי כל זמן שאבוקח בידי בני אדם מאין אותי ומצילין אותי מן חפחתין ומן
 הקוצין ומן הברקנין: מתני׳ ״כהן שיש בידיו מומין לא ישא את כפיו ר׳
אף מי שהיו ידיו צבועות גיםטיס לא ישא את כפיו מפני שהעם  יהודה אומר ב
תנא מומין שאמרו בפניו ידיו ורגליו אמר ר׳ יהושע  מסתכלין בו: נמ׳ >* ג
ו מהקניות לא ישא ד י  בן לוי ידיו בוהקניות לא ישא את כפיו תניא נמי הכי י
 את כפיו עקומות עקושות לא ישא את כפיו אמר רב אסי ההיפני ״(ובשיני)
 לא ישא את כפיו תניא נמי הכי י אין מוריהין לפני התיבה לא אנשי בית שאן
 ולא אנשי בית חיפה ולא אנשי טבעונין מפני ה< שסודן לאלפין עיינין ולעיינין
אלמלי אתה לוי פסול אתה ד שמעון בר רבי 8  אלפין אמר ליה רבי חייא ל
 מן הדוכן משום דעבי קלך אתא אמר ליה לאבוה אמר ליה זיל אימא ליה
 כשאתה מגיע אצל 2וחביתי לה׳ לא נמצאת מחרף ומגדף אמר רב הוגא זבלגן
 לא ישא את כפיו והא ההוא דהוה בשיבבותיה דרב הונא והוה פריס ידיה
 ההוא דש בעירו הוה תניא נמי הכי יזבלגן לא ישא את כפיו ואם היה הש
 בעירו מותר א״ר יוחנן ״סומא באחת מעיניו לא ישא את כפיו והא ההוא
 דהוה בשיבבותיח דרבי יוחנן דהוה פריס יהיה ההוא דש בעירו הוה תניא
 נמי הכי סומא באחת מעיניו לא ישא את כפיו ואם היה דש בעירו מותר:
אם רוב אנשי העיר  ר״י אומר מי שהיו ידיו צבועות לא ישא את כפיו: תנא ט
 מלאכתן בכך מותר: מתני, י האומר איני עובר לפני התיבה בצבועין אף
העושה תפלתו  בלבנים לא יעבור בסנדל איני עובר אף יחף לא יעבור כ
ד זו דרך המינות  עגולה סכנח ואין בח מצוח נתנח על מצחו או על פס ידו ח
 8יילציפן זהב ונתנה על בית אונקלי שלו ה״ז דרך חחיצונים: נמ׳ מ״ט חיישינן

 שמא מינות נזרקה בו: העושה תפלתו עגולה סכנה ואין בה מצוה: לימא
 תנינא להא דתנו רבנן ״מתפלין מרובעות הלכה למשה מסיני ואמר רבא
 כתפרן ובאלכסוגן אמר רב פפא מתניתין דעבידא כי אמגוזא: מתני׳ האומר

 יברכוך
: ליפן זהב. נמי כתיב למען תהיה תורת ה׳ בפיך (שמות יג) שיהא הכל  דעחם חוץ מדעת חכמים דבעינן לך לאות«< ולא לאחרים לאות (שם)
 מבהמה טהורה: נמ׳ שמא מינות נזרקה בו. המינין עובדי ע״ז>) מקפידן בכך: בתפרן ובאלכסונן. כשהוא תופר בית מושבן צריך
 ליזהר שלא יקלקל דבוק במשיכת תוט התפירה וצריך שיהא להן אלכסון כהלכמו «) במרובע שתהא אצבע ברוחב ובאורך שהיא
 אצבע ושני חומשין באלכסון: כי אמגוזא. עגולומ כאגוז אבל עגולה כביצה« וכעלשה שפיר דמי ולא תסייעא לבדיתא ממתניתין:

 ממני׳

 עין משפט
 נר מצוה

ו מהל׳ ״ ט  םז א מיי׳ פ
 תפלה הלכה נ סמג
ש״ע א״מ סי׳  עשי( ב טו

ף ל:  קכח סעי
׳ע ח כ מיי׳ שם טיש׳  פ

ף לב:  שס סעי
ש״ע ט ג ד מיי׳ שס טי  ס

ף ל:  שס סעי
 ע ה מיי׳ שס הלכה א

ף לג: ש״ע שס סעי  טי
א ו מיי׳ פ״ח שס הלכה  ע
ש״ע א״ח סי׳ נג  יב טו

ב: ף י  סעי
י שס ״ ט ב ז ח מיי׳ פ  ע
׳ע א״ח  הלכה ב טוש׳

ף ל:  סי׳ קכח סעי
ש״ע שס  עג ט מיי׳ שס טו

ף לב:  סעי
ד י מיי׳ ס״י שס הלכה  ע
׳ע א״ח סי׳ נג  ה טוש׳

ף יח:  סעי
׳ד מהל׳  עה כ מיי׳ ס׳

:  תפילין הלכה ג
ג שס הלכה ״ ו ל מיי׳ פ  ע
ש״ע א״ת סי׳ לב ו טו  ט

ף מח:  סעי
 עז מ מיי׳ שס הלכה א
ף לט: ש״ע שס סעי  טו

 רבינו חננאל
ו או  דאי לאו הכי אתו אבי
. [פיסקא] י י נצו ו לאי ב  ר
 קטן קורא בתורה ומתרגם.
ע מ רס על ש  פוחח פו
ר שתים וצר או  שיקרא י
 לפניה ואחת לאחריה
נו  ומתרגם, אבל פוחח אי
ר ב ו ו ע נ  קורא בתורה ואי
 לפני התיבה להתפלל
ו נ אי ר ו ו ב י ת כצ  ־״ח ברכו
ם ו ש ו מ י א את כפ ש ו : 
ש פוחח, ו ר י ר. פ בו ד צי ו ב : 
ן אי ד קרוע ו  לבוש בג
ו בתי ידים אלא י ד ג ב : 
ו כמו ערומות. כמה  די
ר הלך ש א כ ן [ נ  ־מתרגמי
חף י הו ערום ו שעי י י  גבד
לש שנים] כמה דמהלך ו ; 
חף י הו פחח ו שעי י י בד  י
ף . ירושלמ* סו ן  זלת שני
ו מת קורע, ן מת ל י שק  ן
ו מת אחר מרחיק  ןת ל
ת וקורע,  5לש אצבעו
ל ו מתחי י ו מלפנ מ ל  ז
ו מלמעלה מ ל , ש ו י  ;לאחר
ו מ ל ל מלמטה, ש  !תחי
ר ו ר׳ חייא ב אל לו ו ; 
ו אמר נעשה פ ן י מ  • דא ד
מא חח. [פיםקא] סו פו . 
ע ומתרגם. מ ל ש ורס ע : : 
א ל ל ש מר כ  י יהודה או
ו לא מי ת] מי ו ר מאו אה [  י
מר ו  •פרוס את שמע. כל
ך אתה ה׳ ו ברך בר א י  י
א נהנה ל רות, ש  י צר המאו
ציא שם שמים  י מצא מו
ו לר׳  •י בטלה. תניא אמרו ל
ו פ ורה והלא הרבה צ  • ז
לא ראו אותה  : מרכבה ו
דהי  נ׳ •מיהם כך הסומא. ו
בנתא  ד תם במרכבה כאו
א [תליא] מלתא, ב י ל  י
ן נ א בעי ת׳ קלןה דל] י ראי :  ׳
י אף על פ ם חלום ו ל י  ד
[ ן י  ינהוא ער. הכא [לענ
 ב •כה בהנאה תליא מילתא
ו הנאה בכך. ן ל  ו: סומא אי
ן אית ליה לסומא ״בנ  ו

. תנא י כו א ו ש י ן לא [ י מ ו מו ד ן י ש כ י . [כהן ש ע מ רס על ש ] סומא פו ן . והילכתא [כרבנ ל׳ כו רה ו ן אפילה לאו ר בי ו ע כי מה אכפת ל ר באפלה, ו ש העו ש מ ר י ש א ב כ ל מה שכתו ר ע ע ט צ ר כל ימי הייתי מ מ א ׳ יוסי ד כדר ר ו ״נאה] באו ] 
ן י נ א אנשי טבעו ל ן ו א לא אנשי בית ש ן לפני התיבה לא אנשי היפה ו י ד י ר ן מו . תניא נמי הכי אי ו א את כפי ש י לא י שנ בי י ו פנ . חי ו א את כפי ש ת לא י שו מות או עקו ו עקו כן אם הי , ו ו א את כפי ש א י ות ל . בוהקי ו רגלי ו ו י ד ו י י  ב פנ
ע אצל וחכיתי י ל אימא ליה כשאתה מג י ה, אמר ליה ז ם !;דעבי] קליך. אתא אמר ליה לאבו ו ש , מאי טעמא מ כן ן הדו ל אתה מ י אתה פסו ו רבי אלמלא ל ן כי ו ע מ ], אמר ליה ר׳ הייה לר׳ ש ן ני ן עי י פ לאל ו ן [ י ן אלפ ני ץ לעי ר ו ק  משני ש
אן צי ל מו א ר ש נא י א וחביתי לה׳ נמצא שו ו כשאתה מגיע לקרו מר ל כך א׳ י פ ן] ל ׳ ׳ ) א) [היהי ן י ח י ח ) ץ ׳ י ת י ח ת חי״ת אלא היה קורא ל ל לקרו כו א היה י ל ו ר׳ חייא ש אמר ל י ו בי הוה קליה עב ן ברי ו ע מ . ד׳ ש ף ד מג ף ו  ל־ז׳ לא נמצאת מחר
ת אסטס לא עו ו צבו י ד ו י ו מותר. מי שהי ר ש בעי , ואם ד ו ו לא ישא את כפי י נ ע ומפורסם. תניא סומה באחת מעי ו ד , י רו ש בעי ׳ ד ו מותר. פי ר י ש בע ו ואס היה ד שא את כפי ן לא י בלג . תניא ז ף ד מג ף ו נמצא מחר  ב״ישון הכאה ו
ו ז׳ פעמים. קטן מתרגם על ל ב אפי ש ו י ד וקורא ו מ ו ע ב ו ש ו י ד וקורא ו מ ו קרא אלא אהד, ע ן להן מי שי ב אנשי אותה העיר מלאכתן בכך, מותר. תוספתא בית הכנסת שאי ו ו ר ן בו. תניא אם הי י שהעמ מסתכלי ו מפנ  יי״א את כפי
ד שיקרא. ו ע ן ל מחז ד ו מ ו מד לקרות, אחד ע ן העו . חז ז לו ב ז ב ן אדם מ י ו לו הזקן בהם, שא ר מ א י ד ש ן הכנסת לא יקרא ע ש הכנסת או הז א ך יהיה נביאך. ר , שנא׳ ואהרן אהי י קטן ד ל י ל שיתרגם ע ו ד ג ד ל ו ב ל אינו כ ל, אב דו רי ג  י
כל העם פניהם כלפי ן הכנסת ו חז י הקדש, ו ] כלפ הן רי ואחו ] פניהן כלפי העם [ ץ [כפיהן א ש ו י הקדש, וכשהכהנים נ ריה כלפ י העם ואהו י הקדש, וכשמניהים התיבה פניה כלפ הן כלפ רי ם, פניהם כלפי העם ואחו ושבי צד זקנים י  כי
( ו ל אחד מתרגם, ( ] קורא בתורה ו ד מזרחה. ירושלמי תנ[י אהד ע ו ן קדמה לפני אהל מ כ ש מ י ה רח שנא• החונים לפנ ן ההיכל למז רח שכ ת הכנסת אלא למז ן פתח בי ן פותחי . אי עד , שנא• ותקהל העדה אל פתח אהל מו ש ד  ה ׳
ן התרגום מעכב. , הדא אמרה שאי לא מתרגמי ן לתעניתא וקרו ו ן נפקי ן רבנ ן חמי ן מה ראנ ל׳ עד והתרגום מעכב. אמר ר׳ יוסי מ כו אחד מתרגם, אהד קורא ושנים מתרגמי ו א אחד קורא ו בנבי . ו ן ] אחד קורא ושנים מתרגמי א י ! 
שה ו מינות. העו א נזרקה ב מ ן ש נ שי י חף לא יעבור. מאי טעמא חי ף י ר. בסנדל איני עובר, א עבו ף בלבנים לא י , א ן עי י התיבה בצבו ר לפנ ב ו מד איני ע ן אותו. [מתני'] האו י ר י ן התרגום מעכב טעה מחז י א ל גב ש  אהד ר׳ יונה אף ע
ו ש א ר ן ב לי ן ואם הן תפי ו ו כרחום וחנ י ל על פנ פ ו נ . פיר׳ פעמים ש ח] ן בה מצו אי . [סכנה ו ן נ ן ובאלכסו פר ר רבא בתו מ א י ו נ ת הלכה למשה מסי בעו ו ן מר י ל ן תפי . אלא כתנו רבנ ז ו ן כאג י ל ו ו עג י ל  ת:;ילתו עגולה. פי׳ העושה תפי
ר מ ו א ף המינות. ה ר י זה ד , הר [ ו די י י ל : תחת אצי א ״ נ ] , ו די לי י ׳ אצי , פי ל אונקלו ד ש ל בית י פה זהב ונתנה ע ף המינות. צי ר ו הדי זה ד ד ל פס י ו או ע ח צ ל מ ת. נתנה ע בעו תן אלא מרו ן מצו אי ו היא סכנה, ו ז . ו ו מוחו רצצ  ע: ־לין י

 א מלשון רנינו משמע לר״ח אמר p לר״ש כר ר׳ ללא כמו לאיתא נגמ׳ לפניני ואולי לגי׳ אחרת היה לו וצ״ע.



* עין משפט ך ^ 
 הקורא עומד פרק שלישי מגילה נר מצוה

ט מהל׳ ״ ח א מיי׳ פ  ע
:  תפלה הלכה ז

ט ב מיי׳ שס הלכה ל  ע
׳ע א״מ סימן  מוש׳

: ף נ  קנא סעי
׳י מהלכות  C ג מיי׳ פ׳
ג מ  כרכות הל׳ ג ס
ש״ע שס סימן  עשין 0 מו

: ף ג נ סעי כ  ר
ט מהל׳ ׳ ׳ פ׳ י א ד מי  פ
 תפלה הלכה ז
׳ע א״ח סי׳ קיג סעי׳  ןטיש׳

: [  ט
ה מהל׳ ״ נ ה מיי׳ פ £ 

א] כ:  תשוכה הלכה [
 it ו מיי׳ ס״כ מהלכות

ג מ  ק׳׳ש הלכה יא ס
ש״ע א״מ סימן  עשין יח טו

: ף ט  סא סעי
ד ז מיי׳ סי״כ מהל׳  פ
ג מ  מפלה הלכה יכ ס

: ט  עשי! י

 g׳ !iS'iO י
 תורה אור השלם
ן א תךנ ך ל ע ר ז מ  1. ו
א ל ך ן ל מ ר ל י ב ע ה  ל
ף י ה ל ם א ת ש ל א ל ח  ת
יקרא יח בא י ין: ו נ  א
ה יי ל מ א ר ש ה י ת ע  2• ו
י ך ב מ ע ז ל ב א ך ש י ה ל  א
ף י ה ל ן א ת י ה א א ר י ם ל  א
ו י ב ך ל ך כ ת ב כ ל  ל
ת ד א ב ע ל ו ו ת ה א ב ה א ל  ו
ך ב ב ל ל כ ך ב י ה ל ן א  י

: ך ש פ ל נ כ ב  ו

 דברים י יב
ת ע א ד ו ם ה ך ן א  3. ב

: ה י ת ב ע ו ת ת ם א ל ש ו ר  י
 יחזקאל טז ב

 לעזי רש״י
 מרטי״ל. פטיש.

I 
ך טונים. פי׳ שמוציא אמ הפושעים מן הכלל אי נמי ברכו  י
 משום למתזי כשתי רשויות כלומר אלהיס טובים:
י שעושה פרותיו של הקכ״ה רחמים והן אינם אלא גזירות.  מפנ
 מק׳ להר״ר אלמנן על מה 19 שיסד הקליד בקדושת׳ שאנו
 אומרים ביום 3׳ של פסה צדקו אותו
 ואת בנו >0 לא משחטו ביום אמד
 דמשמע שר״ל שהקב״ה חס על אותו
 ואת בנו והוא אינו אלא גזירה:
 הכל כידי שמים חוץ פיראת שפים.
 קשה דהא בפרק אלו נערות
 (כתובות דף ל. ושס) אמרינן הכל בידי
 שמיס חוץ מצנים ופמים ונראה
 דהכא מיירי בתולדומ האדם אס
 יהיה מכם או טפש עני או עשיר
 גבור או חלש י<להכל נגזר עליו חוץ
 מן היראה כדכתיב אל יתהלל
 (י) עשיר בעשרו והגבור בגבורתו ט
 אס בזאמ ימהלל המתהלל השכל וידוע
 אותי (ירמיה ט) והתם מיירי
 במאורעות האדם העתידות לבא אליו
 אחר שנולד שגס הס בידי שמיס
 מוץ מצנים ופחים פירוש הקור
 והחום ולא קשה מהא דכתיב לפני
 קרתו מי יעמוד (תהליס קמז< דה״פ אס
 ישלחנה בפעם אחת כדכתי3 בראש
 הפסוק משליך קרתו כפתיס וגם לא
 קשה מהא דכתיב ואין נספר מחממו
 (שם יט< דההיא בעוברי דרטס הוא
 דקאמר אבל כל זמן שהוא בביתו

 ודאי יכול הוא לינצל ממנו:
 אין פפטירין בפרכבה ורבי יהודה
 פתיר. וקיימא לן כר׳ יהודה:

 מה

 מםורת הש״ם

 א< כרכות לל• ע״ש׳ י) נגי׳ מתני׳ יברכוך טופים ה״ז דרך מינות. שאינו כולל רשעים בשבחו
׳ של מקום וחכמים למדו (כריתות לף ו:) מחלבנה שדחה רע ומנאה [ ° י ק י ^ ה ״ ר ר ^ ! 7  ״

. . .  *v שס נג., n שס נד.> 1 , .
׳ הכתוב בין סממני הקטורת שמצדכן הכתוב בהרצאתן להיותן באגודה [ ת ובע״י ליתא ננרכו  ה< ן
: יש׳׳נז׳ אחת: על קן צפור יגיעו רחמיך. (י) כלשון הזה רהמיך מגיעין ת לג ט ר נ ! 0 

על קן  א< יברכוך טובים הרי זו דרך נ< המינות א

ך ועל טוב יזכר שמך י מ ח  צפור יגיעו י
מודים מודים משתקין אותו המכנה בעריות  ב

ומזרעך לא תתן  משתקין אותו האומר 1
 להעביר למולך לא תתן לאעברא בארמיותא
 משתקין אותו בנזיפה: גמ' ג<בשלמא מודים
 מודים דמיהזי כשתי רשויות ועל טוב יזכר
 שמך נמי דמשמע על טוב אין ועל רע לא
 ותגן י<גהייב אדם לברך על הרעה כשם
 שהוא מברך על הטובה אלא על קן צפור
 יגיעו רהמיך מ״ט «» פליגי בת תרי אמוראי
 במערבא ר׳ יוסי בר אבין ור׳ יוםי בר זבידא
 תר אמר מפני שמטיל קנאה במעשה
 בראשית והד אמר מפני שעושה מדותיו של
 הקב״ה רהמים ואינן אלא גזירות ההוא
 תהית קמיה דרבה אמר אתה הסת על קן
 צפור אתה חום ורתם עלינו ה<(אתה הםת
 על אותו ואת בנו אתה חום ורחם עלינו)
 אמר רבה כמה ידע האי מרבנן לרצויי
 למריה א״ל אביי והא משתקין אותו תנן
 י<ורבה לחדודי לאביי הוא דבעא ההוא
 דנחית קמיה דרבי חגיגא יאמר האל הגדול
 הגבור והנורא האדיר וחחזק וחאמיץ אמר
 ליח סיימתינחו לשבחיה דמרך השתא הני
 תלתא אי לאו דכתבינהו משה באורייתא

 ואתו (0 כנסת הגהולה ותקנינהו אמ לא אמרינן להו ואת אמרת כולי
 האי משל לאדם שהיו לו אלף אלפי אלפים דינרי זהב והיו מקלסין
הכל בידי גנאי הוא לו אמר רבי חנינא» ה  אותו (באלף) דינרי כםף לא 8
ועתה ישראל מה ח׳ אלהיך שואל  שמים חוץ מיראת שמים שנאמר 2
 מעמך כי אם ליראה מכלל דיראה מילתא זוטרתי היא אין לגבי משה
 רבינו מילתא זוטרתי היא משל לאהם שמבקשין הימנו כלי גרול ויש לו
 דומה עליו ככלי קטן קטן ואין לו דומה עליו ככלי גדול ״יאמר רבי זירא
 י האומר שמע שמע כאומר מודים מודים דמי מיתיבי הקורא את שמע
 וכופלה הרי זה מנוגה מגונה הוא דהוי שתוקי לא משתקינן ליה לא
 קשיא הא דאמר מילתא מילתא ותני לה הא דאמר פםוקא פםוקא ותני לה
 א״ל רב פפא לרבא ודלמא מעיקרא לא כיון דעתיה והשתא כיון דעתיה
 אמר ליה ״חברותא כלפי שמיא אי לא מכוין דעתיה מחינא ליה בארזפתא
 דנפחא עד דמכוין דעתיה: המכנה בעריות משתקין אותו: תנא רב יוסף
 קלון אביו וקלון אמו: האומר ומזרעך לא תתן להעביר וכו׳: תנא דבי
 רבי ישמעאל בישראל הבא על הכותית והוליד ממנה בן לע״ז הכתוב
 מדבר: מתני' ׳מעשה ראובן נקרא ולא מתרגם מעשה תמר נקרא
 ומתרגם מעשה עגל הראשון נקרא ומתרגם והשני נקרא ולא מתרגם
 ברכת כהנים מעשה דוד ואמנון«< ׳׳נקראין ולא מתרגמין אין מפטירין במרכבת
בהודע את ירושלם: גמ׳ תנו  ורבי יהודה מתיר ר׳ אליעזר אומר אין מפטירין ג
 רבנן ><יש נקרין ומתרגמין ויש נקרין ולא מתרגמין m ויש לא נקרין ולא
 מתרגמין אלו נקרין ומתרגמין: בל״ת עק״ן נשפ״ה סימן: מעשה בראשית
 נקרא ומתרגם פשיטא מהו דתימא אתו לשיולי מה למעלה מה למטה

 ומה

 רבינו חננאל
 יברכוך טובים. משום
 דמיחזי כשתי רשויות, וכן
 האומר מודים [מודים],
 וכת״ כי יםכר פי דוברי
 שקר. על טוב יזכר שמך,
 הא על רע לא, והא תנן
 חייב לברך על הרעה כשם
 שמברך על הטובה. על קן
 ציפור יגיעו רחמיך, כלומר
 חס הקב״ה וכתב לא תקח
 האם משאר כל בריותיו.
 הנה מטיל קנאה במעשה
 כראשית, כלומר אילו
 חביבין יותר ושאר שנואין.
 ויש אומרים מפני שעושה
 מדותיו של הקב׳׳ה רחמים
 על אילו בלבד והן אינן
 אלא גוירה. ההוא דנהית
 לקמיה דר׳ חנינה ואמר
 האל הגדול הגבור והנורא
 והאדיר והחזק והוודאי.
 אמר ליה אמריתינהו
 לכלהו שבהי דהקב״ה,
 אנן הני תלת האל הגדול
 הגבור והנורא אי לאו
 דכתבינהו משה באורייתא
 ותקנינהו אנשי כנסת
 הגדולה לא הויק אמינא
 להו, שאין קץ לשבחו וכל
 המוסיף גורע, וכולי. אמר
 ר׳ חנינא הכל בידי שמים
 חוץ מיראת שמיס שנאמר
 ועתה ישראל מה ה׳ אלהיך
 שואל מעמך וגומי. וכי
 שואל אדם דבר שאינו
 ברשותו אלא מיכן ראיה
 שיראת שמים בידו של
 אדם היא. אמד ר׳ זירא
 האומר שמע שמע כאומר
 מודים מודים. ומתבינן
 עליה והתניא הקורא את
 שמע וכופלה הרי זה

 מגונה, ולגבי מודים מודים משתקין אותו. ופרקינן לא קשיא ברייתא דקרי פסוקא פסוקא ותנייה, אבל אי קארי מילה ומילה
 ותניה משתקין אותו. פי׳ ארופתא רנפחי. קורנס של נפחים. המכנה בעריות א) כלומר הקורא הפסוק ערות אביו ואמו לא
 יגלה, ואינו קורא ערות אביך וערות אמך כרכתי קרא וכן כל העריות, משתקין אותו ואומרים לו קרא הפסוק כמו שכתוב
 וכי אתה מברר מילין מה שלא בירר משה רבינו ברוח הקודש. מתני' מעשה ראובן נקרא ולא מיתרגם וכולי. [ת״ר] מעשה
 בראשית נקרא ומיתרגם, פשיטא, [מהו] דתימא מיחוש לתרגומיה דילמא אתי לשיוליה מה למעלה מה למטה

£ על ק! צפור p יווס ויחס עלינו. ־ S £ i * ™  ״
׳ וטל טוב יזכר שמך. על טובותיך י ע ! 0 , ( .  מ) נכרכות לל
׳ נודה לך או שאמר שני פעמים מודים [ ג ״ פ א ח פ ס ו ח נ ( כ , [ ט ׳ ׳ ר  ח

 כשהוא כורע משתקין אומו ובגמרא
, מפרש לה: המכנה בטריות. בגמרא [ ׳ ס ו פ כ ש ׳ ׳ ע ה  ט

 מפרש שדורש פרשת עדות בטנר
״ ואומר לא ערוה ממש דיבר הכמוב ^ ' ° ' ^ 
ם אלא טנה הכמוב בלשונו וקרא אותה " ש  גליון ה
ץ עמה המגלה קלון אביו וקלון אמו י ״ *• ע י " א נ \ ' מ ? 

י . י י ' ׳ י ם ו : ת א ״  לעיל לף ית ע

ר ברבים. כינוי הוא לשון היפך שמהפך , ל ק ל ה ס י ה ש ״  ד

 דיבורו לשבת או לגנאי והרבה יש
 בלשון חכמים בספד אספה לי
 שבעים איש (במלבר יא) ואל אראה
 ברעתי (שם) ברעמס היה לו לומר
 אלא שטנה הכתוב כיוצא בדבר
 וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל
 עשב >תהליס קו< בבודי היה לו לומר
 אלא שטנה הכמוב: האומר ומזרעך
 לא תתן להעביר למולך. לא מבא על
 הכותית ותוליד בן לע״ז: משתקין
 אותו בנזיפה. שעוקר הכתוב
 ממשמעו שהוא עבודת חוק לאמורייס
 להעביר בניהן לאש ונותן כרת לבא
 על הכותית ומחייב חטאת על השוגג
 ומיתת ב״ד על המזיד בהתראה:
 נמ׳ כשתי רשויות. ומקבל ומודה
 אלוה אתר אלוה: על הרעה. ברוך
 דיין האמת: טל הטובה. ברוך
 הטוב והמטיב: מטיל קנאה. לומר
 על העופוח חס ועל הבהמות ותיות
 אינו חס: ואינן אלא גזירה מלך.
 להטיל עלינו עולו להודיע שאנחנו
 עבדיו ושומד מצותיו: דכמבינהו
 משה במורה. האל הגדול הגבור
 והנורא אשר לא ישא פנים (לברים י):
 אנשי כנסת הגדולה. בספר עזרא
 (נחמיה ט< ועתה אלהינו האל הגדול
 הגבור והנורא שומר הבדת והחסד:
 חון מיראת שמים. אותה מסורה
 בידי אדם שיהא הוא עצמו מכין לבו
 לכך אע״ג שהיכולמ בידו להטן
 לבבנו אליו דכתיב הנה כתומר ביד
 היוצר כן אתם בידי בית ישראל
 (ירמיה יח< ואומר והסירותי את לב
 האבן מבשרכם (יחזקאל ל0: אמר
 מילמא מילחא ומני לה. כל תיבה
 אומר ושונה אין כאן משמעות שמי
 רשרומ אלא מגונה וסכל הוא:
 תגרותא כלפי שמיא. וט כמנהג
 חבירו נוהג בהקב״ה לדבר לפניו
 שלא בממכרן וחוזר ומראה לו בטפלו
 שלא כיון בראשונה: מרזפתא.
 מרטי״ל בלע״ז. ותשס את המקבת
 ממרגמינן מרזפתא (שופטים ד<:
 תני רב יוסן<. לפרושי מכנה

ג ע״א ף י  עיין תנינה ד
 תיס׳ דייה ורגלי התיות:

 הגהות הב״ח
א  (א) גמ׳ מאי טעמא ל
ם ואתו ) ש כ ו בה: ( ג י ל  פ
י כנסת הגדולה ש נ  א
ה ו  ותקנינהו אנן לא ה
ה נ ש מ ) כ ג ) : ן נ  אמרי
א ד ואמנון ל  מעשה דו
) רש״י ד״ה על ד ) : קראץ  נ
 קן צפור יגיעו רחמיך
ך: ה רממי ו ו ן ה ו ש  ל
) ר״ה מעשה עגל יכו׳ ה ) 
א ולא ר ק  כעגל הזה נ
) תום׳ ל״ה ו ) : ם ג ר ת  מ
י וכו׳ אותו ואת בנו  מפנ
ל תשמטו ד ב ה ם א ו י  ב
) דייה ו  למשמע כצ״ל: (
 הכל וכו׳ כלכמינ אל יתהלל
ל ו א ת מ כ ה ם ב כ  ה

: ל עשיר כעשרו ל ה ת  י

 הגהות הגר״א
 [א] גם׳ ייש לא נקרין ולא

מ: ׳ . תא׳ !  מתרגמי

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

י ל״ה מעשה ״ ש  א] ר
 תמר וכו׳ על יאשליכהו.
 מלת ואשליכהו נמתק ונ׳׳ב

:  השרף

 דמתני׳ כדמתרגס ערות אביך
 וערומ אמך קלנא דאבוך וקלנא דאמך ולא מגלה שוס דבר קלון שבהן: תנא דבי רבי ישמעאל. לפרש מתני׳ בישראל הבא
 על הכומימ הכמו3 מדבר: מתני׳ מעשה ראובן. וישכב את בלהה פילגש אביו (בראשית לה).־ נקרא. בבית הכנסת: ולא
] ואשליכהו כאש (שמות ל3<. ומה  מתרגם. חיישינן לגנותו: מעשה ממר. רהודה: ומעשה עגל הראשון. כל פרשת העגל על א
 שחזר אהרן וספר המעשה הוא קרר מעשה עגל השני הוא שכחוב בו ויצא העגל הזה (י) ולא יחרגס פן יטעו עמי האק ויאמרו
 ממש היה בו שיצא מאליו אבל המקרא אין מכינין: הודע אח ירושלם. את תועבותיה. פרשה היא ביחזקאל: נמ׳ ויש לא נקרין
 ולא מתרגמין. מפרש בסיפא מעשה לוד ואמנון לא נקרין בהפטרה: מעשה בראשית כוי. ואמדנן במסכת מגיגה (לף יא:)
 המסמכל בארבעה לבדם ראר לו כאילו לא בא לעולם. והמס ל) מפרש טעמא אין רצונו של מלך שיזכירו שמו על אשפה כוי:

 קמ״ל

 א) כלומר שקורא הפסוק ערות אנין וערות אמן ערות אניו וערות אמו לא יגלה וכן נל עריות וכו׳ ומפרש כפי׳ הרמב׳׳ס גהירוש המשניות
ן ק.  יק משמע קצת גס נערוך ער

 מוםף רש״י
ו ע י ג ר י ו פ ן צ ל ק  ע
. אנשים שהיו ך י מ ה  ר
 מראים עצמס כמתכיניס
 להעמיק כלשון ממניניס
 ואימרים רחיס יחנין אתה
גיעו רממיך  ועל קן צפור י
 שאמרת לשלח את האס, או
 שאומר על טוב שאתה
, או  עושה לנו חכר שמן
 שאומר מודים מוליס,
ת לנ:ו. ו כ ר ב ) ו ת ו  משחקי! א
. לומר על ה א נ ל ק י ט מ  ש
 אלה חס ילא על שאר
. ו י ת ו ד  כריוחיו !•mm. מ
 מצותיו, והוא לא לרחמים
 עשה אלא להטיל על ישראל
 חקי גזרותיו להודיע שהס
 עכדיו ושומרי מצותיי
 וגזרית חקומיו אף בדברים
 שיש לשטן ולעכו׳׳ס להשיכ
 עליהם ילומר מה צורן
י ד ו ד ח  כמצוה זו (שס<. ל
. שישיב לו מה י י ב א  ל
ו ה נ י ב ת כ  שהשיב ושם). ד
ר מ ג . האל הגדול ה ה ש  מ
 והנורא אשר לא ישא סניס
 ולא יקח שוחד !׳שם).
. בתפלה ו ה נ י נ ק ת  ו
 כשהתפלל עזרא על מעל

ן קצר עני ו ר . כל הנא על האדם ביד הקנ״ה הוא, כנו! א ם י מ ת ש א ר י ץ מ ו ם ח י מ י ש ד י ל ב כ  הגולה כספר עזרא ;שם). ה
דו של אדס ונתן לפניו י  עשיר חכם שיטה לכן שחור, הכל בידי שמיס הוא, אבל צדיק ורשע אינו בא על ידי שמיס, את זו מסר נ
, שתוקי לא . כל תיבה יתיכה מחר ישונה, מגונה הר ה י ל נ ת א ו ת ל י א מ ת ל י  שני דרכים והיא יבחר לי יראת שמיס 1שנ0. מ
 משמקינן ליה, שאץ זה דומה למקבל עליי שתי מלכיית אלא למתלוצן, אמר פסוק שלם ותני ליה משתקינן ליה, דמחזי כשתי
. ה י א ל נ י ח . מנהג שנוהג אדס בחברו ינהג אצל המקום ולא יזהר בתפלתו >שם רד.<. מ א י מ י ש פ ל א כ ת ו ר ב מ :שם!. ח ו  רשר
נן ה (שופטים ד) ממרגמי ז . קירניס, ותשס את המקנח נ א ת פ ז ר א . ב שם! ! ן כ כק ימכין אימי אס ירגיל ב  כלימר מלמדי; אימי שי

 מרזסתא (ברכות שםו.



 מםורת הש״ם

 א) ןמפרש״, נראה דגריס
 ללמא אתי למעגל מאהכה
 ומיראה ולקמן גני אזהרות
 ועונשין גרס רלמא פייגי
 לעתייהו יכ״כ מהרש׳יא
 וע״ע בע״ין, נ) !מס׳
 סוסריס פ״ט הי׳יא],
 ג) ןנע׳׳י ליתאן,
 ד) [תוספתא פ״ג!, ה) [אינו
 נפסוק ן, י) סנהלרין סג:
 ע״ש, t) ןנרכות לג. שבת לא.
 ע״ז ס: ן, ח) נס״א: המינין,
 «) !עי׳ ר״ה ז.ן, י) ןצ״ל
 שהיה ן, 5) 1פרק מון,
 ל) ןצ״ל קרסו כרעי],
. ן, ;)ןעיין תוס׳  מ) [לקמן ט
 חגיגה יא: ל״ה יכול],
) ושייך לעיל כמשנה],  ס
 ננ) ןצ״ל היא ן, פ) שייך ללף

 גליון הש״ם
 גט׳ דלסא פ־־גא. עיין
 נרא״ס ויגש ןס׳ מ״ו פסוק

 י) !פ׳ מ״ה פסוק נון:

 הגהות הב״ח
 (א) גמ׳ וברכוח נקרין
 ומחרגמין פשיטא מהו
 לתימא גיחיש דלמא אתו
 למיעבד מאהבה
 ומיראה קמ״ל אזהרות
 ועונשין נקרין
 ומתרגמין פשיטא מהו
 דתימא ניתוש ללמא
 פייגא לעחייהו לצנורא
 קמ״ל מעשה אמנון כצ׳׳ל:
 (ב) ־ש"־ ל״ה לאולי
 שהילה על תטאו:
 (ג) דייה מן ויאמר וכוי
 העס הזה שחזר אהרן
 וספר המעשה נקרא
 מעשה העגל השני
 הס״ד: (ד) דייה וכמריו
 עליו כצ״ל ותינת אשר
 נמחק: (ה) דייה בגימ״ל
 ישי״ן. נ״נ כר גיורתא
 תרגוס ירושלמי הנואף
 יהנואסת גיורא וגיורתא:

 הגהות הגר״א
 [א] גמ׳ מעשה ליל ואמני!
 ולא) תז״מ (יכגירסא שלנו

 נמתני׳ ועי תויייטה

 כה: הקורא עומד פרק שלישי מגילה
 קמ״ל שבחו הוא. שבח הוא ליהודה הקרייה: דאודי. שהודה
 m מחטאו: מאהבה. של ברכות: ומיראה. של קללוח. ואין לבן לשמים:
 פייגי דעתייהו. יחליש דעחן כשישמעו שיהו נענשין ויאמרו טוב
 ליהנות מן העולם הזה בכל רצוננו הואיל וסופגו ליענש: אל תתרגם

 מה

 אלא אתרון. רהיו בני יעקב שנים
 עשר. והפסוק הזה נפסק בהפסק
 פרשה לכך קורהו אחרון כאילו הוא
 פסוק לעצמו: מן ויאמר משה אל
 אהרן. מה עשה לך העם הזה >ג):
 פקרו המומרים יי<. העיזו פניהם לומר
 יש ממש בע״ז: משום ישא. שלא
 יאמרו הקב״ה נושא להן פנים ואינן
 יודעין שכדאי הן ישראל לשאת להן
 פנים כדאמרינן בברכות !לף כ:)
 לא כדאי הס ישראל לשאמ להן פנים
 אני אמרתי ואכלת ושבעת וברכמ
 >לכרים ח< והן מחמירין על עצמן עד
 כזימ עד כביצה: ישגלנה. לשון
 משכב כדכתיב והשגל יושבת אצלו
 (נחמיה 0. וי״מ «<כלבחא: בעפולים.
 לשון מפורש הוא לגנאי יותר מטחורים
 ושניהן בנקב בימ הריעי: תריונים.
 חרי לשון ריעי: רביונים. הזב מן
 היונים שלא לפרש שהיו ישראל אוכלין
 גלליהן בשומרון: את חוריהם. ריעי
 היוצא דרך הנקב: מימי שיניהם.
 שיניס יש לכרכשתא וצואה לחה ורכה
 קרויה מימי שיניהן: למתראות.
 גבי עבודה זרה כתיב בספר
 מלכים כי חור לשון מוצא ריעי הוא:
 לטגלות בית און. לקול השמועה
 הבאה על עגלי בית און יגורו שכיניהם
 שבשומרון כי אבל עליו על העגל:
 וכמריו יי< (אשר) עליו יגילו. אשר
 היו רגילין לשמוח עליו עתה יתאבלו
 על כבודו כי גלה ממנו: אלא כבידו.
 כובד משאו של ריעי ׳)תהיה בו וכובד
 עגבומיו. ודומה לו בספר ישעיה כ)
 ל)(כרעו קרסו) יחדיו לא יכלו מלט
 משא וגו׳ הוא משא של ריעי. ורבותי
 מפרשין וכמריו עליו יגילו ממש לשון
 שמחה שהיקל משאר שלהן אבל אין
 לפרש כן שהעגל כולו גלה כאחד שנטלו
 סנחריב: שי״ן ותי״ו. לשון וחשופי
 שת ערות מצרים (ישעיה כן: דמני
 שומעניה. שיוצאות עליו שמועות
 רעות ושנואות שהוא נואף: בגי ושי״ן.
 («) בר גירמא זונה שמה סרייא שס
 מוסרח כך הוא בתשובומ הגאונים
 מותר לבזות גס אמ אמו שילדמו.
 ורבותי מפרשים גיופא שייטא שטייא:

 הדרן עלך הקורא את
 המגילה עומד

 לפנים מה לאחור. פי׳ י) מה בסוף גבולי העולם למזרח
 ולמערב אי גמי מה היה קודס ששת ימי בראשית ומה יהיה
 אחר שיכלה העולם: ס<מעשה של עגל השני נקרא ולא מתרגם.
 פירש רש״י שלא יאמרו ממשוח היה בו מדקאמר אהרן רצא העגל

 הזה וקשה דהא בירושלמי פליגי
 אמוראי ואיכא מאן דאמר מן ויאמר
 עד לשמצה בקמיהס ״)(היה) מעשה
 עגל השני והיינו סיפיה לקרא דוירא
 משה ולפרש״י לא היה לו לומר אלא
 ער חחלמ הפסוק לכן נראה כרמפרש
 בירושלמי להטעס הוי לפי שאין לומה
 גנאי של יחיל ביחיל או של צבור
 בצבור לגנאי של יחיל בצבור ומשוס
 של אהרן לא רצו לחרגס:

 עלך הקורא את
 המגילה עומד

 העיר ״)הואיל והעם מתפללץ כו
 בתעניות ובמעמדות. לא גרס
 ובמעמדות שהרי גבי מעמדות לא מצינו
 רמוב אלא לבימ הכנסמ היו הולכין
 כדתניא בפי בתרא דתענית (לף ט.)

 כיון

 נקרא ומתרגם פשיטא

 כבודו

 הדרן

 בנ

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] נמ' מעשה לול ואמנון
 נקרין ולא מתרגמין כצ״ל:

 רבינו חננאל
 מה לפנים קודם נברא
 העולם ומה לאחור, קמ״ל
 דלא ח־ישינן. מעשה לוט
 ובנותיו נקרא ומיתרגם.
 מעשה תמר ויהודה נקרא
 ומיתרגם. מעשה העגל
 הראשון נקרא ומתרגם.
 קללות וברכות נקראין
 ומיתרגמין, ולא יהא אהד מתחיל ואחד גומר אלא המתחיל הוא גומר את כולן. הזהרות ועונשין נקראין ומתדגמין. מעשה
 אמנון וחמר נקרא ומתרגם, והני מילי דכתיב ביה אמנון סתמא אבל כל היכא דכתיב אמנון בן דוד נקרא ולא מיתרגם. מעשה
 אבשלום בפילגשי אביו נקרא ומיתרגם. מעשה פילגש בגבעה נקרא ומתרגם. וכל הני כולהו אמרינן עלוהי פשיטא כולי.
 הודע את ירושלים נקרא ומתרגם, ומעשה באחד שקראו ואמר לו די אליעזר צא ובדוק בתועבות אמך. והמרכבה קורין אותה
 לרבים. מעשה ראובן נקרא ולא מיתרגם ומעשה בר׳ הנניה בן גמליאל שהלך לכבול ועמד וקרא וילך ראובן וגומי ואמר
 למתורגמן אל תתרגם אלא מן ויהיו בנ• יעקב ושבהוהו הכמים. מעשה העגל השני נקרא ולא מיתרגם, מן ויאמר משה [אל]
 (לןאהרן עד וירא משה את העם. ועוד כתוב נקרא ולא מיתרגם, ויגף ה׳ את העם על אשר וגוי. תניא לעולם יהא אדם זהיר

 בני העיר שמכרו רחובה של עיר. יש
 בו קדושה כדמפרש בגמ׳״) הואיל
 ומתפללין בו בתעניות ובמעמדות:

 לוקחין

 ומה לפנים ומה לאחור קמ״ל מעשה לוט
 ושתי בנותיו נקרא ומתרגם פשיטא מהו
 התימא ניהוש לכבודו דאברהם קמ״ל מעשה
 תמר ויהודה נקרא ומתרגם פשיטא מהו
 דתימא ליהוש לכבוהו היהוהה קמ״ל שבהיה
 הוא דאוהי מעשה עגל הראשון נקרא ומתרגם
 פשיטא מהו דתימא ליהוש לכבודן של
 ישראל קמ״ל כל שכן תיחא להו ההויא להו
 כפרה קללות וברכות נקרין ומתרגמין
דלמא  פשיטא מהו התימא ניהוש י
 יא) איפייגא דעתייהו דצבורא קמ״ל אזהרות
 ועונשין נקרין ומתרגמין פשיטא מהו דתימא
 ניהוש דלמא אתו למעבה מיראה קמ״ל
 מעשה אמנון ותמר נקרא ומתרגם [מעשה
 אבשלום נקרא ומתרגם] פשיטא מהו דתימא
 ליהוש לקריה דדוד קמ״ל מעשה פילגש
 בגבעה נקרא ומתרגם פשיטא מהו התימא ליהוש לכבודו הבנימין קמ״ל
הודע את ירושלם את תועבותיה נקרא ומתרגם פשיטא לאפוקי מדרבי 1 

ימעשה באהם אהד שהיה קורא למעלה מרבי אליעזר  אליעזר דתניא נ
 הודע את ירושלם את תועבותיה אמר לו עד שאתה בודק בתועבות
 ירושלים צא ובדוק בתועבות אמך בדקו אהריו ומצאו בו שמץ פסול:
 ואלו נקרין ולא מתרגמין (רעבה״ן םימן) מעשה ראובן נקרא ולא מתרגם
 ומעשה ברבי הנינא בן גמליאל שהלך לכבול והיה קורא חזן הכנסת
י(הפםק) אל תתרגם אלא אהרון ויהי בשמן ישראל ואמר לו למתורגמן ג 2 

 ושיבהוהו הכמים מעשה עגל השני נקרא ולא מתרגם איזה מעשה עגל
וירא משה תניא ר״ש בן אליעזר אומר לעולם ויאמר משה עד 4  השני מן 3
 יהא אדם זהיר בתשובותיו שמתוך תשובה שהשיבו אהרן למשה פקרו
ואשליכהו באש ויצא העגל הזה: ברכת כהנים נקרין  המערערים שנאמר 5
ישא: א! מעשה דוד ואמנון !א! לא  ולא מתרגמין מ״ט משום הכתיב 6
 נקרין ולא מתרגמין והא אמרת מעשה אמנון ותמר נקרא ומתרגם לא
הא דכתיב 7אמנון בן הוה הא דכתיב אמנון םתמא ת״ר ייכל  קשיא א
 המקראות הכתובין בתורה לגנאי קורין אותן לשבח כגון 8ישגלנה ישכבנה
ו  9בעפולים בטחורים 10חריונים דביונים ״לאכול את הוריהם ולשתות את מימי?

למחראות למוצאות ר׳ 1  שיניהם לאכול את צואתם ולשתות את מימי רגליהם 2
 יהושע בן קרהה אומר למחראות כשמן מפני שהוא גנאי לעבודת כוכבים
בר מליצנותא דעבודת כוכבים דשריא  ייאמר רב נהמן כל ליצנותא אסירא ב
קרםו כרעו יחדיו לא יכלו מלט משא וגו׳ ר׳ 1 כרע בל קרס נבו וכתיב 4 1  דכתיב 3
 ינאי אמר מהכא ״לעגלות בית און יגורו שכן שומרון כי אבל עליו עמו וכמריו
 עליו יגילו על כבודו כי גלה ממנו אל תקרי כבודו אלא כבידו אמר רב
 הונא בר מנוה משמיה דרב אחא בריה דרב איקא שרי ליה לבר ישראל
 למימר ליה לעובד כוכבים שקליח לעבודת כוכבים ואנחיה בשין תיו שלו אמר
 רב אשי האי מאן הסנאי שומעניה שרי ליה לבזוייה בגימ״ל ושי״ן האי מאן

 דשפיר שומעניה שרי לשבוהיה ומאן דשבהיה ״ינוחו לו ברכות על ראשו:

 הדרן עלך הקורא את המגילה עומד
 שמכרו רהובה של עיר לוקהין בהמיו בית הכנסת
 הכנסת לוקהין תיבה תיבה לוקחין מטפחות מטפהות

 ימחו

 עין משפט
 נר מצוה

ה א מיי׳ סי׳׳נ מהל׳  פ
 תפלה הל׳ ינ סמג

 עשי! יט:
ו ב טוש״ע י״ל סימן  פ

 קמז סעיף ה:
 א ג מיי׳ פי״א מהל׳
 תפלה הל׳ יל טור
 ש״ע א״ח סימן קנג סעיף

 מוסף רש״י
 ישגלנה. לשין שגל, פצגש,
 יהכתיב כינהי לשנח
 ישככנה, ותיקין סיפריס
 הוא זה (דברים כח ל).

 קרס. נתח, כלימר כרע
 על כרכיו ונתח, דהיינו
 ליצנוחא דאישתעי ביה
 קרא, לא יוכלו מלט
 משא. הרעי שמקביהס
 לא יוכל לסבול ונתח
 יסןהזרין סג:ו. לעגלות
 בית און. על עגלים
 שבנית אל, יגורו שכן
 שומרון. ידאגי שוכני
 שומרון, כי אבל עליו
 עמו. שיטלס סנמריב וילך
 לו, וכמריו. שהיי נישאין
 אותי, עליו יגילו.
 ששמחים על כובד משא
 שגלה מהם. אלא כבידו.
 משא עגבותיו יריעי שכהן
 ואע״ג דלאו כעלי מייס
 ניגהו ואין להס רעי,
 משתעי בהו קרא לשון גנאי

 (סנהדרין סנ !.
 הדה עלן־ הקורא עומד

 הורה אור השלם
 1. בן אךם הודע את

 ירושלם את תועבתיה:
 יחזקאל טז ב
 2. ויהי בשכן ישראל
 בארץ ההוא וילך ראובן
 וישכב את בלהה פילגש
 אביו וישמע ישראל
 •יהיו בני יעקב שנים
 עשר: בראשית לה כב
 ׳.. ויאמר משה אל
 אהרן מה עשה לך העם
 הזה כי הבאת עליו

 חטאה גדלה:
 שמות לב כא
 4. וירא משה את העם
 כי פרע הוא בי פרעה
 אהרן לשמצה

 בקמיהם:
 שמות לב כה
 5 . ואמר להם למי זהב
 התפרקו ויתנו לי
 ואשלכהו באש ויצא

 העגל הזה:
 שמות לב כד
 6. ישא ין פניו אליך

 רשם לך שלום:
 במדבר ו כו
 7. ויהי אחרי בן
 ולאבשלום בן דוד אחות
 ןפה ושמה תמר ויאהבה

 אמנון בן דוד:
 שמואל א יג א
 8. אשה תאךש ואיש
 אהד ־שכבנה בית תבנה
 ולא תשב בו כרם תטע

 ולא תהללנו:
 דברים כח ל

 9. יבכה ין בשחין מצרים ובטחרים ובגרב ובחרס אשר לא תוכל להךפא: דברים כח כז 10. ויהי רעב גדול בשמרון
 והנה צרים עליה עד חיות ראש חמור בשמנים בסף ורבע הקב דביונים בחמשה כסף: מלכים ב ו כה 11. ויאמר
ל האנשים הישבים על החמה לאבל ף שלחני אדני לדבר את הדברים האלה הלא ע י ל א ך ו י נ ד  אליהם רב שקה העל א
 את צואתם ולשתות את מימי רגליהם עמכם: מלבים ב יח כז 12. ויתצו את מצבת הבעל ויתצו את בית הבעל
 וישמחו למוצאות עד היום: מלכים ב י כז 13. ברע בל קרס נבו היו עצביחם לחןה ולבהמה נשאתיכם עמוסות
: ישעיהו מו ב ה ב ל  משא לעיפה: ישעיהו מו א 14. קרסו כרעו יחדו לא יכלו מלט משא תפשם בשבי ה

 15 . לעגלות בית און ןגורו שכן שמרון בי אבל עליו עמו וכמריו עליו ןגילו על כבודו כי גלה ממנו: הושע י ה

 העיר
בית  נ

 בנ

 בתשובותיו, שמתוך תשובה שהשיב אהרן למשה פקרו המינים, שנאמר ואשליכהו באש ויצא העגל הזה. ברכת כהניפ נקרא
 ולא מיתרגם. מאי טעמא, משום ישא ה׳ פניו אליך. ירושלמי לא נקראין ר׳ בא בעא מר׳ יוסי מאי טעמא, אמר ליה כה תברכו, לברכה ניתנה ולא לקריאה. תוספתא מעשה דוד בבת שבע לא ניקרין ולא מיתרגמין והסופר מלמד כדרכו. תנו רבנן כל
 המקראות שכתובים לגניי כגון ישגלנה, קורץ אותה ישכבנה. וכגון בעפלים, קורין אותם בטחורים. הדיונים, קורץ אותם הדביונים. והוריהם, קורץ אותם צואתם. ולמחראות, קורץ אותן למוצאות. אלו בלשון הקודש הן גניי גדול בלשון הזה, לפיכך
 משנין אותם שלא להוציא אדם דבר מגונה מפיו. אמר רב נחמן כל ליצנותא אסורה בר מליצנותא דעבודה זרה, ןכןדכתיב כרע בל קרס נבו, וכתיב קרסו כרעו יחדיו וגומי. ר׳ ינאי אמר מהכא שני על כבודו כי גלה ממנו, כלומר עמו של עגל מתאבלין
 והכימרים שהיו עליו מגילין עכשיו מתעצבין, על כבודו כי גלה, כלומר לקה בכבידו וחלה וגלה הכבד שלו, ניטל כולו, בדרך ליצנות כיון שאינו יכול להועיל ניטל כבידו. שרי למימר לגוי שקליה לעבודה זרה ואנחיה בשת שלך. [פי־ שת ותחת],
 כדכת־ב וחשופי שת ערות מצרים ופירושו מקום השתנת מי וגלים, ובתחת מקום הצואה. ואמר רב אשי מאן דסני שומעניה, כגון השותה בארבעה מיני זמר וכיוצא בו, כמו שמצינו באלישע אחר שהוציאוהו אלו הדברים לתרבות רעה, ומפורש בהגיגה,
 וכל שכן בדבר שהוא יתר מזו. שרי לבזוייה בשי״ן וגימ״ל. כלומר מי ששמעו רע, מותר לבזותו בן זונה דגיירא וגיירתי, ונגלו שוליו ונחמסו עקביו. (ופירי) ןופ׳׳א] בן שפחה בן גוי. כדגרסינן בסנהדרין כמן קרינא לרשיעא בר צדיקא, רשיעא בר רשיעא
 כי ראי תנא כוי• [תוספתא] ר׳ יהושע בן קרחה אומר וישימם למחראות קורין אותו בכינו- מפני שגניי לעבודה זרה הוא. הכתוב ל־תיד אין מכנין אותו לרבים, כתוב לרבים אין מכנין אותו ליחיד. ר׳ יהודה אומר המתרגם פסוק בצורתו הרי זה בדאי
 והב.־סיף הרי זה מגדף. פירוש המתרגם א) השם בצורתו בדאי והמוסיף עליו זולתי התרגום שלנו הדי זה מגדף. תורגמן העומד לפני חכב: אינו רשאי לא להוסיף ולא לפחות ולא לשנות אלא אם כן הוא אביו או רבו. ירושלמי תפלץ ומזוזה מי קודם,
 שמ־אל אמר מזוזה קודמת שכן נוהגת בשבתות ובימים טובים מה שאין כן בתפילין. רב הונא אמר תפילין קודמין שנוהגין במפרשי ימיט והולכי מדברות מה שאין כן במזוזה. מתניתין מסייעא לשמואל תפילה שבלת עושין אותה מזוזה מזוזה שבלת

 אץ עושין אותה הפילה, למה שמעלין בקדש ולא מורידין. הדרן עלך הקורא

 א) ־;י׳ תוס׳ קדושין דף מיינו ר׳ה המתרגם מש״כ נשס רכינו זצ״צ וע״ע נערון ערן תרגס.



 עין משפט
 נר מצוה

״א מהל׳ תפלה  ב א מיי׳ פי
 הלכה נא כווש״ע א״מ סי׳

א:  קנד ס״
׳ע  ג ב מיי׳ שס הל׳ מז טוש׳

: ף ז  שס סי׳ קנג סעי
׳ שם הלכה יט טוש״ע י  ג !מי

:  שס]
״ל מתל׳ טומאת  ד ד מיי׳ פי
 צרעת הלכה •א יפ״ז
: ד  מהלכות כית הנחירה הלכה י
ט מהל׳ ״ פ  ה ה מיי׳ שס ו

:  רוצח הלכה ד
 ו ו מיי׳ ס״ז מהלכות כית

: ד  הנחירה הלי י
 ז ז מיי• סי״א מהלכיח תפלה
 הלכה יו טוש״ע א׳׳ח סי׳

ף ז:  קנג סעי

 תורה אור השלם
 1. כי תבאו אל ארץ כנען
 אשר אני נתן לכם לאחזה
 ונתתי נגע צרעת בבית ארץ
 אחזתכם: ויקרא יד לד
 2. לבנןמן אמר ידיד ין ישבן
 לבטח עליו חפף עליו כל

 היום ובין כתפיו שכן:
 דברים לג יב

 גליון הש״ם
א ת פ ס ו ־ דייר ת " ש  ר
נמעמדות ת וכוי. ו ו ד מ ע מ ב  ו
 לא נרסינן נחי׳ הרמב׳׳ן ב״נ
 דף עז דייה אין אותיות כתב
 דאשגירות לישנא הוא וצאו
ם דייה ת: ש ו  דוקא מעמד
פ צו־פ• נחושת. עי׳ י י ס י ו  ט
 חולין דף נז ע״ב תד״ת מטלית.
: ן  ע״ז דף יז ע״ב תלייה רב
ו כוי ובהכ״נ נ א ע ם ר״ה ל  ש
. מבואר דס״ל תו בו  בחשי
 לרש״י דבלאו מעמד אנשי העיר
 אין מיר־דין דמיס מקדושתן
 וגס הנהכ״נ בחשיבוחו
 ובמעמד אנשי העיר בהכ״נ
 והדמים יוצאים לחילץ וחמיה
 לי מזה דברי רש״י לקמן כז
נ דייה ורכנן וכו׳ דכיון ״  ע
 דשקיל דמי ומעלה להו
 כקדושה וכו׳ וממ״נ אס במכרו
 במעמד אנשי העיר לא צריך
 להעלית הדמים בקדושה
ד י  יאעס״כ הליקח מה דבעי ענ
 להא נהכ״נ יוצא לחולין
 והמעומ מוחר אפיי למישחי
׳ שכרא ובלא מעמד אנשי  ני
 העיר אף אס מעלי! הדמיס
מ הבהכ״נ ״  בקדושה מ

׳ג:  נקדושחה קאי יצע׳

 בני העיר פרק רביעי מגילה כו.
 כיון דמעלמא קאתו לה. נראה לפרש הט כיון שרוב כני אלם
 רגילים ללכת שם להתפלל אף על פי שאין נוחניס כלום
ן לללעת אותן רבים נעשה חמורה קלושתו  בבנינו מכל מקום טו
 ואינן יכולין למוכרו ועול יש לפרש כיון שרבים נותנים בבנינו ובשאר
 צרכיו ובסמוך נמי לקאמר רב אשי
 לאלעתא לילי קאתו היינו ממה

 שנותנים בו לעשות רצונו:
 ואמאי והא דכרכים נינהו.
 משמע לסבירא ליה
 למקשן לטון ללא מיזלבני לאין להן
 ליטמא בנגעים משוס ללא מיקרי
 אחוזתכם וגם לא קדנן ביה אשר לו
 הביח וקשה להא בפ״ק ליומא !דף יא.)
 מחייב ר״מ בית הכנסמ של כרטס
 במזוזה וגס מוקי בריימא להחס
 לקאמר לבית הכנסת מיטמא בנגעים
 כוותיה ועול קשה אמאי נקט של
 כרטס רהא (ר״מ< «)לא מפליג התם
 בין של כרטס לשל כפריס לענין
 נגעים ומזוזה ויש לומר לוראי המקשן
 טעה בתרחי חלא לאין חילוק בין
 כרטס לשל כפרים כלמסיק התס
 לרבנן לר״מ להיינו ר׳ יהולה וגס
 טעה בהא לאע״ג ללא מיזלבני יש
 להן ליטמא בנגעים לרבי מאיר:
 ורצועה יוצאה מחלק יהודה
 לחלק בנימין וכה היה
 מזבח בניי. קשה להא בפרק איזהו
 מקומן חמזיס דף נג:< אמר דבקרן
 דרומית מזרחית לא היה יסוד לפי
 שלא היה יסוד אלא בחלקו של טורף
 (י) בנימין דכתיב בנימין זאב יטרף
 (בראשית מט) אלמא שכל המזבח
 בנוי בחלקו של בנימין וי״ל אותו קרן
 דרומימ מזרחימ שלא היה בו יסוד
 שהיה בחלק יהודה על זה היה מצטער
 בנימין לבולעה כדי שיהא כל המזבח
 בחלקו: אף לא המטות. פירש
 הר״ר יוסף לסבירא ליה לטון
 שהקרקע מקום המטות לא היה
 מיוחל לבעלים לא היה כח בילס
 להשכירם שכירומ שלם ומכל מקום
 מחמת מטלטליהם היו נוטלין

 עורות הקלשיס:

 אוגורה

 >*< יקהו ספרים ספרים לוקהין תורה אבל אם
 מכרו תורה לא יקהו ספרים םפרים לא יקהו
 מטפהות מטפהות לא יקהו תיבה תיבה לא
 יקהו בית הכנסת בית הכנסת לא יקהו את
 הרהוב וכן במותריהן: גמ' בני העיר
 שמכרו רהובה של עיר אמר רבה בר בר
 הנה אמר רבי יוחנן זו דברי ר׳ מנהם בר
הרהוב אין בו  יוסי םתומתאה אבל הכ״א א
 משום קהושה ור׳ מנחם בר יוסי מאי טעמיה
 הואיל והעם מתפללין בו בתעניות ובמעמדות
 ורבנן ההוא אקראי בעלמא: בית הכנסת
 לוקהין תיבה: אמר רבי שמואל בר נהמני
לא שנו אלא בית הכנסת של  א״ר יונתן ב
 כפרים אבל בית הכנםת של כרכין כיון
 דמעלמא אתו ליה לא מצו מזבני ליה
האי בי  דהוה ליה דרבים אמר רב אשי ג
 כנישתא דמתא מהםיא אף על גב דמעלמא
 אתו לה כיון דאדעתא דידי קאתו אי בעינא
 מזבנינא לה מיתיבי איא״ר יהודה מעשה
 בבית הכנםת של טורםיים שהיה בירושלים
 שמכרוה לרבי אליעזר ועשה בה כל צרכיו
 והא התם דכרכים הוה ההיא בי כנישתא
בבית ארץ  זוטי הוה ואינהו עבדוה מיתיבי 1
 אהוזתכם 5•יאהוזתכם מיטמא בגגעים ואין
 ירושלים מיטמא בנגעים אמר רבי יהודה אני
 לא שמעתי אלא מקום מקדש בלבד הא
 בתי כנסיות ובתי מדרשות מיטמאין אמאי
 הא דכרכין הוו אימא א״ר יהוהה אני לא
 שמעתי אלא מקום מקודש בלבה במאי
 סמיפלגי ת״ק סבר ג<־לא נתהלקה ירושלים
 לשבטים ורבי יהודה סבר גתהלקה ירושלים
 לשבטים ובפלוגתא דהני תנאי דתניא יי מה
 היה בהלקו של יהודה הר הבית הלשכות
 והעזרות ומה היה בהלקו של בנימין אולם
 והיכל ובית קדשי הקהשים ורצועה היתה
 יוצאת מהלקו של יהוהה ונכנסת בהלקו של

 בנימין ובה מזבה בנוי והיה בנימין הצדיק מצטער עליה בכל יום
הופף עליו כל היום הי לפיכך זכה בנימין ונעשה  לבולעה שנאמר 2
 אושפיזכן לשכינה 11והאי תנא סבר לא נתהדקה ירושלים לשבטים
 דתניא ״־אין משכירים בתים בירושלים מפני שאינן שלהן ר״א ח<(בר
 צדוק) אומר אף לא מטות לפיכך עורות קדשים בעלי אושפיזין נוטלין אותן
 בזרוע אמר אביי ש״מ אורה ארעא למישבק אינש גולפא ומשכא באושפיזיה
 אמר רבא ילא שנו אלא שלא מכרו שבעה טובי העיר במעמד
 אנשי העיר אבל מכרו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר אפילו

 למישתא
 מה שיש שס פנוי קרוי הר הבית שאין לה שם אחר: והלשכות. שבתוך החיל: והעזרות. שלשתן עזרת נשיס ועזרמ ישראל הן אחת
 עשרה אמה שישראל רשאין ליכנס לפנים מן השער ואהריהס לצל מערב לעזרת כהניס י״א אמה שבין לריסת רגלי ישראל למזבח
 החיצון: ומה היה בחלקו של בנימין אולם והיכל>ה<. מצל מערב. עכשיו יותר מתייס מקום המזבח ל״ב אמה ובין האולם והמזבח כ׳׳ב
 אמה שלא פירש של מי הוא חזר ופירש רצועה יוצאה כר לימלך כאן רצועה זו לבלה ליהולה אבל צסונו של מזבח ולרומו ומערבו
 של בנימין. ובמסכח זבחים5) אמרינן שאין ליהורה באומה הרצועה אלא המזרחימ מקום היסול ולכך לא היה יסור למזרחו של מזבח:
 והיה בנימין הצדיק. צופה ברוח הקדש שכן עתיד להיות ומצטער עליה: חופן* עליו. אדם המצטער חופף ומתחכך בבגדיו. לשון
 שפשוף כמו נזיר חופף ומפספס (נזיר לף מב.): אושפ^כן. שהיה ארון בחלקו: יהאי הנא סבר כוי. והיינו תנאי דאמרן לעיל:
 אין משכירין. בעלי בתים את בתיהם לעולי רגליס אלא בחנם נותנין להן ונכנסין לתוכן: עורות קדשים. תולה ושלמים
 שהעורות לבעלים: גולפא. קנקן של חרס שנשתמש בו: ומשכא. אס שחט בהמה: לא שגו. דאין מורידין דמים מקדושתן
 S ובית הכנסת (י) בחשיבותו עומל אף ביד לוקח דומיא דספריס לוקח בהן ס״ת והלה מנהיג ספרים בהוייתן: אלא שלא מכרו.

 הטובים ברשות העם. [אבל אס מכרו וכו׳] פקעה קלושה מן החפץ ומן הלמיס ומותר לעשות מהן כל רצונס. והיינו לבעא
 מיניה רבינא מרב אשי על מילא לבי כנישמאס) מהו למיזרעה אלמא במכר כל להו הבית והמעות בקלושתייהו קיימי:

 למישתא

 רבעו חננאל
 פרק שלישי: בני העיר

 בני חע־ר שמכרו רחובה של
 עיר לוקחץ בדמים בית חכנסת
 כוי. אוקימנא לדי מנחם בר•
 יוסי סתימתאה, דסבר הואיל
 והעם מתפללין בה בתעניות
 ובמעמדות יש בה קדושה.
 אבל חכמים אומרים אקראי
 בעלמא הוא, הרחוב אץ בו
 משום קדושה. פי• דברי ר׳
 פלוני סתימתאה, וו המשנה
 אף על פי שהיא סתם משנה,
 אינה לר׳ מאיר כדקיימא לן
 סתם משנה ר• מאיר היא,
 או אלא [ל]ר׳ עקיבא היא אי
 לר׳ מנחם בר׳ יוסי היא זו
 המשנה והיא שנוייה סתם.
 ולא כל דבריהן של חכמים
 הללו בכל המשנה סתומין
 הן, אלא המשניות שהזכירום
 בלבד. |פיםקא] בית הכנסת
 לוקהין תיבה. אוקימנא בכנסת
 של כפרים, אבל כנסת של
 כרכים לא מזדבנא משום
 שהיא של רבים. אמד רב אשי
 כנשתא דמתא מחסיא אע״ג
 דמעלמא קא אתו לה ושל
 רבים היא, כיון דאדעתא דידי אתו אי בעינא מצינא מזביננא לה. וכנסת של טרסיים בירושלים שקנאה ר׳ אלעזר בן עזריה
 הם עשאוה לעצמם ולא מסרוה לרבים, לפיכך מכרוה. וכנסת של כרכץ אין מוכרין לפי שאינה שלהן, והתניא (אתוזתכם)
 מטמא בנגעים ואין ירושלים מטמאיה בנגעים. אמר ר׳ יהודה אני לא שמעתי שאין מטמא בנגעים אלא בית המקדש.
 הא בתי כנסיות דירושלים מיטמאין, אמאי והא דכרכים נינהו. ופרקינן אימא לא שמעתי אלא מקום מקודש ואפילו בתי
 כנסיות במשמע. במאי פליגי, תנא קמא סבר לא נההלקה ירושלים לשבטים, ואינה אהוזה לפיכך אינה מטמאה. ור• יהודה
 סבר נתחלקה ואהוזתם היא, זולתו מקום מקודש. וכי הני תנאי מה היה בחלקו של יהודה הר הבית לשכות ועזרות,
 מה בחלקו של בנימין כוי, האי תנא סבר נתחלקה וחלק ליהודה ובנימין היא. והאי הנא סבר לא נתחלקה, דתניא אין
 משכירין בתים כירושלם לפי שאינן שלהן כוי. אמר אביי שמע סינה דרך אר־ן־ להניח אכסניי לכעל הבית הקנקן שהיה בו היין
 ושתאו, והעור של כבש ששחט ואכלו. אמר רבא לא שנו, מכרו רחוב לוקחין בדמים בית הכנסת כך וכך וכוי, אלא אם לא
 מ:רו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר. אבל אם מכרו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר, אפי•

 לוקחין שפרים. נביאים וכתובים: אבל מכרו תורה כוי. שמעלין
 בקרש ולא מורילין. תוספתא ט) מעלין בקלש לכתיב רקם משה את
 המשכן !שמות מ) בצלאל עשה ומשה שהיה גלול ממנו הקימו ולא
 מורידים לכתיב אמ מחתות החטאים האלה בנפשומס ועשו אותם

 רקועי פחים צפוי למזבח ט הקריבום
(p במלבר) לפני ה׳ רקלשו וגו׳ 
ן שהוקדשו הוקדשו׳) על כאן: וכן  טו
 במותריהן. מכרו ספרים ולקחו
 ממקצת הלמיס חורה לא יקחו מן
 המותר לבר שקלושמו פחותה:
 נמ׳ זו דברי ר׳ מנחם כוי. בהריא
 אמרינן בתוספתא דמגילה (פ׳׳ב) דהוא
 אמרה: הואיל והעם מתפללים בו
 בתעניות ובמעמדות. כדתנן במסכת
 תעניות (לף טו.) עברו אלו ולא נענו
 מוציאין את התיבה לרחובה של עיר.
 תוספת׳*) ובמעמדות יי) תנף) מתכנסין
 בעריהן וקורין במעשה בראשית
 ותניא בגמרא ל) אנשי מעמד נכנסין
 לבית הכנסת ויושבין ארבע תעניות
 בשבת אפשר בית הכנסת היה להס
 קבוע ברחובה של עיר ומתכנסין
 שס המעמד כולו כדרך ששנינו
 בביכורים (פ״נ משנה 0 כל העיירות
 שבמעמד מתכנסין ״)לעיירות של
 מעמד ולנין ברחובה של עיר ולא היו
 נכנסין לבתים ולנין שס והיה הממונה
 אומר קומו ונעלה ציון אל ה׳ אלהינו
 הא למדת כינוס עיירות ברחוב היתה
 ואקראי הוי שמעמד(ג) הזה אינו חוזר
 חלילה עד חצי שנה ובתלמידי רבינו
 יצחק הלוי מצאתי S ובמעמדות לא
 גרסינן ומפרש שלא הימה מפלחן
 ברחוב על כאן: אקראי בעלמא.
 אינו תדיר: לא שנו. דיכולין למכור
 בית הכנסת אלא של כפרין: אבל
 של כרכין. הוה להו בתי כנסיות
 דרבים והכל בעליהן ואין בני העיר
 לבדם בעליס להם: טורסיים.
י נחושת: ואין ירושלים מטמאה פ ר ו צ S 

 בנגעים. ללאו אחוזה היא כלאמרי׳
 לקמן. לסבירא ליה להאי תנא לא
 נתמלקה ירושלים לשבטים ולא נפלה
 בגורל לא ליהולה ולא לבנימין: אני
 לא שמעתי. שלא יהא מיטמא אלא
 מקום מקלש בלבל משוס לבית של
 קולש הוא וגבי נגעים ובא אשר לו
 הבית >רקרא יל< בעינן אבל ירושלים
 מיטמא בנגעים לסבר נתחלקה
 לשבטים ואחוזתכס קרינא ליה. קתני
 מיהת לרבי יהולה לאית ליה נתחלקה
 לא שנו אלא מקום מקלש אבל בתי
 כנסיות ובתי מלרשות שבה (י) כשאר
 בתי העיר ואע״ג לשל כרך הוא:
 מקודש. אף בתי כנסיות משמע:
 הר הביח. בכניסמו מצד המזרח. כל

 מסורת הש״ם

, נ) יומא יב.  א) נחיספמא פ״ב]
,[ ״ק סב:, נ) [סיטה מה:  נ
 ד) יומא ינ. זבסיס גג: קיח:,
!שנאמר (  ה) נעי׳ סוטה לז.], ו
 יכין כחפיו שכן כצ״ל יכן היא
 להדיא הגי׳ כיימ׳ ובזבחי׳],
,  0 ןתיס׳ מ״ש פ״א]
 ה) ןנתיספתא איתא בר׳
 שמעין], ט) בס״א: חיספת,
ן אימא בהדיא נמנחוח צט. כ י ] (  ׳
 ייליף דמעלין מאח מחחוח
 החטאים וכוי ודלא מורידין יליף
 מויקס משה אח המשכן וכי׳
 יע״ש נפרש״י וצ״ע יכן נשבח
 כא: כתב רש״י דייה מעלין בקדש
 ואין מורידין מקראי ילפינ! לה
 במנחות סרק שתי הלחס],
, ל) [חעניח כז:], ן  5) [חעניח ט.
, [  מ) ן לעיר של ראש המעמד
, ע) לא נ] ׳ , ס) [ע׳ ן : ג ף נ ד ! (  נ
 מפליג החס יר״ל למסקנא דהחס
 החילוק הוא בין איח ביה בימ
 דירה או לא ודכסריס ודכרכים

 שיה לכ״ע ועיי במהרש״א,

 הגהות הב״ח
ס: ן ספרי י ח ק ו ) במשנה ל א ) 
״ דייה חיספחא ) ״שי ב ) 
ן וכוי נ ת א ד ה  וכמעמדוח ו
ת הכנסת וכו׳ י ב  אפשר ד
ה ם הי י כ ש מ ל  נכנסין לכמיס ו
 הממונה כו׳ כצ״ל וחיבוח ולנין
 שס נמחק ינ״ב פי׳ כל אנשי
 העיירוח של אנשי מעמד
 מחכנסין לעיר של ראש
) בא״ד ואקראי ג ) :  המעמד
ה שמעמד הזה. נ״ב [חסר ו  ה
 ההחחלה ינשאר זה הלשין]
 הכא בביכורים דמחכנסין לעיר
 של מעמד ולנין ברחוכה של עיר
 קמיירי הכא דהיו מחפללץ
ר באיתן  בצבור ברחובה של עי
 הימים שהיו לנין שס ואקראי
 בעלמא הוה פעם אחח בשנה
 ואפייה לר׳ מנחם יש בהן
 משוס קדישה ולא דמי להא
 דקאמר לקמן כסוף דף כ״ז אי
 הכי קדשתינהו לכולהו שכילי
 דנהרדעא דהתס נהמפלל
 כיחיל כלי! כ״ ע מולו דאין כו
) ד״ה אני לא ד  משוס קדושה: (
 יכי׳ ינתי מדרשיח שבה
) ד׳׳ה ה ) : ן כשאר נחי י א מ ט  מ
 ומה היה וכו׳ אילם יהיכל
א ו ה ם ש י ש ד ק י ה ש ד ת ק י ב  ו
ר א ש נ עכשיו נ ר ע ד מ צ  ל
 בנתייס מקוס המזנמ וכו׳
ן ר  באותה הרצועה אלא ק
ת מקוס י מ ו ר ת ד י ה ד ז  מ
) דייה לא שנו וכו׳ ו  היסוד: (
ו עומד ת ש ו ד ק  וכיח הכנסת ב
ן ת ש ו ד ק  וכו׳ מנהיג ספרים ב
ה ע ב  אלא שלא מכרו ש
׳ דייה פ ) תו ז נים: (  הטו
א ו ה רף ש  ירצועה וכו׳ של טו

 בנימי!:

 מוםף רש״י
. עיי רש״י לעיל כ. ה א ת מ ו ת  ס
ם י ל ש ו ר ן י י א  וככורוח ל. ו
. שאין אחוזה ם י ע ג נ א ב מ ט י  מ
ר לא נחחלקה לשכט  להס, קסנ
 יהודה ובנימין אלא כל השבטי!
א י ל נ  שרן בה רומא יב ו. א
. קסבר נתחלקה י ת ע מ  ש
ש ד ק ם מ ו ק א מ ל  לשבטים, א
. שכשקנה דוד את גור! ד ב ל  ב
 מארינה הינוסי גבה הכסף
 מכל שכט ושכט כדאמרינן
 בספרי וכשחיטת קדשים ישם).
. ר׳ יהודה י ג ל פ י מ י ק א מ  ב
ת י ב ר ה  ורבנ! ו.שם<. ה
. צד ת ו ר ז ע ה ת ו ו כ ש ל  ה
 המזרחי רוחב הר הניס עזרת
 נשיס כולה ועזרח ישראל כולה,
 וי״א אמה של מקום רגלי
 דריסח הנהנים להלן מרגלי
 ישראל ישס המזבח מחחיל משס

 א) נראה דצ״ל ילא ר״ע היא אלא צרי מנחם נר״י היא וכר.

 ולמערב בחלקו של בנימין, אלא
ל ו ש ק ל ה ת מ א צ ו תה י ה הי ע ו צ ר  שבמקום מישנ המזבח יוצאה רצועה מחלקו של יהודה ונמסה לקרן מזרחיח דרומיח ושם־׳. ו
. לדרומו של מזבח, שחלקו של יהודה היה במזרח, כדחניא מה היה נחלקו של יהודה הר הניח (בכניסתו) והלשכוח שנו ה ד ו ה  י
 והעזרות, עזרח נשים כולה ועזרח ישראל שניס ועשריס אמה של מקום דריסת רגלי הנהגים ומקוס דריסת רגלי ישראל מיקרו
 עזריח, נמצא חלקי של יהידה כמזרח המוכח וכצדי לדרים יהמזכח איכל נמלקי אמה במזרח, אלא שלצד קרן מזרחית צפונית היה
 כלה חלקי של יהודה, שהיחה איחה אמה ברחוק מ! הקרן אמה והרצועה היתה יוצאה נדרים למזנח ינכנסת בחלקי של בנימין,
 שממקיס הדריסה ילמערב היה חלקו של בנימין, אלא שרצועה זו היתה ליהודה נאה בחוך חלקו של בנימין בדרומו של מזבח ומוכח
ח סייג מ״א) עלה אמה יכנס אמה זהי יסיד כל מדו ר להיות בה, כדאמר מר ! א  איכל בה אמה, והיא אמה שהיה כניסת היסוד ר
 אורך כומל מזרחי נעיכי אמה היה אוכל חלקו של יהולה וכן כותל לרומי לבל אמה סמוך לקרן לרומימ מערבית, ולבל אמה סמוך
׳ר כלע״ז, כאלס המחשכ ולואג !שם נד.! ׳ ר לגרנטו ׳ ׳ . כמו נזיר חופף ומפספס, לפרוטי ף פ ו  לקר! מזרחיח צפיניח !זבםיס נג.,׳. ה
. שהיה הארון נחון בחלקי 1שם< שכיח קלשי הקלשיס ה נ י כ ש ן ל כ ז י פ ש ו מא ינ.<. א ו י ! חו  כאלם המתחכך מחמת שאיני משיג חאו
. של שלמי חגיגה ושמחה ם י ש ד ת ק ו ר ו . ע ו נ י א מ ו י ) י א נ . והיינו מ ה ק ל ת ת א נ ר ל ב א. דלקמן, ס י תנ א ה  בנוי נחלקו וסוטר,ל: ו
. עור נהמה שהוא שוחט ואוכל בכית בעל הכיח (שם;. א כ ש מ . קנקן של חרס, ו א פ ל ו . ג ש ש  שעולי רגליס שוחטי! ואוכלי! שס !



 מסורת הש׳׳ם

, ג) בריה : א במרא ג  א) מ
: ת כג נרכו נ יהישע, ג) ן ר  ד
: מת. מכתות  סנהדרין מז
ן מת.!, ) [סנהדרי , י [  לד:
נ ר , ו) ן מ נח. ע״ש] ״ ג  ה) ן
 אלפס גרס כמאי והרא״ש
], 1) [וילון רס אמאי  ג
א ״  שסורסין לפני התיכה פ
ו ס״ח.  מטפחת שמכסין נ
, י!) [סי׳ עושי[ סניכ ך]  ערו
ר  הספר מסגרת של עו
ר ו ד  לשמור הספר וענין מ
, ך]  הוא כמו יזנלגי אישי. ערו
ג פ״ל ׳ כפ׳ מקץ מ  ט) [עי
 תרגום של ויכא התדרה ועאל
: יומא גה ט י חג ! (  לאדרוןן, י
, נ) [צ״ל [ :  כא: מנחות צו
, , ל) [צ״ל דרנא]  אמר]
 מ) ןצ״ל כחכריכי יעב״ץ],
, D) ןועי׳ [ : ו  נ) [חגיגה נ
 תוס׳ כרכות ו. דייה אלו כוי],

,  ע)!צ״ל הנא]

 גליון הש״ם
ה. רעי ׳ א״ל מהו לםז מ  נ
נ ״ ף כת ע ׳ לקמן ד  עי
 תד״ה כתי כנסיות וברי׳׳ף
 ליתא להנך תינות מהו
ש פל־נ• בה  למזרעיה: ש
א. עיין נ ־ נ ר א ו ח ב א  ־
א ועיין  כ״מ דף נח ע״
מ: ר״ש רס״ב דמעשרו  נ
א מ ל ע י ב ר טו ם לנ  ש
. וכאדרונא דמיא ק י ב  ע
ץ צ ו ח ם ו : ש ף ״ י  גירסמ הר
נ ״ מאה. עיין נ י הטו  בפנ
 דף כ ע״א תד״ה היא

פה: ו  ג

 הגהות הב׳׳ח
) גמ׳ למישתא כיה א ) 
ה י ח ב ט ש מ ל  שיכרא ו
נ ס״א ״ י שפיר דמי. נ ר  פ
ס ההוא ) ש ב ין: (  ועיין ברי
 תילא. נ״כ ע״ל כתוס׳ דף
ד״ה כתי:  כח ע״כ נ
) רש״• ד״ה כעחיקי ג ) 
ד) דייה הני ) : ל פ נ  וכו׳ ו
 מילי וכו׳ על המה הס״ד
ד אכל וכוי  ואמ״כ מה״
ת י ב ו ל נ ב ל ש  והלכך כ
 הכנסת כצ״ל ותיכמ לכינים
) ד״ה קמטרא ה  נמחק: (
ם י ל ב ה  וכו׳ כן עוזיאל ב
ן י ל מ א ם ב י ז ו ר א  חכושיס ו
ן י ת ה מ ריתא ד  חהו
) תום׳ ד״ה ו ) : ן י  בקמטר
 תשמישי וכו׳ קשה
ע ככל הני: מ ש מ ד  מ
) דייה מריש וכו׳ תשמיש ו ) 
א ב ד ר מ א ד  קדושה מ
א שאסור [לןעשות ת ו ב י  ת
א לכך ס י ד פ  וכו׳ יותר מן ה

 נראה:

 בני העיר פרק רביעי מגילה

 לעזי רש״
. [ ן י ׳ י ו [אישקר ״ י י נ י  אשקר
 קופסה (כעיקר לתכשיטים).

 מוסף רש״י
א מ ל . ד א ת ו ע י ש ם פ ו ש  מ
 מתרמי אונס ופשעי ולא
י ל . כ ו  בנו אתריתי 1ב־ב ג
. שאינו ת ח נ י ל ו ש ע ץ ה  ע
ן לענין  מטלטל וכלי ע
 טומאה הוקש לשק שנאמר
ר ו ד אי ע ג ן או נ  מכל בלי ע
 אי שק וגו׳, מה שק
 מיטלטל מלא וריקן אף כלי
ן מיטלטל מלא וריקן  ע

 <* שפיר דמי רבינא
 w דבי כנישתא אתא

 למישתא ביה שיכרא. לקנות בדמים ולעשות שכר לשתות: תילא.

 כל בית הרוס קרוי תל כמו והיתה תל עולם (לברים יג!: כשורי.
 קורות של בית הכנסת ישן היו צריכין לתתן בחדש: הא דאמר רב
 חסדא. בבבא בתרא בהשותפין: משום פשיעותא. שמא יפשע
 (אלא) ויתייאש ולא יבנה אחר: פי
 האי גוונא מאי. שאין סתירתו
 אלא לבנינו של זה: חלופי וזבוני.
 חלה קדושתו על החילוף או על
 הדמים והוא יצא מן הקדושה
: ליבני. לביניס של ביה  להשממש בו
 הכנסת: בעתיקי. שנבנו כבר
 בכותל בית הכנסת «< שנפל: אבל
 בתדהא. שנעשה לשס בית הכנסת
 לית לן בה: ואפי׳ למ״ד. במסכת
cm סנהדרין בסרק נגמר הדין (לן 
 גבי אורג בגד לממ דאסור בהזמנה
 ״)בתכריכי המת לאסירי בהנאה
 לגמרינן שם שס מעגלה ערופה
 כלמה רש המס: הני מילי באורג
 בגד למת. שאינו חסר אלא אריגה
 וכיון שנארג מיד הוא ראוי לפורשו
 על הממ (י) אבל לכינים מחוסרים
 עשייה לבנותן בכותל והלכך בשל
 לביניס דבית הכנסת הוה ליה כטור
 לאריג וליכא למ״ד בכי האי גוונא
 דהזמנה מילתא היא: מתנה. נמנו
 בני העיר בית הכנסת לתשמישי חול:
 ותשמישי מצוה. דברים ששימשו
 בהן מצוה: דלוסקמי. כמו אמתתת
ספח: תיק ונרמיק  ושק לשוס בו [
 חדא היא אלא שלשון תיק נופל על
 דבר ארוך ולשון נרתיק נופל על דבר
 קצר: כורסיא. בימה של עץ:

 תשמיש דחשמיש.
 ואתר כך ממן
 דמומבי ספר

 מפה: פריסא.
 סביבות הארון
 דמשמיש הוא.

 כו:
 אוגורה

 שפורס מסה עליו
 ספר מורה עליו:
 חורה עליה. בלא
 יריעה שפורסין
 מבפנים: משמיש
 תשמיש של ארון:
 דעייפי ליה. פעמים שכופלין אותו
 תחת ס״ת: דאירפט. ארון שנתקלקל
 ונפרד מחבורו. ויש דוגמתו בברייתא
 ביבמומ (לף קב.) מנעל המרופט:
 תיבותא זוטרתי. לעשומ תיבה
 קטנה מן הגדולה הראשונה:
 מיעבדא כורסיא. בימה: אסור.
 שירדה מקדושתה: פריסא דבלה.
 יריעומ הארון שבלו: לחומשין. יש
 ספרים שהן עשויין כל חומש לבדו
 וכולן בגליון: זבילי. כמין דלוסקמי:
 קמטרא. ארגז שקורין אשקריניי״ו.
 והרבה יש בתרגום של יהונתן בן
 עוזיאל (י) חבלים חבושים (יחזקאל 0)
 ארגזים אמליץ דזהוריתא בקמטרין
 וכן לאשר על המלתחה לדעל קמטריא
 (מלכים 3 ין: בי מישתא דרומאי.
 אנשי ישראל באו מרומי למחוזא
 ונתיישבו שם ועשו להם בימ הכנסת:
 אידרונא. תדר שמשימין בו ממ והיה
 מונח בו מת עד שלא נקבר: מחית.
 כמו מונח כדממרגמינן ומנמ בגדו
 אצלה ואחיתחיה (בראשית לט<: בעו
 כהני למיעל ולללויי. בההוא כנישתא

 ומשכונה אסור. קשה דהא רבי מאיר לא אסר
 במתניתין אלא ממכר עולס אבל על תנאי שרי ומאי
 שנא ונראה לי דהאי דר״מ שרי למכור על מנאי היינו של רבים לרבים
 להמפלל שם דאין במכר זה זלזול והא דאסרי׳ הכא משכנמא הר

 דיחיד משום זלזול:
שי קדושה וכו׳ נרתק של  תשמי
 תפילין ורצועותיהן.
 מכאן משמע שהדל״ח והיו״ד שבקשר
 הרצועה אינן אומיומ גמורות ולא
 הר הלכה למשה מסיני כי אס השי״ן
 שבבמים מדלא קרי הכא לרצועות
 אלא תשמישי קדושה והכי נמי משמע
 בהקומץ רבה (מנחות דף לה: ושם)
 דלא קרי להו אלא משמישי קדושה
 והכי נמי משמע בפרק שני דשבת
 (לף כח0 דפריך והאמר אביי שי״ן
 של תפילין הלכה למשה מסיני ולא
ך כך מן הדל״ת והיו״ד ולא קשה ד  פ
 מההיא דמנמומ (לף לה:< גבי וראו
 כל עמי הארץ כי שס ה׳ נקרא עליך
 ויראו ממך ואמרו אלו מפילין שבראש
 שיש לפרש הטעם לפי שהן לעולם
 בגובה של ראש ונראים לעולם שפיר
 אומ אבל אומן של יד אינן נראין
 ואין בהן אות כדכמיב והיו לך לאומ
 ודרשינן (מנחות לף לז:< ולא לאחרים
 לאומ.אבל למה שפרש״י התם דהטעס
 הר משוס שיש בהן השי״ן והדל״ת
 דהר רוב אומיומ של שדי לפירוש זה
 קשה (י< כדמשמע בכל הני שהבאתי
 דהיו״ד והדל׳׳ח לא משיבי אומיומס):
ש הוה אמינא הא־ פריםא  מרי
 תשמיש דתשמיש הוא.
 פי׳ הקונטרס יריעה שסורסין סביב
 הארון בתוכו וקשה שהרי הארון עצמו
 הוי משמיש קדושה (» ואמר «)(התס)
 שאסור לעשות ממנו כורסיא אלמא
 שההיבה קדושה יומר מן הפורסין

 למישתא ביה שיברא
 הוה ליה ההוא תילא

אמר ליה מהו למיזרעה  לקמיה דרב אשי 8
 אמר ליה זיל זבניה משבעה טובי העיר
 במעמד אנשי העיר וזרעה רמי בר אבא
 הוה קא בני בי כנישתא הוה ההיא כנישתא
 עתקא הוה בעי למיםתריה ולאתויי ליבני
 וכשורי מינה ועיולי להתם יתיב וקא מיבעיא
 ליה הא דרב הםדא דאמר רב חםדא א<אלא
 ליסתור בי כנישתא עד הבני בי כנישתא
 אחריתי התם משום פשיעותא כי האי גוונא
ואםר ליה  מאי אתא לקמיה דרב פפא ב
) ואסר ליה אמר רבא  לקמיה דרב הוגאנ
האי בי כנישתא הלופה וזבונה שרי אוגורה  נ

 ומשכונת אסור מאי טעמא בקדושתה קאי
 ליבני נמי הלופינהו וזבונינהו שרי אוזופינהו
 אסור הני מילי בעתיקתא אבל בההתא
 לית לן בה ואפילו למאן דאמר ־י הזמנה
 מילתא היא ה״מ כגון האורג בגד למת
 אבל הכא י׳כטווי לאריג דמי וליכא למאן
פליגי בה רב אהא ורבינא  דאמר ?<מתנה 8
 חד אסר והד ישרי מאן דאםר י׳בהאי תפקע
 קדושתה ומאן דשרי אי לאו ההוה ליה
 הנאה מיניה לא הוה יהיב ליה הדר הוה
 ליה מתנה מביני ת״ר י׳ תשמישי מצוד,
 נזרקין י תשמישי קדושה נגנזין ואלו הן
 תשמישי מצוה סוכה לולב שופר ציצית ואלו
 הן תשמישי קהושה דלוסקמי ספרים תפילין
 ומזוזות ותיק של ס״ת ונרתיק של תפילין
 סביב ורצועותיהן אמר רבא מריש הוה אמינא
 האי כורסיא תשמיש התשמיש הוא ושרי
 כיון דהזינא דמותבי עלויה ס״ת אמינא
 ואמר רבא מריש הוה אמינא האי פריסא
 דהזינא דעייפי ליה ומנחי םיפרא עלויה
האי תיבותא דאירפט  ואסור ואמר רבא ט
 כורסייא אסיר ואמר רבא האי־ ״יפריםא הבלה
הני ״יזבילי  שרי לחומשין אסיר ואמר רבא כ

 לי שפורסין אותה
 הארון מבתוץ:

 כוותיה

 לכך נראה

 עין משפט
 נר מצוה

 ח א מיי׳ פי׳׳א מהל׳
 תפלה הל׳ יכ טוש׳׳ע

ף א:  א״ח סי׳ קנב סעי
ע שס י ש ו  ט ב מיי׳ שס ט

 בהג׳׳ה:
 י ג ד מיי׳ שם הלכה כ
ש״ע שס סי׳ קנג  טי

ף יא:  סעי
י מהלכות א ה מיי׳ פ״  י
ג ״ פ  ס״מ הלכה ד ו
 מהל׳ ציצית הל׳ ט סמג
ר ש״ע א״ח סי׳  עשין נה טו

ף א:  כא סעי
י מהל׳ ב ו ז ה מיי׳ פ״  י
ש״ע  ס״מ הל׳ ד טי
ף ג  א״ח סימן קנד סעי
ד סימן רפכ ״  וטור ש״ע י

כ: ף י  סעי
' שס< טוש״ע י י מ )  יג ט י
ף ו  א״ח שם סעי
: ג ף י ד שס סעי ״  יטוש״ע י
ד כ מיי׳ שם הלכה ד  י
ג ״ ש״ע א״ח שס ס  טו
ף יכ: ד שס סעי ״ ׳ע י  וטוש׳
ג מהלכות ״ ו ל מיי׳ פ  ט
 כליס הלכה א וס״ו
:  מהל׳ טומאת מת הלכה נ
ו מ מיי׳ סי״כ מהל׳  ט
 טומאת מת הלכה ב

: ״ג הלכה ג פי  ו
י מהלכות ז נ מיי׳ פ״  י
 ס״מ הלנה ג סמג
׳ע א״ס סי׳  עשין כה טוש׳
ע י׳׳ד ש״ ף ד טו  קנד סעי

א: ף י  סי׳ רסכ סעי
 יח ס ע מיי׳ שס סמג שס
׳ע א״ח שס סעיף  טוש׳
ף ״ד שס סעי ׳ע י  ה וטוש׳

ט פ מיי׳ סי׳׳א מהלכות  י
ש״ע  תפלה הל׳ יד טו
ף א:  א״ח סימן קנג סעי

 תורה אור השלם
ת ו א ב ר ץ צ מ ה א  1. כ

ת ח א ו ק ל ל א ר ש י י ה ל  א
ר פ ת ס ה א ל א ם ה י ר פ ס  ה
ם ו ת ח ת ה א ה ו ז ה ה נ ק מ  ה
ה ז י ה ו ל ג ר ה פ -את ס
ן ע מ ש ל ר י ח ל כ ם ב ת ת נ  ׳

ם: י ב ם ר י מ ו י ד מ ע • 

 ירמיהו לב יד

 ׳תשמיש קדושה הוא ואסור
 תשמיש דתשמיש הוא כיון
 אמינא ״תשמיש קדושה הוא

 מיעבדה תיבה זוטרתי שר
 למיעבהיה פריםא לספרי

 דהומשי וקמטרי דםפרי תשמיש קדושה נינהו ונגנזין פשיטא מהו דתימא
לנטורי בעלמא עבידי קמ״ל ההוא בי כנישתא  הני לאו לכבוד עבידן 8
 דיהודאי רומאי דהוה פתיה לההוא ״אידרונא דהוה מחית ביה מת והוו
 בעו כהני למיעל לצלויי התם אתו אמרו ליה לרבא אמר להו דלו
 תיבותא אותבוה ההוה ליה כלי עץ העשוי לנהת יילוכלי עץ העשוי לנהת
צץ בפני הטומאה אמרו ליה רבנן לרבא והא חו ו 8  אינו מקבל טומאה 3
 זמנין דמטלטלי ליה כי מנה ספר תורה עלויה והדה ליה מיטלטלא מלא
מטפהות ספרים שבלו עושין  וריקם אי הכי לא אפשר אמר מר זוטרא נ
ספר תורה שבלה  אותן תכריכין למת מצוה וזו היא גניזתן ואמר רבא ש
 גונזין אותו אצל תלמיה הכם ואפילו שונה הלכות אמר רב אהא בר
ונתתם בכלי הרש למען יעמדו ימים רבים ובכלי הרס שנאמר 1  יעקב ע
מבי כנישתא לבי רבנן שרי מבי רבנן  כ<(ואמר) רב פפי משמיה ל<דר׳ 2

 לבי כנישתא אסיר ורב פפא משמיה דרבא מתני איפכא אמר רב אהא
 כוותיה

 אין יכולין ליכנס מפני הטומאה הנכנסת בבית הכנסת דרך הפתח מבית לבית דהכי תנן במסכת אהלות >פ״ג משנה ז<: דלו תיבותא. הגביהו הארון
 ממקומו: כלי עץ העשוי לנחת. במקום אחד אינו מקבל טומאה דאיתקש כלי עץ לשק לענין טומאה דכתיב וכל כלי עץ או בגד או עור או
 שק (ויקרא יא) מה שק המיטלטל אף כלי עץ המיטלטל׳). כל דבר המקבל טומאה אינו מוצץ בפני הטומאה: מטפחות ספרים. אף של
 ס״מ: ואפילו שוגה הלכות. כלומר אפילו לא שימש מלמידי תכמיס בהש״ס ובגמרא אלא במשניות ובברייתות: מבי כנישחא לבי רבנן.

 לעשות
ן תשמישי מצוה נזרקין, פי׳ כיון שנתקיימה דמצוד ושלמה, נזרקים. כגון עצי סוכה וארבעת מינים שבלולב ושופר וציצית, אלו וכיוצא בהן אין בהו קדושה. אבל כגון  (דילמ׳) ןדליבעי] אתנו עלייהו מעיקרא. תנו רבנ
כן כפא אע׳׳פ שמניחין בו ספר תורה לפרקים, וכן פריסא שכופלין אותה ופורסין עליה ספר תורה או פורסין  דלוסקומי ספרים, ותפילין ורצועותיהן ונרתיקן, ומזוזות, ותיק של ספר וכיוצא בהן תשמישי קדושה, נגנוץ. ו
רפט, פי׳ [תיבה] שנתחלחלה, כדגרס״נן מנעל מרופט, וזקנים מרפטי שפתייהו. מותר לעשות ממנה תיבה קטנה. אבל כסא  אותה על ספר תורה, וובילי דחומשי, וקמטרי דסיפרי, כל אילו תשמישי קדושה הן ונגנזין. תיבה דאי
א נמי שנשברה מותר לעשות [ממנה כורסיא ווטא, אבל דרגא לכורסיא אסיר. פירסא שבלה] מותר לתתוך הבלוי ולעשותו קטן, אבל פריסא לתומשין לא. אמר דכא ספר רסי כו  אסיר דלא מיחדא תשמישיה לספר תורה. א)
ת ספרים שבלו עושין אותן תכריכין למת מצוה, ווו היא גניזתן. ההיא כנישתא דהוה פתוחא לאידרונא דהוה מחית בה מת, בעו כהנים  תורה שבלה גונוין אותו בכלי חרש אצל תלמיד הכמים ואפילו שונה הלכות. מטפתו
 מיעל צלויי בכנשתא התם. אמר להו רבא דלו תיבה אותבוה אבבא, דליהוי כלי עץ העשוי לנחת, כלומר (מת) שאינו מטלטל, וכל כלי עץ העשוי לנחת אינו מקבל טומאה וחוצץ בפני הטומאה. אמרו ליה רבנן והא זימנין
 דמטלטלין לה כי מנח ספרא עילויה והוה ליה מיטלטל מלא וריקן. אמר להו המטלטל מלא וריקן אינו עשוי לנחת לעולם, וכל דבר שהיא מקבל טומאה אינו חוצץ בפני הטומאה. בית הכנסת מותר לעשותו בית המדרש.

 רבינו חננאל
 י־מישתא בה שיכרא,
 כלומר להוציא הדמים
 לתולין, שפיר דמי, הרשות
 כידו. רב אשי אמר ליה
 ׳'יכינא זיל זבץ ההוא
 ־.״לא דכנשתא משבעה
 טובי העיר במעמד אנשי
 רעיר, וזרעיה. ר׳ אמי הוה
 [בני] בי כנשתא ובעא
 למיסתר כנשתא עתיקתא
 ולאיתויי כשורי מינה
 ויעיולינהו בחדתא דכני.
 ואסרו ליה רב פפי ורב
 התא בר תחליפא. אמד
 דכא בי כנישתא חלופה
 הבונה כדאמרן. [מתנה]
 כ־כיני דמי ושרי. אבל
 לרשכירה ולמשכנה אסיר,
 מאי טעמא בקדושתא
 קיימא וקא משתמשי
 בלודש. לכינים נמי
 חלופינהו וזבנינהו שרי,
 או־ופינהו אסיר. והני מילי
 בעתיקתא, שהרסו בית
 הכנסת והוציאו אותם
 מן הכתלים, אבל לבנים
 חדשים שעדיין לא כנאום
 בכנסת שרי. ואפילו למאן
 דאמר הזמנה מילתא היא,
 הנ• מילי כגון אורג בגד
 למת דחזי לאישתמושי
 ביד ואסיר, אבל הני ליבני
 ןכ;מפריש(כ)מטוה לארוג
 בו דמי, דליכא מאן דאמר

 א) לכאורה נראה לצ״ל פריסא שנלה מותר לתמוך הנלד ימי נצ׳׳ל יאילי לגי• אחרח היה לרניגי ננאן וצ״ע.



 עין משפט
 נר מצוה

 כ א מיי׳ ס״י מהל׳ ס״ת
ע י׳׳ל סי׳ ׳  הל׳ ה מוש׳

: ט ף י נ סעי פ  ר
א ב ג ד מיי׳ שם הלכה  כ
ע יו׳׳ד סימן ש״  נ טו
ע א״ה ש״ ף א טו ר סעי  ע

ף כ:  סימן א סעי
כ ה ו מיי׳ סי״א מהל׳  כ
 מפלה הלכי טו יח
ר ש״ע א׳׳ח סימן קנג  טו

: ף ה  סעי
! מהל׳ ג ז ח ט מיי׳ פ״  כ
 ממנות עניים הלכה יד
ף ע י׳׳ד סימן רני סעי ש״  טו

.  בני העיר פרק רביעי מגילה מ
ג פפי מסתכרא. מהכא משמע להלכה כר׳ יהושע  כוותיה דר
 בן לוי לגבי לר׳ יוחנן מלמיימי ראיה להלכה כרב פפי
 משוס לרבי יהושע בן לוי קאי כווחיה אע״ג לרבי יוחנן פליג עליהי0:
 אבל התנו ז׳ טובי העיר במעמד כר. קשה לכיון שהמנו ז׳
 טובי העיר במעמד אנשי העיר למה
 לי להומירו ואמאי נקטיה והא אפי׳
 בכל הדמים יכולין הן לעשות מה
 שירצו כדאמר לעיל אפילו למישהי
 ביה שיכרא ופרש״י לקנות מן הדמים
ט והותירו ק  שכר לשמומ ויש לומר מ
 לאשמועינן דאף במומר בעי מנאי
 דסלקא דעמך דאס קנו מן הדמים
 דבר קדושה והומירו דמותר לעשומ
 מן המותר כל מה שירצו אפילו בלא

 מנאי קמ״ל דלא:

 רבי

 כוותיה דרב פפי מםתברא דא״ר יהושע בן
 לוי בהכ״נ מותר לעשותו בית המדרש ש״מ
 דרש בר קפרא מאי דכתיב יוישרף את בית
 ה׳ ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלם ואת
 כל בית גדול שרף באש בית ה׳ זה בהמ״ק
 בית המלך אלו פלטרין של מלך ואת כל
 בתי ירושלם כמשמען ואת כל בית גדול
 שרף באש ר׳ יוהנן ור׳ יהושע בן לוי הד
 אמר מקום שמגדלין בו תורה וחד אמר מקום
ה׳ חפץ  שמגדלין בו תפלה מ״ד תורה הכתיב 2

ספרה נא הגדולות אשר  למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר ומ״ה תפלה הכתיב 3
 עשח אלישע ואלישע דעבד ברחמי הוא דעבד תסתיים הר׳ יהושע בן לוי
 הוא דאמר מקום שמגדלין בו תורה דאמר ר׳ יהושע בן לוי בית הכנםת
 מותר לעשותו בית המדרש ש״מ: אבל מכרו תורה לא יקחו ספרים וכר:
 איבעיא להו מהו למכור ם״ת ישן ליקח בו חדש כיון הלא מעלי ליה אםור
 או דלמא כיון דליכא לעלויי עילוייא אהרינא שפיר דמי תא שמע אבל מכרו
 תורה לא יקהו ספרים ספרים הוא דלא הא תורה בתורה שפיר דמי מתני׳
 דיעבה כי קא מיבעיא לן לכתהלה ת״ש גוללין ס״ת במטפהות הומשין
 וחומשין במטפחות נביאים וכתובים אבל לא נביאים וכתובים במטפחות
 חומשין ולא חומשין במטפהות ם״ת קתני מיהת גוללים ס״ת במטפחות
 חומשין מטפחות חומשין אין מטפחות ם״ת לא אימא םיפא ולא חומשין
 במטפחות ם״ת חא תורת בתורח ש״ד א<אלא מחא ליכא למישמע מינה
 תא שמע ג<אמניהין ם״ת על גבי תורה ותורח ע״ג חומשין וחומשין ע״ג נביאים
 וכתובים אבל לא נביאים וכתובים ע״ג חומשין ולא חומשין על גבי תורה
 חנחה קאמרת שאני הנחה דלא אפשר דאי לא תימא חכי מיכרך היכי
 כרכינן והא קא יתיב רפא אחבריח אלא כיון דלא אפשר שרי חכא נמי
 כיון דלא אפשר שרי ת״ש דאמר רבה בר בר הנה א״ר יוחנן משום רשב״ג
 לא ימכור אהם ם״ת ישן ליקח בו חהש התם משום פשיעותא כי קאמרינן
 כגון דכתיב ומנח לאיפרוקי מאי ת״ש דא״ר יוחנן משום ר״מ ג<באין מוכרין
אלא י<ללמוד תורח ולישא אשת ש״מ תורת בתורת שפיר דמי דלמא  ם״ת 8
לא תהו בראח לשבת אשה נמי 4  שאני למוה ?<שהלמוד מביא לידי מעשה 8
אבל תורה בתורה לא ת״ר לא ימכור אהם ם״ת אע״פ שאינו צריך  יצרה ג
 לו יתר על כן ארשב״ג יייאפי׳ אין לו מה יאכל ״ומכר ם״ת או בתו אינו
ל״ש אלא שמכרו והותירו  רואה םימן ברכה לעולם: וכן במותריהן: אמר רבא ה
 אבל גבו והותירו מותר איתיביה אביי בד״א שלא התנו אבל התנו
 אפילו לדוכםוםיא מותר ה״ד אילימא שמכרו והותירו כי התנו מאי הוי
 אלא שגבו והותירו טעמא דהתנו הא לא התנו לא לעולם שמכרו והותירו
 וה״ק יבד״א שלא התנו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר אבל
 התנו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר אפילו להוכםוםיא נמי מותר
 א״ל אביי לההוא מרבנן דהוה מסדר מתניתא קמיה דרב ששת מי שמיע לך מרב ששת מאי דוכםוםיא
 אמר ליה הכי אמר רב ששת פרשא דמתא אמר אביי הלכך האי צורבא מרבנן השמע ליה
 מילתא ולא ידע פירושא לישיילה קמיה דשכיח קמיה רבנן דלא אפשר דלא שמיע ליה מן גברא
 רבה אמר רבי יוהנן משום ר״מ ׳בני העיר שהלכו לעיר אחרת ופסקו עליהן צדקת נותנין וכשהן באין
 מביאין אותה עמהן ומפרנםין בה עניי עירן תניא נמי הכי בני העיר שהלכו לעיר אהרת ופסקו עליהן
 צדקח נותנין וכשחן באין מביאין אותח עמחן ״ויחיד שהלך לעיר אחרת ופםקו עליו צדקה תנתן
 לעניי אותה העיר ר״ה גזר תעניתא על לגביה רב חנה בר הנילאי וכל בני מתיה רמו עלייהו צדקח ויחבו
בד״א בשאין שם  כי בעו למיתי אמרו ליה נותבה לן מר וניזול ונפרנס בה עניי מאתין אמר להו תנינא ט

 הבר

 רבינו חננאל(המשך)
 איפשר, כמה דלא איפשר
 למיכרכיה ולא ליתב דפא
 אהכריה. אלא כשם
 שכורכין רפא אחבריה, כך
 מניחין תורה על גבי תורה.
 ת׳׳ש מיהא אין מוכרין ספר
 תורה אפיי ישן ליקח בו
 חדש. ודדוינן התם משום
 פשיעה שמא ימכר הישן
 ולא יזדמן לו ליקנות הדש,
 כי קא מיבעיא לן דמנח
 ספר תורה לימכר, מהו
 לימכור ישן ולקנות מיד זה
 חדש. ת״ש אין מוכרין ספר
 תורה אלא ללמוד תורה
 ולישא אשה. ש״מ תורה
 כתורה שרי. ודחינן שני
 תלמוד תורה דאמר מר
 גדול תלמוד שהתלמוד
 מביא לידי מעשה. ולא
 איפשיט בהדיא. אין
 מוכרין ספר תורה
 לכתחילה. ת״ר לא ימכור
 אדם ספר תורה אע״פשאין
 צריך לו. יתר על כן אמר
 רבן שמעון בן גמליאל
 אפילו אין לו מה יאכל
 ומכר ספר תורה או בתו,
 אינו רואה סימן ברכה
 לעולם. פיםקא מכרו בית
 הכנסת לא יקחו רחוב וכן
 במותריהן. אמר רבה לא
 שנו שאם מכרו רחוב יקחו
 בדמים בית הכנסת וכן
 במותריהן, כלומר אם
 מכרו רחוב וקנו כנסת
 ונשארו מן הדמים לא יקנו
 אלא כנסח וכן כל השנוים
 במשנתינו. לא שנו אלא
 אם מכרו והותירו, אבל אם
 גבו מעות ליקנות בית
 הכנסת וקנו בית הכנסת
 והותירו מן המעות, מותר
 להן ליקנות מה שיירצו.
 (קתנימיהא אם מכרו רחוב
 לא יקחו אלא בית הכנסת
 וכוי). ומותגינן עליה
 מיהא, במה דברים אמורים
 שלא התנו. ואוקימנה הכי,
 במה דברים אמורים שלא
 התנו בשעה שמכרו, אבל
 אם התנו מעיקרא, כלומר
 בשעה שמכרו, שבעה
 טובי העיר במעמד אנשי
 העיר, אפיי לדוכססיא,
 שהוא פרשא דמתא, שרי.
 אמר ר׳ יוחנן בני העיר
 שהלכו לעיר אחרת ופסקו
 עליהן צדקה, נותנין,
 וכשבאין מביאין אותה
 עמהן ומפרנםין בה עניי
 עירם. אבל יחיד שהלך

 לעיר אהדת ופסקו עליו צדקה, תנתן לעניי אותה העיר. רב הונא גזר תעניתא, עול לגביה רב התא בר חנילאי וכל בני מאתיה,
 רמו עליהןון צדקה ויהבו. כדבעי למיהדר, אמרו ליה ליהב לן מר וכו׳ עד במה דברים אמורים שאין שם

 מסורת הש״ם

 א) נכרכות כה. וש״נ וע׳
 נלריס עכ.], ג) [תוספי
ע׳ , ג) [נ״3 קנא.], ד) ן [ ג ״  פ
, [ ן ו נ ח: ל״ה פדי ״  מוס׳ נ
: ןכ״ק ת.], ן ל׳ מ שי י קל  ה)
) מס׳ ל״א רנה סי״א,  י
) נ׳׳א יהמיכר [צ״ל ימוכר t 
׳ כ״אכשאלתימפרשהנמסי  ו
ע מיס׳ חולין 15. ע״ ו  הן, ח) [
א יכו׳ שר״ת נ  ל״ה אמר ר
 עצמו שכתכ זה לראייה חזר
גיא  מזה ע״ש פירושו נסי
: ה ס ץ כ ו ר י ע ׳ ס ו ח ׳ ע ו א כ ה  ר

 ל״ה איקלעו],

• S ׳ 1 0 ! ^ 

 תורה אור השלם
ה א ן ו ת י י ת ב ף א ר ש י  1 . ו
י ת ל ב ת כ א ך ו ל מ ת ה י  ב
ת י ל ב ת כ א ם ו ל ש ו ר  י

: ש א ף ב ף ל ש ו ד  ג
 מלכים ב כה ט
ו ק ד ן צ ע מ ץ ל פ  2. ין ח

: ר י ד א י ה ו ר ו ל ת י ד ג  י
ב כא הו מ שעי  י
ל ר א ב ד ף מ ל מ ה  3. ו

ם י ה ל א ש ה י ר א ע  גרתי נ
ת י א א ל ה נ ר פ ר ס ל נ א  ל
ה ש ר ע ש ת א ו ל ר ג ל ה  כ
ד ח : מלכים ב ע ש י ל  א

א ר ו ן ב ר י מ ה א י כ  4. כ
ם י ה ל א א ה ו ם ה י מ ש  ה
א ו ה ה ש ע ץ ו ך א ר ה צ  י
ה א ר ו ב ה א ת ה ל נ נ ו  כ
ץ א ן ו י י נ ה א ר צ ת י ב ש  ל
הו מה יח : ישעי ד ו  ע

^ 'O' 'g•' 
 גליון הש״ס

ד תורה. ו מ ל א ל ל ׳ א מ  נ
נ חד״ה ׳ ף ח ע׳  ע׳ ב״ב ל
ף יג ז ל  סליו! שנרס ע״
רה:  ע״א תל״ה ללמוד־ מו
ב ל׳ ״ . ע׳ נ פי ה נ ש  שם א
ג ע׳׳א תל״ה שנאי.  י
ה י ד ג מ ״  ובחגיגה ל׳ ב ע
 לא תהו יבגיטין ל׳ מא

:  ע״ב תל״ה לא תהו

 מוסף רש״י
א כ י א ל ה א מ ל  א
י א ל . מ ה נ י ע מ מ ש י מ  ל
 מתני׳ לאו כילה דוקא, אלא
 מלא מינייהו דוקא, או
ן ד  רישא אי סיפא, ותנא אי
 אטו ההוא ולא ידעינן הי
 מינייהו דוקא דנגמר מיניה

 ושבת קנא.).

 ^ ׳10

 רבינו חננאל
ל ו ד את [כל] בית ג ב ו  כתי
י ו הושע בן ל ף באש, ר׳ י ר  ש
ש הוא, ר ד מ  אמר בית ה
ו תורה, ץ ב ל ד ג מ  מקום ש
ל תורה י ד ג כ י  כדכתי
ר. ודי יוחנן אמר בית יאדי  ו
ו ץ ב ל ד ג מ  הכנסת, מקום ש
א אבל ק ם י  תפילה. 6
ו תודה לא ר  (מקום) אפ מכ
[ להו א [  יקחו ספרים. איבעי
ן ש ר ספר תורה י ו  מהו למכ
ו חדש. י מ  וליקח בד
ן דקתני נן ממתניתי יקי די  ו
 אם מכרו תורה לא יקחו
עבד י  ספרים, הא תורה א) ד

ת נביאים ן במטפחו משי חו ן ו י ש מ ו ת ח ן ספר תורה במטפחו י לל ו ה מיהא דתניא ג ט ש פ י מ ן ל נ . ואתי ן לכתחילה מאי א ל בעי מי . ו  שרי
י הנחה דלא ן שנ נ דחי ן כוי. ו י ש מ ו ל גבי ח בי תורה ותורה ע ן תורה על ג ש מניחי ״ ע מינה. ת מ ש מ  וכתובים כוי. ואסיקנא ליכא ל

 לעשומ מבית הכנסת ביה המדרש: וישרןז אמ ביה ה׳ ואפ כל בית
 גדול. בנבוזראדן כמיב: מסתיים. יש סימן: מוהר לעשות בית
 המדרש. אלמא בית המדרש הר בית גדול: דיעבד. שמכרוהו כבר
 כדקמני מכרו תורה ומשום הט מותר ליקת בדמיו ספר תורה שאס

 לאו מה יקחו מהם ט קא מיבעיא
 לן למכור לכממילה לכך: חומשין.
 ספר תורה שאין בו אלא חומש אחד:
 אבל לא נביאים וכתובים במטפחות
 ספר תורה. שמוריד המטפחות
 מקדושתן: במטפחות של תומשין.
 דקא מעלי להו למטפתומ: אבל
 במטפחות ספר הורה לא. אלמא
 אין משנין לטוצא בה אלא למעלה
 הימנה: אימא סיפא ולא חומשין
 במטפתות של ספר תורה. דהא
 ירידה היא: וקא מומיב רפא
 אחבריה. דף נגלל על תבירו:
 משום פשיעומא. שמא משימכור שוב
 לא יקנה וממוך כך יפסדו הדמים:
 כי קאמרינן דמנח לאיפרוקי. שכמוב
 כבר החדש בביח הסופר ואינו מעוכב
 אלא לממ לו דמיס: אלא ללמוד
 תורה. להמפרנס בו כשלומד הורה.
 וקס״ד דה״ה לקנומ ספר תורה:
 שאינו צריך לו. שיש לו אמר: אינו
 רואה סימן ברכה לעולם. באותן
 הדמים: שמכרו והותירו. מכרו
 אמד מן הקדושות הללו ולקחו
 ממקצה הדמים קדושה מעולה
 והומירו מהן: אבל גבו. מעומ
 מן הצבור לצורך ספר הורה וקנאוהו
 ונוהר בידן מן הדמים מומר להורידן
 שהרי עדיין לא באו לשימוש קדושה
 חמורה: שלא החנו. על מנת
 לעשומ רצוננו מן הדמים:
 לדוכסוסיא. מפרש לקמן: כי התנו
:  מאי הוי. הא דמי קדושה הן
 וטממא דהתנו. כשגבו לעשומ
 רצוננו וחפצנו ממוהר הדמים:
 פרשא דמםא. בני העיר שוכרין
 אדס רוכב סוס שיהא להן מזומן
 לשולחו בשליחומ למושל העיר
 כשיצטרכו: נותנין. אותה לגבאי
 אותה העיר כדי שלא יתשדוס
 בפוסקים ואינן נותנין: וכשהן באים.
 ומוזרים למקומן תובעים אותן מן
 הגבאים ומפרנסין בה עניי עירן:

 חבר

 א) צ״ל נתורה ש״ל מתני׳ דיענד ונוי.



 מםורת הש״ם

גירסח שה״מ ירא״ש  א) !
, ן . סה: ג ס מ ״ ב ן ( , ב  יהודה!
ף לא.  ג) ב׳׳מ ד׳ סג. ערכי! ד
י יחוס׳,  וע״ש פדש״
, [ : ושם נסמן ט  ו) 1שנת כ
גב״מ איתא אמר אב״  ה) ן
) ברכות ד׳ כב:,  צד וכו׳ ן, ו
 י) שוטה ד׳ לט., י)) ן שוכה
) ס׳׳א, ' , ן ד ,ט)ןמשלי י ן  כמ.
מ ״ , ל) ע ר ׳פ דפ״  כ) תוקן ע׳
 להחזיר רש״י שס, מ) [צ״ל
 מאוח ן, ג) ןצ״ל דהרי ן,
: ד ׳ עירובי! נ ס י ת ע ״ ע ו  ס) ן

פ! אחר ן, ד נאי  תרצו עו

 תורה אור השלם
 1 . ברב עם הדרת מלף
 ובאפס לאם מחתת
 ךזון: משלי יד כח

 הגהות הב׳׳ח
 (א) גם׳ א״ל לא היה לי
א וכו׳ ש ו ד י ק א ל ר מ  ח
ן קידישא: י  ואתאי כיה י
ו וכ! י ת כ ר ) שש כי ב כ ) 
נ אע״פ דלא היה ״  למר. נ
 שוס רייח לרב הונא בהא
 דהוו שליין מנ־־הי עליה
 אפ״ה איקסל רב לשמא
 היה עת רצי! ובליליה הוה
ר חלה ימתקייס להיה  הלנ
ע לעושר גלול:  מגי
) רש"• ל״ה וחכ׳׳א וכו׳ נ ) 
ו ל י ס א  ממכר עילס ו
) ד׳׳יז אסר ריחא ד  ליחיד: (
: מי ב מי! ג ש ר ע ו ג  ח
ת ) דייה ולא נשאחי א ה ) 
ך ברכת ר ב  כפי לדוכן ל
ה לפי כ ר א כ ל  כהניס ב
פי דייה ) תו ז  שהכהניס: (
ה ר מ א  שאלו וכו׳ נח קיל ו
ת ך דליזכי א א ל ח י ה נ י  ל
ך לעלמא י ר ה ד י ל ו כ  ו
י י ך ה י ל ס ו ס י ל  דאת־ או ד
ו כ ז י נ ר ד מ  ד׳ מאה שנין א
א מ ל ע י ל א ר ד א ו נ  א
: ו הנ י אמר הקב״ה י ת א  ד

 עין משפט ךי¥ • בני העיר פרק רביעי מגילה
״_ ׳•»׳ •  נר מצוה ״. ~.

 רבי יהודה סבר צד אחד כיבית מותר. קשה מאי שגא מלוה תגר עיר. מלמיד חכס המתעסק בצרכי צבור: ליכא קדושה.
 סאה בסאה דאמר באיזהו נשך >ב״מ לף סג. ושם) דאסור משוס שאין אומרים דבר שבקדושה פחות מעשרה: ורבנן. אמרי אי איכא
 דאיכא צד אחד ברבימ דשמא תייקר התבואה ויש לומר דשאני הכא למיחש בין רב למעט הכא נמי איכא למיחש משוס ברוב עס הדרת
 דלא הוי דרך הלואה אלא בתורת מכר אתא לידיה ואכחי קשה מאי מלך״) ולא משכחמ מכירה בבימ הכנסח אלא לא חיישינן דכיון דשקיל
 דמי ומעלי להו בקדושה מעולה כל
 דבעי לוקח עביד חוץ מדי דברים
 כדקתני סיפא: מתני׳ אלא על
 תנאי. ואפילו מרבים לרבים אסר
 ר׳ מאיר מכירת חלוטין דדרך בזיון
 הוא ׳)[כלומר אינן בעיניו לכלום]:
 ותכמים אומרים וכוי ממכר עולם.
 «< ליחיד ולכל תשמיש חוץ מד׳
 דברים: לבית המים. [א] לכביסה.
 אי נמי לבימ מי רגלים: גמ׳ בדי
 אמות של תפלה. לאחר זמן:
 קדשתינהו לכולהו שבילי דנהרדעא.
 שאין לך ל״א בהן שלא התפללו בהן
 עוברי דרכים: תני ישהה. כדי
 הילוך ארבע אמות: משום ניצוצות.
 שלא יטנפו בגדיו בניצוצות שבאמתו:
 במה הארכת ימים. באיזה זכות:
 כפה. צעיף: אסר ריתא. (י) מין
 גמי: דתיטום בשיראי. סתום ומכוסה
 במעילין. סממוס פלשתים תרגומו
 טמונין פלשמאי (בראשית כו<:
 איכלל. כשנכנס לחופה: [שלחן].
 היו פושטות בגדיהן: וכן למר. אף
 אתה תהא מבורך לכך שמא היה עת
 רצון ותתקיים אף בי: קפנדריא.
 מקצר הילוכו דרך בית הכנסת:
 ולא פסעתי על ראשי עם קודש.
 כשהיו התלמידין בבימ המדרש על
 גבי קרקע ההולך על גבי מסיבתן לישב
 למקומו נראה כפוסע על ראשי העם:
 ולא נשאתי («) כפי. לדוכן לברכת
 כהניס לפי שהכהניס צריכין לברך
 ברוך אתה ה׳ אלהינו מלך העולם
 אשר קדשנו (במצוהיו וצרכי) בקדושמו
 של אהרן במסכמ סוטה >לף לט.):

 מתנוהיה

 חבר עיר אבל יש שם חבר עיר תינתן לחבר
 עיר וכ״ש דעניי דירי ורידכו עלי םמיכי:
 מתני׳ אין מוכרין את של רבים ליחיד מפני
מאיר ,  שמורידין אותו מקדושתו דברי רבי &
 אמרו לו א״כ אף לא מעיר גדולה לעיר קטנה:
 גמ׳ שפיר קאמרי ליה רבנן לר״מ ור״מ מעיר
 גהולה לעיר קטנה מעיקרא קהישא השתא נמי
 קדישא מרבים ליהיד ליכא קדושה ורבנן אי
 איכא למיהש כי האי גוונא נמי איכא למיהש
ברוב עם הדרת מלך: מתני׳ אין  משום 1
 מוכרין בית הכנסת אלא על תנאי שאם ירצו
 יהזירוהו דברי ר״מ וחכ״א מוכרין אותו ממכר
הוץ מארבעה דברים למרחץ ולבורסקי  עולם א
 לטבילה ולבית המים ר׳ יהודה אומר מוכרין
 אותה לשם חצר והלוקה מה שירצה יעשה:
 גמ׳ ולר״מ היכי דיירי בה הא הויא לה רבית
צד (  א״ר יוהנן ר״מ בשיטת ר״י אמרה דאמר נ
שהיה נושה ׳הרי נ  אחד ברבית מותר דתניא ג
 בהבירו מנה ועשה לו שההו מכר בזמן
 שמוכר אוכל פירות מותר לוקה אוכל פירות
 אםור ר׳ יהודה אומר אפילי לוקה אוכל פירות
 מותר וא״ר יהוהה מעשה בביתוס בן זונן
 שעשה שההו מכר על פי ראב״ע ולוקה אוכל
 פירות היה אמרו לו ״משם ראיה מוכר אוכל
 פירות היה ולא לוקה מאי בינייהו ה<צד אהד
 ברבית איכא בינייהו מר סבר צד אהד
 ברבית מותר ומר סבר צה אהד ברבית
 אםור רבא אמר דכ״ע צד אחד ברבית אסור
 והכא רבית ע״מ לחחזיר איכא בינייהו מר
 סבר רבית ע״מ לההזיר מותר ומר סבר
 אםור: והכ״א מוכרין אותו ממכר עולם וכוי:

 אר״י אמר שמואל מותר לאדם להשתין מים בתוך ה׳ אמות של תפלה אמר
 רב יוםף מאי קמ״ל תנינא ר׳ יהודה אומר מוכרין אותה לשום הצר ולוקה
 מה שירצה יעשה ואפילו רבנן לא מאמרי אלא בית הכנסת דקביע קהושתיה
 אבל ד״א דלא קביע קדושתייהו לא תני תנא קמיה דרב נחמן המתפלל
 מרהיק ד״א ומשתין והמשתין מרחיק ד״א ומתפלל א״ל בשלמא המשתין
כמה ירהיק מהן ומן הצואה ר״א אלא המתפלל ג  מרהיק ד״א ומתפלל תנינא י)
 מרהיק ד״א ומשתין למה לי אי הכי קדשתינהו לכולהו שבילי דנהרדעא
 י תני ישהה בשלמא משתין ישהה כהי הילוך ד״א משום ניצוצות אלא מתפלל ישהה כהי הילוך ר״א ל״ל
 אמר רב אשי שכל ד״א תפלתו סדורה בפיו ורחושי מרהשן שפוותיה: זלפ״ן סימן: שאלו תלמידיו את רבי
 זכאי במה הארכת ימים אמר להם מימי לא השתנתי מים בתוך ר״א של תפלה ולא כניתי שם להבירי
 ולא ביטלתי קיהוש היום אמא זקינה היתה לי פעם אהת מכרה כפה שבראשה והביאה לי קידוש
 היום תנא כשמתה הניהה לו ג׳ מאות גרבי יין כשמת הוא הניה לבניו שלשת אלפים גרבי יין רב
 הונא הוה אםר ריתא וקאי קמיה דרב אמר ליה מאי האי א״ל לא הוה לי >א< קידושא ומשכנתיה להמיינאי
 ואתאי ביה קידושא א״ל יהא רעוא דתיטום בשיראי כי איכלל רבה בריה רב הונא איניש גוצא הוה
 גנא אפוריא אתיין בנתיה וכלתיה שלהן ושדיין מנייהו עליה עד דאיטום בשיראי שמע רב ואיקפה אמר
 מאי טעמא לא אמרת לי כי >0 ברכתיך וכן למר ״שאלו תלמידיו את ר״א בן שמוע במה הארכת ימים
 אמר להם מימי לא עשיתי קפנדריא לב״ה ולא פסעתי על ראשי עם קדוש ולא נשאתי כפי בלא ברכה
מימי לא קדמני אדם לבית המדרש (  שאלו תלמידיו את ר׳ פרידא במה הארכת ימים אמי־ להם מ

 שנא ממשכן לו בית משכן לו שדה
 לאמר התס (לף סה:) לאפי׳ אמר
 ליה לכשהרצה למוכרם לא ממכרם
 אלא לי בלמים הללו ?)פירוש
 יומר ממה שהלוה אסור ואמר
 רב הונא בריה לר׳ יהושע ללא כר׳
 יהולה לאי כר׳ יהולה האמר צל
 אחל ברבית מותר והכא ליכא כי
 אס צל אחל ברבית לשמא לא
 ימכרס וגס הוי הלואה מלקאמר
 משכן ואפילו הכי שרי רבי יהולה
 וי״ל לאכמי לא למי כלל להלואמ
 סאה בסאה להמס ליכא צל מכר
 כלל אבל הכא וגבי משכן איכא צל

 אחל מכר:
 רבא אמר דנית על מנת להחזיר
 אינא נינייהו. ולרבי מאיר
 לממני׳ סבירא ליה שהיו ממנין להחזיר
 שכירומ ביה הכנסמ כשחזרו ובהט

 שרו כר׳ יהורהל):
 לא השתנתי בתוך ד׳ אמות של
 תפלה. ואפילו היכא שיש
 הימר גמור כגון ששהה כדי הילוך

 ד׳ אמומ:
 ולא בניתי שם להבירי. אפילו
 כינוי דלא הוי גנאי והא
 דאמרינן (ב״מ לף w:< דהמכנה
 שם לחבירו אין לו חלק לעולס הבא

 היינו בכינוי של פגס משפחה:
 הניחה לו ג׳ מ)(אלפים) גרבי
 יץ. כדאמרינן הזהיר
 בקידוש היום זוכה וממלאים לו

 גרבי יין ושבת לף פג:)־.
ו תלמידיו את ד׳ פרידא  שאל
 נמה הארנת •מים בו׳.
 קשה 0לאלרבה היה בזכות שהיה
 שונה לתלמיד אחד ארבע מאוה
 דמני ונפק בת קול יי) ואמר נאה
 ליך דליזכי כולי דריה לעלמא לאתי
 או לליחיי ד׳ מאה שנין אמר הקב״ה
 יהבו ליה הא והא (עירובי! לף נל:ו
 וי״ל למעיקרא לא ילע כן על
 לבסוף שראה שחיה כל כך ס<:

 כי

 הגהות הגר״א
 [א] -ש״־ ד״ה לבית המיס
: מ ״ א  ולכביסה אי נמיו ת

r~s»®<•?-. 

 רבינו חננאל
 חבר עיר אבל יש חבר עיר
 תינתן לחבר עיר. כל שכן
 דעניי דידכן נמי עלי
 המ־כי. מתני' אין מוכרין
 של רבים ליחיד כוי. אין
 מוכרין בית הכנסת אלא
 על תנאי, פי׳ כיח הכנסת
 דיחיד, אימתי ן שירצו]
 יחזירוהו דברי ר׳ מאיר.
 ואקשינן עליה ולד• מאיר
 היכי דיר כה והלא ריבית
 הוא. ואוקמד ר׳ יוחנן ר׳
 מאיר בשיטת ר׳ ירודה
 אמרה. דתניא הרי שהיה
 נושה בחבירו מנה ועשה
 לו שדהו מכר כו׳. צד אחד
 בריבית, פי׳ אם תהיה
 הלואה שתים כשלש
 וכיוצא כה הרי זו ריבית
 גמורה משני צדדין גבי
 מלוה וגבי לוה ושניהן
 עוברי;. אבל העושה

 שדהו מכר על תניי, גבי לוקח הוי ריבית דאי מייתי זוויה מהדר ליה בעל כורח־ה, אבל גבי מוכר לא הוי [ריבית] דאי בעי
 לא מהדר ליה לעולם ולא אתי לידי איסור ריבית, ואפי׳ מהדר ליה לא הוי ריבית אלא כשיחזיר ומן מוכח מהשתא שיחזיר
 ושמא לא יחזיר לעולם. וסבר לה ר׳ מאיר כרי יהודה דת«י)א צד אחד בריבית מותר. רבא אמר כולי עלמא צד אחר ברירית
 אסור, והבא בריבית על מנת להחזיר איכא ביני־הו, .תנא קמא סבר ייבית אפילו על מנת להחזירו כשיביא לו מעותיו אסור.
 ירי יהודה סבר כיון דבעידנא דמייתי ליה מעותיו מדדר ליה מאי דאכל מן הפירות שרי, דלאו ריבית דאסרה תורה הוא• פיםקא וחכמים אומרים מוכרץ אותו ממכר עולם חוץ מארבעה דברים למרחץ לבורסקי לבית הטבילה לבית המיס. אמר שמואל
 מותר להשתין בתוך ד׳ אמות של תפילה, והני מילי כגון בית או דרך וכיוצא בהן דלא קביעה קדושתייהו, א) [אבל] כגון בית הכנסת לא. ואסיקנא המתפלל מרחיק ד׳ אמות מהן, דתנן כמה ירחיק מהן ומן הצואה ארבע אמות. וכן המשתין צריך לשהות
 כדי הילוך ד׳ אמות [ואתר] ןו<כך יתפלל, משים ניצוצות. וכן המתפלל צריך לשהות כדי הילוך ד׳ אמות וישתין, שכל הילוך ארבע אמות תפלה סדורה בפיו ורחושי מרחשי שפתי-הו. שאלו אילו כולן במה הארכו ימיהן וכו•

ד א מיי׳ סי״א מהל׳  ב
 תפלה הל׳ יז סמג
 עשי! יט טוש״ע א״ח סי׳

ט: ׳  קנג ס׳
 ב ן מיי׳ ס״ו מהלכות מלוה
״ד ש״ע י  ולוה הל׳ ד טו
ף ד וסימן  שימן קסד סעי

: ף אן  קעב סעי
ג מהל׳ ״ ה ג מיי׳ פ  כ
 ק״ש הל׳ נ טוש׳יע

 א״ח סי׳ עח:
ד מהלי ״ ו ד מיי׳ פ  ב
 חפלה הלכה יד סמג
 עשי! יח טוש״ע א״ח סימן

 צכ סעיף ח:

 מוסף רש״י
. רביח ת י כ ר ד ב ח ד א  צ
 שאינה על ידי הלואה אלא
 על ידי מכר ופעמים שבאה
 לידי רניח ונ״מ סג.1.
. ר כ ו מ ה ד ו ש ה ל ש ע  ו
 שמשק לי שדהי על אותי
 מנה יכתב לו אס לא את!
 לך מנה מיכן ועד שלש
 שניס הרי היא שלך ׳•ערכי!
ן מ ז . ב ש  לא. וכעי־ז ב״מ ש
. כל ת ו ר י ל פ כ ו ר א כ ו מ  ש
 איתן שניס !ערכי! שט!
 בתוך הזמן (ב־ימ שסי.
ת ו ר י ל פ כ ו ח א ק ו  ל
ן ו ת . שמא יגאלני: נ ר ו ס  א
 שלש ונמצא שאכלס נרב־ח
! שם* שמא לא יבא י נ י ע  ו
י  לידי מכר שיחזיר לו מעותי
 ונמצא שנהלואה היו אצלי
ס י נ ר רות נ  וזה אוכל פי
. ו ה י י נ י י ב א  !ב״מ שם!. מ
ד  כמאי קמיפלגי !שם:!. צ
א כ י ת א י ב ר ד ב ת  א
. כי האי גוונא, ו ה י י נ י  ב
 שמא יכא לידי רנית שמא
 לא ינא, צד הפדייה נא
 לידי רבית, צד המכר אינו
 נא לידי רכית !שם! שאס
 יגאלנה יהא דנית ואס לא
 לא יהא רבית וערכי! שסו.
ד ח ד א א צ מ ל י ע ל ו כ  ד
. כי האי נוונא, ת י ב ר  ב
. הואיל ומעיקרא ר ו ס  א
 כתירת הליאה אתא לידיה
מ ״ ת ע י ב א ר כ ה  שם<. ו
. ו ה י י נ י א ב כ י ר א י ז ח ה  ל
 ור׳ יהודה לקשרי כהט
 עסקינ! שהתנו מחחילה
 שאס יגאלנה המוכר בתוך
 שלש יחזיר לו הלוקח
 הדמיס מסירות שאכל
 וברביח ע׳׳מ להחזיר סליגי
 !שם! דרי יהודה גיסיה לא
מ להחזיר שאס ״  שרי אלא ע
 לא יהא מכר יחזיר לו
 סירות שאכל, יאסילו הכי
 אסר ת״ק דכשעת אכילה
 קאכיל רנית ועבליה
ה מ ח שם... כ ־ נ  לאיסיר !
. ממי רגלים ן ה ק מ י ח ר  י
ה מ  !ברכות כנ:<. ב
. איזה זכות ם י מ ת י כ ר א  ה
 כידך שהארכת ימיס וסוטה
. לקצר א י ר ד נ פ  לט.:. ק
 ררכו לרך כית הכנסת
 ליכנש נפתח זה ולצאת
, ולשון קפנלריא ו ל  מג
(  מפרש בברכות וסב:
 אלמקיפנא אלרי איעול
 בהא, על שאני מקיף סביב
 השורות הללו אכנס נזה
 ואקצר לדכי, ודרי שירית
א ל  נתים •סוסה לט 1. ו

ם י ע ש א ל ר י ע ת ע ס  פ
. שהיו •ושנין החלמידיס נניח המדרש על גבי קרקע יהמהלך כיניהס כשה! יישכץ ונכנס לישנ במקומו מרחיב פסיעותיו ש ו ד  ק
י ת א ש א נ ל ן !שם,. ו  כעל כרתו, והוא לשי! מססע ואזיל, ונראה כמססע על ראשיהם לפיכך צריך להקדים או ישב לו מבחי

. לברך, שכהן היה !שם!. י פ  כ

 א] נראה לצ״ל אנל בהמ״ס לקגיע קדושתי׳ לא וכי׳.



 עין משפט
 נר מצוה

ט מהל׳ ״  בז א מיי׳ ס
ד  בכורים הל׳ י
״ד סימן סא ע י ש״ טו  ן

: ף הן  סעי
ש״ע א״ח סימן רא טי  ב [

:  סעיף ב ובמג״א שס!
נ מהל׳ ״  כח ג מיי׳ פ
 משוכה הלכה י
ז מהלכות דעומ הלכה פ״ ו  ן
ש״ע א׳׳ח סי׳ תרו  ז] טי

: ה ״ ג ה ף א ג  סעי
ג מהל׳ ׳ ט ד מיי׳ פ׳  ב
ש״ע  ק״ש הלי ד טו

כ:  א״מ סי׳ פה ס״
ת ״ ד מהל׳ פ ״  ל ה מיי׳ פ
״ד סי׳ ש״ע י  הל׳ ט טו
׳ע  רמו סעיף טז ןוטוש׳
: ן ף ג  א״מ סימן קנא סעי
״א מהל׳ א ו מיי׳ פי  ל
 תפלה הלכה יא סמג
ש״ע א״מ סי׳ ט טי  עשי[ י

: ף י  קנא סעי
ב ז מיי׳ שס הלכה ו  ל

ף א: ש״ע שס סעי  טו

 בני העיר פרק רביעי מגילה כח.

 תורה אור השלם
 1 . וחטאי חמס נפשו כל

 משנאי אהבו מות:
 משלי ח לו
 2. את הכבש אחד
 תעשה בבקר ואה הכבש
 השני תעשה בין
 הערבים: במדבר כח ד
 3. עכר ביתו בוצע בצע

 ושונא מתנת יהיה:
 משלי טו כז
 4. מי אל כמוף נשא ערן
 ועבר על פשע לשארית
 נחלתו לא דזךוזיק לעד

 אפו כי חפץ חסד הוא:
 מיכה ז יח
 5. ויאמר אלישע חי יי
 צבאות אשר עמדתי
 לפניו כי לולי פני
 יהושפט מלף יהודה אני
 נשא אם אביט אליי־

 ואם אראך:
 מלכים ב ג יד
 6. ויהי כי זקן יצחק
 ותכהין עיניו מראת
 ויקרא את עשו בנו
 הגדיל ויאמר אליו בני

 ויאמר אליו הנני:
 כראשית כז א
 ד. ולשרה אמר הנה
 נתתי אלף כסף לאהיך
 הנה הוא לף כסות עינים
 לכל אשר אךנף ואת כל
 ונבחת: בראשית כ טז
ע לא ש  8. שאת פני ר
 טוב להטות צדיק
 במשפט: משלי יח ה
 9. ונתתי את עריכם
 חרבה והשימותי את
 מקדשיכם ולא אריח

 בריח ניחיחכם:

 ויקרא כו לא

^ne*g» 
 רבינו חננאל

 עד מתני׳ ופשוטות הן.
 מתני' ועוד אמר ר׳ יהודה
 ביה הכנסת שהרב אין
 מספידץ בו ואין מפשילין
 לתוכו חבלים ואין פורסין
 כתוכו מצודות ואין
 שוטחין על גגו פירות ואץ
 עושץ אותו קפנדריא, שני
 והשימותי את מקדשיכם
 קדושתן בהן אף כשהן
 שוממין. עלו בו עשבים
 לא יתלוש מפני עגמת
 נפש. ת״ר בתי כנסיות אין
 נוהג־ן בהן קלת ראש, אין
 אוכלין ואין שותין

 כי קאמר איהו בשק. וקשה מאי רבותא והא כתיכ וקדשתו
 לכל לבר שבקדושה ?)לברך ראשון וי״ל דשוין לאו דוקא אלא
 כלומר שהכהן נמי חלמיל חכם אמנם אינו חשוב כמוהו ואפי׳ הכי
 לא היה רבי פרילא רוצה לקרומ לפניו וגס צריך לומר לשאר כהניס
 היו כפופים לרבי פרילא לאל״כ לא
 הר רבותא כלחזינן פרק הניזקין
 (גיטין לף נט. ושס< לרב הונא לא הוי
 קרי בכהני אי לאו לרבי אמי ורבי
 אשי כהני חשיבי לארעא לישראל
 הוו כייפי ליה ועי״ל להא ראמר
 החס לרב הונא לא הוה קרי בכהני
 אלא משוס לשאר כהני כייפו ליה
 היינו לווקא בשבתומ וי״ט לאיכא
 כינופיא אבל בב׳ ובה׳ קורא שפיר
 בפני כהן אע״ג ללא הוי גלול כ״כ
 וכליוקא זה יש בהליא פרק הניזקין
 ורבי סרילא לא רצה לקרות בפני
 כהן אפילו 33׳ ובה׳ ורש״י פירש
 להכא מיירי 3כרכת המזון וה״נ
 משמע לישנא ללא כרכהי מללא
 קאמר ולא קריתי וכרכת המזון לא
 נתקן להן משום לרכי שלום ואפי׳ הכי
 לא היה רוצה ר3י פרילא לכרך
 בפני הכהן: תיתי לי דלא
 עבדי שותפות עם הכותי. אפי׳
 בענין שאינו יכול לבא לידי שבועה
 ואפילו יחול עליו שבועה יפטרנו
 דשרי בשאר בני אדם אפ״ה לא

 היה רוצה לעשותי):
ד א״ר •הודה בית הכנסת  ועו
 שהרב. קשה מאי ועוד
 דהא לעיל הוה מקיל טפי מחכמים
 והכא הוא מחמיר ואס כן מאי ועוד
 וי״ל לקאי אהא דאמר ר׳ יהודה
 ברישא מוכרין אומו לשם חצר
 ולוקא לשם חצר קאמר אבל סתם
 אינה יורלת מקלושתה והיינו ועול
 לאמר ר׳ יהולה כלומר ועול חומרא

 אחרמ מלבל הראשונהש):
 אין אוכלי! ואין שותק בהן. והא
 לאמר בריש ערבי פסחים
 (פסחים לף קא. ושסן לאורחין אכלו
 ושחו (י) בבי כנישחא רוצה לומר
 בחלר הסמוכה לבית הכנסח:

 בתי

 (א) ולא ברכתי לפני כהן א<ולא אכלתי מבהמה
ידא״ר יצחק א״ר יוהנן  שלא הורמו מתנותיה 3
 אסור לאכול מבהמה שלא הורמו מתנותיה
 ואמר ר׳ יצחק ג<כל האוכל מבהמה שלא
 חורמו מתנותיח כאילו אוכל טבלים אךלית
 הלכתא כוותיה ולא ברכתי לפני כהן
כל  למימרא דמעליותא היא והא א״ר יוהנן ב

 מתנותיה. הזרוע והלחיים והקיבה: ולא ברכתי. בסעולה לפני
 כהן לאמר מר (גיטין לף נט:) וקרשתו (ויקרא כא< לכל לבר
 שבקרושה לפתות ראשון ולברך ראשון: משניאי. שגורמין לבני אלם
 לשנאוחו שהרואה חלמיל חכם שפל לפני עם הארץ אומר אין נחת

 רוח בתורה: לא נתכבדתי כוי.
 מפרש לה ואזיל: מרא. פורי״ש
 בלע״ז: וקא שקיל מיניה. לכבדו
 וישאנה הוא: דרית במאתיך.
 שאתה נושא כלי כזה בעירך: גווזי.
 סריסין היו עבדים משרתים אותו

 תלמיד הכם שמברך לפניו אפילו כ״ג עם
כל  הארץ אותו ת״ח הייב מיתה שנאמר 1
 משנאי אהבו מות לי אל תקרי משנאי אלא
 משניאי כי קאמר איהו בשוין שאלו תלמידיו
 את רבי נהוניא בן הקנה במה הארכת
 ימים אמר להם מימי לא נתכבדתי בקלון
 חברי ולא עלתה על מטתי קללת חברי וותרן
 בממוני חייתי לא נתכבדתי בקלון חברי כי
 הא דרב הונא דרי מרא אכתפיה אתא רב
 חנא בר הנילאי וקא ז<דרי מיניה א״ל אי
 רגילת דדרית במאתיך דרי ואי לא אתייקורי
 אנא בזילותא היהך לא ניהא לי ולא עלתה
 על מטתי קללת חברי כי הא דמר זוטרא כי
 הוה סליק לפורייה אמר שרי ליה (י) לכל
 מאן דצערן וותרן בממוני הייתי י<דאמר מר
 איוב וותרן בממוניה הוה שהיה מניה פרוטה
 להנוני מממוניה שאל ר״ע את רבי נהוניא
 הגדול (אמר לו) במה הארכת ימים אתו
 ״גווזי וקא מהו ליה סליק יתיב ארישא
כבש למה נאמר  דדיקלא א״ל רבי אם נאמר 2
 אהד אמר להו צורבא מדרבנן הוא שבקוהו
 א״ל אחד ח< מיוחד שבעדרו א״ל מימי לא
 קבלתי מתנות ולא עמדתי על מרותי וותרן
 בממוני הייתי לא קבלתי מתנות כי הא
 *׳דר׳ אלעזר כי הוו משדרי ליה מתנות מבי
 נשיאה לא הוה שקיל כי הוה מזמני ליה לא
 הוה אזיל אמר להו לא ניהא לכו דאהיה
שונא מתנות יחיה ר׳ זירא כי הוו משדרי ליה מבי נשיאה לא הוה  דכתיב 3
 שקיל כי הוה מזמני ליה אזיל אמר אתייקורי דמתייקרי בי ולא עמדתי על

א עון ועובר על פשע למי ש ו נ w 4 כל המעביר על מדותיו מעבירין ממנו כל פשעיו שנאמר  מדותי יידאמר רבא ג
שאל רבי את ר׳ יהושע בן קרהה במה הארכת ימים א״ל קצת בהיי אמר לו  נושא עון למי שעובר על פשע 5
 רבי כ<תורה היא וללמוד אני צריך א״ל מימי לא נסתכלתי בדמות אדם רשע דאמר ר׳ יוהנן אםור לאדם
לולא פני יהושפט מלך יהוהה אני נושא אם אביט אליך ואם אראך להסתכל בצלם דמות אדם רשע שנאמר 5 8 

 ר״א אמר עיניו כהות שנאמר 6ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראות משום האםתכל בעשו הרשע והא גרמא ליה
 ליוהאמר ר׳ יצחק לעולם אל תהי קללת הדיוט קלה בעיניך שהרי אבימלך קלל את שרה ונתקיים בזרעה שנאמר
שאת פני  7הנה הוא לך כםות עינים אל תקרי כםות אלא כםיית עינים הא והא גרמא ליה רבא אמר מהכא 8

 רשע לא טוב בשעת פטירתו א״ל [רבי] ברכני א״ל יהי רצון שתגיע להצי ימי ולכולהו לא אמר לו הבאים אחריך
 בהמה ירעו אבוה בר איהי ומנימן בר איחי חד אמר תיתי לי דלא אסתכלי בכותי וחד אמר תיתי לי דלא עבדי
 שותפות בהדי כותי י״ שאלו תלמידיו את ר׳ זירא במה הארכת ימים אמר להם מימי לא הקפדתי בתוך
 ביתי ולא צעדתי בפני מי שגדול ממני י ולא הרהרתי במבואות המטונפות ולא הלכתי ה״א בלא תורה
 ובלא תפילין י׳ ולא ישנתי בבית המדרש לא שינת קבע ולא שינת עראי ולא ששתי בתקלת הבירי ולא
 קראתי לחבירי ״(בחניכתו) ואמרי לה 5׳׳(בהכינתו): מתני, ועוד א״ר יהודה בית הכנםת שחרב אין
 מםפידין בתוכו ואין מפשילין בתוכו חבלים ואין פורשין לתוכו מצודות ואין שוטחין על גגו פירות ואין עושין
והשמותי את מקדשיכם יקדושתן אף כשהן שוממין עלו בו עשבים לא יתלוש  אותו קפנדריא שנאמר 9
בתי כנסיות אין נוהגין בהן קלות ראש אין אוכלין בהן ואין שותין בהן ז >  מפני עגמת נפש: גמ' ת״ר ע

 ואי?

 וקא מחו ליה לר״ע סבורין היו
 שהיה קץ בחייו: אם נאמר כבש.
 אח הכבש אחד מעשה בבקר: ולא
 עמדתי על מדותי. לשלס גמול רע
 למי שציערני: ללמוד אני צריך. אולי
 אוכל לקיים: לולא פני יהושפט מלך
 יהודה אני נושא אם אביט אליך ואם
 אראך. אלישע אמר כן ליהורם:
 הבאים אתריך בהמה ירטו. בתמיה.
 >ג< אין טוב לך לחיומ ימים רבים
 כמוני שא״כ לא יטלו בניך בגדולחך
 ואהה נשיא והס כל ימיהם יהיו
 הדיוטות: הרהרתי. דברי הורה:
 בלא תורה. גרסתי שגורה בפי תמיד:
 פ<בחניכתו. אס כינו שס לחבירו
 לגנאי: ואמרי לה צ)בתכינתו. אפילו
 אותו כינוי שמסודר ובא לו ממשפחתו
 שס דופי כמו כתב חניכתו
:CID ותניכהה דמסכמ גיטין (לף 
 מתני׳ מפשילין תבלים. והוא
 הדין לכל מלאכות אלא לפי
 שהפשלת חבלים צריך מקום
 מרווח פנוי ובית הכנסת גדול הוא
 וראוי ומספיק לכך: מפני עגמת
 נפש. מניחין בו עשבים כדי שחהא
 עגממ נפש לרואיהן ושיזכירו את
 ימי בניינו ואה שהיו רגילין להמאסף
 שם יבקשו רחמים שיחזרו לקדמומו:
 גמ׳ אין אוכלין בהן כוי. ולא
 גרסינן ואין אוכלין בהן
 דכולהו פירושא דקלוח ראש הן.
 לשון קלומ שמקילין אומה:

 ואין

 מסורת הש״ם

) [חולין , נ [  א) ןתולין לז: מד.
, ג) שס וע״ש  קלב: ע״ש]
ר חנה,  שהוא רבה בר ג
 ד) [שבח קיד. עירובי! צט.],
נ דף  ס) ס״א שקיל, 1) ב״
ר׳ הערוך גואוץ, גי , t) ן :  טו
) [חולין p , ן :  ח) [יומא לד: ע
ף ת. יומא , י) ר״ה ד [ :  מד
, כ) גרכוח : ו ף פ ד ף כג. ו  ד
 סכ., ל) לעיל טו. ע״ש ב״ק
 צג., מ) חעניח כ: ע״ש,
 נ) [צ׳׳ל בתכינתי], ם) [צ״ל
 בחניכתו כך הגי׳ בע״י
 ומעחה מובן סרש״י על נכון
 דמייתי ראייה ממשנה גיטין
, , נג) [חוספ׳ פ״ב] [ : ז  פ
 פ) ןצ״ל בחכינחו], צ) [צ״צ
, [ ח:  כחניכחו], ק) [מו״ק נ
: ד״ה ׳ חיס׳ ככירוח נ  ר) [עי
:  שמא ותוס׳ סנהדרין סג
 ד״ה אסור], 6) [עי׳ תוס׳
 עירובי! כג. ד״ה אי לימא],

 גליון הש״ם
׳ ת ־ ל -כ• א א ׳ ש ט  ג
ק. עי׳ ב״ב דף שע בי הו  י
ד״ה ומטו בה:  קיג ע״א תו
ל בצלם. כ ת ס ה ם ל  ש
 דוקא להסתכל בו ביותר
ו בצלמו  ולהתבונן נ
 ובדמותו אבל ראיה בעלמא

א סס״י רכה:  שרי. מ״

 הגהות הב״ח
י ת ל כ א א ל  (א) גם׳ ו
ו מ ר ו א ה ל ה ש מ ה ב  מ
י ת כ ר א ב ל ה ו י ת ו נ ת  מ
ן דאמר רכי ה י כ נ פ  ל
) שם שרי ליה ב  יצחק: (
) י־ש״י ג ) : ה לכל מאן י ר  מ
 דייה הכאיס וכו׳ כחמיה
כ: ר אין טו מ ו ל  כ
) תום' דייה אין אוכלי! ד ) 
ו בבי נ ג  וכו׳ ושחו ו

 כנישתא:

 הגהות הגר״א
ן ועוכר א נושא עו ר ם  [א] נ
 על פשע למי עוכר על
ן (כך  פשע למי שנושא עו
: ן ו י  שמע הכותכ מפ

 לעזי רש״י
ש ״ י ר ו  פ

 מעדר.

ן עד י׳ דירומ ! פח.) חניכת אנומ נגיטי טי י ג . כמו ! ו ת כ י נ ה . שמכניס לו בני אדס כגון שס לווי ב ו ת נ י כ ה . דכל שעמא הוה גריס !תענית ב::!. ב ה ר ו  ת

 מוםף רש״י
. סריסים ושל כיח י ת ו  ג
 רבי) העומדים לרדות
י  במזקה !נייק קיר <. כ
. לאכול ה י י ל נ מ ז ה מ ו  ה
 אצלם (וזולין חד::..
. י י ב ר ק י י ת מ י ד ד ו ק י י ת  א
 נככדין הס כמה שאני
עד אצלס והנאתם היא  סו
אץ זו מתנה 1שס מה.).  ו
ל ר ע י ב ע מ ל ה  כ
. שאינו מדקדק ו י ת ו ד  מ
 למדוד מדה למצעריס אומו
ו והולך לו,  ומציח מדיחי
 כמו (יומא לג.) אין
 מעבירין על המצומ וערובין
ו אין מעבירין על ד  ע
 האוכלין, מניח! והילך לו
ו נ מ ן מ י ר י ב ע  >ר״ה יז.<. מ
. אין מדמ הדי! ו י ע ש ל פ  כ
 מדקדקח אחריהן אלא
א ל  מנחתן והולכת ןשם!. ו

א ל ת ב ו מ ׳ א י ד ת כ ל  ה



 מסורת הש״ם

ן סה. ע״ש, ני רו  א) עי
) !כשמנשבת רות צפונית  ג
 שנקרא׳ אסתנא יום אורה
 היא ונימה לכל עי׳ רש״י
ן וכן תוכו׳ בקדושין רובי  געי
: ד״ה הא דרות צפוני׳ ג  י
) ן תענית  מונעת הגשמים], נ
: חולין קכב.ן, ד) אבות  כג
׳ הערוך י ג א מי׳׳ג, ס) !  פ״
 ערך תג אמר ריש לקיש כוי],

ף סו., ) ברכות ד׳ לא. נדה ד  ו
 ז) שם דף עג., ח) ן ועי׳ תוס׳

: ד״ה ועייליהז,  ב״כ ג

 תורה אור השלם
 1 . עמד וימיךד ארץ ראה
 ויתר גויס ףתפיצצו הררי
 עד שחו גבעות עולם

 הליבות עולם לו:
 חבקוק ג ו

 הגהות הב״ח
) נם׳ אי משוס יקרא א ) 
 דמיתא כצ״ל ותיבת דידיה
ס ואמרו ליה ) ש ב  נממק: (
ק ח צ ר י  לרב נממן ב
פ ) ש : ) : ר  ליספדיה מ
 המשתמש במי ששינה
ת ואמר עולא כצ׳׳ל ו כ ל ה  ה
 ותיכות כתרה של תירה
״ ד״ה ) דשי ד  נמחק: (
 שהחמירו יכו׳ פעמים
ם ע  שראייח דם נדה פ
ס׳ ) תו ה ת מזקיקתה: ( ת  א
 דייה בתי וכו׳ וגס
: י א הי ל ם ש י א ר ו מ א  ה
א ל י ד דהיה ליה ת ״ א ) כ ו ) 

 כי כגישתא:

 מוםף רש״י
א ע א ב ת ע מ ש  ד
. דעת צלולה, א ת ו ל י  צ
. א נ ת ס א א ד מ ו י  כ
 כשמנשנח רוח צפונית יוס
 אורה הוא ונוח לכל,
פרק  כדאמר בינמיח נ
 הערל (עב.) מפני מה לא
 מלו ישראל במדבר מפני
 שלא נשבה בהן רומ
 צפונית, אבל ביומא דשיתא
 אמר התס לא מהלינן ביה
 ולא מסוכרנין ביה .:ערובין
. תורת א ר פ י . ס  סה!
. ספר וידבר י ר פ ס  כתנים, ו
 ומשנה תורה (סנהדרין פו.1.
. ף ל א ח ג ת ש ב מ ת ש א ד  ו
 המשמש בכתרה של תורה
 כמו ששנינו בנדרים «סג.)
 כאילו חלף יבטל מן העילס,
ט שהרי מ : עכר שכרי מ  אי
ת פ״א אבו :  כבר קבלו בכאן
 וזי״ג ועי־ש פ־ד וז״ה;.
ה ע ב ו ש י ל ת ע ו ב ש ו  י
ם. לבד מאותו יוס י י ק  נ
סקה והתורה לא  שפי
 הצריכה ז׳ נקייס אלא לזבה
 שנאמר ואס טהרה מזיכה,
 ואין זכה אלא הרואה שלשה
 ימיס רצופי! בתוך ״יא יוס
 שבין נדה לנדה !ברכות
 לא < ולאחר כמה שניס
 קיבלו עליהס דבר זה
ל ׳׳. כ  ומומות פט מכתי,
. משנה ת ו כ ל ה ה נ ו ש  ה
 יכרייתא הלכה למשה מסיני

. ( ג  (נדר. ע

 כת: בני העיר פרק רביעי מגילה
 ואין ניאותין. ואין ממקשטין לתוכו ואין מטיילין שם: הספד של
 רבים. של מלמיד חכס שמת שצריכין להתאסף ולהספידו וכית
 הכנסת ראוי לכך לפי שהוא כית גדול: מאן דפר שמייהו. היכא
 שמעינן לתנא קמא לעשוה בהן לבר שמונעים מלעלות עשכיס:
 אימתי. מכבלין ומרביצין אומן
 ביישובן לאחר שמכבלין מזלפין אמ
 המים להרביץ את האבק: על
 תנאי. על מנמ שישממשו בהן:
 מלינין בו. משמע רחובה היא להלין
 בה אה המת: לסון» שילינו בו ממי
 מלוה. שימותו בעיר מהים שאין
 להן קוברין: מאי בי רבנן. למה
 קורין במי מלרשוה בי רבנן לסי
 שביהם הוא לכל לבר: זילתא
 דמטרא. זרס מיס שבאין בכח:
 לאו משום מיטרא. שיגן עלינו מפני
 הגשמים שאס לא היינו עוסקין
 בשמעתא לא היינו נכנסין: צילותא.
 דעה צלולה ומיושבמ שאינו טרוד
 ככלוס מחשבה: אי צריכא ליה
 לאיניש למיקרי גברא מבי כנישתא
 מאי ניעביד. מאחר שאין נכנסין
 בהן שלא לצורך: לימא לינוקא.
 שהתינוקות היו רגילין לקרות בבית
 הכנסת: הגון הספידא דקאי בי רב
 ששת. אס ימות אדם אחד בי רב
 ששת: אמר אי משום יקרא דידי
 אי משום יקרא דמיתא. הוה ליה
 הספד של רבים: אתו פולי מלמא.
 לספוד: דהוה תני הלכתא. שהיה
 שונה משניות לתלמידים: בכ״ד
 שורות. של מלמידיס: הכי גרסינן
 תסרא ליה ארעא דישראל גברא
 רבה: היפי אםפיד. במאי אספדנו:
 הי צנא מלא סיפרי. אינו אלא כסל
 שמילאוהו ספרים ואין מבין מה
 במוכה. אף שונה הלכומ ולא שימש ח״ח
 ללמוד שיבינוהו טעמי משנה ופעמים
 שדברי משנה סוחרין זה אח זה
 וצריך להרצה כגון הכא במאי עסקינן
 וכגון הא מני רבי פלוני היא וכגון
 חסורי מיחסרא אינו יודע מה שונה:
 הקיפי ארעא דישראל. ריש לקיש
 דאמרינן במסכמ יומא >דף ט:<
 דאפילו בהדי רבה בר בר חנה לא
 משמעי דמאן דמשתעי בהדי ריש
 לקיש בשוקא יהבין ליה עיסקא בלא
 סהדי: רב נחמן בר יצחק מתסידי
 בבל בשילהי מסכת סוטה (לף מט:<
 דקאמר ליה לא מימני יראמ חטא
 דאיכא אנא: בתגא. כמר הורה:
 תלן*. עבר מן העולם: עורקמא
 דמיא. שלולימ של מיס מכונסין:
 דאשמעי׳. שאשמש לאדוני:
 שהתמידו מל עצמן. דמדאוריימא
 אין צריכה שבעה נקיים אלא הרואה
 שלשה ימים רצופים בתוך י״א יוס
 שבין נדה לנדה אבל בתחלת נדתה
 אפילו ראתה כל שבעה ופסקה
 לערב טובלת בלילה והן החמירו
 על עצמן לפי שאין הכל בקיאים
 בפתח נדתה אימהי הן עומדות בי״א

 בתי בנסיות של בכל על תנאי הן עשויין. רוצה לומר כל זמן
 שהן בטלין דהא חזינן בברייהא דלעיל וגס >ה שהאמוראים לא
 היו רוצים ליכנס בהן בגשמים מפני גשמים אלא משוס דשמעחא
 בעי צילוהא והכא מיירי כשחרב דאז מהני התנאי ודווקא לאומן

 ואין ניאותין בהם ואין מטיילין בהם ואין
 נכנסין בהן בהמה מפני החמה ובגשמים
 מפני הגשמים ואין מםפיהין בהן הספד של
 יהיר אבל קוריז בהן ושונין בהן ומםפידין
 בהן הםפד של רבים א״ר יהודה אימתי
 בישובן אבל בחורבנז מניהין אותן ועולין
 בהן עשבים ולא יתלוש מפני עגמת נפש
 עשבים מאן דכר שמייהו הסורי מיהםרא
ומכבדין אותן ומרביצין אותן כדי  והכי קתני א
 שלא יעלו בהן עשבים א״ר יהוהה אימתי
 בישובן אבל בחורבנן מגיחין אותן לעלות
 עלו בחן עשבים לא יתלוש מפני עגמת
בתי כנסיות שבבבל על תנאי  נפש א״ר אםי נ
 חן עשויין ואעפ״כ אין נוחגין בחן קלות ראש
חשבונות אמר רב אסי בחכ״נ  ומאי ניחו ג
 שמחשבין בו חשבונות מלינץ בו את
 המת מליגין םלקא דעתך לא םגי דלאו הכי
 אלא לםוף שילינו בו מת מצוה: ואין ניאותין
 בהן: אמר רבא יהכמים ותלמידיהם מותרין
 דאמר ריב״ל מאי בי רבנן ביתא דרבנן:
 ואין נכנסין בהן בחמח מפני החמה ובגשמים
 מפני הגשמים: כי הא דרבינא ורב אהא בר
 מתנה הוו קיימי ושאלי שאילתא מרבא אתא
 זילהא דמיטרא עיילי לבי כנישתא אמרי האי
 דעיילינן לבי כנישתא לאו משום מיטרא אלא
דשמעתא בעא צילותא כיומא ,  משום א
 נ<דאםתנא א״ל רב אהא בריה דרבא לרב

 אשי אי אצטריך ליה לאייניש למיקרי גברא
אי צורבא מרבנן הוא  מבי כנישתא מאי א״ל ה

 לימא מתני׳ ואי קרא הוא לימא

 שבבבל מהני התנאי שהרי לעה בא
 גואל במהרה בימינו תפקע קדושתן
 אבל לאומן שבארץ ישראל לא מהני
 מנאי שהרי קדושמן לעולם קייממ
 וא״ת כיון דמהני מנאי לאומן שבבבל
 א״כ קשה מההיא דלעיל (לף כו:<
 דרבינא דהוה ליה (י) בי כנישהא
 בארעיה ואמר ליה רב אשי זיל
 זבנה משבעה טובי העיר ואמאי
 איצטריך לעשוח כן אחר שנחרב וי״ל
 משוס דזרעה דזריעה הוי קלוח ראש
 ביותר ועגמת נפש ומשום הכי

 אסור אפי׳ בחורבנהח):
 ואעפ״כ אין נוהגין בהן קלות
 ראש. פירוש בבנינה
 שהרי בחורבנה שרי בכל הני ואצטריך
 לאשמועינן משוס דסלקא דעתך
 אמינא דדווקא אכילה ושהיה דהוי
 קלומ ראש ביוהר הוא דאסור אבל
 תשבונוה דלא הר קלומ ראש כל
 כך סלקא דעמך אמינא דשריא
לו רואות  קמ״ל דלא: שאפי
 טפת דם כהרדל יושבות עליה שבעה
 נקיים. ולא קשיא מהא דאמר בנדה
 (לף סו.) ובפרק יוצא דופן >שס ל׳ מג.)
 שאפילו כעין חרדל טמא דשמא המס
 לא מיירי להצריכה שבעה נקיים אלא
 להיוה נלה דאוריימא וקשיא היאך
 מצינו טפה כחרלל הגורמה שבעה
 נקיים בלאוריימא לולאי לא מקנו
 חכמים לבר ללימ לכווהה לאוריימא
 ויש לומר לאשכחנא בה שפיר בז׳
 לספירהה שסומרמ הכל:

 מבטלין

 מתני׳ ואי קרא הוא לימא פםוקא לימא הלכתא ואי תנא הוא
 ואי לא לימא ליה לינוקא אימא לי פסוקיך א״נ נישהי פורתא וביקום: ומםפידין
 בהן הםפד של רבים: ה״ד הםפידא דרבים ימחוי רב חמדא כגון הםפידא
 דקאי ביה רב ששת מהוי רב ששת כגון הםפיהא הקאי ביה רב חםהא רפרם
 ׳אספרה לכלתיה בבי כנישתא אמר משום יקרא דידי ודמיתא אתו כוליה עלמא
 ר׳ זירא םפדיה לההוא מרבנן בבי כנישתא אמר אי משום יקרא דירי אי משום
 יקרא >* היהיה דמיתא אתו כולי עלמא ריש לקיש םפדיה לההוא צורבא
 מרבנן דשכיח בארעא דישראל דהוי תני הלכתא בכ״ד שורתא אמר ווי חםרא
 ארעא דישראל גברא רבה ההוא דהוי תני חלכתא סיפרא וםיפרי ותוספתא
 ושכיב אתו ואמרו ליה לרב נהמן >« ליספדיה מר אמר היכי נספדיה הי צנא
יתא חזי מה בין תקיפי דארעא דישראל להםידי דבבל  דמלי סיפרי דחםר נ
יתני ריש לקיש זה המשתמש במי ששונה  תנן התם ״ייודאשתמש בתגא הלף ז
 הלכות «< כתרה של תורה ואמר עולא לשתמש איניש במאן התני ארבעה
 ולא לשתמש במאן המתני ארבעה כי הא דריש לקיש הוה אזיל באורהא
 מטא עורקמא דמיא אתא ההוא גברא ארכביה אכתפיה וקא מעבר ליה א״ל
 קרית אמר ליה קרינא תנית תנינא ארבעה םידרי משנה א״ל פםלת לך ארבעה
 טורי וטענת בר לקיש אכתפך שדי בר לקישא במיא אמר ליה ניהא לי
בנות ישראל  דאשמעינן למר אי הכי גמור מיני הא מלתא דאמר ר׳ זירא ט
 הן י< החמירו על עצמן שאפילו רואות טיפת דם כחרדל יושבות עליו
 שבעה נקיים תנא דבי אליהו כל ״השונה הלכות מובטה לו שהוא בן
הליכות עולם לו אל תקרי הליכות אלא הלכות ת״ר  עולם הבא שנאמר 1

 מבטליז

 עין משפט
 נר מצוה

׳ סי׳׳א מהלכית י  א !מי
 תפלה הלכה ה טיש״ע
: [ ף ט  א״ח סימן קנא סעי
: א] ף י  ב נטיש״ע שס סעי
 לג ג ד ה מיי׳ סי״א

 מהל׳ מפלה הלכה י ז

ש״ע  ט סמג עשי! יט טו
׳א:  א׳׳ח סי׳ קנא ס׳

ד ו מיי׳ שס הלכה ז  ל
ש״ע א״ח שס  טי
טיש״ע י׳׳ד סי׳ שדמ  ו

: ט ף י  סעי
׳ פי׳׳ב מהלכוח אבל י  ז !מי
״ד סימן  הלכה ה טיש״ע י

: ! ף כ  שדמ סעי
ג מהלכית ׳ ׳ פ׳ י  לה ה !מי
 ת״ת הלכה י! סמג
״ד סי׳  עשין יכ טוש״ע י

ף כא כהג״ה:  רמי סעי
ו ט מיי׳ סי״א מהל׳  ל
 אסירי ביאה הל׳ ד
׳ע י׳׳ד  סמג לארן קיא טיש׳

: ג פ  סימן ק

 רבינו חננאל
 ואין ניאותין ואין מטיילין
 בהן ואץ נכנסין בהן מפני
 החמה ומפני הגשמים,
 ואס צריכי לעייוני
 בשמעתא, דשמעתא
 צריכא צילותא, אע״ג
 דמיחזי דמפני החמה או
 מפני הגשמים קא עיילי
 שרי. וקורץ בהן ושונין
 בהן ומספידין בהן הספד
 של רבים, כגון הספידא
 דקא־ ביה רב חסדא או רב
 ששח וכיוצא בהם. רפרם
 ספרא לכלתיה בכנישתא
 כוי. ור• וירא ספריה
 לההוא מרבנן בכנישתא
 כוי. ומכבדץ ומרביצץ
 אותן. אמר ר׳ יהודה
 אימתי בישובן אבל
 בחורבנן מניחין אותן
 ועולץ בהן עשבים מפני
 עגמת נפש, שנראין כשדה
 זרע. אמר רב אסי בתי
 כנסיות שןבןבבל על תנאי
 הן עשויין, כל שעה
 שירצה יחזיר לקדמתו.
 ואף על פי כן אין נוהגין
 בהן קלת ראש. ומאי ניהו
 חשבונות. דאמר רב ששת
 בתי כנסיות שמחשבין
 בה; חשבנות של רבים
 לסוף מלינין בהן מת
 מצוה. ואין נאותין בהן.
 אמר רבא חכמים
 ותלמידיהן מותרין בהן.
 מאי בי רבנן, ביתא דרבנן.
 מאן דאיצטריך למיעבר בי
 כנישתא, או צורבא מרבנן
 הוא לימא שמעתא, אי
 תנא הוא לימא הילכתא,
 אי קרא הוא לימא פסוקא
 ואי לא לימא ליה ליינוקא
 מאי פסוקיך. ודי ישתמש
 בתגא חלף. פי׳ המשתמש
 במאן דמתני שמעתא,
 ראוי להריגה. כל השונה
 הלכות מובטה לו שהוא
 כן העולם הבא. שנאמר
 הליכות עולם לו. ת״ר

 ימים שבין נלה לנלה. ואם מאמר לא
 יחמירו אלא בג׳ רצופין כלכמיב ימים רבים בלא עת נלתה (רקרא טי) פעמים שראיית לס נלה(י) מזקיקהה לשבעה נקיים מן ההורה כיצל החחילה
 לספור שבעה נקיים לאחר שהיהה זבה גמורה וספרה שבעה נקיים ובשביעי ראחה אפי׳ כחרלל סמרה הכל וצריכה לחזור ולספור שבעה
 נקיים אי נמי שמא ראהה שני ימים ולא ילעה והיום ראהה וילעה להוי להו שלשה ימים רצופין וצריכה שבעה נקיים ועל כן החמירו:

 להכנסמ



 עין משפט
 נר מצוה

ד מהל׳ ״ י י׳ פ י א ב מי  ל
 אבל הל׳ ט סמג עשין
״ל סימן שסא ע י ש״  ג טי

ף א:  סעי
 לח ג ד ה ו מיי׳ סי״א
 מהל׳ תפלה הל׳ ח
ש״ע  [י] סמג עשי! יח טי

: ׳ ה  א׳׳ת סימן קנא סעי
ט ז מיי׳ שס הלכה יא  ל
ף ר ש״ע שם סעי  טו

׳ל מהל׳ אבל ׳ ׳ פי י  מ ח מי
ג סמג עשין מל״ס  הל׳ י
ד סימן שסת ״ ש״ע י  ב טי

ף א:  סעי
ג מהל׳ ׳ ׳ ׳ פי י א ט מי  מ
 תפלה הלכה כ סמג
ע א׳׳ח סימן ש״ ט טו  עשין י

ף א:  תרפה סעי
ש״ע שס ב י מיי׳ שס טו  מ

: ף ה  סעי
ש״ע שס  מג כ מיי׳ שס טו

ף ב:  סעי
ש״ע שס ד ל מיי׳ שס טו  מ

: ג ״  ס
׳ע  מה מ מיי׳ שס טוש׳

: ף ר  שם סעי
:  נ [מיי׳ שם הלכה ת]

ו ס מיי׳ פ׳׳א מהל׳  מ
 שקליס הלכה ט סמג

 עשין מח:

 גליון הש״ם
. ף ש א ר ת ש י נ ׳ כב• כ ט  ג
׳ן כמלתמות  עיין ברמב׳
ם ל לכתובות: ש ׳  ספ׳
ין ש הואי גר״סנ׳. עי י ר  מ

א: ׳  ברכות ל׳ ח ע׳

 הגהות הב״ח
ן הגליות י  (א) נמ׳ מנ
א י ד ה בבבל היכא ש נ י כ  ש
: (ב) שם ושאינו י י  אמר אנ
ל ו כ ו י נ י א ש ל ו ו כ  עלוב י
ן ) שם מעו ג  מי נרמה: (
א הואי גריסנא  ביתך ל
א כ י א בגי כגישתא ה ל  א
א תניא: נ י ל צ מ  ד
) י־ש״י ל״ה לכי ד ) 
 מרמקנא פרסה (אני וכו׳
) תא״מ ונ׳׳כ ס״א ו נ  כמו
ך ר ד ך ב ל ה י מ נ א ש  כ
י נ ו א ל י פ ם א ו ק ו מ ת ו א  ב
ך ר ד ת ה י א ל ה ע ב ר  מ
ל ל פ ת מ ם ו ס ש נ כ י נ נ  א

: ו כ ו ת  ב

 הגהות הגר״א
 [א] נמ׳ מותר. נ׳׳כ מצוה
 כן גירסת הרא״ש (כאן
 אבל ברא״ש לברכות איתא
. והרי׳׳ף בברכות:  מותר)

 רביעי מגילה כט.
ן תלמוד תורה להוצאת המת. ולא קשיא מההיא למס׳  מבטלי
 דרך ארץ (זוטא פ׳׳י!) דאמרי׳ מעשה ברבי עקיבא שמצא
 מת מצוה בדרך ונשאו ארבעה מילין עד שהביאו לבימ הקברומ
 וכשבא אצל ר׳ יהושע ור׳ אליעזר וספר להס אמרו לו על כל פסיעה
 ופסיעה שפסעת כאילו שפכת דס
 נקי לא היה מפני שבטל למודו אלא
 משוס שהזיזו ממקומו ומת מצוה

 קונה מקומול):
 הני מילי למאן דקרי ותני אבל
 למאן דמתני לית ליה שיעודא.
 ממילא שמעינן דלמאן דלא קרי ומני
 איה ליה שיעורא ואין מבטלין מלמול
 תורה בשבילו אלא כלי צורכו
 להתעסק בו ורוקא לענין ביטול תורה
 אבל לענין ביטול מלאכה אסור לכל
 בני העיר שהרי בפרק אלו מגלמין
 (מו״ק לף ם: ושם) לא מחלק בענין
 איסור מלאכה בין מאן דקרי ותני

 למאן דלא קרי ומני״):
 אין מרעיץ בהן בהמות.
 משום כבודן של מתים אבל
 האילנוה שמטעין בהן מומרין ואין
 בהם משוס כבודן של מהים אחרי

 שאינן על הקברים עצמן:
 לכל מפםיקין וכו׳ וליום הכפורים.
 צריך לומר דמיירי במנחה
 יוס הכפוריס שחל להיומ בשבמ
 ואהא קאמר שמפסיקין מן הסדר
 שחל באותו שבת וקורין בפרשה
 עריות וכן בכל הני שאין קורין
 אלא ג׳ כגון תעניות ומעמדות
 וחנוכה ופורים דליכא למימר דמיירי
 ביוס הכפוריס שחריח שקורין
 בפרשח אחרי מוח בחול ששה ובשבח
 שבעה דא״כ אמאי נקט יום
 הכפוריס אפילו שאר מועדומ נמי:

 על

 בני העיר פרק

 א<אמבטלין ת״ת להוצאת המת ולהכנסת

 הכלה ״אמרו עליו על ר׳ יהודה בר׳ אילעאי
 שהית מבטל ת״ת להוצאת המת ולהכנסת
 הכלה בד״א בשאין שם כל צורכו אבל יש
 שם כל צורכו אין מבטלין וכמה כל צורכו
 אמר רב שמואל בר איניא משמיה דרב
 תריםר אלפי גברי ושיתא אלפי שיפורי ואמרי
 לת תריסר אלפי גברי ומינייהו שיתא אלפי
 שיפורי עולא אמר כגון דחייצי גברי מאבולא
 עד םיכרא רב ששת אמר 2כנתינתה כך
 נטילתה מה נתינתה בששים ריבוא אף
 נטילתה בם׳ ריבוא ה״מ למאן דקרי ותני אבל
 למאן דמתני לית ליה שיעורא תניא ר״ש בן
 יוהי אומר בוא וראה כמה הביבין ישראל
 לפני הקב״ה שבכל מקום שגלו שכינה עמהן
 גלו למצרים שכינה עמהן שנאמר 1הנגלה
 נגליתי לבית אביך בהיותם במצרים וגו׳
למענכם  גלו לבבל שכינה עמהן שנאמר 2
 שלהתי בבלה ואף כשהן עתידין ליגאל
שב ה׳ אלהיך את ו  שכינה עמהן שנאמר 3
 שבותך והשיב לא נאמר אלא ושב מלמד
 שהקב״ה שב עמהן מבין הגליות יא) בבבל
ובבי  היכא אמר אביי בבי כנישתא דהוצל 8
 כנישתא דשף ויתיב בנהרדעא ולא תימא
 הכא והכא אלא זמנין הכא וזמנין הכא אמר
 אביי תיתי לי דכי מרהיקנא פרסה עיילנא
 ומצלינא התם אבוה דשמואל [ולוי] הוו
 יתבי בכנישתא השף ויתיב בנהרדעא אתיא

בבי כנישתא דשף  שכינה שמעו קול ריגשא [קמו ונפקו רב ששת הוה יתיב 8
 ויתיב בנהרדעא אתיא שכינה] ולא נפק אתו מלאכי השרת וקא מבעתו ליה
 אמר לפניו ג<רבש״ע עלוב ושאינו עלוב >« מי נדחה מפני מי אמר להו שבקוהו
ואהי לחם למקדש מעט אמר רבי יצחק אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות 4 

ה׳ מעון  שבבבל ור״א אמר זה בית רבינו שבבבל דרש רבא מאי דכתיב 5
מריש הואי גריםנא בביתא ומצלינא בבי כנשתא  אתה היית לנו אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות ייאמר ה<אביי 8
ה׳ אהבתי מעון ביתך » הואי גריםנא בבי כנישתא תניא ר״א הקפד  כיון דשמעית להא דקאמר דוד 6
כי כתבור בהרים וככרמל בים  אומר עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בא״י שנאמר 7
 יבא והלא דברים ק״ו ומה תבור וכרמל שלא באו אלא לפי שעה ללמוד תורה נקבעים בארץ ישראל בתי
למת תרצדון הרים  כנסיות ובתי מדרשות שקורין ומרביצין בהן תורה עאכ״ו דרש בר קפרא מאי דכתיב 8
 גבנונים יצתה בת קול ואמרה להם למה תרצו דין עם סיני כולכם בעלי מומים אתם אצל סיני כתיב הכא
אין עושין אותו או גבן או דק אמר רב אשי ש״מ האי מאן דיהיר בעל מום הוא: ג  גבנונים וכתיב התם 9
 קפנדריא: מאי ״קפנדריא אמר רבא קפנדריא כשמה מאי כשמה כמאן דאמר אדמקיפנא אדרי איעול בהא
 א״ר אבהו יאם היח שביל מעיקרא מותר אר״נ בר יצחק ההנכנס ע״מ שלא לעשות קפנדריא מותר
ובבא עם 1  לעשותו קפנדריא וא״ר חלבו אמר ר״ה יהנכנם לבהכ״נ להתפלל M מותר לעשותו קפנדריא שנא׳ 0
 הארץ לפני ה׳ במועדים הבא דרך שער צפון להשתחוות יצא דרך שער נגב: יעלו בו עשבים לא יתלוש
 מפני עגמת נפש: והתניא אינו תולש ומאכיל אבל תולש ומניח כי תנן נמי מתני׳ תולש ומאכיל תבן ת״ר
 יי״בית הקברות אין נוהגין בהן קלות ראש אין מרעין בהן בהמה ואין מוליכין בהן אמת המים ואין
 מלקטין בהן עשבים ואם ליקט שורפן במקומן מפני כבוד מתים אהייא אילימא אםיפא כיון ששורפן
ר״ח אדר שהל להיות בשבת קורץ בפרשת  בממומן מאי כבוד מתים איכא אלא ארישא: מתני׳ ט
בשניה ״זכור לבשלישית  שקלים יהל להיות בתוך השבת מקדימין לשעבר ומפםיקין לשבת אהרת 2
לכל מפםיקין בראשי הרשים החודש חזח לכם בחמישית חוזרין לכםדרן : 1 פרה אהומה *ברביעית 3 1 2 

 בהנוכה ובפורים בתעניות ובמעמדות וביוה״ב: גמ' תנן התםח* =באהד באדר משמיעין על השקלים
 ועל

 להכנסת כלה. ללוותה מבית אביה לבית חופתה: כגון דחיילי גברי
 מאבולא לםיכרא. מתיצמ אנשים משער העיר עד בית הקברות
 מקום שסופדין אותו שם: כנתינתה. של מורה: דשן* ויתיב.
 ובנאה יכניה וסיעתו מאבנים ועפר שהביאו עמהן בגלומן לקיים

 מה שנאמר ט רצו עבדיך את אבניה
 ואח עפרה יחונכו (מהליס קב): דכי
 מרתקנא פרסה. (י) אני נכנס
 להתפלל בתוכו: רב ששת. סגי
 נהור הוה: בית רביגו. רב: וככרמל
 בים יבא. למדנו שעבר כרמל את
 הים ואימתי היה בשעת ממן הורה:
 כשמה. כמשמעה: אדמקיפגא אדרי
 איטול בהא. בעוד שאקיף שורומ של
 בתים הללו אכנס דרך הבית הזה
 ואקצר את הדרך ממבוי למבר ובית
 הכנסת בין שניהן: מטיקרא. קודם
 שנבנה בית הכנסת שם: ארישא.
 משום כבודן של מתיס אאין נוהגין

 בהן קלומ ראש קאי:
 מתני׳ קורין בפרשת שקלים.
 להודיע שיביאו שקליהן
 באדר כדי שיקדבו באמד בניסן
 מתרומה חדשה כדאמרינן בגמרא«):
 ומפסיקין לשבת הבאה. מלומר
 פרשה שנייה כדי שתקרא פרשת
 זכור בשבת הסמוכה לפורים לסמוך
 מתיית עמלק למחיית המן: פרה
 אדומה. להזהיר את ישראל לטהר
 שיעשו פסחיהן בטהרה: ברביעית
 החודש הזה לכם. ששס פרשח
 הפסח. ובמלמוד ירושלמי׳) גרסינן
 אמר ר׳ חמא בדין הוא שיקדוס
 החודש לפרשת פרה שהרי באחד
 בניסן הוקס המשכן ושני לו נשרפה
 הפרה ומפני מה הקדימוה שהיא
 טהרמן של ישראל: לכל מפסיקין.
 מלקרוה בענין היום וקורין בענין
 מועד מעין המאורע: למעמדות.
 וקורץ במעשה בראשימ כדקמני
 לקמן בממני׳י): נמ׳ משמיעין על
 השקלים. בהכרזת בית דין:

 ועל

 מסורת הש״ם

׳ ף יז. לעיל ל  6) כתובות ל
נ ס׳׳ל], , ב) [אבות לר״ :  ג
 ג) [תענית נח.], ד) [ברכו׳
׳ הילקוט י ג , ה) [  ת. ע״ש]
 בתהליס רמז חש״ל רבא וכן
ן יעקב], 0 כרכות רס עי  ג
״ל  סב: ע״ש, 1) [שמחות סי
ק ״ ו מ : ג ף י , ח) לעיל ל  ע״ש]
א מ״א, ״ ף ו. שקליס פ  ל
) [מגילה , י ) [לקמן ע״ב] P 
ף ל:], ל , כ) [ ג ה״ה] ״  ס
׳ מוס׳ כתובות יז. ל״ה  ל) [עי
ע חוס׳ ״ ע ו  מבטלי!], מ) ן

ז: ל״ה אבל],  כתובות י

 מוסף רש״י
. ן ה מ ב ע ה ש ״ ב ק ה  ש
 שהשכינה כביכול שרויה עס
 ישראל נצרח גלומס
 וכשנגאלין הכתיב גאולה
 לעצמו שהוא ישוב עמהס
. ה מ ש  (דברים ל גו. כ
 כמשמעה פירוש שמה
א נ פ י ק מ ד  (ברכות סב:). א
ל עו . נ א ה ל ב ו ע י י א ר ד  א
ף כל שירות  שאני מקי
 הבמיס הללי אכנס כאן
 לקצר לרכי. אלרי, שורות.
״א כלע״ז י  קסנרריא, טר
ת ש ר פ ץ ב ר ו  (שסו. ק
. פרשמ שקליס ם י ל ק  ש
 תיקני ראשונה כלי שיקליס
 שקלס לשקלי צר יביזה,
ר ואחריי פרה מ  פרשת ז
 אלומה, שאין ישראל ראייין
 לנס גלול כזה כלא טהרה
 ובלא נקיות, ואחריה פרשת
א טז) רקר  התולש, וסימן (
 וטהרו וקדשו !האורה סי
ל ן ע י ע י מ ש  קרו). מ
. כית לין מכריזין ם י ל ק ש  ה
 שיכיאו שקליס למקלש
ל יג:< שיהו ישראל לעי  ו
 מכיאין תרומת שקליס

 בניסן !מו־ק ו.;.

 רבינו חננאל
 מבטלין תלמוד תורה
 להוצאת המת ולהכנסת
 כלה. במה דברים אמורים
 כשאין שם כל צורכו.
 וכמה כל צורכו י״ב אלפי
 גברי ושיהא אלפי שיפורי
 כוי. והני מילי למאן דתני
 וקרי, פי׳ קרא או תנא,
 אבל דמתני שמועתא לית
 ליה שיעורא. תניא ר׳
 שמעון בן יוחי אומר
 חביבין ישראל שבכל
 מקום שגלו גלה שכינה
 עמהן כוי ופשוטה היא.
 עד דרש רבא ה׳ מעון
 אתה היית לנו, אילו בתי כנסיות ומדרשות. אמר רבא כיון דשמעתא להא לא יתיבנא גריסנא אלא בבי
 כנישתא, שנאמר ה׳ אהבתי מעון ביתך וגוי. אין עושץ בית הכנסת קפנדריא. ואם היה שביל מעיקרא מותר.
 פי׳ קפנדריא לשון יוון, כשתהיה חצר ויש לה ב׳ פתחים אחד במורה ואחד במערב הנכנס בזה ויצא כנגדו
 [רןמפסיק החצר, נקרא קפנדריא. אמד רב נחמן הנכנס בכנסת על מנת וכוי. אמר רב הונא הנכנס לבית
ס לפני ה׳ במועדים [וגו׳]. [עלו בו עשבים א  הכנסת להתפלל מותר לעשותו קפנדריא. שנאמר ובבא עם ה
 וכוי. ואקשינן והתניא אינו תולש ומאכיל אבל תולש ומניה] אוקימנא למתניתין נמי הכי, עלו בו עשבים
 לא יהלוש להאכיל אבל תולש ומניח מפני עגמת נפש. ת״ר בית הקברות אין נוהגין בהן קלת ראש וכו׳
 תנן התם במסכת שקלים באחד באדר משמיעין על השקלים כוי. [פי׳] מכריוין יכין כל אדם שקלו ויביאהו למקדש.

 תורה אור השלם
 1. וןבא איש אלהים
 אל עלי ויאמר אליו כה
 אמר ין הנגלה נגליתי
 אל בית אביף בהיותם

 במצרים לבית פרעה:
 שמואל א ב כז
 2. כה אמר ין
 גאלככ קדוש ישראל
 למענכם שלהתי בבלה
 והורדתי בריחים כלם

 וכשדים באניות רןתם:
 ישעיהו מג יד
 3• ועזב ין אלהיף
 את שבותך וד־־מף ושב
 וקבצף מכל העמים
 אשר הפיצך ין אלהיף
 שמה: דברים ל ג
 4. לכן אמיר כיה
 אמר אדני יי בי
 הרחקתים בגוים ובי
 הפיצותים בארצות ואהי
 להם למקדש מעט
 בארצות אשר באו שם:
 יחזקאל יא טו
 5. תפלה למשה איש
 האליהים אדני מעון
 אתה היית לנו ברר ורד:
 תהלים צ א
 6. ין אהבתי מעון ביתף

 ומקום משבן כבודך:
 תהלים כו ח
 7. הי אני נאם המלך יי
 צבאות שמו כי כתבור
 בהרים וככרמל בים
 ןבוא: ירמיהו מו יח
 8. למה תרצדון הרים

 גבננים ההר חמד אלהים לשבתו אך ין ישכן לנצח: תהלים סח יו 9. או גבן או דק או תבלל בעינו או גרב או ילפת
 או מרוח אשף: ויקרא כא כ 10. ובבוא עם הארץ לפני ץ במועדים הבא דךך שער צפון להשתהות יצא דרך שער
 נגב והבא דרף שער נגב יצא דרך שער צפונה לא ןשוב ךךך השער אשר בא בו בי נכחו ןצא: יחזקאל מוט 11. זכור
 את אשר עשה לף עמלק בדרף בצאתכם ממצרים: דברים כה יז 12. זאת הקת התורה אשר ציה ין לאמר דבר אל
 בני ישךאל ויקחו אליף ?רה אדמה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליח על: במדבר יט ב 13. חחיךש הזה

 לכם ראש ךוךשים ראשון הוא לכם לחרשי השנה: שמות יב ב

' ראש חדש [אדר] שחל להיות בשבת קורין בפרשת שקלים.  עד אם ליקט שורפן במקומן. פתני



 מסורת הש״ם

, ף סה: ף ז. יומא ז  א) ר״ס ד
: נ  ג) פסחיס ד׳ י. סנהדרין י
ג ׳ ז ד׳ ה: ותוספתא פ׳  ע״
 ר״ה ז. בכורות נח.1,
 ג) שקליס פ״ק דף ב. פ״א
ע׳ תוספי בכורות ] ( , ד ג  מ״
, ה) [לקמן  נז: ד״ס בפרוס]
, ז) ןצ״ל [ ג ״ , ו) ותוספי פ ן  ל:
 כסף עובר איש כסף כוי וכן
 איתא כהרא״ש], ח) ןתוספ׳
) יומא ד׳ P ,[.ג לקמן ל ״  פ
 ע. [סוטה מא.], י) ןעירוכין
 כ. יבמוח סח: צו. מנחות מא.
ל ״ צ [ ( כ , [ : א  בכורות לז. נדה י
ף ז.], ד ׳ יצחק נפחא], ל) [  ר
 מ)!שמות לן, נ) ן שמוח לחן,
 ס) 1שס ל], ע) ןשסז,
 פ) ן לעיל כט.ן, צ)!ע׳ מוס׳
: ד״ה והילכתא ד  כ״כ קי
: ד״ה הא ד  ותוס׳ גיטין ע
 ותוס׳ מנתות לב. דייה מנעל
: דייה בההיא ו  ומושי ב״ק נ
 ומומי ב״מ כט. דייה והוי
!דומה לזה כתבו  שואלן, ק)
 תוס׳ יכמות לט. סד״ה

, ן ג  אע״

 גליון הש״ם
׳ ן וקר־גן. עי נ ׳ קדמי ט  ג
ף נז ע״ב תד״ה  בכורות ד

ס:  בפרי

 הגהות הב״ח
 (א) גמ׳ אח קרבני לחמי
 מידי שקליס כתיבי התס
 אין טעמא כדר׳ טבי כצ״ל
 ותיבת הכא ותיבת מאי
ם והלכתא  נמחק: (ב) ש
ל  אין משגיחי! כחנוכה כ
 עיקר כצ״ל יתיכות וראש
י ״ ש ) ר ג  מידש נמחק: (
 ד״ה חידש הד׳׳א עס ד״ה
) ד״ה אין ד  אלא: (
. ה כ ו נ ח  משגיחין ב

: קר ו עי ת ו ש ע  ל

 מוסף רש״י
. שגדלו ם י א ל כ ל ה ע  ו
 הזרעים קצת וניצן ניכר
! אות! משדותיהן  ועוקרי
ל יג0 י ע ל ! ן י  בהכרזת כית ד
זרע : משמיעין שלא י  או
 כלאים (מו״ק ו מכת״י).
ש ד ת ת ל ו ת ע א  ז
. חדש כחדשו ו ש ד ח  ב
 לחדשי, חדשי יתירא לדרשה
 יר׳־ה ו.! חידושי! יתירי
 כחיבי לדרשה לומר לך יש
 חדש שאחה צריך לחדש
 הקרכנוח ולהכיאם
מר שנה ג  מתרומה חלשה, ו
 שנה מגיס!, לכתיכ ראשון
 הוא לכס וגו׳ (יומא נזה:).
א ו ת ה ו י ש ר ר פ ד ס  ל
. שכשכתות הללו ר ז ו  ת
 הפסיקו סלר פרשיות, ללא
 קראו אלא ארכע פרשיות
ר ד ס  הללי (לקמן ל:). ל
. ר ז ו א ה ו ת ה ו ר ט פ  ה
ן ן מעי רי  שעד הנה מפטי
 ארבע פרשיות הללו

 השגויות בברייתא (שסו.

 כט: בני העיר פרק רביעי מגילה
 ועל הכלאים. לעקור כלאי הזרעים הניכרין בין התבואה: (ג) חודש
 בחדשו לתדשי השנה. כל הני מדשיס למה לי: אלא אמרה תורה.
 יש לך חודש שאמה צריך לחדשו בהבאמ עולומ ממידין ומוספין
 מתרומה חדשה וזהו ניסן כדאמרינן בראש השנהל) דגמרינן שנה שנה

 על הכלאים חמן זריעה היא. לאו דוקא זמן זריעה שהרי לא הוי
 הזמן שמפרש בהמקבל(3״מ דף קו:) אלא רוצה לומר סוף זריעה
 וכבר גדלו המבואומ והזרעים ואז הכלאים ניכרין אבל קודס לכן
 אינן ניכרין: חרא מכלל הבירתה איתמר. וא״ת ומאן דאמר

 מניסן דכתיב ראשון הוא לכם לחדשי
ס: כמאן. מקדמינן  השנה (שמות י
 כולי האי דלא כרבן שמעון בן גמליאל:
 בט״ו באדר שולחנות. בעלי מטבעוה
 המתלפין שקלי כסף בפרוטות:
 יושבין במקדש. הוא סימן שכבר
 קרב זמן למרום אה הלשכה בשלש
 קופומ וימהרו ויביאו דמאומו היום
 מחחילין למשכן אמ המעכבים:
 משום שולתנות קדמינן. לאחד
 באדר דהיינו שתי שבתות. וטעמא
 דרבן שמעון בן גמליאל ורבנן בפ״ק
 דפסחיס >דף ו.): טעמא כדרבי טבי.
 טעמא מאי מייחינן שקליס באדר
 כדרבי טבי שיקריבו קרבנומ באחד
 בניסן ממרומה חדשה והך מצוה התם
 כתיבא: שקלים לאדנים כתיבי. המס
 כדכתיב״) ולקחת את כסף הכסוריס
 ונתת אותו על עבודת אהל מועד
 והן השקלים שנעשו מהן אדני המשכן
 כדכתיב וכסף פקודי העדה וגו׳
 ויהי מאת ככר הכסף לצקת את אדני
״: שלש תרומות. נאמרו ׳ ו ג  הקודש ו
 שסי» מחצית השקל תרומה לה׳ יתן
 מרומה ה׳ לממ אמ מרומה ה׳ מרוממ
 אדנים הימה לאדנים ומרוממ מזבח
 למזבח לקנומ מהן קרבנות צבור לכל
 השנה דכתיב בה לכפר על נפשותיכסע):
 לבדק הבית. היא לא היתה שוה
 בכולן אלא איש כפי נדבתו שנאמר
 ויבאו האנשים על הנשים כל נדיב
 לב וגו׳ (שמות לה<: הניתא למאן
 דאמר. בפרקין האי דקתני מתנייע)
 בחמישית חוזרין לכסדרן: לסדר
 פרשיות הוא חוזר. שקראו אח
 אלו והפסיקו מלקרות את פרשת
 השבמ איכא למימר כדאמר האידנא
 קרו כולהו בדראש הודש. אלא
 למאן דאמר כו׳ דמפרש חוזרין
 לכסדרן לסדר ההפטרות אלמא
 ההפטרות הופסקו עד הנה אבל לא
 הפרשיות לעד השתא הוו קרו נמי
 מעניינא ליומא מאי שני: כדרבי
 טבי. זאת עולח חודש בשקלים אמר:
 תל להיות. ר״ח אלר בפרשה הסמוכה
 לפרשת שקלים: וכופלין אותה. בשבת
 שניה אע״פ שקראוה בראשונה: בההוא
 וימנא. באותו פרק של אלר: מי
 מתרמי. והלא בפרשת פינחס היא שהיא
 סמוכה לחודש אב: דמסקי אורייתא.
 מסיימין חמשה חומשין פעם אחמ
 לשלש שניס ולא בכל שנה כמו שאנו
 עושין: אין משגיתיןיי<. לעשות עיקר:

 אמרי

על הכלאים בשלמא על הכלאים הזמן ו  א

 זריעה היא אלא על השקלים מנלן אמר ר׳
זאת עולת  טבי אמר רבי יאשיה דאמר קרא 1
הדש והבא  חודש בהדשו 6*אמרה תורה ב
 קרבן מתרומה הדשה וכיון דבניםן בעי
קדמינן וקרינן  אקרובי מתרומה הדשה 8
 באחד באדר כי היכי דליתו שקלים למקדש
 כמאן רלא כרבן שמעון בן גמליאל דאי רבן
 שמעון בן גמליאל תאמר שתי שבתות דתניא
 5<גשואלין בהלכות הפםח קודם לפםח שלשים

 יום רבן שמעון בן גמליאל אומר שתי שבתות
 אפילו תימא רבן שמעון בן גמליאל

 מכללא אמאי אמרה והא כיון דידעינן
 אידך כל שכן הא ויש לומר דמאן
 דאמרה באהדה דרב הוה דסבר
 דראש חודש אדר שחל להיומ בשבת
 שאין מוציאין כי אס שתי תורות ולא
 הוו ילעי כלל אידך דרבי יצחק ומזה
 הטעם איצטריך לאשמועינן ההיא
 לראש חולש טבת שחל להיות בשבת

 למוציאין שלשה ספרי תורה:
 והלכתא אין טשגיחץ בהנוכה.
 פירוש לעשותו עיקר
 ואע״ג להלכתא כרבה לגבי רב
 יוסף ל)מ״מ הוצרך לפסוק הלכה כוותיה
 משוס לפליגי עליה שאר אמוראיק):

 עליין

 אמר אבי
 אמרי

 תשא עד ועשית

 דאמר מר ג<יבהמשה עשר'בו שולחנות יושבין
 במדינה ובכ״ח יושבין במקדש משום שולחנות 7יקדמינן וקרינז מאי פרשת
צו את בני ישראל ואמרת אליהם את קרבני להמי ושמואל  שקלים רב אמר 2
י תשא בשלמא למאן דאמר כי תשא היינו דקרי לה פרשת שקלים כ 3  אמר ה
 הכתיב בה שקלים אלא למאן דאמר את קרבני להמי יא) הכא מידי שקלים
 כתיבי התם אין טעמא מאי כדר׳ טבי בשלמא למ״ד צו את בני ישראל
 משום דכתיבי קרבנות התם כדר׳ טבי אלא למ״ד כי תשא קרבנות מי כתיבי
 שקלים לאדנים כתיבי כדתני רב יוסף שלש תרומות הן של מזבה למזבח
 ושל אדנים לאדנים ושל בדק הבית לבדק הבית בשלמא למאן דאמר כי
 תשא היינו דשני האי ראש הדש משאר ראשי הרשים אלא למ״ד צו את קרבני
 מאי שני שני דאילו ראשי הרשים קרו שיתא בעניינא דיומא והד בדראש
 הוהש ואילו האיתא כולהו בדראש הורש הניהא למאן דאמר ?<לםדר
 פרשיות הוא הוזר אלא למאן דאמר לםדר הפטרות הוא חוזר
 ופרשתא דיומא קרינן מאי שני שני דאילו ראשי חדשים קרו שיתא
 בעניינא דיומא והד קרי בדראש הוהש ואילו האיתא קרו תלתא בעניינא
 היומא וארבעה קרו בדראש חודש מיתיבי י<יר״ח אדר שחל להיות בשבת
 קורין בפרשת שקלים ומפטירין ביהוידע הכהן בשלמא למ״ד כי תשא היינו
 דמפטירין ביהויהע הכהן דדמי ליה דכתיב »4כםף נפשות ערכו אלא למ״ד את
 קרבני לחמי מי דמי דמי כדר׳ טבי מיתיבי ח<הל לתיות בפרשה הסמוכה לה
 בין מלפניה ובין מלאחריה קורין אותה וכופלין אותה בשלמא למ״ד כי תשא
 היינו דמתרמי בההוא זימנא אלא למ״ד צו את קרבני מי מתרמי בההוא זימנא
 אין לבני מערבא ׳דמסקי לדאורייתא בתלת שנין תניא כוותיה דשמואל ר״ח
 אדר שהל להיות בשבת קורין כי תשא ומפטירין ביהויהע הכהן א״ר יצחק
ר״ח אדר שהל להיות בשבת מוציאין שלש תורות וקורין בהן אהד  נפחא ח
 בעניינו של יום ואחד בשל ר״ח ואחד בכי תשא וא״ר יצחק נפחא ט<טר״ח טבת
 שהל להיות בשבת מביאין שלש תורות וקורין בחן אחד בעניינו של יום ואחד
 בדראש הודש ואהה בחנוכה וצריכא דאי איתמר בהא בהא קאמר ר׳ יצהק
 אבל בחך כרב ס״ל דאמר פרשת שקלים את קרבני לחמי ובשתי תורות םגי
 קמ״ל ולימא חא ולא בעיא חך י<חדא מכלל הבירתה איתמר איתמר ר״ח טבת
 שהל להיות בחול כ<א״ר יצחק ־קרו תלתא בר״ח וחד בחנוכה ורב דימי דמן
 חיפא אמר קרו תלתא בהנוכה וחד בר״ח אמר ר׳ מני כוותיה דרבי יצהק נפחא
 מםתברא דתדיר ושאינו תדיר תדיר קודם א״ר אבין כוותיח דרב דימי מםתברא
 מי גרם לרביעי שיבא ר״ה הלכך רביעי בר״ה בעי מיקרי מאי הוי עלה
 רב יוםף אמר אין משגיחין בראש חודש ורבח אמר איין משגיחין בהנוכה
 והלכתא אין משגיהין בהנוכה >« ור״ה עיקר איתמר הל להיות בואתח תצוה

 אמר רבי יצחק נפהא קרו שיתא מואתה תצוה עה כי תשא והד מכי
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ב מהל׳ ״  מז א מיי׳ פ
: ו  כלאים הלכה ט

נ מהל׳ ״  מח ב מיי׳ פ
 שקלים הלכה ה
ד הל׳ יא סמג עשי! ״ פ  ו

 מה:
 מט ג טיש״ע א״מ סי׳

ף א:  חכט סעי
 נ ד מיי׳ ס״א מהל׳ שקליס

:  הלכה ט
״ג מהל׳ א ה ו מיי׳ פי  נ
 מסלה הלכה כ ככ
ש״ע א״ח  סמג עשין יט טו

ף א:  סימן מרפה סעי
ב ז מיי׳ שס הלכה א:  נ

 נג ח מיי׳ שס הלכה כג
ש״ע שס: ג שם טי מ  ס

ד ט י מיי׳ שס הל׳ כד  נ
ש״ע א״ח ג שם טו מ  ס
: ף ג  סי׳ חרפד סעי

 תורה אור השלם
 1. ונסביהם העי ההין
 יהיה לפר ושלישה ההין
 לאיל ורביעת ההין
 לכבש ןין זאת עלה חדש

 בחדשו לדזדשי השנה:
 במדבר כה יד
 2. עו את בני ישראל
 ואמרת אלהם את קרבני
 לחמי לאשי ריח ניחחי
 תשמרו להקריב לי
 במועדו: במדבר כח ב
 3. כי תשא את ראש בני
 ישראל לפקדיהם ונתנו
 איש כפר נפשו לין בפקד
 אתם ולא יהיה בהם נגף

 בפקד אתם:
 שמות ל יב
 4. ויאמר יהואש אל
 הבהנים כל בסף
 הקדשים אשר יובא בית
 ין כסף עובר איש בסף
 נפשות ערכו כל בסף
 אשר יעלה על לב איש

 להביא בית ין:
 מלכים ב יב ה

 רבינו חננאל
 ולמה באהד באדר,
 דקיימא לן כר׳ טבי
 דמצריך לאיתוי הקרבנות
 שקריכין בראש חודש
 ניסן מן השקלים של
 שנה זו, מן התרומה
 שנתרמה. כדתנן בשלש
 קופות של שלש סאין
 כוי. והא שמועה דר׳ טבי
 בראש השנה פרק ראשון.
 וכיון דבעינן לאקרוכי מן
 השקלים החדשין באחד
 בניסן מקדמינן ומשמעין
 באהד כאדר, כדתניא
 שואלץ בהילכות הפסה
 קודם הפסת ל׳ יום.
 אמרינן מתני׳ נמי כרבן
 שמעון בן גמליאל דאמר
 שואלין בהילכות הפסח
 קודם לפסח שתי שבתות,
 כיון ששנינו בט״ו באדר
 שולחנות ישבו כמדינה
 כדי לקבל השקלים מכל
 אדם, מקדמינן ומכרוינן
 קודם השולחנות ט׳׳ו
 [יום]. מאי פרשת שקלים
 רב(א) אמר צו את בני
 ישראל את קרבני לחמי
 וגוי, ושמואל אמר כי

 תשא. בשלמא לשמואל היינו דכת׳ מכי תשא תרומה לה׳, יתן תרומת הי, לתת את תרומת ה׳ לכפר, חדא לאדנים וחדא. למזבח והדא לבדק הבית. אלא לרב בצו את קרבני, מי כתיבי שקלים התם. איכא
 דאמרי בשלמא לשמואל דאמר בכי תשא היינו דשאני ראש חדש [אדר משאר ראשי הדש], דבכל ראשי הדש (אדר) קורץ בצו ובראש הדש אדר בכי תשא. אלא לרב מאי שני. ואמרינן דבכל ראש חדש
 שהל להיות בשבת קרו שיתא בעיניינא דיומא, בפרשה של אותה שבת, והד קרי בדראש חודש. ובראש חדש אדר מניחין פרשת היום וקורין כולן בצו את בני ישראל. הניחא לד׳ אמי דאמר, הא דתנינן
 בחמישית חוזרין לסדרן, לסדר פרשיות, מכלל שאלו ד׳ שבתות לא קרינן עניין היום והאידנא חוזרין לעיניין היום. אלן! לר׳ ירמיה דאמר לסדר הפטרות הן חוורץ, אכל סדר פרשיות לעולם קורין אותן
 כל פרשה בזמנה, מאי איכא למימר. ומותבינן לרב מאי דמי הפטרה דיהוידע לצו את בני ישראל. ופרקינן בר׳ טבי דמצריך קרבן ראש חדש ניסן מתרומה חדשה. ותוב מוחבינן לרב מחל להיות ראש
 הדש אדר בפרשה הסמוכה לה כוי, איך יתכן לחול פרשת פנחס באחד באדר. ופרקינן תמצא בעיניץ הזה לבני מערבא שמסיימץ התורה לשלש שנים, פוסקין כל פרשה שלש פרשיות, איפשר דמיתרמי
 להו כי האי גוונא ועליהן תניא זו הברייתא. תניא כשמואל ראש חודש אדר שחל להיות בשבת קורץ בכי תשא ומפטירין ביהוידע הכהן. [אמר] ר׳ יצחק נפחא ראש הודש אדר שהל להיות בשבת,
 מוציאין ג׳ תורות וקורץ אחד בעיניין היום ואחד בראש חודש [ואחד בכי תשא. וא״ר יצחק נפחא ראש חודש טבת שחל להיות בשבת, מביאין ג׳ תורות וקורין אהד בעיניץ היום ואחד בראש חודש]
 ואחד בחנוכה. ראש חדש טבת שחל להיות בחול, אמר ר׳ יצחק נפהא ג׳ קורץ בראש תודש. ואסיקנא כוותיה, אין משגיהין בהנוכה וראש חודש עיקר. איתמר חל ראש [חודש] אדר להיות בואתה תצוה,
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ג מהל׳ ״ י  נה א מיי׳ פ
 מסלה הלכה כב:

 נו ב ג מיי׳ שס הלכה כ
 טוש״ע א״מ סימן

ף ה:  תרשה סעי
 נו ד ה מיי׳ שס הלכה כ:
 נד! ו מיי׳ שס טיש״ע שס

ף א:  סעי
ש״ע שס  נט ז מיי׳ שם טו

ף כ:  סעי
ש״ע שס  ם ח מיי׳ שס טו

: ף ג  סעי
ש״ע  םא ט מיי׳ שס טי
ף ד:  שס סעי

 בני העיר פרק רביעי מגילה ל.

 עדיין היא מחלוקת איתמר נמ״
 וכוי. קשיא אמאי לא
 פריך מברייתא דקתני איזוהי שבת
 שניה כל שחל פורים להיומ בתוכה
 ואפילו בערב שבמ ולרב הוי מצי
 למימר ואפי׳ בשבת שלאחר כך וכל
 שכן בערב שבת שלפניה שמקדימין
 לשבת שעברה וי״ל דהך ברייתא
 היינו ברייתא דבסמוך אחר מתני׳
 דברביעית החדש הזה ואגב לתני
 ואפילו בערב שבת גבי שבת ראשונה
 וגבי שבת רביעית דהוי דוקא
 תנא נמי בהא בערב שבת ולא
 בשבה אף על גב דלא הוי דוקא:

 ושאר

 אמרי אוקומי הוא דמוקמי התם. כלומר אין הדבר ניכר לשם פרשמ שקלים אלא סברי שלא נסמיימה פרשת ואתה תצוה עד כאן: והד
: רב אמר ו : כופלה בשבתות. שקורין אומה שני שבמומ זו אמר ז ׳ גו  תאני וקרי. חוזר ושונה לקרומ מכי תשא עד ועשית כיור נחושת ו
 מקדימין. וקורין בכי תשא לשבת שעבר כדתנן בממני׳: דאם כן. דמאחרין בצרי להו לשולחנומ משני שבתות דאמרינן לעילכ) משוס ששולחנות
 הוצרכו לישב במדינה בט״ו מקדימין וקורין מראש חודש שיהו דורשין שמי שבמומ לפניהן כרבן שמעון בן גמליאל ואס תאחר עד לממרת ראש

 חדש אין כאן הקדמה שהי שבמוה:

 אמרי אוקומי הוא דקא מוקמי התם אלא
קרו שיתא מואתה תצוה עד  אמר אביי א
ועשית וחד תני וקרי מכי תשא עד ועשית 1 

 מיתיבי 6יהל להיות בפרשה הסמוכח לח בין
 מלפניה בין מלאהריה קורין אותה וכופלין
 אותח בשלמא לאביי ניחא אלא לר׳ יצהק
 נפחא קשיא אמר לך ר׳ יצחק נפחא ולאביי
 מי ניחא תינח לפניה לאחריח חיכי משכחת
 לח אלא מאי אית לך למימר כופלח בשבתות
 הכא נמי כופלה בשבתות חל להיות בכי
 תשא עצמה א״ר יצחק נפחא קרו שיתא מן
 ועשית עד ויקהל והד קרי מכי תשא עד
 ועשית מתקיף לה אביי השתא אמרי למפרע
 הוא דקרי אלא אמר אביי קרו שיתא עד

 ויקהל והד תני וקרי מכי תשא עד ועשית תניא כוותיה דאביי הל לתיות
 בכי תשא עצמה קורין אותה וכופלין אותה: הל להיות בתוך השבת
 מקדימין לשבת שעברת: איתמר ר״ח אדר שהל להיות בערב שבת רב
מקדימין ראם כן בצרי להו  אמר מקדימין ושמואל אמר מאחרין רב אמר ;
 יומי שולחנות ושמואל אמר מאחרין אמר לך םוף םוף חמיםר במעלי שבתא
 מיקלע ושולחנות לא נפקי עד חד בשבא חלכך מאחרין תנן חל לחיות
 בתוך חשבת מקדימין לשעבר ומפםיקין לשבת אחרת מאי לאו אפילו
 בע״ש לא בתוך חשבת דוקא ת״ש איזו תיא שבת ראשונח כל שחל ר״ח
 אדר להיות בתוכה ואפילו בערב שבת מאי לאו אפילו בע״ש דומיא התוכה
 מה תוכה מקדימין אף ע״ש מקדימין אמר שמואל בה וכן תנא דבי שמואל בה
 כתנאי מםרגין לשבתות דברי ר׳ יהודה הנשיא ר״ש בן אלעזר אומר אין מםרגין
 אמר ר״ש בן אלעזר אימתי אני אומר אין מסרגין בזמן שהל להיות בע״ש אבל
 בזמן שהל להיות בתוך השבת מקדים וקורא משבת שעברה אע״פ שהוא שבט:
מקדימין  בשנייה זכור ובו׳: איתמר פורים שהל להיות בע״ש רב אמר נ
 פרשת זכור ושמואל אמר מאהרין רב אמר מקדימין כי היכי הלא תיקהום
 עשיה לזכירה ושמואל אמר מאהרין אמר לך כיון דאיכא מוקפין דעבדי
 בחמיםר עשיה וזכירה בהדי הדדי קא אתיין תבן בשניה זכור והא כי מיקלע
 ריש ירחא בשבת מיקלע פורים בערב שבת וקתני בשניה זכור אמר רב פפא
 מאי שניה שניה להפסקה תא שמע י איזו שבת שניה כל שחל פורים
 להיות בתוכה ואפילו בערב שבת מאי לאו ערב שבת דומיא דתוכה מה תוכה

 רבינו חננאל
 אמר אביי קרו שיתא
 מואתה תצוה עד ועשית
 כיור בחשת וחד חוזר
 וקורא מכי תשא עד
 ועשית כיור נחושת.
 וקיימא לן כוותיה. חל
 להיות ראש חודש אדר
 בכי תשא עצמה, אמר
 אבי־ קרו שיתא מכי
 תשא עד ויקהל, וחד
 חוזר וקורא מכי תשא
 ועד ועשית כיור נחשת,
 וקיימא לן כוותיה דתניא
 כוותיה. איתמר ראש
 חודש אדר שחל להיות
 בערב שבת, רב אמר
 מקדימין וקורין פרשת
 שקלים בשבת שהיא כ״ו
 יום בשבט, שאם לא
 תקרא כך אלא בשבת
 שהיא שני ימים באדר
 בצרי יומי דשלחנות,
 בענן משעה שמשמיעין
 בשקלין עד ט״ו ןבאדר,
 ט״ו יום] ואחר כך יוצאין
 השולחנות, והנה אם
 תשמע בשני ימים לאדר
 נמצאו השולחנות יוצאין
 בי״ד יום. ופריק שמואל
 דאמר מאחרין וקורין
 בשבת שהיא שני ימים
 באדר, כיון השולחנות כל
 אימת דחל י״ה באדר
 בערב שבת לא נפקי עד
 חד בשבת, לא בצרי.
 ואקשינן לשמואל דתניא
 איוו היא שבת ראשונה כל
 שחל ראש חדש אדר להית
 בתוכה [ואפילו בערב
 שבת]. ודייקינן מאי לאו
 ערב שבת דומיא דתוכה,
 מה כשחל להיות בתוכה
 מקדמינן וקרינן פרשת
 שקלים, אף כשחל ראש
 חדש אדר בערכ שבת
 מקדמינן וקרינן משבת
 שעברה. ופריק שמואל לא
 תימא בתוכה אלא בה.
 וכך היא סוגיא דמתניתא,
 איזו היא שבת ראשונה
 כל שהל ראש חודש
 אדר להיות (בתוכה) [בה]
 ואפילו בערב שכת. פי׳
 בה, בשבת עצמה, כשם
 כשחל להיות ראש חודש
 אדר בשבת עצמה קורין
 בו פרשת שקלים, כך
 אפי׳ אם חל להיות בערב
 שבת קורין בשבת עצמה.
 והא פלוגתא דרב ושמואל
 כתנאי היא, דתניא מסרגין
 לשבתות דברי ר׳ יהודה
 כוי. פי׳ מסרגין מפסיקין,
 כדתנן קראה סירוגין,
 ומפרשינן פיםקי פיסקי.
 ואמר ר׳ שמעון(מ)אימתי
 אני אומר אין מסרגין,
 כלומר שאין מפסיקין אלא
 שקורין שבת אחר שבת,
 בזמן שחל ראש חדש אדר

 להיות ערב שבת. מכלל דסבר שקורץ פרשת שקלים למחר כשמואל ולפיכך אין מפסיקין. ותנא קמא סבר מקדימין וקורין משכת שעברה אע״פ שהיא שבט כרב, ומפסיקין בשבת שהיא שני ימים באדר.
 וקיימא לן כרב ואע׳׳ג דפריק שמואל לטעמיה לית הילכתא כוותיה. ת״ר ראש חודש אדר שהל להיות בשבת קורץ בכי תשא ומפטירין ביהוידע ואיזו היא שבת ראשונה כל שהל ראש חודש אדר להיות
 בתוכה ואפי׳ בערב שבת. בשניה זכור ומפטירין כה אמר ה׳ פקדתי, איזו היא שבת שנייה כל שחל(0 פורים להיות בתוכה (ואם) [ואפי׳] בערב שבת. בשלישית פרה אדומה ומפטיר׳; וזרקתי עליכם, ואיזו
 היא שכת שלישית כל שסמוכה לפורים מאחריה וזה כשחל ראש חדש ניסן באמצע שכת אבל ואם חל ראש [חודש] ניסן להיות בשבת נמצאת שבת שלשית הסמוכה לראש חדש ניסן. ברביעית החדש הזה
 ומפטירין כה אמר ה׳ בראשון באהד להדש כו׳.ירושלםי ר׳ בא בשם ר׳ הייא בר אשי אין מפסיקין בין פורים לפרה. ר׳ לוי אמר אץ מפסיקין בין פרה להחדש. וסימניהון של פרשיות הללו, בין הכוסות
 הללו אם רצה לשתות ישתה בין שלישי לרביעי לא ישתה. ובדין הוא שיקרום החדש לפרה, שבאחד בניסן הוקם המשכן ובשני ימים בניסן נשרפה הפרה, ולמה הקדימוה מפני שהיא טהרתו של כל ישראל.

 מסדימין אף ערב שבת מקדימין אמר שמואל בה וכן תנא הבי שמואל בה
 הל להיות בשבת עצמה אמר ר״ה לדברי הכל אין מקדימין ורב נהמן
 אמר עדיין היא מהלוקת איתמר נמי א״ר הייא בר אבא אמר רבי אבא אמר רב
 פורים שהל להיות בשבת מקדים וקורא בשבת שעברה זכור: בשלישית
איזו היא שבת שלישית כל שסמוכה לפורים  פרה אדומת וכו׳: תנו רבנן ה
 מאחריח איתמר ר׳ חמא בר׳ חנינא אמר שבת הסמוכה לר״ה ניסן ולא פליגי
החדש  הא דאיקלע ר״ה ניסן בשבת הא דאיקלע באמצע שבת: ברביעית 2
 הזה לכם: תנו רבנן יר״ח אדר שהל להיות בשבת קורין כי תשא ומפטירין
 ביהוידע ואי זו היא שבת ראשונח כל שחל ר״ח אדר להיות בתוכה ואפילו
 בערב שבת ׳בשניה זכור ומפטירין 3פקהתי ואי זו היא שבת שניה כל שהל
 פורים להיות בתוכה ואפילו בערב שבת ״בשלישית פרה אהומה ומפטירין
 4וזרקתי עליכם ואי זו היא שבת שלישית כל שסמוכה לפורים מאהריה

כה אמר ה׳ [אלהים] בראשון באהד לחדש ברביעית החדש הזה ומפטירין 5  ט

 ואיזו

 תמיסר במעלי שבתא מיקלע. ואוחו
 היום לא יתחילו לצאת ולישב במדינה
 מפני כבוד השבת: לא נפקי עד
 בחד בשבת. וכי מאחרת נמי איכא
 שתי שבתוה הלכך מאחרין כדי שלא
 תצטרך להפסיק בין ב׳ פרשיות:
 בתוך שבח דוקא. דאי מאחרת ודאי
 בצרי להו יומי לשולחנות: אמר
 שמואל. האי בתוכה דקתני לאו מוך
 שבוע אלא מוך שבמ עצמו: וכן
 תנא דבי שמואל. בתוספתא (א) דהך
 ברייתא אי זו היא שבת ראשונה כל
 שחל ר״ח אדר להיות בה ביום שבת
 עצמו ואפילו חל בערב שבת של
 אתמול כאילו חל בה. אלמא מאמרין
 אשמועינן: מסרגין. לשון סירוגיף).
 כלומר מפסיקין לשבמומ בין פרשה
 ראשונה לשניה כשחל ר״ח בחול
 שמקדימין לשעבר דא״כ בצרי להו
 יומי לשולחנות ומפסיקין לשבמ הבאה
 ולשבמ שלישימ קורין זכור כדי שההא
 סמוכה זכור לפורים: אין מסרגין.
 כדמפרש ואזיל: אימתי אני אומר
 אין מסרגין בזמן שתל להיות בערב
 שבח. דכי נמי מאחרין לא בצרי
 יומי לשולחנומ כדאמר שמואל לעיל
 סוף סוף שולחנות לא ימבי עד
 חד בשבת הלכך מאחרין ואין כאן
 סירוג: אבל בזמן שתל להיות בתוך
 השבת. דאי מאחרת לה בצרי להו
 יומי לשולחנות על כרחך נקדיס
 ויש כאן סירוג: הכי גרסינן כי היכי
 דלא ליקדום עשייה לזכירה: חנן
 בשניה זכור. קא סלקא דעתך
 אראש חדש אדר שחל להיות בשבת
 קאי דמיירי ביה רישא דמתניתין:
 שניה להפסקה. כלומר לאו ארישא
 קאי אלא אסיפא קאי דקהני חל
 להיות במוך השבמ מקדימין לשעבר
 ומפסיקין לשבת הבאה ועלה קאי
 ואמר בשבח של אחר הפסקה
 קורין זכור ובמוך שבוע שלאחריה
 יהא פוריס: איזו היא שבח שניה.
 כלומר שבת של פרשה שניה פרשת
 זכור: בתוכה. לאחריה ואפילו חל
 פורים בערב שבת: בה. ביום שבת
 עצמו קורין הפרשה בו ביום ואפילו
 חל בערב שבת אממול כאילו חל
 לשבח שלמחר והיינו כשמואל: חל
 להיות פורים בשבת. דברי הכל אין
 קורין זכור לשעבר דהא השתא לא
 קדמה עשייה לזכירה וגבי מוקפין
 קדמה זכירה לעשייה: עדיין היא
 מתלוקה. אף בזו אמר רב מקדימין

 כדי שתקדם זכירה לעשייה דעיירות:
 איזו היא שבת שלישית. שקורין בו פרשה שלישית: הא דאיקלע ראש חדש ניסן ביום השבת. שלא הוצרך להקדים פרשת החודש לשבת
 שעברה קרינן לשבת שעברה פרה אדומה כרבי (0 אחא בר׳ חנינא ולא בסמוכה לפורים לסמוך אזהרמ טמאים לפסח. והיכא דחל ראש
 חדש ניסן באמצע שבת שהוצרכנו לקרות פרשת החדש בשבת שלפניה הוזקקנו להקדים פרשת פרה לשבת שלפני שבת ןזו] שהיא
 סמוכה לפורים מאחריה: תנו רבנן כוי. בריימא זו מפורשמ למעלה בסירוגין לרב כדאיה ליה ולשמואל כדאימ ליה:

 ואי

 מסורת הש״ם

דף , ב) [ [  א) [לעיל כט:
, ג) [לעיל ימ.!, [  כט:

 תורת אור השלם
 1. ועשית כיור נחישת
 וכנו נחשת לךחצה ונתת
 אתו בין אהל מועד ובין
 המזבח ונתת שמה
 מים: שמות ל יח
 2. ההיךש הזה לכם
 ראש ךוךשים ראשון הוא

 לכם לחדשי השנה:
 שמות יב ב
 3. כה אמר ין צבאות
 פקדתי את אשר עשה
 עמלק לישךאל אשר
 שם לו בדרף בעלתו

 ממצרים:
 שמואל א טו ב
 4. וןדקתי עליכם מים
 טהורים וטהרתם מכל
 טמאותיבב ומכל
 גלוליכם אטהר אתכם:

 יחזקאל לו כה
 5. כה אמר אדני יי
 בראשון באחד לחדש
 תקח פר בן בקר תמים

 וחטאת את המקדש:
 יחזקאל מה יח

 הגהות הב״ח
 (א) רש״־ ל״ה וכן תנא
י שמואל בתוספתא  דנ
ו איזו: ן ברייתא ז ה ל  ש
ב) ד״וז הא דאיקלע יכו׳ ) 

א בר׳ תנינא: מ  כרבי ה

 מוסף רש׳יי
. ר״ח אדר, ת ו י ה ל ל  ח
. ה ה ל כ ו מ ס ה ה ש ר פ  ב
ל כט:<. לעי  לפרשת שקלים ;
. בשבת ה ת ו ן א י ל פ ו כ  ו
 שניה אע״פ שקראוה

 בראשונה (שסו.



 מסורת הש״ם

, ב) מענית [  א) [לעיל כט:
, ע״א] ] ( , ג  יכ: ע״ש:
, , ה) [ע״א] [ ) ולעיל גט.  ד
,  ו) [לעיל כט.], t) [ע״א]
) ן וכן לקמן P ,  ח) [שסן

 לא:],

 תורה אור השלם
 1. ויקומו על עמךם
 ויקראו בספר תורת יי
 אלהיהם רבעיה היום
 וךבעית מתורים
 ומשתחוים לץ
 אלהיהם: נחמיה ט ג
 2. ואלי יאספו בל חרד
 בדברי אלהי ישראל על
 מעל הגולה ואני ישב
 משומם עד למנחת
 הע!־ב: עזרא ט ד
 3. ובמנחת הערב קמתי
 מתעניתי ובקרעי בגדי
 ומעילי ואכרעה על
 ברבי ואפרשה כפי אל ץ
: עזרא ט ה ,  אלה

 4. (דברים טז)
 5. (ויקרא כגן
 6. (ויקרא טז)
 7. (במדבר ו<
 8. (שמות יז<

 9. (במדבר כח)

 הגהות תב״ת
נעא דיומא. א) גם' רי ) 
: י ר ט פ מ א ו ר פ ס ן ב נ י ר  ק
י ד״ה ואיזו היא ) רש״ ב ) 
א ו ה  וכו׳ וגשנת רניעית ש
ש שהיא ד ו ה ב ל ״ ם כ ו  י
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 סלנינהו:

 מוסף רש״י
. שקראו ת ו י ש ר ר פ ד ס  ל
 אמ אלו והפסיקו מלקרומ
 את פרשת השנמ ולעיל
. ת ו ר ט פ ר ה ד ס  כט:<. ל
ד  ההפטרות הופסקו ע
 הגה אכל לא הפרשיות
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 כיוס תענית צכור מתקכצין
 ובאין לכית הכנסת מן

 הנקר (תענית יב:).

 ל: בני העיר פרק רביעי מגילה

 ולא יותר שהרי ביוס ראש חולש קורין
 פרשת שקלים ולשבת הבאה פרשת
 זכור כדתניא בברייתא«) אי זו היא
 שבת שניה כל שתל פורים
 להיות בתוכה ואפילו בערב שבת
 ומתני׳ נמי תכן י) בשניה זכור והיינו
 כרב לאמר פורים שחל להיומ בע״ש
 מקלימין ועכשיו יחול פורים בערב
 שבמ ואנו מקלימין כרב אבל לשבת
 שלישיה של אלר שהוא יום ט״ו למולש
 מפסיקין ובשבת רביעיה («) (למולש)
 שהיא סמוכה לפורים של מוקפין
 מאחריהן קורץ פרה אלומה להניא
 בברייתאה אי זו היא שבת של פרשמ
 פרה כל שסמוכה לפורים מאמריה
 ואוקימנא היכא לחל ר״ח ניסן
 בחול וזה יחול באחל בשבת שהוא
 תול ופרשת החולש קורין בשבת
 שלאחריה שהרי היא סמוכה לר״ח ניסן
 הרי לך פי׳ זט״ו. פירוש ב״ו אס בא
 ר״ח אלר בשני בשבמ חהא הפסקה
 בשבח שלאחר ר״ח שהוא יום ששה
 לארר שהרי הקלמח סרשח שקלים
 בשבה שעברה כרחנןי) חל להיוה במוך
 השבמ מקלימין לשעבר ומפסיקין לשבת
 הבאה ושוב אין לך הפסקה בהן שהרי

שאר ימות החנ קורין בקרכנות  ו
 החנ. והא שאנו מעמילין
 ספר מורה שניה במועלוה וקורין
 בקרבנוה היום לא מצינו סמך במלמול
 אך בסלר רב עמרם ישנו וקצת יש
 סמך ללבר מהא לאמר לקמן >לף לא:)
 אמר אברהם לפני הקב״ה רבש״ע וכו׳
 אמר לו הקב״ה כבר מקנמי להם
 סלר קרבנומ כל זמן שקורין בהן:

 והאילנא

 ואי זו היא שבת רביטית כוי ואפילו בטרכ שבה. בהא מולה שמואל לערב שבמ לומיא למוכה ומקלימין רא״א מאחרין קלמה עשייה
 לשמיעה. ואנן נוהגין בכולהו כרב חוץ מפורים שחל להיומ בשבמ עצמה לההיא לא איקלע כלל לא״כ הר ר״ח אלר באחל בשבמ וראש
 תלש ניסן בשני בשבת שהד אלר לעולם חסר וא״כ הוה ליה פסח בשני בשבמ וקיימא לן ללא בל״ו פסמ לעולם וימים הראויין
 לקביעת ראש תולש אלר זבל״ו. וסימן מסורת הפסקת פרשיות כך זט״ו ב״ו ל״ל ובי״ו. זהו פירוש זט״ו אס בא ראש חלש אלר בשבת יהא
 לך הפסקה פרשה ביום ממשה עשר

ואיזו היא שבת רביעית כל שהל ר״ח ניסן  א

 להיות בתוכה ואפילו בע״ש: בחמישית
 חוזרין לכםדרן וכו׳: לסדר מאי ר׳ אמי אמר
 לסדר פרשיות הוא חוזר ר׳ ירמיח אמר
לםדר הפטרות הוא החר אמר אביי כוותי׳ ב י  א

 דר׳ אמי מםתברא דתנן לכל מפסיקין לראשי
 הרשים להנוכה ולפורים לתעניות ולמעמדות
 וליוה״כ בשלמא למ״ד לסדר פרשיות הוא
 הוזר היינו דאיכא פרשה בהול אלא למ״ד
 לסדר הפטרות הוא הוזר הפטרה בהול מי איכא ואידך הא כדאיתא והא
 כהאיתא ובתעניות למה לי הפסקה ליקרי מצפרא בענינא דיומא ובמנהה
היכי עבדינן אמר  בתעניתא מסייע ליה לר״ה דאמר ר״ה 3•מצפרא כינופיא ג
 אביי מצפרא לפלגיה דיומא מעיינינן במילי דמתא מפלגיה דיומא לפניא
 ריבעא דיומא (*< קרא ומפטרי וריבעא דיומא בעו רהמי שנאמר •ויקראו בספר
 תורת ה׳ אלהיהם רביעית היום ורביעית (היום) מתוודים ומשתהוים ואיפוך
ואלי יאספו כל הרד בדברי אלהי ישראל על מעל  אנא לא ם״ד דכתיב 2
ובמנהת הערב קמתי  הגולה ואני יושב משומם עד למנהת הערב וכתיב 3
 מתעניתי: מתני, יבפסה קורין בפרשת מועדות של תודת כהנים בעצרת
בחדש חשביעי באחד להדש ביוה״כ שבעה שבועות בראש השנה 5 4 

אהרי מות ביו״ט הראשון של הג קורץ בפרשת מועדות שבתורת כהנים 6 

ויבא עמלק  ובשאר כל ימות ההג בקרבנות ההג בהנוכה 7בנשיאים בפורים 8
ובראשי הדשיכם במעמהות במעשה בראשית בתעניות  בראשי הרשים 9

 ברכות
 שבת שלאחריה נקראת פרשת זכור
ן ד דס ליוס מחר ושבמ של אמריה פרשמ פרה ארומה שהיא סמוכה מאחריה ושבת של אחדה יום כ״ז לתולש קו פו  והוא יום י״ג לחולש ו
ד לך פירוש ב״ו. פי׳ ל״ל אס בא ר״ח אלר בל׳ בשבמ ההא לך הפסקה בל׳ לחלש שבח של ה  פרשה החולש שהיא סמוכה לר״ח ניסן ו
 אחר ר״ח שהרי הקרמח פרשח שקלים בשבח שלפני ר״ח כל הטעם כטעם פירושו של ב״ו ואין לך עול הפסקה בהן והרי לך פירוש ל״ל.
׳ ובי״ו אס בא ר״ח בששי בשבמ יהא לך הפסקה אחמ ליום מחר שהוא שני לחולש והשניה ביוס ששה עשר הראשונה ביום מחר  פי
 כלחניא חל להיומ במוך השבמ מקלימין לשעבר ומפסיקין לשבה שניה לסבירא לן כרב לאמר ע״ש כאמצע שבת ומקלימין לשעבר
 ומפסיקין לשבת הבאה ופרשת זכור בשבת של אחדה שהוא יום תשעה לח ולש והיא סמוכה לפודם ובשבח שלאחר פורים שהוא ששה עשר
 לחולש יפסיק פעם שניה ואף על פי שסמוכה מאחדה לא מקרא פרה אלומה כלאמר רב חמא בר תנינא לעילי) להיכא לתל ראש מלש
 ניסן בשבמ קורין פרשה שלישימ בשבה הסמוכה לר׳׳ח ניסן כלי שמקרא פרשה החולש בשבמ של ראש חולש וסרשמ פרה בשבח שלפניה
 והוא יוס כ״ג לחלש. לרך קצרה סימן ימי קביעמ ר״ח אלר זבל״ו וסימן ההפסקוח זט״ו ב״ו ל״ל ובי״ו חל ר״ח אלר בשבמ ביום ז׳
 ההפסקה בט״ו לחולש ולא יומר חל ר״ח אלר ביום ב׳ הפסקה בו׳ לחולש ולא יוחר חל ראש חלש אלר ביום ל׳ הפסקה ביום ל׳ ולא יוחר
 חל ראש חולש אלר ביוס ששי הפסקה ביום 3׳ למלש וביוס י״ו למלש: לסדר פרשיות. שבשבמומ הללו הפסיקו סלר פרשיוח ללא
 קראו אלא ארבע פרשיות הללו: לסדר הפטרות הוא חוזר. שעל הנה מפטירין מעין ארבע פרשיומ הללו השנויוח לעיל בברייהאיז):
 לתעניות ולמעמדות. על כרהך הני בשבה לא הוו וקמני מפסיקין ובחול ליכא הפטרה: הא כדאיחא כוי. ודאי מפסיקין בחול פרשת
דן בהפטרה מעין המאורע: ובתעניות למה לי הפסקת. פרשיות. לרבי ירמיה  היום אבל בשבת שיש הפטרה מפסיקין בהסטרומ וקו
ן דאיכא קדאה במנחה למה יפסקו שחדמ: מצפרא כינופיא. מאספין בני אדם  פריך דאמר היכא דאפשר לא מפסקינן תעניוה טו
 ובודקין ומזהירין אם יש בידם עבירה ויתדלו כדי שיתקבל התענית לפיכך אין פנאי בשחרית לקרומ במורה: במילי דמתא. בודקים
) שחרית פלגינהו: ובמנחת הערב וגוי. וסיפא דקרא ואפרשה  אס ההיה עבירה בידם: ואיפון אנא. לומר דהני ב׳ רביעיות דקרא >ג
 כפי אל ה׳ אלמא לפניא בעו רחמי. והני קראי תרוייהו בספר עזרא: מתני׳ פרשת מועדות שבתורת כהנים. שור או כשב (ויקרא
ד ובברייתא אמדנן בה ושאר כל ימוה הפסח מלקט וקורא מענינו של פסח ומאי דשייר בממני׳ הנא בברייהא: י  כב< וביומא קמא מי
 שבעה שבועות. דכל הבכור: בחדש השביעי. דשור או כשב: קורין בקרבנות החג. בפרשח פינחס כיצד יוס ראשון רוס שני קורא
ן בו וביום השני להראוה שהוא ספק יום שני דגנאי הוא לקרות יו״ט בספק חול. ד  המפטיר בחמשה עשר ואע״ס שיום שני הוא אין ק ו
 יום ראשון של חול המועד שהוא ספק שני ספק שלישי קורא ראשון ביום השני ותניינא ביום השלישי תליתאה ביום הרביעי הרביעי שהוא
 נוסף בשביל מש״מ הוא קורא אה ספיקי היום ומה הן ספיקי היום ביום השני וביום השלישי. וכן למחר קורא ראשון ביום השלישי
 שני קורא ביום הרביעי שלישי קורא ביום החמישי והרביעי ביום השלישי וביום הרביעי שהן ספיקי היום. וכן ממיד הרביעי קורא
 מה שקרא ראשון ושני חוץ מיום אחרון של חש״מ שא״א לקרוה ביום השמיני לפי שאינו מימי החג אלא רגל לעצמו לפיכך יום ז׳ של חש״מ
 ראשון קורא ביוס החמישי שני קורא ביום הששי שלישי קורא ביום השביעי והרביעי קורא ביום הששי וביום הז׳ שהן ססיקי היום: בחנוכה
 בנשיאים. דהוי נמי חנוכה המזבח: במעשה בראשית. במסכת מענימ במרק בהרא >לף ט.) שנויה סדר קדאמן ביוס הראשון בראשית
 ויהי רקיע בשני יהי רקיע ויקוו המים בג׳ יקוו המיס ויהי מאורוה ברביעי יהי מאורוה וישרצו המיס בחמישי ישרצו המיס והוצא הארץ בששי
 תוצא הארץ ויכולו השמים. והמס >לף«:«)) מפרש טעמא מאי קורין במעשה בראשימ במעמדוה שבשביל הקרבנומ ממקיימים שמיס וארץ:

 ברכות

 עין משפט
 נר מצוה

״ג מהל׳ ב א מיי׳ סי  ס
 תפלה הלכה כ:

 סג ב מיי׳ שם [הלכה ככ
 עיין כ״מ] טוש״ע
 א״מ סימן מרפה [עיין

׳ א:]  הגר״א סעי
א מהל׳ ״ ד ג מיי׳ פ  ם
p תענית הלכה 
ש״ע א״ח סימן תקעו  טו

: ף טז  סעי
ג מהל׳ ״ י  םה ד מיי׳ פ
ש״ע  תפלה הל׳ מ טו

ף א:  א״מ סימן ת5 סעי

 רבינו הננאל
 בחמישית חוזרין לבסדדן.
 לסדרן מאי, ר• ירמיה אמר
 לסדר הפטרות, וקיימא לן
 כוותיה. ואקשינן לר׳
 ירמיה ממשנתינו דתני
 לכל מפסיקין לתעניות
 ולמעמדות, כלומר מניחין
 עיניינו של יום וקורין
 [בעניין] תעניות ובעניין
 המעמדות. עיניין
 מעמדות, כדתנן במעמדות
 במעשה כראשית, ומפורש
 [בתענית] בפרק בשלשה
 פרקים הכהנים וכוי.
 תעניות כדתנן [בתעניות]
 ברכות וקללות. ואי אמרת
 לסדר ההפטרות, הפטרה
 בחול מי איכא דפסיק לה
 ואמר הפטרה דתעניות
 והפטרה דמעמדוה. ופריק
 במקום שיש הפטרה כגון
 אילו השבתוה שפירשנו,
 מפסיקין להפטרה וקורץ
 בהפטרה של זה העיניין.
 ובמקום שאין הפטרה
 בחול כגון שיני והמישי,
 מפסיקין סדר פרשיות,
 ולא קשיא הא כדאיתה
 והא כדאיתה. ואקשינן
 בתעניות למה לי הפסקה
 ליקרו בצפרא בעיניינא
 דיומא כוי. ואוקימנא
 מצפרה כינופיא ועד
 פלגיה דיומא מעייני
 במילי דמתא, ומפלגיה
 דיומא רבעא דיומא קרו
 ומפטרי ודבעא דיומא בעי
 רחמי. שני ויקראו בספר
 תורת (האלהים) [ה׳
 אלהיהם] רביעית היום
 [ורביעית] מתורים
 ומשתהים לה׳ (אלהיכם)
 [אלהיהם], וכת׳ ובמנתת
 הערב קמתי מתעניתי,
 ש״מ דתפילה דתעניתא
 במנחת הערב. [מתני׳]
 בפסח קורין בפרשת
 ומעדות שבתורת כהנים.



א  ע

ב  ע

 עין משפט
 נר מצוה

״ג מהל׳  סו א מיי׳ סי
 תפלה הלכה ח
 נווש׳׳ע א׳׳ח סי׳ תפח

: ג ״  ס

ז כ מיי׳ שס טיש׳־ע  פ
ף א:  א״ח סי׳ תצ סעי

ש״ע שס  סח ג מיי׳ שס טי
ף ה:  סעי

ט ד מיי׳ שס הל׳ ט  ס
ש״ע א״מ סי׳ מצד  טו

: ף א כ  סעי
 ע ה מיי׳ שס הלכי י
ש״ע א״ח סי׳  טו
׳ 3 וסי׳ תרא י סעי פ ק  ת

: ׳ א  סעי

 מיי׳ שס הל׳ יא
ש״ע א״מ סי׳  טו

ף א:  תרכא סעי
ש״ע  מיי׳ שס טו
ף  א״מ סי׳ מרככ סעי

 ב:
ג  עג ח מיי׳ שם הלכה י
 טוש ״ע א״מ סי׳

: ט מ  מ
ש״ע ד ט י מיי׳ שס טו  ע
ף  א״מ סי׳ תרסכ סעי

: י  ג
ע ש״  עה כ מיי׳ שס טו

א:  א״ח סי׳ תרסג ס״
׳ע ו ל מיי׳ שס טוש׳  ע

: כ  א״מ סי׳ חרסח ס״
ש״ע  עו מ מיי׳ שס טו

: א ״ ט ס ס ר  א״מ סי׳ פ
 עח נ מיי׳ שס הלכה טז
ע א״פ סי׳ תצ ״ ש ו  ט
ף ׳ ה וסי׳ תרסג סעי  סעי

:  ג
ט ס ע מיי׳ שס הל׳ יז  ע
ש״ע א״מ סי׳  טו

: p ׳ א ד וסעי פ ר  מ
ש״ע א״מ  פ פ מיי׳ שס טו

: ׳ ד  סי׳ תרצג סעי
א צ מיי׳ שס הל׳ ל  פ
ש״ע א״מ סי׳ תכג  טו

 סעי׳ ב:
ש״ע כ ק מיי׳ שס טו  פ

א:  א״מ סי׳ תכה ס״
ש״ע שס ג ר מיי׳ שס טו  פ

ף כ:  סעי

 הגהות הב׳׳ח
נ הוצא א) נמ׳ אמר ר ) 
ב ראש חדש: ר ר מ  א
י ד״ה קורי! ׳ ) רע׳ ב ) 
ר . כענין סד  כסדרן
ות ואין עולה להן  הפרשי
 מן החשכון וכו׳ וכשני
 וכממישי ומגאי פליגי כה
ד ואח״כ  וכו׳ ובחמישי הס״
) ד״ה נ ד שנאמר: (  מה״
ת ע  נפסח גלגל כיהושע ב
) ר״ה ד ) : ד ״ ס א ה י ה  ה
 ישאר כל ימות הפסח וכו׳
י נ ם ש ו י ב  שככהעלוחך ו
ם ו י ב ו ו כ ש ן מ י ר ו  ק
 ראשון שור כצ״ל וחינח
) ד״ה ה נ נמחק: ( ו  ט
ן בחבקוק וכו׳ רי  ומפטי
י ע ת ש  במתן חורה מ
ה במרכבה ״ ) י ו ) : ד ״ ס  ה
ב כ ר  וכו׳ שננלה בסיגי ב
ם אלפי שנאן: י ת ו ב  ר

) ד״ה הבן יקיר לי ז ) 
ה י ב ב י ת כ  אפרים משוס י
ר וכו׳ ארחמנו ט  ז
ת ו נ ו ר כ ז י ב ר י י מ ק  ד
ד ׳  הסייד ואח״נ מה׳
ן יכו׳ בראש י ר י ט פ מ  ו
ד  השנה הס״ד ואח״כ מה״
ת ה א ס ם נ י ה ל א ה  ו
ם ועקידת יצחק ה ר ב  א
ו נ ר ל ו כ ז י  מזכירי! כדי ש
: ו היוס כמשפט ת ד י ק  ע
מא האי ) תום׳ ד״ה ו ח ) 
י ע י ב  וכו׳ אלא כיוס ר
י וששי יקראו קדש: ש י מ  ה

s ״ 0 * ׳  י

 רבינו חננאל
 אסיקנא והאידנא נהוג
 עלמא משייך תור״א קד״ש
 ככספ״א פס״ל מדבר״א
 של״ח כוכר״א. וקורין
 ומפטרין כאשר כתוב
 בגמרא, ופשוטה היא.

 בני העיר פרק רביעי מגילה לא.
 והאידנא נהוג עלמא למקרי משך תורא וכוי. אומר ר״י לזה
 הסלר לא ישחנה רק כשחל פסח כיום ממישי שא׳ ב׳
 קורץ משך מורא וביום שלישי שהוא שכח של חול המועל קורין ראה
 אהה אומר אלי ובכללה הר פסל לך כדאמדנן לקמן לש3מ של חול
ץ כהשרי קורין  המועל בין בכיסן ג
 ראה אתה אומר אלי וביום ל׳
 וחמישי וששי של פסח שהוא אב״ג
 לשבח לא יקראו פסל לך בחמישי
 של פסח כמו שרגילין בשאר שנים
 אלא ביום (״) ארבע וחמישי וששי

 יקראו קלש בכססא במלברא:
 במנחה קורין כעריות. לפי
 שהנשים מקושטומ
 בשביל כבול היום לפיכך צדך
 להזכירם שלא יכשלו בהן ובמררש
 יש שלכך קורץ בעדות לפי שישראל
 עושץ רמז להקב״ה שכשם שהזהיר
 אומס שלא לגלוה ערוה כך לא הגלה

 ערומם בעונומם:
 למחר לדק וזאת הברכה
 ומפטידץ ויעמוד שלמה.
 ויש מקומות שנהגו להפטיר בויהי
 אחד מוה משה ושיבוש הוא שהד
 הש״ס אין אומר כן רש אומרים שרב
 האי גאון הקן לומר רהי אחרי
 מומ משה אבל אינן יולעין הסברא

 אמאי שנה סלר הש״ס:
ר ויאמר לו יהונתן מחר  מפטי
 חדש. קשיא אמאי
 אין עושץ כן כשחל ר׳׳ח אלר וראש
 חלש ניסן באחל בשבח ואמאי
 מפטירין ביהרלע ובראשון נאחל
 לחלש וי״ל משוס להפטרה ליהרלע
 מלברמ בשקלים ומזכרח שראש
 מלש אלר יהיה באומו שבועמ:

 ראש

 ברכות וקללות אין מפםיקין בקללות אלא
 אחד קורא את כולן בשני ובחמישי בשבת
 במנחח קורין כםדרן ואין עולים לחם מן
וידבר משח את מועדי ח׳  חחשבון שנאמר 1
 אל בני ישראל מצותן שיחו קורין כל אחד
 ואחד בזמנו: גמ' ת״ר בפםח קורין בפרשת
בפםח גלגל וחאידנא  מועדות ומפטירין 2
 דאיכא תרי יומי *יומא קמא בפםח גלגל
בפםה יאשיחו ושאר ימות חפםח ולמחר 3 : 

 ברכות וקללות. לאם בחקוחיי) להוליע שעל עסקי החטא באה פורענומ
 לעולם רתזרו בתשובה וינצלו מצרה שהן מתענין עליה: אין
ן בהן אלא אחל ד  מפסיקין בקללות. כלמפרש מילתא שאין שנים קו
 קורא את כולן ושנים הראשונים קורץ פרשת ברכות: קורין

 כסדרן. בענין סרר הפרשיות(« ותנאי
 פליגי בה בבריימא בגמרא מ היכן
 מתתיל בשני ובתמישי: ואין טולה להן
 מן החשבון. כשיגיע יום שבת ימזרו
 מה שקראו בשבח במנחה ובשני
 ובממישי: שנאמר וידבר משה אמ
 מועדי ה׳ אל בני ישראל. אכולה
 ממני׳ קאי ללמוד מכאן שמצוה
 לקרות ביום המועד מעניני
 המועדות: נמ׳ הכי גרסינן ת״ר
 בפסח קורץ בפרשת מועדות 0 כוי.
 בדימא שלימה היא עד ושאר כל
ן בקדמות התג אלא ד  ימוח החג קו
 שבעלי הגמרא אפסיקוה לפרש בכל
 מועד יום ביום מה היקנו האחרונים
 שנהגו לעשומ ב׳ ימים לקרות ביום
 שני לפי שהברייתא נשניה בארץ
 ישראל שאין עושץ י״ט א־לא יום
 אחד: בפסח גלגל. ביהושע »):
 ושאר כל ימות הפסח סימן מאפ״ו.
 משכו וקחו לכס צאןי) ״אס כסף הלוה את
« ״וידבר שבבהעלותף) ן  עמי״) ״פסל ל
ן כיוס ראשון ד  (י) ויום טוב שני קו
 שור או כשבי): ויהי בשלח פרעה.
 לפי שביום ז׳ של פסח אמרו שירה על
 היס: ומפטירין וידבר דוד. שהיא
 שירה כמוהה ומדבר בה מיציאמ
 מצדס עלה עשן באפו וגו׳ וישלח
׳: טוד היום. לפי  מציו רסיצס וגו
 שמפלמו של סנחריב בליל פסמ היה:
 ומפטירץ בחבקוק. שמדבר בממן
 הורה אלוה ממימן יבוא בממן
 חורה (י): במרכבה. ליחזקאל על
 שם שנגלה בסיני (0 ברבוא רבבוה
 אלפי שנאן: והאידנא דאיכא תרי
 יומי עבדינן כתרוייהו ואיפכא.
 דקאמד אתריס דאינהו בתראי לתנא
 קמא בחדש השלישי ומפטיר במרכבה
 ביום הראשון קדנן להו ודקאמר מנא
דן  קמא בעצרת שבעה שבועות ומפטי
 בחבקוק קדנן ביום השני ואיפכא
 דמהן חורה בששי בסיון: הבן יקיר
 לי אפרים. משוס (י) זכור אזכרנו
 רחס ארחמנו: מפטירין בחנה.
 לפי שפקידהה הימה בראש השנה
 ועקידח יצחק מזכירין כדי שמזכר
 לנו היום במשפט: כי כה אמר רם
 ונשא. ואמר סולו סולו שמדבר במדת
 התשובה הלא זה צוס אבחרהו
 (ישעיה נח): קורין בעריות. שמי
 שיש עבירומ בידו יפרוש מהן לפי
 שהעריומ עבירה מצרה שנפשו של
 אדס מחמדמןל) רצרו הוקפו: הנה
 יום בא לה׳. דכהיב ביה לחוג

 אח חג הסוכוח: ויקהלו. על שס שחנוכה הביה הימה באומה אסיפה ובחג הסוכומ:
 העשר״) לפי שיש באוהה פרשה מצוח וחוקים הרבה הנהוגוח בחג באומו זמן שהוא
 מאכל לביתם ועוד יש באותה פרשה מצומ מעשר עני ומצות נתון תתן ופתוח הפחח
 והעבט העביטנו: ויהי ככלומ שלמה. על שם ביום השמיני שלח את העם: מקרא

 מלקט וקורא מענינו של פםח מאי חיא
 אמר רב פפא מאפ״ו סימן יום טוב
ויהי בשלח  האהרון של פםה קורין 4
כל הבכור וידבר דוד ולמהר 6  ומפטירין 5
נהוג עוד היום אמר אביי והאידנא נ  ומפטירין 7
ימשך תורא קדש בכספא פסל  עלמא למיקרי א
שבעה  במדברא שלה בוכרא בעצרת 8
 שבועות ומפטירין 9בהבקוק אהרים אומרים
בההש השלישי ומפטירין ״במרכבה 1 0 

 ותאידנא ידאיכא תרי יומי עבדינן כתרוייהו
בהדש השביעי 1  ואיפכא בראש השנה 2
הבן יקיר לי אפרים ויש אומרים 1  ומפטירין 3
בחנה 1 יוה׳ פקה את שרה ומפטירין 5 4 

 הוהאידנא דאיכא תרי יומי יומא קמא כיש

1והאלהים נסה את אברהם  אומרים למחר 6
אחרי מות 1  ומפטירין הבן יקיר ־ביוה״כ קורין 7
כי כה אמר רם ונשא ׳ובמנחה 1  ומפטירין 8
 קורין בעריות ומפטירין ביונה אמר ר׳ יוהנן
 כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב״ה

 אתה מוצא ענוותנותו דבר זה כתוב בתורה נ< ושנוי בנביאים ומשולש
כי ה׳ אלהיכם הוא אלהי האלהים ואדוני האדונים 1  בכתובים כתוב בתורה 9
כה אמר רם ונשא 2  וכתיב בתריה עושה משפט יתום ואלמנה שנוי בנביאים 0
 שוכן עד וקדוש וגו׳ וכתיב בתריח ואת דכא ושפל רוח משולש בכתובים
סולו לרוכב בערבות ביה שמו וכתיב בתריה אבי יתומים ודיין 2  דכתיב 1
יו״ט הראשון של הג קורין בפרשת מועדות שבתורת כתנים  אלמנות ח
למהר מיקרא ה״נ הנה יום בא לה׳ והאידנא דאיכא תרי יומי ט 2  ומפטירין 2
שאר כל ימות ו  קרינן אפטורי מאי מפטירין ׳23ויקהלו אל המלך שלמה :
יו״ט האחרון ג<קורין כל תבכור מצות וחוקים  ההג קורין בקרבנות החג ל
למהר קורין וזאת הברכה ומפטירין ויהי ככלות שלמה מ 2  ובכור ומפטירין 4
שבת שהל להיות בהולו של ויעמד שלמה אמר רב תונא אמר רב נ 2 3 

ראה אתה אפטורי בפםה 2  מועד בין בפסח בין בסוכות מקרא קרינן 5
ביום בא גוג שבחנוכח בנשיאים ומפטירין 2 העצמות חיבשות ובסוכות 7 2 6 

בנרות דזכרית w מקלעי שתי שבתות קמייתא בנרות דזכריה בתרייתא 2 8 

ובראשי הדשיכם 3 בראשי הרשים 1 בנרות שלמה 2בפורים ״3ויבא עמלק צ 2 9 

והיה מדי חדש בחדשו יחל להיות 3  ק ראש הדש שהל להיות בשבת מפטירין 2
ויאמר לו יהונתן מחר חדש אמר רב הונא(א) 3  באהד בשבת מאתמול מפטירין 3

 ראש

 קורין כל הבכור. אלא שמהחילין עשר
 זמן אסיף ועה שהעניים צריכין לאסוף
ד ושילוח חפשי ב  והענק חעניק לעבד ע
 קרינן ראה אתה. שיש שם מצומ שבח

 מסורת הש״ס

 א) והס סימני ראשי פרשיות
! משכו יקמי  דהיינו יוס ראשו
 יוס ב׳ שור או כשב יוס
 ג׳ קדש לי כל בכור יוס
 ד׳ אס כסף מלוה יוס ה׳
ן יוס ו׳ במדברא  פסל ל
מדכר ידבר וגו׳ נ  דהיינו ו
 סיני ויעשו כני ישראל את
 הפסח בייס ו׳ ס׳ בשלח כייס
 ח׳ ניכרא כל הככור אשר
 יולד וגוי. משנה ברורה.,
) [ע׳ חוס׳ ר״ה לב. ד״ה  ב
ע׳ בהר״ן דף  מחחיל], ג) [
 רסח. שהעתיק קורין מצוח
ן  יחיקיס יכל הבכור ומסטירי
 יכי׳ יהיא גרסא נכונה],
, דקרא כ1], ה) [ע״ב]  ד) ן
, [ ב י ת ו מ ש ] ( ז , ן ג כ א ר ק ר ] (  ו
) [שמות לד], P ,ח) נשם כבן 
רקרא ] (5 ,  י) [במדבר ט]
, [ א: , ל) [חגיגה י  כנ]
, ק ידן ר פ  מ) [דברים יד],>) [

ע׳ רש׳יא],  ס) [

 תורה אור השלם
י ד ע ת מ ה א ש ר מ ב ד י  1 • ו

: ל א ך ש י י נ ל ב  ץ א
 ויקרא כג מד

 2. (יהושע ה)
 3. (מלכים-ב כגן

 4. (שמות יג)
 5. (שמואל-ב כג)

. (דברים טו) 6 
 7. (ישעיהו י)
 8. (דברים טז)
. (חבקוק ג) 9 

. (שמות יט) 1 0 
. (יחזקאל א) 11 

. (במדבר כטן 1 2 
. (ירמיהו לא) 1 3 

. (בראשית כא) 1 4 
 15. (שמואל-א ב)
. (בראשית כב) 1 6 

. (ויקרא טז) 1 7 
. (ישעיהו נו< 1 8 

א ו כם ה הי י ץ אלו . כ 1 9 
י נ ד א ם ו י ה ל א י ה ד ל  א
ל ד ג ל ה א ם ה י נ ד א  ה
א ר ל ש א א ר ו נ ה ר ו ב ג  ה
: ד ח קח ש א י ל ם ו י נ א פ ש  י
ם ו ת ט ן פ ש ה מ ש  ע
ת ת ר ל ב ג ה א ה ו נ מ ל א  ו

: ה ל מ ש ם ו ח ו ל  ל

 דברים י יז-יח
ם ר ך מ י כיה א . כ 2 0 
ש ו ד ק ר ו א שיכן ע ש נ  ו
ן ו כ ש ש א ו ד ק ם ו ו ר ו מ מ  ש
ח ו ל ר פ ש א ו כ ת ד א  ו
ם י ל פ ת ש ו ת ר ו י ח ה  ל

: ם י א כ ד ב נ ת ל ו י ח ה ל  ו
 ישעיהו נו טו
ו ר מ ם ז י ה ל א ו ל ר י . ש 2 1 
ת ו ב ר ע ב ב כ ר ו ל ל ו ס מ  ש
: ו י ו לפנ ז ל ע ו ו מ ה ש ן  ב
ת ו נ מ ל ן א י ד ם ו י מ ו ת י י ב  א

: ו ש ד ן ק ו ע מ ם ב י ה ל  א
 תהלים סח ה-ו

. (זכריה יד) 2 2 
. (מלכים-א ח) 2 3 
. (מלכים-א ט) 2 4 

. (שמוח לג< 25 
. (יחזקאל לז) 2 6 
. (יחזקאל לחן 2 7 

. (זכריה ג) 2 8 
. (מלכיס־א זן 2 9 

. (שמות יז) 3 0 
. (במדבר כח) 3 1 
. (ישעיהו סו) 3 2 

. (שמואל-א כ) 3 3 

 חגיגה (לף יח.<:
 בא לה׳: נרות
: ר ג  מימין ו

 עד

 ורגלים וחולו של מועד דכחיב אח חג המצומ משמור ומכאן למדנו איסור מלאכח חולו של מועד במסכמ
 בעלמות היבשות. שיצאו ממצרים לפני הקץ: ביום בא גוג. והיא המלחמה האמורה בזכריה0 בהנה יום

: נרות דשלמה. ויעש חירוס [וגוי] ואה המנורות ממש ׳ גו  דזכריה. רני ושמחי על שס ראיתי והנה מנורה זהב כולה ו

 מוסף רש״י
. ת ו י ר ע ן ב י ר ו ה ק ח נ מ ב  ו
 זה שקורי! במנחה בעריות
ס י ר ו  מפני מה, שניוס הטפ
ן בו עונוח עד  אי! מחכפרי
 שיחזרו במשובה, ואף על

! מרש את רשב׳׳י ברומי שמעת ארבעה חלוקי ) כל עבירות שבתורה בין עשה תשובה בין לא עשה משונה ייס הכפירים מכפר, לימ הלכתא כרכי אלא כי האי ברייתא דתניא (שס פי.) שאל ר׳ מתיא ג א פה: מ ו י ) ן נ ד מ א  גב ד
ן ההוא (הפרדס ק בעריות או בנדה, כיון שקורין לפניו זוכר עבירה שבאת לידו וחוזר בתשובה כדי שיתכפר לו עו פ , לפיכך קרינן בעריות דאס ח״ו יש בן ישראל ש  כפרה כי׳ וכיון דלא מיכסר יוס הכיפורים אלא בתשובה עמו
י סי• ריד: מחז״ו סי׳ שנדו איתי שעבירית של עריות בידו, לפי שעריות היא עבירה המצייה, שנפשי של אדם ממאיה להס ימממדתס, אי ו מהן !סדור רש״ ש ר פ ומ ר : שקירין כעריומ כדי שישמעו כה כרימומ של ערי ו אי  עמי רמז
ד שאני מחננים לפני הבירא שכשס שהזהירנו עו ד שתחשך, ו ר ע פ כ ר לאילי יוה״כ מ מר כייה״כ מכשעי ! חי ג י ותום׳ שבועות י ר בתשיכה, כדאמר בפי בתרא דיימא ובפ״ק דשכועוח (אינו למניע ועיי רש״ ו חז  שמא עשה שוס חטא י
) אמרינן דבר אחר גזירה אני ה׳, אני ה׳ גזרחיס שאין : ז «ס י ר י ומימ מתטאותינו ומעוונותינו רשליך נמצולוח יס כל חטאותינו, וביומא ס׳ שני שע  על העריות שאמר ערית אשה ובתה לא תגלה, כמו כך אני מבקשי! שלא יגלה ערו
ית שאסר לכס שאין להרהר אחר העני!, כך שעיר המשתלח אין להרהר עליו, כך מצאתי בסדר לותיר ומ כמנחח כיפור, שדומה לעני! כמו ערי  לך רשות להרהר כהס, ת״ל אני ה׳ כסוף הפרשה גבי עריות, ולפיכך אומר פרשת ערי
. ומה ראו לקרות ם י א י ש נ ה ב כ ו נ ח ר הנני! בגמר התג נמחז״ו סי׳ תיו0. ב מ . תפלת ג ה מ ל ד ש מ ע י ן ו י ר י ט פ מ ר ביונה, משוס תשובת אנשי נינוה !סדור רש־״ שם מוח־ו שס1. ו י ט פ . השלישי מ ה נ ו י ן ב י ר י ט פ מ  ומחו״ו סי• שנה). ו
ידעו הכל שנחרצה להם, שמחו כמלאכה יעשאוה בזרחות, רד בעשרה בתשרי ינחנשר סלחמי, כייס הכפירים בי ביום נאמר לו יעשו לי מקדש ו  בחניכה חניכת המזבח, לסי שעשה משה גהר אית! מאה ועשרים יוס, פעס שלישי י
ד  אמר ר׳ שמואל כר נחמני לשלשה חדשיס, תשרי ומרחשון וכסלו, נגמרה מלאכת המשכן, גתנחימא בפסיקתא במדרש ומשלם כל המלאכה, מאד עמקי מחשבוחין, א״ר חנינא ככ״ה בכסלו נגמרה מלאכת המשכ! יעשה מקופל ע
ד אחר משה, פי אירע בו, והקב״ה חישב לערב שמתת המשכן בחודש שנולד יצחק בא׳ ניסן ולא לימלס אדס עו , שמא דו T O אחד בניסן שהקימו משה, וכל זמן שהיה מקופל היו ישראל מלמלמיס על משה לומר על מה לא הוקס 

י סי׳ שכ. הפרדס עמי רמנ. מחז־ו סי׳ רלטו. ר רש־ ו ד סי ! אי נ  ומעתה הפסיד כסלו שנגמרה כו מלאכה, אלא ומשלם, אמר הקכ״ה עלי לשלם לו, והיכן שילס לו, חנוכח כיח חשמו



 מסורת הש״ם

, נ) תענית [  א) [שבת קמה:
: ע״ש, נ) [במס׳  ל׳ ס
ה ״ב איתא מ  סוסריס פי
 הלשון אמר ר׳ לוי אמר
 הקב׳׳ה אינו לין שיהיו בני
,  מתקללין ואני מתברךן
ף טו., ה) נלריס ה ל י  ד) ד
ז פ״אן ) ןתיססתא ע״  מ., ו
ג ״  ל״א זוטא ס״ו, ז) [תיס׳ פ
י הלכה דן,  מס׳ סופרים פ״
׳ תוספות מנחות ל:  ח) [עי
, ! ייקרא ט  ד״ה ולימא], מ) [
ע׳ תוס׳  י) ןדבריס כחן, כ) ן
: ל״ה אבל וכו׳  פסמיס מ
 וקצ״ע וע׳ חרוממ הלשן סי׳
ק והי נתן כוי , ל) צ״ל י  יטן
 למשתעי במיס לכתיב בה
 יורה ומלקוש ושייך כוי,
 מ) מהרש״א הגיה ר״א,
, ה) ןסי״ז [ !תענית כט:  ג)
׳ ברכות ס ו ת ע ״ ע ו  ה״זן, ע) ן
 יח. ל״ה למחר יתיס׳ ססתיס

: ל״ה אבלן,  מ

 הגהות הב״ח
כי ל״ה אין  (א) תו
ן וכי׳ ויתחיל  מפסיקי
ה כ ר ב ה ייסייס ב כ ר ב  ב
) דייה משה ב  ואו ייכל: (
ה נ י כ  וכי׳ ראה ייספרה ה
ם חקרה ייאמר לאלס: ג  ו

 לא: בני העיר פרק רביעי מגילה
 עד אנה ינאצוני ועד מהי לעדה הרעה תרוייהו במרגלים והס חזרו
 בני״ב כדאמדנן במסכמ מעניה (לף כט.): מנהני מילי. מה ענין
 בראשית אצל מעמדומ: במה אדט. מה מאמר לי ללמדן דבר
 שיתכפרו בו עונותיהן: קתה לי עגלה משולשת. כלומר הקרבנומ
 יכפרו עליהן: מנהני מילי. דאין
 מפסיקים בקללות: אל תמאס.
 והמפסיק בהן מראה עצמו שקשה לו
 לקרות. ובמסכה סופרים >פי״ב< יליף לה
 מסיפיה דקרא ואל תקוץ בתוכחתו
 אל מעשו קוצין קוצין פסקים פסקים
 לשון קציצה: משה מפי הגבורה
 אמרן. ונעשה שליח לומר כך אמר
 לי הקב״ה שהרי אמורין בלשון
 ונתתי והפקדתי ושלחמימ) מי שהיכולה
 בידו לעשות אבל במשנה תורה
 כתיב יככה השס ידבק ה׳ בךי) משה
 אמרן מאליו אם תעברו על מצותיו
 הוא יפקיד עליכם: מגמגם. קרא
 אותן במרוצה ובקושי: בארורי.
 במשנה פורה: אכנפשך. אם רצונך
 להפסיק פסוק הואיל ואמה קץ
 בקריאתן: קודם עצרת. שהוא זמן קציר
 וזמן פירוה האילן כדמפרש ואזיל:

 משוס

ראש חדש אב שחל להיות בשבת מפטירין  א

חדשיכם ומועדיכם שנאה נפשי היו עלי 1 

 לטורה א<מאי היו עלי לטורה אמר הקב״ה לא
 דיין לחם לישראל שהוטאין לפני אלא
 שמטריהין אותי לידע איזו גזירה קשח אביא
 עליהם בתשעה באב גופיה מאי מפטרינן אמר
איכה היתה לזונה מקרא מאי תניא  רב 2
ואם לא תשמעו לי ר׳  אתרים אומרים 3
עד אנה ינאצני העם  נתן בר יוםף אומר 4
ד מתי לעדה הרעה ע  הזה ויש אומרים 5
האידנא נהוג עלמא  הזאת אמר אביי ב
י תוליד בנים ומפטירין כ  למיקרי 6
במעשה אםוף אסיפם: [במעמדות] נ 7 

 בראשית וכוי: מנהני מילי א״ר אמי אלמלא
לא נתקיימו ש!מים וארץ שנאמר ,  מעמדות נ
אם לא בריתי יומם ולילה הומות שמים וארץ 8 

 לא שמתי וכתיב ׳־ויאמר ה׳ אדהים במה אדע
 כי אירשנה אמר אברהם לפני הקב״ה רבש״ע שמא ה״ו ישראל הוטאים לפניך
 ואתה עושה להם כדור המבול וכדור הפלגה אמר לו לאו אמר לפניו רבש״ע
1קהה לי עגלה משולשת וגו׳ אמר לפניו רבש״ע תינה בזמן  במה אדע אמר לו 0
 שבית תמקדש קיים בזמן שאין בית המקהש קיים מה תהא עליהם אמר לו
 כבר תקנתי להם םדר קרבנות כל זמן שקוראין בהן מעלה אני עליהן כאילו
 מקריבין לפני קרבן ומוהל אני על כל עונותיהם: יבתעניות ברכות וקללות
ואין מפסיקין בקללות: מה״מ אמר ר׳ הייא בר גמרא אמר רבי אםי  ה

ילפי שאין אומרים מוסר ה׳ בני אל תמאם ריש לקיש אמר ג 1  דאמר קרא 1
 ברכה על הפורענות אלא היכי עביה תנא כשהוא מתהיל מתהיל בפסוק
 שלפניהם וכשהוא מסיים מסיים בפסוק שלאהריהן אמר אביי ־לא שנו
 אלא בקללות שבתורת נהנים אבל קללות שבמשנה תורה פוםק מאי
 טעמא הללו בלשון רבים אמורות ומשה מפי הגבורה אמרן והללו בלשון
 יהיר אמורות ומשה מפי עצמו אמרן לוי בר בוטי הוה קרי וקא מגמגם
 קמיה דרב הונא בארורי אמר לו אכנפשך לא שנו אלא קללות שבתורת
 כהנים אבל שבמשנה תורה פוםק תניא ר׳ שמעון בן אלעזר אומר י עזרא
 תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת ושבמשנה
 תורה קודם ר״ה מאי טעמא אמר אביי ואיתימא ריש לקיש כדי שתכלה
 השנה וקללותיה בשלמא שבמשנה תורה איכא כדי שתכלה שנה וקללותיה
 אלא שבתורת כהנים אטו עצרת ראש השנה היא אין עצרת נמי ראש
 השנה היא דתנן יי ובעצרת על פירות האילן תניא הירבי שמעון בן אלעזר
 אומר אם יאמרו לך זקנים םתור וילדים בנה סתור י• ואל תבנה מפני
רהבעם בן שלמה 1  שסתירת זקנים בנין ובנץ נערים סתירה וםימן לדבר 2
 ת״ר ״מקום שמפסיקץ בשבת שהרית שם קורץ במנהה במנהה שם קורין
 בשני בשני שם קורין בחמישי בהמישי שם קורין לשבת הבאה דברי ר׳ מאיר ר׳
 יהודה אומר מקום שמפםיקין בשבת שחרית שם קורין במנחה ובשני ובחמישי
 ולשבת הבאה אמר רבי זירא הלכה ״מקום שמפםיקין בשבת שהרית שם

 הורי

 מוסף רש״י
. עיסק־ ת ו ד מ ע א מ ל מ ל  א
 קרננות שישראל עישין הן
 היו כלים כחטא! ומשהן
 כלי! שמיס וארץ העומדים
 בזכותן אי! ממקיימי! כוי
ו ר מ א ם י . א ו ז ית כ  !תעו
. ואל ר ו ת ם ס י קנ ך ז  ל
ה. בית ם בנ י ד ל י  תבנה, ו
ן מ י ס ס נו.!. ו י ר ת  המקדש ;
ן ם ב ע ב ה ר ר ב ד  ל
. דכתיב (מ״א יב< ה מ ל  ש
 ויעזוב את עצת הזקנים
נמרנ נימ המקדש על ׳ ו  וגו
 אותה עצה, והמורה לא
 פירש בבית המקדש ואיכא
 ברייתא (תוספתא ע״ז
או דקתני בהדיא בבית  פ״

 המקדש (נדרים שם<.

 רבינו תננאל
 אין מפסיקין בקללות
 אלא אחד קורא את
 כולן. שנאמר אל
 תקוץ בתוכחתו. א) מאי
 טעמא (ש)אין מפסיקץ,
 שאין אומרים ברכה
 על הפרענות. היכי
 עבדינן, תנא כשמתחיל
 מתחיל בפסוק שלפניהם
 וכשמס־ים מסיים בפסוק
 שלאחריהן. ואמר אביי לא
 שנו אלא קללות שבתורת
 כהנים, והן אם בחוקתי
 תלכו, שנאמרו בלשון
 רבים ומשה מפי הגבורה
 אמרן. אבל שבמשנה
 תורה [פוסק] מאי טעמא
 דבלשון יחיד אמורות
 ומשה מפי עצמו אמרן,
 להיכתב. וכן אמר רב
 דונא ללוי בר בוטא
 דהוד מגמגם וקורא
 בארורי דמשנה תורה, א״ל
 אכנפשך קללות שבמשנה
 תורה פוסק. ר׳ שמעון בן
 אלעזר אומר עזרא תיקן
 להם לישראל להיות קורין
 קללות שבתורת כהנים
 [קודם] עצרת, שהיא ראש
 השנה לדין האילנות דתנן
 בארבעה פרקים העולם
 נידון ובעצרת על פירות
 האילן. וקללות שבמשנה

 תורה קודם ראש השנה, כדי שתיכלה שנה וקללותיה. תניא אם יאמרו לך זקינים סתור וילדים בנח כוי. [פסיקא] בשני ובחמישי ובשבת במנחה קורין כסידרן כוי. אמר שמואל מקום שמפסיקין בשבת שהרית, שם
 קורי; במנחה בשבח ובשיני ובחמישי ובשבת הבאה.

 ראש חדש אב שחל להיות בשבת מפםירין חדשיכם ומועדיכם
 שנאה נפשי וגוי. ואין אנו עושין כן אלא מפטיר בירמיה (כ)
 שמעו כ<דבר ה׳ ובשבמ שלפני ט״ב חזון ישעיהו והטעם לפי שאנו
 נוהגין על פי הפסיקתא לומר ג׳ דפורענוהא קודם תשעה באב ואלו

 הן דברי ירמיה שמעו דבר ה׳
 חזון ישעיהו ובתר השעה באב שב
 דנחמתא ותרתי דתיובתא ואלו הן
 נחמו נחמו ומאמר ציון עניה סוערה
 לבדה אנט אנכי רני עקרה קומי
 אורי שוש אשיש דרשו שובה ולפיכך
 מקדימין עניה סוערה קודם רני
 עקרה דדרך הנחמוח להיוח הולכומ
 ומשובחות יותר וסדר זה מתחיל
 בפנחס וסימניך דש״ח נו״ע אר״ק
 שד״ש ולעולם שוש אשיש באמם
 נצביס דהיינו שבמ שלפני ר״ה לפי
 שהוא סוף הנהמוה ודרשו בצום
 גדליה ושובה בשבה שלפני יוס
 הכפורים וכשיש שבמ בין יום הכפוריס
 לסוכות אז הר דרשו בשבח שלפני
 יום הכפודס משוס דכתיב ביה
 דרשו ה׳ בהמצאו והיינו בימי השובה
 ושובה בין כפור לסוכות ל)דכהיב בה
 ונמהי לך יורה ומלקוש וכן וה׳
 נתן קולו לפני תילו דמישמעי כמיס
 ושייך שפיר לפני סוכות וזה המנהג
 לא ישתנה לעולס ע״פ הפסיקתא
 וכן פירש ר״ת ולא כדברי רב החובל
 ההופך ומבלבל לומר שובה קודם
 כפור ושוש אשיש בין כפור לסוכות
 דאין להפסיק בין השש נחמות
 לשביעימ אלא כדברי רבינו הס עם
 ישרים נחמם שוש אשיש בראשיתו
 ושובה באחרימו מ) והא שאין אנו
 מסטירין חזון בשבח שחל בו ר״ח
 אב משוס דקיימא לן נ) דאין אבילומ
 חל אלא בשבוע שחל ט״ב להיוח
 במוכה ורב דאמר דמפטיר חזון
 סבר דהאבלוח חל מיד שנכנס ר״ח
 ואין הלכה כן וכן פירש הר״ר
 אליעזר ממיץ ולכך אנו מפטירין
 שמעו וכן אנו נוהגין ע״פ מסכת
 סופרים ם< שאנו קורין ויחל
 בתעניות ובממנימין אמרינן שקורין

 ברכות וקללות«):
 אין מפסיקין בקללות. וקורין
 אחד משוס דכמיב מוסר
 ה׳ בני אל תמאס ואל מקוץ כחוכחחו
 א״ר אחא אל העש התוכחה קוציס
 קוצים וא״ר יהושע דסכנין אני
 אמרתי עמו אנכי כצרה ואס כן אין
 דין שיכרכוני בני על הצרות שלהם
 אלא יקרא אהד הכל ויתחיל(א) בדבר
 אחר רסיים בדבר אחר ואז יוכל

 לברך החילה וסוף:
 מתחיל בפסוק שלפניהם. לאו

ולימא הלכה כרבי יהודה ,  במנחה ובשני ובהמישי ולשבת הבאה ח
 משום

 דוקא פסוק דהא יש פרשה ואין ממחילין ומשיירין בפמות משלשה פסוקים: משח מעצמו אמרם. וברוח הקדש:
 קללות שכמ״כ קודם עצרמ ושבמשנה תורה קודס ראש השנה. שאלו בביה המדרש של רבינו נסים למה
 מחלקים פרשת נצביס וילך לשניס כשיש ב׳ שבתות בין ר״ ה לסוכות בלא יוה״כ ואין מתלקין מטוה ומסעי שארוכומ
 יותר והשיב לפי שבאתם נצביס יש קללוח שקלל ישראל ורוצה לסיימם קודם ר״ה וקשה שאנו לא מחשבינן הקללומ שקלל משה
 ישראל כדמשמע בפרק המוכר אמ הספינה 1ב׳׳כ דף פח: ושם) א״ר לוי בא וראה שלא כמדה הקב״ה מדת ב״ו הקב״ה בירך ישראל
 בכ״ב וקללן בשמנה ומשה ברכס בשמנה וקללס בעשרים ושתים ומשיב מואס לא תשמעו עד ואין קונה משמע בהדיא שעד אין
 קונה הר מן הקללות ולא יותר ועוד קשיא לפי סברתו אמאי אין קורין האזינו קודם ר״ה שהרי גס שס יש קללות מזי רעב
 ולתומי רשף לכך נראה לי הטעם שאנו מחלקים אופן לפי שאנו רוצים להפסיק ולקרומ שבמ אחה קולס ר״ה בפרשה שלא
 תהא מדברה בקללוה כלל שלא להסמיך הקללוה לר״ה ומטעם זה אנו קורין במדבר סיני קודם עצרת כדי שלא להסמיך הקללות
ן  שבבחוקותי לעצרת: ילמדנו של פרשת יתרו אין אדם רשאי לקרות גמורה עד שיסדיר הפרשה ג׳ העמיס שנאמר (איוב מ
 אז ראה ויספרה («) חקרה והכינה ואחרי כן ויאמר לאדם ואסור לסמוך על הבימה דמה נתינהה מעומד אף קריאתה מעומד:

 הלוהוח

 עין משפט
 נר מצוה

״ ג מהל׳ ד א מיי׳ פי  פ
 תפלה הלכה ל
ש״ע א״ת סימן תכה  טו

ף א כהג״ה:  סעי
ה ב מיי׳ שס הלכה ימ  פ
ש״ע א״ח סימן  טו

ף ל בהג״ה:  תקנט סעי
ו ג מיי׳ ס״ו מהלכות  פ

:  כלי המקלש הלכי ו
ג מהל׳ ״ י ז ד מיי׳ פ  פ
 חפלה הלכה ימ

: ט ע ק  טוא״ח סימן ח
ח ה ו מיי׳ שס הל׳ ז  פ
ש״ע א״ח סימן  טי

: ף ו  תכח סעי
ט ז מיי׳ שס הלכה ב  פ

:  טיש׳׳ע שס סעי׳ ד
 צ ה מיי׳ שס הלכה ג
ט טוא״ח  סמג עשי! י
טוש״ע א״ח ו  סימן רצב [

: ן ף ב  סימן קלה סעי

 תורה אור השלם
 1. ךודשיכם ומועדיכם
 שנאה נפשי היו עלי

 לטרה נלאיתי נשא:
 ישעיהו א יד
 2. איכה היתה לזונה
 לריח נאמנה מלאתי
 משפט ערק ;לין בה

 ועתה מךצהים:
 ישעיהו א כא
 3. ואם לא תשמעו לי
 ולא תעשו את בל

 המצות האלה:
 ויקרא כו יד
 4• ויאמר י; אל משה עד
 אנה ינאצני העם הזה
 ועד אנה לא יאמינו בי
 בכל האתות אשר

 עשיתי בקרבו:
 במדבר יד יא
 5. עד מתי לעךה דזךעה
 הזאת אשר המה מלינים
 עלי את הלנית בני
 ישראל אשר המה

 מלינים עלי שבלעתי:
 במדבר יד כז
 6. כי תוליד בנים ובני
 בנים ונושנתם בארץ
 והשחתם ועשיתם פסל
 תמונת בל ועשיתם הרע
 כעיני י; אלהיף
 להכעיסו: דברים ד כה
 ד. אסף אסיפם נאם י;
 אין ענבים בגפן ןאין
 תאנים בתאנה והעלה
 נבל ואתן להם יעברום:
 ירמיהו ח יג
 כה אמר י; אם לא
 בריתי יומם ולילה חקות
 שמים וארץ לא שמתי:

 ירמיהו לג כה
 4. ויאמר אדני יי במה

 אדע בי איךשנה:
 בראשית טו ח
 10. ויאמר אליו קחה לי
 עגלה משלשת ועז
 משלשת ואיל משלש

 והר ןגוזל:
 בראשית טו ט
 11 . מוסר י; בני אל
 תמאס ואל תקץ
 בתוכחתו: משלי ג יא
 12 . אמר אל רהבעב בן
 שלמה מלך יחוךח ואל
 כל בית יהוךח ובנןמץ

 ויתר העם לאמר:
 מלכים א יב כג

.  א) נראה לצ״ל ר״ל אומר אין מפסיקין תשים שאץ אומרים וטי



 עין משפט
 נר מצוה

״כ מהל׳ , פי י י א א מ  צ
 חפלה הלכה ה סמג
ע א׳׳ח שימן ש״  עשי! יט טי

: ף ל  קלט תעי
ב ב מיי׳ שס הלכה יא  צ
ש״ע א״ח סימן  טו

ף א:  קמה סעי
י׳ ס׳׳י מהלכוח ג ג מי  צ
ש״ע מ הל׳ ל טו  ס״
׳ ז  א״ח סי׳ קנל סעי
ף ״ל סי׳ רסכ סעי ש״ע י טו  ו

: ל  י
נ מהל׳ ״ י י׳ פ ד ד מי  צ
 חפלה הל׳ כל סמג
ש״ע א״ח סי׳ ט טי  עשי! י

: ף ג  קמז סעי
ש״ע  צד! ה ו מיי׳ שס טו

: ׳ ל  שם סעי
: ף א ש״ע שס סעי ו ז טו  צ

ז ח מיי׳ שס הל׳ יח:  צ
י מהל׳ ״ ח ט מיי׳ פ  צ
ש״ע  ס״ת הל׳ י טו
״ל טוש״ע י  שס סעיף א י

: ף ד  סי׳ רסכ סעי
ש״ע א״ח סימן ט י טו  צ

: ף ה  קמז סעי
״ג מהל׳  ק כ מיי׳ סי

:  מפלה הלכה ח

 בני העיר פרק רביעי מגילה לב.
) גליוני  משום דאפכי להו. דרבי מאיר לדרבי יהודה ודרבי יהודה לדרבי הלוחות והבימות אין בהן משום קדושה. פירש בערוך,
 מאיר: איכא למיטעי. ואומר מרגוס כהוב בהורה ואמו למיכמב ספר הורה שלמעלה ושלמטה ושל בין דף לדף וקשיא
 תרגום בתורה: אבל ברכות. הכל יודעין שאין ברכות כהובין בתורה: דהא פרק כל כמבי >שכמ לף קטז.) מנן בהדיא דמטמאין אה הידים רש
 הלוחות. לא ידעתי מה הן. ויש מפרשין הן העשרן לספרים שלנו שאינן לומר דהמס ר״ל כל זמן שהן מחוברין בספר תורה והכא מיירי היכא
 דגייז ואכתי קשה שהרי התם מיבעיא
 לן היכא דגייזי אי יש בהן קדושה
 אי לאו ואמאי לא פשיט ליה מהכא:
 גולל ו מבחוץ וכשהוא מהדקו
 מהדקו מבפנים. פר״מ
 דקאי אקשר מטפחת כשקושר מטפחת
 סביב הס״ה יהא הקשר מבפנים
 כלפי הכהב שאם יהיה מאחריו
 כשיפחה הספר מורה יהיה צדך
 להופכו על הכמב להמיר הקשר
 ואין זה דרך כבוד. נהגו לומר
 כשמוציאץ ספר מורה הני פסוקי
 דרממי תורת ה׳ ממימה עדומ ה׳
 נאמנה פקודי ה׳ ישדם מצומ ה׳
 ברה לפי שממן שכרם בצדם ואחר
 כך אומר גדלו שיש בו שש מיבומ
 כנגד ששה צעדים של נושאי הארון
 (שמואל נ ו) (א) ומ׳ תיכות יש כתורה
 ה׳ תמימה כנגד המי יום שבהם
 ניתנה התורה ואח״כ פותחו למקום
 שירצה לקרות בו וקורא כהן
 (י0ולכחחילה הוא גוללו וסוממו קודם
 שיברך כדי שלא יאמרו ההמון
 שהברכות כתובומ בו אבל בדיעבד
 אין לחוש שהד לא שכיחי עמי
 הארץ כל כך עתה אבל לאחר
 שקרא בו ודאי צדך לגוללו ׳)קודם

 שיברך ל)כר׳ יהודה:
 גדול שבכולן גולל. לפי שהוא
 כבודו וגם לפי שהוא גדול
 שבכולן כדיי הוא ליטול שכר כנגד

 כולם כדאמר רבי יהושע:
 מנין שמשתמשין כבת קול.
 בירושלמי (שבת פרק כמה
 אשה) תני כתיב לא תנחשו ולא תעוננו
 ואף ע״פ שאין ניחוש יש סימן:
 והשונה בלא זמרה. שהיו
 רגילין לשנוה המשניומ
 בזמרה לפי שהיו שיכין אומן על פה

 וע״י כך היו נזכרים יומר:
 בלא אותה מצוה. י״מ מצומ
 אחיזה וקשה מאי רבותא
 פשיטא שאין לו שכר כיון שלא עשה
 המצוה כהוגן לכך פירש דב״א בלא
 אוהה מצוה שעשה באוהה שעה שאס
 אחז ספר הורה ערום וקרא בו אין לו
 שכר מן הקריאה וכן אחזו לגוללו
 או להגיהו אבל אמזו במטפחמ אורך
 ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד:

 הדק עלך בני העיר
 וםליקא לה מסכת מגילה

 א<משום דאפכי להו ת״ר פותה ורואה גולל

 ומברך והוזר ופותה וקורא דברי רבי מאיר
פותה ורואה ומברך וקורא  רבי יהודה אומר א
 מאי טעמא דרבי מאיר כדעולא דאמר עולא
הקורא בתורה לא יסייע  מפני מה אמרו ב
 למתורגמן כדי שלא יאמרו תרגום כתוב
 בתורה הכא נמי כדי שלא יאמרו ברכות
 כתובין בתורה ורבי יהודה תרגום איכא
 למיטעי ברכות ליכא למיטעי אמר רבי זירא
 אמר רב מתנה הלכה פותח ורואה ומברך
משום  וקורא 5יולימא הלכה כר׳ יהודה 8
 דאפכי להו אמר ר׳ זירא אמר רב מתנה
הלוהות והבימות אין בהן משום ג< קדושה  ג

 ייאמר ר׳ שפטיח אמר ר׳ יוחנן יהגולל ספר
7 שיעמידנו על תתפר ואמר ר׳ י  תורה צ
הגולל ספר תורה גוללו  שפטיה א״ר יוהנן ה
 מבהוץ ואין גוללו מבפנים י וכשהוא מהדקו
 מחדקו מבפנים ואינו מחדקו מבחוץ ואמר
 ר׳ שפטיח א״ר יוחנן עשרה שקראו בתורח
הגוללו נוטל  יהגהול שבהם גולל ספר תורה ח
 שכר כולן דאמר ר׳ יהושע בן לוי עשרה
 שהראו בתורה הגולל ספר תורה קיבל שכר
 כולן ה<שכר כולן םלקא דעתך אלא אימא
 קיבל שכר כנגד כולן ואמר ר׳ שפטיה אמר
מנין שמשתמשין י<בבת קול  ר׳ יוהנן 8
ואזניך תשמענה דבר מאהריך לאמר  שנאמר 1
 ותני מילי דשמע קל גברא במתא וקל איתתא
 בדברא והוא דאמר הין הין והוא דאמר לאו
 לאו ואמר ר׳ שפטיה אמר ר׳ יוהנן כל הקורא
 בלא נעימה ושונה בלא זמרה עליו הכתוב
ונם אני נתתי להם הוקים לא טובים  אומר 2
 וגו׳ מתקיף לה אביי משום דלא ידע לבםומי
 קלא משפטים לא יהיו בהם קרית ביה
 אלא כדרב משרשיא דאמר שני תלמידי
 חכמים חיושבים בעיר אחת ואין נוהין זה
 את זה בהלכה עליהם הכתוב אומר וגם

 רבינו חננאל
 ת״ר פותח ורואה, מברך
 וקורא, דברי ר׳ יהודה.
 והלכה כמותו. מפני מח
 אמרו הקורא בתורה
 לא יסייע לתורגמן, כדי
 שלא יאמרו תרגום כתוב
 בתורה. אמר שמואל
 הלוהות והבימות, פי׳
 החלק של מעלה ושל
 מטה ושל בין הדפין של
 ספר תורה. אין בהן משום
 קדושה, א) כלומר אם
 יכלה ויגנז ויהתך ההלק
 שבו אין בו משום קדושה.
 אמר ר׳ יוחנן הגולל
 ספר (כוי) [תורה צריך
 שיעמידנו על התפר].
 פי׳ שאם יקרע יקרע
 בהפר. ועוד אמר הגולל
 ספר כוי. פי׳ מבהוץ
 כלומר כשהוא מונה הספר
 בחיקו, נזהכרך החיצון
 שם גולל מן הכרך הפנימי,
 שאם יגלול על הפנימי
 מן החיצון יפול החיצון
 לארץ. וכשהוא מהדקו
 מחזיק ההיצון ומהדק
 הפנימי. ואמר ר׳ יהושע
 בן לוי י׳ שקראו בתורה,
 הגולל ספר תורה, כלומר
 חמשלים, נותנין לו שכר
 כנגד כולם. ואמר ר׳
 יוחנן מנין שמשתמשץ
 בבת קול, שנאמד ואוזניך
 תשמענה דבר מאחריך
 וגי. והוא דשמע קל גברא
 במתא וקל איתתא בדברא,
 והוא דאמר הין הין או לאו
 לאו. ועוד אמר הקורא
 בלא נעמה והשונה בלא
 ומידה [וכוי]. ומתמהינן
 משום דל א ידע ל בס ומי
 קלא אינון הוקים לא
 טובים ומשפטים ולא יחיו
 בהם. אלא הכי קאמר שני
 תלמידי הכמים היושבין
 בעיר אחת ואינן נוחץ
 זה לזה כהלכה, עליהם

 הכתוב אומר וגם אני נתתי להם הוקים, והם לא טובים זה לזה, ומשפטים לא יחיו בהם. אמר ר׳ יוהנן האוהז ספר תורה ערום נקבר ערום, בלא אותה מצוה. אמר ר׳ יינאי היגלל המטפהת ואל יגלל
ר י ע י ה נ ן עלן־ כ ר ד  ספר תורה, כלומר בלא מטפחת. [פיסקא] מצוותן שיהו קורץ כל אחד ואחד בזמנו. ת״ר משה תיקן לישראל שיהו שואלין ודורשין הילכות הפסח ועצרת בעצרת והחג בחג. ה

 עשדן בגיליון: בימה. שהיו עושץ
 למלך בפרשה המלך כדאמדנן
 במסכת סוטה >לף מא.): יעמידנו
 טל התפר. כנגד המסר ששם ראר
 להדקו יפה: הגולל ספר תורה.
 מענין לענין והוא יתיד וספר תורה
 מונה לו על ברטו גוללו מבמוץ
 העמוד שהוא חוצה לו גוללו ויגול
 מצד חוץ לצד פנים שאס יאחוז
 עמוד הפנימי רגול לצד החוץ
 יפפשט החיצון רפול לארץ: וכשהוא
 מהדקו. כשגמר מלגלול ובא להדקו
 יאחוז בפנימי רהדק על המיצון כדי
 שלא יכסה הכתב בזרועומיו שמצוה
 להראות את [הכתב אל] העס
 כשמהדקו במסכת סופרים>י): עשרה
 שקראו. שנאספו וקראו הג׳ או
ן ד  הז׳ כמוק היום. ולפי שאין קו
 כתורה פתות מעשרה נקט י׳ שקראו
 בתורה: משממשין בבת קול. אס
 בלבו להחחיל דבר ושמע קול או הץ
 או לאו הולך אחריו ואין כאן משוס
 נימוש: קל גברא במתא. קול שאינו
 מצר הוא ובת קול באה אליו: והוא
 דאמר הין הין או לאו לאו. שנכפל
 ב׳ פעמים: נעימה. כגון טעמי
 המקראומ: ערום. בלא מטפממ
 סביב ספר תורה: ואל יגלול ספר
 תורה. בפוך המטפתת: וידבר משה
 אם מועדי ה׳ אל בני ישראל משה
 תיקן להם לישראל שיהו שואלין
 ודורשי! בעניגו של יום הלכות פסח
 בפסח הלכות עצרמ בעצרת. למה
ט  הוצרך לכמוב כאן רדבר משה ו
 כל המצומ כולן לא אמרן משה
 לישראל מהו וידבר משה אה מועדי
 ה׳ אל בני ישראל מלמד שהיה
 מדכר עמהן הלכומ כל מועד ומועד
 בזמנן להודיע חוקי האלהיס ותורותיו
 וקבלו וקיימו שכר המצומ עליהם

 ועל בניהם בזה ובבא:

 הדרן עלך בני העיר
 וסלימא לה מסכת מגילה

 אני נתתי להם הוקים לא טובים ומשפטים
 לא יהיו בהם ׳<אמר רבי פרנך אמר רבי
כל האוהז ספר תורה ערום נקבר ערום ערום םלקא דעתך אלא אימא  יוחנן ט
 נקבר ערום בלא מצות בלא מצות סלקא דעתך אלא אמר אביי נקבר
 ערום בלא אותה מצוה אמר רבי ינאי בריח דרבי ינאי סבא משמית דרבי
וידבר משה  ינאי רבה ־מוטב תיגלל המטפהת ואל יגלל ספר תורה: 3
 את מועדי ת׳ אל בני ישראל מצותן שיתיו קורץ אותן כל אחד ואתר
 בזמנו: ת״ר ״<=משה תיקן להם לישראל שיחו שואלין ודורשין בענינו

 של יום תלכות פסח בפסח חלמת עצרת בעצרת חלכות חג בתג:

 הדרן עלך בני העיר וםליקא לה מסכת מגילה

 מםורת הש״ם

׳ י ע ו : ל ת ו ח נ מ . ח כ ץ ט י ג ] (  א
ע׳ תיס׳ ] ( , ב [ ט: ן ג  קדושי
 מנחות ל: דייה ולימא],
׳ הרא״ש קדושת ארון  ג) [גי
 רש כהן קדושת גהכ״נ],
ג ה״י], ״ ס פ מ״  ד) [
, ו) [פירושו [ :  ה) [כרכות מז
׳ תוססות סנהדרין יא.  עי
 ד״ה כת קול], 1) שכת יד.
ג ״  ע״ש [מסכמ סופרים פ
 הל׳ ט1], ח) לעיל ד.,
״ד הי״ד], סי ג ה״י ו ס״  ט) [
, נ) [ב״ה ערך נמות]  י) [
ג ה״ח], ״ י  במס׳ סופרים פ
 ל) [יש מגיהי! שצ״ל אפילו
ין כקיקיון  לד׳ יהודה. עי

 דיונה],

 תורה אור השלם
ר ב ה ד נ ע מ ש ך ת י נ ז א  1 . ו
ך ר ד ה ה ר ז מ א ך ל י ר ח א  מ
י כ ו ן נ י מ א י ת ו כ ו ב כ  ל

: ו ל י א מ ש  ת
הו ל כא שעי  י
ם ה י ל ת ת י נ נ ם א ג  2. ו
ם י ב ו א ט ם ל  חקי
ו חי א י ם ל י ט פ ש מ  ו
 בחם: יהזקאל כ כה
י ד ע ת מ ה א ש ר מ ב ד י  3. ו

: ל א ר ש י י נ ל ב ן א  י
ד  ויקרא כג מ

 גליון הש״ם
. ם דאפכ״ להו ׳ משו פ  ג
 גיטין כח ע״א מנתות ל
ץ נ ם מ : ש נ ״  ע
ת קול. ע׳ ב ץ ב ש ם ת ש ט  ש
ו דיכמות: ׳ ז מ׳ ״ ט ט פ ״ ר  מ

 הגהות הב״ח
׳ מ  (א) תום׳ ד״ה גוללו ו
 וארכעיס תינות יש כתורת.
נ סי׳ בתורת ה׳ תמימה ״  נ
ד מצות ה׳ ברה יש כ׳  ע
 תיבות ובפסוק האל תמיס
ד זולחי אלהינו יש  דרכו ע
ב) בא׳׳ד  ג״כ כ׳ תיבות: (
למחלה הוא גוללו. נ״ב  ו
ג דהלכה כר׳ יהודה  אע״
 שאינו מחריכ לגוללו [קודס
 הברכה היינו] דלא עביד
 איסור להניח [אח הספר]
 פתוח ולברך אבל אס
ף טפי י  סותמו ומברך עד

: י  הלכך לכחחלה כו

1^101 ^ — 

 מוסף רש״י
. ו ה י ל כ פ א ם ד ו ש  מ
 הלכך אס לא הזכירו אלא
דעי ר י  שס החכמים לא ה
 אהייא מתרי לישני קיימי
ה ר ו ר ת פ  (גיטיו כח.). ס
די . אלא על י ם ו ר  ע

. ( ד  מטסתת !שבת י
ת כ ס ך מ ל ן ע ר ד  ה

ה ל י ג  מ

 םליקא מסבת מגילה, שבח לרנ עלילה, ברכה ותהלה, תפארת וצהלה, ידום קרנו למעלה:

 א) עי׳ נחוס׳ נא! ל״ה הלוחות מה שהקשו על פירוש הערוך שהוא כפירוש לנינו ואמנם לפי מש״כ רניגו למיידי אס כלה הנתג ונגנז א״ש וכעין זה תייץ הש׳׳ס נשבח קטז בלה שאני ע״ש היטב. נ) אולי צ׳׳ל הכרך החיצון ינלול על הכרך הפנימי
 שאס יגלול מן הפנימי על החיצון יפול החיצון ונו׳ וצ״ע כזה.



 פסהןי תוספות ממםכת מגילה
 כני העיר

 אין להגיח נטאיס וכתובים על התורה [בטן אבל לדבק
: תר  מו

 אין מוכרין בית הכנסת של כרכים אפי׳ לא נתנו לבניינו
 ואס יש אלם גדול שנתנו על דעמו מוחל:

 ד־ה כיון• דף כו
ט העיר אלא כשל י  של כרכין לא מהני שמכרו בשבעה ט
 כפריס העומל לימכר: .:ד־ ז נהרא־שו

: י מ ת אלא אס כן יש כית הכנסת א ס מ  לא לסתור בית ה
 צ״ע אס מותר ליכנס גבית הכסא בתפילין של יל למתוסין

ר [ל]:  עו
א תשמישי י ן ה ה שסורסין על הארון בפנים וגחו ע ד  י
 ליןלושה: דייה מריש:
[ כלי עץ בפני הנקב חוצן מפני הטומאה  מה שמבטל,

 [לא]:
י בכל לוכמא: ט ר״  הלכה כריב״ל לג

 דייה כוווזיה דף כז
[ ן ל׳ אמוח של חפלה אפי׳ שהה [כלי  אין להשחין חו
 מהלך ארבע אמוח: ז-ה לא ע״נ
 אין למוח שס לחטרו אפי׳ אין מאי לו המכנה שס היינו
י סגס משפחה: ד־ה ולא כויתי ו  מ

: ן י מ י ר  הזהיר בקילוש היוס ממלאין לו ג
 דייה הנימה:
) לעשות קפנלריא [לבן לטת הכנסת אפיי היה ך ר ל ) ן י  א

א:  שטל מעיקרא או נכנס שלא לעשות קפנלרי
 כשכח וי׳׳ט אין לישראל גלול לקרוח לפני כהן אס לא
 לכייף ליה ובשני ובחמישי מוחל ןלג]. רשאי לומר לעס
ן מ ן לברך כרכח המזון ואפילו (1) חלמיל חכס ס  האד

ך ר א  הזה מזמנין על עמי ה
 אין נקרא ומרן אלא הגומל חסליס ונעל צלקוח:

מ אס כבר ״  אע״פ שאסור להשחמף עס עובל כוכטס מ
ת החיר לקבל מהן ״  נא לילי שבועה מוחר לקבלה ר
: ד־ה תיתי דף כה  שבועה בזמן הזה ןלל]

 בחי כנסיוח אין אוכלי! בהן ואין נכנסין בהן מפני
 הגשמים ואסור לזורען בחורבנן:

 דייה בתי כנסיות ע־ב
ן לומר בחיי חכם כגון חלמיל חכס כשימוח. כשאלס י א * * 

ע לכבולו:  גלול מססיל באין כ״
הו במקום שמוצאין קברו  ממ מצוה קונה מקומו י
 אוחו: דייה מבסליו דף כמ
 אסור לעשות מלאכה נשעח קבורח מח אפילו לעס
 הארץ: דייה הנ״מ:
( בטח הקברוח מותרי[ כיון ,  הגינוח והאילנוח שנטוע
: דייה איו:  שאינן על הקברים עצמן
 מה שאין קורין בשכועוח שור או כשב לסי שכבר אמרוהו

ו * * * : מר  בפסח עס סרשח עו
ן פרשת פרה לפרשת החלש כלי לטהר  אין מפסיקים ט

 ברגל [לה]:
ס וראש השנה דוס הכסוריס  מה שקורי[ נמועלי
ח ״ ש קצת סמך [לי]. ו  בקרננות היוס הן על סי קכלה י
ן טהונת[ אף ני לא שייך למה רי  שחל נא׳ בשבת מפטי

 שקראו [לזן:
ח רק כשחל פסח בחמישי ל  משך חולא כו׳ לא ישחנה ס
ו הכמוב במוכה אלא שיוס ומ כסל  והטעם לעולם יש לקו

: ן אשק ושטעי שלי״ט מססיקי  ו
 דייה והאידוא. דף לא

שח עליוח כלי להגלילן מן הנשיס ס פו ד ו ס  במנחח יוס כ
ן נ י טם כלאמו ו ימיס טו מו משא ו ס י ו טו  שמתקשטות נ
ה ו ו מו כשם שאמוח שלא לגלות ע  כשילהי חעניח גס לו
: דייה במנחה וחס בעונוחס]  [כך לא חגלה עו

ב האי חקנה ו שו מ א ן ויהי אחרי ו י ו י ה מפט ו  גשממת חו
ה למחר ״  וקשה לשנות מן התלמול: י

ח ״ ק יהוילע וכן ו י ט ס ו בא כאמל נשבמ מ ל  כשל׳׳ח א
ן אחמול באחד לחלש ולא מחל חלש כלי י ו י  ניסן מפט
ת באותו שבוע: ו״ ה מפטיר: ״ ע ו או  להודיע שי
ן שמעו בשנת שלפני ט׳ י ו י ח אב [שחל] בשנת מפט ״  ו
 באב חזו[ ישעיהו ולאחו ט׳ באג ז׳ נממתא ופרתי חשובה.
ל בחעניח. שנח שחל ט׳ באב כחוכה אסור ח ן י י ו  אנן קו
: דייה ר״ת ע״ב ח ״ ו ס ולא מ ט  ט

 גליוניס שלמעלה ולמטה יש בהן קדושה:
 דייה הלוחות דף לנ
ו ש ל ק ״ ן ו י " א 3 ל  ס״מ כשמהדקו מהדקו בפנים י
: דייה גוללו מ ״  מטסחח ס

ג דכתינ לא חנחשו סימן יש:  משממשין בבת קול אע״
ה מניר -  ד

. ו י כ! יזכו ע״ ק היה לשנות משניות כזמוה י ו  ד
 דייה והשונה:
 אין לאחוז ס״מ בלא מטפחת: דייה בלא

טוס השנת. אין ות סושח ו ת יכול השלישי לקו ״ ו  כ
ן בפושה פחות מג׳ פסוקים וכן אין מחחילין. מה י ו י  משי

: א] נ  שחקנו ברכה חמלה וסוף הוא גשטל זה ן
 דייה ואס. דף כב
חל ואינה כי אס שני פסוקים אחו  מה שמחחילין י
דוע כל כך: נא-ד:  הפושה ההפסק אץ י
א ו ן בחג קו  אין לחזיר ולקוות מה שקואו לפניו א
: דייה שאר: ו  הרטעי מה שקראו לפני
 מה שצופל שליח צבוו בחחינוחיו ברצפה לפי שהופך על
 צידו: ד־ה ואביא: ע־נ
ן להובות גחחיגוח וחפלומ גילי יס שמתענין ו ו ס הכפו  טו

ו כמו אתה כוננת ןכב]: ו  ואף טמיהס אמ
ו השלישי: י ט פ  נחעניוח ובטי באב במנחה מ

 ו״ ה חד אמד דף כנ
וא הפסוקים קו ו ו ו ו חו י ט פ מ כ ה ״ ה ו ם טוב י ו  בשנמ י
ואים מו קדיש כין הקו ו ו לפי שמקנו ל נ  שקואו כ
ו עינינו וקדיש א ו ך ה׳ לעולס י ו ו ו וחקנו נ  למסטי
ד פ ת רשות. וכשיש שחי ס ט ו ת להודיע שתפלת ע ט ו ע  נ
ס קדיש אתר סיוס ס״ת הראשון ד מ ו ט א ״  תורות כגון ט
ס ד מ ו ד תורות א פ א בשנייה וכשיש ג׳ ס ו ו קו י המפט  ו
ר קורא בשלישית והקדיש  קדיש אחר השנייה והמפטי
ס ד מ ו  גורס שהמסטיר אינו מן המנץ. מה שהקטנים א
 הפטרוח לחנכן כיון דקיי״ל קטן עולה. בכל שנח אין
טוס השבח: דיה כיוו:  נוטלי! ס״ח שנייה לקלות ו

ו ימוח השנה: גס נשא  אין מנהגינו למו
 ד־ה לא ע״ב
ה והלכו מקצתן  החחיל השליח צבוו להמסלל געשו
ש וכוכו יכולים לפרוס ד . אס יש ו׳ שלא שמעו ק ן ד מ ו  ג
יאת שמע ו קו נ ם ואפי׳ קרא כ סי ו י ׳ נשטל יחיד פ  ואפי
 יכול בעצמו לחזור ולפרוס כגי! שליח צביו שהחפלל בלחש
 וחוזר ומתפלל כקול רס ואע״פ שכולנו בקיאין עכשיו
ש ד מ לא רצה לפריס על שמע כיי( ששמעו כולן ק ״ ו  ו
: ן ממנו ולא לעמיד לפני התיבה לפרוס בכוכי  וברכו מו
 דייה ואיו:
ו בעשוה כגון נ״כ ונבוך ה׳ אלהינו מ  דבו שבקדושה או
: וד-זבגנויז: נרכו ר ו מפטי  ו
 כוכח אבלים שבנדכח המזון אל אמח דיין אמח שופט
י בעשוה בחשובח הגאונים כוכח אכליס אחס  כוי לא ה
ך מנחם אבלים אנן אין אנו נוהגין ו ו ס על הכוס נ ד מ ו  א
ונוחיכם מו אבל אתס שחקנו לכס חכמיס ואנומיכס ו  לו
: >ד״ז ברא״שו: ה ו ש ו אותה בלא ע ו  הואשונים אמ
: י  מנהגיני לקרות פסוק אחד בנטא וגחחלח הפושה ג

 ד־ה ובנביא דף כד
ש שס אמו יהושע אל העס המקדשי י י גס ו  חימה שמחו
 שלשה פסיקים עד בעח ההיא: דיה ואם:
ה טן ש ו ו שלני אי! פ ס ו ה׳ מנס נמכוחס ככל ס מ  כה א

 אלו פסיקים:
ע יכתסיו ו ו ד ק ג ו לפני החיבה יחף או לכוש נ ג ו  אין ע
ח: ד־ה פוחח. מו י ו ו ע וועוחי ז  ו
רד לפני החינה נחעניח אלא זקן ו  לא נחמלא זקנו אין י
ח: ו קטע  ורגיל ונהטא שתי שערות באקואי בעלמא ולא נ
) דייה ואינו: ו ) 

ע שהזמ! גמרא אפי׳ מדרבנן וסומא ״ מ רות מ  נשים פטו
 ] : ד-ר, מ » ] ! ג נ ו  חייב מד
הי  אין להסחכל ככהניס כשנישאין כפיהן במקדש מפני כי

: [ בד  עי( ועכשיו מפני היסח הדעח [
! היה י כ ט מייא לפני התיבה כשהיה מ ח אח ו ד ו ה  מה ש

י אליהו שצוהו למהו גאולה: ״ א מ׳ יפה וגס ע ו  קו
 דייה כשאתה ע״ב
ו ח ו  סומא בא׳ מעיניו לא ישא כפיו ואס רגיל בעירו מ
: דייה אם: ו י  אפי׳ במומי! טד

! לפי שנעשה ע ו נ ו מפילי[ שלא יכווצו יקלקל ו  לחפו
ו אחו ו ע ו הנחים אכל אנו נוהגין לעשיח חיחווא מ ו ע  מ
: דייה כתפרן:  [כה]

טס שמוציא אח הפושעים מן הכלל מו יבככוך טו ו  אין ל
: דייה יברכוך: דף בה  נחפלחו
ק ד דע צ ו  הפייט יסד צדקו אוחו ואח בנו ומביא הפסוק י
ס על ד מ ו  נפש גהממו משמע שהן וחמים והא דאין א

: [ ט ך מפני שמטיל קנאה ו ו הגיעו וחמי ו  קן צפ
 דיה מפני:
כבה: דייה איו: ! גמו ד י ט פ  מ

ן איני טוב מאהנח ד ו ס ואת י י  פי שה מצות מאהבת שכי ו
ה על כל אהבת אבוהס א י י לשמה. ואהבה ר ו ה ת א י  ה׳ ר
ד יראה ואהבה אחות הנותן סלע על עו  אטנו כעין איוב ו
 מנח שיחיו בניו ואינו חוהא אס אי[ באה שאילחו וכן

 יראת עונשו [כ1]:
׳ [כחן: ן המשפוט אמ עיר הדמיס וגו ד י ט פ  אנו מ

 עא

 עט

 מזה [י] והיינו לטנה זה למעלה מזה איש כראש הדף
ך ד ל ף י  ואת בסוף השיטה הראשונה עשרמ בסיף הד

א שיטין: ״  (0 לכתוב ט

 הקורא למפרע
ת שמע נאמר בכל לשון [יא] לא השמיע לאזניו יצא א ד  ק
א ־ ע ז י ף  א״צ לדקדק באותיותיה: ד״! בגמרא. ד
תא אלא פרשת י ד  לא מצינו שצדך לקרות נס״מ מדאו
 זכור: ד״ת כל: דף יו ע־ב
ר על ו מ ג ו יתתיל אומה בוכה שטעה י כ ס  טעה ושכח ו
י י ח שמע והלל ומגילה. בחעניח צ א ד ק ו וכן נ ד ס  ה
! ד י ו אי[ מחז מ פא אס לא א ו ו ן גיאל ל מו עניני ט  שאו

כי אחי שהחחיל כיכה שלאחדה אין להחזירו: ז  אס נ
 דייה הסדיר:
שו שחי סישיוח הן או למנצח על ג ד האיש ולמה ו ש  א
ח: דייה ודוד: ו שי ד שחי פו  מיח לבן ילמה ה׳ חעמו
וה כילה ס אלא למי שיודע כל התי ט ו  אין נאה לדרוש ב

: ן ג י  שנאמו מי ימלל וגו׳ [
 אין להפסיק במגילה [יג] ובדיעבד יצא:

. אין [ ד לגמור כולה >ג< אין מוזר לואש ףד  אס שהה כ
י נחראי כמו מאטי  הלכה כתלמיד במקוס הרב ט לא ה

: לן  ורנא ואי

 לרש״י ס״מ צדכה שירטוט לר״מ אין צריכה שירטוט
ט: טו י  [טי] ומזוזה צדכה שי

 ד־ה תפילין: דף ית ע״כ
 שימרח יכס שצשא אחיו את אחותה או קידשה קודס
 שנפלה לפניי א״צ להמחי[: דייה שקידש:
ן ד י ק ו שלנו עושי! מקליפח עץ ששמו כשף ש  ד

: ן י ס אוחו נמיס או ט ד ו ש  סרינשלינ״ש י
ח ו ו י ח ן בחסיויח י ן לא היו כקיאי! כל כ אי ו  טמי אמו

 ומכל מקוס יודעין הכל נעל פה:
וה עליונה ט כי אס שו טו ו ן שי  תפילין אין צדכי

:  !tm (ל) או בד׳ צדדין [וכן הא] דשלש אין כוחטן
 נד־ז ברא־שו:

: ד־ה קנקנתומ ו ן לחח לתוך הלי גילי ט ו ״ נ מי ו  אל
 קלפים שלנו שאינן מעוסצין כוחטן עליהן:

 ד־ה דפתרא דף יט
ל [יז] חל עליו חובח ״ ו שהלך לכוך והיה שס ט י  p ע
ו שהיה פ . כן כ ל ״ ך וא״צ לקווח ט ו ך וקולא כלי! כ ו  כ

סה: ס המי ו א כבו ט ו ו כמוהם אפי׳ ק ג ל ד ״ ו ט י ע  נ
 ד־ה בו כפר

אש מו ן מואשה וסופה ואמצעיחה ו ד י ג ן מגילה נ ד פ ו  מ
על השני ומן השגי על השלישי ו על הגיל כממנו ו פ ח  ה
: ז־ה ובלבד:  כממגי עד סוף החפל

קלע: ך לשייו המפל שלא י ד ס צ ד פ  במגילה ובכל ס
 ד־ה שיור: ע״ב
ד הוא כפקח ואס ״ה לא ו ואינו שומע ה מ מ  חלש ה
א המגילה: ד־ ה חוץ: קו  י
ס ד ח ן אין מוציא א נ נ ו  קטן שהגיע לחינוך והוא חייב מל
ס ד ח  למגילה נמי לובנן אבל גבוכח המזון מוציא א
 שאכלו שיעול דרבנן [יס]: ד״ת ור-י:
ס וכן ו ס וטטלה שלפניה בלילה ושלאחדה ט  הזאה טו
 טטלח אזוב: ד־ה ולא טובלי!: דף כ
: ד״ה דכת-נ: ס ו  מילה שלא בזמנה אינה אלא ט
ס ולא  צאת הכיכטס אינן ככוכטס גדולים הנואין טו
ן בצילה: ד״ה והא קי״ל: ע״ב  כקטנים הנואי
ו בלילה ימנה למחו בלא כוכה לא מנה מ ו ע ו ה פ  לא ס
ו לילות: דייה כל הלילה.  בלילה אס״ה ימנה נשא
ך ליזהו ד [ וחלטפ אחו חצות. צ ד מו ו אי י קט  אס וצה י
 לאכיל מצה קידס חצוח ואפילו אפיקומן דנמקוס פסח
 קאי: ד־ה לאתויי: דף בא
ם דניאל י ג  תרגיס [יטן כתיטס לא תקני יינתן מפגי חו

: ש נו הקץ ואחד מן התנאים תקן  ד
 דייה ובמגילה ע־נ*):

 הקורא המגילה עומד
 אלמלא מקרא כחוב אלמלא כא׳ כלומר אס לא היה כן
: דייה אלמלא: ו ר ג ד אלי נ ״ י  ואלמלי נגדו ט
ו כולן (ה) אנל נמסיכה היה  הכאשוניס כשגורסי! עמד
: ד מ ו ע כוח מ . קשוח מיושב ו ) ד מ ו ס ע ד ח א  הרב יושב ו
 >ד״ז בגנזי):
 עכשיו קורא השליח צבור עס כל הקרואים שלא לטיש
: ז־ה תנא: ע־ב דע ו  אח שאין י

ן בשבח קודס מוסף שהעס כטילין ממלאכה: ד י ס פ  מ
 ייבא עמלה אץ כפושה כי אס ט׳ פסיקים יאיני מחובר
 לסושה שלמעלה: דייה איו:
 מצוה בראשון לכך נהגו בפסח שעושי! שלשה מצות

: [ נ  ועושי! סימן בכל אחת [

 מגילה נקראת
 (א) דכר שפשט ככל ישראל גדול יכול לבטל ולא קטן ואי
ו עליהם בנסשיתס  לא פשט אפי׳ קטן יכול לבטל ואי עמד
ן י״ח דבר שנאספו והרגו אלו באלו אפי׳ אליהו אי[  כגו

 יכול לבטל:
 (דבר זה הוא בתוספות במסכת נ1־ו דף ל־ו ע״א):
ג באדר נקהלו להמענוח ״ ט י על שס ש ו  תענית אקתו ק
ו חו ן ו ך נח״צ כמו במשה שנלחם בעמלק ואהו ד  וג׳ צ
ס ס באחד נשכח הוה חעגיח טו ד ו  שהיי שלשה יכשחל פ
 ה׳ ילא כע״ש דאין שהיח מפני כבוד שכח ומה שאץ

: ן ס י  מחענין בניס! כמעשה שהיה לסי שאין מחענין מ
 >ד־ז בוא־ש<

 כוכיס המוקפים חומה מימומ יהושע p נון נוהג אף
 כחייל: ןד־ז בר־ו נ111ס התום׳ ן:

 אין נותנין שלוס לחטרי כשדה ובלילה:
 ד־ה חייעוי(!: דף ג
עד בפני חלמיד חכם ודוקא בפניו וייס שמועה  אין מו
: ד־ה אי! מיעד: ע־ב  [א] כנפניו דמי
 מח מציה וכל מחיס הן קידמי! לחלמוד חורה: דייה מת:
 כל זמן שהמס בעיר א״צ לנטל לימודו ט אס כשעח

 קבורה:
 in™ חכס שמח טח מדרשו דוקא כטל:

 >ד־ז נמס׳ מ־ק דף כ־ב ע־0
א שיש בה י׳ בטלני! שמחסללין נמנין י ו גדולה ה י  ע
בא ! גס י ד ו ח מגילה ק א ד ס עס ק ד ס כ ! בס״ח. ה ד ו ק  ו
ס הכניסה. כל שאינו ו טי י ע ] נ נ ] ! ד ו ס ק ד פ כ  עמלק ה
ד חובתן הכא לא שייך ס י ד מ ו אינו מוציא א ג ב בד י  מחי

: וח הן ו י ן דשני עי  לא חחגודדו טו
וח:  נשים אין מיציאוח מקדא מגילה אלא נשיס אחו

ם: דף ד  ד־ה זשי
ג] ואס לא הזכירו שבח  נשים חייכוח כג׳ סעידוח [

 בסעודה ג׳ בנרכח המזון חוזרות:
וס: ט דורשי( אע״פ שדורשין לפניו ל׳ י ״  גס ט

 דייה מאי
: ד־ה חייב: ם ו י מ דזמ! מברך בלילה ו ״  אומר ר
״ט משוס דכרכי! שלנו מוקסין חומה ן בהיצאת י ד ה ו  אין נ

: [ ל ז אמות [ ס ט״ ט ח  ובחיס ידיכן ככומליח ואין ו
 ד־ה ויעבירנו: דף ד ע״ב
ס ד ד דס ה הו הי ה ו ! אלא געשו ד ו  אף ממנה אין ח

: ל [ה] י ח ח לקמוחה י ״ מטן על ו  בכסדס שו
י סי ס נהגו בהן אי ד ח א ס ו ד ת ו וועין שהם מ ם שי ד ב  ל

: דייה דברים: ן ד י מ  אין להתירן אבל אס טעו בהן מ
 דף ה ע־ב
ד מיסה ובנין י י ! לקנוח צ  שבח שחל בו ט׳ באב ממעטי

: ו  שמחה אבל שאר בניינים ונטיעוח ואפי׳ אירוסין שי
 ד־ה ממעםיו:
ן של אומימ לעמיל ילמלי בהן חורה אבל בחי ד  סלטי

ס לא אלא לשממה יהיו: י כ ו  עכולס כ
 ד־וז טרטיאות: דף ו
רה זרש כרוכה י ד או ל ו ו המן בליך מ י ו מו בסוסה א ו  ל

ה זכור לטוב: נ י ר מ  אסחו [ו] ברוכים כל ישראלים ו
 דיה ולא: דף ז ע־ב
: ט ״ ט כנין מגבן אין לעשיח ט ״ י ע  אוכל נפש שאפשו מ
 ד־ה כאז
ו בכליס שאץ עושי( בהן אוכל מ ו ו מאכל מ ו י מ ו מ ר ו מ  ה

ל: ! כמוהו אסו ד י  נפש בשיה פמוטה ואס משכ
 ד״ה אלא: דף ח
ד ולא נבקעה: דיה דריסת: פ גל במצו ק ח הו ס ד  ל
! ללשו( ד מ ומה שקו ד ב מ לשין הקולש ולא ע ד י ש  א
ד והיא נ פו לשי! ע ח משוס אנוהם ששי ד ג  הקולש ע

נמסו לאשיו שיצא מעצח הפלגה:  לשון הקודש ו
סו פסוק אחד [ בו חי ד ו ה אין ק ע ד  ס״ח שחסו נו י
פ כשל על לוני יכל שכן ״ ק וקראו ע [ בו חיסר פסו ד ו  ק
: !:דייה בשלמא): דף ט  מקרא שכחנו חרמם
ס נכחטס ד ס ס ולא במזוזה ותפילין [ז]. ס ד ס ס  חולין ב

ל תפילין על קלף מזוזה על ריכסיסטיס: י  על ג
ס שאין כמוטן בספר וכליו מצילי! אותן מן ד ס  שאר ס
 הדליקה אבל מגינה דיקא בספר ובדיו: ד-ה ורב אשי

 כרכיס המוספים חימה מימית יהישע גן נון תלו י
 לכטד א״י. גכ״ע [ח] לעני( מגילה קדישח א״י קיימת:
 ןד־ז משמע נגמ׳;: דף י ע״נ
: דיה מורד: ן ך לדונו אך לא הלנת ד ד רד במלכות צ  מו

 דף יד ע־ב
ן ה ד נ ם שיכוונו ד ד ן אמח היינו שמיבה לחקור ע  ד

: ה מ ו י ן מ י שהד ו י נ ן מדומה שיודע נ  לאפיקי ד
 דייה זה הדך דף טו ע־ב
נה [ט] והקצלה אדח. שירח י ה ל י י  שיטה האייכה ק
ט קציה יסחומה מב׳ יאשיה ה יחבה על ג נ י  היס הל
 ושייה זו כל ואח זה למעלה מזה והשמוח זה למעלה

י מ י א כעצמי כי׳ אלא ש״מ אי! ל י כשימיח לכ חסי מ א ולב חסלא מחיי כי׳ יא״כ יש ללקלק למה לא א כ ששח כגין הספלה דקאי טה לב חסי ס מחיי ו ט ו ד הספד י ף כח: ה״ ד גן נ ) מצאנו פי׳ על זה דגוסי * * : [ ו צ״ל אחו ד״ה עכשיו דלקמ! ו ג י ) [האי ד * 

: ׳ כ״ח על א״ח סי׳ חצד] ) [עי * *  בחיי חכם כשימוח הח״ח: *

 הגהות כת״י
מ כשני ימים ו ן וחציו בשני וכן ו דס בשני ימים האחווניס חציו גואשו ו השי עס וכן שי ו ו במוצ״ש ואשונה עד בלילה ההוא כמוצ׳׳ש שניה עד לכל ז ד א ו נ ! בכל מוצ״ש עד ט״ נ ד ט ק ה ו וככל שבחומ ו ד ומ המנילה משנכנס א ן נהנו העס לקו מ״ס מנהג קדמו  (א) נ

) בפני: ז אי וקטן היודע לישא אח כפיו נושא עס אחיו הכהניס: ( ד נאקו י ח וח נושא כפיו ט ) נתמלא זקני נישא כפיו בקטעוח הטא שחי שעו י ) : : (ה) למיסבו י ס דהא שלש כו ד ד ) וב׳ צ ד ) חיזר לראש: ( ג  של עצרח: (כן לכחיב בי י׳ שיטין: (

 הגהות בפסקי תוספות
] עי׳ תיס׳ כחובוח ז׳ א׳ ד״ה ד : ן י ד ס״ק ז ״ מ ט ב׳ ד״ה אי יס״ת שס יבהגר״א א״ת סי׳ ת ״ טלי כו׳ ע׳ תוס׳ ברכות מ ז דשנמ ע״ש. ומ״ש ואס לא הו ״ ט ן פ ״ ו ב ט כאן ו ד ו מ ] ד״ז נ ג ] : ד א׳ ״ או נתוס׳ יבמית י ד״ז מבו ס ו ו י ע p צ״ל ג ] : י ק כ״ח נ א] גמ׳ מ״ ! 

] והיינו. צ״ל והאזינו י ] : י ד י מ ! ו ״ ] עי׳ ר ט ] : ן ש מכלמי ! ד ״ : [ח] נזה מיושב קו׳ החום׳ נ׳ ב׳ ד״ה יהמניא ועי׳ ו י א ס״ק ט ״ ע ״ד סי' ו ו ״א י ו ס כו׳ עי׳ בהג ד ס ושלמי כאן. ומ״ש ס : ש כ״ה טו ׳ ם כי ד ו ו ] א י ] : ך: [ה] ד״ה היה דף ה׳ יערא״ש ימרדכי  מחו

] ד״ז טי ] : י ד ד ״ה ל״ד ב׳ ד״ה ל ו : ומ״ש אץ הלכה כו׳ לאפיקי ממ״ש חוס׳ ב נ ״ ד] ד״ה נקוט דף י״ח ע י : ן ש סי׳ אי ״ א י ] ד״ז נ ג ״ח: ף מ׳ דף י ג ג כ׳ ושייך למ״ש כאן נ ״ מ י ו ד ו ] גמ׳ ה נ : ף ׳ ו נ א ומ״ש א״צ כו׳ עי׳ כוכוח ט״ ו : ןיא] ד״ה הקו ( י ״ יכ״ה בדסו  ו

ף ] ד״ז בחיס׳ שבמודכי סו כ ניס: ! ו זה צ״ל לקמן אתו ד״ה הואשו י יט] ד ד שטעה: [ : ןית] והקטן אכל כ י ש״ ו א״ש ודלא כפ ] תוס׳ הנ״ל: ימ״ש ״יכן הא ישלש״ בדפי׳׳י איתא ״דהא שלש״: ןיז] ד״ז כו טו : ן ׳ מנחות ל״ג ב׳ ״ז נ ׳ ב׳ סיטה י  בתוס׳ גיטין ו

: [כה] עי׳ תיס׳ מנחות ל״ה א׳ ד״ה חיחווא י כאן דכ מו ז א׳ ד״ה בכהניס ו ] חגיגה ט״ כד ן וסומא שוה לכל אדם: [ נ ג ׳ יהודה אבל אנ! קיי״ל כי : [כג] החיס׳ כ״כ לו ! ״ א דיומא ועי׳ כ ו ו ג דגסיש סד : [כב] ז״ש נגמ׳ דף כ״ ד ד ו א״ש שס: [כא] עי׳ מ ו  פסמיס ו

׳ ו א״ש דלית הלכחא כווחיה ד ו ף י ״ ד : [כח] עי׳ נ י נ נ ״ ] עי׳ חוס׳ סוטה כ 0 ] : י ׳נ כו ׳ ס כגייסא שלנו כאן בגמ׳ ההוא דנחיח כו׳ אחה חסח על אי י ו ט מה׳ חפלה ה״ז ג ״ מכ״ס פ ״א א״ח סי׳ לכ ס״ק צ״א: [כו] עי׳ שנוח אליהו ס״ה דביכוח . אבל הי י הג נ  י

ף כח ״א מהל׳ חסלה ה״ח: [לג] ד״ה כי ד גכ״מ פי שב״א כאן ו א ועי׳ י ד ד נ פ : [ל] מנחוח ל״ה ב׳ ד״ה אלו: [לא] עי׳ חוס׳ ב״כ כ׳ א׳ ד״ה היא: [לב] ז״ש נגמ׳ מימי לא עשיחי ק ג ט יע״ש בתוס׳ ״ י ב״ב י ת ו ק מ מ נ כט] גמ׳ דף כ״ז. ל : ן  אליעזד יה״ה כאן

: [לז] יאייש כמשנה ל״ה כססת כוי: ב ף ל׳ ע״ שאי י ה ו ״ : [לו] י ושלמי י ש בשם הי ״ א י ף ו ״ ה שמא: [לה] ד ״ ג י ״ ׳ ע ת נ ו י ] גכי י ל ] : ט ל י  ומ״ש ישאי כו׳ עי׳ מ
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 רבעו מגילה גקראת פרק ראשון מגילה אשר א
 דף ד ע״א

 שאס יקראו אותה קודם זמנה יחלקו להם מעות פורים כיום קריאתה כדאמרינן לקמן
] ולא יהיה להם י ״ד [ ו ביום ומחלמין כו ביום ומוציאין המעות קודם י  (דף ד:) גובין נ
דף ה.) אכל שמחה אינה נוהגת אלא ממנה (א) והא )  כמה לשמוח כפורים ואמרינן לקמן
 דאמרינן ממן הזה לפי שמצויין רוב עניים ש ויש שגורסי׳ הואיל ומסתכנין כה כלומר
 כאותו הזמן [ח] שהיו ישראל יכולין להעמיד כדתותיהס [ט] ואין כאין לידי סכנה היו
ד וט״ו וכן ״ רץ אומה אלא ממנה שהוא י ״ג [אבל ממן הזה] אין קו  ב קורין י״א י״ב י
 הלכתא: [דף ב ע״ב] כרכץ המוקסין חומה מימות יהושע בן נון קורין אומה בממשה
ר מדפרזים בארבעה ג  עשר. מנא לן אמר י) רבא דאמר קרא ני] על כן היהודים הפרזים ו
 עשר מוקפץ תומה בממשה עשר יא) ושושן אע״פ שאינה מוקפת תומה מימות יהושע
רץ בט״ו מ״ט הואיל ונעשה בו נס והיהודים אשר בשושן נקהלו בשלשה עשר  בן נון קו
ן״נ] אריב״ל כרך וכל הסמוך לו  בו בארבעה עשר בו ונוח בחמשה עשר בו וגו׳ [דף ג ן
 אע״ס שאינה נראה עמו כגון שיושבת העיר בנחל או כל הנראה עמו אע״פ שלא סמך
 לו כגון שיושבת בראש ההר נידון ככרך וקורין בט״ו ועד כמה (לעיל דף ב ע״ב) א״ר

 ירמיה מיל:
 ב ואריב״ל כרך שישב ולבסוף הוקף נידון ככפר דבתיב ואיש כי ימכור בית מושב
 עיר חומה שהוקף ולבסוף ישב ולא שישב ולבסוף הוקף וילפינן קריאמ המגילה מבתי
 ערי תומה וקשה דהיכי מיירי אי דלית ביה עשרה בטלנין אפי׳ הוקף ולבסוף ישב נמי
 נידון ככפר דהא אמר ריב״ל כרך שאין בו עשרה בטלנץ נידון ככפר אי דאית ביה עשרה
 בטלנין הוה ליה למימר נידון כעיר וקורץ בי״ד הלכך נראה דהא דאריב״ל כרך שאין
 בה עשרה כטלנין נידון ככפר לא איירי במוקף חומה מימות יהושע בן נון כסתם כרך
 האמור בכל מקום לענין מקרא מגילה אלא כשאינו מוקף תומה מימוה יהושע איירי והוי
 כסתם כרכים האמורים בכל הש״ס שהן עיירות גדולות אבל במוקף מימות יהושע בן נון
ן!p ואריב״ל כרך שאין בו עשרה בטלנין נידון ככפר ואע״ג דאתו  אין צריך עשרה בטלני
 הגה״ה ליה מעלמא וכרך שהיה מוקף מימות
 *ואס היה מסופק אס היא מוקפח מימות יהושע יהושע ואע״פ שאין לו עכשיו קורין בט״ו*
י י>י״י יגליליק דתניא רבי אליעזר כרכי יוסי אומר אשר ׳ ׳  3ן נון או אח״כ קורא 33׳ ימים י
י יי״ז לוא מומה חומה אע״פ שאין לו עכשיו י ל י ' ״  ואין מברכי! על הקריאה אלא י

י י  קריאה לכל היא. מיי׳: ו

 1 והיה לו קודם לכן:

 ג משפחה ומשפחה למה לי אמר רבי יוסי בר חנינא להביא משפחות כהונה ולויה
 שמבטלין מעבודמן ובאין לשמוע מקרא מגילה ג מכאן סמכו של בית רבי שמבטלין
 תלמוד תורה ובאין לשמוע מקרא מגילה תניא נמי הכי כהניס בעבודתן ולויס בדוכנם
ה וישראל במעמדן מבטלץ מעבודתם ובאין ״ ה ג  ה

 *הלכך אותן בני אלס שמניתי! טהכ״צ וקורי! מגילה לשמוע מקרא מגילה* : אמר רבא פשיטא

ן לבא עס אשמו לי עבודה ומקרא מגילה מקרא מגילה ד  בבחיהם לא טוב הס עושים אלא צ
: עדיף מדר׳ יוסי בר חנינא ת״ת ומקרא ' " א  וילליו לבית הכנסה לשמוע מקרא מגילה• "

 מגילה מקרא מגילה עדיף מדסמכו של בית רבי תלמוד הורה ומת מצוה מת מצוה עדיף
 מדתניא מבטלין ת״ת להוצאת המת ולהכנסת כלה לתופה עבודה ומת מצוה מת מצוה
 עדיף מולאחותו [ל] מת מצוה ומקרא מגילה מאי בתר דבעיא הדר פשטה מת מצוה
 הגה״ה עדיף מדאמר מר גדול כבוד הבריות

 *ומוחר להספיל מ״ש גמועל ובחנוכה ובפורים שדוחה את ל״ת שבתורה*:

: ד [דף ד ע״א] אמר ריב״ל נשים תייבות ה להספי• מא״ז ל י ג 1 מ י ל ו נ 3  מ

 במקרא מגילה שאף הן היו באותו הנס. לשון מקרא מגילה משמע שיכולות נשים לקרותה

 דף ב ע״א

 א [דף כ ע״א] מגילה נקראת באחד עשר בשנים עשר בשלשה עשר בארבעה עשר
 ובהמשה עשר לא פתות ולא יומר. כרכין המוקסין חומה מימות יהושע
 בן נון קורין א בהמשה עשר ועיירות גדולות קורין בארבעה עשר. אלא שהכפרים מקדימין
רץ בו ביוס ומוקפין חומה  ליום הכניסה. כיצד חל להיות בשני בפריס ועיירות גדולות קו
 למחר חל להיות בשלישי או ברביעי כפרים מקדימין ליום הכניסה ועיירות גדולות קורין
רץ בו ביום  בו ביום ומוקפין חומה למחר חל להיות בחמישי כפרים ועיירות גדולות קו
 ומוקפין תומה למתר תל להיות בערב שבת כפרים מקדימין ליום הכניסה ועיירות גדולות
 ומוקפין חומה קורץ בו ביום חל להיות בשבת כפרים ועיירות גדולומ מקדימין ליום
 הכניסה ומוקפין חומה למחר חל להיות אתר השבת כפרים מקדימין ליום הכניסה
 ועיירות גדולות קורין בו ביום ומוקפין חומה למחר: גמ׳ היכא רמיזא אמר רב שמן
 בר אבא אמר רבי יומנן אמר קרא לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם זמנים הרבה
 תקנו להם תכמיס ואימא זמנים טובא זמניהם דומיא דזמנס מה זמנם תרי אף זמניהם
 תרי ואימא תריסר ותליסר א) אמר רב שמואל בר יצתק שלשה עשר ב) זמן קהלה לכל
 היא פרש״י שנקהלו לעמוד על נפשם ולכך לא צריך קרא ולא נהירא דנהי דנקהלו בו
 ביום כיון שקבעו הקריאה בי״ד ובחמשה עשר מנא לן שיכולין לקרות בו ועוד דלא זמן
 המלממה גורמת הקריאה אלא זמן המנותה כדכתיב כימים אשר נחו בהם היהודים וגו׳.
) ונראה [לר״י] דסוגית גמרא דידן כעין הירושלמי (הל׳ א) דפריך התם על שנויא  ג
ד וט״ו ומשני רבי חלבו י״ג זמן מלחמה היא ״ ״ג [כנגד] י  דכימים אשר נהו ואימא י״ב י
 והוא מוכיח על עצמו שאין נייחא. פירוש ליכא לרבויי דלא הוו כימים אשר נחו בהם.
 אלא מעתה לא יקראו בו. לפניו ולאחריו קורץ בו אין קורין והכי נמי איכא לפרושי
 סוגיא דידן זמן קהלה פי׳ זמן מלחמה וליכא לרבויי מכימים אשר נחו בהם ולא מזמניהם
 [א] דמשמע זמנים אחרים דומיא דאלו זמנים דהוה בהו נייתא ולא צריך קרא לרבויי
 דמכל מקום קורא (ולא צריך קרא) דמק״ו אתי כדאיתא בירושלמי. ולא נהירא לרבינו
 תם דהוה ליה למימר זמן מלחמה הוא ועוד קשיא ליה האי דקאמר ולא צריך קרא לרבויי
) דבריו כיון שלא הוזכר הקל ומומר בגמרא דידן ופירש רבינו  דאין דרך הש״ס (לסתור) י
 תם זמן קהלה לכל היא שהכל מתאספין לתענית אסתר [3] ובאים בני הכפרים לעיירות
] והיו צריכים רחמים. וכן ג  לומר סליחות ותחנונים לפי שבו נקהלו לעמוד על נפשם ן
 מצינו במשה שעשה תענית כשנלחם בעמלק דכתיב ומשה אהרן וחור עלו ראש הגבעה
] ה) ודרשינן כמסכת תענית י) מכאן לתענית צבור שצריך שלשה מכאן נראה לרבינו תם ל ] 
 סעד לתענית אסתר שאנו עושין כמו שעשו בימי מרדכי ואסתר כשנקהלו היהודים לעמוד
 על נפשם ז) ולא מציגו לו סמך בשום מקום אלא בכאן ח) ומה שאנו מקדימץ התענית
 ליום חמישי היכא שחל פורים להיות במוצאי שבת ולא עבדינן ליה בערב שבמ נמצא
 בתשובת הגאונים לפי שרגילין בתענית להרבות בסליחות ובתחנונים ולא יתכן לעשות כן
 בערב שבת לפי שלא יוכלו לטרות לכבוד השבת [הן ובמסכת סופרים (פי״ז הל׳ ד) איתא
 שרבותינו שבמערב מתענץ באדר שלשה תעניות של אסתר אע״ס שאותן היו בניסן לא
 היו רוצים להתענות בניסן שנגאלו בו אבותינו והוקם המשכן: ואימא שיחסר ושיבסר
 אמר קרא ולא יעבור. אמר רבה בר בר תנה אמר רבי יוחנן זו דברי רבי עקיבא סתימתאה

ה ״ ה ג  אבל מכמיס אומרים בזמן הזה הואיל ה
 ומסתכלין בה אץ קורץ אותה אלא בזמנה* *והיוצא לדרך אם יש י לוי מגילה לא יקראצה אלא

) הואיל ועיניהם של עניים נשואות ני״ל ואס יולע שלא יהיה לו מגילה 3י״ל חייב לקלות  כלומר ט

 למקרא מגילה כדי לחלק להם מעות פורים קולס שיצא ללרך אפי׳ ממחלת החלש אבל הסעולה

 אינו עושה אלא 3י״ל. מא׳׳ז: ביום קריאתה לפיכך אין קורץ אלא ממנה

 הגהות הב״ח א בחמשה פשר כסריס ועיירות וט׳ כיצד תל להיות ארבעה עשר בשני: ב היו קורין אותה בי״א בי״ב בי״ג אבל בזמן הזה שמסתכצין ואין יכולין לעמול גלחיהס אין קורץ אותה אלא ממצה: ג ובאין לשמוע מקרא מגילה תניא
 גמי הכי וכו׳ לשמוע מקרא מגילה מכאן סמכו של בית רבי ובו׳ מקרא מגילה אמר רבא סשיטא כצ״ל:

 נתנאל
טן  ןה] ובמסכת סופרים. נס׳ בחרא. ועי׳ כב״י סי׳ מכ״ט: [ו] ולא יהיה להם כמה לשמוח. והא לקחני גו
יש שגורסים. הוא לשון ל שהוא שבת: m ו ״  בו טוס ומחלקין בו ביום. שאגי המס ראי אפשר לקרות ביום י
״ף: ןח] שהיו ישראל •כולץ להעמיד בדתותיהן. שלא היו ממיראים משונאיהם ואין באין לילי סכנה:  הרי
 ןט] ה״ג ואין באין לילי סכנה היו קורין בי״א בי״ב בי׳׳ג אבל בזמן הזה שמסתכנין ישראל בלתיהס אין קורין:
ן בו ד שאי ר ] ואריכ״ל כ כ  [י] ה״נ על כן היהוליס הפרדס וגו׳ עושיס אח יום ארבעה עשר ומלפרזיס: ן
כרך שהיה מוקף מימות •הושע בן נון ואע׳׳פ שאין לו עכשיו. בגמרא איתא עול אמר  עשרה בטלנין כו׳ ו
 ריב״ל כרך שחרב מעשרה בטלגין ולבסוף ישב נילון ככרך וצריך ביאור למה לא הזכיר רבינו מימרא זו ואמיגא
 לכאורה להך מימרא איירי בכרך שאינו מוקף מימות יהושע כמ׳׳ש תוס׳ לבמוהף מימות יהושע א״צ עשרה
 בטלנין והא לאמר נילון ככרך ר״ל כעיר. וא״כ ללילן אין נסקותא לאפי׳ אי לא ישב לבסוף נמי אין קורין
 ככפר להא בזמנינו ליכא הקלמה לבני הכפרים ליום הכניסה כמ״ש רביט בסמוך תוך סי׳ וי. אך קשה א״כ
 למה הביא רבינו הן מימרא לריב״ל כל כרך שאין בו עשרה בטלני! נילון ככפר. הלא לסי הנחה זו אין נסקוחא
ן לריג״ל לבמוקף מימוח יהושע א״צ עשרה בטלני! ועל הוכחה זו יש ה  ללילן. וי״ל מאחר ררגינו הוכיח מ
 ללון אימא אפי׳ במוקף מימות יהושע נמי בעי עשרה בטלני[. אן יש חילוק עיר גלולה שאי! בה עשרה בטלני!
ן שישב ולבסוף הוקף כיון לאס אימ ביה  כידון ככפר וכרן מימות יהושע גילו! כעיר ומש״ה שפיר קאמר כר
 עשרה בטלני! קורא בי״ל ואי לית ביה הרי הוא ככפר משא״כ אס הוקף ואח״כ ישב ואית ביה עשרה בטלני!
ן לר״י ב! לוי לאמר ד היא כעיר וקורי! בי״ל מש״ה מגיא רבינו ה ה א ו ת ! בט״ו ואי ליח ביה נחות ל ד ו  ק
ר מימרא כרך שהוקף מימוח יהושע בן נון שאין  כל כרך שאין בו עשרה בטלנין נילון ככפר ואס איתא הל׳׳ל עו
ן עשרה בטלני! ועי׳ לקמן סי׳ ו׳ מ״ש ד  בו עשרה בטלני! נילון כעיר ימללא קאמר הכי ש״מ לבכרן כזה לא צ
 מה ובהט ניחא מה ללא הוכיח לבינו לבמוקף מיהושע לא בעי עשרה בטלני! ממתני׳ ללקמן לקתני כל עיר
׳פ: [ל] מת מצוה ומקרא ד היא ככפר ולא קתני כרך. לה״א לכרן תהוי כעיר עכ׳  שאין בו עשרה בטלנין ה

 מגילה מאי. עי׳ בשו״ח תות יאיר סי׳ ח׳ שהאריך בזה:

 קרבן
 פ״א ןא] דמשמע זמנים אחדים דומיא דאלו זמנים דהוה כהו נ״חא. ועי׳ בספר קטן בשמו פלפלא חדפתא
ר ותליסר ע״ש שיבוש גמור הוא ולא ראה לברי ס ד  במס׳ מגילה שהקשה שס רלמא זמניהם אחא לרברי ת
ד חלש סי׳ תרס״ו ב] ובאים כני הכפרים לעיירות לומד סליחות ותחנונים. והקשה בס׳ פ  רבינו פה: ן
 סק״ב הא לחנן חל להיות בשלישי וברביעי כסריס מקלימין ליום הכניסה. ואס איתא שבי״ג היו מתקבצים אמאי
״ג הרשות בילס. אן חכמים הקלו  לחינן ליום הכניסה ליקרו בי״ג ע״כ. וי״ל לבאממ אס רוציס לקרוח ביוס י
 על בני הכפרים להקדמן על יוס הכניסה מפני שמססיקין מים ומזון וטובה להם שיהיו סנוייס ביום י״ג למכור
ד ליה בחליסר  צרכי סעורה על שמחח פורים אבל קשה מהא לאמרי׳ בחעניח רף ח״י ואלא בגי ארביסר וקא ק
ן לסי׳ ר״ת היה תענית אסתר קבוע מיום שנעשה הנס. נמצא התענית קורס לגזירת י  יוס נקנור הוא. ומאי פר
ן התם אלא לאו לקא ד ד קולס לגזרמינו בטל נלרו את גזרמינו. ותו מה ס ל  נקנור ותניא שס לף י״ב אס ג
 קרי לה בחלסר וקתני מותר בהססל ותענית הא יום שלסני יוס טוריינס הוא ונראה לי לגרסי׳ במגילת תענית
ן שסיר נהי לתענית קבוע וקולם לגזרת נקנור מ״מ קתני מוחרין י ר נס ומש״ה פ די טו  ללא למספל טוס נקטר ו
נס. ובן איתא להליא די  בהספר והא יום נקטר הוא רום חלסר נמי יהא אסור בהססל להר יום שלפני טו
״ג על לעתיה רר׳ יוסי מה בא לאסור ר״ל יום נקנור להא בלאו הכי יום  בירושלמי בסרק סלר תעניות הלכה י
ן בהא מחולק הבבלי עס הירושלמי ״ג אסור מכח שלסני י״ל. ומשני בא להוליעך שהוא אסור בהססל א  י
 ללשנויא להירושלמי צ״ל ליוס שלפני מגילת תענימ אינו אסור אלא בתענית ולא בהססל והבבלי סבר לסי מה
 שכתבתי ליום שלסניו אסי׳ בהססל אסור. ואס תקשי לן א״כ לשיטת הבבלי מה בא לאסור עס יוס נקנור להא
 בהססל בלאו הכי אסור מכח יום שלסני י״ל י״ל כמו שתי׳ הירושלמי לבסוף ללא בא אלא למנוח ימים שנעשו
 בהן נסים לישראל ועי׳ בתענית ס׳ שגי סי׳ כ״ל מ״ש מה: ןג] והיו צריכים רחמים. ועשו תענית בו טוס
 טרס צאתם למלתמה כמו שכתב רטנו בסמוך. ובשאלתות מבואר יותר וגי״ג עשאו תענית דמי מרלכי ואסתר
נן כמם׳ תענית מכאן לתענית צבור.  לפי שהכל נקהלו לעמול על נסשס והיו צריכים רחמיס: [ל] ודדשי
ט גזר תעניתא: ר ט הא ר  ליתא בתענית כי אס במכילחא ובפרקי לר״א פמ״ל. וכן מצינו בפ׳ הפועלים ג

 תפארת שמואל
כ עניים וכו׳. אינו לשון קושיא רק למפרש מה שאמר לעיל אבל חכמים אומרים בזמן הזה פי׳ (של) ממן הזה למצרי! עניים וכוי: ו ן ר ״ ) והא דאמדינן כזמן הזה דמצו א  פ״א (

 א) לסציצו כלאמר. >:רי״פ1 ב) ג״ב גגמ׳ מסיים ולא צדך קרא לריבויא, וכ״ה ברי״ף. (מו>ז״0 ג) ונראה לי. ג״ל וצראה לר׳׳י. (־עג״ז< ד) צ״ל לסתום. (גרי״פן ה) בתעגית לימא, אבל כ׳׳ה בסירקי רר״א, וכ״ה במכילתא. ועי׳ בילקוט לף עו ע״ב.(רז׳יי ?ליי)
) לא נמצא שס אלא ברש׳יי סוף פרשת בשלח בשס המכילתא ובילקוט הביאו בשם פרקי לר״א. (ניי״פ) ז) תלמוד ערוך הוא טדינו עמש״ל ספ״ק >טז ב).(-ענ״ז) ח)נ״ל טעס פשוט בלי לותק עפ״ל ר״ת הנ״ל שי״ג זמן קהלה לכל שממאססין  ו
 לתענית אסתר, והכא לי״ג חל בשבח א״כ מחאססין לתענית אשחר ביוס הכניסה, וגס משוס להר יוס קריאה לבני כפרים, דכשחל י״ל אחר השבח כפדס מקלימין ליוס הכניסה. ואע״פ שאמרו מקלימין, מוחרין בתענית, ואס בני כסריס מתענין
 בו עם שהוא יוס קריאת מגילה שלהם, כ״ש בגי כרכיס ועיירוח שעושי! אוחו יוס תענית, שהד הוא יוס קהלה לכל בשביל פן, הרי זה נבון וישר, ועי׳ לחם שמיס. >יענ׳ץ< ט) כרי לחלק להס מעוח סודם. עי׳ מור וקציעה ןאו״ח סי׳ תרפ״ס] ולחס

) לפנינו הגי׳ רבה. וגי׳״־׳) יא) הואיל ונעשה בו צש לכתיב והיהולים כו׳ כצ״ל. (יבייש)  שמיס. >יכנ״ז< י
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 מגילה נקראת פרק ראשון מגילה אשר
 דף ה ע״א

 רבעו

 (לממן דף כ.) אין קודאין את המגילה ולא מוסלין ולא כוובלין אלא כיום ומפרש בגמ׳
 מען דכתיב והימים האלה ביום אין כלילה לא לימא תיהוי מיוכתא דר׳ יהושע כן לוי
 וכי׳ ומשני כי קתני אדיום ב) ומיהו מדקתני מקרא מגילה כהדייהו שמע מינה דעיקר
 מקרא מגילה הוי כיממא ועוד מדאמרינן לקמן(דף כא:) מאי מברך מנ״מ ולא קאמר
 בלילה מברך מנ״ח וביום מ״נ כדקאמר גבי תנוכה יומא קמא מברך ננ״ת וכו׳ אלמא
 משמע דמנ״ת מברך ביום ובלילה ועוד שבני הכפרים שהיו מקדימין ליום הכניסה
 מסתמא ביום היו באים לשמוע את המגילה כשבאין לשמוע קריאת התורה אלמא שעיהר
 קריאתה ביום ואע״ג דהוה ג סלקא דעמא למיתנייה מתניתין דידיה ביממא מ״מ לא
 מיתוקס הכי: [דף ה ע״א] אמר רב מגילה בזמנה קורין אותה ג) ביחיד [ק] שלא בזמנה
) קורין אותה (אלא) בעשרה פרש״י שלא ממנה כגון בני הכפרים שמקדימין ליום ן  ח(אי
 הכניסה [ל] ואע״ג דבימי רב ליכא להך הקדמה דאין קורין אותה אלא ממנה פלוגתא
 דזמנה אשמועינן דממנה קורין אותה ביחיד ורב אסי אמר בין ממנה ובין שלא בזמנה
 ד)(אין) קורין אותה (אלא) בעשרה m ויש מפרשים שלא בזמנה כגון שחל ארבעה עשר
 לה״ות בשבת לבני עיירות ומ״ו לבני כרכין שמקדימין וקורין בע״ש לבני כרכין הוה עובדא
 וחש לה רב ה) [להא] דרב אסי ואע״ג דתש ליה רב לדרב אסי [ת] קי״ל כרב דהא ר׳
 יוחנן קאי כוותיה דאמר רבי חייא בר אבא א״ר יוחנן (לממן דף יט:) הקורא במגילה
 הכתובה בין הכתובים לא יצא ולא אמרן אלא בצבור י מכלל דביחיד יצא ושמעינן מהא
 דקורין אותה ביחיד כרב דאמר בזמנה קורין אותה ביחיד וכן פסק רבינו תם ובסדר רב
 עמרם פסק כרב *אסי מדתש ליה רב לדרב
 אסי וכן מסתבר והא דר׳ יותנן אינה ראיה
 דאף לרב אסי קריאה בימיד כדפי׳ רש״י
 דמצוה לחזור אחר עשרה ואם לא מצא עשרה

 אינו פטור מקריאה אלא קורא ביחיד:
א] דקרי ליה למגילה קורא ופושט כאגרמ ב רב האי גאון מנהג דחזי לנא דמאן [ ת  T כ
׳ איזהו עיר גדולה כל שיש בה  אבל קורא וכורך כספר תורה לא חזי לנא: מתני
 עשרה בטלנין פתות מכן הרי זה כפר באלו אמרו מקדימין ולא מאמרין אבל זמן עצי
 הנהנים ה תשעה באב הגיגה והקהל מאמרין ולא מקדימין אע״פ שאמרו מקדימין ולא
 מאתרין מותרין בהספד ובתענית [ומתנות לאביונים] א״ר יהודה אימתי במקום שנכנסין
 בשני ובממישי אבל במקום שאין נכנסין בשני ובחמישי קורין אותה ממנה: גמ׳ תנא
p בקריאת מגילה ובתרומת שקלים  עשרה בטלנין של בית הכנסת. באלו מקדימין וכו׳ פי׳ [
ל] אבל סעודת פורים נה] וסעודת ר״ח וספק מילה וזמן עצי  [ג] דכתיב ולא יעבור [
 הנהנים וחגיגה ותשעה באב והקהל מאתרין ולא מקדימין תשעה באב אקדומי פורענותא

 הגה״ה
 *מיהו מססקא ליה שלא סמנה אי נעינן שיהו כולן
 גני מצות כמו כל המעונין עשרה או ללמא הואיל
 ואינו אלא פרסומי כיסא אע״פ שאינן כני מצות איכא

 פרסומי טוכא. מא״ז:

 ולהוציא אנשים ידי תובתן ואמרי׳ גמי בריש ערכין הכל כשרץ לקרות את המגילה הכל
 לאתרי מאי לאתרי נשים משמע שמרבה נשים אף לקרותה ולהוציא אנשים וכן פרש״י

ה ״ ה ג  התם*. ובעל ההלכות פסק שהנשים אינן ה
 תייבומ אלא בשמיעה אבל קריאתה אינה *ונשים חייבות בברכת המזון מן התורה אבל אינן

 מוציאה אנשים ידי חובתן שתייבין בקריאה מוציאיח את האנשים י< שאינן יכולין לומר בדת.
: ! ״ א  עד שישמעו מפי אנשים המתוייבין בקריאה מ

 כמותן ןמ] ואץ שמיעתן מנשים חשובה כאלו הן עצמן קורין [נ] והביא ראיה מן
 התוספתא (פרק ב) דקתני הכל תייבין בקריאת מגילה וכו׳ ומוציאין רבים ידי חובתן
 טומטום ואנדרוגינוס תייבין ואינם מוציאין את הרבים ידי חובתן אנדרוגינוס מוציא את
 מינו ואינו מוציא את שאינו מינו טומטום לא מוציא לא את מינו ולא את שאינו מינו
 מי שחציו עבד וחציו בן חורין אינו מוציא לא את מינו ולא את שאינו מינו נשים ועבדים
 וקטנים פטורין ממקרא מגילה ואין מוציאין רבים ידי חובתן עכ״ל התוספתא והוסיף
 בהלכות גדולות אלא שתייבות בשמיעה למה שהיו הכל בספק להשמיד להרוג ולאבד
 והואיל והפל היו בספק הכל(היו) חייבין בשמיעה. ירושלמי(פ״ב הלכה דן ר׳ יהושע
 בן לוי הוה מכנש כל אנשי ביתו וקורא לפניהם מגילת אסתר ורבי יונה אבוה דרבי מנא
 היה מתכוין לקרותה לפני הנשים שבביתו שהכל היו בספק והכל מייביס בשמיעה וצריך
 לתרץ לפי ה״ג ותוספתא הא דאמר בערכין הכל כשרין לקרות לאתויי נשים לא שיוציאו
 אנשים בקריאתן אלא דוקא נשים דלא תימא אף נשים אינן יוצאות אלא בקריאה תשובה

ס] שהאשה מוציאה חטרתה:  של אנשים קא משמע לן [
ע] א פי׳ חמשה עשר של כרכים אמר ר׳ יהושע ב״ל פורים שחל להיוח בשבח [  ה ו
 שתל להיות בשבת שואלין(ב) ודורשין נענינו של יום הלכות פורים כדאמרינן דורשין
 הלכות הפסח בפסה הלכות עצרת בעצרת והלכות החג בתג אבל מקרא מגילה בשבת לא
 קריכן ב מאי טעמא דאמר רבה הכל תייבין במקרא מגילה ואין הכל בקיאין במקרא
 מגילה [פ] גזירה שמא יטלנה וילך אצל בקי ללמוד ויעבימה ד׳ אמות ברשות הרבים

 והיינו טעמא דלולב והיינו טעמא דשופר:
אמר ר״י בן לוי תייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביום שנאמר(תהלים  ו ו
 כב) אלהי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי. היה אומר רבינו תם ז״ל אף
 על פי שבירך זמן בלילה חוזר ומברך זמן אף ביום דעיקר קריאתה הוי ביום יותר מכלילה
 דהכי משמע לישנא דקרא אקרא יומם אע״פ שלילה לא דומיה לי וקראתי בלילה ביום
 תהא עיקר הקריאה וגס עיקר פרסומי כיסא הוא ביום ממן משתה ושמחה ומתנוח
 לאביונים ומשלות מנות א) ותכן לקמן (דף כ:) נל היום נשר לקרות את המגילה קתני
 וכל הלילה כשר לקריאת מגילה לא קתני [צ] לפי שאינה עיקר קריאה בלילה וקתני נמי

 הגהות הב״ח א פירוש יוס חמשה עשר למי כרטס שחל וט׳ נעניני של יום לתניא רלנר משה אח מוערי ה׳ משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלין ויורשי! נהלטח הפסח וכו׳ אנל מגילה כצ״ל ותינת מקרא נמחק: ב מאי טעמא אמר
 רגה וכו׳ שמא יטלנה נידו וילך: ג דהוה סלקא אלעמיה למיחנייה מחגיחין דליה. נ״נ פי׳ וא״כ לא יהיו קורין המגילה כיוס אלא גלילה ואפ״ה קש״ל ליוצאים ילי חונתן: ד ולא אמרן אלא כצינור אנל גיחיל יוצא: ה זמן עצי

 הכהניס והעם ומשעה באב:

 קרבז נתנאל
 זה א״א לפרש שלא בזמנן על הכפדס. אבל על זה קשה באירך לרב רקאמר לאפיקי מלרב לאמר הואיל ונלחו
 עיירוח ממקומן ילחו ליום הכניסה. הא בימי רב ליכא יוס הכניסה להכשרים. ע״כ צ״ל לרב סבר כר״ע
 סתימתאה. ועיקר קושיח רבינו על הרי״ף שפסק לעיל לבזמן הזה ליכא הקלמה ולמאי נפקא מיניה מייחי
 הא לרב לשלא ממנה בעשרה. וה״פ ואע״ג לבימי רב ליכא הקלמה לפי׳ רב אלסס. אלא לררב צ״ל להוא
ף למאי נפקא מיניה פסק הך לרב ועי׳ שו״ת שערי ״ ד מ קושיא זו קאי על ה  ס״ל כר״ע סתימתאה אבל מ״
ת. אע״ג ו שנתקשה בזה הרבה: ןש] ויש מפרשים שלא בזמנה כגון שחל ׳״ד להיות כשנ ם סי׳ מ״ ד פ  א
ד רב. ובימי ב  לכבר כתיבנא בסי׳ ה׳ לי״ל האילנא לא יבוא בשבת זהו ללילן. אבל היש מפרשים אזלי לפרש ר
״ל בשבת. וללילן נ״מ להך לרב לענין יום ט״ו שתל בשבת: פ ראיה ויוכל להיות יוס י  רב עדיין הוי מקלשין ע״
: ן א] דקרי ליה למגילה ג " קא׳ כוותיה. עי׳ לקמן סרק הקורא עומל סימן כ״ ב רהא ד׳ י  ןח] ק״״ל כ
ף י״נו מגילה נקראת ספר ונקראת אגרת שאס הטיל ׳ לקמן ר ד מ א פושט באיגרת. וקשה לי מהא ל  קורא ו
ד ספר לכל ליני ס״ת. אך אגרת נקרא שתהא פושטת כאגרת ק ן כשרה. מנ״ל אימא א  בה שלשה חוטי מרי
 המגילה וקורא בה ונישא לי משום רתרתי אגרת כתיב: ןנ] בקריאת מגילה ובתרומת שקלים. למס׳ שקלים
 קולס מגילה נשניח וקאי אהא לחנן באחל באלר משמיעין על השקלים: ןג1 דכתיכ ולא יעבור. כתיב במגילה.
 ותרומת שקלים ה״ט רמר״ת ניסן ואילך לא סגיא לאתרי תמילין אלא מתרומה חלשה: [ל] אכל סעודת
ו ללילן בשבח מאחרין אתר שבת. לקרא ולא יעבור לא קאי אלא אקריאת ״ל או ט״  פוריב; מאהרץ. כגון ששל י
. ובשו׳׳ת מהרלנ״ת סי׳ ל״ב כתב שעשה הלכה למעשה הפך הירושלמי  מגילה. אבל לא אשמתה ומשתה. ר״ן
׳ לקמן לף ל׳ כיון לאיכא מוקפין לעברי בתמיסר עשיה וזכירה ד מ א  שסמך אגמרא לילן. וראייתו מהא ל
ם שחל להיות בשבת ד ו  בהללי קאחי׳. ואי כלברי ירושלמי הא הוי זטרה קולס עשיה. גם כאילך מימרא פ
 מקלימ וקורא משבח שעברה זכור. ולמה הא הסעולה ביום א׳ ואז קלמה הקריאה לעשי׳. אלא ש״מ לתלמולא
ס בשבח ובס׳ ס״ח סי׳ תרס״ח רצה לומר רהירושלמי ס״ל כמ״ל אין מערבין ד ו  לילן סבר שעושין סעולח ס
 שמחה בשמחה. אבל חלמולא ליל! ס״ל רמערבין. זהו ליחא רהא רב ושמואל בעלי מימרא זו אינהו גוסייהו
 לאמרי במועל קטן לף ח׳ לאין מערכין שמחה בשמחה ע״ש. ותמהני מאל אס נראה להס ראי׳ זו מתלמולא
ד ירושלמי אהללי להא בס׳ בני העיר ב  לילן שיש לסמוך עליו לעשות הלכה למעשה. א״כ ה״ל להקשות ל
 הלכה ה׳ ר״נ בר יעקב בעי הגע עצמך שחל חמשה עשר להיות בשבת. דקראו זכור. א״ל כן אמר רב והימים
 האלה נזכרים ונעשים. שתהא אזכרתן קולם לעשייחן. וללברי הירושלמי לעושין סעורה בששה עשר הא הוי
ך ויעשו אותן ד  הזכרה קורס לעשייחן. ע״כ נראה לי למשלוח מנות הוא בשבת. להא שם בס״ק הלכה ו׳ פ
 בשבת. א״ל לעשות אוחס ימי משחה ושמחה. אח ששמחתו תלוי בב״ל. יצא זה ששמתחו חלדה בירי שמיס
 כלומר שסעולח שמחה זו אין לה היכר שהיא משוס שמחת נס. כי אס משחה ושמחת שבת. כל זה טעם שלא
 לעשות משתה שמתה בשבת שצריך לעשות בתול כלי שתהא ניכר לכל שהוא משוס חיקון מררכי ואסחר זכר
 לנס. משא״כ משלות מנות. לאין סלר לשלות מנות איש לרעהו בשבת. א״כ מצוה זו וראי נוהגת בשבת. וזהו
 ג״כ עשי׳ מקרי להכי שסיר אמר ללא הוי זכירה קולס עשיימן ע״כ אין לזוז מססק ש״ע ולעשות סעולת
. והטור א״ח סימן ס אחר שגת: ןה] וסעודת ד״ח. סי׳ שהיו עושין כשהיו נסמכין לעיבור התולש. ר״ן ד ו  ס

ד מועל: ק א  תי״ט סי׳ לסעולח ר״ח מצוה היא ר

 ןמ] ואין שמיעת; מנשים חשובה כאלו חן עצמן קוד־ן. ללענין קדאה להוציא אנשים הוי כאינו מחרב בלבר.
 להנשים אינם מצורס אלא לשמוע וכל שאינו מחרב בלבר אין מוציאין רבים ילי חובתן. ובזה מתורץ מה שהקשה
 הב״ח בא״ח סי׳ רע״א. ומ׳יש תוס׳ בסוכה לף ל״ח אי נמי משוס לרבי׳ זילא בהו מלחא להרי המגילה לנשים
 חייבות בה ופי׳ בה״ג לאין נשים מוציאות אח הרבים ילי חובתן במגילה ע׳׳כ. היינו שאין אשה מוציאה נשים
ט אין מוציאין אפי׳ אשה לאיש אתל לאין  רבות ילי חובתן משוס לזילא בהו מלתא. אבל להוציא אנשים בלאו ה
 מחרבין בלבר הוי וללא כמו שכתב מ״א בסי׳ הנ״ל ס״ק ב׳ עיין שס: [צ] והביא ראיה מן התוספתא. כן
. אבל בתוס׳ במכילתין הוטחו כן מאנדרוגינוס שאין מוציא את שאינו מינו וסשיטא ללא ש ערטן  הוא בתוס׳ ד
 עליסא אשה מאנדרוגינוס. אע״ג ליכול לסתור סרש״י מהא לקחני בסיסא להליא נשים סטורין אלא כל מה
א לייק. ובמהרש״א הקשה אמאי לא הוכיחו מטומטום שאין מוציא אסי׳ מינו ע״ש. ונראה ש ד  שיכול ללייק מ
 להוי מצי למלתי לתיישינן שמא יקרע דהיה אנדרוגינוס. להט צריך תוסס׳ להך סברא ללא עליסא אשה
לו״ק: [ס] שהאשה מוציאה הברתה. אבל נשים  מאנדרוגינוס וא״כ מזאת הסברא קשה נמי מטומטום ו
רוש  רבות אין אשה מוציאן לזילא בהו מלתא וכמו שכתבו תוס׳ בסוכה לף ל׳ת ע״ש וכלפירשתי: נע] פי
״ל בשבת יום כסור ״ל לא יבא האילנא בשבת לאס י  חמשה עשר של כרכים שהל להיות בשבת. לאלו י
: ןס] גזירה שמא יטלנה. כ״ה לקמן לף ל׳ ע״ב. ורב יוסף קאמר התם מסני ׳  בע״ש. ועי׳ בסמוך סי׳ ו
ף ורבינו הך לרב יוסף אע״ג לת״כ ״ ד  שעיניהם של ענייס נשואות למקרא מגילה תניא נמי הכי כוי. והניח ה
 משום לכחבו חוס׳ שם לרב יוסף ס״ל נמי טעמיה לרבה רהא גבי שופר ולולב ליכא טעמא אחרינא אלא משום
 לאיכא נפקוחא בטעמא לרב יוסף ממן בהמ״ק לליכא שמח במקלש ואפ״ה אסור משוס האי סברא לרב
א מטעם גזרה להיא לכ״ע: [צן ז) לפי שאינה עיקר קריאתה כלילה. ובזה מתורץ פ ד  ייסף. מ״ה ללילן ע
 מה שהקשה רשב״א בתילושיו לקמן בשם ר״ת וז״ל אמאי לא תנא הכא ולמילה ולהזאה ולטבילה. וכ״ת הא
 תני להו לעיל קריאת המגילה גמי הא תני לעיל בהלייהו והניח בצ״ע. ועם לברי רבינו מיושב שפיר ללהט
 תנא הלר תו זימנא לכשר לקדאת מגילה לדייק מיניה שאינה עיקר קריאה בלילה ואי לא הוי תני בדשא
 לקדאת מגילה ה״א לזה הכלל לסיפא לאתרי מקרא מגילה וק״ל: [ק] ה״נ שלא כזמנה קורין אותה כעשרה
רץ אותה בעשרה כוי. כ״ה הגי׳ בש״ס שלסנינו וגי׳ ץ בזמנה ובין שלא בזמנה קו  בו׳ ורב אמי אמר נ
רץ אלא בזמנה. ד רטנו בסמוך: ןר] ואע״נ דבימי רכ ליכא להך הקדמה דאין קו ב ל ף וכן מוכח מ ״ ד  ה
 כלאי׳ לעיל בלף 3׳ אבל תכמים אומרים ממן הזה הואיל ומסתכלין בה אין קורין אותה אלא ממנה. איברא
 לפרש״י לטעם הוא לאם תקרים קריאתה יעשו פסח לסוף שלשים יוס של קריאה ונמצא אוכלין חמץ טמיס
 אחרונים של פסח. לק״מ רהא בימי רב עליין היו מקלשין ע״פ ראיה ולא יאכלו חמץ בססת ליגיעו שס
פ הראיה. וע״ז ולאי לא  השלוחים. כמ״ש הרמב״ס בהל׳ קידוש החלש לעל זמן אטי ורבא היו מקרשין ע״
 סליג רש״י לכן מוכח בכמה מקומות בש״ס בר״ה ובשאר מקומות. ובולאי ממן שהיו מקלשין ע״ס הראיה
 הכפדם מקלימיס ליום הכניסה. להיו יולעין קטעוח מועל הפסח. ומה שאמר ר׳ יוחנן אבל חכמים אמרו
רץ אלא בזמנה. היינו אומן ארצוח שמפוזרים בגולה הנה והנה בכל ארבע  ממן הזה הואיל ומסתכלין בה אין קו
 כנפות הארץ. שא״א להם לשמוע קטעוח ע״פ הראיה. אבל לברי רטנו קא מקשה לפי לפי׳ רב אלפס וכמו
 שהסטס רטנו לעיל סימן א׳ ומסחכלין בה כלי לחלק מעות סורים או לפי גירסת ומסחמין בה. ללפי פירוש

 תפארת שמואל
; בענינו של יום. ולאו לוקא פורימ ה״ה יוס טוב נמי שואלין: ) ודורשי כ ) 

 א < צ״ל ותו. וגר-פ! ב) פירוש ואע״ג דמדבדו שמעיצן דלילה נמי חיוב קריאח מגילה, מ״מ מדחני במחניחין מקרא מגילה דממא וללילה לא חצי בהד הנהו לכשדן כל הלילה. ןיענ״ן) ג) צ״ל אפי׳ ביחיל. וגרי׳׳פ) ד) חינוח אי! ואלא ליחא בגמ׳ וברב
) עי׳ חחס סופר א״ח סוס״י מ״ח. (מהרש״ס< ז) עמשכ״ע בגמרא (ד ב). (י6״ש<  אלפס. (נלי«פ< ה) גי׳ ק״ג. (גליו!! ו
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 רבינו הקורא למפרע פרק שגי מגילה אשד ג
 דף יח ע״א

 ממקרא מגילה m מאי דרוש אמר ר׳ חייא בר אבין אמר ר׳ יהושע ק קרחה ק״ו ומה
 מעבדות לחירות אמרו שירה ממוח לחיים לא כ״ש אי הכי הלל נמי נימא א) אמר ר׳
 יצמק לפי שאין אומרים הלל על נס שבתוצה לארץ מתקיף לה רנב״י הרי יציאת מצרים
 נס שבחוצה לארץ הוי וקרי הלילא התם כדתניא עד שלא נכנסו לארץ הוכשרו כל הארצות
 לומר שירה משנכנסו לארץ לא הוכשרו כל הארצות לומר שירה רב נחמן אמר קריאתה
 זו היא הלילא רבא אמר בשלמא התם הללו עבדי ה׳ ולא עבדי פרעה אלא הכא הללו
 עבדי ה׳ ולא עבדי אחשורוש אכחי עבדי אחשורוש אנן הלכך לא אמרינן הלילא בסוריא:
ר רבי אבא דמן יפו עשרת בני המן ועשרת בעי למימרינן בנשימה מ  ט [דף טז ע״ב] א
 אתת נס] מאי טעמא כולהו בהדי הדדי נפיק נשמתייהו אמר ר׳
ה יונה אמר ר׳ זירא וי״ו דויזתא צריך ״ ה ג  ה

] למימתתה כי זקפה מאי טעמא כולהו ע  *מגילה צריכה שרטוט ותיקון אותיות והיקף גדל [

 וקלפים עיגול לשמן כספר תורה דין פרש׳ פתוחה 3חדא זקיפא איזדקיפו. יש מפרשים מותח

 וסחומה חסרות ויתירות וצדט! זיוני! בשעטנ״׳ ג״ז בקריאתה ויש מפרשים בכתיבתה והיא
י י י 4 . * ״ . ; י • t »; ״ m ככולן מצל שמאל כזה עוע ולא תגי! וחטרמ 

מ מאלפא ביתא של אותיות גדולות* ^אמר רב מ י ס ( ] י ע ן ן ך י ע כ צ מ א י ^ 3 נ י ג ר ל ן ךן ן  ב

ד חיננא בר פפא דרש ד שילא איש כפר ן ק נ ן ל י א ך ן ל מ ו ס ן פ י א ל ו י א ן ש ה ו ס ץ ל ת א מ י ת  ף

 בה כלים אפי׳ סוף פסוקא ועשרת גני המן יש לכתוב תמרתא כל השירות בולן אריח על גבי לבינה

 איש בראש השיטה ואת בסוף השיטה ושם על גני ולבינה על גכי אריח חוץ משירה זו שהיא

ח אריח על גבי אריח ולבינה על גבי לבינה ד א ה ו נ י נ י ל נ ל ג ה ע נ י כ י ל ה ת ״ א י ו נ ל ג ת ע א ס י  ש

: מאי טעמא אמר רבי אבהו [פ] שלא תהא ז ״ א f מ ר י א ל ג  ע

• ״ . ״ . . ת , א י י ה נ ל ־ ג י מ ל ז ע י  הד
 תקומה נמפנמן.

 הקורא למפרע פרק שני
 א [דף יו ע״א] הקורא את המגילה למפרע לא יצא [א] קראה על פה קראה תרגום
 בכל לשון לא יצא אבל קורץ אותה ללועזות בלעז והלועז ששמע אשורית
ה יצא: גמ׳ תנא וכן בהלל וכן בקריאת שמע " ה ג  ה

ס וכן בתפלה אס אמרה למפרע לא יצא* ה י ל י ח א י י ע 5 מ א ( ] ג : י ל מ [ ט ר ב ׳ ב י ר מ א א י ה י * 
 סלר פי׳ רש׳׳י טעה בהשיבנו ואמר ברכה אחרת 1 ׳ ו , .

ן תפלה מנא לן דתניא שמעון הפקולי הסדיר נ ן ה ח מ א ל ג י ח מ ה ך ל י ר ן צ י א ך ו ל י א מ ן 3 י ש ה ל מ י מ ח  י

 כמו בשלש ראשונות שאס טעה בגבורות הגשמים שמונה עשרה ברכות לפני ר״ג על הסדר
 והזכיר קלושת השם שחוזר לראש התפלה וכן בשלש ביבנה [דף •ז ע״כ] [3] אמר רבי ירמיה
 אחרונות או אס לא כוון לנו באמצע ברכות באמצעיות ואיתימא רבי תייא 3ר אבא ואמרי לה

ע במתניתא תנא מאה ועשרים זקנים ומהם י י י * ש מ י א ל מ י ח ״ י י מ י א ע י ס ה ה 9 מ « י ° " א  י

. _ ^ _ 1 ו  שאמר ואילן ור׳׳ת אומר שאס לילג השיבנו או ברכה _ _ ״
ה במה נביאים תקנו שמונה עשרה ברבות על נ ו מ א ה י ל ס ע ת מ ו ש ך ל י מ ( , נ י פ ה א י 3 כ ׳ נ מ ן ר ח  א

ל הסדר. מגילה מנא לן דכתיב והימים האלה מ ו א ע ן ה מ ש ר ח ה א כ ר ו 3 ה א ל פ ע ח מ ו כ ש ״ ח א ם ן  ש

 סמון לה כשנזכר. מא״ז: נזכרים ונעשים בכל דור ודור מה עשייה

 למפרע לא אף זכירה למפרע לא. הלל מנא לן אמר רבא דכתיב ממזרת שמש עד מכואו
 מהלל שם וגו׳ כשם שאי אפשר לו לשמש לזרוח למפרע ממערב למזרח כך אין קורין
 את הלל למפרע. קריאת שמע מנא לן אמר קרא והיו שלא יקרא למפרע: [דף יח ע״א]
] תנא גפטית לגפטיס עלמית ג  אבל קורין אותה ללועזות בלעז והוא שכתובה בלעז ן
 לעלמים עברית לעברים ויונית ליונים והרב אלפסי ז״ל לא הביא הא דרב ושמואל לעז
] אע״ג דליכא מאן דפליג עלייהו [ה] ב) ואפשר דסבירא ליה דלאו אליבא ל  יוני לכל כשר [
 דנפשייהו קאמרי אלא אליבא דרשב״ג ני] ולית הלכתא כרשב״ג: והלועז ששמע אשורית

 דף ו ע״כ
׳ קראו את המגילה באדר  לא מקדמינן והנך לא מטא זמנייהו: [דף ו ע״ב] מתני
 הראשון ונתעברה השנה קורץ אותה באדר השני אין פין אדר הראשון לאדר השני אלא
 מקרא מגילה ומתנות לאביונים. נראה לומר דסיפא ארישא קיימא היכא דקרא המגילה
 בארבעה עשר ונתעברה השנה אז אין בין אדר ראשון לשני אלא מקרא מגילה ומתנות
 לאביונים דאע״פ דעשאו בראשון צריכין לחזור ולעשותן בשני אבל כל שאר דברים שעשאוס
 בראשון ושוב נתעברה השנה m אץ צריכין לתזור(ג) ולעשותן בשני א [והיכא] דנתעברה
 השנה קודם אדר ראשון(ד) אז הוי אדר הראשון כמו שבט ואהא קאמר גמרא הא לענץ
 פרשיות זה וזה שרן כלומר שאם קראו באדר הראשון כל ארבעה הפרשיות ושוב ראו
 שיש צורך לעבר השנה אין צריך לעשותן בשני אבל לא מסתבר כלל שבכל השנים המעוברות
 יקראו הפרשיות בשני אדרים. ושוין בהספד ותענית שאסורים בזה ובזה פי׳ אס קראו
 המגילה בארבעה עשר ובו ביום עברו השנה אסור בהספד ותענית אבל בשאר שנה

 מעוברת נראה לי שמותר בהספד ותענית הגה״ה
 *כך נראה לי לפרש השיטה: נמ׳ *ארבעה עשר שבאלר הראשון אסור בהססל ותענית

ן ק ואין שליח צבור נופל בו על פניו. מא״ו: ו ע מ ן ש 3 ר ] ומוקמינן מחניתין כ t ] 

 גמליאל והכי קאמר אין בין ארבעה עשר של אדר הראשון לארבעה עשר של אדר השני
 אלא מקרא מגילה ומתנות לאביונים נח] הא להספד ותענית שניהם שוץ וכן הלכה [דף
 ז ע״א] ומשלות מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים מני רב יוסף ומשלות מנות איש

 לרעהו נט] שמי מנות לאדם אמד וממנות הנה״ה
״ *מעות שחשב בלבו לחלקם ביום פוריס אינו רשאי ד ] * ם ל י א י מ נ ש ת ל ן נ ח י מ מ ם ש י נ ן י 3 א  ל
י h,..i לשנותם אלא אותם מעות עצמן חייב לחלק. מעות י י _ r . ! ״ . ״  , ״
י שגובין הגבאי! מבני העיר לחלק לעניים כולם יתנום א 3 מ מ \ ־ י » W ז 
: לעניים בפורים ואי! מלקלקין ברגר לומר ליין בפחות י ל ל ה  מתצפי סעודתייהי ל
] מימייב איניש לבסומי אגל לוקחים את העגלים לרוב בכל המעות והמותר י  H אמר ר3א [
 בפוריא על ללא ידע בין ברוך מרדכי שלא יספיקו לאכול בפורים יפול לכיס של צלקה.

: ז " א  לארור המן. אמרי׳ בירושל׳(פרק בני העיר מ
 הלכה ז) שצ״ל אחר קריאת המגילה ארור המן ברוך מרדכי ארורה זרש ברוכה אסתר
 ארורים כל הרשעים ברוטס כל ישראל גם תרבונה זכור לטוב. ואמר רבא סעודת פורים
 נכ] שאכלה בלילה לא יצא ידי חובתו מאי טעמא ימי משתה ושמחה כתיב נל] ותני ד
 יוסף שמתה מלמד שאסור בהספד ומשתה מלמד שאסור בתענית וי״ט שאסור בעשיית
 מלאכה רבה ברי׳ דרבא אמר משתה ושמחה קבילו עלייהו מלאכה לא קטלו עלייהו
 למעיקרא כתיב שמתה ומשתה וי״ט ולבסוף כתיב(ביה) לעשות אותם ימי משתה ושמחה
 ואלו י״ט לא כתיב טה וכן הלכה וקי״ל להני מרי יומי לאמון ארביסר וממיסר אסירי
 בהספל ובתענית לכמיב במגילת תענית את יום י״ל (לחלש אלד) ואת יום ט״ו ימי
 פוריא אינון ללא למספד בהון כ ואמר רבא לא נצרכה אלא לאסור את של זה בזה ואת
 של זה בזה פי׳ בני עיירות אסורין בממשה עשר ובני כרכין בארבעה עשר: גרסינן בראש
 השנה (לף יח:) רב ור׳ חנינא אמרי בטלה מגילת תענית ר׳ יוהנן ור׳ יהושע בן לוי
 אמרי לא בטלה ומסיק התם הלפתא תנוכה ופורים לא בטלו אית לבעי למימר כיון ללא
 בטלי ואוקמו אלינייהו לפניהם ולאמריהם אסור ואימ לאמרי לא עליף לפניהם ולאמריהם
מ] ולכך נהגו להתענות בשלשה עשר באלר ולמאי  משאר יומי מגילת תענית וכן מסתבר ן
 לפרישית לעיל(סי׳ א) זמן קהלה לכל היא הוי תענית אסתר תקנת מכמים אף קולם
 שבטלה מגילת תענית: [דף יד ע״א] תנו רבנן ארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות
 שנתנבאו להם לישראל לא פיתתו ולא הותירו על מה שכתוב בתורה אפי׳ אות אחת חוץ

 נתנאל
מ צריך ג״כ סעודה בלילה. כמ״ש ראבי״ה ועי׳ ב״ח ראי׳ לדבריו: נל] ה׳׳ג תני צא ידי חובתו. אבל מ״  לא י
לכך נהגו להתענות בי״ג בארד. עי׳ לעיל סי׳ א׳. ועי׳ מ״ש רבינו ] ו מ ב יוסף. והוא לעיל דף ה׳ ע״ב: ן  ר
: [ג] מאי דרוש• ולא ס״ל הן דשמואל דלעיל דף ו׳ שנאמרה אסתר ברוח הקדש לקרות: ד  בתענית סי׳ כ״
פה כ״ה כד־״ף. וגי׳ ש״ס בזקיפה ט מורדא דלבר׳ ] ה״ג לממתהי׳ מקי ע ט כלהו בהדדי נסיק: ן  נס! ה״ג מ״
ת א ר ק ה נ ל י ג ך מ ל ן ע ר ד : ה . ושירת האזינו עיין בר״ן ] שלא תהא תקומה למפלתן פ  כפי׳ יש מפרשים: ן
פ יצא כדאיתא לקמן ב [אן קראה על פה. היינו כולה אבל השמיט הסופר תיבוח או פסוקים וקרא ע״ ״  פ
. ופ״ח סי׳ חרצ״א הביא בשס ס׳ זכרונוח חק תוכות פסול. והקשה עליו לא גרע מקרא ע״ס איזה ׳  סי׳ י
 תיבות ע״ש ואישתמטי׳ מה שכחבו תוס׳ בשס רש״י בפ״ק דף ט׳ ד״ה בשלמא דגרע טפי כשכתב שלא כהוגן
3] ה״ג א״ר יצחק ואיחימא כ״ה גי׳ הרי״ף והגירסא בש״ס א״ר יוחנן ואמרי לה:  מאילו לא נכתב כלל: [
] אע״נ דל־כא מאן דפלינ על־יהו. אין לומר הא דמשני תלמודא לעיל בפ״ק דף ל ] ה״ג ותניא גיפטית: ן ג  ן
 ט׳ אלא ל״ק כאן בספרים כאן במגילה והא לתני בברייתא אינו מטמא ילים על שיכתבו אשורית על הספר
פ ורב נחמן ר״  ובדיו איירי במגילה וע״כ כרשב״ג אתי׳ כמ״ש שס ר״ה כאן. ואי כרב ושמואל הא איכא יונית ו
 גר יצחק אמוראי בתראי שקלי בהאי תימצא נמצא דאיכא מאן דפליג. דהא רב אשי דהוא אמורא בתרא דבחראי
אפשר דם״ל דלאו אל־כא ה] ו  ולפי תירוצו איכא למימר כרב ושמואל וזהו שאמר ליכא מאן דפליג עלייהו: ן
ן ולימא הלכה ד ד תדש א״ת סי׳ תר״ץ ס״ק ט׳ הא פ  דנפש״הו קאמרי אלא אליבא דרשכ״ג. הקשה בס׳ פ
 כרשב״ג כו׳ משמע לאית להו להלכה כרשב״ג וכבר הקדימו הל״מ בס׳ שני דמגילה. ולי לק״מ דהא לסי
ס קשה על רב ושמואל לאינהו אמרי לשון יוני לכל כשר הא בדימא ד ס  מסקנא למחלק בין מגילה לשאר ס
 מיוגתא לקחני יוניח ליונים אין לכ״ע לא והיכי סליגי אברייחא. וליכא לשנויי לאינהו ס״ל כרשב״ג. מנא להו
ס אבל במגילה ד ס  ררבב״ג סובר לאף במגילה לשון יוני כשר לכל אימא רשג״ג לא התיר יוני אלא בשאר ס
ד אלא מסתברא קאמרי רלרשב״ג מ א  לכתיב ככתבם אינו כשר לכל אלא אשורית אלא ש״מ ללאו להלכמא ק
 לעז יוני לכל כשר אפי׳ במגילה. והא לקאמר לשון ואפשר. ר״ל משוס לאפשר לומר סי׳ אתר בישוב הרב
. ס ד פ  אלפס. כמ׳׳ש הר״ן. כל זה לפי המסקנא אבל בתמלת הסוגיא לעליין לא ילע לתלק בין מגילה לשאר ס
ן שפיר לימא הלכה כרשב״ג להא קי״ל ד  שפיר איכא למימר לאינהו לאמרי כרשב״ג ופליגי אברייתא. וע״ז פ
] ול-ת הלכתא כרשב׳׳נ בהא כצ״ל ר״ל במגילה. להא בשאר י : ן (  כרשב״ג כמו שפסק ד״י לעיל לף ט׳ ה

 שמואל
ס רנחעברה השנה קולס אלר הראשון והרואה יבחין בי[ שני ההגהות ד ל  תלמולא וכו׳ שיקראו הפרשה בשני א
 כי הג״ה ראשונה הוא בשם רש״ל ז״ל והג״ה ב׳ בשם הרב ר׳ בנימין ז״ל. ויש מגיהי! לעשותן בשני אבל

 היכא לנחעברה השגה כו׳ על כמו שבט ללא מיסתבר וכו׳ כצ״ל:

 הגהות הב״ח א לחזור ולעשותן בשני לאלו נחעברה השנה: ב ללא למישפל בהון וללא להתענאה בהון ואמר רבא:

 קרבן
ן לחזור ולעשותן כשני. ואהא קאמר גמרא כו׳ יקראו הפרשיות בשני אלריס ממעבדה השנה  ש ה׳׳נ אין צדיכי
 קולס ארר הראשון אז הר אלר הראשון כמו שבט ישרן. וכן מגיה בס׳ מסארמ שמואל: [ז] ומוקמ־נן מתני׳
ד בשני: ןח] הא להםפד ותענית שניהם שוק. אבל  כרשב״ג. לאמר אסי׳ סלר סרשיות אי קרו בראשון ה
ן לחזור ולעשותן בשני כרשב״ג וכ״ה בקיצור. ובטור ס״ס ד צ ד מתני׳ ו י  גסלר פרשיות ללא שייכי בי״ל לא אי
ל״מ וב״י. והא לכתב רטנו בתתלה הא לענין פרשיות שרן. לא כתב  מרפ״ח טעות נפל בספרים כמ״ש הב״ח ו
יד. לאלח״ה הא לקאמר לענין ל׳ פרשיומ  כן אלא לפרש השיטה ולאכוחי מינה ללאו בכל השנים מעוברות אי
ד נמי בכל השנים וזה אין סברא לאלר ראשון הוי כמו שבט. וממילא נמי הא לקאמר הא י  זה וזה שוי! אי
 לעני! הספל ותענית זה וזה שדן פירושו נמי בכה״ג מתעברה את״כ. אבל בשאר שנים מעוברות אסי׳ גהספל
] שתי מנות לאיש אחד. ואם שלח לרעהו ד) והוא אינו רוצה לקבל או מוחל לו יצא. כ״כ ט  וחעניח מושר: ן
. והטא ן ׳  רמ״א בהג״ה ס״ס תרצ״ה. וכתב עליו ס״ת תימה לזה מנין לו. ובל״מ לקח לין זה ממהר״י בד׳
ס לף ס״ג. האומר לחטרו קונס אס אין אתה בא ונוטל לבנן כור א׳ של חטין ושתי ד ל  ראיה ללבריו ממס׳ נ
ד זה יכול להפר נרר שלא ע״ס חכם ויאמר לו כלום אמרת אלא מסני כבולי זהו כבולי וכתב  חטוח של יין ה
י כאילו החקבלחי שאסי׳ היה מקבל ממנו היה יכול להחזיר נ  הרשג״א הטעס לבקיוס המעשה שיין למימר הד
י כאילו גחקבלחי והמזרמין ראסוכי מטרחא ל״ל. וה״ט שיין גבי משלוח נ  לו. א״כ מעכשיו יכול לומר לו הד
 מנוח נמי. ועי׳ שו״ח טח יעקב סי׳ קס״ל. חו ססק רמ״א שס ראשה חייבח גמחנומ לאטוניס ומשלוח מנות
 כאיש. והשיגו הס״ח אין לין זה מחוור לאיש כחיב ולא אשה. ומנין לו זה וכחב הריק״ש ששוס פוסק לא כמב
 כן. גם בזה יש לתלות באילן גלול מהר״י ברי״ן מטעם שחייגוח בקדאח מגילה שאף הן היו באותו נס והא
 לכתב איש רצונו איש לרעהו ולא אשה לאיש. אבל נראה בזמן שיש לה בעל בעלה הכל עושה בשבילה כמו
ן בשממת הרגל בעלה משמתה. אבל אלמנה ולאי ממוינת וכ״כ מ״א: ןי] מחייב לבםומ*. סרש״י נ  לאמד
ד  להשתכר טי!. ולולי סרש״י הייתי אומר מללא קאמר מחייב למרר׳. להחרגוס של וישכר בתוך אהלה. הוא ר
 וכמו שבקי׳ לרוי׳. אבל הכוונה שמחויב להיטיב לב ע״י שחיית יין הרבה. על ללא ילע. על ולא על בכלל לזהו
 הגיע לשכרותו של לוט. וכלאמר בהספינה אבסמו וגנו. סרש״י שהיו סניהם אלומיס כמו שחרי יין. ולקאמר
 איבסום קס רבה ושחטי׳ לר״ז מאחר שהיה עני כלאמר במו״ק רף כ״ח ט רבה נהמא לשערי לאינשי ולא
p שאכלה בלילה ן על שהגיע לשכרותו של לוט: !  משתכח. ולא היה רגיל לשתות יין בכולי שתא ונתפתה טי

 תפארת
) אז הוי ד ) ולעשותן בשני אכל היכא דנתעכדה השנה וכו׳ עד כמו שבט דלא מםתבד כוי. כצ״ל: ( ג ) 
ר הראשון כמו שבט ואהא וכוי. יש מגיהין עני! זה וכצ״ל לשזור ולעשותן בשני והיכא לנתעברה וכו׳  אד
ן כי השורות נתהסכות וכצ״ל לחזור ולעשותן בשני ואהא קאמר מד או  והא לקאמר תלמולא וכו׳ ויש מגיהי! ו

 א) חיבוח א״ר יצחק ומתקיף לה רנב״י לימא לפנינו רק סתמא לגמ׳ תירץ ומקשה. «מ״״ס) כ) הלגדם חמוהיס רמנ״ל לרב אלפס ללאו אליכא לנפשייהו קאמד ולאפוקי מפשנווחו רהא כגמ׳ פריך ולימדו הלכה כרשב״ג וכו׳ גס הלחס משנה חמה
 ע״ז ובחידושי כתבתי ישוב נכון למאל. (גר״5) ג) נפרש׳׳י שלפנינו בברכות איחא כמו שהביא לקמן בשם ר״ח, וכן הביאו החוס׳ בשמי שם וכאן.>רש״שו ד) אינו רוצה לקבל או מוחל לא יצא. צ״ל או מוחל לו יצא. מ״ר.«־י״א יזבל! ה) לבדו לחיקיס

 ודחריס. אגל נראה דהרא״ש ס״ל בהר״ן שכתב דסוגיין דלעיל לרבנן איתמר ט׳ אבל לרשכ״ג בו׳ ע״ש.(וש״ש<
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 רבינו הקורא למפרע פרק שני מגילה אשר
- דף יט ע״א

 בלשוני אשמרה לפי מחסום בעוד רשע לנגדי אע״פ שרשע לנגדי אשמרה לפי מחסום
 שלח ליה קמצערי לי סובא ולא מצינא דאיקום בהו שלח ליה דום לה׳ והמחולל לו דוס
 לה׳ והוא יפילם לפניך חללים חללים השכם והערב לבית המדרש והם כלים מאליהם א״ר
. ד<כה״ג פסק כר׳ (  יצחק (שם ו:) שתים כותבין בלא שרטוט ננן שלש אין כותבין ג
 יצחק אע״ג דפליג אמתניתין [ס] יודע היה שאינה עיקר. רבינו תם היה אומר דוקא
 שמתכוין לכתוב הפסוק בדרשא כי הך דרבי אלעזר m אבל הכותב אגרות שלומים לחבירו
 וכותב לשון המקרא לדכר צחות מותר לכתוב כמה תיבות בלא שרטוט וכן כתב ריב״א
 בשס רבינו אליהו ז״ל וקצת משמע בירושלמי פרק בתרא דמכילתין (בפרק בני העיר
 ה״ב) דאסור דקאמרינן התם מהו למיכתב תרתי תלת מילי מפסוקא מייתי התם ר׳ מנא
 שלח כתב לר׳ אושעיא ראשיתך מצער היה מאד ישגה אחריתך משמע שהיה כותב אגרות
 שלומים ולא לדרשה ואפי׳ הכי היה מהפך התיבות כדי שלא לכתוב המקרא כסדר
 ןפן ומיהו מביא שם כמה דברים אחרים שנראה שהיו כותבין לדרשה דקאמר התם מר
 עוקבא שלח ליה לריש גלותא דהוה דמיך וקאיס בזמרא פירוש בשכבו ובקומו היו מזמרין
 לפניו ושלח ליה ה) ישראל אל תשמח בעמים אל גיל ר׳ ירמיה שלח ליה לרבי יודן לשנוא
 את אוהביך ולאהוב את שונאיך. י) והא דאמרי׳ לעיל תפילין אין צריכין שרטוט פירש
 רבינו תם היינו דלא בעי שרטוט בין כל שיטה ושיטה אלא עושה שרטוט אחד למעלה
 וכותב למטה כמה שיטין הלכך אני אומר הא דאמרינן שלש אין כותבין היינו בשיטה
 ראשונה ןצ] ז) מכאן ואילך השיטה העליונה הוי כמו שרטוט כי היכי דאמרינן הכא דאם
ן שהראשונה  שרטט העליונה שוב אין צריך שרטוט ולא מסתבר לחלק לשאני הכא לטו
 משירטטת נכתבה ביושר הלכך הוי כמו שרטוט לאותה שתחתיה לפי שסתם בני אלס
 יולעין לאמן יליהם [ק] ח) לכתוב כל השיטה ביושר בלא שרטוט והרמב״ן כתב ללוקא
 בכרוב אשורית שכותבין תורה נביאים וכתובים הוא דבעי שרטוט אבל כתיבה שכותבין בה
] ולא ראיתי לרבותי נוהגין כן. דיפתרא דמליח וקמיח י  כתבים ופירושים לא בעי שרטוט נ
 ולא עסיץ וקלפין שלנו אע״ג דלא עפיצי תיקון שלנו חשוב כמו עפיציס שלהם והארכתי

 בזה בהלכות ס״ת (סי׳ ד) נייר ט) מחקא:
 ג [דף •ט ע״א] מתני" בן עיר שהלך לכרך ובן כרך שהלך לעיר אס עתיד לחזור
 למקומו קורא כמקומו ואם לאו קורא עמהם: גמ׳ אמר רבא לא שנו אלא שעתיד
״ד קורא עמהס פרש״י דקאי אבן כרך ״ד אבל אינו עתיד לחזור בליל י  לחזור בלילי י
 שהלך לעיר דאם אין עתיד לחזור בלילי י״ד אלא ישאר בעיר עד אור היום חל עליו חובת
ז יום וה״ה כן עיר שהלך לכרך ואינו עתיד  קריאת היום והרי הוא כבן עיר והוא פרו
 לצאת משם בלילי ט״י שהוא בכרך כשהאיר היום הוה ליה מוקף יום וקורא בליל ט״ו
ו בעירו אבל אם הוא יודע שעתיד לצאת  וביום ט״ו. ואפי׳ יחזור לעירו יקרא ביום ט״
ו קורא בי״ד כדין בני עירו. ולא רצה לפרש מלחיה דרבא גס אבן עיר שהלך  בליל ט״
״ד שחלה עליו חובת קריאת מוקפין  לכרך דלא מסתבר למימר שאס ישנו בכרך ביום י
 וישאר שם יום ט״ו ויקראה עמהם או אף אס יחזור לעירו יקרא בחמשה עשר כיון
 דעדיין לא הגיע זמן קריאת מוקפין למה תתול עליו תובת קריאתן זהו סברת רש״י מיהו
 לישנא דהש״ס משמע דרבא קאי אכולה מתני׳ [ש] וכן מוכח בירושלמי ויש ליישב דברי
 רבא אכולה מתני׳ וכמו שמועיל לבן כרך להיות כבן עיר כשעמד שם ליל ארבעה עשר
 ומקצת היום שהוא זמן קריאתה של בני העיר וחלה עליו חובת קריאתן כמו כן מועיל
מן ועמד שם עד מקצת יום י״ד כיון שבזמן חיוב קריאת בני מקומו  לבן עיר שהלך לכרך [

 נתנאל
ב במה  כוחבין צ״ל למה דפרש״י דקי״ל ע״ש בחידושי: [ע] אבל הכותב אגדת שלומים כוי מותר לכתו
 תיבות. הקשה בב״ח סי׳ רס״ד ס״ק בי. חימה מיסוק ליה דאסור משוס לאסור לכחוב אפי׳ אגרח שלומים
 פסוקים פסוקים דה״ל כמו מגילה להחלמד בה שלא שרי אלא חומש שלם ובאגרח שלומים ליכא הכא משוס
 עמ לעשוח לה׳ או מלמא חדחא בדאמרי׳ בחמורה וע״ש חי׳ בדוחק גדול. ונעלם ממנו דברי ראב״ן בגינרן
 וז״ל אין כותבין מגילה לחינוק להתלמד בה נ״ל דווקא מגילה שהיא פרשה אבל פסוק א׳ או ב׳ או ג׳ כוחבין
 דהא בתלמוד כותבים פסוק או שנים גס בפיוטים גס באגדה של פסח. ועי׳ מ״א סי׳ רפ״ב וסי׳ תכ״ב. גס
 הוא לא ראה תלוקה זו. דבר נאה ומתקבל הוא: [פ1 ומיהו מביא שם במה דברים. לפי מה שפי׳ מהרש״א
 שס בתוס׳. קושיא מהירושלמי קאי בקושיא לפיר׳׳ת וברמזים ובטור הביא דעת רבינו בלי חולק. ע״כ צ״ל דהוי
 מפרשי כפי׳ מהר״מ מלובלין. אבל באגודה פ״ק דגיטין משמע כפי׳ מהרש״א ע״ש: [צן ומכאן ואילך
 השיטה ראשונה הוי כמו שרטוט. ומיהו אס אין הסופר יכול לכתוב יפה בלא שרטוט צריך לשרטט על כל
 שטה ושטה משוס זה אלי ואגוהו כך מסיק ר״ח בפ״ק רגיטין. ובהכי ניחא מה שהניח בס׳ ברכח הזבח שם
 בצ״ע על רבינו למה הוצרך מר זוטרא לשרטט. והלא קודם שהיה מגיע לואקרינוהו כו׳ כחבו כמה שיטות
ב בל השיטה ביוש- בלא שרטוט.  לפני׳ המוזכרים בפי החולץ והעתיק רבינו ס״פ מצות חליצה: ןקן לכתו
י אדם יכולין לכתוב שורה אתת שהיא שיטה עליונה בלי שרטוט כאילו משורטטח. א״כ יוכל לכתוב  ל״ל סתם מ
ו בט״ז ״ד סימן רפ״  את״כ אגרת אפי׳ כותב פסיקים בלי שרטיט. להשירה ראשונה הוי כמי שרטיט ועי׳ י
: ושן וכ; מוכח בירושלמי. הוכחה  ס״ק א׳: [ל] ולא ראיתי לרבות׳ נוהגי; ב;. ועכשיו המנהג כרמב״ן
 זי איטי מכיר למי שמעיין בירושלמי כמי שביאר הרמב״ן בהמלתמות. ונהפוך הוא לאיתא להליא שם רלא כפי׳
 רבינו בשיטת הבבלי. והילך לשון הירושלמי בפרקין הלכה גי. בן עיר שעקר לירתי לילי תמשה עשר נתחייב
. לבליל י״ל נעשה פרוז ״ל) נפטר מכאן ומכאן ע״כ. וצ״ל בליל ט״ו  כאן וכאן ובן כרך שעקר לירתו(בליל י
 כלאיתא במתני׳. וכן הגירסא בהגהות אלפסי בשם ריא״ז ולפי׳ רבינו בן עיר שהלך לכרך ועמל שם מקצת
ק . קשה וכי גרע מ ס ט״ו ו י הכרך להחחייב בזמן קריאתו ואף אס יתזור לעירו יקרא ד  יוס י״ל נכלל עס מ
ו נפטר מכאן ומכאן וזה ק עיר לא היה בכרך רק מקצת יוס י״ל וחזר לביתו בליל  כרך שעקר לירחו בליל ט״
י וכן מוכח דרושלמי מיהו . ע״כ ג״ל לטעות סיפר היא יכצ׳׳ל זהי סברת רש״ י ״ ס ט ו ו יתחייב לקרוח ד  ט״
 לישנא לש״ס משמע כר. רצונו שנראה שתלמולא לילן חולק עם הירושלמי: !חן ועמד שם מקצת היום
״ל להייגו אתר זמן קריאת  י״ד. לכאורה משמע שדווקא קאמר רביני לסי פירושי שצריך להיות שם מקצת יוס י
 המגילה לריב עולם. שע״י זה נסתלק מעליו חובת קריאת אנשי מקימי ינכלל עס בני כרך אנל אס לא עמד
 שם רק כשהאיר השתר נזה לא נסתלק דעדיין יש זמן קריאה לרוב עולם. אמנם לישנא דרבא דייק דלא קסיל
 אלא אליל י״ד. יצ״ל הא דקאמר מקצת הייס היינו עמוד השתר דעלות השחר ראוי לקריאת מגילה כדתנן
 בפרקין. וכ׳׳ה בט״ז סי׳ תרפ״ח ס״ק ה׳ אלא מ״ש בסיף סעיף אפשר כשר קריאת המגילה של לילה עד הנץ

 דף יח ע״ב

 יצא אע״ג דלא ידע מאי קאמרי ואפילו הכי נפיק ידי תובתו מידי דהוו אנשים ועמי
 הארץ ללא ילעי מאי קאמרי ואפי׳ הכי נפקי ילי חובתייהו להא איכא מצות קריאה
 ופרסומי כיסא: מתני׳ קראה סירוגין ומתנמנם יצא היה כותבה לורשה ומגיהה אם
] הלא אמרה שהוא מותר ז  כוון לבו יצא ואס לאו לא יצא. ירושלמי (ה״כ) היה כותבה [
ח] כפ׳ שני א) למגילה  בעשיית מלאכה ולורשה אע״פ שאסור להפסיק במגילה כלאיתא !
 והכא כשמשמיע הלרשה לרבים או לורש בינו לבינו נמצא שמפסיק בקריאתה מ״מ יצא
 בליעבל אי נמי כיון שאינו לורש אלא בענינו של מגילה אין זה חשוב הפסק והכי איתא
 בירושלמי(שם) ולורשה ובלבל שלא יפליגו לעתם לענינים אחרים ומגיהה ירושלמי(שם)
 תני אין מלקלקין בטעויותיה ר׳ יצחק בר אבא בר מתסיא ורב תננאל הוו יתבי קמי לרב
] ולא הלר תל מנהון: היתה כתובה בסס ובסיקרא ט  חל אמר יהוליס וחל אמר יהולייס [
 ובקומוס ובקנקנתום ועל הלפתרא ועל הנייר לא יצא על שתהא כתובה אשוריח על הספר
 ובדיו: גמ׳ מאי סירוגין סיסקי פיסקי כגון שקרא מעט ושהה מעט ותוזר וקורא מעט
 ושוהה מעט עד שקורא את כולה. תנו רבנן קראה סירוגין יצא [דף יח ע״ב] סירוסין
 לא יצא ירושלמי(שם) סירוגין קטעין כ) סירוסין ט קרי חד ופורי חד פירוש קורא אהד
ק ומדלג פסוק אחר וקורא פסוק שלישי וחוזר וקורא  ומניח אחד כגון שקורא פסוק ן
 פסוק שני שדלג הקורא כי האי גוונא לא יצא דהוה ליה כקורא למפרע רבי מונא אומר
 משום רבי יהודה אף בסירוגין אם שהה כדי לגמור כולה חוזר לראש ומסקגא דליח
 הלכתא כרבי מונא אלא אפי׳ שהה כדי לגמור כולה יצא וגס בתקיעות נמי אמר ר׳ יוחנן

 (ר״ה דף לד.) שמע תשע תקיעות בתשע הגה״ה
 שעות ביום יצא ותניא טותיה *ובפי מי *וכתב רבינו שמשון לכשעומד נאמת ויציב שממתין
ר בסיף עד שיוכל לומר עס הצבור קדושה וברכו ואמן ״ : ת ה  שמתו (סי׳ כג) הארכתי בפסק ז

ן יהא שמיה רבא מברך. מא״ז: א ל ק ם ן י ק ן ס פ ת ן ן י ח ן ל א פ ן ס ט ״ ה י מ ש  ה

 הקורא כמתורגמן המתרגם יצא פירוש המתרגם יוסיף דברים כדי לברר טעמו של פקוק
 ונמצא קורא אותן הדברים על פה ורמינן עלה הא דתניא היו בה אותיות מטושטשות
 או מקורעות אס רשומן ניכר כשירה ואס לאו פסולה ופרקינן לא קשיא [ל] הא בכולה
 הא במקצתה: חנו רבנן השמיט בה הקורא פסוק אחד לא יאמר אגמור את כולה ואח״כ
 אקרא אותו פסוק אלא קורא מאותו פסוק ואילך נכנס לבית הכנסת ומצא צבור שקראו
 חציה לא יאמר אקרא חציה עס הצבור ואחזור ואקרא חציה הראשון אלא קורא מתתלתה
 ועד סופה. ומתנמנם יצא היכי דמי מתנמנם אמר רב אשי נים ולא ניס חיר ולא תיר

 כגון דקרו ליה ועני ולא ידע לאהדורי סברא וכי מדכרו ליה מדכר:
 ב היה כותבה אוקימנא למנח מגילה קמיה וקרי פסוקא פסוקא כמגילתא למנח קמיה
 וכתב לה לאפילו למ״ל מאיש יהולי צריכה שתהא כתובה כולה וקי״ל כר׳ יוחנן לאמר
 אסור לכתוב אפילו אות אחת שלא מן הכתב חוץ מן התפילין ומזוזות לאמרינן אביי שרא
 להו ללבי בר חבו למיכתב תפילין ומזוזות שלא מן הכתב כמאן ט האי תנא רתניא רבי
 יהולה אומר משום רבינו תפילין ומזוזות נכתבות שלא מן הכתב ואין צריכין שרטוט
 והלכתא מזוזות צריטן שרטוט ותפילין אין צריכין שרטוט ואילי ואילי נכתבין שלא מן
 הכתב מאי טעמא מיגרס גריסן. וצריך לשרטיטא למגילתא לאמר רבי חייא בר אבין אמר
 רבי אסי(לעיל לף טז:) לברי שלום ואמת מלמל שמגילה צריכה שרטוט ןמ] כאמתה של
לף ז.) שלח ליה מר עוקבא לר׳ אלעזר בני אלם ן ( מי  תורה. גרסינן בפרק קמא מי
ט מחטוא ר  העומליס עלי ובילי למוסרם למלכות מהו שרטט וכתב ליה קרא אשמרה ל

 קרב!
 ספרים קי״ל הלכתא כרשב״ג כמו שפסק ר׳ יותק לעיל לף טי. אבל במגילה לא קי״ל כרשב״ג לסמם מתני׳
ל לתני איני מטמא יליס על שיכתבו אשורית על העור ובריו. וקי״ל הלכה כסתם משנה וקשה ״  ימס׳ ילים פ
 הא הלכתא כרשב״ג והאיכא יונית וע״כ צ״ל להך מתני׳ איירי במגילה. אלא שרב ושמואל לאמרי מסברא
 לנפשייהו לרשב״ג יוניח נמי כשר צ״ל להס לא ס״ל הלכה כסחס אמנם ללילן לקי״ל כסתם משנה מ״ה לית
 הלכתא במגילה כרשב״ג. ועי׳ בר״ן בשם הרמב״ן בתי׳ הזה ממתני׳ לפרקין והר״ן לחה לבריו. אמנם הראיה
 שהבאתי הוא ראיה אלימתא כראי מוצק. ומה שהשיגו הר״ן אין השגה לדבריו ע״ש בר״ן. אך מ״מ צ״ע על
 מה שלא הביא הרי״ף ולבינו בססקיהס לברי ר׳ יוחנן שססק הלכה כרשב״ג בשאר ססריס. וי״ל לס״ל להרי״ף
ו כמ״ש הר״ן לפי שעכשיו לא הוכשר לשון יוני אלא למכירין בו לסי שאין אנו בקיאין בלשון יוני הקולם רדנ  י
. מאחר שהביא לשון בריישא ו  שנשתבש כמ״ש הרמב״ם בהל׳ תפילין. אלא במימרא לרב ושמואל נתקשה בו רדנ
 יינית ליונים. והברייתא קאי ללשון היוני הקולס. ומשמע לוקא יונית ליונים אין לכ״ע לא. והא רב ושמואל
 אמרי אותו לשון יוני כשר לכל. וליכא מאן לפליג עלייהו. א״כ הוי הברייתא ללא כהלכתא ולא ה״ל להרי״ף
 להדא רק רישא להברייתא גיפטימ לגיפנףם עילמית לעילמיס ומניייהו הוי יליף לכל אומה ולשון: ן זן הדא
 אמ־ה מותר בעשיית מלאכה. כלומר ללא כלתני רב יוסף פ״ק לף ה׳ ודרישלמי פ״ק הל׳ א' יי״ט מכאן
 שאסולין במלאכה. אלא למותר בעשיית מלאכה כלקאמר תלמולא שס ללכסוף כתיב לעשות אותס ימי משתה
 ישמחה ואילו י״ט לא כתיב. אמנם בירושלמי לחה לאיירי מתני׳ בכרכין שחל פורים שלהם בשבת ומקלימין
ל שאין המלאכה אסור אלא פורים בזמנה. ולבינו לא העתיקה משוס לקים לן להלכה למותר בעשיית ״ ! ד ד קו  י
 מלאכה: ןח] ה׳׳ג כלאיתא בפ׳ שני לברכות. לף י״ל למסיק שס למותר להפסיק במגילה מפני היראהו
] ולא הדר חד מנהו;. משמע לוקא בטעות שהענין והלשון ט  הכבול. אבל ללבריס אתרים אסור להפסיק: ן
 אתת כגון יהוליס ויהוליים אבל טעוח אחר לא שא״כ לא קראה כולה ימשמע ולאי כל שתסר ממנה כלום
] ה״ג ומללג השני 5 : ה״ג שקוראת את כולה יצא: n ה״ג קרי חל ופרא חל: [ ן ״  בקריאתה פסול. ר
[ קטיעין: ה״ג השמיט בה הקורא אותיות  וקורא פסוק שלישי ותוזר וקורא הפסיק השני שללג: ה״ג סימני
 או פסוקים: ןל] הא בכולה הא במקצתה. קשה ליוקיס אהללי. לכן נראה הא לקתני ברייתא השמיט
 אותיות או פסוקים במקצתה הא רובה פסול. ובמטושטש לוקא בכולה אבל רובה כשר. ובש״ע וכל הפוסקים
ו בהל׳ ס״ת נ ד ! כאמתה של תוייה. פרש״י ס״ת יכן פסק ר מ ) ן י  פסקו אפי׳ במטושטש רובה פסול וצ״ע:
 לבעי שרטוט וללא כר״ת שמפ׳ בגיטין לקאי אמזוזה שהיא אמתה של תורה. אבל ס״ת לא בעי שרטוט:
] יודע היה ס  51] ה״נ שלש אין כותבי! בלא שרטוט במתנית׳ תני שלש כותדן ארבע אין כותדן בה״ג: ן
י בסוף פ׳ מצות תליצה לף ק״ז האי מאן לכתב גיטא לתליצתא  שאינו עיקר. ועול נראה לסמך אהא ראמר אד
 לכתוב הכי ואקרינוהו מן לא על לקתתה ומדלא כתב לא חפצתי לקתתה. ש״מ לשלשה אין כותבי! בלא שרטוט.
״ט ז״ל הא לקאמר ואקריטהו ללילי׳ מן לא על לקחתה. לא ילענא למה רקי״ל שלשה ט שם סי׳ י ד  ימ״ש ר

א תני ח י נ ח מ ב ( ברשב״ס שם.(יש״ש) ג ) ו . פ ) ב ״ ׳ ב ש להכא.וגד״פ< ב) עי ״ א ר י ה ר ב ק ב׳ ולא הזכירו כלוס מד ״ ז ס ד בט״ ו ע א ו ״ ׳ תרצ״ב ובב״י בשס תשובת הלשג ר א׳׳ת סי ע׳ בטו ש ו ״ י הכבוד ע נ ק מפ ) בהלל ובמגילה דמפסי ף יד. ת ד ו נ דבר ל ( ״ צ ן  א
דעו שאינה עקרית.>ר:״ש) י מ ד ״ ל״א הברייתא, ש י ו ״ ר ר שס אטי בל דל״י הא ד מ גס אביי א ׳ מהברייתא ו ס נא אותגי ״ ש ה . ואולי הואיל ד ש ״ ׳ קס ע ״ע או״ח סי ת שהנאחי גחדושי לשו מו ) לכאורה קשה מהמקו  שלש כוחבין ארבע אין כוחבין. וניי-פ! ד
רות שלאחריה שנזכר בסס ט השו רטו ר מן השי ת מועלת לפטו ט ט ר ו ש ב כלומר אף שאיננה מ ״ ) ז) נ פ ״ נ ו ) . ג ״ ף יז ע נ ובמנחות לנ מובא דעת הר״ת, גס בתוס׳ שוטה ד ״ ף ו ע ן ד ) נ״ב בתוס׳ גיטי ׳ כצ״ל בכ״ף.ודש״ש< ו ס כו  ר ן ישראל א״ת כעמי
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 רבינו הקורא עומד פרק שלישי מגילה אשר ה
 דף בא ע״ב

 ולא מזין אלא כיוס. וכן שומרת יום כנגד יום לא תטבול עד הנץ החמה. וכולן שעשו
 משעלה עמוד השתר כשר. כל היום כשר לקרות את המגילה ולקריאת ההלל ולתקיעת
 שופר ולנטילת לולב ולתפלת המוספין ולמוספין ולוידוי פריס ולוידוי מעשר ולוידוי יוה״כ
 לסמיכה ולשחיטה ולתנופה ולהגשה לקמיצה ולהקטרה ולמליקה ולקבלה ולהזאה
 ולהשקות סוטה לעריפת עגלה ולטהרת מצורע. וכל הלילה כשר לקצירת העומר ולספירת
 העומר ולהקטיר תלטס ואברים [ט] זה הכלל כל שמצותו טוס כשר כל היום ושמצותו

 בלילה כשר כל הלילה:

 הדרן עלך הקורא את המגילה למפרע

 הקורא עומד פרק שלישי
 א [דף בא ע״א] הקורא את המגילה עומד ויושב יצא. קראה אחד קראוה שנים
 יצאו. מקום שנהגו לברך יברך שלא לברך לא יברך. בשני ובממישי
רץ שלשה אין פוחתין מהס ואין מוסיפין עליהן ואין מפטירין בנביא.  ובשבת במנחה קו
 והפוחח והתותס בתורה מברך לפניה ולאתריה: נמ׳ הקורא את המגילה עומד ויושב
 יצא. תנא מה שאין כן בתורה. ומנ״ל דקורא בתורה צריך להיות עומד. אמר ר׳ אבהו
 אמר קרא ואתה פה עמוד עמדי נא] ואפי׳ לסמוך אסור כדאיתא בירושלמי (ה״א) ר׳
 שמואל בר יצתק על לבי כנישתא חזא לחד בר נש דתרגם וסמיך לעמוד אמר ליה אסור
 לך כשם שניתנה באימה כך אנו צריכין לנהוג בה באימה. א״ר אבהו אמר רב נכ] מניין
: ג קרקע שנאמר ואתה פה עמוד עמדי  לרב שלא ישב על גט המטה וישנה לתלמידיו ע״
 קראוה שנים יצא. [דף הא ע״כ] תנא משא״כ בתורה שאין קורא אלא אתד אותו שעומד
 למרות בחורה ואין שליח צבור קורא עמו. ומה שנהגו האידנא ששליח צבור קורא היינו
ג מ״ז דמס׳ בכורים) בתתלה ״ פ ודע לקרות כלתנן גבי בכורים (  שלא לטיש את מי שאינו י
 מי שיודע לקרות קורא ומי שאינו יודע לקרות מקרין אותו נמנעו מלהביא מתמת הבושה
 [ג] התקינו שיהו מקרין את הכל. ואין הדמיון נ״ל דהתם נמנעו מלהביא בכורים ועברו
 על מה שכתוב בחורה אבל הכא בקיאין יקראו והאחרים ימנעו ומחמת הכישה יתנו לב
 ללמוד הפרשה אלא נראה הטעם ג) לפי שאין הכל בקיאין בטעמי הקריאה ואין צבור
 יוצאץ בקריאתו והוא בעיניו כיודע ואס לא יקראוהו בתורה אתי לאינצויי עם ש״ץ לכך
 התקינו שיקרא שלית צבור שהוא בקי בקריאה. ומ״מ גם העומד לקרות יקרא בנחת
 ובדקדוק עם שליח צבור שלא תהא ברכה לבטלה ואותו שאינו יודע לקרות אין ראוי
והויא ברכה לבטלה ולא מסתבר שהוא יברך על קריאת שליח צבור.  שיקראהו שליח צבור ׳
ה , *תנו רבנן בתורה אחד קורא ואחד מתרגם " ה ג  ה

ק ־ ״ ־ , קורא יש־יס מ »  £ יכל־, שלא יהא א
: ובנביא אפי׳ אחד קורא ושנים מתרגמץ ז ״ א  מ

 ד) [ובלבד שלא יהיו שנים קורין ושנים מחרגמין] ובמגילה אפילו עשרה קורין נל] ועשרה
ן דחטבא להו יהבי דעתייהו. מקום שנהגו לברך יברך אמר אביי ו  מתרגמין מאי טעמא ט
 לא שנו אלא לאתריה אבל לפניה מצוה לברך דאמר רב יהודה אמר שמואל כל המצות
 כולן מברך עלייהו עובר לעשייתן. לפניה מאי מברך רב ששת מקטריזא איקלע לגבי רב
 אשי ובירך מנ״מ מקרא מגילה שעשה נסים שהתיינו. ולאתריה כאתרא דנהיגי מאי מברך
 א״ר יעקב [ה] הרב את ריבנו והדן את דיננו והנוקס את נקמתנו והנפרע לנו מצרינו
 והמשלם גמול לכל אויבי נפשנו כרוך הנפרע לעמו ישראל מכל צריהם רבא אמר האל

 המושיע א הלכך נמרינהו ני] לתרוייהו:
י ובממישי וכו׳. הני שלשה כנגד מי א״ר יוסי כר תנינא כנגד כהנים ולוים  ב בשנ

 דף יט ע״ב

 אינו עמהס נסתלק מעליו תובת קריאת אנשי מקומו ונכלל עם בני הכרך להתחייב בזמן
 קריאתן וקרינן טה מוקף בן יומו כיון שהוא בכרך בזמן קריאת בני עירו ונסתלק מעליו
״ד וקרינן ביה מוקף בן יומו ואף אס יתזור לעירו יקרא  תובת מקומו הקוראים ביום י
ס ט״ו. נא] הרב אלפס כתב ולא שנו אלא שעתיד לחזור בלילי ארבעה עשר ונתעכב  טו
 ולא תזר ואשמועינן שהדבר תלוי בכוונתו בשעה שיצא מביתו אס היה בדעתו להיות לילי
״ד בטתו הרי הוא כמקומו אף אס נתעכב שמה אבל אם אינו עתיד לחזור בלילי ארבעה  י
 עשר קורא עמהם דכפיב על כן היהודים הפרזיס היושבים בערי הפרזות מדכתיב היהודים
ז ומדפרוז בן יומא  הפרזים ל״ל למכתב בערי הפרזות הא קמ״ל דפרוז בן יומו נקרא פרו

 נקרא פרוז מוקף בן יומא נקרא נמי מוקף:
׳ מהיכן קורא אדס את המגילה ויצא בה ידי תובתו ר׳ מאיר אומר כולה ר׳  ד מתני
 יהודה אומר מאיש יהודי ר׳ יוסי אומר מאחר הדברים: גמ׳ אמר רב חלבו אמר ר׳
 חמא בר גוריא אמר רב הלכה כדברי האומר כולה ואפי׳ למ״ד מאיש יהודי צריכה שתהא
] הא אמרינן ג p פירוש א] לכחחלה צריכה שתהא כתובה כולה אבל בדיעבד [  כתובה כולה !

 לעיל אס השמיט בה הסופר פסוקים עד רובה ולא רוכה ככלל וקראו בעל פה יצא:
ט חלבו אמר רב תמא בר גוריא אמר רב מגילה נקראת ספר ונקראת אגרת  ה אמר ר
 נקראת ספר שאם חפרה בחוטי פשתן פסולה ונקראת אגרח שאם הטיל בה שלשה
 חוטי גידין כשירה אמר רב נחמן בר יצתק ובלבד שיהו משולשין פי׳ רש״י שיהא מראש
 התפר עד מקום תפירת הגיד כממנו עד הגיד השני וכן מן השני לשלישי כמו משלישי
 עד סוף התפר וכפירושו מצינו במכומ (דף ט:) גבי ערי מקלט דקאמרינן התם ושלשת
 שיהא משולשת שיהא מדרום למברון כמתברון לשכם ומשכם לקדש כמקדש לצפון והרב
 אלפסי כתב שאם הטיל בה שלשה תוטי גידין כשירה שנים בשני קצות היריעה ואתד בתוך
 היריעה אמר רב נחמן בר יצחק ובלבד שיהו משולשין פירוש שאותו שבתוך היריעה יהיה
 באמצע היריעה ואשכחן נמי משולשין בכה״ג בפרק כיצד מעברין (דף נז:) דקתני וכן
 שלשה כפרים המשולשים אם יש בין שנים החיצונים קמ״א אמה ושליש עשה האמצעי
׳ שאין מן האמצעי לשנים מן החיצונים אלא שבעים אמה  את שלשחן להיוח אחד פי
 ושיריים מצד זה ושבעים אמה ושיריים מצד זה שהוא ממוצע לגמרי ביניהם וכן נמי בפ׳
מץ א) ומומין הקבועים שבודקים אותו שמונים יום  אלו מומין בככורות (דף לה:) גבי מו
 ואם לא עבר הוי מוס קבוע אמר רב נממן בר יצמק (שם דף לט.) ובלבד שיהו משולשים
ף ד ) ל ר ע  פירוש שיבדוק בתחלת שמונים ובאמצעיתן ובסופן והכי מוכת טבמות בפרק ה
 פ.) דקאמר התם סריס חמה שהוא לקוי בתתלתו ובסופו לא מיישינן שמא הבריא בינתיים
 ופריך מהא דתנן בבכורות שבודקין ב) מן הקבועים שלשה פעמים בתוך שמונים אלמא
 אע״ג שתחלמו וסופו לקוי אם לא בדקוהו באמצע חוששין שמא הבריא הלכך כיון לאשכמן
 תרי גווני משולשים יש להתמיר במגילה ולהטיל בה גידץ כשני הפירושים נל] והן ממשה

 חוטי גידין:
ן הכחוטס לא יצא ומחו לה  ו [דף יט ע״כ] אמר ר׳ יותנן הקורא במגילה הכתובה ט
 אמוחא לא אמרן אלא בצבור נה] אבל טתיד יצא אמר רבא ובצבור נמי
 לא אמרן אלא דלא מיחסרא פורתא או לא מייתרא פורתא אשאר יריעתא אבל אי מיחסר
 פורתא או מייתר פורתא אשאר יריעתא כיון דאיתחזי כמגילה בפני עצמה אפילו בצבור

 נמי יצא:
אמר ר׳ יוהנן שיור התפר שמשיירין בתתלת היריעה ובסופה הלכה למשה מסיני  t ו
׳ m הכל כשרץ לקרות  ומתו לה אמוחא לא אמרו אלא ני] כדי שלא יקרע: מתני

. [ח] ר׳ הגה״ה  המגילה מוץ מהרש ושוטה *וקטן
! אומה לרבים נראה ד  יהודה אומר קטן כשר. [ףף כ ןן״א] אין *הנהיגו שיהו קטנים קו

ן לבקטן שהגיע לחינוך מייד. מא״ז: י ל ב ו א ט ל ן ן י ל ה ן א מ ל ה ן ל י ג מ ת ה ן א י ר ן  ק

: ׳ ׳ לכמחלה. נ״ב אבל הרשב״א פי׳ ליעבל ובמחלה או סיף לומיא לממני : הגהות הגד״א א] פי יהו י ו נהו לחרו א הלכך נמרי פ ר רב פ מ  הגהות הב״ח א א

 נתנאל
תו כיום. קמני לילה לומיא ליום. מה יום בלילה לא אף לילה  הלילה כשר: ןט] וה הכלל דבר שמצו
 ביום לא כראב״ש לס״ל הכי במנחומ פרק ר״י לף ע״א (לס״ל) אס נקצר ביום פסול. וה״ה שפירמ
 העומר כגי׳ רבינו. מכאן סמך ר״ח שאס לא סיפר בלילה אינו סופר ביום. ומסקנא שאם לא סיפר גלילה
ע ר פ מ ה ל ל י ג מ ת ה א א ר ו ק ך ה ל ן ע ר ד  יספור ביום בלא ברכה לכמה פוסקים ס״ל לאף ביום מברך: ה
ג [א] ואפילו לסמוך אסור כדא־תא בירושלמי. ולי נראה להביא לאיה מש״ס לילן להא קי׳׳ל לסמיכה ״  פ
ך המלמולא קראי אהללי לכחיב ועמלחי וכחיב ד  הוי כעמילה וכישיבה כמו שפסק בח״מ סי׳ י״ז. וא״כ מאי פ
ק מנין שלא ל להי׳ בסמיכה אלא ש״מ מפני כבול החורה צריך לווקא עמילה ולא סמיכה: ן ״  ואשב 0הל
ל לרשב״ג ור״י בן קרחה הוי ימבי ״ ׳ בפרק השוכר אח הפועלים לף פ ד מ שב הרב ע׳׳ג מטה. וקשה להא א  י
 אספסלי ורבי וראב״ש הר ימבי קמייהו אארעא. וי״ל כי היכי לממרצין בגמרא רכות מעומל וקשוח מיושב
 ה״נ כיון לבעי הרב לעיונא בה טובא אי יחיב אארעא כחלמיליס לא הוו נחתו בהו שסיר הלכך ימבי אינהו
ד הקג״ה לא שייך לעיונא בה טובא ג . ובקשות ישב משה גס הקב״ה המלמלו אע״ג ל  אסססלי. רשב״א ור״ן
 והכל כרכות. מ״מ משוס משה רבינו שצריך ללמול קשות במיושב לכך למדו השם יתעלה ג״כ בישיבה. וקרא
ג שירל חולי לעולם ״  לכתיב ואתה פה עמול עמלי קאי ארכותן. והך מימרא לר׳ אבהו איתא לאחר שמח ר
 שהיו למלין מיושב. אבל על שממ ל״ג היה הכל בעמילה הלומל והמלמל. וראימי קושיא בחידושי רשב״א להא
ג ״ ל והכא קאמר בשמעתין מימות משה על ר ״ ד כלאמרי׳ בפ׳ השוכר את הפועלים לף פ ת ג הוי י ״  בימי ר
 היו למלין תורה מעומל ע״ש. ותלמיל טועה כתב כן בשמו להא מוכת התם להוי רשב״ג אביו של רבי. ועול
ג תבירו של רבי ״ ג הזקן בטלה כבול התורה שהוא בן בנו של הלל. אבל דמי ר ״  לבסוף סוטה קתני משמת ר
ד לב  יהושע כבר היו לומלים בישיבה. ובזה מיושב קושיח הש״ך גי״ל סימן רמ״ו ס״ק י״א שהניח בצ״ע. ו
ג ור׳ יהושע לומליס מיושב וקתני עמל השואל. ״  הרמב״ם תמוהים שפסק שאין שואלין מעומל. להא בימי ר
 ש״מ לשואלין מעומל וצ״ע: נג] התקינו שיהיו מקרי: את הכל. ע״כ לברי ר״ת שהשיג על רבינו משולם
 בפי הקומץ רבה לף ל׳ ל״ה שמונה פסוקים: [ל] ועש-ה מתרגמץ. והא לאמרי׳ לעיל לף ג׳ ביקש לגלות
 תרגום של כתובים כוי. י״ל יונתן לא תרגם אכתוביס. אבל תרגום יש מן התנאים. תוס׳: [ה] הרב את
. אע״ג לאין מוממין בשמים. : [י] לתרו״הו  ריבנו. כ״ה גי׳ רב עמרם ומרלכי. ורמב״ס וסמ״ג האל הרנ

 קרבן
ר למקצת ב״א זמן שכיבה. מה שאין  הממה כמו בק״ש בסי׳ רל״ה. אינו לומה רהתס לגבי ק״ש הוי עו
׳ בס״ק לברכות לף ט׳ קולס הנץ הממה יממא הוי לשאר מצומ: [א] ורב ד מ  שייך במגילה ולהליא א
רוש לכתהלה צריכה שתהא כתובה ו מהירושלמי: ןב] פי  אלפס כתכ. עי׳ בהמלחמוח שלקח לבד
ך ד ך ומי יצא והאמר רב חלבו כוי. ומאי ס ד  כולה אכל בדיעבד בו׳ יצא. וקשה להא לעיל רף י״ח ס
 לרב חלבו לא בעי כתיבת כולה אלא לכתתלה ומתני׳ קחני יצא בליעבל. וחי׳ הב״ח בסי׳ חר״ץ ס״ק ג׳.
ו ע״ש. וכן תי׳ הכ״ג. והקשה מ״א בס״ק ה׳ אס נ ד ך לאסי׳ בליעבל לא יצא כלכתב ר ד  למרובה קא ס
 מרובה קא פריך ומבדיתא ללעיל אם השמיט ססוקין במקצתה כשר אבל רובה ססול א״כ ה״ל למסרך
 מבדיחא ולא ה״ל לאחויי הא ללב חלבו ע״ש. ונראה להכי פריך ומלרב חלבו לסבר רלכמחלה בעי שצריכה
 לכחוב כולה. נשמע מיניה לבלובה בליעבל לא יצא לגזרינן כולה אטו רובה חל לרגא. אבל אי רובה יצא
 בליעבל למה גזרו רבנן כולי האי. ה״ל לגזול לבעינן רובה לכחחלה אטו כולה ולא לפסוע מרמי ללגא.
 א״נ לולאי קושימו מבריימא. אך בלאו לרב חלבו ה״א הממני׳ לקמני היה כומבה. היינו מן בלילה ההוא
 כר״ש בן יוחאי. שאליביה החיוב קריאת המגילה מתתיל משם וא״כ איכא למימר לכבר כתובה המגילה על
 שם. ורובה כבר היא כתובה להכי מייתי לרב חלבו הלכה שצריכה לקרות כולה וא״כ הא לקתני במחניחין
. הא אס לא כתבה רובה אפי׳ ך ד  היה כוחנה שכחב לו מגילה לחיוב קריאה מתתלה ועל סוף ושפיר פ
 בליעבל לא יצא. עול י״ל לבלאו לרב חלבו. ה״א להלכה כרשב״י. וא״כ יצא בקריאה להא בכך כתובה
 רובה. מש״ה פריך מללב מלבו לצריכה לקרומ כולה: [ג] הא אמרי׳ לעיל. סי׳ ב׳ לבמקצתה קתני ליצא
 אבל אס השמיט לובה אפילו בליעבל לא יצא: ןל] והן המשה וחוטי גידין. גש״ע תושש עול לפי׳
 הרמב״ם להצריך בכל תפירה ג׳ חוטי גירין ע״ש: ןה] אכל כיחיד יצא. אבל בחומשין שלנו הנלפסיס
ך לשייר ] כדי שלא •קרע. ואפילו במגלה צד ו : ן  או גכתדם לף על לף לא יצא ללא הוי כאגרת. ראב״ן
״ל שנים בשני קצות היריעה לאו לווקא להא צריך ף בסימן י ״ ד  בתתלת היריעה ובסופה. וא״כ מ״ש ה
; לקריאת מגילח. עי׳ בס״ק סימן ו׳ מ״ש בזה: דעה ובסופו: [1] ה״ג הכל כשרי  שיור משהו בראש הי
ו המשנה כצורתה משמע לפסק כת״ק. ובפי שני לברכות סימן נ ד  ןח] ה״ג ר״י מכשיר בקטן מלהביא ר
״ל פסק כל׳ יהולה קרא ולא השמיע לאזנו יצא. וכבר האריך בזה הב״י וג״ת בסימן תרפ״ט: ה׳׳נ כל  י

ת מ א ) לכאורה זהו נ . (אי״צ) ו י ר למי לכן הוא בתוספתא וכו י שפ , ועל זה ביאר ו ר סתנ ש ולא מי ״ א ר ש ה ״ מ ) וקאי א . !גליי!) ה נ ׳ ק״ ) גי , א׳׳כ מי יעלה לנו. דענ׳יז) ד א ל ט ן ורובא נמי נ אי ) כלומר הכל אין נקי ) צ״ל מיס. >גו״׳פ< ג ) צ״ל ומיס. (;רי״פו ב  א

ח בגמרא.>יש״ש< ״ ץ ר רו  חי
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 ו רבינו הקורא עומד ©רק שלישי מגילה אשד
כ ״ כ ע ף כ  ד

ן אותה צו את כני ישראל ד ו  גפו׳ בעא מיניה עולא בר רב מרבה פרשת ר״ת כיצד ה
 וגו׳ אמ קרבני לחמי דהויא תמניא פסוקי היכי ליעבד ליקרו תרי תלתא ותלתא פשו
 להו תרי ואין משיירין בפרשה א [צ] פתות מג׳ פסוקים ופשטי׳ [דף בכ ע״א] רב
 אומר דולג ושמואל אמר פוסק סי׳ !ק] דולג תוזר השני וקורא אתד מן השלשה
 פסוקים שקרא ראשון ומוסיף שנים אחרים נמצא שקרא שלשה פסוקים [ל] נשארו ג׳
 פסוקים קורא אומן השלישי ושמואל אומר פוסק פסוק אחד לשנים וקורא חציו לראשון
 הגה״ה וחציו לשני אמר ליה רבא בריה דרבה לרב
ו יוסף הלכתא מאי אמר ליה הלכתא דולג ח ו  *ויש אומרים להיכא לקרא בפסח או נעצימ א

: * לג ה של והלכתא אמצעי דו ש ר ס ו ל ו מ ס ש י ו י י ס ט ס ל ש 1 ע ו ר ח א י ה : , פ ל  ש

, ״ , ו  עצומו של יוס שיש לאחרון לדלג ולהתחיל פסוח אחל -

^ ד ןדף כב ע״בן m ותשעה באב ה ת ן א ס מ י ק ו ס ח ש'ני פ ו ר ק ו ל ן ל י א ה ן ל ע מ  ל

רץ שלשה דתניא זה הכלל ן ותענית צבור קו ו ג ם כ ו , ל ן ש מ נ ע ה מ ע א ת ש ר ח ה א ש ר פ ה מ ש ל ש  ו

 משך תורא שנסיימה מלחיה בהכי ולא אתבריר. כל שיש בה ביטול מלאכה לעם כגון תענית

: צבור ותשעה באב דרוב תענית צבור מוהרין י ׳ ׳ א  מ

 כמלאכה דאין איסור מלאכה בתענית צבור אלא אמצעיות ואתרונות שגוזרין על הגשמים
 וכן ט״ב אין איסור אלא במקום שנהגו הלכך בשביל ביטול מלאכה לעם אין קורין אלא
 שלשה ושאין בו ביטול מלאכה לעם כגון ראשי מדשיס ומועד קורין ד׳ דבר״ח אין הנשים
 עושות מלאכה כדאיתא בירושלמי(פ״ק דתענית ה״ו) הני נשי דלא עבדי עבידתא בריש
 ירתא מנהגא הוא ומתרגוס יהונתן (שמואל א כ) משמע שהיו פורשים ממלאכה בראש
 חלש שהרי תירגם אשר נסתרה שם ביום המעשה דאיטמרית תמן ביומא דחולא ובראש
 חדש הוי קאי וקרי יום שאינו ר״ח יום המעשה מכלל דר״ח לאו יוס המעשה הוא. א״ר
 אלעזר אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו אא״כ נענה כיהושע בן נון דכחיב ויאמר ה׳ אל
 יהושע קום לך [ת] ואמר רב חייא בר רב הונא חזינא להו לאביי ורבא דכי נפלי על אנפייהו
 דמצלי אצלויי. משמע מחוך דברי האלפסי שחיבר אלו המימרות יחד דס״ל דהא דמצלי
 אצלויי היינו משוס ההיא דר׳ אלעזר דאין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו ואין הטעם כן
ף לד:) בתר הך ברייתא דקידה על ד ) ן י מד  דהא הטעם דמייתי לה בשמעתין ובפרק אין עו
 אפים השתתואה זו פשוט ידים ורגלים ומשמע דאהא רב חייא בריה דרב הונא לאשמועינן
 אע״ג דמן התורה אין השתחואה אסורה על הרצפה אלא בפשוט ידים ורגלים מדרבנן
 אסור אף בלא פשוט ידים ורגלים ולהכי הוו מצלי אביי ורבא וכן כתבו בשם רב האי גאון
 דטעמא למצלי אצלויי שלא יהא נראה כמשתתוה והאי לר״א מפרש בירושלמי(פ״ב לתענית
) דוקא כשהוא מתפלל בפני הצבור ובשביל הצבור אבל היכא דמתפלל בינו לבין עצמו  ה״ו
 בביתו שפיר דמי דהיכא דמתפלל על הצבור בצבור כסיפא ליה מלתא שמהרהרין עליו שאינו
 הגון ואינו ראוי ליענומ: זה הכלל כל שיש בו מוסף ואין י״ט וכו׳ ב הכלל סימנא בעלמא
״ט ומועל כי הדדי נינהו אלא נקוט האי כללא בידך כל דטפי ליה מלתא  הוא ללא תימא י
 מחבריה טפי ליה גברא יתירא בר״ת וכתולו של מועל איכא קרבן מוסף ל׳ כי״ט לאסור

 בעשיית מלאכה חמשה ביוה״כ לענוש כרת ששה בשבת לאיסור סקילה שבעה:

א ״ כ ע ף כ  ד

 וישראלים תניא אין פותתין מי׳ פסוקים בבהכ״נ וידבר עולה מן המנין. (ירושלמי ה״ד)
 והאיכא פרשת עמלק שאין בה אלא ט׳ פסוקים [ז] משום דסליק ענינא כדאמרינן לקמן
 (דף כג:) גבי מפטיר. הני י׳ פסוקים כנגד מי אריב״ל כנגד עשרה בטלנין של בהכ״נ.
 נח] רב יוסף אמר כנגד עשרת הדברות שנאמרו לו למשה מסיני [ט] אמר ר׳ יוהנן כנגד
 עשרה מאמרות שנברא בהן העולם והא ט׳ הוו בראשית נמי מאמר הוא דכתיב בדבר
 ה׳ שמים נעשו. אמר רבא ראשון שקרא ארבע הרי זה משובח שהרי על הקופות היה
 כותב אב״ג לידע איזה מהן נתרמה ראשון להקריב ממנה ראשון שמצוה בראשון. אמצעי
 שקורא ארבע משובת דתניא אל מול פני המנורה מלמד שמצדד פניהם כלפי נר מערבי
 ואמר ר׳ נתן מלמד שאמצעי משובח. ואחרון שקרא ד׳ משובת משוס מעלין בקודש ולא
 מורידין. רב פפא איקלע לבי כנישתא דאבי גובר קרא קמא ארבעה ושבחיה רב פפא
ל״ה דף לא.) הראשון קורא מן האזינו עד ) ך ״ רץ [בסי׳] הזי״ו ל  [י] א) וכפ׳ האזינו קו
 זכור ימות עולם וקורא השני מן זכור ימות עולם עד ירכיבהו וקורא השלישי מן ירכיבהו
 עד וירא ה׳ וינאץ [כ] ובשבת קורא הרביעי מן וירא ה׳ וינאץ עד לו מכמו ישכילו זאת
 [ל] והממישי קורא מן לו מכמו ישכילו עד כי אשא אל שמים ידי והששי קורא מן כי
 אשא אל שמיס ידי עד סוף השירה והשביעי קורא שאר הפרשה. גרסינן בפרק הקומץ
 (דף ל.) אמר ר׳ יהושע בר אבא אמר רב גידל אמר רב ת׳ פסוקים שבתורה יתיד קורא
׳ הר״ר משולם ז״ל שקורא אותן העולה בס״ת לבדו ואין שלית צבור  אותן בבהכ״נ פי
 קורא עמו והקשה לו ר״ת ז״ל כל התורה כולה נמי כך דינה כדאמר לעיל (סי׳ יז)
 קראוה שנים יצאו משא״כ בתורה אלא ה״פ יחיד קורא כל ח׳ פסוקים [מ] ולא יקראו
 אותן שנים שנים והיינו טעמא לפי שאלו הפסוקים יהושע אמרם ולמ״ד נמי שמשה

 אמרם נשתנו שכתבם בדמע:
 ג והפותה והתותס בתורה. מניא הפוחח מברך לפניה והתותס מברך לאחריה.
 והאידנא דקמברכי כולם לפניה ולאחריה ה״ט תקינו רבנן משוס גזירת הנכנסין
 והיוצאין: מתני׳ בר״ח ובחולו של מועד קורץ ד׳ אין פוחתין מהן ואין מוסיפין עליהן
 ואין מפטירין בנביא. והפותח והחותם בתורה מברך לפניה ולאחריה זה הכלל כל שיש בו
 מוסף ואינו י״ט קורין ארבע בי״ט חמשה כיוה״כ ששה ובשבת שבעה אין פותמין מהן
 אבל מוסיפין עליהם ומפטיר בנביא והפותה והתותם בתורה מברך לפניה ולאחריה.
 ירושלמי(ה״ה) ר׳ אבא בריה דר׳ חייא בר אבא בשם ר׳ יוחנן היה קורא בתורה ונשתתק
 זה שעומד תחתיו יתחיל ממקום שהתחיל הראשון [:] P ג) אחמר ממקום שפסק הראשון
 נתברכו לפניהם ולא לאחריהם והאתרון נתכרכו לאתריהם ולא לפניהם וכתיב תורת ה׳
 תמימה משיבת נפש 1ש] שתהא כולה תמימה. מימרא זו נאמרה בתר דתקינו שכל אחד
] ואם ע ] מברך ברכה ראשונה [  מברך ושמעינן שאס הוא מתמיל ממקום שהתתיל ראשון א
 היה מתחיל ממקום שפסק אינו מברך [פ] כי הוא גומר קריאת הראשון על סמך ברכתו
 ומכאן דקדק רבינו אבי העזרי התוקע ועף ועומד אתר לתקוע מתמיל ממקום שפסק ואינו
 מברך דדוקא בתורה דכתיב בה תמימה הוא דמתחיל בראש ומברך אבל שאר מצות לא:

! בפ׳ פחוח רי י קים לקרו חרי מהא וחלתא מהך אין משי ׳ פסי ג ט ליעביד לקרי תרי מהא וחל מהנך אין מתחילין כפ׳ פחות מ י יא ה׳ ה א תרי וכראשי חלשיכס רהו ר ה וס השבת ל י ג ׳ ל׳ פשו להו ז׳ ו ם לקרו ל קי ׳ פסו ח א פחות מג ״ ב ת ה ו ה ג  ה

ט וכו׳ זה הכלל: ״ ו : כ ואין י י כו מר ו ב או ק ר י מ ש פ ם ו קי ׳ פסי  מג

א א] מגרך. נ״ב והל״מ ס״ל לאינו מברך ומפרש שאס ממקום שפסק אז נראה כאלו קריאתו מובדלת מן הראשון עכשיו אחמ היא. ב״י: ״ ר ג ת ה ו ה ג  ה

 נתנאל
י הראשון וצריך לברך בלכה מ לא כוון האחרון לצאח ירי ברכה ראשונה ע״  שייך יכה״ג גזירח הנכנסין. מ״
מ כל הני שבעה קרואים כוונתם להוציא הצבור בברכה  ראשונה. וליכא למימל לאף בתר רמקינו רבנן מ״
 ובקליאה שלהס כמו קולם התקנה שהיו מוציאי[ הצבור הראשון והאתרון. וכן צ״ל סברא זו בסוף לברי רטנו
 יואל שהטא ב״י ע״ש. לא״כ גם שהשני גומר הוי תמימות כמו קולם התקנה וצ״ע: ןצ] ה״ג כדי״ף פהות
 משלשה פסוקים ליקרו תרי ארבעה ארבעה. יטוס השבת תרי ובראשי תלשיכס תמשה היכי לעביר ליקרו תרי
ד מהא ותלתא מהך אין משיירי[ בפרשה  מהא יחל מהנך אין מחחילין בפרשה פחות משלשה פסוקים ליקרו ת
 פתות משלשה פסוקים ופשטי׳ עכ״ל הרי״ף ליקרו תלי מהא וחל מהנך אין מחחילין. מהא הוכיח בעל ח״ה
ה שאינה רק ג׳ פסוקים מותר לשייר בתתלה ולהפסיק שם. לאי אין רשאי להפסיק והוי בכלל ש ר פ  סי׳ ט׳ת מ
מ אין מחחילין בס׳ וביום השבת  אין מתחילין בפ׳ סחוח משלשה פסוקים אפילו אי א׳ מהנך קורא שלשה מ״
 שהיא פ׳ של שני פסוקים ע״ש. והקשה מ״א סימן קל״ח ס״ק ב׳ למלבלי תוספוח ל״ה אין מתחילין משמע
 לווקא טוס השבח שרי להוי לבר ילוע לעולם. וא״כ אין ראיה מכאן לשאר פרשיוח לסייס שס. ונראה ללק״מ
 ללא ס״ל הך סברא ילוע כמו שהקשה מ״א גופיה רא״כ ה״ל לתקן שישיירו בל״ש ב׳ פסוקים סמוך לפלשה
 והוי ידוע לעילם. אלא חי׳ חיס׳ שני וגם יש להם לחשוב וכוי. וכ״מ להא צריכין לומר הסברא שהרי ילועות
 לעולם. לאלח״ה קשה מס׳ ויחל ומוהקרבחס. י״ל לללילן ל״ק לבס׳ ויחל הס ל׳ ססוקיס אחר הפרשה
 והקרבתם שלשה ססוקיס וכמ״ש מהרי״ל ומהרש״א: [קן דולג חוור השני וקורא פםוק אחד מן השלשה
ץ יש חשש הנכנסין בשמעם שמתחיל השני שני פסוקים  פסוקים שקרא הראשון. והקשה הרמב״ן להא עלי
 אתר הפרשה ויאמרו שהראשון לא קרא אלא שני פסוקים וצ״ל ללא תיישינן לנכנסין א״כ לא נללוג ויקראו ב׳
 ראשונים ארבעה ארגעה והשלישי טוס השבת ותרי מובראשי תלשיכס ומה תאמר להנכנסיס יאמרו שהשלישי
 לא קרא אלא שני פסוקים מובראשי חלשיכס. הא לא חיישינן לנכנסין. עיין מה שחי׳ הר״ן יבשו״ס מהרי״ל
 סימן ק״ס. ומ״א סי׳ תכ״ג ס״ק 3׳ תי׳ מלאי גבי כהן ישאלו למה לא קרא יותל כיון שיש לו עול ריוח
 ויאמרו להם אבל הכא לא ישאלו שיאמרו לא קרא יותר כלי שישאל ללטעי ג״פ ע״כ. ולכאולה לכריס אלו
ך ג׳ לרביעי הא סגי בשני פסוקים. ואמרתי לכמו לאמרי׳ לעיל לף כ״א אחרון שקרא  אין להם שתר למאי צד
ד אמצעים ת ב ן נמי אמצעי שקרא ל׳ משובת. ר נ  ארבע משובת. מ״ה הנית פסוק יותר לרביעי וכ״ת הא אמד
י ל״ה והלכתא אלא ללפ״ז קשה על מנהגינו שהשלישי רש״  לא שייך לומר הך סברא לאמצעי משובח. וכ״מ ג
 קורא שלשה וגס ס׳ וטוס השבת. הלא היחרון לרטעי לקרוח וטוס השבח ובראשי חלשיכם: ןר] נשארו
 שלשה פסוקים קורא אותן השלישי. וביום השבת ובראשי תלשיכס קורא הרביעי. ללא כמגהגינו שהשלישי
ר קוו—ן שלשה. בגמרא איבעי להו תענית צבור בכמה. הקשה  קורא וביום השבת: ןשן וט״ב ותענית צבו
 ר״ת בש׳ הישר מה ספיקתו הא בהליא חנן במס׳ תענית לף כ״ו יום ראשון בראשית ויהי רקיע וקי״ל בראשית
. ותי׳ בלותק. רשב״א בתילושיו. ולי נראה לבש״ס איבעיא להו או ד  בשנים ויהי רקיע באתל אלמא בתלתא ק
 ללמא הכא נמי איכא מוסף תפלה. סרש״י ברכה יתילא תסלת עננו. להא לסי לברי רב אשי זה הכלל רמתני׳
 מרבה תענית צבור וט״ב. ובט״ב לימא מוסף כ״א תפלת עננו. איבלא ממעמלות ליכא למפשט לה״א בתענית
ן ד׳ לאיח ט׳ מוסף תפלה שמתפללי! כ״ל ברכות. ונמצא שש בלכות מוסף תפלה משא״כ במעמלות לא ד ו  ק
ף וגי׳ הש״ס הכא אמר רבי ״ ד ד רב הונא. כ״ה גי׳ ה ב חייא ב  מציגו שהחפללו כ״ל ברכוח: ןחן אמר ר

״ף:  חייא בר אטן ועיין בפ׳ אין עומלין הגירסא כגי׳ הרי

 קרב!
 הני שחיס שייכי אהללי לאין חשועה שלימה כי אס כשיש בוקר וגאולה לצליקיס ולילה לרשעים: ש משום
ב יוסף אמר כנגד -סליק ענינא. וגי׳ הירושלמי שלפנינו שאני הכא שהוא סלורא של יוס. והיא היא: ןח] ר
״ף ורבינו נראה שלא היה  עשרת הדברות. ובש״ס איתא ר׳ לוי אמר כנגד עשרה הלולים שאמר לול. ומרי
 בגרסתם. וכן נראה שאין שייכות הלולים לקדאת התולה. ואגב שטפיה לאמל התם בל״ה לף ל״ב שתקנו
ל נמלטות חל אמר כנגל ל י׳ הללויה שכתוב בהון בתקע שופר כתבוה הכא. והני תלתא מ״ ג  עשרה מלטות מ
ל עשרת הלברות לא סליגי וכל א׳ נותן טעם בסני עצמו. ג ל עשרה מאמלות ותל אמר מ ג  הלולים ותל אמר מ
 למ״ל כנגל עשרה מאמרות שבהן נברא העולם והכל כאשר לכל ככן לו יאתה המלוכה ואומרים כנגלו עשרה
 מלכיות. וזכרוגות לזכור לנו זכות מעמל הר סיני שהתזיר על כל האומות ולא רצו לקבלו על שאני חבצלת
 השרון כססחי את אזני לשמוע קול מורי לכן אלה תזכוד לנו ותקנו כנגדו עשרה זכרונות. ולעומת שוסרות
 חקנו נגל י׳ הללויה רכחיב בהו הללויה בחקע שופר. וכמו כן הכא קאמרי האמוראי חלחא טעמי שחקן עזרא
 לקרות עשרה פסוקים בשבח במנחה וייס 3׳ והי. עשרה בטלני! ועשרה מאמרוח לא שייך במנחה בשבח לכולן
 בטלין ממלאכתן גס העשרה מאמלות בתול היו. ע״כ צ״ל הך טעמא כנגר עשרת הלברות שהיה בשבח
ם י ן לכ״ע ס״ל בשבת ניתנה תורה. נמצא להנך תלי טעמי שייכי בקדאת תול וטעם נגר עשרת המר  כלאמדנ
י בסימן הזי״ו ל״ך. כך ד ו ט יוחנן אמל כנגד: [ין ובפי האזינו ק  ניחן טעס למנחה בשבח: ןט] ה״ג ר
ן נל״ה לף ל״א אמר רב כררך שחולקין בבה״מ כך חולקין בטח הכנסח: ןכ] וכשבת קורא הרביעי נ  אמד
ף משמע לבתול קורץ הז״י ובשבת מוסיפי! ול״ך. אבל במרלכי איתא לבשנח נמנחה וב׳ ״ ד  פן וידא. מלשין ה
 וה׳ אין מלקלקין בסימן זה וכ״ס רמ״א סימן תכ״ת וכן הוא המנהג: [ל] והחמישי קורא מ; לו הכמו
ף ורמב״ס ורביגו והטור וכ״ס בש״ע סימן תכ״ת וע״ש מנהג אתר ״ ד  עד כי אשא אל שמים. כך ססק ה
 לפירש״י ומס׳ סופרים: [«1 ה״ג ולא יקראו אותן לשנים. פי׳ זה ל׳ פסוקים וזה ל׳ פסוקים: [צן ה״ג
 אין תימר ממקום שפסק הראשונים נתברכו לפניהם ולא נתברכו לאחריהם והאחרונים נחברכו לאחריהם ולא
דן  נתברכו לפניהם וכתיב תורת ה׳ תמימה שתהא: ןס] שתהא בולה תמימה. כלומר כל ג׳ פסוקים שקו
 כל א׳ מז׳ גברי המה נקראים תורת ה׳ וצדך להיוח חמימה ברכה בפתיתמה ובחתימתה וא״ת בזמן המשנה
 שלא היה מברך אלא הפוחח והחוחס הא לא הוי תמימה חירץ הב״ח ומ״א בסי׳ ק״מ שהאחדס היו מתכוונין
 לצאת בברכת הראשון ומתכוונים לצאת בברכח החותם משא״כ עכשיו שאין מתכוונים לצאח בברכח חטרו. לכן
 כל א׳ צריך לברך על קריאתו תתלה וסוף. והר״ן תי׳ לקולם התקנה הוו כולם כתל גברא. ר״ל מ״ה הוי
 תורת ה׳ תמימה. משא״כ עתה מפני נכנסין ויוצאין תקינו שכל א׳ מגרך גפני עצמו. א״כ א״א ששני ב״א
; מברך ברכה ראשונה  זה יגרך על תתלת הקריאה וזה יכרך לאתריה ללאו תורת ה׳ תמימה: ןען ה״נ ראשו
 שאם היה מתחיל ממקום שפסק אינו מברך. כי אס הוא יברך נמצא שהראשון שנשתתק נתשב בפני עצמו
 ועולה למנין ז׳ גברי א״כ הפסוקים שקראו בראשון נתברכו לפניהם ולא לאתריהם ולא הוי תמימות: ןפן כי
 הוא נומר קריאת הראשון כוי. כלומר ע״כ צ״ל שאינו מגרך והוא והראשון אינם עולים אלא למנין חל גברא
 ט הראשון החחיל במצוח הקריאה והאחרון גומר. ע״ז אמר הירושלמי לגקריאת התורה אינו שייך בגומר. כי
ך לברך בסתיתה ובתתימה ואז הד תמימה. ואין להקשות הא ע״כ השני צריך לברך בחחלה להא  אלם אתל צד
 בתר לתקינו רבנן איירי משוס גזירת הנכנסין. י״ל לכל כהאי מלתא קלא אית ליה ולא שייך גזירת הנכנסין
 וכ״כ ב״י בשם המרלכי סברא זו. כל זה ניתא לסי׳ הר״ן אבל לסי׳ הב״ת ומ״א קשה מ״מ האירנא אף ללא

׳ כצ״ל.ורש״שו ניס ט ׳ והאחלו ם שפסק הראשיציס כי מר ממקו ) אי חי מ הניסתא לאי תימא. >גרי״פ) ג ״ ר א״ח סי׳ ק בטו רא מן כי אשא כוי כצ״ל.(יש״שו ב) ו ״ו ל״ך כוי והו׳ קו י ן הז ׳ האזיני קורי פ ג  א ו ו
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 רני־ו הקורא עומד פרק שלישי מגילה אשי ז
ף כג ע״כ ף כג ע״א ־ ד  ד

ף כג ע״א] ת״ר הכל עולין למנין שבעה ואפי׳ אשה וקטן אבל אמרו חכמים שהן קורין בהן מעלה אני עליהן כאלו הקריבום לפני ומוחל אני להם על כל עונותיהם ד  ה [
 אשה לא תקרא בצבור מפני כבוד צבור. איבעיא להו מפטיר מהו ובקרבן שבת אין קרבן לכפר דכולן עולות נט] והלכתא מפטיר עולה ג) דקאמר בפרק
 שיעלה למנין שבעה רב הונא ורב ירמיה בר אבא תד אמר עולה והד אמר אינו עולה בני העיר (דף ל.) ר״ת אדר שתל להיות בשבת בואתה תצוה אמר אביי קרו שיתא בואתה
 מ״ד עולה דהא קא קרי ומ״ד אינו עולה כדעולא דאמר עולא מפני מה אמרו המפטיר תצוה עד ועשית כיור נחשת ותד מני וקרי מן כי תשא עד ועשית כיור והיינו מפטיר
 בנטא צריך שיקרא בתורה תתלה [א] מפני כבוד תורה וכיון דמשום כבוד תורה הוא לא אלמא מפטיר עולה למנין שבעה וכן הלכה [י] ולכך אנו נוהגין בתענימ במנתה ובתשעה
 סליק למנינא מיתיבי המפטיר בנביא לא יפתות מאחד ועשרים פסוקים כנגד שבעה באב וכיוה״כ במנתה שהשלישי הוא מפטיר אבל בשבת השמיני מפטיר וביו״ט הששי
ף בג ע״כ] וביוה״כ השביעי לפי שאנו רוצים לעשות מנהגינו אליבא דכולי עלמא דכיון דמוסיפיס ד  שקראו בתורה ואם איתא עשרים וארבע הוו כיון דמשוס כבוד תורה הוא. [
 כנגדו נמי לא בעינן משמע דבימי תכמי הגמרא לא היו רגילין לקרומ למפטיר מה שקרא עליהן ניתא לכ״ע דלמאן דאמר עולה הוי מפטיר שמיני ואין בכך כלום דמוסיפין ולמ״ד
 אהרון אלא היה קורא דבר אמר דאלו היה קורא מה שקרא אמרון כמנהגינו אמאי קאמר מפטיר אינו עולה כבר קראו לפניו שבעה ואע״ג שקורא המפטיר בי״ט וביוה״כ בעניינא
 כיון דמשוס כבוד תורה הוא כנגדו נמי לא בעינן תיפוק ליה ללא קראו אלא אמד ועשרים דיומא ואמרי׳ לקמן בפרק בתרא דקרו שיתא כואתה תצוה ותד קרי ככי משא. מ״מ
 פסוקים ועוד קשה מהא דקא משני לעיל כיון דמשוס כבוד תורה למנינא לא סליק תקינו עכשיו שיקרא המפטיר שהוא שמיני עניינא דיומא כדי לנהוג אליבא דכ״ע. כך
 [3] טפי הוה ליה למימר כיון דאינו קורא אלא מה שקרא האמרון למנינא לא סליק אלא השיב רבינו הס ז״ל ב והרב רכינו משולם ז״ל וכן פסקו רב עמרם ורב האי גאון ז״ל.

 ש״מ שבימיהם היה המפטיר קורא פסוקים אתרים מה שלא קראו לפניו ותימה למה ןכ] ודבר זה תלוי במה שנהגו להפסיק בקדיש בין שביעי למפטיר:
 אין אנו נוהגין כן ונראה כי בימי חכמי הגמרא לא היו אומרים קדיש בין שביעי למפטיר ו תניא המפטיר בנביא לא יפחות מאחד ועשרים פסוקים כנגד שבעה שקראו בתורה.
 לכן נהגו לגמור כל הסדר א) ואמר שנשלם הגמרא תיקנו לומר קדיש בין שביעי למפטיר ואי סליק ענינא בבציר מעשרים ואחד כגון עולוחיכם ספו על זבחיכם לא בעינן אחד
 ולכך נהגו לגמור כל הסלר קולם קריאת המפטיר כי לא מסתברא לומר קליש באמצע ועשרים. ואי איכא תורגמן לא בעינן אתל ועשרים אלא אפי׳ לא קרא [ל] אלא עשרה
 הסלר כיוצא בו מצינו שנשתנה הסלר אחר השלמת הגמרא שתיקנו לומר פסוקים ויראו פסוקים שפיר למי. לתני ר׳ תלפתא בן שאול לא שנו אלא כמקום שאין מורגמן אבל
 עינינו אחר השכיבנו נגן ובימי חכמי הגמרא לא נהגו כן וגס תיקנו לומר קליש קולס במקום שיש תורגמן פוסק. מכאן משמע שגס בימי חכמי הש״ס היו מקומות שלא היו
) [ה] ולאפוקי מלברי ר׳ יומנן לאמר מתרגמין מכאן סמכו למנהגינו שאין אנו רגילין לתרגם. ואמרי׳ נמי כירושלמי (ה״א) א  תפלת ערבית נל] להוליע שתפלת ערבית רשות (
 בפ״ק לברכות (לף ר:) איזהו ק העולס הבא זה הסומך גאולה של ערבית לתפלה של אמר ר׳ ייסא מן מה לאנן ןמ] חמויי לרבנן נפקי לתעניתא וקרו ליה ולא מתרגמי הלא
 ערבית ופן נמי תיקנו לומר קליש בין שביעי למפטיר לומר שאין ממנין השכעה ולכך אמרה שאין התרגום מעכב. אמר ר׳ יונה [נ] אע״ג לתימא אין התרגום מעכב טעה
 צריכין לחזור מן הפרשה שקרא השביעי אבל ימים טובים וארבע פרשיומ שמוציאין שני מתזירין אוהו. ויראה שהם היו ממרגמין לפרש להמון העם שהיו מרברים בלשון ארמית.
 ספרים אין המפטיר חוזר וקורא מה שקרא אחרון אלא אומר קליש אמר שקראו שבעה אבל ללילן מה תועלת יש בתרגום כיון שאין מכינין אותו. ואין לומר נלמול מהם שיפרש
 בשבת ותמשה בי״ט ובספר השני קורא המפטיר תובת היום וכשמוציאין שלשה ספרים בלשון שיבינו ליש לומר לחרגוס שאני שנחקן ברוח הקלש. אמר רב שמן בר אבא זימנין
 קורין ששה באתר והשביעי בשני ואומר קליש ובשלישי קורא המפטיר פרשה שהיא מעין סגיאין הוה קאימנא קמיה לר׳ יותנן וכי הוה קרינן עשרה פסוקים במקום שיש תורגמן
 ההפטרה אבל אם היה קורא השביעי בספר השני כשמוציאין שנים או בשלישי כשמוציאין אמר לן אפסיקו. ירושלמי (ה״א) [p] משה תיקן להם לישראל שיהו קודאין בתורה
 שלשה [ו] היה המפטיר צריך לכפול לפי שלא יאמרו קליש על שיגמרו הפרשה. ואתר בשבתות ובימים טובים ובראשי חלשים ובחולו של מועד. שנאמר וידבר משה את מועדי
] עזרא תיקן להם לישראל שיהו קורין שלשה בתורה בשני ובחמישי ע  שגמרו פרשה אומר קליש והמפטיר קורא מה שקרא השביעי [ז] וכן הנהיגו רבינו אליהו ה׳ אל בני ישראל. [

 ורבינו משולם ז״ל (ומנהג כשר הוא) ללא מסהבר לקטן המפטיר שאינו מן המנין ובמנמה בשבת:
] אין פורסין על שמע ואין עוברין לפני התיבה ואין משאין את כפיהם פ ׳ !  [י1] שיקרא תוכת היום וכסלר רכ עמרם כתוב שבמהוס שמפסיקין בקליש אין מפטיר t מתני
 עולה א למנין שבעה הרי למדנו מדבריו שהיו רגילין להפסיק נקדיש בין שביעי למפטיר ואין קורין בהורה ואין מפטירין בנביא ואין עושין מעמל ומושב ואין אומרים ברכת
] בפתות ם ש n [3 (בכוס) ומה שאין מוציאין בשבת ספר תורה לקרות וביום השבת כמו שקורץ בימים טובים קרבנומ אכילים וחנחומי אכילים וברכת תתניס ואין מזמנין על המזון 
 היום לפי שאין בפרשה של שבת רק שני פסוקים ואץ לקרות אלא מענינו של יום ועוד מי׳ [ובקרקעות] תשעה וכהן ואדם כיוצא בהם. אין פורסין על שמע פירש רש״י מנין
 טעם אמר דקאמרינן לקמן פרק בתרא (דף לא:) ב) תקנתי להם סדר קרבנומ כזמן כני אדם שכאץ לכהכ״נ אתר שקראו צבור את שמע אומר קדיש וברכו [צ] וכרכה ראשונה

 נתנאל
 היינו להשלים אבל כולם קטנים לא. ואם קטן המפטיר יקלא כחובת היום הד חוגת היום בקטנים לק עליף
 טפי אף שיש ב׳ ס״ח לשמח מן מנהג הגמרא. שלא יקרא המפטיר פסוקים מה שלא קרא השביעי. אלא
 השביעי קורא בס״ח שניה ואומרים קליש והמפטיר חוזר וקורא מה שקרא השביעי כך סברח רבינו אליהו:
לכך אנו נוהנק בתענית במנחה ובט״ב. ״ף המה על וכן הלכה: [י] ו ד רי ב ר עולה. ל  [ט] והלכתא המפטי
 הקשה מהלש״א וצ״ע למאי למלמה המסטיל לעולה בג׳ לעולה בשבעה אמאי לא מוחבינן הכא למ״ל לאינו
ן שלשה ומפטיר אחל רבי יוסי סבר ד ו  עולה מהן ברייחא למייחי בשמעחין לעיל לקחני חל להיוח בב׳ וה׳ ק
רץ שלשה ומפטיר אחל ללכ״ע המפטיר עולה למנין ג׳ ע״כ. ולק״מ להן בדיחא קחני לענין ט׳׳ב.  ללעילס קו
ל ובכל קדאח החולה לא מצינו פחוח  וה״א שאני ט״ב לקילא להא מ״ק מקיל בג׳ ול׳ א׳ קורא וא׳ מפטי
ד ל דבר זה ת ק ג׳ אע״ג רבעלמא אינו עולה: נכ] ו מ  מגי. ה״נ מקילינן לכ״ע לבט״ב עולה המפטיר ל
 במה שנהגו להפסיק דבמקום שא״א קדיש בין שביעי למפטיר. אזי המפטיר עולה כמנהג הגמרא:
. והר״ן סי׳ משוס לבהלי מרגום הוי עשרים י ר דמי. משוס טורח הצבור. רש״  [ל] אלא עשרה פסוקים שפי
י לחענישא וקראיי ולא ק פ  פסוקים. ופסוק אמרו! שכופל במורה הוי עשריס ואחל: נמ] ה״נ חמין לבנן מ
: ש ה״ג אע״ג לאמ אמר אין: נס] ה׳׳ג משה המקין לישראל: [ע] ה׳׳ג עזרא המקין לישראל ן  ממרגמי
 שיהי קורץ בחורה: ןפ] אין פורםין על שמע כו׳ בפחות מעשרה. וא״ח בפ״ק לף ה׳ בין לרב ובין לרב
רץ בעשרה ולמה לא מנה במחני׳ קדאח המגילה שלא בזמנה. י״ל ללא מני אלא  אסי מגילה שלא בזמנה קו
ן לקלוח בעשלה לוקא. א״כ ד  במה שנוהג בכל ישראל. אבל קשה להרי״ף בפ״ק סי׳ ו׳ ללרב אפילו בזמנה צ
ח המגילה. וקושיא זו הקשה בעל המאול. וחי׳ הלמב״ן לכל הני למחני׳ חובמ הצבור ואין א ד  ה״ל למששב ק
 עושין אומו אא״כ בעשרה או רובם מחריבים בלבר. אבל במגילה לא בעינן עשרה אלא משוס פרסומי כיסא.
ן שהימיל לא יצא. ויש ללקלק עליו הא  הלכן אפילו בשביל יחיל קורא אומה בעשלה. אע״פ שיצאו הס טו
ף ״ ד ה  פריסמ שמע נמי בשביל ימיל אפילו משעה שמעו כלקחני במס׳ סופרים כמ״ש לבינו בסמוך. י״ל ל
 מוקי לה הן למס׳ סופרים בליעבל אבל לכממלה בעינן לוב שממוייבים בלבר כסברא ר״מ. ורבינו לס״ל
ל לאמר בעשרה בזמנה  לפורסין אפילו גשטל ישיל בלא״ה לק״מ קושימ המאור לכמב לעיל בס״ק. להן מ״
 כפי׳ רש״י שאינו אלא למצוה. מכאן משובה למ״ש מהרי״ל בהלכומ ערובי חצרות שאין מערכין לבוא להמפלל
. להא ממחגיחין להכא מוכח שמובמ צבור הוא: (  בעשלה ללא אשכחן שהצריכו חכמים להחפלל בעשרה י
. מקשין לפי מה שפסק לביני סוף סימן י ך פרש״ ן פורסין חצי דבר כ וצר כי לשו ] וכרכה ראשונח של י 5 ] 
 זה לקלושה שביוצר יחיל אומר רלא כרמב״ס א״כ למאי צריך עשלה בני אלס לברכח יוצר. וי״ל כיון להסורס
 אומר ברכו אם לא יברכו ברכה נראה ככוסריס. סברא זו בב״י בשם ר״י אבוהב. אך רמ״א בסי' ס״ט סובר
 לבמה שעונין ברוך ה׳ המבורך סגי בזה ללא נראה ככוסדס. וראי׳ לסגי בהט מברכת הסורה שהעולה אומר
 בלכו והעם עוטן אתליו מה שעונין אתל בלכו. אמנם לבינו לא יאות בזה למה שעונין בלוך ה׳ המבולך. אינו
 אלא עניה על הזכרת השס כענין הא לתנן ביומא הן עונין אתליו בשכמל״ו כן מצאתי בתי״ט. אבל מה שאומר
 ברכו היינו שיברכו ברכה בשם ומלכות. ובשורה העולה אומר ברכו במה שהעם יכוונו לצאת בברכה שמברך
 על התולה ועונין אמן יוצאים בזה לשומע כעונה. ובאמת בברכת יוצר אור עם היות שהעשרה אין אומרים
 כלום. אן כוונו לבס על הברכה שבירך הסולס ועונין אמן לא נראו ככוסריס לשומע כעונה. ולס״ז מנהג

לם: ת ז״ל להרג רביני משו ״ ג ר : ב השי ט ל מ י ל ן עולה הר קי ס שאין מפסי גמקי  הגהות הב״ח א למנין שגעה ו

 קרבן
. וסי׳ הב״ת סימן רס״ל ס״ק א׳ י ד התודח. שלא יהיה כבול התולה וכבול הנביא שוה. רש״  [א] מפני כבו
 שאס לא היה מורא בתורה אלא בנביא ומברן על קריאחו כמו על התורה יהא כבול התורה ונביא שוה. ע״כ
ן המסטיר לקרות בתולה חחלה ואח״כ בנביא לבמה שמקליס לקלוח בחולה אנו לואיס לגלולה היא המורה. ד  צ
 וכן סי׳ הלבוש ה< ולולי לבדהס נראה לסרש לבתורה קורץ כ״א פסוקים לז׳ גברי וכן בנביא המפטיר לא
ן המסטיר ד  יסתות מכ״א פסוקים כמו שהיו קורץ בנביא בשעת הגזילה. ויהא כבול התורה ונביא שוה. ולכן צ
 לקרות גתורה ג׳ ססוקיס ואז הוי יתרון לתורה שקורין גה כ״ל ססוקים להא סי׳ לבינו לבימי תכמי הגמרא
 לא היה המסעיר קורא מה שקרא אחרון אלא היה קורא ל״א: [ג] טפי הוה ליה למימד כיון דאינו קורא
מ הוי קשה  כוי. ולאי הא לא קשי׳ ללא הוי לאתויי הא לעולא. לאסי׳ לא הוי קולא אלא בדילוג כמנהגינו. מ״
ן מ״ל לאמר עולה להא קרי. אלא לה״ל לשנויי כיון  למה קולא המסטיל בתולה אס לא עולה. כמו לאמר ה
 לאינו קולא אלא מה שקלא האתלון למניינא לא סליק: נג] ובימי הכמ׳ הגמרא לא נהגו כן. ללא כהרב
ט שם לסי שבימיהם הראשונים וכו׳ שהיה בזמן ט  בעל מ״מ בפ״ק לברכות סי׳ ה׳ שרוצה לפרש במה שכתב ר
:  הגמלא. וע״ק לא״כ ה״ל לש׳׳ס שס להקשות נמי מי״ת פסוקים לילאו עינינו ולשנויי לכתפלה אליכתא למי
 [ל] להודיע שתפלת ערבית דשות. שיאמלו קליש אתר הזכרת י״ח פסוקים כמו אתר תפלת י״ת להורות
ן להתפלל עול שמונה עשרה: [ה] ולאפוקי מדר׳ יוחנן. וקשה להא בפ״ק ט ד  שנשלם הסלר התפלה ואין צ
ו לרבי יוחנן נמי סבר חסלח ערביח רשוח ע״ש. וא״כ לאו לאפוקי ר׳ יוחנן הוי.  לברכות סימן ח׳ כחב רטנ
 כן הקשה בספר תפארת שמואל. הוא סבל להא לקאמל לאפוקי מלל״י מוסב אללעיל לס״ל תפלת עלטת
ש וי״ח פסוקים. קליש להוליע שתפלת ערטת רשות. ר״ת ד ד טעמי חקנו ק ח  לשוח. וליחא לה״ק רטנו מ
מ״מ  פסוקים כלי שלא יהיו צריטן להחפלל עול שמונה עשרה. לאפוקי לרבי יוחנן לס״ל חפלח ערטח רשוח ו
ן הא לא מציגו מי שפליג ן לסמוך. ואס חקשה לן למה באמח חקנו כ ט ד ך לסמוך גאולה לחפלה. כי אין צ  צד
 אלר״י רהא הבדיתא מסייע ליי. טאר רטנו שם בברכוח. ומנהג זה נהגו אומו ההמון לפי שבימיהם הראשונים
 היו בחי כנסיוח שלהם בשלוח והיו יראים להחעכב שס ער אחר תפלת ערטת ותקנו לומר ססוקיס אלו שיש
 בהן י״ת אזכרות כנגל שמונה עשלה בלכות של י״ח וחקנו אח״כ בלכח ילאו עינינו וקדיש. והשחא נמי
ו ד ב ל לפי וכוי. שיעור ל ך לכפו ר צרי  שממפללין ערטמ בטמ לא נתבטל המנהג הראשון: [ו] היה המפטי
ש אשר השטעי קולס קריאמ הסטרה כיון לס״מ ד  כך הוא לליכא למימר שהשטעי יהיה מסטיר ויאמר ק
 שניה היא מובמ היוס. א״כ אין משנין הסלר מכל השנה שהמסטיל אין מן השבעה גבלי ומסלש ואזיל לבכל
ך לכסול לסי שלא יאמרו קליש על אמר גמר הסרשה ואמר שגמרו  השנה א״א לעשות כ״א שהמסטיר צד
 הסרשה אומר קליש להולומ לאין המפטיר עולה למנין ז׳ והמסטיר קורא מה שקרא השטעי. ועריף טסי
ן  שהמסטיר קולא בס״ת שניה אף שתובת היום הוא. מלא לאין משנין מכל סלר השנה שאומרים קליש ט
 שטעי למפטיל. ועול שכל מה שנוכל לעשוח כמו שהיה המנהג טמי תכמי הגמרא שהמסטיר היה קורא
ו תמוהים. להא ד רטנ ב ת: ני] וכן הנהיגו. לכאורה ל ״  פסוקים אחדם מה שלא קראו לפניה כך סברת ר
 לסי מה שמבואר בחוס׳ מנהג לבינו אליהו היפך מל״ח לס״ל לבס״ח שניה קרא שביעי ואומרים קליש
ר״מ שהשביעי לא היה מסטיר  והמסטיר כוסל וקורא מה שקרא שטעי. וצ״ל לע״ז קאמל וכן הנהיג ל״א ו
] שיקרא חובת היום. אע״ג לקי״ל לקטן עולה למנין שבעה. ח  וכן על אוסן זה מטא ראיה מרב עמרס: !

 שמואל
י ס״ל לתסלת ערטח ר״י הלכה כר״י ע״כ נראה שגס ר״ ט יוחנן לסבר לצדך לסמוך ס״ל לתובה היא ורב ו  ר
 רשות וכו׳ עכ״ל. וא״כ קשה מ״ש כאן שתקנו קדיש להראות שהיא לשות לאסוקי מלרבי יותנן ולו״ק שם:

 תפארת
ת וכוי. הקשה הרא״ש שם למה אנו מפסיקין טן גאולה ) ולאפוקי מדרכי יוחנן דאמד פ״ק דברכו א ) 
 לתפלה בפסוקים רראו עינינו כו׳ ואין לומל לקי״ל כלב לאמל(הלכה כל״א ל) תפלת ערטת רשות א״כ

ל דלא אשכחן אשר ״ י ) מה שהביא נשם מהר י כבול תורה.(רש״ש< ו ל הוו, הא לא תהו ״ ך ואס אימא כ י ר כ מאי פ ״ א ר, ל ו שו לא מתו ו ר י ) פ (גליץ) ח ׳ ק״נ. ) גי ל למגי! שבעה. (יערין) ד ״ ) ל : .(גלייןן ג ז ף כ ר בצ״ל. (״•״׳פן ב) ובתענית ל י ט פ מ ס ה ע (  א

ו סק״ב.(יש״ש< ט א בסי׳ ת ״ מ ו ה ד ב ר ל ת ר מתמיה, וכן ס נ  הצריכו מכמיס להתפלל בעשרה הוא ל
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 רבינו הקורא עומד פרק שלישי מגילה אשר
 דף כד ע״א

 של יוצר ואומר רבינו מס אס יש ששה בני אדם שלא שמעו קדיש וברכו אע״פ שהשאר
י ה״ז) פ״  שמעו יכולין לומר קדיש וברכו. והביא ראיה מהא דאמרינן במסכת סופרים (
 אין אומרים קדיש וכרכו בפתות מעשרה רבותינו שבמערכ אומרים כשכעה ונותנין טעם
 לדבריהם בפרוע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו ה׳ פירוש כמנין התיבות וי״א אף
 כששה שעד כרכו ששה הוא אע״ג דלכאורה משמע דרבומינו שבמערב פליגי אהנא קמא
 ואגמרא דידן וסברי לכתתלה לא בעי אלא שבעה ר״א ששה ומיהו היה נראה לרבינו
 תם לאוקמא דלא ליפלוג אגמרא דידן ומיידי דהני ששה לא שמעו קדיש וכרכו ואידך
 שמעו ועוד היה אומר ר״ת דששה אלו כנגד ששה תיבות ואתחנן אל ה׳ כעת ההיא
 לאמר וגס א) אותיות ואתחנן ששה ואות ראשונה עולה ששה ובספר הישר כתב רבינו
 תם שמצא כתוב כאגדה שאין אומרים כרכו נק] אא״כ יש שם ששה שלא שמעו שנאמר
 בפרוע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו ה׳ ותלמידי רש״י נח כתבו בשמו שאפי׳ בשביל
 אחד פורסין על שמע. נש] ואפי׳ קרא הוא שמע יכול למזור ולפרוס הוא עצמו שהרי
 שליח צבור אע״פ שהתפלל תוזר ומתפלל בקול רם אע״פ שכולנו בקיאין עכשיו ואין כל
 כך ראיה משמנה עשרה דשאני שמנה עשרה דאמר ר׳ יוחנן ולואי שיתפלל אדם כל
 היום (ברכות דף כא.) ועוד החזן מסדר התפלה פעם שניה כלי שיענו הקהל קדושה
 וגם מצוה לענות מודים כדאימא במסכת ברכות (שם:) ועוד במסכת סופרים (שם)
 כתוב ובמקום שיש שם תשעה או עשרה ששמעו בין ברבו בין קדיש ולאתר התפלה
 [ת] עמד אחד שלא שמע בין אלו ואמר כרכו או קדיש וענו אלו אחריו יצא ידי תובתו
 ור״י אומר שלא רצה רבינו תס לפרוס על שמע כיון ששמעו כולס קדיש וברכו חוץ
 ממנו אפי׳ הוא עצמו לא רצה לומר ברכו ושמא לישנא למסכת סופרים לא משמע אלא
 בליעבל ולא נהירא לי לחלק בענין זה בין לכתחלה בין ליעבל [א] וההיא רבותינו שבמערב
 פליגי את״ק וסברי ללכחחלה אומרים ברכו בשבעה נס וסברא גלולה היא ללמה לא
 יצטרפו תשעה ששמעו עם היחיל שלא שמע שיאמר הוא לבר שבקלושה הרי הוא מקלש
 השם בעשרה. ירושלמי (ה״ל) מכיון לתנינא אין פורסין על שמע בפחות מעשרה
ן לפני התיבה בפתות מעשרה החחילו כעשרה והלכו מקצתן בד ] למה לי לתני אין עו ג ] 
: ואין מפטירין בנביא וכר. כר  גומר ואין משאין כפיהן בפתוח מעשרה ואס התמילו ו
 ועל כולם הוא אומר ועוזבי ה׳ יכלו: נמ׳ מנא הני מילי. אמר ר׳ מייא בר אבא אמר
 קרא ונקדשתי בתוך בגי ישראל כל דבר שבקלושה לא יהא כפמומ מעשרה מאי משמע
 דתני רבנאי אחוה דרבי תייא בר אבא אתיא תוך תוך כתיב הכא בתוך בני ישראל וכתיב
] שאומרים  התם הבדלו [ל] מתוך העדה מה להלן עשרה אף כאן עשרה וקדושה א
 ביוצר יחיד אומרה שאינו אלא סיפור דברים בעלמא שמשרתי מעלה מקדישין כאדם
 שקורא פסוקי קדושה שבישעיה אבל קדושה של שמונה עשרה שאנו אומרים נקדש צריך
 עשרה: ואין עושין מעמד ומושב. מאי טעמא כיון דבעי למימר עמדו יקרים עמדו שבו

 יקדם שבו לאו אורח ארעא בפחות מעשרה:
ן אומרים ברכת אביליס מאי ברכת אכילים כרכת רחבה דאמר ר׳ יצחק אמר רבי י  ח א
 יוחנן כרכת תתנים כעשרה ותתניס מן המנין כרכה אכילים בעשרה ואין אכילים מן
 המנין. ונראה דברכת המזון דאבילים לא בעי עשרה אע״פ שאומרים אל אמונה דיין

: ס י ר ו ק פ ר שבחומש ה עשי נ מן כצ״ל: ג כחוב כאן ו ג ר : כ אלא ככלי שלא ישלים התו ה מ ל כ ע רה ו תי ח א נ ״ כ ת ה ו ה ג  ה

ו״ל סי׳ שע״ט ג וכ״פ הלמב״ן (כמורת האלס והובא בש״ע י ״ : ב] אמרוה. נ ( יעמ״ש לנינו בא״מ סי׳ נ׳׳ט ס״ק ה׳ א א] וקדושה שאומרים ביוצר יחיל אומרה. נ״נ וברמכ״ס יש״פ כ׳ שמללגה ( ״ ר ג ת ה ו ה ג  ה
: ״א)  נשם י

 אמת ושופט צדק וכו׳ כדאימא [ה] כפרק קמא דכתובות (דף ח:) דדוקא ככרכח רחבה
 בע״ עשרה ואע״ג דמעיקרא הוו בעי לאוקמי מלתיה דר׳ יצתק קמייתא בברכת המזון
 כמסקנא לא מחוקמא הכי אלא בברכח רחבה. וגם יש בתשוכת הגאונים וכרכת אכילים
 שאתם אומרים על הכוס נברך מנחם אכילים אין מנהג שלנו לומר זה בישיבה וגם בבבל
 כל עיקר אכל אמס שחיקנו לכם חכמים הראשונים נ] אמרו אותה השתא מיהא אינה
 צריכה עשרה שלא מצינו עשרה אלא בברכת רחבה בלבד: ואין מזמנין על הכוס וכו׳.

 מ״ט כיון דבעי למימר נברך לאלהינו בבציר מעשרה לאו אורת ארעא:
 ט מתני׳ הקורא כפורה לא יפתות משלשה פסוקים ולא יקרא למתורגמן יותר מפסוק
 אהד ובנביא שלשה [דף כד ע״א] ואס היו שלשתן שלשה פרשיות קורץ אהד אהד.
 מדלגין בנביא ואין מדלגין בתורה א כמה הוא מדלג עד כדי שלא יפסוק המתורגמן:
 נמ׳ לא יפתות משלשה פסוקים הני שלשה כנגד מי אמר רב אשי כנגד תורה נביאים
 וכתובים. ואם היו שלשתן שלשה פרשיות כגון כה אמר ה׳ הנס נמכרהם כי כה אמר ה׳
 (אלהיס) מצרים ירד עמי בראשונה. ועתה מה לי פה נאם ה׳ כגון אלו קורץ אחד אחד.
] ואע״פ שהן י  ואץ מדלגין בתורה והני מילי בשני עניניס אבל בענין אמד מדלגין [
ד מות ואך בעשור. ובנביא מדלגין אפי׳ בשני עניניס וזה וזה ח  מרוחקין זה מזה כגון א
 בכדי שלא יפסוק הממורגמן כלומר שלא ישהה בדילוג אלא ב כדי שישלים התורגמן אוחו
 פסוק. וחניא נמי הכי מדלגין בחורה בענין אחד וכנכיא כשני עניניס וכאן וכאן בכדי
 שלא יפסוק התורגמן. ואין מדלגין מנביא לנביא ובנביא של תרי עשר מדלגין ש ובלבד
 שלא ידלג מסוף הספר לתתילתו. גרסי׳ בס׳ בא לו (דף סח:) כא לו כהן גדול לקרות
 [וכוי] וגולל ס״ת ומניחו בתיקו ואומר יותר ממה שקדתי לפניכם כתוכ כאן נ ובתומש
 הפקודים קורא על פה (שם ע.) ואמאי זנגלול ס״ת על למטי לתומש הפקודים ונקרי
ח] ב) אין גוללין ס״ת בצבור מפני כבוד צכור וליתי ס״ת  ביה אמר רב ששת זאת אומרת !
 אתדנא וליקרי רב הונא בר יהודה אומר מפני פגמו של ראשון. וה״מ מד גברא בתרי
ד הוא דהוי פגמא אבל תלתא גברא לתלתא ספרי כגון ר״ח ג) [טבת] שתל להיות פ  ס

 בשבת לא הוי פגמא:
ף לב.) מפני מה אמרו הקורא בתורה לא יסייע את התורגמן  י אמר עולא (לקמן ל
) כני הכנסת שאין להן מי שיקרא ג פ״  כדי שלא יאמרו תרגוס כתוכ כתורה. תוספתא (
 אלא אחד עומד וקורא ויושב ועומד וקורא ויושב ועומד וקורא ויושב ואפי׳ שבעה פעמים
 וזה היה בימיהם שהיה הראשון מברך כרכה ראשונה והתוחם מברך ברכה אחרונה ולכך
 צריך לישכ ככל פעס להכירא שהן שבעה אבל האידנא שצריך לברך בכל פעם ברכה ראשונה
ד שאין להם מי שיקרא י י  ואתרונה כגון כהן שקורא במקום לוי אין צריך לישב. והיאך מ
ד שאין יודעין לקרות וזו י י ] והלא אין קורץ בתורה כפחות מעשרה אלא מ ט  אלא אחד ן
׳ יז) דמי שאינו יודע לקרות שלא יעלה בתורה דהויא  היא ראיה למה שכתבתי לעיל(סי
) דאס היה מוחר שיעלה ויברך והחזן יקרא טוב היה יותר בענין זה ממה  ברכה לבטלה ד

 שיקרא אחד שבעה פעמים:
 יא ני] ה) קטן מתרגם ע״י גדול אכל אינו כבוד לגדול שיתרגם ע״י קטן שנאמר
 נכ] ואהרן אחיך יהיה נביאך. ראש הכנסת או חזן הכנסת לא יקרא עד שיאמרו לו

 הכי אין יורלין לפני המינה לזה הר סלר אמר. ואס המשילו נעשרה והלכו להן גומר. ראימי קושיא שהקשו
. להנך שפסקו שקלושה שניוצל יחיל אומלה מאי האי לקמני גומר  תלמידי ר׳ יונה בפרק מי שמחי לף ט״י
 אך למומל לפשיטא לאפי׳ לכמחלה מוחל ביחיל. ולכאורה אין הבנה לקושיא זו. אימא ה״ק אס החחיל לומר
 קליש או ברכו בעשרה גומר אומו קריש או ברכו וכן כמב הרמב׳׳ס ופסק כן בש״ע. וי״ל לאי קאי אקליש
 וברכו. מה קמ״ל ממנימין ימירא להורומ לאין רשאי לגמול לילל לפני המיבה. פשיטא למפלמ י״מ סלר אמר
 הוא ומשנה שאינה צריכה אלא ולאי הא לקחני אם החחילו ר״ל ברכמ יוצר והלכו מקצמן ה״א לסלר ברכוח
 וק״ש הוי הממלה למפלח י״ח לשייכי אהללי שצריך לסמוך גאולה לחפלה וה״א לחפלח י״ח הד גמר קמ״ל
 לאין יוללין לפני התיבה על התמלה זו. וכלי[ שפיר מקשין מה שייך גומל אס קלושמ יוצר אומליס בימיל
 ומי׳ על פי דרכו. אך בשיטמ רבינו הקושיא במקומה עומדמ. וצ״ל דרכינו סובל הא לקמני גומל לליוקא הא
ן: [ל] ה״ג ממוך העדה ואמיא עדה עדה דכמיב המס עד ממי  מפלמ י״ח לא מקרי גמר אלא אין יורלי
בות דף ח׳. ועיין במוס׳ ל״ה כי תניא שכמבו ברכמ אבלים ה! בפ״ק דכתו  לעלה הרעה הזאת מה להלן: ן
 בברכח המזון צריך עשרה ע״ש: ש ואע׳׳פ שהיו מדוחקי! זה מזה. יותר מאתרי מות ואך בעשור אם הוא
 בכרי שלא יפסיק המתורגמן וזה שכחב כגון אחלי ואך בעשול מוסב למעלה בעני[ א׳ מללגין כגון כוי:
 ש ובלבד שלא ידלג מסוף חספר לתחלתו. אין לפרש מסוף תרי עשל לתתלתו לא״כ אפילו מתתלתו לסופו
 נמי לא להייגו בכלי שיפסיק התולגמן. אלא מסוף הספל לצל תתלתו כלל כלל לא. תוס׳ יומא לף ע׳.
ר : ןח] אין גוללין ם׳ית בצבו ׳  ואשממיטתיה להכסף משגה לברי תוס׳ אלו. עיין מ״א סימן קמ׳׳ל ס׳׳ק ל
ט ישבש שיש בו קליאמ מוספים ״ ד חצנו־־. ומתמיהיס על מנהג שלנו במקום שיש שם ס׳׳ת אתמ ר  מפני כבו
 חובת היום שגוללין בצבור מפרשה לפלשה. ומה שתי׳ מ״א סי׳ קמ״ל ס״ק ו׳ לכבול הצבור לקאמל תלמורא
 אינו אלא כבול צבור כל ישלאל שהיו בעזלה בשעת קליאת ב״ג ע״ש. וקשה ללבריו מה שהביא הרי״ף ולבינו
 הא שקלי יטריא לבא לו הוי הלכחא למשיחא והתי׳ הישל מה שהביא הגהות מללכי בפ״ק לגיטין להוי לבל
 שאי אפשל והיינו טעמא רבקריאח ס״ח בזמן החלמור שהעולה קורא בעצמו א״כ פשיטא להוי לבר שאי
 אפשר לקלוח בע״פ. כי מי יולע מי שיעלה למפטיר. ועכשיו שישראל מפוזלין ונפלליס זעיר שם זעיר שם.
 מי יעמול להם בכל כפר וכפר חזנים לומלים שיכלו לומל פלשה ע״פ. לכן אק סהלי שמחלו הצבור על כבולם
 לקיים קריאמ המועלים בזמנס. לישראל אלוקים במצומ. ומו מה שכתב מ״א שם על הב״ח ס״ק א׳ שטעה
 בין אך בעשור לבעשור לחלש. חלילה. אך חסר שס בב״ח ס״ק א׳ מיבה אממ וצ״ל מיהו מה שמללגין כשיעור
רץ כתורה פחות מעשרה. וא״ח והא קי״ל אס החחילו בעשרה ץ קו  מאשר״ אך בעשור ע״ש: ןט] והלא א
פ  והלכו מקצחן גומר כמו שכחב רבינו בסימן כ״ג. וא״כ איכא למימל רהכא נמי איירי שיצאו חשעה. וי״ל ע״
 מ״ש הר״ן לבעינן שישחיירו רובן: [י] קטן מתרגם ע״י גדול. פירוש קטן במעלה הוא יהיה מחירגס לקורא
 שהוא גלול במעלה. אבל לא בהיפוך שאין כבול צבור. והא לפ״ק ליומא לף כ׳. שהיה רב מחורגמן לרבי שילא.
 וצ״ל נשעח לרשה שאני א״נ לא הכירו שהוא רב: [כן ואהרן אחיך יהיה נביאך. פי׳ מחולגמן. נמצא הקורא

 הוי משה. ואהרן קטן במעלה לגבי משה שהיה הקולא:

 קרבן נתנאל
 ישראל שפורכךן לומל קליש ובלכו קורס שמנה עשרה. לא צריכין לומר ברכמ יוצר. להא הש״ץ מחפלל אוחיוס
 ברכמ שמונה עשרה. אמנס מנהגינו שפורסין ואומרים קליש וברכו עבור ימיל וא״א ברכמ יוצר הלא נראו
ו באלססי עם המאור. פ סברת רבינו יונה שכמב בפלק מי שממו לף ט״  ככופרים וצ״ל למנהגינו הוא ע״
 ללא היו אומרים בלכת יוצל משוס נלאה ככופליס. לסגי בעניית ברוך ה׳ המבורך אלא להוציא אינם בקיאים
 ע״ש. אבל עכשיו הכל בקיאין. לכן א״צ הפורס לומר בלכת יוצל כמ״ש למ״א בסי׳ ס״ט ע״ש ומה שנזכר
 בכל הסימן הזה קליש וברכו אינו קליש ובלט לתוליה. כ״א שצריך לומר ברכות יוצר ג״כ וסומך על פרש״י
 שכחב בחמלה בפי׳ המתני׳: נק] ה״ג אא״כ יש שם המשה. כ״ה גי׳ תוס׳ והל״ן והיינו טעמא משוס לליכא
: ןש] ואפילו קרא הוא שמע. ב״י הביא בשס  אלא חמשה תיבות על ברכו: נל) כתבו בשמו. בשם רש״י
 ד״י אבוהב שיש ליזהל שלא יאמל בלכו אס לא יהיה שם אפילו יחיל שרוצה לברך על שמע שאל״כ יהיה נלאה
 ת׳׳ו שש״ץ אומל להם בלכו ואין בהם גס אחל שיברך עכ״ל והקשה בל״מ וז״ל וצ״ע ללפ״ז יהיה זה שלא
 שמע עליין אסור לפרוס להא אין א׳ מן הנשאלים מחויב לבלן על שמע שיוכל לומל אליו בלט. ולא משמע
ד מלמילי רש״י שכחבו ואפילו אוחו שכבל שמע כו׳ משמע כ״ש אוחו שלא שמע שיוכל לפלוש ע״כ ב ל  כן מ
 ׳סכין מהירומ פליטמו לה״ק מלמילי רש״י שאפי׳ בשביל אשל פולסי! על שמע לא מבעי׳ אס הפולס ג״כ
 לא שמע להא מחויב בלבל ויכול להוציא אמ היחיל. אלא אפילו קרא שמע יוכל לפרוס בשביל היחיל שלא שמע.
ס ובמקום שיש חשעה או עשלה ששמעו בין ברכו ד פ ו  אבל אי קשיא הא קשיא על מהל״י אבוהב מהא למס׳ ס
ן לחי׳ ט ד  יכו׳ עומל א׳ שלא שמע כו׳ ויצא ירי חובתו. נשמע מזה אף שאין א׳ מהס שרוצה לברך. ע״כ צ
 מ״א שתי׳ בסימן ס״ט ס״ק א׳. לולאי השומעים מברכים ברכת יוצר לסברתו אף שכבל שמעו והל״י אבוהב
 אומר שלא יפרוס על שמע אס לעחס לצאח כולם חיכף אחר קליש וברכו. וצריך ביאור מה מהני לעיכובא
מ נלאו כבזפליס להא אומר ברכו לשון לביס וצ״ל למטבע הברכות כן הוא והפורס  אתל מהן שנותל. מ״
ת] עמד אחד שלא שמע. אין להקשות על תלמילי רש״י אמאי  אומר שיברכו כולם או א׳ מהם ולותק: ן
 לא תני רבותא יותר שעמל אתל שכבל שמע ויש בתשעה אחל שלא שמע י״ל ראתא לאשמועינן רבותא איפכא
 לה״א שלא יאמרו ברכו אם לא שיהיה שם אחר שרוצה לברך. משום לנראה ככופרים אס לא יאמרו ברכת
ן לענות אתריו ברכת יוצר: [א] וההיא רבותינו ט ד  ייצר קמ״ל ליצא לסובר מ״ס שגס המה עם שכבר ברכו צ
 פליג׳ את״ק. לאם לא פליגי ותייק סובל נמי ללכתחלה צריך ששה. א״כ הך מס׳ סופרים לתני ללכתתלה
ב] וסברא  אפילו אחל מהם שלא שמע אמאן תלמי׳ אלא ש״מ לת״ק סובל ללכחחלה אפילו בשביל יחיל: ן
׳ ולאי לכחחלה צדך . הרי הוא מקרש השס בעשרה והמה יברכו ברכח יוצר פי  ג־ולה היא דלמה לא יצטרפו
 להלר אתר ששה רוב עשרה שלא ברכו כמו שפסק בש׳׳ע. אך אס אין מצויס פשיטא שלכתחלה יפלוס אפילו
ן לפני התיבה בד ] ה״ג ל״ל לתני אין עו ג  נשביל אתל וללא כר׳׳מ שלא רצה לפרוס כיון ששמעו כולם: ן
ן בד ט כהלא לתני אין סורסין כו׳ ואס התתילו כעשלה והלכו מקצתן גומל ואין עו ד  בפחות מעשרה לכן צ
. פיליש לקמ״ל אף שהחחילו ברכח ט ד ׳ גומל ואין משאין. לכן צ  לפני החיבה בפחות מעשרה ואם החחילו ט
 ייצר בעשרה והלכו להן מקצתן שגומר וה״א לחפלח שמונה עשרה ג״כ גמר הוי קמ״ל המתניחין לאפילו
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 רבינו הקורא עומד פרק שלישי מגילה אשר ט

 (ה״ז) נמי אמרינן מת לו מת קורע מת לו מת אחר מרחיק שלשה אצבעות וקורע שלמו
 מלפניו מתחיל מאחוריו שלמו מלמעלה מחחיל מלממה שלמו אלו ואלו ר׳ חייא בר אבא
 למן יפה אמר נעשה כפוחח: ר׳ יהודה אומר כל שלא ראה מאורומ מימיו וכו׳. וקי״ל
 כרבנן לאמרי סומא פורס על שמע ואע״פ שלא ראה מאורות מימיו להא איח ליה הנאה
 מיניה כי ההיא מעשה דר׳ יוסי [דף כד ע״כ] פעם אתת היימי מהלך באישון לילה ואפילה
 וראיתי סומא ואבוק בידו אמרתי לו בני אבוקה זו בידך למה אמר לי כל זמן שאבוקה
 זו בידי בני אדם רואים אותי ומצילין אומי מן הפתתים ומן הקוצים ומן הברקנים:
" כהן שיש בידו מומין לא ישא את כפיו ר׳ יהודה אומר אף מי שידיו צבועים י נ ת  מ

 סטיס ופואה לא ישא את כפיו מפני שהעם מסתכלין כו:
מר איני עובר לפני התיבה בצבועין אף בלבנים לא יעבור בסנדל איני עובר ז האו  ט
 אף יתף לא יעכור העושה תפלתו עגולה סכנה ואין בה מצוה נהנה על מצחו או
 על פס ידו הרי זה דרך הקראים צפה זהב ונתנה על כית אונקלי שלו הרי זה דרך
 חיצונים: נמ׳ אמר ריב״ל מי שידיו כהקניות לא ישא את כפיו עקומות ועקושות לא
 ישא את כפיו תניא נמי הבי היו ידיו בוהקניות לא ישא את כפיו עקומות ועקושות לא
 ישא את כפיו אמר רב אסי חיפני ובישגי לא ישא את כפיו תנ״ה אין מורידין לפני התיבה
 לא אנשי חיפא ולא אנשי בית שאן ולא אנשי טבעונין מפני שקורץ לאלפין עיינין ולעיינין
 אלפין אמר רב הונא זכלגן לא ישא אמ כפיו [ג] ואס היה לש בעירו מותר תנ״ה סומא
 באחת מעיניו לא ישא את כפיו ואם היה לש בעירו מותר וכן נמי כשהמום בילו אם לש
 בעירו מותר כדאיתא נל] בירושלמי(הלכה ח) ההוא כהן להוה עקישא יליה אתא לקמיה
 דרכי נפתלי אמר ליה כיון שאתה דש בעירך מותר: ר׳ יהודה אומר אף מי שידיו וכו׳.

 תנא אם רוכ אנשי העיר מלאכתן ככך מותר:
דף כח:) מנין לכהן שעלה לדוכן שלא יאמר הואיל ז גרםינ? בר״ה 3פ׳ ראוהו ב״ד(  י
 ונתנה ני רשות לברך את ישראל אוסיף ברכה אתת משלי כגון ה׳ אלהי אכוחיכם
 יוסף עליכם ככם ת״ל לא תוסיפו על הדבר ואמרינן התם דאילו מיתרמי ליה צבורא
 אחרינא הדר מברך ש״מ דכהן דפריס ידיה בחדא דוכתא ואזיל לדוכתא אתריתא ואשכח
 לצכורא דלא מטו לכרכת כהנים ה)[כד מטו לברכת כהניס] פריס להו ידיה ושפיר דמי:
I גרםינץ בסוטה פ׳ שביעי (לף לב.) לאלו נאמרים בלשון הקודש מקרא בכורים T 
 ותליצה ברכות וקללות וברכת כהנים וכו׳ ואמרינן בגמרא (שם לף לת.) ת״ר כה
 תברכו כעמילה כה תכרכו כלשון הקולש כה תברכו כנשיאת כפיס כה תברכו בשם
 המפורש יכול אף בגבולין ת״ל ושמו את שמי על בני ישראל ויליף התם נאמר כאן כה
 תכרכו ונאמר להלן אלה יעמלו לברך מה להלן בעמילה אף באן בעמילה ר׳ נתן אומר
 אינו צריך הרי הוא אומר לשרתו ולברך בשמו מה שירות בעמילה אף ברכה בעמילה
 וברכה בנשיאת כפיס יליף לכתיב וישא אהרן את יליו אל העם ויברכם ובשם המפורש
 יליף מלכתיב ושמו את שמי שמי המיוחל לי וגבולין ממעט נאמר כאן ושמו את שמי

 ונאמר להלן לשוס את שמי שם מה להלן בבית הבחירה אף כאן בבית הבחירה:
ב בספר הזהיר כהן שהמיר לתו ושב לא ישא את כפיו ולא יקרא ראשון ו ת ט !ה] כ  י
 לכתיב וקלשתו והאי אתליה לקלושתיה ועכלו כיה רכנן משום לרכי שלום והאי כיון
 לאילחי אילתי כלתנן הכהנים ששימשו בבית תוניו לא ישמשו במקלש בירושלים וקצת
 משמע הכא כלכריו מלאקשיה לשירות וכשירות כתיכ ככהן העובל ע״ז לא יקרבו אלי
 לשרתני ש ורש״י פירש !p בפרק בתרא למנחות (לף קט.) לכשר לקאמר התם הרי
 אלו כבעלי מומץ וזה לשון רש״י מהכא נפקא דכהן שהמיר דת ותזר בתשובה כשר ללוכן
 שהרי לא מצינו כהן בעל מוס שיהא פסול לדוכן אא״כ היה לו מוס בידו כדאמדנן
 במגילה (סי׳ לא) מפני שהעם מסתבלין בו ותו לקתני הבא לא ישמשו במקדש בירושלים.
 ולהכי אצטריך בירושלים לומר שבנוב וגבעון היו מותרין לשמש כל שכן בזמן הזה לאין
 שירות ואץ מקלש לולאי כשר ללוכן ולקרות בתורה תחלה !ח] ותו אמרינן י) אי מה
 משרת בעל מום לא אף מברך כעל מוס לא ה״ל לעמול לשרת (לעמול) נט] לעמילה

 הקשמיו ולא ללבר אחר:

 דף כד ע״ב

 אחרים [ל] שאין אדם מבזבז לו. חזן הכנסת העומד לקרות אחד עומד ומחזן עליו [מ] עד
 שיקרא !נ] כיצד היו זקנים יושבים ופניהם כלפי העם ואחוריהם כלפי הקודש
 נס] וכשמניחין החיכה פניהם כלפי העם ואחוריהם כלפי הקודש וכשהכהניס נושאים
 כפיהם פניהם כלפי העם ואתוריהם כלפי הקודש תזן הכנסת וכל העס פניהם כלפי

 הקודש שנאמר ותקהל העדה אל פתה אהל מועד:
ן פותחים פתחי בתי כנסיות אלא לשרת שכן מצינו בהיכל שפתחו למזרח ב א) אי  י
 שנאמר והמונים לפני המשכן קדמה לפני אהל מועד מזרתה. ב) זה היה בימיהם
 שהיו מתפללים למערב נע] אבל אנו שמשתחויס למזרת לצד ארץ ישראל אין עושין פתה
 למזרח. גרסינן בסוטה בפרק אלו נאמרין בכל לשון (דף לט:) אין הקורא רשאי לקרות
 בתורה על שיכלה אמן מפי הצבור ואץ המתרגם רשאי לחרגס על שיכלה הפסוק מפי
 הקורא ואין הקורא רשאי לקרות פסוק אחר על שיכלה התרגום מפי התורגמן וגרסינן
 בפרק קמא (למכילתין לף ג.) אמר רב איקא בר אבין אמר רב חננאל מאי לכתיכ ויקראו
 בספר זה מקרא מפורש זה תרגום ושום שכל אלו הפסוקים ויבינו כמקרא זה פיסוק

 טעמים ואמרי לה זה המסורת:
ג אמר רבי תנתוס אמר רבי יהושע בן לוי המפטיר אינו מפטיר על שיגלול הספר  י
 וגרסינן בפרק מאימתי(לף ח:) אמר רבי מייא בר אבא משמיה לעולא מאי לכתיב
 ועוזבי ה׳ יכלו זה המניח ס״מ כשהיא פתותה ויוצא. רבי אבהו נפיק בין גברא לגברא.
 בעי רב פפא בין פסוקא לפסוקא מאי תיקו: גרסינן בפרק ואלו נאמרין(לף לט:) אמר
 רבי תנתום אמר רבי יהושע בן לוי ₪ אין הצבור רשאין לצאת על שתנטל ס״מ. [צ] במי
 כנסיות שלהן היו בשלות ואתר התפלה היו מוציאין הספר הורה מבית הכנסת אל מקום
 המשתמר. ג) ושמואל אמר על שיצאו ולא פליגי נק] הא לאיכא פיחחא אתרינא והא לליכא

 פיתחא אחרינא לאמר רבא בר אהינא אסברא לי אחרי ה׳ אלהיכס תלכו:
 T ונרםינן תו התם אמר רבה בר רב הונא כיון שנפתת ס״ת אסור לספר אפי׳
 בלבר הלכה שנאמר ובפחחו עמלו בל העם ואין עמידה אלא שתיקה שנאמר
 והותלתי כי לא ילכרו עמלו ולא ענו עול. ר׳ זירא אמר מהכא ואזני כל העם אל ספר
 התורה וקשיא לן ההיא לברכות (לף ת.) רב ששת מהלר אפיה וקא גרס אמר אנן כלילן
 ואינהו בלילהו. וכתב בעל ההלכות הני מילי היכא לאיכא עשרה לצייתי לס״ת אבל ליכא
 עשרה לצייתי לספר תורה לא ורבוותא אתריני פרקי להאי קושיא ואמרי [לוקא] כגון
׳ המפטיר בנביא  רב ששת דתורתו אומנמו ני] אבל כ״ע לא ומסתברא כוותייהו: מתני
 הוא פורס על שמע ועובר לפני התיבה ונושא את כפיו אס היה קטן אביו או רבו עוברין
 על ידו קטן קורא בתורה ומתרגם אבל אינו פורס על שמע ואינו עובר לפני התיבה
 ואינו נושא את כפיו. פוחת פורס על שמע ומתרגם אבל אינו קורא בתורה ואינו עובר

 לפני התיבה ואינו נושא את כפיו:
ו םומא פורס על שמע ומתרגם ר׳ יהודה אומר כל שלא ראה מאורות מימיו לא  ט
 יפרוס על שמע: נמ׳ גרסינן בפ׳ קמא דחולין (דף כד:) תנו רבנן נתמלא זקנו
 ראוי להיות שלית צבור ולירד לפני התיבה ולישא אה כפיו והא דאמרינן במתניתץ קטן
 אינו עובר לפני התיבה ואינו נושא את כפיו הא הביא ב׳ שערות עובר לפני התיבה ונושא
 את כפיו והתם קאמרינן דוקא נתמלא זקנו נש] המם מיירי בקבע שמינוהו לכך והכא
 מייד כאקראי והא דאמרינן(סוכה דף מב.) קטן היודע לישא את כפיו חולקין לו תרומה
) בקידושין(דף עא.) פעס אחת עליתי  על הגורן מייד עם אחיו הכהניס נת] כדאמרינן י
 עם אחי אמי וצעירי הלוים היו נקראים: המפטיר כנכיא וכוי. מאי טעמא רכ פפא אמר
 משוס כבוד. רבה בר שימי אמר משום אינצויי: פוחח פורס וכו׳. [א] פי׳ פוחח שלובש
 בגד קרוע וכתפיו וזרועותיו ערומות שנמצא בגדו שעליו כעין אזור תתת אצילי ידיו
p ומתרגמינן  ולמטה כגון זה נקרא פוחח כדכתיב(ישעיה כ) ופתתת השק מעל מתניך [
 ותיסר שקא מעל תרצך וכתיכ ויעש כן הלוך ערום ויחף ויאמר ה׳ כאשר הלך עבדי
 ישעיהו ערום ויחף וגו׳ ומתרגמינן כמה לאזל עבדי ישעיהו פחח ויחף הא למדת שהפותת
 הוא החגור על מתניו ומניח כתיפותיו וזרועותיו ערומומ ובירושלמי פ׳ ואלו מגלחין

 נתנאל
״ף היה לו רי , שכלעיו נראין ערוס ויחף מחרגס ערטלאי ופחח. ו  קרוע. כן פי׳ הלי״ף וחוס׳. ללא כפרש״
ר״ן הקשה על פרש׳׳י מהא לחנן האומר גסנלל אמי עוכר אף יחף לא יעטר. משמע  חלגום אחר פחח ויחף. ו
 הא אחר יחף יענור. ולק״מ לישף לקלא היינו שכלעיו על טח הערוה נראין להא ישעיה היה אוח ימופח
 על כוש ומצרים שינהגו מלך אשור בשבי משופי שח. אבל יחף לממני׳ היינו שפרסומ הלגליס לחול המה מגולים
 בלי סנללים. עול לאימי קושיא בס׳ עץ חיים מהא לבעי קטן פוחמ מהו שיקלא במולה פלש״י גלול פוחח
 הוא לאסור משום ולא ילאה בך עלוח לבר. ואי פוחח יחף מאי ערוח לבר שייך ביה ובמה שכחבחי ניחא.
ו וז״ל פוחח הנלאים כלעיו או בגליו ערומים. ולהרי״ף י מביא ראיה ממס׳ סופרים פלק י׳׳ל הלי ט״ ׳  ורש׳
5] ה״ג ומשרגמין איזל וחיסל: [ג] ה״ג אס היה לש בעירו ] : ן  צ״ל שהיה גלסחו כלעיו ובגליו ערומי
 מוחל חניא נמי הכי זבלגן לא ישא אח כפיו ואס היה לש בעילו מוחל א״ל יוחנן סומא באחח מעיניו לא ישא
ד חוס׳ ב ] ה״ג בתוב בספר הוהיר. והן הן ל ה : [ל] בירושלמי הל׳ חי. ויש שס שינוי בגילסא: ן ו  אח כפי
ח] ותו אמרי׳ אי מה משרת כו׳ י פי׳ בחשובה: [ז] ה״ג מפרק בחלא: ן ׳ : [ו] ורש׳ ט  במנחוח ק״
 לעמידה הקשתיו ולא לדבר אהר. מימלא זו לא מצאנו ועול קשה וכי כעורה מימרא זו בחעניח לף ב״ז
 לאמרינן החס אי מה משרח בעל מוס לא אף כהן מברן בעל מוס לא הא אישקש לנזיר. ש״מ לכהן בעל מום
 כשל. מו מה לקאמל לעמול ילשרח לעמילה הקשחיו. אינו לנשיאמ כפיס בעמילה ילפינן מלכחיב לשרחו
 ולברן מה שילוח בעמילה. בקיצור כל הענין הזה בו טעיוס הרבה. ולבר קשה להגיה. כי כן לשון תיס׳ שם
ן בעל מום לא וכו׳  במנחומ וטעוח למוכח הוא לבחעניח כחב חוס׳ להליא שם מכאן מוכח וכן צ״ל אף מבר
 (והיינו ראיה מחעניח) ומה חייל לשרחו ולברן לעמילה הקשחיו ולא ללבר אחר. בא ולאה בסי׳ קכ״ח בט״ז
ו ולבל חילוש הוא אשר לא מצאנו ד ב  ס״ק כ״ז שהקשה אמאי לא יהיה בעל מוס פסול לנשיאמ כסיס וסוף ל
 קושיא זו ופירוקא בשוס מפרש קלמון ולא במראי ע״כ וכ״כ סי׳ קל״ה. ושגה בלואה ש״ס עלוכה בתעגימ
ו ורמז הובא בילקוט סוף פ׳ שופטים ע״ש וירושלמי מסי מענימ פרק במרא הלכה אי: ד רטנ ב ל  ושו׳ ו

ו סי׳ ב׳ בפרק יוס הכסורים:  [ט] לעמידה הקשתיו ולא לדבר אחר. עיין מ״ש רטנ

 קרבן
ן בז: ןמ] עד שיקרא. מפני מראימ עין שלא יראה ר ן ע ו ר ן אדם מבזבז לו. לשון שררה עיין ע  נל] שאי
צד היו וקנים יושבים. עכשיו שקמין המקומומ גבה״כ נשמנה הסלר : [נ] כי ן ״  כאילו אין כאן ש״ץ. ר
 לפעמים העליונים למטה והחחחונים למעלה ט כל המרבה לספר הוא משובח. לבוש: [P] וכשמניהים את
 התיבה. פי׳ כשמוצאים אח המיבה במעניומ ומרמים אומה ברמוב הזקנים ג״כ סביב החיבה פניהם אל העם:
ר רשאין. הא יחיל : ןפ] אין הצבו ד  ןע] אבל אנו שמשתחוים. כ״כ מוס׳ בפ״ק לברכוח לף ו׳ ל״ה אחו
 מוחר לצאח. רהא ר׳ אבהו נפק טן גברא לגברא: [צ] בתי כנסיות שלחן חיו בשדות. משמע ללילן שמצניעין
 הס״ח חמיל בטח הכנסח ליכא זילוחא לצאת קולס שחנטל הס״ח: נק] חא דאיכא פתתא אחרינא. פרש״י
ן פחחו הרוצה לצאח בפתח אחל יוצא ואפילו לא יצא ס״מ. ליכא ר  איכא פחחא אשלינא משנטל ס״ח לצאח ל
 פחחא אחלינא נכון שיצא ס״ח חמלה ולא יצא האלם בפחח לפני ס״ח: ןל] אכל כ״ע לא. ובבלכוח פ״ק
 סי׳ מ׳ ורב אלפס פירש לווקא לב ששמ שחולתו אומנמו. אבל להולומ לאלם ששואל לפי שעה ולפלש לבר
 איסור לא ע״כ. ועיין שס במעלני מלן ולפירושו מה שסיים אבל להורומ כו׳ אן למומר ולא הל״ל אלא אבל
 אלס אמר לא. לכן נראה לי לסלש רוקא מי שחורחו אומנחו שראוי לומר אינהו בלילהו במורה שבכסב ואנן
 בלילן בחולה שבע״ס אבל מי שמחמיל לשמוע קדאמ המולה מש״ץ א״כ עוסק נמי בלילהו אז אסור לו
ו  להססיק הקליאה ולהשיב לאלם לבר הלכה או להולומ לפי שעה אסילו למי שחולחו אומנחו וכן סי׳ הלב רטנ
 יונה: ןש] התם מיידי בקבע שמנוהו לכך. ובחוס׳ במכילחין ובחולין מוקי לה הן לשליח צבור במינוהו לבן.
 ואינו עובר לסני החיבה. היינו להחסלל בחעניח ובמעמלוח. ורטנו לא ניחא ליה בזה ללענין חעניח כבל חנא
ן החנא מעלוח אחרים אלא שליח צבור מפרש לה כפרש״י או כפירוש הרשב״א בחידושיו ד צ  לה בליניהון. ו
נן בעדכין פעם אחת. ליחא בעלכין. והכי  למלא קחני להיוח שליח צבול לילל לפני החיבה: נמ] כדאמרי
ט שיל טן לגלי הלויס היו עומלין וצעיד הלרס היו ר״ן כלאמלינן בעלכין ג  גירסח החוספוח ורשב״א ו
 נקראים. והוא שם לף י״ג. ואפשר ליישב גירסמ לבינו ומיימי סייעחא מהא לאמרינן בערכין לף י״א מעשה
בש כנד רוש פוחח שלו  ברי יהושע בר חנניה שהלך לסייע כוי ש״מ בפני עצמו אסור ולסייע מומר: [א] פי

) או שמא ! לו ן צב.] רבי לא שנאה רבי חייא מני בי ערו ׳ש [ י רבי כמ׳ פ י שגאה מ ״ א ספתא נ מ התו ״ , מ ם שבאמת מבבל היה ועלה לא״י ע י היה, ( ו לקח אח זאת, במזרחה של א״ מ בעל התוספחא שממנ ן לו, וכי ל״ ר  א) חוספתא שס. (גציי!) ב) לא א

ז לא נתיישב לי שישנה משנתו בסתם, ואינה אלא לבני ׳ כ במזרחה צפונה של ילושליס יושבות, עכ׳ ״ , והנה ג ס רבי היה נמצא במבריא ובצפורי ש ע ״ י שהיו נמצאים לרוב בימיו בא״י למערב ירושלים, אמנס ר  שצה משנתו לבני בבל בלבל, לא לבני א״

. (גליי!) נ ) גי׳ ק״ . ה ב ־ ע״ ף כ ק׳ בחולי! ד קו החו ס אחי אמי לא נזכר לק וצעילי הלרס היו נקלאיס וכן העתי ס אחת עליתי ע ע ן פ ש לבעגי ״ ע : ו ג ף י ן ל י ) צ״ל נעלכ ׳ כצ״ל. (יש-ש) ד פ כו ״ ל ל שיצא ו ר ע מ ) ושמואל א  מזרח לא לבצי מערב.(יענ״ז< ג

. (גד״פ) ה לא ישמשו ״ ס׳ מצחוח קט. ל ׳ תו ׳ ועי ף כו. הא איתקש לנזיר וכו ׳ תענית ל ) עי  ו
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 רבינו הקורא עומד פרק שלישי מגילה אשר
 דף בה ע״כ

 עשינו מה שגזרת עלינו עשה עמנו כמו שהבטחתנו בתורה השקיפה ממעון קדשך מן
 השמים וגו׳ (שם דף מ.) העם בשעת ברכת כהניס מה הן אומרים ברכו ה׳ מלאכיו
 כרכו ה׳ כל צכאיו כרכו ה׳ כל מעשיו: א״ר תייא בר אבא א״ר יוהנן כל האומדן בגבולין
 אינו אלא טועה אמר רב תיננא בר פפא תדע דבמקדש נמי לא בעי למימרינהו [צ] יש
 עבד שמברכין אותו ואינו ג) מסביר פנים אמר ר׳ אכהו מריש הוה אמינא להו כיון דתזינא
ף לב:)  לד׳ אבא דמן עכו דלא אמר להו אנא נמי לא אמינא להו א״ר אלעזר (ברכות ד
 נק] כהן שהרג את הנפש לא ישא את כפיו שנאמר ידיכם למים מלאו. גרסינן בפרק
 בשלשה פרקים בשנה (דף כו.) הכהנים נושאים כפיהם ארבעה פעמים ביום. שיכור אסור
 בנשיאת כפים מנא לן אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי אמר בר קפרא
ן מה נזיר אסור טין אף כהן מברן  למה נסמכה פרשת כהן מברך לפרשת נזיר לומר ל
(סוטה דף מ.) אין הכהנים רשאין לעלות בסנדליהון ( ר״ה דף לא: ) ן : תנו רבנ ן  אסור טי
 לדוכן וזו אתת מתשעה תקנות שהחקין רבן יוחנן כן זכאי: האומר איני עובר לפני התיבה

:  וכו׳. מ״ט מיישינן שמא מינות נזרקה בו
׳ האומר יברכוך טוטם ה״ז לרך מינות על קן צפור יגיעו  כד [דף כה ע״א] מתני
] המכנה ל  רחמיך ועל טוכ יזכר שמך מולים מוליס משתקין אותו [
 כעריות משתקין אותו נש] האומר מזרעך לא תמן למולך ומזרעך לא תתן לאעברא
 בארמיותא משתקין אותו בנזיפה מעשה ראובן נקרא ולא מתרגם מעשה תמר רהולה
 נקרא ומתרגם מעשה עגל הראשון נקרא ומתרגם מעשה עגל השני נקרא ולא מתרגם
ל ואמנון נקראין ולא ממרגמין ואין מ] ומעשה לו  כרכת כהנים נקראים ולא מתרגמין [
 מפטירין במרכבה. ורבי יהודה ממיר רבי אלעזר אומר אין מפטירין בהולע את ירושלים:
 גמ׳ ת״ר יש נקראין ומתרגמין נקראין ולא מתרגמין א] לא נקראין ולא ממרגמין מעשה
 בראשית נקרא ומתרגם ולא חיישינן דלמא אחו לאשיולי מה לפנים מה לאחור מה למעלה
 מה למטה [דף כה ע״כ] מעשה לוט ובנותיו נקראין ומתרגמין ולא תיישינן לכבודו של
 אברהם מעשה יהודה וממר נקראין ומתרגמין דשבת הוא ליהודה משום דאודי. מעשה
 עגל הראשון נקרא ומתרגם ולא חיישינן לכבודו של ישראל כי היכי דתיהוי להו כפרה
 הקללות והברכות נקראין ומתרגמין ולא יהא אחד מחחיל ואחד גומר אלא המחחיל הוא
) אזהרות י ס״ ) ר  הגומר את כולן וה״מ קללות שבתורת כהניס כמו שאכתוב בפ׳ בני העי
 ועונשין שבתורה נקראין ומתרגמין ולא חיישינן [א] דלמא אמי למיעבד מאהבה ומיראה.
p מעשה אבשלום בנשי אביו נקרא ומתרגם ולא  מעשה אמנון ותמר נקרא ומתרגם [
ד אביו מעשה פילגש בגבעה נקרא ומתרגם הודע את ירושלים  תי״שינן לכבודו של דו
 נקרא ומתרגם ומעשה באחד שקרא לפני ר׳ אליעזר בהודע את ירושלים אמר לו לך
 והודע את תועכת אמך [ג] ולית הלכתא כוותיה [ל] והמרכבה קודאין אותה ברבים מעשה
 ראובן נקרא ולא מתרגם. מעשה בר׳ מנינא בן גמליאל שהלך לכבול והיה קורא התזן
 ויהי בשכרן ישראל וגו׳ ואמר למתורגמן לא תחרגס אלא אחרון ושבחוהו מכמים מעשה
 עגל השני נקרא ולא מיתרגם [ה] פירוש משום כבודו של אהרן ואלו הן מעשה עגל השני
 מן ויאמר משה אל אהרן מה עשה לך העם הזה עד וירא משה את העם [ו] ועוד פסוק
 אחד ויגוף ה׳ את העם. כרכמ כהנים נקראין ולא ממרגמין מ״ט משום ישא. מעשה
 אמנון ותמר P לא נקראין ולא ממרגמין והא אמרת מעשה אמנון נקראין ומתרגמין לא
 קשיא הא דכתיב אמנון בן דוד הא דכתיב אמנון סממא: ת״ר כל המקראות הכתוטס
 בתורה לגנאי קורין אותם לשבח ישגלנה ישכבנה בעפולים בטחורים חריוניס דביונים לאכול
 את חוליהם לאכול את צואותיהס ולשתות את שיניהם את מימי רגליהם למתראות
 למוצאות רבי יהושע בן קרחה אומר למחראות כשמה מפני שגנאי הוא לע״ז [ז] אמר
 רב נחמן [בר יצחק] כל ליצנותא אסירא בר מליצנותא דע״ז דשריא דכתיב כרע בל קרס
ט ינאי אומר לעגלות טת און יגורו שכן שומרון כי ׳ ר  נבו׳ וכתיכ קרסו כרעו יתדו גו
 אבל עליו עמו וכמריו עליו יגילו על כבודו כי גלה ממנו אל תקרי (גלה) כבודו אלא
 כטדו כאלו נטלה כבודו ובטל תאותו ואינו מועיל כלום דהוא לשון ליצנותא אמר רב הונא

 דף כה ע״א

 כ כה תברכו פנים אל פנים כה תברכו בקול רם ודריש התם (סוטה דף לח.) מאמור
 להם n כאדם האומר לחטרו שמדכר אליו פנים אל פנים וכן בקול רם דריש כאדם
 האומר לחבירו. אמר אטי נקיטינן לשנים קורא כהנים לאחד אינו קורא מ״ט אמור להם
 לשנים ולא לאהד וכן הלכה (שם:) תאני אבא בדה א)דר׳ חייא בר אבא עם שאחורי
 הכהנים אינם ככלל ברכה אמר רכ תסדא (שם לנו:) אין הכהנים רשאים לטף קשרי

 אצכעותיהן עד שימזירו פניהם מן הצבור:
 כא אמר ר׳ זירא (שם) אין הקורא רשאי לקרות כהנים עד שיכלה אמן מפי הצבור
 רטנו תם היה אומר דשלית צבור אין לו להפסיק תפלתו ולקרות כהנים דאפי׳
 ליהא שמיה רבא אין להפסיק ואפי׳ המלך שואל בשלומו או נחש כרוך על עקבו לא
p אלא חזן  יפסיק והא לקאמר אין הקורא רשאי לקרוח נהנים לאו בשליח צבור איירי [
 הכנסת הוא הקורא. ולקלק מלקאמד׳ אין הכהניס רשאים להתהיל בברכה על שיכלה
 הלבור מפי הקורא ובתר הבי קאמר אין שליח צבור רשאי להחחיל בכרכה אלמא קורא
 לאו ש״צ הוא. והכי תניא בסיפד אמור להם מכאן שהמזן אומר להם ואמרו בירושלמי
 לפרק אין עומלין ובלבל שיהא החזן ישראל. וכן כתוב בפירוש רטנו תננאל לשנים קורא
 החזן נהנים נל] אבל ש״צ המפסיק עטרה היא בילו אבל מה ששליח צבור אומר התיבות
 של ברכת כהניס לא תשיב הפסק. והכי איתא במררש טעמי תסירות ויתירות אמור להם
 מלמד ששלימ צכור אומר להם על כל דבור ודבור ואמרינן נמי בפרק אין עומלין (לף
 לד.) העובר לפני החיבה לא יענה אמן אחר הכהניס מפני הטירוף הא לאו מפני הטירוף
 לא תשיב הפסק נמ] משוס דברכת כהנים צורך תפלה הוא. וכן נמי מה שש״ץ מקרא
 צורך מפלה הוא ומה שפושטין ידיהם דכתיב וישא אהרן את ידיו אל העם משמע שיהו
 יליו פשוטין. ומה שתולקין אצבעותיהן זהו לפי המדרש מציץ מן המרטס ששכינה למעלה
ט אצבעותיהן. ומכוונים לעשות ה׳ אוירים בין שתי אצבעות  מראשיהן ומציץ מטן תר
טן גולל לגולל לקיים מציץ מן ב) המרכיס ואין הכהנים  לשתי אצבעות ובין אצכע לאגולל ו
p עד שיכלה הדבור מפי הקורא ואין הצבור עונין אמן על שתכלה  רשאין להתתיל בברכה [
] ואין הכהניס מתהילים בברכה אתרה עד שיכלה אמן מפי הצבור. p  כרכה מפי הכהניס !
 ואין הכהניס רשאין להחזיר פניהם מן הצבור עד שיחחיל שליח צבור שיס שלום ואין
 הכהניס רשאין לעקור רגליהם עד שיגמור ש״צ שים שלום וצריטן כהניס לשאת יליהס
ף לח. ובפ״ז לתמיל) במדינה משאין את ידיהם כנגד  כנגל כתפיהם כלתנן (סוטה ל

 כתפיהם וכמקלש כנגל ראשיהן הוץ מכהן גלול שאין מגביה ילו למעלה מן הציץ:
ף לח:) כל כהן המברך מתכרך שנאמר ואכרכה (סוטה ל י ר רכי יהושע כן לו מ  ככ א
 מברכיך. ואמר ר׳ יהושע בן לוי כל כהן שאינו עולה לדוכן עובר בשלשה עשין
פ׳ אין עומדין) [ע] ר׳ אדא בר פזי  כה מברכו אמור להם ושמו אמ שמי. ירושלמי (
 כדהוה חדיק ליה רישיה קייס ליה אחורי עמודא !פן רבי אלעזר הוה נפיק לברא כלומר
ן דעובר  היה יוצא לחוץ כדי שלא יצטרך לעלוח לדוכן כשהחזן קורא כהניס דהא דאמדנ
 הכהן כג׳ עשה היינו כשהחזן קורא כהנים דאמור להם מחרגמינן כד יימרון להון ואם
 הוא בבית הכנסת כשהתזן קורא כהנים ואינו עולה עובר ואס אינו בבית המסת אינו
 עובר. ואמר ר׳ יהושע בן לוי כל כהן שאינו עולה בעבודה שוב אינו עולה שנאמר וישא
 אהרן את ידיו אל העם ויכרכם וגו׳ מה להלן בעבודה דכתיב וירד מעשומ העולה
 והחטאת אף כאן בעבודה. תני ר׳ אושעיא לא שנו אלא שלא עקר רגליו אבל עקר
 רגליו עולה וכן הלכחא אע״ג דלא מטי ליה לדוכן אלא לאחר עבודה ואמר ר׳ שמעון
 בן פזי (שם דף לט.) כל כהן שלא נטל את ידיו לא ישא אח כפיו שנאמר שאו ידיכם

:  קודש וכרכו את ה׳
 כג (שם) וכהן שנושא את כפיו מאי מברך אמר רב חסדא כרוך אתה ה׳ אלהינו
 מלך העולם אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצונו לברך את עמו ישראל באהבה.
ט עקר כרעיה למיסק אומר יהר״מ שתהא הברכה הזאת שצויתנו לברך אמ עמך ישראל  ו
ט מהדר אפיה בצבורא אומר רבון העולמים  שלא יהא בה מכשול ועון מעתה ועד עולס. ו

 נתנאל
 סי׳ הלמב״ס שלא יכנה כינוי הנסחל במקום כינוי הנוכח. שיאמל אביו ואמו ואחותו במקום אביך ואמך
 ואחותך. ותימה להא בש״ס מס׳ לב יוסף כגון קלון אביו וקלון אמו. אש״כ מצאתי בערוך עלך כן המכנה
 בעריות משתקין אותו סי׳ הקורא פסוק ערות אביו ואמו לא תגלה וכן כל עריות משתקין אוחי ואומרים לו
 קרא הססוק כמו שכתוב וכי אתה מברר מילין מה שלא ביאר משה רבינו ע״כ. ובערוך ערך קלון תני רב
 יוסף בקלון אביו וקלון אמו כבר פרשתי בערך כן. ומלבל זה למלתי שהפירוש בקלון אביו ר״ל שמקסיל
 הקולא על העומרים אצלו שלא יהיה נשמע כאילו הוא מצוה לתבירו שלא יגלה ערות אביך ואמך ויהיה זה
 לקלון מ״ה מכנה מנוכת לנסתר ופילושס מוכח. לא״כ ה״ל למחני בלישא ג״כ משחקין בנזיפה. למחייב מיתה
 וכרת וקרבן. על מי שעושה קלון לאביו ואמו כמו שפרש״י על האומר מזרעך לא מתן כוי. תו המכנה בעריות
 משמע שקאי על כל העריות ולפי פשוטו לא קאי אלא על קלון אביו ואמו. וכן מוכת בירושלמי המכנה בעריות
: נש] האומר מודיעך לא תתן למולך. ומרלא מייתי הרי״ף ורבינו תנא ׳  בערייתא לאנוי ובעלייתא לאימי
׳ נכון ע״ש על פי׳ תרגום יהונתן ך בערך ארס שפי׳ פי מ  לבי ל׳ ישמעאל ש״מ לס״ל כפרש״י וללא כבעל ע
ד ואמנון נקדאין ולא מתרנמיי. כן הוא הגי׳ בכל הספרים ט ובמהרש״א: [פן מעשה דו ״  ועי׳ במיס׳ י
 במשנה. וטעות נפל בהון. להא בברייתא תני מעשה אמנון נקראים וממרגמין ומו קמני מעשה לול ואמנון
 לא נקראין ולא ממלגמין. ומוקי לה הש״ס הא לכמיב אמנון סמס הא לכתיב אמנון בן לול. וא״כ הא לקתני
 במתני׳ נקראין ולא ממרגמין במה מוקמימ ליה וכן הוא גי׳ רמב״ס ורש״י בפי׳ הממני׳: [א] ה״ג דילמא
 אתי למיעבד מיראה. כ״ה גי׳ שלפנינו בש״ס וברי״ף. ובהכומב בשם הרשב״א מיישב הגי׳ מאהבה ומיראה
 ע״ש: [3] מעשה אבשלום. עיין בר״ן ובש״ס לימא: ןג] ולית הלבתא בוותיה. והאי לנמצא בו שמץ
רץ אותה : [ל] והמרכבה קו ן ״  פסייל. שלא היה לו להפטיר במקומו של ר״א בלי שאלמ פיו במה יפטיר. ר
״ף ולבינו הוא. לקי״ל כר׳ יהולה כמ״ש מיס׳ וכלאמרי׳ לקמן רף ל״א בעצרת י  ברכים. פסק הלכה מר
״ף וכ״כ מוס׳ בשם ירושלמי. רלא כפירש״י ע״ש: דו של אהק. רי  מפטירים במרכבה: !הן פי׳ משום כבו
 ני] ועוד פםוק אחד ויגוף. היינו משום סיפא לקרא אשל עשה אהלן. וכ״ה בתוספתא. וגי׳ הלי״ף על פסוק
 טע־מ. לבהני פסוקים מן ויעמול על ויגוף לא נזכר אהלן ומה שייך בהו כבודו של אהרן: ש ה״ג אמר

 לב נממן כל ליצגומא:

ן) מא״מ: ב] (לא) תז״מ: ת הגר״א א] (לא נקראין ולא ממלגמי ו ה ג  ה

 קרב!
 [י] כאדם חאומר לחכירו. ופי׳ שלכל א׳ וא׳ מהציבור צריך לבלך הכהן אותו כאלם האומר למבירו. נמצא
כ] אלא חזן הכנסת  צליך לבלך בקול לס כלי שישמעו כל הקהל. ובס׳ באר שבע בתנס הגיה כל הספרים: ן
ת  הוא הקורא. ובפי אין עומלין סי׳ י״ז ז״ל ובערוך פי׳ חזן ש״ץ וטעוח הוא לחזן הוא המתעסק בצלכי ד
 הכנסמ. וש״ץ הוא המוציא אמ הצבור ילי חובחס בחפלה. ראיחי בפי אלו נאמרין בס׳ באר שבע שמחמי׳
״ל מהלכומ מפלה פי׳ לש״ץ היה קורא לכהניס וא״כ גס על הרמב״ס . כי ברמב״ם פי ו  הפלא ופלא על רדנ
 היה ללדנו להשיב עליו. גס בלמס ממולומ פ״ה סי׳ נ״ל כמב ג״כ בשם הרמב״ס שש״ץ קורא אומס ואומר
 להם כהניס. ומי שמעיין יפה ברמב״ם אלרבא משמע שהקורא היה אחר ולא הש״ץ ואסמוך על המעיין. מו
ו לעיל סי׳ כ״ז חזן העומל לקרוח כוי וטעוח הוא נ  הקשה למצינו מזן שהוא ש״ץ למני במוספחא שהדא לד
ן המלמול העולים היה קוראים מ ז ו כי הוא סבר מאמר שבזמנינו הש״ץ הוא הקולא במולה. ואינו מ ל  ד
 בעצמם. אן חזן הוא המחעסק בצרכי ביח הכנסמ הוא היה קורא לשבעה גברי. וזהו פי׳ המוספמא מזן
 שמש העומל לקרוא מי ומי שיעלה לפרשיוח ד) ומלע להא המחבר הזה מחלק בין סמס מזן למזן הכנסח הוא
ר המפסיק עבירה הוא  המשמש ובחוספחא איחא להליא חזן המסח והלברים ברורים: נל] אבל שליח צבו
 בידו. כל זה דמיהם מיל כשיסיימו בלכמ הולאה לא היה אומל אלהינו ואלהי אבומינו אבל עכשיו שהולגלו
 לומר אלהינו כו׳ ברכנו בבלכה על כהניס ואומר כהניס בקול לס כלי לקרומ ואומל עס קדושיך כאמור. אין
 זו כהססקה. כ״כ מוס׳ בס׳ אין עומלין לף ל״ר אפי׳ לסי׳ ר״מ. וכן נוהגין: [מ] משום דברכת כהנים
רך תפלה הוא וכן כוי. לסי׳ שהיא היא התסלה שעוסק בה והכהניס מבלכין עכשיו במקום שבתקן בחסלה  צו
] עד שיכלה הדבור. היינו מה שקורא כהניס: נ  ולפיכך צורך חסלה לענוח אמן ולהקרות להם מלה במלה: [
: ןען ה״ג ר׳ ן  [ס] ואין הכהניס מתחילים בברכה אחרת. היינו יברכך. ועי׳ ב״י מה שהקשה על הר״
צ] ה׳׳ג יש ] ה״ג ר׳ אלעזר נסיק ליה לברא: ן ס  יולא בר סזי כר הוה משיש מזיק רישיה וקאיס ליה: ן
] בהן שהרג את הנפש לא ישא את כפיו. היינו אס לא שב. להא ק  עבל שמברמן אומו ואינו מאזין: ן
 כהן שהמיר אס שב מסיק רביני סי׳ ל״ה לעולה ללוק. וכ״כ הטור למשובמ רש״י למכשיר במומל אס שב
 ה״ה בהרג אמ הנסש וכ״כ רבינו גרשום ומביא ראיה מהירושלמי להניזקין שלא מאמר כהן סלוני מגלה
 עליומ ושופך למיס ובלכני אמל הקב״ה וכי הוא מבלכך הלא כמיב ואני אבלכס: [ל] המכנה בעריות.

. (יש״ש) ד לקרוא בחורה בעצמו מ ו ע א דשס הכוונה ל ״ ז ( . (נרי״פ) ל ן י ף מ. איחא מאז ) בסוטה ל ל ה׳ חלכיס. ןוש׳׳שו ג ״ ן בל כצ׳׳ל. !גליי!) ב) ר  א) לרב מנימי
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 רביעי מגילה אשד יא
 דף כו ע״כ

 פי שבמה טובי העיר וכן יחיד שבנה בית הכנסה ונחנו נשמעיניה מן הדא [ט] קונם לפית זה שאני
 לבני העיר לגמרי שגס הס יש להם רשות לחזק בדק נכנס ונעשה כימ הכנסת [י] הדא אמרי׳

 המת ולהוסיף על בנין א ואין לא הוא ולא יורשיי בנייה לשם תצר והקדישה קדשה [כ] אימתי

י היא קדושה מיד או בשעת תשמיש נשמעין כ י מ ל ש ד הוא של הקהל ר  ימלין למחות בידס ה

* י ״ * י ר י י • *״•י* < י ו - י י י ־ ה ייי י י ב י ט ו ל ו כ נ ת ס ג ל א ב א ( י ה י ע י ה י ה 0 ע נ י ש ל פ  ע

ל מן הלא העושה תיבה ומטפחות לשם ספר ל פ ז מ ה ל כ ו ל מ א א 3 ל מ מ ן מ מ ו ל | י מ א 3 ו ן ן ל י א  ש

מ על שלא נשתמש בהן הספר מותר ט ק ה ד ק ב ״ , מ ל ו ש ץ ר א ו ש מ צ ע ר ל י י ש  אלא ש

 ולהוסיף על המין אלא הוא או יורשיי אין לו מכר כי להשממש בהן הליוט משנשממש בהן הספר

: אסור להשתמש בהן הליוט [ל] ומה אלו ז ׳ ׳ א  אס על סי הקהל ועל פיו או על פי יורשיי• מ

 שנעשו לשם ספר אינם קלושים אלא משעת תשמיש זו שבנייה לשם חצר לא כל שכן.
 אמר רב אשי האי בי כנישתא לממא ממסיא אע״ג למעלמא אתו לה כיון לאלעתא לילי
 קאתו לה נמ] אי בעי מצמא מזלבנינא לה. אמר רבא לא שנו אלא שלא מכרו שבעה טובי
 העיר במעמל אנשי העיר אבל מכרו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר [דף כו ע״כ]
 אפי׳ למישהי ביה שיכרא שפיר למי בכית הכנסת של כפרים איירי אבל של כרכים לא
 מהני מידי טובי העיר למוכרו ןנ] ואכל הני למתניתין קאי הלכך א] יתיל שמכר ס״ת
 שלו יכול להשתמש כדמיו כי לדעתו הוא מוכרו ודינו כמו שמכרו שבעה טובי העיר
 במעמד אנשי העיר. אפי׳ למישתי בהו שיכרא פירש רש״י בדמים והדין עמו משום
ס] לוקתין בדמיו ומיהו הוא הדין בבית הכנסת יכול הלוקה  לבהכי איירי מתניתין כלקתני ן
 לעשות בה כל צורכו אפי׳ ארבעה רבדים שאסרו חכמים לכולה מתניתין איירי בשלא
 מכרו שבעה טובי העיר במעמל אנשי בני העיר m וכן ההיא תלא לבי כנישתא רצה
 לקנות לזורעו ואמר ליה רב אשי שלא יוכל לזרוע בו אס לא יקנה אותה מז׳ טובי העיר
) [במעמד] בני העיר אבל אחר שיקנה אותו יוכל לזורעו וזריעה תשמיש של גנאי דהא  י
 בתי כנסיות שבבבל על תנאי הן עשוין ובמורגנס מותר להשתמש בהן כל משמיש שאינו
 של גנאי כמו שנפרש לקמן (סי׳ ז) רבינא הוה ליה ההיא תלא דבי כנישתא בארעיה
 אתא לקמיה דרב אשי אמר ליה זיל זבניה משבעה טובי(בני) העיר כמעמד אנשי העיר
 ב וזרעה. אמר רב תסדא לא ליסתור איניש בי כנישתא עד דמי בי כנישתא אתריתי
] משוס פשיעותא* גרסי׳ בפרק פ  הגה״ה [
 *וכן אסור ליקח אבנים מבית הכנסת ישנה כדי למוח השותפין (דף ג:) הני מילי דלא מזא ביה

: תיוהא אבל תזא ביה תיוהא סתר ובני לה 1 ״ א • מ י י י לצל א ח כ י א י כ י ה י<כי ל ש ל ז  מ

 (לאלתר) כי הא דרב אשי תזא תיוהא בבי כנישתא דמחא מחסיא סתרה ומיה ועייל
 לסומא להתם ולא אפיק עד דתקין ליה שופכי אמר רבא [צ] הך בי כנישתא תלופה
 וזבונה שריא 1ק] וחיילא קדושה אדמיה נר] והיא יוצאה לחולין אוגרה או משכונה אסור
 הגה״ה מ״ט בקדושתיה קיימא כדמעיקרא לבני
׳ שנעשו לשם בית הטסת: נמי תלפינהו וזבינא שרי אוזפינהו אסור  *סי

 * ז) הלכך כשייציגנו לשס ביח המסת הוה להו כמוה וה״מ בעתיקי אבל בתלתי* לית לן בה

י ואפי׳ למ״ל הזמנה מילתא היא ה״מ כגון ל י 1 ^ א ״ ל ״ י ? " ״ ' ? I T 
J . . עלמא אגל בית המסת שגמה אפי׳ לא התפלל בו 
א אורג בגל צמת לתזיא לאישתמושי בה אבל ת ל ה מ נ מ ז ר ה מ א ן ל א מ ה ל ש ו ל ו ק י ל ה ע ל ק ח ל  ע

 היא מיהא קיימא לן כרנא דהזמנה לאו מלתא היא הני כטווי לאריג למיין וליכא למ״ל הזמנה

 ואין טת הכנסת קדוש עד שיתפללו בו. מא״ז: מלתא היא* מתנה שבעה טובי העיר

 ר־יני בני העיר פרק
ף כו ע״א -  ד

 בר מנות א) [משמיה] לרב אחא בדה דרב איקי שרי ליה לבר ישראל לומר לנכרי
] בשי״ן ח  שקיל ע״ז ואנהה בשי״ן תי״ו שלך. והאי מאן דסני שומעני׳ שד לבזויי׳ !
 וגימ״ל וגרסינן בסנהלדן (לף נכ) כמאן קדנן לרשיעא בר צליקא רשיעא בר רשיעא
 ןט] כמאן ט האי תנא. תוספתא (פ״ג) הכתובה לרבים אין מכנין אותה לימיל ליתיל
 אין ממין אותה לרבים. מצאתי בשם הר״ר יונה ז״ל לוקא כשקורא אלם כל המזמור
 או כל הענין כסלר אבל המתפלל ואומר פסוקים הנה והנה יכול לכנות מיחיל לרבים
 ומרבים לימיל ומלתא לסברא היא ש ב) ר׳ יהולה אומר המתרגם פסוק כצורתו הרי
 זה בלאי והמוסיף ה״ז מגלף (קידושין לף מט.) כגון ויראו את אלהי ישראל אם
 תרגמו כצורתו ותזו ית אלהא ישראל ה״ז בדאי דכתיב כי לא יראני האלם והי ואם
 הוסיף מלעתו ותזו ית מלאכא לאלהא לישראל ה״ז מגלף אלא כתרגום אוכקלוס ותזו
 ית יקרא לאלהא לישראל ןכ] תורגמן העומל בפני חכם אינו רשאי לא לפתות ולא
 להוסיף אא״כ הוא אביו או רבו [סנהלדן קה:] לאין הרב מקנא בתלמילו מאלישע
 דכתיב רהי נא פי שנים ברותך אלי ולא האב בבנו מלול שאמרו לו ייטב אלהים את

 שם שלמה משמך וגו׳:

 הדרן עלך הקורא את המגילה עומד

 בני העיר פרק רביעי
 א בני העיר נא] שמכרו רתובה של עיר לוקתין בלמיו בית הכנסת בית הכנסת לוקחין
ף בו ע״א] ספרים לוקתין ד  תיבה תיבה לוקמין מטפחות מטפתומ לוקחין ספרים [
 תורה אבל אס מכרו תורה לא יקתו ספרים ספרים לא יקתו מטפתות מטפתות לא יקתו
 תיבה תיבה לא יקתו בית המסת נב] בית המסמ לא יקחו רמובה וכן במותריהם: גמ׳
 אמר רבה בר בר מנה אמר ר׳ יומנן זו דברי ר׳ מנתם ב״ר יוסי סתימתאה אבל מכמיס
 אומרים הרתוב אין בו משום קדושה ורבי מנתם ברבי יוסי מ״ט הואיל והעם מתפללין
] בתעניות (ובמעמדות) ורבנן ההוא אקראי בעלמא הוא: בית הכנסת לוקתין תיבה. ג  בו [
 א״ר שמואל בר נחמני אמר ר׳ יוחנן לא שנו אלא בית המסת של כפרים אבל של כרטס
 כיון דמעלמא קאתו לה הויא להו דרבים ולא מצו מזבני לה [ל] ואפי׳ הוה ידוע שבני
 הברך בנו אותה ולא סייעו להם מתון לעיר בהוצאת בנינה אפי׳ הכי כיון דמעלמא קאתו
) אע״פ שקדושה  לה כני העיר הקדישוה לדעת כל העולם אבל ט מישתא דממא מתסיא ג
 היא לדעת כל העולם [ה] כולם מסכימים לדעת רב אשי וההיא בית הכנסת של טרסייס
 הכי פירושו ש ט כנישחא זוטא הואי ולא היו נמסין בה אלא אותן בעלי אומניות והא
 דקאמרי׳ טרושלמי (ה״א) הדא דתימא בטת הכנסת ש של יתיד אבל של רטם אסור
 שאני אומר שמא אחד מסוף העולם קנוי בה פירוש יש לו זכייה בה ואפי׳ הסכימו כל
 הרגילים ליכנס לזאת העיר למוכרה שמא יש אחד בסוף העולם שהיה סמוך לעיר הזאת

 והיה רגיל ליכנס כה ולדעתו הוקדשה*. הגה״ה
מ] עד כאן כשמייה לשם טת *אגל באור זרוע כתוב דכל טת הכנסת שידוע שמי  ירושל׳ [

ן העיר גנו אותה ולא גבו זוזי מעלמא יש לה מכר על ה  הכנסת בנייה לשם תצר והקדישה מ

 הגהות הכ״ח א גהג׳׳ה אגל וכו׳ ולהוסיף על המין ולא הוא כצ״ל וחי׳ ואין נמחק: ב גמעמד אנשי וזרעה גרסי׳ גס׳ השוחסין א״ר חסדא כו׳ ט כנישחא אחריחא ה״מ דלא חוו כצ׳׳ל:

 נתנאל
 כ״א ללמוד תורה כמ״ש רטנו בהל׳ ס״ת ולימד דיתיד יכול להשתמש בדמיו דהא קתני במתני׳ אכל אס
 מכרו ס״ת וכו׳ ואהא קאמר נמי אבל אס מכרו ז״ט העיר במא״ה אפי׳ למשתי בי שכרא שפיר דמי. וה״ה
ך בזה ללא צורך ע״ש: נס] ה״ג לוקחין בדמיו: ד א  טחיד בס״מ שלא הקדיש עדיין ומסר לרטם. וב״י ה
דעה שהיא  ןע] וכן ההיא תלא דבי כנישתא. מייחי ראי׳ מחלא לט כנישחא שבנוי׳ ועומדח. דלעגין ז
 תשמיש של גנאי המה שרן באיסורם וכמו שמהני ז״ט העיר לתל ה״ה לטת הכנסת הבנוי׳ ודלא כראב״ד:
ף ורטנו בפ״ק דב״ב סי׳ ג׳ מאי טנייהו דאיכא דוכתא לאצלויי למ״ד ״ ד  ןס] ה״ג משום פשיעותא. גי׳ ה
. דלזמן מועט איכא  משום פשיעותא אפ״ה אסור. אבל אי איכא ט כנישתא אפי׳ למ״ד משום פשיעותא שד
 למימר שמא יפשע וליכא טת הכנסת. אבל אי איכא ט כנישמא ליכא פשיעותא ולזמן מרובה לא ניחוש
 לפשיעוחא. כ״כ הר״ן אבל גי׳ הרמב״ס דאיכא ט כנישמא אחדתי וכ״ה גירסא שלנו לכך פי׳ דלמ״ד
. בכן ן לגמד  פשיעוחא אסור דחיישינן שמא יפשע במינה זמן מועט ובתוך כך אחרחיש אונסא. ויחבטל המי
ף ורטנו ״ ד  מ״ש מ״א סי׳ קנ״ב סק״א לאסור אפי׳ איכא ט כנישחא אחריחא במוסכם אינו. כי לדעת ה
. גס בט״ז ס״ק א׳ מסיק להחירא ע״ש: ןצ] הך כי בנישתא הלופא ר״ן אי איכא ט כנישחא אחריחא שד  ו
ט כנישתא לט כנישחא אחרת מוחר וכמו שכחב הר״י אבוהב  שריי. ברמזים כתב חלוסא באחרת משמע מ
 בפי׳ הטור. אגל לדעח האוסרין ליקח בדמי׳ קדושה אחרח כיוצא בה. צ״ל דהך חלוסא היינו שעשה חלוף
ספדס. אי נמי  במטלטלין ושל קדושה עליהן וצריך לקנות באמת בהם קדושה עילויה תיבה או מטסחח ו
 שהחליפה באחרת ואותה טת המסת גדולה במין ובשיעור והוי נמי מעלין בקודש: ןק] והיילא קדושה
״ט העיר במעמד אנשי העיר יכולים להפקיע קדושח הדמים י ז  אדמים. דאין קדושה פקעה בכדי. ומ״מ ע״
ו אפי׳ למשחי שכרא בדמים כמו שסרש״י. משוס דקלישא קדושח דמים. ועוד דהר קדושה שניה  כמ״ש רטנ
: [ל] והיא יוצאה להולין. והלוקת יכול להשתמש בה בכל מה שירצה. חוץ מארבע דבדס ן  כמ״ש הר״
י ז״ט  משוס דהמה זילוחא רבה להשחמש במקום שהיה טת הכנסת עבודה בזוי׳. אמנם כשהמכר נעשה ע״
ד ומוחר ללוקח להשחמש בה אפי׳ חשמיש של גנאי כדמוכח מ ג  העיר במא״ה. פקעה קדושת טח הכנסח ל
׳ דקדושת טת ה) זיל זטנא מז״ט העיר במעמד אנשי העיר וזרעה והיינו טעמי י ל )  מעובדא דרב אשי אמר
י זט״ה גמא״ה  הכנסת אינה קדושה אלא תכמיס קדשוהו. כמ״ש הר״ן. הס אמרו והס אמרו ראם נעשה ע״
 יפקעו קדושתי׳ דבהכ״נ. וא״ת אמוראי בתראי מנ״ל להו שיש לזט״ה במא״ה כת זה להפקיע קדושת בהכ״נ
מ״ט דמאן דאוסר במתנה. י״ל דממתני׳ י מכירה. ואס יש להם כח זה א״כ אפי׳ בלא מכירה נמי ו  ע״
 דיקא מדקתני גני העיר. להורות לן דווקא בני העיר לחוד. או זט״ה לחוד. הוא דצדך להעלוח בקדושה.
 אבל אס מכרו זט״ה במא״ה שרי למשחי שיכרא בהדמיס. וכ״כ חידושי רשב״א. וכיון דממתני׳ דייקא. אין

 לנו ללמוד אלא דוקא במכירה דהא קתני בני העיר שמכרו:

ו בא״ת סי׳ קנ״ג ס״ק ל״ב): א א] הלכך יסיל כוי. נ״ב וי״ת (ועמ״ש רטנ ״ ר ג ת ה ו ה ג  ה

 קרבן
 ןח] ה׳׳נ בשי״ן ונימ״ל. סי׳ בן שפחה בן נכרית: נט] כמאן בי האי תנא. דתני התם ומייתי סייעתא דה״נ
נכדת: [י] רבי יהודה אומד. סיומא דחוספחא: ן שהוא רשע קורין לאמו שפתה ו  למאן דסני שמיה. מו

 ןכ] תורגמן העומד. וכ״ה טלושלמי:
. והאי דמני מכרו ו נראה רכל הני דמתני׳ מוכרין לבתחלה דעלויה עליוה בקדושתן ד [א] שמכר ״  פ
ן ס״מ כ״א ללמוד מורה ולישא אשה מש״ה ד כ ו  בדיעבד. משום סיפא אבל אס מכרו ס״מ דקי״ל דאין מ
 מני אס עבר ומכר. וכן מצאמי במידישי רשב״א. ודלא כב״י בסי׳ קנ״ג שכמב על הרמב״ם ושמא הוא סובר
ן אומו ממכר עולס. ומה שמממי׳ ד כ  דמכרו דממנימין במעבד היא. ולימא דהא באידך ממני׳ מני להדיא מו
 על הרמב״ם בפ״מ מהל׳ ממנוח עניים קנו אבנים וקורות לא ימכרם לדבר מצוה אלא לפדיון שבוים. היינו
 לדבר מצוה שאין בו קדושה דומי׳ דפדיון שברם אבל מומר למכור בהכ״נ לכממלה לקנומ מיבה דמיבה יש
:  בה יומר קלושה מבהכ״נ ומעלין בקודש: ןג] ה׳׳ג טמ המסמ לא יקחו אח הרחוב וכן במושדהן
. וברי״ף נקטי׳ משוס אשגרח לישנא:  ןגן בתעניות. כ״כ תוס׳ רלא גרסי׳ במעמרות וכן הרשג״א ור״ן
ך בנו אותה. ומה שלא נימא ליה לפרש כפי׳ אמר במוס׳ ממצא מבואר בתילושי  [ל] ואפי׳ הוי ידוע שבני כר
 לשב״א ע״ש: ןה] כולם מסכימים לדעת דב אשי. באשל שהוא גלול שאין נמצא כמותו מולה וגלולה
 במקום אתל מימות לט. ומסתמא כל העולס מסממיס ללעתו. ומיני׳ לא ילסינן לשאר גלולי הרור. והיינו
 בסתמא. אבל אס תלו בני עיל בשעמ בנין ללעמ איזה ימיל אז יעשה אומו הימיל כסי שירצה וזהו לעת
 הטול סי׳ קג״ג ע״ש ובב״י וב״ת. וא״ת לבלי גאוה המה מלב אשי. וי״צ כמו שמצינו שילהי סוטה לאמל
ד שלא יהיה שונה הבדיתא בטעות אומר כן. ה״ג אמר כן על  רב יוסף לא תיתני ענוה רהא איכא אנא. כ
ו ן למעלמא קאמו לה: נו] כי כנישתא זוטי הוי. נימא לפי׳ רטנ  הא לאמל ל׳ יותנן לבשל כרכים לא טו
ך לומל ט כנישתא זוטי ד  אבל לאילך פי׳ בתוס׳ לבני העיל בנו אותה ולא גבו זוד מעלמא קשה אמאי צ
 הר. אפי׳ הוי טת הכנסת כאלכסנלד׳ של מצדם ה״ל לשנויי לבנו הטלסי׳ ולא מעלמא: ש של יהיד.
: ני] ה״ג ל ס לף ס״ ד ל : ןח] ה״נ על כלון כשבניי׳: m קונם לבית זה. נ ס ד פ  ל״ל יתיליס כגון בני כ
 הלא אמרת: [p ה׳׳נ אימתי היא קלשה: [ל] ומה אלו שנעשו לשם ספר אינם קדושות אלא משעת
 תשמיש. מכאן נמי יש ק״ו לטת הכנסת שבנאו מתתלה לשם טת הכנסת לאינה קלשה אלא משעת תשמיש.
 והא לאמר רבא לקמן סי׳ מ״ה גבו והותירו מותר אבל לא הותירו אסור הא אין המעות קודש אלא משעת
ן לאמי׳ ליל גבאי ע״ש. וי״ל להא לאינה קלושה אלא משעת משמיש  משמיש. מי׳ הב״י שאני מעומ מו
מ אין יכול לשנומ המעות או הט כנישמא ד אבל מ״  היינו לענין הימר משמיש הלייט. וה״ה להלוומם נמי ש
: ןמ] ה״ג אי  ללבל אמל אם לא ע״י ז״ט ובמעמל בני העיר. עיין מזה באריכומ סי׳ קנ״ג בט״ז ס״ק ב׳
 בעינא מצינא: ש אכל הני דמתנ״ קא׳ הלכך יחיד שמכר ם״ת בדיעבד. אבל לכממלה אין למכול ס״מ

) ואע״פ שהקלושה היא ללעת כל העולם (לעת כל העולס) כולו מסכימים כד כצ״ל. (יענ״ן) ד) גי׳ ק״נ. !גליי!) ה) אגל אס נחנו כן לטוטס שאין לו ולבאי כוחו למחופ מלטא אל חוט להמפלצ אלא  א) גי׳ ק״נ.(גליי1) ב) הוא בקדושין(מט.). (יש״ש< ג
) נ״ב לפשיעוחא לא שייך הכא כלמשמע במכילחין לכ״ו ג והא לאמל לי׳ ל״פ, משוס לס׳׳ל הטעם משוס צלרי, ע׳ בג״ב לף ג, ולכן באיכא לוכתא לצלויי שד כמבואר שם, גב״נ שס ואף להלי״ף והרא״ש כ׳  ששייל לעצמו וכו׳ כצ״ל.(אר״5ו ו

) הלכך כשנלגנו לשם בהכ״נ כו׳ כצ״ל. (יש״ש)  לעיל הטעס משוס פשיסותא, היינו אף משוס פשיעוחא אסור אף גלאיכא רוכמא לצלו״ ולו״ק, ועגג״י סי׳ קצג. ןמל״ה< ז
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 רביעי שגילה אשד
 דף כח ע״ב

 רבן שמעון בן גמליאל אפילו אין לו מה יאכל ומכר ס״ת או בתו אינו רואה סימן כרכה
 לעולם: וכן במותריהן אמר רבא לא שנו אלא שמכרו והותירו אבל גבו והותירו מותר
 ומכרו והותירו נמי לא אמרן אלא שלא
ה התנו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר " ה ג  ה

ח כשעת מכירה* m אבל התנו שבעה טובי ו ע י מ 3 ג ש ט כ ח
;

° ה י א ג ת א ה י א ל ל ' פ א ( ה ! 
 לעשות חפצם ממוחר הרמים אפילו חט ומכרו וחזרו ,

ס העיר במעמד אנשי העיר בשעת מכירה ד י ר ו ה ר ל מ ו מ ' ר מ ן מ ס ה י מ ת ל צ ק מ מ 3 ר ח ן א נ .  מ

ר ואפילו לדוכסוסיא מותר מאי דוכסוסיא ו ס ט א מ ו ה ר כ מ ש  0 אכל אס לא החני כשגבו אלא כ
 להורידם. מא״ז: פרשא דממא. אמר רבה בר בר תנה אמר
 ר׳ יומנן בני העיר שהלכו לעיר אחרת
 ופסקו עליהם צדקה נותנין וכשהן באין מביאין אותה בידם ומפרנסין בה עניי עירם
 ויתיד שהלך לעיר אתרת ופסקו עליו צדקה תנתן לאותן עניי העיר רב הונא גזר תעניתא
י מאתיה רמו עלייהו צדקה ויהבו כי בעו למיזל  עול לגביה רב הונא בר חנילאי וכל מ
 אמרו ליה יהבינהו מר וניזול ונפרנס בהו עניי מאתן אמר להו תנינא [דף כז ע״כ] בד״א
 כשאין שם חבר עיר אבל יש שם תבר עיר תנתן לתבר עיר וכ״ש אנא דעניי דידכו ודילי

 עלי סמיכו:
׳ אין מוכרין אח של רבים ליחיד מפני שמורידין אותו מקדושחו דברי  1 מתני
 ר׳ ב)(יהודה) אמרו לו אס כן אף לא מעיר גדולה לעיר קטנה אין מוכרין
 בית הכנסת אלא על תנאי אימתי שירצו יחזירוהו דברי רבי מאיר וחכמים אומרים
 מוכרין אותה ממכר עולם מוץ מד׳ דברים למרתץ ולבורסקי ולבית הטבילה ולבית
 המים ר׳ יהודה אומר מוכרין אותה לשם חצר והלוקח מה שירצה יעשה ועוד
 אמר רבי יהודה בית הכנסת שמרב אין מספידין בתוכו הספד של ימיד ואין מפשילין
 בתוכו חבלים ואין פורסין בתוכו מצודות ואין שוטתין על גגו פירות ואין עושין
 אותו קפנדריא שנאמר והשימותי את מקדשיכם בקדושתן הן עומדים אף כשהן
 שוממין עלו בו עשבים לא יתלשו מפני עגמת נפש: נמ׳ אמר רב יהודה אמר
 שמואל מותר אדם להשתין מיס במוך ארבע אמות של תפלה ש שאלו תלמידיו
 לר׳ זכאי במה הארכת ימיס אמר להם מימי לא השמנמי מים בתוך ד׳ אמות של
 תפלה ולא כניתי שם לתבירי ולא בטלתי קידוש היום אימא זקינה היתה לי פעם
 אחת לא היה לי יין לקידוש היום מכרה כיפה שעל ראשה והביאה לי יין לקידוש
 היום תנא כשמתה הגיהה לו שלש מאות גרבי יין כשמת הוא הנית למיו שלשת

: ן י  אלפי גרבי י
 t ת״ד בתי כנסיות ובמי מדרשות אין נוהגין בהן קלות ראש אין אוכלין בהן ואין שימין
 בהן [דף כח ע״כ] ואין ניאותין בהן ואין מטיילין כהן ואין נכנסין בהן בתמה מפני
 החמה [כ] ובגשמים מפני הגשמים [ומססידין] בהן הספד של רבים ומכבדין אותן
 ומרביצין אותן אמר ר׳ יהודה אימתי ביש ובן אבל במורמן מניתין אותן ועולין בהן עשבים
 [ולא יתלוש] מפני עגמת נפש. אמר רב אסי בתי כנסיות שבבבל על תנאי הן עשויין
 ואעפ״כ אין נוהגין בהן קלוח ראש ומאי ניהו חשבונות [ל] דאמר רב ששת בית המסת
 [מ;ו שמחשבין בו חשבון סוף מלינין נו את המת. הא דאמרי׳ על תנאי הן עשויין אין
 לפרש דמותר לנהוג בהן קלות ראש בישובן דהא אמרי׳ בתר הכי דרבינא ורב אדא בר
 אהבה לא הוו עיילי לכי כנישמא משוס מיטרא אלא משום דשמעתמא בעיא צילותא
 הגה״ה *ואמרינן נמי אי איצטריך ליה למיקרי
 *אבל גאיר זליע כחיב לאיצהי מחמידן אנסשייהו הוי איניש מכי מישתא דלימא פסוקא אלא
 אע׳׳פ שהיה מיתל אפילי גישיכן ימיתר לאכיל ולשחית אמתניתין קאי דאמר רבי יהודה בית

 תלמידי חכמיס ואין זירעין בו אפיי נחרבו כי בזיון גלול הכנסת שמרב אין מפשילין לתוכו מבלים
ל 3 מ נ] בתי כנסיות ש 3 אסי [ : וקאמר ר ד העיר. מא״ז ו  הוא אי לאו לזמה משמנה ע

 הגה״ה
דעה קטנה שפולסין סטב האלון מבפנים:  י פירוש י

 הגה׳׳ה

 יב יבינו בני העיר פרק
 דף כז ע״א -

 במעמד אנשי העיר פליגי בה רב אחא ורבינא חד אסר וחד שרי מאן דאסר אמר במאי
 תפקע בו קדושתיה ומאן דשרי אמר נש] אי לאו דהוה להו הנאה מיניה לא יהבי ליה

 מתנה הדר [ת] הויא לה מתנה כזביני:
ה ״ ה נ  ב תנו רבנן תשמישי מצוה נזרקין ה

 משמישי קדושה נגנזין ואלו הן משמישי *יהישענא שנלילב כיוצא י בה אע״פ ש״רקת אין
 מצוה סוכה לולב* שופר וציצית ואלו הן לפסוע עליה. מא״!:

 תשמישי קדושה דלוסקמי ספרים תפילין
 ומזוזות ותיק של ס״ת ונרתיק של תפילין ורצועותיהן אמר רבא מריש הוה אמינא האי

 כורסיא תשמיש דתשמיש הוא ושריא* כיון הגה״ה
 דתזינא דמותבי לס״ת עילויה אמינא *מפני שמניחין מפה תחילה ואח״כ נותנץ ספר

 תשמיש קדושה הוא ואסור ואמר רבא חורה עליה. מא״ז:
[פריסא] תשמיש דתשמיש הוא ושרי כיון דתזינא לקא  מריש הוה אמינא [א] האי א)
 עייפי ליה ומניתין ס״ת עילויה אמינא תשמיש קדושה היא ואסור ואמר רבא האי

 *תיבתא דאירפט מיעבד תיבתי זוטרתי שרי הגה״ה
׳ אלון שנחקלקל ונפלל מחיגולו מותל לעשות י  כורסיא אסור [3] טרסיא נמי מעבדי *פ

: ה נ ט ר תיגה ק ו ס  כורסיא זוטרתי שרי דרגא לכורסיא א
 ואמר רבא האי פריסא דבלה שרי
 למיעבדיה* פריסא זוטא אי נמי

 כסתא לסיפרא שרי לחומשא אסור: . .
, *וארון שהוא עשר במין החומה לשמילה הוא עשוי  ״ .... , 7
א ולא לכבוד ספר חירה הלכך ליח טה משוס תשמישי י זבילי דחומש ] מ ג י רבא [ מ  ג א
 וקומטרי דסיפרי משמיש קדושה הן קדושה. ירושלמי כל כלי טח המסח כגון ספסילא
 ונגנזין* פשיטא מהו דתימא הני לאו לכבוד יפלטירא טמא ולייחיס ג< אס לא החנו עליהם
ד הס כבית הכנסת] כילה דעל ארונא ה ] וכאכלרוכא מתחילה [ ד י לנטורי בעלמא עבידי [ ד י  ע3

3 כארונא. מא״ז: ר ה ל י מ ש א מ ר ט ן ל ן ל מ מ א א י מ  ד

 ששת מטפתות ספרים שכלו עושין אותן תכריכיס למת מצוה וזו היא גניזתן ואמר רבא
 ס״ת שבלה גונזין אותה אצל תלמיד תכם הגה״ה

 ואפי׳ שונה הלכות* ואמר רב אחא בר *פירוש אפילו לא שמש תלמיד חכם בגמ׳ יש״ס:

 יעקב ובכלי תרס שנאמר ונתתם בכלי הרס למען יעמדו ימים רבים:
ט  ד אמר רב פפי משמיה דרבא מ

ה ״ ה ג  כנישתא לבי רבנן שרי* מבי רבנן לבי ה
ל *וכן מיתר למכיר בהכ״נ וליקח בו בהמ״ד. מא״ז: מ א א 3 ר ה ל י מ ש א מ פ י פ ן ס א א ת ש י  מ

 איפכא והלכתא כרכ פפי [דף בז ע״א] הגה״ה
 דאמר רבי יהושע בן לוי בית הכנסת מותר * ד) גיללין ספר תירה במטפחת חומשין וחימשין
ו במטפחת נביאים וכתוטס אבל איפבא לא וצריך ליזהר ת ו ש ע ר ל ו 0 ז א ״ מ ה  לעשותו בית המדרש ב
: שלא יהי מטפחימ של הספדם של שעטנז וכן בגד ף י ל ש ע ר ל מ ת ה י א 3 מ ל ת א ס מ ת ה י 3 

 _ ו שסורסין על גט טמה של עז ונותגין עליה ספר
ן בי יכן מפה שפילסין על לשולחן לאכיל ד י ל ™ ™ ״ילה ק ה ע י י 1 ת י ח י נ מ * 1 מ  ה ^ י
 וחורה על גבי חומשין וחומשין פל ™ מפני שפעמים מחמס בה ידיו שכולכה סטב יליי
] אבל לא נביאים וכתובים טמיח הקור אבל מפה או מעיל שפורסים באלון ו  נביאים וכתובים [
ט חומשין ולא תומשין על גבי תורה הקילש תחת ספל תורה אי סטב ספר חורה אין בו  על ג

ם משוס כלאים. מא״ז: ן ש ן מ נ ח ן , י י י מ ה א ; ר ח י 3 ה 3 3 י ר מ  א

1 ׳ י *ואפילו כתבה ומנחה קמיה ואינה מעוכב אלא לתת * י ; « י ,־י י י י י ״ * י ׳ י ־  י
ל א י p ת למיו אבל מכלי ליעבל את הישן מיתר ליקח בלמיי ( א m P י י ע מ * ^ 

: ז  ש אפי׳ ישן ליקח בו חדש* וא״ר יוםנן אתהחלש.מא״
 משוס ר׳ מאיר אין מוכרין ס״ח אלא ללמוד *אפילי קיים פריה ולטה. מא״ז:

 תורה [ח] ולישא אשה*. מ״ר לא ימכור אדס ס״ת אע״פ שא״צ לו יתר על כן אמר

 נתנאל
 להורידן מקדושתן לא. משמע ללא קפיל אלא להידידן אבל לקדושה כיוצא בו מותר למכור. יעפ״ז הביא
ד הג״ח שם ב ן ויש מחירין. יצלקי ל סד  בש״ע בסי׳ הנזכר סעיף ל׳ אס מותר לקנות קלושה כיוצא בו יש או
 ס״ק ב׳ שכחב על הב״י שכחב לפלוגחא היא ואינו ללא פליגי לולאי לכחחלה כ״ע מולי שאסור למכור כלי
ם למותל לקנות בלמים קלושה כיוצא בו ד ו  לקנות קלושה כיוצא בו. אבל בליעבל אם מכלו בב״ל כ״ע מ
ן היא לעת הלמב״ם ד  ומר אמל מלא ומר אמר תלא ולא פליגי ומ״א ס״ק ל׳ נכנס בלומק ליישב היש מתי
 ע״ש. ובמ״כ לא עיין בכ״מ פי״א מהל׳ מפלה. וז״ל הוא סובל דוקא ס״מ שאין לה מעלה ימירא. אבל היכא
 לאיכא לעילוי מעלינן לוקא ע״כ. ותו ללא אישתמיט בשים ליכמא בטמ יוסף שהזכיל לעמ הלמב״ס לבשוין
 מותר. ואיך יכתוב יש מתירין בקצר מה שלא הטא בארוך. וטותר קשה לללבד מ״א צ״ל מה שכתב הב״י
ן בהכ״נ אפי׳ לקדושה ממורה. היינו כשאין להם בהכ״נ אמר. זה הרבר אין לו שתר. ד כ  ללהרמב״ס אין מו
ד אלמב״ס ממתני׳ להמתני׳ איילי שיש להם בהכ״נ אתלמ מש״ה מומל י  לאם בלבליו לא הקשה ב״י מ
 למכור אבל הרמב״ם איירי כשאין להם בהכ״נ אמרת אלא זו שבנו וגמרו מש״ה אסור למכול אפי׳ לסליון
 שבוים ואס תקשי לך ממה שכמב הרמב״ס בפי״א מה״מ בני הכפר שרצו למכור בהכ״נ שלהן כלי לבנומ
ד שאותה בה״כ אתרת. עילוי היא במין י י  בלמים אתרת משמע שהוא סובר לבשרן מותר. י״ל להתם מ
 ובשיעול: ןח] ולישא אשה. קאמל במלמולא משוס לכתיב לשבת יצלה. והא ללא קאמל משוס מצות פו״ל.
״ל אבל לשבמ  י״ל דללבומא נקטי אפילו היכא לקיים פו״ל. או לכלול להשיא יחומה לאינה מצווה על פו
ן בה ועי׳ בא״ה בב״ש סי׳ א׳ ס״ק בי: נט] אכל התנו שכעה מוכי העיד. וקשה אמאי נקט והומילו נ  קד
ו לעיל סוף סי׳ מ״א. וי״ל  הא שבעה טובי העיל אפי׳ כולה למי מומר אפי׳ למשמי שיכרא כמ״ש רטנ
ט העיר לס״ל לאם קנו מן הלמיס לבל קלושה ט העיר אפי׳ במומר בעי שבעה טו  לדיוקא לבלא ז׳ מו
ף ״ ד ו לר׳ זכאי. ה  והותירו למומר לעשומ מן המומר כל מה שירצו קמ״ל ללא. מיספות: [י] שאלו תלמידי
׳ הביאו עובלא לר׳ זכאי. ללמול מהם אע״ג למומר להשמין במוך ל׳ אמומ של מפלה. מ״מ מלומ רטנ  ו
כ] ה״נ ובגשמים מפני הגשמים אבל קורץ בהן שמין בהן ומספילין בהן הספל  למסילומ שלא להשמין: ן
נץ ! ה״ג שמהשבין בו השכונות מלי מ . ובש״ס אמל לב אשי: ן ף ״ ד : [ל] דאמד רב ששת. גי׳ ה  של רטס
 בו מת מצוה. פי׳ שימוחו בעיר ממיס הרבה שאין להס קוברין. מלה כנגל מרה שאין מספיק להם רירמס
] בתי כנסיות שבבבל בחורבנן. ולוקא לאוחן שבבבל מהני חנאי שהרי לעח בא נ  לחשוב ששבונס: [

 הגהות הב״ח א בהג״ה אפי׳ לא החנו כשמכרו ואס החנו:
 קרבן
 ןש] אי לא דהר להו הנאה מיניה לא •הבי ליה מתנה. נמצא בני העיר מחויטס לשלם לו גמול מוב. והוי
: ןחן הויא לה מתנה בזבינ־. וכן הלכמא. רי״ף. ור׳ ירומס מ״א נמיב ג׳ חלק ג׳ אוסר ן ״  ממנה כזטנא. ר
 בדעבל אס נתנו במתנה. ותמה אני הלא ש״ס עלוכה בחולין לף צ״ג בכולי ש׳׳ס רסליגי רב אמא ורבינא
: [א] הא־ פדיםא. פי׳ שסורסין על התיבה (  רב אחא לחומרא ורבינא לקולא והלכתא כרטנא לקולא וצ״ע ז
 מבחוץ. כ״כ תיס׳ והל״ן. אבל בזמנינו שחולין פלוכח לפני האלון חשמיש לחשמיש הוא ישרי וכ״פ רמ״א
ש מה שכתב בזה המהלש״א בלותק. ולי נלאה לאיכא למימל הא לאמל משמיש ד  סי׳ קנ״ל. עי׳ מיס׳ ל״ה מ
 לתשמיש היינו שהניתי ס״ת בתיק שלה באלון נמצא לתיק הר תשמישי קלושה ופריסא הוי תשמיש לתשמיש
׳ ש״מ לללכן  וכ״ש ארון גופיה פשימא להוי תשמיש לתשמיש להט מקשין תיס׳ ולקאמר אסור לעשות מלסי
 היחה להניח ס״ת בלא תיק. אמנם נלאה ללליק למלבשיס הס״ת בממפתת ומעיל הוי הארון תשמיש לתשמיש
 וגזה א״צ ללחוקי׳ מ״ז ומ״א ס״ק י״ל בסי׳ קנ״ל ע״ש וצ״ע: ןב] כורםיא נמ־ מיעבדא כורםיא זוטרי
ף ובש״ס שלפנינו הן נלמל ממיבוחא והיא היא וכמו כן בפריסא: ןג] הני זבילי. ״ ד  שדי. כ״ה גילסמ ה
ס ד פ : [ל] וכאנדדונא דמי. כעני! בנין קרקע זדמ קטן עשוי לימן בו ס ן ו ר  לשון מדור כמו יזבלני אישי ע
 ומשחמרין שס דלימ בהו משוס קדושה: ןה1 אלמא ב־ת המדרש עדיף. צ״ע אי מומר לעשומ מבהכ״נ
 בהמ״ד ליחיד בביתו. מ״א סי׳ קנ״ג ס״ק א׳. ועי׳ מהרש״א באגדמ גרכומ דף מ׳. דמשמע שם אי בהמ״ד
 קבוע ליחיד שמשם יוצא הוראה בזמן הזה שכינה שרויה שם ואוהב ה׳ שעריס המצוייניס מבחי כנסיוח ע״ש:
 ןי] אבל לא נב־א־ם וכתוב־ם. הכא משמע דנטאיס וכחוטם שדן לענין הנחה. וכמו לעני[ עילוי דקסני
״ט סי׳ כ״ג מסיק ס לוקחים חורה משמע לכחובים ליכא עילוי לגט נטאיס לשרן הס יבס׳ י ד פ  מתני׳ ס
 רטנו שהגאונים מסולת טלם לכתוטס קולמין. וצ״ל מלאי לענין קלושה שרן הס. אן בכל מקום שתקנו
 מכמיס לומר פסוקי נביאים וכמוטס. משוס כבודו ללול הקלימו לכמוביס כמ״ש רטנו שם אולם היכי שתכמי
 תלמור מזמרים הקלימו לנטאיס שהמה ראשונים בזמן כלתני שילהי ממלמין כמוב במורה ושנוי בנביאים
 ומשולש בכתוטס ועי׳ מ״א סי׳ קנ״ג ס״ק ב׳: ש אפ־לו •שן ליקה בו הדש. היכי לכתוב ס״ת חלשה
 ומונת טל סופר לאפרוקי קאי בססיקא בשמעתין להן מימלא ללבי יותנן איכא לאוקמי משוס סשיעותא.
 ולבינו מסחס לן סחומי לכל כי האי גוונא מנקט לחומרא עליף. וכתב הר״ן מלקא מבעיא לן בס״ת משוס
א כחב בסי׳ קנ״ג מלכחב הטול אנל ״ ד ה  לליכא לעילוי משמע הא היכא לאיכא לעילוי מעלינן. וב״י בשס מ

) היינו . (א>-״5< ו ר ט העי י ר ט מ ע מ ן זה. ואו״צ) ה) הייני גשעח מכירה ב א ביאול ד ״ ׳ שא סקי ל סי ״ י ז י ין בט״ נא כצ״ל. (אד״צו ד) עי ח לעל ארונא הרי הס בארו ס מ ח ה ט ד הס כ ) אס לא היחנה עליהם ה . (גליי!) ג נ ] ק״ ר . !גליי!) ב) [צ״ל מאי ׳ ק״נ  א) גי

״ו להס לא איפלגו אלא במקיס אחל, רק ל לרי ק לב״מ, ינשאר בקושיא. ולחרץ זה ס״ ״ פ א ירבינא החציפו שיטחן אהללי מכאן ל ״ ר , ל א פ קושיית הט״ ״ ק להחמיר. נ״ל ליישבו ע ס פ ו ל ״ ה שחמה על ד ) מ ר. (אד׳צ) ז ל טובי העי מ ע מ כ שלא ב ״  ג

ט ת הרא״ש, מלהשמי ע כ ל ״ ה ג ״ כ ר. וג״ל ל קא החמי ס ספי י בשמו למשי ״ ג א״כ הכא הוא להחמיר, וכן הביא ה ד המיקל ו ב ל גתחן היה שמה, והלכה החס כ קר פלו י לללמא עי ׳ ׳ ר רי גתתס שמה, ולכן התמי ו פל ר בדין הב׳ לתלי נ מ א ק  הש״ס הוא ל

א בל״א.(וש״ש) ״ ט מ שס ליישב קישיית ה ״ נ כ ב ״ ש מ ע . ו ף והל׳ כמא[ לשרי ״ י ר י ה ר נ ף ל  סו
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רץ אותה וכופלין אותה: אתמר ר״ת אדר שמל להיות בע״ש  חל להיות בכי תשא עצמה קו
 רב אמר מקדימי; וקורין בשבת שעברה ושמואל אמר מאחרין וקורין למחר וקי״ל כרב:
 בשלה זכור. אממר פורים שתל להיות ערב שבת רב אמר מקדימי; ושמואל אמר מאחרין
 והלכתא כרב ש ואפילו בני חמשה עשר שתל פורים שלהם בשבת מקדימי; וקורץ בשבת
רץ בכי תשא ומפטיר  שעברה: בשלישית פרה אדומה. ת״ר ר״ת אדר שתל להיות בשבת קו
 ביהוידע הכהן ואיזהו שבח ראשונה כל שחל ר״ח אדר להיות בתוכה ואפי׳ בערב שבת.
 בשלה זכור ומפטירין כה אמר ה׳ פקדתי ואיזו היא שבת שניה כל שחל פורים להיות
רץ וזרקתי עליכם מים טהורים ואיזו  בתוכה ואפי׳ בע״ש. בשלישית פרה אדומה ומפטי
 היא שבת שלישית כל שסמוכה לפורים מאמריה משכתת לה בתל ר״ת ניסן באמצע השבת
 אבל אם חל ר״ח ניסן להיות בשבת הויא ליה [ז] שלישית הסמוכה לניסן ואס תל להיות
 ר״ח לסן באחד בשבת הויא ליה שלישית הסמוכה לפורים של מוקפין מאחריה: ברביעיח
 החדש הזה לכס ומפטירין כה אמר ה׳ צבאוח בראשון באחד לחדש [דף ל ע״כ] איזו היא
 שבח רביעית כל שחל ר״ח לסן להיות בתוכה ואפילו בע״ש בתמישית חוזרין לכסדרן.
 לסדר מאי רבי אמי אומר לסדר פרשיות ר׳ ירמיה אומר לסדר הפטרות וקי״ל כרבי
) [ח] רבא בשם ר׳ תייא בר אשי אמר אין מססיקין בין סורים  ירמיה: ירושלמי (ה״ו
 לפרה רבי לוי אומר אין מפסיקין בין פרה להתדש הזה וסימן כל פרשיות הללו בין
 הכוסות הללו אס רצה לשתות ישתה בין שלישי לרביעי לא ישתה ובדין הוא שיקדים החדש
] ולמה הקדימום ט  לפרה שבאתד בניסן הוקס המשכן בשני ימים בניסן נשרפה הפרה [
 לפי שהיתה ני] טהרתן של ישראל נקוט האי סימנא בידך ןכ] כד מיקלע אדר הסמוך
 לניסן [ל] בשבת או בשל. בשבת או ברביעי בשבת או בששי בשבת צריכין [מ] לאפסוקי
 פרשיות וסימן ימים דמיקלע בהו ר״ח אדר זבד״ו והדין פירושא דמלתא כדמיקלע ביום
 הש3מ מפסיקין בממיסר באדר וסימן זט״ו וכד מיקלע בתרץ כשבתא מפסיקין בשיתא
 באדר וסימן ב״ו וכד מיקלע בארבע כשבתא מפסיקין בארבעה באדר וסי׳ ל״ד וכדמיקלע
׳ בפסמ  במעלי לשבתא מפסיקין במרץ באדר ובששה עשר באדר וסימניך ובי״ו: מתני
רץ בפרשת מועדות שבתורת כהלם בעצרת שבעה שבועות בר״ה במדש השביעי באמד  קו
 לתלש ביה״כ אחרי מות ביו״ט ראשון של חג קורא בפרשת המועדות שבתורת כהלם
 ובשאר ימות התג קורין בקרבנות התג. מימה דבפסת ועצרת ובימים ראשונים ואתרונים
 של החג ובר״ה וביה״כ אנו מוציאין שתי תורות וקורין אחת בקרבנות היום [נ] וזה אינו
 שנוי לא במשנה ולא בגמרא. ואפשר שאתר שנשלם הש״ס תקנוה רבנן סבוראי או הגאונים
לף לא:) אמר אברהם לפני ) ן ר מלאמרי׳ לקמ מ  וישנו בסלר רב עמרם וקצת יש סמך ל
 הקב״ה רבש״ע וכו׳ אמר לו כבר תיקנתי להם סלר קרבנות שכל זמן שקורין בהן וכו׳
רץ ״ט האחרון של תג מפטי ו לף לא.) ביום של י  ואין להביא ראיה מלאמרינן לקמן (
] שמיל עצרת וא״כ יש להוכיח שקראו בס״ח שניה  בויעמול שלמה לפי שמדברת [בעלן
 פרשת קרבנות של שמיל עצרת לאם לא קראו אלא וזאת הברכה למה יפטירו בויעמול
לף כט:) בשלמא  שלמה ואנן בעינן ההפטרה לומיא לפרשה שקרא כלאמרינן לעיל (
 למ״ל כי תשא היינו למפטירין ביהוילע הכהן לכתיב ביה כסף עובר איש כסף נפשות
 ערכו אלא למ״ל צו את בל ישראל וכו׳ משוס לאיכא למימר כיון שהפטרה מלברמ בעלן
 שמיני עצרמ יש לאומרה אע״פ שאינה מעין הפרשה שקרא בתורה כלאמרינן בסמוך
 לר״ח שחל להיות באחל בשבת מפטירין מאתמול מחר חלש אע״פ שאינה מעין הפרשה
 שקרא שכיון שהוא מעין המאורע שיהא מחר חלש וגם מצינו בירושלמי נס] כעין מנהגינו:
 [דף לא ע״א] נמ׳ א״ר יצחק נפתא שבת שתל להיות בחולו של מועל בין בפסח בין
 בסוכוח קורין ראה אמה אומר אלי ומפטיר קורא במוספין. בפסח קורין בפרשח מועלות
 שבתורת כהלם והאילנא נהוג עלמא למיקרי משך מורא קלש בכספא פסל במלברא שלח
 בוכרא וסדר הזה לא ישתנה אלא כשחל פסח בחמישי שאז קורין ביום ראשון וביום של
 משך תורא ויום שלישי שהוא שבת של חול המועד קורין ראה אתה אומר אלי דהיינו
 פסל לך כדאמרינן לקמן שבת של תול המועד בין בניסן בין בתשרי קורין ראה אתה
 אומר אלי וכו׳ וביום ראשון של ושלישי קדש בכספא במדברא כסדר שהן כתובין במורה

 רנינ! בני העיר פר5
 דף כט ע״א

סן מ״מ חשבונות של רבים אין עושץ  בחורבנן מותר לעשות בהן שעל תנאי הן עשויין [
 בהן וכן גבי תילא דבי כנישחא שלא היה יכול לזורעה אס לא שקנאה משבעה טובי העיר
 לפי שזריעה דבר מגונה הוא ביוחר. ואין לאומץ בהן אמר רבא חכמים ותלמידי תכמים
 מותרין דאמר ר׳ יהושע בן לוי מאי בי רבנן ביחא דרבנן: ואץ נכנסין בהן כוי. רבינא ורב
 אלא בר אהבה הוו קיימי ושיילי שמעתתא מרבא אתא דלתא דמיטרא עיילי לבי כנישתא
 אמרי הא לעיילינן לבי כנישתא לאו משום מיטרא אלא משום לשמעתתא בעי צילותא
 [ע] אמר ליה רב אחא בדה לרב איקא לרב אשי אי איצטריך ליה לאילש למיקרי גברא מבי
 כלשתא מאי א״ל אי צורבא מרבנן הוא לימא שמעתתא ואי תנא הוא לימא הלכתא ואי
] לימא ליה לינוקא [פסוק לי] פסוקיך אי פ  קרא הוא לימא פסוקא ואי לאו כר הכי הוא [
 נמי נשהי פורתא ולקום: ומספילין בחוכן הספד של רבים. מחוי רב חסדא כגון הספידא
 דקאי ביה רב ששת [5] מתוי רכ ששת כגון הספידא דקאי ביה רב תסלא רפרס ספלה
 לכלתיה בבי כנישמא אמר אי משום יקרא דידי אי משום יקרא א) דמיתא אתו כולי עלמא:
 ח תנץ התם ודאישממש בתגא מלף אמר (רבן שמעון בן) [ריש] לקיש זה המשממש
 במי ששונה הלכומ ואמר עולא לישממש אילש במאן דתל ארבעה ולא לישתמש במאן
 דמתני ארבעה סי׳ דתל ארבעה מי ששונה ארבעה סדרי משנה נק] ופי׳ דמתל מי

 שלומד הש״ס ארבעה סדרי:
 ט תנו רבנן [דף בט ע״א] מבטלין ת״ת להוצאת המת ולהכנסת כלה במה דברים
 אמורים כשאין לו כל צורכו אכל יש לו כל צורכו אץ מבטלץ וכמה כל צורכו אמר
הל מילי  רב שמואל בר אוניא משמיה דרב תריסר אלפי גברי ושיתא אלפי שיפורי וכו׳ ו
 למאן דקרי ותל אבל למאן דמתני לית ליה שיעורא. m וממילא שמעינן למאן דלא קרי
 ותני אין מבטלין אלא כדי צורך קבורה בעלמא: ואץ עושץ אומו קפנדריא. מאי קפנלריא
׳ אבוה אס היה שביל מעיקרא מותר אמר  כמ״ד אדמקיפנא אהדר ואיעול בהא אמר ר
 רבה בר אבוה הנכנס לבית הכנסת על מנת שלא לעשות קפנלריא מותר לעשות קפנדריא
 אמר רבי חלבו אמר רב הונא הנכנס לבית הכנסת להתפלל [ש] מצוה לעשות קפנלריא
ק לפני ה׳ במועדים הבא דרך שער צפון להשתחוומ יצא דרך שער א  שנאמר ובבוא עם ה
 נגב והבא לרך שער נגב יצא דרך שער צפונה לא ישוב דרך השער אשר בא בו כי נכחו
 יצא: עלו בו עשבים וכוי. תנא לא יתלוש ומאכיל אלא תולש ומנית. ת״ר ביח הקברות
 אין נוהגין בו קלות ראש אין מרעין בו אה הבהמה ואין מוליכין בו את אמת המיס ואין
ל כבודן של מתים ואס ליקט שורפין במקומן. הא דקתני אין פ  מלקטין כו עשכים מ
ל כבודן של מתים דאי על פ ץ את הבהמה נראה למיירי אף בקרקע עולם ואסור מ ע ר  מ
 הקברים אם הוא קבר של בלן אסור בהנאה. והאילנות נש] הנטועין בבית הקברות מותר

 ללקוט סירותיהן ואין כאן תשש מפני כבול מתים:
׳ ראש חלש אלר שחל להיות בשבת קורין בפרשת שקלים תל להיות בתוך השבת  י מתני
 מקלימין לשעבר [א] ומפסיקין בשבת הבאה בשניה זכור בשלישיה פרה אלומה ברביעית
 החלש הזה בחמישית חוזרין לכסלרן לכל מפסיקץ לר״ח לתנוכה ופורים לתעניות
 ולמעמלוה וליה״כ [3] פירוש במנחה קורין פרשת עריוח לומיא לאינך שקורין בהן
 שלשה: [דף כט ע״כ] גמ׳ מאי פרשת שקלים רב אמר צו את בני ישראל ואמרת אליהם
 אח קרבני לחמי לאשי ושמואל אמר כי תשא תניא כוותיה לשמואל ראש מודש אדר שתל
׳ יצחק נפחא ר״ח אלר שחל רץ כי תשא ומפטירין ביהוילע הכהן אמר ר  להיות בשבת קו
 להיות בשבת מוציאין שלשה ספרי תורות וקורין בהן אחל מעלנו של יום ואחל בר״ת
 ואחל בכי תשא ואמר ר׳ יצחק נפחא ראש חולש טבת שחל להיות בשבת מוציאין ג׳ תורות
 וקורין בהן אמד מענינו של יום ואתד בשל ר״ת ואתד כשל תנוכה ומפטיר בשל תנוכה
 במאי לסליק מיניה ור״ח טבת שחל להיות בחול [ג] קרו בר״ח תלתא והד קרי בהנוכה
 וכן הלכה [7] ר״ת אדר שתל להיות בואתה תצוה [דף ל ע״א] ןה] אביי אמר קרו שיתא
 מן ואתה תצוה עד ועשית כיור נתושת וחד מוזר מן כי תשא עד ועשית כיור נחושת
רץ שיתא מן כי משא  וקי״ל כוותיה חל להיוח ר״ח אדר ככי תשא עצמה אמר אביי קו
 עד ויקהל משה וחד מוזר וקורא מן כי תשא עד ועשיח כיור נחושת תניא כוותיה לאביי

 נתנאל
ל וראיה לזה להקשה חוס׳ ביומא לף ל״ג ל״ה אין ד ח ן על המצומ לוחה אמ ה ד  אומר ללימא לאין מעבי
ש לקיש לאין ד ל ד הלם בי״כ היה שופך על יסול מערבי אמאי לא נפקא מ  מעבילין וא״מ ל״ל קלא לשי
: [ל] ד״ח ר ד ח ן לומה אמ ה ד ן על המצוח. ומאי קשיא הא יסול ללומי חליל. אלא ש״מ לאין מעבי ד  מעבי
ף ובש׳׳ס חל להיוח בואחה מצוה. ר״ל פ׳ שקלים. וגי׳ נכונה ״ ד  אדר שהל להיות בואתה תצוה. כ״ה גי׳ ה
ן ד ף השביעי קורא ובראשי חלשיכס. והמפטיר קורא בס׳ שלישי ס׳ כי חשא. א״כ מאי ס ״ ד  היא ללגי׳ ה
ד אוקמי הוא לקא מוקמי המס. למה לו להפסיק בקדאמ ל״מ וכן מוכח לעיל בפ״ג סי׳ כ״א מ  אביי א
 להוכיח הלי״ף מהן מימלא להמפמיר עולה למנין ז׳ ע״ש. ואי חל בר״ח צלין להוציא ג׳ ס״מ ובס״מ שניה
 קולין בל״ח ובשלישי פ׳ שקלים והוא המסטיל. א״כ ליכא למימל חו לאוקמי קא מוקים החס. גס בלמב״ס
. ולפע״ל הכל נרפס בטעוח וצ״ע רב: [ה] אכיי אמד קורא ף ״ ד ״ג מהל׳ חפלה כותב ג״כ כלשון ה  פי
 שיתא מן ואתה תצוה בו׳ וחד חוזר מן כ׳ תשא. לאפוקי מלל׳ יצחק נפחא לאמל קולא שיחא בואחה
ד אוקמי הוא לקא מוקמי החם. ובס׳ שו״ח נמלח מ ן עלה א  מצוה ושל מבי משא על יעשיח. לאביי סלי
 שבעה סי׳ כ״ב נראה שלא עיין בסוגיא זו בשמעחין ע״ש: ני] ואפי׳ בני חמשה עשר. לללילן לא מיקלע
״ל בשבח י״כ בע״ש ירושלמי: ןז] ה״ג שלישיח הסמוכה לר״ח ניסן: ןח] ה׳׳ג ר׳ בא  י״ל בשבח לאס י
 בשס ר״ס: ןט] ה״ג ולמה הקרימה מסני שהיא טהרחה של ישראל: [ין טהרתה של ישראל. ומזה
: ן ״  הטעם. אין ראוי להפסיק בין פרה להחלש כלי שלא מקלים כ״כ מאחר שהיחה ראויה להיומ מאומרח. ר
ן לניסן: [ל] בשבת או בשני בשבת או בד׳ או בו׳. ט טוס p ה״ג כלמיקלע לאש מולש אלר הסמו ] 
 אג״ה ללילן לא מיקלע ל״מ אלל. משוס יו״כ רלא ליקלע לא בערב שבמ ולא במוצאי שבמ ומשוס יוס עלבה
ן פרשיימא: ש וזה אינו שנוי לא במשנה ולא בגמ׳. : ןמן ה״ג לאפסוקי בהד ן ״  ללא ליקלע בשבמ. ר
ן וה׳ פקל. ופ׳ ד  ג) וקשה רהא ר״ה שנוי במשנה בר״ה בא׳ לחלש. וי״ל להא בברייחא פליג עליו וחני שקו
רץ אלא בס״מ אמח: נש] ה׳׳ג כפ• מנהגינו דגרםי׳ התם  עקילה. ובין למשנה טן לבריימא עכ״פ אין קו

ת שהל. וכן הובא במללט בשם לאט״ה: ב  א״ד •צחק נפהא ש

 קרבן
ד קדושתן לעולם קייממ. מוס׳. ה  גואל במהרה טמינו חסקע קלושחם אבל לאומן שבא״י לא מהר מנאי ש
דן כל בחי כנסיוח שבבבל שיקבעו בא״י. וצ״ל ן עחי נ ן אמד ו להא נסמו  והקשה מ״א בסי׳ קנ״א ס״ק ט״
ן שחלבו קולס טאח הגואל לא יקבעו בא״י ע״כ וק׳ למ״מ ניחוש שמא יבנה  להתוססומ קאי אחולבנן לטו
 קולס טאת הגואל כלקאמר עלו בו עשבים לא יתלוש מפני עגמת נפש ויתנו לב לבנותה ולי נראה ללא קאמר
ד בזה כליליף מתבול  אלא שיקבעו בא״י להיינו הקלקע ולא יהיה בהם קלושת בהכ״נ. לק קלושת א״י. ו
נות  וכלמל וליו לבא מן הלין להיות כנדון ונכון וללא כמהרש״א שם בחילושי אגלות ע״ש: נס] מ״מ חשבו
: [ע] ח״ג א״ל רב ן  של רבים אין עושק בהן. לאוושא מלתא מובא והוי לבל מגונה. והתוס׳ לא ס״ל כ
ת כגון ש ב ש  אחא בדה לרבא לרב אשי: [פ] ח׳׳ג לימא ליה לינוקא אימא לי פסוקך: [צ] מחד ר
ב חםדא. סלש״י אס ימוח אלם אחל ט רב ששח. ולבל חימה הוא היאן פוחח פיו  הספידא דקאי ביה ר
 לשטן כלמצינו במ״ק לף י״מ בעובלא לפנחס ושמואל. ולולי פירושו ה״א לה״ק הספילא רקאי טה רב
ה אמיה כ״ע והוי הספל של רביס: נק] ה״ג ד  חסלא. כלומר ההספר שעושה רב מסלא משוס יקרא ד
רוש דמתני מי שלמד התלמוד ארבעה. ול״ן סי׳ בעגין אמל: נל] ממילא שמעינן למאן. חוסי. ועי׳  ופי
ף בפ׳ הלואה לף ס״ב. וקשה הא בקרא כמיב ״ ד  מ״ק סי׳ ק״מ: נש] מצוה לעשות קפנדר־א. כ׳׳ה גי׳ ה
 ובבא עם הארץ לפני ה׳ גמועלוח וגו׳ משמע הא בכל השנה אינם מחוייגיס לצאת נכחו. וי״ל הא רכמיב
עדם בבא עס הארץ וגו׳  במועלוח מוסב אהנשיא שבכל השנה בלרן שער המזרחי יבא ובללכו יצא. הא במו
 שצליכין לילן בשעל לרום או צפון ונכמו יצא. כי מצוה עליהם שיתראו בעזרה יפה יפה. והנשיא אף הוא
ר: [ת] הנטועק כבית ן שער מזלש כי אם בשני שעלי לרומי וצפו ר  במועדם טאחו וצאחו לא יהיה ל
 הקברות. והיינו היכא שאינם עומליס על הקברות כ״כ המללמ והאסלוניס: [א] ה״ג ומפסיקין לשבת
כ שתל בשבת ״ דס אפי׳ שאל מועלים נמי אלא ט ו  אחרת: נג] פי׳ במנהה. לאי בשחרית מאי איליא יום כפ
ן ד  במנחה מססיקין: ש קרו תלתא בר״ח וחד קד• כחנוכה. ואס טעה והחחיל לקרוח בשל חנוכה צ
ר חליל קולם. ואני ד . והיינו טעמא לתליר ושאינו ח (  להססיק ולקלות בשל ל״ת. כ״ס רמ״א סי׳ תרס״ל ב

׳ כ שהוכיח ׳ בחשו׳ ש״א סי ו ב). אבל עי ׳כ במכילמץ לעיל ( ל להביא ממלחק, כי כן הקשו ג׳ . ולא ה״ ש ״ ומא ע ס׳ לי ע לליחא מתו ״ כ ה והחחיל בשל חנוכה צריך להפסיק כוי. ו ע א לאס ט ״ מ ר ק ה ס . >יליי0 ב) הביא פ ) צ״ל לילה למימא. ק״ג  א

לנא הבאה לילו. ף יוכל להעביר מצוה להאי י ל ל ע י, אלמא לאס חלי ר כו י י שכן חל פ י ן על לי ! להאילנא ממי י ספ מו ן ללמחר ו לי א רחב״א ממי ע נ , ל ( . ט מ ת ( מ ממנחו ״ ה ע מ ף מן א ט ל ע י ל ראיה לחל ו ל״נ ע . ו ש ״ ק ע ס ו ׳ החחיל בשא״ח פ י  במישול לאפ

) שגה ש״ש) ג י ) ם לאמעה״מ. ע ט ק ליה מ פו , מי ( . ם גג בחי ז ) כל ן ההי ו מהכבש ליציאתו מ ח ל ד ס חטאת החיצונומ למילף י ט שירי ל ן ג ד ט צ י מ יקשה למאי א ״ מ ל, שניח ל ס׳ יש ללחות, חלא לזה לא מצינו ליש קלימה למקוס החלי ית המחבר מחו  וראי

ר או נשב.(יש׳׳ש) י לשו ע ט ש ׳ בחלש ה י שפי ״ ש ר  ולא לאה פ
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 רביעי מגילה אשד
 דף לב ע״א

 אבל שבמשנה תורה פוסק מאי כועמא אמר אביי הללו בלשון רבים אמורומ ומשה מפי
 הגבורה אמרן והללו בלשון יתיד אמורות ומשה מפי עצמו אמרן. תניא רשב״א אומר
 עזרא תיקן להם לישראל שיהו קורין קללות וברכות שבתורת נהנים קודם עצרת ובמשנה
 תורה קולם ראש השנה מאי מעמא אמר אביי ואי תימא ר״ל כלי שתכלה שנה וקללותיה
 ועצרת נמי ראש השנה לאילן הוי כלתנן ובעצרת על פירות האילן. שאלו לרבינו נסים
 למה מתלקים אתם נצכים ופרשת וילך שהן קטנות כשיש 3׳ שבתות בין ר״ה לתג וקורין
 פרשת נצביס קולם ר״ה ופרשת וילך אחר ר״ה ולא תלקו ראשי המטומ ומסעי שהן
 גלולות והשיב לפי שיש באתם נצביס קללות שקלל משה את ישראל ורוצים לסיימם קולס
 ר״ה ולא נהירא תלא לפרשת אתם נצביס אינה בכלל הקללות שקלל משה את ישראל
) א״ר לוי בא וראה שלא כמלת הקב״ה מלת לף פת:  כדמוכת כפ׳ המוכר את הספינה (
 בשר ודם הקב״ה בירך את ישראל בכ״ב אותיות וחללן בח׳ ומשה רבינו ברכן בת׳ ב) וקללן
 בכ״ב אותיות מואס לא תשמעו על ואין קונה ולא קאמר על הנסתרות שבאתם נצבים
 אלא אותן שבאתם נצבים אינס קללות אלא שהעביר בני ישראל בברית ועול גס בהאזינו
 יש קללות מזי רעב ולחומי רשף אלא היינו טעמא לסי שרוצים להפסיק בפרשה אתת בין

רץ פרשת במדבר סיני בין קללות שבתורת כהניס ובין עצרת:  קללות לר״ה וכן קו
 ובב׳ ובה׳ וכו׳:

 יא ת״ר מקום שמפסיקץ בשבת בשחרית שם מתמילץ במנתה במנתה שס קורין 33׳
רץ שבת הבאה דברי ר׳ מאיר ר׳ יהולה אומר מקום רץ בה׳ בה׳ שם קו  בב׳ שם קו
רץ נמנתה בב׳ ובה׳ ובשבת הבאה וכן הלכתא: [דף לב  שמפסיקין בשבת שתרית שם קו
׳ יהודה אומר  ע״א] ת״ר פותת ורואה גולל ומברך חוזר ופותת וקורא דברי ר׳ מאיר ר
 פותח ורואה ומברך וקורא וכן הלכמא. בירושלמי(ה״ח) מפרש מה טעם ובפתתו עמדו
 כל העם מה כתיב בתריה ויברך עזרא את ה׳. א״ר זירא אמר רב מתנה אמר שמואל
 הבימות והלותות אין בהן משום קדושת ארון ויש בהן משום קדושת בית הכנסת [מ] ר׳
׳ תבותא שם כלי ונתנוה למוך הארון  ירמיה אזל לגולליה [א] יהבין תבותא בגו ארונא פי
 אמא שאיל לר׳ מנא אם היה מותר לפי שהיו משממשץ בארון אמר ליה אני אומר כך
] ג) ואתני עליה (עילויה) עילאה ג ׳ יונה עביד ליה מגדלא [ p התנה עליו מתמלה ר ] 
 לספרי׳ וארעיא דמנין. פירוש מגדל יש בו חילוקים זה על גבי זה והתנה שיהא העליון
 לספרים והתתתון לכלים וכן כשעושץ כורסיי׳ להנית עליה ספר תורה צריך להתנוח שיוכל
 ליהנות ממנה ויש למצוא היתר לכורסייא שלנו לפי שאין רגילין לתת עליו ספר תורה
) מריש הוה אמינא האי : דף כו ל(  אלא מטפחות והוי תשמיש דתשמיש כדאמר רבא לעי

 כורסייא תשמיש לתשמיש הוא כיון למדנא דזימנין דמומיבנא עליו ס״מ וכו׳:

 יב א״ר שפטיה א״ר יותנן הגולל ס״ת יעמילנו על התפר שאם יקרע יקרע התפר
 ואמר ר׳ שפטיה א״ר יוחנן הגולל ספר חורה גולל מבחוץ ואינו גולל מבפנים
׳ כשהספר עומל לפניו יהפך הכתב אליו ויתחיל לגלול  וכשהוא מהלקו מהלקו בפנים פי
 מ3חוץ ואחר שגמר הגלילה יהלק סוף המטפתת מצפנים וכשיצא לקרות בו נמצא ההלק
 מ3פנים ולא יצטרך להפוך הספר לצל א להסיר ההלק וא״ר שפטיה א״ר יומנן י׳ שקראו
 בחורה גדול שבכולן גולל ומקכל שכר כולם שכר כולם ס״ל אלא אימא נוטל שכר כנגר
 כולם [ל] ואמר רב משרשיא ב׳ תלמידי חכמים הדרים בעיר אחת ואין נוחין זה לזה
 כהלכה עליהם הכתוכ אומר (יחזקאל כ) וגס אני נתחי להם חוקים לא טובים סי׳ אני
 נחמי להם מוקים !ה] והם אינם טו3ים זה לזה וגם אני מכיא עליהם משפטים לא יהיו
 בהם והאוחז ס״ת ערוס נקבר ערום ערום ס״ד אלא אימא נקבר ערום בלא אוחה מצוה

 שעשה שקרא בה או שגלל אותה:
] שואלין י דבר משה את מועדי ה׳ וגו׳ ת״ר משה תיקן להס לישראל שיהו [ י  יג ו
 ודורשץ בענינו של יום הלכות פסת בפסת והלכות עצרת בעצרת והלכות התג בתג:

 הדרן עלך בגי העיר וסליקא לה מסכתא מגילה

 יד רבעו בני העיר פרק
 דף לא ע״ב -

 אלא שקורץ שור או כשב או עז ביום שני לפי שכתוב בו ענין פסת ובתמשה עשר יוס
 ובפרשת בשלת בשביעי שאז עברו ישראל את היס והשאר כסדר שהן כתובים בתורה
] ובי״ט שני בשל פסת יאשיהו ע  ומפטירין ביום ראשון של פסת בפסת גלגל בעת ההיא ן
ד לה׳ ולמתר עול היום בנוב לעמוד. בעצרת קורין ביו״ט  וביו״ט אתרון מפטירין וילבר לו
 הראשון בסלש השלישי ומפטירין במרכבה וביום טוב שני שבעה שבועות ומפטירין
 במבקוק. בר״ה ביום הראשון וה׳ פקל אה שרה ומפטירין בתנה. ובשני והאלהיס נסה
רץ אתרי מות ומפטירין כה  את אברהם ומפטירין הבן יקיר לי אפרים. ביה״כ שתרית קו
 אמר ה׳ רם ונשא במנתה בעריות ומפטירין ביונה. במג בשני ימים טובים הראשונים
 קורין בפרשת מועדות שבמורמ כהנים שור או כשב ומפטירין ביום הראשון הנה יום בא
 לה׳ וביום שני ויקהלו אל המלך שלמה ובשאר כל ימות התג קורין בקרבנות התג. גרסינן
דף נה.) אתקין אמימר בנהרדעא דמדלגי דלוגי נפ] וקא פריש גאון  בפרק בתרא דסוכה (
רץ ובחמשה עשר  כך המנהג בשתי ישיבות ביום ראשון וביום שני שהן ב׳ ימים טובים קו
 בלבל שאין להזכיר וביום השני ללא לזלזולי בקלושת היום וביום השלישי שהוא מול המועל
 קורא כהן וביום השני ולוי קורא וביום השלישי וישראל תוזר וקורא וביום השלישי והרביעי
 חוזר וקורא ביום השני וביום השלישי שהן ספיקא ליומא ויום רכיעי כהן קורא וביום
 השלישי ולוי קורא וביום הרביעי וישראל חוזר וקורא ביום הרביעי והרביעי חוזר וקורא
 ביום השלישי וביום הרביעי ספיקא ליומא ועל פי הסלר הזה קורין בכל יום על יום
 שביעי. ביו״ט אחרון של תג קורין כל הבכור ומפטירין ויהי ככלות שלמה ולמחר קורא
 וזאת הברכה ומפטירין רעמול שלמה לפני ה׳ וי״א ויהי אמרי מות משה עבל ה׳ [צ] והכי
 איתא בירושלמי והכי נהגינן. נק] אמר רב תנן בר רבא שבת שחל להיוח בחולו של מועל
ן ראה אתה אומר אלי משוס לאית ביה את תג המצות תשמור ד ו  בין בניסן בין בתשרי ק
לף ית.) לימל על תולו של מועל שהוא אסור בעשיית מלאכה  ולרשינן מיניה בתגיגה (
׳ בתנוכה בנשיאים בפורים : מתני ג ו  ואפטורי בכיסן העצמות היבשות ובתשרי וביום בא ג
 ויבא עמלק בראשי תדשיס ובראשי מדשיכס במעמדות במעשה בראשית בתעניות ברכוה
 וקללות אין מפסיקץ בקללות אלא אחד קורא את כולן בשני ובחמישי בשבת [ר] במנמה
 קורין כסדרן ואינו קורא פתומ מעשרה פסוקים וידבר עולה להו מן המנץ שנאמר וידבר
 משה את מועדי ה׳ אל בני ישראל מצותן שיהו קורין אותן כל אחד ואחד בזמנו: נמ׳
 בתנוכה משיאים ומפטירין כנרות זכריה ואי איקלע שתי שבתומ מפטירין בשבת שניה
 בנרות שלמה בראש מודש ובראשי חדשיכס ואי מיקלע ר״ת בשבת מפטירין והיה מדי
רץ מאתמול ויאמר  תודש במדשו. אמר רב הונא ראש תודש שתל להיות באתד בשבת מפטי
 יהונחן מחר חולש אמר רב יהודה בריה דרבי שמואל בר שילת משמיה דרב [דף לא ע״כ]
 ראש חלש אב שתל להיות בשבח מפטירין חלשיכס ומועליכס והאילנא לא נהגינן הכי
 אלא מפטירין שמעו לבר ה׳ ביח יעקב כסלר הפטרוה הסלורומ נש] במלרש פסיקתא
) שאסור בכיבוס מראש חלש לף כט:  רש מפרשים לרב לטעמיה לאמר בשילהי תענית (
 על התענית וקיימא לן כרבן שמעון בן גמליאל דלא אסר אלא אותה שבת ולא נהירא
 למה ענין זה להפטרה לאין הפטרה מלברמ כל כך מענין תשעה באב ועול לא״כ ליפלגי
 אמוראי הכא כי היכי לפליגי לענץ כיבוס במסכת תענית אלא על פי המלרש פסיקתא
רץ ויחל ובמתניתין אמרינן שקורץ ברכות  אנו נוהגין כן כלפרישימ וכן נמי בתעניח אנו קו
 וקללות אלא שאנו עושץ ע״פ מס׳ סופרים (ס׳ י״ז הלכה ז) לגרסינן התם בתענית של
 תשעה באב ובשבעה אתרונות של עצירת גשמים קורין ברכות וקללות אבל בתעניות אתרות
רץ ויהל משה ומפטיר לרשו ה׳ וי״א שאין להפטיר והעם נהגו להפטיר מיהו איכא  קו
רץ  למימר דמתני׳ נמי איירי 3ט׳ באב ו3ש3עה תעניות אתרונומ ולא פליגי. ובט׳ באב קו
 בכי מוליד ומפטירין באסוף אסיפם: ואין מפסיקין בקללוח מנא הני מילי א)3ר גמדא
 א״ר סימאי דאמר קרא מוסר ה׳ בני אל ממאס ואל תקוץ בתוכתתו ר״ל אמר לפי שאין
 אומרים ברכה על הפורענוח אלא היכי עביד חנא כשהוא מחחיל מתמיל בפסוק שלפניהם
 וכשהוא מסיים מסיים בפסוק שלאתריהם אמר אביי לא שנו אלא קללות שבתורח כהנים

] ה׳׳ג התנה עליו מבתמלה: ןג] ה״נ ואתני עליי עילייא לספרי[ וארעייא 5  גורס מנושא. סי׳ מקל: [
ן  למנין: [ל] ה״ג אמר רב משרשיא: ן ה] ה״ג והס אינס טוניס זה לזה לפיכן אני: [1] שואלי
 ודורשין. והא לתני לעיל לף כ״ט שואלין כהל׳ ססת קולס לפסת שלשים יוס. היינו ללהוי שואל כענין

 ועיין ט״ז סי׳ חכ״ט:
ה ל י ג א מ ת ב ס ה מ א ל ק י ל ם ד ו י ע , ה נ ך ב ל ק ע ד  ה

 הגהות הכ״ח א להפוך ?ספר לצל ההלוק: קרבן נתנאל

ש גאון בך המנהג. וכ״פ המתנר. אכל מנהגינו  [ע] ה״נ כי״ט של פסח פסת יאשיהו: [פ] וקא פרי
נ הונא אמר : נק] ה׳׳ג אמר ר פ פרש״י ומיס׳ שם: [צ] והכי איתא בירושלמי. לא ילעתי מקומו ״  ע
ק ואינו עולה להם מן ההשבון. והשאר נממק כי ככר פסק ד ס  רב שגת שתל: [ר] ה״ג ובמנחה קורין כ
: נש] במדרש פסיקתא. שלורש בהפטורת שמעו  רבינו כן בפ׳ הקורא עומל סי׳ י״ח ואין כאן מקומו
: [א] ה״ג תמתין יהבין מיבומא ובירושלמי שלפנינו  בראשונה: ןת! ר׳ ירמיה אול. ירושלמי הלכה אי

 א)צ״ל אמר לב חייא בל גמלא. >גליו!) ב)יאסייס מלכה שלים לג לאוהבי תורתך. (יש-ש! ג) ואתני עליה פיליה לספריה כצ״ל.(יענ״ז<

ם ג ר ת מ  ה
 באור מלות הלועזיות שברש״י ותוספות ממסכת מגילה

( ד ע מ מ א ן ה י אי ) ל ״ פתא, מלטי ז א מר ״ ף בה ע  ד

 פטיש, כילף, כשיל:

, ארגז שקידן אשקדניי״י א ד ט מ כ ק ״ ו ע ף ב ד ד ״  פ
) תיגה קטנה, ן ן קעםטבע י  (אי

 מלתחה:

יגע , פילי״ש צ״ל סישיי״ר (אי א א מר ״ ף בח ע  ד
 האקקע) גחן, קללוס, וע׳׳ע יימא

 כ״א ג׳ ל״ה מלא:

) ועיין שגת ק״ל: ן י נטען שטי  טי

ץ כר שקולין גל״ש פ לא ע א לש״י ל״ה ו ״ ט ע ף י  ד
) וע״ע שכת שם: ל ע פ פ ע ל ל א ג ) 

ות, לוגטיי״ש צ״ל א בוהקני ״ ד ע ף כ ג ד ״  פ
ר ע מ מ א ו  לינמיילי״ש (
) כתמים.'גהקניס ן אממער פלעקקע , ז ן  שפדאססע
ם סטים קרו׳׳ג  על הפנים וע״ע ברכות ג״ח ב׳: ש

) כרכם: ן א ר פ א ז ) 

) תליה, ן נאלגען י כ זקיפא פורק״א (אי ״ ז ע ף ט  ד

 צלנ׳ עץ:

, פיקל״י צ״ל פירטוליקקא י נ א פדפחי ״ ף יח ע כ ד ״  פ
) וע״ע בר״ה כ״ו ב׳ ק א ל ו ט ד א פ ) 
ץ י א , אישקיפ״א ( א ת י ט א ט ם '  ל״ה פרפחיני: ש
ם םמא, , מטאטא, יעה, מכבל: ש (  בעוען
יק) לעל צהוב: ענ ע ארו נ ל ע ר ג ע ד  אולופומניט״ו (
ר ע ד ד״ה קנקנתוש פי׳ בקונטלס אלמינט״א (  תו

ר ע ד ת לג שקולין טונינא ( י ד א לש״י ל״ה ט ״ ף ו ע  ־
, מין לג מלוח: ש) ן פי  געזאלצענע טהו
, ד האפען ע ד ) ו ט ל ו א מקום מעבל הנהל פ ר ק  שם א
ס ר איינען פלו ע ב י וא מאן א ט ו ד ד א ע  היד ד

, נמל, וכאן הולאתו מעבלה על הצהד:  פעהרט)
ע ט ע פ י דחזירי, בקוני״ש ( א כתל ״ ף יג ע  ״
) חלב חזיר, תדמם ק ע פ יינע, ש ו  שו

 שמנים:

4& 



 יש ממסכת מגילה טו
 ובמגילה אפי׳ עשרה יטלין לקרותה ביתד. מקום שנהגו א) לברן אתר קריאת ב) הלל
 יברך ומקום שנהגו שלא לברך לא יברך. ולפניה מברכין בכל מקום: ב בשני ובתמישי
 ובשבת נמנתה קורין ג׳ לא פותתין ולא מוסיפים והן קורין לכל הפמוה עשרה פסוקים
רץ אע״פ שאין בה אלא  ואיזה מהם שקרא ארבעה פסוקים משובת ופרשת עמלק קו
 תשעה פסוקים. ופרשת האזינו סימן הזי״ו ל״ך: שמונה פסוקים שמויממ משה ואילך
 יתיד קורא אותן ואין מפסיקץ בהם לקרות שנים: ג האילנא כל הקורא בתורה מברך
 לפניה ולאתריה. בראשי חלשים ובמולו של מועל קורין ל׳ גברי ואין פותתין מהם ואץ
 מוסיפין עליהם ואין מפטירין בנביא. בי״ט קורין ה׳ גברי. ביוה״כ קורין ששה. ובשבת
 קורין ז׳ ואין פותתין מהם [אבל] מוסיסין עליהם [ומפטירין בנביא]. ואם עמל אתל
 לקרות בתורה ונשתתק העומל במקומו יתתיל מן הראש ויברך לפניה ולאתריה אבל
 התוקע ועף ועמל אתר במקומו אינו צריך להתפיל אלא ממקום שפסק הראשון ואינו
 צריך לברך. הלכתא פרשת ר״ת צו את בני ישראל שיש בה שמונה פסוקים קורא הראשון
 ג׳ פסוקים והשני לולג למעלה לקרות אחר מהפסוקים שקרא הראשון ושנים עמו
 והשלישי ג׳ פסוקים הנשארים והרניעי קורא וביום השבת ובראשי תלשיכס. הלכתא אין
 משיירין בפרשה פתות משלשה פסוקים ואץ מתפילין נה פתוה מג׳ פסוקים: ד נתשעה
 באב ובתענית צבור קורץ שלשה. והנשים נוהגות שלא לעשות מלאכה בר״ח. אין אלם
 משוב רשאי ליפול על פניו [בצבור] כשמתפלל עליהן אא״כ תשוב כיהושע בן נון אבל בינו
 לבין עצמו מותר. מן התורה אין השתתואה על הרצפה אסורה אלא בפשוט ילים ורגלים
 ומלרבנן אסור אפילו כלא פשוט ירים ורגלים ולכך צריך להטומ על צליו כשנופל על
: ה הכל עולים למנין ז׳ אפילו אשה וקטן אלא שאמרו תכמים אשה לא תקרא ו י  פנ
 בהורה בצבור מפני כבול הצכור ומפטיר נמי הלכמא לעולה הלכך נוהגים כתענית
 ובחשעה באב וביוה״כ במנחה שהוא עולה אבל בשבה דום טוב נהגו שאינו עולה הלכך
 גומרים הפרשה כולה לשביעי ואומר קליש והמפטיר מוזר וקורא ממה שקרא אחרון
רץ ז׳ בשבת וה׳ ביום טוב ואומר קליש  ובי״ט ובל׳ פרשיות שמוציאין שני ספרים קו
רץ ו׳ באתל והשביעי  והמפטיר קורא תובה היום בספר השני וכשמוציאים ג׳ ספרים קו
 בספר שני ואומר קליש ובשלישי קורא המפטיר פרשה שהיא מעין ההפטרה: ו אין
 המפטיר בנביא קורא פתות מכ״א פסוקים ואי סליק ענינא בבציר מכ״א שפיר למי [ואי
 איכא מתורגמן אפילו לא קרא אלא י׳ פסוקים יצא] והאילנא נהגו שלא לתרגם כי בימיהם
 היה לשונם הרגום והיו מתרגמין להבין להמון העם ואין לומר להאילנא נתרגם בלשון
 שיבינו בו כל עם ועם לתרגום שאני שנתקן ברות הקלש: ז אין פורסים על שמע להיינו
 כשבאים יתילים לבית הכנסת אמר שקראו צבור שמע אומר קליש וברכו וברכה ראשונה
 של יוצר וצריך שיהו עשרה ואין נושאין כפיהן ואין קורין בתורה ואין מפטירין בנביא
 ואץ עושין מעמל כשבאין מבית הקברות ואין מזמנין על המזון בשם בהמות מעשרה
 וכולן אם היו עשרה והתפילו ויצאו מהן גומר ופר״ת ללפתוה כעינן ששה שלא שמעו
 קליש שיצטרפו עם ל׳ ששמעו ורש״י פירש לאפי׳ בשביל אמר פורסין על שמע ואפי׳
 קרא הוא שמע יכול לתזור ולפרוס ואפי׳ (תמשה) [עשרה] יצאו כבר ועמל אתל שלא
 שמע קליש ואמר קליש או ברכו וענו הם אמן יצא וכן מסתבר לא״א הרא״ש ז״ל.
 וקרושה שטוצר אור אינה צריכה עשרה: ח אין אומרים ברכה אבלים להיינו ברכת
 רהבה בפמומ מעשרה ואין אבלים מן המנין אבל ברכת המזון של אבלים אין צריך עשרה
 אף על פי שמוסיפים בו אל אמונה ליין צלק: ט הקורא בתורה לא יפתות משלשה
 פסוקים ולא יקרא למתורגמן יותר מפסוק אתל ובנביא ג׳ ואס היו שלשתן שלש פרשיות
 קורין אתל אמל ומללגין בתורה בענץ אתל ובנטא בשני עניניס וזה וזה בכלי שלא יפסיק
 המורגמן ואין מללגין מנביא לנטא ובנטא של תרי עשר מללגין ובלבל שלא יללג מסוף
 הספר לתחלתו. אין גוללין ס״ת בצבור ואץ אמר שקורא בספר מפסיק לקרות בספר אחר
: י הקורא בהורה לא יסייע למתורגמן. בית הכנסת  אבל תרי גברי במרי ספרי שפיר למי
 שאין להם מי שיקרא אלא אתל כגון שאינם יולעין אותו האמל קורא במקום שבעה
א קטן מתרגם על ילי גלול אבל אינו כבול  ומברך לפניה ולאתריה בכל פעם ופעם: י
 לגלול שיתרגם ע״י קטן. ראש הכנסת או חזן הכנסת לא יקרא על שיאמרו לו אתרים
: ׳  קרא. הזן העומל וקורא אמר עומל ומתזן עליו על שיקרא. ניצל זקנים יושטם וכו
ב אין פותתין פתמ טה הכנסמ למזרת האילנא. אין הקורא רשאי לקרות בהורה על  י
 שיכלה אמן מפי הצבור ואין המתרגם רשאי לתרגם על שיכלה פסוק מפי הקורא ואין
ג המפטיר אינו  הקורא רשאי להרות פסוק אתר על שיכלה התרגום מפי התורגמן: י
ר שיגלל ס״ת. אסור לצאמ [מכהכ״נ] בשעה שס״ת פתותה אפילו בין פסוק ר ע  מפטי
 לפסוק אבל בין גברא לגברא שרי. ואין הצכור רשאין לצאת על שינטל ספר תורה:
ד משנסתת ס״ת אסור ללבר אפילו בלבר הלכה ומי שתורתו אומנותו שרי. המפטיר  י
 בנביא הוא פורס על שמע ועובר לפני התיבה ונושא כפיו ואם היה קטן אביו או רבו
 עוברים על ילו. קטן קורא ומתרגם בתורה אבל אינו פורס על שמע ועובר לפני התיבה
 על שיגליל ואז עובר באקראי בעלמא אבל בקבע להיות תזן קבוע על שיתמלא זקנו.
 פותת שלובש בגל קרוע פורס על שמע וממרגם ואינו עובר לפני ההיבה ואינו נושא
ו סומא אפילו לא ראה מאורות מימיו פורס על שמע ומתרגם. כהן שיש טליו ו: ט  כפי
 מוס כגון שהן בהקניות או עקומות או עקושות או זבלגן או סומא באמל מעיניו לא
 ישא כפיו ואם בני עירו רגילין עמו מותר ואס יליו צבועות סטיס וקוצה לא ישא כפיו
: טז האומר איני עובר לפני התיבה בצבועים  ואס רוב אנשי העיר מלאכמן בכך שפיר למי
 אף נלננים לא יענור. נסנללים איני עובר אף יתף לא יעבור. העושה תפילין שלו עגולין
ו מצוה. נתנה על פס ילו על מצמו הרי זה מינות. ציפן זהנ או נתנן על  סכנה ואין נ
 טת אונקלי שלו הרי זה לרך החיצונים: r אץ הכהן רשאי להוסיף נרכה אחת מלעתו
ך בכאן והגיע לצבור אתר שלא כרכו כרכת כהניס יכול לכרך פעם אתרת:  אבל טר
ה כרכת כהנים צריך לאומרה בלשון הקלש ובעמילה ובנשיאות כפיס ובטת המקלש  י
ט כהן שהמיר לתו ושב בתשובה יש  בשם המפורש אבל לא בגבולין בשם המפורש: י
: כ צריך ו  אומרים שלא ישא את כפיו ולא יקראו לו ראשון, ורש״י הכשירו לישא את כפי

 קיצור פסקי הרא
 פ״א א מגילה נקראת נאמל עשר נשנים עשר בשלשה עשר וכו׳ והאימא אין קורין
ג וקורין לו תענית אסתר שהוא זכר למה שהיו ״ ל ומתענין ט ״  אותה אלא ט
ג שעת המלתמה לפי שהיו נצרה ואם הל ״  ממענין טמי מרלכי ואסתר שהיו מתענין ט
ן נון וכל הסמוך  פורים בא׳ בשבת ממענין בה׳. כרכים המוקפים חומה מימות יהושע נ
 להן אפילו אינו נראה או נראה אפילו אינו סמוך כל שהוא בתוך מיל קורין בט״ו וכן
: ב כרך שישב ולבסוף הוקף נלון ככפר כרך שאין כו י׳ בטלנין נלון  בשושן קורץ בט״ו
רץ בט״ו. וכל  ככפר. ואם הוקף מומה מימות יהושע בן נון אפילו אץ בו י׳ בטלנין קו
 מי שהיה מוקף מימות יהושע אפילו אין לו עתה חומה קרי מוקף: ג מבטלין עבולה
 ות״ת בשביל מקרא מגילה ומבטלין עבולה ות״מ ומקרא מגילה משום מת מצוה: ד נשים
 תייבות במהרא מגילה ומוציאין בקריאתן אפילו אנשים לפי׳ רש״י ולהלכות גלולות אינן
 מוציאומ אלא נשים כמותן: ה פורים שתל להיות בשבת כגון ט״ו לבני כרכים לורשיס
 נענינו של יום אבל אין קורין המגילה בשבת: ו תייטן לקרותה בלילה ולשנותה טוס.
רץ אומה ל קו נ אלפס פסקו לט״ ר  ואומר ר״מ שמנרטן זמן נלילה וגם טוס. ר״ה ו
׳ יקרא נ עמרם פסק שצריך לחזר אתר י׳ ואם א״א ט ר  טחיל וא״צ לחזר אחר עשרה ו
 טחיד ולזה הסכים א״א הרא״ש ז״ל: ז הקורא המגילה קורא ופושט כאגרח ולא יכרוך
״ל  אותה (מיל) כשקורא: איזו היא עיר גלולה וכו׳ כאלו אמרו מקלימין וכוי. אין נין י
 של אלר ראשון לי״ל של אלר השני אלא מקרא מגילה ומתנות לאטוניס שאס קראו
 המגילה באלר הראשון ושוב נמלכו לעכר השנה צריטן לתזור ולקרות אומה כאלר השני
ל ״  וליתן מתנות לאביונים אבל לענין הספל ותענית זה וזה שוין שאם קראו המגילה ט
 ונמלכו לעבר השנה בו טוס אסור בהספל ותענית אבל בשאר שנים מעוברות מותר
 בהספל ותענית. וכן לענין אס עשו פרשיות בראשון ושוב עברוה צריכין למזור ולעשותן
 בשני. צריך לשלות ב׳ מנות לאלם אתל וב׳ מתנות לב׳ אטונים. ואם התליף סעולתו בשל
ט לארור ל ר ן ברוך מ  מטרו יצא מילי מתנות: ח מצוה להשתכר בפורים על שלא ילע ט
ו אסורים בכל מקום בהספל ״ר ויום ט״  המן. סעורה פורים שאכלה בלילה לא יצא. יום י
 ובתענית ומותרין במלאכה והלכתא כטלה מגילת תענית אכל כהנוכה ופורים לא בטלה
 ואסור להתענות בהן אבל לפניהם או לאתריהם מותר. אין אומרים הלל בפורים: ט צ״ל
 עשרת בני המן ועשרת בנשימה אחת וצריך להאריך בכתיבת הוי״ו לויזתא ולכתוב אותן

 אריח ע״ג ארית ולבינה ע״ג לבינה:
 £״ב א הקורא המגילה למפרע לא יצא וכן בהלל וקרימ שמע וחפלה קראה על פה
 לא יצא. ואס קראה נאחל מן הלשונוה אס קראה למי שמכיר באומו הלשון יצא
ו לא יצא. אבל קראה בלשון הקלש  ובלבל שתהיה כתובה באותו לשון אכל אם אינו מכיר נ
 אפי׳ למי שאינו מכיר בו יצא. קראה סירוגין דהיינו שפסק בה יצא אפילו שהה בלי
 לגמור את כולה אבל סרוסין להיינו שקרא פסוק ראשון ולילג השני וקרא השלישי ואת״כ
 חזר וקרא השני לא יצא. קראה ממנמנס מיר ולא מיר ניס ולא נים יצא [אבל אס שמעה
 מתנמנם לא יצא]. היה כותבה לורשה ומגיהה אס כוון לבו יצא ובלבל שלא יפסיק בה
 כשלורשה בענין אתר וגס תהא כמוכה לפניו כולה כשכוהבה ומעמיקה מאומה שכתובה
 לפניו. לא כוון לכו לא יצא. [היתה כתובה בסם וכשיקרא בקומוס ובקנקנתוס על הליפתרא
 ועל הנייר לא יצא] על שתהא כתונה אשורית על הספר נליו. השמיט בה הסופר אותיות
 [ופסוקים] וקראן על פה יצא ולוקא מציה אכל מפציה ואילך אפילו הס כתובים אלא
 שהס מטושטשין ואין רישומן ניכר לא יצא. השמיט בה פסוק אתל כשקראה לא יקרא
 את כולה ואת״כ יקרא אותו פסוק אלא מתמיל מהפסוק שהשמיט ומסיים כולה:
 ב הלכתא אסור לכתוכ אפילו אות אממ שלא מן הכתכ חוץ מתפילין ומזוזות שמותר
 ומזוזה צריכה שרטוט גמי [אבל לא תפילין. ומגילה נמי צריכה שרטוט]. הלכתא שתי
 תיכות כותטן כלא שרטוט שלש אין כותטן ואם שרטט שטה העליונה מותר לכתוב למטה
 הכל כלא שרטוט וכן אס כוון לכתוכ שטה העליונה טושר אפילו כלא שרטוט מותר
 לכתוב תתלה בלא שרטוט. וכל מה שצריך שרטוט לוקא כשכותב הפסוקים ללורשס אכל
י צתות פר״ת שאין צריכים שרטוט. קלפים שלנו כשרים למגילה  אם כותבם באגרת למר
] לעתו אץ  ולשטרות אע״ג ללא עפיצי: ג כן עיר שהלך לכרך ובן כרך שהלך לעיר אס [
 לעמול במקומו שהוא שם מקצת יום י״ל לא שנא כן כרך שהלך לעיר ולעתו לצאת משם
״ל  קולם שיאור יום י״ל או בן עיר שהלך לכרך ולעתו לצאת משם קולם שיאור יום י
 קורא כמקומו אבל אס לעמו לעמול שם קצת יום י״ל אפילו תזר לעירו את״כ בו טוס
 חל עליו תובת הקריאה של אנשי המקום שהוא עומל שם לא שנא בן כרך שהלך לעיר
 ולעמו לעמול שס קצת י״ל כיון שלעמו לעמול שם בזמן תובת קריאחם חל עליו חובח
ן שטוס תובת קריאת  קריאתם. וכן בן עיר שהלך לכרך ולעתו לעמול שם יוס י״ל טו
ץ אנשי מקומו ונגרר אתר המקום ל  אנשי מקומו היה לעמו לעמול כמקום אתר נסתלק מ
 שלעתו לעמול שס: ד הלכתא צריך לקרות המגילה כולה ולכתהלה צריך שמהא כולה
 כתובה לפניו ואם השמיט בה הסופר מקצת פסוקים וקראן על פה בליעכל יצא:
 ה מגילה שנתפרה כולה בתוטין פסולה ואם הטיל כה שלשה תוטי גילין כשרה ולצאת
 ילי ספק הפירושים צריך ה׳ במהלה ובסוף ובאמצע ואתל בתלק רטעי שמכאן ואהל
 כתלק רטעי שמכאן: ו הקורא במגילה הכתובה בין הכתובים טחיר יצא ובצבור לא יצא
 ובצבור נמי אי מתסרא פורתא או מיתרא פורתא על שאר יריעות יצא: ז צריך להנית
 שיור כספר תורה ומגילה כראש היריעה ולמטה כשתופרה זה עם זה שלא יתפור הכל.
רץ את המגילה על שתנץ  הכל כשרץ לקרות את המגילה מוץ מתרש שוטה וקטן. אין קו
 הממה ואם קראה מעלות השתר יצא וכל היום כשר לקרות את המגילה וההלל ולתקיעת

 שופר ולנטילת לולב ולתפלה המוספין וכל הלילה כשרה לספירת העומר:
 פ״ג א הקורא את המגילה עומר ויושב יצא אבל אין קורין במורה אלא מעומל ואפילו
ט קרקע. שנים  לסמוך אסור. אין לרנ לישנ על גבי מטה ולשנות לתלמיל על ג
 קורין טמל המגילה אנל נתורה אין לקרות אלא אתל והאימא שהחזן קורא העולה לא
 יקרא נקול רס אלא נלחש ואס אינו יולע לקרות כלל לא יעלוהו להוי כרכה לנטלה.
מטא יכולין שנים לתרגם.  ונתורה אתל קורא ואתל מתרגם אנל לא יתרגמו שנים ו

) ב) צ״ל המגילה. !גליו!) ס אימא לאחר קריאת המגילה. (יי־׳א יזני ר פ נ נ ״ ׳ לנרך אחר קריאח הלל. נ ו רא נ  א) הקו
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 טז קיצור פסהי הרא״ש ממסכת מגילה
 מוילון גדול שרי לעשות קמן או כיס לס״ת אכל לעשות ממנו כיס לחומש אסור: ג ארגז
 שנותנים כו ס״מ או מומש תשמיש קדושה הוא. מטפתות ס״ת שכלו עושין אותן תכריכין
 למת מצוה וזו היא גניזתן. ס״ת שבלה גונזין אותו בקבר מלמיד תכס שונה הלכות ובכלי
 מרס: ד מביה המסמ לביה המדרש לשנות שרי אבל לא מביה המדרש לבית הכנסמ:
ג ג נו״כ אבל לא נו״כ ע״  ה מניחין תורה על גבי הורה ועל גבי חומשין וחומשין ע״
 חומשים ולא חומשין ע״ג הורה ואין מוכרין ס״ס אפי׳ ישן ליקח בו חדש ואפי׳ יש לו
 שנים אכל כדי ללמוד הורה ולישא אשה יש לו למוכרה. כמו שאין משנין דמי קדושה
 חמורה לקדושה קלה הכי נמי אם מכרו דבר שקדושמו ממורה וקנו במקצמ מעוה דבר
 שקדושתו ג״כ ממורה לא ישנו אפילו מותר המעות לדבר שקדושהו קלה אבל אס גכו
 המעות לקנות מהן וניתותרו מותר לשנות המעוה לקדושה קלה. כני העיר שהלכו לעיר
ן בהם עניי  אתרת ופסקו עליהם צדקה נותנים וכשהם באים מביאים אותן בידן ומפמסי
 עירט אבל אס יש שם באותה העיר חבר עיר תנתן לתבר עיר. ויתיד שהלך לעיר אתרת
 ופסקו עליז צדקה תנתן לעניי אותה העיר: ו בתי כנסיות יכולין למכרן ממכר עולם
 לעשות כהן כל דבר חוץ ממרחץ ובורסקי ובית טבילה וכית הכסא אבל במקום שמתפללין
 באקראי אתר שהתפלל מותר להשתין שם בתוך ארבע אמותיו ומוכרין אפילו של רכים
 ליתיד. בית הכנסת אע״פ שתרב אין מספידין במוכו ואין מפשילין כתוכו תבלים ואין
 פורשין בתוכו מצודות ואין שיטמין על גגו פירות ולא שאר מלאכות אבל אם התנה
 בשעה שבנאו מומר להשחמש בו בחורבנו ואף לאחר שחרב אסור לחשב בו חשבונות של
 רבים ולזורעו: ז בתי כנסיות אין אוכלים בהם ואין שימין בהם ואין ניאוחין בהם ולא
 מטיילים בהם וחכמים ומלמידיהס מותרים ואין נכנסים בהם בתמה מפני התמה ובגשמים
ודע פסוק או הלכה יאמר ואם  מפני הגשמים ואס צריך ליכנס לקרוח משם אדם אס י
 לאו נשהי פורתא וניקוס ואין מספידין בהם הספד של יחיד אבל מספידין בהם הספד
 של רבים וקורץ ושונין בהם ומרביצין אותן בישובן אבל בתורבנן מניתיס לעלות בהם
 עשבים מפני עגמת נפש: ח אסור להשתמש במי ששונה הלכות ואם צריך להשתמש על
 כל פנים לישממש במאן דתאני ולא לישממש במאן דממני: ט מבטלין תלמוד הורה
 להכנסת הכלה לחופה ולהוצאה הממ. למאן דלא קרי ומאני אין מבטלין בשכילו אלא כדי
 צורך קבורתו ולמאן דמתני לית ליה שיעורא ולמאן דקרי ותאני ולא מתני תריסר אלפי
 גברי. אסור ליכנס לבהכ״נ כדי לקצר דרכו ואס היה שכיל מעיקרא מותר וכן אס נכנס
 על דעת שלא לעשות קפנדריא מותר לעשות קפנדריא ואס נכנס כדי לההפלל א) מותר
 לעשות קפנדריא. עלו עשבים בבהכ״נ לא יתלוש ויאכיל לבהמתו אלא תולש ומנית. בית
 הקברות אין נוהגין בו קלות ראש אין מרעץ בו בהמות אפי׳ בקרקע עולם ואין צריך
 לומר בכמי קכרים ואין מוליכין בה אמת המים ואין מלקטין עשבים ואם ליקט שורפן
 במקומן אבל אילנומ שבו מותר ללקוט סירותיהם: * סדר ד׳ פרשיות זט״ו ב״ו ד״ד
 וכי״ו סדר פרשיות והפטרות של מועדים וחנוכה וט׳ באב אין מססיקין בקללומ לקרותם
 בשנים ואין מתתילין ומסיימין בהם אלא מתחילין בפסוקים לפניהם ויקרא פסוקים
 לאתריהם. וה״מ קללות שכתובים בתורת כהנים אבל במשנה מורה פוסקים. וקורין של
 תורת כהנים קודם עצרת בענץ שיפסיק שבת אתת ביניהם ולעצרת. ושל משנה תורה
 קולס ראש השנה בענין שיפסיק שבת אתת ביניהם ולר״ה: יא הלכתא מקום שמפסיקין
 בשבת בשתרית שם קורין נמנתה בשני ובממישי ולשבת הבאה. כשבא לקרות בספר פותת
 ורואה מהיכן מתתיל ומברך וקורא. ארון וכל לבר שעושין לספר תורה מועיל בו תנאי
 לעשות בו גם שאר תשמיש: יב הגולל ספר תורה יעמילנו על התפר וכשהוא גולל גוללו
 מבחוץ וכשהוא מהלקו מהלקו מכפנים. וגולל נוטל שכר ןכנגל] כולן ואין לאחוז ספר
 חורה ערום: יג שואלין ודורשין כענינו של יוס הלכוח פסח בפסח והלכוח החג בחג
 והלכות עצרמ כעצרת: סליק קיצור עסקי הרא״ש ממסכת מגילה

 שיהיו פני הכהנים אל העם בשעת ברכה ושיכרכו כקול רם. לשנים קורא כהנים לאחד
 אינו קורא. עם שאתורי כהניס אינם ככלל ברכה. אין הכהנים רשאין לכוף קשרי
 אצכעוחיהם עד שיחזירו פניהם מן הצכור: בא אין הקורא רשאי לקרות כהניס עד
 שיכלה אמן מפי הצכור והך קורא אינו ש״צ אלא אחר שלא יפסיק שליח צכור כתפלחו
 אכל שלית צכור יבול להקרותן החיבוח של ברכח כהנים ואינו הפסק. ואין הכהנים רשאין
 להתתיל ככרכה עד שיכלה הדיכור מפי הקורא ואין הציכור עונין אמן עד שתכלה ברכה
 מפי הכהניס. ואין הכהניס מתתילין ככרכה אתרה עד שיכלה אמן מפי הצבור. ואין
 הכהנים רשאין להחזיר פניהם מן הצבור עד שיחחיל שלית צבור שים שלום ואין הכהניס
 רשאין לעקור רגליהם עד שיגמור שליח ציכור שים שלום וצריכין לישא כפיהן כנגד
 כחפיהן ולפשוט ידיהם וחולקין אצבעותיהן בענץ שיהא ביניהן חמשה אוירין: כב כהן
 המנרך ממנרך ואם אינו מנרך עובר בשלש עשה והני מילי כשהוא בבית המסת כשהחזן
 קורא ואם אינו שם אינו עונר. כל כהן שאינו עולה נענודה שונ אינו עולה והני מילי
 שלא עקר את רגליו אכל עקר את רגליו עולה אע״ג ללא מטי ללוכן עד אחר ענודה.
: כג כהן שנושא כפיו מנרך כרוך אתה י״י ו  :הן שלא נטל יליו אינו נושא את כפי
 אלהיט מלך העולם אשר קלשנו כקדושתו של אהרן וצונו לכרך את עמו ישראל כאהבה.
 ־כד עקר כרעיה למיסק לימא יהי רצון מלפניך י״י אלהינו שתהא הכרכה הזאת שצויתנו
 :כרך את עמך ישראל שלא יהא כה מכשול מעתה ועל עולם. וכד מהדר אפיה מצכורא
 אומר רנון העולמים עשינו מה שגזרת עלינו עשה עמנו מה שהנטתתנו כתורתך השקיפה
 ממעון קדשך מן השמים וברך אמ עמך את ישראל. נשעה שהכהנים מנרכיס אין לקהל
ומר שום פסוח אלא לטין לכרכה. כהן שהרג את הנפש לא ישא אמ כפיו וכן שכור. : 
 אין הכהניס עולין לדוכן בסנדליהן: כד האומר יברכוך טוכיס הרי זה מינומ. על קן
 כפור יגיעו רממיך מודים מודים משתקים אותו. אי זה מקרא נקרא ומיתרגם ואי זה
 אינו מיתרגם. וכל הפסוקים שבתורה הכתובים לגנאי מכניס אותם לשבת וכל ליצנותא
 אסורה בר מדע״ז. ומאן דסאני שומעניה שרי לקרוחו בן שפחה בן כותית. פסוק הכתוב
 כלשון רבים אין משנין אותו ליחיד וכן מיחיד לרבים ודוקא כשאומר כל המזמור או כל
 הענין אבל המתפלל ואומר פסוקים הנה והנה יכול לשנותן מרבים ליתיד ומיתיד לרבים.
 תורגמן העומד לפני חכם אינו רשאי לא לפתוה ולא להוסיף אא״כ הוא אביו או רבו:

 פ״ד א בני העיר שמכרו רחובה של עיר לוקחין בדמיו ביח הכנסח ביח הכנסח לוקחין
 תיבה. תיבה לוקחים מטפחח מטפחח לוקחין ספרים ספרים לוקחץ חורה אבל
 איפכא להוריד מקדושתו לא. והא דכית הכנסת נמכר היינו דוקא של כפרים אבל של
ו אותה משלהן אינה נמכרת אא״כ תלו אותה בדעת היחיד אז יעשה בה  כרטס אפי׳ מ
ת והקדישו אתר כך למת הכנסת דינו כבית הכנסת.  היחיד מה שירצה ואפי׳ אם בנה ד
 ואינו קדוש אלא משישתמש כו ואפילו כנאו חחלה לשם כיה המסה. והא דאמרי׳ שהדמים
 כשארץ בקדושתן בשלא מכרוהו או נתנוהו במתנה שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר
 אכל מכרוהו או נהנוהו במתנה שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר יכולים לעשות
 בדמים כל מה שירצו וכן כל ימיד בשלו יכול למוכרו ולעשומ בדמיו כל מה שירצה אפי׳
 ספר תורה ובית המסת או למיס ישנים של בית הכנסת יכולין למכרן או להחליפן כאחרות
 והיא יוצאה לתולין אכל למשכנה לא שעדיין היא בקדושתה אבל לבנים תדשיס שנעשו
 לצורך כית הכנסת אין בהם קדושה. אסור לסתור בית הכנסת ישן עד שיעשו החדש
 השלה ואס הוא מסוכן שיש בו בקעים מותר ובלבד שלא יתעצלו במינו: ב תשמישי מצוה
 כגון סוכה לולכ שופר וציצית נזרקין. תשמישי קדושה כגון תיק של ספריס תפילין ומזוזות
 וס״ת ורצועות של תפילין נגנזין. כסא שמתנין עליו ס״ת ווילון שתולין לפני ההיכל
 תשמישי קדושה הן. אין יכולין לעשומ ממיכה כסא לס״מ אכל מתיכה גדולה לעשות
 קטנה שרי. וכן מכסא גדול שרי לעשומ קטן אכל לעשומ ממנו דרגא לכסא אסור וכן

 א) נטור איחא מצוה ועי׳ גב״י סי׳ קנ״א. (גל-יו! ספר שדה צופים על מסכת מגילה

 מפתה כולל כל מאמרי הש״ס המפוזרים בלשון רבינו הרא״ש ז״ל שלא במקומן מאת הרב הגאון וכו׳ מו״ה בצלאל רנשבורג זצ״ל
:  סי׳ ג׳

 דף בז ע״א אמר רנ אחא כוותי׳ דר״פ מסתנרא. (ועיין
 נמיס׳) הרא״ש נע׳׳ז פ״ל סי׳ וי״ו: שם נימ הכנסח
 מותר לעשוחו ניח המדרש. הרא׳׳ש נעירונין פ״ג סי׳
: ע״כ המתפלל מרחיק ד׳ אמות וישתין. הרא׳׳ש  ד׳

 נכרכות פ״ג סי׳ כ״ג:

 דף כח ע״א וחד אמר חיתי לי דלא ענדי שוחפות נהדי
: שם נתי כנסיוח  הדדי. הרא״ש כסנהדרין פ״ז סי׳ ג׳
 אין נוהגי( כהן קלות ראש אין אוכלין כהן ואי! שימין

:  נהן. הרא״ש ננ״כ פ״א סי׳ ל׳
 דף כט ע״א מכטלין ת״ת להוצאח המת ולהכנסת כלה.

 הרא״ש כמו״ק פ״ג סי׳ ס׳:
 שם אטה לשמואל ולוי הוי ימני נכנישתא דשף ויתיכ
 נגהרלעא. הרא״ש נגיטין פייט סי׳ י״א: ע״כ נשלמא
 למ״ד כי תשא היינו למפטירין טהוילע הכהן ללמי ליה.
 הרא״ש כמגילה פ׳׳ד סי׳ יו׳׳ד: שם חל להיות נואמה

 חציה. הרא׳׳ש נמגילה ס״ג סי׳ ה׳:
 דף לא ע״א נתעניות כרכוש וקללות. הרא״ש כמו׳׳מ
 פ׳׳ג סי׳ ע״ח: שם כל מקום שאתה מוצא גדולתו של
 הקנ״ה אתה מוצא ענוותנותו. הרא״ש כר״ה פ״ד סי׳
 גי: שם למחר קורי[ וזאת הכרכה ומפטירין ויעמוד
 שלמה. הרא״ש כמגילה פ״ד שי׳ יו״ד: שם חל להיות
 נאחד נשנח מאחמול מפטירין ראמר יהונחן מחר
 חדש. הרא״ש במגילה פ״ד סי׳ יו׳׳ד: ע״כ ר״ח אב
 שחל להיות בשבת מפטירין חדשיכס ומועדיכם. הרא׳׳ש
 נמו״ק פ״ג סי׳ ע׳׳ח: שש א״ל כבר חקנחי להם
ג סי׳ ה׳. ופ״ד  סדר הקרננות. הרא׳׳ש נמגילה פ״

:  סי׳ ר

 דף לב ע׳׳א מפני מה אמרו הקורא נתורה לא יסייע
 למתורגמן. הרא״ש במגילה ס׳׳ג סי׳ יי.

 דף כ״א לאתויי מאי. הרא׳׳ש בברכות ס״א סי׳ ט׳
 ובפסחים סרק יו׳׳ל סי׳ ל״ח:

שי ק שלי ר  פ
 דף כא ע״א אין פוחתין מהן אבל מוסיפין עליהן.
: ע״כ תנא משא״כ בתורה.  הרא״ש כל״ה פ״ד סי׳ ג׳
 הרא׳׳ש במגילה פ״ג סי׳ ב׳: שם מאי מברך. הרא״ש
 במגילה פ״א סי׳ וי׳׳ו: שם ראשון שקרא ד׳ משובח
 שגי שקרא ד׳ משובח. הרא״ש בפסחים פ״י סי׳ למ׳׳ד:
 שם תנא הפותח מברן לפניה והחותם מברך לאחריה.

 הרא״ש בקדושין פ״א סי׳ י״ט:
כ ע׳׳א זה הכלל כל יום שיש בו מוסף ואיני יו׳׳ט  דף כ

 קורץ ד׳. הרא׳׳ש במו׳׳ק ס״א סי׳ אי:
 דף כג ע״א הגי שלש וארבע ה׳ ו־ ו׳ כנגל מי. הרא׳׳ש
 נר״ה ס״ל סי׳ ג׳: שם הכל עולים למנין ז׳ ואסילו
 קטן ואפילו אשה. הרא׳׳ש ככרכות פ״ז סי׳ נ׳. ובקלושין
 פ״א סי׳ מ״ט: ע״כ שאגי המס לסליק ענייגא. הרא׳׳ש
 נמגילה פ״ג. סי׳ ני: שם ואין עושין מעמל ומושב

 פתות מעשרה. הרא״ש נמי׳׳ק פ״ג סי׳ פ׳׳ה:
ד ע״א כהן שיש טלו מומי[ לא ישא את כפיו.  דף כ

 הרא״ש כמגילה פ״ג סי׳ י״ט:

עי ק רבי ר  פ
 דף כו ע״כ אלו הן תשמישי קלושה. לליסקמא.
 ספלים. מפלי! ומזוזות ותיק של ס״ת וכוי. הלא״ש נהל׳
 מפלי! סי׳ י״כ: שם מריש ה״א האי כורסיא משמיש
 לתשמיש הוא ושרי. הרא״ש כמגילה פ׳׳ל סי׳ י״א: שם
 ההוא ט מישתא ליהולאי רימאי. והיה פמומ לההוא
 אילריגא להוי מחיח כיה מת. הלא״ש כהל׳ טומאה סי׳
 ח׳: שם מבי כנישחא לט רבנן שרי. מט רכק לני
 כנישתא אסור. ועיין תוס׳ ל״ה כווחיה לר׳׳פ. הרא״ש
 בגיטין ס״ב סי׳ ט׳. ושם בפ״ל סי׳ כ״נ ונהל׳ חלה

 הרא״ש במגילה ס״ב סי׳ כ׳ ובהל׳ ספל תולה סי׳ ז׳:
 שם גלול חלמול חולה יוחל מניבול אב ואס . הרא״ש

 בקדושין פ״א סי׳ נ״ב:
 דף יי ע״א על הנייר ועל הדיפמרא לא יצא . הרא׳׳ש
: שם  בגיטץ פ״א סי׳ י״א ובהל׳ ספר מורה סי׳ ד׳
 תנא וכן כהלל וכן נק״ש ונתסלה. הלא״ש נכרכות פ״ה

 סי׳ כ׳:

י ק שנ ר  פ
 ע״כ למה לאו לומר טנה אחל קרושה. הרא׳׳ש בנלכות

  פ״ה סי׳ נ
ג  דף יח ע״כ אין הלכה כר׳ מוגא. הרא״ש נכרכות פ״
 שי׳ י״ג: שם השמיט בה הקולא פסוק אחל. הרא״ש
 בברכות פ״ה סי׳ כ׳: שם אסור לכתוב אוח אחת שלא

 מן הכחב. הרא״ש בהל׳ ספר תורה סי׳ י״ח:
 דף יט ע׳׳א ליפתלא למליח וקמיח ולא עפיץ. הרא׳׳ש
 כגיטין ס״א סי׳ י״א: שם גקלאת ספל שאס תפרה
 כחוטי פשתן פסולה. הרא״ש כהל׳ ספר תורה סי׳ ז׳:
 ע״כ הקורא כמגילה הכתובה טן הכחוטס לא יצא.
 הלא״ש במגילה פ״א סי׳ וי״ו ובקדושין ס״נ סי׳ חי״ת:
 שם שיור התפל הלכה למ״מ ומחי לה אמוחא. ולא
 אמרו אלא כלי שלא יקרע. הרא״ש בהל׳ ספר חורה סי׳

״ר:  י

 דף כ ע״א אין קורץ אח המגילה. לא מלין ולא טונלין.
 הרא״ש נמגילה פ״א סי׳ ד״ד.

 שם וכן שומרח יום בנגל יום לא חטנול על שתנץ
 החמה. הלא״ש נמו״ק פ״ג סי׳ למ״ל וסי׳ ל״ז:

 שם וכולן שעשו משעלה עמול השחל כשל. הרא״ש
: ע״כ כל היוס כשל לקליאח  ננלכוח ס״א סי׳ ט׳
 המגילה. הלא״ש כמגילה ס״א סי׳ וי׳׳ו: שם כל הלילה
 כשל לקצילת העומל. הלא״ש בפסחים פ״י סי׳ מ״א:
 שם לבל שמצוחו כלילה כשל כל הלילה. ועיין בגמלא

ן ק ראשו ר  פ
 דף ב ע״א ה״נ י׳׳ג זמן קהלה לכל היא ול״צ ללבויא.

 הרא״ש נמגילה פ״א סי׳ ח׳:
 דף נ ע״א ויקראו בספר תורת האלהיס זה מקרא.
״נ: שם  מפורש זה תלגום. הרא״ש נמגילה פ׳׳ג סי׳ י
 ואל״י אלמלא מלגומא להאי קלא . הלא״ש ככלכוח
 פ״א שי׳ ח׳: שם נהנים בעבולתן ולויס כלומן וכו׳
 כול! תנטלין עבולחן וכו׳ לשמוע מקרא מגילה. הלא׳׳ש
: שם אסול לאלם שימן שלום ג  נמו״ק ס״ג סי׳ פ״
 לחטלי בלילה מישיגן שמא של הוא. הרא״ש טנמות
 פט״ז סי׳ חי: ע״כ חלמול חולה ומח מצוה מח מצוה
 עליף. הלא״ש במו׳׳ק ס״ג סי׳ ס״א ובכתובות ס״ב סי׳

 ה׳:

 דף ד ע״כ אלא הואיל ואמרו שכפרים מקלימין ליום
 הכניסה גוט! בו טוס ובו׳. הרא״ש במגילה פ״א סי׳

 א׳:
 דף ה ע״א מגילה בזמנה קולין אותה אפילו טחיל שלא
 ממנה נעשלה. הלא״ש נקלושץ פ׳׳ב סי׳ ח׳: ע״כ
 והחטא ר״י שמחה ומשחה ויו״ט וכו׳ משחה מלמל
ג סי׳ מ״ג ובמגילה  שאסיל בתענית. הלא׳׳ש נמו״ק פ״

 ס״א סי׳ ח׳:
 דף ח ע״כ לשנ״ג אומר אף נספליס לא המירו שיכתבו

 אלא יונית. הלא״ש נשנת פט״ז סי׳ א׳:
 דף יג ע״א תנא משוס ר״מ אל תקלי לנת אלא לטח.
: ע״כ ואפילו נופל זנונ  הרא״כ נסנהלרין פ׳׳ח סי׳ ג׳
 בכוסו של אשל מהן זורקו ושוחהו. הרא״ש בע״ז פ״ה

 סי׳ י״א:
 דף יד ע״כ שפיל ואזיל בר אווזא ועיימהי מטייפין.

 הרא״ש בהל׳ תסלין סי׳ ב׳:
 דף טו ע״א וכאשל אבלתי אכלתי כשם שאכלתי מטת

:  אבא כן אובל ממן. הלא״ש ככתובוח פ״א סי׳ ל׳
 דף טז ע״כ מלמל שצליכה שילטוט כאמיתה של תולה.
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 פירוש המשניות להרמב״ם ממםכת מגילה א
ה. היא השבח י י  הפסקה ואני אבארם שכת שנ
רים על הלרך שבארנו בשבח  שבכלל ימיה פו
. היא השבת הבאה אחר ת י ש י ל  ראשונה ושבח ש
רים או קולם ראש חלש ניסן אם יחול ר״ח  פו
ת. היא שיחול ר״ח ניסן י ע י ב  ניסן בשבת ושבת ר
ר  בתוכה על הדרך שהלם ומה שאמרתי בר״ח אד
קר  שאפשר להיותו בכנ יום מימי השבוע על עי
ל פרשת שקלים היא כי תשא ע ל הראיה ו ״  הצור ר
. רוצה ן ר ד ס כ ן ל י ר ז ו ף הפרשה. ואמרו ח  סו
ן ת כי בכל שבת קורי ו ר ההפטר ד  לומר ס
וח ר ובזמן אלו הפרשי ד ס ן ה י  ההפטרה מענ
ן ן הפרשה לא מעני י ת מענ ו ס הן הפטר עלי  והמו
ר ביהרדע הכהן י ט פ  הסלר כי בשבת ראשונה מ
 ובשנית פחדתי אמ אשר עשה לך עמלק ובשלישית
רים וברביעית בראשון  וזרקתי עניכס מים טהו
. יהו ה כ ו נ ח ם ו י ש ד י ח ש א ר  באחד לחדש. וכן ב
ר כמו ק ענין הסד ן הזמן ומפסי י ת מענ  ההפטרו

. ן  שיתבאר וזהו ענין אמרם לכל מפסיקי
. י ו ת כ ו ד ע ו ת מ ש ר פ ץ ב ר ו ח ק ס פ  ב

ר הקריאה באלו הזמנים סד  זה הדבר מבואר ו
ט בכל ישראל מה שאומר לך יום ו ש  והוא מנהג פ
הפטרה בפסח ן של פסח משכו וקחו לכם ו  ראשו
הפטרה פסח יאשיהו.  גלגל יום שני שור או כבש ו
 יום שלישי קלש לי. יום רביעי אם כסף מלוה את
ו בני ש ע . וביום חמישי פסל לך ויום ששי ר  עמי
 ישראל. ביום שביעי ויהי בשלח הפטרה וילבר
ל היום ו ה ע ר ט פ  לול. ביום שמיני כל הבכור ה
מר אלי ן ראה אתה או רי  שבת שבתוך הפסח קו
ן של עצרת ה העצמות היבשות וביום ראשו ר ט פ  ה
ן בחלש השלישי הפטרה ויהי כשלשים שנה  קורי
 וביום שני כל הבכור הפטרה תפלה לחבקוק וביום
ר את שרה ק ן מראש השנה קורא וה׳ פ  ראשו
 ההפטרה ויהי איש אחד מן הרמתים וביום שגי
 והאלהים נסה הפטרה מצא חן במלבר ובצום
ה כה אמר ר ט פ ן אחרי מוח ה רי ר בשחרית קו ו  כפ
ות הפטרה בנבואת  רס ונשא ובמנחה פרשמ ערי
ן שור ן וביום שני מסוכות קורי  יונה וביום ראשו
ן הנה יוס בא ביום ה ביום ראשו ר ט פ  או כשב ה
 שני ויקהלו אל המלך שלמה ושאר ימות החג
ן בקרבנות החג וביום שמיני כל הבכור  קורי
ן וזאת ד ו  הפטרה רהי ככלות שלמה ובתשיעי ק
ה ויהי אחרי מות ושבת שבתוך ר ט פ  הברכה ה
ה ביום בא ר ט פ מר אלי ה ן ראה אתה או  התג קורי

ג.  גו

ק ל מ א ע ב י ם ו י ר ו פ ם ב י א י ש נ ה ב כ ו נ ח  ב
. ר כ  ו

ן בנרות בזכריה ואם י ר  שבת שבתוך חנוכה מסטי
ס שבת שיהו בחנוכה ו ן בחנוכה מ  חל יום ראשו
ן בנרות בזכריה י ר ן מפטי  שני שבתות שבת ראשו
רים בשבת  ושניה בנרות שלמה ואס חל יום פו
 תהיה ההפטרה פקדתי את אשר עשה עמלק וכן
י חלש ר והיה מד י ט פ ת בשבת מ ״  אס יחול ר
ה מחר חלש ר ט פ ן ה  בחלשו ואס יחול ביום ראשו
ן לראשי חלשים קי ו לבל מפסי  וזהו ענין אמר
ת  לחנוכה ולפורים וכן לתעניות ולמעמלו
ן סלר י מ לא מענ ו מעמל ן תענית ו ל ע ן מ י ר  מפטי
ן כי מוליל בנים  אומה שבת ובתשעה באב קורי
ף אסיפם ונהגו העם לקרות בזה ר אסו י ט פ מ  ו
ן ל ע ה קורם תשעה באב מ ר ט פ  הגלות ה
ן הסדרים וכן אחר תשעה באב ל ע  התוכחות לא מ
ל השבת שקולם ראש השנה ר בנחמות ע י ט פ  מ
ת ן המשובה וההפטרו ל ע  שהיא ההפטרה מ
 שקולם תשעה באב לברי ירמיהו שמעו לבר ה׳
 חזון ישעיהו איכה היתה לזונה ואחר תשעה באב
ערה אנכי אנכי  נחמו נחמו ותאמר ציון ענייה סו
 הוא מנחמכם רני עקרה קומי אורי שוש אשיש
ת ן ברכות וקללות בתעלו  שובה ישראל וקורי
ו נ י א סר ה׳ בל אל תמאס. ואמר ו  לאומרם מו
. שאינה עולה להם ן ו ב ש ח ן ה ם מ ה ה ל ל ו  ע
ץ 33׳ ובה׳ לקריאת יום ר  אותה הקריאה שקו
 שבת ולא נאמר שיחשבו השלשה שמלא ויקראו ל׳
 ביום שבת ממקום שפסקו בו השנשה לקריאתה
 וישלימו לחשבון ז׳ אלא חוזרין לראש הפרשה כמו

רסם. מפו  שהוא גלוי ו

 פרק רביעי
. ׳ ו ב ב ש ו י ד ו מ ו ה ע ל י ג מ ת ה א א ר ו ק  ה

. רוצה לומר ך ר ב ך י ר ב ו ל ג ה נ ם ש ו ק ו מ ר מ  א
ס צריך ל  אחר קריאת המגילה אבל לפניה על כל פ
פי שהיא מצוה והעיקר אצלנו כל המצות  לברך נ
בר לעשייתם ויברך לפניה  כולם מברך עליהם עו
 שלשה ברכות על מקרא מגילה ושעשה נסים
ו וזכור מ י  ושהחיינו ואחריה נהגו לברך הרב אמ ר

רים ועל קריאת היום אמרו ם פו ו ם ר ד ו  ליל פ
ה לאמרם והימים מ ה ץ ה נ ת ד ש ן ע י ד ן ק ו  אי
 האלה נזכרים ונעשים ואמר במילה וביום השמיני
ר על הטמא ביום . והזה הטהו ה א ז ה אמר ב . ו ׳  וגו
מר הקיש טבילה להזאה ו ג  השלישי• וביום השביעי ו
ם ו ת י ר מ ו ש  כי בשביעי טובל כמו שביאר הכתוב ו
ד יתבאר עו ם. כבר בארנו לינה בפסחים ו ו ד י ג נ  כ
 כשלימות במסכת נלה ומה שנאמר שנחשוב יום
ת עלות תשחר לאמרו בעזרא מעלות השחר ע  מ
ל צאת הכוכבים וקרא אותו הזמן יום והוא  ע
ר והיום למלאכה. מ ש  אמרם והיו לנו הלינה מ
ד ו מ ה ע ל ע ש ו מ ש ע ם ש ל ו כ  ומה שאמר ו
. למי שעבר ועשה בעת הצורך ר ש ר כ ח ש  ה
ן החמה ר הוא אחר הנ מו  הגלול אבל המעשה הג

.  ואין הלכה כר״י
׳ ו ה ב ל י ג ת מ א י ר ק ר ל ש ם כ ו י ל ה  כ

ר ש ע . כבר בארתי אומו במסכת מ ר ש ע מ י ה ו ד י  ו
ל ובאה אחר זאת הפרשה היום הזה ה׳ אלהיך  ש
נן סמוכין היום נאמר בהלל זה היום מר ולרשי ו ג  ו
 עשה ה׳ ובשופר יום תרועה יהיה לכס.
. ן י פ ם ו מ ת ה ל פ ת ב . דבר יום ביומו. ו פ י פ ס ו מ ב  ו
ידוי הנאמר . הוא הו ם י ר י פ ו ד י . ו ן  כמו המוספי
ר העלם לבר של ציבור פ ר כהן המשיח ו  על פ
ל העבולה כולם פ מ ד יתבאר ענינס בהוריות ו עו  ו
ל  שזכר לא יהיו אלא ביום לאמרו ביום צומו אח ב
 ישראל להקריב את קרבניהס ביום ולא בלילה.
 וכבר בארנו בשלישי מראש השנה כי הדינים לא
ה ועשה לה הכהן ט ו ס  יהיו אלא ביום. ואמרינן ב
אמר על פי התורה אשר  את כל המורה הזאת ו
ט ביום אף השקאת פ ש ט מה מ פ ש מ ך ועל ה רו ו  י
נכפר נהם ה ו פ ו ר ה ע ל ג ע  סוטה ביום. ואמר ב
 הרס ולפי שבא בהם לשון כפרה כקדשים לא יהיו
ס כמו שהקלשים לא יקרבו אלא ביום כמו ו  אלא ט
ם . הוא בפירוש מו ע ר ו צ ת מ ר ה ט  שזכרנו: ו

.  טהרתו
ר מ ו ע ת ה ר י צ ק ר ל ש ה כ ל י ל ל ה  כ

. אינו אלא בלילה והוא קבלה ר מ ו ע ת ה ר י צ  ק
מר בעשירי ן קצירת העו ל ד יתבאר ע עו  ו
תר . הס מו ם י ר ב א ם ו י ב ל ר ח ט ק ה  ממנחות. ו
ו היא העולה על ד של בץ הערבים והוא אמר  תמי
ר ב אמר ד  מוקדה על המזבח כל הלילה. ו
ר רו ם. לאתרי סי ו ל הי ר כ ש ם כ ו י ו ב ת ו צ מ  ש
 בזיכים והם שני בזיכי לבונה שנותנין על לחם
ו ת ו צ מ ר ש ב ס כמו שיתבאר במנחות. ד ל פ  ה
. לאתרי אכילת פסחים ה ל י ל ל ה ר כ ש ה כ ל י ל  ב
מר לאכלו אלא לעת כי אכילת פסח אין מו  וכבר י
 על חצות אבל גזירה היא כלי להרחיק את האלם

 מן העבירה.

 פרק שלישי
. י ו ר כ י ל ע ה ש ב ו ח ו ר ר כ מ ר ש י ע י ה נ  ב

 זו המשנה היא לרבי מנחם בר יוסי שהוא נותן
ר קלושה מאחר שממפללין בו  לרחבה של עי
ח ואינה הלכה לפי שלא  בתעניות ובמעמלו
 יחדוהו לתפילה והתפילה בו עראי והעיקר בכל
ר למכור בית ן ואסו רי רי ן בקרש ולא מו  זה מעלי
 הכנסת אלא בכפרים אבל בית הכנסת של ברכים
 אי אפשר למוכרו לפי שהרבים יש להם בה זכות.

. ד ד כ י ח י ם ל י ב ל ר ן את ש י ר כ ו ן מ י  א
׳ ו ד כ י ח י ם ל י ב ל ר ת ש ם א י ר כ ו ן מ י  א

 ואין הלכה כרבי יהודה.
י א נ ל ת א ע ל ת א ס נ כ ה ה י ן ב י ר כ ו ן מ י  א

. י ו  כ
 זהו כשלא מכרו אותו אנשי הכפר כולם בהסכמה
 אבל אם מכרוהו זקני המקום בולם במעמד אנשי
ו  המקום כולם יכולים למכור ואפילו לעשות ממנ
ר ד. ואין הלכה כר׳ מאי  דירה לשתות בו יין תמי

 ולא כר׳ יהודה.
ץ ב א ר ח נ ש ״ כ ה ה ב ד ו ה ר י ״ ד א ו ע  ו

. י ו ו כ כ ו ת ן ב י ד י פ ס  מ
ם ט ש ל שיכאב הלב כשיש בו ע ״ . ר ש פ ת נ מ ג  ע
 רשתללו בבנינו אם יוכלו או תכנע נפשם וישובו
תר חו ולפיכך מו  אל ה׳ אם אין בהם יכולת למו
 לתלוש העשבים ולהלחם במקומם. אבל לא יתלוש
 ויאכיל או יאבלס לגמרי ודברי ר׳ יהולה אלו כולם

 אמת.
ן י ר ו ת ק ב ש ת ב ו י ה ל ל ח ר ש ד ח א ״  ר

. י ו ם כ י ל ק ת ש ש ר פ  ב
 שבת ראשונה היא שבכלל ימותיה היא ראש תודש
ן ר יום ראשו ר והוא כשיתחיל ראש חולש אד ד  א
ל או שלישי או רביעי או חמישי או ששי  או ש
 שקורין פרשה ראשונה והיא פרשת שקלים יום
 שבת שהוא שבת האחרון של שבט וכשתדע שבת
מ יתבארו לך שבמות י ע ט ר ן ושלה ושלישית ו  ראשו

י ויצא הכהן אל ן למה שאמר הש״ י ר פ צ ת ו ח ל ג  ת
ע ג רפא נ  מחוץ למחנה וראה הכהן והנה נ
פ שהדבר ״ ע  הצרעת מן הצרוע ובאה הקבלה א
ר מי שצרעתו תלויה ברפואתו הוא שצריך  ברו
ר שצרעתו חלדה בימים סג  תגלחת וצפרים יצא מו
 והוא אמרו והסגירו שבעת ימים ואחר יטהר
 אפילו נשאר אותו סימן כמו שנתבאר בפירוש
 במס׳ נגעים ונשמוו שלהן בטהרה במים לפי

ר וכבס בגליו וטהר. ך הסג  שנאמר בטהור מתו
. י ו ת כ ו ז ו ז מ ן ו י ל י פ ת ם ל י ר פ ן ס י ן ב י  א

ן בכתב בל אומה ובלשון כל ו ש ל ל כ  רצו באמרם ב
וזות שתנאי כתיבתם  אומה וספרים ותפילין ומז
 כולם שרן כמו שנתבאר במנחות והלכה כרבן

ן בן גמליאל.  שמעו

ה ח ש מ ן ה מ ש ח ב ו ש ן מ ה ן כ י ן ב י  א
. י ו ה כ ב ו ר מ  ל

ל שלא היה להם ם. הוא בהן בית ש י ד ג ה ב ב ו ר  מ
 שמן המשחה אבל היה כהן גדול בלבישתו בגדי
. הוא ת ו צ מ ל ה ל כ א ע ב ר ה פ  בהונה גלולה. ו
י אס הכהן המשיח. ונשמוו שלהן  מה שאמר הש״
. הוא ר ב ע ן ש ה כ  בפר יה״כ ועשירית האיפה. ו
 כשאירע פסול בכ״ג ביה״ב ומינו אחר תחתיו
ן וה״כ ישוב הראשו  כמו שביאר ביומא שאחר י
 לגדולתו ויעבור השל שנתמנה וכשמיו שלהן שהן
ל י ן באלמנה ושאר ד  מצווין על הבתולה ואסורי

 כהן גדול חובה על שלהם מלבד אלו שזכרנו.
. י ו ה כ נ ט ה ק מ ב ה ל ל ו ד ה ג מ ן ב י ן ב י  א

ה היא במת ציבור כמו שאמר הכתוב ל ו ד ה ג מ  ב
. ה מ ב ב ב ר ו ק נ ו אי  .היא הבמה הגדולה. ואמר
 רוצה לומר בבמה קטנה שהיא במת יחיד וכל זה
 בשעה שהותרו הבמות כמו שיתבאר בפרק

ן מזבחים.  האחרו

. י ו ם כ י ל ש ו ר י ה ל ל י ן ש י ן ב י  א
ל שהיו אוכלין בכל מקום שהיה . ר״ ה א ו ר ל ה כ  ב
. תר ה הי י ר ח א ש . אמר י  יכול לראות אח שילה ו
ל כי אחר שגלל השם יתברך לשילה א) כשחרב ״  ר
 התיר לנו ההקרבה בבמות. ומאחר שבחר
מז בשום מקום זולתו לעולם י  בירושלים אין מקר
ל יתבארו עו ר להקריב בבמה ו פ שחרב אסו ״ ע א  ו

לם בולם וראיותס בסוף זבחים.  עיקרי אלו הלי

 פרק שני
. י ו ע כ ר פ מ ה ל ל י ג מ א את ה ר ו ק  ה

 כתוב במגילה נזכרים ונעשים כמו שאי אפשר
 לאדם לעשות מלאכה בזמן שעבר אס לא עשאה
 כמו כן אין ראוי לקרות את המגילה אחר זמן
ר לקרותה על פה לאמרי נזכרים  קריאתה ואסו
ר זו המשנה עו  ואמר כתוב זאת זכרון בספר ושי
ום בכל לשון לא יצא ׳ כך עברי שקראה תרג פי  ו
ת ו ז ע ו ל ץ אותה ל ר ו ל ק ב  חוד מלשון יוני. א
. והוא שתהיה כחובה בלעז כלי שלא תהא ז ע ל  ב
 קריאתו על פה ומה שנשתנה לשון יוני משאר
 הלשונות לפי שהיה מובן אצלם הלא מראה מה
 שאמר במה שקדם אף בספרים לא המירו שיכתבו
ל שהם פירשו התורה פ  אלא יוונית והטעם מ
נתפרסמה אצלם אומה ון לתלמי המלך ו  בלשון י
ד שהיתה אצלם אותו הלשון כמו לשונם  העתקה ע
 וכאילו היתה אשורית וכן אמר לשון יוני לבל כשר
ף על זה כי זה הלשון היה משובח אצלם סי מו  ו
מר מה לי לשון טרסי מה לי לשון  רבינו הקדוש או
ת י ר ו ש ע א מ ש ז ש ע ו ל ה ד או לשון יוני ו ב  ע
׳ בל מלה ומלה לע פי ו . לפי שאע״פ שאינו י א צ  י

לע הוא כל המעשה. ו  י
. י ו א כ צ ם י נ מ נ ת מ ן ו י ג ו ר י ה ם א ר  ק

׳ שהה כדי לגמור . פיסקי פיסקי ואפי ן י ג ו ר  םי
ם. הוא שהתחיל לישן אבל לא מנ מתנ  את כולה. ו
 נשתקע בשינה כמו שלקדקנו בסוף פסחים.
תבה. בתנאי שתהיה כוונתו על הקריאה  ואמר כו
 שהוא קורא במגילה שכותב ממנה שהיא שלימה
 ולא על קריאתו באותה שניה שהוא כותב לפי
ד שיקרא בספר שלם.  שאינו יוצא ילי חובתו ע
 סם. שם עיקר. סקרא. הוא במו אבן שצובעים בו
ל מ ס ר ירוק והוא מ פ . מין ע פ ו מ ו  צבע ארוס. ק
ל י מ ם. מ  הליו ובערבי אנזא׳׳ג. וקנקנתו
ר. הוא הנקרא בערבי נאגל. י י  הקומוס. נ

בל כל צרכו. ר שאינו מעו  ליפתרא. הוא העו
ר י ע ך ל ל ה ך ש ר ן כ ב ך ו ר כ ך ל ל ה ר ש י ן ע  ב

. ׳ ו  ב

ל ולא חזר קורא ״  כשדעתו לחזור למקומו ליל י
מו ואם לא היה כן קורא עמהס והלכה  כמקו

 כרבי מאיר.
. ׳ ו ה ב ל י ג מ ת את ה ו ר ק ן ל י ד ש ל כ כ  ה

. י ו ן כ י ל א מ ל ה ו ל י ג מ ץ את ה ר ו ץ ק  א
 הכל אפילו אשה וכבר בארנו כי המגילה נקראת

 פרק ראשון
ר ש ם ע י נ ש ר ב ש ד ע ח א ת כ א ר ק ה נ ל י ג  מ

. ׳ ו ג ב ״ י  ב
רים האלה בזמניהם ו ז״ל לקיים אמ ימי הפו  אמר
 זמנים הרבה חקנו להם חכמים ואמר על כן
ות וכשהיו  היהודים הפרזיס היושבים בערי הפרז
ד היו אנשי הכרכים ״ ן יום י יס עושי  אכשי הפרז
קפת חומה  עושים בחמשה עשר ואס היתה מו
׳ נפלה החומה ונהרסה  מימות יהושע בן נון ואפי
 לא נחוש לזה. והטעם שסמכו עליו לכרכים
 המוקפים חומה מה שזכרו בירושלמי והוא אמרם
 חלקו כבוד לא״י שהיתה חרבה באותן הימים ותלו
ץ ר ו ן ואנשי שושן ק  אותו בימות יהושע בן נו
פ שהיא מחודשת לפי שעיקר ״ ע ו א ״  אותה יום ט
ו  הנס היה שם ועיקר חיבור המגילה ונוח בט״
ל ויום חמישי לפי יסה. הוא יום ש ם הכנ ו י  בו. ו
ר פ  שאנשי הכפרים מתכנסים בהם לשמוע ס
ר לקרות המגילה בשבת והטעם מה  תורה ואסו
 שבארנו בשופר ובלולב וקריאתה בימים חלוקים
 היה בזמן שהיתה ילינו פשוטה ותקיפה לקיים
 המצות בשלמותן אבל בזמן הזה רוצה לומר מיום
 שנתחבר הגמרא על שיבוא משיח במהרה בימינו
ן אומה אלא בזמנה והוא יום ארגעה  אין קורי
 עשר וחמשה עשר כמו שביארנו. והמגילה חובה

 לקרותה בלילה ולשנותה מום.
. י ו י כ נ ש ד ב ״ ם י ו ת י ו י ה ל ל ד ח צ י  כ

 כבר בארנו כי יום הכניסה הוא יום 3׳ וה׳
 ושהמגילה אינה נקראת בשבת ולפיכך כשימול יום
ד להיות בשבת שאי אפשר לקרותה בו ידחו ״  י
ירות גלולות ליום הכלסה שהוא יום חמישי  עי
ן אומה בערב שבמ לפי שנאמר הואיל  ואין קורי

 ונדחו ידחו ליום הכניסה.
ה ר ש ה ע ש ב י ל ש ה כ ל ו ד ר ג י א ע י ו ה ז י  א

. י ו ם כ י נ ל ט  ב
ם. הוא שיהיה בבה״כ י׳ בל אדם י נ ה בטל ר ש  ע
 שלא תהיה להם שוס מלאכה אלא עסקי ציבור
ב א ׳ ב מ״ת וקביעותס בבה״כ. וכשיחול יום ט  ו
ן כי אקדומי ן יום ראשו ל ע מ  יום שבמ מ
ה ג י ג ן וכן כשיחול יום ח נ ותא לא מקלמי רענ  פו
ן במו שיתבאר במס׳ ם ראשו ם שבת נקריב מו  מו
ם השבת תהיה ל מו ה ק  חגיגה. וכשיחול יום ה
י צ ן ע מ ז ] ו ן ) [צ״ל ראשו ל י מ ש  הקריאה ביום (
ו בסוף ר ד ו לך ג גלר ם. כבר קלס לך ו י  כהנ
ס שבמ ו ת וכשיחול אחל מאלו הימים ט ו ל ע  ת
ן לפי ללא ן ובל אלו מאחרי  יהיה הקרבן יום ראשו
ם. י נ ו י ת לאב ו ו מתנ אמר : ו ומיהו א זמן חי ט  מ
ל יום אחד עשר ״ ל בי מי שנתן באומן הימים ר ״  ר
 שלם עשר ושלשה עשר מתנות לאביונים יצא י״ח

פרש דברי חכמים שקדם זכרם. ׳ יהודה י ר  ו
ה ר ב ע ת נ ן ו ו ש א ר ר ד א ה ב ל י ג מ ת ה ו א א ר  ק

. י ו ה כ ג ש  ה
ן ארבעה עשר  שיעור זאת המשנה כך אין מ
ן לאדר שני אלא ר ראשו  וחמשה עשר ימים של אד
 מקרא מגילה וממנות לאמונים אבל אלו ואלו

ן בהספד ובתענית.  אסולי
ש פ ל נ כ ו א א ל ת א ב ש ב ל ו ם ט ו ץ י ז ב י  א

. י ו ד כ ב ל  ב
ת שמאי אבל ד מ ב  בבר בארנו בסוף מצה כי אלו ל
 ב״ה יש להם לברים אחרים מלבד אוכל נפש שהם
ם בשבח כמו ד ו ס א ב ו ם טו ו ם לעשותן מ ד ת ו  מ

 שבארנו שם.
. י ו ו כ ר י ב ח ה מ א נ ד ה ד ו מ ן ה י ץ ב  א

ר הוח שיאמר אלם הרי עלי עולה או שלמים ד  נ
 ונלבה הוא שיאמר הרי זו עולה או שלמים ואם
 מת או נגנב קרבן נלבה אינו חייב באחריותו לפי
 שהוא יחלו והפרישו והוא עובר בבל תאחר על
 שלהם כמו שאמר השם יתברך מוצא שפתיך
ו בפי׳ כאשר נלרת זה ׳ ואמר גו ר ועשית ו  תשמו
 נלר לה׳ אלהיך אלו חטאות ואשמות עולות
 ושלמים נדבה כמשמעה אשר לברת אלו קלשי

ת בפיך זו צלקה. מ  בלק ה
ה א ו ר ת ל ו י א י ר ת ה ש א ו ר ב ה ן ז י ן ב י  א

. י ו ש כ ל  ש
ט ל ח ו ע מ ר ו צ מ ר ל ג ס ו ע מ ר ו צ ן מ י ן ב י  א

. ר  כ
נ בעל ן ז ל ע ל של פסחים מ  כבר בארנו בפ׳ שמי
ך ד צ  שתי ראיות או בעל שלש ראיות כל מה ש
מת ל יתבארו כל משפטי הז עו  בהמת זה הלבר ו
 במקומן והדבר שהן שרן בו הוא טומאה וספירת
. הוא ר ג ס ו ע מ ר ו צ מ  שבעה כמו שבארנו שם. ו
. ט ל ח ו מ רו הכהן. ו י ״מ והסג  אותו שאמר בו השי
ן ל טמאו הכהן ע  הוא אומו שאמר בו הש״י ו
 מוחלט שנצממ דינו ופסקו עליו לטומאה תרגום
 לצמיתות לחלוטין ונשמדו שניהם לטומאה ושלח
ך ד ר אינו צ ר מתוך ההסג  מחוץ לממנה וטהו

 א) אולי צ״ל נאסרו הבמיה
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 כ פירוש המשניות להרמב״ם ממסכת מנילה
ם אומו טובים ורעים כמו שכתוב מי מ ר ב  יתברך מ
ו ע י ג ד י ו פ ל קן צ ע יראך מלך הגויס. ו  לא י
. לפי שהטעם אינו צד רחמניות מהשם ך י מ ח  ר
ס אבל הוא י מ  יתברך באמרו לא תקח האם על ה
י ששמו . מפנ ך מ הר ש ז ב י ו ל ט ע  גזירת הכתוב. ו
ע כמו שאמרו מברך על  נזכר על טוב ועל ר
ר מ ם א א  הרעה כשם שמברך על הטובה. ו
י שנראה . מפנ תו ן או י ק ת ש ם מ י ד ו ם מ י ד ו  מ
יות וההודאה אינה אלא  כאילו ההודאה לשתי רשו
י ו . הוא שיכנה וישים מנ ת ו י ר ע ה ב נ כ מ ה  לאחד. ו
ך מ יאמר במקום א נר הנוכח ו  הנסמר במקום כי
ו ואמו ואחותו. ואס תרגם מ  ואמך ואתומך א
א ך ל ע ר ז מ ך ו ל ו מ ר ל י ב ע ה א תתן ל ך ל ע ר ז  מ
תן . הנה הפך הלשון ממשמעו א ת ו י מ ר א  תתן ל

 בכל וכוונת הפסוק לשם איסור עבודת המולך.
. ד ם כ ג ר ת א מ ל א ו ר ק ן נ ב ו א ה ר ש ע  מ

ו והוא נ י . הוא מה שנשנה מענ י נ ש ל ה ג  ענין ע
א ר ק ר ד פסו ר משה אל אהרן ע מ א ק ר  מפסו
גוף ה׳ את העם י מר וכמו כן ו ו ג  משה את העם ו
ן על הראש מרגמי מר ואלו הפסוקים אינם מי ו ג  ו
ת כ ר ן ב י מ ג ר ת ן מ י א . ו י כבוד אהרן  הצבור מפנ
ו י נ ם פ ש א ה ש ם בה י י ר מ ו א י ש נ פ ם. מ י  כהנ
א ד ל ש ר א מ א ה ש ך מ פ ן ה ו מ ה ה ל א ר י ך ו י ל  א
א ן ל ו נ מ א ד ו ו ה ד ש ע ר מ מ א ם ו י א פנ ש  י
. אינה קושיא למה ן י מ ג ר ת י א מ ל ן ו י א ר ק  נ
. כי כל מה ם ג ר ת י מ א ו ר ק ר נ מ ה ת ש ע  שאמר מ
 שזוכ׳ אמנון סתם נקרא ומיתרגם ומה שזכר
ד אינו נקרא ואינו מיתרגם משום ו ן בן ל  אמנו
ן במרכבה י ר מר אין מפטי טעם האו ל ו  כבול לו
ף וסי ן כשישמעו אומו ולא י  כלי שלא ישאלו ההמו
א הוא כבול לירושלים ״ טעם ר  להם אלא ספק ו
מ ר מ יהורה ואין הלכה כ ר  וישראל והלכה כ

 אליעזר.

ם ״ ב מ ר ה ת ל ו י נ ש מ ש ה ו ר י ק פ י ל  ס
ה ל י ג ת מ כ ם מ  מ

. ד ע כ מ ל ש ס ע ר ו א פ ו א ה י ב נ ר ב י ט פ מ  ה
 משום כבול עצמו תקנו לו חכמים זה מאחר
י הוא שיעשו על ר ראו  שהוא ממציא עצמו להפטי
ר בנמא ו אלו המעשים המשובחים וכשהמפטי די  י
ן שאי אפשר לו לעבור לפני התיבה על ט  ק
ן במקומו רדי ו . י ו ב ו ר ו א י ב  שיתמלא זקנו. א
ר י ט פ ם רהיה כאילו הוא עצמו מ ד ב ל  לאלו ה

ן שהוא תלמידו או בנו והכל שווה. ו א מ  מבי
. אמר אחד ד כ ם ו ג ר ת מ ה ו ר ו ת א ב ר ו ן ק ט  ק
 מ! הגאונים האחרונים כי זה אחר השלישי:
. הוא שהיה הבגד שעליו נקרע העליון ח ח ו פ  ו
ן נ ן דמתרגמי מי ן ערו ל שבתיפיו ולבו נראי ו ע  ממנ
מ יהולה ר . ואין הלכה כ ם ויחף פחח רחף  ערו
א ו ל י מ י ת מ ו ר ו א ה מ א א ר ל י ש י מ ו כ אמר  נ
רס פ שלא נהנה מאו ״ . שאף ע ע מ ל ש ס ע ו ר פ  י
 שיראה נהנה מפעולתם בעולם רוצה לומר
. ם י ט ס א  הפעולות הבאים מאורם בעולם הזה. ו
. שרשים ה א ו פ . ו ג  צנע כדמות תכלת ובערבי פל״
ה. ו ״ מ פו ר ע ב  לקים אלומים שצובעין בהם אלום ו
 ובמו כן כל דבר שצובע היליס אמנם אם היה רוב
י שמתעסקים ר צבועי יליס מפנ  בני אותה העי
ו שהרי נסתלק מר לו לישא את כפי  באומו צבע מו

 טעם מפני שהעם מסמכלין בו.
ן י ע ו ב צ ה ב ב י ת י ה נ פ ר ל ב ו י ע נ י ר א מ ו א  ה

. ד  כ

ך ר ה ד י ז ר ם ה י ב ו ך ט ו כ ר ב ר י מ ו א  ה
ד ם כ י ק ו ד צ  ה

׳ שישים של הראש . פי ו ד ס י ל פ ו ע ו א ח צ ל מ  ע
דו הרי זה דרך טועים ס י ד על פ  על מצחו או של י
 לפי שהוא הולך אמר לשון התורה ממש לפי
ת אונקלי. שיתלה אומה על זרועו או . על מ  דעתו
ם. הם י נ ו צ החי  כמיפו או שיתן אותה בחיקו. ו
 הכופרים בתורה בכל ואינם מאמינים ממנה לא

 תורה שבכתב ולא תורה שבעל פה.
. לפי שהשם ם י ב ו ך ט ו כ ר ב י לומר י  ואין ראו

 הוא כשהיו מתקבצים בני אדם ללות את המת
מר להם או ו ו  ובאין לסופלו שהיה אלם אחל ספל
ו שבו ל מ ו יקרים ע ד מ ק ההספד ע ר פ  בפ׳ מ
ר רח אא״כ ה ן כל זה הטו  יקרים שבו ואין מטריחי
מ עלי ר ומר. וכשיאמר אלם ע  עשרה או י
ילועיס הס כבר בלשון התורה ם פסוקים ו מ ר ע ה  ו
ך מה שיתן אלא אחוזתו הכהן י  ואין לו לזה המער
נה על ההקדשות יקמ מאומה אחוזה למי  הממו
 הערך שנמחייב בו לפני עשרה מישראל ואחל
ך ואז  מהם כהן שיסכימו כולם שזו שוה זה הער
מ עלי שהוא חייב ר ד למוכה וכן כשאמר למי ע ר  י
ו  במה שישומו אותו כעבד הנמכר בשוק וימן דמי
כ צריך זה שישומו אומו ״  כמו שיתבאר בערכין ג
 עשרה בני אלם ואחד מהם כהן ויתן כסי שוממן.
א בהם ענינו צ ו י ם כ ד א ן באמרם ו  וזהו עני
ן אינו תנאי ה כ ה ו ע ש ת וזה שאמר ת  כקרקעו
ו לפי  אבל הוא רשות כי אס הס ט׳ מישראל לי
 שפרשמ ערכיס נשנימ בה מלת כהן עשרה
ם ובאה הקבלה כי כהן אחל בלבל יספיק  פעמי
י אחר ריבוי מ  לנו וכל מה שנשנה כהן הוא ר

 למעט ואפילו ישראל.

׳ פסוקים  הקורא בתורה לא יפחות מג
. ד  כ

ות כמו הפרשה  אם היו שלשתן שלש פרשי
 שמשעיה כה אמר ה׳ חנם כה אמר ה׳ אלהיס
מר כמו אלו הג׳ ו ג  מצרים ועתה מה לי פת ו
רגמן ואחר כך  פסוקים לא יקראם כולם למתו
ן י ג ל ד ן מ י  ימרגם אבל קורא אומס אחד אחד. א
רה. בשני עניניס אבל בענין אחל במו באחרי  בתו
ם. אי י ב נ ב . ו ן  מוח ואך בעשור לחדש מדלגי
ן לענין והתנאי בשניהם שלא ישהא ט ע  ואפילו מ
ק שהוא רגמן לתרגם הפסו  אלא כלי שישלים התו
 מתרגם או השלשה פסוקים אס הוא מתרגם

 בנמא.

 אלו הדברים והוא שלא יקראו על ראש הציבור
מעשה) בני אלם ולא יקרא אדם  פחות משלשה (
 אחד בספר פחות משלשה פסוקים לפיכך אם
 קראו ג׳ י׳ פסוקים יקרא האחד מהם ל׳ פסוקים
׳ פסוקים ואז יהיה  וצא יתחיל בפרשה פחות מג
רד ולא יניח מן י י לו שיפסיק הקריאה ו  ראו
תר  הפרשה פחות משלשה פסוקים ואז יהיה מו
 לו להפסיק כל אלו הם עקרים בקריאה על ראש
 בני אלם. והמתחיל לקרומ בספר מורה הוא חייב
ס ונתן לנו אמ  לברך אשר בחר בנו מכל העמי
 תורתו וחומס נותן המורה והקורא אחרון שהוא
 משלים יברך לאחריו אשר נתן לנו תורתו תורת
טע במובנו וחומס נותן המורה  אממ ומיי עולם נ
 ומה שסדרנו שבזמן הזה יברך כל אחל ואחד
י הנכנסים בבה״כ שלא ראו  לפניה ולאחריה מפנ
 אותו שמרך מחלה ובשרואין איש אחד שעולה
 וקורא בלא ברבה יחשבו כי הקורא בתורה אינו
 צריך ברכה לפניה וכמו כן הנמצאים בבה״כ שראו
ך ויצאו ולא ראו אחרון ר  הראשון שירל ולא מ
 שמרך לאמריה יחשבו כי אין צריך לברך אחר

 קריאת התורה.
ץ ר ו ד ק ע ו ל מ ו ש ל ו ח ב ם ו י ש ד י ח ש א ר ב  ו
. סימן בעלמח ל ל כ ו זה ה . אמר י ו ה כ ע ב ר  א
ט אלא ״ ף ואינו י ס ו  לפי שאין לנו יום שיש בו מ
 מה שנזכר וכל זה מבואר ואמת. ובכ״מ שיאמר
ד החיוב ״  מברך לפניה ולאחריה רוצה לומר ע

 במו שבארנו.
י נ פ ן ל י ר ב ו ן ע י א ע ו מ ת ש ן א י ס ר ו ץ פ  א

. י ו ה כ ב י ת  ה
 אמר השם ונקדשתי בתוך בני ישראל. ובאה
 הקבלה בל דבר שבקדושה לא יהיה פחות
. היא הפריסה ע מ ל ש ן ע י ס ד ו פ  מעשרה. ו
 וההצעה שהיא קולם ק״ש רוצה לומר שיסדר
ן לפני התיבה הוא  אדם אחר יוצר ואהבה ועוברי
. ב ש ו מ ד ו מ ע מ  שיתמנה אחד להתפלל בקהל. ו
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 p ראשון מגילה ואגדות מהרש״א א
כ ״  ו ע

׳ י בהדיא דטומטום כו ספתא תנ ׳ וקשה דהא כתו נות כו י  וק״ל: כד״ה נשים הי
׳ עב״ל. צ״ע אמאי לא תקשי להו בפשיטות טא דלא עדיפא אשה מאנדרוגינוס כו פשי  ו
 מרישא דקתני בטומטום שאינו מוציא מינו ולא אינו מינו והיינו ע״כ דשמא זה הקורא אשה
מר על הנמים או  הוא ועיין יישוב לזה קצת בב״י טור א״ת סי׳ מרפ״ט וק״ל: בד״ה פםק ו
א ׳ עכ׳׳ל. כצ״ל: בד״ה מא* ארי ׳ לשעבר ומשום הכי תקנו בה על הנסים כו  בו

׳ עכ״ל. כצ״ל: ׳ בי״ט דדרשינן ל׳ יום בו ו ביום אפי ׳ דמש׳׳ה לדרוש ב רים בו  פו
א היתה ל ן ש ו י שאין שם חיוב חטאת כי פ ׳ ל ת כו  $7״ב בד״ה ויעבירנה ד׳ אמו
] יותר א ׳ עכ׳׳ל. כצ״ל ובתוס׳ פ״ב דר״ה ובלולב הגזול דבריהם [  עקירה בו
ות א דחינן ליום הכנימה וחתניא חל להי ירות ל ׳ ומכר רב* עי מ  מבוארים ע״ש: נ
 בשבת כוי. למאי דס״ד השתא אמתני׳ נמי ה״מ למפרך הכי דברישא קתני בע״ש דקורין
 העיירות בו ביום ובסיפא בשבת קתני דדמינן לה ליום הכניסה אלא דניחא ליה למפרך אתנא
 דמשכת בהדי׳ דאית ליה הכי וכן הא דקאמרינן בסמוך כמאן כרבי ה״ה דהמ״ל כמאן כסתם
ט רכי ודלא כת״ק דפליג עליה דרכי וק״ל: שם הכל חייבין בקריאת ק  מתני׳ אלא מ

ץ הכל בקיאין כוי. כצ״ל: א  מגילה ו
. והכי משמע י ר כו מ א נ ה כיוס ש ת ו נ ש ל ה ו ל י ל ת המגילה ב ו ר ק ף ד ע״א חייב אדם ל  ח״א ד
 ליה מקרא אלהי אקרא יומס דהיינו שאקרא את המגילה כיוס לכד שהוא כמקום הלל כדאמרי׳ לקמן
 אין זה ראוי כיון שלא תענה להם לישראל בתתלת גאולתן שם כיוס רק כלילה כמ״ש כלילה ההוא נדדה שנת
 המלך וגו׳ ואמר ולילה ר״ל אקרא אותה כלילה לכד מטעס זה מ״מ לא דומיה לי מלהזכיר הנס גם כיוס
 כמקום הלל שהיום עיקר לקרוא הלל ולסעודת סורים כדאמרי׳ לקמן מדכתיכ ימי משתה ושממה ומאן דמייתי
 ליה מקרא למען יזמרך וגו׳ בההוא מזמור נמי רמז בו מעשה אסתר שאמר בו הסתרת סניך הייתי נבהל
 שבזמן אסמר נמקייס הסמר אסמיר אמ סני וגו׳ כמ״ש בסרק שלומ הקן אסמר מן התורה מנין שנאמר הסתר
 וגוי כמסורש שם. ואמר אלין ה׳ אקרא וגו׳ היא מסלמ מרדכי ואסמר ואמרו במפלמס מה בצע בדמי וגו׳
 ר״ל שקלי כסף שנמנו ישראל גרדמי אל שממ ע״י שקלי כסף של המן כדאמרינן לקמן. ואמר שמע ה׳ ותנני
 וגו׳ שיהיו שקלי כסף של ישראל דותין שקלי כסף של המן. ואמר שעלתה תסלתס שהסכת מססדי למתול סמתמ
 שקי וגוי של מרדכי שנא׳ בו וילבש שק וגו׳ ותאזרני שממה כמ״ש ליהודים הימה וגו׳ ושמתה ומסיים ואמר
ן כבוד וגו׳ לסי שלא נזכר שום שם במגילה מן הטעם שכ׳ המפרשים שנכתבה מעיקרא בלשון סרסי  למען חמר
 ומ״מ נזכר שמו של הקב״ה בתתלת הנס שהיה בלילה שנאמר בלילה ההוא נדדה שנת המלן ודרשו מניה לקמן
 בפרקין שהוא רמז דרך כבוד נדדה שנת מלכו של עולם וז״ש למען שאתה פתשת שקי וגו׳ אזמרן בקדאת
 מגילה בלילה להזכיר שמך דרך כבוד על נס שבלילה שאין שינה לפניו נכתב כן נדדה שנת וגו׳ כדי לשבר את
מ ולא ידום בקריאתה גס ביום שבו עיקר שמתה  האוזן כמלך ב״ו ואמר דגם שאזמרך בקריאתה בלילה מ״
 כדלעיל ומסיים ה׳ אלהי לעולם אודך בין שבאת עלינו במדת רשמים בין במדת הדין כמ״ש ככל מדה שמודד
 לך או יש לכרן שאמר לעולם אודך על נס פורים ע״פ מ״ש אס כל המועדים יהיו כטלים ימי פורים לא

 נבטליס והיינו אודך על נס זה לעולם שאתה עשית לי גם שלא נזכר שמך בו:

׳ עכ״ל. כצ״ל ל חג כו ן ש ׳ במוצא• י״ט ראשו כן הקחל כו  דף ה בפרש״י בד״ה ו
׳ על עולה לת ראיה כו ם׳ בד״ה עו  וכ״ה במתני׳ בפרק ואלו נאמרין וק״ל: תו
ב לכמ עכ״ל. בא משום דכתי ׳ אבל איםורא מ״הא אי ל ׳״ט דודא* אינה בו  שאינה ש
 כצ״ל מדברי התוס׳ דפ״ק דכיצה דמלכס ילפינן איסורא לנדרים ונדבות אבל מלה׳ אדרבה
 ילפינן היתרא לעולת ראיה לב״ה ודבריהם צריכים כיאור דמ״ש זה אינו כו׳ דלא נתלקו ב״ה
 על עולה שאינה של י״ט דודאי אינה קריבה כו׳ היינו דאיסורא הוא אבל מלקא ודאי לא
 לקי דאס לא כן אמאי קאמר הא מני ב״ש היא הא כב״ה נמי אתיא וכמ״ש התוס׳ שם
 וליכא לאקשויי דא״כ הדרא תירוצן לדוכתא דלהכי נקט עולת נדכה לאשמועינן דאפ״ה לא
 לקי לב״ה דמ״מ למשרי לגמרי לב״ה בעולת ראיה הויא רבותא טפי אבל עיקר דבריהם
 תמוהים דמאי רבותא דשרו ב״ה שייכא הכא כיון דלא קתני בהך ברייתא שריותא דב״ה כלל
ש דלית להו ״  אלא השותט עולת נדבה ביו״ט לוקה ותלמודא קמסיק ליה התס דאתיא מ

 מתוך כו׳ וצ״ע:
ן ׳ ומתן גדול מזה עכ״ל. הס״ד ואת״כ מה״ד ממעטי א כו ש מ ץ מ ט ע מ ב בד״ה מ ״  ן
א דימא הוה ד ו מ׳ משום דחד גיסא ש ׳ עכ״ל כצ״ל: ג א יהו ששימ כו ל  ר״ל ש
 אי הכי אמאי כוי. לישנא דאי הכי מגומגם דהמקשה גופיה ידע הך כרייתא דתני סביב
 פרט לטבריא כו׳ ואמאי בעי למימר נמי מעיקרא ומי מספקא ליה מלתא דטבריא והכתיב
 ערי מבצר וגו׳ ואפשר דבהך ברייתא לא הוה קתני בה בהדיא סביב פרט לטכריא כו׳ אלא
 סביב פרט שימה תומתה ותלמודא מסיק לה הכי למאי דקמשני ליה דתד גיסא שודא דימא

 הוה בטכריא וכן דרך התלמוד להגיה בברייתא למאי דס״ל השתא וק״ל:
ר רקת מ א א ב ׳ ר ׳ ולמה נקרא שמה רקת כו ר דכא חמת כו מ  דף ל שם אלא א
 שמה ולמה נקרא שמה טבריא כוי. נראה דמדא מהגך תרתי מימרות צ״ל רבה

 אמר וק״ל:

ת א״כ כוי. למאי דס״ד השתא אי ת״ק קשיא ו א סדר פרשי פ ב פ ר ר מ  ?ן״ב שם א
 מתנות המ״ל נמי מתנות איכא בינייהו ולהאי אוקמתא דמסיק ת״ק תנא מקרא
׳ לקרותם ת כו ו ץ מדר פרשי ם׳ כד״ה הא לענ  מגילה וה״ה מתנות נימא וק״ל: תו
ף מקרא מגילה ר השני עכ״ל. הס״ד ואת״כ מה״ד ר׳ אליעזר ב״י מבר א ד א  כ

׳ עב״ל כצ״ל:  לכתהלה דדייק כו
. במקרא תד כתיבי הני שלש ערים בספר י ת כו ד נ ׳ כ ו ת כ ק ׳ ר ו ף ו ע״א חמת זו טכריא כ  ח׳׳א ד
 ״הושע בגורל של בני נפתלי והכי אמרינן פרק מרובה ימה של טבריא בחלקו של נפתלי היתה כו׳ ור״י
. פירש בערוך שס אילן דפירותיו מתוקים או י  מפרש להו לפי השמות שנשתנו בזמנו: כקלא דכנרי כו
. ג׳ מיני הספד י ה כו י ש פ ׳ כ* נח נ ו י מסק* כ כ ׳ ו ו  פירוש מתוק כקול כנור: כי שכיב איניש הכא כ
 זכר כאן על ת״ת מי שלא זכה כלל אף בגופו לאתר מיתה לבא לא״י ספדו עליו גדול כו׳ ושם לו כוי דיש
ע״ד טוב שם משמן  להספיד עליו שלא זכה בגופו לבא לא״י מ״מ זכה בשס טוב לבא התם דשם לו ברקת ו
 וגו׳ ומי שלא זכה למות שס בא״י אבל זכה לאחר מיתה דמסקי ארוניה להתס יש להספיד עליו שלא זכה בתייו
 לבא לשס דהשמא הרוגי עומק מקרי כאילו אינו ממ בזמנו ונהרג בחטא זה שהיה דר בתו״ל וכהאי לישנא
 איכא בסוף כתובות על שנשא אשה בתו״ל ומת שם ברוך המקום שהרגו ור׳ זירא שזכה במייו ליכנס לא״י

 חידושי הלכות מנילה נקראת פו
 כ ע״א
י בד״ה אלא לאו אליבא דרבנן דהוו מקמי רבי עקיבא אמרה ״ ש ר י פ  דף ב ב
 עכ׳׳ל. לכאורה דמשמע ליה דהני רכנן הוו מקמי ר״ע דהכי משמע דר׳ יהודה
 קאמר לר׳ עקיבא אימתי אמרו רבנן דקורין בי״א כו׳ היינו בזמן שהשנים היו כתקנן אבל
 בזמן הזה אין קודאין ואין זה מוכרת דאדרכה איכא לפרושי דר״י אליבא דרבנן קאמר והס
 בעצמם דברי רבנן דבזמן ר״ע היו דטפי נימא לן למימר הכי דאל״כ רבי יהודה הוא דפליג
 עליה דר״ע ולא רכנן וע״כ נראה שפירש״י נמשך למטה ושיעור דבריו כך הוא אלא לאו
 רבנן דפליגי עליה דר״ע ומקמי ר״ע דהיינו בזמן שהשנים כתקנן אמרה מיהא דקרינן אלמא

 כו׳ ודו״ק:
׳ והכא דא מסיק ליה כו ׳ ואר״י דתלמו ב חמדא כו ד האמר ר עו ם׳ בד״ה ו ״ב תו  ן
׳ ב חםדא כו ד את״ל דבמתומות איירי נמי תקשה והאמר ר עו ׳ ו  ה״ק כו
 עכ״ל. כצ״ל מתוס׳ בפרק הבונה וסי׳ דהפס 3פ׳ הבונה תלמודא מסיק ליה לאוקמא הא
 דרבי ירמיה בפתותומ משוס דמעיקרא ידע התם מלתיה דרב תסדא ולא הוה קשיא ליה
 התס מעיקרא מאלה המצות גם דמעיקרא איירי התם לפלוגי בפתותומ כדקאמר סתום
 ועשאו פתות כו׳ פתומ ועשאו סתום כו׳ מש״ה העמיד הך דרבי ירמיה נמי בפתותה ולא
 תקשה כלל מדרב מסדא אבל הכא ה״ק מעיקרא והסברא מאלה המצות ולא ידע כלל לפלוגי
 בין סתומות לפתותות ומהך קושיא דפריך מעיקרא אלה המצות אתותב ר׳ ירמיה בין
 בפתותות בין בסמומות ואס כן שפיר קא מקשה לפום הך סברא דבסתומות מיירי הא דר׳
 ירמיה תקשה ליה נמי הא דרב תסדא ועד״ז יתפרש מ״ש וכפר״ת ז״ל שהגיה כו׳ ומשני
 אין מהוו הוו ולא קשיא מידי דר׳ ירמיה מוקי לה בסמומות וכי מטי כוי ר״ל דלמאי דמשני
 בין המס כין הכא אין מהוו הוו ודאי דלק״מ אי דרבי ירמיה מוקי לה נמי בסתימות ומש״ה
 כי פריך במגילה מהא דרב תסדא ולא בעי לאוקמא הא דר׳ ירמיה בפתותות כדמוקי לה
 בפ׳ הבונה דהכי אורתיה דמקשה זיל הכא קא מדמי ליה להפך הסברא לפי הקושיא כפרש״י
 ההם ע״ש והכא מאלה המצות נמי פריך מעיקרא דליכא לפלוגי בין סתומות לפתותות לפום
 הך סברא אי איירי בסתומות פריך נמי מרב מסדא כיון למשני שפיר אין מהוו הוו ולאוקמא

 אפי׳ בסתומות כסברת המקשה ודו״ק:
. כל דברי המאמר מפורש י ת כו ו צ מ ב אלה ה י ת כ ה ף כ ע״כ מנצפ״ך צופים כו׳ ו  ח״א ד
ד התוס׳ גס עיין כתידושינו ב  פרק הבונה בתידושי הלכות ואגדות גס כאן עיין בתידושי הלכות על ד

:  פרק כ״ג

ב ר על העי כתי צ ש כ ׳ ו ב ו*לן כו ר על יריחו כתי צ ש ׳ כ  דף ג בד״ה וילן יחושע כו
׳ עכ׳׳ל. כצ״ל האי כשצר על ירימו שכמבו לאו ממש הוא דכבר ילך בלילה כו  ו
 כבש את יריתו והתריבה אלא קודם שצר על העי היה דכתיב בהאי קרא וישלתם יהושע וילכו
 אל המארב כו׳ שעדיין לא הלך על העי כדמסיים בהאי קרא וילן יהושע בלילה בתוך העם
 עד אשר הלך בעצמו להלתם על העי כדכתיב באידך קרא וילך יהושע בלילה ההוא במוך

 העמק דהיינו כשהיה צר על העי וק״ל:
ו דמי עכ״ל. הס״ד ואת״כ י עד בפני ת״ח ויום שמועה כבפנ ן מו  ז$"כ בד״ה אי
כל להתעלם ב לא תו ת ל״ת דכתי י בד״ח א ״ ש ד פ  מה״ד כ״ש חנוכח וק״ל: ב
׳ עכ׳׳ל. לא ידענא אמאי פי׳ למאי דס״ד מעיקרא למילף מהכא דגדול כבוד הבריות כו׳  כו
 והא דתינן ליה התם בפ׳ מי שמתו דשאני התם דכתיב והתעלמה וה״נ בעי למילף התם
 דגדול כבוד כו׳ מהך דמייתינן בשמעתין הרי שהיה הולך לשתוט פסתו כו׳ ודמינן לה נמי
 התם שאני התם דכתיב ולאתותו אלא דגדול כבוד הבריות שדומה ל״מ דוקא בלאו דלא תסור
 הוא כדמסיק התם וה״נ הכא מקרא מגילה לאו דלא תסור הוא דמ״מ מצוה דרכנן הוא
׳ וצ״ל רהא ף הוקף כו שב ולבסו ך שי ר ם׳ בד״ה כ  וכ״פ הר״ן כשמעתין וק״ל: תו
׳ עכ״ל. ודומיא דהכי ע״כ אפי׳ בדליכא ר מיידי דליכא י׳ בטלנים בו פ כ  דקאמר נידון כ
 י׳ בטלנים במוקף ולבסוף ישב קורין בט״ו ומהכא ה״מ להוכיח כפשיטות דהך דכרך שאין
 בו י׳ בטלנים נידון ככפר ע״כ בסתם כרכים מיירי ולא במוקף תומה מימות יהושע וכ״ה
׳ ׳ מאי מהני ולבסוף ישב אם לא קדשה כו : בד״ה והתניא ר״א כו ן ר״  ברא״ש ו

 עכ״ל. כצ״ל:
. לפי שמוצאם בדיבור הס כפולים שכחום ובודאי יש י ם כו ו סד י ו ו ר חז ם ו ו ח כ ף ג ע״א ש  ח״א ד
 צורך בהם כגון לענין המספר עד אלף ובפרק הבונה דרשו בהם בכפילים עיין שם בחידושינו באגדוח:
. התרגום הוא לשון ארמית והתורה ודאי ניתנה בלשון הקודש היא לשון י ם כו ו ל ק נ ו ה א ד ו ם של ת ו ג ר  ת
 עברי מאבותינו מעבר הנהר אלא פירושה מסיגי היה תרגום כדלקמן מפורש זה תרגום שהוא לשון ארמית
 שהיה להם ומורגלים בו מטת אבי אמס לבן הארמי כמפורש פ׳ כ״ג ומסיק דשכתוס אתרי ימי עזרא כדקאמר
ו ר מ תן א נ ו ם י אי י ב ם של נ ו ג ר  השם דבררו להס כתב אשירית ולשון הקודש עד דאתי אונקליס ויסדום: ת
. יונתן הגדול בתלמידיו של הלל היה כמפורש פרק הישן יהלל ק׳ שנה קודם שנתרב הבית שני י י חגי בו פ  מ
 היה ובודאי דלא ראו את הנביאים תגי זכריה ומלאכי שהיו בתתלת בית שני אלא בקבלה היתה לו מפיהם ע״י
 רבותיו ימקמיה דאינקליס היה יונתן שהוא היה תלמיד ר״א ור״י שהיו מתלמידיו של ריב״ז שהיה חלמידו של
 הלל אלא שלא היה יונתן תש לפרש התורה אז מטעמא דלקמן דמפרש׳ מלתא ולא היה מפרש רק נטאים
ש ר ו פ א מ ר ק ׳ זו מ ר וגו פ ס ו כ א ר ק י  דאיכא מילי דמסתמן עד שבא אוגקלוס ופירש לדורו גם התורה: ו
. מפורש ספ״כ י ב כו א ח א ד ד פ ס מ ס כ ל ש ו ר י א ב ר פ ס י מ םג דר: ו . מפורש פרק אין המו י ם כו ו ג ר  זה ת
ניה. מפורש פרק תלק ולכאורה אין למאמר זה שייכות י מי פ י ד נהו ע ׳ אי ל בו א י נ י ד י אנ ת י א ר  דמ״ק: ו
 הכא ונראה משוס דזכר לעיל במעלת כתוטס משוס ספר דניאל דאית טה קץ קאמר נמי דאע״ג דאינהו כדורו
ע ש ו ה ת י ו י ה  עדיפי שהיו נטאיס איהו נמי עדיף מנייהו דאיהו חזי כו׳ והקץ נמי חזי טפי מינייהו: ויהי ב

. מפורש פרק היה ופרק נ״ה: י כו ן יהושע ו ל י ׳ מיד ו ת א  וגו׳ א״ל עתה כ

ן תנן תרת* מינייהו דקא מני ׳ ובמתני׳ דערכי ד ואונו כו ו י כד׳׳ה ל ״ ש ר פ  דף ד ב
׳ עכ״ל. כך היה גרסתו שם אבל בכל נוסתאות שלפנינו כמשנה שם לא מנה ד ואונו בו ו  ל
׳ אבל הכא ם׳ בד׳׳ה הא אלפעל בננהו כו  אלא אונו וכמ״ש התוס׳ כשמעתין וק״ל: תו
ת עב״ל. אין זה מדוקדק דגיא מרשים ו ל ו יך למימר שהן כפ  דהוו ג׳ בשלשתן לא שי
 לא כתיב בקרא ולא פריך אלא אלוד ואונו אלא דצ״ל דבתרתי נמי לא שייך שהן כפולוה

] יוחר. נ״ב ע״ש שדחו זה: א י ראם [  קרנ
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 ב חידושי הלכות מגילה נקראת פרק ראשון מגילה ואגדות מהרש״א
כ ״  ז ע

 אבל כההיא דאר״י קראה כין הכתובים לא יצא א״א לפרש דגרע מקראה כע״פ דקאמר
ד ״ א  בצבור שנו ואי גרע מקראה בע״פ ימיד נמי לא יצא דיתיד לא יצא כע״פ וק״ל: ב
׳ עכ״ל. כתב מדרבנן קרי כתיבה כו ן לי ת י א ת ה ר ר מ ו ׳ ואין ל  ואכתי קשיא כו
 פי׳ כיון דמדרבנן ניתן לכתב ולקרות אכתי קשיא אההיא דפ׳ אמר להם הממונה
 דקאמר הנימא למ״ד כו׳ אלא למ״ד לא נימן ליכמב מא״ל כיון דניתן לכתוכ מדרבנן
 לא ה״ל לסתום דכריו למקרי לא ניתן ליכתב סתמא וא״ל דאה״נ הא דקאמר הניתא
 למ״ד נימן ליכהב היינו נמי מדרבנן דקרי כתיבה ואלא למ״ד לא ניתן ליכתכ היינו נמי
 אפי׳ מדרבנן דאס כן הדרא קושיין לדוכתין האיכא נמי חנוכה כו׳ ולא הל״ל הניתא
 למ״ד ניתן ליכתב ותירץ הרר״א דזו הסכרא קיימת הא דמגילה ניתן ליכתב מדרבנן קרי
] הנימא למ״ד ניתן לכתב משוס דכתיבה דמגילה מהניא טפי א  כתיבה ושפיר קאמר [
] וק״ק לפי דרך זה הא דקאמר אלא למ״ד לא ניתן לכתב היינו אפי׳ מדרכנן ב  כו׳ [
 ולא אשכתן הך דעת שלישית הכא ובשום דוכמא דאיכא מאן דאית ליה הכי ודו״ק:
׳ עכ״ל. כצ״ל: רכא כו י א פ כ י ׳ דלשמואל נמי א רכא כו י א פ כ י  בד״ה לכולהו א

׳ ש כו ר רושלמי ארורה ו י בי כ ד ך מר ר המן לברו ו ר  ?ן״ב בד״ה דלא ידע בין א
כל דאי או ׳ וי״ל דו ו ן כ רי  עכ״ל. כצ״ל ועיין בב״י וק״ל: בד״ה כאן במכשי
׳ דודאי מסברא נימא הכי דלא התירו אוכל נפש אלא בדבר ׳ עכ״ל. פי ש המתקלקל כו פ  נ
 המתקלקל אבל שאינו מתקלקל הרי אפשר לעשותו מאתמול ואסור בי״ט ומ״ש התוס׳ אבל
 אוכל נפש דעדיף כו׳ ה״ה דאינו עדיף אלא שאינו מתקלקל אלא דקושטא קאמרי דמגבן
ה עדיף טפי כשנעשה מאתמול כדאמרינן פ׳ ר״א דמילה אף גבינה בת יומא מעליא  הו
 אבל מכשירין דלא שייך ביה מקלקל ואי לאו מיעוטא דהוא הוה שרינן ליה מכשירין בכל
 גווני מדכמיב לכם דמרכינן מכשירין וע״כ לא אמא מיעוטא דהוא אלא לתלק בין אפשר
 ללא אפשר אבל באוכל נפש דלית לן מיעוטא דהוא לימ לן נמי לפלוגי כין אפשר ללא
 אפשר אלא בין מתקלקל לאינו מתקלקל מסברא ובזה יתיישב מה שדקדק הרא״ס לפרש״י

 בפ׳ בא ע״ש:
י בוי. כל דגר זה קצת מפורש בקרא דכתיב נ ו ע ב ם ק י מ כ ח ף ז ע״א שלחה להם אסתר ל א ד ׳ ׳  ח
 מעיקרא ויכמוכ מרדכי גו׳ לקיים עליהם להיומ עושים גו׳ ולא רצו לקכל משוס קנאה אמ מעוררח כוי עד
 ומכתוב אסתר גו׳ לקיים אמ אגרמ הפורים גו׳ השניח וישלח ספרים גו׳ ומסיים ליה דאין לחוש לקנאה רק
. י ת כו ו ר ו ד י ל נ ו ב ת  דברי שלום ואממ גו׳ הלא הס כמוביס על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס: כ
 פי׳ שבקשה אסתר שתהיה המגילה מכלל הכתובים וכשפרש״י בפסוק ומאמר אסתר קייס גו׳ ונכתב בספר
 גו׳ אסתר בקשה מתכמי הדור לקבעה ולכתוב בספר זה עם שאר כתובים וזהו ונכתב נספר עכ׳׳ל והשיבו
 לה דהכתוב מיעט אמ המגילה מהיותה מכלל הכתובים דכתיב הלא כתבתי לך וגו׳ שאמר הכתוב בתתלה
 הט אזנך ושמע לדברי תכמיס כו׳ פי׳ שתהיה המגילה מכלל המצות שאינן אלא דכרי תכמיס כמו מצות נר
מ הלא כתבתי לך שלישים גו׳ אין  תנוכה ולא מכלל מצות הכתובים הנאמרים ברות הקדש כדכתיב בתר ה
 לן לרכעו עד שמצאו להם סמך מן המקרא דהמגילה היא מכלל השלשה כמאן דסבירא ליה הכי דכתיב
 כתוב זאת מה שכתוב כאן ובמשנה תורה הוא מקום אשד זכרון מה שכתוב בנביאים הוא מקוס ב׳ בספר
 מה שכתוב במגילה הוא מקום שלישי וכתבתי לן שלישים יתפרש השתא טפי אתורה נביאים וכתוטס והכי
 מפרש טרושלמי כתוב כתורה כמה דתימא וזאת התורה זכרון אלו נביאים דכתיב ויכתב ספר זכרון לפניו
 גו׳ בספר אלו כתובים דכתיב ומאמר אסתר גו׳ ונכתב כספר גו׳ ועוד אמרו כירושלמי שהשיבו לה משוס
 דאין נביא רשאי לחדש דבר מעמה עד שהאיר הקב״ה עיניהם ומצאו כתובה בתורה ונביאים וכתובים ואיכא
 למ״מר דמלמודנו לא חש שישיבו לה כן דאין כאן משוס דאין נביא רשאי למדש דהא איכא ק״ו כדלקמן
 ומה מעבדוח לחירומ אמרו שירה ממימה למייס לא כ״ש ומיהו לא סגי לן בהאי קל ותומר ואיצטרין קראי
 דהכא דמשוס האי ק״ו ראוי לאומרה במצות מכמים כמו השירה אבל לקובעה טן הכחוטס ליכא למילף מקל
 ותומר אי לאו הני קראי ור׳ יהושע נמי דפליג הכא היינו שלא ניתנה לקובעה בין הכתובים להיות מטמא
א ל שלמה הי ו ש ת מ כ ח  את הידיס אבל לקרותה מדכרי חכמים אית ליה מקל וחומר דלקמן: מפני ש
. רצה לומר שחכמח החורה היא חכמה העצמימ שנימנה ליכתב אבל חכמת שלמה חכמת האדם היא י  כו
 כעין דברים שבעל פה שלא ניחנו ליכחב ולא שייכא בין הכתובים וא״ל וכי זו בלבד נאמרה והלא כבר נאמר
ידיר שלשת אלפים גו׳ ולמה נכתב קהלת טפי מהשאר אלא שהיא שייכא טן הכמוטם ואמר וכ׳׳ח דאי בעי  ו
 איכמכ כו׳ וקהלמ איכמב והשאר עד שלשמ אלפיס משל גו׳ לא איכמב מ״ש אל תוסף על דבריו וע׳׳כ לא
ס שבעל פה אין להם שיעור אלא ע״כ על דבריס שבכתב נאמר כן וכיון שקהלמ ד ב ד  דברים ממש קאמר ד
. מפורש סרק רבי עקיבא: י ה כו מו למעלה מ י  ניתן ליכתב ע״כ דבי! הכתובים הוא: קיימו וקבלו קי
. היינו שאמר מתתלה ואשר נתן כתר מלכות בראשו ששאל גס על כתר המלכות י ר כו מ א א ו ב ו  קמפיש ט
 ולבסוף שראה שעיני המלן רעה בו ששאל גס על כתר מלוכה לא אמר רק ונתון הלבוש והסוס גו׳ כפרש״י
 במגילה ע״ש אימ לן למימר מסברא ללא שאל כל כן גס על כתר מלוכה אי לאו דבלבו אדעתיה דנפשיה
. לפי שמדרן שאדם נושא חן ביומר בעיני אוממו וגבי י ו כו ה ל ת מ ד ד נ ח א  קאמר: מלמד שכל אחד ו
 אסתר כמיב לא הגידה אסמר אמ עמה גו׳ כי מרדכי צוה גו׳ אפשר שהוא עשה כן כדי שלא מהיה נושאת
 חן וישלחוה אגל מאלהים היה בהיפך זה כיון שלא הכירו אח עמה כל אחד ואחד נדמחה לו כאילו היא
. יש לדקדק מעיקרא דדייק ליה י ר כו ג י ש ק ת ס י ד  מאימתו ולכן נושאת חן בעיני כל רואיה: דילמא פ
 ובבוה לא שלחו וגו׳ היאן ידעו מה עשו הרתוקים אי לאו כרות הקדש טפי ה״ל לדייק כן מרישא דהאי קרא
 דכמיב ושאר היהודים גו׳ והרוג בשונאיהם חמשה ושבעים אלף גו׳ היאן ידעו מספר הרוגים של הרתוקים
 אי לאו ברוה״ק וי״ל משוס דבכמב המלן נימן רשומ ליהודים גס בבזה דכמיכ אשר נמן המלן ליהודים אשר
 בכל עיר גו׳ להשמיד ולהרוג גו׳ ושללם לבוז גו׳ אלא שהם מעצמם הרחיקו מהבזה שלא יהא עין המלן
 צרה בממון כפרש״י במגילה והשחא בדבר שנחקייס כחב המלן להרוג בשונאיהם ידע למימר שהיה הקול
 יצא לידע גס ממרתקים את מספר ההרוגים אכל בדבר שלא קיימו מצות כתב המלן שלא שלחו ידם בבזה
 לא הוו ידעי בקלא בעלמא אי לאו ברוה״ק והמדחה קאמר דע״י שלית הודיעו להם כן וכדי שלא יהא עין
. כחנו החוס׳ דברישא דקרא לא חזינן אלא י ם כו ע ר ז ף מ ו ם א י ם ל ר כ ז  המלך צרה בממון: מהכא ו
 היהודים שבאותו דור עכ״ל ולא משמע כן דברישא דקרא נמי כתיב בכל דור ודור גו׳ אלא נראה דרישא
 דקרא איכא לפרושי שכן קבלו עליהם שלא יעבור אבל מיתורא דלא יסוף מזרעם משמע ליה למדרש דרות
 הקדש אומרת כן בלשון הכטתה ללא יסוף מזרעם וכה״ג דרשו מיניה בירושלמי דימי פורים לא יתבטלו
ח מנות. פרש״י דהא חרי מנות איכא כו׳ ע״ש פירושו אינו ו ל ש מ  גס לעחיד: שדר ליה קיימת בנו ו
 מבורר ומאי אשמועינן ככן הא ודאי דאטמא דעגלא וגרבא דחמרא ב׳ מנוח הן ונראה לקיים כל נוסחות
 הגמרות שלפנינו דמייתי נמי סיפא דקרא ומתנות לאביונים ומשוס דמנה משמע כל דהו ולכן בעי חרי לאיש

 ז ע״א
 קאמר דמ״מ יש להספיד עליו על שאבדה כלי תמדתה שהצדיק ודאי אינו אבד במיתתו שיש לו השארות
 הנפש אבל יש לכלל ישראל להספיד על מה שנאכדה מהס כלי חמדתן שהצדיק הוא דמיון כלי תשוב שע״י
. לכאורה דמלת רקח י טס: רקת שאפי׳ ריקנים שבד מלאים מצות כו טו  פועלים דברים תשוטס ו
 לא משמע אלא ריקנין ומהיכא משמע דמלאיס מצות כרמון ויש לומר דנקרא רקת על שם הכתוב כפלת
ה של ארץ ישראל בו׳. אבל לא בטיבור של ר ו ב י ט ושבת ב  הרמון רקתן וכמפורש בפ׳ זה בורר: שי
ן פרק זה בורר אלשכת הגזית שררן אגן הסהר וגו׳ שהיא יושבת כטיבורה של עולם וכ״כ נ  עולם דהא אמד
 החוספוח פרק אלו מציאוח דירושליס לא היה רק מהלן יוס אחד מגבול ארץ ישראל מצד אתד וארץ ישראל
 ד׳ מאוח פרסה על ד׳ מאוח פרסה היה ע״ש: שטובה ראייתה בוי. פירשו בחוספוח שהיו שם גגות
 ופרדסים עכ״ל ועוד יש לומר טובה ראייחה בחכמים שהיו יושטס שם סנהדרין טמי רבי כדאמריגן ספ״כ
. דלפי פשוטו שמשחבח בזבולן שחרף נפשו למוח במלחמה ונפחלי על י  דר״ה: זבולן עם חרף וגו׳ כו
 מרומי שדה לא ידענו מה שבתו ומ״ה דרשו טה דבאותה מלחמה שראו בני זבולן אח נחלח בני נפחלי כי
 שס נקכצו כדכחיב ויזעק ברק אח זבולן ואח נפחלי קדשה שהיא נחלת נפתלי כמה שאמר מקדש נפתלי
 וע״י שראו בני זבולן את נתלת נפתלי שהיה על מרומי שדה מקום שדות וכרמים תרף הוא נפשו למות על
. רש״י בתומש ן ו  רוע מזלו שנפל כגורלו ימים והרים וגבעות שאינו מקום שדות וכרמים: ספוני זה חלז
 פירש שבחלק יששכר חבולן היה כו׳ עיין שם והט משמע מקרא כי שפע ימים יינקו ושפוני טמוני תול
 וגו׳ קאי גס איששכר ובשמעתין לא הזכיר אלא זבולן היינו שהוא היה מתרעם על חלקו ולא כן יששכר
. פירש רש״י מי מודיעני על זאת שמא יקתו בלא י י כו נ ע י ד ו  שהיו בעלי תורה: א״ל רבש״ע מי מ
 דמים כו׳ עכ״ל ודותק הוא שיטלו בגזל בלא דמיס ויש לומר דהכי קאמר דמי מודיעני דשמא יבאו לסחור
ש פ׳ איזהו נשך מי שתולה קלא אילן בבגדו ואומר תכלת הוא אמר ן ד  בקלא אילן במקום תכלת כדאמדנ
 ליה שם יזבחו זבחי צדק כפי׳ רש״י כשם שאסור גזל בעולה כן לא יגזלו ממך מחייתך של חלזון על ידי
ן בלא דמיס כו׳ יש לומר כמשמעו דבדס חלזון מ . ושאמר כל הנוטל מ ׳  קלא אילן שלא יצליח בסחורחו ט
 עושין חכלח כדאמרינן במנחוח וקאמר והנוטל ממך סחורה של החכלח בלא דם חלזון על ידי קלא אילן
. עיין סירוש רש״י ובכתובות י י לי חלב ודבש בו  לא יועיל לו בסרקמטיא ולא יצליח כוי: לדידי חז
. עקרון חעקר קרא הוא בצסניה וקסרי בגי׳ עקר י  ס״ס בחרא מסורש ע״ש: עקרון תעקר וו קסי־ כו
 ורצה לומר קסרי שמה ונקרא עקרון במקרא על שס שתיעקר לעחיד וכמה שאמר ומלכוס זדון מהרה
 תעקר כו׳ ובקרא עקרון אחד מחמשה ערי סרני סלשתיס תתשב כססר יהושע ובססר שמואל ונעשית ראש
 לאדום כדמוכת בשמעתין ונראה בזה גם שעקרון וצור מארץ סלשתים תתשב שוב היתה לאדום וע״ס מה
 שאמרו סא״ט ואת תמשת סרני סלשתיס העזתי והאשדודי והאשקלוני והגתי והעקרוני והעויס אמר תמשה
 ותשיב שית ומשני עוים מתימן בן אליסז בן עשו באו ואיוו לאלהי סלשתיס ויצאו מתימן לגור ביניהם ולהכי
. כהאי י ת והיא כו ו ל ו ח ת כץ ה ב ש ו  לא אמר ו׳ ולסי זה אסשר דבעקרון נתיישבו בני תימן: שהיא י
 לישנא אמרינן סרק ב״מ אתרמודין לסי שדרין בין התולות עיניהם טרוטות ושם סירושו מלשון תול לפי
 שדרי[ במקום חול והרוח נושבת בו ונכנס בעיניהם ונראה דהכא נמי יש לסרש שהיא יושבת טן התול מכל
 הצדדים דהיינו שיושבת על שרטון שבתוך הים ונמצא חול שעל שפח הים סטב לה ואמר ט כבר קודם
 שמלכה מלכות רומי ואדום דהיינו בימי מלכות יון לפי שהיתה קסרי קרובה לארץ ישראל ט שמשת סרני
 פלשחיס לארץ כנען חחשב כמפורש ביהושע על כן היתה יתד תקועה לרעה לישראל על ידי מלכות יונים
 וכשגברו מלכות טת תשמונאי על היונים נצתו גס את קסרי וכבשוהו כדאמר לקמן ישבו שניהס אל חאמן
ס היו בה ד ד  והיו קורין אותה אז על שם חורכנה כבישת מגדל שד כ״ה גירסת הערוך דהיינו שנתרבה ו
 שדים: והסירותי דמיו מפיו וגו׳ זו בית במיא. כפירוש רש״י שס אלו בית במה שלהם שהיו זורקין
. כמה שאמר י ן שיניו וגו׳ זו בית גליא שלהן כו י ב  שס דמי זבחיהם ויש כי׳ עיין שס. ושקוציו מ
ן אוחו טח גליא לשון ד ו  פרק כל הצלמים ואבדתם את שמם שלא לכנות לה שם שבח אלא שס גנאי היו ק
רץ אותה טת כריא לשון תפירה ושפלות כפירוש רש״י שס ועיין בערוך עוד פירושים וזה שאמר  גובה קו
ף ו ל א ו ומבין שיניו בשם שבת זה: והיה כ  והסירותי דמיו וגו׳ ושקוציו מטן שיניו שלא יקרא להם עוד מפי
ד יהודה ובספר ש . דבמקוס שהיו שם אלופי אדום יהיו אלופי ו י דה כו הו ם שי־י י י ד י ת ע ה ונו׳ ש ד ו ה י  ב
י כו׳ וא״ד ב ר מ ד ד י א״ ו  זכריה פירש רש״י אלוף מלשון לימוד כמו ואאלפך תכמה: קמרי בת אדום כ
. ועל כן נקראת קסרי כי מלכים שלהם נקראים קיסר על שם המלך שמלך י י כו כ ל י מינה מ מ ק ו א  ד
 בה בכת ובתוזק יד כמפורש ביוסיפון וצריך לומר דמרט ומוקמי מלכי היינו משאר אומות שהיו בה דהא
. י ן באדום קטון נתתיך בגויס דלא מוקי להו מלך בן מלך: אם יאמר לך אדם חרבו שתיהן כו נ  אמד
ט תרבה קסרי וישנה ירושלים ותרבה  בסרבו שתיהן וטשבו שתיהן אמר בכל תלוקה מהן אל תאמין אבל ג
 ירושלים וישכה קסרי אמר בשני התלוקות פ״א תאמין ויש לומר שאילו היה אומר נמי כן ככל תלוקה תאמין
ד או ס  היה המובן ממנו שאפשר לפרש להאמין באתד משני התלוקות אם לעולם ישבה ירושלים ותרבה ק
ד ס  לעולם ישבה קסרי וחרבה ירושלים ואינו כן אלא שיש להאמין שב׳ החלוקוח אמת כי לפעמים ישבה ק
 וחרבה ירושלים ולפעמים ישבה ירושלים וחרבה קסרי ומייחי ליה הכי מקרא דאמלאה החרבה דצור אמרה
 על ירושלים אחמלא מחורכחה כפרש״י ומשמע נמי אמלא אח צור שהיא חריבה מירושלים שהיחה מלאה
 וכן ולאוס מלאום יאמץ שסתם הכתוב איזה מהם יאמץ על חטרו על כן פירושו שכל אשד מהם יאמץ על
. ר״ל גס שאינו ראוי לכך יותן במתנת י והן עשו בו  חטרו לפעמים זה ולפעמים זה: אמד יצחק כו׳ י
 תנס כמ״ש וחנותי את אשר אחון כו׳ אמר ליה הקב״ה. רשע גמור הוא ואין ראוי לחנוחו א״ל יצחק בל
 למד צדק וגו׳ כמ״ש ששגגת תלמוד עולה זדון וזה שלא למד צדק שוגג הוא במעשיו הרעים א״ל הקב״ה
ד ורשע גמור הוא כמ״ש ערו ערו עד  בארץ נכותות יעול דהיינו להתריב ארץ ישראל והמקדש בזה הוא מד
ן גומר זה גרממיא כו׳ וגומר מבני יפת נ . בפ״ק דיומא אמד י : זו גרממיא של אדום כו ׳ גו  היסוד ו
 היה ואפשר דמשום הכי קאמר זו גרממיא של אדוס כו׳ ולא אומה גרממיא דהיינו גומר דמבני יפת היה

: ׳  ובאותה דשל אדום שאלמלא מ
. והוא כמנץ ימות התמה שס״ה ימים י י כו מ ו ר ה מרזבנ• איבא ב ש מ ח ן ו י ת י ש  ע״ב ותלת מאה ו
 כי עשו מונה לתמה וכדלקמן שס״ה שווקים וכ״א ממרזבני שהם שס״ה הוא מושל ביומו מימי השנה
 שס״ה ודקטיל בכל יומא תד מנייהו הוא רמז על חסרונה לעחיד דוגמח שאמרו בפרי החג ואמר דעי״כ
. ועד״ז י  מיטרדי לאוקמי מלכי והיינו זממם שאין יוצאין להחריב העולם: אם יאמר לך אדם יגעת• כו
 פירשו כקרא האמנחי כי אדבר אני עניתי מאד גו׳ האמנתי שמצאתי כי אדבר שעניתי ויגעתי מאד בזה אבל
. כל הסוגיא מפורש פרק י כו  כשאמרתי בחפזי בלא יגיעה כל אדם כוזב ולא חאמינו: אם ראית רשע ו
ם. כל אלו דברים הס סיפור גדולתם קי ו ך גדול של רומי ג׳ מאות כו׳ ושם״ה שו ר  קמא דכרכות: כ
 ותשיבותס של רומי לאשמועיק אס לעוברי רצונו כך לעושי רצונו לישראל לעתיד על אתת כמה וכמה וכן מצינו
 במדרש דירושליס לעתיד תהיה גדולה ארכע מאות פרסה ככל ארץ ישראל ולענין שווקים אמרו טומא אתהלך
ד נאמר טרושלים אהיה לה חומת אש:  לפני ה׳ בארצות התייס זה מקום שווקים ולענין מתיצות וחומה ה

ר׳ •וחנן נמ• אמר דאם קראה ׳ ו ב כו לא לכתו ת ו  דף t תד״ה נאמרח לקרו
׳ עכ״ל. צ״ע אמאי לא הביאו מדברי רב יהודה ן הכתובים לא •צא בו  בי
 אמר שמואל גופיה דאית ליה נמי הכי בפ״ב דאם קראה בין הכתובים דלא יצא ונראה
 לפרש משום דמלתא דשמואל איכא לפרושי דקראה בין הכתוכיס גרע מקראה בע״פ

 קרני ראם [א] ד״ה ואכפי קשיא כוי הניחא. נ״ב ואיני מטן מדוע לא פי׳ התוס׳ סוגיא דאמר להם הממונה בפשיטות הניתא למ׳׳ד ניתן לכתב היינו מאן דסובר דאסתר מטמא ידים וניתן לכתב מדאמר ר׳ וא״כ
ד דאין מטמא ידים וניתן לכתב רק מדרבנן כקושיא דהא איכא חנוכה וצ״ע: [ב] שם וק״ק נ״ב ועוד קשה דא״כ איך יפרש המשנה דקראה  תנוכה לא ניתן לכתב אבל למ״ד לא ניתן לכתב היינו מ״

 ע״פ לא יצא:
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 ק ראשון מגילה ואגדות מהדש״א ג
 ט ע״כ

 המלמול להזכיר שכמבו ואל זאטוטי במקום ואל אצילי שהד אין זה מכלל מחשבים הנא
 שנכתבו בשינוי ואהא קשיא להו רה״ל למכתב בתרוייהו לישנא לאצילי בלשון יון ותירצו ללא
 רצו לשקר ולכך הוצרכו לכתוב זאטוטי בתתלה במקום נערי ומשום שיהיו נקראים בשמם

 הראשון כפרש״י כתבו כן גס כן במקום אצילי ולו״ק:
ר בא מן פ ה ׳ ש שמש כו ׳ לכהן המשמש ו ן כהן המשמש כו ן כי ״£ בד״ה אי J J 
׳ עכ״ל. כצ״ל לכהן המשיח לא ן כהן המשמש לכהן כו ׳ הל״ל בי  המשמש כו

 שייך בהך בבא למיידי אף בביח שני וק״ל:
. עיין פרש״י והקשו התוס׳ לפירושו שהרי י ת כו י ש א ר ו אלהים ברא ב ו ל א דף ט ע״א כתב ״  ח
 בראשימ אינו שם כלל כר וא״כ אילו במבו בלאשית קולס כו׳ והחיבה הראשון הוא בורא אחל כר ע״ש
 ולכאולה לא יצאנו מילי קושייחס כיון שכחבו לו בלשון יון בחחלה איך יפרשו להוציאו ממשמעו ללשון אלהוח
 כיון לאינו שם כלל בלשונם וכי מפני הקלימה ישנו ממשמעות הלשון כקושייחס ונראה לולאי המינים יאמלו
 להתתיל בשמו ולהוציא זאת הלעת אמלו במללש וענותך תלמי מלך ב״ו תתלה מזכיל שמו ואת״כ שבתו פלן
 אגוסטלא כו׳ אבל הקב״ה אינו כן אלא חחלה מזכיר שברא עולמו ואח״כ הזכיר שמו שנאמר בראשית ברא
׳ ובספל פענת לזי בשם ספל לקת טוב נחן כועס לענין כלאמלינן שלא יאמל האלם לה׳ קרבן  ואת״כ אלהים מ
 אלא קלבן לה׳ לשמא ימחלט בתוך לבורו ולא יסיים ונמצא שהוציא שם שמים לכטלה הכי נמי הכא אס היה
 אומר אלהיס ברא והיה פוסק ולכך התחיל בראשיח עכ״ל ולפי שהמינים יכחישו כל זה ויאמרו ללאוי להתחיל
 בשמו ואילו כתבו בראשית בלא אלהים יבא זה להכליתס שיאמלו ללכך לא פתתה התורה בשמו על שיש תסמן
 בחקי ח״ו וכפי לעוח המופשלות אשר למינים שיהיה פי׳ בראשית בתתלה ברא מי שברא אלהיס שהא׳ ברא
 אח הכ׳ ישני רשרוח הן ח״ו והמקרא קצר וחסר ממנו אלהים הפועל שאלהיס הכתוב בקרא הוא אלהים
 הפועל ומצינו במקראות שחסר מהם הפועל או שיפרשו כי בחחלה ברא אלהים ולבסוף כרא אלהיס אחר וכ׳
 רשויות הן או שיפרשו כי בתתלה ולאשית הכליאה עשה אבל כל התוללות את״כ אינן בילו ונתן ביל המערכות
מ הפכו לו לכחוב אלהיס בלא בלאשימ כלי שלא יהא להם שוס מכרית לפרש הכתוב  כי עזב אח האלץ ומשים ה
 ככל לעות המופשלות הללו אלא כפשטיה אלהים ברא בלאשית ולהכתיש לעות אלו המינים אנו אומליס בכל
. כפרש״י שלא יאמרו ב׳ י ו אעשה אדם בו ו ל  יוס ובטובו מתלש בכל יוס תמיל מעשה בראשית: כתב
מ׳ ויבלא ל לסנהררין כ״מ שפקרו המינים תשובתן בצילן נעשה אלס ו ״  רשויות הן והוא לא יקבל מ״ש ר״י פ
 אלהיס וגו׳ הבה נללה וגו׳ וירל אלהיס וגו׳ ונכתבו מעיקלא בלשון לביס לאל״י אין הקב״ה עושה לבר אא״כ
פ ״  נמלך בפמליא של מעלה כו׳ וענינו כפלש״י בחומש שהוא ממלת הענוה שיהא הגלול נמלך בקטן והוא ע
 ב״ל ע״ש אך מה שהוסיף לש״י בחומש ולפי שהאלס בלמוח המלאטס ויחקנאו בו לפיכך נמלך בהם כוי הוא
פ מ״ש במסכת סנהלדן שס בשעה שבקש הקב״ה לבלאוש האלם כו׳ א״ל לצונכס נעשה אלם אמלו מה ״  ע
 אנוש כי תזכרנו וגו׳ ע״ש מזה נראה כי מפני קנאת המלאכים נמלך עמהס לפי שנבלא כלמותס ולש״י הלכיב
ד הב״ל לענין אתר לפי שב׳ הטעמים קרובים לענין אתל: ויכל אלה־ם ב ל  בפירוש החומש לבלי התלמול ו
. כי הוא לא יאמין בזה מלרש חכמים מה היה העולם חסר מנוחה באת שבת באת מנותה י י בו ש ש  ביום ה
. פלש״י לבלאס משמע שני גופין בלא כ״א י א כתבו בראם כו ל ו ו א ר ה ב ב ק נ ר ו כ  ועול שאל לרשות: ו
 זכל ונקבה ב׳ פלצופין כו׳ עכ״ל ל״ל לאינך קראי לא משתמעי כן לכתיב ויברא אלהיס את האלם בצלמו וגו׳
ן פרק הלואה ובפלק קמא לכתובות  בצלם אלהיס בלא אותו למשמע לגוף א׳ האלם גברא מתתלה כלאמדנ
 ולפי זה נראה לפרש בפשיטות טפי רבראס משמע שני גופין ואינך קלאי משמעם לגוף א׳ נבראו מתתלה
 וכללמינן קלאי בפלק הרואה ובפי עישין פסין ובפ״ק לכתובות כתיב בצלם אלהיס ברא אותו וכתיב זכר ונקבה
 בלאס וכו׳ ותלמי לא יקבל מללש תכמיס שם כיצל בתחלה עלה במחשבה לבלאוח שנים ולבסוף נבלא אחל ולכן
 שינו לו לכתוב בראו למשמע נמי לנברא גוף א׳ וקרוב לזה פי׳ בע״י בשם המוס׳. וכתב בעל יפה מראה מ״ש
 לקשיא להו זכל ונקבה בלאם לבסוף הפ׳ ולא קשיא להו זכר ונקבה ברא אותם וגו׳ לכתיב בריש הפרשה כו׳
 ע״ש באורך אבל זו הקושיא בעצמה י״ל גס בג׳ מקומות בפרק הרואה ובפרק עושין פסין ובפלק קמא
 לכתובות רבכולהו מייתי ליה מהאי קרא לסוף הפרשה זכר ונקבה בראם ולא לישתמט בא׳ מהס לאתויי קרא
ש הפרשה זכר ונקבה ברא אותם לק״מ כיון ד  לזכר ונקבה בלא אותם לריש הפרשה והנלאה בזה למקרא ל
 לכחיב אחדו רקח אחת מצלעותיו וגו׳ ה״ל ההוא לזכר ונקבה ברא אותם אינו אלא כלל ואת״כ פרט להיאן
ד לא הוזכרה הנקבה ה  כלא אוחם ריצל ה׳ מן האלמה וגו׳ ויפח גו׳ ויקח אחת מצלעומיו וגו׳ והכי משמע ש
 כלל ביום הששי אלא בללך כלל כלא אותם וגו׳ וכה״ג איתא בל״ב מלוח לר״א בשל״י הגלילי כלל שאחריו
 מעשי; ואינו אלא פרטו של ראשון מצל ויברא אלהים את האלם וגו׳ ה״ז כלל ואת״כ פלט מעשיו שנאמל
ר שהוא מעשה אחר ואינו אלא פרטו של ראשון עכ״ל אבל מ יק את הצלע השומע ס  וייצר ה׳ וגו׳ ויפל וגו׳ ו
ו ויש לפרשו כמשמעו לבראם ב׳ גופים וע״כ שינו אותו לתלמי  בההיא לזכר ונקבה בלאם אין כו פלט אחד
״ק: הבה ארדה לו  לכתוב בראו כי הוא לא יאמין לללש חכמים לכך עלה במחשבה לבלוא שחי גופים ו
. רלפי פשוטו בקרבה י ה כו י ב ו ר ק ה ב ר : ותצחק ש ׳ ו ג ה וגוי. כענין שמשולש לעיל גבי אעשה אלם ו ל ב א  ו
 דהיינו בקרב לבה למה הקפיל הקב״ה על שרה יוחר מעל אבלהס שהוא נמי צחק בלבו לכתיב טה רצחק
 ויאמר בלבו גו׳ וכפרש״י והוא צא יאמין למלרש תכמיס לויצחק ויאמר בלבו גו׳ הוא מלשון שמחה כחלגומו
ם וגוי. כפרש״י ללפי שינוי נ ו צ ר ב ר ו ו ו ש ג ר י באפם ה  וחלי ותצחק שרה הוא לשון לגלוג כח״א וחייכת: כ
 נמי ולאי ללא נתכוונו נמי רק על שכס ואנשי עילו לולאי לא כתבו לו לבל שקל שלא היה כמ״ש החוס׳ לקמן
ט ואל זאטוטי כו׳ ויש ללקלק גס שמטעם זה כפרש״י שינו דשא לקלא מ״מ סיפא לקלא ששינו ובלצונם  ג
 עקרו אביס מי הכריחם לכך וע״ק כרישא לקרא שמונו על שכס למה שינו לקרוא שיל ולא בהמה סתם יהנלאה
 בזה כי פי׳ הכחוב ללעחס כולו על שכס ועירו כפי׳ התרגום ברוגזיהן קטלו קטול וברעותיהן חרעו שור סנאה
 א״ג פי׳ הכחוב הוא מ באפס הרגו איש הוא שכם שהיה מושל עיל הלגו באף על שטמא לינה אחוחס וברצונם
ט אלול לאין לו הכרע  שלא באף עקרו שור להיינו אנשי עירו שלא פשעו וכך נראה לפרש בפ׳ הוציאו ג
 שפרש״י וברצונם עקרו שור ארור שור על שכס שהוא מאלול כנען או כו׳ ע״ש והשתא ניחא ללפי מה ששינו
 לו נמי יתפלש ק כי כאפס הלגו שיל הוא שכם לנתשב כשול ובכצונס עקרו אבוס הוא מקום השור שהם
 אנשי עילי וכלי שלא לשנוח הלכה מלשון הכחוב לכחיב בסיפא לקרא שור כחס לו מלח שור כדשא לקרא
 ולא לשון בהמה וענינו שלא יאמר רצתנים היו כו׳ כפלש״י לילאי לא היי לצחנים על הליגחם שהיי כולם
ד הלמב״ן שהיו עע״ז אלא לאי הוו כתבו לו הלגו איש היה לו לבעל לין לתלוק ולומר שע״כ ב ל  תייבים מיתה כ
 היה יעקב מקפיל על הריגתם כאילו הרגו איש וע״כ שינו לו הרגי שור גו׳ שלא היה מקפיל לק כאילו הלגו
. פרש״י למשמע גמל שלא יאמר כו׳ י א בני אדם כו ש ו ׳ נ ה וגו ש  בהמה ועקרו אמס בהמה: ויקח מ
 ע״ש פי׳ למשמע נמי גמל לאי הוה לוקא משמע גמל ולא תמור א״כ הוו כתבו לו שקר והתוס׳ כתבו לקמן
ט ואל זאטוטי וגי׳ שלא לצו לשקל לו לאי הוה לצו לשקל לו ה״ל לכתוב וילכיבס על הגמל ובמללשות יש  ג
 הלכך כתיב התמול בה״א היליעה שזהו החמיל שתבש אבלהס לעקילמ יצחק יהיא שעמיל להגלות עליו מלך
. מפורש בפרש״י בשמעתין ׳ ר ארצות כו א ש ב ׳ ו גו ב בנ־ ישראל ו ש ו מ  המשית אבל תלמי לא יקבל זה: ו
 ובמומש ולפי מלמולינו שמיס שינו לו להיינו לכתוב גם בשאר ארצות כיון שלא היו במצרים רק ר״י שנה ועול
 שינו לו שלא לכמוב שלשים כי הוא סומל קלא לפרשה לן לן ללא כמיב שם לק ל׳ מאומ שנה ולא כמיב שלשים
 שם והוא לא יאמין לכמיב כאן שלשים מעמ שנגזלה גדלה זו בטן הבמדס כפלש״י ולפי זה גם לקמן בקרא
 ויהי מקן ל׳ מאות שנה וגו׳ לא כתכי שלשים אבל טלישלמי אימא לכמבו לו שלשים ולא שינו לו לק בשאר
 אלצומ כי הוא יאמין שפיל למגזילח טן הבחדס ה״ל ח״ל שנה ויש לעיין בזה היאן יהיה החשבון מיום שכולל
״מ כמב לאימא בב״ל לאברהם נקרא שמו ישראל כמו יעקב לכמיכ  יצשק הא ומושב בני ישלאצ כמיב ובעל י
מ״מ הוא לשוק לפרש כן למלמי אבל יש ליישב כפרש״י במומש ומושב בני ישראל אשל  ואלה שמומ בני ישלאל ו

 חידושי הלכות מגילה נקראת פו
א ״  ח ע
ן בכמה לוכמין וסגי לאיש אמל ממנה אממ ומשוס לשלמ לו ב׳ מנומ  אשל אבל ממנה בעי שיעול נמינה כלאמדנ
 אטמא לעגלא וגלבא לחמרא שהס גלולות כשיעור נחינה אמל לבהנן ב׳ מנומ גלולומ טפי משיעור מנומ קיימח
 ג״כ ומחנות לאמונים בשיעול נתינה לר׳ אושעיא ולבני טתו וזה שלקלק לומר וקיימת בנו ולא קאמר וקיימת ט
י ליוצאים בשתי מתנות לאב ובנים: ״  לל״ל וקיימת בנו לשני אנשים שתי מתנות ומלת לאטוניס יש בו למז א״ב מ
ן ר ן לשלות מנה יפה כל להו ל ל ל . לפי הללן שכתבנו לעיל ל י י חקלאה מלכא בו׳ דיקולא כו  ע״כ א
ן ל ן בליתותא לאין ל ר ח כמ״ש איש לרעהו והוא שלח מלא טסקא כו׳ ומלא כסא כו׳ קאמל ל ו ע  ד
ן חקלאה הוא לחח מנה גלולה בחון לקולא וטסקא הוא כעין לקילא ל  נכבדס לשלוח מנה גלולה כזו אלא ל
ן ושוב שלר ליה איהו מלא טסקא לזנגבילא ומלא כסא כו׳ כאותן כלים חזר ושלח לו אלו ד ע  כמו שפירש ה
ד שהוא לבר היפך ממה ששלח לו רבה לאיהו שלח לו לבר  הלבדס ואמל אטי ללך בדחותא מ שלח לו מ
ט מר כו׳ ואכלי ביה  מחוק לחיך ומרי שלח לו לבר חריף ומר כשמו מרי ואמל עול בלרך בליחוחא כי נפקי מ
 שיחין פלוגי כר. פי׳ שיחין חחיכוח כפי׳ העלוך אההיא לפלק יוה״כ אהלרוה פלוגי וצעי כו׳ וקאמר ובעי
 למיכס צעי אבתלא כו׳ י״ל בללך בליחוחא שהקעלה זאח גס כן נעשיח מלבל הנאכל כעין שעושין עחה
. י ו כו ה י י ת ד ו ע  האומנין ע״י בלילות צוקר צורות משונות ושפיר קאמל למיכס ולאוכלה ממש: מחלפי ם
׳י שזה אוכל עם זה בפורים של שנה זו כו׳ ע״ש ולא ילענא מאי אשמועינן בזה והיה נראה לפרש לנחל  פרש׳
ם קמיילי אלא ה״ק לבזה היו מרףמיס כ״א משלומ מנומ שזה שולח סעולשו לזה וזה לזה: מיחייב ד ו  פ
פ מ״ש יש צליק ורע לו בעולם הזה שאינו ״ ן לברוך בו׳. יש לפלש ע מ ר ה ו ר ן א י ש לבסומי כו׳ כ י נ י  א
 צמק גמור כרי שיקבל עונשו בעולם הזה ויש רשע וטוב לו בעולם הזה רשע שאינו גמור כרי לטורדו בעולם
 הבא אבל יש צליק גמול שזוכה כי׳ שזוכה לב׳ שולחנוח לאכול הפילומ בעולם הזה והקלן קייממ לו לעולם
מ שזכה לבל הגלולה גם בעוה״ז וכן בהיפך ברשע גמול שאין לו זכוח כלל כמו המן שהיה ל ר  הבא כמו מ
 מזלע עמלק ועשו שאבל גס עולם הזה וע״ז אמר לחייב לבסומי בפוליא כ״כ על ללא ירע כו׳ היינו שאינו
מ ל ל  גוחן לבו להבחין מללגה גלולה שיש בין אלול המן שהיה רשע גמול ואבל שחי העולמוש לבין בלוך מ
. לבל חמוה הוא לפלשו כפשטיה י א כו ר י ה לרבי ז י ט ה ה ש ב  שהיה צמק גמור שזכה לשמי עולמוח: קם ר
 ונלאה לר״ל כעין שחטיה ראגבריה חמרא וכפייה לשמוח יוחר מלאי ער שחלה ונטה למוש ולכך נקטיה בלשון
 שחיטה לשחיימ היין נקלא ע״ש הגלון מקום ששיטה כמ״ש ממלא גלונס של מ״ח יין וקאמלי להשסלל עליו

 שלא ימות מתולי זה על שנתלפא ותי ומצינו במקלא ובתלמול לשון חי מלשון לפואה:

י לא קשה אההיא דהתם מפ״ב דביצה דמשנ ׳ ו  דף ח בד״ה דריסת הרגל כו
׳ עכ״ל. כצ״ל ר״ל לפום הך סברא דמפלגינן בין שותפין לשאר אינשי  התם כו
 לא קשה נמי אההיא דהמם פ׳ ח״ה מההיא דפ״ב דביצה שמשני התם פ׳ ת״ה דההיא
 דשותפין שנדרו זה מזה אסורין לעולם דלא קפדי ומני ר״א היא דאוסר ויתור וא״כ מאי
 מקשינן פ״ב לביצה מההיא דשותפין שנדרו כו׳ אההיא דבשל עולי בבל ואי אמרת בירא
 לשותפי הוא אמאי מותר הא איכא לאוקמא נמי ההיא דשותפין שנדרו כו׳ כר״א לאוסר
 ויהור ואהא קאמרי דשפיר פריך תלמולא לע״כ ל״פ רכנן עליה לר״א אלא התם למיידי
 בשומפין ממש והנהו ודאי לא קפדי אדריסת רגל כיון שמכירין עצמן אבל בהך דבירא
 דשוהפי כיון דשל עולי בבל הוא ה״ל זה כשאר אינשי דקפדי למודו ביה רבנן דאסור וק״ל:
׳ עכ״ל. י נרצה אבל מקמי כו תכפר בהן הו ׳ לכשי ו חייב כו ת שעלי י בד״ה א ״ ש ר פ  ב
׳ ן כו א ראשו ל שב אינו א מו ב ו כ ש נו מ ׳ ואלו נגע בדבר שאי ב כו כ ש  כצ״ל: בד״ה מ

 עכ״ל. כצ״ל:
׳ הא לענין שילוה בו ל״ל כו ו י יטהר הזב ולשתוק מו כ ב קרא ו  ^״ב גמ׳ א״כ לכתו
. י ר השתא מלטמא בביאה למפרע כו ׳ טהו ן מה״מ כו ד  וטומאה זה וזה ש
. לישנא דאי ׳ ם אי הכי תנלהת וצפרים ט״ט כו  כצ״ל וכ״ה בספרים מדויקים וק״ל: ש
. התוס׳ ׳ ת כו רי ב אשו ת כ ו ב ם עד שיכתבנ  הכי מגומגם ויש ליישבו בדותק וק״ל: ש
 הביאו לשון הכרייתא עד שיכתכנו אשורית דמשמע נמי דקאי אלשון שהוא לשון הקודש
 ואהא הקשו אההיא דגיפטית לגיפטים דאיירי בלשון וכן הביאו רש״י בשמעתין לגבי לשון
 ומיהו ודאי דקאי נמי אכמב כדמוכמ שמעתין דפריך ואי בגופן שלהן כו׳ אפי׳ מקרא שכתבו
 מקרא נמי דקתני עד שיכתבנו אשורית ובפסקי תוס׳ כתבו טעם למה נקרא לשון הקדש

 אשורית ולא עכרית ע״ש:
ו היה חסר ׳ והלא אל כא יגד שהדותא כו ם׳ בד״ה בשלמא תורה אי  דף ט תו
׳ עכ״ל. ר״ל בהני תרמי מילי מקרא שכתוב תרגום ת כו בו ו הג׳ תי ל אל  כ
 ותרגום שכתוב מקרא בהדדי הוו שלש תיבות ולא מפסיל גס אס חסר כולם דהיינו קרא
 דאמר יעקב גלעד ותרגום דאמר לבן יגר שהדותא דהוו ג׳ תיבות בהדדי ובהכי ניתא מ״ש
ד הכא ודו״ק: בד״ה באן במגילה י י  דגרע טפי כשהוא כתוב תרגום כו׳ דבהכי נמי מ
ב אשי דבסמוך עכ׳׳ל. ר״ל לרב אשי אליבא ר ב ושמואל דלקמן םבירא להו כ ר ׳ ו  כו
ג דבכל הספרים התירו יונית אפילו במגילה חוץ  דתנא קמא סבירא ליה לרבותינו דהוא ר״
 מבמפילין ומזוזות אבל לרבי יהודה וודאי דלית ליה לר״ג התירו יונית במגילה ואף בשאר
׳ אלמא דבשאר ב אשי כו ר  ספרים אלא בספר תורה ממעשה דתלמי וק״ל: בד״ה ו
ר מר דר״י מחמי ו ב אשי ל ר א ליה ל ת וםפר ודיו וא״כ מנ רי ך אשו י  םפרים לא צר
׳ עכ״ל. ר״ל מנלן דמתמיר ר׳ יהודה כולי האי דצדך בשאר ספרים לי האי כו ך כו י מצר  ו
 דיו וספר דמוקים הך ברייתא בשאר ספרים כר׳ יהודה דקתני עד שיכתבנו אשורימ ודיו
 וספר הא לא אשכתן שום תנא המס דפליג בהך מלתא ובר״פ כל כמבי הוסיפו להקשות
 למה שביק רכ אשי שנויא קמא דמוקי לה הכא במגילה והוא גופיה מייתי ברייתא התם
׳ וקשה שהרי ש הקונטרס כו ר י ת פ א בראשי ר  דאית ליה הכי ע״ש: בד״ה אלהיט ב
׳ עכ׳׳ל. יש לדקדק השתא דלא ידעינן הך סברא דמש״ה יטעו ת אינו שם כלל כו  בראשי
 משוס דיש להזכיר הבורא בחחלה תקשי להו מאי תקנו באלהיס ברא בראשית דאכתי המין
 יפרש כך אלהים ברא בראשית דראשון ברא השני ונראה לפי׳ הקונטרס דלכך יטעו משוס
 דלא משמע להמין דברא נמשך אבריאת שמים וארץ אלא אדסמך ליה ולהכי כיון שגם הם
 יולעיס לאלהיס הוא אלהות אי הוה כתיב בראשית ברא אלהים הבריאה נמשך אאלהים שהוא
 הנברא ויאמר המין דע״כ כראשית גס כן הוא שם הבורא וב׳ רשויות הן ולכך הפכו לו שאף
 אם יפרש אלהיס ברא בראשית דברא נמשך לבראשית לא יפרש שהוא הנברא הוא אלהות
י ישראל וקשה אל זאטוטי בנ  אלא הוא לבר אחד מהנבראים שבעולם וק״ל: בד״ה ו
׳ עכ״ל. כצ״ל הא ולאי לכתבו לו לשון לי בני ישראל כו ת אצי ׳ א ו כו א כתב  אמאי ל
 יונית כמ״ש התיס׳ לעיל ומשמע להו דע״כ זאטוטי אינו לשון יון דאצילי דאס כן לא הוצרך
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 ד חידושי הלכות מגילה נקראת פרק ראשון מגילה ואגדות מהרש״א
 יא ע״א

 אל״מ גבי באבוד אמאב רנה כו׳ ע״ש והתם נתקיים גס סיפא להאכיל אתכם וגו׳ אבל הכא גבי המן סיפא
 לקלא להאביל וגו׳ לא נתקיים מ״מ לישא לקלא כן ישיש גו׳ אתליס משיש כלמסיק מללא כתיב ישוש נתקיים
: ׳ גו  גם בימי המן שהיה שמח לפי מתשבתו הרעה במפלתן של ישראל כמ״ש ויצא המן וגו׳ שמת וטוב לב ו
. שמצינו בו שהיה תכם גלול כמפורש כמסכת מנתות י  נתן חכמה ודעת ושמחה וגוי וה מרדכי כו
 ש ע״כ נקלא פחחיה ובלשן ונתקיים על ילו השמתה לכלל ישלאל כמ״ש ליהוליס וגו׳ שמתה ויקר ואמר ולתוטא
: ץ כוי זה המן כלאמרינן פ״ק לסוטה המן נחן עיניו במה שאין ראוי לו גס מה שבילו נטלו ממנו  נתן ענ
. לפי הנראה זאת הנבואה שנאמל בה הנני שובל קשת י  ושמתי וגו׳ והאבדתי ממנה מלך זו ושתי כו
 עילס וגו׳ נאמר על איבור מלכות פרס על ילי אלכסכדרוס אתל שנבנה הבית שני אלא להאי קרא ושמתי כסאי
 בעילם וגו׳ משמע ליה לנאמר בימי הגלות קולס שנבנה בית שני שהיה אז כסא של הקב״ה בעילם כמ״ש
 בגלות עילס שכינה עמהס ולא מצינו אז שנאכלו שם אז מלך ושלים במלחמה אלא שעל ושתי שהיתה מלכה

:  בת מלך ועל המן ובניו שהיו שרים נאמר ק

כ גמרא גלו בשבע גלו בשמנה גלו כשמנה עשרה גלו בי״ט גלו כשבע ״  דף יא ע
כדנצר כוי. כצ׳יל: בפדש״י בד״ה נשא ש יהויקים שהיא שמנה לנבו ו  לכב
ן ׳ עכ״ל. כצ״ל: בד״ה באדי ך בו ר מל ב כ ׳ בשנת ל״ז לגלות יהויכין ו ך כו ד ו ל מר י  או
׳ י יהודה ובנימין בר עכ״ל. כצ״ל: בד״ה שנים מקוטעות כו ר ׳ ע״י צ ש כו ר ו  בימי כ
׳ עכ׳׳ל. אין זה אחשורוש המלך ולא היה זה הלריוש רוש כו ן אהשו וש ב  בשנת אתת לדרי

 בן אסתר שזה היה קולס אחשורוש לאסתר וכ״כ רש״י בס׳ לניאל ע״ש:
י עבדים וגו׳ ויט עלינו חסד וגוי. פרש״י סיפא לקרא לתת לנו מחיה ע״ש א דף יא ע״א כ ״  ח
 ר״ל לזה הוא הלמז על מעשה המן שבקש להרוג ולאבל והמלך הטה תסל למת לנו תייס: כאש בימי
. פרש״י שהטילנו לתוך כבשן אש ע״ש. ואפשר לפרש על תורק הבית שנאמר וישרוף את בית ה׳ וגו׳ י  נ״נ כו
י מלת רויה נופל על המשתה כמו כוסי רויה שהוצאת מצרה לגאולה ו  ואמר ותוציאנו לרויה בימי המן כ
 היה כולו בסבת המשתה במעשה ושתי ובמעשה אסתר: זכר חסדו ואמונתו לבית וגוי. לפי שהיו רבים
 מהם באומו לול שנממייבו כליה לסי שנהנו מסעולמ אמשורוש לולי מרלכי וסיעתו הצליקים שבאותו הלור לזה
 אמר זכר חסלו לאומן שאינן לאויין לגאולה ואמונמו ללאויין לגאולה ולסי שהימה הגאולה על ילי אשה שהיא
 אסמל אמר לבימ ישראל כמ״ש כה מאמר לבימ יעקב אלו הנשים כו׳ ואמר וראו כל אססי ארץ אח ישועח
 וגו׳ שהימה הגאולה בכל עולם כמה שאמל לקמן למלך אמשומש בכיסה: ארי נוהם וגו׳ זה נ״נ הרשע
. נקט בהאי קרא המרשיעים על ישראל בע׳ שנה לגלות בבל אלי מהם זה נ״נ כי׳ שהחדב הבימ לכמיב י  כו
 עלה אריה ובהך נבואה ללניאל למייתי בסמוך לכתיב קרמיתא כאריה וגו׳ נמי על נ״נ ומלכות בבל ניבא אלא
 לבהך קרא עלה אליה גו׳ מפולש טפי לעל נ״נ ניבא ואמל לוב שוקק וגו׳ זה אחשורוש שהרשיע ג״כ על
: לאל במעשה המן גס הוא שכתב שטנה שלא יבנה הביש בימיו ולימי לדוב כו׳ מפולש פ׳ י׳ יוחסין ע״ש  י
י בשביל ו  ואמר מושל לשע זה המן כי׳ שהיו לליס מן המצוח כוי שע״כ נחחייכו כליה: בעצלתים ימך כ
. להיינו בשביל ביטול תולה שהיה באותו לול גחחייבו כליה וכה״ג לרשו האי קרא לענין גשמים י  עצלות כו
 במ״ק לתענית שנעצרים בשביל ביטול תורה ולכך כינה את הקב״ה מקרה ע״ש המקלה במים וגו׳ שנעשה
 מך מאותן מים כמה שאמר כשאין ישראל עושין רצונו מכתישין פמליא של מעלה: לולי ה׳ ונו׳ בקום עלינו
ו עלינו ככל ע ד ה . זה המזמור איתא כמלרשות שכוונו בי על עשו יזרעי שהרשיעו ו י  ארם ולא מלך כו
 הדורות יותר מכל שאר האומות והיא שאמלו במלרש יאמר נא ישראל ישראל סבא. כתיב וישכב במקום ההוא
 אריכ״ל כאן שכב הא כל עשרים שנה שהיה בבית לבן לא שכב ומהו אמר כו׳ כל ספר תהליס כו׳ והיינו שהתפלל
 שיהיה ניצול מפני עשו שבשבילו בלת לבית לבן ואמל שהוא סימן לבניו בגלות אלום שתפשנו אומנות אבותינו
 שנתפלל כן לולי ה׳ שהיה לנו בקוס עלינו אלם אל שקלי אלם אלא אלום כמ״ש ואחן אלם חחחיך ואמל שבכל
 לול ולור עומלים עלינו לכלותנו לולי ה׳ שהיה לנו ולפי שהגדלות בגלות אלום נחלקו לג׳ חלקים במללגה
 מרעה לרעה הא׳ שגזרו שלא יהיה לבר ישראל מתיה להתיות נפשו ובני כיתו השניה שגזרו הריגה ממש והג׳
 גדלת שמל וז״ש אזי חיים בלעונו היא הגזירה לבלע ממנו המחיה כמ״ש ראה תייס עם האשה שלא יהיה
 לישראל שוס מחיה בתרומ אפס בנו לבקש תואנה ועלילה ע״ז ועל גדרה שניה גזירת כליה ממש אמר אזי
 המיס שטסונו נתלה עבר על נסשנו כסל הענין על גזירת הריגה שהיא לגוף ולנפש ועל גדרה הג׳ שהיא גזירח
 שמל אמר אד עבר על נפשנו המיס הזילוניס וגו׳ להיינו לנפש לבל אבל אמר שהועילה תסלתן של ישראל
 וברוך ה׳ אשר לא נתכנו טרף לשיניהם ע״פ מ״ש ללאה לניאל ל׳ תיות סימן לל׳ מלכיות לרכיעי לא מפולש
 שמה אלא לצורתה שנין בחל לה אכלה ומלקה ושארא בלגלה לפסה שזה סימן למלכות אלום שנלמה בכתו
 לתדר מיעל לכתו בשיניו ואכלה מלקה בשיניה כל האומות בכת שיניו שהוא סימן טומאה לחדל אבל בשאלה
 שהוא שאלית ישלאל אין לו כת בשיניו שהוא סימן טומאה לו אבל יש לו כת על ישלאל רברגליה שהוא סימן
 טהרה לחזיר רפסה ואין לו כח לכלות ישראל בשיניו וז״ש ברוך ה׳ אשר לא נתן לו כת לטלוף בשיניו לכלותינו
 כמו על שאל האומות עובלי כוכבים וז״ש הקול קול יעקב יהילים ילי עשו ל״ל כפשטיה לאי לאו קול קול
 יעקב בתפלה ולימול תירה היה שולט על ישראל גס בשיניו לכלותם אבל כיון לקול קול יעקב בתפלה ותולה
 אין כתו אלא יליס ילי עשו שהוא סימן טהלה שלו בלריסה בעלמא ואמר נפשינו כצפור נמלטה וגו׳ על פליטי
 הגדלה שבכל לול היפך שאמל עבל על נפשנו המיס וגו׳ ולימה ישראל לצפור שהיא עוף קטן וטהור ובקל
 הוא נמלט בשבר קטן בסת משא״כ שאל האומות עובלי כוכבים שנלמו לעופות טמאים גלולים שלא יוכלו
 להמלט מהר ינתני טרף לשיניהם ומסיים ביה עזרנו בשם ה׳ וגו׳ היינו בקיבוץ גליות בב״י וע״ס מ״ש ס׳
 הא שה אל״י גלול יום קיבוץ גליות כיוס שנבראו מ שמים וארץ להכונה בו כיום ראשון שנבראו בו שמיס וארץ
 שהיה הוא ושמו א׳ שע״כ נאמל בו יום אחר ולא ראשון שבו ביום שיתף הקב״ה שמו המיותל למלת הלין

 כמ״ש בייס עשית ה׳ אלהיס ארץ ישמיס כך בקיביץ גליות יתייחל שמי הגליל כמ״ש כיוס ההוא יהיה ה׳ אחל,
 ושמו אחל וז״ש עזלנו בקיבוץ גליות בשם ה׳ להיינו בשם המיותל שהוא השם ששיתף במעשה שמים יארץ
ר בזה סרק האשה וקאמל הכא לגס מעשה המן שבא מכתו של עשו ועמלק נלמז כאן מלכתיב בקוס ץ עו  ועי
ר בגלות . לסי שהיו באותו לו י  עלינו אלם ולא מלן וק״ל: ברבות צדיקים ישמח העם זה מרדכי כו
 צליקיס ולשעיס אמל מה שנצלו הוא לפי שעולם גלון אתל לובו כלאמלינן ספ״ק לקילושין וע״כ אמר בלבות
 צליקיס על הרשעים רהיינו מרלכי ואסחר וסייעחייהו אז ישמח העם או שלשון בלבות הוא מלשון תשיבות לפי
 החלגום כבו מלשון חשיבוח כשנעשו מללכי ואסחל חשובים ישמח העס וכמושל וגו׳ יאנח עס שינה הכחוב
 לכתוב ישמת העם בה׳ היליעה ויאנת עס בלא ה׳ ע״פ מ״ש המפלשיס לפי שהמן בקש ישנו עס אחל וגו׳
 ולא הזכיר איזה עס והיו בשושן כל האומות בספק וע״כ אמר והעיר שושן נבוכה שכולם היו מצטעלים ולזאגיס
 שמא עליהם בקש המן לאבל משא״כ בכל מלינה ומלינה לכחיב בהו אבל גלול ליהוליס כי שם ירעו כונחו על
 היהוליס ע״י הכתבים כלכתיב ונשלות ספרים וגו׳ ולאבל את כל היהוריס וגו׳ וז״ש כאן ברבות צליקיס בשושן
 זה מללכי ואסתל בעת גאולתן ישמח העם המיוחל שהוא ישראל שאז ילעו גם בשושן מחשבת המן הרשע
 שעליהם היה אבל במשול לשע זה המן שאז עדיין לא ילעו בשושן על איזה עס כונתו אז יאנת עס להיינו כל
. כי המן אמל שכבל הרתיקם י י אשר לו אלהים קרובים כו  עם ועם שכולם היו בספק: מהכא כו
 אלהיהס מעל פניי יז״ש ישנו עם אתל מפוזר ומפרל בין העמיס בכל מלינות וגוי ע״כ אמל כי לו אלהיס
 קרובים בכל קלאנו גו׳ להיינו בכ״מ שקראנו אליו הוא קרוב לנו יאין כאן הרחקה כי מלא כל הארץ כבולו:
 או הנסה אלהים וגוי. לימה גאולתן בימי מללכי ואסתל לגאולתן במצלים כמ״ש שם עתה ילעחי כי גדול
 ה׳ כי בלבר אשל זלו וגו׳ שהפליג בגאולת מצרים כי בלבר אשל תשבו לילון ישראל במים כמ״ש כל הבן הילול
 היקורה וגו׳ הם נלונו במים ביס סוף כן היה גאולשן אז כי נהפן הפור לפוריני שהם חשבו להשמיל וגו׳ את
ד מקלב  כל היהוליס בו בלבר נלוני ייכו היהיליס בכל אייגיהם מכת חלב יהרג גי׳ יהיינו הנסה אלהיס לקחח ג
 גוי גו׳ להיוח גוי זה חחח הגוי אשר חשבו עליהם רעה: ויהי הדא הוא דכתיב והתמכרתם שם

 י ע״א -
 ישבו במצרים אתר שאר ישיבות של האבוח היה בין הכל ח׳ שנה וחלמי יאמין שפיר בזה וצ״ל לפי הכחוב ח״ל
 שנה ימגדרת בין הבתרים שאברהם היה בבריח בין הבחריס בן ע׳ שנה ישוב חזר לתרן ושהה שם ה׳ שנים
ל וגוי. ללפי א ר ש י כני י ט ו ט א  שנאמר ואברהם בן ע״ה שנה בצאתו מתרן והכי איתא בס״ע: וישלח את ז
 ענינו נעלי הס הבכולות כתלגומו שאז היתה העבולה בבכורות וכתב הרמב״ן ולמה יכנה הבכורות בלשון נערי
 אולי בעבור כו׳ ירמוז כי לא למעלחם בחכמה שלחם רק מסני הככורה כו׳ ע״ש ועז״ה נערי בתורים שלא
 טעמו טעס תטא כוי ע״ש ולסי שתלמי לא יקבל כל זה הוצרכו לשנות לו ולכתוב לו זאטוטי שלא יאמר גרועים
 שבהם שלתתס לקבל סני שכינה בקרבנות וכתבו החוס׳ וקשה אמאי לא כתבו אצילי בני ישראל כלכתיב בסמון
 והיא לשון גלולה וי״ל שלא לצו לשקל כו׳ עכ״ל ע״ש ויש ללקלק על לבריהס כיון לולאי בלשון יוניח העתיקו
 לו החולה וא״כ מאי קשיא להו מעיקלא ואימא לקישטא הוא לזאטוטי הוא בלשון יון סי׳ לאצילי לכלה״ק
 וי״ל לא״כ מאי מייתי ששינו לו ג״כ לכתוב גני ואל אצילי בני ישראל וגו׳ ואל זאטוטי וגו׳ לאין כאן שינוי כיון
 שהוא פירושו של אצילי אלא ע״כ שאין זאטוטי בלשון יון פירושו של אצילי אלא לסי הבנת תלמי הוא מלשון
 חשיבוח בעלמא וכיין שהוצרכו לשנוח גבי וישלח את נערי הוצרכו ג״כ לשנות גבי ואל אצילי כפרש״י ולוק:
. ללפי ענינו נקט ופרט שמור כפרש״י בחומש כשהלכחי ממלין למצרים והרכבחי י  ע״כ לא חמד אחד כו
 אח אשחי ובני על החמור לא היה החמור משלהם אע״פ שלצלכס הלכתי וכן ת״א לא שחליח וחלמי לא יקבל
 זה וע״כ שינוי לו לכחוב חמל במקום ממור שהוא קרוב באומיומ כמ״ש שלא יכמוב ללתין רישין רישין ללתין:
׳ ע״ש והכי , שאל״כ יאמל כו׳ ומללשו להחליקן בלבלים כלי ט פלש״ ר לכל וגוי. ו י א ה  אשר חלק וגו׳ ל
 אמלינן בס״ב לע״ז כמסורש שם אלא שחלמי לא יקבל לרשה זו לכן שינו לכחוב לו להאיל: אשר לא צרתי
. סלש״י שאם כתבו לעובלס הוה משמע ליה אשל לא צויתי שיהיו כו׳ ע״ש דמצינו לשון צווי י ם כו ד ב ו ע  ל
 גבי כדאה לכתיב כי הוא צוה ונבראו ובירושלמי איתא הגירסא אשל לא צויתי לאומות לעבלס ולסי זה יש
 לפרש לאס לא שינו לכתוב מלת לאומות היה קשיא ליה מאי אשר לא צוה לעבלס הא בישראל בללבה מיניה
 שצוה להם בכמה כתובים באזהלה גס שלא לעבלס ולכן שינו לו לכתוב לאומות שלא צוה להם לעכלם ומיהו
ת ב נ ר : ולא כתבו לו א ז  שלא לעברס נמי אינו מפורש באומות לתלמי לא יאמין שהנכדס מצוה על ע״
. ר״ל שהטילו שמה בשס הטמאים בתורה ובמלרשות ל׳ הטמאים י ה כו ד ו ת ו שם אשת• ב ל י ט ה  כו׳ ו
. וה״נ י : יפיפותו של יפת יהא באהל• שם כו ן ו  המפולשים בקלא נגל ל׳ מלכיוח וארנכת נגל מלכות י
ן התם י  אמרינן בסוף סיטה ובס״פ מרובה בא״י לשון טורסי למה אלא אי לה״ק אי לשון יוניח כו׳ ולמאי לפר
 מתכמת יוניח דאסירא ולא ידע לפלוגי בין חכמת יונית ובין לשון יוניח ה״מ למפלן ממחני׳ להכא רמוכחא

 דלשון יוניח שרי:

א בי ל י ו י הקשה הרר״ח כו ב מר ר  דף י בד״ה ומ״ט הדר ביה משום קושיא ד
י עכ״ל. קושיא ראשונה וכי לא ידע המשנה לא ך נראה כו כ ׳ ל  ידע המשנה כו
 מיתרצה בהכי ואפשר שלא חש לתרצה דאיכא למימר דתנאי פליגי כהכי ואיכא מאן דסבר
ן כ״ש עמו ׳ ו  יש להן היתר ור״י הוה סבר כוותיה: בד״ה דכ״ע קדושה ראשונה כו
׳ למ׳׳ד לא קדשה בו׳ עב״ל. והיינו ר״א דאית ליה הכי דלא קדשה מואב שחן ח״ל כו  ו
ש ר״א לחוליכו משום ק ד גם ב ״ א  מעולם ואיכא מאן דפליג עליה במסכת ידים ע״ש: ב
׳ עכ״ל. היינו שתקנו כרס רבעי עולה לירושלים מהלך יוס אחד כדי כל דבר שנאסר כו  ד
קדושת חוניו היתה ׳ ו  לעטר כוי כדאיתא רפ״ק דביצה ע״ש: בד״ה למה מנו חכמים בו
׳ עכ״ל. נראה דצ״ל לאחר קדושה שניה ולפר״ח כפרק הערל  לאהד קדושה שלישית בו

 בזה יש ליישב קצח ע״ש ודו״ק:
. השחא י ן צער כו ו ש ו אלא ל נ ר ויהי אי מ א נ ת בו׳ כ״מ ש ר ו ס א דך י ע״כ דבר זה מ ״  ח
 משמע ליה מלח ויהי מורה על כך ויהי שניהם מל׳ צרה כדלקמן ולמאי דמסיק כל ויהי איכא למימר
 הכי ואיכא למימר הכי אלא כל מקום שנאמר ויהי בימי מסורת הוא שהיא לשון וי כו׳ דמשמע להו בהנהו• ה׳
׳ נבנה לנו עיר וגוי. ולכאורה גו ם ו ד ק ם מ ע ס נ  ויהי בימי דמלת ויהי מיותרת בהו למדרש וי הי: ויהי ב
 ה״ל לאתויי קרא דלעיל מיניה ויהי כל הארץ שפה אתת וגו׳ אלא משוס דההוא לא מוכתא כ״כ דאיכא לפרושי
 למעלה קאמר שהיה להם שפה אתת כעין עוה״ב ומיהו ליכא לאקשויי מיניה דאיכא לפרושי ביה נמי לשון
ם ו י  צער לפי שהיה להם שפה אחת באו לעצה א׳ הרעה נבנה לנו עיר וגו׳ ובב״ר פליגי ביה אמוראי: ויהי ב
. והכי אימא במדרש ממ״ל ויהי מלמד שהיה שמחה לפניי כיוס שנברא י ה בו ח מ י אותו יום היה ש נ י מ ש  ה
 בו העולם במעשה בראשיש נאמר ויהי ערב וגו׳ וכאן אומר ויהי ביום וגו׳ ייש לדקדק גזה כיון דמסיק דאיכא
 הכי ואיכא הכי מאי אולמא למילף האי ויהי ביום השמיני וגו׳ מויהי ערכ ואימא דיליף ליה מכל הנהו ויהי
 דהחס לשון צער וי״ל דהא פשיטא ליה דאושו יום יום שמחה הוה שעליו נאמר ביום שמממ לכו וגו׳ אלא שבא
 ללמוד דהיחה השמחה גדולה כ״כ כיוס שנברא כו׳ דמיון השמחה כי כמו שהשמחה שביוס שנבראו שמיס
 וארץ היא השמחה הרצון והקיום לפניו כן בהקמח המשכן נחיישד שמו שם ברצון וקיום אשר לפניו ואמרו
 במדרש להלן בהקמח המשכן נאמר ויהי המקריב ביום הראשון גו׳ הראשון לבריוחו של עולם אמר הקב״ה
 כאילו באומו יוס בראמי עולם י׳ עטרומ נטל אומו יום ראשון למעשה בראשיח כוי ע״ש: והכתיב ויהי
. ק״ק ואימא מפרשיה מלשין צער ויהי כאשר ראה וגו׳ ורחל עקרה י ב את רחל כו ק ע ה י א ר ד ש א  כ
 דכה״ג דרשו בסמוך בתנה ויהי איש אתד וגו׳ וה׳ סגר רתמה וגו׳ יי״ל דגבי רחל איכא הפסק בענינא משא״כ
. ד׳ מהם מפורשים בתרגום י ן צער ה׳ ויה־ בימי הוו כו ו ש ו אלא ל נ י  גבי תנה דענינא תד: ויהי בימי א
 דמגילה מה היה הצרה ע״ש אבל הה׳ ויהי בימי יהויקים וגו׳ אינו מפורש שם מה היה הצרה לפי שהוא
 פשוט דבימיו המחיל הגלוח והחורבן ובמדרש ילקוט מפורש מה צרה היתה שם יקרענה בתער הסופר והשלך
. י ה כו י נ ה פ ת ס כ ם ד ו ש י מ ו ה אה־ כ י צ מ א ץ ו ו מ  אל האש כיון שראו כן החחילו הכל צווחין וי וי: א
. דוד ושלמה נמי י ה כו י ע ש ן י ו ב חז י ת כ ם בו׳ ו אי י ב ד נ ו ד ם מ י כ ל  כל הסוגיא מפורש פ״ק דסיטה: מ
ן ו ר  בכלל מ״ח נביאים קחשיב להו לקמן ואפשר דהוצרן לאתרי לישעיה דהוה נביא קבוע ביותר: מקום א
ן ו ש ד זה ל א . עיין כל הסוגיא בסרק המוכר סירות ושם מפורש: שם זה הבתב ש י ן המדד, כו ו מ נ  אי
. נראה לסרש ע״ס מה שכחבו ממה שחנן הש״י את האדם יותר מכל ב״ת שבעולם הא׳ שיוכל האדס י  כו
י כחב וחחימחו בו. הב׳ ע״י לשון  להודיע לחבירו הרחוק ממנו שלא ידעו בי שאר כל האדם כל מבוקשו ע״
 שהוא דבור בקרוב לי שישמע דבורו. וקאמר דאלו ב׳ החנינוח חיסר וכרש הש״י מבבל דהיינו שיודיע לחבירו
י שם זה הכתב דהכל הולך אחר החחימה שהוא שם של אדם אשר הכתיבה ושאר שהוא מלשון קירוב דהיינו  ע״
 לשון הדיבור שהוא הידיעה בקרוב לחבירו שמדבר עמו בלשון שהמלכיוש משתמשין בו שאין שאר כל אדם
. סרש״י י ת כו ו ב ל ן בו כמ״ש החוס׳ דלשון כל אדם שהיה שם ארמיח לא נכרח מהם: ואמר נין זה מ מ מ  מ
ד זו כ נ  לשון ממשלה כו׳ ע״ש רש לסרשו מלשון בן ממש כי מבני בלשצר ואילך נכרת מלטש בבל. ואמר ו
ם וגוי. י צ ו צ ע נ ב בבל ה י ת כ ו ע״ז ד מ צ י שהיתה בת בלשצר שגס ממנה נכרמ מלכותה: שעשה ע ת ש  ו
י כ ד ר : זה מ ז  לפי פשוטו גס שם הוא מלשון קוצים וסירים ולא ידענא מהיכא משמע ליה טסי שהוא לשון ע״
. כמפורש בסוף מסכת שולי! שהיו למרדכי שמות אתרים בלשן פתתיה י ם כו י מ ש ב א ראש לכל ה ר ק נ  ש
 אכל נקרא כמגילה מרדכי ע״ש התשיבות והגדולה שהיה ראש לגדולה כמו מר דרור שתרגומו מרי דכיא שהוא
 ראש לבשמים וז״ש יעלה ברוש שיעלה לגדולה דוגמת הראש לכשמים מר דרור שהוא גס ק ודאי למעלתו:
. כי שם היא מקום שכינה רסידתו זהב הוא כפורת הזהב אשר עליו היה השכינה י ת בית ה׳ כו ד י פ  ששרף ר
 שרויה כסרש״י שם ואמר יעלה הדס כו׳ דהיינו שתעלה לגדילה ולשם טוב ולא תהא קרויה עוד אסתר ע״ש
. לסי שאין שם שמים י א כו ר ק  הגלוח ואנכי הסחר אסחיר וגו׳ כמסורש בסוף חולין: והיה לה׳ לשם זו מ
 נזכר מסורש במגילה קאמל שע״י קליאת מגילה מלכותיה נקרא השם של הקב״ה ואמר לאות עולם לא יכרת
. כל הסוגיא מסורש בס״ס י ן כו ת ל פ מ  אלו ימי סוליס כלכמיב וזכרם לא יסוף מזרעם: ומ• חד• הקב״ה ב
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 חידושי הלכות מגילה נקראת פרק ראשון מגילה ואגדות מהרש״א ה
 יב ע״א

׳ אכל רש״י פירש  גו׳ כדלקמן וכלשצר מעה לומר ללגאולה ממש קאמר קרא כלקאמר תו לא מיפרקי אפיק ט
 לעיל לפי מלאות לבבל כשבור הוא למלכות בבל מיום שנטלה בכל מלכות וזה נ״נ כוי ע״ש משמע מפירושו
 לזה היה טעותו ולא ילענא מי הכדחו לכך לולאי לפי האמת נמי כן הוא מיום שמשלה מלכות בבל קאמר
 לפי מלאות לבבל שבעים שנה גו׳ אלא לטעה בין פקילה בעלמא לגאולה ממש כלמוכמ׳ הסוגיא ולקמן לפי
 סלל עולם יתיישב זה: מאי לבבל לגלות בבל כוי. להיינו מגלות יהויכין שהיה שמונה למלכות נ״נ וטעי
רק ילושלים להיינו מגלות צלקיהו שהיה י״א שנה אתרי זה ומשמע מזה להוה ילע  ליה לממני ע׳ שנין מפו
 אתשורוש נמי נבואה זו למלאות לחורבן ירושלים גו׳ ואפשל להוה טעי לומר מסורק ירושלים היינו מגלות
 יהויכ־ץ שהיה תתלת התורבן ובלשצר נמי אפשר להוה ילע נמי זאח הנבואה למלאות לחורבן ירושלים גו׳ אלא
 רהוה טעי לומר להיינו מיום שכבש את יהויקים שהיה בשנה שניה למלכוח נ״נ להוה כמו חחלת החורבן של
 ירושלים ועול אפשר רבלשצר וכן אתשורוש כפרו בנבואה זו משום להך נבואה לפי מלאות לבבל ע׳ שנה גו׳
 סותל לסי לעתס הן נבואה ללמלאוח לחורבן ירושלים ללא הוי ילעי ליה למימר להך לפי מלאוח לבבל לעני!
ת כוי. אסיפא לקרא סמיך על תלתין ד ו ב ת ע ל י ט ן ב י ד א  פקילה בעלמא קאמל כדלקמן: אלמה כתיב ב
 למלטמ לליוש גו׳ ופלש״י שנקלאו לו ג׳ שמות לריוש טלש אלתתששת׳ כו׳ הכי מפולש ברפ״ק לל״ה כורש

ש כוי וע״ש בחוס׳: ו ד  שמלך כשר היה ארחחששת׳ ע״ש מלכותו ומה שמו ל

א ל ש יהויקים א בו ר לא היה לכי צ ש ל ת ב מ ש ׳ כ  דף יב בד״ה תנ״ה דבשנות כו
׳ עכ״ל. לפי החשבון דלעיל דמשב כלשצר הוי ע׳ מיום שמלך ר אהת ואנהנו כו פ  ע׳ ח
 נבוכדנצר ומיום שכבש יהויקיס היה ע׳ חסר אמת היינו משום דלא חשב אלא מדחי דידיה
 לפי טעותו אבל לפי האמת ללא היה הפקידה עד שנה א׳ לכורש וה״ל בכלל ע׳ שנים ג׳
 שנים לבלשצר כדכתיב בשנת ג׳ לכלשצר וגו׳ ובדתשיב לעיל מדא לבלשצר משמת וע״כ צריכין
מ׳ באמצע םעודה  למנות הע׳ שנים לכיבוש יהויקים ולא ממלכות נבוכדנצר ודו״ק: ג

 ומאירה להם כצהרים דבי ר׳ ישמעאל כוי. כצ״ל:
י ו ו כשמת בלשצד כ א ז ת י י ר ב א דף יכ ע״א בפרש״י בד״ה תנ״ה דבשנת כו׳ למדנו מ ״  ח
י עכ״ל. צ״ע בלכדו להא לא ו  אלא ע׳ חסר א׳ כו׳ ואנהנו מנינו למעלה בו׳ וג׳ דבלשצד כ
 מנינן לעיל אלא תלתי לבלשצר לבג׳ נהלג ושבעים למנינו לעיל היינו מיום שמלך נ״נ בנינוה אבל מטבוש
 יהויקיס שהיה בשנה שניה ולאי להיה ע׳ תסר א׳ ויש ליישב פירושו לפי מה שהביא מלישנא לסלל עולם ללא
 תשיב ליה ע׳ שנין אלא מיום שכיבש את יהויקיס ששלט על ישראל וה״ל תסל א׳ לפי מה שמנה לעיל תלתי
ם אלו נמשך גם פירושו ללקמן בל״ה לפקילה כו׳ שהיא ד ב ע״פ ל  לבלשצר ויש להגיה בפירושו תלתי לגלשצר ו
׳ יפה גפלש״י ס׳ . מפו י  שנת ע״א לכיבוש יהויקיס שפשטה בבל על ישלאל: בגמ׳ אף דניאל טעה כו
ן י״ח שנה על תרתין ד עלי לבנות נוי. גס שנחבטל המי ק  לניאל ע״ש: לפקידה בעלמא בו׳ והוא פ
מ היתה אז פקילה שנחיישבו ישלאל קצח מאז בא״י וכמ״ש שם מי בכס גו׳ ויעל לילושלים גו׳  ללדיש מ״
ן בעלמא מעוף השמים על בהמה נללו נ״ב שנה כמנין בהמה היה א״י תלב להיינו נ״ב שנה מגלות  וכלאמדנ
 צלקיהו עד שנה שמלך כורש הראשון: הוא יבנה ביתי ויקבץ נלותי בו׳. לכתיב בההוא ענינא בסמוך
 הוא יבנה עירי וגלותי ישלח גו׳ ותתלש העני! אשר החזקתי בימינו יש רמז על כורש שני בן אסתר שבו יתקיים
 ימה עילי שהוא יבנה ביהמ״ק וילושליס והיינו בימינו שהיה בן אסחל ממשפחח ימיני כלכחיב איש ימיני אבל
י צלי יהולה: ן ע״ ש הראשון אני אמרתי כו׳ והוא אמל מי בכס מכל עמו גו׳ וביטל אח״כ המי ר  קוכל על מ
ד לפרתמיס ובאידך קלא . פלש״י לבהאי קרא סמיך מ י ב חיל פרס ומדי וכתיב למלכי מדי כו  כתי
ד ררשו כן לפ״א זה חשוב מ ם את פרס ל ד ק  סמיך מלי למלכי ועי״ל מלהקליס פ״א את מלי לפרס ופ״א ה
ת גוי. אבל מלת לכבול ר א פ ת ל ר תפארת גו׳ וכתיב התם לכבוד ו ק ב הכא י  ופ״א זה ששוב: כתי
 לכתיכ הכא כבול מלכותו וכתיב התם לככול ולתפארת לא משמע ליה למלרש הכי ללא משמע ליה יתולא כמו
פ מ״ש התרגום מטול מה עבל משקיא אית ״ . י״ל ע י  תפארח: ח״א פקח היה כו׳ דקרוב רחיקא כו
׳ ע״ש דהיינו שהיה סעולה זו לרך פיוס ד למללו עלוה איפלמא ואזל וכבשינן כו׳ ועכד להון משקיא מ מ א  ל
 ולהמ פליגי למ״ל פקח היה לבני מאחיה כל אימח לבעי מפייס להו ומ״ל טפש היה לאס היו חזרו הנך
. שייכא הך מצמא אהאי קלא י ם כו ה י א נ ו ו ש ב י י ח ת  לחוקים למלזל בו הוו הנך קיימי בהלי׳: מפני מה נ
 לכחיב ביה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן גוי משחה גו׳ למשמע בכלל כל העם גו׳ גס ישראל שהיו
 שם וכן הוא בתרגום עבל מלכא לכל עמא בית ישראל לאשתכחו בשושן מייבא כו׳ וז״ש להם א״כ שבשושן
. פרש״י לצלם בימי נ״נ עכ״ל למשמע מקרא רתנניה י : מפני שהשתחוו לצלם כו ׳  יהרגו שככל עולם ט
דה לא השחחוו אבל השאר השחחוו ולא ניחא ליה לפרש שהשתחוו להמן למשמע מרדכי לא עז  מישאל ו
 השחמווה לו אכל השאר השחתוו לו להמן לא עשאו אלוה אלא שהמלך צוה להשתחווח לו מפני הכבול וק״ק
ז ממש אלא היה עשוי  לפי׳ ל״מ כפלק אלו נעלומ אהא לאלמלי נגלוהו למנניה כו׳ ראותו צלם לא היה ע״
 לכבוד המלך ואע״פ כן היה בו קידוש השם ולכך מסרו עצמם כוי ע״ש וא״כ לקאמל נמי שנממייבו כליה
 היינו שהיה להם למסור עצמם כמו שמסרו עצמן מנניה ומכיריו א״כ ה״נ י״ל הכא שהשתחוו להמן ואע״פ
 שלא היו משממרס לו רק מפני הכבול היה להם למסור עצמן מפני קרושמ השס ויומר קשה לפרש״י במגילת
 אסמל שעשה המן עצמו אלוה וכ״ה לקמן בפ״ב הו״ל לפרש הכא כפשיטומ שהשממוו להמן ונראה שהשממוו
 לצלם לא משמע להמן אלא לצלם שעשה נ״נ בבקעח לורא והיינו משוס להשחחוואה להמן לא היה רק בשושן
 וא״כ הלרא קושיין ללוכחין שבשושן יהרגו שבכל העולם כו׳ אבל צלם שבבקעח לולא משמע ללכל העולם היה
ה כמפורש ג ד ף הקב״ה עשה עמהס לפנים והיינו בו׳. ר״ל שהם לא עשו כן רק מיראח ה  נעשה: א
 כספר לניאל ולא עשו כן בלבם לעבול ע״ז אף הקב״ה לא עשה עמהס רק לפנים לייראס שראויס לכליה
י איש  שילאגו שיעשו חשוכה ע״י כך והיינו כי לא ענה האלם מלבו אס יעשה עטרה בלי לב ויגה הקב״ה מ
. שלשה מקומומ הן לחצל מקום י  שמביא לו מוגה כלי שיעשה משובה וינצל מן הצלה: בחצר גינת ביתן כו
 פנוי שמששמשין בו וגינה מקום זריעה וטמן מקום נטוע אילנוש כפרש״י שס ואי מלשון טמ ממש כפי׳
. מפי׳ העלוך יליעומ י י כו י הר  המסלשיס וסליגי טה מל כלאימ ליה ומל כלאימ ליה: מאי וחור כו׳ הר
ה ד ו ע ס ן כוי ע״ש: אתה מטיל קנאה ב ד ץ אלו אמ אלו ס״א בגלים הראוין לבני חו א  מנוקטן שיהיו מ
ן שלא . כמט המוס׳ וא״מ למ״ל לעיל הלאוי לגינה לגינה כו׳ א״כ מטיל קנאה בסעולה ר״ל לס״ל מו י  כו
. ולכמיכ לעיל מיניה י הם של זהב כו לי ג ר  היו רואין זה אמ זה ליכא קנאה עכ״ל: אלא הס של כסף ו
ן וכן הוא מ שהיו מססיקיס ביניהם כסילוש העלו דעו  גלילי כסף ועמורי שש לא קאי על המטומ אלא על הי
ן כו׳ לליין עלוי אונקלוון לכסף כוי ע״ש ולכאורה מהסכלא בהיסך ע ד  במרגום ומן אילנא לאילנא הוו סרישין י
 הל״ל להמטות גופייהו של זהב ורגליהן של כסף ואפשל להמטות גוסייהו ממסים במצעומ יסומ לרבן לעשומ
. ה׳ מתחלפת בת׳ באומיומ י ן על כו י ט ט ח מ קדם: בהט גו׳ אבנים ש י  רגליהן הנראים יותר חשובים ו
 אחה ״ע וכה״ג לרשו אל חקלי מהונך כו׳ וכה״ג פלש״י לפי הללש שבסמוך ולל אבן טובה כו׳ ולרא שמה
 כו׳ ומאירה להם כצהרים וסוחרת מלשון סיהרא ה׳ מחחלפח בח׳ אבל בתרגום מפלש ג״כ ולל ולורא לכלכי
ם כלו מפני בלים ואתם י נ ו ש א ם כו׳ ר י נ ו ש  ימא אבל וסותלת מפרש בענץ אחר מלשון היקף: שונים מ
. נלאה לפלש לפי זה הללש להכפל וכלים מכלים חל מהם מתפרש מלשון כליון להיינו שכלו בלשצר ׳  שונים פו
׳ י כלי המקרש שהיה משתמש בהן ועתה אחשורוש וחמלתו שומן להשחמש בהן ובא השטן ט  ומטרתו ע״
 והרג את ושתי כללעיל והתרגום נמי מפרש ליה על כלי המקדש רהיה כפול כלים כפשוטו שכלי אמשולוש
 היו משונים מכלי המקלש לומים לאבר כנגלם אבל שונים לא יתיישב רהול״ל משונים: ויין מלכות רכ כו׳
. משוס י ה כו ב ו ר ה מ ל י כ ה א ר ו ת של ת . רלסי סשוטו הל״ל הרבה: מה ד י ו יין כו ה ק ש  שכ״א וא׳ ה

א ״ ב ע  י
ם גוי. כפל הצלה ללעבליס ושסתות אין קונה ולהליגה יש קונה כמ״ש כי נמכלנו אני ועמי להשמיר י ד ב ע  ל
. אין זה כסלל י ן כו י המ מ י ם ב ת ו ל כ ׳ ל נים מ ו י י מ י ם ב י ת ס א א מ : ל ׳  גו׳ ואלו לעבדם ושפתות גו
 הגליות ושעבול המלכיות לימי המן קלמי מובא ואפשל ללכלותם משמע ליה טפי על המן שבא להשמיל ולהרוג
 ולאבד גו׳ אבל גירסת הילקוט תשיב להו לשעבוד ארבע מלמות כסדרן לא מאסתים בימי כשלים כו׳ לא געלתיס
 בימי מלי כו׳ לכלותם טמי יונים כו׳ להפר כדחי טמי רומיים כוי ושמואל דחשיכ הכא בימי אספסיינוס וטמי
 רומיים בחרחי צ״ל טמי אספסיינוס על ימי החורבן וטמי רומיים היינו באריכות הגלוח לולות כמ״ש לבי
 ותכמי הלולות ומשיב בימי יונים אע״ג לבהאי קלא באלן אויביהם כתיב י״ל כיון להיה אז ממשלח יונים עליהם
מ הקב״ה ד והוא מבואר לגאולח מצדם לא חשיב לפי שהיתה גאולה שלימה על י ק  גס בא״י בארץ אויטהס מ
 כמ״ש אני ולא מלאך כו׳ אבל בל׳ אלו הגאולות לתשיב הכא לא היה בהן גאולות שלימוח לק על ילי אמצעי
ד לניאל כו׳ טמי יונים על ילי שמעון כוי ומסיים כי אני ה׳ אלהיהס  כלקאמל לא מאסתים טמי כשמס על י
 לעמיל שאין כל אומה ולשון יכולה לשלוט בהן כי בכל אלו ל׳ גאולומ עליין היו ממש ממשלמ אומות משא״כ
 לעמיל שמהיה הגאולה שלימה ע״י הקב״ה כמ״ש אני ה׳ ולא מלאך כמו טציאמ מצדם כמ״ש כימי מצדס
ו ש י ר ו א ת ם ל א א ו כ ה  אלאנו נפלאומ וע״כ אין כל אומה ולשון יכולין לשלוט בהן אז ובכן בב״י א״ס: מ
ץ גוי. עיין פרש״י ונלאה לאסיפא לקלא סמיך רכמיב וצררו אמכם על הארץ אשל אמס ר א י ה ב ש ו ת י  א
 יושטס בה אשר אמם יושטס בה ימילא הוא מלאי באלץ כנען מלבר כל הענין לעיל מיניה אבל על הארץ
 אשל אתם יושטס בה לאו בא״י מלבר אלא בארץ של כל עולם אשר אמם יושטס בה מרמז טמי המן שאמר
י גוי ת י מ ד ד ש א א כ כ ה רר טן העמיס ואז וצררו אתכם כמפורש טה צורל היהודים: מ  עס אמל מפו
ם בוי. סרש״י אף אלו כמעט כלו עכ״ל ועי״ל להפסוק הזה אין לו הכלע אס ללעה אס לטובה כ ה ל ש ע  א
 ולמיזא אמעשה להמן אם לרעה לסי המחשבה כאשל למימי להם לאבל אני מלמה לעשומ לכס ואס לטובה
 לסי המעשה כאשל למיחי להם שישלטו בכס אעשה לכס שאחס חשלטו בהם ולקיים מ״ש טוס אשל שבלו
ש א ל ר ו ש י ח ש א ת ו ש ח  אויט היהוליס לשלוט בהם ונהסוך הוא אשל ישלטו היהוליס המה בשונאיהם: א
. גס במורה נמנו טעס לכמה שמומ וע״כ ראו השכמיס ז״ל ג״כ בללשוחיהס לחח טעם לקצת שמוח וע״ס ׳  בו
׳ לולאי לאו אמיו ממש היה אלא סירושו בן גילו כי ק בשמא וקאמר אמיו של ראש ובן גילו ט  מ״ש ל״מ מי
ן סס״ב לשבמ ם כלאמדנ ד א  האחים על הלוכ לומים זה לזה והיינו שהיו לומין כבן מזלו שזה הלג כוי מזלו מ
׳ ומלח אחשולוש ׳ כשולי קלילה ט מ״ל שהושחרו סניהם ט  האי מאן לכמאליס יהא גבל לאשיל למא כו׳ ו
 אומיומ שחיל אש לכר השחול מן האש דהיינו שולי קמרה ומייל כל שזוכרו אומר אח לראשו כוי יש לסרש
מ״ל  כל שזוכרו מצטער ואומר על ראש עצמו אמ וצרה וא״נ אומל בללן קללה על לאש המלך אמ וצלה ו
ש ו ר ו ש ח א א ו ׳ דהיינו נמי אחשוריש שהכל צועקין אח וצרה על שנעשו רשץ בימיו: ח  שהכל נעשו רשין ט
. החחיל בהוא אחשורוש שהוא בנין אב לכולן שבו מסורש טסי כמ״ש י ו כו פ ו ד ס ע ו ו ת ל ח ת ו מ ע ש ר א ב ו  ח
 כממלמ מלכומו כשבו שטנה גו׳ וקאמר קרא הוא אמשורוש כמו שהיה רשע מממלמו במין הטח כן היה בסוסו
ן כוי ע  כמעשה המן וכן בדמן ואבירם הן כרשען מממלתן כעוד שהיו במצרים כשא״ל משה רשע למה מכה ר

. ן ו שנה כ  כמו כן היו בסופן במעשה קרח וכן בהוא עשו ברשעו מתשלמו כשמכר הבכורה שהיה נער בן ט״
 היה בסופו כדמפרש פרק קמא דסוטה כשהיה מערער על קבורח יעקב וכן הוא המלן אחז פסוק הוא בד״ה
ש הפסוק ובעח היצר לו ויוסף למעול בה׳ הוא המלן אחז דהיינו שכבר הרשיע בחחלשו והוסיף בסופו ד  ו
ם ח ר ב א א ו ם ח ד ב ר ציד: א מ  למעול בה׳ ולא חשיב רק ארבע הכא ובמדרש חשיב חמשה לרעה דהיינו הוא ג
. כמ״ש בן ג׳ שנים המר אברהם אח בוראו שנאמר עקב אשר שמע אברהם וגו׳ כמנין י ו כו ת ל ח ת ו מ ק ד צ  ב
ו לעשות צדקה וגו׳ וכן במשה ואהרן שהיו צמקיס  עקב וסוסו מפורש למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחד
 מחחלחן כו׳ שלא נמצא בהם שום תטא במותן רק מי מריבה וכן דוד הוא הקטן כו׳ דע״כ לאו ממש קטן
 היה דכתיב נענינו מ נער אחה וגו׳ ואם ר״ל שהוא קטן מאחיו שנזכרו שס ה״ל למכחב הקטן מהם וע״כ
ן  דרשו כשם שבקטנותו קודם שנעשה מלן הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו בחורה דהיינו מסיבושת כדאמדנ
ן כמלכוחו הקטין עצמו אצל מי שגדול  בדש כרכוח שנקרא מסיכושח ע״ש שהיה מטיש סני דוד כהלכה כ
 ממנו בחכמה דהיינו אחיחופל שקראו אלופי ומיודעי שקבל ממנו דבר חכמה כדמסורש סרק החליל בענין
ך ל מ ׳ ש ו ר ב ל ו מ ד ב׳ הוא חזקיה המלן הוא עזרא עלה וגו׳ ע״ש: ח  כששפר יסוד המקדש ובמדרש חשיב עו
. ללש כן לאל״כ לכחוב הוא אחשוריש מלך מהודו וגו׳ דחחלח המקרא ויהי טמי וגו׳ משמע י ו כו מ צ ע  מ
. ל״ל וא״כ ע״כ לאו כמשמעו י מי כו י י קי ד ד י ה ב ש ג ו ב ו ו ד ו א ה ״ ח ׳ ו ו ו כ ד ו ה  לבלשון עבל משחעי: מ
ג גבי מחפסח  קאמל להא כתיב שבע ועשלים ומאה מלינה להוי טפי אלא כשס כי׳ וכה״ג מפורש בפ׳ כ״
ם וגוי. ולא תקשי ליה משני חיי ר מ י ע י חי נ ש ה ו ת ע א מ ל י א ו ל ו׳ כ ך ע ל ה מ ל ח ת  ועל עזה ע״ש: ב
׳ כיון לכתיב שנה ככל כלל וכלל כמו שפלש״י  אברהם ק׳ שנה וע׳ שנה וה׳ שנים דהתס ודאי איכא למדרש ט
) והרא״ס ע״ש משא״כ הכא דלא כתיב ממנה ככל ן והראב״ ) ן  גט שני חיי שרה וכמו שהאריכו בזה הרמב״
ש ליה ד ך מיניה ועוד נראה דהכא ד ד  כלל ולומיא להכי בשני חיי עמרם ללא כחיג שנה בכל כלל ולכן פ
 מדשינה לכחוב מספר קטן קודם דהיינו ז׳ ואח״כ כ׳ ואח״כ ק׳ ולא p דרך הכחוביס בשני חיי אבלהם ושלה
ן אדהכא דשני חיי עמרם נמי בכה״ג המספר קטן קודם י ר  וישמעאל לכתיב בהו המספר גדול קודם ולכך פ
ך מקלאי ללעיל מניה בשני חיי לד ושני חיי קהת לכתיבי נמי נכה״ג המספל קטן קולס: ד  וק״ק אמאי לא פ
. ולכך הקלים מספל קטן לאשמועינן למעיקלא בזמן ושמי המלכה י ה כו ש ר ד מ ל ״ י ש ו א כ ר י ת א י ר ק  ד
 לא מלן לק על ז׳ מלינה וכשנשא אסתר זכה למלוך עול על כ׳ ועול על ק׳ ואיתא במללש קכ״ז ממנוח בזכומ
. וסיפא לקלא ואשטע ך ש ק ב ח ל ל א ש ר ל ש ב חי גו׳ א י ת כ ב ד א ח  שלה שהיו שני תייה קכ״ז שנים: א
. בקלא ללעיל י כו ו ו ד ב ע א י ד ל ש ה א כ ל מ מ ה י ו ו ב והיה הג י ת כ : ונ״נ ד ׳ ו  את הממלכה ואת הגוי ג
ן ובלשצל ולא תשיב להו אפשל ל ו  מיניה כתיב ועבדו אותו כל הגויס ואת בנו ואת בן בנו גו׳ דהיינו אויל מר

 דנ״נ וזרעו קאמר ומיהו ק״ק אמאי לא קא מייתי הכא ההוא קרא דלעיל מיניה:
ל ך ע ל מ י. מה שיש לדקדק בזה מפורש סרק מי שאחזו: ש ט כו ו י ד ה ך ו ל ד מ ״ מ א ל ח י נ  ע״כ ח
. פרש״י על העליונים על השדים עכ״ל דלא ניחא להו למימר שהיה שולט על המלאמס י ם כו י נ ו י  העל
 העליונים אבל על השדים מצינו ששלט כדאמרינן פרק מי שאחזו דהיינו דכחיב עשיחי לי שדה ושדוח וקררין
 עליונים שהם שטיס באויר חחש השמים הנקרא כסא ה׳ כמ״ש השמים כסאי גו׳ והיינו שישב על כסא ה׳
 כאילו ישב על השמים שהם למעלה מן השמם אבל המלאכים הס למעלה מן השמים ולא מלן עליהן שלמה:
. ודקאמר מי בכל אלה הארצות גו׳ ע״כ בשאר ארצוח קאמר וכן מפורש י א כו ל ם ד י ל ש ו ר א י כ י א א  ה
 מי בכל גו׳ אשר הצילו גוי כי יציל ה׳ אח ירושלים גו׳ אבל ליכא למימר הכא דקא משחבח נפשיה כדקאמר
. י ב כו י ת כ ך ד ל א מ ל ע ר ב א ש כ י א א  בסמון רהא עם אנשי ירושלים היה מדבר שידעו שלא כבשן: ה
ן ככל ארעא גו׳ היינו שהודיע כן לכל האומות גס לאותן שבע שלא ד א  ודכתיכ כתב לכל עממיא ולישניא די ד
ה י ש פ נ ח כ ב ת ש א מ ק י ד ח ו ב ת ש ם א ת  היו ככושין תתתיו שהציל הקכ״ה כנס את דניאל כמפורש כקרא: ה
ט להשחכח עצמו גס כדבר שאינו דלישנא דמדכר כעדו הוא ולא כן הכתוטס . ל״ל דאיהו גופיה קאמר ה י כו  ו
. לא ׳ ה בו נ ו ש א ה ר נ ר ש ר מ מ א י ד ו ו בח׳ כ ל ׳ נ ו בז ל ד ג ר מ מ א ׳ ד ו ה כ ״ מ ן ד ל נ  דלעיל: ונ״נ מ
 הוה איצטדך ליה לאחרי ככל זה למלן מ״ה שנין אלא ההוא קרא לסוף ספל מלכים דכחינ ויצא יהויכין גו׳
ן ל ו  רקח אוחו מלן ככל כשנח שמנה למלכו וכחיכ שם בסוסו ויהי כל״ז שנים לגלוח יהויכץ גו׳ נשא אויל מר
ד מ״ה לנ״נ כו׳ אלא ראגב גררא בא ליישב רומיא לקראי ככל זה:  גו׳ את ראש יהויכין גו׳ תמני ול״ז ה
. הני קלאי נמי לכאורה לא הוה י ה כו א ד ש מ ו י ד ב ד י ת כ ׳ ו ר גו צ ש ל ל ב י ט א ק י ל י ל ה כ ב בי י ת כ  ו
ן ליה לאתרי הכא אלא ליישב האי קרא ללסי מלאות שבעים שנה גו׳ שולאי נתקיים אז שנתבטל מלכות ד  צ
ש מלאה קטל מלכותא ולכתיכ טה אפקול אתכם היינו כפקילה בעלמא כר לכתיב והוא סקל עלי ו לד  בבל ו
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 ו חידושי הלבות מגילה נקראת פרק ראשון מגילה ואגדות מהרש״א
א ״ ג ע  י

 מרד אשר ילדה לו בתיה בת פרעה וע״כ אמרו דלאו בני מרד היו שנולדו לו ממנה ולא נקראו על שמה אלא
 שהיא גדלתן כדמסיק ומשוס דלא מצינו שהיא גדלה רק את משה ע״כ כולן שמות משה הן ירד שירד להם
 ליבראל מן כו׳ כדאמרינן כמסכת תענית מן בזכות משה גדור שגדר פרצותיהן כו׳ היינו התורה שנתנה על
ס שנעשה להם כסוכה  ידו שבר שחיבר ישראל כו׳ היינו שהיה משה כמו סרסור בין הקב״ה ובין ישראל סו
 כד היינו להגין עליהם בחפלחו מן הפורעניוח במעשה עגל ובמעשה מרגלים יקוחיאל שקוו לאל בימיו כו׳
׳ שע״י תפלתו היה  דהיינו דור המדבר שקוו ככל יום ויום ליחן מן ושלו ובאר ואבי זנוח שהזניח עונותיהן ט
 הקכ״ה סולח להן עונותיהן כמ״ש ויאמר ה׳ סלתתי כדבריך אט אבי אבי היינו שלשה אכי דכחיכי דהאי דכחיב
אט ר היינו שהיה אב בתורה לגדור פרצוח של ישראל במעשיהם הרעים שהיה להן ככר כמצרים ו  גבי אטגדו
ודע פשר וגו׳  סובו דהיינו אב בתכמה יודע להתפלל על ישראל להגין עליהם מן הצרות כמ״ש מי כהתכס י
ה ד ר י י ש ו ז כ ״ ע ה ב ר פ כ  זה משה ואט זנוח אב בנביאים שידע לבס הרע ואעס״י כן בקש על כפרתן: ש
. דלא ה״ל למכתב אלא י ו כו מ צ ע ה מ ל ג ר הגלה וגו׳ ש ש . מפורש פ״ק דסוטה: א י י כו ל ו ל י ג ץ מ ו ח ר  ל
 אשר הגלה מירושלים עס יכניה וגו׳ עם הגולה וגו׳ אשר הגלתא יתורא דקרא הוא אלא לומר לך דהס גלו
. כי האדם י ם כו י פ ד ו ה א ר ק נ ם ש י ק י ד צ ש ה ״  עס יכניה בע״כ ע״י נ״נ אכל הוא גלה עמהס מעצמו: ע
 עץ השדה הוא ואדם הרע דומה לאילן סרק שעומד לשריפה וכמ״ש ס״ס התוכל אזל דיקלא טשא אצל קינא
 דש דכי ובהיפך אדם הטוב דומה לאילן טוב כמ״ש צדיק כחמר יפרת וגו׳ שנושא פירות טוטם וכן ההדס
ה וגוי. עשחה מ ת ע ת א ד ג ר מ ת ס ן א ד אי מ א נ ה ש י ר ב ת ד ר ת ס ה מ י ה ש ש ״ ר ע ת ם  בדחו הטוב: א
 כן כדי שלא יחקנאו בה וז״ש וחהי אסחר נושאה חן בעיני כל רואיה כמפורש לעיל דכל אחד ואחד נדמחה
. מלשון סיהרא וכן הוא ר ה ת ם ש א ״ ה ע ת ו ן א י ד ו א״ה קו י ה  לו כאומתו וכתרגום נתנו טעם אחר: ש
׳ . הוא מעלה בבן אדם כמ״ש בתנה זרע אנשים לא ארוך ולא גוץ ט י ה בו ר צ א ק ל ה ו ב ו ר א א  בערוך: ל
ע ב ת ש א : ו ן בעלמא קריתי לאשתי טתי . פירוש לאשה כדאמדנ י ת בו י ב א ל ל ת א ב י ל ר ק ל ת  ע״ש: א
. ומדכתיב הרארות לה דריש לה דהיינו שהיו ראויות לה לידע ת ב מי ש ה בהן י נ ו ה מ ת י ה ת וגו׳ ש ו ר ע נ  ה
ה י ת ו ר ע ת נ א ה ו נ ש י ש: ו  ימי השבוע וכתרגום מסורש שהיה להן שמות כפי מעשה כל יום מימי השבוע ע״
. דהיינו ששינה לה מאכל עס נערותיה משאר הנשיס ומסורש בתרגום דגם י ד ל יהו כ א ה מ ל י כ א ה  וגו׳ ש
מ״ד שהאכילה קדלי כו׳ היינו ששינה ליתן לה מאכלה  נערותיה צדקניות היו שלא רצו לאכול דבר איסור ו
מ״ד ששינה להן לאכול בזרעונים  משאר יהודים או שינה לימן לה מאכל שמן וטוב ומתוך אונסה אכלה כסרש״י ו
. מסי׳ הערוך מירא דכיא וכן הוא כתרגום אונקלוס י ת בו כ ט ׳ ס ו ר כ ו מ ן ה מ י ש א  כמי שמצינו בצדקיס: מ
ת ר א י ש מ י ש ת כו י ן ז מ ן ש ו נ י ק י פ אנ  מר דרור מרי דכיא ועיין באורך בזה ברמב״ן פרשת כי תשא ו
י ובערוך בשם ר׳ מצלית שמשתיר השיער ובשמעתץ משמע דפליגי אבל בתרגום פי׳ את שניהס ר כו ע י ש  ה
ו נ ד מ ע ל ש ו ר ת ו ל א ו ש ת ו נ ג ׳ ע״ש: מ  בשמן המור וז״ל וירתץ בסטכי׳ ואנפקינון דמנתר ית שערא ט
. דודאי לא בא הכתוב לספר שבתו של רשע אלא גנותו כפרש״י אלא דמתוך גנותו למדנו כוי: י ו כו ח ב  ש
ן ף נהנה מ ו נ ה ח ש ר ת י ב ש ט ד . מפורש לעיל: ח י ד כו ח א ד ו ח ל א כ ד ש מ ל ר וגו׳ מ ת ס י א ה ת  ו
ש ע י . עיין פרש״י ויש לפרש בהיפך שהעיד הכתוב על גנותו שהיה בעל הנאה ונתכוון כן להנאתו: ו י ף כו י ג  ה
. מדכחיב שוב את משתה אסתר וגו׳ דיתורא דקרא הוא לומר י א כו י ת ש ד מ ב ל ע ו ד ה ג ת ש ך מ ל מ  ה
 דבשטלה עשה המשתה והנתה וגו׳ שכל המפורש בשבילה עשה כדי לגלות לו ואמר אזיל שקל עצה ממרדכי
 אמר כו׳ מדכתיב ובהקבץ בתולות שנית כיון דכבר כתיב שהמליכה תתת ושתי למאי קבץ בתולות שגית גס סמך
 לו ומרדכי יושב וגו׳ שאין ענין זה לזה אלא לאשמועינן שנטל עצה ממרדכי היאך יעשה שתגלה לו ואמר ליה
 לאתשורוש שיקבץ בתולות שגית ואין אשה מתקגאה כו׳ וע״י זה אפשר שתגלה וקאמר דעשה ק ואפ״ה לא
 גליא ליה כדכתיב בתר הכי אין אסתר מגדת וגו׳ והוא יעצו כן שאפשר שאתרת מהבתולוח חמצא חן בעיניו
 וישלח אמ אסתר דמטעס זה ציה לה שלא תגיד כדי שיאמר דממשפתה בזויה היא וישלתה כפרש״י במגילה:
׳ ע״ש ועי״ל עינו מלשון . פרש״י נומן עיניו כמעשה צדיקים ט י ר כו כ ש ו ב נ ק עי י ד צ רע מ ג א י  עיייב ל
 כעין הבדולח שלא יגרע לצדיק שכר כעין מעשיו כשכר צניעומ שהימה בה כרמל זכמה ויצא ממנה שאול שהיה
 צנוע כדלקמן ואמר בסיפא דהאי קרא שזכה מה למלוכה שנאמר ואמ מלכים לכסא וזכה הוא שיצאמ ממנו
 אסתר שהימה צנועה כמפורש בכמה ענינים ובהגיע מור אסמר לא בקשה דבר וגו׳ ואין אסמר מגדמ וגו׳
ט שאול וזכתה בזה ג״כ למלוכה ופרש״י דאסתר יצאת משאול במרגוס  שכל זה מכלל הצניעות כעין דלקמן ג
ד מזרע ד ר ׳ ע״ש אבל מתוך שמעתין דלעיל דקאמר דהיה מ ד לשאול ט י ש  דממלה מייתס מרדכי ועושהו ע
 שמעי שקלל דוד וההוא שמעי מוכח מתוך המקראות דלאו מזרע שאול הוה אלא ממשפתת שאול מימיני היה
. כל הסוגיא י י כו מנ ך סי ו ת א מ ל י עד א ו א כ ו ה ה י ב י אחי א כ ׳ ו גו ב ו ק ע ד י ג י  מזרע קיש אט שאול: ו
ד וגוי. מכלל י א חג ה ל כ ו ל מ ר ה ב ת ד א ב ו י ת כ י ד ו ל כ ו א ש ת היה ב ו ע י נ ה צ מ : ו ״נ  מפירש פרק י
 צניעוח הוא שלא יודיע אדס מעלחו כנאמר יהללך זר ולא פיך וה״מ לאחויי צניעוח ממש שהיה בו כשהלך
ם ב י ש ו י ר ו מ א נ ׳ ש ו ם ב ד א ה ל ל ו ד ק ג ס ו ה פ ״ ב ק ה ש  למערה להסך רגליו אלא שהיה זה אחר שמלך: כ
ח וגוי• סיפיה דקרא דלעיל לא יגרע מצדיק עינו הוא וכפ׳ המזכח מקדש מייחי לה נמי הך דרשה על צ נ  ל
 מעשה שאול דפסקו לו גדולה לעולם מעיקרא אלא שנטלה ממנו ע״י שהגטה עצמו כמ״ש ואס אסורים בזיקים
דם אבל מלח סו דס מלשון י ד שמגביהץ עצמן באץ לידי עניות ויסורין עכ״ל נראה מפירושו אסו י על י ש״ פו  ו
 ואב אינו נופל בו לפי הדרש וע״כ נראה לפרש לפי דרשה זו ואס שיעשו אסורים דהיינו דבר האסור כמו
 שעשה שאול שתמל על אגג והרג נוכ עיר הכהניס באו לידי דקים ואס כמו או דהיינו שיגביהו או שיעשו
. מאמר מרדכי אינו מפורש מה הוא ובתרגום י ה דם כו א ר ה מ ת י ה ׳ ש ו ג י ו כ ד ר ר מ מ א ת מ א  אסורים: ו
פ מרדכי כוי  מפורש בכמה דבדס הות אסתר עבדת שבתא כו׳ וכל פקודיא דמתתייטן נשיא הות נטרא ע״
 ע״ש והכא לא הזכיר רק לענין דס נדותה שזה היה מפורסם טותר ע״י שהיתה מראה דס נדותה לחכמים:
. לכאורה קשה מהיכא משמע י י כו כ ד ר ל מ קו ש ת בחי ב ש ו י ת ו ל ב ו ט ׳ ו ה וגו נ מ א תה ב ר הי ש א  כ
ד דכאשר היתה באמנה וגו׳ לא משמע אלא דקאי אמאמר ד ר  ליה מהאי קרא שהיתה יושבת עתה בתיקו של מ
 מרדכי אסמר עושה ועוד דטובלמ פרש״י מממת נקיות והל״ל רותצת ונראה דודאי קאי אדלעיל אמאמר
 מרדכי וגומר שהימה עושה עמה כמו שהימה כאמנה אמו ולענין שהימה מראה דם נדה כמו שהימה ככר
 קודם שנלקחה לטת המלך אלא משוס דודאי כדי שלא משמש מדומה עם המלך לא הימה יכולה ליזהר מדם
 נדוחה כמ״ש התיס׳ שבכל יום היה הרשע מצוי אצלה ואונס היה לה כדאמרינן פרק בן סורר וא״כ ע״כ הא
 דהימה מראה דס נדומה לחכמים כמו שהימה באמנה אחו משוס דהיחה יושבח גם אז בחיקו של מרדכי וניתא
מ ד ר  דקאמר אמר שהימה עומדח מחיקו של אחשורוש בכל יום בעח נמחה אח״כ כשבאחה לישב בחיקו של מ
ק י ד ן צ ו צ ת ר ו ש ע י ל ו ף הקב״ה כ י צ ק  מקודם זה הימה טובלמ ממש לנדומה אמר ספירמ ימי נדומה: ה
. הכי קאמר רצון צדיק שיוסף טקש על כך כמ״ש מ אס זכרמני אמך וגו׳ והוצאמני מן הטמ הזה אבל י  כו
 מרדכי לא ביקש ע״כ אלא שהקב״ה עשה לו זה שיודע לו הדבר ולעשומ לו נס עי״ז כמ״ש בלילה ההוא נדדה
 שנת וגו׳ וענינו שהקג״ה מסבב סבומ הפכיומ לצדיקים פעם להקציף האדון על העבד ופעם לעבד על האדון:
. נראה שיצא להס זה הדרש ממה שקראם שומרי הסף שיש בזה י ה בו נ ו שי נ י א א ד ו ל ה ו ת א ב ם ש ו י  מ
 שני משמעות כדעמ המפרשים אס שומרים טח המלך מבמון במקום סף הטמ כי כן דרך המלטם שלא ילך
 אדנו לטת המלך שלא כרשות וכמוהו וידיה על הסף והיא באה בסף הבית ושומרי הספים לאוהל ואס מלשון
ד פלטרון של מלך מ ו ד הסף ש מ ו  מזרק וכמוהו מן הדס אשר בסף ועוד הרבה ולזה קאמר ע״י שהיה ש
 וכמ״ש בתרגום היו שומעין דבר שבינו ולטנה ואמרו שלא ראינו שינה בעינינו בא ונטיל ארס כספל כו׳ דהיינו
 שומרי הסף שהיו ממונים גס על ספלי ומזרקי המלך שהיה רותץ בהן או שותה בהן וא״ל והלא אץ משמרתי
 כו׳ ר״ל שלא היה משמרתם שוה כגון שאתד מהם היה שומר בפתת המלך תצי היום בשמרימ והב׳ שצי השניה
ך לשהות כל היום או לילה יותר מכדי ד  של היום וכן בלילה וכדי שיטא אחד מהם ארס ממקום שהיה שם צ
ן טחד היה יכול מד  משמרתו שאם היה משמרתן שוה שלא היה לכל א׳ שיעור קבוע לו לשמירה אלא שהיו שו
 אחד מהן לשמור שס ושני היה יכול לילך להביא שס הארס ממקום שהיה וכיון דאין משמרתי ומשמרתך שוה

 יג ע״א
 שלא הוזכר בכל העני! אמלה אלא עשה משתה אל תאמר שהשתיה היה עיקר לכך נכתב כדת של תורה
 שהאכילה מרוכה ועיקר מן השתיה אלא שכלל הסעודה נקראת בכ״מ ע״ש משתה ונ״ל דאשמועינן קרא
 דאותו רשע תשב שלא נהרג כלשצר על ששתה ככלי המקדש אלא על שהיה משתכר בהן ביותר כמפורש ביה
 לקבל אלפא תמרא שתה ואמר בטעם תמרא להיתיה למאני דהבא וגו׳ מן היכלא די טרושלס וגו׳ ולכך הזהיר
ן שהיה סעודתו  אחשורוש על כך שלא ישתכרו בהן אלא ישתו בהן כדת של תורה אכילה מרובה משתיה ומזה מו
 אכילה מרובה משתיה לא הל״ל דהיתה השתיה כאין אונס אלא דאשמועינן מילתא יחירחא דהשחיה המועטת
ן ו צ ר ת כ ו ש ע  מאכילה נמי היתה כאין אונס לשתות מיין שלא הורגל אלא מיין מדינתו וכדי שלא ישתכר: ל
. פרש״י שהם היו שרי המשקה כמשתה עכ״ל ואין פירושו מכורר לי י המן כו י ו כ ד ר ן מ ו צ ר ש כ י א  איש ו
ד המלך אמ שרי המשקים שיעשו כרצון איש ואיש השותה ונראה כפי׳ התרגום למעבד ס  דאדרבה משמע מ
 כרעומ גברא דטמ ישראל וכרעומ גברא דכל אומה ולשון ומדכמיג איש ואיש בלשון ימר אמרו כי מלה הכמוב
 כלל ישראל במרדכי והיינו כרצונו שלא להאכילן ולהשמומן דבר איסור דמרדכי גופיה ודאי דלא היה נהנה כלל
ה י לי ע ב ם מ שי ת בית הנ ו כ ל מ  מאומה סעידה וכן מלה כלל האומומ בהמן שרצונו ככל אטלומ: בית ה
מ הנשיס הוא מקום צנוע דלא רגילים טה אנשים אבל עשמה משמה טמ המלכומ הוא מקום שהמלך . ט י  כו

:  מצוי כו דרגיליס טה אנשים כדי להראות יפיה נתכונה לזכות כפרש״י
. דלא ה״ל למכתב טוס השטעי אלא דאתי למימר דטום השכת היה י ת היה כו ב י ש ע י ב ש  ע״כ יום ה
 שנקרא שביעי דטב ליביה בממרא משא״כ ישראל דלא היה אז טב לבס בתמרא אלא שאתר שאוכלין
י. ה כו מ ו ר א ע ה ת ד ש ב ל ב  ושותין מתתילין בד״ת כו׳ ועובדי כוכבים מתמילין בדברי מיפלומ כוי: א״ל ו
ד מלכות ג  מפורש כמדרש אתשיריש שהיה טסש אמר אין נאה כאשתי ולא תאמרו מסני שהיא לבושה ב
ד כו׳ ר״ל דלהכי אשמועינן דשבת ד ו ם מ ד א ה ש ד מ ב  ומקושטה א״ל א״כ תכא ערומה כי׳ ע״ש וקאמר ש
 היה ונגזר עליה שתבא ערומה ע״ש שבמדה כי׳ שהיתה ושתי בו׳ מפשיטין ערומות ועישה בהן מלאכה בשבת
׳ לאתיא ושתי מלכתא ערטילאה בגין דהות מפלתא במת ישראל ערטילאי!  כו׳ וכ״ה בתרגום וגזר מלכא ט
ך ו ש ׳ ע״ש ואפשר שהודיע רשעותה שהניפוץ מצער גוף הערומים: כ  ומנפצן עמר ומתן טומא דשבתא ט
ה וגו׳. דלפי עניני שזכר אותה ועצב על הדגתה בתמתו לא ת ש ר ע ש ת א א י ו ת ש ר את ו כ ת וגו׳ ז מ  ח
 היה להזכיר את אשר עשתה אלא על אשר נגזר עליה הריגה עצב ולכך דרשו אשר עשתה דהיינו ששעבדה כך
. עיין בפרש״י יתיס׳ ע״פ י ב כו נ ה לה ז ש ע ׳ ו ו ת ב ע ר ה בה צ ח ר פ  בנות ישראל כן נגזר עליה: ש
 הירושלמי וכתב בעל הערוך פי׳ כל דבר שהוא יתר שאינו כמדת תבירו כו׳ קריי זנכ כי׳ ע״ש ולא ידענא מי
ן בפרק הרואה באדם הראשון שנברא בזנב נ  הכריתו לפרש כך ואימא דזנב ממש עשה לה ככהמה וכה״ג אמד
. דהענין כפול ויקצוף וגו׳ ותמתו בערה בו ואפשר י י כו י הא ל ו ה כ ה בי ק ל י ד א מ  שנבראמ ממנו מוה: א
רי דאבא די  שדקדק כן מלשון בו דמשמע שמממו בערה בדבר שמלוי בו דהיינו שזלזלה בדיבורה לקרומי אהו
. ׳ ן בו נ ב ם ר י מ כ ן ח א ם מ י מ כ ח ך ל ל מ ר ח מ א י  כו׳ וההוא גברא אשמטי כו׳ ולא קראה אומו מלכא: ו
 מצינו לשון חכמים באו״ה כמו רקרא פרעה למכמים וגו׳ אבל יודעי עמים לא מצינו רק במכמי ישראל כמ״ש
 ומבני יששכר יודעי טנה לעמים וגו׳ והס מכלל סנהדרין שדנין דיני נפשוח בזמן שביהמ״ק קייס ולכך א״ל
 דייניה ומדלא מציגו שדנו בה אלא ממוכן פסק דינה כדכמיב לא על המלך וגו׳ ש״מ דלא רצו לדונה מטעם
ן ומואב  דהיכי נדיינ׳ כו׳ וא״ל דל לגט עמון ומואב דיתכו כוי ואפשר דאלו השרים דתשיב היה מהן מעמו
. כסרש״י י ת בו ו נ ב ד ק ק ע״ש ח ו ס פ ל ה א וגו׳ כ נ ש ר ו כ י ל ב א ו ר ק  כמו שהיה ממוכן זה המן מעמלק: ה
 והקרוב מלשון הקרבת קרכן עכ״ל והיינו משוס דלפי פשוטו ה״ל למכתב והקרובים אליו בלשון רבים ואמר
 שמה״ש אמרו לפני הקכ״ה כו׳ ובתרגום איתא נמי הן דרשה וכני יששכר דהזכיר לעיל שלא רצו לדונה הס
 היו מתפללים כך והזכיר בתפלה זו כלל הקרבנות הבאים לכפרה ובאיזה מקום וע״י מי כרשנא ע״ש כרים בני
 שנה שהם שני הכריס וכבשים שנקרבו בתמיד של שתדת ושל מנתה שהוא קרבן עשיר שהיה לכלל ישראל מלק
 בו. ואמר שתר ע״ש שני תורים שהוא קרכן עני שכל אלו נקרבו על אדמתם שנא׳ מזבת אדמה וקאמר ע״י
י כ״ג ששימש ככגדי כהונה שבו א׳ מאבנים טובות הנקרא תרשיש ואמר מרס כלום מרסו בדם שנעשה  מי ע״
 ע״י שאר כהניס שהיא עבודת הדס השייכה לזריקה המכפרח ומרסנא כלום מרסו כמגחות כי׳ שהיא קרבן
ר מ א י  בדלי דלות ממוכן כלום הכיני שלחן כוי שהיא עבודת הממידין בלחם הפנים וכענין זה בתרגום: ו
. יש רמז במזמור אילת השתר דכתיב ביה ״הצילה ״משרב ״נפשי ״מיד ״כלב וגו׳ שבו י ן זה חמן כו כ ו מ  מ
 ר״ת המ״ן ממכ׳׳ן ולקמן מייתי ליה אהאי קרא ע״ש ואמר שנקרא שמו ממוכן שמוכן לפורענות כו׳ פרש״י
 לפורענות עומד להיות חלוי עכ״ל ועי״ל שמוכן לפורענוח להביא פורענוח לאחרים מתתלה במעשה ושתי
. קרתא שפל י א כו כ ש ד ר ׳ פ י ת י ב א ב ח ר ו ק ל י פ : א י גו  להורגה ושוב את״כ להרוג ולאבד את כל היהודים ו
 אנשים נקרא בלשון גנאי קרתא כמ״ש התוס׳ בפ״ב לבכורות כדכתיב עלה קרת גו׳ ובפי שואל מהכא לקרחינאה
:  כמה כו׳ ולש״י שפי׳ שאף הגללן שר בטתו עכ״ל אין זה פי׳ של קלהה אלא לר״ל אלם בזר ושפל כמו הגרדי
. מפורש בפרש״י ואוסיף על י ש כו ו ר ו ש ח ש גו׳ זה א ו ר פ י י ו ד כ ו ת זה ד ע ד ה ב ש ע ם י ו ר ד גו׳ ע ק פ י  ו
 פירושו לשון המקלא עלום יעשה כלעת היינו שלול לא פי׳ כלום אלא שאמר קרא שעבדו אמרו כן וגס בקשו
 לו נעלה אבל הכסיל זה אתשולוש הוא פי׳ בעצמו האולת ויפקל המלך פקיליס גו׳ ויקבצו כל נעלה וגו׳ ובזה
 יתיישב שלא הטא קלא ללעיל מיניה ויאמרו נעלי גו׳ יבקשו למלך נעלות בתולות גו׳ אלא למייתי קלא לבתדה
םי חו י לי ׳ והסכים באולת שא״ל נעריו: א  ויפקל המלך פקיליס גו׳ ויקבצו את כל נעלה גו׳ להיינו שהוא פי
. ובכלל קושיא זי נמי ללורומ לביני ביני נמי לא הזכיל להא שמעי לאו בן י ץ בו מ י נ ד ב ה ע הסי ׳ לי ת א  ק
. כמ״ש ליהוליס הימה אולה גו׳ י ניהם כו ר עי י א ה ר בן ש י א  קיש הוה אלא כן גרא הוה כללקמן: בן י
 ובן שמעי ע״ש ששמע הקב״ה כי הקיש במפלמו על שערי רתמים כו׳ כי כבר ננעלו שערי רתמים כלאמרי׳
 כמדרשומ שגזר עליהם כליה לולי מפלמו של מרדכי וצדיקים שנאומו דור שנפחחו להם שערי רחמים שננעלו:
. עיין פרש״י ונערי ל״ג אלא ה״ג אמר רבה בב״מ כי׳ ע״ש לפי דבריו יהיה י א כו מ ל י א ד ו ה ה י י לי ר  ק
 אמר רבה בב״ח פירושו של מוכתר בנימוסו דהיינו שייחסו הכחיב טן מצד אב יבין מצד אס אבל בערוך גרס
ה ר מ  מוכתר בנימוסו הוה כעדי פי׳ כוי ע״ש ולפי זה י״ל דרבה בב״ת כו׳ מלמא באנפי נפשיה הוא: ב״י א
׳ הס גרמו לי הצער עכ״ל ולשון מה שילם לי ימיני כוי אינו מדוקדק י. כפרש״י לצעקה ט םא בו י ך ג ד י א  ל
 לכאורה דמה תשלומים שייך בו ונראה לפרש משוס דלפוס ריהטה עשה יהודי דהיינו דוד מעשה טוב שלא
 הרג אמ שמעי שנולד ממנו מרדכי שהטא הגאולה בתפלתו וימיני שהוא מרדכי שילם ותיקן מה שקלקל שאול
ד רבנן לעיל וקאמר דאינו כן דמה עשה יהודי שלא מיקן כלום כמה שגרס שנולד מ  דלא קטליה לאגג דכה״ג א
 מרדכי דאי לא הוה מרדכי לא היה כאן מקלה דהמן לא היה מקנא אלא כמרדכי וכן כימיני לא שילם מה

 שקלקל שאול דאילו הרג אמ אגג לא היה נולד המן:

א היה שם הבחנת א ל ה ׳ וא״ת ו ושבת בחיקו בו י ב תוס׳ בד״ה וטובלת ו ״  Sp יג ע
׳ עכ״ל. עם אתשורוש היתה משמשת נמוך ומה שנתעברה ממנו  ג׳ תדשיפ כו
 היינו לאחר שנאסרה למרדכי כדלקמן כאשר אכדתי כוי כך אונד ממך דשונ לא היתה
 משמשת במוך אכל דוחק לפרש כששמשה עס מרדכי משמשת היתה כמוך דלא החירו לשמש

 במוך אלא אלא לג׳ נשים קטנה מעוברת מניקה וק״ל:
ע״פ מ״ש פ״ק דסוטה יהידה כי׳ וע״ש . ו י י בו ד ו ה א י ר ק ר בע״ז נ פ ו כ א דף יג ע״א כל ה ״  ח
 של הקכ״ה דיש בו ארבע אותיות השם ומייתי ליה מדכתיכ איתי גוכרין יהודאין וגו׳ אע״ג דקישטא
 הוא דמכני יהודה הוו כמפורש בריש ספר דניאל מ״מ לא ה״ל למקריץ הכא יהודאין אי לאו דכתיב שם
 ולאלהך לא יגו׳ יהתיס׳ כתבו דבפרק חלק אישא דלא היו משכט יהודה עכ״ל אבל כפ״ק דסוטה מוכח דהיו
: ה ד ז ע  מיהודה שאמרו שס דהקב״ה א״ל ליהודה אני מציל שלשה מבניך מן האש ימאן נינהו תנניה מישאל ו
. וכולם שמוח משה הס ינראה דדרשו כן משוס דאילו היו ממש בניה לא ה״ל י ד הם כו ח ך א י ר ב  כל ד
 לייחסן אתריה כמ״ש ואלה בני בתיה 3ח פרעה אשר לקח לו מרד אלא ה״ל לייחסן ע״ש משפחח אב אלה בני
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 חידושי הלכות מגילה נקראת פרק ראשון מגילה ואגדות מהרש״א ז
 טו ע״א

 חכל הקיט ושם אשמ שאול אתינועס שהאיש מסולסס והרכה כמוהו משא״כ הנא ללפי פשוטו לפילות הוא אישה
 אינו מפורשה ואלרכה היא מפולסמת טותל כלכתיכ והיא שופטה וגו׳ וע״כ ללשו לפילות שהיתה עושה פתילות
ושבת תחת תומר מ״ש תחת תומר  למקלש וכזה זכתה לנכואה ולאור התורה שהיתה שופטת את ישראל: י
. לאין זה הולעה למקום שהיא יושכת לכמה אילנות תמרים יש כא״י וקאמל לאשמועינן תתת תומל ולא תתת י  כו
 אילן אחל משום להחומר אין לו ענפים למטה ואין יחול ול״א אין לו אלא לב אתל כו׳ להיינו לב אחל של גזעו
 הולך טושל מלמטה למעלה משא״כ שאל אילנוח לגס הענפים יש להם לב והס נוטים לכאן ולכאן: שנמשח
. כי הקרן הוא לכל המחקייס משא״כ הפך שהוא כלי חלס עלול לשטלה מפילה: י ן כו ת ו כ ל ח מ כ ש מ ן נ ר ק  ב
ן דמים י א ר . מפורש ס״ק לברכוח: א״ל וכי מ י ו אדם כו נ י ה ל א  אל תקרי כלתך אלא כו׳ אין צייר כ
. הבא משמע ללילה הוה מלאמל לול אם אשאיר לו על אול מקל וגו׳ ומה שיש ללקלק בזה עיין י  בלילח כו

 בלפ״ק לפסחים:
. נלאה להך לרשה י ם דמים תרתי משמע כו י מ ד ח וגו׳ מבוא ב כ ו ר ב  ע״כ א״ל ברוך טעמך ו
 עיקלה לא נפקא ליה מלשון למיס שהוא לשון רטם למצינו הלכה כמו איש למים ומרמה וגו׳ הצילני
 מלמיס וגו׳ ועול אמאי לא מייחי הכא קלא ללעיל מיניה שא״ל אטגיל אשל מנעך ה׳ מבוא כלמיס למיס
 תלחי משמע אלא לעיקל ללשה מהאי קלא שא״ל לול ברוך טעמך וכלוכה אש וגו׳ להיינו שמטרה לו היה
 בטעם כלאממנן לע״י שא״ל לול ובי מלאי! לס בלילה א״ל היא וכי לנין ל״נ כלילה וקאמל ללפי לרשה למיס
 חלחי משמע להיינו שהוא מנע עצמו מללאות למה בלילה וגס שהיא מנעה אותו מש״ל ולפי זה ל״ג מאי
 מבוא בלמיס כו׳ כמ״ש החוס׳ אלא לגרסי׳ מבוא בלמים למיס חלחי משמע וכ״ה בכל הספדם שלנו וע״ז
ד למיס לס נלה וש״ל מלמל שגלתה שוקה ול״ג א״ל שגלתה להא השחא מפלש מאי  כתבו התוס׳ ה״ג ת
׳ ע״ש נלאה מלבריהס ללס נלה השתא מפלש לה ע״י שגלתה שוקה התאוה לה וא״ל השמעי ד למיס ט  ח
 לי טמי נלומה אבל קשה להא במה שחבע לה קיס ליה בלרבה מיניה באיסור א״א שהוא במיחת ב״ל וע״כ
 נלאה לקייס גילסח הספדם לגלסינן א״ל מלמל שגלחה כו׳ וה״פ א״ל מה שא״ל ברוך טעמך וגו׳ לאו אלם
[ שמנע עצמו מלראות למה בלילה וגם מנע עצמו מלדון ל״נ בלילה כלאמרינן לעיל אלא לאהא  נלה קמטי
 קא״ל ברוך טעמך וגו׳ מבוא בלמיס שע״י שגלתה שוקה א״ל השמעי לי כו׳ והיינו בלמים תלתי משמע להיינו
 שמנעה אותו מב׳ מיתות כ״ל להיינו מש״ל ומאשת איש וסמיך עצמו שהיא מנעה אותו ג״כ מאיסול א״א
ח ר ו א  מלכתיכ ולא תהיה לך זאת לפוקה מכלל לאיכא אתדתי כה״ג איסור א״א: שגלתח שוקח והלך ל
. כתכו התיס׳ קשה היאך גלתה אותה צלקת שוקה לפני לול וע״ק למתזי כגוזמא לומל שהלך לאול י  ג' כו
 שוקה ג׳ פלסאות כו׳ ע״ש ולא ילענא מי הגיל להם שבפני לול אתל שבאתה אליו גלתה שוקה ללא משמע
 כן אלא ללחוק ממנו ג׳ פלסאות והיא לא ילעה ממנו והוא לא ילע ממנה שם גלתה שוקה אלא שמאיר לו
 הלילה ע״י שגלתה שוקה מלחוק ג׳ פלסאות על שבאתה אליו כלכתיב ותפגוש אותו אז הלגיש שהלילה מאיר
 לו משוקה שגלתה ואין זה מתזי כגוזמא למצינו כה״ג כפ״ק לכרכות תזייה ר״י לגני בטת אפל גלייה לללעיה
י חוח . האי קרא לא שייך הכא כמפורש בתלושי הלכות: כ י י כו נ ו ד  ונפל נהורא כוי: וחיתח נפש א
ה מניה א״ל והיח כי יטיב ח׳ וגוי. האי קלא קולס תשובת לול לה כתיכ אלא למשמע ליה לאין ר ט פ  מ
 ענינו כאן בלכרים אלא כי הוה מפטלה מיניה א״ל כן ואין מוקרם ומאוחר בתולה ונלאה למייתי ליה הכא
ם דקאי ו ק מ ב  לגס בזה היתה מתנבא שימוח נכל והוא יזכור אוחה אז טפיה וכפלש״י בס״פ החובל: ו
ג למלך ״ . להא ירמיה נמי מתנכא כן על הגלות והוא כבר נתנבא מקולס בשנת י י א כו ב נ ת  ירמיה היכי מ
 יאשיהו וזה היה בשנת י״מ ומשני לקרובת ירמיהו היחה כללקמן לשניהם מרתכ הזונה יצאו: מפני שנשים
. אינו נלאה לה״ק ללכך שלל לה לרתמניות הן ותתנבא לו לטובה וכי משוס ללתמניות הן י ת הן כו ו י נ מ ח  ר
ל ללחמניות ״  תשנה נבואתה מרעה לטוכה ואס היה ירא שירמיה יתנכא לו ללעה גם היא ולאי תאמל כן אלא מ
. ר״ל ליתזקאל י ר וגו׳ אפשר יובל בטל כו כ ו ט י ח  הן ותבקש עליהם רתמיס לשנות מרעה לטובה: כ
 היה מחנבא שיגלו ישראל ולא ישוב המוכר לנחלתו ביובל ואם לא היה נוהג היובל בלאו הכי נמי לא ישוב לנתלתו
מ יגלה מנחלחו אך יתאבל מיהח על  אבל אס היובל נוהג ה״ק קלא המוכל לא יחאבל במכילחו להא בלאו ה
ן וגו׳ על ו י ר מה חצ מ א י ב ו י ת כ  גלותו כיון ליובל היה נוהג אי לאו הגלוח היה שב לנחלתו ביובל: ד
ח בבית אל ונוי. חחלח הענין ה״ל לאחרי לכחיב וגס המזבת אשל כטת אל וגו׳ נתץ דשלוף וגו׳ ב ז מ  ה
׳ וי״ל לאפשל ללא שבו י׳ השבטים אלא שיאשיהו הלך  ויפן יאשיהו וגו׳ מה טיכו של יאשיהו על המזכח מ
 לשם לבטל ולאכל הע״ז שהניחו שס כשגלו אכל האי קרא דאמרו אליו אנשי העיר וגו׳ ויקלא אח הלכריס
 אשר עשיח בטח אל וגו׳ משמע לאנשי העיר הן הן ששבו וזכרו כל המעשים אשר היו טמי ירבעם: מהכא
ם נטמא ישלאל להיינו על ירי עון ירבעם ד פ  גס יהודה שת קציר וגו׳. רלעיל מיניה משחעי קרא הזניח א
ם נטמא ישלאל מתתלתן וע״י כן גלו ואמל לאע״פ כן יש להם עול חקוה ליאשיהו שהוא מיהולה ד פ א  שהוא מ
. מלכות היא י ש כו ד ק ח ה ו ח ד ת ש ב ל י בו׳ ש ד ג ת ב ו כ ל ש אסתר מ ב ל ת : ו ׳ גו  שת קציד לן בשוב ו
 האתרונה מי׳ ספירות ממנה רות הקודש משפיע על האלם הזוכה לכן ומייתי עליה לכתיב ורות לבשה וגו׳
 ולאי התם לאו בלות הקולש איילי ללא מצינו בו שוס נבואה לאי הא לאמר שלום לן ושלום וגו׳ נבואה הוה
 ליחשטה לעמשא נמי במ״ת נביאים לנבואה שהוצלכה הוא אלא ללשון לצון הוא כמ״ש המשלשים וכמו ותהי
ן י י ן הו י ר הי ן י י ש ן נ  על יפתח לוח ה׳ וגו׳ ולא מייחי ליה הכא אלא למצינו לשון לטשה לגט לוח: תרתי
. ר״ל אע״ג לסניין שמייהו והוה להן להשפיל ולהכנע עצמן לפי שמוחיהן חוללה ולמלה י ו כו ה י י מ ן ש י י מנ  ו
ב הכא : כתי ן ד ב  שהם שפלים בבליוח והם לא עשו כן אלא להוו יהילין נגר אנשים חשובים כגון יאשיהו ו
ן ונלאה ט בן חקוה לקמן בסמו . פלש׳׳י ואע״ג לקלאי על כעלה קמסהיל עכ׳׳ל. וכן צ״ל ג י ן הרהם כו  ב
 מצא להס זה הלרש משוס לבכל מקום שמייחס האשה על שס אישה המפולסם כגון יעל אשח חבל וגו׳ ואביגיל
 אשח נבל הכלמלי וכמוהו הלבה כמ״ש לעיל לא מצינו בהו שמייחס אח האיש ההוא אחל אבותיו והבא שמייחס
 חוללה הנטאה אשח שלום וגו׳ אישה שלום היה מפולסס כמפולש שם שהיה שומל הבגליס של המלן ולא
 ה״ל לייתסו כלל אתל אבותיו שלום בן תקוה בן חלחס ולכן ללשו חקוה וחלחס ללמוז על חוללה לבה משחעי
ס יצאו מרחב. וכמלרש ילקוט מייתי י נ ה ם והם כ י א י ב  קרא שהיתה מיהושע ומרתב כללקמן: שמנה נ
 בזה קלא לל״ה ממשפחת עבולת הבוץ לבית אשבע אלו בגי רתב הזונה שהטמינה המרגלים בבוץ לטת אשבע
 שנשכעו לה המלגליס ע״כ אבל האי קלא בבני שלה בן יהולה תשיב להו הא לאמל שהיו הת׳ כהניס טלמיה
 ואמו תלקיה מפולש מן הכהנים וכן תנמאל היה בן שלום לולו של ילמיה מסתמא מאב היה אבל בבלון ואטו
ד לעיל מ״ת מ א ה וכן כשליה ואט אטו מתסיא לא ילענא מפולש שהיו כהניס גס יש עיון בזה לפי מה ש ד  נ
 נבואים עמלו כוי ומסיק טוכא הוו כפלים מוצאי מצדם אלא להנן מ״ת הוצלכו ללורומ ללמול תשוכה או
ן ונליה אביו וכן שליה ימחסיה אט אטו  הוראה וכחב לש״י לעיל שהן מנויין בסלר עולס וחשיב בינייהו ברו
 ולא נמצא מוזכר בנדה ובמחסיה שוס נבואה שהוצרכה גס קשה אמאי לא חשיב חנמאל שהוזכרה בו נכואה
דו י  כמ״ש ויבא אלי חנמאל וגו׳ בלבל ה׳ וגו׳ ונלאה הא ללא חשיב הכא ככלל מ״ח נטאיס כלעם ואיוכ ותנ
מ עיקל  ללא חשיב הכא אלא נטאי ישלאל ואע״ג לאליהו בן ברכאצ מישראל הוה כלאמלינן פ״ק לב״כ מ״
 נביאותיה לאומות העולם כלאמר נמי התס איוב מישראל מ״מ עיקר נטאותיה לאו׳׳ה וע״ש מה שיש ללקלק
׳ בערוך כלי שחור ע״ש ונלאה ללא לגנאי היה מתכוין . פי י  שם ברברי השוס׳: וא״ל פתיא אוכמא בו
ן בדב״ח שאמרה לו כח קיסר חכמה מפוארה בכלי מכוער כו׳  ל״נ לומל כן ללב עינא אלא לשבח וכלאמדנ

ד טפי כמפולש שס: י מ  וא״ל אלו הוו סנו הוו ג

ן ושב על המשפט זה הדן די לי ו ו צר ת י ט זה הדן א פ ש ב ולרוה מ ״  דף טו ע
ו מאלו א״ל הקב״ה ישראל עסקו בתורה ם מה נשתנו אל  אמת. כצ״ל: ש

א עסקו בתורה א״ל נם אלה ביין בו׳. כצ״ל:  או״ה ל
ן להזכירו בנביאוח איש מפורסם הוא . מו י ת כו ו א י ב נ א דף טו ע״א כ״מ ששמו ושם אביו ב ״  ח

 יד ע״א -
 כאתל כי כשאני אלך להשהות יום אחר חהא משמרחי הקבוע לי בטילה בלא משמר וירגישו בלבל וא״ל חטלו
 שלא יהיה משמרתך בטילה שמני אשמור משמרחי ומשמלחך וקאמל והיינו לכתיב דבקש הלבל וימצא למ״מ
 הלגישו בלבל לפי שמצאו שלא היו במשמלתן שילעו משמרתן הקבוע וזה שמר שלא היה במשמרת שלו ואותו
 שהיתה משמרתו קבוע אז לא היה שס ובקשו הלבל ונמולע להם שהלך להטא ארס לשם ולש״י פילש אתה
 ממונה על עבולה אחת ואני ממונה על עמלה אחרת ע״כ ולשון אין משמרתך ומשמרת שלי שוה אינו משמע
ן בס״פ הנחנקים מאי אחל נ . וכה״ג אמד י ד שניהם שומרי הסף היו וללכו לא ילעחי: מאי אחר כו ה  כן ש
ד הרא״ם כתומש וככר כתבנו שם ולמ״ל נמי לאחר מופלג הוא מ״מ משמע כ ו של שטן כו׳ וע״ש ל ד  אתל לכ
 שבסבח הרבדס שזוכר לעיל מיניה בא הענין שזכר כאן וכה״ג יש לפרש כאן אחר שברא הקב׳׳ה להם רפואה
 בו׳ אבל או״ה אינו כן מכה כו׳ וענינו מ כבר הכטיחנו הקכ״ה כי אעשה כלה בכל הגויס גו׳ אך אוחך לא
 אעשה כלה רסלתיך למשפט נו׳ להיינו היסורין הבאין על ישראל לא באו לכלותן רק למרק חטאם והיינו
 לפואתן מוכנת קולם למכה מלאי ילפאו משא״כ באו״ה לאפשל שיעשו כלה ולא יבאו לילי לפואה אך אם
י לבדו כ ד ר מ ה ב ל ח ת : ב ׳ ו ג  ישוט אפשל שיכאו אתל כך ללפואה כמ״ש בהו נגוף ורפוא ושבו על ה׳ ו
ד רכקש גו׳ וע״כ לרשו עם מרלכי מנו לבנן מלשון עמיתי ו ה . ללא הו״ל למכתכ לק כי הגילי לו כי הוא י י  בו
ל כו׳ אמר נפל לי פור בירח בו׳. ללפי פשוטו כפלש״י במגילה ר ו ג  כתולה הוא: חפיל פור חוא ח
 שהכתוכ מפרש מהו הפול הוא הגולל לא הוה איצטליך ליה לכתוב אלא הפיל גולל גוי ולכך ללשו כשהפיל
 פול שמת כלעתו על גולל זה שהוא ילת שמת כו משה ולא היה יולע כו׳ ובז׳ באלר נולל כוי למיתתו מפורש
 בקצת מתוך הכתוביס שבז׳ באלל מת כלאמלינן ספ״ק לקלישין מלכתיב וימת שס משה עבל גו׳ וכתיכ רככו
 גו׳ צא מהן ל״ג למפלע הא למלת שבז׳ באלל מת משה אבל שנולד בז׳ באלל אינו מפולש אלא מללש תכמיס
עשדס שנה אנכי היום מת״ל היום מלמל שהקב״ה ממלא שנותיהם של צמקיס מיום  הוא שם מלכתיכ מאה ו
 ליום כו׳ וזה הלרש לא היה יולע המן ונלאה נמי מה שלקלק לומל שבז׳ באלל מת ששמת נמי טוס המיתה
ג באלל שהוא בתוך ז׳ ימי אבולות של משה ״  שהפיל גולל מייס לייס להייני באיזה יום בתלש נפל הגורל ט
. משוס ריתורא לקרא ולשונות י א בישא כו ג ש י י ליכא דידע ל ו  שהיה מיתתו בז׳ באלל: ישנו עם אחד כ
 כפולים איכא כהאי קרא ישנו לא ה״ל למכתכ רק יש וע״כ ללשו שא״ל שישנו מן המצות מלשין שינוי שמשנין
 מצותן א״נ מלשון שינה שישנים מן המצות וכן הוא טלקוט ולמלת אתל שהוא מיותל ללשו לא״ל כו׳ אית
 נהו לבנן שיגינו עליהם במעשיהם הטוטם א״ל עס אתל כמו ששאל עם אינן במצות כך הלמן שבהם אינן
ה א׳ קרמה וממנה מזיקה גס לשאר ממנות משוס נ  מקיימין מצות ואמל מפוזל שמא תאמל קלתה כו׳ למד
ן כי׳ יאמל ומפולל מלה מיותרת לדרוש שמא איבא לבדות הנאה מינייהי וטובה הוא ד ז י  תירכה שטניהס מפ
׳ אין לבריות הנאה מהן רלענין ן להיטיכ ללטס ת״ל ימפולל שאינן עישין פילות כפלרה זו מ ד ז ו פ  שיהי מ
 הנאה למלכות הא אמר ואת לתי המלך אינם עישין למפקי כי׳ כפלש״י ואמל ישמא תאמל איכא מלינתא
 כו׳ פרש״י ממנה קטנה עכ״ל והוא לתוק לאכתי ככלל מפוזל טן העמיס הוא ויש לפלש לשמא תאמר איכא
 ממנה מינייהו לקבצס למקום א׳ וליישבם שם ת״ל ככל ממנות מלכותך שהם קכ״ז ממנות שמלך בכיפה הס
ם וא״א לקבצס למקום א׳ ואמל ולתיהס שונות מכל עס לפי פשוטו הל״ל לתיהם שונות מכל לת וע׳׳כ ד ח פ  מ
 ללשו ילתיהס שינות לפרוש מכל עם ללא אכלי כי׳ ולא נסט כו׳ ואמל ואת לתי המלך אינן עישין להיינו
 מלאכת המלך אינן עושין בכולי שתא כאילי היא שבת לאסולין בכל מלאכה וכאילו הוא פסת שיצאו לתילות
ן מכל עמלת המלך ואמל ולמלך אין שוה כו׳ לפי פשטיה לא הל״ל לק ואין שיה להניתס ומלכתב ולמלך ד ו ט  פ
ן מ ד ה י ת ע ם גו׳ ש י פ ל ת א ר ש ע  ה״ק לאפי׳ למלך מבזים ואס אלוני המלך נוגע כו׳ ואין לאוי להנימם: ו
. שעשרח אלפים ככר כסף עולין מצי שקל לכ״א מישלאל י ם כו ה י ל ק ם ש י ך הקד כ י פ י ל ו ם כ י ל ק  לשקול ש
. י ם כו י ל ק ש ן על ה י ע י מ ש ן בא׳ באדר מ נ ת  צמ״ל אלף כו׳ כ״פ החוס׳ לקמן ועיין בחזקוני: והיינו ד
 זמן נחינח השקלים קורס ר״ח ניסן כרי שיביאו קרבנוח מחלומה חרשה וזה מפורש בחורה אבל שמשמיעין
 עליהם בא׳ באלל אינו מפולש כחולה אלא לחכמים שיעלו להכליז עליהן ל׳ יום מקולס להיינו בא׳ כאלל

 והקלים שקליהן לקאמל הכא היינו להכדז עליהן:

ר בשלמא כוי. כצ״ל מ ׳ בנוסמא מדויקת דכא א א כו כ ף לה ר  דף יד נמרא מתקי
 וכ״ה בילקוט וק״ל:

רה גומר. האי קרא לפי ענין הדרש אין לו מקום ש אדוני צרו פ  ^"ב שם והיתה נ
 כאן וצ״ע:

. למה שהמן לצה לימן לו עשרח י י לאהד שהיה לו תל כו ו ש כ ו ד ו ש ה א א דף T ע״א משל ד ״  ח
 אלפים גו׳ והוא א״ל הכסף נתון לך והעם לעשות גו׳ הוא ממש כמשל מכול לי מילך והוא א״ל טול כמנס
 ולימה אמ אמשיליש לבעל התל שהוא בדמיון ישראל שלא היה תפץ כהם אתשולוש וממה את המן לכעל החריץ
א ובו נתקיים מופל גומץ בו יפול: גדול הםרת טבעת יותר כו׳ ואילו מ ו  והגומא שהוא מפץ כתל להשליכו ע
ד להמן כמ״ש והעם לעשומ כו כטוכ כעיניך ס מ . מלה גזילמ המלך בהסלמ טבעמ שט נ י  הסרת טבעת כו
 ובמללש אמשולוש היה שונא ישלאל טומל מנהגו של עילס ללבי של לוקמ לימן עלבון למוכל כלס הכא כמוב ויסל
 המלך את טבעתו גו׳ וז״ש הכא להסלמ טבעמ שלאו בו שנאמ אששודש טומל היא השזילן למוטב שעשו תשובה
לה בוי. פרש״י וא״מ נר חנוכה ככר פסקו הנטאיס כו׳ עכ״ל. לא בעי למימר כיון י ץ ממקרא מג  בכל לבס: חו
ר תנוכה מ  שפסקו הנטאים היה להם לשוח להוסיף נל חנוכה לאי! סכרא שיהא לחכמים כח יומל מהנביאים אלא ל
 נמי מצאו מכמיס כשום ללשה למז כחולה כלאיחא כמללשוח אלא לה״ק לאף המ״ח נטאיס לא הוחירו אלא
טן  מקלא מגילה והא ללא מקשי הא למקון שלמה עלוטן ונט״י לאין זה מקלי הומיל על מה שכמוב במולה לעלו
 אינו לק גלל להוצאמ שבמ מלה״י לל״ה ונט״י משוס סלך מרומה משא״כ מקלא מגילה ונל מנוכה שהם מצומ
ט גופיה היה נטא כפלש״י ל ר מ היו נטאיס מגי זכדה ומלאכי עכ״ל מ ל ל  בפני עצמם ועול פלש״י אבל טמי מ
מ כללקמן ונלאה ללכך נקט הכא נטאיס ונטאומ למקלא מגילה ל ל  מסלל עולס וכן אסמל הימה נטאה טמי מ
. היינו י ם שידה כו י ר מ ו ת א ו ר י ה ת ל ו ד ב ע  הוחילו ע״י מללכי ואסחר שהיה הוא נביא והיא נביאה: ומה מ
ח ים סוף שיצאו מעבלוח לחירות ומיניה ק״ו לשילח מגילה שמספל בו ע ד ק  שירח אז ישיר שהיא סיפור הנס ל
ן הלל על נס שבח״ל כי׳ יהיא מפורש מד  ג״כ הנס ממיחה לחיים אבל לענץ הלל ליכא ק״ו כלמסיק שאין או
. ולפי זה מהאי ק״ו ומה מעבלוח כו׳ יש ללמול למקלא י ה זו הלילא כו ת י י ר ק רעירוטן ע״ש: ק  בחילושינו פ״
ם אחד י ת מ ר ן ח ש ליה מקראי ע״ש: מ ד ד( הלל בפסח בלילה וביום ולעיל ל  מגילה טן כלילה וטן טוס כמו שקו
. לכמה פעמים כקרא נקלאת עילו הלמתה וכאן כתיכ הלמחיס כלשון לטס למללש למל י ם כו י פ ו ם צ י ת א מ  מ
 כלאיח ליה אשל ממאחיס צופים כו׳ ואל״ף מרמחיס נחה והר׳ שבו נמי למז על מאתים ולמ״ל כ׳ למות היו
 סמוכות צופים זו לזו כפלש״י כספל שמיאל לפי פשיטו ולכך נכתב בלשון לביס למתים ומלאי כא׳ מהם היה לל
 אלקנה וע״כ לגט טחו כחיב למחה לשון יחיל כלכמיב הלמחה אל טשו ולמ״ל הבא מבני אלס שעומלץ בלומו
 של עולם כו׳ לכר״ה מיימס אח אלקנה לכני קרמ ולכך נכמב רמחים בלשון רטס רמחה א׳ כמשמעה עירו נקראח
ן וחי ליכא מהך ללשה ד פ ל  רמחה וא׳ ברומו של עולם בו׳ מקום נחבצר כו׳ והוא מפורש בפרק חלק ויש ללקלק א
ן מקרא המפורש כמולה מע׳ זקנים לכמיכ כהו ויהי כנוח עליהם הרוח רחנבאו  ממאמיס צופים שנמנבאו כו׳ לפרו
 וגו׳ י״ל לאומן ע׳ זקניס לא נבאו אלא ע״י בקשחו של משה שאמר ולמה לא מצאחי חן בעיניך לשוס אמ משא כל
 העם הזה עלי ויאמר ה׳ אספה לי שכעיס זקנים וגו׳ ואצלתי מן הרוח וגו׳ ולכך לא פליך ליה לחשטנהו בכלל
. והא לקאמר א׳ ממאתיס צופים כו׳ היינו י ם כו י ד צ י מ א צ ו י ם כ י ל פ ם בו׳ כ אי י ב  מספל הנטאיס: הרבה נ
. מפורש בפ׳ בן סולל ע״ש: י : יםכה זו שרה כו ר  כאותו הלול של אלקנה אכל ככל הלורות היו כהן כפלים כ
. מפולש ככ״ל לקול י ה כו ל ו ק ל אשר תאמר אליך שרה שמע ב ר כ מ א נ ש ש ד ו ק ה ברוח ה ת כ ס  ש
ד ה׳ וררשו כן משוס למלח בקולה מיותל ללא הל״ל דק כ  לות הקולש היך מה לאת אמל ואתה תשמע לקול ל
. כל הסוגיא י ן עמד אביה כו ר ה א אחות א י ח ש ת כ א ב נ ת : שהיתה מ ׳ ו  כל אשל שאמל אליך שלה שמע כי ג
. ככמה כתוטם מייתס האשה אתל אישה כגון יעל אשת י ח כו ת י ה ת ש ו ד י פ  מפולש פ״ק לסוטה: מאי אשת ל
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 חידושי הלבות מגילה נקראת פרק ראשון מגילה ואגדות מהרש״א
א ״ ו ע  ט

 עבדו משוס עניות הוה מתבייש ממנו כשראה אותו בשער המלך ככל שעה והיה מיצר לו ואמר וכל זה איננו

 שוה לי וגו׳ ומפרש ליה שהיה עבדו נטולמא דלתמא שנתן לו כמפורש בילקוט:
. דמלת זה מורה ככ״מ אדבר הנראה י ע כו ש ו י ת ו ל א ו ש י ז נ ל נ כ ד ש מ ל ו וגו׳ מ נ נ ל זה אי כ כ ו ״  ע
 עכשיו לפניו וכיון דאכבוד עושרו דכתיב לעיל מיניה קאי א״א לו להראותם להם ולומר עליהם זה אי
. כל המאמר זה מפורש י ק כו י ד ל צ ש כ א ר ה ב ר ט ת ע ו י ה ד הקב״ה ל י ת  לאו שהיו תקוקין לו על לכו: ע
. נראה דמהאי קרא נפקא י ת כו ־ ב ה ל ע י ג ה ן ש ו י ׳ ב נו ך ו ל מ ת ה י ר ב צ ה ד ב ו מ ע ת  פ׳ חלק ע״ש: ו
 להו הך מלתא משוס דלפי פשוטו המקרא תסר דכתיב ותלבש אסתר מלכות וחעמוד בחצר ביח וגו׳ דודאי
 לאו בתצר זה הלבישה אלא בנית הנשים והל״ל ותלבש אסתר מלכות ותבא ותעמוד בתצר וגו׳ כדכתיב לעיל
 אשר יבא אל המלך אל התצר הפנימית וגו׳ ועוד דהכא קרי ליה בתצר בית המלך וגו׳ ולעיל לא כתיב בית ועל
 כן דרשו ותלבש אסתר מלכות לאו הייני מלכיש ממש שאמר אלא שלבשה רות הקודש כמפורש לעיל ואמר
 ותעמוד בתצר בית וגו׳ רצה לומר ותעמוד כמו ותעמוד מלדת דהיינו שפסקה רות הקודש ממנה כשכאת
 בחצר בית יגי׳ דהיינו בבית הצלמים ומייתי לה נמי מאלי אלי למה וגו׳ שנאמר במזמור אילת השתר וגו׳
 כפרש״י שהוא נדרש על גאולת אסחר כמפורש ביומא למה נמשלה אסשר לאילה כו׳ ולמה נמשלה אסחר
 לשחר כי׳ עיין שם יעיד יש רמז במזמור זה על אסתר שנאמר עליך השלכתי מרחם מבטן אמי אלי אתה
 כדאמרינן לעיל באסתר עיברתה מח אביה ילדחה מחה אמה יכמזמיר הזה זכר חפלח מרדכי דאיחא במדרש
 שלא שכב יעקב בבית לבן אבל היה אומר בלילה מהליס שנאמר ואמה קדוש יישב מהלוח ישראל ישראל סבא
 כוי למרדכי וסיעתו אמרו אלהי אקרא יומס וגו׳ ולילה ולא דומיה לי כמפורש כפרק קמא ועל ידי תהליס
 של לילה נענו בלילה שנאמר בלילה ההוא נללה וגו׳ ואומנות זה למלו מישלאל סבא כמה שאמכ ואתה קדוש
 יושב תהלות ישראל ועל זה אמר בך בטמו אכותינו להיינו ישראל סכא ונמלט מצרת לכן ואנכי תולעת וגו׳
 שאין כתי אלא כפה יהנני תלפת אדם כמו שלרשי לעיל בקוס עלינו אלם אלם ולא מלך והוא המן ובזוי עם
י נ ת ב ז ך ע ב א ל מ ה ש ר מ א  שבא מאלס כמה שאמלו בזוי אתה מאל הוא ארס שאין להם כתב ולשון: ו
י שאני באה אליו מאלי אונס הוא פלש״ . ו ׳ ן בו ו צ ר ס כ נ ו א ד ו ד מ ג כ ג ו ל ש ה p ע ת א ש ש ד ו ק ח ה ו ר  מ
 עכ״ל וק״ק ללעיל מוכת למה שכאה מאליה לאו אונס הוא לא״כ היתה מותלת למללכי ולעיל אמלינן שהיא
ן וע״ק למשמע למשום שהגיעה לבית הצלמים נסתלק ממנה לוה״ק ונלאה לפלש כיון מ  אמרה אבלמי מ
 שהגיעה לבית הצלמים שהוא בית ע״ז סילק ממנה לוה״ק משוס אל מפנו אל האלילים ועל זה אמלה לבאונס
 הלכה שם יאין כאן איסור אל תפני אל האלילים לכה״ג אמרינן בפרק ח״ה בהולך במקום הכביסה אי לליכא
 לרכא אתרינא אונס הוא ואמרה עול שמא על שקלאתיו כלב כו׳ הוא מבואל רהניצול מן הכלב רע אינו כ״כ
 נס כמי הניציל מפי אריה שהוא ודאי נס גלול כענין לניאל ולפי שהיא חשבה מחחלה לתלות הצרה בהמן שהיא
 דמיון הכלב וז״ש ״הצילה ״מחרב ״נפשי ״מיד ״כלב גו׳ שר״ת המן וממוכן אינו כן שהצרה היא גס מן המלך
ס גדול ולכך  כדאמרינן לעיל במשל התל והחריץ שגם דעתו היה לרעה ובעי אפישי רחמי טפי להיות ניצולים מ
׳ ג׳ ך וגו ל מ ת ה ו א ר י כ ה י  חזרה בתפלתה יאמרה הושיעני מפי אריה דהיינו ממתשכה רעה של המלך: ו
. נראה דיש רמז קצת בהאי קרא לשלשה דכמס שאמר והוא מדכחיכ נשאה חן בעיניו ילא י ו כו נ מ ד ז ש נ ״ ה  מ
 מצאה חן בעיניו דככל המקרא כתיב לשון מצא גכי תן וע״כ דרשו נשאה באנפי נפשיה שנשאה והגרה מלאך
 אתל מארה ואתד שמשך תוט של חסד עליה היינו תן בעיניו יא׳ שמתת השרביט כו׳ מדכתיב ותקרב אסתר
 ושגע בראש השרכיט ללא איצטרין למכתב בלאש אלא ותגע בשלכיט אלא ללייק מיניה כלאש השלביט בקצה
 זה היתה יכולה ליגע ולא בשלביט גופה משום לרחוק ממנה היה לפי שנמתת השרכיט והיתה יכולה ליגע
י. מלקאמל ד כו ״ ל כ ל ע ״ א ל י״ו ו ל ע ״ א ב ו ״ ל י ו ע ד י מ ע  בלאש השדביט ולא בגופה בקצה השני: ה
ש להם רמז בהאי קרא למ״ל  גבי מאתים ששמע כן מרבו כו׳ בקבלה ילא קאמר הכי בכל הני ויש לפרש מ
״ב תיבית מן ויושט על סוף הפסוק ומאן לאמר ש י״ב תיבות מלישא להאי קרא על ויושט וכן יש י  י״ב מ
א להאי קלא על שרביט הזהב ומ״ל כ״ל לכן יש תיבות בכולה להאי קלא ומאן לאמל ש ד  י״ו לכך יש תיבות מ
א לקלא על שרביט ואמר וכן אתה מוצא באמתה של בת פלעה למלישא להאי ש ד  ס׳ לכן׳ יש אותיות ששים מ
 קלא ותרל בת פרעה וגי׳ יתשלת יגי׳ יש ס׳ אותיות ואמר וכן אמה מוצא במספר ס׳ כאותיות המיותלות
י ד הצ . מפולש בפ׳ הלואה ע״ש: ע י ת בו ב כ ר א ש ל ת א ד ב י ש ר ק ל ת : א  בשיני לשעיס כפלש״י
. כילקוט ל״ג ולא כל המלטת ויש לקיים הגילסא דודאי י ר כו כ א ד ל ת ו ו כ ל מ ל ה א כ ל ש ו ע ת ת ו ו כ ל מ  ה
 הא לקאמל על תצי המלכות לא שיתן לה מצי המלכומ ממש ללא זו הללך שימן המלך שצי המלכות לאחרים
ד להיות כל איש שולל בביתו ועול לכל מה שקנתה אשה קנה מ  וכל שכן לאשתו שכבל היה כתוב בלתי פלס ו
 בעלה אבל לצה לומל ומעש בקשמה בלבר המולה כמצי המלכות ועל זה קאמר להכא נמי הוה מצי למימל
 בלבל המולה בכל המלכומ קאמל אלא להיינו בהמ״ק שהוא לכר המולה כמצי מלכומ שהוא באמצע עולם
 כפירוכ׳ רש״י וכ״ה בתרגום בימ מקלשא לאיהו קאיס בפלגומ מלכומי כוי עיין שס והיינו על פי מה שאמלו
 לעיל לאתשיליש מלך בכפה ומיהו לשון התלמול שתוצץ במלכות כו׳ לא משמע כן למי הכרית אותם להוציאו
 ממשמעו מלשון חצי ממש ללשין מציצה להא שפיל מתפלש לפיס הך ללשה מלשין תצי יעל כן נלאה לפלש
ן ן בית המקלש למלכות כמה שאמל בעזלא לגבי ביטול מי  שלרשי חצי מלשון חציצה שחוצן ומגיע היזק ממי
 בית המקלש שכתבו למלך לך קריא מרלא ומהנזקת מלכין וגו׳ וקלוב לזה בתלגוס לחול למבני בית מקלשא
ם נ ח ל ד יהי ש מ א נ ו ש ה ל נ מ ם ט י ח  כו׳ ללחיל אנא מן יהולאי ללמא ימללון והיינו לבל שחוצץ במלכות: פ
. לכאולה להייני טעמא כתומס אשית את משתיהם למתוך הסעולה יכא להם קלקול ופח י ח כו פ מ ל ח י נ פ  ל
 ויש ליישב דהכא פח טמנה לו דהיינו לכוונתה מתוך הסעולה להפיל את המן והייני שראתה כבר שהיה שלתנו
 וסעודתו של אחשיליש פת לאשתו אולי יהיה פת גס עתה להמן אבל לטעמא בתומם אשית את משתיהס וגו׳
ש י ג י י ׳ ל ו  על המלך גופיה גס כן נתכוונה שתבא לו פורענוח מחיך המשחה כמו שנמהוה למלך בלשצל: א
. פירש רש״י בפי׳ קמא שירגיש הקב״ה שאף אני מקרכת שונאיהן כו׳ עכ״ל ק״ק לפירוש י ה כו ש ע י ט ו ו ק מ  ח
 זה וכי משוס זה תקרב הצרה ביותר להפיק מזימתו ומתשבתו ויש לומר שהקכ״ה ילגיש וילאה כי אפס עצור
. נראה לפרש משוס רכעיקר הקושיא י ך כו ל מ ו ב ת א נ ׳ ק ו ן ב י ב י ר ו צ נ ן א י י ל עד א י ל מ ן ג ב ר ר מ  ועזוב: א
 מה ראתה אסתר שזימנה את המן כי׳ יש במשמע למה זימנה אותו למשתה יאת״כ גילמה הלבר למלך ולמה
 לא גילתה למלך כן בלא משתה ויש במשמעו נמי למה זימנה את המן לתול ולא זימנה גס שדם אתרים לאין
 לרך לזמן רק אחל מהשלים גס שהוא היותל תשוכ ולכולי טעמי לקאמל לא יתיישב לק מה שזימנה אותו יעל
 ילי המשתה גילתה למלך אבל מה שזימנה את המן בלתול ולא זימנה גס שדם אתליס עמו כללך כל הארץ
׳ ללזה זימנה את המן בלתול  לא יתיישב שפיר ולזה אמר לבן גמליאל לעליין אנו צריכין למולעי לקנאתו כמלך ט
 שהמלך יקנא אוחו שמחשיבמו כמלך שלא זימנה רק המלך והמן וכן השרים יקנאו אותו בזה ולטעמא לרבה
 לפני שבר גאון נמי יחיישב שזימנה אח המן בלחול וכן לאביי ורבא בחומם אשית וגו׳ נמי יחיישב שנחכוונה אל
ם בוי. דהכחוב לא חשיב אלא י ש ל ו ש י נ ב ב ו ה ד מ כ י משחה: ו ״  המן וגס אל המלך שיכא להם פורענוח ע
׳ בגיס וגס שלשים וארבעים כמפורש  י׳ שנחלו וא״כ מאי רבושיה דרוב בניו דכמה וכמה מצינו בקרא שהיה להם י
 בס׳ שופטים וע״כ דרשו דרוב בניו היינו יוחר מעשרה שנחלו וכיון דסחס לנו הכמוב מספרם נלמד סחוס מן
׳ אס ממי ואס חוזרין על  המפורש שהיו עכ״פ כמו כן עשרה וכיון דסתס לנו הכתוב מה שנעשה בהם כאיחן י
 הפחחים איח לן למימר דהא והא אישא כמספר עשרה וא״כ שלשים היו ומאן דאמר אותן שמחזרין על הפתתיס
 ע׳ היו לודאי אותן שמחו כן הוו עשרה דנלמד סחוס מן המפורש מ׳ שנחלו אבל שמוזמן על הפחחים מפורש
 בהי שהיי ע׳ שנא׳ שבעים בלתם וגו׳ דלפי פשוטו מלשון שובע משמעו שבעים עתה וזה דכר שאינו דכיון שהוא
 שבע עתה למה הוא נשכר כלחם וע״כ דרשוהו שבעים היו בניו של המן ובלחם נשכרו להחזיר על הפתתיס
מ״ד כולן ר״ת הוי כו׳ מדכחיב ורב חסר כלא וי״ו כדמסיק ואותן י׳ שנתלו בכללן ולא נזכרו הי׳ בפרט אלא  ו
לם בוי. דכל נדוד שינה שבמקרא ו ל ע ו ש כ ל ת מ נ ח ש ד ד  משוס דמיתתן נשתנה לתלותן בעץ שעשה אביהן: נ
 מפורש ידה סיבת הנדוד כמו ותדד שנתי מעיני מעקב משא״כ הכא סיבת נדוד שינה דהמלך אחשורוש אינו
׳ ופי׳ דקרא דנדדו עליונים ותתתונים  מפורש מה היה ולכך דרשו שנת מלכו כו׳ ורבנן דאמרי נדדו עליונים ט

א ״ ו ע  ט

 ולא איצטריך ליה לייחסו ע״ש אבומיו אי לאו משוס משיכותיה דגם אמו נביא היה וכיוצא בזה אמר בסמוך
 לענין מעשים כשפרט כי׳ מהם לשכת כי׳ ונהיפך כל שפרט לך הכתוב באמד מהם לגנאי כר כגון ישמעאל
ו מ  כן נחניה וגו׳ דמפורש שס רעחו לא ה״ל לייחסו אתר אכותיו אי לאו להודיע שגס הס רשעים היי: ש
. ר״ל דהיינו שנקרא כן ע״ש עיר שנולד בה ואס לא נזכר שמי ע״ש עירו כידוע י ע כו ו ד י ו ב ד י ם ע ש  ו
 שלידתו מרושלים הוא ועד״ז יש לפרש המקרא נכבדות מדובר בך עיר האלהיס וגו׳ דהיינו בעני! שריית
 השכינה ונכואה כי אזמר רהב יבכל ע״ש הנמאיס שזה שם עירי ליידעי שנילד שם יכן פלשת וצור עם כוש
 אזכיר כשס עירי שזה יולד שם אכל ולציין יש יתרון מאמר כה איש ואיש דהיינו בין שנזכר שמו על שס ציון
 ומן שלא נזכר שמו עליה אלא מסממא יולד בה אומו הנביא כי יש מעלה לירושלים כי עליון יכוננה כשדית
י כ א ל ו מ מ א ש ר ק ח נ מ ל  שכינתי שס וקרוב לזה יתפרש במידישינו במס׳ כמובומ פרק המדיר ע״ש: ו
. הכא לא כא לפרש ולמה נקרא י א כו ר ז י זח ע כ א ל . ר״ל דהיה תשיב כמלאך: מ י ך כו ל מ י ל נ ה ש י ה  ש
 שמו מלאכי ואפשר משום שהוא דבר פשוט בי ע״ש שהיה עזרא כמלאך אלהיס כתורתו כמ״ש ותירה יבקשו
. כדאמרינן י ר כו כ ל נ ת א ל כ ע ב ׳ ו י בו כ א ל מ ה ד א ו ב נ ב ב י ת כ : ד ׳ ו ג  מפיהו כי מלאך ה׳ צבאות הוא ו
 פרק הנשרפין ובעל כת אל נכר וכי בת יש לאל נכר אלא זה הבא על הנכרית והוא מפורש שם ועד״ז אמר
. לאי מקרא יליף לה דכתיב בהו י ה בו ר ם ש ל ו ע ו ב ת הי ו י פ י פ ם • שי ע נ ב ר : א ׳  עזרא מעלנו כאלהיגו גו
 שהיו יפות דברחל ועוד כשאר נשים מצינו כיוצא בהם יפת תואר ויפת מראה ועוד רמב דתשיב הכא כד׳ נשים
פי יז״ש יפיפיות לשון כפל  לא מצינו לה האי לישנא אלא קכלה היה להס דד׳ נשים אלו לא היו כיוצא בהן מי
פי ולא חשיב תוה משום דלא תשיכ אלא ד׳ הנילדיס מאשה כמ״ש התיש׳ ורמז כזה יפיפית  היפוי שהוכפלו מי
נתה ה ז מ ש ב ב ח  מבני אדם גו׳ דהיינו הנולדות מבני אדם יצאת חוה מן הכלל שלא נולדה מבני אדם: ר
 בוי. גס אלו דברי קבלה מדס ונראה דיש קצת רמז בהס בקרא רתב בשמה מדכתיב בה אשה זונה ושמה רחב
 ייעל בקולה לכתיב בה ותאמר אליו סורה אלוני סירה גו׳ שע״י מגורה וקולה תבעה סיסרא לזנות כמ״ש בין
 רגליה כרע שכב גי׳ כמפירש במס׳ נזיר ואמגיל נזכילתה כמ״ש לעיל יזכלת את אמתך גי׳ שכיונה בו שעל
 ילי זכילתה ישאנה ומיכל בלאייתה לכתיב כה ומיכל בת שאול נשקפה בעל התלון גו׳ יבתר הכי כמיכ יישב
 לול לכלך את מתו ותצא מיכל לקלאתו גו׳ לאשמעינן קלא ללא רצתה לצאת ממתה שלא ילאנה שום אלס
ר מ ו א ל ה  ׳כענין כל כבולה בת מלן פנימה לאפי׳ אשה בת מלך כמו מיכל כבולה פגימה שלא ילאנה אתל: כ
. בברייחא לקחני בשמה זינשה לא משמע אלא שמחאוה לזנוח ולא י א כו ל ב ו ח א ר נ י מ א א נ י א ו ב כ ח  ״
ך ליה לל״י לאמל מיל נקרי הא אנא אמינא כו׳ ובבדיתא נמי לא קתני אלא רחב בשמה ד  שיהיה כקד ולכך פ
י פ״ק לתענית יולעה היינו מכילה פרש״ ד נקט כפול לחב לחב ומשני ביודעה ומכירה ו ק  אבל הכא לגמ נ
׳ גבה המן ו ר ב מ י א א : מ ד ק  ־עי״ל מולעה ממש כמו ואיש לא ילעה להיינו ע״י שילעה מכילה ואז נ
 בוי. אסיפא לקרא קסמיך ויזעק זעקה גלילה ימרה יהיינו שזעק זעקת מרה על הגלילה שנתן לו אחשוריש
י כינוי הוא להיפוך מ״ש גלל המלך אחשולוש אש המן שגללו על עצמו ולאמל גכל מלכא עלאה כי׳ פרש״ : 
׳ עכ״ל אבל א״כ הטיח מרלכי לכלים כלפי מעלה וע״כ יש לפלש כפשטיה להכי קאמל גס שגלל מלכא ו : 
י. המלה ל בו ח ל ח ת ת י ו א  ־!תאה אח המן גבל מלכא עלאה להשפילו ואמל כ! לרך חפלה או בנבואה: מ
 :פולה בלשון למצינו חיל אחז גו׳ כיוללה גו׳ ועל כן לרשי בו מלשון חלולים ונקמס כפרש״י שנחמסמסו חלולים
ל א י ג ך זח ד ת : ה ג ״ ה ובמסכח סיטה פ ל  שלה או חלולים של פחחי נלה או חלולים של צלכיה ועיין בפ״ק מ
 כוי. למוכח לישלאל הוה החך מלשלחה אסחל על ילו ללעח מה זה ועל מה זה להיינו חמשה חומשי חולה
ד מסליסי המלך למלי ופלס כי אס לניאל ו ה  ::דלקמן ואס כן הוא לניאל ללא נמצא בשום מקום שהיה י
ו ח ו ב ת ח ך ש ת ו ה מ א ש ר ק ה נ מ ל  ::מפירש בספל לניאל וכאן כחיב מסליסי המלך אשל העמיל לפניה: ו
. עיין פרש״י ומה שיש ללקלק מפורש בריש פרק קמא לבבא בחרא והה׳ מחחלף בח׳ יבכמה ו ת ל ו ד ג  מ
. מדכתיכ כפול דרשו לרמזו על הלוחוח לכחיב בהו מזה י ה זה בו ל מ ע ה זה ו ת מ ע ד  מקומות מפורש: ל
ס מצד השני שבהן נכלל כל התורה שבהתמשה י ר  ׳מזה דהיינו משני הצדדים חמשה דבריס מצד זה ותמשה מ
. מדכחיב מעיקרא וחאמר י ה בו ל ק ל ק ל ה ן ע י ב י ש ן מ י א ן ש א כ  חומשי תורה כמ״ש בשם רב סעדיה: מ
 אסתר להתך גו׳ וכתיב בתר הכי ויגידו למרדכי גו׳ משמע דאתריס הגידו לו ופרש״י לפיכך לא השיב התך
 יאסחר שלחה על ידי אחרים עכ״ל וצדך לומר דאוחן אחרים לא חשו להך מלחא דאין משיבין כו׳ ומיהו ק״ק
 לפירושו למה שלחה אחר כך שנים אחרים ולא שלחה אתד מהס כמי ששלחה מעיקרא אח החך לחוד ועל כן
 ג ראה דאותן מגידים לא היו שלותיס אלא שהן שמעו מה שאמרה אסתר להתך וכיון שלא הגיד הוא למרדכי
ל כ ב ת ש ״ ת ש ד א כ ל ת גו׳ ש ד א ב ר ל ש  משים דאין משימן כי׳ הגידו לו הס מה ששמעו ממנה: א
. דלפי פשוטו היה ליה לפרש שלא כדת לבא אל המלך אשר לא יקרא ימדסתס אשר לא כדת הייני י ם כו  ״
 כתמא דת של תורה ובדרך זה דרשו נמי סיפא דקרא כפול אבדתי אבדתי כוי כך אוגד ממך כו׳ וכתבו התיס׳
 ואס תאמר אמאי לא היה מגרשה ותהא מותרת להתזירנה כו׳ עכ״ל אין לפרש דרוצה לומר שיהיה מותר
 להחזירה כשימות אחשוריש מכל מקום אבודה ממנו עתה כל זמן שהיא אצל אתשוריש או שמא ימות מרדכי
 מקודם ותהיה אבודה ממנו לעולם אלא דרוצה לומר דמה שכתוב לעיל שגס עתה היתה יושבת בתיקו של
 מרדכי והשחא יגרשה עחה קודס שחבא לאחשיריש ברצון יאחר כך יתזיר יישאנה מרדכי ושוב גס אס אח״כ
 תיבעל לאחשיריש לא יהיה רק באונס יבחיריצס של החיספוח שלא היה אפשר לו ליחן לה גט יחיישב למה לא
 נתן לה גט משום איסור אשח איש גס אס היה לה אונס מכל מקוס משוס שימרא דאשת איש היה לי ליחן
ג כו׳ ״ י שהרי מ פרש״ י. ו ה בו ם פ ום א׳ ד י גו׳ י כ ד ר ד מ ו ב ע י  גט אי לאו משוס יראה כמ״ש התוספות: ו
״ו נתלה המן בערב עכ״ל ונראה לפי ענינו דמום ראשון שהתענו דהיינו בי״ד כאה אסתר לפני המלך י י  ו
 בלבוש מלכות דהא את״כ כתיב נדדה שנת המלך גו׳ כמפורש במדרשות ובתרגום שהיה ליל ראשון דפסת אבל
י פירש לקמן דויהי מום השלישי ותלבש אסתר מלכות דהיינו מוס ט״ו היה יום שלישי לשילוש הרצים  רש״
 עכ״ל ולפי זה צ״ל אין מוקדם ומאוחר דזה המעשה דבלילה ההוא נדדה שהיה בליל ט״י היה קודם מעשה
י וצ״ל נמי להמעשה מהר קח אח הלבוש גו׳ ייקח המן גו׳ לא היה מוס  מתלבש אסחל גו׳ שהיה מוס ט״
 שאתל ליל ט״י שנללה שנת המלך כלמשמע מקרא אלא שהיה ביום י״ו ביום הנפת העומל כלמוכח לקמן ובו
י כאן לבו מוס בערכ נתלה המן שהרי כל מעשה מהל את הלבוש  מיס עשתה אסתל משתה שני לכך פלש״
. י א כו י מ א ד מ ק ר ו ר ע ב ע  גו• ויבא המלך והמן לשתות גו׳ וכל העני! בו מוס קולס שנתלה המן היה: ד
 פ רש ״י לאסוף היהוליס שבעבל ב׳ עכ״ל להכי משמע קרא ויעבור מללכי ויעש ככל אשל צותה עליי אסתר
י ת כו כ ר י ב ה ל ת : א ׳  גי׳ ולא מצינו בה שצותה אותו אלא לך כניס את כל היהוליס הנמצאים בשושן גו
ט ונתקיים לכתיב ך גוי. וסיפא לקלא אלהיס ילצך גו׳ היינו בלכת המו ל מ ל ה ה א נ ו ד ר א מ א י ב ו י ת כ  ד
. יש לעיין בזה וכי משוס להיה ניצול י ך כו נ י ב ו ש א ׳ ו ׳ ה ה בו י כ ר ב ל ד א י נ : ד ׳  ייעתר יי׳ לאלץ יתעצל גו
ש עשתה לו ואימא לצלקתו של לניאל עמלה לו כמ״ש יכל חכל לא השחכח ביה לי ו ד  לניאל נימא לברכת ל
א ו ה הנה ה ד ת ש ל א ל  הימן באלהא וי״ל ללהכי אשמועינן קרא לא״ל הוא ישזמנך לזה נמי גלמה לו: ק
. כללך קללה אמל לה כן על ששקלה נגלו לומל על אבלהס אתי הוא ואת אבלהס לא י ת עינ־ם כו ו ס ך כ  ל
ה ״ ב ק  קלל ששיקר לו לומר אחותי היא לפי שהוא עשה ק מיראת הריגה כמ״ש והרגוני על לכל אשתי: ח
ם גוי. י א י ש עלה נ י כ ו ״ ח א ם ו ן מי ו מ ו ה ת ל ת ו ק ש ל ״ ם מ י ה לקי ר י ד ק ת ה פ ו כ ש ״ ח א ם ו תן מי ו  נ
ר ב ר ד מ ו א ל ה  כצ״ל וכ״ה הגילסא בילקוט שהנשיאים הס (המון) הקלילה ששופת ונותן כחוכו מיס: כ
. הכי איתא בפלק שנו תכמיס כלשון כוי וכיון ללאו משנה היא אלא בלייתא לא י א כו י ב ו מ ר מ ו ם א ש  ב
 תקשי אמאי מייתי ליה הכא בשם ל״א אל״ת לאפשל לל״א לא ילע הך בלייתא ותלמולא מייתי הכא כל הני
. כיונו כזה על השאלות הנפש של הצליק ואינו אבל י ד כו ב ו א ר ו ד ד ל ב ק א י ד  מילי לאל״א אל״ת: צ
 במיחחו אלא ללורי שהיה מגי! עליהם בחייו והמשיל למלגלית שלא נאבלה לעצמה למרגלית שמה בכ״מ שהיא
ה א ו ר ם ד ו ש י מ ב י גו׳ ו כ ד ר ת מ ה א א ו י ד נ א ת ש ל ע כ ה ב ו ו ש נ נ ל זה אי ב  ולא אבלה אלא לבעלה: ו
. כך היא הגילסא י א כו ד ם ב ח ר ד ׳ כ ח ל ו ו ש נ ל זה אי ר כ מ ו ך א ל מ ר ה ע ש ב ב ש ו י י כ ד ר ת מ  א
 בילקוט ובע״י ול״ל כשלאה את מללמ שהיה פלוזגולו להיינו אלונו מתמת עשילות והוא פלוזבוטו להיינו
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 הידושי הלכות מגילה נקראת פרק ראשון מגילה ואגדות מהרש״א ט
א ״ ז ע  ט

) סמי וחומס כאמגוזא ט. נ ) קץ ז ס לקיס כיוחר ס׳ הנ מ ל לא היה משקלו לק כ׳ סלעיס אע״ג למצינו מ ע  ה
. מפולש פלק במה בהמה וסלש״י ת ל י ׳ מ״מ סחס כחונח לא היה לק כ״כ ועיין עול בזה פ״ק לשבח: מ  מ
א משמע שיש הפלש כין מילח שהוא לשון ל מ  שס גס בעלון כעלן ככן יהלא״ס כחב פ׳ יישב שמלכרי לש״י מ
ט איצטלא למלחא עכ״ל ואמו כן לבהליא פלש״י  צמל ובין מלחא שהוא מלשון מעיל כמו שפלש״י במ״ק ג
 פ׳ נ״ה איצטלא למלחא טליח של צמל נקי ק יומו כו׳ ע״ש אלא לפי שאומו צמל נקי אין עושין אלא החשוב
ר ב ד ל ה ג ל ג ת  נכגלים שהוא המעיל כלכחיכ כן חלבשנה בנוח המלן הבחולוח מעילים לכן נקלא מלחא: נ
. ל״ל ללמז י ן כו ד כ י ת ע ו ש ז ל מ . מה שיש ללקלק בזה עיין בחילושינו פ״ק לשכח: ר י ם כו י ר צ מ ו ל ד ר י  ו
ן אחיו מן האם כגלולה כמו שנעשה יוסף משנה למלן ונלבש בלבוש מלכוח כן לעמיל יעשה  לו שישוה לו מימי
 המלך למללבי משנה ויצא בלבוש מלכוח וגו׳ וא״ח אכחי חקשי לאיכא קנאה במה שנחן לבנימין ג׳ מאוח כסף
 ולא נתן כן לשאר אחיו ולא נזהר שלמז לו בזה וי״ל כמ״ש לעיל במה שנחן למימי! יוחל כיון להוא אחיו גס
 מן האס אין כאן קנאה אלא בבגליס שהם מחנוח גלויס שהעולם יחשכו שהוא מלאה להם שנאה על מכירחו
. פלש״י לל״ג ליה שכן ללך המקלא י ו כו ן הי י ר א ו ה צ מ  בבגליס שהוא לוגמח המכילה כחונח פסים: כ
׳ ע״ש ופלש״י שם  לכחוב צואלי לשון לביס כר ע״ש אכל ככל נוסחות גמלא איחא וכן בכ״ל וכי שני ציאלין מ
 כי צואריו לשון יחיל הוא כמו בעליו אלוניו אבל צוארי משמע לשון לכיס עכ״ל ומפ׳ הלא״ס לשינרא לקרא
 קא לריש ללגט בנימין לכשיב צואלי בלשון לטס וה״ל למכשב צואלו לשון יחיל כיון שאינו כינוי כו׳ אמרו ש״מ
 לללשא ולגט יוסף לכחיב על צואלו וה״ל למכחב צואליו כלשון לטס כיון שהוא כינוי כו׳ עכ״ל ועול האליך
 ע״ש אבל בכל הס״ח ובחומשיס כחיב הבא בכה על צואריו בלשון רטס וכן הטא רש״י הכשוב הזה גשמעחין
ט עשו ויבך על צואלו וע״כ הנלאה לולאי צוארי בי׳ לא  וע״ק לפירושו להא מצינו ככינוי צואלו בלשון יחיל ג
 משמע אלא לשון רטם וכן צוארו בו׳ לא משמע רק לשון יחיל אבל צואליו לכחיב כי׳ וי״ו משמע לשון רטם
 ומשמע לשון יחיל כמו בעליו והכא בהאי קרא ברישא לקרא לגבי כנימין כחוכ צוארי ללא משמע רק לשון
ן על  לטס וכסיפא לקלא לגט יוסף שינה לכחוכ צואדו למשמע נמי לשון יחיל ללשו מיניה ללמז לגט מימי
 ב׳ מקלשיס ולגט יוסף על א׳ לכ״ה נקרא צואל כמו כמגלל לויל צוארך וצואלך כמגלל השן כמו שהצואל
ל ״ ׳ א גו י ו נ עי ת ו ו א ו כם ר י נ י ה ע נ ה  בגובה של אלם והודו כן המקלש בגובה א״י והודו של ישראל: ו
. לבכלל עיניכם לואוח גס בנימין בכלל אכל למז להס כשם שאין כו׳ והמקלא מחובל למעלה י ן כו י א ם ש ש  כ
 שהכטיתם לכלכלם ברעב וכזאת עיניכם רואות שאני משוה אחכם כאחי בנימין רמז שבולאי אין לי לב עליו על
 המכילה כן אין לי לכעליכס לק לט כפי המלכל אליכם להיטיכ לכס והררש להכא ימאן מלפרש כפרש״י
 כחומש עיניכם הלואוח שאני אחיכם במילה וכי פי המלכר אליכם כלה״ק עכ״ל לא״כ למה לא כלל את בנימין
י א מלבדם בלה״ק שהוא לשון עבלי: מ  עמהם גס כי המילה ולה״ק אינו לאיה שהלבה אומוח שהם נימולים ו
. להיין הוא הטוכ שבמינין מוקלם כטוכת א״י כלכחיב אלן וגו׳ י ת זקנים כו ע ד ן ש ׳ ״ ו ם כ י ר צ ב מ ו ט  מ
 גפן ולפי שאין משא י׳ חמולים הכלחי כ״כ מיין אלא מלאי לזקנים כיעקב לעתם נותה ממנו לפי טבעם שהם
. ופי׳ וישחחו ישראל ליוסף י א כו נ ד ע א ב ל ע ׳ ת גו ש ו א ל ר ל ע א ר ש ו י ח ת ש י  מצוננים והיין מחמס: ו
 על ראש המטה הייני שהפן עצמו לצל השכינה כפרש״י בתומש והוא מבואר ברברי הרא״ס ע״ש ויותר נ״ל
ל ר ע ב ד י  לפי ללש להכא מתפרש ראש המטה ג״כ על יוסף שהוא היה ראש ותשוב במטתי של יעקב: ו
. מספל י׳ נלות הס י׳ אתיו שמכלוהו והמשילם לנלומ י ו בו ל כ ו א י ת ל ו ר ׳ ״ נ ו ם ב י ד ב ל ר ״ א ׳ ש ו ם ב ב  ל
ל נר אלהים נשמת אלס ואמר כי י׳ נרות לא יוכלו לכבות לסי שאין טכע לנר שמככה נר אלא אללכה  ע״
 מלליקתו טותל כן נעשה לי שע׳׳י המכילה עליתי לגלולה וכמ״ש אתם תשכתס ללעה אלהיס תשכה עלי לטובה
. ללשו כן ללפי פשוטו ה״ל למכתכ היה אול י ׳ כו גו ר ו י נ א כ ״ ה כ ה ו ר ו ו ת ׳ ז גו תה ו ם הי י ד ו ה י : ל י  וגו
 כמו היה אול במושבושס וע״כ ללשו היתה אולה זו תולה שנקלאת בלשון נקבה בכ״מ ויש לכוין כללש הזה
 כי המולה נמנה כעיון כמו לימול התולה ובמעשה שהן המצות והתולה היא עלות לישלאל כמ״ש ואת העלות
 אשל אמן וגו׳ דש גס כמצומיה שהם אומ ועלומ לישראל כמ׳׳ש המפלשיס והם שלשה השבמ שנאמל בה טני
] ולכן גזל המן על אלו מ ד ן וגו׳ [וכן המילה שהוא אומ כ ל  וטניכס וכן המפילין לכמיכ כהו והיה לאומ על י
 טותל כפלש״י לפי שהן עדותן של ישלאל וכיון שנמבטלה גזילמו מזלו אלו עלומ ליושנן מולה זו מולה כמ״ש
״ט שהוא יוס שטחה וכמ״ש שחזרו מאכל לי״ט וששון זו מילה שתזרו לה כמ״ש ולטס מעמי  לעיל ושמחה זו י
 האלץ מתיהלים להיינו חחלה בבדח מילה דקל זו חסילין שהוא ככולן של ישראל ע״ש כי שם ה׳ נקרא עלין
ו ה ל ו כ ט ד ״ ה א׳ מ מ י ש נ ו ב ה נ י ר מ י מ ך ל י ר : צ ׳ ו ג מ ו ל ל ן שתזלו לזה כמ״ש כי נסל סתל מ מ  וילאו מ
. נראה לסרש למלכמיב ואמ עשרמ בני המן ימלו וגו׳ וכתיב ותלו אותו ואת בניו על העץ משמע ליה לעל י  כו
 עץ א׳ בסעס א׳ נמלו ויצאה נשמתן בבת א׳ ולא בזה אתל זה ומלמשיב להו בהאי קלא כסלק זה אשר זה לא
ן למימרינהו בנשימה א׳ לרמוז שיצא נשממן בבמ אממ לבבמ אממ נמלו ד  מאמר שכן נתלו כזה אמר זה לכן צ
 ולא נכתבו הכא כסלל הזה זה אחל זה אלא שנמלו בעץ א׳ שעשה המן של נ׳ אמה כלמסיק רכולהו גחל
 זקיסא אזלקיסו כסללן זה חחש זה כמסולש כמלגום למשיכ להו כסלל הכחוב מלמטה למעלה מסלשנלתא
 על ויזחא וע״ל זה אמרו טרושלמי איש בדש לסא ואח בסוף לסא כו׳ ויהיו כולם נכחביס חחח איש להולוח
ך לממחמא כזקיסה כמורליא ללבלח לברח ד  כי כאיש אחל בס׳׳א נחלו כולס ועל״ז אמל נמי לוי״ו רויזחא צ
 שם הנהל ומולליא הוא עץ שלוחקיס בו הססינה מן האכניס והמכשולים וכעין זה סי׳ העלוך הכא נמי הכא
 ה״ק שצדך לממחח ו׳ רויזחא כעץ סשוט וארוך בזקיסה וחלויה שעושי! מעץ לויזחא הוא שנחלה למעלה
 מכולן בעץ ההוא כמסורש בחרגוס והו׳ ארוכה בו מלמעלה למטה שבעץ א׳ ארוך היו נחלו כולם מרזחא של
א ה א ת ל ׳ ש ו ן כ ע נ י כ כ ל מ ה זו ו ר י ש ץ מ ו  מעלה זה מממ זה על סרמשחא שנחלה למטה מכולם: ח
. עיין במרדכי ובר״ן בזה בשם ר״ת ושילת האזינו נמי כן היא שיש בה נמי מפלתן של עוכלי י ה בו מ ו ק  ת
. כנראה מפרש״י י ו כו ר ט ס ך ו א ל א מ ב ד ש מ ל : מ ׳ גו  כוכטס דכתיב מראש פרעות וגו׳ ודם עבדיו יקום ו
 ממה שאייל מה שאלתן בסוף משמע שהתתיל ללבר בכעס ואין הכרע כ״כ ועי״ל ממה שהיה תושב למספר
 ההלוגים ה׳ מאות וי׳ בני המן בשושן זולת בשאל ממנות מה עשו משמע להלבה היו בעיניו יכעס ע״כ:
. פלש״י סלל המקלאות כו׳ כי המן בקש וכו׳ ומה שבאתה אסתל י ד כו פ ם ב ב ו ת כ ה ש ה מ פ ר ב מ א  י
ן המגילה מאחל הלכדס ד ו ק ׳ כל זה יאמל שנה שנה עם הספל כוי. ונלאה להיינו כמ״ל לקמן פ״כ ל  מ
. לפי פשוטו מאמר אסחר היינו מאמלה לחכמים י א כו ת ל ו מ ו צ י ה ר ב ׳ ד גו ים ו ר קי ת ס ר א מ א מ  האלה: ו
ן לעיל שלחה להם נ  לקייס ימי הפורים ולפי שלא הזכיר מאמרה בכל אלא ותכתוב אסתל וגו׳ והיינו לאמד
ד למאמל אסתל היינו שאמלה למלן לבטל מתשכת המן הוא קייס לכרי מ א  אסתל קבעוני ללולות ומ׳׳ה ק
ד הצומות ומשני לקושטא לכן הוא ב  הפורים ואהא מתמה וכי מאמל אסחל למלן בלחוד עשחה זאת ולא ל
ו ש ר י פ ד ש מ ל : מ ׳ גו  להא והא גלמו והמקלא מחובל למעלה לברי הצומות וזעקתם ומאמר אסתר רףם ו
ו א ר ב ש ב א י ת א כ ר ק י ע . להיינו אחיו חבידו שהיו מכלל אנשי מסח הגלולה: מ ׳ ן בו י ר הד ו סנ נ מ  מ
ש כשעלה עם זרובבל כוי כ״ל שנה היה בין מנין למנין כו׳ עכ׳׳ל. וצ״ל ששוב כשלאה ר  בוי. פרש״י בימי מ
 מללמ אז שנחבטל בנין בהמ״ק כימי מרש כמפורש בס׳ עזרא חזר לשושן טמי אסחר ושוב אח״כ עלה שנית
 לארץ ישלאל טמי מלש שנבנה הטח להיינו טאה שניה לקאמל ולבסוף כחיב הבאים עם זלובבל וגו׳ כמפולש
 בספר נחמיה ומיהו אין סברא להנהו כולהו לחשיב לבאו עס זרובבל וגו׳ מעיקרא עלו ושוב חזרו לשושן שוב
ד בטאה ראשונה אלא משוס י  עלו שנית כלכחיב בנחמיה הבאים עם זרובבל וגו׳ וי״ל לולאי ב׳ הכתובים אי
ה קיים י ר ן נ ך ב ו ר ב ל זמן ש : כ ׳ מ בתל ה׳ והוא למז לגלול ש״ת ט ל ל  לשינה בפסוק שני שינה לחשוב מ
ך גופיה למה לא עלה אז עס זרובבל ילש׳׳י ד ב . כפלש׳׳י ראל׳׳כ למה לא עלה עזרא עס זרובבל וק׳׳ק ל י  כו
ש ו ד ך ממ במוך השנים הללו להיינו באומן שנים קולס שהתתילו לכנות כהמ״ק טמי ל ד ב  בא ליישב זה ל
 האמרון אבל אין זה מספיק שהרי ברוך היה שי בשנמ שמיס ללדוש האמלון כלאמלינן לעיל שהיה ממנבא
ן בטילת עטרת טמ אלהא גו׳ על  בשנת שתים לרריוש ואז התחילו לבנות בהמ״ק כמפורש בספר עזלא באד
ש וצ״ל לנאותה שנה גופה שהיא שנת תרתין ללרייש מת ברוך ולא עלה בתתלת ו ד  שנת תלתץ למלכות ל
ב בוי. מהא למייתי שלא נענש על אותן שנים שהיה כטת עכל אינו ד א ו ב כ ר מ ת ו ת י ״ ל ת ו ד  כנינס: ג

 טז ע״א
 להמעולל אמ המלך על שאמל להטא ספל וגו׳ להיינו עליונים מבהילים אומו כי׳ כפיליש לש״י והממתוניס
ו י ה י : ו י  כמסלמן וכנא לאמל שנמ מלך אששולוש ממש להסכה מפולש מעצמה כקלא נפלה ליה מלמא כו

. לה׳׳ל למכמכ ויהיו קורץ וכ״ה טלקוט: י ם כו י א ר ק נ ד ש מ ל ם מ י א ר ק  נ

ן כו׳ י ל ו ף ע פ ם ככר כ י פ ל ׳ א י י ש ת ע מ ם כו׳ ש י פ ל ׳ א י י ח ד ׳ כד״ה ו ם ו ן ת ף ט  ד

: ם ה י ר ב ד ר ל ו א י ת כי תשא ב ש ר י ריש פ נ קו ׳ בתז י ע  עכ״ל. ו
ה מ ל בו׳. כמרגוס מפורש ששמשי ספרא כן המן היה: ו א י ר ב ג ק ו ח ו י מ ש מ א דף טו ע״א ש ״  ח
נדאל מלמעלה למטה וכומכ שלא יהיה נממק כמכ . ר״ל מה כמנ שלמטה נא ג י ה כו ט מ ל ב ש ת  כ
. לפי שהמלך א״ל מה נעשה י ן כו ־ ב ה ו א י ש נ פ ר לא מ ב ו ד מ ה ע ש ע א נ  שלמעלה וגכדאל שס לא כ״ש: ל
 יקל וגלולה למללט וגו׳ הו״ל למימל למלך נמי נהאי לישגא לא נעשה עמו יקל וגלולה או ללא הל״ל רק לא
 נעשה אכל גס הס לא היו אוהטס אמ מללמ ולא היו לוציס לעשומ לו גלולה ויקל אלא לנר שאינו מלוי נגלולה
. ללא איצטליך למכמכ לו י ן לו בו י ר הכ ש  ומפני שנאמס אמ המן לוציס היו מיהמ לעשות לו לכל מה: א
ב ׳ ה מ א נ א כו׳ א״ל ה ת ד ק ם ד ד ח ה ב  אלא שהכמונ מנשלו לו לעצמו הכין ולא למללכי: א״ל םגי לי
ל ונוי. להאי קלא ימילא הוא לככל כמיכ לעיל מהל קמ וגוי. כאשל לכלמ ועשה כן פ ל ת ר א מ א נ ה ש י  ל
 למללכי וגו׳ וע״כ ללשו שהמן אמל למלך שאץ מללמ לאוי לגלולה זו להלבישו נלמש מלטמ ילהלכיכו על
 סוס המלך וסגי ליה לימן כפל א׳ או מכס א׳ וע״ז השינ לו אל מפל לכל מכל אשל לכלמ טן מה שאמלמ
. כל האי עוכלא לא ילענא לו ׳ ן בו נ ב ר ה ל צ י מ ת ק ו ב ל ׳ ה ו ל ב ז  בראשונה וכין מה שאמלמ כאמלונה: א
ש מענינו של יום בו׳ יום מנופמ עומל עכ״ל ד  למז בקלא ובקבלה היה טלם כל זה ופלש״י הלכומ קמיצה ל
ן כוי ע״ש אבל ממה שאמל בסמוך ד ו  וכ״ה כמלרש ילקוט כמאי עסקימו א״ל כמצומ עומר כוי א״ל לשע
 שא״ל מאן למנלב מנתה מייתי מלא קומציה לסולתא כו׳ לאו אעומל נתכוונו שהד לא בא מלכה גס לא היה
 העומר סולת שהרי מן שעורים בא ויש לפרש שהפליגו לו בענין מתיל המנלב מנתה שהוא קלבנו של ללי ללומ
 אעפ״כ כזמן שטת המקלש קיים מתכפר בקומץ ממנו שנקרב וכמ״ש כמנתה כתיב ונפש כי תקריב וגו׳ כאילו
ן בפ׳ ג׳ פלקיס בזמן שאין נהמ״ק ב נפש וק״ל ולהכי עסקינן ביה גס עכשיו כטטול כהמ״ק כלאמדנ  הקד
 מה תהא עליהן א״ל כזמן שקולאין לפני מעלה אני עליהם כאילו הקדבום וע״ז אמל מלי קמצא קמתא מלכו
ד והלא אינו י י וע״ז א״ל לשע אתה שאמלת כספא ל ל ׳ אלפי ככלי כספא ד  שאתם עוסקים כה עתה לשי י
לן לעבל שקנה כו׳ ועל״ז יש לכוין הא לכתיב טוב מלא כף נתת מטת מלא זנתי לינ להיינו טוב מלא כף  לי
 וקומץ של המנתה שבאה מממ מטמ מלא של המן בכסף וזהב וזבמי ליב מסעולומ שעשמה לו אסמל להפילו:
ד . לפי פלש״י היינו העוסקים ומשמשים במלתצאות מיהו לקמן בסמון ק י י כו ו ב׳ בנ ה ל ו כ ו ל ה נ י ת ד ם  א
 ליה בלן וכן בכמה מקומוח אבל בי כני מלחצאות גופייהו משמע וכן אומני לקאמל הבא היינו ספל ובכמה
 מקומוש אומני היינו מקיזי לס ואפשל לבכלל אומני נמי ספר ובי בני נמי לקאמל לממילא אסרה נמי
ך י ב י ו ל א ו פ נ ו ב ב ב ל י ת א כ  המלחצאוח שלא יהיה שם המשמש להלליק אש בחנול ולהחס חמין: א״ל ל
מ ארוממך ה׳ כי לליחני היינו לסליק ולעלות עליו ולא שמחח ל ל . ובמררש ילקוט שאז אמר מ י ח כו מ ש ל ת  א
 אויבי לי שהוא יעשה לי כן כמ״ש ויאמר המן בלכו למי וגו׳ יוחר ממני וכמ״ש בסמוך שסברה ברחיה האי
ל ח ע ת א י ו ו ק כ י ל פ ן ו א נחי ת י נ ע ת ׳ מ א ל י י ח ש י ח כ : ד מ ל ל  ללכיב אטה והאי למסגי קמיה מ
א לקרא ויכחשו אויטך לך יתפלש כן רהיינו שיכחיש חילך מגזירח אויביך על ילי חעניח ש ד ו וגוי. ו מ י ת ו מ  כ
. ללא איצטליך לן למימל להיכן שב אי לאו י ו כו ק ש ב ל ש י וגו׳ ש כ ד ר ב מ ש י  ואחה על גמוחימו חללוך: ו
 לאשמועינן ששכ לשקו כוי שהיה לפני שעל המלך ואע״ג לאל שעל המלך משמע לעיל בתוך שעל המלך כלכחיב
 דכא על שער המלך כי אץ לבא אל שער המלך בלבוש שק הכא מוכח לאל שעל המלך ער שער המלך משמע:
. היינו שא״ל לבל חכמה שבחולה כלמסיק אס מזלע וגו׳ אס משאל שכטיס י ה כו מ כ ר ח ב ר ד מ ו א ל ה  כ
׳ ע״ש מסירושו נלאה  כו׳ ואי משבט יהולה ובנימין כו׳ וסרש״י אס מזלע וגו׳ היהוליס יש זלע ביהוליס שם מ
 ללאו מלשון יהוליס מסיק ליה אי משכט יהולה כו׳ להא בנימין ואסלים ומנשה נמי אית להו זו המלה אלא
 מהולים להכא היינו כלל ישראל וכלאמלינן לעיל כל הכוסל כע״ז נקלא יהולי אלא כיון לכבל ילעו שהיה
 מללמ מכלל ישלאל כמ״ש כי הגילו לו עם מללמ ויכקש להשמיל אח כל היהולים וזה היה מסולסס בכל
מ וגו׳ ל ל  המלינוח ואוהביו וחכמיו ולאי לילעו כן שהיה יהולי א״כ מאי קא״ל השחא אם מזרע היהוליס מ
 ומעיקלא מאי סבלי להסכימו לעשוש עץ כמ״ש וחאמל וגו׳ וכל אוהביו יעשו עץ גו׳ וע״כ אמלו לולאי מעיקלא
ד למללכי משבטים אחרים הוה ויכלח ליה אבל השחא לאו בחחלח נסילח המן חשו לכך וא״ל אם מזלע כ  הוו ס
דס גו׳ להיינו מאוח! שבטיס ללא יכלח להו ומייחי ליה כנימין לאחי מללכי מיניה לכחיכ לסגי גו׳ ובנימין  היהו
ה ל ו ש ה זו מ מ ו ן שהקכ״ה מעולל אח הגמלה להם ולאי ללא יכלח ליה: א  עוללה אח גבולחך גו׳ למו
ר בוי. שהכל מושלין כהן כמ״ש עבדים משלו בגו וגו׳ כמו העסל שנללסח לכל פ ד ע ׳ ע י ד ר ו י ׳ ש ו ר ב פ ע  ל
 וכשהן עולי! עולים עד לכוכטם כמו שא״א לאדם לעלות למקוס הכוכטס כך א״א לכל אומה ולשון לשלוט כהן
 וכך היה כמעשה המן שהיה עכל מללכי ועמל להיות מושל עליו ושוב כשזכה מלדכי עלה עד למעלה להיות
. ללפי פשוטו הוא מלשון מהל כמו ויבהל את תמלוקיה י ה כו ל ה ב ו ב ה ו א י ב ה ד ש מ ל  משנה למלן: מ
 ומשוס דשינה לשון ויבהילו כמקום רמהרו דכתיכ כצוד ויאמר המלך מהרו את המן גו׳ וע״כ דרשוהו מל׳
 בהלה ופתל כמו את הכהלה גו׳ על שלא לתץ כו׳ כפלש״י א״נ שנכהל עתה כי הרגיש עכשיו קצת כי אסתר
י ד י ד י ב קנ ׳ אי ך נו ל מ ק ה ז נ ה ב ו ר ש צ ן ה י אי מ לולה: כ ל ל  זימנה אותו ללעתו על מתשבתו הלעה על מ
. משוס להמן אמל ולמלך אין שוה להניחם אס כן היאך אמלה אסתל בלי טעם היפך זה לאין הצל שוה י  כו
 גו׳ וע״כ אמלו לא״ל אסחל לבל שנחחלש עחה כשילע שהיא יהוליח להיינו לכבר קטל אח ושחי להוא ממוכן
ן לעיל השתא בעי נמי למקטלי ואין לך נזק גלול מזה לבל החלד בגופו של מלך לאשחו  הוא המן כלאמדנ
ה ת י ה ע גו׳ ש ר ב המן ה י ו א ש צר ו י . מפורש לעיל: א י ׳ כו ת א ל ק ו א ת ש י ב ן דא״ל מ ו י : כ  כגופו
ד שהיתה מתוה כו׳ נלאה לעיקל לרשה אמלת מ א . עיין פלש״י אכל ממה ש י ש כו ו ר ו ש ה י א פ ל ה כ ו ה  מ
 הזה קסמיך להזה משמע שהיתה מתוה טלה עליו ולא איצטריך ליה לולאי עליו נתכונה אלא לאשמעינן שהיתה
ש י ק ב גו׳ מ ך ש ל מ ה ך קם גו׳ ו ל מ ה : ו ׳  מחוה טלה כלפי אתשולוש שהוא איש צל ואויב ובא מלאן מ
. ללא איצטליך למימל אלא והמלך שב אל טח משחה גו׳ לולאי מגינח הטח[ שב שהוזכל לעיל י ה כו ב י  ש
ר ר מ א ד אילני כוי: ו ק  שהיה שם אלא לאשמועיגן שהיה שב בחמחו על לבל החולה בגינח הטחן לקא ע
ך גו׳. ממה שאמר הגס גו׳ עמי בטח משמע שהיה לו עליו כבל עול אחלח ל מ ר ה מ א י א ו ר ב י מ א ו ת י ב  מ
ג ווי״ן ״  כחוץ והיינו הך לעקל אילני כו׳ ולמש ויאמל כמו וי אמל המלך הגס גו׳ וכה״ג לרשו פ׳ ק סורר ט
. חרבונה היה אחל מז׳ סליסי המלך המשלחים לו י ה כו צ ה ע ת ו א ע היה ב ש ה ר נ ו ב ר ף ח ט נח: א  לג
 כלכחיכ לעיל וה״ל למכחב נמי הכא א׳ מסליסי המלך אלא למללש א׳ מן הסליסיס שהיו באוחה עצה גס מה
 לו להזכיר שהיה גבוה תמשיס אמה לבלאייה בעלמא ולאי לא היה יולע גובהו אלא שהיה כאותה עצה כשאמלו
 אוהטו יעשו לו עץ גבוה גו׳ ואמל מיל ברח והיינו לכחיב ויסל עליו גו׳ מילו בלוח יבלח ופלש״י שם בן עצתו
ה ב כ ך ש ל מ ת ה מ ח  שהיה מסייעו בתתלתו יברח מעזל ילו בשעח כשלונו כמו שעשה חלכונה להמן עכ״ל: ו
. לככל המקרא לא מצינו לו אלא בכ״ף א׳ וישכו המיס כשון תמת המלך גו׳ ואמר א׳ י ו כו ל ל ת ה ו ב כ  ב׳ ש
ן לעיל ואחר של אחשורוש שגזל להשמיל היהוליס וא״ל א׳  חמח מלכו של עולם על שהשחחוו לצלם כראמדנ
ד שכן כלכתיכ זכר אח מ ג  של אסחל כסלש״י ואחת של ושתי לאע״ג לכבר כתיכ כשון חמת המלן מ״מ לא ל
ר ש פ  ושתי גו׳ ועל היום שנחלה המן שהיה גולם הדגחה להוא המן הוא ממוכן לא שכן חמחו לגמרי: א
. ואיכא למילק להא לא למיא לולאי גבי יעקב כיון לכולן כניו היו אס נוחן לאחל מבניו ׳ ר בו ע ט צ נ ר ש ב  ד
ן לכנימין היה גס אחיו מן האס ולא כן שאל אחיו למה יחקגאו כו כשהוא נותן  יותר יתקנאו בו אבל הכא מו
׳ לא היה לו  לו יותל וי״ל כיו! ליוסף בא עתה להוציא השנאה במכירתו כמו שא״ל כשם שאין בלבי שנאה מ
י המחנה לבנימין כמה שהוא אחיו מן האס אבל מ  להלכות כמחן לבנימין כ״כ חמש חליסוח לשמא לא יחלו ד

 יתקנאו כבנימין ויאמרו כי יוסף אוהב אותו יותר כשטל שלא היה כמכילתו:
. כס״ק לשכת סלש״י כ׳ סלעים לאו לוקא כו׳ ע״ש ללא מסתבר להו שכל י ם כו ל ב׳ סלעי ק ש  ע״כ מ
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 חידושי הלכות הקורא למפרע פיק שני מגילה ואגדות מהרש״א
 יח ע״א

פ מ״ש הלמכ״ם כשמונה פלקיס לחולי  כמ״ש לעיל אכל א״כ הל״ל ליסולין לסליחה הן ויוחל נלאה לפלש ע״
ט כהאי קרא לאו לפואח הגוף אלא לפואח הנפש ק  הנפש ורפואחו הוא כמו חולי הגוף ורפואתו ולפואה מ
 שהיא הסליחה: ומה ראו לומד גאולה בשביעית בוי. היינו גאולה מן הגלוח כלמסיק שעחידיס ליגאל
 כו׳ אכל גאולת החולה מן המוח ככל מפולש לההיא כחל לפואה איחא כלכחיכ הדופא לכל חחלואיכי הגואל
 משחת וגו׳ אבל אההיא אינו מתפלל לבכלל תפלת הלפואה היא שלא יבא האלם למיתה: ומה דאו לומר
. יש ללקלק ומאי קא קשיא ליה והא כיון למלינא יש לה להסמיך לסליחה כלקאמלינן לעיל י  רפואה בה׳ כו
 מלכחיב הסולח לכל עוגיכי הלופא וגו׳ אלא משוס לגאולה בשביעיח אפסיק לה מ״מ מאי לאפשל למסמך לה
 לסליחה סמיך לה ולהמ יש לסמכה לגאולה לסמוכה לסליחה י״ל למה״ט משוס לעחיליס ליגאל בזי אינו
 מכריע לאומלה הגאולה כשביעיח לאללכה מטעמא לקלא הסולח לכל עוניכי הלופא וגו׳ יש למסמך טפי
 רפואה לסליחה ולא להפסיק ביניהן בגאולה ומשני לבלפואה נמי איכא עול טעמא ללאויה לאומלה בח׳ וזה
. עיין סרש״י י  ולאי מכליע שלא לסמכה לסליחה: כנגד מפקיעי שעיים דכתיב שבור ורוע רשע בו
 לכל הפלשה נאמלה על מפקיעי שעלים ומללא מייחי רק קרא לשבור זריע רשע וגו׳ נראה לפלש דשבל חסל
 כתיב מלשון יש שבר במצרים וזרוע מלשון זליעה לקבעי לול לתמי ללעתו ולשעתו של לשע בל חמצא ולא
 מפיק מזימחו להיינו שיהיה מוצלח הזמעה בשבר ותבואה הרבה ולא יוכל עול להפקיע שערים: בי אמדה
 בתשיעי כוי. פרש״י וא״ח שמיניח היא אשרי ולמה רגשו חרחי עכ״ל. פירושו מגומגם להא מסיק בפ״ק
 לבלכומ לאשרי ולמה רגשו חלא פלשחא היא ועול ללא חמצא כשוס ספל חהליס לשכור זרוע רשע בשמיניח
 היא אבל בעשירימ היא לבעי למימל המס לה״ל יהיו ללצון אמלי פי וגו׳ בי״ט ונלאה להגיה כפלש״י וכן צ״ל
ד ולמה לגשו שלא פרשמא ור״ל עשירימ היא כמו שהיא בספרים שלפנינו וקאמר ש  וא״מ געשילימ היא א
 כלמסיק שס לאשרי ולמה רגשו שלא פלשמא היא וה״ל שפיל הך פלשה לשבול זלוע וגו׳ בט׳ ועיין במילושינו
 שם:: ומה ראו לומר קיבוץ בו׳ ופריכם תשאו לעמי וגוי. כפלק חלק מפורש לאין לך קץ מגולה
ו גליות נעשה צ ב ק ת נ  מזה שנאמל ואתם הלי ישלאל ענפכם גו׳ ע״ש ובתילושינו בספ״כ לכתוכות: וכיון ש
ן בלשעיס אלא כיון להוזכל בה  דין כרשעים כוי. אברכת השיבה שופטינו כו׳ קאמר לה ולא מפורש בה מ
ן ברשעים כלמייתי מקלאי ואשיבה ילי עליך ואצרוף ככור סיניך להיינו  להשיב שופטים כבראשונה אז הוי מ
 לין ברשעים וכתיב ביה ואשיבה שופטיך כבראשונה גו׳ ומיהו ק״ק להיכן מוזכר בהני קלאי למייתי קיבוץ
 גליומ למימל ללי( בלשעיס תולה בקיבוץ גליות ואין לומל ואשיבה שופטיך גו׳ משמע ליה קיבוץ גליות לא״כ
ן י נ ם כלו המי י ע ש ר ן ב  בהך בלכה גופה להשיכה שופטינו כו׳ מוזכד נמי קיבוץ גליות: וכיו* שנעשה די
 כוי. אהך מלתא לא מייתי לאיה מקלאי למסבלא הוא אס אז נעשה לין כרשעים כ״ש לין המיני( שהוא חמול
ן המינין גיהנס כלה והס אינן כלים והא לקאמל כלו המינץ י״ל  יותל כמפולש פ״ק דל״ה ושם מפולש מ
ץ גיהנס אינו כלה מהם כמפורש שם וקאמל לכולל זליס עם המימן כו׳  להט קאמל לכלו מן העולם אכל ר
׳ שנזכלו שס שלינן עם המינין ומייתי שנאמר ושבל פושעים היינו קדס מ הפו  זריס היינו המסורות לאנסים ו
. וקולס י ת כו ו נ ר  המימן ליולעץ לכונן ומולליס מ ותטאיס היינו זמם: וכיון שכלו המינץ מתרוממת ק
ץ בלשעיס כמפולש  שנתקנה בלכת המינץ ולאי להת״י בלכות על הסלל היו לה״נ איכא למימל כיון שנעשה ל
ד צלק כו׳ שנאמל והלרת פני זקן י  ככלכת השיכה כלאמרינן לעיל מתרוממת קלן צליקיס כו׳ וקאמל לכולל ג
 גו׳ וסמיך ליה וכי יגור גו׳ ובהך ברכה נמי מזכיר זקני צריקים כמ״ש ועל זקני עמך כו׳ ועל גירי הצלק וכו׳
׳ ישליו אוהטך היינו הצמקיס שהס אוהבי ירושלים ואמר וכיון שנכנית כוי שנאמר  ואמר והיכן מתרוממת מ
ד קולס שיתיישב ירושלים במינה אלא י י  אחר ישובו בני ישלאל גו׳ אץ זה קיכוץ גליות שהוזכל כבל לעיל למ
 למשמע ליה האי קרא אמר שיהיה לבני ישראל יישוב טרושלים דהיינו אחר בנינה אזי יבקשו מלכות טח לוד

 למלוך בירושלים:

. י כ כו ר ד ד מ ת כי א יתא ו  דף׳ יח גמרא לוקטה בכל לעז אלא מתניתין כברי
ן לכול• עלמא לא כוי. לא הוה ונית ליונים אי  כצ״ל: שם והא קתנ• י
 אצטריך למפרן מדיוקא אלא מהן כרייתא דלעיל דקתני כה בהדיא קראה גיפטית כו׳ יונית
] דה״מ למפרך מדיוק׳ דמתניתין דקתני והלועז ששמע א  לא יצא דהיינו יונית למדית וה״ה [
 אשורית יצא הא יונית לא יצא אלא דנימא ליה למיפרך מדיוקא דהך נרייתא דקיימינן כה
 מיהו קצת קשה מעיקרא דפריך מיתיכי קראה גיפטית כו׳ יונית לא יצא דהיינו יונית למדית
 אמאי לא פריך ליה מדיוקא דממני׳ דקיימינן כה דקתני והלועז ששמע אשורית יצא הא

 יונית לא יצא וק״ל:
ר קדש• וגוי. משמע ליה ם אל ה י ת ו א י ב ה ף יח ע "א וכיון שבא דוד בו׳ שנאמר ו א ד ״  ח
 מהכא שבא לול כלאמרינן פרק כ״ג ג׳ מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ להעמיל להם מלך ולהכדית
 זרעו של עמלק ולבנות בית הבתילה ומסיק להעמיל להס מלך מקולס וא״כ לעתיל נמי ולאי יהיה כן וכיון
 לכתיב והטאותיס אל הל קלשי להיינו בנין טת הבתילה ע״כ לכא לול מקולס זה ואמר כיון שבאת תפלה
 באת עמלה כוי להתפלה שהיא עבולה שבלב הקלים לעכולת המזכת וכן עשה שלמה בבנינו בהמ״ק שמתתלה
: וכיון שבאת עבודה ׳ ו  החפלל על כל צלה שלא חכא ואח״כ כחיב ויזבח שלמה גו׳ זכח לה׳ כקל כ״ב אלף ג
. נלאה להך הולאה מלשון וילוי הוא על הקלכן והיינו זכח חולה שעל הזכח שמטא אלם י  באת הודאה כו
 מחולה עליו והיינו למסיק עמלה והולאה חלא מלחא היא להוילוי שייך בכ״מ על הקלבן וסמוך נמי אהאי
 וישא אהלן גו׳ מעשוח החטאח גו׳ מעשוח הוילוי שעל החטאח נמי במשמע: ברכה דהקב״ה שלום
 שנאמד ה׳ יברך גוי. הא ולאי לככלכת כהגיס איכא כמה כלכות אלא שהכל הולך אחל החחימה וישם לך
. מה שיש ללקלק בזה י ד מ׳ ימלל גו׳ למי נאה למלל כו  שלום שהיא עיקר הבלכות כולן: דאר״א מ״
ר לו נוי. משמע יותל מלאי מלשון פ ו ם י י שנאמר ה י יותר מדאי כו ו ת: המספר כ ו ד  מפול:; ספ״ב להו
 ספילה מי יוכל לספל כל שבתו ולך לומיה תהלה למייתי נמי איילי כהמ מלאי יש לספל בשבתו של מקום
 אלא ליותר מלאי קאמל לומיה מהלה לו ולקאמל סמא רמלה מלמא הכי מפורש סמא לכולה של שבת המקוס
 מישחוקא הוא דא״א לספל כל שבחו ובמעלבא מלה בסלע בו׳ לולאי מלה של שבמ המקוס בקצמ הוא טוב
 לקנותה בסלע אבל טוחל מלאי לספל בשבחו של מקום שוה יותל לקנותה ככפל למשחק טה לאוחן שכחוש
 כיון למ״א לספרן שאין להם שיעול ולאי להס הרבה יותר מאותן שיש לספר שיש להם שיעול ופלש״י בשמעתין
 הא לאשור לספר היינו בקביעות ברכה עכ״ל אין ר״ל בקביעות ברכה בפני עצמה אבל בברכה אתת שרי להוסיף
׳ ההוא לנחית אמל האל הגמל הגבול והנולא האמל והחזק ד מ  בשבח המקום להא לקמן בפ׳ הקולא עומל א
 כו׳ אמל לי׳ סיימחינהו לכולהו שכחיה למלך כו׳ משמע לאפי׳ בברכה אחח אסור להוסיף והיינו נמי בקביעוח
ך ת ע ותל: דאי םלקא ד  ברכה אחת מי״ת כרכות ולאפוקי כלא כרכה כלל מותר לספל בשבתו של מקום י
. למאי לסלקא רעתך השחא יהיה פירושו כפרש״י בחומש לפי פשוטו שע״ש הנס שהיה י ו כו א ר ח ק ב ז מ  ל
ט ויקרא שמו ה׳ נסי ׳ עיין שס וכפרש״י במומש ג  השס עמו והצילו קראו למזבת אל להיות שכתו של מקום מ
 ע״ש והתוס׳ כתבו רה״נ כתיכ דקרא לו ה׳ נסי ויקרא לו ה׳ שלום ומתרגמנן ופלת וצלי מ״מ י״ל כו׳ ע״ש
 נלאה מלבריהם שהמרגום שמרגוס ויקרא ופלש יפרש נמי שהקריאה היא מוסבת על המזכת כפרש״י לפי
 פשוטו בתומש אלא שהתלגוס שומל הטעם ולא המלות כללכו והוא למוק בלבלי המלגוס וטפי נימא בזה לברי
 הרמב״ן שהבין שהתרגום יש לו לרך אתל שכמב אבל אונקלוס אמל ופלמ עלה קלס אל אלהא לישלאל ויהיה

 י*

א - ״ ז ע  י
 מוכת לגלול יותל מכבול אב לבשוה לו נמי אין לאוי לעונש אלא לנקט האי לישנא לגלול ת״ת שסמך אלישנא
ש פאה למנן ומ״מ כנגל מלס וא״ת למה נענש גס על אותן כ״ב שגיס כיון לבלצון אב ואס ד  לממנימין ל
״ד שנה ״ ש שלבסוף י ד פ ד נועם בשם הר״י מ מ  ובמצותן הלך יעקב מסתמא ממלו על כבולם ומירץ בעל א
 שהיה בטח עבל נחקללה לעחו של עשו ושלחה לבקה אמו את למלה מנקתה אתליו לבית לבן והוא שהה
. ובכמה מקומות אמלו טח י ר כו ב ת ע י ב ו כ נ י ב ב א ק ע  שם כ״ב שנה ע״כ ועיין במסלשיס בזה: שהיה י
 מללשו של שם ועבל שהיה קכלה טלס לנטאיס היו וכאן אמר בטת עבל לפי ששם כבל מת בשנת נ׳ ליעקכ
״ל שנים שאין ן שבאות! י  אבל עבל היה תי על שהיה יעקב שתי שניס בטת לק כללקמן ומסבלא קאמדנ
 מפורש בקרא מה היה עסקו של יעקב מסתמא בטת עבר היה שע״כ קלאו הכתוב יושב אהלים באהל של
. פרש״י למה נמנו מה לנו לשנות י ל כו א ע מ ש ל י ו ש י ת ו נ ו ש מנ ה נ מ א ל ״  תורה בטת עבר: דף T ע
׳ פ״ק לב״ב לישמעאל עשה תשובה מ״מ כיון שהיה רשע מעיקרא אין ראר ד מ א  הלשעיס עכ״ל ואע״ג ל
. הוכלתו לומל שקלשה ישמעאל י ל כו א ע מ ש ה י ש ד ק  למנות שנותיו בתולה אי לאו משוס יעקב: מלמד ש
 כמייו לאל״כ מגין לגו לומל לנאומו פלק מת וגלאה להוציאו זה מלכמיב וילך עשו אל ישמעאל למשמע בחייו
מ:  הלך אליו לישא כתו וקדשה אז לאל״כ אל ישמעאל ל״ל ואת״כ כשמת השיאה אתיה נטומ מלכמינ אמומ נטו
ר א ב ל ה ד ע מ ע ש א כ צ מ ם נ ר א ו ל א ל ב ם ו ש א מ צ ׳ י ו ם כ י ר שנ ״ ר י כ ת ע י ב ן ב מ ט ו ה •עקב מ ו  ה
״ל שנים הלך לארס נהרים וקרא כתיכ דצא יעקכ מכאד . ויש ללקלק רא״כ מטת עכר אתל שהיה שס י י  כו
ן כמסכח חולץ כפ׳ ג״ה מ מטא לחרן כוי וחזר למקוס שהתפללו אכותיו וכו׳ וסולם  שנע וילך חרנה ואמדג
ר שנים ״ ל ואחל י  היה עומל בבאל שבע כו׳ מכל זה מוכח למבאר שבע הלך לחרן ולא מבאר שבע לטת ענ
 הלך לתלן ויש ליישב לטת עבר נמי בבאר שבע ולא הלך כלל מבאר שבע לטח עבל אלא שהיה מוטמן בבאל
״ל שנים הלך משם לתל! ותו לא מילי ויש למז במלות באל שבע  שבע בטת עבל מפני ילאת אתיו על אתל י
 שיש בו אותיות עבר וארכע עשרה ועול נלאה לאטו יצתק נמי היה לו טת המללש כלאמלינן טומא יצתק
 זקן ויושב טשיכה היה כו׳ וכל שלשה מלרשות של שם ושל עבר ושל יצתק בבאר שבע היו ורמז מבאר שבע
ת גוי. ו כ ה ס ש ו ע ה נ ק מ ל ׳ ו ו נ ע ו ס ב נ ק ע י ר ו מ א נ ש ש ד ם י״ה ה ה ש ש ע  אותיות ש״ס עב״ל א״ב: ו
 ופרש״י הכא ויבן לו טת לימוח החורף ועשה סוכות ב׳ פעמים ב׳ ימות הקיץ הרי י״ת תלשיס כו׳ עכ״ל
ש ליה מלכתיכ סוכות בלשון לטס וטח בלשון יחיל משמע לב׳ פעמים עשה לו סוכות ופ״א טת אכל ד ל  ו
ש להיינו שם העיל וכן משמע מתוך שמעתין לקאמל הכא יצא לו ד  דשא לקלא רבא יעקב סכותה לא ל
 מארס נהדס ובא לו לסוכות ועשה שס י״ת כו׳ הרי לך בהליא לגס לפי הללשה לב״פ עשה סכות הניתו
ש ד א לקלא סכותה נמי ל ש ד  סטתה לדשא לקרא כפשטיה שהוא שס העיר אבל מפלש״י כתומש נלאה ל
ו וכתב בפירושו גמגומים ע״ש באולך אבל לשיטתנו יתיישב הכל ויהיה פילוש הכתוב ד כ  ובן הטן הלא״ם ל
 ויבא יעקב לעיל סטתה ושהה שם רבן לו טת ולמקנהו בתולף וגס שהה שם על שכנה לו ולמקנהו סכות ב״פ
ב זבחים. ויש ללקלק למה ייתסו כל הו׳ תלשיס י ר ק ח ם ו י ש ד ח ו׳ ח ש ל ע ת א י כ ב : ו ד י  בקיץ ותו לא מ
 התסליס מכ״כ שנה לטת אל שהקליכ שם זכתיס להא כמה מאולעות היו לו בתוך הו׳ תלשיס שנסע מסכות
 לשכם ותצא ליגה וגו׳ ונטע אהלו מהלאה למגלל עלל וגו׳ לכל זה נעשה ג״כ כאותן ו׳ תלשיס קולס שכא
 לאטו יצתק ויש ליישב לאשמעינן לאפילו על ששהה באותן ששה חלשים והקליב זכחים שהוא מצוה נענש על
 ששהה מלנא לאביו ולאמו וק״ק למה נענש על ששהה להקריב• זבתיס כיון שעל פי המבול עשה כמ״ש עלה

: ׳ גו  טת אל וגו׳ ועשה שס מזנת ו
ת א ר ק ה נ ל י ג ק מ ר ק פ י ל  ס

 הקורא למפרע פרק שני
׳ קשיא ב כו ת כ מ ן הקודש נאמרה למה לי ל ב תום׳ בד״ה דאי בלשו ״  דף ין ע

׳ עכ״ל. ר״ל ן כו ל לשו ך קרא בין למ׳׳ד בכ י  רהא בפרק אלו נאמרין מצר
 דכפרק אלו נאמרין אהא דקמשיכ כמתנימין דמצות תליצה ופרשת עגלה ערופה וכפורים
 כלה״ק נאמרו פרש״י סוטה ווידוי מעשר כו׳ ככל לשון ומצריך קרא לכולהו אליבא דכולי
 עלמא ואמאי לא תקשי לתלמודא כדאקשה ליה הכא למאן דאמר דכל התורה נאמרה בכל
 לשון לא איצטריך התם הני קראי דיליף להני דנאמרו ככל לשון ולמאן דאמר דכל התורה
 בלשון הקודש נאמרה לא איצטריך הני קראי להני מאמרו בלה״ק ותירצו דהתם כעי לאוקמי
 רכוי אליכא דכולי עלמא כו׳ דכעי לאוקמי כל הני דמתני׳ לכולי עלמא והשמא למאן דאמר
 דככל לשון נאמרה איצטריך רבוי להני דתשיכ התם דנאמרו כלה״ק ולמ״ד דכלשון הקודש

 נאמרה איצטריך רבד להני דתשיב התם דנאמרו בכל לשון וק״ל:
ם אבות שנאמר הבו לה׳ בני אלים בו׳. מפורש פרק נתרא י ר מ ו א ף T ע״כ מנין ש א ד ״  ח
. יש לפרש ׳ ו ונו׳ וסמיך ליח וידעו תועי רוח ונו ש י ד ק ח  רר״ה: ומה ראו בו׳ שנאמר ו
 הסמיכות שאמר לעיל מיניה כה אמר ה׳ אל טת יעקכ אשר פלה את אכלהס וכמלרש אכרהם ניצול מכנשן
 האש בזכות יעקב ואמל ע״כ לא יבוש יעקכ וגו׳ כמפולש פ׳ כ״ג ע״ש ואמל כלאותו ילליו את קימש השם
דה עז  שעשה אבלהס גס הס בקלט יקדשו שמו והקלישו את קלוש יעקב כלטס כגון לניאל ותנניה מישאל ו
 וע״י כך את אלהי ישראל יעריצו בעולם שכת וגבורה טלו ע״י זה תועי רות כגון נמלול ונ״נ ילעו בינה שיש
׳. היינו : דבתיכ ולבבו יבי* ושב וגו ׳ ו ג  אלהים טשראל כמ״ש נ״נ ברון אלההון די שדרך משן ועבד נגו ו
ן א״ה לימא רפואה כו׳ למאי לס״ל ד פ ן האדם גודל תטאו וכנגד מי תטא ואז ודאי ישוב בתשובה שלמה ו ט  מ
 השחא דקרא ברפואה דחחלואיס איירי ה״ק גם בחולה שא״א לשוב לשעה זו במעשה אס הוא יבין שחטאו
ן ד  גרס לו החולי ושב בלבו ורפא לו ומיהו ק״ק דהיאך ס״ד למימר דרפואה קדמה לסליחה דהא ודאי השב צ
 סליחה וכפרה על עונוחיו ואח״כ ישלח לי הקב״ה רפואה לחליו ואינו נראה כלל שהקב״ה ישלח לו רפואה
דן של חולי ממרקין לו והיא גופה סליחחו סו  קודם שיסלח לו וי״ל הא דהוה ס״ד דלא בעי סליחה היינו די
 וכפרחו ומסיק דאינו כן דגס אס יש לאדם עון גדול ולא הוה סגי ליה טסורין למרק ולא היה ראוי לרפואה
 מ״מ הקב״ה מרבה לסלוח לשב בחליי לשלוח לו רפואה אחר הסליחה ולכך יש להקדים הסליחה כדכחיב וישוכ
 אל ה׳ וגו׳ כי ירכה לסלוח וע״ז נחכוין כנוסח אלהי עד שלא נוצרחי כו׳ ומה שחטאחי לפניך מרק ברחמיך
ן וחלאיס רעים כו׳ דהיינו שלא טסורין רעים ורטס כ״כ שיהיו הס ממרקין העון ד סו  הרטס אבל לא על ידי י
ך נמי ומאי ד פ ן רעים ממרקין הכל ולמאי ד ד סו  לסלוח רק שתהיה הסליתה ע״י רחמים רטס מקודם שיהיו י
ן ממרקץ הכל והיא סליחתו ומשני דאיכא קרא אחדנא דמוכח ד ו ס ׳ סמיך אהא כעי נמי למימר מ  חזיח ט
 מיניה נמי דאין רפואה בלא סליחה מקודם כדכחיב הסולח לכל עוניכי גס שהיסורץ אינן ממרקין כל העונוח
 ובעי סליתה על עונות ואת״כ רופא לכל תתלואיכי ואת״כ הגואל משחח חייכי דהיינו גם אם נגזר על האדם
י אלא רפואה  למוח לשחח החשובה והסליחה בחליו מקודם הרפואה יגאלהו משתת: ההוא לאו כו
דן ממרקין כל עונוחיו דרפואחו היא סליחחו . יש לפרש דה״ק דהאי קרא משחעי במי שיסו י חה כו י  דסל

דעץ מהני אכל אשוריח אפי׳ ליכא יודעין הלשון כלל כשר וא״כ מדיוקא דמחני׳ לק״מ ו  קרני ראם [א] ד״ה והא כו׳ דהר מצי. נ״כ ר׳׳ל ולחלק דלעז יוני כשר דוקא היכא דאיכא יודעין הלשון ומש׳׳ה גס לשאין י
 דיש לפרש דהלועז ששמע אשוריח היינו אפי׳ היכא דליכא יודעין לשון אשוריח ולכן דוקא אשודח והכן:

500 



 f שלישי מגילה ואגדות מהרש״א יא
 כה ע״א

 הפ׳ ולא חיישינן אבל באם אינו קורא הראשון אלא שני פסוקים אחר הפי זאיכא למיחש
ם׳ ] ולו״ק: תו ב  בין לנכנסים כשמסיים הראשון ובין לנכנסים כשמתחיל הב׳ ולאי לחיישינן [
ן מיהו הא יוצאי ׳ היכא דקאמר משום הנכנסין ו ׳ ואפי ר כו ש פ א  כד״ה שאני התם ד
ן שאם כר׳ עכ״ל. כצ״ל מלמא באנפי נפשה היא וכ״ה בהגהה אשר״י והיינו טא ל  פשי
 לפשיטא לן הכא משוס לפרשה שאמריה אינה מענינו של יום כלל משא״כ בת״ה לתג להכל
ד ג׳ אימא ו ב ית צ א הא כתענ ר מ  מענינו לבכל יוס קורא טפי אספיקא ליומא וק״ל: ג

י כוי. כצ״ל: שא כשנ י  ר
י והמישי תר משנ ו א בג׳ וכד׳ י ׳ בט״ב שהו לרב אשי מתני׳ בו ם׳ בד״ה ו ב תו " ן 7 
י וה״נ משמע ר ׳ וכהכי ש ט כו שו י ב פ ׳ עכ״ל. כצ״ל: בד״ה ואב״א ר  דעלמא כו
׳ עכ״ל. ר״ל לה״נ משמע מלמייתי הך לפרק אין עומלין למשום איסור השתתוואה על  כו

 הרצפה נגעו בה מלרבנן בלא פישוט ועיין ברא״ש:
 ח״א דף כב ע״כ אין אדם חשוב רשאי ליפול כו׳ כיהושע כוי. מפורש סרק קמא למענימ:
 קידה על אפים ובח״א ובו׳. ונמנו השוס׳ מימה כוי ויש לומר למגמרא כו׳ עכ״ל. ואין זה מפסיק
ט קילה והנראה ליישכ כל זה כי כל  כיון לאשכמן כקראי השממואה על אפיס וכן ככדעה וכן ארצה אשכחן ג
 שלשה מלוקומ הנזכלים הכא מכואליס ממוך הכמוטס והוא אין ספק כי כל אמל מהג׳ חלוקומ היו על כל
 פנים כאפיס לככולן כמיכ אפיס והכליעה לכל נוסף על הקילה כי הקילה אינו לק שמשמטמ פניו לאלץ ולא
 גופו כפירוש רש״י פרק המליל והכריעה היא לכר נוסף שנשמטמ פניו לארץ וגם לגליו ככליעה על האלץ
 אכל לא שאר הגוף נוסף עליו השמחוואה שהוא משמטמ פניו לארץ וגס רגליו ככדעה וגם גופו לארץ וזו
 היא פישוט יליס ולגלים וכל זה מוכמ ממוך הכמוטס למצינו ככל המקלא קילה קורס השממואה וכן הכריעה
 קולס השממויה שנאמר כורעים ומשממרס להמן וגו׳ וכל זה מוכמ ממוך המקלאומ ככמוכ ולא נקט הני קלאי

 אלא לסימן כעלמא לכקילה כמיכ אפיס וככריעה כלך וכהשמשואה אלצה:

א ס״ל בשבת ל ״ט וביה״כ ו כ בי י כ״ י ׳ לטפו ו ׳ בד״ה הני ג׳ וה׳ כ ם ו  דף כג ת
א הני שלשה המשה ד מ ׳ עכ״ל. כצ״ל: נ ת וסקילה כו ר מלאכת] כ  משום [
ית ו נוהנין בתענ לכך אנ ׳ ו ר עולה בו מ ם׳ בד״ה הד א ד מי כוי. כצ״ל: תו ג  ושבעה כנ
׳ עכ״ל. צ״ע למאי דמדמו המפטיר לעולה בג׳ ר כו י  במנתה ובט״ב שהשליש* מפט
 לעולה בשבעה אמאי לא מומבינן הכא למ״ד דאינו עולה למנין שבעה מהך ברייתא דמייתינן
 בשמעתין לעיל לקתני תל להיות בשני ובממישי קורץ שלישי ומפטיר אמד כו׳ ר׳ יוסי אומר
ד דאמרינן ״ א  לעולם קורץ ג׳ ומפטיר אמד דלכ״ע עולה המפטיר למנין ג׳ ולו״ק: ב
ד כדאיתא ״ א ׳ עכ״ל. כצ״ל: ב תא בואתה כו ן שי ות בואתה תצוה קורי  לקמן הל להי
׳ עכ״ל. לא מצאתיו שם ובפרק בני העיר ן משגיהין כו  בילמדנו דחנוכה דהלכתא אי

 קאמרינן הלכחא אין משגיחין בחנוכה ור״מ כל עיקר וק״ל:
׳ עכ״ל. אין ו ׳ משמע דעבד עברי איתקש לקרקעות כ תו כו ן או ״ה שמי ״ב בד  ן
 זה מלוקלק להא ולאי שמין אותו בעבל לקאמר היינו כעבד כנעני אלא דק חורין
 האומר דמי עלי ביון דשמין אותו כעבד כנעני מקשינן ליה לקרקעות לבעי ט׳ וכהן וכ״ה

 לשון חוס׳ פ״ק דקדושין אבל ע״ע לא שייך כאן וק״ל:
 ח״א דף כג ע״א הני נ׳ והי וו׳ כוי בנגד ברבת בהנים בו׳. לגט ג׳ נמנו לעיל טעמא אמרינא
י ע״ש. אכל אכמי קשה ל שומרי הסף שאמרו הכא אינו עיקר כ ג  וכמכו המוס׳ לעיל לטעמא לג׳ מ
 למה לא אמרו לעיל כנגל כרכמ כהניס וע״כ הנלאה להני אמוראי להכא פליגי אטעמי ללעיל ולא מיימי להו
 לעיל משום להגי אמוראי הכא נמנו טעם גס מה׳ וז׳ אכל לעיל לא אמרו האמוראים טעמים אלא אג׳. ומכמיס
 אומרים ג׳ כנגל שומלי הסף ה׳ מלואי פני מלך כוי. עיין פלש״י כאן וכה״ג פילש ס״ק לסנהללין אכל המוס׳
 למו שם פירושו לאין נלאה שמקנו כנגל שלי אומומ ומפלש ל״מ להם שלי ישלאל לאשכמן כסוף מלכים
 להגלה נכוזלאלן ג׳ שומלי הסף וה׳ לואי פני מלך וכסוף ילמיה כמיכ ז׳ לואי פני מלך כו׳ ע״ש ומה שיש
 ללקלק גזה אסוגיא לפ״כ לר״ה שם מפורש: היינו וכריה היינו משולם כוי. אפשר שאמרו כן מללא

ט כו׳ נוספות הס כמוטס: ק  כמיכ זכמה ומשולם כר״ו לכל אינך שמומ מ

׳ עכ״ל. וכ״ה ל ערום כו א תרנום ש ׳ דפוהה הו ם׳ בד״ה פוהה כו  דף כד תו
בר ו  החרגום ערום ויחף פחח ויחף כמו שכתב הרי״ף וק״ל: בד״ה ואינו ע
׳ לו מרובה כו פו א זקן ורגיל ומי שטי ל ׳ א ר כו ו ׳ וי״ל דהתם איירי בתענית צב  כו
׳ עכ״ל. כצ״ל ואין זה מדוקדק דמ״ש גבי יורד ׳ היינו בקביעות בו  נבי נתמלא זקנו כו
 לפני התיבה דאיירי בח״צ וגבי ראוי ליעשוח ש״צ היינו בקביעוח ומדברי החוס׳ דחולץ ופ׳
ה ״  לולב הגזול נראה דעצץ אחד הוא דש״ץ הקבוע הוא המתפלל בתענית כו׳ ודו״ק: בד
ו וקשה דבםפ״ק דהולין י שא כפ ת י ו משמע הא אם הביא ב׳ שערו י שא כפ ו ן נ  ואי
לו קטן ׳ ואפי לב כו ו ו עד שיתמלא זקנו וע״ק דמשמע ם״פ ל י שא כפ ו ר דאין נ מ  א

׳ עכ״ל. כצ״ל: לב כו מר דההיא דלו ו ש ל י ש ו מ  מ
 ח״א דף כד ע״ב וכי מה אכפת ליה לעוד בו׳ א״ל כל זמן שאבוקה בידי בני אדם כוי.
מ מה אכפמ י אלס לואין אומו אכמי מקשי אמאי נקט קלא עול ו  יש ללקלק כיון לכאפילה אין מ
ן שילוע לו ממאי העיל העיל ושטליה גם כאפילה יולע קצמ  כאפילה טן עול לפקמ ר״ל למ״מ הפקמ מו
 לכרן כהן להציל עצמו מן הפממים כוי: שקורין אלפין עיינין כוי. כפרק המנה אממנן אל יכמוכ אלפין
ן כקדאמן עכ״ל והיינו שלומין כקריאמן ממוצא א׳ אומיומ  עיינין וסלש״י שם יש שכומטן כן מפני שממי
ט אל יכמוכ מימי״ן ההי״ן  אמה״ע וזה טעומן של אנשי מיסה וטמ שאן שממליסין כקריאמן וכן יש לסרש שם ג
. כל הסוגיא י : מפני שמטיל קנאה בו׳ החוא דנחית כו ט וממשי לה׳ שה׳ ומ׳ ממוצא א׳  וה״נ הכא ג

: ן  מסורש סרק אין עומלי

׳ ׳ דמשמע שר״ל שהקב״ה הס כו ו כו י שעושה מדותי ם׳ בד׳׳ה מפנ  דף כה תו
 והוא אינו אלא גזירה עכ״ל. אין פירושם מוכרה כן ועיין בפירוש המחזור
 שמפרש לה בע״א ותו לא מידי אבל בח״י קשה בפ׳ אמור בפסוק שור או שה אומו ואת
 בנו וגו׳ עמי כני ישראל היכמא דאבונן רחמן כשמיא כן חהוון רחמנין כו׳ ע״ש ויוחר קשה
 מזה שבפרשח אחרי בפסוק ומזרעך לא חחן להעביר למולך פירוש בח״י ומזרעך לא תתן
 במשמישמ׳ לצד במ עממין למעבר׳ לפולחנא וגו׳ שזה הפך משנתינו בשמעחין דקחני דמאן
 דמפרש לה הכי משחקין אוחו בנזיפה ובערוך בערך ארס יחיישב החרגוס לפירושו וע״ש:

 חידושי הלכות הקורא עומד פר
 יט ע״א
 טעם לו כטעס כו כו׳ עכ״ל ויהיה פירוש הכמוכ לפי זה שקרא יעקכ כמסלה על המזכמ לאל אלהי ישראל
ט פריך למלמ  והללש להכא ימאן זה למלמ אל מיומר הוא ולמאי לסלקא לעמך הכא ללמזכש קראו אל ה״נ ה
 אל מיומל ולא הוה ליה למכמכ אל אלא יעקכ הוא שקלא וכמכ הלמכ״ן שיש כענין זה סול כו׳ ילמזו למה
ת בו׳ מאי ו נ ו ל ג ו ל ן מאי ח נ ב : לא הוו ידעי ר ש ״ מדם שצולמ יעקכ מקוקה ככסא הככול כו׳ ע  שהיו או

. כל הסוגיא מפולשס כמסכמ לאש השנה: י ה כו י  םלםל
. מפולש פלק קמא לכלכומ: י ו כו נ נ אי ו ו ף עיניך ב י ע ת ב בה ה י ת כ ה ד ר ו י ת ר ב  ע״כ אלו ד

ת כ ר ׳ קשיא היכי מדמינן ב ברך כו א הא דתניא לא י ל ב תום׳ בד׳׳ה א ״  דף יט ע
׳ עכ״ל. והא דמדמינן ההיא דהתורם לק״ש אע״ג דהתור׳ ו  המזון לק״ש כ
 דאורייתא הוא ברכת תורם אינו דאורייתא ושפיר קאמר דתקינו ביה כעין דאורייתא מה

 שאין כן בברכת המזון דהוי גופיה דאורייתא ואכלת ושבעת וברכת וק״ל:
. ק״ק כיון לקנאה של מרלכי י י מה ראה מרדכי דאקני כו ד הו  ח״א דף יט ע״א ומ״ד מאיש י
 ולשר נפשיה ע״ז לא הוזכל אלא לכמל אמל הלבמס האלה גלל לא היה לנו להמשיל אלא משם ומה
מ לא השממוה כלאמלי׳ מ וגו׳ דש ליישכ לאיש יהומ מולה על כך למשוס ה  טעס הוא להממיל מאיש יהו
ש ו ר ו ש ה ה א א מ: מה ר הו  כפרקין לעיל ואמאי קרי ציה איש יהומ שכפר כע״ז שכל הכופר בע״ז נקרא י
מ כו׳ עם שאר צמקיס שכאומו לור ל ל . ולשו[ ראו כלשון רטס על שם אששורוש רועציו וכן מה ראה מ י  כו
. מה שיש ללקלק כזה י ה ע״ז כו י ש פ * נ ו ש  ומה ראה המן כו׳ עס כניו ומה ראה אמשולוש עס יועציו: ד
פ״ק שנמ המלך אמשורוש ממש כו׳ אמר . כמפורש נ י ן כו מ ה ר ל ת ס ה א י ת נ י מ  ממצא כפ״ק: על ככה ח

 מאי האי לזמינמיה אסמל להמן ללמא כוי ע״ש:
. להיינו שהיה נשאל כממיצמ המעלה כאומו י ו כו ה י ל א ה ו ש ד מ מ ע ה ש ר ע מ ר ב י י ת ש י נ ל מ ל  ע״כ א
 צל שענל ככול ה׳ כמלא נקכ לק כמסט סלקימ ולגט משה מפולש שהסמילו הקכ״ה שלא ילאה ככול
 ה׳ כמ״ש והיה כעכול ככולי ושממיך כנקרמ הצור ושכותי כפי גו׳ אכל כאליהו כמיכ צא ועמלמ כהל לפני ה׳
 והנה ה׳ עוכר גו׳ ואינו מפורש מ שהסמירו הקכ״ה ואפשל כיון למפולש טה שהיה כנקלמ הצול של משה
 כרכמיכ ויכא שם אל המערה כה׳ היליעה שהיא המערה שהיה שם משה מסממא שהסמירו ג״כ הקכ״ה שס
ם בו׳ י ר פ ו י ס ק ו ד ק ׳ ד ם גו י ר ב ד ל ה כ הם ב עלי  ועול לסמך אקרא לכי לא ילאני האלם ומי: מ״ד ו
ר כ מ . מימולא לככל מפיק לה לה״מ למכמכ ועליהם הלכליס אשל לכל גו׳ ולכך ללשו מ י ש כו ד ה ם ל י ד י ת  ע
 לכל לקלוקי מולה וסופמס ומימולא לכ׳ הדמיון ללשו גס מה שעמיל להממלש להיינו מקלא מגילה למלמה

 לה לגופה של מולה כלאמלי׳ פלק קמא שלום ואממ כאמימה של מולה:

׳ ׳ ומתני׳ רבי יוסי היא ואפי י ד״ה לעולם רבי יהודה ואפי׳ כו ״ ש ר פ  דף כ ב
 דיעבד לא עכ״ל. לא ידענא מי הכריתו לפרש להאי אוקמיתא דמתני׳ רבי יוסי
 ואפילו ליעכד לא אמאי לא נימא דאוקימתא דלעיל קאי דמתניתין לכתהלה לא ודיעבד ש״ל

 ואתיא כרבי יהודה אליבא דראב״ע והכי משמע לישנא לסוגיין וצ״ע:
׳ עכ״ל. ן כו לי צד צו י דכי א ביממא הוא מכאן קשה לפרש״ ר י פ ם׳ בד״ה פ  $7"ב תו
 קצרו במה שהיה להם להאריך דפרש״י שס דמש״ה לא קאמר ברואה בלילות

 דספירת לילה עולה לספירתה וע״ש במוס׳ וק״ל:
 םליק פרק הקורא למפרע

 הקורא עומד פרק שלישי
ן ׳ וקוראי רא כו ן קו ׳ שאי כ תום׳ בד״ה תנא משא״כ בתורה פי ״  דף כא ע

׳ שהוא תתלת הפ׳ שיהושע ׳ שהוא תהלת הפ׳ עכ״ל. פי  באותן ה׳ כו
גד תורה  אמרם ולמ״ד נמי משה אמרם נשתנו שכתבם בדמע לשון הרא״ש: בד״ה כנ
׳ עכ׳׳ל. כצ״ל מתוס׳ ת בו שב ומםרס הלכו ו ׳ שי ׳ וסרים אהד ואיתא בירושלמי כו  כו
׳ דלמ״ד ת כו ו ר ר אמצעי למ״ד נ א נ ר מערכי הו י כד״ה נ ״ ש ד  פ״ק דסנהדרין: פ
׳ עכ״ל. כצ״ל י מזרה כו פ א משום דהוי מערבי השני כל  מזרה ומערב מונהין ל

 וכפרש״י פ׳ במה מדליקץ ע״ש:
׳ כביכול אף הקב״ה בעמידה בו׳. נראה ו  ח״א דף כא ע״א ואתה פה עמוד עמדי כ
ן משמת ר״ג בטל כבוד נ ת ט לאשמועינן לאף הרכ כעמילה: והיינו ד ל  לאיצטליך ליה כאילך ל
ב אחד ט ל׳ עקיכא נמי מנן המס משממ כטל ככול מולה והוא ממפלש כע״א ע״ש כפלש״י: כתו ג . ל י  כו
ט לוחומ . אע״ג לקלא לואשכ כהר מ׳ יום ג י ר וכתוב א׳ אומר ואנכי עמדתי כו ה  אומר ואשב ב
 הלאשונומ הוא לכמיכ והאי קלא ואנכי עמלמי מ׳ יוס כלוחומ אמרונומ כמינ מ״מ משמע להו לימן אמ האמול
. והיינו כמשממוה ׳  כזה לזה מלכמיכ כאמלונומ ממיס הלאשוניס: לא עומד ולא יושב אלא שוהה בו
ש גוי. ומלכמיכ וישב יעקכ ד ק ד ותשבו ב מ א נ  ואפשל משוס ככול השכינה: אין •שיבה אלא עכבה ש

׳ ע״ש:  לא משמע ליה ראיה להא לרשמן ליה כפרק חלק אין וישכ אלא לשון צעל מ
. ׳ ה רב פפא בו י ח ב ש ן ד׳ ו ו ש א ד מי בוי. מפולש פ״כ לר״ה כל הסוגיא: וקרא ר נ נ  ע״כ הני י׳ כ
 נראה ללכ פפא ולאי נמי מולה לכל א׳ מהשלשה שקלא ל׳ משוכש אלא שאמר כשקרא הראשון ל׳

ד זה הלאשון זמז להקליס עצמו לקרוא ארכע: ה ן מקלימין למצוה ו י דז  שכמיה מטעם לז

י בה״ה דפסת ׳ ויחל כו פ ו קורים כ ׳ שאנ ם׳ בד״ה אין מתהילין כו  דף כב תו
׳ עכ״ל. בספרים שלנו אינו כן דויחל הוא אחר ד׳  שמתהיל מוהקרבתם כו
ב אמר א ר ר מ  פסוקים והקרבתם אתר ג׳ ועיין בתשובוח מהרי״ל סימן קמ״ט וק״ל: ג
׳  דולג כוי. מפרש״י בשמעחין יראה דבשל מעמדות איירי וכ״פ הרמב״ן אבל הרי״ף פי
 דבר״מ נמי איירי והקשה עליו הרמב״ן דאס כן מה הועילו בתקנתן והלא אותה חששא
 דנכנסין במקומה עומדת שהרואה אותו בפסוק ג׳ שבפרשה יאמר שהראשון לא קרא אלא
 ב׳ פסוקים כו׳ עכ״ל ועיין בזה באורך בר״ן ובתשובת מהרי״ל שס כתב לתרץ זה דרב לא
 חייש לנכנסין כדולג דשמעי כשמתמיל השני דמסתמא נשארים שם ושיילי אבל נכנסים
 כשמסייס הראשון פחוח מג׳ פסוקים אחר הפרשה שמא יצאו בין פרשה לפרשה וסברי ללא
 קרי ג׳ פסוקים ודאי חיישינן עכ״ל ועוד נראה בזה לבנכנסין כשהחחיל הב׳ לחול הוא דאיכא
 למיחש בדולג כרב דליכא למיחש לנכנסין כשמסייס ראשון דהא רואה דקרא ג׳ פסוקים אחר

: מטן נ ולפי לכליו לא מקשי קושימ המוס׳ אלש״י נל״ה ואס אימא ע״ש ו ״  קרני ראם [ב] ל״ה רכ אמר כו׳ ולו״ק. נ
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כ ״ ה ע  כ

 אר״מ וס״ל ללא מיטמא קשה מיהת אמאי נקט המקשה כרכים להא רכנן לא מפלגי כלום
 להאי אוקיממא דמפליג כין כרכים לכפרים לא קאי למסקנא רקאמרינן המס אלא מחוורתא
 כלשנינן מעיקרא ואהא תירצו לודאי המקשה הכא טעי כתרתי מילי חרא דהוה סכר כלס״ל
 התם לתלא אוקמיתא לפלוגי כין כרכים לכפרים ולא הוה ילע הכא המסקנא להתם ללא
 מפלגי לרכנן דר׳ מאיר דהיינו ד יהודה וכהכי מיתרצא קושיא שניה שהקשו וכתכו לגם
 טעה כהן סכרא ללא ילע למימר אף ללא מזדכני מיטמא לר׳ מאיר וכהכי מיתרצא קושיא
 הראשונה וליכא לאקשויי מי הכריחם דטעה כהך סכרא דלמא הוה ידע שפיר דר״מ אית
 ליה הכי אלא דאר״י פריך הכא דהוא רצנן לר״מ וכן תירצו החוס׳ שס קושיא זו כסוגיא
 להמס די״ל דה״ל לאתויי הכא כרייתא דהתם דאית להו לרכנן הכי אלא ע״כ המקשה

 מסכרא דבחוץ פריך אר״י וזה אינו דהא ר״מ לית ליה הך סכרא ודו״ק:
ל על תנאי כ ׳ א ה אוגורה ומשכונת אםור קשה דהא ר״מ לא אםר כו ״  ?{"כ כד
׳ עב״ל, הא ודאי דלא סכירא לן כר״מ ודקאמר חלופה וזכונה שרי י ומ״ש כו  שר
 למשמע אף ממכר עולם אלא דהכא קשיא להו למאי דמדמו משכונה לממכר על חנאי קשיא
 דהוי סכרות הפוכוח דלרכנן ממכר עולם שרי ומשכונה אסור ולר״מ הוה איפכא לממכר
׳ וקשה א כו ״ ש ה  עולם אסור ועל תנאי דהוה דומה למשכונה שרי וק״ל: בד״ה מרי
׳ עכ״ל. למאי דכעי למימר השתא דפורסי הוא תשמיש לתשמיש ן עצמו כו  שהרי הארו
 תשמיש של ארון כפרש״י ולאי דהתיכה קדושה יותר מהפורסי אלא דבעי לאוכמי אף למאי
 דמסיק דהפורסי נמי תשמיש קדושה הוא מ״מ התיכה יומר קרושה ממנו דהפורסין
 והכורסין משמע להו לאית להו קלושה אתת כשוה מטעמא למסיק כתרוייהו דתזינן כהו
נ ליותר קדושה ת עלייהו והשתא כיון להתיכה יותר קלושה מהכורסין ה״ ״  לזימנין מנחי ס
ב פפי משמיה ר ר מ  מפורסין וא״כ אין הפורסין לחוך החיכה אלא מצחוץ וק״ל: נמרא א

. כצ״ל: י ו  דרבא מכי כנישתא כ
: ר בוי. מפורש פרק איזהו מקומן ע ט צ ק מ י ד צ ן ה מי י ׳ והיה בנ א דף כו ורצועה בו ״  ח

י עכ״ל. ל ם״ת כו ן במטפהות ש לא חומשי א סיפא ו מ י ף O בפרש״י בד״ה א  ד
 כצ״ל:

. משוס דכל כיה גדול י ה כו ר ו ו ת ק ב ל ד ג מ ם ש ו ק ל וגו׳ מ ו ד ג ת ה י ל ב ת כ א א דף כז ע״א ו ״  ח
ן גהמ״ד  ימורא הוא דבכלל כל במי ירושלים הוא וע״כ דרשו מקוס שמגדלין כו מורה דע״י מי
 שממקבצין בו רבים ללמוד מתרכה וממגדל המורה כמ״ש מרכה ישיבה מרכה חכמה ומיימי למען צדקו וגו׳
 של הקב״ה ממגדל וממהדר המורה ברבים וא״ד שמגדלין בו מפלה היינו נמי דמפלמ הרביס בקיבוץ בהכ״נ
 היא יומר מקובלמ כמ״ש כי ברבים היו עמדי ומיימי מדכמיב באלישע ספרה נא לי אמ כל הגדולומ אשר עשה
 וגו׳ ומצינו בו מפורש שעשה בחפלה דכחיכ ויכא ויסגור הדלמ וגו׳ ויתפלל אל ה׳ וכמיב ויתפלל אלישע וגו׳
 וירא והנה ההר מלא סוסיס ורכב אש וגו׳ ור״ל דאלישע במפלמו היה נענה כאילו היו רבים מחפללים בגדולוח

 בב״ה:
י שם לחב״־י ת י נ א ב ל : ו י ו ׳ כ י ז י פ ש ו א א כ כ ש מ א ו פ ל ו ש ג י נ י ק א ב ש מ א ל ע ר ח א ר ו  ע״כ ש״מ א
. פי׳ כתוס׳ אפי׳ כינוי דלא הוי גנאי והא דאמרי׳ המכנה לחבירו אין לו חלק לעוה״ב הוי ככינוי י  כו
י ת ל ט  של פגם כו׳ ע״ש הכי איתא כהמא כפ׳ הזהכ המכנה שס רע לתגירו אין לו חלק לעה״ב: ולא ב
י. לדעת הפוסקים דמקדשין על הפת ק״ק מאי רבותיה דלא ביטל קידוש היום דמסתמא ום בו ש הי ־ ד י  ק
 היה לו פת דאין קידוש אלא במקום סעודה וי״ל דלא בטלתי קידוש היוס על היין וה״נ קאמר דהביאה לו
־ על ת ע ס א פ ל . בפ׳ א״נ מפורש בחידושי׳. ו י א כו י ר ד נ פ י ק ת י ש : מימי לא ע ן י  קידוש היום דר״ל י
י והיינו רבוחיה דאפילו ברבים צריכין לו דשרי כמפורש פ׳ מצוח חליצה החמיר הוא על עצמו: ו י עם כ ש א  ר
. דה״א דאין הכהן צריך לברך כיון שאין זו המצוה אלא לטובתן של ישראל י י כו פ * כ ת א ש א נ ל  ואמר ו

 שתחול ברכת הקב״ה על ישראל כמ״ש ואני אברכם:

. כצ״ל: י ו ל קצת בחיי כ ם א״ י מ ף כח נמרא כמה הארכת י  ד
׳ עכ״ל. ש פי׳ ככנינה כו א ם׳ כד״ה ואעפ״כ אין נוהגין בהן קלות ר  ?5"ב תו
 אכל הרא״ש כתב דאיירי בחורבנה משום לחשבון רצים הוי קלוח ראש כיוחר

 כמו זריעה ע״ש:
. וא״ת מאי רבותיה י ר כו ו ס י א ״ ר ר מ א ׳ ד ה שלא בו מ ה ב ־ מ ת ל כ א דף כח ע״א ולא א ״  ח
 כיון לאסור הוא וי״ל דהכל נמשך אלית הלכתא כוותיה ושרי ואפ״ה החמיר הוא על עצמו: שנאמד
ן י ו ש הו ב ר אי מ א י ק . מפורש פרק ואלו קשרים: כ י א• בו י א למשנ ל ו מות בו׳ א ב ה י א א נ ש  בל מ
. אפי׳ בכה״ג בעובדא דמייתי שתכירו י ן בו ו ל ק י ב ת ד ב כ ת י לא נ מ י . מאי רבותיה מפורש בתוספות: מ י  כו
י כו׳ ומייתי כי הא דמר זוטרא כו׳ דכל היום היה ממתין ת ט ל מ ה ע ת ל  עושה כן מרצונו. ואמר לא ע
 שיכא תמרו לפייסו ועד״ז אמר דוד עד מה כמדי לכלימה וגו׳ שמכלימים אותי כל היום ומסיים כענין כשלום
ה י ה מנ ב כו׳ שהי ו י ר מר א מ א תי ד י י הי נ ו מ מ י ב ר ת  יתדיו אשכבה ואישן וגו׳ שאני מוחל לו: ואמר ו
. ובפ״ק דב״ב אמרו בלשון אתר היה נותן תצי פרוטה כו׳ ושם מפורש בתידושיגו ענין הויתור: י ה בו ט ו ר  פ
. נראה דג׳ אלו דכריס שייכי אהדדי כיון דלא קבלתי מתנות מאתרים וגס י ת כו ו נ ת י מ ת ל ב  מימי לא ק
 לא עמדתי על מדוחי לפייסי בממון בליטרא דדהבא שמתויבין ליתן למבייש ת״ת אלא שמתלתי לו בזולת ממון
 והשתא ותרן בממוני דהיינו בממון שלי הייתי ואילו קבלחי מחנות או שקכלתי ממון על מושי גם אס הייתי
א נ ו ש ד ו מ א נ ה ש י ח א ו ד כ חא ל י א נ  ותרן לא הייתי ותרן מממון שלי אלא מממון של אתרים שקבלתי: ל
ר וגו׳. מפורש פ״ק דר״ה: א״ל ב ו ע א ערן ו ש ו ר נ מ א נ ׳ ש ר בו י כ ע מ  וגו׳. מפורש פרק א״ט: כל ח
ל כ ת ס ה ר ל ו ם . דאריכומ ימים שלך מסתמא במילי דתורה היא תלויה: א י ד כו ו מ ל ל ה היא ו ר ו י ת ב  ר
ע״פ מכמי המקוכליס כי הכרמ פניהם . והוא כענין קללת אלהיס תלוי וגו׳ ו י ת אדם רשע בו ו מ ם ד ל צ  ב
 ענתה בס שיש בצלם דמות מראה אדם צורה רותנית לטוב אי לרע כפי מעשיו לצד הטהרה או לצד הטומאה
ד אל תפנו אל האלילים ומה״ט קאמר כסמוך ללא אסתכלי בעובדי כוכבים  יאסור להסתכל לצד הטומאה ע״
 דצורתו מצד הטומאה ומייתי ליה שני לולא פגי גו׳ אס אמט ואם אראך שהוא לשון כפול מורה גס על הצורה
ן . דלפי פשוטו היא מיותר דודאי מו י ל כו כ ת ם א ם ד ו ש ת מ ו א ר ו מ י נ  הרומני לצד הטומאה: ותכהן עי
 שכהו עיניו מן הראיה כהו וע״כ דרשו מ׳ מראומ כמו כשמל כמו מכלילי עינים מיין דהו״ל מ׳ מיין כמו
. לפי פשוטו י ב כו ו ע לא ט ש א שאת פני ר כ ה . מפורש פרק החוכל: מ י ניס כו ת עי ו י ם א ב ל  בשמל: א
 כמו לא משא פני דל גו׳ אשר לא ישא פנים גו׳ ואולי דהנך נמי משמען ראיימ פנים דכל הנושא פנים הוא
 מראה לו פנים וכן משמעו דקרא דמיימי לעיל לולי פני יהושפט אני נושא אס אמט אליך גוי: הבאים
י שיגיעו לכולהו י. כפרש״י שיהיו כל ימיהם הדיוטות ע״ש מיהו ה״מ לברך גס מי ו בו ע ר ה י מ ה ך ב י ר ח  א
. הכעס היא ממדה הרעה ואמר הגס י ך ב־תי כו ו ת י ב ת ד פ ק  הימים ושיהיו כל דורות צאצאיו כן: לא ה
. י י כו נ פ לא צעדת• ב  שבמת׳ של אדם יש לאדם להטיל אימה ולא יתירה מ״מ לא עשיתיו כקפידא וכעס: ו
 דבכמה מקימות אמרו דאין לאדס להלין לפני מי שגדול ממנו אנל אמרו בפרק א״ל הממונה בג׳ המהלכין
מ נזהרתי כזה דאפילו צעד  כדרן הרכ כאמצע והגדול ממינו והקטן משמאלו וקאמר דמ״מ כשהלכתי כן עם ר

 יב חידושי הלכות בני העיר פרק
ו ע״כ ־  כ

 ?5"ב בד״ה מח לפנים כו׳ חעולם למזרח ולמערב א״נ כוי. עכ״ל: גמרא כרכות
 וקללות נקרין ומתרגמין פשיטא מ״ד ליחוש דלמא אתו למעבד מאהבח
 ומיראה קמ״ל אזהרות ועונשין נקרין ומתרגמין פשיטא מ״ר דלמא פייגא. כצ״ל כן
 נראה מפרש״י: שם מעשה אמנון ותמר נקרא ומתרגם מעשה אבשלום נקרא

 ומתרגם פשיטא בו׳. כצ״ל וכ״ה ברי״ף וברא״ש:
. עיין בתיס׳ ומה שיש לדקדק י ם כו י מ ח ו של הקב״ה ר י ת ו ד ה מ ש ו ע א דף כה ע״א מפני ש ״  ח
. לפרש״י נראה ר ב ד ב מ ו ת כ ת כו׳ ה י ר כ נ א על ה ב ל ה א ר ש י י ב ו  בזה עיין בתימשי הלכות: תנא כ
מ ר״י לפרש המתניתין דמשתקין אותו מלומר כן דהכתוב מדבר בישראל הבא כו׳ אלא דהכתוג  דכא תנא ד
י לומר דקושטא הוא דהכתוב מ ר״ ן בערן ארס נראה דכא תנא ד ו  מדנר נמעמר בנו כאש אבל מדברי הער
 מדנר משראל הנא על הנכרימ כו׳ וממני׳ דקמני משתקין אותו היינו דאומר דהכתונ אינו מדנר אלא נארמיים
ן זרעם למולן וע״ש ולדנריו יתיישנ דנרי הת״י שהוא פי׳ המקרא לא תמן נמשמישמא לצד נמ עממין ד מ ע מ  ש
ן במסכת תגיגה המסתכל בד׳ דכדס כוי טעמא אין רצונו . עפרש״י ואמדנ י ת כו י ש א ר  כוי ע״ש: מעשה ב

 של מלן שיזכירו שמו על האשפה כוי ע״ש. אין זה מדוקדק דאין זה טעם אלא מה לפנים וע״ש:
. פי׳ בתוספות מה בסוף גבולי עולם למזרת ולמערב א״נ מה היה י ר כו ו ח א מח ל ם ו י נ פ  ע״כ מה ל
 קודם ו׳ ימי כראשיח ומה יהיה אשר שיכלה העולם עכ״ל. ופירוש קמא דחה רש״י בדש סרק אין
ן החס בגמרא אלא מה לפנים מאי דהוה הוה ע״ש גס קשה לפירוש קמא אמאי נקט טסי מה י  דורשין מדפר
 לפנים ומה לאחור שהם מזרח ומערב ממאי דנקט אינן ב׳ קצווח שהס הדרוס מימין והצפון משמאל: קמ״ל
ן ביה שבחיה הוא אינו דומה דהודאח יהודה נ . אע״ג דראובן נמי אודי ולא אמד י י כו ד ו א א ד ו ה ה י ח ב  ש
 מעצמו היה אכל הודאח ראובן לא הוה מעצמו כדאמרינן בס׳ החובל מי גרס לראובן שיודה יהודה כי׳ ע״ש
 ועי״ל דהודאת יהודה מסורש בקרא והוה שכחיה כנגד הממנים התרגום אכל הודאח ראוכן אינו מסורש ולא
. גני י א כו ג י י א פ מ ל י ש ד ו ח י יד נ י מי ו ן כ י מ ג ר ת מ ן ו י ת נקר ו ב ר ב  שייך שנתיה כמתרגם: קללות ו
 קללות וכרכות שהוא דכר הנאמר לכלל ישראל סד״א למימר דלמא סייגא דעתא דצבורא משא״כ נאזהרות
 ועונשין ליתיד העובר על התורה לא שייך דלמא סייגא אלא כדאמר דלמא אתי למעכד מיראה וההיא טעמא
מ כלל ישראל ויש לדקדק דההיא טעמא דלמא סייגא לא שייך בברכות למה אין מתרגמין אותן  לא שייך הכא ג
 וי״ל כיין לקללות אין מתלגמין בלכות נמי אין מתרגמי; דזה לעומת זה עשה אלהיס ולכך נקט קללות קודם
י. וסלש״י כמתני׳ ם בו ג ר ת ׳ וא״ל אל ת ל וגו א ר ש ן י ו ב ש  בלכות לעיקל טעמא משוס קללות כו׳: ויהי ב
 לחיישינן לגנותו עכ״ל אבל הר״ן פירש משום כבול יעקב עכ״ל ואפשר שהכריתו לסרש כן שהוא מלמה לה
ן כאמנון ללא חיישיק לכבולו לאמנון אלא לככולו ללול לאמנון כן לול אינו מחלגס ואמנון נ  למאי לאמד
 סחמא מחרגס ונראה דאינו דומה דבראוכן שייך שפיל למימל לחיישינן לכבול עצמו למצינו בו שעשה חשוכה
ן פלק כמה כהמה כל האומל לאובן חטא אינו אלא טועה כו׳ חלע לאינו לומה להא כלאוכן לא  ואמדנ
ר מ א י י מן ו נ ש ה עגל ה ש ע ו מ ה ז י  מחרגמינן אפי׳ כראובן סחמא והחס מחלגמינן באמנון סחמא: א
 משה וגוי. סרש״י כמחני׳ משוס לכחיב שס ויצא העגל הזה וסן יטעו ע״ה ויאמרו ממש היה כו כו׳ ומה״ט
ן חשובה זו והס לא יאמינו מללש חכמים בזה לר״ל שלא ילע שיצא העגל  קאמל בסמון לפקרו המינים מתו
ף פי׳ ללא מתרגמי! עגל ״ ד ה י כישוף של ערב רב או ע״י שם שהיה כיל מיכה כלאיתא במלרשות ו  הזה ע״
 השני משוס כבולי של אהלן עכ״ל וצ״ל כפי׳ התיס׳ לזה הוא גנאי גלול של יחיל בצבור להיינו מה עשה לך
. עיין סרש״י שלא יאמרו הקב״ה נושא להם פנים כו׳ ע״ש. י א בו ש ב י י ת ב ם ד ו ש : מ״ט מ ׳ ו ג  העם הזה ו
 והל״ן כתכ משוס לכתיכ ישא ה׳ פניו וגו׳ וכתיב אשר לא ישא פנים כוי ע״ש וכפ״ב לנלה רמי הני קראי
. י א כו ל ן ו י קר ן לא נ ו נ מ א ד ו ו  אהללי ומחלץ להו אלא שע״ה לא יאמינו נזה וע״ש כחלושינו: מעשה ד
ן כגון בראובן לנקלא ולא מחלגס משוס ככולו נגל ע״ה אבל ולאי לנקרא אע״ג לשייך נמי  כחורה קאמדנ
 משוס כבולו נגל הממני[ המקלא מ״מ א״א בלא קדאח החולה אכל מעשה לול ואמנון אף לא נקרא משום
. טעס י ה כו נ ב כ ש ה י נ ל ג ש  כבומ של לול כיון לסגי בלאו הכי לקלות הפטלה ממאיס במקום אחל: כגון י
 לכל אלו שינוי הקליאות משוס לגנאי הוא להוציא לבר מגונה מפיו ככתבו ברכים אלא בלשון מושאל ללשון
 שכיבה אינו שם המשגל באשה להא מציני וישכב כמקום ההוא ותעל שככת הטל אלא שהוא שס מושאל בלשון
ד נכיאיס להקליאה שס מושאל כלשון נקיה ללשון הכתוב כגנאי כ ל  נקיה למשגל באשה וכן כל הני למייתי מ
 ופלש״י ישגלנה לשון כלבא לכתיב והשגל יושבת וגו׳ ע״ש ויש ללקלק כיון לבתולה שינוי הקליאה לישגלנה
ד מה שכבת ד כהו תשככנה וכן איפה לא שגלת לילמיה ק  ישככנה וכן משגלנה לנביאים משעיה ובזכריה ק
ד ביה נמי כלשון נקיה מלשון  א״כ ה״נ מצבה שגל לימינך לחהלים והשגל לימינו וגו׳ לנחמיה אמאי לא ק
ן אותן לשכח היינו כלמס כגון בקדאה בלביס ככ״ה בס׳ חולה ישכבנה ד  שכיבה ויש לומל ללא אמלו לקו
 נמקים ישגלנה יה״נ תשגלנה לנביאים לאית בהו קליאה למפטיר ברמס בעי שינוי בהו הקריאה משום לגנאי
ס הן אבל קלאי לכתומס אין לתוש בהו לקלוא אותן י א מ  הוא כלכיס וכן כל הני שינוי המקלאות למייתי מ
נאי א ג ו ה י ש נ פ ן מ מ ש ת כ ו א ר ה מ ר ל מ ו א א ח ר ן ק  ככתכן כיון ללית בהו קדאה למסטיל בלמס: ר״י ב
 בוי. להאי קלא גבי ע״ז לבעל כתיב ושלי למקד בלשון גנאי ככתביה ואהא מייתי כל ליצנותא כו׳ כל מליצנותא
ד אתל ללשון נקייה משוס  לע״ז כו׳ לכתינ כרע בל קלס נכו לכל אלו הכתובים לשון גנאי הס ואין בהם ק
. עיין פרש״י ובערוך הוסיף י ׳ בשי״ן תי״ו כו אנחי ׳ ו ו ד ב מ י מ  לבע״ז קמשתעי לשרי בהו ליצנותא: שרי ל
. והיא כמו גרגילא י א זונה בו ת ר י ר ג  כמו וחשופי שת גו׳ שי״ן מקום השתנה כו׳ ות׳ מקום הצאה: ב׳ ג׳ ב
 לפ״ק לע״ז ונלאה ללפי׳ לסתיו גיופא נמי מלשון זנות הוא כמו בעטו בגיף לפי הבונה ועיין בערוך כעלך
ל המצוה כמ״ש מ ל . משוס דלבר זה הוא מלבול האהוב ולא מ י ח כו י ח ב ש ן ד א מ ה ו י ח ו ב ש  שן: שרי ל
 הלמב״ס בפי׳ לפלק אכות לכך לא קאמל אלא לשרי מיהו משום דהוי ככלל דבור האהוב קמסיים ביה מאן
ן בס׳ גט פשוט לאל יספר אלם  לשבחיה ינוחו לו כלכות כו׳ א״נ משום לאיכא למימל לאילך גיסא כלאמדנ
 בטיבתו של תבילי שמתיך טובתו כא לירי רעתו קאמל לאעס״כ ינותו לו בלכות כוי והיינו כשאינו מססל
ד שכא לילי רעתו אלא כמססל יותר מלאי כמסולש שס ולקלק לומל יניתו בלכית מ  כטוכתו יותל מלאי ללא א
 כו׳ לבולאי בלבול המצוה אלס זוכה שיבואו הבלכות על לאשי כמ״ש בלכות ללאש צמק אבל כלכול האהוכ

:  כי הכא סגי ליה כשהם על לאשי שינוחו שס ולא יסתלקו ממנו
ד מ ו א ע ר ו ק ק פרק ח י ל  ס

 בני העיר פרק רביעי
׳ וע״ק אמאי נקט של כרכים דהא ם׳ בד״ה ואמאי והא דכרכים כו  דף כו תו
׳ עכ׳׳ל. קושיא זו אינה מובנת ככללה שכתבו אמאי נקט של כרכים כוי  ר״מ כו
 דמשמע אי הוה נקט סתמא הוה נימא ואינו כן רהא ר״מ לא מפליג בין כרכים לכפרים
 היינו דבכל גוונא מיטמא אף ככרכיס דלא מזדמן וכקושייהס הראשונים ונראה דצ״ל וע״ק
 אמאי נקט של כרכים דהא אף לרבנן דר״מ לא מפלגי וכו׳ וביאור דק״ל אמקשן דהכא
 דסבר בפשיטוח דהיכא רלא מזדבני אין להס ליטמא בנגעים וזה אינו דהא ר״מ איח ליה
 המס לכולהו אוקמתי דאף כשל כרכים מיטמא ואמאי לא נימא דר״י דהכא סבר כוותיה וכן
 הקשו התוס׳ שם והקשו עוד הכא דאף אם נימא דסבר המקשה הכא ברבנן דההם לפליגי
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 רביעי מגילה ואגדות מהרש״א יג
 ־ לא ע״כ

 הכנסת משמע ליה מיהו יש לדקדק דהכא משמע דעיקר הלימוד יהיה בביח הכנסח במקום חפלה ובפ״ק
ן דשמענ׳ להא דאמר אוהב ה׳ שערי ציון גו׳ דאין  דברטח אמרו בהיפן מריש הוה מצלינ׳ בטח הכנסח טו
 להקב״ה בעולמו אלא ד׳ אמוח של הלכה מצלינא ביני עמודי היכי דגריסנ׳ ויש לחלק כמ״ש הטור סי׳ צ״ו
ת כו׳ ו י ס נ  דהחמ איירי דוקא במי שיש לו מדרש קבוע בחוך טחו ועיין בשידושינו שם: עתידים בת• כ
. ועד״ז יש לכוין במזמור שמחתי באומרים לי טח ה׳ נלך גו׳ זה המזמור בגלוח נאמר י י כו ״ א ו כ ע ב ק י  ש
 ששמחתי כאומדס לי כית ה׳ נלך שהוא טת הכנסת כאילו עומדות היו רגלינו גבה״מ כירושלים ולכך שמחחי
 בהליכתי לבית הכנסת כאילו באתי למקדש לפי שירושלים הבנויה כעיר שתוכרה גו׳ ר״ל ע״ס שאמרו כמדרש
 לעמיד יהיה כהמ״ק גדול כירושלים שבעוה״ז וירושלים יהיה גדול ככל א״י וע׳׳ז אמר מה טעס יהיה בית
 המקדש לעחיד כ״כ גדול לפי שטרושליס הכנויה לעחיד יהיה חוכרה לה למקדש ימדיו כל מקומומ של בתי
 הכנסיות שהיו בעוה״ז ונמצא עחה בגלוח שאני עומד בטח הכנסח הרי הוא מקום המקדש גופי׳ דלעחיד
 ועד״ז אמרו פ״ק דברכות תפלתם לא נאמר אלא כטת תפלתי שהקכ״ה מתפלל שס כמ״ש בברכומ ששמע
 ר״י כ״ג שהיה הקב״ה מחפלל יה״ר מלפני שיככשו רחמי כו׳ ומסיים ושמתתיס בבית תפלתי דהיינו בבה״מ
 שיבנה לעתיד בא״י דכעוה״ז כגלות הוא יקרא לכל העמיס דהיינו בתי כנסיות שככל ארץ העמים שיקבעו
. דיבוא י ל שלא באו כו מ ר כ ר ו ו ב ר גו׳ ומה ת ו ב ת  לעחיד בא״י מחובר לבית המקדש: שנאמר כי כ
׳ כמו שאלו  משמע שכאו ממקומם למקום אחר והיינו למקום הר סיני ולפי הענין שם כא הדמיון כי כחכור גו
 הריס גלו ממקומם למקום תורה כן יגלו יושבח כס מצרים ממקומם ולכך עשי לך כלי גולה גו׳ ונראה דההריס
ט גינאי נהר׳ דשמא  אינן בעלי כתירה לכא לשמוע תורה אלא ששר ההדס כא וכ״כ התוס׳ ברפ״ק דתולין ג
. נסמך זה המאמר לכאן דפליג אדלעיל שלא באו ההדס י ן עם סיני בו ו די צ ר  שר של ים היה: למה ת
 ללמוד תורה אלא לעשות דין עם הר סיני לומר שהס גכוהיס יותר ממנו ועליהם ראוי ליתן תורה אכל יצתה
ן פ״ק דסוטה לעולס ילמוד אדם מדעח קונו שהרי הניח הקכ״ה כל  ב״ק שגבהות׳ הוא מומס כזה וכדאמדנ
ס: ׳ שנא׳ את דכא ושפל רות גו׳ גס בזה יש לפרש שר של ההד ס והגבעות והשרה שכינתו על הר סיני ט ד ה  ה
א אםיפא קאי דקתני חל להיות ל ׳ א י בד״ה שנייה להפסקה בו ״ ש ר פ  דף ל ב
ו אסיפא דתל בתוך נ ׳ עב״ל. אין רצו ת כו ב ש ׳ ומפםיקין ל ד השבת בו י ת  ב
 השבת דמפסיקין להא השתא לשמואל בחל להיות ר״ת בשבת נמי מפסיקין אלא אסיפא

 דקמני מפסיקין בין שחל ראש חדש בשבת בין בתוך השבת קאי וק״ל:
ל שהל פורים להיות ת שניה כ ב ׳ איזהו ש ת רביעי בו ב ו היא ש ב בד״ה ואי ז ״  ע

׳ עב״ל. כצי׳ל: לו בע״ש ומתני׳ בו כה ואפי  בתו
ת והוקים כוי. עי׳ ו ר מצ ל הבכו ם כ א בחדש השביעי כוי. כצ״ל: ש ר מ  דף לא נ
ם׳ בד״ח : תו  בר״ן שיש נוסחות כן אבל ברי״ף ורא״ש אינו וכן נראה מפרש״י
רת יחוידע מדברת ׳ וי׳׳ל משום דהפטו ׳ קשיא אמאי כו ו יהונתן כו יאמר ל ר ו י ט פ  מ
׳ עכ״ל. ובמרדכי מסיים וכן הפמורת בראשון באחד לחדש היא כרת כו מז  בשקלים ו
 מוכחת שבאותה שבוע יהיה ר״ת ניסן עכ״ל מיהו עיקר קושייתם אינה מבוררת לן מאי
 אולמיה הפטורמ דמחר חדש מהפטורח שקלים והחדש שתדחה אוחס ועוד אמאי לא חיקשי
 להו כן בר״ח אדר או ניסן שחל בשבמ דלא מפטירין בר״ח וי״ל דודאי בראש חדש אדר או
 ניסן שתל בשבת הוי הפטורת יהוידע או בראשון לחדש טפי מענין הקריאה כמאי לסליק
 מיניה שהמפטיר קרא בס״ת שלישי בשקלים ובפרשת החדש אבל הפטורמ מחר תדש אינה
 כלל מענין הקריאה ואפ״ה היא לוחה כל הפטרות של סדר השנה שהם מענין הקריאה

 אמאי לא תלחה גס אלו וק״ל:
׳ עכ׳׳ל. ן הזון כו רי ו מפטי ן אנ ׳ ושובה באחריתו וי׳׳א שאי כ כו  ?5״כ בד״ה ר״ה א
 כצ״ל והוא טעס שאף לפי התלמוד יפה אנו נוהגין שאין אנו קורץ תזון בראש מלש
׳ עכ״ל. כן ר חזון כו ב דאמר דמפטי ר  אב שתל בשכמ ועיין כרא״ש וכמרדכי: בא״ד ו
 היה בנוסחא שלהם בשמעתין אמר רב יהודה בריה לרב שמואל בר שילת אמר רב ר״ת אב
׳ וחשיב  שחל כשכח מפטירין חדשיכם כו׳ וכ״ה ברא״ש ע״ש: בד״ה משה מעצמו כו

׳ עכ״ל. כצ״ל: א תשמעו עד ואין כו  מואם ל
. לאו דוקא כל מקוס לככמה מקראות י ו של כו ת ר ו ב א דף לא ע״א כ״מ שאתה מוצא ג ״  ח
 מציגו גבורתו של הקב״ה ולא כתיכ כתדה ענותנותו אלא דכל מקום ר״ל טן בתורה ובין כנטאיס וטן
 ככתיטס כדמסיק ולאו דוקא נקט גבורתו דבהני קראי דמייתי מנביאים וכתובים לא כתיב לשון גבורה אלא
ת מעלתו של הקב״ה אבל משוס דבהאי קרא דתורה כתיכ ט׳ האל הגדול הגבור  דר״ל ככ״מ שהזכיר המדממו
 והנורא נקט טפי גבור דר״ל דאין מדחו ימ׳ כ״ה כמדח ב״ו שהגכור מרחיק הנדכאים ושפלי רוח כגון יתומים
 ואלמנות ומדתו ית׳ ב״ה אינו כן אלא שהוא מקרבן ומשגיח בהן טוחר ורש״י בחומש לקח לעצמו דרך אחרח
׳ אבל סוגיא ט  שפירש עושה משפט יתום ואלמנה הרי גבור׳ ואצל גבורתו אתה מוצא ענותנותו ואוהב גר ו
 דשמעמי׳ אינה כן אלא דגבורמו אמה מוצא בקרא דלעיל מיניה כי ה׳ אלהיבס וגו׳ ובקרא דבתדה עושה
״ק: דו  משפט יתום וגו׳ היא ענותנומו שמשגיח בחולשי ונדכאי רומ ואין דברי רש״י במומש סובל לפרש כן ו
. דלשון לטורח לא שייך כאן לפי י ן כו י ח י ר ט מ ח בו׳ לא דיין בו׳ אלא ש ר ו ט  ע״כ מאי היו עלי ל
 פשוטו וע״כ דרשו חדשיכס ומועדיכם דהיינו התודש והתג אשר בדה ירכעס מלכו שנאה נפשי והוא
דד העונש כעין עטרה שעשה ומטעם שידע  עלי לטורח וע״פ מה שאחז״ל שהקב״ה משלם במדה שאדם מו
 האדם שלא במקרה בא לו העונש בשביל שהעבירה זו כעין העונש שעשה ונמצא שעל חטא זה שעשה ירבעם
 שהחטיא רבים בעגלי זהב גם בביטול החודש והמועד ועוד כמה עבירוח שעשה כמפורש פ׳ חלק רבו בו
דע לבדות איזה  העונשים כפי העטרוח וע״ז אמר היו עלי לטורח שמטרימים אומי בעטרומ הרבה שעשו להו
׳  גזירה קשה יהיה עונשם לפי העבירה גס שבדיני אדם בד״נ אם מייב אדם שני מיתומ נידון כחמורה כדאמד
ד מימומ מ״מ כד״ש כדי להודיע העונש כעין העבירה נידון במדה שמדד דעל העבירומ שעשה האדם ״  פ
׳ אמר לפניו דבש״ע כמה ו ת ב ו ד מ ע : אלמלא מ ו  מביא הקב״ה עליו גזירה קשה כעין כל עטרומי
. כמ״ש התוס׳ בשם י ת כו ו נ ע ר ו פ ם ביכה על ה י ר מ ו ן א י א י ש פ . מפורש פ׳ כ׳ דתענית: ל י  אדע כו
ן רבים ו ש ל  הירושלמי אני אמרתי עמו אנכי כצרה וא״כ אין דין שיברכוני על הצרות שלהם עכ״ל: הללו ב
. נראה שהם כ׳ טעמים כיון דהללו שכתכ כלשון רכים הס יש לחוש י ה כו ר ו ב ג י ה פ ה מ ש מ ת ו ו ר ו מ  א
 לקללה למדבר לרבים ולא כן יש לחוש לקללה ליחיד ועוד דהללו שכח״כ מפי הגכורה דיש לחוש יותר לקללתו
 מקללות שמפי משה אע״ג דמשה נמי ודאי ברוח הקדש אמרן כמ״ש החיס׳ ועיין בזה בשידושינו פרק הספינה:
. עיין בתיס׳ שכתבו דר״ל שאנו רוצים להפסיק ולקרות שבת אשת י ה כו י ת ו ל ל ק ה השנה ו ל כ ת  בדי ש
 קודס ר״ה כפרשה שלא תהא מדכרת כקללה שלא להסמיך הקללות לר״ה וכן במדבר אנו קורי! קודם עצרת
 כדי שלא להסמיך הקללות שכתקותי לעצרת כי׳ ע״ש וק״ק לפירושם דאס ר״ל מקודם זה לקרות זה א״א לפי
 סדר הפרשיוח ואס לאשר ר״ה ר״ל לקרות זה א״א כפ׳ כי תכא דא״כ אימתי יקראו פ׳ נצטם וילך והאזינו
ד שתכלה לא משמע כן ונראה דעיקר קושיא כיון כ  אתר כך ועוד לפי׳ התוס׳ הל״ל שלא להסמיך הקללות ו
 שר״ה חחלח השנה הוא ה״ל להחחיל פרשמ בראשימ שהיא מחלח החורה ובריאח עולם וה״ל להחחיל בה מיד
׳ ע״פ מ״ש שקללות שבמקומי נאמרו על טח ראשון שהיה  כשבמ ראשון שאמר ר״ה ותירץ כדי שתכלה שנה ט
מ שני  להם כבר זכומ אבומ וכמפורש טה וזכרמי אמ בדמי יעקב וגו׳ אבל קללומ שבכי מכוא נאמרו על ט
 לכך לא נזכר בהו זכומ אבומ שכבר ממו בטמ ראשון וז״ש דלכך מקן כן פרשמ במדכר קודם עצרמ כדי שמכלה

 הידושי הלכות בני העיר פרק
 בט ע״א
׳ דאסור לקרומ ד מ  א׳ לא הלכמי בפני מי שגדול ממגי: ולא הרהרתי במבואות בו׳. דבפ׳ מי שממו א
ט זירא משמיר על עצמו אפילו על הרהור מורה: ולא הלכתי ד׳ ר  שם ק״ש ומסמיך להו אקראי וקאמר ד
׳ שיש לכל אדם ד׳ אמומ וקאמר דמעולס לא הלכמי ממוכן כלי מורה ותפילין ד מ . ככמה דברים א י  אמות כו
׳ בעלמא דאסור לישן ככ״ה ומסמיך ד מ . א י  שהיא כמר מורה כמפורש פ׳ האומר: ולא •שנתי בכ״ה כו
: ולא ששתי בתקלת חבירי רט זירא השמיר אפי׳ שינמ עראי  ליה אקרא שנאי וקרעים מלטש נומה ו
. קרא כתיב ומייתי לה כפ״א כנפול אויכך אל משמת כו׳ היינו ששמת מפני השנאה עליו אבל במטרו שאינו י  כו
ד סתורה בזול ובודאי שתכירו הפסיד בה אע״פ ט ת  עושה משוס שנאה דאפשר שיש לו הנאה כגון שקנה מ
. רש״י י ו כו ת כ י נ ה  כן התמיר רבי זירא בזה שלא היה שמת כהפסידו ותקלתו: ולא קראתי לחבית ב
 גרס מלשון תניכה ותטנה ופי׳ תרוייהו לגנאי ודופי וק״ק דא״כ מאי רכותי׳ דהא המכנה לגנאי אין לו תלק
 לעולם הבא משוס דאזיל סומקא ואמי מיורא וא״כ ה״נ בתניכה ותכינה לגנאי אבל בערוך גרס כתרוייהו מלשון
ד בתניכמי שלא כנימי לו שם ולא כמניכמו שאפילו שם שכינו לו אמרים לא ט ת  תניכה אלא דגרס ולא קראתי ל
 קראתיו עכ״ל ולפי זה מצינן לפרש אפי׳ כינד דלא הוי לגנאי הוה רבותי׳ וכמ״ש התוספות לעיל: שנאמר
. אמרו כמדרש והשמותי את מקדשיכם יכול מן הקרכנות י ן אף כשחן שוממין כו ת ש ו ד י ק ו י כ ת ו מ ש ח  ו
ד קרבנות אמורים הא מה אני מקיים והשמותי את מקדשיכם מן הגדודיות של מ גו׳ ה ד  כשהוא אומר ולא א
׳ כפרש״י במומש והממני׳ דהכא לא נימא לה לפרש כן דההיא  ישראל שהיו ממקדשיס ונועדומ לבא שם ט
 נמי ככר אמורה דכמיכ ונשמו דרכיכם והימה ארצכם שממה גו׳ וע״כ דרשו מיניה הכא דאשמועינן קרא דאף

 כשהן שוממין יהיו בקדושתן:
. פרש״י אס ימומ אדם אמד בי רב ששת י א דקא׳ כיח רב ששת כו ד י פ ס ן ח ו ג  ע״כ מחוי רב הםדא כ
 עכ״ל. והוא דחוק שכ״א נקט מטרו לכבודו לגבי מיתה ולולי פירושו נראה דה״ק שיהיה רב ששת בההוא
׳ דמשוס י ט ד  הספידא על אדס אתר וכדמיימי מרפרס דאספדה לכלמי׳ בבי כנישמא וקאמר אי משוס יקרא ד
׳ דמשמע שהוא עומד בתייס  דהוי המספיד ת״ת מקרי הספד של רבים והט משמע לישנא דקאי טה רכ ששת ט
דה מספידין בבהכ״נ על אדם אמר וכן י  מספיד על אמר והשמא נימא דכ״א נקט מטרו לכבודו דמשוס יקרא ד
. דבפ׳ נ״ה איבעיא לן הספידא אי משוס יקרא י א אתו כו ת י מ ד : אי משום יקרא דידי ו ן ״  נראה מפי׳ הר
ט כלמי׳ לא גרסי׳ אי משום יקרא למומא דמשוס כבוד  דמיי אי משום יקרא דמימא ולפי גי׳ הספרים דהכא ג
ד הספד של רבים אלא משוס כבוד ת״ת אבל בעוכדא דרבי ק  כלתו לתוד לא היה ראוי להספיד בכהכ״נ דלא מ
ף ״ ד ד אי משוס יקרא דמומא דההוא מותא ת״ת מרבנן הוה אבל כ  זירא דכסמוך גרסינן אי משוס יקרא ד
 גרסינן במרוייהו אי משוס יקרא דמומא וצ״ל דמ״מ לא אמו כ״ע ולא הוי הספד של רבים אלא משוס יקרא
. נראה דכל זה להפלגמ הענץ דזה צורבא לא הוה י ן תקיפי כו  דרפרס: דשכיח בא״י בו׳ תא הו• מה בי
 מבני א״י אלא דהוה שטש לכא שס ולא מני רק הלכמא והיה יושב בכ״ד שורומ כדאשכמן בספ״ב דפ״ק שהיה
 יושכ רכ כהנא כדרא שטעימ ואעס״כ הספיד עלי ר״ל בלשון צער מסרא א״י גברא רבא וההוא דהוי מני הלכמא
 ססרא כוי והיה מבני בבל והיקל רב נממן בהססדו היכי נססדיה הי צנא כו׳ וכאילו לא מסר מהם גברא רבא:
. והיינו באינו מלמידו ונמנו בו סימן מג״א הוא ר״מ תלמיד גכרא י  זה המשתמש במי ששונה הלכות בו
. י י ד׳ בו נ ת  אמדנא אבל בתלמידו מצינו ככמה מקומומ שהיו משממשין בהם: לישתמש איניש במאן ד
ף דמני ד׳ מי ששונה ד׳ סדרי משנה ומאן דממני סי׳ מי שגמר מלמוד ד׳ סדרים עכ״ל וכמב הר״ן ״ ד  סי׳ ה
ס כמ״ש ס׳ המקבל בד׳ ד ד ט ד׳ ס ק  ואתרים פירשו דתני לעצמו דמתני לאתרים כוי ע״ש ואיך שיהיה נראה מ
 לא מצינא בו׳ מצינא ופרש״י שם בד׳ סדרים כגון מועד וישועות ונשים שהן נוהגות כו׳ וכן קדשים דכתיב וככל
ד פי׳ אמר בזה ולכאורה  מקום מוקטר כו׳ בו׳ מצינא בתמיה זרעים אינו נוהג כח״ל וכן טהרות ע״ש וע״ש עו
 ק״ק הא דמייתי עליה כי הא דר״ל דהוה אזיל כו׳ הוה מעשה לסתור שהרי לא רצה להשתמש גם כמי דתני
ד משנה וא״ל שדי בר לקישא במיא והר״ן הרגיש בזה דר״ל לתומרא קאמר דאפי׳ ד  לתוד כמ״ש תנינא בד׳ ס
׳ ע״ש והסוגיא לא מוכתת כן דש ליישב בזה לפי הדקדוק דקאמר אי הכי גמור  שונה הלכות משניות מקרי ט
 מיני הא מילתא כוי והנראה דר״ל קאמר לה ולישנא דאי הכי אינו מיושב ונראה לסרש דר״ל מעיקרא גמי ודאי
ד ומני סבר היה ר״ל דמתני נמי הוא ולכך קאמר ליה שדי בר לקישא  דהממיר על עצמו כיון דראה בו דהוה ק
 למיא וקא״ל איהו נימא לי דאשמעי׳ למר כו׳ משמע מזה שלא כא לכלל דממני וקא״ל ר״ל אי הכי שאמה לא
ד דממני דא״ר זירא בנומ ישראל הממירו כוי שזה אינו מן המשנה י  באתה לידי דמתני אגמור לך מלתא שתבא ל
ף ועוד יש דרך אתרת ״ ד  אלא הלכה מן התלמוד והשתא הר שסיר עוכדא דר״ל כעולא כן יש ליישב לסי׳ ה
 לסרש לסי׳ האמרים שכמב הר״ן דזה הגברא היה ג״כ דממני אלא דאמר נימא לי דאשמעי׳ כו׳ ור״ל לא רצה
 לקכל דבריו וא״ל גמור מיני הך מלמא דאמר ר׳ זירא כו׳ והשמא מהיה מלמידי ומומר לשמש לרכו אסי׳ אס
. הכא מסמיך להך כרייסא דמנא דכי אליהו לשומרא י ה הלכות מובטח לו כו נ ו ש ל ה  התלמיד דמתני: כ

 דר׳ זירא וכן מייתי ליה בסוף מסכת נדה הטעם בזה מסורש שס:

׳ ת״כ דשמואל  דף כט ע״ב גמרא מנלן א״ר טבי א״ר יאשיה דאמר קרא זאת כו
ן ביהוידע הכהן אר״י נפחא רי א ומפטי ש י ת  ר״ה אדר שהל להיות כשבת קורין כ
׳ עכ״ל. כצ״ל: בפרש״י בד״ה הל ת כו ו ר י תו ן ג׳ ספר  ר״ח אדר שתל בשבת מוציאי
׳ עכ״ל. אפשר דנקט ר״ח אדר ת שקלים כו ש ר פ  להיות ר״ה אדר בפרשה הסמוכה ל
 דקאי אמתני׳ דהיינו ר״ת אדר שתל בשבת שבו קורץ פרשת שקלים אבל פרשת כי תשא
 כסדרה אינה קרויה פרשה שקלים כשמעתין והכי הל״ל לפי סוגיין חל להיוח פרשת שקלים

 בפרשה הסמוכה לכי תשא כופלין כו׳ ולו״ק:
. מפורש פ״ב דכתוכות: תריסר י י בר אלעאי שהיה מבטל ת״ת כו א דף כט ע״א על ד״ ״  ח
ב אלף איש שלא היה כת . יש לכוין על מספר הזה לפי שהשטן מקטרג אז ומצינו ט״ י  אלפי גברי כו
ד נמי לכטל כת השטן כטעם השופר פו  לשטן עלייהו כשצבאו על מדין דכתיכ לא נפקד ממנו איש וענין שי
ף היינו דכנתינתה לא כאו עדיין לכלל המדה גדולה ״ ד מ״ד כנתינתה כו׳ ה״מ למאן דקרי כו׳ לפי׳ ה  כר״ה ו
 לתלמוד ולפי׳ האתרים נתינתה נמי לא הוה רק לקבלה ולא באו עדיין לכלל מדה גדולה הימנה ללמדה לאתרים:
. שהימה השכינה מדברת עמהס במצרים לא הוה י תי כו י ל ג ה עמהם שנא׳ הנגלה נ נ י כ ם ש י ר צ מ  גלו ל
 אצטריך לאמרי דכמה דבורים מפורשים במורה שהיה שס מהקב״ה למשה ולאהרן אלא דודאי מלא כל הארץ
מ גילוי השכינה היא כמקומומ מיוחדומ כמו כמשכן ומקדש וקאמר דה״נ היה להם גילוי שכינה ״  כבודו אכל מ
 בגלות מצרים מדכמיב הנגלה נגלימי וגוי בלשון כפול להורומ על גילוי שכינה שם ועי״ל הנגלה נגלימי הכפול
 מלשון גלוח כביכול שהשכינה מצטערח ג״כ כגלוח וכן למענכם שולחתי ככלה היינו גילוי השכינה וכן מי זה
 בא מאדום גו׳ שהיה גילוי השכינה שם וכגירסת ע״י מייתי נמי גלו לעילם שכינה עמהס שנא׳ ושמתי כסאי
 בעילם דהיינו מקום מיומד לגילוי שכינה וקאמר דאף כשהן עתידים כו׳ דהיינו שחחזור גילוי שכינה לירושלים
 ולא משאר שם במקום שגלו ישראל ככר מדכמיב ושב ה׳ אמ שכומך כמו עם שממך ודקדק לומר דזה יהיה
 כשהן עמידין ליגאל מגלומ אדום אבל כשנגאלו כבר מגלומ בבל נשארה גילוי שכינה שס דהא בזמן אטי שהיה
א דשף ויתיב ת ש י נ  כמה מאומ שנים אמר שנגאלו מככל ועדיין נשארה גילוי השכינה שם בב״ה: בי ב
׳ בערוך והוסיף בזה וקרי׳ שף וימיב כלומר שנסע ממקדש דשכ . עיין סרש״י וכעין זה פי י א כו ע ד ד ה נ  ב
ן בס״כ דמענימ ישם מסורש: ואהי להם נ . כה״ג אמד י ו עלוב מ׳ כו נ י א ש ׳ ע״ש: עלוב ו  שם מ
ן אתה היית לנו ו ע . אסיסא דקרא דכתיב בארצות אשר באו שס קסמיך: ה׳ מ י ש מעט אלו כו ד ק מ  ל
ן ו . אסיפא דקרא כדור ודור קסמיך דהיינו גס כשאין ב״ה קייס יהיה מעון לנו בבתי כנסיות כוי: כי י  אלו כו
. הלשון מגומגם כיון דשמעי׳ כו׳ דמאי שמע ליה דקרא י י מעון כו ת ב ה ד ה' א ו ׳ להא דקאמד ד י ע מ ש  ד
ן ביתך בי כנישתא הוא ואימא דטת המקדש  מסורש הוא בססר תהליס גס קשה דמהיכא משמע ליה דהאי מעו
 הוא כסשטו ונראה לישב דהא דקאמר כיון דשמעי׳ קאי ארישא דלעיל דמעון אתה היית לנו בדור גו׳ איירי
ד נמי כטת הכנסת אבל בבה״מ לא מוקמי ליה הכא כי התם דטתן טת י  בכהכ״נ ה״נ האי מעון טתך אי

503 
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ט ד דכריך לאמר זה הדרך לכו ט כי תאמינו היינו הן ו ת  הן או לאו וז״ש ואזניך תשמענה קול מדנר א

 תשמאילו היינו לאו ודקאמר נמי וה״מ דשמע קל גכרא כו׳ ניסא לסי זה דשמא אדם א׳ שמע דכריו והשינ

׳ דהכסל  לו כן הן או לאו אכל קל גכרא כמתא וקל אתתא כדנרא לא שכיש ודקאמר והוא דאמר הן הן ט

 מורה על אמיתית הדכר שיתקיים כדאמרינן כשכועומ הן הן או לאו לאו שכועה מדכתיב כשכועת הקכ״ה גבי

. אכל מרישא דקרא לא י ה בו י ת ל י ר א יהיה ק ׳ ל ו ׳ ב מ ו ם ב ע ל ד א י ל  מכול שמי סעמיס לאו: משוס ד

׳ ו כ  טובים לא קשה לי׳ דודאי טוב הוא לקרוא בנעימה כו׳ מיהו בעונש לא ימיה אין סברא: שני ת״ח ו

. כמ״ש סרק הרואה אין המורה נקנימ אלא במנורה ואמרו מרב אל הכדים כוי כי לא יבא י ן כו חי ו ן נ י א  ו

ו ובזולמ זה יבא לטעומ בלימודו וז״ש מקיס לא טוטם שלא י י סלסול עם חדר  אדס על אמיממ המורה רק ע״

ה ש ר מ ב ד י  יבא לעמוד בלימודו על טובו ובוריו ולא יחיה בהם שיבא לטעוח להמיר דבר האסור במימה: ו

. מיחורא דקרא קא דריש כסרש״י במחני׳ ומסמיך ליה איחורא י ץ כו ר ו ו ק ה י ן ש ת ו צ י ה׳ וגו׳ מ ד ע ו ת מ  א

 דהאי קרא ואשר מקראו אומם כמועדס דכמיב לעיל ממסרש כמשמעו שיהו קורים בזמנן ובבריימא דחני דמשה

 חיקן להס שיהו שיאלץ ודורשין כו׳ נראה שהוא דכר נוסף על הקריאה דקמני כממני׳ ואסשר דדריש ליה

 מדלא כחיכ כאשר צוה ה׳ אמ משה דהקריאה היא הימה צווי מהקכ״ה כמ״ש אשר מקראו אומס במועדם

 וע״כ דרשו מיניה דבלאו צווי הקב״ה שיהו קורץ בזמנן כדקחני כמחט׳ הוסיף להן משה שיהו גס שואלין

 ודורשין בו בזמנן מענינו של יוס ולגט ססח שאחז״ל שיהו שואלין ודורשין קודם הססח ל׳ יוס היינו שאינן

ר חמץ והגעלה ושמירח המצוח משעח טחינה ועוד בחב  מענינו של יום דכריס הצריכין קודם הססח כגון טעו

 ב״י שס חירוציס אחרים ע״ש והא דנקט בכרייחא שלש רגלים ססח ועצרח וחג ולא נקט נמי ר״ה ויוה״כ

 דכח־ט ג״כ בזו הסרשה י״ל דלא חיקן משה בשאר מצוח משוס דלא אחיין מזמן לזמן וה״נ ר״ה ייוה״כ לא

ן  מקרו מזמן לזמן דיש לאדם ליחן לבו לחשובה ככל השנה כמו כר״ה ויוה׳׳כ משא״כ בשלש רגלים דמצוחן ממנ

 נענינו של יום ומה״ט נמי מססקא לן בסרק בכל מערבין אס אומרים זמן בר״ה דלא מיקרי שסיר מזמן לזמן

 אלא שלש רגלים דכחינ נהו מצוח ראייה ושמחס חגיגה:

 יד חידושי הלכות כני העיר פיל!
 לב ע״א
 קללומ של טמ ראשון קודם עצרמ שישונו ישראל למססרס הנזכר נסרשמ כמדכר ומקן סרשח נצטס קודם

 ר״ה כדי שמכלה קללוח שנט חנא הנאמר על טח שני קודם ר״ה שלעחיד יהיו נגאלים ע״י המשונה כמסורש

 פרשמ נצטם ושבמ עד ה׳ וגו׳ ושב ה׳ וגוי:

׳ עכ״ל. ועי׳ בכ״י טור א״ס ׳ פר״ת דקאי בו ץ בו ם׳ בד״ה גוללו מבחו  דף לכ תו
ד ולבתהלה הוא ״ א  סימן קמ״ז לפירושו למה צריך הגלילה כחיץ ע״ש: ב
׳ עכ״ל. אין דבריהם מובנים למשמע ׳ שהרי לא שכיחי ע״ה ב״כ עתה בו  גוללו כו
 עתה דלא שטחי ע״ה אין לחוש בדיעבד אבל בימי חכמי התלמוד יש לחוש אפילו בליעבל
 ואמאי הא אמר רב מפנה הלכה פוחח ורואה ומברך ואף לכתחלה שרי לעשות כן גם
 מ״ש עול אבל אחר שקרא ולאי לצריך לגוללו קולס שיברך כרבי יהולה עכ״ל לא ילענא
 היכא יצא להם דר׳ יהודה אית ליה לפלוגי בין קודם שקרא לאחר שקרא ועול להא בקולם
 נמי כחבו ללכחחלה גולל קולם שיברך ומה חילוק איכא בין קודם שקרא לאחר שקרא
 כדמשמע מדבריהם ושוב ראיתי שגס הרמב״ס פי״ב מהלכות תפלה פסק בלאחר שקרא
 דגוללו קודם שיברך וכתב הכ״מ שס דאיתא הכי במ״ס ואולי מ״ש התוס׳ כר׳ יהודה
 דמשמע דלא כר״מ היינו למאי דאפכי ליה ור״י איח ליה דגולל קודם שקרא ולאחר שקרא
 והלכה כרבי יהודה לגבי ר״מ אלא דהשתא אין לחוש בדיעבד דלא שכיחי ע״ה ובזה יחיישבו

 קצת מהקושיות וצ״ע:
. נראה י ר הן בו מ א א ד ו ה ׳ ו ו ך כ י נ ז א ד ו מ א נ ק ש ״ ב ן ב י ש מ ת ש מ א דף לב ע״א מניין ש ״  ח

ד במי שמדבר בדרך ססק לעשומ לבר מה אס לא ושומע קול שאומר אשריו י אי  לסרש כולה מהאי קרא ו

ת מגילה כ מ ר וםליקא לה מ י העי ק בנ ר  םליק פ

 לוה הדינים אשר בהר׳ץ ממסכת מגילה
נה מו י ק קר ״ ד ב ג זללה״ה א נ י ל טי ף או ס ו ן ר׳ י ב הגאו ר ת ה א  מ

 ביום מכרך בקריאת מגילה מנ׳יח: שם דיה ובריר

ן אותן גטת הכנסת ד ו  י!׳ פסוקים שבסוף הפורה ק
: שם ד־ה שמנה י  נפחות מי

ס נתורה [ולא] לוקא ז׳ ד ו ק סיסץ נשנח על ה  מו

 וגמועליס לא: ע־ב ד־ה איו

 נשים וקטנים עולים להשלים מנין ד ולא שיהיו כולס
 קטניס: דף ״יג ע״א דייה הכל

ר יכול לקרות ץ ז׳ נאחל המפטי ר קו ׳ ש״ת ו  כשמוציאין ג
 פרשת התולש בשני: urn ד״ד, וכתב

ר י׳ פסוקים ואיכא תורגמן פושק:  קרא המפטי
 שם ד־ר ואי

 אי איכא ט׳ ששמעו קליש וברכו ולאחר התפלה תחר
אומר קליש וברכו וענו אלו אחריו יצא  אתל שלא שמע ו
ר״ת חולק: שם ד־ה אי!  ו

: בא״ד בן  התתילו בי׳ ויצאו מקצתן גומר אס נשתיירו רו
 נתר לתקון שיהא כל אתל ואתל מברך לפניה ולאחריה
מל וקורא ואין צריך  אס אין מי שיקרא אלא אחל היא עו
 לישב ז׳ פעמיס לעשות היכר: דף י״ד >1״א ד־יה תוספתא

 כהן פותת ראשון לכל לבר כבול בין בתורה בין בישיבה
m גר0י!1 a w :לה רן ראשון גסעו לנ  ילבר ראשון י

ן מיניה נ ד מ מ ג ״ ג לקרא לוקלשתו בכ״ג כתוב מ  אע״
 שכהן הריוט יהא מקולש מישראל: שם דייה וימול

 אין שס כהן לא יקרא לוי לא ראשון ולא שני לרמנ״ם׳
 ויש חולק: ע׳׳ב ד׳׳ה נקטינן

 מלינא קורין בחומשי! שהיו כותבין כספר תורה שלט אלא
 שאשור מפני כבול צבור: שם דייה אי1

 כל אלס אם התחיל מצות תורתו לעסוק בה וקראוהו
 למרוח בחורה מהלר אפיה וגרית ואם לא החחיל על

ר:  שנא נפתח ס״ת אפי׳ מי שתורתו אומנתו אסו
 שם ד־ה נקשיא

 גלול שהביא נ׳ שערות עובר לפני התיבה ונושא כפיו
רד לפני התיבה ו  באקראי והא לאמרינן נתמלא זקנו י
 ונושא כפיו היינו לקבע: דף ם״ו ע״א דייה אינו

 כל שיש לו שיעור למעלה כשמוסיף עליו עובר משוס בל
ף: שם דייה ואוזרינן סי  תי

ל ל ומתקנא בגנו וגתלמילו מלו  ראיה על שאין אלס מקפי
 דף ט״ז ע״נ תורגמ!

 םליק
 ואליהו הנביא:

 העמילו הצבור וי לפקח על צרכי צבירס אף מקח וממכר
 של לברים שבקלושה בכלל: שם דייה והיכא

 מכרו ז׳ טובי העיר אין בו לין אונאה כשלית שמכר אלא
 כמוכר שלו וקרקע של הקלש לעניים ונתרצו כל גני העיר
 למכרו הרשות ביל[: שם ד־־ה לא שנו

 לא לסתור אינש בי משתא על לבני ט כנשתא אחריחי
ת הכנסח אתר מותר לסתור:  ואס יש להס ד

 דף ת׳ ע־א דייה ונזא1

מעמל אנשי ר נ ת הכנסח הנמכר בין ע״י ז׳ טובי העי  ט
 העיר או שלא במעמלס למיס נתפשים בקלושת בית
 הכנסת: שם בא״ד

י״ל שבתפילין אינן אותיות אלא קשר בעלמא: י  ללי״ת ו
 שם דיה תשמישי

 היתר למשימין עטרות של ס״ת בראש הקורא בסיום
 ש״ת: ע״ב דייה וכתב

 מנטלין ח״ת לוקא להוצאת המת ולשאר צרכיו לא:
 דף ט ע״ב דייה מבטלי!

 למאן רלא קרי ולא תני כתבו מקצת הגאונים לבעשרה
 ׳שגי: שם דייה אכל

 כשמוציאין נ׳ סייח וקורי! בהס בשני בני אלם לית בשני
מו של ראשון אלא כשקורין נ׳ בני אלס  ׳:;שוס פג
 כאחל: דף י׳ ע״א דייה ואמד

 כברכה אתרונה גולל ואח״כ מברך:
 דף י״א ע״ג דייה ר׳ יהודה

ך שם ד״ה הגולל ו ת נ ׳ הגולל ס״ת גוללו מ  פי

 פרק הקורא עומד
ת במנחה בשנת:  בפרס ומלי עליין יש הפטרו

 שם דייה והקשה

 תלמיר יהא שוה ללב בעור שלומרין שנא׳ ואחה פה
: שם ד־ה תנא י ל עמל  עמו

 בשמועות קשוח היי יושבים אספסליס מפני העיון לאחר
ר לחלוק כגול לתלמיל: שם דייה ומקשנ א  הסמיכה הרב ר

ד ש״צ נהלי מאן לקרי שלא לבייש מי שאינו מא ק  האי
ורע לקרות: דף י״ב ע״א דיה קרא  י

ו יונתן בן עוזיאל פ שלא אמר ״ ע ם בכתובים א ו ת  יש ח
: שם דייה ובמגילה  מכמיס אחרים אמרוהו

 עכשיו לא הוכשר לשון יוני אלא למכירים אומו לפי שאין
 אנו בקיאים בלשון יוני הקלוס: שם דיה אבל

 אס טעה במגילה ולא הזכיר אפי׳ תינה אחת לא יצא ילי
 תובתו: שם דייה תנ»

ו בשבח שכרכי[ מקלימין לי״ל הס מוחריס בעשיית ״  חל ט
 מלאכה: דף ה׳ ע״א דייה נגרסינ!

 טעות שהענין והלשון אחל לית לן בה כיהוריס ויהולייס
ל: שם בדיה תו גרסינן  אבל טעות אחר פסו

 במגילה והלל ותקיעות אס שהה כרי לגמור את כולה
 אינו חוזר לראש: שם דייה ר׳ מונא

ך לחזור למקום אותה ד  השמיט הקורא חיבה אתת צ
 חיבה ולקרא משם ולהלן: ע״ב ד-ה ת״ר

 אסור לכתוב תיגה אחת חוץ מן הכחנ ואס כחנ אסור
 לקרוח גו שלא בשעת הלתק: שם דייה והלכתא

 אמחתה של חורה היינו מזוזה ולא ס׳׳ח עצמה: כא״ד

 מגילה נמי בעי עבול לשמה: שם דייה וצריר

 לא מצינו תגין אלא לספר חורה: דף ו׳ ע־א דייה ויש

 כוחב אגרת הרשוח ומחכוין ללשון צת ונקיט לשנא לקרא
ט: שם דייה גדסינו  אין צריך שרטו

ץ ועיבול  אף בימי רבוחינו היו כותבי! בעור שאינו עפו
ך פ ו ע פ שאינו מ ״ ע  שלנו אינו מזרייף מצל הלבן א

 שם דייה דףתרא

 מגילה אפי׳ באפי נפשה כשהיה כחובה כעין ספרים שלנו
: ע״ב דייה הקורא ה p i p 5 )אי 

 נשים מצטרפות למטן עשרה לענין מגילה:
 שם במשנה דייה הכל

ר ביום בלא ברכה: מר בלילה יספו ר עו פ  לא ס
 דף ו׳ ע״א דייה כל הלילה

 מצח מצוה יש ליזהר שלא לאכלה אחר חצוח וכן הלל
 שגאוחה לילה שלא לקרוחו אחר חצוח:

 שם דייה זה הכלל

 פרק כני העיר
ך ג״כ ד ס ולקתו ממקצת הלמים חורה צ ד פ  מכרו ס

: ס ד פ ס  ליקפ מן המותר חורה והלוקח זנה נ

 פרק מגילה נקראת
ס לא קרו לה: ד פ  מגילה ללילה אפשר לבני כ

 דף א׳ בםשנה דייה אלא

: ו ״ ט  כרכי! המיקסין מומה שבחוצה לארץ קורין נ
 ע״כ ד־ה כרכיו

קר וערב לג״ה הרי ס שם י׳ בני אלם שהולכים נ ד ל  כל ש
 הוא כאילו יש שם עשרה בטלנים: דף ב׳ ע־א דייה אבל

 עיירות המסופקות אס מוקפות מימות יהושע או לא
ת:  הולכים אחר רוב עיירוח שאינן מוקפו

 ש• דייה ולעני[

 כהרס המבטלים מעבולה היינו כשיכוליס אח״כ להשליס
 העגולה הא לאו הכי לא: ע״כ ד״ה ישראל

 עבורה תמירא מתלמול תורה היינו ת״ת ליחיל כלומר
 שאינו ח״ח של כל ישראל: שם ד־ה• מכא1

 למת מצוה חוגה לנטל מקרא מגילה ולשאר מחיס
 רשוח: שם דייה ת״ת

 נשים חייבוח לקרא המגילה כשאר החייבים להוציא רבים
 ילי תובמן: שם דייה נשים

ם שחל להיוח בשבח מקלימין לקרות המגלה בערב ד ו  פ
 שנח: שם דייה פורים

ו ביום ן נ ד ו פ בע״ש עיירות גלולות ומוקפוח ק רי  חל פו
 ושאין מוקפים עושים סעולה באפל בשבת:

 דף ג׳ ע״א במשנה דייה איזו

ס עושים סעולה לאתר ן בו טו ד ו ל בע״ש מוקסין ק ״  תל י
״ל בשנת ללילן לא מיקלע: י  השגת ו

 בא״ד ובדף נ׳ ע־ב דייה פורים

 משלוח מנות ליתיה אלא נאלר שני: דף ג׳ ע-כ דייה אלא

לע מאי דם על ללא י  לאו שפיר למי לאבסומי בסו
: שם דייה ממ״נ  קאמר

ס ומיום ראשון ואילך ד ו פ  אבלות יום ראשון נוהג ב
: דף ד׳ ע״א ד״ ח מדאמרינו ק פ  ס

 אחר שגלו ישראל חזרו שאר ארצוח להכשרן לומר שירה
 והלל בנס העשר בהם: שם דיה משימסו

 פרק הקורא את המגילה
ס ילי חיבתן בלעז: ד ח דח ולעז אינו מוציא א לע אשו י  י

 ע״ב במשנה ד־ה אבל
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 הלכות
 ן6-

 31 אלפס
 הלכות פסוקות הנכללות בתלנזוד בבלי אספן וקבצן וחברן בלשון התלמוד

 הלכות רמב״ן
 למסכת נדרים, יחד עם הלכות הרי״ף

 (שנוספו לטס׳ זו. אשר לא נדפסו בכפרי הרי״ף דפוסים הראשונים)

 גם הלכות הרמב״ן לחלה ובכורות
 שהשמיטם הרי״ף מהלכותיו.

 רבינו יצחק בר יעקנ אלפסי דל
 עם

 שערי שבועות
 כולל עשרים שערים בדיני שבועות

 מאת רבינו יצחק בר ראובן ז״ל
p כנו של הרי״ף) ) 

 (ונקראו גם בשם שערים דרב אלפסי)

 עם פסקי

 רב מרדכי
 כוללים כל דיני התלמוד ושיטות רש״י ותוספות מסודרים בקצור.נמרץ בסברות ותדושי דינים על סדר הלכות האלסםי

 כזאת רבינו מרדכי בר הלל אשכנזי(רינוס) דל

 עם הגהות מרדכי, וציוני ההלכות על סדר ציוני הלכות רב אלפס.

 י. שלטי הגבורים (על הרי״ף והמרדכי) להג״מ יהושע כעז לבית כיוך ז״ל,

 כולל תוספות הלכות וחלוקי דעות והשגות על הרי׳יף מגדולי הפוסקים,

 גם חדושי הריא״ז לרבינו ישעיה די טראני האחרון דל.

 יא. הדושי אנשי שם (להרי״ף והמרדכי ושערי שבועות) כוללים חרושי

 «הר״ם טיקטין ז״ל ומהר״ן שפירא ז״ל שארית יוסף להג״מ יוסף בר מרדכי

לל הגהות מהרבה כו ) ם)  גרשון כ״ץ ז״ל מקראקא, ודרך תמים(מסי תמת ישרי

 גאונים ומכללם הגהות רבינו כצלאל אשכנזי בעל שמ״ק והאר״י ז״ל) וגדולת

ד גנעזן ז״ל.  מרדכי להג״מ ברוך בר דו

 יב. הלכות יום טוב להג״מ יום טוב (מהרי״ט) אלגאזי ז״ל, כולל באור

. ל  עמוק על הלכות חלה ובכורות להרנזב״ן ד

 יג. מעשה אילפס הגהות על הרי״ף והמרדני להג״מ מרדכי זאב הלוי

ל אבד״ק  איטינגא דל, וגיסו הג״מ יוסף שאול הלוי נאטאנזאהן ד

 לבוב(בעלי מפרשי הים).

ל אב״ד ) להג״מ מרדכי בנעט ד  יד. באור מרדכי (להלק״ט מהמרדבי

 ור״מ דק״ק ניקלשבורג והמדינה.

ל אבד׳יק פוזנן.  טו. גליון מהרש״א הגהות הג״מ שלמה איגד ד

 טל. פעולת שכיר הגהות הג״מ ישכר בער בהנ״מ תנחום דל, זקן

 ההוראה בווילנא.

 ועל פניהם מסביב יאירו המאורות הגדולים המה:

רושו להתלמוד) ל להלכות הרי״ף(לקוח מפי  א. פירוש רש״י ד
ל מחכמי לוניל, להלכות הרי״ף  ב. רבינו יהונתן בר דוד הכהן ד

 מסכת עירובין.

 ג. דבינו יונה (החסיד) גירונדי דל, למסי ברכות (חברם תלמיד

ר יזכרוהו בשם תר״•). ש יש א  מתלמידיו המובהקים, ו

ל (הרין), לסדר מועד, ולמס׳ כתובות,  ד. רבינו נסים בר ראובן ד

 גיטין, קדושין, שמעות, ע״ז, מכות וחולין.

 ה. נמוקי יוסף לרבינו יוסף בר הביבא ז״ל, למסי [מריק], יבמות,

 ב״ק, ב״מ, ב״ב וסנהדרין, ולהלכות קטנות של הרי״ף, ולהלכות

 נדרים להרמב״ן.

 ו. ספר המאור לרבינו זרהיהו הלוי בר יצהק ז״ל (הח״ה), כולל

ולסדר נשים ונזיקין יקרא המאור הגדול, ולסדר  השגות על הרי״ף. (

 מועד יקרא המאור הקטן).

 ג מלהמות ה׳ להרמב״ן דל, על השגות בעל המאור הנ״ל.

ל (הריטב״א) על  ת. פירוש רבינו יום טוב בר אברהם אשבילי ד

 הלכות נדרים להרמב״ן.

 ט. לקוטי הרא״ש להלכות קטנות של הרי״ף.

 גם נלוו עליהם עץ משפט, נד טצוה, ותודה אוד, וציוני מראה מקומות בהר״ן מ״•,
 וכל סימני הדינים המצוינים ברב אלפס על סדר א״ב נסדרו(בקונטרס מיוחד כחלק האחרון של הרי״ף) על סדר הלכות המיימוני דל, גם הדפסנו עמו

 תוספתא
ל אבד׳יק קרלין.  עם הגהות הגר״א מווילנא דל, ופירוש מנתת בכורים ומצפה שמואל להג״מ שמואל אביגדור ד

 הבל כמו שנדפס באלפס שי״ל בדפוסנו בשנת תרכ״א.

 ועל כל אלה הוספנו עשרים והמש הוספות הדשות נכבדות ומפורשות בשמות־הן מעל״ד

 כוללות פירושים חרושים והגהות מרבנן גאוני קדמאי ובתראי רובם היו גנוזים עד כה בכתבי יד ועין הדפוס לא שזפתם עוד.
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 ואלה ההוספות החדשות
: ד) פתם עין הדפוס עו ה ככתבי יד ולא שז  אשר הוספנו באלפס הזה על כל ספרי האלפםי זולתו(רובם היו גנוזים עד י

ע ז״ל(יקירי המציאות מאד, ולא נדפסו רק פ״א באלפס ובמרדכי ד׳ ריווא די י ל טי  או

 טרינטזשי״ה-שי״ט).

. י נ ו באורים על המרד ל נלקטו ממנ  יכ. טל אורות להג״מ יוסף ן׳ גויא ד

שן על גליון האלפס ד׳ קושט׳ רם״ ט  יג. 1 כ״י] הגהות אלפס ישן נמצא בכ״י י

ם הגא״י. ש ״ח והדפסנום על הגליו־ ב ווא די גירינטו שי  וד׳ רי

ס שן על גליון מרדכי דפו י י ״  יד. [כי־י] הגהות ממרדכי ישן נמצאו בנ

ם הגהות ממ״י. גם ש ״ט והדפסנום על הגליון ב ת שי נ נטו ש  ריווא די טרי

 הצגנו בתוכן הגהות מס׳ גדולת מרדכי (כיליד הדושיו שמובאים בהדושי

 אנשי שם<.

י רו הרהב למרדכ ל הליל. קיצור מבאו  טו. כאורי מרדכי להג״ני מרדכי מעט ד

ם. ת ופרק ערבי פסחי ת ברכו כ ס  מ

. י ל מבראד  טז. הגהות הג״מ אפרים זלמן מרגליות ד

. ( י י נוב(בעהמ״פ מלא הרועים ו ל מדי  יז. [כ״י] הגהות הג״מ יעקב צבי יאליש ד

ל  יה. חדושי מהרמ״ז לפי׳ רבינו יהונתן, מהג״מ משה זאב ב״י אליעזר ד

 אבד״ק ביאליסטאק(בעהמ״ם מראות הצובאות וכוי).

ק יאסי(בעה״מ י ל אבר  יט. [ליי] קרני ראם הגהות להג״מ אהרן משה טויבש ד

 שו״ת תועפות ראם וכוי) מסף על הנדפס בלכוב.

(בעהמ״כ לי ל אבד״ק קאפו  כ. [כ״י] מלאכת יום טוב להג״מ יום טוב ליפמאן ד

ר נשים נזיקין. ד ס רט) הגהות ל  קדושת י

ל אבד״ק גאלדינגעו יטעלז.  כא. [כ״י] בן אריה להנ״מ זאב בן אריה ד

״ק סייני. ל אב־  ככ. [היי] נמוקי הגרי״ב להג״מ יהודה בכרך ד

ב ץ דמאהלי ל מ״  כג. [נ״י] הדושים והגהות מהג״מ שמואל מרובזערץ ד

 ( העתיקם הרד״ל ז״ל בעצם כי״ק).

ל  כד. כללי הרי״ף ודש״י והר״ן ומרדכי להג״מ מלאכי ב״ר יעקב הכהן ד

 מספרו יד מלאכי.

נושאי כליו, ושנויים י הרי״ף ו  כה. [כ״׳] גליון אלפס כולל מראה מקומות לדבר

ש נ״מ גדול י רושלמי במקום ש י ד בבלי ו  כין גירסאות הרי״ף ונו״כ לני' תלמו

א ״ ט י ל ת הג״מ שניאור זלמן ש א  ביניהן, והגהות והערות בסוף האלפכ, מ

 אבד״ק גאלדינגען.

בות והלכה רות במסכת כתו ש הלכות חמו ל ש  א. העתקות פירוש הרי״ף ל

ן ערבי (והזנירן הרי״ף בהלכותיו בפ״י ן בלשו ש ר י פ  אחת כמסי שבועות, ש

 דכתובות ובפ״ז דשבועות) ונעתקו בעברית בסי תמים דעים סי׳ רי״ח רי״ט ר״י,

בשרת הרמ״ע מפאנו סי' קכ״ז קכ״ח קכ״ט.  ו

ל ממארשיליא ר מאה שערים לרבינו יצחק בר אבא מדי ד פ  כ. [כתב יד] ס

 (בעל העיטור) [ונזכר בשה״ג חייב אות מי סי' ב׳ לכי,־ קדמון ישן נושן] כולל דעות

ר נשים נזיקין.  וסברות לרבנא אלפס ז״ל בסד

ן אחיו של הדרה בעל ב ) ל  ג. |כ״י] שיטת ריב״ב לרבינו יהודה כר ברכיה ד

ת כרכות, ר״ח, יומא, סוכה, ביצה, מגילה, כ ס מ ש על הרי״ף ל ו ר י  המאור) פ

 מו״ק ותענית.

מספר תמים דעים ומספר כתוב ) ר המאו ל על הרי״ף ו  ד. השגות הראב״ד ד

. (  שסמכ״י

ש יכנוהו י ו ) ף ״ י ת הראב״ד על הר מ ש שב ה י י  ה. ספר הזכות להרמב״ן ז״ל ל

 בשם מהסה ומגן).

נדפסו , ו י נ ל גליון המרד ע , נעתקו מכי״ ק מ י  ו. הגהות הרמ׳׳א ז״ל על המרדנ

ס זיטאמיר.  באלפס דפו

 ג בגדי ישע לרבינו ישעיה ב״ר אכרהמ הלוי הורוויץ ז״ל (בעל השל״־) על

. ר מועד ד ס י ל נ ד  המר

ל אבד״ק קראקא  ה. [י״י] הגהות הב״ח לרבינו יואל ב״ר שמואל םירקש ד

, גם בקצה מקומות בתוספתא. נעתקו י  (יעהמ״ם בית חדש) על הרי״ף והמרדנ

 מכי״ק מגליון האלפס שלו אשר תקנו והגיהו וחידש בו חרושים רבים, ונדפסו גם

 חדושיו בתוך הגהותיו הנ״ל.

ל  ט. [כ״י] הגהות חות יאיר להג״מ יאיר היים ב״ר משה שמשון בכרך ד

, נוספות על אלח ת חות יאיר). נעתקו מכי״ק מגליון האלפס שלו ר  (בעה״מ ש

ס זיטאבזיר. דפסו מהן באלפס דפו  שנ

י נ ד המר ה מחנה אפרים) להרי״ף ו ר  י. חדוש׳ הג״מ אפרים נבון ז״ל(בעה״מ ש

ר נזיקין. ד  ס

. ן  יא. קצור פסקי רבינו יונה ורבינו נסים ונ״י נקרא לוה הדינים אשר בדי

י הג״מ יוסף  וקצור פסקי המרדכי נקרא לוה הדינים אשר במרדכי הוכרו ע״

ף ד ל ה ן כ״א במקומו הראוי ליו ע ״ ת להרמב כו ר הז פ ס , ו ד ת הראב״ ו ג ש ת ה׳, ה ו מ ח ל , מ ר ת הדפסנו אה ספר המאו ל ע ו ת ת ה פ ס ו ת ל  ו

 ואלה אשר הוספנו על התוספתא

ת ד״א נ ש ה ב ב ת כ נ א ש ת פ ס ו פ ת ת ע״ ו נ ת שו סחאו ו ל נ ל ו . אור הגנוז ב  ם

נדפס בש״ס וו־ן תר״כ). ו ) ו ״  תתנ

ת ו א ס ר פי ג ת וחלו ו נ ת שו סחאו ו  כי. נוסחאות כתבי יד הרבה נ

ם. י ד הספר ק ו בבתי ע א צ מ נ ת כתבי יד עתיקים ש ו ת פ ס ו ת  מ

ת הג״מ אברהם אכלי א ת מסדר נזיקין מ ו ת פ ס ו ת ר ל ו א  כה. מגן אברהם ב

.  הלוי ז״ל מקאליש(בעהמ״ס מגן אברהם על ארח)

ר הסדי דוד להג״מ דוד בר יעקב פ ס ם מ י ש ו ד ה ם ו י ר  כט. חסדי דוד באו
. ל  פארדו ד

ה כאותיות מרובעות. ו ה הדפסנ ת ר א פ ל ת להגדי  ו

י לה. ה הראו מ ו ק י זה מ ה לה, נ נ י י ש ת ה כ ס ל מ כ ס ל ״ ש ל ה ת נלוה א ו ל להי נ ו ת ן ש פ ו א ח בחוברות מיוחדות, ב ו  גם חדפסנ

 כל אלח נקבו בשער האלפס לחלקיו הראשונים בתוצאה הראשונה, אולם אה׳יכ הוספנו על כל אלה גם אלה חהוספות, ח״ה:

 לתוספתא
 לה. [כ״י] כאור הגר״א ז״ל לתוספתא סדר טהרות על פי הנוסחא הישנה(נעתק

 ע"־ הח־״ל ז״ל מכי" תלמידו עיי הגר״א הגי':: בונים ז״ל משקיאוו).

ל לתוספתא זבחים.  לו. ןי״ין הגהות הגר״א ד

נ בספר טהרה הקודש.  לז. הפירוש זר זהב נדפס בשלמות נמש״

ל ן מהג״מ יעקב כהנא ד י י רוש על תוספתא עירו  לח. [היי] מארי דמתניתא פי

יע־כ״ס גאץ יעקב). ילנא( ו  מו

 לט. [כ״י] מראה כהן לתוספתא סדר קדשים מהג״מ בצלאל הכהן זצ״ל מו״ץ

 I דיוילנא (בעהמ״ס ־אשית בכורים).

ל מווילנא.  ! מ. [כ״י] פירוש לתוספתא פסהים להג״מ יונה ב״ר גרשון ד

 ועל כל אלה נוספה כו הגהה כפולה ומכופלת מדוייקת ומזוקקת שבעתים
 ע״פ נוסחאות ישנות וע״פ ספרים מדויקים מדפוסים היותר קדמונים ספרים יקרי המציאות, כמו: אלפס ומרדכי דפוס קושטנטעא רס״ט(ואברכ״ם)(הוא הראשון שנדפכ
 בעולם) ודפוס סביוניטה שי״ד(ועל גליונוהיו כתב הב״ח ׳"ל בכי״ק אה הגהותיו וחדושיו הנ״ל) •דפוס ר־יוא ד׳ טרינטו שי״ה אשר הוגה ע״י הג״נל יוסף אוטילינג הנ״ל, ודפוס קראקא שנת משי״ה.

 לאלפס
 ל. [כ״י] נוסחאות כ״י מספר נטוקי יוסף למסכת יבנזות (ע״פ כ״י שנכתב בשנת

 די לאלף הששי).

ל על המרדני.  לא. הגהות מהר״ם טיקטין ד

 לב. הגהות הגאונים למרדכי סדר מועד מאת הג״מ ישראל בהג״מ שכנא דל,

. ל  והג״מ צבי הירש שור ד

 לג. [היין השק שלמה להג״מ שלמה הכהן שליט״א מו״ץ דווילנא.

. ( ל  לד. [ב״י! מראה מקומות במרדכי (מלבד המ״מ שכתב הרמ״א ד



 עין משפט נר מצוה
 איסג

ר א״ח ו ! ל ט ג עשי מ ק מהלכות מגילה ס ״ ׳ פ י  א מי
: ח פ ו ׳ ת  סי

 רבינו נםים מגילה נקראת פרק ראשון מגילה :.)א

 מסורת הש״ם
 א) צ״ל שהיא:

 קובץ הגהות
: (ג) נ׳׳ב ! י ר : (ב) נ״ב קו  ב״ן־ן (א) צ״ל או ברביעי

: (ד) צ״ל בשני: י  הר
ן שלא זכר פירש״י זו  חו״י (א) נ״ב תימה על הר״

: [ ש ה ר ן לקמן ל״ ן בר״ י  וכתב בהיפוך. [עי
א |א| בב״י סי׳ תקפ״ח ד י 1 ן ש ״ ר ה ש מ ״ נ  א
מ׳ ות הג י ג ך גזה להקשית עליו מסו  הארי
ן הס כפי המסהנת הגמ׳ י הר״ ר נ ר  ע״ש ואני אומר ל
 בשושן שאני הואיל מעשה בו נס א״כ היה לנו לתלות
ה י ר הג״ש מרנ מ ג  את הכל בשושן אף שיש לנו ג״ש ו

: ם למה תקני כן ע טן אנו לימן ט מ צרי ״  מ

 שיטת ריב״ב
 מגילה נקראה באחו עשר נשנים עשר ולו׳.
 פעמים בזה ופעמים בזה. ילקמן במתני׳ מפרש לה:
: ו ״ ט  לא פחוס ולא יוהר. לא פחות מי״א ולא יתר מ
 אלא שהכפרים וגוי. כלומר מאתר שהמיקפי! קורי!
ן קורין בי״ל הכל נכלל מי היכא ו ישאינן מיקפי ׳  נט׳
י״ג אלא שהכפרים נתנו להם  !משכחת] י״א וי״ב ו
 רשות להקדים קריאתן בימי הכניסה שהס יום שני
 וייס חמישי שלפני ארבעה עשר מפני שבני הכפרים
ן לעיירות למשפט לפי שב־ת דין יושנין  מתמשי
 בעיירות בשני וחמישי כתקנת עזרא ובני הכפרים
 אינן בקיאי! כל כך יצריכין שיקראנה להם אחד מבני
 העיר ולא הטריחום חכמיס לחזור ולבוא ניוס ארבעה
 עשר ופעמים שאותו יוס כניסה שהם מקדימי!
 לקרות בו חל בי״א ופעמים בי״נ ופעמים ני״ג.
׳ רבינו שלמה זצ״ל  ולקמן במתני׳ מפרש כיצד. כך פי
 אבל הרב ר׳ משה בר׳ יישף פי׳ שקדימת הכפרים
 בכפר עצמו היה והניא ראיה מדמקשיק התס
 נפירקא קמא ליבמות על הא מתני׳ דמגילה נקראת
 קרי כאן לא תתגילדו לא תעשו אגולות אגודות
 ומשנינן כי אמרי׳ לא תתגודדו כגון שני בתי לינין
 בעיר אחת אנל שני בתי דינין בשתי עיירות לית לן

כפר עצמו היה: ס נ ד פ כ  בה. אלמא הקלמת ה

 מגילה נקראת נאחד עשר כשנים עשר כוי. פעמים שהיא נקראת באחד עשר ופעמים בשנים עשר: לא פחות. מאחד עשר: ולא
 •ותר. מחמשה עשר דהיינו ששה עשר ובגמרא מפרש מנא לן והשתא מפרש ואזיל כיצד היא נקראת בימים האלו: כרכץ המוקפיץ
 חומה כחמשה עשר. כדמפקינן מקרא בגמרא: מימות יהושע כן נון. ולא שהן מוקפות עכשיו אלא מתחלה ושאין מוקפות כגון עיירות גדולות
ן דמוקפין חומה כתמשה  שיש בהן עשרה [בטלניןן כדמפרש בסמוך קורין בארבעה עשר כדמפקינן כגמרא: אלא שהכפרים. כלומר טו
 עשר ועיירות בארבעה עשר והיינו
 כולי עלמא בשלשה עשר ובשנים עשר
 וכאחד עשר היכי משכחת לה דקרו
 אלא משכחת לה שהכפרים שאין להן
 עשרה כטלנין ואין להן חזן הכנסת
 ושליח צבור שיקרא להם מגילה
 מקדימין ליום הכניסה דהיינו יום
 שני ויוס חמישי שמתכנסין כעיירות
 לקרוא בתורה כתקנת עזרא שתקן
 לקרוא בתורה בשני ובחמישי ומפני
 שהן מספקין כל השנה כולה ביום
 הכניסה שנכנסין בהן בעיירות מיס
 ומזון לאותן שיושכין שס שכן דרך
 כני עיירות להתפרנס מכני הכפרים
 הקלו עליהם להיות ק ודין שס מגילה
 בשני או בחמישי שלפני הפורים ולא
 יצטרכו לחזור וליכנס שם ביום
 הפורים לשמוע מקרא מגילה כעשרה
 ומגילה דליליא אפשר דלא קרו לה
 בני כפרים דמגילה דיום עיקר כמו
 שאכתוב לפנינו בסייעתא דשמיא
 וכשם שהקלו על בני כפרים להקדים
 כן הקלו עליהם שלא לקרות אלא
 מגילה של יום או אפשר שקורץ
 אותה בלילה ביחיד ולמחר קורץ

 אותה בעיירות בעשרה:
 כיצד. כלומר כיצד נקראת באחד
 עשר בשנים עשר בשלשה
 עשר בארבעה עשר בחמשה עשר:

ר בשלשה ש ר בשנים ע ש נקראת באחד ע  א

ר לא פחות ש ר בחמשה ע ש ר בארבעה ע ש  ע
 ולא יותר כרכים המוקפין חומה מימות יהושע
 בן נון קורין בחמשה עשר כפרים ועיירות
ר אלא שהכפרים ש  גדולות קורי{ בארבעה ע
 מקדימין ליום הכניסה כיצד חל להיות בשני
 כפרים ועיירות גדולות קורין בו ביום ומוקפין
 חומה למחר חל להיות בשלישי >א< וברביעי
 כפרים מקדימין ליום הכניסה ועיירות גדולות
 קורין בו ביום ומוקפין חומה למחר חל להיות
 בחמישי כפרים ועיירות גדולות קורין בו ביום
 ומוקפין חומה למחר חל לחיות בערב שבת
 כפרים מקדימין ליום הכניסה ועיירות גדולות
 ומוקפין חומח בו ביום חל להיות בשבת
 כפרים ועיירות גדולות מקדימין ליום הכניסה
 ומוקפין חומה למחר חל להיות בא׳ בשבת
 ועיירות גדולות קורין בו ביום ומוקפין חומה

 רש׳׳י
 מגילה נקראת בי״א בי״ב וכר.
 פעמים בי״א ופעמים בי״ב
 ולקמיה מפרש ואזיל: לא פתות ולא יותר.
: מימות ו  לא פחות מי״א ולא יושר מט״
 יהישע. בגמרא יליף לה וה״ה נמי להוה
 מצי למינקט מימות משה אלא לפי שיהושע
 הנחיל את הארץ ונקראו הנחלות על ידו
 לא נקט משה: אצא שהכפרים. כלומר
 מאחר שהמוקסין (נ) כט״ו ושאינן מוקפין
 קורין כי״ד (ג) הכל בכלל תו היכי אשכחן
 י״א וי״ב וי׳׳ג אלא היט משכחת שהכפרים
 קטנים שאין בה י׳ בטלגין כמו בעיירות
 גדולות נתנו חכמים להם רשות להקדים
 קריאתה ביום הכניסה ביום שני בשבת
 שלפני י׳׳ד או חמישי בשבח שהם יום
 הכניסה שהכפרים מתקבצים לעיירות
 למשפט לפי שבי״ד יושבין כעיירות בב׳
 וכחמישי כתקנת עזרא והכפרים אינם
 בקיאים כ״כ לקרות וצריכין שיקראנה
 להם (א) אחד מבני העיר ולא הטריחום
״ד ופעמים שיום  מכמיס לחזור ולבא ביום י
 הכניסה ביום י״ג וי״ב ופעמים שהוא בי״א
 בדקאמר במתני׳ אחרי כן: כיצד תל להיות
 גבי. בשבת בפרים ועיירות קורין בו ביום
 ומוקפין חומה למחר: תל להיות בשלישי
 כפרים מקדימי! ליום הכניסה. דהיינו
: תל להיזת גד׳ כפריס מקדימי! ״ג  יום י
 ליום הכניסה. מייס ב׳ קודם דהיינו יום
 י״ב: תל להיות באתד בשבת כפרים
 מקדימי! ליוס תמישי. שהוא יום י״א:

 כפרים ממדימין ליום הכניסה

) ושני בשבת יום הכניסה הוא: י  חל להיות יום ארכעה עשר. שהוא עיקר לפי שרוב העולם קורין בו ומשוס הכי קתני ליה סתמא (
ו ביום. כדינן: מוקפץ חומה למחר. כדינן: חל להיות בשלישי וברביעי כפרים מקדימין ליום הכניסה. חל  כפרים ועיירות גדולות קורין נ
 י״ד להיות בשלישי כפרים מקדימין ליוס הכניסה דהיינו יום שני והוה ליה יום תליסר [וכשחל ברביעי כפרים גס כן מקדימין ליוס הכניסה
 דהיינו יום שני והוו ליה תריסר]: הל להיות בחמישי. אס חל יוס ארבעה עשר להיות בחמישי: בפרים ועיירות גדולות קורץ בו ביום.
נ שנת. אס חל ארבעה עשר להיות בערב שבת: כפרים מקדימץ ליוש ער  דהוא גופיה יום הכניסה ומוקפין חומה למחר: חל להיות נ
 הכניסה. שהוא יום חמישי והוה ליה תליסר: ועיירות ומוקפץ הומה בו ביום. משוס דיום של מוקפין חומה דהיינו יום חמשה עשר כשכת
דף ד:] ומשוס הט מדחו  ואין קורין מגילה בשבת גזירה שמא יטלנה בידו ויעבירנה ארבע אמות ברשות הרכים כדאיתא כגמרא !
 מוקסין ליומא דלקמיה שהוא יום ארבעה עשר שקורין בו עיירות גדולות והוא יום קריאה לרוב העולם והכי עדיף להו טפי מלקרות ביום
 הכניסה בהדי כפריס: חל לחיות בשבת. כסריס ועיירות גדולות מקדימין ליום הכניסה דהיינו יום חמישי: ומוקפין חומח למחר. שהוא
 יוס ראשון בשכת שהוא יום חמשה עשר כדינן ועיירות גדולות היינו טעמא דמדחו ליום הכניסה משוס דטון דיוס ארבעה עשר אתי
 בשבת לא סגיא דלא לידחו ובערב שבת לא אפשר דליקרו משוס דאינו יום קבוע לשום אדם הלכך מידחו ליוס הכניסה שהוא זמן
 הכפרים מיהת: חל להיות נא׳ נשכת. כפרים מקדימין ליוס הכניסה דהיינו יום חמישי והוה ליה חד סר דלעולס מקדימין [ולא מאחרין
ו ניוס. כדינן: ומוקפץ חומה למהר. כדינן: ויש כאן שאלה מה ראו אנשי כנסת  דכתיב] ולא יעכור: ועיירות גדולות קורץ נ
 הגדולה לחלוק מצוה זו לימים חלוקים ולקבוע יום מיוחד לפרזיס ויום מיוחד לכרטס מה שאין כן כשאר מצות שהרי התורה אמרה תורה
 אחת ומשפט אחד יש לומר שמפני שהיהודים היושבים בערי הפרזות והיהודים אשר בשושן לא נחו מאויביהם ביוס אחד שהרי היהודים
 הפרזיס נחו בארבעה עשר והיהודים אשר בשושן נחו בחמשה עשר ועשו מאליהם כל אחל ביום מנוחתו משפה ושמחה לפיכך כשקבעו
[שאינה מוקפת חומה] מפני שבה היה (  עליהם יו״ט לדודות קבעוהו לכל א׳ ביום שנח בו והשוו כל הכרטס המוקפים חומה לשושן א
 עיקר הנס וכי תימא תינח לרבי יהושע בן קרחה דאמר בגמרא !דף כ:] דבמוקפין חומה מימות אחשורוש תליא מילתא אבל לתנא
 דמתניתין דאמר מימות יהושע בן נון הא לא דמיא לשושן ומה ראו לקבוע להם יום חמשה עשר יש לומר דהיינו טעמא כדי לחלוק כבוד
 לארץ ישראל כדגרסינן בירושלמי רבי סימן בשס ר׳ יהושע בן לוי אמר כדי לחלוק כבוד לארץ ישראל שהיתה חרבה באותן הימיס ותלו
 אותה כימות יהושע כן נון 1א1 ופירוש הענין שכיון שהוצרכו לחלוק בין מוקפין לשאין מוקסין כשם שנחלקה שושן משאר עיירות אילו
 תלו הדבל מימות אחשולוש היתה ארץ ישראל שהיתה חליבה באותן הימים נידונת כפרדס והיה גנאי בדבר ולפיכך תלו הדכר כימות
 יהושע כן נון כדי שתהא נדונת ככלכיס שאע״ס שעכשיו אין להם חומה כיון שהיתה מוקפת מימות יהושע בן נון הלי דינה כאילו יש בה
 חומה כדאמרי׳ בגמרא אע״פ שאין לה עכשיו והיה לה קודם לכן ואפי׳ למאן דאמר קדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד
 לבא ונמצא שלא היתה חומת ארץ ישראל מעלה ולא מורדת לענין בתי ערי חומה מכל מקוס לא היתה חוצה לארץ יתירה עליה בדין זה
 כלל אבל אס נתלה הדבל לענין מגילה בימות אתשורוש נמצאו כמה עיירות שכחוצה לארץ שנידונות כמוקפות חומה ורוב א״י כפרזים.
 אבל הלמב״ן ז״ל נותן טעם אחל לחלוק הזמן של פחים ומוקפין ואומל שבזמנה של נס זה כבל נפקדו ישלאל ועלו בלשיון כולש ונתישכו
 כעליהם ואע״פ שאמל המן ישנו עס אחל מפוזר ומפולד וגו׳ מ״מ אנשי כה״ג עם לוב ישלאל בא״י בעת ההיא היו ושוב לא עלו מהן
 אלא מועטין כימי עזלא וכשצוה אחשולוש להשמיל להלוג ולאבל היו הפחים והעיילות שאין להם חומה סביב בספק סכנה גלולה שלא
 יעלו עליהם אויבים יותל מן המוקסין חומה וכשנעשה הנס עשו כולם יוס נוח ומשתה ושמחה כלכתיב ושאל היהוליס אשל במלינות המלך
 (אחשולוש) נקהלו ועמול על נפשס ביום שלשה עשל בו ונוח באלבעה עשל בו ועשה אותו יום משתה ושמחה ושל שושן ג״כ עשו ממחלת הנס
 שלהן וזה היה בשנת הנס לבל ולאחל מכאן בשנים הבאות עמלו פלזיס ונהגו מעצמן לעשות אלבעה עשל שמחה ומשתה ויו״ט אבל
 מוקסין לא עשו כלוס לפי שלא היה הנס גלול כפלזים וזהו שכתוכ על כן היהוליס הפחים היושבים בעלי הפלזות עושים את יום
 אלכעה עשל לחלש אלל שמחה ומשתה ולא הוזכלו כאן מוקפין כלל ולאחל זמן שהאיל הקב״ה עיניהם ומצאו סמך מן התולה עמל מללט
 ובית לינו ולאו לכליהם של פלזיס שראוי הנס הזה לעשות לו זכל ללולות וקבעו אותו על כל ישראל שכולן היו בספק ולאו להקליס
 פלזיס למוקפין מפני שנסם היה גלול שהם התחילו במצוה תחלה לעשות להם לבלם יו״ט לפיכך קבעו יום נוח של פחים ביומן ושל כלטס
 מוקסין קבעו ביום נוח של שושן והיינו דאמלי׳ בגמ׳ !דף ה:] גבי ספקא דטבריא לענין מקרא מגילה מאי פלזין ומוקפין לכתיבי גבי
 מקלא מגילה משוס דהני מיגלו והנו מיכסו והא נמי הא מגליא או דילמא משום דהני מגנו והני לא מגנו והא נמי קא מגניא אלמא
 טעמא דתקנתא משום הצלה הוא דאית להו למוקפין חומה הצלה דממו בחומתן ונלחמים או דמיכסו ומטמרו מארביהס זהו דלכו ז״ל.
 ואינו ברור אצלי דהא ודאי דעיילות המוקפות חומה בא״י :באותו זמן] מועטות היו שהלי אמרו בירושלמי כדי לחלוק כבוד לא״י כמו
 שכתבתי למעלה ואס רובה היתה מוקפח חומה היה להם לתלות כימי אחשורוש אלא על כרחן רוכה היתה פרוצה וכרכין המוקפין חומה
 שבחוצה לארץ כפלים וכפלי כפלים ממוקסין שבא״י ומעתה ישראל היושבים בעיירות המוקפות שבחוצה לארץ שלא היו יכולין לבטוח
 בחוזק החומה שהרי אויביהם היו בתוכם עמהם למה לא עשו מעצמם יוס משתה ושמחה כמו שעשו הפחים ומה שאמרו ז״ל שרוב ישראל
 בארץ היו ששוב לא עלו מהן אלא מועטין בימי עזרא היינו מאותם שבבבל דאחל כך לא עלו מהן אלא מועטין כמו שמפורש בכתוב
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 2 (ב.-ב:) רבינו נםים מגילה נקראת פרק ראשון מגילה

 אבל מ״מ נראה שרוב ישראל בחוצה לארץ היו מהולו׳ ועל כוש שהרי כל העולים ראשונה לא היו אלא ארבעת לבוא אלפים ושלש מאות
 וששים ואפשר גס כן שלאחר שצוה כורש לבטל הבנין חזרו מהם בחו״ל ונתיישבו בכל המלינות ואילו היו ישראל רובם ועיקרם בארץ לא
 היה המן אומר ישנו עם אחל מפוזר ומפורל וגו׳ לפיכך נראה שרוב ישראל היו בחוצה לארץ מפוזרין מהולו ועל כוש וכיון שכן למה לא
 עשו היושבין בעיירות המוקפות חומה בשנים הבאות משתה ויו״ט שהרי לא היה להם לכטוח כחומתס ומה שאמר הכתוכ על כן היהולים

 הפחים עושים וגו׳ אין ענינו

 למחר: גמ׳ מגילה נקראת (א• היכא רמיזא
 אמר רב שמן בר אבא לקיים את ימי הפורים
 האלה בזמניהם א זמנים הרבה תקנו להם
 חכמים ואימא ארביסר וחמיסר א״כ לימא
 קרא זמנם מאי זמניהם ש״מ הרבה >ג< ואימא
 תריסר ותליסר תליסר זמן קהלה לכל היא
 נ ולא צריך קרא לרבויי ואימא שיתםר
 ושיבסר אמר קרא ולא יעבור: אמר רבה בר
 בר חנה אמר ר׳ יוחנן זו דברי ר״ע םתימתאה
ש זמן זמנם זמניחם אבל חכמים אומרים  דדרי
 בזמן הזה הואיל ומםתכליז בח אין קורין אותה
ל עניים  אלא בזמנה כלומר הואיל ועיניהם ש
 נשואות למקרא מגילה כדי שיחלק להם
 מעות פורים אין קורין אותה אלא בזמנה ויש
 שגורםין הואיל ומםתכנין בה כלומר באותו
 העת שהיו ישראל מעמידין דתיהם ואין באין
ר בשנים ש  לידי סכנה היו קורין אותה באחד ע
ר בשלשה עשר אבל בזמן הזה שמםתכנין ש  ע
 ישראל בדתיהם אין קורין אותה אלא בזמנה
ר וכן הלכתא: ש ר והמשה ע ש  שהן ארבעה ע

ר מנ״ל אמר ש  כרכים ג המוקפין הומה מימות יהושע בן נון קורין בחמשה ע
ל כן היהודים הפחים היושבים בערי הפרזות עושים את יום ע ,  רב דאמר קרא א
ר ושושן ש ר מוקפין הומה בחמשה ע ש ר ומדפרזים בארבעה ע ש  ארבעה ע
 אע״פ שאינה מוקפת חומה מימות יהושע בן נון קורין בהמשה עשר דכתיב

 רש״י
 גמ׳ הילא רמיזא. כלומר מלהקלו
 חכמים על הכפרים להקדים ע״כ אנשי
 כנסת הגרילה שתקנו בימי מרדכי ואסתר
 אמ שמחת הפורים וקריאת מגילה
 (ג) דכולהו זמנים תקנו ונתנו רשות לקרות
״ד וט״ו הכתובים במגילה  דאי ס״ד יום י
 הוא דתיקון לקריאה ותו לא (י) אתו רבנן
 דבתרייהו ונתנו רשות לקרות ועקרו תקנתא
 והתירו לקדם אלא פשיטא אינהו תקנינהו
 וכיון [דאינהו תקון ודאי] דנרמז במגלת
 אסתר היינו דמבעיא היכא רמיזא: רני
 עקיבא ההימחאה. הכי גמר לה ר׳ יוחנן
 מרביה דמתגי׳ רבי עקיבא אמרה.
 סמימתאה הרבה סתמי משנה סתם רבי
ע ואית דמפרשי (ה) כל ״  שהם דברי ר
 הסתמין ותלמידיו היו] כדאמרי׳ בסנהדרין
 סתם מתניתין רבי מאיר סתם תוספתא
 רבי נחמיה סתם ספרא ר׳ יהודה וכולהו
 אליבא דר׳ עקיבא אך קשה בעיני לפרש
 כן שמציט בכמה מקומות ר׳ אלעזר ברבי
 יוסי סתימתאה ורבי יוסי ברבי מנחם
ר:  סתיממאה לקמן בפרק בני העי
 ומדפרזים. פרזי עיר שאין לה חומה
ד ומרוחקים משכונה  (ו) ונפוץ ופרו
 לשכונה: מוקפי! בנז״ו. שהרי שני ימים
״ד לפרדס ש ט׳׳ו  כתובים שם ומדקבע י

 שהםרזים עשו ולא מוקפין אלא נותן
 טעם למה תלקו מרלכי ובית לינו
 פרזין ממוקפין ומה שאמר שלאחר
 מיכן האיר הקב״ה עיניהם ומצאו
 סמך מן התורה ולא ילעתי מה הוא
 זה שלא הוזכר זה בגמרא אלא
 שתכתב מגילת אסתר אבל לענין
 יו״ט לא ולאמרינן בססיקא לטבריא
 אי משוס למיכסו אי משוס למגנו
 היינו לומר שכיון שכאו ללמות לשושן
 כל העיירות הלומות אליה מפני שבה
 היה עיקר הנס נסתפקו עיקר חלוק
 מוקפות חומה כשושן משאינה מוקפת
 אם הוא משוס למיגניא אי משוס
 למכסיא ואע״ג ללענין בית בבתי
 ערי תומה כמכסיא תליא מילתא
 התס גזירת הכתוב היא: !יש לשאול
 עול היאך מתירין לכפרים להקלים
 ביום הכניסה קרי כאן לא תתגוללו
 לא תעשו אגולות אגולות הניחא
 ג<לר3ה לאמר התם בפ״ק ליבמות
] לליכא  [דף יד. וע״ש חוס׳ ד״ה ט
 משוס אגולות אלא בב״ל אתל פלג
 מורין כב״ש ופלג מורין כבית הלל
 ללליליה לא קשיא להכא כשני בתי
 לינין בעיר אחת למי שהד אנשי
 הכפר ואנשי העיר כל אחל כב״ל
 לעצמו אבל לאביי ראמר התס לאפי׳

 בשני בתי לינין בעיר אחת איכא משוס אגולות אגולות היכי שרינן לבני הכפרין לקרות בי״א ובי״ב ובי״ג בתוך העיירות שאין קורין
 אלא בי״ל רש לומר להני נמי כשני בתי לינין בשתי עיירות מיקרו שהרי כני הכפרים מצויינין לעצמן ולעתן לחזור ואחל מהן הוא
 שמוציאן שאינו נראה שיהא אחל מבני העיר פוטרן כיון שאינו מחויב בלבר הלכך הוו להו כשני בתי לינין בשני עיירות ושרי לכ״ע:
 גמ׳ היבא רמיזא. לאית לה כולהו הני זמני להא בקרא לא כתיב בהדיא אלא י״ל וט״ו: ואימא אדניםר וחמיםר. ללהכי קרי להו זמניהם בל׳
 רכים מפני שהן הזמנים המסורשין ככתוב שהן י״ל וט״ו: אם בן לימא קרא זמנם. לאיהו נמי משמע זמנים הרבה מאי זמניהם שמעת
 מיניה תרתי ארכיסר וחמיסר לכתיבי בהליא ותרתי אחרינא בר מינייהו ולא אמרינן זמני׳ טובא להיינו מראש חולש משוס לבגמרא
 אמרינן לזמניהס לומיא לזמנם מה זמנם תרי אף זמניהם תרי וליכא טעמא להני תרי זמני לרכי קרא אלא משום הקלמת יום הכניסה
 לכפרים: ואימא שיתםר ושיכסר. כלומר היכא רמיזא תקנתא ליום הכניסה לאקרומי ולא לאחורי ומפרקינן לאנשי כנסת הגלולה הכי
 תקון לאמר קרא ולא יעבור ושוב אין ב״ל שלאחריהם יכולין לשנות בלבר כלום שאין כ״ר יכולין לבטל לברי ב״ל חבירו אא״כ גלול ממנו
: (ובנמ׳ פרכינן) ואימא תריסר ותליםר. פי׳ לקרא כי מרבה לא מרבה אלא תרי יומי משוס לזמניהס ז  בחכמה וכמנין כלאיתא בגמ׳ !דף ב.
 לומיא לזמנם כלכתי׳ וכיון שכן נימא לניהוי תריסר ותליסר ואכתי חל סרי מנ״ל ומהלרינן לי״ג זמן קהלה לכל היא ולא צריך קרא
 ופרש״י ז״ל שהיא עת מלחמה לכל מש״ה לא צריך קרא והקשו עליו בתוס׳ שהרי אין הרבר תלוי במלחמה אלא בנייחא הוא שתלה הכתוכ
 כלכתיב טמיס אשר נחו בהס היהוליס וכתיב נקהלו ועמול על נפשם בשלשה עשר בו ונוח בארבעה עשר בו על כן היהולים הפרזיס וגו׳
 אלמא לבנוח הלבר תלוי ולא במלחמה אבל בירושלמי מפרש שאין ראוי לרכותו מפני שהיה זמן מלחמה לכל לגרסי׳ התם נימים] כנגל ימיס י״א
ל י״ל וט״ו אמר רבי חלכו יוס י״ג יום מלחמה היה אף הוא מוכיח על עצמו שלא היה בו נייח מעתה ג  וי״ב כנגל י״ל וט״ו או י״ב וי״ג מ
 אל יקראו בו לפניו קורין ובו אין קורין וכהכי ניחא לי לישנא לאמרי׳ ואימא תריסר ותליסר ללא ה״ל למימר הכי אלא הל״ל ואכתי חל
 סר מנ״ל אלא משוס לחזייה ללעתיה לאתי לאוקומי הני תרי בחל סר ותריסר ולמיתי י״ג מק״ו פריך ליה לילמא תריסר ותליסר ומהרר ליה
 לי״ג זמן מלחמה היה ולא למי לי״ל וט״ו ומשמע ליה שהימים שנתרבו לומיא לארביסר וחמיסר בעו למיהוי מיהו י״ג לא צריך קרא לבק״ו
 אתי ור״ת ז״ל הקשה לכל הפירושים לא״כ הל״ל זמן מלחמה לכל היא ולאו קושיא היא ללישנא לקרא נקט לכתיב נקהלו ועמול על נפשם
 אבל הוא ז״ל פירש זמן קהלה לכל היא שהיו מתענין כולם ביום המלחמה שכך הסכימו להיות מתענין כי״ג מפני שהס היו עומליס על
 נפשם וכן מצא בשאלתות לרב אחא ז״ל שכתב בלשון הזה ובי״ג עשו תעניות בימי מרלכי ואסתר לפי שהכל נקהלו לעמול על נפשם והיו צריכין
 רחמים וכן מצינו במשה שעשה תענית כשנלחם בעמלק ללרשינן במסכת תענילןג) ומשה אהרן וחור מכאן לתענית צבור שצריך ג׳ ע״כ
 ולפי פי׳ זה יש לנו סמך לתענית י״ג שנוהגין ככל מקום ולא מצינו לו רמז ולפי זה נהגו בו רמז לאותו תענית ומה שאנו מקלימין התענית
 ליוס חמישי כשחל פורים באחל בשבת ואין עושין אותו בע״ש נמצא בתשובת הגאונים להיינו טעמא לפי שרגילין בתענית לומר סליחות ותתנוניס
ר בר חנה וו דברי ר״ע פתימתאה. שנסתמה משנה זו  ולבר זה אי אפשר לעשותו בע״ש שלא יוכלו לטרוח בצרכי שכת: אמד רבח נ
 ללעתו וכולהו סתמי למתניתין כר״ע אתאן לאמרינן [סנהדרין פי•] סתם מתני׳ ר׳ מאיר סתם ברייתא ר׳ נחמיה סתס ספרא רבי יהולה סתס
 ספרי ר׳ שמעון וכולהו אליבא דר״ע משוס דכולהו הוו תלמידיו ומיהו האי לישנא לסתימתאה במתני׳ לקיימי עלה בלחוד משמע לאשכחן האי
 לישגא גופיה בתלמולא גבי שאר תנאי כלאמרן [מגילה ט.] זו דברי ר׳ מנחם בר׳ יוסי סתימתאה: כדכין הטוקפין חומה וכו׳ קודין בט״ו וכו׳
 מנ״ל. ומדפרזיס בי״ד מוקפין בט״ו דהא כתיב לעשות את יום ארבעה עשר ואת יוס חמשה עשר הלכך מלמייחל יום י״ל לפחים מכלל לכרכים בט״ו

 מסורת הש״ם

׳ רק מ ג ) אסמר ט ג) צ״ל לרנא ג) לא נמצא ג  א
ו ש״ע או״ח סי׳ תקס״ ר ו ו ׳ ט ׳ נשלת. עי  כמכילתא פ

: כ ו) צ״צ והן ״ט ס״ י  ס׳׳ז וסי׳ תר

 קובץ הנהות
סר כו׳ ולא צריך י 6 ואימא תר ) : י ו כ ג ו ״  ב״ה (6) נ
׳ן ף ונ״ב בדברי הר׳ ק ו . כ״ז מ י ר  קרא לרנ
ף שהרי ׳ ׳ רס כל זה בספרי הרי ו ע שלא היה ג מ ש  מ
סר ותליסר כוי וק״ל. נן ואימא תרי בגמ׳ פרכי  כתג ו
 גס באלפס ישן ראיתי שלא היה כתוב בו כלל ואימא
: (ג) כולהו הני ׳ ו כ  ארביסר כו׳ אלא ואימא שיתסר ו
ן : (ה) סתימאה כל הסתמי ט י  זמנים כצי׳ל: (י) נ״ב ה
 בתלמודא הוא אליביה כצ׳׳ל: (ו) ומתוך כך ישיבתה
: ן אנ יה: (ח) צ״ל ו נ שלי ״ ז כצי׳ל: (ז) נ ו פר ץ ו  נפו

 שלטי הנבורים
 א שדרי ממתיבתא היכא לנפיק בשיירא או נפיק
 נססינתא קורא בי״ל וכל תקנה שיכול לעשות כדי
 שיקרא בי״ל יעשה ואס אין יכול לעשות קורא אותה
׳ ומי׳ ולמטה אינו יכול לקרותה נ וי״נ אנל ני ׳ ׳  ני״א וני
׳ס ז״ל וכתנ שמנרך לפניה ולאתריה  וכן כתנ רמנ׳
 כשקורא אותה מי״א ולמעלה ונ״ה כתנ שהאימא אין
״ר אפי׳ מי שיצא נשיירא וטיב י ! אותה כלל אלא נ ד ו  ק

 לקרותה נלא נרכה:
ז הנא לפרוש ניס קורס פורים אס יש ׳ ׳ א י ן ר ו ש  ל
טנ מו  עמו מגילה ויכול לקרותה בזמנה יקראנה בזמנה ו
׳ כמו  לקרותה נזמנה ניחיל מלקרותה שלא נזמנה ני
 שניאר מדיה ואס אינו יכול לקרותה נזמנה יקריס
״ר  לקרותה נזמניס האמורין אנל קולס י״א ואחר י
 לשאינן מוקפים וכן ט׳׳ו למוקסין אין קורי! אותה כל

 עיקר וכן הוא נלכרי הגאונים:
ל פרש׳׳י שנקהלו לעמיל על נפשם  ב כתנ הרא״ש ד
ו ניוס כיון  ולכך לא צריך קרא ולא נהירא לנהי לנקהלו נ
ו נט״ו מנא לן שיכולין לקרות נ ״ר ו י  שקנעו הקריאה נ
 ועול ללא זמן המלתמה גורמת הקריאה אלא זמן
 המנותה כלכמינ כימיס אשר נחו נהס היהוליס ונו׳
 ינראה לי דסוגית גמ׳ לילן כעין הירושלמי לפריך התס
״ל ] י ד ג מ ! ג ״ נ י ״  על שינויא לכימיס אשר נתו ואימא י
ג זמן מלתמה היא והוא מוכיח ״  יט׳׳ו ומשני ר׳ חלנו י
ס  על עצמו שאין נייחא. פי׳ ליכא לרנייי דלא היו טמי
ו לפניו ולאחריו  אשר נחו נהם אלא מעתה לא יקראו נ
ן זמן ל ו אין קורין וה״נ איכא לפרושי סוגיא ד  קורין נ
׳ זמן מלחמה וליכא לרנויי מכימיס אשר נחו  קהלה פי
 נהס ולא מזמניהס למשמע זמנים אחרים לומיא לאלי
׳מ  ומניס להוה נהי נייחא ולא צריך קרא לרנויי למ׳
ך קרא) למק״ו אתי כדאיתא נירישצמי ד  קורא (ולא צ
 ולא נהירא לר״ת דהו׳׳ל למימר זמן מלחמה הוא ועול
 קשיא ליה האי דקאמר ולא צריך קרא לרנויי דאין לרך
ן שלא הוזכר הק״ו ו טו ד נ  התלמוד (לסחור) [לסחוס] ד
ן ופי׳ ר״ת זמן קהלה לכל היא שהכל מתאספין ד גמ׳ ד  נ
 לתענית אסתר ונאיס נני הנסרים לעיירות לומר סליתות
ס ט ד  ותחנונים לפי שנו נקהלו לעמול על נפשם והיי צ
 רחמים וכן מצינו נמשה שעשה תענית כשנלחם נעמלק
 לכתינ ומשה אהרן יסור עלו ראש הננעה ולרשי׳ נמס׳
 תענית מכאן לתענית צבור שצריך שלשה מכאן נראה
 לר״ת ספל לתענית אסתר שאני עושי! כמו שעשו בימי
ט ואסתר כשנקהלו היהוליס לעמיד על נפשם ולא ל ר  מ
 מצינו לו סמך נשום מקום אלא בכאן ומה שאנו
ס נמוצ״ש ד י ם התענית ליזס ה׳ היכא שחל ס י מ ד ק  מ
ן ליה נע׳׳ש נמצא נתשונת הגאונים לפי נ ד נ  ולא ע
 שרגילים נפענית להרנות בסליחות ונחחנוניס ולא יתכן
 לעשוח כן נע״ש לפי שלא ייכלי לטרוח לכנוד השנת
ס איתא שרבותינו שנמערנ מתענין נאדר ד ס ו  יבמס׳ ס
 שלש תעניות של אסתר אע״פ שאומן היו בניסן ולא היו
 רוצץ להתענות בניסן שנגאלו בי אניתיני והיקס המשכן:
ן כרך שהיא ספק מן הטעמים  כ רנינו השמיט ד
 שכתנ מגיל משנה כרך שהוא ספק אס מוקף נימי
ו ולערן נלכה כתנ ה״ר ט״ ״ל ו י  יהושע אס לאו קורין נ
׳ ימים נייס נ ל מסמנרא שיקראו נלא נרכה נ  יחיאל ד
״ל לא  ט׳׳ו לא ינרכו לשמא אינה מוקפת חומה וניוס י
 יברכו דשמא היא מוקפת מומה ועדיין לא הגיע זמנה
ן ״ד טו ן ניוס י רט  ׳הויא ברכה לנטלה ומיי׳ כתב שמנ

 שהוא זמן קריאה לרוב העולם:

 שיטת ריב״ב
 גמ׳ הילא רמיזא. הקלמה זי שעושין בני כסריס כלומר
 הואיל ועיניהם של ענייס נשואות למקרא מגילה כלי לחלק
 להם מעות פוליס אין קורי! אוחה אלא בזמנה. וקשיא לן
׳ לקמן נגמ׳ הואיל ואמרו ד מ א  על הלין פירושא הא ל

ני״ג אזלי ואכלי להו נההוא יומא נ ו ״ ל שפירש לסרק זו הקושיא בזמן הזה שישראל מיוסרין נלקליקי עניית אי יהני להו מתנות ני״א ר ס ד ד פ ו בייס מפני שעיניהם של עניים נשואות למקרא מגילה. וראיתי לרב ר׳ א ו ניוס ומחלקי! נ ן ליוס הכניסה גונין נ י מ ד ק ׳ מ ד פ : 
׳ג ׳ נ וני ״ י נ ״א ו י מיאשי ואזלי להו לדוכתא אחריתי וקא נטלה מצית פיריס מהני לקרי ני ט״ ״ל ו ד עד יוס י׳׳ל וט״ו כיון לתוו ענייס דקרו מגילה ולא יהני להו מילי על יום י י  ׳שמחת פוריס אינה נוהגת אלא נזמנה ונטלה לה שמתה ואי אמרת ליקרו ני״א ולא ליהינ להו מ
׳נ אתי למימנא ׳ נ וני ״ י נ א לפסתא תלתין יומין אי קרינן ני״א ו ד י פ ה ואין השלישי! מגיעין לכל המקומית והן נוהגי! לומר מ ל ל יכולין לצאת כדרכן וישראל אינן שרויין על אדמתן אלא הס מפיזרין לכל ס ״ ל פי׳ בזמן הזה שאין השניס כתקנן ואיי שליחי נ -הרב ר׳ שלמה ד

: ד י ן לא חזינן מ : מנ״ל. ט נקרא לא חזינן אלא דשאינן מוקסין קירי! בי״ד אבל נמוקפי ׳ ר: לרלי! המוקפין חומה מימוה יהושע p >ו!. וכו  מינייהי חלחין יומין עד פסחא ומקדמי ליה לפסחא ואחי למיכל חמץ נימיס אחרוני׳ של פסח. כל זה מספר המאו

 המאור המט!
 פורים אינה נוהגת אלא בזמנה ובטלה לה שמחה ואי אמרת ליקרו בי׳׳א ולא ליתב לוזו מידי עד יום י״ד
 וט״ו :יון דחזי עניים דקרי מגילה ולא יהבו להו מידי מיאשי ואולי להו לדוכתא אחריתי וקא בטלה מצות
 פורים מהני דקרי בי״א ובי״ב ובי״ג וה״ר שלמה ז״ל פירש שזמן הזה שאין השנים כתיקונן ואין שלוחי
 ב׳יד יכולין לצאת כדרכן וישראל אינן שרויין על אדמתם אלא הם מפוזרים לכל פאה ואין השלוחין מגיעין
) ואין נוהגין לומר מפוריא ועד פסחא תלתין יומין אי קרינא בי״א ובי״ב אתי למימנא  לרוב המקומות (ת) ד

 מינייהו תלתין יומא עד פסחא ומקדמי ליה נמי לפסחא ואתי למיכל חמץ בימים האחרונים של פסח:

 אמר רבה בר בר חנה אמר ר׳ יוחנן זו דברי ר״ע סתימתאה. אבל חכמים אומרים בזמן הוה הואיל
 ומםתכלין בה אין קורי! אותה אלא בזמנה כתב הרי״ף ן׳׳ל כלומר הואיל ועיניהם של עניים נשואות למקרא
 מגילה כדי לחלק להם מעות פורים אין קורץ אותה אלא בזמנה א] וקשיא לן על הדין פירושא הא דאמרי׳
 לקמן בגמ׳ הואיל ואמרו כפרים מקדימין ליום הכניסה גובין בו ביום ומחלקי! בו ביום מפני שעיניהם של
 עניים נשואות למקרא מגילה וראיתי לרב ר׳ אפרים ז״ל שפי׳ לפרק זו הקושיא ואמר בזמן הזה שישראל
 מיוסרין בדקדוקי עניות אי יהבינן להו מתנות בי״א ובי״ב ובי״ג אזלי ואכלי לחו ביומא ההוא ושמחת

 מלהמת ה׳
׳ כתב הרב אלפסי זי׳ל וכר: אמר הכותב תניא בתוספתא הואיל ימסתכני! בה לא יסתכנו אלא בזמנה וגרמי׳ בירושלמי תני במקום שהן משמין קורץ אותה  כתוב בספר המאור אבל חכמים אומרים ט

 בי״ל ר׳ יוסי בעי אי במקום שהן מסמין לא יקראו כל עיקר הא אין עליך לומר אלא כלשון האחרי! שכתב רנינו יצחק וזו היא גירסתו של רבינו האי גאון ז׳׳ל:

 השגות הראב״ד
נ ו ן קר ן אותה אלא נזמנה זה העני ט ו ו לפיכך אין ק ״ ט נ ד ו ׳ ׳ י פות אלא נ  עיניהם של עניים תלויות למתנות י
ס ד פ כ נני ה ע ו ״ ם הצרפתי נ ע ט ה מ פ נ ר ו ׳ יצחק ז״ל ונתיי ראשי זה הטעם ט נ ר ד הר ״ ע ס ו ט פ נ ר׳ א ר  לפי׳ ה
רים ן לשמחח הפו ו טן להם מז לי רים מו מי הפו י ס הולכים לכרטס נ ט פ כ ץ בזמנם ובני ה ר ו ס ק ט ר ת יבני כ רי  ובני עי
עד שמסתכלים במקרא מגילה יסתכלו בשמחת סורים ט ד ו ״ י ם אלא נ ד ו דת פ ן סעו  יגס הם עצמם אין עושי

ס: ו ו הוא הסג י ר נ ס ד ג ל מכריסן של אתרים פו נ ד ר נה צפירן ה ר טו נ ף ד סו  היא עיקר הסורים ו

ס מוטחים ד נ ׳ כו׳ עד נשואות למקרא מגילה: א״א מצאתי נירושלמי ד א לן על הדין סירישא הא דאמרי י ש ק  א] ו
ו ואין עיניהם של כט״ ״ל ו ל הלא למימא לקרות אבל לעשות סעולה אין עושי! אלא בי ׳ יצחק ד נ ר ר  לפי׳ ה
ן ד ו ירסא ובזמן הזה אין ק ן וכך היא הג רסא ונ״ל שיש כאן חסרו י  עניים תלרומ אלא בי׳׳ר ובט״ו כך מצאתי הג
ן ן והעניים מרובי עטי ׳ והכי פירושה בזמן הזה שהנותניס מו ו שאין עיניהם וכו ׳  ואין מחלקי! אלא בי״ל ובט׳
ת ואין עטו וס אין שמחת היום עליהם ומתנותיהם מו י ן אותה נזמנה ומתלקין בו נ ט ו ת כשאין ק עטו  והמתנות מו



 מסורת הש״ם

: ת ״ ׳ ל ר ט נ) ויקרא כה ג) גי פ ת ) א  א

 קונץ הגהות
ך נמחק ותחתיה כתונה מלת סמו ׳ ו י  מא״י !א] פ
פ וכו׳ נמחק: [ג] ואין ספק ׳ ] תיבת ואע׳ 5 ] : ו מ  ע

: לאי  מוציא מילי ו
י ׳ ) הן אמת שגס באשר׳ א א ( ר י פ ן ש ״ ד ה  אנ״ש מ
ד שכנא י ר ו ה  איתא ממש כל זה והאלוף מ
א הנס ה ס ר ״ מ נ״ל שיש כאן ט ״  ז״ל לא הגיה מילי מ
ן אר בכתוב שהיו עושי  שנעשה בו היינו הא למבו
״ו ונ״ל לצריך להפוך הלבר ל ונחו גנו ״ י  מלחמה גס נ
ו גס לכתיב ט הואיל ונעשה נ ״ ׳ו מ ן בט׳ רי  וכצ׳׳ל קו
ר ריב״ל מ ׳ו בו א  והיהוליס אשר בשושן כוי ונחו בט׳
י ת לשון רש״ י וכן היא משמעו ״ ׳ וכן הגהתי גאשר  וכו

: ש ״ ו נס ע ר הואיל ונעשה נ מ א  בגמ׳ בהא ל

 שלטי הגבורים
ז עיר שהיתה מסופקת לקלמוניס אם היא ״ א י ן ר ו ש  ל
 מוקפת תומה מימית יהושע כגון שהיה צלה אחל ים
 שלא היה לה חומה מצל הים אצא היס היא חומתה
״ל ובט״ו י  כמו שהיתה טנריא ה״! ספק וקורי! נה נ
 ונראה נעיני שנוהגים שמתה ומתנות לאניוניס נשגיהפ

 כמבואר בקונטרס הראיות:
׳ הר״ס מריטנבור״ק ללא מקרי ישב ואח״כ  א פי
 הוקף אלא כשישב תתלה אלעתא שלא להקיפו אגל
 אס ישב תחלה אלעתא להקיפו מקרי שסיר הוקף

 וצכסיף ישב:

 שיטת דינ״נ
: עו נמה. קרינ! ליה ו ״ ט  נדון נכרך. וקירין נ
ך: שישנ ולכסוף הוקף. שנתישנ תחלה בבתים  סמו
 ולבסוף הוקף חומה: גיח מושב עיר חומס. בית
 מושב של עיר חומה בית שנתישנ בחוך עיר חומה:

 רבעו נםים מגילה נקראת פרק ראשון מנילה (ב:-ג:)
ן לבמוקפין תומה תלינן ביהושע לוקא בארץ אבל בחו״ל אפי׳ מוקסין חומה מימות יהושע קורץ בי״ד מה ענין יהושע בחו״ל ועול  ואיבא מ״ל לטו
ד הפרד מה להלן מוקפות לילהו מימות יהושע ע  דכגמרא אמדנן דילפינן פרזי פרזי כתיכ הכא היושבים בערי הפרזות וכתיב התם לבל מ
ן שהזטרו מימות יהושע  אף כאן מוקפות דידהו מימות יהושע ולבד מערי הפרזי בארץ ישראל כתיב ואע״פ שסתם שנינו כרכים המוקפין טו
דף ה:] רב אסי קרא מגילה בהוצל בארביסר וחמיסר ן בנו״ו מדאמדנן ! ד  על כרטן שלו משמע אבל בתוס׳ הביאו ראיה שאפילו בחו״ל קו
 מספקא ליה (וכוי) אי מוקפת חומה
י וכו׳ אי לא והוצל בחוצה לארץ היתה ש ה ע ש ל ש ר ב ל ה ק ן נ ש ו ש ר ב ש <והיהודים א  א

״ כדאמרינן בסוף כתובות נלף קיא.] . י ״ , ״ ״ ״ י ץ ״ י ״ י - ״ י / .... י ״ ״  ץ
ח נקיטינן בבל א חזיא חבלי משיח ו נ ו ו ) ב ? ר > ו ש ה ע ע ב ר א ב ו ו ) ב ם  { ו

י תרגמא הוצל ובפרק ערבי פסחים ר בו w מ״ט הואיל ונעשה ב ש  בהמשה ע
ך לו  נם אמר ר׳ יהושע בן לוי כרך וכל הסמו
 וכל הנראה עמו נידון ככרך וקורין בהמשה
ר ועד כמה אמר רבי ירמיה כמהמתן ש  ע
 לטבריא והיינו מיל ולימא מיל הא קמ״ל דשיעורא דמיל כמהמתן לטבריא:
ש כי ימכור אי ו , שב א ואה״כ הוקף נידון ככפר מ״ט נ  וא״ר יהושע בן לוי כרך שי
שב ולבסוף הוקף שב שהוקף ולבסוף ישב ולא שי  בית מושב עיר הומה מו

 דש״י
:  למוקפין: נדון ככרך. וקורין כט״ו

 סמוך. אע׳׳פ שאינו נראה נראה אע״פ

 שאינו סמוך: ועד כמה. קרי ליה סמוך:

 כרו שישב זלנסיןז היקן». שנמיישכ תחלה

 בבתים ולבסוף הוקף חומה נלון ככפר

 לענין בתי ערי חומה: ביס מושב עיר

 חומה. שנתיישב בתוך ערי חומה:

 נדף קיג:] נמי אמדנן הוא יוסף איש
דף כט.]  הוצל הוא יוסף הבבלי ולקמן !
 נמי אמדנן כככל היכא בבי כנישתא
 דהוצל ואין זו ראיה לפי שכתוב במקצת
 הטסתאות רכ אסי קרא מגילה בהוצל
דס רש״י ז״ל ופירש ן ג כ ו ]  דכנימין "
ד הוצל הוו וזו בחלקו של בנימין ת  ד
 וההיא דבבל לא מיקרי דבנימיןן ולא גרסינן בכתובות הוצל דבנימין אבל הרמב״ן ז״ל כתב דמשמע דמוקפות דחו״ל קורץ בט״ו דהא לרבי יהושע
דף ב:ז כל שמוקפין חומה מימות אתשורוש משמע אפילו בתו״ל קורץ כט״ו וכדאמר איהו כשושן ומדרבי יהושע  בן קרחה לאמר בגמרא !
 בן קרחה נשמע לרבנן במוקפין חומה מימות יהושע בן נון דהא לא פליגי אלא בזמן דרבנן תלו לה בזמן יהושע בן נון ורבי יהושע ב״ק
 תלי לה בזמן אחשורוש אבל בעיירות שבחו״ל לא נחלקו וגם זו אינה ראיה דאיכא למימר דהא בהא תליא אלא שהוא ז״ל הביא עוד ראיה
 מדגרסינן כירושלמי הכרך שחרכ ונעשה של עוכדי כוכבים אית חמו בו אין קורץ בחו״ל קורץ פירוש בירושלמי שאלו מילתא דריב״ל דלקמן
 דכרך שחרב מי׳ בטלנים ולבסוף ישב או שנעשה של נכדם מהו והשיבו דק״ו הוא שהד ככרכין המוקסין חומה שבחו״ל קורץ בט״ו
 ואע״פ שהרכה כרטס בחו״ל שלא היו כהן ישראל כלל מימוח אחשורוש וכ״ש שלא היה בהן עשרה בטלנין ואס הירושלמי מתפרש כך יש לנו
ן בט״ו וכן דעת הגאונים ז״ל: אמר דיב״ל כרך וכל הסמוך לו וכל הנראה עמו נידון ד  ללמוד ממנו שהכרכין המוקסין חומה שבחו״ל קו
 בכרך. מפרש כגמ׳ נראה אע״פ שאינו סמוך כגון דיתבא בריש טורא סמוך אע״ס שאינו נראה כגון שיושבח בנחל ר״מ דנראה נא1 וסמוך
 דקאמר היינו דמתחשב מתחומי העיר לוקא [ואפילו מופלג כמה] והכי דייק לישנא דקאמר נראה נ« אע״פ וכו׳ ולא קאמר רואין אותו מן
 העיר מיהו הא והא נמי איתא דרואין אותו מן העיר בעינן אי נמי אפשר דכי אמרינן ועד כמה אמר רבי ירמיה כמחמתן לטבריא מיל
 אכולה מילתא מהדר בין לנראה עמו בין לסמוך ומ״מ [אפילו לפירושא קמא] אינו נראה שאס היה רחוק כמה פרסאות מפני שרואין אותו
כפר מ״ט דבתיב ואיש כי ימכור בית מושב ונו׳. פירוש דמושב ל כדך שישב ולבסוף הוקף נידון נ ״ נ  מן הכרך יהא נידון ככרך: ואמר ד
 נקוד פתח והוא סמוך ומשמעו כית מושכ של עיר החומה ומשמע שהחומה היתה שס תחלה וסוכר רש״י ז״ל דדוקא לענין כתי ערי חומה
דף ה:]  הוא דבעינן הוקף ואח״כ ישב אכל לענץ מגילה לא ולפיכך פירשה לזו לענין בתי ערי חומה וטעמו ז״ל מדאמרינן לקמן בגמרא !
 חזקיה קרא מגילה בטבדא בארביסר וכחמיסר דמספקא ליה משוס דחד גיסא ימא ופרכינן אמאי מספקא ליה דהא ודאי לאו תומה היא
ד חומה לא מספקא ליה וכי מססקא  דתניא אשר לו חומה ולא שור אגר סביב פרט לטבדא שימה חומתה ומפרקינן דלענין בתי ע
 ליה לענין מגילה מאי פרזין ומוקפין חומה דכתיבי גבי מגילה משוס דהני מיגלו והני מיכסו והאי נמי הא מיגלא או דילמא משום דהני מיגנו
 והני לא מיגנו והאי נמי אגנויי מיגניא אלמא לא בעינן חומה לענין מגילה כדבעינן לענץ בית בבתי ערי חומה אלא "ןבמגניא ובמיכסי
 תליא מילתא וכיון שכן כרך שישכ ולכסוף הוקף הא נמי מיגני ומיכסי הלכך משמע שקורץ בו את המגילה בט״ו וה״נ משמע מדאמר
ד חומה] קל הוא שהקלו חכמים בקריאתה  דב״ל כרך והסמוך לו והנראה עמו נידון ככרך אע״פ שאין הדין כן לענין בית בבתי ע
ד חומה חוץ מן  [וכדאמרינן בירושלמי תני ר״ש ב״ר קל הוא שהקילו בקריאתה] דתנינן תמן כל שהוא לפנים מן החומה הרי הוא כבתי ע
ד חומה שוה למקרא מגילה ובית ד הוא ביוצא בו אלמא אין דין ע  השדות רמ״א אף השדות ותני כאן הסמוך לכרך והנראה עמו ה
ד חומה לוקא היא אלא שאינו נראה כן מלבד הרב אלפסי ז״ל שהביאה  בבתי ערי חומה הלכך משמע דהא דאמר דב״ל בבית בבתי ע
ד החצרים ולפיכך נראה דהא דדב״ל פליגא  כהלכותיו ואף הלשון כעצמו מוכיח שאף לענין מקרא מגילה איתמר דאי לא הול״ל נידון כבתי ע
ד חומה אלא שהקלו בסמוך ונראה כיון שחומת הכרך חומה גמורה:  אדחזקיה דלדכ״ל אינו נדון משוס חומה [כמו] לענין בית בבתי ע
 ומיהו איכא למידק בהא דריב״ל במאי עסקינן אי בשיש בה עשרה בטלנין אע״פ שישב ולכסוף הוקף היאך נדון ככפר להקדים ליום
ן ככפר א״כ ו מ  הכניסה ולמה לא יקראו בי״ד כדין עיירות גלולות וכי תימא בשאץ בה עשרה בטלנים עסקינן ומש״ה קאמר ל
 אפילו הוקף ולבסוף ישכ נמי דהא אמר דכ״ל כסמוך כרך שאין בו עשרה בטלנין נידון ככפר תרצו בתוס׳ דלעולס כל שהיא מוקפת חומה
ן כט״ו והיינו הא דהכא דאמר ד  מימות יהושע בן נון מתוך חשיבות חומתה אע״פ שאין בה י׳ בטלנין אין מקדימין ליום הכניסה אלא קו
 דב״ל כרך שישב ולבסוף הוקף נידון ככפר כלומר שמקדים ליום הכניסה ככפר והיינו ולאי בשאץ בו י׳ בטלנין ומשמע דהאי הוקף ולבסוף
׳ כטלנין נידון ככפר לאו דוקא כרך המוקף מימות יהושע  ישב אע״פ שאין כו י׳ בטלנין קורץ בט״ו ואידך דדב״ל דאמר כרך שאין כו י
 בן נון אלא עיר הגדולה שבגדולות קרי כרך כדאמדנן בדש כתוכות [לף ל.] כגון מתא מחסיא דמפקא מכרך ותנן נמי בפרק שני דייני
 גזירות נדף קי.] אין מוציאין מעיר לכרך ומכרך לעיר והיינו דאקשינן עלה בגמרא מאי קמ״ל תנינא איזו עיר גדולה כל שיש בה עשרה
ד זה כפר הלכך ודאי סשיטא דעיר גדולה שכגדולות מקדמת ליום המיסה כל שאין בה י׳ כטלנין ומפרקינן כרך  כטלנין פחות מכאן ה
 איצטדכא ליה אע״ג דמקלעי ליה מעלמא כלומר דרבותא אשמעינן בעיר גדולה שבגדולות אבל כרך המוקף חומה אינו קורא אלא בט״ו
 והיינו דתנן איזו עיר גדולה כל שיש בה י׳ כטלנין ולא קתני איזהו כרך דמשמע דככרך לא בעי י׳ בטלנין ואפשר שהטעם כזה כדי לחלוק
 כבוד לארץ ישראל שהיתה חריבה מיושביה שקורין בה לעולם בט״ו אע״פ שאין בה י׳ בטלנין זו היא שיטתם ז״ל אבל היותר מחוור אצלי
ן בט״ו ד  הוא שנאמר דכי אמר דכ״ל כרך שאין בה י׳ בטלנין נידון ככפר היינו לומר שאס רצה מקדים ליום הכניסה ומיהו אס לא רצו קו
 ואידך דריב״ל דאמר כרך שישב ולבסוף הוקף נידון ככפר היינו לומר שאין חומתו מעלה ולא מורדת אלא קורא בי״ד ואם אין כו י׳ בטלנין
 אס רצה להקדים מקדים: אבל הרמב״ן ז״ל כתב כרך שאין בו י׳ בטלנין אס לא רצה להקדים קורא כי״ד והכיא הוכחה לזה מן הירושלמי
 אע״פ שהגרסא מתחלפת ואין פירושו ברור וצ״ע לפי דבריו היאך נהגו עכשיו בארץ ישראל לקרוא בט״ו שהד ברוב המקומות אין שם
 עשרה בטלנין שיהיו בטלין ממלאכתן לעמוד בכית הכנסת ר״ל דלאו דוקא בטלנין אלא כל שדדן שס י׳ בני אדם שהולכין בוקר וערב
 לכית הכנסת הרי הוא כאילו יש שם עשרה כטלנין והכי נמי מוכח מאי דאמר כגמרא כרך אצטריבא ליה אע״ג דמקלעי ליה מעלמא והא
ן דאמר  הנהו דמעלמא אין בטלין ודוקא משוס דאתו מעלמא הוא דלא מהני הא אילו היו מהעיר נידונין כעשרה בטלנין ואס תאמר טו
 דכרך דישב ולבסוף הוקף נידון ככפר עיר המוקפת מימות יהושע בן נון היאך קורץ בה בט״ו ניחוש דילמא ישבה ולבסוף הוקפה י״ל
ד בכל  ישיבת העובדי כוכבים אינה ישיבה ונמצא שבשעה שכבשה יהושע היתה בה חומה ולא ישבה עד שנתישבו כה ישראל וא״ת ה
ד הן כאילו לא  הערים המוקפוח חומה מימות יהושע קורץ בט״ו ואפילו בחו״ל ואי אמרת דישיבת העובדי כוכבים אינה ישיבה ה
 היו מוקפות חומה מימות יהושע בן נון לפי שלא היה בהן באותו זמן ישיכה כלל י״ל כי אמדנן הכי ה״מ בארץ ישראל משום דטון דלענין
 בתי ערי חומה דינן כמוקפין חומה מימות יהושע בן נון מפני שישיבת העובדי כוכבים אינה ישיבה אף לענין קריאת מגילה נדונות
 כמוקפוח חומה אלא דאכתי איכא למידק בעיירות המוקפות חומה שבחו״ל ניחוש דילמא קדמה ישיכתן לחומתן ונמצא שהד הן כאילו אין
 להם חומה אלא איכא למימר שהולכין אחר הרוב שעל הרוב קודמת חומתה לישיבתן שכן דרכי רוב המדינה מקיפין חומה תחלה ואחר כך
 מיישבין אותן: ולבנין עיירות המסופקות אם הן מוקפץ חומה מימות יהושע בן נון או לא הורו הגאונים ז״ל שהולכין בהן אחר רוכ
 עיירות שרובן אינן מוקפות חומה מימות יהושע וקורץ בהן בי״ד ועוד שאפילו תאמר שהוא ספק שקול ה״ל ספק של דבריהם ולקולא
 ונמצא פטורות בשניהם ומבטל ממנו בודאי מקרא מגילה נ« לפיכך קורא בראשון ופטור בשני ודאמרינן בגמרא נלף ה:] אטבריא והוצל
ן בהן בארבעה עשר ובחמשה עשר במדת חסידות היו נוהגין כן משום ספקא דטכריא דתליא כמגניא ומכסיא ובהוצל מפני ד  שהיו קו
 שהיו נחלקין בה בקבלתו זה אומר מוקפת וזה אומר אינה מוקפת והיו קורץ בלא ברכה לספק לדבריהם לא בעי כרוט כדאיתא
 בפרק במה מדליקין [לף כג.] אלא שראר לברך בארבעה עשר מפני שהולכין אחר רוב העולם והרמב״ס ז״ל כתב בפרק ה׳ מהלכות
 מגילה עיר שהיא ספק קורץ בה בשני הימים ובליליהן אבל אין מברכין על קריאתה אלא בי״ד הואיל והוא זמן קדאה לרוב העולם:
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 4 (ג.-ד:) רבינו נםים מנילה נקראת פרק ראשון מנילה

 ואמר ריב״ל כרך שאין בו י׳ בטלנץ נ־דון ככפר. פירשתיה למעלה: אשר לו חומה. אשר לא כתיכ כאלף וקרי כוי״ו כמסורת ללמד אע״פ
י ערי חומה: ישיאל במעמדן. עומדין היו על קרמות צבור כשעת הקרכתן כדאיתא ת  שאין לו עכשיו והיה לו קודס לכן הרי הוא מ
 כמסכת תענית שמבטלין מעבודתן ובאין לשמוע מקרא מגילה אע״ס שיש שהות ביום לעבוד עבודה ואח׳׳כ לקרות אפ״ה מבטלין מעכודתו
 כדי לשמוע מגילה בצבור ומיהו דוקא בשיכולים אח״כ להשלים העבודה הא לאו הכי ודאי אין מבטלין העבודה דאורייתא משום מגילה דרבנן:

י שמבטלין נ  מבאן סמכו של בית ר

 ואמר ר׳ יהושע בן לוי כרך שאין בו עשרה
 בטלנין נידון ככפר ואע״ג דאתו מעלמא וכרך
 שהיה מוקף בימי יהושע אף על פי שאין לו
ר דתניא ר׳ אליעזר ש ו קורין בחמשה ע  עכשי
אשר לוא הומה אע״פ שאין לו ( ?  יא< אומר י
ו והיה לו קודם לכן: משפהה ומשפה׳  עכשי
להביא  למה לי אמר רבי יוםי בר הנינא א
ן מעבודתם  משפתות כהונה ולויה שמבטלי
 ובאים לשמוע מקרא מגילה תניא נמי הכי
 כהנים בעבודתם ולוים בדוכנם וישראל
 במעמדן כולן מבטלין מעבודתם ובאין
ל בית ר׳  לשמוע מקרא מגילה מכאן םמכו ש
 שמבטלין תלמוד תורה ובאין לשמוע מקרא
 מגילה: אמר רבא פשיטא לי עבודה ומקרא
 מגילה מקרא מגילה עדיף מדר׳ יוםי בר הנינא
ד תורה ומהרא מגילה מקרא מגילה  תלמו
ד תורה  עדיף מדכומכו של בית רבי תלמו
 ומת מצוד, מת מצוה עדיף מדתניא מבטלין
ד תורה להוצאת א המת ולהכנסת כלה:  תלמו
׳מולאהותו: ף 3  עבודה ומת מצוה מת מצוה עדי
 מת מצוה ומקרא מגילה מאי בתר דבעיא
 הדר פשטה מת מצוה עדיף דאמר מר גדול
ד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה:  כבו
 א״ר יהושע בן לוי נשים כ הייבות במקרא
ף הן היו באותו הנם וא״ר יהושע א  מגילה ש

יאלהי יב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולשנותה ג ביום שנאמר ג הי  בן לוי נ
שהל להיות  אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי ואמר ריב״ל פורים ;
 בשבת פי׳ >נ< יום המשה עשר לבני כרכים שהל להיות בשבת שואלין
 ודורשין בענינו של יום דתניא י •וידבר משה את מועדי ה׳ משה תקן להם
 לישראל שיהו שואלין ודורשין הלכות פסה בפסה הלכות עצרת בעצרת
 הלכות הג בהג אבל מגילה בשבת לא קרינן מאי טעמא אמר רבה הכל
 הייבין במקרא מגילה ואין הכל בקיאין ד במקרא מגילה גזירה שמא יטלנה
ד ויעבירנה ארבע אמות ברה״ר והיינו טעמא דלולב  בידו וילך אצל בקי ללמו
, מפני מה אין לולב דוחה את ה  והיינו טעמא >ג< דשופר: גרםי׳ במםכת םוכה
ן והלא >י< מצוה מן התורה ואפי׳ בגבולין ואוקימנא משום  השבת ביו׳׳יט ראשו
 דלא ידעינן בקביעא דירהא ומםפיקא לא דהינן שבת והיינו טעמא דשופר

י  דש״

 אשר לוא חומה. באלף כתיכ ולכך דרשינן

 אע״פ שאין לו עכשיו: מולאחותו. לתניא

 ולאחותו מה מ״ל גבי נזיר כתיב על נפש

 מת לא יבא הרי הכל במשמע וכתיב

 בתריה כתוב יתירא לאביו ולאמו לאחיו

 ולאחותו הכי דרשי׳ בספרי לאביו לא יטמא

 אבל מטמא למת מצוה לאמו מה מ״ל שאס

 היה כהן ונזיר לאמו לא יטמא אבל מטמא

 למת מצוה ואע״פ שקדש ב׳ קדושות לאחיו

 מה ת״ל (ה) אס היה כהן גדול ונזיר לאחיו

 לא יטמא אבל מטמא למת מצוה דע״כ כולהו

 למעוטי מת מצוה אתו הלכך אס אינו ענין

 לו תנהו ענין לחברו ולאחותו מת״ל אס

 אינו עני! לאלו תנהו ענין לבטל עבודה

 ומילה נא] בפני מת מצוה הרי שהיה הולך

 לשחוט את פסחו ולמול את בנו ושמע שמת

 לו מת או אח או אתומ יכול יטמא (י) אמרת

 לא יטמא כשס שאין הנזיר מבטל נזירחו

 לטמא לקרובו כך לא יבטל מפסחו יכול כשם

 שאינו מטמא לאחותו כר אינו מטמא למת

 מצוה מ״ל ולאחותו לאחותו הוא דאינו

 מטמא אבל מטמא לממ מצוה א״כ עבודה

 וממ מציה ממ מצוה עדיף כאשר פירשמי

 מולאחומו: שדוחה אה לא העשה שבתורה.
 דכתיב לא תוכל להתעלס וכתיב והתעלמח

 פעמים שאמה מתעלס כגון זקן ואינו לפי

 כבודו: נשים חייבוה במקרא מגלה שאן»
 הן היו באוחו הנס. שאף עליהם גזר המן

 להשמיד כדכתיב טף ונשים ביום אחד:

 ולשנוהה ביום. זכר לנס שהיו צועקים

 בימי צרתם יום ולילה: אקרא יומם.

 במזמור אילת השחר הוא שנאמר על אסתר

ן ביומא למה נמשלה אסתר לאילת: נ  כדאמד

 תלמוד תודח. משוס דכגמ׳ מסקינן
 דעבודה חמירא מתלמוד תורה דיחיד
 כלומר שאין ת״ת של כל ישראל:
א פשיטא לי עבודה  אמד רנ
 ומקרא מגילה מקרא מגילה
ר חנינא. דאמר  עדיף מדר׳ יוסי נ
 לעיל דמשפחות כהונה מתבטלין
 מעבודתן ובאין לשמוע מקרא מגילה:
 תלמוד תורה ומקרא מגילה מקרא
 מגילה עדיף מדםמנו של בית רני.
 שמבטלין תלמוד תורה ובאין לשמוע
 מקרא מגילה: ת״ת ומת מצוה
 מת מצוה עדיף. מדתניא מבטלין ת״ת
 להוצאת המת ולהכנסת כלה. ולאו
 דוקא מת מצוה אלא אפילו שאר
 מתים נמי וכדתניא בהדיא ככרייתא
 דמכטלין ת״ת להוצאת המת וסתמא
 משמע אכולהו מתים אלא משוס
 דאיירי הכא [בעבודתן מצוה דוקא נקט
 נמי בהא מת מצוה (כמת) ואי נמי י״ל
 דברייתא רשות קתני דאי בעי מבטל
 וכיון דלשאר מתים רשות לגבי מת מצוה
 חוכה: עבודה ומת מצוה מת מצוה
 עדיף מוליאהותו. פי׳ דכתיב גבי נזיר
 לאביו ולאמו לאחיו ולאחותו לא יטמא
 להס [במותם] וקרא יתירא הוא דהא
 לעיל מיניה כתיב על כל נפשות מת
 לא יבא הלכך אידך קרא דכתיב לאביו
 ולאמו לאחיו ולאתותו כוליה קרא
 יתירה הוא וכל חד וחד מלאכיו ולאמו
 לאחיו ולאחותו מדרשי בנזיר ובספרי
 ומולאחותו דרשינן התס הכי הרי שהיה
 הולך לשחוט את פסחו ולמול את כנו
 ושמע שמת לו מת יכול יטמא פי׳
 משוס דמצוה להטמא לקרובי׳ מדכתיכ
 לה יטמא אמרת לא יטמא פירוש משום
 דלא אתי עשה דטומאת קרובים דקיל
 דלא הוי אלא עשה גרידא ודחי עשה
 דפסח ומילה דחמיר דהוי עשה שיש
 בו כרת יכול כשם שאינו מטמא
 לקרוכיס כך לא יטמא למת מצוה
 כלומר לדחות פסח ומילה תלמוד

 לומר ולאחותו דהוא קרא יתירא ודרשינן מיניה דלאחותו הוא דאינו מטמא כשאינה מח מצוה כגון שיש לו אחיס שאינן נזירין דרמיא עליהו
 אבל מטמא הוא למת מצוה שאין לו קוכרין אלמא מח מצוה עדיף מעכודה דהא מדחי פסח מקמיה: מת מצוה ומקרא מגילה הי מינייהו
 עדיף. ופשטינן דמת מצוה עדיף דאמר מר גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה סי׳ באיסורא דרבנן ומאי לא תעשה לא
 תסור: נשים היינות נמקרא מגילה שאף הן היו נאותו הנס. ועיקר הפי׳ דאף הן היו בסכנה והכי איתא בירושלמי וכן אמרו
 [בפסחים דף קח:] לענין ד׳ כוסות ולענין נר חנוכה [שבת דף כג.] ואיכא מ״ד דכיון שהן חייבות מוציאות את הזכרים ידי חוכתן שכל המחויב
דף ג.] דאמרינן הכל חייבין לקרות את המגילה לאיתויי מאי לאיתויי  בדבר מוציא את הרבים ידי חוכתן וה״נ משמע כשמעתא קמייתא דערכין [
 נשים ומשמע שדינס כשאר החייבין להוציא רביס ידי חובתן וכן דעת רש״י ז״ל שם אבל כשס ה״ג כתבו שהן חייבות לשמוע את המגילה אבל אין
 חייבות בקריאתה ולפיכך אין מוציאות הרבים ידי חובתן והביא ראיה מדתניא כתוספתא דמכילתא הכל חייבין בקריאת מגילה וכו׳ נשיס
 ועבדים וקטנים פטורין ממקרא מגילה ופירש בו שהן פטורות מהמקרא אבל חייבות בשמיעה וכדגרסי׳ בירושל׳ ריב״ל מכניף בניו ובני ביתו
 וקרי ליה קמיהון ואין זה מחוור אלא שראר לחוש לדבריו להחמיר: חייב אדם לקרות את המגילה נלילה ולשנותה ניום שנאמר אלהי
 אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי. כהאי מזמור כתוב למנצח על אילת השחר ודרשוהו רבותינו ז״ל על אסתר המלכה וכתב ר״ת
 ז״ל שעיקר קריאתה ביום ולפיכך נוהגין לחזור ולומר זמן ביום אע״פ שאמרוה בלילה שעיקר פרסום הנס ביוס הוא וה״נ משמע במתני׳
 דאידך פרקין ן דף כ:ו דתנן כל היום כשר לקריאת המגלה ותנן נמי ן דף כ.] אין קורין את המגילה ולא מזין ולא מוסלין ולא טובלין אלא
 כיוס ופרשי׳ כגמרא מנ״ל דכתיב והימים האלה נזכרים ונעשים בימים אין בלילות לא ואע״ג דאמרי׳ עלה לימא תיהר תיוכתא דריב״ל
 ומפרקי׳ כי קתני אדיוס אפ״ה כיון ששנה עמהס מקרא מגילה ולא שנאה עם אותן שמצותן בלילה משמע דעיקר מצותה ביום היא אכל
 הרמב״ס ז״ל כתב כספ״ג מהלכות מגילה שכיום אינו חוזר ומכרך שהחיינו: פודים שהל להיות בשבת שואלי; ודורשין נענינו של יום.
 כתב הרב אלפסי ז״ל יום ט״ו לכני כרכים שחל להיות בשבת וכתב כן משוס דארביסר לא מקלע לן בשבת אלא חמיסר ולענין מקרא
 מגילה ודאי מקדימין בע״ש כדתנן במתני׳ בריש פירקין וקאמר ריב״ל דכיון שהוא יוס פורים שואלין ודורשין כענינו של יוס כלומר נענינו
 של נס ודרשה של מגילה דאילו מגילה גופה כבר קראו אותה מע״ש דבשבת לא קרינן לה משוס גזירה דרבה: משה תקן להס לישראל שיהיו
 שואלין ודורשין כענינו של יום הלכות פסח וכוי. כלומר ששואלין ומפרשין הלכותיהן והא דאמרינן כעלמא שואלין כהלכות הפסח קודם לפסח
 ל׳ יוס ההוא ענינא אחרינא הוא דלאו למימר דמתייבין מהאי זימנא לדרוש כהלכות פסח אלא לומר שהשואל בהס בבית המדרש באותו זמן
 מיקרי שואל כענין דקי״ל בשני תלמידים שואלין שאם אחד שואל כענין ואחד שלא כענין שנזקקין תחלה לשואל כענין: אבל מקרא מנילה
 כשבת לא קרינן ט״ט אמר רבה הכל חייבין בקריאת מגילה ואין הכל בקיאין בקריאת מנילה גוירה שמא יטלנה כידו ויעבידנה ר״א ברה״ר
 והיינו טעמא וכוי. פי׳ משום דלולב בזמן הזה דחשבי׳ נפשין בדלא ידעינן בקבועא דירחא חשיכ לן כספקא ומש״ה דיניה כמגילה דרכנן שראוי
 לדחותו משוס גזירה אבל בזמן שבהמ״ק קיים לא מדתי לולב ביום ראשון בשכת משוס הך גזירה וכדאיתא פ׳ לולב וערבה !דף מג. ע״ש בתוס׳
 ל״ה איכהי] ומיהו שופר לעולם נדחה מפני השבת ולא היו תוקעין אלא במקדש לפי שברוב השנים לא היו יודעין בשחרית שהיא שעת תקיעת
 שופר בקיבועו של חלש זה שהוא חג שהחלש מתכסה בו ורוב השנים לא היו באים העלים בשחרית דמש״ה [ל״ה דף ל:ו תמיד של שחר היה
 קרב כהלכתו כלומר שאפי׳ באו עדים בשחרית היו אומרים שיר של תול כהלכתו ברוב השנים ולפיכך אמרו שבמלינה לא היו תוקעין שאם
 נתיר להם לתקוע כשבאו עדים בשחרית לשנה הבאה גם כן יתקעו אע״פ שעדיין לא באו עדים יאמרו אשתקד מי לא תקעו עכשיו ג״כ
 נתקע כשם שאנו גוהגין בו קדש ולפיכך לא רצו להתיר אלא במקדש במקום זריזין: וגרסי׳ במס׳ סוכה ןדף מג.ן מפני מה אין לולב דוחה
 את השבת ביו״ט הא׳ והלא מצותו מן התורה אפי׳ בגבולין ואוקימנא משוס דלא ידעי׳ בקבועא דירחא ומספיקא לא דחינן שבת והיינו טעמא

 עין משפט נר מצוה
 א׳ סד-א׳ סו

׳א מהלכות אנל ׳ פי ק מהלכות מגילה י ״ ׳ פ י  א מי
ל ״ י ו ו מ ז ותרפנ פ ׳ תר ר א״ח סי ו ני ט ן ל ו ג עשי מ  ס
ר א״ח סי׳ ו ג עשי! ל ט מ  סי׳ שסא: נ מיי׳ שם ס
ג מהלכות ״ י פ ק מהל׳ מגילה י ״ ׳ פ י : ג מי ז פ ר  ת

: ן ח פ ר ח סי׳ ת ״ א ו ט ) ן ל ג עשי מ  תפלה ס

 מסורת הש״ם
ר ו ג) תהליס כנ ד) ויקרא כ ל מ  א) ייקרא כה נ) נ

: . ף מג  כג ה) ד

 קובץ הגהות
נ גירסמ אלפס יש! ״ : (ג) נ וסי ר י נ נ ״  ב״ח (א) נ
׳ גרסי ר ו פ ו ש : (ג) ד י ד לעיירות אי כו ״  יום י
: ר נ כ ״ : (ה) צ״ל שאס: (ו) נ  כצ״ל: (ד) צ״ל מצומו
ו יכול יטמא נ י [א] מפני ממ מציה וכו׳ אמ נ  מא״

: ף ק ו  כצ״ל ותינת ושמע וכוי או אתות מ

 שלטי הגבורים
ז א וכן נראה בעיני שאי! מניחין מקרא ״ א י ן ר ו ש  ל
ר קנורת מת שיש לו קונרין אלא קוראי! י נ ע  מגיל׳ נ
 את המגילה יאת״כ קונרין אמ המת כמנואר נקונט׳
 הראיות. אנל מנטלי! ת״מ להוצאת המת אע״פ שיש
 לו כמה קונרין וכן מנטלי! ת״ת להכנסת כלה יכן
 נראה נעיני שמנטלין ת״ת לנרימ מילה שהרי מילה
 גדולה מהוצאת המת שיש לו קונרין יאס מנטלין ת״מ
ר מצות מילה כמנואר ו נ ע ר היצאת המת כ״ש נ ו נ ע  נ

 נקמט׳ הראיות:
 ב מלנרי מיי׳ שכתכ לכל השומע מפי שחיינ לקרותה
 יצא א״כ לליליה הנשים מוציאות אנשים י״ח וכ״כ שם
 מגיל משנה ואפשר שכן הוא לעת רבינו וכן פירש״י
מ ״ מ ג שמיינו׳ נ נה״ג כתנ אע״  שמוציאות לאנשים י״ת ו
 אינן מוציאות לאנשים ינ״ה כתנ כי היני לנשים מזמנות
 לעצמן ואינן מצטרפות לנרכת הזימון ה״נ אמרי׳ אינן

 מצטרפות לעשרה:
ז גשיס וענליס יטומטוס יאנדריגיניס כולן ״ א י ן ר ו ש  ל
 חיינין נקריאתה ונראה נעיגי שמיציאין את הרניס י״ח

 כמנואר נקונט׳ הרא־יח:
 ג כתנ הרא׳׳ש דיל היה אומר ר״ת דיל אע״פ שנירך
ן זמן אף ניוס לעיקר קריאתה ר נ מ  זמן נלילה חוזר ו
 הוי ניוס יותר מכלילה להכי משמע לישנא לקרא יימס
ע ו י  אקרא אע״פ שלילה לא לומיה לי וקראתיה נלילה נ
 תהא עיקר הקריאה וגס עיקר פרסומי גיסא הוא ניום
 כזמן משתה ושמחה ומתנות לאניוניס ומשלות מנות
 וחנן לקמן כל היום כשר לקרות את המגילה קתני וכל
 הלילה כשר לא קתני לקריאת מגילה לפי שאינה עיחר
 קריאתה בלילה וקתני נמי אין קורי! את המגילה ולא
 מוהלי! ולא טונלין אלא ניוס ומפרש נגמ׳ מכלן לכתינ
 והימים האלה ניוס אי! נלילה לא לימא תיהוי תיונתא
 לרינ״ל וכו׳ ומשני כי קתני כייס אמוהליס ומיהו
 מדקתני מקרא מגילה נהדייהו ש״מ לעיקר מקרא
ן ר ב ׳ לקמן מאי מ  מנילה הוי ביממא ועוד מדאמרי
ן מטיח וביום מ״נ ר ב  מנ״מ ולא קאמר בלילה מ
 כדקאמר גגי נר חנוכה יומא קמא מברך מנ״ח וכוי
 אלמא משמע דמנ״ח מברך ביום ובלילה ועוד שבני
 הכפרים שהיו מקדימי! ליום הכניסה מסחמא ביום היו
 נאיס לשמוע את המגילה כשנאיס לשמוע קריאח
 התורה אלמא שעיקר קריאתה ניוס ואע״ג דהוה
 סלקא דעתך למיתנייה מתני׳ דידיה ניממא מ״מ לא

: ט  מיתוקס ה

י שאין אומרים דלא ידעינן עתה  ד כתב סמ״נ בשם ר״
 אלא גזירה שמא יגורו נזירה שלא ללמוד ולא נדע:

״ד בשנת העיירות מקדימין ז ואס חל י ״ א י ן ר ו ש  ל
 לקרוא גייס ה׳ בני הכסריס והכרכיס קורין באחד
 בשנת שהיא ט״י וכן אט נוהגין: על התעניות שנהנו
״ג נאדר לדנרי הצומית וזעקתם שאס חל י  להתענות נ
״ג נאדר נע״ש מקדימים להתענות נהי יאע״פ שאין  י
 קורי! המגילה נשבת דורשי[ נה נשנת ואין חוששין

 שמא יענירוה נרשות הרניס:

 שיטת ריב״ב
 ואע״ג ראשו מעלמא. דקבועין בעינן: ישראל
 גמעמון. עומרי! היי על תמידי צבור נשעח הקרבחן
 כדתגן נמס׳ תעניות: מולאיזותו. בגמ׳ מפרש לה:
 שאף הן היו נאוחו הנפ. על ידן היה עיקר הנס:
 ולשנוסה גיוס. זכר לנס שהיו צועקים נימי צרתס
 יוס ולילה: אלהי אקרא יומס וגוי. כמזמור אילת
 השחר הוא שנאמר על אסתר כדאמרי׳ נמס׳ יומא
 למה נמשלה אסתר לאילת: יום ט״ו לנגי כרכים
״ל האידנא לעולס אינו  שתל לסיוה בשנת. אנל יוס י
ו  תל נשכת: גרפי׳ במס׳ סוכה וכוי. כנר נתננ

ערנה:  נעני! הזה נמס׳ סוכה נסרק לולנ ו
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 עין משפט נר מצוה
 א׳ םז-איסח

ר א״ח ו ! ד מ ג עשי מ ק מהל׳ מגילה ש ״  א מיי׳ פ
ר א״ח ו ג שם ט מ כ שם ש ״ ׳ פ י ׳ תרצ: כ מי  סי

׳ חרצא:  סי

 מםורת הש״ס
: ה ג ר ע פ לולב ו ״ : ג) כפול לו ר ט ף י  א) ל

 קונץ הנהות
ט׳ באב חגיגה  ב״ח (א) נ״ב אבל זמן עצי בהניס ו
פ שאמרו ׳ ן אע׳ ן ולא מקלימי  והקהל מאמרי
ן בהספל ובתעניח י פר ן ולא מאחרי! מו מי  מקלי
ר יהולה אימפי מקום שנכנסין ״  ומתנות לאביונים א
 בשני ותמישי אבל מקום שאין נכנסין לא בשני ולא
ר [ אופה אלא בזמנה: גמ׳ איזו עי  בחמישי אין קורי

: י ׳ בטלני! תנא כו  גלולה כל שיש בה י

 שלטי הגנורים
 א ר״ת כתב אפי׳ לחזר אחר י׳ א״צ אלא לכתחלה
 קורי! אותה ביתיל ובה״ג פסק לוקא בי׳ ורב עמרס
׳ אז קורין  כחב צריך לחזר אחר עשרה ואס א״א גי

 אותה ביחיל ולוה הסכים הרא״ש:
׳ בני אלם כלי ז אין קורין המגילה אלא ני ״ א י ן ר ו ש  ל
 לסרסם הנס ואע״פ שקורין אותה נזמנה ואס קורא

: ו  אותה בזמנה ביחיל יצא כמו שביאר מז״ה בפסקי
 ב ור״ז ז״ל כתנ היו יודעין שנשחי ישיבות שנבית
נו שבננל ונכל מקום ישראל קורי! וכורכין כסיית  רני

נאשמו ונצרפת כרב האי: ר ו ר פ ס  ונוהגי[ נ

 רבינו נםים מגילה נקראת פרק ראשון מגילה (ה.) ג
 דשופר והיינו טעמא דמגילה. ע״כ לשון הרב אלפסי דיל ומ״ש והיינו טעמא לשופר כבר פירשתיו מיהו מ״ש היינו טעמא למגילה אינו
 מחוור דכיון דמדבריהס הוא אפילו היינו בקיאין בקביעא דירחא לא היתה דוחה שבת וככר השיג עליו הר״ז הלוי ז״ל וכתב הרמכ״ן ז״ל
 שלפי מה שאמר והלא מצותה מן התורה אפילו בגבולין ואמר משום דלא ידעינן בקביעא דירחא ולא דחי שבת אלא ודאי דדכרי תורה
 מש״ה אמר והיינו טעמא למגילה כלומר שאינה דכר תורה ואין זה עולה יפה כלשון לפיכך נ״ל כיון דמסקנא התם בפרק לולב וערבה דמשום
 ללא ילעי׳ בקביעא לירחא אפילו

 והיינו טעמא דמגילה: אמר רב מגילה
בזמנה קורין אותה ביחיד ושלא בזמנה קורין  א

 אותה בעשרה ורב אםי אמר בין בזמנה בין
 שלא בזמנה קורין אותה בעשרה הוה עובדא
 והש לה רב להא דרב אםי ואע״ג דחש לה
 רב להא דרב אסי קי״ל א ברב דהא ר׳ יוהנן
) א״ר חייא בר אבא א  קאי כותיה דאמרי׳ לקמן
הקורא את המגילה הכתובה בין  א״ר יוהנן ב
 הכתובים לא יצא ולא אמרו אלא בצבור
 אבל ביהיד יצא ושמעינן מינה דקורין אותה
 ביחיד כרב דאמר בזמנה קורין אותה ביהיד
 וכתב רב האי גאון ז״ל מנהג דהזי לנא דמאן דהרי לה למגלה קורא ב ופושט
 כאגרת אבל קורא וכורך כספר תורה לא חזי לנא: מתני' איזו עיר גדולה
ש בה עשרה בטלנין פחות מכן הרי זה כפר באלו אמרו מקדימין ולא  כל שי
 מאהרין >א<: גמ' תנא עשרה בטלנין של בהכ״נ: באלו אמרו. פירוש בקריאת
 מגילה ובתרומת שקלים מקדימין ולא מאחרין דכתיב ולא יעבור אבל בסעודת

 דאורייתא כשופר ולולב לא לחי
 מש״ה אמר והיינו טעמא דמגילה
 שהרי מעתה טעמו של שופר ולולכ
 מספיק בה ואינה צריכה לטעם בפני
 עצמה ואילו היה נותן בה טעם מפני
 שהיא של סופרים היה קשה עלינו
 א״כ שופר ולולב דאורייתא לידחו
 וכפי דרכו של הרב אלפסי ז״ל כך
 היה ראר לכתובג<: אמר רב
 מנילה בזמנה קורץ אותה ביחיד.
 זמנה היינו ארביסר לעיירות וחמיסר
 למוקפין ושלא בזמנה יש שפירשו
 כשמקדימין ליום הכניסה ולא נהירא
 דהא בימי רב ורב אסי כבר כטלה
 הקדמת הכניסה אלא שלא בזמנה
 היינו כשחל י״ד לכני עיירות בשבת
 או ט״ו לבני כרכין שמקדימין וקורץ
 בע״ש והכי מוכח בגמי: הוה עובדא
 וחש לה רב לדרב אסי. כלומר לאצרוט

 רש״י
 בזמנה. בי״ד מתוך שהוא חובה כו כיוס

 על כל יתיד רחיד קורי! אותה אפי׳ ביחיד

 דהואיל דהכל קורין אותה איכא פירסום:

 שלא בזמנה. כגון כפרים המקדימין אין

 קורין אותה אלא בעשרה דבעינן פרסומי

 ניסא: דחש לה רב להא דרג אסי. דתזר

׳ באלו אמרו י נ ת  על י׳ לקבצס: מ

 מקדימי!. בזמנים של מגילה אמרו מקדימין

׳ עשרה גנילנין מ  אס בא היום 3שנמ: ג
 של בית המהמ. שהן בנולין ממלאכתן וניזונין

 משל צבור להיות מצויין בזמן תפלה בבהכ״נ

 דאמר מר בברכות כיון שבא הקדוש

 ברוך הוא בבית המסת ולא מצא שם עשרה

 מיד כועס שנאמר מדוע באתי ואין איש:

 י׳ אפי׳ בזמנה ומשמע מדחש לה רב להא דרב אסי דהלכתא כוותיה אבל הריא״ף ז״ל כתכ דאע״ג דחש לה רכ קי״ל כרב דהא ר׳ יוחנן קאי כותיה
 דאמרינן לקמן א״ר חייא בר אבא א״ר יוחנן הקורא במגילה הכתובה בין הכתובים לא יצא ולא אמרן אלא בצבור אבל ביחיד יצא והר״ז הלוי ז״ל
 כתב שאין זו ראיה דלא פליגי אלא למצוה אבל בדיעבד אפילו רב אסי נמי מולה דיצא וראיה לדבר ממה שלא מנו מקרא מגילה עס אותן שהן
 בעשרה דקתני להו בהך מסכת נדף כג:1 אין פורסין על שמע וכר וכיון דבמגילה קיימינן אם איתא דבעינן כה י׳ לעכובא היה להם למנותה עמהן
 והרמב״ן ז״ל כתב שאין זו ראיה דכל אותס דקא חשיב התם תובת צבור הס ואין עושין אותם אא״כ בי׳ או רובם מחויבים כדכר כגון שלא שמעו
 קדיש וברכו אבל במגילה לא בעינן י׳ אלא משוס פרסומי כיסא הלכך אפי׳ בשביל יחיד קורין אותה בי׳ אע״פ שיצאו הס כיון שהיחיד לא יצא ורב
 אסי משמע דלעכובא קאמר דאמר דחש לה רב לדרב אסי וכן נמי מדלא אמר מצותה בי׳ משמע דלעכוכא קאמר הלכך קי״ל כרב דבזמנה אפי׳
 לכתחלה קורץ אותה ביחיל וא״ת והא לרשינן לעיל מלכתיב משפחה ומשפחה להביא משפחות כהונה ולויה שמבטלין מעבודתן ובאין לשמוע
 מקרא מגילה ואמרי׳ נמי דמכאן סמכו של בית רבי נשמבטלץ ת״ת] ובאין לשמוע מקרא מגילה כלומר בצבור ולרב אמאי והא איהו לאמר לכזמנה
 קורין אותה ביחיד לכתחלה יש לומר לאפילו רב מולה למצוה מן המובחר לקרותה עס הצבור משוס פרסומי כיסא ולפיכך בשעה שהצבור קורין
 מבטלין עבודה ות״ת ובאין לשמוע עם הצבור ואע״פ שיש בבהמ״ד אפי׳ מאה כשל בית רבי(מיהו) משום דברוב עס הדרת מלך [מיהו] ס״ל לרב
 שלא הטריחוהו חכמים לכנוס י׳ כדי לקרותה: וכתוב בספר המאור תניא בברייתא המפרש ביס והיוצא לדרך קורין בשלשה עשר כתב
 עלה ה״ר אפרים ז״ל להא לרב ודרכ אסי לאית להו קריאה שלא בזמנה כגון שחל ארבעה עשר לבני עיירות בשכת או חמשה עשר לבני
 כרכין אבל י״א ר״ב ליכא קריאה כלל להא בטלי להו וברייתא זו לא הזכירה אלא בי״ג בלבד אלו דברי הרב ז״ל ואני אומר הוא הלין לאחל עשר
 ושניס עשר וכלאי הוא ר״ע סתימתאה נלף ב•] לסמוך עליו בשעת הלחק כגון מפרש ליס ויוצא בשיירא שמאחר שהתירו לו בשלשה עשר ה״ה
 לשנים עשר ואחד עשר ובירושלמי גרסינן רבי אבא בשם ר׳ יהולה כל שאמרו ילחה ממקומו ובלבל בי׳ ותו גרסינן בירושלמי מפרשי
 ימיס והולכי מדכרות קורץ כדרכן [3י״ד] וברייתא פליגא עליה במשמעה אי נמי יש לומר הא דאפשר ליה הא דלא אפשר ליה: מתני' איוו
ש נה י׳ בטלנץ. מפרשינן בגמרא י׳ בטלנין של בית הכנסת כלומר שבטלין ממלאכתן שיהו מזומנין כל שעה לתפלה י  עיר נדולה כל ש
׳ מיד כועס ורש״י ז״ל כתב דבטלין ממלאכתן ונזונין משל צבור ואין צורך אלא כל שמשכימין ומעריבין  כדאמרינן !ברכות דף ו:] לא מצא שם י
 להיות מצויץ בשעת תפלה לבית הכנסת די בכך: באלו אמרו מקדימץ ולא מאהר־ן. כלומר בבני כפרים ובני עיירות שאין להס עשרה
 בטלנין וכן כשתל פורים בשבת ובע״ש וגרסינן בירושלמי באלו אמרו מקדימין ולא מאחרין קריאת מגילה ותרומת שקלים פירוש בקריאת
 מגילה משום דכתיב ולא יעבור בתרומת שקלים משום דמר״ח ניסן ואילך לא סגיא לאתויי תמידין אלא מתרומה חדשה אבל סעודת ר״ח
 פירוש שהיו עושין כשהיו נסמכין לעבר את החודש וסעודת פורים מאחרין ולא מקדימין ונראה לסי זה שכשחל י״ד להיות כע״ש שעיירות
 גלולות ומוקפין חומה קורץ בו ביום שאין מוקפין חומה עושין סעולה על אחל בשכת וכן נמי כשחל י״ל להיות בשבת לדידהו דמקלע
 שעיירות גדולות מקדימין ליוס הכניסה שאין בני עיירות גדולות עושין סעודת פורים על אחל בשבת שהוא זמנן של מוקפץ חומה והקשו
 על זה והיאך יאחרו מוקפץ סעודת סורים לאחר ט״ו והא כתיב ולא יעבור וכני עיירות נמי היאך יאחרו עד ט״ו והא כתיב ולא יעבור
 דמשמע (נמי) דקאי נמי אזמנן של עיירות להיינו י״ל שהרי כשתל י״ל להיות ברביעי אין בני כסלים מאחרין עד יוס חמישי משוס דכתיב ולא
 יעבור ואי נמי אמרת דולא יעבור לא קאי אלא לאחר ט״ו וכדאמרי׳ לעיל ואימא שיתסר ושיבסר ומהדר אמר קרא ולא יעבור מ״מ הא איכא
 משוס זמנו של זה לא כזמנו של זה דעל כלחך כשחל ארבעה עשר להיות ברכיעי מה שאין כפרים מאחרים עד למתל [שהוא יום הכניסה]
 היינו אי משום דכתיב ולא יעכול אי משוס דזמנו של זה לא כזמנו של זה ולפיכך כשם שאין קולין את המגילה בראשון בשבת כשחל י״ד בשבת
 משום דזמנו של זה לא כזמנו של זה ה״נ אין לעשות הסעודה באחד בשבת אלא ביוס הכניסה [או] כע״ש דהא אתקש זטלה לעשייה כדאיתא בגמ׳
 וכ״ש כשחל ט״ו להיות בשבת שמקלימין המוקסין לקלות בע״ש שהוא י״ד שעושין הסעודה בו ביום דאילו באחד בשכת יום ט״ז הוא ואיכא משום
 ולא יעבול זהו מה (שפסקו) [שספקו] הלאשוניס על זה הילושלמי ולא העלו כו כלום ונלאה שמלוחק קושיות הללו כתב הלא״ה ז״ל בפי׳ ההלכות
 וכן סעודת פוליס מאחלין אחל קליאת מגילה לכני כפלים ולא מקלימין קולם קליאת מגילה לשמחת פולים לינה שלא תהא אלא בזמנה והפילוש
 בעצמו דחוק עס שאינו דואה שהירושלמי יסבול זה דגלסינן לבי זעילא בעי קומי לבי אבהו ויעשו אותם בשבת אמד ליה לעשות אותם ימי
 משתה ושמחה כתיב את ששמחתו תלויה בב״ד יצא זה ששמחתו תלדה בידי שמים היא דשמחת שבת אינה מתקנת מרדכי ששמחתו בידי שמיס
 היא ולפיכך אי אפשר שיתפרש הירושלמי כמו שפירש ז״ל אולי דעתו היה שהלכ אלפסי ז״ל לא כוון במה שהוזכל בירושלמי אלא למה שפירש

 שיטת ריב״ב
 שלא טמגה. כגון שחל ארבעה עשר בשבת לבני עיירות
ו פסח ׳  כי נימי חכמי התלמול לא היי נזהרין מנל׳
 ומאל״ו ר״ה על לורות אתרוגי אמרוניס או שחל להיות
״א וני״ב  יום חמשה עשר נשנת לכני כרכים אנל ני
 ליכא למיקרי כלל להא נטלו להו: אע״ג רחש לה רנ
 להא דרנ אפי ולוי. כתנ הרנ לולי ז׳׳ל ללילן לא
נ אסי אלא ׳ יוחנן כרנ לעל כאן לא אמר ר  מכרעא לר
 שמצוחה לכחחלה לקרותה נעשרה משוס פרסומי גיסא
ן שלא ד הכל יצא בין נומנה ני ב  אנל אס קראה ניחיל ל
ר אלא להילור מצוה ולפרסומי מ  נזמנה שלא יאמרו ה
 ניסא להכין קאמרי׳ קורין נעשרה ילא אמרי׳ אין קורין
 אופה אלא נעשרה שמעת מינה למצוה לכתחלה למענל
ר יקראה ניחיל יצא אי נ  הכי ולהלורי אני עשרה ואי ע
 נמי היכא ללא אשכח ני עשרה קרי לה ניחיל ואפי׳
נו שלמה נ לולי ו״ל וכ״כ רני  לכחחלה עד כאן לשון הר

 ו״ל: מתני׳ איזו היא עיי גדולה ולוי:

— -

 המאור הקטן
׳ י ץ אותה אפ ר ו ה ק מנ ה בז ל י ג ב מ  אמר ר
ב אסי ר ׳ ו י תה ב ן או י ר ה קו נ מ ז א ב ל ד ש י ח י  ב
׳ הוה ה בי נ מ ז א ב ל ן ש י ה ב נ מ ז ן ב י ר ב מ  א
ף ״ י ר ב ה ת ב אסי כ ר א ד ה ב ל ש לה ר ח א ו ד ב ו  ע
ל ״ י ב אסי ק ר א ד ה ב ל ש לה ר ח ג ד ״ ע ל א ״  ו
ן מ ק ׳ ל י ר מ א ה ד תי ו ו ן קאי כ חנ ו ׳ י א ר ה ב ר ר  כ
ה ל י ג מ א ב ר ו ק ן ה חנ ו ר י ״ א א ב ר א א ב י ר חי ״  א
א ל ו א ר מ א א ל א ו צ א י ם ל י ב ו ת כ ן ה י ה ב ב ו ת כ  ה
ן י ר ו ק נה ד ן מי נ י ע מ ש א ו צ ד י י ח י ב ל ד ל כ ר מ ו ב צ  ב
ן ד י ד ל ל ו ״ ף ז ״ י ר י ה ר ב ו ד ל ב א ר ד כ י ח י  אותה ב
ר מ א א ק ן ל א ד כ ע ב ד ר ן כ חנ ו ׳ י ר א ד ע ר כ א מ  ל
׳ ה בי ת ו ר ק ה ל ל ח ת כ ה ל ת ו צ מ א ש ל ב אסי א  ר
י ר ב ד ד י ח י ל אם קראה ב ב י ניסא א מ ו ס ר ם פ ו ש  מ
א ה ע ד ד ה ת נ מ ז א ב ל ן ש י ה ב נ מ ז ן ב י א ב צ ל י כ  ה
ע מ ל ש ן ע י ס ר ו ן פ י ן א ׳ דתנ י ן לה במתנ נ י א תנ  ל
׳ ס מ י ב ד כ ׳ מ ו כ בה ו י התי ן לפנ י ר ב ו ן ע י א  ו
ה ל י ג א מ ר ק ב מ י ש א ח י ל א מ ן א מי י ־ קי ל י ג  מ
ה י תב א אי י ל א מ א י ו ת מי ו ח ן פ נ י הנך דאי ד ה  ב
ע אם קראה ״ כ י ד א ד א ו ל ב אסי א ר נה ל  מי
ה ו צ ר מ ו ד י ה א ל ל ו א ר מ א א ל צא ש ד י י ח י  ב
ץ אותה ר ו ׳ ק י ן קא אמר י יסא דהכ י נ מ ו ס ר פ ל  ו
ת ע מ ׳ ש א בי ל ן אותה א י ר ן קו י י א י א אמר ל ׳ ו  בי
י ר ו ד ה ל י ו ד הכ ב ע מ ה ל ל ח ת כ ־ ל ו צ מ נה ד  מי
א כ י מי ה צא אי נ ד י י ח י ה ב א ר ק ר ו ב י ע א י י׳ ו ב  א

ה ו צ ר מ ו ד ה ר ל ו ב ד צ ו ב ם כ ו ש ר מ ב ל ד ו ש מ ע ט ר ו ו ב צ א ב ל ו א ר מ א א ל א ש ח ו מ ה א י ו ל ח א מ ה ר ד ו ב צ ׳ ב י פ א א ו צ ה י א ר ק ר ו ב ם אם ע בי ן הכתו י בה ב ה הכתו ל י ג מ ׳ ב י פ א ה ו ל ח ת כ ׳ ל י פ א ד ו י ח י ה ב ח בי י׳ קרי לי כ ש א א ל  ד
ג ״ י ץ ב ר ו ך ק ר ד א ל צ ו י ה ש ו ר פ מ א ה ת י י ר ב ה א] תניא ב ל ח ת כ ר ואפי• ל ו ב צ ׳ ב י ן בה אפ נ י קר ן בה ו ת ל י א ל ת ר ו א פ ר ת י י ו מ א א ר ס ח י מ א א ו ח ו מ ן לה א נ י ח מ ו ד נ י הי ו ו א צ ם י י ב ץ הכתו ו ב א ר כר ואם ק ת לה הי ו ש ע י ניסא ל מ ו ס ר פ ל  ו
א ו ל א ז ת י י ר ב ב ו ו ה ו ל ל ט ל דהא ב ל א כ ר ק מ א ל כ י ב ל ״ י ב א ו ״ י ל ב ב ם א י כרכי נ ב ש ל ״ ע ת ב ו י ה ל ל ח ו ש ת א ו ר י י י ע נ ב ת ל ב ש ת ב ו י ה ל ל ח ן ש ו ג ה כ נ מ ז א ב ל אה ש ה קרי ת לי י א ב אםי ד ר ב ו ר א ד ה ל ד ״ ם ז י ר אפר ״ ה ה ל ב ע ת  כ
ם ש ׳ ר׳ בא ב י גרסי מ ל ש ו ר י ב ב ו ׳ י י א ו ״ י ה ל ״ ג ה ״ י ו ב ו ל ר י ת ה ר ש ח א מ ך ש ר ד א ל צ ו י ש ו ר פ ן מ ו ג ק כ ח ד ת ה ע ש ו ב י ל ך ע ו מ ס מתאה ל ע סתי ״ א ר ו י ה א ד כ א ו ״ י ב ו ״ י ר ה״ה ל מ ו י א אנ ל ו ״ ב ו ר י ה ר ב ו ד ל ד א ב ל ג כ ״ י ו אלא ב ר י כ ז  ה

: ה י ר ל ש פ א א ל ר ליה הא ד ש פ א ר הא ד מ ו ש ל י י מ ה אי נ ע מ ש מ א עלה כ ג י ל א פ ת י י ר ב ד ו ״ י ן ב כ ר ד ץ כ ר ו ת ק ו ר ב ד י מ כ ל ו ה ם ו מי י י ש ר פ י מ מ ל ש ו ר י ׳ ב ו גרסי ת ה ו ר ש ע ד ב ב ל ב ו ו מ ו ק מ ה מ ח ד ו י ר מ א ל ש ה כ ד ו ה ב י  ר
: ו נ ל ד ש ו מ ל ת ו ב נ י א י ו מ ל ש ו ר ד י ו מ ל ת א ב ו ר זה ה ב ר ד ק י ע ץ ו מ י ד ק א מ ל ץ ו ר ח א ה מ ל י ספק מ ח ו ״ ת ר ד ו ע ס ם ו י ר ו ת פ ד ו ע ל ס ב ] א ה ל י ג מ ת ה א י ר ק ו ב נ י ץ דהי מ י ד ק ו מ ר מ ו א ל א ב ׳ל [ ׳ ף ז ״ י ר  כתב ה

 מלתמת ה׳
׳ על מה חשש רב להא לרב ד אמר רב מגילה בזמנה כו׳ על ואמאי לא אותבינן מינה לרב אשי: אמר הכותב השטים במשנתינו בולם וסעל לרברי רבינו שאלמלא לא היה רב אשי מחמיר אלא למצוה לאהלורי אכי י ו ע  ו
 חונות הצבור הן ואינן אלא במחויביס בלבר אבל מגילה כשס שהצבור חייב כך כל יחיל ויחיל חייב ויחיל שלא אשי כיון ללא ס״ל כוומיה אלא ולאי ללבד רב אסי ליעבל נמי לא יצא ומש״ה חש לה רב להחמיר ואלמלא כן
 קרא צריך י׳ משוס פרסומי נישא ובין שיצאו הן או שלא יצאו קורין בי׳ להוציא היחיר משא״כ בשאר כל המצות הוו אמרי בגמ׳ מצותה בי׳ אי נמי הר מפרשי בהליא לא מצא י׳ קורין אומה ביחיל הלכך אילחיא לה לרב

 ואילחיא לה לרב אסי מלרבי יוחנן לאמר הא ביחיל יצא והיינו יחיל ממש שאילו יחיל כצבור צבור הוא שקורי! אסי לגמרי מסוגיין ללקמן כלבד רבינו וכ״כ רגינו חננאל אבל רב שמעון בעל הלכות פסק כרב אשי:

 השגות הראב״ד
׳ יוסי כר׳ יהודה לאו לפרושי אתא אלא ר ר יהולה ואימתי ל א מוקיס לה כר׳ יוסי נ ר ת נ אשי להוה נ  נזמנה ר
יעי להאי נ ורב אסי מסי ר ו ואין הלכה כמיתו ומלתייהי ל י ו של אנ נ ע ר ״ ס ר ׳ יהולה תולק ע ר ׳ יוסי נ ר  לחלוק ו
י למימר ״ ׳ כי האי. אי נמי לא אתא ר מ ג א נ נ ו ע זי יס״ל קאמר דאיכא ט ״ י ר ר נ ׳ יוחנן זו ד ר ר מ א ג ד ״ ע א  סברא. ו
ע ״ ר נן דהלכה כ ׳ יהודה לאו מפרש היא אלא חולק הוא וממילא ידעי ר ׳ יוסי ג ע תולק ואימתי דר ״ ר  אלא לגלויי ד
: ותר מדאי דם שנא להתענות משחשיכה י לבמו ג לאנוסים ו ״ י של י ״ ו ע ג  יכן עיקר. יעל זה נהגו בנרבונה לקרוחה מ

ן בי״ד כמי שיש ד י : א״א אני יש לי התוספתא ויש בה ק ג ״ י ! ב א בברייתא המפרש והיוצא לדרך קורי י נ  א] ת
מו פ שהוא ב! כפר ואנשי מקי ״ ע ר שהלך לכרך ובן כרך שהלך לעיר נאמר ולומה דה״ק א ! עי  בירושלמי ועל עני! נ
מו וקורא רת מקו ון שיצא לים או ללרך יצא מתו ו מכי ״ ט ן נ ד ו רו ק ! כרך ואנשי עי ן ליום הכניסה או שהוא נ מי  מקלי
ל שהיא זמן קרייתה. ומנא ליה ״ י ׳ חייא רכה הכל יוצאין נ נ נשם ר נ הונא ר ׳ תלנו ר ״ל כי הוא זמן לכל. ר  כי
! איתה אלא ד ו ר כזמן הזה אין ק מ א ע מינה לר׳ יוחנן ר י . יהא ההיא מתניתא למסי נ נטלו ״ י  לר׳ אפרים לי״א ו
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 6 (ה:-ז:) רבינו נסים מגילה נקראת פרק ראשון מגילה

 הוא ואינו במשמע אבל צריכין אנו לחוש למה (שפסקו) נשספקו] בו הראשונים ואני אומר לל״ק מילי משוס לעל כרחין כי אמרי׳ דאתקש זכירה
 לעשייה ה״מ לעושין בזמנן אבל למקלימין לא להא קולין המגילה בי״א ובי״ב ואעפ״כ שמחה אינה נוהגפ אלא בזמנה כלאיתא בגמרא בהליא
 וקרא נמי לכתיב ולא יעבור אקריאה קאי ולא אשמחה שכלפי שנתנה תורה זמנים מי״ל וט״ו וסבירא לן בהני [למקלימין] משוס יוס
 הכניסה הוצרך לפרש למשום יוס הכניסה מקדימין ולא מאחרין ולפיכך אמר ולא יעבור לאפיקי שיתסר ושבסר הלכך כשם שההקדמה אינה

 עין משפט נר מצוה
 א׳ סט-א׳עא

ר א״ח ו ! ל ט ג עשי מ ג מהל׳ מגילה ס ״ ׳ פ י  א מי
ן ג עשי מ כ מהלכות מגילה ס ״ : ב מיי׳ פ ת פ ר  סי׳ מ
׳ שם שמג י ׳ תרצא ומרצה: ג מי ר א״ס סי ו  ל ס

: ו פ ר ר או״ח סי׳ ת ו  שם ט

 רש״י
 אבל זמן עצי הכהנים והעם. האמור
 במסכת תענית שהיו משפחות כישראל
 שקבעו להם ימים בכל השנה להביא עצים
 למקלש לצורך המערכה ומביאי! קרבן עצים
 עמהס סי׳ כשהיו מביאין העצים היו מביאי!
 קרבן מלבה מתוך שמחת (קרבן) [הבאת!
 עצים וזמן של אותו קרב! שהיו מביאים
 הכהניס והעם אס חל להיות בשבת לא״א
 להקריבו בו ביום לאין קרבן לוחה שבת
 אלא של תובת היום ושל צבור יצא זה לנרבה
 הוא ושל יחיליס וכשמביאין אותו אין
 מקלימין להקריבו מע״ש אלא מאחרין על
 אחר השבת לפי שכל היום של ע״ש זמן הוא
 למביא עצים על עכשיו ואינם רוצים שיכנסו
 בזמנם להביא עצים וקרבן עצים בעול שזמן
 הישנים עליין להביא והיינו ללא בעי בגמ׳
 אהא מאי טעמא מאחרי! ולא מקלימין
: ובן v' באג ׳  למילתא לפשיטא הוא כרסרי
 שחל להיוה גשבס. וה״ה לי״ז כתמוז וי׳
ט ט׳ באב משוס להוכפלו ק  בטבת והאי מ
 בו צרות והכל מתענין בו אבל שאר צומות
 אמרי׳ במסכת ר״ה רצו מתענין רצו אין
ו״ט בשבת  מתענין: וחגיגה. אס חל י
 רוחין שלמי חגיגה למחרת שהרי יש לה
 תשלומי! כל שבעה וכן הקהל לכתיב מקץ
 שבע שנים במועל שנת השמטה בחג
 הסוכות (ג) לכתיב הקהל את העם
 שבמוצאי שביעית היו עושין בימה בעזרה
 והמלך יושב עליה וקורא פרשיות שבתורה
 לעיני כל ישראל כגון פרשת המלך ועשר
 תעשר כרמפרש בפ׳ ואלו נאמרין ואותי יום
ו״ט הראשון של תג  שהיה עושה כן מוצאי י
ק התם בבוא כל ישראל מאתחלתא  כמפי
 למוער משמע ואס חל אותו יום בשבת לאי
 אפשר לעשות כן בשבת מפני הבימה של
 עץ שצריך לעשות בעזרה ולא עכלינן בשבת
 מאחרין ופרכינן התם בתלמול ירישלמי
 ולעבליה מאתמול ומשני משוס רוחקא
 לעזרה שיהא לוחק בעזרה שלא לצורך היום
י אלם  אס יעשוה מערב שבת מפני רוב מ
 הבאים בעזרה ואית למפרשי להקהל לא
 לחי שבת מפני הטף שהיו צריכין להביא
 עמה! בעזרה לכתי׳ האנשים [הנשים] והטף:
׳ אלא מקרא מגילה. שאס עשאה י נ ת  מ
 בראשון לא יצא: מהנות לאביונים. להס תלויי!

 למקרא מגילה וכיון למקרא מגילה בשני ה״נ
׳ זה וזה שיין. י״ל לראשון יי׳׳ל לשני: מנוה. מיני מעלניס: מ  מתנות לאביונים: ג
 שתי מנוה לאדם אחד. לכתיב מנות לרעהי: שתי מתנות לשני מי אדם. כל
 אחל במתנה אחת רהא אביונים תרי משמע: מחלפי סעווסייהו בהדי הדדי.
: לבסומי. להשתכר מ!  [א] זה אוכל עם זה בפורים זה ובשניה סוער חבירו עמו
ט עם הספרים להיות עושים ל ר  היין: בעולי ממלאכה לא קבילו עלייהו. רכששלח מ
: לא ( י  את יום ארבעה עשר ואת יום חמשה עשר שמחה ומשתה ויום טוב (

ש וםפק מילה וזמן עצי ד ש ח א  פורים וסעודת ר
 הנהנים וחגיגה וט׳ באב והקחל מאחרין ולא
 מקדימין תשעה באב אקדומי פורענותא לא
 מקדימינן והנך דאבתי לא מטא זמן חיובייהו:
ן קראו את המגילה באדר הראשו  מתני, א
 ונתעברה השנה קורין אותה באדר השני אין
ן לאדר השני אלא מקרא ר הראשו  בין אד
, הא דקתני : נמ (  מגילה ומתנות לאביונים >א
ן לאדר השני בארבעה  אין בין אדר הראשו
ר ש ר קיימא והכי קתני אין בין א ארבעה ע ש  ע
ר של אדר ש ן לארבעה ע ר הראשו  של אד
 השני אלא מקרא מגילה ומתנות לאביונים
ן וכן  הא לענין הספד ותענית זה וזה שר
ץמשלוה מנות איש לרעהו ומתנות א :  הלכתא: נ
 לאביונים תני רב יוסף שתי מנות לאדם אהד
 ומתנות לאביונים שתי מתנות לשני בני אדם
חנינא בר אבין הוו מחלפי (  אביי בר אבין ורב נ
 סעודתן להדדי: אמר רבא מיהייב איניש
 לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ברוך מרדכי
 לארור המן ואמר רבא סעודת פורים שאכלה
 בלילח לא כ יצא ידי הובתו מ״ט ימי משתה
 ושמהה כתיב בהו: תני רב יוסף שמחה מלמד
ר בתעני׳ ר בהספד משתה מלמד שאסו  שאסו
ר בעשיית מלאכה רבא  יו״ט מלמד שאסו
 בריה דרבה אמר הספד ותענית נ קבילו
 עלייהו מלאכה לא קבילו עלייהו דמעיקרא
 כתיב שמחה ומשתה ויום טוב ולבסוף כתיב
 לעשות איתם ימי משתה ושמחה ואילו יו״ט
דהני  לא כתיב וכן הלכתא >ג< דקיימא לן ג
 תרי יומין דאינון ארביסר וחמיסר תרוייהו
 אסירי בהספד ובתענית דכתיב במגילת
ר בו ואת יום ש  תענית את יום ארבעה ע
ר בו יומי פוריא אינון רלא למספד ש  המשה ע
 בהון ודלא להתענאה בהון ואמר רבא לא

 אלא לקריאה ולא לשמחה כך מה
 שאמר הכתוב ולא יעבור היינו
 לקריאה אבל לשמתה לא דבר הכתוב
 כלל לפי שאינם באותם זמנים אחרים
 שנתרבו ולאמרינן נמי זמנו של זה לא
 כזמנו של זה היינו באותן שזמנם קבוע
 כדממעטין מינה בגמרא לעיל ללא
 אמרינן פחים כי״ד ומוקפין אי בעו
 בי״ל אי בעו בט״ו אכל כמוקלמין לא
 איירי כלל וכשחל י״ל להיות "ברביעי
 אי נמי בשבת אחר כן היינו טעמא
 שאין בני כפרים ועיירות קורין למחר
 משוס דכתיב ולא יעבור דאשמעינן
 שהנלחיס לקריאה אינם נלחיס אלא
 לפניהם ולא לאחריהם ומעתה שמחה
 אינה בכלל זה כלל וכיון שאי אפשר
 לעשותה בשבת מטעמא דפרישיפ
 בירושלמי נדחו לאחריהם ככולהו
 אינך דלא מטו זמן חיובייהו והיינו
 דתנן אע״פ שאמרו מקדימין ולא
 מאחרין מותרין בהספד ובתענית
 למשמע דכללא הוא לכל המוקדמין
 שמותרין בהספל ובתענית כל הימים
 שהס ק ולמיס לי״ל וכיון שאי אפשר
 לעשות סעולת פורים בשבת נלחית
 לאחר השכת כך נ״ל ונמצאת אומר
 לפי דרך זה שכשחל יוס י״ד להיות
 בערב שבת שמוקפין חומה קורין בו
 ביום עושים סעודה לאחר שבת אבל
 ארבעה עשר בשבת לדידן לא מקלע
 כדגרסינן בירושלמי לית כאן חל
 להיות בב׳ תל להיות בשבת חל להיות
 בב׳ צומא רבא בא׳ בשבת חל להיות
 בשבת צומא רבא בערובתא כלומר
 דלדידן לא מיקלע י״ד לא בשני ולא
 בשבת: וספק מילה. נולד בין
 השמשות ובתוספתא מני לה ולפיכך
 הביאה רב אלפסי ז״ל אע״ג דליתא
 במתני׳ דהכא ובמתני׳ דפ׳ ר׳ אליעזר
 דמילה נמי תנן שמאחרין אותה

 וזמן עצי הבחנים והעם. שהיו בישראל כהניס וישראלים שהיו
 מתנדבין להביא עצים למערכה והיה לכל אחד זמן קבוע
 לספק כו עצים וכשחל זמנו בשבת לפי שאינו דוחה מאחרין ולא מקדימין:
 והגיגה. שלמי חגיגה שאדם חייב להקריב ביו״ט ואס חל יו״ט בשבת
 מפני שאין דוחין שבת נדחין עד למחר שיש להם תשלומין כל שבעה
 אבל להקריבם קודם זמנה א״א: ותשעה באב. שחל להיות בשבת:

 והקהל. לכתיב הקהל את העם האנשים והנשים והטף והיו עושין כן ככל שנה ראשונה של שמטה במוצאי יו״ט הראשון של חג כדאיתא במס׳
 סוטה פ׳ ואלו נאמרין נלף מא.] שהיה המלך קורא כספר משנה תורה וכל העס חייבין לבא ולהביא טפס ולא דוחה שבת ופרישו טעמא כירושל׳
 ר׳ יצתק בריה דר׳ תייא אמר מפני הבימה ויעשו אותה מאתמול כדי שלא לדחוק את העזרה הלכך מאחרין ולא מקדימין: (גמ') ט׳ באב
 דאקדומי פורענותא הוא לא מקדמען. ולפיכן אין מתענין עד למחר: והנך דאבתי לא מטא זמן חיובייהו. פי׳ הקהל קודם זמן חיובו לא אפשר
 כדפרישנא לעיל וכן זמן עצי הכהנים א״א לו להקדים מערב שבת אם חל בשבת מפני חבירו שהוא מספיק דא״א לו להמס כתחומו וכן ספק
 מילה קודם לכן א״א דתינוק לאו בר חיובא וכן סעודת ר״ח ופורים קודם זמנן לאו כלום כיכהו: מתני׳ קראו את המנילה באדר ראשון
דן אותה באדר שני. פירוש לא מבעיא היכא דנתעברה ואח״כ קראוה אלא אפילו קראוה ואח״כ נתעברה קורין אותה באדר  ונתעברה השנה קו
 שני והכי אסיקו בירושל׳ דגרסי׳ התם מתני׳ בשעברו ואח״כ קראו אבל אס קראו ואח״כ עברו לא הדא מתני׳ לא אמרה כן אל£ קראו את
 המגילה באדר ראשון ונתעברה השנה קורין אותה באדר שני כלומר לישנא דמתני׳ משמע אפילו כשקראוה ואח״כ נתעברה: אלא מקרא
 מגילה ומתנות לאביונים. נ״ל דהיינו טעמא דלא אמר נמי סעודת פורים משוס דמסקי׳ בגמ׳ דלענין הספד ותענית זה וזה ש וין כלומר שאסולין
 בזה וכזה ואסור כהספד ותענית משמחה ומשתה נפיק כדאמרי׳ בגמ׳ ןלף ה:] שמחה מלמד שאסור בהספד משתה מלמד שאסור בתענית והיינו
 עיקל חיוביה דסעודה יתירה דאמלינן מיחייב איניש לכסומי בפוליא או אפשל דאמרי׳ דמדרבנן בעלמא הוא ולאו מעיקר חיובא הוא וקרוב
 הדכר גם כן שראוי להרבוח בסעודה בי״ד שבלאשון אבל לענין לשלוח מנות כיון דדמו למתנות לאביונים דליתנהו אלא בשני משמע נמי דאף
 משלוח מנות אינו אלא בשני ואע״פ שהמקדימין לקלות נותנין מתנות לאביונים כיוס קריאתם ואינם שולחים מנות שאני התם דלא עבדי
 סעודה ןכדאמר לעיל שהשמחה אינה נוהגת אלא בזמנה]: גמ׳ מתני׳ דקתני אין בין אדר ראשון לאדר שני וכר. הכי אסיקנא לה בגמרא:
 אבל לענין הספד ותענית וה ווה שרן. דכאן וכאן אסור וסדר פרשיות נמי דקרינן באדר דהיינו ארבע פרשיות פרשת שקלים וזכור ופרה והחדש
 כדאיתא לקמן בפ׳ בני העיל [לף כט•] אסיקנא בגמלא שאפילו קלאו אותם באדר ראשון חוזרין וקורץ אותם כאדר שני: ומשלוח
 מנות איש לרעהו שתי מנות לאדם אחד. היינו מיני מאכל ומשתה לעשיליס ולאביונים די לכל אחד במתנה אחת שהיא נחשבת בעיניהם
 כדבר גדול: הוו מהלפ׳ םעודתייהו להדדי. לא היה לאחל מהם כדי שיוכל לשלוח לחבירו ולהשאיר לעצמו ולפיכך היו שולחץ כל אחל סעודתם
 זה לזה כדי לאכול סעודת פורים ולקיים מצות משלוח מנות: מיחייב אינש לבםומ־ בפוריא עד דלא ידע בץ ברוך מרדכי לארור המן. דאמרינן
 בגנרי) למיחייב למימל כלוך מללכי אלול המן בלוכה אסתל אלולה זלש ןגס] חלבונה זכול לטוב ומיחייב לבסומי על ללא ידע מאי קאמר וכתב
 לבינו אסלים ז״ל מההוא עובלא לקס לבה ושחטיה לל׳ זילא כלאי׳ כגמ׳ אילחי ליה מימלא נא] ללכא ולא שפיל למי למעכל הכי: סעודת
״ד: מלאכה לא קבילו עלייהו. מיהו מוכח בגמ׳ דבמקום שנהגו בו איסור אסור ונטיעה של שמחה ובנין של שמחה מותל  פורים שאכלה בלילה. ליל י

 מסורת הש״ס
 א) אסתר ט ג) כל״א הגי׳ חנניה ג) גי׳ מהר״ס
ר ה״ז ׳ כני העי פ  כששי ד) צ״ל כירושלמי [והוא נ
: [ ל ״ י ס פ ״ מ נ ט ו ״ ׳ מ ׳ וירא פ ר פ ״ מ נ  ו

 קובץ הגהות
ם לתפילין ! ספרי י נ אלפסי ישן אין ג ״  ב״ח (א) נ
 ומזוזות אלא שהספרים נכמניס נכל לשון
ג ״ נ ש וזות אין נכתניס אלא אשורית ר  ותפילין ומז
נית: ו מר אף הספרים לא הותרו שנכתבו אלא י  או
נ כתינ ״ : (י) נ נ כתי ימא: (ג) צ״ל ו קי  (ב) צ״ל ו
קרא קולס קנלה אנל נשעת קנלה לא קינלו  מעי
ל ותענית פ ס ה  עליה[ אלא שמתה ומשתה לאוסרן נ

: וי׳ט לא קינלו עליהן  אבל י
׳ לרבה: י הגי א״ י [א] נ  מא״

 אנ״ש םהו־׳׳ן שפירא [א] לשון הב״י בא״ת סי׳
 מרצ״ה וקשה רא״ב לא היו מקיימי! משלוח
 מנות איש לרעהו וא״ת שהיו משלמי! א״כ מאי אתא
מר לולאי היו משלתין מנית  לאשמעינן עכ״ל ואני או
ט ואתא לאשמעינן בזה שעשו כן לשמתה  בלאו ה
ם ולא ת מרעי ר ו ע ס  יתירה כלי להרנות נשמחה נ
תי לנלו ומזה נראה י נ  שיהא משמת כל איש ואיש נ
ת מרעים מנית ו ר י תנ נ המנהג שהולכים נ  שנשתרנ
ן אתר: י ׳ נענ ן פי ״ ׳ הר גי ן וק״ל ו  לנית ואוכלי׳ ושותי

 שלטי הנבורים
 א נראה מלנרי רנינו שאע״פ שלא קראו המגילה
 נאלר ראשון אסיר נהשפל ותענית והטור כפנ להא
׳ ניוס י״ל יט״ו לאדר ראשון והשני שרם  לאמרי
 בהספל ותעני׳ היינו רוקא כשקראו המגילה יבו ביים
 נראה להס לעבר השנה אבל אס לא קראו המגילה
 מותרי[ בהספל ותענית ובסמ״ג כתג שאסור בהספל
 ותענית בכל השנים אע״פ שלא קראו המגילה וכן
ן להרבות בו ד צ ף ש ״ ד מיי׳ וכ״כ ד ב ל  נראה מ
״ל אנל בטור כ׳ שא״צ להרבות והרא״ש י  נסעולה נ

 ו״ל כתנ כסנרא ראשונה:
ל ״ ז קראו המגילה נאלר יאח״כ נמלכו נ ״ א י ן ר ו ש  ל
ל ״ פ נ  לעבר השנה בזמן שהיו השנים מתענרוח ע״
 חוזרין וקורי! אותה נאלר השני שכל מצות הנוהגות
מ אינן ״ ת ארנע פרשיות ני[ מ א ד  נאלר השני נין ק
 נוהגות בראשון חוץ מהספל ותענית שכשס שאסור
ו נאלר השני נין נט״ ״ל ו י  להספיל ולהתענות נ
ן אסור להספיל  המוקפים נין שאינן מוקפי[ כ
ן המוקסין נין ו ני ד מ ״ל ו י  ולהתענות נארר ראשון נ

 שאינן מוקפי[ כמנואר נקונטרס הראיות:
 ב ואומר על הנסים ננהמ״ז נהוראה ואס התחיל
 נסעורתו ניוס ומשכה עד הלילה כתנ הרא״ש שאין

 אומר על הנסים:
ו לכני כרטס נט״ ״ד ו י  ג ואסור נהססד וחענית נ
 יעיירית שתיהן אסירות נשניהס והנשים מענית נהן
 שכולן עונות כאחת ומטפתות שמכות כף אל כף אנל צא
ה נקבר ד ת  מקוננות שתהא אחת מדכרח וכולן עונות א
 המת לא מענוח ולא מטפחות ונהלכות ר״ת כתנתי אס
: כתנ נשאילחות אס מת ש ד ק ן ו ד ו צדוק ה  יש לומר נ
 לו מת נפוריס אסור להספידו ולא לנהוג אנילות ואס
ן וי נטל ממנו גזירת ו ת ע פיריס נ פג  מת קודם פורים י
 ז׳ ודוקא פורים אנל תנוכה יריית אין מנטלי! אנילות
ן נה! והי׳ר מאיר כתנ שאין מנטלי!  אלא שאין מספידי
ו ט״ ״ד ולא נ י  אנילומ מ״מ אין אבילות נוהג נהם לא נ
 אלא לנריס שנצנעא ולאחר שיתפללו ננית האנל נליל
לן לנהכ״נ לשמוע מקרא מגילה וחייב לשלוח ס י ד ו  פ
 מנוח ואע׳׳פ שאינו מחאנל נהן עולין לו ומשלים אנילופ
לן לכהכ״נ אלא יקרא המגילה  אח״כ ויש אומרים שלא י
 בביתו וכן חתן לא ילן לבהכ״נ אלא יקרא בביתו והרא״ש

: ל ד ר׳ מאיר ד ב ל  כפג כ

 שיטת ריב״ב
 נמ׳ אבל סעודת פורים וסעודה ר״ת וספק מילה.
 במלמול ירושלמי היא: ותגיגה. שלמי חגיגה אי מקלע
״ט נשנת מאחריג! להו על למחר: והקהל. כלאיתא ו  י
: י ו נ  נמס׳ סוטה: מתני׳ קראו את המגילה. ו
ם ד נ  גמ׳ תנא דמתני׳ גי׳׳ד קא מיידי אנל נשאר ל
 שיש נין אדר הראשון לאדר השני כגון סדר פרשיות לא
ד ולא תדוק ממתני׳ הא לעני[ פרשיות וה וזה י י  קא מ
״ד לחודיה קיימא. ונענין סדר פרשיו׳ י  שרן דממני׳ נ
ן לחזיר ולקרוח גמ׳ דאס קראן נראשון צרי  אסיקנא נ
: מתלפי סעודתייהו להדדי. זה אוכל עס זה  נשני
ס של שנה זו וזה אוכל עם זה נסוריס של שנה ד ו פ  נ
 זו. ז״ל הכותנ נראה לשון מתלסי סעודמייהו שלא היה
 לכל א׳ מהן כדי שיוכל לשלוח לחנירו ולהשאיר לעצמו
 והיו שולחים כל סעודתם וה וזה כלי לאכול סעודת
 פוריס ולקיים מצית משלוח מנות: מית״ג איניש
ם ז״ל מההוא ד פ  לבסומי גפוריא. כתב הרב ר׳ א
 עובדא דקס רבא שחטיה לר׳ זירא אידחי ליה מימרא
: ד ״ : בלילה. ליל י ט  דרבה ולאו שסיר דמי למיעגד ה
 מלאכה לא קבילו עלייהו. ובמקום שנהגו בו איסיר

 אסור ונטיעה של שממה מותרח בכל מקום:

 המאור הקטן
: י כ ד ה ב ע מ י ל מ ר ד י פ ו ש א ל ה ו תי ו ו א כ ת כ ל ת ה י ל ה ו ב ר א ד ר מ י ה מ י י ל ח ד י ׳ א ו ד כ י ב ע א נ ל ת ״ ה א נ ש רא ל י ׳ ז ד ה ל י ט ח ה ש ב א דקם ר ד ב ו א ע ו ה ה ל מ ״ ם ז ר אפרי ״ ב ה ת י כ א כו י ר ו פ י ב מ ו ס ב ש ל י נ י  אמר רבה חי א
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 עין משפט נר מצוה
 א עב-א׳ עג

ר א״ח ו ! ל ט ג עשי מ ק מהל׳ חנוכה מ ״  א מיי׳ פ
ן ג עשי מ ג מהלכות מגילה ס ״ ׳ פ י : ב מי ו צ ׳ מר  סי

: ׳ מרצ מרצא ר א״ח סי ו  ל ט

 מסורת הש״ס
: ג) תענית ית. ד) גי׳ ט ה י ״ : 3) ר ו  א) תענית ט
׳ אסור י ר וגתענ ת ו ! שפירא בהספר מ ״  מהר

: ג  ה) מהליס קי

 קובץ הנהות
: (נ) צ״ל ף ק ו ר מ ״ ד ת  ב" ח (א) מן תנן כו׳ ע
: (ג) צ״ל אללא: (ו) צ״ל  אומר. וכן לקמן
נ בצד א׳ כצ״ל: (ו) נ״ב גס נאלפסי ״  בתענית: (ה) נ
: ו נ ס א׳ ראיתי שאי ו פ  ישן ראיתי שאינו וכן בספר ד
ס ו פ ר לימא באלפס ד ״ ל ת  מא׳׳י [א] מן תנן התס ע

: ן ו ט ונכתב על הגלי ״ ס  קושטננרנא משנת ר
ד כמ׳׳ש פיה נביא ה ו י ג כ ר  חו״י (א) נ״ב צ׳׳ע למד
ג ״ ה ך לזה בשס נ י גופיה בגמ׳ סמו  רש״

: . ו ף מ ׳ גופה ל מ ג ר עולס וכ״ה ג ד ס  מ
ם [א] והיינו דלא כרב אשי משוס ״ ר ה  אנ״ש מ
ר תעניות טצל השתא לאתית ד  דאמר בס׳ ס
ר מ א  להכי כו׳ משום לללחרה לרב אשי איתמר ד
 שאי[ איסור לפניהם ולאחריהם אלא תענית לחוליה
״מ עצמו ליתא אלא תענית ו ר בהספל אלא י  יאין אסו
ב ר מייתי ראיה מלר הספל לין אתל להם ומיהו שפי  ו
׳ג משוס זמן קהלה ׳ ן כרב אשי ותענית י י י ג  אשי רסו

ת בשם השאילתות: ״  לנקהלו על נפשם. ר

 שלטי הנבודים
נו נזה נ הפוסקים פליגי עם רני רו ל ו  א הרא״ש ד
 יסנירא להו רלפניהם ולאתריהס נתנוכה ופורים שרי
״ג ללא י  נהספל ותענית ומש״ה נוהגי! להתענות נ
 עליף לפניהם ולאחריהם לתנוכה ופורים משאר ימיס
ן ששאר ימים נטלו עיקרן ומותר טו  למגילת תענית ו
 להחעניח נהן אע״נ לחנוכה ופורים לא נטלו עיקרן
 לפניהם ולאתריהס מיהא מותר ועול יש סמך מהא
״ג זמן קהלה לכל היא פי׳ שהכל מ׳ י ג  לאיתא נ
 מתקנציס לתענית אסתר ונאים נני הכסריס לעיירות
 לומר סליתות ותתנוניס לפי שנו נקהלו לעמול על נפשם
 והיי צריכין רחמים ואנו עושץ כמו שהם היו עושין
! י מ ד ק ם ניוס א׳ מ ד ו  נימי מרדכי ואסחר וכשחל ס
ו  התענית ניוס ה׳ שלפניו לסי שרגילין להרנוח נ
 כסליחות יתתנוניס ולא יתכן לעשות כן נע״ש שלא יוכל
 להכין צרט שנת יש מחענין ג׳ ימיס נאלר והכי איתמר
ר ג׳ תעניית של אסתר אר  רבותינו שבמערב מחענין נ
 אע״פ שאותן היו בניסן לא רצו להתענוח בניסן לפי

:  שבו נגאלו אנומיני ממצרים והוקס המשכן
ו ״ ט ״ל בין נ י ן נ ז הספל ותענית אסור ני ״ א י ן ר ו ש  ל
ג ״ נ ד ״ ן לשאינן מוקסין אנל י״א י ן למוקפין ני  ני
ן בהן.• ד י ק ן נהספל וכתענית אפי׳ לכפרים ש  מומרי

ך צד ר המן ננשימה אחת ירושלמי ו  ב וצ״ל עשרח נ
 לאומרה ננפיחה אחת ועשרת עמהס לר׳ נתן ז״ל
ן לסולרה כאחח מפני ד  הקורא מגילת אסתר נקהל צ
 שהיא איגרת אנל ננשימה אתת א״צ אלא עשרת נני
! פסוק לפסוק הרשות ל אס מפסיק ט לנ  המן ועשרת נ
י ן פסוק לפסוק ונין נאמצע הפסיק מ  נילו ישיעורו ני

 נשימה לנל:
ן ו ר נ ך להארין ואייו לויזתא ירושלמי א״ר יוסי נ צד  ג ו
ץ ת נ ץ ו פו שנ ש לפא ואת נסו ד  צריך שיהא איש ב

ן קנטירא: ד ה  כ
ך ד י המן ומלת ועשרת צ ז עשרת מ ״ א י ן ר ו ש  ל
ת אחת להוליע שננת אחת יצאה נשמתן וכן נ  לאומרה נ
ץ אתל: ע ו שכולן נמלו נ ן נ ד א ה ך ל ד  כשקורא ויזתא צ

 רש״י
 נצרכה. למנוס[ כמגילת תענימ שהרי
 כתובין במגילת אסתר שאסורין כהספל
 וכתעגית: אלא לאשור את של זה בזה.
 בני ארביסר בחמיסר ובני תמיסר בארביסר:
ז ממקרא מגלה. י ז  ולא הותירו. מציה: י
 וא״ת נר חנוכה כבר פסקו הנביאים אבל
ט היו חגי זכדה ומלאט: ר ר  בימי (א) מ
 אכתי עניי אחשויוש אנן. רלא נגאלו אלא
 מן המיתה: עשרת בני המ1 ועשרת. הזכרת
 שמותם ותיבה הסמוכה לאחריהם: כולהו
 מי המן. עשרת בניו נתלו כאחל: זקיפה.
 פורק״א בלע״! (ה) זה למטה מזה: ארית.
 הוא הכתב: לבינה. התלק שהוא רחב כסלים

ד לחירות יצאו: ה  ולא עבדי פרעה. ש
׳ ד מ ט א ד אחשורוש הא לאו ה נ  ולא ע
: פליקו ?הו מגילה נקראת ה מ  ל

ד ( :  רבינו נםים מגילה נקראת פרק ראשון מגילה (ה:יד.-טז
 בכל מקוס: לאסור של זה בזה ושל זה בזה. י״ד לבני ט״ו וט״ו לבני י״ל: ומדאמרי׳ שמחה מלמד שאסור כהספל נסתפקו מקצת
 החכמים אס נוהג בו אבלות או לא מיהו ביום ראשון פשיטא דנוהג בו אכילות דכיון דיום ראשון דאבילות מדאורייתא דחי עשה דפוריס שהוא
 מדרכנן אכל מיום ראשון ואילך איכא לספוקי מי אמרינן כי היכי דאמרינן במ״ק נדף יל:] דאבל אינו נוהג אבילותו ברגל משום דלא אתי עשה
ן דמדרבנן בעלמא הרא אבילות  דיחיד ודחי עשה דרבים כדאורייתא הכא נמי לא אתי עשה דיחיד דרבנן ודחי עשה דרבים דרבנן או דילמא טו
 שחל עליו מתחלה דחי ליה רש כאן
 במקצת נוסחי הלכות תוספת מר״א
 ז״ל תנן התם כל הכתוב במגילת
 תענית דלא למספד וכו׳ ולא ראיתי
 לפרשו (י) מפני שאינו מעיקר נוסחת
 ההלכות ועוד שכבר ביררתי הדכריס
 יפה יפה בסדר תעניות כיצד כס״ד:
 ת״ד מ״ח נביאים ושבע נביאות.
 מפרשינן בגמרא דהיינו שרה
 מריס דבורה ותנה ואסתר ואביגיל
 וחולדה: ולא פהתו ולא הותירו על
 מה שכתוב בתורה אפילו אות אהת
 חוץ ממקרא מנילה. וכי תימא והא
 איכא נר חנוכה איכא למימר באותו
 זמן כבר נפסקו הנביאים ובנביאים
 בלחוד הוא דאמרינן שלא הותירו
 מעולם מצוה בפני עצמה לגמרי אלא
 זו שהיתה בימי חגי זכריה ומלאכי
 שאע״פ שיש כמה תקנות ואיסורין
 דרבנן התם הנהו סייג לתורה למצוה
 או גדר לעבירה ואיכא אסמכתא
 דאורייתא דכתיב ושמרתם את
 משמרתי עשו משמרת למשמרתי
 ומיהו נכיאיס טוכא הוו כדאמרינן
 בגמרא אלא דלא ח שבינן אלא אותן
 שהוזכרו בכתוב על ידי צורך: מאי
 דרוש. להוסיף מקרא מגילה: מעבדות
 לה־רות אמרו שירה. ביציאת מצרים
 אמרו שירה על הים: משנכנסו
 ישראל לארץ לא הוכשרו שאר ארצות
 לומד שירה. היינו דוקא בעודן בארץ
 אבל לאחר שגלו חזרו שאר ארצות
 להכשירן לומר שירה והלל בנס העשוי
 בהס הלכך האי טעמא דברייתא לא
 סגי: רב נחמן אמר קריאתה זו היא
 חלילא. קריאתה בזמנה וזכרון תקפו
 של נס זהו כהלל: מתקיף לה רבא.
 למאי דאמרינן אי הכי הלילא נמי לימא: אכת׳ עבדי אהשודוש אנן. דלא נגאלו אלא מן המיתה והאי טעמא דרבא סגי לכל נס העשוי
 בחוצה לארץ בעוד שישראל בגלות: וא״ו דויותא צריך למימתהיה בזקיפה. רש לפרש דלאו למימר דכעי לאורוכי לוא״ו טפי משאר ווי״ן
 שהרי לא מצינו שנמנין במסורת באותיות גדולות אלא לפשוט ראשו הכפוף כגון זה והיינו לשון מתיחה שהוא זקוף מלשון זקיפה ואחרים
 פירשו שצריך להאריך בקריאתה ולא יחטוף אותה: כל השירות בולן אריח ע״ג לבינח ולבינח ע״נ אדיח חוץ מזו שאריח ע״נ אריח
 ולבינה ע״נ לנינה. פרש׳׳י ז״ל דלבינה הוא החלק שהוא רחכ כפלים מן הכתב שהאריח חצי לבינה ופי׳ שלא תהא תקומה למפלתן שלא יהא
 לו מקום להרחיב צעדיו תחתיו ויותר נראין דכרי ר״ת ז״ל שכמו שאריח הוא מן הכתב כמו כן הלבינה הוא מן הכתכ וה״פ כל השירות אריח
 ע״ג לבינה ולבינה ע״ג אריח וקורא השטה הארוכה לבינה והקצרה אריח כעין שכתובות שירת היס ושירת דבורה ושירה זו אריח ע״ג
 ארית ואת ואת ואת שהן תיבות קצרות זו למעלה מזו והלבינה קורא לשמות שהם ארוכים והס ג״כ זה למעלה מזה ומאי דקאמר שלא תהא
 תקומה למפלתן טעמא של דכר שבשהחומה שוה בשני ראשיה ואין בה בליטות אין להוסיף עליה ולחזקה כמו שהיו יכולין אס היו שם בליטות
 ושיני החומה שאז יכולין להוסיף על הבנין ולחזקו וכגון זה שירת היס מה שאין כן זו שהעמוד הצר שלה כל אחד שוה משני צדדיו ושירת

 שיטת ריב׳׳ב
ט היו חגי זכריה ומלאט: מעבדוס צחירוה. ניציאפ מצרים אמרי שירה על הים: ה״ג רנא אמר כשלמא ההם עבדי ה ל ר ם אנל נימי מ י א י נ  תיץ ממקרא מגילה. וא״ח נר חנוכה כנר פסקו מ

ד ה׳ נ ט לא אמרי׳ הלילא ללא מציגן למימר ע ׳ נין לרנ נחמן דאמר קדאחה זו היא הלילא. נין לרנא לאמר כל ה ט ר נגמ׳ פ  אכהי ענדי איזשורוש אנ!. דלא נגאלו אלא מן המיחה. ו
: לבינה. הוא החלק שהוא רמנ כפלים מן הכמנ שהאדח חצי : אריח. זה הכמנ ן ! שגלו חזרו להיתר! הראשו  הלילא והא תנ! משנכנסו לארץ לא הוכשרו כל הארצות לומר שירה ומהדרי׳ טו

 נצרכה אלא לאסור את של זה בזה ואת של
תנן התם כל הכתוב במגילת (  זה בזה: נא] >א< א
 תענית רלא למספה בהון לפניו אסור ולאחריו
 מותר רבי יוסי w אמר לפניו ולאהריו אסור.
 רלא להתענאה לפניו ולאהריו מותר ר׳ יוסי
 אמר לפניו אסור ולאחריו מותר והאיתא
 ״בטלה מגילת תענית לבד מחנוכה ופורים
 ותרוייהו דלא למספד כתיב בהו במגילת
 תענית הלכך א לפניחם ולאחריהם נמי אסור
ידא״ר הייא  בתענית ובהספד כר׳ יוסי ואע״ג ג
 בר אבא א״ר יוחנן הלכה כר׳ יוסי >ג< בדלא להתענאה מכלל דבדלא למספד
 כת״ק ם״ל דאמר לפניו אסור לאהריו מותר אפ״ה כר׳ יוסי עבדינן דהא רב אשי
 קאמר כל שלאהריו אסור ל׳בהםפד >י< ובתענית מותר והא כר׳ יוסי איתיה דאי
 ת״ק לית ליה אהריו אסור כלל הלכך הנוכה בין לפניו בין לאהריו אסור בהספד
 w ולגבי פורים בני י״ר אםורין נמי בט״ו בהספד ובתענית ובי״ג אסור בהספד
 לחודיה ובני ט״ו אםורין בתרוייהו בהספד ובתענית ובט״ז אסור בהספד: ה״ר
 מ״ה נביאים ושבע נביאות נתנבאו להם לישראל לא פהתו ולא הותירו על מח
 שכתוב בתורה אפילו אות אהת הוץ ממקרא מגילה מאי דרוש א״ר הייא בר
 אבא א״ר יהושע בן קרהה ק״ו ומה מעבהות להירות אומרים שירה ממות להיים
 לא כ״ש אם כן אהלילא נמי נימא א״ר יצהק לפי שאין אומרים שירה על נם
 הנעשה בחו״ל מתקיף לח רב נחמן והרי יציאת מצרים דנם העשוי בחו״ל הוא
p הוכשרו כל הארצות לומר א  וקאמרי הלילא התם כדתניא עד שלא באו ל
 בהן שירה משנכנסו ישראל לארץ לא הוכשרו כל הארצות לומר בהן שירה ר״נ
 אמר קריאתה זו היא הלילא מתקיף לה רבא מי דמי בשלמא התם היהללו עבדי
 ה׳ ולא עבדי פרעה הכא מאי נימא הללו עבדי ה׳ ולא עבדי אחשורוש אכתי
 עבדי אחשורוש אנן הלכך לא אמרינן הלילא בפורים: אמר ר׳ אבא דמן יפו
עשרת בני המן ועשרת בעי לממרינהו ב בנשימה אתת מ״ט כולהו בהדדי  כ

 נפק נשמתייהו אמר רבי יונה אמר רבי זירא וא״ו דויזתא ג צריך לממתהיה
 בזקיפא מאי טעמא כולהו בחדא זקיפא אזדקיפו א״ר רבי יונה בר פפא דרש ר׳
 שילא איש כפר תמרתא כל השירות כולן אריה על גבי לבינה ולבינה על גבי
 אריח הוץ משירה זו שהיא אריה על גבי אריה ולבינה על גבי לבינה מאי

 הקטן
ית ת תענ ל י ג ה מ ל ט א ב נ ד י א ה ם ו ה י ר ח א ן ל י ר ת ו מ הם ו י ן לפנ י ר ן אסו ל ו ך כ כ ל ל ה ״ ד כת״ק ס פ ס מ א ל י ל ד ב ל ד ל כ  מ
ר ס י מ י ח נ ב ל ר ו ס י מ ח ר ב ס י ב ר י א נ ב ה״ה ל ת ו י נ ן בתע י ד ב פ ס ה ן ב י ץ ב ר ו ס ן א מ צ הן ע ם ו י ר ו פ ה ו כ ו נ ח ד מ ב  ל
ד פ ס ה ן ב י ר ת ו מ ת ו י נ ן בתע י ר הם אסו י לפנ ן ו נ ח ו י י ר ת כד י ן בתענ י ד ב פ ס ה ן ב י ן ב י ר ת ו ן מ ה י ר ח א ל א ו ב ר ד ר כ ס י ב ר א  ב
ו י ר ח א ל ש ה כ י ת ו ו ל כ ״ י א ק ל ג ד ״ ע א ו ו י נ פ ל ה ש ״ ה ר ו ת ו ד מ פ ס ה ר ב ו ס ת א י ו בתענ י ר ח א ל ל ש ר כ מ א י ד ש ב א ר ד  כ
ג ״ י ת ב ו נ ע ת ה ו העם ל ה נהג ל מ הם ע י ת לפנ י נ ר בתע ו ס א ר ש ח א ל מ א ש ם ת א ה ו תי ו ו ן כ נ טי קי ת נ ה י ו מ י נ פ ל ש  כ
ו מ רה ד י תו ר ב ד י קבלה כ ר ב ד א ו ה הו ל ב י ק ר ב ן אחיקם ד ה ב י ל ד י נ ש ב א ר ר מ א א ד א כההי ב אתי י ש ה ש ל  י
ת י ג בתענ ״ ם י ו ר י ס א א נ ל ג ו ״ ם י ו א י ו ה יהם ש ץ לפנ ר ת ו מ נהו ו י ה נ ל ב י ק ר ב ר ד ס י ב ר י א ק ה״נ בנ ו ן חז י כ י ר ץ צ א  ו
א ב ר ד ת כ י ת תענ ל י ג מ ב ב ו ת כ ן ה א מ ל ר א ת ס ת א ל י ג מ ב ב ו ת כ ן ה ר מ ס י ב ר א ן ב י ר ו ס ! א י א ם ש י כרכי נ ב א ל ל  א
ג ״ י ן ב י ר ר אסו ס י מ י ח ך בנ כ י פ ל ק א) ו ו ז ץ ח כ י ר צ ו ד״ס ש ה ה ל הו ה ו ל זה בז ר ש ו ס א א ל ל צרכה א א נ ר ל מ א  ד
ד פ ס ה ן ב י ר ת ו ן מ י ר ח א א מ ל ץ ו מ י ד ק ו מ ר מ א פ ש ״ ע ן א נ ת ד ב כ ״ י ב א ו ״ י ן ב י ר ת ו ו מ ל א ו ו ל א ץ ו ר ת ו ר מ ס י ב ר י א נ ב  ו
ל ב ן א מ צ ו הן ע ל ט א ב ל ם ש י ר ו פ ה ו כ ו נ ח ר מ ת ב י ת תענ ל י ג ה מ ל ט א ב נ ד י א ה ר ד מ ו ן ל י ר ו ב ס ש ש י ת ו י נ ע ת ב  ו
ת י ת תענ ל י ג ה מ ל ט ר כ מ א נא ד ב הו ה דהא ר ד י מ ע ה א ל ״ א ם ו י ר ו פ ה ו כ ו נ ח ׳ מ י פ א ו ו ל ט ל ב כ ם ה ה י ר ח א ל הם ו י  לפנ
ה קא פסיק במס• י פ ו ב ג ר ם הן ו י י שנ ש א ה ר ע ב ר י א ׳ בפ י ס ר ג ד ת כ י ת תענ ל י ג ה מ ל ט ה ב י אית לי מ סי נ ו ׳ י ר  ו
ת י י ש ע ר ב ת ו ם מ י ר ו פ ן ו ו ש א ר ן ה ו ש ל א כ ל ן א ו ר ח א ן ה ו ש ל ך כ י ל ן ע י ו הא א י ר ח א ל ו ו י נ פ סי ל ו ׳ י ת הלכה כר י נ ע  ת
עה טי אם נ א ו תנ ע כי ר ז א ד ו ה ה ה ל י י ט ל ב ד ר א ד ד ב ו ע ה כ י ן ל נ י ת מ ש מ ר ו ר אסו סו ו אי ו ב הג כא דנ הי ה ו כ א ל  מ

: ם ו ק ל מ כ ת ב ר ת ו א מ ה הי ת מ ל ש  ש

 המאור
׳ ד כו פ ס מ א ל י ל ת ד י ת תענ ל י ג מ ב ב ו ת כ ל ה ן התם כ ל הא דתנ ״ ף ז ״ י ר ת ה ו כ ל ל ה ת ע פ ס ו ם ת ר אפרי ״  כתכ ה
ר ת ו ו מ י ר ח א ל ו ו י נ פ ד ל פ ס מ א ל י ל ת ד י ת תענ ל י ג מ ב ב ו ת כ ל ה ן התם כ וסחה תנ ה נ ו ת ו ו כ ל ת ה פ ס ו ת א ב נ ב י ת כ ד  כ
ו י ר ח א ל ר ו ו ס ו א י נ פ ר ל מ ו סי א ו ר ר׳ י ת ו ו מ י ר ח א ל ו ו י נ פ ה ל א נ ע ת ה א ל י ל ר ד ו ס ו א י ר ח א ל ו ו י נ פ ר ל מ ו סי א ו  ר׳ י
ת י ת תענ ל י ג מ ו ב ב בה י ת ד כ פ ס מ א ל ל ו ד ה י י ו ר ת ם ו י ר ו פ ה ו כ ו נ ח ד מ ב ת ל י ת תענ ל י ג ה מ ל ט א ב נ ד י א ה ר ו ת ו  מ
א ל י ד ד סי ב ו ׳ י א הלכה כר ב ר א א ב י ׳ חי ר ר מ א ג ד ״ ע א סי ו ו ׳ י ד כר פ ס ה ר ב מי אסו ם נ ה י ר ח א ל הם ו י ך לפנ כ ל  ה
ב א ר ה ׳ ד י ד ב סי ע ו ׳ י ר אפייה כר ת ו ו מ י ר ח א ר ל ו אסו י נ פ ר ל מ א ל ד ״ ד כת״ק ס פ ס מ א ל י ל ד ב ל ד ל כ ה מ א נ ע ת ה  ל
ל ל ר כ ו ס י ה א י ת ל י י כת״ק ל א א ד סי אתי ו ׳ י הא כר ר ו ת ו ת מ י ר בתענ ו ס ד א פ ס ה ו ב י ר ח א ל ל ש י כ ר הכ מ י א ש  א
ת י נ ע ת ב ד ו פ ס ה ר ב ס י מ ח ן ב י ר ו ס ר א ס י ב ר י א ם בנ י ר ו י פ ב ג ל ד ו פ ס ה ר ב ו ס ה א י ר ח א ץ ל ה ב י ן לפנ י כה ב ו ך חנ כ ל  ה
מה ל ו ״ ם ז י ר אפר ״ י ה ר ב ן ד א ד כ ת ע י נ ע ת ב ד ו פ ס ה הו ב י י ו ץ בתר ר ו ס ר א ס י מ י ח נ ב ה ו י ד ו ח ד ל פ ס ה ר ב ס י ל ת ב  ו
א ל ך א נה כ רסא נכו י ן הג ר אי ת ו ת מ י ר בתענ ד אסו פ ס ה ו ב י ר ח א ל ל ש י כ ש ב א ר א ד ר מ י מ ו ב י ר ב ל ד ל כ ב ב ת כ  ש
ן ו ה א להתענאה ב י ל א ד י מ ו ן י י ל ן א נ ת ד ד כ פ ס ה ן ה ה מ ר ו מ ר ח ת ו ת י י נ ע ת ה י ש פ ר ל ו ס ת א י נ ע ת ב ר ו ת ו ד מ פ ס ה  ב
ן חנ ו ׳ י ה לר י ו ח ד י ל ש ב א י ר ר ב ד ה מ א ראי י ב ה ה ש מ ה ו ר ו מ ת ח י א תענ מ ל ן א ד בהו פ ס מ י לא ל ן ד ו ה ת צ ק מ  ו
סי ו ׳ י א כר י ת א ת ד י ת תענ ל י ג מ ׳ ד י ש לה למתנ ר פ א דקא מ י הו ש ו ר א פ ל ר א מ א ו הלכה ק א י ל ש ב א ר תא ד י  ל
א נ י א אחר צ ו ר י ת י אסיקנא ב מ ף התם נ א א ו ת א א ד תא הו י א למתנ צ ו ר ת ל ר ו ו ס ו א י ר ח א ן ל י ו ב י נ פ ן ל י ר ב מ א  ד
ט ״ ה י י פ ו ה ג ע ש ת ם ו י ר ש א ע י נ מ ת ם ו י ר ש ע ה ל י נ י ל ט ב א ו ת ל ע מ ל ק ה נמי אי מ ע ש ת ם ו י ר ש י ע ת להב י ת א א ד ת ש  ה
ה א נ ע ת ה א ל י ל ד סי ב ו ׳ י א כר י ד ה א ב ת כ ל ן דקא פסק ה חנ ו ׳ י ר ד ה ל י ו ח ד י ל ש ב א ר א ד מ י ל א א ך ל כ ל ר ה ו ס א א ו ו  ה

 מלהמת ה׳
ל ק י מ ד ה ב ל הו הלכה בהן כ ס מי ד ו פ ו חנוכה ו פ שלא בטל ״ ע א ר ש מ ו ו ל נ י ן על ן בלי נ ב ו ר נ מ י ת מ י נ ע לת ת י  למג
׳ י ל ב ן לקולא ע אנ ר ו י מ אל הלכה לקולא ולא ג ס שמו מ ר ה מ ת י א ל כ ת ו י נ ע לת ת י ב כמג לא אזלינן בכל הכתו  ללקו
״ל י ז נ ו ל לה אלברג הו ׳ י א ר נ הנשי ת ר ע ו וזה ל ר מ א ה ש י מ ל פ א ע ר הו ת ו ג מ ״ י ת ב ו ו להתענ ה שנהג מ  בהא ו
׳ י פ א ג ל ״ ת זה של י י נ ר בתע מ ו ל יש ל ו ע ת ו ת הללו בהלכו ו ע ו מ ו ש כר ז י זה לא הו נ פ מ א ו ה צילת׳ הי ת ע ל  ו

 הראב״ד
ס אבל ד ו פ ן מחנוכה ו ׳ בטלה מגילת תענית לוקא לתענית יחיל שהיחיל מתענה בהם חו ד מ י דהני מיהו א קר  להני מעי
ס הוא ותו אקשו י נ י ד ו ר ואקשו עליה והא יום ט  לגבי תענית צבור לא בטלו רחזינן בגמ׳ רב נתמן גזר תענית בתליסר דאל
ס בטילי בטליה. והלא רב נחמן מן האחריניס היה ילאתר התורבן כמה ו נ י ד י  ליה יהא יום שלפני נמנור היא ישני ייס ט
׳ בזמן לאחדהס אפי ר לא נטלה מעתה משנה תענית שנחלקו בלפניהס ו ו נת תענית אלמא לתענית צנ י  היה והקשו עליו ממג
ו ר נ ר שלא ר נ ו ס נכונים ונכוחים ולא כמו שזה ס ד נ ל ה מ צנור ו י  הזה היא שנדה ונתענית צנור כעין כל המשנה כולה נתענ
: י ר רים ללא למספל איכון ותו לא מי פו ד חנוכה ו ה ר יכי׳ ו ו נה רלא להתענאה לפניו אסו ד אמר ה רים ש פו  אלא נמניכה ו

ת הלכות פ ס ו ת א ב נ ג מ י כ ל ׳ כ ט י ז״ל ו ס פ ל ב א ר ת ה א על ההלכו מ פ ס ו ם מ י ר פ ׳ א ב ר ר  ועוד כמב ה
: ה ח ס ו  וזה נ

ן ד ו ס ן א ן ה ר ה מ ו ם ל י מ ע ן ב׳ פ ן בהו ל בהו ״ ה ת ר מ מ א ג ל ״ ב ש ר ל כ ״ י ק ף עלה ל שי  אמר הכותב הבו ללא לי
א לבטולה מ ש ה ן ל ו ן כי וחנ ׳ י ר ב ו י עלה ר ג י ל פ ג ל ״ ע א ג ו ״ ב ש ר אל הלכה כ ר שמו מ א ! ו י ר ת ו ן מ ה ד ח א  לפניהם ל

 השנות
ג ״ י ס להתענות נ ד ת ו ל מ ״ י י נ ל שיהיו נ ס תמוהים הס מאי ד נ : א״א ל ׳ כו ג ו ״ י ס נתענית נ ד ו ס י חמיסר א נ ך נ כ י פ ל  א] ו
לי להם שיהיו כמותם. ואס נאמר ל ו ״ מ לנני י ״ י י שהוא י ל עצמו אלא מפנ ״ י ו נ ׳ י מ׳ ו יהיי אסורים שלא נאסרו ננ ״  ונני מ
ו ״ ל ואת יום ט ״ ו נמגילת תענית יום י טר ד קנלה. ומה שהז נ  ט מפני הנס של עצמן נאסר גס נשניהס נמצא שגס הס ל
פו על סי ילת תענית לא הו ו וכו׳ שלאחר שחלק אותם כלל כאתל. ולא עשה כן אלא לאסור של זה נזה אנל מעולם נמג  נ
ת אסרת ככל אלה ט מאחר ע ס כל עיקר אנו יש לנו ר ד ז ה רים כלום. והאומר שהוסיפו נחשוב אותו מן החיצונים ו  ימי הפו
י מפלי פ ד ס אין להם פנים ואחור כלל ללא ע ד ו פ נ ׳ בחנוכה ו  שנמלה מגילת תענית השכל נותן והסברא מסכמת שאפי
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 8 (טז:-יח.) רבינו נםים מגילה נקראת פרק ראשון מנילה

 האזינו נמי כיוצא כזו היא שעמודים שרן מפני שיש כה מפלתן של רשעים כדכתיב מראש פרעות אויב וכתיב כי דס עבדיו יקום ונקם ישיב
 לצריו ומיהו כל שטותיה ארוכות כדמוכח כמסכת סופרים דקתני התם האזינו שעשאה שירה ושירה שעשאה האזינו אל יקרא בו לפי ששירת
 הים השטות אתת ארוכה ולמטה ממנה קצרה ושירת האזינו כולן ארוכות ולא תקשי לך הא דאמרינן הכא כל השירות כולן אריח ע״ג לכינה
 ולבנה על גבי אריח דהכי קאמר כל השירות שיש בה אריח ולכינה הס נכתבות אריח על גבי לבינה ולבינה על גכי אריח חוץ מזו

 שאע״פ שיש בה אריח ולבינה נכתבות

 אמר רבי אכהו כדי שלא
 תקומה למפלתן:

 םליהו להו מגילה נמדאת

 רש׳,
 מן הכתב והאריח חצי לבינה: שלא תהא
 תקומה. שלא יהא (א) לו מקום להרחיב

 צעדיו תחתיו:
 סליקא להו מגילה נקראת

. ללועזות. כל לשון שאינו לשון א ר ו ק  ה
׳ על מ  הקדש קרר לעז: ג
: י מ  ההדר. כמשפט המקראות כדיליף מ
 הפקולי. יש אומרים שהיה מוכר צמר
 גפן שנקרא פקולין: ממזרח שמש. כשם
 ששקיעה וזריחה לא יהפכו כך מהולל
 שם ולא למפרע: גיפטית לגיפטים יצא.
 וה״נ תנן במתניתין ללועזות כלעז: עברית.

 טעמא תהא

ת המגילה למפרע לא יצא הפורא א  א

 קראה על פה קראה תרגום בכל
 לשון לא יצא אבל קורין אותה ללועזות בלעז
ע אשורית יצא: גמ׳ הקורא את מ ש  והלועז ש
 המגילה למפרע לא יצא תאנא וכן בהלל וכן

ן הפקולי הםדיר י״ה ברכות  בקרית שמע וכן בתפלה תפלה מנ״ל דתניא שמעו
 לפני רבן גמליאל על הםדר ביבנה א״ר יצהק ואיתימא רבי הייא בר אבא ואמרי
 לה במתניתא תנא מאה ועשרים זקנים ומהם כמה נביאים תקנו י״ה ברכות על
 הסדר. מגילה מנ״ל דכתיב והימים האלה נזכרים ונעשים מה עשייה למפרע לא
ש עד מבואו מ יממזרח ש  אף זכירה למפרע לא. הלל מנ״ל אמר רבא דאמר קרא א
ש למפרע מן המערב למזרח כך אין קורין מ ש  מהולל שם ה׳ כשם שא״א לזרוה ה
יוהיו שלא יקרא למפרע: אבל קורין אותה  הלל למפרע. קרית שמע מנ״ל דכתיב נ
 ללועזות בלעז. והוא שכתובה בלעז ותניא גפטית לגפטים ועברית לעבריים

 אדח על גבי אריח ולבינה ע״ג לבינה
 אבל שירת האזינו אין אריחין כלל:
 גרפי׳ בירושלמי[פ״ל ה״׳] צריך שיהיה
 איש בריש דפא ואת בסופה נאז:
 גרסי׳ בירושלמי נשם] רב אמר צריך
 לומר ארור המן ארורים בניו ברוך
 מרדכי ברוכה אסתר ר׳ פנחס אמר
 צריך לומר חרבונה זכור לטוכ רבי
 יוחנן כד הוי מטי לההוא פסוקא אשר
 הגלה נבוכדנצר הוה אמר נבוכדנצר
 שחיק עצמות שכל נכוכדנצר דירמיה

 חי ברס הכא מת הוא:

ת א ר ק ה נ ל י ג ו מ ה ו ל ק י ל  ם

 את המגילה למפרע. המורא
 קראה תרגום בכל לשון
 לא יצא. פירוש אפי׳ כתבה תרגום
 או בלשון אחר וקראה ואינו מבין
 אותו לשון לא יצא: אנל קורין אותה
 ללועזות נלעז. פרש״י ז״ל שיודעין
 לשון אחר שאינו לשון הקודש מכלל

 דס״ל ז״ל שאע״ס שיודעין לשון הקדש כיון שהוא יודע לעז ג״כ יוצא ידי חובתו כלעז וכן נראה מדברי הרמב״ס ז״ל והקשה הרמכ״ן ז׳׳ל דכיון
דף ט.] אמאי מכשירין כיה מפני  דכל לשון אינו כשר [ליכתבן במגילה ואפילו לדברי האומר ספרים נכתבין בכל לשון כדאיתא בפ״ק בגמרא !
 שיודעין בו יקראו בל׳ הקדש לפיכך פי׳ ז״ל ללועזות היינו שאינן יודעין בלשון הקדש כדאמרי׳ התם ן מכומ דף ו:] הנהו לעוזי דאתו לקמי דרבא
 ואוקי רבא מתורגמן כינייהו וכו׳ ומפני שאינן יודעין אשורית אע״ס שיוצאין כו כקושי התירו משוס דאיכא מצות קריאה וראו חכמים
 דסרסומי ניסא בידיעה ממש עדיף טפי והוציאו בלשון שיודע בו ועוד כדי שיהא הוא יכול להוציא את עצמו ידי חובתו ויקרא לעצמו
דף יח.1 גפטית לגפטייס ללועזות גפטיים קאמר אבל גפטיים יודעים  אבל יודע אשורית לעולם אינו יוצא אלא באשורית ודקפני ברייתא ן
 אשורית אינן יוצאין בגיפטית והכי משמע בירושלמי דאמרינן התם ר׳ אבהו בשם רבי אלעזר יודע אשורית ויודע לעז מהו שיוציא את
 האחרים בלעז סבר כהדא כל שאינו מחויב בדבר אינו מוציא את הרבים ידי תובתס כלומר כשם שמי שאינו מחויב בדבר אינו מוציא את
 הרבים ידי חובתם כך זה כיון שלעצמו אינו מוציא בלעז כ״ון שהוא יודע לשון הקדש אינו מוציא כמו כן ללועזות אלו דבריו ז״ל ולענין קושייתו
 ז״ל לא קשיא לי מידי משוס דכיון דמתניתין רבנן היא כדמסקינן בגמרא הכא דאמרי׳ בפרק קמא שהספרים נכתבין בכל לשון ומגילה נמי הכי
 דינא אי לאו מיעוטא דככתכס וכלשונם כדאיתא בפרק קמא בגמרא [סברא הוא] דלא אתא אלא למעט שאר לשונות כשאינו מכיר בהס
 הא במכיר כשרים וכדתניא גפטית לגפטייס ממילא משמע דכל שיודע לשון לעז אע״פ שיודע לה״ק יוצא בלשון לעז דהא מכיר לרבנן כל
 הלשונות שדן וכי תימא לא כי אלא ככתבם וכלשונם אתא למעוטי שאר לשונות כל שאינו בקי בהס ואפילו בקי בהם נמי כל שיודע לשון הקדש
 אינו נראה כן דמנא תיתי לן הכי וכ״ת מנ״ל נמי דאתא למעוטי שאר לשונות בשאינו בקי בהס דוקא נימא דאפילו בבקי מיעטינהו משמע
דף יח.]  לי דהיינו טעמא משוס דכיון דלרבנן כל הלשונות כשרים בספרים ולשון הקדש כשר כמגילה אפילו כשאינו מכיר כדאמרינן בגמרא [
 מידי דהוה אנשים ועמי הארץ א״נ כדמוכחינן מהאחשתרניס בני הרמכיס דאנן נמי לא ידעינן בהו מאי קאמרינן מסתייא לאוקומי מיעוט
ן דמדינא לרבנן אי לאו מיעוטא שאר לשונות ולה׳יק שרן הס אכל מכיר שאר לשונות ולה״ק מנא תיתי  בשאר לשונות כשאינו מכיר בהם טו
 לן לרבנן שלא יצא י״ח בכל לשון וכי קתני אבל קורין אותה ללועזות בלע״ז אע״ג דלועזות ככ״מ משמע שאין יודעין לה״ק אורחא דמילתא
 נקט שמי שבקי בלשון הקדש למה יקראוה לו בלעז ועוד דאיידי דבעי למיתנא סיפא הלועז נקט כמי ברישא ללועזות אבל אין ה״נ דלרבנן
דף ח:] בגמ׳ שאין הספרים נכתבים אלא בלה״ק ולשון יוני הוא דאיכא למימר ג דאמד בפ״ק ! לר״  כל שיודע לה״ק ולשון לעז יוצא בשתיהן מיהו "
 הכי דכיון דלדידיה מדינא כל הלשונות פסולין חוץ מלשון הקדש ולשון יוני ואפ״ה משמע דמודה במגילה דמי שאינו בקי בלשון הקודש קורא
 אותה בלעז דלא שמעינן ליה דפליג אברייתא דגפטית לגפטיים ומשמע דנפקא לן מסברא דטון דעיקר מצות מגילה משוס פרסומי ניסא
 ועיקר פרסום הנס תלי כידיעה וכל שאינו יודע אלא גפטית עיקר פרסומי בגפטית אע״פ שאין הספרים נכתבין בו וטון דמה״ט מכשיר ר״ג
ן דגפטית פסול בכל הספרים לר״ג  גפטית לגפטים ממילא משמע דכל היודע גפטית ולשון הקדש אינו יוצא לרבן גמליאל אלא בלשון הקדש טו
 ולא הוכשר במגילה אלא משוס פרסומי כיסא למי שאינו יודע לשון הקדש ורבי אבהו משוס רבי אלעזר דאמר כירושלמי דיודע אשורית
 דודע לעז אינו מוציא ידי אחריס בלעז אפשר דכרבן גמליאל ס״ל אבל לרבנן מוציא ולישנא דמתני׳ נמי הכי דייק דקתני אבל קורין אותה
 ללועזות בלעז ולא קתני אבל קורין אותה הלועזות בלעז זהו דעתי במשנחנו אבל יש לחוש לדברי הרמב״ן ז״ל מדאיפסקא הלכתא בספרים
 כרבן גמליאל ואפשר נמי דבמגילה נקטינן כוותיה כמו שאכתוב בסמוך בס״ד: והלועז ששמע אשורית יצא. אע״ג דלא ידע מאי קאמרינן
 כדאי׳ בגמרא: גמ' תנא וכן נהלל וכוי. תקנו י״ח ברכות על סדר המוזכר בגמרא בפירקין וכמו שאנו אומרים אותם היום ואס טעה
 באחת מהס אינו רשאי לומר אותה במקום שנזכר דהוה לו באותה כרכה מתפלל למפרע אלא חוזר לאותה ברכה ואומר ממנה ואילך על הסדר
 והא דאמרינן בפרק אין עומדין [דף לל.ז אמצעיות אין להם סדר היינו לומר שאם טעה בהם אינו צריך לחזור לחונן הדעת כשם שחוזר
 לראש כשטעה כראשונות וכשטעה באחרונות שחוזר לעבודה אבל מ״מ חוזר לאותה ברכה ואומר ממנה ואילך על הסדר והכי איתא בתוספתא
 בפ״ב דמכילתין דתניא התם קרא את המגילה וטעה והשמיט בה פסוק אחד לא יחזור ויקרא אותו פסוק בפני עצמו אלא מתחיל מאותו פסוק
 ואומר עד סוף וכן בהלל וכן בתפלה וכן בקריאת שמע: מה עשייה למפרע לא. דהא לא אפשר: אבל קורי; אותה ללועזות בלעז והוא
 שכתנוה נלעז. דאי לא הוה ליה קראה ע״פ והוא לא יצא: ותניא גפטית לגפטים ענרית לעברים יונית ליונים. הר״ז הלוי השיג על הריא״ף שכתב
דף יח.1 אמרי׳ רב ושמואל דאמרי תרוייהו לעז יוני לכל כשר ואינהו דאמור  זאת הכרייתא ליונית ליונים למשמע דליונים אין לכ״ע לא ואלו בגמ׳ !
 כרשב״ג [דאמר] כפ״ק שהספרים לא הותרו שיכתבו אלא בלה״ק ולשון יוני למימרא דהלכתא כרשב״ג בין בס״ת בין כשאר ספרים ואפילו
 במגילה ואע״ג דכתיב כה ככתבם וכלשונם ואע״ג דבגמרא מוקמינן מתני׳ דהכא כרכנן הא אססיקא כפ״ק נדף ט:] הלכתא כרשב״ג דא״ר
 אבהו א״ר יוחנן הלכתא כרשב״ג וכתב עליו הרמב״ן ז״ל דליתא דט איפסקא הלכתא כוותיה לאו במגילה איססקא דא״כ קשיא דר׳ יוחנן אדרבי
 יותנן דאיהו אמר נשבמ דף מו. וכ״מ] הלכה כסתם משנה ומתני׳ דלא כרשב״ג דקתני בכל לשון לא יצא דאלמא אפי׳ לעז יוני אינו כשר אלא
ן אותה בכל לעז וקתני נמי והלועז ששמע אשורית יצא ואי רשב״ג הא איכא נמי יונית והיינו דאמרינן בגמ׳ מתני׳ כברייתא ד  שהלועזות קו
 וכיון שכן ע״כ לר׳ יוחנן הלכה כסתם משנה דמחלוקת ואח״כ סתס הלכה כסתם והיאך פסק הוא הלכה כרשב״ג אלא ש״מ דס״ל לר׳ יוחנן דלא
 פליג רשב״ג אלא בשאר ספרים אבל במגילה מולה משום לכתיב ככתבם וכלשונם ורב ושמואל מסברא דנפשייהו דאמרי דאפי׳ כמגילה מכשיר
 רשב״ג ואלו דבריו ז״ל ואיברא ולאי ללא מוכחא מילתא לרבי יוחנן ס״ל כשמואל במגילה להא אפשר לס״ל למגילה שאני משוס לכתיב בה
 ככתבם וכלשונם מיהו מאי דקאמר דלא אפשר דס״ל כוותיה דהא איהו אמר הלכה כסתם משנה ומתני׳ דלא כרשכ״ג אינו מוכרח דתנא
 דמתני׳ לא מעייל נפשיה בפלוגתא דרבנן ורשב״ג אלא אתא לאשמועינן שאין כל הלשונות כשרים במגילה לשאינו בקי בהן ולכקי כהן כולם
 כשרים ומש״ה קאמר קראה תרגום בכל לשון לא יצא לרבנן בר מלשון אשורית ולרשב״ג בר מאשורית ויונית אבל קורין אותה ללועזות בכל

 עין משפט נר מצוה
ד  א• ע

ר א״ח ו ן ל ט ג פשי מ כ מהל׳ מגילה ס ״  א מיי׳ פ
: צ  שי׳ מר

 מסורת הש״ם
״ג ופן כולם: ס ו ג) צ״ל לרשג י ר נ  א) חהליס קיג ב) ד

 קובץ הנהות
 ב״ה (א) צ״צ להס:

ן ן ונחיץ כהרי נ ומ״ש בירושלמי שני ״  מא״י [א] נ
 קנטירא נראה דשניץ היא מלשון שנציס
ס שאמד מהשנציס ט  כלומר כעין שנצים שעושים ל
לט מצל זה והאחד בולט מהצל השני כך איש נריש ו  נ
ף אותה שיטה ואיצטריך למימר א ואת כנגרו בסו פ  ל
ף לפא ה לפרש לואת בסוסה בסו ע ט ט כלי שלא ת  ה
א פ ף ל  קאמר ומש״ה כתב שנין ללמלך ללאו בסו
ן שנין כרפרישית ף שיטה להיינו כעי  קאמר אלא בסו
׳ נ מ״ש ונחיץ כהרי! קינטרא נראה שר״ל שיה מ  י
 צללים כמו נניין השוה שמשליטן משקולת הננאיס
ות של שמוח נ ן כל תי  מראשה לסופה והיה שוה כ
י זה נלי שים נליטה נ  עשרת נני המן הס זה על ג
ג לנינה ״ ג ארית ילנינה ע ״ ת ע ד א  וזה כסר״ח נ
׳ לשון חילוק והוא הנחלק ן פי  ומצאתי כתוכ ונתי
 ונמצה לנ׳ מצאי[ חנטירא פירש הוא כמו מטה ושכט
ו את הכותל וכן ן נ ל שהוא של נגאין לחתו  של נרז
ן וביאור העני! ששירח נני המן את ואח מ ע ׳ ב  פי
 מצל אתל והשמות מצל אחל אלו כנגר אלו וזהו
ץ וכוי ר״ל כמו הלולאות של ח נ ן ו י  כוונת המאמר שנ
ן אלו י ס שעישין מצל זה ומצד זה ומכניס רצועה נ  ט
ץ אלו שמצד אחר ומושך הרצועה ונקשר נ  שמצד זה ו
פרשנדתא ושמות  הכיס כך אלו את ואת מכאן ו
 אחרים מכאן כמו השנציס ונתלקה זו השירה לה׳
ט של כנאיס החותך את  חלקים לכאן ולכאן כמו השנ

: ו  הכותל לכאן ולכאן ע״כ. הקאר

 שיטת ריב׳׳ב
 ככל לשון לא יצא אנל קורי; אזהה ללעוזמו \«'.
גמ׳ מפרש לה: גמ׳ מה עשיה למפרע לא. שא״א  י
ו קולס לי׳׳ל: פיסקא אנל קורי! אוהה  שיהא ט״
ת לענריס ד נ  ללועזוש בלעז. כגון גיפטית לגיסטיס ע
א ומתני׳ רקתני נכל לשון לא יצא ת י ד נ  כלתניא נ
ת לגיסטיס: גמ׳ והוא ד נ ס ע ד נ ע  כגון גיפטית ל
 שגסונה בלעז. כלומר שהיא כתובה באימי לשון שהוא
ת וקרי ד ב  קורא אותה כגון שכתובה גפטית או ע
 לה גפטית אי עברית אבל אס היא כתובה גפטית
ח אפי׳ לעבדם הוה ד נ  •הוא קורא אותה בלשון ע

 ציה על פה ולא יצא:

 מלהמת ה׳
 הזה הנזכר אבל בימי רבומינו לא היו ממענין ני״ג כלאמרי׳ נפ׳׳ב למעניומ שאסור בהספל ומעטות שהוא
 יום נקנוד עיל ראימי במס׳ סיפריס סט״ז לסורים ג׳ ימי הצום אין מסענין רצופין אלא סלילי! שני וחמישי
 ושני ורבימיני שבא״י נהגו להמענוח אחר סודם מפני נקטר וחביריו ועול שמאחרין בסורענומ ואין מקלימין
 ובירושלמי הקשו על י״ג למה אסרוהו משוס יום נקנור והלא הוא עצמו לימ שיהא אסור משוס י״ל וכן

 על י״ז שבו שהוא יום שור ירושלים הקשו שהרי הוא עצמו אסור מפני חמשה עשר:

 למייל לפניהם אסור בזה מומר משוס רי״ג יום נקטר הוא ולא נאסר בב״ל של ראשונים משוס פוריס אלא
 משוס יום נקבור וכיון שעמלו נ״ל של אחדהס ובטלו מגילת מענית ובטל יום נקנור בכללס אי! אנו אוסרים
 אימו נשכיל יום שלפני פורים וכן פי׳ מה שאמרו במס׳ מענימ יום טרינוס נטולי בטלי ואקשינ! ומיסוק ליה
 רהוה ליה יוס שלפני נקטר ואמר רב אשי השמא הוא גופיה בטלוה משוס יום שלפני נקבור מה שלא נגזר
ר של ראשונים הוה ליה גזירה חרשה ואין אנו מתקני! עכשיו ימיס טובים וה״ה והוא הטעם בתענית ״  עליי מ
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 מסורת הש״ס

ס ״ ר ה ׳ס שהן ג) גי׳ מ  א) ר״ה רף לל: ג) גי׳ מהר׳
י ״ ס רב נחמן ה) צ״ל סליגי וכ״ה ג  י) צ״ל ו

: ר מ א  ו) בירושלמי אית׳ נ

 קובץ הגהות
נ ״ : (ג) נ א סר אס״ה: (נ) צ״ל ו נ ו ״  ב׳׳ח (א) נ
ותר מכלי לגמור ׳ שהה י  אלפסי ישן אלא אפי

: כן : (ו) צ״ל ו ר  כ
ה א נתרי ר א מפריח כמו פ ר י איתא פ ׳  מא״י [א] נא׳

נת המתרגם נמתק: : [נ] תי ג ל  כלומר מל

 שלטי הגבירים
נו שלשון יוני אינו כשר לכל וכ׳׳כ  א ונראה מרעת רני

ו שנשר לכל:  הרא״ש. ורב עמרם ומיי׳ נחנ
ז וכן אס היתה כמינה בלשון יוגי יצא ״ א י ן ר ו ש  ל
 השומע ואע׳׳פ שאינו מכיר נאיתו לשין שלשין יוני הרי
 הוא כלשון הקלש יאע׳יפ שהכשירו שאר לשונות
 נמגילה הנתונה צריכה שתהא אשורית שהוא כתנ לשון
 הקרש ולא כתנ יוני ולא שאר נתינות כמנואר
 בקונטרס הראיות. שאר ספרים נכתניס אפי׳ נכתנ יוני
 אנל לא נשאר נתינות. תפילין ומזווזת אינן נכתבים
 אלא בנתנ אשורי ולשון אשורי שהוא לשון הקלש כמי

א: ׳ פ׳  שמבואר למעלה נ
ז ב ונראה בעיני שלא הוצרכו לקרוא ׳ ׳ א י ן ר ו ש  ל
 האימיו׳ החסרות על פה ואס לא קראן יצא שלא אמרו
 אלא נאיתיית המפסילין אח הקריאה כגין יימי הפורים
דו אס השמיט מלת לא הפסיל הקריאה ענ  האלה לא י
 וכן מ״ס של מתנות לאביונים וכיוצא בהן אנל אס
ן ד י ס פ  השמיט שאר האותיות או שאר מלית שאינן מ
 הקדאה יצא ואע״פ שלא קראן כלל וכן מביאר נתלמיל
ן נתינותיה אנל בקריאת התורה אס טעה  שאין מלקלקי
ן אנ לאס כגון אלו שאינן נקראין ככתינתן מתזירין  ני

: כן הוא נתלמול א״י  אותו ו

 רבינו נסים המורא את המגילה פרק שני מגילה (יח.-יח:) ה

 רש״י
פ ״ ע : ופרסומי ניסא. א  לשו! עבר הנהר
מ שואלין ״ ן מ ה הס שומעי  שאין מכינין מ
ן ואומר מה היא הקריאה  את היולעי
ן להס:  הזאת ואיך היה הנס ומודיעי
ס את י  הירוסין. למפרע כמסורס כמי ס
רס: מסו  המקרא (י) וכו׳ יצא מחותך ו
לג: וקראן הקורא. על  השמיט. די
: ה : נמהורגמן. המתרגם על פ ה  פ

שאין מכירין בו והלועז ששמע אשורית יצא לכ״ע ולרשב״ג באשורית ויונית ועול להא רבי יוחנן זימנין פסיק ללא כסתם משנה (  לעז שכעולס נ
: יש״נ] אמוראי נינהו ואליבא ררכי יוחנן וכתב עול ז׳׳ל לאשכחן לסוגיא לגמרא לילן בתר רב ושמואל ללא ז  וכלאמרינן בכמה רוכתי [יבמות ט
דף ט.] לא קשיא כאן בספרים כאן במגילה מ״ט משום לכתיב ככתבם וכלשונם ומש״ה  ס״ל הכי ^[לליתכשר יונית אפילו לרשב״גן לאמרי׳ כפ״ק [
 ממעטין מינה שאינה מטמאה את היליס על שתהא כתוכה אשורית רלא הר כשאר ספרים ואע״ג רנפקי בה ללועזות ורבנן כתראי רכ
 פפא י) ורבנן הכי ס״ל לשאני מגילה
 משאר ספריס כלאיתא בסוגיין בפ״ק
 בגמ׳ נדף ט.] וכי תימא לילמא ההיא
 לרבנן לכיון למכשירין כל לשון בשאר
 ספרים אי ס״ל לינה של מגילה כלץ

 ואפ״ה נפקי ידי חובתייהו רהא איכא מצות
 קריאה ופרסומי ניסא: מתני׳ קראה םירוגין
 ומתנמנם יצא היה כותבה ומגיהה ודורשה
 אם כוון לבו יצא ואם לאו לא יצא: גמ' מאי
 סירוגין פיסקי פיסקי כגון שקורא מעט ושוהה וחוזר וקורא מעט ושוהה עד
 שקורא את כולה יצא: ת״ר קראה סירוגין יצא םירוסין לא יצא: ירושלמי םירוגין
רוש קורא אחד ומניח אחד כגון  קטועין םירוסין קרי חרא >P !0 פרא חדא פי
 שקורא פסוק אחד ומדלג השני וקורא פסוק ג׳ והוזר וקורא הפסוק השני שדלג
 הקורא כה״ג לא יצא דה״ל למפרע ר׳ מונא אומר משום ר׳ יהוהה אף בסירוגין
 אם שהה כדי לגמור את כולה הוזר לראש ומםקינן דלית הלכתא כר׳ מונא
אמר ר׳ (  אלא >ג< אפי׳ שהה כדי לגמור את כולה יצא וגבי תקיעות נמי אמרינן א
ת ביום יצא ותניא כוותיה: תנו רבנן  יוהנן שמע תשע תקיעות בתשע שעו
מ המתרגם יצא  השמיט בה הסופר אותיות או פםוקין וקראן הקורא כמתורגמן נ
 פירוש שהמתרגם מוסיף דברים כדי לברר טעמו של פסוק ונמצא קורא אותם
 הדברים על פה כך זה הקורא אם קרא פסוק או אותיות על פה יצא
ת או מקורעות אם רשומן ניכר  ורמינן עלה דתניא היו בה אותיות מטושטשו
 כשרה ואם לאו פסולה ומפרקינן לא קשיא הא בכולה הא כ במקצתה:

ע אשורית יצא. מ ש  יונית א ליונים: והלועז ש
 ואע״ג דלא ידע מאי קאמרי יא) יצא מידי
 דהוה אנשים וע״ה דלא ידעי מאי קאמרי׳

 של ספרים ככתבם וכלשונם למעוטי
 מאי אבל לרשכ״ג שמא למעוטי שאר
 לשונות אתא אבל לשון יוני שכשר
 לשאר ספרים לכל כשר ואפי׳ למגילה
 זו אינה תורה שאפילו לרשב״ג כיון
 שכל הספרים אינן נכתבים אלא בל׳
 יוני לא כתב רחמנא ככתבם וכלשונם
 למעט שאר הלשונות שאין התורה
 נכתבת בהם ללהא לא איצטריך קרא
 אלא ככתבם למגילה לומיא לוהיו
 לתפילין ומזוזות למעוטי יונית אתו
 אלו לבריו ז״ל וגם זה אינו מחוור
 בעיני לשפיר איכא למימר לסוגיין
 ללעיל בפ״ק לרבנן איתמר לללילהו
 לס״ל שכל הלשונות כשרץ בספרים
 על כרחין כי אתא ככתכם וכלשונם
 למעט כל הלשונות בא חוץ מלה״ק
 אכל לרשכ״ג שפוסל כל הלשונות
 בספרים חוץ מאשורית ויונית איכא
 למימר לככתבס וכלשונם בא ללמל
 שכשם שפסולין בשאר ספרים כך פסולין כמגילה שלא תאמר הואיל ונקראת אגרת כשרץ שכך לרכה של איגרת ליכתב בכל הלשונות וע״כ
ף יז.] קראה ככל לשון לא יצא ד  לשמואל אתה צריך לומר כן להא איהו מולה ללרבנן כל הלשונות חוץ מאשורית פסולין כמגילה וכלתנן [
 וע״כ מככתכס וכלשונם מפקי ליה ללא אשכחן קרא אחרינא לאיכא למילרש מינה הכי אלא האי ואפ״ה אמרי׳ ללרשב״ג לעז יוני כשר ולא ממעט
 ליה מככתכס וכלשונם אלא משמע ללריש ליה למעט שאר לשונות כמגילה תוץ מאשורית רונית וכי היכי ללרב ושמואל נדף יי!•] ס״ל הכי אמאי
 לא מצינן למימר נמי לרב פפא ורכ נתמן נדף ט.] הכי ס״ל ואמאי נימא מסכרא לנפשין *לפליגי לפיכך נראה לולאי קי״ל כשמואל ללעז יוני
 לכל כשר ולא השמיטה הרב אלפסי ז״ל אלא מפני שעכשיו אין אנו יולעין מהו לעז יוני וכבר כתב הרמב״ס ז״ל בפ׳ ראשון מהלכות ס״ת
 שכבר נשתכח יוני מן העולם ונשתבש ונאבד ולפיכך כתב הרב אלפסי ז״ל יונית ליוניס לפי שעכשיו לא הוכשר לשון יוני אלא למכירין
 אותו לפי שאין אנו כקיאין כלשון יונית הקלום: והלועז ששמע אשורית יצא. ואע״ג ללא ילע מאי קאמרינן מילי להוה אנשים ועמי הארץ.
 וכגמ׳ לייקינן לה מלכתיב במגילה האחשתרנים בני הרמכים ללא ילעי׳ מאי קאמרי׳ ואפ״ה נפקין ילי חוכה ומללייק ליה מהא שמעינן מינה
 לאס טעה ולא הזכיר אפי׳ תיבה אחת לא יצא ידי חובתו ראי לא מאי איריא לימא ליה ללהוי הני תיבות ראחשתרניס והרמכים כאילו לא הזכירם
ט הזטרן אע״ג דלא ידע מאי קאמר יצא: מתני' קראה ס־דוגץ ומתנמנם יצא. כגמ׳ מפרש  אלא לאו ש״מ דאילו לא הזכירם לא יצא ו
 מאי סירוגין: היה כותבה דורשה או מניהה אם כוון לבו יצא. ואס לאו לא יצא למ״ד מצות צריכות כונה אתיא כפשטה ולמ״ד אין צריכות כונה
 איכא למימר דכי קתני אס כוון לבו היינו שאס כוון לקרות כראר יצא ואס לאו שאינו קורא כראוי אלא כדרך קורא להגיה שקורא
 בענץ שיכיר השומע בחסרות ויתירות ולא כדרך קריאה לא יצא וה״נ דייק לישנא דכותבה ומגיהה ולהט לא איצטריך לאקשויה ולתירוצא
ף יג-1: וגרפי׳ כירושלמי היה כותכה הדא אמרה שהוא מותר כעשיית מלאכה י<נמי בי״ד בכרכים ומיהא ד  כדעבדינן פרק היה קורא [
 משמע דאפילו נימא דסורים אסור כעשיית מלאכה נמי אס חל ט״ו בשבת שהכרכין מקדימין לי״ד שהם מותרין בעשיית מלאכה שלא נאסר
ף ה:] אלא כזמנו ואע״פ שי״ד זמן קדאה לכל וא״צ לומר לבני ד  פורים בעשיית מלאכה למאן דאית ליה שהוא אסור כדאיתא בפ״ק כגמ׳ [
 הכפרים המקדימין ליוס הכניסה שהן מותרין במלאכה שאין זה זמן קריאתה אלא מדין הקדמה בעלמא והאי דנקט בירושלמי בני כרטן
 הקורין בי״ד לרכותא נקטיה אע״פ שהוא זמן קריאה לכל ועול דלענין הספד ותענית זה וזה שוין ומכאן יש ללמוד לדידן דתלי במנהגא דאפי׳
 באתרא דנהיגי אסורא במקדימין לא מיתסר מסתמא: תו גרסי׳ התם ומגיהה תני ואין מדקדקין בטעותיה יצחק בר אבא בר מחסיא
 ורב חננאל הוו יתבי קומי רב חד אמר יהודים וחד אמר יהודיים ולא חזר חד מנהון מיהו משמע דדוקא בטעיות שהענין והלשון אחד כגון
 יהודים ויהודיים אכל טעות אחר לא שאס כן לא קראה כולה ומשמע ודאי שכל שחסר ממנה כלום בקריאתה פסול: גמ׳ ר׳ מונא בשם
 ר״י אף בםירוגץ אם שהה כדי לגמור את בולה חוזר לראש. ומסקנא דלית הלכתא כרבי מונא וא״ת והא אמר רכ אשי כפרק מי שמתו
ף כג.] גבי תפלה דכ״ע אס שהה כדי לגמור את כולה חוזר לראש ומדהוה יכול רב אשי לתרצה התם בההוא אנפא אחרינא דאיתריצא לה ד ] 
 התם ולמימר דכעלמא שהה כדי לגמור את כולה אינו חוזר לראש וקאמר חוזר לראש אלמא דהט הוא קושטא דמילתא דאם שהה כדי לגמור
 את כולה חוזר לראש י״ל דאין ה״נ לענין תפלה כיון דחמירא שאין לו רשות להפסיק בה לא מפני היראה ולא מפני הככוד ומש״ה אס שהה
 כדי לגמור את כולה תוזר לראש אבל כמגילה והלל שאדס רשאי לפסוק כהס מפני היראה ומפני הככוד אע״פ ששהה כדי לגמור את כולה אינו
 חוזר לראש וא״צ לומר כתקיעות: תנו רבנן השמיט בה הסופר אותיות או פסוקים וכו׳ ואסיקנא הא בכולה הא במקצתה. והקשה
] אמרינן הלכה כדכרי האומר כולה ואפילו למ״ד מאיש יהודי צריך שתהא  הרשב״א ז״ל דהכא משמע דתסרה מקצתה כשרה ואילו לקמן נדף יח:
 כתובה כולה אלמא אם חסרה מראשה על איש יהולי פסולה לנהי דאמדנן צדך שתהא כתובה כולה משמע דלעכב נמי אמרינן מדפרכינן
 לקמן בגמרא אלא דכתיב פסוקא פסוקא וקרי ליה והא אמר רבי חלבו אמר רב חמא בר גוריא אמר רכ הלכה כדכד האומר כולה ואפי׳

 שיטת ריב״ב
ם ששמע ד נ  והלועו ששמע אש1ריש. כגון גפטיס או ע
דת יצאו מידי להוה אנשיס ונו׳. כתנ הרנ  האשו
 לולי ז׳׳ל הא לתניא יונית לימים יצא אע׳׳פ שנתנה
ל לאו הלנתא היא למשמע מינה יונית  הרנ אלפסי ד
נ ושמואל לאמרי ר  ליונים אין לכ״ע לא ואנן קי״ל נ
׳ג  תרוייהו לעז יוני לכל כשר ואינהו לאמור כרשנ׳
ן נשאר ספרים ואפי׳ כמגילה ואע״ג  נין נס״ת ני
 לכתינ נה ככתכס וכלשונם ונפ׳׳ק אפסיקא הלכתא
א לאמר ר׳ אנהו א״ר יוחנן הלכה ד ה  כווחיה נ
נ . וכן כתנ הר ל נ לולי ד ד הר נ  כרשנ״ג אלו הס ל
ל ואני הנותנ אומר שאין לתפוש על הרנ  ר׳ משה ד
א לולאי מתני׳ פ ד ל ככן משוס לסמס מתני׳ ע  ד
נ ושמואל אזלא מדקתני על ר  לאו כרשנ״ג אלינא ל
גמ׳ מלכמינ דת ופרשינן טעמא נ  שתהא נתונה אשו
ט  ככתבם וכלשונם ואי רשב׳׳ג הא איכא נמי יונית י
׳ בסרקא קמא ועול מרקתני ט ר  האי גינא נמי פ
״ג הא איכא נמי  והלועז ששמע אשורית יצא ואי רשנ
נ ושמואל ר ׳ בגמ׳ ללרשב״ג אליבא ל ד מ  יונית להא א
ט ללשון אשורית לכל כשר הס ה״נ לעז יוני  ט הי
 לכל כשר. ובפרקא קמא לאפסיקא הלכתא ברשנ״ג
׳ ייחנן לפסיק הנכתא כוותיה סבירא  מאן לימא לן לר
״ג אף נמגילה התיר לשון  ליה כרנ ושמואל דרשנ
ג [ללא התירן לשון ״ ׳ יוחנן ס״ל לרשנ  יונית ללמא ר
 יינית אלא נספרים ללא כתינ נהו ככתנס וכלשונם
 אנל כמגילה לכתינ נס נכתכם וכלשונם לא להא
׳נ ׳ נ ושמואל דרשנ ר  ולאי אי הוה ס״צ לר׳ יוחנן נ
ר לשון יונית לא הוה פסיק הלכתא  אף נמגילה הפי
 כיותיה להא שמעינן לה לר׳ יוחנן גופיה לאמר הלכה
נ ושמואל ר ׳ג אלינא ל  כסתס משנה ומתני׳ לאו כרשנ׳
 אזלא כלפרשי׳ והיכי שנקינן מתני׳ ונריימא וענלינן
 כרנ ושמואל משום למוקמי לרשנ׳׳ג כויתייהו להא
ג לא התיר לשון יונית כמגילה ׳ ׳  איכא למימר לאף רשנ
 רהא תזינן לר׳ יהולה נסרקא קמא למוקיס ללרשנ״ג
 תורה לחולה משיס מעשה לתלמי המלן. ואפי׳ תימא
נ אף נמגילה התיר לשון ׳ ׳ ׳ יוחנן נמי ס׳׳ל לרשנ  לר
 יונית אנתי לינא ראיה לרנ ושמואל מלר׳ יוחנן
׳  לפסיק הלכתא כרשני׳ג ראיכא למימר כי קאמר ר
ס ללא ד פ  ייחנן הלכה כרשנ״ג הני מילי נשאר ס
 כתינ נהו ככתכס וכלשונם לאטו מי עליפא לר׳ יוחנן
ד הלכתא כרשנ״ג אכתי מ נ ושמואל לאילו הוו א  מלר
 לא שמעינן מינה לתיהר הלכתא כוותיה נמגילה

׳ הלכתא כרשב׳׳ג הוה אמינא כי ד מ ג הוה אמינא הני מילי נשאר ספרים יכו׳ אלמא מלישנא להלכתא כרשב״ג לא משתמע דהלכחא כיותיה במגילה. (יאי< ואינא מאן למפרש אי א ׳ ׳ ׳ הלכה נרשנ ד מ ג ומהדרי׳ אי א ״ רשנ ׳ הנא ולימא הלנה נ ד מ א ר  כ
ג לשון יונית הלכן ליכא לאיתויי ״ ׳נ לא משמע לנמגילה נמי התיר רשנ נ הני מילי נשאר ספרים אנל במגילה לא קאמר קמ׳׳ל לעז יוני לכל כשר ואינהו לאמרי כרשנ״ג אלמא אפי׳ כמגילה נמי קאמר מכל מקום מלישנא להלכתא כרשנ׳ ״  אמר רשנ
ס נכיחיס: ד נ דשא לנרייתא וקראתי עליו המקרא הזה שסמים ישק משינ ל כפי דת למ״ק וקי׳׳ל כמתני׳ ו אשו . ואחר שכתנתי זה מצאתי לרנינו תננאל שכחנ כפירושו כלשון הזה אינהו לאמור כרשנ״ג נ ד י  ראיה מלר׳ יותנן לררנ ושמואל ותו לא מ

א על סיפא: ש ד גמ׳ מ א נ נ ש ד ו ועיקרו נמס׳ סוטה: גמ׳ אס שהה כדי לגמור אס כולה. פ ד  מתני׳ קראה סירוגי! וכוי ובדיו. ומותר להטיל קנקנתוס לתון ה

 המאור הקטן
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 מלהמת ה׳
 כל לשון לשאר ספרים אי ס״ד דינה של מגילה כדינן של ספרים ככתכם וכלשונם למעוטי מאי אבל לרשב״ג
ס לכל כשר ואפי׳ למגילה זו אינה תורה ד פ  שמא למעוטי שאר לשונות אתא אבל לשון יוני שכשר לשאר ס
ן באהלי ם אינן נכתבים אלא בלשון יונית דכתיכ יפת אלהים ליפת ישכו ד פ ס  שאפי׳ לרשב״ג כיון שכל ה
 שס לא כתב רחמנא גבי מגילה ככתבם וכלשונם למעוטי לשונות שאין התורה נכתבת בהן דלהא לא אתא
 קרא אלא ככתבם דמגילה דומיא דוהיו בתפילין ומזוזות למעוטי יונית אתי ועול דאי ודאי ככתבם וכלשונם
ט הוא משמעותיה אלא דרב ה  למעוטי אמא כל לשון ממעיט מיניה אלא שחורין אומה ללועזות בלעז ל
 ושמואל לא דרשי ליה למעוטי בה כלום אלא לומר שקורין אומה ללועזות בלעז דהיינו בכמג כל עס ועם
ן לאשכחן לרבנן נתראי ולסוגיא דשמעתא דמשמע להו ככתבם וכלשונם למעוטי כל ו  כלשונו ואבן השתא ט
ט פסיק ר׳ יוחנן נמי כרשב״ג על מנמ שלא אמר רשב״ג במגילה כן פסק הלכה כמומו הלכך  לשון ו
ן ולא חיישינן ללרב ושמואל וזהו לעח רבינו הגלול ז״ל ואף רביגו חננאל כחב וקי״ל כממני׳  עלייהי סמטנ

מא: י  וכפירושא לבד

ב בספר המאור הא רמניא יונימ ליונים יצא וכו׳ הלכה כרשב״ג:  כתו
׳ יומנן אלר׳ יוחנן לאיהו  אמר הכומב ט איפסקא הלכמא כוומיה לאו במגילה איססחא לא״כ משיא לר
 אמר הלכה כסמס משנה וממני׳ ללא כרשב׳׳ג לקמני בכל לשון לא יצא לאפי׳ לעז יוני אינו כשר אלא
 שהלועזומ קורין אומה בכל לעז וקמני נמי והלועז ששמע אשורימ יצא ואי רשכ״ג הא איכא נמי יונימ
ן שכן על כרחין לר׳ יוחנן הלכה כסתם משנה למחלוקת ואמ״כ טו ׳ נגמ׳ מתני׳ כברייתא ו ד מ א  והיינו ל
 סחס הלכה כסתם והיאך פסק הוא הלכה כרשב׳׳ג אלא ש״מ ס״ל לר׳ יוחנן ללא סליג אלא בשאר ססריס
ד לאפי׳ במגילה מ א  אבל במגילה מולה משום לכתיב ככתבם וכלשונם ורב ושמואל מסברא לנפשייהו הוא ל
׳ בפ״ק לא ד מ א ט ל  מכשר רשב״ג ועול לאשכחן לסיגיא לגמי למן בתר רב ושמואל ללא סגירא להו ה
 קשיא כאן בספרים כאן במגילה מאי טעמא משוס לכתיב ככתנס וכלשונם ומש״ה ממעטינן מינה שאינה
ם אע״ג לנפקי בה לעתות ורבנן במראי ד פ  מטמא אמ הילים על שתהא כתובה אשורית רלא הויא כשאר ס
ן רמכשרי ט סבירא להו לשאני מגילה משאר ספרים וא״מ ללמא ההיא לרבנן לטו  רב פפא ורב נחמן ה
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) רבינו נסים ההורא את המגילה פרה שני מגילה :יח: 1 (טז 0 

 רש׳׳י
: אהדורי סברא. לבר הכא  תיר. ער
 מבינת הלב: בי רח5א. מוכרי תפילין:
 מיגרס גייסי!. שגורות בפי כל:
 כאמתה של תורה. כספר תורה עצמו:

ץ דהכא ר תי י ו יצא] קתנ ן לבו [ ו ׳ אס כו י א מתנ ה א ז שי י קו ר מא מ א ד ק אם איתא דלכתחילה בלחו י צריך שתהא כתוכה כולה ו ד הו ש י ד מאי ״ מ  ל
ר מלא פ ס ] אלא כ ר ס ח ר [ פ ס ת כ ראי נה נ בה כשרה דאי ו א ר ר ס ח י ה כל היכא דלא מ ״ ש מ ה ו ר ס א ח ע הי צ מ א ב ה כתובה אלא ד פ ו ס לה ו י  בשתחילת המג
פ שהיא ״ ע י א ד הו ד איש י ה ע ש א ר ה מ נ מ ר מ ס ח ש ן בה לפסלה בכך אבל כ י ק ד ק ד ן מ ת אי ר ג ת א א ר ק נ ן ש ו לה ט י מג ת ו ו י ע  שלם שיש בו ט
א שהקלו ן במקצתה כשרה קל הו נ י ר מ א י ד א מ ״ל ד ן ז ״ ב מ ר ר שלם: וכתב ה פ ס קרא אותה מ ר וצריך שי ס ר ח פ ס ת כ ראי ה) נ נ אי ד ה ( ט ו ע  מ

קראת י שנ נ פ לה מ י ם במג  תכמי

ט תנו רבנן השמיט בה הקורא פםוק אחד לא ש פ ת ל מ ו ס פ ן ה ן שאי ו ת ט ר ג  א

ה ואחזור ואקרא את ל 3 יאמר אגמור את מ ג U מ p L ^ ^ r t ד Z . L L ה ר פ ה שחע פ שחם ת ר י פ ת  יט.] כ
 הפסוק אלא קורא מאותו פסוק ואילך נכנם
 לבית חכנםת ומצא צבור שקראו חציה לא

ן אלא קורא מתהלה  יאמר אקרא חציה עם הצבור ואחזור ואקרא הציה הראשו
 ועד סוף: ומתנמנם. חיכי דמי מתנמנם אמר רב אשי נים ולא נים תיר ולא תיר
 כגון דקארו ליה ועני ולא ידע לאהדורי סברא וכי מדכרו ליה מדכר: היה
 כותבה דורשה ומגיהה אם כוון לבו יצא ואם לאו לא יצא. אוקימנא כגון דכתיבא
 כולה >א< קמיח וקרי פסוקא פםוקא במגילתא דמנחה קמיה וכתב ליה דאפילו
ש יהודי צריכה שתהא כתובה כולה וקי״ל כרבי יוחנן דאמר  למאן דאמר מאי
ר לכתוב אפילו אות אהת שלא מן הכתב הוץ מתפילין ומזוזות דאמרינן אסו  א

 אביי שרא לחו לבני בי רחבא למכתב תפילין ומזוזות שלא מן הכתב כמאן
 כי האי תנא דתניא רבי א<יהודה אומר משום רבינו תפילין ומזוזות נכתבין
ט תפילין ט (א) והלכתא מזוזה צריכה שרטו  שלא מן הכתב ואין צריכין שרטו
ט ואידי ואידי נכתבות שלא מן הכתב מ״ט מיגרס גריסין: וצריך  אין צריכין שרטו
ט כאמתה של תורה: מגילה צריכה שרטו  לשרטוטה למגילתא דא״ר אםי ב

ל בה ה כל שהטי ל ו ס ן פ ת ש טי פ  כתו
ת ״ ס ם כשרה אבל ב די י י ג ט  שלשה חו
ט בה אלא י מ ש ׳ לא ה י ן כן שאפ י ן הד  אי
ן בו והביא י ר ו ן ק ל ואי ו ס ת אחת פ  או
ץ רבה מ ו ק ׳ ה פ נו ב ה ששני מ ה מ  ראי
ת ו י ש ר ת שתי פ ו ז ו מז ן ו י ל  ןלף כת.] בתפי
ן זה י ב כ ע ן מ לי ] שבתפי י ד ה ו ז ו שבמז ] 
ן נ ד ה ב ו כ ע ו כתב אחד מ ל  את זה אפי
ה לא ד ו ה ב י ר ר מ א א ו ט י ש  בה 1שס כט.] פ
נ לאות ״ ד א ״ ו  נצרכה אלא לקוצו של י
ה תי חו ו ע ר כ ר א ל מ ד ף לה ג י ק ן מ  שאי
ר עלה מ ת י א ד מי כאות אחת כ נו נ י  והי
קא ליה י אכא אססי כ ר ה ד ו מ א ח ר ג  א
אתא וקבא ו ם בנ ע ה א ד ״ ה א ד ע ר  כ
ר י ר ליה אס נשתי מ א ׳ אבא ו ר  לקמיה ד
י מ ר ל ו ו ס אם לאו פ ה כשר ו נ ט ת ק  בה או

ת ותכן נמטלמין לף ח:1 ו ע כ״ש שכתב בה ט ן ו י ת אחת נפסל ת או ט מ ש ה ן ב י ל פסלה אלמא תפי וקבא ו ג בנ ו ר ה י ו ו ד ״ א ו א ד ע ר א ליה כ ק י ס פ א ר דיקלא ד  ב
תקן ד שי ת אחד ע ו ע ט ם ב ם נפסלי י ר פ ן אלמא ס ד ת זה וזה ש ו ע ן ט י ן הא לענ ן ככל לשו ם נכתבי י ר פ ס ה ת אלא ש ו ז ו מז ן ו לי ם לתפי י ר פ ן בין ס  אי
ר דהתם מ י מ ן כו איכא ל י ר ו ק ע ד מ ש ק אחד מ ו ס ר פ ס א ח ן בו ה י ר ו ן ק עה אחת אי י ר ר בו י ס ח ת ש ״ ן נלף ס•] ס זקי י ן 3פ׳ הנ נ י אי קשיא הא אמר  ו
ט י מ ש ן בו אבל ה י ר ו ן ק ר במלתיה אי ס ת ה כל ד נ ט ה ק ע י ר ן י לה וכי ו ד ה ג ע י ר ן י ש אחד כי מ ו רה או של ח ר תו פ נה של ס ה אחרו ע י ר  כשחסר י
ן א ר ק י למגילה ו כא ליה לתנא למיתנ י צטר ו דאי נ י ן כו והי י ר ו ן ק י אי א ד ו ת אחת לא צריכא ליה ד ו או ל י אפ ק אתד ו ו ס ו פ ל ע אפי צ מ א ר ב פ ו ס  ה
ת ו י ש ר פ ת ד ן במנחו נ י ר מ א י ד א מ ו ז״ל הכרח ד תי ו ה לראי א ו ני ר ״ל ואי ו ז י ר כ רה אלו ד ן כן כתו ה שאי ר מ מ ו ל ן יצא כ מ ג ר ו ת מ ה כ ל פ א ע ר ו ק  ה
ת ו תן לקר ן מצו ת אי ו ז ו מז ן ו י ל י תפי ת שהר ו ז ו מז ן ו י ל ס תפי ת שוה כו ע ״ ס ת למה ש ״ ס ן ב י דאי שכן הד ב ו כ ע לו כתב אחד מ ן אפי י ל ה ושבתפי ז ו  שבמז
ן לי ה זו כשם שתפי ת לעצמו וכמצו ״ ם לכתוב ס ד יב כל א ת תי ׳ ן וכיוצא בזה בס׳ י ל ה ולהנית תפי ז ו ע מז ו שראל לקכ  בהן אלא שחייב כל איש מי
ו שהוא ת א י ר ק ן לצאת ב י ד שיתקן אבל לענ בתו ע ס מצות כתי י ו שלא קי כ כ ע ת אחת מ ו או ל י ת אפ ״ ן כך ס כ כ ע ת אחת מ לו או ת אפי ו ז ו מז  ו
ן בו י ר ו שקו פ ו ס ה ב ע י ד י ת מ ו ח ר פ ס ח ת ש ״ ס ת ב ו ד ך להו ר ט צ ״ל מ ב ז ר ף ה י א ת שהר ו ז ו ז מ ן ו י ל י ת מתפ ״ ד ס ן ללמו א אי ר ז ע ת נביאים ו נ ק ת  מ
ר מ ו ר ל ש פ ת א ו ז ו מז ן ו י ל י ם תפ אה שוה ע י ן קר י ת לענ ״ ן ס ון שעל כרחך אי ן וכי כ כ ע ת אתת מ לו או ט שאפי ו ש ר פ כ ד ת ה ו ז ו מז ן ו לי  ואילו בתפי
רה יצא ף בתו א א ש ת פ ס ו ת ן ב נ י ר מ לה וכן א י ו במג ר מ א ן יצא כשס ש מ ג ר ו ת מ א כ ר ו ק ם ה א ר ק ן ו י ק ו ס ות או פ תי ט כה כאמצע או י מ ש לו ה  שאפי
פ שלא ״ ע א ן ככולה ו י ר ז ו פ ת מ ו י ע ט ה פ ש ״ ע ה א כ ו ד ר ם ע י ק ו ס ות או פ תי ר או פ ו ס ט כה ה י מ ש ן הכא ה נ י ר ש כ מ ד ן ז״ל מ ״ ב מ ר ה עליהם ה ש ק ד ה ו  ע
א ב ו ב ר א דכתו הו ף אחת שלימה ו ן התס ד נ י בע ז ו נ ג ע י ב ר תקן א ף י ד ף ו ת בכל ד ו י ע ת שיש בו שלש ט ״ ׳ ס י ר מ ] א : ץ רבה [לף מו מ ו ק ׳ ה פ קן ואלו ב  תי
ן לי ל כתפי י ס פ י ת כל דהו מ ו ע ט ׳ ב י פ קן א ם שתי ד ו תקן אבל ק ת אלא י ״ ס ו ב ר מ ו ולא א לה שנ י י מג ל לה מקו י ר הכא במג מ א י ד א א אלמא מ ר פ ס  ד
ר דיצא ש פ ן א מ ג ר ו ת מ ת כ ״ ס א ב ר ק ן ו ק הו אס לא ת מי ת ו ״ ס ר ב מ ת י א ד ז כ ו נ ג לה שיתקן ד י נ כמג ״ ה א ר ד ש ס א ה אצלי ד ס זו אינה ראי ג ת ו ו ז ו מז  ו
ס זה אלי ו ש ת ככך מ ״ ס ו ב ד י מ ת אס ה ר ו מ ו נ מ י כ חז ס דמי ו ש א מ מ ע ו ט נ י ס הי ת ה לה ד י ז ליתא כמג ו נ ג י א ד נ י ד ד ד ו ר ע ש פ א לה ו י ן במג נ י ר מ א ד  כ
ט בה תיבה אחת שצריך י מ ש ו ה ל י ה דאפ ״ . ה ׳ ד וכו ח ק א ו ס א פ ר ו ק ט כה ה י מ ש ן ה נ ב : תנו ר ה ל י ג מ ר כל כך ב ן להחמי ר שאי ש פ הו א ו אנ  ו
בתר כולה א ו ה הו פשי י נ לתא באפ א מי ק ו ס ד פ א ח ״ ד ה ס י ט ק ד לרבותא נ ת ק א ו ס ט פ ק נ ם ולהלן והאי ד ש א מ ו לקר בה ו ם אותה תי ר למקו ו  לחז
ק ו ס פ י מ פ א ט ת ו ב ד ר ׳ ה כו א חציה ו ר ק ר א מ א ו חציה לא י א ר ק נ ומצא צכור ש י נכנס לכהכ״ א דקתנ פ י ל דלא וכן ס ״ מ ה ק י י ר למקר ש פ  א
א נים ל א ניס ו כ ר ד מ ם א נ מ נ ת י מ מ : היכי ד ף ו ד ס ע א מתחלה ו ר ו ט לא אלא ק ׳ ה י פ ו א מ צ י ע נ ן בפ י א ענ ג ל פ א ו ג ל ג דכל פ ״ ע א  אחד ד
ר י פ שא הכא סליק ש ו ר ה והאי חי פ ר י ו ע ר לא נ ו ע נ ש כ שן ו ר שככר י י ר ולא פ י ש ניס ולא נים בתחילת שינה ת ר פ מ ן ד א . איכא מ ר א תי ל ר ו י  ת
ח נאכל ס פ ן ה אי ת ו ו ר ו א ליה כשתי חב י ס דהו ו ש ׳ מ ו לא יאכלו סי מ ד ר ׳ התם [לף קכ:] נ י ר מ א ס ד י ת ס ת פ ל ט ה גבי א י פ ו  אבל אשכתן האי לישנא ג
י זה ר ד ה מ ו ע שן ו תא י י י י בר ) דכי קתנ כ ״ ת ה א ב ) ל ו כ א ר ל ו ס שן א ד די ״ מ ן אליבא ד נ מי דחי ת נלף יב:1 נ י נ ע ת ק ד ״ פ ב ו יאכלו ו מ נ מ נ ת ת נ ו ר ו  לשתי חכ
ר שכבר י ר ולא ת י ט ת י ה ש ו ר פ ר ל ש פ ר והתם לא א י ר ולא ת י יס ת ם נים ולא נ נ מ נ ת י מ מ כי ד א הי ד ן התם אכל ח נ י אמר ם ו נ מ נ ת מ  אוכל התם ב
: ר מ א ר וכתתילת שינה ק י ר דלא ניס ולא ת מ א לתא ק א מי ד ם כולהו ת ת ה אי ד ד ר אלא ו ס א ם נ ד ר נ ה ש ע ש כ מ ״ א ה ד פ ר י ו ע ו נ נ אי ם ו ד ר  נ
ן רושלמי שאס כתב שלא מ כת כי י. מו ת וכו ו ז ו ז מ ן ו י ל י פ ת ץ מ ו ב ח ת כ א מן ח ל ת ש ח ה א ב י ו ת ל י פ ב א ו ת כ ר ל ו ס ר א מ א י יוחנן ד ב ר  וקי׳׳ל כ
ל י ג ו ר ל י חננאל אפי ב רא בשס ר עי ר ז ״ ושב א י ד ו מ ו לה ע י א את המג ר ו ק ק ה ר פ ן התם ב נ י ס ר ג ק ד ח ד ת ה ע ש ת בו שלא ב ו ר לקר ו ס  הכתב א
מ שהיה כותב ״ ר ה ב ש ע א מ י י כותב והא תנ א אלי ואנ ר ק ו י י ס ר מ מ א נ ש ( ה שכתב י מ א ב ר ו ק תב ו כו ו ו י פ ה מ ג א לא יהא הו ר ז ע רה כ  כתו
ו י ך פ ו ת ה מ נ ] את הראשו כתב א שתים כתב [ ״ ק ד ת ד ת ה ע ש ן מ י ן למד ה אי א ר ק ו ו י פ כתכה מ ת ו י ר כ כה ע לה כתו י א ולא היה שם מג  באסי
ר ש פ א . ו ט ו ט ר ץ ש כ י ר ן צ ן אי י ל י פ ט ת ו ט ר ה ש כ י ר ה צ ז ו ה: והלכתא מז י א בשנ ר ק ה ו נ ו ש א ר גנז את ה ה ו נ ו ש א ר ך ה ו ת  ואת השניה מ
ן כתב ט י ר ן צ כך אי לפי ם אחת ביובל ו ע ן אלא פ קי בד ן נ ן אי י ך שנשמר ו ת ן מ י ל ע והתפי ו ס אחת בשב ע ת ס ק ד ב זה נ ו א לפי שהמז מ ע ו ט נ י  דהי
ת ״ ] אבל ר ק י ס מ ד כ קת כל שעה ו י א בהם שזהו בד ר ו ק ב ה ב ר ע ט שלא י ו ט ר ו ש ע ם ב י ר פ לפי זה ס ו <ן ט ג ו ט ר ן צריכין ש ה אי ״ ש מ כ ו ״ ר כ ש ו י מ  ה
ר דלא ב ו ״ל ס א ז ת שהו ו ט ש ט ככל ה ו ט ר ן ש ן צריכי ן אי י ל ת ותפי ו ט י ש ט בכל ה ו ט ר ו שצריכה ש נ י ט הי ו ט ר ה צריכה ש ז ו ן מז נ י ׳ דכי אמר י  ז״ל פ
ס איתא א ת ד ו ט ש ט בכל ה ו ט ר זה להצריכה ש ו ך הלכה במז י צטר ה אי ״ ש מ ם ו י ר פ כ״ש בשאר ס ה ו נ ת אלא בשטה ראשו ״ ס ט ב ו ט ר ׳ ש י  בע
י א ד י אלא ו ע ר ע ג ר ג ט וכי מ ו ט ר ן צריכין ש י אי א מ י א מ ן נ לי ה ותפי ז ו ך הלכה במז י צטר ת למאי אי טו ט בכל השי ו ט ר ש צריכין ש ד ק  דכל כתכי ה
ט אלא ו ט ר ן צריכין ש ם שאי י ר פ ס ן כ לי ת ותפי ו ט ש ט בכל ה ו ט ר ה שהיא צריכה ש ז ו ז ץ ממ ה חו נ ה ראשו ט ש ט אלא כ ו ט ר ן ש ט י ר ם צ י ר פ ס ן ה  אי
ן נ י ר מ א ד ה מ א ראי ד הכי ו ע ן ו ן כותכי ט שלש אי ו ט ר ן כלא ש ר יצחק שנים כותבי ״ א א ה ן ד א צריכי ה י נה מ ה ראשו ט ש נה אבל כ ה ראשו ט ש  ב
ת למה לן ״ נו ס י ה הי ר ו ה של ת ת מ א כ ס איתא ד א ס ד זה שיש כה מלכות שמי ו ו כמז נ י ע דהי מ ש מ ה ו ר ו ט כאמתה של ת ו ט ר לה [לף נח:] צריכה ש י  כמג
ם אלא ת ה ט מ ו ט ר מי ש ף נ לי י נ לה ו ן פסו ת ש טי פ ה בחו ר פ ר שאס ת פ ת ס א ר ק ק 1לף יט.] מ ״ פ ׳ ב ד מ א ד ק לי מ ו פ י ת ת מ א י שלום ו ר ב ד לף הכא מ  למי
ן אלו ה ואי ז ו ט כמז ו ט ר לה שצריכה ש י ר כמג מ כך א לפי ת ו ו ט י ש ט ככל ה ו ט ר ה צריכה ש ז ו מז ה ו נ ה ראשו ט ש ט אלא כ ו ט ר נו צריך ש ת אי ״ ס ס ד ו ש  מ
ת ו ר ק מ במה שנתן ל ״ ט ה ו ט ר ס דכי בעי ש ו ש כא ליה מ י ה אצטר ז ו ט בכל השטיית והלכתא דמז ו ט ר ש צריכין ש ד ק לס כל כתבי ה ת דלעו ו  ראי
י הלכתא לאצרוכי א ת א ט אלא ד ו ט ר ן צריכין ש ר אי ק י ן בהן כל ע י ר ו ן ק ן שאי לי ה ותפי ז ו א מז נ י ד ו הלכך מ ת א י ר ק א ב ר ו ק ב ה ב ר ע ת י שלא י  בו כד
כח ו והכי מו מ צ ת ע ״ ו ס נ י י ז״ל דהי ״ ש ר ה כבר פ ר ו ה של ת ת מ א ט כ ו ט ר ד שצריכה ש מ ל ילה מ ׳ במג י ר מ א ד מי ו י יהו קי י נ ן בדי לי זה ותפי ו ט למז ו ט ר  ש
ף ט א ו ט ר ו צריכה ש ה ז ה מ ר ו ה של ת ת מ א י היא כ ר הר ו כ מ ת קנה ואל ת מ ר להלן א מ א נ ת ו מ א י שלום ו ר ב ר באן ד מ א ׳ התם נ י ס ר ג רושלמי ד  בי
ש ד ק לה שכתבי ה י רושלמי דמג כח כי נ מו ״ ה ה ו ר ו י אמתה של ת ר ת עצמה ק ״ ס ף זו ניתנה להדרש אלמא ד ה זו ניתנה להדרש א ט מ ו ט ר  זו צריכה ש
ן ו לשו נ י ט בין שטה לשטה דהי ט ר ו ש ר מ מ ו ל ל כ ג ר ו ס ו מ י ת בד ו ר ו ע ן ב ו כותבי י שיהי נ י פ ן התם הלכה למשה מ נ י ר מ א ת ד ו ט ש ט בכל ה ו ט ר  צריכין ש
ת ו י ה שהן עשו ט ש ה ו ט ל כל ש ו ג ר נו ס י ת והי ו ט ש כ אלו ה ר ו ע ת כ רו ל שחו ו ג ר ס ו תלתלים זה ה צותי ו ן קו נ י ה אמר כ קרא ר י ו כ ם ו ו ק ל בכל מ ו ג ר  ס
תא התס ת כדאי ר ג ת א א ר ק נ ן ד ו ה ט כ ר ד א ל ד ״ ר י פ ת ס א ר ק נ ק לי ד ו פ י לה ת י ת במג מ א י שלום ו ר ב ך ד צטרי א אס כן למאי אי מ י ט ת  תלתלים ו
ה כ י ר י צ ס י א נ ר ר מ א לה ד י ט למג ט ר ש : וצריך ל ם י ר פ ס ר ה א ש ר מ ת ו רת י ה לאג מ ו ט שבכך היא ד ו ט ר ר שאינה צריכה ש מ ו יתי א  הי
בה כתיכה ״ש נלף יט.] דכתי ז צרכו ג ט כשם שהו ו ט ר ד שצריכה ש ו ללמו צרכנ ת הו ר ג ת א א ר ק נ ס ד ו ש מ ׳ ד י ככר פ רה. ו ל תו ה ש ת מ א ט כ ו ט ר  ש
ט ו ט ר ש ו ב נ ד מ ן לא ל י י ד ע לה ו י ן כמג הו צריכי ת לא י ר ג ת א א ר ק נ ס ד ו ש מ ט דלא לימא ד י ת ט ה ״ ס ן ב פ שהן צריכי ״ ע ו א י ד ף ו ׳ בה קל י ע ב  ד
ף א ר ש מ ו ת ל מ א ך ו י צטר ה אי ״ ש מ בה ו ן הכתי ו ק נו אלא ת ט שאי ו ט ר ש ו אבל לא ל י ד ף ו ו קל נ י ר דהי פ ס קשה ל קר כתיבתה הו י א לע מ ש  ד

 עין משפט נר מצוד
 א׳ עה-א׳ עו

ן כב טוא׳׳ח ג עשי מ ! ש ק מהלכות תפילי ״ ׳ פ י  א מי
ג מהלכות ״ ׳ פ י : כ מי ל ע ׳ ר ל סי ״ ר ׳ ל3 ט  סי

׳ חרצא: ר א״ח סי ו ! ל ט ג עשי מ  מגילה ס

 מסורת הש׳׳ם
׳ כמה שנאמר  א) בגמ׳ אימא ירמיה ג) בירושלמי הגי

: ם ״ ר ה  ג) גי׳ מ

 קובץ הנהות
 ב״ה (א) נ״ב ומנתה:

: א ״ מ ׳ף הלכות מזוזה סי׳ ר ׳ ׳ ברי  חןי״י (א) נ״ב עי

 שיטת דיב״ב
: גמ׳ דאפי׳ למאן ואמר וגוי. ׳  פיסקא היה כותכ וכו
ד ק  כלומר ליכא לאוקומה נלכתינ פסוקא פסוקא ו
ד צדכה שתהא ו ה ׳ למאן דאמר מאיש י  ליה לאפי

 כתובה כולה:

 6י5



 עין משפט נר מצוה
 א׳ עז-א׳ עט

 א מיי׳ פ׳׳ז מהלכות ס״ת סמג עשי! כה מיי״ל סי׳
: ב מיי׳ ס״נ מהלכות מגילה סמג עשין ל  לפג
 טור א״ח סי׳ מרצא: ג מיי׳ פ״ק מהל׳ מגילה מור

 א״ח סי׳ מרפח:

 מסורת הש״ם
:  א) רף ז. נ) תהליס למ ג) שם לו י) שס ו

:  ה) אסתר ט

 קובץ הנהות
ל כי! ״ : (נ) נ״ב בין כלילי י ו נ ד  כ״ח (א) צ״ל שעו

: ל ״  ביוס י
כ ״ ר שהלך לכרך ע י  חו״י (א) בגמ׳ לא נרשם בן ע
׳ף יש לו שיטה אתרמ ׳ , לפי לרכו ולהרי ׳ רש׳ י  פ
ד בכוונתו ל פירש אותה הרא״ש לס״ל שהרבר ת  ו
ל ״  נשעה שיצא מביתו אס היה ברעתו להיות לילי י
: ׳ ט ט הוא כמקומו אף אס נתעכב שמה ו  בביתו ה

 שלטי הנבוריס
׳ ובעל הלכות אסר ד ט בג׳ ואסור נ ש  א נתב מיי׳ ד
ן דוקא נתינה ׳ ׳ וכ״כ הרא״ש וכתנ הרמנ׳  ג׳ ושרי נ
עי שרטוט  אשורית שכותנין נה תורה נניאיס ונתונים נ
ן נה נתניס ופירושים אינה צטכה י  אנל נתינה שמתנ

: ן  שרטוט והרא״ש כתנ לא ראיתי לרנותי מהגיס נ
ז אפי׳ ג׳ תיבות אין כותבי! בכתבי הקדש ״ א י ן ד ו ש  ל

 נלא שרטוט אנל נ׳ כותבי!:
ד לשמה ו נ  ב כתנ סמ״ג עשי! כ״ה דמגילה צטנה ע
ד לשמה וצ״ע ו תנ נשס מיי׳ דא׳׳צ ענ  ונהל׳ מגילה נ
ס אע״פ שאינן מעוסצים וצדכה ט ש  וקלפים שלנו נ
ן דנקראת ספר נותנין לה כל דין ו  שרטוט ור״ת כתנ ט
ה ן ממה שמפורש בהליא דהיינו דאס הטיל נ  ס״ת חו
ס היא כס״ת לענין ט נ ל  נ׳ חוטין נשרה אנל לבל שאר ה
ר לשמה והיקף גויל וחטוטרות תתי״ן ותליית ההי״ן ו  ענ
 הקופי״ן וכל גופות האותיות כצורתן חיינין של שעטנ׳׳ז
ל נראשה ותלק ת וצריכה עמו ו ר תי ן וחסרות י ״  ג
ו הכל כס׳׳ת. ומיי׳ כחנ שא״צ  נסופה כלי להקיפה נ
נ״ה כתנ ל לשמה ואס כתנ מין או עכו״ס פסולה ו ו  ענ

: ן י  שא״צ מג
ה על שתהא ת א ד ק ט זה לא יצא נ ז ה ׳ ־ א י ן ר ו ש  ל
ער ס ו ד פ ו ס נ נ ו שרגילין העולם לנתו ד  נתונה נ
ר המתוקן נתקונו  שתהא נתונה על הספר שהוא עו

 או גדל או קלף:
ן המוקף חומה שהלן לעיר ר ן נ ז ג נ ״ א י ן ר ו ש  ל
ן נון אס עמיל  שאינה מוקפת חומה מימות יהושע נ
ר קולס שיעלה עמול השחר א״צ ״  לחזור למקומו נליל י
ו עס נני ט״ ״ר אלא קורא נ  לקרוא עם בני העיר בליל י
״ל קורא עם בני  מקומו ואס אינו עמיל לחזור בליל י
ן אם עמיל ר נ ן עיר שהלן ל  העיר נלילה וניוס וכ! נ
״ל נחונת מקומו י ד זה קורא נ ו ה  לחזור נליל ט״
ו ואס ך וא״צ לקרוא עמהס נליל ט״ ר נ  אע״ס שהוא נ
ו ה״ז קורא עס נני הכרך ו לחזור נליל ט״ י מ  אינו ע
 נלילה וניוס ונמלמול א״י נמצא שנן עיר שעקר לירתו
ו והלך לו לכרך נתחיינ לקרות עס נני מקומו  נליל ט״
ן ו וכן נ ט״ ״ל וכן נחחיינ למרות עם נני הכרך נ י  נ
נפטר מנני ו והלך לו לעיר ו  כרך שעקר רירתו בליל ט״
ד ה ״ו ש ל ולא ננו ״ י ר איני קורא לא נ  הברך ומבני העי

: כרך ״ל לא היה בעיר ובט׳׳ו לא היה נ י  נ
נ ז״ל לא רצה לפרש מלתא ל הר נ הרא׳׳ש ד ת  ד נ
ר למימר  לרבא גס אבן עיר שהלן לכרך ללא מסתנ
מ א ד ״ל שחלה עליו חונת ק ך ניוס י ר נ  שאס ישנו נ
ו ףקרא עמהס או אף אס  מוקפי! רשאר שס יום ט״
ן לא הגיע זמן י ד ע ן ל ו ו ט ״ ט  יחזור לעירו יקרא נ

 שיטת ריב״ב
ע: מתני׳ p עיר. שזמנו ׳  גמ׳ מחיןא. נאגא נל׳
: אם עהיד למזור ו ד : שהלך לכרך. שומנו מ ל ״ י  נ
: קורא למקומו. נחונת ׳ מ ג  למקומו. מפרש נ
: גמ׳ הכי אישא שמעתא וינא גגמ׳ אמר מו  מקו
 רנא לא שנו אלא שעסיד לחזור בליל י״ד. אנל אין
א מנא  לעתו לחזיר בליל י׳׳ל קורא עמהס אמר רנ
דס הפרדס וכו׳ הו ן הי נ על נ  אמינא לה לנתי

 רבינו נסים הקורא את המנילה פרק שני מנילה (סז:יח:-יס.<ו
 לענין שרטוט נקראת ספר ואכפי אצטריך למכתכ וככתב כספר ללמל שאף אם הפרה כחוטי פשתן פסולה כלאימא לקמן [לף יט.] לכלאו הכי
 הוה אמינא לכשרה לפי שהתפירה אינה לבר שבגופה ממש כקלף וליו ושרטוט ומ״מ כיון שנקראת אגרת הקלו כה לכשלשה חוטי גילין
 כשרה שכן לרך האגרות שאין תופרין בהן אלא מעט וטון שאין התפירה מגופה ממש יש להקל בה בכך וכל שכן בלבריס שהם חוץ
 לגופה כגון קריאה שלה שלינה כלין אגרת וזהו ששנינו הקורא את המגילה עומל ויושב יצא מה שאין כן כתורה ומכאן נראה שהקורא
 פושט כאגרת כמנהג הגאונים ואינו
א קורא וכורך כס״ת כמנהג רבותינו ב ק ן י ע מ ה א י ח ל ל ) ש א ק ״ פ ן ב י ט י ג , ב י ם ר  ג

 אלעזר בני אדם העומדין עלי ובידי למוסרן
 למלכות מהו שרטט וכתב ליה ״אמרתי
 אשמרה דרכי מהטוא בלשוני אשמרה לפי
 מהסוס בעוד רשע לנגדי אע״פ שרשע לנגדי
 אשמרה לפי מחסום שלה ליה מצערן לי
 טובא ולא מצינא דאיקום בהו שלה ליה ״דום
 לה׳ ותתהולל לו דום לה׳ והוא יפילם לפניך
 חללים חללים השכם והערב עליהם לבהמ״ד
 והן כלים מאליהם: ל<א״ר יצחק א שנים כותבין
 בלא שרטוט שלש אין כותבין בלא שרטוט
 במתניתא תנא ג׳ כותבין ארבע אין כותבין:
 מתני׳ כהיתה כתובה בסם בםיקרא בקומום
 ובקנקנתום על הנייר ועל ב הדיפתרא לא יצא
 עד שתהא כתובה אשורית ובספר ובדיו:
 גמ, דפתרא מליה וקמיה ולא עפיץ נייר
לכרך ובן  מהקא: מתני, בן עיר שהלך ג
 כרך שחלך לעיר אם עתיד לחזור למקומו
 קורא כמקומו ואם לאו קורא עמחם מהיכן
 קורא אדם את המגילה ויוצא בה ידי חובתו
 ר׳ מאיר אומר כולה רבי יהודה אומר מאיש
 יהודי ר׳ יוסי אומר מאהר הדברים האלה:
 גמ׳ בן עיר שהלך לכרך אמר רבא לא שנו
 אלא שעתיד לחזור נ בליל י״ר ונתעכב ולא הזר אבל אם אינו עתיד להזור
 בליל י״ד ד קורא עמהם דכתי׳ ה<היהודים הפחים היושבים בערי הפרזות מכדי
 היהודים הפחים כתיב למה לי למכתב היושבים בערי הפחות אלא הא קמ״ל

 בה משוס לנקראת אגרת: ויש מחמירין ומצריטן למגילה תגין ולא מחוור רלא מצינו תגין אלא לס״ת שמצאו משה להקב״ה שהיה קושר כתריס
:! ובשבת [לף פט.] ונהי ראיתרבי לשרטוט לתגין לא אתרבי: גרפי׳ בניטץ כפ״ק שלח ליה מר עוקבא לר״א  לאותיות כלאיתא במנחות [לף מו
 בני אדם העומדין עלי. לחרף ולגדף: ובידי למסרן למלכות. כת כידי להשליך עליהם עול המלכות: השכם והערב לבית המדרש. לריש לוס מלשון
 דמדומי חמה: אמר רבי יצחק שתים כותבץ. שתי תיכות כותבין בלא שרטוט אבל שלש אין כותבין והורו מקצת רכותי׳ הצרפתים ז״ל דכי
 אמרי׳ שלש אין כותכין ה״מ ט מייתי קרא גופיה כדאמרינן כתלמוד אכל כותב אגרות הרשות ומדבר בלשון נקיה ונקיט לישנא דקרא אין
 צריך שרטוט שהרי אין זה קדוש שאינו מפכוין לפסוק אלא ללשון צח וכירושלמי לא משמע הט דגרסי׳ פרק בני העיר שלח ר׳ אבהו וכתב לו
 הרי פייסנו לג׳ דילטוריס אבל תמר תמרורית בתמרוריה עומדת ובקשו למתקה ולשוא צרוף צרף ר׳ חייא משלח כתב לר׳ אושעיא בר שימי
 ראשיתך מצער מאד ישגא אחריתך אלמא דאפי׳ בכה״ג מקפיד היה לכתוכ שלא כסדר הפסוק כדי שלא יצטרך לשרטוט מיהו כתב הרמב״ן
 ז״ל דכי אמרי׳ דצריכין שרטוט דוקא בכתיבה אשורית אכל שאר כתיכות אין צריכות שרטוט ועל זה סמכו שלא לשרטט אגרותיהן: במתניתא
 תנא שלש כותנץ ד׳ אין כותבין. בהלכות גדולות פסק כרבי יצחק אע״ג דפליג אמתניתא דיודע היה שאינה עיקר: מתני׳ היתה כתובה
 בסם בםיקרא. מיני צבעים הס: ובקנקנתום. מפרש בגמ׳ תרתא דאושכפי ופרש״י ז״ל אורפימנ״ט וכתוס׳ אמרו שאינו כן שאס איתא היה אסור
 להטילו בדיו של ס״ת מדאמרי׳ בפ״ק דעירובין!לף יג.] ובפ״ג דסוטה נלף כ.] אמר ר״מ כשהייתי למד תורה אצל ד ישמעאל הייתי מטיל קנקנתוס
 לתוך הדיו וכשכאתי לפני ר״ע אסרה עלי ואנו רגילין לתת אורפימנ״ט לתוך הדיו על כן פירשו הם קנקנתוס רטריאו״ל וכן פרש״י ז״ל בעירובין
 מיהו אפשר דקיימא לן כמאן דאמר התם חוץ מפרשת סוטה שבמקדש ולפיכך מותר להטיל בין אורפימנ״ט בין רדראו״ל לדיו של ספר תורה:
 נמ׳ דפתדא דמליח וקמיח ולא עפיץ. מהכא משמע דאין כותבץ אלא על עור מעופץ ומיהו ןר״ת] כתב ה״מ בעבוד שלהם שלא היה
 טוב בלא עפציס אבל עבוד שלנו טוב ומתקיים אע״פ שאינו מעופץ ותדע לך שהד כגיטין פסלו דפתרא מפני שיכול להזדייף כדאמרינן
 התם [לף יא.] והא כעינן כתכ שאינו יכול להזדייף ומשנינן בדעפיצן ואנו רואין שעבוד שלנו מזדייף מצד הלבן מיהת אע״פ שאין מעופץ ואף
 בימי רבותינו היו כותבין בעור שאינו עפוץ דאמרינן בפרק הקומץ רבה [לף לא:] קרע הבא בתוך שתים יתפור כתוך שלש לא יתפור והא תניא
 בתוך שלש יתפור וכו׳ ומשני לא קשיא הא בחדתא הא בעתיקתא ולאו חדתא חדתא ממש ולא עתיקתא עתיקתא ממש אלא הא דעפיצן הא דלא
 עפיצן אלמא אף בס״ת היו כותבים בקלפים שאינן עפוצין: מתני׳ בן עיר שהלך לכרך. בן עיר שזמנו כי״ד שהלך לכרך שזמנו בט״ו:
 אם עתיד להזוד למקומו. מפרש בגמרא: קורא כמקומו. כחובת מקומו: מהיכן קורא את המגילה ד״מ אומר וכוי. טעמא דכולהו מפרש
 בגמרא: נמ׳ אמר דכא לא שנו אלא שעתיד לחזור בליל י״ד. אבן כרך שהלך לעיר כלחוד קאי והכי קאמר שאם עתיד לחזור למקומו
 בליל י״ד קודם זמן השתדת אינו צריך לקרות עמהס כיון שלא יתעכב כאן כיום י״ד אי נמי אפילו נתעככ שכיון שנתעכב שלא מדעתו וכן

 הצרפתים שהצריכו כן וכן יש ללמוד
 שצדכה עבוד לשמה דדבר שכגופה
 הוא וקי״ל בס״ת דבעי ביה עבוד לשמה
 כדאמד׳ בפרק הניזקין נלף נל:] ההוא
 דאמר ס״ת שכתבתי לפלוני גרלץ
 שבו לא עבדתיס לשמן ואמרינן עלה
 מתוך שאתה נאמן להפסיד שכרך
 אתה נאמן להפסיד ס״מ הלכך משמע
 דמגילה נמי בעי׳ בה עבוד לשמה כל
 זה כתב הרמב״ן ז״ל ועוד הביא ראיה
 מדאמד׳ בירושלמי מה בין ספרים
 למגילת אסתר שהספרי׳ נכתבים בבל
 לשון ומגילת אסתר אינה נכתבת אלא
 אשורית משמע הא לכל דבריהם זה
 וזה שרן אבל הרמב״ם ז״ל כתב
 שהמגילה אינה צריכה עבוד לשמה
 וכתב הרמב״ן ז״ל דשמא הוא סבור
ן שאינה דבר (נזכר)  לומר דלשמה טו
 [ניכר] כה כלל אינו כדבדם שמגופה
 ולא כדברים שהם בה ואינן מגופה
 כתפירה אלא כדכדס שהם חוץ לגופה
 ולפיכך דינה בעכוד כדין אגרת אלא
 שמ״מ יקשה מן הירושלמי אא״כ יאמר
מד ספרים לא  דקולי ספרים קתני חו
 קתני ואינו מחוור כלל ע״כ. ולא
 ידעתי מה הוא דע״כ כי קתני אין בין
 היינו לענין דבדס שכגופה דאילו
 לענין דברים שאינן מגופה הא איכא
 נמי בין ס״ת למגילה מאי דמקילינן

 רש״י
 העומדין עלי. לחרף ולגלף: ובידי למוסרן.
 כח בילי להלשין עליהם: שתים נותנין.
 שתי מיטת כומבין מן המקרא בלא שרטוט:
 קמיח. במים ולא מעובל בעפציס שקורין
 גאל״ש: מחקא. נייר של מין עשבים:
 מתני׳ בן עיר. שזמנו בי״ל שהלך לכרך
: אם עתיד לחזור. מפרש לקמן  שזמנו בט״ו
: קורא במקומו. כתובת מקומו בן  בגמ׳
: ר׳ מאיר אומר  עיר בי׳׳ל בן כרך בט״ו
 נולה ונו׳. וקאמר בגמרא כלס מקרא אחר
מררט  ררשו לכתיב ותכתוב אסתר ו
 היהודי את כל תוקף מ״ל כולה תוקפו של
 אחשורוש מ״ד מאיש יהודי תוקפו של
ט ומ״ד מאחר הדברים האלה תקפו ד ר  מ
ק כרך שהלך : גמ׳ ל״ש. (א) ד  של המ!
 לעיר ועתיד לחוור למקומו קורא כמקומו
 בט״ו ולא כי״ד: אלא שעתיד לחזור בליל
 י״ד. אס קולס עמוד השחר יוצא מן העיר
 הוא לקאמר מתני׳ אין צריך לקרות בליל
 י״ל ואע׳׳פ (א) שעכב שם הואיל וביום י״ל
: ומו  לא יהא שם אין זה אפילו פרוז ב! י
 אבל אם אין עתיר. לצאת משם בלילה
 להשתא הר פרוז לאותו יום אע״פ שעתיד
 לחזור למחר וליומא אותרא נקרא פרוז
 וקורא עמהס (נ) וה״ה לבן עיר שהלך
 לכרך אס עתיל לחזור בליל ט״ו שלא יהא
 שם ביום ט״ו לא הד מוקף ליומו וקורא
 בי״ל ואע״פ שהוא בכרן אבל אס אין עמיל
 לחזור בליל ט״ו א״צ לקרות בי׳׳ל וממתין
 וקורא עמהס ואע״פ שסופו לחזור לאחר זמן:

 המאור הקטן
 מתני׳ בן עיר שהלך לכרך וכו׳ כתב הריי׳ף ז״ל בן עיר שהלך לכרך אמר רבא לא שנו אלא שעתיד הרי הוא פרוז כן יומו וקורא עמהם בי״ד והא דנקטה רבא לשמעתיה על בן כדך שהלך לעיר משום קרא
 לחזור בליל י״ר ונתעכב ולא חזר וכו׳ א] ולא נתבררו לנו דבריו בזה מאי עתיד ומאי נתעכב אם חזר דכתיב בהדיא על פרוז בן יומו שנקרא פרוז ומדוקיא דפרוז נפקא לן נמי מוקף שאפי׳ בן יומו נקרא מוקף
 חזר ואם לא חזר לא חזר ועכוב בזה מאן דכר שמיה אלא הכי נקטינן פירושא דמימרא דרבא אבן כרך הלכך בן עיר שהלך לכרך אם עתיד לצאת מן הכרך לחזור למקומו בליל ט״ו קורא כמקומו בי׳׳ד ואם
 שהלך לעיר קאי שאם עתיד לחזור למקומו בליל י״ד קורא כמקומו בט״ו כיון שלא נשתהה שם עד שיאיר לאו שאין עתיד לחזור אלא שיש בלבו לשהות שם עמהם עד שיאיר מזרח קורא עמהם בט״ו שהמוקף בן

 מזרח שהוא זמן קריאת המגילה ביום אבל אם אין עתיד לחזור בליל י״ר ונשתהה שם עד שיאיר המזרח יומו נקרא מוקף:

 מלהמת ה׳
ד חזר ואס לאו נעשה מוקף אמר ר׳ יידן לית כאן כן עיר שהלך לכרך אמר ר׳ יוסי אית  לחזור אס חזר ה
 כאן בשעתיל להשתקע כו׳ נחגרר הסי׳ שפירשנו זה לשון רבינו חננאל ואין הלבר מוכרע מן הירושלמי הזה
 כמו שאמר אבל כמבתיו מפני שהוא עלות על לברי רטנו יצחק ז״ל וסי׳ הירושלמי ניחא כן כרך שהלך לעיר
 שאס אינו עמיל לחזור למקומו בזמן קדאמן להיינו ליל י״ל קולס שהאיר המזרח יקרא עמהס שהרי כאן
 נעשה פרוז ללעמ ואס עמר כאן יוס ט״ו נפטר שכבר יצא מכלל מוקף אלא בן עיר שהלך לכרך ילי זמנו
 מוקלס והרי קולס שנעשה מוקף חל עציו מיוב מקומו ויקרא כאנשי מקומו אמר ר׳ יוסי בשעמיל להשתקע
 כלומר אס נמן לעמו ממחלה בליל י״ל להשמקע כאן על יוס ט״ו יצא מכלל פרוז מעמה וראימי עול
 בירושלמי ר׳ יולן בעי נמן רעמו לעקור דרמו ליל ט״ו ולאו ממני׳ היא בן עיר שהלך לכרך ממני׳ כשהיה
 בכרך ומה צריכה ליה כשהיה בעיר מזה נמברר לי לאבן כרך קיימא ררבא אבל בן עיר בליל ט״ו מלו לינו:

ה ל י ג ת מ כ ס ק מ י ל  ס

 ועוד בן עיר שהלך לכרך וכו׳ ולא נתבררו לנו כו׳ וענוב בזה מאן לכר שמיה:
 אמר הכומב אפשר שלא נמבררו לו אבל לבדם נכונים הס וכך פירושה ולאי לאבן כרך שהלך לעיר קאי
 שאס עמיל לחזור למקומו בליל י״ר אע״פ שנתעכב קורא כמקומו בלילה וביום שאין זה נקרא פרוז מאחר
 שלא גחעכב ללעמ אבל אם אין לעמו לחזור למקומו בליל י״ל אלא ביוס י״ל נעשה פרוז גן יומו וקורא
 עמהס מאמר שנמעככ כאן אף יוס ט״ו שאילו יצא וחזר לו היה נעשה מוקף ביום ט״ו והיה קורא כאן
י בירושלמי וכן מצינו בכל מקום שאין נוחנין עליו חומרי מקום שהוא שס אלא כשאין לעמו  וכאן והכי אמד
 למזור ואפי׳ עמל שם כמה שלא ללעמ לא עלה לו ומה שכתוב בהלכות בן עיר שהלך לכרך פיסקא לממני׳
ל אמר רבא לא שנו בן כרך שהלך לעיר קורא כמקומו אלא שעמיל  היא וכלשון הזה פי׳ רבינו חננאל ד
 לחזור בליל י״ד ונזדמן ונחעכב ולא חזר קורא בט״ו כבני מקומו אגל אינו עמיל לחזור בליל י״ל קורא עמהס
 ירושלמי ניחא בן כרך שהלך לעיר שזמנו מאוחר בן עיר שהלך לכרך שזמנו מוקדם למה שנינו אס עמיד

 השגות הראב״ד
ד לחזור למקומו נלילי עתי ר שהלך לכרך ו ן עי ז ליומו ותו לא ואס היה נ ו פ שהוא פר ״ ע רא עמהם א ז וקו ו  פר
פ ״ ע ף א ק ו מ ד הוא נ נס ואם לאו ה פ שנתפנב שם מאי ״ ע מו א רא שס כמקו רס שהאיר המזרת קו ל להיינו קו ״  י
נ ולקרות ך להתענ ד לאי צ ו נ רא עמהס י נ קי ר ע ל ה נ עמהם ע ל ואס מתעכ ״ י  שאינו אלא ליומו ואינו קורא נ
׳ נירושלמי גרסי ״ל. ו ן י מו והוא נ ו ן י י נפקא לה לנ ח פ מ ר ל ל ר מ נ ל ל ה ״ י נ ל ד ״ וס י י קף נ  עמהס שכנר נעשה מו
ר שהלך ן עי לן ליס כאן נ ו ר י א״ ר שהלך לכרך ואין זמנו מוקרם ו ן עי ן כרך שהלך לעיר שזמנו מאוחר נ  ניחא נ

: י ו נ ף ו ״ נ מ׳ שלנו הוא נ מו בבי״ת ולפי הג מו בכ״ף אלא במקו ׳ כמקו  לכרך. וצ״ל ללא גרסי

׳ הרב ז״ל ע יממה על פי ד ן ולא י י : א״א מי שלא הנ ׳ ו נ נ נזה מאן רכל שמיה ו עכו ו לנו וכו׳ ו רר א נתנ ל  א] ו
ר מ א ל ק ״ ׳ על יום י י ומו לאמר קף ק י מו ומו וכו׳ י ! י ז נ ו פר א למלתא ו ט ש פ א ל נ  והיא האמת ואתרריהו קאי ר
! כרך שהלך לעיר ו כפרח הלנך אס הוא נ נ ז ואס היא פרח ד י רת פר י תי הף נאיתי ייס פרח ממנ  שאס הוא מו
פ שנתעכנ שם שלא ״ ע רשו לה כירושלמי א ט פי ה לס שהאיר המזרח ו ל להיינו קו ״ ו לצאת משם נלילי י ת ע ל  והיה נ
ינ קרותה עמהס ואס לא היה ו ואינו תי מ מקו ו נ ״ ט רא נ קו קף י ד הוא כמו  הזלמן לו לרכו ומאונס נשאר שם ה
ד היא ו לצאת משם ה ת פ ל ר לא היה נ י העי נ ונ מגילה של נ נשעמ חי ו לצאת משם קולס האיר המזרת ו ת ע ל  נ
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 למקומו באותו לילה
 !חוזר] וקורא עמהס
 אז בן עיר שהלך לכרך פסקא דמתני׳
 נמי אמריי שאס היה דעתו בליל י״ל

 רש״י
 בחוטי פשתן פסולה. לאיכא למאן לאמר

 כמס׳ מכות ס״ת שתפרן בפשמן פסולה:

̂ התפר על  שיהו משולשים. שיהא מראש 

 מקום (א) חפירתו כממנו ועל הגיל השני

 ומן השני לשלישי כמשלישי לסוף היריעה:

 ומחו ליה אמויזא. לאחר שאמרו הכה על

 המוח כלומר חזרה וסתרה ואמר לאו הלכה

: לא  למשה מסיגי היא אלא חכמים אמרו

 אמרו. לשייר בו אלא כלי שלא יקרע שאס

 אינו משייר כשהוא מהלק הס״ת בחוזק הוא

 מקרעו אבל עכשיו כשהוא מהרקו בחוזק

 רואה שיור המפר שהוא מתחיל להרחיב

ומר:  ורוצה להקרע ומונע מלהלקו י

" אי! קורי! אס המגילה אלא ביום.  מתני

 יכילהו יליף בגמ׳ מפסוקי וקצתן אכתוב.

: ׳ ו ג  כמגילה כתיכ הימים האלה נזכרים ו

 ולא מוהלי!. לכתיב וביום השמיני: ולא

 טובלי! אלא ביום. כשיגיע שכיעי לזב

 ולטמא מת אי! אומרים משחשיכה בכניסת

 שביעי ראוי לטבול בלילה: וק שומרת

0 לתני לא  יום. ובגמ׳ מפרש מאי שנא (

 מזי! באנפי נפשה הא תני ליה לא טובלי!.

ל יוס. לאחר שכלו ז׳ ימי ג  שומרת יום מ

0 ימים הקרויי! ימי זיבה  נלה נכנסין (

 שאם מראה בהם ג׳ (ו) רצופי! הרי היא

 זבה וטעונה ספירה שבעה נקיים וקרב!

 ואס מראה יום אחל שומרת יום המחרת

 מקצפו וטובלת ומקראי ילפינן לה ומיימי לה

 בשמעתא בתרייתא לנלה ויליף יממא מלכתיב

 יססרה לה שבעת ימים: עד שתבא הצץ התמה.

 שיצא מספק לילה: ונול! שעשאו ויו׳.

ץ ר ש הכל כ  יקרע: מתני׳ נ
ר בקטן: אין  ור׳ יהודה מכשי
מ שומרת  טובלין ולא מזין ו
ד ו משעלה עמו ש ע  וכולן ש

 דעת הרכ אלפסי ז״ל שכתב ונתעכב ולא חזר אבל אס אין עתיד לתזור בליל י״ד כלומר שלא היה בדעתו לחזור
 אלא להתעככ כאן כיוס י״ד ונתעכב קורא עמהס ביום י״ד שנעשה פרוז בן יומו ומיהו אס חוזר למקומו בליל ט״ו

 וגדולה מזו אמרו בירושלמי בן עיר שעקר דירתו ליל ט״ו נתחייב כאן וכאן וזהו שכתוב בהלכות
 הוא: ומדפרוז בן יומו נקרא פרוז מוקף כן יומו נקרא מוקף וכוי. כלומר דבבן עיר שהלך לכרך

 לחזור למקומו כליל ט״ו לא יהא

 דפרוז בן יומו נקרא פרוז ומדפרוז בן יומו
מהיכן  נקרא פרוז מוקף בן יומו נקרא מוקף: א
 קורא אדם את המגילה ויוצא בה ידי הובתו
ש יהודי  ר״מ אומר כולה ר׳ יהודה אומר מאי
 ר׳ יוסי אומר מאהר הדברים האלה אמר ר׳
 חלבו אמר רב המא בר גוריא אמר רב הלכה
 כדברי חאומר כולח ואפילו למ״ד מאיש
 יהודי צריכה שתהא כתובה כולה אמר רבי
 הלבו אמר רב המא בר גוריא אמר רב
מגילה נקראת םפר ונקראת אגרת נקראת 5 

 ספר שאם תפרה בהוטי פשתן פםולה ונקראת
 אגרת שאם הטיל בה ג׳ חוטי גידין כשרה
ך היריעה  שתים בב׳ קצות היריעה ואתת בתו
ן  א״ר נהמן בר יצהק ובלבד שיהו א משולשי
 א״ר יוהנן הקורא את המגילה הכתובה בין
 הכתובים לא יצא ומהו ליה אמוהא לא
 אמרו לא יצא אלא ב בצבור אבל ביהיד
 יצא אמר רבא ובצבור נמי לא אמרן אלא
 דלא מתסרא פורתא או מייתרא פורתא
 אשאר יריעתא אבל מהסרא פורתא או
 מייתרא פורתא אשאר יריעתא כיון דמחזיא
 כמגילה בפני עצמה אפי׳ בצבור נמי יצא
 ואמר רבי יוהנן שיור התפר שמשיירין
 בתחלת היריעה וסופה הלכה למשה מסיני

 ומחו ליה אמוחא לא אמרו אלא כדי שלא
 לקרות את המגילה הוץ מהרש ג שוטה וקטן
 קורץ את המגילה אלא ביום לא מלין ולא

ד ד הנץ החמה  יום כנגד יום לא תטבול ע

 נעשה מוקף בן יומו וקורא כאותה
 העיר עצמה בי״ד בלילה וביום (ט״0
] כמקומו אבל אם דעחו בליל  ף״ד
 ארבעה עשר להתעככ שם ליל ט״ו
 וקצת מן היום אינו צריך לקרות בליל
 י״ד וביום י״ד אלא ממתין עד ט״ו
 וקורא עמהס דכי היכי דפרוז בן
 יומו נקרא פרוז ה״נ מוקף כן יומו
 נקרא מוקף ובן יומו היינו בליל ט״ו
 וקצת מן היום ומה שפירשו בן כרך
 שהלך לעיר תחלה היינו משוס דבההוא
 מפרש קרא דפרוז בן יומו נקרא

 פרוז ומינה גמרינן למוקף:
 ואפי׳ למ״ד מאיש יהודי צריכה
 שתהא כתובה כולה. הא
 לאו הכי אפי׳ כדיעכד לא יצא והכי
 מוכח כגמרא כמ״ש למעלה: מנילה
 נקראת ספר. דכתיכ ונכתכ כספר:
 ונקראת אגרת. דכתיב את אגרת
 הפורים: שאס תעדן בחוטי פשתן
 פסולה. כספר תורה: ובלבד שיהיו
 משולשין. פרש״י ז״ל שיהיה מראש
 היריעה עד התפירה הראשונה
 כמתפירה ראשונה לשניה ובודאי
 דהכי משמע לישנא דמשולשין גבי
 ערי מקלט דאמרינן כהו נמטמ לף ט:]
 ובלכד שיהו משולשין ואמרינן התם
 שיהא מדרום לחברון כמעיר לעיר
 ומיהו בבכורות גבי נ<חורון והמומין
 הקבועין אמרינן דבודקין אותו ג׳
 פעמים תוך שמונים יום ואמר רב
 חננאל עלה נלף לט.ן ובלבד שיהו
 משולשין ומשמע ודאי התם דמשולשין

 דקאמר היינו שיבדוק בתחילת שמונים ובאמצעיתן ובסופן ולא מצי משמע שיהא צריך לבדוק משליש לשליש וה״נ אפשר דה״ק שיהא תופר תפירה
 אחת בתתלה ואחת באמצע ואחת בסוף וכן דעת הרב אלפסי ז״ל והרמב״ס ז״ל פירש משולשין שיהא בין כל תפירה ותפירה שלשה גידין שהן
 תשעה בין כולם: ומםתברא דכי גמרינן מגילה מס״ת היינו לדכרים הפוסלין ס״ת כתפירה בפשתן אבל דברים שאין פוסלין ס״ת
 כגון אורך השטין ומנין הדפין וכו׳ וכיוצא בזה כמגילה כשר אפי׳ לכתחילה: הקורא כמגילה הכתובה בין הכתובים לא יצא. אפילו
 ככתוכיס שלהם שעשויין כתקין ס״ת כיון דהויא בין הכתובים ולא הויא באפי נפשה לא יצא אבל כספרים שלנו לא צריך למימר דאפי׳ באפי
 נפשה כעין ספרים שלנו לא חשיבא: ומחו ליה אמוחא לא אמרו אלא בצבור. יש מפרשים לא אמרו לא יצא אלא בצכור אכל כיחיד יצא
 וכן דעת הרב אלפסי ז״ל ולישנא לא משמע הכי דא״כ הול״ל וה״מ בצבור אבל כיחיד יצא ומדקאמר ומחו ליה אמוחא משמע שהן מחליפין כח
 הדבר בעצמו לפיכך נראה דה״ק ומחו ליה אמוחא שאין לך לומר לא יצא שלא אמרו אלא בצבור אבל כיחיד אפילו לכתחילה הלכך אפילו
 בצבור דיעבד מיהא יצאו: שיור התפר וכו׳ ומחו ליה אמוחא. לא אמרו אלא כדי שלא יקרע ואפשר דא״נ לא עבד הכי ולא שייר מידי
 לא מיפסיל ס״ת כהכי: מתני׳ הכל כשדין לקרות המגילה חוץ מהרש שוטה וקטן. בריש ערכין דריש כולהו הכל דתלמודא ודריש להאי
 הכל לאתרי נשים ומשמע שמוציאות את הרבים ידי חובתן וכריב״ל דאמר נשים חייבות במקרא מגילה וי״א שאע״פ שהן מוציאות אין מצטרפות
ו לענין בהמ״ז דאע״ג דנשיס מזמנות לעצמן אפ״ה אין מצטרפות  למנין עשרה למאן דמצריך עשרה כמקרא מגילה כדאשכן בברכות ןלף מה:
 למנין ג׳ לזמן עם אנשיס משוס פריצותא וא״א דהתם הוא שאינן מוציאות אנשים בברכתן אבל כאן היאך אפשר שמוציאות אנשים ידי
 קריאה ואין מצטרפות עמהם למנין אלא ודאי מצטרפות וכי תימא ואמאי לא תיישינן הכא לפריצותא כי היכי דחיישינן התם אפשר לומר דשאני
, שנוי במטבע ברהמ״ז וכיון שניכר צירופן עם אנשים איכא למיחש לפריצותא אבל  הכא דע״י צירוף אין שנר במטבע ברכה אבל זמון דהו,
 כאן כמגילה אין צירופן ניכר שכן דרך קריאתה ליחיד כרבים וכיון דאין צירופן ניכר מותר דדכותיה נמי בבהמ״ז היכא דאיכא תלתא בר מנשים
 מצטרפין אף הנשים עמהן משוס דהשתא אין צירופן של נשים ניכר עמהס כלל: חוץ מהרש שוטה וקטן. האי חרש דהכא אפי׳ במדבר ואינו
 שומע ואע״ג דאמרי׳ דסחס חרש בכל מקום היינו שאינו שומע ואינו מדבר אבל מדכר ואינו שומע או שומע ואינו מדכר הרי הן כפקחין
 לכל דבריהן כדאי׳ בפ׳ מי שאחזו 1לף עא.] אפ״ה הכא חרש המדבר ואינו שומע לא חזי למקרא דאתיא לה כר׳ יוסי דאמר בפרק היה קורא
 ולף טו.] הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו לא יצא [והאי נמי כיון שאינו משמיע לאזנו לא יצא] וכיון דאיהו לא נפיק גופיה לאחריני נמי לא
 מסיק: רבי יחודח מכשיר בקטן. הקשו בתוס׳ האי קטן היכי דמי אי בשלא הגיע לחנוך מ״ט דר׳ יהודה הא [ל״ה דף כט.] כל שאינו מחרב
 בדבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתן ואי בקטן שהגיע לחנוך מ״ט דרבנן הא כיון דמחויב מדרבנן ליתי דרבנן וליפוק דרבנן דהכי
דף כ:] גבי בן מברך לאביו ואשה מברכת לכעלה דמוקיס לה התם כדאכל שיעורא דרבנן ואתי דרבנן ומפיק דרבנן  אמרינן בפ׳ מי שמתו !
 וניחא להו לקמן הוה ליה תרתי דרבנן ולא אתי תרתי דרבנן ומפיק תד דרבנן ובן מברך לאביו דאמרינן התם היינו בשאכל הבן שיעורא
 דאורייתא ואביו שיעורא דרבנן דליכא אלא חד דרבנן ככל תד והרמב״ן ז״ל תירץ דרבנן סבירא להו שאינו בדין שהקטן אע״פ שהגיע לחנוך
 יוציא הגדולים ידי חובתם משום דלאו מצוה דידיה אלא דאבוה דאיהו לא מיתייב כמצות כל עיקר ור׳ יהודה עצמו לא התיר בקטן אלא
 במגילה מפני שכולם היו באותו הגס ומה שאמרו בן מברך לאביו בבן גדול איירי נמי [והאי] דאמרינן תבא עליו מארה היינו משום שאינו
 יודע לכרך והאי דאוקימנא ליה התס כדאכל שיעורא דרבנן היינו משוס דקתני דאשה מברכת לבעלה מוקמינן לה הכי לומר שאין הנשים
 חייבות בברהמ״ז מדאורייתא ולא ניחא לי בהאי פירוקא דאי איהו לאו בר תיובא הוא במצות אפילו מדרבנן כי הר כאותו הנס מאי הוה והאי
 טעמא לא שייך אלא במאן דהוי בר חיובא בשאר מצות כנשים דמחייבינן להו נמי בהאי מפני שאף הן היו באותו הנס אבל מאן דלא שייך
 בו חיובא היכי מחייבינן ליה משוס הכי לפיכך נראין דברי התוס׳ עיקר: אין קורין את חמגילח. פי׳ של יוס: ולא מוחלץ ולא טובלץ. אלא
 כיוס. ולא מוהלין ילפינן לה כגמ׳ מדכתיב וביום השמיני ימול ביום ולא בלילה: ולא טוכלין. האזוב שמזין בו אין טובלין אותו במי חטאת
 כדי להזות בו אלא כיוס והכי איתא בהדיא בפ׳ בתרא דפרה טבל את האזוב ביום והזה ביום כשר בלילה והזה ביוס פסול אבל הוא עצמו
 טובל בלילה כלומר דטמא מת טובל כלילה: וכן שומרת יום כננד יום לא תטבול עד הנץ החמח. מדאורייתא כל הרואה יום אחד בתוך י״א
 יום שבין נדה לנדה צריכה לשמור יום אתד ושימור דלילה לא הוי שמור ומש״ה לא תטבול אלא ביוס מיהו האידנא אפילו ביום לא תטבול
 עד שתספור ז׳ שהרי ןברכומ דף לא.] בנות ישראל החמירו על עצמן שאפילו רואות דם טפה כחרדל יושבות עליה ז׳ נקיים: עד הנץ ההמה.

 עין משפט נד מצוה
 א׳ פ-איפב

ר א״ח ו ! ל ט ג עשי מ ק מהלכות מגילה מ ״ ׳ פ י  א מי
ר א״ח סי׳ ו ג שס ט מ נ שם ס ״ ׳ ס י : ב מי צ  סי׳ תר
ר א״ח סי׳ ו א שם סמג שם ט ״  תרצא: ג מיי׳ פ

: ט פ ר  חרפח ת

 מסורת הש׳׳ס
י ג) צ״ל ״ ס  א) גי׳ מהר״ס היריעה וכ״ה נ

ר והמיס: ו רו  חו

 קובץ הגהות
ל כצ״ל: (ג) לחני להא תו ג  כ״ה (א) חפירת ה
ס: ו ״א י  כאנסיה נפשה כצ״ל: (ג) צ״ל י

ם: מי נ י ״ ) נ ד ) 
ם [א] ונ״ל שאס גי׳ ההלכות כן הוא ״ ד ה  אנ״ש מ
א נ ר  ראיה לפי׳ האשר״י שפי׳ למלתא ד
 אכולה מתני׳ קאי ללא כרש״י וכמו שנן כרך כשרעתו
ד ומקצת היום קרוי פרח יום ה״נ ״ ר ליל י י ע ד נ  לעמו
ד ומקצת היום ״ ך ליל י ר נ ד נ ר שדעתו לעמו ן עי  נ
ו יחזור ״ רו אף שניים ט ו זמן חונח עי ן שסלק ממנ ו  ט

: ר ש קף יוס וקורא נחמשה ע ר מי ר  לעירי ק

 שלטי הגבורים
 קריאת מוקפים למה תחול עליו תונמ קריאתו והו
 סנרת רש״י מיהו לישנא דתלמודא משמע דרנא קאי
 אכולה מחני׳ וכן מוכח נירושלמי רש ליישנ דנרי רנא
נמו שמועיל לנן כרך להיימ כבן עיר  אכולה מחני׳ ו
״ד ומקצת היוס שהוא זמן קריאחה  כשעמד שם ליל י
 של נני העיר יחלה עליי חונת קריאתו כמו ק מועיל
ן ״ד טו  לנן עיר שהלך לכרך ועמד שס עד מקצת יוס י
ט מקומו אינו עמהס נסתלק  שנזמן חיוכ קריאת נ
 מעליו חונת קריאת אנשי מקומו וננלל עס נני הנרך
ן ! יומו טו א ניה מוקף נ נ קד ן קריאתו ו  להתחיינ ממ
ך נזמן קריאת נני עירו ונסתלק מעליו חוכת ר נ  שהוא נ
ן יומו ואף ״ל וקרי ניה מוקף נ  מקומו הקוראים ביום י
 אס יחזור לעירו יקרא ניוס ט״ו הרנ אלפס כ׳ ל״ש
 אלא שעחיד לחזור בליל י׳׳ל ונתעכב ולא חזר יאשמיעמן
 שהדבר תלוי בכוונתו נשעה שיצא מביתו אס היה
״ד בביתו הרי הוא כמקומו אף אס  בדעחו להיות ליל י
״ד קירא נ שמה אנל אס אינו עתיד לחזור בליל י  נתענ
י  עמהס דכתיב על כן היהודים הסרזיס היושבים נער
ת מדכתינ היהודים הפחים למה לי למכתב נערי  הפחו
ן יומו נקרא פרוו ומדסרוו  הפרזות הא קמ״ל דפרוז נ
: קף ן יומו נקרא נמ־ מי ן יומו נקרא פרוז מוקף נ  נ

ך לצאת ידי כולם ד ו פירושים שוניס צ  א ומשוס שיש נ
דעה ואחד נאמצעיתה ואתד  לעשות אחד נראש הי
: אן  נשופה יא׳ נמלק רניעי מנאן וא׳ נתלק רניעי מנ
! כשרה י ל ז ואס הטיל נה ג׳ חוטי ג ״ א י ן ר ו ש  ל
נלנד שיהו משולשים שני חוטי תפירה נשתי קצוח  י
דעה אנל ס״ח י  היריעה ואחד באמצע יפן ככל יריעה י

! כמי שמבואר בפרק שלמעלה: י ל ג  ותפילין נולן נ
נ ״ נהנ תנ נ״ה הא לאמרי׳ נצניר לא יצא פי׳ נ  3 נ
 שהוא מקום צנור יאיכא פרסומי ניסא אנל שלא
ר נ ׳ יצא ול״נ דנל י׳ מיקרי צנור לנל ד  בנהכ׳׳נ אפיי ני
 יאין חיליק אס הם בנהכ״; או לא ואס אין מנילה
׳ לענין לולב ד מ א ד ן לקרות בחומש כ ד י ת  :שירה יש מ
 שיצא נינש נשעת הדחק. נתנ נ״ה ז״ל שאס קרא

 נמגילה נוולה יצא:
ו המשנה כצורתה משמע דדעתי לפסיק  ג מדהניא רטנ
 כת״ק וכן כתנו מיי׳ וטור וה״ג אנל נעל העיטור פסק

 כתנא נתרא:
ז ואס היה קטן שהגיע לחינוך מוציא ״ א י ן ר ו ש  ל
 הרביס י״ח שכל דבר שהוא מד״ס קט! שהגיע לחינוך
׳ מי פ  ־־,וציא הרביס י״ח כמי שביארנו בהלכות ברכות נ
 שמחי החרש שאיני שומע אע״פ שהוא מדבר לא
 יקראנה לכחחלה לאחרים הואיל ואינו שומע קריאתי
 יאס קראה יצא בקריאתו ולהוציא עצמי קורא לכתחלה

 שהרי אינו שומע מאחדם:
ז ד הונה שספרה שבעה ימים נקיים ״ א י ן ר ו ש  ל
 גיונלת ניוס ז׳ ונל היוס נשר לטנילתה ונלנד שלא
 תטנול נליל ז׳ או קודם לבן אגל אתר שעבר יום וי
 ׳ניצה לטנול נין ביום נין נלילה כמו שניאר מז״ה:

 שיטת ריב״ב
 עד הא חינח פרוז מוקף מנא לן סנרא הוא מדפרח
ל נן ז וכוי ונחנ הרנ אלפסי ד  ק יומו נקרא פרו
 עיר שהלך לכרך אמ׳ רנא לא שנו אלא שעתיד
נ ולא חזר ולא נמנררו לנו נמענ ״ד ו  לרזור נלילי י
 דבריו נזה מאי עתיד ומאי נתעננ אס חזר חזר
ר שמיה נ נ זה מאן ד ו ענ  ואס לא תזר לא חזר ו
ו שהלך ר ט נקטי׳ פי׳ דמימרא דרנא אבן נ  אלא ה
 לעיר קאי שאס עתיד לחזור למקומו בליל י״ד
 ונשתהה שס קודס שיאיר מזרח אינו קורא עמהס
״ד ואע״ס שעידנו שס אלא קורא במקומו  נלילי י
ן שלא נשתהה שם עד שיאיר מזרת שהוא ו טו ט״  נ
מ המגילה ניום אנל אס אין עחיד לחזור א ד  זמן ק
ד ״ד ונשתהה שס עד שיאיר מזרח ה  למקומו נצילי י
״ד והאי לנקטה י ן יומו וקורא עמהס נ  הוא פרח נ
ן כרך שהלך לעיר משום קרא א לשמעתיה על נ  רנ
ן יומו שנקרא פרח  דכתיב בהדיא על פרוז נ
 ומדיוקא דפרוז נפקא לן נמי מוקף שאפי׳ בן יימי
ן עיר שהלך לכרך אס עחיד  נקרא מוקף הלכך נ
ו קורא  לצאח מן הנרך לחזיר למקומו נליל ט״
ו ״ד ואם לאי שאין עתיד לחזור נליל ט״ י  כמקומו נ
 אלא שיש נלנו לשהות שס עמהם עד שיאיר מורח

: נקראס אגרש. !אגרת] הסורים הזאת השנית: פסולה. דאיכא ר פ ס : גמ׳ נקראת ספר. ונכתב נ י : מתני׳ מהיכן קורא אום אה המגילה. וכו ל ן יומו נקרא מוקף כל זה לשון הרב דודי ז״ל וכן פירשה רנינו שלמה ד ו שמוקף נ ט״  קורא עמהס נ
ל הראשון כממנו עד הגיד השני ומן השני לשלישי כמשלישי לסוף השפר: הנסוכה ני! הפחונים. ספרים שנימי המנמיס היי עשוין כולן ננליון כסיית ג ד ס״פ שתפרו נפשת! פסולה: שיסו משולשים. שיהא מראש הספר עד מקוס תפירת ה ״ י  מ
: ומחו לה אמוחא אתר שאמרוה מתו על קדקדה וסתרו מקצתה: לא אמרו אלא בצבור. פי׳ הרנ דודי ז״ל לנתחלה אי! קורי! אותה נמגילה ט נתונה בי! הנתיבים נראה כעוסק נמקרא  שלנו: לא יצא. רנעינן אגרת לעצמה למפרסם גיסא טפי ו
 הנתונה נין הנתונים נצבור מפני כגול צביר אבל ליעבל יצאו והיינו למחי לה אמוחא יניחיל אפיי לכחחלה מיחסרא או מייתרא פורתא אפי׳ נצנור יאסי׳ לכתחלה: מתני׳ הכל כשרי! לקריה אח המגילה חיז מיזש״ו. אסיקנא נגמ׳ הא כדאיתא
ענל שפיר דמי ושוטה וקטן אפיי ליעבל נמי ן מחש״י תרש לבתתלה הוא ללא הא לי הט קתני הנל נשרי; לקרות את המגילה חו  יהא כדאיתא חרש לכתחלה הוא רלא הא דיענד שסיר למי ושיטה וקטן אפי׳ ליענל גמי לא ותסירי מיחסרא ו

ד ר׳ יהודה שר׳ יהודה מכשיר נקטן שהגיע לחינוך אפי׳ לכתחלה: סליק פירקא נ ל״א לקטן אפי׳ ליעבל נמי לא בקט! שלא הגיע לחינוך אנל קט! שהגיע לחינוך אפי׳ לכחחלה כשר ל  לא נ
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 עין משפט נר מצוה
 א׳ פג

: ל נ ׳ ק ר א״ח סי ו א מהלכות חפלה ט ״ י ׳ פ י  א מי

 מסורת הש׳׳ם
׳ שלישי ל הוא פ מ ו רא ע ק הקו ר פך פ ׳ מהו מ ג נ  א) [
. ף ענ ק בתרא] נ) בגמ׳ ל ר ר הוא פ ׳ גני העי פ  ו

: ו מנ ס כז ״ ר ה ׳ רכה 0 גי׳ מ  הגי

 קובץ הנהות
: (ג) לאילו א ״ א  ב״ח (א) ג״כ הכל: (ב) צ״ל ל
 הקטרת קומץ הקרנה היא וקמיצה איתקש
ף מליקתו ר מליקת העו נ וקמץ והקטי  להקטרה לכתי
 והזיימו נאתל והזייתו היא הקרנתו קנלת לס
ו וו קנלת הלם אי נ ר והקרי ד לה לאמר מ ה ק נ  הקר
נ נמחק: י ת נ ׳ נצ״ל יתינת ל ו נ נ  נמי להקרי
׳ ו ט הקרנה הן לאי נ ר  (ו) וקנלה ומליקה לכולן צ
ט פ ש ! ככל מ : (ו) והוא הלי נ י ת נ  נצ׳יל: (ה) צ״ל ו

ם: ) צ״ל פסחי t ) : ׳ ו ת נ פ ד ע ל ל מה״ ל ו  והס״

 שיטת דב׳׳ב
: ׳ מ ג ו קלושה כלמסרש נ  רחונה של עיר. יש נ
 לוקחי! ספרים. נניאיס יכחיניס: אנל אס מנרי

: ן ד ד ו  וכוי. שמעלין נקלש ולא מ

 המאור הקטן
 כתב הר׳ אפרים ז״ל הא מתני׳ קשיא רישא
 אסיפא דכוליה רישא שמעינן מינה היכא
 דלא מעלי ליה אסור וסיפא דקתני אבל
 מכרו תורה לא יקחו ספרים שמעינן מינה
 דלא בעינן עילויי וכיון דקשיא רישא אסיפא
 ליכא למשמע מיניה אי מעלין דוקא אי
 מורידין דוקא אלא מדקא אמרי׳ לקמן בענין
 ס״ת כיון דלא קא מעלי ליה אסור אלמא
 מעלין דוקא ואיידי דתנא רישא ספרים
 לוקחין בדמיהן תורה דדוקא תורה ולא
 ספרים תנא נמי סיפא ספרים לא יקהו
 מטפחות ולעולם אפיי ספרים לא יקחו

 בדמיהן ספרים אלא תורה:

t ( . ו נ -  רבינו נסים המורא את המגילה פרה שני מגילה
 משנס ליום כרור הוא בהנץ החמה אכל מלינא מכי סליק צפרא יממא הוא ומשוס הכי כולן שעשו משעלה עמול השחר כשר:
ל היום כשר לקרות המגילה וכו׳ ולתפלת המוספץ ולמוספץ. ואע״ג לאמרינן נפסחים נט.] שאין לך לכר קולס לתמיל של שחר ואמרי׳  כ
 נמי !שם נח.] עליה השלם כל הקרבנות כולם וכיון שכן זמן המוספין אינו אלא בין ממיל של שחר לתמיל של בין הערכים אפ״ה
 כיון שאם הקלימוהו קולס חמיל של שחר או אחרוהו אחר תמיל של כין הערכים כשרים שפיר מצי תני למצותן כל היום ותמילין לא חני הכי
 משוס לתמילין אין זמנם כל היום

ר לקרות את ש : כל היום כ  השהר כשר
 המגילה. לקרות את ההלל. לתקיעת שופר.
 ולנטילת לולב. ולתפלת המוםפין. ולמוספין.
 ולוידוי הפרים. ולוידוי מעשר. ולוידוי יום
 הכפורים. לסמיכה. לשהיטה. לתנופה.
 להגשה. [לקמיצה]. להקטרה. למליקה.
 ולקבלה. ולהזיה. ולהשקאת סוטה. ולעריפת
 עגלה. ולטהר את המצורע. כל הלילה
ר לקצור את העומר ולספירת העומר ש  כ
 והקטר הלבים ואברים זה הכלל דבר
ר כל היום וכל דבר שמצותו ש  שמצותו ביום כ

 בלילה כשר כל הלילה:

 לזמן תמיר של שחר ליתא אלא על
 ארבע שעות או על חצות וזמן תמיל
 של בין הערבים ליתא אלא משש שעות
 ומחצה ולמעלה ומש״ה לא תני פסחים
 שאין זמנן אלא בין הערבים אבל
 קולס לכן לא ואע״ג לתנן זה הכלל
ד  כל שמצותו כיום כשר כל היום ה
 אמרו שאין למלין מן הכללות ואפילו
 במקום שנאמר בהן חוץ ועול לאנן
 לא אמדנן אלא כל לבר שמצותו
 ביום סתם אכל תמיליס ופסחים
 כבר פירש בהן הכתוב שעה מיותלת:

 פרים. פר העלם לכר של ולוידוי
 צבור ופר כהן משיח
 שמתולין עליהן: ולוידוי מעשר.
 כשנה שלישית שמתולה כלכתיב
 כערתי הקלש מן הכית: ולוידוי
 בכורים. כשמביא בכורים מתולה
 כלכתיב הגלתי היום לה׳ אלהיך:
 ולוידוי יום הכפודים. שמתולה כהן
 גדול כדכתיב באחרי מות: ולסמינה.
 כדכתיב וסמך: ולשחיטה. של קרכן:
 ולתנופה. דכתיכ והניף הכהן: להגשה. שהיה מגיש מנחת סוטה בחודו
 של מזבח כדאיתא בסוטה: לקמיצה. כדכתיב וקמץ מן המנחה:
 להקטרה. הקטרת הקומץ דכחיב והקטיר המזבחה: ולמליקה.
 כדכתיב בקרבן העוף ומלק: ולקבלה. לקבל דם הקרבן: להז״ה. בין
 להזאת דמים בין להזאת מי חטאת: ולטהה את המצורע. כדכתיכ
 ביום טהרתו וכל הני יליף בגמ׳ בהדיא: כל הלילה כשר לקצירת
 העומר. שהיה נקצר בלילה: ולהקטר הלכים ואמורים. שלא נתעכלו
 ביום וכל הנך דמתני׳ דוקא נינהו אינהו דקתני בהו ביום ןביוס] ולא
 בלילה והני דקתני בהו בלילה בלילה ולא ביום וא״כ קצירת העומר
 אינה אלא בלילה ולא כיום לעיכובא דס״ל להאי תנא דנקצר ביום
 פסול ורבי אלעזר ברבי שמעון הוא דס״ל הכי בפרק רבי ישמעאל
 במנחות ששנינו שם נלף עא.] נקצר ביום כשר ודוחה את השבת והקשו
 שם והא תנן כל הלילה כשר לקצירת העומר זה הכלל דבר שמצותו
 כיוס כשר כל היום דבר שמצותו כלילה כשר כל הלילה קתני לילה
 דומיא דיוס מה יום בלילה לא אף דלילה ביוס לא אמר נ<ר3א לא
 קשיא הא רבי הא רבי אלעזר ברבי שמעון וכו׳ כלומר דמתני׳
 רבי אלעזר בר׳ שמעין דאיהו סבירא ליה נקצר ביום פסול וכן
 יש שם משניות אתרות דאתו אליביה דקתני התם שקצירתו
 דוחה את השכת וכיון דדוחה את השכת ע״כ זמן קצירתו לעכובא
 בלילה ולא ביום שאס נקצר כיוס כשר אס כן משמע שאס
 נקצר שלא כמצותו כשר וא״כ היה לו לקצור מע״ש כדאמד׳ התם
 ואי סלקא דעתך נקצר שלא "כמצותו כשר אמאי דוחה את השבת
 נקצריה מע״ש אבל ההיא מתני׳ אחדתי דתנן התם כסוף פרקין
 נלף עא.] נקצר ביום כשר ודותה את השבת כרבי ודוחה את השבת
 דקתני אוקיס לה התם נשם עב:] להקרכה וכיון דהתם בפרק
 דקי״ל כסתם מתני׳ דהכא קתני לה גבי הלכתא פסיקתא ואע״ג

 סליקו להו הקורא את המגילה
ר שמכרו רחובה של עיר לוקחין העי בני א ,  א

 בדמיו בהכ״נ בהכ״נ לוקהין תיבה תיבה
 מטפהות מטפהות לוקהין ספרים
 לוקהין תורה אבל אם מכרו תורה לא
 יקהו ספרים ספרים לא יקהו מטפהות מטפחות

 לוקהין
 ספרים

 רש״י
 למעלות השחר יממא הוא אבל לפי שאין
 (א) בקיאין בו הוצרכגו להמתין על שתנץ
 החמה: נל היום נשר. אע״ג לקי״ל זריזי!
 מקלימין למצות כלכתיב וישכס אברהם
 בבוקר אפ״ה כשר כל היום: לקרוס הלל.
: ולתקיעה שופר.  לכתיב זה היום עשה הי
 לכתיב יום תרועה: ולנטילת לולב. לכתיב
 ולקחתם לכס ביום הראשון: ולתפלה
 המוספי!. לכתיב במוספין לבר יום כיומו
: ולוידוי פרים. ן  ומפלת המוספין כמוספי
 פר כהן משיח וסר העלם לבר של צבור
 שממולי! עליהם חטא שהביאום עליה
 כראמרי׳ במס׳ יומא ומתולה על [חטאת]
 עון חטאת וצריך יום כלאמרי׳ בגמ׳ ויליף
 כפרה כפרה כתיב הכא וכפר עליו הכהן
 וכתיב התם ביוה״כ יעמל חי לכפר עליו
 וכתיב כי ביום הזה יכפר עליכם הוא כפרת
: ולוידוי מעשר. שנאמר בערתי ם ד ב  ל
 הקלש מן הבימ וסמיך ליה היום הזה:
 ולוידוי יוה״כ. כאשר פירשתי: לסמיכה
 ולשתיטה. איתקש סמיכה לשחיטה דכתיב
 וסמך ישחט וכתיב בשחיטה ביום זבחכם
 יאכל: לתנופה ולהגשה. אימקש הגשה
 לתנופה דכמיב והניף והקריב והקרבה
 היא הגשה (נ) וא״א לומר הך הקרבה
 היא הקטרת הקומץ דהא כתיב בתריה וקמץ

 והקטיר ומה היא הגשה מגיש את המנחה כולה ומגיעה בקרן מערבית דרומית
 של מזבח כנגד חודה של קרן ואח״כ קומץ ומקראי ילפינן לה במס׳ סוטה
ד זריקת ג  ובמנחות: לקמיצה ולהקטרה. בהקטרת קומץ קאמר שהיא במנחוח מ
 דם בזבחים ואינה כשרה אלא ביום אבל הקטרת חלבים ואברים תנ! במתני׳
: לקבלה. קבלת הדס: להזיה. זריקת ף  שכשר כל הלילה: למליקה. של עו
 הדס על המזבח והזיות פריס הנשרפים וכל חטאות הפנימיות שהיא זריקה שלהם
 וצריו יום כדכתיב ביום צומו את בני ישראל להקריב ]אמ] קרבניהם וכל הני
 בכלנ הקרבת קרבן נינהו (ג) דכתיב להקריב כל צרכי הקרבה משמע
 בין הקטרה קמיצה (י) [מליקה קבלה והזייה] לאי אפשר בלא הס אבל הגשה
 תנופה אין מעכבי!: להשקאת סוטה. לכתיב על פי התורה אשר יורוך ועל
 המשפט וכתיב בה ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת ואתיא תורה תורה
 (ה) לכתיב התם משפט מה משפט ביום לכתיב והיה ביום הנחילו את בניו וגו׳
 ואירעה כל הפרשה כולה להיות דין בסנהדרין בפ׳ אחל ליני ממונות אי נמי
 מלכתיב והוקע אותם נגל השמש להיינו ביום ש והוא הדין לעריפת העגלה
 כפרה כתיב בה כקלשיס לכתיב ונכפר להם הלם ובקלשים כתיב ט ביום הזה
 יכפר: לטהרת מצורע. לכתיב זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו וטהרת
 המצורע היה בשתי צפרים ועץ אח ואזוב ושני מולעמ: נל הלילה נשר לקצור
 העומר ולספירת העומר. לאמר מר קצירה וספירה בלילה והבאה ביום לכתיב
 לחם וקלי וכרמל לא תאכלו על עצם היום הזה כראמרי׳ במנחות יכול יספור
 ויקצור ויביא הכל ביום ת״ל שבע שבתות [תמימות] אימתי אתה מוצא תמימות
 בזמן שאתה מונה מערב הא כיצר קצירה וספירה בלילה והבאה ביום לכתיב
 ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו על עצם היום הזה על הביאכם אמ קרבן אלהיכס:
 והקטר חלבים ואברים. לכתיב כל הלילה על הבקר על מומרה על המזבח:
 ונל דבר שמצוסו ונוי. וקאמר בגמ׳ לאימויי מאי לאיתויי אטלת פסחים שכשר

) כרכומ: י ) ׳  כל הלילה ודלא כראב״ע במס
 םליקו להו הקורא את המגילה

 בני העיר שמנה רחובה של עיר. שבו קדושה כדמפרש ואזיל בגמ׳
 הואיל וממפלליס בו במעניומ ובמעמדומ: לוקחים גו שפרים.
ן:  נביאים וכמוביס: אגל מנרו ש״ת נוי. שמעלין בקדש לא מורידי

 רבי ישמעאל פליגי סתמי אי קצירת לילה מעכבת או לא משמע
 דההיא דפרק רכי ישמעאל כמנחות דסתס לן תנא בר׳ אתניא בלוכתא וסתמא בדוכתא עדיסא הא איכא נמי סתמא אחדנא התס דאתיא
 כר׳ אלעזר בר׳ שמעון ועול הביאו ראיה בתוס׳ דקצירת העומר דוחה את השבת וממילא שמעינן דאינה אלא בלילה וכדכתיכנא לאמרינן
 התס בפ״ק דמועד קטן נדף ג:] א״ר שמעון בן פזי אריב״ל משוס בר קפרא ר״ג ובית דינו נמנו על שני סרקיס אלו והתירום כלומר של
 תוספת שביעית ומפרש רב אשי התם דר״ג ובית דינו סבירא להו כר׳ ישמעאל דאמר עשר נטיעות ערבה ונסוך המיס הלמ״מ מה ערבה
 ונסוך המיס בזמן שבהמ״ק קייס אף עשר נטיעות נמי אינה נוהגת אלא בזמן שבהמ״ק קיים אבל בזמן הזה לא שאין תוספת שביעית נוהג
 בזמן הזה ולפיכך אמרו שס דלר׳ ישמעל בחריש ובקציר לא מידדש לתוספת שביעית דהא מהלכה גמרינן לה אלא אתי לאידך דרבי ישמעאל
 דאמר מה חריש רשות אף קציר רשות יצא קציר העומר שהיא מצוה ולוחה את השכת ומשמע להט קי״ל למדאמרינן נמנו וגמרו משמע
 שנתברר להם הדבר וכיון שקצירת העומר דוחה את השבת ע״כ אינה אלה כלילה לעכוכ כמ״ש למעלה: ומכאן סמך ר״ת ז״ל שאם לא
 ספר בלילה אינו סופר ביום דקצירה וספירה כי הדדי נינהו כדאמד׳ בגמ׳ ןמכילמין דף כא.] דאמר מר קצירה וספירה בלילה והבאה ביום ואיכא
 נוסחי דגרסינן במתני׳ לקצירת העומר ולספירת העומר ועוד דודאי לדבד הכל ספירה אינה אלא בלילה דהא גמרינן לה בפרק רבי ישמעאל
דף סו.] משבע שבתות תמימות תהיינה אימתי הן תמימות כזמן שהוא מונה מכערכ וכיון שכן מנא תיתי שאס לא ספר בלילה שיספור ] 
 כיוס אכל כה״ג כתב שאס לא בירך בלילה מברך למחר ור״ת ז״ל דחה דבריו ולפיכך טוב שאם לא ספר בלילה שיספור ביום בלא כרכה:
 זה הכלל דבר שמצותו ביום כשר כל היום מצותו בלילה כשר כל הלילה. אמרו בגמ׳ זה הכלל ליום לאתרי סדור בזיטן וסלוק כזיכין כלומר
 בזיכי לכונה שהיו מניחין עם לחס הפנים וזה הכלל ללילה לאיתרי אכילת פסחים כר״ע לסבר לה הכי וללא כר״א בן עזריה דאמר
דף ט.] אילו אכילת פסחים לא  בכדיתא עד תצות ואע״ג דהאי סתמא כר״ע איכא סתמא בפ״ק דברכות כר״א כן עזריה כללייקינן התם !
 קתני וכן נמי בפרק איזהו מקומן דתנן התם נדף מ:] הפסח אינו נאכל אלא כלילה ואינו נאכל אלא עד חצות וטון שכן לא פסיקא לן הלכתא
ן בהלל. שבלילי ססחיס החמירו בתוס׳ שלא לקרותו אחר חצות: כ  כמאן ולפיכך צדך להזהר שלא לאכול מצת מצוה שבלילי פסחים אחר חצות: ו

 םליקו להו הקורא את המגילה
 כני העיד שמכרו רחובה של עיר לוקחין בדמיו בית הכנסת. שצריכין לעלות כדמיו ורחוכ הוא מקוס שמתכנסין בו כתעניות אחרונות
: בית הכנסת לוקה־ן תיבה. מכרו בהכ״נ לוקחין בדמיו תיכה שהוא [ . דף טי  ומוציאין שס את התיבה ומתפללין בו כדאיתא כתענית [
: מטפחות לוקחץ  מקום שמניחין בו ס״ת שאנו קורץ ארון והוא קדוש יותר מבהכ״נ: תינה לוקהץ מטפהות. מטפחות ס״ת דקדישי טפי
ד דנביאים וכתובים קדישי טפי ממטפחות תורה והכי איתא בירושלמי מטפתות לוקחין י  ספרים. נביאים וכתובים ואפילו במטפחות ס״ת מי
 ספרים אפילו מטפתות תורה ותומשיס לוקתין בהס נכיאיס וכתוכיס וכסיפא דספדס לא יקחו מטפתות גרסינן נמי התם אפילו נביאים
 וכתוכים אין לוקחין כהס מטפחות תורה ותומשין: ספרים לוקה־ן תודה. שאם מכרו נביאים וכתובים לוקתין ס״ת ותו ליכא לעלרי:
ן בקדושת דמים הא תורה לוקחין מיהו איבעיא לן דדי  אכל אם מכרו ספ- תורח לא יקחו ספרים. נביאים וכתובים משום דאין מו
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ן דליכא לעילויי ולא איפשיטא ונקטי בה רבוותא לחומרא  בגמרא נלף ».] אי שרי לכחחילה למכור ש״מ ישן ליקת בו חלש או אסור טו
 ומלאבעיא לן בס״מ לליכא לעלויי כה מכלל לסשיטא לן לכהנך אחריני לאיכא לעלרי בהו אסור למכרן וליקח טוצא כהן וכחוב בספר
 המאור כמכ הר״ר אפרים ז״ל הא ממנימין קשיא רישא אסיפא לכולה רישא שמעינן מינה היכא ללא מעלי אסור וסיפא אבל אס מכרו תורה
 לא יקחו ספרים שמעינן מינה ללא בעינן לעלויי וכיון לקשיא רישא אסיפא ליכא למשמע מינה אי מעלין לוקא או מורילין לוקא אלא מלקאמר

ן ללא מעלי ליה  לקמן בענין ס״ת טו

ו בהכ״נ בהכ״נ ח א לא יקהו תיבה תיבה לא ק נ ת י ד י י י א א י ח י ו י י ל ע א מ מ ל  אס? א
י < י ו

״ 1  L רישא ספריס לוקתין בלמיהן תורה 
4 א לא יקחו את הרחוב וכן במותריהן.  דדוקא תורה ולא ספדס תנא נ
, גמ׳ אמר רבה בר בר חנה אמר ר׳ יוחנן זו י פ ס א ל ן ע ל ת ו ו ח פ ן נ ן מ ח ק א י ס ל ! ר פ  ס

 דברי רבי מנחם ברבי יוסי םתימתאה אבל
 חכמים אומרים א רחוב אין בו משום קדושה
 ור׳ מנהם בר׳ יוםי מ״ט הואיל והעם מתפללין
 בו בתעניות ובמעמדות ורבנן ההוא אקראי
חכנסת לוקחים תיבה.  בעלמא חוא: בית א
 אמר ר׳ שמואל בר נחמני א״ר יוחנן לא שאנו
 אלא ב בית הכנסת של כפרים אבל בשל

 נ כרכין כיון דמעלמא קאתו ליה הויא דרבים
 אשי והאי בי כנישתא דמתא מהםיא אע״ג דמעלמא קאתו לה כיון דאדעתא
אמר רב לא שנו אלא שלא מכרו שבעה (  דידי קאתו לה אי בעינא מצינא לזבונא: א
 טובי העיר במעמד אנשי העיר אבל מכרו שבעה טובי העיר במעמד אנשי
 העיר אפי׳ למשתי ביה שכרא ד שפיר דמי רבינא הוה ליה ההוא תלא דבי
 כנישתא בארעיה אתא לקמיה דרב אשי >א< אמר ליה זבניה משבעה טובי
 העיר במעמד אנשי העיר וזבנה וזרעה אמר רב הסדא לא לסתור איניש בי

 רש״י
 וכן גמושריהן. מכרו ספרים ולקחו במקצת
 הרמים ס״ת לא יקחו מן המותר לבר
 שקרושתו פחותה: גמ׳ זו (א) דברי ר׳
 מנתם נר׳ יוסי ססימסאה. דבהדיא תניא
 בתוספתא דמגילה דהוא אמרה: הואיל
 והעם מהפללין נוי. כדתנן במס׳ תענית
ר:  מוציאין את התיבה לכתובה של עי
ר: לא שנו.  אקראי בעלמא הוא. אינו תדי
 (ג) מכירת כית הכנסת אלא בשל כסריס:
 אגל בשל ברגים. הוה ליה בית הכנסת
 דרבים והכל בעליהן ואין בני הכרך בעלים
 לבדם: למשתי בהן שיכרא. לקנות בדמים
 שכר לשתות: תילא. כל בית חרב קרר

 ולא מצו מזבני ליה אמר רב

 ספרים לא יקחו בלמיהן אלא תורה
 ע״כ וכולאי רמגמרא הכי משמע
 לעילויא כעינן לע״כ לא איכעיא
 לן אלא בס״ת ללא מצי לעילויי אלמא
 משמע לכל היכא למצי לעלרי מעלינן
 ומיהו אכתי מבעיא לן היכי משמע
 הכי ממתניתין ואמאי נקט תרי גווני
 לליוקא לחל סתר לליוקא לאילך
 ונראה לי לתנא הט קתני בכא
 לרישא קמ״ל לכל מילי לאפשר ביה
 עלרא מעלינן ליה וסיפא ללא יקתו
 מש״ה לא נקטה כשרן משוס לאס
 איתא למותר למכור ס״ת ישן ליקח
 בו חלש אשמעינן ברישא לסיפא
 לספרים הוא ללא יקחו [בדמי]
 תורה הא תורה בתורה שפיר למי

 משוס למשמע לן לתנא לא מיירי באיסורא למכרו ס״ת שלא כלין אי נמי משוס לאי לא שרית ליה למעבל הכי הוה לן למימר שתבטל
 מכירתן ומשוס חל מהני טעמי לייק בגמ׳ להא תורה בתורה שפיר למי [א] ומש״ה איצטריך למנקט ברישא לסיפא אכל מכרו תורה לא
 יקתו ספריס ואס תמצא לומר לאסור למכור ס״ת ישן ליקח בו תלש קמ״ל לאע״פ שמכרוהו שלא כדין 1=1 מכירתן מכירה ססריס הוא
ן לבעינן עלויא ובס״ת לא מצינן למעבל עלויא נמצא שמה שראוי לאותה  ללא יקחו הא תורה שסיר למי ומכרן קייס ועול שלא תאמר טו
 קלושה ראשונה א״א להתקיים כמה שנקח כלמיה וכיון שכן קלושה חלשה היא זו ואפילו ספרים אנו יכולין ליקח מהם קמ״ל ללא הלכך
 בכל חל גוונא מגווני לכעיין איצטריך לאתחולי ולמתני מכרו תורה אל יקחו ספרים וכיון לבגרועי אתחיל נקטינהו לכולהו נמי בגרוע ספרים
ן נמי אסור: וכץ במותריהן. מכרו ספרים ולקתו ממקצת הלמיס תורה צריכין ר כ  אל יקחו מטפחות ומטפחות לא יקחו תיבה ואה״נ מ
 ליקת ג״כ מן המותר תורה והשתא לא מיירי אלא מן הלמיס אבל ולאי זכה בו לוקח ולקמן תנינן מה יעשה בו ומשמע ממתני׳ לנביאים
 וכתובים ט הללי כינהו לספרים תנינן ספמא ולא מסלגינן בינייהו כלל ולענין הנחה נמי משמע לקמן למשוויה שוו אהללי ומאי ראשכחן
 בגמ׳ [ר״ה לב:] כמלטות זכרונות ושופרות רר״ה למקלמין כתובים אפשר להתס סלרא לגברי נקטינן משוס ללול ראשון לנביאים לאמרינן
דף יג:1 לאיכא מ״ל לאין מלכיקין תורה נביאים וכחוביס כאחל אלא תורה בפני עצמו נביאים בפני עצמן כתובים בפני עצמן כ [ ״  כפ״ק מ
 לאו משוס מעליותא להני אהני לענין נכיאים וכתוכיס אלא משוס לכל אחל ענין בפני עצמו ולאו משום מעליותא כללג<• וכני העיר
 לקאמרינן במתניתין היינו שמכרו בני העיר שלא מלעת פרנסיהם וכל כי האי גוונא בעי עילויא וכן מוכח בתוספתא לתניא התם בפרק
 בתרא רמטלתא רבי מנחם ברבי יוסי אומר בני העיר שמכרו כית הכנסת לא יקתו את הרחבה אמר רבי יהולה במה לברים אמורים שלא
 התנו עמהס פרנסי העיר אכל התנו עמהס פרנסי העיר רשאין לשנותה לכל לכר שירצו הפוסק צלקה על שלא זכו בה פרנסין רשאי
 לשנותה ללכר אחר משזכו כה פרנסין אינו רשאי לשנותה לרבר אחר אלא מלעתס והיינו לאמר רכא כגמרא [דף ט.] ל״ש אלא שלא מכרו
 ז׳ טובי העיר כמעמל אנשי העיר כלומר שמכרו אנשי העיר שלא מלעת הפמסין אכל אס הסכימו ז׳ טובי העיר כאותו מכר והיו
 כמעמל אנשי העיר רשאין להוציא המעות לכל מה שירצו: והיכא שמכרו ז׳ טובי העיר שלא במעמל אנשי העיר ה״נ הוו לינייהו
 למכירתם מכירה אלא רכעינן עלויא והט איתא כירושלמי ג׳ מבהכ״נ ככהכ״נ ז׳ מבני העיר כעיר מה אנן קיימין אס כשקבלו עליהן אפילו
 אחל ואס בשלא קבלו עליהם אפי׳ כמה אין אנן קיימין ן אלא] כסתם והכי פירושה ג׳ מבהכ״נ כגון בהכ״נ של טרסייס ושל יחילים כלאיתא
 כגמ׳ הרי כח ג׳ שהעמילו עליהן ככח אותן יחיליס של אותו בהכ״נ וכן ז׳ מכני העיר שמכרו את הרחוב וכיוצא בו הרי לינן כאנשי העיר
 שמכרוהו שלא מלעת השבעה לבכל הני מכירתן מכירה ומיהו בעינן עילויא וכתר הכי קאמר מה אגן קיימין אס כשקבלו עליהן כני
 העיר כל מה שיעשו השבעה במכר זה אפילו אחל ואס בשלא קכלו עליהן כלל ממכרן בזה אפילו כמה שמכרו אין ממכרן ממכר והעמילוהו
 בסתם כלומר שהעמילו עליהם סתס ז׳ טובי העיר לפקח על עסקי צבור הלכך אע״פ שלא קכלו עליהן [כני העיר] כפירוש מכר לכריס אלו
 אפ״ה ממכרן ממכר שלא תאמר דברים של תשמישי קדושה ובהכ״נ לא עלתה על לב לעת בני העיר שימכרו אלא מלעתן ולא תועיל
 מכירתן אא״כ נטלו רשות מבני העיר בפירוש קמ״ל: ירושלמי כל כלי כהכ״נ כבהכ״נ ספסילא וקלטירא ככהכ״נ טלא דעל ארונא
 כארונא: גמ׳ זו דברי ר׳ מנהם בר׳ יופי םתימתאה מתני׳ דקאמר דרתוב יש בו קדושה וצריך לעלות בדמיו ר׳ מנתס כר׳ יוסי סתימתאה
 תני ליה וקרי ליה סתימתאה מפני שנסתמה משנה זו לדעתו דאית ליה האי סברא כדינא דרחוכ: אבל חכמים אומרים רחוב אין בו
 משום קדושה. ואין צריך לעלות בדמיו: הואיל וחעם מתפללין בו בתעניות ובמעמדות. בתעניות אחרונות היו מוציאין את התיבה לרתובה
דף טו.] ודאמרי׳ כמעמדות לאו דוקא ומשוס אשגרת לישנא נקטיה וכדאמרי׳ בעלמא ויבמות כ. וכד.]  של עיר ומתפללין שס כדאיתא בתענית [
 גרושה ותלוצה לכהן הדיוט דהא במעמדות לא היו מתפללין ברחוב אלא נכנסין בכית הכנסת כדאיתא בהדיא בפרק כתרא דתענית
 [דף ט. ע״ש] ועוד דאי במעמדות היו מתפללין ברחוב הא לא הוי אקראי בעלמא אלא בכל יוס ומאי טעמייהו דרכנן אלא ודאי משום
 אשגרמ לישנא נקטיה דמרגלא בפומיה כשאר דוכמי לממני תעניות ומעמדות וענין מעמדות מפורש בפרק כתרא דתענית ואיכא נוסחא
 דלא גרסי הכא ובמעמדומ: אכל בית הכנסת של כרכים כיון דמעלמא קאתו לה רבים הוי ליה דרבים ולא מצו מזבני ליה. יש
 מפרשים דהיינו טעמא משוס דטון דמעלמא קא אתו לה רבים הוציאו במינה ושמא יש אחד בסוף העולם שהוציא בה וחלקו מעככ לפי
 שאין כני העולם כפופין לבני עיר זו ולא לז׳ טובי העיר שבה אא״כ יש שם אדם חשוב כרב אשי שכל הנותנים לצרט בהכ״נ על דעתו הן
 נותנין והיינו דאמר רב אשי האי בי כנישתא דמתא מחסיא וכו׳ והכי מוכח בירושלמי דגרסי׳ התם רבי שמואל בר נחמני בשם רבי נתן
 הדא דתימא ככהכ״נ של יחיד אכל של רכים אסור ואני אומר שמא אחד מסוף העולם קני כה אכל אחרים פירשו דשל כרטן היינו טעמא
 דלא מצו מזבני לה מפני שהן בוניס אותה על דעת כל העולם והרי־ הן כמקדישיס אותה לכל ומסתכרא דה״ה נמי לכל מה ששנה במשנתנו
 כגון תיבה ומטפחות וספרים דכולהו גרירי בתר בהכ״נ וכל היכא דאיהו אדעתא דכ״ע הנך נמי אדעתא דכ״ע: כיון דאדעתא דידי קא אתו
 אי בעינא מזבנינא להו. כלומר בהדי צבורא ולאפוקי מדכרטן דצבורא לא מצי מזבני ליה: לא שנו אלא שלא מכרו ז׳ טובי העיר כמעמד
 אנשי העיד וכד אפי׳ למשתי כיה שיכרא. כלומר כדמיו שפיר דמי ולקמן מפרש טעמא: רבינא הוה ליה ההוא תלא דבי כנישתא בארעיה
 אתא לקמיה דדב אשי א״ל מהו למזרעה. כתב הרמב״ן ז״ל דרבינא מספקא ליה אי קי״ל כר״מ דאמר דאין מוכרין כהכ״נ של רבים ליחיד או
 כרבנן דשרו ורב אשי אורי ליה כרכנן והא דכעי מעמל אנשי העיר משום דאנשי העיר לא הוו צריכין תיבה וס״ת ואי לא הוו מצו
 מפקו דמי לחול לא הוו מזבני ליה ומשום הכי יהיב ליה עצה למזבן מז׳ טובי העיר במעמד אנשי העיר כי היט דליזבנו ליה אבל יש
 שגורסין במילתיה דרבא דלעיל בסמוך אפי׳ למשתי ביה שיכרא ולמשטח ביה פירי ולפי גירסא זו משמע שבני העיר במעמד אנשי העיר
 יכולין לתת רשוח ללוקח להשתמש ככית הכנסת כדכריס שלא היה רשאי לעשות מן הסתם וזהו שכתב הרמב״ס ז״ל בפי״א מהל׳ תפלה כני
 הכפר שמכרו בהכ״נ שלהם אין הלוקח רשאי לעשות בו מרחץ ובית הטכילה וכו׳ ואם התנו ז׳ טובי העיר כמעמד אנשי העיר שיהא הלוקת
 רשאי לעשות בו כל אלו מותר ולפי זה משמע דרבינא הט קא מבעיא ליה מהו למזרעה ממצא שהוא מבטל שס של בית הכנסת מעליו

 עין משפט נר מצוה
 א׳ פד

ר א״ח ו ט ט ן י ג עשי מ א מהלכות מפלה ס ״ י ׳ פ י  א מי
: ג נ נ ק  סי׳ קנ

 מםורת הש״ם
פ ״ ן ר ״ ר ׳ ג רא״ש אי׳ אמר רבא נ) עי נ  א) בגמ׳ ו

: ה ״ ר  כתרא ל

 קובץ הגהות
 ב״ה (א) א״ל מהו למזרעה א״ל זיל זבנה משבעה
ר וזרעה כו׳ כצ״ל ותיבת וזבנה  כו׳ אנשי העי

 נמסק: (ג) ליכוליס למכור בהכ״נ כוי כצ״ל:
: ג ״ ׳ ר ב סי ״ ף כתובות פ ״ ט ׳ ב  חו״י (א) נ״ב עי

ת ישן ״ א למכר ס מ ע ט ם [א] או מ ״ ד ה  אנ״ש ם
ן מכר או ט ב ר לקרות בו ו א  שלא היה ר
טל וחוזר  משוס ללא ליתי למטעי לומר בה המכר נ
צטטך למינקט ברישא לאפ״ה  המקת ומש״ה אי
נ הוה ״ ה ] נראה ר ב ] : ס ט פ  מכרו חורה לא יקחי ס
ן אינה ת ר ט  מצי למנקט לאע״ס שמכרוהו כלין מ
ס הוא ללא יקתו הא תורה שפיר למי ט פ ס  מכירה ו

יס: ן קי מכר  ו

 שלטי הנבודים
 א וכן בחיס וחצרות שמתקבצים בהן להתפצל באקראי

 אץ בהן שוס קלושה:
ל נשלו יכול למוכרו ולעשות בלמיו כל ח  ב וכן כל י

 מה שירצה אפי׳ ס״ת יבהכ״נ:
ל שעשה נהכ״נ לעצמו אע״פ שהוא ת ז י א ״ ן ת ו ש  ל
ס רשאי למוכרה לכל מי שירצה והלוקת עושה בה ט ר כ  נ
ר זה המונרה הוא נעליה ולא מסרה ה  כל צרנו ש
 צרניס: עיר שיש נה חנס ונאין שס רניס משאר
 עיירות נשכיל החכם יכול החנם למנור נהנ״נ של עירו
 עס נני עירו לפי שבל הבאים בשבילו הם נאים ולעתס

 סומנת עליו:
ס שנאים שס ט ר ז ג אנל נהנ״נ של נ ״ א י ן ר ו ש  ל
 הרניס משאר עיירות אין כל כני העיר יכולין למוכרה
 ולהוציאה מקלושמה לפי שנל נאי העולם יש להס
ו שאפי׳ ננסת של נרניס  רשוח נה ומז״ה אומר נפסקי
מעמל אנשי העיר ואין ני העיר נ  ינולין למוכרה ז׳ טו
תנ נ אר נקזנט׳ הראיות: ו ו ו נמנ ט נ  שיטת התלמל כל
ן למעלמא קאחו ליה ו ל אנל של כרטס ט  הרא״ש ד
ע ו  הרא להו לרבים ולא מצו מיזלנני לה ואפי׳ הר ל
ן לעיר  שנני הברך בנו אוחה ולא סייע להם מחי
ן למעלמא קאתו לה נני ו  נהוצאמ בניינם אס״ה ט
 העיר הקלישוס ללעת נל העולם אנל כנישתא למתא
 מחסיא אע״ס שקדושה היא ללעת נל העולס נולס
״נ של טרסייס הכי נ אשי וההיא נהנ ם לרעח ר  מפטמי
 פירושו ני ננישתא זוטאי הואי ולא היו נמסים בה אלא
ן בירושלמי הלא  אותן נעלי אומניות והא לקאמטנ
ל אבל של רניס אסור שאני ת  לתימא בנהנ״נ של י
' יש לו זכייה  אומר שמא אמד מסוף העולם קנוי בה פי
 בה ואפי׳ הסטמי כל הרגילים ליכנס לזאת העיר
 למוכרה שמא יש אחל בסוף העולם שהיה סמוך לעיר
 הזאת והיה רגיל לימס בה ולדעתו הוקלשה ירושלמי
 ע״כ כשננייה לשס בהכ״נ בנייה לשס חצר והקדישה
 מהי נשמעיניה מן הדא קונס לנית זה שאני נכנס
׳ ננייה לשם חצר והקדישה ד מ  ינעשה נהנ״נ הדא א
ל או בשעת תשמיש  קלשה אימתי היא קדשה מ

׳ ע״ש: ו  נשמעין מן הלא נ
ד אנל י י ס א ד פ תנ הרא״ש ז״ל ננית הכנסח של כ  ד נ
ני העיר למוכרו ואכל הני י טו ל יס לא מהני מ  של נרנ
 דמחגי׳ קאי הלכך יחיד שמכר ס״ת שצי יכול להשתמש
ו כמי שמכרו ז׳ טוני נ ד ו ט לדעחו הוא מוכרו ו  נדמי
מעמל אנשי העיר אפי׳ למשתי נהו שנרא פי׳  העיר נ
ד מתנימין י י ט א ה נ ן עמי משום ל ד ה  רש״י נלמיס ו
 כוקתני לוקתין נדמיה ומיהו ה״ה ננהכ״נ יכול הלוקת
 לעשות נה נל צרנו אפי׳ ארנעה דנריס שאסרו חכמים
ד מ ע מ ני העיר נ ד כשלא מכרי ז׳ טו י י  דכולה מתני׳ א
י כנישתא רצה לקנות י העיר וכן ההיא תלא דנ  אנשי מ
ו אם לא נ אשי שלא יוכל לזרוע נ  לזרעו ואמר ליה ר
י נני העיר אנל אתר שיקנה אותו יונל נ  יקנה אותו מטו
ה תשמיש של גנאי דהא נתי ננסיות שנננל ע ד ז  לזורעו ו
 על תנאי הן עשוי! ובחורבנה מותר להשתמש נהן נל

: י א  תשמיש שאינו של מ

 שיטת ריב״ב
 ו5ן נמוחריהן. מברו ספרים ולקחו ממקצת הדמים
ר שקלושתו פחותה. נ  תורה לא יקחו מן המותר ד
א ש ל הא מתני׳ קשיא ד ם ד ד פ תנ הרנ ר׳ א  נ
א שמעינן מינה הינא דלא מעלי ש  אסיפא דנולה ד
 ליה אסור יסיפא דקתני ספרים לא יקתו מטפתית
 שמעינן מינה דלא בעינן עלר דנשלמא מתיר׳ לא
׳ דשמעת מינה הא תירה נתורה שפיר  יקיוו ספרי
 למי צינא למשמע מינה דאינא למימר כיון ללינא
 לעילרי שפיר למי אלא מספרים לא יקחי מטפתות
ס נספרים שפיר למי ואע״ג ד פ  לשמעת מינה הא ס
ן טי נן עילרי י  לאיכא לעילייי שמעינן מינה ללא נעי
א אסיסא ליכא למשמע מינה אי מעלין ש  לקשיא ד
ן לקמן ג ! ליקא אלא מלקאמד י ד ד  דוקא אי אין מו
ן דלא מעלי ליה אסור אלא מעלי! ! ס״ת טו ל ע  נ
ס לוקחי! תורה ד ס א ס ש י דתנא ד ל אי  דוקא ו
ס ד פ ס תנא נמי סיפ׳ ס ד פ  דדוקא תורה ילא ס
 לא יקחו מטפחות ולעולם אפי׳ ספרים לא יקחו
 נדמיהס ספרים אלא חורה: גמ׳ זו דנרי ר׳ מנתם
א תניא נתיססחא דמגילה ד ה  נר׳ יוסי סהימהאה. נ

ס הויא לה ט ר נה: גמ' לא שנו. שיכולי! נני העיר למכור כהכ״נ אלא של כסריס אנל של נ : פיסקא נהכ״נ לוקתי! תי ר : אקראי נעלמא. אינו תדי ר  דהוא אמרה: גתעניוח ונמעמדוס. נדתנן נמס׳ תענית מוציאין את התינה לרתנה של עי
ס והכל נעליה ואין נני העיר צנלס נעצים לה ילא מצו מזנני לה: לא שנו. שאין מירילין הלמיס מקלישתן למשתי כיה שכרא לקנות כדמיס שכר לשתות: רנינא הוס ליה ההוא תילא ונוי. כתנ הרנ ר׳ אנרהס ז״ל נראה לי ט רנינא י  לרנ
ר המיקלש יותר ממנו ורנינא לא היה יכול להמתין נל כך: נ ני העיר ויש מי שרוצה לומר שאין מותר ללוקח להשתמש בו עד שיקנו בלמיס ל ר קרושה לפיכך אמר לי רב אשי זבניה מזי טו נ  היה חושש שמא יפשעו נלמיס מלקנות בהם ל
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 עין משפט נר מצוה
 א׳ פה

ג מ ג מהלכות ציצית ש ״ פ ן ו לי י מהל׳ תפי ׳ ׳ פ׳ י  א מי
: ל נ ׳ ק א״ח סי ן כה טו  עשי

 מסורת הש״ם
׳ אבא: : נ) בגמ׳ הגי ף ג  א) ל

 קונץ הנהות
: (נ) שנבנו כבר כצ״ל: ם י ר פ  ב״ח (א) נ׳׳ב ס
 (ג) צ׳׳צ להזמנה מלחא: (ד) חרא היא אלא

 שלשון תיק כוי ולשון נרחק נופל כוי כצ׳׳ל:
ק פו  הו״י (א) נ״כ כענין מ״ש בסמוך במאי תי
כ לאו ׳ ג רע׳ ׳ נ צע׳ ״  קדושתה: (ב) נ

: י ר י ט מי ה  ב
אן לנלא׳׳ה ס יש נ ״ ן שפירא [א] ט ״ ר ה ש מ ״ נ  א
לו ר לאפי מ ! זה את זה רלעיל א ו סותרי י ר נ  ר
ע קלושתו בכדי גס ר א״א שתפקי ר אנשי העי מ ע מ  כ
ע ק פ ה וכו׳ אמאי ת ׳ נמתנ ז ומש׳׳ה אמרי  מסיק ע״
ע ככלי אלא וראי יש כא! ק פ ת מ נא! אמר ל  קדושתו ו
נ ״ ט ומיהו אי! להם כח נקלושת בהנ  לילוג וצ״ל ה

: י כו  להפקיע ככלי ו

 שיטת ריב״ב
 יזלופה וזנינה שרי. שחלה קלושה על החליפין או על
: ו  הלמיס והוא יוצא מ! הקרושה ומומר להשתמש נ
: ביזדהי. לניניס תדשות נ ׳ ׳  לנני. לניניס של נהנ
ט המת נהזמנה ד נ : יאפי׳ למ״ו. ת  שנעשו לנהנ״נ
ן שהוא ארוג ד למת נמי טו ג ן אורג נ ו ג  הני מילי נ
י לפרשו על המת אנל לנינים מחוסרין א ל הוא ר  מ
 עשייה ותיקון למותן נחומה הלנך הלניניס מונניס
 לנהכ׳׳נ הוה ליה כטווה פשתן לארוג למת: דליגא
׳ הרב  מאן ואמר. נהא הזמנה מלתא היא: מהנה. פי
ל אנשי העיר לנאנפא מ ע מ ל מו׳ טוני העיר נ  ד
נ רהא הרא לה ״ הנ נ  אחרינא לא משנמינן מתנה נ
 מתנה כמכירה למשתי שנרא ומאן לאסר לאו למשוס
י העיר ליתן נהכ׳׳נ נ  ללית להו רשותא לשנעה טו
מעמל ר נ ׳ לעיל לז׳ טוני העי ד מ  נמתנה אסר להא א
י אית להו רשותא אלא מש׳׳ה ל ל מ נ  אנשי העיר נ
 אסר ללא אפשר ליה למקנל מתנה לאשתמושי ניה
 דאמאי תפקע קדושמיה ומא! דשרי אי לאו וכוי:
: ו  הור הויא לה מהגה מניני. ומותר להשתמש נ

 רבינו נסים בני העיר פרק שלישי מגילה (כו:) ח
ד ליה רב אשי דז׳ טובי העיר במעמד אנשי העיר יכולין להתנות ולתת רשות בכך וזהו שכתכ הראב״ד או  לגמד רתיאשו עוד להתזירו לעולם ו
 ז״ל על הרמב״ס ז״ל כלשון הזה אמר אברהם אין זה מחוור שיוכלו להתנות על ארכעה דכדם הללו ואם אמר שיהיו יכולין להתנות עליה
 לזורעה והוא היה תל חרב לא אמדנן לחלל הבית שהיה לתפלה להיות בורסקי ומוצא בו ושמעינן משמעתין שאע״ג דאיכא במתא יתומים
 קטנים אפ״ה בני העיר מצי מזבני משוס דמסתמא כאפוטרוססין דידהו שנטלו רשות מב״ד דמי ומסתכרא נמי שמוכרין בלא הכרזה שלא
 מצינו הכרזה אלא בדבר שמוטל על
ם כ״ד לעשותו כגון ב״ד שמוכר• ן ש י מ ת י ר ח  בנישתא עד רבני בי כנישתא א

 פשיעותא: וגרםי׳ בפ׳ השותפיןא< והנ״מ דלא
 חזא ביה תיוהא אבל חזא ביה תיוהא סתר
 ובני לה כי הא דרב אשי הזא בה תיוהא בבי
 כנישתא דמתא מחםיא סתרה ובנייה ולא
:  אפקיה לפוריא מינה עד דתקין לה שופכי
 אמר רבא האי בי כנישתא הלופא וזבונא
 שרי אוגורה ומשכונה אסיר מ״ט בקדושתה
 קיימא יא) כדמעיקרא ליבני נמי חלופינהו
 וזבונינהו שרי אוזפינהו אסור והנ״מ בעתיקא
 אבל בהדתא לית לן בה ואפילו למ״ד הזמנה
 מילתא היא הנ״מ כגון בגד למת דחזי
 לאשתמושי ביה אבל הני כטווי לארוג דמי
 וליכא מאן דאמר. מתנה בשבעה טובי העיר

 (־) במעמד אנשי העיר פליגי בה רב
 ורבינא חד אסר וחד שרי מאן דאםר

 תפקע קדושתח ומאן דשרי אמר אי לאו דהוה
 ליה הנאה מיניה לא יהב ליה מתנה חלכך
 הויא ליה מתנה כזביניה והלכתא כמאן
שי שי מצוה נזרקים תשמי תשמי : ת״ר א  דשרי
 קדושה נגנזין ואלו הן תשמישי מצוה סוכה ולולב וציצית ושופר ואלו הן
 תשמישי קדושה דלוםקאות >א< תפילין ומזוזות ותיק של ס״ת ונרתיק של תפילין

 להגבות לאחרים כדאיתא בהדיא
דף ככ:] בלישנא דהכרזה  בערכין !
 ע״מ ליתן לאשה בכתובתה ולבעל חוב
 בתובו אבל בדבר שאנו עושין
 בדעתנו ואין אנו צריכין בו לב״ד לא
 הוזכרה כו הכרזה ואין במטרה זו
 דין אונאה כשליח המוכר אלא כמוכר
 משלו דקי״ל ןב״מ ני•] דאין אונאה
 לקרקעות לפי שאלו כמוכדן בשלהן
 הרא״ה ז״ל וכתב עוד שמכאן אתה
 דן לקרקע שהוא הקדש לעניים
 ונתרצו כל בני העיר למכרו או
 להחליפו שהרשות בידן שכולן שותפין
 בו עד שהן ססולין להעיד בו ולדון
 עליו כדאיתא בבבא בתרא !דף מג.!
 ואע׳׳ג דאיכא קטנים ונשים אידך
 כאפוטרופסי׳ דידהו הוו שנטלו רשות
 מכ״ד שיכולין למכור קרקעות כדאית׳
 כתוספתא ומיהו דוקא כל היכא דלא
ד כ  עבד בהא מילתא אמצוה לקייס ד
 המת: אבל הוא ביה תיוהא.
 דבר רעוע סתר ובני דסכנתא היא:
 ולא אפיק לפורייה מינה. ואע״ג
 דבתי כנסיות אין ישנין בהן צורבא

 אחא
 במאי

 רש״י
 תילא כמו והיתה תל עולם: משום
 פשיעוחא. שמא יפשע ויתיאש ולא יבנה
 האחר: היוהא. בקיעות: ולא אפקיה
 לפורייה. מהתם בשביל שיפלו גשמים עליו
 ועל מטתו רמהר לבנות: עד דהקין מלהו
 שופט. הצינורות והמרובות שמעכבין
 הגשמים שלא יפלו בבית: חלופי וזגוני
 שרי. שחלה קדושתה על החילוף או על
 הדמים והוא יוצא מן הקדושה ומותר
 להשתמש בו: לגיני. לכינים של בהכ״נ:
 נעחיקי. (נ) שנכנסו בכותל בהכ׳׳נ ונפל:
 אבל נחדסי. חדשים שנעשו לשם כהכ״נ
 לית לן בה: ואפילו למ׳׳ד. בסנהדרין פרק
 נגמר הדין גבי אורג בגד למת דאסיר
 בהזמנה בתכריט המת דאסיר בהנאה
 דגמרינן שם שס מעגלה ערופה: הנ״מ
 גאזרג בגד לממ. שאינו חסר אלא אריגה
 דכיון שארגו מיד הוא ראוי לפרוש על
 המת אבל אלו הלבינים מחוסרין בנין והלכך
 כשנלבנו לבהכ״נ הוו ליה כטווה פשתן לארוג
 למת עד שיבנה: וליכא למ׳׳ד. גבי הך
 (ג) הזמנה דמילתא היא: מתנה. נתנו בני
 העיר מבהכ״נ שלהן לתשמישי חול: השמישי
 מצוה. דברים ששמשו בהן מצוה: דצוסקאות.
 בלע״ז קאישא: תיק ונרסיק. (ד) תיק נופל
 על דבר ארוך ונרתיק נופל על כל דבר קצר:

 דרכנן שאני וכ״ש דלצרכו עבד ומדת
 חסידות נהג כמילתא דאילו מדינא לא הוה צדך: חלופה וזבונה שדי. דחיילה קדושה אחליפין יאדמיס: ואפילו למ״ד הזמנה מ־לתא היא.
 בסנהדרין כפרק נגמר הדין נדף מ׳:]: ומאן דשר׳ אמר אי לאו דהוה ליה הנאה מיניה לא יהב ליה הדר הויא ליה מתנה כזביני. הקשה
ד דתתפקע כיה קדושתו נהי דמתנה סכיני היכי תפקע קדושתו בההיא הנאה והא כבר אכלוהו ואינה בעולם י  הרמכ׳׳ן ז״ל כיון דכעי מ
 ועוד הקשה כיון דשמעתין מוכחא דבהכ״נ יש כו קדושה דהא אמדנן אוגורא ומשכונא אסור מ׳׳ט בקדושתיה קאי ואמדנן נמי במאי תפקע
 קדושתיה היאך נמכר והא דבר שראר לגופו במוקדשין אינו נפדה ובתוספתא דהאי פירקא תניא אבני היכל ועזרות שנפגמו ושנגממו אין
 להם פדיון ותו ט מכרו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר היבי שרו דמייהו למשתי בהו שיכרא והא נתפסין הן כקדושתן ותירץ ז״ל
 דכהכ׳׳נ עשו אותו כתשמישי מצוה כסוכה ולולב שנזרקין לאחר מצותן ובזמן מצוה יש בהן קדושה של ככוד כדאמרינן התם אסור להרצות
י סוכה אסור להסתפק מהן כל שבעה ואבוהון דכולהון דם [שחיטה דתניא ושפך וכסה במה ר  מעות כנגד נר חנוכה ואמרינן נמי מ
 ששפך יכסה שלא יהו מצות בזויות עליון כדאיתא התם בפרק כמה מדליקין >דף בג.) ולפיכך כהכ״נ כל זמן שבני העיר רוצין כו נוהגין בו
 קדושה אפילו בתורבנו שהד עדיין לא עבר זמן מצותו וראוי לתזור ולבנותו הלכך כשמכרוהו ז׳ טובי העיר שלא כמעמד אנשי העיר אין
 בני העיר רוצין מן הסתם שתכחש מצותם לגמרי אלא שתתול קדושת בהכ״נ על הדמים אבל כשנמלכו כני העיר למכרו לשתות בו אפילו
ד לפי שעכר זמן מצותו ונסקעה קדושתו ממנו כסוכה ולולכ לאתר זמנן ומ״מ כל שאין להן אלא כהכ״נ אתד אסור למוכרו דאמרינן  שכר ש
ו לא לסתור איניש בי כנישתא עד דבני בי כנישתא אחדתא הלכך בשיש להם אחרת מותר למכרה דהוה ליה כהפריש ז׳ אתרוגין :  וב״ב דף ג
 לז׳ הימים דיוצא בו ואוכלה !סוכה דף מו:] ליומיה ספרים וכל תשמישי קדושה נמי אע״פ שככל מקום שהן בקדושתן הן עומדין אפ״ה אם
 מכרם לעשות כהם צרכיהס איכא משוס אכחושי מצוה דמוכרין הלכך עד שיסכימו במכירתן ז׳ טובי העיר במעמד אנשי העיר אינן רשאין
 להוציאן כצרכיהס ולא מפני שקדושתם נתפסת ממש על הדמים כדאמרן ומה שתלקו במתנה מאן דאסר סבר שאין אנשי העיר רוצים
 שיפקיעו ז׳ טוכי העיר מצותה אא״כ יפקעו אותה על מצוה אתרת ומאן לשרי סבר אי לאו דיהיב להו מידי דדכר מצוה כגון תיבה ומטפחות
ו ברודם ו ז״ל ואין דכד  או ספרים לא היו נמלכין טובי העיר לתת לו כהכ״נ זו הלכך כזביני היא ושרי דלאו גרועי מצוה הוא אלו דכד
 אצלי דאי משום כזויי מצוה אתינן עלה וכדאמרינן >שבת דף כב.) אבוהון דכולהון דס בדמים שלא היו מצוה מעולם מאי בזוי מצוה איכא
 שמא תאמר אס לא יקתו בהם דבר של קדושה נמצא שעברו על דעת בני העיר במכירת בהכ״נ ונמצאת מכירתו בטלה א״כ למאי דמספקא
 לן אי אסור למכור ס״ת ישן לקנות כו חדש כי מכרו ס״פ תכטל מכירתן שהרי עברו על דעת בני העיר שאינן רוצים אלא בעלוי ומאי
 קא משנינן לקמן בגמרא מתני׳ דיעבד ועוד דאי משוס בזרי מצוה בלתוד אתינן עלה למה לן עלויא הא אפילו בדוכתי סגי דהא קי״ל
 !שכת דף כ׳׳ב.] מדליקין מנר לנר ותו קשיא לי בלישנא דאמרינן אי לאו דה״ל הנאה מיניה לא הוה יהיב ליה מתנה לא משמע דההיא מתנה
 תיהר דיהיב להו מידי דדכר מצוה כגון תורה ומטפתות או ספרים ועוד שהרכ אלפסי ז״ל כתב מתנה משבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר
ן שעיקרו עשוי לומר בו דבר שבקדושה  פליגי בה רב אתא ורבינא וכה״ג אפילו למשתי כהו שיכרא שרי לפיכך נ״ל לבהכ״נ ודכוותיה טו
 הטילו כו חכמים קדושה מדבריהם ואפילו התנו עליו ז׳ טובי העיר במעמד אנשי העיר אי אפשר שתפקע קלושתו בכלי מפני כבול הקדושה
 שיש בו מיהו לאתר שהטילו קלושתו על הלמיס קלושת דמים קלישא מקדושת בהכ״נ לפי שדמים אלו לא עמדו מעולם לדבר שבקדושה ועוד
 דהרא לה קדושה שניה וקלישא מקדושה ראשונה כדאשכחן [מעשר שני ס״ג מ״י] לר׳ יהודה דס״ל דלקוח בכסף מעשר שנטמא יקבר משוס
 דלא אלים למתפס פדיוניה כמעשר גופיה הלכך כין שמכרו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר או שלא כמעמד אנשי העיר לעולם
 דמים נתפסים כקדושת כית הכנסת ומפקע קדושתיה גכייהו אלא דשכעה טוכי העיר לחודייהו לא מצי לאפקועיה ההיא קדושת דמיס אע״ג
 דאיקלישא אבל במעמד אנשי העיר יכולין להפקיע לקדושת בהכ״נ להפקיע ככדי [או ומש״ה אמדנן במתנה אפילו נתנוה ז׳ טובי העיר
 במעמד אנשי העיר במאי תתפקע קדושתיה ומאן דשד סבר דמפקעא אההיא הנאה דהוו להו מיניה שהרי הן כמחויבים לשלם לו גמול וכיון
 דמפקעה אמידי דהיינו ההיא הנאה אע״פ שיצאה לחולין אין בכך כלום שרשאין הן בכך ז׳ טובי העיר במעמד אנשי העיר: גרפי׳ בגמרא
 נדף ט:1 רמי כר »תמא הוה כני כי כנישתא הואי ההוא כי כנישתא עתיקתא כעא למסתרי ולעייולי כשוד מיניה ואתרי להאי וקא מבעיא
 ליה הא דאמר רב חסדא לא לסתור איניש כי כנישתא עד דבני בי כנישתא אחריתי משוס פשיעותא כי האי גוונא מאי ואתא לקמיה
 דרב פפי ואסר ליה אתא לקמיה דרב הונא בר תחליפא ואסר ליה: תשמישי מצוה נזרקין. רשות לזורקן לאחר שעברה
 מצותן: תשמישי קדושה נננוץ. חוכה לגנזן: תיק ונרתיק. תיק גדול נרתיק קטן ודקדקו מכאן בעלי התוספות ז״ל שהדלי״ת והיו״ד
 שהן כקשר הרצועה אין להם דין אותיות ואינן הלכה למשה מסיני כשי״ן של תפילין מדלא קא חשיכ להו לרצועות אלא תשמישי קדושה
 ועוד מדאמרינן כשכת כפרק כמה מדליקין נדף כח:] לא הוכשרו למלאכת שמיס אלא עור בהמה טהורה בלכד ואמרינן למאי הלכתא
 וכו׳ אלא לעורן והא אמר אביי שי״ן של תפילין הלכה למשה מסיני כלומר וטון שכן פשיטא דתיפוק לי משום שי״ן אלא לרצועות והא
ד ואם היו האותיות שברצועות מי  אמר רבי יצחק רצועות שחורות הלכה למשה מסיני ומשני נהי דגמירי שחורות של בהמה טהורה מי ג
 הלכה למשה מסיני הוו להו לאקשרי נמי והאמר מר דלי״ת ויו״ד הלכה למשה מסיני כדאקשינן כשי״ן ומדלא אמר הכי שמע מינה
 דאינן האותיות אלא קשר כעלמא ואמדנן נמי כפרק כמה אשה נדף סב.] והרי תפילין דמחוסות עור ותניא הנכנס לבית הכסא חולץ
״ד וזה שלא כפרש״י ז״ל שכתב אהא דאמרי׳ בפ׳ הקומץ נדף לה:] וראו כל עמי  תפיליו ונכנס שאני התם משוס שי״ן ולא קאמר משום דלי״ת רו
 הארץ ט שם ה׳ נקרא עליך ויראו ממך אלו תפילין שבראש דהיינו טעמא דשל ראש קדושין יותר משל יד שבשל ראש יש שי״ן ודלי״ת
 שהם רובו של שס ומהא שמעינן דליתא אלא התם הכי פירושא אלו תפילין שבראש שהן בגוכה של ראש ונראין לפיכך הן דומין לאות
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 משפט נר מצוה 16 (כו:-כז:) רבינו נםים בני העיר פרק שלישי מגילה
 א׳ פו-א׳ צ

 עי

 משא״כ כשל יד דהא אמרינן התם לך לאות ולא לאחדים לאות: מריש הוה אמינא האי בורםיא תשמיש התשמיש הוא. ולא כעי גניזה כסא
 שהיו מניחין עליו מטפחות ועליו מניחין ספר תורה ותשמיש דתשמיש לא כעי גניזה: ביון דחזינא דזמנין דמותבץ ספרא עליה. כלומר כלא
 מטפחתא: מריש הוה אמינא האי פריםא תשמיש דתשמיש הוא. פרש״י ז״ל יריעה שפורסין כתוך התיכה דהיינו הארון מכסניס
 ולא נהירא דאדרבה כי האי גוונא תשמיש ממש הוא אלא יריעה היא שפורסים על התיבה כענין שכתוב ופרשו עליו כגד תכלת מלמעלה

 דאמרינן בסוטה [דף לט :L אסור

י ורצועותיהן. ואמר רבא מריש הוה אמינא 4 

ש הוא כיון דחזינא ש דתשמי  כורםיא תשמי
ש קדושה  דמותבן ספרא עליה אמינא תשמי
 הוא ואמר דכא האי תיבותא ״דאירפט
א) כורםיא  מעבדיה תיבותא זוטרתי שרי (
 אסיר כורםיא >נ< מעבדיה כורםיא זוטא שרי
 דרגא לכורםיא אםיר ואמר רבא >א) >״ האי
ש דתשמיש הוא כיון דהזינא  פריסא א תשמי
 דעייפי ליה ומנחי ספר תורה עילויה אי נמי
ש קדושה >ל<:  פרסי ליה אםיפרא אמינא תשמי
 ואמר רבא חני זיבולי דחומשי וקומטרי
 דםפרי תשמישי קדושה נינהו ונגנזים פשיטא
ד עבידי לנטורי  מהו דתימא הני לאו לכבו
 בעלמא עבידי וכאנדרונא דמיאן קמ״ל: אמר
ת מטפהות ש  מר זוטרא משמיה דרב ש
 ב ספרים שבלו עושין אותם תכריכים למת
 מצוה וזו היא גניזתן ואמר רבא ספר תורה
 שבלה גונזין אותה אצל תלמיד הכם ואפילו
 שונה הלכות ואמר רב אהא בר יעקב ובכלי
יונתתם בכלי חרס למען יעמדו  חרס שנאמר 6
 ימים רבים ואמר רב פפי משמיה דרבא מבי
 כנישתא לבי רבנן שרי מבי רבנן לבי
 כנישתא אסור ורב פפא משמיה דרבא אמר
 איפכא והלכתא כרב פפי דאמר ריב׳יל בהכ״נ
 מותר לעשותו בהמ״ד דאלמא בית המדרש
מניהין תורה ע״ג תורה ותורה על  עדיף ת״ר ב
 גבי הומשין והומשין על גבי נביאים וכתובים
 אבל לא נביאים וכתובים על גבי חומשין ולא
: תורה אמר רבה בר בר חנה א״ר  הומשין ע״
 יוחנן משום ר״ג אין מוכרין ם״ת ג אפילו ישן

ש וא״ר יוהנן משום ר״מ אין מוכרין ס״ת אלא ללמוד תורה ולישא  ליקה בו הד
 אשה ת״ר לא ימכור אדם ם״ת אע״פ שאינו צריך לו יתר על כן אמר ר״ש
 בן גמליאל אפילו אין לו מה יאכל ומכר ספר תורה או בתו אינו רואה סימן
ו והותירו אבל שנו אלא שמכר  ברכה לעולם: וכן במותריהם. אמר רבא לא ג
 גבו והותירו מותר ומכרו והותירו נמי לא אמרן אלא שלא התנו שבעה טובי
 העיר במעמד אנשי העיר אבל o התנו שבעה טובי העיר במעמד אנשי
 העיר אפילו לדוכסוםיא מותר מאי דוכסוסיא פרשא דמתא אמר רבה בר בר
 הנה א״ר יוהנן בני יהעיר שהלכו לעיר אתרת ופםקו >ה< להם צדקה נותנין
 וכשהן באין מביאין אותה עמהם ומפרנסין בהן עניי עירם תנ״ה בני העיר
 שהלכו לעיר אחרת ופסקו עליהם צדקה נותנין וכשהן באין מביאין אותה עמהם
 ומפרנםין בה עניי עירם ויחיד שהלך לעיר אהרת ופסקו עליו צדקה תנתן לעניי
 אותה העיר רב הונא גזר תעניתא על לגביה רב הונא בר חנילאי וכל בני מתיה
 רמו עלייהו צדקה יהבו כי בעו למיזל אמרי ליה ליתבינהו ניהלן מר וניזיל
 ונפרנס בו עניי דמאתן אמר להו תנינא במה דברים אמורים שאין שם הבר עיר
 אבל יש שם חבר עיר תנתן לחבר עיר וכ״ש דעניי דידי ודידכו עלאי םמוכו:
! דר״מ א אין מוכרין משל רבים ליחיד מפני שמורידין אותם מקדושתם !  מתני׳ ה
 אמרו לו א״כ אף לא מעיר גדולה לעיר קטנה אין מוכרין בהכ״נ אלא על תנאי

 בעינן עילויא בספר תורה אסור לגלול ספר תורה זה במטפחות של ס״ת אחר: וכתב הרשב״א ז״ל שאלו שמתנדבין ספר תורה ומניתיס
 מטפחת בבהכ״נ מותר להשתמש כהן כל ספר וספר שעל דעת כולן הוקדשו אבל אלו שמניחין בביתם ואח״כ מקדישין כיון שעל דעת אותו
 ספר נעשה ונשתמש בו אותו ספר אסור להניחו בס״ת אתר דהא בעינן עלויא וגרסי׳ בירושלמי ר׳ ירמיה אזל לגולכא תמתין יהבון מקושא
 גו ארונא אתא שאיל לד אימי אמר ליה אני אומר לכך התנו עליו כתחלה ומכאן ראיה לאלה שמשימין עטרות ס״מ בראש הקורא בסיום התורה
 שהוא מותר שאני אומר לכך התנו עליו בתחלה ורביגו האי גאון ז״ל [כתב ומה] שאסר לשום עטרות בראשי חתנים התס הוא לפי שהתתנים
 באים לעטר עצמן בעטרות ספריס ואין אדם מתנה בעטרות שהן תשמישי קדושה שישתמש בהן הדיוט לכבוד עצמו אכל התם לכבוד קריאת התורה
 משתמשין ואני אומר דלכך התנו עליו מתחלה ע״כ: אין פובריים ס״ת אלא ללמוד תורה ולישא אשה. ות״פ מפני שהוא מביא לידי מעשה
יך לו. שיש לו אחרים: או כתו. לשפחות: ל״ש אלא שמכרו והותירו מהן. שחייבין לקנות  אשה נמי דלא חהו בראה לשבח יצרה: ואע״פ שאינו צי
 ג״כ(בדבר< [במותר דבר] זה מידי דבר עלוי: אבל גבו. מן הקהל לצורך אחד מן הדברים השנויים כמשנתנו וקנו ולא הוצרכו כל הדמים שגבו:
 מותר. להוציא המותר ככל מה שירצו ובלבד שיוציאו אותן בצרכי צבור: מאי דכםוסיא פרשא דמתא. בני העיר ששוכרין רוככ סוס שהוא מזומן
 להס לשלחו אל מושל העיר כשיצטרכו לו וה״ה שעושין כדמיו כל מה שרוצץ: בני העיר שהלכו לעי״ אהדת ופסקו להם צדקה נותנין.
 להוציא עצמן מחשד נותנין אותה לגבאי של אותה העיר: וכשהן באים מביאין אותה עמהס. נוטלין אותה מידי אותו גבאי ומביאין אותה
 לעירם: ומפרנפץ בה עניי עירם. ע״י גבאי שלהס: הבר עיר. חכם המתעסק כצרכי צבור האי הוא פירושא דחבר עיר הכא אע״ג דבס״ב
 דר״ה [לף לד:1 חבר עיר היינו צבור: מתני׳ אץ מוכדץ כהכ״נ של רבים ליהיד וכו׳ אין מוכדץ בהכ״נ אלא על תנאי וכר. וא״ת וכיון
 קדושתי על הדמים אפי׳ לשתות שכר באותן דמים מותר ובתר הכי קתני אין מוכדין נהכ״נ אלא על תנאי כשמיכרין אותו לעלות בדמיו ילתלל קדושתי בקדושה הרמי׳ אסיר למכרי לארבעה זכרים הללי:

 רש״י
 כורסיא. בימה של עץ שקורין אמאברא
 בלע׳׳ז: תשמיש לתשמיש. שפורס מפה עליו
 ואח״כ נותן ס״ת עליו: דמותגיה ספר
 עילויה. בלא מסה: דאירפט. ארון
 שנתקלקל ונפרל (ו) מחבירו ויש מגמתו
 בברייתא מנעל המרופט ביבמות: למעבר
 תיבותא חוטרתי שרי. לעשות תיבה
 קטנה מן הראשונה: למעבד לורסיא.
 בימה אסור: זנילי. כמי! ללוסקמא:
 וקומטרא. ארגזין שקורץ אישקרי״ן והרבה
 יש בתרגומו של יהונתן חבלים חבושים
) וארגין אמלין לזהוריתא מחתין נ ) 
 בקומטרין וכן לאשר על המלתחא ללעל בי
 קמטרא: אנדרונא. חלר: מטפחות
 ספרים. אפי׳ של ספרי תורה: ואפי' שונה
 הלכות. כלומר אפי׳ לא שימש תלמילי
 תכמיס בגמ׳ ותלמוד אלא במשניות
 ובברייתומ: מבי לנישתא לבי רבנן. לעשות
: ף  (י) בהכ״נ בהמ״ל אלמא לבהמ״ד עדי
 חומשי). ס״מ שאין בו אלא חומש אחל:
 (אכל לא נביאים וכתובים): ללמוד תורה.
ד: שאינו צריך.  להתפרנס בו טבתלמו
 שיש לו אחר: אינו רואה סימן ברלה.
 באותן דמים: שמלרו והותירו. מכרו
 אחת מן הקדישית הללו ולקחו ממקצת
 הדמים קדושה מעולה והותירו (ח) משס:
 אבל גבו. מעות מן הקהל לצורך ס״ת
 יקנאוהו ונותר מן הדמים מיתר להורידן
 שהרי עדיין לא בא לשימוש קדושה חמורה:
 שלא התנו. על מנת לעשות רצוננו מן
 הדמים: לדולםוסץ. מפרש לקמן: (ט) לי
 התנו מאי הוי. הלא דמי קדושה ניגהו:
 פרשא רמסא. בני העיר שוכרים (י) רוכב
 סוס ומזימן לשולחו בשליחות אצל מושל
 עיר כשיצטרכי: נוסנין לגבאי העיר. כדי
 שלא יחשרוס כפושעי[ שפיסקין צלקה
 לרבים ואין טחני!: ילשה! באי!. לחזור
 למקומן תובעי! אותו מן הגבאי ומפרנסי!
 (ל) את עניי עירם: חבר עיר. חכם

 להפשיט את התיבה בצבור וגרסינן
 בירושלמי כילא דעל ארונא כארונא:
 האי תיבותא דאירפט. שנשבר:
 מעבדי כורםיא אסור. דקדושת
 תיבה חמירא טפי שמצניעין בתוכה
 ספרים ולפיכך אסור לפחות קדושתיה
 ולעשותה כסא שמניחין עליו ס״ת
 לשעה: הני ובולי דהומשי וקומטרי
 דספרי תשמישי קדושה נינהו ונגנז*׳.
 פרש״י ז״ל כעין ארגזים: וכאנדרונא
 דמיין. כענין בנין קרקע זרת קטן
 עשוי ליתן בו ספרים ומשתמרין שס
 דלית בהו משום קדושה: ואפילו שונה
 הלכות. שלא שמש תלמידי תכמיס:
 ובבלי הרם. שאין נותנין אותו בעפר
 אלא ככלי חרס נותנין אותו ושמין
 אותו אצל ת״ח דאע״פ שגונזין אותו
 עושין לו תקנה כמה שאפשר לקיימו:
 מבי כנישתא לבי רבנן שרי. לעשות
 מכית הכנסת כית המדרש מותר
 דעלויי מעלי ליה: והלכתא כרב
 פפי. איכא מרבוותא דדייק מהכא
 דדב״ל ור׳ יוחנן הלכה כדב״ל דהכא
 מייתי סייעתא מדדב״ל אע״ג דפליג
 עליה דרכי יוחנן כדמוכח בגמרא:
 מניהיץ תורה ע״נ תורה ותורה
 על נכי חומשין. כל חומש
 כפני עצמו עשוי כתקון ס״ת אבל לא
 נכיאיס וכתוכיס ע״ג חומשין משמע
 דנביאיס וכתובים לענין הנחה כי הדדי
 נינהו מדלא קתני בהו מניחין ואין מניחין
 וא״ת והיכי אמרי׳ דאין מניחין נביאים
 וכתוכים ע״ג תורה והא קי״ל כפ״ק
 דב״ב ןלף יג:1 דמדביק אדם תורה
 נביאים וכתוכיס וכיון שכן לא סגיא
 דלא הוו נביאים וכתובים ע״ג תורה
 בכריכה וי״ל דהא קיימא לן התס
 דנביאיס וכתובים נגללין כלפי תחלתן
 כלומר שמתחיל מסוסן וגולל עד
 שמגיע לתחלתן וס״ת נגלל לאמצעיתו
 ונמצא דלעולס הוי ס״ת על גכיהן
 דכולהו: אין מוכרץ ס״ת אפי׳ ישן
 ליקח בו חדש. בגמ׳ מספקא לן
 אהא דר״ג [אי] דוקא בדליתי אכתי
 לחדש אלא דבעי למעבדי מהני דמי
 ומשום פשיעותא אכל היכא דאיכא
 חדש בידו ללוקחו מעכשיו מדמיו של
 ישן אפשר דשד כיון דס״ת אי אפשר
 לעלויי והרכ אלפסי ז״ל מסתס לן
 סתומי דכל כי האי גוונא מנקט
 לחומרא עדיף׳• ומיהו במידי
 דמצי לעילויי כגון ספרים ואינך
 אחדני עלויי כעי ואינו מוכר
 להחליפן בדוכתייהו ומוכח בגמ׳ דאי

׳ קנד ן טוא״ח סי ׳א מהלכות תפילי ׳ י ופי ״  א מיי׳ פ
: ב פ ׳ ר ד סי ״ ר י ו ׳ שם ט י : נ מי ב פ ל סי׳ ר ״ י ו  ט
׳ י : ר מי ג ר א״ח סי׳ קנ ו א מהל׳ תפלה ט ״ י י׳ פ  נ מי
א ״ י י׳ פ : ה מי י נ ׳ ר ׳ל סי ׳ י ז מהל׳ מתנית ענייס טו ״  פ
: ג ׳ קנ ר א״ח סי ו ן בטן ט  מהלכות תפלה >סמג עשי

 מסורת הש״ם
: ה ר  א) ירמיה לנ ב) נ״א כשלומד תו

 קובץ הגהות
: (ג) נ״ב א נמי ג ) נ״ב ר 3 ) : ה י ד ב ע נ מ ״  ב״ח (א) נ
א: (ה) צ׳׳ל נ הו ״ ש הוה אמינא: (ד) נ ד  מ
ד כצ׳׳ל: ׳ נ נהמ׳ ״ נ ה נ ) מ t ) : ו ר ו  עליהם: (ו) צ״ל מחנ
: (י) צ״ל ף ק ו ׳ עד נינהו מ ו י נ : (ט) מן נ  (ח) צ״ל מהן

: ה נ נ ״ : (ל) נ מן י  אדם רוכב סיס שיהא להם מז
דה: הו רי ר׳ י  מא״י [א] דנ

נ ״ : (נ) נ י  חו״י (א) צ״ל מריש הוה אמינא האי כו
: ן י ז ) צ״ל ארג ג ) : ׳ ס י ת  עיי נ

 שלטי הגבוריס
 א ונל מה שעושה לס״ת אס עשאו על תנאי להשתמש
י התנאי כתנ הרמנ״ס  בו שאר תשמיש אס רצה מועיל נ
ה הן ש ד  תפותי זהב שעושץ לס״ת לנר תשמישי ק
 יאסור להוציאן למילין אס לא לקנות בדמיהן ס״ת או
פי בני העיר קאמר על בל הנך  חומש ע״כ ומיהו נ
 דקתני בהם שאסיר לשנוחם לקדושה קלה אמר רבא
י העיר במעמד אנשי נ  לא שנו אלא שלא מכרוהו ז׳ טו
ד אנשי העיר מ ע מ  העיר אבל מכרוהו ז׳ טיבי העיר נ
 שרי אפי׳ למשתי ביה שכרא וכתב הרא״ש הלכך יחיד
 שמכר ס״ת שלו מיתר להשתמש בדמיי דדמי למכרוהו
 ז׳ טיבי העיר ולפי זה התפוחים יכולין נעליהן למוכרן

 והלוקח יכול לעשות בהן כל מה שירצה:
ד הן ננהכ׳׳נ כיון ז ב כלי בהכ״נ ה ״ א י ן ר ו ש  ל
דעוח שפורסים נניח הננסח ושפורסין הי  הספסלים ו
 על הארון הרי הן כמו הארון כמו שמבואר נחלמוד
 א״י והלוחות והנימות אין בהם משוס תשמישי קדושה
 והן המעלות והבימוח שעושין לפני הארון שמניתין בו
ס ואינו דימה לקדושמ הארון אלא לקלושח ד פ ש  ה
 נהנ״נ כמבואר בקונט׳ הראיוח: נכרי שהתנדב קורה
ן אותו אס אומר בדעת ישראל הפרשתיה  לבהכ״נ נודקי
 מיתר להשתמש בה יאס לאו טעונה גניזה חיששין שמא
פ״א  היה לבו לש״ש והנהנה ממנה מעל וזה מבואר נ
 של ערכין ינראה בעיני שישראל שהקדיש דבר לנהב״נ
 אע״פ שהוציא מפיו לשס הקדש אין חיששין שמא היה
 לבו לשמים שהרי לנהכ״נ הקדיש והולכין בנדריס אחר

 לשין בני אדס כמבואר בקונט׳ הראיות:
! סייח קאי אבני ד כ י ד רבינו דהא לאין מ ב ד  ג נראה מ
ל שפיר דמי לעשות נשלו בל מה שירצה ח  העיר אנל י
נ״כ הטור א״ח סי׳ קנ״ג  אלא שאינו רואה סימן ברכה ו
 דיחיד נשלו יכול למוכרי ולעשות בדמיו כל מה שירצה
 אפי׳ פיית ע״כ ומדברי מיי׳ ישמ״ג לא משמע כן
ע כתב ומיהו אס צריך למכרה כדי ללמוד ״  והטוי׳׳ד סי׳ ר
ר אחר למכור שסיר דמי נ  תורה או לישא אשה ואין לו ל
ת הראשיניס ו חר  וכתב הרא׳׳ש ז״ל שזה לא נאמר אלא נ
! ס׳׳ת ולומלין בה אבל האימא שכותבי! ס״ת  שהיו נותני
מרחץ אותו ננהכ״נ לקרות בהן נרניס מ״ע על כל  ו
 ישראל אשר ילו משגת לנתיב חמשה חומשי חורה ומשנה
ו כי מצות כתיבת מי  וגמרא ופירושיהן להגות נהן היא י
 התורה היא כדי ללמוד בה דכתינ ולמלה אמ בני ישראל
ע פי׳ המצות  שימה בפיהם ועל ידי הנמ׳ ופירושיה ל
ן לכן הן ספרים שאדם מצווה לכותבן ד ו  יהדינין על ב
 ונס שלא למוכרן אס לא ללמל תורה ואח״נ לישא אשה:

 שיטת ריב״ב
: השמיש ן שקורץ אלמימנר״י  נורסיא. נימה של ע
 והשמיש הוא. שפורס מפה עליה ואחר כך נותן ספר
 תורה עליה: תינוהא ואירפט. ארון שנתקלקל וחברו
ת: !נילי.  מנעל המרופט. מלמד ששפתי זקניס מתרפטו
ן דלושקמי: קומטוי. ארנויס: אפיי שונה הלכות.  נמי
: מני משסא לני רבנן. ׳ ד חנמי  שלא שימש תלמי
 לעשות מנהב״נ בית המדרש: אין מוכרי! לגתחלה.
 אינו רואה סימן כרכה באיתן הדמים: פיסקא יכן
 כמותריהן: גמ׳ שמכרו והוחירו. מכרו אחת מן
 הקדושות הללו ולקחו במקצת הדמים קדושה אתרח
 והותירו מהם. אבל גנו מן הצבור לצורך ס״ה וקנאוהו
׳ מותר לעשות באותו מותר כל  ונותרו בידם מן המעי
 חפצם שהרי עדיין לא נא לכלל קדושה: אנל הסט ז׳
 טוני העיר נמעמד אנשי העיר מותר. ואע״פ שלא
י העיר מותר שאילו מכרו הס נ  מכרו אותן ז׳ טו
 במעמד אנשי העיר אע״פ שלא התני הם יכולין לעשות
 בכל הדמים כל תסצס: טחני!. להוציא עצמן מן החשד:
ן ריכנ שוס שהיא מזימן ד נ י  פרשא דמהא. בני העיר ש
 להם לשלחו אל מושל העיר כשיצטרכו לי: חנר עיר.
 חכם המתעסק בצרכי צבור: מתני׳ אין מוכרי! את
 של רנים ונו׳ אץ מוכרי! נהל׳׳נ וכוי. ממני׳ מילי מילי
 קמני מעיקרא קת;י שאס מכרו בני העיר בהכ״נ לחלל
 קדושתו על הדמים יש להן באותן דמים לעלות בקדושה
 כדקא תני ביח הכנסת ליקחיס תיבה יאס מכרי ביח
 הכנסת להעמידו בקדושתו עושין בדמיו כל צרכן ובזו
מ למכור את של רבים ליחל אנל את של רבים ״  אסר ר
 [לרניסן מותר יעישץ בדמיו כל צרכן וכל זה כשלא
 מכרו ו׳ טוני העיר נמעמד אנשי העיר שאלמלא מכרי

ני העיר במעמד אנשי העיר אע״פ שמכרוהי להלל  וי טו

 המאור הקטן
 מתני׳ אין מוכרין בהכ״נ אלא על תנאי אימתי שירצו יחזרו דברי ר״מ הר׳ אפרים ז׳׳ל פירשה בבהכ״נ של יחיד א] והוצרך לפרש כן משום דקשיא ליה דר״מ אר״מ כיון דאמר ר״מ שאין מוכרין משל רבים ליחיד

 השגות הראב״ד
 א| והוצרך לפרש כך כי׳ לר״מ אלר׳׳מ וכוי: א״א ונירישלמי אמרי הא לקתני רישא אין מונד! של רכים ליחיל אין כאן בהכ׳׳נ מה אנן קיימין אי! כר״מ אי! מוכרים בהכ׳׳נ על תנאי כלומר וכיו! לעל תנאי הוא דמצי
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 עין משפט נר מצוה
ג צ י א - א צ י  א

ר א״ח ו ן יח ט ג עשי מ ל מהלכות תפלה ס ״ ׳ פ י  א מי
ט טוא״ח ן י ג עשי מ א שס ס ״ י י׳ פ  שי׳ צב: ב מי
ג מהלכות ״ ׳ פ י : נ מי מ ל ׳ ש ד סי ״ ר י ו  סי׳ קנא ט

: ו מ ׳ ר ל סי ״ ר י ו ; יב ט ג עשי מ ת ס ״  ת

 מסורת הש״ם
׳ס ׳ מהר׳ ! שפירא ג) גי ״ ׳ מהר ו נ) גי א נ ר ק  א) ר

 לברתיה ד) אחא בר אנא כצ׳יל:

 קובץ הגהות
ליס נהס הספל של יחיל  ב״ח (א) נ״ב ואין מספי
: ׳ : (נ) צ״ ל הוא כי׳ ואי קראי ט ׳ ו  אנל נ
: א ת י מ תא: (ה) צ״ל ל נ הססלא: (ו) צ״ל למי ״  (ג) נ

׳ כצ׳׳ל: י  (ו) יל״נ למתנ

 שלטי הגבורים
תנ מיי׳ לאין הלוקח רשאי לעשות כהן אלו הל׳  א נ
ר אנשי העיר והשיגי מ ע מ  לנריס 6א״נ התנה נ
טן בני הכפר נהכ״נ ינולין למוכר׳ נ נשמי  הראנ״ל י
ן ממרחץ  ממכר עולס והליקח יעשה בה מה שירצה חו
 ובורסקי ובית הטבילה ובית הכסא והא לאמרי׳
ו  להמעות נשארים בקלושתס ואין הלוקח יכול לעשות נ
 אלו הל׳ לברים הני מילי כשלא מכרוהו ז׳ טובי העיר
ל אנשי העיר אבל מכרוהו ז׳ טובי העיר במעמל מ ע מ  נ
 אנשי העיר עושין במעות מה שירצה יכן הלוקח יעשה

 בה אפי׳ אלו הל׳ לברים:
ז אע״פ שנהכ״נ יש בו קלושה אס מכרו ״ א י ן ר ו ש  ל
מעמל אנשי העיר הרי הוא יוצא ני העיר נ  אותה ו׳ טו
ן אוחו ד נ ו מ ש נ י שכר מותר ו  מקרושתו ואפי׳ לשתות נ
י מה שירצה:  מוכרי! איחי לשם חצר והליקח יעשה נ

 ב נשאל מרבינו האיי אלס חשוב שמת מהו לעשות
 הספל וס״ת מונת לפניהם וסלי! פרוש עליה והתיר
 לעשות כן לאלס תשונ וגרול בתורה ויחיל ברירו לגאון
 נענין ההספל נוהגי! בישיבה להשפיל לפני המטה
 לשאר התלמילים אנל חנס ואלוף וגאון מכניסי! אותו
 לנהמ״ל ומנניסיס המטה נמקים שהיה דורש וסופרים
 התלמיליס וקהל ישראל ונשמוציאין המטה סופרים
 אותו על לבית הקנרות יאם חנם הוא סופליס אותו
 על יום א׳ בתוך ימי האבל ולזמן ישיבה סופלין אותו
 כל ישראל הקרובים והרחוקים לפי כבודי נחלש אלר
ס ד ק ב מ  ואלול וליום ג׳ ושביעי עולין לבית הקברות ו
 אותו ליום ל׳ ישיב אין מבקטן אותו ותכלית י״ב חלש

ץ איתי: קר מנ  משכיני! אות! י
׳נ שהוא פתות לנית שהמת מונח ז נהנ׳ ״ א י ן ר ו ש  ל
 שם אסור לנהנים להמס ילהתפלל שם על שיעשו
 מחיצה לפני הפחח ואס העמילו שם התינה של ספרים
 אינה חוצצת שפעמים מטלטלי! עם הספרים והרי היא

לנר המקנל טימאה אינו חוצץ:  מקנלמ טומאה ו
ז ג ונראה בעיני שלא נאמר על תנאי הן ״ א י ן ר ו ש  ל
 עשויוח אלא לאורחים שבבבל היו מצויין אורחים
טס ממקוס למקום והיו אובלין ושיתין בנהכ׳ינ נ ו  הע

 אבל בני העיר אין נכנסין אלא לתלמוד תורה:

 שיטת ריב״ב
 מפשיל׳!. גוללין וה״ה לכל מלאכה אלא שהסשלת
נהנ״נ נית גלול וראוי  תבלים צריך מקים רחנ ידים ו
 לנך: מפני עגמה גהש. מניתי! אותו לעלו׳ בו
 עשנים כדי שתהא עגמת נפש לרואיהס שיזכרו את
 ימי נניני ואת שהיו רגילים להאסף שס: גמ׳ נמה
נות: ואי! נאושין בהן. אין  הארנה ימים. באיזו ז
 מתקשטין בהן: על הנאי. ע״מ שישתמשו בהן:
 זילחא דמיטוא. זרס מיס: צילוהא. דעת צלילה:
 איצנורין ליס לאיניש ונוי. כיון שאין נכנסין בהן
 לצורך אס הוצרך לקרות אחד מבהכ״נ מה יעשה:

: נואו  מיתא אסו. בוא י

 המאור הקטן
 מפני שמורידין אותו מקדושתו על מה צריך
 תנאי הלא הוא עומד בקדושתו לעולם והר•
 שלמה ז״ל פירש משום שנראה כמזלזל
 כשמחליטין אותו מסלקין את עצמן ממנו ולי
 נראה מתני׳ מילי מילי קחני אם מכרו לעלות
 בדמיו מותר לחלל קדושתו ואפי׳ לר״מ
 כדקתני רישא לוקחין בדמיו תיבה ואם מכרו
 להעמידו בקדושתו עושין בדמים כל צרכן
 ובזו אסר ר׳׳מ למכור משל רבים ליחיד אבל
 משל רבים לרבים מותר ועושי! בדמים כל
 צרכן ואע״פ שלא מכרו שבעה טובי העיר
 במעמד אנשי העיר שאלמלא מכרו שבעה
 טובי העיר במעמד אנשי העיר אפי׳ לשתות
 שכר בדמיו מותר ואע״פ שמכרוהו לחלל
 קדושתו ובתר הכי קתני אין מוכרי! בהכ״נ
 אלא על תנאי כשמוכרין אותו לעלות בדמיו
 ולחלל קדושתו בקדושה הדמים והיינו דקא

 רבינו נםים בני העיר פרק שלישי מגילה (כז:-כח:) ם
 דסבירא ליה לר״מ שאין מוכרין אפילו מרבים ליחיד וכל שכן להוציאה לחולין א״כ למה צריך תנאי והא בקדושתה קיימא כבר נשמר מזה
 רש״י שפי׳ דהיינו טעמא כדי שלא יראו המוכרין כמזלזלין בקדושתה וכאלו אינם תפציס כה >י) א״נ מתני׳ מילי מילי קתני כשמוכרין אותה
דן אותו אין מוכרין אותו אלא על תנאי ובגמ׳ דייקינן ור״מ דאמר על תנאי מוכרין רי  ממכר עולם צריך שלא יודדוהו מקדושתו לר״מ ואס מו
 אותו לוקח היכי דייר ביה שהרי אס רצו להחזיר נמצא לוקח משתמש בו בינתיס בשכר מעותיו והוי רכית: חוץ סד׳ דברים ובו׳ בית
ו המים. דהיינו כית הכביסה דבכל הני ״ ש  ר

׳ לבית המים• אימתי שירצו יחזירוהו דברי ר״מ וחכמים איכא זלזול לכית הכנסת: י  המתעסק נצרט צבור: מתנ

־ נ ״ & אומרים מוכרין אותו ממכר עולם א חוץ , ועוד אמי יבי י״ויה נ ל « 6 * « & « « ^ 
 זו בעי מקום רחב יליס יבהכ״נ גלולה וראף דברים למרהץ ולבורסקי ולבית הטבילה

׳ ולבית המים רבי יהודה אומר מוכרין אותו י  לכך: קפנלליא. מפרש לקמן: גמ׳ נ
 % לשם הצר והלוקה מה שירצה יעשה ועוד
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 צליט! להאסף ולהשפיל ובית הכנסת לאיי פירות ואין עושין אותו קפנדריא שנאמר
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ב יהודה אמר  בו עשבים כלי שיהא עגמת צפש לרואיהס עגמת נפש: גמ' אמר ר
ך ד׳ תר לאדם להשתין מים בתו מו אל א ו שמו י ל י ג  חכרו ימי מייני ואת שהיי י
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 מאי בי רבנ!. למה קורי! בתי מלרשומ בי ינאי במה הארכת ימים אמר להם מימי לא
ך ד׳ אמות של תפלה ולא ל השתנתי מים בתו י ע י ל ר מ א י י ב ל י כ ס ל ת י ז ב ה ' ש פ י ל מ  י

 לבתי מררשות עליפי מבתי כנסיות א״כ _1 ו _1

א כניתי שם לחברי ולא בטלתי מקדוש היום ח ל , : ז ן ה , ש , מ ש מ ס ל ה ר ל מ ו מ מ י ד כ ״, מ  ב

 למימרא. זרם מיס אונליא בלע״ז: לאו אמה זקנה היתה לי ופעם אהת לא היה לי יין
ל ראשה והביאה לי א לקדוש היום מכרה כפה ש : *™ ^ ל »  משים. שיג! עלינו «

 היינו עוסקין בשמעתתא לא היינו נכנסין: י , ,

 צילותא. לעת צלולה: למקרי גברא יין לקידוש היום וכשמתה הניהה לו ג׳ מאות
 מישהא מאי נעביד. מאחל שאין נמסק גרבי יין וכשמת הוא הניח לבניו ג׳ אלפים
^ ™ גרבי יין: ועוד אמר ר׳ יהודה וכו/ ת״ר ־בתי ״ ^ , ^ ^  ״
ת אין נוהגין בהן קלות  של מיס. כגון הספילא לקאי ביה רב ששת כנסיות ובתי מדרשו
ש אין אוכלין בה? ואין שותין בהן ואין א  אס ימות: אי משוס יקרא דירי אי משוס ר
 ZX> S נאותין בהן ואין מטיי^ין בהן ואין נכנסין בהן
 כתר בס״ת: תלן». שבטל מ! העולם: בהמה מפני ההמה ובגשמים מפני הגשמים

 במי ששמה הלטה. אפילו לא שימש (א) אבל קורץ בחן ושונין בחן ב ומספידץ בהן
 הספד של רבים ומכבדים אותן ומרביצים אותן א״ר יהודח אימתי בישובן
 אבל בהרבנן מניהין אותן ועולין בהן עשבים מפני עגמת נפש: א״ר אסי בתי
ש ומאי א יות ואעפ״כ אין נוהגין בהן קלות ר  כנסיות שבבבל ג על תנאי הן עשו
ן בח חשבונות לסוף מלינין ת בהכ״נ שמחשבי ש  נינהו השכונות דאמר רב ש
 בו מת מצוה: ואין נאותין בהן אמר רבא הכמים ותלמידיהם מותרין דאריב״ל
 מאי בי רבנן ביתא דרבנן: ואין נכנסין בהמה מפני ההמה ובגשמים מפני
 הגשמים רבינא ורב אהא בר אבא הוו קיימי וקא שיילו שמעתא מרבא אתא
 זילהא דמיטרא עיילי לבי כנישתא אמרי הא דעיילינן לבי כנישתא לאו משום
 מיטרא הוא אלא דשמעתא בעיא צילותא א״ל רב אחא בריה דרבא לרב אשי
 וכי איצטריך אינש למיקרי גברא מבי כנישתא מאי א״ל אי צורבא מרבנן
 w לימא שמעתא ואי תנא הוא לימא הלכה ואי קרא הוא לימא פםוקא ואי
 לאו בר הכי הוא לימא לינוקא אימא לי פסוקך אי נמי נשהי פורתא וניקם:
 ומםפידין בתוכו הספד של רבים. מחוי רב הםדא כגון הספרא דמאי ביה רב
ת כגון >ג< דקאי ביה רב הםדא רפרם ספדה לכלתיה בבי ש ת מחוי רב ש ש  ש
 כנישתא אמר אי משום יקרא דירי אי משום יקרה דידח >י< מיתא אתו כולי
 עלמא ר׳ זעירא ספריה לההוא מרבנן בבי כנישתא אמר אי משום יקרא דירי
שתמש בתגא הלף  אי משום יקרא דידיה >ה< מיתא אתו כ״ע: תנן התם ץדאי
ש במי ששונה הלכות דאמר עולא לישתמש מ ת ש מ ן בן לקיש זה ש  א״ר שמעו

 שהרב וכו׳. אע״ג דר׳ יהודה
 בפלוגתא קמייתא מיקל טפי מדרבנן
 דרבנן סברי שצריך להתנות כמכירת
ס י ר  כהכ״נ שלא ישתמש בה בד׳ מ
 ור׳ יהודה אמר דמוכדן אותה לשוס
 חצר והלוקת כל מה שירצה יעשה
 אפי׳ הכי קאמר הכא ועוד משום
 דלמאי דס״ל לרבי יהודה גופיה
 שהלוקח כל מה שירצה יעשה אחמוד
 הוא דקא מחמיר כמאי דקאמר דאין
 מוכרין אותה אלא לשוס חצר ומש״ה
 קאמר ועוד מחמיר נמי תומרא
 אתריתא בכית הכנסת שחרכ: ואץ
 מפשילין בו חבלים. גודלין והוא הדין
 לכל מלאכה אלא שהסשלת תבלים
 צריך מקום רחכ ידים וכית הכנסת
 בית גדול הוא וראוי לכך: קפנדריא.
 בגמ׳ מפרש: מפני ענמת נפש. כדי
 שתהא עגמת נפש לרואיהם שיזכרו
 את ימי בניינו ואת שהיו רגילין
 להתאסף שם וישתדלו להחזירו
 לישובו: גמ׳ מותר לחשתץ מים
 בתוך ד׳ אמות של תפלה. שאין צדך
 להרחיק ד׳ אמות ממקום שהתפלל
 וגרסינן עלה בגמרא המתפלל ישהה
 כדי הלוך ד״א וישתין כלומר דבציר
 מהכי אסור לפי שכל שיעור ד׳ אמות
 תפלתו סדורה לו בפיו ורחושי
 מרחשן שפוותיה והמשתין ישהה כדי
 הלוך ד׳ אמות ויתפלל כלומר כדי
 שיהו נצוצות של מימי רגלים כלים
 בכסותו: במה הארכת ימים. כאיזו
 זכות: ולא בטלתי מקדוש היום ביץ.
 שהוא מצוה מן המוכחר: פעם אהת
 לא היה ל־ קדוש היום. כיין:
 ומכרה כפה שעל ראשה. שהיה היין
 אצלם ביוקר: ואץ נאותץ בהן.
 אין מתקשטין בהס: בתי כנסיות
 שבבבל על תנאי הן עשויות. אין לפרש
 שיהא מותר לנהוג בהן קלות ראש
 בחרבנן מדמייתי לה בפיסקא דבהכ״נ
 שחרב דהא ליתא מעובדא דרבינא
 דלעיל דהוה ליה תלא דבי כנישתא
 בארעיה ולא שרו ליה למזרעה אלא
 במכירה דשבעה טובי העיר ורבינא
<[שאין] ראר  בבכל הוה וכל שכן י
 להעמידן בישובן מדאמדנן ברפרס
 דספדיה "לכלתיה משום דהוה ליה
ד ככל בתי ש  הספד של רכים ל

 כנסיות שבעולם ורפרס בבבל הוה
 ורבינא ורב אחא נמי כד אתא עלייהו זילחא דמיטרא אמרי משום דשמעתא בעיא צילותא כדאיתא כסמוך לפיכך פירש הרמכ״ן ז״ל שעל תנאי
 הן עשויות היינו לענין שאס הוצרכו אנשי העיר להאכיל כהן ענייס או להשכיכס שם מותר וה״ה לכל צרכי עניים לפי שעה וכדאמרינן
דף קא.] לאפוקי עניים דאכלו ושתו ככי כנישתא וכן חכמים מותרין ליהנות בהן והוא שהוצרכו להס כגון שהיה מקום  בפרק ערבי פסחים !
 דחוק לתלמידים אכל שלא כשעת הדחק אסור כדמוכח עובדא דרבינא ורב י<אדא בר אהבה וגרסינן בירושלמי רבי אמי מפקד לספריא
 אילו אתו לגכיכון איניש מלוכלך באודיתא חהוון מקכלין ליה ולחמריה ולמאניה פי׳ מלוכלך משוח כלומר שיש לו קצת תורה וכדאמרי׳ בהגדה
 !ויקרא רכה ס״פ כב! גכי יכטת כי יגית ירדן אל פיהו אין כו כדי לכלוך פה כלומר לטבול בו קצת הפה ואע״פ שלכל הדברים הללו מועיל תנאי
ו מת מצוה. שאין  לכתי כנסיות שבבכל אין תנאי שלהם כלום לענין קלות ראש וחסכונות: נהנ״נ שטחשנץ בו השכונות לסוף מלינין נ
 מספיקין לעשות צרכיו: לבינא ורב אדא בר אחכח וכו׳ זלחא דמ־טרא. זרם מיס: צ־לותא. דעת צלולה אע״ג דבתי כנסיות שבבבל
 על תנאי הן עשויות ה״מ כשעת הדחק וכאן לא היה דוחק כל כך ואע״ג דאמרינן חכמים ותלמידיהן מותדן משמע לי דהיינו בבהמ״ד ולפי
 שעומדין שם כל היום כדאמרינן מאי בי רבנן ביתא דרבנן אבל כהכ״נ לא: אי נמי נשרי פורתא וביקום. שלא יהא נראה כנכנס כה לצרכו בלבד:
 חםפד של רבים. שהרבים עוסקים בו: מחוי רב הסדא כגון הספידא דקא־ ביה רב ששת. דמשום יקרא דידיה אתו כולי עלמא ורב ששת אמר
 כגון הספדא דקאי כיה רכ חסדא וכל אחד היה אומר כן לכבוד חבירו: ודאישתמש בתנא חלף. מי שנשתמש בכתר תורה דהיינו ח״ח: חלף.
 אכד מן העולם: זה המשתמש במי ששונה הלבות. אע״פ שאינו לומד תלמוד כיון שלומד הלכות דהיינו משנה: דאמר עולא לשתמיש

 הוינן בגמ׳ היכי והא לאו דוקא אלא או לפירושא דידן או לפי׳ הר׳ אפרים ז׳׳ל אבל לפי׳ הר׳ שלמה ז׳׳ל הוה ליה למימר היכי מצלי בה: ייר ביה הויא לה רבית אלמא כשמוכרין לבית דירה

 השגות הראב״ד
׳ מילי שאמר זה מילי בעלמא כינהו דאי ׳ אבא דוקא דירה אלא שאף המפלה אסורה להם כדירה משוס רבית. ומי ר אבא בשם ר ׳ תייא נ ! אומו ממכר עולם וכו׳ ר ן מוכרי י נ נ ר ס הוא ואי! נ י נ  הדרי נהי אנתי של ר
י התינה נעלי התינה מ ד תר לתלל קדושתה מה צורך לתנאי זה וכשלוקמים נ מו ד נתזקת רכים וממילא לר״מ אין היחיד סיפא כשמכרו לעלות כדמיס ו י שתעמו ד ! ליחיד ועל תנאי נ ט נ ו נ לר״מ מ ״ נ ה  תסתר בש״ח אנל נ

ו כלום: י ר נ ד ר אין נ נ ף ד ת סו נ מתני! על התינה להתזירה ולהחזיר המעו ״ ני דיירה נה לאו ג ׳ בגמ׳ הי י ט אמר ס ו י נ ג עליו ושל ר ״ נ ה ט שם נ ה ר חולי! ש נ ה שוס ד  רשאי לעשות נ
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 18 (כט-כט:) רבינו נםים בני העיר פרק שלישי מגילה

 איניש במאן דתני ארבעה ולא ישתמיש איניש

. היינו שגומר תלמוד ד׳ שדריס כלומר . סי׳ הרכ אלפסי כמי ששונה ד׳ סדרי משנה: ולא לישתמש במאן דמתני ד  איניש נמאן דתני ד
 דכעל תלמוד עדיף מכעל משנה וריש לקיש לחומרה קאמר דאפילו מי ששונה הלכות דהיינו משניות מיקרי תנא ומילתא דעולא לאו
 ריש לקיש מייתי לה אלא תלמודא מייתי לה ואחרים פירשו דתני לעצמו ומתני לאחרים וריש לקיש קאמר דאפילו שונה לעצמו תנא מיקרי:
ף 1:0  מבטליץ ת״ת להוצאת המת. (לאו) דוקא להוצאה אכל לשאר צרכיו לא ואע״ג דאמרינן כמס׳ מ׳׳ק פרק (משקין) !ואלי מגלחין ז

 (א) כל בני העיר אסורין
ן שאינו  בעשיית מלאכה אפי׳ הכי טו

ת במאן דמתני ארבעה פירוש דתאני ארבעה ״ י ת ' ל ט ב י מ י ו א ר ב ו ח ו ל י ל ל ע ט י  מ

 מי ששונה ארבעה סדרי משנה ופירוש
 דמתני מי שגמר תלמוד ארבעה םידרי: ת״ר
 (א) אמבטלין תלמוד א תורה להוצאת המת
 ולהכנסת הכלה בד״א בשאין לו כל צרכו
 אבל יש לו כל צרכו אין מבטלין וכמה כ״צ
 אמר רב שמואל בר אויא משמיה דרב
 תליסר אלפי גברי ושתא אלפי שיפורי והנ״מ
 לדקרי ותני אבל דמתני לית ליה שעורא:
מאי קפנדריא  ואין עושי], אותה קפנדריא נ
 כמאן דאמר אדמקיפנא [אדרי] אהדר ואעול
) אמר רבה בר אבהו הנכנס ב  בהא אמר ר״נ (
 לבהכ״נ על מנת שלא לעשות קפנדריא
 מותר לעשות קפנדריא: עלו בה עשבים לא
 יתלוש מפני עגמת נפש תניא לא יתלוש
 ויאכל אבל תולש ומניח ת״ר בית הקברות גאין
 נוהגין בה קלות ראש ואין ב מרעין בהם את
 הבהמה ואין מוליכין בהם אמת המים ואין
 מלקטין מהן עשבים מפני כבודן של מתים
 ואם למט שורפם במקומם: מתני׳ יר״ח אדר
 שהל להיות בשבת קורין בפרשת שקלים חל
 להיות בתוך השבת מקדימין לשעבר ומפסיקין

 לשבת אחרת. בשניה זכור בשלישית פרה אדומה ברביעית החדש הזה בתמישית
 חוזרין לסדרן לכל מפםיקין לראשי חדשים להנוכה ולפורים ולתעניות ולמעמדות
צו את בני ישראל ואמרת (  וליום הכפורים: גמ' מאי פרשת שקלים רב אמר א
כי תשא תניא כוותיה דשמואל ,  אליהם את קרבני לחמי לאשי ושמואל אמר נ
 ראש הדש אדר שהל להיות בשבת קורין כי תשא ומפטירין ביהוידע הכהן
 ואמר רבי יצחק נפחא ר״ח אדר שחל להיות בשבת מוציאין שלש תורות
 וקורין באחת עניינו של יום ובאחת ר״ה ובאחת כי תשא: ואמר רבי יצחק
 נפחא ר״ח טבת שחל להיות בשבת מוציאין שלש תורות אח׳ קורין בו עניינו

 רש׳׳י
 תלמידי חכמים: דתאני. לעצמו: רמסני

 לאחרים: די. ארבע סידרי: להמסה

 ללה. ללותה מבית אביה לחופתה:

 אומקיפנא אדרי [אהדר] ואעיל בהא.
 בעוד שאקיף שורות הללו של בתים אכנס

 דרך הבית הזה ואקצר דרכי: מפגי לבוד!

 של מתים. אאין נוהגין בהן קלות ראש קאי:

 מתני׳ קורי! פרשה שקלים. להודיע
 שיביאו שקליהס באדר כדי שיקריבו באחד

! לשבה  בניס! מתרומה חדשה: ומפסיק,

 הבאה. מלומר פרשה שניה כדי שמקרא

 בשבח הסמוכה לפורים פרשת זכור כדי

: פרה  לסמוך מחיית עמלק למחיית המן

 אדומה. להזהיר ישראל לטהר כדי שיעשו

 פסחם בטהרה: ברביעיה החדש הזה ללם.

׳ מ  ששס פרשת פסח: חוזרי! ללסדרן. מ

 מפרש לה: ללל מפסיקי!. לכל המועדות

 מפסיקין לקרות בעני! השכוע וקורי! בעני!

 המאורע: למעמדוה. קורי! במעשה בראשית

1: גמ׳ אה קרבני לחמי. יחניא לקמ  י

 וכתיב בתריה זאת עולת חדש בחדשו

 ובשקלים איירי שיביאו קרבנות באחד בניסן

 מתרומה חדשה וכיון דבניסן בעינן אקרובי

 מש״ה מקדמינן וקרינן מאחד באדר כי

 היט דלייתי שקלים ככל יום ויום למקדש

 כדי שיהא תמידי! ומוספי! של ראש תדש

 ניסן קריבין מתרומה חדשה: ומפטירין

 גיהוידע. לדמי לפרשת כי תשא דהכא

 כתיב כופר נפשו והתם כתיכ איש כסף

 לשאר צרכיו ויש מפרשים דמבטלין
 ת״ת דקאמר היינו רשות בעלמא
 ולא תובה דבמת מצוה בלחוד הוא
 לקאמר דמיחייכ כדאיתא בפ׳ קמא
 דמכילתא אכל כשאר מתים רשות
 וכמו שכתכתי שס והיינו דאמר הכא
 אמרו עליו על ר׳ יהודה בר׳ אלעאי
 שהיה מבטל וכו׳ דאלמא רבנן אחריני
 לא מבטלי ולאו ראיה היא דמעשה
 שראו לר׳ יהודה ברבי אלעאי הביאו
 לראיה שמבטלין אבל לעולם האי
 מבטלין חובה הוא ובשיש עמו כל
 צרכיו דאמרי׳ אין מבטלין היינו לומר
 שאינו חייב לבטל והכי מוכח כירושל׳
 במסכת כלאים: מאנולא ועד ב•
 סברא. מפתח העיר עד לקבר:
 נטילתה כנתינתה. נתינתה בס׳ רבוא
 דהא מסקינן דבמאן דקרי ותני
 עסקינן ונמצאת מיתתו נטילתה של
 תורה: אכל למאן דמתני לית ליה
 שיעורא. משמש ת״ח בתלמוד ואחרים
 פירשו מתני לאתרים ולמאן דלא קרי
 ולא תני כתבו מקצת הגאונים ז״ל
 דבעשרה סגי ליה: אדמקיפנא אדרי
 אעול בהאי. בעוד שאקיף שורות הללו
 אקצר את דרכי ואכנס דרך הבית
 הזה ואמרינן עלה כגמ׳ א״ר אכהו
 אס היה שביל מעיקרו מותר וגרסינן
 תו התם הנכנס לכהכ״נ להתפלל מצוה
 לעשות קפנדריא שנאמר ובבוא עם
 הארץ לפני ה׳ במועדים הבא דרך שער
 צפונה להשתחוות יצא דרך שער נגב וגו׳
 וכתבה הרב אלפסי ז״ל בפ׳ הרואה
 וטעמא דמלתא מפני שנראה כמחבבה:

 ת״ד בית הקברות אין נוחנין כחן קלות ראש וכוי. ואם לקט שורפן במקומן מפני שאסורין כהנאה: מתני׳ ר״ח אדר שחל להיות בשבת
 קורין בפרשת שקלים. בר״ח ניסן היו צריכין לקנות קרבנות מאותן שקליס שתורמין מר״ת אדר ואילך לפי שצריך להקריב קרבן מתרומה
 חדשה וסשטינא לה בגמרא מדכתיב זאת עולת חדש בחדשו לחדשי השנה אמרה תורה חדש והבא לי קרבן מתרומה חדשה ומחדשי
 יתירי דכתיכי כהאי קרא דרשינן דקרא הכי קאמר דיש ר״ח שאתה חייכ להקריכ כו קרכן מתרומה חדשה כל אותה שנה מר״ח ואילך
דף 1.1 דהאי חדש היינו חדש ניסן דכתיב הכא לחדשי השנה וכתיב התם ראשון הוא לכם לחדשי השנה מה להלן  וגמרינן בפ״ק דר״ה !
 ניסן אף כאן ניסן ומש״ה קרינן כר״ח אדר כשחל להיות בשכת כפרשת שקלים וכדתנן התם בשקלים באחד באדר משמיעין על השקלים
 וכו׳ ובגמרא יהבינן טעמא למה מקדימין כל כך: חל להיות ר״ח אדר בתוך השבת מקדימי; לשעבר. מקדימין לקרות פרשת שקלים ביום
 שבת שעבר קודם ר״ח ומפסיקין לשכת אחרת שאין קורין כו פרשה כדי שיקראו פרשת זכור בשבת הסמוכה לפורים ומשוס דבעינן למיקרי
 תמתה את זכר עמלק סמוך למתיית של המן שיצא ממנו: בשניח וכור. לרב דקי״ל כותיה דאמרי׳ בגמרא פורים שחל להיות בערב שבת
 מקדימין שבת שלפניו לקרוא פרשת זכור האי בשניה זכור קאי בין אחל ר״ח אדר להיות בשבת ובין אחל להיות בתוך השבת ומיהו האי
 כגווניה והאי כגווניה דכשחל להיות בשבת האי שניה שניה ממש שקורין בה זכור ואי חל להיות בתוך השבת האי שניה היינו שניה
 להפסקה שהשבת הבאה אחר ההפסקה קורץ זכור: בשלישית פרח אדומח. כדי שיטהרו טמאי מתים עצמן לפני הפסח: וברביעית חחדש
 הזה לכם ראש חדשים. משום ר״ח ניסן והאי רביעית ושלישית על כרחין להפסקה היא ואחל להיות בתוך השבת קאי ומיהו ששי בשבת
 ליתיה ככלל חל להיות כתוך השכת דאי לא תימא הכי׳ היכי קאמר דבשלישית להפסקה פרה וברביעית החדש והא ע״כ כל שחל ר״ח
 אדר בע״ש יש שתי הפסקות וסימן לו ובי״ו כלומר דכשחל ר״ח אדר בו׳ מפסיקין בב׳ ובי״ו כדי לקרות פרשת פרה בשכת הסמוכה לר״ת
 ניסן ונמצא שאין קורין פרשת פרה בשלישית להפסקה אלא ברביעית ולא ברביעית פרשת החדש אלא בחמישית הלכך ע״כ ע״ש ליתיה
 בכלל תל להיות בתוך השכת כשם שא׳ בשבת אינו בכללו כמו שאכתוב בגמ׳ בס״ד וטעמא דמילתא דבתוך השבי! משמע אמצע שבת שיש
 חול לפניו ולאחריו מה שאין כן בא׳ בשבת וששי בשבת: בחמישית הוזר־ן לכםדרן. בגמ׳ מפרש לסדר מאי: לכל מפםיקין וכוי. אף
 המועדות ככלל דמתני׳ הכי קתני לכל המועדות מפסיקין שמניחין פרשת היום וקורין כשל יו״ט וכן לראשי חדשים ולחנוכה ולפורים ולתעניות
! מיהו  שגוזרים בשני ובחמישי ולמעמדות של יום שני רום תמישי שהיו קורין בתורה במעשה בראשית כדאיתא 3פ׳ כתרא דתעניות [דף ט.
 הך הפסקה לאו בתדא גונא היא דבי״ט מפסיקין בפרשה בין בשבת בין בשני ובחמישי שאין קורין אותה פרשה שהיא באה על הסדר ואילו
 בר״ח ובחנוכה שיכולין לבא בשבת אינו כן שאין מבטלין הפרשה בשבת אלא שמפסיקין בהן להפטרות כלומר שאין מפטירין מענין הפרשה
 אלא מענין ר״ח או חנוכה כדרך שגוהגין בשבתות של פרשיות הללו שמפטירין בהן מעין כל פרשה ופרשה וכן בראשי חדשים וחנוכה
 כשחלו להיות בשבת קורץ הפרשה שהיא באה על הסדר ואח״כ קורין פרשת ר״ח או פרשת חנוכה ומפטירץ הפטרת חנוכה או ר״ח
 ונמצא שאין הפרשה הבאה על הסדר מתבטלת בשבת מחמתה אלא שההפטרה משתנית אבל בימות החול כלומר בשני או בחמישי אינו
 כן שאין קורין בתורה אותה פרשה שהיתה ראויה לקרות אלא קורין כענין חנוכה ופורים ור״ח וכן פוריס לדידן בני ארביסר ותעניות
 שא״א שיבואו בשבת הפסקה שלהן היינו שאין קורץ בשני ובתמישי בפרשה שהיתה ראויה לקרות אלא כפרשה שלהם והפסקה דמעמדות
 נמי כשני וכחמישי הוא כענין שאמרו ולא בשבת שאע״פ שהמעמדות היו כן בשכת אעפ״כ אי אפשר שתהא מחמתן הפסקה בשבת לפי שאין
 קורין פרשה מיוחדת דהיינו מעשה בראשית שהיו קורין בהן אלא בששת ימי השבוע כמו שמפורש בפרק בתרא דתעניות אבל כשכת לא
 היו קורץ אלא כסדר היום כדרך שהצכור קורין הלכך לא משכחת לה הפסקה דפוריס ותעניות ומעמדות אלא בשני ובחמישי ויום הכפורים
 דקתני אגב גררא דתעניות נקטיה אע״ג דבכלל רישא דמתניתין הוא דקתני לכל מססיקין דהיינו לכל ימים טובים כמו שכתבתי והאי לכל
 מססיקין דסיפא דומיא דמפסיקין דרישא הוא שכל אחד ענינו שמפסיקין מאותו סדר שכבר התתילו לקרות אע״ג דבמפסיקין דרישא חוזרין
נ אמר צו את בני ישראל ונו׳.  לסדר כל השנה כולה דמכל מקוס מפסיקין הן מסדר פרשיות שהתחילו לקרות: נמ׳ מאי פרשת שקלים ר
 ומקריא פרשת שקלים משום דכתיב בההיא פרשה זאת עולת חדש בחדשו לחדשי השנה דדרשינן מיניה חדש והבא לי קרבן מתרומה
 חדשה ומיניה ילפינן שצריכין לשקול מחדש: ושמואל אמר כ׳ תשא. משוס דשלש פעמים !תרומת הי] כתוכ כההיא פרשה רלפינן מינה שלש
 תרומות של אדנים ושל מזבח ושל בדק הבית: ראש חדש אדר שחל לחיות בשבת וכו׳ י־״ח טבת שהל להיות בשבת וכוי. בגמ׳ אמרי׳

 התעניות או המעמדות והא כדאיתא והא כדאיתא לכל מפסיקין דרישא קאי בהפסקת ההפטרה כדפי׳ לעיל ותעניות ומעמדות שהן בתול יאין בתול הפטרה הפסקת! היא הפסקת הפרשה:

 עין משפט נר מצוה
 א׳ צד-א׳ צז

ר ו ] ג ט ן דרבנ ] ! ג עשי מ ל מהל׳ אנל ס ׳ ׳ י ׳ פ י  א מי
ן ג עשי מ א מהל׳ תפלה ס ״ י ׳ פ י : ב מי ׳ שסא ד סי ״  י
ל מהל׳ ״ י ׳ פ י א: ג מי א״ח סי׳ קנ ] טו קסל ] ( ח  ר
׳ שסח: ל סי ״ ר י ו ] נ ט ן לרבנ ] ! ג עשי מ  אנל ס
ר א״ח ו ט ט ! י ג עשי מ ג מהלכות תפלה ס ״ י ׳ פ י  ד מי

ה (ותרפו<: פ ר ] ת ל פ ר ת ׳ ן  סי

 מסורת הש״ס
ר כת ב) שמות ל: ב ד מ  א) נ

 קובץ הגהות
: ר י ע נ מת נ ״  ב״ח (א) נ

: נ ״ פ ׳ ק ׳ סי ט ו מ ף נ ׳ י י ר ׳ נ נ עי ״  ה ו״י (א) נ
: ג ״ נ ׳ ר ת סי ו נ ר ף נ ״ ט ׳ נ נ עי ״ ) נ כ ) 

 שלטי הנבורים
ן שיש לו מי שיתעסק עמו אי׳צ ג טו  א נתב נה״
ט לינא עשרה תנ ד  להתבטל בשבילו ורב נטרונאי נ
 מבטלי! וכתב הרמב״ן דטעמא דמסתנר הוא דהא איכא
 שורה וקדיש וברכת אנליס דבעינן י׳ וכתב עוד שא״צ
 שידע נודאי שיש לו נל צרכו אלא כיי! שיש בעיר מי
י י א״צ לראות אס יש מי שיעסוק נ  שראר לעסוק נ
 אלא כיון שיש מי שיעסוק ת״ת קידס י״א שא״צ לבטל
 בשביל אשה וחינוק אלא במאן דלא קרי ותני יי״א כיין
 שאינה מצווה לקרוח יעישה מה שמיטל עליה יזהירה
ה נמאן דקרי ותני כתב ה״ר נ  בלמוד בניה ונעלה ד
ו״ט מיוני שתינוקות של בית רבן אינן מבטלי! בשביל  י
ד אין מנטלי! אפי׳ לבנין בהכי׳נ וכל ה  הוצאו׳ המת ש
ד אלא בשעת הוצאתי שצריטן להתבטל י י  זה לא א
 ללוותו אבל כל זמן שמוטל לקוברו אין מנטלין בשבילו
ר שכל אחת מתעסקת ח נעי ד ו נ  ח״ח אלא אס יש ח
ן בשאר  יומה איתה שאינה יימה מותרת בין בתלמוד ני
 מלאבומ יבשעת הוצאתי מנטלין מבל שאר מלאכות
ד ותני דלא מסליגין נין  ובאין ללוותו אפי׳ אי לא ק
 קרי ותני אלא בביטול ת״ת אנל נשאר מלאנות אפי׳
 אי לא קרי ימני הכל נטלין ונאין ללוותו ואס אין
ן להתנטל  חנורות כעיר כל נעלי מלאכות צדכי
ן צהחנטל י  ולהתעסק בי עד שיקבר אנצ מת״ח אין צדנ
 אלא בשעת היצאחו כדסדשית ר״א הא דמנטלין ת״ת
 להוצאתו היינו דוקא במת מציה ילא נהירא אלא בכל
ה ד ד תנניא נ י אבהו שלת ל ד ירושלמי רנ י י  מת נמי א
 לטבדא סי׳ ללמוד אמרו לו גומל חסד הוא שלת לו
א נמנו וגמרו ד נ ט  המבלי אין קבריס נקסרין שלחחין ל
 בעלית בית נרזא בלוד דתלמוד קודס למעשה שהחלמוד
ן אמר הדא דתימא בשיש סד  מביא לידי מעשה רבנן דקי
 שס מי שיעשה מעשה אבל אס אין שם מי שיעשה
 מעשה המעשה קודס לתלמוד יהיינו מה שמחלק נגמ׳

ן ני! אס יש שס נל צרכו או לא: ד  ד
ז מבטלי! ת״ת להוצאת המת ולהכנסת ׳ ׳ א י ן ר ו ש  ל
ו שביאר מ  בלה ללוותה מבית אביה לבית תופמה נ
ד״א נשאין לו למת נל צרבו אנל אס יש לו  המירה נ
! ונמה נל צרנו אס היה קורא  כל צרכו אין מנטלי
 מקרא ושונה משנה שיעורו עד שחהא מחיצת אנשיס
 משערי העיר עד בית הקברות ואס היה לומד תלמוד
 אין לו שיעור ונראין הדברים שאס היה קורא ושונה
ן אין מנטלי! תלמיד מורה בשבילו ד נ י  אס יש לי בדי ק

ן ניאר מז״ה: נ  ו
׳נ לוקא כשהן על הקנרים עצמן משם יש תנ סמ׳  ב נ
 להונית דעפר הקנר אסור נהנאה ועי׳ ס׳ נגמר הדין
תנ הא דקתני אין מרעי! את הנהמה ל נ  יהרא״ש ד
 נראה דמיירי אף בקרקע עולם דאסור מפני כבידן של
ס אס הוא קבר של בנין אסור ד נ ק  מתים דאי על ה
 בהנאה והאילנות הנטיעין בנית הקברית מותר ללקיט

 פינותיה! ואי! נאן חשש מפני בבוד מתים:

 שיטת ריב״ב
 פיםקא ואי! עושי! אוהו קפנוריא: נמ׳ אדמקיפנא
ד שאקיף שורות הללו אננס עו  אדרי איעוצ נהא. נ
׳נ  דרך הנית הזה ואקצר דרבי ממבוי למנוי ונהנ׳
 גינתיס ולא ידעתי על מה השמיט הרנ ז״ל מלכתוב
 להא דא״ר אבהי עלה אס היה שביל מעיקרו מוחר
נ הונא הנמס לניח המסת  ־הא דא״ר חלנו אמר ר
דדא שנא׳ ובבא עם  להתפלל מצוה לעשות קסנ
 הארן לפני ה׳ ונו׳ הזכירה נמס׳ ברבות פרק
 הרואה: מתני׳ קורי! נפרשה שקלים. להודיע
 שיביאו שקלים באדר כדי שיקריבו באתד בניסן
 ממרומה חדשה ומפסיקין לשבח אחרת לעולם אס
 תל ר״ת אדר בתוך השבת בשבת של אחר ר״ח
: בשניה זנור בשלישיה פרה אדומה. נ״ל ן  מססיקי
 הכותב דלאו שנת שניה ושנת שלישית קאמר שהרי
ן פרשת זכור לפרשת פרה ! ני ,  סעמיס שמפסיק
׳ למימר קמן ח נששי בשבת נדנעי י  בנון שחל ר
ניר נשלישית פרה אדומה אלא  יהיני קאמר נשניה ו
 הני קאמר פרשה שניה היא פרשת זנור ופרשה
 שלישית היא פרשה פרה: בחמישי׳ חוזרי! לכםדרן.
 פירשה ר׳ ירמיה לקמן נגמ׳ לסדר הפטרות אנל
 פרשת היוס אי! תפסיקי!: לכל מפםיקי!. פרישנא
! נעגין ד י ט פ מ גמ׳ שמססיקי! הפטרת היוס ו  נ
 המאורע: לראשי תושיס ונוי. אנל נפרשת היום לא
׳ מססיקי! ופעמים אי!  לנל מפסיקין אלא פעמי
ל המועדות ופעמיס נ ׳ מפסיקין נ  מפסיקי! פעמי
ע פרשיות וכגון בראשי נ ר א ן נ  אין מפסיקין נגו
 חדשיס: ובחנוכה ובפורים. לנני חמשה עשר שאס
 חלים נשנת אין מפסיקין פרשת היוס אנל הפטרח
רע: ן בעני! המאו ד י ט פ מ  ה־יס לעולם מססיקין ו
מ׳ לתעניות ומעמדית ג  להעניוה ומעמדות. פירשו נ
י שנאמר שנפסיק ד  שהן נחול ואין נחול הפטרה נ
 הפטרת היוס ונפטיר נענין המאורע הפסקתן היא

 הפסקת הפרשה שמניתי! פרשת היוס וקורי! נפרשת
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 מסורת הש״ם

פ יב  א) שמומ ל ג) ש״א טו ג) יחזקאל לו י) שמו
: ה  ה) יחזקאל מ

 קובץ הגהות
 כ״ח (א) צ״ל ומשכחת ונ״ב זהו מלשון הרב ולא
: (ג) נ״ב י ר מ א יתא: (נ) נ״ב ל  מלשון הברי
ת ו ר ט פ ׳ ה ו שיתא: (ה) תי : (ד) נ״ב קר מר  כלו

 נמתק: (י) נ״ב לתולש:

 שלט* הגבוריס
ד תורה פ ח אלר שחל להיות בשבת מוציאין נ׳ ס  א ד׳
 נא׳ קורי! ה׳ בני אלס בסרשח אוחה שנח ובא׳ קורא
י ופרשת וניוס ן ר״ת שהוא פרשת צו את ננ ר ע  הששי נ
׳ קורא השניעי ג נ  השבח ופרשח ובראשי חרשינס ו
ן הזי למפטיר  נפרשת ני חשא ובשמפסיקין נקליש ני
ו או ת א ד ר חוזר וקורא מה שקרא הז׳ או כל ק  המפטי
ר קורא בתורה אלא לכבול  מקצת קריאתו שאין המפטי
 התורה ובן ר״ח ניס! שחל להיות בשבת מוציאי! ג׳ ס״ת
ו ה׳ בפרשת אותה שבת וא׳ קורא הו׳ רץ נ  הא׳ קו
ו הזי נפרשת התלש ואין גוללץ רץ נ ח והא׳ קו ״ ן ו  נעני
ו אלא על נל ענין ועני! ל הצנו ו נ  ס״ת נצנור מפני נ
ן ר״ת טנת שסל להיות נשנת נ  מוציאי! ס״ת א׳ ו
ו הו׳ נפרשת אותה השנת רץ נ  מוציאי! ג׳ ס״ת הא׳ קו
ץ נ ע ו הזי נפרשת ר״ח והא׳ קורא נ  והאחל קורא נ
מו שניאר מז״ה ! חנונה נ ר נעני ר המפטי  חנוכה ומפטי

 וכן מבואר בקונט׳ הראיות:

 שיטת ריב״ב
רץ. ! וקו י מ ד ק  גמ׳ יאפי׳ בני חמשה עשו וטי. מ
ח ״  פרשת זכור: נשנש שענוס. ומשכתת לה כשחל ו
 ניתן להיות באמצע שבח שנשבח שלפני ר״ח ניסן
ן פרשת החלש ובשנת שלפני אותו שבת שהוא ד י  ק
ח ניסן קורי! פרשת סרה ואותה שנת היא ״  לפני ו
ח ניסן להיות ״ ס מאחדה אנל אס חל ו ד ו פ  סמונה ל
 נשנת הויא לה שנת של פרשה שלישית שנח הסמונה
! פרשת ד ו  לר״ח ניסן לפי שנאותה שנת עצמה ק
נ ״  החלש ונשנת הסמונה לה מלפניה שהוא ניוס נ
רץ פרשת פרה ואותה שנת אינה סמוכה  לתלש קו
ס מאחדה שהשנת הסמינה לפורים היא ניוס ד ו פ  ל
י שנקרא פרשת פרה  ט״ז לתלש ומפסיקץ נה ט
 לשנת הנאה שהיא ניוס כ״ג לתרש ופרשת החלש

 לשבת האתרת שהיא ביום ר״ח ניסן:
 ירושלמי. אמר ר׳ חייא נלין הוא שתקרוס פרשת
ד בא׳ בניסן הוקס ה  התלש לפרשת פרה אלומה ש
 המשנן ושני לו נשרפה הפרה ומפני מה הקלימוה
 מפני שהיא טהרת! של ישראל נלומר קולס פרשת
 שנה מצית הפסח יזכירו את טהרמ! ולכך אי! ראוי
ן פרשת פרה לפרשת התלש שהזהרת  להפסיק ני
 הטהרה צריכה להיות סמינה לפרשת מצות הפסת:
: גמ׳ לסדר  פיםקא בחמישית חוזרין לנסלרן
: נקוט האי קץ  הפטרות. אבל פרשח היוס אין מפסי
׳  סימנא בידו ונו׳ עו וסימן זט״ו. ואע״ג לאמרי
! סרשח פרה נ ד  להיכא לחל ר״ח ניסן נאמצע שנת ק
ן למיקלע  נשנח הסמונה לפורים מאחדה והנא טו
ח גיסן נאמצע שנת ״ ו נייס שנח מיקלע ו ל ח א ״  ו
ו שהוא שנת ו א ו נ ׳  וכיון שנן היני מפסקינן נט׳
ס (טוב) ו ן ד יס מאתויה יש לו׳ טו ו  הסמונה לפו
ס השנת הסמוכה ט ו ס הוא לנני נ ד י ו פ ל ] א י ט״ ] 
ס של מוקפין היא הנקראת שנת הסמינה ד ו פ  ל
ס של ד ו פ ס מאחדה ונאותה שנת הסמונה ל ד ו פ  ל
! פרשח פרה ד ו נ נאלר ק ״ קפץ שהוא ייס נ  מי
רץ פרשת החלש:  ולשנח אחרת שהיא יום כ״ט קו

 רבינו נםים בני העיר פרק שלישי מגילה (כט:-ל:)

י: תלסא בד׳ח. משוס גו  ו

ד  תדיר תדיר קודם: ע

 ערכו

 ושאין

 נפשות

 דתדיר

 ועשית ליור נחושת. דלית הלכתא כר׳ יצחק

 דחדא מכלל תברתה איתמר: ואה׳ בשל חנוכה. דלעולס מקלע ר״ת טבת בתנופה ומש״ה מוציאין שלש תורות ולא קרינן כולהו בחדא לפי
 שאין גוללין ס״ת כצכור מפני ככוד הצכור כדי שלא יתעכבו כינתיס וליכא משום פגמו של ראשון כשמוציאין ס״ת אתר דליכא למיחש כהכי
דף ע.! וכסוטה נלף מא•]: ל״ח טבת וכו׳ קרו תלתא בד״ח והד קרי בהנוכה וכן  אלא כחד גכרא אכל כתרי גכרי לא כלאיתא ביומא !

 חלכח. משוס דר״ח תדיר משוינן ליה עיקר: וחד חוזר וקורא מכי תשא עד ועשית כיור נחשת.

 רש״י
ל ש ש ובאחי ב ש חד א  של יום ואח׳ בשל ר
ש טבת שחל להיות בחול ד ראש ח  הנובה. ו
 אמר רבי יצחק נפחא קרו תלתא בראש חדש
ש אדר ד  והד קרי בהנוכה וכן הלכתא וראש ח
 שהל להיות בואתה תצוה אמר אביי קרו
יועשית כיור נהשת ד 6  שיתא בואתה תצוה ע
 והד הוזר וקורא מכי תשא עד ועשית כיור

 נהושת וקיימא לן כוותיה. הל להיות
 תשא עצמה אמר אביי קרו שיתא
 תשא עד ויקהל וחד הוזר וקורא
ד ועשית כיור. תניא כוותיה א ע ש  ת

 כדי שידעו שמצות היום כפרשת שקלים:
 כופלין אותה. וקי׳׳ל כוותיה ובגמרא
 םליגי עליה: חל להיות בכי תשא
 עצמה וכו׳ וחד חוזר וקורא מכי תשא
 עד ועשית כיור נחושת. כדי שידעו
 דמצות היום כפרשת שקלים ולדידן
ם בואתה תצוה ד ו  השתא לא מתרמי פ
 ולא ככי תשא אבל לדידהו הוה מתרמי:
 רב אמר מקדימץ. וקורין פ׳ שקלים
 בשבת שעברה: ושמואל אמר
דן פרשת שקלים למחר  מאחרץ. וקו
 ובגמרא מפרש טעמייהו: בשניח
 זכור. איתמר פורים שחל להיות בע״ש.
 מקדימין לקרות פרשת זכור בשבת
 שלפניו כי היכי דלא תקדוס עשיה
 דהיינו פורים לזכירה דהיינו פרשת
 זכור: ושמואל אמר מאחרץ. מפרש
 טעמא כגמרא דכיון דאיכא מוקפין
 דעכדי כתמיסר עשיה וזכירה בהדי
 הדדי קא אתיין: ואפילו בני ט״ו שחל
 פורים שלהם להיות בשבת מקדימץ
 וקורץ. כלומר פרשת זכור לשכת
 שעכרה ולדידן לא מיקלע י״ד בשכת
 אלא ט״ו וא״ת והא תנן תל ר״ת
 אדר להיות בתוך השכת מקדימין
 לשעבר ומפסיקין לשבת אחרת וכן
 תל פורים בשבת הרי תל ר״ת אדר
 להיות באחד בשבת ונמצא שהוא בכלל
 חל להיות בתוך השבת דקתני עלה
 ומפסיקין לשבת אחרת אלמא לא
 חייש דתקדוס זכירה לעשיה י״ל אמר
 לך רב דמאי בתוך השבת אמצע שכת
 שיש חול לפניו ולאחריו משא״כ באחד
 בשבת הלכך ליתיה בכלל חל להיוח
 בתוך השבת: ת״ל ר״ה אדר שהל
 להיות בשבת וכו׳ ואיזו היא שבת
 ראשונה. איזו היא לעולם שבת
 שקורין בה פרשה ראשונה אע״פ
 שר״ח אדר לא חל באותה שבת: כל
 שחל ר״ח אדר להיות בתוכה ואפילו
 בע״ש. אבל כשתל בשבת קורץ בו ביום
 כדקתני רישא בהדיא: בשניח זכור.
ן זכור: ד  בשבת שניה של פרשיות קו
 ואיזו היא שבת שניה. שקורין בו
 זכור: כל שחל פורים להיות כתובה.
 ואפילו בע״ש לאו דוקא דאפילו חל
דם בשבת עצמו מקדימין שבת ו  פ
 שלפניה וקורץ זכור לרב דקי״ל כוותי׳
 וכמ״ש למעלה אלא משוס רישא דלא
 מתני ליה גכי פרשת שקלים אלא
ן כשכפ עצמה ד  בע״ש דאילו בשכת ק ו

 בכי
 מכי
 מכי
 דאביי
א עצמה קורין אותה ש  הל להיות בכי ת
דש אדר ש חו א  וכופלין אותח: איתמר ר
 שהל להיות בערב שבת רב אמר מקדימין
 וקורץ בשבת שעברה ושמואל אמר
 מאחרין וקי״ל כרב: בשניה זכור: איתמר
 פורים שחל להיות ערב שבת רב אמר
 מקדימין ושמואל אמר מאחרין וחלכתא כרב
ר שחל פורים שלהן ש  ואפילו בני חמשה ע
 להיות בשבת מקדימין וקורץ בשבת שעברה:
ש הדש א  בשלישית פרה אדומה: תנו רבנן ר
 אדר שהל להיות א בשבת קורין בכי תשא
 ומפטירין ביהוידע הכהן ואיזה היא שבת
 ראשונח כל שחל ר״ה אדר להיות בתוכה
 ואפי׳ בע״ש. בשניה זכור ומפטירין נ<כה אמר
 ה׳ צבאות פקדתי ואיזה היא שבת שניה כל
 שהל פורים להיות בתוכה ואפי׳ בערב שבת:
 בשלישית פרה אדומה ומפטירין ״וזרקתי
 עליכם מים טהורים ואיזו היא שלישית כל
 שסמוכח לפורים מאחריו: יא* משכחת לה

ט  נפחא דאמר קרו שיתא עד כי תשא וחד מ

׳ אוקומיה הוא  תשא עד ועשית (נ) דאמד

 דקא מוקיס התס (ג) דאמרי אינשי האי

ד עד ועשית לאו משוס פרשת  שכיעי דקא ק

 שקלים אלא פרשת אתה חצוה מארכת עד

 ועשית ולא נסתיימה ע״כ: וחוזר וקורא מן

 לי השא ולו׳. דלית הלכתא כרכי יצחק

 דקאמר (י) מועשית עד ויקהל יחד קרי

ט תשא עד ועשית דאמרי העולם למפרע  מ

: רנ אמר מקדימי!. וקורין  הוא דקא קרי

 ט תשא לשכת שעכרה וטעמא מפי כגמי:

 להיות בתולה. כתוך השבוע ואפילו תל

 בע״ש כאלו חל בתוך השבוע: (חל) שבח

 שניה. כלומר שבת של פרשה שניה שהיא

 פרשת זכור (בתוכה): לסדר פרשיות.

 הוא חוזר שבשבתות הללו הפסיקו סדר

 הפרשיות ולא קראו אלא בד׳ פרשיות הללו:

 לסדר הפטרות. הוא חוזר שעד הנה

 מפטיר מעין פרשיות הללו (ה) הפטרות

 השנרומ לעיל בברייתא: שלישי לרביעי.

 בין פרה להחדש לא יארע הפסקה: זט״ו.

 אס בא לך ר״ח אדר בשבת יהיה לך הפסקה

ו ולא יותר שהרי ביוס ר״ח קורי!  ביום ט״

 פרשת שקלים ובשבת הבאה פרשת זכור

 דאמרי׳ איזו היא שכת שניה כל שחל פורים

 להיות בתוכה ואפילו ע״ש וממני׳ נמי הכי

 תנן בשניה זכור והיינו כרב דאמר פורים

 שחל להיות בע״ש מקדימין ועכשיו יחול

 פורים בע״ש ואנן מקדימי! כרב אבל לשבת

 שלישית של אדר שהוא יום חמשה עשר (י)

 מפסיקין ובשבת רביעית שהיא סמוכה

 לפורים של מוקפץ מאחריה קרינן פרה

 אדומה כדתנן בברייתא איזוהי שבת שלישית

 כל שסמוכה [לפורים] מאחריה ואוקימנא

 היכא דחל ר״ח ניסן בחול וזה יחול

 באחד בשבת שהוא חול ופרשת החודש נקרא

 בשבת של אחריה שהיא סמוכה לר״ח ניסן

 כשחל ר״ח ניםן באמצע שבת אבל אם חל
ש ד ח ה (  ר״ה ניסן להיות בשבת הויא שלישית הסמוכה לר״ח ניסן. ברביעית ל
ן באחד להדש ואיזו היא שבת רביעית  הזה ומפטירין ה<כה אמר ה׳ אלהים בראשו
 כל שהל ר״ה ניסן להיות בתוכה ואפי׳ בע״ש. בחמישית הוזרין לסדרן לםדר
 מאי א״ר אמי לסדר פרשיות ור׳ ירמיה אמר לסדר הפטרות וקי״ל כר׳ ירמיה:
 ירושלמי ר׳ אבא בשם ר׳ חייא בר אשי אמר אין מפםיקין בין פורים לפרה ר׳ לוי
 אמר אין מפםיקין בין פרה לההדש וסימן כל הפרשיות הללו בין הכוסות האלו
 אם רצה לשתות ישתה בין שלישי לרביעי לא ישתה ובדין הוא שיקדים חחדש
 לפרה שבאהד בניסן הוקם חמשכן ובשני ימים בניסן נשרפח פרה אדומה
דך  ולמה הקדימוה מפני שהיא טהרתן של ישראל: נקוט האי םימנא בי
ך לניסן בשבת או בשני בשבת או ברביעי בשבת או  כד מקלע ר״ה אדר הסמו
ות וסימן זבד״ו והדין פרטא  בששי בשבת צריכין לאפםוקי בהדין פרשי
ר וסימן זט״ו וכד מיקלע ד מיקלע ביום שבת מפםיקין בהמיםר באד  דמילתא כ

 נקט ה״נ אפילו בע״ש ולאו דוקא:
 בשלישית פרה אדומה. בשכת שלישית של פרשיות קורץ פרה אדומה ומשכחת לה כשחל ר״ח ניסן באמצע שבת דהתס קורץ פרשת פרה
 בשכת הסמוכה לפודס מאחריה אבל אס חל ר״ח ניסן להיות בשבת שקודן פרשת החדש בו ביום הויא לה פרשה שלישית שבת הסמוכה
 לר״ח ניסן ולא הסמוכה לפורים דכל היכא דר״ת ניסן בשבת איכא שלש שבתות מפורים לר״ח ניסן עם אותו שבת שחל בו ר״ח ניסן שקורץ
 כו פרשת החדש ואי אפשר להפסיק כין פרשת פרה לפרשת החדש כמו שיתבאר לפנינו בס״ד ולפיכך מפסיקין בשבת של אחר סורים אכל
ן פרשת פרה כשכת הסמוכה לפורים מאתריה ואם תאמר והלא כשחל ר״ת ניסן להיות כאתד כשכת ד  כי מיקלע ר״ת ניסן באמצע שבת קו
 אי אפשר לקרות פרשת פרה בשבת שלאחר פורים לפי שחל ר״ת אדר בשבת ופורים בע״ש ואיכא שלש שכתות כין פורים לר״ח ניסן וסימן
 זט״ו כלומר כשחל ר״ח אדר להיות בשבת מססיקין בט״ו ונמצא שאין קודאין בפרשת פרה בשבת הסמוכה לפורים יש לומר שאע״פ שאין
 קורץ בשכת הסמוכה לפורים של פרזיס קורץ אותה מיהת בשכת הסמוכה לפורים של מוקפין שאותה שכת של הפסקה שהוא ט״ו כאדר הרי
 הוא פוריס למוקפין וקורין פרה בשבת שלאתריה: לפדל מאי אמר רב־ אמי לסדר פרשיות. רבי אמי סבירא ליה שאין קורץ באותן
 ארבע שבתות כסדר היום כלל ומש״ה מפרש דחוזרין לכסדרן היינו לסדר פרשיות כלומר לסדר היוס: ור׳ ירמיה דאמר לסדר הפטרות. ס״ל
 דבאותן ארבע שבתות גופייהו קדנן סדר היום אלא שקורין ארבע פרשיות אלו עמהן אבל הפטרות ודאי מענין אותן פרשיות הן ולא
 מענין סדר היום: ואח״כ הוזרין לםדר הפטרות. כלומר להפטיר מענין סדר היום וקיימא לן כרבי ירמיה: ילושלמי רבי לוי אמר
 אין מפסיקין בין פרה לההדש. כלומר שלא יפסיק כין שלישית לרכיעית: שבאהד בניסן הוקם המשכן ובשני בניסן נשרפה הפרה. מפני
 שלא היו יכולים לשרוף את הפרה עד שהוקם המשכן ונמצאת פרה מאותרת לר״ח ניסן אלא שהקדימוה מפני שהוא טהרתן של ישראל
 וכיון שכן אין ראר להפסיק כין פרה להחדש כדי שלא תקדים כל כך מאחר שהיתה ראויה להיות מאוחרת: נקוט האי סימנא בידך וכו׳.
 לדידן לא מקלע לן ר״ח אדר אלא כזכד״ו כלומר או בשבת או בשני או ברביעי או בששי אבל לא מיקלע לעולם באג״ה כלומר יום א׳
 ויום ג׳ רום ה׳ משוס יום הכיפורים דלא ליקלע לא בערב שבת ולא במוצאי שבח ומשוס יום ערבה דלא ליקלע בשבח וכל הני יומי דזבד״ו
 דמקלע לן אדר צריך לאפסוקי כפרשיות דכל חד וחד בגוניה: כד מקלע בשבת מפסיק בט״ו באדר. שהוא יום שבת ואין קורץ בו פרשה
 והסימן זט״ו: כשר״ח אדר ביום ב׳ הפסקה יום ו׳ שהוא שבת. והסימן כ״ו: כשראש חדש אדר ביום ד׳ הפסקה יום די. שהוא שבת והסימן
 ד״ד: כשר״ח אדר כיוס ו׳ איכא תרתי הפסקות ביום שני וביום ט״ז שהם ימי שבת והסימן ובי״ו: נלסי׳ כגמ׳ עלה דמתני׳ דתנן מפסיקין
דף ל:] בתענית למה  לתעניות. כלומר כשחל תענית בשני ובחמישי מפסיקין פרשת היום ואין קורץ בה אלא פרשת תענית קורץ ופרכינן [
 לי הפסקה ליקרו בצפרא מעניינא דיומא ולמנחתא דתעניתא ופרקינא אמר רב ששת כדה דרכ אידי מסייע ליה לרכ הונא דאמר מצפרא
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 20 (ל:-לא.) רבינו נסים בני העיר פרק שלישי מגילה

 כנופיא כלומר דמעייני למילי דמתא לתקונינהו ומש״ה לא אפשר למיקרי כתורה עד המנחה וא״ת לדידן דלית לן כנופיא וקורין תרי זימני
 כספר תורה כפרשת ויחל אמאי לא קרינן כצפרא מענינא דיומא איכא למימר דכיון דקמאי תקון הפסקה כתענית ולא היי קורין כענינו של
 יום אנן נמי לא קרינא: מתני" בפסח קורין בפרשת מועדות שבתורת נהנים. כחומש ויקרא והיינו כפרשת שור או כשכ: בעצרת שבעה
 שבועות תספר ליך. היינו פרשת כל הככור הכתוכה כראה אנכי ולפי שכבר קראו בפסח בפרשת מועדות שכת״כ קורין כעצרת כפרשת מועדות

 רש״•
 הרי לך פירוש זט׳׳ו: וזה לך פירוש סימן
 ג״י. אס בא לך ר״ת אדר בשני בשבת תהא
 לך הפסקה בשבת של אחר ר״ת שהוא יוס
 ששי לתדש שהרי הקדמת קריאת פרשת
 שקלים לשבת שעברה כרתנן חל להיות
 (ג) בשני בשבת מקדימין לשעבר ומפסיקין
 לשבת הבאה ושוב אין לך הפסקה בהן
 [שהרי שבת של אחריה נקרא פרשת זכור
 והוא יוס שלשה עשר לחדש ופורים ליום
 מחר ן ושבת שלאחריה (ל) סרה אדומה
 שהיא סמוכה לפורים מאחריה ושבת של
 אחריה שהיא יום עשרים ושבעה לחדש
 תקרא החדש הזה לכס ראש חדשים שהיא
 סמוכה לר״ח ניסן הרי לך פירוש ב״י: וזה
 לך סימן ד״ד. פירוש אס בא לך ר״ח אדר
 ברביעי בשבת תהא לך הפסקה בד׳ בחדש
 שבת שלאחר ר״ח אדר שהרי הקדמת פרשת
 שקלים (ה) לפני ר״ת אדר כל הטעם כטעס
 פי׳ של ב׳׳ו ואין לך עול הפסקה בהן והרי
: ופי׳ של ובי״ו. אס בא לך ל ״  פי׳ סי׳ ל
 ר״ח בששי בשבת יהא לן שתי הפסקות אחל
 ביום מחר שהוא יום שני לחלש והשניה
 ביום ט״ז לחלש הראשונה ליום מחר כלתנן
 חל להיות (י) בע״ש מקלימין לשעבר
 ומפסיקין לשבת הבאה יפרשת זכור שבת
 של אחריה שהוא יום תשיעי לחלש והיא
) מלפניה ובשבת שלאחר סורים  סמוכה 0
 שהוא ט״ז לחרש הפסקה שניה ואע״פ
 שהיא סמוכה לפורים מאחריה לא חקרא
 פרה אלומה כלאמר ר׳ חמא ברבי חנינא
 לעיל להיכא רחל ר״ח ניסן בשבת קורי!
 פרשה שלישי בשבת הסמוכה לר״ח ניסן
 >ח) לפי שתקרא פרשת החרש בשבת של ר״ת
 ניסן ופרה אלומה בשבת שלפניה שהוא יוס
 כ״ג לחלש והרי פי׳ סי׳ ובי״ו וסימן כל
: מתני׳ ה׳ ״ו גי  הפסקות זט״ו ב״י ד״ד י
 מועדות שבתורת נהנים. שור או כשב או
 עז וביומא קמא איירי: קורי! ביןרבנוס
 התג. סי׳ רב אלפס לקמן: גמ׳ והאידנא
 נהוג עלמא למקרי משך הורא קדש בכספא
 פסל במדברא שלח בונרא. פירוש משכו
 שור או כשב קדש לי כל בכור אס כסף
 פסל לך וילבר לבהעלותך ויהי בשלח כל
 הבכור: בפסח גלגל. ביהושע בעת ההיא:
 וידבר דוד. ומלבר (ט< ביציאת מצרים
 עלה עשן באפו וגו׳ וישלח (י) חצים:
 עוד היום. לפי שמפלתו של סנחריב בפסח
 היתה: ומפטירין בחבקוק. אלוה ממימן
 יבא ובמתן תורה משתעי: במרנבה.
 ליחזקאל על (ל) שנגלה בעצרת על הר
 סיני ברכב לבותיס אלפי שנאן: מפטירין
 בחנה. לפי שסקילתה היתה בר״ה: ויהי
 אחר הדברים האלה. בעקלת יצתק כלי
 שיזכור לנו היום עקרתו במשפט: הב! יקיר
 לי אפרים. (ל) וכתיב זכור אזכרנו רמיירי
 בזכרוטת כיוס הזכרון: ני כה אמר ה׳. שהפרשה מלמלת תשוכה הכזה יהיה
: בעריות. שאס יש עבירה בילו יפרוש הימנה ׳ גו  וגו׳ הלא זה צום אבחרהו ו
:  לפי שעריות הן עבירות המצויות ונפשו של אלם מתאוה להן ייצרו תקפי
 ומפטירין ביוגה. לאנשי נינוה שעשו משובה: הנה יום בא לה׳. לכתיב ביה
 לחוג את חג הסוכוח: ויקהלו. על (מ) שחנוכת הבית היתה באותה אסיפה
 ובחג: דמדלגין דלוגי. פירש רא״ף מה שפירש ורבינו שמשון [שי׳] פירש בע״א
ר קורא בחמשה עשר ואע״פ שיו״ט שני הוא אין  ח״ל יום ראשון ושני מפטי
: יומא קמא. של חול  קורי! וביום השני להראות שהוא ספק שני ספק גי
 המועל קמא קורא ביום השני תניינא וביום הג׳ תליתאה ביום ד׳ והרביעי שהוא
 שהוא נוסף בשביל חולו של מועל הוא קורא שני ספיקי היום ומה הס ביום
 הב׳ וביום הגי. וכן למחר ראשון קורא ביום השלישי שני קורא וביום הרביעי שלישי
 קורא וביים החמישי והל׳ קורא ביוס השלישי וביום הרביעי שהם ספיקי יוס
 וכן תמיל קורא הרביעי מה שקראו ראשון ושני חוץ מיום האחרון של חול
 המועל שאי אפשר לקרות ביום החג שאינו מימות החג אלא רגל בפני עצמו
 לפיכך יום ז׳ לחול המועל קמא ביום החמישי שני וביום הששי שלישי קורא ביום
 השביעי יהרביעי קורא ביום הששי וביום השביעי שהם ספיקי היום:

ר וסימן  בתרין בשבא מפסיקין בשיתא באד
כד מקלע בארבע בשבא מפסיקין בד׳  ב״ו ו
ר וסימן ד״ד וכד מיקלע בשיתא בשבא  באד
ר וסימן  מפםיקין בתרין ובשיתא עשר באד
בפםח קורץ בפרשת  ובי״ו: מתני׳ א
׳שבעה רת כהנים בעצרת 6  המועדות שבתו
<בהדש השביעי  שבועות תספר לך בר״ה נ
ן אהרי מות ביום הראשו ו  באהד לחדש ביוה״כ ג
רת  של הג קורין בפרשת מועדות שבתו
 א כהנים ובשאר ימות החג קודאין בקרבנות
 חחג: גמ׳ בפםת קורץ בפרשת המועדות
רת כרוניים והאידנא נהוג עלמא למקרי  שבתו
ך הורא קדש בכספא פסל במדברא ש  ב מ
ן בפסח  שלח בוכרא ומפטירין ביום הראשו
׳ פסח יאשיהו וביו״ט האחרון א  גלגל ובשני י
ד: ד היום בנוב לעמו ו ע , ד ולמהר ה דבר דו י ו 1 7 

ן ייבחדש השלישי  בעצרת ביום הראשו
 ומפטירין במרכבה וביום טוב שני ״שבעה
בר״ה ביו״ט  שבועות ומפטירץ בהבקוק: :
ן ח<וה׳ פקד את שרה ומפטירין בחנה  הראשו
ויהי אהר הדברים האלה והאלהי׳ ( ו  וביום שני נ
 נסה את אברהם ומפטיר ייהבן יקיר לי
 אפרים ביוח״כ שחרית קודאין אחרי מות
כי כה אמר רם ונשא במנהה ( א  ומפטירין י
בחג בשני : ג  בעריות ומפטיר ביונה בן אמתי
 ימים טובים הראשונים קורין בפרשת
הנה יום ( 3  המועדות שבתורת כהנים ומפטירין י
ויקהלו אל 1  בא לה׳ וביום טוב שני מפטירין ע
 המלך שלמה ושאר כל ימות ההג קורין
ך׳  בקרבנות ההג: גרםינן בסוכה בפרק אהרו
 אתקין אמימר בנהרדעא דמדלגין דלוגי וקא
 פריש גאון כך מנהג בשתי ישיבות ביום
ן ג וביום שני שהם שני ימים טובים קורץ  ראשו
ר בלבד וביום שלישי שהוא ש בהמשה ע ו ( י  ט

יוביום השני י ל מועד קורא כהן ט  הולו ש
 ולוי קורא ביום השלישי וישראל >נ< קורא
 וביום השלישי והרביעי קורא וביום השני
 וביום השלישי ויום רביעי כהן קורא וביום
 השלישי ולוי קורא וביום הרביעי וישראל
 קורא וביום הרביעי והרביעי קורא וביום
 השלישי וביום הרביעי ועל פי הםדר הזה

 לך בששי במדבר סיני בז׳

 שבמשנה תורה: ניו״ט הראשון
 של הנ קורץ נפרשת מועדות שת״ב.
 היינו פרשת שור או כשב הכתובה
 בויקרא לפי שכבר קראו בעצרת
 בפרשת מועדות שבמשנה תורה
 תוזרין עכשיו לקרות פרשת מועדות
 שבתורת כהנים: ונשאר ימות החנ
 קורץ נקרננות ההג. הכתובים בסדר
 פינחס ומיהו איכא מילי כהך מתני׳
 דלא נהיגנא להו השתא וכמו שיתכאר
 כגמ׳ כס״ל: ומדאמרי׳ דכשאר
 ימות התג קורין בקרבנות החג
 משמע שלא היו מוציאין בשאר
 המועדות ספר שני לקרות בו פרשת
 הקרכנות וה׳׳נ מוכח בגמ׳ דאמרינן
 וכשאר ימות הפסח מלקט וקורא
 מעניינות הפסח ואילו בקרבנות לא
 קאמר אבל אנו מלבד סדר פרשיות
 מוציאין ש״ת ב׳ לקרות בו בקדמות
 היום כך הוא בשדר רב עמרם
 ושומטן על מה שאמרו בגמ׳ (לף לא:<
 שאמר לו הקב״ה לאברהם דבזמן
 שאין בית המקדש קייס יהיו ישראל
 קורין בסדר קרבנות ומעלה אני
 עליהם כאילו הקריבום לפני ומוחל
 אני על כל עונותיהם ובשבח היינו
 טעמא דלא קרינן כקרכנות משוס
 דבקרבן שבת אין כו לכפר ואינו בא
 אלא לרצון ואחרים אומרים דהיינו
 טעמא לפי שאין בקרבנו אלא שני
 פסוקין ואין קורין משלמעלה ולמטה
 הימנו לפי שאינו מדבר מענינו של
נ לפי שהמפטיר הוא מפטיר ״ א ]  יוס ^
 תמיד מעין הפרשה שהוא סדר אותה
 שבוע צריך שיקרא בסדר היום לא
 במוסף של יום] א״נ משוס דביו״ט
 מפסיקין וקורין נענינו קודאין נמי
 בקרבנו שהרי כל קריאתו לחובת
 היום אבל בשבת שלא תקנו בקריאתו
 שתהא מענינו [של יום] אלא לקרות
 התורה על הסדר לא תקנו גם כן
 לקרות בקרכנו ור״ח קריאתו בחובת
 היום ולפיכך קורין בקרבנו דענינו
 וקרמו חדא מילתא היא:
 נמ׳ והאידנא נהונ עלמא למיקד•
 משך תורא ונוי. סימני פרשיות הן
 כיוס הראשון משכו כיום שני שור או
 כשב ביום שלישי קדש לי כל בכור

 ברביעי אס כסף תלוה בחמישי פסל
 ויהי בשלח בת׳ כל הככור וטעם סדר פרשיות הללו משום דבשני
 אית לן למיקרי שור או כשב משוס דכתיב כיה וספרתם לכס ובשני
 מתפילין לספור את העומר ובשביעי אית לן למיקרי ויהי כשלח
 שכשכיעי אמרו ישראל שירה על היס והשאר כולן נקראות כסדר
 כתיבתן בתורה וכתוב בהן מענינו של פסח: וניו״ט האחרון טפטירין
דנר דוד. לפי שהיה שירה ובשביעי של פסח אמרו שירה: ולמהר י ו  נ
נ לעמוד. לפי שמפלתו של שנחריב היתה בפסח כדאיתא ו נ  עוד היום נ
 בפרק חלק >לף צה:<: נעצרת נהדש השלישי. לפי שבו ניתנה תורה:
 ומפטירץ נמרננה. לפי שירד הקב״ה על הר שיני בהוד מרכבתו:
 ניו״ט שני שנעה שנועות. היינו פרשת כל הככור הכתובה בשדר
 ראה אנכי. וכמו שכתבתי במשנתנו: ומפטירץ נהנקוק. משום
 דכתיב ביה אלוה מתימן יבא דהיינו כמתן תורה: נר״ה ניום א׳
 וה׳ פקד את שדה ומפטירץ נחנה. לפי ששתיהן נפקדו כר״ה

׳ ויהי אהר הדברים האלה. כדי להזכיר ענין עקידת יצחק ואילו שבשביל כך תוקעין כשופר של  כדאיתא פ׳׳ק דר״ה (דף יא.)-. וניום נ
 איל: ומפטירץ חני •קיר לי אפרים. מפני שחוכת היום להזכיר זכרונות וכתיב זכור אזכרנו: ניוח״נ שחרית קורץ אחרי מות. שמדכר
 בעבודת היום: ומפטירין כי כח אמר רם ונשא. משום לכתיב ביה ענין תשובה ותענית וכתיב ולקדוש ה׳ מכובד ודרשינן זה יוה״כ: ונמנחח
 קורי; כעריות. לפי שנפשו של אלם מתאוה להן וצריך אדם לקדש את עצמו מהן: כהג בשני •מים הראשונים קורץ כפרשת מועדות שבתורת
 בחנים. אותה פרשה עצמה שקראו ביום הראשון תוזרין וקורין ביום שני: ומפטירין ביום ראשו; חנח יום בא לחי. משוס לכתיב ביה לחוג
דף נה.) אתקין אמימר  את חג הסוכות: וניוס שני מפטיר ויקחלו אל חמלך שלמח. לפי שאותה אסיפה היתה בחג: נרםי׳ נםוכח !
 ננחרדעא דמדלגי דלוני. שמפני ספק היום לדידן דאית לן תרי יומי צריך אחד מן הקורין לדלג למפרע לחזור ולקרוא מה שקרא אותו שהוא
 קודם לו כדמפרש רא״ף ואזיל דבג׳ שהוא חולו של מועד כהן קורא ביום השני לוי קורא ביום השלישי וישראל חוזר וקורא ביום השלישי
 רביעי קורא ביום השני וביוס השלישי משוס דספק הוא אס הוא יום שני או יוס ג׳ ומיהו כיו״ט שגי אע״ג דספק הוא אם הוא ראשון או
 שני כיון שעושין אותו יו״ט אין מזלזלין בו לספ וקי ביה ומש״ה לא קרינן ביה אלא קרבן יוס ראשון בלבד דהיינו בט״ו יום וע׳׳ס הסדר הזה
 קורין ככל יום ויום עד יוס ז׳ ונמצא לפי פירוש זה של גאון אין קורין בכל יום ויום אלא בספקו של יום אבל רש״י ז״ל כתכ כפרק ה׳

 עין משפט נר מצוה
צח-איק  אי

ר א״ח י ט ט ! י ג עשי מ ג מהלכות תפלה ס ״ י י׳ פ  א מי
ר א״ח ו ג שס ט מ ׳ שס ס י : ב מי מצד  סי׳ תפת ותצ ו
ר ו ג שס ט מ : ג מיי׳ שס ס מרכא ל יתרא ו פ ק ׳ ת  סי

: ל ס ר ח ג י ס ר ת ט ו ג ׳ תר  א״ח סי

 מסורת הש״ם
נ ככ  א) דכריס טז ב) ויקרא כג ג) שס טז ל) ש״
ט 1) דברים טז ח) בראשית  ה) ישעיה י ו) שמות י
 כא ט) שס כנ י) ירמיה לא יא) ישעיה נז
ף נה. טו) במדבר  יב) זכריה יד יג) מ״א ת יל) ד

ת: ״  כט ט1) גי׳ ד

 קובץ הנהות
 ב״ח (א) צ״ל בפסח: (3) חוזר וקירא כצ״ל וכן
: (ג) בתוך השבת כצ״ל: (ד) נ״ב ן י  בכל הענ
ת: (ו) צ״ל בתוך השבת: נ בשנ ״ : (ה) נ ת ש ר  פ
: (י) צ״ל ה נ נ ״ : (ט) נ ריס: (ח) צ״ל כדי נ לפי ״  (1) נ

נ שם: (ל) משים דכתי׳ ניה ״  תציי ויפיצם: (ל) נ
נ שם: ״ ׳ כצ״ל: (מ) נ י  זכור נ

 שלטי הנבור־ם
ח ועצרת וכימים ס פ ל תימה מ  א כתב הרא״ש ד
 ראשונים ואחריניס של החג וברייה יגיוה״כ אנו מוציאי[
 שתי תורות וקורין נאחת בקרננות היום וזה אינו שנוי
 לא במשנה ולא בתלמיד ואפשר שאחר שנשלם התלמוד
 תקנוהו רבנן שבודאי או הגאונים וישנו נסדר רב עמרם
׳ לקמן אמר אנרהס לפני  יקלח יש סמך לדנר מדאמרי
ר תיקנתי להס סדר נ ע וכו׳ אמר לו נ  הקנייה רנש״
מ שנל זמן שקורי! נהן ונו׳ ואין להניא ראיה  קרמו
ן ו״ט האחרון של חג מפטירי  מלאמרי׳ לקמן כייס של י
נ יש א״ ד שלמה לפי שמדנרת בשמיני עצרח ו יעמו ו  נ
פ של שמ״ע י מ ר  להוכיח שקראו בס״ת שניה פרשת ק
ד יעמו  דאס לא קראו אלא וזאת הברכה למה יפטירו נו
 שלמה יאנן בעינן ההפטרה דומיא דסרשה שקרא
 כדאמרי׳ לעיל בשלמא למ״ד כי תשא היינו דמפטירין
 ביהוידע הכהן דכתינ ביה כסף עובר איש כשף נפשות
 ערכו אלא למ״ד צי את בני ישראל וכוי משוס דאיבא
 למימר כיון שהפטרה מדגרת בערן שמ״ע יש לאומרה
 אע״פ שאינה מעין הפרשה שקרא בתורה כדאמרי׳
ך נר׳׳ח שתל להיות גא׳ בשנת מפטירין מאתמול  נסמו
 מחר חדש אע״פ שאינה מעין הפרשה שקרא שכיון
 שהיא מעין המאורע שיהא מחר חדש וגס מצינו
 בירושלמי כעין מנהגנו אמר ר׳ יצחק גפחא שנת שחל
 להיות בחולו של מועד נין נפסח בין נסוכות קורין
ר קורא נמושסין דססח  ראה אתה אימר אלי ומפטי

 נפרשת מיעדית שנתירת נהניס:
 ב ומז״ה הנהיג להחחיל מן והיה הייס הזה לכס לזכרון

 עד מארץ מצרים חל להיית יום ראשון של תוש״מ בשנת
ו ביום ראה אחה אומר אלי ופרשת פסל לך  שקורין נ
ר ביום הגי נחיש״מ  במו שיחנאר אין קירין פסל לך עי
 שכבר קראו אוחה ביום ראשון אלא קירין ביים נ׳ קדש
סף חלוה וביום ד׳ במדבר  לי כל בכור ונייס הנ׳ אס נ
 סיני כסדר שהן כתונוח בחורה כמבואר נקונט׳

נך הוא המנהג:  הראיות ו
ז ג נחיש״מ של חג הסונית קורי! ׳ ׳ א י ן ר ו ש  ל
 בקרננוח החג כיצד ביום א׳ כהן קורא וביים השני לוי
ד וביום השלישי  קורא וביום השלישי ישראל קורא עו
 יהד׳ קורא ביום השלישי וביים הרביעי שהן ספיקי
 הייס וכן ניוס השני כהן קורא וביים השלישי לוי קורא
ד וניוס הרניעי  וניוס הרביעי ישראל חוזר וקורא עו
ד וביום השלישי וביים הרניעי שהן  והד׳ קורא עו
 ססיקי היוס וכסדר הזה עישין בכל ימי החול של חג
 יפן ניוס החמישי של חיש״מ שהיא שביעי של חג בהן
 קורא וביום הששי לוי קורא וניוס השניעי ישראל חוזר
ד ששי ד וניוס השניעי רביעי חוזר וקורא עו  וקורא עו
נן עיקר: סמ״ג  ושביעי וכן ביאר מז״ה נפרק החליל י
 עשי! י״ט פליג עם רבינו שכחנ כסי׳ רש״י דכה! ניוס
 השני ליי בייס השלישי ישראל גיוס הרביעי רביעי ניוס
 השני יביוס השלישי יבשביעי שהוא הושענא רבה יתחיל
 כהן למעלה נייס החמישי לוי ביוס הששי ישראל ביום
 השביעי רביעי ביים הששי וביום השביעי שהוא ספיקו
 של יום ימשנין ביום הערבה הסדר משים דאינו ־נול
 לקרית ביים השמיני נחוה״מ ולפי׳ רנינו שמשון יום
י ביום השלישי  ראשון דחוה״מ כהן קורא ביום השט ל

ד:  ישראל ביום השני רביעי ביום השלישי וכן תמי

 שיטת ריב׳׳ב
 ויד מיקלע נחלי! נשבח ונוי. פשוט הוא: מתני׳
 נפסח קורין וכוי. נגמ׳ אמרי׳ דהאידנא לאו כמתני׳
׳ והפטרותיהן  נהוג עלמא יכילהו פרשיו׳ דמועדו
: גמ׳ והאימא נהוג עלמי ונוי. ׳ מ ג  מפרש נ
 ימוציאין ננל יום של ספרי מורה וקורין נא׳ על
: ן  הסדר הוה ונשל מוסף קורי! ונחדש הראשו
 בעציח ניו״ט הראשון ונוי. ומוציאי! ככל יום שני
ם: נר״ה י ר רץ יניוס המו  ספרי תורה ובשל מוסף קו
 נר. ינשל מוסף קורי! ונתדש השביעי: בחג בשני
 ימים טונים הראשונים וכוי. ומיציאין שט ספרי
: !שאר נל  תורה וקורין נשל מוסף ונתדש השניעי
 ימוח החג קורי! נקרבנות החג. ואין מוציאי! אלא

 ס״ת אחד:
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 עין משפט נר מצוה
קו  איקא-א׳

א״ח סי׳ ט מו ! י ג עשי מ ג מהל׳ מפלה ס ״ י ׳ פ י  א מי
: ד פ ר ר א״ח שי׳ מ י׳ שס סמג שס טו : ב מי צ  פ
י׳ : ד מי ג צ ׳ חר ר או״ח סי ו ג שס ט מ ׳ שס ס י  ג מי
ג מ ' שם ס י ׳ תכה: ה מי ר או״ח סי ו ג שם ט מ  שס ס
ג מ : ו מיי׳ שם ס ט נ ק ת ׳ תכת ו ר או״ח סי י  שס ט

ר א״ח סי׳ חלה:  שם טו

 מסורת הש״ם
א ט ג) שם ח ד) יהושע א ״ ס טו נ) מ רי  א) דנ

 ה) שמית לג ו) יחזקאל לז ז) שם לת ח) שמות יז

יקרא מ יא) ישעיה סו ינ) ש״א ר כת י) ו נ ד מ  ט) נ

 כ ע) כרא״ש ליתא יו) ישעיה א טו) דנרים ד
׳ש איתא  ט1) ירמיה ח יז) משלי ג יח) בגמ׳ ובוא׳

: י ״ . כ) ס ״ה טז ל יט) ר  ר״

 קובץ הגהות
נ ק ״ : (ג) נ ץ א : (נ) צ״ל ו ן י ר ח (א) נ״ב קי ״  ב

ץ ר ו ! בשני. בשני שם ק  לקיש: (י) שם קורי
ץ לשבת הבאה כצ״ל: ר ו  בחמישי. בחמישי שם ק
ה זו יש מצות כי׳ כצ״ל: (ו) נ״ב מצות: ש ו פ  (ה) כ

ן רי יס קו נ  (ז) צ״ל תוצא: (ת) נ״ב ושנים הואשו

: ת ו כ ו ה ב ש ו  פ
ך ו ב ז הא בימיהם לא היה מ ) נ״ב הקשו ע״ א  חןי״י (
: ש ״ ץ מ י ן ואחרון ע ק ראשו  על המורה ו
ו שנית בשבת ו י ט פ ) נ״ב לכאורה קשה היאך י כ ) 
י ביום א׳ דחג אבל ר י ש״מ דסוכית מה שכבר הפט  חו
ר בשבת חוה״מ והיה ביום ההיא  מנהגינו להפטי
י כך דעתו גס רש״ ג ביחזקאל סי׳ ל״ח ו ו  ביים בא ג
ש בזכריה לכן יש ״כ על מ״ ל דיחזקאל ניבא ג  אלא ר״

 לאומרה בשבת דסיכות כמי הנה ייס בא:

 שלטי הגבוריס
נו בקדיאת שמיני ״ט פליג עס ובי ג עשי! י  א סמ״

ו ו כ ו וכל הנ ש ע ו מ ש ן נשמ״ע ע י ו  עצות וכתב דקו
ו ו כ ן כל הנ י ו  אפי׳ לא אירע בשבח אנל נפסח אין קו
מ ורניני איני מחלק בין פסח לשמ״ע:  אס לא אירע נשנ
הט ץ ויהי אחרי מית משה ו ר  כ ובירושלמי יש מסטי

טן אותה שמחת קו  מנהגינו ובשלישי מחחיל בראשית ו
 תורה לפי שמסיימים בו ראיי לשמוח בסיומה ורגילין
די שלא יהיה פתחון פה לשטן  להתחיל מיד נראשית נ
ד  לקטרג לומר כנר סיימו אותה ואינן רוצים לקרותו עו
מו אשר נגלל אבות ויש מקומות נרס נ י  ומרניס נפי
 שמוציאץ נל הספרים ואימריס על כל א׳ ואי סיוט נל
 מקוס לפי מנהגו ינוהגין נאשננז שהמסייס והמתתיל
הן ועושין משתה ׳ נדבות וקוראין לכל מטעי י דו י  נ

ה ולהתתלתה: ו יי״ט לסיומא של תו  ושממה י
! י״ט אחויניס של חג בייס ואשי ׳ י נ נ ז י ״ א י ן ר ו ש  ל
ו עד סוף הפושה נמו שניאו מורה ש ע ו מ ש טן ע  קו
ן וזאת י ו ׳ קו ן ויהי ננלות שלמה וניום נ י ו  ימז״ה ימפטי
יעמיד שלמה מלפני מזנת ה׳ ייש ץ י ו י ט פ מ  הבובה ו

י מות משה: ן ויהי אחו י ו  שמפטי
ץ ענ ץ ז׳ נ ו ו ז ג שנת שחלה נחיש״מ ק ״ א י ן ר ו ש  ל
ספץ יקויאת א קויאת המו ו ו קו  היום והמפטי
ן ש״צ מו  המוססין של תג הוא ספיקי היום כמו שאו
 כתפלת המיספץ שהרי ייס ראשון של סוש״מ הוא ספק
ן ן מל ׳ ספק יוס ג׳ ולפי עני! זה הס מסיפקי  יום נ
טן ד׳ נני אדם ונפסח קו  שאר ימיס של חוש׳׳מ הן חול ו
ו ג׳ נענין היוס וא׳ ׳ ספרים הא׳ שקורץ נ  מיציאין נ
ן ובמג אץ שס ו הרביעי בקריאת המוספי  שקורא נ
ן בימי החיל שהרי כל עני! הייס הוא  קריאת המיספי
ר א׳ שקורי! פ  עני! המיספין ואין מיציאין בה! אלא ס

: י ו ד  נ

 ד יקירי! נפרשת נשא ננשיאיס ג׳ נבל יום ומפרש
ו ״ה ננסלי נ  נססיקתא משיס שנשלם מלאנמ המשנן נ
ו ויהי נייס נלות משה ויש מקימות  יממחילין נ
ח נהנים ומנהג יפה הוא לסי שנעשה נ ר נ  שמתחילין נ
 הנס ע׳׳י נהנים ובן הסדר ביום הראשון מתתיל ניוס
 בלות משה וקורא אומי עם בהן וליי רשראל קורא ניוס
ן  הראשון ביום ב׳ קורא נה! ביים השני עד סר אחד נ
 בקר ולוי עד וביים השלישי וישראל חוור וקורא ביום
 השני יכן נבל יום וייס השמיני מחחילין ביום השמיני

: ר  וגומר כל הסד
ץ משיאים שנפרשח נשא ו י ז נתמנה ק ׳ ׳ א י ן ר ו ש  ל
! מויהי ביום כלות משה עד וס ואשי  ונהגו לקוות ני
׳ נהגו לקוות ניוס השני נדנ ניוס נ ן עמי ן נחשון נ נ ו  ק
ן נייס השלישי וניוס י ו  וביוס השלישי ובשלישי קי
י ביוס הוביעי וביום החמישי ובחמישי ע ט ו נ עי ו י נ  הו
ן ניוס י ו ן ביום החמישי וניוס הששי ונששי קו ט  קו
ן ביום השביעי וניוס ט ו  הששי וניום השניעי נשניעי ק

שה: ף הפו  השמיני ובשמיני מניוס השמיני על סו
ין ו  ה יש אומרים שכל תענית שיארע בג׳ יהי שקו
 שחרית נסרשח היום ובמנחה ויחל דמדיר קידם או
 יקראו שנים נפרשת היום והשלישי רחל חון מבט׳׳ב
תנ שככל ת״צ ונל תענית שגוזרין על נ שר שלום נ ר  ו
מטס ויחל נשחטת ר הצטך להם או נ  הגשמי׳ וכל ד

ן נשני ונחמישי נין כשאר הימיס:  ובמנחה ני

 שיטת ריבי׳ב
 ביו״ט האחרון של תג קורי! לל הנלור ולוי. ובשל

׳ גמעמווס. י נ ת : מ י גו טן בייס השמיני ו  מוסף קו
: ברנו׳ ן נשעח הקרבתו נ  שהיי עימדין על הקו
ת באה ו ענ ו  וקללות. להודיע שעל עסקי החטא פו

ש לה: שגא׳ ו פ  לעולם: נשני ובחמישי וכוי. בגמ׳ מ
אה נעצמו שקשה  ה׳ בגי אל סמאם. והמפסיק בהן מו

 רבינו נםים בני העיר פרק שלישי מגילה (לא.-לא:) יא
 לסוכה שהראשון קורא ביום השני והשני ביום השלישי והשלישי ביום הרביעי והרביעי קורא ספקו של יום דהיינו ביום השני וביום השלישי:
 י1"ט האחרון של חג. דהיינו שמיני חג עצרת: קורץ כל הבכור. יש נוסחאות כגמרא שכתוב בהן קורין מצות וחוקים וכל הככור כלומר
 שמתחילין בפרשת עשר תעשר וקרי ליה מצות וחוקים לפי שיש באותה פרשה מצות וחוקים הרבה הנוהגות באותו זמן שהוא
 זמן האסיף שהוא עת שעניים צריכין לאסוף מאכל ביתם ויש באותה פרשה מצות מעשר שני ומצות נתון תתן ומצות פתות תפתת והעבט
 תעביטנו והענקה מגורן רקב לעבד
 עברי כשעת שלוחו שכל זה סימן
 לאזהרת צדקה ולפי נוסחא זו משמע
 ־ L ! _! שלעולם מתחיל מן עשר תעשר ואין
י אנו נוהגין כן אלא כשתל להיות בשבו! נ י ב -ויהי ככלות שלמה ולמהר קורץ וזאת ה
 ומפטירין ״ויעמוד שלמה לפני מזבה ה׳. ם״א ףאנו בשמיני חג העצרת לעולם

 ייויחי ב אחרי מות משה: אמר רב נחמן בר
עד ל מו ת ג שהלה להיות בחולו ש ב ש  אבא א

 קורין בכל יום ויום עד יום שביעי: ביום טוב
יכל א הבכור ומפטיריין ל חג (א) א  חאחרון ש

 רש״י
כל הבכור] !*  קורץ כל הבכור. ובגמ׳ אמרי׳ '

 מצוח וחוקים ופי׳ רבי׳ שיי פרשמ כל הבכור

 קורין אלא שמתחילין מעשר תעשר כי

 (י) [יש באותה] פרשה מצות וחוקים

 הרבה הנהוגות באותו זמן שהוא זמן האסיף

 ועת הוא שהעניים צריכין לאסוף מאכל

 ביתם ויש באותה פרשה 0) מעשר עני

 ומצות נתון תתן פתוח תפתח הענק תעניק

 לעבד עברי השלוח חפשי והעבט תעביטנו:

 ויהי מלוח שלמה. על שם ביום השמיני

 שלח את העם ויברכו אמ המלך: מקרא

 קריגן. ראה אתה אומר שיש בה מצות

 שבת ורגלים ורמז חולו של מועד דכתיב

 את תג המצות תשמור ולמדנו מכאן איסור

 [מלאכה] בחש״מ במסכת חגיגה: בעצמות

 היבשוח. שהיו מיוצאי מצרים לפני הקץ:

 ביום בא גוג. שהיא המלתמות האמור

: מתני׳ בתנובה א  (ב) כזכריה הנה יום כ

 בנשיאים. דהוה נמי חנוכת המזבח:

 במעשה בראשית. בפרק בתרא דתענימ

 שניט סדר קריאתן ביום הראשון בראשית

 ויהי רקיע בשני יהי רקיע ויקוו המיס

 בשלישי יקוו המיס ויהי מאורות בד׳ יהי

 מאורות ישרצו המיס בה׳ ישרצו המיס

 ותוצא הארץ בו׳ 0) ותוצא הארץ ויכולו

 והתם מפרש טעמא אמאי קורי! במעשה

 בראשית (בשביל) במעמדות שבשביל

 הקרבצומ מתקיימץ שמיס וארץ: ברכות

 וקללות. דאם בחוקותי להודיע שעל עסקי

 החטא באה פורענות לעולם ויחזרו בתשובה

 דנצלו מצרתם שהם מתענין עליהם:

 ואץ מפסיקץ בקללות אלו. כדמפרשינ!

 מילתיה אין שנים קורי! אותם אלא אחד

: גמ׳ בגרות חבריה. ( ח  קורא אמ כולן (

י ושמחי על שם ראיתי והנה מנורת  מ

 זהב כלה: נרות שלמה. ויעש חירס: ט

 תוליד בנים. יש קצת תוכחה שנאמר

 העדותי בכס היום את השמים ואת הארץ

 כי אבוד תאבדון מהר: מה״מ. דאין

 מפסיקין בקללות: אל תמאס. והמפסיק

 בהן מראה בעצמו שקשין בעיניו לקרות

 ובמסכת סופרים יליף לה מסיפא דקרא

 ובל תקוץ בתוכחתו אל תעשה קוצים קוצים

 פסקים פסקים לשון קציצה: אץ אומרים

 ברבה על הפורענות. כגון הכא שאלו

 היה פוסק הקללות צמצא כשהוא מברך

 במורה ברכה שלאחריה מברך על הפורענות

 ואין מברכין על הפורענות ואע״ג דאמרינן

 חייב אדם לברך על הרעה ה״מ ברעות

 המתרגשות דלא אפשר ליה למעבד אי לאו

 דבריך אבל הכא איפשר למיקרי כלהון

: ומשה מפי הגבורה אמרן. נעשה  כסדרן

 שליח לאמר כך אמר הקב״ה שהרי אומרן

 בלשון ממשלה ונתתי והפקדתי והשלתמי

 מי שיכולת בידו לעשות אומר כך אבל

 במשנה תורה ידבק ה׳ בך ישלח ה׳

 בך: קודם ע$רת. שהוא זמן קציר:

: קודם ר״ה מ״ט אמר אביי ואיתימא ר״ש בן ת י נ ל א ל ה 1 ע א ל י ה לז• ש ה לאי י ש ש ה א  י
ך ובעצרת נ ת ד  לקיש כדי שתכלה שנה וקללותיה דעצרת נמי ר״ה לאילן הוא כ
 על פירות חאילן: יבשני ובחמישי. ת״ר מקום שמפסיקין בשבת בשחרית שם
 קורץ במנחה בשבת במנחה (ל) בשני בשני בחמישי בהמישי לשבת הבאה ד״ר

 מתחילין עשר תעשר בין בחול בין
 בשבת ובשאר המועדות בשמיני של
 פסח ובשני של עצרת מתחיל בחול
 כל הככור ובשבת עשר תעשר]:
 ומפטירץ ויהי ככלות שלמה. לפי
 שכתוב בה ביום השמיני שלח את
 העס ויום שמיני של חג היה: למחר
 קורין וזאת הברכה. לסי שהוא סוף
 כל המועדות חותמין בכרכת משה
 רכינו שכירך את ישראל: ומפטירץ
 ויעמוד שלמה לפני מזבח הי. לפי
 שהוא תפלה שהתפלל על כל ישראל:
 נופהא אחרינא ויהי אחרי מות. לפי
 שחתמנו בפטירתו של משה רכינו
 ע״ה מפטירין במה שצוה הקב״ה
 לאחר שנפטר ליהושע תלמידו: מקרא
 קרינן ראה אתה אומר אלי. לפי שיש
 בו [רמז] לשבת [ורמז] לחולו של
 מועד דכתיב את חג המצות תשמור
 ילפינן מיניה איסור מלאכה כחולו
 של מועד כפרק אין דורשין:
 אפטורי בניסן העצמות היבשות.
 שהן עצמות אותן שיצאו ממצרים קודם
 הקץ ומתו בדרך וחיו בימי יחזקאל:
 בתשרי ביום בא גונ. דהיא אותה
 מלחמה דהנה יום בא דכתיב ולחוג
 את חג הסכות: מתני׳ בחנוכה
 בנשיאים. דכתיב בפרשת נשא והיתה
 לחנוכת המזבת: בפורים ויבא עמלק.
 לפי שהמן יצא מזרעו ואע״ג דלית ביה
 אלא ט׳ פסוקים וקי״ל דאין פותתץ
 מי׳ פסוקים בכהכ״נ היכא דמפסיק
 עניינא שאני: במעמדות. שהיו
 עומדין על הקרכן כדאמרינן
 בפ״ב דתעניות אפשר קרכנו של
 אדס קרב והוא אינו עומד על גביו
 ולפיכך תקנו מעמדות והיו בהם
 כהניס לוים רשראליס והיו קורץ
 במעשה כראשית לפי שמעשה כראשי׳
 מתקיים בזכות הקרבנות [וסדר
 קריאתן] ככל יום מפורש בפרק
 ב׳ דתעניות: בתעניות כרכות
 וקללות. הכתובות באס בחוקותי כדי
 לכוף לכו של אדם ומיהו אין אנו
 נוהגין כן אלא קורץ ויחל משה: אץ
 מפםיקץ בקללות. כגמ׳ מפרש טעמא:
 בשני ובחמישי ובשבת במנחה ק ודין
 כסדרן. שמתחילין הסדר בכל פעם:
 ואין עולה להם מן חחשבון. לקריאת
 הסדר בשבת הבאה שחרית שלעולם חוזרין לראש הסדר ובשבת במנתה קורץ סדר שבת הבאה: שנאמר וידבר משה את מועד־ ה׳. לא
: גמ׳ שכת ראשונה נרות הבדיה שנייה נרות דשלמה. אע׳׳ג י כ  קאי אהא מילחא אלא אכל הני דאמרן לעיל בפסח קורין בעצרת קורין ו
 דנרות דשלמה קדימי אפ״ה עדיפי לן נרות דזכריה משוס דנבואות עתיד נינהו: מאתמול קרינן ויאמר לו יהונתן מהר חדש. יום שכפ
 שלפניו: ר״ח אב שחל לחיות בשבת מפטירץ חדשיכם ומועדיכם שנאה נפשי. ומיהו האילנא נהוג עלמא דלא מפטירין כחדשיכס
 ומועליכם להיינו חזון ישעיהו אלא בשבת שלפני ט״ב ור״ח אב שחל להיות בשבת אין משנין הפטרה אלא מפטירין שמעו לבר ה׳ לפי שאנו
 נוהגין על פי הפסיקתא ומתקנת הראשונים ז״ל להיות מפטירין קודם ט״ב תלתא דפורענות׳ היינו דברי ירמיהו שמעו דבר ה׳ וחזון ישעיהו
 ולאחר ט״כ שכע דנחמתא ותרתי דתיוכתא: דאמר קרא מוסר ה׳ בני אל תמאס ונו׳. ואלו היה מפסיק נראה שהוא קץ כתוכחתו: לפי
 שאין אומרין ברכה על הפורענות. ואלו היה מפסיק היה אותו שבא לקרות חייכ לכרך על הקללות ואע״ג דאמרינן נכרכות דף נד.] חייכ אדם
 לברך על הרעה לא דמיא לההיא דההיא כעין הודאה הצדקת דין הוא: אלא היכא עביד. כשבא לקרות בקללות שלא לברך עליה: כשהוא מתהיל
 מתחיל בפסוק שלפניהם וכוי. לאו דוקא דהא אין מתפילין בפרשה בפחות מג׳ פסוקין ואין משיירין פחות מג׳ פסוקין ולא אמר אלא
 שלפניהם מתחיל לקרות ואחריהם ג״כ כשמסייס ומיהו ודאי ג׳ פסוקין כעינן: הללו משה מפי עצמו אמרן. ואע״פ שהסכים הקב״ה שיכתב
 כתורה לא חשיכי פורענות כולי האי וראוי לכרך עליהם ומימרא דאכיי כטעמיה דריש לקיש שייכא ותניא נמי כותיה דההיא מתני׳ דמתחיל
 בפסוק שלפניהם כוותיה אתיא: שיהו קורץ קללות שבת״כ קודם עצרת. דהיינו אס בחוקותי: ושבמשנה תורה. היינו והיה כי תבא: ובעצרת על
 פירות האילן. שהקב״ה דן פירות האילן בעצרת והאידנא חיישינן טפי שלא לסמוך קללות לעצרת ולר״ה ומשוו חד סדרא ביני ביני ומתנחי

ח זכריה לנרות שלמה: מושר ו ו ) שבת ראשונה בנרות וזכריה. שעיקו נבואות זבטה היתה בנית שני וננית שגי געשה הנס אנו מקדימי! נ  וידבר משה את מועדי ה' וגזי. אבולה מתני׳ קאי: (מתני,
: ן פ ו  בעיניו לקו

 בין בניםן בין בתשרי קרען ה<ראח אתה אומר
*העצמות היבשות בחג  אלי ואפטורי בניסן 1
 בתשרי ״והיה ביום ההוא ביום בא גוג:
בחנוכה בנשיאים בפורים י׳ץיבא  מתני׳ ד 3
בראשי חדשיכם ו  עמלק בראשי חדשים ״
 במעמדות במעשה בראשית בתעניות קללות
 וברכות אין מפםיקין בקללות אלא אחד קורא
 את כולן בשני ובח׳ ובשבת במנחה קורץ
 כסדרן ואינו עולה להם לחשבון שנא׳ י<וידבר
 משה את מועדי ה׳ מצותן שיהו קורץ כל אחד
 ואהד בזמנו: גמ' בהנוכה בנשיאים
 ומפטירץ בנרות דזכריה ואי מקלעי שתי
ת ראשונה בנרות דזכריה ובשבת ב  שבתות ש
בפורים קורין ויבא  שניה בנרות דשלמה: 3
 עמלק בראשי יחדשים ובראשי חדשיכם ואי
ש ד רץ יא<וחיח מידי ח  מיקלע בשבת מפטי
: א״ר הונא ר״ה שהל להיות באחד  בהדשו
יאמר לו יהונתן ו ( 3  בשבת מאתמול מפטירין י
 מהר הדש ואמר רב יהודה בריה דרב שמואל
ר״ה אב שחל ) ה ״(אשי  בר שילת משמיה דרב י
 להיות בשבת מפטירין ׳ייהדשיכם ומועדיכם
 שנאה נפשי ובתשעה באב קורץ ניו<כי תוליד
 בנים ובני בנים ומפטירין טי<אםוף אסיפם נאם
) אין מפסיקין י  ה׳: בתעניות ה ברכות וקללות י
 בקללות מנה״מ אמר רב אהא בר גמרא א״ר
 םימאי דא״ק י״מוםר ה׳ בני אל תמאס יח<ר״ש
 w אמר לפי שאין אומרים (א) ברכה על
 הפורענות אלא היכי עביר תנא כשהוא
 מתחיל מתחיל בפסוק שלפניהם וכשהוא
 מסיים מסיים בפסוק שלאחריהם אמר אביי
רת כחנים אבל  לא שנו אלא קללות שבתו
 בקללות של משנח תורח פוסק מ״ט אמר
ן יחיד  אביי הללו בלשון רבים והללו בלשו
 הללו משה מפי הגבורה אמרן והללו משה
 מפי עצמו אמרן תניא ר״ש בן אלעזר אומר
 עזרא תקן להם לישראל שיהיו קורין קללות
רת כהנים קודם עצרת ושבמשנה תורה  שבתו

 המאור הקטן
ר ה׳ מ א י ן ו ן מ י ר ו ק ן ו י מ י ד ק ש מ י ם ו קי ה פסו ר ש ם ע י ל ש ה ר ל ו ב צ ן ב ו ר ח א ק ה ן פסו י ר ו ו ח ם ש י ר מ ו א ה ל ב ו ש ם ת קי ׳ פסו ו מי ת ח פ א י ה ל ר ו ת ב ת ש ו י ו ׳ קר ר ג מ נא א ב הו י ר מ ל ש ו ר ת י י ׳ בתענ ק גרסי ל מ א ע ב י ם ו י ר ו פ  מתני׳ ב

: ם ד י א ב ו ת ה ו ע ל ט כ ה י העם ו נ ר לפ ו ב ה ע ש ן אל מ א כ מ ם ו ו ל י ו ש ר ד א ס י ה א ש א הי י נ ל ש ״ ק א ל מ ת ע ש ר י פ א הר ר י ע ׳ ז מי ר ר קו מ א א ט ו ר ׳ פ א בר ם י ל ׳ פ  ר
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2 (לב.כא.) רבינו נםים בני העיר פרק שלישי מגילה 2 

 בה סימנא מנה ועצור קום ותקע כלומר קורין במדבר סיני שבה מנין ישראל קודם עצרת ואתם נצביס קודם ר״ה: ושם קודין במנחה
 ובשני ובחמישי ובשבת הבאה. שמתתילין לקרוא כראש הסדר: וכן הלבתא. והכי איפסיקא כגמ׳ הלכה כר׳ יהודה. ואע״ג דמילתיה דרבי
 יהודה היינו מילתיה דתנא דמתני׳ דקתני אין עולין להם מן החשכון משוס דהוה אמינא דמתני׳ הכי קתני בשני ובחמישי ובשבת כמנחה
 קורין כסדרן במקום שמסיים בשני שם מתחיל בחמישי ואין עולה להס לשבת הבאה מן המנין אלא חוזר וקורא מראש הסדר וזו מחלוקת

 שלישית ומשוס הט פסיק כמתניתין

ן ־ מאיר רבי יהודה אומר מקום שמפםקי ה א ו ר . ™ ן : א ת ל י מ ש ר פ מ ? 
ד ש ב  אותו פסוק שיש לו להתחיל ולקרות: בשבת בשחרית שם קורין במנחה ו

י /  וגולל. ס״ת: ומברך. ברכת התורה L י
ו תנ  1 ובהמישי ולשבת הבאה וכן הלכתא א

 רבנן פותח ורואה גולל ומברך וחוזר ופותה
 וקורא דברי ר״מ ר׳ יהודח אומר פותח ורואה
בפרק  ומברך וקורא וכן הילכתא: ירושלמי כ
 אין עומדין להתפלל היה קורא בתורה
מד תחתיו יתחיל ממקום  ונשתתק זח שעו
ן ואם תאמר ממקום שפםק  שתתחיל חראשו
ן הראשונים נתברכו לפניהם ולא  הראשו
 לאהריהם וחאחרונים נתברכו לאהריהם ולא
רת ה׳ תמימה משיבת תו (  לפניהם יכתיב א
 נפש שתהא כולה תמימה א״ר זירא אמר רב
הלוהות והבימות אל ג  מתנא אמר שמו
 אין בהם קדושה אמר רבי שפטיה יא״ר יוחנן
 הגולל ס״ת יעמידנו על התפר שאם יקרע
 יקרע על התפר וא״ר שפטיה א״ר יוהנן הגולל
ץ ואינו גולל מבפנים וכשהוא  ם״ת גולל מבחו
 מהדקו א מחדקו בפנים ואינו מהדקו בחוץ:
 וא״ר שפםיח אמר רבי יוחנן עשרה שקראו
 בם״ת ב גדול שבכולן גולל ס״ת דאמר רבי
 יחושע בן לוי י׳ שקראו בתורח חגולל מקבל

א ר כנגד כולן א״ר משרשי כ  שכר כולן שכר כולן ם״ד אלא אמר אביי נוטל ש
 שני תלמידי חכמים שיושבין בעיר אחת ואין נוהץ זה לזה בחלכח עליהם
וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם פי׳ 1  הכתוב אומר 5
 וגם אני נתתי להם הוקים והם לא טובים זה לזה לפיכך אני מביא עליהם
והאוהז ם״ת ערום נקבר ערום ערום ם״ד אלא אימא  משפטים לא יהיו בהם ה
 נקבר ערום בלא אותה מצוה א״ר ינאי בדיה דר׳ ינאי םבא משמיה דר׳ ינאי
 רבה מוטב תגלל המטפחת ואל יגלל ס״ת: י״וידבר משה את מועדי ה׳
 מצותן שייהו קורץ כל אחד ואהד בזמנו ת״ר משה תקן להם לישראל שיהו
רשץ בעניינו של יום חלכות פםח בפםה והלכות עצרת בעצרת דו  שואלין ו

 וחלכות חג בחג:

 רש״י
 פותח וקורא דברי רבי מאיר. ראיכא
 למיטעי ולומר ברכות כתובות במורה:

 רבי יהודה אומר פותח ורואה. דהכל
 יילעין דאין ברכות כתוכות בתורה:

 הלוחות. לא ידעתי מהו וי״מ הן לוחות

 העשרין לספרים שלנו שאץ עשויין בגליון:

 והנימוס. בימה של עץ שהיו עושי! למלך

 בפרשת הקהל כדתנן בסוטה: על התפר.

 כנגד התפר כי שם ראוי להדקו יפה:

 הגולל ספר תורה. מעני! לענין והוא יחיד

 וכדת מונח על ברכיו וגולל: גוללו מגחיז.

 העמוד שהוא חוצה לו יקח ויגול מצד

 החוץ לצד פנים שאס יאחז העמוד הפנימי

 ויגול לצד החוץ תפשט החיצון ויפול לארץ:

 וכשהוא מהדקו. משגמר מלגוללו והוא בא

 להדקו יאחז (א) פנימי ויהדקנו על החיצונה

 כלי שלא יכסה הכתב בזרועותיו שמצוה

 להראות הכתב לעס כשהוא מהלקו במס׳

 סופרים: י׳ שקראו. שנאספו וקראו ג׳

 או השבעה בחוק היום (ג) לפי שאין קורץ

 בתורה פתות מעשרה נקט עשרה שקראו

 בתורה: ערום. בלא מטפחת: תגלל

 המטפחת. סביב ס״ת ולא יגלל ס״ת בתוך

 המטפחת: םליקו להו בני העיד
א את המגילה עימד ויושב. אס ר  חקו
 רוצה עומד אס רוצה יושב:

 קראוה שגים באחד יצאו. ולא אמרינן אין שני
: גמ׳ (ג) שלא ישב ע״ג  קולות נשמעץ כאחי

 סליקו להו בני העיר
 הקורא יאת המגילה עומד ג ויושב קראה אחד קראוה שנים יצאו מקום
 שנהגו לברך יברך שלא לברך לא יברך בשני ובחמישי ובמנחה
 בשבת קורין שלשח אין פוחתין מהן ואין מוםיפץ עליהם ואין מפטירין בנביא
 והפותה והותם בתורה מברך לפניה ולאחריה: גמ׳ הקורא את חמגילח
ך להיות מד ויושב תנא מה ״שאין כן בתורה ומנא לן דקורא ד בתורה צרי  עו
ד עמדי אמר רב יהודה אמר רב  עומד א״ר אבהו דאמר קרא ייואתה פה עמו
מנין לרב שלא ישב על גבי מטה וישנה לתלמידיו על גבי קרקע שנאמר  ט

 שלפני קריאתה ותוזר ופותח וקורא
 דברי ר״מ מפרשין מעמיה דר״מ בגמ׳
 כדי שלא יאמרו כרכה כתובה בתורה:
 ר׳ יהודה אומר פותח ורואה ומברך
 וקורא. וקי״ל הכי ומיהו כתב
 הרמכ״ם ז״ל כפרק י״ג מהל׳ תפילה
 דבברכה אחרונה גולל ואח״כ מכרך:
 ירושלמי בפרק אין עומדץ. זה
 שעומד תחתיו יתחיל
 ממקום שהתתיל הראשון: חוזר לקרות
 מתהילה ויברך. וא״ת ממקום שפסק
 ולא יהא צדך לכרך א״כ הראשונים
 פסוקים הראשונים שקרא הראשון
 נתברכו לפניהם שברר זה לפני
 קריאתן ולא נתכרכו לאחריהן שלא
 הספיק לכרך והאחרונים פסוקים

 שקראן האחרון:
 הלוחות. לוחות ובימות היו
 בב״ה שהיו משתמשץ
 בהן להניח ספר תורה עליהם
 באקראי בעלמא ולא היו מיוחדין לכך
 ומשוס הכי קאמר דאין בהם משוס
 קדושה ואמרו בירושלמי אין בהס
 משוס קדושת ס״ת אבל משוס קדושת
 בהכ״נ יש בהן וזה יותר נכון ממה
 שכתב הרמב״ס ז״ל בפרק י׳ מהלכות
 תפלה וכבר השיגו הראב״ד ז״ל:
 המלל ם״ת יעמידנו על התפר.
 פרש״י ז״ל מפני שמתהדק
 יפה כשהתפירה בין שני העמודין אבל
 הרב אלפסי ז״ל כתכ שאס יקרע
 יקרע בתפר: הנולל ם״ת נוללו
 מבחוץ. למי שאוחז אותו קאמר שתהא
 הכתיכה כלפי הגולל ולא כלפי מי
י מ ש ו ( ד  שאוחז ס״ת: וכשהוא מהדקו. (
 שאוחז ס״ת מהדק אותו אחר שנגלל
 כדי שיעמוד הכרך מהודק צדך
 שתהא הכתיבה כלפי המהדק ולא
 כלפי הגולל מכללו של דכר הכתיבה
 ראויה שתעמוד כלפי אותו
 שעוסק בס״ת מפני ככוד התורה
 ואחרים פירשו שהיו נוהגים שהיה
 ס״ת נתון בתיק ומשוס הכי קאמר
 שאם רצה לגוללו מצד זה לצד זה

 שגוללו מכחוץ כלומר שמוציאו מן התיק ואין גוללו מבפנים שמא יקרע וכשהוא מהדקו כלומר שמהלק הכרך אתר שנגלל נותן הספר בתיק ואח״כ
 מהדקו שס ואינו רשאי להדקו מבחוץ שאין זה כבודו: עשרה שקראו בתורה גדול שבכולן גולל ם״ת. אע״פ שאין צדטן לקרות אלא
 ז׳ כיון שאין קורץ בתורה בפתות מעשרה נקט עשרה ויש מי שכתב דמהא משמע שהגדול שבעשרה גולל אף על פי שלא קרא דחולקין
 כבוד לגדול ליטול שכר כנגד כולם: ונם אני נתתי להם חוקים לא טובים. אני נתתי להם חוקיס והם לא טובים זה לזה לפיכך אני מכיא
 עליהם משפטים לא יחיו בהם: והאוחז ם״ת ערום. בלא מטפחת: בלא אותה מצוה. אע״פ שגולל שוב אינו מקכל שכר: תגלל המטפחת
 ולא תגלל ס״ת. כשכורכין ס״ת ראר להעמיד ס״פ קייס וכורטן המטפחות כהקף ולא שיעמידו המטפחת ויקיפו ס״ת לברוך המטפחת:
 מצוותן שיהו קורין כל אחד ואחד בזמנו. קרא יתירא דריש דהא כתיבי כולהו פרשיות ובתרייהו כתיב וידכר משה את מועדי ה׳ לומר

 שהיה דורש הלכותיהן כזמנן:

ר י העי קו להו בנ  םלי

 הקורא את המגילה עומד ויושב יצא קראה אחד קראוה שנים יצאו. יצא ויצאו לאו דוקא דיעבד אלא אפילו לכתתלה נמי דהא
דף כא:] ובמגילה אפילו עשרה קורץ ועשרה מתרגמין דמשמע  ככולהו קתני לישנא דיעבד ועוד ראיה דקתני בברייתא [
 לכתחלה: לא יברך. אין צדך לברך: בשני ובחמישי ובו׳. עזרא תקן שיהיו קורץ וכו׳ והכא אשמעינן דג׳ הן כהן לוי וישראל: ואץ
 מוסיפץ עליחן. שלא יקשה לצבור מפני שהן ימי מלאכה ובשבת במנחה נמי סמוך לחשיכה הוא שהרי כל היום היו רגילין לדרוש: ואין
: והקשה רבינו תס ז״ל היכי תנן ואין י כ  מפטידין בנביא. מהאי טעמא גופא: הפותה והחותם בתודה. בגמרא מפרש ליה ו
דף כד.) רב אחדבוי בר אמי אמר רב יום טוב שחל להיות בשבת המפטיר בנביא ן בנביא והא אמדנן בפרק במה במה מדליקין ו ד  מפטי
ן היינו לומר שאין תקנה ד  במנחה אינו מזכיר של יום טוב שאלמלא שבת אין נביא במנחה ביום טוב יש לומר דכי קתני אין מפטי
ד במקומות שנהגו להפטיר בנביא במנחה י  קבועה להפטיר בנביא במנחה בשכת כשס שהיא תקנה קבועה להפטיר בו בבקר והתם מי
 בשבת והכי קאמר דאפילו במקום שנהגו להפטיר בשבת כמנחה לא נהגו כן ביום טוב ולפיכך אינו צריך להזכיר של יום טוב וכן כתב
 רב האי גאון שמנהגות חלוקות הן ועדיין יש בפרס ומדי הפטרות ידועות לשבת כמנחה לכל השנה כולה ויש ששבשו אותה גירסה
 שבפרק במה מדליקין מדוחק קושיא זו והגיהו יוס הכפוריס שחל להיות בשבת ואין צורך וככר כתבתי זה שס בסייעתא דשמיא:
 נמ' תנא מה שאץ כן בתורה. שאינו רשאי לישב: מנץ לרב שלא ישב ע״ג מטה וישנה לתלמידיו ע״נ קרקע שנאמר ואתה פה עמוד עמדי.
] י<דרבן גמליאל ורבי  משמע דתלמיד יהא שוה לרב בעוד שלומדין: ומקשו הכא והא אמדנן בפרק השוכר את הפועלים נדף פד:
דף יז:ז נמי אמדנן ביבנה  יהושע בן קרחה הוו יתבי אספסלי ורבי אלעזר ורבי שמעון הוו יתבי קמייהו אארעא ובפ״ק דסנהדדן ו
דף טז:< עירא היאירי הוה מתני להו לישראל על גבי כרים  היו ד׳ ושמעון התימני היה דן לפניהם בקרקע ואף בימי דוד אמדנן במ״ק ו

 עץ משפט נר מצוה
 איקז-איקטו

 א מיי׳ פי״א מהלכות תפלה טור א״ח סי׳ קלט:

 נ מיי׳ פי״נ שס טוא״ח סי׳ קמ: ג מיי׳ פ״י

 מהלכות ש״ת סמג עשין כה טור א״ח סי׳ חנל:
 ד מיי׳ פי״ב מהלכות תפלה סמג עשין יט טור א״ח

 סי׳ קמז: ה מיי׳ ס״י מהלכות ס״ת ופי״ב מהלכות
 מפלה טור א״ח סי׳ קמז: ו מיי׳ פי״ג מהל׳
 תפלה: ו מיי׳ פ״ג מהלכות מגילה סמג עשי! ר
 טור א״ח סי׳ תר תרצנ: ח מיי׳ פי״ב מהלכות
 תפלה טור א״ח סי׳ קמא: ט מיי׳ (פ״ח) [פ״ל]

 מהל׳ ת״ת טוי״ל סי׳ רמו:

 מסורת הש״ם
א כד ד) לכריס ר ק ט 3) יחזקאל כ ג) ר  א) תהליס י
! כן י ג ה ו ; ן י רש כן גס א י כי לא פי ׳ גאשר״  ה ה) עי
ן ורכי ׳ שמעו ר ר׳ אלעזר נ י כו׳ ו ״ ר ג ו  ו) צ״ל רשכ״

י קמייהו אארעא. כ״ה כגמ׳ שס: ו יתנ  הו

 קובץ הגהות
: (ג) ולפי כצ״ל: (ג) כאן מי י  ב״ח (א) צ״ל כפנ
ד״ה ואי! מוסיפי! י וכממישי ו ה נשנ ״  צ״ל ד

: : (י) צ״ל כשמי ן י ר י ט פ ד״ה ואין מ  ו

 שלטי הגבוריס
ר נהגו נ נ ן ריא״ז נת׳׳צ קורין נרכות וקללות ו ו ש  ל
 מימות הגאוני׳ הקדמונים לקרוא נכל תעניות ויחל
ו קריאה נמנחה ! דרשו ה׳ נהמצאו ואין נ  ומפטירי
אר בקונטרס הראיות ונהגו לקרוא הכהן ויחל ו מנ  נ
 משה עד סוף פסקא והלוי מדלג ומחסיל פסל לך
 וקורא הוא ישראל הקורא אחריו עד אשר אני עושה
ן נל מעשה ד ו ז אינו מדלג אלא ק  עמך וני׳׳ו נממו
ף הקריאה שרגילין לקרות ננל תענית  העגל על סו
י מוליד נניס וקורין שס ג׳ נ קורי! נ ״  ונתעני׳ של ט
׳ ויום ה׳ נין אס חל נשאר  נני אדס נין אס חל ניוס נ
ר נאסוף אסיפס עד  ימי השנת וקורא השלישי ימפטי
 ני נאלה חפצתי וצריך לנרך לפניה ולאתריה ומסיים
ר הגאונים נמנתה סד נך היא נ ך מנחס ציון ננניה ו רו  נ
 קורי! ויחל משה ונהגו להפטיר שונה ישראל וכתנ
 סמ״ג דאין קורין ויחל אע״פ שהיא לסוף שגי פסוקין
 מן הפרשה יכמנ עליו המגיה ואני הנקדן אומר שזה
 אינו צריך ני טעות הוא כטופס הספרים מאוחה
נספר רנינו משה אין שם פרשה נלל לא  פרשה ו
 פתותה ילא סתומה ומדנרי רנינו נראה דנתענית

 קורין נרנות וקללות:
מד לפניו יהפך הנתנ אליו ויתחיל  א פי׳ נשהספר עו

 לגלול מבחוץ ואתר שגמר הגלילה יהדק סוף המטפתת
ו ימצא ההידוק נפנים ולא  מנפניס שנשינא לקרות נ

 יצטרך להפך הספר לצד ההידוק:
ן ריא״ז ב י׳ שהתפללו והוציאו ס״ת לקרות ו ש  ל
 גדול שבכולן גולל ס״ת שהגולל ס״ת נוטל שנר כנגד
י״מ  נולן והיא הממציא הקריאות שצריך לקרות נהן ו

 הוא הגולל אותו לנרנו במטפחת:
ד אנל לנתחלה לא יקרא ענ לי חנ משמע נ  ג וטור נ
תנ אנל ׳ לנתחלה ומיי׳ נ  יושב ונירושלמי קאמר לאפי

ד הצבור: ו נ  לא יקרא לנתתלה יושנ מפני נ
ן יושב מד ני ן עי ן ריא״ז הקורא את המגילה ני ו ש  ל
! שקראוה אחד ני! שקראוה שנים יצאו נל השומעים  ני
 ונתלמול א״י מפרש שאפי׳ לכחחלה מוחר לקרוח
 מיושנ וכן נראה נעיני נקריאת ההלל שאס רצה לקריתי

: ו ד י  מיושב הרשו׳ נ
׳ ך לתהר שלא לסמוך דאמרי ד  ד ומטעם זה נמי צ
' ע״י סמינה אינא נ דזנחיס עמידה מן הצד פי ״ ס  נ

 נינייהו לרננן לא הוי עמידה:
ן ריא״ז אנל נקריאת התורה לא יקרא אלא ו ש  ל
ד  מעומל שהחור׳ נעמילה ניתנה שנאמר ואתה פה עמו
ג ״  עמלי ומנא! אמרו שלא ישנ אדס וישנה לתלמידי ע

:  קרקע שנאמר ואתה פה עמול עמלי

 שיטת דיב״ב
 ר׳ יסווה אומר מקי׳ שמפסיקין וגוי. נמו שאנו
 נהוגין היום והיינו דאמרי׳ נמתני׳ אינו עולה להם
י ד  מן החשבון: פוחח ורואה ילי'. טעמיה דר׳׳מ נ
רה: סציחו'. הן עשייין רנה נתונה נמו  שלא יאמרי נ
: הבימוי. נימה ן ו  לספרים שלני שאינן עשוי! נגלי
: ׳ ט סו  שהיו עושי[ למלך נפרשת הקהל כדאית׳ נ
ר להדקו א  יעמידנו על החפר. סי׳ רש״י ו״ל ששם ר

 יפה: הגילל ס״ח. מעני! לענין והוא יתידי וס״ת
ד ן כלומר העמו  מונמ על ברכיו וגוללו גוללו מנחו
 שהוא חיצה לו יקח ויגלול מצד חוץ לצד פניס שאס
 יאחז העמוד הפנימי ויגלול לצד החוץ יתפשט החיצון
ל לארץ: ילשסוא מסוקו. נשגמר מלגיללו והוא  רפו
ד הפנימי א להדקו מהדקו מנפניס שיאחז נעמו  נ
די שלא יהא פושט זרועוחיו על  ויהדקנו על החיצון נ
 הנתנ שמצוה להראות אח הבחב לעס נשמהדקו
׳ נמס׳ סופרים: עשרה שקראו. עשרה  נדגרסי
 שנאספו וקראו הנ׳ או הזי נמק היום ולפי שאי!
: ערום. שלא י  קוראי! נתירה פחית מי׳ נקט י
נ ס״ס יצא תגלל י ת: תגלל המטפחות. סנ  נמטפחי
. עומד ויושב. אס רצה עומד ׳  ס״ת נתיך המטפחי
: קראוה שנים ביחיד יצאו. ולא אמרי׳ ושנ  אס רצה י
: נשני : לא יברך. א״צ לנרך  תרי קלי לא משחמעי
 ובחמישי ולוי. עזרא תק! שיהו קוראי! בהן והנא

 אשמעי׳ בשלשה הן נהן לוי וישראל: ואי! מישי&י!
 עציק. שלא יקשה לצנור מפני שהן ימי מלאנה ושנת

 במנחה גמי סמוך לחשינה הוא שהרי כל היום היי
 רגילין לדרוש: ואי! מפעילי!. מהאי טעמא גיסיה:
י משא׳׳נ ז נ  הפוחח והחישס ולוי. נגמ׳ מפרש לה: ג

: ישנ  נחווה. נצניר מי
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 א׳ קטז-א׳ קכ

א מ ׳ ק ו א״ח סי ו נ מהל׳ חסלה ט ׳ ׳ ׳ סי י  א מי
[ ל ג עשי מ ק מהלכות מגילה ס ׳ ׳ פ׳ י : ב מי [ ה מ ק  נ
ג מ כ מהל׳ תפלה ס ״ י ׳ פ י : נ מי נ צ ר ר א״ס סי׳ מ ו  ט
ג שס מ י׳ שס ס ׳ קלה: ד מי ר א״ח סי ו ט ט ! י  עשי
ר ו מ ט ״ י מהל׳ ש ״ ׳ פ י : ה מי ר א״ח סי׳ קלז ו  ט

 א״ח סי׳ תכח:

 מסוית הש״ם
ף ל.  א) רבריס ה נ) ש״ב ית ג) תהליס לג ד) ר

 קונץ הנהות
א: (ג) מ! י ) צ״ל תנ ב ) : י  כ״ח (א) נ״ב כו
מ ״ א וס ת רו של י ר אתר שדו  ירושלמי כו׳ ע
: (ד) צ״ל ץ ל י ה נ״ב בא׳׳י אין זה וכן נראה מרבר  ו
: נ : (ה) שהתרגום אינו אלא להשמיע תא״ ר ״ א  ו
: (ז) בשני ובחמישי בשבת ובשבת א מ ע ט  (0 נ״ב ו
: י ע מ ש מ : (ט) צ״ל ל ן י  בצ״ל: (ת) נ״ב מן המנ

: ר מ ו ) צ״ל א י ) 

 שלטי הגבורים
 א ואין ש״צ קורא עמו ומה שנהגו האילנא שש׳׳צ

ה א ר  קירא פי׳ הרא׳׳ש לפי שאין הכל בקיאי! בטעמי ק
ע ואס ל ו  ואין הציבור יולעין בקריאתו והוא בעיניו ט
 לא יקראוהו אתי לאנצויי עס ש״צ לכך חקנו שיקרא
מ״מ גס העומד לקרות יקרא ה ו א ד ק  ש״צ שהוא נקי ג
מו לנטלה והא לאמרי׳ רנ  ננחת עס ש״צ שלא יהא נ
׳ פי׳ נקול רם וטעמא משוס דתרי קלי  שלא יקראו נ
ודע לקרות אינו רשאי  לא משתמעי ומי שאינו י
ר לטור ה לנטלה ולא מסתנ נ ר  שיקראהי ש״צ והויא נ
ודע לקרות ׳פ ומיהו אס י  שינרך על קטאה שנע׳
ן אותו ש״ד ואם ש׳יצ רוצה לברך לעצמו  נשמקרי
 ילקרות צטך שיהא אחד עומד אצלו דתניא בתוספתא
ד שיקרא מד ומחזן עליו פ  חזן העומד לקרות א׳ עו
ר יצחק על לני נ שמואל נ  וגרסי׳ נמי נירושלמי ר
ר איגיש תחותוי  ננישתא וחזא חונא דקרא ולא קאי נ

: ר  א״ל אסור לך משוס שנתינתה ע״י סרסו
ד שינינו  ב כימי חכמי התלמוד היו רגילין לחרגס נ
 העם ט לשונם היה ארמי ואין הקורא רשאי לקרות
 לתורגמן יותר מפסוק א׳ ומתרגמו ותוזר וקורא לו
׳ ואין המתרגם רשאי לתרגם עד שיכלה הפסוק  פסוק נ
 מפי הקורא ואין הקורא רשאי להגביה קולו יותר מן
 המתרגם ולא המתרגם יותר מהקורא [כוי] כתב רב
ן ן אין אנו צדכי ד מ ו א [ ו  גטרונאי אלו שאין מתרגמי
 תרגום דרבנן אלא בלשון שלנו בלשון שהציבור מבינים
 אי! ייצאין י״ח אלא חייבי! למרגס אבל אס אינם
 מתרגמי! להכעיס בני נדוי הן ואם מפני שאינס יודעי!
ו ואס יש מקים שרוציס לפרש מ ג ר ת  לתרגם ילמדו י
ד אתד תוץ מ! הממרגס רפרש להם כרצונם  להם יעמו
ו על הא לתניא ן ר׳ חלפמא ב! שאול מנ  אבל התיש׳ נ
׳ משמע ו  אומר ל״ש אלא במקום שאין חורגמן אנל נ
 שגס בימי חכמי התלמיד היו מקומות שלא היו
 מתרגמי! מכאן סעד למנהג שלנו שאין אנו רגילין
 לתרנס. וכן איתא בירושלמי הדא אמרה שאין התרגום

: ! ר  מעכב] (זה הגהה מהטו
ל לתרגם הקדאה כדי נ נ ז דרכם היה נ ׳ ׳ א י ן ר ו ש  ל
 שיניני ההטיטית שהיה לשינס תרגום ותרגום של תורה
ת הגדולה תקנוהו והן הטעמים שבמקרא ס  אנשי מ

ר תורת אלהיס מפורש ישים שכל: פ ס  נ
ן שהחיינו:  ג עיין לעיל ס״ק ד

ו וכן נ י ו דמנרך האל הרנ אפ טנ ׳ג נתנ  ד מיי׳ וסמ׳
ט רע״ס שכתנ לא אמרי׳ נ ד ט רנינו נראין כ נ ד  הטור ו
ן ו ׳ אלהינו וב״ה במג ט ד מ ו דהא א נ  האל הרנ את רעי
 שנרנה אחרונה נמנהגא תליא מלתא אין לגעור במי
 שסת דלאו הפסקה היא אלא נקריאה תליא מלתא ואינו
! שהוא מברך צריך שלא להפסיק דמאי נפקא ו ד  נראה ד

: ו ״ א ף הוא מברך וב״כ ד  מיניה דתלי נמנהנא סי
נ פלטוי והטור ומיי׳ ירש״י פירשו האזינו  ה וכ׳׳כ ר
ד ונמס׳ פ ס נ״כ נ ן ו ד הו וירא לולי ט י רטנ  זכור י
א לו ס וישמן לילי ט ידין ור״ת וערוך פי׳ רר ד פ ו  ס

: ן די  ט י
 ו פי׳ ה״ר משולם ז״ל שקורא אותם העולה נס״ת לנדו
ל הא נל המורה  ואין ש״צ קורא עמו והקשה לו ר״ת ד
דאמר לעיל קראוהו שנים יצאו ך דינה נ  כולה נמי נ
 משא״כ נתורה אלא ה״פ יחיד קורא כל ח׳ פסוקים
 ולא יקראי אותם שניס שנים והייני טעמא לפי שאילו
 הפסוקים יהושע אמרם ילמ׳׳ד נמי שמשה אמרם נשתנו

: ע מ ד  שכתנס נ

 שיטת ריב״ב
 יכלנו שלא יהא א' קולא ושנים מהרגמץ. דנתורה
ן שהתרגיס היא להשמיע נ ד פ  אפי׳ נתרגוס ק
 הנשיס ועמי הארץ שאין מביני! לשון הקודש
 והתרגום היא לעז של נבלייס ובתרגום של תורה
י שידעו את המצות ד  צרינין אני שיהו מנינין נ
: ועשרה נן כילי האי  אנל נשל נכיאיס לא קפדי
ס: י נ תו נ  מתרגמין. לא גרסי׳ לפי שאין התרגיס נ
: גנז׳ מנ׳״יז. מקרא י ו נ א מקוס שנהגו ו ק ם י  פ

ת הלילה א ד ק  מגילה ושעשה נסים ושהחיינו. ודוק׳ נ
ן זמן והמקומות ד מ ו מ היוס אין א א ד ק  אנל נ
דם: י יאת היום טעות הוא נ  שנהגי לימו זמן נקו

מת הלשנה: ו  הקיפוה. של תו

 רבינו נםים הקורא עומד פרק רביעי מגילה (כא-כא:) יב

: קראה אהד קראוה ד עמדי ואתה פה עמו (  א

 וכסתות ודוד לא קביל עליה אלא אארעא י״ל דכי היכי דמתרצי בגמרא רכות מעומד קשות מיושב ה״נ בשמועות קשות היו יושכיס אספסלי
 שאס היו יושכין בקרקנו. עם תלמידיהם לא היו יכולין לעיין בהן היטב אי נמי כאן קולס שהגיעו לכלל סמיכה כאן לאתר שנסמכו
 דהתס ראר לרכ לחלוק להס ככוד: קראה אהד קראוה שנים יצאו תנא מה שאין כן כתורה. שאינו קורא אלא אחל אע״ג דהאידנא קרי
 תרי דלעולם קרי שליתא דצבורא כהדי ההוא דקרי איכא למימר דתקון הכי שלא לכייש מי שאינו יודע לקרות כדאמרינן כמסכת ככורים
 נפ״ג מ״ז] לענין מקרא בכורים:
) תנו רבנן בתורה אהד קורא ואחד 1 1 מ ו | , 1 | ו  מ

ן ^ מתרגם. דרכן היה צתרגס נ ן ה ן ך ן ת ן ^ א ב י א ה ש א מ נ ) ת א ם ( י נ  ש

רה אהד קורא ואחד מתרגם ב ובלבד בתו  א

 שלא יהא אהד קורא ושנים מתרגמין ובנביא
 אפילו אהד קורא ושנים מתרגמינן ובלבד
 שלא יהו שנים קורין ושנים מתרגמין ובמגילה
 אפילו עשרה קורין ועשרה מתרגמין מ״ט כיון
ו שנהג  דחביב׳ להו יהבו דעתייהו: מקום נ
 לברך יברך אמר אביי לא שנו אלא לאחריה
 אבל לפניה הייב לברך דאמר רב יהודה אמר
 רב כל המצות כולן מברך עליהן עובר
 לעשייתן ומאי משמע דהאי עובר לישנא
יוירץ אחימעץ דרך  דאקדומי חוא דכתיב 3
: לפניח מאי מברך  הככר ויעבר את חכושי
ת מקטרוניא איקלע לקמיה דרב ש  רב ש
ת ובריך ג מנ״ה םימן: לאהריה באתרא ש  ש
ך ד הרב את  דגהיגי מאי מברך א״ר יוהנן ברו
 ריבנו והדן את ריננו והנוקם את נקמתנו
 והנפרע לנו מצרינו והמשלם גמול לכל אויבי
 נפשנו ברוך הנפרע לעמו ישראל מכל צריהם
 רבא אמר האל המושיע אמר רב פפא הלכך
בשני ובחמישי בשבת  נימרינחו לתרוייחו: ג
 במנחח קורץ ג׳ חני ג׳ כנגד מי א״ר אסי כנגד
 בחנים לוים וישראלים >נ< אין ״פוחתים
 מעשרה פסוקים בבית הכנסת וידבר עולה
 מן המנץ >״ ירושלמי והא איכא פרשת עמלק
 ומשני שאני התם דםליק עניינא ואיבעית
ל יום והני  אימא שאני הכא שהוא סדורו ש
 עשרה פסוקים כנגד מי אריב׳׳ל כנגד עשרה
ב יוסף אמר כנגד עשרת  בטלנץ של בהכ״נ ר
 הדברות שנאמרו למשה בסיני רבי יוהנן אמר
 כנגד עשרה מאמרות שבהן נברא העולם והא
 תשעה הוו בראשית נמי מאמר הוא דכתיב
ן  ״בדבר ה׳ שמים נעשו אמר רבא ראשו
 שקרא ארבעח משובח שהרי הקופות שכתב עליהן אלף בית גימל לידע
: ואמצעי ן ר בראשו ו ן שמצ ן להקריב ממנה ראשו  איזה מהן נתרמה ראשו
 שקרא ארבעח חרי זח משובח דתניא אל מול פני המנורה יאירו מלמה
ד פניהם כלפי נר מערבי >י< א״ר יוחנן מכאן שאמצעי משובח: ואחרון ד צ מ  ש
 שקרא ארבעה משובה משום דמעלץ בקדש ולא מורידין רב פפא אקלע לבי
ן ארבעח ושבחיה רב פפא: ובפרשת  כנישתא דאבי גזר קרי קמי ראשו
ן מן האזינו עד זכור ימות עולם האזינו קורין בסימן הזי״ו ל״ך ה שקורא ראשו  ה

 והשני קורא מן זכור ימות עולם עד ירכיבהו והשלישי קורא מן ירכיבהו עד
 וירא ה׳ וינאץ ובשבת קורא הרביעי מוירא ה׳ עד לו הכמו וההמישי קורא
 מלו הכמו עד כי אשא אל שמים ידי והששי קורא מן כי אשא אל שמים ידי
 ועד סוף השירה: גרסינן בפרק הקומץ את המנהרדי אמר רבי יהושע בר אבא
 אמר רב גידל אמר רב שמונה ו פסוקים שבתורה יהיר קורא אותם בבהכ״נ:

 הפסוק בצבור לפי שהיו כולן מספרין
 כלשון ארמי והיו מתרגמין כדי שיבינו
 הכל ולפיכך בתורה שהיא עיקר
 קפדינן אפילו במתרגם שלא יתרגס
 אלא אחד אבל בנביא אקריאה קפדינן
 שלא יקרא אלא אחד אבל אמרגוס
 לא קפדינן: ובמגילה אפילו עשרה
 קורין ועשרה מתרנמין דכיון דחכיבה
 להו יהב* דעתייהו. כלומר משתמעי
 תרריהו מ״ל דאי תרריהו לא משתמעי
 תל מינייהו לא משתמעי דמערבב
 משוס קלא לאילך אלא ולאי דתרוייהו
 משתמעי. ומדאמרי׳ הכא דמתרגמינן
 במגילה שמעינן מינה שיש תרגום
 ככתובים דאע״פ שלא אמרו יונתן
 כן עוזיאל כדמוכת כפ״ק כגמרא

 חכמיס אחרים אמרוהו:
 אמר אביי לא שנו אלא לאהריה.
 דההיא תליא במנהגא: אבל
 לפניה הייב לברך. ולא תליא במנהגא:
 וכריך מנ״ח סימן. על מקרא מגילה
 ושעשה נסים ושהחיינו ומדלא קאמר
 לבלילה מברך שלש וביום מברך
 שתים ןכדאמרי׳ גכי נר חנוכה ליום
 אחד מברך ג׳ ובשאר יומי שתיסן
 שמע מינה דאפילו ביום מברך מנ״ח
 וכן בדין דעיקר קריאתה ביממא

 הוא וכמו שכתכתי לעיל:
 ברוך הרב את ריבנו. יש לתמוה
 ברכה זו למה פותחת בברוך
 שהרי היא סמוכה לברכה שלפניה
 דבשלמא כרכת התורה כשהיא פותתת
 בברוך התס היינו טעמא משוס
 קודם תקנה שהיה הפותח מברך
 לפניה וחותם מברך לאחריה וכיון
 דבתרי גברי הוה לא ראו לעשותה
 כסמוכה לחברתה ובתר תקנה נמי
 דתקון לכל חד ברכה לפניה ולאחריה
 כיון שככר נתקנה ברכה שלאחריה
 לא ראו לשנות מטבעה שלה שלא
 תהא פותחת בכרוך אכל הכא אמאי
 דהא מגילה ודאי לא מפסקא כי
 היכי דלא מפסיק ק״ש בברכותיה
 דמשוס הכי חשבינן ברכה אתרונה
 שלה סמוכה לחברתה ובמגילה נמי
 לימא הט י״ל דהאי ברכה אחרונה
 לאו אקריאת מגילה אלא כרכה בפני
 עצמה שנתקנה על הנס: בשני ובחמישי
 וכו׳ הפותח והחותם בתודה מברך
 לפניח ולאחריח. משום דתנא כרכת

 רש׳׳י
 מטה. אלא יהו שניהם ע״ג מטה או שניהם
 ע״ג קרקע: ובלבד שלא יהא אחד קורא
 ושנים מתרגמים. (ה) שהתרגום אינו אלא
 להשמיע וכ״ש שאין שניהם קורין (י) משוס
: ובנביא אפי׳ אחד  דתרי קלי לא משתמעי
 קורא ושנים מתרגמי!. שהתרגום אינו אלא
 להשמיע לנשים ולעמי הארץ שאין מכירין
 לשון הקדש והתרגום הוא לעז הבבלי
 ובתרגומו של תורה צריטן אנו לחזור שיהא
 (אף) מבינים כדי שידעו את המצות אבל
 בשל נביאים לא קפדינן עלייהו כולי האי:
 מנ״ח. על מקרא מגילה ושעשה ניסיס
 ושהחיינו: (י) בשני בחמישי בשבת
 במנחה. עזרא תיקן שיהו קורין ובבבא
 קמא מפרש טעמא והכא אשמועינן דג׳ הס
י וישראל: ואין מוסיפי! עליהם.  כהן ל
 שלא יקשה לצבור מפגי שהן ימי מלאכה
 ושבת במנחה נמי סמוך לתשיכה הוא
 שהרי כל היום היו רגילין לדרוש: ואין
 מפטירין. משוס האי טעמא גופיה: וידבר
 עולה (ח). וידכר ה׳ אל משה נאמר אע״פ
 שאין ללמול ממנו כלום: בראשית >מי.
 (ט) משתעי בבריאת שמיס וארץ: מאמר
 הוא. אף הם במאמר נבראו: שכתב
 עליה אב״ג כלאימא במסכת שקלים בג׳
 פרקים בשנה תורמין בג׳ קופות את הלשכה
 בפרוס הפסח בפרוס עצרת בפרוס החג
 וככל פרק ופרק מורמין אותה בגי קופות
 ראשונה לשס א״י !ראשונה כלומר הפרשה
 ראשונה] ושנייה לשם כרטן המוקסין
 שלישית לשוס בבל ולשום מלי ולשום מרינות
 הרתוקות לכפר על היהוליס הלריס בהם
 וכל קופה ג׳ סאין לכתיב והעמלנו עלינו
 לתת שלישית השקל בשנה מכאן לגי סאין
 מכאן לשלש קופות מכאן לשלש הפרשות:
 אל מול פני המנורה יאירו. למול פני
 הנר שהוא בגוף המנורה שהוא אמצעי היה
 מצלל פני ששת הנרות שבששת הקנים:
 שמונה פסוקים שבתורה ונו׳. כלאיתא
 בפ״ק לב״ב מן וימת משה וטעמא מפרש
 התם לכל התורה כולה ע״י סרסור נתנה
 להקב״ה קורא ומשה (י) [קורא] וכותב
 חוץ משמונה פסוקים שהקב״ה קורא ומשה
 כותב בלמע ולא היה קורא ומשוס כך יחיל

 מגילה תליא במנהג קתני דברכת
 התורה לא תליא במנהג אלא חייב הוא לברך ודוקא פותח וחותם בלבד הוא דמברכי אבל אמצעיים פטורין משום דקריאת התורה
 חשיכא חדא מצוה וכולהו הוו כתד גכרא: הני נ׳ כננד מי. כנגד כהנים לויס וישראלים. הראויין לקרות בה: אץ פוחתין מעשרח פסוקים
 בבית הכנסת. ששה לשני קרואים וארבעה לאחד: בננד ־׳ בטלנץ שבבית הכנסת. פירש רש״י ז״ל להשטס ולהעריכ וניזונין משל צכור:
 בראשית נמי מאמר הוא. שאף שמיס וארץ נבראו מעיקרן הלכך חשיכ מאמר. וא״ת והא איכא פרשת עמלק דקרינן בסורים דאינה
 אלא תשעה פסוקים וכן במעמדות בראשית ויהי רקיע ויקוו המיס שאינן אלא שמונה פסוקים י״ל דהתם שאני דסליק עניינא והיינו
 סדרו של יום ואינו בדין שיקראו במה שאינו סדר היום כדי להשלים י׳ פסוקים כדאמרי׳ לקמן המפטיר בנכיא לא יפחות מכ״א פסוקים
 ואקשינן והא איכא עולותיכס ספו על זבחיכם ופרקינן שאני התס דסליק עניינא והכי איתא בירושלמי: ראשון שקרא ד׳ משובח.
ן שאין פוחתים מעשרה פסוקים בבהכ״נ ולאי שאחד מן הקודאין קורא ד׳ וקאמר דכא דכל אתד מן הקודאין שקרא ד׳ איכא למימר  טו
 דשפיר עבד: הקופות. שהיו תורמין בכל שנה ושנה מן השופרות שהיו מתנין בהן מחצית השקל לקרבנות צבור: מלמד. שמסדיר
 פניהם כלפי מערב א״ר נתן מכאן שאמצעי משובח סבר לה כמ״ד התם במנחות (לף צח:) דנרות צפון ודרום היו עומדין ואמצעי הוי נר
 מערכי לפי שפונה כלפי קודש הקדשים שהוא במערב ושאר הנרות פונין כולן לצד נר מערכי והיינו דכתיכ אל מול פני המנורה יאירו
 ונמצא שאמצעי משובת: שמונה פסוקים שבתורה יהיד קורא אותם בבהכ״נ. פירש רבינו משולם ברכי קלונימוס ז״ל יתיד קורא אותן
 שאין ש״צ קורא עמו ור״ת הקשה מאי איריא הני כל קריאות שכתורה כך הס שהיתיד קורא ואין ש״צ מסייע כדתנן קראוה שנים יצאו
 ואמר עלה מה שאין כן כתורה ומה שנהגו עכשיו שש״צ קורא בקול רם אפשר שהנהיגו כן כדי שלא לכייש מי שאינו כקי לקרות כדקדוק
 הקריאה כמו שאמרו במסכת ככורים ןפ״ג מ״ג] נמנעו מלהביא בכורים התקינו שיהו מקרין את הכל אלא כמו שפרש״י ז״ל עיקר שאדם
 אחד קורא אותן פסוקים כולן ואין מפסיקץ כהן ויהכינן טעמא כפרק הקומץ (לף ל.< משוס דאשתני משאר תורה אי למ״ד יהושע כתכן
 אי למאן דאמר דעד שמונה פסוקים היה משה אומר ומוציא בפיו מה שהקב״ה היה אומד לו ואח״כ היה כותב ומתחילת אותם שמונה
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 פסוקים עד סוף התורה לא היה משה מוציא מפיו כלום מתוך צערו אלא היה כותב וכיון דאשתנו משאר תורה למר כדאית ליה ולמר כדאית
 ליה עכדינן כהו היכרא שלא יקראם אלא אדם אחד והרמכ״ם ז״ל כתב בפרק שלשה עשר מהלכות תפלה שמונה פסוקים שבסוף התורה
 מותר לקרותן בבהכ׳׳נ בפתות מעשרה והראב׳׳ד ז״ל כתב עליו מה שכתב זרות הוא מאוד והצבור היכן הלכו: הפותה והחותם בתודה מברך
 לפניה ולאהדה [בוי] נזירה משום הנכנסין וגררה משום היוצאין. שיאמרו יוצאין שאין מכרכין בתורה לאתריה והס אינם יודעים שעתיד

 דש״• אחר לקרוא אחדו ונכנסים יאמרו
 קורא אותה בלא הפסק: הפותח וחוסם.
 מפרש בגמרא לקמיה: גזירה משום
 הנכנסים. שמא יכנס אלם לבהכ״נ אחר
 שכירך ראשון ואס לא ישמע («< האחרים
 מברכין יאמר אין ברכה בתורה לפניה ומשוס
 היוצאין ולא ישמעו (ח) החומס מברך
 לאתריה והראשונים לא ברכו בתורה אחריה
 !והיוצאיןן י<ויאמרו אין ברכה בתורה
 לאחריה]: מתני׳ ואין מוסיפי! עליהם. שלא
 יקשה לצבור לראשי חרשים אינו אסור רק
 לנשים וחול המועל נמי איכא בטול מלאכה
 למלאכת לבר האבל מומרח: גמ׳ כיצד
 קורי! אותה. בארבע בני אלם: אי!
 משיירי! בפרשה וכוי. לקמן אמרי׳ ומפרש
 טעמא כנגר תורה נביאים וכתובים ואין
 ממחילין נמי לקמן אמרינן ומפרש טעמא:
 ליקרי שלישי שנים מהא. שגי מקראות
 (ט) בפרשה וביום השבת ותלתא קראי
 מבראשי חלשיכם פשו ליה תרי קראי כוי:
 רולג. השני חוזר ומתמיל פסיק שגמר אותו
 שלפניו: פוסק. הראשון קורא חצי המקרא
 השלישי (י) ופוסק וטעמא לרב ראמר רולג
 ולא פוסק לקסבר כל פסוקא ללא פסקיה
 משה לבינו אנן לא ססקינן ושמואל אמר
 פוסק ולא לולג נזרה משוס הנכנסין הבאים
 לבהכ״נ (ל) ויראו שהראשון לא קרא אלא
 שני פסוקים ומשוס (ל) הייצאין שיראו
 וידמו שהאחרון לא יקרא אלא שנים:
 זה הכלל בל שיש נו בטול מלאכה. במה
 שהן מאחרין בבית הכנסת כגון תענית
 צבור שהוא מותר במלאכה רוב תעניתם
 של צבור מומרין במלאכה (מ) אלא במקום

 אחרים נמצא שקרא שלשה
 אמר פוסק פוסק אחד לשנים

הפותח והחותם בתורה מברך לפניה  א

 ולאהריה. תנא פותה מברך לפניה וחותם
 מברך לאחריה והאידנא דכולהו מברכי
 לפניח ולאחריה היינו טעמא (א< תקינו רבנן
 גזרה משום הנכנסין וגזרה משום היוצאין:
עד בראשי חדשים ובהולו של מו  מתני׳ 3
 קורין ארבעה אין פותתין מהן ואין מוםיפין
 עליהן ואין מפטירין בנביא הפותה והחותם
 בתורה מברך לפניה ולאהריה זה הכלל כל
ש בו מוסף ואין בו יו״ט קורין ד׳ ביו״ט ה׳  שי
ה בשבת ז׳ אין פוהתין ש  ביום הכפורים ש
 מהן אבל מוםיפין עליהן ומפטירין בנביא
 והפותה והחותם בתורה א מברך לפניה
 ולאהריה: גמ׳ בעא מיניה עולא בר רב
ו את צ (  מרבא פרשת ר״ה כיצד קורין אותה א
 בני ישראל וגו׳ דהוי תמניא פסוקי היכי
ר ליקרי תרי תלתא תלתא פשו להו תרי  לעבי
 ואין משיירין בפרשה פהות מג׳ פסוקים ליקרו
׳וביום השבת  [תרי] ארבעה ארבעה >י< 6
 דהויא תרי ובראשי הדשיכם >נ< המשה היכי
 לעביר ליקרו תרי מהא והד מהא אין מתחילין
 בפרשה פרוות מג׳ פםוקין ליקרו תרי מהא
 ותלתא מהך אין משיירין בפרשח פחות מג׳
 פסוקים ופשטינן רב אמר דולג ושמואל אמר
 פוסק ופירוש דולג חוזר השני וקורא >י< פסוק

ש י  השל

 בעלמא
 מופיפין

ן ומוסיף שנים ) חשלישי שקרא חראשו  (מן
 ונשארו שלשת >ה< קורא אותן חשלישי ושמואל

 וקורא את חציו ומניח את חציו שלה ליה רבה בדיה דרבא לרבי יוסף חלכתא
 מאי א״ל >0 דולג והלכתא האמצעי דולג: ותשעה באב ותענית צבור קורין
ש בו ביטול מלאכה לעם כגון תענית שי  שלשה דתנ־א זה הכלל כל יום ג
 צבור ותשעה באב קורין שלשה ושאין בו ביטול מלאכה לעם כגון

 שאין ברכה בתורה לפניה והס אינן
 יודעין שכבר קרא אחר לפניו ובירך:
 מתני׳ בראשי חדשים ובחולו של
 מועד קורק ארבעה אין פוחתק מהן
 ואין מוסיפין עליהם. פרש״י ז״ל שלא
 להטריח את הצבור דראשי חדשיס
 אין כהס אסור מלאכה ומועד נמי
 מלאכת האבד מותרת בו: זה הבלל
ש בו מוסך. לקמן מפרש דסימנא י  בל ש
 הוא: אין פוהתין אבל
 עליהן. ומדברי רש״י ז״ל
 נראה דאכולהו הנך יומי קאי דכיון
 שאסודן כמלאכה מוסיפין עליהן
 דליכא למיחש משוס בטול מלאכה
 אכל אחרים מפרשים דנהי דאין
 פוחתין קאי אכולהו אבל מוסיפין
 עליהן אשבת בלחוד קאי אבל בשאר
 לא כדי שלא להשוותם לשבת שהוא
 עדיף מיניהו ובשכת דוקא דמוסיפין
 משוס דליכא יומא דעדיף מיניה
 ויתיר ממנינא: הפותה וההותם
 בתורה מברך לפניח ולאחריה. הא
 דמהדר ותני הכי כמתני׳ גכי ר״ח
 ומועד והדר תני גבי שבת ויום טוב
 רוה״כ היינו משוס דס״ד אמינא
 דכי סגי בכרכת פותח וחותס הנ״מ
ד דלא הוו אלא שלשה קורים אכל  הי
 היכא דנפישי בעינן שיהו כולן מברכין
 לפניה ולאחריה קא משמע לן ללא:
 גמ׳ פרשת ר״ח ביצד קורק אותה.
: ן ד  כיצד נחלק אותה כין ד׳ קו
 ליקרו תרי תלתא [תלתא] פשו [לחו]
 תרי ואין משיירין בפרשח פחות מנ׳
 פסוקים. שלא יאמרו היוצאים העחיד
 לקרות ישלים הפרשה ולא יקרא אלא שני
 פסוקים שאם לא כשכיל כך למה לא

 סייס זה הפרשה: ואי; מתחילין בפרשה פחות מג׳ פסוקים. גזירה משוס הנכנסין שיהיו סכורין שזה התחיל לקרות כתחלת הפרשה:
 ליקרו תרי מהך ותלתא מהך פשו להו תרי ואין משיי־ין בפרשח פחות מג׳ פפוקין. הוא הדין דהוה מצי למימר דלא סגי בב׳ פסוקים
 שהרי הרביעי לא יוכל לקרות אלא שני פסוקים לכלם אלא משום פרטה דלעיל פריך הכי ועול לטון לשלישי גופיה קשיא ליה סגיא ליה
 בהאי וכי תימא יתחילו לקרוא למעלה מפרשת צו או למטה מוכראשי חדשיכס לאו קושיא היא שאין לנו לקרות אלא בסלרו של יום ופרשת
 צי סדרו של יום הוא שהרי מקריבין תמידין בראשי חדשים ושבת נמי פעמים שהוא בא כר״ח ולפיכך ראויות פרשיות הללו לראשי חדשים
 מה שאין כן מה שלמעלה ולמטה מהם: ושמואל אמר פוסק. בגמרא שיילינן מ״ט לא אמר דולג ומשני גזירה משום הנכנסין
 והיוצאין כלומר לאי שני דולג איכא למיחש ליוצאין בין 1א! שני לשלישי שיאמרו שהשלישי לא יקרא אלא שני פסוקים ואע״ג דרב גופיה חייש
 לנכנסין רוצאין כדמוכת בגמרא הכא בהט סליג עליה דשמואל דסבירא ליה לרב דטון דלא אפשר מוטב לדלג ולא נפסוק ססוקא ללא
 פסקיה משה ושמואל סבירא ליה לפוסק עליף: הלכתא מאי א״ל דולג והלבתא אמצע• דולג. הרב אלפסי ז״ל והגאונים פירשו
 בפרשת ר״ח ואמצעי היינו שני והקשה עליו הרמב״ן ז״ל לאס כן מה הועילו בתקנתן והלא אותה חששא לנכנסין במקומה עומלת שהרואה
 אותו מתחיל בפסוק שלישי שבפרשה יאמר הראשון לא קרא אלא ב׳ פסוקים ואי לא חיישינן לנכנסין בדלא אפשר למה לולג יקראו
 השנים בפרשת צו והשלישי יקרא וכיום השכת ופסוק אחד מפרשת וכראשי חדשיכס דמאי איכא משום דאין מתחילין בפרשה פתות מג׳ פסוקים
 והא ההיא אינה אלא משום הנכנסין וכיון דאפילו בדלוג אכתי איכא לההיא פששא גופה למה ידלוג נקדה כדרכו ולא נחוש לנכנסין כיון
 דלא איפשר לפיכך פי׳ הוא ז״ל דפלוגתא דרב ושמואל אמעמדות קאי דתנן ביום הראשון בראשית ויהי רקיע כדאיתא כגמ׳ דהתס ליכא
 אלא תמניא פסוקי הלכך לא אפשר אלא בדולג או פוסק וכמו שכתבתי בחדושי אכל כר״ח קורא כדרכו ומנהגינו אינו כן שהרי אנו נוהגין
 בראשי חדשים שהשני דולג והרשכ״א ז״ל תירץ להעמיד המנהג דמשוס הט פסקי׳ דדולג כראשי חדשים ולא אמדנן שיקראו כדרכן
 וכדכתיכנא משוס [דכי אמרינןן דאמצעי דולג דהיינו שני ליכא למיחש אלא בחד נכנסים דהיינו אותן שיכנסו בתתילת קריאת השני ואילו היו קורץ
 כדרכן ויקרא השלישי פרשת וביוס השבת דהוו פרי פסוקי ופסוק אחד מובראשי חדשיכס איכא למיחש לתד גווני נכנסין חד לנכנסין בשעה
 שהוא מתחיל לקרות אותו פסוק של ובראשי חדשיכס שהוא סבור שמשם התתיל לקרות שאס לא כן למה לא סייס בסוף פרשת וכיום השבת
 ואיכא למיחש נמי לנכנסין כתתילת קריאת הרכיעי דכד חזו ליה מתחיל בפסוק שני סברי דקמא לא קרא אלא פסוק אחד הלכך דולג עדיף
 ולי אין צורך לכך אלא רבנן גזור דלעולם אין מתחילץ בפרשה ואין מסיימין בפרשה פחות מג׳ פסוקים והך תקנתא לא מעקרא לעולם
 הלכך אי אפשר שיקראו כדרכן כראשי חדשים דהיכי ליעבד כדאיתא כגמרא שאלו היו קורץ כדרכן לא לנכנסין וליוצאין כלכד איכא למיחש
 אלא אפילו לעומדין שס מתחלה ועד סוף איכא למיחש לחורבה שיהיו סבודן לומר שמותר להתחיל בפרשה כפחוח מג׳ פסוקים ירגילו
 לעשות כן כשיזדמן להן ואיכא משום הנכנסין או אס ישייר בפרשה כפתות מג׳ פסוקים ורגילות לעשות כן בכל השנה ואיכא משוס היוצאין
 ולפיכך לא רצו חכמים לעקור אחת משתי תקנות אלו לעולם אפילו אי לא אפשר שמא תאמר והא אכתי כי אמדנן נמי דולג איכא למיחש
 שהעומרים שס יהיו סבורים שמותר לדלג בעלמא ויכואו לעשות כן בפסוק שלישי שבפרשה ואיכא משוס הנכנסין הא לא קשיא שאין הדילוג
 מצוי ולמה יבואו לדלג אדרבה מי שהוא בכהכ״נ מתחילה ועד סוף שואל למה הוא דולג כיון דאיכא פסוקי טובא ומפרשי ליה שלפי שאין
 מתפילין ואין משיידן כפרשה עושים כן ומחוך כך לא יבואו לדלוג בעלמא ככיוצא בזה כדי לא יחשבו הנכנסין שהתתילו בפרשה בפחות
 מג׳ פסוקים ועוד שאין הדלוג מצוי ואינו נעשה אלא מדוחק וליכא למיחש ביה אכל אס היו קורץ כדרכן העומדים בבהכ״נ אין רואין שינוי
 כלל ואינן סבורים דהכא שאני משום דלא אפשר אלא סוכדן כדרכן הן קורץ שמותר להתחיל ולסיים כפרשה פחות מג׳ פסוקים ומפני טעס
 זה שכתבתי אמרו סתס אמצעי דולג על השני ולא הוצרכו לפרש משוס דמדינא הוה לן למימר אחרון דולג לפי שאין ראר לדלוג אלא כשעת
 הצורך והיינו אחרון שאין הפסוקים מססיקין לו אכל הראשונים שהפסוקים מספיקין להם למה ידלגו ואפילו הכי לא אמדנן דאחרון דילג
 משוס דאי הכי עבדינן משיירין בפרשה פחות מג׳ פסוקים וכיון דמש״ה הוא ממילא נמי משמע דכשאמרו אמצעי דולג על השני משמע ולא
 על השלישי דאי עבדינן הכי עכדינן נמי אין משיירין פתות מג׳ פסוקים וכיון שכן למה נקלים לומר לג׳ שיללוג ידלוג אחרון הלכך ממילא
 משמע כשאמרו אמצעי דולג שעל השני אמרו: בתשעה כאב ובתענית צבור קו־־ץ שלשה זה הכלל כל יום שיש בו בטול מלאכה
 לעם. שהיום מותר כמלאכה והעם מתבטלין באחורן בבהכ״נ: כגון תענית ציבור וט׳ באב. רוב תענית ציבור מותר במלאכה חוץ משל

 עין משפט נר מצוה
 א׳ קכא־איקכג

: ט ל ר א״ח סי׳ ק י ״ ג מהלכית תפלה ט י ׳ פ י  א מי

ט ! י ג עשי מ ג מהלכות תפלה ס ׳ ׳ פי נ ו ״ י ׳ פ י  נ מי

ג שס מ : ג מיי׳ שס ס ג כ ר א״ח סי׳ (קלט) ת ו  ט
: כ ״ ג ע ע ט ק ע ק ׳ מ ט יסי ג ק ל א״ח סי׳ ת י  ט

 מסורת הש״ם
: [ ת ״ הג י ס ן ״ ר כח ג) גי׳ מהר נ ל מ  א) נ

 קובץ הגהות
: י ג פשו להו ז ״ : (ג) נ ו נ  ב״ת (א) צ״ל לחקי
יא: (ד) פסוק אחל מן השלשה  (ג) נ״כ דהו

נ הלכחא: ״ : (ו) נ א ר קו  פסוקים כצ״ל: (ה) צ״ל י
: ת ש ר פ נ אח: (ט) צ״ל ל ״ נ אח: (ח) נ ״  (ז) נ

: (ל) היוצאין שילמו נצ׳׳ל י מ ד (5) צ״ל ר :  (י) יסיסקו
נ חוץ משל גשמים ״  ותינת שיראי נמחק: (מ) נ
: ׳ כו תר כמלאכה ז נ נמי מו א ט׳ נ  אמצעיים ואחרונים ו
! לשני ! הראשי י ׳ נ י פי ם (א] רש״ ״ ר ה  אנ״ש מ
י צא ן קירא שלשה י  ששמעו אמ הראשו
י לא יקרא שנישי אלא שנים ישמא ר מ א נ ר ׳ ׳  מבהנ

: לג ו ! שלישי ר ר הר״ נ י  ס

 שלטי הגבור־ם
 א ירישלמי ר׳ אנא נריה לר׳ מייא כר אנא נשם ר׳

 יוחנן היה קורא נתירה ונשתתק זה שעומל תחתיי
 יחחיל ממקיס שהתחיל הראשון אי חימא ממקיס שפסק
ט לפניהם ולא לאחריהם האחרון נחכרכי ר נ ת  הראשון נ
נ תורת ה׳ תמימה משינת נתי  לאתריהם ולא לפניהם י
 נפש שתהא נולה תמימה מימרא זו נאמר נתר דתקינו
 שנל אמד מנרך ושמעינן שהוא מתתיל ממקום שהתתיל
רנה ראשונה ואס היה מתחיל ממקום רך נ מנ  ראשון ו
רך ני הוא גומר קריאת הראשון על  שפסק איני מג
 סמך ברכתו ימכא! דקלק רנינו אני העזרי התוקע יעף
 ועומל אחר לתקוע מתחיל ממקים שפסק ואיני מכרך
 לליקא נתירה לכתיכ נה תמימה הוא למתחיל נראש

 ומנרך אנל שאר מצות לא:

 שיטת דיב״ב
. שאס יכנס אלם לנהנ׳׳נ ויראה שלא !  משום ממסי
רנה נתירה לפניה נרך הקורא לפניה יאמר אין נ  י
 יהיא לא ילע שכנר קרא אחר לפניו: ומשום
ה שלא יצרך א ר ; י  היוצאין. שאס יצא אלם מנהכ״
 הקורא לאתריה והיא צא ילע שעתיד אתר לקרוא
׳ ואי! מוסיפי! עליה!. שלא להטריח י נ ת  אתריו: מ
 על הצביר לראשי חלשים אין בהן איסור מלאנה
 יחיל המועל גמי מלאנת לבר האבל מותרת בו:
 גמ' אי! משיירי! נפרשה פחות משלשה פסוקים.
 גזירה משים הייצאין שלא יאמרו העתיר לקרוא
 ישלים הפרשה: ואי! מתחילי!. נמי משוס הנכנסין
! שלא קרא זה אלא מתחלת הפרשה: י  שלא יהי סטר
 קורא אוש! השלישי. והרביעי קורא וגיוס השנת
 ׳בראשי מלשינס: והלכתא אמצעי דולג נגמ׳ לאו
 אלראש חדש קאי שאי! בראש חלש קורא שיהא
ט שקורי! ת ק ט מ ע מ  ־אוי לקרותו אמצעי אלא א
ט שלמה ז׳׳ל: י נמ׳ וכן כתב רנ  :לשה נלמסורש נ

ת:  הלנסא מאי. נשל מעמלו
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 עין משפט נר מצוד!
ד-א׳ קכז קנ  א׳

׳ קלא: ר א״ח סי ו ה מהלכות תפלה ט ״ ׳ פ י  א מי

ר ו ט ט ן י ג עשי מ ״כ מהלכות מפלה ס י ״א י ׳ סי י  נ מי

ג שם מ נ שם ס ׳ ׳ י ׳ פ י  א״ח סי׳ תפח ותצל: נ מי
ר א״ח סי׳ ו ח שס ט ״ ׳ פ י : ד מי ל פ ׳ ר ר א״ח סי ו  ט

: ג מ ט ק ׳ ס  נה וסי

 מסורת הש״פ
: ג ף ל. ג) מקרא כ  א) יהושע ו נ) ל

 קובץ הנחות
: ר מ א : (ג) צ״ל ו ה ע נ : (ג) נ״ב ש י ו נ נ ו ״ ה (א) נ ״  ב
: (ה) צ״ל היה ותי׳ יש נמחק: א ר קו  (ד) צ״ל ו

: ע מ : (ז) נ״ב את ש ו י נ  (ו) נ״ב ליפול על פ

: א ״ ף פ ו ״ף תענית ס י ׳ בר נ עי ״  חו״י (א) נ
: ע צ״ י אלמא אין לו לעשות ו  (כ) לשין רש״

 רבינו נםים הקורא עומד פרק רביעי מגילה (כב-כג <יג
 גשמים בתעניות אמצעיות ואחרונות השנויות בפ״ק לתעניות כן׳ באב נמי מותר במלאכה אלא במקום שנהגו: בגון ראשי חדשים וחולו
 של מועד. דרכן היה שלא לעשות מלאכה בר״ח ומסמיכין הדכר למקרא שכתוב אשר נסתרת שם ביום המעשה ותרגם יונתן ביומא דחולא
 וגכי ר״ח הוא דקאמר הכי כדכתיב מחר חודש מדקאמר כיום המעשה מכלל דר״ח לאו יום המעשה הוא חוש״מ נמי אין עושין מלאכה אלא
 בדבר האבד: אץ אדם השוכ רשאי ליפול על פניו אלא אס כן נענה כיהושע. כשמרבה בתחנונים על עסקי צבור ובצבור דהויא ליה
 כסופא אם אינו נענה: הזינא להו

 ראשי חדשים ומועד קורץ ד׳: א״ר אלעזר אץ
ב רשאי ליפול על פניו אא״ב ם (א) חשו ד א  א

 נענה כיחושע שנאמר א<ויאמר ח׳ אל יחושע
 קום לך (א) אמר רב הייא בדיה דרב הונא
 חזינא להו לאביי ורבא דכי נפלי אאפייהו
ש בו מוסף  דמצלי אצלויי: זה חכלל כל שי
ה ש מ ח ט קורין ארבעה ביום טוב א ב ר  ואינו י
 וכו׳ זה הכלל סימנא בעלמא הוא דלא תימא
 יום טוב ומועד כי הדדי נינהו אלא נקוט האי
דך כל דטפי מילתא מחבריה טפי  כללא בי
 ליח גברא יתירח בראשי חדשים ובמועד
 דאיכא קרבן מוסף ארבעח ביו״ט דאםור
 בעשיית מלאכה חמשה ביוה״כ דענוש כרת
 ששה בשבת דאיסור סקילה שבעה ת״ר
 הכל עולץ למנץ שבעה ואפילו קטן ואפילו
 אשה אבל אמרו הכמים אשה לא תקרא
ד הצבור איבעיא להו מפטיר  בתורה מפני כבו
 מהו שיעלה למנין >נ< רב הונא ורב ירמיה
 בר אבא חד אמר עולח וחד אמר אינו עולה
ר שחל לחיות בואתח תצוה י ר״ח אד  והלכתא עולה דאמרינן בפרק בני חעירנ
 אמר אביי קרו שיתא מואתח תצוח עד ועשית כיור נחשת וחד קורא מכי
 תשא עד ועשית כיור נחשת והיינו מפטיר אלמא מפטיר עולה ב למנין ז׳ וכן
ב נטרונאי גאון דאמר משמיה דרבנן סבוראי דהיכא  הלכה. אלא אשכחן מר
 דקרו שיתא ואפםיקו בקדיש והדר אפטירו אינו עולה והיכא דלא אפםיקו
 בקדישא לקמיה הפטרה עולה למניין ז׳ וטעמא רבה ומסתבר הוא: תניא מפטיר
יפחות מעשרים ואהד פםוקין כנגד ז׳ שקראו ג בתורה ואי סליק  בנביא לא 3
 עניינא בבציר מעשרים ואחד כגון עולותיכם ספו על זבחיכם לא בעינן עשרים
 ואחד ואי איכא תורגמן נמי לא בעינן עשרים ואחד אלא אפי׳ לא קרא אלא י׳
ל לא שנו אלא במקום שאין תורגמן  פםוקין שפיר דמי דתני ר׳ חלפתא בן שאו
ב נחמן בר אבא זימנין סגיאץ הוה ש תורגמן פוסק >ג< דאמר ר  אבל במקום שי
ש תורגמן אמר  האימנא קמיח דרב נחמן וכי חוח קרינן י׳ פסוקים במקום שי
ת  לן אפםיקו: ירושלמי משח תקן לחם לישראל שיחו קורץ ד בתורח בשבתו
יוידבר משה את מועדי עד שנא׳ ג ל מו  ובימים טובים ובראשי הרשים ובהולו ש
 ה׳ אל בני ישראל עזרא תקן להם לישראל שיהו קורץ שלשה בתורה בשני
אץ פורסין על שמע ואין עוברין לפני התיבה  ובחמישי ובשבת במנחה: מתני, י

 לאב״ ודכא דמצלי אצלויי. שמטין על
 צדיהן כדי שלא יראו כנופלץ על
 על פניהם: זה הכלל וכוי. גרסינן
 כגמרא [לף כג.] ת״ר כיו״ט מאחרין
 לבא וממהרין לצאת כלומר מאח דין
 לבא בבהכ״נ מפני שטרודין כצרכי
 היום שהרי מותר במלאכת אוכל נפש:
 וממהר־ן לצאת. משוס עונג יום טוב.
 בשבת ממהרין לבא וממהרין לצאת. סי׳
 ממהרין לבא שהרי אסור כעשיית מלאכי
 וממהרין לצאת משוס עונג שבת:
 ביוה״כ ממחרץ לבא ומאחרץ לצאת.
 פי׳ ממהרין לבא שהרי אסור
 כעשיית מלאכה ומאתרין לצאת משוס
 דנפיש סדורא דיומא שהיו רגילין לומר
 סדר עבודת היום כמו שאנו עושין
 וכדאמרינן ביומא פרק הוציאו לו
 (לף ני:) ההוא דנחית קמיה דרכא
 אמר וכו׳ יצא והניחו על כן שני שבהיכל
 כו׳ אמרו ליה שכקת רכנן וכו׳ ומרכין
 ג״כ בדברי שכח ותפלה מפני שהוא
 יום מחילה וכפרה: הכל עולץ
 למנין שבעה ואפילו אשה ואפי׳ קטן.
 פי׳ עולין להשלים קאמר ולא שיהו
 כולם קטנים ולא נשים דכיון דלאו
 כני חיוכא נינהו לא מפקי לגמרי.
 ולסוס עיקר דינא נמי שאינו מברך
 אלא הפותח והחותם אשה וקטן אין
 קורין ראשון ולא אתרון משום כרכה
 לפי שא״א לקורין האחרים שיצאו
 בברכתם ומיהו השתא דתקון רבנן
 שיכרכו כולם אשה וקטן קורין אפי׳
 ראשון ואחרון וכיון דקורין ודאי
 מברכין מידי דהוה אקטן דמפטיר
 בנביא ומברך כרכת הפטרה:
 איבןןיא להו מפטיר מהו שיעלה
 למנין רב הונא ורב ירמיה
 בר אבא חד אמר עולה והד אמר אינו
 עולח. מפרשינן טעמייהו בגמרא מאן
 דאמר עולה דהא קא קרי ומ״ד אינו

 שלטי הנבורים
ו״ט של פסח ישל עצרת ישל ר״ה ן ריא״ז א י ו ש  ל
 ישל חג הסינית נבול! קירין ה׳ בעני! היוס ואומר
 החזן קליש ואח״כ מוציאי[ ס״ח אחר קורא בו
ר במוספי היום הפסיקים האמיריס נחפלח  המפטי
נר ן (ותפלת) [וקריאת] מיססין אין לה ז  מיספי
׳  נתלמול (ואין נראה) [ואינה] אלא תקנת האתרוג,
it כלי להשכירן ש״צ בפיו ולפיכך נתנו קריאה 

 למפטיר שאינו מן המנץ כמו שביאר מדיה:
ר מבעיא אס עילה אס לאו ואסיקנא  כ ומפטי
 לעולה לפיכך נוהגין בתענית ויום הכסוריס במנחה
ן שעולה למנין ואין ר טו ׳ב להשלישי מפטי  ונט׳
יו״ט ייוה״ כ  יבולי! להוסיף על ג׳ אבל נשנת ו
ר וביי״ט  שיבולי! להוסיף נוהגי! שבשנת הת׳ מפטי
וה״נ הז׳ ואחי שסיר בין למ״ד עולה נין י נ  הו׳ ו
 למ״ל אינו עולה שאס עולה והוסיפי עליהן אין
ר נ  לחוש שהרי ינולין להוסיף ואס אינו עולה הרי נ
מר עמהן י ג  קראי שנעה לפניו והלכך קורא שבעה י
ר  הפרשה ואומר קליש וחוזר וקורא עס המפטי
׳ק שאס תנ הר״ס מרוטננור׳  מה שקרא השניעי נ
 טעה ש״צ וסיים הפרשה עס הששי ואמר קליש
 שא״צ לקרית עיל אחר אלא יקרא עם המפטיר
ש שהרי ד  מה שקרא עם הששי ייאמר אחריי ק
ר עילה למנין ז׳ יהרא״ש היה אומר שאין  מפטי

ש פעם אחרת: ד  לומר ק
ל משמע לנימי חנמי המלמול לא נ הרא״ש ד ח  ג נ

ה  היו רגילין לקרומ למפטיר מה שקרא אחרון אלא ט
ר אחר לאילו היה קורא מה שקורא אחרון נ  קורא ל
 כמנהגינו אמאי קאמר כיון למשוס כנול חורה הוא
 בננלו נמי לא בעינן תיפוק ליה ללא קראו אלא אחל
 ועשרים פסוקים ועול קשה מהא דקא משני לעיל
 ביון למשוס כבוד תירה למניינא לא סליק טפי הל״ל
 כיון לאינו קורא אלא מה שקרא אחרון למניינא לא
ר קירא  סליק אלא שמע מינה שנימיהס היה המפטי
 פסיקים אחדם מה שלא קראו לפניו ותימה למה אין
 אנו נוהגין כן ונראה כי בימי חנמי התלמול לא היו
ר וכן נהגו לגמור כל  אומרים קליש בין שביעי למפטי
ש בין ד  הסלר ואחר שנשלם התלמיל חיקנו לומר ק
 שניעי למפטיר ולנך נהגו לגמור כל הסלר קולס
ש נאמצע ד ר ט לא מסתנרא לומר ק פ המפטי א ט  ק
ו מציגו שנשתנה הסדר אחר השלמת  הסלר טוצא נ
 התלמול שתיקנו לומר פסוקים ויראו עינינו אחר
 השטבנו ונימי חנמי התלמול לא נהגי כן וגס תיקנו
דע שתפלת ש קילס תסלח ערניח להו ד  לומר ק
 ערבית רשות ולאפיקי מלר׳ יוחנן לאמר בסייר,
ת איזהו בן העולם הבא זה הסומך גאולה של ט ר נ  ל
ש ד  ערנית לתפלה של ערנית וכן נמי תקנו לומר ק
 ני! שניעי למפטיר לומר שאין ממנין השנעה ולכך
ן לומר לו מן הפרשה שקרא השניעי אנל ימים ט ד  צ
! שני ספריס אין  טיניס וארנע פרשיית שמוציא,
ר חיזר וקורא מה שקרא אחרין אלא אומר  המפטי
נ ו ש אחר שקראו שנעה נשבח וחמשה כיוס ט ד  ק
ר תונח היום וכשמוציאין ספר השני קורא המפטי נ  ו
ס קורי! ששה נאחד והשניעי נשני ואומר ד פ  ג׳ ס
ר פרשה שהיא מעין  קדיש ובשלישי קורא המפטי
ספר השני  ההפטרה אנל אם היה קורא השביעי נ
 כשמיציאין שנים אי נשלישי נשמוציאין שלשה היה
ש עד ד ר צריך לכפול לסי שלא יאמרו ק  המפטי
 שיגמרו הפרשה ואחר שגמרו פרשה אומר קדיש
ו מה שקרא השניעי וכך הנהיגו ר קורא נ  והמפטי
ל ומנהג נשר הוא דלא  רניני אליקיס ורנינו משולם ד
ר שאינו מן המנץ שיקרא חובת ר דקטן המפטי  מסתג
נ עמרס נתיב שבמקום שמפסיקץ נסדר ר ס ו ו  ט
ר עולה למני! שנעה הרי למדנו ש אין מפטי ד ק  נ
ן שביעי ו שהיי רגילין להפסיק בקדיש ני ד נ ד  מ
 למפטיר ומה שאין מוציאי! בשנת ס״ת לקרות וביום
 השנת נמו שקירין ביי״ט קרננות הייס לפי שאין
 נפרשה של שנת רק שני פסיקים ואין לקרות אלא
 מענינו של ייס יעיל טעס אחר לקאמרינן לקמן ס׳
ת נזמן שהן  נתרא לתעניות תקנחי להס סלר קרמי
ם לפני י ן כהן מעלה אני עליהן כאילו הקטנ ט ו  ק
 ומותל אני עליהם על נל עוניתיהס ובקרבן שנת אין

! עולות: ן לכפר לטל  קרנ
טן ן ריא׳׳ז ד נל הפרשיות של נל השנה קו ו ש  ל
 אותן כולן כל שבת ושנת פרשה אחל טצל נשנת
ן פרשת כראשית ד ו  ראשונה [שהיא] אמר שמ״ע ק
 בשניה אלה תוללומ נג׳ לך לך וכן נולן נשחטת
נשנמ הנאה מחחילין מתחלת הפרשה ומשלימין אותה נולה וקורי!  פסוקים או יוחר ובמקום שקורי! כשבת במנחה שם קורי! בנ׳ ושם קירי! נה׳ ו

 נה ו׳ בני אדם:

י י  דש״
 שנהגו: ראשי חושים. אין כהם כל כך
 ביטול מלאכה לסי שאין הנשים עושין כו
ד הזקן זצ״ל ו  מלאכה ושמעתי מפי מ
 שנתנה להס מצוה זו בשביל שלא פרקו
 נזמיהם לעגל ומקרא מסייעו לכתיב אשר
 נסתרת שם כיוס המעשה ויונתן תרגם
 ביומא לחולא והתם גבי ר״ת קאי לקאמר
 מחר חרש (י) קורא לערב ר״ת יום המעשה
 אלמא ר״ח לאו יום המעשה וחול המועל
 נמי אין בו משום בטול מלאכה אלא בלבר
 האבל: אלא א״כ נענה כיהישע. כלומר
 אא״כ בטות במעשיו שיהא נענה בתפלתו:
 ויאמר ה' אל יהושע קום לך למה אהה נופל
« יש לו  על פניך וגוי. (ב) אלמא לא (
 לעשות: דמצלו אצלויי על צריהם. ולא
 נופלי[ על פניהם ממש לפי שאין אלם משוב
 רשאי (»: ננגי שבעה. שקראו בתורה
 לכל אחל לא פיחת משלשה פסוקים: במקום
 שיש תורגמן פוסק. שיש טורח לצבור להאריך:
 מתני׳ אין פויסין על שמע. מנין הבא
 לכית הכנסת לאחר שקראו הצבור (י) עומר
 אחל ואומר קריש וברכו וברכה ראשונה
 שלפני קריאת שמע: פורסין. לשון אכילת
 פרס: ואין עוביין לפני התיבה. ש״צ:

 עולה כדעולא דאמר עולא מפני מה
 אמרו מפטיר קורא כתורה תתלה מפני ככוד התורה להראות שהיא עיקר וכיון שהוא צריך לקרות כתורה מפני שרוצה לקרות כנכיאיס אין ראוי
 שתעלה קריאתו בתורה למניין שבעה ובעיין לא אפשיטא אכל הרכ אלפסי ז״ל כתכ והלכתא עולה דהא אמרינן כפרק כני העיר (לף ל.) ר״ח
 אדר שחל בואתה תצוה אמר אכיי קרו שיתא מואתה תצוה עד ועשית כיור נחושת וחד קורא מכי תשא עד ועשית פירוש שאס יקראו ששה מואתה
 תצוה על ט תשא יחשבו השומעין שסדר היום הוא שמשלים שם ככל שנה ושנה ואין כאן סימן לפרשת שקליס אלא מיהו חזינא לרב נטרונאי גאון
 ז״ל דאמר משמיה דרבנן סכוראי וכו׳ וכמו שכתוכ בהלכות וראיית הרב אלפסי אינה ברורה דהא אפשר לדתותה דבר ממפטיר הוא דקאמר
 דש מי שכתב דליכא למימר דמספקא לנקוט לחומרא לומר שאינו עולה דהא חומרא דאתי לידי קולא הוא דהא בכולי יומי לבד משבת אין
 פותתין ואין מוסיפין כקורין וזה ע״פ הפי׳ שכתכתי למעלה ואי דינא היא דעולה ואמרי׳ דאינו עולה נמצא שמוסיסין שלא כדין ומש״ה עדיף
 לאפוקי נפשיה מספקא למפסק בקדישא ובכה״ג ליכא ספיקא דאינו עולה כמו שכתב רב נטרונאי ז״ל ואין צורך לכל זה דטון דספיקא דרכנן
 היא נקיטינן לקולא: וכתב הרשכ״א ז״ל דאפילו נימא דאינו עולה יכול מפטיר לסיים את הפרשה שלא תאמר כיון שאינו עולה צריטן
 השבעה לסייס כל הפרשה והמפטיר יתזור רכפול קצת ממה שקרא שאס לא יקראו השבעה כל הפרשה נמצא שהוא כאלו לא קרא אלא
 מתצית הפרשה שהרי המפטיר קריאתו אינו עולה דליתא דמכל מקום הרי נקראת הפרשה על ידי כולן והביא ראיה לזה מן הגמרא ומה שאין
 אנו נוהגין כן היינו מפני שאנו מפסיקין בקדיש בין קריאת השבעה לקריאת המפטיר ואינו בדין שיפסיקו בקדיש באמצע הסדר ומ״מ
 נפקא מינה לשבת ור״ח שמוציאין שני ספרי תורה שהשכעה קורין כפרשת היוס והמפטיר יכול לקרות פרשת החדש ואפילו למאן דאמר אינו
 עולה והראיה שהביא ז״ל אינה ברורה בעיני וכמו שכתבתי בחדושי אבל מכל מקום הדין דין אמת משום דנקטינן דעולה למנין שבעה
 וכדכתיבנא: תניא המפטיר בנביא לא יפחות מכ״א פםוקץ כנגד ז׳ שקראו בתורח. פירוש כנגד ז׳ שמברטן וקורין בתורה והיינו
 שבעה וחיוכייהו ככ״א פסוקים לפי שאין אחד קורא פחות מג׳ פסוקים: ואי סליק עניינא. שנגמר ענין הפרשה: ואי איכא תורנמן
 אפילו לא קרא אלא עשרה פסוקים שפיר דמי. משוס דבהדי תרגוס הוו עשרין ופסוק אחרון שתוזר וכופל אשורית קרי עשרים ואחד (אבל
 במקוס שיש תורגמן פוסק כל שקרא עשרה): ירושלמי משה תקן להם לישראל וכו׳ שגאמר וידבר משה את מועדי ה׳ אל בנ־
ן להם לישראל שיהיו קורין בתודה  ישראל. וקרא יתירא הוא הוא דהא לעיל מיניה כתיכ כולהו מועדות ולהט דריש ליה: עזרא תק
 שלשה בשני ובחמישי ובמנחה בשבת. אמרינן כפרק מרוכה (לף פב.) דנכיאין שכיניהן תקנו להן לישראל כך במדבר ודרשינן הט מדכתיב
 וילכו שלשת ימיס במדבר ולא מצאו מיס אלא דאינהו לא תקון אלא חד קורא בלחוד ואתא עזרא ותקון תלתא: מתני׳ אין פורסץ
 על שמע. פרש״י ז״ל כגון שהיו כאן עשרה כני אדס שהתפללו כל אחד כפני עצמו כיחיד ולא שמעו לא קדיש ולא קדושה הרי אחד מהם
 עומד ומתפלל בקדיש וברכו ומתחיל ביוצר מפני קדושה שבה ולשון פורס חוצה כלומר שהוא אומר מחצית הכרכות כדאמרינן !שקלים
 רפ״ג] בפרוס הפסח דהיינו ט״ו יום שהם מחצית משלשים שהתחילה חובתו של פסת לענין [פסחים לף ו.] מפרש ויוצא בשיירא ואמרינן
 נמי !שם] שואלין כהלכות פסח קודם לפסח שלשים יום והכא נמי תנן פורסין מפני שהוא אומר קצת מכרכת קריאת שמע דהיינו כרכה
 ראשונה בלכד ולאחר שסיים אותה כרכה מתחיל לתפלה מעומד לפי שיש כה קדושה והא דאיפסיק להו כתרתי אין פורסין על שמע

ן נה נ׳ נני אלם וקורי! ד ו ק ! נל הפרשה נולה נמנמה מתחילי! פרשה שניה ו ד ו  ק

 שיטת ריב״ב
: גמ׳ סימנא בכל שנה ישנה יאין נא! סימן לפרשת שקלים: כנגד שבעה. שלשה לנל א׳ יא׳ אנל במקיס שיש תורגמן פיסק י א זה הכלל וכו ק פ י : פ ו י  ומצציי אצלו״. על צדדיהן לסי שאין אדם תשונ רשאי ליפול על פנ
׳ אין פוופי! על שמע. מנין הנא לנהנ׳׳נ לאחר שקראו צנור את שמע עומד א׳ ואומר י נ ת ד אתא: ל״ח אדר שחל צהיוה בואסה סצוה אמר אני, קרו שיהא וכוי. שאס קראו מפני טורח צבור: מ י  בעלמא הוא. יצאי לרבייי מ

: ואי! עוברי! לפגי הסינה. ש״צ: ר !. לשין חצי דבו ש וברכו יברכה ראשינה שלפני קריאת שמע: פורם, ד  הששה מאחה תצוה עד ני תשא והשניעי מכי תשא עד ועשית יתשבו השומעי׳ כי סלר היום הוא שמשלים לשם ק
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 26 (ע.) רבינו נםים הקורא עומד פרק רביעי מגילה

 ואין נושאין את כפיהם ואין קורין בתורה ואין

 ואין עוברין לפני התיבה משום דאמרינן בירושלמי אין פורסין על שמע בפחות מעשרה התחילו כעשרה והלכו להם גומר עד כאן. ולהט
 פסיק להו כתרתי לאשמועינן שאע״פ שאמרו כרכה ראשונה בעשרה והלכו מקצתן אין עוברין לפני התיבה דהיינו להתפלל תפלה מעומד
ן דתנינן אין פורסין  בפחות מעשרה ולא תימא אינו אלא גמר וכיון שהתחילו כעשרה גומלין קמ״ל דלא וכן הוא בירושלמי אמרו שס מטו
 על שמע בפתות מעשרה מי לא תנינן אין עוברין לפני התיבה ומשני לכן צריכה להדא דתנינן אין פורסין על שמע פחות מעשרה התחילו

בדן לפני  והלכו מקצתם גומר אין עו
 התיכה וכו׳ התחילו כעשרה והלכו

ו מפטירין בנביא ואין עושין מעמד ומושב ואין י ד ב י ו ע י א א ל נ ש י ל ר ו מ ו ס ג ת צ ק  מ

 אומרים ברכת אבלים ותנהומי אבלים וברכת
 חתנים ואין מזמנין על המזון בשם פחות
 מעשרת ובקרקעות תשעח וכחן ואדם כיוצא
 בהן: גמ׳ מנח״מ א״ר חייא בר אבא אמר ר׳
יונקדשתי בתוך בני ישראל  יותנן אמר קרא 6
 כל דבר שבקדושה לא יחא א פחות מעשרה:
ן מעמד ב ומושב מ״ט כיון דבעו שי עו  ואין א
 למימר עמדו יקרים עמדו שבו יקרים שבו
 בבציר מעשרה לאו אורה ארעא: ירושלמי
 אין ג פורסין על שמע פחות מעשרה התהילו
 בעשרה והלכו להם מקצתם גומר אין עוברין
 לפני התיבה פחות מעשרה תתחילו בעשרה
 והלכו להם מקצתם גומר אין נושאין את
א) פהות מעשרה התהילו בעשרה  כפיהן י
 והלכו להם מקצתם גומר >נ< אין מפטירין
 בנביא פחות מעשרה התהילו בעשרה והלכו
 להם מקצתם גומר ועל כולם חוא אומר
ברכת אבלים  נ<ועוזבי ה׳ יכלו: אין אומרין נ

 וברכת חתנים מאי ברכת אבלים ברכת
 ד רחבח דא״ר יצחק א״ר יוחנן ברכת חתנים
 בעשרה וחתנים מן המנין ברכת אבלים בי׳
מזמניז על המזון  ואבלים אינם מן המבין: ואין ג
 מ״ט כיון דבעי למימר נברך לאלהינו בציר
 מעשרח לאו אורח ארעא: מתני׳ יהקורא
 בתורה לא יפהות משלשה פסוקים ולא יקרא
 לתורגמן יותר מפסוק אהד ובנביא שלשה

 רש״י
 ואי! נושאי! אה כפיהם. בברכת נהנים:
 ואץ קוראי! בהורה. בצבור: ואין עושי!
 מעמד (0. למת כשנושאין המת לקברו
 היו יושבי! ז׳ פעמים (ד) לכבוד המת
 והרוצה לסוסדו יספד והכי תניא במסכת
 ברכות אין פוחתין מז׳ מעמדות ומושבות
 למת כגון עמדו יקרים עמדו שבו יקרים
 שבו: ברנה אבלים. מפרש לקמן:
 הניזימי אבלים. עומדים בשורה כשמוזרין
 מקבורת המת ומנתמין האבל ואין שורה
 פתומה מעשרה בסנהדרין: ואי! מזמני!
 על המזון גשם. נברך אלהינו: והקרקעות.
 של הקדש הבא לפדותן צריך עשרה ואחד
 מהן כהן: ואדם ליוצא בהם. אס בא
׳ כהניס  לפדות מיד הקדש ובגמ׳ מפרש י
 כתובים בפרשת הקדשות ג׳ בערטן וד׳
 בקרקעות וג׳ בכהמה וכיון דמשלמי להו
׳ בעי לה ו עשרה חד לגופיה דכהן בעינן  י
 ואידך הוי מיעוט אחר מיעוט ואין מיעוט
 אתר מיעוט אלא לרבות אפילו תשעה ישראל
 וחד כהן: ואדם כיוצא נה!. מפרש בגמ׳
 באומר דמי עלי דהוי קדוש לדמיו וצריך
׳ בני אדס אבל באומר  לפדות בשומא של י
 ערכי עלי לא צריך י׳ בני אדם דהא ערכו
 כתיב בתורה אם מבן חולש וגי׳ אם מבן
 עשרים וגו׳ וקרקעות נמי הא רבעינן י׳
 בני אלם להוציאה מן ההקלש לאו בשרה
 אחוזה להא נמי לבר קצוב הוא כלכמיב
 והעריכו הכהן: גמ׳ בהוך בני ישראל.
 וכתיב הבדלו מתוך העלה הזאת וקאמר
 במס׳ ברכות פ׳ מי שמתו אתיא תוך תוך
 (ה) אתיא עלה ערה ממרגלים (י) יצאו
 יהושע וכלב נשארו עשרה: לאו אורת
 ארעא. להטריח לכך ולקרותס יקרים ראם
 כן מה הנחת למרובים: ברכס רחבה.
 בפ״ק לכתובות: ואי! אבלים מן המניי!.
 שהרי היא ברכה למנחמים בפני עצמן
 אחינו בעל הגמול ישלם לכס גמולכם ברוך

 משלס הגמול. לאבלים

 לפני התיכה היינו מפני שדרכן היה
 שלא לעבור ש״צ לפני התיכה עד
 שמגיעין לתפלה ובשם רש״י ז״ל אמרו
 תלמידיו שאפילו בשביל אחד פורסין
 על שמע אע״פ שכל השאר כבר
 שמעו קדיש וברכו וקדושה ואפי׳ קרא
 הוא עצמו את שמע אפ״ה יכול לחזור
 ולפרוס על שמע כדי שיאמר קדיש
 וברכו וקדושה וכן כתוב כמס׳ סופרים
 ובמקום שיש תשעה או עשרה ששמעו
 בין קדיש כין כרכו ולאחר תפלה תוזר
 האחד בפני אלו ואומר קדיש או כרכו
 וענו אלו אחריו יצא ידי חובתו אבל
 ר״ת ז״ל לא היה נוהג כן עד שיהיו
 שס ששה שלא שמעו קדיש וברכו
 והביא ראיה ממה שאמרו במסכת
 סופדם ואין אומדס קדיש וברכו
 בפחות מעשרה רבותינו שבמערב
 אומדס אותן בז׳ ונותנין טעם
 לדבריהם בפרוע פרעות בישראל
 בהתנדכ עם כרכו ה׳ כמנין התיבות
 וי״א בששי שכרכו ששי הוא ע״כ.
 ופירש הוא ז״ל הני שבעה וששה שלא
 שמעו קדיש וברכו לאילו שבעה בין
 כולם יתלוק עס משנתינו ומיהו אס
 נפרש כלבד רבינו תם ז״ל יקשה
 מה שאמרו שם אפילו יתיר כתוך
 תשעה או עשרה שחזר ואמר כפני
 אלו קדיש או כרכו וענו אלו אחריו
 קדיש או כרכו יצא כמו שכתכנו

 (ז) משלס הגמיל. לאבלים בפני עצמן
: מתני׳ ילא ל ח  בעל נחמות ינחם אמכם ברוך מנחם אבלים ואינן ככללין י
 יקרא למתורגמן יותר מפסוק אחד. שלא יטעה המתורגמן שמתרגם על פה:
 ומניא שלשה. אס ירצה ולא איכפת לן אס יטעה דלא נפקא מינייהו הוראה:

 למעלה ועל זה היה נראה למקצת
 רבותינו הצרפתים ז״ל דאפי׳ אין כין כולם אלא שכעה אי ששה כלכד
 פורסין על שמע ללבד מסכת סופרים ותולק על תלמוד שלנו בזה
 וכמו שהתחיל אינו אומר קדיש וכרכו בפחות מעשרה דאלמא משמע

 דרבותינו שכמערכ חולקין כזה שאין מצדכין כין כולם אלא שבעה או ששה ועוד הביא בספר הישר אגדה אין אומרים ברכו אא״כ יש שס
 חמשי£ בני אדם שלא שמעו שנאמר בפרוע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו כל זה לפי שיטת רש״י ז״ל דאין פורסין על שמע:
 אבל הגאונים ז״ל פירשו דאין פורסין על שמע אין מתחילין והכי קאמר אין מתחילין בכרכות של ק״ש שיברך האחד ויצאו האחרים
 בברכתו אלא כעשרה מה שאין כן בשאר כרכות כגון קידוש והבדלה וכיוצא בהן שהיחיד אומרם וחבירו יחידי שומען גם כן
 ויוצא בין בעונה אמן כין כלא עונה אמן דהא קי״ל דשומע כעונה חוץ מברכת הנהנין דמי שנהנה ראוי שיכרך כל אחד אבל היכא
 דמברך גופיה מיחייב ואיכא קכיעותא דדמו כולהו כחד גופא ולבד מברכת המזון דאחמירו בה רבנן מפני שהיא באה על הנאה שנהנה
 ולפיכך החמירו שיכרך אותה כל אתד לעצמו ואסמכו ליגילתייהו מדכתיכ ואכלת ושבעת וברכת מי שאכל הוא יברך אא״כ איכא זימון של
 שלשה בינייהו דחשיכי צירוף ואיכא שבח רקלוס יותר כשמצטרסין ואסמכו למילתייהו מדכתיב גדלו לה׳ אתי ולפי שברכת המזון לאחריה מן
 התורה חשיכא משלפניה ומשוס הט כלפניה סגי כלי קביעות [זימון] וכלאתריה כעינן קכיעות וחכורת זימון ואף כאן ראו חכמים בכרכות
 ק״ש שלא יהא אתד מכרך ואתד יוצא אלא כצירוף עשרה מפני דכד שכקדושה שכהס דהיינו כשפה כרורה וכו׳ ואף בברכות ק״ ש דערבית
 אין סורסין בה בפחות מעשרה להוציא אחר ידי חובתו ואע״ג דלית בה קדושה ולא פלוג רבנן כתקנתייהו ומיהו משמע דכי היכי דאמדנן
 התם ככרכות לענין ברהמ״ז שאם היה אחד מהן סופר ואחד בור דסופר מברך ובור יוצא ה״נ אמדנן בברכות ק״ש בר מדבר שבקדושה דאית
 כהו [שכל אחד צריך לענות] ותמהני על פי׳ זה לאי הכי משמע לכתסלה כל היכא דאיכא עשרה ש״צ מוציא את הבקי ידי חובתו ואלו בסוף ר״ה
 משמע דכתפלה כל היכא דאיכא עשרה אין ש״צ מוציא הבקיאים ידי חובתן: ושמ^י׳ ממתני׳ שאין היחיד אומר קדושה של יוצר אבל
 סדר קדושה של ובא לציון אומר דהא קראי בעלמא הוא דקא מסדר: ואין נושאין את כפיחם פחות מיי. דכתיב וישא אהרן את ידיו אל העס
 רברכס וכתיכ כה תברכו את בני ישראל אמור להם ובני ישראל עשרה משמע כדילפינן בגמרא לענין דבר שבקדושה מדכתיב ונקדשתי בתוך
 כני ישראל ואע״ג דההוא יליף מדכתיב הבדלו מתוך העדה הזאת דאתיא תוך תוך דבר הלמד בגזירה שוה חוזר ומלמד בגזירה שוה ומיהו
 הני מילי כולהו אסמכתא דרבנן נינהו דסדר תפלה גופה דרבנן: ואץ קורץ בתודה ואין מפטירין בנביא בפחות מעשרה. דתקנתא דרכנן הוא
 ולא תקון אלא בצבור: ואץ עושץ מעמד ומושב בפחות מעשרה. דרכן היה בשובן מבית הקברות לעשות מעמד ומושב לאבלים ואין עושין
 בפחות מעשרה ובגמרא מפרש טעמייהו בהדי אידך דמתני׳: והקרקעות תשעה וכהן. מקדיש קרקע לבדק הבית ובא לפדותו בעינן שיהיו
 עשרה בני אדם בשומתו ואחד מהן כהן וכגמ׳ יליף והיינו כקרקע דלאו שדה אחוזה דאלו כשדה אתוזה כבר פי׳ הכתוב פדיונו זרע חומר
ד ערכו מפורש וקצוב בתורה  שעורים כחמשיס שקל כסף: ואדם כיוצא בהן. מפרשינן ליה בגמ׳ כאומר דמי עלי דאלו כאומר ערכי עלי ה
 אלא באומר דמי עלי שחייב לתת כדי דמיו להקדש ושמין אותו כעבל הנמכר בשוק ועבד אתקש לקרקע ומיהו עבד גופיה אמרי׳ כירושלמי
 דלא שמינן ליה בעשרה משוס דאוושא מילתא ושמא ישמעו ויברחו ואע״ג דמדאורייתא בעינן עשרה מדאורייחא נמי [בדיעבד] בכל דהו
דף כט.] כיון דדיעבד הוי פדוי בכל ענין עבוד  סגי כשמואל דאמר שמואל הקדש שוה מנה שחללו על שוה פרוטה מחולל כדאיתא התם כערטן [
 רכנן נתקנתא] להקדש כדי שלא יפסיד הכל: גמ׳ מנא הני מילי וכוי. וכל דבר שבקדושה לא יהיח פחות מעשרה. ילפינן האי ונקדשתי
 כתוך מלכתיב הכדלו מתוך העדה והתם הוו עשרה שהרי מרגלים היו שנים עשר איש [אישן למטה טול מהם יהושע וכלב נשתיירו עשרה וגמרי׳
 תוך תוך מה להלן עשרה אף כאן עשרה הט איתא בגמרא והאי טעמא סגי לאין פורסין על שמע ואין עוכרין לפני התיכה משוס קלושה
 דאית כהו ולאין נושאין את כפיהם מטעמא דכתיכנא כמתניתין ולא אצטריכו בגמרא לפרושי: ואין עושין מעמד ומושב. משוס דבכציר
 מעשרה לאו אורח ארעא למימר עמדו יקדם עמדו שבו יקרים שכו: ברכת חתנים בי׳ וחתנים מן המנץ. היינו שכע כרכות כמו שהן
: ברכת אבלים בעשרה ואץ אבלים מן חמנץ. לפי שיש בה דכדס כלפי אבלים ואינג בדין שיהו אבלים מן ( דף ח.  מסודרות כפ״ק דכתובות ו
 המנין וכפרק קמא דכתובות נשם ע״ב] איתא להא דרבי יצתק וסרישנא לה בברכת רתבה כדאיתא התס: ירושלמי אץ פודםץ על
 שמע בפחות מעשרח חתחילו כי׳ והלכו להן מקצתן נומר מסתברא דדוקא בנשתיירו רובן וככר פירשתי זה למעלה: מתני׳ הקורא
 בתודה לא יפהות משלשה פסוקים ולא יקרא לתורגמן יותר מפסוק אחד. דרכן היה שהתורגמן היה מתרגס כל פסוק ופסוק כדי
 שיכיגוהו לפי שכולן היו בקיאין בלשון תרגום וקאמר שלא ימתין המתרגם עד שיקרא שנים או שלשה פסוקים אלא כל אחד ואחד מתרגם
 בפני עצמו קודם שיקרא האחר לפי שהתורה צדך שיבינוה יפה: ובנביא שלשה. רשאין רשאין לקרות שלשה פסוקים ולתרגם אותן כיחד:

 עין משפט נד מצוה
 א׳קכח-א׳ קלא

: ט ע ש ׳ שעו ו ד סי ״ ר י ו נ מהל׳ אבל ט ״ י ׳ ס י  א מי
ר י ג משין מח ט מ ות אישות ס ׳ פ׳׳י מהלנ י  כ מי
ן ג עשי מ ת ס ו נ ר ה מהל׳ נ ״ ׳ פ י : ג מי נ ׳ ס ע סי ״ ה  א
ת תפלה ו נ מהלנ ׳ ׳ י ׳ פ י ׳ קצב: ד מי ר א״ח סי ו ז ט  נ

׳ קל!: ר א״ח סי ו ט ט ן י ג עשי מ  ס

 מסורת הש״ם
: נ נ) ישעיה א א נ ר ק  א) ר

 קובץ הגהות
רה ואין תי ! נ ) אין קירי ב ) : ׳ ו ח פ  ב״ח (א) צ״ל נ
ות את נ : (ד) צ״ל לנ נ ש ו מ נ ו ״  נצ״ל: (ג) נ
נ ״ א: (י) נ  המת יחיבת לכבוד נמחק: (ס) צ״ל ואחי
ל מתי לעלה הרעה הזאת: נ נמלגליס ע י ת נ  ל
ן ו ר ׳ נ ו ל ילאנליס נ  (ז) צ״ל אתה ה׳ משלס הגמו

 אתה ה׳ כצ״ל:

 שלטי הנבורים
 א עי׳ נס׳ שלשה שאכלי אס קטן מצטרף ליי:

תנ הרא״ש יהאידנא לא גהגי לעשות אלא מושב  כ נ

:  אתד והנל תלוי נמנהג
׳ שהיה ן ריא״ז ואין עושי! מעמד ומושנ אלא ט ו ש  ל
ק בחזרתן מנית הקנרית לומר שנו יקריס שנו והס ר  ד
ו והן עומדין ד אימר עמדי יקרים עמד עי  יושניס י

ס כנגד ז׳ הנליס שנקהלת:  ועושין כן עד ז׳ פעמי
פי היה קורא רנינו ת שמע נ ס ר ת דין פ ו נ ר נ  ג עי׳ נ
 טוניה הניא ראיה מאנל לפרוס על שמע נשניל אחד:
ן ריא״ז אין פורסין על שמע להעמיד ש״צ לנרך ו ש  ל
 נרכוח של ק״ש פחות מי׳ לפי שצריכין לומר קדושה
׳ ואס אין י ס קדושה אלא נ ד מ ו  ננרבת ייצר אור ואין א
ת ייצר נ ר נ  להם עשרה מנרך נל אחד לעצמו ימדלג נ
ן ו ר ר הקדושה ואומר ואשר משרתיו לאל נ י  אור ומענ

ן היה מנהג מו״ה: נ  נעימות ימנו ו
ז הניא דעת רש״י וחוס׳ וכתנ נשמס ״  ד סמ״ג עשין נ
ן אותה ט ר נ רנת אנליס שנמזון צטך י׳ יאין מ  דנ
 נפתית מי׳ אמנם רנינו יהילה נשם ר״י ונשם הגאונים
ת נ ר  כתבו דהיא כרכת אבלים שהזטר התלמוד אבל נ
 אבלים שננהמ״ז לא היזכר זה בתלמיד דדוקא ננרכת
 רמנה צטנה י׳ ואינו רק מנהג ולבן אומרין אותה בג׳
רנת רחנה ׳ רניני דנרנת אבלים שנתלמוד היא נ  וכן פי
רנח רחנה ילא נרכת נתנ הטור והאידנא ליח לן נ  ו
ן מנחס ו ר נ והמטינ דיין אמת יי״א נ  שורה אלא הטו
ר שאינו מן נ ה ד נ ר נ  אנליס וטעות הוא שמנניסיס נ
 הנרנה ימוסיסין על המטנע שחקני חנמיס יהרמנ״ן
תנ ך מנחס אנליס נ רו נ עמרם לומר נ  הסטם לדעת ר
נ ן האבל לעצמו נהטו ר ב  רב סעדיה שבעה ימי האבל מ
ו אמטס לפניו בך הס נ ר  יהמטינ אל אמת ואס נ
ש מוסיפין ננית האנל נתס ה׳ אלהיט את  מנרכין י
 אנילי ציון ואת אנילי ירושלים ואת אנילי עמך ישראל
ך הפסד ונשכת אין אומרים אל אמת וכ״כ רב נ  יאין נ
 נטרוגאי גאון שאין מברטן ברכת אנליס נשנת כיון
ג נה״ רטן בג׳ אי בי׳ צאו דנריס שבצנעא הוא ו  שמנ
ס שנצנעא דמי ט נ רנת אנליס דהר ד רטן נ  בחב שמנ
רך לעצמו והרמנ״ן נתב נירך ן הוא מנ ט ר נ  שאין לי מ
ן כדרך שמנרך נחול דצנעא היא ר נ ׳ מ ג  ניחיד או נ
ן דניון דאינא ט ר נ ו אין מ נ ר נ  יאס אנלו אתטס עמו ו
ד נולס נלממ, נ ד  אתטס לאו צנעא הוא ומ״מ מ

: י  שמנרניס אל אמת נל ו

 שיטת דיב״ב
 ואי! נושאי! אח כפיהם. נהנים: ואין קייין
 נהירה. נצבור: ואין עושי! מעמד ומושג. למת:
ך שיהא שם ד  וקרקעוה של הקיש. הנא לפרוח! צ
: ואדם נגמ׳ מפרש טעמא  י• ואחד מהן כהן ו
 כיוצא נה!. מפרש נגמ׳ כאומר דמי עלי: גמ׳
 ואין אבלים n\ המט!. שהרי היא אימר נרנה
: מתני׳  לתנחמין בפני עצמן ילאגליס בפני עצמן
: וננניא  יוהר מפסוק אחד. שלא יטעה החרגמן
 שלשה. אס ירצה ולא איכפת לן אס יטעה ללא

 נפקא מינה הוראה:
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 עין משפט נר מצוה
 א׳ קלב-א׳ קלט

ר א״ח ו ט ט ץ י ש ג ע מ א מהלכות תפלה ס ״ י ׳ פ י  א מי
׳ ר א״מ סי ו ג מהל׳ תפלה ט ״ י ׳ פ י : ב מי ל מ ׳ ק  סי
: ג מ ׳ ק ל א״מ סי ו ג שס ט מ ׳ שס ס י : ג מי א מ  ק
ר ו ׳ שם ט י : ה מי ה מ ׳ ק ר א״ת סי ו י׳ שם ט  ד מי
: כ ׳ ק ר א״ח סי ו א שם ט ״ י י׳ פ : ו מי ט ל  א״ח סי׳ ק
:pp] op) ׳ ר א״ח סי ו ג שם ט מ ׳ שם ש י  י מי
: ו ׳ קלה הל ר א״ח סי ו מג שם ט ׳ פי״נ שם ס י  ח מי

 מסורת הש״ס
: ח ף ס ג י) ל א טז ג) שם כ ר ק  א) ישעיה נב 5) ד
ף ע. ו) לבריס ה י) שמות ז ח) ברא״ש  ה) שם ל
: ט ף נ א ח י) במרבר ג יא) ל ר ק  איתא הקולש ט) ר

 י5) ויקרא כא:

 קונץ הנהות
ה ש ר פ ן בנביא מ ) מללגי 3 ) : ל ״ צ  ב״ח (א) ישהה כ
 זו לפרשה אתרמ כצ״ל ותיבת ומללג נמחק:

: א ) נ״ב הו ל  (ג) נ״ב שם: (
 מא״י [א] וחזן הכנסת וכל העם פניהם כלפי כהניס:

 שלטי הנכורים
פי כל אין ר שרגיל ושנור נ נ ר חייא נל ל תנ הר״  א נ

נמנ אי אתה רשאי לאומרם על ו משוס לנריס שנ  נ
ן לנכים שנכתנ אי נ ד מ  פה והרא״ש היה אומר ללא א
 אחה רשאי לאומרם על פה אלא להוציא אחריס י״ח
 אנל כל אחל לעצמו שרי לכן נוהנין נאשננו נשמגיע
נה כאלים ה׳ ה׳  ש״צ לפסוקין שכמפלה כגון מי נמו
 ימלוך לעולם ועד שהוא שותק והקהל אומרים אותו
ג והניא ראיה ממס׳ נ סמ״ ״ נ י עצמו ו  נל א׳ וא׳ נפנ
או ינול הימיד  תענית פ׳ שלשה פרקים דא״ר יוסי הי
י שנת ר  לקרות נצנור על פה והלל שאני שאינו אלא דנ
ן מלניות זנרונית שופרות שאומר נר״ה הן שנח נ  ו
 מענינו של יום רכן ט פדה ה׳ את יעקנ ניתקן שם
 לצורך החתימה מעין הפתיחה ול׳ינ דדוקא הימיד
טן עמו ש״ד  אסור לקרוח על פה אנל נשהצניר קו
 לקרוח דבטס שבכמב על פה ומש״ה נהגו ערניח
נה והי ימלוך נל הקהל  ושחטת שאומטס מי נמו

 נאחד נקול רס:
 ב וכתנ הרא״ש דזו התוספתא נשנית לסי מנהג

 הראשון שהיה הראשון מכרך לפניה והאחרון לאחטה
ל פעס להיטרא שהן שנעה אנל נ  לנך צטך לישנ נ
רנה ראשונה ל פעם ופעם נ נ  האידנא שצריך צנרך נ

 ואחרונה נמו נהן שקורא נמקוס לר א״צ לישנ:
ו מתפללין ט  ג פירשו התוס׳ דוקא נימיהם ש
 למערנ אנל אנו שמתפללי! למזרח לצד א״י אין

רח:  עושי! הפחח נמז

נ״נ  שיטת רי
גמ׳ מפרשי מדלגין ננניא  ואם היו שלשמן ונר. נ
 מפרשה לפרשה ואין מדלגין נתורה שהקוסץ ממקום
 למקוס אין לנו מיושנ עליו לשמוע: ועי נמה הוא
 מדלג נגביא בנדי שלא יפסוק סהורגמ!. שלא יהא
י שיונצ ד  הדולג רחוק ממקוס שהוא קורא אלא נ
טרס  הקורא לגלול הספר ולקרות נמקוס הדולג נ
 גמר התורגמן תרגוס ממקרא: גמ׳ ואי! מילגי!
: וקדששו ף יותר מלאי רו  מנביא לנביא שיש נא! טי
ל ו נ ר נ נ ל ל נ  ני לחם אלהיך וגר. לסתות ראשון נ
ר נראש: ולברך לנ  בין בתורה בין נישינה הוא י
 ראשו!. בסעודה: וליטול מנס יפה ראשו!. אס בא
ר לאחר שיחלקו נשוה ל דג נ  לחלוק עס ישראל נ

 אומר לו ברור וטול איזה שתרצה:

 רבינו גםים הקורא עומד פרק רביעי מגילה (כד.)
 ואם היו שלשתן שלש פרשיות. לאו דוקא ג׳ פרשיות אלא ג׳ ענינים חלוקים: קורץ אחד אחד. שמתרגם כל אחל בפני עצמו על שלא יקרא חבירו
 דטון דעניניס חלוקין הס אינו רשאי לערבן: מדלנץ בנביא. שהמפמיר בנכיא אינו תייכ לקרות כסדר הכתוב כו אלא רשאי לדלג כו מפרשה
 לפרשה: ועד כמה מדלנ. כלומר בנביא: בכדי שלא יפסיק התורגמן. קודס שיגלול דגיע לאותה פרשה שרוצה לקרות: גמ׳ הני שלשה בנגד
 מי וכו׳ ואם היו של ג׳ פרשיות קורץ אחד אחד. כלומר ומתרגם כל אחד עד שלא יקרא תבירו: בנון אהרי מות ואך בעשור. דכלהו משתעי בקרבן
 יוה״כ וקורא אותן כהן גדול כדאיתא
):ובלבד שלא ידלג מסוף ר ביומא(לף סח. ח ן א י ר ן ת ק ן י ש ר ש פ ל ן ש ת ש ל ן ש י ן ם ן א  ן

י הספר לתחלתו. לה״ל למפרע ואין י י  ״י-״- *,-A-* ^יייי״ ץ״יי *י-^-יי י
ה קורץ למפרע: גיסי׳ בפרק בא לו ר ו ת ^ ב ל ר ב א יי*] מ נ ! ב י לג  אחד. מי

1 1  כמח מדלג בכדי שלא יפסיק חתורגמן: 1
 גמ׳ חקורא בתורה לא יפחות מג׳ פסוקים
 הני ג׳ כנגד מי כנגד תורח נביאים וכתובים
ות כגון א<כי כה ש פרשי ל  ואם היו שלשתן ש
 אמר ה׳ חנם נמכרתם א<כי כה אמר ה׳ מצרים
 ירד עמי בראשונה 6<ועתח מה לי פה נאם ה׳
ן בנביא י מדלג  כגון אלו קורץ אחד אהד: א
 ואין מדלגין בתורח חנ״מ בשני ענינים אבל
 בענין אחד מדלגין ואע״פ שחן מרוחקין זח מזח
ר ובנביא מדלגין ך בעשו א ו (  כגון ״אחרי מות ג
 אפי׳ בשני ענינים וזה וזה בכדי שלא יפסיק
 התורגמן כלומר שלא >א< שהה בדילוג אלא
 בכדי שלא ישלים התורגמן אותו פסוק ותניא
 נמי הכי מדלגין בתורה בענין אהד ובנביא
 בשני ענינים וכאן וכאן בכדי שלא יפסיק
 התורגמן ואין מדלגין מנביא לנביא ובנביא
ר מדלגין ובלבד שלא יהא ש  של שנים ע
 מדלג מסוף הספר לתחילתו: גרםי׳ בפרק בא
 לו כהן גדול לקרותיי וגולל ספר תורה ומניהו
 בחיקו ואומר יותר ממה שקריתי לפניכם
דש שבחומש חפקודים ר לחו  כתוב כאן ובעשו
ד אמאי תגלל ספר תורה ע (  קורא על פת ה
ת זאת אומרת אין גוללין ספר ש  דמטי להומש הפקודים ונקרי ביה אמר רב ש
ד תצבור וניתי ם״ת אחריני וניקרי ביה רב הונא בר  תורה בצבור מפני כבו
ן והנ״מ הד גברי בתרי ספרי הוא דהוי פגמא  יהודה אמר משום פגמו של ראשו
 אבל תלתא גברי בתלתא ספרי כגון ר״ח טבת שחל להיות בשבת לא הוי
הקורא בתורה לא יסייע למתורגמן כדי  פגמא אמר עולא מפני מה אמרו 3
 שלא יאמרו תרגום כתוב בתורח ירושלמי רבי שמואל בר יצחק על לבי
 כנישתא חזא בר אינש דקאי ומתרגם סמוך לעמודא א״ל אסור לך כשם
 שנתנה תורה באימה כך אנו צריכים לנחוג בח אימח ר׳ שמואל בר יצחק על
 לבי כנישתא המא תזנא קאים ומתרגם ולא קאים בר נש תתותוהי א״ל כשם
 שנתנה תורה ע״י סרסור כך אנו צריכין לנהוג בה ע״י סרסור על ר׳ יהודה בן
 פזי ועבד בו שאלה קמיה ייאנכי עומד בין ה׳ וביניכם להגיד לכם את דבר ה׳
 א״ר חגי ר׳ שמואל בר יצחק על לבי כנישתא חמא חד סופר מושיט תרגומא
שנאמרו בפח א בפח בכתב בכתב.  מן גו םפרא אמר ליה אסור לך דברים נ
מד וקורא ויושב  תוספתא בני הכנסת ישאין להם כ מי שיקרא אלא אהד עו
 ועומד וקורא ויושב ואפילו שבעה פעמים קטן מתרגם על ידי גדול אבל אינו
ש א ר ד לגדול שיתרגם על ידי קטן שנאמר ״ואהרן אחיך יהיה נביאך ה  כבו
 חכנםת או חזן חכנםת לא יקרא עד שיאמרו לו אתרים קרא שאין אדם מבזבז לו
 חזן חעומד לקרות אחר עומד ומחזן עליו עד שיקרא כיצד זקנים יושבים יפניחם
 כלפי העם ואהוריהם כלפי הקדש וכשהכהנים נושאים כפיהם פניהם כלפי
] וכשמניחין התיבה פניהם כלפי העם ואהוריהם א  העם ואהוריהם כלפי הקדש !
 כלפי הקדש וחזן תכנםת וכל העם פניהם כלפי ״׳כהנים שנאמר ט<ותקהל העדה
 אל פתח אתל מועד: ׳אין ג פותחין פתחי בית חכנםת אלא למזרח שכן מצינו
 בחיכל שפתוח למזרה שנאמר י׳והחונים לפני המשכן קדמח לפני אהל
ף ״אלו דברים אמרו מפני דרכי שלום וכו׳ קי ז י  מועד מזרחה: גרםינן בפרק הנ
וקדשתו לכל דבר ( נ ן ואחריו לוי ואחריו ישראל ותניא י  כחן קורא ראשו
ן ן וליטול מנח יפח ראשו ן ולברך ראשו  שבקדושח לפתוח ראשו

 בהן גדול. במסכת יומא (לף סח:< גבי
 קריאת כ״ג שקורא בתורה ביוה״כ
 פרשת אחרי מות וגולל ס״ת ומניחו
 כחיקו ואומר יותר ממה שקריפי
 בפניכם כתוכ כאן לפי שצריך לקרות
 על פה כדמפרש ואזיל [לף ע.] אומר
 כן שלא יראה ס״ת חסר: ובעשור
 שבהומש הפקודים. פרשת כעשור
 לחדש הכתובה בספר במדבר סיני:
 אין נוללין ם״ת בצבור מפני כבוד
 הצבור. שיהיו צריכין להמתין עד שיגלל:
 משום פגמו של ראשון. שיהא נראה
 שהוא פסול: כגון ר״ה טבת שחל להיות
 בשבת. שמוציאין שלש תורות באחת
 קורץ בסדר היום ובאחת בר״ח ובאחת
י שמואל בר נ  בחנוכה: ירושל׳ ר
 רב יצחק על לבי כנישתא חמא בר
 נש דקאי ומתרגם סמוך לעמודא.
 סמוך על עמוד בעוד שמתרגם: כך אנו
 צריכץ לנהוג בה כאימח. ומשום הכי
 אסור לסמוך בשעה שמתרגם שעומד
 בגסות: חמא חינא קאי ומתרגם ולא
 הוה בר נש קאי ומתרגם. (ודעתו)
 שהחזן עצמו היה מתרגם: כשם
 שניתנה תורה על ידי סרסור. כדמפרש
 ואזיל: על ר׳ יהודה בן פזי ועבדיה
 שאלה. אומרה בדרך שאלה ותשובה
 ופשיט לה מדכתיכ אנכי עומד בין
 ה׳ וביניכם כעת ההיא שהקכ״ה היה
 אומר למשה ומשה מתרגם ומפרש
 לעס: המא חד ספר מושיט תרגומא
 מגו ספרא. שהיה התרגום כתוב בספר
 והיה המתרגם קורא התרגום כאותו
 ספר: אמר ליה אסור לך דברים
 שנאמרו נפה נפה ושנאמרו נכתב
 בכתנ. התם כפרק הניזקין [לף ס.]
 ילפינן לה מלכתיב כי על פי הדכרים
 האלה כרתי אתך ברית ואת >כל)
 ישראל דברים שכעל פה אי אתה
 רשאי לאמרן ככתב ודכוותיה דברים
 שבכתב אי אתה רשאי לאמרן על פה
 אלא כל אחד באותו ענין שנאמרו
 וניתנו וטעמא דמילתא משוס דדבריס
 שככתב איכא מילי טובא דמדרשי
 מתוך הכתב כגון חסרות ויתרות
ד ולא כתיב ודכוותייהו ואי אמרת ק  ו
 להו על פה בצד להו וכן דכדס
 שבעל פה הס פירוש לדברים שבכתב
 וכשאין נאמרים אלא בעל פה א״א
 לעמוד עליהן אלא מפי מלמד שיפרש
 לו הפירוש יפה ואלו היה נכתב איפשר
 שיסתפק בו שלא יבין הלשון ומיהו
ד למכתב  ה״מ לדידהו אבל האידנא ש
 תורה שבעל פה מפני שהשכחה מצויה

 רש״י
 ואם היו שלשמן ונוי. לקמן מפרש היט
 משכחת לה רצופין: (נ) מדלגי! בנביא.
 [מפטיר] בפרשה זו ומרלג לפרשה אחרת:
פן  ואין מדלגין בהורה. שהשומע אותו קו
 ממקום למקום אין לבו מיושב לשמוע:
 גמ׳ והנ״מ בשני עניינים. כגון מפרשת
 נגעים לפרשת זבין ויש כאן טירוף דעת:
 אבל בענין אחד. ששניהם מלבריס בלבר
 אחד כגון אחד מות ואך בעשור ששניהם
 מעני! יוה״כ: בגדי שלא יפסיק המסורגמן.
 שקודם שיגמור המתורגמן לתרגם פסוקו
 יגיע הוא למקום דילוגו ולא יססיקנו כלל
 אלא תיכף לתרגומו יתחיל הוא לקרות
 ומשוס שאין כבוד לצבור לעמוד שם
 בשתיקה: ואין מדלגין מנביא לנביא. שיש
 כאן טירוף יותר מדאי: מסון» הספר
 להחלתו. למפרע: בא לו בהן גמל לקרוס.
 ומפרש (0 שקורא אמרי מות ואך בעשור
 בפרשת אמור ובכדי שלא יפסיק (י) גולל
 ספר כוי ואומר יותר ממה שקריתי לפניכם
 כתוב כאן ובעשור לחדש שבחומש הפקודים
 בפנחס קורא על פה ומפרש שם שעל כן
ך לומר יותר ממה שקריתי וכוי שלא  צד
 להוציא לעז על ס״ת כשרואין קורין בפרשה
ן שאותו ס״ת ד ו  שלישית על פה יהי סב
 תסר אותו פרשה: מפני כבוד ציבור.
 שיהו יושבין ומצפין ואין זה כבוד צבור:
 לפסוח ראשון. בכל דבר כבוד בין בתורה
 בין בישיבה: ולברך ראשון. בסעודה:
 וליטול מנה יפה ראשון. אס בא למלוק עס
 ישראל על דבר שיחלקו בשוה אומרים לו

 וכתיב עת לעשות לה׳ הפרו תורתך:
 תוספתא בני הכנסת שאץ לחם מי שיקרא אלא אחד עומד וקורא ויושב ועומד וקורא ויושב אפילו ז׳ פעמים. פי׳ בשאין שם יודע
 לקרות אלא הוא ומיהו יש שם עשרה דאי לא אין קורץ כתורה כפחות מעשרה והא דקאמר ככל זימנא ויושב היינו
 לדידהו שלא היו מכרכין בתורה אלא ראשון לפניה ואחרון לאחריה הלכך אס לא היה חוזר רושב במקומו בכל פעם לא יהא ניכר שיהא
 כקורא אחד אכל כתר דתקון שיהא כל אחד מברך לפניה ולאחדה אינו צדך לישב דהא איכא היכירא: קטן מתרנם על ידי נדול. שהגדול
 קורא וקטן מתרגם אכל אינו ככוד לצכור שהגדול יתרגם על ידי קטן שהקטן יקרא והגדול מתרגם: שנא׳ ואהרן אהיך יהיה נביאך.
 ומתרגמינן יהיה מתורגמנך והוא קטן לגבי משה: ראש חכנםת. מנהיג הצבור בכהכ״נ: או חזן הכנסת. ש״צ: לא יקרא עד שיאמרו
 לו אחדים קרא שאץ אדם מבזבז לו. דרכן היה שהתזן הכנסת היה מודיע לצבור מי יקרא היוס וש״צ נותן רשות לקוראים ומש״ה הם עצמס
 לא יקראו אלא כרשות אחרים שאין ראר לאדם שימול חלק לעצמו: חזן חכנםת חעומד לקרוא אחד עומד ומחזן עליו עד שיקרא. מפני
 מראית העין שלא יראה כאלו אין כאן ש״צ: פניהם כלפי העם ואהוריהם כלפי הקדש. מקום שמניחין בו התיבה ככהכ״נ דהיינו הארון
 שהספרי תורה נתונים בתוכו נקרא מקום הקדש והעם יושבין ופניהם כנגדו והזקנים דהיינו חכמים יושבין כנגד העם ונראין העם כיושבין
 לפניהם ונמצא אחודהם של זקנים כלפי הקדש ופניהם של זקנים כלפי העם: ובשמניחין את התיבה. כשמוציאין את התיבה ומניחין אותו
 ברחוב פניהם של זקניס שהם יושבין שס כלפי העם ואחוריהם כלפי הקדש ונמצא כל העם פניהס כלפי הקדש: שנאמר ותקהל העדה אל פני
דף נט:< וכו׳ לפתוח  אהל מועד. ומשה מדכר עמהס ןמשסן ומסתכל כנגדם ונמצא פניו כלפי העם ואחודו כלפי הקדש: נרםי כפ׳ הניזקץ (
 ראשון. בכל דכר כבוד בין בתורה בין בישיבה ידבר ראשון ולברך ראשון בסעודה: וליטול מנד יפה ראשון. ככל שעה שבא כהן גדול להקדב
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 מקריב ובשעת חלוקה נוטל החצי דהכי קי״ל מדכתיב (ויקרא כל< והיתה לאהרן ולבניו חציה לאהרן [שהוא כ״גן וחציה לבניו וכן לדורות
 ואותה חציה שיטול הרשות בידו לברור מה שירצה וליטול היסה ורש״י ז״ל פירש אס בא לחלוק עס ישראל ככל דבר לאחר שתלקו בשוה יאמר
 לו ברור וטול איזה מהם שתרצה ואע״ג דקרא דוקדשתו ט״גבי כהן גדול כתיכ מיניה ילפינן דכהן הדיוט נמי ראוי שיהא מקודש מישראל:
 נקיטינץ אין שם בהן נתפרדה חבילה. כתב רש״י ל״ל נפסק הקשר אכל הלוי את כבודו כשכיל חכילתו הנפרדת ואינו קורא כלל כך אמר

 רש״*
 ברור ומול מה שתרצה: נתפרדה החבילה.
 נפסק הקשר איבד הלוי את חבילתו ואינו
 קורא כלל כך אומר מורי הזקן ומורי רבי
 יצחק ברבי יהודה וכן סדר רב עמרס אבל
 תלמיד מורי רבי יצחק הלוי מורה משמו
 שאין לדבר קצבה להקדים לד לישראל ומי
 שירצה יקדים: מפני פגמו של ראשון.
 שלא יאמרו הראשון איני כהן ולקמיה פריך
 והא חזי דקא סלקא ממניינא דשבעה:
 משוס פגם שניהם. דלא ידעי איגשי סגמא
 בהי מינייהו ואמרי הראשון אינו לוי לפיכך
 חוזר וקורא לוי אי נמי השני אינו לוי אלא
 ישראל ולקמיה פריך גבי כהן אמאי ליכא
 פגם שניהם דאתי למימר שני לאו כהן אלא
 לוי והכל מתרץ התם: מפני כבוד צבור.
 דומה כמו שכולם אינם יכולין לעשות ס״ת
 שלם כי חומשים שלהם כל ספר יספר היה
 לבדו והכל במגילה: זו מקרא. לשון עברית:
 הפסוקי!. היכן כפסקי!: פיסוק טעמים.
 פסוקי הנגינות אלו הניקוד והטעמים:

 מורי הזקן ומורי רבי
 יצחק כר׳ יהודה וכן סדר רב עמרם
 אבל לתלמיד מורי רבי יצחק שמעתי
 משמו בע״א שאין סדר להקדים לוי
 רשראל ומי שירצה יקדים עד כאן
 ולהאי פירושא בתרא איכא למידק
 מדאמרינן בפרק האשה שנתארמלה
דף כה: ו מוחזקני בזה שהוא כהן ! 
 שקרא אחריו לוי ואס איתא דכי אין
 שס כהן לוי יכול לקרות היאך ידע
 שהוא כהן מפני שקרא אחריו לוי
 דילמא ישראל הוה תירצו כזה שאותו
 לוי היה חשוכ יותר מן הראשון ואס
 לא היה הראשון כהן לא היה קורא
 אתריו ופשטא דמילתא לא משמע
 הט לפיכך נראה שאין לוי קורא אחר
 ישראל וכ״כ הרמב״ס ז״ל בפרק י״ב
 מהל׳ תפלה ואף ראשון ג״כ איכא
 למימר דאינו קורא משוס דאתי למימר
 דכהן הוא דזמנין דידעי ביה הנך
 דחזו ליה דלא ישראל הוא הלכך כי קרי
 קמא אמרינן כהן הוא: אם אין

 אמר אביי נקיטינן יא) אין שם כהן נתפרדה
 א הבילה ואמר אביי נקטינן אם אין שם לוי

 כהן קורא כלומר במקום לוי ודוקא אותו כהן
ן תוא שקורא שנית במקום לוי  שקרא ראשו
 ראמר ר׳ יוחנן כהן אחר כהן לא יקרא משום
ן לוי אחר לוי לא יקרא  פגם משפחת ראשו
 משום פגם שניחם שלחו ליה בני גלילא לר׳
 חלבו אחריהם מי קורא א<לא הוה בידיח אתא
 שיילד, לרבי יצחק נפחא א״ל אחריהן קורא
 תלמיד חבם חממונח פרנם על הצבור
 ואחריהן תלמיד הכם הראויין למנותן פרנםין
 על הצבור ואחריחן בני ת״ח שאביהן ממונין
 על הצבור ואהריהם ראשי כנסיות וכל אדם:
 רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו אין קורין
ד הצבור:  בהומשין ב בבהכ״נ מפני כבו
< אמר רב נ  גרסינן בפרק שלשה שאכלו כאהד

 הנן בר אבא מנין לעונה אמן שלא יגביה קולו יותר מן המברך שנא׳ ג<גדלו
מנין למתרגם שלא יגביה ן בן פזי א  לה׳ אתי ונרוממה שמו יחדיו א״ר שמעו
 קולו יותר מן הקורא שנאמר יימשה ידבר והאלהים יעננו בקול (א< ממשמע
ל משה ד לומר בקול בקולו ש  שנאמר יעננו איני יודע שבקול אלא מה תלמו
 תניא נמי הכי אין המתרגם רשאי להגביה קולו יותר מן הקורא ואם אינו יכול
 להגביה קולו כנגד הקורא ימעיך הקורא קולו ויקרא: גרםינן בסוטה בפ׳ ואלו
ך אמר רב הםדא אין הקורא רשאי לקרות בתורה עד ו ש  נאמרין בכל ל
 שיכלה אמן מפי הצבור ואין תמתרגם רשאי לתרגם עד שיכלה פסוק
 מפי הקורא ואין הקורא רשאי לקרות פסוק אהר עד שיכלה התרגום מפי
 המתרגם וגרסינן (בה) בפירקא קמאי, אמר רב איקא בר אבין אמר רב
רש ויקראו  חננאל אמר רב מאי דכתיב ׳יויקראו בספר תורת האלהים מפו
רש זה תרגום ושום שכל אלו  בספר תורת האלהים זה מקרא מפו
 הפסוקים ויבינו במקרא זה פיסוק טעמים ואמרי לה אלו המסורת אמר ר׳
 תנהום אמר רבי יהושע בן לוי המפטיר אינו מפטיר עד שיגלל ספר תורה
ר רבי חייא בר אמי משמיה דעולא מאי דכתיב מ א  גרםינן בפרק מאימתי״* ב
בי ה׳ יכלו זח המניח םפר תורה כשהוא פתוה ויוצא רבי אבהו נפיק בין ז ועו (  ט

 גברא לגברא בעי רב פפא בין פםוקא לפםוקא מאי תיקו וגרסינן בפרק ואלו
ן לצאת עד שינטל , אמר ר׳ תנחום אריב״ל אין הצבור רשאי ן  נאמרין בכל לשו
 ספר תורה ושמואל אמר עד שיצא ולא פליגי תא ג דאיכא פיתחא אחרינא והא
אהרי ה׳ אלהיכם , א  דליכא פיתחא אהרינא אמר רבא בר אהינא אםברא לי י
 תלכו פירש גאון וששאלתם הא דאמר ר׳ תנחום אריב״ל וכו׳ מאי שינטל ומאי
 שיצא דברים הללו שאמר שמואל במקום שאין מניחין ספר תורה בבהכ״נ
ן ינ< ספרי תורה ור׳ תנחום ש עמו במבוי בית ששומרי  אלא מצד בהכ״נ או שי
 אמר ר׳ יהושע בן לוי בכל מקום קאמר כששליה צבור אומר עושה שלום
ן לצאת עד שינטל ס״ת להצניעו  אתרי גמירת התפלה אין תצבור רשאי
ן  והוסיף שמואל כי במקום שמוציאין אותו מבית הכנסת להצניעו אין רשאי
ר דאמר רבא בר אהינא אסברא  לצאת עד שיצא ויהלכו אחריו ויעשו לו הדו
 לי אחרי ה׳ אלהיכם תלכו לעכבו לם״ת m עד דנפיק והוו אחוריה ולא ניפקו
: וגרםינן תו התם אמר רבה בר רב ן  מקמיה ואי איבא פיתחא אחרינא רשאי
 הונא כיון שנפתח ם״ת אסור לםפר אפילו בדבר הלכה שנא׳ י״ובפתהו עמדו
 כל העם ואין׳ עמידה אלא שתיקה שנאמר ׳״והוחלתי כי לא ידברו כי עמדו לא
ני כל העם אל םה״ת וקשיא לן ההיא ואז , ד ד ר׳ זירא אמר רב הםדא מהכא י  ענו עו
ת מהדר אפיה ד וגרים אמר אנן בדירן ואינהו בדידהו וכתב ש } רב ש י ט  דברכות
 בעל תלכות ותנ״מ דאיכא י׳ דצייתין לם״ת אבל ליכא י׳ דצייתין לא ורבוותא
ת דתורתו אומנתו אבל כ״ע ש  אחריני פריקו להאי קושיא וקאמרו דוקא כגון רב ש

 נתפרין בגידין: גרפי׳ בםוטה וכוי. מפורש זו תרנום. דמפרש ליה לקרא: ושום שבל. אלו הפסוקים נקודות המפסיקות בין פסוק לפסוק
 וקרי להו שוס שכל שעל ידיהן אדם מכין חלוקי המקראות: ויבינו במקרא. זה פסוק טעמים שע״י הטעמים הכתוב מוכן יותר כדאמרי׳ בפ״ק
׳ ורבוותא אהריני פריקו ו י  לחגיגה !דף י:] נפקא מינה לפסוקי טעמים: אלו המסורת. מה שנמסר במסורה: וקשיא לן ההיא דברנות ו
 להאי קושיא ובו׳. והרב רבינו יונה תירץ דשאני רב ששת שהיה מתחיל לקרות בגירסתו קולם שנפתח ס״ת והיינו לאמרי׳ מהלר אפיה וגריס

 שש לו• בהן קורא. שני פעמים:
 כהן אהד בהן לא יקרא. משוס פגם
 ראשון אוקמוה בפרק הנזקין בדמוחזק
 לן באבוה דהאי שני דכהן הוא הלכך
 ליכא למיחש אלא לפסולי של ראשון
 שיאמרו שמפני שנמצא הראשון פסול
 שהוא בן גרושה או בן חלוצה ונמצאת
 קריאתו בטלה קרא זה השני אבל
 לפסול אחרון ליכא למיחש דאי שני
 פסול היכי קרי במקום לר אכל לוי
 אחר לוי לא יקרא משוס פגם שניהם
 ואפי׳ בדמוחזק לן באבוה דלוי הוא
 דאמרי׳ שמא איפסיל ראשון לנסיב
 אכוה ממזרת או נתינה ולפיכך העלו
 השני תחתיו או שמא זה השני פסול
 וקורא במקום ישראל והך חששא
 משוס נכנסין ויוצאין היא שאין רואין
 אס ישלימו למנין הקורין וכן אין רואין
 אס קרא זה כמקום שקרא זה:
 אהריהם מי קורא. אחריהם
 דכהן ולוי מי קורא
 כלוס תקנו שוס סדר לישראל בשבתות
 מפני דרכי שלום: הראויין למנות.
דף קיד.)  דאמרינן [באלו קשרים] !
 אי זהו ת״ח שראוי למנותו פרנס על
 הצכור כל ששואלין אותו דכר הלכה
 ככ״מ ואומר: אין קורק בהומשק.
 יש שכותכין להן ה׳ חומשין כל אחד
 לעצמו וכל ספריהן היו כמגילה וכס״ת
 שלנו ודוקא מפני כבוד הצכור הא
 מדינא קורין בהן: ואע״ג דאמרינן
 התס דס״ת שחסר יריעה אחת אין
 קורץ בו הא פסקו לה התם בגמרא
 דלא דמי דהתס מיחסר במילתיה והכא
 לא מיחסר במילתיה ומיהו בחומשי(
 שלנו מדינא אין קורין בהן שהרי אינן
 עשויין כתקון חכמים שאינן נגללין ולא

 עץ משפט נר מצוד
 איקנז-א׳קמא

ור א״ח סי׳ ן ״ב מהלכות תפלה נ י י׳ פ  א מי

: ט מ ר א״ת סי׳ ק ו ׳ שס ט י  כ מי

 מסורת הש״ם
ף מה. ג) תהליס לל י) שמות ף ס. ב) ל  א) גיטין ר
ף ג. ז) נחמיה מ ף לט: ו) מכילתין ל  יט ה) ל
ס י ר נ ת מ. ט) ישעיה א י) דף לט: יא) ל ט ר  ת) כ

ף ג יב) נתמיה ח יג) איוב לב יו) נחמיה ת טו) ד  י
וט כתיב בויקרא כ״א צע״ג דהא בכהן הדי  ת. טז) ן
 ואולי תחת וקדשתו צ״ל והיתה כי מן וקדשתו ליכא
ן ומקשה לרש״י איך ילסינן  להוכיח על לבר שכממו
ז ע״  מן והיתה הנאמר בכ״ג על כה״ל וישראל ו

: ן י י ע ר ו  מתרץ שפי

 קובץ הגהות
: ו : (ג) נ״ב ג  ב״ה (א) נ״ב אס

ה ומשה עס כל ״ ע ר  הו״י (א) שהקב״ה דיבר עס מ
 ישראל והיה הקנ״ה ככיכול מגביה קולו שלא

:  יהיה קולו של משה גדול מקולו כל כך
 אנ״ש מה״״ם |א] משך דכריו הלכך ליעכבי עד
ק ס״מ והוי אחוריה כו׳ ובא״ח סי׳ י פ  מ
ד רס לעכבו לס״ת ע ו ג ן ו ט הגיא סי׳ הגאו ״ מ  ק

: י ק כי י פ  מ

 שלטי הגבודים
 א פירש״י בלשי! אחד שלא יקרא לוי כלל וכ״כ ל״ח

 ורב עמרס ופי׳ אחר סי׳ שלא יקדיס לר לישראל וכחב
 הרא״ש ודוקא אס ישראל הוא גדיל קודם ואס הלוי
 היא גדול או אפיי שרן היא קודש וכן עיקר ואמר אניי
 נקטינן אם אין שם לוי כהן קורא במקום לוי ודוקא
 כהן ראשון עימד במקום לוי ומברך פעם אחרת יקורא
 אבל כהן אחר לא יעלה שמא יאמרי הראשון פנוס הוא
 וכן לא יעלו נ׳ לויס זה אחר זה שלא יאמרו א' מהם
 סגוס היא ויש מקומות שנוהנין לקרות הרנה כהניס
 בהפסק ישראל במיהס יאי! חיששין שמא יאמרו
 הראשון פגום כיון שקראי ישראל אחריו יכ״כ רב
 עמרם וכתב דקרי כהן ולוי ישראל קרי מאן דבעי אי
 בעי כהן למיחניה ומיקרי ש״ד וכשאין שם כהן וקורא
ם במקום בהן כדי שלא יטעו ר מ ו  לישראל במקומו א
 להאכילו חלוח אבל העולה במקום לוי א״צ לומר במקום

 לוי דמעשר ראשון מוחר לוטם וגס לא שטח:
ז אין שם כהן נחפרדה החבילה ולא יקדיס ״ א י ן ר ו ש  ל
 לוי לישראל אנל כהן אחר לא יקרא אחר הכהן הראשון
 שלא יאמרי הכהן הראשון פסול היה וכן לוי אחר לוי
 לא יקרא ואחר הלוי קורין כולם לפי מעלתן והגדול

 גדול קודם:
 ב מיי׳ כתב סתס כרבי׳ וטור כתב דדוקא אס כתנו
ו עד שיהי ן נ ט  חומש לבדו אפי׳ בגלילה כס״ת אין קו
 כל ה׳ חומשי! ביחד משמע לאס היו חימש־ן כולם

 בגלילה ש״ד יצ״ע:
 ג פרש״י אי איכא פתחא אחרינא משינטל ס״ח לצאת
 דרך פחחו הרוצה לצאח בפתח אתר יוצא אפי׳ לא יצא
 סייח ליכא פחחא אחרינא נכון הוא שיצא ס״ת ילא יצא

 אדס בפני ש״מ:
 ד עיין פ״ק דנרנות בהגה״ה:

 שיטת ריב״ב
 נתפרדה חבילה. יש שפירשו שאין קורא כלל. וכתב
ט דיל פי׳ שלא יקרא לו בתורת קביעות ראשון ו  ר
 אלא קורא באיזה מקים שירצה כפי מה שראד לו
 לפי מעלחו אחרת לא לפי מעלת לויה אס אינו
 ייצה לקריה לא יקרא כלל: נהן אחר כהן לא יקרא.
 משוס פנס ראשון דלא לימרו אנוה דקמא גרושה
 או תלוצה נסיב ואתליה ילא היה לו לקרות ראשון
 לפיכך קרא השני שהיא כהן תחמ־י אנל משוס פגם
 שני צינא דמאי אמרי׳ אכיה דשני גרישה או חלוצה
ד דלקרי נמקוס  נשיב ואחליה סיף סוף לוי מי ה
ן דאנוה כהן אין זה חלל  ליי הלכך על כרחן טו
 יאין כאן פגס אלא לראשון: לוי אחר לוי לא יקרא
 משוס פגם שניהם. דאמרי אנוה דקמא ממורח או
 נתינה נסינ ופסליה ולא היה לו לקרות אחר נהן
 לפיבך קרא השני שהיא לוי תחתיו או שמא הראשון
 היה לוי יקרא כדינו והשני הוא שהיה פגום וקרא
 במקום ישראל: אחריה! דלה! ולוי מי קורא. הראוי!
 צ־מנות על הצבור דאמרי׳ נמס׳ שנת בס׳ (נל נתבי!
 !באלי קשטסן אתהו ת״מ שראוי למטת פרנס על
ר הלכה נבל מקים  הצבור נל ששואלי! איתי דנ
ן לה! תמשה מומשין  ואימרה: בחומשי!. יש שמתני
ר ספ  כל חומש לעצמו ונל ספריהן היו נמגילה נ

 תורה שלנו:

 הקטן
 לא בכהונתו ולא בגדולתו אכל מכיר היה הקורא השני שהיה לוי ולא היה גדול ואילו לא היה שם כהן
 ונתפרדה חבילה לא היה ראוי לקרוא אפי׳ שני וכיון שקרא בחזקת לוי ולא בחזקת גדול בידוע שקרא לפניו
 כהן וא׳ת כנין לנו שיש חזקה גדולה לקורא השני אתיא מההוא עובדא דא״ל בחזקת שהוא לוי או בחזקת
 שהוא גדול ואתיא נמי מההיא דשלחו בני גלילא לר׳ חלבו ופשטו ליה אחריהן קורין פרנסין הממתין על
 הצבור •אחריהן בני ת״ח שאביהן ממונין פרנסין על הצבור ואחריהן ראשי כנסיות וכל אדם הא למדת שאין
 כל אדם קוטן אלא בשבת ומקום שביעי אבל הששה כולם יש להם מעלה או מכהונה ולויה או משאר
 מעלות לפיכך זה שראה הלוי קורא שני ולא היה לו שום מעלה אחרת נתברר לו שמסדר חבילתי קרא ולא
 נתפרדה חבילה ולעולם במקום שאין כהן קורא לוי באיזה מקום שירצה אם רצה לקרוא קורא ואם לאו

 אינו קורא וזה הוא הפירוש הנכון:
א מגילה ת כ ם קו לחו מ  כלי

 המאוד
ב הרי״ף ז״ל הא דגרסי׳ בגיטין אמר אביי נקטינן אם אין שם כהן נתפרדה חבילה ולפי שיש הרבה ת  כ
 משתבשין בפירושה ראיתי לכתבה יש שסוברין לומר שאם אין שם כהן לא יקרא לוי כלל וסומכין על סדר
 מר רב עמרם בר שישנא גאון ואין הפירוש נכון אלא הנכון הוא שלא יקרא לוי בתורת קביעות א] אלא
 קורא באיזה מקום שירצה כפי מה שראוי לו לפי מעלתו אחרת לא לפי מעלת לויה או אם אינו רוצה
 לקרות לא יקרא כלל זהו פי׳ נתפרדה חבילה ויש שסוברין לומר שאין לו ללוי לקרוא אחר ישראל לעולם
 אבל במקום כהן קורא במקום שאין שם כהן ומביאין ראיה מההיא רגרסי׳ בכתובות ההוא דאתא לקמיה
 דרבא א״ל מוחזקני בזה שהוא כהן א״ל מה ראית שקרא ראשון בבהכ׳׳נ א״ל בחזקת שהוא כהן או בחזקת
 שהוא גדול אמר לו שקרא אחריו לוי ואם איתא שלוי קורא אחר ישראל במקום שאין כהן מאי אהניא
 סהדותיה דלמא מקום שאין כהן הוה וקרא ישראל במקום כהן ואחריו לוי אלא שאין ללוי לקרוא אחר
 ישראל לעולם ואני אומר שאין ראיתו זו ראיה כי נראין הדברים שזה המעיד לא היה מכיר הקורא ראשון

 השגות הראב׳׳ד
: ל ן ד רא לסי מעלתו אחר לוי אלא ודאי כמו שאמר הגאו מר אמר לר וגדול הוא וקו ם איכא מי ם שניהם ומא• פג ם שהוא ריצה לקרות קורא לפי מעלתו לוי אתר לד לא יקרא משוס פג : א״א ואס נמקי י ו  א] אלא קורא נ
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א״ח ן כ) טו ג עשי מ ס ׳ פ־׳ח מהלכות תפלה ( י  א מי
ו ״ ט י׳ פ : ג מי ר א״מ שס ו י׳ שס ט : ב מי ג ׳ נ  סי

: [ ג נ ח) ן קנ ׳ ( א״ח סי ! כ טו ג עשי מ  שס ס

 מסורת הש״ם
: ג) ישעיה כ ד ס ג) רף כ ״ ר ה  א) גי מ

 קובץ הגהות
קף ו כ״ז מו  כ״ח (א) אבל אינו קורא כו׳ את כפי
נ בגמ׳ אינו וכן בפסקי הרא״ש וכן ״ ג  ו
תה: רס פו ו נ באלפס ישן ג ״  באלפסי ישן אינו:(5) נ
ס על הא דקאמר אס היה קטן אביו ע  (ג) נ״ב זהי ט
א בדאימ ליה ולרבא פ דו לרנ פ ס על י רי נ י עו נ  אי ר
: (ד) יבאו כצ״ל: ׳ מ ג ת ליה וכן איתא נ ר שימי נדאי  נ
׳ נ פי ״ : (ז) נ רה: (ו) לכבודן נצ״ל  (ה) נ״ב בתו
תר לישא את ו ולש בעירי דמו י נ  דבסומא באתת מעי
׳ עיניו והא דנקט באחת ו ונראה לה״ה לסומא בנ  כפי
ר ׳ דכל זמן שלא דש בעירו אסי י היינו לאשמועי ני  מעי
: ו י נ ׳ איני סומא רק כאתת מעי י אפי  לישא כפי

ת כצ״ל: ע נ י ר  (ין) מציה לתפילין מ
י ז״ל להיה לימד בלתש נ רש״ ת נ נ ו ״  מא״י [א] נ
ר ו ט ׳ נ ר ועי  לשרי ונקול רס הוא לאסו
: [ג] ופיאה ה נ : [3] ר ו יבב״י שס  א״ח סי׳ קמ״

 ול״ג וקוצה:
ן י ק מסנ ר פ ף שבת נ ׳ ׳ י ר  חו״י (א) נ״כ כה״ג ג

: ג פ  סי׳ ת
׳ם !א] בסלר המשנה שלסניני גס ר׳ ז  אנ״ש טו
י שהעתיק  באשר״י אינו כתוב גס רש״
: סן למו רי ע׳׳ז מו י העבי ס״ כן נ ו ו ( ף סתר ״ י ר  נ
ג נה משוס ״ י לפנינו לא כתונ ק אלא ה ׳ רש׳  [נ] נפי
ר לפני התינה הואיל וממציא עצמו ללנר ל להעני ו  כנ
ר נ ד . משוס אנצויי ה י ל ו מ י תקני לי זו ל ל ו נ  שאינו נ
ר לפני ו נ ע ר ואתה ת י ט פ א לילי מחלוקת אני מ  נ
א מ ע ע למאי ט מ ש י מ  התיבה. ולפי גירסא זו של רש״
רס ר בנניא היא הפו י ט פ מ א ה מ ע  ארישא קאי מאי ט
י הכתיבה בר לפני התיבה ילפי גי׳ רש״ עי  על שמע ו
א אס מ ע א אסיפא מאי ט מ ע ף קאי מאי ט ׳ ׳ י  כאן נהר

: ו ל ן על י י ר נ י או רבו עו י  היה קטן אנ

 שלטי הגבורים
 א אין ממני! אלא מי שנתמלא זקנו אנל מי שהניא ב•
 שערות יכול לירד לפני התיבה ובלבל שיהא באקראי
 אבל למנותו אין ממנין אוחו אפי׳ אם יש אחר ממונה
מו לעתים ידועים  אלא שממנה זה תחתיו להתפלל גמקי
 ודיל הרא״ש שנתנתם שנהגו באלו המקומות למנות
 בזרי המשפחות לש״צ ויש בדבר הזה נזוי מציה נאילו
 אינו כדאי למיוחסים שבישראל אלא כשאר אומניית
 יחלילה להיות מלאכת ה׳ אומנות אלא עטרה לראש גס
 אני נתרעמחי מיום ביאי הנה על חזני הארץ הזאת אבל
 לא נתרעמתי על שלך ט תלית הדבר ביחס משפחה
 ואינו כן בעיני המקום אס היא מיוחס ורשע מה תועלת
רה יצטק ז  לפני המקום ניחס שלי ואס היא ממשפחה נ
 טוב לקרב מורע רחוקים שנאמר שלום שלים לרחוק
 ולקרונ אנל תרעומחי ט חזני הארץ הזאמ הס להנאתם
 לשמיע קול ערב ואס היא רשע גמור אין חיששין רק
 שיהיה נעים זמירות יהקב״ה אומר נתנה עלי בקולה
 על כן שנאתיה ומה שנתבמה שממנין חזן להתפלל כל
 השנוע קודם שנתמלא זקנו יסימניס על זה שיש להן
 חזן אחר שמתפלל בשבת ונייס מיסה טעות הוא נילס
ן שמטהו להתפלל אע״פ שיש  כי זה נקרא חזן קבוע טי
 אחר שהוא ממונה ולוקא באקראי ולא בממונה יכול

כ:  להתפלל אחר שהביא שתי שערית ע״
ז קטן קורא בתורה ומתרגם אנל אינו ״ א י ן ר ו ש  ל
 סירס על שמע ואם הביא שתי שערות סירס על שמע
 כמו שמביאר בתלמיד א״י ואס נתמלא זקני ראוי
 לעשותו ש״צ ולירד לפני התיבה ולישא אמ כפיו נמו
 שמבואר בסוף פרק הכל שוחטין ונראה בעיני שלא
 נאמר כן אלא משוס כבוד הצבור אנל אס הצבור אינן
 מקפילין בלבד ראוי לירל לפגי התיבה ילישא את כפיי

 משהניא שתי שערות כמבואר בקונטרס הראיות:
 כ כחב הרא״ש סומא שלא ראה מאורות מימיו יכול
 לפריס על שמע ילברך יוצר המאורות שאע״פ שאינו
 רואה היא נהנה במאירית שריאיס אחטם שייריהי
 הלרך אשר ילך בה וכ״כ הרא״ש שיכול להתפלל
 ולהוציא אחרים ובלבל שלא יקרא בחורה שאסור לקרות
 נה על פה ייש מי שהורה שהסומא יכול לעלות

 ילקרות בתורה:

 קורא
 נושא
 ראה
 גמ׳

 רבינו נםים הקורא עומד פרק רביעי מגילה (כד.-כד:) טו
 וכיון שהתחיל כמצות תורתו גומרה והוא הלין לכל אדם אכל אם לא החחיל כתורתו עד שנפתח ס״ת אע״פ שתורתו אומנותו אסור ואחרים
 תירצו דרכ ששת סגי נהור היה ולא היה תייכ כתורה שככתכ דדכרים שבכתכ אי אתה רשאי לאומרן על פה והיינו דקאמר אנן כדילן ואינהו
 בדידהו: מתני׳ המפטיר בנביא הוא פורם על שמע והוא עובר לפני התיבה. מי שהפטיר בנכיא או מי שהוא עתיד להפטיר כנביא
 כפי הפירושים שכתבתי למעלה הוא פורס על שמע ועובר לפני התיבה ומפני שלא היה דרכן לעבור לפני התיבה בק״ש עד שעת תפילה
 נקט להו בתרתי וטעמא דמילתא

ז ומסתברא כותייהו: מתני׳ המפטיר א  לאו נ
[והוא עובר לפני (  אבנביא הוא פורס על שמע א

 התיבה ונושא את כפיו] אם היה קטן אביו או
 רבו עוברין על ידו. קטן קורא בתורה ומתרגם
 אבל אינו פורס על שמע ואינו עובר לפני
 תתיבה ואינו נושא את כפיו: פותח פורם
 על שמע ומתרגם אבל אינו קורא בתורה
 ואינו עובר לפני התיבה ואינו נושא את כפיו
 סומא פורם על שמע ומתרגם יא) אבל אינו
 בתורה (ואינו עובר לפני התיבה ואינו
 את כפיו) w ר׳ יהודת אומר כל שלא
 מאורות מימיו לא יפרום על שמע:
 גרסינן בחולין בפירקא קמאב< תנו רבנן
 נתמלא א זקנו ראוי לחיות ש״צ ולירד לפני
 התיבה ולישא את כפיו: חמפטיר בנביא
 הוא פורס על שמע. מאי טעמא אמר רב פפא
 מפני הכבוד m רבא בר שימי אמר משום
פורס על שמע ומתרגם  אינצויי: >ג< פוחה נ
 אבל אינו קורא בתורח וכוי: פירש פוחח מי
 שבגדיו קרועים וכתפיו וזרועותיו ערומות
 שנמצא בגדו שעליו כעין אזור תחת אצילי
 ידיו ולמטת כגון זח נקרא פוחת כדכתיב
 ״ופתחת חשק מעל מתניך ומתרגמץ תיזיל
 ותיםר שקא על חרצך וכתיב ״ויעש כן הלוך
 ערום ויהף ויאמר ה׳ כאשר הלך עבדי
 ישעיהו ערום ויהף ומתרגמינן ואמר ה׳ כמה
 דאזל עבדי ישעיהו פוחח ויחף הא למדת
 שהפוחח הוא החוגר חגור על מתניו ומניח
 כתיפיו וזרועותיו פרועות ובירושלמי םוף
 משקין אמרינן מת לו מת קורע מת לו מת
 אחר מרחיק ג׳ אצבעות וקורע שלמו
 מלפניו מתחיל מאחוריו שלמו מלמעלח
 מתחיל מלמטח שלמו אלו ואלו ר׳ חייא בר
 אבא דמן יפו אמר נעשה כפוחח: ר׳ יהודח
 אומר אף מי שלא ראה מאורות מימיו וכוי:
 וקי״ל כרבנן דאמרי סומא ב פורם על שמע
 ואע״פ שלא ראה מאורות מימיו דהא אית
 ליה הנאה מיניה כי ההוא מעשה דרבי יוסי
 דאמר פעם אחת הייתי הולך באישון לילה
 ואפלת וראיתי סומא ואבוקה בידו אמרתי לו
 בני אבוקה זו למה אמר לי כל זמן שאבוקת
 זו בידי בני אדם (א) רואין אותי ומצילין אותי
 מן חפחתים ומן הקוצים ומן הברקנים: מתני׳ נכהן שיש בידו מומץ לא
 ישא את כפיו רבי יהודה אומר אף מי שתיו ידיו צבועות איםטים m וקוצח לא
 ישא את כפיו מפני שהעם מםתכלין בו האומר איני עובר לפני התיבה בצבועים
 אף בלבנים לא יעבור בסנדל איני עובר אף יחף לא יעבור העושה תפלתו
 עגולה סכנה ואין בה מצות נתנח על מצחו ועל פס ידו חרי זח דרך מינות

 מפרש בגמ׳ משום כבוד או משוס
 אנצויי כלומר דמשוס דמילתא דאפטורי
 בנביא לא חשבי ליה עלמא ליקרא
 משום דאיתא אפילו בקטן תקנו הכי
 רבנן לפיוסיה ולא ליתי לאנצויי בהדי
 אחרינא אי איהו מפטיר ואחרינא
 מצלי: ואם היה קטן. המפטיר:
 אביו או רבו עוברים על ידו. פורסים
 את שמע ועוברים לפני התיבה
 בשבילו: קטן קורא בתודה. להשלים
 למנין ז׳ ולא שיהיו כלס קטנים ולא
 רוכס כמו שכתבתי למעלה אלא על
 ידי צירוף קאמר דמצטרף לשבעה:
 אכל אינו פורם על שמע ואינו
 עובד לפני התיבה. שכל מי
 שאינו מחריב בדכר אינו מוציא את
 הרבים ידי חובתן: אינו נושא את
 בפיו. אס הוא כהן שאין כבוד צבור
 להיות כפופים לכרכתו ואס תאמר
 דהכא משמע דדוקא קטן הא גדול
 שהביא שתי שערות עוכר לפני
 התיבה ונושא את כפיו ואלו בסוף פ׳
 קמא דחולין (דף כל:< תניא נתמלא
 זקנו ראר לעשותו ש״צ ולירד לפני
 התיבה ולישא את כפיו אלמא אפי׳
 גדול עד שיתמלא את זקנו יש לומר
ד לירד לפני התיבה בקבע י  דהתס מי
 ולישא את כפיו תדיר ולהכי בעינן עד
 שיתמלא זקנו אבל באקראי בעלמא
 בגדול בלחוד סגי ואס תאמר והא
 בפרק לולב הגזול (דף מב.) משמע
 דאפילו קטן פורס את כפיו דתניא
 התם גבי קטן יודע לפרוס את כפיו
 חולקים לו תרומה בבית הגרנות יש
 לומר דהתם לא שישא את כפיו בפני
 עצמו אלא עם אחיו הכהניס להתחנך
 בעלמא וכעין דאמרינן בערכין
 (דף יג:) דקאמר התם ר׳ אליעזר בן
 יעקב שאין הקטנים עולין למנין
 המשוררים אלא בין רגלי הלויס היו
 עומדים וצוערי הלויס היו נקראין אבל
 רש״י ז״ל פירש שס בפרק לולב הגזול
ד התם אלא הכי י  דלאו בקטן ממש מי
 קאמדנן קטן היודע לפרוס את כפיו
 כלומר שאין יודעים בו אס הגדיל
 עדיין אם לאו כיון שהוא נושא כפיו
 בידוע שהכיא שתי שערות שאלמלא
 כן לא היה נושא את כפיו ומשוס הכי
 מחלקין לו תרומה בבית הגרנות ולא
 מיחוור דכולה ההיא ברייתא דלולב

 הגזול בקטן ממש איירי:
 פוחח. פרש״י ז׳׳ל פוחח יחף
 והביא ראיה מתרגום

 רש״י
 מתני׳ המפטיר מביא. מי שרגיל
 להפטיר כנניא תקנו חכמים שיהא פורס
 על שמע ברכים והוא עוכר לפני התיכה
 להוציא את הצבור בקדושה שבתפלה:
 עוברין על ידו. במקומו: קטן קורא בהורה.
 ועולה למנין ז׳ כדאמר לעיל הכל עולין
 למנין ז׳ אפילו נשים וקטנים: אנל אינו
 פורה על שמע. דכל שאינו מחוייב בדבר
 אינו מוציא את הרביס ידי חובתן: ואינו
 נושא כפיו. דלאי בר הכי הוא שהיו רגילים
 לברך בשם המפורש: גמ׳ (ג) משום
 כבוד רגו. [כ] וכיון שמזלזל בכבודו
 לעשות תלמידו מפטיר ולא עולה ןהוא]
 במכין ז׳ שקראו בתורה דין הוא לכבד רבו
 בכך שיהא פורס על שמע: משום אינצויי. דאס
 [אחר] עובר לפני התיבה ובנו או תלמידו
ד מחלוקת: פוחח. י ) יבא ל י ר (  מפטי
 מלובש בבגדים קרועים ובמס׳ סופרים מפרש
 כל שכרעיו נראין: פורה על שמע. דהא
ן דאינו יורד לפני הסיכה  מתוייב בדכר וטו
 אלא עומד במקומו ופורס על שמע ומתרגם
 ליכא למיחש לכבוד צבור: ערום ויחןז.
 מתרגמינן ערטלאי ופוחח: אבל אינו קורא(ה).
 דהיינו לפני צבור וחוששין (ו) לכבודו:
 סומא פורס על שמע. אותו ברכה של יוצר
 המאורות וכ״ש לעובר לפני התיבה להתפלל
 שמנה עשרה להא מתוייב בהן ונושא כפיו
 נמי אס היה כהן (1) כדלקמן: וריא׳׳ןו
 פירש פוחח בענין אחר רשמם לבריו:
 מתני׳ כהן שיש בידיו מומי! בוי. לפי
ן לקמן ואמרי׳  שהעם מסתכלין בו כדאמדנ
 במסכת חגיגה המסתכל בכהניס כשנישאים
 כפיהם עיניו כהות לפי שהשכינה שורה על
 ידיהן ומצאתי דבאומו זמן קמיירי שהיו
 מברטן בשם המפורש אבל בזמן הזה מותר:
 איסטיס וקוצה. גייר״א וגרנייש״א: אן»
:  בלבנים לא יעבור. כדמפרש לקמיה בגמ׳
 העושה הפלהו עגולה סננה. תפילין של
 ראש עגולין מקום בית הנחתן סכנה היא
 שלא יפצע מוחו מפני שהן עגולין: ואין בו
 (ח) מצוה. תפילין דמרובעות בעינן: נהנה.
 תפילי! שבראש על מצחו תפילין שבזרועו
: הרי u דרך המיני!. שכן עושין דו  על פס י
 המינים דדרשי ידך ידך ממש ובין עיניך
 ממש ולא דרשי ידך זה קיבירמ בין עיניך
 זה הראש כדנסקא לן בהקומץ רבה מג״ש
 נאמר כאן יהיו לטוטפות בין עיניך ונאמר
 להלן לא תשימו קרחה בין עיניכם למת מה
 להלן בגובה של ראש במקום שעושה קרחה
 אף כאן נמי במקום קרחה וידך נמי נפקא
 לן דהיינו קיבורת דאמרה תורה הנח תפילין
 בראש ואמרה תורה הנח תפילין ביד מה
 להלן בגובה של ראש אף כאן בגובה של יד
 דהיינו קיבורת ובלע״ז ברצו״ן והוא בשר

 ערום ויחף שהוא ערטילאי ופוחת. ולא
 נהירא מדקתני אבל אינו עובר לפני התיבה ואלו לקמן במתניתין תנן האומר איני עובר לפני החיבה בסנדל אף יחף לא יעבור משמע
 דהא אחר עובר אף על פי שהוא יחף אלא פירוש פוחח שבגדיו מקורעין ובשרו נראה בהרבה מקומות וכן פירש הרב אלפסי ז״ל בסמוך
 ומתרגם ערום ויחף פוחח ויחף וראוי לפרוס על שמע שלא היו עובדן לפני התיבה כפריסת שמע וכן רשאי לתרגס לתרגום לא חשיבותא
 כולי האי שהגדול קורא בתורה וקטן ממנו מתרגם עליה ואינו עובר לפני התיבה ואינו נושא את כפיו שאינו דרך כבוד לצבור: מ־ שלא ״אה
 מאורות מימיו לא יפרוס על שמע. לפי שלא נהנה מן המאורות: נמ׳ נרםי׳ כחולץ בפרק קמא תנו רבנן נתמלא זקנו ראו־ להיות ש״צ
: איםטים. דבר שצובעים בו צכע אדום:  וכוי. פירשתיה כמשנתינו: מתני׳ כהן שבידו טומין לא ישא את כפיו. מפני שמסתכלין בו
 מפני שהעם מםתכלץ בו. ואיכא תרתי חדא שאין מתכוונין כראוי לברכה ועוד שאסור להסתכל ככהנים שנושאין כפיהם מפני שהשכינה
ף נח.) ואף על פי כן אי אפשר לו לאלם להעמיד עצמו שלא לראות בהן כלל וכשידיו ל  שורה כין קשרי אצכעותיהס כלאיתא כחגיגה (
 צבועות מתוך שאדם רואה בהן דכר חדוש מסתכל כהן ועוכר: האומר איני עובר לפני התיבה בצבועים אך בלבנים לא יעבור.
 שדרך המינין להקפיד על צבועים ומשום הכי אמדנן אף בלבנים לא יעבור: בסנדל איני עובר. שדרך המינין להקפיד בכך ומשום הבי
 אף יחף לא יעכור אי נמי כיון שאין דרכן של ישראל להקפיד ככך חוששין שמא הרהורים של שטות עלו בלבו ונזרקה בו מינות: העושה תפלתו
 עגולה. תפלה של ראש: סכנה ואין בה מצוה. סכנה משוס דבמקוס הנחתן מקום רפה ורך שבראש דהיינו מקום שמוחו של תינוק
 רופף והעושה אותן עגולות סכנה שלא יזיקו לראש מפני דתקן: ואץ כה מצוה. דמרובעות בעינן: נתנם על מצחו. לתפלה של ראש:
 ועל פס ידו. לתפלה של יד: הר־ זה דרך מינות. דמשמע להו כין עיניך כפשטיה דהיינו מצח ועל ידך יד ממש ואין מאמינין כתורה שכעל פה

 ירגליי שהנושא אח כפיו צטך לחלוץ מנעליו. אן»
: נתנה של לאש על מצחו ושל יו על פס ידו פרי זו דרך המינוח. שבחי! מדרש והולטן אחר המשמע ובמנחות יליף טעמא: ן בעינן : העושה ח&ילין נלאשו עגילין סננה. שלא יכנסו בראשו: ואי! בה! מציה. למרובעי  בלבנים לא יעבור. לקמ! מפרש טעמא

 שיטת ריב״ב
' המפטיר בנביא. מי שרגיל להפטיר ננניא י נ ת  מ

 לו תקנו חנמיס שיהא פורס על שמע: על ידו.
רס יכו׳ שכל מי שאינו מתרב  בשבילו אנל אינו פו
ד חובת!: ואיני נושא אס ר אינו מיציא אחרים י  בדנ
 לפיו. אס הוא כהן שאי! כבוד צבור להיות כפופים

 לברכתו: פוחח. מי שבגדיו קרועים: פילס על שמע.
ר היא: אבל אינו קולא בפולס. משוס נ ל  למחויב ג
 כבול תירה: ואינו עובר. משים בניד צבור: גמ׳
 משוס ננוד. כיון שהיא ממציא עצמו לדבר שאינו
 כבודו תקנו לו את זי לכבוד: משום אנצויי. בגמ׳
ד נחנס משוס אנצויי ׳ איכא בינייהו דקא עני ט מ  א
׳ הלי גרסי' כהן י נ ת  ליכא משוס כביל איכא: מ
ן שאמרו פניו ידיו ן  שיש נו מומי!. בגמ׳ אמרי׳ ןמומי
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 30 (כד:) רבינו נםים הקורא עומד פרק רביעי מגילה

 ואנן לרשינן במנתות (דף לז.< בין עיניך היינו בגובה של ראש ועל ידך זה קבורת: צי£ה זהב ונתנה על האונקלי הרי זה דרך החיצונים.
 ציפה זהב דלא דרשו למען תהיה תורת ה׳ בפיך מן המותר בפיך כלומר שתהא כתובה במאי שמותר בפיך דהיינו עור בהמה טהורה ושי״ן
 של תפילין הלכה למשה הלכך כתיבתן בעינן שתכתב במה שמותר בפיך: ונתנה על בית אונקלי. היינו שנתן תפלה של יד על חלוקו מבחוץ
 שנגד הקבורת ממש לא על בשרו ממש ועבדי הט משוס דכתיב (דברים 0 לאות על ידך וכיון שהן לאות סבורים הן שראד שיראו לכל

 רש״י
ב ה ה ז פ י  של זרוע עגול כנגד הצלעות: צ
. על בית ידו של י ל ק מ ה א י ל ב ה ע נ ח ג  ו
 תלוקו מלמעלה כנגד הקיבורת ולא על
. כלומר ם י נ ו צ י ח ך ה ר ז ר ״  בשרו ממש: ה
 קרוב למין הוא אבל מין גמור לא הר דהא
 לא עקר ג״ש שהרי מניתה במקום קיבורת
 אלא שמניתן למעלה מתלוקו במקום נראה
 וקי״ל והיה לך לאות ולא לאתרים לאות
 וצפה זהב נמי דכתיב למען תהיה תורת ה׳
 בפיך מן המותר בפיך שיהיה הכל מן בהמה
. לנטילוד׳׳ש: ת י י נ ק ה  טהורה: גם׳ ב
. לצידיהן ת ו ש ו ק . כפופים: ע ת ו מ ו ק  ע
 ומצאתי עקומות שנתעקמה ידו אתורנית
י נ פ י  עקושות שאינו יכול לתלוק אצבעותיו: ח
א) תיפה ושל בית שאן לא . כהן של ( י נ ש י נ  ו
י נ פ . מאותו מקום: מ ן י מ ע ג ו  ישא את כפיו: נ
. ונמצא מתרף לפעמים: י ו כ ! ו י פ ל א ! ל י ר ו ק  ש
. י ו א כ ש . עיניו מדמעות תדיר: לא י ן ג ל נ  ז
ו ר י ע ש ב ה י י ם ה א  מפני שמסתכלין בו: ו
. כבר היו רגילין בו אנשי עירו ואין ר ח ו  מ
 מסתכלין בו עוד: דש. לשון מרגיל כמו
. כשיש ם י מ א כ ר ו ם ק י נ ש  טון דדש דש: ל
 שם שנים כהניס לברך ש״צ כשגומר ברכת
 הודאה קורא אותם כהניס והס הופכים
 פניהם שהיו הופטס לצד התיבה להתפלל
 הא דאמרינן לקמן יהי רצון ה׳ אלהינו
 שתהא ברכה זו ואינו בכלל ברכה מאמרי׳
י ר ש ף ק י כ  לעיל כה תברכו פנים בפנים: ל
. שפושטין אצבעותיהן כשמברטן ן ה י ת ו ע ב צ  א
 ולאתר שגמרו סוגרין אגרוף שלהם כשאר
. ש״צ קורא כהניס שיתזרו א ר ו ק  אדם: ה
. של ברכת ן מ ה א ל כ י ד ש  פניהם לברך: ע
. מפני שצריך ם ה י פ ת ד כ ג נ  הודאה: כ
. ן ה י ש א ר ה מ ל ע מ ש ל ד ק מ ב  נשיאות כפיס: ו
 מפני שמברכין העם בשם המפורש ושטנה
ן ה מ ל ע מ  למעלה מקשרי אצבעותיהן: ל
ה כ ר ב א . מפני שהשם כתוב עליו: ו ץ צ  ה
. ואלו ואני אברכם אישראל קאי: ך י כ ר ב  מ
. קודם שיסיים ש״צ ה ד ו ב ע ה ב ל ו ו ע נ י א  ש
 רצה צריך לעלות על הדוק שנאמר וירד
 מעשות התנואת יישא אהרן את ידיו אל
 העם אלמא בעוד העבודה בידו בירך
ר ק א ע ל  ואח׳׳כ ירד מעשות התטאת: ש
. עד לאתר עבודה אבל אס עקר ו י ל ג  ר
 רגליו כשהיה אומר רצה אע״ג דלא מטי
 וכוי ופרש״י ז״ל סדר דוכן ודל עוקר רגליו
 בעבודה ממקומו ובא לפני התיבה ומתפלל

 ציפה זהב ונתנה על בית אונקלי הרי זה דרך
מ' אמר רבי יהושע בן לוי ידיו  החיצונים: ג
 בהקניות לא ישא את כפיו תניא נמי הכי
 ידיו א בהקניוח לא ישא את כפיו עקומות
 ועקושות לא ישא את כפיו: א״ר אשי היפני
 ובישני לא ישא את כפיו תנ״ה אין מורידין
 לפני התיבה לא אנשי היפה ולא אנשי בית
 שאן ולא אנשי טבעונין מפני שקורין לעיינין
 אלפין ולאלפין עיינין אמר רב הונא זבלגן
 לא ישא את כפיו ואם היה דש בעירו מותר:
 תניא נמי הכי סומא באהת מעיניו לא
 ישא את כפיו ואם היה דש בעירו מותר
 והא ההוא דהוה בשיבבותיה דר׳ יוחנן
 ונשא את כפיו ההוא דש בעירו הוה: רבי
 יהודה אומר אף מי שהיו ידיו צבועות
 איםטים. תנא אם רוב אנשי אותה העיר
 מלאכתן בכך מותר: גרםינן בראש השנה
 בפרק ראוהו בית דיןא) מניין אלכהן שעלה
 לדוכן שלא יאמר הואיל וניתנה לי רשות
 לברך את ישראל אוסיף ברכח אחת משלי
 כגון נ<אלחי אבותיכם יוסף עליכם ת״ל ג<לא
 תוסיפו על הדבר ואמרי׳ התם דאילו מתרמי
 ליה ציבורא אחרינא הדר מברך ושמעינן
 מינה דכהן דפרים ידיה בחדא דוכתא ואזל
 לדוכתא אחריתי ואשכה ציבורא דלא מטו
 לברכת כהנים כד מטו לברכת נהנים פרים
 להו ידיה ושפיר דאמי: גרםינן בםוטה בפרק
 שביעי ליואלו נאמרין בלשון הקדש מקרא
 בכורים והליצה ברכות וקללות ברכת כהנים
 וכו׳ ואמרי׳ בגמראה< כת״ר י׳כה תברכו בלשון
 הקדש וכו׳ כה תברכו בעמידה כה תברכו
 בנשיאות כפים כה תברכו בשם המפורש
 יכול אף בגבולין ת״ל ייושמו את שמי במקום
 ששמי שם רכתיב ׳•לשום (את) שמי שם כה
 תברכו פנים כנגד פנים כה תברכו בקול רם:
 אמר אביי נקטינן לשנים קורא כהנים לאחד

 אינו ב קורא מ״ט אמור להם לשנים ולא לאהד וכן הלכתא: תני אבא
 בריח דרבי בנימין בר חייא עם שאהורי כהנים אינם בכלל ברכה
 א״ר חסדא אין כהנים רשאין לכוף קשרי אצבעותיהן עד שיחזרו פניחם מן
 חצבור אמר ר׳ זירא אמר רב חסדא אין חקורא רשאי לקרות כחנים ג עד
 שיכלה אמן מפי הצבור ואין הכהנים רשאין להתהיל ברכה עד שיכלה הדבור
 מפי הקורא ואין הציבור עונין אמן עד שתכלה ברכה מפי הכהנים ואין
 הכהנים (א) מתהילין בברכה אהרת עד שתכלה אמן מפי הצבור ואין הכהנים
 רשאין לההזיר פניהם מן הצבור עד שיתחיל ש״צ שים שלום ואין הכהנים
 רשאין לעקור רגליהם עד שיגמור ש״צ שים שלום וצריכין הכהנים לשאת
 ידיהם כנגד י כתפותיהם כדתנן במדינה נושאין ידיהם כנגד כתפותיהם
 ובמקדש על גבי ראשיהם הוץ מכהן גדול שאינו מגביה את ידיו למעלה מן
 הציץ: ״יאמר ריב״ל גכל כהן המברך מתברך ושאינו מברך אין מתברך שנאמר
 נו)ואברכה מברכך: ואמר ריב״ל כל כהן שאינו עולה לדוכן עובר בשלשה

 עשה ה כה תברכו אמור להם ושמו את שמי ואמר ריב״ל כל כהן שאינו
 עולה בעבודה שוב אינו עולה שנאמר י)וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם
 מה להלן בעבודה אף כאן בעבודה תני ר׳ הושעיא לא שנו אלא שלא עקר
 את רגליו אבל עקר את רגליו עולה וכן הלכה ואע״ג דלא מטי ליה לדוכן
 אלא לאחר עבודה ואמר ר׳ שמעון בן פזי כל כהן שלא ו נטל את ידיו לא
 מבולין. שיברכו בשם המפורש: במקום ששמי שם. דכתיב (מלטס א ט< לשוס (את) שמי שם עד עולם והיינו בבית המקדש: בה תברכו
 פנים נננד פנים. נפקא לן המס מדכתיב אמור להם: נקטינן לשנים קורא נהנים. שליח צבור קורא להם קודם שיעמדו לברך:
 אין הקורא דשאי לקרות נהנים עד שתנלה אמן מפי הצבור. אמן של ברכת הודאה: ואין הנהנים רשאין להתחיל. בברכה עד
 שיכלה הדבור מפי הקורא. דבור של קריאת כהניס ואחרים פירשו שמקרין היו הכהנים כדי שלא יטעו שהיה שליח צבור קורא
 לפניהם כל תיבה ותיבה כשראויין לאמרה: ואין הנהנים רשאין להתחיל. אפילו בתיבה ראשונה דליכא למיתש לטעות וכל שכן באידך עד
 שיכלה דבור מפי הקורא: ואין הנהנים מתחילין בברכה אחרת. כגון יאר ישא עד שיכלה אמן מפי הצבור: ובמקדש על גני ראשיהם.
 מפני כבוד שם המפורש שמזטרין: חוץ מנהן נדול שאינו מגביה ידיו למעלה מן הציין. מפני כבוד השם הכתוב בו: כל בהן שאינו
 עולח לרונן עובר נג׳ עשח. דוקא כשקראו אותו הא לאו הכי לא מחייב וכדמתרגמינן כד תימרון להון ובספרי אמרינן שצריך שיאמר
) שאו ידיכם קדש כה תברכו אמור להם ואע׳׳ג דדרשינן ליה לשנים קורא כהניס ולא לאחד שנאמר (במדבר 0 אמור להם ג  להם חזן הכנסת (
 שמעת מינה תרתי והיינו כשהוא יא) בחוץ אע״פ שקרא אותו אינו עובר וגרסי׳ בירושלמי ר״ש בן פזי כד הוה תשיש הוה קא אחורי עמודי
 רבי אלעזר נפיק לברא: כל נהן שאינו עולה לרונן בענודה שוב אינו עולה. מהא משמע לכאורה דהא דאמרינן לעיל דשלית צבור

 ולא דרשו והיו לך לאות ולא לאתרים
 לאות: הרי זה דרך החיצונים. קרוב
 למין הוא אבל מין גמור לא הד דהא
 לא עקר ג״ש דהא מניתה במקום
 הקטרת ומכאן דקדק הרשב״א
 לתפילין של ראש מותר לתת אותה על
 כובעו או על כסוי הראש להא בשל יל
 לא אסרו ליתן אותם על גבי אונקלי
 אלא משוס לכתיב בהו לך לאות הא
 לאו הכי שרי ואלו תפילין שבראש
 אלרבה כתיב בהו וראו כל עמי הארץ
 וגו׳ כלאמרי׳ בעלמא !ברכות ו. מנחות
 לה:] אלו תפילין שבראש והא לאמרי׳
 [ערכין דף ג:1 מקום יש בין ציץ
 למצנפת להנית בו תפילין איפשר
 להיינו משוס לאסור לתת כלי אמר של
 מצוה על המצנפת: נמ׳ נהקניות.
 לנטישוא״ש בלע״ז: עקומות.
 שנתעקמה ילו אחורנית: עקושות.
 שאינו יכול לחלק אצבעותיו: חיפני
 ונישני. כהן שהוא מאנשי חיפא
 ומאנשי בית שאן: זלגן. עיניו זולגות
 למעות: דש נעירו. רגיל בעירו:
 אם רונ אנשי העיר מלאנתן בנך
 מותר. ששוב אין מסתכלין בו: גרפי׳
 בר״ה בפ׳ ראוהו ב״ל >דף כת:) מניין
 לכהן שעלה ללוכן וכו׳ ת״ל לא
 תוסיפו על הלבר שכל שיש לו שיעור
 למעלה עובר משוס בל תוסיף
 כשמוסיף עליו: ואמרי׳ התם דאלו
 מתרמי ליה צנורא אחרינא הדר
 מנרך. פי׳ להתם מסקי׳ שהמוסיף
 על המצות שלא בזמנו כגון הישן
 בסוכה בח׳ לא עבר משוס בל תוסיף
 אלא א״כ מתכוין לעבור ללעבור שלא
 בזמנו בעי כונה והכא היינו טעמא
 לעובר משום לאילו מתרמי ליה צבורא
 אחרינא הלר מברך הלכך בזמנו
 חשיב ולעבור בזמנו לא בעי כונה:
 גרפי׳ בסוטה (לף לב.) מקרא
 בכורים כשמביא בכורים
 קורא הגלתי היום לה׳ אלהיך כלאיתא
 בסלר והיה ט תבא: והליצה. כשהיבמה
 חולצת קוראה ככה יעשה לאיש אשר
 לא יבנה וגו׳: ברנות וקללות. שצותה
 תורה לברך את ישראל בביאתן לארץ
 בהר גריזים ולומר קללות בהר עיבל:
 בה תברכו בעמידה. לאיתקש לעבולה
 לכתיב (ויקרא ט< וישא אהרן את ידיו
 ויברכם דרל מעשות העולה וכתיב
 (דברים יח.) ושרת בשם ה׳ אי זהו
 שירות שהוא בשם הוי אומר זה
 נשיאות כפיס ואיתקש לשירות להיינו
 עבולה ועבולה קיימא לן לבעמילה
 כלכמיב לעמול לשרת: כה תנרכו
 כנשיאות כפים. ילפינן לה התם נאמר
 כאן כה תברכו ונאמר להלן וישא
 אהרן את יליו אל העם ויברכם מה
 להלן בנשיאות כפיס אף כאן בנשיאות
 כפיס: כה תברכו בשם המפורש.
 ילפינן לה התם מלכתיב ושמו את
 שמי שמי המיוחל לי: יכול אף

 עין משפט נר מצוה
 א׳ קמה-א׳ קמו

: ח כ ׳ ק א״ח סי ו טו ׳ ׳ ט פ ד מהל׳ תפלה ו ״ י ׳ פ י  א מי
: ס ר א״ח ש ו ק מ 3) ן ן ( ג עשי מ ׳ שם ס י  כ מי

: ס ר א״ח ש ו ג שס ט מ ו שם ס ״ ו נ ׳ פ י  ג מי

 מסורת הש״ם
ף לב. ה) שס ם א ג) שס י) ד ד ב ף כח: 5) ל  א) ד
) בראשית א ט יז) שם לח: ט ״ ר ו 1) מ ג ל מ  לח. י) ב
ן ו ח ל כשהוא נ נ אנ ׳ ׳ נהכ יקרא ט יא) צ״ל נ נ י) ו  י

: [ ח ״ נ ׳ה ה יכ׳ י [ ״ נ  וכ׳׳ה נ

 קונץ הגהות
ל ״ ס ליכס קלש ה ) שאו י 5 ) : פ י  ב״ה (א) צ״ל נ

: ו כ ר נ ל כה ת ״ ה ך מ  ואחר כ
! להקרות ו נוהגי ע שלא הי מ ש נ מ ״  הו״י (א) נ
תו לא להא ך ו כ ר נ  לכהניס אלא מלת י
רא והכא י הקו פ ר מ ו נ י ל שיכלה הל ר ע מ  כהתחלה א

: ר ו נ י הצ פ ן מ מ ל שיכלה א ר ע מ א  ק

 שלטי הגבורים
ז ורגליו לא ס בפניי או נילי  א כחנ מיי׳ מי שיש לו מו
י שהוא י לא קאמר אלא בידיו מפנ מ מ ו ו  ישא את כפי

: ם ה  נושא אוחן יניכר נ
ן בפניו או ביליו ז כהן שהיי מימי ״ א י ן ר ו ש  ל
י שהעם משתכלין ו מפנ  אי כרגליו לא ישא את כפי
אר י ן הנרכה וטעס זה מנ  בו ומשיחין דעחן מ

ל א׳׳י:  נפלמו
ר כתנ ש״ל טו ץ כחנ שא״צ לקרות ליחיל ו ר ו פ נ י  ב רנ

 לקרית גס ליחיד:
ז ואם אין שס אלא כהן א׳ אין הש״צ ״ א י ן ר ו ש  ל
 קורא אותו אלא היא עולה ופותח נכרכת כהניס מאליו
ג דמן הלין א״צ להקריח ליחיד לפניי גס כחנ סמ״  ו
ר להס נפקא לן ועמא ד מה שש״צ מקרא מאמו ה  ש
ג וכתנ ץ כתנ כסמ״ ר ר להקריח אף ליחיד ירכינו פ נ  ד

ר ילא נהירא:  עליו הטי
נראה) ׳ אמן שעונים אחר כרכת מודים ומכאן ! י  ג פ
מר אלהינו ואלהי אנוחינו כשיש כהניס  שאין ש״צ או
ק נשס ר״ח שאין ש״צ אומר אלהינו ר פ י ד  וכחנ ה
ם קירא ד י ד כשיסיים מ  ואלהי אנותינו וכוי אלא מי
י כתנ דוקא להם שלא היו רגילין לומר י ד  החזן כהניס י
ם ע  אלהימ אבל עכשיי שהש׳׳צ לגיל לאומרו ככל פ
 נצבור גס כשהכהניס נושאין כפיהס נכון לימר יכך היה
מר ירק כשהיה שי׳צ היה או נ ר מאיר מריטנ י ד  נוהג ה
ס נקול לס כדי י מ ס ואומר כ י מ  אלהיט נלחש עד כ
ו נ י י רנ ר מדנ  לקריפ אותם יאומר עס קדושיך נלחש י
ו  נראה שאין אומרים אלהיני נלחש שהשמיטו מפסקי
ר ליחיד לאימרה  כחנ נעל המנהיג נרכת נהנים אסו
נני ל ו נ ס שבין בני נ ד ב ד ב ס איחה ו ד מ ו  גס בצבור יש א
ל רס אנשי מר ברכת נהנים נקו  א׳׳י אנשי מורח ש״צ או
מר ושמו אח שמי שאסור להוטר השס  מערב ש״צ או
מ״מ  אא׳׳כ היה כהן למדט מזה שאסיר ליחיד לקרותה ו
ן אותה כקירא נתירה. וכתב  כל הגליח אנשי מזרח קורי
ד על שם רש׳׳י שאין לש״צ לומר פסוק ושמו אח ו  ע
 שמי שכנר בקשני המשולשת כפירה ומה לנו להוסיף
ד ישמו את שמי כשס שאין אנו אימריס כה תנרכו  עו
נ עמרס  ששניהם לשון צואה ולא לשון כרכה. אנל ר
מר אלהינו וכו׳ עד  כתנ ואס אין שס כהניס ש״צ או

ן שלוס ושמו את שמי ומסיים עד השלום:  רשם ל
י הצבור כמו שכתנ ז עד שיכלה אמן מפ ״ א י ן ר ו ש  ל
רכת נ רה וכל כהן שלא עקר את רגליי לעלוח נ מו  ז
נ איני עילה אחר שהשלים ש״צ נרכת הודאה ודה שו  ענ
 •ענו הצנור אמן הש״צ קורא כהניס ואין הש׳׳צ רשאי

ר: ו י הצנ  לקרות כהניס עד שיכלה אמן מפ
י המדרש  ״ ופושטים ידיהם וחוצקין אצבעותיהם על פ
ן י  מציץ מן החרכים ששכינה למעלה מראשיהם ומציץ מנ
ן ב׳ י ס נ ד י ו  חרכי אצבעותיהם ומכוונים לעשות ה׳ א
ן י נ ן אצבע לגודל ו י נ  אצבעות לב׳ אצנעות אויר א׳ ו

: ס ט ר ח  גודל לגודל לקיים מציץ מן ה
ר נ י ץ שאס אין שס אלא אחד אינו ע ר  r כתב ה״ר פ
ר להס דמשמע דוקא לרניס ואינו  ד־לסי׳ ליה מאמי
ר להם ׳ אמו פי ראה לטור דלהס על אהרן ינניו קאי י  י

 לכל א׳ מהם:
ז ואס היה הכהן חלוש שאיני יכול לישא ״ א י ן ר ו ש  ל
גיע ש׳׳צ לאותה י יצא חוץ לבהכ״נ עד שלא י  את כפי

 ברכה כמו שמבואר כחלמוד ארץ ישראל:
: ה ד ו נ ע ו עד הפרק כמו נ ד ו ליטיל י ד צ י׳ ש  ד וכתב מי
ו לא ישא אח כפיו ד מ כהן שלא נטל י ז ו ׳ ׳ א י ן ר ו ש  ל
 שנאמר שאו ידיכם קדש וברכו את ה׳ ונראה בעיני
יאר וה״כ נוטל ידיו לנשיאות כפיס כמנ  שאפי׳ ני

ות:  בקונט׳ הראי

 שיטת רינ״ב
: הרי ן ל לובשו מבחי  על ביה אמקלי. על בית י
ן אות ילא לאחדס ׳ ל עי  זה דרך החיצונים. לנ
ן שיהא הכל י פ  לאות: וצפה זהב. בעי׳ תורח ה׳ נ
זיפני ׳ בוהקנייש. לינטרשי״ש: י מ  מן הבהמה: ג
ית שאן: . כהן שהוא מאנשי חיפה ומאנשי נ י נישנ  ו
: רו . רגיל בעי ו ר ש בעי  ונלג!. עיניי זולגות למעה: י
ן ד נ ס. כשיש שם שני כהניס ל י רא גסנ  לשנים קו
רא אותם. כהניס: רכת הילאה: קו  כשגומר ש׳׳צ נ
׳ לעיל ד מ א ל נם נכלל גרלה. כ י להניס אי י ו ז ם שאי  ע
ס: לנון* קשרי י  כה מכרכי פנים כנגד פנ
רטן ולאחר . שפושמין אצנעיתיהן כשמנ  אצבעותיהן
י אדם: נ ף שלהן כשאר נ ן אגרו ד ג י  שגימרין ס
. של נרכח  הקורא. שי׳צ הקורא כהניס: שיגלה אמ)
ן ד מ ו ן הדוכן אלא ע ר רגליהן. מ  הילאה: לעקו

ן לפני החינה: פי  כפי
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 עץ משפט נר מצוה
 א׳ קמזז-א׳ קנ

ן י ל ג מהלכות תפי ׳ ׳ פ י מהלכות תפלה ו ״ ׳ פ י  א מי
! ג עשי מ ה ס ל פ ׳ ת ה ט מ י י ׳ פ י : ב מי ג ׳ נ א״ח סי  טו

: ס ב ש ״ י ׳ פ י : ג מי א כ ׳ ק ח סי ״ א ו ט ט  י

 מסורת הש״ס
ס י ר ג ) ד : ד ט ) שס ל ה לט. ג ט ו ) ס  א) תהליס קלל נ
ה מ. 0 ישעיה א ט ו ) ס ג י  כז ה) תהליס ק
ן י מל ו ן ע ׳ אי פ ׳ ב י ) ע ה מ. י ט ו ) ס י : נ ו ) תענית כ ז  י

: ז ) יחזקאל ט א  י

 קונץ הגהות
: ו י נ (3) נ׳׳כ פ : ] ן ולא מתרגמי ) נ״ב נקראי א ח ( ״  ב
) נ״כ ס ) : ר מ ו נ ל ״ ) נ ד ) מתחילי! כצ׳׳ל: ( ג ) 
: ה נ מ ״ ) נ י ג כצ״ל: ( ר הכתו נ י ה ממש ר ו ר ) ע י ) : ס  ח

: ר י ת : [3] ר׳׳י מ ר מ ת ן ו ו א] אמנ י [ ״ א  מ
נן א אי ה נ צ״ע ל ״ ) נ ב ) : ן ) צ״ל לא נקראי א י ( ״ י ן  ח
ר התחיל ש׳׳צ ל שכנ  רשאיס להחזיר פניהם ע

 שים שלום:

 שלטי הגבירים
ו וכתנ ר שעשה תשונה ישא את כפי מ ו ג מ  א כתנ שמ״
נה לא ישא אכל על שאר עכירות י׳ אפיי שנ נתשו  מי
! אותו מלישא את כפיו ורש״י כתנ כיון ששנ  אי! מונעי
ן והניא ו גרשו נ י ו וכ״כ רנ נה יכול לישא את כפי  נתשו
ות  ראיה מהירושלמי שלא תאמר כהן פלוני מגלה ערי
ן כ  ושופך למים ומנרכני ואומר לו הקנייה וכי הוא מכר
נ שאין פ רק כ ו נ טנ נ ואני אנרכס והר׳׳מ מרו  הלא כתי
נ נטרונאי ר ו ו ל י  אומרים לו לעלוח ואם עלה אין מוחין נ
רה ראשון שכנר חלל קדושתו של  כתנ שאין לעלות נתו
 אהרן ואס קרא כתורה ראשו! יש חילול גדול ולא
ו משוס דאיתקש ר לטור דאף אס לא ישא כפי  מסתנ
נן ניה  לשירות אנל לקרית כתורה ודאי כיו! ששנ קרי

: י ו ג ו ו נ רשע מרשע נשו  ו
ח אחת לא ישא את נ עיח יין נ י  ב כתנ מיי׳ שחה רנ
ט מיס ע ס או שנתן לחוכו מ ׳ פעמי כ  כפיו שתאו נ
ג ו פ שהוא מז ״ ע מ א עי י ותר מרנ  מותר ואס שתה י
ס לא ישא עד שיסיר את  ואע״פ ששתאו ככמה פעמי

: ו  יינו מעלי
ז והכי ׳ ׳ נ ו כל הפוסקים שהיא תקנת רי נ ת  ג כך נ
ה אכל מיי׳ כתכ מתקנת עזרא י ד ק כתרא ד ר  איתא פ
ן י מד  שלא יעלו הכהניס לדוכן נסנדליהס אלא עו

 יחפים וצ״ע:

 שיטת ריב״ב
ח: ס. פירשנוה כנרכו י נ ך טו י ל ר נ ר י מ ו א ׳ ה י נ ת  מ
ת. שאומר קלנא דאכוה וקלנא ו י ה בער מ מ  ה
. שאומר כישראל הנא י ו נ ך ו ע ר ז מ ר ו מ ו א  דאימיה: ה
נ ו ת נ ! לעכודת כוכניס ה ת והוליד ממנה נ ר כ נ  על ה
ר ועוקר הכמונ ממשמעו ומחייכ כרת הנא נ ד  מ
: ש ר פ מ׳ מ ג . נ ן ל הראשו ה עג ש ע : מ ח י ר כ  על מ
. ה ב י ר מ : כ א מ ע ת להניס. כגמ׳ מפרש ט ל ר  נ
. ן מי ת >קראי1 ומהרג ו ל ד ג ׳ קללות ו מ  ביחזקאל: ג
ה ש ע נורא: מ גא דעתייהו דצי י  ילא חיישינ! ללמא פי
: ן מי י נ י נ נ . ולא חיישי׳ לכנולן לנ ׳ לו  פילגש בגבעה ו

 רבינו נסים הקורא עומד פרק רביעי מגילה (כד:-כה:)טז
 קורא לכהניס לבתלת עבולה קורא להם על שלא יתחיל רצה להא מאותה שעה צריכים לעלות אבל רש״י ז׳׳ל כתב שהן עוקרין רגליהם
 מאליהם בעבולה ולאתר ברכת הולאה קורא אותן שלית צבור כהניס: ובהן שנושא את נפיו מאי מנרך. כלומר מקמי ברכת כהנים:
 נד עקר נרעיה למיסק אומר. כלומר מקמי הך ברכה לאמרה להא הכא ברכה הסמוכה היא לברכת כהנים ואיהו עקר כרעיה בעבולה:
 וכתב רש״י ז״ל יש ללמול מכאן שסלר נשיאות כפים כך היא עוקר רגליו ממקומו בעבודה ובא לפני התיבה ומתפלל יהי רצון שתהא
 ברכה זו וכו׳ כללעיל ומאריך בה על
ן שיכלה אמן של הולאה מפי הצבור כ ר ב ש ן ד ם ק כ י ד ן י א ש , ר א מ א נ ן ש י פ ת כ א א ש  י

J ושנית צבור קורא כהניס חס שנים ״ 3<»״י ״ . ״ , . . י , - . . » ״ «  ״

י הס ואם יחיד הוא אינו קוראו והוא מ י א ר ב י מ א מ , ו נ י פ א כ ש ו נ I ה  את ה ™
ל מחזיר פניו מאליו כדאביי דאמר  רב חסדא ברוך אשר קדשנו בקדושתו ש
 אהרן ועונו לברך את עמו ישראל באהבה לעיל לאחד אין קורא כהניס וכשכלה

 כדעקר כרעיה למיסק אומר יהי רצון מלפניך
 ה׳ אלהינו שתהא הברכה הזאת שצויתנו
 לברך את עמך לא יהיה בה מכשול ועון
 מעתה ועד עולם וכד מהדר אפיה מציבורא
 אומר רבון העולמים עשינו מה שגזרת עלינו
 גיעשה כמה שהבטהתנו ייהשקיפה ממעון

 קדשך מן השמים וגו׳: העם בשעת ברכת
 כהנים מה הם אומרים אמר רב הםדא היברכו
 ה׳ מלאכיו וגו׳ ברכו ה׳ כל צבאיו וגו׳ ברכו
 ה׳ כל מעשיו ייאמר ר׳ הייא בר אבא אמר ר׳
 יוהנן כל האומדן בגבולין אינו אלא טועה
 אמר רב היננא בר פפא תדע שבמקדש נמי
 לא בעי למימרינהו כלום יש עבד שמברכין
 אותו ואינו מסביר פנים א״ר אבהו מריש הוה
 אמינא להו כיון דהזאי לר׳ אבא דמן עכו דלא
 אמר להו אנא נמי לא אמינא להו א״ר אלעזר
 כל כהן שהרג א את הנפש לא ישא את כפיו
 שנאמר ׳יידיכם דמים מלאו: גרםינן בפרק
 בשלשה פרקים הכהנים נושאים את כפיהם
 ארבעה פעמים ביום ״ישכור נ אסור בנשיאות
 כפים מנא לן א״ר שמעון בן פזי א״ר יהושע
 בן לוי משום בר קפרא למה נסמכה פרשת
 כהן מברך לפרשת נזיר לומר לך מה נזיר
 אסור ביין אף כהן מברך אסור ביין טית״ר אין
 הכהנים רשאין לעלות בסנדליהן לדוכן
 וזו אהד מט׳ תקנות שהתקין ג רבן יוהנן בן
 זכאי: אהאומר איני עובר לפני התיבה
 בצבועין אף בלבנים לא יעבור מ״ט שמא
 מינות נזרקה בו: מתני׳ יי 3האומר יברכוך
 טובים הרי זה דרך מינות על קן צפור יגיעו
 רהמיך ועל טוב יזכר שמך מודים מודים
 משתקין אותו נהמכנה בעריות משתקין אותו
 האומר ומזרעך לא תתן להעביר למולך
 לאעברא בארמיותא משתקין אותו בנזיפה
 מעשה ראובן נקרא ולא מתרגם מעשה 01 תמר
 נקרא ומתרגם מעשה עגל הראשון נקרא
 ומתרגם מעשה עגל השני נקרא ולא מתרגם
) נקראין א  ברכת כהנים >ל» ומעשה דוד ואמנה (
P אומר מותר ור׳ אליעזר אומר J ולא מתרגמין אין מפטירין במרכבה ר׳ יהודה 
 אין מפטיריז יאיבהודע את ירושלים: גמ׳ ת״ר יש נקראין ומתרגמין נקראין ולא
 מתרגמין לא נקראין ולא מתרגמין מעשה בראשית נקראין ומתרגמין ולא
 חיישינן דילמא אתי לשיוליה מה למעלה מה למטה מה לפנים מה לאחור
 מעשח לוט ובנותיו נקראין ומתרגמין ולא חיישינן לכבודו של אברהם מעשח
 יהודה ותמר נקראין ומתרגמין משום דשבח ליהודה משום דאודי מעשח
 העגל הראשון נקרא ומתרגם ולא היישינן לכבודן של ישראל כי היכי דתיהוי
 להו כפרה הקללות והברכות נקראים ומתרגמין ולא יהא אהד מתהיל ואחד
 גומר אלא המתהיל הוא גומר את כולן והנ״מ קללות שבתורת כהנים כדכתבינן
 בפ׳ בני העיר אזהרות ועונשין שבתורה נקראין ומתרגמין ולא היישינן דילמא
 אתי למעבד מיראה מעשה אמנון ותמר נקרא ומתרגם מעשה אבשלום בנשי
 אביו נקרא ומתרגם ולא היישינן לכבודו של דוד מעשה פילגש בגבעה נקרא
 ומתרגם יאיהודע את ירושלים את תועבותיה נקרא ומתרגם ומעשה באחד

 הדבור מפי קורא מברך אקב״ו וכו׳
 ואח״כ מתפילין בברכה וכשכלה אמן
 אחרון מפי הצבור הן מחזירין פניהם
 וכופפין קשריהן אס מצין ושליח צבור
 מתחיל שים שלום והכהנים מתפללין
 רבש״ע עשינו מה שגזרת וכו׳
 ומאריכין בה עד שתכלה ברכה מפי
 ש״צ ועוקרין רגליהן והולטן להם:
 ואינו מסביר להקנ״ה. שמודים לפניו
 על ברכותיו להראות שהן נותץ להן:
 ברנו ה׳ מלאניו בדנו ה׳ צנאיו נרנו
 ה׳ נל מעשיו. שלשה מקראות הן

 כנגד שלש ברכות:
ר אסור בנשיאות נפים.  שכו
 מנ״ל וכו׳ אף כהן מברך
 אסור ביין בשעה שמברך ושיעורו
 במהלך רכוב שלשה מילין כלאימא
 בעירובין (לף סל:) ומהלך ברגליו
 לרך מיל כלאמרינן לרך מיל ושינה
 כל שהוא מפיגה את היין והיינו
 למאן לשתי רביעית בלתול אבל למאן
 לשתי יותר מרביעית לא ושיעוריה
 לכל חל וחל לפי מה שירגיש עצמו
 שיפיג את יינו: אץ הנהנים רשאץ
 לעלות נםנדליהן. ללוכן שמא יפסק
 רצועה מסנדלו ואתי לאימרול ואינך
 פרסי יליהו ואתי למיחש בתריה שמא
 בן גרושה ובן חלוצה הוא והכי איתא
 בפרק ואלו נאמרין >דף מ.ה
 מתני׳ האומר ינרנוך טונים ה״ו
 דרך מינות. באותו זמן היו שם מינין
 מאמינין 33׳ רשויות אתל מטיב ואתל
 מריע והאומר יברכוך טובים כלומר
 אותם שאתה מטיב להם הרי זה לרך
 המינות שנראה מלבדו שאינו אלוה
 אלא להם: על קן צפור יגיעו רחמיך ועל
 טונ יזנר שמך מודים מודים משתקץ
 אותו. על כל אחל משלשתן ומפרש
 בגמ׳ למש׳׳ה משתקין אותו כשאמר
 על קן צפור יגיעו רחמיך מפני שמטיל
 קנאה במעשה בראשית כלומר שיחוס
 הקב״ה על זה ולא על זה שהרי אין
 אלס חייב בשלות הקן אלא בעוף
 טהור וטעמא אחרינא נמי אמרינן
 בגמ׳ מפני שעושה מלותיו של הקב״ה
 רחמים והס אינן אלא גזרות כלומר
 שאינו רחמים במקום הזה שהרי התיר
 הכתוב שחיטתן ואכילתן אלא גזירות
 כלומר שאינן מטעם הזה של רחמים
 ואין אנו יולעין טעמן: ועל טונ •זנר
 שמך. משמע נמי על הטובה אין על
 הרעה לא ותכן !ברכות ני.] חייב אלם
 לברך על הרעה כשם שמברך על
 הטובה: מודים מודים משתקין אותו.

 משוס למחזי כשתי רשויות:
 תמכנה נעריות. שמתרגם ערות
 אביך ערות אמך קלון

 רש״י
 יהי רצון שתהא ברכה זו וכו׳ כדלעיל
 ומאריך בה עד שיכלה אמן של הודאה
 מפי הצבור ושלית צבור קורא כהניס
 אס שנים הס ואס יחיל הוא אינו קורא
5) מאליו כדאביי דאמר לעיל  והוא מתזיר (
 לאחד אין קורא וכשיכלה הדבור מפי
 הקורא מברטן אשר קדשנו כו׳ ואתר כך
) מתחיל בברכה וכשכלה אמן אתרון מפי ג ) 
) הם מחזירים פניהס וכופפין כ  הצבור (
 קשריהם אס רוצים וש׳׳צ מתחיל שים שלום
 והכהנים מתפללי! רבונו של עולם עשינו
 מה וכו׳ ומאריטן בו עד שתכלה ברכה
 מפי ש״צ ועוקרי! רגליהם והולטס להם:
. שהיו ה י נ י ו מ ה ב ק ר ז א נ מ ! ש ג י ש י י  ח
ם י ב ו ך ט ו ל ר ג  מקפידי! על כך: מתני׳ י
. שאומר שלא לכלול ! י נ י מ ך ה ר י זה ד ר  ה
 רשע בשבח של מקום ותכמיס למדו
 מחלבנה שריחה רע שמנה הכתוב עם
. ך י מ ח ו ר ע י ג ר י ו פ ן צ ל ק  סמני הקטורת: ע
 לשון הוה הוא רחמיו מגיעין על קן ציפור כך
 חוס ורחם עלינו ומשתיקים כדאמרי׳ בגמ׳
 מחלוקת חד אמר משוס דמטיל קנאה
 (ד) על העופות תס ועל הבהמות והתיות
 לא (ה) וחד אמר ט הוא עושה גזירות של
 הקב״ה רחמים ואינן אלא גזירות להטיל
 עלינו עולו להודיע שאנו עבטו ושומרי
. כלומר על ך מ י ש כ ז ב י ו ט ל ה ע  מצותיו: ו
 טובתך נודה לך ודומה כאלו אמר ולא על
! י ק ח ש ם מ י ד ו ם מ י ד ו ר מ מ ו א ו ש  הרעה: א
. דומה הוא כאילו יש שתי רשויות: י ו י נ ח ו  א
. כדאמרינן בגמ׳ קלון ת ו י ר ע ה ב מ מ  ה
 אביו וקלון אמו והיינו מכנה בעדות שמהפך
 המקרא ממדרשו ואומר ערות אביך לאו
) ממש אלא קלון שאם היה יודע דבר ןשל] י ) 
 קלון באביו או באמו לא יגלה עריות ממש
ך ל ו מ ר ל י ב ע ה ן ל ת ך לא ת ע ר ז ר מ מ ו א ה  לא: ו
. שדורש כך הפסוק לא א ת י מ ר א א ב ר ג ע א  ל
 תתן לא תבעל ארמאית כדי שיהיו לך בניס
 ממנה ונמצאו בניך עובדים למולך לע״ז
 לפי שאתה אוסר אותה בעילה ןהמגיאה]
 לבנים ומתיר שאר ונות שאינו בא לידי
 בנים ועוקר המקרא ממשמעו דקי״ל
 בסנהדרין דממש אוסר הכתוב ליתן מזרעו
 למולך שע״ז אחת היתה ששמה מולך:
. כל פרשת העגל עד ן ו ש א ל ר ג ה ע ש ע  מ
) שתזר אהרן י ) . י ל שנ ג  ואשליכהו באש: ע
 וספר כל המעשה הוא קרר מעשה עגל שני
. פן ן י מ מ ת  שכתוב בו רצא העגל הזה: לא מ
 יטעו עמי האק ראמרו ממש היה בו שיצא
ת ע א ד ו  מאליו אבל המקרא אינם מבינים: ה
. פרשה היא ביחזקאל: ה י ת ו ב ע ו ם ת י ל ש ו ר  י
. תוץ לדפני ר ו ח א ה ל ם מ י נ פ ה ל  גמ׳ מ
 העולם ואמרינן במס׳ תגיגה המסתכל בד׳
ם ו ש  דברים הללו ראי לו שלא בא לעולם: מ
. של ה א ר י . שהודה על חטאתו: מ ה י ו מ  ד

 אביך וקלון אמך ומראה שכוונתו שלא
 יספר אלם בקלונס: משתיקץ אותו. מפני שהוא מגלה פנים בתורה שלא כהלכה: האומר ומזרעך לא תתן להעביר למולך לא תתן לאענרא
 נארמיותא. שמפרש הכתוב בישראל הבא על הנכרית והוליל ממנה בן לעבולת כוכבים משתקין אותו בנזיפה שגס זה מגלה פנים בתורה שלא כהלכה
 ומתייב כרת לבא על הנכרית: מןןשה ראונן נקרא ולא מתרגם. מעשה ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו נקרא ולא מתרגם משוס כבול
 יעקב: מעשה תמר ויהודה נקרא ומתרגם. משוס שבחיה ליהולה לאולי: מעשה עגל הראשון ומעשה עגל השני ילפינן בגמרא: כרנת
 נהנים נקראץ ולא מתרגמץ. מפרש טעמא בגמ׳: ואץ מפט־רץ במרנבה רני יהודה מתיר. וקיימא לן כרבי יהולה כלמוכח בפרק
 בני העיר: רני אליעזר אומר אץ מפטירין בהודע את ירושלים. ולא קיימא לן כומיה: גמ׳ נדבות וקללות נקראץ ומתרנמץ. ולא
 חיישינן דילמא עבדי מיראה כדשמעין להו: אזהרות ועונשין שבתורה נקדאין ומתרגמץ. ולא חיישינן דילמא אתי למעבד מיראה
 ואיכא נסחא אחרינא דילמא פייגא דעתייהו דצבורא כלומר דילמא מיטריד דעתייהו: מעשה אבשלום בנשי אביו נקרא ומתרגם. ולא
 מיישינן לפרסומי שכן היה ענשו של דוד כמו שכתוב ואני אעשה לעיני השמש הזאת: מעשה פילגש בגבעה. ולא חיישינן לכבודם דבני
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 32 (כה:) רבינו נםים הקורא עומד פרק רביעי מגילה

 בנימין: אמר לו צא יהודע תועבותיה של אמך. צדקו ומצאו נו שמץ פסול ואע״ג דלית הלכתא כותיה מכל מקום אותו אדם לא היה לו
 להפטיר במקומו של רבי אליעזר עד שישאל את פיו במה יפטיר: אל תתרגם אלא אהרון. רהיו מי יעקכ שנים עשר ומקרא זה נפסק פו
 פסק פרשה ולכך קוראו אחרון כאלו הוא פסוק בפני עצמו: מעשה עגל שני נקרא ולא מתרגם. משוס כבודו דאהרן כך פירש הרב אלפסי
 יטעו השומעים לומר ממש היה בעגל כיון שיצא מאליו: ברכת בהנים נקראין ולא מתרגמינן.

 רש״י
א ל ס א ג ר ת  עונשין ולא לשוס אהגה: אל ה
. ויהיו מי יעקכ שניס עשר והמקרא ן ו ר ח  א

 הזה נפסק בהפסק פרשה לכך קראו אחרון
. א ש ס י ו ש  כאילו הוא פסיק לעצמו: מ
 שלא יאמרו הקב״ה נושא פניס ואינס
 יודעים שכלאי הם ישראל לשאת פניס להס
 כדאמרינן בברכות לא כדי להם לישראל
 לשאת להם פנים אני אמרתי ואכלת ושבעת
 וברכת יהס מחמירין על עצמן עד כזית
. שנא׳ ויאהב ד ו ן ד ן ב ו נ מ  ועד כביצה: א
ה. לשון כלבא נ ל שג  אמנון בן דוד: י
 כלאמרינן והשגל יושבת אצלו כלבתא:
. לשון מפורש לגנאי יותר מטתוריס ם י ל ו פ  ע

ן ם לשו י נ ו י ר  ושניהם נקב בית הרעי: ח
. הזב מן היונים שלא לפרש שהיו ס י נ ו י ב  ד

. ן ה י ר ו ח ח  אוכלי! גלליהן בשומרון: א

. ם ה י נ י י ש מ י  רעי היוצא דרך הנקב: מ
 כמין שינים יש לכרכשתא וצואה לחה ורכה
ו מ י ש י  יש בהן וקרויין מימי שיניהם: ו
ג) כי . גבי ע״ז בספר מלכים ( ח ו א ר ח מ  ל

ת י ת ב ו ל ג ע  הוא קורא לשון מוציא רעי: ל
. לקול השמועה הבא על עגלי בית אל ן ו  א
ל (ד). ב י א  יגורו שכיניהם שבשומרון: כ
. אשר ו ל י ג ו י י ל ו ע י ר מ כ ו ו מ  על העגל: ע
 היו רגילי! לשמוח עליו עתה יתאבלו על
. כובד ו ד ב א כ ל  כבודו כי ילה ממנו: א
 משא של רעי שהיה בו וכובד עגבותיו
ו ל כ א י ל ו ו י ד ח ו י ע ר ו כ ס ר  ידוגמתו בישעיה: ק
. הוא משא הרעי ורבותינו דרשו א ש ט מ ל  מ
 וכמריו עליו יגילו שהיו שמחים שהקל משאו
 אבל אין לפרש כן שהעגל כולו גלה כאחד
. לשון חשיפי ו ״ י ן ת ״ י  שנטלו סנחריב: ש
. שיצאו ה י נ ע מ ו י ש נ ס  שת ערות מצרים: ר
׳ ג  עליו שמועות שנואות שהוא נואף: ב
. בר עובדת גלולים וזונה בן שפחה ן ״ י ש  ו

 מותר לבזות גס אמו שילדתו ורבותינו
 פירשו גייפא שיימא:

 שקרא לפני ר״א הודע את ירושלים את
 תועבותיה אמר ליה צא והודע את תועבת
 אמך ולית הלכתא כותיה. והמרכבה קורין
 אותו לרבים. מעשה ראובן נקרא ולא מתרגם
 >א< מעשה ברבי חנינא בן גמליאל שהלך
 לכבול והיה קורא א)ויהי בשמן ישראל ואמר
 לו למתורגמן אל תתרגם אלא אהרון
 ושבחוהו הכמים. מעשה עגל השני נקרא
 ולא מתרגם פירוש משום כבודו של אהרן
 ואלו הן מעשה עגל השני מן נ<ויאמר משה
 אל אהרן מה עשה לך העם הזה עד וירא
 משה את העם כי פרוע הוא ג<ועד פםוק ויגף
 ה׳ את העם. ברכת כהנים נקראים ולא
 מתרגמין מאי טעמא משום ייישא. מעשה
 דוד ואמנון לא נקראין ולא מתרגמין והא
 אמרת מעשה אמנון ותמר נקרא ומתרגם לא
 קשיא הא דכתיב אמנון בן דוד והא דכתיב
 אמנון םתמא: ת״ר כל המקראות הכתובים
 בתורה לגנאי קורין אותן לשבה ה<ישגלנה
 ישכבנה ה<בעפולים בטהורים ׳יחריונים
 דביונים ״לאכול את הוריהם ולשתות את
 מימי שיניהם לאכול את צואתם ולשתות את
 מימי רגליהם ״׳למחראות למוצאות ר׳ יהושע
 בן קרהא אמר למהראות כשמה מפני שגנאי
) כל ליצנותא אסירא א  לע״ז דאמר רב נהמן (
 בר מליצנותא דע״ז דשריא דכתיב טיכרע בל
ן ר׳ ינאי ג  קורם נבו וכתיב טקרסו כרעו יחדיו י
 אמר מהכא ׳׳לעגלות בית און יגורו שכן

 שומרון כי אבל עליו עמו וכמריו עליו יגילו על םליקו להו הקורא
. " י ס  כבודו כי גלה ממנו אל תקרי כבודו אלא כבדו ו

 כלומר כאילו ניטל כבדו ובטלה תאותו ואין מועיל כלום וזהו לשון ליצנות
 א״ר חונא בר מנוח משמיח דרב אחא בריה דרב איקא שרי ליה לישראל
 למימר ליה לעובד כוכבים שקליח לע״ז ואנחיח בשי״ן תי״ו שלך וחאי מאן
 דםני שומעגיח שרי לבזויי בג׳ ושי״ן פי׳ בן שפחה בן גיורתא וגרסי׳ בםנהדריףי
 כמאן קרינא לרשיעא א בר צדיקא רשיעא בר רשיעא כי חאי תנא וכוי:
 תוספתא חכתוב לרבים אין מכנין אותו ליחיד ליחיד אין מכנין אותו לרבים
 ר׳ יהודה אומר המתרגם פסוק אחד כצורתו הרי זה בדאי והמוסיף הרי זה
 מגדף תורגמן חעומד לפני חכמים אינו רשאי לפחות ולא להוסיף ולא לשנות

 אלא אם כן הוא אביו או רבו:

 סליהו להו המורא את המגילה׳״ וםליהא לה מםכת מגילה

 •י
 מסכת מגילה

 ז״ל ובגמ׳ משמע טעמא דמילתא שמא
 טעמא מאי משום דכתיב בה ישא
 השם פניו אליך ובמקום אחר כתוב
 אשר לא ישא פנים מיהו פשטיה
 דקרא שפיר מתורץ משוס דהכא
 בברכת כהניס לא כתיב ישא השם
 פניך אלא ישא השם פניו אליך ואפ״ה
 חיישינן דילמא אתי למטעי: מעשה
 דוד ואמנון לא נקראים ולא מתרנמינן:
 והא אמרת מעשה אמנון ותמר
 נקרא ומתרגם. במתני׳: הא דכתיכ
 אמנון בן דוד. נקרא ולא מתרגם:
 הא דכתינ אמנון םתמא. נקרא
 ומתרגם: ישגלנה ישכבנה. שיותר
 מפורסם בנשים משגל ממשכב:
 בשי״ן תיו שלך. שת: והא־ מאן
 רסנו שומעניה שרי לבזוי כגימ״ל
 ושי׳ץ. בן נכרית ושפתה ומיהו ה״מ
 באינש דעלמא אבל צורבא דרבנן
 לא אלא כסהו כלילה וכדמוכח בפרק
 אלו מגלחין נלף i.r וגרסי׳ בסנהדרין
 ןדף נב.] כמאן קרינא הא דנא
 לרשיעא בר צדיקא רשיעא בר רשיעא
 כמאן כי האי תנא גבי ובת כהן כי
 תחל לזנות את אביה היא מתללת

 שנוהגין בו מנהג וכר:
 תוספתא הכתוב לרבים אין
 מבנק אותו ליחיד.
 כשקוראין אותו בצבור: המתרגם
 פסוק אחד כצורתו הרי זה בדאי.
 דכתיב ויראו את אלהי ישראל ואם
 יתרגמנו כצורתו בדאי הוא כי לא
 יראני האדם וחי: המוסיף עליו. וחזו
 ית מלאכיא דה׳ אלהא דישראל
 ותחות כורסי יקריה: חד־ מהרף
 ומגדף. שמשוה כבוד עבד לכבוד רבו
 אלא יתרגמנו כמו שתרגם אונקלוס
 ותזו יקר אלהא דישראל: תורגמן
 העומד לפני הכם אינו רשאי.
 המתורגמן לפחות או להוסיף על
 דברי החכם אלא אס כן הוא אביו
 או רבו של מתורגמן לפי שאין
 מקפידים עליו דאשכחן בדוד ייטב
 השם את שם שלמה משמך וברבו
 כתיב ויהי נא פי שנים ברוחך אלי
 וכדאמרינן בעלמא [סנהדרין קה:ן
 בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידו:

 סליקו להו הקורא
 וסלימא להו מםכת מגילה

 מםורת הש״פ

ד ו ע ) ברא״ ש איתא ו ) שמות לב ג  א) בראשית לה נ
ר ו ה) דברים כח ב ע״ש בקרב! נתנאל ד) במד  ו
שע ) הו ו י ) ישעיה מ ) שס יח ח) שם י ט נ ו ז ״ ) מ  ו
ק ר א פ ק זה הו ר ף גב. יב) בש״ס וברא״ש פ א) ד  י י

: א ר ת ק נ ר ר היא פ ק בני העי ר פ  שלישי ו

 קונץ הגהות
ר ) כי חו ג ) : ר מ ו ג ) צ״ל ו נ ) : ה ש ע מ א) צ״ל ו  ב״ח (

: ו י ) נ״ב על ד י הוא כצ״ל: ( ע  לשון מוציא ר
ק ארכע מיחוח ר ן פ ף סנהדרי ״ י ר ) נ״כ כ א  חו״י (

׳ אלף לה:  סי

 שלטי הגבורים
 א עיי! במרדכי בננא קמא בדי! מי שחרף אח חכירו

ע:  וקרא אותו רשע בן רש

 שיטת רינ״ב
. ויהיו בני יעקב שניס עשר. המקרא ן  אלא אחרו
 הזה נפסק בהפסק פרשה לכך קורה! אחרו! כאלו
: מעשה עגל השני נקרא  הוא פסוק בפני עצמו
׳ הרב ז״ל משוס כבודו דאהרן  ולא מתרגם. פי
גמ׳ מחחזי טעמא שמא יטעי השומעים ויאמרו נ  ו
ם י ת נהנ נ י  ממש היה בעגל כיו! שיצא מאיליו: נ
. הדא ברייתא גהדיא פליגא ! מי ן ולא מתרג  גקראי
׳ תנן ברכת כהניס י  אמתני׳ לגי׳ הרב ז״ל דנמתנ
! ד ואמנו! לא נקראי! ולא מתרגמי ו  ומעשה ד
!  ובברייתא תנא ברכת כהניס נקראי! ולא מתרגמי
ל שהביא בהלכותיו המשנה  יתמיהני על הרב ד
מה שחולקת הברייתא על  והברייתא ולא נשמר נ
ן אותו י נ נ ג לרבים אין מ ו ת נ  המשנה: תוספתא ה
ן אותו לרבים. כגון מקראות י מ  ליחיד ליחיד אין מ
 של קללוח נמקוס שצריך לקרותן בכנר כדאיתא
ק שבועת העדות אין משנין כניי של רבים ר  בסוף פ

 ליחיד ולא כנוי של יחיד לרניס:
ה ל י ג ת מ כ ס א ליה מ ה י י י ם א ו ו כ ר י ה פ י ל  ס
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 ספר מרדכי למסכת מגילה א
 לרבינו מרדכי בר הלל אשכנזי ז״ל

 בולל כל דיני התלמוד וכל שיטות הגמרא ודש״י ותוספות כסדר האלפםי עם הרבה םברות וחידוש• דינים רבים:
 עם הגהות הרמ״א ז״ל. והם מבונדים בשנ־ חצאי רבוע עם כוכב כזה [*] וגם מה שמחק מהמרדכ• איזה תיבות הקפנו בשני חצאי לכנה ענול־ם עם כוכב כזה (*). נם הצגנו הדפ־ן מהגמרא שרשם הרמ״א ו״ל על כל מאמר

 ומאמ־ מהמרדכי.

(  המגילה ומהשתא הוו להו שאינם מחויכות בלבר ואין מוציאין אחרים י״ח ובה״ג(*גר׳
 [*פסק] הכי אמר רבי יהושע בן לוי נשים חייבות במשמע מגילה והכי איתא בירושלמי
 למגילה פרק שני אמר בר קפרא צריך לקרותה בפני אנשים ונשים וקטנים שאף הם היו
 באותו הנס בספק להרוג וכו׳ ועתה לא תקשה לריב״ל מן התוספתא להא נשים חייבות
 בשמיעה ולא בקריאה (*ומיהו תכן) [*ומשוס הכי] אינן מוציאות אנשים וההוא לערכין
 י״ל לפי ה״ג להא לקאמר נשים כשרות במקרא מגילה פי׳ להוציא נשים כמותן לס״ל
 שלא יהא קריאתן חשובה להוציא אפי׳ נשים קמשמע לן. ונראה לראבי״ה משים מברכות
 על משמע מגילה ואפי׳ אי קרו לעצמן ומספקא ליה לראבי״ה אי קטן מצי לאפוקי נשים
 דשמא אע״ג לתרוייהו פטורים מקריאה וחייבים בשמיעה ללמא אין חייבין בשיה כלאיתא
 פרק מי שהחשיך גבי חרש שוטה קטן הי מנייהו עליף: שאף הן היו באותו הנס נשאל
 לרבינו תם תשפ אם נשים תייבות בשלש סעולות בשבת והשיב לולאי חייבות שאף הן
 היו בירילת המן ועל ילי כן נתקן שלש סעולות בשבת: הגה״ד! פרש״י בערבי פסחים
 בשם ר״י הלוי לפי שעיקר הנס היה על ידן וכן בנר חנוכה ובל׳ כוסות כלאמר בזכות
 נשים צדקניות שבאותו הדור נגאלו ומיהו הלשון לא משמע הכי דקאמר אף הן למשמע
 שהן טפלות אלא נראה כדאיתא בירושלמי שאף הן היו באותו הנס להשמיד להרוג ולאבד
 ואע״ג דפרעה לא גזר אלא על הזכרים מכל מקום הנשים לא היו יכולות להתקיים בלא
 הזכרים עכ״ה: הגה״ד! ואס תאמר יהיו נשים חייבות בסוכה שאף הן היו בנס דענני
 כבוד וכן יהיו חייבות במצה מטעם זה ומה צריך טעם לכל שישנו בבל תאכל חמץ ישנו
 נקום אכול מצה ויש לומר דלא אמרינן הא טעמא אלא במילתא דרבנן כגון מגילה וחנוכה
 וד׳ כוסות עכ״ה: תשפא חייב אדם לקרא המגילה בלילה ולשנותה ביום פי׳ רשב״ם
 דאין צריך לברך זמן ביום כיון שכבר בירך בלילה ור״ת אומר דגם ביום יש לברך זמן
 דעיקר מצות קריאתה ביום והכי משמע קרא אלהי אקרא יומם ולא תענה וגו׳ וכן
 משמע לקמן פ״ב כל היום כשר לקריאת מגילה ולקרות ההלל ובתר הכי קתני כל הלילה
 כשר לספירת העומר ואינו מזכיר לקרות המגילה משמע שאין חייב לקרות בלילה כמו
 ביום וה״נ אמרינן לקמן והימים האלה נזכרים ונעשים ור״מ היה רגיל לומר זמן ביום
 בלחש בתוך כך שהיו הקהל עונין אמן לאפוקי מיד כל רבוותא: [דף ה] אמר רב
 תשפב מגילה בזמנה קורא אותה ביחיד ר״ת ור״ח פסקו כרב וראיה מפרק ב׳ לקמן
 הקורא במגילה הכתובה בין הכתובים לא יצא ומסיק לא אמרו אלא בצבור אלמא דנקראת
 שפיר שלא בצבור ומיהו מצוה בי׳ וכן חפי׳ רבינו שמחה כרב ורב עמרם פסק כרב
 אסי ור״ג פי׳ וז״ל יחיד הקורא את המגילה לא יברך לא לפניה ולא לאחריה דאמר רב
 אסי מגילה בזמנה בי׳ וכיון לצריך י׳ יחיד לא מחייב לקרות דהיכי מברך הא ה״ל מוציא
 ש״ש לבטלה וכ״ת מילי להוה אבי עשרה לצריכי לאזמוני בשם וכי בצרו מזמני כי אורחייהו
 הכא נמי אע״פ לבצרי להו לא למי להללי לגבי ברכת המזון כל חל מחייב באנפי נפשיה
 לברך אבל גבי מגילה לא מתייב יתיל בקריאתה הלכך משום פרסומי כיסא קרי להו בלא
 ברכה עכ״ל: הגה״ד! תשפג במסכת סופרים על רות איכה קהלת ושיר השירים
 מברך על מקרא מגילה (ו) ואם היתה כתובה בין הכתובים מברך על מקרא כתובים.
 עכ״ה: הגה״ד! ויעבירנו ארבע אמות ברה״ר וא״ת אמאי לא נקט ויוציאנה מרה״י
 לרה״ר להכי אורחא למילתא טפי שעומל ברה״י ומוציא לרה״ר וי״ל למרה״י לרה״ר
 אין רגילות לטעות למלכר [*ע״י מחיצות] אבל פעמים שעומל ברה״ר עס (הספר)
 [השופר] והמגילה ולא מלכר ומייתי לה ל׳ אמות ברה״ר והיינו טעמא לשופר עיין
 בריש פ׳ לולב וערבה. עכ״ה: תשפד אין בין אלר ראשון לאלר שני אלא מקרא מגילה
 ומתנות לאביונים הא לענין הספל ותענית זה וזה שרן אמר ר״מ היינו קולם שבטלה
 מגילת תענית אבל בזמן הזה כיון שבטלה מגילת תענית והותרו כל הימים אין אסורין
 בהספל ותענית (ח) אלא בחנוכה ופורים למתפרסמא מילתא לניסא כלמפרש פ״ק לר״ה
 לבל מפורים לאית ביה מקרא מגילה אבל י״ל לאלר הראשון כיון ללית ביה פרסום כיסא
 ולא מקרא מגילה לא עליף משאר מגילת תענית ומותר בהספל ובתענית ועול קבל
 מור׳׳ם להא לאמרינן לאסור בהספל ותענית (ט) לוקא בקראו המגילה ונתעברה השנה
 ונשאל לרבינו גרשום תשפה מי שאירע לו אבל בפורים אם נוהג אבילות אם לאו והשיב
 כך דעתי נוטה שנוהג אבילות בפורים שלא מנו תכמיס במשנה ימים שאין אבילות נוהג
 אלא שבת ורגלים ור״ה ויו״כ אבל ר״ת ופורים לא וכ״ת בפורים לא תנהוג אבילות לכתיב
 ימי משתה ושמחה הא חני רב יוסף שמחה שאסור בהספל משתה שאסור בתענית וכן
 חנוכה וראש תלש מיהו מצאתי ללאתר שהתפללו בבית האבל בליל פורים בערב לעת
 קריאת המגילה מותר לילך לב״ה לאפי׳ עבולה לקרבן צבור מגילה לוחה אע״ג לעבולה
 לחיא שבח כלאמרי׳ פ״ק למגילה כהניס בעבודתם ולויס בדוכנם וישראל במעמלס
 מבטלים ובאין לשמוע מקרא מגילה כ״ש ללחיא אבילות לרבנן ולענין שלוח מנות נ״ל

 [דף ב] מגילה נקראת בי״א בי״ב בי״ג וכו׳ תשעד אלא שהכפרים מקלימין ליום
 הכניסה כו׳ תניא בתוספתא (א) אע״פ שאמרו כפרים מקלימין ליום הככיסה גובין בו
ן ומקיימין שמתה בזמנה: [שם] ואימא ס י ! שקורים כשמקד י ל כי י ד *  ביום ומחלקין בו ביום !
 שיתסר ושיבסר אמר קרא ולא יעבור תניא בתוספתא למגילה פ״ק היוצאין בשיירא
 והמפרשים בספינה קורין בי״ל וכ״כ בה״ג לא אמרו להקלים אלא לכפרים ויש מרבותינו
 שאומרים שאם אין בילם מגילה מוטב שיקלימו ויקראו ממה שלא יקראו כלל וכן נראה
 בעיני לגרסינן בירושלמי למגילה פ״ק חניא רבי נתן אומר כל החלש כשר לקריאת מגילה
 שנאמר והתלש אשר נהפך להם וגו׳ אמר רבי תלבו ובלבל על ט״ו הא לתימא כל החלש
 כשר לקריאת מגילה (כ)(*בשביל הולכי לרכיס שאין בילס מגילה) אכל לסעולה אין עושין
 אלא בי״ד או בט״ו ויהיו אלו לקריאה ואלו לסעודה ואפילו קולם י״א נראה לי לי״א
 לא חנן אלא לכפרים משוס יום הכניסה אבל להולכי דרכים לא חנן מדלא אמר רבי חלבו
 ובלבד מי״א עד ט״ו שמע מינה כדפירש׳ ותו ראיה מפ״ק דפסחיס המפרש בים והיוצא
 בשיירא תוך שלשים יום זקוק לבער ומסיק אפי׳ אין דעתו לחזור אע״ג דלית (*ליה)
 [*ביה] משוס בל יראה מקלימין זמן (ג) וחייב לבלוק וההיא לתוס׳ בלאפשר לו לקרות
 עמהן על כאן לשון ראבי״ה: תשעה ומה שלא נהגו לקרות המגלה יום י״ל ויום ט״ו
ו ד  מספק בזמן הזה כדעבדי׳ בי״ט יש לומר משוס דדילמא י״ל נקבע בזמנו ואיכא מ
ו נ מ ף אלא מ סי ל תו ר ע ב ו נו ע א ואי כ לאו זמנו הו א״ א ו ״ ס *  משום ולא יעבור (ד) ואע״פ שקראו כבר [
) איכא איסורא בעלמא משוס בל חוסיף ואפי׳ אי משוס בל תוסיף ה ) [ י כ רא איכא ו סו מ אי ״  מ

 ליכא הואיל ולאו זמן קריאה הוא כדאיחא פרק ראוהו ב״ד ובפרק המוצא חפילין מיהו
 איסור איכא הואיל ומכרן לקריאה וחנאי לא שייך הכא אי נמי יש כאן משום בל תוסיף
 דהא זמניה הוא אי מחרמיא ליה ממי מוקפין חומה והיה יכול להוציאם י״ח ודוקא
 משום איסור מלאכה נהוג שני ימים (*ואגן) [*ואע״ג דאנן] בקיאינן בקביעא לירחא
 ובקריאח מגילה לא נהוג עיין בסוף סוכה: בחלמודא פריך ואימא י״ב וי״ג
 תשעו ומשני י״ג לא צריך קרא זמן קהלה לכל היא א<פר״ח לסי שהכל מחאספין
 לצום אסחר שהוא בי״ג ומחאספין לעיירוח כדרך שאר חעניוח [*הלכך] לא צריך קרא
 לסברא הוא דשפיר קורץ שבכל שנה ושנה היו מחאספין לשם פורים. וכן בשאלחוח דרב
 אחאי ומכאן מצא לו סעל לחעניח אסחר שאנו עושין שלא מצינו ראיה מפורשח בחלמול
 אס לא מכאן ומה שאנו מקלימין החעניח ליום ה׳ כשחל פורים אחל בשבח מפרש שם
 מפני שאין יכול לקובעו בע״ש מפני שהן טרולין לטרוח בכבול שבח והכי איחא בחשובח
 הגאון ואע״פ (*לט׳) [לאמרינן לקמן ט׳] באב מאחרין ולא מקלימין משוס לפורענוחא
<: הגה״ה בחשובח רבינו יואל הלוי שכחב ראיחי שהקשה אלוני מורי ז״ל על  הוא ב
 חעניח אסחר שלפני פורים למה אנו מחענין להא יום שלפני סורים
 [*הוא] אע״ג שמגלח חעניח בטלה חנוכה ופורים לא בטלו ואסור בחעניח והאריך
 לחרץ ונראה לי ללהכי מחעגין לאע״ג ללא בטלה מגילח חעניח לפורים יום שלפניו
ח] והואיל י ב דתענ ״ פ ס תמצא ב ו נ י ר טו ר ו ו ו של נקנ ש ו ר י פ *  בטל משום ליום י״ג יום נקטר הוא [
 ובטל עם שאר מגילח חעניח כלאמר בפ״ק לר״ה בטל לגמרי שאפי׳ משוס יום שלפני
 פורים לא נאסר מלהחענוח כלאמרינן בפ״ב בחעניח [*גבי] הא לחנן אע״ג שאמרו
 מקלימין ולא מאחרים מוחרין בהספל וחעניח ומוקמינן ליה בבני י״ל לקרו בי״ב
 (*ולקאמר) [*קאמר] יום טורימס הוא טוריטס גופיה [*נטולי] בטליה משוס יום
 שלפני ניקנור נקום וניגזור ע״ש. ורשב״ט כחב לחנוכה הוא פרסומי כיסא ופורים
 לכחיב בכחובים הוי ליה כל״ח ולא בעי חיזוק וראיה לבירושלמי (ו) מלמה להו [*י״ט
 דר״ח] לאמר בכל מחענין חוץ משבחוח ויו״ט ור״ח וחנוכה ופורים. על כאן הגה״ה:
 תשעז הגה״ה ומה שנוחנין ג׳ מחציוח לפורים משוס לכחיב בפרשח כי חשא
 ג״פ מחציח השקל ובמקום שאין עניים יכול לעכב מעוח פורים שלו לעצמן וליחנן
׳ ר״י!](*הגה״ה זמן קהלה לכל היא פירש״י י ס פ ל ו ! צ׳׳ל כתוב לעיל ק ״ כ *  במקום שירצה: [
 זמן מלחמה ולא צריך קרא והקשה ר״י ג<לאי בלא קרא מהיכא ניחי לן לנקראח מגילה
 זולחי י״ל וט״ו אס אין קרא מרבה עול זמנים ועול אלרבה ביום נוח מאויביהם יש
 לקרוח ולא ביום מלחמה (ע״כ) [על כן] פירש ר״ח וכר. על כאן הגה״ה):
 תשעה חלמול חורה ומח מצוה מח מצוה עליף לאו לוקא מח מצוה להא מבטלין
 ת״ת להוצאת המח שאין מח מצוה אלא נקט הכא מח מצוה משום לעליף [*מעבולה]:
 תשעט [דף ד] נשים חייבות במקרא מגילה הלשון (*משמע לנקט מקרא מגילה)
 [*במקרא מגילה לנקיט משמע] שהן יכולוח לקרוח ולהוציא אחרים אף זכרים י״ח וכן
 משמע בריש ערכין לקאמר הכל כשרין לקרוח אח המגילה הכל לאחרי מאי לאחויי נשים
 והחס פרש״י לאחויי נשים שיכולוח להוציא האנשים ובה״ג פי׳ דאין הנשים מוציאוח
 אנשים וכ״פ ראבי״ה וראיה מחוספחא דמגילה נשים ועבדים וקטנים פטורים מלקרוח

 בגדי ישע
 בגדי ישע והוא פי׳ על רב מרדכי מהגאון החםיד בו׳ מהו׳ ישעיה הלוי הורורץ בעל השל״ה זצל״ה:

 בל תוסיף ואס לא תחשוב קריאת יום י״ד לקריאה אז אסור משום בל יעבור דשמא אתמול היה י״ד
 באמת בשלמא מה שאנו עושים ב׳ ימים י״ט הוא משום דבי״ט לא כתיב ולא יעבור אבל במגילה לא
 שייך זה מטעם לפרי׳ ודו״ק: (ו) מדמה להא. ר״ל לד״ת: (ז) ואם היתה כתובה כין הכתובים
 במסכת סופרים הנדפס ז״ל ואע״פ שכתובה בין הכתובים מברך כוי: (ח) אלא בחנוכה כו׳ דמתפרםמא
 מילתא דניםא ר״ל בחנוכה מפורסם הנס מכת הנרות שמדליקין ובפורים מפורסם הנס מכת מקרא
 מגילה: (ט) דוקא בקראו המגילה ונתעכדה השנה שקראו המגילה בי״ד ובו ביום עיברו השנה אסור

 בהספד ותענית. אשר״י:

 (א) אע״פ שאמרו כפרים מקדימין כוי. ר״ל אע״פ שמקדימין בקריאת המגילה וגובין ומחלקין ביום
 שקורץ כשמקדימין כמו שמפרש בתוספתא הטעם מפני שעיניהם של עניים נשואות ליום מקרא מגילה
 אפ״ה מקיימין השמתה בזמנה דהיינו בי״ד באדר: (ב) כשכיל הולכי דרכים. אין זה לשון הירושל׳
 אלא הספר מפרש דמה שמכשיר קריאת המגילה היינו בשביל הולט דרכים וק״ל: (ג) וחייב לבדוק.
 וכ״ש הכא הואיל ויודע שלא יהיה לו מגילה בי׳׳ד: (ד) ואע׳׳פ שקרא כבר. ר׳׳ל בי״ד שהוא זמנו דאז
 אין עובר על ולא יעבור שהרי קרא בזמנו: (ה) איכא איםו־א בעלמא משום בל תוסיף. ר״ל ממ׳׳נ
 אין לקרות המגילה ג״כ בט״ו דאס תחשב קריאת יום י״ד לקריאה א״כ איכא ביוס ט״י איסור משוס
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 מסכת מרדכי מגילה
 תשצא הקורא את המגלה [דף יז] הסדיר י״ח ברכות על הסדר בימה מכאן קשה
 על מה שפירש״י פ׳ אין עומדין [*דף לה] גבי אמצעיות אין להם סדר ראשונות
 ואחרונוח יש להם סדר שאס שכח אחת מן הראשונות חוזר לראש וכן אס שכח אחת מן
 האחרונוח חוזר לברכח רצה אמצעיוח אין להם סדר שאס שכח אחח מן האמצעיוח כל
 מקום שיזכרנה יאמרנה ולא נראה לר״י דהא משמע הכא שיש להם סדר כדמפרש טעמא
 שכולן מסודרוח זו אחר זו וחנן נמי החם הקורא אח המגילה למפרע לא יצא וכן כהלל
 וכן כקריאח שמע ולחפלה אס אמר למפרע לא יצא הרי דצריך לאומרן כסדר ונראה
 לר״י אין להם סדר דאין להם לחזור לראש אבל חוזר לחחלח כרכה שטעה וגומר הכל
 על הסדר וכ״פ רשב״ס וכן חני לקמן גבי מגילה שאם השמיט פסוק אחד קורא על
 הסדר מכאן ואילך ואומר הכא בשמעחין וכן בק״ש והלל ומגילה וחפלה אלמא דחפלה
 וקי״ש ומגילה שויס לאומרם על הסדר ואומר ר״י דנ״מ להאי פירוש [*נמי] בחעגיח
 צבור(א) שמחפלל ש״ץ עננו כין גואל לרופא אם שכחו אין מחזירין [*אוחו] אפילו אס
 לא סיים אלא אוחה ברכה אין מחזירין וכל היכא דאמרינן אין מחזירין אם הוא חוזר
 כרכה לכטלה היא אכל לפירוש רש״י שאומר הברכה במקום שזוכר אס שכח עננו יאמר
 כמקום שנזכר. והגאונים פסקו כרכ אסי איוכן ר״י דהא רכ ששח קאי כווחיה ופריך
 לרב הונא ממחניחין ודחיק לשנויי ועוד דבשל סופרים הלך אחר המיקל עיין באלפס פרק
 אין עומלין: מתני׳ קראה סרוגין ומחנמנס [יצא] כו׳ ירושלמי מעשה בחד דהוה יחיב
 קומי ר׳ זעירא וקא מחנמנם אמר ליה חזור בך דלא כוונחה ואיכא למימר דלא פליג
 אמחני׳ דאס קרא מחנמנם מאחר שהוציאה בפיו יצא אבל אס שמעה מחנמנם לא יצא:
 חנן אין מדקדקין בטעיוחיה יצחק בר אבא בר מחסיה ורב חננאל הוו יחבי קמיה דרב
 חד אמר יהודים וחד אמר יהודיים ולא חזר חד מנהון רכי יוחנן קרי כולהו יהודיים:
 נ< ואפילו שהה יוחר מכדי לגמור אח כולה יצא וכ״פ ר״ח דהא רכ אמר אין הלכה

 כרכי יהודה וקי״ל להלכה כרכ כאיסורי וכ״פ השר מקוצי עיין כפרק מי שמח וס״פ
 כתרא דר״ה: [דף •ח] תשצב לא קשיא הא ככולה הא כמקצתה פירוש כיון דבמקצחה
 כתוכה כתיקון תכמיס כשרה וקרינא כיה כספר ואין כאן איסור משום דכרים שככתכ אי
 אחה רשאי לאומרם על פה תשצג ומינה יש ללמוד לס״ח דחסרין כה אוחיוח או
 חיבוח או פסוק דאין להפסיק לקורא להביא ספר חורה אחרח אלא קורא אוחה כע״פ
 כיון דלא אפשר שחחלת הדכר לא היה דעחו לקרוח כע״פ וחו יש לחוש להכיא ס״ח
 אחרח כדאמרינן כיומא וכסוטה גכי כ״ג דקורא אחרי מוח כס״ח וכעשור לחדש שכחומש
 הפקודים קורא על פה ופריך כגמרא ונייתי ס״ת אחריתי וניקרי ומשני ר״י מפני פגמו
 של ראשון ר״ל אמר מפני כרכה שאינה צריכה פרש״י שאם היה מכיא ס״ח אחרת היה
 הקירא צריך לברך לפניה ולאחריה הלכך קורא ע״פ דכחד כרכה נפיק ואע״ג דליכא
 פגמו של ראשון שהרי פגומה היא וחסרה היא י׳ מיהו משום דריש לקיש יש לחוש
 משום כרכה שאינה צריכה דלא פליגי אלא דמר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי:
 תשצד והא דפסקינן דלכחחלה קורא ע״פ פסוקין החסרים ה״מ אס לא קרא עדיין
 ג׳ פסוקים או שהוא רכיעי כר״ח או כחולו של מועד שצריך לגמור הפרשה שאין מוסיפין
 עליה או שהחסרון כסמוך לפרשה שגי פסוקין דאין משיירין כפרשה פחוח מג׳ פסוקים
 כדאמרינן לקמן פ״ג דהוי דומיא דכ״ג דמוטל עליו לקרוח הכל אכל אס ככר קרא ג׳
 פסוקים ורחוק מן הפרשה שאפשר לו לסייס ולברך יברך אשר נחן לנו ויגמור ויכיאו
 ס״ת אחרח ויקרא אחר דאין כאן ברכה לבטלה ואין כאן משוס פגומה דהא פגומה היא
 קצרתי מאבי״ה: [*ואין צריכות שרטוט והלכחא מזוזה צריכה שרטוט בגמ׳ דף י״ח חסר
 שס והלכחא מזוזה צריכה שרטוט]: תשצה נכחבות שלא מן הכתב ׳־<מזוזה צריכה
 שרטוט מלמד שצריכה שרטוט כאמחה של חורה אומר ר״ח דאע״ג דס״ח לא בעיא
 שרטוט כין שורה לשורה אבל מגילה צריכה שרטוט כאמחה של חורה דהיינו מזוזה שיש
 בה מלכוח שמים וכן פי׳ ר״ח דמגילה צריכה עיכוד לשמה גס כחגין גם כזיונין וכחטרח
 החי״ח וכפחיחח הה״א והקו״ף וכקוצי יודי״ן וכהיקף גויל וככל עניינה היא כספר חורה
 מלבד שהחלמוד דימה אוחה לאגרח שאם הטיל כה שלשה חוטין פירוש ג׳ חחיכוח אכל
 ספר חורה צריכה שחהא חפורה כולה בגידין כדאיחא החם: ובלכד שיהיו משולשין
 פירש״י שיהא מראש החפר עד מקום חפירח הגידין כממנו עד הגיד השני ומגיד השני
 לשלישי כמשלישי עד סוף החפר וכן נראה לר״י דהא משמע במכוח גבי ערי מקלט הכי
 ויש מפרשים דמשולשין דקאמר שיהיו הגידין בראש המגילה ובסופה ובאמצעיחה דכה״ג
 קרי משולשין פרק כיצד מעברין דחנן וכן ג׳ כפרים המשולשין אס יש בין החיצונים
 קמ״א אמה ושליש ושני הפרושים יכולים להיוח אמח ויש להחמיר (ג) ולעשוח כשני
 הפירושים כשחופרין המגילה בגידין: [דף יט] שיור החפר הלכה למשה מסיני מספקא
 לן אי בעינן במגילה שיור חפר וסברא היא דבעינן בכל הספרים שיור החפר שלא יקרע:
 [דף כד] ר׳ יהודה אומר תשצו כל שלא ראה מאורוח מימיו לא יפרוס על שמע כו׳
 משמע הא אם ראה מאורוח פורס על שמע וחימה דבפרק החובל [*דף פז] פטר ליה
 ר״י [*סומא] מכל המצוח ן*פי׳ אפי׳ (לא) לאה מאומת מימיין וי״ל אע״ג דפטר ר׳
 יהודה סומא מכל המצוח מ״מ מדרבנן חייב דאע״ג דאשה מפטרא במ״ע שהזמן גרמא
 ולא מחייבא אפילו מדרבנן כ״א מר חנוכה ובמגילה ובארבעה כוסות שאף הן היו באותו
 הנס מ״מ סומא חייבוהו חכמים שלא יהא לגמרי כעכו״ם משא״כ באשה דמחייבא בשאר
 מצות אבל סומא אי לא מחייבינן ליה מדרבנן הוי כעכו״ס לגמרי (ג) הלכך אס ראה
 מאורוח מימיו תשצז יפרוס על שמע ומוציא אחרים י״ח משום דאחי דרבנן ומפיק

 ישע
 אם יוסיף עליה ויגביה החומה דקים אומה לא מפול: (יג) והר דשמעתין לא תקשה ר״ל אין להקשות
 דאמר כל השירות לבינה ע״ג אריח או אדח ע״ג לבינה חוץ מזו והא איכא נמי שירמ האזינו דאינה אריח
 ע׳׳ג לבינה או איפכא ומשני ללא כו׳: פליקא פירקא (א) שמתפלל ש״ץ עננו בין גואל לרופא. ר״ל
 ושכח לאמרו על שסיים ברכח רפאנו ואס כן לר״י ורשב״ס אין לו להחזיר ולהתפלל עננו לאס יתפלל ענגו
 וצריך להתפלל גם רפאנו להא עננו נתקן בין גואל לרופא ואס כן היתה ברכת רפאנו ברכה לבטלה וק״ל:
 (ב) ׳לעשות כנ׳ הפירושים. וא״ת והיאך אפשר ר״ל ללא קפלינן אלא שלא יפתות אבל יוסיף כרצונו:
 (ג) הלכד אם דאה מאורות כוי ואתי דרבנן ומפיק דרבנן. אע׳׳ג למביא לקמן בס״ס תשצ״ט ללא אתי
 תרי דרבנן ומפיק חד לרבנן כבר הקשו התוספות זה לף כל ע״א ותילקו בין סומא שהוא גלול לקטן ע״ש:

 למוחר ואלרבה חייב הוא לשלוח מנוח לאבל חייב בכל מצוח האמורוח בחורה:
 תשפו אין בין ספרים לתפילין ומזוזות אלא שהספרים נכחבים בכל לשון כו׳ רבן שמעון
 בן גמליאל אומר אף ספרים לא החירו ליכחב אלא לשון יוניח וכתב יונית או כתב אשורית
 ולשון הקולש אכל כתכ אחר ולשון אחר לא מכאן אסר רבינו יואל לגר להעחיק ספר
 חומש מספר פסול של כומריס ובשביל שהגר לא ילע לשון הקולש אלא לשון כומריס
 רצה להעחיק להיוח לו לפירוש ועול ראי׳ מפ׳ כל כחבי אחמר היו כחובים חרגוס כו׳
 על למסיק חנאי היא על מעשה באבא חלפחא שהלך אצל ר״ג ובידו ספר איוב חרגוס
 והיה קורא בו כו׳ וצוה עליו וגנזוהו אלמא שאר לשונות o אפי׳ כחובים בכחבי הקלש
 אסור לקרוח בהן ומה שאנו קורין בחרגוס חומש ונביאים סמכו אההיא למגילה שאמרוהו
 יונתן ואונקלוס (יא) ורש״י כחב בחחלח כל כחבי אס אמרום יונחן ואונקלוס לא כחבום

 ובעיר וירצבור״ק מנעוהו לגר *להתפלל
 [*שאל ר׳ עובדיה גר צלק אמ ר׳ משה המיימון ז״ל
 על עסק המפלות כשמתפלל ביחיל או נצבור מהו
 שיאמר אלהי ואלהי אבומינו אשר קדשנו וכו׳ והוציאנו
 ממצרים וכאלה רבות. השיב יש לך להתפלל כדרך שאנו
 ממפלליס ואל משנה נין ביחיד דן בצבור והטעם כי
 אברהם אבינו לימד כל העס והשכילם בדרך האממ
 ביחוד השם ובעט בע׳׳ז וצוה בניו ובני נימו על ככה
 דכמיב ט ידעתיו אשר יצוה אמ בניו ושמרו דרך השם
 לק כל המתגייר על סוף כל הדורות הס בניו של א״א
 ובני ביתו נמצא א״א אב לכל הולך בלרכו ולכל גר
 שימגייר הלכך אביך הוא כמו אבינו אבל שהוציאנו
 ממצרים אס תרצה לשנות לומר שהוציא עמך תוכל
 לומר ואס לא שנית אין בכך הפסל שכל הנסיס שנעשו
 אין חילוק בינינו ובינך שנאמר ואל יאמר בן הנכר הנדל
 יבדילני ה׳ מעל עמו הא למדת שאין הבדל והפרש
 וכמיב חקה אמח ומשפט אחל לכס ולגר הגר ולע כי
 במצרים אבומינו היו רובם עע״ו על ששלח לנו משה
 בחירו והבלילנו מן העמיס והכניסנו תחת כנפי שטנה
 לנו ולכל הגר חקה אחת ולא עול שאנו מתייחסים
 אחרי האבות ואתם וכל הגרים מחייחשיס אחר הקב׳׳ה
 וכן מפורש בישעיה זה יאמר לשס אני וזה יאמר בשם
 יעקב וגס ממסכת בכורים יש ראיה ר״מ אומר גר
 מביא ואינו קורא ר׳ יהולה אומר מביא וקורא אמר

 ריב׳׳ל הל׳ כר׳׳י עכ׳׳ל]:

 ולהיות ש״ץ וראיה מלתנן במסכת בכורים
 אלו מביאץ ולא קורין הגר מביא ואינו קורא
 שאינו יכול לומר אשר נשבע ה׳ לאבותינו
 כשהוא בינו לבין עצמו אומר אלהי אבות
 ישראל כשהוא בב״ה אומר אלהי אבותיכם
 ורבינו יואל התיר לגרסינן בירושל׳ בסיפא
 להך מתני׳ תני רבי יולא גר עצמו מביא
 וקורא מה טעם כי אב המון גויס נתתיך
 לשעכר היית אב לארם מכאן ואילך אתה אב
 לכל הגויס ריכ״ל אמר הלכה כרכי יולא
 אתא עובלא קמיה לרבי אכהו ואורי כרכי
 יהולה והאמוראים פוסקים כרבי יהולה
 וללא כמתני׳ ומעשה רב: [דף ג] כרך שישב
 ולבסוף הוקף נילון ככפר חימה לר״י אי
 ליח ביה עשרה בטלנין חהא נילון ככפר בכל
 ענין ואי איח ביה י׳ בטלנין חהא נילון כעיר
 להויא כעיירוח גלולוח ונראה לר״י ללעולם
 אין בו עשרה בטלנין ואפילו הכי אס הוקף
 מחחלה היה נילון ככרך ולא בעינן עשרה
 בטלנין במוקפין ומחניחין נמי לא חני ליה

 אלא כעיירוח גדולוח ושמא טעמא הואיל ולא שכיחי כולי האי לא חשיכ להצריך להס
 עשרה כטלנין ואס חאמר הא כסמוך קאמר אכרך נמי דכי אין כו י׳ כטלנין נידון ככפר
 וי״ל דהאי כרך היינו עיר כמו שחכמים הקילו על הכפרים מפני שמספקין מים ומזון
 לאחיהם שככרכין דהיינו עיירוח ומה שפרש״י נידון ככפר לענין כחי ערי חומה משמע
 ללענין מגילה לא. ולא נראה לא״כ לא שייכא הכא מידי לשון החוספוח: תשפז [דף
 י] סעולח פורים שאכלה כלילה לא יצא פירש ראכי״ה שצריך לנהוג כלילי שכח ויומו
 לומיא לקריאה לכחיכ והימים האלה נזכרים ונעשים ואין היקש למחצה ומורי ה״ר מרלכי
 כחכ שאינו מכין להא כחדה קאמר רכ אשי הוה יחיכ קמיה לרכ כהנא נגה ולא הוה
 קא אחו רמן אמר מאי האי ללא קאחו רמן לכי מלרשא א״ל לילמא טרילי כסעולח
 פורים א״ל ולא הוי אפשר למיכלא כאורחא א״ל ולא סכר לה מר להא לרכה לאמר
 סעולח פורים שאכלה כלילה לא יצא י״ח מ״ט ימי משחה ושמחה כחיכ משמע דסעולה
 אחח לי ודוק: שנינן פרה המקכל [*לף עח] תשפה מגכח פורים לפורים ואין רשאי
 עני לקנוח מהם רצועוח למנעלו אא״כ החנה כמעמל אנשי העיר זו לכרי ר׳ מאיר שאמר
 משוס ר׳ עקיכא ורשכ״ג מיקל והלכה כרכי עקיכא מחכירו: תשפט ועליף יומי לפוריא
 כיום שניחנה כו חורה כי הא למר כריה לרכינא הוה יחיכ כחעניח כולה שחא לכר מחרי
 יומי יומא לעצרחא משוס שניחנה כו החורה ויומא לפוריא משוס ניסא (ועי׳ שכח פח.):
 [דף טז] תשצ חוץ משירה זו שאריח ע״ג אריח רש״י פי׳ אריח הוא הכחכ והלכינה
 הוא החלק שהוא גלול כפלים מן הכחכ ואין נראה לר״ח להא חלק לא יקרא לכינה ור״ח
 פירש שניהם מן הכחכ השטה ארוכה קרויה לכינה והקצרה אריח והאריך כחוספוח:
 הגה״ה אך (*כשיטח) [*כשירח] האזינו פר״ח שהיא לכינה ע״ג לכינה וכן מוכח
 כמ״ס שכחכ השיטוח ארוכוח זו כזו ושם שנינו האזינו שעשאה שירה ושירה שעשאה
 האזינו לא יקרא כו וזהו לכינה על גכי לכינה וכן נראה לר״י שכל השיטוח ארוכוח וכי
 היכי לבעשרח בני המן אמרי׳ לטעמא שלא חהא חקומה למפלחן פירוש כשהחומה שוה
 בשני ראשיה (יב) ואין בליטות עליה אין להוסיף כמו באותה שיש בה בליטות בב׳ ראשי
 התומה הכא נמי איכא מפלתן של עכו״ם ושל רשעי האומות כלכתיב מראש פרעות אויב
 ולם עבליו יקום (ינ) והך לשמעחי׳ לא חקשה ללא אחיא למעוטי אלא אריח על גב ארית

, ע י  ולבינה ע״ג לבינה כמו בני המן עכ״ה. א
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 בגדי
 (י) אפ״ כתובים בכתב הקדש. ר״ל בכתב אשורית: (יא) ורש׳״ בתב בו׳ אפ אמרום יונת; ואונקלום
 כוי. לא שהזכיר רש״י בדבריו אינקלוס ללא הזכיר שם רש״י ר״פ כ״כ אלא תרגום יונתן ואותו תרגום מיירי
 שם אלא ה״ק שמכת מה שפירש״י ר״פ כ״כ מוכת דמ״ש ס׳׳ק דמגילה דתרגום של תורה אוכקליס אמרו
 ושל נביאים יונתן בן עוזיאל אמרו דר״ל שהס אמרו אבל לא כתבו דהא רש״י כ״כ בהדיא אתרגוס יונתן שר״ל
 אמרו ולא כתבו ממילא ה״ה מ״ש תרגום של תורה אונקלוס אמרו שג״כ ר״ל אמרו אבל לא כתבו והא דאיתא
 בברכות אמר ר׳ אמי לעולם ישלים אדם שנים מקרא ואתד תרגום מ״ש ואתד תרגום ר״ל שיאמר אותו בע׳׳ס
 יק״ל: (יב) ואין בה כלימות עליה אין להוסיף. סי׳ דכשהתומה שוה למעלה ולמטה שאין לה בליטות כלל
 מלמטה יותר מלמעלה תפול בקל ואין יוכל להוסיף בנין עליה משא״כ בתומה שיש לה בליטה מב׳ צדדיה אף

 הגהות וציונים ממט״' ומ״מ א<דאמצעיות אין להס סדר: ב) לשון רי״ף: ג) נראה דנזה״ז לכל אחד נלאו הט מברך מחלה ותוף ליכא למיחש לדר״ל: דן מגילה:
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 מסכת מרדכי מגילה ג
 [*היום] על לאתר הנץ החמה ומכאן פסק רבינו מאיר תתב באבל ללא אמרי׳ מקצת
 היום ככולו לא ביום שביעי ולא ביום ל׳ על הנץ החמה ומיהו לעכין שמועה רחוקה לא
 בעינן ספורים אלא שעה אחח סלקא אפילו בלילה: [שם] תתג כל הלילה כשר לקצירת
 העומר ולספירה ולהקטר חלבים והלכחא כהך סחמא לבלילה איחא ולא ביום וכ״כ בה״ג
 מי שלא בירך על ספירח העומר בלילה לא יברך ביום מהך סחמא למגילה (ח) ללייקינן
 בפ׳ העומר ללילה לומיא ליום מה ליום בלילה לא אף בלילה יום לבחריה פסול וכן פי׳
 ר״ח וכבר שאלו לרבינו יעקב בד יקר מי שלא בירך בלילה מהו שיברך ביום והשיב שכר
 ספירה יהבינן ליה שכר ספירה בזמנו לא יהבינן ליה ואין הלבר ילוע אם אמר להם
 לספור למחר ולברך או לספור בלא ברכה וראבי״ה אומר לודאי כי לא בירך בלילה לא
 יברך ביום משום ברכה לבטלה אבל מונה בלא ברכה ולולי שקשה בעיניו לחלוק על ה״ג
 היה אומר לברך ביום כההיא לפרק חפלח השחר טעה ולא החפלל ערביח מחפלל שחדח
 שחים ודווקא בשכח ולא בביטל כלקאמדנן החם: במסכח ברכוח אמדנן פשיטא להיכא
 דנקט כסא דחמרא בידיה וסבר דשיכרא הוא פחח ובירך וכו׳ אלא היכא דכסא דשיכרא
 בידיה וקסבר חמרא פחח אדעחיה דחמרא וסיים בדשיכרא בחר פחיחה אזלינן ולא יצא
 או דילמא בתר חחימה אזלינן ויצא ולא איפשיטא מכאן דקדק רבינו אבי העזד דהיכא
 דקאי בה׳ ימים וקסבר שהם ארבע פחח ובירך אדעחא דארבע וסיים בה׳ אי נמי להיפוך
 לא יצא הואיל ולא איפשיטא אזלינן לחומרא וחוזר ומברך וסופר כהלכחו כההיא דפרק
 מי שמחו דאמר רב יהודה אמר שמואל ספק קרא קדאח שמע ספק לא קרא אינו חוזר
 וקורא ספק אמר אמח ויציב ספק לא אמר חוזר קסבר ק״ש דרבנן אמח ויציב דאודיחא
 וחוזר ואומר אמח ואין בו ברכה לבטלה הכי נמי ספירח העומר דאודיחא חוזר ומברך
 וסופר ועוד כחב ראבי״ה שאס אינו יודע חשבון הימים ודעחו לברך ולסיים כמו שישמע
 מן הקהל או מחבידו ואלעחא דהכי פחח ושהה בסיום עד שישמע הימנו וכן סייס גס
 הוא אחריהם דכה״ג נפיק דפחיחה וסיום איכא: פרק רבי ישמעאל אמר אביי מצוה
 למימני יומי ומצוה למימני שבועי רבנן דבי רב אשי מני יומי ומני שבועי אמימר מני
 יומי ולא מני שבועי אמר זכר למקדש הוא וקיימא לן כאביי אבל רבינו אפרים פי׳ מצוה
 למימני יומי עד שיגיע לכלל שבוע כגון שהיום ז׳ ימים שהם שבוע א׳ אבל 3ח׳ וט׳ וי׳
 א״צ למנוח עם השבוע הבא יום של שבוע שעבר אלא הכי מברך על ספירח העומר שהן
 שבוע אחד ויום אחד ואין צריך לומר שהיום ח׳ ימים שכבר מנאם בשבוע שעבר וכן לט׳
 ולי׳ יכן כל הסדר אבל שבוע צדך להזכיר עם כולן אבל בתשובח הגאון מצא ראבי״ה
 דשבוע לא צדך למימני עד סוף השבוע וכשיגיע לט׳ יאמר שהיום ט׳ ימים וכן כל השבוע

 עד שיגיע לי״ד שהן שני שבועוח וזה להפך מרבינו אפרים: םליקא פירקא
 הקורא אח המגילה לאחריה תתד באתרא דנהיגי מאי מברך בה״ג אמר מרנא רבנא
 נחן ראש ישיבה הכי נהוג במחיבחא לומר בא״י אמ״ה הרב אח ריבנו ולא לימא האל
 דקאמר כבר ה׳ אלהינו(א) וצ״ע בברכח המזון אם יש לומר האל אבינו מלכנו במסכח
 סופרים חניא צריך לימן שבח והודאה על הגאולה ועל הפדוח וחוחם בא״י משלם גמול
 לאויבינו ומגן לצדיקים ומושיע לישראל מכל שונאיהם ואח״כ מקלס הצדיקים ברוך מרדכי
 ברוכה אסחר ברוכים כל ישראל רב אמר צדך לומר ארור המן ארורים בניו אמר רבי
 תנחום צריך לומר חרבונה זכור לטוב: [שם] תתה אין קורץ בפרשה פחות מעשרה
 פסוקים ופרשח עמלק שקורץ בפורים שהיא ט׳ פסוקים ג< הואיל ובחד עניינא הוא לית
 לן בה והכי איחא בירושלמי (כ) והכי איחא גבי הפטרה לקמן דהיכא דמפסיק (בחד)
נ) באלפסי  עניינא קורץ פחוח מכ״א פסוקים ח ובפרשח האזינו קורא כסדר הזי״ו ל״ך(
 משמע שבמנחה שבשבח וביום שני וחמישי קורא הז״י ובשבח מוסיף ול״ך ואנו אין
 מנהגינו אלא בשבת הזי״ו ל״ך (*ולא) כפירוש האלפסי: ו׳ וירא ה׳ ובמסכח סופרים
*בד״ף כחב ל׳ לו חכמו] (ד) ובספרי כתב לולי  כחב וישמן לו׳ ור״ח כחב וירא לו׳ [
 וכ״פ רש״י וכן עמא דבר עיין חוספוח פרק ראוהו ביח דין: רב אמר דולג ושמואל
 אמר פוסק חימה לר״י על מנהגינו שאנו קורץ בחעניוח ויחל והראשון מחחיל שם והוא
 לסוף שני פסוקים מפרשה שלמעלה והא אין מחחילין בפרשה פחוח מג׳ פסוקים גזירה
 משוס הנכנסין שלא יאמרו שקרא אחד לפניו והחחיל בפרשה ולא קרא רק שני פסוקים
 וליכא למימר דקיימא לן כרב דאמר דולג ולא חייש לגזירה דנכנסין ויוצאין ולא חייש אלא
 לשמואל דאמר פוסק דהא לקמן פריך מהא דאמדנן אץ מחחילין בפרשה פחוח מג׳
 פסוקים ואי איחא למ״ד דולג לדלוג ולמ״ד פוסק נפסוק ומשני שאני החם דאפשר
 משמע דהיכא דאפשר אין לדלג וא״כ [*אפילו למ״ד דולג מצינו] (ללוי) דחייש לגזירה
 דנכצסץ ויוצאץ היכא דאפשר ובפ׳ ויחל(ה) ובפ׳ והקרבחם אפשר ועוד דהאידנא החקינו
 לברך לפניה ולאחריה [איכא] משוס גזירה דנכנסין ויוצאין מסחמא אחיא אליבא דרב
 וי״ל בדוחק דפרשח ויחל [ופרשח והקרבחס] ודאי ליכא למיגזר מידי משוס דפרשח ויחל
 ופרשח והקרבחס ידועים הס ויודעים הכל שלא קרא לפניו שום אדס וליכא למיחש משוס
 נכנסין ויוצאין וצ״ע: שאין בו ביטול מלאכה לעס תתו כגון ראשי חדשים (ו) כי דוקא
 לנשים ניחנה מצוה זו בשביל שלא פרקו נזמיהם לעגל ועוד אומר ר״י דמלאכה כבידה
 כגון לחרוש ולזרוע אסור אף לאנשים מדכחיב אשר נסחרח שם ביום המעשה וחרגס

 ישע
 גבי הפטרה לקמן סימן אלף קכ״ו לקאמר שם המפטיר מביא לא יפחוח מכ״א פסוקים כנגד ז׳ שקראו
 בתורה שתיובייהו כ״א פסוקים כי כל א׳ צריך לקרוס ג׳ פסוקים וזהו שכתב קורין פמומ מג״פ ר״ל מפטירין
 פתות מכ״א פסוקים לאז לא מגיע נגד כ״א שקרא ג׳ פסוקים ובס״א בספרי לסוס כתב פתות מכ״א פסוקים:
 (ג) באלפםי משמע בו׳ שבמנחה בו׳ לעיל דף שע״א ע״א כתב ובשבת מרביעי קורא כו׳ ש״מ דעד השתא
 לאו בשבת קמיירי: (ד) ובספר־ כתב לול• ר״ל ללמ״ד דהזי״ו ל״ך ולא כמ״ש הרי״ף והרא״ש לו חכמו עיין
 ברש״י ותיס׳ פרק בתרא דר״ה: (ה) ובפרשת והקרבתם ר״ל המפטיר בי״ט במוה״מ דפסת שמתתיל
 מוהקרבתס שהוא לסוף נ׳ פסוקים מראש הפרשה תוס׳: (ו) כ• דוקא לנשים ניתנה מצוה זו עיין גתוס׳
 להקשו מפרק אין רורשין לאמר שס ר׳׳ת יוכית כו׳ ומותר בעשיית מלאכה והכא משמע לאפור ועז״א כי
 דוקא לנשים ט׳ א׳׳נ ה״ק ט לוקא לנשים ניתנה כוי ולא לאנשים וא״כ במה נורע שניתנה לנשים אס לא מכת
 מלאכה שהנשים אין עושץ ומדמוכרת לומר שהנשים אין עושין מלאכה ע״כ אמר שאין בו ביטול מלאכה לעס

 כגון ר״ת דהיינו משוס שהנשים אין עושין בו מלאכה וכן פירש רש״י ודו״ק:

 דרבנן ק״ש לרבנן כלאיחא פרק מי שמחו: ונשאל לה״ר טוביה מווינ״א איך סגיא נהור
 תשצח פוטר בניו ובני ביחו מקילוש והא לרבי יהודה דאמר סומא פטור מן המצוח
 פרק החובל א״כ לא מיחייב אלא מדרבנן והיכי אחי לרבנן ומפיק לאודיחא והשיב
 לאשכחן דכווחיה גבי קידוש גופיה לאמדנן פרק פפלח השחר מחפלל אלם של שבח
 בע״ש ואומר קדושה על הכוס והחם מוכח דהיינו שעה ורביע קולס הלילה שעליין לא
 קידש היום דאין לומר דשאני החם דחוספח שבח דאורייחא כדאמר פ״ק דראש השנה
 ור׳ ישמעאל(דאמר) דמוסיף מחול על הקודש מנא ליה נפקי ליה מדכחיב ועניחס אח
 נפשוחיכס הא ליחא כבר פירש רבינו חם דלא נפקא לן מהאי קרא (*אלא) [*ולא]
 מדכחיב חשבחו שבחכס אלא דוקא לאחריה (*דעד) נ*דעל עד] הערב דמינה סליק קאי
 שהוא חוספח של אחריה דוקא והשחא ניחא הא דקאמר פ״מ דמו״ק הלכחא לר׳
 ישמעאל דבתוספח שלפניה מייד החם לכך קאמר הלכחא היא וצא קרא וא״כ(לר״ע)
 [לד ישמעאל] לאמר הלכחא לא הוי חוספח שבח מה״ח ואפ״ה נפיק בההוא קידוש
 למקלש מבע״י לאינו אלא מלרמן ע״י קילוש לאודיחא שיחחייב לאחר שחחשך גם מלון
 זה האי סגי נהור יש לומר שמוציא אחרים המחויבים מלאודיחא אע״פ שאינו מחויב
ך גבי ברכח המזון אלא אי אמרח  הוא אלא מלרמן לאע״ג לגבי נשים פרק מי שמחו פד
 לרבנן היכי אחי לרבנן פירוש נשים ומפיק לאודיחא פי׳ אחרים יש לומר לשאני נשים
 ללא יבואו לילי חיוב לעולס אבל זה יכול לבא (ד) לילי חיוב לאודיחא אס נחפקח והואיל
 וכן יכול להוציא אחרים ילי חובתן אע״פ שהוא מלרמן והם מלאודיחא להא פרק שלשה
 שאכלו אמר ר׳ יוחנן לעולם אינו מוציא אחרים על שיאכל כזית לגן ואע״ג לכזית וכביצה
 אינו אלא מלרבנן כלאמרינן פרק אלו עובדן לקאמר החס אסמכחא נינהו אפ״ה מוציא
 מי שאכל כלי שביעה גמורה שהוא לאורייחא הואיל ויכול לבא לילי חיוב לאודיחא אס
 יאכל על שישבע ומיהו נ״ל לאין ראיה לכאן להחס בילו להביא עצמו לילי חיוב לאודיחא
 אבל כאן אין בידו להביא עצמו לילי חיוב לאורייחא באוחה שעה ומ״מ ראיה היא מקילוש
 שרשאי לומר על הכוס מבע״י אע״פ שאין בילו להביא עצמו לכלל חיוב לאודיחא באוחס
 שעוח וה״ל לגבי יציאת קילוש כמקלש באמצע השבוע לשם שבת ועול יש לומר גבי האי
 סגי נהור לחייב מלאורייחא וקי״ל כר׳ מאיר בהא לאמרינן סומא חייב מלאורייחא במצוח
 ואע״ג לקיי״ל פרק מי שהוציאוהו ד מאיר ור׳ יהולה הלכה כרבי יהולה הכא הלכה
 כר׳ מאיר לסחס ליה כווחיה פרק החובל לקחני וישן שבייש פטור משמע הא סומא
ד יהולה ועול למסחברא  שבייש חייב ומהאי טעמא קאמר עלה בגמרא מחניחין ללא כ
)(*יוסף) כווחיה פרק  להכא הלכה כר׳ מאיר לקיימי רב אחא בר יעקב ורב ששח ורב א
 ערבי פסחים להחס לא פטר רב אחא בר יעקב סומא (ה) אלא משוס לכחיב בעבור זה
 למינה לדש דסומא פטור מלומר הגדה (*ומדרבנן) (ו) [*מיהו שאני החס למלרמן]
 נמי פטור (ז) אע״פ לליח ליה מצה בזמן הזה לרבנן כלאיחא סוף פרק ערבי פסחים:
 תשצט רבינו יהולה בר׳ קלונימוס היה מסופח אם סומא מברך בורא מאורי האש
 כיון לקי״ל כרבנן לאמרי סומא פורס ע״ש לאיח ליה הנאה מיניה ולראבי״ה נראה ללא
 מברך להחם לאו בהנאה גרילא חליא מילחא כלחנן סרק אלו לברים אין מברכץ על הנר
 על שיאוחו לאורו והחס תניא שאין מברכין על שיראה שלהבחו וישחמש לאורה כו׳
 כלמפרש החם אבל בפורס על שמע בהנאה חליא מילחא ואפי׳ מאחדם כלמייחי והייח
 ממשש בצהרים כאשר ימשש העור באפלה: לעיל(לף יט) הכל כשרים לקרוח אח המגילה
 חוץ מחש״ו פר״י לאפילו בקטן שהגיע לחינוך איירי לאל״כ לא היה רבי יהולה מכשיר
 ואם חאמר מאי טעמא לחנא קמא הא כיון לקדאח מגילה לרבנן וקטן שהגיע לחינוך
 חייב מלרבנן אחי לרבנן ומפיק לרבנן כלאיחא פרק מי שמחו נ*לף כא] להיכא שאכל
 האב שיעורא לרבנן בכזיח או כביצה הבן מברך לאביו לאחי לרבנן ומפיק לרבנן וכן נמי
 בפרק לולב וערבה [*לף לב] גבי הלל מי שהיה עבל ואשה וקטן מקרין אוחו עונה
 אחריהן מה שהן אומרים ואמאי לא אחי הכא נמי לרבנן ומפיק לרבנן י״ל לקטן במגילה
ד לרבנן חלא שאינו רק הגיע לחינוך ועול למגילה  אינו מוציא גלול משוס לקטן הוי ח
 לרבנן וה״ה לקטן שאכל כזיח שמא לא יוציא גלול לאכל כלי שובעו [*נל״ה כזית] אלא
דף י] תת הקורא המגילה במגילה הכחובה  לוקא שאכל קטן כלי שובעו יוציאנו. חוס׳: [
 בין הכחוביס לא יצא והני מילי בצבור אבל ביחיל יצא ילי חובחו ובצפנח פענח נמצא שם
 שזה שהחירו ביחיל לקרוח במגילה הכחובה בין הכחובים הני מילי בימי חכמים שהיו
י והקורא אוחה  כחובים בגליון כמו מגילוח שלנו אבל עחה שאינו כן אפילו ביחיל לא יצא ב
 קורא ופושטה כאגרח וכשיגמור חוזר וכורכה כולה ומברך אבל בחשובח הגאון נמצא
 כורכה וקורא כספר חורה ואינו פושטה כאגרח וכן נמסר בשחי ישיבוח ונהגו בכמה
 מקומוח שקורא וכורך כס״ח: [דף ב] אין קורץ אח המגילה וכו׳ על הנץ החמה נראה
 לראבי״ה להני מילי בהנהו תתא לכחיב בהו ביום בהליא אבל ציציח לא כחיב ביה יום
 בהליא אלא וראיחם אוחו בראייה חליא מילחא ומעמול השחר שרי לכחחילה וכן עמא
 לבר: [שם] וכן שומרח יוס כנגל יום לא תטבול על הנץ החמה ואומר בגמרא סלקא
 לעמך אמינא חהא כראייה ראשונה של זב קמ״ל כיון לבעיא ספירה וספירה ביממא הוא
 אלמא כל מילחא ללא סליק ביומיה לבעיא ספירה לא אמדנן מקצח הלילה ככל(הלילה)

 בגדי
 (ד) לידי חיוב דאורייתא אם נתפקח. ר״ל נתרפאו עיניו: (ה) אלא משום דכתיב בעבור זה. ר״ל ש״מ
 מדמצריך קרא למפטר גבי האגדה ש״מ דסומא תייב במקום אמר דאורייתא: (ו) ה״ג ומיהו שאני התם
 דמדדבנן נטי פטור. ר״ל לעולם אימא לך דאין הסומא חייב אלא מדרבנן והא דאצטריך קרא בעבור זה
 לפטור אומו מהאגדה היינו משוס דיהיה פטור אף מדרבנן ומביא הכתוב לאסמכתא בעלמא והטעם שפטור
 כאן אפילו מדרבנן הוא משוס שאמר התם דכעין דאורייתא תיקון ע״ש: (ז) אע״ג דלית ליה מצה.. נ״ל
 דצ״ל אע״ג דאית ע״ש: (ח) דדייקינן בפרק העומר. פרק ר׳ ישמעאל נקרא פרק העומר משוס דמיירי
 כולו מעומר וכן בכ״מ קורא המרדכי פרק איזהו נשך פרק הרבית משוס דמיירי ברבית: סליק פירקא
 (א) וצ״ע כברבת המזון אם י׳׳ל בו׳ וקשה למה יהא חילוק בין ברכת המזון לברכת הרב את דבנו דהא
 גס בברכת המזון אמר כבר ה׳ אלהינו וכ״כ לעיל בסוף מסכת ברכות בנוסח ברכת המזון סי׳ רי״ז בפשיטות
 אבינו מלכנו ולא הזכיר האל ר״ל למ״ה יש סברא בברכת המזון לומר האל משום למפסיק בין ה׳ אלהינו מלך
 העולם האל אבינו מלכנו בתיבות הטוב והמטיב כלאיתא שם הניסתא ולא כנוסתא שלנו וק״ל: (ב) והבי איתא
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 מסכת מרדכי מגילה
 קרא שאין אלם ממבז לו פי׳ אינו נוטל שררה לעצמו ואע״ג דאקריאה לתורה קאי ה״ה
 כמגילה וכן ש״צ שהוא שושבין וקורא נראה לצ״ל לו אחר קרא. ראבי״ה: חזן העומל
 לקדוח אחר עומל ומחזן עליו על שיקרא כך היא כחונןפחא ומייחי לה הנא כאלפסי
 והכי איחא כירושלמי לפירקין רכ שמואל כר ר׳ יצחק עאל לכיח הכנסח הוה חל כר נש
 קאי וקרי ולא מוקי כר נש תחוחיה אמר ליה אסור לך כשס שניחנה החורה ע״י סרסור
 וכו׳ ויליף לה מלכחיכ אנכי עומל כין ה׳ וכיניכם: תתיב ה< אין פותתין פתח כית
 הכנסח אלא למזרח פרק קמא לכרכוח פר״י לוקא ללילהו כני ככל שהיו הופכין עצמן
 לצל מערכ כי א״י כמערכ אכל ללילן לא: תתיג ה<כהן אחר כהן לא יקרא מפני
 פגמו של ראשון רכינו אפריס היה מוחה לכהן שהוא שליח צכור לקרוח כהן חכרו לס״ח
 וכן לוי שהוא חזן לקרוח לוי חכרו לספר חורה כלאמרינן כהן אחר כהן לא יקרא מפני
 פגמו של ראשון וכן כלוי כמו כן ורכינו יואל לחה סכרחו וראייחו ואמר כי מנהגנו טוכ
 כי הכל יולעין שכהן מוחר להיוח שליח צכור(י) ואי משוס אורחים הכאין מארץ רחוקה
 מה הן יולעין שהחזן הוא כהן ואי משום המכירין אוחו אין לחוש: ה<המפטיר לא
 יפטיר על שיגלול ס״ח פי׳ ה״ר שמואל מכונכיר״ק על שיגמור הגלילה כלי שגם הגולל
 יכין אח המפטיר: תתיד [דף כג] מאי כרכח אכלים כרכח רחכה לאמר ר׳ יוחנן כו׳
 מכאן מוכיח ר״י דכרכח המזון לאבלים אינו כי׳ אע״פ שאומר אל אמח שופט צדק ללא
 מצינו כיה י׳ ואע״ג דמילחא קמייחא דר׳ יצחק פ״ק דכחוכוח הוה כעי לאוקמי החם
 בכרכח המזון מיהו כמסקנא מוקים לה ככרכח רחכה. וכן מצא ר״י כחשוכח הגאונים
 שלי שאין מכרכין כי׳ אלא ככרכח רחכה כלכד וכן פירש כסה״מ כמצוח עשה סימן מ״ה
 ורכינו מאיר כחכ שכרכח אכלים כברכח המזון אינו אלא כי׳ כיון דפר״ק דכחוכוח
 מעיקרא ס״ד דמקשה דמיירי ככרכח אכלים וקאמר כי׳ אי לאו משוס דאמר כוי:
 תתטו [דף כד] קטן אינו נושא אח כפיו פירוש אע״פ שיודע לישא אח כפיו ואמר
 ר״י דדוקא כפני עצמו אינו יכול לישא כפיו אכל עם הכהנים גדולים יכול לישא אח כפיו
 דאמר פרק לולכ הגזול קטן היודע לישא כפיו חולקין לו חרומה וכה״ג אשכחן כערכין
 פרק שני גכי שיר של לויס שאין הקטנים עולין למנין המשוררין ואין עולין לדוכן אלא
 כין רגלי הלוים משוררים כדי להחחנך והא דמצריך פ״ק דחולין מלוי זקן היינו לישא
 כפיו חדיר כקכיעוח אכל כאקראי כעלמא יכול לישא אח כפיו כדי לאחזוקי נפשיה ככהני
 אע״פ שלא נחמלא זקנו מצאחי דכהן פנוי אינו נושא אח כפיו א כי השרוי כלא אשה
 שרוי כלא שמחה וראוי למכרך שיהא שרוי כשמחה כמו שמצינו כיצחק אחרי שאכל כחיכ
 ואברכך וכן מצינו שמחים וטובי לב וכחיב ויברכו אח המלך: מתני׳ תתטז [שם]
 מפני שהעם מסחכלין כו פירש״י הטעם מפני שעיניו כהוח וליחא להא טעמא אלא בזמן
 שב״המ״ק קייס שמכרכין כשם המפורש כדאיחא פ״כ דחגיגה והכא מיירי כזמן הזה דהא
 פריך הכא מלרכ הונא ודרכי יוחנן שמע מינה דכזמן הזה איירי ואסור משום היסח
 הלעח והכי משמע כירושלמי והכי סלקא שמעחין לכל המומין אס לש כעירו מוחר
 לעקומוח מני הכא ככלל המומין ושרי להו כירושלמי לפרקין [*לגרסינן] נפחלי הוו
 אצכעוחיו עקומוח אחיא שאל לרכי מאיר אמר ליה מטון שאחה לש כעירך מוחר: ה) כה
 תברכו כקול רס כסיפרי חניא כלי שיהו כל הקהל שומעין: ה<אין הכהניס רשאין לכוף
 קשרי אצכעוחיהם כחכ ראכי״ה מה שהכהניס פוחחין אצכעותיהם לכר זה לא מצינו
 כחלמול אלא לרשנים אמרו טעם אמר מלא ו׳ קח אוחה ו׳ ושים אוחה כחוך כ״ה ויהיה
 כוה לשון חלון וכשהכהנים נושאים כפיהם נהגו לחלק אצבעוחיהס לדוכן וזהו מציץ מן
 החרכים מכין אצכעוחיהם של כהניס שעושין מידיהם חלונוח: עם שאחורי הכהנים
 ירושלמי העומד מן הצדדין לכהניס נשמיענה מן הדא י) נחכוין להזוח לפניו והזה לאחריו
 הזאחו פסולה ואם נחכוין להזוח לפניו והזה לצדדין הזאחו כשרה הדא אמרח העומד
 מן הצדדין הרי הוא ככלל כרכה: תתיז י<לשנים קורא כהנים כחכ ר״ח כספר הישר
 דש״צ אסור להפסיק לקרוח כהנים דאפילו לאמן יהא שמיה רכא מכרך אסור להפסיק
 ואפילו אס המלך שואל כשלומי ואפילו נחש כרוך על עקכו ואי איישר חילי אכטליניה
 דכי׳ אמרינן לשנים קורא כהניס אחזן קאי ולא אש״צ דתרי נינהו דחזן הוא השמש העוסק
 בצרכי ביהכ״נ ורואה היכן קורין וכיצד מקרין ושנים הם כדאמרינן כסנהדרין פ״ק וכ׳
 חזנים וש״צ הוא מובחר שבקהל [*ועניו] ומרוצה כדמפרש גבי חעניוח בחעניח והתם
 מוכח שהחזן אומר לש״ץ חקע ועוד דאמרינן אין הכהנים רשאין להחחיל בברכה עד
 שיכלה הלבור מפי הקורא להיינו החזן ובסיפא קאמר דאין ש״צ וכו׳ מכלל דקורא וש״צ
 לאו חלא נינהו וכחב רבינו מאיר בין למנהג שלנו שהש״צ קורא כהניס ומקרא אוחן בין
 לפירוש ר״ח הרבה נפלאחי למה מללגין מקצח ברכה של ברכח כהנים שאין אנו אומרים
 אלהינו ואלהי אבוחינו ברכנו בברכה וכו׳ על יברכך ולפירוש ר״ח על שים שלום ויש
 לומר כיון לכהני עקרי כרעיהו ב להלי ציבורא לברך י״ר לפניך ה׳ אלהינו ואלהי אבוחינו
 שתהא ברכה זי שצויתנו לברך אח עמך ישראל שלא יהיה בה מכשול ועון זה במקום
 שהש״צ אומר כל השנה ברכנו בברכה וכי ליכא נשיאות כפים אמר לה ש״צ וכי איכא

 יונחן ביומא לחולא והחם גבי ר״ח קאמר וקרי לערב ר״ח יום המעשה אלמא ר״ח לאו
 יום המעשה הוא: תתז אין אלם חשוב רשאי ליפול על פניו וכו׳ בירושלמי מפרש היינו
 לוקא כשמחפללין בשביל הצבור ובצבור אבל היכא שמחפלל בינו לבין עצמו בביחו ש״ל
 להיכא שמחפלל על הצבור ובצבור ואין נענה כסיפא ליה מילחא שמהרהרין אחריו שאין
 הגון: [דף כג] לכי נפלי אאגפייהו מצלי אצלויי לעיל גרסינן בחלמול ואי בעיח אימא רב
 פישוט ילים ורגלים הוא לעביל כעולא דאמר עולא לא אסרה חורה וכו׳ ר״י פירש
 למעיקרא אסרה להם מלרבנן אפילו בלא פישוט ילים ורגלים ולבסוף קאמר איבעיח
 אימא דאינו אסור מדרבנן ורב פישוט יליס ורגלים עביל שזה אסור מן החורה ומיהו
 קשה ללישנא קמא לאסור(אפילו) מלרבנן אפילו בלא פישוט יליס ורגלים יש לחמוה על
 בחי כנסיות שיש להם רצפה ונופל שם ש״ץ על פניו [*ואומר ר״י לאצלי אצלויי ובהכי
 שרי] וכן משמע (ו) לקחני החם ברייחא לבסמוך קילה על אפיס וכו׳ ואמר רב חייא
 בריה לרב הונא חזינא להו לאביי ורבא למצלי אצלויי פי׳ שהיחה שם רצפה של אבנים
 ומחהפכין על ציליהן שלא היו נראין כמשחחוין אע״פ שלא היו עושין פישוט ילים כלל
 ושמעתי למשוס האי טעמא משימין ביהכ״פ עשבים בביהכ״נ לכסות אח הרצפה משום
 לנופלים על פניהם כשאומרים והכהניס והעם וכו׳: תתח והמוסיף לא יוסיף על שלשה
 השיב ר״י בר׳ אברהם על מעשה שבא לפניו שאירע ג׳ חופוח ביום ל׳ אחל והיה אתל
 מהן כהן וב׳ ישראלים והורה שביום ה׳ היו יכולין לקרוח בחורה ואע״פ ששנינו והמוסיף
 לא יוסיף על שלשה. (והשיב) נראה בעיני דהוי כמו מועל לקורין ארבעה כלקאמרינן
 בפ״ק דכחובוח דמדמה חחן למועד וימי המועד שלו חשיב ליה [*לדידיה] רגל וכי היכי
 לאמרי׳ במועל אע״פ שאמרו אין אבילוח במועד אבל דברים שבצנעה נוהג הכי גמי
 אמרינן בתתן לאינו נוהג בו אבילות וא״ח א״כ אפי׳ כשאין שם אלא חחן אחל יהיו קורין
 ארבעה נראה לומר (ח) לאין חשיב מועד אלא לגבי חחניס גופייהו אבל לגבי אחרים לא
 להט אמרי׳ פירקא קמא למועל קטן חחן הנולל בו נגע נוחנים לו שבעח ימי המשחה
 לו ולאיצטליתו ולכסותו וכן ברגל נוחנין לו כל ימי הרגל הלכך גבי לילהו קרינן ליה מועל
 אבל כשהאתריס יקראו בתורה בעלו יותר משלשה לא שהרי שנינו לא יוסיף משלשה אבל
 אוחם ארבעה שאירעו באוחו יום חמישי כולם היו חתנים והיה להם מועל לכן הכהן
 קורא פעמים א< ואחריו שנים הישראלים הרי ל׳: [שם] תתט חל אמר עולה וחל אמר
 אינו עולה פר״ח לקי״ל כמאן לאמר עולה שהרי בשל סופרים הלך אחר המיקל לכן אנו
 נוהגים בחעניח ובט״ב וביו״כ במנחה דהשלישי מפטיר משוס דאז אסור להוסיף על
 שלשה בני אדם אבל בשבח ויו״ט שמוחר להוסיף עליהם אז אנו עושין כמאן דאמר אינו
 עולה ואע״ג לאמר פרק בני העיר קרו בואתה תצוה שיתא וחד בכי תשא מכל מקום
 תקנו עכשיו שיקרא המפטיר שהוא שמיני בכי תשא כלי לנהוג אליבא לתרוייהו. כך השיב
 רבינו תם לרבינו משולם. וכן פסקו רב עמרם ורב יהולאי גאון לטון לנהיגין בשבח
 לקרות ז׳ בלא מפטיר משוס הכי נהגו לומר קליש בין השביעי למפטיר להוליע שאינו
 מן המנין השבעה כמו שחקנו קליש בין חפלח ערביח לי״ח ברכוח להוליע לחפלח ערביח
 רשוח ולפיכך חוזר המפטיר וקורא במה שקרא השביעי ובימי חכמי החלמול לא היה כן
 אלא קורא המפטיר מה שלא קראו עליין והכי מוכחא סוגיא לשמעחין לקאמר כיון
 למשום כבול חורה כנגלו נמי לא בעינן ולא קאמר כיון לאינו [*אלא] חוזר וקורא (אלא)
 מה שקראו אחרים כנגלו לא בעינן ורבינו אליעזר הנהיג שאפילו בשעה שמוציאין ג׳
 ספרי תורות שקורין הז׳ בכולן ולאתר שקרא השביעי בס״ת שלישי יאמר קליש והמפטיר
 חוזר וקורא מה שקרא בס״ח האחרון כבשאר שבתות השנה וכן הנהיג רבינו משולם את
(ט) וכן נוהגין בצרפת ואין להקשות על מנהגינו שקטן קורא 3*במוספין להא רו  בני עי
 קטן עולה למנין ז׳ וכ״ש שקורא לפרשת המוספין: [שם] לא שנו אלא במקום שאין
 מתורגמן משמע מהכא שאפי׳ בימיהם יש מקומות שאין מתרגמין ומכאן סעל למנהג
 אשכנז שאין נוהגים לתרגם: [שם] תתי אין פורסין על שמע מפרש בירושלמי לאם
 החחילו בי׳ ויצאו מקצתם גומר ועל היוצאים שאין מניתין שם י׳ נאמר ועוזבי ה׳ יכלו:
 תתיא [דף כד] מללגין בחורה בענין א׳ ובנביא בשני עניינים כאן וכאן בכלי שלא
 יפסיק החורגמן והא למללגין מן ויחל לפסל לך משום להכל עגין אחל הוא להא כהן
 גלול מללג וגולל מאחרי מוח לאך בעשור להכל ענין אחל הוא כלאיחא ביומא ובסוטה
 ובכלי שלא יפסיק החורגמן אבל בעשור שבחומש הפקולים מרוחק וא״א בדילוג ובגלילה
 להט קורא ומבחוץ י<חניא בחוספחא בני הכנסח שאין להם שיקרא אלא אחל עומל
 וקורא ויושב ועומל וקורא וטעמא [*משום] לאל״כ במאי מינכר והך חוספחא מיחניא
 קולם חקנה שחקנו לכל אחל לברך לפניה ולאחריה משוס הנכנסין והיוצאין ולהט לא
 מינכר אבל ללילן שהחקינו לברך לפניה ולאחריה לא צריך לישב למינכר בברכה שמברך
 שבע פעמים לפניה ולאחריה ומשום הכי כהן הקורא פעמים במקום שאין לוי א״צ לישב
 בינחיס ומשום רביט יהולה כחבו לאס אין בב״ה רק כהנים יקרא אחל ז׳ פעמים ועל
 כל פרשה יברך לפניה ולאחריה: י) ראש הכנסח או חזן לא יקרא על שיאמרו לו אחריס

 חרושי אנשי שם
 ומוזרני לומר כי ברכנו בברכה כו׳ אינו כלל מטופס הברכה שתקנו ק״כ זקנים ומהם כמה נביאים על שים
 שלום תוספתא היא שהוסיפו בדורות האתרוניס ולא ידעתי מתי וכן מצאתי שוב בסדר רב עמרם שכתב תתילת
 כל ברכה של י׳׳ת ברכות וסוף כל ברכה וכשהגיע לרצה כתב וז״ל רצה יי׳ אלהינו בעמך עד בא״י המתזיר
 שכינתו לציון מודים עד הטוב שמך שיס שלום עד בא״י המברך את עמו ישראל בשלום עכ״ל אלמא הברכה
 מתתלת בשיס שלוס וכן משמע בריש הקורא את המגילה דגרס מה ראו לומר ברכת כהניס אתר ההודאה
 לככיב וישא אהרן על ומה ראו לומר שים שלוס אחר ברכת כהניס לכתיב ושמו את שמי על מי ישראל ואני

 מהר״ם א וכן כתוב בשבולי הלקט בשם רבינו יצתק בר׳ יהודה והרשב״א כתב בתשובה שאינו מוצא סמך
 לזה בתלמוד ושמא מדרש אגדה הוא ומיהו בספר הזהר נמצא שכהן שאינו נשוי פסול לעבודה וכהן העובד
 מברך שנאמר ויברכם וירד מעשות החטאת וגו׳ ומהאי טעמא אונן לא ישא כפיו שהרי אינו עובד ומה״ט אין
 נשיאות כפיס בלילה כדמוכת בתוספות ר״פ תפלת השתר עיין בהגה״ה במיימון פ״ג דה״ת וברכת כהניס
 ובפנו״ו. גס האשרי מביאו בהל׳ יו״כ: מהר״ם פ מיהו לא משמע לישנא כי אמר עקר כרעיה להדי צבורא
 לברך ברכת כהנים אלא כי עקר כרעיה ממקומו בעבודה לכך נראה לפרש כפשוטו ואעפ״כ יוכל ליישב המנהג

 נגדי ישע
 בב״ה כדפרש״י בתלמודא דף כ״ב ריש ע״ב וי״ל דאין האיתור הוא מה שמפסיקין הפרשה לד׳ דמאי אכפת
 בזה אס מתלקין לגי או לד׳ מאתר דעכ״פ צריך לגומרה אלא האיתור הוא במה שצריכין לקרות כל פעם איש
 אחר מן הצבור ולהשהות עליו עד שיבא אבל בנידון לידן שכהן קורא פעמים וא״כ הוי כפעם אחר שקורץ
 ג׳ ודו״ק: (ט) ובן נוהגץ בצרפת וכתב הרא״ש ע״ז ומנהג כשר הוא דלא מסתבר לקטן המפטיד שאינו
 מן המכין שיקרא חובת היום עכ״ל: (י) ואי משום אורחים הבאין טאדץ רחוקה ר״ל שאינן יודעים שהוא

 ש״ץ: פליק פירקא

 (ז) דקתני התם ברייתא בו׳ ואטד רב ח״א כו׳ כתב זה להוכיח דטעמא דאביי ורבא דמצלו אצלויי הוא
 משוס שלא יהא נראה כמשתתוה ולא כפרש״י וכמשמעות הרי׳׳ף שס״ל שעשו כן משוס הא דר״א דאין אדם
 חשוב רשאי ליפול כו׳ דמדמייתי לה בתר הך ברייתא דקידה על אפיס כו׳ אמר רב חייא בדה דרב הונא
 לאשמעינן אע״ג דמה״ת אין השתחואה אסורה על הרצפה אלא בפישוט ידים ורגלים מדרבנן אסור אף בלא
 פישוט ידים ורגלים ולהכי הוו מצלי אביי ורבא כן הוא לשון הרא״ש: (ח) דאין חשוב מועד אלא לגבי
 חתנים אבל לגבי אחרים לא וא״ת א״כ איך יקראו בצבור והא איכא ביטול מלאכה לעס במה שהן מאחדן
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 מםכת מרדכי מגילה ה
 אמר ולא כפליה לחנאיה דלא אמר אס לא יבנו כ״ה יחזירו לי הקרקע אמרי׳ אלעחא
 לילהו יהבה מעיקרא והשחא קהלר ביה ולא מצי והא לאמר פ״ק לערכין ישראל שהחנדב
 מנורה או נר לב״ה לאסור לשטחה ללבר הרשוח ה״מ בשכבר הלליקו בה לב״ה לנשחמש
 בהן קלש אבל לא הלליקו בהן עליין מוחר לשנוחה אפילו ללבר הרשוח והזמנה לאו
 מילחא היא ואם ראובן מבני אוחה העיר אינם רשאין לשנות בלא לעחו אם הוא עומל
 וצווח כיון לאיחיהיב אלעחא לכולהו אא״כ יש שם חבר עיר כרב אשי בלורו במחא מחסיא
 לכל מה לאחי אלעחא ליליה אחי והא לאמרינן פ״ק לב״ב ורשאין בני העיר לעשוח
 קופה חמחוי וחמחוי קופה ולשנוחה לכל מה שירצו ה״מ בז׳ טובי העיר במעמל אנשי
 העיר כלאיחא פרק בני העיר או חבר העיר כרב אשי אבל בענין אחר לא ומיהו נהי
 לאין רשאין לשנוחה בלא לעח ראובן ראובן נמי לא מצי לשנוח ולמיהלר ללא גרע
 מהאומר אחן לפלוני עשיר אס היה לעחו שיהיה נלר לנעשה נלר כ״ש הכא לאיכא נמי
 עניים בעיר לנעשה נלר ולא מצי מיהלר ביה ואם לא יוכלו עחה לעשוחו ב״ה ימחינו
 לאחר זמן שמא יחנו להם הכומרים רשוח לאחר כן או יפייסו ראובן שיחרצה להם
 לשנותה: [שם] אמר רבא מריש הוה אמינא האי פורסא חשמיש לחשמיש הוא [פרש״י]
 סורסא יריעה שפורסין סביבות הארון בפנים ור״י פירש לפורסא היא יריעה על הארון
 מבחין לכסוחו ולהט ס״ל לרבא להוי תשמיש לתשמיש ושאל ה״ר אביגלור כהן לה״ר
 יצתק מוינ״א תתכב על בנין שבב״ה העשוי בבנין אבנים בתוך חומה מזרחיח ומפני
 שהיו מתקלקלין ספרי תורות המונתות [בתוכו] מתמת לתלות הקרקע עשו ארון עץ תלוש
 והוציאו מחוך הישן ונחנום בחלש ומתקיימין בו יפה ושאל השואל אם מותר להרוס אח
 הראשון ולגנוז אח אבניו כלין חשמישי קלושה כי מאחר שאין משחמשין אלא בארון עץ
 מה צורך בשתי ארונות הללו (ד) ופשיעוחא אין שייך כאן והמקום צר לעמול זה בפני
 זה. והשיב הר״י לא שאלח אלא אם מוחר להרוס אח הראשון ולגנוז אח אבניו אבל
 פשיטא לך דיש בו משוס חשמישי קלושה כך נראה בעיני לאין בו משום חשמישי קלושה
 לאף על גב לארון ודאי יש בו משוס חשמיש קדושה דאמרינן פרק בני העיר מריש הוה
 אמינא האי פורסא חשמיש לחשמיש הוא ובפרק 3׳ לשבח נמי קרי ליה ארון הקלש
 כלחניא רבי שמעון בן אלעזר אומר בעון שני לברים עמי הארץ מחים על שקורין לארון
 הקלש ארנא ולביהכ״נ ביח עם אלמא ארון הקלש מיקרי וש״מ חשמישי קלושה הוא
 אפ״ה על נלון זה לאחינא עלה נראה בעיני לליח ביה משוס ארון הקלש שאני אומר
 אין קרוי ארון הקדש אלא שעשוי כמין ארגז ולכבוד ולא לשמירה וחלע לרבא קרי ליה
 חיבה לאמר רבא חיבוחא לאירפט כו׳ אלמא לבכה״ג לא מיקרי ארון הקדש אבל זה
 שהוא עשוי כבנין החומה לשמירה הוא עשוי ולא לכבול ס״ח וההיא ליח ביה משוס
 חשמישי קלושה וכלאמר רכא גכי הני זכילי לחומשי כו׳ לקאמר מהו לחימא הני לאו
 לככול עכילי אלא לנטורי כעלמא הוא לעכילי (כאנלרונא כעלמא למי) קמ״ל פירוש
 קמשמע לן ללאו לנטורי עכילי אלא לככול וחו נראה כעיני להואיל שהיו מחקלקליס
 ספרי חורוח המונחים כחוכו א״כ לא היה ראוי לחשמיש קלושה ולא חלה עליו שם
 קלושה להא לא מיקריא חשמישחיה ליליה אלא מזיק ליליה הואיל והוא מקלקלו: ועול
 כחכ תתכג בספר א״ז לצריך ליזהר שלא יהו מטפחוח של ס״ח ושל נכיאיס וכתוכים
 ושל שאר ספרים (שלא יהי) שעטנז לפי שפעמים מחמם כה ידיו שכורכה סכיכ יליו כימי
 הקור כלתנן פרק כתרא לכלאים מטפחוח ספרים אין כהן משום כלאים ור׳ אליעזר
 אוסר וכירושלמי פסיק כר׳ אליעזר לאוסר: תתכד [דף כז] אין מוכרין ס״ת אפילו
 . . t ישן ליקח כה חדש פי׳ ראכי״ה (ה) דקאי
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 ללדעמ אומן רניס מקנו נעשה קלושמי חמורה ואין כדפירש לעיל אכל כל הני קדושות למתני׳
 יכולין למוכרה. וכתב ראני״ה פי׳ לנכפריס אפי׳ אס אס הם של יחיל יכול לעשוח כהס כל מה
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 אלעתא לילהו יהבו למאי לבעו עבלי ביה הכי אמרינו , , , , ,
ם לאמר ר״א כיון לאדעחא דידי קאחי מ ס ר  מסממא אכל גגי מקום ששורה ו״ילומ ל3א ש
 מסתמא כולי עלמא נמנו בבנינו שהרי נתקן לצורך רבים מזכיננא ליה וכס״ח ליחיל המוכרו ליכא
 ואס ברור לנו שבני הכרך בנאוה משלהם אס כמלכי טלו איסורא אבל אינו רואה סימן כרכה כלאמר
: רק שמעון p גמליאל: [שם] תתכה 3ני [ י ״  לשנותה שרי אפילו למשמי ביה שיניא• יהאיד מ
 העיר שהלכו לעיר אחרח ופסקו עליהן צלקה כו׳ בחוספחא ובירושלמי גרסיגן הכי בן
 עיר שפסק כעיר אחרח נוחן עמהס בני העיר שפסקו [בעיר אחרח] [*לעניים] נוחנין
 כמקומס הלכך לא שנא פסקו עליהם לא שנא פסקו מעצמן נוחנין משוס חשל וחוזרין
 ונוטלין ונוחנין לכני עירם וה״פ כני העיר שהלכו לעיר אחרח ופסקו עליהם צלקה נוחנין
 כיל נאמן שכיררו כלי שלא יחשדוס כפוסקין ואינם נוחנין ונשאל לרכינו מאיר על אחל

 נשיאוח כפים אמרי לה כהניס ועליף טפי מאלו אמר ליה ש״צ וכמלומה לי ט מחחילה
 לא נחקן לומר כרכנו ככרכה אלא כי ליכא נשיאוח כפים ועול האריך הרכ ואני קצרחי
 כי לא נפניתי: הגה״ה אמר רכ חסלא וצריך שיהא החזן ישראל וכן נוהגין ע״פ מור״ס
 ז״ל כשהש״צ כהן אחר מקרא מצאתי: הגה״ד! מצאתי אם אותו הנותן מיס לכהניס
 ליטול ידיהם כא אצל ש״צ ומזכירו ליטול אח ידיו צריך לישא כפיו אף כיש שם כהניס
 אחרים ואס לא יעלה עוכר כשלשה עשה אכל מלמלין אח הנוחן מיס שלא יזכיר אח
 הש״צ ליטול אח ידיו היכא דאיכא כהנים אחרי׳ דהשחא לא עכר אס לא ישא אח כפיו
 דכחיכ אמור להם ומחרגמינן כד יימרון להון וכדאמרינן כירושלמי. עכ״ה: גרסינן
 כירושלמי כשם רכי אליעזר כל כהן שהוא ככיהכ״נ ואינו נושא אח כפיו עוכר כשלשה
 עשה ר׳ יולן כן פזי כד הוי חשיש וחדיק רישיה קם ליה אחורי עמודא ר׳ אליעזר(אומר)
 נפיק לכרא מכאן הצריך ה״ר יעקכ הלוי משפיר״א לצאח לכהן מטח הכנסח קולם
 שיחחיל ש״צ כעכולה כשהכהן אינו נושא כפיו ע״י לחליק רישיה או כחוך שנים עשר
 חלש על אכיו ואמו כי אז נוהגין שלא לישא אח כפיהן: תתיח כל כהן שהרג אח הנפש
 פירש רכינו אכי העזרי כמפורסם להרוג שהוא מועל לכך להא גרסינן בירושלמי לפרק
 הניזקין שלא יאמר אלם כהן זה מגלה עריוח ושופך למים והוא מברכני אמר הקכ״ה
 וכי הוא מברכך אני מברכך שנאמר ושמו את שמי וגו׳ משמע מהחם לכהן שהרג אח
 הנפש נושא את כפיו: נשאל לרכינו שמשון משנ״ץ על אודות כהן שמל אח התינוק ומח
 אס יכול לישא את כפיו והשיכ מושא את כפיו ולא דמי לכהן שהרג הנפש דפרק [הקורא]
 דהתם מייד כמזיד דכתיכ ידיכם דמים מלאו ואפילו אם תמצי לומר כשוגג שאני הכא
 לאימון לשם מצוה ועוד מי יימר דכלו לו חדשיו ועוד שמא הרוח כלכלתו גם נשאל לו
 על כהן שנעשה מומר ועשה חשוכה אס יכול לישא כפיו עול והשיכ ללא מיכעיא לרכ
 נחמן לאמר פרק כחרא למנחוח הזיל כשחיטה והשחחוה לע״ז ושכ קרמו לריח ניחוח
 אלא אפי׳ למ״ל אין קרמו לריח ניחוח ה״מ קרכן כמקלש אכל נשיאוח כפים לכגכולין
 לא כלכחיכ אך לא יעלו כהני הכמוח למזכח ה׳ כירושלים וכן השיכ רטנו גרשום מאור

 הגולה: סליקא פידקא
 בני העיר: [דף כו] תתיט אכל כחלחא ליח לן כה ואפי׳ למ״ל הזמנה מילחא היא
 וכפ׳ נגמר הלין פסקינן כרכא דאמר הזמנה לאו מילחא היא איומהשחא (*איננו)
 [*אי כנו] נקרא כ״ה חלש היכא ללא החפללו כה לא קליש ולא כרכו מקרי זימון(א) וכן
 אס בנו לשם ביח ושוב הקלישו לב״ה היינו זימון בלבור בעלמא והזמנה גרילא בין כליכור
 כין כמעשה לא הוי הזמנה אא״כ עשה ליבור ומעשה כלרב חסלא גבי חפילין צר ביה
 ואזמניה לצורך חפילין פי׳ לעולם ולא לפי שעה או אקליש כי צר כיה חל זימנא והני
 מילי היכא שהקדשה לשם כ״ה ואז החפללו כה אפי׳ אורחים לפי שעה כיון שמיוחל
 לתפלה קלשה ואס לפי שעה הקליש כגון כתי כנסיות שכככל על חנאי עשויין שרי ואי
 אתני הכל לפי תנאו וכן משמע כירושלמי (*לאתני) [*לקאמר מ״י] (ב) תתכ רכי
 יונה [אי] עכל ליה מגלל ואתני עליה עילי׳ לספדא וכי היכי לאתני רכי יונה צריך
 להתנות כזמן הזה על כורסיא שהוא תשמיש לספר תורה שאל״כ אסור להשען עליו
 להנאחו ואפילו ספרים אסור להניח עליו כלמשמע הכא גוללים חורה כמטפחת ספר
 אכל לא ספר כמטפחח חורה ואפילו נכיאיס וכתובים אסור ויש למצוא היחר קצח לכורסיא
 בזמן הזה שאין רגילין לחח עליו ספר חורה כלא מטפחת והוי תשמיש דחשמיש. מיהו
 משוס מטפחח עצמה יש למנוע אם לא יחנה כדפרישיח קצרחי מדכד ראבי״ה: [שם]
 טווי ואריג מי איכא למ״ל נשאל לר׳ מאיר תתכא על ראוכן שאמר קרקע זו אני
 נותן לכנות עליה כיהכ״נ ואחר הזמן נתרצו הקהל לכנות עליה והיו הנוצדן מעככיס על
 ילו ועכשיו אומר הקהל נכנה עליה כית התלמול וראוכן השיכ אלעתא להט לא נתתיו
 והשיב לולאי ראוכן לא מצי הלר כיה לנעשה נלר מכי אמר קרקע זו לכיהכ״נ ואילו אס
 ראובן זה לא היה לר באוחה העיר (ג) לבר פשוט הוא למי העיר יכולין לשנוחה מכי
 כנישחא לט רבנן כלאמרינן ס״פ בני העיר [*ואפי׳ ללבר הרשוח רשאי בני העיר לשנוחה
 כל כמה ללא החפללו בו כבר ולא נשחמש בו כבר לאמר] חלופי זבוני שד פרש״י ליוצא
 מן ההקלש אוגרא ומשכונא אסור בקלושחיהו קיימי על הני מילי בעחיקי אבל בחלחי
 ליח לן כה ואפילו למ״ל האורג כגל למח אסור להזמנה מילחא היא ה״מ בגל למח לחזי
 לאישחמושי כיה אכל הני כטור לאריג למיא וטווי וארוג ליכא למ״ל ואפילו כי אמר
 לקרקע זו לכיהכ״נ כאורג כגל למח ולא הוי כטווי וארוג להא חזי להחפלל כמו שהוא
 והא לקרי ליה החס טווי אלימי קאי ולא אט כנישחא גופא מכל מקום ללילן שד לקיי״ל
 כרכ אלא גט האורג כגד למח להזמנה לאו מילחא היא ונ״ל לאפילו אס ראוכן עומל
 וצווח עכשיו איני חפץ שיהיה הקרקע אלא לכ״ה לא משגחינן טה לטון למעיקרא סחמא

 חרושי אנשי שם
 עצמו לא נהג כלבריו שכתב אי איישר תילי אבטליניה מכלל ללא בטלו ומצאתי כלבד קצת בתוספות רבינו
 יהולה בפרק אין עומלין ואגב אורתא אכתוב מה שנהגו שלפעמים אומרים ברכנו ופעמים מתחילי! שים
 שלום ופעמים בשלום רב ואומר אני שמדת ומוסף שהכהניס רגילין לעלות ללוכן אז אומרים ברכנו כו׳
 ובמנתה דליכא נשיאות כפיס משוס שכרות כדאיתא פ״ב לתענית אין אומרים ברכנו אלא שלום רב זהו
 בחול אבל בשבת במנתה שקראו בתורה י״א שים שלום מפני שיש בו כי באור פניך נתת לנו ה׳ אלהינו
 תורת סייס כו׳ לבל מיו״כ ותענית במנתה שאומרים ברכנו בברכה לסי שאז ראויין הכהניס לישא כפיהם
 כלמשמע בר״י פ״ב לתענית ומיהו בסלר רב עמרם לא תילק כלל באותה ברכה וכתב בכל שעה מתתילין
 בשים שלום: ואגב אורתא אני כותב מההיא דפ׳ אין עומלין אס אין שם כהן אלא הוא לא ישא את כפיו
 כו׳ ואס הבטתתו כוי ויש ליזהר שלא יעמול אתר תתתיו להקרומ הכהניס ולומר שים שלום מי שלא נתן
 לבו לתפלת ש״ץ עד ברכת כהניס וכ״ש מי שסת בשעה שהיה ש״ץ מתפלל דא״כ נמצא העומד תתתיו
 מסיים ברכת בהניס בא״י המברך את עמו ישראל בשלום ולא פתת בברכה אבל אס כוון לבו בתפלת ־ש״ץ

 שסיר דמי דשומע כעונה וה״ל כאילו הוא התתיל בברכה:

 אברכם וברכה דקב״ה שלום דכתיב ה׳ עוז לעמו יתן ה׳ יברך את עמו בשלום וע״כ הכי פירושו מה ראו
 לומר ברכת כהנים סי׳ נשיאות כסיס שאומדס הכהניס יברכך ומפסיקין בתפלה בין הודאה לשים שלוס
 ואין לפרש מה ראו לומר ברכנו בברכה עד שים שלום דא״כ מאי הדר תו קבעי מה ראו לומר שים שלום
 וכי נכון לגמור הברכה מעין תתילתה הלא חחילתה עיקר בברכת כהניס ובה מסיימינן שלום והלא בברכת
 הודאה יש בה אריכות יותר שלא צורך אלא הכי מיבעי ליה מה ראו שהש״ץ יבקש על שימת השלום על
 מה שכבר אמרו הכהניס ישא ה׳ פניו אליך וישם לך שלום אלא תקנו בקשת רחמים להקב״ה שיקיים לנו
 הבטתתו שנאמר ושמו את שמי וגו׳ ואני אברכם אסכים לברכתן ואומר אני שאותם שהנהיגו שהש״ץ קורא
 כהניס ומקרא אותם היה להם מורת כי אס יפסיק ש״ץ בתפלתו התנן בפרק אין עומדין העובר לפני
 התיבה לא יענה אמן מפני טירוף והיאך יפסיק ש׳׳ץ כלל לקרות כהניס ומקנו שיאמר בלמש דרך מסלה
 ובקשה אלהינו ואלהי אסמינו ברכנו עד כהניס עם קדושך כאמור. ואומר בלמש עד כהנים ואומר בקול
 רם כהניס ומסיים בלחש עם קדושך כאמור ומקרא יברכך כו׳ בקול רם נמצא שאינו מפסיק בתפלתו. וכן
 אנו רגילין לעשות כי טורח הוא לנו להנהיג כר״ת ולשנות סדר קדמונינו כי מדבריו משמע שאפי׳ הוא

 ע״א א׳׳נ בכרכים כדפי׳ לעיל דל א״נ מייד בכרכים ר״ל דע״ד שפירש שם ר׳ אשי מייד מתני׳ נמי בכרכים
 דאמר שס אמר ר״א האי בי כנישתא דמתא מתסיא ט׳ דלפ״ז מצינו נמי לפרש מתני׳ בכרכים ובראש ישיבה
 ברב אשי וע״ז קאי הא דאין מוכרין ס״ת דבין ס״ת של כרכים ובין של כפדס אסורין למכור אותה אבל יתיד
 יכול למכור ס״ת שלו ואין נקרא ס״ת של יתיד אלא כשלא הקדישה אבל הקדישה נקרא ספר תורה של רביס

 עיין בב״י בטור או״ת סימן קנ׳׳ג:

 בגדי ישע
 (א) ובן אם בנו לשם בית ר׳׳ל אפילו אס התפללו בו: (כ) ר׳ יונה עביד ליה מגדל ז׳׳ל הירושלמי עמד
 ליה מגדל ואתני עליה עילייה עילאה דספדא וארעיא דמנין פי׳ מגדל יש בו חילוקים זה על גט זה והתנה
 שיהא העליון לספריא והתחתון לכלים: (ג) דבר פשוט הוא בו׳ מבי כנישתא לבי רבנן דכן אי׳ בהדיא פרק
 בני העיר דבי כנישתא יכולין לשנותה לבי רבנן: (ד) ופשיעותא אין שייך כאן. לישנא דש״ס הוא ור״ל שמא
 יפשע ולא יעשה אחר אין שייך כאן דהא עשו אחר: (ה) דקא׳ אטתניתץ דקאי אבפרים ש״ס דף כ״ו
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 ו מםכת מרדכי מגילה
 פ״ק לכ״ב ועייליה לפורייה בגויה ועל דא סמכינן לישן מ״ה ביו״כ כדי לשומרו:
 הגה״ך! [שם] בתי כנסיות של בבל על פנאי הן עשויין היינו בחורבנם אבל לא ביישובן
 כלאמר לקמן דרבינא ורב אחא לא עיילו לבי כנשתא משום זילחא דמיטרא עד כאן: [דף
 בט] תתל אין מרעין בהם בהמה אומר ל״י דמיירי בקרקע שלא חפרו כלל ואפ״ה
 אסור משוס כבודן של מתים דאי כשאינו קרקע עולם מאי קאזיל וחשיב הא הכל אסור
 בהנאה והגנות והאילנות (יב) שנטועים בבית הקברות מותר וליכא למיחש משוס כבודן
 של מתים כיון שאינן על הקברים עצמן: הגה״ך! ואם ליקט שורפן במקומן ב<*דאמרינן
 פרק נגמר הדין קבריה דרב שקלי מיניה עפרא לאישתא כת יומא התם כיון דלרפואה
 עבד אין זה קלות ראש והא דשורפן במקומן אין זה כבוד של מתים אלא קנסא או משום
 שלא יחשדוהו שמוליכו לבהמתו עכ״ה: תתלא ר״ח אדר שתל להיות בשבת מוציאין
 שלשה ס״ת כר ומפטיר קורא בכי תשא ומפטיר בשקלים וזה הכלל לעולם המפטיר הולך
 לאחר הפרשה שקרא באחרונה ויש חולקין (*עליו) [*על זה] ואומר להמפטיר בר״ת
 משוס דתדיר ושאינו תדיר תדיר קודם וליתא דאדרבה דר״ח קורא קודם משום דתדיר
 והמפטיר מפטיר בדסליק מיניה וכ״פ ר״י פ״ב דשבח בשבת ור״ת וחנוכה: [שם] ר״ח
 טבת שחל להיוח בשבח כר במ״ס איחא דמפטיר בר״ח וכן העיד ה״ר שמואל מפי אביו
 ר׳ לוד שמפטירין בר״ח ואע״ג דר״ח אדר שחל להיות בשבת מפטירין ביהוידע היינו
 משום לכלול בה של ר״ח ושל שקלים כלרבי טבי ומהאי טעמא מפטירין בר״ח ניסן שחל
 להיות בשבת בראשון באתל לתלש אבל הפטרה ללא משתעי בדר״ת כלל נדחיח מפני ר״ח
 חלא לחליר קולם וחו לפרסם שהוקבע ר״ח בזמנו כדאמרי׳ פרק החליל ר״ת שתל להיות
 בשבח שיר של חלש לוחה שיר של שבח מאי לוחה להקליס ואמאי חליר ושאינו חליר
 חדיר קולס א״ר יוחנן לילע שהוקבע ר״ח בזמנו אבל בסילור רב עמרס יש שמפטיר
 בנרות של זכריה וכ״פ ר״י בר׳ יהודה וכ״פ ר״י פ״ב דשבח משוס דפרסומי כיסא עליף
 כתב רבינו משולם תתן שתל להיות בר״ת מזקנים אתבונן מפטיר בשל ר״ת שכך יש
 בתשובתו שאלתי שבתו של תתן אס היה מארבע פרשיות הללו במה מפטירין והשיבני
 רבותי שבגרמייזא להפטיר של פרשה וכן היה מעשה בימי הקדוש ר״י והורה להפטיר
 בשל פרשה שהפטרות של פרשיות כתובות בתלמוד ואילו הפטרה של חתן לא מצינו
 בתלמוד אלא שמתה בעלמא עכ״ל התשובה ואשתקד ישבו זקני קהלנו ונתיישבו בדבר
 ונמנו וגמרו שלא לדחות הפטרות נו״ע אר״ק שד״ש הואיל ופסקה רב כהנא ויש סמך
 מדברי רבותינו ג< ומהתם מצינו למידק אס אירע הפטרח חחונה בער״ח מפטירין מחר
 חדש משום שהיא כחובה בחלמוד עכ״ל רבינו משולם (יג) וכחב בספר א״ז וז״ל מעחה
 יש ללמול לכ״ש שאין לוחץ הפטרח ר״ח גופיה מפני הפטרח חחן ג וחחן הבא בשבח
 רט עקרה יפטיר שוש אשיש (יד) ובשבח של עניה סוערה (*יפטיר) [*יחחיל] רני עקרה
 ואם בא חחן בשבח של עניה סוערה יפטיר שוש אשיש שכבר אמר עניה סוערה בהפטרה
 של רני עקרה כחב ראבי״ה מנהג ההפטרוח לשחי פרשיוח ביחד אמרו משום ר״י הלוי
 שהנהיג אביו בפ׳ ראשונה ולא בשניה לפי שיש בכל הפטרה ראשונה מעין פ׳ ראשונה
 ושניה כגון נעמן יש בה מעין אשה כי חזריע וחורח מצורע זהו שנה פשוטה ובשנח
 העיבור היה שבת הגדול בזאת תהיה (טי) והפטירו רבותינו בארבעה אנשים לפי שבאשה
 כי חזריע לא יכלו להפטיר בנעמן לפי שהיחה פרשח החדש עכ״ל. ובמנהגים מצאתי כל
 פרשיות הסמוכות מפטירין הפטרה של אחרונה חוץ מאחרי מוח וקדושים שאז מפטירין
 הלא כבני כושיים שהיא הפטרה של פרשה ראשונה מפני שהפטרה של פרשה שניה
 מזכרת מתועבות ירושלים: [דף ל] בר״ה י׳ אין לתמוה למה לא יתתיל בתתלת פרשת
 המועלוח ה<שור או כשב או עז כמו שעושין בפסח ובחג ליש לומר דבפסת ובסוכות
 ראיי לקרות כל פרשח המועלוח לפי שהם רגלים ועול למחנוח עניים לכחיב מיקמי
 בחלש השביעי שייכי טפי לפסת להוא תתלת הקציר ולתג להוי זמן אסיף ומה שייכי
 לר״ה ובגמרא מסיק לקורין ביום ראשון וה׳ פקל וביום שגי עקלה: [שם] ושאר כל
 ימוח החג קורא בקרבנוח החג תימה לבכל י״ט אנו מוציאין שני ספרים וקורין בו קרבן
 למוסף ביומו וזה לא מצינו בחלמול אך בסלר רב עמרם ישנו ואנו נוהגים כן ע״פ

 שישב בחוך קהל ועלה ואמר אס אשחוק עול בקוביא אחן ה׳ זקוקין לצלקה וכן אמר
 כמה פעמים ועבר על נלרו ועחה שואלים הגנאים שבעירו ה׳ זקוקים והוא אומר שיחן
 חוץ לעיר מקום שהוא חפץ והשיב נראה לי לבר פשוט שיחנם בעירו וחניא בחוספחא
 ורשב״ם הביאה בפירושו פרק חזקח הבחיס האומר חנו מנה לב״ה ינחן לב״ה שהוא
 רגיל בה ואם רגיל בשניהם ינחן לשניהם וכן האומר מאחים לינרין לעניים ינחנו לעניי
 אותה העיר כו׳ מיהו ההוא יש ללחוח בש״מ שאמר כן ומח ולא נולע מה היה לעחו
 למסתמא אמלינן לעתיה הכי (ו) אבל היכא לפירש יעשה כפירושו אבל נראה לי ראיה
 מפרק בני העיר לקאמר בני העיר שהלכו לעיר אחרת ופסקו עליהם צלקה נותנין
 וכשיחזרו לעירם מביאים אוחה עמהם ומפרנסים בה עניי עירם אלמא (לאפי׳) בני העיר
 לחשיבי שלא להתבטל לעחס אצל בני העיר שהטילו עליהם צלקה שאינם צריכין לחח מה
 שפסקו בעיר שפסקו לשם אע״פ שהיחיל שהלך לעיר אחרח ופסקו עליו צלקה צריך
 לחח אוחה שם אפ״ה בני העיר שהלכו לעיר אחרח ופסקו עליהם צלקה אינם חייבים
 ליחנן לשם אלמא אמרינן כיון למרובים הם לא בטלו לעחם אצל לעח בני העיר אעפ״כ
 חייבץ לפרנס בה עניי עירם מללא אמר מביאץ אוחם עמהס ומפמסץ עניי עירם וכל
 מי שירצו אלמא לוקא עניי עירם וכ״ש אם פסקו בעירם שיחנו לעניי עירם וכ״ש היחיל
 שפסק שצריך ליחן לעניי עירו א: [שם] וחכמים אומרים תתכו מוכרץ אוחו ממכר
 עולם חוץ מל׳ לברים ופסק ראבי״ה (ז) להוא הלין כל הני לשרינן למכור אסור לארבעה
 לברים: [דף בח] א״ר יהולה ב״ה שחרב כו׳ כי ב״ה נקרא מקלש מעט כללקמן בפירקין
 ולכך אסור לנחוץ לבר מב״ה לחניא בספרי מנין לנוחץ אבן מן ההיכל ומן המזבח ומן
 העזרה שהוא בלא חעשה חלמול לומר ונחצחם אח מזבחוחם לא חעשון כן לה׳ אלהיכס
 ואס נחץ ע״מ למוח שרי דההיא נחיצה בנין מיקרי: תתכז [דף כז] מוחר לאלם
 להשחין וכו׳: הגה״ה מימי לא השחנחי בחוך ארבע אמוח של חפלה פי׳ לא נהגחי
 היחר על ידי שהייה כדי הילוך ד׳ אמוח (ח) אלא הלכחי ארבע אמוח עד כאן: מסקינן
 הכא ופרק מי שמחו דהמשחין שוהה כדי הילוך ארבע אמוח ומחפלל וגרסינן בירושלמי
 ר״י בשס ר׳ שמואל בשם רב אדא המחפלל לא ירוק עד שיהלוך ד׳ אמוח: גרסינן בחלמוד
 [דף כח] תתכח שאלו לרבי פרידא במה הארכח ימים אמר מימי לא ברכחי לפני כהן
 ופריך הא כל ח״ח שמברך לפניו כהן עס הארץ חייב מיחה שנאמר כל משנאי אהבו מוח
 ומשני כי קאמר איהו בשוץ והקשה ר״י מאי רבוחיה פשיטא שהכהן יקדים ויש לומר
 דלאו דוקא בשוין ממש (ט) אלא שניהם ח״ח ורבי פרידא גדול ממנו הוה ואפ״ה לא
 בירך לפניו וא״ח ואכחי מאי רבוחיה והלא הא א<*דרב קרי בכהני היינו משוס דר״א
 ורב אמי כהני חשיבי דארעא דישראל הוו כייפי ליה כדאיחא פרק הניזקין וי״ל דגם רבי
 פרידא היו כל הכהנים כפופים לו אי נמי דוקא בקריאח החורה שחקנו מפני דרכי שלום
 דכהן קורא ראשון החם לא יקרא שוס ישראל בכהני אא״כ הוה גדול הדור דכולהו כהני
 כייפי ליה והכא (נמי) גבי רבי פדדא מייד בברכה שבסעודה דלא חקון בה מידי מפני
 דרכי שלום לכך היה יכול לברך לפני כהן הפחוח ממנו מיהו אס רוצה לכבדו מעליוחא
 הוא כיון דלאו עס הארץ הוא אבל אס הוה ע״ה אין רשאי להקדים לעצמו משום שנאמר
 ולמשנאי אהבו מוח ובקרה״ח מסופק ר״י בח״ח ישראל וכהן ע״ה אי זה יקדים כי לא
 מצינו דאיכא בקריאה משוס ולמשנאי אהבו מוח ונראה דבסעודה אס החכם ישראל
 מקדים אח הכהן ע״ה לברך לפניו דרך חק ומשפט בגלל הכהונה על זה נאמר ולמשנאי
 אבל אס החכם נתן רשוח לכהן ע״ה לברך ברכח המוציא או ברכח המזון אין כאן ביח
 מיחוש דהא חכם יכול ליחן רשוח ואפי׳ לישראל הפחוח ממנו כדאיחא בברכוח דרבי
 אמר לרב(י) קום משי ידך ומפרש החם דלענין ברכח מזונא קאמר ליה וכן בר קפרא
 שנחן רשוח לאחל מחלמיליו לברך פרק כיצד מברכין(־א) וקפץ ובירך על הפרגיוח וה״ה
 ברכח המזון ליכול החכם להרשוח אפי׳ ע״ה אלמלא שאין מזמנין על עם הארץ כדאיחא
 פ׳ שלשה שאכלו ולפי מה שאין אנו נזהרין עחה בצירוף ע״ה לזימון יכול החכם ליחן
 רשוח לכהן ע״ה לברך כיון שאינו מקדימו מעצמו לענין כהונה: [דף בח] תתכט אץ
 ישנים בהם מפרש ר״י דכל דבר שהוא לצורך ב״ה כמו ביו״כ כדי לשמרו מותר כדאמר

 נשי שם
 להפטרת התת[ ואס בא תתן בשבת של עניה שוערה דהייגו פרשת ראה יפטיר הפטרת של חתן שהוא שוש
 אשיש מ״מ שהרי כבר אמר עניה סוערה בהפטרה של רני עקרה דהיינו בפרשת נת וסמכינן על אותה הפטרה
 אע׳י׳פ שודאי לכתחילה לא לשם תשלומי! של עניה סוערה נתכוין אלא שכך דינה של שבת פרשת נח להפטיר
 ברני עקרה עד כי פארך ותהיה עניה סוערה בכללה לעולס. וא״ת לפרשת כי תצא שדינה להפטיר רני כשתגיע
 בה חתונה למה יקדים לה תשלומין לשבת ראה שלפניה יסמוך ג״כ על הפטרת נת וי״ל מאי דאפשר לתקן
 מתקנינן והיכא דלא אפשר לתקן כגון שבא תתן בשבת ראה שהיא הסטרח עניה סוערה הרי סומך על שהפטיר
 אותה בשבת של פרשת נת אבל תימה דגם עניה סוערה יש לתקן ע״י תשלומין לאתריה בפרשת כי תצא שאין

 לינה להפטיר אלא עד אמר מרתמך וישלימנו לתשלומי עד כי פארך ועיין בתשובות מהרי׳׳ל סי׳ ל׳׳ט:

 ישע
 גדול כו׳ ודו״ק. ואס בא תתן בשל עניה סוערה אז בזו נדתה הסי׳ של דש״ה הוא מאתר שכבר בפ׳ נת נאמר
 גס עניה סוערה ודו״ק. אתר כתבי זה מצאתי בהגה״ת מנהגים סי׳ צ׳ וז״ל לא נהיגין כמרדכי דכתב בשבת
 עניה סוערה מתתילין רני עקרה בשביל שיבא התתונה בשבת דרני עקרה ויצטרכו לומר שוש אשיש וכן אס
 חסונה בשבת דעניה סוערה מפטירין שוש אשיש לא נהוג עד כאן לשונו משמע דמסרש הא דאמר ותת! הבא
 בשבת רני עקרה דרצה לומר בפרשה כי תצא ואמר מפרשה ראה מתפילין להפטיר ברני עקרה בשביל החחונה
 שתבא בפרשה כי תצא וצריך עיון אס כן מאי האי דקאמר בתר הכי ואס בא בשבת של עניה סוערה כוי שכבר
 אמר ע״פ ואפשר שט״ס הוא וצ״ל יפטיר שוש אשיש ויאמר ע״ס כו׳ או אפשר לומר דה״ק אם תהיה התתונה
 ברני עקרה יתתיל בשבת של ע״ס בר״ע ממילא ה״ה אס תהיה התתונה בע״ס יאמר בשבת ר״ע גס ע״ס
 ואת״כ אמר דאס גס בע״ס תהיה תתונה דאז לא יוכל להשלים אותן הפטרות אפ״ה יפטיר שוש אשיש משוס
 שכבר אמרם אילו בפ׳ נת דבו מסטירין ר״ע אמרו ג״כ בו ע״ס ויהיה הפשט איך שיהיה קשה לי הלא שוש
 אשיש היא הפטרת אתת מז׳ דנתמתא דמפטירין אחר ט׳ באב א״כ למה לא יאמרו שוש אשיש כשתהיה תתונה
 באתד משבתות הללו ואח״כ בשבת שוש אשיש יפטירו אותם הפטרת שדחו את״ז מצאתי בתוס׳ שכתבו דף ל״א
 וז״ל ולכך מקדימי( ע״ס קודם ר״ע דדרך הנתמות להיות הולכות ומשובתות יותר וכו׳ ולעולם שוש אשיש
 באתם נצבים להייט שבת שלפני ר״ה לפי שהוא סוף נממות עכ״ל ולפ״ז א״ש לצריך להיות שוש אשיש

 באחרונה: (טו) והפטי־־ו רבותינו בא״בעה אנשים ר״ל ולא בהפטרה דשבת הגדול:

rt חרושי 
 מחר״ם א והא דאמרינן פ״ק דערכין עד שלא באת ליד גבאי רשאי לשנותה אין פי׳ רשאי לשנות למצוה
 אחרת וכל שכן לפתותה ממנה דכל מה דאתי אדעתא דידהו אתי ובלבד שלא ישנוה לדבר הרשות כדאיתא
 התם והנודר עצמו אפי׳ למצוה לא ופי׳ עד שלא באת ליד גבאי רשאי לשנותה היינו ללותה ולפורעה לאתר
 זמן וכן מוכת שם כל השמועה מאיר בר ברוך זלה״ה: 3 פי׳ לפרשת נת שהפטרה שלה רני עקרה עד כי
 פארך בין לפרשת כי תצא שהפטרה שלה ג״כ רני עקרה בלבד עד אמר מרממך ה׳ וידתה הפטרת רני בשמי
 אלה כשאירע בהם הפטרת מתן שהרי יש לה תשלומין כיצד בפרשת נת ישלים רני לפרשת כי תצא כשתגיע
 לאחריה ולפרשת כי תצא כשתבא בה תתונה יקדים להפטיר בשבת פרשה ראה שלפניה שדינה להתחיל עניה
 סוערה יתחיל ברבי עקרה ויפטיר עד מרתמך כמו שמפטיר בפרשת נח כדי שתהא פרשת כי תצא פנויה

 בגדי
 (ו) אכל ה־כא דפדיש. ר״ל שמפרש דעתו ואומר שדעתו היה ליתן למקום שתסץ: (ז) הוא הדיי כל הנ־
 דשרינן למכור אםור לד׳ דכד־ם ר״ל דמיהם: (ח) אלא הלכתי ד׳ אמות דאי הוי פירושו רק ששהה אץ
 שייך בזה התפארות דהא איכא מאן דס״ל בש״ס דצריך שהייה וק״ל: (ט) אלא שניהן ת״ח ר״ל דמ״ש
 בשוין כלומר ששוין הס בזה ששניהם ת״ת ולא אתד ת״ת ואתד ע״ה: (י) קום טשי ידך וא״ת מה מייתי
 ראיה מרב דהוא ת״ת לגבי ע״ה וי״ל דתלמיד גבי רבו יש לו דין ע״ה: (יא) וקפץ וכירך על הפרגיות
 אפשר דמייתי לראיה שאינו ת״ת הוי אותו תלמיד שהרי טעה במה שבירך על הפרגיות כדאיתא שם ואפייה
 נתן לו רשות: (יב) שנטועים בבית הקברות נראה דגרסינן וכ״ה באשר״י דאל״כ מה חילוק יש בין אילנות
 לעשבים דאמרינן בהס ואס ליקט שורפן במקומן והשתא ניתא דמייד שנטועין מקודם שנעשה בית הקברות:
 (״ג) ובתב בם׳ א״ז וו״ל מעתה יש ללמוד בו׳ נלע״ד דהא״ז הוא מפרש תשובת רבינו משולם שפתת דבריו
 בשתן שחל להיות בר״ת וסיים בתתונה דהיא בערב ר׳׳ח ע״ז כתב הא״ז דסיים כן משוס דאז יש ללמוד בתתונה
 שתלה בר״ח דמכ״ש שאין מחץ הפטרח ר״ח: (יד) ובשבת של עניה םוערה יתחיל רנ־ עקרה צ״ע דהא
 מפטירץ עניה סוערה קודס לרני עקרה דע״ס היא הפטרת ראה ור״ע הוא הפטרת כי תצא ונלע״ד דר״ל
 בפ׳ נת לגס בפ׳ זו מפטירץ ר״ע ואו כשאירע תתונה בפרשה נת ונדחית הפטרת ר״ע טוב הוא מאתר שיכול
 לשלם ולהגיד אותה מעשה כן דהיינו כשיגיע פ׳ ראה שבו מפטירי! ע״ס שהוא באמצע סי׳ מ״ד בישעיה אז
 יתחיל מראש הקאסיטל דהיינו מר״ע ואל תתמה ע״ז שהרי כדמות זה כתב בסמוך ובשנת העיבור היה שנת
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 מסכת מרדכי מגילה ז
 פיואל וה׳ נחן קולו לפני חילו ויפה צעקה לאלם קולס גמר לין מלאחר גמר לין כלאית׳
 בר״ה אך רי״ץ גאות כתב שמפטירין שובה נפרשת נצטס אכן רמב״ס ז״ל כחב שקורין
 שוש אשיש ולרשו בצ״ג ושובה בשבח שבין ר״ה ליר׳כ: כתב רמב״ם ז״ל וז״ל שמנהג
 פשוט בעירנו להיוח מפטירין בנחמוח ישעיה אחר ט״נ על ר״ה ובשבת שבין ר״ה ליו״כ
 מפטיר שובה ישראל עכ״ל וההגהות לא כחבו מאומה על זה: ולרשו יש לאומרה בין
 ר״ה ליו״כ כלאמרינן לרשו ה׳ בהמצאו אלו י׳ ימי חשובה ואומרים אוחה בצום גלליה
 וכשחולקין אתם נצנים אומרים אותה גס בשבח וע״כ אוחם שמהלימץ שובה לפני יו״כ
 ישיש אשיש לאחר יו״כ ומניאין ראיה מהלין [*נצחיא] מקטין לונניהון נילם טעוח הוא
 בילם ע״כ פר״ח וכתנ כל הנוהג כמנהג הזה אין רוח חכמים ורוח המקום נוחה הימנו
 ואנן אין אנו נוהגין כן אלא מפטירין שובה בי׳ ימי חשובה ושיש אשיש קולם לק ולרשו
 קורין אוחה בצום גלליה ולי ואם יארע שבח בין חג ליו״כ יש מפטירין וילבר לול לה׳
 מגל האזינו שירה לשירה וכן עושין במגנצ״א ויש מקומות שמפטירין שוש אשיש: [דף
 לב] ת״ר פותח ורואה וכו׳ ובגמ׳ מסיק טעמיה לר״מ שלא יאמרו ברכות כתובות
 בחורה ור׳ יהודה חרגוס איכא למטעי ברכות ליכא למטעי מלגרי שניהם נלמול לאין
 לכחוב ברכוח בחורה ופסק ראבי״ה דה״ה במגילה ועוד דאיחקש לס״ח ולא דמי למגילה
 הכחובה בין הכחוביס גס נראה לומר דמכאן משמע דס״ח לא חהיה פחוחה בין גנרא
 לגברא: ירושלמי דפרק אין עומדין והאלפסי מייחי לה הכא בשמעחין תתלכ היה
 קורא בחורה ונשחחק זה שהוא עומד חחחיו יחחיל ממקום שהחחיל הראשון וא״ח
 ממקום שפסק הראשונות נחנרכו לפניהן ולא לאחריהן והאחרונים נחברכו לאחריהם ולא
 לפניהם וכחינ חורח ה׳ חמימה שחהא כולה חמימה ופי׳ רנינו יואל הלוי כיון שנשתתק
 ה״ל הסיח דעח ועל כן צריך השני לברך הא לאו הכי היה יוצא השני בנרכה שנירך
 הראשון וראיה מדחניא בחוספחא דמגלה ומייחי לה בירושלמי מעשה בר׳ מאיר שקרא
 מיושנ ננ״ה של טנעין ונחנה לאחר ובירך עליה ופריך בירושלמי זה קורא וזה מנרך
 א״ר ירמיה מכאן שהשומע כקורא משמע דאדם יוצא בברכח חבירו ואפ״ה כשנשתחק
 צריך השני לנרך מכאן יש לפסוק דאדס העומד לקרוח נחורה ובירך ברכה שלפניה
 וקרא מקצח פסוקין ופסק ולנר לנרי חורה או לנרי חול צריך לחזור ולנרך נרכה
 ראשונה אם רוצה לקרות יותר ועול ראיה מפרק הקומץ רבה גבי תפילין סח נין חפלה
 לתפלה מברך שנים על של ראש והא הכא אע״ג לתפילין של יל אין מעכבת של ראש
 ושתי מצוח הן כשסח הוי היסח הלעת מנרכה ראשונה ה״נ מי שקרא בתורה ג׳ פסוקים
 יצא ילי קריאחה ואם סח נינתיס ינרך נרכה שלפניה ורנינו אפרים חולק עליו וכחנ
 לאפילו הסיח לעחו א״צ לחזור ולברך וראיה מפרק שני לברכוח בפרקים שואל מפני
 הכבול ט׳ אלמא אע״ג לסח אין צריך לחזור ולנרך ברכוח שלפני ק״ש ומחחיל ממקום
 שפסק וק״ש גס היא תורה וכתינ נה תמימה ומחפילין אין ראיה משוס שהן פעמים
 מצוה אחח ופעמים שהן שחי מצוח לא סח מצוה אחח סח שתי מצות ומה ראיה מחוס׳
 למגילה ומן הירושלמי ומה חילוש הוא זה לאחל מנרך ואחר יוצא וכן חנן כל המצות
 כולן אע״פ שיצא מוציא וכ״ש אוחו שלא יצא אנל המנרך הקורא נתורה אין מוציא אח
 הרנים ננרכחו שהרי כל אחל ואחל צריך לנרך ולקרוא הלכך היכא שנשחחק צריך אחר
 לנרך א<אנל היכא לסח אפילו הסיח לעחו א״צ לנרך: הגה״ד! (בא) והשינ רטנו יואל
 אי לאו משום נכנסין ויוצאין כל הז׳ יוצאין ננרכוח הראשון הרי למוציא אח הרטם
 והיכא שנשחחק ליכא למיחש משום יוצאין ונכנסין לקלא איח ליה: [שם] הלווחין פרש״י
 לוחוח לספרים שלנו שאין נגללין ורטנו אט העזרי פירש כגון לווחים של כומרים וכוחנין
 עליהן לפעמים כחט הקולש ואינם מיוחלים לכך כלגרסינן נפרק הנונה על שני לווחי
 פנקס: [שם] גלול שנכולן גולל ס״ח השינ הר״י מוינ״א נספר א״ז על ששאלחס
 תתלג ששמעון מוחה טל מי שקנה מן הקהל להוציא ס״ח מן הארון הקולש ולחחה
 טל ש״צ וכן להחזירה והמעוח הללו נאוח לטס של צלקה ושמעון מוחה מפני שזו מצוה
 של החזן נראה נעיני שלא כוון יפה אותו שמעון שהרי נמה זכה נה החזן ולאי אילו
 לא היה יכול לקרוח נספר חורה אלא הוא ולאי היה זוכה אנל עחה שיכול אחר לקרוח
 מעשה נכל יום שראונן מתפלל שחריח ושמעון קורא ולוי מחסלל מוסף וא״כ היאך
 נאמר שזכה בה וחנן בחמיל נשחט שחט ישראל וקבל הכהן נחנו לחטרו וחבירו לחנירו
 ואמרינן בגמרא שמע מינה הולכה שלא ברגל שמה הולכה לילמא לנייל פורחא ומאי
 קא משמע לן ברוב עם הלרח מלך והלא לברים ק״ו ומה הכהן שכבר זכה שכבר קינל
 הלם טלו אעפ״כ נוחנו לאחר להוליכו ואוחו המוליך נוחנו לאחר לזורקו משוס ברוב
 עם הלרת מלך כל שכן מלון זה וכן המשפט שיכול לקנות להושיט המעילים לגולל ואין
 הגולל יכול למחוח כי אע״פ שקנה הגלילה לא קנה ליקח המעילים וקבלתי
 תתלד ממורי ה״ר אליעזר מגרמיז״א מעיל שחפור חחחיו פשחן צריך להשיס צל
 המעיל על הספר חורה ולא לצל פשחן לומיא למזבח הקטרח לענין יין הבללה כל מי
 שיתן יוחר לצלקה הרי הוא זוכה ולא שייך ירושה במצוח: [שם] כל האוחז ס״ת ערום
 נקבר ערום בלא אותה מצוה כחב רטנו אבי״ה נ״ל להני מילי טליס סחס אבל נטל

 ולא הסיח לעחו לא קפלינן:
 פליקו להו בני העיר ופליקא לה מםכת מגילה

 ישע
 להיות בשבת בזה לא נסשר סי׳ הפסיקתא כיון להפטרמ ש׳׳ח מסי׳ לש״ש במקומה עומלת ומ״ש שם בפסשים
 שאנו מפטירין השמים כסאי וכאן כתבו דאגו מפטירין שמעו בזה לק״מ לס׳׳ז להא ג״כ כתב המרלכי בריית
 שתל בשבת שבשפייר׳׳א נוהגי( לדלוג ולהפטיר השמים כסאי ובשאר מקומות אין מדלגין א״כ י׳׳ל דגם בר״ת
 אב שתל בשבת נמלפו מנהגי מקומות והתוס׳ לא באו לכתוב הדין איך שינהגו בריית אב שתל להיות בשבת אלא
 עיקר כוונתם להביא ראיה שאין הולכין בכ״מ אחר התלמוד ודו״ק: (יט) כי שמעתי לבלע זה החזן כך
 היה שמו וכ״ה בכתוב בלע ובכר: (כ) נ״ל דה״ג מדלג יותר מי׳ פעמים ז׳ פסוקים ומי התיר לו לדלג ולאשר
 אמר ולנפתלי אמר ולדן אמר ולגד אמר ולאשר אמר כוי ר״ל ששוב חזר תלילה ודילג כסדר הזה עד י״פ
 ולריק: (בא) והשיב דבינו •ואל כוי כשב מהר״י אבוהב נראה מלבד ר״י לדוקא כשקרא ג׳ פעמים ואח״כ
 שת צדך לשזור ולברך אבל אם לא קרא עדיין ג״פ עדיין לא עשה גמר מציה שהתחיל ואפילו שש אין לו לתזור
 ולברך עכ״ל ב״י בטא״ס סי׳ ק״מ. פליק בנל״ך ולאע״י סליקא לה בגדי ישע על הטרדכי

 ממםכת מגילה

 הקנלה וקצת יש סמך מלאמרינן לקמן אמר אנרהס לפני הקב״ה כר כבר חקנחי להם
 סלר קרמוח כ״פ ל״י ויאמ״ה הניא ראיה מן הירושלמי לגרסי׳ החס א״ר יצחק נפחא
 שנח שחל להיות בחול המועל טן בפסת בין בסוכות קורין ראה אחה אומר אלי ומפטיר
 קורא במוספין ובפסח מפטירין היתה עלי יל ה׳ ובסוכות מפטירין שים פניך על גוג:
דף לא] משך חורא ט׳ אמר רבי יצחק לזה הסרר לא ישחנה אלא כשחל פסח טוס ה׳ ] 
 אז קורא ביום א׳ 3׳ משך חורא וביום שבח שהוא יום ג׳ קורץ ראה אחה אומר אלי
 ובכללה הוי פסל לך וביום לה״ו יקרא קלש בכספא במלברא וטעמא לפי שיש לנו לק רוח
 כסלר הכחוטן בחורה בכל מה שאנו יכולין ומה שאנו קורץ שור או כשב או עז ביום
 שני לפי שכתוב בו בחמשה עשר ופרשח בשלח שייכא ליום השביעי שאז עברו אח הים
 והשאר הם כסלר: [שם] טוה״כ במנחה בשל עריוח לפי שנפשו של אלם מחאוה להם
 וישמעו וישובו ומפטירין ביונה שיש בה חשובה: [שם] בחג טוס ב׳ מפטירין ויקהלו אל
 המלך שלמה ויש מחחילין והשלם כל המלאכה והכי איחא בירושלמי בחג בי״ט ראשון
 ושני קורין נחמשה עשר יום וי״ט שני אע״פ שהוא ספק משום כבול י״ט לא קרינן
 ספיקי היום (טו) וכל סלר המועל פרש״י כסלר האלפסי וי״מ לסלר זה אינו נכון לפי
 שמשחנה נשניעי של חג אלא קורין נ׳ הראשונים ספיקי היום ושני האחרונים חוזרין
 וקורץ ספיקי היום: [שם] אמר רנ הונא ר״ח שחל להיות נא׳ נשנח מפטירץ ויאמר לו
 יהונחן ואין לחמוה מ״ש דר״ח אדר וניסן שחל להיוח באחד נשנח לאין מפטירין מחר
 חדש וי״ל דמפטירין לפני ר״ח אדר בשקלים דיהרדע והיא מוכחח שבאותו שבוע יהיה
 ר״ח אדר וכן הפטרה בראשון באחד לחדש היא מוכחת שבאוחו שבוע יהיה ר״ח ניסן:
 [שם] שנאמר וידבר משה אח מועדי ה׳ אל בני ישראל שאל לרטנו אליהו מפרי״ש למה
 אין קורין המוספים נשנח כמו בר״ח וברגלים שקורין מענינו של יום והשיב לפי שכל
 קריאחנו שאנו קורץ לכפרה הן נאוח כדאמרי׳ וידנר משה אח מועדי ה׳ אל מי ישראל
 מצותן שיהו קורץ כל א׳ נזמנו ואמר כנר תקנחי להם סדר קרמוח כל זמן שקורץ לפני
 מעלה אני עליכם כאילו הקרנחם ומוחל לכס עונותיכם הלכך נר״ח וברגלים שחטאת
 קרינה קנעוה ללורות אנל נמוסף דשנח אין חטאח קרינה לכן לא קנעוה לדורוח:
 הגה״ה וי״מ לפי שאין נה שלשה פסוקים וחימה ויחחילו כמו נר״ח למחחילין מלמעלה
 נפרשח חמילין עכ״ה: [שם] ר״ח אנ שחל להיוח נשנח מפמירין חלשיכס ומועליכס
 היינו הפטרח חזון ישעיהו ואנו אין נוהגין כן אלא שמעו לנר ה׳ נירמיה ונשנח שלפני
 חשעה נאנ חזון ישעיה וכן אנו נוהגין על פי הפסיקחא לש״ח נו״ע אר״ק של״ש שלשה
 לפורעניות [*קולם תשעה נאנ ושנעה לנתמתא לאחר חשעה נאנ ונ׳ לחשונה. ועול
 יש הרנה] שמניתין התלמול ועושין על פי המלרש שהרי קאמר נשמעתא נתעניות קורין
 נרכוח וקללוח ואנו נוהגין לקרות ויחל על פי מ״ס לנרי חכמים כלרנונות שכתונ שם
 סחס נחעניוח של ט״נ ונז׳ אחרונות של עצירת גשמים קורץ ננרכות וקללות אנל חעניוח
 אחרים קורץ ויחל ומפטיר לרשו ומיהו נט״נ נהגינן כחלמולא לילן למיקרי כי חוליל
 נניס ומי נניס ולהפטיר אסף אסיפם (יז) ואי מיקלע ר״ח אלול נשנח אין מפטירין
 השמים כסאי כי אין מללגץ ז׳ לנחמות ונשפייר״א נהגו לללג ז׳ לנחמוח מפני השמים
 כסאי ומפני ויאמר לו יהונתן שהן כחונוח נחלמול: הגה״ה ונססחים פרק כל שעה
 נלנור אנל עושין ממנו חכריכין פי׳ החוס׳ ונכמה לנרים אנו סומטן על ספרים חיצונים
 (יח) ואנו מפטירין השמים כסאי ע״פ פסיקתא עכ״ל וגם ראיחי כחונ שהר״ם ז״ל צוה
 להפטיר השמים כסאי עכ״ה: [שם] וחניא כשהוא מחחיל מחחיל נפסוק שלפניה לאו
 לוקא פסוק אחל להא יש שס פרשה ואין משיירין ומתחילין נפרשה פחות מג׳ פסוקים
 כתנ ראט״ה נהגו העם שקורץ נרוך אתה ננואך ונרוך אתה נצאחך וחוזר וכופלו
 הקורא את התוכחה ולא ילענא אמאי להא לא מחחיל נתוכחה להא איכא קראי לנרכות
 טונא מיקמי התוכחה ועול להא אמרינן חוכחות למשנה תורה פוסק אי נעי ואם כן
 למה נללג בשל משנה חורה על חנם ורב ושמואל נחלקו בפרק הקורא בדילוג של ראש
 חולש ואין נכון נעיני הך כפילוח וכן כחנ רטנו אפרים לרבינו יואל הנה בשמחח חורה
 יצאחי מטח הכנסח בחרי אף (•ט) ט שמעחי (לבלע) זה החזן (כ) מללג יוחר מעשרה
 פעמים ו׳ פסוקים ומי החיר לו לללג ולא אמר ולק אמר ולגל אמר ולאשר אמר ורנ
 ושמואל נחלקו נלילוג גני ראש חולש ונלוחק החירו לו ללא אפשר: [שם] כלי שחכלה
 שנה וקללותיה שאלו לרטנו נסים גאון למה מחלקין פרשח אתם נצטם ופרשח וילך
 שהם קצרוח כשיש שתי שנתות נין ראש השנה לחג וקורץ פרשת נצטם לפני ראש השנה
 ופרשת וילך אתר ר״ה ואץ מתלקץ פרשת מטות ומסעי שהן פרשיות גלולוח [והשינ
 הא למתלקין וילך מאתם נצנים היינו משוס דבעינן שיחמו שנה וקללותיה שיש קללות
 נאתם נצנים ואין אנו רוצים שיכנסו חוכחות של שנה הענרה נשנה הנאה. ונראה לר״י
 לנפרק הספינה משמע ללא קרי קללות אלא נאם נתקותי ונהיה ט חנא אנל משם
 ואילך לא תשיט קללות] ופי׳ ל״י לפי שרוצים לקרות אתם נצנים קולם ר״ה [*כלי]
*נץ] הקללות שנוהיה ט תנוא [*ונין] לל״ה וכן אנו קולץ נמלנר קולס  להפסיק [
 עצרח כלאמרינן הכא קורין קללוח שנחורח כהנים קולם עצרת כתנ רטנו יוסף טונ
 עלם שד״ש היינו שוש אשיש ודרשו ושונה וכן פי׳ רטנו חס וכן סדרן נפסיקחא והפטרה
 דשונה י״ל נשנת שטן סוכות ליו״כ שהוא מדנר נשאלת מטר קודם לחג ומפטירין

 בגדי
 (טז) ובל םדד המועד פרש״י כסדר האלפםי כפי הנוסתא לאלפס שלנו אין כאן אלא האלפס פירש פי׳
 אשר ומה שמקשה אשל כך לסלר זה אינו נכון לפי שמשתנה כ׳׳ז אינו קשה לפי׳ הד״ף ע״ש וצ״ע: (יז) ואי
 מקלע ר״ח אלול כשבת בו׳ ובשפייד״א נהגו בו׳ לוקא ר״ת אלול לפי שיש בהשמיס כסאי ג״כ נתמות
 דירושליס כמ״ש במנהגים אבל בר״ת אב אין שייך עדיין להפטיר בנשמות אלא ג׳ דפרענותא: (יה) ואנו
 מפטידץ השטים כשאי ע״פ פסיקתא והא דכתב לעיל דקודן דש״ת ע״פ פסיקתא היינו היכא דלא תל
 ר״ת בשבת וע׳׳ש בתוס׳ דפ׳ כ״ש דף מ׳ דכמכו זה על ר״ש אב ששל בשבת דמפטיר בו השמים כסאי וצ״ע
 דהא בפירקין כתבו דמפטיר בו שמעו וכ״כ הפוסקים: ומ״כ ע״! וי״ל דהססיקתא לא מייד כלוס מר״ש אב
 או מאלול שחלו בשבת אלא שצריך להפטיר סי׳ דש״ח נו״ע אר׳׳ק כו׳ אלא שהתוס׳ דפסשים ודמגילה מוכיחים
 מהססיקתא דאין אנו הולכין בשר שלמודנו בכ״מ שהרי לפי שלמודנו שבר״ש אב ששל בשבת מפטידן תזון
 ישעיה א״כ בודאי בשבת שלפני ט״ב צדכין להפטיר הפטרה אשדנא וזה נגד מנהגנו לפי הפסיקתא שאנו
 מסטידן סי׳ דש״ת לפני ט״ב אבל מה שאנו מפסיקין להפטיר השמים כסאי במקום שמעי בר״ת אב שתל

 הגהות וציונים מממ״י ומ״מ א) פי׳ ולא משוס היסס דעח כר״י הלד:
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 לוה סימני הדינים אשד נמצאו כמרדכי ממםכת מגילה
 כולל כל חדושי דינים שהובאו במרדכי על דעת הרמב״ם ז״ל, מאת הרב הגאון ד׳ יוםף אוטילינג זללה״ה אבד״ק קרימונה

) אין ישנים גהס וכל דכר שהוא לצורך גהכ״נ כמו גיוס א ק ) 
: ר ח ו  כפורים לשמרו מ

ו כו כלל ר י כקרקע שלא חפ ר י מי י ז ״ [ כהן אר י ע ר ) אין מ קב ) 
ר וליכא ח ו  והגנוח והאילנות שנוטפים ככיח הקכרוח מ
 למיחש משוס כבודן של מחים כיון שאינו על הקכריס

:  עצמן
׳ וה הכלל ת ט ״ ) ר״ח אדר שחל להיות כשכח מוציאין ג׳ ס  (קג

ר הולך לאחר הפרשה שקרא כאחרונה:  המפטי
ר כר״ח י ט פ מ ס איתא ל ״ מ ) ר״ח טכח שחל להיות נשבח נ קד ) 
ד ובסדור רב עמרם ו ׳ ד י אביו ר פ ד שאנן מ ז ה ע  וכן ה
: י ״ ש ר י בר יהודה ו ״ ר ר בנרות דזכריה וכן פ  יש שמפטי
ר נשל ר׳׳ח י ט פ ת מ ״ ר ׳ משולס חתן שתל להיות נ ט  (קה) כתב ר
ות ות הללו לפי שהפטרות של פרשי ׳ פרשי  וכן אס היו מד
ה של תתן לא מצינו כתלמוד ר ט פ ת כתלמוד ואילו ה ו נ  נתו

 אלא שמחה נעלמא:
ע אר״ק שד״ש ״ ו ת נ ו גמרו שלא לדחות הפטר ) נמנו ו קו ) 
״ח ב ר ר ע ת חתונה נ ר ט פ רע ה  ומציגו למידק אס אי

: ד ר חדש שהיא כתובה נחלמו ת רים מ  מפטי
ר שוש אשיש ובשבת של י ט פ ) וחתן הבא בשבת רני עקרה י  (קז
י עקרה ואס נא חמן בשבת של ר רנ י ט פ ערה י  עניה סו
ערה ר עניה סו מ ר שוש אשיש שכנר א פטי  עניה סוערה י

: ה ר ק י ע  בהפטרה של רנ
תד אמרו ות י  (קח) כתב אבי״ה מנהג ההפטרות לשתי פרשי
 משוס ר״י הלוי שהנהיג אביו כפרשה ראשונה ולא בשניה

ן שניה וראשונה:  לפי שיש ככל הפטרה ראשונה מעי
ץ הפטרה ר י ט פ ות סמוכות מ קט) במנהגים מצאחי כל פרשי ) 
ם הלא רי ת וקדושים שאז מפטי ד מו ח א ן מ  של אחרונה חו
י  כבני כושיים שהיא הפטרה של פרשה ראשונה מפנ

 שכהפטרה שניה מזכרת מתועבות ירושלים:
עדות ה נחחלח פרשח המו ״ ר  (ק•) אין לתמוה צמה לא יתחיל נ

׳ כמו שעושין נפסח ובחג:  ושור או כשכ כו
ן כו ס וקורי ד פ ט אנו מוציאים שני ס ״ ו א) תימה דככל י קי ) 
נ סף כיומו וזה לא מציגו כתלמוד אך כסדר ר  קרבן דמו
י הקבלה וראבי״ה הניא ם ישנו ואנו נוהגים כן על פ ר מ  ע

ן הירושלמי:  ראיה מ
ס ו י זה הסדר לא ישתנה אלא כשחל פסמ ט רא כו כ) משך תו קי ) 
ר הנחוכיס כתורה ככל מה  ה׳ לפי שיש לנו לקרות כסד

 שאנו יכולים:
וח לפי שנפשו של אלס מחאוה  (ק־ג) כיה״כ במנחה כשל ערי

: ו נ ישו  להס וישמעו ו
פ נ ש ר״ח אדר וניסן שחל להיוח נא׳ נ ש ד ״ ר) אין לחמוה מ קי ) 
ם לפני ר״ח אדר רי ן מחר חדש כי מפטי י ר  דאין מפטי
ידע והי׳ מוכחת שבאותו שנוע יהיה ר״ח  בשקלים דיהו
 וכן הפטרה בראשון בא׳ לחדש היא מוכחח שנאוחו שבוע

: סן  יהיה ר״ת ני
סף בשבח כמו בר״ח וברגלים ) מה שאין אנו קורים המו קטו ) 
ן לכפרה הן באות ובשבת רי  לפי שכל קריאתינו שאנו קי

ק לא קבעוה לדורוח: נה ל  שאין חטאח קרי
ן חדשיכס ומועדיכם י ר ) ר״ח אכ שתל להיוח בשנת מפטי  (קטי
 הפטרח סזון ישעיה ואנו אין נוהגים כן אלא שמעו דבר
פ ״  ה׳ בירמיה ובשבח שלפני משעה נאכ חזון ישעיה ע
ק של״ש ונוהגין לקרות ויחל ״ ר ע א ״ ו  הפסיקתא דש״ת ג

: ס ״ פ מ ׳  ע׳
ן למקרי כי תוליד בניס ובני ד י נ נהגינן כתלמודא ד ״ ט י) ב  (קי

ף אסיפם: ר אסו ס ולהפטי י מ  ו
׳ התוס׳ נהרנה דכרים אנו סומכים על  (קיח) נפסחיס פי

י רים השמים כסאי על פ ם חיצונים ואנו מפטי  ספרי
 פסיקתא:

ס לר׳ יואל הנה נשמחת תורה יצאתי ו אפרי נ ט ט) כחנ ר  (קי
ף כי שמעתי לנלע זה החזן מדלג ת הכנסת כתרי א ט  מ

ם ו׳ פסוקים ומי התיר לו לדלג: ׳ פעמי ותר מי  י
ן שהם קצרות ל פרשת ד ) מתלקין פרשת אתם נצטם ו כ ק ) 
ה ליה׳׳כ ואין מסלקי! מטות ״ ן ר  כשיש שתי שנתות ני
 ומסעי שהן ארוכות לפי שרוצים לקרות אתם נצטס קודם
 ר״ה להפסיק הקללות שכוהיה ט תכא לר״ה אנו קורים

 כמדכר קודם עצרת:
ה ליה׳׳כ: ״ ן ר ) ידרשו יש לאומרה ט א י ק ) 

מי ן י ץ שונה ט ר י ט ס ן אין אנו נוהגים כן אלא מ אנ ו ( ב קב ) 
ן אותה כצום  תשונה ושוש אשיש קודם לכן ודרשו קורי

: ו די  גדליה ו
ן ה דהוא הלי ״ ט פסק א רה ו ) אין לכתונ כרכות נתו קכג ) 
רא נ ן ג ת לא תהיה פתוסה ט ״ ס ע ל מ ש גס מ  כמגילה ו

נרא:  לג
ד חחחיו יחחיל מ ו רה ונשחתק זה שהוא ע ) היה קורא נחו י ב ק ) 

: ן  ממקום שהתחיל הראשו
ך כרכה שלפניה וקרא ר ט מד לקרות כתורה ו ס העו ד א ( ה כ ק ) 
י תול צריך ר נ י חורה או ד ר נ ר ד נ ד פסק ו  מקצח פסוקים ו

: תר ו  לחזור ולנרך כרכה ראשונה אס רוצה לקרות י
ן ל מי שקנה מ ) כ׳ א״ז על ששאלתם ששמעון מוחה ט ו קב ) 
ד ש״צ וכן ן הקדש ולמתן ט  הקהל להוציא ס״ת מז הארו
 להחזירה והמעות הללו נאות לכיס של צדקה ושמעון
י שזו מצוה של התזן נראה נעיני שלא כיון  מומה מפנ

: ן פה אומו שמעו  י
ק המשפט שיכיל לקנומ להושיט המעילים לגולל ואין ) ו ז קכ ) 
פ שקנה הגלילה לא קנה ליקמ ״ ע  הגולל יכול למחות כי א

 המעילים:
ר תחחיו פשחן צריך להשיס צד המעיל על ל שתפו מעי קכח) ) 

 הספר תורה ולא צל הפשתן דומיא דמזנת הקטרת:
ותר לצדקה הרי הוא זוכה ין הבדלה כל מי שימן י ) ולעניין י ט כ ק ) 

 ולא שייך ירושה נמצות:
י סגילה כ ד ר מ ב ח הד״ניש ש  סליק לו

ו כי השרוי נלא אשה י אינו נושא את כפי ו ) מצאתי דכהן פנ א ע ) 
ר כשמחה: ר י למכרך שיהא ש  שרוי כלא שמחה וראו

י שעיניו כהוח ס מפנ ע י שהעם מסחכלין בו סי׳ ט עב) מפנ ) 
ן שטח המקדש קייס מ א אלא 0 מ ע  וליחא להא ט
ר משוס היסח ן הזה אסו מ מ רש י  שמברכים נשם המפו

 הדעת:
: ר ח ו ץ אס דש בעירו מ מ ו מ ) כל ה עג ) 

׳ה מה שהכהניס סותחין אצבעוחיהם דבר זה לא ) כ׳ אט׳ עד ) 
ו ״ י ר מלא ו ו טעם אמו  מצינו כתלמוד אלא דרשנים אמר
ך כה ויהיה כוה לשון מלון ׳ו ושים אותם נמו ׳  קח אותה יי
 וכשהכהניס נושאין כפיהם נהגו למלוק אצבעותיהם וזהו

: ר ן החרכים כ  מציץ מ
ר להפסיק לקרומ כהניס דאפילו לאמן יהא  (עה) ש״צ אסו

׳ רבא אסור להפסיק:  שמי
) השמש הוא העוסק בצרכי בית הכנסת וש״צ היא מובחר י ע ) 

 שבקהל:
) הרנה נפלאתי למה מדלגין מקצת נדכה של ברכת כהניס עי ) 
׳ וי״צ ו כי מ ר  שאין אני אומרים אלהינו ואלהי אנותינו כ
ס ׳ זה נמקו  כיון שהכהניס מכרכים יהי רצון לפניך כי

י נברכה: מ ר מר כל השנה כ  שהש״צ אי
: א ר ק  (עח) יצריך שיהא החזן ישראל כשהש״צ כהן אחר מ

עט) אס אותו הנותן מיס לכהניס לטול ידיהס כא אצל ש״צ ) 
ש שס ו אף ט ו צריך לישא את כפי  ומזכירו ליטול ידי
ר כשלש עשה אנל נ ו  נהנים אתרים ואס לא יעלה ע
! אח הניחן מים שלא יזכיר את הש״צ ליטול אח  מלמדי

: ו די  י

ת ס מ ) הר׳ יעקכ לוי משפירא הצריך לצאת לכהן מנית ה פ ) 
ו ע״י  קודם שיתתיל ש״צ בעבודה כשהכה! אינו נושא כפי
ו ואמו כי אז ד ״ב תדש על א  דתריק רישיה או בתוך י

: הן  נוהגי! שלא לישא את כפי
ג ״ה במסורסס להרו י ׳ ראנ י ) כל כהן שהרג את הנפש פ א פ ) 

ד לכך: ע ו  שהוא מ
ן על אודות כה! שמל אח התינוק ומת ) נשאל לר״ש משאנ ב פ ) 
ו ולא דמיא ו והשיב דנושא את כפי  יכול לישא את כפי

 לכה! שהרג את הנפש:
) גס נשאל לו על כהן שהמיר דתו ועשה תשובה אם יכול ג פ ) 
ו גרשוס תר וכ! השיב רטנ ד והשיב דמו ו י ע  לישא כפי

ר הגולה:  מאי

 פרק בני העיד
׳ אורחים ) היכא שהקדישו לשם בהכ״נ ואז התפללו בה אפי ד פ ) 

 לסי שעה כיון שמיוחד למפלה קדשה:
) צריך (להתענות) [להמנוח] כזמן הזה על כורשיא שהוא ה פ ) 
׳ ר להשען עליו להנאתו ואפי  תשמיש לס״ת שאל״כ אסו

: ו  ׳שפרים אסור להניס עלי
ץ רגילין לתת ן הזה א מ ) ״ש למצוא הימר קצת לכורסיא ס ו פ ) 
 ׳עליו סייח בלא מטפחת יהוי תשמיש דתשמיש מיהו

 משוס מטפחת עצמה יש למנוע אס לא יתנה:
ק שאמר קרקע זי אני ניחן לבנות ו א ) !:שאל לר״מ על ר ז פ ) 
ת עניה היי ו מ  עליה בה״כ ואחר הזמן נחרצו הקהל ל
ר הקהל נכנה עליה מ ו  העמיס מעכטס על ידו ועכשיו א
ת התלמוד וראובן השינ אדעחא דהכי לא נחחיו והשיכ  ט

: ה  דולאי ראובן לא מצי הדר ט
ר לבהכ״נ אסור לשנותה ) ישראל שהתנדב מנורה או נ ח פ ) 
מ בשכבר הדליקו בה לבהכ׳׳נ דנשתמש ״  לדבר הרשות ה
תר לשנותה  !:הן קודש אבל לא הדליקו בהן עדיין מו

א:  ()סילו לדבר הרשות והזמנה לאו מילתא הי
! אנניס בתוך חומה מזרחית י מ ) בנין שנכהכ״ג העשוי נ ט פ ) 
י שהיו מתקלקלים ס״ח המונחות מחמת לסלוח  מפנ
י משוס תשמישי ן עץ תלוש אין נ  הקרקע ועשי ארו

 קדושה:
ן מתים על שקורי! לארון הקדש ) בעין כ׳ דנריס עמי האד צ ) 

: ת ת ט ס מ א ולטח ה מ  ח
ך ליזהר שלא יהו מטפחת של ס״ת נטאיס ד ) 5׳ א׳׳ז צ א צ ) 
ס מחמס  וכחוטס ושאר ספרים של שעטנז לפי עפעמי

: ר נ ידיו כימי הקו ט  בה ידיו שכורכה ש
ה כל הני קדושים דמפני• אס הס של יחיד יכול ״ ט ) כ׳ א ב צ ) 
: נהו די  לעשות בהן כל מה שירצה דאדעחא דדידיה ענ

ר שפסקו י העי ר אתרת נותן עמהס מ י ע ר שפסק נ ) נ! עי ג צ ) 
: ס מ ו ק מ  לעירם נותגיס נ

ד ו עדה ואמר אס אשתוק ע ך קהל ו ) אמד שישנ נתו ד צ ) 
ם ר כמה פעמי מ טא אתן ה׳ זקוקים לצדקה וכן א קו  נ
רו ה׳ זקוקים והוא  ועבר נדרו שואלים הגבאים שנעי
ט שיתנם ן דבר פשו ן לעיר מקים שהוא חס ו מר שיחן ח  או

: רו  בעי
: ו רושי  (צה) היכא דפריש יעשה כפי

פסקו עליהם צדקה אינם ר שהלכו לעיר אחרח ו ) בני העי ו צ ) 
 חייטס ליחנס לשם:

ה הוא הדין כל הני דשרינ! למכור אסיר לארבעה ״ ט ) כי׳ א י צ ) 
: ם י ר י  ד

׳ לא נהגחי מי לא השתנתי בתוך ד׳ אמות של תפלה פי צח) מי ) 
י שהיה כדי הילוך ד׳ אמות אלא (הלכתא) ״  היתר ע

כ: ׳ ע אמות ע׳ נ  [הלכתי] אר
רא י דרכי שלוס דכה! קו ) כקריאת התורה שתקנו מפנ ט צ ) 
ר  ראשי! לא יקרא שוס ישראל נכהני אא״כ הוה גדול הדו
די ן כה מי  דסלהו כהני כייפי להו אנל כסעודה דלא תקי
ו מיהו  משוס דרכי שלום יכול לכרך לפני כהן הפחות ממנ
ק אכל א  אס ריצה לכבדו מעלייתא הוא כיון דלאו עם ה

ן רשאי להקדים:  ע ״ה אי
י בח״ת ישראל וכהן ע׳׳ה ״ ת הסירה מסוסה ר א ד ן נ ק) נ ) 
ה משוס א ד ק  איזה מהם יקדים כי נא מצינו דאיכא נ

: ת ו  ילמשנאי אהנו מ

ט יהודה ברני קלונימיס היה מסיפק אם סימא מכרך ) ר ו ל ) 
 בורא מאורי האש:

ד לקרות המגילה ) בצפנת פענח נמצא שזה שהחירי טחי לי ) 
י תכמיס שהיו כפוביס מ ן הכתוטס הני מילי ט  הכתובה ט
 נגליון כמי מגילות שלנו אכל עתה שאינו כך אפילו ביחיד

רא ופישטה באגרת:  לא יצא והקורא אותה קו
ה הני מילי הנהו דכתיג בהו יום ״ ט לח) עד הנץ החמה כ׳ א ) 
ה יום נהדיא אלא וראיתם נ ט  נהדיא אכל ציצית לא כתי

: י ד השתר שר מעמו  אותם נראיה תליא מילתא י
נ! מקצת היום ככולי לא ר נאכל דלא אמרי ק ר׳ מאי ס ) פ ט ל ) 
ס ל׳ עד הנץ הממה מיהו לעגין שמועה ו ס ז׳ ולא ט י  ט
רים אלא שעה אחח סלקא אפילו  רחוקה לא בעינן ספו

 נלילה:
מר ולספירה ולהקטר ) כל הלילה כשר לקצירח העי מ ) 

 חלטס:
קר מי שלא בירך כלילה שכר ספירה ר י עקנ נ ׳ י ) כ׳ ר א מ ) 

ן ליה: רה נזמנה לא יהטנ ן ליה שכר ספי  יהטנ
ך כייס משוס כרכה ר נ ך נלילה לא י ר ה מי שלא ט ״ ט ) כ׳ א ב מ ) 

 לנטלה אנל מונה כלא כרכה:
ע משנין הימים זדעחו לברך ולסיים כמו ד י ) אס אינו י מג ) 
ו ואדעחא דהכי פתח ישהה ד י נ ח  שישמע מן הקהל או מ
פן סייס גס הוא אחריהם  נסיוס עד שישמע הימנו ו

יג נפיק דסתיחה וסיום איכא:  כנה׳
ה ״ ט ומי ומצוה למימני שנועי וכי א ) מצוה למימני י ד מ ) 
׳ וזה להפך ף השכוע כו ו ך למימני עד ס ד  דשכועי לא צ

: ם ד פ ט א ר  מ

 פרק הקורא עומד
ו ולא נ כ  (מה) נהגו נמתיכתא לומר כא״י אמ״ה הרכ את ד
ן ו צ״ע נכרכת המז ר ה׳ אלהינו ו  לימא האל דקאמר כנ

:  אס יש לימר האל אטנו מלכנו
׳ פסיקים ופרשת עמלק ץ נפרשה פחות מי ר ו ץ ק ) א ו ט ) 
נחד עניינא ׳ פסוקים הואיל ו ס שהיא ט רי פו  שקורי! נ

: ה  הוא ליח לן נ
: ר נ א ד מ י וכן ע פ רש״ ״ כ ן כספרי כתכ לולי ו ) הזי״ו ל מז ) 

! כתעניות ויתל  (מה) תימה לרי׳י על מנהגנו שאנו קורי
 והראשון מחחיל שס והוא לסוף שני פסוקים מפרשה
׳ פסוקים  שלמעלה והא אין מתחילי! בפרשה סחוח מג
 גזירה משים הנכנסים שנא יאמרו שקרא אחד לפניי

ם: קי פרשה ולא קרא רק שני פסו  והתחיל נ
) שאין בו בטיל מלאכה לעס כגין ר״ח כי דוהא לנשים ט מ ) 

ו נזמיהם בעגל: ק ר  נתנה מצוה זו בשטל שלא פ
ף ר א מר ר״י דמלאנה כטדה כגון לחרוש ולזרוע אסו ) או נ ) 

 לאנשים:
׳ ירושלמי היינו ו כו י א) אין אדם חשיב רשאי ליפיל על פנ נ ) 
 דוקא כשמתפללץ בשטל הצבור ובצבור אבל היכא
ר דמי דליכא כסיפא ו לטן עצמו שפי נ ו ט ת ט  שמתפלל נ

 אס לא נענה:
ב) דכי נפלי אאנפייהו מצלי אצלויי: ; ) 

) יש לממיה על כתי כנסיות שיש להם רצפה ונופל שם ש״צ ג נ ) 
: י י נ  על פ

א על מעשה שנא לפניו שאירעו ג׳ סוסות ״ נ ) השינ ד ד נ ) 
י אחד והיה ראשון מה! כה! ושני ישראלים ע ט ס ר ו  ט

רה:  יהירה שטוס ה׳ היו יכולים נקרות כפי
ר עולה שהרי כשל סופרים הלך מ א ת קי׳׳ל כמאן ד ״ ר נה) פ ) 
כ ס טו טו נ ו ״ ט נ  אתר המיקל לכך אנו נוהגין כתעני׳ ו
ר משוס דאז אסיר להוסיף על גי י ט פ  נמנתה דהשלישי מ
נ שמותר להוסיף אז אנו י י אדם אנל נשנת ויוס ט  מ

 עושים כמאן דאמר אינו עולה:
ט תשא כדי ר שהוא שמיני נ ) תקני עכשיי שיקרא המפטי י נ ) 

: ייהי  לנהיג אלינא דתרו
ו ר משוס הכי נהג י ט פ ) כיין דנהיגין נשכת לקרות ז׳ כלא מ י נ ) 
ן מנין ר להודיע שאינו מ  לומר קדיש בין השביעי למפטי
ת לי״ח כרכית ט ר ן תפלת ע  השכעה כמו שתקנו קדיש ט

ת: ת רשו י  להודיע דמפלמ ערנ
נח) אין להקשות על מנהגינו שקטו קורא במוספי! דהא קט! ) 

ס:  עולה למטן ז׳ וכ״ש שקורא לפרשת המיססי
! ומכאן ט) משמע שאפילו טמיהס יש מקומות שאין מתרגמי נ ) 

ד למנהג אשכנז שאין נוהגים לתרגם: ע  ס
ר ועל מ ו ׳ ויצאו מקצתן ג י ש טרושלמי דאס החחילו נ ר פ מ) מ ) 

׳ נאמר ועוזבי ה׳ יכלו:  היוצאים שאי! מניחים י
: א ן וימל לפסל לך משוס דהכל ענין אחד הו םא) מדלגין מ ) 
ך לישב ד סב) לדידן שהמקינו לברך לפניה ולאחדה לא צ ) 
ם לפניה ולאחריה משוס  למינכר ככרכה שמברך ז׳ פעמי

ם כמקום לוי ואין צריך לישכ:  הכי כה! קורא פעמי
) אס אין נבהכ״נ רק כהניס יקרא אחד ד׳ פעמים ועל כל ג = ) 

רך לפניה ולאחריה: נ  פרשה י
ד שיאמרו לו אחרים קרא מ או מוז לא יקרא ע ס מ ) ראש ה סד ) 

: ו ז ל נ ז  שאין אדם מנ
 (סח) שי׳צ שהוא שושני! וקורא נראה דצריך לומר לאחר קרא.

: ה ״ ט  א
י דיקא לדידהי ׳ ; אלא למזרח סר׳ ״ כ ה ץ פותחין פחח נ ) א סי ) 
נ י כמער י נכל שהיו הופכים עצמן לצד מערכ כי א״  מ

 אנל לדידן לא:
י אפרים היה מוחה לכהן שהוא ש״צ לקרוח כהן ) רטנ ! = ) 

: ו יואל דחה סכרחו נ ט ר י לס״ח וכן לוי ו ר ט  מ
ר עד שיגמור הגלילה כלי שגס הגולל י ט פ ר לא י פח) המפטי ) 

: ר י ט פ מ ק אל ה  י
) מוכיח ר״י בבהמ״ז דאנליס אינו כעשרה: ט פ ) 

ו אנל אס הכהניס ע) קט! כפני עצמו אינו יכול לישא כפי ) 
: ו י  גדולים יכול לישא כפ

 פרק מגילה נקראת
ן ט ו ! ליוס הכניסה ג מי ס מקדי ד פ י שאמרו כ ) אף על פ א ) 

ס ומקיימי! שמחה בזמנה: ו ו ט ס ומחלקי! נ ו  בו ט
ג ד כתב ה״ ״ ) היוצאין נשיירא והמפרשים בספינה קורי! ט ב ) 
ס ד מ ו א נו ש ס ויש מרנותי ד פ כ  לא אמרו להקדים אלא ל
טכ שיקדימו ויקראו ממה שלא  שאס אין נידם מגילה מי

 יקראו כלל:
לט דרכים שאין ) כל הסדש כשר לקריאת מגלה נשטל הו ג ) 
: ו ״ ט ד או נ ״ ץ עושי! אלא ט ס מגילה אבל לסעודה א ד  ט
ו מספק ״ ל וייס ט ״ יס י ) מה שלא נהגו לקרית המגילה י ד ) 
ל נקנע נזמנו ואיכא ״ ״ל משום ללילמא י ט י ״ ו  כדענלי ט

: ר ו נ ע י משוס לא י ׳  נט׳
ג ״ ה) זמן קהלה לכל שהיו מתאספים לצים אסתר שהוא ט ) 
ד ע  ומתאספים לעיירות כמו כשאר תעניות ומכאן ס
רשת ץ שלא מצינו ראיה מפו ש י  לתענית אסתר שאנו ע

ד:  כתלמו
ם נא׳ ד ו ) מה שאנו מקדימים התענית ליום ה׳ כשחל פ ו ) 
ם די י שהן טרו ע״ש מפנ י שאי! יכיל לקניע נ  כשכת מפג

 לטרות לכנוד שכת:
! משוס דפורעגותא הוא. ) ט׳ כאכ מאסרי! ולא מקדימי י ) 
ם אף על סי ד ו ן תעגית אסתר לפגי פ  קשה למה מתעני
ס לא בטלו ואסור ד י ם  שמגילמ מענימ כטלה מגיכה ו
ר הוא וכטל עם ט ק וס נ ג י ״ י  בתענית. תשיכה משוס ד
מי ניסא י פירש דחנוכה היא פרסו רש״  שאר חעניח ו

עי חיזוק: טס הוי ליה כד״ח ולא נ נ נכתו ס לכתי ד ו פ  ו
פרשת כי נ נ ה שנומנין ג׳ מחציח לסורים משוס לכתי  (ח) מ

 תשא ג׳׳ס ממציח השקל:
ט) וכמקום שאין עניים יכול לעכנ מעות סורים שלו לעצמו ) 

 וליחנ! נמקים שירצה:
 (י) נשיס חייניח במקרא מגילה הלשין משמע שה! יכולים
ראט״ה כחב נשים ״ס י  לקרית ילהיציא אף וכרים י

: י לעצמן ס על מקרא מגילה יאסי׳ אי קר ט ר ג  מ
ת ר ד דות שאף הן היו ט ׳ סעו ג ׳א) ר׳׳ת כ׳ נשים חייבות נ : 

דות בשנת:  המן וע״י כן נתק! שלש סעי
ג ״ ע  :•ב) ןנשיס מיינות בד׳ כוסית שאף] הן היו באותו הנס א
מ הנשיס צא היי ״ ס מ ד כ ז  דפרעה לא גזר אלא על ה

 יכיליח להתקיים כלא הזכרים:
 יג) למה לא יהיו נשיס סיינות נסוכה שאף הן היו ננס דענני
ך טעם דכל שישנו ד  ככוד וכן יהיו סייניס נמצה ומה צ
א אלא כמילתא מ ע ״ל דלא אמרינן הא ט ן י מ  ככל תאכל ס

ת: סו ן מגילה ותנוכה יד׳ כו מ  דרכגן כ
ס יש לכרך זמן משוס דעיקר ו מר דגם ט ד) רביגו תם או  י

: ס ו  מצותה ט
ך בך שהיו קהל ס נלמש נמו ו מ היה רגיל לומר זמ! ט ״  ט,•) ר

ד רבוומא:  עונה אמן לאסוקי מי
ד מיהו מציה נעשרה: ) מגילה בזמגה קירא איחה טחי י  ט

רך לפניה ילא לאחריה: נ ) יחיד הקירא אח המגילה לא י י  י
מ איכה קהלח שיר השירים ו ס אימא על ר ד ס ו  יח) נמסכמ ס
ן ר נ ן הכמוטס מ מ מגילה ואס היתה כהוגה ט ״  מכרך ע

טס:  על מקרא כתו
ן אדר ראשון לאדר שני אלא מקרא מגלה ומתנות  •ט) אין ט

 לאטוניס:
מ כתב בזמן הזה כיון שכטלה מגילת תענית יהיתרו ״  ב) ר
 כל הימים אין אסירים בהספד ותענית אלא כחנוכה

ל דאדר הא/ ״ תר בהספד ט ס ולכן מו ד ו פ  ו
ו סכמיס במשנה שאין ס שלא מנ י ר ו פ . אטלות ניהג נ ג ״  בא) ר
 אטלות נוהג אלא שנס ורגלים וראש השנה וייס כפורים
 אנל ר״ח וסירים לא. מיהי מצאתי לאתר שהתפלל בטת
חר לילן ת המגילה מו א ד ם בערב צעת ק ד ו  האנצ גליצ פ

ת: ו  לכהכ׳׳נ ותיינ לשלות מנ
ס לתפילין ומזוזות אלא שהספרים נכתנין ! ספרי י ן נ ) אי ב : 

: י ו  ככל לשין כ
ר של פ ס ר חימש מ פ ו יואל אסר לגר להעתיק ס נ ) רט ג : 
דע לשון הקדש אלא לשין  הכומריס וכשטל שהגר לא י

רוש:  הכומריס רצה להעתיק להיות לו לפי
י לגר להתפלל ולהיות ש״צ: ע ירצנור״ק מנ ו ר ו י ע ) נ ד :  י

משמע דסעודה רים שאכלה נלילה לא יצא ו ) סעודת פו ח : > 
: י  אתת ד

י לקגות מהם רציעות ס ואין רשאי ענ ד ו פ רים ל ) מגבת פו ו : < 
: ר י  למנעלו אלא אס כן התנה במעמד אגשי הע

ג ״ רה: אריח ע ו תו א כיוס שניתנה ג רי ף יומא דפו  ו־־י) עדי
ח הוא הכתנ והלבנה הוא התלק ד י פירש א  אריח רש״

״ח פירש אריכה קרויה לכנה יהקצרה אריח: ר  ו

 פרק הקורא למפרע
 ו:•.ח) אמצעיוח אין להס סדר היינו שאין צריך לחזור לראש אכל

 חוור לתחלח כרכה שטעה:
זר הרא כרכה ) כל מקום שאמרו אין מחזירי! אס הוא חו ט  י נ

 לבטלה:
ן בה אותיות או תינוח או פסוק ד ס ח  (-) יש ללמוד דס״ח ד
 דאין להפסיק לקורא להטא ס״ח אחרח אלא קורא איחה

: ה  נעל פ
ן הפרשה שאפשר לו ר קרא ג׳ פסוקים ורחיק מ  (-א) אס כנ

ת אחרת: ״ ר ויביאו ס י מ ג  לסייס ילכרך יברך ד
ט כאמתה של תירה יככל עניינים היא ) מגילה צריכה שרטי ב ־ ) 

ת:  כס״
: ע מ ס על ש פרו ו לא י  (••נ) כל שלא ראה מאירית מימי

ס על שמע ויוצא אחרים ידי פרו ו י ) ראה מאורות מימי ד י ) 
: תן נ  תי

ו י ר מ ט ו נ״א איך סגי נהיר פ י ו ניא מר ) נשאל לה״ר טו ה י ) 
ר י״ל שמחריכ מדרבנן יכול לסטו י מקדוש ו ת י ט מ  ו
ר סימא ׳ מאיר דסנ תא או הלכה כר י ד  המחוייכ מדאו

: א מ י ד ו א ד  חיינ כמצות מ
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 תוספתא מגילה פרה א א
 בזמנה: ד (י) מקרא מגילה ותרומת שקלים מקדימין ולא מאהריך^מ) םפק
 מילה וזמן עצי נהנים ט״ב הגיגה והקהל מאהרין ולא מקדימין: אע״פ
 שאמרו מקדימיןיג< [ולא מאהרין קורין את המגילה] וגובין ומהלקין בו
 ביום w שאין עיניהם [של עניים] נשואות אלא ליום מקרא מגילה שנאמר
 (שם) והימים האלה נזכרים ונעשים(יי) [וגו׳ ועוד] לקיים את השמהה
 בזמנה: ח w מגבת פורים לפורים ומגבת העיר לאותה העיר אין >*נו)
 מדקדקין במגבת פורים אבל לוקהים את העגלים ושוהטין ואוכלין אותן
 והמותר [אל] יפול לכים של צדקה ר) ר״א אומר מגבת פורים(טי) [אל יעשה
 ממנו עני רצועה לסנדלר]: ו רבי מאיר אומריטי) [הלוה מעות מהבית] לקת
 בהן פירות אל יקה בהן כלים כלים אל יקה בהן פיתת>יז< [מפני שגונב
 דעת המלוה] רבי שמעון בן אלעזר אומר משום(>0 ר״מ>יח< [הלוה מעות
 מהבית] ליקה בהן הלוק אל יקה בהן טלית טלית אל יקה בהן הלוק>יט<
 [מפני שגונב דעת מלוה]: ז (ל) קראו את המגילה באדר הראשון

 פרק א א (א) כרכין המוקפין מימות יהושע בן נון קורין בהמשה עשר
) מימות אחשורוש>ג< אמר רבי ב  רבי(א< [יהודה] בן קרהה אומר(
 יוסי ברבי יהודה היכן מצעו לשושן הבירה(ח [שמוקפת] הומה מימות
 יהושע בן נון >0 [אלא] (אסתר ט) משפהה ומשפהה מדינה ומדינה עיר
0 היוצאין^ * )  ועיר הםמוכין לכרך>ה< [ונראין עמו הרי הן כיוצא בו]: ב ^
 [בשיירא] ומפרשין בספינה קורין בארבע עשר(ל) הל להיות בערב שבתיז<
 [כרכין המוקפין הומה] מקדימין ליום הכניסה ועיירות גדולות קורין בו ביום
 רבי יוםי אומר>ח< [אומר אני שלא יקדמו בני כרכין לבני עיירות אבל קורין
 עמהן] בו ביום הל להיות בשבת כפרים מקדימין ליום הכניסה ועיירות
 גדולות קורין בערב שבתיט) [ומוקפין הומה לאהד שבת] רבי אומר אומר
 אני הואיל ונדהו עיירות [גדולות] ממקומן ירהו ליום הכניסה: ג (ה) אמר
 רבי יהודה אימתי יי) [מקום שנכנסין בשני ובהמישי אבל מקום שאין נכנסין
 לא בשני ולא בהמישי] הואילה ומםתכלין בה איךא) [מםתכלין בה] אלא

 נוסחאות א) ומממסין כה לא יממסו אלא ממנה:

 הגהות הגר״א
0 בשיירות:(0 מוקפין וכפרים: >ח) אין מוקפין קולמין לעיירות אלא אלו ואלו קורץ:  m יהושע: (ב) כרכין המוקסין חומה: m קורץ בט״ו: (י) שהיא מוקפת: (ה) והנראין עמו נילון ככרך: נ
) לפורים ואין העני י ט ) אבל: ( ד י ) ומוקפות חומה למחר: (י) בזמן שהשנים כתיקונן ישראל שררן על אלמתן אבל בזמן הזה: (יא) קורין אותה: (יב< נןעולת פורים ור״ח: (ע) גובין בו ביום: ( ט ) 
) הנותן דינר לעני: ! י י 0 שמעביר ע״ל של בעל הטח: ( ) הנותן לינר לעני: ד ז ט  רשאי ליקח מהן רצועה לסנללו אא״כ התנה במעמל אנשי העיר לברי ר׳ יעקב שאמר משוס ר׳ מאיר ורשב״ג מיקל: >

 >יט) שמעביר על לעתו של בעה״ב:

 הסדי דוד
 לכן אם חל בשבת מקלימין ואין מאחרין: מגבת פורים וכו׳ והמותר יפול לכיס כצ״ל. ועי׳
 בב״מ לף ע״ח ובסירש״י שס פירושא להך בדיתא. אמנס בבא שאח״ז הלוה מעות מחבירו כר
 תמוה הוא להא מלוה להוצאה ניתנה ופשיטא ליכול לשנות. ובגמ׳ ל״ג אלא הנותן לינר לעני ליקח
 לו חלוק וכו׳ ואס לא נגיה את הנוסחא שלפנינו בתוס׳ אפשר לפרש משוס למיירי בעני שאינו
 רוצה לקבל שנותנים לו לשום הלואה וחוזרים ונותנים לו לשום מתנה: קראו את המגילה באדר
 ראשון כוי. הך תוספתא משבשתא היא וצריכה להגיהה כמו לאיתא בגמ׳ לף ו׳ וגם חסרה פה
 לברי רשב״ג משוס ר׳ יוסי לאמר אף קורץ אותה באלר שני שכל מצות שנוהגות באלר שני אין
 נוהגות באלר ראשון. וע״ש בגמ׳ ומה למסיים הכא לענין שטרות ליתא בש״ס וברור הוא לה״ק
 רשב״ג אע״ג לכל המצות בשני אין נוהגות בראשון בכ״ז שם אלר לא זז ממקומו בשניהם. ובראשון
 כותבין אלר ובשני כותבין אלר תניין כלומר שני משוס לכל מילי לשטרא כתבו בלשון תרגום. ועי׳
 בפרק קונס יין לפליגי בזה ר״מ ור״י ובין הפוסקים יש חלוקי לעות בזה ועי׳ באו״ת סי׳ תכ״ח

 ובאה״ע בסי׳ קכ״ו ובבית שמואל שס:

 פ״א כרבין המוקפין מימות יהושע בן נון כו׳ ר׳ יהושע בן קרתה אומר מימות
 אחשודוש אמר ד״י בן קרחה היכן מצינו וכו׳ כצ״ל וכן נראה מהגמ׳ בריש מכלתין
 וע״ש: ה״וצאין בשיידא כוי. עי׳ בטור ובב״י סי׳ תרפ״ח לאיכא מאן לתני כמו שהוא הנוסחא
 לפנינו ומפרשי לה״ק לאע״ג לנסיק בשיירא אין לו לסמוך לכתחילה לקרותה קולס י״ל וחייב
 לעשות כל תקנה שיוכל כלי לקרותה בזמנה להיינו להוליך עמו מגילה כשרה. ואמנם לפי מ״ש
 מור״ם ז״ל שם בהגהת ס״ל נראה פירושא למתני׳ לילן לבן עיר או כרך שיצא ממקומו והיה
 לעתו לחזור למקומו בזמן קריאה להשתא לא הוה לא פרוז ולא מוקף קמ״ל לקורא בי״ל לוקא
 לפי שהוא זמן קריאה לכל העולם: מקרא מגילה ותרומת שקלים מקדימין כוי. קאי לפרושי
 מה לתנן במתניתין באלו אמרו מקלימין וכו׳ להי״ל בזו אמרו אם איתא ללא קאי אלא אמקרא
 מגילה אלא משוס לזאת ועול אחרת קאמר ומפרש כאן להיינו תרומת שקלים וכן כתב הרי״ף
 ז״ל וז״ל באלו אמרו פי׳ במקרא מגילה ובתרומת שקלים ואע״ג לתנן בשלשה פרקים תורמין את
 הלשכה בפרוס הפסח להיינו בר״ח ניסן מ״מ כיון לבר״ח ניסן מוכרחים להביא מתרומה חלשה

 מצפה שמואל
) עי׳ מיי׳ פ״ה מהל׳ מגילה הל׳ טז (י) שם ט * ) (ב״מ עה: וב״ב ו:) וירושל׳ פ״א הל״ד ( ט רושלמי הל׳׳א ( רושלמי פסחים פ״ד הל״א ופ״ו הל״ה (ג) י ) שם ושם ועי׳ י 3 ירושלמי פ״א הל׳ א׳ ( ) ב: ו א ) 
: ) ו ל p שם ( ו הל״ג ( רושלמי בי׳מ פ״ ן פ׳׳ב הל״א במעביר על דעת בעה׳׳ב ועי׳ י ירושלמי פ״א ועי׳ ירושלמי קדושי ) ב. ה. ו ה רושלמי פ״א הל׳׳ג ( י ) ד: ו ל ) עי׳ טוש׳׳ע סי׳ תרפא סעיף ז ( *ג  פ״ב הל״ג (

רושלמי שם ועי׳ ירושל׳ פ״א ושקלים פ״א הל״א: י ח) ב: ו רושלמי פ״א הל״ד (ז) שבת ק. (  הל״ד ועי׳ בר״ן וברמב״ן רפ״ק (ו) שם ועי׳ י

 מנחת בכורים
 חששא פן אתו למנות ל׳ יום מיום קריאת המגילה של כפרים בי״א ובי״ב ובי״ג ונמצאו אוכלין
 חמץ ממים האחרונים של פסח ותנא זה ר״י בר״י הוא וחולק על ר״י לס״ל לכל מקום שנכנסין
 קוטן ומשמע אף גזה״ז ובתוס׳ כאן גרסינן בזמן הזה הואיל ומסחכלץ בה וכו׳ ומלחא אחריתי
 הוא ולאו ר״י אמרה: אין מסתכלין אלא בה. כלומר בקריאח המגילה ולא זולח ויאכלו חמץ
 בפסח וי״ג מסתכנים בה: ד מקרא מגילה. אם חל י״ל בשבת מקלימץ משוס לכתיב ולא יעבור:
 ותרומת שקלים. שיושבץ באלר לגבוח חצי שקל לצורך קרבנות שצריך להטא מתרומה חלשה
 ומקלימין אס תל ר״ח אלר בשבת ללא סגי להביא תמילין בר״ח ניסן ואילך מתרומה חלשה: ספק
 מילה. נולל בה״ש מלין בטי לצאח מילי ספק ח׳ ולא מקלימין שמא ז׳ הוא: זמן עצי כהנים.
 שהתנלבו משפחות ליתן עצים למערכה וגיוס שהביאו עציס עשו יו״ט והקריבו קרבן ואס חל בשבת
 מאחרין על לאחר שבת למקולס שבת אכתי לא מטא זמן חיובייהו להביא: ט״ב שחל בשבת.
 וה״ה שאר צומות אלא שט״ב חמיר כמבואר בר״ה (יח) לאע״פ שיש שלום מתענים משא״כ שאר
 צומות: ולא מקדימין. לאקלומי פורענות לא מקלימין: חגיגה. שמביא ביו״ט אם חל בשבת
 מביא לאחר שבת ולא קולס לאכתי לא נתחייב על שבא יו״ט ואחר יו״ט מביא לתשלומי החג:
 והקהל. שמצוה להתאסף במקלש בחג הסוכות לסוף שנת השמיטה והיו מתאספין הכל לשמוע
 פרשה שקורא המלך כמבואר בסוטה (לף ל״ת) שהמלך קורא משגה תורה והיו עושץ בימה למלך
 לישב עליו ואם חל בשבת א״א לעשות הטמה בשבח וקולם שבח א״א לעשות ללחיקא ליה עזרה
 לכן לחינן למחר ולא מקלימין לאכתי לא מטא זמן חיובייהו: קורץ המגילה. לענין זה הוא
 למקלימין לקוטן המגילה וגובין מעות פורים ומחלקין ביום קריאתה כלמפרש טעמא שנאמר
 והימים האלה ומייחי ראיה מקרא לשמחה סמן קריאה הוא שנאמר נזכרים בקריאה ונעשים
 בשמחה וא״כ מחלקין לעניים טוס קריאתה א״נ גרסינן שנאמר אח״כ לראיה לשמחה בזמנה לכתיב
 והימים האלה היינו י״ל וט״ו נזכרים בקריאה ונעשים בשמחה וכ״מ טרושלמי: ה״ג בנוסחת
 הגר״א אבל לקיים וכוי. כלומר שעיקר השמחה הוא בזמנה: ה מגבת פורים. מעות שגוטן
 לצורך פורים: לפורים. ולא לל״א ואף שלא גא ליל גבאי אסור לשנות משא״כ בשאר צלקה קולס
 שבא ליל גבאי מותר לשנותה (ירושלמי הל׳ ל): לאותה העיר. לעניי אותה העיר אין מלקלקין
 לומר לייס בפחות והמותר יפול לכיס של צלקה. וי״מ לכל הפושט יל ליטול נותנים לו(רמב״ם):
 לוקחין העגלים. לרוב בכל המעות: והמותר. מה שנשאר מן הבשר שלא נאכל בפורים: יפול
 לכיס של צדקה. גרסינן וכן הגיה הגר״א: רצועה. לאלעתא לסעודה יהט ליה ולא לשנות

 לד״א ות״ק מיירי גבני העיר הבאין לשנות ור״א מיירי בעני הרוצה לשגות:

 פ״א א כרכין מימות יהושע בן בון. לילפינן בג״ש כתיג כאן ערי הפרזות וכתיב טהושע
 לבל מעט הפרזי הרבה מאול מה להלן פחים של יהושע אף כאן פרזיס של יהושע אבל
 מוקף מימות יהושע אע״פ שאין עתה מוקף קרינן בט״ו: מימות אחשורוש. כשושן מה שושן
 מוקף מימות אחשורוש וקוטן בט״ו אף כל מימות אחשורוש ות״ק ס״ל לשושן לאו מפני שמוקף
 חומה גריס אלא משוס שנעשה בו הנס בחמשה עשר כלכחיב קראי: היכן מצינו. טעמא מפרש
 כלפירשתי: אלא משפחה ומשפחה. ללת״ק ילפינן מקרא למשפחה ומשפחה מלינה ומליגה
 ועיר ועיר מלינה מלינה לחלק טן מוקף מימוח יהושע או לא עיר ועיר לחלק טן שושן לשאר
 עיירות אבל לריג״ק לכל מוקף חומה מימות אחשורוש א״כ ליכא חילוק טן שושן לשאר עיירוח
 מוקפים א״כ עיר ועיר ל״ל לכן מפרש למורה קרא לסמוטן לכרך ולמסחת הגר״א ללא גרס אלא
 ענץ בפ׳יע הוא: חסמוכין לכרך. גמיל אע״פ שאינו נראה להכרך כגון טושבת בעמק: ונראין.
 או נראה אע״פ שאינו סמוך: כיוצא בו. בכרך וקוטן בט״ו ות״ק מולה ללרשא זו כיון לכתיב
 פרזי פרזי לג״ש ללמול למיב״נ הוא מלינה ומלינה ל״ל אלא ללמל על הסמוך ונראה: ב בשיירא.
 והמה מעיירות המוקפין חומה: בי״ד. כשהם בלרך או בספינה לאזלינן בתר מקום שהוא עתה:
 חל י״ד להיות בע״ש. וט״ו בשבת ואין קורץ המגילה בשבת שמא מי שאינו בקי ילך אצל בקי
 ויעטר המגילה ל״א ברה׳יר: ליום הכניסה: יום ה׳ נקרא יום הכניסה שמתכנסין הכל
 לעיירות לקה״ת וגם ב״ד יושבין בב׳ וה׳ כתקנת עזרא בסוף מרובה: בו ביום. ט״ל
 ללמה ילחה ממקומו אבל כרטס אין לקרות ט״ל לכתיב בכל שנה ושנה מה כל שנה עיירות בי״ל
 ואין זמנו של זה כזמנו של זה אף האימא עיירות בי״ל ואין זמנו של זה כזה לכן מקלימין מוקפין
 ליום הכניסה: שלא יקדימו בכל שנה. ולרוש כזה מה כל שנה אין מוקפין קולמין אף האימא
 אין מוקפין קולמין ומסתבר לו יותר דרשא זו אף שלא נתקיים זמנו של זה שלא כזמנו של זה:
 עמהן. בני העיירות: בו ביום. ט״ל: כפרים. חכמיס הקילו על אנשי הכפרים לקרות ביום
 הכניסה שקולם י״ל שטורח להם לבא ט״ל לעיר לקרות וא״י לקרות בבתיהם לפי שמסתמא אין
 להס בקי שיקרא ומפני שמספקים מיס ומזון לאחיהם שבכרכים הקילו עליהן קולא זו לביום הכניסה
 באין לעיר תמיל שהוא יום הלין וקה״ת: ג אימתי. כפטס מקלימין: שאין נכנסין. לליכא
 קולא לגטיהו וה״ג לה אבל מקום שאין נכנסים לא בשני ולא בחמישי אין קורץ אלא בזמנה:
 הואיל ומסתכלין בה. חסר כאן בחוס׳ וה״ג לה בגמרא אר״י אימתי בזמן שהשנים כתיקונן
 וכו׳ ומושחת הגר״א וה״פ להאילנא שישראל נפוצו ואץ שלוחי ב״ל מגיעין לכל בני הגולה להוליע
 אס עברו ב״ל החלש ולילע קביעות המועלות של פסח והכל מונים ל׳ יום מימות הפורים ואיכא
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 תוספתא מגילה פרלן א
 והמת פתהו בד׳ טפהים אין בין כזית מן המת לעצם כשעורה אלא טומאת
 אהל בלבד: (ש) אין בין אבר מן המת לאבר מן ההי אלא שאבר מן המתיל)
 [הבשר] הפורש ממנו טמא ואבר מן החי>לא) [הבשר] הפורש ממנו טהור:
 יא >&< אין בין זב הרואה שתי ראיות לרואה שלש אלא קרבן אין בין זב
 לזבה אלא שהזב טעון ביאת מים היים זבה אין טעונה ביאת מים היים [אין
 בין זבה לנדה אלא קרבן אין בין יי! קרבן זבה ליולדת אלא הבאת קרבן(א)
p)אין בין נדה לשומרת יום כנגד יום אלא ספירת שבעה בלבד]: יב אין בין 
 בית>לב) [המוסגר] לבית המוהלט אלא שהבית >לג< [מוםגר מטמא בתוכו]
 והמוחלט מתוכו ומאהוריו [זה וזה מטמא בביאה] אבנים שיש בהן נגע
 מטמאות מאהוריהןילי) אין(ג) בין נדרים לנדבות אלא שהמקדיש נדרים
 לבדק הבית ואבדו הייב באהריותן נדבות אין משלם אלא טובת הנאתו
 בלבד: יג (ל) אין בין במות יהיר לבמות צבור אלא כל שנדר ונדב קרב
 בבמות יהיד(לה) [כל] שאין נדר ונדב קרב בבמת צבור: אין בין שילה
 לירושלים(ה) אלא שבשילה בנין אבנים מלמטה ויריעות מלמעלה!י!: יד (י)
 אין בין כהן(לי) [משוה בשמן המשהה] המשמש לכהן משוח שעבר אלא
< בין מרובה בבגדים משמש 0 ץ א  פר יום הכפורים ועשירית האיפה ג< [

 ונתעברה יכ< [שנה צריכין לקרותה] באדר השני שכל מצות שנוהגות >כא)
 [באדר השני!א! נוהגות באדר הראשון] ר״א בר׳ יוסי אומר [משום רבי זכריה
 בן הקצב] אין>כב< [צריכין לקרותה באדר השני שכל מצות הנוהגות באדר
 שני!־! אץ נוהגות באדר ראשון חוץ מהספד ותענית שנוהגין בזה ובזה >מ)
 שטרות שבזה ובזה בראשון כותבין אדר ואדר שני נכתב ועיין] w: ח אין
 בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש [בלבד](?) ר׳ יהודהי״) [אומר] אף
 מכשירי אוכל נפש(ס) רבי נהוניא בן הקנהיכי) [אומר יום הכפורים הרי הוא
 כשבת לתשלומין](ע< אין בין שלשה תעניות שניות לשבע אהרונות אלא
 תרועה ונעילת הנויות בלבד(פ) [אין בין מודד הנאה מהבירו סתם למודד
 הימנו מאכל אלא דריסת הרגל וכליםא) שאין עושין בהן אוכל נפש]: ט (צ)
 אין בין נזיר סתם לנזיר ל׳>כה) [אלא] שהנזיר סתם מגלה ליום^י) [שלשים
 ואהד] ואם גלה ביום ל׳ [לא] יצא נזיר ל׳ מגלה ליום ל׳ ואחדי״) [אם]
 גלה ביום ל׳>כח) יצא וזה וזה מצותן לגלה>כט) [ליום] ל׳ ואחד:(p) אין בין
 דם המת לדם3׳ תפיסה אלא שדם המת נזיר מגלה עליו והייבין על טומאת
 מקדש וקדשיו דם תפיסה אין נזיר מגלה עליו ואין הייבין על טומאת מקדש
 וקדשיו: י (0 אין בין כזית מן המת למת אלא שכזית מן המת פתהו בטפה

) אין בין כהן משימ משמש למרובה בגריס משמש אלא סר הבא על כל המצומ. ) ממשה וכן לקמן: ג ) שעושין: 5  נוסחאות א
 אין בין מרובה בגלים משמש למרובה בבדם שעבר אלא פר יוהכ״פ ועשירית האיפה. אין בין כהן משיח שעבר למרובה
 בגלים שעבר אצא פר הבא על כל המצות. אין בין כהן משיש המשמש למרובה בגלים שעבר אלא פר יוה״כ ועשירית

 האיפה. אין בין מרובה בגלים משמש לכהן משיח שעבר אלא פר הבא על כל המצות:

] נוהגות כאלר הראשון רשב״ג נ ] בכ״י אינה: [ א א [ ״  אור הגנוז פ
 אומר משם רבי יוסי צריכים לקרותה באלר השני שכל מצות
 שנוהגות באלר השני: [ג] רבי יהולה אומר אלר שני נכתב תיו: [ד] אין בין

 נלה ליוללמ. כ״י: [ה] וירושלים בנין אבניס מלמטה ותקרה מלמעלה:

 הגהות הגר׳׳א
) קורין אותה באלר השני שכל מצות שנוהגות בשני נוהגות בראשון רשב״ג אומר משום ר׳ יוסי אף קורין אותה באלר »  (כ) השנה קורין אוחה: >בא) בשני נוהגות בראשון חוץ ממקרא מגילה: (
 השני שכל מצוות שנוהגות בשני אין נוהגות בראשון ושוין בהספל ותענית שאסולין בזה ובזה: >«) מתיר: (כי) היה עושה שבת כיוה״כ לתשלומין מה שבח מחחייב בנפשו ופטור מן התשלומין אף
) המוסגר מטמא מתוכו: ולי) וזה וזה מטמאין לג ) אחל ושלשים:(») ואס: (כחן לא: (כט< ביום: (ל) בשר: (לא) בשר: (לב) מוסגר: (  יוה״כ מתחייב בנפשו ופטור מן התשלומין: (כה) יוס: (כי

 בביאה: (לה) וכל: (לי) המשות:

 חסדי דוד
 אין בין יו״ט לשבת אלא אוכל נפש בלכד כר. כל הנן אין בין לתנא תנא תוספאה. רובן נישנו נזיר סמס שנויה ברפ״ג לנזיר. וכן אין בין לס המת כו׳ בפ״ו לנזיר ובפ״ב לאהלות. וכן כל הפרטים אשר
 במכלתין והוא מפרש יותר רש אשר הוסיף כמו אין בין ג׳ תעניות ושנויה היא בפ״ק לתענית. ואין טן הוסיף כאן בשאר האין בין וחסרים במשנחינו לא חש תנא לילן לשנותן כאן כיון להם מבוארים במקומן:

 מצפה שמואל
רושלמי ברכות פ״א הל״ב (א) עי׳ רש״י שבת סה: דייה וסבר (ב) שם ירושל׳ פ׳׳א הל״ו ועי׳ י ירושל׳ פ״א הל״ו מ״ג(י1) ח. ו : ו רושלמי שם פ״ח ה׳׳ו וכאן ירושל׳ פ״א הל״ה ושקלים שם (נ) ו י  (מ) נדרים סג: ו
רושלמי פ״א הלי׳׳א ופסחים י רושלמי נדרים פ׳׳ז הל״א (ה) ט: ו ) ערכין כט: ועי׳ י ל ) ו ׳ ׳  וביצה פ״ג הל׳׳ז ופ״ה הל״ב (p) שם ושם ותרומות פ״ז הל׳׳א ופסחים פ״ב הל״ג וכתובות פ״ג הל״א (ג) נגעים פי׳׳ג מ
: ותום׳ שם ד״ה מרובה (ס) נזיר ירושלמי פ •יא הל״ב (ז) עי׳ נזיר מז רושלמי פ׳׳א הל״ז ונדרים פ״ד הל״א פי׳ב הל״ד (ו) עי׳ זבחים קיח: ו ג: (פ) ח. י  וב״ק פ׳׳ב הל״ר והלכה ה׳ ומכות רפ״ב (ע) תענית י

 (5) עי׳ נדרים פ. (p) עי׳ אהלות פ״ג מ״ה ובר׳׳ש שם (ל) שם משנה ו (ש) חולין קכט: ועדיות פ״ו שם ותום׳ שם

 ככוד־ם
 לכזית מן המח סגי בפוחח טפח להציל על כל הסתתים כולן אבל ביותר מטפח בעי ל׳ טפחים
 ומשנה הוא (פ״ג לאהלות מ״ו): טומאת אהל. לעצם כשעורה אינו מטמא באהל אבל במגע
 ובמשא מטמא: פירש ממנו טהור. כדיי לס״ל הט בעליוח בפ״ו מ״ג ומייחי לה בחולין בס״פ
 העור והרוטב: יא אלא קרבן. אבל לספירה גם זב בעל שתי ראיות מוגה ז׳ ימים ועושה משכב
 ומושב אפילו לא נגע בהן: מים חיים. מים הנובעים ולא שנקוו במקוה מחמת גשמים לבו כתיב
 מיס חיים: אלא קרבן. לאחר הזי ימים זבה מביאה קרבן אבל נלה אינה מביאה ובענין הז׳ ימיס
 נמי יש חילוק ביניהם לבזבה בעינן ז׳ נקיים ומלה לא בעינן נקיים אלא שמזכיר החילוק מה שאחר
 הז׳ ימים ובזה מייד בטבילה ובקרבן שהוא לאחר כן וזבה נקראת אתר שכלתה ימי נלה ז׳ ימים
 וטבלה אס ראתה שוב בתוך י״א יום מכלות הז׳ של נלה ג׳ ראיוח רצופין בג׳ ימיס הויא זבה
 וצריכה ז׳ נקיים: הבאת קרבן. שאין קרבנס שוה ליוללמ עשירה מטאה כבש לעולה ובן יונה או
 חור לחטאמ ובזבה מביאה שמי מורים: אין בין נדה לשומרת יום. אשה הרואה פ״א בחוך
 אחל עשר יום שאתר כלות ימי הנלה סופרת יוס א׳ נגלו וטובלת: יב מתוכו. שנאמר והבא אל
 הטמ כל ימי הסגיר אומו יטמא ומשמעו לוקא אל מוך הטפ: והמוחלט. שנחלט ע״ס כהן
 שאמר טמא: ומאחוריו. אס נגע שנאמר צרעמ ממארח בטח טמא הוא להוסיף טומאה על
 טומאתו שהיה בחוך ימי הסגרו למטמא מאחוריו: בביאה. אל הטח זולמ שמטמא במגע שיש
 בהן נגע אף במוסגר: מאחוריהן. ללא טהור אחוטו אלא בנגע באבנים שאין הנגע בהן ללא
 מטמאו אלא מחמת טח המנוגע אבל אבנים עצמן שהנגע בהן מטמא מאחוריו: נדרים. שאמר
 הרי עלי: טובת הנאה. מה שהיה נהנה מהקרבן ושמין כמה אדם רוצה ליחן להקריב עולה בעדו
 אע״כ! שאינו חייב כמבואר בערכין (כ״א): יג במת יחיד. בשעמ הימר הבמוח: במת צבור.
 משכן כשהיה בנוב וגבעון: שאינו נידר ונידב. אלא חובוח הקבוע להם זמן כגון פסח תמידין
 ומוסהין קרב בבמה גדולה אבל אינו קבוע זמן כגון שעיט ופרי ע״ז איגס קריבין אף בבמה גדולה
 והכי מתפרשא ממניתין (בלף ט׳ 3׳): בין שילה. שהיה המשכן בשילה ובשניהם נאסרו הבמות
 לכתיב כי לא באתם על עמה אל המנוחה ואל הנחלה מנוחה זה שילה נתלה זה ירושלים ולכן במות
 מותרות אבל משבאו לשילה נאסרו אלא שחלוקין היו בבטן: בנין אבנים מלמטה. לכתיב ותטאהו
 טת ה׳ שילה משמע לטת היה וכתיב ויטוש משכן שילה משמע למשכן יטעות היה הא טצל
 אבנים מלמטה ויריעות מלמעלה (ירושלמי פרק א׳ הל׳ י״ב): יד שעבר. לאירע פסול בכהן
 המשיח ונתמנה אחר תחתיו והוכשר הראשון והוחזר למקומו נקרא הראשון כהן המשמש וזה
 שהיה טנמיס נקרא כהן שעבר: פר יוה״כ. דא״א להטא שנים: ועשירית האיפה. חטתי כה״ג
 בכל יום אבל לכ״ל לינו ככהן גלול משמש עבולה בשמנה בגלים ומצווין על הבתולה ומוזהרים על
 האלמנה ומקריטן אוננין: מרובה בגדים. היינו נמי כה״ג אלא שעל יאשיהו היה שמן המשחה
 שעשה משה ומשחו כה״ג אבל יאשיהו גנז צלוחית של שמן המשחה כמבואר בסדר יומא ולא

 מנחת
 ו דעת המלוה. לאולי על ל״א לא היה מלרהו וכל המעביר ע״ל בעה״ב נקרא גזלן אף לליכא
 טעם ברור לומר לרוצה דוקא בזה ולגירסח הגר״א לא קאי במלוה כלל אלא מוחן לעני: ז ה״ג
 שכל מצות שנוהגות בשני נוהגין בראשון הרץ ממקרא מגילה. ובדברי ר״א בר״י גרסינן
 שכל מצות שנוהגות באלר השני נוהגות באלר הראשון וכן הגיה הגר״א. ת״ק סבר סלר פרשיות
 הסלורין מאלר כגון שקלים וזכור לכתחילה בשני ואי עטל בראשון עטל לבל מקרא מגילה לאי
 קרי בראשון קט נמי בשני ור״א בר״י סבר אסלו מקרא מגילה לכתחילה בראשון לקתני משנה
 ״תירה שכל מצות לרבות אפילו לכחחילה מוסחת הגר״א אף קוטן שכל מצות פליג וס״ל לאף
 שלר פרשיות אי עטל בראשון עבדינן בשני: חוץ מהספד ותענית. טוס י״ל וט״ו אסור בשניהן
 ילא בראשון לבל: שבזה ושבזה. ראשון ושני אלא שבאלר השני כותטן תניין לסימן וסתם אלר
 הוא ראשון: ח יו״ט לשבת. זולח מה שחלוק בענין העונש לשבת בסקילה ויו״ט בל״ת חלוק
 ׳:ענין מלאכות המותרות לאוכל נפש ביו״ט מותר ולמעוטי מכשיט אוכל נפש כגון תקון סטן
 יפגום לכתיב אשר יאכל לכל נפש הוא לבלו יעשה לכס הוא ולא מכשיטו ומה לכתיב לכס לרשינן
 ולא לכלבים ולא לעובדי כוכטס ור״י לריש לכס ולא לכל צרכיכס אף מכשיטן והיינו מכשירין שא״א
 לעשותן בעיו״ט כגון שנפגם טו״ט אבל מכשיטן שאפשר לעשותן ממעטינן מהוא: יוה״כ. קאי
 על מתניתין לאין טן יוה״ב לשבת אלא שזה לינו טלי אלם (לחייב מיתה) וזה לינו בכרת אבל
 נענין חשלומין זה וזה שרן שאס הזיק חטרו בחילול יוה״כ ג״כ פטור מתשלומין לכתיב לא יהיה
 אסון ענוש יענש הא יהיה אסון לא יענש רלפינן אסון טלי שמיס ג״כ לכתיב בבנימין שנאמר
 וקרהו אסון ואסון לכאן לפטור גס באסון לטלי שמים: שניות. בסלר תענית מביא שמתענים
 כל הגשמים שמחחילה מתענים בה״ב ומותר במלאכה ורתיצה וסיכה לא נענו מתענין ג׳ תעניות
 ואסורין במלאכה ורחיצה וכל אינך לא נענו הוסיפו עול שבע ובאלו מתריעין ונועלין את החנויוח
 ואיכא נמי תפלת כ״ל ברכות למתפללין באחרונות ולא באמצעות אלא בסלר תפלות לא קא מיירי:
 שאץ עושין. אבל כלים שעושין בהן אוכל נפש בכלל הנאת מאכל הוא: ט ביום ל׳ יצא.
 ובסיפא בנזיר גרסינן לא יצא וכן בהגר״א לנזיר סתם אף לנזיר הוא ל׳ יום מ״מ מקצת יום ל׳
 ככולו אבל נזיר ל׳ יוס בפירוש מונה ל׳ יום שלימים: מצותן לכתחילה. אף נזיר סתם: לדם
 תבוסה. גרסינן והוא היוצא מן ההרוג מחיים ולאח״מ וא״י אס יצא רוב רטעית לס מחיים או
 לאח״מ ואי ילעינן ליצאה רובו מחיים הוה טהור ולאי והוא אב הטומאה מל״ס כמבואר בפ״ב
 לאהלות: אץ הנזיד מגלח. אס נטמא אינו סותר נזירותו למנות ז׳ ולגלח מגלחת טומאה:
 מקדש. אס נכנס בטומאת הגוף וכן אס אכל קולש: י כזית מן המת למת. לכ״ד טומאה
 לטמא במגע ובמשא ובאהל: פתחו. להציל על הפתחים הסגורין בגון אם מח בטח ולו פחחים
 הרבה כלים שתתת הפתחים טמאיס לסוף טומאה לצאת מהם וא״י מאיזה פחח חשב להוציאו בא׳
 0הן או בחלון שהוא ל׳ על ל׳ מציל על כל הפתחים כולן לסוף טומאה לצאת מאותו פתח ולינו
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 תוספתא מגילה פרין ב
 אר״ש^ מעשה בר״מ שקראה בבית הכנסת בטבעין מיושב והיו בני הכנסת
 יושבין כיון>ט< [שנגמרה] מקצתה(*ז) נתנה(״) לאהר וברך עליה: ג >ט)
 קראה בלעז הלעהות יוצאין ידי חובתן o קראה אשורית שומעין [ושאין
 שומעין] יוצאין י״ה לעולם אין יוצאין ידי הובתן עד שתהא כתובה אשורית
 בלשון עברי על הספר ובדיו: ד >P הכל חייבין בקריאת יי< [מגילה] כהנים
 לוים וישראלים(יא<w [ועבדים] משוהררין הללין נתינים>יב< [וממזרים] סרים
 אדם וסרים המה פצוע דכא וכרות שפכה כולן הייבין ומוציאין את הרבים
 י״חיי! אנדרוגינוס מוציא יג< מינו ולא את שאינו מינו טומטום אינו מוציא
 לא את מינו ולא את שאינו מינו מי שהציו עבד והציו בן הורין אין מוציא
 לא את מינו ולא את שאינו מינו נשים ועבדים וקטנים פטורין ואין מוציאין
 את הרבים ידי הובתן: אמר רבי יהודה(ל) קטן הייתי יד< [וקריתי לפני ר׳
 טרפון בלוד וקלסני] א״ר קטן הייתי וקריתיהיטי< [לפני ר׳ יהודה באושא
 והיו שם זקנים ולא אמר אהד מהן דבר] אמרו לו אין מביאין ראיה מן
 המתיר [מכאן ואילך(מ) הנהיגו שיהו קטן קורין אותה לרבים]: ה מצות(?)
 מגילה מתהלתה ועד סופה דברי רבי מאיר ר׳ יהודה אומר מאיש יהודי ר׳
 יוסי אומר(מ (אםתר ג) מאהר הדברים האלה ר״ש בן>טז< [אלעזר] אומר
 (שם ו) מכלילה ההוא(ע) אבל הכל מודים>יז< [שמצותה לגמור עד סוף]:
 ו כל(פ) יום הנף אסור בהדש כל יום השביעי הייב בסוכה וכל יום השביעי

 למרובה בגדים שעבר אלא פר הבא על כל המצות אין בין(ח) כהן משוה
 שעבר למרובה בבגדים שעבר אלא פר הבא על כל המצות] אין בין כהן
 מרובה בבגדים משמש לכהן משוה שעבר אלא פר יום הכפורים ועשירית
 האיפה אין בין כהן משוה משמש לכהן מרובה בבגדים שעבר אלא פר יום

 הכפורים ועשירית האיפה ופר הבא על כל המצות:
 פרק ב א (א) הקורא את המגילה למפרע לא יצא וכן בהלל [וכן בתפלה]
 וכן בקריאת שמעW(0 הקורא את המגילה [וטעה] והשמיט בה
 פסוק אהד לא יחזור ויקרא אותו הפסוק בפני עצמו אלא מתהיל מאותו
 הפסוק וגומר עד סוף וכן בהלל [וכן בתפלה] וכן בקריאת שמעיב< נכנם
 לבית הכנסת ומצאן שקראו הציה וגמר עמהן לא יהזור ויקרא מראשה ועד
 אותו מקום אלא מתהיל מראשה וגומר עד סוף וכן בהלל [וכן בתפלה] וכן
 בקריאת שמעי״: ב קראה בלילה לא יצא ידי הובתו א״ר יוםי מעשה בר׳
 יוהנן בן נורי שקראה בצפורי בלילה אמר לו אין שעת הסכנה ראיה קראה
) [רשב״א](ג< מעשה בר׳ מאיר שהלך ד  על פה לא יצא ידי הובתו אמר(
 [לאסיא] לעבר [את] השנה(״ [לא מצא] שם מגילה כתובה עברית>י<1א!
 [כתבה מפיו והזר] וקרא מתוכה(ל) קראה בין עומד בין יושב בין מוטה
0 בין שבירך לפניה >ח< [ובין שבירך]  בין(ה) שהעמיד להיז< [תורגמן] (
 לאחריה לאהריה ולא בירך>*י) לפניה לא בירך לפניה ולא לאחריה יצא(ז)

ד הגנוז פ״ב !א] קראה מניו: [ב] בן אלעזר: [נ] גרים: [ד] טומטום ואנדרוגינוס חייבים ואין מוציאין אח הרבים ילי חובתן:  או
 הגהות חגר״א

0 וכחבה (יי) וקריחיה למעלה מרבי טרפון וזקנים בלול וקלסני א״ל אין מביאין ראיה מן הקטן:  (א) ובתפלה: co ובתפלה: >ג< ובתפלה: (י) ר״ש בן לקיש: >ה) בעסיא ולא היה: (
0 מתורגמן: (ח) ולא: (ט) שגמרה: (י) המגילה: (יא) עבלים: ףכ) ממזדס: ףג< את: (טי) למעלה: >טז) יומי: ר0 מצותה שתהא כתובה כולה:  מלבו: (

ד  חסדי דו
ב קראה בלילה כר. מלשון זה של קדאה בלילה מוכיח הרא״ש ללעח ר״ח לעיקר חשיבות שהוא לשון עבדת ולעולם בכתב אשורית. ולא למי לעברית לאילן מתניתא להתס פירושו בכתב ״  פ
 של בני עבר הנהר. והנה הכא קמני וכתבה מפיו וכ״ה בירושלמי ובגמ׳ הגיד וכתבה מלבו ותנא
 תוספאה והירושלמי לכתב כתבה מפיו ללמל למ״מ היה מוציא מפיו כל תיבה ותיבה שהיה כותב
 ללינא הכא ועי׳ באו״ח בסי׳ ל״ב ובסי׳ תרצ״א בהג״ה ובמג״א שם. ומ״ש בין שהעמיל לה
 ממורגמנין בל״ר קמ״ל לאע״ג לבחורה לא יהיו שניס מחורגמנין אלא אחל מ״מ במגילה אפי׳
 עשרה קורין ועשרה מתרגמין וכלאיתא בגמ׳ לאיילי לחביבא יהבי לעמייהו ושמעי: קראה בלע״ז
 וכר קראה אשורית וכר. משמע להליא לבחל גברא מיירי לאל״כ הול״ל הקורא אשורית וקתני
 דשא להלועזות יוצאין בלע״ז וזה ראיה לרש״י ז״ל וכן פסק הרמב״ם בפ״ב למי שיולע אשורית

 רולע בלע״ז אס רצה לקרותה בלע״ז שפיר למי:

 הקריאה הוא של יום. ולכן פסק לבקריאה של יוס צריך לחזור ולברך זמן. ומ״מ מרן בסי׳
 חרצ״ב פסק כהרמב״ס לא״צ לחזור ולברך זמן ע״ש. וסיפא להך תוספתא קראה ע״פ כו׳ איתא
 בגמ׳ לף י״ח בשיני לשון קצת ומלישנא לקתני הכא שלא מצא מגילה כתובה עבריח משמע לר״ל
 שהיה שם מגילה אלא שהיתה כתובה באחת מלשונות העמיס למסתמא היהוליס שהיו שם היו
 להם מגילה שהיו קודם בה בכל שנה וכההיא לתנינן התם גפטית לגפטיס עברית לעבדם עלמית
 לעלמים יצא והנהו אנשי נמי ע״ה הוו ולא ילעו בלה״ק ולכך הוו נפקי בה משא״כ ר״מ שלא
 היה יוצא לשמא לא הוה בקי בזה הלשון. ואפשר ג״כ להיה בקי ויכול לצאת אבל לא היה ניתא
 ליה לצאת אלא בלה״ק. ומתוך האמור למלת לעברית לקתני הכא הוא לשון מושאל כלומר בלה״ק

אל  מצפה שמו
) טוש״ע *ו ירושל׳ רפ״ד ( ) שם ו ו ) ו ד י ב ) עי׳ כא: תוס׳ ד׳׳ה מגילה ועי׳ שכת קטו תוס׳ ד״ה ו ה ד ( ירושלמי רפ״ ) כא. ו ל ירושל׳ פ״ד הל׳׳א ( ירושלמי שם פ״ג (ג) שם ו ירושלמי רפ״ב וברכות פ״ב (נ) יח. ו  (א) יז. ו
) עי׳ מ״ס פכ׳׳א הל״ח (י) עי׳ ט ירושלמי פ״ב הל״א ועי׳ ר״ן רפ׳׳ב ( ״ע סי׳ תרצד סעיף א׳ בהגה׳׳ה (D) יח. ו ) עי׳ שו *ז  סי׳ תרצב (ז) עיי ירושל׳ פ״ד הל״א ועי׳ הג״א רפ׳׳ג ועי׳ ירושלמי סוטה פ״ז הל״א (
) עי׳ מ ) כ. ועיי ירושלמי פ״ב הל״ה וסנהדרין פ״ז הל״ב כה״ג דאין מביאין ראיה מן הקטן ועי׳ ירושל׳ ברכות פ״ו נב. גבי זימון דמספר דלא זימני עלוייה כשהיה קטן ( ל ) תמורה מ. ( כ רושלמי שבת רפט״ו (  י
) ר׳׳ה ל. ע ) עי׳ ירושל׳ עירובין פ״ו הל״ה והל״ח ופ״ז הל׳יח וכאן פ״ב הל״ד ( p  פ״ב הל״א וירושל׳ חגיגה פ״ג סה״ד תיבת הרובים וירושל׳ תרומות פ״ג כה. ומעשרות פ״א מד (נ) יט. מרושלי פ״ב הל״ד (

 (D) יומא כח:

 מנחת בכורים
 ר״מ ואיכא לאמד שתים כחב האחת כתבה ולא קראה מתוכה לפי שכתבה שלא מן הכתב והב׳
 כחג מתוכה וקראה: תורגמן. להבין מקראי המגילה בלשון תרגום שהיה לשונם כן: ה״ג
 שבירך לפניה ולא גירך לאחריה לאחריה ולא גירך לפניה לפניה על מצוח מגילה
 ושעשה נסים ושהחינו לאחריה הרב אח ריבנו: יצא דברכות לא מעכבות ויושב
 אפילו לכתחילה שרי: וברך עליה. הרב את ריבנו. וקמ״ל לאף לכתחילה מיושב:
 ג הלועזות. שמכירין באותו לשון לע״ז בכל לשון אף שלא בלע״ז יווני כשר: שומעץ. מכירין:
 ושאינם שומעין. שאינם מכירין יוצאין לבלה״ק יוצאין אף מי שאינו מכיר ולהגר״א ללא גרס
 זה נמי הכוונה שומעין כל השומעין יוצאין אף מי שאינו מכיר: אשורית. כתב אשורי כמו
 כתיבת ס״ת שלנו: בלשון עברי. לשון הקולש: ספר. קלף: דיו. ולא שאר מיני צבעונים כגון
 קומוס וקנקנתוס: ד כהנים. שמגטלין מעבורתס לשמוע מקרא מגילה: ולויס. מלוכנם
 וישראל ממעמלס כולם מבטלין לשמוע מקרא מגילה לכחיג משפחה ומשפחה ללמל שכל
 המשפחות מבטלין: חללין. קא חשיב כל אלו שהן פסולי יוחסין ואינם בכלל המצוח וגס סריס
 חמה אינו מייבס ואינו חולץ ודרך התוס׳ כן בכ״מ: משוחררים. לבאינס משוחררים לינן כנשים
 ומבואר לקמן: טומטום. מכוסה ואינו ניכר אס הוא בעצם זכר או נקבה ולכן אינו מוציא
 אפילו מינו שמא הקורא נקבה והיוצא זכר ואין אשה מוציאה אח האיש: לא את מינו. ללא
 אחי צל עבדוח ומפיק לב״ח גמור: ועבדים שאינם משוחררץ. פטורין לענין זה שאינן
 מוציאות הרטס ילי חובתן אבל חייטן הן בעצמן שאף הן היו באומו הנס וכן קטניס שהגיעו
 לחינוך חייטן לעצמן: קטן הייתי. לראיה לקטן מוציא בהגיע לחינוך להוא לרבנן וגס הגלול
 מלרבנן ואמי לרבנן ומוציא לרבנן: וקלסני. שיפה קרא ובגמרא מבואר שהשיבוהו אין מטאין
 ראיה מן הקטן: מן המתיר. שר״י מתיר היה ולו יהי כלבריו אין ראיה למותר לפי שעשה
 עצמו כהלכתו: מכאן ואילך. ממעשה לרט התירו שיהיה קטן קורא כר״י: ה מצות מגילה.
 לקרותה: מתחלתה. יהי טמי לכתיב ותכתוב אסתר המלכה ומרלט היהולי את כל מוקף
 חקפו של אחשורוש והוא מממלת המגילה: מאיש יהודי. ואת כל תוקף תקפו של מרלט:
 מאחד הדברים האלה. פרשה ג׳ תוקפו של המן שמשם מחחיל הספור מהמן: מכלילה
 חחוא. תוקפו של נס ואיכא לנפקא ליה מלכתיב מה ראו על ככה ומה הגיע כמבואר בש״ס:
 ו כל יום הנף. שמניפין אח העומר בזמן שאין עומר אסור בחלש כל היום לכתיב על עצם היום

 היה היכר אלא שמרובה בבגליס שמשמש בשמנה ל׳ בגלים יחידם על בגלי כהן הליוט ח שן
 ואפול ומעיל וציץ: ה״ג אלא פר יוה״כ ועשירית האיפח. שמשמש מטא פר יוהכ״פ
 ועשידמ האיפה ולא מי שעבר אבל פר הבא על כל המצומ כשהורה היחר בלבד שחייטן עליו
 כרת אינו מביא אלא המשיח והגר״א לא גרס לה כלל: אלא פר הבא. למשיח שעבר מטא
 לכללא הוא למשיח מטא ולא מי שלא נמשח ואין חילוק בין משמש או עבר אבל סר יוה״כ
 ועשיריח האיפה שניהם אינם מטאין ובנוסחה הגר״א ליחא גם בבא זו וליכא אלא ג׳ 3ט:
 אלא פר יוה״כ. לכהן מרובה המשמש מטא אבל כהן משיח שעבר אינו מטא אבל פר הבא
 על כל המצוח להיפך הוא לכהן משיח שעבר מטא אבל כהן מרובה משמש אינו מביא ולכן לא
 תנא לה לבכל הני אין טן זה שמלא תנא בדשא: כהן משוח משמש מביא כוי. לכן תנא
 גס כן פר הבא על כל המצוח סי׳ ומשכחח לה מרובה בגלים ומשוח בזמן אחל כגון שנגנז

 השמן טנו לבינו:
 פ״ב א למפרע. פסוק מאותר קולס לפסוק שלפניו: לא יצא. לכתיב והימים האלה נזכרים
 ונעשים מה עשיית הימים א״א למפרע לי״ל קולס לט״ו כן זכירה שהיא קדאת המגילה
 לא יהיה למפרע: וכן בהלל. אינו יוצא למפרע לכחיב ממזרח שמש על מבואו כשם שהשמש
 אינה הולכח למפרע כן קריאת ההלל ואיכא לנפקא ליה מקראי אחריני: בתפלה. אנשי כנה״ג
 תקנוהו לומר על הסלר לוקא על פי טעמים המבואדם בגמרא ברפ״ב בסלר הברכות ואס
 ברך ברכה מאומרמ לשלפניה א״י: בק״ש. שנאמר והיו בהיימן יהו שלא יקרא למפרע ואיכא
 לנסקא ליה מלכתיב והיו הלבטס וה״ל למכתב לבדם וכתיב המרים ללמל שלא יקרא למפרע:
 אותו הפסוק. ל״ת לתיבות למפרע לא יקרא אגל הפסוקין יכול לקרות למפרע קמ״ל לאף
 סלר הפסוקים לא ישנה: חציה. אף בענין שלם לא ישנה לקרות הענין שנאמר מאוחר ממה
 שקדם לו: כ קראה בלילה. היינו המגילה שתקנו מרלט ואסתר קרא אותה בלילה: לא
 יצא. שנאמר והימים האלה ולא לילות: בלילה. אותה של יום וקראה שתי פעמים בלילה א״נ
 למגילה של לילה נתקן אמ״כ (עי׳ ר״ן ס״א וא״ת סי׳ תרצ״ב ובטאוט הגר״א שס ס״ק ג׳):
 שעת סכנה. לגזירה היה והיו מממגאין לקרומה גמשאי: על פה. כתיב הכא נזכרים וכתיב
 בשמות כתוב זאת זכרון גספר: עברית. לה״ק אינו יוצא כלעז: מתוכה. ואף שילע לכתוג שלא
 מן הכחג לא קרא על פה והא למומר לכחוב שלא מן הכתב היינו משוס לשגוטם הם אצל

549 



 תוספתא מגילה פרה ג
 אחר משזכו בה הפרנםין אין רשאי לשנותה לדבר אחר אלא מ*) מדעתן:
 י [נכרי 0< שהקדיש קורה לבית הכנסת וכתוב עליה לשם בודקין אותו אם
 אמר לשם הקדש נדרתי גונזין אותו ואם אמר לשם בית הכנסת נדרתי ג<
 גורדין מקום השם וגונזין אותו ומשתמשים במותר](ח) כלי(*ח< גבוה עד
 שלא נשתמש בהן גבוה רשאי לישתמש בהן הדיוט משנשתמש בהן גבוה
 אין רשאי לישתמש בהן הדיוט(ח*) וכלים שנעשו מתחלתן להדיוט אין
 עושין אותן לגבוה >ט< אבנים וקורות >*ט< שהצבן מתחלה 1*1 להדיוט אין
 בו2ק>כח [אותו] בהר הבית אבני היכל ועזרות שנפגמו אין להם פדיון
 ומעונין גניזה אמר רבי יהודה(י) מעשה ברבי אלעזר ברבי צדוק שלקה בית
 הכנסת של אלכסנדריא שהיתה בירושלים והיה עושה בה כל הפצו לא
 אסרו אלא>כה< [שלא יהא] שם הראשון קרוי עליו: יא (כ) בתי כנסיות אין
 נוהגין בהן קלות ראש לא יכנס להן לא בהמה מפני החמה ובצינה מפני
 הצינה ובגשמים מפני הגשמים ואין אוכלין בהן ואין שותק בהן ואין ישנין
 בהן ואין מטיילין בהן ואין ניאותין בהן אבל קורין ושונין ודורשין בהך
 בהספד של רבים מםפיד בהן אמר רבי יהודה בד״א בישובן אבל בהורבנן

) [העשבים] מפני עגמת נפש:  מניהין אותן ומגדלין בהןיכו
 £ויק ג א ר״ה אדר שהל להיות בשבת >א< קורין פ׳ שקלים ומפטירין
) צ״ל קודרין ל) ומספילץ בהן ) רכי יוסי אומר: 3) אין רשאי כו׳ משנשתקע כר רשאי: ג  נוסחאות א

 הספד של רכים:

 הגהות הגר״א
 >יח) ואין: (יט) גני העיר שמכרו רחוגה של עיר לוקחין גלמיו גהכ״נ וחכ״א הרחוג אין גו משוס קלושה: (כ) אושה: (כא) א״ר יהולה מעשה ג3הכ״נ של טרשיים שהיה בירושלים שמכרוה לר״א
 ועשה גה כל צרכיו: >כב) רשאין: (כג< גני העיר שהלכו לעיר אמרמ ופסקו עליהן צלקה נומנין לעניי אוחה העיר וכשהן גאין מגיאין אומה עמהן ויחיל שפסק צלקה געיר אמרח מנתן לעניי אומה

) עשגיס: ) אותן: (כד.) ממן: (כי כד  העיר: (

 חסדי דוד
 עכו״ם העושה מנורה וכו׳ עד שלא נשתקע וכו׳ אין רשאי לשנותן וכו׳ משנשתקע צלקה עמהס אינו יכול לומר עניי עירי קולמיס ואתן אמ הצלקה שפסקמי לעניי עירי אלא הוא

 כשר ללולב(צ) כל יום השמיני כשר למילה(ק< וכל הלילה כשר לקצירת
 העומר ולהקטיר הלבים ואיברים זה הכלל דבר שמצותו ביום כשר כל היום
יח) [אבל אין] הייבין עליהן משום  ודבר שמצותו בלילה כשר כל הלילה(
0  נותר ואין מהשבה פוסלת בהן משום פגול עד שיעלה עמוד השהר: ז (
) מנהם בר׳ יוסי אומרייטי [בני הכנסת לא יקהו את הרהבה] א״ר א  ר׳
 יהודה(ש) בד״א בזמן שלא התנו עמהן פרנסי אותה העיר אבל אם התנו
 עמהן פרנסי>כ< העיר >*ש) רשאין לשנותה לכל דבר שירצויכא<: ח העושה >ח<
 תיבה ומטפהות לספר עד שלא נשתמש בהן גבוה רשאי לישתמש בהן
 הדיוט ומשנשתמש בהן גבוה אין רשאי לישתמש בהן הדיוט(א) וכלים >*א)
 שנשתמש גבוה אל ישתמש בהן הדיוט co אבל משאיל אדם מטפהתו לספר
 והתר ולוקהה ממנו(ג) מטפהת ספרים משנין אותם מספרים לספרים אבל
 לא לדברים אהרים: ט >ל) העושה מנורה ונר לבית הכנסת עד שלא
 נשתקע שם הבעלים מהן>ככ)נ< [רשאי] לשנותן לדבר אהר משנשתקע שם
) [יחיד(ה< שפסק צדקה בעירו ג כ  הבעלים מהן אין רשאי לשנותן לדבר אהר(
 נותנה לעניי עירו בעיר אהרת נותנה לעניי עיר אהרת הפרנסים שפסקו
 צדקה בעירן נותנין אותה לעניי עירן בעיר אחרת נותנין אותה לעניי עיר
0 עד שלא זכו בה הפרנםין רשאי לשנותה לדבר * < 0  אהדת] הפוסק צדקה >

 אור הגנוז 1אן לגימ המסת:

 נגרר אחר הרוג וצריך ליתן לגבאי העיר הזאמ ולפרנס אמ העניים אשר גמוכה. וע״ז קאי סיפא
 הפרנסים כו׳ למימר שאם יש שס הנקראים פרנסים להיינו חגר עיר לא מיגעי אס הם געירס
 והצבור פסקו צלקה נותן להפרנסיס ויחלקו כרצונם אלא אפי׳ אס הס רגיס שהלכו לעיר אמרח
 ופסקו שם צלקה והיו שס פרנסים אין יכולים אלו הרגיס להביא המעות געירס אלא צריכים לימן
 לפרנסים לפרנס עניי עיר האמרמ וסיפא לקמני הפוסק כו׳ רשאי לשנותה עי׳ גרפ״ק לערוגין

 וגמוס׳ שם וגש״ך סי׳ רנ״ו ס״ק ח׳:
 פ״ג ר״ה אדר שחל להיות בשבת כוי. בפרק גני העיר לף ל׳ גרסי׳ גהליא קורץ כי תשא
 והיינו כוותי׳ לשמואל גסוגיא ללעיל שס אגל לשון התיש׳ קורין פ׳ שקלים מתוקמא אפי׳
 כרג לאמר צו וגו׳ אח קרגני לחמי לאע״ג לקתני מפטירין גשקלי יהוילע הוי שפיר מעין הקריאה

 שם הבעלים רשאי לשנותן. כן נראה לצ״ל ואיתא הכי גגמ׳ פ״ק לערכי! לף ו׳ ואסור לשנותה
 אפי׳ ללגר המומר ואפי׳ כקלושה מעולה טפי וכלאיתא המס. וטעמא לאסור על שלא נשתקע
 משוס לעכו״ס פעי וצועק ואיכא חילול השם. ואס לא לעכו״ס גרישא ממוקמא הכא על שלא
 נשתקע וכו׳ אין יכולים לשנות ללגר הרשות לוקא אגל ללגר מצוה יכולים ואס נשתקע יכולים
 לשנות אפי׳ ללבר הרשות והא נמי איתא התם. אגל סממא ללשנא אין רשאי לשנותה משמע אפי׳
 לדבר מצוה ולכך צריכין אנו להגיה כמ״ש ועי׳ גיי״ל סי׳ רצ״ט ס״ג וגש״ך שם ס״ק י״ג: יהיר
 שפסק צדקה כר. לפי מה לאיתא גפרק גני העיר לף כ״ז יחפרש הך תוס׳ כן אס יחיל פסק
 צלקה געירו שפסקו כולם והוא עמהס אינו יכול לומר שאתן למי שארצה אמ הצדקה שפסקתי
 אלא צריך ליתן ליל גגאי לפרנס עניי העיר ולא סוף לגר כן אלא אפי׳ הלך לעיר אחרת ופסק

 מצפה שמואל
: (D) עי׳ ירושלמי שבת פ״י הל״ה ויומא פ״ג ו״ד סי׳ רנו וסי׳ רנט (ז) שם ו  בהגה״ה (ו*) עי׳ טוש״ע י
ו(*ח) עי׳ מיי׳ פ״א מהל׳ בית הבחירה הל׳׳כ ועי׳ כ״מ שם (ס*) עי׳ שו״ע סי׳ קעז סעיף א בהגה״ה ׳  הל׳
 דאין לעשות המפות מדברים ישנים ולמדוה מכאן וע״ש בסי׳ קנג סעיף כא (ט) ירושלמי יומא פ״ב הל׳׳ו
ירושלמי פ״ג p כח. ו ירושלמי שם וכאן פ״ג ( : ו  (*ט) עי׳ מיי׳ שם הלט״ו ועיי מל׳׳מ שם (י) עי׳ כז

 הל״ג (א) עי• ירושל׳ פ״א הל״ד

ירושלמי שם ירושלמי פ״ג הל״א (ש) עי׳ כז. ו 0 כו. ו  (צ) עי׳ ספ״ב (ק) עי׳ מ״ש בפסחים בפ״ה (
ו״ד סי׳ רפב סעיף יב (מ) סנהדרין  (*ש) עיי טוש״ע סי׳ קנג סעיף ז׳ ובביאורי הגר״א שם ס״ק יח ובי
: ושם (*א) עי׳ מיי• פ״א מהל׳ בית הבחירה ירושלמי פ״ג הל״א ונדרים פייט הל״ב (א) שם מז  מח: ו
ירושלמי שם הל״ב : ו ) ערכין ו 7 ) שם מח. ושם (ג) עי׳ כז. וירושל׳ פ״ג הל״א ( 3  הלי כ ועיי בכ״מ שם (
) עי׳ יריד סי׳ רנא וסי׳ רנו סעיף ד ו * ירושלמי פ״ג הל״א ופ״א הל״ד ( ירושלמי שם (ו) שם: ו  (ה) כז. ו

 מנחת בכורים
 עליו לנותן גאומה עיר שפסקו ואין דינו כרגיס ונוסשת הגר״א עיקר: הפרנסים. רבים ממקום
 אחד: בעיר אחרת. נומנין גמקומו גרסינן וכמגואר גגמרא שנותנים גמקוס שפסקו וכשהן הולכין
 חוזרי;! ונוטלין מהן ולפי הגירסא לכאן יש לגרוס וכשהן גאין חוזרין ונוטלין מהן וכן הוא גגמרא
 ולהגהח הגר״א וגליכא חגר עיר אגל איכא שס חגר עיר אלעמא למגר עיר פסקו ואינם חוזרין
 ונוטלץ: רשאי לשנותה. ללווח ולפרוע: אלא מדעתן. שיסכימו הגגאין: י לשם הקדש. ואין
 מקלישין גזמן הזה ואם הקליש אין פדיון כמבואר גגכורות (נג): לשם בהכ״נ. לצורך גהכ״נ:
 המותר. לשם אינו מקלש כל עוגי הקורה אלא מקומו הוא מקלש וגרישא הא לגונזין היינו אף
 גלא שס אלא רגוחא לסיפא נקטיה לאף לכחג שס מ״מ גגליקה סגי ומומר לגוז ולהשתמש גמותר
 לצרכי מין: שנפגמו. פסולין למזגח למזגח שנפגם פסול לעגולה שנאמר וזגחח עליו גזמן שהוא
 שלם ולא בזמן שהוא תסר אגני היכל עי׳ רמג״ס פ״א מהלכות גית הגחירה הל״ו וגפ״ג שס ועי׳
. לראיה י ״  מ״א שימן קנג ס״ק ס״ל להגיא ראיה מספ״א לגעול שלא נמכר אסור לשנותה: אר
 למה לס״ל במשנה לגהכ״נ מוכרין אותו ממכר עולס לשם חצר והלוקח מה שירצה יעשה אף
 מרחץ וגורסקי וגימ הטגילה: שם הראשון. שם גהכ״נ אגל כי נשתנה שמו מותר להשתמש בו
 כל מה שרוצה וכיון שנמכר לשם חצר רשומ להשתמש גו: יא לא יכנס. שהן פירושא לקלות
 ראש הוא לשון קלומ שמקילין אומה: ואין ישנים. אפילו שינת עראי לכל שכן משמיה להוה
 עראי וכן הוא גירושלמי פ״ל הל׳ ג׳ (ועיין מוס׳ ג״ג (ג:) ל״ה ועייליה): ואין ניאותין.
 להמקשט גמוכה: ושונין. משנה: בהספד של רבים. הוא של מ״ח שמת והכל ממאספין וגהכ״נ
 נוח לזה שרגיס מתכנסין למוכו לגימ גלול הוא: מספיד בהן. אגל של יחיל לא וגגמרא גרסינן
 גהליא גרישא ואין מספילין גהן הספל של יחיל וחסר כאן גגא אחת וגחסורי מחסרא מתנינן לה
י גחורגנן מניחין ׳ ׳  והכי קתני ומכגלין אותן ומרגיצין אותן שלא יעלו בהן עשגיס ועל זה אמר ר

 לגלל: עגמת נפש. שמאין המקוס שמס ויתנו לגם להשיגו ולמותו כגראשונה:
 פ״ג א פרשת שקלים כי תשא. למיירי גג׳ מיני שקלים לאלנים ולמזגח ולקרמות וגגיסן
 מחחילין להקריג מחרומה חלשה לכן מקלימין לקרוח מר״ח אלר להוליע שיגיאו שקליהן
 גחולש אלר אף לרשג״ג לס״ל ללורשין לפני החג ג׳ שגתות הכא כיון לשולחנות יושגין גמלינה

 הזה על עצומו של יוס ועל בכלל והיינו בזמן שאין עומר לאילו גזמן עומר כתיג על הגיאכס אמ
 קרגן המנופה מיל הומר גחלש: זה הכלל. לאמרי סילור בזיכין וסילוק בזיכין לכשר כל היום:
 ודבר שמצותו בלילה. לאחרי אכילח פסחים להוא כל הלילה וכר״ע לס״ל כן גס״פ ע״ס רק
 לכחחילה משוס סייג וגלר אין לו לאכול רק על חצומ ואחר חצומ הוה נוחר מלרגנן ומטמא את
 הידיס: אין חייבין עליהן משום נותר ול״ג אגל מוסחת הגר״א ועי׳ מוי״ט גרכוח פ׳׳א מ״א
 ל״ה א״כ שקיים הנוסמא אכל: הפסח הנאכל גלילה רק עד חצות אינו נעשה נותר מה״ת
 על עמול השחר וכן גמחשגח פגול גחוץ לזמנו שחשג גשעת שחיטה לאכול הגשר
 חוץ לזמנו אינו חייג אלא משחישג שיאכל משיעלה עמול השחר ועל הפסח קאי
 וכהאי לישנא איתא בתוס׳ בפסחים פ״ה בסופו על הפסח שם מגואר הלגר: T בני
 הכנסת. אס מכרו גית הכנסת לא יקחו הרחוגה של עיר לאף ליש בהן קלושה שממפללין בתענית
 גרחוגה כמגואר גחעניח עגרו אלו ולא נענו מוציאין התיגה לרחוגה של עיר (לף י״ג) מ״מ
 קלושתן קילא מקלושת כיח הכנסת לכן לא יקחו גלמיה רחוגה אגל אס מכרו הרחוגה לוקחין
 בלמיה בה״כ אבל אין משנין לרשות ולגירספ הגר״א פליגי לר״מ גר״י סגר לרחוג יש גו משוס
 קלושה ולכן צריכין ליקח בלמיו בה״כ וחכמים סברי לאין ט קדושה כלל: בד״א. לאסור לשנות
 המעוח לקלושה קלה: עמהן. עס בני העיר: רשאין לשנותה. אף לשחוח שכר: ח גבוה.
 צורך גבוה: רשאי להשתמש. לצורך הליוט ולבר הרשוח להזמנה לאו מילחא היא: מספרים
 לספרים. כגון מנטאיס לחומשים ומחומשים לס״ת: לד״א. שקלושמן קילא כגון מס״ת לחומשים
 מחומשים לנטאים וכ״ש ללבר הרשות לאסור: ט ונר. ע״פ המנורה שתומטן בתוכו נר הללוק
 ומכר מייט: שלא נשתקע שם הבעלים. לנקרא הכלי עדיין על שמם: לדבר אחר. למצוה
 אחרח לנכרי מקפיל על השינוי וצועק למה שניהם וברישא גרסינן אינו רשאי לשנוחה:
 משנשתקע. שאינו נקרא עול על שס הנכרי לומר זו היא נלגחו של פלוני הנכרי: ה״ג רשאי
 לשנוחה לל״א לל״מ אחרח אגל גישראל מוחר לשנוח לל״מ אף גלא נשחקע שמו
 ממנו וללגר הרשוח אסור טן טשראל בין מכרי אף אחר שנשחקע: נותנים לעניי
 עיר אחרה. לכשפוסק גמקוס זו צריך ליחן גם כן גמקום הזה ואסור לשנוח והיינו נמי שפסקו
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 תוספתא מגילה פרה ג ה
 את שרה ביוה״כ קורק אחרי מות(ח) ומפטידין (במדבר כט) בעשור
 שבהומש הפקודים >׳< [ביו״ט] הראשון של חג קוריףיא< (ויקרא כג) [דבר
 אל בני ישראל לאמר] בהמשה עשר יום להודש השביעי הזה הג הסוכות
 וגו׳(*י!) בשני(במדבר כט) ביום השני בשלישי ביום השלישייה [ברביעי
 וביום הרביעי בהמישי וביום ההמישי בששי וביום הששי בשביעי וביום
 השביעי(ט) בשמיני וביום השמיני]: ד בר״חל)א< של הנוכה [קורין] (שם
 כה) ובראשי הדשיכם^מכ) מקום(יג< [שפוסקין בשבת בשהרית משם
 מתחילין] במנהה במנהה(יי< [משם מתהילין] בשני בשני(טי< [משם מתהילין]
 בהמישי בהמישי>טז< [משם מתהילין בשבת הבאה ר׳ יהודה אומר מקום
 שפוםקין בשבת בשהרית משם מתהילין לשבת] הבאה: ה (ל) ביו״ט המשה
 ביוה״כ ששה בשבת שבעהגיח [אם רצו להוסיף אל יוסיפו]3< דברי ר׳
 ישמעאל רבי עקיבא אומר ביום טוב המשה ביוה״כיח< [ששה ובשבת
 שבעה ואם רצו להוסיף מוםיפין] >י0 הכל עולין למנין שבעה אפילו>יט<
 [אשה אפילו קטן אין מביאין את האשה לקרות ברבים]: ו >נ)(*נ) בית
 הכנסת שאין להם מי שיקרא אלא אהד עומד וקורא ויושב עומד וקורא
 ויושב אפילו שבעה פעמים w בית הכנםת של לעוזרת אם יש להם מי
 שיקרא עברית פותהין עברית ותותמין אם>כ< [אין להם מי שיקרא אלא

) דברי רבי עקיבא רכי ישמעאל אומר טוס טונ: ) של חנוכה לימא בכ״י: 5  נוסחאות א

 (מלכים ב יב) פ׳ שקלים שביהוידע הכהןגג) איזו היא שבת ראשונה כל
 שר״ה אדר הל להיות בתוכה אפילו בע״ש בשניה זכור(ג) ומפטירין(שמואל
 א טו) כה אמר ה׳ צבאות פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל איזו היא
 שבת שניה כל>א) [שפורים הל] להיות בתוכה ואפילו בע״ש בשלישית פרה
 אדומה ומפטירין(יהזקאל לו) וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם איזו היא
 שבת שלישית כל שסמוכה לפורים מאהריו רביעית ההודש הזה לכם ראש
 הרשים ומפטירין(שם מה) כה אמר ה׳ בראשון באהד להודש איזו היא
 שבת רביעית כל(ב< [שר״ה] ניםן [הל] להיות בתוכה ואפי׳ בע״ש:
 כ היתהגל) פ׳ שקלים םמוכה לאדר(״ בין מלפניה בין מלאהריה קורק
 אותה והוזרין וכופלין אותה וכן בשניה וכן בשלישית וכן ברביעית!א! וכן
 בפורים w שואלים הלכות >ח [הפסה] בפסה והלכות עצרת בעצרת
 הלכות(״ [ההג] בהגף־ה) בבית הועד שואלים בהלכות הפסה קודם לפסה
0 יו״ט(ו< [הראשון] של פסה  שלשים יום רשב״ג אומר שתי שבתות: ג (
 קוריף* [פרשת(ויקרא כג) הנף שבתורת כהנים] ושאר [כל] ימות הפסה(״
 [מדלגין מעניינות הפסה הכתובין בתורה o בעצרת] (דברים טו) שבעה
 שבועות>ט< [וי״א] בהדש השלישי בר״ה (ויקרא כג) [דבר אל בני ישראל
 לאמר] בהדש השביעי [באהד להודש וגו׳] ר״א (בראשית כא) וה׳ פקד

] בחשעה באב קורץ כי פוליד בניס אחרים אומרים ואס כ ] וכן בחנוכה: [ א ג [  אור הגנוז פ״
 לא חשמעו לי:

 חגחות חגד״א
) שס קורץ לשבח הבאה לברי ר״מ ר׳ יהודה ) שם קורץ: >טז י ט ) שם קורץ: ( י י  קורץ: (
 אומר מקום שמפסיקין בשבח שחריח שס קורין במנחה ובבי ובה׳ ולשבת: (יז< אין פוחתין
) שבעה ובשבח ששה אין סוחתין מהן אבל מוסיפץ עליהן: ח י  מהן ואין מוסיפין עליהן: (
) יש כ ) קטן ואפילו אשה אבל אמרו תכמיס אשה לא תקרא בתורה מפני כבוד הצבור: ( ט י ) 

 להס אחר מי שיקרא הוא קורא:

) בפרשת ז ) חג: >0 ראשון: ( ה  (א) שחל פורים: (P שחל ר״ח: w הראשון: >ח פסח: (
) מלקט וקורא מענינו של פסח יו״ט אחרון של פסח ח  המועדוח ומפטירין בפסח גלגל: (
 קורין רהי בשלח ומסטירין וידבר דוד בעצרח קורין: >ט) ומפטירין בחבקוק אחרים אומרים:
 (י) יו״ט: (יא) בפרשת מועדות שבתורת כהניס ושאר כל ימוח החג בקרבגוח החג: (׳p וכו׳
 יו״ט האחרון של חג קורין כל הבכור מצות וחוקים ובכור: (ע) שמפסיקץ בשבת שחרית שס

 חסדי דוד
 אנשי כרכים ולא ביום פורים ללידהו שהוא שבת להא אינהו נמי מקדימין קריאת המגילה כדלעיל
 ולעולם צריך להקלים זכירה לעשייה וכ״כ בכגה״ג סי׳ תרפ״ה בשם מהרלנ״ת: הכל עולין למנין
 שבעה אפי׳ אשה כוי. בגמ׳ אימא אבל אמרו חכמים אשה לא תקרא בצבור מפני כבול הצבור.
 ונראה לעכ׳יס אם עלתה לא חרל הואיל ומלינא עולה למנין ומה גס לפי מ״ש הרמג״א בסי׳

 וכר׳ טבי שם לסשמרו לרשינן שיקריבו בא׳ בניסן משקלים של חרומה חלשה ומ״ש אח״כ אפי׳
 בע״ש היינו כווחי׳ לרב לסבר מקלימין ומה למסיים בה לשנייה זכור לאו לוקא לאי מקלע בע״ש
 יש שם הפסקה טן שקלים לזכור אליבי׳ לרב. ויחפרש שנייה להפסקה וכמ״ש בגמ׳ ומ״ש איזו
 היא שבת שנייה כו׳ ואפי׳ בע״ש פי׳ אפי׳ אקלעי י״ל בע״ש מקלימין זכור בשבת שלפני׳ אפי׳

 מצפה שמואל
) עי׳ טוש״ע או״ח סי׳ תכ״ט ס״א ועי׳ בביאורי הגרי׳א שם (ו) לא. כל הענין.(0 ירושלמי ה * ד הל׳׳א ( ירושלמי כאן פ״ ) פסחים פ״א הל״א ו ט ן י3 ע״ו ה מגילה כ י ר ס ז: סנהד י ס ס פ ) ( ה ) שם ( ד ) שם ושם ( ג ) ד ״ ל ) ל. ושם ה ב ) 
) שם ושם והיינו למפטיר ט ) ע״ש עוד בסי׳ תרפד ובהגר״א שם ס׳׳ק ג ) עי׳ סי׳ תרסג ובביאורי הגר״א ס׳׳ק ג ו ס * ) ג וראיה מכאן וכן בביאורי הגר״א סי׳ תרנ״א ס״ק ג : דייה ושאר ובר״ן ספ״ (D) עי׳ תוס׳ מגילה ל  פ״ג הל״ו

) ירושל׳ שם ע״ש היטב ס ) עי׳ סי׳ קמג ובסי׳ רפ״ב ס״ו בהג״ה ( ג * רושלמי שם ( ) עי׳ י נ ) ג ) שם ועי• פ״ד הל״ מ ) ג ״ ל ) כג עי׳ ירושלמי פ׳יד ה ל ) כט: ועיי ירושלמי תענית פ״ד הל״ב: כ) לא: ( י ל ( ״ נ כ  ו

 בבורים
 פסח ראשון ושני והאילנא לעבלינן שני יו״ט משך מורא קלש בכספא פסל במלברא שלח בוכרא:
 שבעה שבועות. הוא מפ׳ כל הבכור שבעה שבועומ חספר לך: ומפטירין בחבקוק. מה
 שאנו מפטירין ביום השני דמוזכר שס מענין מתן תורה: וי״א בחודש השלישי. שהוא מלבר
 מעטן ממן תורה והאילנא קריגן טוס הראשון בחודש השלישי וטוס השני כל הבכור ועבלינן
 כחרוייהו: דבר אל בני ישראל. והוא מפרשמ שור או כשב שבאמור ומוזכר המועל שבו מלבר
 אבל עיקר התחלה משור או כשב: וי״א והי פקד. לנסקרה בר״ה והאילנא נהגינן טוס הראשון
 וה׳ פקל ובשני פ׳ עקילה לזכור לנו עקילמו טוס הדין: קורין אחרי מות. שמלבר מענין יוס
 הכפוריס: שבחומש הפקודים. הוא פרשה במלבר שמבואר שם פקולי ישראל פעמים במלבר
 ובפרשה פינחס ונקט כאן המפטיר לפי שכה״ג קרא אותו טוהכ״פ ע״פ ומבואר כן בסדר יומא
 בפרק ח׳ לכן מפרש כאן בעניני הקריאוח: קוריץ דבר. שור או כשב ונקט כאן נמי פ׳ ליומא
 אבל מתחילין משור או כשב: בשני. שהוא יום ראשון דחוה״מ: ביום השני. שבפי פינחס וקורא
 ראשון ביום השני לוי חוזר וקורא אוחה פרשה וכן כולן ומיידי בא״י לליכא ספיקא ליומא אבל
 האימא לה״ל ספיקא ליומא קרינן בכל יומא ססיקא ליומא מזה ראיה לסברמ התוס׳ סוכה
 (נב.) וכמ״ש הגר״א בשו״ע או״ח: בשמיני. של חג: וביום השמיני. למפטיר אבל לקריאה
 קוטן עשר מעשר שהוא בזמן החג שהוא זמן אסיף ויש בהן מצוח הרבה מצוח מ״ע ומצוח נחן
 תתן ופתוח תפתח והעניק תעניק לעבל עברי ושילוח חפשי והעבט חעטטנו ונוסחח הגר״א כל
 הבכור וכן הוא בש״ס: ד בר״ח של חנוכה. ר״ח טבת שחל חמיל בחנוכה קורץ ג׳ בפי
 ובראשי חלשיכס לחליר קולס ואחר כך קורא הרביעי בנשיאים: משם. בסלרא שלאחריו. ה״ג
 מקום שפוסקין בשבת שחריח שם מחחילין במנחה ובשני ובחמישי ולשבח הבאה. וכן נהגינן
 האילנא: ה ביו״ט. מיין הקרואים העולים לספר תורה: ביוה״כ. לענוש כרת על המלאכה
 הוסיפו עול א' לקלושה ימירה שבו: בשבת. לאיכא איסור סקילה: להוסיף. על מנין הקרואים:
 ה״ג ד״ע אומד ביום טוב חמשה ביוהכ״פ שבעה בשבת ששה ואם רצו להוסיף
 מוסיפין וכן בהגהת הגר״א ולר״י איכא נמי תנא לאס רצה להוסיף מוכךפין וכן מבואר
 במשנה בריש ס״ג ואוקימנא כר״י אליבא להאי תנא למוסיפץ ובגמרא (לף כ״ג) נאמרו הרבה
 טעמים למנץ הקרואים: אין מביאין את האשה. אף שעולה למנין הקרואים מ״מ לא תקרא
 לכתחילה בצבור מפני כבול צבור: ו מי שיקרא. שיכול לקרות וכולם ע״ה וא״י לקרות ובזמנם
 היה מנהגם שהעולה הוא בעצמו הקורא וגס האימא להחזן קורא בעינן שיקרא העולה עמו
 מלה במלה: ויושב באמצע. להפסיק שיהא נראה כאילו מחחיל מחלש: ועושה כן ז׳
 פעמים. גגל ז׳ קרואים והיינו בזמנם שהיה הראשון מברך לפניה והאחרון לאחריה אס כן
 אינו ניכר באמצע מקוס ההפסק לכן יושב אבל האילנא הברכה בסוף ובתחילה הוה היכרא:

 מנחת
 בט״ו בו מקלימין להוליע בר״ח להוה ט״ו יום קולס: שבת ראשונה. למבואר במשנה בשניה
 זכור ומפרש כל סלר השבתות: בתוכה. בתוך השבוע מקלימין לקרות בשבת שלפניו פרשח
 שקלים: אפילו בע״ש. אס חל ר״ח בע״ש מקדימין ולא מאחרין: זכור. מעשה עמלק סמוך
 לפורים למפלת המן שגא מעמלק: ומפטירין. הפטרה במעשה עמלק בשאול המלך שנצטוה
 למחות שמם: שבת שניה. שקוטן זכור: בע״ש. מקלימין לקרותה גשכת שתקדים זכירה לעשיה
 לפוטס והא לחנא כשניה זכור שניה ממש הוא וקאי על ר״ח שחל להיוח גשכח לקורין פ׳ שקלים
 בר״ח ואקלע פוטם בע״ש למקדמינן וקרינן זכור והוה שכח שניה: פרה אדומה. לטהרת
 טמאין לעשוח הפסח: מאחריו. אחר פורים והיינו בי איקלע ר״ח ניסן באמצע השבוע לאז
 קרינן פ׳ החולש בשבח שלפני ר״ח ומקלימין פ׳ פרה סמוך לפ׳ החולש לה״ל מאחר פורים
 י״ל אבל כי אקלע ר״ת ניסן בשבת קרינן פ׳ חולש בר״ת ניסן ופרה בשבת שלפניו והוה שבח
 סמוך לי״ל פנדה לרב לחל פורים מע״ש ומקלימין פ׳ זכור לומיא למוכה ושמואל לא ס״ל הט
 ונהגינן בכולי מילתא כרב ובלפירשתי: פ׳ שקלים. פ׳ ט חשא שקורין בפ׳ שקליס: לאדר.
 לר״ח אלר שחל בשבמ שקורץ פ׳ שקלים בר״מ אלר וגם פרשה עצמה של כי משא קורץ בסלר
 החורה בין מלפניה לפני ר״ח בין מלאחריה לאמר ר״מ קוטן אותה בשבת זו וחוזרין וכופלין
 בשבת אחרת וקורץ שתי שבתות סמוכות זו לזו בחל פ׳ א״נ מלפניה ה״פ שחל ר״ח אלר באמצע
 השבוע וחל פרשה מן הסלר שפרשה שקלים במוכה לפני אלר להיינו שחל פ׳ שקלים בט תשא
 עצמה שאז כופלין באותו שבת שקוטן מכי תשא על ויקהל וחוזרין וקוטן ט תשא למפטיר
 שכופלין באותו שבת עצמו וראשון עיקר: וכן בשניה. מן הלין בפ׳ שניה כגון זכור שאיקלע
 בב׳ שבתות בזא״ז וכגון במערבא לפסקי סלרא בג׳ שנים ללפעמיס איקלע זכור וסלר הפרשה
 של זכור בחל פרשה וכן בשלישיח בפ׳ פרה וברטעימ 3פ׳ החולש שקורין בב׳ שבתות זא״ז: וכן
 בפורים. שאיקלע סמוך לשבח של פ׳ ויבא עמלק לקורין וכופלין א״נ בעלמא קאי שכל אלו
 הפרשיות כופלין אותן מלבל מה שקרו אותן בפ׳ השבתות והגר״א לא גרס וכן בפורים ואתיא
 כפשוטו: הועד. ישיבות תלמיליס הרבה שם לורשין ל׳ יום קולם ולרשיגן לה שהרי משה עומל
 בפסח ראשון ומזהיר על פסח שני שנאמר ויעשו את הפסת במועדו וכתיב ויהי אנשים אשר היו
 טמאים לנפש אלם ונצטוו לעשות פסח שני: שתי שבתות. יליף לה מלכתיב החולש הזה לכס
 ראש חלשים וצוה להם על מעשה הפסח עומל בר״ח ומזהיר על הפסמ ומפסח שני אין ראיה
 לאיילי לאייט במילחא דפיסחא לומר להם אל חעשו פסח הזהירם על פסח שני: פרשת הנף.
 שור או כשב שבפי אמור שנאמר בה ס׳ עומר והוה מעניינא ליומא (ולגירסח הגר״א פ׳ המועלות
 והיינו הך): מדלגין. קוטן בכל יום בלילוג (בנוסחח הגר״א ומפטירין וכן הוא בגמרא בפסח
 גלגל היינו טהושע) כגון קלש אס כסף תלוה פסל לך וידבר שבפ׳ בהעלותך דמיירי בענץ לפסחא
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 ו תוספתא מגילה פדל, ג
 מפטירין בנביא פהות משלשה פסוקים [בכרך אהד](א) אם היתד, פרשה
 של ארבעה ושל המשה [פםוקין] הרי זה קורא את כולה המקצר הרי זה
 משובה >כג) [אם היתה פרשה קטנה] כגון (ישעיה נב) כה אמר ה׳ הנם
 נמכרתם>כד< [קורא אותה בפני עצמה]: י אין משיירין בסוף הספר אלא כדי
 שיקראו שבעה שייר כדי שיקראו ששה קורא אותן ששה ועוד שבעה
 בחומש >כה< [אהד] אין משיירין בסוף התורה אלא כדי שיקראו שבעה שייר
 כדי שיקראו ששה וקראו אותן ששה הוזר הענק>כי< וקורא אותן שבעה:
 יא מדלגין בנביא(0 ואין מדלגין בתורהיכז< [ואין] מדלגין מנביא לנביא
 ובנביא של שנים עשריכח< [מדלגין] ובלבד שלא ידלג מסוף הספרייה
 [לראשו]: יכ יל< [מכרכין תורה(ג) במטפהות תורה וחומשין במטפהות
 הומשין תורה והומשים במטפהות נביאים אבל לא נביאים במטפהות תורה
 והומשין ונותנין תורה על גבי תורה והומשין] ע״ג הומשין [תורה] והומשין
 על גבי נביאים>לא< [אבל לא נביאים על גבי תורה והומשין]: יג א׳ קורא
 בתורה(ל) וא׳ מתרגם לא יהא א׳ קורא ושנים מתרגמין ולא שנים קורין וא׳
 מתרגם ולא שנים קורין ושנים מתרגמין אהד קורא בנביא וא׳ מתרגם א׳
 קורא ושנים מתרגמין אבל לא שנים קורין וא׳ מתרגם ולא שנים קורין ושנים
 מתרגמין אהד קורא מגילה וא׳ מתרגם א׳ קורא ושנים מתרגמין שנים קורין
 וא׳ מתרגם שנים קורין ושנים מתרגמין(*ל) קטן מתרגם על ידי גדול אבל
 אין כבוד שיתרגם גדול על ידי קטן שנאמר (שמות ז) ואהרן אהיך יהיה

 אהד אין קורא אלא אהד]: ז >ע< אין עושין מעמד ומושב פהותנ־! משבעה
 פעמים ואיןגפ) אומרים ברכת אבלים פחות מעשרה [ואין מעמד פהות
 מעשרה] ואין אבלים מן המנין אין אומרים ברכת חתנים פחות מעשרה
 והתנים מן המנין אומרים ברכת התנים בין בסעודת אירוםין בין בסעודת
 נשואין בין בהול בין בשבת(צ) רבי יהודה אומר אם באו פנים הדשות
 אומרים ברכת התנים ואם לאו אין אומרים ברכת התנים: ח אימתי6)
 מסיעין על ההדש לאור עיבורו(?) כיצד הל להיות ערב שבת ושבת מםיעין
 עליו למוצאי שבת אמר רבי אלעזר ברבי צדוק כך היו הבורות שבירושלים
 נוהגין אלו לבית המשתה ואלו לבית האבל אלו לסעודת אירוסין ואלו
 לסעודת נשואין אלו לשבוע >כא< [בן] ואלו לליקוט עצמות שבוע הבן וליקוט
 עצמות שבוע(*ק< הבן קודם לליקוט עצמות בית המשתה ובית האבל בית
 המשתה קודם לבית האבל רבי ישמעאל(0 היה מקדים בית האבל לכולם
 שנאמר (קהלת ז) טוב ללכת אל בית אבליכב< [וגו׳] רבי מאיר אומר [משום
 ר׳ עקיבא] מה תלמוד לומר (שם) והחי יתן אל לבו >ש) עבד דיעבדון לך
 לווייה דילוון לך ספוד דיםפדונך קבור דיקברונך: ט אין קורין בתורה >ס)
 פהות משלשה פסוקין [בכרך אהד] אם היתה פרשה של ארבע ושל המשה
 הרי זה קורא את כולה היתה פרשה של המשה וקרא שלשה והניה את
 השנים העומד אהריו לקרוא קורא אותן שנים ועוד שלשה בפרשה אהרת
 אם היתה פרשה של ארבעה ושל המשה הרי זה קורא את כולה אין

 נוסחאות א) מסיכין וכן לקמן: אור הגנוז [ג] מעשרה ואין מעמל ומושכ פחות משנעה פעמים:
 חגחות הגר׳׳א

 (פא) הבן: >«) מלכת אל בית המשתה: («) ואם היו שלשתן שלש פרשיות: (כד) כי כה במטפחות נביאים וכתובים אבל לא נביאים וכתובים במטפחות חומשין ולא חומשין במטפחות
 אמר ה׳ אלהים מצרים ירל עמי בראשונה ועתה מה לי פה נאום ה׳ קורא א׳ א׳: (פה) אחר: ס״ח מניחין תורה ע״ג תורה ותורה: (לא) וכתובים אבל לא נביאים וכתובים ע״ג מומשין

) אין: (כח< מללג: (כט) לחחלתו: (ל) גוללין ס״מ במטפחות חומשין וחומשין ולא חומשין ע״ג תורה: ) הראשון: (פז  (פו
 חסדי דוד

 רס״ב לנשים תייבות לשמוע ספר כאנשים א״כ מסתברא למאחר לשייך חיובא בלילה א״כ אס משואוח ועולין לסעולה ושייך נמי שפיר לשון מסיעין הכא כלומר מסיעין אח העולין ממקום
 למקום לעליה המוכנת לזה. והלר קחני כי לא לעולם עולין לאור עיבורו שאס חל ל״א בשבת היו
 עולין במוצ״ש ט היט להוה עבלי המשואות וטעמא נראה לאי עבלי בשבת לא מנכרא מלתא
 למימר אמרי סעולתא לשבתא היא וגם משום לאין עולין אלא בפת וקטנית ובשבת מצוה בבשר.
 אמנה אס זו היא פירושה היה לו להרמב״ם להטא הך לינא לאם אירע ל״א בשבת היו עושים
 הסעולה במוצ״ש. ועליין צ״ע. ומה שמטא לברי ראב״צ איילי לאיירי לעיל בברכח חתנים וברכת
 אבלים נקט לה הכא: אין קורץ בתורה פחות מג׳ פסוקים אם היתה כר׳ וחיבות בכרך אחל
 נמחק ונשתבשו המעתיקים מלשון הסיפא להפטורה להחס אחי שפיר הך בכרך אחל וכלאיחא
 נמי בגמ׳ לף כ״ל לאע״ג לבתורה לא יקרא למתורגמן אלא פסוק אחל מ״מ בנביא יכול לקרות

 ג׳ פסוקים וזה הכוונה בכרך אחל לקחני גט הפטורה:

 עלתה לא תרל. וטפי משמע הט מלשון התוס׳ שלפנינו לאין מביאין את האשה לקרות הא עלחה
 מעצמה עלתה הואיל ואינו אלא מפני כבול הצבור: אימתי מסיעין על החדש כוי. כלשון הזה
 היא שנרה בפ״ק לר״ה אלא להתס יש תוספת לברים אבל כאן אין זה מענין המסכמא וליכא שוס
 שייכוח לדלעיל. ונראה דהכא מלחא אחריתי היא והיינו כההיא לתניא בפ׳ p סורר לף ע׳ בסעולה
 של עיבור החדש ח״ר אין עולין לה פחוח מעשרה ב״א ואין עולין לה אלא בפח דגן וקטניח ואין
 עולין לה אלא לאור עיבורו ואין עולין לה טוס אלא בלילה. ומסיק כלאמר רחב״א לבני׳ אחריפו
 יעולו אחריפו ופוקו כי היט ללשמעו בכו אנשי וע״ש ברש״י ז״ל ולפ״ז יש קשר בין הלכוח אלו
 להא נמי כמו ללעיל שאין עושין אוחה בפחות מעשרה. ולשון מסיעין הכא הוא לשון מושאל ונקט
 לישכא כלהפם לפי שהכל בזמן אחל להיינו לאור עיבורו ליל כניסת ל״א לאותה הלילה היו משיאין

 מצפח שמואל
רושלמי פ״ד הל״ה ) כד. י 3 ) עיין כד. ( א רושלמי תענית פ׳׳ד הל׳׳ג וכאן פ״ד הל״ב והל״ה ( צ) עי׳ כב. עי׳ י רושל׳ פ״ד הל׳׳ד וכתובות פ״א הל״א ועי׳ סנהדרין פ׳יז הל״ט ( ) כתובות ח: ועי׳ י פ ) ב״ב ק ( ע , 
ירושל׳ פ״ר הל״א וברכות פ״ה ) כא: ו ל רושלמי פ״ג ה״א ( י ) כז. ו ג ) ו ״ ל ז הל׳׳א וסוטה פ״ז ה ) עי׳ מיי׳ פ״ד מהל׳ אבל הל״ח ובלח״מ שם ויומא פ״ ק * רושלמי פ״ב הל״ז ( י : ו ז ) ר״ה י ק  רושלמי שם ושם (

) עי׳ מיי׳ פי״ב מהל׳ תפלה הל׳ י״א י * ) עי׳ ( ס ) כתובות ע״ב ועי׳ ירושלמי פ״ז הל״ה ( ש ) עיין מ״ס פ״ב ( ל ״ע שם ( י״ד סי׳ שס ובשו  עי׳ טו

 מנחת בבורים
 של לועזות. שאין מטרין בלה״ק: מי שיקרא עברית. ז׳ היכולין לקרוח אף שאמס מבינים
 זלשון פותחין בלשון זה וחוחמין ג״כ בלשון זה: אלא אחד. ועומד ויושב: T מעמד ומושב.
 :שמוליטן את המת לקברו יושטן שבעה סעמיס לבכות המת והרוצה להספיל יספיד ועושין ק ז׳
 שעמים כמבואר בב״ב(לף ק ב) ואומרים עמלו יקרים עמדו שבו יקרים שבו: ברכת אבלים.
 •:רחוב לנחם אבלים כשמברין האבל בסעולה ראשונה משל אחרים מבטן אותו ברחבה: ואין מעמד
מת פחות מעשרה. טון לבעי למימר עמולו יקרים שבו יקרים בבציר מעשרה לאו אורח ארעא 1 , 

 ::מטרח לשליח להעמילן ולהושיבן ולקרוחן יקרים: ואין אבלים. בברכח אבלים: מן המנץ. של
 ׳:שלה שמלבטס בלשון נוכח אל האבל כמבואר בכתובות (ח ב) ולכן המברכין עשרה מלבל האבל:
 בין בסעודת אירוסין. ביהולה שמיחלין החחן והכלה שיהא לבו גס בה ולפעמים בועל אותה
 יכלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה לכן מברך בברכת נשואין שבע ברכות: בץ בחול. אף בחול
 וליכא פנים חלשוח: אומרים ברכת חתנים. בחול אבל בשבח לא בעינן פנים חלשות ופנים חלשות
 היינו שהוזמנו לסעולה אנשים אחטם שלא היו עטין בשמחה זו ופליגי בחול אבל בשבת לא בעינן
 פנים חלשות (ומזה סיוע להרא״ש 3פ׳ קמא לכתובות וכן ללינא באה״ע סימן ס״ב): ח מסיעץ.
 לשון משיאין שלולקין אבוקות בראשי ההטס להוליע לבני הגולה מחי קדשו ב״ל החולש כמבואר
 נד״ה 3׳: לאור עבורו. עבורו נקרא יוס שלשים שבאותו היוס הוא ההבלל בין יום מלא לחסר
 ויו נתעבר החולש ואור עבורו הוא לילה שאחר שלשים ובו משיאין משואות להוליע לבני הגולה
 מתקדש החודש: כיצד עושין. כשאיקלע ר״ח יום ל״א בשבת: למוצ״ש. וילעינן מסימן זה
 לחסר הוא דאי מלא הוא לא משיאין כלל ומפרש כאן בחל להיות בע״ש ובשבת לברר טעמו לאחסר
 כבלינן ואמלא לא עבלינן לאי נעביל נמי אמלא בליל ל״ב כשחל ר״ח בערב שבת דמשיאין במוצ׳׳ש
 לא ילעינן אי מלא הוא ומשיאין בזמנו אי חסר הוא ומשוס ללא היה אפשר להשיא מאחמול משיאין
 האימא ולכן אמלא לא עכלינן כלל ולכן מ3אר התוספתא כאן כרמז טעמו של לבר למשיאין לאור
 כבורו והיינו אחסר ולא אמלא (עיין בגמרא כ״ב כ״ג וירושלמי פ״ב לר״ה הל׳ א׳ ושייך לשון חל
 להיות למיירי בר״ה וכלשון הירושלמי שס חל להיוח יו״ט בע״ש): חבורות. ממונוח היה לכל
 דיר ולבר ללכת אל טת המשתה וללכת אל טח האבל: לליקוט עצמות. לגשעה שמלקט עצמות

 אטו גזרו אטלות יום אחל כיום שמועה א״נ לסייע לליקוט עצמות: והחי יתן אל לבו. סיפא
 לקרא דטוב ללכח אל ביח אבל: עבד. אוחן דברים: דעבדון ליך. אחרים לך: בכרך אחד.
 בפ״ק לאלם אחל: קורא את כולם. ואין משיירין פחוח מג׳ פסוקים משום היוצאין שלא יאמרו
 זה שאחריו יקרא עד הפרשה מדלא סיימו הפרשה עס הראשון: ועוד שלשח בפרשת אחרת.
 לאס יקרא 3פרשה פחות משלשה פסוקים גזירה משוס הנכנסין שיאמרו זה שלפניו לא קרא רק
 מחחילפ הפרשה וקרא פחוח מג׳ פסוקים: אץ מפטירין. להפסיק בתרגום פחוח מגי פסוקים
 דג׳ פסוקים קורא בבח אחח ואחר כך מחרגס אגל לא פחוח: ט בכרך א׳. בפעם אחת:
 המקצר. ללעיל קאמר לאין סוחחין מג׳ פסוקים מבואר ליותר שט וקאמר כאן להמקצר הט
 זה משובח: חנם נמכרתם. למססיק ענינא בחל פסוקא לכמיב ט כה אמר ה׳ מצטס ירל עמי
 בראשונה ועחה מה לי פה נאם ה׳ לכל חל פסוקא הפסק הוא מססיקין פרגוס כל פסוק ופסוק
 וענין בפ״ע הוא: י שיקראו. שבעה קרואים והיינו שיעור כ״א פסוקים אבל אין מחבטן שני
 ספרים בז׳ קרואים לכן כששייר בסוף חומש ששה חוזר וקוראין שבעה בחחלח הספר השני:
 יא מדלגין בנביא. מענין לענין ולא בתורה מענין לענין אבל בענין א׳ מללגין ואין כאן טירוף
 לעח: מנביא לנביא. דאיכא טירוף דעח יוחר מדאי: של שנים עשר. לכולהו כחד חשיבא:
 לתחלתן. למפרע וכל הללוגיס שבכאן הוא בכלי שלא יפסוק התורגמן אבל אם שהה יותר אין
 לללג משוס כבוד צבור שלא ישהו בגילולן: יב מכרכין תורה. בגמרא מבואר להיכא לליכא לעלדי
 מספקא ליה אי שרי וה״ג כנוסחת הגר״א: במטפחות נביאים. לקלושתן קילא משל מורה:
 יג ושנים מתרגמץ. לתרי קלי לא משתמעי ומתרגוס תורה הוראה הרבה יוצאה ויש לטעות
 רלא משתמעי שפיר: ולא שנים קורין. לצטכין לשמוע קה״ת וגס יהט לעתייהו אקריאת לה״ק
 יותר מתרגום ואיכא חששא לטעות בטנים: ולא שנים קורין. כ״ש הוא אלא כל גווני נקט לה:
 ושנימ מתרגמין. לגנטא אין הוראה יוצאה ממנו וליכא חשש טעות: אבל לא שנים קורין.
 דצריטן לשמוע קריאת המפטיר ותרי קלי לא משחמעי: שנים קורץ. לכמגילה כיון לחטגא יהט
 דעפייהו ושמעו ליה: ע״י גדול. הקורא אכל לא יהיה גלול מתרגם וקטן קורא לאין ככול לגלול

 שיתרגם ע״י קטן הקורא:
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 תוספתא מגילה פרפ ג ז
 ראו אותה מעולם כהן שיש בו מום בפניו בידיו וברגליו הרי זה לא ישא
 את כפיו מפני שהעם מםתכלין בו ואם היה הבר עיר ה״ז מותר הרי
 שהיה(לי) [עוטף במעפורת>צ) ובפילדים] אין כבוד שיקרא ויתרגם ויעבור
 לפני התיבה וישא את כפיו: יח (ק) התולה מזוזתו בתוך פתהו סכנה ואין
 בה מצוה נתנה במקל ותלאה אתר הדלת םכנה ואין בה מצוה של בית
 מונבז המלך היו עושין כן בפונדקאות: יט יש(ל) נקראין ומתרגמין נקראין
 ולא מתרגמין לא נקראין ולא מתרגמין מעשה בראשית נקרא ומתרגם
 מעשה לוט ושתי בנותיו נקרא ומתרגם מעשה יהודה ותמר נקרא ומתרגם
 מעשה עגל ראשון נקרא ומתרגם(ש) הקללות שבתורה נקראין ומתרגמין לא
 יהא אהד מתהיל ואחד גומר אלא המתהיל הוא גומר את כולן אזהרות
 ועונשין שבתורה נקראין ומתרגמין >ח) [מעשה אמנון ותמר נקרא ומתרגם]
 מעשה אבשלום בפלגשי אביו נקרא ומתרגם מעשה פלגש בגבעה נקרא
 ומתרגם (יהזקאל כב)י< הודע את ירושלים נקרא ומתרגם(א) ומעשה באהד
 שהיה קורא לפני רבי אליעזר הודע את ירושלים ומתרגם אמר לו צא
 והודיע תועבותיה של אמךילז< [המרכבה] קורין אותה לרבים. מעשה
 ראובן נקרא ולא מתרגם ומעשה ברבי>לח< [הנניה] בן גמליאל שהיה>לט<
 [קורא בעכו] (בראשית כה) וילך ראובן וישכב את בלהה וגר ויהיו בני
 יעקב שנים עשר ואמר למתרגם אל תתרגם אלא אהרון >מ< מעשה(P עגל
 השני נקרא ולא מתרגם אלו הן מעשה עגל השני(שמות לב) מן ויאמר
 משה אל אהרן מה עשה לך העם הזה עד וירא משה את העם כי פרוע
 הוא וגו׳ >*P ועוד כתוב אהר (שם) ויגוף ה׳ את העם וגו׳ מכאן אמר רבי
 שמעון בן אלעזר אין אדם רשאי להשיב על הקלקלה שמתשובה שהשיבה)
 אהרן למשהימא) [פרשו האפיקורסים >ב*) מעשה דוד ובת שבע לא נקרא
 ולא מתרגם] והסופר מלמד כדרכו: כ כל המקראות w הכתובות לגנאי
 קורין אותן לשבה [כגון(דברים כה) אשה תארש ואיש אהר ישגלנה] כל

) בפחחי שערים געיר: ג) ויתן אותם ראשים על העם (שמוח יח): ל) תוכחת  נוסחאות א) פומחין: 5
 ירושלים: ה) משה לאהרן:

 חגחות הגר״א
ו ) והמרכבה: (לח) חנינא: (לט< בכבול והיה קורא החזן: (מ) ושכחוהו חכמים: >מא) פקר א טף במעפורח ובלפיליס: ( ) מעו לד) במו״מ ובכניסה: (לה) ועל הפירוח: (לו  >לב) מבזבז: (לג) שלו: (

 חסדי דוד
. אין זה מענין המסכחא כלל ואולי איילי לאיירי לעיל בכבול הזקנים בביהכ״נ נקט לה לכולא מלחא לכבול הזקנים: י ו רה כ ה תו ר מ א ה ש מ י א ק י ו ה ז  אי

 מצפה שמואל
ירושלמי ברכות ) מיי׳ שם טוש״ע סי׳ קמא סעיף ד סי׳ ג׳ סעיף ה ועי׳ מיי׳ פ״ז מהל׳ בית הבחירה הל״ט ע״ש בכ״מ (ל) עי׳ ברכות מה: ו ל * ) ) מיי׳ פי׳׳ב מהל׳ תפלה הל׳ יז טוש״ע או״ח סי׳ קלט סעיף ג * ל ) 

 נביאך(ל*) הזן הכנסת לא יקרא עד שיאמרו לו אהרים וכן ראש בהכ״נ לא
 יקרא עד שיאמרו לו אהרים שאין אדם(לב< [מבזבזהו בידיו] לעצמו(*ל) הזן
 הכנסת העומד לקרות אהד עומד ומהזן לו עד שעה שיקרא: יד (*ל) כיצד
 היו זקנים יושבין פניהם כלפי העם ואהוריהן כלפי קודש(ל*) כשמניהין את
 התיבה פניהם כלפי העם ואהוריהם כלפי קדש(ה<(*ה) [כשהכהניםמ)
 נושאים כפיהם פניהם כלפי העם ואהוריהן כלפי קדש] הזן הכנסת [פניו
 כלפי קדש] וכל העם פניהם כלפי קדש שנאמר (ויקרא ה) ותקהל העדה
 אל פתה אהל מועד: אין פותהיןח) פתהי בתי כנסיות אלא למזרה שכן
 מצינו בהיכל שהיה פתוה למזרה שנא׳(במדבר ג) וההונים לפני המשכן
 קדמה לפני אהל מועד מזדהה איןא) בונין אותו >XB *מ) אלא בגובהה של
 עיר שנא׳(משלי א) בראש הומיות תקראי): טל איזו(ט) היא קימה שאמרה
 תורה (ויקרא יט) מפני שיבה תקום עומד מפנימי! בתוך ארבע אמותילג<
 איזו הוא הדור שאמרה תורה (שם) והדרת פני זקן(י) לא עומד במקומו
 ולא מדבר במקומו ולא םותר את דבריו נוהג בו מורא ויראה(לי) [משא
 ומתן(כ) בכניסה] וביציאה [והן] קודמין לכל אדם שנאמר(דברים א)ג< ואתן
 אותם ראשים עליכם >*P היוצא למלהמת הרשות הופר ויושב הופר ומכסה
 שנאמר (שם כג) והפרת בה ושבת וגו׳: (כ*) המםיך את רגליו פניו כלפי
 העם המטיל את המים אהוריו כלפי קדש אמר רבי יוסי(ל) בד״א מן הצופין
 ולפנים אבל מן הצופין ולהוץ אין צריך: טז הפורם על!יו שמע>מ< והמברך
 על [הפירות ועל] המצות >לה< הרי זה לא יענה אהר עצמו אמן אם ענה הרי
 זה דרך בורות(ג) אין עונין אמן לא יתומה ולא קטופה בן עזאי אומר העונה
 אמן יתומה יהיו בניו יתומים קטופה יתקטפו ימיו ארוכה יאריך ימים ושנים:
 יז (P*HP) פוהה פורס על שמע ומתרגם רשב״ג אומר יהא זהיר בעצמו
 שלא יתגלה סומא פורם על שמע ומתרגם ר׳ יהודה אומר(ע) כל שלא ראה
 מאורות מימיו לא יפרום על שמע אמרו לו(פ) הרבה דרשו במרכבה ולא

 אור הגנוז [ד! שואל ומשיב: [ה] הלחם:

״ד ירושלמי כאן פ״א הל״ט וסוכה פ״ג הל׳׳ו וברכות ספ׳׳ח (נ) כד. ועי׳ מ״ס פי  פ״ה יח (מ) שם מז. ו
) כד: ע ) עי׳ סי׳ רפ׳׳ב ס״ב בהגה׳׳ה ( ס * ) עי׳ ירושל׳ פ״ד הל״ז ומכות פ׳׳ב הל׳׳ה וסוטה פ״ב הל״ג ( p ) 
) עיי ירושלמי חגיגה פ״א הל״ח מהו להתיר בפלנים ועק״ע שם פ  ועי׳ ירושל׳ פ״ד הל״ח ותענית רפ״ד (
ן : ושם במשנה מבואר ולא מתרגמי ) כו ש רושלמי פ״ד ( י ) לא: ו ר ) ו ) כ p  ונדרים ספ״ח (5) ירושל׳ ספ״ד (
) עי׳ מגילה כו. 5 ירושלמי שם הל׳ יא ( ) שם ו א פ״ד הלי״ב ( ) שם ו ח ) ן י ר ק ן בן דוד מבואר דלא נ  ובאמנו

: ) עיי כ״מ שם (ג) שם כו * 3 ) י נ ש ) עיי כ״מ פי״ב מה״ת הל״ב ובתו״י בפ״ד ד״ה ה 3 * ) 

 בכורים
. מין בגל ואולי גרסינן פלנוס והוא מין כחונח קטן ם ו ד ל י פ ב  על מחניהס וגנאי להחפלל בכזה: ו

׳ בערוך בערך פלנוס) וי׳׳מ סלינין וחריטין תרגומו  וגנאי הוא להחפלל ולירל לפני החיבה בזה (עי

ה ן ב י א ן המזיקין: ו . על הללת: סכנה. שאינו משמרו מ ו ח ת ך פ ו ת : יח ב (  סללסין (ת״ב

. כשיוצאין למלחמה היו ת ו א ק ד נ ו פ . לצריך לקבוע המזוזה אל מזוזח הביח וכלכחיב קרא: ב ה ו צ  מ

 קובעין מזוזות במקלות והיו נוחנים במקום שלנים אחורי הללח ומיירי בסמרו במסמרים רחלו לכן

. ולא חיישינן לילמא אחי לשאול מה ת י ש א ר ה ב ש ע ס״ל הלי״ב): יט מ  והכי איתא בירושל׳ (

 למעלה מה למטה מה לפנים מה לאחור ואסור לשאול בזה לאין רצונו לזכור שם המלך על האשפה

. עם חמר ה ד ו ה ה י ש ע . ולא חיישינן לכבודו דאברהס: מ ט ו ה ל ש ע  כמבואר בפ״ב לחגיגה: מ

. כל הפרשה ן ו ש א ר ל ה ג ה ע ש ע  ולא חיישינן לגנוחו לאלרבה שבח הוא לאולי וממנו ילמלו: מ

 על ויאמר משה אל אהרן מה עשה לך וגו׳ נקרא עגל הראשון ולא חיישינן לכנותן של ישראל

ת. ולא חיישינן לילמא יחלש לעמן ויאמרו מה ו ל  לאלרבה חיהוי להו כפרה מחמח הביוש: הקל

 לנו לצרה הזאת ויאמרו טוב ליהנות מן העולם הזה בכל רצוננו כיון שסופנו ליענש קמ״ל ללא:

. לכתיב אל שקוץ בתוכתתו אל חעשה הקללות קוצים קוצים אלא קרינן הכל ביחל ן ל ו ת כ ר א מ ו  ג

. ולא חיישינן ן י ש נ ו ע  א״נ לפי שאין מברכין על הקללות אלא מתשיל לפניהם ומסיים לאתריהם: ו

ל אבל היכא לכתיב אמנון . כל היכא ללא כתיב אמנון בן לו ן ו נ ה אמ ש ע  לילמא עבלי מיראה: מ

בעה. ש בג ג ל : פ ל ו . ולא חיישינן ליקרא לל ם ו ל ש ב ה א ש ע : מ ן ל לא נקרין ולא מחרגמי  בן לו

א . שם נאמר העבירוח שעברו ישראל: צ ם י ל ש ו ר ת י ע א ד ו  ולא חיישינן ליקרא דבנימין: ה

. ובגמרא מסיים שמצאו כדבריו ולאו משוס דהלכה כר״א אלא לסי שאין לעשות כן ע ד ו ה  ו

ף פסוק מויהיו בני . סו ן ו ר ח א א ל  במקום ר״א האומר דאין מסטירין בהודע את ירושלים: א

ן ו . לפי שגנאי דאהרן הוא והוה םי ה ש ר מ מ א י ן ו  יעקב שנים עשר משוס גגותא דידיה: מ

ת העם. בסיפא לקרא על אשר עשו את העגל אשר ף ה׳ א ו ג י  ליחיל בצבור לא מבזינן: ו

. בנוסחת הגר״א והיינו כל היכא לכחיב ן ו נ מ א ד ו ו ה ד ש ע  עשה אהרן והוה גנותיה לידיה: מ

ן . המלמל תינוקות אינו מללג מכל היכא ללא נקרין ולא מתרגמי ר פ ו ס ה : ו ל ו  אמנון בן ל

. לשון משכב ה נ ל ג ש : כ י  ללוקא בצבור אמור הך מילתא לאיכא בזיון טפי אבל ללמל שרי

רושלמי ) מיי׳ שם סוף הל׳׳ד ושו׳׳ע שם (ה) עי׳ י ל * ) מיי׳ פי״א מהל׳ תפלה הל׳׳ב טוש״ע סי׳ קנ ס׳׳ס ( * ל ) 
) הביאו הרי״ף והרא״ש בפי הקורא וכן הגר״א בביאורו לאו״ח סי׳ קכט ס׳׳ק כב וכנו״י ה *  פ״ג דבכורים (
) עי׳ ה ) עיי ברכות מ. ובתוס׳ שם ( t ) ) עי׳ רי״ף פ״ד הגירסא הכי ועי׳ סוטה לח. ו )  ועי׳ טוש׳׳ע שם סעיף י
ן י ) עי׳ טוש״ע סי׳ קנ סעיף ב ועיי מיי׳ פי״א מהל׳ תפלה שמובא שני הדינים והת״ב שצי ח *  שבת יא. (
p עי׳ ספרי פ׳ דברים ן לב (י) מד״ר פ׳ בהעלותך ( ) קדושי ט ) ן א כ  שבת דף י״א לא דק בזה שאינו ענין ל
) עי׳ טושי׳ע * כ p עי׳ חינוך תצא מצוה תקסו תקסו אף במלחמת הרשות ( * ) ג ״ ירושלמי בכורים פ״ג מ  ו

 מנחת
ץ אדם א ש הכנסת. מנהיג הצבור בבהכ״נ: ש א ן הכנסת. ש״ץ המודיע לצבור מי יקרא: ר ז  ח

. מפני מראית העין שלא יהא ן ז ח מ . מבזבז ליקח המצוה לעצמו מבלי שיצוו לו אחרים: ו ו ה ז ב ז ב  מ

בה. שמוציאין אוחה לרחובה של עיר פניהם ת התי ן א י ח י נ מ ש כ  נראה כאילו אין כאן ש״ץ: יד ו

. וחקהל העדה ומשה מדבר ר מ א נ  של זקנים שיושבין שס כלפי העם והעם פניהם כלפי הקודש: ש

י נ פ  עמהס ומסחכל נגלס נמצא פניו אל העם ואחוריו אל הקולש והעם פניהם כלפי הקודש: ל

. כגון ר י ל ע בהה ש ו א בג ל ן קדמה. אלמא מזרח נקרא פני המשכן שהפתח היה שס: א כ ש מ  ה

א ש : מ . של זקן ו מ ו ק מ : טו ב ( : ד נ ח המקדש שהיה במקום גבוה בא״י כמבואר בזבחים (  ט

: . כלומר במו״מ שמוכר סחורחו מקולס כדאמרינן בעלמא לנקוט ליה שוקא (ב״ב כ״ב) ן ת מ  ו

ר פ ו : ח ן . לקרוא ראשון ולברך ראשו ץ מ ד ו ן ק ה אה. מן הבית חולקין להס כבוד: ו צי י ב יסה ו  בכנ

. מחחילה חוסר ואחר כך וכסית והיינו שקודם ת ר פ ח . שהסך אח רגלו לגדולים: ו ך הקרקע ו ת  ב

י פ ל ו כ י נ . לגלוליס: פ ו י ל ג ת ר ך א ס י מ  הישיבה חופר ולכן אמר ושבח היינו עול הפעם: ה

. ם י פ ו צ ן ה ס: מ . גרסינן ולא יהיה אחוריו כלפי הקולש לגנאי הוא ולהיפך בהטלת מי ש ד ו ק  ה

מה. שא״י באיזה תו א י . ליזהר בכל אלה: טז ל ך י ר ן צ י  מקום שיכולין לראוח משם הר הטח: א

. שקוטף הגון ומחסר קריאתה ובגמרא ה פ ו ט א ק ל : ו ( ז  ברכה עומל המברך (פוס׳ ברכוח מ״

 גרסינן נמי ולא אמן חטופה ולא יזרוק ברכה מסיו וחטופה היינו שקורא את הא׳ בחטף ולא

ם. אבל אינו קורא בתורה ג מתר . בגליו קרועים וזרועותיו נראים מבחוץ: ו ח ח ו  בקמץ גלול: יז פ

. מה שיכול שלא יתגלה בשרו ואז מותר לפרוס שמע ולתרגם ו מ צ ע ר ל הי  ללא הוה כבול צבור: ז

ם. אבל אינו ג מתר : ו קר  א״נ אהיתר קה״ת קאי דכשזהיר מותר אף לקרות בתורה וראשון עי

ן האור היאך א ראה. ללא נהנה מ ל : ש פ ״  קורא בתורה לרבריס שבכתב א״א רשאי לאומרן ע

ר״י ס״ל התם בהבנה תליא מילתא . מעשה מרכבה ליחזקאל ו ה ב כ ר מ  יברך יוצר המאורות: ב

 ומטניס רולעים אבל הכא בהנאה שליא וליכא הנאה ורבנן ס״ל לאיכא הנאה שאתרים רואין ומצילין

. ואסור לראות בהן בשעש הלוכן לעיניו כהות ו ץ ב ל כ ת ס  אומו מפני הקוצים והברקנים: מ

ן אומו ואין ט ט . רגיל בעירו שהכל מ ר י ר ע ב  שהשכינה שורה ע״י כמבואר בפ״ב למגיגה: ח

. הוא סולר כעין שעושין הססטן כשמספרין וכן כל בעלי אומנומ פורשין ת ר ו פ ע : מ  מסמכלין בו
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 תוספתא מגילה פרה ג
 ככתבו מפני שהוא גנאי: כא כתב הנכתב ליחיד(מח מכרן אותה לרבים
 לרבים אין מכנין אותה ליהיד רבי יהודה אומר המתרגם פםוק כצורתו
 הרי זה בדאי והמוסיף הרי זה מגדף. (*ג) תורגמן(ל) העומד לפני הכם >ה)
 אינו רשאי לא לפתות ולא להוסיף ולא לשנות אלא אם כן יהיה אביו

 או רבו:

 מקום שכתוב ישגלנה קורין אותו ישכבנה [כגון (שם) בשהין מצרים
 ובעפולים] כל מקום שכתוב בעפולים קורין אותו בטהורים וכגון (מלכים
 ב ו) ורובע >פב< [הקב דביונים בהמשה כםף (ישעיה לו) לאכול את
 צואתם ולשתות את מימי רגליהם (מלכים ב י) וישימם למוצאות עד
 היום] רבי יהושע בן קרחה אומר וישימם ^ [למוצאות] קורין אותו

 הגהות הג-״א
) אין ) למחראות: (מד ל ואמנון נקרא ולא מתרגם: (מב) לאכול אח חוריהס ולשתות את מימי רגליהם וישימם למתראות למוצאות: (מג  האפיקורסים. ברכת כהניס נקראין ולא ממרגמין מעשה לו

 מצפה שמואל
: ) עיי מיי פ״ר מהלכות ת״ת הל״ג ובהשגות שכ (ל) עיי יומא כ. (ה) ירושלמי פ״ד הל״י *ג ) 

 מגחת בכורים
. למתרגם ויראו את אלהי ישראל כפשוטו בלאי הוא לכתיב י א  קאי שלא יתרגם בלשון רביס: בד

. כתרגומו וחזו ימ מלאכיא לה׳ ה״ז משוה כבול עבל ו י ל ף ע י ס ו מ ה : ו  כי לא יראני האלם ותי

ו . מלברי רבו: א ת ו נ ש  לכבול רבו אלא יחרגמנו כחרגוס אונקלוס וחזו יח יקרא לאלהי ישראל: ל

. של חורגמן כלאשכחן בלול ייטב ה׳ שם שלמה משמך יברכו כפיב ויהיה נא פי שנים ברוחך ו ב  ר

מ לאא״כ היה רבו היינו שהחורגמן ״  אלי ואמרינן בעלמא בכל אלם מתקנא תוץ מבנו ותלמילו ר

:  הוא רבו של הלורש וכגון שנעשה תורגמן באקראי לאין כבול לגלול שיתרגם ע״י קטן

ם. הוא לשון גנאי יותר מטחורים: י ״מ כלבתא: בעפל י  לכתיב (נתמיה ב) והשגל יושבת אצלו ו

ם. ובקרא כתיב חריוניס והיינו חרי לשון רעי ולביוניס לשון לב מה שזב ובא לפרש שהיה י נ ו  דבי

אתם. וקרא כתיב לאכול את חוריהס וגנאי לדבר ת צו ל א ו כ א  ישראל אוכלין בשומרון גלליהן: ל

. גבי עבולת כוכבים כחיב בספר מלכים וכתיב ת ו א צ ו מ  בלשון זה לכן הוה הקרי כללעיל: ל

. ד י ח י . למחראות: כא ל ן  למחראות לשון חור וקרינן למוצא כמו היוצא וקרינן בלשון נקיה: ככתב

״מ לבמתרגם י . אסור לקרותו בלשון רבים. ו ׳ , ם ר ם ג י ב ר ו ל ת ו ן א י נ כ ן מ י  בלשון יחיד: א

 סלימ תוספתא ממסכת מגילה
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 כמדור זה דוכזו וסודרו מחדש ברצף כסדר דפי המסכת, הרא״ש והרי״ף, כל
 ההגהות והמפרשים שנדפסו בסופי המסכתות בש״ס וילנא (מלבד אלו שבאו
 בארוכה כמו מהרש״א מהדם שיף וכר), בצירוף כל ההשמטות וההוספות
 הקשורים לכל מסכת ומסכת שנדפסו שלא בנזקומם בסופי מסכתות אחרות, מבלי
 להוסיף עליהם עוד הגהות ומפרשים נחוצים אחרים שיש בהם כד להרחיב את
 היריעה לכדי כרך שלם, והוספנו כאן רק השלמות למפרשים אשר רק חלקם נדפסו
 בש״ס הנ״ל(לימים חיים״ ״מלא הרועים״ רבי ברוך פרנקל רא״מ הורביץ וכדר) וכן

 הס׳ ״מאיר נתיב״ שנדפס בסוף ש״ס זיטאמיר.
 כל המפרשים הוגהו מחדש ע״פ דפוס הראשון בהם הופיעו. ועי״ז הושלמו בהם
 קטעים ודפי הגהות שלמים שנשמטו בערס וילנא, כן הוגה וסודר מחדש על פי כתב

 יד ספר מאה שערים לבעל העיטור על הרי״ף.
 מים חדשות באו כאן ל״הגהות היעב״ץ״ הנדפסים מה ע״פ הגהה והשוואה לעצם
 כי״ק בשולי גליון הש״ם שלמד בו, ומספרו בכי״ק ״קולן של סופרים״, אשר מלבד
 התוספת המרובה על העיקר שיש בהם, נתלבנו היטב גם ההגהות שנדפסו עד כה.
 p הוספנו ״הגהות מהרש״ם״ מכי״ק הגאון רבי שלום מרדכי הכהן מברזן בעמ״ה
 שרת מהרש״ם שנעתקו משולי גליון הש״ס שלו, וכן גם הגהות וחידושים מתוך

 ספר ״עיני שמואל״ מהגאון רבי שמואל אהרן ראבץ זצ״ל אבדק קארטשין.



 רשימת הספרים המובאים במדור הגהות וחידושים
 (לפי סדר א-ב, כוכב מציין מפרשים לרי״ף בלבד)

א ד ל ו פ ף מ י ר ש  מהר״ם שיף־ רב־ מאי

ם) מהרש״ ) אן ז ? בער " ן אבד מ ד ב י הכהן ש ם מרדכ ו י  מהרש״ם - רבי ש

ט א ט ש ר ב ל ש אב״ד ה ר י  ניהר״ץ - הגהות על המהרש״א - רבי צבי ה

ד זאלקויא (מהרצ״ח) ות אב״ רש חי  מהר״ץ חיות - רבי צבי הי

״א) מחנ ) ן ו ב ם נ  מחנה אפרים * - רבי אפרי

ש ד י הפרי ה ע ה ב ו י י י כ  נ?ים חיים - רבי חזקיהו ד

״ט) ו י מל ) י ל פמאן אכ״ד קאפו ב לי  מלאכת יו״ט * - רבי יום טו

ש אבד״ק דינוב(מלייה) אלי  מלא הרועים - רבי יעקב צבי י

י ו א וסף ש י זאב איט־נגא וגיסו רבי י כ י הים הנייר מרד ש ר פ ׳ מ י ע ב  מעשה אילפס * - מ

ב ו ב  נאטנזאון אבד״ק י

ר לאיתן ממינסק (מצפ״א) י כ משכ י י ה-  מצפה איתן - רבי אברהם ב״רארי

נא (מרא״כ) י י ץ ו י  מראה כהן - רבי בצלאל הכהן מר

ך אבד׳יק סיינ־  נמוקי הגרי״ב - רבי יהודה ככר

ח ״ ה ס ן אבד״ק מינסק ( י ר פ י הי א י ה י ׳  סדר הדורות - רב

י א י כ י ל צבי טננבוים בעמ״ס דברי מ א כ י  עין יפה־ רבי מ

ן ן אבד״ק קארטשי ל אהרן ראבי א ו מ  עיני שמואל - רבי ש

( ׳ ר״ פו ץ וילנא ( ר ) מ ץ י ב ו ק ס ) ל א פ וסף ב״ר ר  פורת יוסף - רבי י

ל״ש) פעו א ( נ י י ר בער ב״ר תנחום מו כ ש  פעולת שכיר * - רבי י

( ן ה ברלי י י צ ר ) ן י י ר ק ב י  רבי צבי הירש - אבר

בש אבד״ק יאסי י ה טו ש  קרני ראם - רבי אהרן מ

( ש ו ד ר א מ מ ״ ר ) ף י ב ש י ר ה י מ ר ע צק בעל הבאו  רבי מרדכי מארדוש ־ אב״ד פארי

ריא  רבי אברהם אבא קליינרמן מביאליסטאק זצ״ל - הגהות על הג

י מסי תמורה  ע

( ן ג י ק (ר״שקצנלבו ס י ר ב ד ״ כ  רבי שאול קצנלבויגן - א

בש) י ש טו י ר ) י ס א ד י ״ י  רבי שמואל שמעלקא טויבש - א

בש) י פ טו ״ ר ) ש ב י ו א ט ק י ע מ ל ש א ו מ ן הרב רבי ש  רבי פייפל טויבש - אב״ר יאסי ב

נא י י ץ מו ש א ר ט  רש״ש - רבי שנלואל ש

י ד ן ה ק מהגאו ס ש טיקטין- פ י - ב״ר יצחק א  רבי מנחם דוד *

ח ס ד ש מ ״ ר ) ף י ר  רבי שנ?חה ג?דסוי - בן הג״ר צבי ח

( ר ״ מ ש ר ) ב י ל ה א מ ד ץ ״ י יץ * - מ  רבי שמואל מרומעו

( ל ״ ה ע ש ) ם י ר ע ר בעמח״ס סתת׳ ש ע שכר ב י י  שער הלקוטות ־ רב

ף המסכתות וילנא בסו ס ו דפסו בש״  תיקונים וציונים ־ שנ

( מ תפל״ א( נ ראד ק הו י ) אבר ע צבי ז מג ה ב״ר אברהם( ש  תפארת למשה ־ רבי מ

( ש ״ א פ ת ) ר ו ו נ ד ״ א ל ק א ו מ ן ש ת שמואל ־ רבי אהרו ר א פ  ת

. רבי יהודה צבי בעמח״ס מנחה יהודה (אר״צ) ״ ר ש ל הגהות א  ארץ צבי ־ ע

בש) י ש טו ״ א ר ) י ס א ד י  רבי אורי שרגא פייביש טויבש - אב״

( ג ״ א ר ) ץ י ד ״ ר ג ד ״ ב  רבי אליהו גוטמכר - א

( א ד נ ל א ״ י ) י ד א ר ב ד ״ ב  רבי אלעזר לנדא - א

ת אפרים(ראז״נל)  רבי אפרים זלמן מרגליות - בעמ״ח בי

ה) ראמ״ נםק( י ק פ י  רבי אלעזר משה הלוי הורביץ - אבר

( ץ פשי י ד«ר״ג ל עו  רבי גדליה ליפשיץ־ בעמח״ס רגל ישרה ו

( ר ״ א נ ב ) ז ל ע ן אבד״ק ט אב ב״ר אריה לפיקי  p אריה ־ רבי ז

ר יבאו ש לתא היא כי אלה הגהות א ן | וס־פנא מי ק טיקטי י ר הכהן אבר ש  ברכת ראש- רבי א

ר העדיף ש א ד ומבין, ו מ ו עלת בל ל בות לתו ר איזה תי ר המחבר החסי ש ) הנן א ) ה ז ־ חצאי לבנה כ ו ת  כ

בע [ ] בזה.] ו ך תצאי מר ת יבאו בתו בו ו החליף איזה תי  א

( ת מ ש ר״ב מ רג - (  רבי בצלאל תשבו

( פ רב״ ) ד ו ע ך טעם״ ו ו ר ב ס"  רבי כרוך פרנקל תאומים - בעמח״

ד גאלדנגען ץ אב״ י ב שו י  גליו! אלפס * - רבי שנ־אור זלמן הי

( א ג׳ מהרש״ ) ן נ ז ק פו י גר אבר ה אי מ ל  בליון מהרש״א - רבי ש

ילנא  הגר״א ־ הגאון רבי אליהו מו

״ה) דבנ א( נ ו בראו ו דד אב" י ו רך הל  דברי נחמיה - רבי נחמיה בי

ס וילנאו כ דפו ״ ש ס ב פ ד נ ) ת ו פ ס ו  הגהות - על פסקי ת

r הלו•) n ) ה נ ש  רבי זאב וואלף הלוי מבאסקוויץ - בעמ״ח שדר מ

( ל ״ רד ) שן -י ו חאו ריא מבי ד לו ו  תחשי הרד״ל - רבי ד

( א  חידושי אגדות מהרש״א-(ח״א מהרש״

( ל המהרש״ל ו ש ר ו ד ב ) ג ר פ  חכמת מנוח - רבי מנוח הנדל מ

ס וילנא) ״ ף ש דפס כסו נ ) רמן נ  חלופי גרסאות - רבי אברהם אבא קל״

( ס הת״ ) ג ר ו ק פרעפב י ר ב פר א ה סי ש  חתם סופר - רבי מ

( ניס(ח״נ  חק נתן - רבי נתן בורגיל מטו

הש״ל) א( נ י י ו ״ץ ו ה הכהן מי מ י  חשק שלמה - רבי ש

ן י  יעב״ץ - רבי יעקב עמד

פ״ע) י לסק( ק בי י ץ אבר על יב ׳  יפה עינים - רבי אריה לי

חל״מ) רי ) סף ו ת י ר א פ ת ת ר  רבי יוסף חנינא ליפא מייזליש - בעמ״ס ש

״א הבר) רי ) ן ק טיקטי י  רבי יצחק אייזיק חבר - אבר

( ץ פשי י י ל ר״ ת( ו י ל על המשנ א ר ש ת י ר א פ  רבי ישראל ליפשיץ - בעמ״ס ת

 רבי יחזקאל לנדא - הנודע ביהודה(ר״י לנדא)

י הים ש ר פ י יפה בעל הלבושים עם תקונים והוספות מבעלי מ כ ד  לבוש - רבי מר

א כעל העיטור י ל י ז״ל ממארשי ר אבא מר  מאה שערים * - לרבינו יצחק ב

( יך(מא״נ נא נכד השי וסמן מאלטו ר ז  מאיר נתיב - רבי שבתאי ב״ר אליעז

 רב״פ - ר״ב פרנקל

 ר״י ליפשיץ- ר׳ ישראל ליפשיץ

 דיי לנדא- רבי יחזקאל לנדא

 ריחל״מ - ריח״ל מייזליש

 רמ״ש- ר' מתתיהו שטראשון

 רשמ״ר - ר״ש מרובזעויץ

 שעה״ל - שער הלקוטות

 תפא״ש-תפארת שמואל

 תפל״מ - תפארת למשה

 רשימת קיצורים לשמות הספרים
 המופיעים בסוף כל דיבור המתחיל

 מרא״כ - מראה כהן

 סה״ד - סדר הדורות

 פור׳׳י־פורתיוסף

יר  פעול יש - פעולת שי

 ראז״מ - רא״ז מרגליות

 דיג ליפשיץ- רבי גדליה ליפשיץ

 רא״ג - רבי אליהו גוטמכר

 ראמ״ה - רא״מ הורביץ

 יעב״ץ - ד״י עםדין

 יפ״ע - יפה עיני•

 מא״נ - מאיר נתיב

 מהרצ״ח ־ מהר״ץ חיות

 מחנ״א - מהנה אפרים

 מל״ה - מלא הרועים

 מלירט - מלאכת יו״ט

 מצפ״א - מצפה איתן

 אר״צ - ארץ צבי

 בנא״ר - בן אריה

 דבנ״ה - דברי נהמיה

 ג׳ מהרש״א - גליון מהרש״א

 הגר״א - הגאון רבי אליהו מוילנא

 חל״ג - חלופי גרסאות

 חי׳נ - חק נתן

 חש״ל - חשק שלמה

 חת״ס - חתם סופר



 הגהות מגילה דף ב ע״א וחידושים א

 הגהות והידושים למסכת מגילה
 רש״י ל״ה ע״ש, ב״נ טו ע״א ל״ה אנשי.

(  (מא״נ

. (גיטין לו ב) שוס׳ ל״ה אלא. ל ו כ ר י ״ ן ב י  א
( , רב״פ ש ו ב ל ) 

. ברכות כא וברמב״ס ל ט ב ל ל ו כ ד י ״ ן ב י  א
 שס, יבמות עט ע״ב ל״ה בימי רבי, הגהת
 אשר״י כתובות ג ע״א, גיטין לו ע״ב ל״ה אלא,
ג ע״א רש״י  לקמן ה ע״ב ל״ה וביקש, חולין י
ף צ. (מא״נ)  ל״ה או לרבנן, יבמות ל
. עי׳ לקמן ה ע״ב ל״ה ל ט ב ל ל ו כ ד י ״ ן ב י  א
ן פ״ב ׳ הר״  ובקש מה שנלפס שם מצלו, עי

 לע״ז עלה שלמ ע״ב לשלשה חלוקים בלבר.
( א  יג׳ מהרש״

ו ר י ב ד ח ״ י ב ר ב ל ד ט ב ל ל ו כ ד י ״ ן ב י  א
. עי׳ תוס׳ לקמן ה ע״ב ד״ה ובקש ד  כ
 ומש״ש. (מהרש״ם)

. ק״ק האמרינן בכל א ב ו ם ט י מנ א ז מ י א  ו
ל] תפשת מרובה לא  לוכתא [יומא פ. ועו
ל]  תפשת, ואמרינן נמי בעלמא [יומא סב: ועו
 מיעוט רבים שנים, א״ה ע״כ ליח ליה לרבויי
 אלא תרי, ולמאי צריך למלחק זמניהם לומיא
 לזמנם. וי״ל כיון לילפת מזמניהס ריבויא לכייל
 נמי זמנים אחרים מלבל האמורים בכתוב
 בפירוש, א״כ ע״כ צ״ל ללשון רבים לזמניהס
ט י משנים, וכיון לאפיקתיה ממעו  ולאי טיל טפ
ט טובא, אי לאו ר מ  לשון רבים, איכא למימר ל
( ץ ״ עב י  לומיא לזמנם. (

״ ״ א מ . ר״ה ל ע״ב. ( א ב ו ם ט י מנ  ז
. הט״א נלחק בקושיא זו, א ב ו ם ט י מנ א ז מ י א  ו
) ובק״א בל״ה ע״ש זמנם ה. )  ולפמש״כ לקמן
 לתקנת הקלמה איננה מפני הכפרים לבל, אלא
 מפני כ״ל שיראה לחכמי הלור שנצרך להקלים,
 וא״כ אין לנו טעס מבואר עליפות הני ג׳ יומי
 מהשאר, (ובן הביאו הפוסקים באמת בשם
 הירושלמי למפני הלחק יכול לקרוח מר״ח)
 שפיר מקשה אימא זמנים טובא, להיינו
רש״ש)  מר״ח. (
. ק׳ הא תפסת ׳ ו א כ ב ו ם ט י מנ א ז מ י  א
פר א״ח סוס״י  מרובה לא תפסת, ועי׳ חתם סו
 קצג, ועי׳ בפני יהושע בזה. ושמעתי ליישב
 לפמ׳׳ש חוס׳ יומא עב א לאס צל המרובה יש
 לו קצבה חפסת מרובה, א״כ לפמ״ש הרשב״א
 להכא הוי סלקא לעחך אמינא לקרוא רק כל

 חולש אלר לכתיב והחולש, א״כ לק״מ.
 (מהרש״ם)

ב ר ר ל ב א ו מ ר ש ״ ר א ס י ל ת ר ו ס י ר א ת מ י א  ו
ך י ר א צ ל א ו ו ל ח כ ח ל ל ח ן ק מ ג ז ״ ק י ח צ  י
. נ״ב עי׳ ברא״ש ז״ל בשם ר״ח ז״ל י י ו ב  לד
 שהכל מתאספין לתענית אשחר ובאין בני
 הכפרים לעיירות לומר סליחות ותחנונים לפי
 שבו נקהלו היהולים לעמול על גפשס והיו
 צריטס רחמים וכו׳ ע״ש. ומשמע להליא
 מלבריו ז״ל לתענית אסתר היה תקנה קלומה,
 ואף בזמן הבית בזמן שהיה נוהג הקלמח
 הכפרים, וכ״כ ברא״ש לקמן בסי׳ ה וז״ל ולמאי
 לפרישית לעיל זמן קהלה נבל היא הוי תענית
 אסתר תקנת חכמים אף קולס שבטלה מג״ת
 עכ״ל. [ובל׳ הר״ן בשם ר״ת לא משמע כן
 וצ״ע, ובמק׳׳א יבואר מזה אי״ה]. ותמהו ע״ז
 בס׳ קרבן נתנאל ובפרי חלש באו״ח סי׳ י לא״כ
 היט משכחח לה לכפרים מקלימין ליום
״ג  הכניסה לב׳ והי, הא לעולם נכנסץ ביום י
 לומר סליחות ותחנונים, א״כ כעולם יום
 הכניסה בי״ג הוא, ונשארו בצ״ע. ובמח״כ הרב
 נעלמו מעיניהם לברי המלרש תנחומא בפ׳
 בראשית [והביאו ג״כ השאילתות 3פ׳ ויקהל]
׳ באמת למאי יוס הכניסה למתני׳ יום  לפי
״ג זמן קהלה לכל היא ר י  הקהלה, לאמר מ
 וכוי, ובמל בגי או בל׳ יום הכניסה בי״ג, ובמל
 בשבת נלחה התענית ליום ה׳ הרי י״ב, ובתל
 באתל בשבת לנלחה ג״כ התענית ליום ה׳
 שלפניו הרי י״א ע״ש, ובלי ספק שגם ר״ת היה
מ צריך י״א וי״ב לרבויי מקרא, מ״ ו  מפרש כן, [

 לבאר להקלימה אינה רק לקריאה לממילא
ן לעיקר הטעם משוס תקנמא ו  ילעינן, לט
ס  לכפרים הוא כלי שלא יצטרכו לבוא טו
 הפורים לעיר, וזה לא שייך רק בקריאת
 המגילה, ועול להא מגילה נקראת תנן, אבל
 בהקלמה לעיירות אס תל בשבת הוי טעיגן
 להקלמה בזה לכל מצות חובת פורים, קמ״נ
טן לווקא. וראיתי להריטב״א ז״ל קו  מקלימין ו
 בחילושיו שכ׳ לגי׳ הראשונים ז״ל בכאן כפרים
ן ט  מקלימין ליום הכניסה ועיירות גלולות קו
׳ זו  בע״ש ומוקפוח חומה למתר, ונראה לגי
 לווקניח היא, וכן מוכח בש״ס ל ע״ב למקשה
 שם וסבר רבי עיירות לא למינן ליוס הכניסה
 אם חל בע״ש, והתניא לאס תל בשבת וכוי, אמר
 רבי לאומר אני הואיל ונלחו עיירוח ממקומן
 ילחו ליום הכניסה, ולכאורה תמוה ללמה לא
 מקשה כן על המשנה לקשיא סיפא לרישא,
 לבע״ש נא מקלימין ובשבת מקלימין ליום
 הכניסה, אלא ולאי לעיקר הגי׳ הוא לגם בחל
ל בלף ה מהא ן בע״ש, וכן משמע עו ט ו  נשבש ק
 לאמר לאפוקי מרבי, ולא אמר לאפוקי
 ממשנישין ולו״ק. וכן נראה שהי׳ הגי׳ לפני
 הרמב״ס ז״ל, ונסתלק בזה השגת הראב״ל ז״ל,
 ואין מן הצורך בזה לתי׳ של ה״ה ז״ל שס ע״ש
 ולו״ק. [ושוב מצאתי להרשב״א בחידושיו שב׳
זש״ל) ו  כן בשם המוס׳ וע״ש היטב]. (

. ור״ל ביום א׳ לבל. ובגיטין ת ב ש ר ח ח ל א ״  ח
 ס״פ מי שאחזו מתקינן לעל ג׳ בכלל מקרי
 אמר השבמ, ואולי להכא ליכא למיטעי, וכן
ל שלא לקייס לה״א עצרמ אחר  בחגיגה פ״ב מ״
ל  השבת המכוון ג״כ יום אי, ובנגעים פ״א מ״
 לאשר השבח ב״פ ר״ל ג״כ יום א׳, ועמש״כ
 ביבמוש (מח ב) לפלוגשא לשנאי היא אם אחר
ף כאן ח״ל בא׳ ״ ט  סמוך או מופלג, וגי׳ ה
 בשבח, וכ״ה בר״ן וברע״ב. (רש״ש<

. לקמן ל ע״א ברא״ש ל״ה י ו ן כ ל נ . מ א ר מ  ג
 חייב, וע״ש ה ע״א, ודף יט ע״א ל״ה בן כפר,
ל ע״א  וע״ש כ ע״א, וע״ש נ ע״א, יבמוח י
ט ע״א ל״ה  ל״ה כי, נלטם עט ע״א, זבשיס פ
 מכלן, שבש קלז ע״א, קדושין ב ע״א, כשיבוש ב
 ע״א ל״ה שבשי, שקנים ב ע״ב, בכורוש נא
(  ע״ב. (מא״נ

׳ שוס׳ . נ״ב עי ן מ ק ר ל מ י מ ן ל נ י ע ב ד ן כ ל נ  מ
ך שייך להקשוש י א ו ר ש ו י ה א י ״ ט ע  זבחים פ
 כדבעינן למימר לקמן, אחרי שאין הטעם
ב כאן, ״ ט ה  מפורש במשנה. ורמז לזה הרב מ
ל מלאכי סי׳ שמה. ואולם שמעשי  ועי׳ ס׳ י
 פירוש נכון בלברי הש״ס כאן, להנה ילוע לשון
 מנלן אינו נופל רק על עניו אשר נלמל מלבט
מ ענין לרבנן לגמט  שורה או מלברי קבלה, א
 שייך מאי טעמא. וכבר לברשי מזה בשי׳ לחגיגה
 ור״ה, ועשה מצאשי ג״כ עול סמך מש״ס פ״ק
 לגיטין לבעי כלילא מכלן לאסור אמר מדרבנן
 ע״ש. והנה כאן מקשה הש״ס מנלן, משמע
 להוא לברי קבלה עכ״פ והרי החכמים שקנו,
 ומשני אנן הכי קאמרינן מכלי אנשי כנסש
 הגלולה שקנינהו, ומלוקלק בלברי רש״י אנן
 למיבעי לן מנלן, וכן במ״ש ל״ה אלא פשיטא
 ולאי מיבעיא היכא רמיזא ומנלן ע״ ש, והיינו
 כאן ליש לו רמז בלברי המקרא נופל לשון מנלן,

 וקושי הגמרא הישה רק על שיבש מנלן.

 (מהרצ״ח)

. עי׳ שקר י ו ן כ מ ק ר ל מ י מ ן ל נ י ע ב ד ן כ ל נ  מ
 הלכה שקירה ה. (מהרש״ם)

י ד ן כ י מ י ד ק ת מ ו י ח ם ל י ר פ כ ל ח ו ע ל י ק  ח
. פירוש הקלו שיקדימו כדי י ו ו כ ק פ ס י  ש
 שיספקו, וכיון שדשאוס דחאום ליום הכניסה,
 שיוס קהלה הוא להם, שמשכנסין לקריאש
 התורה ולבא לבית דין ביום ישיבת הדיינים. ועי׳
( ץ ־ עב י  לשם שמים ומש״ל בס״ל. (

( נ מא״ . יבמוש עש ע״ב. ( ן ו ז מ ם ו י  מ

. שגיגה ג ע״ב רש״י ל״ה פשוט, ג ״ ח נ י כ ש נ  א
 סוכה מל ע״א רש״י ל״ה מנהג, לקמן ה ע״א

. השוי״ט העשיק לשון י ד בשנ ״ ת י ו י ה ל ל  ח
׳ ומש״ה קשני לה סממא,  הר״ן שהוא עיקר כו
ף לל״ג י״ל, (וכן ״ ט  הר״ן כשב כן לגי׳ ה
 ברא״ש ובמשנה שבירושלמי לישא ובירושלמי
 מוכש להליא לל״ג ליה ע״ש) אבל השוי״ט ל״ל
ו על גי׳ לילן וכמו שהעשיק ט נ  בהביאו ל
רש״שו  בעצמו. (

. נ״ב קאי אעיירוש לשון ה מ ו ״ ח ת ו פ ק ו מ ו  ״
( ץ ״ ב ע  נקבה. ר

׳ . עי י ו י כ ע י ב ר ו ב י א ש י ל ש ת ב ו י ה ל ל  ח
 רש״י וחוס׳ פסחים נש ב, ותוספות יום טוב
 כאן. (מהרש״ם)

ן י מ י ד ק ם מ י ר פ י כ ע י ב ר ׳ ב ו ל כ ״  ח
. נ״ל דאם רצו לחרוש ביום ג׳ רשאין, נ ״ כ ה ו י  ל
 מטעם הירושלמי לפניו ולאחריו חורין, בו אין
ן וכן אס של ביום א׳ רשאין נקרומה ביום ט  קו
( ש ״ ש ר  ו׳ מה״ט. !

ם. וכ׳ ו י ו ב ץ ב ר ו ח ק ״ ק ו מ ׳ ו ו ש כ ״ ל ע ״  ה
ן ויבא עמלק אלא בשבש ט מ״מ אין קו  הרע״ב ו
 כו׳ ומפטירין פקדשי, וכ״כ הרמב״ם ס״פ בני
 העיר. ושימה שנשמטו דבריהם מהרב״י
ו ע״ש. (רש׳־ש)  ואחרונים בסי׳ שרפח ס״

. השוי״ט כ׳ ללדידן לא מיקלע כן. ת ב ש ל ב ״  ח
 ומלוע לא כ׳ כן על מ״ל בשני המוקלס,
 ובירושלמי אר״י ניש כאן ח״ל בשני וליש כאן
 ח״ל נשבש כו׳ ע״ש, ולכאורה ליש כאן גס או
מג ״ר בשבח, ועי׳ סוכה (  ברביעי לאז יחול הו
 3) של״ה לא מה שהביאו בשם הירושלמי,
 ובש״ע ר״ס מכח. (1־ש״ש<

. וכמב המוי׳׳ט למאי ת ב ש ת ב ו י ה ל ל  ח
 לכמיבנא במשנה ה בפ״ה לסוכה לאין עושין
 יוה״כ באשל בשבש הה״נ בע״ש וכו׳ ולפיכך
פ הראיה ע״ש. ״  הכא לווקא בזמן שמקלשין ע
פ ״  לכאורה שמוה להא גס בזמן שמקלשין ע
 הראיה היו נזהרין ללא ליקלע יו״כ בא׳ בשבש
 או בע״ש וכמבואר שם בגמ׳ להליא, ואמנם
פ הראיה מ״מ ״  כווגתו בזמן שהיו מקלשין ע
 הוה מצי לחול פורים בשבש או ביוס ב׳, להיו
 יכולים לשקן אח״כ בחלשי הקיץ לאיים על
 העלים וכלומה כלי שלא לקלע ר״ה באל״ו,
 אבל האילנא לכל החלשים אחל מלא וא׳ חסר
 א״א חול פורים בשבח ופשוט הוא. [ושוב אחרי
 כחט זה מצאחי להגאון מהרי״ב ז״ל בספרו
 שאילח שלום על השאילחוח בפרשח ויקהל
. ולענין מה [ ט ״ ו ט השוס׳ י מ  שפירש כן ל
 ששמה עליו המהרי״ב בשפר שוס׳ ראשון לציון,
״ל  להוה ליה לקלס המאמר בריש המשנה בחל י
ס בשני בשבש יבוא יוס ט ו  בשני, וכשישול פ
 הכפולים נאחל בשבש וכוי. נראה לי ליש ליישב
ט בחל י  למטשא לא קשיא, לאיכא למימר למי
״ל באדר הראשון בשני, ומשני׳ ר״א בר״י היא  י
 לס״ל לקמן ו ע״ב לחטאת המגילה לכששלה
״ל באלר הראשון בשני יבוא  בראשון, וכששל י
 יו״כ בג׳ בשבש וזה שפיר מיקלע, ואף ליבוא ז׳
מ י״ל הא אמרי׳ בסוכה ״  של ערבה בשבש, מ
 מג ע״ב לאיקלע ע״ש, אבל בחל נשבש ממ״נ
ט באלר הראשון י  שקשה, ללא מבעיא אם מי
 בולאי שקשה להא יבוא יוה״כ באשל בשבש,
מ יבוא  ואפי׳ אם נאמר למיידי באלר השני מ״
 יוה״כ בע״ש ובע״ש נמי לא מצי לשול, כנ״ל
 כוונש המוי״ט. ומיהו לענין עיקר ל׳ השוי״ט
ן בגמ׳ כאן לזו  נ״ל לבלא״ה לק״מ, להא אמטנ
ע לשיטמו אזיל לס״ל ״ ר ע סשימשאה, ו ״  לברי ר
 באמת בסוכה שם כאחרים לאין בין עצרש
 לעצרת וכו׳ ע״ש, וללילהו אין משגיתין באל״ו,
 וחל יוה״כ גס בא׳ בשבת או בע״ש, ולק״מ
( ל  קושייח החוי״ט ולו״ק. (חש״

ת ו ל ו ד ת ג ו ר י י ע ם ו י ר פ ת כ ב ש ת ב ו י ח ל ל  ח
ם הכניסה. יש ללקלק ו י ץ ל ר ו ק ץ ו מ י ד ק  מ
,  במאי להוצרך הכא לפרש דמקדימין וקוטן
 ולא כן תני בכל המשנה כולה רק חני מקדימין
. ונראה לבכל המשנה טן  סתמא ולא תני וקו
 ללא מיירי רק בהקלמה לכפרים, לא הוצרך

 דף נ ע״א
ג ״ י ב ב ו ״ י ב א ו ״ י ה נקראת ב ל י ג . מ ׳ י  מתנ
. נ״ב ויש רמז וסמך גדול לזה במגילח ׳ ו כ  ו
 אסתר, להנה תיבת פורים נמצאת ה׳ פעמים
 במגילה, על כן קראו לימים האלה פורים, רמי
 הפוטס האלה לא יעברו מתוך היהולים, לחיים
 אש אגרת הפרים, לקיים את ימי הפרים החלה
 בזמניהם, ומאמר אסשר קיס לבט הפריס. ויש
 לומר לבא לרמז לה׳ ימי פורים יש לענין קריאמ
טס  המגילה. ונ״ל עול להיינו טעמא לפו
 קלמאה ושנינא כשיב פורים מלא וא״ו ושלמא
ל וט״ו ״  בשראי כמיב פריס חסר וא״ו, משוס ט
 הס פוטם לכל לבר לענין הריאש המגילה
 ולמשחה ושמחה ומשלוש מנוש, להט כשיב מלא,
 אבל ג׳ פריס בחראי לבאו לרמז על הכפרים
 שמקלימין ליום הכניסה בי״א ובי״ג לאינן פורים
 רק לקריאח המגילה בלבל, אבל שמחה אינה
 נוהגש אלא בזמנה, כשיבי חסר, להורוח לאינן
 ימי פורים לכל לבר רק לקריאש המגילה בלבל.

ל) ׳  (חש׳

. נ״ב כרך לשון זכר. ן י קס ץ המו כ ר  כ
 רעב״ץ<

ן ע ב ש ו ה ת י ו מ י ה מ מ ו ץ ח פ ק ו מ ם ה י כ  כר
ל ללוקש . ועי׳ בר״ן שכ׳ לאיכא מ״ י ו כ ן ו ו  נ
טן  בארץ אבל בשו״ל אפי׳ מוקפין שומה קו
, אבל הרמב״ן ז״ל כשב למשמע שאפי׳ ל  ט״
ן וז״ל, ונ״ל טן בט״ו. נ״ב בגליון הר״  בשו״ל קו
 לשזק לברי הרמב״ן ז״ל להכא בשוספשא
י בן קרחה לאמר מימוש ״  גרסינן עלה לר
 אחשורוש, אר״י בר״י היכן מצינו לשושן הבירה
 שמוקפח חומה מימוש יהושע בן נון ע״ש,
 ומשמע לאילו הישה מוקפח חומה מימוש
 יהושע בן נון הוי א״ש אף שהישה חו״ל, ועי׳
י בר״י בזה ״ ר  בירושלמי ריש מטלחין בהך ל
 וצ״ע עכ״ל. (נזרא-יכ)
ן ויש כאן . ןוכתב הר״ ר ש ה ע ש מ ח ן ב י ר ו  ק
 שאלה מה ראו אנשי כנה״ג לחלק מצוה זו
 לימיס שלוקים וכוי, משא״כ בשאר מצוש,
 והשורה אמרה חורה אשש ומשפט אחל יהיה
 לכם וכוי. ושמעשי מפי מר אשי הגאון ז״ל לי״ל
 למשום לבאמש כשיב אלה המצוש, ולרשינן אלה
 המצוח שאין נביא רשאי לחלש לבר מעשה,
 והלכך אף שמקרא מגילה מצאו סמך להוסיף
 על דברי חורה משוס דדרשו ק״ו וכדאמרינן
 לקמן יל, מ״מ לא רצו לעשוח מצוה זו כעין שנ
 שורה ממש, שיהיה שורה אשש ומשפט אחל
 לכל ישראל, ובטון שלקו מצוה זו לזמנים מלוקים
 להראוש שהיא מלבריהם כן שמעשי ממנו. ע״כ
. (מרא״כ) [  מאחיו מהרש״ך נ״י
ם חכניסח. ו י ן ל י מ י ד ק ם מ י ר פ כ ה א ש ל  א
 ופירש״י שהכפרים משכנסין לעיירוש למשפט
 לפי שבשי דינין יושבין בב׳ והי, והרע״ב כשב
 דא״נ משכנסים כפרים לעיירוש בב׳ וה׳ לשמוע
 קריאמ המורה ע״ש. ונ״ל ליש סמך לב׳
 הפירושים בכתוב, לכחיב וישלח ספרים וגו׳
 לברי שלום ואמש לקיים אח ימי הפורים האלה
, והנה מבזמניהם לרשו חז״ל ׳  בזמניהם וגו
 שהכפרים יכולין להקליס ליום הכניסה, לזמנים
 הרבה שקנו לכם שכמים, ויש לפרש למשו״ה
 כשיב בששילה לברי שלום ואמש, לרמז לבזמן
 שעוסקין בלבט שלום ואמש להיינו בב׳ וה׳
 שבייל יושבין בטן להוא שלום ואמש,
ל ה״ב, ״  וכלאמרינן בירושלמי בשעניש פ
ג ה״ו, נעשה הלין נעשה אמש ״  ובמגילה פ
 נעשה שלום, א״ר מנא ושלשתן בפסוק אשל
ע ״ ע ו  אמש ומשפט שלום שפטו בשעריכס, [
ן אז בשורה ט  בב״י ח״מ בר״ס א] וגם קו
 מהראש אמש לכשיב אמש קנה, באושן הימים
( ל  יכונין בני הכפרים להקלים. (חש״
ם הכניסה. ו י ן ל י מ י ד ק ם מ י ר פ כ ה א ש ל  א

׳ חדש בזה, ועי׳  עי׳ חנחומא פ׳ בראשיח פי
 שאלשוש פ׳ ויקהל ושאילש שלום שס, ועי׳ שואל

 ומשיב מהלורא שנינא ש״ג ק״ט באורך.

557 



 הגהות מגילה דף ב ע״א - דף כ ע״נ וחידושים
 מפרסי אחל אשר שושן הישנה כבר נחר3ה על
 היסול, יחכן שגם בימי חכמי המלמול הימה
 מריבה, וילוייק שפיר לעבלה להוא לשון עבר,
 ואולי שגס בימי רבי הימה חרבה ולכן לא הזכיר
 לינה במשנה. !רש״ש<
ה בה נס. עיין ש ע נ ל ו י א ו ן ה ש ו י ש נ א  ש
( ץ עב״ י ) . ר וקציעה [או״ח סי׳ חרפח]  מו
י א מ ר ל י ע ר ו י א ע ל י א ו ק כ ״ ב י ר א ל ל  א
 אתא. נ״ב קצח צ״ע מלוע בלרשת המקרא
 אליבא לח״ק נקנו מלינה ומלינה בין מוקפוח
 מיב״נ ובין מוקפומ מימות אחשורוש, ועיר
 ועיר בין שושן נשאר עיירומ, ואולם בלרשמם
 אליבא לריב״ק נקט בהיפך למלינה ומלינה
 לחלק בין שושן לשאר עיירות, והיה לו לומר
ר ועיר לחלק בין שושן לשאר עיירות,  ג״כ לעי
 ועומק המקרא נופל יותר כפי הלרשה אליבא
 למ״ק, להנה מרינה כוללת הרבה עיירות,
 ושייך שפיר הלרשה בין מוקפות כי רבים המה,
ר ועיר היינו בין עיר אחת היינו  משא״כ עי
 שושן לשאר עיירות וצ״ע. ןא׳׳ה עי׳ גי׳ רש״י
 בזה ומחורץ קישימו], (מהרצ״ח!
י ו ה ה מ ל כ י מ א ד ר ו ע י ש ל ד ״ מ  הא ק
ג לילוע הוא שיעור . אע״ א י ר ב ט ן ל ת מ ח מ  כ
 מיל אלפים אמה, יש שאינו במי במלילה,
 אשמעינן למצי לשער בהליכה שצ שיעור זה
 בפסיעות. וא״ת הא כבר שמעינן לכוותה
 (פסחים מו א) כממגלל נוניא על טבריא מיל,
 תרתי למה לי (ובמ״ש במור וקציעה סימן
 חרפח יש ליישב). וצ״ל להחם בפסחים משער
 בהילוך, כללייק לישנא לכלי שילך כוי, והכא
 במיל לראייה קמשער, וטבריא בעמק היא,
 כלאיתא בר״ה (לא 3), [ועיין רש״י שס ועיין
] וכן י  3ש3ת קיח: רש״י ל״ה ממכניסי ש3ת כו
 מממן בשיפולי הר היא יוש3ת, עיין עירובין
ן שתיהן, והיינו  (סא א), והיה ההר מפסיק מ
ג 3) סמוך ואינו נראה, ) ן מ ח  כי הא לאמרינן ל
 כיון שיוש3ח בנחל. ןועיין בהגר״א א״ח סי׳
ץו ׳ . (יעבי [  תרפח ס״ק ו
. פסחים מו ע״א, ל י א מ י ר ב ט ן ל ת מ ח מ  כ
 ש3ח קט ע״א ל״ה רוחצין, ועי׳ ש קיח ע״ב,
 עירובין סא ע״א, וע״ש מ3 ע״א, יומא סז
 ע״א, וע״ש סח ע״3. (מא״נ:•
רי אבן . עי׳ טו ל י א מ י ר ב ט ן ל ת מ ח מ  כ
״ל בזה  והעמק שאלה השמטומ לשאלחא י
ל ש״ס עירו3ין נח 3. ,׳מהרש-םו ״ פ  ע
. עי׳ משו׳ חוח יאיר ם ו ר מ ם א י פ ו ך צ פ צ נ  מ
 סי׳ קצ3 אומ סו. (מהו־ש״ם!

ן מוס׳ ער ף טז, י . נ׳י3 מגילה ל ת ו צ מ ח ח ל  א
, וחוס׳ יבמומ צ ע״ב  בכורוח נח ע״א ל״ה מפי
 ל״ה וליגמר מיניה. .:!-בי׳פ!
. (י3מות צ 3) מוס׳ ש ד ח י ל א ש א ר בי ץ נ א  ש
ט 3) תוס׳ ל״ה  ל״ה וליגמר, (סנהדרין פ
׳לבוש!  אליהו. .

. ש3מ קל ע״א ש ד ח י ל א ש א ר בי ן נ י א  ש
 ל״ה גרוע, יומא נל ע״א ל״ה כרו3יס, וע״ש
 פ ע״א, סוכה מל ע״א, י3מות כ ע״א ל״ה
 אלא, וע״ש עא ע״ב ל״ה לא, וע״ש צ ע״כ
 ר״ה וליגמר, ב״ב קל ע״ב ל״ה על שיאמר,
ט ע״ב ל״ה אליהו, תמורה טז,  סנהלרין פ
: נ . :מא״  בכורות נח ע״א ל״ה מפי

. בח״כ ר ב ש ד ד ח י ל א ש א ר בי ן נ י א  ש
. .:מצפ״א)  ובח״י

. (ש3ת קל א) תוס׳ ל״ה גרועי. ך ״ מ ס ם ו ״  מ
 [א״ה עי׳ בעקרים, ובעין יעק3 3הכות3 כאן,
.  ובשו״ת רלב״ז ח״ג סי׳ ממ3]. ,לבוש:
ב י ת כ . ד ב ש כתי ו ד כ ע ו ו ד ו ח . ר״ה מ י ״ ש  ר
׳ ו ת כ ו נ י ל מד כ ׳ ב ו ג ם ו י ר פ ח ס ל ש י  ו
.  כצ״ל. ;רש״ש:

א ל . ו ׳ ו כ ן ו ש ו א ש ל ר א מ א י ק כ ה ה ״  ד
. אין להקשות למנ״ל, דהכי י ו כ ן ו נ י ע ד  י
ר ועיר לחלק  מוכרח מהגמ׳ לקמן, דקאמר עי
 בין שושן לשאר עיירוש ולריק. :מים חיים:,
ת. ולברי ו ר ו אי הד י ב . נ ם ו ר מ ם א י פ ו ה צ ״  ד
 רש״י אין להם ביאור מה שפירש נביאי הדורוח.
 ושמעחי 3שס הגאון מווילנא ז״ל שאמר לפרש
 ד3רי רש״י 3מה דנקיט מנצפ״ך, שהוא שלא
ו לנקוט כמנצ״ף, לכך  כסלר א״כ, להיה נ
 פירש״י נביאי הדורות, דהיינו הנ3יאיס שככל
ר הוסיפו אומ אחת, והיה ההוספה כסדר  לו
, ל א ו מ י ש נ עי  מנצפ״ך, ולפח״ח. :

ת ב ׳ ש ס מ ב ה ד מ י ת . ו ד ו ע . ר״ה ו ת ו פ ס ו  ת
. עי׳ 3ס׳ אור יקרות פ׳ ואתחנן מ״ש י ו  כ
יס!  בזה. :מהרשי

, ובזה א״ש מאי לקלחי הש״ס (  (ה.) בשס הר״ן
 שס מיוהכ״נ ליוהכ״נ ל״מ, ללכאורה קשה
וש״ש; :  מכייל הא. .

. י ו ם הכניסה כ ו י ם הכניסה ל ו י מ . ד ד ״ א  ב
פר א״מ סיס״י קצג. ;חהרש־-ם)  עי׳ חתם סו
. ס ״ ש מ ב ״ כ ו ב נ י צ מ ה סתימתאה. ש ״  ד
ד ר״ש סמיממאה מכות  כצ״ל. ואשכחנא עו
 (יו.), ריב״י סתימת׳ וא״ל ראב״ש סחימחאה
׳ש)  בכורות (נא 3). ורש׳

ת ו צ ק ׳ ל ו ן כ י ח ו ל ש . ח ץ י ו ר ש ש ה כ ״  ד
י כצ״ל. :רש״ש־ ״  א

ן י ל כ ו ו א א צ מ נ . ו י ו כ ן ו מ ז ל ב ב ה א ״  ד
. והוגה שס ח ס ל פ ם ש י נ ו ם אחר מי י ץ ב מ  ח
 ברש״י דצ״ל יוס אחרון. ונ״ל דטעס ההג״ה
ב לא יוכל לטעומ כלל, ״  הוא משוס דהי״א ר
 להא מוחרין כהספד ותענית ואיכא היכרא
 לאינו פורים וכמ״ש הטו׳׳א כאן, ולא שייך
ג ליסכרו להוא י״ל, להא ״  טעוח רק על יוס י
 הוא אסור 3תענית משוס יוס נקנור, ואף לאשר
 שבטלה מג״מ מ״מ אסור משום יום שלפכי
 המורים וחכוכה, ופורים לא 3טלה אף 3לפניהס,
 והלכך לא יהי׳ קלקול 3חמץ רק כיוס האחרון
 של פסח. אכן יש לקיים גם גי׳ שלפכינו כימי״ס
 אחרוני״ס, לי״ל להך גי׳ ברש״י ס״ל לכפרים
׳ ועי  של מוקפין ג״כ מקלימין ליוס הכניסה, [
 בטו״א שנסחפק בזה והאריך בזה הרבה]
 וללילהו איכא טעומא בשני ימיס, ליסברו על
ו של פורים שלהס, ולפיכך  י״!; להוא יום ט״
 כחכ רש׳׳י ליהיו אוכלין חמץ בימים אחרונים
 ולריק היטכ. ,חשי-ל:

ם מי י ץ ב מ ץ ח ל כ ו ו א א צ מ נ . ו ד ״ א  ב
״ע שהקשה . עי׳ ס׳ מנ ח ס ל פ ם ש י נ ו  אחר
ו חל בשבח גם בזה״ז ומוקפין  דהא עכ״פ ט״
 יקראו בע׳׳ש, ואכמי יש מקום לטעות, ע״ש
 3זה. (מהרש״ם)

 דף ב ע״ב
. לקמן ה ע״א, סנהדרין מתי י אי ״ ר . א א ר ם  ג
:  כה ע׳׳א ומה שרמזתי שס. ,חא״נ
. עי׳ ׳ ו ר כ ש ה ע ע ב ר א ם ב י ז ר א פ מ י א  ו
 פנים יפוש פ׳ כהר, [עה״פ ואיש כי ימכור כיש
. .:מהרש״םו [ י  מיש3 וגו
. וכי שימא וא״ו לואש הלר ק י ס פ א את ו ת  א
 ערביה, הכי הששא אי לערכ קרא הוא לאשא,
, הא ״ל וט״ו  לשתוק מואת, ולכתוב אש יום י
 ולאי להפסיק הענין הוא לאתא. .:יעבי׳ץ)

ק. חגיגה י3 ע״ב, כ״ק סה פסי ת ו א א ת  א
 ע״ב, נדרים נה ע״א בר״ן, סנהלרין סו ע״א,
 זבחים יט ע״א. :מא־ינ:.

ק. עי׳ בב״ק סה 3, ועי׳ ת׳ פסי ת ו  אתא א
 שעד אפרים סי׳ מח ובהגה״ה שס.

, א ׳ מהרש״ ג , 

׳ שו״מ שער אפרים סי׳ ק. עי פסי ת ו א א ת  א
ד רש״י פ׳ תשא בפסוק  מש שכשאל מזה ע״
 ורחצו את ידיהם ואת רגליהם, ע״ש מ״ש
 למלק, והמגיה כתב ע״פ ש״ס בבא קמא סה 3

 בזה יעו״ש, ועי׳ חמס סופר א״ח סי׳ קצל.
 .:מהרשייסו

רה. לקמן ד ע״א ל״ה חייב, וע״ש כי ש ז ק ת י  א
 יז ע״א, לקמן ל ע״א. !מא״נ<

. ב״ ק 3 ע״ב ה מ ו ת ח פ ק ו י מ ו י כ ז ר ף פ י ל  י
ף כח, עירובין לב,  ד״ה והאי מילף, ועיין ד
 וע״ש לג, ועיין לקמן י ע״3 ברש״י דייה כל,
:  שבועות כו ע׳׳3, לקמן יח ע״א. ,מא״נ
ן א ף כ ן א ו ן נ ע ב ש ו ח ת י ו מ י ן מ ל ה ח ל  מ
ן כצ״ל. ומ״ש בספרי ו ן נ ע ב ש ח ת י ו מ י  מ
 דפוס מה להלן מוקפוח חומה כוי, ט״ס הוא,
 דהא לאו כמוקפומ משחעי קרא אלא 3פרזוש.
 איכרא מכללא נשמע מיהא לא בפירוש
.  איממל. ;יעב״ץ;

ע ש ו ח ׳ י ר ר כ מ א א ט ל ״ ן מ ד י א ד א תנ ל  א
. עי׳ פנים יפומ פ׳ בהר ןעה״פ י ו ק כ ״  ב
. .:מהרש״ס) [ ׳ ו ג  אשר לא חומה ו

. פרש׳׳י היאך ן א מ ח כ ד ב ע ן ד ש ו א ש ל  א
 עשו בט״ו. ק״ל אי על שעש הנס קפריך, הא
 אז עשו מעצמן ביום ניישא שלהן ואי פריך על
 לדורות, הא לא אשכשן בהמגילה דיעשו בט״ו,
 וכן במשנה לישא דינייהו, גס לישכא ולא
 כמוקפין לבגמרא מחוסר ביאור. אשר ע״כ נ״ל
 להקושיא היא איך שעשה ללורוח לא כפרזין,
 להכתיב כימים אשר נחו והס לא נחו על ט״ו,
 ולא כמוקפין להא פרזי היא, וכפי ששמעחי

י עליין היו ע״פ ׳ ׳  שהשנים המתע3רומ, ל3ימי ר
 3״ל עי3ור השנים וקה״ח. .:רש״ש)

ן הזח. ר״ה כא ע״א, מנחוח מ מ ז ל ב ב  א
 ע״ג, שקלים ג ע״כ. .;מא״נו

ן י ל כ ת ס מ ל ו י א ו ה ה ן הז מ ז א ב ״ כ ל ח ב  א
א בזמנח. נ״ב ל תח א ן או ץ קררי ה א  ב
 נראה ליש להסמיך בזה בפסוקי המגילה לכחיב
 שס וימי הפורים האלה לא יעברו מחוך
 היהולים, וילוע לכל אלה למעוטי אחא,
 וכדאמרינן בסוטה ד׳ יז, ולפי דברי ד״י הכא
 י״ל דהכא נמי אחא למעט, דדווקא ימי
 הפורים האלה המפורשין להליא במגילה דהיינו
 י״ל וט״ו הס לא יעברו לעולם, אבל הני ימי
 הפורים הנלמל מריבויא לקרא, מכימים אשר
 נחו או מזמניהם אינו ברור ללא יעברו, להא
 בזמן שאין השנים כחקונן אין קורין אוחה אלא
 כזמנה. וקצח י״ל למשו׳׳ה כשכחכ מרלכי
 ספרים אליהם פעם שכיח שיקיימו ימי הפורים
 בזמכיהס כתוב ששלח אליהם לכרי שלום ואממ,
 ללפי פשטומ הכחוב איכו מובן לעכין מאי
 הזכירו זה במגילה, ללא שייך כלל כדיני הפורים,
ף יז מאי ללרשו חז״ל מהך קרא]. ׳ לקמן ל ועי ] 
 אכן להנ״נ י״ל לשלח אליהם שיהיה ביכיהס
 אמת ושלום בין איש לרעהו, ועי״ז לא יחרב
 הביש וישראל יהיו שרוין על אלמחן ואז יוכלו
 לקיים אש ימי הפורים כזמניהם זמנים הר3ה.
ידוע מה לאמרו חז״ל ביומא ל׳ ט ל3יש שני ו ] 
 נחרב בשביל שנאש שנס, וי״ל לזה שאמר הנביא
׳ יהיה  כזכריה ח צום הר3יעי וצום השביעי וגו
 לכיש יהולה לששון ולשמשה האמח והשלום
 אהבו, כלומר לאימשי יהיה לששון ולשמחה,
 בזמן שהאמש והשלום אהבו ולא יהיה כיכיהס
״ף ז״ל לגרס  שנאח חנם חייו]. וגס לפי גי׳ הרי
 הואיל ומסשכנין בה ע״ש, נמי י״ל לרמז מרלכי
 להם לכזמן שיהיה שלום ולא יגזרו על המצוש

 ש״ו, אז יוכלו להקליס ליום הכניסה וק״ל.

זש״ל) ו ) 

. י ו ה כ ם בז י מ ע . פ י ו ה כ ל י ג . ר״ה מ ׳ ״ ש  ד
 עי׳ חקר הלכה שקירה ה בזה. (מהרש״ם)

. הרגיש רש״י תר ו א י ל ת ו ו ח א פ ה ל ״  ד
 שהיישי מפרש אס קרא בי״א לא פשוש ולא
 יושר וכן על זה הדרך, וא״כ אס ספוקי
 מספקא לן אי מוקפש חומה ה״א ללא יקרא
 אלא יום א׳, וק״ל. ,:מים חיים)

ם ו י ן ל י מ י ד ק ם מ י ר פ כ ה א ש ל ׳ה א  ד׳
ם י מ כ ן ח ה ו ל ם נתנ י ר פ כ ה  הכניסה. ש
ם ו יסה י ם הכנ ו י אתה ל ם קרי י ד ק ה ת ל ו ש  ר
ת ו ר י י ע ץ ל ם נ כ ת ם מ י ר פ כ ה ו ה׳ ש ׳ א  ב
׳ ב ת ב ו ר י י ע ץ ב ב ש ו ד י ״ ב י ש פ ט ל פ ש מ  ל
. ולכאורה קשה הא י ו כ א ו ר ז ׳ כתקנת ע ה  ו
 כגמ׳ ילפינן לה להך הקלמח זמן לכפרים
 מקרא לאסחר, והרי עריין חקנח עזרא לא הוי.
 אמנם טרושלמי בפרקין סוף ה״א מוכח
 למפרש ליום הכניסה, הייכו מה שחיקן עזרא
 שיהיו קורין בחורה בשני וכחמישי, ומקשה עלה
 ומרלכי ואסתר מחקניס על מה שעזרא עשיל
 להשקין, ומשני מי שסילר אח המשנה סמכה
 למקרא משפחה ומשפחה מלינה ומלינה ועיר
׳ שמסרו הלבר לחכמים שכילם לשנוש  ועיר, ופי
 הזמנים כפי הצורך של עיר וכפר. וכן י״ל
י ליום הכניסה היינו מפגי ישיבמ ב״ל ׳  לפירש׳
 ששיקן עזרא, לאע׳׳ג לעזרא עליין לא שיקן
ט ואסשר כששקט קריאש המגילה, ל ר  בימי מ
 מ״מ נלמל מקרא שכשכו רשוש לשכמים בענין
 הזמנים כנ״ל. והטורי אבן כשב מלנפשיה לפרש
 יוס הכניסה לכפרים שהוא משום קריאש
( א מצפ״  השורה, ולא זכר שכן הוא בירושלמי. :

. ר י י הע נ ב ד מ ח קראנח לחם א . שי ד ״ א  ב

ף דייה כי אמריכן.  עי׳ יבמוש יל א בשוס׳ סו
( א ן כאן]. (1ב״פ, ג׳ מהרש־ נהר״ ו ] 

ם י מ ע פ ג ו ״ י נ ב ״ כ ח ו י ם ש י מ ע פ . ו ד ״ א  ב
. רבים משקשיס מלוע ללג י״ב. א ״ י א ב ו ה  ש
 ולכאורה י״ל לי״ב מ״ל בעיירוח בחייל בשבמ,
 אבל נראה לאי לאו הקלמח כפרים ליוהכ״נ היו

ל ב). ) ן מ ק  עיירוח נלחץ לע״ש, עמש״כ ל
 ורשייש)

ם י מ ע פ ו ג ״ ״ י ם הכניסה ב ו י . ש ד ״ א  ב
י כצ״ל וכ״ה ו ם כ י מ ע פ ״ ו ב ״ י א ב ו ה  ש
. ג ״ חל ! . י ׳ ׳  בלפו

י ו י כ פ ט . ו ת ב ש ר ה ח ל א ״  דייה ח
. לכאורה בזה ח״ל מ ״ נ ל ״ כ ה ו י נ ל ״ כ ה ו י מ  ד
 דטפי לא חקיכו רבנן כדלקמן (שם). ואולי
 לס״ל דהטעס דלא שיקכו י׳ הוא מפכי
 למיוהכ״כ ליוהכ״נ ל״מ, (ועי׳ מש״כ לקמן

, ואכן [ ג ״  משוס לעיקר יוס הקהלה כשקן ליום י
 קצ״ע על מה ללא הביאו ר׳׳ש והרא״ש ז״ל
 ללברי המלרש להביא סייעשא ללבריהס,
: ל חש״  וצ״ע. ,

. כ״ב עי׳ רא״ש כאן א ו ל ה כ ן קהלה ל מ  ז
 שהביא בשס ר״מ להפי׳ זמן קהלה לכל הוא
 שנשקבצין לשעניש. והנה הלבר שמוה מאול
 שלא השעורר, כי כן בשנשומא פ׳ בראשיש
 מבואר בהדיא כדבריו לי׳׳ג זמן קהלה מפני
 שמשאספין למעניש, ור׳׳ש כשב זאמ מסברא
 לנפשיה וסייס עול ומכאן סמך לשעניש אסשר.
 אולם כבר הוכיח מורי הגאון מהר״ז מרגליוש
 ז״ל סי׳ כז לבמנחומא יש הוספוש האחרונים
 ובפרט בפרשיות הראשונות. (מהרצ״ח:
. מקשים שיבסר היכי ר ס ב י ש ר ו ס ת י א ש מ י א  ו
 משכחש לה, דהא לא מצי למדשינהו לכפרים
ד בע״ש, ואז חל שיבסר ״  לשיבסר אלא כשחל י
 בשני, והא מיוס הכניסה לחבריה לא דחינן,
 דמצי למהרי בחמישי שלפניו שהוא י׳׳ג [זמן]
 קהלה לכל. ולאו קושיא היא, לאי קרא לשיבסר
 הוא לאשא, לא אשי [לבכן] לחקינו ללא למלחי
 מיום הככיסה ליוס הכניסה ועקרי שקכשא
 לשקכו אכשי כנסש הגלולה, וכי שימא סברא
 הוא ללא למרחי מיום הכניסה לחבריה ומכלי
 שקולים הם ויבוא י״ג, י״ל לאיש סברא טפי
 לאחר בזמן קריאח מגילה כלאשכחן [לקמן ה.]
 בזמן עצי כהכים והעם ופסח שני, וכל
 החשלומין. וא״ש מאי פריך הכא ואימא
 שיחסר, הא מחכישין היא [שס] באלו אמרו
 מקלימין כו׳ ואמרינן עלה ולא יעבר כשיב. י״ל
! ץ ״ ב ע י  מאן לקמושיב בעי למיקם אטעמא. !
ב. ר כתי ו ב ע א י ל ר ו ס ב י ש ר ו ס ת י א ש מ י א  ו
) איחא ולא מאחרין מ״ט אר״א אמר (ה.  לקמן
 שמואל אמר קרא ולא יעבור. ואפשר דלקמן
 קאי על חל להיוח בשבח, דמשוס גזירה לא
 קריכן בשבח, אבל השחא לס׳׳ל לאיח לן לרבויי
ל שכי ימים, אפשר לולא יעבור קאי על בחר  עו
 שיבסר, כיון לשני הזמנים ג״כ רמיזי בקראי,
 מ״מ משני כיון לכשיב ולא יעבור, יוחר איח לן
 למימר להרבוי קאי על י״א ועל י״ב, מלרכוש
 שיחסר ושיבסר. וכה״ג בב״מ (צה:) גבי הי׳
 עמו 3שעש שאלה. ,:פור-יי;

. עי׳ שו״ש מלח״א ר ם ב י ש ר ו ס ת י א ש מ י א  ו
״ג זמן קהלה. א״כ שיבסר  סוס״י כ׳ מהא לי
ל ירושלמי ריש ״  היכי משכחש לה, ושי׳ עפ
״ל סי׳ רכח ו  מכילחין יעו׳׳ש. ועי׳ יל שאול י
 ס״ק לט אהא ללר׳ יוכחן משמע כל א׳ בפני
 עצמו על שיפרוט יחליו יעו׳׳ש מ״ש בזה. ובהא
 לפריך אימא שיחסר וכוי, כשאלחי לא״כ חקלס
 עשיי׳ לזכירה, ועי׳ לקמן ה רע״א ולקמן ל
 ע״א ושבין. וי״ל לפמ׳׳ש הפכי יהושע לקמן ה
ל י״ל  ע״א ל״ה הא קמ״ל וכו׳ ע״ש ושבין. עו
 להא לצריך להקלים זכירה לעשייה, משום
 לכשיב כזכרים וכעשיס, ובמוס׳ מכשוח לח ל׳׳ה
׳ לאין סלר מעכב. ולפמ״ש הפכי מ  ואס ו
 יהושע הוי סלקא לעחך אמינא למילף מחגיגה,
 א״כ לק׳׳מ, וגס אי טמא להכא סלר מעכב
 משוס לכחיב ולא יעבור, אבל לפי הס״ל ולאי
 לא מעכב. ומהרש״ם;

. לקמן ה ע״א, פסחים ז ע״ב. ר ו עב א י ל  ו
ו  ;מא״נ

, ועמש׳׳כ ( (ה. . וכ״ה לקמן ב ר כתי ו ב ע א י ל  ו
ר״נ בס״ד. וק״ק דילמא  לקמן (ז.) בחל״ה ו
 הוא לישכא לאקלומי כללקמן (כא ב), בשלמא
״ג  לפרש״י וכן לר״ש שהביא הרא״ש בהא לי
״ג, אבל  זמן קהילה לכל כו׳ נישא להאיכא י
 לפר״י שהביא קשיא. ואולי לולא יעבור קאי
״ד וט׳׳ו, רלא יעבור בלשי קריאה בהס  אזמן לי
 או לפניהם וכלכחיב וימי הפורים האלה לא
ש) רש״  יע3לו. י
ב. עי׳ פסחים ז עובר לישכא ר כתי ו ב ע א י ל  ו
 לאקלומי, ועי׳ בס׳ אור צבי עה״ש פ׳ ששא
״ל ו  מ״ש בזה, ועי׳ הגהח רש׳׳ש ומחזיק ברכה י
 סי׳ פז אות יל, ועי׳ שו׳׳ש מראה יחזקאל סי׳
 קכה. ,:מהרש״ם:.

ם. שוס׳ ב״ק פב ע״א ל״ה כלי. תזא׳ינ: מי  כי
ע סתימתאה. כשבו בשוס׳ ב״ק ״ י ר ר ב ו ד  ז
ף קג ע״ב דלעולס מהדריכן לאוקמי משכי׳  ל
 כל״ע. ומים חיים!

ע םתימתאה. עירובי! לח ע״ב, כשובוש קא ״  ר
 ע״ב, מכוח יז ע״א, חולין ל ע״א, בכורוח ל
 ע״א, חמורה לג ע״א ל״ה ואמר. ונזא״נ:.
. נל״פ רהייכו ן קנ ם כתי י נ ש ה ן ש מ ז י ב ת מ י  א
 שאינו שעש חירום. ובפרש׳׳י נראה לצ״ל
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 הגהות מגילה דף כ ע״כ - דף ג ע״א וחידושים ג
 על תלמול תורה ובטול קרק, מלכתיכ [יהושע
] הלנו אתה אם לצרינו, אס כן כשאמר על ג  ה י
 של עתה באתי, על כרמך אין לפרשו כי אס על
 בטול תורה, לליכא לפרושי אקדמות, שאין
 קרבים בלילה, אס כן גס בלא גזירה שוה לעמה
 (שהוא לומק ולאי) הא מגופיה לקרא שמעת
 ליה, דלמאי קאמר עתה, הא מזינן לעמה בא,
 אלא על כרמך למימר על של עתה, ממילא
 ילעינן לאתלמול תורה קאתי, לתמיד אין זמנו
 עמה בלילה. ויראה לי לכולה נימא בס״ל בלרך
ו קושיא להא אמר רבי יהושע  פשוט, לבלא ה
, נא מוכח מילי למ״מ חמור,  בן לוי כר
, י רש״  מלקאמר עתה באתי על של עמה כפי
 להוה קשיא לן, מאן לימא לזה היה מעשה
 בלילה, לילמא באמת ביום הוה, להא לא נזכר
 בכחוב מזה כלום, והמלאך בא להוכיחם על
 חלמול חורה וחמיל שבטלו אמש, שניהם ביום,
 וכן נראה שהם החרשלו והאריכו המלחמה
 בחנם, שמפני כך נחפשיס על שני הלבריס
 בשוה, ואי הכי מאן לימא לן להא לקאמר עחה,
 להורוח על של עחה ללילה, לילמא ביום הוה
 קאי, בזמן חמיל של בין הערבים, והוכיחם על
 שני לברים הללו שבטלו, ושאל לו על איזה מהן
 באת, השיבו המלאך על עתה שהיה זמן הקרבת
 החמיל, ושמע מינה עבולה חמורה. על קוטב
 זה סובבים לברי החוס/ ולא רצו לחלוק על
, לולאי לילה לאו זמן מלחמה, אלא הכי י  לש״
 קשיא להו, בשלמא אבטול ת״ח ליום המלחמה
 ללא בא, אתי שפיר, להא בלאו הכי קשיא אפי׳
 חימא דמוכרחיס היו מפני המלחמה, אכתי
 אמאי בטלו כהנים הקרבן, אלא ודאי דבתמיד
 נמי היו מוכרחים לבטלו (דהמלחמה גרמה
 להיות הארון שלא במקומו), ואי מהני טענח
 אונס לבטול תורה מהני נמי לתמיד, דו״ק

! ץ ־ ב ע י  היטב. ;

. ברכות ג ע״ב ׳ ו כ ה ו ל י ל ו ב ר י ב ח ם ל ו ל  ש
י ד״ה וחרבו. ״ ש  ד״ה במקומן, לקמן י ע״ב ר
 יבמוח קכב ע״א ד״ה דחזו, גיטין סו ע״א ל״ה
ו ע״א ד״ה ערסא, וע״ש  וליחוש, נלרים נ
!  ע״ב. (מא״נ

. ק״ל למשמע שהיו ד ת כ א ן ב ה ה מ ז ל אי  ע
 לאויין לעונש גי׳כ על בטול התמיל, והלא מן
לף כה)  הלין היו פטורין ממנו, לקי״ל בסוכה (
ר מן המצוה, ובספ״ח  להעוסק במצוה פטו
) אמרי׳ למלתמת יהושע לכבוש לף מל  לסוטה (
ר מן  ל״ה תונה, ופרש״י והעוסק בה פטו
 המצוה וכ״מ בגמ׳ שם, וא״כ כיון שכל היום
ן כולן במלחמה היו פטורים ממצות  טרולי
 הקרבת חמיל. [אמר הכוחב נפחלי בן הגאון
ן שכל היום  המחבר ז״ל כוונת מאה״ג ז״ל, לטו
 היו טרילין במלחמח מצוה, א״כ פטורים
 ממצוח החמיל גס בערב, אוי שאין זמן מלחמה
 בערב כלאמט׳ בסוכה לשלוחי מצוה פטורים
 מן הסוכה אף בשעח חנייחן, עי׳ סוכה (שס)
 ובתוס׳ ורא״ש. יסרה בזה השגח הגאון בעל
 הגהות הרש״ש ז״ל בעירובין סג ע״ב שהשיג
 על מאה״ג, שבבר יישב רש״י ז״ל במתק לשונו
 כאן במגילה, וז״ל אמש כלומר כשהעריב היוס
 היה לכס להקריב תמיד הערב וביטלתם אותו
 ונשתהיתס במארב העיר תנס, שאין זמן מלחמה
 בלילה עכ״ל, הרי שהרגיש רש״י ז״ל וכתב שלא
ן במלחמה בערב והיו יכולים להקריב  היו טרודי
 החמיל. אבל כוונח מאה״ג ז״ל כמ׳׳ש דאפי׳
ר  בשעח חניה פטורים מטעם עוסק במצוה פטו
 מן המצוה. והיה לי פחחון פה בזה לפני כבול
 הגאון בעל הגהומ הרש״ש ז״ל בחיים חיחו
 במכמב וקבלה ממני] וי״ל לש״ה לע״כ משמע
 לרק של ערב לא החריבו אבל של בקר הקריבו,
 שהרי לא הוכיחן ענ טטול של בקר רק על של
 ערב, וכיון לכבר החחילו במצוה זו להקרבח
 החמיל בבקר, א״ש שהיו צטכין לגמור מצוח
 הקרבת התמיל שהממילו בה, שהרי שניהם
 מצוה א׳ כדמשמע מדברי הרמב״ס הל׳
 חמידין, וכיון דכבר החחילו בה הוו עוסקי
 במצות תמיד, ולא שבאה להם מצוה חדשה בעח
 שעסקו במצות מלתמה, וא״כ עסק המלחמה

 לא סטר אותם ממצות הקרבת התמיד.

מצפ״א) ) 

ן . נשאלתי לפמ״ש הר״ ד ה באתי כ ת ל ע ״  א
 יומא פרק יום הכיפורים דלעבור כמה פעמים
 בלאו חמור מפעם אחת בסקילה. א״כ ה״נ
 דלמא עבודה חמורה, אלא דמשוס דהוי רק
 פעם אחת, אבל תלמול תורה עובר בכל רגע
 לכתיב והגיח בו יומם ולילה. ונ״ל לבמנחות עב
 א לרבי תלמילי׳ לר״ש סבר כר״ש, ור״ש ס״ל

רע  מעמל בשחרית, וקריאת המגילה לא ג
ל צריך לומר ׳ לקמן יל ללמל מ״ ועי  מהלל, [
 הלל בפורים רק לקרייחה זו הלילא] וא״כ לא
ס הפורים. ואולי  היה מעמל כלל בשחריח טו
 לישראל במעמלן אינו אלא שיגרח לישנא
 בעלמא ולאו בלווקא, ובחלושי הארכחי בזה
(  בעז״ה. (חש״ל

ת ״ ן ת י ל ט ב מ י ש ב ת ר י ל ב ו ש כ מ ן ס א כ  מ
. וק׳ הא ת״ח כנגל כולן, ה ד ו ב ע ו מ ״ ׳ ק ו  כ
 וקי״ל ספ״ק לקידושין דתלמוד גדול ממעשה,
 וכ״ש תלמוד דלאחריס כמ״ש חוס׳ שס, ולוחק
 לומר דהכא איירי רק למ״ל דמעשה גדול,
ג דפסתים. וי״ל דעבודה ״ פ ט סתם לן רבי ס ה  ל

 היא מעשה לרבים של כל ישראל עליפא.
מצפ״א) ) 

ת ״ ן ת י ל ט ב מ י ש ב ת ר י ל ב ו ש כ מ ן ס א כ  מ
. זכורני שראיתי בתשו׳ מ ״ ע מ ו מ ש ן ל י א ב  ו
 ב״א שנתקשה מאי ביטול תורה שייך בזה, הכי
פ ״  קריאת המגילה איננה ת״ת. ולע״ל מיושב ע
ג בל״א כו׳ ״ל סי׳ רמו ס״ ו  המבואר בשו״ע י
 ע״ש. גס י״ל כגון הרב שלומל עם מלמילים
ן לא שמע, י מ והרב עט ״  והמה כבר שמעו מ
מ אף שע״י זה ״  שיבטל הרב וילך לשמוע מ
רש״ש)  יתבטלו המלמידים. (

ת ״ ן ת י ל ט ב מ י ש ב ת ר י ל ב ו ש כ מ ן ס א כ  מ
. נ״ב חכם אחד במשובמ מ ״ ע מ ו מ ש ן ל י א ב  ו
ן שיין ט הגאון בית אפרים ס״י הקשה דאי ו  מ
 לשון מבטלין מ״מ, דהרי קריאמ מגילה נקראח
 ג״כ מורה, ואי לקאי על ההילוך, הרי קי״ל
 מגילה בזמנה קורין אומה ביחיל ע״ש. ולי
 נראה כיון לאמרינן לקמן ה ע״ב רבי בטברי׳
 הוה, ונהי ללרבי פשיטא ליי למוקף מומה
 מיב״נ הוא מ״מ מספקא ליי, ואפשר עול
ט בי״ל ובט״ו, ק  לשאר בית רבי למססקי להו ו
 וא״כ לא הוי מגילה בזמנה, ושוב נופל שפיר
 לשון מבטלין ת״ת, היינו על ההליכה ללא היה
 ילוע להם זמנה. (מהרצ״ח)

א ר ק ע מ ו מ ש ן ל י א ב ת ו ״ ן ת י ל ט ב מ  ש
ח חפרים מא״מ סי׳ סז . עי׳ שו״ח ט ה ל י ג  מ
 סח, ומש״ש בהא לנקט ובאים, נ״ל עפמ״ש

 טבמוש מח ב ורש״י ל״ה אשר באח.
מהרש״ ם< ! 

. ק״ק להר״ן ללבטל ת ״ ת ה מ ר ו מ ה ח ד ו ב ע  ו
, ועי׳ ח׳ חוח יאיר ף ט  עמלה לגמרי עבולה ע
( א  סי׳ ח עלה יא ע״א. וגי מהרש״

. ו י פ א ו ל ח ת ש י ׳ ו ו ע כ ש ו ח ת י ו י בהי ח י  ו
 קרא לאו הכי כחיב, ועחל״ה וילן. (רשי-ש)

. ו י פ א ו ל ח ת ש י ו ו ד ג נ ד ל מ ו ש ע י הנה א  ו
 ונ״ב חיסור לשון יש כאן בהעמק לשון הכחוב,
 דקרא וישתתו כתיב בקרא דבחריה, אחר שאמר
 לו כי אני שר צבא ה׳, וגס תיבת לאפיו הוא
 ט״ס לגמרי, דבקרא לא כתיב כלל לאפיו רק
 וישחחו סתמא, אכן בע״י איתא על נכון ע״ש.
(  (חש״ל

ם ד א ר ל ו ס י א ו ן ל ע ב ש ו ח י י ב ר ר מ א ה  ו
. הכל חמהים לאיזה י ו ה כ ל י ל ם ב ו ל ן ש ת י  ש
 צורך הפסיק הענין בעל החלמול בקושיא זו,
 מאי נפקא לן מינה הבא, לענין שרוצים להוכיח
 לתלמול חורה חמיר, הא שפיר מוכח ממה
 שאמר לו על של עתה באתי, והוה ליה לאקשויי
 קושיא זו בעלמא. אולם גס לברי תוס׳ בל״ה
 אמש בטלתם צריכים ביאור, כי נלאים תמוהים
 מרישא לסיפא, שכתבו וא״ת בשלמא תלמול
 חורה בטלו מפני שהיו צטס במלחמה, וזה
ל״ה ועכשיו] שלא  סותר למה שכחב רש״י [
] נלחמים בלילה, שאין לילה זמן מלחמה, ו  [הי
 וכן הכרח לומר בולאי, שאל״כ למה יענשו על
 בטול תלמול תורה, ועל כרחך לא חלקו חוס׳
. עול קשה מה שאמרו שהיו צריכים י רש״  על פי
 לבטל התמיל, לפי שהיה הארון שלא במקומו
 מפני המלחמה, [והא] ממה נפשך, אס היו
 מוכרחין לבטל העבולה מחמח זה, א״ב צריך
 לומר למלחמת מצוה היא (כמו שהיחה ולאי)
 ואין עליהם עונש, אס בן מה זה שחשב לעוון
 אשר מטאו מה שבטלו, הלא מוכרחים היו, ואם
ן לפי שהיו יכולים לקצר המלחמה,  עכ״ז הוא עו
 ונתרשלו בה, אס כן קשה למה לא הוכיחם גם
, כמו שהוכיחם על ביטול ס  על בטול ח״ח טו
 החמיד, ואמאי מאמר אמש ועכשיו, הלא אמש
 בטלו שניהם במלחמה. וחו קשה בדבור שאחר
 זה המחחיל עחה באחי, שפירש ריב״ ן שהיא
 מורה שכחוב בה ועחה כחבו לכם, ופלא הוא
 מה הוצרכו לכך, הלא לפי מה שכמבמי לעיל יש
 רמז בכמוב שלא בא המלאך על לבר אמר, אלא

 וימירומ שע״פ המסורה על מה הס רומזים, או
 דר״ל היכא דהמסורמ מילוף הקריאה המבוננו
רש״ש)  לקרומ כפי הקריאה. (
. (ב״ב יד ב) מוס׳ ד״ה ם י מ ע  פסקי ט
( ש ו כ ל  בפורעטמא. (

רת. שבת נה ע״ב ד״ה מעבירם. ו המסו ל  א
(  ימא״נ

א ת י י ר ו א ד ד ח כ ע ז ע ד ז א א ל תא ד י י ר ו א  אד
. זה צריך עיון מאין בא מלוק א ח ל א מ ש ר פ י  מ
 הפירושים במורה ובמצוה, וגס לפי זה לא היה
ד הרי  מקום לצלוקים ולבעל לין לחלוק, ועו
 כמה כמוביס שאינם סובלים משמעומ פשוטם,
 כגון עין מממ עין [ויקרא כל כ], והיה הבכור
, ממחרמ השבח [  אשר חלל [לברים כה ו
, וקצוחה אח כפה [לברים כה [ ו  [ויקרא כג ט
,  יב], וגם בעליו יומח [שמוח כא כט]
 ולכוומייהו טובא, וכן בהעלממ שס המקושש,
 וכיוצא בזה, מלבל כמה מקראומ סמומיס,
 וכמה שלברו בלשון בני ארס לסבר את האוזן
 בלבל, וכמה [מכתישין] זה את זה, ועי׳ להלן
 בפרקין נט.] כמה לברים שהוצרכו לשנות
 לתלמי במקרא, ועול הלא אמרו בפי האיש
 מקלש כקידושין מט.] המתרגם פסוק כצורתו
 הרי זה בלאי. שמא יש לפרש הא לקאמר
 מפרשן מלהא, רצ״ל מתפרשין בי״ג מלות
 שהמורה נלרשמ בהן, שהן הנה מפרשין
 ומבאטן אומה והרי היא מפורשמ בהן מסיני.

( ץ ״ ב ע י ! 

׳ ו ע כ ז ע ד ז א א ל א ד ת י י ר ו א ד א א ד נ י ש א  מ
רש״ש)  כצ״ל. (

. ברכומ ז ע״א, וע״ש מ א מ ו ג ר א ת ל מ ל  א
 ע״א ד״ה שנים, שבמ נד ע״א, עירובין ו ע״ב,
 תענית כג ע״א, יומא סט ע״ב, סנהדרין לט
 ע״ב, וע״ש מח ע״ב, וע״ש צל ע״ב, ב״ק יז
ף יב, וע״ש כח ע״א,  ע״א ל״ה והלא, לקמן ל
 כחובות לב ע״ב, ר״ה יז ע״ב, פסחים סח ע״א,
 ערכין טו ע״א. (מא״נ)

. (ברכומ ח ב) חוס׳ ל״ה י א ה א ד מ ו ג ר  ת
; ש ו ב ל  שנים. !

. (ב״ק יז א) מל״ה והלא. ב א ח א א ד ד פ ם מ  כ
( ש ו ב ל ) 

. נ״ב ד ע ל ת ג ו מ ר ן ב ו מ י ר ד ד ל יתיה ה י  דק ט
 במרגוס יונתן שם ליתא לב׳ תיבות אלו ברמות
 גלעד, משום דבכמוב כאן ג״כ לא הוזכר מקום
 ההספל של אחאב, רק להגמ׳ הוסיף זה על
(  לשון המרגוס למוספח ביאור. (חש״ל

. עמ״א טעם סמיכמ י ו ל כ א י נ י ד י אנ ת י א ר  ו
 זה המאמל לכאן. ולנ״פ לבא להסמיך מאמרי
רש״ש) י ואימימא רחב״א אהללי. ו  ר״
ל ע״א ל״ה נבואה, וע״ש טו . לקמן י י ח חג  ז
״ ״ א מ  ע״א, סנהלרין צג ע״ב. (

. ד אי כ י ב הו נ נ ה דאי י נ י מי פ י ד נחו ע  אי
פד אה״ע מ״ב סי׳ מ, ובטוט אבן  עי׳ ממס סו
 כאן. מזהרש״ם)

ף ג ע״ב, . עיין רש״י ברכומ ל ו ו חז ה י י ל ז  מ
ף קמו ע״א, ב״ק ב ע״ב. (מא־׳נ)  שבמ ל

. ברכומ ה ע״א. (נוא״נ) ש ״ י ק קר י  ל

י אתא. נ״ב ראוי א מ ה ל ח פ ש מ ה ו ח פ ש  מ
 להמעורר לבלבט ר״י בר מנינא לא נזכר רק
 משפחומ כהונה ולרה מבטלין ובאין לשמוע
י אמר רב וכן בברייתא  מ״מ, ואולם בלברי ר״
 נזכר ג״כ ישראל במעמלס. ונ״ל להנה ריב״ח
 קאי על המקרא ללרוש משפחה ומשפחה,
 ופשיטא דלא משמע רק שחי משפחוח, ועול
י  דישראל אינם נקראים משפחה, משא״כ ר״
 אמר רב וכן הברייחא דלא קאי על דרשח
 המקרא רק נקטו דבריהם לדינח, חססו שפיר
 בלשונם גם ישראל במעמדם, דהרי ק״ו הוא
 ומה כהנים ולויס מבטלים מכ״ש ישראל וזה
 אמח, ועי׳ ג״כ פני יהושע כאן. (חהרצ׳יח)
ים ב כהנ ר ר מ ה א ד ו ה ב י ר ר מ א  ד
. נ״ב בערכין דף ד הגי׳ רב יהודה ן ת ד ו ב ע  ב

 אמר שמואל, ובחידושי ביארחי הגי׳ הנבונה.
דא) ר״א לנ ) 

ף . חעניח כו ע״א, וע״ש ל ן ד מ ע מ ל ב א ר ש י  ו
 כ, פסחים ל ע״א ל״ה שנאמר, זבחים יט ע״א
 ברש״י, וע״ש נו ע״א ל״ה מניין, יומא כ ע״ב,
 וע״ש לל ע״ב ל״ה רבי אומר, וע״ש נב ע״א,
 ברכוח כו ע״ב. (מא-׳נ)

ם ת ד ו ב ם ע י ל ט ב ם מ ל ו ן כ ד מ ע מ ל ב א ר ש י  ו
. נ״ב קצח צ״ע ה ל י ג א מ ר ק ע מ ו מ ש ן ל י א ב  ו
 להא חנן בחעניח ד׳ כו דביוס שיש בו הלל אין

ן ׳ ירושלמי לפרקי . עי ר ש י . בם׳ ח ד ״ א  ב
arm) .וביפה מראה 

 דף ג ע״א
י י ה ע ד ו י ו א ה ל ו ו ו ה ה ו ה ץ מ . א א ר מ  ג
. עי׳ ט״א שהקשה דה״ל לידע מהלוחוח. י ו  כ
 ולי יוחר קשה דהא ע״ב ולא ידעי פירושו
 למעולם ל״י, לאם נפרש דבזמן הצופים ל״י
 אבל מקולס ילעו, א״ב היינו הא למסיק שכחום
 כוי, וא״כ ק״ט היאך אפשר לל״י מעונם לייחי
ר היה עמהם. אשר  ספר ויחזו, ועול הרי מ״
 ע״כ נל״פ תיבת ירעי לשון קביעות מקום, כמו
 ילעח השחר מקומו (איוב נח), ואח הנערים
ודעחי(שמואל א כא) עי׳ באוה״ש, ור״ל שלא  י
 נקבעו מעולם הי באמצע כוי, אלא פעם נכחבו
 באמצע פעם בסוף, ואחו צופים וחקנו כוי, לכן
 פריך שפיר ס״ס אה״מ כוי, ודע דבשבח הגי׳
רש״ש)  גס הכא שאין נביא רשאי כמו לעיל. (
ם. (קידושין מט א) חוס׳ ד״ה ו סד י ו ו ר ז ח  ו
( ש ו ב ל  המתרגם. !

. סנהדרין ז ע״ב, ׳ י מ ר ׳ י ר ר מ א ׳ ו ו ם כ ו ח כ  ש
( נ  ממורה טז ע״א, לקמן ית ע״א. !מא״

י פ ו מ ר מ ר א ג ם ח נקלו ה או ר ו ל ת ם ש ו ג ר  ת
. נ״ב הנה לפ״ז קשה ע ש ו ה ׳ י ר ר ו ז ע י ל ׳ א  ר
 לי איך מרגס אונקליס ריש פ׳ מצא ועשמה אמ
 צפרניה ותרבי ימ טופרי, הרי דעמ ר׳ אליעזר
, ן  בספרי שם, ובש״ס יבמות מח ע״א לתקו
 וא״כ תרגם אונקלוס שלא כשיטת ר׳ אליעזר,
 וצ״ע. (מהרצ״מ)

. ו ר מ ל א א י ז ו ן ע תן ב נ ו ם י אי ל נבי ם ש ו ג ר  ת
 נ״ב עיין במהרש״א ז״ל בת״א שהעיר ללמה לא
 תרגם על התורה, להא היה מלמילו של הלל,
 וקליס טובא מקמיה אוכקלוס הגר, ותי׳
 למשוס לבתולה מפרשא מילתא, ולא היה נצרך
ן לפרש התורה בלורו ע״ש. ולענ״ל נראה  עטי
ן התרגום של  לי״ל לאפשר שלא נשתכת עטי
 תורה בימי יונתן בן עוזיאל על לורו של ר״א
, ובא אונקנוס הגר ומזר ויסדו מפי ר״א  ור״י
( . (חש״ל י ״ ר  ו

״ זה . אין לשון ״מפי י ו י כ ג י ח פ ו מ ר מ  א
 לומה לחבלו הקולס מפי רבי אליעזר ורבי
 יהושע, ט הראשון מפיהם ממש אמרו
( ץ עב״ י  אונקליס, וזה פירושו כמו משם. (

. נ״ב אין י כ א ל מ ה ו י כר י ז ג י ח פ ׳ מ ו תן כ נ ו  י
 הכוונה מה ששמע מפיהם, להרי חגי זכריה
 ומלאכי קלמו ליונתן תלמיל הלל הזקן יותר מן
 שלש מאות שנה, רק הסי׳ שאסף בתרגומו
 הביאורים שהיו מקובלים בע״פ מן הנביאים
 הללו, ובן הורגלו בכל עת לשמש בלשון זה, עי׳
ר״ה יט ע״ב, קילושין מב ע״א, יבמות טז ) 
י מהל׳ כלי המקלש ה״ב , ועי׳ רמב״ס פ״  ע״א)
׳ יונתן מפי הנביאים ממקום  ולא יחגרו ביזע פי
 שמזיע ע״ש. (מהרצי׳ח)

. יבמוח טז ע״א, בכורוח נח ע״א י י חג פ  מ
 ל״ה מפי, חולין קלז ע״ב, נזיר נג ע״א, זבחים
 סב ע״א רש״י ל״ה שלשה נביאים, סוטה מח
0 ״ א מ  ע״ב, עירובין קל ע״ב. ;

. עי׳ חוס׳ בבא י ו ה כ ס ר ת פ ו א ע מ ב ר  א
 מציעא כח, ועי׳ רש״י יחזקאל מח א.

 (מהרש״ס)

. נ״ב אין המכוון בכאן על ד י כ י ה סתר ל ג  ש
 סתרי סודות ורזי עליונים, כי לא מצינו שגלה
 יב״ע בתרגום שוס סוד נעלם וגנוז בחכמת
י  האמת, אלא הכוונה בכאן כמו שמפרש ר״
 שהתרגום מגלה פירוש מקראות סתומים,
ד [שבת צז.] התורה מכסה  והיחה ההפידא ע״
 ואתה מגנה, כי באמת עדיין דבר נסתר צפון
 במקרא כזה, ט מדוע ידבר הנביא בלשון חידה
ו ץ עב״ י ) .  [נמחקו כאן איזה חיטח]
. י ו י כ ו ל ׳ ג ו ר כ מ א ו ו י ל ג ל ר ׳ ע ו ד כ מ  ע
נט ב). >רש״ש<  כה״ג בב״מ (
. כצ״ל, י ו ם כ רת חאלהי ר בתו פ ס ו ב א ר ק י  ו
. (רשי׳ש)  וכן בסמוך ובפרש״י
ם. ברכוח ג ע״א ד״ה ו ג ה תר ש ז ר ו פ  מ
 ועונין, שבח קטו ע״א ד״ה לא ניחנו, וד״ה
ו ע״ב רש״י ד״ה יבול, קדושין , פסחים פ  וטדו
ג  מט ע״א ד״ה המתרגם, ב״ק ג ע״ב, וע״ש פ
 ע״א ל״ה לשון, ב״ב יל ע״ב ל״ה בפורענותא.
 נלרים לז ע״ב בר״ן ל״ה ושום שבל, ר״ה יז
ג מלוח, ב״ב צ ע״ב ל״ה ״  ע״ב ל״ה י
ו  לסוטא. (מא״נ
. ת ר ו המסו ל ל א ״ א ׳ ו ו א כ ר ק מ ו ב נ י ב י  ו
 נראה דר״ל שהתבוננו לתת טעס על חסידות
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 הגהות מגילה דף ג ע״א - דף ד ע׳׳א וחידושים
 דהיינו הוקף. או יש למחוק תיבת ישב וצ״ל מאי
ג רש״א]. אבל א״ל כ״ ו  מהני ולבסוף הוקף [
 דצ״ל מאי מהני הא ה״ל ישב ולבסוף הוקף אם
 לא קדשה קדושה שניה, דאפי׳ קדשה קדושה
 שניה לא מהני בישב ולבסוף הוקף. מיהו י״ל
 דה״ק אם קלושה ראשונה לא קידשה, קדושה
 שניה ר״ל נע״ל ה״ל ישב ולבסוף הוקף, אלא
 אי לא קדשה לע״ל אף שלבסוף ישב לא הוי
ע״ק לי הא  מוקף חומה מימוח יהושע. ו
 במגילה אפי׳ בכרכים שבחו״ל איירי כמ״ש
 בטא״ח סי׳ תרפח, לא שייך בכה״ג קדושה.
 וצ״ל דלרבק בא״י לא קדשה לע״ל, ה״ה לענין
 מגילה בח״ל הוי אינו מוקפים חומה מימוח
תפל״מ)  יהושע בן נון ולו״ק. י
. כצ״ל, וכ״ג ב ש ף י ו ס ב ל י ו י מחנ א . מ ד ״ א  ב
 מהלש״א. !ד׳יש נדדסוי)

׳ ו ר כ פ ר כ מ י מ ח ל י ח ל ו . ח א ל ה א ״  ד
( י  כצ״ל. (ר״ש מדסו

א ״ ד ס ׳ ו ו ש כ ח י מ א ל כ י א ל מ ת ס ב . ד ד ״ א  ב
. לכאורה ח ״ ל ל ד ״ מ ׳ ק ו ש כ ח י מ א ל כ י א  ד
 מאי חשש איסור יש כאן, אדרבה זהו חומרא
 שאינם רשאין להקלים קריאתן קולס י״ל. אבל
׳ שבח  בגמרא מצינו לשון חוששין לקולא, עי
 (קנא.) רש״י ל״ה ושמואל. >רש״ש)
. נ״ב יש א ״ ד פ ו ו ע ק ס פ א י מ . ש ד ״ א  ב
 להקשוח נהי לבן כפר יכול להקדים ליום
״ל ולאי  הכניסה, מ״מ אם קורא בזמנו ביום י
וי״ל י עליף, וכן משמע לקמן יט ע״א. ן  טפ
 לקמ״ל לאפי׳ אם קרא קולם י״ל, חוזר וקורא
( י ר״ש מדסו ) . ר]  בזמנה בברכה כדין בן עי

א ״ ף ד ע  ד
. י ו ם כ י ש ר ח א ח י ג ו ו נ ו א ד ו ו . ל א ר מ  ג
 שלשחן יחד נזכרו בנחמיה (יא לה), ובזה א״ש
 טפי הוי״ל שבחל״ה לול. (רש״ש<

. גיטין סז ע״א ל״ה איש, חולין נו ו נ ו א  ו
( נ  ע״ב. !מא״

י ר ן ע כ י ב ו י ת כ א בננחי ד ם ך א י מ ע ט ל  ו
דח. נ״ל דמפרש רבן כו׳ שחלש חו י ה ב ר ו צ  מ
ר״ל שקודם לא היו  בניני ערי מצורה ביהודה, (
 כלל ערי מצורה שמה) מדלא כחיב ויוסף ערי
׳ בחלק הארץ הנקרא , גם נ״ל דביהודה פי  כר
 יהולה, וכמו יושבי יהולה, ובזה החלק היה ג״כ
 נחלח בנימין, ולא נצטרך למה שנלחק רש״י
 ואע״ג כוי. 1רש״ש)
. י ו ת כ ו ר ו צ ב י ה ר ת ע א א ם ן א ב י ב ו  דכתי
ר״ל וכיון דאין חומוח שאר עיירוח נראוח  נ״ב ו
 חדשות, רק אלו ג׳ לוד ואונו וגיא חרשים
 מסחמא אלו בנה אסא דהוי אחר יהושע הרבה,
 והיינו ללא פריך שס אמחני׳ לערכין, לי״ל
 אסא בנה לול וגיא חרשים לנראים ג״כ חלשים
( מ ״ ל פ ת  ולו״ק. ;

ו הנס. לקמן ה ע״ב ל״ה ת ו א ׳ ב ו ם כ י ש  נ
 שאסולין, וע״ש כל ע״א ל״ה אבל, ול״ה מי
 שלא ראה, שבת כ ע״ב, וע״ש כל ע״א ל״ה
 לתני, ברכות ל ע״ב ל״ה מסתברא, וע״ש מה
 ע״ב ל״ה שאני, פסתיס קל ע״ב ל״ה כל, ול״ה
לף לח ף כח, ו  חוץ, וע״ש קח ל״ה היו, סוכה ל
 ע״א ל״ה מי, ול״ה באמח, ערכין ג ע״א בח״י
 שס, סוטה יא ע״ב, חולין קלא ע״ב רש״י ל״ה
(  עבלים, בחובוח ג ע״ב. ימא״נ
. עי׳ חשו׳ ר ת כ ב ש ת ב ו י ה ל ל ח ם ש י ר ו  פ
, וחשו׳ מים חיים א״ח סי׳  שער אפרים סי׳ מו
 יט. (מהרש״םו

ף לב, שבח ל . לקמן ד י ו ן כ י ש ר ו ד ן ו י ל א ו  ש
 ע״א ל״ה וחקן, פסחים ו ע״ב, ב״מ צז ע״א

 ל״ה ביומא, בכורוח מז ע״ב ל״ה בשבחא.
 יחא״נ)

. עי׳ בתוס׳. ולנל״פ י ו ם כ י ר ו א פ י ר י י א א  מ
 מאי איריא פורים לתקנו אכנה״ג לפרסם הנס
י קריאת המגילה, ולכן האמרת לבשבת  ע״
 לא״א בחטאת המגילה צריך לפרסמו בלרשת
״ט ללא מצינו מצות ו  ענינו שנ יום, אפיי י
( ש ״ ש ר  פרסומם בהליא נמי. !

. (שבת ל א) רש״י ל״ה ותיקן. קן ח תי ש  מ
שו ו לב ) 

. (בכורות מל ב) רש״י ל״ה ת פסח ו כ ל  ה
ש) ו לב  בשבתא. (

ה. איכא למילק י א ל כ י ר ט צ י ם א י ר ו  פ
 בשמעתא לזה החילוש ללא נגזור הא ילפינן לה
 מהברייתא, ואת״ל להוה אמינא להברייתא
 מיירי כשלא תל בשבת, א״כ לשמעינן התם
 ריב״ל לאפי׳ כשתל בשבת לא נגזור. ונראה שזה

. עי׳ ברכות י ו ם כ ל ע ת ח ל ל כ ו א ת . ל ד ״ א  ב
 יט וצ״ע. ועי׳ הגהת מהר״ץ חיות. וכבר קדמו
׳ם)  הפנים מאירות שס. (מהרשי
ד ל י ד ע ת י ו ח פ ט ת. מ ו . ר״ה מענ ת ו פ ס ו  ת
״ק (כז 3) ותבין מדוע נדו מפרש״י . עי׳ מו ד  כ
( ש ״ ש י  כזה. (

. פירושם ד ג כ ״ ע א . ו פ ״ ו נ ן ח כ ל ש ח כ ״  ד
 דחוק. ועי׳ גהגר״א סי׳ תרצו סק״ת פי׳
׳ש)  מורווח 3זה. (רש׳

ת ״ ׳ ת י פ א א ח ח (ה3׳). ד ו צ ת מ ה מ ״  ד
ב ״ פ ר ב מ א ד ׳ כ ו ץ כ ל ט ב ם מ י ב ר  ד
ת. כעניי ל״מ שם הכרח לזה, למאי בו  דכתו
 דאמר שם ולקמן (כט.) (לפלא כעיני שלא
 הביאו מהא דלקמן דשם נאמר ככל האמור
 בכחובוח) וכמה כ״צ כו׳ אף נטילחה בס״ר, וכן
 אבל למאן למחני ל״ל שיעורא היינו דהיחיד
 צריך לבטל תלמודו, אבל ח״ח דרבים דהיינו כל
 ישראל יחל כלפרש״י, או אפי׳ ס״ר שלומלים
 יחל מנ״ל, וללבריהס ה״ל להקשוח טפי למאי
מ עליף להוא לוחה  מבע״ל לרבא פשיטא, למ״
 ת״ת לרבים מה של״מ במגילה. ולע למה
 שמסיים שם ה״מ למאן לקרי ותני בו׳, נראה
 לאינו מלשון הברייתא, ללשון זה להני מילי ל״מ
 בלישנא לברייתא, וללא כהט״א שהבין לזהו
רש״ש)  סיומא לברייתא. (
. עי׳ מנחת ד י כ ל י י מ ל דחנ ״ י . ו ד ״ א  ב
 חינוך בסופו לסי׳ תרפז מ״ש בזה. (מהרש״ם)
י תנ י ו ר א ק ל ן ד א מ ל ל ב ׳ א ו ל כ ״ י . ו ד ״ א  ב
) בחד״ה כט. ) . עי׳ לקמן ׳ ו י כ א י ח ל ו צ כ ״  ל
 הני. ירשיישו

. י ו י בסתם כ ר י י מ ל ד ״ צ . ו ן י א ך ש ר ה כ ״  ד
נ לפי פירושם בההיא דכרך שישב  נ״ב ר״
 ולבסוף הוקף לענין מגילה ובאין בו עשרה
 בטלנים, א״כ מוכח דבהוקף ואח״כ ישב אפי׳
״ל בטלנים נילון ככרך, א״כ צ״ל להכא ו  אין בו י
. ומ״ש חוס׳  בסתם כרכים איירי וכמ״ש הר״ן
 וה״נ משמע כוי, ר״ל אפי׳ לפרש״י לאיירי שם
 לענין בתי ערי חומה, מ״מ משמע דאיירי
 בסתם כרטס מלפריך כוי, וק״ל ומיושב קושית
( ז  מהרש״א. (תפל״נ

. יש ך ו מ ס ך ב י ר פ ע ד מ ש י מ מ י נ כ ח . ו ד ״ א  ב
 לדקדק בדברי התוס׳ מאי ראיה מייתו מדלא
 נקט הגמ׳ מוקף מימות יהושע יע״ש, ללימא
 לזה כוונת הגמ׳ כשמתרץ כרך איצטריבא ליה.
 וי״ל לתיס׳ מביאי! ראיה להמקשן מאי קמקשה
 מאי קמ״ל תנינא, לאתא לאשמועינן ריב״ל
 שאפי׳ כרך שהיה מומף חומה מימות יהושע
 שצריך שיהא בה י׳ בטמין, אלא וראי רהמקשה
 סבר לזה ברך אינו מוקף חומה, ואח״ל
 שהמתרץ חילש זה היל״ל מוקף מימוח יהושע
 כלי שיבין המקשן התירוץ, אלא ולאי לבין
 המקשן בין התרצן סבירא ליה לזה כרך אינו
 מוקף. ומיהו יש ללקלק לנהי לתוס׳ הביאו
 ראיה מהגמ׳• עצמה, אבל גמרא גופיה תקשי
 מנ״ל שכוונת ריב״ל היא בכרך שאין מוקף,
 ומכח זאת הקושיא לא הביאו הרא״ש והר״ן זה
ם חיים) מי  ההכרח יע״ש. !
. צ״ל ח ל י ג י מ ב ג . ל ב ש י ך ש ר ״ ח כ  ד
 להגנה. 1חת״ס!

ף ק י ח ׳ כ ו א כ י ר ב י ט נ א ש ל ד ״ י . ו ד ״ א  ב
. כ״נ דצ״ל. (ו-ש׳׳ש) י ו א כ י נ ג י מ ב ג ח ל מ ו  ח
י ם מהנ ף י ק י ח ן ד נ י ז ח ן ד ו י כ . ד ד ״ א  ב
. נראה דכוונתס דמצינו ד ח כ מ ו ף ח ק י ה  כ
 למהני היקף ים לענין מחיצות דשבת, עיין
ף ח, ובב ע״ב. (נזצפ׳׳א)  עירובין ל

. ׳ ו י כ נ ח ם מ ף י ק י ה ן ד נ י ז ח ן ד ו י . כ ד ״ א  ב
 נ״ב נ״ל לצ״ל כיון להיקף ים מיגני כהיקף
 חומה לכך לגט מגילה כוי. או לצ״ל מהני
 כה׳־קף חומה לגבי מיגני, ר״ל לענין הגנה לכך
. (תפל״מו  נמי לין הוא שיקראו כר
. עי׳ פנים ד ן כ י ק ר פ ן ב מ ק ת ל ״ א . ו ד ״ א  ב
 יפות פ׳ כהר [עה״פ ואיש כי ימכור בית מושב
] מ״ש בזה. (מהרש״ם׳ ׳  וכו

ן לישיבת ה. ולפמ״ש הר״ י ק ל ו פ . תי ד ״ א  ב
 כוכים לא מקרי ישיבה לק״מ קושי׳ חוס׳. ובזה
 יש ליישב קושי׳ טורי אבן על הר״ן מש׳׳ס סוף
ן והא״ש דאי לאו קרא דעיר חומה ה״א ט ר  ע
 טעמא לממעט שור איגר משוס שישב תחילה
 וישיבת כותים שמה ישיבה, אבל השתא כתיב
 3ימ מושכ וכתיב נמי אשר לא חומה, ש״מ
 לישיכת נכרים לא שמה ישי3ה. (חתי׳ס)
ף ו ס ב ל ב ו ש י י י מהנ א א. מ י ה והתנ ״  ד
. נ״ב נ״ל דצ״ל מאי מהני ולבסוף יש3 ף ק ו  ה

 גמי איסורא לבוגרת. ועול נ״ל לין חלש אי לאו
 למסתפינא מרבותי והוא לאם נפל איסור
 בקלירה בפסח ונתבטל בס׳ ואת״ב נפל לתוכה
 חמץ ויש ס׳ כנגלו בטל ג״ב מטעם הואיל, והוא
 לנולע נפילח האיסור טרם שנפל החמץ לכבר
 הותר עי׳ ביבמות שם, שוב מצאתי להחור״ע
 בריש יבמות שהעיר על הט״א בזה. (רשייש!
א ניםא. ע״א ל״ה מבטלין, שבת כג מ ו ס ר  פ
 ע״ב, וע״ש כל ע״א ל״ה מהו. (מאי-נ)

ת. ברכות יל ע״א, לקמן ו י ד הבר ו ב ל כ ו ד  ג
 ע״א, וע״ש יט, שבת פא, יבמות ז ע״א ד״ה
 קבורת מ״מ, ב״מ ל ע״א, זבתים דף צ ודף ק.
 (מא״נ)

. ר״ה כט ע״ב. (מא״נ) ך ו מ  ס

ן דיתבה ו ג ה כ ת ל ח כ ש א כר׳ מ מ ל ש  ב
. עי׳ מראה הפנים על י ו ר כ ש ח א ר  ב
ד דראש השנה ה״ב. (מהרש״ם; ״  ירושלמי פ

ן ו ד י ף נ ק ו ף ח ו ס ב ל ב ו ש י ך ש ר ל כ ״ ב י ר א  ו
. הט״א הביא ראיה לפי׳ התוס׳, דאילו ר פ כ  כ
 לפרש״י ה״ל להש״ס לסיועי׳ מברייתא לערכין
ר לג). ולפמש״כ בברכות (כו.) אין מזה ס״ ) 
רש״ש!  ראיה ע״ש. (

. לקמן י ע״ב ל״ה כל, יומא יא ב ש י ך ש ר  כ
 ע״א ח״י ל״ה ואחל, עירובין כל ע״א, וע״ש
 כו ע״א, כתובות ל ע״א ל״ה כגון, ערכין לג
 ע״ב. (מא״נ!

ג ע״א ף לא, ב״ק פ . סוטה ל ן י נ ח בטל ר ש  ע
 ל״ה עשרה, סנהלרין יז ע״ב ל״ה ועשרה,
 לקמן כא ע״ב. ומא-ינ)

. (זבחים עג א) תוס׳ ל״ה ה מ ו א ח ו ר ל ש  א
ר״מ, (חולין סה א) חוס׳ ל״ה אף על פי.  ו

( ש ו ב ל ) 

. לממן י ע״ב, כחובות מה ה מ ו א ח ו ר ל ש  א
 ע״ב ל״ה על פתח, חולין סה ע״א ל״ה אע״פ,
ר״מ, ערכין לב ע״ב ל״ה  זבתים עג ע״א ל״ה ו

ו ה״י, נלריס לב ע״א.  וקלשו, סופרים פ״
( נ  ;מא״

ל כ ו א ת ב ל . דכתי ת ״ ת ל . ה״ה א י ״ ש  ר
. ו ד ו ב י כ פ ו ל נ י א ן ו ק ן ז ו ג ׳ כ ו ם כ ל ע ת ה  ל
ט  נ״ב לברי רש״י הללו תמוהים, דהרי ברכות י
 ע״ב אמרינן למזקן ואינו לפ״כ א״א לגמור,
 לאיסורא מן ממונא לא ילפינן, ושם מוקי להך
 לגלול כה״ב על לא תסור. עי׳ מהרש״א
ט עירובין מא ה  שהתעורר בזה. ולי קשה יותר ר
 פירש״י הך לגלול כה״ב שלומה ל״ת היינו לא
 מסור. וביותר ממוהיס לברי הרא״ש בהל׳ כלאי
י א״ר אין חכמה ואין  בגדים שכ׳ על הך לר״
 חבונה כ״מ שיש ח״ה א״מ כבוד לרב, נראה
 דוקא בדאוטיחא אבל בדרבנן לא, כדמוכח
 בברכוח מהך לבא בטהורה, ובן מהך לגלול
ט בלא מסור. וכבר חמה הרב י  כה״ב למי
 מע״מ לאיך שייך לשון נראה אמרי שכל סוגיית
 הש״ס ברכומ סובבמ על קוטב זה. ונראה להנה
 מוס׳ והרשג״א והרמב״ן במוה״א שער
 הכהניס הטאו גירסמ הש״ס ברכומ להא לל״י
 מכהן ונזיר, משום כהן שאני להוי לאו שאינו
 שוה בכל, ושוב לק״מ ג״כ מהך למללגין, ומהך
 לבא בטהורה למכהן ל״י, וכן הך לגלול כה״ב
 קאי על זקן ואינו לפ״כ כמ״ש רש״י כאן, אבל
 בכ״מ אפי׳ איסור דרבנן אינו נדחה מפני
 כה״ב, וא״כ צלקו לברי הרא״ש דכ׳ ונראה,
 לבאממ למסקנמ הש״ס לפי גי׳ הרמב״ן
 והמיס׳ לכהן שאני מפני ללאו שאינו שוה בכל,
 א״כ ל״ק מהנך בטימומ בלא״ה, ול״צ להמליט
 ללא מסור נלחה מפני כה״ב, רק מסלור ל׳
 הש״ס ברכומ משמע למי׳ זה במרגימו בל״מ
 הוא העיקר, אבל אינו הכרח ונופל שפיר לשון
, וכן הוא ג למנמוח וש״מ] ״ פ י ס ועי  ונראה [
 באמת שיטח רש״י עירובין שהבאמי, אולם כאן
 במגילה היה קשה לרש״י דהרי מגילה הוא
 דברי קבלה וכדאורייתא דמי, עי׳ ה״ג שחישב
 למ״ע, ועי׳ או״ח סי׳ תרצו, ואיך מייתי מהך
 דגדול כה״ב שדוחה ל״ת, הרי כאן דברי קבלה
ז פירש״י לעתה מוהמינן להך  הוא. ומפ״
 לכה״ב בזקן ואינו לפ״כ, ועובר על לא תוכל
 להתעלם אע״ג לל״ת הוא משום לאתיהיב
 למחילה, ה״נ לומה לזה להרי אפשר לקרות
״ז ן והרא״מ, עי׳ טו  מגילה אח״כ כמ״ש הר״

י כאן.  ומג״א סי׳ תרפז, ועי׳ ג״כ פ״

 ;מהרצ״ח!

. נ״ב עי׳ ו ד ו ב י כ פ נה ל אי ן ו ק . ז ד ״ א  ב
 מהרש״א. ועי׳ רש״י ש3ת פא ע״3 ל״ה
. ובנאי-ה ר  שדוחה כ

 במנחוח 5ט ד3קריאח שמע שחרית וערכית
 מקיים והגית. ןמהרש-ם;
״ ״ א מ ף טז ע״3. ( . לקמן ד ה באתי ת  ע
. ופירש ׳ ו כ ע ו ש ו ה ן י ל י ד ו י  עתה באתי מ
 כזה מורי הגאון ז״ל דנודע (פמיח׳ דאיכ״ר 3)
 בזמן שהקול קול יעקכ אין ידים לעשו, ואס לאו
 יש להם מרכ כמ״ש (בראשיח כז מ) על חרבך
 חחיה, וכשראה המלאך ומרבו שלופה 3ידו,
 והוא מדח עשו, שאל לו הלנו אחה אס לצרינו.
 וזה שא״ל עחה באחי, בשביל טטול חורה שאין
ד וילן יהושע במוך עומקה  הקול קול יעקב, ומי
 של הלכה, ואז אין ידי עשו שולטמ. ובזה א״ש
 מ״ש על איזה מהם באמ, ביטול מורה או
 מפלה, כי ע״י חפלה יש ג״כ חרב לישראל
) רוממומ אל בגרונם  כמ״ש (חהליס קמט ו
 וחרב פיפיוח בידם, והשיב לו בשטל ביטול חורה
( ל א ו מ י ש נ י ע  עכ״ד, וש״י. ;
תא. נ״ב צ״ל י י . בר ד . ר״ה בנס כ י ״ ש  ר
( י ׳ קושיא שניה. (ר״ש מדסו  בחרייחא, פי

. נ״ב לשחי הקושיוח. הו י י ו ו . לתר ד ״ א  ב
( י  (1־״ש מדסו

. הד״א. ובזה ו ו ה ה ו הו ה מי ״ ד ה בנס ו ״  ד
 לא נצטרך לההג״ה שבגליון. (רש־׳ש)
. עגה״ש ב א כתי ר ז ׳ ע . בס ו א קר י ה ו ״  ד
. (רש׳־ש) ( יב.  סוכה(

ח ל ת ש א נ א ל ו ח . ו אי חו נבי נ ה דאי ״  ד
ן רש״י לקמן יד ע״א ער . נ״ב י י ו ל כ א ר ש י  ל
; פ ״ ב ר : .  ל״ה נביאה כר

ב י ר ק ה ו ל ר מ ש . ת ן ד מ ע מ ל ב א ר ש י ה ו ״  ד
. נ״ב לברי רש״י ר מ ו ך ש א י ו ה ד ע ו מ י ב  ל
 הללו חמוהים, דהרי ממקום שהביא רש״י
 (מעניח כו.) לא דייקו הן במשנה והן 33רייחא
 מלשון חשמרו, רק מקרא אמרינא דכמיב צו אמ
 בני ישראל אח קרבני לחמי ואיך קרבנו של אדס
 קרב ע״ש, וצע״ג. (מהרצ-יחו
כ אדם ״ ל א . ד ן נ שי י . ר״ה חי ת ו פ ס ו  ת
אה ה בבו י י ל חז נ ד ד ׳ ע ו ח כ ל י ל ל ב ״ א  ש
עד ע״א ד״ה חיישינן] כחבו . בסנהדרין [ י ו  כ
 דאין בבואה נכרח בלילה, מדלא משני הכא
 הכי. מ־ש״ש, ג׳ מהרש״א)

. גם י ו א כ ל ד א ן כ ח כ ש א א ל . ו ד ״ א  ב
 ביבמומ (קכב.) גבי אחל שעמד בראש ההר נמי
יש)  פריך הכי, ובגיטין כ׳ למרווייהו. !רשי
ו נ ל ר ח מ א ק ד פ מ ״ ח ל ד ״ י . ו ש מ ח א ״  ד
״ג שעסק . נ״ב י״ל ח״מ רק לנו דעו י ו כ  אתח ו
 במורה חייב, או לצרינו היא עבודה דמרבינן
 מאיש איש לנכרים נולריס נלריס ונלבומ
 כישראל, וגס קרבנומ שלנו מגינין עליהם כמ״ש
 רז״ל. ;נזלייה)

. נ״ב לברים ו נ ח ל ו רה צ ב תו י ת כ . ד ד ״ א  ב
( י  לג. (ר״ש מדסו

 דף ג ע״ב
ל ת״ת. מ״ק כז ע״ב ד״ה ו ד . ג א ר מ  ג
 אסולין, כתובות יז ע״א ד״ה להוצאת, מנמומ
 צט ע״ב רש״י ל״ה שבטלה של תורה. !מא-ינ!

רה. שבועות ל ע״א ל״ה למשט. ד תו ו ב  כ
ו  !מא״נ

א ר ק מ ה ו ד ו ב י ע א ל ט י ש א פ ב ר ר מ  א
. עי׳ פנים מאירוח ח״א סי׳ נו, ד ה כ ל י ג  מ
. !חהרש״ם! י ט  וחוח יאיר סי׳ ח
. ף י ד ה ע ל י ג א מ ר ק ה מ ל י ג א מ ר ק מ ת ו ״  ת

׳ ח׳ חוח יאיר מן עלה יא ע״א ולהלן.  עי
 (ג׳ מהרש״א;

מ״ק כז ב) חוס׳ ל״ה אסורין, ן ת״ת. ( י ל ט ב  מ
! ש ו ב ל  (כתובות יז א) תוס׳ ל״ה להוצאת. !
ל . הט״א כ׳ ע״ י ו ל כ ״ ה ת ו מ ת ו ח א ל  ו
 המוס׳ טבמומ (מ.) שתירצו לרבא ל״ל ללעולא
 ללימא לפשטא כוי, משמע לל״פ כו׳ אלא
 לס״ל לל״א הואיל גבי הימרא כו׳ ע״ש. ולברי
 מימה הן לזה הוה שני הפטס בנושא אמל,
, וע״כ  לא״כ יקשה עליו בריימא למצורע כר
 א״מ לל״פ אלעולא ס״ל הואיל אפי׳ בהימרא,
 והמס לא קאמר אלא ללחויי לברי אביי לאלרבה
 כוי, וכיון למוכמ מהבריימא לאמרי׳ הואיל אף
 בהמירא, א״כ כש״כ בלימוי, ולישנא לאלרבה
ל נה) ע״ש ל״  על כוונה זו ממצא בסנהלרין (
 במוס׳. ובהאי סברא להואיל אני אומר להא לכ׳
 המל״מ בפי״ז מהל׳ א״כ הי״ג לכהן הליוט
 שקלש אלמנה קטנה ואמ״כ נממנה להיומ כ״ג
 ובגרה חחחיו ללא יכנסנה ע״ש, לנ״ל לשרי
 מטעם הואיל לאישחרי איסור לאלמנה אישתרי

560 



 הגהות מגילה דף ד ע״א •• דף ד ע״כ וחידושים ה
״ף  [וכמו שכ׳ רש״י שם], ונזה א״ש דברי הרי
 ז״ל ולו״ק. ונזה נסחלק ג״כ מה שהקשה
 המרלכי ללמה אין עושין פורים שט ימים
 מספיקא, ולפי הנ״ל לק״מ להא א״א לעשות
ו מתממ ״ג, להא צריך להתענות נ  פורים ניום י
״א לרעת ר״ת והראנ״ל ז״ל,  תקנת מו
 ולעשותו פורים לענין קריאת המגילה נלנל זה
 אין סנרא כלל, ומה שתי׳ המרלכי לנלרננן לא
 עשו ססיקא ליומא, אינו תי׳ כלל לפי לעת
״ף ז״נ הנ״ל, לפוליס מלנרי קכלה הוא  הרי
ל) ׳  וכל״ת למיא, ולו״ק. (חש׳
. ע״א ל״ה פורים, שכת ת ו מ ׳ א ה ד נ ר י עב י  ו
 קיל ע״כ ל״ה ואמאי, פסחים סט ע״א, ניצה
״ ״ א מ ף ק. (  יח ע״א, עירונין ל

ת ו ש ר ת ב ו מ ע א ב ר ה א רנ י עב י ׳ ו ו רה כ י ז  ג
. עיי ס׳ הקונץ על הרמנ״ס פ״א י ו ם כ י ב ר  ה
 ממגלה הי״ג, שהעיר לשיטת ירושלמי שהונא
 נחוס׳ שנת ה ללכן עזאי לא משכחת לה ל׳
 אמוח נרשוח הרנים רק נקופץ, א״כ ל״ש
 גזירה ליעבירנו ע״ש נזה, ועי׳ שואל ומשינ
׳ ג וקי״א, ועי ' ס״  מהלורא חמא ח״א סי
 העמק שאנה השמטוח לשאלחא סז נישוכ כמה
 קושיות נסוגיא זו. (נזהרש־ים)
׳ גליון ר״ה כט נ. . עי ר פ ו ש א ד מ ע ו ט נ י הי  ו
 (ג׳ מהרש״א)

ן י מ י ד ק ם מ י ר פ כ ו ש ר מ א ל ו י א ו א ה ל  א
י פ ׳ ל ו כ ם ו ו י ו ב ן ב י ב ו יסה ג ם הכנ ו י  ל
א ר ק מ ת ב ו א ו ש ם נ י י ל ענ הם ש י נ י  שע
נ וצ״ע לנירושלמי כפירקין ה״א ״ . נ ה ל י ג  מ
 איתא אלרנה להיפך, לגונין ניוס הפורים עצמו
, ״ל וט״ו  לפי שעיניהם של עניים תלויות ליום י
ף ה שאמר  וכן משמע ג״כ נמשנה לקמן ל
 אע״פ שאמרו וכו׳ ומתנות לאמונים, וכמו
נ הי״ל ללוקא נליעכל ״ פ  שפי׳ הרמנ״ס נ
׳ המשנה ומ״ש הטו״א נפי  יצאו, וע״ש נה״ה, [
 אינו מרויק, ונראה ללא ראה לנרי הרמנ״ם
 נזה], ומש״כ הלח״מ שם לגס כאן צנרייתא יש
 לפרש כן, חמוה להא מסיים להליא שעיניהם
 של עניים נשואוח ליום הקריאה, ומשמע
 לעיקר מצוותו להקליס, וגם רלפי זה לא יתכן
 מה שאמר תנ״ה, וכמו שלחק הלח״מ כעצמו
 שם נזה. אמנם המעיין כתוספתא יראה
 להגירסא שם ואע״פ שאמרו מקלימין וכוי,
 ולא הוזכר כפרים כלל, וי״ל כאמת למיירי נחל
 כשנת, [וראיה לזה ללא מסיים למותר כהספל
 ותענית ניוס הקריאה כמו לתנן כמשנה לקמן,
 משום לנתל נשנת למקלימין ליום ו׳ או ניוס
 ה׳ אסור נאמת כהספל ותענית, משום ליום
ר לגס כאן ו ר  נקנור ויום טוריינוס הוא] ונ״ל נ
 כגמ׳ צ״ל כן, וא״ש הראיה לרב יוסף, ובמל
 נשנח ע״כ צריך לגנוח כיוס הקריאה להא א״א
 כיום הפורים עצמו, אכל ככפרים המקלימין
 אלרנה עיקר מצוח מחנוח לאכיוניס ניוס
 הסורים עצמו וכמי שאמר נירושלמי ונמתני׳,
 ע״כ ככפרים המקלימין מיירי, להא מסיים
 למותר נהספל ותענית, והיינו אם הקלימה
 היה כיוס י״א וכמו למוקמינן נתענימ יח,
 ימשו״ה לוקא נליעכל אס נתנו אז יצאו, וא״ש
 לכרי הירושלמי והחיססתא ואין כאן מחלוקת
 כלל, וזה נ״ל כפחור ופרח כעז״ה. (חש״ל<

. מה שהקשו חוס׳ י ו ה כ נ ר י עב י . ר״ה ו י ״ ש  ר
 נל״ה ויענירנה אמאי לא קאמר ויוציאנה
 מרה״י לר״ה, הרגיש לש״י נמ״ש אפי׳ לן
ים)  נשלה ולו״ק. (מים חי
ש ו י ד י ה ב ל י ג מ ה ו ד ש ן ב ו ל ל י פ א . ו ד ״ א  ב
נ כוונח רש״י נזה לחרץ קושי ״ . נ ר ו ז ג  ל
 החוס׳, דלמה לא קאמר הש״ס יוציאנו מן
ז כ׳ רש״י כאן  רה״י לרה״ר דשכיח טסי. ומפ״
 אפילו בלן נשלה ומגילה נילו, דככה״ג לא שייך
,  שיוציאנו מרה״י לרה״ר לכשלה אין כאן רה״י
 ככ״ז שייך גזירה לשמא יוציאנו ר״א נרה״ר,
. ימהרצ-ח) י ״ ש  וזה אמת נלנרי ר

. ר״ל ליישנ י ו ה כ ד ש ן ב ו ל ל י פ א . ו ד ״ א  ב
 קו׳ התוס׳ ד״ה ויענירנה, מהר״ץ תיומ. וכנר
 קדמו נהגהת מים חיים להפר״ח ז״ל, גס בבית
 יצחק הנדמ״ת כתכ כן. ומהרש-ם)

ל ״ י ע רנה >הא׳). ו י עב י . ר״ה ו ת ו פ ס ו  ת
׳ חוס׳ סוכה מג ע״א ד״ה נ עי ״ . נ י ו י כ כ ה ל  ד
 ויעבירנו דחירוץ זה כחנו רש״י שס, ודחו שם
ה נ ״א ח רי ׳ זה. (  התוס׳ פי
ב ו י ם ח ץ ש א ם ש י מ ע פ ל י ש פ . ל ד ״ א  ב
נ א״ה נד״א כר״ה נמי מי לא ״ . נ ת א ט  ח
( ץ ״ עב י ר. (  אשכחת דפטו
ת ב ש ה ב ל י ל מ ב . א ( ׳ ה (הנ נ ר י עב י ה ו ״  ד

 נמשנה. ועי״ל משום גזירה דלא יקדימו
׳ לה׳, דהוה עשרה דל״ת רבנן. נ  מיהכ״נ ד

רש״ש) ) 

. פסתים עה ע״א, לקמן י ר אג מ ו ר א מ ו י א ב  ר
0 ׳ ^ ) . נ , זנתים י , תולין בד ע״נ נ  ו ע״
. (מא״נ1 . לקמן ו ע״נ ה נ ל ש כ  ב

ה נ ש ה ו נ ל ש ה כ ה מ נ ש ה ו נ ל ש כ א ב מ י א  ו
ל נשנמ ״ נ ק״ק הא כשחל י ״ . נ ר ן כ י ח ד ן נ י  א
 נדחין עיירוח ממקומן, וא״כ אינו ככל שנה
 ושנה, אכל הא דעיירוח קודמין הוא ככל שנה
 ושנה, וי״ל. (תפל-מו
א י נ והתנ ״ כ ה י ד ל ״ ת ל ו ר י י י ע ב ר ר ב ס  ו
ל לעל ׳ מהרש״א. ואנכי אוסיף ע״ . עי .  כר
 רונדא דמתנימין אהדדי משנינן ככ״ד תכרא
פ מש״כ התוס׳ ״  כוי. ועוד נ״ל לתרץ ע
) ד״ה מיתיני ע״ש, וה״נ נדרכי  בפסתיס (קב נ

׳ כדמתרץ.  מפורש הטעם הואיל ונדחו ט
רש ״ ש< ) 

ל כ ת ה ב ש ל ב ״ ח ם ש י ר ו ה פ ״ ר ח א ״ ר א  ד
. קשה א׳ מאי קמ״ל י ו נ כ ״ כ ח ו י ם ל דחי  נ
 מחניחין היא ופשיטא דהלכה כמו שסחמה. ב׳
 דהל״ל הלכה כמחני׳, ולא בלשון שאומר
 למשמעו שהוא דין מחודש ממנו, וכה״ג הקשה
״ט, וכן הגמרא גופה לקמן  הש״א כחשו׳ י
( פ ונש״ל, ועי׳ מנתות (ל נ ״  בסוף מטלתין נ
 תל״ה ולימא. ג׳ מ״ק כמאן כרני ול״ק
 כמתניתין, ונזה העיר המהרש״א. ונ״ל דאי
 ממתניחין ה״א דטעמא משוס דכפרים כל״ז
 מקדימין ליוהכ״נ לכן גם המה נדחים ליוס
׳ נהה״מ ספ״א שהזכיר סכרא זו)  קריאחן, (עי
 ור״ה אשמועינן אפי׳ לדידן דליכא הקדמה
מ נדחים ליוהכ״נ, ולזה כוון כמה ״  דכסרים מ
׳ למאי למחרץ הש״ס  שאמר הכל נלחים, (לאפי
ן מחוסר המה) לר״ל אפי׳  כל הנלחה עטי
 נמקוס או כזמן שאץ כפרים מקלימין, ונזה
נ נקמן פורים שח״ל בשבח  א״ש מה ראמר ר
 ע״ש זמנם כוי, לקשה איך פליג על סחס
 מתניתין, ובב״ק (צו ב) פריך עלי׳ ורב שכיק
ף פ (בס״ל)  מתניתין כוי, ועמש״ב ביבמות ל
ט בזה״ז, וזה ללא כק״נ אות יח ע״ש, י  לרב מי
 (גס מש״כ ללפרש״י בהא למסתכלין בה אפי׳
פ הראיה ״  בזמני לאמוראי להיו מקלשין ע
 היכא להשלומין מגיעין איתא להקלמה
ך שס אילימא אליבא ט פ  לכפרים, נסתר מהא ל
ע אפי׳ כזה״ז כו׳ ע״ש בפרש״י, וכן מהא ״ ר  ל
). אבל ק״ל איך י אלר״י ״ ר  לה״ל לרב אשי ר
נ לניה, ונשכח (קבח. ושם) ג ר״ה על ר י  פנ
( ש ״ ש ר  פריך והא ר״ה חלמילי׳ לרב כו׳. (
א איכא ח ד ו ״ ן ם י ח ד ל נ כ א כר׳ ה ל ז ן א א מ  כ
ר להכל נדחין מ  מוקפין. משוס לאפשר הי׳ מ
 קאי כין על עיירות כשחל פורים שלהם להיינו
״ל נשכח נלחין ליום הכניסה, כין כשחל פורים  י
ן נלחין ו אז מוקפי ן נשנח להיינו ט״  של מוקפי
, ע״כ אמר כמאן  ליוס הכניסה כת״ק לר״י
, משוס להגמ׳ לא ניחא ט ולא כת״ק לר״י ר  כ
 להו כהט, אלא ללא קאי אלא על פורים של
( י ״ ר פו ״ל. (  י

ל כ ץ ה א ׳ ו ו ץ כ ב י י ל ח כ ה ה ב ר ר מ  א
. ׳ ו כ ו ו ד י ו ב נ ל ט א י מ רה ש י ז ׳ ג ו כ ן ו י א  בקי
׳ כרי״ף כאן שכ׳ לעיקר הטעם משוס נ עי ״  נ
 לאין אנו נקיאין נקניעא לירחא, אנל נלא״ה
״א מחמת גזירה  לא היו עוקרין לתקנת מו
ו של מוקפין ט״  ע״ש. ולכאורה תימה לא״כ נ
ל הוא, הא ״  שחל נשכת למה לא קרינן, לא״נ י
״ד י  גרסינן כירושלמי כפרקין להכל יוצאין נ
״ף  להוא זמן קריאתה לכל, ולוחק לומר להרי
 ס״ל להש״ס לילן לא ס״ל להא לירושלמי.
 [והירושלמי אפשר דסונר דדכט קכלה הוי
 כמצוה לרכנן, והס אמרו והם אמרו, וכמו שכ׳
 הר״ן נשם הנעל המאור ז״ל] ונראה להא
ן כר״ה כ ע״כ רכל ספיקא לקמיה  לאמטנ
 שלינן, היינו לענין חג הפסח ותג הסוכות, ללא
 חיישינן שמא חסרוהו לשכט או לאכ, לחרי ירחי
 חסירי קלא איח ליה וככר יצא הקול לפני הפסח
 וכמו שפירש״י שם, אנל כפורים לחולש שנט
 שלפניו הוא מלא לעולם, א״כ אלרנה הספק
 הוא להיפך לשמא שנט היה חסר והיום יום
ט ירחי חסיט, ואף לא״כ היה ח  ט״ז הוא, [
ן לא נחוולע למי הגולה, לכל זמן מ עטי ״  מ
, [ ן לא הוי ילעי  שלא עכר רוכו של חולש עטי
 אכל לחוש לספיקא ללקמיה לשמא היה טנח
״ל הוא, לזה לא שייך לחוש  נמי מלא והיום י
ט ירחי מליאי, להא כסלו טלאי  לא״כ היה ח
 מלא הוא לפי סדר החלשים, וככר היה יוצא
ט ירחי מלאי  הקול נחודש שנט העכר דעשו ת

 לכאורה הס דנריס קשים להולמם. ונראה
 דהרגישו דה״א דאינס מוציאות אפילו מינם,
 ולזה תירצו שזה אי אפשר, דא״כ הוה ליה לומר
 נשים וענדיס וקטנים תייניס כמקרא מגילה
 מפני שהכל תייטן נשמיעה, אלא ודאי להט
 נקט נשים מיינות וכו׳, כלומר שמוציאות את
 הנשים שאף הן היו עיקר הנס, אנל הענדים
 אינם חיינים אלא נשמיעה, ודו״ק שהוא
. (מים חיים)  חטף

נ נפסחים קח ״ . נ ם ״ ב ש ׳ ר י . פ ף א ה ש ״  ד
( י ר״ש מדסו ) .  ע״נ

. ולעד״נ מפני דהוקשה י ו ם כ ״ ב ש ר . פ ד ״ א  ב
 לו, א׳ דנסוכה היו ג״כ נאוה״נ דענני כנוד
׳ פ  ואפ״ה פטירי, וכמו שהרגישו נזה החוס׳ נ
׳ קושיימ המוס׳ לקמן דל״ל גני מצה  ע״ס. נ
׳ להן היו עיקר, ולישנא  לכל שישנו כוי, לכן פי
 לאף נ״ל לפילושו לאף נאוה״נ הן היו עיקר
 כמו נפסמ, לכן כמו שמיינין נמצה מהא לכל
 שישנו כוי, כן מיינין כמ״מ. ולישנא לאף כה״ג
נ עמש״כ שם, ועי׳ ״  ממצא כפכ״ג לכלים מ
 נס״א לשקלים מ״כ כמוי״ט ל״ה ויוצאין
 וכמש״כ שס, וכנדריס (כמ.) ונה״א אף יפחח
 לו נשכועה, לשנויא דר״א שם הוה פירושו אף
) אף זו דנרי (מט. ן י נ ו ר נעי  נשנועה יפממ לו, ו
 ר״ש, לסרש״י שם הוא כמו זו אף דנרי ר״ש,
 והתוס׳ גם שס לא ישר כעיניהס לפרש כן,
׳ המיס׳ שהוא נ (סא כ) לטרה נמי כימ פי ״ נ נ  ו
 כמו נימ נמי, ונפסוק ממי אעשה גס אנכי
ן שהוא כמו מהי אעשה אנכי ״ ׳ הרמנ  לנימי, פי
(העיקר) אף ו  גס לנימי וכן כאן שיעורו שהן הי
( ש ־ ש י  נאוה״נ. (

נ הא ״ ת. נ י ד הו י י ד ל י ה ע כ ו נ . ח ד ״ א  ב
( ץ ״ ב ע  כורכא. ד

. ויש להלין י ו כ ף ו א ן ש ו ש ל ה ד ש . ק ד ״ א  ב
ט הגמ׳ שאף הן לפי שהן ק  נעד רשנ״ם מ
 פתותוס מאנשים, ראיה ללנר שאינן מוציאות
 את האנשים כלכתנו לעיל נל״ה נשים ולו״ק.

 (מים חיים)

. כאן ו ״ ט ש ד ״ ג ה מ ר ט פ י מ ד ל ״ ס . ד ד ״ א  ב
ף לה,  יש קושיא עצמית, למכקיאות קלושין ל
נ נראה ללא קאי זה התירוץ ״ ף כח ע  ומסוכה ל
ם חיים) מי  אס תעיין היטכ וק״ל. !

. י ו ם כ י מ כ ו ח ר מ א ם ד ו ש ח פסק. מ ״  ד
ל ״  ע״ש דאין ענין לכאן, ויעויין טרושלמי פ
 דכרכומ ה״ג שם מכואר ד״ז. (מהרש-ם!
. י ו א כ ב ח ל י ב ו ה ר ד ב ל ד ח כ ״ א . ד ד ״ א  ב
״ף  נ״ל דכוונו להירושלמי שהניאוהו הרי
 והרא״ש כפ׳ כמרא דמענימ, ר״א אומר ימיד
נ צריך להזכיר כוי, א״ר ירמיה כ״ד שהוא ״ ט  נ
ז  להנא כוי ע״ש. ומה שציין הגרי״פ פסמיס(קי
נ ״ ן זה, אכל כוונמם נ ) ע״ש שיש קצמ מעי  נ
 כמש״כ, ודע דנראה מהסדר שכמנו דנלילה אין
ע שהניא הנ״י ר״ס ״ ן עה״נ וכסדר ר  מזטרי
 תרצג, (והמ״א הכיאו ג״כ נסי׳ תרצז) אכל
 בש״ע שם פסק דגם בלילה מזכיטן, וע״ש
 בהגר״א סק״ל וסק״ו. 1רש-ש!
. נ״ב צ״ע. י ו ת כ ״ ס ר ח י ז ח ץ מ א . ו ד ״ א  ב
( ץ י ב ע י ) . ף סימן כה] ׳ בש״ע או״ח סו ועי ] 
ר מ ו א ר ו ש ח ע ע ב ר ל א י ל ן ב כ . ו ד ״ א  ב
. נ״ב נראה דקאי אסדר ת ר ו ט ק ם ח ו ט  פ
 שחטח בלבד, דאין קטורח בלילה. (יעב־־ץ)
. נ״ב ול״נ דה״ק מאי אריא ר י כ א ח מ ״  ד
ס ומשוס דחייביס לפרסם הנס, אפי׳ שאר ט ו  פ
תפל״מ) ט נמי, וק״ל. ( ״  י

ש כצ״ל. ו ר ד ש ל י י כ ם ה ו ש מ . ד ד ״ א  ב
תפל״מ) ) 

 דף ד ע״ב
ם הכניסה ו י ו ל מ ד ק י תא ל ם אי א . ו א ר מ  ג
נ ״ . נ ן נ ב ו ר נ א תקי ה ל ר ש ע ה ו ר ש ״ ל ע ו  ה
״ג  מכאן קשה לכאורה על ר״מ ז״ל לס״ל לי
י הכפרים  נמי יום הכניסה הוא, לנאין מ
ן חיקשי  לעיירוח לומר סליחות, א״כ עטי
״ג הוא, ולמסקנא ניחא  לליקלמו ליום א׳ לי
 למיוס הכניסה ליום הכניסה לא מקלמינן, ליום
 כ׳ נמי יום הכניסה הוא, אכל לפי ההו״א קשה.
 וכחלושי כחנחי ליישכ זה, ועי׳ כספר העמק
 שאלה להגאנ״ל לוואלאזין נ״י כפ׳ ויקהל
 כשאילחא סו שכ׳ ליישנ קושיא זו כטוכ טעם
 ולעמ ע״ש היטכ, וגם אנכי כמכחי כחלושי
 ליישכ על אופן זה. (חש׳־ל)
. נ״ל הטעם ן נ א דחי נ ל ״ כ ח ו י נ ל ״ כ ה ו י  מ
 למאי יהנו הכרכים בהקדממן, דס״ס לא יהיו
 פנויים בסורים ממממ הכניסה ועמש״כ

 הרגישו מוס׳ נל״ה פורים שמל להיומ בשבמ
 לוקא נשנח, לאלמ״ה שהרגישו מה שאמרנו
 מנ״ל שלוקא נשנמ, אי משום לנקט שנח הוא
 משום לנותא, אלא ולאי כלאמרן, ועי׳ נרצוף
ים)  אהנה. (מים חי

. לעיל ו ל ם הקי י מ כ ׳ ח ו ת כ ו ר ק ב אדם ל י י  ח
 כ ע״א, לקמן יט ע״א ל״ה כן כפר, סוכה מל
״ ״ א מ נ ל״ה כאן, תענית כז ע״כ. ( ״  ע
א י תנ למי ח ו ל י ל ה ב י י ר ק מ נה ל ר מי ו ב  ס
ן ט ) אין קו כ. ) . וכ׳ הט״א והא לתני לקמן ׳ ו  ב
 אמ המגילה כו׳ על שמנן הממה, בלא קלא
ט ע״ש. וממיהני כיון ללכממילה יוצא י  בלילה מי
 בקטאמה בלילה א״כ למה לא יקרא אפי׳

נ יוצא.  לכממילה משעלה עה״ש, לממ״
רש״ש) ) 

ט א) במו׳. י ) ן י י . נ״ב ע ם י כ ר כ ב הם ש  לאחי
( ץ עב״ י ) 

. נ״ב ׳ ו ן כ י מ י נ י ב ר ע . מ י ו ד כ ו . ד״ח ל י ״ ש  ר
 אף דאי׳ בפ״ב דערבין ואונו טהודה, לאפוקי
א הוי מוקפים מימומ  אונו דשאר ארצומ מ
 יהושע ע״ש. צ״ל דערי בנימין הוי בכלל ארץ
 יהודה ואינו ככלל ארץ גליל, כמ״ש רש״י
 בסמוך ל״ה ויחזק אסא כוי ע״ש. >תפל״מ1
ן תרתי ץ תנ כ ר ע ן ד תי י במתנ . ו ד ״ א  ב
. עי׳ לקמן (י.) בדבריו ד״ה אח ר הו כ י י נ  מי
 אלו, ובמש״כ שס. (רש־-ש)

. נראה ה ל י ל ם ב ו ד א י ל . ו ד ו ב ך כ ד מ ז ה י ״  ד
 משוס למצינו לשון דומיה בלילה, ולילה ולא
׳ש)  לומיה לי. (רש׳

לה. נ״ב קצמ י ם בל ו ד א י ל ם ו ו י . ב ד ״ א  ב
ד הי״מ אימא להיפך, ״ י  צ״ע דבמס׳ סופרים פ
 יזמרך כבוד בלילה ולא ידום כיוס. ובמדושי
 הארכמי ליישכ כוונמ רש״י ז״ל בזה בעז״ה
(  ואכ״מ. (חש״ל

ר ת ס א י ו כ ד ר מ קתא ב ן בפסי נ י ש ר . ד ד ״ א  ב
. והובא בילקוט פ׳ אמור. 1מצפ״א) י ו כ  ו
. וכן ברק״ר ׳ ו קתא כ ן בפסי נ י ש ר . ד ד ״ א  ב
רש״ש)  פ׳ כמ. (

. ר ה כ נ ש א מ ה . ו ר ד כ ו . ר״ה ל ת ו פ ס ו  ת
ט אונו הוו כמו שמירצו בסמוך, מ  נ״כ וא״ל ל
 ללכך לא פריך החם והא אלפעל כוי, והכא
 פריך שפיר לנא ניחא ליה למימר להי׳ ג׳ אונו,
ט שסילר המשניוח  להא טב״ל היה מיל אחר ר
ט אונו טהולה, וממילא  וא״ב גם טמי ר׳ הי׳ ח
 משמע לחרווייהו מוקפים חומה ממחני׳,
ר מחני׳ מפרש כאיזהו אונו איירי  לאל״כ ה
ט  שמוקפח מימוח יהושע, אף למשני החם ח
 ירושניס הוי, המס כאמח שניהם מוקפים
 מימות יהושע אלא לנא׳ אינו נוהג כתי ערי
 מומה, או להמקשה נט״ס כאן] היה נימי
ו תרי אונו, והא ע ללא היה טמי ל  טכ״ל ר
ולע למצי לשנויי לתרי אונו הוו,  לכתנו להיה י
ל אונו  היינו כימי אלפעל כשכנה אונו היה עו
 זה מימי יהושע, ואותו שננה אלפעל נחרכ, ולא
ל רק אונו א׳ שהי׳ ״ נ י ר׳ ונימי ט  נשאר טמ
 מימומ יהושע ולו״ק. (חפל״מ)
ה ש א א פ י ד א ע ל ם. ד שי ה נ ״  ד
נ לא היו צריכים לזה, ״ ס. נ ו נ י ג ו ר ד  מאנ
 דנמוספתא עצמה סיים דנשים וענדים וקטנים
 פטורים ממקרא מגילה, והיינו ע״כ דאין
 מוציאומ אמרים ידי מונמם, וכן הניא הרא״ש
דא) . >ר־א לנ  והמיספמא נסיום זה נשם נה״ג
ס. ו נ י ג ו ר ד ח מאנ ש א א פ י ד א ע ל . ד ד ״ א  ב
 עי׳ מהרש״א. ונמוספמא שנוי דין אנדרוגינוס
 קולס לדטומטוס, וכן הניאה הרא״ש, וע״י
רש״ש! פר מוטעה נסמרסו כמוס׳. (  סו
ה ש א א פ י ד א ע ל א ד ט י ש פ . ו ד ״ א  ב
נ עיין נמהרש״א שממה ״ . נ ס ו נ י ג ו ר ד  מאנ
 דאמאי לא הוטחו מטומטום שאינו מוציא אמ
 מינו דהוזכר נרישא דתיספתא ע״ש. ולפי חומר
 הקושיא נ״ל ליישכ דכטומטום י״ל דמיירי שככר
 קרא, ואס ככר קרא אינו יכול להוציא לחנירו
 רק מצד ערכוח, וא״כ נטומטוס הוי ספיקא
 שמא הוא אשה, ואשה לאו בכלל ערבוח היא,
׳ בדגול ועי  וכמו שכ׳ הרא״ש בברכות ס״ג, [
 מרבבה באו״מ סי׳ רעא, וכשו״מ להגאון
 מהורע״א ז״ל בסי׳ ז] והלכך אף שנשים מייבומ
 בקריאת המגילה, מ״מ אינן יכולות להוציא
 לאחרים אם ככר קראו, אבל מאנדרוגינוס שפיר
 מייחו לאיה, להא ע״כ מיירי כדלא קרא עדיין,
 לאל״כ אף למינו לא היה יכול להוציא, ואעפ״כ
 אינו מוציא אח שאינו מינו, וע״כ לנשי׳ אינן
(  חייבין רק כשמיעה ולו״ק. (חש״ל
. ׳ ו ה כ ע י מ ש ץ ב ב י י ל ח כ ה . ד ד ״ א  ב
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 ו הגהות מגילה דף ד ע״ב - דף ה ע״א וחידושים
ם ו י ן ל י מ י ד ק מ מנה. ה א בז ל ה ש ״  ד
 הכניסה. עי׳ ת׳ שער אפרים סמ׳׳ו ומ״ש על
; א  הרמב״ס והרא׳׳ש. :ג• מהרש״

נ ״ . נ ן צ ב י ק ה ו ר ש ל ע ר ע ז ח . ו ש ח ח ו ״  ד
 כוונח רש״י לקשה הלשון הוה עונלא וחש ליה,
 למשמע למקרה קרה, והרי פורים נכל שנה
ז כתנ רש״י למכל  איתא וקרא כעשרה, ומפ״
 שנה אין ראיה, לנלי ספק היה עשרה נחאספין
 תמיר אצל רכ וקרא עמהם, וככ״ז אין ראיה
 לשש לרר׳ אסי, לכאמת גם לכתחלה כיחיל רק
 שהיה אצלו תמיל עשרה, ואולס היה עונלא
 ואתרמי שלא היה עשרה וחזר לקנן עשרה,
 מזה נראה לחש ללר״א ופשוט. ועול י״ל
 לשיטש הראכ״ד הוכא ככ״י חרצ, להיכא לקראו
 פ״א נאושה העיר כעשרה, שוכ גם היחיל
 מושר לקרוא ולכרך, כיון להוה פרסומי ניסא
 כאושה העיר ע״ש. וא״כ י״ל לכזה פליג רכ
ז ס״ל לרכ כזמנה כעשרה, כיון  ור״א, למפ״
ר״א  שכלי ספק הכל קורין והיה ככר פרסום, ו
ז ניחא עפ״  ס״ל לכל יחיל חייכ לפרסם הנס. ו
 ג״כ ליישכ קוש׳ הרכ טורי אכן לשיטח
 הפוסקים לגם נליענל לא יצא כלא עשרה, א״כ
ן עיר שהלך לכרך לנלעחו לחזור קורא  נהך לנ
 כמקומו והרי הוא יחיל ככרך ומ״מ קורא
 כמקומו, אכל לפי הנ״ל ניחא כיון שהיה כנר
י קריאש כני הכרך, שונ ככה״ג  פרסום הנס ע״
 לכ״ע יצא נליעכל כישיל, ולשון הוה עוכלא ושש
 ללר״א לאו לרכ הודה ללר״א, רק להיה עוכלא
נ נמ״א שלא היה כעיר מנין פרטי אשר ר  ל
נ מצריך  קראו שמה המגילה, ונכה״ג גם ר
 עשרה כיון שלא היה נעיר הזאש פרסום כלנ,
 אכל היכא שיש כעיר מנין פרטי שקראו המגילה
 נסרסוס, שוכ גס יחיל רשאי לכרך לכחחלה,
ז ג״כ  לרכ לא החמיר כר״א אף לכחחלה. ועפ״
 שיטח הרמכ״ס פ״א מהל׳ חנוכה, ומגילה ה״ז
 ללא הכיא הלין ללכחחלה כעשרה, ועי׳ הה״מ
 ולח״מ שס, אכל לפי הנ״ל ניחא, להרמנ״ס
נ לא החמיר ר  הוכיח כן מלשון הוה עונלא ל
פ מקרה שלא קראו כעיר  כר״א, רק ע״
נ כשיטחו עומל  נעשרה, אנל זולח זה עריין ר
 לגם לכתחלה ניחיל. ;חהרצ״ח;

א ל א ש ו ח פ ש ״ ע א ם. ו מנ ת ז ב ב ש ר ה ע ״  ד
נ הכל שמהו על שיטח ״ . נ ן מנ י כז ו ן ה מנ ז  ב
 רש״י, דהרי כאן הכל קורין נע״ש ואיכא
י וכנסת יחזקאל וטורי אכן,  פרסום נס. ועי׳ פ״
 וככנ״י מפרש דהו ומי אמר רכ, קאי על דהוה
נ צלר״א, והרי שס מפרש מה  עונדא דחש ר
 זמנם אפילו ניחיד, ראינו דלא הדר לדר״א
( נ ע״  ע״ש. ויש להשעורר (שעניש כט ע״א ו
י כריה דר׳ ״  ששינ שמה כל המימרוש מר
ר שילש כשם רכ, ולא ששיכ ג״כ הך  שמואל נ
ר  מימרא לכאן, לג״כ ר״י נריה דר׳ שמואל נ
 שילש אמרה משם רכ, וכה״ג הקשה ג״כ
 הטורי אכן לעיל ג ע״כ רששיכ כל המימרוש
ר אנא, ונשמט הך י ואיתימא ר״ח נ ״  לר
 (סנהדרין ח.) אשר תלמדם אר״י ואיתימא ר״ח
ר אנא. (מהרצ״ח)  נ

ו ל ם ח ן א י מ י ד ק . מ ו ר מ ו א ל א ה ב ״  ד
ן ונרש״י שם, ״ ר . כ״נ דצ״ל. ועי׳ נ ת ב ש  ב
״ף  והמוי״ט נדחק, ומש״כ כשם הרי
״פ לר״ל משוס  מהירושלמי ותרומת שקלים, נ
 לכפמס הפסת היו מורמין תרומה ראשונה
י״ט ג לשקלים והוא נא׳ בניסן עתו ״ פ ר  כדתנן נ
 שס, ואם חל כשכת תורמין כע״ש, להא צריך
 להניא נא׳ כניסן מחרומה חלשה וכלכ׳ הר״ן,
 ולכן מה שהוסיף החוי״ט לנא׳ כאלר כו׳ אין
 לו ענין ככאן, וכן הק״נ אוח ככ ל״ל, ונמשך
 אחר התוי״ט. (רש״ש<

. ׳ בטבת י ל ז ו ו מ ת ז ב ״ י ה ל ״ ה . ו ל ה אב ״  ד
 נ״כ הא דלא הזכיר רש״י צום גדליה, דג״כ
 מאחרין אם חל נשכת. היינו משום דהתס
 נלא״ה א״א להקדימו דהא ר״ה הוא, ולהקדים
 לפני ר״ה לא הוי מנכרא מלתא דהתעניח הוא
 מחמח צום גדליה, ועוד דחענית צוס גדליה
 כלא״ה הוא נדחה וכמש״כ המפרשים, וא״כ
 פשיטא לאם חל נשכת דמאחרין דעיקר תקנתו
 היה לדתות ליום מחר. ומש״כ רש״י וה״ה
 לעשרה כטנת עי׳ ככ״י או״ת בסי׳ תקנ כשם
ק על ו ק  האנודרה״ם וצ״ע, ועי׳ בס׳ ה
 הרמנ״ס ז״ל שהתעורר נזה ע״ש. :חש־יל!
ת ב ט ׳ ב י ל ז ו ו מ ת ז ב ״ י ן ל י ד א ה ו ה . ו ד ״ א  ב
׳ בנ״י א״ח סי׳ תקנ נשם אנודרהס . עי  כר׳
 דעשרה נטנח אינו נדחה, ועי׳ נשו״מ שואל
 ומשינ ח״ג סי׳ קעט שדנריו חמוהיס, דהא לפי
 הס״ל לא ידע מזה ורש״י מחרץ מהא דרצו כו׳

״ס כפ״ח מה׳ קילוש החולש ה״א.  רמנ
ומפרש לענין שאין עושין ר״ח נחצי היום ] 
 לאחר שעכר כ״ט יוס ומחצה וחשצ״ג חלקים,
 אלא צריך לעשוח חולש אחל מלא וחורש אחל

 חסר ע״ש. ע״כ הג״ה ממהרש״ך נ״י].
 :׳מרא״כיו

ץ חוספות חגיגה יז עו . נ״כ י ם י ש ד ח ת ל ו ע  ש
 ע״ב ד״ה אמרה חורה. ורב״פ:•

. ר״ה ה ע״א ד״ה אמרה, ב ש ח ם אתח מ י מ  י
נ ד״ה אמרה, מנחוח סה ע״כ ״  חגיגה יז ע
 ל״ה מה, נזיר ו ע״א, ערכין לא ע״א. ,-מא״נו

ף מא, כיצה . גיטין יח ע״א, סוטה ל חקחל  ו
.  יכ, כ״מ נג ע״כ, פסחים ח ע״כ. ומא״נ

. עי׳ י מ ד ק א מ ת ל ו נ ע ר ו י פ מ ו ד ק ב א ״  ת
 חשו׳ מיס חיים א״ח סי׳ יט מהא רחעניח,
 דאילו הרת התם הוי קנענא לי׳ נעשירי שנו
ש ״ ש ר ה מ ט של היכל. , ו  נשרף ר

. ק׳ אמאי לא י ו א כ ״ ר ׳ א ו א כ י ע ש ו ר א ״  א
 אמר ר׳ אושעיא כשמעחי׳, דהא אמר חגיגה
ץ לעצרת שיש לה חשלומין כל שכעה,  (יז.ו מנ
ט לא ״ ) רכא מ : ג ) ן י ל  וכה״ג מקשה הגמרא חו
 אמר כשמעחי׳. ואפשר לומר דשם ר׳ אושעיא
 אחר, כמו שהוכיחו החוס׳ עירוכין(סח.) מהא
 ליכמות. יפוד״ייו

. ז י ר ח א ה מ ג י ז חג ״ ה כ ג י ר חג מ א א ב  ר
. וק״ל א׳ לולאי לכתחילה אינו רשאי  עפרש״י
 לאחר, כדפסק הרמנ״ם כפ״א הל׳ חגיגה
 ה״ה. (והכ״מ לא הראנו מקורו, ועי׳ חגיגה (ז
 כ) הי מינייהו משרת להו פושעים, ונכרכות
 (כח.) כדמתרגם ר״י כר וע״ש כסוסי, וראיתי
 להט״א בר״ה (ד ב) ד״ה ורבנן דפשיטא ליה
״ט ראשון שוב כל הימים שדן, ו י ן שלא חג נ  לטו
״ט אחרון ע״ש, ו  ורשאי לכתחילה להמתין על י
. כ׳ מאי לאמר טפי (  ולפ״ז יהי׳ מיושב פרש״י
ן ליעבור זמנה. ולעל״נ לפרש ו  לא, פשיטא ט
פ מה שראיתי בספר לדת חן פ׳ ראה, ״  ע
״ט אחרון ו ע ב) לאס חל י  ללעת רבץ בפסחים (
 בשבת חגיגה לוחה אותו, ללמי לזמנו קבוע ביון
ל ע״ש, ולזה כוון רבא הכא,  לאין לו חשלומין עו
 ומיידי כשחל בשכמ כמשגיתין ואמר כל זמן
 חגיגה מאחרין טסי, להיינו אם חל יום אחרון
 בשבמ (ללמחר חו אין זמנה לא, ר״ל אין
 מאחרין אלא קרינה בשבח, ועי׳ בס׳ ב״א
; ש ״ ש ר  בחגיגה (ז ב)). :

ה. שכח כל ע״ב ל״ה לפי, פסחים י ת ראי ל ו  ע
, וע״ש ע ע״ב, חגיגה ח, ר״ה ה ע״א,  נט ע״נ
ו לף ז ע״ב. ומא״נ  וע״ש ו, ו

׳ חשובח נ עי ״ . נ ד ״ י . ד״ה בזמנה. ב , ״ ש  ר
ט ״  כנסת יחזקאל סי׳ יט חאו״ח שהחעורר מ
ר ו למי כרטס, ועי׳ טו  לא נקט רש״י גם ט״
 סי׳ חרצ מגילה כזמנה כי״ד שהוא עיקר זמנה,
ן למצינו ו  ועי׳ ב״י שס. ואפשר לומר ט
ל שהוא ״  כירושלמי פ״א לשקלים הכל יוצאים ט
״ל  עיקר זמן קרייתה, א״כ גס לענין זה רק י
ו למי כרטס, וראיה לזה ג״כ מה  נתשכ ולא ט״
י לבטל תלמול תורה  שמצימ לסמכו נית רנ
 בשבילי מגילה, והכאתי לעיל קושי מורי כית
 אפרים להרי מגילה ג״כ נקראת תורה, ואי
ן כיחיל. והנה ט  משוס ההלוך הרי בזמנה קו
 לעיל כ׳ לביח רבי מספקא ליה. אולם מצאתי
 בטורי אבן כאן שכ׳ לטח רבי היינו כל חלמילי
 רבי אשר בלי ספק הלכו בשיטח רבם, ובלי ספק
 קראו כטבריא בט״ו וזה אין ככלל בזמנה, וצריך
 לוקא עשרה, ושוב ניחא לבטלו ההילוך, ומכאן
ץ כיחיל. וכן נק״מ על ר  ראיה לוקא כי״ל קו
 לברי החוס׳ ג ע״א מבטלין להקשי יעשו
 עכולשן ויקראו מגילה אח״כ, וחי׳ לטוב לקרות
ן ט ו ט מגילה בזמנה ק  עס הצבור. ולכאורה ה
מ ן כאן שהחעורר בזה. א  אותה כיחיד, ועי׳ ר״
 לפי הנ״ל ניתא דמבטלין עבודתן היינו
 בירושלים מקום עבודה, וירושלים הוא מוקף
רץ כט״ו, וככה״ג לא  תומה (ערכין לב) וקו

ן טתיל. ט  נאמר הלין למגילה בזמנה קו
 (מהרצ״ח)

. בטורי אבן ר ד כ י ח י ד ו י ח ל י ל כ . ע ד ״ א  ב
 ממה לא״כ מה פריך מחל בשבת. וי״ל ללהס״ד
 הוה ס״ל כרכי ילמו ליום הכניסה, אלא לאם לא
 קראו בחמישי יקראו בערב שכמ, א״כ לא כולם
 עושים כן ודו״ק. ועי׳ משו׳ מים מייס א״מ סי׳
 כא. ולפמש״ל הומ״ל השחא דגם ביחיד כקו׳
ן דלא ס״ל כרבי. וי״ל דבמה ו  הטורי אבו ט
 לתלוי כפנוגתא לאו כ״ע דינא גמירי, כמ״ש
 בחוס׳ בבא מציעא טו ב, ואין כל יחיל קורא
 אז. (מהרש״ם)

ט אכחי ל ר  למשפט כמקנמ עזרא, א״כ בימי מ
 לא הוי מקנה זו, ואפי׳ לפירושו להיינו
 שממכנסים לקרוא כמורה, הא כמב ג״כ כחקנמ
 עזרא שחקן לקרוא כמורה ככ׳ והי, וכאממ
ן בימי משה עי׳  עיקר קה״ח בבו״ה הי׳ עטי
ד הרי״ף ״  כמרוכה, וכבר העיר המ״א בזה ע
 כר״ס קלה. שוכ מצאחי כירושלמי סוף ה״א
מ ולא עזרא ״  וז״ל ר׳ יוסטא כר״ש כעא קומי ר
, ומללבי ר  מקן שיהיו קורין במורה בבו״ה כ
 ואסחר מחקנים על מה שעזרא עמיל למקן,
 א״ל מי שסלר אמ המשגה סמכה למקרא,
 וע״ש בק״ע. ולמדנו מהירושלמי הזה ג״ל, א׳
 סיוע למש״כ בס״ל בק״א ודלא כהר״ן. ב׳
׳ כהר״ן (והוא מהרמכ״ס) וכ״כ  ליוהכ״נ פי
. ג׳ לעיקר י  החוס׳ ביבמות (יל.) וללא כפרש״
 קה״ת נבו״ה הוא מתקנח עזרא וחולק על

 הש״ס שלנו.

נ עי׳ טו״א שהעיר ״ . נ א ו מנם ה ת ז ב א ש ה  ו
נ ר״ל לע״ש זמנם מר״ק, ר  ללמה לא משני ד
 וכרב יוסף לאנשי כנה״ג נעצמם תקנו להקליס
נ״מ לענין נשים. [ומש״כ ליישכ לללעת המוס׳  ו
ן לא מצי מפיק למל מלרננן תו אין מ ר  למרמי ל
מ יש נ״מ לענין קטן שהגלינ  נ״מ. ק״ל למ״
 ניום הפוליס שמל נשנמ, לאם ע״ש זמנם יצא
 נקריאה לאממול שקרא משוס מצומ מינוך, אנל
 אי שנח זמנם הוא, רק רחז״ל עקרו הקריאה
 מיום שנת משום גזירה לשמא יענירנו, אפשר
 ללא יצא כקריאה לאתמול וצריך לקרות נשנת
ו לא שייך  פעם שנית, ואיסור ררננן שמא יעטרנ
 גניה ללעת המפרשים לתילצו למש׳׳ה לא גזרו
 נמילה, משוס להמצוה אינו מוטל רק על אלם
ל לסוכה ״ פ ר  אחל נלנל וכמש״כ הריטנ״א נ
 ע״ש, וכן נמי נשכח ולא קראו נע״ש. ואולי
ן עקרו מ ר ן מ״מ כיון ל מ ר ר  לאפי׳ אם הוא מ
 הקריאה מיום השכמ, תו אינו מוטל על יוס
 שנח שוס מיונ קריאה, ועול לכיון לגני מגילה
 גזרו חז״ל משום שמא יענירנו, חל הגזירה אף
ל  על יחיל, ולא למו למילה למעיקרא לא גזרו מ
. ולענ״ל נראה לי״ל להמקשן ג״כ היה לו״ק]  ו
ן מ״מ מקשה שפיר לטו  מפרש כן כלכרי רכ, ו
 לאמר רכ לע״ש זמנם הוא, משמע לגם לענין
 קריאח המגילה כיחיל נחשכ כזמנו, והטעם
 משום לאנשי כנה״ג חקנו כן נעשה אז זמנו לכל
, וא״כ ממילא ה״ה ככפרים, להא ו ט נ  ל
 ככפרים נמי הוא מקנח אנשי כנה״ג, ונזה
 נסתלק ג״כ מה שעמלו המפרשים על רש״י
 ז״ל לפירש שלא נזמנו היינו כפרים המקלימין,
 וממהו לא״כ מה מקשה מפורים שמל נשנת,
 אכן לפי מש״כ א״ש ולו״ק היטכ. יחשי-לו

. ג ע״כ כרש״י, כמוכומ ג ר י ו ע ה ז י . א ׳ י  מתנ
 ע״א ל״ה עירומ, מכומ י ע״א, ערכין לג
 ע״כ. נמא״נ!

. ן י מ י ד ק א מ ל ן ו י ר ח א ל מ ח ק ה ה ו ג י  חג
. י נ ממגיגה ה״ ״  עי׳ השגת ראנ״ד פ

 וינוהרש״ס!

. ף ד ע״נ נ מנואר ד ״ ם. נ י נ ו י ת לאב ו מתנ  ו
ר״ש מ־דסוי) ) 

י ח ׳ ו ב ן ב י ס נ כ ם שנ ו ק מ מתי ב י אי ״ ר  א
. נ״כ לכאורה קשה ן ץ נכנסי א ם ש ו ק ל מ ב  א
 דלדעת המדרש תנתומא והשאילתות שהכאתי
כ ע״א ד״ה ואימא תריסר] דיום הכניסה  לעיל [
 הוא יום התענית מאי ענין כ׳ וה׳ לכאן, והל״ל
 אימתי כמקום שנכנסין כיום התענית. ולפי
ד ע״כ ד״ה ואם אימא] נשם  מש״כ לעיל [
 הגאכ״ל לוולאזין ג״י נימא ע״ש. ועוד נ״ל
י קאי ארישא במי העיירומ שאין להם י׳  לר״
 נטלנין, והס נקיאיס לומר סלימומ וחחנונים
,  ואין צריכים לנוא לעיר רק נכ׳ וה׳ ליכנס לטן

 או לאין להם עשרה לציימי לס״מ ורו״ק.
( ל ״ ש ח ; 

. לעיל ג ע״א כרש״י ל״ה ר ו ב ע א י ל . ו א ר מ  ג
מא״ נ)  אלא. ;

. עמש״ל נ ע״א ר ו ב ע א י ל א ו ר ר ק מ  א
 עה״ג מהא לפסמיס ז. (מהרש״ם)

נ נזיר ז א, ושם הגי׳ ״ . נ ר י כ סר ן דקי נ ב ר  ו
 הפוכה, ועי׳ חשו׳ נ״כ מ״ח חלק או״ח סי׳
 לח. (מל״ה)

. עי׳ י ו ם כ י נ ש ם ל י מ ן י י נ ו ן מ י א ן ש י נ  מ
 נודע כיהודה מהד״ח א״ח סי׳ קל״ח.

 (מהרש״ם;

. (חגיגה יז כ) חוס׳ ד״ה ץ ב ש ח ץ מ א ץ ש נ  מ
ש! ו לב ר״ה ה א) חוס׳ ד״ה אמרה. (  אמרה, (

. נ״כ ם י ש ד ח ת ל ו ע ן ש י ב ש ח ן מ י א ן ש י נ  מ

. ראיחי מקשים דא״כ מח מצוה לירחי אח ׳ ו כ  ו
 השכח מק״ו דמילה, ומה מילה דדוחה אח
 השכח אפ״ה מח מצוה לוחה אוחה כמ״ש
 הכרייחא הרי שהיה הולך וכר, כ״ש מח מצוה
 ללוחה אח המילה ללירחי אח השכח, וחירצו
 לנשלמא נמילה אמר קלא וניוס השמיני לאמא
 לאשמועינן לאפי׳ להוי שנמ ימול, אנל מח
 מצוה לליכא קרא, מוקמינן קרא לקאמר לא
 תעשה כל מלאכה. ולא תירץ כלום, ויחורץ אס
 יעיין המעיין כתוס׳ סנהדרין לה ע״כ, שם יש
 קושיא כעין זו. !:מים חיים!

ת. ל״ל להא כימי ו ל ׳ קו ך ל י ר צ . ו ד ״ א  ב
 חכמי המשנה לא היו תוקעים רק ט׳ קולות ג׳
 של ג׳ ג׳, ואפ״ה לא הוי דחי שנת. (י־ש״ש;

׳ . עי ן נ ב ר ר ד ו ס י א א ל י א ו א ח . ל ד ״ א  ב
! א  מג״א סימן רצט ס״ק יז. וג־ מהרש״

. י ו ן כ נ ב ר ר ד ו ס י א א ל י א ו א ה . ל ד ״ א  ב
 צ״ע לס״ז כזמן הזה דליכא רשוח הרנים רק
טן מגלה קו  כרמלית, א״כ אמאי אין תוקעין ו
 כשכת. ועי׳ שואל ומשיכ [קמא] ח״א סי׳ קיא,
 ומשו׳ מהר״י אסאד א״ח סי׳ פז. וע״ש עוד
 שהקשה לר׳ יהודא דס״ל ככ׳ מחיצומ הו״ל
 רשוח היחיד, א״כ ליכא רשוח הרכים רק
 כמקום דליכא ממיצוח, כמ״ש כליקוטי רמכ״ן
 הובא בחשו׳ כיח אפרים חאו״ח סי׳ כז, א״כ
 אטו לר׳ יהודא יהי׳ שופר ולולכ והזאה וכו׳ גס
 כשכח, ע״ש מ״ש כזה. ועי׳ שואל ומשיכ
רץ  מהדורא ג ח״ג סי׳ כט ההשה אמאי אין קו
׳ לעיל כ לפמ״ש כפסקי  כמוקסין כשכמ, עי
 חוס׳ אוח יד ע״ש. שוכ מצאמי כשו״מ בשמים
 ראש סי׳ שנט שהקשה קו׳ הנ״ל מהא לכזה״ז
ג ״  ליכא רה״ר, ע״ש מ״ש כזה. ועי׳ ירושלמי פ
׳ אכהו אטעינון לאנשי  לעירוכין ה״ט לר
 אלכסנרריא לולכין כשכחא שמע רכי מימר מי
 יכול להון רכי אכהו ככל שחא, וע״ש כקרכן
 העלה ופני משה, ועי׳ ספר מחנה ארון לכיצה
 לו שהעיר ג״כ כקו׳ הנ״ל, וחי׳ לאף שנחכטל
 הטעם לא נחכטלה הגזירה, והכיא מהט״ז א״ח
 שיי שלט ע״ש. (מחרש״ס)

א ף ל ס ו ב י ר ל ד ״ כ צ ״ . ע ף ס ו ב י ר ה ו ״  ד
. י״ל דכשו״ח שכאכני מילואים סי׳ ר ג כ י ל  פ
ן אינו להוט, ואין מ ר  י חמה דכמצוח מגלה ד
 לחוש שמא יעבירנו, ועחיס׳ כיצה יח א סול״ה
 נגזור. וצ״ל לרבה ס״ל ללברי קבלה כדברי
 תורה למי ורב יוסף כרמן למי אלא משוס
 מתנות עניים אף לאפשר לימן מאכלים מ״מ
 שמא יעבירו ל׳ אמות כרשות הרכים מה שנתנו
 להם. :מהרש״םו

. נלע״ל ר׳ יוסף ש ד ק מ א ב ה י . מ ד ״ א  ב
 לטעמיה בעירוכין קג ע״א שכות למקלש לא
 המילו כגכולין א״כ במקום תליא מילתא, א״כ
 ה״ה להקל להתיר מגינה כמקלש לולי מפני
 עיניהם של עניים, אכל רכה י״ל ס״ל כאביי
 ירנא התס ללא מליא כמקום, אלא כענין
 הקרושה התירו אפי׳ כגכולץ, א״כ ה״ה נמי
 להתמיר כגון מגילה שאינו ענין השייך למקלש
 לא התירו אפי׳ כמקלש, משא״כ שופר ולולב
 לשייך שפיר לקרכן ומקלש רוקא, וכזה מיושכ
 קושי׳ למ״מ אהרמכ״ס. יחת״סו

 דף ה ע״א
ה בזמנה. לקמן יט ע״א, וע״ש ל י ג . מ א ר מ  ג
לף כג ע״כ, קלושין מה ע״כ ל״ה  ע״כ, ו
! נ  היה. !מא״

. (קידושין מה כ) מוס׳ ל״ה ב ה ר י ש ל ח  ו
( ש ו ב ל  הוה. י

. כטורי אכן הקשה י ו י כ כ ב ה ר ר מ י א מ  ו
 דלמא ס״ל כרכ יוסף לצ״ל לטמי כנסמ הגלולה
נ ייסף, ר  מחנו, ולפמש״ל עמול א נמוס׳ ד״ה ו
״נ לחז״ל חקנו אח״כ משוס מלמא לאיסור  י
 לנילם לתקן, ואף שהיה להם לחקן שלא יתנו
 מתנות עניים כלל, י״ל כיון לכין כך וכין כך היו
 צריכים לעקור תקנת אנשי כנסת הגלולה, מקנו

 להקליס הקריאה משום טוכת עניים.
 ו. מהרש״ ם:!

. נ״ל א ו מנם ה ת ז ב א ש ה ם ו מנ ש ז ״  ע
 לללעת הרלנ״ח שנמ״א סי׳ תרפח סק״י
 מתפרש כפשוטו למשמע ע״ש זמנם לכל מילי
 והא שכח זמנם לענין הסעולה ומשלוח מנות.
 ועט״א וכמשכ״ע כק״א, ועתה ראיחי להר״ן
ט דמני מ וז״ל וליכא טעמא להני ת ״ ר  שכ׳ נ
 לרכי קלא אלא משוס הקלמת יוהכ״נ לכפרים.
 וק״ל לפרש״י ליוהכ״נ היינו שמתכנסים
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 הגהות מגילה דף ה ע״א - דף ה ע״ב וחידושים ו
 אדחזקיה, דהא לחזקיה עיקר חליא במיגנו,
 וי״ל לפי זה לה״נ פליגי חזקיה וריב״ל במוקפק
 דמו״ל להיפך ולו״ק, וללנרי רש״י ז״ל לעיל ג
 רריב״ל לא קאי אמגילה ע״ש, י״ל לגס לריב״ל
״ף ד הרי כ ל  ס״ל כחזקיה כחו״ל ולו״ק. [אכן מ
 שהכיא להן מימרא לריכ״ל מוכח לס״ל לקאי
 נמי אמגיצה, וכן ממה שהכיא לאילן מימרא
 לכרך שאין כה י׳ כטלנין לנילון ככפר, מוכח
 למפרש כפי׳ הרמכ״ן לאס לא רצו להקליס
 קורין כי״ל כעיירוח ולו״ק. ויש לתמוה על
 הר״ן ללא הכיא סייעתא לל׳ הרמכ״ן מל׳
״ף וצ״ע. ע״כ הג״ה מאחיו מהרש״ך  הרי
. (מרא״כ) [  נ״י

. כתוץ לארץ היתה ן י מ י נ ת ב י ב ל ד צ ו  ה
( ץ ״ ב ע י ! . [  כלאיתא שלהי כחונוח [קיא.
ג ״ ה ן ע י ר ז ו ד ג ״ ב . ש ן . ה״ה כדתנ י ״ ש  ר
 כ״ג לצ״ל. (רש״נ0<

׳ ו ח כ ח מ ל ש ן ש י נ ן ב י נ א. ב תנ ח ו ״  ד
רש״ש)  כצ״ל. (

ם י ז ר ן פ ו ש א ל ל . א א ק פ ס י מ ה כ ״  ד
. אע״ג ללא כחיכ ה ב ב ם כתי י ז ר ן פ נ י א ש  ו
 כהריא שאינן פחים, מליוקא משחמעי, משו״ה
 כלכתיכי נמי חשיכי. רעב-־ץ)

ן ו י כ ל ד ״ י . ו ץ ח ר . ר״ה ו ת ו פ ס ו  ת
׳ שו״ת . עי ׳ ו ו כ נ תי ד אבו ב ו כ ה ו ל ב ק  ד
' ה. (מהרש״ס)  הלא״ם סי

א ל ו א ר ק ע ה ל צ א ר ל ל ד ״ י . ו ש ק ב ה ו ״  ד
ת. ו י ר תענ א ש ר מ ת ו ו י ש ב י א ש ר מ ו ח  מ
׳ לעיל ריש מגילה למקשה הש״ס  נ״כ עי
ו תקוו, איך אתו רכנן ט״ ל ו ״  לאס״ל כנה״ג י
 ומתקני הרי אין כ״ל יכול נבטל לכרי כ״ל
 חכרו. והרי שס לא עקרו רק קדאח המגילה,
 לשמתה אינה נוהגת אלא כזמנה [לפמ״ש כאן
. וצ״ל לגכי פורים קריאת  כגליון החוס׳ א״ש]
 מגילה הוא העיקר. וכן מ״ש החוס׳ כחי׳ השני
י רצה לקכעו כעשרה וככה״ג לא נקרא  לרנ
 עקירה, א״כ קשה נהך לריש מגילה לג״כ
מ״מ חשינ ליה הש״ס  קבעו חכמים זמן אחר, ו
 לעקירח לכרי כ״ר חכרו. וצ״ל לכולאי עקירה
 מזמן לזמן עקירה הוה, ושאני הנא משוס שיש
 טעם וסיכה לעקירה זאח, משום שרוכו של
. ומכאן הכאתי ראיה לשיטת הרנ ו  היכל נשרף נ
נ סוגיא לללרוש ״  שיטה מקונצת כתונומ ג ע
 להולעמ נס שרי, ומובא ג״כ כיל מלאכי ח״א
 סי׳ סה, להיכא ליש טעם וסכרא לאס היו
 המתקנים שומעים טענות המשיכים אולי היו
 מוליס ללכרי הטוענים, אין זה ככלל אין כ״ל
ד כ״ל תכרו, והארכתי כזה כ  יכול לנטל ל
 נמאמר משפט ההוראה. (מהרצ״ח)
. י ו ו כ ש ב י א ש ר מ ו ח א מ ל . א ד ״ א  ב
ל אחר ״  ונמסורת הש״ס, ליש רשות ניל נ
 לקטע הלכה כוי. עי׳ נאלי׳ רנא סי׳ חמח
 סקי״ג לזהו רק אם נראה להס להלכה כלכט
 היחיל, אכל היכא להלכה כלעח רכים רק
 שגחכטל הטעם אין מכטלין לכרי ב״ל הראשון,
 וע״ש כמ״ש ג״כ מהא ללף ב. (מהרש״ם)
׳ ט ו מ ר ק ע ה ל צ ר ל ד ״ נ י ״ . א ד ״ א  ב
. משמע כיון שאינו י ו כ י ו ר י ש ע ו ב ע ב ו ק ל  ו
 מכטלו לגמרי אלא קוכעו כיוס אחר רשאי לכטל
 לכרי חכירו. וקשה מהא לאמרינן כריש מכילחין
 מכלי כולהו אנשי כנה״ג חקנינהו, לאי ס״ל
״ל וט״ו חקון, אחו רכנן ועקרי  אנשי כנה״ג י
 חקנתא לתקינו אנשי כנה״ג, והתנן אין ב״ל
 יכול לנטל לכרי חכירו. ומאי קושיא הא אינהו
 לא מנטלי לגמרי אלא שקוכעין כימים אחרים,

 והא לא מיקרי ניטול וכמ״ש נחוס׳ ז״ל.

 1מים חיים)

י ע י ש ת ו מ ר ק ע ה ל צ ר ל ד ״ נ י ״ . א ד ״ א  ב
מ הא אין כ״ל יכול לנטל ״ מ . נ״כ ק״מ ל י ו  כ
׳ ככה״ג שאינו עוקר  כו׳ אא״כ גלונ ממנו, אפי
פ מכלי ק משנה זמן, כלאמר לעיל ר״  הכל ר
 כולהו חנשי כנה״ג תקנוהו, לאי ס״ל אנשי
ו תיקון אתו רננן ועקרי ט״ ר ו ״ ג י ״ ה  מ
 תקנתא כוי והתנן אין כ״ל יכול לנטל כו׳ ע״ש.

. [ ׳ כהגר״א א״ח סי׳ תקנ ס״ק ג ועי ] 
 (תפל״מ!

׳ ט ר מ ו ק ע ח ל צ ר ל ד ״ נ י ״ . א ד ״ א  ב
. לכאורה ׳ ו י כ ״ ר א ד י כ ר י ש ע ו ב ע ב ק ל  ו
ן יקשה הא אין כ״ל יכול לכטל כוי, ומש״כ  עטי
ג לא ממוור כלל, להא ריו״מ לא היה  עה״
ט היה חולה למה שקנעו ר  כאותו הרור. ול״נ ל
 נטי הי׳ אז מחמח קלקול חשכונות, כמ״ש
, וככזה ( ח נ י ) ה ״ ר  התוס׳ כשם ירושלמי כה״ג נ
 לא שייך הא לאין כ״ל כוי, כמ״ש התוס׳ לקמן

 קיסר כנאה הורלוס וקראה על שמו כמ״ש
] וכ״כ הייסיפון, מכל מקום היה לה . ו  להלן [
 לין מוקף ליהושע כן נון אע״פ שתרכו
( ץ ״ עב י ) . [ : ג  חומותיה כללעיל [

. י ו כ ח ו ח בז ל ז ר ש ו ס א א ל ל א א כ ר צ א נ  ל
נ וכרמכ״ס פ״כ הי״ג איחא ושני הימים ״  נ
 אסולין נהספל ותענית נאלר הראשון וכאלר
 השני. ומשמע לס״ל להא לאסרו של זה נזה
׳ ארריס, וכ״כ הסמ״ק נעשין קמח, נ  נוהג נ
 והפריז על המלה וכחנ לה״ה לצריך לשמוח
 כהם כמשחה ושמחה, והר״ף כהגהח הסמ״ק
, להרי גם כאלר השני ו ט נ  שם עמל נצ״ע על ל
ו נוהג כי אם מטעם לאסור של זה נזה.  אין ט״
 [ויש להסחפק נלכרי הר״ף ז״ל אס אין כוונחו
ו נמשחה ושמחה, ט״  להשיג רק מה שמחיינ נ
ו שנאלר השני אין חיונ נמשחה ט״  שהרי לגם נ
 ושמחה, רק הוא ככל ימי מג״ח לאין אסולין
ן  רק כהספל וחעניח, או לכוונחו לומר לטו
 לכאלר השני גופא אינו אסול לק מצל מג״ח,
 מסמכרא לצארר הראשון אינו אסור כלל וצ״ע
ף ו אינו מזכיר  כזה]. ועול לכתלמול לקמן ל
ל שכאלר הראשון ע״ש. ולענ״ל ״  הגמ׳ רק י
ו ז״ל הייתי אומר רהסמ״ק ר״ל ט נ  לולא ל
״ל י ו אסולין כל אחל ניומו, פרזיס נ ט״ ל ו י  טי
ט כ ל  ומוקפים כט״ו, וקצח יש לפרש כן גס נ
 הרמנ״ס ולו״ק. 1חש״ל)

׳ . (מא-נ ם. פסחים נ ע״נ י תר ם חמו י  דבר

נ ל״ה ״ . עירוכין כה ע ם י כ ל ל מ קי ש רנ ו  אב
 ההוא, וע״ש מא ע״א. (מא״נ)

ט . צ״ע לכלאו ה ר א כ י ר ב ו ט ל רקת ז ״ י י ק  ו
טא.  הא נקרא נקט ורקמ, וממ״נ מלא הוי טנ
׳ לקמן ו ע״א, ועי׳ שואל ומשינ מנינא ח״ג  עי
 סי׳ קט בסופו. (מהרש־ם)
. נמהרש״א א מ י א ד ד ו א ש ס י ד ג ח ם ד ו ש  מ
׳ש)  הועמק שורא נרי״ש. (רש׳
. מרש״י משמע י ו ה כ מ ו ) ח ו ר ל ש א א ( י  דתנ
 דל״ג להכ״ת שהקפתים, וכן כערכין ליתא,
 ולגירסא שלפנינו משמע לי דדריש מחומה
( ש ״ ש ו  יסירא. (

. י״ל ה ת מ ו ה ח מ י א ש י ר ב ט ט ל ר ב פ י  סב
׳ נשלח, פ  קצת דסמך נזה על המסורה גדולה נ
 לכתיב החס והמיס להס חמה חסר, וכן נהך
 קרא לאשר אין לו חמה סביב כמיב נמי חמה
 חסר, וממסולה זו [להו״ל כעין ג״ש] אפשר
מ הו״ל ״  ללטש בזה לאף שהמיס להס ממה, מ
( כ מרא״  כאין להס ממה וק״ל. י

. (מגילה ג ב) מוס׳ ח ת מ ו ח ח מ י ה ש י ר ב ט  ל
( ש, מא״נ ו לב  ל״ה כלך. (

א י ל נ ה ו ו נ ג י י מ ם דהנ ו ש א מ מ ל י ו ד  א
ן וכ״ה כחידושי הרמכ״ן . וכתכ הר״ ו נ ג י  מ
טן  דמכאן מוכמ דמוקפין חומה כחו״ל קו
 בי״ל, להא כמו״ל לא מיגנו כמוממם שהרי
 צריהם היה עמהס כעיר. [אכל כא״י כבר עלו
נ ישראל יושבים ככרכיס ו  אז כרשיון כורש והיו ר
 המוקפים מומה לכלס והוו מיגנו שם
 במוממם]. וע״ש ברמב״ן כמילושיו שכתנ
ט בשנה שניה ״ ו  למה״ט לא עשו המוקסין י
ט רמז במורה [ונראה ל ר  כלל, על שמצא להם מ
 שהרמז הוא מקרא רזכרון בספר, וכן הוא
 כירושלמי ה״ה שמונים וממשה זקנים וכוי לא
 זזו משם, נושאי! ונומניס כדכר עד שהאיר
 הקכ״ה אמ עיניהם ומצאו אומה כמוכה כמורה
דע מהו זה, ו  וכוי, והר״ן כמב לרמז זה אינו י
 לבגמ׳ לא קאמר אלא שמצאו רמז שמכמוב
״ט לא ע״ש. אכן ו  מג״למ אסתר, אבל לעני! י
 מלשון הירושלמי שס משמע להאיר הקב״ה אמ
 עיניהם בעיקר מצומ הפורים, ורברי הרמב״ן
 נכונים] וקכעו אח״ב להמוקפיו בט״ו כשושן,
 וזהו וקבל היהולים אח אשר החנו לעשומ שהוא
ל לפחים שעשו גס גשנה שניה מעצמם, ״  י
ו למוקפים, ט אליהם שהוא ט״ ל ר  ואשר כחכ מ
 שלא עשו רק אחר שכחכ מרלכי אליהם מהרמז
 בחורה הנ״ל, כ״כ הרמכ״ן ז״ל שם. ונראה
 לי״ל לזהו לכמיכ החס ט המן וכו׳ צורר כל
 היהוליס ר״ל גס המוקסין באממ, משב על
ל הוא  היהוליס לאבלם על הפלזים, והפיל פו
 הגורל להומס ולאבלס ר״ל על המוקפים ג״כ,
 לעכ״פ מממילה היה גם להס מהוממ מלממה
 רכה מסכיכ ואמ״כ היה מאטלם ג״כ ולו״ק.
 ולעגין הוכממ הרמכ״ן והדיין מהך למזקיה
 לסכר לחליא כמיגנו, ע״כ לס״ל רכחו״ל אינו
ן לענין מגילה, י״ל ללפי מש״כ  נוהג לין מוקפי
ף ג לכרך שישכ  הריין לריכ״ל לאמר לעיל ל
 ואח״כ הוקף לנילון ככפל לצ״ל לפליג

ט אחו רבנן  מטלחין [ב.] אקריאה לכפרים, הי
ח הגלולה כוי, ולאו ס  ועקלי חקנחא לאנשי מ
 ק״ו אי אפילו שינוי זמן קריאה בלבל למי
 הכפרים לחולייהו מיקריא עקירה, ואעס״י
 ששממה אינה נוהגמ אלא זמנה לכל העולם, כל
 שכן לעקור כל לין יום ט׳ כאכ מיומו לכל
 העולם לאין לך עקירה גלולה מזו, ואמנם לכל
 צער לומק הלז אינו צריך אלא ללכרי לכי אלעזר
 אמר רבי חנינא. איברא למסקנא לרבי אליעזר
 בן יעקב, אין מקום למה שכתבו המוס׳, וגס
 אין צורך ללחוק ככלום. [ועיין בהגר״א או״ח
( ץ עב״ י ) . [  ס׳ חקנ סק״ג

( ו י א מ . חעניח כט ע״א. ! ב ״ ר ת ו ק ע  ל

. עי׳ ר ם כ י ר ו פ עה ב טי ע נ ט י נ כ י י ה ב ר  ו
׳ ועי׳ חחם סופר  לקמן י״ז א׳ הי׳ כוחכה כו
כ וטורי  א״ח קצ״ה מלבט ירושלמי ורא״ש רפ״
 א3ן שם. !מהרש״ם)

. כצ״ל 3ל״י ד פ ס ה ר ב ו ס א ד ש מ ל ה מ ח מ  ש
ף ורא״ש, ובסוף מ״ק ״ ט  כאינך. וכ״ה ב
רש״ש)  כרא״ש סי׳ קלב איתא בכולן אסולין. (

ת. לעיל ג ע״כ י ר בתענ ו ס א ד ש מ ל ח מ ת ש  מ
 ל״ה ע״ש, וע״ש ל ע״א ל״ה פסק ואמר,
 וע״ש ה ע״א, וע״ש ו ע״כ ד״ה ור״א, וע״ש
 ז ע״א רש״י דייה קבעוני, מענימ יח ע״ב ר״ה
דף יז  הלכה, פסמיס סמ ע״ב, לקמן טז ע״ב, ו
 ע״א, ר״ה יח ע״ב רש״י ד״ה יהיו לששון,
״ ״ א מ  וע״ש יט ע״א. (

ה מ ו ת ח פ ק ו א מ י ר ב ט ה ד י א ל ט י ש י פ מ  ו
, ועי׳ משנה . עי׳ בטורי אבן בדברי הר״ן י ו  כ
ג בא״א סי׳ ״ מ פ  למלך פ״א דמגלה הי״א, ו
׳ בית  חרפח ס״ק י3 והגהותי לסי׳ תרפז, ועי
 יצחק לעיל ד ע״3, ועי׳ מ״ש כהסכמחי שם,
 וגם 3טוט אכן כחב דספק דברי קבלה לחומרא,
נודע טהולא מהד״ת  וצ״ע מחשו׳ הרמ3״ן ו
. ומהרש״ם) ״ד סי׳ ה וקמ״ו ו  י

א ק פ ס ו מ ״ ט ב ד ו ״ י א ב י ר ב ט י ב ר  חזקיה ק
ח. שמעחי משח3שים ומקשים אמאי קרי י  ל
 כחרווייהו, חיפוק ליה דטכריא סמוכה לתמת
 היא, דאיתא לעיל כמממתן לטכטא, וכתיכ
 [יהושע יט לה] וערי מכצר ממת וגו׳, ואמרינן
 כרך וכל הסמוך לה נדון ככרך. והוא שטש
 עצום, ט מה ענין מממן למממ, ומדע דלאו
ט יוחנן מפרש חממ זו  מדא נינהו, דהא ר
 ט3ריא, ואפילו רכא דמסיק לחח זו טכריא,
 קאמר ממת היינו ממי גרר, ונא היא מממן
 דגרר 3מער3ה של ארץ ישראל בארץ פלשמים,
 ואס נמפוש 3מקראומ, מממ היא 3ג3ולי הארץ
 3מקצוע צפונימ מער3ימ, וט3ריא 3מזרמה,
 שהרי היא סמוכה לים כנרת שהוא 3מזרמ ארץ
 ישראל. עול כעין ראיה אע״פ שאינה צריכה,
 שאין זו העיר חמח ולא זוהי מממן, להא אימא
 כטצל מעכרין [עירוכין סא.] לחממן עיר קטנה
 הואי. ומממ עיר גלולה מאל הימה, כלכחיכ
ס ו כ] ולכו משס חממ רכה, והיא  [עמו
 אנטוכיא לפי חרגום יונחן כן עוזיאל ומפרשי
 המקרא, הילועה כשם גלולה אצל רז״ל. עול
 אני אומר שהוא טעוח גס כשורש הלכר הא
 לכלך וכל הסמוך לו נלון ככרך, ללא קאי אלא
 אכפריס, שאס הס סמוכים לכרך נלונים כמוהו,
ן עם ט  לענין שאינן נדחין ליום הכניסה אלא קו
ן דיהושע כן נון  הכרך. וכרך זה כולל מוקפי
 ועיירומ גדולוח, שכל הכפרים הסמוכים להם
טן עם אומו כרך קו  אינם כלחייה ליום הכניסה ו
, זה בלול. וגלולה מזו פרשו ל  אם בט״ו או ט״
ר גלולה, ן לכרך לריצ״ל אינו אלא עי ״ ר  רא״ש ו
. ואפילו חימא י  לא מוקף כפשטיה וכפרש״
 לפירושו מוקף ליהושע בן נון, מכל מקום לא
 קאי סמוך לו אלא אכפר הסמוך, כיון למקנחא
 לכפרים הויא, השמא לסמוכין נכרך, שהנך מרי
 טעמי לאממרי כדמיה דכפריס לא שייכי
ט נדונים ככרך, אבל אין  בסמוכים, משום ה
 הלעמ נותן שעיר גדולה מדון ככרך הסמוך לה,
 שאין טעס ללבר לעקור הכמוב מפורש, על כן
 היהולים הפחים עושים אמ יום אלבעה עשר.
 זה ל3ר שאין ט ספק, אע״פ שאין צריך לכך
( ץ עב״ י  מחמח קושיא הנ״ל שהיא שטש. (

. י ו ו כ ״ ט ב ד ו ״ י א ב י ד ב ט י ב ר קיה ק  חז
 שמעחי מחכם אחד איש ירושלים אשר בחבלון
 קורין ג״כ ככ׳ הימים, דמספקא להו אי מוקפח
 חומה מימוח יכ״נ. ולעג״ד מוכח דלא היחה
 מומ״ח מימומ יהושע כן נון מדהימה עיר
 מקנט, וכדפריך הגמרא מכומ (י.) על קדש
רש״ש)  ע״ש. (

. ואע״ג דכימי טכיטוס ה י א ל ט י ש י פ ב ר  ל

, ועי׳ ככרט יוסף א״מ שם.  ע״ש וחטן
 ימחרש״ם)

׳ ו ם כ ע ת ה ל א ה ק ן ה כ . ו י ו ה כ ג י ג ח ה ו ״  ד
ס פ ת ט א א י ב ח ל א ו ו ב ן ל י ב י י ם ח ע ל ח כ  ו
. וק״ל דהא לעולם י ו ר כ ש פ י א ת א ב ש ב ׳ ו ו  כ
 אפשר להטאם, דקי״ל דחי נושא א״ע, ועיין
מצפ״א)  כחר״ט. (

רה. עיין מה שכמכמי ח עז י א ל ק י ח . ד ד ״ א  ב
 כמשנה למס ריש פ״ה דסוכה. (יעב׳-ץ)
ם. י ר ד נ ע ב ו ב ן ק מ . ז א ט א מ ה אכתי ל ״  ד

ט מ״ש בזה. ״ד סי׳ י ו  עיי עטרח חכמים י
 (מחרש״ם)

גה י ׳ חג ס מ ׳ ב י ר מ א . ו ט ״ ו י ׳ ב י פ ח א ״  ד
ם. ע״ש דאינו בחי ז ת ו ו ל ו ע י ריקם ב נ י פ ״  ל
רש״שו  אלא כעולומ לחודייהו. (

. עיין בחוס׳ א ד ב ו ה ע ו . ד״ה ה ת ו פ ס ו  ת
ים)  קדושין מה ע״ב. (מים חי

ה. כ״נ תי ו ו א כ ח אתי ״ ו י א ד ה . ד ד ״ א  ב
 לצ״ל. ומוכח מדכריהם דלא כפרש ״י, דלר״א
, ונ״ל ״ף) כ של הרי ״ ו ׳ מ  אינו אלא למצוה (עי
 לאזלי לשיטחייהו לעיל (ג.) ל״ה מבטלין,
 למוכח משם ללמצוה ולאי צבור בעינן ולא הוה
 רב פליג על זה, ועיי בריין שנלחק. (רש׳־ש)

ף . נ״ב ביצה ל י ״ ר ה כ כ ל י ה ״ ר ב ו ר . ד ד ״ א  ב
( י  ד ע״א וע״ב. (ו־״ש מדסו

. ר ו ב צ ך ב ר ב י מ א י מ ש ו ר פ ל ל ״ . ה ד ״ א  ב
 נ״כ ר״ל לקמן דכ״א דחנן מקום שנהגו לברך,
 וקאמר עלה אנל לפניה מצוה לכרך וקאמר
רך  (אבל) [לפניה מאי מברך] לאחריה מאי מנ

 ע״ש, ה״ל לפרושי לכל זה נצבור דווקא.
״ מ< ל פ ת ! 

. א כ י א א ה י רא מ סו ל אי ב . א ת ל ו ה ע ״  ד
 ר״ל בעולח נדבה אף לכ״ה, כמכואר כחוס׳
( א  ביצה שם. (ג׳ מהרש״

ב לכם. עי׳ רש״י כאן ם דכתי ו ש . מ ד ״ א  ב
׳ מהרש׳־א) ג  ד״ה וטח הלל. !

נ  דף ה ע״
ז ״ י י ב ר ו פ ל צ נה ש ו ץ בקר ח ר . ו א ר מ  ג
ל״ה ורחץ] לאו לוקא נקרונה . נחוס׳ [ ז ו מ ת  ב
 (לולאי נקרון לא היה רוחץ), אלא כלומר
״ ל [בזמן] השוק נשעמ קלונות  נפרהסיא, ר
 כלפלש״י ל״ה כקרונה, (לכוותה בכתובות
 פ״ק (טו א) ומפרש נשעת קרונות) והקשו
 וא״מ מאי איריא לרמוץ אפילו לאכול נמי
. נכנסו כלומק [ ׳ כו י ן לקכלוהו [ ו  מומר, וי״ל ט
 עצום ולא נרפמה הקושיא ככך וק״ל. ונראה לי
 אפכא רכומא קמשמע לן, אפילו מרמץ שאינו
 אלא לאסטניסים כלכל, כלאימא כממנימין פ״כ
] כי הא דאמרינן כפרק קמא יש:  דברכות [
] שכח אבל ושחה, אנ יראה עידונין : י  דמעניח [
ג  כעצמו, וסלקא דעמך אמינא הכא נמי אע״
 דאכילה שריא, אפילו הכי מרחץ שאינו אלא
ן לשרי מרחץ כל שכן אכילה טו  לתענוג אסור, ו
 ושחיה, שכל הצימר צריכים להם, פשיטא לשרו.
 ובלבד מוס׳ הלחץ גלול נגלה מאל, לפרש
 מחענין ואין מחענין אמרחץ נלבל. אלא האמח
י נימי  כמו שכחבחי בס״ל, ומשום לרנ
, להט ו ד  אנטונינוס הוה, ושלום היה לו מכל עכ
ד עוכרא כסרהסיא, לאפילו מילי לחענוג ו  א
ד נראה שזה היה מעשה, ד כי אץ ממענין. עו  ש
 באומה שנה שרצו לעקור ט׳ באכ, מפני שנדמה
״ז חמוז נלחה, אז רמץ ביום  כלמסיק, וגס י
! ץ עב״ י  ראשון, וכו הולו לו מחמח שנלחה. (

. עיין ז ו מ ת ז ב ״ י י ב ר ו פ ל צ נה ש ו ץ בקר ח ר  ו
ן  כט״ז כאו״ח סי׳ פקנ. וככר הקלימו הר״
 כרייה. (מצפ״א)

ל״ה . הקשו החוס׳ [ ב א ׳ ב ר ט ו ק ע ש ל ק ב  ו
ל לאין כיח ט סלקא לעחך כוי, ועו  ובקש] הי
ן יכול לכטל כוי (ובטי באב לא אמרינן אין  לי
 שמל רצו אין מחענין, שאני ט׳ באב הואיל
 והוכפלו בו צרות), וי״ל ללא רצה אלא לעקרו
 מחומרא שבו. צ״ע (מלבל שהוא לותק לשמעו
 ואין הלשון סובלו) מאן פלג להו בהט, היכן
ח לין חבירו  מצינו שכיח לין יכול לנטל לנרי ט
 כוי אף כמקצח, מאן לימא לן לעקירה נמקצח
 לא הרא עקירה. ויש להטא לוגמא לרכר לשמה
 עקירה, וממילא איכטיל ליה כוליה, כענין
ר שהותר מקצתו הותר כולו, הכי ד  שאמרו מ
 נמי מדין נדר אחסר, ואי אשחד קצתו ממילא
ד א״נ רצה לעקרו . ומ״ש עו  כולו אשמד
 ממשיעי ולקכעו כעשירי. הך מירוצא נמי לא
ך מהא דאקשי מלמודא ריש ד פ י מ  מהוור, ו
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 לגאולה, הלא זריזים מקדימים עדיף טפי. מ״ל
 משום הכי מקנו מדינא באדר ראשון כי״ל ונן״ו
 לאסור בהספד ותענימ עכ״פ, ויצאו בזה חוכת
 דאוריימא, שכבר עשו שום זכר לנס, ושוב
 מצומה ללכד קכלה לחו לשני משום גאולה
 לגאולה, כנלע״ל. (חת״ם)
. נ״ב כמלומה ר א. שם כ  רש״י. ד״ה גרממי
( ץ ׳ עב׳ י  ר״ל גרמניא, היא אשכנז שלנו. (
נו מוצא. ש יגע ואי י . ו ר  ד״ה סייעתא כ
ו א מצפ״  עיין ברי״ף, ועיין במנמומ דף ז. י
. עמ״ש ר נ כ ל״ . ו ר ר״א כ ת. ד״ה ו ו ספ  תו

 רבינו הגר״א בא״ח סי׳ מקסמ ס״ק טז.
ג) ׳  (חל׳

ד סו י י  ד״ה מסתבר. ודייק טעמא כו
׳ כצ״ל. ׳ וקשה כו ו ג  מזבח העולה ו

רש״ש)  ו

. ר וצא מפתח ההיכל כ א י . וכשחו ד  בא״
 עי׳ שו״ח באר שבע סי׳ ד. (מהרש־׳ם)
ר חמזבח ינן כ ר לא חז . א״נ כ  בא״ד
־ש) וש׳ ר כוי. כצ״ל, ועט״א. ( ש  כ

ף ז ע״א  ד
ף לבסו ן ו ש ו ש  גמרא. בתחילה קבעוח ב
. לכאורה חמוה דהרי גס במכחכ  בכה״ע כולו
 הראשון רמרלכי כחיכ אל כל היהודים אשר ככל
 מלינוח המלך כו׳ והרחוקים כוי וקבל היהולים
 כו׳ קיימו וקכלו כר, מ״ל לאף שאחשורוש מלך
 ככיפה כדלקמן (יא.) והם קכז מלינוח מהודו
 ועל כוש, מ״מ היו מלוקים כממשלמו עליהם,
 על איזה מהם לא היה רק מלך הכולל, ומ״מ
 היה מלך סרטי זולמו לכאו״א וממנהליס ע״פ
 למו, ועל איזה מהם היה הוא גס מלך הפרטי,
 וככ״מ שאומר מלינומ המלך סמס הכוונה על
 מלינומ שהיה הוא המלך הפרטי עליהם, רק
 כמקום שהוא אומר קכז מלינומ מהולו ועל
 כוש כולל כל הכיפה. וגזירמ המן לא הימה רק
 על מלינומ שהיה אמשורוש המלך הפרטי
 עליהם, וזה משני טעמים, א׳ שחשש אולי לא
 ישמעו אליו המלכים הפרטים למעשה רצח כזה,
 להרוג אומה שלימה על לא חמס ככפיהס. ב׳
 כי ולאי ילרשו מאמו על מה יצא קצף כזה
 עליהם, ואולי ימצאו מהס אשר ילכרו עליהם
 טוב ויניאוהו מעשומ זאמ וינמס ויפרע עצמו
 ככלל, לכן המחבם שלא ללרוש רק על היהוליס
 אשר הוא שליט סרטי עליהם, שאיש לא יעיז
 לשאלו על ככה ולהניא גזירחו, ואולי חשב
 כשיכצע מחשכחו זאח יניף ידו גס על שאר
 היהודים, ולכן לא נזכר ככל הספור דגזירמ המן
 רק כמלינוה המלך סמס, וכן כמיכ וככל מלינה
 כו׳ אשר לכר המלך ולמו מגיע כר, (ר״ל
 כמלינומ הממנהלומ ע״פ למומיו לכל, להם
 אשר היה הוא גס המלך הפרטי שם היה) אבל
 גלול כוי, זולת כאגרות אשר כחב מרלכי(שם
 ח) כתיב אשר מהולו ועל כוש קכז מלינות, אבל
 מה היה כתוב בהן אשר נתן המלך כר בכל
 מלינות המלך אתשורוש, והכוונה שהוליע לכל
 הממלכות אשר נתן רשיון ליהולים אשר
 כמלינותיו (לכל) להקהל כוי, והוא ככלי שלא
 ילמו שהיהולים עושים זאת כלא רשיון וילונוס
 כמודלים רעלו עליהם לצכא, וכן כתיב וככ״מ
 כו׳ אשל לבר המלך ולחו מגיע שמחה כוי, יען
 כי עליהם לבלם הימה מקולס הגזירה לרעה,
 והיה להם לכלם אכל גלול, עכשיו שנחהפך
 הגלגל היחה השמחה ג״כ להס לבלם, ולכן גם
 מרלכי כמכחכו הראשון לא כחב שיקכעו פורים
 רק להם לכלם, אמנם כשנה הכ׳ נמלך לכחוכ
 אל כל היהוליס אל קכז מלינה לקיים כוי, ולכן
 הוצרך לכחוכ להס אח כל חוקף (עי׳ לקמן יט
 מה שלרשו כו), משא״כ בכחבו אל היהוליס
 אשל כמלינומ המלך להם כבר ילעו אמ הכל,
 וזה שאמר כאן מממילה קבעוה בשושן ור״ל
 מלכומ שושן, ולבסוף ככהע״כ. וכזה מראה
 שדבד רש״י לעיל(ב 3) ל״ה מהולו ועל כוש
 כמיכ, אינם מדוייקיס, וכוונה הש״ס על פסוק
 לסוף המגילה. (רש־־ש)
ת רו ו  שלחה אסתר לחכמים כתבוני לד
׳ עד ם כו  שלחו לח חלא כתבתי לך שלשי
ו מקרא כתוב זאת בספר. יש א צ מ  ש
 להפליא איך מחחילה לא ידעו חכמים לחלק
 הכחוכים ככר לשלשה, עד שמצאו זה המקרא,
 ומאי דעחייהו מעיקרא. ונראה דה״ס, מחחילה
 עד שלא ידעו כי אם מהכחוכ, הלא כחבחי לך
 שלשים, שאמרו שלמה המלך ע״ה לשעכר, על
 כרחם היו מוכרחים לחלקם לשלשה, לפי שעדיין

 גמור דכמיב(איוב ככ כמ) ומגזר אומר רקם,
 לאיש כזה יש כמ להלמס נגד המזל. ולכך מי שיש

 בידו כמ זה, מומר להמגרומ ברשע, והכן.
( ל א ו מ י ש נ עי ) 

. י  אי בעיה אימא שעה משחקת לו שאנ
 שאפילו צדיק גמור לא ימגרה בו, היינו במילי
 לידיה, אבל במילי דשמיא לעולם אימא אפילו
 צדיק שאינו גמור מומר להמגרומ בו, ולצליק
 גמור מצוה וחוכה נמי איכא, וכולהו שנויי
( ץ ׳ ׳ ב ע  קושטא נינהו, ועמ״ש בברכוח. ר
. שבח קמה,  ה׳ מאות חלונות מעלים עשן
״ ׳  וע״ש קנ ע״ב. (מא־

. (ר״ה יט ב) חוס׳  מצות שנוהגות בשני
שן ו לב  ל״ה למר. (

ת שנוהגות בשני. לעיל ה ע״ב ל״ה  מצו
 שאסולין, לקמן לף כט, ר״ה יט ע״ב ל״ה
 למר, עיין שבמ קב ע״א ל״ה ר״א, ועיין בסוף
״ ״ א מ  הכללים מ״א מ״ב. (
 אי ת״ק קשיא מתנות כצ״ל. >רש״ש)
ד מתנות הה״  ותגא מקרא מגילה ו
 לאביונים דהא בהא תליא. לפי שעיניהם של
( ץ עב״ י  עניים נשואומ למקרא מגילה. (
ד מתנות הה״  ותנא מקרא מגילה ו
 לאביונים דהא בהא תליא. נ״כ כמו
 לאמלינן לעיל ד ע״כ שעיניהם של עניים
 נשואומ למקרא מגילה, ועי׳ לף ה ע״א במשנה
 אע״פ שאמרו מקלימין מומרים במחנומ
 לאביונים, ועי׳ טורי אבן שם. (מהרצ״ח)
מ וח״ה כוי. דהא בהא תליא. ״  ותנא מ
 עי׳(לעיל ד ב). (רש״ש<

ר ד שבאד ״ ן י ן בי  חםורי מחסדא וה״ק אי
. נ״ב ובמהר״מ מרוטנבורג ז״ל ׳ כו ן ו  הראשו
 [הובא דכדו כמרדכי ובסי משב׳ץ קטן]
 והרא״ש ז״ל ס״ל ללא אסרו כי״ד שבאדר
 הראשון, רק אם כבר קראו המגילה בו כיום
 ואי! ״כ נמלכו ב״ד ועכרו אמ השנה, וסיפא
 ארישא קאי ע״ש. וממיהני דהרי לר״א בר׳ יוסי
 י״ל שבאלר השני לינו ממש כמו י״ל שנאדר
 הראשון ללילו, להא במילושי הרשב״א ז״ל
 מבואר לאם נא קראו המגילה באלר הראשון
דן כלל לאין מצוומו רק  לר״א בר״י, מו אין קו
 בראשון, ומ״מ מניא בבדימא ושוין כהספל
 ובחעניח שאסורין בזה ובזה, והחם לא שייך כלל
 לומד למיידי שטעו וקראו בו, רזה אינו מעלה
דל כיון שיולעין שארר שני הוא, וליכא  ומו
 לפרש נמי להך ישרן לא קאי אפלוגחא לחנאי
 רק קאי אאלרים להס שרן, לאין הלשון משמע
 כן, ועול דא״כ תיבות בזה ובזה הם מיותרים,
 וע״כ לאפלוגתא לתנאי קאי ולכן לכד מהר״ס
 והרא״ש צלע״ג. ושוב ראיתי לרבינו פרץ ז״ל
 בהגהת התשב״ץ שס שכ׳ ג״כ על לברי מהר״מ
 הנ״ל ה״ל ומה שפי׳ בפנים להא לתנן וכוי,
 היינו אם קראי טעוח סופר הוא כלמוכת התם
 בהליא עכ״ל. ואולי לכוון ג״כ למש״כ כעז״ה.
 ןוע״ל הלוחק י״ל להך ישרן לא קאי רק אח״ק
 ורשכ״ג לחול ולי״ק]. (חש׳-ל)
 ושניהם מקרא אחד. ב״ק ג ע״ב, לעיל ל
(  ע״ב. (מא״!

 בכל שנה. לעיל ל ע״ב. (מא׳־נ)
ן על המצות. יומא לג ע״א ל״ה רי ן מעבי  אי
 אין, וע״ש בחוס׳ ל״ה אפ״ה, וע״ש לל ע״ב
 ל״ה רבי אומר, וע״ש לף נח, וע״ש לף סט
 ולף ע, זבחים לף נב, פסחים ל ע״א, ועיין לא
 ע״נ, ודף סל ע״ב, מנחומ סל ע״ב ל״ה
 א״א. (מא״נ)

ן על רי ן מעבי  מסתבר טעמיה דאי
 המצות. עי׳ חחם סופר עה״ח סו״פ חצוה.
 (מהרש״ם)

 אדר הסמוך לניסן. ר״ה יט ע״ב ל״ה אלר,
0 ״ א מ  וע״ש כ3 ע״ב. (

 גאולח לגאולה. לע ללפע״ל, וכן משמע
דס וחנוכה  כרמב״ן סוף ס׳ המצוח דעיקר פו
 דאורייחא, ממ״ו דריכ״ק לקמן יד ע״א, וק״ו
 דאורייחא, אלא דסגי כשום זכר לנס, ואנשי
ג תקנו לקרומ מגילה ושמחה ומשמה, וכן  מה״
 כחנוכה חקנו חשמונאים נרומ, וכל זה דכרי
 קבלה ודר3נן, אבל מה״מ מחוייכ לעשות שוס
 וכר לנס. ועי׳ 3רד3״ז וח״ץ ומייחי להו המגיה
 כמ״ל פ״א ממגילה הלכה יא, דזריזים
 מקדימים דומה לעשיימ מצוה מן המו3חר,
 דלעולם מצווה לזרז ילהקדים. וא״כ קשה כיון
 דמחויביס מן המורה לקכוע זכר לנס, א״כ
 מ״ט לחאו לאדר שני משום סמיכח גאולה

ן לפני הקב״ה לאחי נתת לו בו  אמר ז
לי נתת הרים וגבעות כוי. ת וכרמים ו ו  שד
 עיין 3״ק לף פא ע״כ. >מצפ״א)
. שכח על ע״כ, סוכה ל ע״א, ע״ז מו ן ו  חלז
 ע״א, סנהלדן י3 ע״א רש״י ל״ה כא תכלת,
(  מ״ק כח ע״א ל״ה ססין. (מא״נ
ו טרית. אולי לריש טממי מלשון י ז נ  טמו
 מטמון שהוא לבר חשוב, וכעין שפרש״י
רש״ש)  בשפוני. (
. עיין רבה איכה ׳ ו זכוכית לבנה כו ל ז  חו
נזצפ״א)  יועס, ובירושלמי פ״ל לסוכה. (
ו קםרי. כו׳ כן הוא במגילמ ׳ ז כו ן ו  עקרו
( ץ עב״ י  מענימ פ״ג. (
ן. שבח נא ע״ב, וע״ש נו ע״ב רש״י ל״ה  עקרו

 כרך, מנמות פה ע״ב, פסתים קית ע״ב.
 >מא״נ)

( ץ עב״ י ״ תעקר כצ״ל. ( ן ו עקר  ״ו
 והיא היתה יתד תקועה. נראה משוס לאמר
 נכיא עלה מעקר, לכן קאמר לשון מקועה שהוא
׳ש)  היפך עקירה. (רש׳
. כצ״ל, וכ״ה י ץ אותה אחידת כו ר ו ו ק  הי
. (רש ״ש)  בע״י

י ן שר די ׳ שעתי ף ביהודה כו ו  והיה כאל
ד כוי. נראה דדריש מן כאלוף, מ ל  יהודה ל
 פי שנים מלשון אלופים שהוא מין שררה,
 ומלשון ואאלפך חכמה (איוב לג) שהוא לשון
רש״ש)  לימוד. (

 תראטריות. שבת קנ ע״א, וע״ש קנכ ע״א,
 ע״ז ימ ע״ב ד״ה שמזבלין, וע״ש כש״ס.

 (מא׳ינ)

 מלאום. זבחים קב ע״א, ע״ז ב ע״ב, סוטה
(  מא ע״ב. (מא״נ

. צ״ע קצת ט מצאנו ש בו שתיהן אל תאמן  י
 ראינו בדבד סופרי ביח שני שקסד היתה
 מיושבת, בהיות ירושלים בנויה בישוב. וצ״ל
 פירוש ישבו ישיבה של גדולה ובמעלה שוה לא
 ישבו, וקסרי היא גת, וגס בבית ראשון אע״ס
 שלקחה דוד ובן עזיהו מיד פלשתים, מ״מ
( ץ ״ עב י  [אח״כ] חזרה לידיהם. (
וחן עשיר. לקמן כח ע״א. (נזא״נ<  י
ד . ד״ה והיה. תהיה בית תלמו י  רש״
רש״ש) רושלים כצ״ל בכ״ף. (  כי
. יהושע (יט ו בני דן ש ב כ  ד״ה לשם. עיר ש
רש״ש)  מז). (

ן מד אי ד צדק כלו מ  ד״ה אמר. יצחק בל ל
ו צדק. עיין רכה ד עלי מ ל ל ל כו  אדם י
מצפ״א)  חולדוח פרשה סז. (
ות. ומכנה אותן  תוספות. ד״ה טארטי
 טארטאכה. כך הוא בלטיי״ן טארט לשון
( ץ ״ עב י  קלון. (
נפות תן מקומות מטו ל שאו ״ ק . ו ד  בא״
 כוי. ר״ל מקומוח שצריכים הדסה ונחיצה
( ץ ״ עב י  ואיכוד של כליה. (

נ ״ ף ו ע  ד
 גמרא. גרממיא. יומא י ע״א, ע״ז ב ע״כ
(  רש״י ד״ה לאוס. (מא״נ
. עיין ן לא מצאתי אל תאמי  יגעתי ו
 בירושלמי ריש פיאה. (מצפ־׳א)
. (מנחות ז א) רש״י ד״ה  יגעתי ומצאתי
( ש ו ב ל  מסחייע. (
. יבמוח קיז ע״א רש״י ד״ה  יגעתי ומצאתי
 בדברי מורה, מנתות ז ע״א רש״י ל״ה
 מסחייע, שכת קכ ע״א רש״י ד״ה מאי, ע״ז
״ ״ א מ  יט ע״א רש״י ל״ה סברא. (
אב״א שעה לי דידיה כר׳ ו  ל״ק הא במי
. ולס״ז צ״ל דר״ד ב״מ  משחקת לו שאני
 דקאמר ואם לחשך בו׳ אלא אל חחחר כו׳

 כמרעים, חדא מתד ותלח טעמי נקט.
ש) דש״ ) 

ר. עיין כרבות ז ע״ב ומ״ש שם,  בצדיק גמו
מא״0  נדרים לב ע״א. (
ר מו ו ג נ ר חא בצדיק שאי  הא בצדיק גמו
. הפירוש ככלל הענין נראה, דרשע ׳  וכו
 שהשעה משחקת לו יש לו מזל נפלא כרום
 המעלה, אסור להחגרוח בו, כי מי יודע אס
 יהיה כידו כת להתג3ר על המזל, ויש בזה עניניס
 עפמ״ש כמ״א, ט ע״י התורה יש כידו כת
 לשנות המזל ולשדר מערכות השמים. וכן 3מילי
 דשמיא אין כח כמזל נגד מילי דשמיא, ט כח
 החורה והמצוח הוא למעלה מהטכע, או כצדיק

 לענין מנהג, וכה״ג כ׳ הרמ3״ס כרפ״כ מהל׳
 ממרים, ועמש״כ 3הוריוח (3 3) כס״ד.

רש״ש) ) 

י ר עי לקבעו בעשי . לעקרו מתשי ד  בא״
. עי׳ שו״ת בית אברהם בסוף הספר מהא י  כו
 דלעיל ג ועי׳ שואל ומשיב ןקמא] ת״ג סי׳
 קעט, וגם בהגהת מיס חיים להפר״ח תמה
 3זה. (מהרש״ס)

 ד״ח שאסורים. מי נתן כח כוי. נ״3 עי׳
( י  3רא״ש סוף מ״ק סי׳ קל3. (ר״ש מדסו
׳ בימי  ד״ה והא דבי בטבריא. נראה שהי
 אנטונינוס. נראה משוס דק״ל דהא איתא
 סנהדרין (ל3:) אחר ר3י לכית שערים, ע״כ
 כח3ו דזה הי׳ קודם כימי אנטמינוס, וכן משמע
 כתובוח (קג.) דבסוף ימיו של רבי הי׳ 3כיח
( ״ ר ו פ  שערים. (
א יהו ששים ל ן (הכי). ש  ד״ה ממעטי
 כלל. עי׳ כחוס׳ פ׳ החולץ מג א ד״ה מלישא
( א  וליחן. (ג׳ מהרש״

ל כוי. עי׳ א יהו ששים כל ל . ש ד  בא״
 עירובין פ ע״ב נחמעט וכר, ועי׳ בדק הביח
 יו״ד סוס״י ש״פ, ועחוס׳ נזיר לה ב ד״ה איכא,
 ורש״י פסחים צט א ד״ה ואם ימעט, ועי׳
 ירושלמי סופ״א לחעניח ופני משה שם למונח
 היפוך דכד חוס׳ כאן, וצ״ע. (מהרש׳ים)
ב כוי. הגה״ש הניח ״ ט רי מ . וחמי ד  בא״
 דכריהס כצ״ע מהא דחניא כפסחים (נד p אין
 בין ח״ב לחע״צ אלא שזה אסור כע״מ כוי,
 וכה״ג הקשה הלמ״מ בפ״ג מהל׳ מענית הל״ו
 על הה״מ ע״ש. ולעד״נ דע״כ לא אסרו
 מליארס אלא לאמר שעכרו אלו ולא נענו
 דנוהגין עצמן כנזופין בוי, אבל כמעניומ עצמן
רש״ש)  יכול להיות דשד כמו בט״ב. (

ף ו ע״א  ד
ו גנוםר. עירוכין ל ע״א ד״ה גינוסר, . ז  גמרא
( נ  וע״ש יט ע״א רש״י ד״ה בית שאן. !מא״
ד רקת לאו ״ מ  אמר רבא מי איכא ל

 טבריה היא. בטורי אבן מגיה כאן רבה.
 (מצפ״א)

. עפרש״י, וכן נמצא ל הוא בששך ו ד  ג
רש״ש)  כמקרא ירמיה כה ונא. (
. סוכה כמ ע״א דייה גמטריאות, שבת  בששך

 לט ע״א, מולין קו ע״א, וע״ש ק ע״א.
 (מאי׳נ)

 אוהבי שרידים. ע״ש הכמוב [יואל ג ה]
( ץ עב״ י  וכשרידים אשר ה׳ קורא. (
 מלאים מצות. מגיגה כז ע״א, סנהדרין לז
 ע״א. (נזא״נ)

 ׳למה נקרא שמה טבריא. אע״פ שמדכד
 כותני דנרי הימים נודע שזה שם הנתון לה על
 שם קיסר רומי טינריאוס שנימיו נכנימ,
 •לכבודו קראוה כך, מ״מ מז״ל נמכוונו להסנ
 שמה לדכר אחר שלא למלומו כשם נכרי עוכר
 אלילים. וזה דרכם(שכל) [כסל] למו. כך [עשו]
 ידרשו גם כמה חיכוח ידועוח, עשו מהן
 נוטריקון עיין [מגדל עוז] עלייח הלשון לבית
 מידוח שלנו [פרק ג], וכה עשו בשם
 אלכסנדרוס שהיו מוכרחים לעשוחו חטיבה
 לקרות הנולדים בשנה ההיא שהיה בירושלים
 •חס עליה ועל המקלש) על שמו, מ״מ לא
 תמצא בתלמול שם אחל מחכמינו שימרא
 אלכסנלרוס, אבל נמצאים לביס וגלולים נהם
 קראו בשס אלכסנלרי, עיין [מגלל עוז] מתל
 תשיעי לבריכה עליונה [יל. אות ז]. (יעבי-ץ;
ושבת על  :־למה נקרא שמה טבריה שי
. מכאן ק״ל אמ״ש מיס׳ כר״ה י ״  1ברר א
( א מצפ״ ) . י  כג:) לירושלים יושנת כטכור א״
 ילמה נקרא שמה טבריא כוי. ננ״ל רפכ״ג
 איתא מקראת טנריא ע״ש טינליאוס קיסר
׳ש)  '׳״ש. (רש׳

א אמר רקת שמה כוי. עט״א וכמשכ״ע ב  י
 >:ק״א להאי כי נת נפשי׳ לר״ז סתמא לגמרא
 קא״ל, וכה״ג כ׳ המוס׳ לקמן(י.) ל״ה לכ״ע,
ר״ל מ), והר״ן לקמן כפ׳ מי העיר על כ״מ( י  י
 הא לאמר עולא לישממש אינש כמאן למני
 ירנעה כר, וכמהרש״א לעיל על הא לפרט
p נטנדא שימה חוממה, ועי׳ סנהלרין (כה 
 •רש״י ל״ה אפי׳ נמלכל וכה״ג בל״ט,
רש״שו  יי1מש״כ ננ״מ (טז נ). (

. סנהלרין קט ע״א, גיטין ו ע״נ, רי  ז* צפו
 י ״נ על ע״נ ל״ה שמגיע, כתוכוח קל ע״א
 ד ״ה למלליא. (מא״נ)
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 הגהות מגילה דף ז ע״א וחידושים ט
׳ . עי י ו ת כ ו ר ק ה ל ר מ א  תוספות. ר״ה נ
״פ כימ אפריס מא״מ סי׳ סל מ״ש נכונה  שו
, ועי׳ ל סי׳ סה סו  לכרי המוס׳, וע״ש עו
 בשו״מ פני יהושע ח״כ או״ח סוס״י ז, ועי׳
 מהרשל״ס מא״מ סי׳ בג. (מהרש״ם)

ת א ר ם ק א ד ד מ י א מ ח נ ״ ו י ר . ו ד ״ א  ב
. ל״י לכאורה לפרש״י שס בטעמו י״ל כ ״ ח  ב
ש) ׳ ש׳ י . ועי׳ מהרש״א. ( פ  דגרע מע״

ק ק ר ״ ה ו ר ב ב ו ת כ א ניתנה ל ל ל ב . א ד ״ א  ב
ן עקרו . נ״כ הפ״י הקשה לא״כ אי ן נ ב ר ד  מ
ר מה״ת, הרי לנרים שנעל פה אי אמה נ  רננן ל
ן ס.) להמירו טי י ג )  רשאי לכומנם, והטא מהך
 הכמינה נספרי לאנלמא. ואולם זה היה כזמן
 אמרון, אכל גס כזמן מלמילי שמאי והלל הומרה
) מפני שמננו : ג  הכמיכה למגילת מענימ(שכמ י
 הצרות, ועי׳ רש״י שם למש״ה קרי מגילה לפי
 ששאר כל משנה ונרייתא לא היו כתונין לאסור
ן סכ:) כגון מג״ת לכמינא כי רו (עי ׳ עי  לכתוכ, ו
י (תענית יכ:) האי לאמר  ומנתא, ועי׳ רש ״
 לכמיכ על מג״ת, להיתה נכתכת מגילה זאת
ף ) סו : ו  לזכרון נסים, ועי׳ רש״י (מענית ט
״מ נכמכה כימי מכמיס אע״פ שאין  המשנה מג
 כומכין הלכומ, וקמני כל הכתוכ כאילו היה
 מקרא ונימנה ג״כ ללרוש, וא״כ גס מגילמ
 אסמר לג״כ זכרון נסים לא גרע ללא נימנה
ג״כ אינו נכלל שלישים ולא  לכמוכ מה״מ, ו
 רכעים, להרי אינו שוה לכמני קודש, ולא הוי
 רק כספרים מיצוניס וכמג״מ, ואע״ג לאמרו
׳ מלק וכמלרש לאסור  כילושל׳ סנהלרין פ
 להוסיף על כמכי חולש, היינו לוקא שיהא לינם
 ככמכי קולש, אבל כיון לאין מטמא הילים,
 ואינו לומה להלכריס שנאמרו כרוה״ק, אין כאן
 כל מוסיף. (מהרצ״ח)

. נ״כ ר״ל ד חא כ י ך חנ י ר פ . ו ד ״ א  ב
 ללשמואל קשיא להל״ל נימן לקרומ קאמר, ולא
 יקשה מו אלא למ״ל לא נימן לכמונ מא״ל, לאף
מ ניחן ברוח הקלש ״  למ״ל לא ניחן לכחונ מ
 לקרוח, משא״כ חנוכה לא נאמרה לקרוח,
 והיינו לכחנו ואכחי קשה, ללסי פשוטו ה״ל
 לכחוכ אכל קשה, להא לרש״י לסכל לקוראה
פ לק״מ. ולפמ״ש אחי שפיל לקשה כין ״  ע
ן לפי׳ י , נ פ ר לקוראה ע״  למאי למשמע לסנ
 המוס׳ וז״ש ואכמי קשה, ואזה כמנו וא״ל להא
 לנימן לכמונ מלרננן קרי כמינה, ר״ל וא״כ הא
 לקאמל הנימא למ״ל ניתן לכתוב היינו שמואל
 לס״ל נאמרה לקלומ ונימן לכמונ מללננן, והא
 לקאמר אלא למ״ל לא נימן לכמוכ מא״ל, היינו
ל לא נימן לכמונ כלל אפי׳ מלרכנן, וכלעמ  מ״
 המקשה לפריך למימרא לסנר שמואל לאו נרומ
׳ לקלומ ולא נימן לכמונ כלל,  הקלש נאמרה אפי
 אזה כמכו לא״כ הלק״ל האיכא מנוכה לנימן
 לכמוכ מללכנן, להל״ל הנימא למ״ל נאמרה
׳מ)  לקרומ, ולו״ק היטב. (תפל׳

. ת ״ ג מ ן ב נ ב ר ד ב מ ו ת כ תנת ל י . שנ ד ״ א  ב
ן לכתוב ולקממ מדרבנן. הא מיהא מ י  י״ל מ
ף כל הנסים, משא״כ מנוכה  אסמר היא סו
 אע״ג דניתנה נכתוב מדרכנן, לא נמנה כמיכה
 דידה לקרות אפי׳ מדרכנן, וככלל תרוצי זה הוא
 מרוצו של הר״א ג״כ, דמשוס דתקנו קריאה
 כמגילה מקנו לה גם כל דיני ספר כאממה של
 מורה, משוס דכל דמקון רבנן כעין דאוריימא
( ץ ״ נ ע י  תקין. (

א כ י י ל ל מ א ו מ ש ת ל ש ק . ו ו ה ל ו כ ה ל ״  ד
. נ״כ ושמעתי מכנר בשם הגר״א ׳ ו כ א ו כ ר י  פ
עקנ על  זצ״ל וכעמ ראיתי שנדפס כן נס׳ גאון י
 עירונין כשם הגאון מו״ה אריה ליכ זצ״ל אכ״ד
 לק״ק נריסק שפ׳ ליישב, דהנה נקרא דקימו
 וקבלו יש קרי וכתינ, דהקרי הוא וקנלו והכמינ
 הוא וקכל, וא״כ י״ל דהכא למד שמואל מהקרי
 דקימו למעלה מה שקכלו למטה, והתם מסיק
 רנא מהכחיכ דהיימו השתא מה שקכל משה
ו מכנר, וראיה לדכר דהכא הגי׳ שנא׳  רטנ
 קימו וקנלו, והמס כשכמ הגי׳ דכמיכ קימו
 וקכלו, והיינו משוס דהכא מפיק מהקרי והמס
ז קושיימ המוס׳ לק״מ  מהכמיכ, ועפ״
( ל  ולפמ״מ. (חש״

. ואפ״ל להא לאמר המס י ו ה כ ש ק . ו ד ״ א  ב
ד  הלר קכלוהו, היינו משום להוסיפו מלצונם עו
 ספר המגילה, א״כ ממילא הוי קנלה על
 הראשונים, אכל עיקר הלרשה היא להא
( י ״ ר ו פ  להכא. (

׳ כצ״ל. ו ן כ א כ י מ ב ע ג ״ ק ר ר . פ ד ״ א  ב
( י  (ו־״ש מדסו

. ראימי כפסיקמא א ש י ר ב . ד ן מ ח ב נ ר ה ו ״  ד

. עיין כט״א כחגיגה א ״ נ י ב נ ש ת ל ו ׳ מתנ  ב
ף ג) שכחנ להך לשמעחין לא אחיא אלא כר׳ ל ) 
 יוסי ראמר כירושלמי, הטאו החוס׳ שם לאיח
 ליה כקרא לכחינ ולנני אהרן חעשה כמנוח,
 אפי׳ כחנח לכל א׳ ואי, ולדידיה אמר נמי גכי
ן  מחנוח לאכיונים דסגי כמחנה אחח לכל אטו
 ואטון, אנל לרננן דאמט נקרא דגני כני אהרן
 מעשה כחנוח שחי כחנוח לכל א׳ וא׳ מבני
ט מחנוח לאביונים כ׳  אהרן, ה״ג אמרי ג
, וכ״כ הט״א כאן באבני ן  מחנומ לכל אביון ואטו
ד חוס׳ דשם,  שהם. ולפי דבריו חקשי ע״
 דמפרשי דאליבא דרבנן אזלא, הא דאמר ר׳
ר מן הראיה,  מנמוס המם מרש באזנו אממ פטו
 שנאמר באזניהס דמשמע ליה שמי אזניס לכל א׳
 וא׳ ומסממא הלכה כן, וא״ב מילמא לרב יוסף
 אחיא כל׳ יוסי לליח הילכחא כווחיה. אמנם י״ל
׳ אליבא לרבנן  למילחא לרב יוסף באן אפי
פ מ״ש הפר״ח באו״ח ״  לירושלמי הנז׳, והוא ע
 סי׳ מרצל לאי הוה כמיב ולאביונים ממנוח, הוא
 להוה מצינן לפרושי לשני אטוניס ל׳ ממנומ,
 אבל השתא לכתיב וממנומ לאטונים משמע
, והלר מאמר שיתלקם  לבשתי מתנות מפטר
 לאטוניס להיינו שתי מתנות צשני בני אלם.
 וע״ש שיישב בזה ללא תקשי אהא לכאן, מלתנן
ף לז) גבי קרא לונתן אהלן על שני ל מא (  טו
 השעירים גורלות, יכול יתן שנים על זה וכוי.
 ולפ״ז א״ש נמי ללא מקשי מלרכנן לירושלמי
 למגיגה, לשאני התם לכתיכ כתנות לכסוף,
 וה״נ אי הוה כמיב ממנומ לבסוף ה״א שמי
ט כמנומ, אבל השמא  ממנומ לכל א׳ וא׳ כמו ג
 דכתיכ מתנות כרישא, אמרינן לסגי כשמי
 ממנומ לכל האכיוניס, וכמ״ש הפר״מ ודלא
 כהטורי אבן, וכן לא קשיא מההיא דר׳ מנמום
 דדמי נמי נההיא דכמנומ דכמיב לבסוף, וה״נ
 כאזניהס כמיב לבסוף ומעיקרא כמיכ כנ ישראל,
 ומש״ה אמר דכאזניהם על כל א׳ וא׳ מישראל
 קאי, משא״כ הכא דמתנות כמיכ כטשא
( א מצפ״  כנ״ל. (

נ ״ . נ ד ח ש א י א ת ל ו י מתנ ת ף ש ס ו ב י י ר  תנ
 שאלני מכס אמד מופלג מדוע אין מכרכין על
ע דדנרי קכלה דמשלומ מנומ, כמו שמכרכין  מ״
 על מקרא מגילה. וא״ל כמ״ש הרשנ״א סי׳ ימ
ו של ן דאין טד ו  דאין מכרכין על מצומ צדקה ט
 נומן לקיימה, דאס אין העני מקנל הצדקה הרי
 לאו כלום עכיד, וכאן נמי. אולס איסכא מנואר
ד דאפילו לא רצה לקבל,  כאו״ח סי׳ מרצה ס״
ט מצוה. והנה התכס הזה מ המשלח יצא י ״  מ
 ירצה להחליט דמשלוח מנוח איננו מצוה רק
 מנהג נכיאים, וכמו דקי״ל דאין מכרכין על
 חיבוט ערבה, למשוס למנהג נביאים ואין
 מברטן ע״ז. אולם לשון הטור והרמב״ם משמע
 להוא מצוה ואינו מנהג, ואע״ס שהרמב״ס כ׳
 בהל׳ מנוכה ומגילה בפמימה ויש בכללם שמי
 מצוח מל״ס, היינו קטאח מגילה והללהמ נר
מ הרי לא חשוב הלל בפחיחה חע״פ ״  חנוכה, מ
 לבר״ח מנהגא ולא בחנוכה, לכלל מצוח
 הלאשיוח והפלטים המה מונחים בהעיקר,
 ובפי׳ אמלו לא״צ לברך שהחיינו על סעולה
 ומשלוח מנוח מפני להוא בכלל שהמיינו
׳ מג״א סי׳ חרצב ס״א)  לקדיאח מגילה, (עי
 וכן הסעולה ומשלומ מנוח הם ככלל ברכה
 שעשה נסים, ללק מכח הנס נחחייכו כמצומ
 אלו ופשוט. (מהרצ״ח)

לתא. שבח יא ע״א, עירובין סג א תי ל ג י ע  ד
״ ־ א מ  ע״א ד״ה עגלה, פסמים סמ ע״ב. (
י פ ו ל . ח ד ע ו ה ס׳ מ י ל ו כ . ד״ה ב י ״ ש  ד
׳ ן ר י ס י נ כ מ ח ו ״ ו י ן ר י פ י ל ח ש מ ח י ״ ו י  ר
ש) רש״ תן בצ״ל. ( נ ו  י

׳ ו ק כ ל מ ת ע י י ח ר מ י כ ז ה . ל ם י ש י ל ה ש ״ ד  ן
. [ . כ״ה הגי׳ בע״י ד י כ ת ש ל י ש ר ש ב ד  ב

 (1־ש״ש<

. ד ת כ ק ו ל ח מ . ו י ״ ה ה א א מ ט נח מ ה אי ״  ד
רש״ש)  נ״ל דזהו דכור מדש. (
א ״ ס א ו י ה ה ״ ב ש ו ״ ת ב ק ו ל ח מ . ו ד ״ א  ב
. ולכ׳ הגירסומ קשה דמה לו ת ר י ז ג מ י ו ס ר  ג
ר אבא  לרש״י להזכיר זה. ואכן שמעחי מסי מ
 המופלג כחו״י המנוח מו״ה ישראל משה הכהן
 זללה״ה דנראה לו כדור דהוא תמלמ הדכור,
 והוא ציון על הא דאמרינן בגמ׳ ומתלוקת בשיר
ז פירש״י מתלוקת דב״ש וב״ה ע״  השירים, ו
( ל  היא ודפמ״ת. (חש״
ר ב ת כ ל ה ק . ו ר מ א ד נ ב א כ ל ה ה ו ׳ ׳  ד
. מיטת אלו ליתא ברש״י שבע״י, וכ״נ ה ר מ א  נ

 למחקם מבאן, או דצ״ל לבד חמת כבר.

 ראיה למש״ב שס מהא דפסקו כרב ככ״מ
 (קיא.) אף שהוא נגד סמס משנה, רק דק״ל
ד ב), ) נ י ע  איך שטק רב ממנימין כוי, כמש״כ ל
 ועמוי״ט שס. אך מצאמי סמירה בר״ן סוף
 קדושין במש״כ בטעם הרמב״ס שפסק דלא
 כשמואל, דאוסר ימוד אפי׳ עם אמו ובמו
רש״ש)  ע״ש. (

ם. חוספחא י ד ת הי א א מ ט ו מ נ ת אי ל ה  ק
( י ו ו הל י ח  דידיס פ״ב. (

 קהלת. שבמ ל ע״ב. לקמן ה ע״ב ד״ה עד,
ן פ״א, מס׳ סופרים ״ ר  סנהדטן קיא, אבומ ד
(  פכ״א ה״ד. (מא״נ

. עין משפט אומ א י ו כ ם ו י ר י ש ר ה י ש ת ו ו  ר
 צ״ל מצוין כפנים למעלה אצל וממומרי כ״ה,

 ואומ כ צ׳׳ל כמקום שמצוין אומ א.
ת) י גרסאו פ ו חל ) 

ם. נ׳׳כ מה י ד ת הי א א מ ט ו מ נ י ת א ל ה  ק
ט מהל׳ אבוח ״  שמצויין בעין משפט ברמב״ס פ
 הטומאות, ט״ס הוא, דאדרבה דהרמב״ס פסק
( ל  שם דקהלת מטמאה את הידיס. (חש״
א ה ל ז ב ב ר ו מ א נ ש ש ד ו ק ח ה ו ר  אסתר ב
דם. ומקרא קמא לא מייתי, דהוא ת י ו א ח ל  ש
 ויכו היהודים וגו׳. דסברא הוא שבודאי באשר
 הורשו כאגרוחיו האחרונות, וכיון שהפקיר להם
 אחשורוש חיי שונאיהם, הוה מסתכר דלא יהא
 ממונם ממור מגופם. ולמה זה לא ישלחו ככזה
 אמ ידם (דלא שייך כזה דלמא נפק מינייהו
 זרעא מעליא [מ״ש איוכ כז, יז] יכין צדיק
 וילכש, דלמא נפק מינייהו זרעא מעליא, אע״ג
ן  דמכני כניו של המן למדו מורה כרכים [גיטי
 נד.]) להט לא מוכח מידי מההוא קרא, והוה
 מצי נמי למידק מרישא דקרא, דמנין ידעו

 מספר ההרוגים כשאר מדינוח המלך.

( ץ ״ עב י ) 

ע ד ו י ר ו מ א נ ח ש ר מ א ק נ ״ ח ו ר  אסתר ב
. נ״ב עיי מה שחמה ע״ז י כ ד ר מ ר ל ב ד  ה
ע״ע בס׳ יערומ הדבש מ״ב דרוש ב  הטו״א, ו
 שמיישב שם קושיימ הטו״א בטוב טעם ודעמ,
 ע״ש היטב. (תשיל)

ע ד ו י ר ו מ א נ ה ש ר מ א ״ ק נ ה ו ר  אסתר כ
. הגאון בעל טורי אבן הקשה י כ ד ר מ ר ל ב ד  ה
 בזה, דמאי ראיה מזה דמגילמ אסמר ברוה״ק
 נאמרה, דהא אף שמוכח מזה שמרדט היה
 נטא, אבל בשטל זה אין להוכיח שכל המגילה
 נאמרה ברוה״ק, והשאיר בקושיא. ונראה כזה
) דלכך ׳ זוהר וימי רלד:  עפמ״ש במדרש (עי
 ויקרא א׳ זעירא, לפי שמשה מצד ענומנומו לא
 רצה לכמוכ על עצמו כי ה׳ קרא לו. ולפ״ז מוכמ
ן ו  שפיר דמגילמ אסמר ברוה״ק נאמרה, ט
 שמרדכי כחב אמ המגילה איך כמב על עצמו
 ויודע הדכר למרדכי, דיהיה מוכח דנודע לו
 ברוה״ק, ואין זה דרך ענוה, ומוכמ דכל
 המגילה ברוה״ק נאמרה, ומה שנצטוה לכתוב
 כרוה״ק היה מוכרמ לכמוב. אמ״כ מצאמי
ף ו  שכוונתי בזה להגאון ביערומ דבש מ״ב ד
( ל א ו מ י ש נ עי ) .  ע״ד

. והקשו ה ט מ ו ל ל ב ק ה ש ה מ ל ע מ ו ל מ י י  ק
 המו׳ הא אמרינן כשכמ קיימו מה שקיכלו כבר
 ע״ש. ונראה בזה, דהנה לולי שקיימו למעלה,
 לא היה קיום ישראל למטה מה שקבלו עליהם
 ימי הפורים ומצות המגילה מציה גדולה כ״כ,
י  ולא היה בזה אלא כאינו מצווה ועושה, אך ע״
 שקיימו למעלה דכר זה, ומרדכי אמר להם
, לזאת  כרוה״ק שגס הוא ית׳ צוה אותם ע״ז
 גדלה שכר המצוה, דגדול המצווה ועושה ממי
 שאין מצווה ועושה. אך לכאורה נהי דלענין
 השכר הוא לטוכה מה שקיימו למעלה, אמנם
 לענין העונש היא ריעותא, דאס ישראל לא
 יקיימו תלילה ימי הפורים, יהיה כיטול מצוה זו
 ככל מצות התורה ויגדל העונש, ולמה קיימו
ן יהיה לריעותא מלילה. אך  זאת למעלה, כי פ
 ע״י מה שקיימו מה שקכלו ככר, וגילו דעתם
 דעת קודש, שיותר ניתא להס כמצות שיהיו
ד שום צווי הכא  מצווים ועושים, ולא יכטלו עו
, לזאת קיימו למעלה גם דכר זה,  מאתו ית׳
 וא״כ הכל מד, דע״י שקיימו מה שקכלו ככר,
 עי״כ קיימו למעלה מה שקכלו למטה, וא״ש.

( ל א ו מ י ש נ עי ) 

. (מגיגה י א) מוס׳ ד״ה ל א ו מ ש ד ר מ ב  ל
 דילמא, (שבועות לט א) מוס׳ ד״ה קיומו.

( ש ו כ ל ) 

( ת א מ . יומא פה ע״ב. ( ל א ו מ ש ד ר מ ב  ל
ו ה ע ר ש ל י ת א ו נ ח מ ו ל ש מ ף ו ס ו ב י י ר  תנ
ם י נ ו י ת לאב ו מתנ ד ו ח ש א י א ת ל ו ׳ מתנ  ב

 לא היה נס פורים כשנאמר מקרא זה, וכשמצאו
 מקרא כמורה שככר נרמז דכר זה שיבתב מעשה
 עמלק שלשים ולא רבעים, הוקשה להם למה
 הוצרך שלמה המלך לומר כן שנימ, אלא ודאי
 הכי פרושא, הלא כמבמי לך במורה זה שהדבר
 משלש אי אמה רשאי לרכעו, ומעמה הכמוב
 שכתורה כתוב זאת שנאמר לעתיד, בטוכ אנו
 יכולים לכלול בל מ״ש במורה ביתד, ואינו נמשב
( עב-ץ י  אלא כפעם אמד, ונכון הדבר. (
. לעיל ה ע״ב י ו ם כ י מ כ ח ה אסתר ל ה ל  ש
 רש״י ד״ה אפילו מימא, לקמן יד ע״א, ודף טו
דף יז ע״א, שבמ פת  ע״א ד״ה ביום השלישי, ו
 ע״א ד״ה אמר, מגיגה י ע״א ד״ה דילמא,
 יומא כט ע״א ד״ה הנימא, שבועומ לט ע״א

 ל״ה קימו, סנהלטן ק ע״א ל״ה כי מטי.
 (מא־׳נ)

א ל ם ו י ש י ל ם ש י ש י ל ך ש א כתבתי ל ל  ח
׳ הרכ פני יהושע נכון ם. נ״כ הנה פי  רבעי
 ואמת, רמררכי ואסמר רצו שיהיה המגילה
 שלהם נכתכ, והנה לא היה כאפשרות לכוללם
ן רמז לזה, י  ככתט קודש כיון שלא ילעו עט
 וא״כ אסור להוסיף על כתט קודש, ואס לעשות
 מגילה זאת מדור בפני עצמה, אסור דנאמר
 כתכתי לך שלשים היינו כתבי קודש, ושלשים
ד  מורה נביאים וכמוכים דוקא ולא לספמ עו
 סדר רביעי. ועפ ״ז הממי ג״כ לשון סדר עולם
 כסופו וז״ל עד כאן היו הנטאיס משמשים ברוח
 הקודש מכאן ואילך הט אזנך ושמע לדברי
 מכמים וכוי, ונאמר הלא כמכמי לך שלישים
 כמועצומ ודעמ. ולכאורה קרא זה אין לו ענין
 להפסקמ הנכואה, אכל לפי הנ״ל נימא, כיון
 דכמכ שלשים ודרשינן ולא רכעיס, והיינו אסור
 להוסיף מאומה על כמט קודש, והטעם שכיון
 שכבר נפסקה הנבואה מישראל, שוב לא יוכלו

 שאר הנניאיס להחדמוח לכמבי קודש, ונכון.
 (מהרצ״ח)

ב ת רה כ ב בתו ו ת א כ ר ק ה מ ו ל א צ מ ד ש  ע
. הק׳ נט״א הא מקרא י ו ר כ פ ס ן ב ו ר כ ת ז א  ז
 לא מוכח מידי, דמעיקרא נמי ידעו דשלישים
 שרי אלא שחשנו כאן ומשנה חורה כשנים ופעם
 ג׳ דנכיאיס, ולא מוכח מקרא דכאן ומ״ח
 נחשנין לאחד. ונראה דהך דמייחי דחנאי פליגי
 אי נחשנין לא׳ או לני, חליא נפלוגחא דאי׳
דף ס) אי חורה מגילה נחנה או  נגיטין (
 ממומה, וסי׳ מהר״ם דלמ״ד מחומה מעולם
 היחה חלק א׳ ולא נחחלקה לני חלקים, שאס
 נאמרה פ׳ מאוחרח לא כחנה עד שנאמרה פ׳
נ״א, אנל למ״ד מגילה  שלפניה, ואז היה כומנ נ
 נמנה, היה כל ענין נכמכ כמגילה כפ״ע, נמצא
ד  שהימה נכמנמ נמלקיס הרכה. ולפ״ז מ״
 מגילה הוא דסכר דכאן ומ״ח נחשטן לא׳,
 שהרי כזמן א׳ נכחכו כמו שנאספו, ולמ״ד
 חחומה היה צטך להמחין, ולא כחכ משנה
 חורה על שנאמרו שאר ספרים ונאמר ס׳
 שמוח. (מצפ״א)

׳ כצ״ל. (רש׳־ש) ו א כ ר ק ה מ ו ל א צ מ ד ש  ע
. ונ׳׳ל י ב זאת. מש״כ כאן וכמ״ח עפרש״ ו ת  כ
 לנפקא ליה זאח מן וזאח החורה שכוללח
 החורה כולה, וכה״ג ללשו כויק״ל פכ״א כזאח
 ינא אהרן אה״ק כזכות התורה וזאת החורה,
ז אין זאת אלא תורה כוי. (רש-ש)  וכריש ע״
ם. עמ״ש נס״ל [כחלק, י ד ה הי א מ ט נה מ  אי
. (יעב׳-ץ) ף ק ע״א]  סנהללין ל

. י ״ ה ה א א מ ט נה מ ל אסתר אי א ו מ ר ש מ  א
 מהרמכ״ס משמע לל״פ כשמואל, וכ״כ המ״א
 סי׳ קמז סק״א, וע״כ משוס למוקמינן ליה
 כיחילאי. ויהיה מזה לכאורה סחילה למש״כ
 כחילושי לשו״ע או״ח סי׳ קס ע״ש. ואולי הך
 למוחיכ עליה כרייח׳ היא, כי כמשני לא חני אכל
 רוח כוי, ואיכא למימר אלרכה לאילך גיסא
 לאינך לכ״ע א״מ אה״י, וכן מוכרח דזאח
 כרייחא לפי׳ מהר״ם שכחוי״ט שס, וכ״מ קצח
 כחל״ה נאמרה. ועי״ל ט״א לל״פ כווחיה
 משוס לזוגא ללעיל משמע לפליגי עליה, אכל
 לכאורה יש סחירה מהא לפסק כס״ג מהל׳
 מ״א הלג, וכפ״ל ה״כ ללא כרכ ששח מכח
 סחס מחניחין למכשירין, אך גם לא לא חכרא
 אם תעיין בהה״מ שם. (ואגב ראיחי שס כפ״א
 בהמגיה למל״מ שלקלק גמה לאיתא בברייתא
 לבש הגזין והצרעין טהור ומותר, תרתי ל״ל,
 ונעלם מכ״ת לטהור ל״ל לאינו מכשיר כפי׳
, ובגמרא ככורות (ז  הרע״כ כמי מכשירין פ״ו
 כ) משמע לטהור היינו שאינו מקכל טומאה אף
 ע״י הכשל ללא מימשכ אוכל כלחי מחשכה,
׳ הרע״ב וע״ש בר״ש). ויש עול  וצ״ע על פי
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 הגהות מגילה דף ז ע״א - דף י ע״כ וחידושי
 רבי זירא נתפעל מן המראה ונתעלף מרוב
 דאגה השוברת כל גופו של אדם, ומת לבו
ץ) ׳ יענ־  בקרבו, עד שהתפלל רבה והחייהו. י
ש גיסא. פסחים נ ע״כ, וע״ש סד י ח ר ת  מ
״ ״ א מ  ע״כ, יכמוח קכא ע״ב. :

. לעיל ד ע״א ה ח מ י ש מ ם כר׳ י י ר ו ת פ ד ו ע  ס
 ד״ה פסק, ודייה חייכ, ועיין כירושלמי, ודף ה
 ע״ב ד״ה שאסורין, יומא עד ע״כ, וע״ש כ
 ע״כ דייה דבר, פסחים סא ע״כ, סוכה מא
( נ מא״  ע״א, כ״כ קכא ע״א. !

ב. ק״ל ה כתי ח מ ש ח ו ת ש י מ מ ט י ״  מ
 דחיפוק ליה מקרא דוהימיס האלה נזכרים
 ונעשים דילפינן מיניה לקמן (כ.) לקריאח
 המגילה דאינה אלא ביום, ועשיה היינו משחה
ו״ט כדפרש״י בר״מ, ויותר קשה על ר״כ י  ו
 דס״ד ליוצאין כלילה. ,•רש״ש!
. כתוכוח ככ ע״כ, ן י מנ י ן ז י ע ב ר ה א י נ  תנא מי
 וע״ש כ ע״א, פסחים עא ע״א, מנחות צט
 ע״כ. 1מא״ נ:!
. נ׳׳כ עי׳ תענית מ ע״א, ן י מנ ׳ ז ה מ י נ א מי  תנ
 כי הא דר״ל הוי מסדר מתניתין ארכעים זמנין
 כנגד ארכעים יום שניתנה תורה. (מהרצ״ח)
ה שמעתי כשס סי ח בכי נ מ ן ד א מ ח כ י י ל מ ד  ו
 הגאון מהר״ז מווילנא היינו דאס מונח בכיסו
 שוב אדם עשוי למשמש בכיסו ככל שעה לדעת
 אם עדיין נמצא שס. ומפ״ז תכין דלא נסתר
 ממה שאמרו(חגיגה י:) אינו דומה שונה פרקו
( ז ו  מאה פעמים למאה פעמים ואחד. (מהרצ״
. (ביצה לז א) תל״ה ט ״ ו ן י י ן ב י . א ׳ י נ ת  מ
 ורמינהו. (לבוש:!

. שבח סג ע״א ד״ה א״ב, ת ב ש ט ל ״ ן י י ן ב י  א
 וע״ש צה ע״א ד״ה והרודה, וע״ש קיז ע״ב
 ד״ה והחניא, פסחים מו ע״ב ד״ה מדאורייחא,
 וע״ש מז ע״א ד״ה ואי אמרת, ול״ה ולרשב״ג,
 וע׳׳ש קד ע״א ד״ה בעי למימר, ביצה יא ע״ב,
 וע״ש כא ע׳׳א, וע״ש לז ע״א ד״ה ורמינהו,
 סנהדרין לו ע״א ד״ה אין רציתה, תולין מ ע״א
 ל״ה חייכ, מס׳ סופרים, ר״ה כ ע״א ד״ה
(  אפשר. :מא״נ
. כיצה ג ע״א ר״ה י ר י ש כ ן מ י נ  גמרא. לע
 גזרה, וע״ש יכ, וע״ש ככ ע״א, וע״ש כג ע״ב
 ד״ה אין צדין, שכת כל ע״כ ר״ה מכשירין,
( נ מא״  וע״ש קכד ע״א ד״ה הא ר״א. !

. (שכת קכד א) חוס׳ ד״ה הא. י א כר״ ל  ד
ו ש ו ב ל ) 

. ק״ל לפי׳ ריכ״א י ו י כ ״ ד א כ ל ן ד תי י  מתנ
 בפסחים (ה ב) כחד״ה לחלק, דלר׳ יוסי דאמר
 הבערה ללאו יצאה שרי ביו׳׳ט, ה״ל להש״ס
 לומר ג״כ דמחניחין דלא כווחיה. ואולי משוס
 דמדרבנן אסור גס לדידיה כמש״כ שס לכן לא
ג חרס.  תני לה, ועי׳ ככיצה (כג.) בתד״ה ע״
 עי״ל דמתניתין לא איירי אלא כמלאכות שחייכין
 עליהן בשבח כרח וסקילה, אכל לפ״ז אכתי
 קשה לרכה שם (יב.) דנב׳׳ה אין עירוב והוצאה
 ליי״ט לימא מחני׳ דלא כוחייהו, וע״ש (לז.)
: ש ״ ש ו  כגמרא ותד״ה ורמינהו וכרש״א. ו
. (שכת קלז כ) תוס׳ ד״ה ר ש פ א ן ש י ר י ש כ מ  ב
( ש ו ב ל  דר״א. (

ף ע, . שכת ד כ ״ ח י ת ל ב ן ש י ן ב י . א ׳ י נ ת  מ
 יומא סו ע״כ, פסחים ה ע״כ, כיצה יח ע״כ
 כרש״י ד״ה וכי״ה, חולין מ ע״א ד״ה חייכ,

 מכוח כג ע״כ, מנחוח לכ ע׳׳א ד״ה חפילין.
(  (מא״נ

. עי׳ כריחוח יד סוף כ ״ ה ו י ת ל ב ן ש י ץ ב  א
 ע״א אמר רפרס כוי, וכחי שאגח ארי׳ הנ׳

 יוה״כ סי׳ ע (עלה סה ד״א ע״א).
׳ א  וגי מהרש״

ן י ו ה ש ז ה ו ץ ז מ ו ל ש ן ת י נ ע א ל  גמרא. ה
. ק׳ להא הו״מ א י ן הקנה ה נ ב ״ י ר נ  מ
ן דר״מ דס״ל לאינו לוקה ומשלם, מ ר  לאוקמי כ
 וכמו דמקשה בב״ק (עא.) גבי טכח כיוהכ״פ
 והא אינו לוקה ומשלם. וי״ל דהסוגיא אזלא
 אליכא דריו״ח, דס״ל ככתובות (לה.) דחייבי
 מלקוח שוגגין חייכין וחייכי מיחוח שוגגין
 פטורין. אולם למאי דפירש רש״י ז״ל כפסחים
ר חייכי כריחוח ט  (כט.) דר״נ כה״ק ג״כ לא פ
 מחשלומין אלא כמזיד לא בשוגג, א״כ גס אליכא
 דר״נ אינם שויס שכח ויוהכ״פ ככל לענין
 חשלומין. ואפשר דהסוגיא אזלא אליכא דעולא,
ן  דס״ל שם ככתוכות (לכ:) לכ״מ לאיכא ממו
 ומלקות, ממונא משלם מלקי לא לקי, אכל למאי
 דכחכו החוס׳ שס דגם עוכא לא ס״ל אלא גכי
 אונס מג״ש חחת תחת, אכל לגכי שאר חייכי

ע לשוס אדם כיון שהיה  שהרי לא עשה שוס ר
 עניו מאל, והעיד עליו הכחוב דורש טוב לעמו
׳ רש״י לכל זרעו , ופי  ודובר שלום לכל זרעו
. ונראה שהכוונה על הקטנים והילדים  עמו
 שבישראל, וכא להגיד ענוחנוחו הגדולה שאפילו
 לילדים ולקטנים דבר שלום עמהם, והיה מדכר
 עמהס דכרי אהכה וריעוח, ולא נמנע מזה
 להיוחו חושכ לו זה לפחיחוח, כמו שקצח
י אדם. והנה  מתגאים שלא לדכר עס קצת מ
י אדם זה עם  האכילה והשתיה שאוכלים קצת מ
 זה, מקרכ הלככות ומוסיף האהכה כיניהס
 כידוע ומפורסם עד שיטילון הקנאה והשנאה
ע״ז אמר שישתכר עד שלא ידע  שכיניהם, ו
 לשמא השונא שהוא דוגמת המן ולאררו, ולא
 ידע ג״כ לקנאות את תכירו המתברך כעושר
 וגדולה שהיא דוגמת מרדכי, ואמר כתחלה שלא
 ילנ: כין ארור המן ואחר כך לכרוך מרדכי ללא
 זו אף זו, כלומר לא לי שירחיק השנאה מלכו
 שהוא לכר גדול שאסרתו תורה כלאו ללא
 תשנא, אלא אפילו הקנאה ירתיק מלכו. עי״ל כי
ל  מלת ארור וכרוך הוא פועל נא פעול, ע״
 שכתבו המקוכלים כי מלת כרוך שנאמר על
 הש׳׳י הוא פועל כמו מברך והוא על משקל
 רחום וחנון, אלא שרי״ש שככרוך אינו מקכל
 לגש כמ״ש המלקלהים ונעתק לפחח שככי׳׳ח
 ונעשה קמץ, וכן כל לשון כרוך הוא ענין פתיתת
 מקיר הכרכה מאת ה׳, כמו שנאמר כלה״כ סי׳
 לא פסוק ח ויכרכו את ה׳ ואת עמו ישראל,
 מכאן ראיה כרורה שכל לשון כרכה אינו אלא
 לשון פחיחת מקור הכרכה מאח ה׳, לא לשון
 שכח ותהלה ולא לשון קכול הכרכה והטובה,
 דאס כן לא יתכן מלת ויכרכו על הש״י וישראל
 יחד כענין אחד, ודוחק לומר שהמלה האחת
 כדכיר האחד מחחלק לשני ענינים ודו״ק.
 וכה״ג י״ל כמלח ארור זה דגכי המן, והנה
 ארור המן רומז על מעשה המן שהיה מארר
 אח ישראל וכחכ עליהם מחשכח רעה, ואין לך
 קללה גדולה מזו, וכרוך מרדכי רומז על
 שמרדכי היה מכרך אח ישראל וחושכ טוכ
 עליהם, והפך ככחכיו אח מחשכת המן לטוכה
 על שנהפוך הוא וישלטו היהודים כשונאיהס.
 והנה דכרי הצומוח וזעקחס ושאר הדכרים
 שהיו׳ ועברו כין קללוח המן לכרכוח מרדכי
 נקראו מה שבין, והנה ר״ל שלא ידע בין ארור
 המן לכרוך מרדכי, כלומר שלא ידע לספר מה
 שכין ונשכחו הצרות הראשונות מדכרי הצומוח
 וזעקתם כאלו אמר שישחכר עד שישכח כל
ד ישחה וישכח רישו, ולזה אנו ״  צרותיו ע
 מחוייכין כמתנות לאכיוניס כפורים כדי שישכח
 האביון רישו וצרוחיו. (חכמת מנוח:

. עי׳ כספר האשכול, י ו ע כ ד א י ל ד ד  ע
 ועכהגר״א א״ח סי׳ חרצה סק״ג. !:חל״ג!

. נ״ל שהיה ד ן כ מ ר ה ו ר ן א י ע ב ד א י ל ד ד  ע
פ א״ב מא׳ ועד ח׳ וט לפורים ע״  בימיהם פי
 וראשיחו היה ארור כד, ור״ל עד דלא יוכל

.  לומר כל הפיוט הזה כלי טעוח, ועי׳ ר״ן
 ורשייש)

ע ד א י ל ד ד ד ע י כ מ ו ם ב ש ל י נ י ב א י י ח י  מ
. כהגהח רש״ש כחכ די״ל שהיה י ו ר כ ו ר ן א י  ב
ט וכו׳. וכאמח שכן הוא כדרכי משה סי׳ ו  פי
 תרצה כשם מנהגים, וכ״ה כספר האשכול הל׳
' ח. ;מהרש״ם)  מגלה סי

. והא דאמרינן כפרק כן ח י ט ח ה ש ב  קם ר
רר [סנהדרין ע.] אל תראה יין כי יחאדם,  סו
 שאחריתו דם, וכהאי גוונא טוכא, התם כגנות
 השכרות, וכריש פרק הדר [עירוכין סה.] כל
 המתיישכ כיינו כוי, לכן היה צריך לכקש רתמים
י זירא להחיותו. אבל דס ממש ודאי לא  על רנ
 שפך רכה (אף אם היה כמאדים נכמ״ש שבת
]), אלא כאתיזת עיניס הוה עכד הכי, וכי .  קנו
פ דיני ממונות [סנהדרין  הא דאיתא דכוותה ס״
, דאמרינן דס ופרתא מי הואי. אלא שרכי [ :  סז
 זירא מכל מקום נתעלף מתמתו, והוצרך לבקש
ד  רחמים עליו להשיכ רוחו אליו ויחיה. ונ״ל עו
 לכאר הענין היטב, כודאי לא שחטו ממש, אלא
 לפי שהיו שמחים מאד, וכחיכ [משלי יד כג]
 ככל עצכ יהיה מותר, לכן עשה זאת רכה
 להעציכו, כענין שאמרו ריש פרק אלו עוכרין
,  [כרכות ל:] כי קחזו לרבנן דכדחי טוכא כר
 ובאחיזת עיניס שחטו רכה לרכי זירא, כדאיתא
 כהאי נוונא פרק אלו טריסוח [חולין נז.] בגברא
 דנפל ונפק מעייניה, דאייתי לכדה ושחטיה
 כאחיזת עיניס ואיחנח, כן אירע כאן שהרואים
 היו סבורים ששחטו כאמת, על כן חרדה גדולה
 נפלה עליהם, התעצכו ונאנחו כל שמחי לכ, אף

י נשיאה כלל. אולם  כש״ס שלפנינו לא נזכר ר״
 לשיטח השאילחוח דשלח זה לזה וזה לזה, מוכח
 ליכוליס לתלוף הסעודות, דר׳ הושעיא עני הוי
ד כ  ושלח סעודתו להנשיא. וכמאמר לקיים ד
 אגרת הארכתי להסיר טענוח הנרגן בהשגותיו
י תדש ד פר  על מאמר אגרת כקורת שלי, ועי׳ עו
 סי׳ תרצה שכ׳ שס לעיקר הרבותא כמה ששלח
 לו קיימח כנו ומשלוח מנוח, כמה ששלח לו גרכי
 יין, וגם כזה שחייה ככלל אכילה. (מהרצ״ח)

( נ מא״ ת. שבת קמא ע״ב, ביצה טו ע״כ. ! ו  מנ
ת. חגיגה ג ע״א ל״ה חרש. 1מא״נ! ו  ומתנ
. נראה לי כי ר ר מ י ב ר מ ח ל י ד ל ד ח ש ב  ר
 עשיר היה מרי ומיטיכ עם רכה שעני היה
 קודם שעלה לגדולה [כמ״ש כמו״ק כח.], לכן
ד  ככדו רכה וקדמו כשלוח אליו חחילה, ואולי מ
 זה היה גם המשתדל כו להעלותו [לרכה]
( ץ ״ עב י  לגלולה, לכן עשה לו הככול הזה. ו
. צ״ע להא אכיי הי׳ כהן י ד אבי י ר ב ד  דבח ש
, והיאך השתמש כו רכה, (  כדאיתא חולין(קלג.
פ״ח) המשתמש  דהא איתא כירושלמי כרכות (
 ככהונה מעל. ואפשר משום דרכה ג״כ הי׳ כהן
 כדאיתא כמסכת ר״ה (יח.). גס י״ל דרכ עס
 תלמידו שאני, וכדאיתא ככתוכות (צו.) המונע
( י ״ ר פו  תלמידו כוי. (

. ע״ז יד ע״כ דייה תצכ. א ב ש ק א טסקא ד ל  מ
 פסתים לט ע״כ, ודף מכ ע״א, ודף נג ע״א,
 גיטין עח ע״א. (מא״נ!

י חקלאה. גיטין ס ע״כ רש״י ד״ה אלימא.  א
(  :מא״נ

לא. ודאי דזנגכילא רטיכא הוה בי ג נ ז  טסקא ד
( ץ ״ ב ע י ! . [  דמעלי לכולא גופא [פסחים מכ:
. נ״ב שלח לי׳ ב׳ דכדם י ו לא כ י ב ג נ ז  טסקא ד
 אלו דמעלי לכולי גופא, כדאמרינן בפסחים מ3
 כ כל מילי למעלי להאי קשה להאי כר מזנגבילא

 רטיכא ופלפלי אדכחא למעלי לכולא גופא.
 (מל״הו

. נראה לל״ל ד י כ ע ץ צ ת י י ש ו ל ב י ר ק  ן
 נקיט. עי׳ ב״מ (קז 3) חוד״ה שיחין, וכרש״י
; ש ״ ש ר  שכח (סג 3) ד״ה גושפנקי]. :

. עירוכין פכ ע״כ, וע״ש סז מא א לבםי ח ו ו  ר
(  ע״כ, וע״ש סח ע״א ד״ה כיון. :מא״נ
. עי׳ מה שפירש״י. ולא הו י דתי י סעו פ ל ח  מ
ף כז  משמע כפירש״י כפ׳ ואלו מגלחין ד
ן גבי אבל, רבה ורב יוסף מחלפי נ  דאמד
 סעודתייהו להדדי משוס הבראה, יע״ש
 ודו״ק. ימים חיים!

ק ״ ו מ ) ׳ י . נ״ב ע י ד ד ח חו ל י דתי י סעו פ ל ח  מ
׳ י מתלפי סעודתייהו. ועי׳ פי ר״  כז:) רגה ו
 הרא״ש והטור שס שאס אחד היה אכל השני
ד ״  האכילו, ועי׳ יד המלך הל׳ אכל שהחעורר ע
 הרא״ש מהך להכא דמחלפי סעודתייהו משמע
 כזמן אחל. ונעלם ממנו כי גם כאן פירש״י זה
 אבל עם זה בשנה זאת ובשניה סעד חכירו עמו.
ן וב״י וד״מ שהביאו חולקים על שיטת ״  ועי׳ ר
 רש״י, ומחלפי היינו כיוס א׳ שלח זה לזה

י חלש סי׳ תרצה.  סעודתו ע״ש, ועי׳ פר
יח;  !מהרצי

ע ד א י ל ד ד א ע י ר ו פ י ב מ ו ס ב ב אדם ל י  חי
. י״מ שלא ידע י כ ד ר ך מ ו ר ב ן ל מ ר ה ו ר ץ א  ב
 לחשכ גימטרימ שלהם, כי ארור המן וכרוך
י״מ שישתכר עד  מרדכי שוה בגי׳ תק״כ. ו
ן ארור  שיישן מתמת השכרות, ואז לא ידע ר
א לאו דוקא שלא ידע כין ״  המן לכרוך מרדכי. ר
, ה״ה שאר דכדס שהס שני  ארור המן כר
 הפכים כיוצא כאלו, ולא זכר זה אלא למשל. או
 י״ל שלרכותא נקט זה שאפילו אלו לא ידע,
 אע״פ שמחמת כן הוא שוחה לשמחת פורים,
א שלא ידע איזו ״  וכ״ש שלא ידע שאר דכדס. ר
 חחלה, כי חחלה נעשה המן ארור שנחלה על
, ואח׳׳כ נחגדל מרדכי שנעשה משנה  העז
 למלך. עי״ל דלמשל נקטיה על שישליך כל אדם
 הקנאה והשנאה שיש לו על חכירו מלכו
 כפורים, כי לפעמים אדם שונא לאלם כעכור
 היוחו צוררו ועשה לו דבר רע וחושב רע עליו,
 ודרכו לקללו תמיד ולאררו חמיד, וזהו דוגמת
 המן כי כל שונאו של אדם הוא המן שלו,
 ולפעמים אדם מקנא לאדם לא מחמת שעשה
 עמו רעה, אלא מתמת שרואה אצלו כרכה
 מעושר וגדולה, דוגמת מרדכי שמחמת גדולתו
 קנאו כו קצת, כמו שנאמר ורצוי לרוכ אחיו
 משמע ולא לכל אתיו, ופי׳ הראכ״ע כי אין
 יכולת כאדם לרצות הכל כעכור קנאת האחים,
 וכן הוא כאמת שלא קנאוהו רק כעכור גדולתו,

 זוטרתי דמגילה כ״י לא יעכרו אפי׳ כימי משיח,
 וזכרס לא יסוף אפי׳ אכילי ציון וירושלים ע״ש.
 נ״ל יהודים נקראו כשמלך יהודה מולך כימי
 משיח, וזרע יהודים כשאין מלך ושרים כעו״ה
 היינו אכילי ציון. ושם מונה י״כ צורים כמגילה,
 לקיים עליהם להיות עושים וכו׳ י״כ פעמים,
 לרמז כשיתקכצו כל י״כ שכטים כמהרה כימיני
 יעשו פורים ג״כ ע״ש. 1חת״ם)

. עי׳ ח״א וט״א דשניהם כוונו לד׳׳א. ד ״ א  ב
 ואני ראיתי כירושלמי כר״מ וז״ל או אינו אלא
י״ז ר״א כשם ר״ל ולא יעכר ולא יעכרו ו ו ״  י
 כ״ה גי׳ הק״ע. ופי׳ כדשא כתי׳ ולא יעכר
 וכתריה ולא יעכרו והא תו ל״ל, אלא ללמד שאין
נ , והשתא י״ל ללהט נד ר״ ו  לאחר יומר מט״
שן י ושי , לאיצטרך ליה להט. (  מקרא לר״י

. ול״נ דר״נ ורב יוסף א א דקר ש י ר ב . ד ד ״ א  ב
 פליגי אי דרשינן וא״ו מוסיף, דבירישלמי ריש
 מסכמין אימא הכי, ואימא שימסר ושי3סר אמר
 ר״א אמר קרא לא יעכור ולא יעכרו, ע״ש
 כק״ע דדריש מדכמיכ שני פעמים לא יעכור,
ר כלא ט ע ר״א אמר המם מלמצי למכמכ לא י  י
י ס״ל כר״א  וא״ו וכמכ כוא״ו. וא״כ אפשר לר״
 ללריש מוא״ו מוסיף, ולריש מלא יעכרו אשר
 לעולם לא יעבור, אבל רנכ״י ס״ל כמ״ל המס
 ללריש מימור הפסוקים, א״כ לא מצי לריש כר׳
( י ״ ר ו פ  יוסף, ע״כ לריש מסיפא לקרא. !

 דף ז ע״ב
. ללמא ׳ ו כ ו ו נ י ב ו ר נ מת ב י . קי א ר מ  ג
 אשמעיה רכי [אושעיא] לקיים כיה טפי
 מלכמיכ, לקרא איש לרעהו כמיכ, ואיהו רכינו
] ליה, ואפ״ה קייס כיה ומנות איש לרעהו  [קרי
 כלכתיכ מנות תרי, אע״ג לכתיב בסיפא לקרא
 ומתנות לאכיוניס, ומשמע לרכי אישעיא אביון
 היה ולא רעהו של רכי יהולה נשיאה, והוה מצי
 לקיומי כיה ממנה מלא, ועכיל לעליפא ולפנים
 משורמ הלין, (וכהט ממיישכ לאיימי נמי סיפיה
 לקרא), ונראה משוס לכך אמרו חז״ל [אכומ
 ס״ל מי״כ] יהא כבול חלמילך חכיכ עליך כשלך,
 יהרכ שמחל על ככולו ככולו מחול [קידושין
 לב.], אכל לשלוח מלמיל מנוח לרכ לכאורה לא
 פשיטא כולי האי, למחזי כמיקל כככול רבו,
 לחשיכ כרעהו, מ״מ לקושטא למילחא
 מסחכרא לכ״ש חלמיל לרכ שולח מנוח, שחייכ
 כלאו הכי לככלו וזה ככולו, ואתייקורי למתיקר
 ביה, ואלס חשוב אס מקבל מפחות ממנו ככול
ן לנותן שהאשה  גלול הוא, וחשוב כקבלת ממו
 מחקדשח בו [קידושין ז.], ולאמר קרא מנוח
 איש לרעהו, רכותא קמ״ל דאפילו לרעהו שהוא
] ויש לו מנות כלא״ה, מ״מ עמו  בערך אחד [
 ישלח לו, א״נ לרעהו לאו דוקא, כמו [רוח ד ז]
( ץ עב״ י  שלף ונחן לרעהו, ודכווחה טוכא. (

ת ו מתנ ת ו ו נ ח מ ו ל ש מ ו ו נ ו דבי נ מת ב י  קי
ם. נ״כ עי׳ טורי אכן כאן שכ׳ דכפעס י נ ו י  לאב
 א׳ קייס שניהם משלומ מנומ ומחנוח לאמונים,
ד הירושלמי כ  ואח״כ כ׳ דאו או קמני, והכיא ד
 לנאמר דשלח לו שני פעמים. אולס כמחכ״ח לא
 השגיח לכרי רש״י כאן לכ׳ ה״ג קיימח ומשלוח
 מנוח, ורש׳׳י כא להשמיענו לל״ג ומחנוח
 לאביונים, לכשליחוח אחח אין יוצאים משוס
 שחים. ואולם מ״ש רש״י כאן הלר שלח ליה
 איהו לא גרסינן הכא, היינו לרק לקמן כעוכלא
ר גרסינן כן. והנה כשאילחוח  לרכה למרי כר מ
׳ יהולה שלר  פ׳ ויקהל פיסקא שניה נאמר לר
 ליה לר׳ אושעיא, ומכואר שמה ג״כ משליחוח
 שני פעמים, ומהר״י כרלין החעורר להוספח
 גאון הוא. אולס מכואר כן כירושלמי פ״ק
 למגילה סוף פיסקא ל, ורק החילוק לבירושלמי
 נאמר מקולס קייממ בנו וממנוח לאכיונים,
 ואח״כ נאמר לאמל ששלמ לו קייממ בנו ומשלומ
י  מנוח, והנה הטעם כזה לכירושלמי נאמר לר״
ר״י היה  נשיאה שרר כ׳ פעמים לר׳ הושעיא, ו
 העשיר, ונופל כפ״א המצוה לממנומ לאכיונים,
 וכפעם השנימ אמר לככר קיים מצוה זאמ, הלר
 קייס המצומ למשלוח מנומ, אולס לשיטח
׳ הושעיא,  השאילמומ לגרס ר״י שרר ליה ר
 היינו ר׳ הושעיא שלר ליה מקולס וקרא קייממ
 ומשלוח מנוח, ואח״כ שרר ליה ר׳ יהולה
 נשיאה והוא היה העשיר אמר לקיים ומחנוח
 לאכיונים. אכן לא ירעמי לשיטמ השאילמוח מה
 משמיענו הש״ס כאן, ולשיטמ הירושלמי נימא
 לכשלוח לאלם אחל יוכל לקיים שחי מצוח. וצ״ל
 לזה הוי כאילו מחלפי סעולחייהו, וניחא ג״כ
י נשיאה ואכיי כר חנן  לכשאילחוח שם נזכר לר״
 ור״ח כר אכיי הוי מחלפי סעולחייהו, והנה
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 הגהות מגילה דף ז ע״ב - דף ח ע״כ וחידושים יא
י ב ם ג  ד״ה אין. דכתיב וזבחת שלמי
. וכ״כ בתענית (יג ב) וע״ש בהגהת  מעשר
 הג״ח. ותמוה דהאי קרא כתיב בהר עיבל אלא
 לגמרינן שם שם, עיי זבחים (נ.), ומנחות
 (פב.), ובספרי פ׳ ראה יליף שמחה שמחה,
 והט״א העחיק דבריהם אל נכון. ודע לבזבחים
 שם פרש״י האי שם דגבי מעשר, היינו הא
 דכתיכ ואכלת לפני כוי לשכן שמו שס, וזה כחיב
 גכי מעשר גופיה, ויותר נאות לפי הענין קרא
 דונחח הכסף כוי ואכלח שם, עי׳ כמגחות שס
 וכפירושו. (רש-יש)
ץ כוי. נראה דהיה ד ל דמן ח ״ י . ו ד  בא״
 כחוב כר״ח דמ״ה, ור״ל דמשוס הכי והמעחיק
( י ״ ר רש״ש, פו  השתכש. (

ע מ ש מ ן קאמר ד ן בי . ונהי דאי ד  בא״
מ לא ״  דהיינו דוקא כדאמר במרובח מ
 קשיא דבמם׳ תענית כוי. ואכתי לא תירצו
 ההיא דמרוכה. ול״נ די״ל דש״ה דקתני בלכד,
 וככה״ג ודאי משמע דוקא, וכה״ג כחכו החוס׳
א) ׳  כנדה (דף סה). (מצפ׳
ג דקתני. נ״כ אין דכריהס . אע״  בא״ד
 מוכנים, דהא לפי המסקנא משמע דאין כין

 דוקא, ועיין כמוס׳ ר׳׳פ מרוכה שס.
י ראם)  יקרנ

מ ״ א רע ש  ד״ה י״ם דגרםי ומה מצו
מ כוי. ק״ל לגי׳ זו מדוע ל״ק נמי שא״מ ״ ו  מ
 כהיסט כדאמר בפסמים שם. ואולי דכאממ
רש״ש)  גרסי לה ג״כ. (

 דף ח ע״ב
ו דמרבה. שקלים ד ע״כ ד״ה ב ו  גמרא. מז
 מן לרכומ. (םא״נ)

רע מוסגר. (מ״ק ז א) ץ בין. מצו . א ׳  מתני
( ש ו ב ל  מוס׳ דייה אמר. (
רע מוסגר. מ״ק ז ע״א ד״ה  אין בין מצו
 אמר רכי, וד״ה כהסגר, מגיגה ג ע״כ ד״ה
 דכמיב, יומא ו ע״ב ד״ה שמטמא, ככורומ לד
 ע״כ דייה מקמיימא. (מא״נ)
לוח. כרכומ ה ע״כ ן שי  גמרא. הא לעני
 ד״ה הא לן, וע״ש דף כ, לקמן י ע״כ ד״ה כל,
 יומא ל ע״כ דייה אי דלא, פסמים סז ע״א ל״ה
 הכמוכ, וע״ש פא ע״א, סנהדרין עא ע״א דייה
 מציינין, ערכין לכ ע״כ ל״ה וקדשו שערי,
 כריחוח ח ע״כ. (מא׳׳נ)

׳ ל רבא כו ״ מ ׳ א י כו ״ ב ש  מנה״מ דתני ר
 אלא אמר רבא מהבא. ק׳ להא אכחי קשה
 על הכרייחא ליליף לה מוטהר, וכה״ג מקשה
 הגמרא סנהדרין (מג.) והא חנא נאמר נאמר
 קאמר, ובכ״מ (יא.) כחוס׳ ד״ה דילמא הקשו
 כה״ג על פרש״י. ואפשר כיון דלא מיחניא כי
 ר׳ מייא ור׳ אושעיא לא חש לה. עוד י״ל דכוונח
 רכא הוא דממרוייהו קא יליף, דהא ליכא הכא
 יימור, דאי הוי יימור א״כ לא הוי מקשה לי׳
 אכיי אלא מעמה, אלא למשניהם יליף שפיר,
 דאילו מוטהר למודי׳ לא מצי יליף, דהא גכי זכ
 ג״כ כמיכ וטהר, ומ״מ לא דרשינן ליה להכי,
 וכן מלשון מונרפא לחודי׳ לא הוי מצי יליף דהא
 גכי שילוח כחיב כו, ומ״מ לא ילפינן להט
 כקושימ אכיי, אלא כיון דכחיכי הכא שני
 משמעומ שפיר ילפינן, ועיין בב״מ (צה:) גבי
 הי׳ עמו בשעמ שאלה ע״ש במוס׳, ועי׳ מ״ש
( ר-י פו  לעיל (5.). ו

ל בר יצחק קמיה רב הונא א ו מ  דתני רב ש
׳ אמר ליה רבא. מיבמ ליה ט״ס, דרבא לא  כו
 ראה אמ ר״ה. (סה״ד<

 טהור מפריעה ופרימה מעיקרא. כ״נ
רש״ש)  דצ״ל, וכלישנא דרכא כסמוך. (
ר מפריעה ופרימה דמעיקרא. נ״כ  טהו
 וכ״ה כמו״כ פ׳ מזריע בפרשמא דנגעיס, וז״ל
 שם וכבס כגטו מלטמא משככ ומושכ ומלטמא
 ככיאה וטהור מן הפריעה ומן הפרימה ומן
 המגלממ ומן הצפרים עכ״ל הסו״כ. ומש״כ
 כתו״כ מלטמא משככ ומושכ, דמשמע
 דמעיקרא מטמא משככ ומושכ היינו טומאה
 קלה נטמא אוכלי[ ומשקין וכמו שכ׳ רש״י
 כפסמיס ועיין. ועי׳ מוס׳ לעיל סוף ע״א שיש
 להקשות על סוגיא זו מהמו״כ, ועי׳ כס׳
 המוה״מ שס להגאון האממי מו״ה מלבים
( ל  זצ״ל. (חש״
 וטהר מעיקרא. ברכומ 3 ע״ב, פסמיס פא
 ע״ב. (נזא״נ)

ל רבא אלא מעתה כוי. גי׳ זו קשה ״  א
 דמשמע דר3א הוה ימי3 מטהו בשעה דמנא

 אבל בשלישיפ אפילו באונס חייב קרבן כדמנן
 כמס׳ זכין (פ״כ). אפשר דהט אליבא דר״א
 קאי, דס״ל דאף בשלישימ כודקין אוחו, או דלא
( ״ ר ו פ  איירי בזה היאך נעשה זב. (
ז ״ ו ׳ ז מ וספירת ז ״ ו ץ מ נ ע  גמרא. הא ל

. שייר כיאמ מים מייס, עי׳ ריש זבים. ן ד  ש
רש״ש) ) 

לא לטומאה. נ״כ מר שתים לקרבן ו אי  ו
 עי׳ טו״א שממה דניניף מק״ו משומרמ יום
 כנגד יום שאינה צריכה ספירמ ז׳ ואעפ״כ
 מטמאה משכב ומושכ, וע״ש מה שמיי.
 וכמח״כ נעלם ממנו מו״כ ערוך כפ׳ מצורע
 בפרשמא דזבים, דהמו״כ כעצמו מקשה כן
 והלא דין הוא, ומיישב לא אם אמרמ בזבה שהיא
 מטמאה משבב ומושב בראיה אחח מאמר בזב
 וכוי. וחמהני על הטו״א שלא עמד בעצמו על
(  חי׳ הלזה. (חש״ל

ו הכהן. נ״ב חו״כ כפ׳ כפר עלי  דתניא ו
 מצורע סוף פרשחא דזכיס. (חש-־ל)
ו ונגעו. (מ״ק טו 3) חוס׳ ד״ה ב ו לא מז  ו
 אחרי. [א״ה עי׳ 3הגהוח הגאון מוהרי״3 כאן,
 ומה שכח3 לו גיסו הגאון כעל זכרון יוסף
 בתשובותיו שס, ועי׳ כמוס׳ שס הגירסא ולא

 מנגעו לכד, והם לא העירו כזה וצ״ע].
( ש ו ב ל ) 

ו ונגעו. פסמיס נט ע״א ל״ה ב ו לא מז  ו
 שסובל, מ״ק טו ע״כ ל״ה אמרי, יכמומ קל
 ע״ג ל״ה לאמר, גיטין כמ ע״ב ל״ה והא, נזיר
 נל ע״א ל״ה וימי, וע״ש ע״ב ל״ה כאמת,
 וע״ש יל ע״א ל״ה נטמא, ולף יז ע״א ל״ה
 נטמא, וע״ש ע״ב ל״ה ימי טומאה, ועיין
 במוס׳, מנתות סב ע״כ ל״ה וכן, נלה לז
 ע״א. ינזא״נ)

דד מאכל . ד״ה דריסת הרגל. והמו י  רש״
( ש ״ ש ר  מותר כצ״ל. !
 ד״ה וכלים. תנן בהדיא דאסוד. הוא
 כנדרים רס״ד. ועמש״כ שם כמוי״ט דייה
רש״ש)  מקום כס״ד. (
. נ״ב יערן ׳ . הנאת מאכל היא כו  בא״ד
; רב״פ  רש״י פסמים כט ע״ב ל״ה לא יאכל. (
ו נ לו נגע בדבר שאי אי . ו  ד״ה משכב
מ כוי. אפיי כמו״מ אם לא שככ או ישכ ״ ו  מ
 או שאייל לחשי3 3ספ״כ לזכיס אלא שנגע בהם
 לבד אינס אלא ראשון, ובדבר שאינו מו״מ אף
 3שכ3 כו׳ אינו נעשה אה״ט אלא ראשון אס נגע
( ש ״ ש ר  ט, ופלא נגע טהור לגמרי. !

. ולכשיתרפא בו ו  ד״ה לכשיפסוק מז
ל כוי. הט״א כ״ע של״י למה ו טב  מצרעתו י
 דקדק לפרש כשיחרפא, הא נ״מ נמי אפי׳ טרם
 שיחרפא לענין כ״ח כהיסט ולמו״מ ע״ש, אכל
 ככר מצאנו לרש״י כיומא (ו כ) דמצורע עושה
 ג״כ מו״מ לטמא אלס כוי, ועחוס׳ שס, וכ״נ
 ממש״כ כסמוך וה״ג והלא לין הוא אס מטמא
 כוי, לאחי לאפוקי מגי׳ החוס׳ כשם י״ס מה
 מצורע שא״מ מו״מ כוי, ולעני! טומאח היסט
 מצינו ג״כ להרמכ״ם כפי׳ לכלים פ״א מ״ל
 שסוכר למצורע ג״כ מטמא, הכיאהו המוי״ט
 שם. וי״ל לרש״י גם הוא סוכר כן וא״כ כוונמו
 מכוארמ, רק מש״כ ואע״פ שצריך לספירה כוי,
 לענין אכילמ קלשים כוי קשה להרי טמא הוא
 ג״כ כשרץ, כלאיחא כפי״ל לנגעים מ״כ וריש
רש״ש)  כלים. י
ד ל מי טבו . ולכשיתרפא מצרעתו י ד  בא״
. עי׳ תשו׳ מים חיים חא״ח סי׳ יט שנשאל ד כ  ו
 אמאי לא נימא לטכיל לאלחר אחר ספירמ ז׳
 ימי זיכה, ט היכי ללא ליטמא משכב ומושב,
 ע״ש מ״ש ליישבו. (מהרש״ם)
וב ל מקצת ז ף בשבי א ו וספר. ש ב ו  ד״ה מז
ד כ״נ לצ״ל. נרש״ש)  כ
רץ ד״ת  תוספות. ד״ה דריסת הרגל. ותי
די בבקעה כוי. ר״ל אמ כחצר י  דהכא מי
 שומפי הוא לל״ק ושאר אינשי קפלי. והט״א
 רמי לר״מ אהללי, להמוס׳ כ׳ בשמו כנלרים
 (מו p להא לפסקינן המס כראב״י הוא מטעם
 לויתור מוחר כמולר הנאה, והחם ממיל אפי׳
 כא׳ מן השוק שנרר הנאה מא׳ מהן. ולענל׳׳נ
 מלשון ר״נ ארב״א בב״ב שם הכא כחצר
 השוחפין לבהעמלה כלי לא קפלי, ולא סייס
 מלמ אהללי כמו בל״פ הטח והעליה, משמע
 לר״ל טון ללשומפי היא לא קפלי אפי׳ אאינש
 אחרינא, וללא כפי׳ הרשכ״ם שס, ונכון כס״ל
 אכן לפי גי׳ המהרש״א ופירושו 3לכריהס הכא
רש״ש)  למ״כ. (

 ובכיאורי מהרש״ל שם. וקשה לי ללבריהס
 דהכא דההיא דהמצניע באפשר לעשוחו
 מעיו״ט ולבך חייב, דהלא ר״א ס״ל בשבח קלז
 כ דאפשר לעשוחו מעיו״ט שרי כ״ש אוכל נפש,
 וככר הקשו קושי זו כעצמם כשכפ דצ״ה שם.
 ואייל דהכא שאני דעדיף טפי כשנעשה
 מאסמול, דכצר כ׳ מהרש״א דעדיף טפי לאו
 דוקא, ועוד דהא חינח מגבן עדיף טפי, אכל
 חולב ורודה פשיטא דלא עדיף טפי מעשה
 אחמול. וי״ל לפמ״ש החוס׳ בשבח קלז ב
 דדווקא כמלאכה דרבנן מחיר ר״א מכשירין
 דאפשר לעשוחן מעיו״ט, אכל מלאכה
 דאורייחא אוסר כאפשר, א״כ לק״מ דהכא
 מלאכה דאוריימא ממחייב עליו, ולרבנן דס״ל
 לאו מלאכה דאוריימא, מ״מ רבנן לטעמייהו
 דאסרי אפילו מלאכה דרבנן כאפשר. וכזה
 ימיישכ קושי׳ המוס׳ כשכמ קלז כ שהקשו על
 מה דאמר שם דר״א עדיפא מר׳׳י דממיר
 אפילו מכשירין דאפשר מעיו״ט, והקשו דא״כ
 ר״א מאי עכיד הא דכחיכ הוא למעט מכשירין,
 ומי׳ דמלאכה דאוריימא גם לר״א אסור
 מכשירין דאפשר מעיו״ט, והקשו דלפי זה
 מנ״ל דר״א עדיפא מר״י, דלמא גס ר״י לא
 ממעט רק מלאכה דאורייתא דאפשר, אכל
 מלאכה דרמן מתיר אף כאפשר כר״א.
 ולפמ״ש א״ש דהנה המוס׳ בשבת דצ״ה א שס
 ד״ה המולכ כ׳ דהך 3ריימא דמולב כו׳ אמי׳
 כר״י, וא״כ קשה כיון דס״ל בהך כריימא דמולכ
 ומגבן והרודה היא שבות למה יאסר כלל, [אלא
 צ״ל דס״ל דאף] מלאכה דרבנן אסור באפשר,
 וא״כ שפיר אמר דר״א עדיפא מדר״י ואמי
 שפיר ודו״ק. (מל״ה)
. נ״ב ׳ י כו א עשו ף טפי כשהו י . דעד ד  בא״
( פ ״ ב ר  יערן שכמ קלד ע״א מהו לגכן כוי. (
ן ההוא דהמצניע. מקשי להו ו . כג ד  בא״
 המגכן. ואמרינן [שכמ קלד.] גכינה כמ יומא
( ץ ״ עב י  מעליא. (

 ד״ה ח״כ. עמ״ש בס״ד כיכמומ (נה.).
רש״ש)  ו

. [נראה דמסר כאן] אי במזיד בר קטלא ד  בא״
 כוי, לכהני דליכא מימה אלא כרמ ליכא
 לאוקמא, לאכמי איכא למיפרך כר מלקות ע״ש,
 הרי אע״ג רמלקומ זה אימא מכלל כרמ, הוא
 ג״כ ככלל שאמרו חייבי מלקות שעכר עליהם
 יו״כ אין מכפר יו״כ, וזה ראיה כרורה
׳ח)  ומפורשת. (מהרצ׳

 דף ח ע״א
דר. (כ״ק נא כ) מוס׳ ץ בין חמו . א '  מתגי
( ש ו ב ל  ל״ה זה. (

דד הנאה כוי. סוכה מא ע״כ ן המו ן בי  אי
 ל״ה הילך, גיטין י3 ע״כ, וע״ש עמ ע״א, מכוה
 כא, וע״ש כ3 ע״א ל״ה אלא, 3״ק נא ע״3
 ל״ה זה, 3״3 נז ע״3 ל״ה רטנא, נלריס לף
״ ״ א מ  מה, ש3מ ו ע״3. (

. (3״3 נז 3) מוס׳ ל״ה  גמרא. הא לא קפדי
( ש ו ב ל  ל3ינא. (

ן נדרים לנדבות. (חגיגה ח ן בי  מתני׳. אי
 א) מוס׳ ל״ה אמאי, (תענית יג 3) מוס׳ ר״ה
( ש ו ב ל  מאי. (

ן נדרים לנדבות כוי. מגיגה מ ע״א ן בי  אי
 ל״ה אמאי, תענית יג ע״ג ל״ה מאי, י3מומ
 פל ע״א ל״ה אלא, כתוכות כט ע״א ל״ה ועל,
 וע״ש לז ע״א ל״ה ועל, 3״ק ס3 ע״כ ל״ה
 מרו3ה, קלושין עט ע״א רש״י ל״ה וכ״ת,
 [וע״ש] נה, נלריס ט ע״א ל״ה נלטתס, נזיר
 טו ע״3, מנתות עט ע״3 ל״ה אלימא, ולף פג
 ע״א, שכועומ לט ע״א ל״ה ואלו, ע״ז כא ע״3
 ל״ה ניכוש, ככורומ נה ע״כ ל״ה מה, מולין 3
 ע״א לש״י ל״ה ואפילו, וע״ש קלט ע״א ל״ה

 לפי, מעילה יט ע״א ל״ה לסי, ול״ה לווקא.
 (חא״נ)

. (זבחים  גמרא. אמר רב יצחק בר אבדימי
( ש ו ב ל  ל 3) חוס׳ ל״ה הג״ה. (
ץ זב כוי מנה הכתוב שמיים. ץ ב . א ׳  מתגי
 שבמ לל ע״ב רש״י ל״ה ראה, פסמים סז ע״כ
 ל״ה זב, וע״ש סמ ע״א, מגיגה יז ע״א ל״ה
 מפסמ, יכמומ על ע״כ ל״ה זכ, כמובומ עה
 ע״א, כ״ק כל ע״א ל״ה ריחקה, חולין קלא

 ע״א ל״ה מפסמ, כלימות ח ע״א, נלה מג.
 (מא״ נ)

׳ ן זב הרואה שתי ראיות להרואה ג ן בי  אי
 אלא קרבן. אע״ג לעול א״כ, לכשמי לאיומ
 ראשונומ כולקין אומו שלא מהיי ממממ אונס,

 מלקות ס״ל ג״כ ללקי ולא משלם, צ״ע.
( ״ ר ו פ ) 

. י וה״כ כשבת כו  רנב״ה היה עושה י
 עט״א. וכק״א הכיא כשם תכס א׳ שנעלם ממנו
 הירושלמי ע״ש, אכל הגמרא שלנו ע״כ ל״ל הא
 לירושלמי, לככתוכות (ל.) איחא אר״ח הכל
 מוטס (והאי על שמעון התימני ור״ש כן
 מנסיא) נבח על הנלה למשלם קנס, והירושלמי
 אומל ללר״ש נ״מ פטור, ועו״ש ולאפוקי
 מלר״נ כו׳ ופי׳ המוס׳ לקאי על הא לל״ח,
 הרי ללר״נ פטור גס בנא על הנלה וללא
 כהירושלמי, וכבר העיר בזה הש״ק בירושלמי
 לכחובוח, וכמוספמא פ״ג אימא להריא רנב״ה
 אומל הכא כוי ועל אחות אשתו כוי ועל הנלה
( ש ״ ש ר  אין להן קנס. ;

. פסתיס לג ע״כ, כתוכות ן מי  יה״כ לתשלו
 כט ע״ב, וע״ש ל ע״כ. (וזא״נ)

 אמרי בי רב. סנהלרין יז ע״כ ל״ה אלא.
 >םא״נ)

 בי רב תנינא. עי׳ חוס׳ חולין פ ע״א ל״ה
 הראשון וכר. :תת״ס)

צ היא כוי. לע״ל נל״פ ״ י  אר״נ הא מני ר
 לכא לומר לאפי׳ אח״ל לחלוקין עליו מכיריו,
 מתניתין לא מצי אתיא כווחייהו, אלא כרי״צ
 לל״ל מלחות כלל כח״כ, לללילהו מ״מ זלונו
 טל״א הוא, ואהא אתא ר״א לומר לכרכנן מצי
 אתיא דעיקר זדונו כהיכרת, לאפי׳ אחר
 המלקות נשאר עליו עדיין עונש כרת, אכל
 כרחכ״ג ודאי לא אתיא, דלדידי׳ עיקר זדונו
 כיד״א טון מפטר ע״י המלקות מכרת. כינה
רש״ש)  זאת ודלא כפרש״י. ו
יבי כריתות בכלל  דהניא ר׳ יצחק אמר חי
ו ולמח יצאת כרת באחותו לדונה  הי
לא במלקות. כמכות יג ע״כ הקשו  בכרת ו
 החוס׳ לר׳ יצחק אמאי כתיב לאו כלל גט חייכי
 כריתוח, כיון לאינו לוקה וקרכן לא כעי אזהרה.
 וי״ל לסבר במ״ל כשכח (לף סט) לאס הזיל
 בלאו פטול מקלק על שישגוג נלאו וכרת,
 וא״כ מש״ה כתכו נלאו, כלי שאס יזיל כו יפטר
 מקרכן. (מצפ״א)
 כדת באחותו. יכמוח נל, מכות יג ע״כ ל״ה
(  רי״א. תזא״נ
 רש׳׳י. ד״ה מחלפי סעודתייהו. עמש״כ
׳ש)  3ק״א להט״א 3ס״ל. (רש׳
רושלמי ארורה  תוספות. ר״ה דלא. בי
. ל״ל לצריך לומר כן, וכ״ה בירושלמי כד  ו

 ופוסקים, ובסלורים השמיטו ארורים כר.
רש״שן ) 

רש ארורים כל רושלמי ארורה ז . בי ד  בא״
 ברוכים כל. נ״כ כו מוכא ג״כ בטור וש״ע סי׳
 חר״ץ. אולם כירושלמי שלפנינו ס״פ כני העיר
 לא נמצא, לק לצריך לומר ארורים המן ובניו
 ומסיים וגם חרבונה זכור לטוב, ואולם כמסי
 סופרים פי״ג ה״ו נאמר ג״כ ומקלס לצליקיס
 כרוך מרדכי כרוכה אסחר כרוכים כל היהודים,
 אולם ארורה זרש לא נמצא שמה, ואולי נשחכשו
זרצ״ח)  הנוסחאות. (מו
. נ״כ דלפירש״י ד ל דה״פ כ ״  ד״ה אין. צ
 דלא איירי אלא מה שמוחר לבחחלה ביו״ט ולא
 כשכת, הא כהחילוק שטן שכח ליוה״ב אינו אלא
 כדיעכד. וצ״ל דהתם מיירי [שזה] טדי אדם וזה
 כידי שמיס קתני, משא״כ כיו״ט לשכת דשניהם
 כידי אדם אלא שזה כעונש חמור מיתה וזה
 מלקוח לא קחני, ולו״ק. >תפל״מ)
י ף המאכל שר ו ד מכלל דג . כ  ד״ה כאן

 כוי. עי׳ כאור זרוע הל׳ פסחים סי׳ רמח.
 (מהרש״ם!

פש כוי. נ״ב דאי אוכל נ ל דו ״ י . ו ד  בא״
 יערן חוס׳ ביצה ג ע״א ל״ה גזירה, ומה
 שציינחי שם. 1רב״פ)
״נ המתקלקל כר׳. דאי או ל דו ״ י . ו ד  בא״
 נ״ב נ״ל לל״ל טון לאיכא אוכל נפש למחקלקל,
 לכך מומר לעשוח ביו״ט אפי׳ אינו מתקלקל
 ללא פלוג, אם לא שעטף טפי כעשיית אחמול,
 אכל מכשירין ללעולס אין מתקלקלין לכך היכא
 דאפשר אסור. ולפי׳ מהרש״א קשה הוא ל״ל,
 כיון דאפי׳ אוכל נפש שאינו מתקלקל אסור כיון
 דאפשר לעשות מאתמול, כ״ש מכשירין כיון
 דאינו מתקלקלין דאסורין כאפשר מאתמול
 ודו״ק. (תפל״מו

. ד ף טפי כ פש דעדי . אבל אוכל נ  בא״ד
 נ״כ עי׳ רש״א, וע׳ מוס׳ כיצה ג א ד״ה גזירה,
 ועיי פר״מ סי׳ מצה, ועיי סמ״ג לאוין ע׳
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 יב הגהות מגילה דף ח ע״כ - דף ט ע״ב וחידושים
 ס״ה בברכות ובריש ב״ב. אולם הן בסלו־ עולם

 והן במסי סופרים לא נזכר רק תלמי סתם.
( ז ו  (מהרצ״

. א ו ם ה . ש י ו ת כ י ש א ר א ב ר ם ב ה אלהי ״  ד
 נ״ב עי׳ מוס׳ כאן. והעיקר שכמו שהוא לפנינו
 בראשימ בלא אלהים עליין היה פממון פה לבעל
 לין, לוהארץ הימה מוהו ובוהו היינו שהיתה
 מקולס, והמומר הראשון בלמי נברא, כמו
 שאמרו כמלרש לאמר האי מינא אלהיכם צייר
 גלול אלא שמצא לו סממנים מוהו וכוהו, ועי׳
ג מהל׳ תשובה ובהשגות הראב״ל ״  רמב״ס פ
 שס, ורמב״ן פ׳ בראשית, אבל עתה שנאמר
 אלהיס ברא בראשית, הנה מורה למלי שהזמן
 מכלל הנבראים והשי״מ ברא ההממלה, ועי׳
 יפה מראה כאן שסי׳ כעין זה. (מהרצ״ח)
. כן ו ר ק ן פ א כ מ . ש י ו ם כ ד ה א ש ע ה א ״  ד
( י ״ ר פו . י ( (למ: ן  הוא בסנהלרי

. ת ל הבהמו ד ע י פ ק א ה ל . ו ר ו ו ש ג ר ה ה ״  ד
( ש ״ ש ר  נ״ל להגיה אלא מממ ולא. (

׳ בהגר״א א״מ . עי א מ ל ש . דייה ב ת ו פ ס ו  ת
( ג ״ ל ח  סי׳ קמג ס״ק ה. (

ר ס ח ח ו הי ל י א א ל ה י ו ו ה כ ש ק . ו ד ״ א  ב
. עמוס׳ סוטה לג סוע״א, ומש״ש על י ו  כ
רש״ס׳ ז מו  הגליק. (

י פ ע ט ר ג ר ד מ ו ס ל ר ט נ ו ק ק ה ח ד . ו ד ״ א  ב
וסף סי׳ מרצא סק״ב. . עי׳ ברבי י י ו  כ

 (מהרש״ם)

. י ו ן כ נ ב ר א כ ל ג ו ״ ב ש ר א כ . ל ן א ה כ ״  ד
׳ משו׳ רעק״א מהל״מ סי׳ קמט בביאור  עי
 לברי המוס׳. (מהרש״ם)
י ב ח ג ל י ג ׳ מ י ל במתנ ״ ל כ ח ״ . א ד ״ א  ב
. נ״ב לסמ״ש תוס׳ לעיל ל״ה על, י ו ן כ י ל י פ  ת
 למוכח מההיא לגיפטית לגיסטיס לכל לשון
 כשר למכירים אלא שאין מטמא יליס לק״מ,
( מ תפל״  וצ״ע. (

. י ו ם כ י ע ד ו ו י י ם ח י נ ו ו י ח ם. ש ה אלחי ״  ד
׳ סוף  נ״ל להגיה סוכרים תמורת יולעיס, עי
 ילים. >רש״ש)

י ט ו ט א ו ז ו ל ב ת ך כ כ ל . ו י ט ו ט א ה ז ״  ד
רש״שן ד כצ״ל. ( י כ ר ע ם נ ו ק מ  ב

ר כצ״ל. ע נ ה ש מ א ש ר ק ך נ כ ל . ה ד ״ א  ב
( ש רש־ ) 

ף ט ע״ב  ד
. נ״כ נ״ל י ת א ש ם נ ה ׳ מ ד א מ א ח . ל א ר מ  ג
ל שפירש״י כחומש אפי׳ כשהלכתי ממלין ״  ע
 למצרים והרכבתי את אשתי ובני על הממור,
 אוהו הממור לא נטלתי משלהם ע״ש. וכיון שלא
 כמכו דרכיכם על הממור רק על נושא כ״א, לכך
 הוצרכו לשנות גס הכא. (תפל־׳מ)

. י״ל משוס לרש״י ז״ל ם ח ד א׳ מ מ א ח  ל
 פירש כתומש וכן איתא כמלרש ללהכי אמר לא
 ממור, לכוונתו לאפילו בשעה שהלך למצרים,
 שההליכה הימה להוציאם והי׳ צריך לטול
 משלהם אפ״ה לא לקח, והזקנים כיון ששינו
 וכתכו נושא כני אלס, לא הי׳ יכולים לתרץ
 כהלרש, ע״כ שינו לכתוב תמל. (פוח׳י<
ם י ל ג ר ת ה ר י ע בת צ נ ם האר ו ק מ ו ב ב ת כ  ו
רה. י״ל ו כתו ת ש ם א ו ש ל י ט א ה מ י א ל ל  ד
 משוס להארנבת לשון נקבה ועיין באבן עזרא,
 משא״כ כולם לשון זכר, ע״כ יאמר לככוון עשו
( י ״ ר ו פ  ל\. (

. יומא י ע״א. (מא״נ) ם י ש ל ה א  ב
. (יומא נז א) תוס׳ ל״ה ן ה ן כ י ן ב י . א ׳ י נ ת  מ
( ש ו ב ל  אני. (

. יומא ה ע״א ל״ה י ו ח כ ו ש ן מ ה ן כ י ן ב י  א
 ר״נ, וע״ש נז ע״א ל״ה אני ראיתי, וע״ש כת״י
ר כהן, נזיר מז ע״א ל״ה וכן,  עג ע״א ר״ה פ
 ור״ה מלוכה, מכות י ע״ב ל״ה אכ, קלושין לו
 ע״כ ל״ה הכהן, סנהללין סא ע״כ כרש״י,
ג ע״א לף יב ע״א, שבועות י  הוריות ז ע״א, ו
, ף טו  ל״ה וכפר, זבתיס לט ע״ב, מעילה ר
״ ־ א מ  מנחות קט ע״א, וע״ש על ע״א. (
. עט״א י ו מ כ ״ ה ש ח ב ו ש ן מ ח ן כ י ן ב י  א
 ובמשכ״ע בק״א ונשמט שס בסופו, ועמל״מ
, ובעיקר קושייתו  פ״ה מהל׳ מעה״ק הט״ו
 רל״ל קרא במנחוח (על.) בחטאה בשגגה כו׳
 ע״ש, נראה לאישתמיטתיה סוגיא לשם (הט.)
ז כתיב, ואיצטריו נר״נ  להאי קרא בקרבן ע״
 שם בזרק לע״ז בשוגג אף לבמזיל פסול לעולם
 למקלש, משא״כ בשאר עבירות רגם במזיר
 כשר, ולל״ש שם כשחיטה לוקא אכל כזריקה

ר ק ו י תנ ם י י ש נ ל ה כ ר ו מ י א ״ ב נ  ר
. נ״כ החמיה עצומה מלוע לא הכיא ן ה י ל ע ב  ל
 המקרא הקולס, בהראותו את יקר תפארח
 גלולתו. ועיי בית אפרים חאו״ח ס״ס ע׳ לתרץ
 קושי זאת. ומה שתפס לברי המוסיף לערוך
 ליקר לשון כבול הוא לשון המקרא, ונעלם ממנו

 כי על המקרא הזה אמרו שהוא תרגום.
 (מהרצ־ח)

. מלל״ק י ו ס כ ״ א ש א ב י ה א ה י י תנ א כ ״ א  ר
 כאן בס״ת כאן בשא״ס כללעיל, משמע לאף
 ללידיה מתנימין מיירי בכה״ס, וכתנא לברייתא
 לפי מה שהגיה הגמרא, ואף ל״י ל״פ אלא
 אליבא לרבותינו, ומתנימין למשמע ללרשב״ג
, י  מוהר יוונית אפי׳ בשא״ס אתיא כת״ק לר״
 וכ״נ שפי׳ המוס׳ בסל״ה כאן שב׳ לר״ש ס״ל
 כר׳יא. ולכן חמה אני על הט״א שכ׳ בסל״ה
 אין בין ספרים, רלכולהו שינדא הוו נו״כ ככלל
 ספרים למתניחין לבל לשינויא לר״א, ועמש״כ
פ כל כתבי ״  במ״ר ר״ס לכריס, וכמהרש״א ר
׳ש)  בתל״ה עילמית. (רש׳
ם. (שבח קטו ב) חוס׳ ל״ה י ר ספר א ש  ב

 מגילה, (מנחוח לא 3) חוסי ל״ה עשאה.
שן ו לב ) 

. י ו ו כ נ תי ו ב ו ר ר י ת ה ש ף כ י א ״ ר א א י תנ  ו

 משמע של3ריו נאמרו 3אוחה 3רייחא שה3יא.
 ועמש״כ ככרכוח (כל.) על החל״ה והחניא.

ש) רש״ ) 

. אין זה 3טלמיוס פילאלילפו י מ ל ת ה ב ש ע  מ
 היליע, שהוא היה אוהב ישלאל ובקש העתקת
 התורה ללשון(לא כתיבה כהוייתה כלרך שבקש
לועה(עם שנשחכחה וככר אבלה)  תלמי הלז) הי
 מהכ״ג שכירושלים כהכנעה גלולה וכפזור הון
 רב, ממרפס ברצי כסף ולורונות גלולוח
 ועצומות שעשה לכימ המקלש ולכ״ג ולזקנים
 מעתיקי התולה להנמן לו כקשמו זאת,
 כמפורסם בספר אריסטיאה שמוכר על ענין זה
 כאריכומ ובמפארמ וכבול עצום באומו פרק בו
 המעשה עם המשולמ של המלך לירושלים, על
 הלבר הזה, אלא מלמי אמר הוא זה, ותמצא
] שני מעשים א ה״ז ומי ״ פ  במס׳ סופלים ן
 נפרדים בענין כזה, רצ״ל העמקמ המורה
ע מהאלומים האריך בזה ״ ר  לתלמי, וכן בס״י, ו
( ץ עב״ י  בספרו. (

. שבת י ע״ב, ב״ב י ו ך כ ל מ י ה מ ל ת ה ב ש ע  מ
נ רש״י ל״ה ״  קכא ע״א ל״ה יום, ב״מ כא ע
 זוטא, ר״ה לא ע״כ, ע״ז מ ע״א רש״י ל״ה
ו ה״ר, ״ לף נה ע״א, מס׳ סופרים פ  ררכ, ו
, נלליס, סנהלרין לז ע״א, שכמ י  פכ״א ה״מ י
 פח ע״א, סוטה מט ע״כ. (חא״נ)
p טז) ן ב זקנים. עמש״כ כסנהלרי ״ ס ע נ י כ  ש
רש״ש)  כס״ ל. (

. עפרש״י. ול״נ ת ו מ ד ם ו ל צ ם ב ד ה א ש ע  א
 לשינו ג״כ מלכחוכ כצלמי כלמוחי אלא כצלם
 ודמית, שלא יאמר שיש לכורא יתעלה מ״ו איזה
 צלם ולמומ, וכמיכ ומה למומ מערכו לו, ועי׳
 רמב״ס פ״א מהל׳ יסה״מ, שוב מצאמי כן
׳ש)  להק״ע בירושלמי. (רש׳
. לכאורה יפלא מ״ש להכא ם א ר ו ב ב ת א כ ל  ו
ט השלילה משא״כ באינך. ונראה משוס ר  פ
 לתר׳ קראי כתיבי, חל זו״נ ברא אוחם (בראשיח
 א כ1), ותל זו״נ בראם (שם ה כ), ואשמעינן
 ללא שינו לק השני, והטעם עי׳ כיפ״מ וכת״א,

 ועי׳ ככ׳׳ל ס״ח, וכהגהותי אות ו כמ״ת.
שן רש״ ) 

י אדם. לפרש״י הטעם שלא יכזס נ א ב ש ו ל נ  ע
,  לומר משה רבכם היה עני שלא ה״ל סוס כר
 ולפירוש החוס׳ שלא יאמר שקר כתוב בחורה,

 או שנהג שלא כשורה לכי לא ה״ל סוס כוי.
 (רש׳־ש)

י אדם. י״ל למשום שהי׳ קשה נ ל ו:ושא ב  ע
 להם לשון לכינה לגבי אשה כלמקשה הגמלא
. ומאי למשני הגמרא משום בניו ( ג.  בפסחים (
 לא הוה מקבל מהם, ע״כ כחבו נושא ב״א
 לבכללם גמל, וגבי גמל הא משני שם הגמרא
( י ״ ר פו  למשיס בעתותא לגמל אורחי׳ הוא. (
. נ״ב משוס ר ד כ ר ע מ א . ד א . ר״ה ה י ״ ש  ר
( י ש מדסו ״ ר  קושיא הגמ׳ אח״ז סרש״י כן. !
. עי׳ ס׳ ע מ ל ש ת ש ו י ש ר . פ ר ו כ י ה ה ו ״  ד

 חו״א מר״א ב״ש סי׳ קעא מ״ש בזה.
נזחרש״ס) ) 

רש״ש) . מינת אמרו מיותרת. ( ו נ תי ה רבו ״  ד
ה. נ״ב בא לו ם הי י ר צ ך מ ל . מ י מ ל ה ת ״  ד
 לרש״י מן יוסיפון ק גוריון אשר מובא ברש״י

 נכמבים בכל לשון, להא מגילמ סוטה בולאי
 לוקא בלשון הקולש וכמו שנכמב במורה, כמו
ג מהלכומ סוטה ואמ״כ ״  שכמב הרמב״ס ז״ל פ
ר ינותב עליו בלשון ר טהו  מביא מגילה של עו
ן(לב.) י ז״ל ריש אלו גאמרי  הקורש, וכן פרש״
 ל״ה פרשמ סוטה ולא אמרינן כלה״ק כמו
 שנכמכ, ובן בדיו כיון לצריך ליו וספר וגס
ל מומקין לה מן המורה מ״  שרטוט, וא״כ נ
 צריך לכתוב לוקא כלה״ק, וא״כ היאך משיכ הא
 בין ספריס לתומי׳ז, אע״כ הא לא אכפת לי׳
 לתנא כלל. (פור׳-י)

׳ . עי ר ת כ ו ז ו ז מ ן ו י ל י פ ת ם ל י ר פ ן ס י ן ב י  א
׳ ריג, ותשו׳ מות יאיר סי׳ רלה  חשו׳ רעק״א סי
 מ״ש ע״ל חשו׳ רשכ״א, ועי׳ חשו׳ הריין סי׳
 לט. (מהרש״ם)

ם. לעיל ז ע״א ל״ה י ד ת הי א א מ ט  ל
 נאמרה. (מא״נ)

ם. מנתות לא ע״כ ל״ה ו ג ו תר ב ת כ א ש ר ק  מ
0 ״ א מ  עשאה כשירה. (
ר פ ס ו ו ב ו ז . מ ו ב ו ז י מ א ש ה ״  רש״י. ד״ה מ
א נ י א ענ ה ב ב ו ו ת ז צ ק מ ה ל י ת ל ש ר ו ד  ל
ש) רש״ י כצ״ל. ( ו  כ

י כ ה ו י ן ל נ י ש ר ה ד ו . ה ב כתו י כ ל ״ ה א ״  ד
ב ו ת ז צ ק ש מ ר ד י מ ׳ ל ו ב כ ו ז ן ה ר מ ה ט  י
רה כצ״ל. 1רש״ש) י ן ספ ו ע  ט
. ל״י מלוע לקלק לפרש לאתר ט ל ח ו ה מ ״  ד
, אפיי בתהילה אם נראה בי שער לכן  שכלי כר
רש״ש)  ומחיה נמי. (

ו ה ב א ר נ ר ו ג ס ה י ה מ ו י ל כ ר ש ח א . ל ד ״ א  ב
. ק׳ רהא מפורש במס׳ נגעים ה א מ ו י ט מנ  סי
פ״א) להחליט אח שנולל בו שער לבן בחחילה ) 
ף שבוע ראשון, וכן קחני במחיה, א״כ  סו
 כשנולל בי סימני טומאה לא צריבין בלל
 להסגיר, אלא חיכף מחליטין אותו. ד״ל לכוונת
 רש״י ז״ל על סימן טומאה לפשיון, כמכואר שם
 כנגעים, ועיין כמ״ק (ח.) רואין אח הנגעים
 כרש״י ומיס׳, ואפשר להוא וא״ו המחלקח,
 ועיין במימש בפרש״י והלמב״ן, לס״ל לרש״י
 ז״ל לגס בעומר בעיניו הוא טמא מומלט,
 והרמב״ן ז״ל משיג שם על רש״י ז״ל מסוגיא
 רהכא. (פח־״י)
א מ ד ט ו ך ע ן ל י א . ו י ו א כ ל ה א ״  ד
׳ רש״י . עי י ו ט כ ס י ה ס ב ר י ח ל א כ מ ט מ  ש
 ססמים סז כ ל״ה ומטמא וכו׳ ומבין כונמ רש״י
 ז״ל כזה. גס י״ל רר״ל ליישכ אמאי לא נקט
 הש״ס ה״נ טהור כוי למצורע להיסט, ואמאי
 נקט כמצורע טהור השהא מלטמא ככיאה
 למפרע, לז״א להיסט רק בזה. (נזהרש״ם)
רה ׳ חז י פ א . ש י ו י כ מ א נ כ ה ה ״  ד
ב ר כדכתי ו ה ת ט א מ ט נ ה ו ת ש פ ת ו ח פ ס מ  ח
. עמ״ש כקונטרס אחרון לרעח מורה י ו  כ
' א לס״ק מ3 מכמה מקומוח כזה. ר״ל] סי ו י ] 
 (מהרש״ס)

ו ת א מ ו ו ט ת ע ר צ י ש . מ ו ר ב ש ה א ״  ד
( ש ״ ש ד ר כצ״ל. ( ו כ פ ו ג ה ב י ו  תל
ה ע ב ם ש ו י א ב צ מ א י ם ל א . ש א צ ה י ״  ד
. ה״ל לכאר יוס ז׳ להסגר שני, וכן ללג י ו  כ
 ס״ט למחיה. ויחכנו לבריו בשחין ומכוה, עי׳
׳ש) ג מ״ל. (רש׳ ״  נגעים פ
ן י ל י פ ת מ ב ״ ל ה . ו ן י ד י ג ן ב ר פ ו ת ה ל ״ ד ] 
. הגה״ש ן י ד י ג ן ב י ר ו פ ו ת י ה י ת ש ו ז ו ז מ  ו
 הראה לעיין במשובמ חו״י סי׳ קצב אוח יג
 (כצ״ל), ועיינמי שמה רהעלה בצ״ע לבמזוזה
 לא שייכא מפילה. ונעלם מכ״מ המיס׳ כמנמומ
 (לכ.) ל״ה לילמא, ללעמ רש״י שאס כחכה
רש״ש)  כשמי עורות ותפרן זו כזו כשרה]. (
ן י ל י פ ת א ב ו י ה נ ה מסי ש מ ה ל כ ל ה . ו ד ״ א  ב
. עי׳ שו״מ מומ י ו ץ כ ר ו פ ו ה ה י ת ש ו ז ו ז מ  ו
 יאיר סי׳ קצב ועי׳ שו״מ רעק״א סי׳ ריג, ועי׳
 חחס סופר א״ח סי׳ ה. (מהרש״ם)
ה י ל ק ו ן מ מ ק . ל . ר״ה עד ת ו פ ס ו  ת
. נ״ב ומלקאמר מקרא שכחבו י ו ה כ ל י ג מ  ב
 חרגוס, משמע לאיירי בגופן שלנו כלאמר
ב גיפטימ  בסמוך, ואזה מקשה שפיר מהא לפ״

 לגיסטיס כוי וק״ל. נ״ל לא כמהרש״א.
 (תפל״ מ)

ף ט ע״א  ד
ב בה ככתבם י ת כ ט ד ״ ה מ ל י ג . מ א ר מ  ג
. הט״א הגיה רצ״ל ככמכס וכזמנם ם נ ו ש ל כ  ו
, וכן ל יט) ל״  ע״ש. ונ״ל לאיה לכ״ה לקמן (

׳ כן ענ מקרא זה.  רש״י בפי׳ המגילה פי

׳ מנמומ (לו.) תל״ה  קמיה וזה לא ימכן, עי
׳ש)  אמל. (רש׳

אה א בבי מ ט ל א מ ת ש ר ה ו ה נ ט ״  ה
. מפרש״י משמע לשאר טומאומיו ע ר פ מ  ל
עט״א  מטמא למפרע אס פשמה המססממ, (
 במה שהקשה בהך לרשה לוטהר גבי זב לר׳

׳ כ״צ) ומליש גלול הוא, ועי׳ גה״ש.  יוסי לפ
( ש י ש ו ) 

ר ג ס ו ע מ ר ו צ ת מ ו ב ר י ל מ ל י י כ מ  י
. מכאן ק״ל אמ״ש רש״י בפסמיס ח ו ל י ש  ל
 (סז.) לכל ימי אמא לנמוקי לעשה לר״ש, לומר
 לכל ימיו נבלל וישב קאי ואס עכר ונכנס ימזיל
ו עונש אמל, וא״כ מנ״ל לר״ש  דצא ואין נ
 לרנומ מצורע מוסגר לשילומ. וי״ל ליליף לה

ן לממנה.  ממרים שנאמר נה ומסגר ממו
נזצפ״א) ) 

׳ . עי י ו ט כ ״ ם מ י ר פ צ ת ו ח ל ג ה ת ״  א
 מהרש״א. ול״נ לר״ל א״ה לטעמא רמעטינהו
״פ, הא לא״ה ה״א לשדם  קרא למוסגר מפו
 כהללי וכלפרש״י כריש הסוגיא, א״כ מגלממ
רש״ש)  כוי. ו

. קרי רפאומ ת ו א פ ר ה ב י ו ו תל ת ע ר צ  ש
 כתירק הרי״ ש, כמו רפאות מהי לשרך [משלי
( ץ עב״ י  ג, ת]. (

ו ת ע ר צ ה ש א ז צ ת י ו א ו פ ר ׳ ב י ו ל ו ת ת ע ר צ  ש
׳ תזריע השיג על ם. הרמכ״ן פ מי י ׳ ב י ו  תל
 פרש״י ז״ל מסוגיא להכא, למשמע לאפילו
 עמל נעינו טהור וכמו שפירש״י הכא. ול״נ
׳ המשנה לפילש נ נפי ע״  ללפי מה שפירש הר
 תלד נימיו, להיינו שאפילו אס נרפא מ״מ צריך
 להמתין כל ימי הסגרו, אין מכאן השגה על
י נמומש. אולס קשה על פירוש הרע״כ  פרש״
) ולילמא אלנפק ואמא : י ) ן לי  מהא לאימא כמו
 יציר לי׳ שעורא, ואפ של לאלרנה משם ראי׳
 ללכלי׳, למאי משני שם כגון שיצא לרך אחוריו
 כוי כגון לקיימי לרי רגכרי, אלא ע״כ שלאחר
 הסגר שוכ אפילו אם כציר לא נטהר על כלוח
 שנעח הימים, אלא לקושיח הגמרא שס רילמא
 קולם שנחחיינ עליין נהסגר נציר לי׳ שעורא,
( י ״ ר פו  •עיין נמשנה למלך. (
) חוס׳ ם. (שנח עט נ י ן ספר י ן ב י . א ׳ י  מתנ
״ה תפילין, (סוטה לג א) חוס׳ ל״ה כל.  ז
׳ שו״ת הר״ן סי׳ נט, וכשו״ח תות  ;א״ה עי
! ש ו ב ל ) . ו ילו״ק]  יאיר סימן ר
ף יל, וע״ש הטו . שכת ל ר ם כ י ץ ספר ן כ  אי
 ע״א ל״ה לא ניתנו, וע״ש ע״כ ל״ה מגילה,
 יע״ש עט ע״כ ל״ה תפילין, ועיין מנסות לב
״ל ה״כ,  1״א ל״ה תפילין, מסי סופליס פי
( נ מא״ ף ס. (  ניטין ל

. וק״ל האיכא ר מ כ ״ ו ת ם ל י ץ ספר ן ב  אי
״מ א״נ אלא כסלרן, ומצאחי אח״כ  עול, לתו
פ מה שהכיא ״ ר״ע שקלמני בזה. ד״ל ע תו : 
׳ בס״ת צריך  :ח״ח סי׳ רעו סק״כ להשס אפי
ל נ״ל  זיכמכנו כסלרו, וצהכי לא פסיקא ליה. עו
מ ״  ״גס פרש׳ סוטה שבס״ת לר״י משוס ר
 עירזבין יג.) לאין מטילין קנקנתוס לליו
 :כתיבתה מטעם למותקין לה מה״ת, ה״ה
 ״א״כ אלא כסלרה, למגינח סוטה פסולה של״כ
 סוטה יז כ), (וה״נ להלכה כמוחו נגל ר׳ יעקכ
 ״פליג עליה שס, לרי״ה הוא מרי לסלמולא
״ע, וצ״ע להסוס׳ ל״פ כווחיה) אכל  ^פי מרי
ן לשון חנן בפי וא״נ לפרשחה נאמרה בכל י  ענ
 ;'שון, וה״נ לה״ה כתיבתה. אלא שראיחי
 .הרמב״ם כפ״ג מה״ס ה״ת שכ׳ וכותכ עליה
 :לה״ק, והכ״מ לא הראנו מקורו, ואולי יצא לו
 מהא לא״ר שס (יז כ) כתכה למפרע פסולה
׳ כי לכתיבא, ושס כל״פ וא״נ תניא  ״כתיב כו
 ץ״ש ככתבה והכוונה ללה״ק, ה״נ כוון רכא
 אשמעינן ג״כ רכלה״ק נכתכת. שוכ ראיתי
 :ירושלמי למקשה ולמה לי נן אמרין כוי
׳ חולין ן כוי החיכ כו  שהספרים נכחבין בשני לפי
׳ הק״ע משוס  :ספרים וא״ת נא בחו״מ, ופי
-ה״ל שלא כסלרן, וכ״ה בב״י או״ח סי׳ לב
 •:שם הר״י אכסנל׳, וכ״ה הש״ך ביו״ל סי׳
 ״פח סק״ב. ונראה לזה מקשה ג״כ ללמה לא
 תנינן לה במחני׳. ועי׳ חשו׳ חחס סופר חא״ח
רש״ש)  יזי' ח. (

. במשלוח ת ו ז ו ז מ ן ו י ל י פ ת ם ל י ן ספר י ץ ב  א
 הקשה הגאון רע״א ז״ל למה לא חשיב שלא
 ״סלרן. ולפי מה שכחבו הפוסקים לאוחיוח של
 01 צריך לכחוב כסדרן לכאורה ל״ק כלל.
נספר ח״י כחכ כיון דכמגילח סוטה אסור  ׳
, א״כ לא ( : ז י  י כתוכ למפרע וכדאיתא כסוטה (
ן התורה.  יכול למחשב למ״ד מותקין לה מ
 י דבריו תמוהין דא״כ היאך חני שהספרים
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 הגהות מגילה דף ט ע״כ - דף י ע״כ וחידושים יג
( ץ ״ ב ע ן 3זה״ז. ד  למאי לקאר״י מקד3י
ץ ר ל א ח ע א מ ו ו ט ר ז א ג ח . ד ד ״ א  ב

ף מנחות. ם. עיין נס׳ ברכח הזנח סו  חעמי
( א מצפ״ ) 

ו ר ז א ג א ל י ח ב ג א ל מ ש ל ד ״ י . ו ד ״ א  ב
. עחוס׳ חגיגה כה א ל״ה י ו ם כ י מ כ  ח
 שרצועה דסוחר קצח לזה, ועי׳ צאן קדשים
נ מ״ש ליישכ קו׳ חוס׳ דהכא. ״  למנחוח קט ע
׳ ם)  (מהרש׳

. ועיין ה ש ד א ק ד ל ״ מ . ד ׳ ו ס ט ו ״ מ ה ו ״  ד
נ נ ד״ה מאי קסנר וכו׳ קרו ״  חוס׳ זכחיס ס ע
 לסוף הדכור, מ״ש ננאור הגמרא נמאי דקאמר
׳ו הלוי< ׳  חנאי היא לפירוש ר״ח. (רז

ן ו מ ש ע ״ כ ׳ ו ו ח כ ש ו ר י י פ כ ה . ו ע ״ כ ה ד ״  ד
ם חו י חנ ש ו ד ק ל ל מ ב י ב ל ו ם ע ו ח י נ ה ׳ ש ו  כ
. כ״נ דצ״ל, ומה שכינחיים למחוק י ו ם כ י י  לענ
׳ש)  כי דכרי המהרש״א כזה חמוהיס. (רש׳
׳ הגהח הנ״ח, . עי י ו ה כ ״ ח א ד י ה ה . ו ד ״ א  ב
) חד״ה הר שעיר. (רש׳׳ש< . ו נ ) נ ״  ועי׳ נ
ו י ה ב ש א ו מ ן ו ו מ ע ע ד מ ש מ . ד ד ״ א  ב
. לדעחי י ו י כ ד י י י מ ״ א ו מ י ן ה ד ר י ר ה ב ע  ב
 אין הכרח כ״כ לומר כן, דאיכא לאוקמה לההיא
ג גופייהו, ולא כמה שטהרו  כארן דסיחון ועו
: וכיכמות טז. וכ״ה כתוס׳ חגיגה ג  כסיתון, [
נ נו.] אלא מיהא מדסתס ותני עכר הירדן, ״ נ  ו
ר הירדן אתד,  משמע דלא פלוג כהו, אלא כל ענ
 ודינו שוה. (יעב׳־ץ)
ץ ו ח ו ש ת ו א ת כ ו ד פ ך ל י ר ח צ חי . ו ד ״ א  ב
׳ כצ״ל. (רש־־ש) ו ח כ מ ו ח  ל
ר ״ ק א ד ל א א ח כ ו א מ ל . ד ד מ ח ל ״  ד
( י ״ ר ו ש, פ ׳ ח כצ״ל. (רש׳ ל ט  ב

ב ״  דף י ע
. עיין רש״י שכועומ ו ל ל ת ה ו צ מ ל ה . כ א ר מ  ג
, ערכין נ  טז ע״א דייה לא, ודייה כל, לעיל ג ע״
( נ . (מא־ נ דייה וקדשו, וע״ש לג ע״נ ״  לנ ע
ז לט , ע״ , וע״ש ג ע״נ נ . לעיל נ ע״ ו ר ל ש  א
 ע״א ד״ה אין לו, חולין סה ע״א ד״ה אע״פ,
נ ד״ה א״כ, סוטה לא ע״א, חעניח ״  נרפות נ ע
 טז ע״א, נדרים לנ ע״א. (מא׳־נ)

ה ר ו ת ן ה ן מ מ . ה ש ו ר ו ש ח י א מ י חי ב י  ו
( א . חולין קט J (ג• מהרש״ י ו ן כ י נ  מ
׳ ו ג כ ״ ח נ י כ ש נ א ו מ נ י ד י ת ב ר ו ס ח מ ר ז ב  ד
נ ואולם נמדרש ״ . נ ח ר א צ ל ו א נ י י א ח י  ו
 אסחר ונחנחומא נאמר מדרש זה עלה בידינו
 מן הגולה. ואולי דמן הגולה היינו השכים מככל

 לא״י כימי כורש, והמה אנשי כנסת הגדולה.
 (מהרצ״ח)

. שכת פז ע״כ רש״י ח ח מ ח ש ם חי ו ו חי ת ו  א
 ד״ה ראשון, זכתים קכ ע״א, כרכות ה ע״א.

(  (מא״נ

. וי״ל ׳ ו ג ה ו נ ם ש י נ ו מ ש י ב ה י ב ו י ת כ ה  ו
, וי״ל ׳  דכחיכ נמי כי על אפי ועל חמתי וגו
( ץ ״ נ ע י  דלהכי מייתי נמי קראי אחריני. (
. ל ח ת ר ב א ק ע ה י א ר ר ש א י כ ה י ב ו י ת כ ה  ו
 נ״כ כתיכ וישא את קולו רכך כוי. (יעב-ץ<
. עח״א. י ו ב כ ק ע ה י א ר ר ש א הי כ י ב ו י ת כ ה  ו
 ולי ק״ק הא כחינ שס רכך, וע״ש כמדרש
 טעמים על ככייתו. (רש־־ש)

. י״ל ד ח ם א ו ר י ק ו י ב ה י ב ו ר הי ע י ב ו י ת כ ח  ו
 משוס שנגנז האור שנכרא כו, משוס הכי מסיק
 נמי והאיכא שני כוי, וכשני נמי לא סגי משוס
 דאכרי כיה גיהנוס, אלא משלישי דוקא שפיר
 מקשי, אנל כרכיעי כחוב מאורוח חסר כוי,
 נחמישי י״ל משום שאומרים לו לאדם יחוש
 קדמך [סנהדרין לח.], נשישי אדם ניקר נל ילין
( ץ ״ עב י  [חהליס מט כא]. (
. כמדרש רכה מגילת ו ו י ה מ י י ב ה י ה ו ש מ  ח
) קא חשיכ ג א עלה קיז ע״  אספר (ריש פ״
( א  הצער שהיה ככל אחד. (ג׳ מהרש״
. עירוכין נכ ע״א. (מא״נ) ל פ ר מ  א
. סוכה כז ע״כ, יכמוח סג ע״א ה י צ מ א ץ ו ו מ  א
 ד״ה יצאו, נזיר כג ע״כ ד״ה חמר, מכוח כג
 ע״כ ד״ה ממנו. >מא״נ)

. עט״א י ו ן כ ו ז ב ח י ת כ ׳ ו ו ל כ ״ ר א ם ד אי בי  נ
 דנכיאיס ל״פ משנים, ומה יעשה כהא דסוכה
פ נכיאים, דלא הוה ״  שהכיא העמידו מלכים ע
׳ש)  אלא שמואל לכד. (רשי

. כ״כ צט ע״א, יומא כא ע״א, ן ו ר ם א ו ק  מ
 מנחוח צח ע״כ ד״ה דוחקין, וע״ש צט, סוכה
ף ה. (מא״נ)  ד

 שלחן ומנורה ומזכח מעככ, ועי׳ הלכות קטנות
 ח״נ סי׳ יד נחשוכח הר״מ גלאנטי שם, ועחוס׳
נ א  סוכה מא א ומש״ש, ועי׳ זנחים ס
 שהנכיאים העידו שמקריכין אף שאין כיח, ועי׳
׳ם) ן ציון סי׳ א. (מהרש׳ י  תשו׳ מ

. י ר ב מ ר א ד י ש ו ם ק ו ש ח מ י ר כ ד ט ח ״ מ  ו
 תוס׳ הקשה הרכ תיים וכי לא ידע המשנה לכך
. כתכ מהרש״א קושיא ראשונה וכי לא  נראה כר
לע המשנה לא מיתרצא כהכי, ואפשר דלא חש  י
ל ללקלק כאן כגמרא  לתרצה. ולי נראה דיש עו
 למסיק תנאי היא, דלפירוש הר״מ למאי מייתי
] מידי  לה מנמולא הכא, כיון דלא נפקא [לן
 כמילחיה דרכי יצחק ודמתנימין דהכא, דלא
דו דמתניחין ״ע] מו כו  ממוקמא כחנאי, אלא [
 קושטא היא לדכרי הר״ח. על כן יש לומר
 דכאמת תנאי פליגי כהא דתנן קדושת ירושלם
 אין אתריה היתר, ולא כפירוש הרכ סייס,
 שהר״ת מיישכ דלא פשיטא ליה לדכי יצחק
 למילחיה כתנאי, משוס דאיכא למימר דלא
 פליגי כהכי, אלא כקדושת מקומו של מזכח
 ולעולם מצי סכר רכי יצתק דמשנתנו כמחלוקת
[ ׳  שנויה, דהא משכחינן תו סממא ןדמתני
 קדושה ראשונה לא קדשה לעתיד לכא, דתנן
א מ״ה] ואם אין מקדש ״ פ  התם כמעשר שני [
 ירקכ, א״כ ידע מן המשנה מעיקרא, ומשום
] סתמא מ הדר כיה, דהכא ןחרי ״ ר  קושיא ד
 והכא חל, וכחנאי איכא למדחי כדלעיל, אנל אין
] וכך משמע כחולין (יז א) למאן  [האמת כן
 דס״ל לא קדשה לעמיל לנא אף הכמות
( ץ עב״ י  מומלומ. (

, ן ) מוס׳ ל״ה עמו . (מגיגה ג נ ה ש ד א ק  ל
(  (ינמומ טז א) מוס׳ ד״ה עמון, (שם סנ נ
 חוס׳ ד״ה ירושה, (זנסיס עג א) מוס׳ ד״ה
( ש ו ב ל ר״מ. (  ו

. עירוכין כ ע״כ, וע״ש כו א מ ל ע א ב ת ו ע י נ צ  ל
. (מא״נ) י ״ לר  ע״א, זכחיס ס ע״א רש״י ד״ה ו

. (זכחיס קיט א) חוס׳ ד״ה זו. י תנאי  כהנ
( ש ו ב ל ! 

׳ נ רמכ״ם פי ״ . נ ו י נ ת חו . ד״ה בי י ״ ש  ר
ף מנחוח כמ״ש כאריכוח נדון ניח  המשניוח סו
 חמיו, וקצח מזה נמצא כירושלמי יומא פ׳ ששי,
 ועדיין נעלם ממני המקור לדכרי הרמכ״ס כפי׳
 המשנה מנחוח. ואולם לשון שמעחי שמקריכין,
 דמשמע דכזמן ר׳ יצחק שהיה כימי רכא היו
 מקרינין עדיין, וכאמח ידענו שכיח חוניו נחרכ
סוכה )  ערך שמי מאוח שנה מקודם, וגס אמרו
) דכימי אלכסנדר ככר נמרכ המקדש  נא:
 ואלכסנדרייס ע״ש. וא״ל דהכוונה כמקום כימ
 מוניו, הנה זה יוצדק רק כמקום המקדש, דכיון
 שקדשה לע״ל המקוס הזה קדוש שיקריכו עליו,
 אנל ניח חוניו נחו״ל הוא, ומאי עדיפומ לנימ
 חמיו. (מהרצ״חו

׳ ו ש כ ר ו י כ מ י ם ב ו ש א ב ש ם. מ ה קלעי ״  ד
. ש ו י ר ד ש ל ל ת ש נ ש ׳ ב ו ה כ נ ב ש ״ ד כ ע  ו
) כפי׳ ד״ה כשנח שחים . טו )  ממוה עי׳ לקמן
ע ״ ע ו ) ״ ׳ ו  ״שנחכטלה המלאכה זה י״מ שנה כ
ד יכ), ומקרא מלא ושיצי׳ כימה ״ ר  ס״ל יא ו
ר על שנמ שמ ללריוש מלכא. לכן נ״כ  לנא כ
( ש רש־  לט״ס הוא וצ״ל כשנמ שש ללריוש. (
. ה ע ש ת ר מ ת ו ם י ן ש י א . ו ו ל ת א ה א ״  ד
 לפנינו אין שס אלא מ׳, אולם לפניו היה שם
ר״ל ל) כפירושו ) ל ל אחת והיא לול, עי׳ לעי  עו
 וכרש״א שם, וללא כהט״א שכ״ע שם לל״ל
ד חזינן הכא ללייק שפיר והעמילם למנין. ה  ל
רש״ש) ) 

. ב ״ י כ ן ו י תנ מ התם נ . ו ם ו א נ ה מ מ ל ה ו ״  ד
 וא״כ מתניתין לשם ע״כ לא אתיא כווחי׳ והרי
 יש תנאי, אלא להגמרא רוצה למצוא תנא כשם,
רש״ש)  וכה״ג רכות. (
ך א י א ה י ש . ק י ת ע מ  תוספות. ר״ה ש
. כתענית (יז כ) ׳ ו ה כ א מ ו ט ם ב ן ש י ב י ר ק  מ
 הקשו כה״ג ותירצו דכצכור הותרה טומאה,
 אכל בית חוניו לא הוה אלא ככמת יחיד דא״מ
 כה תמומ״ס, וטומאה נוהגת אף ככמת יחיד,
ף זכתיס וכפי׳ הרמכ״ס שס, ע״ש.  כדאית׳ סו

 1רש״ש)

. אחוניו גופיה ׳ ו ה כ א מ ו ו ט ר ז א ג ה . ד ד ״ א  ב
 לא קשיא, דהא לא גזור אלא יוסי כן יועזר
 וחכרו (אף לא הוחלטה על ידיהם כי אס ע״י
) וחמיו כן [ . ׳ שכמ טו עי ן דשמונים שנה [ מ  ר
ה אומו  שמעון הצדיק, מיד אמר מומ אביו מ
, ואיהו קדים [ : ט ק  כימ, כדאימא שלהי מנמומ [
 להו דאינהו קכלו מאנטיגנוס, והוא משמעון
. מיהו חוס׳ שפיר מקשו [  הצדיק [אבות פ״א, ג

׳ כירושלמי פסחים פ״כ הל׳ ד לא אחיא אלא  עי
 כרכי שמעון דרכי שמעון אמר כיון שנזרקו,
 והמפרש כעל ק״ע החפלא שס על רש״י מזה,
ש לומר דוקא כזה אחיא כרכי  אכל ל״ק ד
( ש ו ב ל  שמעון והכן]. !
. סוטה טז ע״א ד״ה ה ל י ן ש י ן ב י / א י נ ת  מ
 לרכוח, חמורה כא ע״א ד״ה ה״ג, וע״ש ע״כ
״ ״ א מ  ד״ה יכול. (

ל כ ש ב ״ ע מ ל ו ״ ק ן ק י ל כ ו ה א ל י ש ב  ש
. וכ״ה כפ׳ כחרא דזכחיס. וק״ל מדוע ה א ו ר  ה
ד פ׳ פ ס  שייר ככורים שנוהגין נשילה, דאיחא נ

׳ זה שילה וכ״ע.  מכא והלכמ אל המקום כו
רש״ש) ) 

ם. כהנים י ד ג ה ב ב ו ר . ר״ה מ י ״ ש  ר
ד רש״י כ נ עיקר ד ״ . נ י נ ת ש ו בבי ש מ ש  ש
 מנוארים נירושלמי. אולם עי׳ נאר שנע
 כחוספוחיו לפ״ג דהוריוח כאריכוח החילוקים
ן כהן משוח וכין ממכה כגרים. (מהרצ״ח)  מ
. ן ו ע ב ג ב ב ו ו נ ו ב ד ו ע ן במה. ב י ן ב י ה א ״  ד
( ש ״ ש ר  ל״י מדוע דלג גלגל, ונסה״ע הזכירו. !
ת ו ב ו ף ח א ד ד ״ ס ק . ו א ם ותו ל י ח ס ה פ ״  ד
. לדנריו העיקר י ו ן כ מ ם ז ה ן ל י א ר ש ו ב  צ
׳ כפשוטו  חסר כדכד החרצן, ומדוע לא פי
 דקושייח המקשה היחה מחמידין ומוספין. שוכ
״ ש כו׳ כוי, ומעמה  החכוננחי דגירסחו ומני ר
 א״ש פירושו קצח. (רש-ש)

. ח ו ש ן מ ה ן כ י ן ב י  תוספות. ר״ה א
. י ו ו כ א י ב ה ל ל ו כ ט י ו י ד ן ה ה ׳ כ י פ א  ו

 עחוס׳ יומא נז א ד״ה אני כוי, דככיח ראשון
 לא היה כהן משיח, ועי׳ משנה למלך פ״ה

 ממעשה הקרמוח הט״ו כזה היטכ.
ם) ש״ מהו ) 

ן י א פ ש ״ ע . א ש מ ש מ ן ה ה ן כ י ן ב י ה א ״  ד
. עי׳ י ו י כ מ ל ש ו ר י תא ב ש כדאי מ ש  מ
 חשונמ הגאון מדזיקונ שנספר אלפי מנשה
' ח. (מהרש״ם)  לחו״מ סי

י ו ע כ מ ש ה מ ו י ה ו ט כ ק י נ א ל ד ״ י . ו ד ״ א  ב
׳ כצ״ל. ו ש כ ה י נ ש ל ה כ ו ב נ י ר דהי ב  כ

רש״ש! ) 

׳ ו ן כ ו י כ י ד נ ש ו ד נ י ש ו ד י פ ק ל ״ . ל ד ״ א  ב
רש״ש)  כ״ג דצ״ל. (

א ״  דף י ע
. י ו ד כ ב ס ז ק ״ ה ז ׳ ב ו ק כ ח צ ר י ״ . א א ר מ  ג
רש״ש! ) . י  כצ״ל כלא ו

. כרכוח סא ע״כ רש״י י ו ה כ נ ו ש א ה ר ש ו ד  ק
, יומא מה ן  ד״ה וכזמן, חגיגה ג ע״כ ד״ה עמו
 ע״א ד״ה כלילה, סוכה מא ע״א ד״ה
נ ד״ה כעין, ניצה ה ״  דאשחקד, פסחים לט ע
, ודף ן נ ד״ה עמו ״ נ ד״ה ונקש, ינמומ טז ע ״  ע
 פכ ע״א ד״ה ירושה, מכומ יט ע״א ד״ה ואי
 ליכא, שכועומ טו ע״א ד״ה אין, וע״ש טז ע״א
 ד״ה חני, כ״כ נו ע״א ד״ה חייכ, וע״ש צ ע״כ
 כרשכ״ס דייה לפוגא פוק, חולין טז ע״כ וע״ש
 ס, זכחים כד ע״א דייה הואיל, וע״ש נט ע״א
 ד״ה עד שלא, וע״ש ס ע״כ ד״ה מאי קסכר,
 וע״ש סכ ע״א, וע״ש עג ע״א ד״ה רמ״א,
 וע״ש קיט ע״א ד״ה זו וזו, וע״ש קי ע״א,
, כתוכומ כה  מנתות מה ע״א, ערכין לנ ע״נ
נ ד״ה והתניא, ״ , לעיל ג ע  ע״א, נדה מו ע״נ
 לקמן יד ע״א, וע״ש כת ע״א, ובסוף מסכ׳
״ ״ א מ  עדיות. (

. (מכות יט א) תוס׳ ד״ה ואי. א ב ד ל י ת ע  ל
ש) ו לב ) 

. (שבועות טז א) תוס׳ ד״ה תנא, ן ד תנ ו ע  ו
( ש ו ב ל  (זבתים קז ב) תוס׳ ד״ה ר״ל. (
. (זבתים ס ב) תוס׳ ד״ה מאי. ן י א פ ש ״ ע  א
 [א״ה עי׳ ברמב״ס ז״ל פ״ב מבית הבמירה
, ובפי״ט ממעה״ק הט״ו,  ה״ד, ובפ״ו הט״ו
 וצ״ע מ״ש רבינו פ״א מאיסורי מזבת ה״ז
 דאינו לוקה דהא מקריבין אע״פ שאין כימ כמו
ר נאוין שטז  בשוחט בחוץ, ומצאנו במגילת ספ
 שהעיר כזה ע״ש, וכחשוכה להגאון מוהר״ר
ד נ״י האכ״ד דק״ק נאווארדאק כחמו כזה  דו
ד הכפחור ופרח שכחכ דלכך אין כ פ ד ״  ע
 מקריבין כזמה״ז משום דאין כהן מיוחס, וא״כ
 לכך אינו לוקה משוס דלא ידעינן הכהן
 המיוחס, אכל חיוכא איכא דודאי איכא כהן
 מיוחס כעולם, והארכנו הרכה כזה ואכ״מ, ועי׳

.  בשו״ח זקננו בעל שער אפרים סי׳ עט]
( ש ו ב ל ) 

ן י א פ ש ״ ע ן א י ב י ר ק מ י ש ת ע מ י ש ״ ר א  ו
ד דשקליס ה״ב אי ״ . עי׳ ירושלמי פ י ו ת כ י  ב

׳ בשוגג ע״ש, וכש״כ למה  פסול לעולם אפי
 שפסק הרמב״ם בפ״ט מהל׳ ביאח המק׳ הי״ג
ו דאו< כשחט כשוגג לכחחלה לא יעבוד, ט״  ו
 ומשמע נכאורה דמדאודיחא הוא מדכייליה
 בהדי פרועי ראש וקר״ב, ובשאר עבירוח
 משמע מדבריו בפ״ד מה׳ כהמ״ק ה״ז דכשר
ד א ש ז מ  אף לכחחלה, א״כ חלוק הרבה ע״
 עבירוח, ולכן איצטריך לה קרא מיוחד. וק״ק
ך שס (עד.) ד פ  לסמש״כ בדעח הרמב״ם הא ד
 מהמם נסקא, דשם הוא דוקא כדיעכד והכא
 אפילו לכממלה ואכמ״ל. ומש״כ הט״א דאין
מ, הנה דו  מושמץ כ׳ כ״ג כאממ מירושלמי דהו
 מקורו הוא כמ״כ 3פ׳ דמכימין כפסוק כיוס
׳ הק״א דדוקא כיוס א/ ואפי׳  המשמ אומו, ופי
 למאי דהקשה עליו הק״ע כפ״ק דיומא דלטעס
׳ ככ׳ ימים נמי, טעם  הירושלמי משום איכה אפי
 איכה ודאי דאינו אלא מדרכנן, כדמוכמ כמוס׳
 יומא (יכ כ) ד״ה כ״ג, ועוד דלצורך ודאי
 מושמין כדמשמע כמוי״ש שם (יכ.) ד״ה כמה,
פ כ״ג ע״ש כמד״ה מרוכה ״ כ״מ כנזיר ר  ו
 כגרים, והכא אין לך צורך גדול מזה כיון דאין
רש״ש)  לו כפרה זולתו. (

. יומא מ ע״א, וע״ש יכ ש מ ש ן מ ה ן כ י ן ב י  א
 ע״כ ד״ה כה״ג, וע״ש יג ע״א ד״ה כל מצומ,
 הוריומ יא ע״כ 3רש״י, וע״ש י3 ע״3, סוכה נו
ר העלם, וע״ש ע״כ, לקמן  ע״א רש״י ד״ה פ
 כא ע״כ, ודף כו ע״א, פסמים סד ע״כ רש״י
a ד״ה מי נימא. (מא״ 

. נזיר מז ע״א ד״ה ם י ד ג ה ב ב ו ר  גמרא. מ
 וכן, וע״ש נז, קדושין לו ע״כ ד״ה אי דכסניס,
ף ית. (מא׳׳נ)  זכתיס ד

. (נזיר מז א) תוס׳ ד״ה וכן. ח ו ש א מ ל  א
( ש ו ב ל ) 

. מ ״ ל ש ו ד ק ן ב י ל ע ם מ ו ש ה מ ״ כ א ל ל  ו
ד הפעם פסול,  עט״א שכ׳ דאם יארע ככ״ג עו
 מומר לכ״ע לכהן שעכר לשמש ממתיו. וכ״נ
פ הוציאו לו גכי כניה של ״  להדיא כמוי״ש ר
) דמני יט. ) ן  קממימ. ולכאורה למ״ה כסנהדרי
 שס כהן שעכר וסגן (וסגן הוא העומד מממ
 כ״ג לשמש מממיו כשיארע כו פסול, כמש״כ
 הרע״כ כפיה״מ שס וכדאימא כהוריומ (יג.),
 ועי׳ סוטה (מכ.) סגן לא ממונה הוא כוי,
ד א״נ אפ״מ  וכרש״י ד״ה שאם). ומש״כ עו
מ כר״ע, מ״מ הואיל וסר א״נ כמשומ ״  ר
 מלממה ה״א כו׳ ע״ש, ממוה דזה יישב כבר
׳ לר״מ דאי הוה כמיכ והוא לא הוה ידעינן  אפי
ר כהן משימ, רק שהקשה עמה לר״מ  מיני׳ פ
ר כה״מ לדידי׳,  והוא ל״ל דהוה ידעינן ליה מפ
ו  ולזה אין ישוכו עולה. ונראה דט״ס כדכד
 וכצ״ל ה״א משומ מלממה דלא אלים קדושמו
 כ״כ, אימא דמשעכר אינו מצווה על הכמולה,
׳ש)  קמ״ל והוא. (רש׳

מ ״ א ר פ י ס ן ו נ ב א ר ש י ן ר י א א ד ם ר ח ״  א
א ב י ל ח א ב ל טי נ א ו י י ח ב ר ר מ ף א ס ו ב י  ר
. י״ל דר״ת ורכ יוסף כהא פליגי, דר״מ אי  דתנ
מ כחדא הס דפליגי ״ ן דפליגי על ר מ ר  ס״ל ד
ן דפליגי עלי׳ מ ר  עליו בשני׳, ורב יוסף ס״ל ד
 בתדא לא פליגי עליו בשני׳, משוס דכממת
 (יא.) איחא כמשנה אחד כהן המשוח ואחד
 מרובה כגלים ואחד משוח שעכר מחזירין את
 הרוצח, ר״י אמר אף משוח מלחמה מחזיר את
א מחלחא הכהן ר מ  הרוצח, ויליף לה החס מ
 לכמיב, ומשמע לי׳ ללב יוסף לאס הי׳ חלוקים
, וא״כ שפיר לר״מ דן י  כלינים לא הי׳ מחז
 לס״ל למשוח ומלוכה כגלים ושעכר כולם כל
 מצוה כהונה גלולה עליו, וס״ל ג״כ כר״י
 למשוח מלחמה מחזיר אח הלוצח, א״כ שפיל
 איכא לאוקמינהו לגי הכהן, אכל ל׳ חסלא ס״ל

ן להמם. מ ן להכא היינו ר מ  רמסממא ר
( י ־ ר ו פ ) 

ף ב. שכועוח ל ע״א, מולין ל נסי א ו י י ח ב  ר
 פה. (מא״נ)

. לעיל ג ע״א ה ל ו ד ה ג מ ן ב י ן ב י  מתני׳. א
 ל״ה אמש, שבח פז ע״ב ל״ה לאיסור, יומא מל
ל ע״א  ע״א ל״ה שילה, שבועוח טז ע״ב, נזיר י
 ל״ה כמשה, חולץ כ3 ע״ב ל״ה להביא, וע״ש
 מא ע״כ ל״ה עונח נזיל, זכחיס קיכ, וע״ש קא
 ע״א ל״ה לא 3כמה, וע״ש קיז ע״כ ל״ה
 לש״א. (מא״נ)

. פסחים לח ע״3 ל״ה א ו ל ת ם ו  גמרא. פסחי
 זאח אומרח, ול״ה נאכלים, וע״ש צא, זבחים
 קיח ע״א ל״ה וחרגום. >מא״נ)

. (פסחים לח כ) רש״י וחוס׳ א ש חי ״ י ר נ  מ
 ל״ה זאח. (ז3חיס קיז כ) חוסי ל״ה ר״ש. [א״ה
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 משוס הכי אמר תו לא מפרקי, כי מעטים היו
 שכי הגולה אז, כל הקהל כאחד ארכע רכוא וגו׳
 [עזרא כ סל], גס אחר שנחכטל כנין הכיח חזרו
 רכים מהס לככל, כיחוד הראשים הרשומים
 כעולי הגולה כראשונה, הלא הס זרוככל וישוע
 כ״י כהן גדול נחמיה מרדכי, כל אלה ראשים
 ידועים ששבו לככל, ועזרא ונחמיה כפרטוח
! ץ ״ נ ע י  נשארו שס עד אחר שנכנה הכיח. (
ו בשבעח. ובס׳ ירמיח ל . ד״ה ג י  רש״
 בסופו אשר חגלח נבוכדנצר בשנת שבע
ש! י ש־ ו ׳ כצ״ל. :  כי
 ד״ח שניה כבש יהויקים. שנאמר בס׳
׳ ש רש״ ׳ כצ״ל. ו  ירמיה (כה) חדבר כו
ר רושלים. שנשרפה העי  ד׳׳ה מחרבות י
׳ כצ״ל. נרש״ש)  ובהדיא כתיב כו
ה שמות. נ״כ כדאי׳ ש ל ן כוי. ש י  ד״ה באד
ו י  כרייה ג ע״כ. •:ר״ ש מדסו
ש בספר דניאל ו ר ו ש ח  ד״ה שנים כוי. א
( י ו ג ש ו ר ו ש למלכות כ ל  (בשנת ש
 חא״מ. ח־״ש מדסוי־ן
רש. כצ״ל וכן כא״ד ש לכו ל . בשנת ש  בא״ד
 לקמן, והוא כדניאל י. !:רשי׳ש)
דך ו ל מר י או ׳ד. וגם דבשנות נ״נ ו  בא׳
 נבלעה שנה. לכאורה הנ״ל לפרש דהא דחשיכ
 ל״ז דגלות ירכין וכ״ג דאויל מרודך לששים
 שנה, אין לנו לחשכם אלא לנ״ט, דהרי שנת ל״ז
 דגלוח ירכין היא עצמה שנה ראשונה לא״מ,
 אך לפ״ז יחסר עול שנה אחת לככל לקמן, כי
 גס מה שמנינו לעיל תמני ול״ז הרי מ״ה, הרי
נ היא עצמה ראשונה לגלות ״  שמינית מ
( ש י ש  יויכין. ו ו

ב ע״א  דף י
וש. לקמן טו ע״א ל״ה עמד דרי  גמרא. ו
 כשנת, ר״ה ג ע״כ ל״ה שנת. (!זא״נ)
 כתיב לפי מלאת לבבל וכתיב לחרבות
׳ ש ״ ש ר  כוי כצ״ל. ;
רש. עמש״ל ןיא: ך על כו  קובל אני עלי
 ל״ה התם] בס״ל, ויש ללקלק אמאי [כעי]
 תלמולא, מהא לחזר יכטל המין, ולא נקיט
 עליה אלא שאמר [עזרא א ג] מי ככס וגו׳ ויעל.
 ויש ליישכ שזה שהניח למי הגולה הכחידה, מי
 שירצה יעלה, ומי שירצה ישאר כארצו כגולה, זו
 היחה סיכה לכיטול הכנין ועכוכו, כי רצה ה׳
 שיעלו כולם חחילה [ורק] אח״כ ימו הכיח, כי
 אז לא היה רקכ שולט כו, אי סליקו כולהו
 [כימי] עזרא, כלאיתא כגמ׳ פ״ק ליומא [ט:],
 ומחמח שנתעצלו לעלות נתעככ המין, גס לא
 היה לו קיום כשכיל כך, שלבסוף מרכ מחמת זה,
 נמצא הא כהא מליא, ר״ל עכוכ העליה הוא
 שגרס עכוכ כנין הכימ, ואלמלא היה משלחם
 כיל חזקה, כמ״ש כפרעה [שמות ו א] כיל
 חזקה יגרשם מארצו, אז לא היה מכטל ציוויו
 הראשון כי פלגי מים לכ מלך כיל ה׳ וגו׳ [משלי
ו ץ ״ נ ע י  כא א]. ,

י ופרס. י וכתיב למלכי מד מד  חיל פרם ו
 נ״כ עי׳ סירש״י. ואמנם הטו״א מפרש למקשה
 כמאי לפעמים מקרים פלס למרי. [ולפני
 הטו״א היה הגי׳ כגמרא חיל פרס ומלי וכתיכ
 וכוי, ותיבת הפרתמים לא היה בגירסתו כגמרא
 ומזה הוכית ללא כפירש״י]. ומצאתי בעז״ה
 סייעתא גלולה לפירושו ז״ל כמלרש רכה, וז״ל
 המלרש שס לכר אחר חיל פרס ומלי פעמים
 שהוא מקלים פרס למלי ופעמים שהוא מקלים
 מדי לפרס, כשהמלכות כמלי פרס טפלה לו,
 כשהמלכות כפרס מלי טפלה לו, עכ״ל המררש
 שם והיינו כפי׳ הטו״א ז״ל, ואכן לא היה
 הוצרך לומר דהגמ׳ מלייק לשקוליס היו,
 וממילא מוכח דאתנויי אתנו כהדדי, דלפי דכרי
 המררש משמע רמכיא ראיה מן ההקדמה גופא
( ל  ולו״ק. יחש״

. ע״ז ח ע״ב, שבועות ו ע״כ.  מינן מלכי
( ]  (מא״

י מפני מה ׳ ו את רשב׳ די ו תלמי  שאל
תו ל שבאו א ר ש ל י  נתחייבו שונאיהם ש
ר כליה כוי. מאמר הלז יש לדקדק כו  דו
 הרכה, ראשון תמוה, שאמר להס אמרו ני אתם,
 וכי זו הדרך להשיכ לשואל, אמור לי אתה, אס
 היה יודע לא היה שואל. שנית, לקאמרי ליה
 מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע, היכי ס״ד
 דמשום כך יחחייכו כליה, אפילו אותם שאכלו
 נכילות וטריפות, אם אנוסים היו, הא מצוה
 קעכדי, דכשאר עכירות תון משלש קיי׳׳ל יעכור

 שים הודו מפסיק כיניהס, גס יש עוד ארן כוש
 אחרת מלכד אותה שכדרומה של מצרים, והיא
 למזרח העולם, ומהערכיאים היא, גם היא אינה
( ץ עב״ י  רחוקה מהולו. (
ש בסוף העולם כוי. ו כ י ו ל כו א ו מ ש  רב ו
 עי׳ ס׳ תבוה״א פייה מתולדות מ׳ שהוכיח
 ש״ש כ׳ מדינות כוש, א׳ סמוך להודו וא׳ בסוף
 הישוב, וכן כחפסח, וכזה נחלקו רכ ושמואל אי
ש - ש ר ה מ  מ״ירי בכוש הקרוב או הרחוק. י
א תפסח בסוף העולם. עי׳ ס׳ אס ״  ח
! ץ ״ עב י  לנינה. (

י חיי עמרם כוי. נ״נ הקשו שנ  אלא מעתח ו
 לי אמאי לא פריך מושני חיי לוי שבע ושלשים
 ומאח שנה, וכן מושני חיי קהת וגו׳ המוקדם
 כקרא ניכן הקשה רש״א]. ונ״ל דאיכא למימר
 כשם שכאן מורה שלא היה חחלחו וסופו שרן,
 אלא כחחנה מלו על ז׳ כוי, כך התם כלוי וקהת
 י״ל לא הי׳ תחנחם וסופם שוין, דכן ז׳ לא הי׳
 צדיק כ״כ כמו שהי׳ צדיק כשהי׳ כן [לי, ואז לא
 הי׳ צדיק כ״כ כמו שהיה כן] מאה, אכל גכי
 עמרם פריך שפיר, דאימא כמדרש למה נקרא
 שמו עמרם, שהיה כעמר נקי אגכ אמו, הרי
 תחלמו וסופו שרן ודו״ק. (תפלי׳מ:.
 ג׳ מלכו בכיפה. סנהדרין כ ע״ב ד״ה מלך.
( ] ״ א מ  ערכין ו ע״א. (
ש כוי. נ״כ עי׳ ו ר ו ש ח א אלו חן אחאב ו  ו

 דרשות מהראנ״מ פ׳ מצא דף צב ע״כ.
; ר א״ בנ ! 

׳י. ד״ה כי עבדים. לפני מלכי פרס  רש׳
רש״ש!  לתת לנו מחיה כצ׳׳ל. (
׳ ש ״ ש ר  ד״ה שטנה. שלא יבנוהו כצ״ל. :

ף יא ע״ב  ד
וט. מענית כט ע״כ רש״י  גמרא. מלך והדי
( נ מא״  ד״ה וכן. י

שב שלמה על כסא. יומא נד ע״א דייה י  ו
(  כריכים. (מא״נ
 חהס אשתבוחי משתבח בנפשיה. לכאורה
 דכר תמוה הוא לומר כך, משום נתן לי ה׳,
 וגמירי דאפילו שדים נא מפקי שס שמים
 לבטלה [לעיל ג.] וכ״ש מלך כשר שקראו ה׳
 משיחו. ועוד מה לרות הקודש (כמובים ברומ
 הקולש נאמרו לכתוב) לטפל כדכרי שקר דאיהו
 קמשמכח, גס כל הפרשה לנכואת ישעיה עליו
 [מה, א] לדר לפניו גרם וגו׳, מוכחמ כן,
 שהכטימו הקכ״ה כמלכומ כוללח העולס יומר
 מנבוכדנצר, אכל רז״ל אממ ולכריהם אממ, כי
 אמנם ההכטמה ודאי כך הימה כללימ, כמפורש
 שס, ולכן מה שאמר כורש כל ממלכומ הארץ
 נתן לי הי, דכר אמת הוא, אכן על מנאי הימה
 המתנה ההיא, על מנת שהוא יכנה עירי וגו׳
 ובדאיתא לקמן, אמר הקב״ ה למשיח, הובל אני
 עליך על כורש וגו׳, וגם יבנה עירי נא קיים
 כלל, אדרכה נחעככ מין חומוח ירושלים זמן
 רכ, גס כנין הכית עד שנת שחים לדריוש, וכן
 כתוכ שכימיו כתכו שטנה צרי יהודה, וכטנ
 ציוויו למות המקדש, וכן אמרו תז״ל שהחמיץ
, לפיכך גס כן [  כדאיתא כריש גמרא דר״ה [ג:
 לא נתקיימה לו הכטחת המלכות הכללית
 כשלימות, דלא עדיפא מהכטתת מתנת הארץ
 לאברהם אבינו, שלא נתקיימה כשלמותה לזרעו,
 כפי שנאמר ככרית בין הבתרים, בעשרה עממים
 מתמת שלא קיימו ישראל התנאי, כעכור ישמרו
 חוקיו וגו׳ [תהלים קה מה], שכעכורו אפילו
 מה שהיה כידס נטל מהם, עד לעחיד שיקיימו
 התנאי כשלמותו, אז תתקיים גס המתנה
( ץ ״ ב ע י  כשלימותה, כמהרה כימינו. !
רושלים שבעים  וכתיב למלאות לחרבות י
 שנה. האי קרא אין לו מקום כאן, ונ״ל ללקחו
 מזה ולהציגו בסה״ע, אחר מאמר דאיבעיא ניה
 למימני ממרכות ירושלים דכתיב למלאומ בו׳
.  וכפיש״י. :רש״ש;

ך כוי. בשנת מלכותו את ד ו ל מר י  נשא או
׳ מבית הכלוא כצ״ל. (דש־׳ש) ש כו א  ר

 אפיק מנא. לקמן יט ע״א, ע״ז נכ ע״כ.
!  (מא״נ

לו בשבעה. שכמ קמה ע״כ ד״ה נ״כ שנה,  ג
 יומא נא ע״א ל״ה נ״כ שנה, נזיר לכ ע״ב,
;  ערכין יכ ע״א ד״ה משכע. (מא״נ
לא אפרוק כוי. ן ו ן דחזא דמלו שבעי ו  כי
 אע״פ שככר עלו ישראל עם זרוככל כשנה
 ראשונה לכורש, כל עוד שלא נכנה כימ המקדש
 וירושלים לא נממה על מלה, לא משיכ גאולה.

 הני מרי לישני וכצ״ל, וא״ש מש״כ כאן גם
 לקריאת המגילה דלמ״ד דקדושה ראשונה לא
 קדשה לע״ל הם כמו״ל, ועי׳ רש״י כשכועומ טז
 ד״ה כל המצומ האלו דלא הזכיר שם קריאת
 המגילה, ונראה דמליא כאממ כמרי לישני הנ״ל
 גבי רכ אסי קרי, דללישנא קמא דקרי כהוצל
 מוכמ דגם במו״ל קורין בט״ו, ולפום הך לישנא
 לא הזכיר לקריאמ המגילה ודו״ק. וע״ע
 כשו״מ משוכה מאהכה מש״כ ע״ד רש״י ז״ל
ם ״ א ר מ  אלו ע״ש]. !

ץ. על העמונים  ד״ה בצאת לפני החלו
 והגבעונים. אולי מממ והגכעונים צ״ל
ש) רש״  והמואבים, עי׳ כמקרא. י

 דף יא ע״א
ו כוי. נ״ב ש לראשנ ו  גמרא. הרכבת אנ
 אנוש ר״ה ארי נוהם ודוב שוקק, דדריש לקמן
ה! מל״  על נכוכדנצר ואמשורוש. :
 באנו באש. כרכומ ו ע״כ רש״י ד״ה
(  לראשנו. (מא״נ
׳ שראל וכו  זכר חסדו ואמונתו לבית י
 בימי מרדכי ואסתר. נ״כ והיינו דכמיכ
 כרישא לקרא זכר חסדו ואמונתו לכית ישראל,
 ולריש בילקוט רות רמז תר״ו, מכאן שאין
 ישראל נגאלים אלא כשכיל נשים צלקניות שיש
 ברור שנא׳ זכר וכו׳ לבית ישראל, למי ישראל
 אין כתיכ כאן אלא לכית ישראל עכ״ל. והיינו
 שהיה הגאולה כאן ע״י אסתר, וכמו שכתכ
 הרשב״ם ז״ל לעיל ל, שעיקר הנס היה על ירן
מרא״כ!  כפורים ע״י אסתר ע״ש. ו
ן בבשר. לשון סרבליהון לחנניה  ומסורבלי
 מישאל ועזריה [לניאל ג כא], כלומר מלובשים
( ץ ״ ב ע  ככשר כמו כסרכל. ך
. כצ״ל כלא י׳. ׳ ׳ בעצלתים כו ר כו  ר׳ אלעז
 1רש״ש)

 אדם ולא מלך. יכמוח סא ע״א ל״ה ואין,
; ו י  ע״ז כ ע״א ד״ה כהנים. ,מאי

 אדם ולא מלך. נ״כ דאילו היה מלך, הנה לכ
 מלכים ושרים כיד הי, ומטה כידס הוא זעמו
 של הקכ״ה, וא״כ צריכים להצדיק המשפט דכל
 מה דעכיד רחמנא לטכ עכיד, אולם המן היה
 אדם ולא מלך, ופעל הרע ככחירה החפשיח
 שלו, ולולי שהיה ה׳ בעזרנו לא יכולנו לעמול.

ו צ״ ח:׳ ה מ ! 

 רב אשי אמר מהסא או הנסה אלהים
. נ״ב להנה י י מקרב גו ו ו ג א לקחת ל  לבו
 ככל המלממוה כשמי המערכומ העומלוח בקרב
 זה כנגל זה, ראינו לאף אם מחנה הוכמה נפי
 חרב, בכל זאמ בכל חוקפה של מלך עליין לא
 נמכטלה, לא בן אם ראינו מרירה ביושבי
 המדינה נגד אומה מושלח, אזי המלחמה ככדה
 עד אס לנצח או להנצח, או שהמורדים גוכריס
 כהחלט, או להיפך שהמורדים נכנעו עד שלא
 נשאר להם כח ועוז להקים כחזקה נגל
 המושלים, וכעוד שלא רפחה ידי הממלוחמים
 משני הצדדים, אזי הסיכה שגרמה המרילה
 עליין עומלמ כעינה הראשון. ואולם כצאמ
 ישראל ממצרים אע״פ שהנכנעיס הרימו
 יליהס, בכל זאמ לא נאכלה מצרים ונשארה
 מלכומ עצומה כבראשונה, ומפ׳׳ז אמר או
 הנסה אלהים לכוא לקחמ לו גוי מקרב גוי,
 שיהיה גוי עצוס כעול שנשארו ילי נוגשיהם
 ג״כ גוי מקיף, וכן כאן כימי אחשורוש נשארו
מהרצ״ח)  עליין גוי גלול. ;
 בימי פרסיים. צ״ל רומיים, וכן כפעם השני
ו א . מצפ״ ץ עב״ י  [וכ״ה כלפו״י]. (
 פרסיים. יומא י ע״א, שכמ יא ע״א ל״ה ולא,
״ ״ א מ  סנהדרין יכ ע״א רש״י ל״ה ותפסו. (
 כתב שטנח. לעיל י ע״א רש״י ד״ה קלעיס.

׳ נ מא״ ! 

. (סנהדרין קכ כ) רש״י ד״ה  אח לראשו
ו ש ו ב ל  אח. ו

. שכת יא ע״א ד״ה ולא, יכמות  אח לראשו
 סכ ע״כ, נדרים סכ ע״א, סנהדרין קכ ע״כ
0 ״ א מ  דייה אח. !

ו  הוא משה. כ״כ קכ ע״א כרשכ״ם. (מא״נ
. ברכות ד ע״א, מ״ק טז ע״כ, ד הוא הקטן ו  ד
ו  סוטה י ע״ב, עירובין נג ע״א כרש״י. !מא״נ
ל ו ד ג ן עצמו אצל מי ש  כך במלכותו הקטי

 ממנו בחכמה. עיין כרכות דף ד ע״א.
ו א מצפ״  י

. אמנם כך הוא, אלא ש גבי הדדי ו כ ו ו ד  חו

 אינו מן המדה. (מנחות צח ב) תוס׳ ד״ה
! ש ו ב ל  לוחקין. (
׳ ש אמות כנף הכרוב כו מ ח  וכתיב ו
; ץ ״ ב ע י  כצ׳׳ל. :

. (ע״ז י א) חוס׳ ל״ה שאין. ן ר זה לשו א  ש
; ש ו ב ל ) 

. יכמות צא ע״כ ל״ה כתכ, ן  שאר זה לשו
 גיטין עט ע״כ ל״ה כתכ, ע״ז י ע״א ל״ה
 שאין, פסתים נב ע״כ רש״י ל״ה וגמירי, יומא
.  לב ע״א, חגיגה ג ע״כ. ומא״נ
. סנהדרין סא ז  המן כוי שעשה עצמו ע״

 ע״כ ד״ה נעכד, סוטה ט ע״כ, חולין קלט.
ו  (מא״נ

נן מירא דכיא. כצ״ל. [וכ״מ כע״י  ומתדגמי
ו ץ עב״ י  וכחולין]. (
ו אסתר הצדקת. לכאורה חימה  יעלה הדם ז
 מדוע אותה תאר כשס צדקת ולא כן למרדכי,
 ולקמן בפחיחה ללאדם שטוב לפניו תארהו בשם
 צדיק. ונ״ל דנקיט בן להנצל מקושיא, מלוע
 לכולם קרא כשמות תוארים זולת אסתר שקראה
 כשמה העצמי, כדכתיכ ויהי אומן את הדסה,
 ורמז תירוץ לזה כמה שהוסיף כה הצדקת, לומר
 דשם הדסה גס הוא תואר לה ע״ש צדקתה,
 וכר״מ לקמן(יג.) אסתר שמה ונקראה הלסה
 ע״ש הצליקיס כוי. (רש״ש<
 לשם זו מקרא מגלה לאות עולם לא
 יכרת אלו ימי פורים. נ״כ הכוונה על מה
 שאמרו כמלרש משלי כל המועלות עתילין
 ליכטל מוץ מפורים, ועי׳ תשו׳ הרשכ״א סי׳ צג
 הפי׳ לאו ליהבטלו לגמרי, רה לבשאר מועלים
 יובל להיות ליקרה דיהבטלו נשעה מפני עוצם
 הגלות, כמו שנאמר שכח ה׳ בציון מועל ושכת,
 משא״כ פורים ע״ש. והנה כע״י נאמר להיפך,
 לשס אלו ימי פורים לאות עולם לא יכרמ זה
 מקרא מגילה, ונכון ג״כ ע״פ מאמרם
 כירושלמי פ״ק למגילה, ומוכא כרמכ״ם
 וראכ״ד סוף הל׳ מגילה דכל הנכיאים כטלים
 חוץ ממומשי תורה, ועי׳ רדכ״ז ת״כ סי׳ תרסו,

 וח״כ סי׳ חחכח מ״ש בבאור דכר זה.
 !מהרצ״ח)

 לאות עולם לא יכרת אלו ימי פורים.
 עי׳ הגהח מהר׳׳ץ חיוח דר״ל דימי הפורים לא
 ימכטלו, ורמז למשו׳ רשכ׳׳א ח״א סי׳ צג,
 ורדכ״ז ח״כ מרכ״ו ומחכ״ח, וע״ע כירושלמי
 פ״א למגלה הל׳ ה, יספר חסילים סי׳ שסט,
 ועט״ז א״ח סי׳ מרעו, ועי׳ בעין יעקב סופ״ק
 דכרכוח בשם רשב״א, ועי׳ רשב״א קידושין
 ע״כ, ותיקוני זהר תיקון כ״א, ופרקי דרכי
 אליעזר פמ״ו. 1מהרש״ם)

 אמר ר׳ יוחנן. נ״כ צ״ל ר׳ יונמן, כי ר׳ יוחנן
 לא ס״ל כן כמ״ש כשמומ רכה פכ״ג, ע״ש
 וביס״ת, וגס כסנהדרין נקיט יונמן ע״ש דף
 לט. וסרה תמיהת הצנ״ח כרבומ דף י עלה
 דראה מפלחן של רשעים אמר שירה שאמר
בש; י ר״ש טו  ר״י, עי״ש והבן. י

ן בים ואתם אומרים שירח. י טובעי ״ ש ע  מ
 נ״כ עי׳ כזוה״ק פ׳ חיי שרה דף קכא ע״ב,
( ל חש״  ובסוטה ט ע״א ע׳׳ש היטכ. :
ש ולא כתיב י ש  ודיקא נמי דכתיב כן י
ש. עי׳ מחזיק כרכה ליו״ד סי׳ פז אות יד שי  י
 מקרא דכתיב בישעי׳ ומשוש חתן על כלה ישיש
 עליך אלקיך, ותי׳ דמשמע הכי ומשמע הכי,
 אלא דהכא איכא סכרא לא הו״ל למנקט הכי
 דלא ליתי למיטעי, וכמ״ש תוס׳ חולין ה גכי
 עורכייס כה״ג ע״ש. (מהרש״ס:
. נראה שכצ״ל. לא עפרון  רבה בר עופרן
 משוס דלא מסקינן בשמיה, שוב ראיתי שגס
 תוס׳ כך כתבו. [ועמ״ש ר״ס הדר עירובין סג:
 גכי לחמן כד ריסתק כתו׳ שס הכיא ר״ח שגרס
( ץ עב״ י  המן]. (

 כסאי בעילם. פסחים פז ע״א רש״י ד״ה זו
 עילם. 1מא״נ;
. הנוהגות  ־־ש״י. ר״ה כל המצות הללו
רע וקריאת לוח מצו  בערי חומח שי
. משמע להליא מלכריו ז״ל ׳ ו וכו ״ ט  מגילח ב
 ללענין קריאח מגילה כעינן נמי א״י, וכחו״ל
 אינו נוהג לין מוקסוח חומה. ונראה לי
 ללטעמיה אזיל, ללעיל לף ה הכיא הר״ן ז״ל
 לכהא ראמרינן שס לרב אסי קרי מגילה כי״ל
 וכט״ו כהוצל, ררש״י ז״ל גריס לקרי כהוצל
 לכנימין למא׳׳י היא, ומשמע לס״ל לרש״י
 לכחו׳׳צ לא מהני מוקף חומה ע״ש כר׳׳ן. [אכן
 לפנינו איתא זה כאיכא לאמרי, ואולי כהא פליגי
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 מגילה דף יב ע״א - דף יב ע״ב וחידושים טו
 לודאי גנאי הוא לו לליכא חו של זהב, דהא
 כהראותו את עושר כבול מלכותו כתיב, וולאי
 היה יכולת כילו [לתת] לכולם מטת זהכ,
ן מ תפל״  ולו״ק. (

ב ע״ב ף י  ד
ן י י ה ב י ב ב ל א ט א ל ת ש ד ה ו ע ט . א א ר מ  ג
ה. הקו׳ ת הי ב י ש ע י ב ש ם ה ו א י ב ר ר מ  א
 מבואר, לאף אס שכת היה הקו׳ כמקומה. אך
 הנה מבואר במלרש ובמפרשים, לכל עיקר
 כוונמ אחשורוש היה, להכשיל אמ ישראל בזנות,
ל ממ״י לעולם ולא יכנה  שעי״ז לא יצאו עו
 הבהמ״ק, ומלכומו מכון לעל. ואמרו כמלרש
) כימים ההם וכו׳ שמה״ש היו  (אס״ר פ״א י
 מללין פמקין לפני הקכ״ה, שהיו אומרים
 לפניו, רכש״ע כהמ״ק מרכ ורשע זה עושה
 מרזימין, אמר להם מנו ימים כנגל ימים, ההוא
 דכמיכ כימים ההם ראימי ביהודה לורכים גמומ
 בשבמ. והנה לזאמ עד שבמ לא היה טוב לכו, כי
 לא היה יכול להוציא ממשבמו הרע לפועל
 להכשיל אמ ישראל, אך ביום השבמ שאז היה
 מקום לעורר הרע על ישראל, אמרי שתטאו
 כשכת, ודימה בנפשו שבשבת יוצא ממשבמו
 לפועל להכשיל לישראל, אז היה טוב לכו, ושלח
( ל א ו מ י ש נ עי  אחר ושתי למען הכשילם. (
רה. סנהדרין קא ע״א. >מא״נ) י תו ר ב ד  ב
. דהא אניסא י האי ל ו ה כ ה בי ק ל י ד א מ  א
( ץ עב״ י  הואי, מפני הצרעת או הזנכ. (
. (יכמוח עו כ) חוס׳ ד״ה ן ו מ י ע ב ג ל ל י  ז

 מנימין, (סוטה ט א) חוס׳ ד״ה מנימין.
( ש ו ב ל ) 

, ן . לעיל טז ע״א ד״ה עמו ן ו מ י ע ב ג ל ל י  ז
ו ע״כ ד״ה מנימין, סוטה ט ע״א ד״ה  יכמוח ע
(  מנימין, כרכוח נח ע״א. ןמא״נ
ת. דכתיכ כהו ו במנחו ם ר ם מ ו ל א כ נ ס ר  מ
 [ויקרא ו, יא] תופיני מנתת פתים ודרשינן

 [מנחות נ:] תהא אפויה נא, היינו מרם נא.
( ץ עב״ י ) 

. ת ו י נ ע ר ו פ ן ל כ ו מ ן ש כ ו מ קרא מ ת נ מ ל  ו
ץ פ ו ט ק ו י ד ה ן ש א כ א מ נ ה ב כ ר ר מ  א
. הקו׳ מפורסמח כזה, דאף אם לא ש א ר  ב
 יקדים תהלה שהוא המן, ג״כ מוכח שהדיוט
 קופץ כראש, כיון שנזכר כאתרונה. אך מכואר
 כמדרש, כי אלו שבעת שרי פרס ומדי היו
 ממולקין לשכעמ ימי השכוע, וככל יוס היה אחד
, וכיום השכיעי היה יומו של ממוכן, רק  דן
 שהיה ד״נ למלכה המקכצו כולם לדון אומה,
 ולפ״ז היה מקום לומר כי ממוכן היה הגדול
 שככולס, אך מה שנזכר כאחרונה הוא משום
 שחושכ אוחס כסדר ימי השכוע, ויומו היה יום
 האחרון מימוח השכוע, והוא כיומו היו מעיין
 כדין אשר יצא מהם ככל ימי השכוע מאותן
 הששה אשר דנו ככל יום אם ישר היה משפטן
 או לא, כדרך השרים הגדולים אשר יעיינו כדין
 השרים הקטנים מהס. אך הואיל וחנא שממוכן
 זה המן מוכח שהדיוט קופץ כראש, דא״א לומר
 שהוא היה הגדול שככונס, דהרי המן רק אח״כ
 נתגלל, כלכתיכ אחר הלכריס האלה גידל המלך
 אח המן וכו׳ ונשאו על כל השרים, ומוכח לעל
( ל א ו מ י ש נ עי  עחה היה הקטן. י

. שמעחי י ו ש כ א ר ץ ב פ ו ט ק ו י ד ה ה ן ש א כ  מ
 בשם הגר׳׳א דהכונה עפמ״ש רש״י פ׳ מטות
 כשם ספרי, למדגקט חמשת מלכי מדין ש״מ
 שהושוו כעצה. וה׳׳נ כזה א״א לומר שהשאר לא
 הסכימו, מלנקט שכעת שרי וכו׳ וכע״כ
 דהסכימו כולם, ומלנקט רק ממוכן, ש״מ
 דהדיוט קופץ כראש. (מהרש־-ם)
ת. לעיל ג ע״א, לקמן כא ע״א ו ר א אג ל מ ל  א
 ד״ה אלמלא. (מא״נ1

. נדה כה ע״א ד״ה פרשת. 1מא״נ; א כ ש ד ר  פ
׳ כיערות דכש . עי ן קאתי י מ י נ ב א מ מ ל  א
.  דרוש ג על פסוק למנצת על אילת השתר כר

 (מהרש״ם)

. (עירוכין סג א) מוס׳ ד״ה כל. ן י מ י נ ו מב י ב  א
 [א״ה עיי שו״ת זקננו הגאון בעל שער אפרים
! ש ו ב ל ) . [  סימן מט

. עירובין סג ע״א ד״ה כל, ב״ב ן י מ י נ ו מב י ב  א
״ ״ א מ  צא ע״ב רש״י ד״ה זה יהושע. !
. הקשו ה ד ו ה י ו מ מ א ן ו י מ י נ ב ו מ י ב  א
 המפרשים דלמה מייחסו אתר האם, דלא מצינו
 בשום מקום לייחס אחר האס. אך הנה מצינו,
ד נשתלשל מיהודה,  אשר כל מלכות בית דו
 והטעס בזה דהנה יצחק בירך לעשו על הידיס,

י השחיה, ממילא האכילה הי׳ יוחר וא״צ ט ר  מ
( מ תפל״  לכחוב, וק״ל. (
ה ב ו ר ה מ ל י כ י א ו ה כ ר ו ל ת ת ש ד  כ
. נ״ב ושמעחי בשם הגאון החסיד ה י ח ש  מ
 מהר״א מווילנא ז״ל דהנה מצינו במשנה דאבוח
 כך ה״א דרכה של חורה פח במלח תאכל ומים
 במשורה תשתה, ראינו דבסת לא ניחנה שיעור
 וקצבה, ובמים נמנו שיעור ואמרו במשורה
 תשתה, ראינו לדת של עומלי תורה אכילה
 מרובה משתיה ולפמ״מ. אולם בילקוט אסתר
 כשם אכא גוריון מכואר כפירש״י. (מהרצ״ח!

. עיין בלויח תן. י ו רה כ ל תו ת ש ה ד  מ
נזצפ״א) ) 

. אין כלל זה אלא עד ה י ה ש ה מ ב ו ר ה מ ל י כ  א
 ארכעין שנין דמכאן ואילך משתיא מעליא [שכת
( ץ עב״ י  קנכ.]. (

י כ ד ר ן מ ו צ ר ׳ כ ו כ ש ו י א ש ו י ן א ו צ ר  כ
נ כי עשרה פעמים כתיב ״לעשות״ ״ . נ ן מ ה  ו
 במגילה, ששה פעמים כתיב לעשות ע״ס רצון
פ ״ ד ארכעה פעמים כתיב לעשות ע  המן, ועו
 רצון מרדכי והם: מד הכא. (כ) כדת מה לעשות
 כמלכה ושמי על אשר לא עשמה וכוי, והוא
פ דעמ המן ורצונו, כדכמיכ ויאמר המלך ״  ע
ר ויאמר  למכמים כוי והקרוכ אליו כוי ממוכן כ
 ממוכן כוי, ומניא לקמן ע״כ ממוכן זה המן.
) והעם לעשות בו בטוב כעיניך, וקאי ג״כ על ג ) 
 המן כדכתיב ויאמר המלך להמן. (ד) מה
 לעשות באיש אשר המלך תפץ כיקרו. (ה)
 ויאמר המן בלבו למי יחפוץ המלך לעשות יקר
) ויאמר ו פ רצון המן. (  יומר ממני, והוא ע״
 המלך אחשורש וכו׳ אשר מלאו נכו לעשומ כן
׳ איש צר ואויכ המן הרע  כו׳ ותאמר אסחר כו
 הזה, והיינו הך קרא דמייחי הש״ס כאן על המן
 שנקרא איש כוי, והס לעשוח הכל כרצון המן.
 אכנ כאשר נהפך אח״כ כחסדי המקום כ״ה
 מיגון לשמחה נהפך אחר כן לעשות הכל ע״פ
 רצון מרדכי והם: (ז) ותאמר אסתר כוי ינתן
 גם מחר לעשות כדת היום ועשרת כני המן יתלו
 כוי, והוא כרצון מרדכי. (ח) ויאמר המלך מהרו
פ דעת  אמ המן לעשוח כדכר אסחר, והוא ע״
) מה ראמה דף טו ט ג״כ, ועיי לקמן ( ד ר  מ
ט) לעשות אומם  אסמל שזימנה אמ המן וכר. (
) ואת אשר המלו לעשומ י  ימי משמה ושממה. (
( כ מרא״  ואמ אשר כמכ מרדכי אליהם. (

י כ ד ר ן מ ו צ ר ׳ כ ו כ ש ו י א ש ו י ן א ו צ ר  כ
. ופירש״י שהם היו ב׳ שרים משרמיס ן מ ה  ו
 במשתה. והקשה המהרש״א לאדרבא דמשמע
 דיסל המלך אמ שרי המשקים שיעשו כרצון איש
 ואיש השותה, ע״ש. ואפשר דהוכרמ רש״י לזה,
ן שרצה לעשות טו  דככר גזרו אז על מגע נכרי, ו
 כרצון מרדכי, דעתו היה שישראל ישתו יין כשר
ע נכרי, א״כ היה מההכרמ שמרדכי  ולא מג
 יהיה שר המשקים ולא נכרי, דמשמע שלא היה

 כעמ ההיא שר אמר ככימ המלך זולמ מרדכי.
( ל א ו מ י ש נ עי ) 

. ע״ז כה ע״כ ד״ה נכרי, סוכה דף י  איחר בקר
( נ ו ע״כ. !מא״  נו, יומא פה ע״כ, כמוטמ פ
ר ה׳ מ ה א ק כ ״ ה . ו י ל אנ ב ו . ר״ה ק י ״ ש  ר
י ו ר כ ש ש א ר ו ל כ ך ע ל ל ב ו י ק נ ו א ח י ש מ  ל
ש) ׳  כצ״ל. (רש׳

י ו א כ ר ק מ א ב ק ר ם ז ע ך ט ן ל י א . ש ד ״ א  ב
רש״ש) ) . ל ״ צ  כ

י ד ג ם ב ו ש ד י ו ב י ה נה. ש י כהו ד ג ה ב ״  ד
. רצ״ל ם י ל ש ו ר י ם מ א י ב ה ל ש ו ד ן ג ה  כ
 נבוכמצר וחילו הביאום מירושלים, וכאו לידי
 אמשורוש כשנטלו מלכי פרס ומדי מלכוח בבל,
 ולפי שמשכ וטעה, סכור היה שרשאי לעשומ כך
( ץ ״ עב י  כמש״ל ככלשצר. (
. וצ״ל א ו הרא ה ן סי ו ש ם. ל י ה כצהר ״  ד
 שהחי כא חחח הה׳ כחילוף אמה״ע, וא״כ נוכל
 לומר ג״כ שהס׳ כא חחח הצד״י כמלוף זסשר״צ
 ויהי׳ מלשון צהר, דלפירושו הל״ל ומאירה להם
רש״ש)  כסיהרא. (

רש״ש) י כצ׳יל. ( ו בקר ה י  ד״ד! א
ז ״ א ן ז י א ו ו ר י א ה ל . ר״ה אתה. ש ת ו פ ס ו  ת
א קנאה. נ״כ וא״ל דלמא ה״נ הראוי כ י  ל
 לכסף ישבו בגינה כמטה של כסף, והראוי לזהכ
 ישבו בביחן במטה של זהב, ולא היו רואין זא״ז
 וליכא קנאה. דה״פ כיו! שלא היו רואין זא״ו
 ליכא קנאה, דהגידו לאומן שהושיבו בגינה
 שככר נממלא כימן וא״א להושיכם, דהא לא היו
 רואין ולכך ליכא קנאה, אכל מה תירוץ יגידו
 להם אמאי אין מושיבים אותן כמטה של זהב,

 לפגוע כהס הפעם ככל הדור, כי בחילול השם
], אף ז  נמפסים אלה על אלה [חנחומא חשא י
 אוחס שלא חטאו, ממממ הערבומ, ואין מקיפין
 בחילול ה׳ [קידושין מ.] והערב מחחייב כליה
 כחייב בעצמו משפט אמד הוא, ואם לא היה
 החטא אלא שנהנו מסעודה לא היה שם חילול
 השם, אף החייכ עצמו לא היה מחחייכ מיחה
 ככך, כ״ש הערב שאינו בדין כליה, אכל כצלס
 שיש ט חילול ה׳ אחי שפיר, א״ל הם לא עשו
 אלא לפנים, רצ״ל לא השחחוו אלא לפרצוף

 פנים. כלומר אנדרטי כעלמא, ונכון הדכר.
ן ץ עב״ י ) 

׳ . נ״ב עי ׳ ו י כ ״ ב ש ו את ר י ד י מ ל ו ת ל א  ש
 מדרש שיר השירים על פסוק זאת קומתך
. [א״ה דשם אימא דרשב״י  דממה לממר כר
, ומשוס וכשלו טי  ס״ל משוס שאכלו מסעודמו ו
 איש כאחיו כעון אחיו שכל ישראל ערכים זה בזה
 ע״ש, ועי׳ שכועומ לט, וסנהדרין מג כ. ולא
ט משוא פנים יש כדכר, שלא  קשה ע״ז ו
 נממייכו מימה ממש על אכילמס רק נענשו
ט משוא  כפמד מימה לבד, וכל״ז ג״כ ל״ק ו
 פנים יש בדבר, שהרי הסרת טבעת החזירן
 למוטב יומר ממ״ח נביאים, ואין לו דבר שעומד
 בפני החשובה. רק באשר ברביעי לשילוח הרצים
 נמלה המן ומסממא כבר נחבטלה הגזירה
׳ טורי אכן טז א על מנא לו הכין,  בשמים, עי
ד לרוב ישראל המוטאיס ולא שבו  ולא נודע עו
ט משוא פנים כוי, משא״כ אם  עוד, לכן פריך ו
 משוס שנהנו מסעודמו שהמוטאים היו רק
 אנשי שושן להם נודע מיד ושכו, כמ״ש לך כנוס
 אמ כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו כוי,
גז״ד של צכור נקרע לכו״ע כמשיכה ומפלה  ו
 כמ״ש כר״ה יז כ, וא״כ ל״ק כלל וכי משוא
ח ״ א נ ב  פנים יש כדכר]. ;
. נראה דהם הוו י ת רשב״ ו א י ד י מ ל ו ת ל א  ש
 ס״ל לאותן שבשושן הוו שלוחים, ואע״ג דקי״ל
 אין שליח לדבר עבירה, מ״מ חייבין ידי שמיס
מ״מ פריך להו , ו (  בדאיחא בקדושין (מג.
 רשב״י א״כ שבשושן יהרגו, משום דאמריגן שס
 בקדושין, מודה שמאי באומר לשלוחו צא ואכול
 חלב שפטור, משום דלא מצינו זה נהנה יזה
 מממייב, וס״ל דגס לענץ חיוב בידי שמים כן,
 ואמר להם מפני שהשתחוו לצלם, ואע״ג דגם
 שם לא הי׳ כולם אלא שלותים מהם, וכדאיתא
מ מייכין ״  כמדרש דהיו שלשה מכל אומה, מ
ן דלא נהנה, ואמרו לו וכי משוא פנים יש ו  ט
׳ דהם ס״ל כמה שכתכו המוס׳  כדכר, פי
) דהצלם לא הי׳ לע״ז ממש, : ג נ  כפסחים (
 מדקאמר שס מפני מה השליכו עצמם חמ״ו
 לככשן, אכל לדידך דס״ל דהוי ע״ז ממש וכי
 משוא פנים, והשיכ הם לא עשו אלא לפנים
 פירוש מיראה, יכמה שכתכו התיס׳ סנהדרין
) דאע״ג דצריך למסור עצמו, מ״מ אם  (סא:
 לא מסר עצמו אינו חייכ עונש, אלא כמו שכיטל
( י ר״ פו  מצות עשה. (

. וכמדרש ו ג ו ר ה ל י ו א ל ם כ ל ו ע ל ה כ ב  ש
 תזית משיב דכל ישראל ערבין אילין כאילין.

( א מצפ״ ) 

ז ג א) חוס׳ ל״ה שלא. ע״ ם. ( י א לפנ ל  א
( ש ו ב ל ) 

ם. נלה ע ע״ב, ע״ז ג ע״א ל״ה י נ א לפ ל  א
 שלא, סנהדרין יח ל״ה רבא, ילף סא ע״ב,
 יבמות עט ע״א, כתיבות לג ע״ב ל״ה אלמלא,
 פסחים נג ע״ב ל״ה מה ראו, סיטה מא ע״ב
 ל״ה אותו הייס, שבח פח ע״א. (חא״נ)

. נ״ב עשוי חורים ונקבים מעשה י ר י ח ר  ח
( ץ ״ עב י  שככה. (

ם. נ״כ של משי כמו כתונת פסים. ל פסי  ש
( ץ עב״ י ) 

. קלושין פא ע״א רש״י ל״ה לייר. י ר י ד ר  ד
 (מא״נ)

וכ״ה . כצ״ל, [ י ל י כ נ פ ו מ ל ם כ י נ ו ש א  ר
( ץ עב״ י ) T . [  כלפי״י

. (נלה כל ב) תיס׳ ל״ה ח ר ו ל ת ת ש ד  כ
( ש ו ב ל  אכילתו. (

רה. גיטין ע ע״א, נלה כל ע״כ ל תו ת ש ד  כ
מא״0  ל״ה אכילתו. (

לה ת אכי ״ ת ש ה ד ה מ ר ו ל ת ת ש ד  כ
. נ״כ נ״ל לקשה לו כיון לכא ה י ת ש ה מ ב ו ד  מ
 הכתוכ לשכח סעולתו, אמאי שכתו רק לענין
 השחיה, ויין מלכוח רב, ולא שבחו לענין אכילה
 אס הרבה במאכלים. לזה אמר והשחיה כלמ
 ש״מ אכילה מרובה משחיה, וא״כ כיון שהפליג

 הגהות
 ואל יהלג, אבל באמח לא היו אנוסים, להא
ט כוי, ל ל  כחיב לעשוח כרצון איש ואיש, כרצון מ
 ע״כ לומר שלא הכריחום לעכור ענ לכרי מורה
 לאכול לכר האסור, א״כ כשנהנו מסעולחו
 כולאי שחטו הכהמוח למאכלם וטכוח טכח
 והכן, ואכלו מה שאכלו ככשרוח כלח ישראל,
 לפ״ז למה יומחו מה עשו להחמייב כליה, מה
 פשעם מה חטאחס בהנאה זו, הלא הוא כלבר
 אשל אין לו שחל. יעיל מה הלשון אומלח
 שנהנו, ומלוע לא אמרו שאכלו בוי, גם חקשה
 לרשכ״י איך ולמה הולה להם ככך, לאמרי
 שבשושן יהלגו מה כילם פשע ועוון, א״ל מפני
 שהשמחוו לצלם, לכאורה ולאי פירש״י מוכרח,
 לאצלמו של נכוכלנצר קאי, לאל״ה הלרא קושיא
 ללוכמה (כמ״ש לש״א) ופשוט שזה הכרימו
 לרש״י, אכל יש כאן [ממיהה] גלולה שא״כ היה
 מן הלין להעניש אומם שהשממוו לצלם בימי
 נכוכלנצל, ולמה אלה שבלורו של אמשולוש,
ל הקולם, טוביה מטא כוי  יפרעו שטרו של לו
 [פסחים קיג:] אטמ אכלו בוסר וגו׳ [ירמיה לא
 כח], והפלא מהמפרשים שלא שחו לכס גם
 לזאח. ונראה ליישב הענין באר היטכ כך, הנה
 החלמיליס היו מסופקים, כי לא נעלם מהם
ן כיליהס, כי  שחטא השממואה לצלם היה טמו
 לא מצינו שנפרע על עכשיו, אלא שמ״מ לא
 יכלו להלמו בלי! זה, לפי שאין הקב״ה עושה
 מורמו פלסחר לא יומחו כנים על אכוח, על כן
 יומר היה נראה להם שעוון הנאמ הסעולה
 גרם, אכן היה קשה להם ג״כ א״כ שבשושן
 יהרגו, ואס הס חטאו כל ישראל מה חטאו, זהו
 ששאלו בדיוק עצים מפני מה נמחייבו ישראל
 שכאומו דור כליה, כלומר הן ידענו זה שיש
 מקום לומר כשכיל צלמו של נכוכדנצר, אך מדוע
ר נחחייכו ולא נענשו  א״כ ישראל שכאומו דו
 המוטאיס עצמם שכדור הקודם, משו״ה
ר הוא  מסמברא דעוון השעה של אותו דו
 שגרס, רצ״ל סעודמו של אמשורוש, אלא מיהמ
 אכמי לא נימא, דא״כ שבשושן יהרגו, ולמה
 נממייכו כליה כל ישראל שכאומו דור, היינו
 דקשיא להו, ומאמר [שגס] דעמס שאם הימה
 הגזירה על שושן נלכד לא הוה קשיא להו מידי,
 ולא שאלו אלא מחמח שנממייבו כל הדור כליה,
 הלכך אהדר להו רשב״י אמרו אחס מאי שנא
ט יחחייבו, הלא  דבשושן לחודא לא השיא לכו מ״
, ומאי נימוחא, ואמרו ליה ל  אין כידס חטא מ״
 ודאי לא ק שיא מידי, דהאיכא טעמא שנהנו, רצו
 לומר ודאי כדאי לגמור דינם להריגה, ולא
 בשביל שאכלו לכר האסור, ןדפשיטא] אכילחם
 כשרה הימה כעצם, שלא היה כופה אוחס לאכול
 דכר כלחי מוחר לישראל(ואי איחא לאניסי ולאי
) ואס״ה איח כה משוס לחא דע״ז,  פטירי
 כדאמרינן פ״ק דע״ז (ח א) ישראל שכחו״ל
 עוכדי ע״ז כטהרה הם, כיצד גוי שעשה משתה
 והזמין ליהודים שבעירו, אע״פ שאוכלים
] עליהם הכתוב ד  ושותים משלהם כוי [מעי
 כאילו אכלו מזבחי מתים, שנאמר וקרא לך וכוי,
 זהו שאמרו שנהנו, לכן סכרו שהדין היה נותן
 שיתחייבו בשטל כך משום לתא דהנאה, מ״מ
, דאע״ג  אמר להם א״כ שכשושן יהרגו כר
מ ודאי אינו דומה ממש ״  דמעלה עליהם כוי, מ
 להיות כל ישראל ערכים זה לזה על זאת, די
 להעניש אותם שנהנו, ולא אותם שכמקומות
 אחרים שלא היה להם תלק והנאה כאותה
 סעודה. אמרו לו אמור אתה, דהיינו נמי
, אמר להם מפני שהשתחוו ל  דקשיא לן ודאי מ״
 לצלם, רצ״ל לצלם של המן ודאי, דצלמו של
 נכוכדנצר מאי דהוה הוה, גם אנדרטי כעלמא
׳ ע״ז ג. תוד״ה שלא],  הוא כמ״ש חז״ל [עי
 וכבר סבלו ישראל שכדור ההוא של נכוכדנצר
 עונש כושה שכעו כתרפה, שאמרו להם אומות
 העולם יש לכס אלוה כזה כוי, וענו לנו בושת
 הפנים [סנהדרין צג.] והעוכר ומתכייש מיד
 מוחלים לו כדאיתא [כרכות יכ.], כ״ש אחר שלא
 היו מחוייביס למסור נפשם בשטל אנדרטי
 שאינה עבודה זרה, ושמא חשבו אז שאינם כדאי
 לעשוח להם נס בשביל כך (כדרך שנעשה
 לחנניה מישאל ועזריה) מאחר שלא היה בו חיוב
 קדוש השם, אך עכשיו בצלמו של המן, ואפילו
מ היה ״  חימא דלא הוה נמי אלא אנדרטי, מ
 עמה חלול ה׳ בדבר ביוחר, אחר שככר נעשה
 נס לממ״ו כצלמו של נכוכדנצר, והונו אומומ
 העולם אמ ישראל כאמור יש לכם אלוה כזה
 ואחס משחחויס לצלם, לכן מעמה ודאי היו
 חייטס למסור עצמס בסכנה בשביל קדוש ה׳
ד מרפח עמים, לחח להם  כזה, ולא ישאו עו
, לפיכך רצמה מידמ הדין ל  פממון פה מ״
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 טז חגחות מגילה דף יב ע״ב ־ דף יג ע״ב וחידושים
ג למי״ח  הגויים שיהיו כזבים לכל דבריהם. אע״
, וכימי מרדכי אכתי לא [ : ז  דבר היא נשכת י
 גזור, גס בארץ העמיס היה, ולא היה להם
מ נהגו טהרת פרישות. ״  טהרה בארץ טמאה. מ
 א״נ טבלה לנדותה, אבל לאמשורוש לא טבלה
ד י״ל] להפליט עו  שאינו מוזהר על הנדה, [
 הזרע של אחשורש שלא יקלוט להיות ממנו ולד,

. ״ק א״ע (סנ״ג)  לענין הבחנה, עיין מו
( ץ עב״ י ) 

. כחובוח נא ע״ב ד״ה ת ב ש ו י ת ו ל ב ו ט  ו
 אסורה, סנהדרין עד ע״ב ד״ה והא אסחר,
 יומא פב ע״א ד״ה מה, מנתות סד ע״ב ד״ה
 אמר, יכמות יב ע״ב ד״ה שלש. (מא״נ)

ז יז כ) תוס׳ ד״ה רכן, ע״ ) . ה ו ם ה י י טרםי נ  ש
! ש ו ב ל  (חולין נז 3) תוס׳ ד״ה מטלת. (

ם. פסחים סא ע״א ד״ה טורסי, י י טרםי נ  ש
ג ע״א ד״ה לשון, ע״ז יז ע״ב ד״ה רבן,  ב״ק פ
 חולין נז ע״3 ד״ה מטלח, 3״3 נ ע״3 ל״ה
( נ  לסוריא. (מא־

. פסחים סא ע״א, סוכה נא י ס ר ו ן ט ו ש ל  ב
 ע״כ. (מא״נ)

. לישנא קטיעא היא וצ״ל י ו א כ ל ה ו ו ר ל מ  א
ו ץ ״ עב י  אמר לו כגחן לחרש או אפכא. (

. דאי משוס ארס, ר ש כ ק ו ב י ב ו י ת כ ו ד נ י הי  ו
 שמא אחר הטיל הארס בספל, והיו יכולים
. . (יעב״ץ:  לחשלו למרדכי עצמו ככן

ה ש ת מ ר מ ד א ה ב ע ב ש ב ע ש ד א י א ל ו ה  ו
ולע . שאלמלא ילע זה כפרטוח, ולאי היה י י ו  כ
 גם כן שבו נולד ושהקכ״ה ממלא שנותיהם של
, וא״כ מעיקרא אמאי קשמח, אלא  צדיקים כר
 הירח כלכד נודע לו שכו מח, ועל כן לא חשש
( ץ עב״ י ) . ר  שהקכ״ה ממלא כ
ר ד א ׳ ב ז ב ת ו ר מ ד א ׳ ב ז ב ע ש ד ו ה י א הי ל  ו
. מקשים דאסי׳ ידע שנולד ג״כ כאדר, ד ל ו  נ
ע מ שפיר שמח דכיון דסוסו שמח כו רי ״  מ
פ מ״ש ״  מזלו, ומאי אהני מאי דנולד כו. וי״ל ע
פ המזל אין אדם ג דר״ה דע״ ״ פ  בירושלמי ס
ס שנולד בו, וכפב המפרש דמה״ט  מח טו
 הצדיקים מחים באוחו יום שנולדו, להראוח
 שהמזל אין שולט בהם, אלא הס חחת השגחח
דע המן דמשה נולד ג״כ ו  הי. וא״כ אי הוה י
ע ו ס שמח לא היה שמח, דע״כ אין זה מר  טו
מצפ״א)  מזל אלא כהשגחת ה׳. (

. כמדרש רכה אסחר ת ר מ ד א ה ב ע ב ש ב  ש
ג והוא לא ידע שכא׳ כאדר ״  עלה קכו סוף ע
 ממ משה וכא׳ כאדר נולד משה, וכמדומה ט״ס
 הוא. (גי נ־והרש״א)

. נזיר יד ע״א ד״ה כמשה, סוטה יכ ר ד א ׳ ב ז  ב
 ע״א ד״ה דאמר, קדושין לח ע״א, מנחוח ל
 ע״א ד״ה מכאן. (מא-נ!

י ד״ה צדקה, ״ ש . פסחים פז ע״כ ר ן י ר ז ו פ  מ
( נ  ע״ז יא ע״כ. (מא־

. כצ״ל ״ ן נ י י מ ת א ש ל ו ן ״ נ י י מ ל כ א א ל  ד
( . (חל״ג י ״  וכ״ה כדפו

. י ״ ה י פ ״ ה ש א ב ת א ש ל ו כ ה ל י ל ק פ מ  ד
ע״פ מ״ש  יל״ד היאך מפקי לכולא שתא בכך, ו
ר  לקמן כאגדה דליהודים היתה אורה זו מורה כ
 יעוי״ש דבר נאה ומתקבל. בזה יובן היטב מ״ש
 כאן דמפקי לכולא שמא, כי מממת שעסקו
, והרי א״כ כל השנה אצלם כיום  כמורה מטר
 טוכ ולכן הס פוטרים עצמם מכרגא כמש״ל,
 ואע״פ שזה היה קולס הנס, ואותו הפסיק
 הנ״ל נאמר על שלאמר הנס, מ״מ ולאי היי שס
 מ״ה הרכה שעסקו כמורה ככל זמן, וכן הוא
ס איכא ר  כאגלה ליוה״כ [יומא עז.] רכמלכומ פ
 רלא יהיט כרגא, והיינו הלמילי מכמיס
 שפטורים ממס ולא יהכי כרגא כמש״ל משום
כ״מ פו.] על רכה כר  למ״מ פטורים, וכמ״ש [
 נממני לקמכטל מריסר אלפי גכרי מכרגא, שלא
( ץ ״ עב י  היו ככמיהס והולכין ללמול מורה. (
. נ״כ ו ה ת ו ו ש נ י א ׳ ו ו ך כ ל מ י ה נ ו אם אד  ו
ף  צ״ע דהא זה מגזירמ ב״ש וב״ה הוא בשכמ ד
( י ר״ש נזדסו  P ע״3. (

. לקמן ם י א ל כ ל ה ע ׳ ו ו ם כ ה י ל ק ם ש י ד ק  ה
ף כא  כט, מס׳ סופרים פכ״א ה״ד, מכות ד
 ע׳׳3, וע״ש ט!, מ״ק 3 ע׳׳3, סוטה מכ, וע״ש
 נו ע״3. (חא״נ)

ם. נ״3 ו ג . בתר י ו ת כ א צ י ה ו כ . ד״ה ז י ״ ש  ר
 3תרגוס שני, ושם אי׳ דהוי משמעי 3ן גרא,
ו י ף י3. מ־״ש מדסו  כמו דאי׳ כאן ע״א וסוף ד
ם ס ר פ ת א י ל ת ש ו ע י נ א צ ו ה . ו ה מסרתן ״  ד
. הימה שהרי הגמרא אומרמ טעם ׳ ו ר כ ב ד  ה

 לא הימה אוכלמ, דלא אנוסה הואי, דהכמיכ כל
 אשר מאמר ינמן לה, אלא שהוא משכ להאכילה
 דבר טיכ למאכל ומשמין, דהיינו קדלי כוי, דהט
 דרשינן נמי [חולין יז.] כפסיק [דכריס י, יא]
 וכתיס מלאים כל טוכ כו׳ קרי ליה נמי טוב,
ג דטדאי גם לכולם נחן  ודכחיב וישנה וגו׳ אע״
 ג״כ קדלי דחזירי, אדרכא ה״נ שייך דשינה
 איחה מדחה היהודיח ומנהגה, אס הימה
־ץ)  רוצה. ויעב׳
ר סטכת. נ״כ שמן מעורכ מ א א ״ ב ח  ר
. (מל״ה< [ : פ ׳ שבח [  בבשמים, עי

מ״ק ט ב) חוס׳ ד״ה סטכח.  סטכת. (
( ש ו ב ל ) 

. כתובות סי ע״ב ד״ה לא ר ש ב ן את ה ד ע מ  ש
 נאמרי. (מא״נ)

ם. נדה טז ע״ב, ר״ה ז ו י ו ב ה ט ש מ מ ש  מ
( א. (מא״נ י י  עי

. לעיל ז ע״א. (מא״נ) ו ת מ ו א ו כ דמתה ל  נ
ת. ו ר י ם ג ש ל ל ו ב ט . ל ץ ו ח ר . ד״ה ל י ״ ש  ר
״א שהקשה דלבניסה למצוח בני נח ׳ טו  נ״ב עי
 א״צ טטלה, והטא ג״כ כי רש״י כאן סוחר
. ולדידי קשה יוחר (  עצמו לרש״י (סוטה יב:
ר צריך שנשה, ואיך ן סב:) ג  דהרי קי״ל(קידושי
 הועיל לה טבילחה. (מוזרצ׳־ח)
ם מ ך נשתנה ש כ ל ה. ו א בתי ש י ג ו ״ ה ה ״  ד
׳ כ״נ דצ״ל. ,:רש״ש) ו  כ

. עמש״כ בב״מ (סב.). ו מ צ ע ה מ ל ג ה ש ״  ד
 וכוונמ המוס׳ נ״ל מדלא כחיכ הוגלה דהיה
ן הפעל, אלא כמכ הגלה  מכואר שהוא ממי
 דרשינן הכמיכ הגלה מהפעיל והקרי שהוא
 מהפעל יחד, דהיינו שהגלה א״ע, וכזה כמכמי
 בסוכה (נה.) ע״ש. (רש־׳ש)
. ה י ל ך ע ו ש ד מ ס ל ח ט ש ו א ח ל ה א ״  ד
. נ״ב שמעחי מפני דחן הוא ה ״ ב ק ת ה א  מ
 הטבה בלי גמול, ומדנאמר וחהי אסחר נושאמ
 חן מוכח דרה חוט של חסד משוך עליה, ולא
 המזה ראוי׳ נחיכה. !מהרצי•ח!
ן ו נ קי י פ ן אנ י א י ב ן מ י . א ן ו נ קי פי ה אנ ״  ד
. נ״ב וכמשנה שכגמרא ל ו ס א פ י ב ם ה א  ו
 לפנינו שם הגירסא ואם הביא כשר, וכן פסק
 הרמב׳׳ס ז״ל בס״ו מהל׳ איסורי מזבח הלכה
 יד. אכן רש״י ז״ל היה גורס כגי׳ המשנה
 שכמשגיוח דשם הגי׳ כאמח ואס הטא פסול,
׳ הקונטרס שהכיא החוס׳  וכן נראה להדיא מפי
ו ד״ה ואס [ואינו כרש״י לפנינו] ף פ  כמנחוח ד
זש״ל) ו  דגרס כן, וע״ש היטכ. (
ל י ע ו א ה ל . ו ד ר כ ז ו א ח י ת ש ד מ י ב ה ע ״  ד

. כ״ה כרש״י שכע״י. י ו ה כ ך ל י מ ס ד  מ
רש״ש) ) 

א י ו ה ״ ח . ו י ר י ז ח י ד ל ד  תוספות. ד״ה ק
. יכוונחס דמשו״ה אין ת ל כ ו א היתה א  ל
 לפרש כפרש״י כחלי דחזירי ממש, אלא כפי׳
 הערוך שהוא עשכ הצומח על ראש חזרח, והוא
( א מצ3״  מאכל שטס. !

 דף י־ג ע״ב
ר כ ש ו ב י נ י ק ע י ד צ ע מ ר ג א י . ל א ר מ  ג
. עיין רכה שמוח ל ח ר ה ב ה ב ת י ה ת ש ו ע י נ  צ
מצפ״א) ) . ו פ״ , וכמדכר ספ״א ו ד  פ״
. עח״א. וחכם ׳ ו ו כ נ י ק ע י ד צ ע מ ר ג א י  ל
ע״ע ר 33״ר פע״א, ו א ט  עדיף מנטא כי כן מ
רש״ש)  ר״ס נשא. (

ת. ברכות ס ע״3, כ״מ סה ע״א, תעניח עו י נ  צ
 כג ע׳׳3. >מא״נ)

ת אביה ו ח ן א א ב ל ה א ו ו ה ה י אבי ח י א כ  ו
. הקשה כטו״א דמאי קושיא הא קי״ל א ו  ה
ק הכת הוא ככן, וא״כ 3ן ו דיכמות ד  בסס ״
י״נ  אחוח הוי כאחיו, וכ״ה המהרש״א פי״נ. ו
 דהכא מקשה למ״ד במ״ר וישב, דכן הכח אינו
ו הוי כבן ולא לש״ד, ״  ככן, ועוד דרק לענין פ
 כמ״ש מהרש״א שלהי סוטה, וא״כ ל״ח אח
( דף סו  לארי אמו דל״ש לפ״ו, וכ״מ כיומא (
ד בן בתו ככן, ול״ח כן אחוח כאח  דאי׳ מ״
מצפ״א)  ע״ש. (

. כ״ה בע״י ובגמ׳ ׳ י ת ו א מ י ר א מ ל ו ״  א
רש״ש)  דכ״כ. (
ג . עירובין סג ע״א, סוטה י ה ל ו ד ק ג ס ו  פ
(  ע״ב. (מא״נ

. וכן ב ר ה ד י מ ש א מ מ י ר ל ה ב ב ר ר מ  א
( ש ״ ש ר  מצאנו בר״ה (ד.). ;
. שלא י כ ד ר ל מ ו ש ק י ח ת ב ב ש ו י ת ו ל ב ו ט  ו
 חטמא אח מרדכי ואח חוליו, שהרי גזרו על

 וכרכה כר רכ הונא כגי׳ העין יעקב, והיינו
ט שהיה מצרין כדורו, ע  שהיה מפואר כאיש כ
ז נקט ׳ הונא, וכ׳ הערוך דמפ״  וכמו רכה כר ר
 הש״ס הנהו חרחי, דאע״פ שהיה כעדי מצרין
 בדורו, בכ״ז רכה כר רכ הונא עדיף מיניי, וזה
 אמח, ובל״ז דברי הערוך פה כחלום בלי
׳ח) . (מהרצ׳ ן  פתרו

. נ״כ הי׳ כתוב ׳ י ס ר א ג י ל ער . נ ד ״ א  ב
, והוא סימן שמות אמוראים  בספרים תי׳ נער״י
 דפליגי בי׳, נ׳ רב נממן, ע׳ ר׳ יהושע בן לוי,
ה ב ״א ח רי  ר׳ רבנן, י׳ ר׳ יומנן, ודו״ק. (
. עיין בס׳ מקום שמואל שמקיים י ער . נ ד ״ א  ב
 הגירסא נערי, וסי׳ שהוא סי׳ לשם אמוראים.

( א מצפ״ ) 

. י ת ש ו חם ש תי ו ד עתו . ו ל י  תוספות. ד״ה ז
רש״ש) ) . ״ד ו  כ״ה בישעיה י

 דף יג ע״א
. היינו כדאמט׳ ז ״ ע ר ב פ כ ש ש ״ . ע א ר מ  ג
 לקמן (יט.) מה ראה מרדכי דאיקני כהמן,
 דשוי נפשיה ע״ז. (רש״ש<
קרא ם נ י ב כ ו ת כ ד ו ב ע ר ב פ ו כ ל ה כ  ש
. עיין רכה ויחי פ׳ צח. (מצפ־־א) י ד ו ה  י
ך י ר ב ל ד י כ כ ר ה מ י א ״ ה ד ח ב ת ח פ ו י ה  כ
׳ ריש . נ״כ עי ן ש ר ו ד ץ ל ע ד ו ו י נ א ם ו ד ה ח  א
 מדרש חזיח וריש קהלח, לא ניחנה דכרי הימים
 אלא לדרוש, והיינו דכשאר כחכי קודש אע״ג
 דנחנו לדרוש, ואפי׳ אסחר קי״ל דניחן לדרוש,
 עי׳ ירושלמי ריש מגילה, אכל מ״מ אמרינן כי׳
 אין מקרא יוצא מידי פשוטו, אכל כדכרי הימים
ן כא, תמורה (סנהדרי ׳  הדרשה הוא עקריח, עי
 טז, וב״כ ס״פ הספינה, וירושלמי פ׳ הערל,
 ומדרש קהלת) ובודאי אלו הדרשות הנמצאים
 אצלנו המה מעט מזעיר, נגד אלו הדרשות על
 דה״י שנאבדו מאתנו, עד שאמרו(פסתים סב:)
 בין אצל לאצל טעינו ארבע מאות גמלי דרשות,
׳ ירושלמי פ׳ חלק אר״ש בן לקיש אס יאמר  ועי
ט אני הולך  לך אדם שיש דברי הימים בבבל ה
 ומכיאו משם, ועכשיו אם ממכנסין כל רבותינו
 אין יכולים להטאו משם ע״ש, הכוונה דרשכ״ל
 שהיה מארץ ישראל משק לראומ דרשמ הככליים
 על ד״ה, ועכשיו שנודע לו ריבוי הדרשומ, אמר
 אפילו יתכנסו כולם אין יכולים להביאו מפני
 הכובד מריבוי הדרשות. (נזהרצ״ח)
. י ו ם כ ד ח ח ך א י ר ב ל ד ׳ כ ו ח כ ת י הרח פ  כ
 עי׳ מדרש רבה ויקרא א, ועי׳ ילקוט דברי

 הימים ד, וירושלמי פייה דפ סמים ה״ג.
 (מהרש״ם)

י כ ד ו ר ח מ ק ר ל ש ׳ א ו ח כ י ד הו ו הי ת ש א  ו
י א מ א ה ו מ א בתיה ש ל ה ה ו מ ה ש י ד ו ה  י
ש) רש״ . י י . כ״ה בע״ ׳ ו ה כ י ד ו ה ל י ״  ק

ה. עיין רכה ויקרא י ד הו ה י י ל ר י ק א מ  א
( א מצפ״  פ״א. (

. עיין רכה שם. ד ר ו י מ ה נקרא ש מ ל  ו
יא)  ימצפ׳

. סוטה יכ ע״כ, כרימומ י, ץ ו ח ר ח ל ד ר י  ש
 יבמומ מז. >מא-׳0

( נ . סנהדרין צט ע״ב. (מא־ ה ד ל ו י ל א  כ
. נ״ב להשתתף ו מ צ ע ה מ ל ג א ש ב ר ר מ  א
ץ) ׳ יעב׳  בצערן של ישראל. ו

 הדסה. (כרכומ כז ב) מוס׳ ד״ה ואין.
( ש ו ב ל ) 

ם. כרכומ כו ע״כ ו הדסי א ר ק נ ם ש קי י  צד
 ד״ה ואין. ב״ב ע״כ ד״ה אילנות. סנהדרין צג
 ע״א. (מא״נ)

. נ׳׳ב בקרא דאין ה מ ת ע ת א ד ג ץ אסתר מ  א
 אסתר מגדת כתיב מגדת מולדתה ואת עמה,
 אולם שם כקרא המוקדם כתיכ לא הגידה
, ולכאורה יש להגיה ׳  אסתר את עמה וגו
 ולגרוס כמקום אין אסתר מגדת, לא הגידה
; כ מרא״  אסחר, שהוא מוקדם. (
ם אסתהר. בחרגום איוכ נלא, כו] ו ל ש  ע
 עה׳׳פ אס אראה אור ט יהל, נראה שאסחהר
 אינו לכנה, אלא הוא שס כוכב נוגה שאורו
( ץ עב״ י  מזהיר. (

ת. י״ל דגס הפשט א לבי ל ת א ב י ל ל תקר  א
 אמח, דלגבי כח ליכא חאוח יצה״ר, ומה״ט

 אדם מייחד עם כחו כמ״ש באה״ע סי׳ כב.
 (מהרש״ם)

. (בכורות י א) חוס׳ ד״ה נבלח י ר י חז י ד ל ד  ק
. מא••״ ש ו ב ל  בהמה טהורה. !

. ונחוס׳ ח״ו היא י ר י ז ח י ד ל ד ח ק ל י כ א ח  ש

 על חרנך חחיה, ונזמן שאין קול יעקנ חלילה,
 אז הידיס ידי עשו. והנה יעקנ כשנירך אח
ו שאמר לו ידך נעורף ט י  יהודה כרכו ג״כ נ
 ארכיך, ולכך הרג יהודה לעשו כמ״ש החוס׳
נה: ד״ה כיהודה) ולכך אף כעח שאין ) ן טי י  כג
 ישראל זכאין חלילה, אין ילי עשו יכולין לשלוט
 כישראל מכח ידיו של יהודה שעומד כנגדו,
ד נשחלשל מיהודה כדי  ולכך כל מלכות כית דו
 שיגכמ כמלחמה אף אס ישראל לא יהיו זכאין
 כ״כ חלילה, והנה המג נא מכחו של עשו זקינו
 שיש לו כס הידים, לכך מייחס למרדכי מצד
 האס מחילה שנא מיהודה, ויש לו ג״כ אוחו
! ל א ו מ י ש נ עי  הכמ של הילים כמו המן, ונכון. (

ב י בתי מ ל ש ו ר י ף ב י ל י . ו ד מ ל . ר״ה מ י ״ ש  ר
י ת כ י ש פ ח ת ה י ב ב ש י ב ו י ת כ ר ו ז ג א נ כ  ה
׳ כמוס׳. ולא מצאמי . נ״כ עי ת הי י ב ר מ ז ג  נ
 שום רמז כירושלמי, וגס כמדרש וכילקוט לזה
 וגם כחרגום לא מצאחי רמז לזה. וכע״י מוסיף
ל כחוס׳ כשם הירושלמי גז״ש, ודרש להך  עו
 לבא גבריאל ועשה לה זגכ ע״ש, וגם זה לא
 נמצא, כי ככל הילושלמי מגילה לא נמצא לרשות
 על מגילמ אסמל. וכמאמל לקיים לכרי אגרת
 אלאה עול הרכה מאמרים מהירושלמי שהיו
 נוכמ עיני הראשונים ונאכל מאמנו, וללוגמא
 אציג איזה מהם (שכמ ל.) אמונמ זו סלר זרעים
 כמב המוס׳ בשם הירושלמי שמאמין כסיי
ו כרכה אמה  העולמים וזורע. כטור או״ח סי׳ מ
 הוא על שלא נכלא כלוך המקלש שמו כרכים
פ הירושלמי, ולא נמצא אצלנו. ובטור  נחקנה ע״
 וב״י או״ח סי׳ נל בשם הירושלמי המספר בין
 ישחבח ליוצר עבירה בילו וחוזל מעולכי
 המלחמה, לא נמצא אצלנו בירושלמי. רמ״א
 או״ח סי׳ חקפג הביא בשם הירושלמי האי מאן
 ללמיך בריש שמא למיך מזליה, לא נמצא אצלנו.
 כפר״מ או״מ סי׳ קנמ כשם הירושלמי כל מי
 לאימ ליה נלה אסור למיסק ללוכן, ובראכ״ל
׳ לממיל הביא בטיתא בזה, ולא נמצא  בסיף פי
מהרצ״ח!  אצלנו. ;

ם. כ״ה סי ר הסו מ ו ה. ש י ר י י ר ה אהו ״  ד
ן יעקכ. (רש״שו  כלש״י לעי

ר מ ג א ״ א ה ל ן א נ רםי א ג י ל ר ע ה נ ״  ד
. נ״ב שמעמי עניו י ו ן ל י ב ״ ר ד מ ח א ״ ב ב  ר
 אממ, ואמ״כ מצאמיו בשו״מ מקום שמואל
 שער המירוציס, לנער״י הוא סימן מן שמומ
 האמוראים המלבטס במי׳ הקו׳ לקרי ליה
׳ יהושע סימנו בסופי ר , ו ״ נ  יהולי, לרב נחמו ״
״ י , ללא היה יכול לסמנו בר״מ ״  מיבומ ״ע״
״ סימן ל  משום לגס ל׳ יומנן מממיל ביו״ל, "
. אולם רש״י ״ י  לרבא לרבנן, ולל׳ יוחנן סימן ״
 ממאן בגילסא זאח, לסימנים לא שייך רק על
 חירוצים נסרליס, משא״כ באן חילץ ל׳ נחמן
 למרדכי מוכחר מימוסו אינו מובן, ורק החירוץ
 לאכיו מבנימין ואמו מיהולה הוא הפי׳ על חי׳
 ר״נ, לעי״ז היה מוכחר כנימוס. והנה ילענו
 להיכא ליש תי׳ שונים כסוגיא, אזי המירוץ
 הראשון הוא בלשון אמר ר׳ פלוני, וכשאר התי׳
פ אמר כמו כאן, ״  נאמר תיבת אמר לבסוף, ר
 רבא אמר רבנן אמרי, וכבר כ׳ לעיל בסוף
 תענית ג״כ בזה. ואס היה כאן תי׳ ריב״ל אביו
 מבנימין ואמו מיהולה תי׳ נפרל, היה לו לגרוס
 רבב״ח נשם טב״ל אמל, אבל עתה לתי׳ רבב״ח
 בשם ריב״ ל אינו חי׳ מיוחל לעצמו, רק בא
 לפרש חי׳ ר״נ, א״כ יוצלק לשון הש״ס אמר
 רבב״ח אריב״ל בגירסא תיבת אמר קולם. וזה
 מלוקלק מאל בלברי רש״י נער״י לא גרסינן,
 משוס לאין חי׳ טב״ל חי׳ מיוחל, אלא ה״ג
 ארככ״ח אריכ״ל, היינו כיון לל״ג סימן זה של
 נערי מפני לאין חי׳ זה מיוחל, שוכ צריך לגרוס
 ארככ״ח וכר, תיכח אמר קולס שם האומר, וזה
 נחמל ואמח. והנה גירסח הערוך ערך נמס
׳ מצרין כלחי כל  מוכתל בנימוסו כעלי, פי
 התורה כעלי שהיה ילוע כלורו וזהיר כמצות,
ף מיני׳ כענוותנות, להא ט  ורבה כר רכ הונא ע
 אמר רבא ג׳ מילי בעי מן שמיא, ענוותנותי׳
 דרבה בר רב הונא לא יהבי לי, והנה לבריו
 תמוהים ומופלאים רבה בר רב הונא מאי בעי
 הכא ושניתן לו משפט הבכורה על כעדי, והנה
 לגי׳ העין יעקכ שרמז מהר״י כרלין הגי׳ רככ״ר
ן יכו׳, מי  הונא רבב״ח בשם טב״ל אכיו ממי
 אולם ככ״ז אין הבנה. ואולם האיר ה׳ עיני
 יראיחי כרש״י כע״י שכ׳ ואיח לגלסי כעלי
רץ כר כר משוס יקרות, יכ׳  רככ״ח, שהיו קו
 מהרש״א שם לפ״ז קאי רככ״ח על מוכתר
, שהיה מוכחר כנימוסי כרככ״ח ע״ש.  מימיסו
 והנה גי׳ הערוך היתה מיכחר כנימוסי כערי
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r הגהות מגילה דף ינ ע״ב - דף יד ע״א וחידושים 
 בברכות(נו.) דקרי הלל המצרי, וכ״מ בירושלמי
 פ״ה דפסחיס, נתן כת בקולו של פרעה מהלך
 מ׳ יום, ומה היה אומר קומו צאו מתוך עמי,
 לשעכר הייתם עכדי פרעה מכאן ואילך אתם
 עבדי הי, כאותה השעה היו אומרים הללויה
 הללו עכדי ה׳ ולא עכדי פרעה, וכ״מ כמכילתא
 בשלח דאי׳ שם גכי עשר שירות, ראשונה
 נאמרה כמצרים שנאמר השיר יהיה לכס כליל
 התקדש חג, שניה על הים. והנה קשה ע״ז
) דעכד עכרי ג:  מדרכא גופיה דאמר ככ״ק (קי
פו קנוי, וא״כ אפתי הוו עכדי ו  הנמכר לנכרי ג
 פרעה ולא יצאו לחרות כאמירה קומו צאו כעל
 פה כיון דג״ק, דהכי מוכח בקידושין. ודכרי
 החב״ש ככ״ק כזה א״מ. אלא י״ל דש״ה
 דאמירת פרעה היחה שיהיו עבדי ה/ וקי״ל
מצפ״א)  דלגכוה הוי אמירה כמסירה. (

. זכחיס קיכ, תולין יז ע״כ. ו ר ו חז ל ג ן ש ו י  כ
(  (מא״נ

. נראה ן ו ש א ר ן ח ר ת י ח ו ל ר ז ו ח ל ג ן ש ו י  כ
 דלרכ נחמן הוא לשיטתו דס״ל כפ״כ דשכועות
 דקדושה ראשונה כטלה כחורכן הכיח, ומשו״ה
 אמר הכא דמהני הגלות לתזור להיתר הראשון
 שהיה קודם שכאו לארץ, דאילו למ״ד דקדושה
 ראשונה לא כטלה, אמאי תזרו להיתר הראשון
פ דלא חזרו ״ ׳ ע ה״ט לאי׳ כירושלמי פ  כשגלו, ו
 להיחר, ומיהו ל״ד קדושח כיח לקדושח ארץ
 וכ״כ כט״א. ולפ״ד מהרש״א כערכין איכא
 ט״א שחורו להיחר, משוס דשכינה עמנו
מצפ״א)  כגלוח. (

ד ח ר אבחו א ״ א ם ו י פ ו ם צ ן חרמתי  מ
( ש ־ ש ר . כ״ה בע״י. ( י ו ם כ י ת א מ  מ

. לעיל ע״ב ד״ה ועוד. ם י פ ו ס צ י ת א מ  מ
( נ  ;מא״

. נ״ב יוצאי מצרים ם י ר צ י מ א צ ו י ם כ י ל פ  כ
( ץ ״ עב י  כולם נביאים. (
ם י ר ח מ ר נחו ש י ן נ א ת מ או בי ע נ ב  ש

רח. עיין כרכה כראשית ס׳ סז, ועכ. ו ב  ד
 (מצפ״או

׳ תשו׳ כנין ציון . עי י ו ת כ ו ד י פ ת ל ש י א א  מ
מהרש״ם)  סי׳ קל״ח. !

. נ״כ לשון ת ו ל י ת ח פ ש ו ה ע ה י ה ת ש ו ד י פ  ל
( ץ ״ עב י  לסיד אש. (

. יומא לח ע״כ ד״ה דלא. ם ו ל ש ב ן א  ב
 (מא״ נ)

. יכמות מה ע״כ ד״ה מי, שכועות ד ו ח ם י ו ש  מ
 כט ע״כ. >מא״״

. כריתות ה ע״כ ד״ה ולא, וע״ש ו י נ ח קר מ  ר
0 ״ א מ  ע״א. (

ו כצ״ל כוי. (רשייש! נ ר כאלחי ו ן צ י א  ו

. בירושלמי דסנהדרין ו ח ל ת א ר ח ם ו ח ד ל ט  נ
 איתא שאחר שתכעה הראתה לו כתמיה. ותמוה
 הוא דהא היתה אסורה משוס א״א. והיה נראה
 שהיא הטעתו וסבור היה שנכל מת, וזה
 שאמרה יהיו מכל וכוי. וכן כתחלת דבריה
 אמרה כי העון, ר״ל עונש עונו אס תנקום הוא
 רק עלי כי נכל מת, [וא״צ לדתוקיס שדחק
ראמ״ה)  רש״י ז״ל שס]. (

. עמ״ש בס״ד י ו ה כ ל י ל ם ב ן ד י א ר י מ כ  ו
. ץ ׳ נ ע י . ו ן  סרק כל היל [נדה כ:

ן נרה כ ע״ב רבי ראה ער ן דם. נ״כ י י א ר י מ כ  ו
( רב״פ  דס כלילה. (

ת ״ א . ו ה ל י ג א מ ר ק מ ץ מ ו . ר״ה ח י ״ ש  ר
. לכאורה הא מצינו ככ״ק (פכ.) עמדו י ו ח כ ״  נ
 נביאים שביניהם ותקנו שיהו קורין בשכת כוי,
נט״י (שבת יד ב), וכמה  שלמה תקן עירובין ו
 תקנות תקנו לנו אנשי כנה״ג ובהם היו תגי
 זו״מ, וכסוכה (מד.) ערבה יסוד נכיאים.
 ולעד״נ דכלפי שאמרו אלה המצות שאין נכיא
פ נכואה אכל לתקן  רשאי לחדש לכר, ור״ל ע״
ע נביא משארי חכמים, לכן קאמר ר  ולגזור לא ג
 מקרא מגילה מפני שנאמרה כרוה״ק (ע״ל ז.)
פ נכואה ן נבואה, אכל אין זה ע״  שהיא מעי
 ממש רק ע״י החעוררוח רוח קדושה, נחנו
 לכם לדרוש הק״ו מה מעכדוח לחירוח כוי, וכו
ט כ) קרי לה חידוש סופרים. אולם ק״נ י )  לקמן
׳ ׳ג וככל מעשה נכיאיס ופי ד דידיס מ׳ ״ פ  הא ד
 הר״ש וע״ס נכואה עשו, ומה שסיים הוראח
 שעה, לכאורה אינו מובן דהא מוכח שם דגס
 כאוחו הזמן היה נהוג המעשר. ואולי כוונחו
׳  ליישכ קושייחי דהא אין נכיא רשאי כוי, לכן פי
ט ״  דהור״ש הוה, עי׳ יכמוח (צ כ), וכרמכ״ם פ
 מהל׳ יסה״ת, ואח״כ חקנו חכמיס מדעחם

״פ  ממ״ח. וע״כ נראה דהעיקר הוא מ״ש הרי
 כהגהוחיו כגליון, דיש לחשוכ חנני הרואה,
 שנכתבה נבואתו במלך אסא בד״ה ב טז, ושם
 כד נכתכה נכואת זכריה כן יהוידע הכהן, ושם
דד הנכיא, ומכל אינך יש  כח נכתכה נכואת עו
 ללמוד מהן ג״כ צורו לדורות דוגמתן. רק מ״ש
 כהג״ה הנזכר דיש כחשוב גם אכיהס של נכיאים
 שהוזכר שמם כיון שהיו ג״כ נכיאיס, אינו
 מחוור, דנהי שהיו נכיאיס, מ״מ הרי לא נכחכה
 נבואחן, [ומשו״ה אין לחשוכ נמי זכריה כן
 כרכיהו בן עדי נביא, ואי׳ ברבה מביא קאי ג״כ
 על עלו דעכ״פ לא נכחבה נבואתו] ואינו מחשכ
 רק מה שנכחכ וצורך ללורוח, אמנם אלו
 השלשה יש לחשוכ שפיר. ועול יש לחשוכ כארי,
 אכיו של הושע שנחנכא כ׳ מקראוח שנכחכו
 בישעי׳ סי׳ ח, וכלאיחא ברבה ובילקוט, וגס
 רש״י כ״כ בפירושו לישעיה, וחמיה גלולה שלא
 חשבו כאן. ושוב ראיחי שכ״כ בס׳ עשרה
 מאמרוח ריש מאמר אס בל חי, ועוד קחשב שס
ד ״  גכואת שס ועכר, וא״מ כי נבואח עבר ע
 הפלגה לא שייך לישראל, ואף נכואח שם
 לרבקה, לא היה ליעקב לכד אלא גס לעשו, וגס
 מ״ש נבואח הזקן אשר בביח אל, א״מ שיחשוב
 נכיא שקר ככלל מ״ח נביאים, אף שאוחה נבואה
 הימה אמת. (מצפ״א)

ת. נ״ב אונחלוס תרגם פ׳ או בי ע נ ב ש  ו
 חולדוח עלי קללחך בני, עלי איתאמר בנבואה,
(מכוח כל.) ל״ה ודובר אמח בלבבו, י  ועי׳ רש״
ל לרבקה ג  ועי׳ בראשיח רבה פ׳ סז על קרא ר
׳ יצחק נביאוח  הנה עשו, ממנחם ר׳ חגיי בשם ר
 אמהומ היו, ועי׳ יפה מואר להמלרש פליג על
 ש״ס שלנו, ללא חישב רק שרה בין שבע נביאומ,
טה יג.) באומה שעה נחקיימה נכואחה סו ) ׳ י ע  ו
 של רכקה למה אשכל שניכם, ועי׳ מהרש״א
 כח״א שכ׳ לאו נכואה גמורה, להרי לא משיכ
 הש״ס רכקה כין הנכיאוח. ונעלם כמחכ״ח
 לכרי המלרש שהכאחי לאמהוח נכיאוח היו,
 ובפרט כפי שהזכרנו גס אונקלוס מסייע לזה
 לרבקה נראה היחה. (מהרצ״ח)

ה ל י ג א מ ר ק מ ץ מ ו ו ח ר י ת ו ה ו ו ת ח א פ ל  ו
. נ״ב עי׳ רא״מ בחוספוחיו לסמ״ג ש ו ר י ד א  מ
 הל׳ מגילה רהחעורר כיון לק״ו לאורייחא,
״א  א״כ לא הוסיפו על ד״ח מאומה, ועי׳ טו
 כאן דהחעורר הרי לעיל אמרינן למצאו סמך,
 כמכ זאמ זכרון בספר. ועי׳ ג״כ משוכח מורי
 הגאון כיח אפרים מאו״מ סי׳ סד סה סו. ונ״ל
 דהנה מרדכי ואסמר שחקנו קריאח המגילה,
 הנה לא ידעו עדיין שיסכימו כ״ד של מעלה
) ג׳ דכריס עשו כ״ד : , וכן מוכמ (מכומ כג  ע״ז
 של מטה והסכימו כ״ד של מעלה על ידם, הרי
 דהספמח של מטה היה קודם, וכן שלחו להם
 כחכוני לדורוח, לא ידעו הדרש דכחוכ זאח
 זכרון בספר, וא״כ איך רצו לחדש דכר, הרי
 כמיכ אלה המצוח, שאין נכיא רשאי לחדש דכר,
 כטענת פ״ה זקנים והנכיאיס כירושלמי פ״ק
 דמגילה, וכאה הכרייתא לספר כאן דעשו זאת
ן לדרוש והוי כגופו של ת י  מכמ קל ומומר מ
 תורה, ואולם למכמים לא נראה להם ק״ו זה,
 וטענו דזה מקרי הוספה, עד שמצאו סמך לזה
 מקרא, דכתוכ זאת זכרון בספר, ואת״כ אתר
 שהסכימו החכמים שוכ כאה הסכמה מכ״ד
 ש״מ, וזה נכון, וכחי׳ חורח נכיאיס הארכחי,
׳ ואחחנן מאה ושמונים  ועי׳ רמכ״ן עה״ח פ

ו לישראל, וצ״ל מ״ח נכיאיס.  נכיאיס עמד
( ז ו  (מהרצ״

ה ת י מ ה מ ר י ו ש ר מ ת א ו ד ח ת ל ו ד ב ע ח מ מ  ו
. וכמדרש תהליס דריש ש ״ א כ ם ל י י ח  ל
 מלאמר דכתיכ כשירת הים, לומר לדורות
 כשחהיו נכנסים לצרה ה׳ נלחם לכס ואתם
 אומרים שירה. ונראה דהכא דיליף מק״ו ס״ל

 דלאמר איצטריך לכדדרשינן בסוטה (ל.).
( א ״ פ צ מ ; 

ת ו צ ר א ל ה ו כ ר ש כ ו א ה ץ ל ר א ו ל ס נ כ נ ש  מ
. דומיא דנכואה, שלא נאמרה שירה אלא ׳ ו  כ
 ברוח הקודש, וכן משגלו לככל חזרו להכשרן
 נמי, לומיא לנבואת יחזקאל [עיין מ״ק כה.].
 אבל אחר שגלו שניח נבואה בטלה ופסקה גס
 3ח קול אבל שירה לא בטלה, אלא מצינו הלל
, והלל המצד [  הגדול בירילח מטר [חעניח יט.
! ץ עב״ י  על נס חנוכה. (

. כילקוט א ל י ל ו ה תא ז י י ר קר מ ן א מ ח ב נ  ר
 איחא רכ נחמן כר יצחק. 1מצפ״א)
י ה׳ ד ב ו ע ל ל א התם ה מ ל ש ר ב מ א א ב  ר
. משמע לכיציאח מצרים ׳ ו ה כ ע ר י פ ד ב א ע ל  ו
 אמרו הלל לכד משירה שאמרו על הים, וכ״מ

 נאמרו לשונוח של נכואה חוץ מזכריה היועץ,
 אפקיה, ועייל אלעזר הכהן, דאיהו ודאי נכיא,
 שהיה חלמידו של משה רטנו ע״ה, גס נכחכו
 שתי פרשיות כתורה כשמו, וכזה יכוא כשלוס
 איש אל מקומו, ואם לבך נוקפר בכנניה שר
ד המלך ע״ה עכ״פ  הלויס יש להכניס תתתיו דו
 ראוי הוא ודאי לבוא כמנין, אף למאי דכתיכנא
 לעיל, אחר שמצינו בו תואר איש האלהיס
 (נחמיה יכ כד, ובדהי״ב ה, יד) שהיא המעלה
 העליונה שמתנכאים כה נכיאים הראשונים,
 וכהדיא קרי ליה תלמודא ולשלמה כנו נכיאים
 ראשונים כדלעיל, ואע״ג ללא סליק ההוא
 פירושא המס מטעמא אחרינא, מ״מ קושטא
ד שכיונמי ״ ש עו ע  הכי הוא דמקרו נביאים. ר
 האממ במה שהכנסמי זבדה המבין ככלל
ן  הנביאים. אבל באמח כחנס דמה רש״י דניאל מ
 הנביאים, שהרי כפירוש אמרו ז״ל שנמנכא
( . ג ) ן , א), ול״ק הא דריש מסכמי טו )  כדלקמן
 איהו לאו נכיא, שהרי רש״י נשמר מזה, דוק
 כלשונו שם. ומו וכי לא יכילנא לשנויי דל״ק,
 דאע״ג דההיא שעחא (כשנח שלש לכלשצר)
ש) ט (כשנח שלש לדדי  אכמי לא הוה נכיא, ה

 ודאי הוה נכיא, אימא להא ואימא להא.
( ץ ״ נ ע י ) 

ם ה באו ל ת נתנ או בי ׳ נ ז ם ו אי בי ח נ ״  מ
ו . עיין בפרש״י דקמשיב מ״ י ו כ ל ו א ר ש י  ל
 נביאים מאברהם עד מרדכי בלשן, וסיים דשנים
ו דקמשיכ מרדכי  לא ידעמי. ומבואר מדכד
דף  בלשן בשנים. ויש לחמוה דהא אמר כמנחומ(
 סה) דקרי ליה למרדכי בלשו, דהוה בייל לישנא
 ודרש, וא׳׳כ הרי חסרים שלשה נביאים ממ״ח,
 ומ״ש כטורי אבן כפשיטוח דיש לחשוב כמנין
 מ״ח נביאים אליהו בן ברכאל הכוזי שהיה נכיא
 והיה ישראל, כדכחיב ממשפחח רם וכדאמרי׳
 ספ״ק דכ׳׳כ. לא יחכן לומר כן אליכא דחנאי
ע אליהו ״  דאי׳ כירושלמי ספ״ה דסוטה, דרש ר
 זה בלעם כן כרכאל שבא לקלל אח ישראל וכירכן
ר״א בן  כו׳ ממשפחח רם מן ארם ינחנו בלק, ו
 עזריה אמר דאליהו זה יצחק כן כרכאל כן
 שברכו אל ממשפחס רם בן אברהם ע״כ. וא״כ
 לא מיבעיא למ״ד דאליהו הוא בלעם, ודאי אין
 לחשבו במנין מ״ח נביאים שנחנבאו לישראל,
 אלא דאף למ״ד דאליהו הוא יצחק ג״כ אינו
ד ככר חשכ ליצחק ה  ממלא המנין של מ״ח, ש
. והא דקאמר הגמ׳ דידן ככ״כ ק מ  כמחלח ה
 כפשיטומ ונטעמיך אליהו כן כרכאל לאו
 מישראל הוה והא כחיכ ממשפחח רם, היינו
 משום דקאי המס אכרייחא דקחשכ כלעס לכד
 מאליהו כשבע נביאים שנמנכאו לאו׳׳ה, וע״כ
 להאי מנא אליהו מישראל הוה, אכל ודאי איכא
ד דהוא כלעם, ועפ״ז יש לקיים הגירסא  מ״
 שמחקו שס המוס׳ כסוגיא דפ״ק דע״ז, וע״ש
 ודוק ומשכח כי קצרחי. ונחזור לענינינו דכאן,
 לאין אליהו משלים המגין, וגס מהרש׳׳א כמכ
 לקמן לאין לחשוב אליהו, משוס לעיקר
 נכיאוחיה היה לאו׳׳ה, וכלאמר ככ״כ גבי איוב,
ל ירמיה  אלא שכחכ דיש לחשוכ חנמאל כן לו
 שהוזכרה ט נכואה. וגס זה אינו מחוור
 דהנכואה לא נאמרה לחנמאל, רק לירמיה נאמר
 שיבוא אליו חנמאל. ואף לפמ״ש הטו״א דיש
פ פנחס, אכחי חסר אי, וגם ״ ר  לחשוב אלעזר ד
 קשה הא דחשב לבלשן שהוא מרדכי כמ״ש.
 ועוד קשה לפרש״י מ״ש הטורי אבן דאיך חשב
ה שדה ומחסיה, הא אמרינן בסמוך ד נ  לברוך י
 דלא חשב אלא נביאים שנכואחן הוצרכה לדורוח,
ה ואינך אע״פ שהיו נכיאיס, ד נ  וא״כ כרוך ו
 כיון שלא נכחכה נכואחן כלל לדורוח, ע״כ
 דאינן ממנין מ״ח נביאים דקחשכ. והנה כה״ג
 הקשה ג״כ לאיך חשכ למרדכי כמנין המ״ח
ן ללא קחשיכ רק אותן שנכואחן ו  נביאים, ט
 הוצרכה לדורוח ונכחכה, ומרלכי אע״פ שהיה
 נביא לא נכחבה נכואחו. ולדידי הא לק״מ, דככר
 מצינו דנכחכה נכואח מרדכי במגילה, שנאמר
 וזכרם לא יסוף מזרעם, והיא נכואה לדורות
ף ז), וכן ד ) ל י  שלא תתכטל לעולם וכדמוכת לע
 אי׳ כהדיא כירושלמי. אך מה שהקשה דקחשיכ
ה שריה ומחסיה והא לא נכתבה ד נ  לכרוך ו
 נכואחן, ודאי צריך ישוכ, ומיהו הא דקחשכ
 לכרוך ושריה לא קשיא כל כך, לסי מ״ש רש״י
) לברוך ושריה מצינו שהיו ף טי  לקמן (ריש ד
 חנמידי ירמיה, וכחבו מה שצוה להם ירמיה,
 וגם היו כעצמם נכיאיס ולכך נחשכ מה שכתבו
 נכואחו כאילו הוה נבואח עצמן, וראוין לחשבם
 כמ״ח נטאיס, אך הא דקחשכ לנדה ומחסיה
 ודאי קשיא, דלא הוזכר ככחוכ אצלס שוס
 נבואה, וכ״ה מהרש״א, וא״כ חסרים ד׳ נביאים

 אחר השתא מיכספא אחחאי. ולעד״נ דהצניעוח
 היא שלא גלחה ליעקב שדעח אטה להחליפה,
 והיה יעקכ משחמר כזה שלא יבא לכך והא
 הצניעומ לשאול, ואסחר נמי היחה השחיקה,
 וכן ככ״ר פע״א רחל מפסה פלך שמיקה ועמדו
רש״ש) ׳ ע״ש. (  מ כניה ט
ת. דסיפי׳ ו י י ענ ד י ן ל י א ס חגים. ב א ח ו ״  ד
׳ש)  ילכדון בחבלי עוני. (רש׳
ל כ י ב ר ה . ש ׳ ו כ ת ו ל ב ו ט . ה״ה ו ת ו פ ס ו  ת
ם. להזהר מקו׳ ש׳׳ס יכמומ מכ ע״א ומממין ו  י
 משהו וכוי. (חת׳׳ס)
. עי׳ ך ו מ ת ב ש מ ש תה מ ל שהי ״ י . ו ד ״ א  ב
 מדרש רכה מגלמ אסמר כפסוק ומכאנה כוי
 ומממלמל כו׳ פלוגמא כזה, ועי׳ שו״מ בגין ציון
' קלח. (מהרש״ם)  סי

ד ע״א  דף י
ל אותה. צ״ל אומו, [וכ״ה ו ל ט ״ . א א ר מ  ג

 כע״י, וכדפו״י כגמ׳ ליחא מלח אומה].
( ץ עב״ י  ו

. יש ב ט ו מ ן ל ת ר י ז ח ת ה ע ב ט ת ה ר ס ו ה ל י א  ו
 לו גימטריא נאה סמך לדכר ״שמד״ בגי׳ לב
 חדש, כי זהו החועלח היוצא מגזירח שמד,
 והיינו דאמרינן [סנהדרין צז:] אס אץ ישראל
 עושין חשוכה הקכ׳׳ה מעמיד להס מנך קשה
( ץ עב״ י . ו  כהמן כר

רוטן יח ם. לעיל ג ע״א, עי אי ח נבי ״ ר מ ״  ת
 ע״כ ד״ה אלקנה, כ״כ דף טו, פסחים קיז ע״א
 וע״ש צה, סנהדרין ז ע״א ד״ה אהרן, ע״ז יט
( נ מא-  רש״י דייה אברהם. ;
ם. עיין סירש״י שהוציאם כמספר אי ח נבי ״  מ
 לכולם כשם יקרא משמא דכה״ג, ולא ידעחי
 איזה דרך שמר כמנינם, כי מנין לו למנומ אמ
 עלי, שלא מצינו לו לשון או מואר של נכיאומ,
ן [ברכומ  אדרבה מצינו בהיפוך כפרק אין עומדי
] לא  לא:] אמרו על הפסוק [שמואל א׳ א, טו
 אדוני, אין רוה׳׳ק שורה עליך, ואס מפני
 ששמש בכהונה גדולה ורומ הקודש שורה על
 הכהן הגדול הנשאל כאורים וחומים, מחממ זה
 לא נכיא יקרא, וא״כ יוחר הוה ליה למנוח אח
 אלעזר, דכחיכ כיה נכמדכר כז כא] ושאל לו
 כמשפט האורים על פי ה׳, (וכאמח ראוי הוא
 למנוחו כמש״ל) גס צדוק הכה״ג וכיוצא היו
 ראריס להמנוח לפי זה, ואס מפני שהיה עלי
 שופט ישראל, מדוע אם כן לא מנה גם כל
 השופטים שעמדו לישראל, דכמיב כהו [שופטים
 כ ימ] והיה ה׳ עס השופט, גס מה שמנה אמ
 דוד ושלמה המלך ע״ה י״ל שאינם באים
 כמשכון זה, כי לא מצינו כהס לשון נבואה, לא
 שמשו רק ברוח הקודש כלבד, רוח הקודש למוד
 ונבואה לחוד, כנודע. ואילמלא כיונו רז״ל במנין
 הלז גס לכעלי רוח הקודש אז היה מהראוי
 להככיס עזרא ונחמיה. ואפילו דניאל דחק רש״י
 והוציא מן המנץ מחמח אוחה שאמרו דאיהו
 לאו נביא, אע״פ שיש בספרו נכואוח רכוח
 מהודעח העחידוח, מ״מ לא ראה אוחן רק
 ברוח הקודש לא כמראה הנבואה, שהיא ודאי
 למעלה מרוח הקודש והלכך לא נכנס כחשבון
] אשכחן  הנביאים, (אמנם ככחרא דסוטה [מח:
 רמפרש חלמודא מאן נינהו נביאים הראשונים
ד ושמואל ושלמה וזה כדברי כה׳׳ג) ואצ״ל ו  ד
ה כרוך ד  לפי זה שאין להביא בזה החשבון נ
 שריה ומחסיה, שלא ידענו שהיו נכיאיס ט אם
פ קבלח רז״ל, ואם כן הא מהוו טוכא הוו, ״  ע
מ״ט גריעי חלקיה  לזיל לחשוכינהו לכולהו, ו
 שלום חנמאל, דמייחי להו נמי חלמודא לקמן,
 ואמאי לא מנינהו, וכן אמרו כל שנזכר שם אכיו
 כנכואחו כידוע שהוא נכיא כן נכיא, וא״כ ימנה
ד מסרו שנים כמ״ש רש״י, והדין  אמ אלו. ועו
 עמו שמנה מרדכי כלשן אחל, [שהרי] אמרו
 [לקמן טו.] מרדכי הוא כלשן ע״ש שידע
ט א״כ חסרו משעה מן המנין.  שבעים לשון, ה
 אולס אני מוצא אחרים למלא המספר. מהלויים
ר הנבא  אסף הנכיא ע״י המלך, וידוחון כמו
, והימן חוזה המלך נשם כה,  [דהי״א כה, ג]
ד כדכט הימים (א טו, כ3) כנניה שר  ה], עו
 הלוים ישור כמשא, ומשא היא הנכואה, גס
, לדעח מפרשים  זכריה יועץ כשכל [שס כו, יד]
ד המלך ע״ה,  יורה שהיה נכיא, כל אלה כימי דו
 הנכיא הזקן היושב כטח אל שהיה דכר ה׳ אליו
, חנני הרואה כימי ג יא]  כימי ירכעס [מלכים א י
 אסא [דהי׳׳כ טז, ז], זכריהו המכין כראוח
, ה] ומפרש שלהי ו  האלהים כימי עוזיהו [שם נ
] כנבואה, יגדליהו איש האלהיס  סוטה [מח:
, הרי חשעה, שככל אלו [  כספר ירמיהו [לה, ד
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 לו בשוקה ג׳ פרסאות, אז היה צריך לומר
 שעמלת גלוית השוק בכלי מהלך ג׳ פרסאות,
ר שאין לו שתר תלילה לצלקת מעשות כן,  זהו לג
: ץ ״ ב ע  כי הוא הוא מעשה זונה שלטת. ר
. נ״ל לר״ל י ו ה כ ר ו א ם ל ח ד ב ו ק נ . ש ד ״ א  ב
 שנקול הו׳ כמלאפו״ם להוא לשון אש ותמוס,
 כמו אשר אור לו כציון (ישעיה לא), חמותי
, ועי׳ כשרשיס לרד״ק  ראימי אור (שם מל)
רש״ש!  וכאה״ש. י

׳ . נ״כ כצ״ל לאור שלו. פי ה ל ר ש ו א . ל ד ״ א  ב
 לגספריס המלויקיס היה כחוכ לאור ונקולה
 עליו כזה לאורי, וטעה המעחיק וכחג לאורה,
 וכאמח צ״ל לאורו ולו״ק, כ״ש מאמ״ז הגאון
 מוהר״ר העשיל ז״ל. !תפל״מ<
ך נסבה. עי׳ א י א ה י ש רה. ק י י ג אי ה ד ״  ד
 חוס׳ סוטה לל ע״ב ל״ה לרכוח כנענים וכוי.

ו י ו ו הל י רד  ו

. נ״ב ץ ר א ו ל ס נ כ נ ר ש ח א ד ל . ע ד ״ א  ב
! יעב״ץ:  ואיגיירה קולס. ;

 דף טו ע״א
ת. (ב״ב טו ב) חוס׳ ל״ה או בי  גמרא. בנ
! ש ו ב ל : . ס ע ל 3 

א. נזיר כג ע״ב ר״ה תמרי, ב״ב בי ן נ א ב בי  נ
 טו ע״כ ל״ה כלעם, עירוכין סג ע״א. ;מא״נ<
. נ״ל לר״ל למתניתא ׳ ו ל כ יתא תנא כ  במתנ
 פליגא אלעולא לל״א אלא כן צליק ולא כן נכיא,

 או אפשר לנקטא כ״צ נגד כן לשע לסיפא.
יש)  :רשי

י . ואי נמי כר״ ע ש ן ר ע ב ש א ר ו ה ע ש ו ד י  ב
 קרינן לרשיעא כן צליק רשיעא כר רשיעא
ו ץ ״ ב ע י  [סנהדרין נכ.], מיהת רשע מקרי. ;
א ו ה ע ש ו ד י ׳ ב ו י כ א נ ג ׳ ל ו ט כ ר פ ל ש כ  ו
. ק״ל מן רקח קרח כן יצהר ע ש ן ר ע ב ש  ר
 כוי, וכי גס שם נררוש ח״ו כן. ואולי ללק
 התחכמו חז״ל כחלק (קט כ) לדרוש כולם ענ

 שמו, ובזה לא נצטרך לדברי הח״א שם.
רש״ש! ) 

. ומה שאמר י ו ה כ רי ן נ ך ב ו ר י ב ב ת י  מ
 [ומעשיה] ל״מ, עמ״ש בזה בספרי אס לבינה
) בס״ד. ברם איכא למידק איך  (ירמיה מי
 נתנבא ברוך בבבל, שהרי לא עלה עס הגולה
 בפעס ראשון עס זרובבל, שאלמלא בן היה נמנה
ן גדול  עמהס, וה״נ אמרינן לקמן שלהי פרקי
 ת״ת שכל זמן שברוך בן נריה קייס לא הניחו
מ״ק כה.] מאי  עזרא ועלה, וביחזקאל אמרינן [
 היה, שכבר היה נדבר עמו תחלה כא״י, והא לא
 שייך ככרוך. וצ״ל דהך כרייתא פליגא כהא,
פ כא] לנכואת ״  וס״ל כמ״ד כמדרש [מכילתא ר
 יחזקאל גתו״ל, ועמ״ש בס״ד כאס לכינה, כספר
) אצל החתומים על כריתת גרית  נחמיה (ס״י
! ץ עב״ י  ואמנה. (

ה י ש ע ן מ ה ב י ר ש ה ו י ר ן נ ך ב ו ר י ב ב תי  מי
׳ רש״י לעיל יל ע״א . נ״כ עי באו ל נתנ א י נ ד  ו
 ללניאל לא נחשכ כין הנכיאים, משוס לאמרי׳
 לעיל ג ע״א אינהו נכיאי ואיהו לאו נכיא, אולם
 רש״י כעצמו פי׳ לעיל ג ע״א ללא נשתלח
 כמצות ה׳ לנכאות לישראל ע״ש, וגס לול
 ושלמה אע״פ לנחשכו כין הנכיאים לא נשתלחו
 לנגאוס. ועי׳ גאר שגע פ׳ חלק וכספר טורי
 אגן שהתעוררו גאמת על סתירת לגרי רש״י,
ז מהל׳ יסה״ת ה״ג לימל עניו  ועי׳ למג״ם פ״
 חלות הנגואה ועל איזה אופן תהיה, מן דניאל
 דכ׳ והולו נהפך למשחיח. (מהרצ-ח:
. נ״כ עי׳ סלר י ו ׳ כ י ר ש ׳ ו ו ך כ ו ר י ב ב תי  מי
 עולם פ׳ עשרים. [א״ה שס איחא כזה הלשון
 כרוך כן נריה ושריה כן מחסיה ולניאל איש
י נכוכלנצר, מרלכי היהולי מ  חמולוח כולם ר
 ותגי זכריה ומלאכי כולס נתנגאו בשנת שתים
! ה י ו ! א ב : .  ללריוש כו׳ ע״ש]

ן ה ב י ר ן נ ה ב י ר ש נ ו ״ ך ב ו ר י ב ב תי  מי
רש״ש) ה כצ״ל. (  מחסי

) איהו לאו נכיא, . ג ל( . ולקאמרינן לעי אל י נ ד  ו
( ץ עב״ י  ע״ש כרש״י וק״ל. (
ו כ) חוס׳ ד״ה . (יכמוח פ א ר ז ח ע י ז כ א ל  מ

 מפני, (כתובות כו א) חד״ה (כחד) [כחר].
! ש ו ב ל ! 

. לעיל ג ע״א, לקמן טז ע״כ א ר ז ה ע י ז כ א ל  מ
 רש״י ד״ה מעקרא, כחוכוח כו ע״א ד״ה בחר,
ו ע״כ ד״ה מפני, בכורות נח ע״א  יבמות פ
 דייה מפי. 1מא״נ;
. נ״ב בספרי תורת נביאים א ר ז ה ע י ז כ א ל  מ

 לל ו-ז] ובערי מנשה ואפרים ושמעון עד נפתלי
׳ וכל החמניס גלע ככל ארץ ישראל, ונאמר  וגו
] ויעשו כנ״י הנמצאים  כפסח שעשה [שם לה טז
 את הפסח ולא נעשה פסח כמוהו כישראל וגו׳
 וכל יהולה וישראל, ואע״פ שגם חזקיהו עשה
 פסח והיו שם ג״כ מהשכטיס, אכל רכים היו
 משחיקים ומלעיכים כרצים ששלח אליהם ולא
, [  השגיחו כאגרוחיו, ככחוכ שם כעני! [שם ל י
 מכלל שלא היחה לו ממשלה עליהם, שהיו אז
 עם ממושך ומורט מפוזרים ומפורלים כארץ
 משארית רלת העם אשר הניחו מלכי אשור שלא
 תהא הארץ שממה, והיו עליין תחת יל מלך
 אשור, משא״כ כפסח יאשיהו שהיו כל השכטים
 שרם לטוכה, ע״כ לומר שמלך עליהם על כן
 היו סריס למשמעתו כולם ככלל, וכן נראה ממה
 שכתוכ כו כערי שומרון ויזכח את כהני הכמות
 [מלכים כ כג, כ] הא ולאי היה מושל עליהם
ד על ספרו  ממשלת מלוכה מוחלטת, ועמ״ש עו
ו ץ עב״ י  של האדומי. (

. ערכין יב ע״כ ד״ה הנך ן ר י ז ח ו ח ח י מ ר י  ש
 שנים, וד״ה הנך שני, גיטין לו ע״א ד״ה
(  כזמן. ימא״נ

ל כצ״ל. ת א י ח ב ב ז מ ל ח ת ע י ש ר ע ש  א
ו ש ״ ש ר ! 

ת ו כ ל ש אסתר מ ב ל ת ב ו  אסתר דכתי
. נ״כ י ש מ ח את ע ש ב ח ל ו ר ב ו י ת י כ ש מ ע ב  ו
 התמיה עצומה, א״כ למה לא נתשכ לעיל עמשי
 כין מ״ת נכיאיס, ועוד מצינו הרכה אנשים
 שהיה עליהם השפעת רוה״ק, עתניאל אלדד
 ומידד גדעון יפחח שמשון שאול, ולא נתשכו כין
 מ״ח נכיאים. ועי׳ מורה נכוכיס פמ״ה לשני
פ״ח בראשיח  דרוה״ק לחוד ונכואה לחוד, ועי׳ י
 רבה פ״ב שהחעורר קצח בזה. אולם שמחחי
 מאוד כי מצאחי בסדר עולם, אסחר נראה
 היחה דכ׳ וחכחוכ אסחר, היינו דלא ניחן לכחוכ
 שוס דכר שלא כא כנכואה, ומדהוחר לה
 הכתיבה ש״מ שהיחה נכיאה, ועזרא דכי ספרו
 ודה״י מפני דנכיא היה, וכן אנשי כנה״ג שכתבו
, מפני שהיו כהס ( .  הלתבי קודש (כ״כ טו
ס. !:מהרצ״ח) אי י י ב  נ

. עיין זוהר שלח ש ד ק ח ה ו ה ר ת ש ב ל א ש ל  א
! א י פ צ מ ) •[ , וחקח [קפג:  דך קסט:
. עמש״כ במ״ר י ו ם כ י הם כהנ ם ו אי בי ׳ נ  ח
י אוח כא כמ״ק פ״  כמדכר פ״ח אוח יז, ו
! ש ״ ש ר  כס״ד. ;

א סבא. פסחים פח ע״א, סוטה לה ע״כ נ י  ע
 ד״ה הנך לרבוח, גיטין מו ע״א ד״ה כיון,
 יכמוח דף עו, קדושין סז ע״א, ודף כ, זבחים
״ ״ א מ  קטז ע״כ. (

ש! רש״ ׳ כצ״ל. ו ו א סבא כ נ ל עי ״  א

. וכמדרש שמואל ם ו ל ש ל ו א מ נ ה ח  חלקי
ט משמע דיחוקאל כא מרחכ, וכן אי׳ כילקוט ״  פ
י אכיו.  ריש ירמיה, וכרכה רוח קחשיכ ג״כ מז

 !;מצפ״א)

ה. כרכוח ה ע״כ ד״ה והאמר, י ו ל ו א ה  בני־ ל
 עירוכין סג ע״כ, פסחים קיח ע״כ. 1מא״נ!

ה. עי׳ י י ל ו ה בנתן ה י י ל ו א ה י ל  בנ
 עירובין סג ומהרש״א חידושי אגדוח שם,
 ועתוס׳ לעיל ג ע״כ. מזהרש״ם)
. ז ל ן ה ו י צ ה ה ר מ מ א י . ד״ה ו י ״ ש  ד

ל כצ״ל. ת א תו בבי ו ב בהי י ת ו כ ה י ש א י  ב
 ׳:רש״ש;

. ך א י כ ה ״ ה א ש . ק ד ר ו  תוספות. ר״ה מ
 עי׳ ת׳ נ״כ מ״ס חיו״ד סימן עד ד״ה אמנם.
( א  (ג׳ מהרש״

. רצ״ל ה ר ו א ד ל ו ק נ . ש ה ת ל ג ה ש ״  ד
 כמלאפוס. והשתא קושיא קמייתא נמי מתרצא,
 דודאי לא גלתה שוקה לפני דוד כמתכוונת לכך,
ן רתוק ממנה י י עד ) ד ו  אלא קודם שראתה את ד
 הרגה) הוצרכה לכך, ונראה משוס שפרסה
 נדה, והוכרתה לגלות שוקה לראות הדם שנפל
 על שוקה, היינו דקאמר לעיל נטלה דם
 והראתה לו (אולי מאימתו א״נ מרכיכה דהר
 ודליליא [עיין פסחים ג:] כמ״ש [לקמן טו.] על
 ותתחלחל המלכה. כעחוחא מרפיא) לנקוח
עד שקנתה כו הדם הוא שהראתה לו)  עצמה (
 וכסתה עצמה מיד, ולא השגיחה ולא ידעה
 שיראנה אדם, ודוד כא פתאום, וראה אותה
 מרחוק ג׳ פרסאות, עודה עומדת מגולה,
 כטרם ראתהו, ומיד כאתהו התמימות, והלך
 כאור אשו זה ג׳ פרסאות עד הגיעו אליה
 ותגעה, ולק״מ. משא״כ אס היה הפירוש
 לאורה כאילו נקוד חולם, כלומר שהיתה מאירה

 לדורות, וזה אמת לדעתי. (מהדצ״ח)

. עמש״כ כרק״ר דעתי א י ם ל י נ . ש ד ״ א  ב
רש״ש) ו אות ג כמ״ק. (  פ״

. צ״ע למה לא מנה דעתי א י ם ל י נ . ש ד ״ א  ב
ד אלעזר ע״  אלדד ומידד שהתנגאו על יהושע. ו
 שגדגור הקודם, עיין גספרא פ׳ ויקרא ר״פ
ראמ״ה;  ג. (

. עי׳ תשו׳ מיס דעתי א י ם ל י נ . ש ד ״ א  ב
 חיים א״ח סי׳ כג אות ז ליישנ ד׳ רש״י.

 (מהרש״ם;

. י ו ן כ י א ב ש . כ ד ו ח ם י ו ש  תוספות. ד״ה מ
 נ״כ אע״ג דאין אחד כא לדין לכדו, שהרי אסור
 לשמוע דכריו. כתרי ופריצי איכא משום יחוד,
 היינו דקא מסיימי כשכאין למשפט דתנן יהיו

 כעיניך כרשעים. והיא דנה כיחידה כמומחה.
( ץ ״ עב י  ו

ל א ר ש י י נ ה ב י ן אל י א ב ש . כ ד ״ א  ב
. עי׳ חומים סי׳ ג סק״ה מ״ש ככונח ט פ ש מ  ל
 חוסי כזה. (מהרש״ם)

אה כצ׳׳ל. בו ה נ ל ו כ פ ש ״ ה ב. כ ה דכתי ״  ד
 (רש״ש;!

. עי׳ לקמן (טו כ) כדרשה ן מ ה . ו ד ״ א  ב
 דשכעיס כלחם נשכרו וכפרש׳׳י. 1רש״ש!

ד ע״כ  דף י
ך י ר א צ ל א ו ו ת ה ו כ ל מ ד ב ר ו . מ א ר מ  ג
. אע״ג דכפרק כמה כהמה י ו ה כ י נ י י ד  למי
 [שכת גו.] גכי אוריה אמרינן היה לך לדונו
 כסנהדרין, היינו לחקור ע״י סנהדרין לכרר
 ולידע אם ודאי מורל היה, אכל הכא מכל דכרי
ד עדים היו כדכר (משא״כ רד היה שעבדי דו  מו
 בדבר אוריה וק״ל), ולגמור דינו בלילה להמיחו
 ודאי ליכא קפידא כמורד, וכן מוכח מאוחה
 דפרק אחד דיני ממונוח [סנהדרין לו.] דיליף
 מחחילין מן הצד כדיני נפשוח, מהך קרא דנבל,
, ש״מ שדן אוחו ר ג  דאמר דוד חגרו איש חרכו ו

 בסנהדרין, וע״ש כחוס׳ [ד״ה רכה ככ״ח].
( ץ עב״ י ) 

. שבת נו ע״א ד״ה שהיה, ת ו כ ל מ ד ב ר ו  מ
 סנהדרין לו ע״א ד״ה רבב״ח, וע״ש מט ע״א

 ד״ה מ״ט, וע״ש כ ע״א ד״ה ששיהא.
 (מאייו!

ה. (סנהדרין לו א) חוס׳ ד״ה י נ י י ד  למי
! ש ו ב ל  רככ״ח. !

( ש ״ ש ר י כצ״ל. ( ר כלתנ ש ת א כה א ו בר  ו
. נ״כ רש״י פי׳ ד ע כ מ ש ם תרתי מ י מ  ד
 כדמים דם נדה ושפ׳׳ד. לכאו׳ קשה היכן
 מכואר שהיחה נדה, ואם נאמר דהא דנטלה דס
 והראתה לו הי׳ דם שלה, מה לו לחשוכ דם נדה
 דהוא תיוכ כרת הלא א״א היתה. עי׳ רש״א
 כח״א. גס קשה קושיית התוס׳ היאו אותה
ר על מ  צדקת גילתה שוקה ע״ש. ויותר קשה מ
 אותו צדיק שרצה לבוא על א״א חייו, הלא ככת
ד ראוי כוי. לכן נראה  שכע אמרו לא הי׳ דו
ע כאכיגיל נתאוה לה,  לומר כי דוד כאשר פג
 ורצה למהר להרוג את נכל ואח׳׳כ לכוא עליי,
 והיא הכינה זאת, לכן למען הצילו גילתה שוקה
 להראות לדוד דם נדתה, ואסורה לו כעת אף
 אס תהי׳ פנוי׳. וזהו ביאור הסוגיא, בסתר ההר
 כו׳ נטלה דם והראתה לו, סי׳ דס שלה. אמר
׳ אחר שכלילה איו  לה וכי מראין דס כלילה, פי
 להכתין כין דם טהור לטמא יעמידנה כעת על
 חזקתה כטהורה. ואמרה לו וכי דנין דיני נפשות
 כלילה, כי כדעתו הי׳ להורגו כלילה קודם
רד כו׳  שיכורר אם דמה טהור או טמא. א״ל מו
 דמים תרתי משמע אלא כוי שגילמה שוקה כוי.
׳ למגע טהרות ׳ שמ״ש על עסקי דם אין פי  פי
 לענץ המה רק דס שלה, ומדייק זה מלכתי׳
 דמים מרמי משמע אלא כו׳ שגילמה שוקה,
׳ רש״י  והראמה לו כי נדה היא. ועמה נכון פי
 וכן גירסמ המוס׳ כי דמים דם נדה ושפ׳׳ד,
ר אכדק״ק  אכל לא א״א, וממורץ הכל. מ״
״א חבר) י ר  יעדוואדנא בן המחבר. (

. כתובות מ ע״א ד״ה נטוף, ל י ז א ל ו י פ  ש
 מנחות לב ע״כ ד״ה לטוטפות. (מא״נ)

. סנהדרין יז ע״א. ה י מ ר י י ם דקא במקו  ו
! נ  ;מא״

. (ערכין יכ ב) רש״י ל״ה ם י ט ב ש ת ה ר ש  ע
ו ש ו ב ל  אי. (

הם. ך עלי ל ו מ ה י ש א י ן ו ר י ז ח ו ח ה י מ ר י  ש
 כאמת כמה מקראות עלים על אמתת לכר זה,
 הנה כמוב כמחילת מעשיו של יאשיהו [לה״י כ

 להיומ נהוג לעולם, ועמש״כ כשכועומ (טז.)
דש״ש) . י  3ס״ל

כה. נ״ב ללעמי לק״מ, ו ר חנ ת נ ״ א . ו ד ״ א  ב
 למלאי כל עניני עשיות תבמיס ותקנתם משוס
 גלר וסייג אינס ככלל כל תוסיף, וכן כל הימים
 האמורים כמגילת תענית אינם ככלל כל תוסיף
 כמו שכתכ הרמכ״ס כהקלממו לס׳ היל, ועיקר
 האיסור הוא אס רוצים המכמיס להלמות
 עשיימס ללין המורה, ומרלכי ואסמר שרצו
 לעשומ ימי פורים, לאסור בעשיימ מלאכה, עי׳
 לעיל ה ע״ב, רק להעם לא קבילו עלייהו איסור
 עשיימ מלאכה, עכ״פ עשיימ מרלבי ואסמר
 שרצו להלמומ פורים ליו״ט לאוריימא לכל לכר,
 וזה הוי הוספה על ל״מ ונכון. ומהרצ״ח!
ל הים. ה ע ר י ו ש ר מ . א י ו ת כ ו ד ב ע ה מ ״  ד
 עי׳ ממס סופר א״מ קצה ע״ל הטורי אכן כזה
 וגס כהא לפריך הלל נמי נימא. (מהרש״ס;

א התם. נ״כ מ ל ש א ב ב ר ר מ ג א ״ ה ה ״  ד
 כוונת רש״י לאילו לפי גירסמנו לנאמר רכא
 אמר, כא לתרץ מלוע אומרים הלל על יציאת
 מצרים לנס שכמו״ל, ותי׳ תירוץ אתר מר׳
 נממן. ובאממ רבא לא כא למרץ רק קושיא
 הראשונה של הש׳׳ס, מלוע לא נאמר הלל
ז יצלק לברי רש״י ה״ג  בפורים ומשני, ומפ״
 אמר רבא ולא רבא אמר, ללא בא למרץ רק
 קושיא ראשונה. ועי׳ בעין יעקב הגירסא
 ממקיף לה רבא, ומפי מורי הגאון מוהר״ז
 מרגליומ זצ״ל שמעמי להגיה כלברי הירושלמי
׳ ערבי פסמים וכפ״ה דסוטה, וז״ל כפרוע  פ
 פרעומ בישראל בהמנדכ עם כרכו הי,
 כשהקכ״ה עושה לכם נסים מהיו אומרים
 שירה, המינון הרי גאולמ מצרים, שניא שהוא
 תחלת גאולתן, הרי מרדכי ואסתר, שגיא שהיה
 נחוץ לארץ, ואית לנעי מימר מרדכי ואסתר,
 משונאיהם נגאלו מן מלכות אחשורוש לא נגאלו
 עכ״ל. והנה המפרשים לתקו מאול כפיי,
 וכפרט כחחלת הקושיא הרי יציאת מצרים,
 לכאמח על יצ״מ אמרו הלל, ועי׳ קרכן עלה.
 ואמל הגאון הנ״ל להגיה שצ״ל כזה הסלל,
 כשהקכ״ה עושה לכם נסים אומלים שירה,
 החיכון הרי מרלכי ואסחר, כקוש׳ הגמרא כאן
 לנימא הלל, ומשני כתי׳ הש״ס כאן שניא הוא
 שהיה כתו״ל, ואין אומרים הלל על נס שכחו״ל,
 התיכון הרי גאולת מצרים כקו׳ הש״ס כאן,
 שניא שהוא תחלת גאולתן ועל שלא נכנסו לארץ
 הוכשרו כל הארץ לומר שירה, ואית לכעי מימר
 מררכי ואסתר משונאיהם נגאלו, היינו כתי׳
 רכא הללו עכלי ה׳ ולא עכלי פרעה, וזה אמת
מהרצ״ת!  ללעתי. !

. כתמורה ׳ ו כ ן ו ר ה א ה ו ש אה. מ בו ה נ ״  ד
 (טז א) משמע דאלעזר כן אהרן היה נכיא,
 וכדכתיכ ויאמר ה׳ אל משה ואל אלעזר, ולא
ראמ״ה;  מציגו שנתמעט מן הנבואה. (
. כצ״ל י ל ל ע ם א ש אלהי י א א ב י . ו ד ״ א  ב
 כלא הי. !:רש״ש!

״ז . עי׳ הגהת ראשון לציון פי י ו ד כ ו . ד ד ״ א  ב
ד תוספות יום טוכ שס,  לאהלות מ״ש כזה ע״
ל ותוספות ׳ הרמכ״ם פ״כ לכלאים מ״  ועי׳ פי
״ט שם. •;מהרש״ם) ו  י

ן לה״כ ער . נ״כ י י ו ת כ ש ר ע ד ו ד . מ ד ״ א  ב
! רב״פ  כה. (

. נ״כ דהי״כ, יא. ה י ע מ ל ש י י ע . ו ד ״ א  ב
( י  >;ר״ש מדסו

ן סנהדרין ער . נ״ב י דעתי א י ם ל י נ . ש ד ״ א  ב
; פ ״ ב ר  יז ע״א ר״נ אמר כוי. :

. נ״כ עיין כעשרה דעתי א י ם ל י נ . ש ד ״ א  ב
 מאמרות מאמר אם כל חי ח״נ סי׳ א שאמר
ד שהאריך  דאלו הכ׳ הס שם ועכר, ועיי׳׳ש עו
גרע מאלו המנויים שמנה רש׳׳י,  והוסיף ו
 ועיי״ש שהחסיר כרוך ונריה שריה ומחסיה,
 והוסיף כארי אכיו של הושע ועודד וחנני׳ ונכיא
 זקן אשר ישכ ככיח אל, עיי״ש שהאריך
( ה ״ ל מ  כטעמו. 1

. נ״כ הגאון כעל דעתי א י ם ל י נ . ש ד ״ א  ב
 טורי אכן הקשה דהרי אלעזר כן אהרן הכהן
 היה נכיא, וגם אליהו כן כרכאל ע״ש. וכאמת
 באליהו בן ברכאל מצינו פלוגתית כמדרשים, עי׳
ע אליהו בן ״  ירושלמי פ״ה דסיטה דרש ר
 כרכאל זה כלעם ע״ש, ואנכי מצאתי בארי אביו
ו א״ר סימון  של הישע, דאמרינן ויקרא רכה פ״
 כארי אכיו של הושע לא נתנכאו רק שני
 פסיקים, וכי יאמרו אליכם דרשו אל האיכות
 ואל הידעונים, ולא היו כהם כדי ספר ונטפלו
 לישעי׳ ע״ש, הרי לך נכיא ונכתכה נכואתו
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 הגהות הגילה דף טו ע״א - דף טז ע״א וחידושים •ט
 נ״ל לפרש דאכיה היינו מרדכי כלכחיב לקחה
 לו לכח, ממילא איקרי איהו אכיה, ולא קאמר
 מאכיה למדה, דמקרא זה שלמה אמרה כמשלי,
 ולפיכך אמרו מכיח אכיה והיינו ממשסחח
 אמה, דאמו של מרדכי דאחא מיהודה כדלעיל
, והמשפחה קרויה כיח כמקרא, ושמא [ כ: י ] 

 מזרע שלמה המלך ע״ה היחה אס מרדכי.
 (י עב״ ץ)

ם. זכחיס קכ ע״א. (נוא־נ< י ו פנ ר ל י ב ס  א
. י ע ד ו מ ו ל נ ן א י ס י ר ן צ י י ד ל ע א י ל מ ר ג ״  א
( ש ״ ש ו י ב), חולין(צב.). ( ) ב ״  שבח (נה 5), ב
״ ׳ מא׳ . סנהדרין קח ע״ב. ( ר ב י ש נ פ  ל
דף . ב״מ ( ו ה י ל א ה ל ו ר אב ח ב ב ח ר י ח כ ש  א
 קיל). (נזצפ״א)

. אולי יכוין דעשרה ו תל ח נ ר ש ע ו ו ת ח מ ר ש  ע
 הס שנהרגו כדכחיב בקרא, ועשרה שנחלו הוו
 אחריני ונחלו מחיים, ודלא כדמשמע מחוס׳
 ליומא (לא.) ל״ה אמה דהנחלים הן אוחן
רש״ש)  שנהרגו חחלה. (
. כגליון הש״ס ר״ה ב ב כתי ר י ו ״ ב נ ד  א
ט ב),  ארנכ״י שכח לציין לשבח (נה ב), ולסופה (

, וליכמוח (סה ב). ( , ולהוליות (ל. ( ח. ) ז לע״  ו
רש״ש) ) 

ו ר צ ל י ר ע ב ג ת מ . ו ו ר צ ת י ן א . ר״ה ד י ״ ש  ר
. וכע״י הוא לכור ר ו כ נ י ) א ׳  (ל״ל ללקמיה פי
 בפ״ע. (רשייש;
ם י ש ע נ ה ש ר ע ו ש נ י הי . ו ן י מ י כ ש מ ה ש ״  ד
; ש ״ ש ו . וחיבח שעושין למחוק. ! ם י ר ע ו  ש
י נ ש ד ד ״ ו י י ו י כ נ ש מ . ו י קר ל תי ה א ״  ד
רש״ש) . כצ״ל ח״י. ו ר  כ

קות ו נ ה התי ע מ . ש ה ד מ ה ל ת אבי י ב ה מ ״  ד
. ר״ל לקשיא ליה הא אסור לנמל ן ם כ י ר מ ו  א
,  כחו חורה, כלאיחא בסוטה כ כשם ר״א ור״י
, ולכן כחב ששמעה כן ״ר סי׳ רמו ו  ועי׳ י
 מחינוקוח. (מהרש״ם}

. ר״ל ללגי׳ שרככח הוה ג ״  תוספות. ד״ה ה
 השי״ן שרשימ, משא״כ לגי׳ שריככח הוה

 שמישית, שאינו נאוח לפי סגנון הפרשה.

 דף טז ע״א
. י כ ד ר ת מ ם א י ב ה ו א י ש נ פ א מ . ל א ר מ  ג
ט מוכח מלקאמר ה  פילש אמ״ה ז״ל ל
 אחשורוש מה נעשה יקר וגלולה למללט, קראו
 כשמו מאהכחו אוחו, אכל השונא אינו יכול
ל על עצמו  לקרוא אויבו בשמו, וכן קלא לו
 [ישעיה נכ ה] כל היוס שמי מנואץ, על שלא
 קראוהו כשמו כאילו אין לו שם ואמרו מריר כן
 ישי. ומאחר שאחשורוש הראה חכמו למרדכי
 בזה לא זז מחבבו על שקראו בשמו, והם ענו לא
ע לבבם אליו, בל ישאו אח ו  נעשה עמו דבר מר
 שמו על שפחס, ט הי״ל לענוח אח אחשורוש
פ דרכו לא נעשה עם מרדכי דכר, אלא לא ״  ע
( ץ ״ ב ע  מפני שאוהכים כוי. ר
. אפשר לומר ן י כ ו ה א ל ו תנ ן ל י כ ר ה ש  א
 דר״ל לשון נופל על לשון משום דממוכן זה
 המן. וזה ענין מה שאמרו לעיל למה נקרא
 ממוכן שהיה מוכן לפורעניוח שלו ע״י עצה זו
 שנמן להרוג ושמי, כמו שאמרו לקמן על פסוק
 וחממ המלך שככה כ׳ שכטם אחמ של ושמי כוי.
 ולכן אפשר לומר ממוכן ג״כ כ׳ ממין נגד 3׳
 הכנומ לפורעניוח מחמח כ׳ רוגזי אחשורוש
. ודלא  שנשככו כפורעניומ המן א׳ של ושמי כר
 כהכנמ פשוטו דר״ל מוכן לפורעניומ לאחרים
 לושתי ואמ״כ לישראל, וענ דרך זה אמרי אינשי
 על אדם מלשין ובעל קטטומ המחרמר ריב בין
רק לפורעניומ  כני אדם, זה מוכן לפורעניומ [
, דוגממ  שלו]. או אפ״ל לו הטן ר״ל העץ הטן
ט ו׳ דויזמא  הוי״ו כזקיפא כדלקמן ע״כ ג
 דצטך למימחמיה כזקיפא כוי, כפרש״י שם לפי
 שנחנו בעץ דוגמח ו׳ בזקיפה, [ולזה דריש לו
י״ו] ע״ש.  לוי״ו דכולהו כחד זקיפא אזדקיפו כו
 או אפשר לומר הבין בציר״ה שמביא י׳ [כאלו]

 כחיכה היכין, ואז גימטריא המן וק״ל.
( ף  (מהר״ם שי

ף קלט, ועיין כחרגוס, . חולין ד ן י כ ו ה  ל
 סנהדרין צו ע״א וע״כ, פסחים נז ע״כ.

(  ;מא״נ

י ו ח מ ח ו י מ ן ק נ י רב תב י ח ד י ח כ ש ל א ז  א
. נ״ב י ו כ ן ו נ ב ר ח ל צ י מ ת ק ו כ ל ו ה ה  ל
 ובמד״ר איחא דאמרי לו דבמצוח העומר היו
 עסוקין וכוי, חמן אמרי הלכוח קמיצה אחוו
 ליה ודכר אחד שהיו קומצין מן העומר, ופי׳

 דאמר מאי האי דקמן דזמינמי׳ אסחר להמן.
 ונראה דלרש״י דחקו הא דלקמן (טז.) וישב
 מרדכי וגוי ארי׳ ש ששב לשקו ונחעניחו וזה הי׳
ט ד ר מ  כיוס ט״ז, אכל מהא לא איריא די״ל ד
 הוסיף יום א׳ לעצמו, וזהו דאשמעינן קרא,
 והרי גס המדרש הכיא להא דשכ לשקו
 ולמעטחו, ומסיים כל מי כוי ומתענה כו׳ עד
 שתעשה כקשמו ע״ש. (רש״ש<
. כש״ס של ן מ ר נתלה ה ש ה ע ש ש ב . ו ד ״ א  ב
 פרנקפורט הציג הגהה צ״ל כשכעה עשר. והיא
 הגירסא המשוכשת, לא דק המגיה כלשונו של
ף טז) כגמרא וכרש״י ש ד י ר ) ל ״ ע  רש״י כאן. ו
( ץ עב״ י  ועמש״ל בס״ד. (
ה א הי י ל א מ ת א ״ א . ו ם ש . ד״ה כ ת ו פ ס ו  ת
. נ״ב עי׳ תשובות מהרי״ק, הובא ה ש ר ג  מ
ו״ד סי׳ קסא  בשו״רו נודע ביהודה מהדו״מ מי
 כאריכומ בזה. (מהרצ״ח)

פ ״ א ע י ט ה ג ה ה ש ע מ י ש פ ל ל ״ . י ד ״ א  ב
(עד כ) כמד״ה והא ן . עי׳ בסנהדרי י ו ם כ י  עד
 בסופו, וכמהרש״א שס שכ׳ וה״ה דה״מ
 לאקשוייי למה לא גרשה כדי של״ה על איסור
 א״א, ומשמע דכתירוצס ימיישכ גם זו. וק״ל
) כתכ ככ״י ואין עליו עדים .  דהתנן גיטין (פו
מ ׳ ואם נשאת הולד כשר, וא״כ תקשה דמ״  כו
 ה״ל לגרשה ככ״י כלא עדים כדי שתנצל מאיסור
 דאוריייחא. ומצאחי כחדושי הרשכ״א שהקשה
רש״ש)  כן וסיים אלא מדברי אגדה הן כוי. (
פ ״ א ע ו ט ה ג ה ה ש ע ל מ כ י ש פ . ל ד ״ א  ב
ד סי׳ ״ ו ׳ נודע ביהודה מהד״ח י . עי ר ם כ י  עד
 קסא מ״ש בזה, והנה מ״ש הרשב״א דהיה יכול
 לגרשה בכת״י, לשיטחי׳ אזיל דס״ל בד׳ רש״י
ו דכת״י א״צ עדי מסירה, ועי׳ רשב״א  גיטין פ
 יכמוח לא, ועחוס׳ גיטין ד ע״א, וגס רש״י
 הנ״ל קאי רק לר״מ ולא לר״א. (מהרש״ם)

(שבח פח ע״א) ׳ . נ״ב עי י ש י ל ש ם ה ו י ה ב ״  ד
 עם תליתאי בירח חליחאי. (מהרצ״ח)

ב .;•'.;/•:•-ז•! ״  דף טו ע
מא״0 . גיטין לז ע״א. ( י ט ב ז ו ר פ . ב א ר מ  ג

. ר״ה יז ע״ב, סנהדרין קה ע״ב. ם י ר ש  כ
 (מאי׳[)

. י ׳ כצ״ל בלא ו ו ט כ פ ש מ ל ה ב ע ש י  ל
רש״ש) ) 

. סנהדרין ז ע״א, וע״ש קיא ע״ב. ת מ ן א י  ד
מא״0 ) 

. יומא כט ע״א רש״י ד״ה למה, י ל ה א ר מ  א
 ב״כ קסג ע״א ד״ה מכולי. >מא•׳[)

. ן ו צ ר ס כ נ ל האו ע ׳ ו ו ן כ א אתה ד מ  ש
 הרש״א במ״א הקשה דלעיל משמע דלאו אונס
 הוא, לא״כ הימה מומרמ למרדכי ע״ש. ונעלם
 מכ״מ משוכמ מהרי״ק שורש קסז הביאו הכ״ש
 סי׳ קעמ סק״ד דפסק דמי שזנמה כרצון כדי
 להציל נפשומ, אף דלא עכדא שוס איסור
 ואדרבה מצוה רבה עשמה מ״מ אסורה לכעלה
רש״ש)  ישראל, ונסמייע מהך דאסמר ע״ש. (
. זה פירש ר ב כ ל ו כ י ת א ר ק ל ש א ע מ ו ש  א
 אמ״ה יפה, דהכי קאמרה שמא אמה דן על
 אונס, או שמא על שקראמיו כלכ, אין לי טענמ
 אונס דחנן החס [כ״מ צג:] כלכ אחד אינו
 אונס, משו״ה חזרה וקראחו אטה, דאסילו
ץ) ׳ יעב׳  אחד חשיכ אונס. (

. נ״כ שיני ה ב ב ר א ש ל ת א ר ב י ש קר ל תי  א
 לשון שן שעל סלע ומצודה לשון חוזק ר״ל
 גכורות רשעים, ואינך יכול לקרומ שכרח אלא
 שרככת, ר״ל שזהו דרך מפלתן כשהקכ״ה
 משר3כ אותם יותר מדאי ומגכיהין מאוד ועי״ז
 הם נש3רים, וז״ש לפני שגר גאון, וזהו אל
 תיקרי שכרת שאינך יכול לקרות ש3רת אלא
 כשתקרא מקודם שרגכת, שע״י שתשרככ
 ומגכיה אותם עי״ז משכר אותן. 1מל״ה)

ף י, 3). ד ) ל . עי׳ לעי ן ר פ ו ר ע ה ב ב  ר
( ץ עב״ י ) 

. תגיגה ג ע״3. ימא׳•[) ו ב ר ע מ מ ש  ש
ת ו כ ל מ י ה צ ד ח ר ע ג ך ו ל מ ח ח ר ל מ א י  ו
׳ש) ך כצ״ל. (רש׳ נתן ל י  י

. כרש״י הגי׳ ת ו כ ל מ ץ ל צ ו ח ר ש ב א ד ל  י
׳ש)  כמלכות, וכן כע״י. (רש׳
. רש״י שמעה המנוקומ ה ד מ ה ל ת אבי י ב  מ
ר [לעיל  אומרים. וצריך לכך משום דהא אמר מ
 יג.] עכרמה ממ אכיה, והיינו נמי דדייק לישנא
 מטמ אכיה, ולא מאכיה. אלא דאיכא למידק
 אפרש״י אמאי מלי לה למילמא ככימ אכיה. לכן

, וע״ש ן ג כח״י ד״ה חו  ד״ה מה, וע״ש פ
 כח״י, כחוטס ג ע״כ דייה ולדרוש, נדרים כז
 ע״א דייה וכ״ח, סנהדרין עד ע״כ דייה והא.
0 ״ א מ ) 

. (כמוכומ ג כ) חוס׳ ד״ה ולדרוש, א ב ת א י ב  מ
( ש ו ב ל  (סנהדרין עד 3) מוס׳ ד״ה והא. (
ם ו ר י י ב ע ה ב ש ר ר מ י א כ ד ר ר מ ב ע י  ו
ר ב ע ר ש מ ל א א ו מ ת ש י פ בתענ ״ ן ש ו ש א  ר
. נראה דלכאורה ק׳ למה א י מ א ד מ ק ר ו  ע
 צומה אסמר לצום ג׳ ימים ולא מרדכי, וגם למה
 אמרה כל הנמצאים כשושן. משום דלעיל(יכ.)
 אמר מ״מ נממייכו כו׳ מפני שנהנו מסעודמו,
, אלא מפני שהשחחוו  א״כ שכשושן יהרגו כר
 לצלס, וא״כ מרדכי כמה שלא כרע להמן מיקן
 זה שהשממוו, אכל עדיין נשאר מטא שנהנו,
 ע״כ צומה אסמר לצום כל הנמצאים כשושן
 מפני שנהנו. ובזה ממולקיס רכ ושמואל, דרכ
 ס״ל דדוקא שבשושן, ע״כ לא רצה לומר שעבר
ן לא הי׳ צריכים  עורקמא דמיא, משוס דמו
( י ׳ ר׳  להחענוח. (פו

. שכח פח ע״א. (מא׳׳נ) י ש י ל ש ם ה ו י  ב
י ר ה ך ש י נ י ה בע ל ט ק ו י ד ת ה כ ר י ב ה ל ת  א
ת ו ט ו י ד י ה נ ש ו ב כ ר ר ב ו ד י ה ל ו ד י ג נ  ש
] לברכתם עשתה ן ימה בהם. יל״ל [מני נתקי  ו
 זאת, שמא זכותם עמלה להם לנוח כרכה על
 לאשם. ואמל אמ״ה ז״ל משום לאיתא כמ״ר
] מפני מה נתעקרו האמהות ל  [שהש״ר כ, י
 כלי שלא יאמרו אומות העולם תפלתנו עשתה
 פירות, ור״ת פליג עלה. להט קאמר אל תהי
 קלה בעיניך, כלומר לקללה חחשכ כלכרי
 המל״ר, חלע שהרי מצינו שנחקיימה כרכחם,
 ואי איתא אמאי נחקיימה באלו, ומשו״ה לא
 קאמר תהא תביבה עניך, ללא אתי אלא לאפוקי
( ץ ׳ עב׳ י  מלכרי המל״ר. (

. ב״ב קנכ ע״א ל״ה לא. ט ו י ד ת ה כ ר  ב
(  (מא״נ

. נ״ב עיין לתס ו ר מ ו ם א ש ר ב ב ר ד מ ו א ל ה  כ
( ץ ׳ עב׳ י ו לאבות. ( ״  שמיס פ
. תענית כל ע״א ל״ה א״ל ר״א, ה ל ו א א ג י ב  מ
 חולין קל ע״כ, מסכת כלה. (מא׳׳נ)
ם ו ש ח מ ״ ר א א ״ ר י א ה ל ו י ש נ נ ז אי ״ כ  י
. (וכח״א העחיק ר ב כ ש י י י כ ד ר ה מ א י ר  ד

ר כ״ה כע״י. ח כ ״ ר ד ן כ י  וכי משוס כוי) א
רש״ש) ) 

ר מ ר א ז ע ל ׳ א ר ר מ י א ה ל י ו ש נ נ ה אי ל ז כ  י
. נ״ב חסר ר כ ן י מ ה ה א ר ה ש ע ש א ב נ י ׳ חנ  ר
 כאן, וצ״ל אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא
 מלמל שכל גנזיו של אוחו רשע חקוקין לו על
 לכו וכשעה שלאה המן וכוי, ומ״ש לקמן ע״כ

 מלמל שכל גנזיו טייס הוא שס וצ״ל ככאן.
( כ מרא״  י

. לשון לש״י מללכי כא ר י כ ל י ב ז י ר פ א ב ה ב  ז
 בטענח עושר והמן בא בטענח עוני. נראה
ט שקנאו ל ר  כוונחו לומל, שהמן כא כנגל מ
 לבטל קנינו בטענח עוני, שהיא כמיחה, ואין לך
 אונס גלול מזה, לכך הקנה עצמו לו לעכל,
 ועכשיו שהשיגה ילו, יצא כן חולין, ואין ממש
 כטענחו של מרלכי עכל שקנה נכסים כוי, ואין
 לו אלא למיו, או שמא רצ״ל המן טוען וקובל
 על מללכי מה שעשה לו כעניוחו כשהיה עכלו,
 שהעכילו כפלך, לכן כלין הוא רוצה להנקס
 ממנו עכשיו. זהו כא כטענח עוני, כמו גלחה
, כאיחי אח עני עמי [  יהולה מעוני [איכה א ג
( יעב-ץ  [שמות ג ז]. (

ר א כ ב י ב ו י ת כ . ד א מ ל ש ה ב י . ד י ״ ש  ר
. נראה למפלש כלכר ה׳ אשר היה ר ה׳ ב ד  כ
׳ כא אליך (לפסוק  אל חנמאל, וכמקרא פי
׳ש) פ הלכור. (רש׳  הקולם) ע״
ה י ר ׳ ש י י כ נ י צ ה מ י ר ש ך י י ד . ב ד ״ א  ב
. כצ״ל, ועמש״כ ככמ״ר י ו ׳ כ י מ ר ף ס׳ י י ס  ב
׳ש)  ס״י אוח כא כמ״ק. (רש׳

. צ״ל ״ ת י ב ל ר ״ ם כ י ת ת ש נ ש ה ב ״  ד
ץו ׳ יעב׳  לכנות. (

ז ״ ט ו ו ״ ט ד ו ״ י . י פ ״ ן ש ו ש א ט ר ״ י ה י ״  ד
נ וכמדרש . כצ״ל, אכל כפדר״א פ״ ו  התענ
״ל ג י ״  אסתר מכואר דהג׳ ימי התענית היו י
, וכ״נ מהגמרא כאן דאמר יוס ראשון, עי׳  וט״ו
 כ״י או״ח סי׳ קפת דליש פוסקים תוה״מ שוה
 לגמרי ליו״ט ולכ״ע אסור להחענוח ט מה״ח,
ע דאכילח מצה כליל  ודוחק לומר דמשוס מ״
׳ר נקטו, ומש״כ הרש״א כח״א דמעשה  יוט׳
ו קודם וחלכש  דבלילה ההוא נדדה היי בליל ט״
 אסחר מלכוח ע״ש, חמוה מהא דאיחא לקמן

) ד״ה מפני : ו ד התוס׳ (יכמוס פ ״  תמהחי ע
 מה, דכי באמצע דבריהם וקי״ל מלאכי זה
 עזרא, ומאין כא להם דיעה זאת עקרימ. אולם
 עמה ראימי בתרגום יונתן ריש מלאכי, דתרגם
 כיד מלאכי דימקרי שמיה עזרא ספרא ע״ש,
 וכבר ידענו דיונמן מפי הנכיאים מגי זכריה
 ומלאכי נסדר, ומפ״ז המזיקו המוס׳ דעה זאמ
 לעיקר. (מהרצ״ח)

. וכ״ה כמרגום יממן י ו א כ ר ז ה ע י ז כ א ל  מ
 מלאכי א. (מהרש״ם)

. דרך ל י ג י ב א ה ו ד ת ש ו י פ ה פ ם י י ש ע נ ב ר  א
 מעלחן קחשיכ ותשיכות אנשיהן, [ורמכ] אע״ג
 מסכה יהושע, ואסחר למרדכי. מיהא מאי
 דמפרשי כקראי כשרה מנינן, אי נמי דרך גודל
 מעשין נסיכ להון, ולמ״ד שפירחא הוא. דלא
 קחשי3 אלא יהודיות. מיהו קשה אמאי לא מני
 ר3קה, רחל, 3ח ש3ע, חמר אחוח אבשלום
 [שמואל כ יג, א], וכן כחו [שם יד, כז] א3ישג,
ח איוכ, והאיכא טוכא דלא קחשיכ. אלא מו  ו
 הנהו דלא הוה כהדייהו אחרנייחא שפירן
 דכווחייהו, והשחא כלהן ניחא, ואחי שפיר נמי
מ איוב אע״ג דמפרש כהו קרא ולא נמצא  דמו
מ איוכ, הא בהדיא  ככל הארץ נשות יפומ כמו
ד כמותן כדורן,  מלמא הוו כמדא, שלא נמצאו עו
 גס לא הימה אממ מהנה יפהפיה יומר
 מאחותה, זהו שרמז הכמוכ כמלמ ולא נמצא,
 לשון יחיד. (יעב-׳ץ)
. עי׳ ר ם כ ל ו ע ו ב י ת ה י י פ י פ ם י י ש ׳ נ  ד

 נודע כיהודה מהד״ק חא״ח סי׳ כד.
 (מהרש״ם)

, א). ו . עיין תענית ( ב ח ב ר ח ר ר מ ו א ל ה  כ
( ץ עב״ י ) 

. סנהדרין סה ע״א ד״ה אלא. ב ח ר ר מ י א  ה
 (מא׳׳נ)

ה נדה. נדה עא ע״א. (מא•׳״ ס ר פ  ש

י ה ו כ ה ח ך ש ת י ה מ א ש ר ק ה נ מ ל י ] 
דף נה כ)]. ׳ מש״כ שבת ( . עי ׳ י ו כ ת ל ו ד ג  מ

רש״ש) ) 

ל הקלקלה. (ב״ב ד א) ץ ע ב י ש ן מ י א  ש
( ש ו ב ל  תוס׳ דייה שכל. !
. לקמן כה ע״כ, וע״ש ן י ב י ש ן מ י א  ש
 כחוספפא, יומא עז ע״א, כ״כ ד ע״א דייה
 שכל, ע״ז י ע״כ. ומא••[)

. והקשו ן ו צ ר י ב י ש כ ע ס י נ ם באו י ל י כ ב  ש
 כמו׳ אמאי לא היה מגרשה, ומהיה מומרמ
ן דכל מעשה הגט ו  להמזירה. ומירצו המו׳ ט
ן ימפרסס הדכר י עדיס, והיה ירא פ ״  הוא עפ
 למלכומ, ע״ש. והמהרש״א ממה כזה אמאי לא
 הקשו כמו׳ כיומר דהיה לו לגרשה, כדי להמלט
 מאיסור א״א. ונראה דהנה זה ימים רכים
( : ג  שהיה ק״ל כזה לפמ״ש המו׳ כגיטין (
 דלר״מ דס״ל עדי תתימה כרתי, ככמכ ככמכ
 ידו ואין כו עדים הגט כשר מדאורייתא, דאין
 לך תתימות העדים יותר מכתכ יד הכעל כעצמו
״ ש, וא״כ היה יכול  ומפני זה יוצא ממ״י ע
 לגרשה ככת״י כלתי עדים. ודומק לומר דכל הני
 דרשוח לא אחיא כר״מ. וכעת ראיתי שהגאון
 כעל ישועומ יעקכ כאה״ע סי׳ קעח הכיא
 קושיא זו כשם הרשכ״א וכמכ די״ל דכאממ
 גירשה כגט כזה, אחרי שהוא דכר נקל מאוד
 ע״ש. אף דכגט כזה שאין כו עדים פסול
 מדרכנן, אך עכ״פ מדאורייחא לא עכרה על
 איסור א״א, וא״ש דכרי המו׳. דזאמ לא היה
 קשה להס דאיך עכרה על איסור א״א, די״ל
 דגירשה כאממ ככמ״י, אך אף שגירשה כגט
 כזה עכ״פ חהיה איסור מדרמן להחזירה, ולכך
 הקשו דהיה לו לגרש כגט כעדים, וחירצו שפיר
ן יחפרסם הדכר. אמנם מדכרי  דהיה ירא פ
 החו׳ משמע, דכאמח לא גירשה כלל, וקו׳
 הרשכ״א היא עצומה. וכדרך פלפול היה אפשר
 ליישב קצמ, דהנה הרש3״א 3יכמומ כמכ הטעם
 דמהני גט ככמ״י, משוס הודאה דלא הוה מב
 לאמריני. והקשה הגאון כעל מורמ גיטין
ף ימ, דהא גס גירושין מיקרי  בחידושיו למס׳ ד
 מב לאמריני כמ״ש המוס׳ בגיטין (ד.), וכתב
 הטעס דלא הוה חב לאמריני משוס בידו, דהא
י עדים. והחוס׳ כתבו  כידו לגרשה כעמ ע״
) דדכר דידעינן דכוודאי לא יעשה  כזכחים (לד:
 לא מיקרי כידו, והארכחי כזה כמ״א. וכיון
ן  דמרדכי היה מחיירא לגרשה כפני עדים פ
 יחוולע הלכר, לא מיקרי כידו, ולכך אף כח״י

 אינו מועיל, וצ״ע כזה, ולו״ק היטכ.
( ל א ו מ ני ש  (עי

. לעיל יל ע״כ, יומא פכ ע״א ן ו צ ר ו ב י ש כ ע  י
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 הגהות מגילה דף טו ע״א - דף יז ע״א וחידושים
. ר״ל ד ר כ פ ס ב ב ו ת כ ה ש ה מ פ ר ב מ א  י
פ הרמז מ״ש ״  לקרות המגילה שניתן ליכחכ ע
 כתוב זאת זכלון בשפל וכללעיל על שמצאו לו
׳ על בספל מה שכתוב גו ׳ כתוב זאת ו ו  מקלא נ
 כמגילה כוי, וללא כפירש״י לר״ל יאמר בפה
 לקרות עם הספר ר״ל מגילה המונחת לפניו
 ולא כעל פה, לא״כ לא קשה מילי פרק כ׳
 אמחני׳ לקלאה על פה לא יצא פליך מנה״מ
׳ ואתיא זכילה זכילה  אמל לכא לכתיכ נזכרין וגו
 כוי, אמאי לא יליף מהכא יאמר עם הספר
( ף י  לפירש״י וק״ל. (נזהר״ם ש

. (גיטין ו כ) מוס׳ ל״ה אמר, (סוטה ט ו ט ר י  ש
 יז 3) מוס׳ ל״ה כומבה, (מנמומ לכ כ) תוס׳
 ל״ה הא. [א״ה עי׳ שו״מ זקננו המ״צ ז״ל
! ש ו ב ל  סימן צ!]. (

. גיטין ו ע״3 ט ו ט ר י ה ש כ י ר צ ם ש ו ל י ש ר ב  ד
 ל״ה אמר, סוטה יז ע״3 ל״ה כמ3ה, מנמומ ל3
 ע״3 ל״ה הא, ול״ה מפילין, וע״ש ע״3 ל״ה

ג ע״3 ל״ה ומסיים, ול״ה ועושה.  הא, ב״ב י
 (מא״ נ)

ל תה ש ט כאמי ו ט ר י ה ש כ י ר צ ד ש מ ל  מ
. עיי אשכול הל׳ ספר מורה סי׳ י3 בזה ה ר ו  ת
 ונמל אשכול שם. (מהרש״ם)
. כלומר כתמיהא, ואר״י א ת ל ו מ ו צ י ה ר ב  ד
 לכרי הצומות ומאמר וכר, כאן מפורש שקיימו
 עליהם גם לכרי הצומות כפורים. (יעב־׳ץ)
. נ״כ צ״ל לכרי ן חנ ו ׳ י ר ר מ ת א ו מ ו צ י ח ר ב  ד
 הצומומ וזעקמם לא. אמר רכי יצמק אמר ר׳
 אמי הכי קאמל לכרי הצומות וזעקמם ומאמר
 אסמל קייס לכמיכ הפורים כוי. וכ״ה כילקוט
 וכע״י כאן ע״ש. (מו־א״כ)

ה ע ב ר ר א ת י ב כ ד ר מ ב ל י ש א ח ר ק י ע מ  ד
. וא״מ א״ה אמאי קמשיכ מעיקרא כמר י ו  כ
ר [לעיל טו.] כלשן זה  חמשה כוי. י״ל האמר מ
( ץ עב״ י  מרלכי, שיולע כשכעיס לשון. (
. שבח קיט מ ״ ה ן ב י נ ר מב ת ו ת י ״ ל ת ו ד  ג
 ע״כ, וע״ש קכז ע״א, לעיל ב ע״ב, יבמוח ה
 ע״כ, קדושין לג ע״א, ועיין כהרמכ״ם ה׳
״ ״ א מ ו י״כ. (  ממרים פ״

ו ח י נ א ה ם ל י ה קי י ר ן נ ך ב ו ר ב ז ש ״ כ  ש
׳ רש״י כאן שהכיא כשם מלרש . נ״כ עי א ר ז  ע
 שהיה עזלא לומל חורה מכרוך. ומכאן ראיה
 לשיטמ הרמכ״ס בהקלמחו לפי׳ המשנה
 ולספרו היל, שמישכ כרוך ככלל המקכליס אשר
 עזלא קיכל מסיו, והאכלכנאל כהקלממו לחמלמ
 אכומ מפסו, הרי כרוך לא היה נכיא ומנ״ל
 לחשכו כין המקכליס. אולם כאן ראינו לעזרא

י כככל.  קיכל חורה מכרוך ונחעככ ע״
זרצ״ח)  (מו

ר מ ו ל . כ ן מ י ה נ ת ב ר ש . ר״ה ע י ״ ש  ד
רש״ש) ) . י ״ . כ״ה כע ד ח א ו כ ל פ ן נ ת ר י ש  ע
ח ח מ פ ר ב מ א נ י ״ ר ר מ ג א ״ ה ה ״  ד
ת א ת ו ו ש ע ו ל ל ח . ה י ו ר כ פ ס ב ב ו ת כ  ש
ם ׳ ע ו ן כ מ י ה הם כ י י אל כ ד ר ב מ ת ר כ ש  א
׳ כצ״ל. (רש״ש< ו ב כ ת י כ כ ד ר ׳ מ ו ג ר ו פ ס  ה
ה ב ו ת ה כ ל י ג א מ ה ת . ש ר ם הספ ה ע ״  ד
. ק״ל א״כ מאי בעי לקמן(יח.) קראה ע״ס ד  כ
 ל״י מנלן כוי, חיפוק ליה מהכא. !רש־יש)
ד ל כ ב ב ו ר ם ז ו ע ל ע ש א כ ר ק י ע ה מ ״  ד
רש״שן  כצ״ל. (

. י ו ש כ ר ד מ ב . ו ד ך כ ו ר ב ז ש ״ כ ה ש ״  ד
 כמזימ כפסוק קמחי אני מכואר טעם מלוע לא

 עלה כרוך ע״ש. ואשממיט מהרש״א בח״א.
רש״ש) ) 

. ד ה כ ר ו ד ת מ ו ה ל י ה ש ש ר ד מ ב . ו ד ״ א  ב
׳ מדרש רכה שיר השירים כפסוק קממי אני  עי
 לסמומ לדודי כוי, ועי׳ במהרש״א במי׳ אגדומ,
 וכמח׳׳כ נעלם ממנו ד׳ המדרש. ועי׳ רש״י
 ירמי׳ מד פס׳ יד, ועי׳ חוס׳ בבא כחרא טו א
 ל״ה פ״ה ליחזקאל כוי, ובנודע ביהודה
 מהל״ח חא״ח סי׳ קו, ועי׳ הגהח רש״ש

 שחמה ג״כ על מהלש״א מהמל״ל הנ״ל.
 (מהרש״ס)

׳ מ״ש ל נתנבא. עי ב ב ד ב ך כ ו ר . ב ד ״ א  ב
( ץ ״ עב י  לעיל (טו, א). (

ף טו ע״א. . ד ל י ע ן ל ד מ א ד . ו ד ״ א  ב

 דף r ע״א
. עיין רש״י ל א ע מ ש ל י ו ש י ת ו נ . ש א ר מ  ג
״ ״ א מ  כ״כ טז ע״כ. (

א ע ל ״ ב ה ב ו ה ן ד י נ ד ש ״ מ י ״ א ש ל  א

 והרצון כי הס לא עשו עמו רק מחשבה רעה
 אשר חשבו עליו, ומזה הגיע אליו טובה ט
 נעשה למלך, לזאס מהראוי שיעשה גס הוא
 עמהם רעה שיגיע להם טובה, וזה א״א בחוק
 האדם, רק הוא ימי יכול לעשומ כן. וזה החחמ
 אלקיס אנכי, אחס חשבמס לרעה, אלקים חשבה
 לטובה, למען החיוח וכוי, א״כ אף אנכי הייחי
 מחרב לשלס לכס רעה כזאח כאשר גמלחס
 אומי, שיגיע לכס טובה מהרעה הזאמ, וזה לא
( ל א ו מ י ש נ עי  יתכן כמק האנושי, והוא נכון. (

. י ו ה כ ר ו ו ת ד ז ה כ ר ו ם היתה א י ד ו ה י  ל
 יל״ד מאי שנא הני ארכעה דוקא דקמפרש
 ואזיל הלא ככלל המורה כולהו מצוומ נינהו.
 ועוד דקאמר ושממה זה י״ט, [ולעיל ה:] גכי
 רכי נטע נטיעה כפורים, קאמר מלמודא דחני
וסף ויום טוב שאסור כעשיימ מלאכה,  רב י
 ומסיק איסור מלאכה לא קבילו עלייהו. ונ״ל
 לפרש שכא להורות שעכשיו התזיקו בכל המצוות
 כשוה, אע״פ שמתתילה היו קצתן מרופות
 כי־דם, מעתה אתר שנעשה להם הנס נחחזקו
 ככולן, למסור נפשם עליהן, כדאיתא ריש פרק
 ר״א דמילה [שכת קל.] שמילה לפי שקכלוה
 כשמחה היו מוסלין נפשם עליה, אכל מצות
 חפילין היסה מרופה כידיהם, וכן חלמוד חורה
 ידוע שארז״ל [שכח פח.] מכאן מודעא רכה
 לאורייחא, והדר קכלוה כימי מרדכי דכחיכ
 קיימו וקכלו וגו׳, ונראה ודאי לא כוונו חז״ל
 בטענת אונס על שמירח החורה ככללה, אלא על
 למוד החורה בחמידוח בלי עסק בדרך ארץ,
 כלס״ל לרשכ״י ריש פרק כיצד מכרכין [כרכוח
ש שם כס״ד) דאמר יכול יהא אדם ״ מ ע ו ) [ : ה  ל
 חורש כשעח חרישה וכו׳ תורה מה חהא עליה,
 אלא כזמן שעושים רצונו של מקום ומקיימים
 והגית כו יומס ולילה, דכריס ככתכן, מנאכתם
 נעשית על ידי אתרים. היינו דקמפרש הכא
 אורה זו תורה, שקכלוה עתה מתדש, לעסוק כו
 יומס ולילה כמשמעו, והיינו דמסיק ושמחה זו
״ט, כלומר כמו שיו״ט אסור כעשייח מלאכה ו  י
 כך אסרו על עצמם כל עסק דרך ארץ, למסור
 נפשם על תלמודה, כדרך שמסרו נפשם על
ע וחכריו ונמשלו ״  המילה, (וכמו שעשו ר
 כמקיימי מילה שכך דרשו עליהם [סנהדרין ק:]
) ולא ׳ ו ג  המקרא [תהלים נ ה] כורתי כריתי ו
 עול אלא אפילו מצות תפילין שהיתה מרופה
 טדס התכוונו ג״כ למסול נפשם עליה כמו על
ל י״ל לקאי אקלא  המילה, לא תלקו כיניהם. עו
 לסליק מניה, היינו והעיר שושן צהלה ושמחה,
 שכולנ כל העיר אף רשעי ישראל שהשתתוו
 לצלם ושנהנו מסעולתו של אותו רשע, אע״פ
 ששבו אל ה׳ ונעתר להם ורפאס, מ״מ לא
 היתה תשוכתם גמורה כי אס מפני האונס
 ממוך הצרה, ודינם כמו גרי אריוח, ואסורים
 כד״ת כגוי העוסק בתורה מייב מימה [סנהדרין
ו לספר מקי , ולרשע אמר אלהיס מה ל [  נט.
], משו״ה סמיך ניה ליהודים,  [תהליס נ טז
 רצ״ל הכופרים כע״ז נקראים יהודים כמש״ל
ט מרדכי היהודי, להם היתה אורה זו תורה,  ג
 וזה״ש סס״כ דתענית [ית.] לא הכל לאורה כוי.
] כיו״ט חציו : ״ט, עד״ש [ביצה טו ו  ושמחה זה י
 לה׳ וחציו לכס, זוהי שמחה משוכחת, אכל על
 הראשונה נאמר [קהלמ ג כ] ולשמחה מה זו
 עישה. וששון זו מילה, לפי שראשונים דכקו
 כנשים נכריומ כידוע בספרי עזרא נממיה
 ומלאכי, והכועל ארמימ משכא עורלמיה
, נגד זה אמר זו מילה, לומר כי [  [ערובין יט.
 אלה שמרו כרימ קודש, לפיכך מלאו פיהם ששון
 ושממה, ולא מששו לככל עצכ יהיה מומר [משלי
, כי לזה אמר ויקר אלו מפילין, כמ״ש [  יד כג
 רכה כי קכדח טוכא אמר מפלין קמגחנא
( ץ ״ עב י ) . [  [ברכות ל:

רה. י״ל משוס דאיחא כירושלמי ו תו ה ז ר י  א
 דלא רצו לקכוע סורים, עד שהאיר ה׳ עיניהם
 ומצאו סמך מן המורה, כדאימא כגמרא דילן
ט כמכוני לדורומ, ע״כ אמר אורה זו מורה.  ג

( י ר״ פו ) 

. שכמ קל ע״א ד״ה שש, מנמומ גג י כ ש אנ  ש
 עי״כ, פסחיס סח ע״א. ומא״נ)

פה. פסחים קט ע״כ ד״ה כרום שלש, קי ד ז ח  ב
 כ״מ פז ע״א ד״ה ט מורדיא, מס׳ סופרים
ג ה״ה ו ז, שכח צח ״ ג ה״כ, פ ״ י  פי״כ ה״י, פ
 ע״א דייה אטכעי היכא, יומא לא ע״א ד״ה
 אמה. (מא״נ)

. נ״כ כעין יעקכ ו ה ל ר מ ן א נ ח ו ׳ י ר ר מ  א
 ובילקוט הגי׳ א״ר נחמן יאמר כפה וכר.

 (מרא״ כ)

 שקלים, וכיון שחצי שקל לכ״א עולה למאה ככר,
 עונה חמשים שקלים לכ״א עשרח אלפים ככר,
 וכן מפורש כמחנוח כהונה. (רב־׳פ)
. נ״כ הי׳ כחוכ י ו ל כ ק י ש צ ן ח י ל ו . ע ד ״ א  ב
 בר״ח ח״ש היינו חמשיס שקל, שהוא הערך
 ליומר מכן עשרים כאומר ערכי עלי. ולפ״מ
 אשר מחציח השקל מן מ״ר אלף יוצאי מצרים
(שמוח לח), עולה אשר ׳  הי׳ מאח ככל כרכחי
 חמשיס שקלים שלמים לכל א׳ הוא מאה פעמים
 מאה ככל ועולה עשלח אלפים ככל. מהגאון
 כעל פנים מאילוח. (ריי׳א חבר)
נם. ח״ר ו י ל פד ש כ ו ר ו ש ח א ן ל ת י . ש ד ״ א  ב
 אלף חצי שקלים עולי׳ ר׳ ככר, כי הככר אלף
 מ״ק שקלים, ואלם נומן חצי שקל מבן עשטם
 שנה, ימי שנומיו שבעים הרי נותן ממשים שנה,
 חמשים פעמים מאחים ככר הן עשרח אלפים,
ל ג.  הלאנ״מ כללשומיו פ׳ כי מצא עלה צ עמו
 וע׳ מ׳ שער אפרים סי׳ מה למ״ש כמוס׳ מצי
 שקל הוא טעומ המלפיסיס, שהיה כמוכ
 ממשים שקלים ע״ש. 1גי מה רש״ א)
ם. עיין כס׳ כרימ שלום פ׳ נ ו י ל פד . כ ד ״ א  ב
מצפ״א)  כי משא. (

׳ . עי ׳ ו כ ל ו ק ץ ש ל ו ׳ ע ו י כ ת ע מ . ש ד ״ א  ב
 כמסכת סופלים פכ״א ה״ל בפי׳ נמלמ יעקב
 הנלפס מחלש כיאור ללכלי תוס׳ אלו, ועי׳
 שו״ח שער אפרים סי׳ מה שהגיה לצ״ל עולין
ע״פ לברי בחיי פ׳ פקולי ויעו״ש  חמשיס שקל, ו
 כשם הג׳ מהר״ל חנליש שהגיה כעני[ אחל, ועי׳
 כפני יהושע באן, ועי׳ במלרש רבה ל״ה אס על
 המלך טוכ כו׳ יעו״ש בסה״ל, ורמז לזה הג׳
 לכ״ס כהגהות הפני יהושע וגס כאן, ועי׳
ל ״ פ  שו״ת כנין ציון התלשומ סי׳ קמל ע
 האלשיך פ׳ משא לשיעול ממצית השקל הי׳
 במי׳ מרוממ מעשר א׳ ממאה משיעור ערך
 הזכר נ׳ שקל, א״כ שיעור נ׳ שקל למ״ר אלף
 עולה י׳ אלף ככל, כיון למצי שקל שלהם עלה
״ק וחשכח. ועי׳  מאמ ככר כמ״ש כפ׳ פקולי לו
י עמלין שהכיאו ג״כ  גליון ר״ש איגר והגהמ ר״
 ממשו׳ שער אפרים וגם מהמררש רכה הנ״ל.
 (מהרש״ם)

 דף טז ע״ב
. ד ז כ מ ר ר ז ע ל ר א ״ י א ״ ב ב ׳ ׳ ר . א א ר מ  ג

, וכן ככ׳ מימרומ הסמוכומ. י ״  כ״ה כע
רש״ש) ) 

א צ י ו ש נ מ ת מ א צ ן ל ד ב י ת ע ו ש ז ל מ  ר
. נ״כ והיינו לככה״ג אפשר ם י ש ו ב ה ל ש מ ח  ב
 לומר להממשה מליפומ לא היו שויס, רק
 כחליפומ של שאר אמיו ואיו כאן קנאה, והא
וכ״כ  לנחן חמשה כלי לרמוז נו העחיל. [
 בשנ״א להגל״א בליקוטים]. מזהרצ״ח)
. נראה ללטש ד ם כ י ש ד ק י מ נ ל ש  בכה ע
ר צואר יגיע פ הכחוב ע  צוואר על כהמ״ק ע״
 וכפרש״י שם (ישעיה ח), והוא עייל לרשמם
רש״ש) ר כ) וכין כחפיו שכן ע״ש. ( נ  כזכמיס (
ת ו י ה ד ל י ת ע ה ש ל י ן ש כ ש ל מ  בכה ע
ולע מה היה לו . נ״כ איני י ף ס ו ל י ו ש ק ל ח  ב
פ המולה היה עמיל לימלכ, ט ע״  לככומ, ה
 ועיקר מצומ המורה לק שיכנה המקלש
 כילושליס, כמו לאמרינן (סנהדרין כא ע״כ)
 שלש מצוומ נצטוו ישראל וכו׳ לכנוס להס כימ
 הכמילה, ומיל שיכנה המקלש כירושלים שוכ לין
 משכן שילה לין כמה יש לו. ועל הא לאמלו
 (יומא ט ע״א) מפני מה מרכה שילה לק״מ,
רק  לאפשר לומר להש״ס לא מיירי שם ממו
 המשכן רק מחורק העיר, אכל חולק המשכן
פ החורה, ונענשו מלוע לא כנו המקלש ״  הוא ע
 כירושלים, ומה ככיה שייך על ענין זה שמוכרח

 להיוח ונצטוינו ע״ז מפי הי, וצע״ג.

 (מהרצ״ח)

. פסחים קח ע״ב ל״ה אחל, ן ש ן י י ו י ח ל ל  ש
 וע״ש מב ע״ב, ב״ב צא ע״א. (מאיינו

. כ״ה גי׳ ו מנ חה הי ו ה זקנים נ ע ד ן ש י  י
. (אך בפיה׳׳ח העחיק יין י ״ ש ד פ  הישנה וכ״נ מ

ן יין אשל לעח כוי.  ישן) ונראה לר״ל מי
רש״ש) ) 

. ב ל ל ה ם ע י ם חמתקבל ר לחם דברי מ א  ש
 שמעחי ממורי הגאון ז״ל שאמר כשם חכם אחל
 פירוש נממל על הפסוק (כראשיח נ, יז) כאשר
 כאו אחי יוסף לאמר לו, אנא שא נא פשע אחיך
 ומטאמס כי רעה גמלוך, ועמה שא נא לפשע
 עכלי אלקי אכיך, ואמר להם יוסף המממ
 אלקיס אני, ואחם חשכמס לרעה, אלקיס משכה
ס הזה להחיוח עם רב. ו  לטובה, למען עשה ט

 המ״כ כלומל חלק אחל ע״כ. ואינו מובן כלל.
ר אבא הרב המנוח מו״ה ישראל  ושמעחי מפי מ
 משה הכהו ז״ל לכוונמ המלרש להקשומ לחמן
מ מ  אמלו להנכומ קמיצה אמוו ליה ושם א
 לבמצומ העומר היו עסוקין, וממרץ המלרש
 ללכר אחל, כלומל להכל אחל שהיו קומצין מן
 העומר, ומשו״ה אמלו כככל להלכוח קמיצה
 אחוו ליה. ואולי לגם המ״כ כוון לזה וט״ס נפל
 כמ״כ וכמקום לאיחא שם חלק אחל, צ״ל הכל
 אחל וכוון ג״כ למש״כ. שמעחי ממל אכי ז״ל
(  ולפח״ח. (חש״ל

ד כצ״ל. ק כ ״ מ ח ב ן ש מ ז ח ב י ו ל ד מ  א
רש״ש) ) 

. יכמוח כל ע״כ ל״ה י ר י ככ פ ל ה א ר ש  ע
, סנהלרין נ  מרלט, כלכוח סב ע״ב, ל״ה ל ע״
 סא ע״כ, מנחוח כא ע״כ ר״ה כל כהן, סוטה
 ה ע״א כחוס׳, כבולוח מט, ב״כ ט ע״א,
מא״0  עילוכין עג ע״א ל״ה ולניאל. (
ן היה . נ״כ לא ילעחי אי א י י ז מ ל ל ו ק ש א  ו
 רשאי לגלח שערו, הרי היה חוה״מ פסח, עי׳
 לש״י כאן ר״ה הלכוח קמיצה. וצ״ל כיון לקולם
 הלגל לא היה יכול לגלח מפני גולל הרעה
 שקרה לישלאל, ככלל והיה עסוק כשקו
 וכחעניחו, שוכ הוה כיוצא מכיח האסורים
( ז ו  שמומר לגלח כרגל. (מהרצ״
ל י כ ״ ר ו א י מ כ ל ח ״ ק ו ו י ב ה ו ל א ״  ק
ה נקרא חכם. זה ״ ו א ׳ ב י פ ח א ״ ב ר ד מ ו א  ה
 היה יכול להוכיח מרק״ל חכמיו כלמי הרומיא,
 וגם מצינו הרכה מואר חכם כאו״ה, ויקרא גם
 פרעה לחכמים, כי ככל חכמי הגויס, וכויק״ר
 פ״ה או״ה נקלאו חכמים והאכלחי חכמים
 וגוי. אלא עיקרו כא לאשמעינן להאומל לכ״ח
 פעם א׳ ראוי לחארו כשם חכם, (ואפי׳ כאו״ה
 רקאמר הוא לרבומא ולרך אגב) וראייחו נכונה
 מלק״ל מקולס אוהכיו מכלל רלא היו חכמים,
ר וכמו  ואח״כ כשהשיבוהו לב״ח אס מזלע כ
ש) רש״  שלרשו לקמן, ק״ל חכמיו. י

. ״הגס״ לייק. א ר ב י מ ו תא ו י י מב ו  ו
( ץ עב״ י ) 

. ר״ל חרכונה ג״כ השליך ׳ ו ג ו ו י ל ך ע ל ש י  ו
׳  לפורעניוח על המן, שאמר גס הנה העץ וגו
 והוא בלח. ואפ״ל לר״ל ברח שניצול מעונו אף
 שהיה ג״כ באוחה עצה ולא ברח ממש, ובלח
 מילו ר״ל מיל הפולעניוח, שלא נולע למלך
 שהיה ג״כ כעצה, וללא כפירש״י שהוא לוחק
 גלול כעיני. (מהר״ם שיף<

א ל ׳ א ו ק כ י ו צד ת ו ר א ע ט צ נ ר ש ב ר ד ש פ  א
, . והשחא לק״מ אפשר כר ו ז ל מ ז ר מ  ר
 להחמש חליפות לכנימין לא היו שוות אלא
 כחליפות של אחל מאחיו, ט לא נחכוון להרכוח
 לו אלא ללמוז לו שום לבר. (יעב־׳ץ)

י ש י ל ם ש ו . י תו י לתענ . ד״ה ו י ״ ש  ר
ם. זה מוכרח שהרי ע״כ זה י צ ח הר ו ל י ש  ל
 היה מעשה (שזימנה אסתר אח המן) כט״ו, כי
ס שלאתריו נתלה המן, וע׳ מ״ש [בסילור]  טו
 בשער המפקל בס״ל [לערב ססת וליום טז ניסן
! ץ עב״ י ) . [  וכמור וקציעה או״ח סי׳ תרפו
י ר כ י כ פ ל ת א ר ש י ע ח ד . ד״ה ו ת ו פ ס ו  ת
ף ס י כ ר כ י כ פ ל ת א ר ש י ע ת ע מ . ש א פ ם  כ
ל א ר ש י ד מ ח ל א כ ל ל ק י ש צ ם ח י ל ו  ע
. נראה שחסרה כאן סיכה ף ל ר א ״ ו ת י ה  ש
 אממ, וכצ״ל כלשון מו׳ מאה חצי שקל כוי,
 שהוא ערך הזכר מכן עשרים על כן ששים, וזהו
 שסיימו המוס׳ שימן לו כל פליונם, רצ״ל כל
 שור ערכם, וככן המשכון מכוון. שוכ לאימי
 שכך כחכ הכחיי פ׳ פקולי ומכיאו גם זקני
 הגאון החסיל כשער אפרים (סימן מה) וכחכ
 שצ״ל כחוס׳ חמשיס שקלים, וכך היה כחוכ
 כריית מ״ש, וטעה הסופר וכחכ חצי שקל, ואל
 מקום אתל הכל הולך, שוכ מצאתי כן מפורש
( ץ עב״ י ) . ט] , י ז פ״  כמ״ר לאסתר [
פ מ״ש . י״ל ע״ ח כ ש ת ד ו כ ן ו י ל ו . ע ד ״ א  ב
 מוס׳ סוטה ה ע״א. וכס׳ ערי מקלט פ׳ משא
 הוסיף כשם ר״ח דכופר נפש מחצימ השקל
 הוא, חרומה אחד מחמשים מכ״ה סלעים ע״ש.
 נמצא כל פדיונם הוא חמשה פעמים כנ״ל
 שעולה ה׳ אלפים ככר של קדש, וכפול היה
 נמצא עולה עשרח אלפים ככר, והוא נכון
. (חת״ס)  כעזה״י

ן כמדרש רכה ער . נ״כ י י ו ל כ ק י ש צ . ח ד ״ א  ב
פ ואם על המלך טוב, משם מטאר  במג״א ע״
 דלפי משטן ס׳ ריבוא נחן ביד בל אחד חמשיס
 שקלים, והיינו כערך הקצוב בחורה בפרשמ
 ערכין מכן עשרים ועד כן ששים שנה חמשיס
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 הגהות מגילה דף יז ע״א - דף יח ע״א וחידושים כא
. לעיל ג ע״א, סנהדרין כ ע״כ, ברכות ם ו ח כ  ש
 כ ע״ב, ר״ה טז ע״א, ב״כ כא ע״כ. (מא״נ)

. (כרכות כט א) מוס׳ ד״ה ך ל י א ן ו א כ  מ
( ש ו ב ל  מפני. (

, . כרכות נט ע״א ד״ה מפני ר פ ס ר ל ו ס  א
 וע״ש נד ע״א, וכירושלמי שס, ע״ז ח ע״א
( נ מא״  רש״י ד״ה דרכ. !

. לעיל ח ע״ב ד״ה עד, וע״ש ז ה ל פ ה ע א ר  ק
 ע״א ד״ה נאמרה, סוטה מא, יומא כט ע״א
 ת״י ל״ה אלא. (מא״נ)

א מ ל א ד י ח ח א י ר רה ק י כ י ז א ח י ד א מ מ  ו
. והקשה הטורי אכן דאמאי קאי א מ ל ע ן ב ו י  ע
 האי שקלי וטריא דקאמר וממאי דהאי זכירה
י הרהור ׳ ע״  קריאה היא דלמא עיון כעלמא, פי
 כלכ, והא לא מיירי עד השתא דמגילה צריכה
 קריאה כפה דוקא ולא סגי לה כהרהור הלכ,
 דאי משום דמנא לישגא דקריאה, אין זה דיוק
 לומר דמצומה כקריאה דוקא, דהא גכי ק״ש
 אימ ליה לרבינא כס״ג דכרכומ דהרהור כדכור
פ״כ דכרכומ מני לה  דמי, ואפ״ה ככולא פ״א ו
 בלשון קריאה. ולי נראה די״ל דהגמ׳ סמיך
 אסיפא דהך בבא, דקמני אמר קראה בעל פה
 קראה מרגוס בכל לשון לא יצא, ומינה דצריכה
 קריאה בפה דוקא, דאי אימא דסגי בהרהור
 הלב אמאי לא יצא כמרגוס ובכל לשון, הא כמב
) דבהרהור לא ו דף ט  בחי׳ רשכ״א ככרכומ (
 שייך לשון, והיינו דקאמר וממאי דהכי הוא
( א ״ פ צ מ  דהאי זכירה וכוי. !
. ׳ ו ב כ ל ל ב ו כ ר י ו כ ״פ) ז א (כ״ה הגרי י  דתנ
 הוא בח״כ ד״פ כחוקוחי. (רש־׳ש)
ם. סוטה לג ע״א ד״ה כל החורה, ו ג ח תר א ר  ק

 שבח יא ע״ב, כרכוח ג ע״כ ל״ה ועונין.
0 ״ א מ ) 

. לס״ד הש״ס ר ם כ ו ג ר א ת ב י ת כ צ ד ״  ל
 כש״מ הל״ל כדאמר ר׳ אחא אר׳׳א (לקמן)
 שכחוכה כלעז יוניח ה״נ כוי. (רש׳־ש)
ם. (סוטה לג א) חוס׳ ד״ה ו ג בה תר  דכתי
( ש ו ב ל  כל. (

. (מגילה ט א) חוס׳ ד״ה כאן. י נ ו ו ז י ע  ל
, מא״נ) ש ו ב ל ! 

. לעיל ח ע״כ ד״ה עד. (מא־-נ) ת י ט פ י  ג
. נראה י ו ת כ י ט פ י א ג ת א ל ל ד א ״ א ל  ה
( ש דש״  להוסיף מדיח למדיים כדלעיל. (
ן . עי׳ ר״ ר ש ל כ כ י ל נ ו ו ז י ע ׳ ל ו ש כ ״ ו  ר
 שהאריך כהא דהשמיט זה הרי״ף. ול״נ ראיה
יט ) ן טי י  דסחמא דגמרא אזלא דלא כווחייהו, כג
 כ) אמר אמימר האי שטרא פרסאי כוי, מאי
 קמ״ל דכל לשון כשר, חנינא גט שכחכו כו׳
 יווניח כו׳ כשר ע״ש. ולדידהו מאי פריך
 מיוונימ לפרסימ, ודומק לומר דהפירכא היא
 מעכרימ ושפירושה כמכ, ולשון עכר הנהר
ד דידים וכמכ ״ פ  כככריימא דהכא, ודממנימין ד
 עברי. (רש״ ש!
. ועי׳ ן ר״ . עי׳ ברי״ף ו א צ ם י י נ ו י ת ל י נ ו  י
 בס׳ אור דוד על מגלמ אסמר ט פסוק בז מ״ש
״ף. (מהרש״ם)  כישוב ד׳ הרי
ע לא. ״ כ ן ל י ם א י נ ו ו י ת ל י נ ו ו י י א קתנ ה  ו
 מה שהקשה המהרש״א מעיקרא דסריך מימיכי
ר אמאי לא הקשה כו׳ והלועז ששמע אשוריח  כ
 יצא הא יווניח לא. לק״מ, דמעיקרא דהוה ס״ד
 דאמו למרוצי ממנימין, משמע דלעז יווני אינו
 כשר אלא ליוונים דהא קחני ללועזומ,
 ומהכרייסא פריך שסיר, דהוה ס״ד דפסלה אף
״ ש ו  ליוונים דומיא דאינך, וכמו שפי׳ ר
 לממנימין דקראה מרגוס כו׳ דמיירי אף לכעלי
 אומו הלשון, עד דמשני ליה הא לא דמיא כו׳
ך ליה א״ה כוי. 1רש״ש)  ופרי
. מנמומ ל ע״כ ד׳׳ה ג ״ ב ש ד ה כ כ ל ו ה ד מ י ל  ו
 ולימא. (מאייו)
. ק״ל דלמא כהא ג ״ ב ש ר ה כ כ ל ו ה ר מ י ל  ו
 לכד ס״ל כוומיה דיש חשיכומ ליוונימ כלה״ק,
 אכל כהא ס״ל כרמן דספרים נכמכים ככל לשון.
 וי״ל דכיון דטעמיה מקרא דיפמ כו׳ וישכון
 כאהלי שם, משמע נמי דלשאר לשונומ אין
רש״ש)  שכונה. (
. הימה דהרי ה ״ ע ם ו י ש נ ה א ו ה י ד ד י  מ
ר דהן הן  עליהם מקשה והא לא ידע כ
 לועזים. >רש״שו

. (כרכומ מה כ) מד״ה שאני. ם י נ ר ת ש ח א ה  ו
( ש ו ב ל ) 

. ראימי ן נ י דע י י ׳ מ ו ם כ י נ ר ת ש ח א ו ח ט  א
 כדכרי כומכי המדינומ, שעדיין ידועים הס,

י ד ח י ב י ש א ׳ ו ו ת ב ו י ל ו ג צ ב ק ת נ ן ש ו י כ  ו
. נ״ל דקבוץ גליוח נרמז בואסירה כל ר ך כ י ל  ע
 בדיליך, דגגלוח אנחנו מופרדים ומובדלים זה
 מזה וגס כינינו לבין השי״ח, ובקבוצם יסורו
רש״ש)  המבדילים. (

. נ״כ ונ״ל י ו כ ת ו ו י ל ו ג צ ב ק ת נ ן ש ו י כ  ו
 דקיבוץ גליוח דריש ליה מקרא דבחריה ציון
 במשפט חסדה ושביה כצדקה, וכ״ה ברש׳׳י ז״ל.
 ןוהמהרש״א ז״ל בח״א חמה בזה דהיכן נזכר
ר״נ דדריש בזה  קיכוץ גליומ כאן ע״ש] ו
 דאיממי אשיבה שופטיך וכוי, כשיקוייס בממלה
 ציון כמשפט מפדה ושטה ובו׳. ומ״ש נעשה
 דין ברשעים, וממה ג״כ המהרש״א ז״ל בזה,
ד ככרכמ השיבה לא נזכר בה דין ברשעים ה  ד
״ ש. ולכן היה נראה להגיה כאן דצ״ל  כלל ע
 דכיון שנהקכצו הגליומ יכלו שוטרים רעים
 מישראל שנא׳ אסירה כל כדיליך ואשיכה
 שופטיך. [וכדאימא בשבמ הלט מהך קרא דאין
 הקכ״ה משרה שכינמו ענ ישראל עד שיכלו
 שוטרים רעים וכו׳ שנא׳ ואשיכה ידי ע״ש, וכיון
 שיכלו שוטרים רעים מישראל נעשה דין
 כרשעים ויכלו הפושעים והזדים עמהס שנא׳
 ואשיכה שופטיך כבראשונה כוי, וסמיך ליה
 ושכר פושעים ומטאיס ימדיו ועוזכי ד׳ יכלו
ר אמי הגאון הנ״ל  כצ׳׳ל. [א״ה הנה ככוד מ
 האריך ככאן ככיאור נוסח הכרכה דולמלשיניס
 ומחוך שאינו נוגע כ״כ לביאור סוגיח הגמ׳ לכן
( כ מרא״  השמטחיו בכאן]. (

. סנהדרין צח ע״ב. ד ו א ד ר ב ן כ י ה ד ש ע  נ
 1מא״נ)

י ה׳ ב ז ו ע ו ו י ד ח ם י י א ט ח ם ו י ע ש ו ר פ ב ש  ו
( ץ ־ עב י ו כצ״ל. ( ל כ  י
. ונ״כ ו ל כ ו י י ד ח ם י י א ט ח ם ו י ע ש ו ר פ ב ש  ו
 חסר כאן וצ״ל ועוזכי ה׳ יכלו, שכ״ה כהך קרא
 החם, וזהו מש״כ רש״י ז״ל ועוזכי ה׳ כוי. ואך
 כד׳ רש״י ז״ל היה נ״ל להגיה קצח וכמו
( כ מרא״  שאכחוב כסמוך על דכרי רש״י ז״ל. (

. נ״ל דצ״ל המינים, וכן ר ם כ י ע ש ו פ ו ה ל  כ
רש״ש)  לקמ(• (
. ר ו כ י נ פ ו ל ר י כ ז . ה ׳ ה ו ל ב . ד״ה ה י ״ ש  ר
 מדכחיכ הכו ולא כחיב מה דיהכו, אלא ה״פ
 אמס גני אליס [גני אכרהס יצחק ויעקכ] הזכירו
( ץ ״ ב ע  זאת לפניו שאתם כני ושהם אכומיכס. ד
. נ״כ י ה׳ ב ז ו ׳ ע א נ . ש ם י ע ש ו פ ו ה ל ה כ ״  ד
 לכאורה צ״ע דל״ל לאוקמי פושעים כזדיס
 ועוזכי ה׳ כפושעים, והרי כפושעים א״צ
 להוסיף פירוש, רק כעוזכי ה׳ היה לו לפרש
 כמש״כ רש״י כזה. ולכן היה נ״ל להגיה קצת
 כד׳ רש״י ז״ל דכצ״ל, שנא׳ ושכר פושעים היינו
 שעושים להכעיס ואינם מאמינים וכוי, וכדאיתא
 כיומא אלו המרדין ועוזכי ה׳ אלו הזדים כצ״ל.
( כ מרא״  וצ״ע. (

. י ו י כ ר ה ה ש ש ק . ו ׳ ו ל כ . ר״ה כ ת ו פ ס ו  ת
 נ״כ ועיין שכת קטו ע״א מפורש כרש״י ז״ל.

( י ר״ש מדסו  י

ד ב ת ל ״ ה נה מ רה אי ת התו א י ר . ק ד ״ א  ב
. לכאורה קשה הא איכא פרשמ ר ו כ ׳ ז פ  מ
 המלך דכמיכ כהדיא מקרא אמ המורה, וכן
פ ״  קרייאמ כהן גדול כיוה״כ משמע מפרש״י ר
 כא לו שהוא מה״מ, וכ״מ כירושלמי שהכיאו
 חוס׳ שם, וגס מסוגיא דגמ׳ שם יש להוכימ כן.
מ״מ אפשר דמה״ח יצא י״ח כקריאה כע״פ  ו
 וא״צ ס״ח דוקא. ועי׳ מ״ש בזה כחי׳ ליומא שם
מצפ״א)  בעז״ה. (

׳ ת. עי ו כ ק דבר ״ א פ ה א ד י ש ק . ו ד ו ד ה ו ״  ד
ו ץ עב״ י  מ״ש שם בס״ד. (

. ג״ב עיין דרישה או׳׳ח נהו י י נ ת . תר ד א ״  ב
ן דמרחי נינהו, ו  סי׳ קיז דכמכ להקשומ ע׳׳ז ט
״ט נינהו עיי״ש.  א״כ הדקה״ל שם הני י״מ י
 ולא נהירח לפע״ד דשפיר הוי י״מ מאשר מרמי
 נינהו, דאס מדא נינהו ולמה רגשו חדא לא הוי
 אלא י״ז. גס מ״ש ביישוב דכרי הטור דרש״י
 היה גורס שם דלמנצח ולמה רגשו מדא נינהו
 ע״ש, אינו, דהא רש״י גרס המס דאר״י כריה
 דר״ש, ומסיים שם דארשב״נ אר״י כל פרשה
 שהימה מביבה על דוד סמח באשרי ומסיים

 באשרי, אלמא דאשרי ולמה רגשו חדא הוא.

ף IT ע״א  ד
. יומא סמ ע״ב ד״ה ועל ה ד ו ח ת ב ו . ז א ר מ  ג
 הודאה, סיטה לט ע״ב ד״ה ועל. סנהדרין מג
 ע״כ. >מא״נ)

. כרכומ כ ע״א ד״ה במפלה, וע״ש ל ל ה ן ב כ  ו
0 ״ א מ  לד ע״א ד״ה אמצעית, מנמומ לו. (
בתפלה. מדלא משיכ נמי ע ו מ את ש י ן בקר כ  ו
 כהמ״ז, משמע דככהמ״ז אין הסדר מעככ.
 ועמ״ש באורך בת׳ דבר שמואל אבוהב סי׳
( א  קמז. >;׳ מהרש״

בתפלה. (כרבוח לד א) חד״ה אמצעיות.  ו
( ש ו ב ל ) 

ן י ד מ ו ל נ ן א ה מ חס. ו י . ד״ה להתי י ״ ש  ר
׳ כצ״ל. (רש״ש< ו ש כ מ ש  ש
ד י ח י א ד ד . ח י ו א כ ר ו ק . ד״ה ה ת ו פ ס ו  ת
ם. צ״ע דהא כמס׳ כ״כ י ב ה כר כ ל ם ה י ב ר  ו
) מחלוקח אמוראים אם הלכה כרבי  (קכד:

 מחטרו או אפילו מחטריו, ולמה סחמו כאן.

ף יז ע״ב  ד
. ק״ל לימא ו י ה ב ו י ת כ י ה מ ן נ נ ב ר  גמרא. ו
 דדרשי ליה למו״מ, דא״נ אלא כלה״ק כדלעיל
רש״ש) ) . (  (ט.

ג א) מוס׳ ד״ה ק נאמרה. (ברכות י ״ ה ל  ב
! ש ו ב ל  כלשון. (

ג ע״א ד״ה כלה״ק, . עיין כרכומ י ק ״ ה ל  ב
דף יז. , סוטה ית, וע״ש לב, ו ף טו  וע״ש ד

( נ  (מא־

ף לג ע״א. ן כרכות ד ער יתא. נ״כ י  במתנ
( פ רב״ ) 

ם. נ״כ אי ה נבי מ בהם כ כ זקנים ו ״  ק
 ובירושלמי פ״ק דמגילה מצינו פ״ה זקנים
 ובהם שלשים וכמה נביאים נצטערו על ענין
 מידוש המגילה שרצו מרדכי ואסמר למדש.
 והנה פ״ה זקנים ול״ה נביאים עולה ק״כ
 במספר, אולם הא דקאמר הירושלמי ובהם
 שלשים וכמה נטאים ולא נקט שלשים וחמשה,
ט הוא מאנשי כנה״ג, עי׳ ד ר מ ן ד ו  הטעם ט
 ריש מגילה מכדי כולהו אנשי כנה״ג מיקון,
 ועי׳ אכרכנאל כריש נמלמ אכומ, וכענין המגילה
 מרדכי היה הממדש וכנה״ג המנגדו כתתלה,
רק אח ״כ הסכימו מפני הסמך שמצאו  ו
 כמקרא, עכ״פ כשעה ששלחו מרדכי ואסחר
 והם השיבו אלה המצוח שאין נביא רשאי לחדש,
 היה מרדכי חסר ממנין ושוב לא נחיח למנין
 ונקט שלשים וכמה, ומה שנאמר כירושלמי
 וכהס שלשים וכמה נביאים הוא ט״ס, וצ״ל

 פ״ה זקנים וגס שלשים וכמה נכיאיס ואמח.
 (מהרצ״ח)

ת. כרכוח כמ ע״כ רש״י ד״ה הכו. וע״ש  אבו
 כט ע״א ד״ה מפני. 1מא״נ)

. (ברכומ ל כ) חוס׳ ד״ה על. ו ר הב מ א נ  ש
( ש ו ב ל ) 

. לכאורה בלא האי י ו ת כ כ מ ס ת ד י י חז א מ  ו
 הלא להסולמ כוי, הוה מצי למרוצי ע״ז ההוא
שן רש״  נאו לפואה לממלואים לוי. (

ר״ה יז ב) מוס׳ ל״ה ושב. ) . ל כ ח ל ל ו ס  ה
( ש ו ב ל ) 

ה א ו פ א ר ל א א י ם ח י א ו ל ח ת ה ד א ו פ ו ר א  ל
, ובסוף יומא ל״מ ( : ז י  דםליחה. וק׳ לבר״ה (
מצפ״א) ) . לף מ)  הט. ועיין נלליס (
. עמ״א ר ׳ כ ח ח ב א ו פ ר ר מ ו ו ל א ה ר מ  ו
ן לעיקר ט קא ק״ל לטו ה  שנלמק. ול״נ ל
 הגאולה אינו אלא כמוצ״ש, היה שייך שפיר
 לקובעה כמי, וכלאר״י במעניה (כט.) אלמלי
 כוי לא קכעחיו אלא כעשילי מפני שלוט כוי
ס החחלה, ועמש״כ  וללא כמו שקבעוהו טו
ל(ה כ) ולרפואה כז׳ כחר סליחה, כלכחיכ  לעי
. (רש״ש< ר ׳ הרופא כ  קרא הסולח כו
ע ו ר ר ז ו ב ב ש י ת כ ם ד י ר ע י ש ע י ק פ ד מ ג נ  כ
. וכילושלמי איחא גגל קול ה׳ שוכר ע ש  ר
. (מצפ״א) (  אלזיס. ועיין כרכוח (כח:
ת כ ר ר ב ח א ת ל ו י ל ץ ג ו ב י ר ק מ ו ו ל א ה ד מ  ו
׳ ו כ ל ו א ר ש י י ר ב ואתם ה י ת כ ם ד י  השנ
. נ״כ צ״ל א ו ב ו ל ב ר י ק ל כ א ר ש י י מ ע  ל
 וכתיב כמטה והושכמי אחכם כקלמוחיכם
( כ מרא״  וכוי. (

. סמך זה נאמר אחר ם י ע ש ר ן ב י ה ד ש ע  נ
י שמואל ג ע״ ״  שנתקנה כרכת המינים טמי ר
 הקטן, כדאיתא סרק תפילת השתר [כרכות
ט כרכות. ושמא היה סמך זה ״  כמ:] דהוו להו י
 מחובל [כילם] מדורומ שלפניהם, אע״פ שאז
ר שלא הוצרכו לה.  מלפנים לא נחקנה כל עו

ט כ).  יעיין עול סמך יפה ללכר כרכוח (
( ץ ״ עב י ) 

. רש״י ממק ג״מ אמליניס. ינלאה ו ה ב ל י ש  ח
״ל שנין הוה ככ״ע,  ללפ״ז צ״ל אלא ש״מ י
 וכ״מ מלשון לש״י לכן היה הגי׳ לפניו, מלנקט
ש) רש־ ) .  ולא משיכ כר

. (יכמומ סא כ) מוס׳ ל״ה וכן. ם י נ ד ש ״  י
ש) ו לב ) 

. ברכומ נה ע״ב רש״י ל״ה ר ת עב ן בבי מ ט  נ
 וההיא שעמא, יבמומ סא ע״ב ל״ה וכן, וע״ש
ט ז י  סל ע״א, סוטה י ע״א ל״ה ימומה, ע״
 ע״א רש״י ל״ה אגרהס. (מא״נ)

. ן י י ו ם ה י נ ב ש ״ ן כ ב ת ל ף דבי ו ף ס ו  ס
ן מעיקרא מלמין ושימ י ר  השחא קמפלש הא לפ
 הרין. עיין גפילושי לסלל עוצם, ולחם שמיס
( ץ עב״ י  סוף פ״ה לאגוח. (

. הקשה י ו ם כ י ש ד ח ח ש ה ש ש ל ע ת א י ב ב  ו
 מהרש״א למה נענש על ששהה ששה חלשים
 להקליג זגחיס שעל פי הלגור עשה. ונ״ל לפי
 שכללך שאלם לצה לילך מוליכין אוחו, והוא
מ אל, כלי לכא אל אביו  הוצרך לעכול כללך ט
 לבאר שכע, וימומ המורף היו כשנסע לכימ אל,
 והיה צריך להמעככ ולשהומ שם עד אמר ימומ
 הגשמים, נצטוה שבזמן עכוכו שמה יקריב
 זכמים, והדכור לא היה לעכבו, אדרבה למהר
 משוכמו אל אטו, ושלא ימעככ יומר בשכם, רק
 שמפני ההכרמ יצטרך להממין כאיזה מקום
 בדרך עד עבור הסמיו, צוהו שישמהה בכימ אל
 מידי עכרו שמה, (היינו דכמיב ושב שס, כלומר
 אחר שמרצה להמעככ כלכמך כדרך הלז, מהא
 ישיכחו כטח אל שהוא מקום מוכשר להקרכה)
 כדי נהקריכ זכחים כשכחו שם, זה כרור
( ץ ״ עב י  כס״ד. י

. (מגילה ז א) חוס׳ ד״ה ה ל פ  מתני׳. ע
׳ כשו״ח מהרשד״ס חלק  נאמרה. [א״ה עי

. [  או״ח סי׳ כג, וכשו״ח רש״ך ח״כ סי׳ רטו
( ש ו ב ל  ו

. עיין לקמן יט ע״כ ד״ה ז ע ו ל ׳ ה ו פ כ ״  ע
 אלא, כרכוח כ ע״כ, וע״ש מה ע״כ ד״ה שאני,
 סוטה לג ע״א ד״ה ק״ש, לעיל ה ע״כ, ר״ה
 כח ע״א, וע״ש כו ע״כ ד״ה סירוגין, ודף לד
״ ״ א מ  ע״כ ד״ה ומחשעה. (

ן כ׳ . הר״ ז ע ל ת ב ו ז ע ו ל ן אותה ל י ר ו ל ק ב  א
 בשם הרמב״ן דדוקא כא״י לה״ק ע״ש. ונ״ל
 ראיה ללכריו מלל״ק ללועזים, משמע דר״ל
 לנשים לועזוח להן מסחמא א״י לה״ק, כרלקמן
 (יח.) מילי להוה אנשים וע״ה. ומיושכ ג״כ
 לקלוק הט״א מלוע ל״ח אכל הלועז קורא
ן למשים איירי והן כסחמא א״י  לועזיח, לטו
 לקרוח מחוך הספר אפי׳ כלשון לעז. ועי״ל
 דקמ״ל דאע״פ שא״י לקמח כעצמן, וה״א
 למקלי א״ל לטלה לקריאה וא״י בשמיעה,
 לכה״ג הביא הש״א בחשו׳ ו בשם הג״א לטש
 חולין וכשם הש״ל, קמ״ל לאפ״ה יוצאין, ולפ״ז
 נלחה לאייחו. (רשי׳שו

. (כרכוח מה כ) חל״ה שאני, ת י ר ע אשו מ ש  ש
( ש ו ב ל  (סוטה לכ א) חל״ה ק״ש. !
. וכ״ל תבה. עי׳ כחול״ע אוח טו ה כו י  ה

 חמצאס כל״ן, ומה חילש לנו כשם הפל״ח.
( ש ־ ש ר  י

׳ כרא״ש כשם ילושלמי . עי י ו תבה כ ה כו  הי
 כזה, ועי׳ חמם סופר א״ח סי׳ קצה כזה, ועי׳
 כטורי אכן לעיל ז ע״כ. ולענ״ל י״ל לפמ״ש
׳  הטורי אכן להכא מוכח לצטך כונה ולחה פי
, א״כ לפמ״ש המג״א סי׳ ס כשם ללכ״ז  הר״ן
 לכלרכנן א״צ כונה לכ״ע, וכפמ״ג כא״א
 לכמגלה משום לכלכלי קכלה למי, ועמש״ל כ
 ע״א עה״ג כזה, א״כ לפמ״ש הנולע כיהולה
 מהל״ק חא״ח סי׳ מא לבלילה לכ״ע אינו
 מלכרי קכלה, א״כ כע״כ לא מיירי כלילה
 ולו״ק. (מהרש־ם!

. (שכח עט כ) חל״ה קלף, (שם קטו א ר ת פ ד  ה
( ש ו ב ל  כ) חל״ה מגילה. (

. שכח קטו ע״כ ל״ה מגילה, לעיל ט א ר ת פ ד  ה
(  ע״א. (מא״נ

. עיין רש׳׳י, ועיין מנחוח פכ ע ר פ מ  גמרא. ל
״ ״ א מ  ע״כ, סוטה יז ע״כ ל״ה לכחיכ. (
רה. לעיל כ ע״כ, וע״ש ה ע״כ. כי ש ז ו ק ת י  א
 (מא״נ)

. עט״א. ול״נ לר״ל א ע ל ר פ מ ה ל י ש ה ע  מ
 דמה עשיה דעלמא יש לה סדר, כגון עשיימ
ן ההר ואח״כ ן מחחילה חוצטן האכן מ י  מ
ף כ״מ) ׳ סו עי  מסממו ואמ״כ נוחנו על הנדבך(
 ולמפרע א״א, אף זכירה כוי. (רש״שו
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 וחידושים
 משולשים לשון שלישי המכריע, שגיל האמצעי
 רחוק משני גילין החיצונים בשיה, ובערי מקלט
 נמי אפשר לומר כן, רק החם כחיב ושלשת גבול
, לכן מפרש האמח כמ״ש לעיל. אבל מ״מ ר ג  ו
 לשון משולשים שם נמי סי׳ לשון שלישי
 המכריע, שעיר מקלט האמצעי היה רחוק
 מערי מקלט החיצונים כשוה. וכזה נלחה ראייח
 חוס׳ מערי מקלט, [ללשון משולשים להחס נמי
 מלשון שלישי המכריע כמו הכא, לק להחס אי
 אפשר לפלש להיו א׳ כראש וא׳ כסוף א״י כמו
 הכא, להחם כחיב ושלשת הגבול]. ואפשר לומר
 לשון משולשים גס לרש״י יש לפרש כן, רק
 לס״ל שיור חפר צריך גס כמגילה, ולכן מפרש
 הכא ממש ככערי מקלט, מאחר שאי אפשל
 לפרש כיש מפרשים שהכיאו תוספוח שחיצוגיס
 בסוף וראש היריעה ממש, מאתר לצריך שיור
 התפר גס במגילה, ולס״ז מ״ש המוספות אח״כ
׳ סתם לגם  [ריש ע״כ] בד״ה שיור התפר ט
 כמגילה צריך שיור תפר, הוא ע״פ הסכמתם
 לפירש״י כפי׳ משולשים הכא וק״ל. ועיין
ט ערי מקלט  כגירסמ מזרתי שלי וכמזרמי ג
 ע״ש. ומכאן קשה לי על מ״ש המוספות פרק
ה ולוכתי טוכא, על מה שאמרו אין הכרעמ ר  ט
! ף י  ג׳ מכרעת. (מהר״ם ש

רת. לעיל ל ע״א ל״ה פסק, וע״ש ז  גקרא אג
 ע״א ל״ה נאמרה, וע״ש ת ע״כ, יומא כט ע״א
 מ״י ל״ה אלא למאן, סוטה יז ע״כ ל״ה כתבה,
 מכות ט ע״ב ל״ה משולשת, וע״ש יא ע״א,
 מנחות לב ע״ב ל״ה הא מורירין, ככורות לט
״ ״ א מ  ע״א ל״ה שיהו משולשין. (
. (סוטה יז כ) חוס׳ ל״ה כחבה, ן ת ש י פ ט ו ח  ב
( ש ו ב ל  (מנחוח לכ כ) חוס׳ ל״ה הא. ,
. (מכות ט כ) חוס׳ ל״ה משולשות, ץ ש ל ו ש  מ
! ש ו ב ל  (בכורות נט א) חוס׳ ל״ה שיהו. :
. נ״ל לצ״ל ן י ש ל ו ש ו מ ח י . ר״ה ש י ׳  רש׳
. ללגי׳ שלפנינו אינו ר פ ס ף ה ו ס י ל ש י ל ש מ כ  ו
 כמשמע רק שיהו ב׳ אדרים העליונים שרם וכן
 התחחוניס, אכל שיהו ארכעחן שדם כאשל לא
 השמיענו, ולשון המיס׳ כזה מתוקן יפה, רק
 כהעתקתס הא למכומ נ״ל ג״כ להגיה וכמקלש
רש״ש)  לצפון. ו

נ עיין שבת ״ . נ ׳ ו ר ס פ ס ל ה . ר״ה ע ת ו פ ס ו  ת
( י ר״ש מדםו  כג ע״א. (

. נ״כ עיין ם י צ פ ל ע ו ש ת ו א א ב ל . ו ד ״ א  ב
ן פ״ב לגיטין עלה לככל כותכין, שכתכ  ר״
 לאלרכה סתם ליו הוא של עפציס, כלאמרינן
 טלושלמי מטיל כו ליו שאין כו עפצא, אלמא
 סתם ליו יש כו עפצא, וכי מלכינן הכא מכל לכר
 המתקיים מי עפצא, היינו מים שנשולו כו
 העפצים כלי שום כישול, ולא הוי ליו על לאמל
 כישולו, שהוא ממכשל עם אומן לכרים שמעלכין
 עמו וכשממייכש נעשה קורטא עכ״ל ע״ש.
בש) י ש טו ״ ר  ולפ׳׳ל מיושכ הכל. ;

ם י ש ר פ מ ו ש מ א כ ל . ו י ו ד כ ב ל ב ה ו ״  ד
. אפ״ל משום ף ד ש ה א ר ד ב י ג ם ה י ש י  ש
 רשיור המפר הל״מ, א״כ אי אפשר לפרש
( י ׳  שיהא כלאש הלף. (פורי

 דף יט ע״ב
. נראה שלא אמר א ח ו מ ה א י ו ל ח מ  גמרא. ו
 ר״ח כך, אלא כעל המלמול אומר שאמרים
י כזה, עם שמפרש״י אינו נראה  שמלקו על ר״
 כן, אולי רצה רש״י לומר ר״ח אמר כך אמר
 שגמר שמועמו משם ר״י, סייס כה שאמרים
 מלקו על רבו ככך, והיינו הך כמ״ש, וכן מורה
 מלמ ומחו לשון רכים, ועכ״פ וממו השני
( ץ עב״ י  לכסמוך מההכרח לפרשו כך. (

. (מגילה ה א) תל״ה הוה, ו נ ר ש ו ב י צ  ב
! ש ו ב ל  (קידושין מה כ) תיס׳ ל״ה הוה. (
. לעיל ה ע״א ל״ה הוה עוכלא. ו נ ר ש ו ב צ  ב
 קדושין מה ע״כ ל״ה הוה עוכלא. מולין קי
 ע״כ ל״ה טלימ. (מאי•״

. כצ״ל כלא י ו ו כ ר מ א א א ל ח ו מ ה א ו ל ח מ  ו
רש״ש)  וי. ו

. לעיל ג ע״א. לקמן כא ר י י נשתי ל מ ל  א
ן  ע״א. (מא״נ

. ומה שמיה משה, י ח י ו נ א ר א י י ל ר כ מ א נ  ש
 משום לכתיכ [שמות לג ככ] ושכותי כפי עליך,
( ץ ״ עב י  וכן היה ולאי כאליהו. י
י ק ו ד ק ח ד ש מ ח ל ״ ב ק ו ה ה א ר ה ד ש מ ל  מ
ם י ר פ ו ס ה ה ש מ ם ו י ר פ ו י ס ק ו ד ק ד ה ו ר ו  ת
. עיין כמהרש״א שפי׳ ש ד ח ת ה ם ל י ד  עתי
 דמריכדא דכל דריש דקדוקי תורה וסופרים,

 בב הגהות מגילה דף יח ע״א - דף יט ע״ב
. לעיל יא ק ״ מ ה י ל ב ם ש י ש בכל מ ת ש נ  ש
 ע״כ, נדרים סכ ע״א ד״ה ונעשה, ע״ז נכ
!  ע״כ. (מא״נ

. סנהדרין סא ע״כ דייה ז ״ ה ע י ש פ י נ ו ש  ד
 רכא. ימא-ינ!

. עי׳ סוף ה ל ו א כ ״ ה ד ה כ כ ל י ה ו ח כ ״ ר  א
 מכלתין ולימא הלכה כר״י כוי, ועי׳ כמנתומ
רש״ש)  (לכ כ) תד״ה ולימא. (

ם א ׳ ש ו כ ת ו ר ג קראת א נ ר ו פ קראת ס  נ
ר מ ה א ר י ש ן כ י ד י י ג ט ו ה ח ש ל ה ש ל ב י ט  ה
. ופירש״י ם י ש ל ו ש ו מ י ה י ד ש ב ל ב : ו  ר״ו
 שיהיו מראש הספר כוי. ומ״ש כרש״י התפר
 ט״ס הוא, דהא ליכא תפר אלא ג׳ גידין שמונה
 רש״י אמ״כ וק״ל. ולפירש״י דהכא לשון
 משולשים ר״ל [ממקום הגידין] מלמעלה או
 מלמטה יש ג׳ חלקים שדן, או לשון משלשין
 בממון ואין משלשין כמכות דאיתא כמסכת
 מכות גבי עדים !וממין, דר״ל מתלקין בממון
 כ׳ חלקים שדן לב׳ עדיס זוממין, ה״נ פירוש
 משולשים מחולקים הג׳ גידין כאורך היריעה
 לחלקים שדן, וזה נכון לסי עניוח לעחי. וכן יש
 לפרש גבי ערי מקלט כמס׳ סוטה הוכא
 כחוספות כאן. ושמעחי שיש אומרים גבי ערי
 מקלט למוללין ג׳ מלילוח שווח, שככל מלילה
 מולרין חצי אורך א״י ואמצע כל מלילה חצי
 א״י היה עיר מקלט, להיינו חחלה מוללין
 מסוף הגכול של א״י על מקום עיר מקלט
 האמצעי, וכאמצע מלילה זו קכעו עיר מקלט
 הראשון, ואח״כ מדדו מעיר מקלט הראשון על
, י ״ ר מקלט השלישי, שהוא כמדת חצי אורך א  עי
 וכאמצעו קכעו עיר מקלט השני, ואת״כ מדדו
 מעיר מקלט השני עד סוף גכול השני של א״י
, וקבעו כאמצעו י ״  שהוא ג״כ מדת תצי אורך א
 עיר מקלט השלישי, משלשת גטל ארצך כתיכ,
 לקפיל רתמנא לשלש הגטל ולא לשלש ערי
 מקלט, כמו הכא לקאי שיהיו משולשים על
 הגידיו לשון רכים, לא לאורך היריעה, לא״כ
 הול׳ינ לשון משולשת לשון יתידה, כמ״ש
 מפר״ה כפשמן הטיל כ״ה ג׳ חוטי גידין כוי.
 וזה סיוע ליש מפרשים שמטאין מוס׳ כאן
 כד״ה וכלכד, שאין מפרשים כאז ככערי מקלט,
 משוס להתם קאי ושלשת אגכונ, ואם היה עיר
ף גכול א״י ואתל באמצע  מקלט אתל ככל סו
 כמו כאן כגילין, א״כ לא היה א״י נחלק רק
 לשני חלהיס ע״י עיר מקלט האמצעי, והכחוכ
 אומר ושנשח וגו׳ שיהיה נחלק לג׳ חלקים, לכן
 מפרש חלמורא החס כענין אחר כמו שהיה
 האמת, שלא היה ערי מקלט כראש א״י וכסוף
 א״י, שחברון וקדש לא היו בראש א״י ובסופו
ד. ותכלית וכוונח ג׳ מדידוח  וכדאכתוב לקמן עו
 אלו שאמר הכתוכ ושלשת, לומר לך שרצה
 הקכ״ה להיוח לכל אחד מן כל גכול ערי מקלט
ל דרצה ר״  סמוך לו כשוה לפי הגכול שלו, [
 הקכ׳׳ה שיהיה לכל עיר מערי מקלט כבול סכיכ
, דהיינו רכע מצד זה ורכע מצד זה, י ״  חצי א
 ולכך היו מודדין ככל פעם חצי א״י והעמידו
 עיר מקלט כאמצעי], וכזה כוונח היש אומרים
 ששמעתי הנ״ל לתרץ קושיא ורכעת גכיל ארצך
 הול׳׳ל, שהרי ע״י זה א״י נחלק לד׳ חלקים, וכן
ט גידין לפירש׳׳י למה נקרא  קשה כאן ג
 משולשים, ואינו מיישכ כאן כמ״ש הי״א
 ששמעחי הנ׳׳ל, שאין כאן סיכה למדוד ג׳
 מדידות האלו, אכל כמ׳׳ש אני לעיל א׳׳ש. וראיה
 ברורה למ״ש שהוא מלשון משלשין כממון כו׳
 לשון מתלקין בשיה, ממ׳׳ש רש״י פרשת תרומה
 גבי בריחים שיהיו משולשים, והתם מפרש
ן בריח לבריח 3׳ חלקים קרש  בהדיא שיהיה ט
׳ ע׳׳ש,  וכין בריח לסוף קרש רק חלק אחד כו
ט ערי  ואפ״ה קרי ליה משולשים. הן אמח ג
 מקלט נ״ל לפע׳׳ד, משום דאי כפירוש היש
ט גידין, א״כ מאי  מפרשים שכחוס׳ הכא ג
 ושלשת גכול, הא יש רק שני חלקים ע״י עיר
 מקלט האמצעי, אלא כדפירש כגמרא, והשתא
 אחי שסיר ושלשח גכול, דיש כ׳ חלקיס הנעשים
י ערי מקלט החיצונים כינס כסוף הגטל  ע״
ד  שסמוך להן, ועיר מקלט האמצעי גורם עו
י קכיעוחו כאמצע ערי מקלט  חלוקה אחד ע״
י כן כ׳ חלקים מן  החיצונים, אף שנתחדשו ע״
 האמצעי לכל אחד מהחיצונים, מ״מ כקכיעות
 האמצעי לבדו נעשה שני חלקים חשיכ להו אתת,
 וכן משמע מן הפסוק ושלשת גטל וגו׳ ע״י
ט מקלט צריך ע ט מקלט, א״כ קכיעומ ה  ע
 לגרום השלשמ הגבול, ולכך לא אמר ורכעת
 וזהו האמת ונכון. וליש מפרשים דמוס׳, הכא
 ס״ל ללא צריך שיור מפר כמגילה, ולשון

 דכמכ כולה וקרי לה. ד״ל דא״כ היינו מגיהה,
 או משוס דאין דרך לעשות כן, דאס ימצא טעות
( ש ״ ש ר  כתמלמה יהיה טורמ למקנה. ;
. יומא לז ע״כ ד״ה ן הכתב א מ ל ת ש ח ת א  או
( נ מא״  כסירוגין, 3״3 קנו ע״ב. ;

. א ח בעסי נ ר ש ב ע ך ל ל ה מ ש ״ ר ה ב ש ע  מ
 מימה, עי׳ מ״ש בס״ד בלתם שמיס שלהי
( ץ ״ ב ע י  יבמומ. :
ו ה ל א הי ל א ו י ס ע ך ל ל ה מ ש ״ ר ה ב ש ע  מ
. נ״ב עי׳ (עירובין יג פ ״ כתבה ע ה ו ל י ג  מ
, ח ״ צ ו ה מ  ע״א) מה מלאכתך לבלר אני. י
א. יבמות קטו ע״א ד״ה ה בעסי נ ר ש ב ע  ל
 אמר. ומא״נ:ו

. עי׳ גה״ש מה שהביא בשם ׳ ו מ כ ״ י ר נ א  ש
 המדרש. לא ה״ל להכיא ממרחק כי כן הוא גס
 טרושלמי דמכלחין ס״ד הל״א והכיאו הר״ן,
 ועמש״כ במדרש שם במ״ת בס״ד. ח־שי׳ש;
. עי׳ מ״ש בספר אם ו ך ב י נ י ף ע י ע ת ב ה  דכתי
( ץ עב״ י  לכינה בס״ד. (
. כרכות (דף ה ו נ נ אי ו ו ך ב י נ י ף ע י ע ת  ה
( א ״ פ צ מ  ע״כ). !

ט ע״א ד״ה רכי יוסי, . מ״ק י ח ״ ר ה ל י ח כ ש  א
(  יומא לז ע״כ, מנחות לא ע״כ. !מא״נ
. כרי״ף ורא״ש הגי׳ ר׳ י ו ה כ י מ ר ׳ י א ר י  דתנ
רש״ש)  יהודה. (

. (גיטין ו כ) חוס׳ ד״ה אמר, ט ו ט ר י צ ש ״  א
 (סוטה יז כ) חוס׳ ד״ה כחכה, (לז). [א״ה,
ף  למעלה מזה כחוכ ר״ה לז, וכר״ה לא נמצא ד
 לז כלל, ואולי חסר פה המס׳ וצ״ל יומא לז,
 והוא ע״כ שס ד״ה לסירוגין, ושייך כאן ע״כ

 לענין אסור לכתוכ אות אתת שלא מן הכחכ].
( ש ו ב ל ) 

. גיטין ו ע״כ ד״ה אמר, סוטה יז ד״ה ט ו ט ר  ש
(  כתכה. (מא״נ

. מכאן ה ל פ ק ע ר פסו ד ס . ד״ה דקא מ " ׳ ש  ר
 הוטח בח׳ שכו״י ח״א סי׳ סט לכתיכה לאו
 כל״ל, לאלח״ה ל״ל לגמ׳ להוסיף למסלר
 פסוקא על פה ומתכ, ת״ל לככתיכה עצמה
 הוא כקורא על פה. ועי׳ ת׳ אכא מארי זצ״ל

 ח״א מהפסקים סי׳ כט עד סי׳ לג.
( א  >גי מהרש״

׳ . נ״כ עי ש ד ו ן ק ו ש ל ך ב י נ ר . ז א מ ה ס ״  ד
 מוסף ערוך שכ׳ שהוא לשון ישמעאל. וכאמת
 בלשון המקרא לא מצינו זרניך, ובלי ספק ט״ס
. [כוונת רש״י כלשון הברייתא י  נפל כרש״
 דחולין פח כ, וקראו לשון קודש לגט השם
( ז ו  בלעז]. ומהרצ״

. עיי חק י ו ש כ ד ו ן ק ו ש ל ך ב י נ ר . ז ד ״ א  ב
 יעקב סי׳ חלד סקי״א דלשון ארמי נקרא לשון

 הקדש נגד שאר נשוכות, ומכאן ראי׳ לדבריו.
 (מהרש״ם)

. נ״כ ך מ ו ן ס א כ מ . ו ט ו ק . ר״ה נ ת ו פ ס ו  ת
 עיין תוס׳ ברכות יג ע״כ ד״ה שואל.

בש; י  1ר״ש טו

. לכאורה הנ״ל דצריך לציין ן י ל י פ ה ת ״  ד
׳ ר״ת דכן הלכה,  והלכחא תפילין כוי, וע״ז פי
 ולאפוקי מפרש״י דר״ל הלל״מ. אך אולי יכוונו
ט ה  להא דפי׳ בסוטה (יז כ) ד״ה כחכה, ד
ט להו דאין לשרטט תפילין ע״ש. ״-שי-ש; מי  ג
. הוא י ו ׳ כ נ ׳ הקו י ה קנקנתום. פ ״  ד
( ש ״ ש ר : . ( (יג. ן  בעילובי
קה רו א י י ה ׳ התם ש י ר מ א י ד ה נ . ו ד ״ א  יו׳ ב
 !:רש״ש)

. עי׳ בחיס׳ שס, וכאן ט״ס. ׳  סו

ף יט ע״א  ד
. שבח עט ע״א ל״ה ו י ר בד פ ס ל ה . ע א ר מ  ג

. י ״ ר , וע״ב א  קלף, גיטין ו ע״א ד״ה אר״י
 1מא״נ)

בה. (גיטין ו ב) חוס׳ ד״ה אמר. בה בתי  כתי
ש) ו לב ) 

׳ . עי י ו ת כ ו ז ר פ י ה ר ע ם ב י ב ש ו י ב ה ת כ מ  ל
פר א״ח סי׳ קצד, וגס בטורי אבן העיר  חחס סו
 בזה מבבא בחרא ח, ועי׳ שו״ח בנין ציון
מהרש״ם)  התדשות סי׳ לה מ״ש בזה. ,
. תענית ית ע״ב ד״ה בני, ב״ב ו מ ו ן י ז ב ו ר  פ
( נ  דף ח. ;מא״

ו . לעיל ד ע״א. (מא״נ ו ק פ ס י י ש ד  כ

. בפסיקתא זוטרתי דמגילה כ״י ל תקף ת כ  א
 ראיתי, כל תוקף היינו תוקפם של המעשים
 וקיצורס של דברים, והפרטים הניחו בעל פה
 כמבואר בדברי רבוחינו. וחת״ם׳

 ומצויים כארץ פרס, והס מין גמלים בשחי
 חטוטרות על גבס (שאדם יושב טניהס כמו על
ט אוכף), ושמונה רגלים להס, והס קלי  ג
 המלוץ מאל, ונראה שכודאי ניכרין ונודעים הם
 גס לכעלי החלמול הככלייס, (וכן נלאה שהיו
 ילועיס גס לחנא לא״י כמ״ש [כלאים פ״ח
 מ״ה] הלמך מוחל, אחשחלניס כני הרמכים
 הס), וכלי ספה שגמלא פרחא הנזכר כמה
 פעמים כגמ׳, איהו מינייהו הוא, א״כ מזה
 שאמלו מי ילעינן, ע״כ פירושו שאין אנו
 יולעיס מלוח האחשחלנים כני הלמטס, ללעח
 על מה נקראו כך בשמוח הללו, מאיזה לשון
( ץ ׳ עבי י  נגזרו ומה ענינס. !

. ן נ י דע י י ם מ י כ מ ר י ה נ ם ב י נ ר ת ש ח א  ח
 ברכות מה ע״כ ד״ה שאני, לעיל ג ע״כ.

 (מא״נ)

. לפי ן נ דעי י י ם מ י כ מ ר י ה נ ם ב י נ  האחשתר
 פשוטו נ״ל דהמה תואטם להרצים והרוכטס,
 אחשתרניס הוא שם היחס למדינתם או לעירם,
 ואינו רחוק לומר דזהו אסטרחן אשר כמלכות
רמטם הוא כינוי משפחתם כמו  רוסיא, ו
 הרככיס (כירמיה לה) וכדומה, ולאשר מצאנו
ד ידוע, אפשר ר  שם רמך כפ״ח דכלאיס למין פ
 לומר דנקראו כן ע״ש רגילותם וכקיאותם
( ש ״ ש ר ד הנזכר. : ר  כרכיכה ענ מין פ
. ברכות מה ע״א, עירוטן סה ד  סלסלה כ
 ע״א ד״ה בצר, נזיר ב ע״א. (מא׳׳נ)

. ה כ ר ת ב עו י . בקב ר פ ס ר ל ו ס . ר״ה א י ״ ש  ד
 לאפוקי שבח שלא כמקום כרבה הקבועה מאנשי
 כנסת הגדולה (כשס ומלכות לתפלה ולזמן, או
 מקום, או הנאה, וקיום מצוה) שריא, וכל
 המוסיף הרי זה משוכת, כמ״ש כס״ד כפסק על
ר] עמודי דו  אמילת שיל היתול בספר [סי
) ומכאן תשובה ניצתת  שמים. וכמו״ק (סקט״ז
 לתוספת שכתים כלתי רצויים שנ כעלי הפיוטים

 שקכעוס חוך חפילח י״ח, שרי להו מרייהו.
 (י עב ״ץ)

. נ״ל י ו קתנ ל ז ״ צ א ו ו ם. ז ו ג ה תר א ר ה ק ״  ד
׳ זה כמשנה, הוא משוס די״ל דככל  הא דלא פי
׳ יווניח ולאפוקי מרשכ״ג,  לשון אחא לרכדי אפי
 אכל הכא דמסקינן לרו״ש דלעז יווני לכל כשר
) ע״כ דככל ן  ילא אותכינהו ממחניחין, (עי ר״
 לשון היינו לכד יווניח הוכרח לפרש דזו ואצ״ל
יש) ישי  זו קתני. (

ף יח ע״ב  ד
. ר״ה לד ע״כ ד״ה לדידי. ה ה ם ש  נמרא. א
( נ  סוכה נד ע״א ד״ה מהו דתימא. ;מא״
. (כרכות ככ כ) תוס׳ ד״ה י ב ב בי ד ט ד ו ק  נ
( ש ו ב ל ר״ה לד כ) תוס׳ ד״ה לדידי. !  אלא, (
. (יכמות יז כ) תוס׳ ד״ה ה א ד י ח י ש ל י י ח  ד
ש; ו לב  'לימא. (

. כרכות ככ ע״כ ח א ד י ח י ש ל י י ל ח א ו מ ש  ד
ג ה אלא, יבמות יז ע״ב ד״ה ולימא, וע״ש פ ״  ז
 ע״א ד״ה דחייש, גיטין יג ע״א ד״ה והא,
 יע״ש ל ע״א, כ״כ עט ע״כ כרשכ״ם ד״ה
 מתני׳ יחידאה, ועיין כמוי״ט כ״כ פ״ה מ״א
, עירוכין מז ע״א, מנחות קת ע״א, תולין  ומ״ג
(  נה ע״כ ד״ה כלשון. ומא״נ

. דש ה א ד י ח י ש ל י י ח א ד ו ל ה א ו מ ש  ד
 לדקדק הא ר׳ מונא אמר הכי בשם ר״י
ט ולא מקרי  מסתמא הכי ס״ל, וא״כ הוו ת
, ( : פ  יחילאה נגל מ״ק, כלמוכת כפ׳ הערל (
 ובירושלמי לכלכות פ״כ איתא לאמר כן ר׳
 מוגא בשם ר״י כשם ריה״ג אף כק״ש. וי״ל
 לקי״ל לתלמולא לרק ר׳ מונא ס״ל כן אליבא
י ולא שאל תנאי, ומשו׳׳ה חשיכ יחיראה. ״  לר
נל)  וכ״מ מלכרי תוס׳ ומהרש׳׳א בסוכה (
י לאינו חוזכ לראש  לאיכא מ״ל אליכא לר״
מצפ״א) ) . (  ע״ש, וכה״ג צ״ל במ״ק (יכ:
. עי׳ ד ח כ א ד י ח י ש ל י י ח א ד י ל ח א ו מ ש  ד
עד קטן יכ להיפוך. ועי׳ שואל ומשיכ תנינא  מו
 ח״א סי׳ כו כז. והא דרב יוסף עצמו אמר לעיל
 הלכה כר׳ מונא כשם ר״י, צ״ל דהוא סוכר
 כשמואל. ימהרש״ם)

. (כרכות לד א) חוס׳ ד״ה ק ו פסו ת ו א  מ
ש! ו לב  אמצעיות. (

ק. לעיל ין ע״3 ל״ה ו פסו ת ו א א מ ר ו  ק
 הסליר. ברכות לל ע״א ל״ה אמצעיות.

ן  (מא״נ

. ד ׳ כ י י ל ר ק א ו ק ו ס א פ ק ו ס ב פ ת כ א ד ל  א
 זה אין תוכה עליו, וא״כ ר״ל משוס ללרך
 לעשות כן ללעת אולי טעה. וא״כ קשה ללוקי
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 הגהות מגילה דף יט ע״ב - דף כ ע״כ וחידושים כנ
ף פת ע״א. >ר־ש מדסו־י)  ישנים ביומא ד
. ד ן כ ט ק ח מ א ז ח ל ה ב י ק ל ש ״ צ . ו ד ״ א  ב

׳ יומא מג א ושם ע״כ כמוס/ ועי׳ כל״ש  עי
י לפרה ה״ו, ועי׳  סי״כ לפלה, ולמכ״ס פ״
ג אי כקטן מהני ממשכמו ניכרמ ממוך  מולין יכ י
 מעשיו, ועי׳ כרמכ״ס וראכ״ל ס״י ה״ז אי צריך
 כונה כהזאה, ועי׳ מוספומ ישניס יומא ס״מ
 שכ׳ כמוס׳ להכא, ועמוס׳ סוכה כא א ל״ה
 ומכיאין, ועי׳ ישועומ יעקכ א״מ סי׳ שמג
 סק״ל. (מהרש״ם)

י ת י י א מ כ ה ל ד ״ י . ו ד ב כ י ת כ ה ד ״  ד
. נ״כ יעוין מוס׳ סוכה ל ע״א י ו ה כ ש ר ד  ח
 ל״ה כי יקליכ. (רב״9<

ף ם. נ״כ עיין כסוכה ל עי ג ת חנ י י א ר . כ ד ״ א  ב
( י ו ס ז ר״ש מ  כל ע״כ מל״ה ככמיכה. (
א ר ל ק ״ ׳ ל ו א כ ״ ר ה ח ש ק ה . ו ד ״ א  ב
״נ להוה ילפינן מצפורה לכמיכ י . ו ו ת  דאו
 ומכרומ, והוה אמלינן למסממא ישנה כמילה,

. ( . ז כ ) ז ע׳ ע״  לאל״כ מילה כאשה פסולה, ו
( י ״ ר פו ) 

׳ . עי ת ר ה כ ש ב י ה ש ל י ל מ ב . א ד ״ א  ב
א) ׳ ׳ מהרש׳ ג ״כ מהל׳ ע״ז ה״ג. !  שעה״מ פי

 דף כ ע״ב
. (פסמיס פא א) א מ מ י ה ב ר י פ . ס א ר מ  ג
מ״ק כא כ) מוס׳ ל״ה אפילו,  מל״ה א״נ, (
( ש ו ב ל  (ל״ה י א) מוס׳ ל״ה שנים. !
. ל״ה י ע״א ל״ה שנים, שכמ א מ מ י ה ב ר י פ  ס
 קכא ע״א ד׳׳ה זכה, יומא ו ע״כ מ״י ל״ה זכ
ו ״ק כא ע״א ל״ה אפילו. (מא״נ  וזכה, מו
ם. כלכומ כ י כב ו ת הכ א ׳ צ ו ר כ ח ש ד ח ו מ  ע
 ע״כ ל״ה לילמא, וע״ש ל ע״א, שכמ לה ע״א
 ל״ה מלי, וע״ש קלג ע״כ ל״ה וכגון, פסחים
 כ ע״א ל״ה והא, וע״ש צג ע״כ ל״ה עולא,
 זכחים נו ע״א ל״ה מניין, מנחומ כ ע״כ ל״ה
 ולילמא, יומא כח ע״א לש״י ל״ה זמן, ול״ה
ג ע״כ ל״ה פועל. (מא״נ)  למה, כ״מ פ

. (פסמים צג כ) חוס׳ ל״ה עולא. כ ״ ה ד צ  ע
( ש ו ב ל ) 

. (שכח לה א) חוס׳ ל״ה ׳ ו כ ר ו ח ש ת ח ו ל ע  מ
( ש ו ב ל  חרי, (פסחים כ א) חוס׳ ל״ה והא. !
ה ל י ג מ ת ה א י ר ק ר ל ש ם כ ו י ל ה . כ ׳ י נ ת  מ
. עיין ע״א. (מא״נ) י ו  כ

׳ . עי ה ל י ג מ ת ה א י ר ק ר ל ש ם כ ו ל הי  כ
 רמכ״ס ריש הל׳ חפלה, וכח׳ שאגח אריה ליני
( א  חפלה סי׳ יל עלה יח ריש ע״ל. >ג׳ מהרש״
. נ״כ ד ה כ ל י ג מ ת ה א י ר ק ר ל ש ם כ ו י ל ה  כ
 ק׳ למה לא חשיכ לין להיא לוקא כיוס כלאיחא
 כסנהללין. וא״ל כיון לגמל לין כשר כלילה לא
 פסיקא לי׳ למיחני, אך ז״א כיון לסחס מחנימין
 ר״מ, ולר״מ אפילו גמל לין פסול כלילה כלאי׳
 כסנהלרין לא כ. וכזה נלחה ג״כ מה ליש ליישכ
 ללכך לא חני לי׳ משוס לכליעכל לינו לין כלאי׳
 כחו״מ סי׳ ה, להא חינח ללעח הפוסקים שס
 לכליעכל לינו לין, אכל ללעח הסוכלים שם
 לאסילו כליעכל אין לינו לין קשה, ועול לאף
 הפוסקים שם לכליעכל לינו לין, היינו משוס
 ללא ס״ל כל״מ, אכל למאן דס״ל כר״מ אפי׳
 ליענל אין דיגו לין, וסחס מחניחין ר״מ. וכזה
 נלחה ג״כ מה ליש ליישכ עס״י מ״ש הסמ״ע
 שס כסי׳ ה דכמלליק נרוח כשל כלילה, ולכך לא
 משיכ לי׳ הכא לזה אינו, מלא להש״ך סוחל שם
 לכליו, ועול ללכ״מ לאקיש ליכיס לנגעים, גס
 הסמ״ע מולה ללא מהני מלליק נלומ, כמו ללא
 מהני כנגעים. אך יש ליישכ כיון לכלין מהני
 קכלח כע״ל, לכך לא פסיקא לי׳ מילחא
 למיחשכי׳, להני לחשיכ הכא אין להם שוס צל
 היחל. אך ק׳ למה לא משיכ הכא לאייח נגעים
 לצליך שיהי׳ כיוס לווקא. וצ״ל ללא חשיכ אלא
 מצוח שהוא יחכ׳ קלשנו כהם, ואף לגם לין
 וראייח נגעים היא מצוה, אעפ״כ ל״ח לאלו. אך
 קשה להא לאייח נגעים רמי לטהרח מצורע
 לחשיכ הכא. וי״ל להחס ג״כ יש מהם קלושח
 הצפליס, ולוחק. (מל״ה<

. הט״א כ׳ כחוך לכליו מ ״ ה ק ר ל ש י כ ״ ה  כ
 רלר״י מוספין וחפ״מ אינם אלא על מצוח,
 וכ״כ לקמן כל״ה ולמוספין. ול״ל אגכ שיטפי׳,
 לכהליא איחא ככלכוח (כז.) לזמנם כל שכע
 לליליה, וכל״ה ולחפ״מ כ׳ לקלכן מוסף קלים
 לחמיל אפי׳ הגיע ככל זמנו כלאמלי׳ לפ״ה
 לפסחים, ל״מ שס להליא אלא למוספין כשש
 ואז לא הגיע עליין זמן התמיל. ואולי כוונחו
 להא לאמלי׳ שם (נט.) ואין לך לכל שמחעככ

 כשם ר״ח רגיל צריך לקלוחה כלילה. וחיכח
׳ פירושים,  לגיל אין לו הכנה, ועי׳ קלכן עלה נ
 ובשום פוסק לא נזכל ל״ז לחלק כקריאת מגילה
 כלילה כין רגיל או לא. ולי נראה להגיה כי צ״ל
י כן לוי הוא כעל האומר של הלכה ״  ריכ״ל, לר
 זאח כש״ס כאן, והמלפיסיס הציגו חיכח רגיל
 תחח תיכת ליכ״ל. (נזהרצ״ח)

. (סוכה כל כ) חוס׳ ל״ה י נ י מ ש ם ה ו י ב  ו
מ״ק ח א) חוס׳  ככחיכה, (א׳ חוס׳ ל״ה כי), (
( ש ו ב ל  ל״ה נ״ל. (

ה. (יומא מג א) חוס׳ ל״ה י י ה להז ל י ב  ט
! ש ו ב ל  אשה. ;

. יומא כ ע״א ח״י ה א ז ה ה ל ל י ב ש ט ק ת י א  ו
 ל״ה מטמאין, וע״ש ו ע״א, וע״ש ח ע״א ל״ה
, וע״ש מ, וע״ש מג ע״א ל״ה אשה,  ול״י
 וע״ש כח ע״א כח״י ל״ה כועלי, חגיגה כג
 ע״א ל״ה עשאו, נזיל סא ע״ב ל״ה ולילמא,
 חמיל כו ע״א ל״ה יללו, נלה סט ע״א, קלושין
״ ״ א מ  כה ע״א, וע״ש סב ע״א. (

ל כ ם מ ו ד י ג נ ם כ ו ת י ר מ ו ש ש ״ א מ ט י ש  פ
ת. משמע לה״ה בעל קרי שאינו ו ל י י טב ב י י  ח
ס ועל שחנן החמה. וק״ל מלחנן  טובל אלא טו
רל לטבול אם לף כב) גבי ב״ק, י ג לכלכוח (  כפ״
 יוכל לעלוח ולהתכסות ולקרוח על שחנן החמה
 יעלה רחכסה ויקרא כוי, והשחא האיך יכול
 הוא לעלות מן הטכילה כלל קולס שחנן החמה.
 וי״ל לולאי מן הלין עלתה טטלה לכל תייט
א יום, והא ר ק  טטלומ משעלה עמול השתר מ
 לכעינן הנץ הממה הוא מלרכנן, משוס גזלה
 שאין הכל כקיאין כעה״ש כמו שפרש״י, וא״כ
 איכא למימר שלא משו לזה רק בממויב טטלה
ט  לאוליימא, כגון לענין מלומה וקלשים, אבל ג
ל״מ שאינו מה״מ רק  טבילות כ״ק לק״ש ו
 מחקנח עזלא, לא תשו והתילו טכילמו משעלה
 עמול השחר. ועיין כלכרי הלמכ״ס והלאכ״ל
 ובס״מ פ״א למקואוח, למשמע לככל הטמאים
 וכ״ק יכול לטכול כלילה לקולם היום, ולכאולה
 הוא חמוה מסוגיא להכא. ומ״ש הלאכ״ל
 ממחני׳ לפלה לקחני הוא עצמו טוכל ביום,
 א״ל להחם אלאחל זמנו קאי, וכ״כ הטו״א
 ע״ש, אכל כקולם זמנו ולאי לוקא כיום אחל
 שחנץ החמה, וגס צ״ע שהשמיט הרמב״ם הא
( א ״ מצפ  לאין טובלין קולס הנץ, וצ״ע. !
׳ ׳ ר י מתנ . ו ה ד ו ה ם ד׳ י ל ו ע . ד״ה ל י ״ ש  ר
׳ מהרש״א . נ״ב עי א ד ל ב ע י ו ד ל י פ י א ס ו  י
 שהקשה לנוקי מחני׳ כראב״ע ולוקא לבחחלה.
נ״נ להט״ז בסי׳ תלפז יישכ שיטת הלמכ״ם  ו
 לחלק בין חרש לאינו ראר לשמיעה אפי׳
 כליעכל צא יצא, משא״כ בקריאח שמע ולא
 השמיע לאזנו וראוי לשמיעה וכזה יצא כליעכל,
 וכ׳ לכן מוכח מהך לראכ״ע לאמר צריך
 להשמיע לאזנו, משמע לוקא לכתחלה, וסיים
 שנאמל שמע השמע לאזנך, ומזה משמע
 למעככ אפילו כליעכל ע״ש. ולי נראה להוסיף
פ לכרי החוס׳ (מנחות לח ע״א) ל״ה אס ״  ע
 הקלים, לכלאולייתא אין חילוק כין לכחחילה
 לליעכל, וע״כ כראוי לשמיעה ס״ל ללאכ״ע
 ליוצא בליעבל, משא״כ כא״ר לשמיעה כגון
 חרש מורה הקלא לשמע, וכיון שמוכח כן
 מקרא שוכ מעכב אפילו כליעכל, וא״כ מחני׳
 לכחרש מיירי, אי אפשר לאוקמי כראכ״ע

 ולכמחלה.

. ה ב ז ל ב ו ז ה ל ״ ה לה. ו י ש טב ק ת י א ה ו ״  ד
 לכאורה הא כלילהו כמיכ ספילמ שכעס ימים
 מפורש וכללקמן (רעכ) ולפי׳ ריכ״א כמוס׳
ש) רש״  ע״כ מהמם נפקא. ן

א כצ״ל. כ ב ה י ת בה כ י א ז ד . ח י חו ה תי ״  ד
רש״ש)  י

׳ ו ב כ כ ש מ ח כ ב ו י ז מ ל י . כ ם ו ש ה מ ״  ד
 כצ״ל. (רש׳־ש)

י ד ׳ כ ו ת כ ״ ר י פ . ו א ל  תוספות. ר״ה ו
ת ו מ ב ׳ י ס מ ׳ ב י ר מ א ד אה כ ל הז ב ק  ל
ה א ז ה ר ה ח א ת ל ח א ה ו ל י ל ׳ ב י ו ה ה ת ו א  ו
רש״ש)  כצ״ל. י

אה ר הז ח א ל תח ש י באו ד י י י מ א . ו ד ״ א  ב
. מה שהמור״ע רוצה לפרש לאס טוכל כיוס ׳ ו  כ
 הז׳ קולס הזאה סגי ליה. חמוה להא המוס׳
 מכיאין מן הספרי לאס הקלים טטלה להזאה
רש״ש)  לא עשה ול״כ. (

ום ן בי ת ל י ב מ ט ״ ט ח ו ב ז ה ב ו . הז ד ״ א  ב
ם כצ״ל. ו ל הי ך כ ל ו ה ל ו ב ו י ט ר ל ק ע  ב

( י ר״ש מדסו ) 

. נ״כ עיין כחוס׳ כ ״ ה ו א י י ח א ד ל . ו ד ״ א  ב

 אפי׳ ליעכל נמי לא לומיא לשוטה וקטן,
רש״ש)  ועמש״כ כנדרים (יא.). (
ן ז ו ת א ע מ ש ׳ ה ו ד כ ״ מ ר ל ב ם . ד א ל ה א ״  ד
ש) ׳ ש׳ ו ׳ כ״נ לצ״ל. ( ו ר כ ב  ס

 דף כ ע״א
לה. פסחים כג ו לכתחי ל י פ א י ו ״ . ד א ר מ  ג
 ע״א ר״ה אמר קרא, וע״ש יא ע״א ל״ה
 קוצרין. (מא״נ)

ה ל ע מ ה ל תי קרי תי ו י ן הי ט י ק ב ר ר מ  א
. נ״ל משום לאיחא כירושלמי כרכוח י  מר״
עטל עוכלא כווחי׳ ג סליג על לבנן ו ״ ר א) ו פ״ ) 
 ע״ש. וא״כ שפיר הטא לאי׳ מלעביל עובלא
 כיומי/ מסחמא לא פליגי רכים עליו, וכזה ניחא
 לקמן לפריך ולימא לי׳ קטן הייח, משוס לס״ל
 להגמ׳ לזהו למר יימר טוכ, ע״כ משני הגמ׳
( י ־ י ו פ  למלא ועול קאמרו לי׳. (
. עי׳ ׳ י ן כ ט ק ן ה ה מ י א ן ר י א י ב ן מ י ל א ״  א
״מ סי׳ ל״ה לקטן נאמן בלרבנן  נשו״ע] מו
 להעיד בגללו מה שלאה נקטנו, ועי׳ ככלט
 יוסף במ״מ שם מ״ש בזה, ועי׳ בשו״מ מהל״י
 אסאל א״ח סוס״י קצמ, ועי׳ ככסא לממים על
ל הח״י שכחכ למגלה לכרי ״ י  מסכח סופלים פ
 קכלה וכלכרי חורה למי, ועי׳ כט״ז סי׳ מרפז
 שכחכ ג״כ כן, אכל כל״ן פ״כ לחעניח נחלק
״ל כאן  כזה עס הרז״ה, שוכ מצאחי כחוס׳ רי
 שהעיל כזה, וסי׳ למגלה יש לה סמך מה״ח
 וכלכלי חולה למי. (מהרש״ם)
ם. שכח קיא ו י א ב ל ׳ א ו ן כ י ל י א מ ל . י ׳ י נ ת  מ
 ע״א ל״ה לא ס״ל, וע״ש קלכ ע״א ל״ה מכן,
 וע״ש קלג ע״כ ל״ה וכגון, מ״ק מ ע״א ל״ה
 נפקא ליה, סוכה ל ע״א ל״ה כי יקריכ, וע״ש
 כו ע״ב ל״ה ככמיכה, פסמים סט ע״כ, וע״ש
 צא ע״כ, מגיגה כג ע״א ל״ה עשאו, יבמומ מו
 ע״כ ל״ה הזאה, מולין פה ע״א ל״ה מה
 למילה, יבמומ עכ ע״כ, כלימומ טו ע״א ל״ה
 עלומ. (מא״נ)
. (יבמוח מו ב) מוס׳ ל״ה לאין. ן י ל ב ו א ט ל  י
ש) ו לב ) 

ם. יומא לל ע״א ל״ה אמר, י ת י ר מ י ן ש כ  י
 פסחים פא ע״א ל״ה אי נמי, נלה עא ע״ב
0 ״ א מ  ר״ה הרואה. (
. (יומא לז ב) חוס׳ ל״ה ה מ ח ץ ה נ ת ד ש  ע
( ש ו ב ל  אמר. (

. הט״א כ׳ כפשיטוח רכל ה מ ח ץ ח נ ת ד ש  ע
 הני למשיב במחניחין ללקמן, ג״כ לינייהו
 ללכחחלה צריך להמחין על הנה״ח, וכ״כ שם
 וק״ל מ״ש סמיל, למשמע במס׳ חמיל וביומא
 לנכחחלה קולם הנץ, וא״ל משום לכהנים זריזין
 הן, להא לקמן חשיב ג״כ מוספין ושאלי עבולח
 כהנים. ולולי למסתפינא הייחי אומל לעל שחנץ
 החמה לכאן אינו הנה״ח לכולא ש״ס להוא ל׳
 מילין מעה״ש, אלא הוא משהאיל המזלח, לאז
 יצא מספק לילה בבתמיל, (ומציגו לבוח לשון א׳
 על כוונות מתתלפומ) וראיה ללבר מהא
 לאמלינן בל״ה (ל. ושם) אשתקל מי לא אכלנו
 בהאיר המזרת, וכן ראיתי במהרש״א בסוכה
 (נא ב) בתל״ה קלא הגבל בתוך לבריו, להאיר
 המזלמ הוא הנה״ת, וכ״מ מפלש״י ריש
 פסמיס כל״ה הכוקר אור, ול״ה ככי טוכ, וכן
׳ כהליא כמנמומ (סמ.) האיר מזרמ הוא  פי
 הנה״מ. שוכ ראימי טרושלמי ריש כלכומ,
נ למע״ה על שיאיר המזלמ ל׳ מילין,  וככ״ל פ״
 ומשהאיל המזלמ על הנה״מ ל׳ מילין וע״ש
 כמ״כ, וכגמרא שלנו כפסמים (צל.) אמלו
 למע״ה על הנה״מ ל׳ מילין, ש״מ להוא הוא
ר זמן הנקרא נה״מ  האיר המזרמ, וש״מ ליש עו
 והוא מאומר מהראשון ל׳ מילין. וכזה יש מקום
 לגי׳ הישנה כרמכ״ס פ״א מהל׳ ק״ש הי״א,
 וכפי מש״כ שם הכ״מ כשם מהרי״א. אך לפ״ז
 צ״ע מאי לאמרי׳ ככלכומ (יכ.) ללא מטא זמן
 יוצר אור, וכן הא לאמלינן כיומא הקולא א״ש
 עם אנשי משמר ל״י, הלא שמיטמ הממיל
 משהאיר המזלח להוא הנה״ח, ואמר כך זריקמ
 רמו הפשטו ונימוחו וסידורו על הככש
 ומליממו, ואהל כ״ז יללו ללשה״ג לקלומ שמע.
 וכן צ״ע מש״כ המוס׳ כיומא שס להממיל היה
ו כ) פ  קולס הנה״מ כע״ה, וכן רש״י כזכמים (
 ל״ה וכלגלים כ׳ לשמוט ולהעלומ הממיל
רש״ש)  כע״ה. (

. (נלה עא כ) מוס׳ ר ח ש ד ה ו מ ה ע ל ע ש  מ
( ש ו ב ל  ל״ה הרואה. !

. ה ל י ל תה ב ו ך לקר י ר ר צ מ ל א ״ ב י . ד א ר מ  ג
 נ״כ כירושלמי כאן נאמר עולא טרייה ר׳ אלעזר

 ומימורא לכ״ף לרשו מה שעמיל להממלש.
 והוא למוק לומל לממל רכויא לריש לקלוקי
ג מכואר ״  מולה וסופליס. אמנם טלושלמי פ
י״ו לועליהס וה׳  לאיכא כאן רכוי לו
 להלכליס. (מצפ״א)

י ק ו ד ק ה ד ש מ ה ל ״ ב ק ו ה ה א ר ה ד ש מ ל  מ
. נ״כ עי׳ ה ל י ג א מ ר ק הו מ י י נ א מ ם ו י ר פ ו  ס
 ירושלמי פ״ק למגילה, המגילה הזאת נימנה
 מסיני אלא שאין מוקלם ומאומר כמולה, ועי׳
 ירושלמי פ״ק לפיאה הלאה הקב״ה מה
 שמלמיל ומיק עמיל למרש, ועי׳ קרבן עלה.
ן שהמלומ הנללשומ מקובלומ ו  והכוונה ט
י  מסיני, ע״כ כל העניניס שהוציאו מז״נ ע״
 מלות הללו כולם מונמיס כמולה, כמו כאן שיש
 רמז כתורה שמותר לכתוכ על זכר עמלק פעם
 רביעית, ועי״ז התירו סנהדרין כתיכת המגילה,
 ועי׳ (רש״י חעניח במ ע״ב) ד״ה מנהג
ן ו  אכותיהם כידיהס, אכל הלל דחנוכה ט
 דנכיאיס תקנוהו שיהיו אומרים אותו על כל
 צרה שלא תכא, וכשנגאלו היו אומרים אותו על
 גאולתן, כדאורייתא דמי ע״ש, הרי דע״פ
 החורה שצוינו להלל השי״ח, וככל עת שהי׳ לנו
 עח צרה, הלל שאנו אומרים כימים הללו נחשכ
 דאורייחא. ימהרצ״ח)

ם. חמורה טז ע״א, חולין קלז י פר י סו ק י ד ק  ד
 ע״א ד״ה תורח משה, סוכה כח ע״א, יומא כה
 ע״כ. >מא״נ)

. תגיגה ב ש ר ׳ ח י ם כ י ר ש ל כ כ  מתני׳. ה
 ע׳׳ב ד״ה חרש, וטרושלמי שם, ועיין לעיל ד
 ע״א ד״ה נשים, ר״ה לג ע״א, חגיגה ג ע״א
 ד״ה חרש. ימאיינ)
. (חגיגה ב ב) חוס׳ ד״ה חרש. ו ״ ש ח ץ מ י  ח

( ש ו ב ל ) 

׳ רדב״ז ח״ב סי׳ . עי ׳ י י כ ״ ש ח ץ מ י  ח
 חשפא. (מהרש״ם)

. לקמן כד ע״א ד״ה אבל ן ר בקט י ש כ י מ ״  ד
 וכרא״ש שס, כרכוח ח, וע״ש כא, וע״ש נג ע״כ
 כרש״י ד״ה אכל, גיטין כג ע״כ, עירוכין צו
 ע״א ד״ה דילמא, כחוכוח מ ע״א, סנהדרין נכ
 ע״כ ד״ה והתניא, ערכין ג ע״א, יכמוח ח ע״א
 ד״ה חט, נזיר מח ע״כ, פסחים יד, מנחוח לא
 ע״א ד״ה קסכר. (לוא״נ)

. (עירוכין צו כ) חוס׳ ד״ה ן ט ק ר ב י ש כ  מ
ר״ה נג א) תוס׳ ד״ה הא, (ערכין ג  דילמא, (
! ש ו ב ל  א) תוס׳ ד״ה פסק. (

. כרכות כ ע״כ, ו ב ל ן ב י ז מ ת ח כ ר  גמרא. ב
מא״0  שכת קנ. (

ע ש ן ת ן ב ו ג . כ ן ט ק א ב ״ ד . ד״ה ב י ״ ש  ר
כ כ) תד׳׳ה שהגיע. (רש-שו ) ן י כ ר ׳ ע . עי ׳ י  כ
ן נ י ר מ א א ה . י ה ד ו ה י י כ ר  תוספות. ר״ה י
׳ כט״ח . כצ׳׳ל. עי ׳ י ל כ ה כ ״ ר ג ד ״ פ ס  ב
ט אדר״ט, דהכא אזיל ״ ר  שרצה להקשוח ד
י וש״מ דאינו מחלק כין חד דרכנן  כשיטח ר״
ט מעשה  לחט דרבנן, ואילו בסוגיא דמנחוח ג
 דרש״ש משמע דמחלק להו ע״ש. וחמיהני דהא
י  לקמן (כד.) בחד״ה אבל, מבואר דגם ר״
 גופיה מחלק להו, רק דכמגילה מיהל ע״ש, גס
 מה שהוכיח מהא דמנחוח דאין לחלק, דהא
 הלוקח מע״ה או מנכרי הוו חרי דרבנן ע״ש,
ל רגם הטכל המעורכ היה לקוח. ״  יש לדחוח מ
ל הקשה על הא דמשמע מהחוס׳ דר״ה  עו
 דטעמא לל״י משום לס״ל לרשוח מוציא כ״ח
, א״כ אמאי ל״ס ג״כ אשוטה, מצינו  לדמן
 כיומא (מג.) לח״ק פוסל כקילוש חש״ו ול״י
 מכשיר כקטן ול״פ אחו״ש, וכ׳ שס החוס׳
 טעמא ע״ש, וה״ה הכא נמי, ואשכחן ג״כ פ״א
י פליג כקטן ול״פ אמו״ש ״ ר ג ל ״  לתלומוח מ
 וע״ש כשנ״א, ועי׳ כתור״ע אות כא שנשאר
ד הר״ן כשם הרמכ״ן כהא דכן מכרך ״  כצע״ג ע
 לאכיו דכרכות (כ כ), ע״ש כמלממות שגי׳
 אתרת ה״ל שס, וכגה״ש הוא עצמו מטאו שמה
רש״ש) ) . [ ׳ כרכות (כ כ)  [עי

ד ק ח י פ מ ן ו נ ב ר י ד ר א אתי ת ל . י ד ״ א  ב
׳ תשו׳ רעק״א סי׳ ז. . עי י י ן כ נ ב ר  ד

 (נזהרש״ם)

י . ולעד״נ משום דא״כ לפלוג ר״ א מ ל ד ה י ״  ד
 גם אתרש. (וסכרת התוס׳ י״ל כיון דלר״י ג״כ
 לכתתלה אינו קורא להכי ל״פ עליה בפירוש, או
ט פלוגתתו כזה  משום דככר אשמע לן ר
 ככרכומ) וכזה א״ש ג״כ פרש״י דלקמן
ן  (כרה״ד) מהצ׳׳ע שהנית המהרש״א, דטו
 דע״כ תרש לא אתיא כוותיה, דהשתא קיימינן
 דלר״י אפי׳ לכתחלה, לכן מוטב לפרש דמרש
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 כד חגחות מגילה דף כ ע״ב - דף כא ע״ב וחידושים
 יט ע״ב ד״ה עמידה. {מא••״

. כה״ג תנן בסוכה ך ר ב ך י ר ב ו ל ג ה נ ם ש ו ק  מ
 לט א. וש״מ לכה״ג אזלינן בתר מנהגא בברכת
 השבח ולית בה משוס ברכה לבטלה, (עם שי״ל
 דשאני הכא דאמרו חכמים בפירוש). ובזה ניתא
 מ״ש בפסחים קו א בעובדא דרב אשי, וע״ש
 ברשב״ס ד״ה ואגיד ביה, ועט״ז א״ח סי׳ מו
ג) ׳  ס״ק ז. (חל׳

ת במנחה. שבת כד ע״א ד״ה ב ש  ב
 שאלמלא. >מא״נ)

, י ״ תם. ר״ה לג ע״א ד״ה הא ר חחו ח ו ת ו פ  ח
 סוכה לט ע״א ד״ה לפניו, גיטין נט ע״ב ד״ה
(  כי. ומא״נ

. (תגיגה ית א) תל״ה ן י ר ו מ ק ״ ש ו ח  ב
 חש״מ. (לבוש:!

. חגיגה יח ע״א ד״ה ף ס ו ו מ ש ב י ל ש  כ
! !  חש״מ, כרכוח כא ע״כ ד״ה עד שלא. (מא״
. לעיל ג ע״א, ד ו מ ח ע ׳ פ ו א כ ל מ ל  גמרא. א
דף יט, יכמומ סכ ע״א ד״ה שלשה, ר״ה יז  ו
 ע״כ, חולין צא ע״כ, יומא סז ע״כ, וע״ש סט
;  ע״כ. (מא״נ

ה נ ש י ה ו ט ג מ ״ ב ע ש א י ל ב ש ר ן ל י נ  מ
. אס״ה אשכחן כגמ׳ י קרקע ב ל ג ו ע ד י מ ל ת  ל
] דעירא היאירי : ״ק טז מו  דפרק ואלו מגלחין [
ג כרים וכסחוח, וכן מצינו  הוה מחני לרכנן ע״
] כרשכ״ג ורכי :  כפרק הפועלים ןכ״מ פד
ג ספסלי, ושלהי כ״ק  יהושע כן קרחה דיחכי ע״
 [קיז.] רכי יוחנן הוה יחיכ(אארכעה) [אשכע]
[ : ״ק טז מו  כסחרקי, וכפרק ואלו מגלחין [
( ץ עב״ י  בעובדת דמר עוקבא. (

. עירובין נד ע״ב, מנחות ד מ ו ע א מ ל ה א ר ו  ת
 בט ע״ב, מ״ק טז ע״ב רש״י ד״ה עירא
 היאירי, ככורוח לו ע״א ד״ה עמד השואל,
 סוטה מט ע״א כרש״י, לקמן לא ע״כ ד״ה
!  למדנו. !מא-נ

. עמש״כ ׳ ו קן כ א תי ר ז . ע י נ ש  רש״י. ד׳׳ה ב
 לעיל (ה.) כס״ד. ול״י מדוע השמיט כתקנת
 עזרא שכח כמנחה. גס מש״כ והכא אשמעינן
 כוי, משולל הכנה. (רש-ש!
. נ״ב דכרי רש״י הללו קן א תי ר ז . ע ד ״ א  ב
 סמוהיס, דהרי ממקום שהביא (ב״ק סב.)
 מבואר להיפך, דרק נביאים בימי משה חקנו.
 ועי׳ רמב״ם פי״ב מהל׳ חפלה, ועי׳ מג״א
 לסי׳ קלה שחמה כן על הרי״ף. ובאמח
ל נאמר סחמא, עזרא תיקן ״  כילושלמי מגילה פ
 שיהיו קורין כ׳ והי. ועכ״פ קשה מלוע שכקו
 אח הככלי, והמג״א לא החעורר מלכרי
 הירושלמי ג״כ. (מהרצ״ח)

ה ר ו ת ץ ב ר ו ן ק י א רה. ש כ בתו ״ א ש ה מ ״  ד
. משמע לאלו כמגילה אפי׳ ב ש ו י ר מ ו ב צ  ב
ל  כצכור קולין מיושכ. והקשה הטו״א מכאן ע״
 הלמכ״ס שכחכ גכי מגילה ללא יצא כצכור
 מיושכ לכחחילה משום כבול צבול, לא״כ מה כין
 מגילה לחורה, הא שניהם שרן לכיחיל חולין
מ לענין ״  יושב לכחחילה וכצכור לא. ונראה מ
 סמיכה, לגכי קריאת החורה אסור כמ״ש
 הרא״ש מהירושלמי וכרמכ״ם פי״כ לתפלה
 לצ״ל כאימה, וכשו״ע או״ח סי׳ קמא ללא חשיכ
 עמילה, אכל גכי מגילה חשיכ כה״ג עמילה,
 משום להישיכה אינה מה״ל, אלא משוס ככול
ז י״ל  צכור, כל שאינו יושכ ממש ש״ל. ועפ״
) לאע״ג רלענין עמילה : מ  מ״ש חוס׳ כסוטה (
 לקילוש י״ח לא חשיכ עמילה, לגכי ישיכה
 כעזלה חשיכ. ועול לאיכא לס״ל רכצכור מעככ
( א ״ פ צ מ  עמילה ליעכר גכי קריאח החורה. !

. עי׳ כיומא שם ר ט ק ה ל . ד״ה ו ת ו פ ס ו  ת
, ותראה שלכריהס צריכין ( .  וכזכתיס (פו
 תיקון. !:רש״ש)

ן י ר ט ק ן נ ה ה ב ל ש א מ ם ל ל א ב . א ד ״ א  ב
לף ת. עיין לתם שמיס ריש כרכות ( ו ר חצ ח  א
 ל כ) אזי תכין שולש לכר זה, ולכרי תו׳ כאן לא
( ץ ״ ב ע י  לייקי. (

ו ל י ל א ״ ר א ש ל מ ל ש א י . ו א ל מ ל ח א ״  ד
ה. עי׳ סנהדרין מל כ שאלמלא לא הקלים  הי
 אכרהם תפלה לצרה. ,:ג, מהרש״א)
. עי׳ ערוך ׳ ו נו תם כ ר דבי מ ו א . ו ד ״ א  ב
 אלמלא דלא ס״ל כן, ועי׳ העמק שאלה
 בהשמטות לשאלמא א כזה. (מהרש״ס)

א ע״ב ף ב  ד
רה. (ב״ב טו א) ן בתו ץ כ א ה ש  גמרא. מ
 חוס׳ ד״ה שמונה, (מנחות ל א) תוס׳ ד״ה

 ע״א ד״ה דברים. (מא״נ)

ק ו ל י ס ן ו י כ י ז ר ב ו ד י י ס י ו ל לאת ל כ ה ה  ז
ר מ ו י א ס ו ׳ י א ר י י דתנ ס ו ׳ י ר ד כ ן ו י כ י ו  ב
. ראיתי ׳ ו ת כ י ר ח ה ש נ ש י ת ה לק א ׳ סי י פ  א
 בס׳ יד המלך שכתב דצריך באור דהרי גם לרבנן
 דטסחו של מסדר הוא בצד טפחו של מסלק
 יכול להיוח כל היום, וחיחי מחניחין נמי שפיר
׳ יוסי. ונראה שזו היחה דעח ן דר מ ר  כ
 הרמכ״ם ז״ל כפ״ד דהלכות מעה״ק שהעסיק
ן דר׳ מ  זה הכלל דמתנימין אע״פ, שפסק כר
 יוסי כהל׳ תמידין ומוספין, וש״מ דס״ל דאפי׳
 לרבנן מרכינן כזה הכלל סילוק וסידור כזיכין.
 אן־ סוגיא דשמעתין קשה דמאי איצטריך
׳ יוסי דוקא. ונראה די״ל  לאוקמא אליבא דר
 דחליא בסלוגתא דתנאי ביומא (לד.) דאיכא
 דס״ל דבזיכין קודמין למוססין ואיבא דס״ל
 מוספין קודמין לכזיכין, ולדידיה הוא דאיכא
׳ יוסי הוי סילוק כזיכין  למימר דגם לרכנן דר
 וסידורן ככלל דבר שמצוחו ביום כשר כל היום,
 כיון שיכול לסלק הישנה ולסדר החדשה אימחי
 שירצה ככל שעה מן היום כולו, אכל למ״ד
 דהקטרח כזיכין קודמין למוספין, ע״כ לא הוי
ס  סילוק וסידור כזיכין ככלל דכר שמצוחו טו
׳ יוסי דוקא, לאלו  כשר כל היום, רק אליכא דר
 לרמן אין לומר דהוי ככלל, דכיון דצריך
 להקטיר הכזיכין קודם למוספין, וע״כ צריך
 לסלק אח הישנה ולסדר החדשה ג״כ קודם
 מוספין, לא שייך למימר כהו דכשירין כל היום,
 שהרי צריך שישאר זמן הרכה כסוף היום אחר
מל כזיכין כלי הקרכת מוספי! לכל סי  סילוק ו
ר בכלל לכר  מממיל הערב, ולק לל׳ יוסי ה
ל לכזיכין ״ מ ׳ אליבא ל  שכשר כל היום אפי
 קולמין למוספין, לנהי להסילוק של ישנה צריך
 להיות קולס מוספין, מיהו הסילול של החלשה
 יכול להיות אחר מיספין. ולפ״ז סוגיא
 דשמעתין דמוקי מתני׳ אליבא דר׳ יוסי, מילתא
ד  פס״קא נקט אפי׳ אי אתיא מתני׳ אליבא דמ״
 לבז״כין קודמין למוספים, אבל ודאי דלמ״ד
 מוספי! קודמין לכזיבין מצי אתיא מתני׳ שפיר
, וכיון דקי״ל כוותיה דמוספין ׳ לרבנן דר״י  אפי
 קודמין, יפה העתיק הרמכ״ס זה הכלל דמתני׳
׳ ייסי. ואף שכמכ  אף למאי שפסק כרמן דר
ו שהיו מקטירין  הרמכ״ם כהל׳ תמידין ספ״
 הכדכין קודם ניסוך היין של מוספין, אפ״ה הוי
 כדכין ככלל דכר שמצותו כשר כל היום, דהרי
 יכולין לאתר הנסכים ולהקריכן כלילה וכמ״ש
 ספ״כ דמעה״ק. וכחנס נדחק כעל לח״מ כדכרי
ד ממעה״ק הנזכר וע״ש. וכן ״ פ  הרמכ״ם ד
 א״ש ולק״מ מה שהקשה החוי״ט כמנחוח ענ
 הרמכ״ם שלא פסק כר׳ יוסי, הא סתם בכאן
 מומיה. ולפי מ״ש קושטא ללמאי דקיי״ל לא
׳ יוסי, וא״כ קושיית  סתס כלל כוותיה דר
( א מצפ״  התר״ט מעיקרא לא קשיא כלל. ו
. נ״כ עי׳ ץ כ י ז ר ב ד ׳ ס י סו י ו ל לאת ל כ ה ה  ז
 שו״ת ש״א סי׳ נט שהקשה על הרמכ״ס דפסק
ן דאלו מושכין ואלו מניחין, מ ר  כהל׳ חמידין כ
 ואע״פ דהוא סתם ואח״כ מחלוקח, מ״מ
 מלתא דאתי׳ כזה הכלל הוא כלל גדול יותר
ד מה׳ מעשה הקרכנות, ״  מזה. ועי׳ לח״מ פ
פ״א מה׳ מגילה, ועיין  ולת״מ פ״א מה׳ ת״ת, ו
 לקמן ככ דגם על זה הכלל אשר נאמר ככרייתא,

׳ דלאו דוקא הוא רק סימנא כעלמא. ,  אמר
 (מהרצ״ח)

. נ״כ צריך כיאור הלא גם ׳ ו י כ ס ו י י ב ר כ  ו
 לרבנן דטפחו של מסדר כצד טפתו של מסלק
 יכול להיות כל היום, ואמיא מתניתין נמי
א לנדאו ׳ ׳ י ! .  כרמן

ץ ת א י ב ר ח ע ״ ה ר א ד ס ׳ ו ו ׳ ס י פ א א ״ י  ר
. נל״פ דהאי ערכית אינה משתחשך ם ו ל ך כ כ  ב
ס השכת  אלא לפנות היום, דהא כתיכ טו
. גם המשנה ל״א אלא דכשר כל היום. ערמו  י

רש״ש)  ו

. נ״כ ט״ס, ם ח א ל ל ן ב ח ל ו א ש ה א י ל  ש
ר״א לנדא)  וצ״ל שלא ילין שולחן כלא לתם. (
לה. כרכות כ ע״א, וע״ש י ו בל ת ו ו צ מ ר ש ב  ד
דף ט ע״א כרא״ש, פסחים קכ ע״כ ד״ה  מ, ו
 אמר רכא, יומא כ ע״כ, סנהדרין יא ע״ב,
״ ״ א מ  יכמוה קד. (

ם. (פסמיס קכ כ) מוס׳ ת פסחי ל י כ י א ו ת א  ל
ש! ו לב  ד״ה אמר. (

ם. הא דל״א לאמרי ת פסחי ל י כ י א י ו ת א  ל
 הזכרמ יציאמ מצרים, עי׳ מ׳ שאגמ אריה סי׳
( א  ח. (גי מהרש״

. זכחיס ד מ ו ה ע ל י ג מ ת ה א א ר ו ק ׳. ה ׳  מתני

ו י ל ר ע פ כ א ו כ ב ה י ת . כ ם י ר י פ ו ד י ו ל ה ו ״  ד
. האי קרא לא כמיכ אלא כשעיר נשיא ׳ ו  כ
 ובחטאח יחיד. ואולי ט״ס הוא וצ״ל וכפר
 עליהם הכחוכ כפר הע״ד ש״צ, וסר כהן משיח
 והע״ד אימקשו להדדי, והא דל״ח וידוי
 דחטאח יחיד, עט״א. אבל קשה דחשיכ הזיה
 ושייר מחנוח חטאוח החיצוניוח דהוויין בנחינח
 אצכע, וכן דחטאות הפנימיות בקרנות מזבח
 הפנימי. אמנם גס זה נכללו כשם הזיה כדמוכח
 בזכחיס (צג.) כמשנה וכגמרא, ועי׳ קדושין
רש״ש)  (לו.) במשנה ובתד״ה הקבלות. (
י נ פ י ל ד ח מ ע כ י ״ ח ו י ב חתם ב כתי . ו ד ״ א  ב
מצפ״א) . עיין טורי אבן. ( ׳ ו ו כ י ל ר ע פ כ  ה׳ ל
ו ת ק י ל ף מ ו ת ע ק י ל . מ ו ת ו ו ם צ ו י ה ב ״  ד
. וא״א בלא הן. והא י ו ד כ ח א תו כ י י הז  ו
 דאיצטריך קרא מיוחד לשפיטה אע״ג דשייך בה
 ג״כ הני טעמי, הוא משום דלאו עבודה היא.

רש״ש) ) 

. ׳ ו א כ י ש . ק כ ״ ה ו י י ו ד י ו ל . ד״ה ו ת ו פ ס ו  ת
רש״שו  כצ״ל, ותיבת דתניא למחוק. (

ה ש ג ה פה ו ו ן תנ כ . ו ׳ ו ח כ צ י מ ק ה ל ״  ד
צה. ויש י הקמי נ פ ן במנחה ל ה ו כ ה צ ב ״  א
 לחמוה שהוא נגד מ״ש חוס׳ בקדושין (לו.)
 ד״ה הסמיכוח, וריש מנחוח ושם (ט.) דחנופה
 והגשה נמי כעו כהונה שאין זר קרכ אל המזבח.
 ונראה דטעמא דחוס׳ כאן לא חשו לזה דאין זר
 קרב למזבח, לס״ל כדעח הרמכ״ס כפי״א
 להלכוח פסה״מ, לאס הגיש או הניף הזר חוזר
 הכהן ומגיש או מניף, ואס לא הגיש ולא הניף
 הכהן כשל. וכיאל טעמו כס׳ מנחח כהן לסכר
 ללא חיישינן להא לאמר אין זר קרכ אל המזכח,
 לז״א לק כעמלה למעככח, משא״כ הגשה
, ה״נ לאין כהונה מעככח  ומנופה שאי! מעכטן
 כהו. ולכך צא מפיק כשמעמין מנופה והגשה
 מביום צומו להקליכ, ללא משמע רק עמלה
 לכהונה מעכב כה, ואסשל לגס כוונת המוס׳
 למנתומ אינו אלא לומל להגשה ותנופה כעו
לו לאין מעככ כליעכל  כהונה לכחחילה, אכל מו
 כלעח הלמכ״ם והחוס׳ כאן. וכהט חיחי שפיל
 ללא חקשי ללכריהם להחס מסוגיא לשמעחין
 ללא יליף לחנופה והגשה לטוס, מקרא לטוס
 צוחו להקריב. ולפמ״ש ככוונח החוס׳ נסחלקה
ל חוס׳, להא מקרא מנא ע איגר ע״ ״  ממיהמ ר
י אהרן, ובן ט מנחה, הקרכ אומה מ  הוא ג
 החוס׳ עצמן כקילושין (לו.) כחכו למהגשוח
 ואילך מיירי ככהניס. ולסמ״ש להחוס׳ כאן
 לענין שאין כהן מעככ קאמרי לק״מ מן הכחוכ,
 וממ״ש בקידושין להחס קאי לכחחילה, וכצ״ל
 הא ראי׳ כח״כ פ׳ אמור כפ׳ יניפנו הכהן בנין
 אכ לכל החנופוח שיהו ככהן, רהיינו לכחחלה.

מצפ״א) ) 

ב ו ת כ ה ה י ל ה ע נ ש ם ד ו ש . מ ל ה כ ״  ד
ת. עי׳ כמנחוח (סו.) מו ב תמי ב דכתי כ ע  ל
 לאין לנו לימול אחר לקצירה וספירה כלילה
 אלא מחמימוח. יוחר הנ״ל לחהיינה משמע
 עיכוכא כלאמרי׳ שם כמנמוח (כז.). ועק״ל
 לל״ב שנה עליה לעככ אלא כקלשיס, וקשה
׳ש)  לקרומ ספה״ע קלשים. (רש׳
ר ח מ ה ל מנ ׳ י ו א כ כ י ה ׳ ד ג כ ״ ה ב . ו ד ״ א  ב
א ברכה. והל״ן הביא בשמו לימנה בברכה. ל  ב
 וכ״נ במוספומ מנמומ (סו.), וברא״ש שלהי
( ש ״ ש ר  פסמיס. !

. נ״כ ושאר ה כ ר א ב ל ר ב ח מ ה ל מנ . י ד ״ א  ב
ו ץ עב״ י  הימים יספור ככרכה. (
ר פ ו ש ל ל ב ׳ א ו ש כ ״ ק ה כ ב ״ א ש . מ ד ״ א  ב
. ל״י מאי שייך יה״ר כו׳ למ״ש, הא ׳ ו  כ
 מלאוריימא היא אף כזה״ז. (רש״ש<

א ע״א  דף כ
ם. סוטה טז, סנהדרין ו ט בי פ ש ה מ  גמרא. מ
. (מא״נ<  לד, וע״ש פז ע״כ, ר״ה כה ע״נ

. קדושין נז ע״א. >חא״0 ב ה כתי ר פ  כ
. מגיגה יז ר מ ו ע ת ה ר י צ ק ר ל ש ה כ ל י ל ל ה  כ
 ע״ב ד״ה מצוה, כמוכומ עכ ע״א ד״ה וספרה,
 מנחומ סו ע״א ד״ה זכר, וע״ש סה ע״ב ד״ה
 וספרמם. (מא״נ)

לה. (מנמומ סו א) מוס׳ ד״ה י ה בל ר י פ ס  ו
( ש ו ב ל  זכר. !

ם. יומא כ ע״ב ד״ה אלא, שכמ י ר חלב ט ק ח ל  ו
ט ע״א ד״ה אין,  כ ע״א ד״ה למשרי, וע״ש פ
 פסמיס נט ע״כ, זכמים כא ע״א ד״ה מאי,
ו ע״כ ד״ה אלא, מנחומ סו ע״א ד׳׳ה  יע״ש פ
 זכר, וע״ש דף עכ ע״א, וע״ש פט, חמורה יד

 אחר חמיד של בה״ע כו׳, ועי׳ ר״ה (ל ב)
 חד״ה ונחקלקלו. 1רש״ש)

. ברכוח מד ע״ב ד״ה ולמי, ר פ ו עת ש לתקי  ו
 וכרש״י שם, ר״ה כא ע״א ד״ה וקודם, וע״ש
 לד. (מא׳׳נ)

״ ״ א מ ף מא. ( . סוכה ד ב ל ו ת ל ל י ט נ ל  ו
. לעיל ג ע״א ד״ה מכטלין, ן י פ ם ו מ ת ה ל פ ת  ל
 כרכוח כו ע״כ, וע״ש כח ע״א ד״ה הלכה,
 וע״ש מל ע״כ ל״ה ולמי מערכא, וכרש״י שם,
 יומא לל ע״א ל״ה העולה, פסחים ל ע״א,
ל ר ה״א, מולי! יא, ממורה י ״  מס׳ סופרים פ
ט ע״א ל״ה כל, וע״ש נו ע״א  ע״א, זכמים פ

 ל״ה מניין, יכמומ ע״כ ל״ה שלא כזמנו.
( נ  (מא־

. עי׳ לשכ״א, ועי׳ משנה למלך י ו ן כ י פ ם ו מ ל  ו
 פ״א מממילין ומוספין ה״ג בסופה כזה.

 (מהדש״ם)

ם. פסמים למ ע״כ ל״ה נאכלים, י ר י הפ ו ד י ו ל  ו
, יכמומ ע ע״א ל״ה ן  וע״ש צה ע״כ ל״ה טעו
 וטעונין, יומא לו ע״א ר״ה מעשר, וע״ש מ
 ע״כ, כ״כ פא ע״כ, מכוח יח ע״כ, מנחוח סח
0 ״ א מ  ע״ב. (

. מנחופ יט ע״ב, י ו ה כ ט י ח ש ה ל כ י מ ס  ל
 וע״ש צב ע״א, וע״ש צג ע״ב ל״ה ילו, יומא
 כט ע״ב ל״ה והלרי, וע״ש לו ע״א ל״ה מאן,
 וע״ש מ ע״ב, וע״ש מא ע״כ ל״ה ואין, קלושין
לף לג ף לכ, ו  לו ע״א ל״ה הקבלוח, זבחים ל

ן כא ע״ב ל״ה מאי. ט ל  ע״א ל״ה חיכף, ע
 (מא״נ)

. (סוטה יז ב) חוס׳ ל״ה מה. ת א ק ש ה  ל
שן ו לב ) 

ו ב) מיס׳ ל״ה אלא. . (זבחים פ ר ט ק ה  ל
( ש ו ב ל ) 

לה. (מנחוח עב א) חוס׳ ל״ה הא. י ל הל  כ
( ש ו ב ל ) 

ש מ ח ש ר ז מ ׳ מ כ ל ד ל ח ת ה א י ר ק  גמרא. ל
. ק״ק א״כ ׳ ו ם כ ו ה הי א ז ״ י ו ר א ו ב ד מ  ע
 איך קורין אוחו כליל פסח. ועי׳ ככיאור הגר״א
רש״ש!  ז״ל להגדה כמה נשחנה. (

. עפרש״י ו מ ו י ם ב ו ב י י ת כ ץ ד פ ם ו מ ל  ו
, והוא  כחומש דפי׳ אם עכר יומו כטל קרמו
. וק״ל הא זכח כתיכ שם (  מגמלא לתמולה (יל.
׳ ככ״מ שלמים ואינם כמוססין ושלמי מגיגה  ופי
 יש להם משלומין כל ז׳. וצ״ל לר״ל כבשי עצלת,
 וכדסי׳ בזבמים (נה.) קרא לועל זבמי שלמיכם,
׳ דבר יום מוק הקצוכ  אך רש״י במומש שם פי
( ש ״ ש ר  כמה״פ, והס אינם נזכרים שמה. (

ף ר . יומא ( כ ״ ה ו י ה מ ר פ ה כ ר פ ף כ י ל י  ד
מצפ״א) ) .  מד)

. . שכועומ יד ע״א, יומא פו ר פ כ ה י ם הז ו י  ב
 (מא~0

. (מנתות צג כ) תוס׳ ל״ה ילו. ט ח ש ך ו מ ס  ו
( ש ו ב ל ) 

בחכם. (מנחות כ א) תוס׳ ל״ה כל. ם ז ו י  ב
( ש ו ב ל ) 

. כרכות ה ע״א ו ת ו ו ם צ ו י ׳ ב ו ה כ ק י ל מ  ל
 בלא״ש, שבת קלב ע״א ל״ה יום, וע״ש קלג
 ע״כ ל״ה כגון, פסתיס סה ע״ב ל״ה שחיטתו,
 ר״ה ז לש״י ל״ה והלי, יומא כח ע״א ל״ה
 זמן, וע״ש כט ע״ב ל״ה נהלרי׳, וע״ש ס ע״א
 ל״ה ועגלה, זכחיס יכ ע״א ל״ה יום, וע״ש נו
 ע״א ר״ה מניין, וע״ש כז רש״י ל״ה אס הגיע
 זמן, וע״ש סח ע״א, נזיר יח ע״כ ל״ה לוקמא,
 כ״ק קי ע״א ל״ה ולמאי, מעילה ח ע״א ל״ה
ל ע״א  ובליגה, מנתומ כ ע״א ל״ה כל, תמורה י
 ל״ה כל המנמות, וע״ש ק ע״א ל״ה אלא,
 חולין פא ע״א ל״ה יום, הוליומ ל ע״א ל״ה
 ספק, קלושין לו ע״א ל״ה הקכלומ. 1מא״נ<
. (מנמומ ק א) מוס׳ ל״ה אלא, ו ת ו ו ם צ ו י  ב
 (חולין פא א) מוס׳ ל״ה יום. [א״ה, עי׳ כשו״מ
ח יעקכ סי׳ עח, וכשו״ח אא״ז הח״צ ז״ל סי׳  ט

ל ממעה״ק הלכה א].  כז, וכמשנה למלך פ״
ש) ו לב ) 

ף יז ע״כ ל״ה מה משפט, . סוטה ל ת י י ק ש ה ל  ו
( ף כג ע״א ל״ה הקומץ. (מא״נ  וע״ש ל
. ׳ ו ך כ ו ר ו ר י ש רה א י התו ל פ ב התם ע י ת כ  ו
 לכאורה ה״נ מזה לזקן ממרא א״ח אנא אס
 הולו לו כ״ל הגרול כיום. (וה״ז כא ללמל
רש״ש)  ונמצא למל) ול״מ זה מפורש. (
ר מ ש ה מ ל י ל ו ה נ ה ל הי ש ו ״ . ר״ה ת י ״ ש  ר
. כצ״ל, וכן כחוס׳. (רש־־ש) ה כ א ל ם מ ו הי  ו
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 הגהות מגילה דף כא ע״כ - דף כג ע״כ וחידושים בה
. ד ה כ ש ר פ ץ ב י ל ן מתחי י . ד״ה א ת ו פ ס ו  ת
מ ״ ר ג ורנ״ז ו ״ ׳ הלכות קטנות מ״ב סי׳ לנ  עי
 ייסקינל סי׳ כה. (נזר,ת11־ם<
ל ח י ׳ ו פ ץ ב ר ו ו ק נ א ׳ ש ו ה כ ש ק . ו ד ״ א  ב
. לכאורה כיון שהוא הראשון ואין מי ׳ ו  כ
ע רו  שקלמו מאי חששא איכא, וכן כוהקרכתס י
 שכפ׳ זו לא קרמו אתר. את״ז מצאתי כן כמ״א
( ש ״ ש ר  סי׳ קלח סק״כ נשם הא״ז ומללכי. (
ם ו י ב א ו ר ו י ק ש י ל ש ה ש ׳ כ ו ן כ כ . ו ד ״ א  ב
. המ״א הקשה מזה על לנרי ׳ ו ת כ ב ש  ה
 הלמ״א לשם ע״ש. ולכאולה הלמ״א לא החיל
 אלא כגון להפסיק קולס וכיום השכח, והחוס׳
 מיירי כמה שמפסיקין אחריו, ויש לחלק כיניהם
רש״ש)  ולו״ק. (
. נ״כ עיין ב ו ש ח ם ל ה ש ל ס י ג . ו ד ״ א  ב
! ש ב י ו ש ט י ר נ מ״ש בזה. (  מג״א סי׳ קלפ סק״

. עי׳ ל״מ זיסקינל סי׳ כה. ׳ ו ם כ א ה ו ״  ד
נזהרש״ס) ) 

. נ״כ שיפסוק ן ק ת ם ל ה ׳ ל י מ ה ״ . מ ד ״ א  ב
( י ר״ש מדסו  השני. (

׳ ואח״כ . נ״כ פי ן סי ו הנכנ ע ט א י ל . ש ד ״ א  ב
( י  יוצאין. (ר״(11 מדםו

ם קי י פסו נ ש ה ב ל ז י ח ת מ י ש פ . ל ד ״ א  ב
. נ״כ י״ל ליטעו ליסכרו למוחל לשייל ׳ ו  כ
׳ פסוקים, לכן הי׳ לנו לחקן  נפרשה פחוח מג
ן הג׳ פסוקים  שיללגו זה, ויחמיל נחצי פסוק מ
 הראשונים, ואז יחוקן הכל, להנכנסיס ילאו
 שהראשון קרא קצח מן הפסוק הגי, וגם השני
 קרא ג׳ פסוקים עס חצי פסוק הראשון, וע״ז
 חי׳ החוס׳ לאין לפסוק אלא היכא ללא אפשר,
ל ג׳  משא״כ הכא לאפשל שיוכל לקלוח עו
 מפרשה אחרח. אך עליין קשה לאעפ״כ יטעו
 הנכנסים שיסכרו שהראשון קרא פחוח מג׳
 פסוקים כפרשה וצ״ע. וע׳ כחוס׳ שלאחר זה
 למכואל לאפילו משוס חשש נכנסין ויוצאין לא
( ז ו ל״  חשינ לא אפשר, ולו״ק. מז
. נ״כ ה ש ר פ ך ל ו מ ם ס קי י פסו נ ש . ב ד ״ א  ב
 ל״ל להוי תשש שיאמרו שמותר לסייס כפסוק
 סמוך לפלשה, והו״ל לללג תצי פסוק כלי שלא
 יעקל תקנת תכמיס לאין משיילין כפ׳ פחות
 משלשה פסוקים, והד תששא מראשון שלא קרא
 אלא ג׳ פסוקים גיכא, כיון ללולג ופוסק
ק ללמ״ל פוסק האי ילעינן י  כאמצע, וע״ז מ
 לאינו פוסק ולולג כאפשל, זולת למ״ל פוסק
 הוי ס״ל אף היכא לאפשר פוסק, וע״ז משני
 להיכא לאפשל אינו לולג, לחושש לנכנסין
 ליאמלו ללא קלא הלאשון לק שלשה פסוקים,
 ומו אינו לולג ככה״ג לקרא ראשון כלי לסקן
׳  משש הנכנסין, ליאמרו שמומל לשייל פמומ מג
מ יהי׳ התשש  פסוקים סמוך לפלשה, כיון למ״
 הנכנסין נגל הלאשון. עיין מג״א א״מ סי׳ קלס
בש) י ו  סק״א ולו״ק. (ר׳׳ש ט

׳ ל״מ זיסקינל סי׳ . עי ׳ ו י התם כ נ א ה ש ״  ד
 לה. מזהרש״ם)

ו ת ו א א ר ם ק א ׳ ש ו א כ ו ה ח י . מ ד ״ א  ב
רש״ש) ׳ כצ״ל. ( ו י כ נ פ ל  ש

 דף ככ ע״ב
. שכת כל ה כ א ל ל מ ו ט י ו ב ן ב י א ש . ו א ר מ  ג
 ע״א ל״ה או לילמא, חגיגה יח ע״א ל״ה ר״ח,
 פסחים נ ע״א ל״ה מקום, זכחיס ו ע״כ,
(  מנחוח טו ע״כ. מזא״נ
. נטולי אכן כאן מספקא ליה ל ו ט י ו ב ן ב י א ש  ו
 לל״י לס״ל למוספין אינן אלא על שנע שעוח,
 וז״ל אכל מוספין שחל האיסול כו׳ חו לא פקע
 יוחר, הל״ל משום או״ס לכשר כה״י, כמ״ש
רש״ש)  לעיל. (

ר״ה . (שכח כל א) חוס׳ ל״ה או, ( ח ״ ז ר ו ג  כ
 כג ח) חוס׳ ל״ה משום, (חגיגה יח א) חוס׳
 ל״ה ל״ח. [א״ה, עי׳ נחילושי מהלי״ט כשכח
נרל״ק ן ח״ג סי׳ קעו, ו ״  שם, וכשו״ח חשנ
ס המעשה  שמואל א על קרא ונסמרמ שס טו
( ש ו ב ל  ולו״ק]• (

. כ״ק פכ. מזא-נ) י ש י מ ח ב י ו נ ש  ב

. עי׳ חוי״ט כמס׳ א מ ל ע א ב מנ ח סי ע ב ר  א
( א ז מ״ל. >גי מהרש״  חלומוח פ״

. מהכא נמי סייעחא הו י י פ ע אאנ ״ ו ל כ ו פ  נ
 ללא תשעה כאכ הוה, לאין נפילח אפים
( ץ ״ נ ע י  נט״כ. (
ף ל . כלכות ל ם כ צ ר א ׳ ב ו ה כ י פ ל אנ ל ע פ  נ
 נהגהפ הרא״ש ד״ה הכורע, קדושין לז, תגיגה

, יומא יא ע״א רש״י ד״ה פעמיים.  יד ע״נ
(  (מא״נ

 כ). והגרי״ס שגה כזה להגיה שס ותניא, וכן
ש)  ככאן לא תיקן. 1רש־
. סוכה נה ע״א ד״ה התקין, ג ל ו ר ד מ ב א  ר
י  לקמן כג ע״א ד״ה כיון, מס׳ סופרים פ״
 ה״ז. (נזא׳׳נ)

. (סוכה לח כ) חוס׳ ר״ה כו. י ר ל י ת א ה ל  ו
( ש ו ב ל ) 

ת. סוכה לח ע״א ד״ה הוא קו ו נ א לתי ל  א
0 ״ א מ  אומר. (

. לקמן כג ע״כ ד״ה אין, פקי נ ת ו ״ י ס ח נ מ  ד
 כרכות כא ע״כ, וע״ש ח ע״א, מסי סופרים
(  ס״י ה״ז. (מא״!

. כתכ הטו״א דהיינו השני, ן ג ל ו י ד ע צ מ א  ו
׳  ואפרשה דר״ח קאי דאיכא ד׳ קרואים, וכן פי
 הגאונים. וכחכ דדרך חכמים לקרוא לכ׳ אמצעי
׳ אפי׳ היכא דאיכא טוכא. וק״ל  יוחר מג
( א מצפ־ ) . ( : ג  מסוגיא דריש כרכוח (
נ עיין כטורי אכן שהחזיק ״ . נ ן ג ל ו י ד ע צ מ א  ו
 כמעוז הגאונים דאסרשח חודש קאי. אולם
 מ״ש דנזה ניחא דצ״ל דאמצעי דהשני דולג,
 דליכא למימר דהשלישי דולג דהא יש חשש
 הנכנסין כששני דולג ונכנסין שילוי שייל,
 משא״כ כשלישי יש חשש היוצאין עיי״ש. ולא דק
 דהא כשידלג השלישי יהי׳ חשש היוצאין
 והנכנסין, דיאמרו שהשני לא קרא רק שני
בש) י ר״ש טו  פסוקים ודו״ק. (

. עט״א ומשכ״ע כק״א. ועחה ן ג ל ו י ד ע צ מ א  ו
ח הכחירה הי״ב, שכ׳ ג מהל׳ ט ״  ראיתי ככ״מ פ
 דלכן פסק הרמנ״ס כראכ״ש דצפון ודרום היו
 מונחים, דקרא דאל מול פני המנורה כו׳ מסייע
 ליה. וחמוה דגם לרכי א״ש וכמש״כ, שונ
 ראיתי להנה״ז כמנחוח שם שהשיגו כזה. ונ״ל
ד ראיה דסמס אמצעי הוא השני, מפ״א  עו
ד מומר כאדם שכ״ז שהוא נאמצע  דאהלות מ״
 הן ד׳, ושם ע״כ דוקא כשהוא שני, דכשהוא

. נ  שלישי אינן אלא ג׳, כמכואר שם נמ״
יש)  (רש׳

. וסרש״י ח ל פ ף ת ס ו א מ כ י נ א ״ ד ה ״  א
׳ תפלת נעילה דאיתא  תפלת עננו. הא דלא פי
ד דתענית, ועי׳ רמכ״ס ״ פ  כמע״צ, כדמוכת ר
 כפ״ד מהל׳ תענית הלי״מ, וכר״ו ספ״א שם
׳ אין ת״צ בבבל) יש תפילת  דאף בבבל(דאמרי
 נעילה. היינו משום דר״א רצה להוכימ
 מממנימין דאף בט״ב קורין ד׳, ואימא בפסמים
ד ב) דאין בו מסלמ נעילה. ובזה א״ש דלא נ ) 
י  פשיט ליה מתמלה מהבריימא דפלוגממ ר״
 ומ״ק, משום דאיכא למידתי דת״צ דאיכא
 מפלמ נעילה, עדיף טפי מט״ב דליכא ביה אלא
ן  מוסף מפילמ עננו. ולכן אנט ממה על הר״
 בספ״א דתענית דהכיא ראיה מסוגיא זו לאף
 בבבל מתפללין תפלת נעילה ע״ש. ודע דק״ל
 דהא מעמדומ נמי אימ בהו מוסף תפלה וגס
׳  נעילה, ולהרמב״ם איכא נמי מפלמ מוסף (עי
, וכן הטא ( ד ד דמעניה מ״ ״ ט פ ״ ד מ  בהרע״ב ו
ן שם בס״א גשם הרז״ה, ואפ״ה אין קורין  הר״
 בהם אלא ג׳ כדאיחא לעיל. שוב ראיחי בחדושי

 הרשב״א שכבר עמד בזה ר״ח בס׳ הישר.
ש) רש־ ) 

. חימה ר ו ב ת צ י ל בתענ ב ב ע ל ל ק ב א ר  ד
 דמשמע שלא היה בט״ב אלא בסחס ח״צ
 דעלמא, דאל״ה הוה ליה לחלמודא לפרושי
 כהדיא, וכדחזינן נמי בברייחא דמייחי חלמודא
ד אי  לקמן, דלא טיל ט״כ כח״צ כחדא. ועו
 איחא דבט״ב הוה עובדא דרב, חקשי אכחי
 תענית צכור דעלמא חבעי, אלא ע״כ סתמו
 כפירושו ככל מקום, כתענית צכור דעלמא הוה
 עוכדא לרכ, א״ה קשיא טוכא דהאמרינן פרק

 קמא דתענית (יא א) אין תענית צכור בבבל.
( ץ ״ עב י ) 

. גיטין נט ע״ב, ודף ס ע״א, י א בכהנ ר ב ק  ר
ג ע״ב.  מולין קו ע״כ ד״ה אמר, כריתות י

 (מא־׳נ)

. צ״ל י ב י ש י ח י כהנ ב אס ר י ו מ ב א א ר ה  ד
 רבי אמי ורבי אסי. (סה״ד)

דף . עי׳ מ״ק ( א נ ו ב ה ר ה ל י ו ל פ י י ף כ כ י  מ
( א מצפ״  כה). (

י ש א ד ב ו י מ א ר א ק ת ל ת . ו י קר . ד״ה לי י ״ ש  ר
י כצ״ל. (רשי׳ש) ו  כ

. נ״ב ת ו ד מ ע ל מ ש . ב י א א מ ת כ ל ה ה ״  ד
ף ע״א ברש״י ד״ה אמקין.  ועיין בסוכה נה סו
( י  (1־״ש מדסו

ל י ח ת ה ך ל י ר א צ ה . י ג ל ו י ד ע צ מ א ה ו ״  ד
רש״ש) ׳ כ״נ דצ״ל. ( ו ה כ ש ר פ ר ב י י ש ל  ו

 שכמב דבלא ברכה אינו יוצא כלל בהקריאה, וז״ל
דע למי מכרטן ו  שם ולענד״נ דבקטן שאינו י
 אינו יוצא ידי הברכה וממילא אינו יוצא ידי
 הקריאה, ואע״ג דלשון גזירה אינו מיושב כ״כ,
 אפשר משום דלקמן(בב.) אמר זה הלשון גזירה
 משום הנכנסין ומשום היוצאין, וגם לשון גזירה
 מצינו אף על דבר שאינו משוס גזירה אלא
 מדרבנן בעלמא, ועיין במס׳ שבמ (לט.) מוס׳
. >פור״י)  ד״ה גזירה שמא יזיז עפר
א ה י א מ כ ד ב מ ד ר א ב ל ו ה ע י נ א מי ע  ב
. י״ל בר בי רב בר ץ ר ו ד ק צ י ח כ ״ ת ר ש ר  פ
 יומיה הוה, אלא אגברא רבה כרבא (ומדשיילי
 מוכמ דלאו ינוקא הוה ההיא שעמא). דקא״ל
 זו לא שמעמי מילמא דממיהא היא, דלא ידע
 עד השמא פרשמ ר״מ איך נקראמ, ונראה ט
 בימיהם היו עדיין המנהגים מלוקים כה,
 וככיוצא גה כמילי דכנישמא, וכן כשלהי מכילמין
 מוכת, דכימי אמוראים שינו מנהגם הקודם
 כקריאת המועדים, וגס מצינו שם שנמלקו
 תנאים ואמולאיס גסלל קליאת ר״ת שתל גשגת
 ובתנופה, והכי נמי גארגע פלשיות ולאפטלתא,
מ וראי ״  ורכא לא שמיע ליה מאי הוה עלה, מ
 רהוה נהיג כרכ מסתמא, ואפ ״ה לא אקגעא
] כנו ללכא כלמסיק כסיומא י ״ ע  הלכמא אלא [
 לסוגיא [לרבה ב״ר] על לפשיט ליה רכ יוסף,
( ץ ״ ב ע  ונראה... ד
ז ע א ל ו ם ח ו ג חתר א. ו י ב בנ . ד׳׳ה ו י ״ ש  ר
ם. נ״ב כבר כתבתי הטעם שנקרא י י  הבבל
 מלגוס ככלי כאן, וכמוס׳(מנתות מל.) ל״ה כל,
 וכן בעלוך ה״פ מפני לעזלא מיקן מרגוס
 כשעלה מבבל, לכ׳ מפולש זה מלגום, עי׳ לעיל
 ג ע״א, ואוכקלוס המזילו אתל שנשכמ, עכ״פ
׳ח)  עיקל המלגוס מבבל בא. (מהרצ׳
ם ו ג ר ן ת י א ג ד ״ . ל ץ מ ג ר ת ה מ ר ש ע ה ו ״  ד
ם. נ״ב אע״ג לרש״י מטח מרגום בי  בכתו
ג ע״ב שמביא חרגוס אסחר, ׳ לעיל י  כמוטם, עי
 ועי׳ (מגיגה כב:) ל״ה רצבט, שמביא מרגום
 לומ, אולם כוונמ לש״י לטמי הבליימא לא הי׳
 להם עליין חלגוס כחוביס, אחל שהש״ס קאמר
 לעיל ג׳ בסשיטוח חלגום של חולה אונקלוס
 הגר אמרו, ושל נטאים יונחן ב״ע, ולא שאלו
 על חרגוס כחוביס, מכלל שניחקן בזמן אחרון,
 וככל הש״ס אין זכר לחרגוס כחובים, רק
 חרגוס חורה ונטאיס. (מהרצ״ח)
ן י א ם ש ״ ע . א ץ נ מ ן ה ה מ ל ו ר ע ב ד י ה ו ״  ד
׳ (יומא ד:) דגם . נ״כ עי ר ב ם ד ו ד ש ו מ ל  ל
 מן לאמר למדו לאומר דכר לחכירו שהוא ככל
 יאמר עד שיאמר לך אמור, מ״מ כבר נלמד מן
ם)  פעם אחד לכד. (נזהרצ״וז, מהרש־

. נ״כ המעיין ימצא שפירש״י י ב ר ע ר מ ה נ ״  ד
 המה כאן שלא כסדר, שמקדים לפרש המאוחר,
 וצטך לחקן. (מהרצ״ח)
כה. לכאורה ה״נ ו לתו ה ז נ . ש ץ מ ר ו ה ת ״  ד
 להגיה למוכס, אכל יומר נראה להגיה כחחילחו
 שנומניס, וקאי על הלשכה, וראי׳ מהא דסייס
פ כשנה. ״  לכל השנה, ואלו הקופומ מורמין ג
ג דשקלים דלפי׳ הרע״ב גס בלשכה ״ פ  ועי׳ ס
 לא היו נומניס כפעם ראשון לכה״ש, וע״ש
׳ הרמכ׳׳ם. >רש״ש)  כמויי׳ט פי
ו מ ה כ א ר ך נ כ ל א [ . ר״ה תנ ת ו פ ס ו  ת
. ולע״ד יל״פ ע״פ מה שפסק י ו י כ ״ ש ר פ  ש
 השו״ע או״ח סימן רסב ס״כ דמומר לקרומ
 עולים הרבה אע״פ שקורא זה מה שקרא זה
 כוי. וכן אנו נוהגין בש״ס כמש״כ הרמ״א שם
 ובסימן חרסט. אבל ח׳ פסוקים אלו יחיד
ד הפעם וכמו  קוראן, ולא יחזור שני לקרוחם עו
ש) רש״  שאנו נוהגים]. (
. כימי ה ש ע ם נ י התנאי מ י א ב ל . א ד ״ א  ב
 המנאיס הקלמוניס ולאי ככר נעשה מרגום על
פ כל כמט [שכמ קטו.] (ולא  כמוטם, עיי ל״
 הוא זה שבילינו) אכל לא נימן לכמוב כמ״ש שם
( ץ עב״ י ף ככ, א. (  ל

. נ״ל להוסיף חיכה אממ וכצ״ל ומה ד ״ א  ב
 שמחחילין מרעל כוי, ול״ל שכימיהס נהגו
 שהאחלון מחסיל מן ויעל, ללכאורה לא היה
 צריך אלא להחחיל מן וימח למשם הוא ח׳
 פסוקים, לזה נחנו טעם שהוא חחילח הפרשה.
׳ המהרש״א לא מחוור. (רש״ש<  ופי

 דף כב ע״א
ן חוס׳ לקמן ער . נ״כ י ן י ל י ח ת ץ מ . א א ר מ  ג
( פ רב־  לא ע״כ ל״ה מחחיל. (

. צ״ל ומנן, פ ״ ג י מ ״ רה ל א בתו ר ו ק א ה י תנ  ו
ג כ), וכ״ה בחענימ (כז כ ) ן  כי היא משנה לקמ

 שמונה. [א״ה, עי׳ כמללט כה״ק, וכשו״ח
( ש ו ב ל ) . [ ג  זקננו הח״צ ז״ל סי׳ י
רה. כ״כ טו ע״א ל״ה שמונה, כ בתו ״ א ש  מ
( נ  ר״ה כז ע״א. (מא־

. סוטה לט ע״כ ל״ה על א ר ו ד ק ח ה א ר ו ת  ב
( נ מאי  שיכלה, שכועוח לכ ע״א ל״ה שטעה. (
. (סוטה לט כ) חוס׳ ל״ה ם י נ ו ש י ה א י ל  ש
( ש ו ב ל  על. (

. ן י מ ג ר ת ה מ ר ש ע ד ו ה כ ל י ג מ ב ל ו ל ה  ב
. ולכאולה יפלא אטו משוס ללא נחחכר י  עפלש״
 חרגוס עליהם אינן יכולין להחרגם. ונראה
 שלכליו מיוסלים על הא לאמרי׳ כקרושין
) יחלגס מלעחי׳ והחניא כו׳, ופלש״י  (מט.
 ואונקלוס כו׳ לא מלעחו כו׳ שהט בסיני ניחן
פ לוה״ק, כללעינ ״ , דונחן צ״ל שחלגס ע  כו׳
ן קשה מהא  כר״מ מפי חגי זו״מ. אמנס עטי
 דחנן כפ״ק שהספרים נכחטם ככל לשון, וכן
 מהא דקורין ללועזומ בלעז, לכן נראה דכוונחו
 דבצבור אין ממרגמין אלא מרגום אונקלוס
 ויכ״ע, וכמש״כ הרא״ש בסי׳ ו ע״ש. ובזה מוצל
 ג״כ ממפיסמ המוס׳ עליו, וממה שהעיר
( ש י ש י  הגרי״פ. (

, . שכמ קמא ע״א ד״ה וטדו ו ל י פ ה א ל י ג מ ב  ו
״ ־ א מ  ר״ה כז ע״א. ;

. (שבמ קטו א) מוס׳ ד״ה ן י מ ג ר ת ה מ ר ש ע  ו
( ש ו ב ל ) .  וטדו

׳ . פי ׳ ו ר כ מ א ך ד ר ב ה ל ו צ ה מ י נ פ ל ל ב  א
 דממימרא דשמואל שמעינן דכרכמ המצוה צ״ל
.  לפניה, לכן אמר אגיי ל״ש אלא לאחריה כר
 וזה ס״ל לאכיי כפשיטוח כמ״ד דאף מצוה
ט כמגילה ו ן כרכה, או דכ״ע מ ן טעו מ ר  ד

 והלל. דלא כהט״א שנדמק כזה ע״ש.
ת) י גרסאו פ ו ל ח , 

. (סוכה לט א) מוס׳ ד״ה אכל. ך ר ב ה ל ו צ  מ
( נ , מא־ ש ו ב ל וע״ש למ]. ( ] 

ן ה י ל ך ע ר ב ן מ ל ו מ כ ״ ה ש כ ״ י א ״ ר א  ד
ד ״ י . עט״א. ועמש״כ כס״ד כמ״ר נשא פ י ו  כ
 אוח טו כמ״ק. (רש־ש<

. לעיל ד ע״א ד״ה ע ר פ נ ׳ ה ו ח כ ״ נ ך מ י ר ב  ו
 פסק, וע״ש ה ע״א ד״ה הוה עוכדא, סוכה מו
 ע״א ד״ה העושה, פסחים קד ע״כ ד״ה כל,
 שכח כג ע״א, פסחים קיז. ,נזא״נ)
. (פסחיס קד כ) חוס׳ ד״ה ל א ר ש י ע ל ר פ נ  ה
( ש ו ב ל  כל. (

. לקמן כג, סנהדטן י ע״כ ד״ה ה ש ל י ש נ  ה
 שגעה, לעיל ג ע״כ, מנמוח צח ע״כ ד״ה
 שאמצעי, ר״ה לג ע״א. (לזא-נ)
) מוס׳ ד״ה . (מנמומ צמ ג ח ב ו ש י מ ע צ מ א  ש
( ש ו ב ל  שאמצעי. (

רוטן סא ע״ג. . עי ר ב ו י ג ב א א ד ת ש י נ י כ ב  ל
 (מא׳׳נ)

. לעיל ט ע״כ, לקמן כו ע״א ש ד ו ק ץ ב ל ע  מ
 כרש״י ד״ה אכל, מנמומ צט ע״א, יומא סג,
לף סד. (מא־נ<  ו

, . נ״ב לעיל ט ע״ב, יומא יכ: ש ד ק ן ב י ל ע  מ
 ועג., הוריומ יב:, ברכומ כמ., שבמ כא: שלא
 להוטל מקלושה, מנמומ לט. וצט., וברש״י
 לקמן כו ע״א ל״ה אבל מכרו. (רנ-׳פ)
. (גיטין נט ב) מוס׳ ל״ה כי. י כ ר ב ו מ ח ל כ  ד

ן ש ו ב ל ) 

. בלכומ מו ע״א ל״ה כל, י כ ר ב ו מ ה ל ו כ  ד
 ר״ה לג ע״א ל״ה הא, גיטין נט ע״ב ל״ה
. (מא״נ)  ט

, וכ״פ . עפרש״י ׳ ו ן כ סי כנ ם הנ ו ש רה מ י ז  ג
 הרמכ״ס. ולכאולה הנל״פ להגדרה הימה
 רילמא יקראו לקה״מ א׳ מה״נ או מה״י,
 ונמצא שהראשון יקרא במורה כלא כרכה לפניה
 והב׳ בלא ברכה לאמריה, עי׳ שו״ע או״מ ר״ס
 קמ וכמ״א סק״ב, וכ״כ הט״ז כסי׳ חכח סק״ה
 בסופו, לגס קולס המהנה אס כא אחל אחר
ו נברך חחלה, וכן הט״א  כרכח הראשון הי׳ צרי
׳ וללא  בסוף מכילמין כל״ה נפי שא״א כרכה כו
ט  כמ״ש. והא לקאמל לקמן (כב.) לפניה מ״
 כליך, ולא משני לרכ אמא אמר כלכמ האי, עי׳
׳ש)  מענימ (כמ ב) מל״ה אמל. (לש׳

. ן י א צ ו י ם ה ו ש מ ן ו סי כנ ם הנ ו ש רה מ י ז  ג
 עיין פלש״י. וקשה למה״מ יטעו, והלא הוא
 לכר המצוי מאל. ר״ל לכוונת הגמלא משום
 לכל אחר מייכ כקריאת התורה וממילא חייכ
 לכלך לפני׳ ולאמט׳, אלא שהקולא והמכרך
 מוציאים אמ הקהל, וא״כ היוצאים לא שמעו
׳ מלפה) בט״ז סי ״מ(  הכלכה שלאמלי׳, ועיין או
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 וחידושים
מ הוא מכיסה ״  להסס היינו כלא סנלל, אכל מ
 לגליס כאנפילאות, לומיא הא למייתי הלא״ ש
) אף ישראל ׳ מו פ  כיומא סי׳ כל מפלר״א (
 ימיפי לגל כיוה״כ (לפנינו ליתא שס) ויוה״כ
 מותל כאנפילאומ לרעת ר״ס, וע״ש כגמרא
 (עז.) כהא ליליף איסול נעה״ס מיחף לקרא.
 אכל קשה להכא חני לאינו נושא א״כ, ולקמן
 איחא מומיו שאמרו כו׳ וברגליו, וסרש״י משוס
 לחולץ מנעליו, וע״כ מיילי לרגליו יחפיס ממש.
׳ שו״ע סי׳ קכח ס״ל) לכן נ״ל ליחף הוא  (עי
 רק כתלק התחתון ללגל, ופוחת הוא שכרעיו
 נראים והיינו כגובה הרגל. ומה שהכיא רש״י
 ראיה מתרגום, עי׳ כתוס׳ וכהגרי״ס, וגס
 סותר א״ע למה שפי׳ כערכין ס״פ השג יל.
 וטעם דמתרגם כ׳ התוי״ט כשם הר״ן רלא הוי
 חשיכותא כ״כ לקטן מתרגם, ועמש״כ לעיל
 כר״ה המפטיר, ולשון הל״ו שהגלול קורא
( ש ״ ש ו  כתורה וקטן ממנו מתרגם עניו. !
. עירוכין צו ע״א ל״ה רילמא, כ״ק פז א מ ו  ס

ף מ.  ע״א ל״ה וכן, פסחים קיט, מנחות ל
(  ומא״נ

. (עירוכין צו כ) תיס׳ ת ו ר ו א ה מ א א ר ל  ש
ל״ה לג א) תל״ה הא, (כ״ק פז  ל״ה לילמא, (
 א) תל״ה וכן. !:לבוש)

נם. זה לכר חילוש ד בחי י ב ע ב ד ״ . א א ר מ  ג
 וזר, למשמע שהמפטיר היה נוטל שכר כעל
 ההפטרה, ותו קשיא א״ה משום ככור נמי
( ץ ״ נ ע י  ליכא, וצ״ע. ו
ו ן אנ י ו א י ש ס ע . ו א י ב בנ . ד״ח ו ת ו פ ס ו  ת
. הנה ד ח ק א ו ס א פ ל ׳ א ו ן כ מ ג ר ו ת ן ל י ר ק  מ
 נראה כעליל שכזמן כעלי התוס׳ היה עדיין
 המנהג להעמיד תורגמן ולתרגם כנכיאיס

 ככהכ״נ, לא נודע איך וממי פסק מנהג זה.
ו ץ ״ ב ע  ד

ף ו י ס מ ל ש ו ר י ע ב מ ש נ מ ״ ה . ו ח ח ו ה פ ״  ד
רש״ש) . כצ״ל, עי׳ כרי״ף ורא״ש. ( ק ״ ו  מ
׳ ם מ ק ד ״ ע פ מ ש י מ מ י נ כ ה . ו ד ״ א  ב
. וכמכ ע״ז המהרי״כ ז״ל נא ידעמי ן י ש ו ד י  ק
 מקומו. נ״כ לא ידעמי למה עזכ צדיק אמ דרכו.
 וכאממ נ״ל דטס״ה וכצ״ל וה״נ משמע
 כירושלמי פ״כ דמ״ק, והוא ר״מ פרק כמרא
 דמו״ק, והסופר השמיט תיכמ כירושלמי
 ותיבות למ״ק תשב שהוא ר״ת למס׳ קידושין,
 ועי׳ כרי״ף שהכיא כאן מהירושלמי הנ״נ.
״ף ובירושלמי סוף משהין אמרינן  [ומש״כ כרי
 כו׳, ואף רכאמס הוא כסוף ואלו מגנמין, היינו
״ף ז״ל לכגומ מס׳ מ״ק כשם  משום ללרך הלי
 מס׳ משקין כילוע]. (נזרא״כ)
׳ ו צ כ ״ ת י ב ד י י ל דהתם מ ״ י . ו ו ג אי ה ו ״  ד
ד דיש ״ פ . הנ״ל לפרש ע ׳ ו ן כ י ד י ר ו ן מ י א  ד
 מילוק כין עוכר לפה״מ ליורד לפה״מ, דעוכר
 היינו באקראי ויורד הוא כקכיעומ, וא״ש הא
 דקמני המפטיר כו׳ הוא עוכר לפה״מ, דודאי
 אין סכרא שיעשה ש״ץ קכוע כעבור זה. וכן הא
 דמנן בכרכומ פ״ה העוכר לפה״מ וטעה, דאין
 דרך ש״ץ קבוע לטעומ. ונ״ל לפ״ז דדוקא מני
 המס העוכר לפה״מ ל״י אמר הכהנים אמן
 מפני הטירוף וכר, אכל ש״ץ קכוע ל״מ כי׳
, אך  לטירוף, וזהו דין חדש לא שערוהו הפיס׳
רד ו  כמולין העמיקו המוס׳ ממניחין דהכא ולא י
רש״ש)  לסה״מ. (
א ל מ ת נ י ש מ ו ל ( י ג ר ן ו ק א ז ל . א ד ״ א  ב
. כה הציגו כש״ס החדשים, והיא אמנם ( ו קנ  ז
ק דחולין ״ פ  הג״ה מוטעית כי לא נמצא שם (
 כד:) כך לא כמשנה ולא כגמ׳, אלא מזקן גרידא
 לייקי תוס׳ לפירושו שם ודאי זקן ממש,

. וכן מתקו מהרש״א]  כלמוכח כגמ׳ התם. [
( ץ ״ ב ע  ד

. נ״כ עי׳ מג״א ו קנ א ז ל מ ת נ י ש מ . ו ד ״ א  ב
 או״ח נג ס״ק ט, ועיין דמכ״ס ח״ד מהל׳
בשן י  תענית. >יר״ש טו

. נ״כ דהך ולירד ת ו ר ע ׳ ש א ב י ב ה ש . מ ד ״ א  ב
 לפני התיכה מיירי כתענית צכור דאסור אפי׳
ן מיידי כקביעות.  באקראי, וראוי לעשות ש״
 ומה שחמה מהרש״א ממ״ש כחוס׳ חולין דש״ץ
כ ״ ע להתפלל כתענית, ככר הרגיש כזה מ ט  ק
 מ׳ או״ח סי׳ יג. אמנם זקיני הכ״ח הגי׳ כתוס׳

 ולהמפלל, וכן כרש״ל הגי׳ או, ע״ש.
בש) י ש טו ״ ר : 

. ל פ ת א א בבי ו ה י ש ד י י א מ ל . א י ה מ ״  ד
 לכאורה ממוה הוא הירושלמי הזה, ט הלא
 כולנו כלילה ככיח אפל אנו, ודוחק לומר דמיירי
 שהוא אניס לעמוד ככיח אפל על כרחו, כגוו
 ככיח האסורים, א״ה מאי שיאטיה לפרוס על

 כו הגהות מגילה דף כב ע״ב ־ דף כד ע״א
. נ״ל ׳ ו ו כ נ י ה ל א ך ל ר ב ר נ מ י מ י ל ע ב ן ד ו י  כ
 להוא משום שאמלו ככ״ל פצ״ל לאין הקכ״ה
 מייחל שמו על הצליק כחייו. וזה ללא כהלשכ״א

 שמכיא הט״א על הא לאין נושאין א״כ.
רש״ש) ) 

. יומא ס ע״א ל״ה ט ו ע י ר מ ח ט א ו ע י ן מ י א  ו
ט ע״א ט מיעוטי, מנחוח לל ע״א, וע״ש פ  ח
 ל״ה חל. (מאי׳נ)

ם י ל א ר ש ה י ש מ ח ם ו י ח כחנ ש מ א ח מ י א  ו
. עי׳ רש״י הוריוח ג כשם ירושלמי, ועי׳ א י ש  ק
,  פנים מאילוח ח״כ סי׳ לז, ועי׳ סנהלרין ט״ו
״ט פ״א למעילה, ועחוס׳ יומא ו  ותוספות י
 ס. (מהרש״ם;

ף י, . גיטין לח ע״א, מעילה ל ש ו ד י ק  אדם מ
 חמולה כז ע״כ ל״ה כין למל, וד״ה לא, ככורוח
, סגהלרין ף יא, מנחוח עא ע״כ ל״ה ומחטן  ל
 פח ע״כ. >מא״נ־ו

ת. גיטין לט ע״א, ש לקרקעו ק ת י ד א ב ע  ו
 קדושין ככ ע״כ, סנהדרין טו ע״א כרש״י,
 שכועוח מו ע״כ. .:מא״נו

ם. עיין ע״א קי ׳ פסו ג ת מ ו ח פ א י . ל ׳ י  מתנ
. (מא•׳״ ן  ד״ה טו

א א ל מ . ש ן י ס ר ו ן פ י . ד״ה א ת ו פ ם י  ת
ו לבם. נ״כ עיין חוס׳ כרכוח כט ע״א נ ו ו כ  י
בש) י ו  דייה מפני. ויר״ש ט

ץ א א ה ץ ו ר ד ה נ ס ק ד ״ ה פ ״ . פ ם ד א  ד׳׳׳ ה ו
. ליתא שם כפרש״י ד ב ע ק כ ו ש ר ב כ מ  נ

 שלפנינו, ועיין מה שכתבתי שם כתידושי.
׳ י ״ ר פו ) 

ר ש ם א ר ל ח ׳ כ ו י אדם כ ו ר ר ק י פ ש . ד ״ א  ב
. צ״ע דגם עכו״ם ככלל ׳ ו ם כ ד א ן ה ם מ ר ח  י
ה זרה ג. (מהרש״ם) ד מ  האדם כמ״ש תוס׳ ע

ר ש ם א ר ל ח ח כ ל ו ש ׳ ח ׳ פ י ר מ א ד . כ ד ׳ ׳ א  ב
. כצ״ל, וכ״ה ׳ ו ת כ ו ב ר ם ל ד א ׳ מ ו ג ם ו ד ח  י
 שס. (רשייש!

ע סי׳ רכז . עי׳ סמ״ ד ב ע ו כ ת ו ן א י מ ח ש ״  ד
 ס״ק נט, וש״ך שס ס״ק יט. !חת״ס,

ד ע״א ף כ  ד
. לעיל כא ע״כ, מס׳ ח ש ל א ש בי בנ . ו ׳ י נ ת  מ
ג ד ה״ת הט״ו, כ״ק פ ״ י  סופרים פי״א ה״כ, פ
 ע״א, יומא סט ע״כ ד״ה ועד, כרכות מה ע״א
!  ל״ה כקולו. ימא״נ

. נ״כ עיין יומא סט: ך ד י א א י . תנ א ר מ  ג
 ובסוטה מא., וצריך ישוב. ועיין פלישה א״ת סי׳
; בש י ו  קסל ולו״ק. ו:ר״ש ט

׳י מי . פרש׳ ׳ ו א כ י ב נ ר ב י ט פ מ . ה ׳ י נ ת  מ
 שרגיל כוי. נראה להיה ק״ל לפריסת שמע ולאי
 קולם קה״ת היא וכמש״כ התוי׳׳ט, ולישנא
׳ מי  להמפטיר משמע שככר הפטיל, לכן פי
 שרגיל רהיינו כימים שעכרו. והתוי״ט שכ״ע
, שתת כוונתו.  וכלומר מי שעתיל להפטיר כר
, ומש״כ התוי״ט לקמן כשמו  ועי׳ לשון הר״ן
 לטעם לאין ככול למפטיר, הוא משוס ראיתא
 אפילו כקטן. לכאולה תמוה להא תנ[ כסמוך
 לקטן קורא כתורה, א״כ מאי גדיעותא
 למפטיר. אכל הר״ן לשיטתו שכ׳ שס ולא שיהיו
 כולם קטנים או רוכס כו׳. >רש״ש)
( ץ עב״ י . עיין לחם שמיס. ( ו י פ א כ ש ו  נ
. עחוי״ט וט״א שנלחקו כ ״ א א ש ו א נ ו ה  ו
 כזה. ול״נ ללפי למנן פ״ה לכלכוח העוכר
 לפה ״ה כו׳ וא״א שם כהן אלא הוא ל״י אמ
׳ הסוס׳ לאם יש כהנים אמלים  כפיו כו׳, ופי
 זולתו אפי׳ הכטחמו כו׳ ל״י, א״כ להט מני
מ  הכא והוא אף לעוכר לפה״מ כלקמני מ״
 נושא א״כ כאס הכטחמו כוי, וכזה ימיישכ ג״כ
 קושיית המוס׳ והפיס׳ מהא למולין נחמלא זקנו
 כוי, דהכא לוקא משום לרגיל להפטיר התילוהו
( ש ״ ש ר  כהבאת כ׳ שערות לכל. !
. (יבמות צט כ) תל״ה ואלו, ו י פ א כ ש ו ו נ נ י א  ו
! ש ו ב ל  (חולין כל ע״כ) תל״ה נתמלא. ;
. עיין לעיל ס ר ו ו פ נ ו אי י פ ת כ א א ש ו י נ נ י א  ו
 ל ע״א ל״ה שאף, פסחים קח ע״כ ל״ה היו,
 סוכה מכ ע״א ל״ה היולע, חולין כל ע״ב ל״ה
ף  נתמלא, יע״ש כא כהגהס הרא״ש, סוטה ל
ף כ. (מא״נ) ף לב, כלכית ל  לת, ב״מ ל
. שכת כג ע״א, כ״מ קיל ע״כ ל״ה מניין ח ח ו  ס

ן יט ע״א לש״י ל״ה פאחא. ט  שקלים, על

0 ״ א מ ) 

ן . הר״ ׳י שכרעיו נראים כר . פרש׳ ח ח ו  פ
 הקשה עליו מהא דלקמן בסנדל איני עוכר אף
 יחף, ל״י דמשמע דאחר עוכר יחף. ול״נ דיחף

 באמצעם, אכל לא חקרא כדינא דמחני׳, אלא
ר וקציעה ׳ מו ועי  מקרין אוחה כלא כרכה. [
( ץ עב״ י ) .  או״ח סי׳ רפכ]

. (חעניח כט כ) חיס׳ ח ל ע י ו ש ה ר מ י ט פ  מ
( ש ו ב ל  דייה כשני. !
. כרכוח ד ע״כ ד״ה אמר ר״י, שכח כג ר י ט פ  מ
 ע״כ ד״ה הדר, פסחים קד ע״כ דייה כל, יד״ה
ף לח.  חוץ, חעניח כט ע״ב ל״ה כשני, סיכה ד
 (מא״נ)

ם. לעיל כא ע״כ קי א פסו ״ כ ת מ ו ח פ א י  ל
 ר״ה אין. (מא״נ)

ת . לבי א ב ץ ל ר ח א ט מ ״ י . ר״ה ב י ״ ש  ר
. ט ״ ת י ד ו ע ס ח ב ו ר ט ך ל י ר צ  הכנסת ש
 ואע״פ שאין הכנת הסעודה ממלאכת אנשים
 (שהאשה אופה ומכשלת כדתנן התם כפרק
, וכן מתקנת עזרא [כ״ק [ : ט  אע״פ [כתובות נ
 פב.], ונשי לאו כני כה״כ הן). י״ל צריכים
 האנשים לשמור הכית כעוד נשותיהם עוסקות

 כצרט סעודה, גס צריכוח סיוע אנשיהן.
( ץ עב״ י  ו

. ׳ ו ת כ ״ ר י ך פ כ . ל ה ע ב . ד״ח ש ת ו פ ס ו  ת
 נ״ל דלרש״י דחקו שינוי הלשון, דכה׳ אומר
 מרואי וכז׳ רואי, דטרמיה כמיכ ג״כ מרואי,
 אכל אי קאי אדאמשורוש א״ש, דשם כמיכ רואי.
 ומה ללא הכיא הש״ס מהא לירמיה, י״ל משום
 למרואי אררכה משמע שהיו יומר לק שלא לקמ
( ש ״ ש ר  מהם אלא זי. ;

׳ לה״ל . פי עקב ו י ר י כ ז . מ עקב ר י מ ה א ״  ד
ל  למימר אמר ליה ההוא מינא. וצ״ע כמולין פ
י מ״ש מוס׳ כע״ז יז ע״א ר״ה  ע״א עפ״
 יעקב. ,־חת״ם)

. עי׳ מהרש״א מה שהעלה כצ״ע. ה חד ״  ד
 והמוס׳ כמענימ (כט כ) כמכו כאממ כשם ר״מ
ר עולה. ואנכי  להוכיח מהך כטימא למפטי
ר אחל היינו לכל  חמה להרי נוכל לפרש למפטי
 השלשה וכלההשו החוס׳ לעיל, ואס נאמל
 לאינו עולה, ניחא להוכחה שכ׳ שם, ולכלי
 הק״נ אוח כט ל״נ כלל, למקשה ממ״ל
רש״ש)  ככו״ה. ו

כח ו ו דחנ נ ד מ ל י א ב ת י א ד . כ ד ״ א  ב
כה. נ״כ עיין ו ן בחנ י ח י ג ש ן מ י א א ת כ ל ח  ד
 מהרש״א שהמעורר שלא נמצא כילמלנו. ועי
 תשובות מורי הגאון בספרו ראש אפרים סי׳ כז
 למהר״י ברלין שתנתומא אשר אצלנו נלקה
 כחסר ויתיר, והרכה עניניס מפסיקחא
 ותנחומא נכללים היו מלמלנו, ועי׳ שאילתות

 סוף לרשה לחנוכה וישלח שמכיא זאת.
 (מהרצ״ח)

. וכן בל׳ ר ח א א ר ק י ת ו ״ ר ס ו ז ח . י ד ״ א  ב
 פרשיוח (ח׳ גנח ורדים חלק א״ח כלל א סי׳

 לה) משא״כ כתנוכה ש״ע סי׳ חרסד ס״ג.
( א  1גי מהרש״

. נ״כ ככרכה. כן כתכ א קר י ר ו ו ז ח . י ד ״ א  ב
 כמס׳ סופרים פרק כתרא, ועיין מג״א קלז
בש) י ו ש ט ״ ר  ס״ק ו. !

ה ל ע ל מ ׳ ש פ ל ב י ח ת ה ן ל י א . ו ן ו י ה כ ״  ד
. עי׳ כמרדכי ם ו ל י ו ש נ י נ י מע ו א ה ל ׳ ד ו  כ
י העיר בהגהות, שתמה ע״ז מקריאת  ס״פ מ
וש״ש! ;  ר״ח. !

ף כג ע״ב  ד
. ה ר ש ע ת מ ו ח ׳ פ ו ץ כ ם ר ו ץ פ . א ׳ י נ ת  מ
 כרכוח דף כא, וע״ש יט ע״כ דייה אין, וע״ש
 מה ע״ב, עירובין צב ע״כ דייה חשעה, סוטה
 לח. :נזא״נ)

׳ . עחוי״ט. ומש״כ ואנו כו י ו ע כ מ ל ש פ ע ״  א
 ונמצא שמיד מחחיל הש״ץ בכרכח הי״ח ולא
׳ הר״ן  הוי ככופר, לכאורה נסחר זה מפי
 שמכיא לקמן כדכור הסמוך, דחזינן דאף דעוכר
 לסה״ח ג״כ אפ״ה אמרי כרכה של יוצר. וי״ל
 דהר״ן לשיטחו שכ׳ לקמן ושמעינן ממחניחין
( ש ״ ש ר  שאין היחיד אומר קדושה של יוצר. (
. (עירוכין צב כ) ה ש ו ד ק ב ר ש ב ל ד . כ א ר מ  ג
 חוס׳ ד״ה סשעה. [א״ה, עי׳ כש״ס כאן אחיא
 מוך מוך אתיא עדה עדה, ועי׳ ברכינו כחיי פ׳
 אמור הכיא כשם רטנו יעקב גירסא מדשה כזה
 דנלמוד מכני יעקכ שהיו עשרה, וצ״ע כמ״ר
ד ה״ד ״  פרשמ מקץ, ובירושלמי במגילה פ
 דיליף בהדיא ממרגלים, וגם מ״ב מכ״י
( ש ו ב ל ; .  כע״א]

. לפמ׳׳ש מוס׳ כפרק שלשה ו נ ך לאלהי ר ב  נ
: ד״ה נכרך] ל״ג לאלהינו  שאכלו [כדכומ מט
( ץ ״ עב י  כלמ״ד. (

. ׳ ו ם כ ״ ל ע ו פ י י ל א ש ב ר ו ש ם ח ד ן א י  א
רש״ש) ד כ) כס״ד. ( י  עמש״כ כמענימ (
. שכועומ טז ע״כ, הוריומ ד ה א ו ו ח ת ש  ה
 ע״א. (מא״נ)

ר ת ו מ . ו ן ן בה י א ש  תוספות. ד״ה ו
. וכן כפרק כמה מלליקין ה כ א ל ת מ י י ש ע  ב
 כ״ר איכעיא להו מהו להזכיר ר״מ ככהמ״ז כוי,

 או ללמא כיון ללא אסור כעשיימ מלאכה.
׳ טהרש״א) ג ! 

. ל״ל ׳ ו א כ ר ק י ע ד מ ״ י ס כ . ו א ״ ב א ה ו ״  ד
 להרי הכחוכ לא אסר אלא להשחחוומ עליה,

״ר כוי. לו  וחניא לקמן השחחואה זו פישוט י
רש״ש; ) 

. הוא כחעניח י ו י כ מ ל ש ו ר י ץ אדם. ב ה א ״  ד
רש״ש)  פ״כ ה״ו. (

. נ״כ והא ללא י ו ץ כ ר ם א י פ דה. א ה קי ״  ד
 מייחי מפי רלא כלוט, לכחיכ וישחחו אפיס
ן ארץ לאלצה  ארצה, להו״א ליש לחלק ט

ע׳ מיס׳ שכועוח טז. , ו  וכלמשמע מפרש״י
הן מל״ ! 

ף כג ע״א  ד
. כמכ הטו״א ה ע ב כ ש ״ ה י א ב ״ ע  גמרא. ר
 שלא נמכרל לו טעמא לל״ע למוסיף כי״כ
 גכלא טפי מכשכח לחמיר. וככר אי׳ כירושלמי
מצפ״א) . י  טעמא לר״ע

. נטולי אבן ל״ה כיוה״כ זי. ומיהו ׳ כ ז ״ ה ו י  ב
ז אינו מספיק כוי. ל״י מלוע אינו מחיישב  טע״
 כטע״ז, לאיכא למימר לכ״ה סדרן לר״ע שכס
 לאיכא מימה ששה, יו״כ לאיכא נמי מוסף
 מפלה נוסף על מימה לאימ כיה להיינו כרמ
׳ לא שני ליה בין טל״ש לטל״א לענין  (ללטלי
רש״ש)  זה) שבעה. (

. פסמים ה ע״א ל״ה ל א ע מ ש ׳ י י ר ב  דתנא ד
 דברי. (מא״נו

ף כא ע״ב ד״ה . לעיל ד ף ס י ה ר מ ו ׳ ש ד ג ג נ  כ
 מורה, סנהדרין י ע״כ ד״ה שכעה. ::חא״()
. כשכעה נמי כמיכ ך ל מ י ה נ י פ א ו ה ר ע ב  ש
, ונראה לגרסת ף ס׳ ירמיה [נכ, כה]  מרואי, סו
י היא לרתקא לרש״י לאתויי קרא א  מ
 לאמשורוש, ולא נתכוין לומר שכנגל אותן של
 אמשורוש מקנו קריאה לגכלי כספל מולה, אלא
 לומר שאינן אלא שכעה, אע״ג לכמיכ כהו נמי
כמו כתמשה לשייך כהו, למימרא ללאו ) אי  מלו
 חמשה למול היו לואי פני המלך לאיכא תו תלי)
 הך מ״ם אינה מ״ס המקצח, להא לא הוו יחירי
 משבעה ככלל, כלחזינן כמלכוח ראחשורוש
 לטפי משכעה ליכא, מלכוחא לארעא כעין
 מלכותא ללקיעא, להכי ולאי הוא להנהו שכעה
 לסוף ספר ירמיה נמי שבעה כלתול הוא להוו,
י לא, אע״ג לכתיכ כהו מלואי, הלכך קרא  טפ
 להו תלמולא להני רואי, כלומר היינו הוא כנלא
 לרואי תו ליכא, וי״ל שהוראת מ״ס זו של
 ממאי שככתוכ לילמיה, לפי שהיתה אותה
 שררה של רואי פני המלך שללה עוכרת
 ומתתלפת שנה שנה, שלא היתה משמשת אלא
 שנה אח״כ מממנים אחרים חחתיהס של אלו,
 על כן היו נמצאים רכים מהם משנים שעכרו,
 אלא שלא היו רק שכעה עומלים כשררה זו רק
 שכעה כזמן אחל, ואמר הכחוכ שלקח נכוכלנצר
ן משמשים  שכעה מחוך הנמצאים אז כעיר ט
 ועוברים, אולי לא היו השבעה של אוחה שנה
( ץ עב״ י  כחיים כולם, אלא מקצחם. (
נאה. לילמא ע״ש מקומו נקרא כך ב מי ק ע  י
 מארץ מני ואשכנז [ירמיה נא, כז. ועיין
׳ ץ ״ ב ע י  מוס׳]• ;

נאה. ע״ז יז ע״א ל״ה ויעקכ, וע״ש ב מי ק ע  י
מא״0  כז ע״א ל״ה ושאני. (

. כ׳ המהלש׳׳א ם ל ש ו מ נ י ה הי י כר ו ז נ י  הי
 מלל״א ומשלם כר, לכאורה גס עמה מקשה
 מלוע ל״א וזכריה. (רש״ש<
ר״ה לג א) מוס׳ ) . ה ע ב ץ ש נ מ ץ ל ל ו ל ע כ  ה
( ש ו ב ל  ל״ה הא. (

. כרכומ ממ ע״א ה ע ב ן ש י נ מ ץ ל ל ו ל ע כ  ה
 ל״ה ולימ הלכמא, ל״ה לג ע״א ל״ה הא.

!  (מא״נ

א תקרא ה ל ש ם א י מ כ ו ח ר מ ל א ב  א
רה. ונלאה היינו היכא לאפשר, ורישא  בתו
ט כלליכא שכעה (כהעשרה י  לעולה למניו מי
 למצטלפי כלכל שנקלזשה) לכקיאי למקלי
 כספרא, ואיכא אשה לנקיאה ללא סגי נלא
 לילה, א״נ הכא כמאי עסקינן [כמקרא אמ הזי
 כמקנה ראשונה] ורישא עולה למנץ ז׳
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 הגהות מגילה דף כד ע״א - דף בו ע״א וחידושים כז
, ונ״ל  שהקשה כיון לקי״ל סקילה חמורה כר
. לכאורה מ כר ״ ר  מגז״ש כוי וליחא לדרשה ד
 לדידן דלא קי״ל כר״א דאמר פנוי כו׳ עשאה
 זונה, נ״ל שפיר מלזנוח דאיירי כזיקח הכעל,
 ע״ש (נא.) יכול אפילו פנויה הא לזנוח כמיכ
, אכל ז״א דגם לרכנן מלזנוח אין ר  כדר״א כ
׳ יכמות סא.), ועי׳ כחוס׳ דסנהדרין  ראיה (עי
נ כ) כד״ה ח״ל, והגמרא דקאמרה כר״א לאו ) 
 דוקא ולרווחא דמילחא, אולם קושייחו איננה
 לפמש״כ החוס׳ שס כסד״ה כשהוא, דלכ״ע
 איחא הך דרשא דר״מ ע״ש, וכ״כ הר״ן כס״פ
 אלו עוכרין כפי׳ גי׳ הד״ת. >רש״ש)
. נ״כ ערש״י כר גירחא. כי הא דשדר ל ״ מ י ג  ב
( ץ עב״ י ) . [ : ז י ע״ ר גירא [  אנטונינוס לרבי ג
. כלומר אפילו כפניו והיינו ח י ח ו ב ש י ל ר  ש
ר , ומאן דשכחיה כ [ ח:  מקצח שכחו [עירוכין י
 הוא גורם שיקנאו כו אחרים וילכו כדרכיו ויעשו
 כמעשיו, הרי שם שמיס מתאהכ על ידו

 ומחכרך, לפיכך ינוחו כרכוח על ראשו.
( ץ עב״ י ) 

י ר ה ש י נ ע מ ו ר ש י פ ש ן ד א י מ א  ח
פר חלק ו סי׳ נט . עי׳ חחס סו ׳ ו ח כ י ח ו ב ש  ל
 ליישכ קו׳ מהרש״א כחי׳ אגדוח. (מהרש-־ם)
. (חעניח טו א) רש״י ד״ה ר י י הע נ . ב ׳ י נ ת  מ
( ש ו ב ל  כרחוכה. (
ו . חעניח ט ר י ל ע ה ש ב ו ח ׳ ר ו ר כ י ע י ה נ  ב
 ע״א רש״י ד״ה כרחוכה, לקמן כז ע״א ד״ה
״ ״ א מ  מומר, וכרש״י שם. ;
. ן ה י ל ל ם ג י ל כ ו ם. א י נ ו י  רש״י. ד׳׳ה דב
( ץ עב״ י  רצ״ל גללי עצמם. (
. כ״ה ו ה ב י ה י ש ע י ל ר . ש ו ד י ב א כ ל ה א ״  ד
שן י ושי  כע״י. (

א פ ו י י ם ג י ש ר פ י מ ת ו ב ר . ו ל ״ מ י ג ה ב ״  ד
. כ״ה שם, ומלמ שייטא לימא. א י י ט  ש

רש״ש)  ו

ו ע״א ף כ  ד
ם. צ״ל לוקמין ככאינך, י ו ספר ח ק . י " ג ת  מ
״ף ורא״ש. (רש־-ש) רי  וכ״ה כרש״י ו

ם. לקמן כז ע״א רש״י ד״ה כמטפממ. י  ספר
( נ  !מא״

ת. עיין כרש״י ד״ה מעלין כקודש, ן ס״ י ר כ ו  מ
 לעיל ט ע״כ, ובירושלמי יומא פ״כ, ולעיל כא
 ע״כ, מנמומ צט ע״כ. ומא-נ)

ם ח נ ׳ מ י ר ר ב ו ד י ז ״ ר ח א ״ ב ב ר  גמרא. א
. כה״ג בכמוכומ (קא כ). (דש״ש< ׳ ו  כ
(  סתומתאח. לעיל כ ע״א כרש״י. ימא״נ
ת ו י ו בתענ ן ב י ל ל פ ת ם מ ע ה ל ו י א ו  ה
. ג״ל פירושו כמעמדומ שעושין ת ו ד מ ע מ ב  ו
 לממ, כדמנן כפרקא דלעיל (כג כ) ואומרים
 כרכח רמכה, כדאימא פ״ק דכמוכומ (מ כ). זה
 כרור, וא״צ לדחקו של רש״י, ונחקיימה גרסחנו
 כידינו, דלא כמוס׳ שדחאה כשחי ידים על
( ץ ״ ב ע  מנם. ר

. אכל כה״מ של ן י כ ר ל כ ת הכנסת ש י ל ב ב  א
 כרכים מצי מזכני, דל" ש כיה ״כיון דמעלמא
 אמי״ דעלמא זהירין כמפלה לא כלימוד. מ׳ דכר

 שמואל אכוהכ סי׳ שמ״ו לא כמהר׳׳ס כוטין.
א)  (ג׳ חהרש״

׳ ג כ) כגמ׳ מ״ר כו י ל( ם. עי׳ לעי י רסי ל טו  ש
! יעב-ץ  שני טורסייס. (

ג ף ד, לעיל י ם. שקלים ד י רסי ל טו נ ש ״ כ ה  ב
0 ״ א מ  ע״כ. (

. ׳ ו ת כ ד הבי ה ה ד ו ה ל י ו ש ק ל ח ה ב ה הי  מ
ט מן ו (רפ״כ דמדומ) ר נו  היינו רוכו, כמו ששני
 הדרוס כוי, וגס כמזרח וכמערב ודאי היה
 ליהודה חלק כו, אכל כצפון ודאי לא היה כלום
 ליהודה כו, אלא לכנימין לכדו, כיון שהיה אולם
 והיכל כו׳ כמלקו של כנימין, הלא משם לצפון
 כולו לכנימין, ט למה יחחך מלקו של בנימי

 כאמצעו עד שיטול כו יהודה ג״כ, והרי מ
, משם ן  ירושלים ממקום שהמשיל חלקו של מימי
 ולצפון הכל למימין, כמבואר בגבולו בספר
כ ירושלים, ואף ג  יהושע, ואין ליהודה אלא מ
 שס לא נטל כל דרומה, הא ע״כ לא כל הר
 הכיח כמשמע. וכז אני אומר כלשכוח והעזרוח

 אינו כולל כולן, אנא רוכן ככולן, זה מוכרח.
( ץ ״ ב ע י ! 

. ׳ ו ש כ י נ י ק א ב ש י מ א ל ע ר ח א ר ו מ א ״  ש

׳ מהרי״ט ח״א סי׳ קכד כאמצע החשוכה.  עי
 (מהרש״ם)

. (כ״כ כג א) חוס׳ ד״ה ר י י הע ב ו ה ט ע ב  ש
( ש ו ב ל  אחולי. (

ת ר ן כ ת ו נ . ו ׳ ו כ ך ו ע ר ז מ ר ו מ ו א ה ה ״  ד
׳ רמכ״ס ס׳ המצומ ת. נ״כ עי תי ל הכו א ע ב  ל
 ל״מ נכ, שכ׳ וכשהמאממ על אדם שכעל כמ אל
 נכר כעדים והמראה לוקה מה״מ ע״ש. ואולם
 בספרו הי״ד פי״כ מה׳ א״כ כ׳ לוקה מכומ
״ד סי׳ קנו בטו״ז וש״ך ו  מרדומ מד״ס. ועי׳ י
 שם אס הדין כזה דיהרג ואל יעבור. (מהרצ־יח!
ל א ר ש י ׳ ב י ש מתנ ר פ . ל י ״ י ד ב א ד נ ה ת ״  ד
. עי׳ ר ב ד ב מ ו ת כ ת ה תי ו ל הכ א ע ב  ה
( א ״ פ צ מ  כמר״ט. !

ו ה כ י ל ש א ד ו ן ע ו ש א ר ל ה ג ה ע ש ע מ ה ו ״  ד
. ע״כ ט״ס יש כאן, דלקמן אימא איזה ש א  ב

 מעשה עגל השני, מן ויאמר משה כו׳.
רש״ש)  י

ר י ל ק ד ה ס י ה ש ל מ . ע י נ פ  תוספות. ד״ה מ
. נ״כ עי׳ מוס׳ ח ס ל פ ם ב׳ ש ו י א ל ת ש ו ד ק  ב
ג ע״א דכ׳ המיס׳ דהקליר לא יסד  חגיגה י

וט ליום שני, וככר החעוררו כזה.  מעולם פי
 ימהרצ״ח)

׳ . עי י ו א פ ת ש ו ד ק ד ב י ל ק ד ה ס י . ש ד ׳ ׳ א  ב
, וכ״ה כמדרש רכה פ׳  פסקי חוס׳ סי׳ פ״ד
ד סי׳ טז אוח כ שלא ״ ו וסף י  אמור, ועי׳ כרכי י
פ אוחו ואח ״  הכיא מזה, ועי׳ כלכ ארי׳ חולין ר
׳ חצא, ועי׳ מורה  כנו, ועי׳ מדרש רכה פ
 נכוטס ח״ג פכ״ח ופמ״ח, ועי׳ רמכ״ן פ׳
 חצא, ועי׳ שואל ומשיכ מהדורא קמא ח״כ סי׳
 קעה, ועי׳ ס׳ פסח גדול כסופו. (מהרש-ם)
ח ס ל פ ׳ ש ם ב ו י ם ב י ר מ ו ו א נ א . ש ד ״ א  ב
׳ חוס׳ פ״כ דחגיגה יג א סד״ה . עי ׳ ו  כ
 ורגלי. (מהרש״ם)

ם כ ל ח ל ח ת ל י א ב ו . כדכתי ל כ ה ה ״  ד
ר י ש ׳ ע ו ו כ ת ר ו ב ג ר ב ו ב ג ׳ ה ו ו כ ת מ כ ח  ב
׳ כצ״ל. ירשי׳ש) ו ם כ י א ו כ ר ש ע  ב
י. עי׳ לקמן ׳ ל כר׳ ״ י ק . ו ן י ר י ט פ ן מ י ה א ״  ד
׳ש)  (לא.) כגמרא. (רש׳

 דף כה ע״ב
״ ״ א מ ם. חגיגה יא ע״כ. ; י נ ה לפ מ . ו א ר מ  ג
. סנהדרין ו ע״כ ד״ה ה ר פ ׳ כ ו ל כ ג ה ע ש ע  מ
 אלא, יכמוח עכ ע״כ ד״ה נזופין, יומא כ ע״כ,
 וע׳׳ש סו ע״כ, שכח נה ע״כ, פסחים נ ע״כ
 רש״י ד״ה מחורגמין. >מא-׳נ<

. נ״כ ש״מ דאיכא נמי ה ר פ ו כ ח א ל י ו ח  ד
 כפרה למשים ככה״ג, אע״ג דאין להס כפרה
 כקרבן, ואיש ליה קריא כפר לעמך ישראל, לפי
] ומיישינא לה שו מדכשיכ  מש״ד שז״ל [כספרי
 ואס נכלמו מכל אשר עשו צורש הטש כו׳,

 והנכלמיס הם שככר משו כארץ או כגלוח.
( ץ עב״ י ) 

׳ . נ״כ עי ל ג ע א ה צ י ׳ ו א ג ם ש י נ ו המי ר ק  פ
 רש״י שלא יאמרו ממשוח יש מ. והנה עדיין לא
 ידענו אימחי פקרו המינים. ונ״ל דהנה ירכעם
 שהנהיג עגלי זהכ היה ג״כ עכודש השור שהטא
 אשו ממצרים, והנה ישראל אע״פ שנענשו על
 עשייש העגל, ככ״ז לא לקשו מוסר ושנו כשטא
י ירכעם, והיינו ע״י שאמר אהרן ויצא העגל  ע״
ז מהפרש לנכון עפ״  הודה דכח רוחני יש כו. ו
 לשון המדרש איכה כפתיחה, עד היכן חטאו שנ
 עגצ קייס עד חטאו של ירכעס, והיינו דשניהם
ח) מהרצ״  המה חטא אחד מהכלי מצרים. !
. כמלכים ו נ י נ הם לפ י נ י שי מ י ת מ ת א ו ת ש ל  ו
 וישעיה ליחא למילח מימי, וכן כרא״ש
ש) רש״  ועמ״ש. (

. ואנא ׳ ו א כ י ר ש ז ד ״ ע א ד ת ו נ צ י ל ר מ  ב
׳ [מלכים  אמינא לה מהכא ויהחל כהם אליהו וגו
 א יח כז], דקדים ומפרש כיה קרא לישנא
 דהיחול. וחימה על מ״ש בספר הזהר פ׳
( ץ ״ ב ע י  משפטים למנהג.... ;

. כ״ה בע״י. ך ל ו ש ן תי ״ י ש ׳ ב י ח אנ  ו
רש״ש) ) 

ח י נ ע מ ו אי ש ן דםנ א י מ א י ה ש ב א ר ר מ  א
ג הקשה כתו״ח ה״ י . עי׳ מ״ש הטו׳/א, ו ׳ ו  כ
ד הג״ה כח׳׳מ. וי״ל דנהי  כסנהדרין ע״
מ לענין ״  דכדרשא דקרא לא קי״ל כר״מ, מ
 דינא קי״ל כוותיה, מטעם דאמר שילהי סוכה.
 ואשכחן האי לישנא כמידי דליכא פלוגתא,
ג דפסחים וה״ר משכת  כמ״ש הר״ן ספ״
. (מצפ״א) ו  ספ״
. מ״ק יז ע״א, ה י נ ע מ ו אי ש ן דסנ א י מ א  ה
 סנהדרין נכ ע״א. (מא׳׳נ)

ה. כצ״ל, ומלח ליה נמחק. י י ו ז ב י ל ר  ש
( ץ ״ עב י  ו

. עט״א ן ״ י ש ל ו ״ מ י ג ה ב י י ו ז ב ׳ ל י י ל ר  ש

ן שהקורא כעצמו אינו עושה איסור, גס  דטו
 השומעים לא עשו איסור דאמר שאין טפל
 חמור מן העיקר, וכה״ג אס היה המכרך

 כמקום טהור והשומע כמקום אסור ש״ד.
( א טצפ״ ) 

. הט״א חמה ד ״ ך ע י ב ״ ל ם ו ו ש . מ ד ״ א  ב
ד צמר. ולנ״ס דשם מ ׳ משום כ  דכמתניתין פי
( ש ״ ש ו ׳ למסקנא דהכא. (  פי
ט זהכ דכר . ק׳ ו ב י כתי מ . נ הב ן ז פ י ה צ ״  ד
 האסור כפיך, וכמנחומ מכ כ׳ רש״י דהא אפילו
 רצועוח כעינן מן העור, ובסנהדרין פ׳ נגמר
 הדין מח כ כ׳ דהלמ״מ שיהיה הכחים משל
( א ר. (ג׳ מהרש״  עו

. ה ש ד ע כ ה ו צ י ב ה כ ל ו ג . ע א ז ו ג מ י א ה כ ״  ד
ה ב א ח ״ י ר  צ״ל עגולה כעדשה. !
ה צ י ב כ ז ו ו ג א ת כ ו ל ו ג . נראה דכצ״ל ע ד ״ א  ב
ה ש ד ע ה כ ל ו ג ל ע ב ר״ל עגול כדורי) א ) 
. 1רש״ש) ד ״  (עגול שטחי) ש
׳ פר״ח . נ״כ עי ׳ ו ה כ ת א ש  תוספות. ד״ה כ
 סי׳ נג מ״ש על חוס׳ שככאן. (מל״ה<

 דף כה ע״א
. כריחוח ו ע״כ, ם י ב ו ך ט ו כ ר ב . י ׳ י נ ת  מ
״  עירובי! יט ע״א, זבחים קטו ע״כ. (מא־׳
( . כרמח לג ע״כ. (מא״נ ׳ ו ר כ ו פ ן צ ל ק  ע
ף ת. סוטה לז ע״כ, שכועופ ד ו י ה בער  המכנ
 לו. 1מא״נ:

ה ״ ב ק ל ה ו ש י ת ו ד ה מ ש ו ע י ש נ פ  גמרא. מ
ת. נ״כ עי׳ מדרש רו י ז א ג ל נם א אי ם ו י מ ח  ר
פ חצא, כשם שרחמיו של הקכ״ה על האדם ״  ר
ן נחמלא רחמיו כ  כך רחמיו על הכהמה וכו׳, ו
 על העופוח שנאמר כי יקרא קן צפור, ועי׳
פ ״  מורה פכ״ח ופמ״ח לשלישי, ועיין רמכ״ן ר
נזהרצ״ח)  תצא. !

׳ . עי ׳ ו ו כ נ ת ב א ו ו ת ו ל א ת ע ס  אתח ח
 כתרגום יונתן פ׳ אמור דכמכ כמו שהטאו
 המוס׳ כשם הקליר. ומהרשי-ם)
. יומא סט ע״כ מ״י ד״ה דאילמלא, ל ו ד ג  ה
( ף ז. (מא״נ  ע״ז ד

ו ת א תא ו י י ר ה באו ש נהו מ ו דכתבי א י ל  א
״ט לראשון, . נ״כ עי׳ מורה פנ ו ג ותקנ ״ ה נ  כ
 שדקדק דוקא שני אלי הסנאים מוכרחים להמיר
׳ ד שס פי  אמירח השבחים כחסלה. ועי׳ עו
 נחמד על המשל שהיה לו אלף אלפי אלפים
 דינרי זהב והיו משבמיס אומו בשל כסף, כן הוא
 גירסת הרמב״ם. היינו אע״פ שענין שבמ זה
 הוא ג״כ מעלה גדולה, מ״מ לפי ערך המשובח
 הוא חסרון, כן ענין השבחים שאנו משבתיס
 להקכ״ה אע״ס שהם מעלוח אצלנו, מ״מ המה
 חסרון במקו יתברך ע״ש. (מהרצ״ח)
ף לג א לדכא. נ״כ ככרכוח ד פ ב פ ל ר ״  א
 גריס לאכיי. (מל׳יה)
ל״ה] . נ״כ מי איכא. [ א י מ י ש פ ל א כ ת ו ר ב  ח
 ככרמח שם. !:מל״ה!

י״ט מה . עחו ׳ ו ל כ א ר ש י י ב ״ י ד ב  הנא ד
 שהטא כשם הערוך. אמנם טרושלמי הגי׳ גם
( ש ״ ש ר ! .  כתדר״י ארמיח, ונסחר סימשו
ל א ע ב ל ה א ר ש י ל ב א ע מ ש ׳ י י ר ב א ד  תנ
. נ״כ עי׳ מהרש״א ר ב ד ב מ ו ת כ ת ה תי  הכו
 שהכיא דכרי הערוך ערך ארם, ותרגום ירושלמי
 שמפרשים ומתרגמים כאמת הך קרא כישראל
 הכא על הכותית, ורק מה שפרט כארמיותיו
ז משתקין. ול״נ דבאמת  היינו דוקא ארס, ומפ״
 אף שמותר לפרש המקרא בדרשות כאלו כדרך
 המדרשים, אכל להמון היו מפרשים רק פשוטו
 של מקרא כמו שהנהיג אוגקלוס, והמתרגם
( ח ־ צ ד ה  כרטס משתקין אותו. ש
. התוי״ט ע א״י ד ו ה מ ב ״ א א ״ א . ר ׳ י נ ת  מ
 הביא מהלבוש דהטעס הוא משוס דכתיכ שם
 אטך האמורי כו׳ ע״ש. ול״נ סמך לפירושו
(מד כ) כשעה כו׳ אביך ן  מהא דאיתא כסנהדרי
 האמורי כו׳ אמרה כו׳ רכש״ע כו׳ וסוד אחר
 אל חגל והקכ״ה לא השיכה כלום. ירשי׳ש)
. הגר״א ז״ל מ ״ ל ן ו י קר א נ ש ל י  גמרא. ו
דף קיג  מח״ז. ועמש״כ כמהמרוח לס׳ נח״ע (
 כ) לקיים הגי׳ כדרך נכון כס״ד. (רש״ש<
ם ת ע ר . ב ׳ ו ת כ ו י ר ע ה ב . ד״ה המכנ י ״ ש  ר
. כס׳ זרע יצחק מגיה ׳ ו ר כ מ ו ו ל ה ל  הי
( א ״ פ צ מ  כרעתך היה לו לומר. !
. עי׳ ׳ ו ל כ ״ ל י ברעתם ה ת ע ר . ב ד ״ א  ב
רש״ש)  מנ״ש שם. (

ל ״ ל ו ה ד ו ב ם כ ד ו ב ת כ ו א ר י מ י . ו ד ׳ ׳ א  ב
( ש י ש ר  כ״נ דצ״ל. (

 שמע, כ״ש שאין להוסיף דוחק על דוחק,
 לאוקמה כעשרה תפוסים מעודם עד היום, או
 הנולדים במערה ולא יצאו ממנה כל ימיהם.
ל דאיירי שדר כבית אפל, ואמרי׳ כהרואה ״  ר
 (נט כ) האי דניידי עינייהו משום דדיירי כבית
 אפל, השחא ניחא, דכשגדל כטת אסל אף
 כשרואה השמש אין לו הנאה, וכדמסיק
( ץ עב״ י  חלמודא לקמן. (
י כצ״ל. ד ו ה ת י ו ד ג ב ה ו א נ ה א י ל . ו ד ״ א  ב

 ןרשייש)

ת ביה י א ן ד ט ק ל ד י ע ׳ ל י פ ג ד ״ ע א . ו ד ״ א  ב
רש״ש) ׳ כצ״ל. ו ו ן כ נ ב ר ד י מ ר  ת
י ר ת ת י א ן ד ט ק ל ד י ע ׳ ל י פ ג ד ״ ע א . ו ד ״ א  ב
. עי׳ משנה למלך פ״ה מחממוח ׳ ו ן כ נ ב ר ד  מ
 הי״ז כסופה, ועי׳ כטורי אכן לעיל יט שהוטח

ר נגד חד דרבנן. ן ל״ה פטו מ ר  דחרי ד

ד ע״כ  דף כ
ף כ, וע״ש כד חח. כרכוח ד ן סו ט . ק א ר מ  ג
ף קיג, וע״ש קיד  ע״כ, שכח ככ ע״א, יכמוח ד
(  ע״א, נדה מו ע״כ. ימא״נ

ה הנאח. כרכוח ס ע״כ ד״ה ט, ר״ה י ת ל י  ל
״ ״ א מ  לג ע״א ד״ה הא. (

. (חגיגה טז א) ן י ל ם מסתכ ע ה . ש ׳ י נ ת  מ
 תוס׳ ד״ה ככהנים, (מנחות קט א) תוס׳ ד״ה
ש) ו לב  לא. (

. תגיגה טז ע״א ד״ה ו ן ב י ל כ ת ם ם מ ע ה  ש
ף  ככהנים. מנחות קט ע״א ד״ה לא, תענית ד

ף לח, וע״ש מ ע״א ד״ה שמא.  כו, סוטה ד
מא״0 ) 

ו א) חוס׳ ד״ה . (כ״מ פ ן י ד י ר ו ן מ י . א א ר מ  ג
ש) ו לב  אחתינהו. (
. כתובות קג ע״א ד״ה מפני, ן י ד י ר ו ן מ י  א
ו ע״א ד״ה  שכת צח ע״א ד״ה הניתא, כ״מ פ
! ] מא״  אתתינהו. !
. (מגילה כא א) תוס׳ ד׳׳ה י ו י אתה ל ל מ ל  א
ש) ו לב  אלמלא. (

. לעיל כא ע״א ד״ה אלמלא, י ו י אתה ל ל מ ל  א
 סוטה יכ ע״כ ד״ה כעל מום, ר״ה כז ע״כ.

( ]  (מא־

. אף ׳ ו ע כ י ג ה מ ת א ש ה כ י א ל מ י ל א י ל ז ״  א
ט לענוותנותיה, ואינו זר שכך  הכא שבקא ר
] (הידוע כענוה :  מצינו בהלל זקנו [פסחים סו
 בדורו), וגם כעניי מכל האדם אשר על פני

 האדמה, לא נמלט פעם מכעס וקפידא.
( ץ ״ ב ע י ; 

. סנהדרין לז ע״כ. ו י נ י ת מע ח א א ב מ ו  ס
 (מא״נ)

״ ״ א מ ף מא. ; . חולין ד י ו ם כ י . בלבנ ׳ י נ ת  מ
. (סוטה מ א) חוס׳ ד״ה שמא. [א״ה, ף ח ף י  א
! ש ו ב ל ! . ח יחזקאל סי׳ יא] ס ׳ שי״ח מ  עי
( ש ״ ש ר ו כצ״ל. : ח צ ל מ  נתנח ע
. זכחים יט ע״א. מנחוח לז ע״כ. י נקל ת או י  ב
 (מא״נ)

ם. נ״כ צ״ל המינוח. ך חקראי ר ה ד י ז ר  ה
( ץ עב״ י ) 

ם. נ״כ ט״ס, דקראים לא ך הקראי ר ו ד י ז ר  ה
 היו עדיין כימי משנה וגמרא, רק נחחדשו בזמן
 הגאונים מן ענן ושאול, וטמי המשנה היו
 הצדוקים. ועי׳ גירסת המשנה כירושלמי הר״ז
 דרך חיצונים, וכרמב״ס הגירסא הר״ז דרך
 צדוקים. (מהרצ״ח)
ך ר ז ד ״ ׳ ה ו כ ם ו ך הקראי ר ז ד ׳  ה׳
ם. נ״ל טעם שינוי הלשון. דכרישא י נ ו צ  החי
 כופר כדכרי חז״ל דאומר שמקום תפלין הוא
 על מצמו או על פס ידו ולא כענין אמר, משא״כ
 כסיפא שמכרן להידור לצפן זהכ, או על כימ
 אונקלי להראותן לרטס, ואינו מושש לד׳ מז״ל,
 אכל אינו אומר שהעושה כדכריהם לא קייס
 המצוה, ואין לקרותו מין. (ראמ׳־ה)

. סכנה. מנחות לב ע״כ ד״ה סכנה. א ר מ  ג
 (מא׳׳נ)

ח ח ו ל פ ו ד . ג ׳ ו ח כ ח ו ן פ ט . ד״ה ק י ״ ש  ר
ת ו ר ך ע ה ב א ר א י ל ם ו ו ש ר מ ו ס א א ד ו  ה
. והקשה ׳ ו ר כ ה ז ו ו מ נ ן אי ט ל ק ב ר א ב  ד
 הט״א דא״כ קטן נמי האיך מניחין אותו
 לקרוח, הא א״ק כצכור אלא כרשוח, וא״כ ה״ל
 כמו דספינן ליה איסור טדים. ר״ל דש״ה
 דאיכא חינוך מצוה, וכה״ג כחכו חוס׳ בפסחים
ר״ה (לג). אלא הא ק״ל לפרש״י הא , ו  (פח)
 שומע כעונה, ואיך יקרא קטן ערום כצכור והס
 ישמעו. שוב ראיתי שהרגיש כעצמו כזה. ואפשר
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 כח חגחות מגילה דף כו ע״א ־ דף כז ע״ב וחידושים
, וכש״ן  מאישות הלכה ז, וככ״ש ש״א סקט״ו
( א ־ ש ר ה . (ג׳ מ כ ״ל ליש סי׳ מ י  י

. (חגיגה כ כ) תוס׳ ל״ה לאו, ה ש א א ש י ל  ו
 (גיטין מא כ) חוס׳ ל״ה לא, (כ״כ ח כ) חוס׳
ג א) חוס׳ ל״ה שגאמל, (שס  ל״ה פדיון, (שם י
ז יג א) חוס׳ ע״  קנא א) חוס׳ ל״ה איכעיא, (
 ל״ה ללמוד. [א״ה, עי׳ כירושלמי מ״ק פ׳ אלו
 מגלחין הלכה א מהו לצאח לצור לעשוח לכל
 מצוה וכמפלש שס, ואין לכריו מוכרחים ולו״ק,
( ש ו ב ל . י [  וכחכורנו נר מעלכי האלמו
. קלושין מ ה ש ע י מ ד י א ל י ב ד מ ו מ ל ה  ש
(  ע״כ, כ״כ כא ע״א ד״ה ולמדחס. (מא״נ

. נ״כ כן הוא כאלפסי ר כ מ ת ו ״ ר ס כ ו מ ה  ו
י מהלכומ ס״מ וככ״מ  וכרא״ש, וכהגה״מ פ״
( פ ־ ב ר  שם. (

. מענימ לז, וכפסקי מוס׳ ר י י הע ש נ ד א מ ע מ  ב
 סימן קלז, נלריס ממ ע״א כר״ן ל״ה ואסורין,
( ]  כ״כ כג ע״א ל״ה אחולי. (מא״
ת ו ח פ ט מ ״ כ ב ו א נ ל ל ב . ר״ה א י ״ ש  ר
׳ כצ״ל. ירש-ש) ו ד כ י ר ו מ ן ש י ש מ ו  ח
( . עי׳ כפירושו ככ״כ(ח. א ת מ א ד ש ר ח פ ״  ד
( ש רש־  ד״ה לפרשא. (

ף בז ע״ב  ד
. עיין ׳ ו ם כ י ב ל ר ת ש ן א י ר כ ו ן מ י / א י נ ת  מ
( ץ ־ עב י ) . [ ר וקציעה. [או״מ סי׳ קנג  מו
. יומא כו ע״א. (מא׳•[) ם ב ע ו ר . ב א ר מ  ג
. לעיל כו ע״כ ד״ה מ ״ י ר ר ב / ד י נ ת  מ
! נ  אוגורה. (מא־

׳ . עי ה ש ע ה י צ ר י ה ש ח מ ק ו ל ח ׳ ו ו א כ ״ י  ר
י ממעשה ראיה לדכריו.  לעיל כר״פ שמכיא ר״
 ועי׳ לקמן (כמ.) כמד״ה ועוד. וצע״ק דל״א
רש״ש)  שס שמכרוהו לשם חצר. (
׳ . עי ׳ ו ה כ ד ו ה י י ב ת ד ט י ש מ ב ״ . ד א ר מ  ג
״ל סי׳ קסו. (מהרש״ס) ו  ישועוס יעקב י
ת. כ״מ סג ע״א ד״ה רכיח. בי י ד בר ח ד א  צ

( ]  (מא־

ת ו מ ׳ א ך ד ו ל י ח ד א כ ח ש ן י י ת ש א מ מ ל ש  ב
. צ״ע דהא לא סגי עד דמרחיק נמי ד׳ ׳ ו  כ
נ מעיקרא, וחו מאי  אמוח, כדאודי כה ר״
 משוס ניצוצוח. ונ״ל הכי פירושו משום ניצוצוח
 שאינן נבלעים כקרקע וככשרו ובבגדיו אלא עד
 שישהה כדי הילוך ד׳ אמוח, ואחר ששהה
 כשעור זה חו לא צריך להרחיק, דקים להו שחון
 כך כלים המי רגלים, וכיון שאינן מטפיחין שרי
 אף לכחשילה, ומן החורה אינו אסור אלא כנגד
 העמוד, משו״ה היכי דקאי כחפלה לא כעי
 הרחקה, ולא אפילו שהיה [כלל] ודאודי ר״נ
 מעיקרא, לדכריו דההוא דחני קמיה קאמר.
 ופירש״י כניצוצוח מגומגם. (יעבי׳ץ<

׳ כצ״ל. ו א כ נ ב חו ׳ ר י ר ה ב ב ל ר ל כ י א  כ
( ש ־ ש ו ) 

ה. יל״ד מה הוצרך להודיע א הו צ ו ש ג נ י  א
 גנוחו, לשתוק מיניה, (הא אשכחן [נדרים נ:]
 שקפיד ר״י אההיא איחחא דאמרה ליה שמואל
 ידענא ליה גוצא הוא ושמחה). והיינו סוכרים
 שהיה גכה קומה, וכ״ש שהיה שכח למצוה ככך,
א  י״ל שכזה הודיענו החנצלוח שהיה לר״ה מ
 אהדר ליה לרכ וכן למר, משוס דרכ ארוך כדורו
, וכן כר״פ [  הוה כדאיחא כהמפלמ [נדה כד:
 ראשימ הגז [חולין קלז:] קרי ליה אכא אריכא,
 וחשש ר״ה להשיבו בכרכמו כי אס ממקיים כו
 הברכה כמו שבירך לר״ה, אזי לא יחכסה כל
 גופו בשיראיס, שמא לא יגיעו עד החצי ועד
 שחוחו, לכן חשב שיפה השחיקה והניחו על
 שכר ברבה המובטח למברך בעין יפה, שכל
 המכרך ממכרך, דכחיכ [משני כ3, ט] וטוב עין
( ץ עב״ י  הוא יבורך. (

. משוס דשכר מצוה ם י מ ת י כ ר א ה ה מ  ב
 הכמוכה כמורה כהאי עלמא ליכא. ודבמיכ למען
 יאריכון ימיך, לעולם שכולו ארוך. והשיכו כזכומ
 איזה מוספמ עילוי מצוה ושכמה וקדוש במומר,
 דשכר זה משמלס בעוה״ז, כמ״ש בעץ אבומ
 ובכ״מ, וכמו מצוומ שאוכל פירומיהס
( ץ ״ עב י  בעוה״ז. (

. סנהדרין ז ע״ב, יבמומ קה, א פסעתי ל  ו
ף יג. (מא••[)  הוריומ ד

ו ״ ׳ מ׳ ג . עי ה כ ר א ב ל י ב פ י כ ת א ש א נ ל  ו
, וסי׳ יד ( ד ה ז סוף ע״ ל ע ) ג  ח״א בא״מ סי׳ י
. !ג• מהרש״א) (  (עלה ח ע״ד

. שבח קיח ע״ב ד״ה אילו, וע״ש ה כ ר א ב ל  ב
ף לט, לקמן כח ע״ב, ף קכב ע״א, סוטה ד  ד

׳ ו י כ כ י ר כ ת . כ ד ״ מ ׳ ל י פ א . ד״ה ו י ״ ש  ד
רש״ש)  כצ״ל בכ״ף. (
נ ״ כ ה ב ו ל נ ב ל נ ש ך כ כ ל ה . ו י ל י י מ נ ה ה ״  ד
. כ״ה ברש״י שברי״ף. (רש־ש< ׳ ו ל כ ״  ה
ש מ ו ל ח ן כ י ב ת ו ו כ י ה . ש ן י ש מ ו ח ה ל ׳ ׳  ד
ז ״ ן ס.), ורמב״ם פ טי י ג ) י . נ״כ עי׳ רש״ ו ד ב  ל
 מהל׳ ס״ח הי״ד ומרן הכ״מ ולפ״ז יוקשה שוכ
 מנ״ל להש״ס (סנהדרין כא:) להוכיח דמצוה
 לכ״א לכתוב לו ס״ח דכ׳ ואחם כחכו לכם דכרי
ז מהל׳ ס״ת ׳ הרמכ״ס פ״  השירה הזאת, ופי
 ה״א הטעם משום דאין כותכין פרשיות, ואם
 מומשין מותר, שוכ אפשר דרק ספר דכריס לבד

.  מציה נכתוב, ועי׳ שאגת אריה סי׳ מו
 (מהרצ־ח)

ס כדכריו, ועי׳ מ״י שם . יש ט״ א ר ט מ ה ק ״  ד
 וכפירושו ותקן. (רש־׳ש)
׳ . עי א ז ו ח מ . ל י א מ ו ר א ד ת ש י נ י כ ה ב ״  ד
 רש״י פסחים (ה כ) ד״ה מתוזא. (וש־ש<
. עי׳ יד י ו ה כ ש . ק ה ר ו ג ו  תוספות. ר״ה א
, ועי׳ ישועות יעקב ט סק״ו ד סי׳ מ ״ ו  שאיל י
 א״ח סי׳ קנג סק״ה. (מהרש׳־ם)

. כן צריך להיות. ׳ ו ד כ י ח י י ל ו . ה ד ״ א  ב
 >רש״ש)

ל ת ש ו תי ב או ו . ר ה ש ו ד י ק ש י מ ש ה ת ״  ד
. נ״כ עיין רש״י כרכות כג ע״א ד״ה י ד  ש
בש) י ו  שלא. (ר׳׳ש ט

־ץ) ׳ יענ . עיין מהרש״א. ( ש ״ י ר ה מ ״  ד

ף בז ע״א  ד
רוטן סה כ) תוס׳ . (עי ם ״ ר ה ד תי ו ו . כ א ר מ  ג
 ד״ה אקלעו, (קידושין כג א) חוס׳ ד״ה
( ש ו ב ל  ואילא. (

. יומא ד ע״א ד״ה א ר ב ת ס פ מ ״ ד ׳ ד י ת ו ו  כ
 חניא, גיטין לט ע״א ד״ה הלכה, ע״ש לה ע״ה
 ל״ה חדא, יבמוח מב ע״ב, עירובין סכ ע״כ
 ד״ה ור״ה, וע״ש סה ע״ב ד״ה איקלעו, חולין
 צו ע״א ד״ה אמר. (מא••״

. כרכות כג ברא״ש, מ ״ ה ב ר ל ת ו נ מ ״ כ ה  ב
 קדושין ככ ע״כ ד״ה איכא דאמרי, לקמן כט
 ע״א. (מא••[)

׳ ת ה י ן ב ן ה ע מ ש מ ם כ י ל ש ו ר י י ת ל ב ת כ א  ו
כ ״ ׳ ג ו ו כ ל ך א ל מ ת ה בי ק ו ״ מ ה ה ב  ז
. ונ״ל דאתא לאסוקי מהא דירושלמי ן ע מ ש מ  כ
, דדריש וא״כ כתי ירושלים אלו ת״פ כתי פ ״  ר
 כנסיות כוי, דלפ״ז לא יאות שוכ לפרש בית
 גדול מקום שמגדלין כו תפלה, דהא היינו
רש״ש)  כהכ״נ. (

. י ו ה כ ל פ ו ת ן ב י ל ד ג מ ם ש ו ק ר מ מ ד א ח  ו
 עתוס׳ חולין צז א ד״ה אמר רכא. (מהרש״ ם!
. [א״ה ד ב ע א ד ו י ה מ ח ר ד ב ב ע ע ד ש י ל א  ו
פר או״ח סי׳ קצת קצט. אמנם כאן  ע׳ חחס סו
 מפורש כמקרא ספרה נא לי אח כל הגדולוח
 אשר עשה אלישע, ויהי הוא מספר למלך אח
 אשר החיה אח המח, וגם מקום שהחיה אוחו
 מפורש כמקרא (מלכים כ ד) ויסגור הדלח כעד
׳ר: . (בנא׳ [  שניהם ויתפלל אל ה׳

. עי׳ ד ב ע א ד ו י ה מ ח ר ד ב ב ע ע ד ש י ל א  ו
פר חא״ח סי׳ קצת, ולפמ״ש כפסקי  חחם סו
ד התורה  רקאנטי סי׳ סו וכווי העמודים עמו
 פ״כ דדרך כבוד שרי, נדתו דבריו. (מהרש״ם)
ג ע״כ דייה מדכיק, ם. כ״כ י אי בי א נ ל ל ב  א
 וד״ה ועושה. (מא••!)
. עמג״א סי׳ י ו ר כ ש פ א א ל י חנחח ד נ א  ש
ג כא״א שם. (מהרש״ם) פמ״  כח סק״ד, ו
. נ״כ ע׳ ן נ י כ י כר כ י ך ח ר כ י ה מ ״ ת ל א  ד
 מג׳׳א סי׳ כח ס״ק ל לאסיק הא קימיכ דפא
מל־ה)  ונעשה א׳ שומר לחכירו. (
׳ כ״כ יג ה. עי י ר א אחב פ ב ד תי א קא י ה  ו
ף ע״כ ד״ה ועושה, וכמג״א סי׳ כה ד״ה  סו
( א  נהגו. >ג׳ מהרש־

ת. תגיגה כ ע״כ ד״ה לא תהו, ץ ס״ ר כ ו ן מ י  א
 שכת קנ ע״א ד״ה אמר, גיטין מא ע״כ ד״ה
 לא תהו, כ״כ ת ע״כ ד״ה פדיון, וע״ש יג ע״א
 ד״ה שנאמר, ודף קנא ע״א דייה איכעי ליה,
ז יו. ע״א ד״ה ללמוד, ככורות כט ע״א ד״ה  ע״
 היכי. (מא••[)

. כגליון על הגמ׳ ד״ה ה ר ו ד ת ו מ ל א ל ל  א
״ג ע״א י ף חי, ו ׳ חוס׳ כ״כ ד  ללמוד חורה. עי
ף ל״ה שנאמר. וצ״ע כמג״א סי׳ קנט  סו
 סק״ט־ (חוז״ס)

ו . עי׳ לח״מ ט״ ה ש א א ש י ל ה ו ר ו ד ת ו מ ל  ל

ד דאף לגוף הקדושה  דכיון דמעיקרא הוי ס״
ד הכי, וכה״ג כ׳  פליגי, שייך לומר דאיכא מ״
. ושוכ ראיתי כח״ר שכחכ כשס  תיס׳ ככ״מ(צה)
 הרמכ״ן דקדושח כה״כ חשיכ כתשמישי
( א מצפ־  קדושה, ולא כגוף הקדושה, וא״ש. (

ף מז, נדרים ז ע״א. מנה. סנהדרין ד  הז
( ]  (מא־

. ומעוח כיון שקונים בו כל י מ ג ד י ר א י ל ו ו ט  כ
ר לאריג. חיספוח ו ט  מילי וי״ל דעדיף מ
! א ־ ש ר ה  סנהדרין מח ע״א. ;ג• מ

. פסחים עד ע״ב, י נ בי ׳ מתנה כז ו א כ נ י ב  ר
 חולין נג ע״ב, ב״מ טז ע״א. (מא••[)

יה נ ל הנאה מי ״ ו ה ו ד א י ל י א ר ש ן ד א מ  ו
׳ רא״ש פ״א דכבא מציעא שם [טז א], / עי ו  כ
 וע״ש סופ״ק דגיטין גבי תן כזכי, ועי׳ ככורות
׳ ירושלמי  נב, ועי׳ רשב״א בבא קמא עח, ועי
פ״א דמעשר שני ב דמעשרוח, ו פ״  ור״ש ר
סו י  ה״א. !מהרשי

. ככורוח נג ע״ב, חמורה לב ה ש ו ד י ק ש י מ ש  ת
 ע״א, שבח סב ע״א. מנחוח לה ע״ב דייה
; נ  אלו. (מא־

. (כרכוח ו א) חוס׳ ד״ה אלו. ן ה י ת ו ע ו צ ר  ו
( ש ו ב ל ) 

. כרכוח כו ע״כ ד״ה י ר פ ס י ד ר ט מ ק  ו
מא-״ ) . ז מ״ז  משמטריא, כלים פט״

תא. (כ״כ כ א) חוס׳ דייה היא. בו ו תי ל  ד
( ש ו ב ל ) 

. שבח מד ע״ב, ד״ה ואין, ׳ ו תא כ ו ב ו תי ל  ד
 כ״כ כ ע״א ד״ה היא. (מא-נ)

י לנחת. חגיגה כו ע״כ ד״ה ו ש ע ץ ה י ע ל  כ
( נ  כלי עץ. (מא־

י נ פ ץ ב צ ו ח ׳ ו ו ת כ ח נ י ל ו ש ע ץ ה י ע ל  כ
. עי׳ מאירי שכח קנז דס״ל ׳ ו ה כ א מ ו ט  ה
 דאס מניח ככונה כדי שיחוץ א״צ שיכטלנו שם,
 ועי׳ חוס׳ שבח מד כ שחי׳ כענין אחר, ועי׳
 חוס׳ ככא כחרא כ ע״א ד״ה היא, ועי׳ בית
ם)  יצחק א״ח סוס״י ככ. (מהדש־
. כרכוח יט ע״ב ץ צ ו ו ח נ י א ח ו א מ ו ל ט ב ק  מ
 ד״ה מדלגין, יומא כא ע״כ. (מא״נ)

ת. לקמן כח ע״כ ד״ה הי צנא. ה חלכו נ ו  ש
 (מא••()

א ת ש י נ י כ ב א מ ב ד ה ד י מ ש י מ פ ב פ ר ר מ  א
א ת ש י נ י כ ב ן ל נ ב י ר ב י מ ר ן ש נ י רב ב  ל
א מתנה ב ר ה ד י מ ש א מ פ ב פ ר ר ו ו ס  א
. לכאורה קשה אהא דרכ פפא מהא א כ פ י  א
 דאי׳ כשכח (י.) דרכא חזייה לר״ה דקמאריך
 כצלוחיה ואמר מניחין חיי עולס ועוסקין כחיי
 שעה. משמע דרכא ס״ל דחורה עדיף מחפלה,
ט רכנן לכי כנישחא, הא מורידו  ואיך מחיר מ
ל דרכא לטעמיה דאמר כמנחוח ״  מקדושחו. ר
 (צט:) דאפי׳ לא קרא אלא ק״ש שחריח וערטח
 קייס לא ימוש, ומש״ה לליליה כי כנישתא עדיף
 מכהמ״ל, לשם איכא נמי תורה כק׳׳ש, וס״ל
 לגלולה ק״ש כעונתה, וכיון למקיים כזה לא
מ״מ ה עליסומ שמתפללין כו, ו  ימוש איכא ט
י ס״ל לכהמ״ל עליף שמגלגין כו תוכה פ  רכ פ
 כלכיס, ולומדים תורה שכע״פ משנה וגמ׳,
 ועול למוטכ להאליך כתולה מפני שהוא תיי
 עולם, ועול לכזכות עסק תולה התפלה נשמעת
׳ אמור. והא לאמל ל׳  כלאי׳ כמדרש תנתומא פ
) לגלולה ק״ש כעונתה מת״ת, : י  מני בברכות (
 ל״ק להא לרכ פסי כאן, להתס מקריאת תורה
 שככמכ קאמר, אכל שכע״פ עדיף. ואפשר ללא
 ס״ל לדר׳ מני כלל, וכן הפוסקים לא זכרוהו.
 ובירושלמי שם אימא דכעונמה היא כמשנה,
 דעדיפא ממורה לרשכ״י ולרכנן הוי כמלמוד.
 ומשמע דלרשכ״י מלמוד עדיף מק״ש
מצפ״א)  כעונמה. (

. מולין צז ע״א ד״ה אמר. שתא י נ י כ ב  מ
 (מא••[)

י ז״ל . פרש״ י ר ן ש נ ב י ר ב א ל ת ש י נ י כ ב  מ
מ המדרש. ק׳ דהא לא  לעשות מטת הכנסמ ט
 שייך הא דאמר כוותי׳ דרכ פסי מסתכרא
 דאריכ״ל כהכ״נ מותר לעשותו כהמ״ד דהיינו
ן כפסמים (למ.) מסייע היינו י ר  הך, וכה״ג פ
 הך. וי״ל דמדריכ״ל אפשר לומר דמומר לעשומ
 מטמ הכנסמ כימ המדרש וה״ה להיפך דשרן
 הם, וכמו האיבעיא דלקמן דבשרן מומר, ע״כ
 אמר מסמכרא דגם כזה מסממא ס״ל כוומי׳,
 ומקום הי׳ לומר דפירש מכהכ׳׳נ לכהמ״ד שרי,
 היינו למכור כהמ״ס וליקח כדמיו כהמ״ל,
 דהא קאי על ממנימין, וריכ״ל אמר דמוחר
( י ״ ר פו ף כהכ״נ. ( ו  לשנומ גס ג

. לקמן כז ע״א ד״ה אכל. ר י י הע ב ו ה ט ע ב  ש
 וע״ש כמ ע״ב ד״ה במי כנסיומ. (מא״נ<
ת י ב ם ד ו ש . מ י ת ע מ א ש י ל . ד״ה אנ י ״ ש  ד
. נ״כ מסירש״י ז״ל נראה א ו ש ה ד ו ל ק  ש
ט נמי  דלמ״ד ירושלים נממלקה לשכטיס, ה
 דמקום המקדש והמזכח ס״ל נמי דנחחלק,
 וכדמסיק ענה כהדיא דמה היה כחלקו של
. וע״כ צ״ל להאי תנא דלא נתקיים כר  יהודה ו
 כמקדש וכמזכת רק הקרא דפ׳ ראה [דכרים יכ,
ד] כי אם כמקום אשר יכתר ה׳ כאתד שכטיך  י
ן לכד וכמש״כ רש״י מי  וכר, וקאי על שבט מי
 ז״ל שם, וכמש״כ גס החוס׳ כאן ד״ה ורצועה,
ן לבד, מי  דעיקר המזכח היה כחלקו של מי
 וכדאיחא כזכחיס נד דרכ מחרגס כאחסנחא
ט שס ר  יחמי מדכחא ע״ש. ונ״ל דלהט לא פ
 בקרא דבאתד שבטיך רק שם תעלה עולותין
 לכד, ולא הזכיר שם קרבנוח אחרים כלל,
 [כמש״כ ככמה מקומוח שם עולוחיכם וזכחיכם,
 דהיינו גס שלמים ומעשר כהמה] שהוצרך
 הכחוכ להודיענו דגם עולח העוף שהיא נעשיח
 למעלה כקרן מזרחית דרומית כדתנן כזכחים
ט היה כחלקו של  סד, וקרן מזרחיח דרומיח ה
 יהודה וכדאיחא כזכחיס נג וכמש״כ כחוס׳
 הנ״ל כאן, ואפ״ה כשרה היא גס אס מיצה
 דמה על הסוככ עצמו למעלה מחוט הסקרא,
 אע״ג דאז הו״ל כאילו היא נעשיח כמקום שני
ג המזכח כחלקו  שכטיס, שהקרכתה למעלה ע״
, ומיצוי וירידת דמה יהיה למטה אז ן  של מימי
 בחלקו של יהודה, [וע׳׳ש נד ברש׳׳י ל״ה
 וממצה וכוי, ובמוס׳ ד״ה ואי בסוה״ד] ואפ״ה
 קרינן כה גם ככה״ג כאמד שכטיך, משוס שהיה
 כליטה קטנה לקכל הדס שם כמש״ש רש״י ד״ה
 אימר, [ובתום׳ הנ״ל לא כמכו כן ע״ש] וכאויר
 שלמעלה באממ של בנימין לבד היה כדמסיק
ד ס״ל דהקרא  שס נד ודו״ק. ונראה דלהך מ״
 דמכל שכטיכס דכמיב שס בפסוק ה׳, נמקיים
ד אמ הגורן עצמו מארונה ו  רק על ידי שקנה ד
 היכוסי, וגכה הכסף מכל שכט ממישיס שקלים
פ׳ נשא,  כדאימא כזכמים קטז וכספרי פ׳ ראה ו
ן שעמד שס על המקום  ורק כעד עצי המי
 ההוא שהיה של ארונה נמן לו הכסף שגכה מכל
 השכטיס, למען יהיה לו רשות לסתור ולהסיר
ן משם, אכל הקרקע והמקום עצמו היה  המי
ן מתתילה ונשאר כן את״כ, וה״ג מי  של מי
 בספרי שס לגי׳ הגר״א ז״ל הכסף מכל
 השבטים והמקום משבט אמד ע״ש, ונ״ל
 פירושו כמש״כ בעז״ה, וכן נראה מפירש״י
 במומש שם שכ׳ דדוד קנה הגורן מארונה
מ״מ מקום  מהכסף שגבה מכל השבטים, ו
 הגורן של בנימין היה, כצ״ל ברש״י שם
 יכמש״ל. ולמ״ד מרושלים לא נתמלקה לשבטים
 כלל, פליגא אכל הנך כרייתות הנ״ל, וס״ל דלא
 היה המזבח והר הבית כחלקו של יהודה
, ואף שמחחלה נפלה ירושלים בחלק ן  ימימי
, התנו אז יהושע והזקנים בשעת הגורל ן  מימי
 לכעת כנין המזכת והמקדש יתבטל הגורל
 טניהס, רק יטלו דושנה של ירתו כעד זה
 כמש״ש בספרי ע״ש. ולא ס״ל כלל הלמ״מ
ן וסנהדרין  הנ״ל דשטנה כחלקו של מימי
 בחלקו של יהודה, ונחקיים כמקדש וכמזכח
 הקרא דמכל שכטיכם לכד, וקרא דכאחד שכטיך
ד כספרי  מוק״ל רק למשכן שילה לכד, כחד מ״
 הנ״ל. (מרא״כ)

׳ . (עי ן י מ י נ ל ב ו ש ק ל ח ח ב ה הי ה מ ״  ד
ג כ) כפירושו טחר כיאור. >רש״ש)  זכחים נ
. כגה״ש העלה דכריו כצע״ג. ו נ א ש ה ל ״  ד
 ולפלא שלא עיין כרא״ש, דכדכריו מיושכ פרש״י
מ ״ ר ׳ כן אליכא ד  ע״ש. וגס נ״נ דרש״י פי
 דלקמן (כז כ) כמשנה. [או כר״י שס כמשנה
. .:רש׳יש) ד] עו ) כד״ה ו (כח.  הכ׳ לפי׳ החוס׳

 דף כו ע״ב
. כלומר כ ״ ב א ד ל י א ת ו ה ה ה י ה ל ו . ה א ר מ  ג
 היה לו תלק ככ״כ כשכונתו ורצה לקנותו, ונמלך
ף ״ ט ׳ ה גי ו  כל״א אס ראויין לזריעה יקננו. [
 ורא״ש חלא לכ״כ ״כאלעיה״, וכ״ה כחוס׳
( ץ עב״ י  לקמן כת: ל״ה בתי]. (
( ץ ״ עב י בניה. נ״כ לתלא לשון זכר. ( ל ז י  ז
. ׳ ו א כ י א ה ת ל י מנה מ ד הז ״ מ ׳ ל י פ א  ו
ף ו ט קלושת כ״ה הוי ג  לכאורה קשה הא כאן ג
 הקלושה, וככה״ג ל״ס כלל ולכ״ע מילתא היא,
 כלאמלי׳ כסנהלרין. ישוב ראיתי להטו״א
 שהלגיש כזה ותי׳ לללכא קושטא לאף לגוף
 הקלושה לאו מילתא היא, שהט גם כעגלה
 ערופה ס״ל ללא נאסרה מתייס. ולי אפשר
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 הגהות מגילה דף בז ע׳׳ב - דף כט ע״ב וחידושים כט
י  וכמו שמבואר מהסוגיא לסוטה (כנ.) ופרש״
פ״ק לחגיגה (י.) ) ו : מז  שס, ובפ״ז לבככות (
) ובנלה (ז.), וא״כ ולאי לקלא : ג י  ובכליחוח (
 ושנה לא מקלי חלמיל חכם כל שלא שימש ח״ח,
 ואיו בו משום כבול חולה לח״ח, ולא מבעיא
 לכג הני חנאי ואמולאי לסברי בבלכוח ובסוטה
 לקרא ושנה ולא שימש ח״ח הוי עם הארץ, אלא
מ ולאי ללא הוי ״  אפי׳ למ״ל ללא הוי ע״ה, מ
 בכלל ח״ח אלא בשימוש ח״ח להיינו בלימול
, וכהכי לוקא ( : לג  הגמ׳, וכ״מ בספ״כ לכ״מ (
 איילי כפ״ק ולא למי לכאן. גמצפ״א)
. כלכוח ח ע״א ל״ה ב ש ׳ ו ו ם כ י ר צ מ ו ל ל  ג
 פלאני, ר״ה לא ע״כ, אכוח פלק ל משנה יט,

׳ לש״י כחומש. ל מי״ט, ועיין פי ״  ועיין פ
 (מא״נ)

׳ ו ג ׳ ו ו ח כ ל ג נ ר ח מ א נ ׳ ש ו ם כ י ר צ מ ו ל ל  ג
י ת מ ש ר ו מ א נ ן ש ח מ ח ע נ י כ ם ש ל י ע ו ל ל  ג

. כ״ה כע״י. לם. (ירמיה מט) י י בע א ס  כ
רש״שן ) 

. עיין כחוכוח (קא א). ל צ ו ח א ד ת ש י נ י כ ב  ב
( ץ עב״ י ) 

ג . לעיל כח ע״כ, נרה י ף ש א ר ת ש י נ י כ  ב
 ע״א, ר״ה כל ע״ב ל״ה לשף, חעניח טז
( נ מא״  ע״א. ,

. עי׳ שכח י תב ו י ו י ה ו ל ל ו א ו מ ש  אברה ד
נזצפ״א) ) • 0 ט נ ) 

א ל ה ו נ י כ א ש א אתי ע ד ר ה נ ב ב תי י ף ו ש  ר
ף גיטין. (מצפ׳-א) ק. עי׳ כרא״ש סו פי  נ
. שאני סגי נהור ולא אוכל לילך מכאן ב ו ל  ע
 לכלי. ויש ללקלק אמאי מכעחי ליה מה״ש,
 ואכוהי לשמואל ולוי לנפקו מ״ט, הא ולאי לא
 היו יושכים שם כטליס, הלא עוסקים כחולה,
 ואמר כסמוך למצוה חכיכה היא לכחיכ [חהלים
 כו חן ה׳ אהכחי מעון כיחך, ואמרינן [כרכוח
 ח.] מאי לכחיב אוהב ה׳ שערי ציון וגו׳
 המצויינים כהלכה, והלכה ככל חפלה קלמה
 שטנתא ואתיא, וכן כשלשה [שיושכין] ועוסקים
 כחורה שטנה שררה טניהס, ומנין אפילו
 כשנים וכוי, ואפילו אחל כמ״ש כפרקי אכוח
. שמא כאמח עסקו אז כלכר ג מ״א] ״ פ  ן
 הרשוח כללעיל לרכנן שרו, וא״ח כי אחיא
 שכינחא הו״ל לאעסוקי כאורייחא, י״ל כגון
 ללא עסקו כה על האילנא לא מגנא חורה
( ץ עב״ י  לה״ג. (

׳ להייגו . הלש״א כח״א כחעניח פי ׳ ו ב כ ו ל  ע
ו כ). ל ) ן טי י  חצוף ע״ש. ונלאה לחיילי׳ מג

רש״ש) ) 

א בביתא. כרכות ח ע״א, לעיל כז סנ י ר  ג
 ע״א. (מא״נ)

. נ״ל ה״פ לפי א ו ם ה ו ל מ ע ר ב י ה י ן ד א  מ
 שלמלנו ענוה ממה שהנית הקכ״ה הריס
 הגכוהים והשלה שכינתו על סיני שהוא נמוך,
 ש״מ לגבהות אית כיה משום יהילות, וש״מ
( ץ ־ . דעב׳ ר  מאן ליהיל כ
ו ת ו ש ע ה ל ו צ ל מ ל פ ת ה נ ל ״ כ ה ב  הנכנס ל
ן כאן, . כ״ה גי׳ הרא״ש והר״ ׳ ו ׳ כ י ר ד נ פ  ק
 וכרי״ף שלהי כרכות. (רש־׳ש)
ף ו ע״ב . לעיל ל ת ב ש ל ב ח ה ש ״ . ר ׳ י נ ת  מ
 ל״ה הא, ועי׳ש ט״ז ע״כ ל״ה כל. (מא־נ<
יה כנ אח י בנ . ו ב תי י ף ו ש . ר״ה ד י ״ ש  ר
פר . עי׳ תתס סו ׳ ו ר כ פ ע ם ו י נ עתו מאב סי  ו
' לסל. (נזהרש״ם) ״ל סי ו  י

נה ח קו ו צ ת מ מ . ו ץ ל ט ב . ד״ח מ ת ו פ ס ו  ת
. אולס קשה ( . נ״כ כן מבואר(ב״ק פא: ו מ ו ק  מ
 לענין זה רמת מצוה קונה מקומו הוא תקנת
 יהושע כן נון, וככ״ו מצינו שהנטא מבית אל
 מצא אח גויח עילו הנטא ויניחהו על התמול
, ואיך הוחר לו לשאח  וישיכהו (מלכים א יג)
 המח על החמור, אחר שחקנח יהושע כ״נ הוא
 למ״מ קונה מקומו. (מהרצ״ח)
ם י ל חקבר ן ע נ י א י ש ר ח . א ן י ח א ״  ד
. צ״ע לאמרינן כפרק נגמר הלין ם מ צ  ע
] קרקע עולם אינה נאסלח, :  [סנהדרין מז
 משריה שרי החס אפילו לאחהנויי מקכרא
 גופיה, כ״ש ממה שגלל עליו, ומה העלר כבור
 שייך כאילן הגלל על הקכל, ולא למי למלעין
 כהמוח על הקכל, לולאי איכא משום ככול,
״ל ו ׳ כשו״ע י ועי  להכהמוח ליישי לכי קכרי. [
( ץ ״ עב י  סי׳ שסח כהג׳׳ה]. י

ט ע״ב  דף כ
. (חגיגה יז כ) ש ד ה ח ר ו ה ת ר מ . א א ר מ  ג
( ש ו ב ל  חוס׳ ל״ה אמרה. (

 שכארץ ישלאל וכלי תנאי, כראמר ריכ׳׳ל לאקרו
 טתא לרכנן, ואיהו כארץ ישראל הוה קאי,
 וכישוכם מיירי, וכזה אין הכרת למ״ש תוס׳,
 ועמש״ל ג״כ. (יעב־׳ץ)
א דאסתנא. כרכות נט ע״א מ ו י א כ ת ע מ ש  ד
 רש״י ל״ה אסמני, יכמות עכ ע״א ל״ה ללא,
 קלושין יכ ע״כ ל״ה הא. (מא-נ)
א דאיםתנא. (יכמות עכ א) תוס׳ ל״ה מ ו י  כ
( ש ו ב ל  ללא, (קידושין יב כ) חוס׳ ל״ה הא. !
ה. כיון ללא הוה מחני לאחריני. י ספד א נ כ י  ה
( ץ עב״ י ) 

. ל י בב ד י ס ח י ל ״ א י ד פ ן תקי י ח ב ח מ ״  ת
! ץ ־ ב ע י ן לא חשש להספילו כלל. ! ״ ר  ל
. חעניח כג ע״כ, סנהלרין יא י דא״י פ  תקי
 ע״כ. (מא״נ)

א. אכוח לל״נ פי״כ. ש בתג מ ת ש א ד  ו
 (מא״נ)

. לא כשם ז ״ ר ר מ א א ד ת ל י א מ נה ח ר מי ו מ  ג
 ר״ז אמרה ר״ל, אלא כך היחה שומה כפיו כמו
 שאל״ז אחליו, לילמא כי סליק ר״ז קיכלה
 מל״ל, ולפי שנולעה שמועה זו ונתפרסמה
י ל״ז, קכעה תלמולא כשמיה ככל  כככל ע״
 לוכתא, אע״פ שככר היתה שגורה כפי ח״ח
 שכא״י, וכך מצוי כמלמול שנאמרו שמועות
 והלכומ כשם אמוראים שככל היו ילועים
( ץ ״ ב ע י  מלפנים. !

. נלה עג ע״א ר״ה מנא. הו י י אל ב י ד  תנ
 1מא״נ)

ן א ב ו ה ו ש ח ל ט ב ו ת מ ו כ ל ה ח נ ו ש ל ה  כ
. עי׳ סוטה (ככ.) וכמ״א שם. ב ׳ ה׳ ו  ע

( א מצפ״ ) 

ת. לעיל כו ע״כ ל״ה ואפילו. ו כ ה הל נ ו ש  ה
 (נזא־נ)

. ן י ט ש ק ת ן מ י א ן ו תי או ן נ י א  רש׳׳י. ד״ה ו
׳ש)  עי׳ יומא (יא.). (רש׳
. נ״כ לש״י לשיטמי׳ כגיטין ׳ ו ן כ מ ח ב נ ח ר ״  ד
 לל״א ב לסמס ר״נ הוא רנב״י, ועיי״ ש כמוס׳
. (מל״ה) י ״ ש  שמולקים על ר

׳ ו י כ ר ה ת. ש ו . ר״ה בתי כנסי ת ו פ ס ו  ת
. עמ״א סי׳ קנא סקט״ו. ן ת ש ו ד ע ק ק פ  ת

רש״ש) ) 

ם י מ כ ו ח א תקנ י ל א ד ו . ד ו ל י פ א ה ש ״  ד
. עי׳ בבא ׳ ו א כ ת י י ר ו א תה ד ו ו כ ת ד י ל ר ד ב  ד
 מציעא ל ע״א, אבל שם היא למאן לסליג על
 רכ ששת, ואנן קיימא לן כרב ששת. (מהרש־־ם)

ט ע״א  דף כ
. לעיל ג ע״א וע״כ, ת ״ ן ת י ל ט ב  גמרא. מ
 סנהלרין מט ע״א, כמוכומ יז ע״א, מנמות צט
! נ  ע״כ ל״ה שכיטולו. (מא־

להכנסת ת ו מ ת ה א צ ו ה ת ל ״ ן ת י ל ט ב  מ
. והנה הרא״ש כפ״כ לכמוכומ כמכ י ו ה כ ל  כ
 ליש מפרשים למכטלין מ״מ היינו לרשאין
 לכטל, אכל אין מונה לכטל מ״מ רק מפני ממ
 מצוה, וכשאר ממיס הוי רשומ. והקשה עליו
 הטו״א מלאמרי׳ כפ״ק ככור מורה לימיל
 ממור אפי׳ ממקרא מגילה, ולייק לה מהא לאין
עד כפני מ״מ וכ״ש מנוכה ופורים, ומ״מ  מו
 דיתיד קיל אפי׳ מעכודה, וכ״ש דת״מ קיל
 ממקרא מגילה דתמירא, וא״כ ככוד תורה
 דיתיד דממור אפי׳ ממקרא מגילה ק״ו דממיר
 מעכודה וק״ו כן ק״ו דתמיר מת״ת דיתיד,
 והרי הא דמכטנין ת״ת להוצאת המת מיירי
 ממאן דקרי ומני וכדמסיק וה״ל ככוד התורה,
 וא״כ ודאי דחייטו לבטל ח״ח האמר, שהרי
י כבוד  אפי׳ עבודה ומגינה חייטן לבטל מפנ
 חורה, ק״ו לח״ח דקילא מהן דחייטן לבטל
 מפני הוצאח המח דקרי וחני, דה״ל כבוד חורה
 עכ״ד. ונראה די״ל דהא דמסיק כסמוך דהן
 דמכטלין איירי ממאן דקרי וחני, היינו רק
״ף  מקרא ומשנה ולא גמרא, וכך פירשו הרי
) לישחמש  והרא״ש כהדיא הא דאמר לעיל(כח:
 אינש כמאן דחני ארכעה ולא כמאן דמחני.
 דמני היינו ששונה סדרי משנה, ומחנה היינו מי
 שלומד גמרא, וה״נ מפרש כן. וגדולה מזו
ד סי׳ שסא ״  מבואר מלברי הפוסקים הובאו ט
 לבמקרא או במשנה לחול אמרינן למבטלין
. ולפ״ז שפיר איכא למימר לככה״ג ׳  ת״ת כו
 ליכא חיוכ לכטל ת״ת מפני הוצאת המת שאינו
 לק כמקלא וכמשנה, ולא למי לככור חורה
 לאמל כפ״ק לחמול, להתס כתלמיל חכס
 איירי, והיינו כששימש ח״ח שהוא ענין למול
 הגמ׳ לילע טעמי המשניוח, וזהו עיקר הוראה

. עי׳ ת ו פ נ ו ט מ ת ה ו א ו ב מ י ב ת ר ה ר א ה ל  ו
לף כ). (מצפ״או  מה שכתבתי כתענית (

. ׳ ו ת כ ו פ נ ו ט מ ת ה ו א ו ב מ א הרהרתי ב ל  ו
׳ סי׳ אזולאי על הספל חסיליס סי׳ כח בזה,  עי
וסף א״ח סי׳ פה אוח ו, ועי׳  ועי׳ בלט י
ג לברכוח ה״ל לל׳ זעילא הרהר ״  ילושלמי פ
 ל״ח בטח הכסא להשמל ממזיקין, ולשיטח
ת הכסא שלי, ג לשבת להלכות ט ״  ילושלמי פ
 ועי׳ בל״ן ללא קיימא לן כן, א״כ י״ל לזהו
׳ זירא, ועי׳ בסלר הלולומ לל׳  הרבוחא של ר
 זירא בש״ס הוא ר׳ זעירא בירושלמי, ועי׳ זבחים
 קב ללאנסו שרי. (נזהרש״0)
. ן י ל י פ א ת ל ב ה ו ד ו א ת ל ת ב ו מ ע א ב ר  א
 שכח קכז ע״כ, כלכוח כל ע״ב, סוטה כא ע״א

 ל״ה ח״ח, מנחוח קי ע״א ל״ה שמא אח.
ן  (מא״נ

. כלכוח כח ע״כ, טצה לח ע״א. י ת ש א ש ל  ו
0 ״ א מ ) 

. (עירוכין כג א) ה ד ו ה ר י ״ ד א ו ע  מתני׳. ו
 חוס׳ ל״ה אילימא. (לבוש<
ת י א ת ו מ י ש ה ׳ ו ו ב כ ר ח  בהכ״נ ש
ף סא, וע״ש סכ ע״כ . ברכוס ל ם כ י ש ד ק  מ
 ל״ה גילוף, יכמוח ו ע״כ ל״ה יכול, ועיין לעיל
ף י, מנחוח מא ע״כ ל״ה כש״א. (מא״1)  ל
. (מנחוח מא כ) חוס׳ ל״ה ן י ל י ש פ ן מ י א  ו
( ש ו ג ל  כ״ש. (

. וקשה לאימא ן י מ מ ו ן ש ה ש ף כ ן א ת ש ו ד  ק
ל לכחוכוח  מקלשיכס שהיו ככר, וכלאמל כפ ״
ט נערה המאורסה ללרשינן הנערה דף מה) ג ) 
לף ט) המנחה  שהיחה כבל, וכפ״ק למנחוח (
פ מ״ש כפלי עץ חיים  שהיחה ככר. וי״ל ע״
ט להל״ל אח מקלשיכס ״ י  שער העמילה פ
 השימוחי, ומלכחכ מקלשיכם כסוף משמע לגס
ל כחי׳  בחלבן קלוש. ועי׳ מה שכחכחי עו
( א מצפ־ ) . ( :  ליבמוח(קג
׳ . עי ׳ ו ן כ י מ מ ו ן ש ה ש ף כ ן א ת ש ו ד  ק
 הגהת מצפה איתן, ועי׳ מהלי״ט ח״א קבב
 ושו״ת שבסוף ספר משפט שלום, ועי׳ פלי עץ
״ט שעל העמילה. (מהרש״ם)  תיים פי
. מלשון עגמה נפשי לאטון ש פ ת נ מ ג י ע נ פ  מ
( א  (איוכ לה). (ג׳ מהרש״

ן בהם. (פסחים קא א) י ל כ ו ן א י  גמרא. א
ש, מא״נ) ו לב  חיס׳ ל״ה לאכלי. (

׳ הגי׳ כחעניח . עי  רש״י. ד״ה בחניסתו
רש״ש)  וכחוס׳ שם. (

ן א נתק ן ל ו ז מ ת ה כ ר ב . ו י . דייה כ ת ו פ ס ו  ת
. ערש״י גיטין ׳ ו ם כ ו ל י ש כ ר ם ד ו ש ן מ ה  ל
 נט. ואולי כונת חוס׳ היכי לליכא מצוה
 לוקלשתו מה״ת לק מלרכנן, ועי׳ גיטין שם
. (מהרש־ם)  ותטן

׳ . עי ל ו כ ו י נ י א ן ש י נ ׳ בע י פ . א י תי ל ה תי ״  ד
( א גי מהרש״  ככורות כ כ מל״ה שמא. !
ד ב ל ת מ ר ח א א ר מ ו ד ח ו ע . ו ד ו ע ח ו ״  ד
ת שאול על המשניות . עי׳ הגהת ט ה נ ו ש א ר  ה

ט לנלריס מ״כ מכמה מקומות כזה. ״  פ
 (מהרש״ם)

ן י ח ר ו פ א ״ ע ר א ד ח . ו ן י ל כ ו ן א י ח א ״  ד
ם י ר ד ח ל ב ״ כ ר ״ ב ו ב ת ש ו ו ל כ א  ד
ת הכנסת. ע״ש במוס׳ שזה י ב ם ל י כ  הסמו
 עולה לפי שטמס בעניו קילוש במקום סעולה.
 אמנם נ״ל שאין צריך לדחוק כבך לאע״ג לאין
 אוכלים בהן סעולח הרשוח, אבל למצוה שרי,
פ ״  ולאורחין נמי ולאי מצוה היא, כלאיחא ר
 מפנין, ואף רבנן שרו כה ככל מילי למהני להו

 כלאמרינן לקמן, ועי׳ מ״ש שס בס״ל.

 דף כח ע״ב
. חעניח יט ע״א. ן ן נכנסי י א  גמרא. ו

 (מאייו)

. לכאורה מאי ו ה י י מ ר ש כ ן ד א ם מ י ב ש  ע
י פליג על ח״ק וס״ל לאף  קושיא דמשמע לר״
 אין קורין וכו׳ כדי שיעלו כהן עשכיס. וצ״ל
י יפלוג לאסור ככל ״  דסכר הש״ס דאין סכרא דר
ש) רש״  הני, והראי׳ דכמשנה לא חשכ להו. (

. (ב״ב ג ב) תוס׳ ל״ה ועיילו. ם אי ה ל תנ  ע
( ש ו ב ל ) 

. נלאה להיינו לוקא י ו ן כ נ י ל י י ע י ד א י ה ר מ  א
 כמו המעשה באן שהיו עומדים כתוץ ונכנסו
 מפני המטר, דמתזי כזילותא הוו צריט להאי
 טעמא, אכל תלמידי תכמיס העומדים כטהכ״נ
 ולומדים שם, מותרים ככל דכר הנאה הנאותה
 להם בה, גס בישוכם, ואפילו ככית הכנסת

 כתוכות בד ע״ב. (מא־-״

. עירובין נד ע״כ פ ״ ת ד ו א י ד י מ ל ו ת ל א  ש
״ ״ א מ  ד״ה תנו לו. (

ו מ ו ק מ ב ל ש י . ל א פסעתי ל . ד״ה ו י ״ ש  ר
רש״ש)  כצ״ל. (

י ו נ ו כ ל י פ . א א בניתי ל  תוספות. ד״ה ו
. ט מראה שאינו מחשיבו לקרותו אי נ א ג ל  ד
״ט תהליס ד] שהיה  כשמו, כמ״ש במדרש [שו
ד מתרעם על שקראוהו כן ישי, כאילו אין לו ו  ד
 שם. וצ״ע שמצינו כמה פעמים כתלמוד שלא
ט  הקפידו על כך, כמו שאמר כן עזאי על ר
 עקיבא מוץ מן הקרת הזה [בכורות נס.], וכן כן
 זכאי, כן כמירה, דכוומייהו טובא, ואצ״ל מן
 האמוראים שהיו מכנים אפילו שם לגנאי כמו
ן מכלא, ט ד 3) סמיא אוכמא, ר י  3פ״ק (
ץ) ׳ יעב׳  וזולת. (

 דף בח ע״א
. כרכות מז ן י כה נ פ י ל ת כ ר א ב ל  גמרא. ו
 ע״א כרא״ש, גיטין נט ע״כ ד״ה דאפילו,
 מגתות קט ע״א ד״ה לא ישמשו, הוריות יג
 ע״א נדטס סכ. (מא״נ)

. תולין מג, וע״ש קלכ, ו מ ר ו א ה ל ה ש מ ה ב  מ
 וע״ש קלו, יכמות סג ע״כ. (מא־•״
״ ״ א מ . שכמ קיד ע״א. ( י א נ ש ל מ  כ

. עט״א שכמכ י א י נ ש א מ ל י א א נ ש ת מ ״  א
 כס״ד ואע״ג דאמר יכול לממול על הכאמו
 כדמוכמ כסס״מ(כצ״ל) דכ״ק צ״ג. נראה דכוון
 להא דמניא שס הכני פצעני על מנמ לפטור
ר אינו אלא  פטור. אכל אין זה ראיה, דהאי פטו
 ממשלומין, כהא דמנן המס קרע אמ כסומי כו׳
ר, דודאי חייכ משום כל מ לפטור פטו  ע״
טה גופי׳ דעוכר,  משמימ, דלא עדיף מרי
 כדמוכמ כשכמ (קכט. קמ כ), ושם ככ״ק (צא
 כ) שהמקרע עה״מ יומר מדאי לוקה משוס
צ 3) והקוצץ נטיעומיו אע״פ  כ״מ, וכן מנן שם(
 שא״ר סטור, וכ׳ המוס׳ שס (צא כ) ד״ה החוכל
 למייכ מלקומ, ועול דכמוכל גופא אר״ע שם
 כמתניתין לאינו לשאי למכול כעצמו, וכ״פ
ן כס׳  הלמכ״ס לפ״ה מהל׳ תוכל, ומלכרי הר״
 שטעות שתים כתלא על הכטימא לנשכע להרע
 לעצמו, מוכח להוי איסול לאוליית׳, ופשיטא
ש) ׳ רש׳ ף אחל אפילו אס הלשהו. ! ט  ללא ע

. (גיטין נט כ) תוס׳ ל״ה לאפילו. ן י ו ש  ב
( ש ו ב ל ) 

. כ״ק קיל ע״א ל״ה חל, נלה טז א ז ו ו ו ג ת  א
ב (מא״נ) ״  ע

. יחכן משוס א קל י ד א ד ש י ר ב א תי ק י י  סל
ל לפאה, לכן ״ פ  לכלקל קשה לעלוח כלאיחא ר
 סליק עלי׳, כלי שלא יוכלו לעלוח אחטו מהר.
רש״ש) ) 

. עמש״כ ד ח ר א מ א ה נ מ ש ל ב ר כ מ א ס נ  א
רש״ש)  טומא (לל 3) 3ס״ל. (
. עי׳ ׳ ו ד כ ח ר א מ א א נ ש ל ב ד כ מ א ם נ  א

 נולע טהולה מהל״ח א״ח סי׳ קלט.
 (מהרש״ם)

. (ז3חיס י3 א) חוס׳ ו ר ד ע ב ד ש ח ו י ד מ ח  א
( ש ו ב ל  ל״ה הגייה. (

. יומא כה ע״3 ח״י ו ר ד ע ב ד ש ח ו י ד מ ח  א
לף לל ע״כ ר״ה אמר קרא, זכחיס  ל״ה ושחי, ו
״ ״ א מ  יא ע״כ ל״ה אחל, ככולוח יז ע״א. (
. (שכמ קנ א) חוס׳ ל״ה ק ״ ב י ת ר י א ב ל ר א  ש
, (ב״ב קיג א) מוס׳ ל״ה ומטי. (בכורות  ור״י
 נמ א) מוס׳ ל״ה מוץ. [א״ה, לברי המוס׳
ו מוכמ שכבל  ממוהים, לכמס׳ אטמ לל״נ פ״
 היה לו כן גלול קולס שהלן ללמול ע״ש, ועי׳
 בסלר הלורוה מ״ש בזה, ועי׳ כהגהומ
( ש ו ב ל  מוהלי״ב ז״ל]. (
. שבמ קנ ע״א ל״ה ולבי, ב״ב קיג ק ״ ב י ת ר  א
 ע״א ר״ה ומטו, ככורומ נמ ע״א ל״ה מוץ,
 גיטין כז ע״כ, סנהלרין נכ ע״א. (מאיינו
. עי׳ ע ש ם ר ד ת א ו מ ד א נסתכלתי ב י ל מ י  מ
. (מצפ״א) ( ה: גה( י  מג

. לעיל טו ע״א, כ״ק צג ע״א. ע ש ר ו ה ש ע  ב
 (מא״נ)

. (בכורות כ כ) מוס׳ ל״ה ת ו פ ת ו י ש ד ב א ע ל  ד
 שמא. [א״ה, עי׳ מה שהעלנו בשבמ ל׳ קית
( ש ו ב ל  3זה]. (

. סנהדרין סג ע״3, תי י כו ד ה ת ב ו פ ת ו  ש
 ככורומ ג ע״א ד״ה שמא, ועיין ע״ז דף כ,
 וע״ש יט ע״א ד״ה אנא, שכמ קימ ע״כ, ערכין
 טז ע״א, 3״3 קסג ע״3. (מא־׳נ)
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 וחידושים
׳ה ל הקב׳ ו ש ת ר ו ב א ג צ ו ה מ ת א מ ש ״  כ

דע ניהולה מהל״ח א״ח סי׳ כ. . עי׳ נו ׳ ו  ב
 (.מהרש״ם!

רה. ר״ה לנ ע״א ל״ה מחחיל. ב בתו ו ת  כ
 (מא״נ)

ן שזו ״ ר ם. עיין נ קי חו ת ו ו צ ר מ ו כ ב ל ח  כ
 ג״א היא, וצ״ל שקורין מצוח וחוקים ונכור,
( ץ עב״ י ׳ קצט). ( י ס ) נ ״ ן ח נ ע  ועי׳ שאילח י
. צ״ע על היכן, כי אין ד ו מ ע י ן ו י ר י ט ם מ  ו
 נראה שהיו אומרים כהפטרה כל מפלח שלמה

 עד גמירא, גם אינה ענין כל כך לש״ח.
( ץ עב״ י ) 

. שכח כג ע״כ ל״ה והדר. ׳ י סר ת דז ו ר  בנ
ן  (מא״נ

. לעיל ד ע״א ד״ה פסק, וע״ש כא ם י ר ו פ  ב
 ע״א ל״ה אין. ומא׳-נו

ל ו מ ת א ת מ ב ש ד ב ח א ת ב ו י ה ל ל  ח
. נ״כ כרא׳׳ש הגירסא א״ר הונא חל ן י ר י ט פ  מ
 להיוח כאחל כשכח וכו׳ אר״י כריה לרכ שמואל
 כר שילח משמיה לרכ ר״ח אכ שחל להיוח
 כשכח. וכמכ ררכ לשיטחו אזיל ע״ש, וכן נראה

נ ל״ה ר״ח אכ ע׳׳ש. ״  מל׳ החוס׳ לקמן ע
 ;מראייכ!

י ל ע ב א ש ל . א ר ״ ג ת ״ . ר״ה ה , ׳ ׳ ש  ר
ת ו ר ק י ל ״ ת ב ו ש ע ו ל ג ה נ ׳ ש ו א כ ר מ ג  ה
. נ״ל ללא כליוק כחכ כן, לאף ׳ ו י כ נ ם ש ו י  ב
 הא דיו״ט האחרון ש״פ קורין ויהי כשלח,
 ודיו״ט האחרון (של סוכות) קורין כה״כ, אף
 שהמה נהוגים גס כא״י אינם אלא הוספה
 מכעהג״מ. (וכזה א״ש מה שפסק כשו״ע סי׳
 חרסח דכא״י קורין כשמ״ע כוזאח הכרכה,
 והכה״ג העלה כצ״ע מהגמ׳ הלזו, דהגמ׳ איירי
 כחו״ל) וראיה מדל״ק כמקום ולמחר והאידנא
 כמו כימים הראשונים וכעצרח וכר״ה, וכ״מ
 מראשיח דכרי רש״י עצמו, שכ׳ עד ושאר כל

 ימוח החג, וכן מכואר כחיספחא.

ל י ל ׳ ב ו ו כ ת ל ם מ י ש פ ם. ל ו ד הי ו ה ע ״  ד
ד כש״ר פי״ח אוח י׳ ס״ . עמש״כ נ ׳ ח הי ס  פ
 כמ״ח. ול״נ להוסיף משוס דכחיכ שס והחרים
 ה׳ אח לשון ים מצרים כו׳ והיחה מסלה כו׳
׳ ש - ש ר  כאשר כו׳ כיום עלותו מא״מ. ;

י ש ש ח ב ר ו ן ת ת מ . ד ׳ ו א כ נ ד י א ח ה ו ״  ד
. והא דנקט האידנא, עי׳ הגהמ ן ו  בםי
 מהרי״ש א״ח סי׳ חצד ראי׳ מזה להריכ״ש
 שהכיא החק יעקכ שם. (מהרש-ם!

ל אדם ו ש ש ס נ . ש ׳ ו ת כ ו י ר ע ץ ב ר ו ה ק ״  ד
. הכי חנינן שלהי ו פ ק ו ו ת ר צ י ן ו ת ד מ ח  מ
, וההיא אקרא קאי, מיהו כחר [ : ג כ  מכוח [
ח הגדולה לעיניה דיצר הרע, ס  דכחלוהו אנשי מ
. [ : ט  ומהני דלא מגרי איניש כקריכמיה [יומא פ
 לא דייק לישניה דרש״י כולה האי, דהאידנא לא
 עכירה מצויה היא, ולא יצרו מקמו עליה, אלא
 שי״ל דלא אהני אלא לקריכמיה דהיינו אמו
 ואחומו וכמו ודכוומה, דמשוס קורכא דידיה
 נינהו, ואכחי איכא אשח איש חמוחו וכלחו
ן הזהרו כי מפני  ואחומ אשמו, ואמר ר׳ טרפו
ט נכשל ״ , וחלמידו של ר [ :  כלחי [קידושין פא
, ואוי נמי לנו כדור אחרון הלז  כחמוחו [שם]
 חזר יצרא דעכירה לאיחנו הראשון, אל פריצי
 כני עמנו, איש כשר זרועו וזרעו יאכלו, מרוח
 אף ה׳ יכלו, היא הכת המודתת הרצה אחר צכי
 שנור לכאר שחת. ייעב״ץ)

ם י ש נ ה י ש פ  תוספות. ר״ה במנחה. ל
רש״ש! . עי׳ שלהי תענית. ( י ו ת כ ו ט ש ו ק  מ

 דף לא ע״ב
. ת ב ש ת ב ו י ה ל ל ח ב ש ח א ״ . ר א ר מ  ג
נ ד״ה אנל, לעיל כא ע״א ר״ה ״  פסחים מ ע
נ ד״ה למחר. ;מאי׳״ ״  אין, כרכות יח ע

י״ט פ״א . עתו ׳ ו תי כ י א בר ם ל ר א מ א נ  ש
 דאכות מ״כ ד״ה ועל העכודה. .:רש״ש)

. הן י א על ה ה ת ים מ ק קי ״ מ ה ץ ב א ן ש מ ז  ב
 וקשה הא אי׳ כמ״כ והוכא כילקוט אמור, א״ר
 ורדימוס אמר ר׳ יוסי כל מי שמניח לקט שכחה
מ״ע מעלה עליו כאלו כהמ״ק קיים  ופאה ו
 והקריכ קרכנומיו כחוכו. וא״כ אמאי אמר כאן
 מה מהא עליהן, הא איכא מקנמא כמצומ לקט
ע גס כזמן שאין כהמ״ק קייס. וי״ל ״ מ  שו״פ ו
 דההיא דמ״כ אינה אנא למ״ד דקדושה
 ראשונה קדשה לע״ל, ולא כטלה קדושמ הארץ
 כחורכן הכיח, ואיכא חיוכ דמו״מ מה״ה וה״ה

 מגילה דף כט ע״ב - דף לא ע״ב

 דבריו. אך לפ״ד סיומו וכחוך שכוע שלאחריה
רש״ש)  יהא פורים, לא א״ש. (

 דף ל ע״כ
׳ . עי י א סו ״ ר ה ד תי ו ו י כ י ר אב מ  גמרא. א
 כהגר״א א״ח סי׳ חרפה סק״ו. «חל״ג<

. עט״א. ומש״כ להא ה ״ ר ח ל י ע ל י י  מס
 כחעניח של מעמלומ ל״ש כנופיא כוי, סמוה
 למה לו לכ״ז, כיון למפורש כמשנה להיו קורין
 כשחריח ובמוסף. גס מש״כ ללפי ש״מ דלא
 היה מפלח מוסף כמעמלוח לק״מ ע״ש.
מ יקשה כיון להיה להם קריאה  לכאורה מ״
 כמנחה וליימי ס״מ ככשאר חעגימ, וכפרט לפי׳
 הדמכ״ם והרע״כ להוה נמי קריאה כנעילה
 כמ״ש המוי״ט שם כמ״ג. אכל ל״נ רל״ק כלל
 ממעמלומ, הואיל ללא הימה אלא לאנשי מעמל
 כנכד, ולא נמכטלה קריאה ליומא משאר העם,
 משא״כ תעניות יש כהן השרן ככל הצכור,
ישו ד ד״ה בתעניות. !רשי י״ט מ״  עתו

א. ר״ה כז ע״א, תענית יכ י פ ו נ י א כ ר פ צ  מ
 עי״כ, וע״ש כח ע״א, סוטה לט ע״כ ד״ה אם
( נ  עונינו. !מא״

) סוס׳ ד״ה אם. . (סוטה לט נ י מ ח ו ר ע  ב
( ש ו ב ל  ו

. ע״ש סי׳ ׳ ו א כ י פ ו נ י א כ ר פ צ  רש״י. ד״ה מ
 חקסו סק״ד. ומ״ש שס וא״א לומר שהר״ן
 מפרש כפרש״י כו׳ וחימה גדול על המפרשים
. הנה כר״ן כאן מפרש להדיא כפרש״י וכחכ  כר
 וא״ת לדידן כו׳. וע״כ צ״ל דהר״ן דתעניח שם
 היה ס״ל כאמת כקושיתו כאן, וי״ל דזהו ג״כ
 דעת רכ פלטיא גאון ודו״ק. (חל-ג!

ץ א י צ ו ו מ נ א א ש ה . ו ר א ש  תוספות. ר״ה ו
ו ש - ש ר ׳ כצ״ל. . ו ת כ ״  ס

נ ר״ל כיו״ט של פסת ״ . נ ת ו ד ע ו מ . ב ד ״ א  ב
ר מקרננות  ועצרת וסוכות שקורין מפטי
 היוס. :מל־־ ה י!

. ע״ש סי׳ תרכא סק״ג. ועי׳ רא״ש ד ״ א  ב
 ומרדכי שהביאו ראיה מן הירושלמי אמר ר״י
: ג ״ חל  נפתא שכת כוי, וליתא כירוש׳ שלנו. ;

 דף לא ע״א
. (כרכוח יח א) תוס׳ ת ו ל ל ק ת ו ו כ ר  מתני׳. ב
 דייה למתר, (פסתיס מ כ) תוס׳ ד״ה אכל,
( ש ו ב ל ז סה כ) תוס׳ ד״ה אכל. ( ע״ ) 

ת. עיין ע״כ ד״ה ר״ת, כרכות ית ע״א ו כ  בר
״ • א מ  ד״ה למתר, לעיל כא ע״א ד״ה אין. !

. ר״ה כד ע״א, כ״כ קכא ע״א. ה ש ר מ ב ד י  ו
( )  (מא״

. שכת פז א מ ו י י ר א ת כ י א א ד נ ד י א ה  גמרא. ו
״ ״ א מ  עיי־כ. (

. פסחים צו ע״א, וע״ש קטז ע״כ, ח ל ש י ב ה י  ו
 וע״ש קיז ע״א. (מא••״

י״ט שכ׳ דמי שלא . עתו ר ו כ ל חב ר כ ח מ ל  ו
 קייס מצות שממה יקיימו עדיין. משמע דיש לה

ו כ) כס״ד.  חכלומין, ועמש״כ כחגיגה (
רש״ש) ) 

. נ״ל טעם ׳ ו כ ך ו ש י מ ר ק מ א ל מ ל ג ע ו ה  נ
 קריאת המועדות. דכיוס א׳ דפסח קורין משך,
 ונא תורא שהיא פרשת מועדות, כדי לעשות
 היכר לעומר, דכשיקרא גס כיוס א׳ תורא יטעו
ס כ׳ קורין כשכיל התג, לפיכך כא״י  דגם טו
 דיוס כ׳ חוה״מ הוא לא יטעו, ושפיר תנן
 כמתני׳ כפסח קורין וכו׳ כיוס א׳ כטום כ׳
 כפרש״י כד״ה ושאר כל ימות. ובעצרת
 כחרווייהו ואיסכא. דאחריס לשיטתייהו כר״ה ו
 דאין כין עצרת וכו׳ וחמיד עצרח כו׳ לחודש,
ס א׳ כחודש השלישי  וכווחייהו נהגינן וקורין טו
 (שמורה שעצרת תלי כימי החודש) ולא שכעה
 שבועות ככמתני׳, וכ״מ כפרש״י. וכר״ה קרינן
ה ״ ר ) ל ״ ס  כיום א׳ וה׳ פקד. די״א היינו ר״נ ד
 טז) אדס נידון ככ״ש ולדידיה פקידה אינה
 עיוני כעלמא והוה וה׳ פקד מן הזכרונות, ואנן
ט ס״ל, לפיכך עכדינן כיוס א׳ כי״א. וכטעם  ה
 הפטרת ש״ת שתמהו התוס׳ על רכ האי, נ״ל
 דטעם הפטרת ויעמוד שלמה, משום תפלת
 גשמים שכה, והיינו לרכ או לשמואל(תענית ד)
 דכש״ת נמי מתחילין, דמפסיקין ומתתילין, אכל

 לדידן דאין מפסיקין ל״ש הך הפטרה.
ה) ראמ״ ; 

, לקמן ן ף כג ע״א ד״ה טו . לעיל ד ב ו ום ט  י
־״  לכ ע״א. (מא׳

כה. לעיל כג ע״כ ד״ה ו ן בחנ י ח י ג ש ן מ י  א
 תד אמר, שכת כד ע״א ד״ה מהו, וע״ש כג
 ע״כ ד״ה הדר. ומא׳•״

א ת י י ש ר ׳ ק ו ה כ ו צ אתה ת ל בו ״ ר ח מ ת  א
. כצ״ל כדלקמן כאביי, וכ״ה י ו ה כ ת א ו  מ
 כרי״ף ורא״ש. 1רש־׳ש)

ה. לעיל דף כ, וע״ש כג ע״א ו ל בואתה תצ  ח
 ד״ה תד אמר, יומא סט ע״כ. 1נזא־נ)
ו ש ד ח רה. ל ה תו ר מ א א ל . ר״ה א י ׳  רש׳
. לישנא דקרא י ו מ כ ״ ו ת ת ל ו ת ע א ב ה  ב
 (עולת חודש) נקט. אכל פשוט דגס חטאת
 דר״ח מתרו׳ תדשה, או דלא קאי תיכח עולת
 רק על תמידין. ורש-ש)

ת. עי׳ רש״א שכ׳ דהכי הל״ל ו ל להי ה ח ״  ד
ר הסמוכה לכי תשא. ל״ד דהא עתה דנין  כ
 עליה מה היא פ׳ שקלים, אי תשא אי צו, לכן
 שפיר מיסתס קא סתים לה ולא קראה כשם.
ן יכתוכ , דאי  ואולי דלזה דקדק לומר ר״ת כר
 פ׳ שקלים כפ׳ הסמוכה לפ׳ שקלים, אכל הא
 דקאמר לקמן עלה כשלמא לאכיי ניחא, ע״כ לא
ן ו  יפרש ר״ח כוי, דכר״ח מאי ניחוחא, דהא ט
׳ וכר״ח טניהם אפילו לאכיי  דצריך לקרוא פ
( ש ״ ש ר  איכא היכרא, עק״נ אוח לז. ;

ו ת ו ש ע ׳ ל י . פ א ת פ ל ה  תוספות. ד״ה ו
. עי׳ שו״ח כיפ אפרים א״ח סי׳ ׳ ו ר ס ק י  ע
 יח. !מהרש״ם)

ף ל ע״א  ד
. ואכיי נמי ת ה בשבתו ל פ ו נ כ ״ . ה א ר מ  ג
 מודה דכופלה כשכחוח מלכד שכופלה כאוחה
 שכח שאין עולה לחשבון לשכח הכאה. והא
 קמ״ל חנא גס מלפניה. ולהט לא טיל הכא גם
 חל ככי חשא עצמה. דהחם ליכא כסילח
 שכחוח. (ראמ־־ה)

ו ה י ל ר צ כ (כצ״ל) ב ״ א ן ד י מ י ד ק ר מ מ ב א  ר
. עט״א שהקשה דלרכנן דס״ל שואלין ל״י ש ״  י
ר כוי, א״כ מד כפ״  קודם, וילפי מהא דמשה עו
 ה״ל ל״א יום עס יוס המעשה, ולמה סגי
 לקרוח פ״ש כר״ח, דלא הוי רק ל״י עם
 יוהמ״ע, ותירץ דיוהמ״ע של ר״ח ניסן כיון
 דלילה א״ר לה הוה נמי ככלל החשבון. ותימה
ף כיון דילפי מהא דמשה, ושס גם  לסוף סו
והמ״ע א״ר עד כה״ע כמש״כ כעצמו,  מקצח י
 ואפ״ה הוה ל״י זולתו. (רש׳־ש)

. פסתים ו ע״כ. ת ו נ ח ל ו י ש מ ו ו י ה י ל ר צ  ב
 (מא־־״

׳ . ג״כ עי ת ב ש ת ב ו י ה ל ל ח ם ש י ר ו ר פ מ ת  א
 תשומת נודע כיהודה מהדו״ק חאו״ח סי׳ מכ.
 [עיי כס׳ דמשק אליעזר סי׳ תרפח ס״ק יח.
 וכמחכ״מ נעלם ממנו שהגירסא ככל הדפו״י
 וכרוכ דפ״ח אחמר נמי כו׳ פורים שחל להיוח
 כשבת, ורק כקצח דפוסים חדשים נשחכש
 והדפיסו כע״ש כמקום כשכת. ופלא על המחבר
 הנ״ל שכתנ דנעלס מהנו״כ האי איתמר נמי,
 איך לא השגית כדברי הנו״כ שם שמטא
 האיחמר נמי להוכחה דהלכה כר״ג. וצדקו
 דכריו מאד לפי הגירסא האמחיח שאין לזוז
 הימנה]. (מהרצ־יח)

. י ו כ ם ו י ד ק ש מ ״ ע ת ב ו י ח ל ל ח ם ש י ר ו  פ
נ עי׳ כשו״ת מ״כ מהד״ק חלק או״ח סי׳ ״  נ
 מכ. ומרא־־כ;

׳ תוך שכת ש בח. ופרש״י האי כתוכה כו ״  א
ד כסופה תני ח״ל  עצמו. וכן מגעים פ״א מ״
 כתוך השכת, והכוונה דוקא כיוס שכת עצמו
( ש ״ ש ר  ע״ש. !

. להודיעך שלא חזר כו ל א ו מ י ש ב ן תנא ד כ  ו
 שמואל, שכן גס כני ישיבתו שסדרו משנתו אחרי
ץ) ׳ יעב׳  מותו [קכועהו] כך. (

. לעיל כ ע״כ, וע״ש י ו ץ כ פ ק ו א מ כ י א ן ד ו י  כ
 יח ע״א, שקלים דף ד. (מא••״

׳ . עט״א. ועי י ו ץ כ פ ק ו א מ כ י א ן ד ו י  כ
 כהגר״א ז״ל סי׳ חרפח סקי׳׳ח, וכמש״כ כס״ד
 כס׳ עלייח אליהו כסוף המכחכיס, ויש שם
 השמטח הדפוס וכצ״ל וכפי סוגייח הגמרא
 כריש מכילחין וכרפ״כ כפי׳ נזכרים דהיינו
 קריאח כו׳. (רשי׳שו
ל י י ח ם ש י ר ו ׳ פ ו א כ ׳ ׳ ב ח ר י א מ ר נ מ ת י  א
( ש ״ ש ר ׳ כצ״ל. , ו ם כ י ד ק ת מ ב ש  ב

י מ ו ו י ה י ל ר צ . ב ׳ ו ן כ מ ז ל ב ב . ר״ה א י ״ ש  ר
ת כצ״ל. !.רש״ש) ו נ ח ל ו ש  ל

ה להפסקה. עי׳ מהרש״א ככוונח י נ ה ש ״  ד

 ל הגהות
. שכח פז ע״כ ד״ה ראשון, ן ב ר א ק י ב ה ש ו ד  ח
 חגיגה יז ע״כ ד״ה אמרה, שקלים ג ע״כ,
 וע״ש יג ע״כ, ר״ה ז ע״א, מנחוח עט ע״כ
 דייה חמידין, יומא סח ע״כ. :מא־•״

. עט״א דר״ל שהיו ג ״ ב ש ר א ס ל ן ד א מ  כ
 חורמין ח״ח ד׳ ימים קודם ר״ח ניסן. ותימה
ג דשקליס דהיתה ׳  דהרי משנה ערוכה רפ׳
 בפרוס הפסח, וכן כירושלמי שם רפ״א איחא
 דהיחה כר״ח ניסן, ועו׳׳ש כחחילחה שנאמר
 ויהי כחדש הראשון כו׳ כאחד לחדש כוי, וחאני
 עלה כו כיום נחרמה חרומה כוי, (וזה ג״כ דלא
 כפרש׳׳י כר״פ תשא פסוק טו ע״ש) וכ״כ
 הרמכ״ם פ״כ מהל׳ שקלים ה״ה. אך ק״ל דשם
 תנן והן גרנות למע״כ דר׳׳ע, וכככורות (נת.)
 מוכח דלר״ע הוה הגורן כיוס אחרון דאדר,
ז מהלי בכורות הל״ח. וצ״ל  וכ״פ הרמכ״ם פ״
 דהן גרנות לאו דוקא, דהתרומה היה ודאי
 כר״ח ניסן כנ׳׳ל, וכן פשטא דכרייתא כר״ה
 (ז.) כמש״כ שס כס׳׳ד. שוכ ראיתי להתוי״ט
 כשקלים שס שהעלה דכרי הרמכ״ם כצ״ע,
 ונעלמו מכ״ת הראיות שהבאתי. ;רש־־ש)

ת. י שבתו ת ר ש מ ו ג א ״ ב ש ׳ ר ו ן כ י ל א ו  ש
 שכת פז ע״כ, מנחות סז ע״א, ככורומ נז ע״כ

 ד״ה בפרוס, לקמן ל ע״א, וע״ש לכ ע״א.
״ ״ א מ ) 

ת. (בכורות נז כ) תוס׳ ד״ה י שבתו ת  ש
: ש ו ב ל  בפרוס. !

. נ״כ הטעם כי אנן ש ד ק מ ץ ב ב ש ו ח י ״ כ ב  ו
 קי״ל לתקופה כר׳ יהושע, דהעולס נכרא ככ״ה
רץ  כאדר יום ראשון למע״כ, ובמעמדות קו
 כמע״כ שאלמלא מעמדות כוי, ולכן אז יושבים

 כמקדש לצורך שקלים חדשים לקדמות.
 (רי־־א חבר)

דף כא כ). ) ל . עי׳ מ״ש לעי ו ר צ מ ב א  ר
! ץ ״ ב ע  ר

. אף דעיקר קריאת ׳ ו י כ ״ נ ו את ב ר צ מ ב א  ר
 פרשה זו אינה אלא משום קרא דזאת עולת
 חודש כו׳ הכתוכ כפ׳ וכר״ח, מ״מ אגכ קרינן
 נמי צו, דג״כ שייך להיום שהרי מקריכין כו
 חמידין, ומהא דפריך לקמן מאי שני, משמע
׳ דשאר ר״ח שת״ל כשבת קורין ג״כ  מפשטי
׳ צו. ול״י מאין יצא להטיש״ע כסי׳ חכה  מפ
 דמחחילין מן וכיוה״ש, ואע״ג דיש לדחוק
מ כיון שלא נמצא כש״ס  וליישב עט״א, מ״
רץ צו מנ״ל לדחוק. [אח״ז  מפורש שאין קו
״ז ה״ג כדכרי  מצאחי מפורש כמס׳ סופרים פי
 הטוש״ע ע״ש, וחימה על הגר״א ז״ל שלא ציין
 כדרכו לשם]. וכן מש״כ הט״א דכשחל ר״ח
 כחוך השכח דמקדימין לשעכר א״צ להחחיל
 לפ״ש אלא מן וכר״ח. פשטא דשמעחא למ״כ,
 אלא לעולם מסחילין מפי צו, וגס ל״ד כמש׳׳כ
 כ״פ, דשאר ר״ח שת״ל כשכת אינו מתחיל רק
׳ ר״ח, דהא מבואר כטוש״ע שס דמחחינ  מפ
; ש ״ ש ר  מן וניוה״ש. ;

ד ח א ו מ ו י נא ד י א בענ ה י ו ש ר ״ ח ק ו ר ל י  א
( ץ ״ ב ע י . הא נמי ללא כמנהגא לילן. ( ח ״ ר ד  ב

. ליחויא בעלמא ח ״ ר ו ב ח ל ו א כ נ ד י ו הא ל י א  ו
 הוא. השחא ל׳ לא משכחח כלא לילוג. והא
( ץ עב״ י  ס״ל לכולהו מללג. (

תא בתלת י י ר י לאו ק ס מ א ד ב ר ע י מ  לבנ
. אפשר עכלי הכי משוס לאינהו פסקי ן י נ  ש
ל ) ן דושי  למל פסוחא למלמ, כלאימא פ״ק לקי
, אלא הא מיהא ק״ל טוכא, להאמרינן  ע״א)
טן קללומ  שלהי מכלמין עזרא מקן שיהיו קו
 שכמורמ כהניס לפני עצרמ ושל משנה מורה
 לפני ר״ה, וכה״ג למנהג כני מערכא מי
 אחרמי להו הכי. -:יעב״ץ;

. לכאורה ׳ ו א כ ה ר ב מ ת י א א א ד כ י ר צ  ו
ד לסלר  כלא״ה צריכא קמייחא, לאפוקי ממ״
 פרשיוח הוא חוזר, דהא מוכח לעיל דכר״ח
 דעלמא לכ״ע אין מפסיקין ענינא דיומא,
רש״ש)  ומסחמא דכחנוכה ג״כ הכי הוא. (

. מנמוח מט ע״א. ר י ו תד נ י א ש ר ו י ד  ת
 (מא••(;!

ר י ו תד נ י א ש ר ו י ד ת א ד ר ב ת ס י נסחא מ ״ ר  ד
׳ חשו׳ כימ אפרים מא״מ סי׳ ימ, . עי ׳ ו  כ
ג כסוגיא זו  וחשו׳ מהר״י אסאד א״ח סי׳ ר
 ונדנרי המוס׳. ומהרש-ט)

. עט״א שהקשה ׳ ו ח כ ״ א ר ב י ׳ ש ד ם ל ר י ג  מ
׳ ע״ש. ונ״ל  דלמה לא יקראו כחנוכה א׳ או נ
פ הגמרא דיומא (לג כ) כיון דאסחיל  ליישכ ע״
ד רוכא כו׳, ע״ש. ירש-ש) ט  כהו ע
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 הגהות מגילה דף לא ע״ב - דף לב ע״א וחידושים לא
 כראשיש ח), כי כל אחד רצונו שיהיה לו לבד
 טובמ עוה״ז. ומה שלוקח חכירו נדמה לו
 שלוקח מחלקו, אכל כלומד לשמה, שכר עוה״כ
 הוא כלחי חכלית, לא יטול זה חלק חכירו
 מאומה. ודיש כי אחרי שאינם נוחים הוא סימן
 שלא לשמה, ולכך הם משפטים כל יחיו. יחיינו
 מיומיים, ויאצל רוחו עלינו סי שנים, ללמוד
 וללמד לשמור ולקיים, מצומ ה׳ כרה מאירח
( אל י שמו נ עי  עינים. (

. (שכת ל א) רש״י ד״ה וחיקן. קן ח תי ש  מ
׳ ש ו ב ל ) 

. לעיל ד ע״א ׳ ו ל כ א ר ש י ם ל ה קן ל ה תי ש  מ
 ד״ה מאי אריא, וע״ש טז ע״א ד״ה הלכות,
 שכת ל ע״א ד״ה ותיקן, עירוכין נד ע״א ד״ה
 אימת, מ״ק ה ע״א ד״ה כשכתא, סוכה ט ע״א
 ברש״י ד״ה ב״ ש פוסלין, פסחים ו ע״א, ודף
 כו ע״א ד״ה דלא אפשר, וע״ש עז ע״א ל״ה
 וידכר, יכמוח קככ ע״א ד״ה חלחא, כ״מ צז
 ע״א ד״ה ביומח, בכורות ס ע״א ד״ה כרגלא,
 הקדמת הרמב״ם לסדר זרעים, סנהדרין קא
 ע״א, כרכות כח ע״ב רש״י ד״ה לא, עירובין
 נט ע״א, מ״ק טז ע״כ, כיצה כה ע״כ, כ״ק קיג
 ע״א, ע״ז ה ע״כ, וע״ש נו ע״כ, חולין מח
 ע״כ, וע״ש עז ע״א. ו:מא״0
. ׳ ו ה כ ש י ק ת כ א . ו ת ו ח ו ל . ר״ה ה ת ו פ ס ו  ת
 עי׳ קדושין (כג כ) חד״ה דאר״ה ויחיישכ לך.
״ף שם לגליוניס אין  וכזה אתי לנכון פסק הרי

ן ונרחק בישובו.  מצילין, אשר חמה עליו הר״
שו ךש־ ) 

א י ע ב י י התם מ ר ה ה ש ש י ק ת כ א . ו ד ״ א  ב
. א כ ה ה מ י ט ל י ש א פ י ל א מ א ׳ ו ו ן כ  ל
נק״מ להא כחכו הסוס׳ ככמה לוכחי לאינו  ו
 רוצה לפשוט האיכעיא מדכרי האמוראים אלא
דף עכ)  ממשנה או כרייתא, וכמ״ש כשכת (
דף סה) וכשארי דוכתי. 1מצפ״א) ) ן  ובקדושי

. נ״ב ׳ ו ה ב ר ת ה׳ ב ו צ . מ ׳ ו סו ל ל ו ה ג ״  ד
; בנא״ר  עי׳ אבודרהם דף לט. (

ו מ ת ו ס ו ו ל ל ו א ג ו ה ה ל י ח ת כ ל . ו ד ״ א  ב
׳ בט״ז סי׳ קלט . עי ׳ ו ך כ ר ב י ם ש ד ו  ק
! ם מהרש״  סק״ד. ,

 ומדרש רכה כי משא. ומה דנקיט ג״פ, ע״כ
 מיירי דאינו מורגל כשני פעמים, אכל שני
 פעמים צריך אף שהוא מורגל כפעם אממ,

 ועיין כהגהומי לש״ע או״מ סי׳ קלט.

ב ע״א  דף ל
. פשוט ׳ ו ת כ ו ח ו ל מ ח ״ ר ז א ״ ר . א א ר מ  ג
רש״ש)  דצ״ל ואמר. (
. ר פ ת ל ה ו ע נ ד י מ ע י ך ש י ר ת צ ״ ל ס ל ו ג  ה
ט כ) י ל(  לכאורה דין זה ודין דשיור המפר לעי
 מישך שייט אהדדי וכ״א צריך למטרו, וא״נ כן
רש״ש) י והרי״ף. (  מפרש״
. סוכה מא ע״כ רש״י ד״ה קורא, ו ל ל ו  ג
( ד הי״ד. (מא״נ ״ י  סופרים פ
. (הגוללו נוטל ׳ ו ה כ ר ש ח ע ״ ו י ר ש א ״ ר א  ו
 שכר כולן) מיבומ אלו המסובבומ לימא כרי״ף,
 וכ״נ ממד״ה הגדול. ירש-ש)
. נ״כ הגאון ל ו ן בבת ק י ש מ ת ש מ ן ש י נ  מ
ן יא.) מוס׳ ד״ה (סנהדרי ׳  מהר״י כרלין ציין עי
 כמ קול. ועי׳ ג״כ מדרש שמומ פ׳ ימרו פיסקא

 אנכי, כשאדם מדכר יש לקולו כת קול ע״ש.
מהרצ״ח) ! 

ו ז דיבמות מ״ י״ט פט״ . עמ״ש מו ל ו ת ק ב  ב
 סוף ד״ה במ קול ע״ש. נחת״ס)

. דאשה בדברא לא א ר ב ד ל איתתא ב ק  ו
רש״ש)  שטמא. (ברכומ ג 3). (
מה. ברכומ כד עי א נ ל ה ב ר ו ת א ב ר ו ק ל ה  כ
( . (מא״נ י ״ ג ה ״  ע״ב, סופרים פ

ה בהלכה. עי׳ מענימ (דף ז ה ל ץ ז ח ו ן נ י א  ו
. (מצפ״א) דף מט)  מ), וסוטה (

ן י א ת ו ח ר א י ע ן ב י ב ש ו י ם ש י ד י מ ל ׳ ת  ב
ו בהם. ענינו י ח ל י ם ב י ט פ ש מ ׳ ו ו כ ן ו י ח ו  נ
 דהנה אמרו (יומא עב:) זכה נעשה סם מיים
 לא זכה נעשה לו ס״מ. והסימן אס לומד
 לשמה, אס הח״ח אוהבים זל״ז, משא״כ בלומד
 שלא לשמה כמ״ש הנזה״ק, ט בלומד שלא
 לשמה רק לחכליח שכר עוה״ז השכר יש לו
 גבול, ולכך כל אומן שונא כני אומנוחו(מנמומא

־ץ) ׳ יענ  לאחריהן. (

כ ״ ת ב ת ש ו ל ל ן ק י ר ו ו ק י ח י קן ש א תי ר ז  ע
ם עצרת. נ״כ לס״ז לא ידעחי למי מערבא ד ו  ק
 דמסקי אורייחא כחלח שנין, עי׳ לעיל כט ע״כ,
 איך היו עושים כמקנח עזרא זאח שחכא קריאח
 הקללומ קודם עצרמ ככל שנה. (מהרצ״ח׳
. כ״כ פמ ע״כ ד״ה קללומ, מס׳ ת ר צ ע ם ל ד ו  ק
 סופרים פ״כ הי״כ. (מא״נ)
ם בנח י ד ל י ר ו ך זקנים סתו ו ל ר מ א ם י  א
. כמוססמא דעכודה זרה אימא כנה י ו  כ
 כיהמ״ק וסתור כיהמ״ק אס״ה ישמע
יס)  לזקנים. ןמהרשי
. (מנתומ לה, צ״ל ל כ) י ה כר״ כ ל א ה מ י ל  ו
ו ש ו ב ל  תוס׳ ד״ה ולימא. (
. מנמות ל ע״ב ד״ה י ה כר״ כ ל א ה מ י ל  ו
״ ״ א מ  ולימא, ר״ה כב ע״א. (

ו נ ן א י א . ו ש ד ש ח א . ר״ה ר ת ו פ ס ו  ת
. עי׳ משו׳ מיס עמוקים ׳ ו ן כ ן כ י ש ו  ע
ג כיאור ד׳ המוס׳. (מהרש-מ)  לראנ״מ סי׳ י
ו ל י י ח נ פ ו ל ל ו תן ק ׳ נ ה ן ו כ . ו ד ״ א  ב
ם. צ״ע דכה״ע דשם משמעי י במי ע ת ש מ  ד
 כארכה לפרש״י ורד״ק, ולהרי״א קאי על גלומ
 ככל. ה־ש״ש)

ק. עי׳ ח׳ צמח א פסו ק ו ו ד א . ל ל י ח ת ה מ ״  ד
( א  צדק סי׳ נו, וכמג״א סי׳ חכח. (ג־ מהרש״
׳ צמח צדק . עי ׳ ו ק כ ו ס א פ ק ו ו ד א . ל ד ״ א  ב
מ זיסקינד סיס״י כה. (מהרש״ם) ״ ר , ו  סי׳ טו
. נ״כ לעיל ככ ׳ ו ן כ י ל י ח ת ץ מ א . ו ד ״ א  ב
( רב״פ  ע״א, ויעו״ש מוד״ה אין מחחילין. ו
. ן נ י ב ש ח א מ ו ל ל א ח ש ש ק ת. ו ו ל ח קל ״  ד
 ר״ל אלו המוכמומ שכנצטס אינן משוכין
( ץ עב״ י  קללות. (

ד ע ע מ ש א ת ם ל ה א י ה ו ב מ י ש ח . ו ד ׳ ׳  בא
( ש ״ ש ר ׳ כצ״ל. ! ו  כ

. ם י מ ע ׳ פ ה ג ש ר פ ר ה י ד ס י ד ש . ע ד ״ א  ב
 נ״כ כילמדנו שם כמכ כ׳ או ג״פ, ומדרשה דאז
 ראה ויספרה א״צ רק ב״פ, וכדרבנן דר״א
 דס״ל שני פעמים, אז ראה ויספרה מרי אמד
 הכינה וגס חקרה הרי שנים. עיין ילמדנו ויקהל

 ללקט שו״פ ומ״ע, והא דהכא אחיא אליכא
 דמ״ד מטלה ק״ר, וא״כ א״ח בחו״מ מה״ח
 כמורכן הטה, וה״ה שא״ח כלקט שכחה ופאה
א) ׳  מה״מ. !מצפ׳

ת. לעיל כג ע״א ד״ה כיון, וע״ש ו ר קרבנ ד  ס
 ל ע״כ ד״ה ושאר ימומ המג, נדרים נכ ע״א,
 גיטין מ ע״ב, סנהדרין מג ע״כ, מנמומ קי
 ע״א. (מאי׳ נ)

ל י ע ל אנ ח ו מ ן ו ב ר י ק נ פ ן ל י ב י ר ק ו מ ל א  כ
( א ״ מצפ תיחם. עי׳ שילהי מנמומ. ! ו נ ל עו  כ
. מס׳ סופרים פי״ב ה״א ץ ק י ס פ ן מ י א  ו
 וה״ב. ומא׳׳נ)

ת. עט׳׳א. ו י רענ ו ל הפ ה ע כ ר א ב ״ א י ש פ  ל
 ועמש״כ בס״ד במ״ר פ׳ ראה אומ ב במ״ק.

רש״ש) ) 

ים. (כ״כ פח כ) מוס׳ ד״ה ת כהנ ר ו ת ב  ש
 וקללה. [א״ה, עיי כמהרי״ט כשניוח סימן
שו ו לב ) .  ד]

י פ ה מ ש מ ת ו ו ר ו מ ד א י ח ן י ו ש ל ו ב ל ל ה  ו
ף ז . עי׳ זהר פ׳ ויקרא כזה ד ן ר מ ו א מ צ  ע
 ע״א, ועי׳ רדכ״ז חלק ו סי׳ שני אלפים קמ״ג
, ואהל יעקכ ר״פ  וחפארח ישראל פ׳ מ״ג
 דכריס כשם הגר״א, ומהרש״א כחי׳ אגדוח
 לבבא בחרא פ״ח, ועי׳ רש״י סנהדרין נו ב ד״ה
 כאשר צוך. (מהרש״ס)

. לעיל כא ע״א, עירובין נד ו מ צ י ע פ ה מ ש מ  ו
 ע״כ. (מא׳׳נ)

. (רש״ש< ( . דומה לזה ככ״מ (נד. ך ש פ נ כ  א
. ן ה י נ פ ל ק ש ו ס פ ל ב י ח ת ל מ י ח ת א מ ו ה ש  כ
 [וכחוס׳] לאו דוקא, שהרי אין מחחילין ואין
 מסיימים פחוח מג׳ פסוקים. והכי נהוג עלמא
 שמחחילין כמה פסיקים לפניהם. אלא דכשל
רץ רק פסוק אחד לאחריה  משנה חורה אין קו
 דהחס סליקא לה פרשה, והויא דומיא דפרשח
 וכיום השכח כר״ח וקרכנוח דמועדוח
 שמפסיקין כהן, עי׳ לעיל (ככ א) כחוס׳ ד״ה
 אין מחחילין, אבל בשל מ״כ מחחילין ג׳ פסוקים
 כפרשה שלפניהן, ומסיימין בפרשה שלהן
 עצמה, מפני שיש בה ג׳ פסוקי נחמה

 הגהות וחידושים למפרשים שנדפסו בסוף המסכת

 כהספד כו׳ ובי״ג אסור בהספד לחודיה. ומה
ן שפירא ומה שכחכ מהר״ס  שהגיה מהר״
 [בחמשי אנשי שם] בגליון אינו נכון כלל ככוונח
 ר׳ אפרים שהוסיף זאח בלשון הרי״ף, ועי׳
 בחשו׳ ר׳ מנחם עזריה סי׳ י״ב. (בנא׳־ר)

ת ו ל י ב א . ד ן נ י ר מ א ד מ . ר״ה ו  ד״ן
. עי׳ מ״ש הרבינו ה ש י ע ח א ד ת י י ר ו א ד  מ
׳ מהרש״א) ג  יונה בסוף פרק היה קורא. !

 דף ד ע״ב
ן ו י ה כ ך ז תה. כ ץ או ר ו ל ק ב  דיין. ד״ה א
. ובחי הריב״ש סי׳ א י צ ו ו מ נ ו אי מ צ ע ל  ש
ן דיש לפרש הירושל׳ בהיחה  ש״צ השיב על הר״
 כתובה אשורית והוא קורא אוחה בלעז, דמצד
ן דמ״מ ו  השומע לא מקרי כקורא כעל פה ט
 הענין כתוכ, אכל הקורא עצמו אינו יוצא, וע״ז
ן דהקורא א״י מקרי אינו מחויכ ואינו ו  מסיק ט
 מוציא השומע אף דכשמיעה אין חילוק, אבל
 אם כחוכה לעז וקורא לעז גם הקורא עצמו
 יוצא. וע״ש סי׳ שצ״א ד״ה ואני אומר אפשר
 כו׳ ואס היה אפשר שהשומע יוצא איך לא יצא
 הקורא, שהרי גם הוא שומע ומפני שקורא ג״כ
( א  לא גרע. (ג׳ מהרש״

א ל א ד ו א סברא ה ר מ ג ק ב ״ ם . ב ד ״ א  ב
. תי׳ סכרא הוא צ״ל מוקף, ונ״כ ר״ל  אתא
 דמדמניא גיפטימ לגיפטיס יצא ע״כ אמא לומר
 דקרא לא אמא למעט אלא כשאינו מכיר כהם,
ר כהס כשרים כל הלשונות וא״כ ממילא ט  הא מ
( ש ״ ל ו ע פ  משמע דכל שיודע כוי. ;

. נ״כ ר״ל הו נ י עט ׳ בבקי מי י פ א . ד ד ״ א  ב
׳ ש - ל ו ע פ  ואפי׳ גפטית לגפטיס נמי לא יצא. !

 דף ה ע״א
ם. נ״כ י ף דבר י ס ו ם מ ג ר ת מ ה ׳ ש י . פ ף ״ י  ר
״ף ז״ל, ״א מה שתמה כזה על הרי  עיי טו
 וכאממ הא דאסר ליה כירושלמי משום מה
 שכפה כפה צריך כיאור, ומוכן דלפי הטעם

 קושיימו ולא שמע המי׳ שכמכ, ומי׳ מדעמו
; ה ״ ל מ  ג״כ כדכריו. !

 דף ב ע״ב
א ל . א י ו כ א ו ט י ש א פ ב ר ר מ ין. ד״ה א  רי
א כצ״ל ק ו ה ד ו צ ת מ ד ו ב ע י ב ר י י א ם ד ו ש  מ
ש) ׳ ׳ ל פעו  ועיי ל״מ. (

 דף ג ע״א
ה ד ו י מ מ י נ ב אס ׳ ר י פ . א ר ״ . ר״ה א ן ״  ר
ף רס״א א׳ כר״ן ל״ה . ועי׳ לקמן ל א צ י  ד
( א  ומחו ליה אמומא. (ג׳ מהרש״

׳ י ס ר ו ג ת . ו ׳ ו כ ר ו ו א מ ר ה פ ס ב ב ת כ ה ו ״  ד
ו ש ״ ל ו ע פ . נ״כ פ״כ הל״ג. ( י מ ל ש ו ר י  ב

 דף ג ע״ב
( א ״ ע ב ) . ׳ ו כ ר ו י ה ע ז י ׳ א י . ד״ה מתנ ן ׳  ר׳
ד ״ י ד מ ב ם ל י מנ ה ז ר ו י שנתנה ת פ ל כ  ש
; ש ״ ל ו ע פ ו כצ״ל. ; ״ ט  ו

. חי׳ אחרי ן י כ ר ח ת א ב ש י ב מ י נ . א ד ״ א  ב
( ש ״ ל ו ע פ  כן מוקפים. (

ב י י ח . מ ׳ ו כ ח ו ל י ג א מ ר ק א מ ל ה א ״  ד
א כצ״ל מ ל ע ן ב נ ב ר ד א מ י ר י בםו מ ו ם ב  ל
( ש ״ ל ו ע פ ) .  והשאר מוקף ונ״כ ל״ת מ״ז

 דף ד ע״א
חם י נ ׳ לפ ו ם כ י ר ו פ ח ו כ ו נ ח . מ ף ״ י  ד
ד פ ס ח ב ת ו י ר בתענ ו ס י א מ ם נ ה י ר ח א ל  ו
קף ונ״ב ועי׳ . תיכת כתענית מו ׳ ו י כ ס ו ׳ י ר  כ
 כמאור. (בנאי׳ר)

ף ית ע״א] ד [כתענית ל מ א י ק ש ב א א ר ח  ד
ית ד ובתענ פ ס ה ר ב ו ס ו א י ר ח א ל ל ש  כ
. נ״ב עי׳ במאור וכן הכיאו הגירסא י ו כ ר ו ת ו  מ
 הזאת התוס׳ במנחות (סה.) ל״ה אלין יומיא
 כוי אלא שלתו אותה במו שלחה בעל המאור
 ז״ל כאן ע״ש, וע״ס גירסא זו מסיים כאן אסור

. המוסגר כמרובע הוא מוקף [או שצ״ל ה מ ו  ח
ו בנא״ר  שהיתה מוקפת תומה]. (

 דף א ע״ב
מנם ן ז מ ש ז י ר ד ׳ ד ו ח כ ״ ב ב ר ר מ . א ף ״ י  ר
ופירש״י ל״ה . נ״כ עי׳ גמ׳ [ י ו יחם כ מנ  ז
ר) ׳ . (בנא׳ [ ׳  איכא לאמרי כו

. םר י תל ר ו ס י ר א ת מ י א . ר״ה ו ן ״  ר
ם י מ ד י ג נ ן התם כ נ ׳ דגרםי ו י כ מ ל ש ו ר י  ב
. נ״ב צ״ל דגרסינז המס מן ימים כנגל ר  כ
ר [לשון הירושנמי ימיס אין כמיב כאן  ימים כ
ג כנגד ״  אלא כימים, מן ימים כנגד ימים, י״כ י
ח ״ א נ ב ) . [ ׳ ו כו ד ט״ ״  י

ם י מ ד י ג נ ם כ י מ ן י ן התם ת נ רסי ג . ד ד ״ א  ב
( ש ״ ל ו ע פ  כצ״ל. (

 דף ב ע״א
׳ (כעמי קודם). ו ם כ י כ . ד״ה כר  ד״ן
ן י ר ו ן ק י ו א ׳ ב ו י כ מ ל ש ו ר י ן ב נ י ס ר ג  מד
. נ״כ כירושלמי ׳ ו ן כ י ר ו ץ ק ר א ה ל צ ו ח  ב
 לפנינו אימא במוצה לו קורין, ועי׳ כקרכן עדה
ח ״ א נ ב  שם. (

. ׳ ו ך כ ו מ ס ראח ו נ מ ד ״ י . ו ׳ ר סו מ ח א ״  ד
מ יוסף [סי׳ חרפ׳׳ח סד״ה וכן  נ״כ עי׳ ט

 הכפרים מה שכמב בפירוש דברי ר׳׳ן אלו].
; בנא״ר ) 

. נ״כ עי׳ כ״י סי׳ ו נ י ר הי מ א ק . ד ד ״ א  ב
ן ש ״ ל ו ע פ  חרפ״ח וד״מ ופר״ח שם. (

ף ק ו י ה א ה ע ד מ ש מ . ו י ו ו כ ה י מ ה ו ״  ד
. נ״כ צ״ל ומשמע דאי הוקף ׳ ו ב כ ש ף י ו ס ב ל  ו
 ולבסוף ישכ כוי. יבנא-ר)

. ׳ ו ת כ ו ק פ ו ס מ ת ה ו ר י י ן ע י נ ע ל ה ו ״  ד
. נ״ב י ר בשנ ו ט פ ן ו ו ש א ר א ב ר ו ך ק כ י פ  ל
פ דקנ״ה ב׳ ד״ה  עי׳ בדברי הר״ן בפי ע״
 והשחא, ובבר עמד בזה במשנה למלך פ״א
 מהל׳ מגילה הי׳׳א, ובס׳ קול בן לוי הביא

ת ו פ ס ו י ת ק ס  פ

ו ג ר ה ו ו פ ס א נ ר ש ב ח ד ״ ן י ו ג ן א. כ מ י  ס
. חס להם מלהזכיר כן, אלא שנעצו ו ל א ו ב ל  א
 מרכ כטמ המדרש ואמרו הנכנס יכנס וכו׳,
 כדאימא כגמ׳ דשיטמ י״מ דכר פ״ק דשכמ
( ץ עב״ י ) . [ : P ] 

. ב ו ם ט ו ת י א צ ו ת ץ ב ר ח ז ן נ י . א ד ן י מ י  ס
ץ) ׳ יעב׳  נ״כ צ״ע. (

׳ ו כ ת ו י ר ב א ע ל ק ו ״ ה ת ל י ר ו ש . א ג ן כ מ י  ס
. הכל הכל ושמש, לא נזכרה ר ו ש א ר ל ס מ נ  ו
 אשורימ אלא ככמכ וצורמ האומיומ כלכד, ומ״ש
 שעלה עמהם מאשור היינו מככל וארם שכל
 הארצוח האלו היי לאחדים, פעס נקרא על שם
 אשור ככחוב בספר עזרא נלד כ] והסב לכ מלך
 אשור, והוא היה מלך ככל, אמנם הפירוש
 העקרי שנקרא כמכ אשורי ע״ש שהוא מאושר
מ הלשון ליכא מאן דאמר שנשהנה.  שככמכ, א

( ץ עב״ י ) 

. ר״ל ערומ ה ו ר ת ע ו ל ג א ל ל . ש ב ן קי מ י  ס
ץ) ׳ יעב׳  עוונות ישראל. (

ם ״ ב מ ד ה ת ל ו י נ ש מ ש ה ו ר י  פ

ה ל י ג מ ת ה א א ר ו ק ה א. ה נ ש . מ ב ״  פ
ת ת א ו ר ק י ל ו א ץ ר ן א ו כ מ . כ ׳ ו ע כ ר פ מ  ל
. עי׳ קוכץ ׳ ו אתה כ ן קרי מ ר ז ח ה א ל י ג מ  ה

 על יד פ״כ מהלי מגלה ומנוכה מ״ש ע״ז.
 (מהרש״ס)

ד מ ו ה ע ל י ג מ א את ה ר ו ק ה א. ה נ ש ד מ ״  פ
. כך הוא דרך לשונו ר ו ב צ ש ה א . ר ׳ ו ב כ ש ו י  ו
ד  לדכר על הקריאה כצמר. וכן נשממש כו עו

 להלן במשנה אחרונה שבסוף המסכמא.

 רי״ף

 דף א ע״א
ת פ ק ו ה מ נ י א ן ש ש ו ש . ל ׳ ו ש כ י . ד״ה ו ן ״  ר
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 וחידושים
, וכקרא לכתריה גכי כהן הדיוט לא כתיב  מ, יג)
 וקדשת אלא דמכה״ג ילפינו דכהן הדיוט נמי
 ראוי שיהא מקודש מישראל. מיהו צ״ע דהא
ט ׳ תשא(שם ל, ל) כתיכ וקדשת אותם ג  כריש פ
 כהן הדיוט ודלמא מהא דריש ליה תדר״י. ד״ל
ן דלא ילפינן הדיוט מכה״ג ״  לפוס ה״א דר
 היינו משוס דכה״ג משות והדיוט דורות אינם
 משומיס, ומש״ה כקרא דפקודי דמיירי כהדיוט
 דורות כדכתיכ והיסה להם משחתם לכהונת
ט כה״ג,  עולם לדורותס לא כתיכ וקדשת אלא ג
 אכל כקרא דתשא דלא מיירי אלא כאהרן וכניו
 דכולהו משוחים נינהו כתיכ וקדשתו אכולהו
 ואכתי הדיוטות דורות שאינם משוחים מנא
( ש ״ ל ו ע פ  לן. ו

 דף טו ע״א
. וכחדושי אנשי שם ׳ ו א כ מ ו ׳ ס י . במתנ ף ״ י  ר
 אוח א׳ כסדר המשנה כו׳. נ״כ אכן רכינו ירוחם
 פסק על פי הנוסחא שכרי״ף כאן ע״ש כנחיכ
 כ׳ חלק ו׳ ז׳ וריש נחיכ י״ג, והכיא שס שכן הוא
 כילמדנו [הוא מדרש חנחומא] פ׳ תולדות
 פסוק ויהי כן זקן יצחק וחכהין עיניו כוי, ועי׳
( בנא״ר ג וסי׳ קכ״ח. ( ״  ב״י סי׳ נ

ן ו י נ כ ״ . א י ו כ ר ו ב ו י ע נ ל אי ד נ ס . ד״ה ב  ד״ן
. נ״ב עי׳ שו״ח ריב״ש סי׳ רכ״ד. י ו כ  ו

ו ש ״ ל ו ע פ ) 

 דף טו ע״ב
׳ . נ״כ עי ר ת ו ר מ י ע ש ב ה ד אם הי  רי״ף. ו
ש) ׳ ׳ ל פעו  ככ״ז גי׳ הש״ס שלפנינו. (

ן כ ו ד ה ל ל ו ו ע נ י א ן ש ה ל כ . ד״ה כ  ד״ן
ר ו מ ן א נ י מ ג ר ת מ ד כ ׳ ו ו כ ה ו ש ׳ ע ג ר ב ב ו  ע
׳ כצ״ל. יפעול״ש1 ו כ ד ו ם כ ה  ל

 דף טז ע״א
ד ב ש ע ם י ו ל ו כ ה נ י ר מ י י מ ע ב י א ת  רי״ף. ל
ם. נ״כ עי׳ י ר פנ י ב ס ן מ י א ו ו ת ו ן א י כ ר ב מ  ש

 בגמרא דסוטה (מ.) [ובפירש״י שם].
 !בנא״רו

. ן י ז א ו מ נ י א ו ו ת ו ן א י כ ר ב מ ד ש ב ש ע  י
ן י ל ו ב ג ב ע ד ד נא ת י ר חנ א ב ח ׳ א ר ר מ  א
ד ב ש ע ם י ו ל ו כ ח נ י ר מ י מ י ל ע ב י י מ מ  נ

ר סנים בצ״ל. י ב ס ו מ נ י א ו ו ת ו ן א י כ ר ב מ  ש
( ש ״ ל ו ע פ ) 

א י ה א ה ה . ד י ו כ ה ו י ע ר ר כ ק ד ע . ר״ה כ  ר״ן
( ש ״ ל ו ע פ ה כצ״ל. ! כ ו מ ס  כרסה ה

 דף טז ע״ב
א ו ע ה ו ר י פ ם כ ע ת ה ה א ש א מ ר י . ו ף ״ י  ר
ד פסוק . נ״כ צ״ל ועו ׳ ו ף כ ו ג י ק ו ו ס ד פ ע  ו
׳ שגס פסוק זה בפני עצמו מדלג פי ף כו׳ [ ו ג  ר
ג [ושם ״  מלחרגם], וכ״ה כחוספחא מגילה פ
, [ ׳  איחא כזה הלשון ועול כחוכ אחר ויגוף כו
, ועי׳ כה״ג כהלכוח צרכי  ועי׳ ירושלמי [הי״א]
״כ  צכור [שגס שם מפורש כן, וכ״ה כרמכ״ם פי
 מהל׳ חפלח השחר הל׳ י״ב ומקורו
ו ר א״ נ נ  מהחוספחא הנ״ל]. (

ר כצ״ל. ח ק א ו ס ד פ ע א ו ו ע ה ו ר י פ  כ
( ש ״ ל ו ע פ ) 

 לכ הגהות מפרשים שנדפסו בסוף המסכת
ב ע״ב  דף י

א כ י . א ׳ ו כ ר ו מ ל א א ו מ ש  ריין. ד״ה ו
. ונ״כ שצ״ל לנכנסים ן י ן ב י א צ ו י ש ל ח י מ  ל
 כחחלח קריאח השני שלא יאמרו הראשון לא
 קרא אלא שני פסוקים ואי שלישי דולג איכא
( ש ״ ל ו ע פ  למיחש. ד״ת. (

ן נ י ש י י א ח י ל א . ו ׳ ו א כ ת כ ל  ד״יח ח
ו א ר ק ג י ל ו ר ד מ ו ר ל ש פ א א ל ד ן ב סי כנ  לנ
. נ״כ צ״ל כדלא אפשר למה דולג יקראו י ו  כ
ח ״ א נ ב  כוי. ו

 דף יג ע״א
. ׳ ו כ א ו ו ב ן ל י ר ח מ כ מ ״ ח ו י . ר״ה ב ן  ד״
. ונ״כ וכפ׳ אמר להם ת ק ב ל ש ״ ׳ א ו ל כ כ ה  ש
ף ל״ו ההוא דנחח קמיה דרכה ועבד  הממונה ד
ף יומא דמהני חרי ן סו , ועי׳ ר״ ׳  כר״מ א״ל כו
 עוכדא מוכח שמנהגן לומר עכודס יוה״כ
( ש ״ ל ו ע פ  כחזרת הש״ץ. ו

 דף יג ע״ב
׳ ו כ ע ו מ ל ש ן ע י ס ר ו ן פ י  ר״ן. ר״ה א
כ ״ א ׳ א ו כ ר ו ש י ׳ ה ס א ב י ב ד ה ו ע . ו  (3ע״א)
ל-ש) פעו א בצ״ל. ( ״ ה ב ש ם ש ש ש  י

י ג ה ס י נ ה בלפ ״ ש מ ם. ו י נ או ל הג ב ״ ה א  ד
. נ״כ כקכיעוח צ״ל נ״ל. ן ו מ י ת ז עו י י קב ל  ב

ש) ׳ ל׳ פעו ) 

. ה ד ע ך ה ו ת ו מ ל ד ב . ה י ל י י מ א הנ נ ה מ ״  ד
 נ״כ ואחיא עדה עדה דכחיכ עד מחי לעדה
( ש ״ ל ו ע פ  הרעה הזאח. י

ד ע״א  דף י
ג ״ ע א . ו ׳ ו ה כ פ ה י נ ל מ ו ט י ל  ר״ן. ד״ה ו
. ׳ ו ב כ י ת ל כ ו ד ן ג ה י כ ב ו ג ת ש ד ק ו א ד ר ק  ד
 נ״כ זה חמוה דקרא גכי כהן הדיוט כחיכ
קרא כא, ח). י ו ) ׳ ו  וקדשחו כי אח לחם אלהיך כ
 ונקרא דט״ס גדול יש כאן וצ״ל הכל להיפך
 וקאי על הפירוש הראשון. [נראה ככוונחו ז״ל
ט כהן הדיוט  שצי׳ל ואע״ג דקרא דוקדשחו ג
 כמייכ מיניה ילפיגן דכהן גדול נמי ראוי שיהא
 מקודש משאר כהגים. ועי׳ מש״כ כגליון הר״ן
. ( עד קטן, וכנדרים (סכ: ף מס׳ מו  על אלפס סו
 ואולי יחכן שהיה גירסח הר״ן מקדשו לכל דכר
 שכקדושה כו׳ ודריש מקרא כי אני ה׳ מקדשו
ט כהן גדול דהרא דוקדשחו דרשינן  הכתוכ ג
) נדרשא אחרח וקדשחו פח:  כמו״כ וטכמוח (
 כעל כרחו ע״ש. ולפ״ז צ״ל כאן ואע״ג דקרא
 דמקדשו כו׳ אך ככל המקומוח איחא
 וקלשחו]. (בנא״רו

ד ע״ב  דף י
. ׳ (כע״א) ו כ ה ו פ ה י נ ל מ ו ט י ל  ר״;׳. ר״ה ו
. י ו כ ל ו ו ד ן ג ה י כ ב ו ג ת ש ד ק א ו ר ק ג ד ״ ע א  ו
 נ״כ עי׳ באר שבע בחי׳ הוריוח דף י״ב שהאריך
 לחמוה ולהוכיח דוקדשחו דפ׳ אמור גבי כהן
ן דחדר״י לאו  הדיוט כתיב. ונ״ל בדעח הר״
ט נשים פסולות  מוקדשתו דפ׳ אמור דכתיב ג
 קדריש ליה, דאיצטריך ליה למאי דדרשינן מיניה
ף פ״מ שאם לא רצה דפנו  כספרא וכיבמות ד
ת (שמו י ד ׳ פקו  אלא מוקדשתו אותו וכהן לי דפ

ף כצ״ל. י י ד ז ו מ נ י ו א נ ל ד ש ו ב י ע ן ש י א ו  ר
( ש ״ ל ו ע פ ) 

 דף ז ע״ב
ן ו ש א ד ר ו ד ם ד ו ש . מ ן כ . ד״ה ו ן  ד״
״ד ע״כ ד״ה ף רי ם. ועי׳ כר״ן ר״ה ד אי בי  לנ
 מתתיל כתכ דנטאיס תמור מכמוכיס, ועי׳
( א  מג״א סי׳ קנג סק״ב. >;׳ מהרש״

 דף ה ע״א
י ש נ ד א מ ע מ . ב ׳ ו י כ ר ש ן ד א מ . ד״ה ו ן ״  ר
. נ ״ כ ה ת ב ש ו ד ק ע ל י ק פ ה ן ל י ל ו כ ר י י ע  ה
 ונ״ב ר״ל לתל על הדמים אבל בלא דמים לא.

( ש ״ ל ו ע פ ) 

 דף ה ע״ב
ה ט ו ס ן ב נ י ר מ א . ד ׳ ו ש כ י ר . ר״ה מ ן ״  ר

ף ל״ט ע״ב עי׳ רש״י שם. . נ״ב ד ׳ ו ר כ ו ס  א
( בנא״ר ) 

 דף ט ע״א
ש ו ל ת א י ל ם ו י ב ש ן בהם ע י ל ו ע . ו ף ״ י  ר
׳ כצ״ל. (מל״ה) ו ש כ פ ה נ מ ג י ע נ פ  מ

ף ט ע״ב  ד
י םכרא. נ״כ לשון ד ב ע א ו ל ו ב א . ד״ה מ ן ״  ר
( ש ״ ל ו ע פ  גמי. (

 דף י ע״א
. נ״כ עי׳ כק״נ. ר ד ש א ד ש ח א ר . ו ף ״ י  ר

( ש ״ ל ו ע פ ) 

אתח ת בו ו י ה ל ל ח ר ש ד ש א ד ו ש ח א ר  ו
. נ״כ עי׳ קרכן נתנאל על הרא״ש ׳ ו  תצרה כ
ה ״ א נ ב ) .  [אות ל״ז מה שכתכ על זה]

. ׳ ו ה כ מ צ א ע ש י ת כ ת ב ו י ה ל ל . ר״ה ח ן ״  ר
אתה ו ם ב י ר ו י פ מ ר ת א מ א ל ת ש ן ה ד י ד ל  ו
. תיכת פורים מוקף [וקאי על י ו ה כ ו צ  ת
( ש. בנא״ר י י ל פעו  פרשת שקלים]. !

 דף יא ע״כ
ל ״ ם ז ״ ב מ ר . ה ׳ ו כ ת ו ו ח ו ל . ד״ה ח ן ״  ר
ו ש ״ ל ו ע פ ת כצ״ל. ( ״ ׳ ם ל ה י מ ״ פ  ב

 דף יב ע״א
י התם נ א י ש נ ש מ ׳ ו ו י ב מ ל ש ו ר . י ף ״ י  ר
. נ״כ ׳ ו א כ כ י ה נ א א ש ״ ב א א ו נ י י ק ענ י  דםל
 עי׳ ירושלמי [ה״כ שלפנינו ליתא רק תירוץ
 שני], ועי׳ קרכן נתנאל על הרא״ש אות ז׳,
 וקצ״ע דמלשון הרי״ף שלפנינו משמע דשני
( ר א״ נ נ  תירוצים נינהו. (

. ׳ ו כ ה ו ר ש ׳ ע י פ ה א ל י ג מ ב . ד״ה ו ן ״  ר
. נ״כ עי׳ סי׳ הו י י ו י תר ע מ ת ש ר מ מ ו ל  כ
 רשב״א לר״ה לף ל״ד ריש ע״ב גבי מט׳ כני
 אלם כאחל לא יצא, שלא כ״כ, וכן מחבאר
 מלכרי חשו׳ הרשכ״א שהטא הכ״י כסי׳ תר״ץ
ו מגילה שאינה כשרה כו׳, ר  שכל מי שחופס ט
 וכן סחס שם כשו״ע, ועי׳ כלכרי המאירי

 שלעתו כלעת הר״ן ולא כסחימח השו״ע.
( ש ״ ל ו ע פ ) 

 שכתכ הר״ן לקמן שם כהא לתורה שכע״פ
 שאסור לאמרן מן הכתכ לכאורה אינו ענין כלל
 לאסור משום זה הקריאה כמורה שככתכ
 המעומק ללשון אמר, למה לי לה״ק ומה לי
פ ״  לשון אמר, אלא עקרן של דכריס ע
״ף ז״ל שלהי מטלמין  המוספמא שהטא הרי
 רי״א הממרגם פסוק כצורמו ה״ז כדאי כו׳
׳ שס הר״ן אלא ימרגס כמו שמירגם  ע״ש, ופי
 אונקליס וחזו יקר דאלהא ישראל, אלמא אע״פ
 שמוסיף חי׳ יקר על הכחוכ כאן שאונקלוס קכל
׳ הכחוכ, וה״ה כל מה י שכך הוא פי ר״ א ו  מר״
 שהוסיף ככל החורה כולה לכאר הכחוכ אנן כחר
 קכלחו גררינן, ומש״ה אסור לנו לאומרן מן
 הספר דכל מה שכפה כפה דההוספה הויא
 ממש פורה שכע״פ שאסור לאומרן מן הכחכ
״ף ודכריו עס הירושלמי  שלא כע״פ כדכרי הרי
 אחד הס. וכהכי ארווח לן כהא דאמרינן כמס׳
 שכמ (קטו.) היו כמוטס מרגום או ככל לשון
 דלא נימנו לקרומ כהס, וע״ש כמוס׳ שנסמככו
 כזה, ולפום מאי דכמכינן א״ש, דממ״נ אין
 קורין כהם, דאי מרגמו מלה״ק ללשון אמר
 מלה כמלה ודאי לא נימנו לקרומ שהקורא כהם
 ממרגם פסוק כצורמו וה״ז כדאי, ואי הוסיף
 לכאר מדעמו ה״ז ממרף ומגדף, ואי מרגמו
 כמרגוס אונקלוס אסור לקרומ כהם משוס
 דכריס שכע״פ אסור לאומרן מן הכמכ. ואפשר
רמ שכמוס׳ שם אלא שקיצר ר פו  שזה כוונמ הר״
 כלשון, וממורץ קושימ המוס׳ שס. וככ״ז עדיין
 לא נחישכה דעמי ממאי דקשיא לן כגופא
 דכרייחא שכא לאשמועינן שהקורא מקצח
 המגילה כע״פ יצא, ומי סניא ניה למיחניא
פ כמו שנשנה כמשנה ול״ל כל עגין  יקראו ע״
 ממשל משלים וקראו כמו חרגמו המחרגס.
י ולא מכעיא  ונ״ל דאחי לאשמועינן רכוחא טפ
 קאמר, לא מבעיא כשהקורא הרגיש וידע
 שהמגילה חסרה חיטח או פסוק אלא מפני
דע אומם בע״פ קורא אוחס בחורח ו  שהוא י
 קריאמ המגילה דבודאי יצא, אלא אפי׳ שלא
 הרגיש הקורא במגילה שלפניו שוס חסרון
 וכסבור היה שכך צריכה להיומ במונה אלא
 שסבור שיש קיצור בלשון וצריו ביאור וביאר
 מדעמו שלא ככוונמ קריאה אנא כמו ממרגס
 שמוסיף דכריס לכרר כוונמ המקרא ואימרמי
 שאמר כאומו לשון ממש שמסר כמגילה שלפנינו
ן שעיקר הקריאה היא ככוונה ו  אפ״ה יצא, ט
פ יצא אינו מזיק חסרון הכוונה  וקורא מקצח ע״
 לקריאח מגילה כאוחו חיכה או פסוק. ואס כך
׳ הכרייחא הז הן הנאמרים כרי״ף והרי  היא פי
 הן מחוורין כשמנה ולא שייכי כלל להא
ו ש ״ ל ו ע פ  דירושלמי דלקמן. (

ת י י ש ע ׳ ב ו כ י ו מ ל ש ו ר י ׳ ב י רס ג  ד״ל. ר״ה ו
ד כצ״ל, ונ״כ והוא שנויא ״ י א ב מ י ה נ כ א ל  מ
( ש ״ ל ו ע פ ל ככרכיה. י ״  שי״ל ט

נ  דף ה ע״
ל י ג ו ר ל י פ . א ׳ ו י כ מ י ד כ י . ר״ה ה ן ״  ר
. נ״כ ׳ ו ה כ ג ו א ה ה א י ל א א ר ז ע רה ב  בתו
 צ״ל כעזרא לא יהא הוגה כו׳ [וכן הוא
( בנא״ר ) .  טרושלמי שם ה״א]

 דף ו ע״א
ו נ א . ש ׳ ו כ ה ו י ל מ א ד ר ת פ י . ר״ה ד ן ״  ר
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 מסכת

 עם פירוש רש״י, תוספות, ותוספות ישנים, ופסקי תוספות, רבינו אשר, קצור פסקי הרא״ש לבנו רבינו יעקב בעל הטורים ז״ל,
 והגהות אשר״יי מהג״מ ישראל מקרעמז ז״ל, ופירוש המשניות להרמב״ם ז״ל. פירוש רגעו שמשון משאנץ ז״ל ופירוש רבינו
 אשד ז״ל למשניות סדר זרעים וטהרות. מבוא התלמוד לרבינו שמואל הנגיד הלוי דל, ועליו נלוה קצור כללי התלמוד מלוקט
 מספרי הכללים ע״י הג״מ יהודה אריה ליב ז״ל דיין בפפד״מ. מסורת הש״ס, עין משפט (מראה מקומות הדינים בפוסקים
 הראשונים), ונר מצוה (סמני מנץ הדינים שנסמנו בעין משפט), ותורה אור, כל אלה סידר והיבר הג״מ יהושע בועז ז״ל
 בעה״מ שלטי הגבורים להרי״ף. תלופי גרסאות. הגהות לש׳׳ס והוספות במסורת הש״ס ועין משפט להג״מ יוסף
 שמואל ז״ל אבד״ק פפד״מ (כמש׳׳נ בש״ס אמ״ד ופפד׳מ בשנות תע״ד-תפ׳׳א), והגהות ותוספות מדאה מקומות להג״מ

 ישעיה(פיק) ברלין ז״ל אבד״ק ברעםלויא, ומוקפים בחצאי רבוע.

 ועליהם נוספו:

 יכ) מסורות הדשות והגהות כעל הלבוש) להרג? מרדכי יפה ז״ל אבד״ק פוזנא. עם
 תקונים והגהות מהנ״מ מרדכי זאב הלוי הלוי איטיננא ז״ל וגיסו הנ״מ יוסף שאול

 הלוי נאטאמאהן ז״ל אבריק לכוב(בעלי מפרשי הים).

 יג) הגהות הכ״ח להג״מ יואל סירקש ז״ל אבד״ק קראקא(כעהמ״ס בית חדש).

 יד) הגהות הגר״א להג״מ אליהו ז״ל הגאון מווילנא (הוגהו

 ונתקנו ע״פ כי״ק מגליון הש״ס שלמד בו וזכינו למסכתות רבות ממנו).

 טו) מראה יהזקאל הגהות להג״מ יהזקאל הלוי לנדא ז״ל אבד״ק פראג

 (בעהמ״ם נודע ביהודה כוי).

 tW) מעשה ר״ב הגהות להג״ט בצלאל רנשבורג ז״ל (כעהמ״ס הורה גבר).

 יז) גליון הש״ס להג״מ עקיבא איגר ז״ל אב״ד דק״ק פוזנן.

 יח) גליון מהרש״א הגהות לבנו הג״מ שלמה איגד ז״ל אבד״ק פוזנן.

 יט) הגהות הג״מ שאול קאצנעלנמגן ז״ל מווילנא.

 כ) הגהות הג״מ אלעזר לנדא ז״ל אבד״ק בראדי (בעהמ״ס יד המלך).

 כא) הדושי והגהות הוש״ש להג׳׳מ שמואל שטראשון ז״ל מורלנא.

 עם הוספות מכי״ק. וההשמטות שנשמטו ממקומן הושבו עתה למקומותיהן,

 א) ספר הכמת שלמה(מהרש״ל) להג״מ שלמה לוריא ז״ל.

 ב) הדושי הלכות f ו להג״מ שמואל אליעזר הלוי
 \ (מהרש״א) /

 ג) הדושי אגדות אידלש ז״ל אבד״ק אוסטרא.

 ד) מאיר עיני הכמים(מהר״ם לובלין) להג״מ מאיר מלובלין ז״ל

 ה) הדושי הלכות מהר״ם שיף להג״מ מאיר שיף ז״ל אבד״ק פולדא.

 ועליו באור והגהות מהג״מ מרדכי מארדוש ז״ל אבריק פאריצק.

 ו) מעדני יום טוב
«לך  בתחלה נקרא מעתי

 להג״מ יום

 טוב ליפמאן

 הלוי העליר
 ז״ל (בע־״מ

 תוספות ׳ו״ט).

 על חרא״ש למסכת ברטת והלכות

 ז) דברי המודות קטנות וחולץ ובכורות ונדה
 נתחיה;קרא לחם חמודות

 ומולפות בחצאי רבוע.

 ח) פלפולא הריפתא על הרא״ש סדר נזיקין.

 ט) תפארת שמואל (השלם) על הרא״ש, להג״מ אהרן שמואל קאיידנוור

 ז״ל(מהרש״ק).

 י) קרק נתנאל על הרא״ש לסדר מועד ונשים, להג״מ נתנאל ווייל ז״ל אבד״ק

 קארלסרוא.

 יא) הסד לאברהם פי' על שמונה פרקים להרמב״ם ז״ל, מהנ״מ אברהם הלוי

 הורוויץ ז״ל(אביו של בעל השלייה).

 וראה זה חדש הוא אשר הוספנו בו על כל אלה
 יותר ממאה הוספות חדשות נכבדות

 כוללות פירושים חדושים והגהות מרבנן גאוני קדמאי ובתראי רובם היו גנוזים עד כה בכתבי יד בגנזי הספרים
 אשר להממשלות או ליחידים זה בכה וזה בכה, ועין הדפוס לא שזפתם עוד.

 ונקובים בשמותיהם מעבר לדף הזה:
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 ואלה ההוספות ההדשות שהוספנו פהש״ם הזה:
 יש מהן שנוספו על כל מסכתות הש״ס ויש שלא באו רק על איזה מסכתות:

 אלה מהם נדפסו כפנים הש״ם או על גליון הדף:

 לה. פירש״י ו־נ״י וכר שעל הרא״ש. הוגהו ונוספו בכ הרבה ע״פ הנדפס בפראג
ח על יד־ בעל התוי״ט.  בשנת שפי

 לו. [ה-] הגהות הכ״ה להל״ק גיהרא״ש.
 לז. הגהות מס־ תמת ישרים, על אדר״נ ועל מסכתות קטנות.

 לח. הגהות פסי ברכת הזכה ומכי צאן קדשים לכהי קדשים.

 לט. תפארת שמואל, השגות על מהרש״א ל־ג״מ איח שמואל קאיידנוור ז״ל
 ו מהרש־ק) (בעהמ״ס ברכת הזבה) ו מלכד הגרו־.״ ;׳ל גפ״־ ״נאי כסו־ המסכתות).

 מ. [כ״י] פסקי תוספות למסי מעילה שלא נדפסו עד בה בכל ספרי הש״ס ואנחנו

, יש; על קלף.  מצארם בפסקי תום' כ״

 מא. ןליי ן נוסהאות ישנות כפסקי תוס׳ שנמצאו בלי• ישן נושן על קלף.
 מכ. פי׳ קרבן העדה למסי שקלים. להג׳ימ דוד ז״ל אבריק דעסויא.

 מג. פ״ הג״מ חיים יוסף דוד אזולאי ז״ל ומכסת:כא -הנ׳-•) לאדר": ולמסיתות קטנות.

 מד.[י"י1הוספותלהגהותהגר"אז"ל.וביותרבסדרזרע־ם־מםיתשקל-ם,טעצםבי"ק.

 מה. הגהות הגל״א למשניות סדר טהרות ומלבד באורו שנזכר לקמן •;•נדפס בסוף).
 מ1. מים טהורים הגהות למסכת כלים להג״מ יהודה ליב הלי׳ עדיל ל״ל מ״מ מםלאנים

 (נעהטיס אפיקי יהודה).

 «ז. הגהות והקונים בפ״ הרא״ש למסי קנים מסי יעיר קנו.
ל ד ׳רישלמ־, מהג״מ ישראל בהר״ש ד  מה. ספר תקלץ הדתין על מסי שקלים מתלמו

 מ״מ דשקלאב(תלמידו של הגר״א), עם הגהות הגר״א ז״ל למסכת ההיא.

 מט. [כ"י| נמוקי הגרי״ב הגהות על כהרש״א להג״מ •הודה נכרך ז״ל אבד״ק סייד
 (מלנד חדושיו על נפ״ת שבאו בסוף המסכתות).

 נ. ספר בנין יהושע על אבות דרבי נתן, מאת הרב •הרשע פאלק ב"־ יצדק אייזיק םליםא ז״ל.

 נא. ספר נחלת יעקב למסכתות קטנית, מאת הרב יעקב(יאקכ) ב״ר ברוך נוימבורג ז״ל.

 נכ. עין משפט, מסורת הש״ס, גליון הש״ם וציון ירושלים כלם למסי שקלים,
 מאת בעל• מפרשי הים ז״ל.

 X הגהות על פ״ הרמב״ם והר״ש לסדר זרעים מהג״מ שמואל פריינד ז״ל מד־ינ־ פראג
 (בעהמ״ס זיע קודש). ונדפסו על הגליון בצדם מבלי תזב־ת שם מחברן.

 נד. [כ״י] לב הכמים למסכת שמתות:

.  צב. |כ״י] בן אריה מהג״מ זאב בן אריה ז״ל אבד״ק טעלז

געימ״ס צפנת פע:ח). דץ(  צג. חדישים מהג״מ אליהו טטמאכי ז״ל אבד״ק גרי
 צד. |כ״י| חדושים מתג״מ יצהק אייזיק הבר ז״ל אבד״ק טיקטין(בעה־ם שרת

 כרן עולם).

ת דברי י ״ ז״ל מחבהאוונא ובעה־מ ש  צה. [כ׳״] חרושים מהג״מ נחמיה ביר־ הל

 צו. ]כ״י] מלאה כהן לתג״מ בצלאל הכהן ז״ל מד״א פ״ק ווילנא (בעהמ״ם ראשית

 בכורים).

ק פינכק. י אלעזר משה הלוי הורוויץ של־ט״א אברי י ׳ ן חרושים מהנ ״ ל  צז. ן
] פורה יוסף להג״מ יוסף שליט״א מד״א פ״ק ווילנא. י  צח. |כ"

 צט. הגהות אמרות טהורות על פ״ הר״מ והר״ש והרא״ש לכל סדר טהרות להג״מ

 שמואל פריינד ז״ל הנ״ל.

א פ״ק ווילנא. ״  ק. [כ״־] השק שלמה להגים שלמה הכp שליט״א פד

] יפה עינים להג״מ אריה ליב יעלין שליט״א אבה״ק בילסק (נעהפ״ס קול  קא. |כ״׳
ד ירושלמי, למדרשים, ילקוט, ספרא, ספר־ ומכילתא  אריה וכרו. כולל מ״מ לתלמו

ן תלמוד בבלי  ופדד״א ופסק״ר. עם הערות וחדוש־ם בחלופי גרסאות ושנוים שבי

 לירושלמי. (ובהם הגהות ומ״מ ב־דושלמ׳ למסי ברכות ושכה. להג״נ! לינ נדלין ז״ל ויזכרם

 בשם הג-ל״ב).

, . תוספות והרא״ש, ובפי י | המתרגם כולל באור מלות הלועזיות שברש״ " ל  קב. |

ת להרפב״ם והר״ש. ו י  ־משנ

ל אלה י  קג. פסקי תוספות, ומסורת הש״ס, ועין משפט, ותורה אור, ש
 נשתבשו מאה בכל ספרי הש״ם. הוגהו ונהקנו בש״ס הזה עי" גדילי התורה.

 קד. הגהות מהרש״ם מהרב הגא־ן רבי שלום מרדכי אב״ד כרזאן.
. ן אל אהרן רב ואב״ד קארטשי  קה. עיני שמואל מהרב הגאון רבי שמו

 גם הוספנו בו: א) הגהות מספר שיה יצחק על תוספות ישנים למסכת יומא. ובכ״מ

 שנדפס בהן מלפנים "עיי ש־ח ־צחק" הדפסנו את תוכן דבריו מפ־רשים במקומם.

ל התוספתא י ורמב״ם למסכת אבות. ג) ציוני הפרקים ש ־ש״  ב) מראה מקומות בפי

״ ערבי. ה) ציוני המסכתות ל  בר״מ ובר״ש. ד) שנוי נוסחאות בהקרמת הרמב״ם מ

 בתוספות.

) פי׳ ריב״ן השלם למס, נזיר. הפירוש נדפס נש״ס למסי נזיר ו״הסוה׳ לרש״, ל"  כ. (
 הוא באמת לרב־נו יהוד־ בר נתן ז״ל (כדמוכח תו־ הלי׳ שמצאנוהו) אולם הנדפס משובש

 מאד, גפ הסר ממנו הרבה, ועתה נמצא פירושו השלם בכ״י קדמון •מדו״ק

 וההוספות והשינויים שמצאנו בו נדפסו בצד הפירוש הנ״ל הנדפס בשפ רש״י •נקרא׳ בשם

 נוסחת הריב״;.

" רבינו יצחק בר מלכי צדק סימפונט׳ ז״ל, למשניות סדר זרעים.  כא. |כ"י| פ

״ ן פ״ רבינו יהודה בר בנימין הרופא זיל ממשפחת הי«״ם(רבי שי בגי עגלי  כב. 1 ל

 כג. [לי׳ ן פ״ רגינו מאיר(ההרע) מרוטנבורג ז״ל, למסי נגעים ואהלות.
 כד. קונץ פיר־ש׳ מהר״ם מהטנמדג לשדר טהרות, שהביאם הת״״ט, מלכד לכיסי נגעים

 ואהלות שההפסנוהו ע״פ כי״ הנ״ל.

 כה. פ״ רכינו יונה החסיד מגירונדא ז״ל, למה אבית.
ן תוספות יי׳׳ד כאת רביני ישעיה די טראגי >ר -שעיר הראשי• ר-< למסי כתונות ל״  כו. ן

 ולמם׳:׳טין.

 כ*. [כ״י! תוס' חד מקמאי למסי יבמות, והוא ניהו נכדו של יכינו משלם ז״ל. ובראש הספר
 כתוב בכתב ובחי״ הרחיד״א ז״ל בזה״ל: ״חרישי יבמות להד מקמאי ז״ל, מזכיר להרי אביו

 לשבה, הוא היה בזמן הראב״ד, ובא מעשה לפניהם. ההי־״א ס״ט־ עכ״ל.

" ישן בעקר הספדם של הרחיד״א רל  כה. |כ״־] פי' היא״ש ז״ל למסכת נזיר, שהיה בכ
 (והירירא יי־ חדכ עלי בעצב לי׳ קד;־).

' היא״ש ז״ל למס׳ הוריות(ע־פ הנדפס בפעם ראי ננ׳ראנ). C W .כט 
 ל. פירוש הרא״ש למסכת קנים תמיד ומדות.

 לא. [ל״] תוספי הרא״ש ז״ל למסכת נדה.
 לב. |כי״| שיטה מקובצת לרבינו בצלאל אשכנזי ז״ל, קבוצת הגהות וחמשי הראשונים
 ז״ל לכל סדר קדשיכ(יחסר -ל למסי תלין) ׳בההבה מקומית טב־א פי׳ דש״׳ האמת׳ שמצא בכ״׳
" בכל ספרי רש״ס. (נעתקו סליק כניד הש״יכ של! שנמצא , ש  תחת המפרש האחר שנדפס על שפ ר
 ב-רישל־שתינ״נוה־דזידיא י״ר' נשה"; ח": מינית לשבה בזה״ל: ־;ריר. נפלאות אמהיות מתיך גפ" r כי" שריו לו,
 ילא יניע עדיין שיצא• יאיר הדפיס עניי ילמב' חיל״ נעתק בעצם כי״ק ש־ ־למיד- הנ־מ שלמ־ נ־ ישוער עדני

 זצ״ל(בעה־מ פי' מלאנד, שימה על כשנייה שעידנו בל").

 לג. חכמת שלמה(מר־ש״ל) לפרק חלק. אשר נשמט מכל ספרי הש״ס. •לא נדפס רק בסי

 ת״ש תוצאה א׳ בשנת ושלו־ה.

 לד. |כ״־| חחשי מהרש״ל על הרא״ש למסי שבת עירובין וג־טין.

 ואלה ילוו על הש״ם כסוף המסכת:
 עד. שדה צופים על הרא״ש להג״מ בצלאל תשבות ז״ל(בעהמ״ס הי־ה גברו.

כ מהג״מ זאב וואלף הליי מבאסקודץ ז״ל(בעהמ״ש קדר משנהו. שי ו  עה. חד
 עו. חרושים מהג״מ כיוך פיענקיל תאומים ז״ל ובעה״מ ספר ברוך טעם וכוי).

י ובעהמ־ס מלא הרוע-כ וכוי). ו ע ד מ ל ״  עז. [כ"׳] תדושיס מהג״מ יעקב צבי יאליש ז
עות מהג״מ ליב ברלין ומהג״מ נה ה״פ צבי ז״ל | הגהות למסי שבו " ל  עה. |

 (כעהגי״ש מעי; החנמהו.

 עט. (כ״י) מצפה איתן להנ״ט אברהם ז״ל ממינסק(בעהה״ם משכיל לאיתן וליי). ועם

 ־יספת מרובה טכי״ק על הנדפכ בש״ס דפוס י־טאמ־ר).

 פ. [כ״־] הדושים מתג״מ שלמה איגד ז״ל, למסכתות שלא נדפסו עוד עליהן(מלבד הנ״ל).

 פא. חדישים מהג־מ צבי הירש היות ז״ל אבד״ק זאלקווא וכעה״מ ש״־. מהי״ץ ו:״).

ק •אס־(בעה״מ שרי־ תועפות  פב. |כ״י] קרני ראם להגים אהרן משה טויכש ז״ל אברי

 ראם). כ־לל העדות על מהדש״א וחדושי גפ״ת(נוסף עתה מכיייק על ה־כה מסכתות שנדפכי

 בלעדו).

- יאסי. , ד ב  פג. [כ״י ן הגהות בנו מ״מ שמואל שמעלקא טויכש ז״ל א
ת מנחת י " מהג״מ יהודה צב• ז״ל (בעה־מ ש ר ש  פד. ארץ צבי הגהות על הגתות א

 ־הודה).

| שער הלקיטות הגתות מהג״מ ישכר ז״ל(בעהמ־כ פתח• שערים). ־ ' ל  פה. |
ל ההגהות על ע ב ) ן ש | חחשי היד״ל מחנ״מ דוד לוריא ז״ל מביחאוו י י  ID. |כ"

ש רבה ופדר״א וכוי). ר ד מ  ה

 פז. ]כ״•] הוספות לחדושי והגהות הדש״ש, וחדוש־ם מבנו הג״יז מתתיהו
 שטדאשון ז״ל מווילנא.

 פח. |כ״י] חרושים מתג״מ יוסף חמא ליפא מייזליש ז״ל(בעה״מ שי״- תפא־ת
 יוסף).

ב ונע-מ״ס ש ר ע  פט. [כ״י] הגהות למסכת נזיר מהג״מ אשי הכהן ז״ל אבריק ש

 כרכתראש).

י(ננו של הנ״מ צכי חריף ז״ל)  צ. ]כ״י] חרושים מהג״מ שמחה ז״ל אכד״ק דעסו

 צא. [כ״י] מלאכת יום טוב םהג״מ יום טוב ליפמאן ז״ל אבד״ק קאפול׳(כע-מ־ם
 קדושת יום טוב וכי').

 א. מסכת כלה רבתי - השלמה - מרובה בפרקים ובנוסתאות ישרות •תר על הנדפסת
 ככל ספה• הש״פ. (נמצא־ בכ־׳ ובינו אברה: כי ניע דדיה• זצ־ל בעל המנה•;, עם לנהות רנית ומ־אה

 מקומית. ויצאה לאור פ־א ע"• נעהכ־ס נית נקו.

"  3. מסכתות קטנית נוספות: מסכתות ספר תורה, תפילין. מזוזה. וציצית, (נמצאו בל
 ונדפסו בפפד״מ בשנת תהי״א).

 ג. חלופי גרסאות בש״ס ע״פ נוסחאות ישנות.
 ד. נוסחאות ישנות ונוסחה הבבלי במסכת שקלים.

 ה. נוסחת הירושלמי כמסכת היליות.

 ו. נוסחאות כתבי יד כמסכת סופרים.
 ז. נוסהא חדתא למסי גרים מספר מראית העין להר־יד״א ז״ל עפ פירושו עליה

 מספרי ההוא.

 ה. פירוש רב האי גאו; ז״ל, למשנ״ת סד־ טהרות.

 ט. רב נמים (גאון) ב־ יעקב ז״ל יהל:- רב דאי נאי! •מרבותיי של,-רי״ף), למסכת ברכית, שבת,

 ועירוביו(ינק־א בשם מפתזז טנעיל• התלמיד).

ו חננאל בר חושיאל ז״ל(;"נ מרבותיו של הר״יף), לחצי הש״ס. מ  י. [כ״י| י
 יא. [ליין רבינו גרשום כד יהודה מאור הגולה ייל דנ-ה -רב״ ר-שי״! למסי תענית ובבא

 בתיא ולכל סדר קדשים מלבד זבחים.

 י3. רש״י למסכת אבות, ע״פ נוסחאות שונית.

 יג. הרשכ״ם העקרי למסי ביב דף פ״ז, פ״ה, פייט, ק״ל, קל״א. שלא נדפס רק בהפוס פיזרו
 בשנת רע״א ובכל שאר ההפופיב נדפס בטעית פ״ אתר בשמו כמ״ש בהערה לפי' הרשב״פ

 בדף פ״ט סוף ע״א.

 : יד. פ״ רכינו זרחיהו הלוי ז״ל(יוז״ד. נעל המאיר) למס׳ קנים.

ל רהשניהו למסכת קנים ותמיד. ע ו אברהם כר דוד ז״ל(־־אנ״ד כ מ  • טו. י
| תוספות ר״י מקן ז״ל, למסי קדושין וכך ״חסום לו רושמי רשפרם, אנל נראה נ• סעו ביה, " ל ] .TO 

" יבינו שמשון משאנץ ימשאניאו ז״ל, למסי עדיות לתשלום מסכת בכורים, ולפרק  יז. פ
 אנדרוגינוס. ועליו נלוה גם פי' הרמ״ע מפאנו ז״ל.

 יה. וליי) תוספות הר״ש משאנץ הנ״ל. למסי ס־טה.
) תוספות ישנים למסכת -במות. ל״  יט. (

 נה. [כ״י] פיחש קדמון למס׳ מעילה, תובא בשיטה מקובצת בשם פירוש לא נודע לט־.
 M אור זרוע הקצר על מסכת יבמ־ה, להג״פ חייב מנוואשטט כן ההיא״ז ז״ל

 בעהמ״ס אור זרוע(ינדפס פ־א על;ליין פסק־ תרא״ש בש״ס רפוס וויניציאה).

 M ספר מהדורא בתרא למהרש״א, עם חד־שי הלכות -אגדית מחתנו הג״מ

 משה ברי יצחק כ־נם ז״ל אבד״ק לובלין.

 נח. חכמת מנוה, חהוש־ם מהג״מ מנוח ומנדל ז״ל(בדורי של מהרש־ל).

 Ml מים חיים, חרושים מהג״מ ׳חזקיה ד• סילוא ז״ל(בעהט״ס פר- חדש).
 0. כללי התלמוד. להג״מ חייס בנכנשתי ז״ל(מספרו כנה"; ושייר־ כנה״ג).

י ישן על גליון המסכת דפוס , נדת שנכתבו כ״י ספרד  0א. [כ״י] הגהות ישנות למס
 וויניציאה שנת רפ״ז.

| חדושי הג״מ משה ב״ר אברהם ז״ל אבריק הודאדנא (בעהמ״ס תפארת ״ ל  סב. |

 למשה).

 D1J הגהות הג״מ נתי מרגיל ז״ל).לסדר קדשים ומם׳ הוריות(מספדו הק נתן,
, ערכין ונקדא יד אליהו.  יסד. [כ״י] באור הגר״א ז״ל למס

, תמורה, מלבד אלה שנדפסו על הדף  0ה. [כ״י] הגהות הישות מהגר״א ז״ל למס
 מכ״י.

 10. [כ״י] באור הגר״א למשניות סדר טהרות(מלבד אהלד,) אשד קבל ממנו תלמדו הג״מ

 במם ז״למשקלאבונעתק עי״ הרד״ל ז״ל, וחלק גדול ממנו כלו חדש, שלא נמצא בא״ר.

 0ז. ספר אויח מישור למס׳ נזיד, מהג״מ •pro ב״ר מאיי ברכות ז״ל מקרעמנ־ץ.

ק מינסק(בעהמ״ס סדר הדירות).  סח. הגהות הג״מ יחיאל היילפרין ז״ל אברי

 הט. [כ״י] חדישים והגהות מהנ״מ •עקב עמדץ(ההיעב״׳,׳) ז״ל(מעצם כי״ק מגלי״ הש״ס

 שלו ומספר קולן של סופרים).

ם מהג״מ גדליה ליפשיץ ז״ל, על א־זה מסכתות מכי״ק, ומספדו י ש ח  ע. [ב״י] ה
מס״ק. ו נ הלאדר״ שי ל י  ת

 עא. חרושים מבנו הג״מ ישראל ליפשיץ ז״ל בעהמ״ס תפארת ישראל על
 משניות.

 עב. [כ״י] חרושים מחג״מ צבי הירש ברלין ז״ל(נכד לבעל חכם צב• ז״ל).
 עג. חרושים מהג״מ משה סיפר ז״ל אבד״ק פהעסבוהג(בעה״מ שו״ת התב סופר וכ").

 ועל כל אלה נוספה בו הגהה כפולה ומכופלת מדויקת ומזוקקת שבעתים
 ע״פ נוסחאות ישנות וספרים מדויקים היותר קדמונים, וע״פ הגהות גחלי המפרשים. גם נגלה אור חדש לעינינו, הוא ניהו ש״ס של הג״מ יעקב עמדץ ז״ל אשר סדרו והכינו להדפיסו בחייו ויעמול בו
 שנים רבות להגיהו ולנקותו מכל שבוש ושגיאה, והעיר עליו הערות יקרות ויעטרהו בהגהות וחדושים רבים בציונים ומ״מ, הכל כעצם כתכ ידו הקדושה מראש הש״ס עד סופו. חמדה גנוזה הזאת מצאנוה

 באמשטרדם, ומרגליות הטובות שבה, שבצנו בעטרת הש״ס לכבוד ולתפארת, והגהתו המדויקת היתה להמגיהים לעינים.



 עין משפט
 נר מצוה

 א א מיי' פ״ז מהלטת
 יו״ט הלכה נ ופ״א
 מהלטמ שמטה הלכה ח
 שמג לאין עה ועשי! דרמן
 ב טוש׳׳ע א״ח סי׳ תקלז

 סעיף א:
 ב ב מיי׳ פ״ז מהלכות יריט
 שס טוש״ע שס סעיף נ:

 ג ג מיי׳ סייח מהלכות י״ט
 הלכה ג טיש״ע שס סעיף

 ד ד מיי׳ ס״א מהלכות
 שמטה הלכה ט:

 ה ה מיי׳ פ״ח מהלכות
 יו״ט הלכה ג טיש״ע

 שס סעיף ו:
 ו ו מיי׳ שס ס׳׳ז הלכה י
 טוש״ע שס סי׳ תקמד

 סעיף נ:
 ו ז מיי׳ שס טוש׳יע שס

 סעיף א:
 ח ח מיי׳ פ״ז מהלכות י״ט

 הלכה יא:
 ט ט י מיי׳ שם הלכה נ
 טוש״ע שס סי׳ תקל!

 סעיף א ג:
 י כ מיי׳ שס טוש״ע שס

 סעיף א:

 רבינו חננאל
ן י ח ל ש ן בית ה י  משק
ת, בין עי עד ובשבי  במו
א כתחילח צ י ן ש י  ממע
ן נ ן כוי. ומקשי י ן ממע בי  ו
ן י ר ממע מ ו ש ל  השתא י
נן ישי צא כתחילה, התי  שי
לי פו נ  דלמא אתי לאי
, ן  וכני ליה אמדת משקי
ר יצא וניתקן ב כ ן ש  ממעי
, נן א. ופרקי ד מיבעי מ ע  ו
ן נ י ע ך לאשמו י צטר  אי
שן דל־כא ן י י ׳ ממע  דאפי
י בנ ל ו א דלמא נפי ש ש  ח
ן אלא י ק ש ] מ ץ א  ליח, [
ן עי , שהן נטו ן  בית השלחי
ן ו ש ל ץ למים, מ א מ  צ
׳ והוא  שלהיס, כדמתהגמי
ל בית . אב  עיף, משלהי
ש י ר ש ה ל ו ד ר ג ב כ  הבעל, ש
ו מ ם בקהקע, כ  שרשי
ב , כדכתי  בעל באשתו
ן לידה והצמיחה. כי  והו
ן בי צא כתחילה ו ן שי  ממעי
א יצא כתחילה ל ן ש  ממעי
ן שהת הבעל.  אין משקי
ש י ן תנא דחי , מא ן נ  ואמרי
י ד ן כ דא הבית השלחי  לפסי
בשו והתיר י י ו ו ד פסי א י ל  ש
׳ הכי לא  להשקותם, ואפי
ץ בו א  התיה אלא רבה ש
ת ממי  טוהח, אבל להשקו
ש י וצא בהן ש כי ם ו  גשמי
 טורח בהן לא התיה. אמה
ר בן עז  הב הונא ה׳ אלי
ר עז  יעקב היא, דתנן ר׳ אלי
ן י שכ מר מו  בן יעקב או
לן אבל ן לאי ל  מיס מאי
 לא ישקה את כל השדה.
ר דשמעת לד׳ מו , אי ן נ  ודתי
, ההויחה,  •אליעזר דלא שרי
י לא ישקה את כל  מדקתנ
א להטריח ל  השהה, אבל ש
ש פסידא מ י  במקום ש
בא רב פפא ת ליה. ו ע מ  ש
אוקמה לר־ יהוהה, דתני  ו
וצא ן הי ן ממעי  אין משקי
ה בית ד  כתחילה אלא ש
ן נ ן שחרבה. ומקשי  השלחי
 אי חרבה למה ל־ השקאה,
 אילא מאי חרבה דקתני,
ן יצא לה מעי  חרב מעיינה ו

 אחה כתחלה.

 משקין בית השלחין פרק ראשון מועד קטן ב.
 משקין בית השלחין. שדה שאינה מסתפקת גמי גשמים וצריך
 להשקותה תמיד ואס אין משקין אותה תדיר נפסדת
 והלכך משקין אותה בחוה״מ ומשוס פסידא שרו ליה רבנן כדאמרינן
 בס׳ אין דורשין (חגיגה דף יח. ישס! תניא אידך ששת ימים תאכל
 מצות וביום השביעי עצרת לה׳ אלהיך
 מה שביעי עצור אף ששה עצורים אי
 מה שביעי עצור מכל מלאכה אף כל
 ששה עצורים מכל מלאכה תלמוד
 לומר השביעי ה״א יתירא השביעי
 עצור מכל מלאכה ואין הששה עצורים
 מכל מלאכה הא לא מסרן הכתוב אלא
 לחכמים ללמדך איזה יום אסור ואיזה
 יום מותר איזו מלאכה אסורה ואיזו

 מלאכה מותרת:
 וחוטטיץ אותה. שאס נתמלא
 הבור מותר לחטוט
 להעמיקו שהעפר תיחוח אבל לחוסרה
 בתחילה שהקרקע קשה לא משום

 דאיכא נךרחא יתירא:
 ומציינין. דליכא טירחא:
 ויוצאין על הכלאים. מצוה הוא
 לצאת כדאמרינן בגמ׳
 ולא דמי להני אחריני דקתני ומתקנין
 דהאי חובה הוא כדמוכח בגמרא:
 עיף ויגע. צמא למיס כדכתיב
 «)הררתי נפש עיפה(ירמיה לא):
 מאץ תנא פפידא אין. משוס
 דאשכחן לקמן דרבי מאיר
 פליג עלה דמתני׳ והאי סתם מתניתין
 לא אתיא אליביה כשאר סתמי משוס

 הכי קבעי הש״ס מאן תנא:
 מושכין אמת המים כו׳. שאם
 יש שם מים תחת אילן
 זה יכול למוסכם במועד תחת אילן
 אחר משוס דאילן כבית השלתין דמי
 וצריכין למיס טפי והא דתנא מושכין
 ולא תנא משקין אורחא דמילתא
 קתני דבענין זה רגילין להשקות
 אילנות: יתר על כן אמר רבי
 יהודה. עוד היה מחמיר יותר אפילו
 בבית השלחין קא אסר להפנות משוס

 דהר טירחא יתירא:
 לגינתו ולהורבתו. של בית
 השלחין גיגה מקום זרעים
 חורבה מקום שחרבו אילנותיו וחרשו
 וזרעו ונטעו ושמא הוא צריך למיס
 יותר ולא זו אף זו קתני אי נמי
 חרב ביתו ועשאו גינה וצריכה מים
 תדיר יותר משאר בית השלחין
 ומשום דאיכא טירחא יתירא לא:

ס  ישקה 'את השדה כולהיאימור דשמעת ליה א
 לרבי אליעזר הרווחה דלא טירחא במקום פםידא מי שמעת ליה אלא אמר
 רב פפא הא מני רבי יהודה היא דתניא ה< מעיין היוצא בתחילה משקין
אין  ממנו אפילו שדה בית הבעל דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר :
 משקין אלא שדה בית השלחין שחרבה רבי אלעזר בן עזריה אומר לא
 כך ולא כך יתר על כן אמר רבי יהודה לא יפנה אדם אמת המים וישקה
 לגינתו ולחורבתו בחולו של מועד מאי חרבה אילימא חרבה ממש למה
 לי דמשקי לח » אמר אביי שחרבה ממעיין זה ויצא לה מעיין אחר רבי
 אלעזר בן עזריה אומר לא כך ולא כך לא שנא חרב מעיינה ולא שנא
 לא חרב מעיינה מעיין שיצא בתחילה לא וממאי דלמא עד כאן לא קאמר
 רבי יהודה בית השלחין אין בית הבעל לא אלא מעיין שיצא בתחילה

 דלמא

 אבית השלחין במועד 8ובשביעית בין ממעיין

 שיצא בתחילה בין ממעיין שלא יצא בתחילה
 באבל אין משקין לא ממי הגשמים ולא ממי

 הקילון גואין עושין 6•עוגיות לגפנים ר׳ אלעזר
 בן עזריה אומר אין עושין את האמה בתחילה
 במועד ובשביעית וחכמים אומרים יעושין
 את האמה בתחילה בשביעית הומתקנין את
 המקולקלות במועד >א< יומתקנין את קלקולי
 המים שברשות הרבים וחוטטין אותן ׳ומתקנין
 את הדרכים ואת הרחובות ואת >« מקוות
 המים ועושין כל צורכי הרבים 3*ומציינין את
 הקברות ״ויוצאין אף על הכלאים: גמ׳ השתא
 יש לומר ממעיין שיצא בתחילה דאתי
 לאינפולי משקין ממעיין שלא יצא בתחילה
 דלא אתי לאינפולי מיבעיא אמרי אצטריך אי
 תנא מעיין שיצא בתחילה הוה אמינא הכא
 הוא דבית השלחין אין בית הבעל לא משום
 דאתי לאינפולי אבל מעיין שלא יצא
 בתחילה דלא אתי לאינפולי אימא אפילו
 בית הבעל נמי קא משמע לן לא שנא מעיין
 שיצא בתחילה ולא שנא מעיין שלא יצא
 בתחילה בית השלחין אין בית הבעל לא
 ומאי משמע דהאי בית השלחין לישנא
 דצחותא היא דכתיב ״1ואתה עיף ויגע
 ומתרגמינן ואת משלהי ולאי ומאי משמע
 דהאי בית הבעל לישנא דמייתבותא היא
כי יבעל בחור בתולה ומתרגמינן  דכתיב 2
 ארי כמה דמיתותב עולם עם בתולתא
 יתייתבון בגויך בנייך מאן תנא טדפםידא אין
 הרווחת לא י ואפילו במקום פםידא מיטרח
 נמי לא טרחינן אמר רב הונא ר׳ אליעזר בן
 יעקב היא דתנן יירבי אליעזר בן יעקב אומר
 מושכין את המים מאילן לאילן ובלבד שלא

 משקין ביה השלחין במועד. שלה שהיא עומדת בהר וצריך
 להשקותה תמיד משקין אותה אפילו בחולו של מועד
 לפי שהוא לו הפסד גדול אס אינו משקה אותה ודבר של הפסד
 התירו חכמים לטרוח בו בחולו של מועד כמו שאגו מוצאין במסכת

 חגיגה (לף יח.) דכתיב (דכריס נו1)
 ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי
 עצרת לה׳ אלהיך מה שביעי עצור
 בעשיית מלאכה אף ששה עצורים
 בעשיית מלאכה אי מה שביעי עצור
 בכל מלאכה אף ששה עצורין בכל
 מלאכה תלמוד לומר השביעי שביעי
 עצור בכל מלאכה ואין ששה עצורין
 בכל מלאכה הא לא מסרן הכתוב
 אלא לתכמיס לומר לך איזו מלאכה
 אסורה בחוש׳׳מ ואי זו מותרת ומלאכה
 שיש בה הפסד אם אינו עושה אותה
 כגון להשקות בית השלחין התירו
 חכמים: ובשביעיח. מפרש בגמראי):
 ממעיין שיצא בהחילה. דעכשיז
 מתחיל לנבוע שעדיין לא החזיקה
 דרכה: בין ממעיין שלא יצא במחילה.
 אלא מעיין נובע מזמן מרובה: אבל
 לא ממי גשמים. משום דאית ביה
 טירחא יתירא כדמפרש בגמראי):
 גמ׳ דאהי לאמפולי. הקרקע
 שסביבה לעליין לא החזיקה דרכה:
 משקין. בחולו של מועל ולא תיישינן
 ללמא נפיל ואזיל וטרח טירחא
 יתירא: מעיין שלא יצא בחחילה.
 שכבר החזיק לרכו: מיבעיא. למשקה
 ממנו בחולו של מועל: ביה הבעל.
 שלה הוא בעמק ואינו צריך להשקותה
 ואין בה הססד אס אין משקה אותה:
 קא משמע לן. מתניתין דתני בין
 ממעיין שלא יצא בתחילה: ביה
 השלחין אין ביה הבעל. אפילו ממעיין
 שלא יצא בתחילה לא: י׳<טשלהי.
 וה״א מתחלף בחי״ת: מאן הנא.
 דמתני׳ דפסידא שרי למיטרח בה
 בחוש״מ כגון בית השלחין: הרווחה
 לא. כגון דבית הבעל דאסור להשקותה
 מאחר שאין בה הפסד שאין צריך
 להשקותה אלא להרווחה דמילתא
 לשורה אפלי חרפי: אפילו במקום
 פסידא מיערח לא טרחינן. דקתני
 מתניתין אבל לא ממי גשמים כו׳
 משוס דאית ביה טירחא: מושלין
 המים מאילן לאילן. בחולו של מועד
 אס יש מיס תחת אילן אחד עושין
 דרך קטן מאילן לאילן כדי שימשכו
 המיס מאילן זה לאילן אחר: (י) לא
 ישקה אח השדה כולה. בבית הבעל
 קמיירי דהרווחה היא. אלמא דהרווחה
 דמילתא אסר ר׳ אליעזר: אילימא חרבה
 ממש. שנעשה בור למה לי למשקה
 לההיא דהא אין לה תקנה לעולם:
 שחרבה ממעיין זה ויצא לה מעיין אחר.
 שחרב מעיינה שרגילה לשתות ממנו
 דכיון שרגילה לשתות אי לא משקה לה
 עכשיו אית ליה פסידא יתירא אפילו
 הכי לא שרי ר׳ יהודה אלא ממעיין שיצא
 לה ללאו טירחא הוא אבל מי גשמים
 ומי קילון דטירחא הוא לא שד אפילו
 לבית השלחין ועול חזינן לקאמר רבי

 מסורת הש״ם

 א) ןעי׳ פרש״יליןמןל:ד״ה
) [ראה סירש׳׳י  עוגיות], ג
) ןגי׳ הערוך  לקמן ה.], ג
 כערך שלח ה דכתיכ והוא
 עיף (נראשית כה! תרגומו
) לקמן  והוא משלהי], ד
 ו:, ה) [תוספתא פ״א],
 0נע״5], 1) [לףד.ן,ח)[צ׳׳ל
 משלהין,ט) [הגיסקא הישגה
 ונפש עיפה למים לא נמצא

 נסנ׳׳ן עיין תוי״ט],

 תורה אור השלם
 1 . אשר קרך בדרך ויזנב
 בף בל הנחשלים אחריך
 ואתה עיף ןיגע ולא יךא
 אלהים: דבהים כה יח
 2. כי יבעל בחור בתולה
 יבעלוך בניך ומשוש חתן
 על כלה ןשיש עליך
 אלהיך: ישעיהו פב ה

 הגהות הב״ח
 (א) םתנ" ומתקני! את
 קלקולי המיס. נ״נ עי׳
 פרש״י נלף ה ע״א:
) שם ואת מקוואות ג ) 
) גם׳ ג  המיס ועושין: (
 למשקי לה ואמר אניי
 שחרגה כו׳ לא תרכ מעיינה
 ממעיין שיצא במחלה ־.
) -ט״י ז״ה שלא י ) 
 ישקה:(5) ר״ה שחרבה כו׳
 לקאר״י לא יפנה אדם
 אמת המים כו׳ אלמא וכו׳
ל״ש  ל״ש חרנ מעיינה ו
 לא חרב תרוייהו אסר
 ממעיין שיצא לה כתחילה

 כצ״ל יהס״ד:

 גליון הש״ם
 מתני׳ ובשביעית כץ
 םםעיץ. עיין לקמן דף ו
 ע״נ תוס׳ ר״ה מרניצין:

 מוסף רש״י
 עוגיות. עגול סנינ כמו
 (תענית יט.< עג עוגה יעמד
! או: גומות : ד  נתוכה !לקמו
 (חוליו מא ו לאסוף שס מיס
 להשקות הגפן !ברכות י ו.
 ומציינין את הקברות.
 שעושי! סימנים על הקברות
 נסיז כדאמר נמרוגה (3׳׳ק
 סט.) של קברות כסיל
 לתיור כעצמות, כלי שלא
 ילכו אוכלי תרומה לשס
. מושכין את  (לקמן ה!
 המים מאילן לאילן.
 דהוי כשלה נית השלחין,
 דפסידא יתירא איכא ;לקח!

 יהולה לא יפנה (ה מיס כו׳ אלמא ללא
 שרי ר׳ יהולה טירחא יתירא אלמא מתני׳ ר׳ יהולה היא להא ראב״ע ל״ש חרב מעיינה ממעיין שיצא לה בתחילה ול״ש לא חרב תרוייהו אסר:

 ללמא



 מסורת הש״ם

 א)!שבת עג:ן, 5) ותוספת׳
 כלאים פ״אן מכות כא: ע׳׳ז
) ןשעשה להן סייג  סד., נ
 וגלר רש״י ע״ז סל. וע״ש
) גיטין לו. קדושין  כתוש׳], י
) ןועי׳  לח:, ה) [ויקרא ימן, י
 פי׳ ריב׳׳ן למכות וככל מקוס
 סי׳ כסגנון אחר], 1) ן ע״א

 ל״ה משקיןן,

 תורה אור השלם
 1. את חקתי תשנזרו
 בהמתך לא תרביע
 כלאים שדך לא תזרע
 כלאים ובגד כלאים
 שעטנז לא יעלה עליך:

ט יט  ויקרא י
 2. וזה דבר השמטה
 שמוט בל בעל משה ידו
 אשר ישה ברעהו לא
 יגיש את רעהו ואת אחיו

 כי כןךא שמטה ליי:
 דברים טו ב

 הגהות הב״ח
א) תום' ז״ה כחו כו׳ זר׳ ) 
״ל כת י  יהודה דמתמיר ו

 זהחירא:

 גליון הש״ם
 תום׳ דייה ח״ב שידם
 וכוי וקש־א ל״ג. עיין נ״נ

 זף נב ע״כ:

 מוםף רש״י
 זומר. להצמיח הגפן,
 וצריך לעצים. להסקה,
 משוס לצריך להס הויא
 תולזה זקוצר, זצריך נמי
 לקצור !:שנת עג 1. המנכש
 והמחפה. לאחר זריעתן
 תופה עפר עליהן כזרן כל
 הזורעים, לוקה. דהיינו
 נמי זורע, זמה זרנו של
 זורע לצמומי פירי מכרן, הא
!ע־ז  נמי לצמוחי פירי מכרן
 סד<. כולה ר׳ עקיבא
 היא. ירכגן זפליני עליה
 זר׳ עקינא סכירא להו
 מחסה אינו לוקה, זמאן
 זסטר כמקיים פטר
 כמחסה, והמנכש עוקר
 עשגיס רעיס כדי שיגזלו
 האמרים יותר, ליקה זחשיג
 כזורע כלאיס !מכות כא:!.
 תלמוד לומר כלאים
 שדך לא. כלאים זהרנעה
 קא זריש, מדסמך כלאיס
 ללא תרכיע גני שדה,
 זרשינן כלאיס שזן צא,
 מזלא כתיב בהמתן לא
 תרביע כלאיס ולא תזרע
 שלך כלאים, ש״מ שדך
 אכלאיס זלעיל גמי זרשינן,
 ומשמע זמזהיר הכתונ שלא
 יהא כלאים בשזה !ע־ ז סד:1.
 ובזמן שאי אתה משמט
 קרקע. כגון גמזנר ולאחר
! כגון מ  שגלו וקדושי! ל
 עכשיו שנטלה קדישת
 הארן וגיטיו לו.,׳ אי אתה
 משמט כספים. ואף על
 סי שהשמטת כססיס חוגת
 הגוף היא ואיגה תלדה
 בארץ, ילסינן נהיקישא זלא

 >הגא (שם;.

 עין משפט ך • משקין בית השלהין פרק ראשון מועד קטן
• J נר מצוה 

 דלמא אמי לאיגפולי. אבל ממעיין שלא יצא בתחילה אפילו בית
 הבעל נמי שרי רבי יהודה ומתניתין דקתני נמי ממעיין שלא יצא בתחילה
 בית השלחין אין בית הבעל לא לאו רבי יהודה היא: אם ק ממגימין
 אמאן מרמייה. לא ר״א בן יעקב כדאמרן ולא כר׳׳מ דשרי אפילו

 בתחילה שרי
 מנפש. תולש
 הטובים וט
 טפי: משקה
 מיס בעיקרי
 ממרינן ביה.

 בית הבעל ולא כר׳ אלעזר בן עזריה
 דאפילו בית השלחין לא שרי ממעיין
 שיצא בתחילה: אלא לרבי יהודה
 ולא שגא כוי. ומתניתין ר׳ יהודה
 היא: להודיעך כמו דרבי מאיר.

 דאפילו ממעיין שיצא
 אפילו לבית הבעל:
 עשבים רעים מתוך
 עקרי להו צמחי הגי
 מים בזרעים. שזורק
 העשבים: משום מאי

 דמאי מלאכה קא חשבינן ליה דודאי
 קוצר לא חשבינן שאינו מתכרן ליטול
 העשבים אלא לתקן עשבים הטובים
 שבשדה: חורש וזורע וקוצר אבות
 מלאכות הן בפרק כלל גדול (שבת
 דף עג.<: לרפויי. לרכך: משום
 חורש אין משום זורע לא. אמאי לא
 מיחייב בתרוייהו הא עביד תרוייהו
 ואשכחינן במלאכה דמיחייב תרתי:
 זומר. בשבת: וצריך לעצים חייב.
 משוס קוצר שהרי צריך לעצים וחייב
 משוס נוטע דמשוס הזימור גדלי
 טפי: המחפה. שמכסה את הזרעים
 בעפר: לוקה. משוס לא תזרע
 כלאים (ויקרא יט<: אq המקיים.
 שרואה כלאים זרוע ואינו מבטלו:
 בשלמא לדידי דאמינא. דמנכש הוי
 משום זורע משוס הכי מנכש בכלאים
 לוקה דהא אסירא זריעה בכלאים
 דכתיב׳) לא תזרע: חרישה. לצורך
 זריעת כלאים מי אסירא דבשעת
 חרישה ליכא כלאים כלל: אמר ליה.
 מנכש אינו לוקה אלא משוס מקיים:
 חלמוד לומר כלאים שדך לא. ואע״ג
 דכתיב לא תזרע כלאים 0 גורעין
 ודורשין לא כלאים לא יהא כלאים
 מכל מקום שחייב אתה לבטלו:
 בשלמא מועד. משוס הכי שרי דלא
 אסיר בשום מלאכה אלא משום
 טירחא: וכל מקום פסידא שרו
 רבנן. למיטרח בחולו של מועד
 במקום פסידא כדסרשינן לעיל0: בין
 למאן דאמר משום חורש. דפליגי
 רבה ורב יוסף לעיל במשקה מיס
 לזרעים דחד אמר משוס חורש וחד
 אמר משוס זורע: חרישה בשביעיח
 מי שרי. הא נפקא מבחריש ובקציר
 תשבות דאמרינן אס אינו ענין
 לשבת שאינו צריך שהרי כבר נאמר
 כל מלאכה תנהו ענין לשביעית:
 בשביעיח בזמן הזה. דרבנן: ורבי
 היא. דאמר דהוא מדרבנן ומילתא
 דפסידא שרו רבנן: וזה דבר השמטה
 שמוט. כתיב בהשמטת כספים.
 שמוט: בזמן שאי אחה משמע
 דלא משמט קרקע ואיזה זה

 יצא
 בית

 אבל מעיין שלא
 לאינפולי אפילו

 דלמא אתי לאינפולי
 בתחילה דלא אתי

 תבעל נמי אם כן מתניתין אמאן תרמייה
 אלא לרבי יהודה לא שנא מעיין שיצא
 בתחילה ולא שנא מעיין שלא יצא בתחילה
 בית חשלחין אין בית הבעל לא והאי דקתני
 מעיין שיצא בתחילה להודיעך כחו דר׳ מאיר
 האפילו מעיין היוצא בתחילה משקין ממנו
 אפילו שדה הבעל אתמר־ המנכש והמשקה

 הזה דאורייתא: אבזה מלאכומ אסר רחמנא. בשביעית:
 תולדות

 L י'
 מים לזרעים בשבת משום מאי מתרינן ביה
 רבה אמר משום חורש רב יוםף אמר אמשום
 זורע אמר רבה כוותי דידי מםתברא מה
 דרכו של חורש לרפויי ארעא האי נמי מרפויי
 ארעא אמר רב יוםף כוותי דידי מסתברא מח
 דרכו של זורע לצמוחי פירא הכא נמי מצמח
 פירא אמר ליה אביי לרבה לדידך קשיא
 ולרב יוםף קשיא לדידך קשיא משום חורש
 אין משום זורע לא לרב יוםף קשיא משום
 זורע אין משום חורש לא וכי תימא כל חיכא
 דאיכא תרתי לא מיחייב אלא חרא והאמר
בזומר וצריך לעצים חייב שתים (  רב כהנא א
 אחת משום נוטע ואחת משום קוצר קשיא
 איתיביה רב יוסף לרבה י1גהמנכש והמחפה
 לכלאים לוקה רבי עקיבא אומר אף גןהמקיים
 בשלמא לדידי דאמינא משום זורע היינו
 דאםירא זריעה בכלאים אלא לדידך דאמרת
 משום חורש חרישה בכלאים מי אםירא
 אמר ליה משום מקיים והא מדקתני סיפא
 ר״ע אומר אף המקיים מכלל דתנא קמא
 לאו משום מקיים הוא כולה ר׳ עקיבא היא
 ומאי טעם קאמר מאי טעם המנכש והמחפה
 בכלאים לוקה משום מקיים שר״ע אומר אף
שדך  המקיים מאי טעמא דר׳ עקיבא דתניא 1
 לא תזרע כלאים אין לי אלא זורע מקיים מניין
 תלמוד לומר כלאים שדך לא תנן משקין בית
 השלחין במועד ובשביעית בשלמא מועד
 משום טירחא הוא ובמקום פסידא שרו רבנן
 אלא שביעית בין למאן דאמר משום זורע
 ובין למאן דאמר משום חורש זריעה וחרישה
 בשביעית מי שרי אמר אביי בשביעית בזמן
 הזה ורבי היא דתניא ל<רבי אומר 2וזה דבר
 השמטה שמוט יבשתי שמיטות הכתוב
 מדבר אחת שמיטת קרקע ואחת שמיטת
 כספים בזמן שאתח משמט קרקע אתח
 משמט כספים ובזמן שאי אתה משמט
 קרקע אי אתה משמט כםפים רבא אמר
 אפילו תימא רבנן אבית אסר רחמנא

 תולדות
 תרי זימני שמטה
 מכלל דאיכא זמן

 אמאי כתיב
 קרקע כוי.

 אם בן אמאן תרמייה. ואס נפשך לומר ממאי דרמינן אליבא דר׳
 יהודה יותר מר״א כמו לאקשינן לעיל לר״א הכי נמי פרכינן
 אליבא דרבי יהודה ומאי אלימא להש״ס מילתא דרבי יהודה דמוכח
 מיניה דמתניתין אתיא אליביה יותר מדרבי אליעזר איכא למימר

 משוס דבתרתי מילי אשכחן בהדיא
 במילתיה דר״י כמו במתניתין דפסידא
 אין הרווחה לא ובמקום פסידא נמי
 מיטרח לא טרח אבל לר״א ליכא
 לאוכוחי ממילתיה אלא חד מילתא
 כדלעיל דהרווחה אסיר הלכך ניחא
 ליה לאוקמי כר׳ יהודה ולא כרבי
 אליעזר: כהו דד׳ מאיר דמיקל.
 ואס תאמר וליתני שלא יצאו בתחילה
 להודיעך כחו דר׳ יהודה דמחמיר

 (א) כח דהתירא עדיף:
 משום מאי מתרינן. דאין אדם
 לוקה ולא נהרג אלא
 בהתראה שמתרינן בו לא תעשה
 הך איסורא כדמפקינן בסנהדרין
 >לף מא.) מקרא דצריך לפרש שם
 האיסור בהדיא: קא טרפו״
 ארעא. דבתר עיקר המלאכה
 אזליגן ודומה לחורש ורב יוסף אע״ג
 דעיקר מלאכה דומה לחורש מחשבת
 הנפש לאו לרפויי ארעא ובהט פליגי
 דרבה סבר לבתר המעשה מדמינן
 לה ולא אחר המ חשבה ורב יוסף
 סבר בתר מחשבה אזלינן דהדא עיקר

 ולא אזלינן בתר הדמיון:
 וצריך לעצים. אבל אס אין
 צריך לעצים לא נאמר בו
 דחייב משוס קצירה דלא דמיא לקצירה
 דקוצרין למאכל או מידי שצריכין
 לאיזה דבר כגון רפואה וכיוצא בהן
 ואי לאו שקוצרין לצורך גופו פטור
 דלא מיחייב אפילו משוס תולדה
 דתולדה צריך שתהא דמי לאב
 מלאכה: חייב שתים. ק שיא
 לרבה דאזיל בתר הדמיון דהכא זומר
 לא דמי כלל למטע ואעפ״כ חייב
 משוס נוטע וקשיא לרב יוסף דאפילו
 אינו מתכוין לצמוח הגפן טון דודאי
 מצמחה מתמת הזימור חייב משוס
 נוטע דהא סתם קאמר רב כהנא
 אפילו לא חישב ליטע ואי קשיא הא
 דאמריגן בדוכתא אתריתי (כמונות
 לף לן.) משוס רשעה אחת אתה
 מחייבו ואי אתה מחייבו משוס שתי
 רשעיות תריץ הכי כגון דאיכא מיתה
 ומלקות אבל תרתי מילי דאסירן
 דדמיין להדדי בשתי מלקיות תרוייהו
 תד רשעה הוא ולא ממעטי מרשעתו
 לכל שם מלקות תד רשעה הוא והכי
 נמי אמר במס׳ פסחים בפ׳ כל שעה
 (לף כל. ושס< אמר אביי אכל פוטיתא
 לוקה ארבע ואע״ג דרב כהנא אמורא
 הוא מקשי מיניה לרבה ורב יוסף
 משוס דגברא רבה הוה כדאשכחן >כ׳׳ק
 רף קיי.) במעשה דר׳ יוחנן דהוה חריף

 טובא

 יא א מיי׳ פ׳׳ח מהלכות
 ש3מ הלכה 3:

:  יכ ב מיי׳ שס הלכה ז
 יג ג מיי׳ פ״א מהלכות
 כלאיס הלכה 3 [ופ״ה
 הלכה 3] שמג לאוין רעט
 טוש״ע י״ז סי׳ רצז סעיף
 א [וסימן רצו סעיף א]:

ד ד מיי׳ פ״ט מהלכות  י
 שמטה הלכה 3 סמג
 לארן ער ועשי! קמט [שו״ע
 ח״מ סימן סז סעיף א]:

 רבינו חננאל
ץ ע ש מ ״  וסכר ר׳ יהודה ל
צא כתחלה ולא שגא  שי
א יצא כתתלה, ל ץ ש ע  מ
ן אלא בית  אין משקי
ץ ע . והא דקתני מ ן  השלתי
צא כתחלה, אייהי דאמר  שי
צא ץ שי ע  ה׳ מאיה מ
ו אפי׳ ן ממנ  כתחלה משקי
ה הבעל, תנא איהו נמי ד  ש
צא כתחלה. אתמר ן שי  מעי
פר בית ׳ החו  המנכש, פי
ך מים המשי  הזרעים, ו
ם מאי  לזהעים בשבת, משו
נן ביה. רבה אמר  מחרי
ם חוהש, מה דרך  משו
י ארעא הכא י ש לרפו ר ו ח  ה
רב  נמי מהפי אהעא נינהו. ו
ם זוהע, מה וסף אמר משו  י
רא חי פי רע לאצמו ו  דהך הז
 הכא נמי קא מצמתי פירא.
מקשי אביי לתרוו־יהו,  ו
ן ביה נ אמאי לא מתרי  ו
ם זורע, משו ש ו ר ו ם ח  משו
א נמי דמי  דהא המיא להא ו
 להא. וכי ה־מא כל היכא
ן שתים  דאיכא מלאכה מעי
נן אלא חרא. בי י  לא מחי
 והאמר רב כהנא הזומה
יב שתים, ך לעצים תי י צר  ו
ורע ואחת ם ז  אחת משו
רקו ם קוצר. ולא פי  משו
. איתיביה רב  לנפשי־הו
וסף לרבה, המנכש, פי׳  י
לוקח פר אצל הכלאים ו  חו
 העפר ומחפה בו את
י שיצמח,  הכלאים כר
 והמחפה בכלאים לוקה, ר׳
מר אף המקיים.  עקיבא או
וסף דאמר ב י ר א ל מ ל ש  כ
ורע חייב, ם ז  מנכש משו
 היינו דאסורה זריעה
 בכלאים. אלא לרבה דאמר
רש, חרישה  משום חו
 בכלאים מי אסירא. ופריק
 רבה, מא־ לוקה דקתני,
ם מקיים בכלאים.  משו
כולה ה׳ עקיבא היא, ומה  ו
 טעם קאמר והכי קתני,
 המנכש והמחפה בכלאים
ם  לוקה מאי טעמא משו
מר  מקיים, שה׳ עקיבא או
 אף המקיים בכלאים לוקה.
א צ מ ׳ מקיים בכלאים, ש  פי
 שדה זהועה כלאים ועבדה
 חוא וצימחה, ונתקיים
, שגורם דתו  הכלאים בעבו
ו הצמחה והפרחת פרי.  ל
 מאי טעמא, אמה קהא לא
ן לי  תזהע כהמך כלאים אי
 אלא זוהע חבואה בכרם,
מר ד לו ו , תלמ ץ  מקיים מנ
 לא כלאים. כלומה, האי לא
 דכתב רחמנא דרויש אותו
ע ההוה ליה למכתב ו ר ז  ב
 לא תזרע כרמך ולישתוק,
ן זריעה  ואנא ׳דענא דאי
לא  אלא בתבואה, פי׳ וממי
ן שאסה והיעת נ י  שמע
 התבואה בכלאים (למה
כ . כדכתי ד אמה כלאים)  עו

ן בית י ן דתנן משק ב יוסף ממתניתי ר ן לרבה ו נ . ומקשי ב ונטעתם כל עץ מאכל. כלאים דכתב רתמנא למה לי, להבות המקיים בכלאים בלאו לנות נטיעה תיא, כדכתי נית] וגוי. אכל באי זרעתם את השנה (ההיא) ןהשמי  ו
הו י י ו ו רש, תר ם חו ב משו י ר חי מ א ן למאן ד כי רע ו ו ם ז ב משו י ן למאן דאמר משקה מים לזרעים חי ח, בי עי ו רבנן. אלא בשבי דא שר ם טירחא הוא דאסור, וכל מקום פסי עד משו א מו מ ל ש ת. ב עי בשבי עד ו ץ במו ח ל ש  ה
ה ט י מ ת קרקע ואחת ש ט י מ ר אחת ש ב ד ב מ ט, בשתי ׳שמיטות הכתו , כת־ב שמיטה וכתיב שמו ט ו מ רבי היא. דתניא רבי אומר זה דבר השמטה ש מן הזה, ו ת בז עי . ופירק אביי, שבי ו ת אסירי, היכי שר עי י זריעה בשב  חרישה ו
. דכא אמד לא תימא מחני׳ רכ־ היא ולא רבנן, אלא אפי• ח־מא ו רבנן , ובמקום פס־דא שר מן הזה דרבנן ת כז עי די גויים היא, שבי ל בי א ר ש ץ י ר א טה כקרקע ש ט קרקע כוי, והאידנא דלית שמי מ ש מן שאתה מ  כספים, בז

ת אבות אסר רחמנא י ע י ב ש כ ת נינהו, ו ו לד י בכלאים) תו פו והתי  רבנן, הניכוש (

 וקשיא ל״ ג כיון דלאו תנא הוא לא חשיב לה כל כך ופליגי עליה:
 אף

 בזמן הזה: אפילו סימא רבגן. דפליגי עליה דרבי ואמרי דשביעית בזמן



 עין משפט
 נר מצוה

ו א מיי׳ פ״א מהלכות  ט
 שמטה הלכה נ ג:

ז ב ג ד מיי׳ שם הלכה  ט
 ד ה:

ז ה מיי׳ שס הלכה ז:  י
ז ו ז מיי׳ שס הל׳ ט: ד  י
ט ח מיי׳ שס הלכה ג:  י
 כ ט י מיי׳ שס הל׳ ז:
: א כ מיי׳ שס הל־ ז  כ

 תורה אור השלם
 1. ובשנה השביעת שבת
 שבתון יהיה לארץ שבת
ץ שדף לא תזרע  ל
ך לא תזכיר: את מ ר כ  ו
 ספיח קציךך לא תקצור
ך לא ר ״  ואת ענבי :
 תבצר שנת שבתון יהיה
 לארץ: ויקרא כה ד-ה
 2. והשביעה תשמטנה
 ונטשתה ואבלו אביני
 עמך ויתרם תאבל חית
 השדה כן תעשה לכרמך
 לזיתף: שמות כג יא

 משקין בית השלהין פרק ראשון מועד קטן ג.
 אף בל שבשדה ושבכרם. וכל הני עבודות דלעיל נוהגות בין
 בשלה ובין בכרס ואפילו שיש מהן שאין עתה נוהגין כן י״ל
 שבמקומן היו עושין כך ורגילין לעשותן בשדה ובכרם: אין דנין
 אות!, בכלל ופרט וכלל. הט הוה שמיע ליה לד אילעא דכיון דהפרט

 רבעו חננאל(המשך)
, מ׳ י אילני, כלו י ו ר  חד לאב
ום ז י ן ג ו , כג ת האילן  להפרו
ז ואסור,  שאמי במס׳ ע״
, לסתום לי מי פי חד לסתו  ו
. איתמר י שר , ו ן  הסדקי
וחנן ת ה׳ י עי ש בשבי ר ו ח  ה
ר, חד אמר  ור׳ אלעז
 לוקה, סבר לה כר׳ אלעא
צא  דאי מקום שאתה מו
בשנה ן ו ו ל בעשה, כג ל  כ
ת ב ת וגוי ש ב ת ש עי  השבי
ת  לה׳, הרי כלל כל מלאכו
ט בלא ד פר ו ע עית, ו  שבי
ך לא ר  תעשה, שנאמה ש
ר,  תזהע וכהמך לא תזמו
 אמר ר׳ אילעא, כי האי
תו בכלל ונא אין הנין או  גו
ל ל כ נאמר אין כ ) ו פרט, י  ו
, זריעה ט  אלא מה שבפר
רה אין בצי זמירה קצירה ו  ו
י אחרינא לא. אלא ד  מי
כלל ט ו ר פ ן בכלל ו  הריני ד
ירך ז  שנאמר ואת ענבי נ
ן ו ת ב ר שנת ש  לא תבצו
מרבה כל ^ ו א  יהיה ל
ו החוהש ל י אפ  מלאכה. ו
חד אמר, ת לוקה. ו עי י  בשב
ת אינו י ע י רש בשב  התו
 לוקה, לא סכר לה דר׳
] דנין אמר ו ] ( דאי  אילעא (
בפרט. הני  אותו בכלל ו
ד ב ל ר אלו ב מ ו ל  אין, כ
ן הם במלקות רשי ו  תמפ
, נ׳ י אחרינא לא. נחדחי ד  מי
לי עלמא אית להו  לא דכו
 דר׳ אילעא, מאן דאמר
ר מ א מאן ד . ו ר י  לוקה שפ
י זמיהה  אינו לוקה, מכד
ל זריעה ובצירה  ככל
ת עי י י בשב מ ל ש ו ר  כוי. י
ן י ר , מעב ן י בל  פרק ב׳, מי
. ץ ל ע , ב ן  היבלת. מפרקי
ן להן אבק. שי ו , ע ן  מאבקי
ן , מתננין. מזהמי ן י  מעשנ
ת, מה עי ן בשבי עי  ומתלי
שה בית, ן זוהם לעו  בי
ב י ש ו מ  המזוהם אינו אלא כ
צל ת בית מי ש ו . ע מר  שו
.  עליה, והיא גדילה מחמתו
ן מחפה באבנים י  מה ב
א מותה, ש שהו ק ב ן ו כתכ  ו
, ר  למחפת בעפר שאסו
ש וכתבן ק  המחפה ב
 [וקבאבנים, אינו אלא
. המחפה מר ב שו י ש ו מ  כ
ו טינא  בעפר, עושה ל
.  והיא גהילה מחמחו

 נ< גירשת רנינו הונא נתיס׳
 כמו הש״ס כאן ע״ש.

 בלא תעשה הכלל האתרון אינו מוציא
 הפרנו ממשמעותיה ואינו כלל ופרמ
 וכלל דדיינינן ליה בכלל ופרט ולא
 נהירא לי דמנלן דרבי אילעא ס״ל
 הט אימא דהפרמ שהוא בלא תעשה
 בטל אבל הכלל עומד במקומו לפי
 דבדו ועוד לפי לשון זה קשה לי
ד  אמאי תיק דכולי עלמא לית להו ד
 אבין והא הוה מצי לתרוצי דכולי
 עלמא אית להו לבכל מקום סוגיית
 הש״ס היא דכיון דמצי למימר דכולי
 עלמא אית להו סברת האמורא לא
 מתרצינן לית להו ולימא הכי דכולי
 עלמא אית להו דרבי אבין מאן דאמר
 אינו לוקה שפיר ומאן דאמר לוקה
 סבירא ליה ט הך ברייתא למפקא
 ליה לסוללות מקרא וקסבר לאו
 אסמכתא הוא אלא דרשה גמורה היא
 ולי נראה להא לימא בלד אבין אמר
 ר׳ אילעא וכו׳ קאזיל בכה״ג לליכא
 הכא אלא כלל ופרט לכלל בתרא לא
 חשיב טון להאי כלל בקרא אחרינא
 וחשיב בכלל המרוחק זה מזה כיון
 ללא הוו בחל קרא להט מוכח בפ״ק
: ושס< לאיכא למאן  לפסחים (לף ו
 לאמר טון להוו בתרי קראי לא
 מיצטרפי למיהוי כלל ופרט וכלל
 והכא נמי לא הוי אלא כלל ופרט והכי
 איכא(י) הגירסא ״)!בירושלמי לכלאים]
 בפ״ח חל אמר לוקה סבר לה כרבי
 אילעא לאינו נלון בכלל ופרט טון
 להפרט בלא תעשה הפרט בטל והכלל
 במקומו עומל ולפיכך אמר כל התורש
 בשביעית לוקה וחל אמר התורש
 בשביעית אינו לוקה לא סבר להא
 לר׳ אילעא אלא לנין אותו בכלל ופרט
 הני אין מילי אחרינא לא ולחי לה
 דכולהו אית להו דרבי אילעא מאן
 דאמר לוקה שפיר ומאן דאמר אינו
 לוקה מכדי זמירה בכלל זדעה ובצירה
 כו׳ ואם נפשך לומר למאן דאמר לוקה
 אמאי כתב רחמנא זמירה ובצירה
 שמא קסבר ללאו יתירא אתי אי נמי
 קסבר כרס משדה לא הוה יליף הלכך
 הוצרך למיכתב בין בשדה בין בכרס:

 מכדי זמירה בכלל זריעה ובצירה
 קצירה למאי הלכתא כתבינהו רחמנא למימר דאהני תולדות הוא דמיחייב
 אתולדה אחרינא לא מיחייב ולא והתניא שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור
 אין לי אלא זירוע וזימור 8מנין לעידור ולמישקוש ולכיסוח ת״ל שדך לא כרמך
 לא לא כל מלאכה שבשדך ולא כל מלאכה שבכרמך ומנין שאין מקרסמין
 ואין מזרדין ואין מפםגין באילן ת״ל שדך לא כרמך לא כל מלאכה שבשדך
 לא כל מלאכה שבכרמך לא מנין שאין מזבלין ואין מפרקי? ואין מעשנין
 באילן ת״ל שדך לא כרמך לא כל מלאכה שבשדך לא וכל מלאכה שבכרמך
 לא יכול לא יקשקש תחת חזיתים ולא יעדר תחת הגפנים ולא ימלא נקעים
 מים ולא יעשה עוגיות לגפנים תלמוד לומר שדך לא תזרע זריעת בכלל
 היתה ולמה יצתה להקיש אליה לומר לך מה זריעח מיוחדת עבודה שבשדה
 ושבכרם אף כל שהיא עבודה שבשדה ושבכרם מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא

 ופרט וכלל: אחרינא לא. להט תורש אינו לוקה:
 ט

 א) נראה למסר נלנרי רכינו יצ׳׳ל איני והא כתיכ והשניעיח תשמטנה וכו׳ מלקשקש ומשנינן חרי קשקושי.
יירסא  ל״ה אין לגין גשס רנינו לפי מה שהגיה הג״ח והדין עמו לאלו בירושלמי שס אלרנה ז

 הולדוה. כגון משקה זרעים שלא היה במשכן לא אסר רחמנא:
 זמירה בכלל זריעה. שדרכו של זומר לצמוחי פירי כזורע. בצירה
 בענבים כקצירה בתבואה וקצירה אב מלאכה היא בפ׳ כלל גדול
ת לף עג.<. בצירה בכלל קצירה דשניהם חותכין: זימור. מחתך ב ש ) 

 ענפים יבשין של גפן: עידור.
 שתוסר תתת הגפנים לרפדי
 ארעא: כיסוח. בעשבים שחותך
 הרעים מן הטובים. ולא היינו
 ניכוש למעקר העיקדם מן
 הקרקע ללזה אין עוקרין אלא
 חותטן למעלה: תלמוד לומר שדן
 לא כרמך לא. מללא כתיב לא תזרע
 שלך לא תזמור כרמך אלא שלך לא
 תזרע כרמך לא תזמור מ משמע שלך
 לא כרמך לא: מקרסמין. היינו
 זימור אלא שקרסוס שייך באילנות:
 מזרדין. מחתך ענפים יבשים ולחים
 לפי שיש לאילן ענפים יותר מלאי:
 מפסגין. סומטס האילן שהוא רענן
 יותר מלאי: מזבלין. מניחים זבל
 בעיקד האילן: מפרקין. אבנים שעל
 עיקרי האילן: מאבקים. ששרשיו
 נראין ומכסין אותו באבק: מעשגין.
 עושין עשן תחת האילן כדי שינשרו
 התולעים שעליו: יקשקש. היינו
 עידור אלא שעידור בגפנים וקשקוש
 בזיתים: עוגיוח. חופר גומא תחת
 הגפן ליתן בו מיס: זריעה בכלל
 היהה. ובשנה השביעית שבת שבתון
 וגרה: אןז כל עבודה שהיא בשדה
 ובכרם. כגון כל הני (א) פרטי יצא
 קשקוש ועידור ומים בנקעיס ועוגיות
 שאינן בשניהן כר: לא יקשקש החס
 הזיחים ולא יעדר כו׳. ואם תקשי הא
 אסר עידור לעיל קא תריץ לקמןי)
 בעוגיות הא בחדתי והא בעתיקי
 והוא הדין לעידור: (י) כל הט
 מדרבנן. אבל מדאורייתא לא הוי
 אלא זמירה ובצירה כדאמדנן לעיל
 הגי אין מידי אחדנא לא: מלסקל.
 להוציא אבנים מן הכרם: » סחומי
 פילי. שמסתם בקעים של אילן: שרי.
 דאית ביה משוס םסידא: אברויי
 אילני אסור. דהוי משוס רווחא. והאי
 לשד קשקוש היינו סתומי פילי והאי
 לאסיר היינו אבררי אילני: כל
 מקום שנאמר כלל בעשה ופרע בלא
( ה א כ ר ק ף  העשה. כגון הכא לכתיב >
 ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה
 לארץ כלל היינו עשה שלך לא תזרע
 וכרמך לא תזמור פרט היינו לא
 תעשה: אין תין אוהו בכלל ופרע
 וכלל. ואף על גב לכתיב כלל
 בתדה כגון הכא לכתיב בתריה
 י) שבת שבתון כלומר אין לו לין
 לשאר כלל וסרט וכלל שכתובין
 כולן בעשה או בלאו לאמר כלל
 ופרט וכלל אי אתה לן אלא כעין
 הפרט דמרבי כל מידי דלמי לפרט
 אלא דיינינן ליה בכלל ופרט הואיל
 דנשתנה משאר כלל ופרט וכלל
 אמדנן אין בכלל אלא מה שבפרט
 הני אין מידי אחדנא לא: דכולי

 עלמא ליה להו דרבין כו׳ מאן דאמר לוקה שפיר. כדאמר דדרשינן בכלל

 תולדות לא אסר רחמנא דכתיב 1ובשנה
 תשביעית שבת שבתון יהיה לארץ שדך לא
 תזרע וגו׳ מכדי זמירה בכלל זריעה ובצירה
 בכלל קצירה למאי הלכתא כתבינהו רחמנא
 אלמימרא דאהני תולדות מיחייב אאחרנייתא

 לא מיחייב ולא והתניא שדך לא תזרע וכרמך
 לא תזמור אין לי אלא זירוע וזימור מנין
 לניכוש ולעידור ולכיסוח ת״ל שדך לא כרמך
לא כל מלאכה שבשדך ולא כל מלאכה  לא ב
 שבכרמך מנין שאין מקרםמין ואין מזרדין
 ואין מפםגין באילן ת״ל שדך לא כרמך לא
לא כל מלאכה שבשדך ולא כל מלאכה  ג

 שבכרמך מנין שאין מזבלין ואין מפרקין
 ואין א<מאבקיז ואין מעשנין באילן ת״ל שדך
 לא כרמך לא יכל מלאכה שבשדך לא
 וכל מלאכה שבכרמך לא יכול לא קשקש
 תחת הזיתים י־ולא יעדר תחת הגפנים יולא ימלא
 נקעים מים י ולא יעשח עוגיות לגפנים ת״ל
 שדך לא תזרע זריעה בכלל היתה ולמה
 יצתה להקיש אליה לומר לך מה זריעה
 מיוחדת עבודה שבשדה ושבכרם אף כל
 שהיא עבודה שבשדה ושבכרם ״מדרבנן
 וקרא אסמכתא בעלמא 3׳וקשקוש בשביעית
 מי שרי והא כתיב 2ותשביעית תשמטנה
 ונטשתה תשמטנה מלקשקש ונטשתה
 מלסקל אמר רב עוקבא בר חמא ג<תרי
 קשקושי הוו חד אברויי אילני וחד סתומי
 פילי טאברויי אילן אסור ־סתומי פילי שרי
 איתמר החורש בשביעית ר׳ יוחנן ור׳ אלעזר
 חד אמר לוקה וחד אמר כאינו לוקה לימא
 בדר׳ אבין אמר רבי אילעא קמיפלגי דאמר
 יירבי אבין אמר ר׳ אילעא כל מקום שנאמר
 כלל בעשה ופרט בלא תעשח אין דנין אותו
 בכלל ופרט וכלל מאן דאמר לוקה לית ליה
 דרבי אבין אמר רבי אילעא ומאן דאמר אינו
 לוקה אית ליה דר׳ אבין לא דכולי עלמא לית
 ליה דרבי אבין אמר ר׳ אילעא מאן דאמר
 לוקה שפיר ומאן דאמר אינו לוקה אמר לך
 בכלל זריעה ובצירה בכלל

 מםורת הש״ם

 א) [פי׳ מסיד! האבק
) ןסוכה  מעליהן. ערוך], ג
) שם ע״ז נ:,  מל:], ג
) נסנהדר׳ קיג.],  י
 ס) [ויקרא כה], 0 ןרף ל:1,

) צ״ל שנת, ת) רש״א,  ו

 הגהות הב״ח
 (א).־שיי ל״ה אף כל מ׳
 כל הני פרטי דפרט יצא
ב) דייה לא  קשקוש כר: (
 יקשקש וכו׳ וה״ה לעידור
 הש״ל ואח״כ מה״ל
 מדרבנן כל הגי מדרבנן
 אנל מלאודימ׳ כו׳:
) ד׳׳ה סתומי סילי כו׳ נ״ג ג ) 
 עי׳ סרש״י פ״ל לסוכה לף
 מר ע״נ:(ד)תום׳ ל״ה אין
א הגירסא ת י  כוי. והכי א

 בפר׳׳ח חל אמר:

 גליון הש״ם
׳ הנין לעידוד ולקישקוש ט  ג

 ולנ־כוש כצ״ל לענ׳׳ד:

 מוסף רש״י
. להשליך אבנים ל ק ס ל  מ
 לחוץ וסוכה מד:). אברויי
. כמו (יחזקאל כג) י נ ל י  א
 וברא אותס נחרבותס,
 לנקוב העפר שעל השרשיס
 ולהויזו שיהא רך ותיחות
 והאילן משנית. כך
 שמעתי. לישנא אחרינא
 להנדא את האילן
 ולהשניתו (סובה שםו.
. שהשרשיס י ל י י פ מ ו ת  ס
 מגולים וצריך לכסותם שלא
 ייבש האילן, ואוקמי אילני
 הוא שלא ימות ואיני עושה
 להשביתן אלא לקיימן שרי.

 סילי, נקעים !שסי.

 רבינו הננאל
ן נ ת לא אסר. שמעי ו ד ל  תו
ך לא ד ב ש  לה, מדכתי
ר. כרמך לא תזמו  תורע ו
ריעה) ןזמיהה] ז י ( ד  מכ
רה) [והיעה] מי ז ל (  בכל
זק ר ועו מ ו ז ן ש ו  היא, דכי
 צומח, ובצירה בכלל
 קציהה, למאי הלכתא כת׳
ך האהני ד מ ל  החמנא, ל
ת, עי ב בשבי י חי  תולהות מי
ת אחהנייתא לא ו לד  אתו
ב. איני, והתניא י  מיחי
כרמך ך לא תזרע ו ד  ש
ב י  לא וגוי, אין לי שחי
ורע ת אלא ז עי י  בשב
כש ן למנ , מני מר בלבד ו ז  ו
ר ולמכסח, ת״ל ר ו ע ל  ו
ך לא, פי׳ הוה ד  ש
 ליה למכתב לא תזרע,
ן זריעה  ואנא ידענא דאי
ך דכתב ד  אלא בשדה. ש
ת  רחמנא למה לי, לרבו
. ה ד ש ב ח ש  כל מלאכו
ן אי ן ו י בל ן מז י א ן ש  מני
ן ן מאבקי אי ן ו  מפרקי
ל כרמך , ת״ ן י ן מעשנ אי  ו
ת ת כל מלאכו  לא, לרבו
ת. קחני רו  שבכרם שאסו
 מיהא דמנכש אסור
נן האי ת ופרקי עי י  בשב
ן תוא, וקרא נ  איסורא מדרב
ל לא ו ב . י  אסמכתא כר
לא ש תחת הזיתים, ו ק ש ק  י
לא עדר תחת הגפנים, ו  י
 ימלא נקעים מים, ולא
ן ת לגפנים כי או י ג  יעשה עו

מר ו p היו, ולמה יצאת להקיש אליה, ל א ן יהיה ל ת שבתו ב זמירה בכלל ש ך לא תזרע, זהיעה ו ד ת ת״ל ש לן לחברו  אי
ת שו עי ע ו קו בי ר ו ו ד עי ש ו שקו י קי ט ו ת וכרמים, למע ו ד דת ש ת וכרמים, אף כל עבו ו ד דת ש וחדת עבו  לך מה זהיעה מי
ו שי הו שקו ׳ א) תהי קי ח. פי עי ש בשבי ו ק ש י ק . וחלכך שר וכרמים] ם) [ רעי ז ו ח ( ו רת שד ו דח אילנות הן ולא עב  דעבו



 מםורת הש״ם

 א) שניעית פ״א מ״א, נ) שם
) [ליתא  פ״ב מ״א ע״ש, ג
 במשנה דשניעית], ד) מגילה
 נ. גיטין לו: עדיות ס״א מ״ה
 ע״ז לו., ה) [שבת מז. הוכה
 מד. קידושין לט. חולין כא.ן,
 י) סוכה לל. מל. תענית ג.
 ונמיס קי:, ז) ןצ״ל לתניא
 משוס לבמשנ׳ לשביעית לא
 נזכר ר׳ עקיבא אלא סתמא
 לתייק וגם הא לאתמר הכא
 שהרי כבר נאמר כו׳ לא;זכר
 במשנה דהתס וכ״מ בהר״ש
 שס בפירושו בשביעית להך
 דמייתי הכא וכן ברייה ט.
 ברייתא היא לכך שסי׳ גרסי׳
 דתניא], ח) שביעית ס״א
 מ״ל ר״ה ט. מכוח ח:,
 ט) [ע״א], י) ןויקרא כהן,
 כ) [לקמן ר.], ל) !כולה

 רש״ש],

 הגהות הב״ח
 (א) רש"־ ל״ה ואתו
ש וכ״ה וגזרו מפסח  ב״
 ומעצרת ואתו בתקנתא
 לידהו וכו׳ ועד העצרת
 דכל הרוצה לנטל כוי לא
 נטל אלא הפסח והעצרת
 על ל׳ כו׳ כצ״ל והל״א:
) תופ׳ ל״ה ר״א ט׳ 5 ) 
 מהא ליכא למימר לעיל
 תסתיים לר״א לאמל וכו׳
 לא שמיע ליה. נ״ב כלומר
 לא סבירא ליה הא דאמר
 להתירו תוססת שביעית
 ולכך הוה אמר הכי משום
 לליכאלפרש כצ״ל:(ג) ד״ה
 שהרי וכוי תנהו גני שביעית
 ובמשמעותיה דקרא

 שבא להחמיר:

 הגהות הגר״א
 [א] נם׳ ונה״א כוי. ;״נ
 בירושלמי [שביעית פ״א]
 ולמה לא תניתוה מקולי
 ב״ש ומחומרי ב״ה פעמים
 שאין הגשמים מצרין ואין
 הליחה מצייה [ללא כתוס׳

 ל״ה על עצרת]:

 מוסף רש״י
 אשתומם כשעה חדא.
 שמק והיה מחשב מה יענה
ע״ דניאל ז  וחוליו כא ז
 טז<. עשר נטיעות. משנה
 היא בסלר זרעים (שביעית
 ס״א מ״י< עשר נטיעות
 המפוזרות בתוך בית סאה,
 שאין נין זו לזו אלא כמה
 שיש נין זו לתנרתה, ותפסו
 נית סאה שהוא נ׳ אמה
 על נ׳ אמה מפוזרות לאורך
 ורוחנ נשוה, חורשי! כל
 בית סאה בשבילן ערב
 שביעית ער ר״ה, אע״פ
 שמצוה מן התורה להוסיף
 מחול על הקדש, לדנפקא
 לן מבמריש ובקציר תשבות,
 חריש של ערב שביעית
 הנכנס לשניעית, ואסור
 לחרוש שלשים יוס לפני
 ר״ה, כראמרינן נשמעתא
 קמייתא למו״ק מקראי,

 עין משפט ג: משקין בית השלחין פרק ראשון מועד קטן
 נר מצוה

ב א ב ג מיי׳ פ״ג  כ
 מהלכות שמיטה
 הלכה א סמג לאדן רסז:

ג ד מיי׳ ס״כ מהלכות  ב
 ממרים הלכה נ:

ד ה מיי׳ פ״ג מהל׳  כ
 שמיטה הלכה ה:

ה ו מיי׳ פ״ז מהלכית  כ
 לולב הלכה כ:

ו ז מיי׳ פ״י מהלכות  כ
 תמידין הלכה ו:

 תורה אור השלם
ד ב ע ת ימים ת ש  1. ש
י תשבית ע י ב ש ם ה ו י ב  ו

ר תשבית: י צ ק ב ש ו י ר ח  ב
ד כא ת ל  שמו
ה מ ל די ש א י נ ן ד י ד  2. א
ם מ ו ת ש ר א צ א ש ט ל  ב
י ה נ י ע ר ה ו ד ה ח ע ש  כ
א ב ל ה מ נ ד ע נ ל ה ב  י
א מ ל ר ח צ א ש ט ל ר ב מ א  ו
ה נ ך ע ל ה ב ל י א א ר ש פ  ו
י ר ר מ מ א ר ו ע א ש ט ל  ב
ה ר ש פ ך ו א נ ש א ל מ ל  ח
: דניאל ד טז ך ר ע  ל
ת ב ת ש ע י ב ש ה ה נ ש ב  3• ו
ת ב ץ ש ר א ן יהיה ל ו ת ב  ש
ע ך ז א ת ך ל ד ץ ש  ל

א תזכיר: ך ל מ ר כ  ו

 ויקרא כה ד

 רבינו חננאל
 כי אתא רב דימי אמר, יכול
 ־לקה על התוספת, ונסיב
רא. דא לפטו  לה תלמו
 מאי תוספת, ר׳ אלעזה
 אמר חרישה שהיא תוספת
על הקצירה,  1ל הזריעה ו
 ־אתיא מכלל ופרט,
 f) א״כ כל תני פרטי
ן הוא  למה לי, והדי
רא. א דנסיב לפטו ר ו מ ל  ׳
מר ו הז רע ו ו  £רטיהן, הז
 ־קוצר ובוצה, למה לי,
ך דאהני ר מ ל  אלא ל
צר בו מר ו ו ז ת ד לדו  תו
לדות ב, אתו י  הוא דמיחי
יב.  אחרנייתא לא מיחי
וחנן אמר ימים  ־ד׳ י
פו חכמים לפני, סי !הו  ׳
ץ ש ר ו ות ח  ׳־אש השנה, להי
ד ח ע עי לן ערב שבי  באי
 העצרת, אע״פ שנהנה
ו בשנה לן בחרישה ז  חאי
ה הלבן ד ש ב  השביעית. ו
-יד הפסח. וכך, אמרו,
-כול ילקה על תוספת
ש השנה, וכר׳ עקיבא א  ר
ש י ר ח ב  המרבה להו מ
ץ ר חשבוח, ואמר, א בקצי  ו
ר ש וקצי י מר חר ו ך ל  צרי
י כחיב ל שביעיח, שהר  ש
ש י ך לא תזרע, אלא חר ד  ש
ת שנכנס עי ל ערב שבי  ש
ת כוי, ונסיב לה עי  בשבי
ן רא, כדאמר  קרא לפטו
עית, י בשבי מ ל ש ו י  י
י פרקים ר שנ ו ס י א ב ( ' 
, אחרי , ובאו ו החירו ל ל  ד
רו ו והחי  כ־ כשעה שאסר
 למקרא סמכו. בחריש,
, איזהו ר] ובקצי ש) [ י בחר ו ) 
ש אסור, בחריש, י  חר
ו אסור, ואיזהו, ר י  שקצ
ל ערב שביעית,  חיייש ש
ר בקצי ת. ו  שנכנס לשבעי

רו אחריהן למקרא סמכו, והא כתיב הכא צאי שביעית. וכשהתי צא למו ת שי עי ל שבי ש ש י , תר ו אסור, ואיזהו ש י ר ח  ש
ד שתשקע החמה, אף ת ע ו ש ע תר ל ת אתה מו ת בראשי ב ת שבת, מת ערב ש ת בראשי ב ש ת שבת, וכתיב ב עי  בשבי
כן י ומי ד כאן יפה לפר ע ע החמה. אם כן למה נאמר עה העצרת, ש ק ש ת ד ש ת ע ו ש ע ת אתה מותר ל עי ת שבי ב ב ש ר  ע
י בית ל דבר ט ב ל ל כו , ותתנן אין בית דין י אל תקנת הלל ושמאי י ל רבן גמל ט ב , היכי מ ן נ . ומקשי ו בל סירותי לך מנ אי  ו
ל ט ב ל הרוצה ל כ ו והתנו ש י והלל תקנה ז א מ . ופרקינן, תיקנו ש ן י ו בחכמה ובמנ רו אלא אם כן גהול ממנ  דין חבי
ד נטיעוח, והן אלו ש י הן, והא הלכה למשה מסיני הן, דאמר ר׳ יוחנן ע א מ ש ק, וכי דביח הלל ו מקשי בטל. ו י א ו בו  י
ש א ד ר ן ע ל י ץ כל כיח סאה בשב ש ר ו ך בית סאה ח ת בחו רו ז ו עות מפ ר נטי ש ן ע ו ש א ת] פרק ר עי ו במס׳ [שבי נ י  ששנ
ר ב כ ש השנה. אבל האילנות ש א ד ר ש להן בשישית ע ו ו לחר ר ל ת ו מ עות הן ש ן שהנטי נ . פיהוש, מהכא שמעי  [השנה]
ן שדה רשי ד מתי חו ן ממס׳ שביעית, ע ו ש א ש השנה. בתחלת פרק ר א ת עה ר י ש ש ן להן ב רשי יקנו א־ן חו ו רי ו ו פי ש  ע
רות השנה ן ׳שהן חפי ל ת שבאי רו ל לפי עי . שהחרישה תו מן ישהוא יפה לפרי י אומרים כל ו לן ערב שביעיח, בית שמא  האי
רות כלום, נאסר בחרישה. שהחהישה חן הפי עלת לאו ץ חחרישה מו א ו חפירות, ו גמר ץ, ו ת. אבל אם נכנס הקי  הששי
ו בית הלל אותו העת, ר ע י ש ת, ו עי ש לשבי ר ו לו הוא ח נעשה כאי ח כלום, ו עלת לשנה הששי ) [העת] אינה מו העץ  אותו ו
ת פ״א, עד עי , כדתנן במס׳ שבי לן ן נטיעה לאי י אלו. ומנא תימרא השני לן בי ות כדבר  עצ־ת. וקרובים דברי אלו להי
מר נטיעה ע שנים, ר׳ עקיבא או ב מר בת ש שע או הו , ר׳ י ו ל חו ד שי מר ע ר בן עזריה או  אימתי נקראו נטיעות, ר• אלעז
. ן ו , דברי ר׳ שמע לן למעלה כאי למטה כנטיעה, מטפח ו , מטפח ו ן פי לו ׳ שנחחך והוציא חי לן שנגמס, פי  כשמה. אי

ת הלל. וערבה וניסוף המים הלכה למשה מסיני הן. ופהיק ר׳ יצחק, בי י ו ת שמא , ולא מדבי ו מן ההלכה שמענ ש השנה. ו א לן עד ר ן לאי רשי ן חו י ש השנה, מכלל שא א עות ער ר ש לנטי ו ר ת ר ל . ש״מ, מדהתי לן ץ נטיעה לאי י לן כ  מכאן דשנ
, ו וטרו שקל . ו ה האילן ד ש מעצרת ל ה לבן ו ד ש בית הלל התקינו, מפסח ל י ו א מ ש השנה. ואתו בית ש א ם יום לפני ר י ש ל ש ת פחות מ עי ן ערב שבי בי ץ מרכי א ן ו כי ן מברי אי ן ו ץ נוטעי ת בפ׳ שיני, א עי  כי אתאי הלכתא גו ללי. כדתנן בשבי

 כי אהא רב דימי. מאיץ ישראל לבבל: אמר. שמעית דאמרי בא״י
 יכול ילקה על תוספת: ושמעיה דנסיב עליה הלמודא לפעורא. ולא
 ידענא מאי תוספת ולא פטור: רבי אלעזר אמר חרישה. בשביעית
 להכי קרי ליה תוספת דלא נפיק עיקרו מן התורה אלא מכלל ופרט
 וכלל כדאמרי׳ לעילמ): ונסיב הלמודא
 לפעורא. כדאמרינן הני אין: דאם
 כן. דהר לקי: כל הכי פרטי.
 דפריט בהדיא דאסור בשביעית
 זריעה וזימור קצירה ובצירה: למה
 לי. דכתב רחמנא אלא למימרא
 דאהנך הוא דלוקה וכו׳ שמע מינה
 אחרישה לא לקי: ימים שלפני ראש
 השנה. של שביעית שהוא תוספת
 על השביעית: דאחיא מבהריש
 ובקציר. כדאמר לקמן אס אינו ענין
 לשביעית שהרי כתיבי) שדך לא תזרע
 וכרמך לא תזמור תנהו לענין ששית
 שנכנס לשביעית דבשביעית נמי
 אסור: כדבעינן למימר לקמן. גמר
 שבת שבתון משבת בראשיתי): כל זמן
 שיפה לפרי. כלומר כל זמן שחרישה
 יפה לסירות שגדלו בששית דהיינו
 גמי קרוב לעצרת אנל מכאן ואילך
 לא דהר כמתקן סירות שביעית:
 שדה לבן. של תבואה: שהכלה
 הלחה. שכלין הגשמים של שנה ששית
 דעד ההיא שעתא מהני חרישה
 לזריעה דשנה זו אבל משתכלה הלחה
 אינו יכול לחרוש דמחזי כחורש לצורך
 שביעית דהיינו כל זמן שבני אדם
 תורשין ליטע מקשאות: נהנה הורה
 שיעור לכל אחד ואהד בידו. כלומר נתת
 דבריך לשיעורין שפעמים זה חורש
 קולם חבירו ליטע מקשאות: על
 שגי פרקים. לפסח ועצרת: ובטלום.
 לחורשין על ראש השנה: הקנהא
 דשמאי והלל. לרבי שמעון לאמר על
 פסח ועל עצרת והיינו אליבא לב״ש
 וב״ה: כך ההנו. שמאי והלל בשעת
 תקנתם: דידהו היא. תקנתם היא:
׳ נעיעוה. המפוזרות  חורהן. מקום: י
 בתוך בית סאה שהוא נ׳ על נ׳
 חורשין כל השלה שלה ל) בשבילן נערב
 שביעית על ר״ה ואמרי הני הואיל
 ויללות הן איכא ססילא יתירא לכך
 חורשין על ראש השנה אבל זקינה
 אין חורשין על ראש השנה. אלמא
 להלכה למשה מסיני הן: וערבה.
 להקיף המזבח: פי גמירי הלכהא.
 לאין חורשין לזקינה ער ראש השנה
 אבל חורשין על שלשים יום לפני ראש
 השנה: (א) ואהו. בתקנה לילהו
 להרחיקו על הפסת ועל העצרת: ופל
 הרוצה לבעל יבא ויבטל. ורבן גמליאל
 לבטל לא בטל אלא מפסח ומעצרת על שלשים יום לפני ראש השנה:

 שנכנס

 כי אתא רב דימי אמר יכול ילקה על התוספת
 ונםיב לה תלמודא לפטורא ולא ידענא מאי
 תלמודא ומאי תוספת ר׳ אלעזר אמר חרישה
 והכי קאמר יכול ילקח על חרישת דאתיא
 מכלל ופרט וכלל ונסיב ליה תלמודא לפטורא
 ראם כן כל הני פרטי למה לי ור׳ יוחנן אמר
 ימים שהוסיפו חכמים לפני ראש השנה
 והכי קאמר יכול ילקה על תוספת ראש השנה
 דאתיא 1מבהריש ובקציר תשבות ונםיב לה
 תלמודא לפטורא כדבעינן למימר לקמן מאי
 ימים שלפני ראש השנה כדתנן איעד מתי
 חורשין בשדה אילן ערב שביעית בית שמאי
 אומרים כל זמן שיפה לפרי וב״ה אומרים ואו
עד העצרת וקרובין דברי אלו להיות כדברי  א

 אלו 3׳ועד מתי חורשין שדה הלבן ערב
 שביעית משתכלה הלחה וכל זמן שבני אדם
 חורשים ליטע מקשאות ומדלעות ר׳ שמעון
 אומר א״כ נתנה תורה שיעור לכל אחד
 ואחד בידו באלא בשדה הלבן עד חפםח
 ובשדה האילן עד העצרת גי(וב״ה אומרים
 עד חפםח) ואמר ר׳ שמעון בן פזי אמר רבי
 יהושע בן לוי משום בר קפרא רבן גמליאל
 ובית דינו גנמנו על שני פרקים הללו ובטלום
 אמר ליה רבי זירא לר׳ אבהו ואמרי לה ריש
 לקיש לר׳ יוחנן רבן גמליאל ובית דינו היכי
 מצו מבטלי תקנתא דב״ש וב״ה ותא תנן
 יייאין ב״ד יכול לבטל דברי בית דין חבירו
 אלא אם כן גדול ממנו בחכמח ובמנין
 ה׳2 אשתומם כשעה חדא אמר ליה אימור כך

 התנו ביניהן כל הרוצה לבטל יבוא ויבטל
 דידהו היא הלכה למשה מסיני היא דאמר
 ר׳ אסי אמר ר׳ יוחנן משום ר׳ נחוניא איש
 בקעת בית חורתן ייהעשר נטיעות יערבח
 ׳וניסוך המים הלכה למשת מסיני אמר רבי
 יצחק כי גמירי הלכתא שלשים יום לפני
 ראש השנה ואתו חני תקון מפםח ומעצרת
 ואתנו בדידהו כל הרוצה לבטל יבוא ויבטל
 והני הלכתא נינהו קראי נינהו ״(דתנן)חי
 1בחריש ובקציר תשבות ר׳ עקיבא אומר אין

 צריך לומר חריש וקציר שיל שביעית שהרי
שדך לא תזרע וכרמך לא  כבר נאמר 3
 תזמור אלא חריש של ערב שביעית

 שנכנס

י אלעזר אומר הדישה. מהא ליכא למימר (« תסתיים לר׳ ב  ל
 אלעזר לעיל לאמר אינו לוקה ראיכא למימר לרבי אלעזר
 לא שמיע ליה הא לאמר לקמן להתירו תוספת שביעית הלכך הוה
 אמל הט לליכא לסרש מילתא ללב לימי אלא בחרישה אבל לליליה

 אסור ולוקה ללא ש״ל אי נמי לטון
 לאיתא בהליא כי הך ללעיל במילי
 לחרישה אינו צדך לומר תסתיים
 לאין לרך הש״ס לומר תסתיים בלבר

 המפורש בהליא כל כך:
 יכול ־ילקה על תוססת של ראש
 השנה. ואם תאמר מלקות
 מנלן והלא לא כתיב בתוספת לאו
 אלא עשה גדלא בחדש ובקציר
 תשבות איכא למימר למבחריש ובקציר
 מפקינן לצדך תוספת כלומר
 שהשביעית מתתלת משנה הששית
 וכל לין שביעית יהיה לש שית להט
 קאמר רחמנא לשביעית מתחלת קולם
 שנת שביעית וא״כ הוא כשביעית:
 עד עצרת. להיינו יותר לבכל
 מקום בית שמאי לחומרא
 ובית הלל לקולא לבל מאותן לברים

 לקחשיב בעליות (פ״ה):
 וקרובים דברי אלו. קא משמע
 לן לאין ב״ש מתמירין
 אלא מעט על ב״ה ולאשמועיגן
 מילתייהו לבית שמאי פירש הט:
 כל הרוצה לבטל יבא ויבטל. שמא
 יתקלקלו הקרקעות ואינן מגללין
 תבואה בלא חרישה לאחר זמן זה
 התנו שיהא כח להתיר לצדכיס שחשו
 להפסל רבים שלא יגרמו רעה לעולם:
 הלכה למשה מסיני. מהכא
 איכא ללקלק מלשרא
 רחמנא יללה מכלל לזקינה אסורה
 הד על ילי הלכה למשה מסיני
 נאסרה תוספת שביעית אבל להתירא
 לחול ליללה לא אצטריך למהיכא
 תיתי לאסור: נטיעות. תק
 במסכת שביעית פרק קמא על אימתי
 נקראו נטיעות ר׳ אלעזר בן עזדה
 אומר על שיחולו רבי יהושע אומר
 בת שבע שנים רבי עקיבא אומר
 נטיעה כשמה אילן שנגמס פירוש
 שנחתך והוציא חליפין מטפח ולמטה
 כנטיעה מטפח ולמעלה כאילן לברי
 רבי שמעון: ניסוך המים.
 והא לאמרינן בעלמא >שכמ דף קג:ו
 מ״ס יו״ל מ״ם לרבות ניסוך המים
 מן התורה אינו אלא אסמכתא בעלמא
 כפר״ח: שהרי כבר נאמר שדך
 לא תזרע ונר. ואח״כ כתיב את
 ספיח קצירך לא תקצור אלמא קצירה
 לא אצטדך ואפילו אם תימצי לומר

 חרישה צריכה לאזהרת חדשה לא אשכחן אלא הכא מיהא קצירה
 לא אצטריך ולההיא לרשא לאתיא קצירה אתיא חרישה טון לכתבינהו

 גבי הללי אי נמי ס״ל לר״ע כי ההיא לאמרן לעיל ללוקה על חדשה וכלאמדנן טעמא לעיל סבר ר׳ עקיבא ותרוייהו מיותרין ואליבא רר׳ עקיבא
 קפריש ואזיל לר׳ עקיבא סבר אס אינו ענין לשבת תנהו גבי שביעית(ג) ובמשמעות שבא להחמיר ולא להקל ולא בעי לאוקמי בשבת כר׳ ישמעאל
 להקל להט עליפא ליה ור׳ ישמעאל עליפא ליה לאוקמי בשבת לפשטיה לקרא מייד ביה ואפילו להקל מלאוקמי בשביעית ללא מייד ביה ולהחמיר:

 ננטיעית נאמר הלכה למשה אלא
 מסיני שמותר לחריש תחתיהם עד ר״ה כדי שלא ינשו, ואס עשר הן ומפוזרות כהלכתן נתיך נית סאה, נאמר למשה שיונקות
 ננימ סאה כולה ומותר לתרוש את כולן נשנילן, אכל אס אינם עשר או שאינן מפוזרות כהלכתן, חורש תחת כל אחת ואחת
 כשיעור יניקתה לפי חשנון עשר לנית סאה, וכאילנומ זקנים נאסר ל׳ יום לפני ר״ה כלאמרינן (לקמן) לרי ישמעאל מהלכתא
 ולר״ע מקראי, וחכמים עשו סייג לתורה יאסרו נשלה הלנן מפסח ואילך ובשלה האילן בזקנים מעצרת ואילך, יאמרו כזקנים
 מפני שיינקיס הרבה שלש אילנות לבית סאה הרי אלו מצטרפים ותורשיס כל נית סאה נשניל! על עצרת, לסי שכילו צריך להן
 רצתה מתורת שדה לנן ונעשית שלה אילן, ואם אינם שלש חורש לכל אחד תחתיו לפי חשבון עד עצרת יהשאר אסיר מפסח
 ואילך וסוכה לד.). ערבה. למקדש, לאילו ערנה ללולנ מקראי נפקא (שם). וניסוך המים. לתמידין של שחר שנעת ימי החג,
 כדאמרינן בסרק לולב וערנה (מח.ן והמס מפרש כיצל מגסטן נין מיס נין יין, וכל קרננות כל ימות השגה אין נסכיהס אלא
 יין, חון מן החג בתמיד של שחר שצריך שני ניסיטן ושמן. הלכה למשה מסיני. אלו שלשה נשאלו בבית המדרש מנין להם
 מן התורה, והשיבו שהלכה למשה מסיגי הס ושמע השומע וגרסס כסדר ששמעם ישם). אין צריך לומר חריש וקציר של
 שביעיח. לעל כרחן אע״ג לרישא לקרא נשנת קאי, דכתינ ששת ימים תענוד, סיסיה אשביעית קאי, דאי אשבח, חריש וקציר
 הוא לאסור שאר מלאכות מי שרו ירייה ט! לעל כרחן נשניעית לשמיטה הכתונ מלכר, דאי כלכתינ לאיום השניעי קאי, מאי
 שנא חריש יקציר לנקט, אלא ה״ק ששת ימיס תענול ונשניעי משנות, והששה שאתה עובל בהן נחריש ונקציר תשנות ומכות

. אלא חריש של ערב שביעית. שלא יחרוש שדה אילן ערנ שניעימ מריש שיועיל לשניעית ;ר״ה שם<. c r 

 ב) נראה דצ״ל ר״ג יכית דינו הפירו באיסור נ׳ סרקיס הראשוניס ר׳ אחא נשס ר״י נשעה שאסרו למקרא סמכו וכשעה שהפירי למקרא סמכו נשעה שאסרו למקרא סמכו גתריש ובקציר איזהו חריש שקצירו אסור זהו חריש
 של ערנ שניעית שנכנס לשביעית וקציר של שניעית שיוצא למוצאי שביעית יכו׳. גן צ״ל כי אתא׳ הלכחא ל׳ יוס לפגי ר״ה פ״ כלתנן וכוי.

ראה דצ״צ ונסינ לה תצמודא צפטירא לא״כ כל הגי. :  א)



 עין משפט
 נר מצוה

 כז א מיי׳ פ״ז מהלכות
 תמידין הלכה ו סמג

 עשין קצנו:
 כד! ב ג ד ה ו ז ח מיי׳
 ס״ח מהלכות יו״ט
 הלכה א טוש״ע א״ח סי׳

 תקלז סעיף ג:
 כט ט מיי׳ שם הלנה ג

 טוש״ע שם תעיף כ:
 h י מיי׳ שם טיש״ע שס

 סעיף ר:

 מוסף רש״י
 שנכנס לשביעית. שלא
 יחרוש כששיח חרישה
 המועלת לשניעית (מכות
 ח:). וקציר של שביעית.
 כגון תנואה שהניאה שליש
 נשכיעית, אתה נוהג נה
 מנהג שניעית כשמינית
 (ר״ה ט.) שאס הניאה שליש
 נשניעימ מאז היא ראויה
 ליקצר ואס קצרה נשמינית
 צריך לנהוג נה קדושת
 שניעימ !מכות ח:;. ר׳
 ישמעאל אומר מת
 חריש רשות כוי. ולא
 לנר הנתונ אלא לעני! שנת,
 כלכתינ ניה וניוס השניעי
 תשנות, נחריש ונקציר
 תשנות נא ללמלך מה תריש
 אין לך חריש של מצוה
 ואפילו לזרוע לצורך עומר
 ושתי הלחם, שהד אס מצא
 חרוש אינו חורש, ואני
 אוסרו לך נשנמ, אף קציר
 שאני אוסר לך נשל רשות
 אני אוסר לך, יצא קציר
 העומר שהיא מצוה.
 שאפילו מצא קצור מצוה
 לקצור, ויש לך ללמוד מכאן
 שלוחה את השנת 1ר־ה שם

 וכעי״ז מכות שמו.

 משקין בית השלחין פרק ראשון מועד קטן ד.
 אלא אמר רב נחמן בר יצחק. האי אלא קאי אהאי דרבי יצחק
 (0 לעיל ט גמיד הלכתא לשלשיס יום לפני ראש השנה
 דהיינו באילנות זקנים לא תימא ללהט אתיא הלכתא אלא סבר רכ
 נחמן לאיסור שלשים לפי אומל חכמים ואף החמירו בהם

 רבינו חננאל(המשך)
ת דאיכא טירחא  ולהשקו
ם י מ ש  לא, אלא מי ג
 דבפתיחה םגי ליה מאי
ן וחנ  טירחא איכא. אמר ר׳ י
י אמר ש ירה כוי. רב א ו  ג
סק יהו כשפו פי ו ם ג  גשמי
. ן י מי קילו ד  המטה אחי לי
ח מהן ך למלאו י מר צר ו  כל
. י במקום שנתקבצו ל  בד
ירא גא בהא דרי ז י פל  ו
ץ כ ש ו מ  דאמר נהרות ה
ת תר להשקו  מן האגם מו
עד. ל מו ו ש ל  מחן בחו
 ר׳ יוחנן אית ליה דר•
ירא ואסיקנא דהני נהרות  ו
ן מן האגמים י שכ  המו
מי ם דאג תר משו ) מו ן  (דתנ
. ל כמיא דלא פסקי דמו ב  ב
כות והפסיקות ר הברי  ת״
ו [מים מערב  שנתמלא
ת] ט אסור להשקו ״ ו  י
ל מועד, ו ש ל  מהן בחו
א יפסקו מ נן ש ישי  דחי
י ואם ל ד ת ב או למלאו בו י  ו
ברת  היתה אמת המים עו
ב  עליתן מותר. אמר ר
ב ן רו י אע״פ שא  אשי ו
ה שותה מאותה ד  אותה ש
. מאי ן נ  אמת המים שרי
ן המשכה אותה ו  טעמא כי
 אמת המים ואתיא לה
דא, מימה ש לפסי י  לא חי
ד ח  אמר אי לא שתי ל
ומא תלת ומא שתי לתרי י  י
ומא. תנו רבנן בריכה  י
ו ר נתמצ מ ו ל  שנטפה מים כ
 ונתקבצו בתוכה תתמצית
ן אחרא. תנינן ] שלחי של ] 
ן משדה  המים המתמצי
, משקה בית ן  בית השלחי
מן ן אחר כל ז  השלחי
ן ת ולא פסק מעי פ ט פ ט מ  ש
ישקה לעליונה,  •דלה מן התחתונה ו
. ן מים כר י ל ר מד ״  את הגבוה. ת

 שנכנס לשביעיה. כל שיש לו ליכנס לשביעית שאסור לחרוש לפני
 ר״ה: מה חריש רשוה. בכל מקום: קציר העומר. מותר לקצור
 בשבת: שהיא של מצוה. אע״פ שמצא קצור קוצר לבעינן קצירה
 לשמה אבל אס מצא חרוש אינו חורש: הלכחא למישרא ילדה. עשר

 נטיעות על ר״ה: קראי למיסר
 זקינה. שלשים יום קודם ראש השנה
 ואתו בית שמאי והלל וגזרו מפסח
 ועל עצרת: ממילא שמעה מעה.
 לזקינה אסור לחרוש: אלא הלפהא
 לרבי ישמעאל. ללא נפיק ליה מקראי
 דדריש לקרא לדרשה אחריגא להוציא
 קציר העומר: מדאורייהא בעלו.
 כלומר אשכחו סמך מן התורה להט
 בטלו הלכתא: מאן דאמר הלכהא.
 דלפני ר״ה אסור: אהא גזירה שיה
 עקרה להלכהא. כלומר משוס
 גזרה שוה דאינהו גמירו מנפשייהו
 משבת בטלו הלכתא הא אין אדם
 דן ג״ש מעצמו *<: כי גמירז הלכהא
 בזמן שגיה המקיש קיים. וכי שרו
 רבן גמליאל ובית דינו בזמן שאין
 בית המקדש קיים: גזירה מי גשמים.
 דלמא אתי למעבד מיג) קילון: מי
 גשמים גמי אהי לידי מי קילון.
 כלומר כי מדלו מינה (0 דלא הויא
 מליאה נעשית ממילא מי קילון שאינו
 מלא וטריחא מלתא: נהרוה המישכין
 מן האגמים. השתא משמע ליה מי
 אגמים עבידא דפסקי: ש מוהר
 להשקוה מהן בהולו של מועד. ולא
 גזרי דלמא ססיקא מי אגמים ואזל
 וטרח ואייתי מן גהר אחר: ר׳ אילעא
 אמר ר׳ יוחנן דאמר גזרינן מי גשמים
 אפילו היכא דלא פסקי אטו מי
 קילון מדקאמר רב אשי מי גשמים
 לידי (י) קילון אתי מכלל דר׳ יוחנן
 אסר אפילו דלא אתיא לידי מי קילון
 לית ליה דר׳ זירא דלא גזר: מיהיבי
 אבל לא מי קילון. דלמא מפסקי
 וטרח להוציא מן העמוק הכא נמי
 אמאי לא ניחוש דלמא מפסקי מי
 אגמים: א״ל כמיא דלא פסקי דמו.
 וליכא למיחש: פסיקוה ובריכוה.
 חדא מילתא היא: אם אמה המים
 עוברה ביניהן. בין הבריכות הללו
 מותר להשקות ממי גשמים דאי פסקי
 מי גשמים משקה מאמת המיס:
 והוא שרובה של אוהה שדה שוהה
 מאוהה אמה המים פוי. שיכול
 להשקות רוב השדה בפעם אחת
 מאותה אמת המיס אבל אם אינו יכול
 להשקות בפעם אחת מאותה אמת
 המיס רוב של שדה אינו משקה
 מפסיקות ובריכות דלמא מפסיק
 ואזיל: הישהי להרי או הלהא יומי.
 מההיא אמת המיס ולא טרח ומייתי
 מאמש המיס אחרינא: בריפה
 שגטפה משדה ביה השלחין זו מוהר

 להשקוה ממנה ביה השלחין אחר. בית השלחין שהיה גבוה והיה מעיין נובע מצדו ובצד אחד היה בית השלחין נמוך ובין אלו בית השלחין היה
 בצד השלחין הנמוך בריכה קטנה וכשמשקיס בית השלחין הגבוה מן המעיין נוטף טיפין מן בית השלחין הגבוה לתוך הבדכה הנמוכה מותר
 להשקות אותו בית השלחין הנמוך מאותה בריכה אע״ג דבריכה עבידא דפסקא הואיל ומטפטף בו מבית השלחין הגבוה מיס שבאו לו מחמת
 המעיין: והא עבידא דפסקא. בריכה ואזיל ומייתי(«: עדיין היא מעפעפה. מבית השלחין גבוה לתוך הבריכה דודאי לא פסקא: אמר אביי
 והוא שלא פסק מעיין. המטפטף מבית השלחין גבוה לבריכה מותר להשקות מבריכה לבית השלחין נמוך אבל אי פסיק מעיין אע״ג דעדיין
 מטפטף מבית השלחין גבוה לתוך הבריכה אין משקין מן הבריכה לבית השלחין נמוך דלמא פסיק ואזיל וטרח ומייתי ממעיין אחר: לא ידלה מן
 ההחהון וישקה לעליון. דאיכא טירחא יתירא: מדלין לירקוח. משמע שהוא לולה מיס ומשקה לירקות כדי לאוכלן בחולו של מועד: ואם בשביל
 ליפוהן. שיגדלו הירקות אסור דהרווחה היא: דהוה דלי דוולא. דולה דליות מים לירקות וחכמים לא התירו כי אם לבית השלחין בלבד:

 שלוםי

 בדבריהם ויש דמשבשי ליה להאי אלא
 דרב נחמן ואין להאריך בדבריהם:
 מה להלן היא אסורה לפניה
 ולאהריה מותרין. ואי קשיא
 והא מפקינן מקרא במס׳ יומא פרק
 בתרא (לף פא:) דצריך לעשות תוספת
 גבי שבת בין בכניסתה בין ביציאתה
 להוסיפה מחול על הקודש איכא
 למימר ההוא פורתא לא קא חשיב
 טון דלא הוי אלא כל שהוא וט ההוא
 שיעורא נמי יהא מודה רבן גמליאל
 דצריך להוסיף: אלא אמר רב
 אשי רבן גמליאל כוי. כלומר ודאי
 מדאורייתא בטיל ולאו הייגו טעמא
 כדקאמר אלא סבירא ליה כרבי
 ישמעאל וקא דייק רבן גמליאל מה
 שייכא תוספת שביעית גבי ניסוך
 שניתנו למשה גבי הדדי » דבכל
 מקום שונה הני שלשה ביחד דכך ניתנו
 אלא ודאי למילף סמטנהו רחמנא:
 בשלמא מי קילח כו׳ אלא מי
 נשמים. מיירי בכי
 האי גוונא דקים לן דלא פסקי ולית
 בהו איסור אלא מהאי טעמא דמפרש
 אבל אי פסקי אית להו איסורא
 כדלקמן דבכל מידי דפסיק איכא
 איסורא משום דאזיל ומייתי ממקום
 רחוק טון שהתחיל להשקות שלא
 יפסיד שדהו הלכך איכא לאוקמי

 הכא דלא פסקי:
 מדלין

 שגכנם לשביעית וקציר של שביעית שיצא
 למוצאי שביעית ר׳ ישמעאל אומר מה חריש
 רשות אף קציר רשות איצא קציר העומר
 שהיא מצוה אלא אמר רב נחמן בר יצחק כי
 גמירי הלכתא למישרי ילדה קראי למיםר
 זקינה וכיון דהלכתא למשר־ ילדה לאו ממילא
 זקינה אםירה אלא הלכתא לרבי ישמעאל
 קראי לר׳ עקיבא ור׳ יוחנן אמר רבן גמליאל
 ובית דינו מדאורייתא בטיל להו מאי טעמא
 גמר שבת שבת משבת בראשית מה להלן
 היא אמורה לפניה ולאחריה מותרין אף כאן
 היא אםורה לפניה ולאחריה מותרין מתקיף
 לה רב אשי מאן דאמר הלכתא אתיא גזרה
 שוה עקרה הלכתא ומאן דאמר קרא אתיא
 גזרה שוה עקרה קרא אלא אמר רב אשי רבן
 גמליאל ובית דינו םברי לה כרבי ישמעאל
 דאמר הלכתא גמירי לה וכי גמירי תלכתא
 בזמן שבית המקדש קיים דומיא דניםוך המים
 אבל בזמן שאין בית המקדש קיים לא: אבל
 לא ממי תגשמים וממי הקילון: >*< בשלמא
 מי קילון איכא טירהא יתירא אלא מי גשמים
 מאי טירחא איכא אמר ר׳ אילעא א״ר יוחנן
 גזירה מי גשמים אטו מי קילון רב אשי אמר
 מי גשמים גופייהו לידי מי קילון אתו
 וקמיפלגי בדר׳ זירא דאמר ר׳ זירא אמר רבה
 בר ירמיה אמר שמואל בנהרות המושבי?

 מםורת הש״ם

 א) !תוספתא פ״א],
) [פסחים סו.], ג) נמ״א:  ב

 ממי,

 הגהות הב״ח
 (א) גט׳ נשלמא מי
 קילון. נ״נ ל׳ הרמנ״ס
 קילון כלומר נור עמוק
 וכן מי גשמים שממקנצי׳
 מהם אגמים וכשהגשמים
 פוסקים יתמו המיס הנאים
 לאגמים הצטרך להשקות
) דש׳׳י ל״ה ג  מהם נדלי: (
 מי גשמים כו׳ כי מללו
 מינה עד ללא הוי מליאה:
) ד״ה מותר כו׳ ול״ה רני ג ) 
 אילעא כו׳ הל״א: (ד) ר״ה
 ר׳ אילעא כו׳ ליד מי
 קילון: (ה) דייה והא ענילא
 כו׳ ואזיל ומייתי ממעיין
 אחר הת״ל: (י) תום׳
 ל״ה אלא כו׳ אהאי לר׳
 יצתק דלעיל דקאמר כי
 גמירי כו׳ לסי אימל חכמים
) ר״ה אלא ז  הוא ואף: (
 אר״א כו׳ לנכ״מ שונה
 הני שלשה ניחל. נ״נ אכל
 רש׳׳י ז״ל פי׳ נמס׳ סוכה
 דף לד לאלו שלשה נשאלו
 ננית המדרש ושמע השומע

 וגרסס כסדר ששמעם:

 מים מן האגמים מותר להשקות מהן בחולו
 של מועד מר אית ליה דרבי זירא ומר לית ליה דרבי זירא גופא אמר ר׳ זירא
 אמר רבה בר ירמיה אמר שמואל נתרות המושכין מים מן האגמים מותר
 להשקות מחן בחולו של מועד איתיביה רבי ירמיה לרבי זירא אבל לא ממי
 גשמים ולא ממי קילון אמר ליה ירמיה ברי גהני אגמים דבבל כמיא רלא
 פםקי דמו תנו רבנן יתפסיקות והבריכות שנתמלאו מים מעיו״ט אסור להשקות
 מהן בהולו של מועד ואם היתה אמת המים עוברת ביניהן מותר אמר רב
 פפא והוא שרובה של אותה שדה שותה מאותה אמת המים רב אשי אמר
 האע״פ שאין רובה של אותה שדה שותה כיון דקא משכא ואתיא מימר אמר

 אי לא שתיא לחד יומא תשתי לתרי ותלתא יומי ת״ר יבריכה שנוטפת מים
 משדה בית השלחין זו מותר להשקות ממנה שדה בית חשלחין אחרת ותא
 עבידא דפםקא אמר ר׳ ירמיה ׳ועדיין היא מטפטפת אמר אביי הוהוא שלא פםק
 מעיין ראשון תניא ר׳ שמעון בן מנסיא אומר שתי ערוגות זו למעלה מזו לא
 ידלה מן חתחתונה וישקה את העליונה יותר על כן אמר א<רבי אלעזר בר
 שמעון טאפילו ערוגה אתת חציה נמוך וחציה גבוח לא ידלח ממקום נמוך
 וישקה למקום גבוה תנו רבנן ימדלין לירקות כדי לאוכלן ואם בשביל לייפותן
 אםור רבינא ורבה תוםפאה חוו קא אזלי באורחא חזו לההוא גברא דהוה דלי
 דוולא בחולא דמועדא אמר ליה רבה תוםפאה לרבינא ליתי מר לשמתיה א״ל
 והתניא מדלין לירקות כדי לאוכלן א״ל מי םברת מאי מדלין מדלק מיא מאי

 מדלין

ו לא ו למעלה מז ח ז ו ג ו מר שחי ער ן בן מנםיא או ו ע מ . ותניא ר׳ ש ן  ראשו
ישקה ך ו דלה מן הנמו א י ך וחציה גבוה ל ׳ עהוגה אחת חציה גמו  ואפי

ן לא ן בית חשלחי כך התיה. אבל אין משקי לפי  לא, ו
ת ו ל ד ך ל י צר ך מים ו ש ו מ ב ה ו בי מ ן שהן כ לו  מי הקי

 רבינו הננאל
שרא  כי אתאי הלכתא למי
ר ש ן ע ו ׳ כג  ילדה. פי
ן בית י ר ו ו עות המפ  נטי
ה מסיגי ש מ  סאה שהלכה ל
 לחהוש להן כל בית סאה
י ר ש י מ ד האש השנה. ל  ע
 ילדה, להתיר החהישה
 לגטיעה שהיא ילדה. קראי
ש י ׳ בחר  למיסר זקינה, פי
ו ג מ ו מ נ ד מ ל ר ש בקצי  ו
ש א  איסורי חרישה קודם ר
ן ל  השגה, האיסור הוה לאי
ר זקן. כב י ו ה פר ש ר ע ב כ  ש
ן שהלכה ו , וכי ן נ  ואקשי
 להתיר החרישה לנטיעה,
ד מ ך זאת אחה ל  חלא מתו
ן אסורח. ל  שחחרישה לאי
ל הוא א ע מ ש ׳ י ו שר  והשבנ
ד איסורי החהישה מ ל  ש
ל א ע מ ש  מן ההלכה דר׳ י
ר בקצי ש ו י ציא בחר  מו
ר קצירת  לטעם אחר להתי
כך לפי ת, ו עי מר בשבי  העו
ד מ ל  הוא נצהך להלכת ל
 איסורי החרישה. ואסיקנא
ל סבר א ע מ ש  לה, ר׳ י
ני היא,  הלכה למשה מפי
ש י ר ח א ב צי ׳ כי הוא מו  פי
ר לטעם אחר, י בקצ  ו
ר קצירת העומר,  להתי
ג עליה ׳ עקיבא פלי ר  ו
 ואמר, לאו הלכה למשה
י נינהו אלא קרא, נ  מסי
ר בקצי ש ו י ר ח ן ב ׳ מ  פי
 נינהו. ור׳ יוחנן אמר,
יח׳ אל מדאוהי י מל ן ג כ  ר
ח ב ת ש ב מר ש א להו, ג ר  ש
ירה ת בגז ] בראשי ת ב ש מ ] 
ת ב  שוה, מה ערב ש
ת ו ש ע תר ל ת מו  בראשי
, ד שתחשך  מלאכה ע
מר לפניה ולאחהיה ו  כל
ת עי י  מותר, אף ערב שב
ש השנת, א ד ר תר ע  מו
ש לפניה ולאחריה ו ר י  פ
, מאן ת ש ב ש דחי ר  מותר. ו
 דאמר הלכה, אתאי גורה
ה ועקרתה להלכתא כוי.  שו
, רבן ב אשי  אלא אמר ר
ת דינו םברי בי אל ו י  גמל
, דאמר  לה כר׳ ישמעאל
י לה, וכי ר  הלכתא גמי
ת י מן שב ז רי הלכתא ב  גמי
א מי  המקדש קיים, דו

ן בית המקרש קיים י מן שא ל בז  דניסוך המים. אב
א מ ל ש ן כ נ . ומקשי ן לו י הקי מ לא מ ם ו  ממי גשמי



 מםורת הש״ם

 א) פאה פ״ז מ״ה, ב) נשכת
 קטו: וש׳׳נ], ג) [תוספתא
 ס״אע״שתוספתאדשניעית
 פ״א], י) ןשניעית פ״ג
 מ״ג], ה) שייך מענ״ל,
) שנת עה., ז) [צ״ל הא וכן  ו
 איתא נתר׳׳ט דשניעית פ״ג

 מ״ג],

 הגהות הב״ח
 (ft) רש״, ז״ה שאס היתה
 כו׳ ונסתמה על טפח
 וחוזר ומעמידה על
 ששה: (ב) תום׳ ל״ה זנלו

 כו׳ תזי ליה נמי לזבל:

 ד: משקין בית השלחין פרק ראשון מועד קטן
 שלומי. כשהירקות רצופין נוטל מהן מבינתיים לאוכלן מותר ליפומן
 אסור בשביל ליפותן אותם שנשארים: המידל. תולש בגפנים
 שישנן ביתל יותר מלאי: בשל עניים. בפאה. א״נ עוללות שאין לו
 לא כתף ולא נטף: בנכי. בורות תחת הגפנים וזיתים ונותן בהם
 מיס: עוגיות. עגול סביב כמו עג
 עוגה ועמל בתוכה (תענית דף ימ.).
 ובלידין נמי הן גומות: ציחאי.
 מקום: למעבד בגפי. עוגיות והיכי
 שד והא תנן אין עושין עוגיות:
 הא בחדשי. שמעולם לא היו שם
 עוגיות אסור לעשות בחולו של מועל
 לאיכא טירחא יתירא אבל עתיקי
 שכבר היו לו שם עוגיות ונסתמו
 מותר לחזור ולחופרן בחולו של מועל:
 מפני שנראה כעודר. לצורך שביעית
 שהד חוסר כעודר: שמכשיר אגפיה
 לזריעה. כשחוסר האמה ומניח
 העפר שבאמה על שפת האמה מתקן
 אגפיה לזדעה דעביד לה ארעא
 רכיכא: דקא אהו מיא בהריה. דכי
 תפר באמה אתו לאלתר מים בהדי
 חפירה: מייד מפגי שמכשיר אגפיה
 לזריעה איכא. אע״ג דאתי מיא
 בתריה להא שלא ארעא רטכא
 אגפי האמה: ומ״ד מפני שנראה
 כעודר ליכא. להא אתי מיא ובעולר
 ליכא מים ולכך לא דמי לעודר: אלא.
 לעולם דלא אתו מיא בתדה ואיכא
 בינייהו דשקיל ושדי לבראי דחפיר
 באמה ושלי עפר לבראי רחוק מאגפי
 אמה דלא מכשיר אגפיה לזריעה:
 מאן דאמר מפני שנראה כעודר
 איכא. להא תפיר ולא אתו מיא
 בתריה: בדוכחיה מנח ליה. ללא
 שלי ארעא לבראי ללא עביל אלא
 מרכך ארעא אבל הכא שלי לבראי
 לכך לא למי לעולר: אמימר מהני.
 בהליא הא לאמר ד אלעזר אין עושין
 את האמה בשביעית מפני שנראה
 כעודר: עושה אדם זבלו אוצר.
 שמכניס כל זבלו בשביעית בשדה ולא
 אמדנן מראה כמזבל שדהו בשביעית:
 עד שיעמיק שלשה טפחים. ומכניס
 הזבל לשם דמוכחא מלתא דלא עביד
 כדי לזבל שדהו בשביעית: היה לו

 ממדלין לירקות. ממקום עמוק קרי דילר ואע״ג דאיכא טירחא
 יתירא בשביל לאכול התירו אבל לייפות אפילו ליכא
 טירחא לא התירו: כך מידל בשל עניים. דכי אסר רחמנא
 ליקת עוללות ה״מ בשעת בצירה כלכתיב (לברים כל) כי תבצור כרמך

 לא תעולל איסור עוללות עלייהו:
 מפני שמכשיר אגפיה לזריעה.
 ונראית חדשה ממש
 שסבורין הרואין שלכך מתכוין אי
 נמי חשיב ליה עבולת קרקע ממש
 ואע״ג שאינו מתכוין לכך מיהו
 מלאכה היא ואע״ג לאמר ר׳ שמעון
 לבר שאין מתכוין מותר הא אמרינן
 י) מודה ר׳ שמעון בפסיק רישיה ולא
 ימות ורבנן סברי טון דע״י שינוי
 עביד ליה לאו מלאכה היא ומותר

 ללא שמיה חדשה:
 מוכיח עליו. לליכא למיחש
 להא למאן לחזי החפירה
 חזי ליה (0 לזבל שבחפירה:

 לאתויי

 זבלו

 •<(לא)

 מדלין שלופי כדתנן א<המידל בגפנים כשם
 שהוא מידל בשלו כך הוא מידל בשל עניים
 דברי ר׳ יהודה רבי מאיר אומר בשלו רשאי
 ואינו רשאי בשל עניים אמר ליה והתניא
 מדלק מים לירקות כדי לאוכלן אמר ליה נ<אי
 תניא תניא: ואין עושין עוגיות לגפנים: מאי
 עוגיות אמר רב יהודה בנכי ״תניא נמי
 הכי אלו הן עוגיות בדידין שבעיקרי זיתים
 ושבעיקרי גפנים איני והא רב יהודה שרא
 לבני בר ציתאי למעבד בנכי לכרמיהון לא
הא בחרתי תא בעתיקי: ר׳ אלעזר  קשיא א
 בן עזריה אומר אין עושין את האמה: בשלמא
 מועד משום דקא טרח אלא שביעית מאי
 טעמא פליגו בח רבי זירא ורבי אבא בר
 ממל חד אמר מפני שנראה כעודר וחד אמר מפני שמכשיר אגפיה לזריעה
 מאי בינייהו איכא בינייהו דקא אתו מיא בתריה מאן דאמר מפני שמכשיר
 אגפיה לזריעה איכא ומ״ד מפני שנראה כעודר ליכא ולמאן דאמר מפני
 שנראה כעודר ליחוש מפני שמכשיר אגפיה לזריעה אלא איכא בינייהו דקא
 שקיל מיניה ושדי לבראי למאן דאמר מפני שמכשיר אגפיה לזריעה ליכא
 למ״ד מפני שנראה כעודר איכא ולמ״ד מפני שמכשיר אגפיה לזריעה ליחוש
 מפני שנראה כעודר עודר נמי כי קא שקיל בדוכתיה מנח ליה אמימר מתני
 לה מפני שנראה כעודר וקשיא ליה דרבי אלעזר בן עזרידז אדר׳ אלעזר בן
י י<בעושה ה  עזריה ומי אמר ר׳ אלעזר בן עזריה כל שנראה כעודר אסור ורמינ
 אדם את זבלו אוצר ר׳ מאיר אוסר עד שיעמיק שלשה טפחים או עד שיגביה
 ג׳ טפחים היה לו דבר מועט מוסיף עליו והולך רבי אלעזר בן עזריה אוסר
 עד שיעמיק שלשה או עד שיגביה שלשה או עד שיתן על הסלע ר׳ זירא
 ור׳ אבא בר ממל הד אמר כגון שהעמיק וחד אמר זיבלו מוכיח עליו: ומתקנין
 את המקולקלת במועד: מאי מקולקלת אמר רבי אבא גשאם היתה עמוקה
 טפח מעמידה על ששה טפחים פשיטא חצי טפח על שלשה טפהים כיון
 דלא עבר מיא לא כלום הוא טפחיים על שנים עשר דקא טרח טירחא יתירא
 לא טפהיים על שבעה מהו יהכא חמשה קא מעמיק והכא חמשה קא מעמיק
 או דלמא כיון דאיכא טפח יתירא איכא טירחא טפי תיקו אביי השרא לבני
 בר המדך לשהופי נהרא רבי ירמיה ישרא לחו לבני םכותא למיכרא נהרא
 טמימא רב אשי שרא להו לבני מתא מחסיא לאקדוחי נהר בורניץ אמר
 כיון רשתו מינית רבים כרבים דמי ותנן עושין כל צורכי רבים: ומתקניז את

 מעט זבל. באותה שלה קולם שביעית קילקולי
 מוסיף עליו זבל והולך בשביעית ואין צריך להעמיק: רבי אלטזר אוםר. אפילו אם היה שם מעט זבל קולס שביעית להוסיף עליו בשביעית:
 עד שיעמיק שלשה. או שיתן הזבל על הסלע שבשלה ללא נראה כמזבל והיט שד רבי אלעזר לחפור ולהעמיק בשביעית ולא חייש לנראה
 כעודר: כגון שהעמיק. קודם לכן כלומר הא לאמר רבי אלעזר על שיעמיק לא אמר עד שיעמיק בשביעית אלא שהיה עמוק קודם
 שביעית: זבלו מוכיח עליו. כלומר אע״ג דמעמיק בשביעית הוא נראה כעודר ואסור הכא מותר שהרי זבלו שמניח לשם מוכיח עליו
 דלא עביד משוס עודר: שאם היסה עמוקה עפח. כלומר שלכתתילה היה שים אמת המיס בת ששה טפחים ונסתמה עד טפח (א) מעמידה
 עד ששה טפחים כלומר חוזר ומעמיק אותן חמשה טפחים שנסתמה: חצי טפח על שלשה. אם היתה בתחלה בת שלשה טסתיס ונסתמה
 עד חצי טפח דודאי אינו חוזר וחופר אותן שני טפחים ומחצה אע״ג דהוי דומיא דהיתה עמוקה טפח ומעמידה על ו׳ טפחים: כיון
 דמעיקרא לא עברי בה מיא. כלומר ודאי באמה בת שלשה טפחים לא עברי בה מיא שפיר לא קודם לכן ולא עכשיו הוי טירחא דלא
 צדך: טפחיים על שגים עשר. דלכתחילה היתה של שנים עשר ונסתמה עד שני טפחים אסור להעמיק עוד עד י׳ טפחים על אותן שנים
 הראשונים משום דהוי טירפא יתירא דקא מעמיק כל כך ולהגביה קרקעית הגומא למעלה מששה טפחים: טפחיים על שבעה טפחים.
 ונסתמה עד שני טפחים: מהו. להעמיק אותן חמשה שנשתיירו: הכא חמשה קא מעמיק. דהיתה עמוקה טפח ומעמידה על ששה ולא
 הר טירתא יתירא להעמיק כל כך בקרקע: והכא. נמי לא מעמיק במועד אלא חמשה טפחים: כיון דאיכא טפח יחירא. דלא צריך כל
 הטפח ןדסגי בד׳]: איכא טירחא טפי. ששותה עצמו בשביל אותו טפח יותר מדאי: לשחופי נהרא. לעקור ענפי אילנות הגדלים
 בנהר: למיכרא גהרא טמימא. לפנות מקור המעיין שנסתם: לאקדוחי נהרא. לפנות שירטון שבאמצע הנהר: בומין. שם הנהר:

 קילקולי
. ) [רכים] ם י מ ה ) י כ ר ו ן כל צ שי  דמי, וחנן עו

 עין משפט
 נר מצוה

 לא א מיי׳ פ״ח מהלכות
 י״ט הלכה ג טוש״ע
 א״ח סי׳ תקלז סעיף ה:

 לב ב מיי׳ פ״נ מהלכות
 שמיטה הלכה נ:

 לג ג ד מיי׳ פ״ח מהל׳
 י״ט הלכה ג שמג לאוין
 עה טוש׳׳ע א״ח סי׳ מקלז

 סעיף ו:
 לד ה ו מיי׳ שם הלכה ד
 סמג שם טוש״ע א״ח

 סי׳ תקמל ס״נ:

 רבינו חננאל
ק מים ל ד  ׳אפיקנא מ
ן ואם כל י לאו  לידקוח כד
יפותן אסור. ל לי י  כשב
ן ו ש ל ן מ י ל ד  •לית האי מ
ל ד מ ן ה פי כדתנ  שלו
ן י ש ו ן ע י א ו  בגפנים כוי. [
׳ עוגה, והן . פי ות] גי  עו
י אילנות, קר ן שבעי ד י  כד
ן במסי כלים פ׳ כ״ט דתנ : 
ד ארבעה. והני י ד  יד הב
לי בחדתא, אבל  מי
ד בנכי ב ע י מ  כעתיקא, ל
ר בן  1£רי• מתני׳ ר׳ אלעז
ן את י ש ו ן ע מר אי  צזריה או
עד במו ן [  תאמה בתחלה בי
, ן נ  ־בין] בשביעית. ומקשי
ם עד משו א במו מ ל ש : 
ת עי  טירחא, אלא שבי
ן ו , כי נן  אמאי לא. ופרקי
שה  שחופר נראה כעו
ח בשדה. עי י  מלאכה בשב
י  ייש אומרים מפנ
 1זמכשיר אגפיה לזריעה,
ר נמצא פ ו ח ן ש ו ר כי מ ו ל : 
ר מכשי ש באמצע ו ר ו ח : 
. ר ן לזריעה כ  הצדדי
י  אמימר מתני לח מפנ
א ליה , וקשי דר  צנראח כעו
ר הכי,  ימי אמר ר• אלעו
ק נראה פר ומעמי  שכל תחו
, והא איהו דאמר ר ד ו ע : 
ר ו לא ג ] עד גי, ו ר פ  שחו
ם עודר, דתנן במס׳ שו  ג
שה י עו ש י ל עית פרק ש בי ו ! 
ר ו אוצר, ר׳ מאי ל ב  •1דם ו
ק ג׳ ד שיעמי  •1וםר ע
ה] ג׳ גבי שי ד [  י1פחים או ע
ף סי עט מו ו דבר מו  היה ל
ר בן ו והולך. ר׳ אלעו י ל  נ
ק עמי  גוריה אוסר עד שי
תן על הסלע.  :׳] או עד שי
ירא ור׳ אבא  ׳פרקינן, ר׳ ו
ן ו ר ממל, חד אמר כג : 
חד , ו ק קודם לכן י מ ע ה  ו
ו י ו מוכיח על בל  •!מה ז
. פיסקא דר  £זאינו עו
שה  ׳חכמים אומרים עו
ס אמת המים כתחלה ^ . 
ן את  כשביעית, ומחקני
. מאי עד  המתקלקלת במו
 מקולקלת. אמר ר׳ אבהו
 1זאס תיתה עמוקה טפח,
ה ש דה על ש מעמי  תופרה ו
ף  :!פחים, נמצא מוסי
א בעי מי  חמשה טפחים. ו
ש בה טפחיים י  זין, אמה ש
ר ה׳ האחרות ו  מהו לחפ
-להעמידח על שבעה
-.זפחים. דחמשה נמי הוא
ף. ועלתה סי  ־קא מו
לי ן קילקו  בתיקו. ומתקני
ת הרבים. ו ש ר ב  חמים ש
א לבני תרמך ר  אביי ש
סחופי נהרא. ור׳ ירמיה  ־1
 שרא למברא נהרא סתום
י שרא ש רב א , ו  ־לפותחו
. אמר ן אקדוחי נהר ביצי 1 : 
ו מניה, כי רבים ת ש  ׳:יון ר



 עין משפט
 נר מצוה

ה א מיי׳ פ׳׳ח מהל׳ י״ט  ל
 הלכה ל סמג לאוין עה
 טוש״ע א״מ סי׳ מקמל

:  סעיף ג
ו כ ג מיי׳ פ״ו שס הלכה  ל
 י סמג לאדן שס טוש״ע

 שס:
 לז ד מיי׳ שס פ״ח הלכה

 ד סמג וטוש״ע שס
ח ה מיי׳ שם פ״ו הלכה  ל
 י סמג שם טוש״ע שם

 סעיף א:
ט ו מיי׳ פ״ח מהלכות  ל
 טומאת מת הלכה ט

 סמג עשי! רלמ:
 מ ו מיי׳ ס״י מהלכות
 טומאת צרעת הלכה ו

 [ת] סמג עשין רלה:

^ ׳ 1 0 1 ^ 

 תורה אור השלם
 1. ולא ישפך ךם נקי
 בקרב ארעי אשר ץ
־ נחלה  אלהיך נתן ל

 והןה עליף דמים:
 דברים יט י
 2. ועברו העברים בארץ
 וראה עצם אדם ובנה
 אצלו ציון עד קברו אתו
 המקברים אל גיא המוץ
 גת: יחזקאל לט טו
 3. כה אמר אדני אלהים
 בל בן נבר ערל לב וערל
 בשר לא ןבוא אל
 מקדשי לכל בן נבר אשר

 בתוף בני ישראל:
ד ט  יחזקאל מ
 4. והצרוע אשר בו
 הנגע בגדיו יהיו פרמים
 וראשו יהיה פרוע ועל
 שפם יעטה וטמא טמא
 יקרא: ויקרא יג מה
 5. לא תקלל חרש.ולפני
 עור לא ההן מכשל

 ויראת מאלהיף אני יי:
 ויקרא יט יד
 6. ואמר םלו םלו פנו
 ךךף הרימו מכשול

 מדרך עמי:
 ישעיהו נז יד
 ד. והזהרתה אתדזם את
 הדוקים ואת ההורת
 והודעה לחם את הדר־
 ילבו בד ואת המעשה

 אשר יעשון:
ת יח כ ו מ  ש
 8. והורתם את כני
 ישראל מטמאתם .ולא
 ימתו בטמאתם בטמאם
 את משכני <«שר
 בתוכם: רקרא טו לא
 9. ושמרתם את
 משמרתי לבלתי עשות
 מחקות ההיעבת אשר
 נעשו לטיבם ולא
 תטמאו בהם ;*וני יי
 אלהיבם: ויקרא יח יל
 10. זבח תוךה יכבךנני
 ושב דהך אךאגו בישע
 אלהים: תהלים נ כג

 משקין בית השלחין פרק ראשון מועד קטן ה.
 לאתויי הך דתניא. קא סלקא לעתיה דהאי לקסריך הכא
 רבכלל מתקטן הדרכים לא הר קוון לרכיס לחיקון
 משמע שמתקן הגבשושיות והגומות הלכך פדך הכי ומתרץ כל אלו
 בהדיא קתני להו דהוו בכלל מתקנין כו׳ א״נ האי דמקשה הך קושיא
 לא היתה מתניתא שגורה בפיו ולא
 הר ידע ל)דגרס בה ומתקנין את
 הדרכים: והיה עליך דמים.
 פי׳ רבינו חננאל נקיט ליה להאי
 קרא מפרשת«<מעקה דדמי להאי דהר
 מכשול ממתני׳ עם הגמרא יש ללמד
 שאסור להשקות קרקעות אלא אותן
 להוו דבר האבד שיתקלקלו התבואה
 והאילנות הנטועים בה והוא הלין
 לשאר עבודת קרקע אסור בחולו של
 מועד והא דאמדנן דמותר להשקות
 הני מילי כגון מאמת המים העוברת
 בשדה עצמו דליכא טירחא יתירא
 ומותר לתקן בורות שיחין ומערות של
 יחיד ושל רבים מותר לחפור לכתחילה
 טון דצריכי למים דהכי תניא לעיל
 כדפדשית: רמז לציון. דהאי
 קרא לא כתיב אלא לעתיד אבל לא
 בזמן הזה ומיהו משני דאיכא למילף
 מהתם: הא מקמי דליתי יהזקאל.
 כלומר לדידך דאמרת דבזמן הזה
 הוי ׳)מדאודיתא א] אס כן מקמי דליתי
 יחזקאל הוה ליה להקדוש ברוך הוא
 לאשמועינן לצדן ציון ומתרץ הרבה
 לברים לקים לן לאסודן מן התורה
 ללא כתיב בקרא אלא בהלכה על
 לאתא יחזקאל והאי הט נמי:
 רב פפא אמד םלו סלו. כל חל
 וחל נקיט מאי להוה מסיק
 אלעתיה ולא םליגי אלא אורחיה
 למלתא לכל תל מסיק אלעתיה מאי

 ללא מסיק חבדה אלעתיה:
 בשבתא דריגלא. שבח של
 יום הרגל שהיו
 לורשין והיו מתקבצין כל בני העיר

 לשמוע הלכות של רגל:
 אין

 אלו שכל דמים שנשפכו שם
 1והיה עליך דמים הא בהדיא

 מקילקולי המים. כגון אבנים שנפלו מחמת הבור: חוטטין. נפלו צרורות
 בקרקעית הבור מעלה אותן במועל: אכל לא חוטנףן אומן. אי
 אמרת בשלמא הא לקתני ההיא בדיתא שלמעלה w של יחיל היינו
 בשיחיד צריך לו איכא לאוקמי האי לקתני האי ברייתא אבל לא חוטטין

 ,!!v המים שברה״ר וכו׳: חטיטה אין קילקולי
 חפירה לא אמר ר׳ יעקב אמר ר׳ יוחנן לא
 שנו אלא שאין רבים צריכין לחם אבל רבים
 צריכין להם אפילו חפירה מותר וכי רבים
 צריכין להם מי שרי והתניא חוטטין בורות
 שיחין ומערות של יחיד ואין צריך לומר של
 רבים ואין חופרין בורות שיחין ומערות של
 רבים ואין צריך לומר של יחיד מאי לאו
 בשרבים צריכין להם לא בשאין רבים צריכין
 להם דמותה גבי יחיד שאין יחיד צריך להם
 חטיטה מי שרי ותתניא בורות שיחין ומערות
 של יחיד כונסין מים לתוכן אבל לא חוטטין(א)
 ולא שפין את סדקיהן ושל רבים חוטטין אותן
 ושפין את סדקיהן ואלא מאי בשיחיד צריך
 להם דכוותה גבי רבים בשרבים צריכין לתם
 חפירה מי אסיר והתניא בורות שיחין ומערות
 של יחיד כונסין מים לתוכן וחוטטין אותן
 אבל לא שפין את םדקיחן ולא חוטטין לתוכן
 ולא סדין אותן בסיד ושל רבים חופרין אותן
 וםדין אותן בסיד אלא קשיא הך קמייתא
 תריץ הכי חוטטין בורות של יחיד אבשיחיד
 צריך להם ואין צריך לומר בשל רבים
 כשרבים צריכין להם בדאפילו חפירה מותר
 ואין תופרין בורות שיהין ומערות של רבים
 נבשאין רבים צריכין לתם ואין צריך לומר של

 יחיד דכי אין יחיד צריך להם י אפילו חטיטה
 נמי אסור אמר רב אשי מתניתין נמי דיקא
 דקתני עושין כל צורכי רבים כל לאתויי מאי
 לאו לאתויי חפירה לא לאתויי הא דתניא
 היוצאין לקווץ את הדרכים ולתקן את הרהובות

 ואת א<האםטרטאות ולמוד את המקואות וכל
 מקוה שאין בו ארבעים סאה מרגילין לתוכו

 ארבעים סאה ומנין שאם לא יצאו ועשו כל
 מעלה עליהם תכתוב כאילו הם שפכום ת״ל

 קתני לה ומתקנין את הדרכים ואת הרהובות ואת המקואות ועושין כל צורכי
 רבים לאתויי מאי לאו לאתויי חפירה שמע מינה: ימציינין את הקברות: אמר
 ד״ש בן פזי רמז לציון סברות נ<מן התורה מנין 8תלמוד לומר 2וראה עצם
 אדם ובנח אצלו ציון א״ל רבינא לרב אשי תא מקמי דליתי יחזקאל מאן אמר
 וליטעמיך הא ״דאמר רב חסדא דבר זה מתורת משה רבינו לא למדנו
כל בן נכר ערל לב וערל בשר לא יבוא אל  מדברי יחזקאל בן בוזי למדנו ג
 מקדשי ״(לשרתני) מקמי דליתי יהזקאל מאן אמר אלא גמרא גמירי לה ואתא
 יחזקאל ואסמכה אקרא הכא נמי גמרא גמירי לת ואתא יחזקאל ואסמכה
 אקרא רבי אבהו אמר מהכא 4וטמא טמא יקרא טומאה קוראה לו ואומרת
 וכן לו פרוש וכן אמר רבי עוזיאל בר בדיה דרבי עוזיאל רבה טומאה קוראה
 לו ואומרת לו פרוש והאי להכי הוא דאתא ההוא מיבעי לית לכדתניא וטמא
 טמא יקרא ?<!צריך להודיע צערו לרבים ורבים מבקשין עליו רחמים א״כ
 ליכתוב וטמא יקרא מאי וטמא טמא שמעת מינה תרתי אביי אמר מהכא 5ולפני
 עור לא תתן מכשול רב פפא אמר >« 6ואמר סלו סלו פנו דרך רב היננא אמר
 הרימו מכשול מדרך עמי ר׳ יהושע בדיה דרב אידי אמר 7והודעת לתם את
 הדרך (אשר) ילכו בה מר זוטרא אמר 8ותזרתם את בני ישראל מטומאתם
 רב אשי אמר ״9ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרתי רבינא
1ושם דרך אראנו בישע אלהים אריב״ל ״כל השם אורחותיו זוכה  אמר 0
 של הקדוש ברוך הוא שנאמר ושם דרך אל תקרי ושם אלא ושם דרך אראנו בישע
 הוה ליה ההוא תלמידא דכל יומא הוה מקשי ליה בשבתא דריגלא לא הוה מקשי ליה

 קרי

 בשאין יחיד צריך לו אלא אי אוקמת
 לה הא דחוטטין בשאין יחיד צדך לו
 א״כ האי דקתני אבל לא חוטטין
 במאי מוקמת לה: אלא מאי כשיחיד
 צריך לו כוי. כלומר במאי מוקמת האי
 דקתני חוטטין בשרבים צדטן להן
 והתניא כו׳ של רבים תופרין אותן:
 אלא קשיא קמייהא. דקתני אין
 חוסרין בורות של רבים בשרבים
 צדטן לו קשיא להא בדיתא דקתני
 הכא של רבים חופרין אותן: אלא
 הרין הכי. ואין צדך לומר בשל רבים
 דאפילו חפירה מותר ולא קשיא לרבי
 יוחנן דאמר לא שנו כו׳: מהטחין
 >מי דיקא. דבשרביס צדטן לו
 דתפירה נמי מותר: לקווץ אה
 הדרכים. לפנות קוצים שבדרטם:
 מרגילין להיוה בהוכו ארבעים םאה.
 שמרגילין שיהא (י) נוגע במקוה
 אמת המיס כדי שיהא בו ארבעים
 סאה: כל דמים שנשפכו שם. כגון
 בקוצים שבדרכים: הא. דקאמרת
 דלאתויי הני נמי בהדיא קחני במתני׳
 מתקנין כו׳ אלא ודאי הא דקתני
 ועושין כל צורכי רבים לאתויי חפירה
 קא אתו: ט)מצייגץ אה הקברוה.
 שעושין סימנים על הקברות בסיד
 כלאמר במרובה (3״ק לף סט.) של
 קברות בסיל לחוור כעצמות כלי שלא
 ילכו אוכלי תרומה לשם: דכהיב
 וראה עצם וכוי. יחזקאל מתנבא על
 העתיל לבא שיעשו ישראל ציונים על
 עצמות הפגרים המושלכין (י) ורמז
 הוא שלא בא הכתוב י) אלא להזהיר
 וללמל שיהא אלם עושה ציון: כל
 בן נכר (י) וערל גשר. שמתו אתיו
 מחמת מילה ולא רצו למולו שיראים
 פן ימות גם הוא כאחיו לא יבא אל
 מקדשי לשרתני שאסולין בעבודה:
 גמירי. מסיני: טומאה קוראה לו
 פרוש. כלומר עושים סימנים על
 הטומאה כדי שיהא מרגיש ופורש:
 (0 לפני טור לא ההן מכשול. כלומר
 עשו דבר על הטומאה שלא יהו
 נכשלים בה נושאי תרומה וטהרות:
 והזרהם. ומתרגמינן ותפרש ון: עשו
 משמרה למשמרהי. עשו משמרת
 לאוכלי תרומה דכתיב בה משמרת
 דכתיב (במדבר יח) ואני נתתי לך את
 משמרת תרומותי שלא יהו מטמאים:
 ושם דרך. שעושין סימן באיזה
 דרך ילכו: אראנו בישע אלהים. זה
 השם אורחותיו המחשב הפסד מצוה
 כנגד שכרה ושכר עבירה מגד הפסדה.
 ושם כמו שמיף<: גשבהא דריגלא
 לא הוה מקשי ליה. משוס דאתו
 כולי עלמא לפירקא ואי מקשי ליה
 ולא הוה מצי לפרוקי הוה מכסיף:

י  ק

 מסורת הש״ם

 א) ןפי׳ דרכים המפולשין],
) ןעי׳ תוס׳ נ״ג קמו. ל״ה  נ
) מענית יז: יומא  מנין], ג
 עא:סנהלריןננ:סג:זנחיס
 ית: ןכנ:],ד) [ליתא נקרא],
 ה) [סוטה לנ:] נדה סו. שכת
 סז. תולין עת., ו) [ינמות
 כא.], ז) [סוטה ה:],
 ת) [שייך למשנה דף נ.],
) [שייך נמשנה ללעיל נ.],  ט
 י) נרש״י בעין יעקנ לימא
 מינת אלא, כ) [גיטין מת:],
 ל) [עי׳ תוס׳ פסחים צז. ל״ה
) ןמשס לא  אלא וכוי], מ
 מונח מיד ושם כתינ קרא
 אחריגא ונראה לצ״ל מס׳
 מקלט העמק מתילוסי
 גרסאות],()[ועי׳מוס׳ נ״כ

 קמז. ל״ה מנין],

 הגהות הב״ח
) גפ׳ אבל לא חוטטין 6 ) 
ב) שם  אותן ולא שפין: (
 רנ ספא אמר מהכא ואמר
 סלו כו׳ רנ חיגנא אמר
 מהנא הרימו כו׳ ר״י
 כריה לר״א אמר מהנא
 והולעת נו׳ מר זוטרא אמר
 מהנא והורתם כו׳ רנ אשי
 אמר מהכא ושמרתס כו׳
 רכינא אמר מהכא ושם
) -ש״י ל״ה ג  לרך כו׳: (
 אנל כו׳ נרייתא שלמעלה
 חוטטין של יתיל היינו:
 (ד) דייה מרגילין כו׳ שיהא
 מנע (נמקוסו [נמקוה]
 כו׳ ונ״נ נראה דפי׳ זה הוא
 של רנינו הלי לס״ל לזנה
 טעונה מיס חיים אנל ללעת
 רש״י לס״ל ללא נעי׳ מיס
 חיים צ״ל מרגילין לתוכו מ׳
 סאה היינו מי גשמים עי׳
 נס׳ נמה אשה שנת לף
 סה ע״נ ונככורות דף כה
ס) ד״ה לכתינ כו׳  ע״נ: (
 הפגדס המושלט! כארצם
 ורמו הוא (שלא נא הכתונ
 וכו׳ עושה ציון) תא״מ ונ״נ
 ס״א שלא כא הכתונ להזהיר
 ואמר שיהא אדם עושה
 ציון למש״ה א״צ ציון לכיון
 שאין מטמא נאהל מכסהו
 נקרקע ואין צדך לציין:
 (י) ד״ה כל נן נכר ערל לב
ו לאביו  שנתנכרו מעשי
 שבשמים שנעשה ערל
 לב ועע״ז כדמפרש
 בפ׳׳ב דמנתות וערל
 נשר שממו כוי: (t) ד״ה
 לפני כו׳ וטהרות הס״ל
 ואח״כ מה״ל פנו דרך.
 עשו דרך פנוי ללכת כו

 הס״ד:

 גליון הש״ם
 נמ' ת״ל ודאה עצם אדם.
 עי׳ נדה דף נו ע״א תוס׳

 ד״ה ובנה:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] תום׳ ל״ה הא מקמי
 וכו׳ מדאודימא. נ״נ עיין
 נלה לף נו ע״א למלרננן
 הוא וצ״ע. ועיין ננ״נ קמו
 ע״א פוס׳ ל״ה מנין כו׳
 ולו״ק שונ נלפס ספר יד
 לול וראיתי שהרגיש נזה:

 רבינו חננאל
. ן אותן י ט ט ו ח  פיסקא ו
ן חפירה לא. טה אי  חטי
ן י טט  ותריצנא חכי חו
ת ו מער ן ו חי ת שי ו ר  בו
ך להן, י ד צר י ח י ש  יחיד, כ
ל רבים ר ש מ ו ך ל י ן צר אי  ו
ץ להם כ י ר  דכי רבים צ
. י ׳ חפירה נמי שר  אפי
ל יחיר, הכי ן ש י פר ן חו אי  ו
׳ ך להן אפי י ד צר  אין יחי
טח נמי אסור. אמר  חטי
חץ נמי דיקא י י מתנ ש ב א  ר
ן כל צרכי שי ו  דקתני ע
י לאו י מא י  רבים, לאתו
ן לא, נ דחי י חפירת. ו י  לאחו
ן צאי ו י תא דתניא י י  לאתו

ן בו מ׳ סאה כל מקוה שאי ת ו או ד המקו ו מ ל ת] ו והאיסטרטאו ת) [ והאיסטראו ת ( בו ץ את הדרכים ולתקן את הרחו ו ו ק  ל
לו הם ו שם מעלה אני עליהם כאי כ פ ש נ צאו ותיקנו כל אלו, כל דמים ש ן שאם לא י י י כו ארבעים סאה. ומנ ן לתו י ל י ג  מר
ן את הדרכים כוי, כל ך דמים. ופריק הא בההיא קתני לה, מתקני י ב והיה על כתי ך וגוי, ו ג ת מעקה לג י ש ע ר ו מ א נ ם, ש  שפכו
כן סץ לתו נ ו ל יחיד, כ ת ש ו מער ן ו חי ת שי ו ר מ. תניא בו א מותרת ש״ ל רבים שהי י חפירה ש י , לאתו י מאי י  צרכי רבים לאתו
ץ את הקברות. נ י י צ מ ץ אותן בסיד. ו כ ס ן אותן ו י פר ל רבים חו ש , ו ן את סדקיהן י פ לא ש ן אוחן ו י טט ד אבל לא חו ע ו מ  מים ב
י לה ר ד רלא אתא יחזקאל מאן אמרה, אלא גמהה גמי ע . ו ץ י ב וראה עצם אדם ובנה אצלו צ ן מנא לן, מדכתי ו י ז לצ מ  ר
מ נמי, כל ״ ש ש. ו ו ר ש פ ו ר מרת פ או ו ו טמא טמא יקרא, טומאה קוראה ל י אכהו אמר מהכא, ו חזקאל אסמכה אקרא. רב י  ו
דעת להם את הו ב] ו וכתי ] . ך עמי ר ד ל מ ו ש כ מו מ ב הרי כתי . ו ל ר לא תתן מכשו ו י ע ני נמי אמרי מהני קראי, ולפנ טמא טמא יקרא. ורבנן אתרי ו רתמים, שנא׳ ו ן עלי ע לרבים ורבים מבקשי די ך להו י וצא בו, צר כי רע ו ן המצו ו ע בו דבר כג ר  מי שאי
שם דרך. ר׳ ינאי שע אלהים קרי ביה ו ר ושם דרך אראנו בי מ א נ ל הק׳, ש עתו ש שו י רואה ב ב ו ש ו י ו זוכה ו תי רחו כל השם או שע אלהים. ו ו בי שם דרך אראנ . רבינא אמר ו ת למשמרתי ר מ ש ו מ ש י ע ת ר מ ש י אמר ושמרתם את מ ש ב א לכו בה. ר ך י ר  הד

, גלא לא הוה מקשי י בשבתא דר י ו ש ק דא כל שתא הוה מ  הוה ליה ההוא תלמי

 ורואה בישועתו
 אלהים רבי ינאי

 מוסף רש״י
 דבר זה. לכהן ערל פסול
ץ כב:;. כל ו ז ה ו ס  לעמלה ;
 בן נכר ערל לב. כהן

: ויומא עא:) שנתנכרו מעשיו מחמס  מומר לענודת כוכניס שהוא ערל לב ונתנכרו מעשיו לאביו שכשמיס ישם פג: וכעי״ז שם כנ
 ערלת לנו שהוא ערל לנ רשע (זבחים יח:ו. וערל בשר. שממו אחיו מתמת מילה (יומא שם וסנהדרץ שם ושם וזבמים שם). לא
 יבא אל מקדשי. והיינו אזהרה מלנד קנלה נעלמא ולא לקי עלה (סנהז־וץ פד.). מאן אמר. מאין למלו לנר זה, ששנינו
 נפרק שני לזנחיס (טו:) שהכהן ערל ענודתו פסולה (יומא עא:1. וטמא טמא יקרא. הוא עצמו אומר טמא רתקו מעלי >שנת
 ם!.ן צועק ואומר טמא הוא וחולי! עח.) כלומר סורו מעליו שטמא הוא !סוטה לב0. כל השם אורחותיו. מחשב הפסל מצוה

 כנגר שכרה !סוטה ה:!.



 מסורת הש״ם

 א) ותוספי שקלים פ״א],
) ןעי׳ גירסת התוס׳ לקמן  ב
) [לקמן ו.],  ו. ל״ה לאמי], ג
) [צ״ל מנן], ה) [אהלות  ד
 רפ״נן, ו) [אהלות פ״ת מ״ב
 נזיר נל:ן, ז) !תוספתא
 לאהלות פייט!, ח) אהלות
 פי״ז מ״א!תמורה יג. ע״שן,
 ט) ברכות יט: עירוכין ל:
 פסחים צג: חגיגה כה:
 כתובות כח: נלה נ!. ככורות
 פט., י) ן ועי׳ מש״כ עה״ג
 ברכות יט:ן, נ) אהלות פי״ח
 מ״נ מ״ ג מ״ל, ל) תוספתא
) ועיין תוס׳  לאהלות פי״ז, מ
 כתובות כח: ל״ה בית
 הפרשן, נ) נ״ל שצ״ל מלא,

 ס)!אילנות רש״שן,

 תורה אור השלם
י נ נ ך ב כ ה י ך ו  1. זבח ת
ע ש י ו ב נ א ר ף א ך ם ך ש  ו
: תחלים נ כג ם י ה ל  א

 הגהות הב״ח
 (6) רש"• ל״ה אכל מציינין
 כו׳ כגון סככות ופרעות
 הסמוכות לרשות הרבים.
 נ״כ עי׳ סרש״י נמס׳ נרה
 לף נז ע״א ה״ל אילן המיסך
 על הארץ והוא סמוך ללרך
 נית הקנרות וזימנין
 לממרמי בין השמשית
 וקברי התם כיי: (נ) דייה
 שמפטירין כו׳ ובאין אנשי
 המקום כוי. נ״כ לשון
 הערוך נערך כך ונקרא
 נוכיס שכן לרך כשמתועלין
 יחל אלו עס אלו כולם נוכיס
 ועי׳ נתיס׳ ס״פ לס הנלה:

) תום' ל״ה אין כי׳ אסור ג ) 
 לציין דאסור לטרוח:
) ד״ה מנסח כוי ומשוס ד ) 
 הכי הקילו דכיון לליכא

 ססיקא:

 גליון הש״ם
 תום׳ ר״ה •ש נח אילנות
 ובו׳ א־ נמ־ כידוע לאו
 דיקא. עיין נלה לף סל
 ע״נ תיס׳ ל״ה ע״ג כולם:

 הגהות הגר״א
 [א] גס׳ פרעות פרעות
 היוצאין מן הנרר כצ״ל
 זכייה נממני׳ לאהלות פ״ח
 מ״נ ובנזיר נל נ ועי׳
 תוי״ט נאהלות שס<:
 [ב] שנחרש. צ״ל שאנל:
 1נ] נוכין. נ״נ ונתוססתא
 (פי״ז לאהלות) גרסינן
 מכין (וכן פי׳ נערוך למל

 פי׳ ז:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] תום׳ ל״ה שאינו וכו׳
 כגון תרוול רקנ וכוי. נ״נ
 דנריהס תמוהים לנחולין
 שס מפורש דמטמא נאהל
 וכן הוא משנה מפורשת
 פ״כ לאהלות ויעו״ש
 נאהלות נספר שושנים
 ללול עמד על לנריהס ועי׳

 גס נספר יל לול:

* • משקין בית השלחין פרק ראשון מועד קטן  עין משפט ף
 נר מצוה ״ י •

 אראנו בישע אלהים
 לא על כזית מן המת

 קרי טליה ושם דרך. שמחשב בשעות אי זה מהן להקשות אי זה
 מהן שלא להקשות: אבל מציינין על השדרה. שאע״פ שאינה אלא
 עצם אחד מטמא טומאה באהל: רוב בנינו. כגון עצמות גדולות
 כגון קוליות אע״פ שאין בו רוב מנינו: רוב מנינו. רוב העצמות
 ואע״פ שאין בו רוב בנינו: אין מציינין
 טל הוודאוה. הואיל דברור לכולי
 עלמא דאית ביה טומאה ודאית לא
 מטלטלי באותו מקום טהרות: אבל
 מציינין על הספיקוה. שיש עליהן
 אהל כגון סככות ופרעות (א) הסמוכות
 לרה״ר הסמוך לבית הקברות דמספקא
 לן בהו טומאה דכיון דיש עליהן
 אהל רגילים לקבור שם במקום צנוע:
 סככוה ופרטוה וביה הפרם. מפרש
 לקמן: אין מעמידין הציון על
 הטומאה שלא להפסיד טהרוה. שאם
 הטומאה ממש תחת הציון אינו מרגיש
 על שבא על הציון פתאום ויטמאו
 הטהרות שהרי הטומאה תחת הציון
 אלא עושין הציון סמוך לטומאה
 ברחוק כל שהוא וכשבא על הציון
 מרגיש מן הטומאה ואינו הולך עליה:
 אין מרחיקין אה הציון ממקום טומאה.
 יותר מכל שהוא: שלא להפסיד ארן
 ישראל. שכשרואה הסימן מיד פורש
 ונמצא ארץ ישראל בטומאה שלא
 לצורך: וכזיה מן המה איבו מטמא
 באהל. דקתני אין מציינין על כזית
 מן המת ולא על כל דבר שאינו
 מטמא באהל: אמר רב פפא. לעולם
 כזית מטמא באהל והא דקתני אין
 מציינין בכזית מצומצם עסקינן דמחסר
 תסר בקרקע ולהכי אין מציינין:
 ישרפו עליו [התמוה] וטהרוה שעה
 אחה. דכל העובר על אותו כזית
 כשנקבר מחדש שורפין טהרותיו
 דעדיין לא חסר: ואל ישרפו עליו
 לעולם. שאס מציינין אומו שורפין
 עליו (על) כל תרומה שעוברין על
 אותו ציון לעולם שלא לצורך שהרי
 חסר וזימגין דלא תזי ליה כגון בלילה
 וכי הדר חזי ליה ואמר נטמאת
 תרומתי ושרף לה והיא לא נטמאת
 דההוא כזית כבר חסר וכשאין מציינין
 אותו אין שורפין עליו אלא מתדש
 שלא חסר: אילן המיסך טל הארז.
 וטומאה תחת נוף אחד ואינו יודע
 תחת איזה נוף עושה ציון: ביה הפרס.
 ׳)חצי מענה תלם אחד של מאה אמה:
 מנפח אדם. ההולך לשחוט פסחו
 דאם יש עצם כשעורה המטמא
 בהיסט מתפזר ברוח ועושה פסח
 בבית הפרס אזיל לו ואי מטמא באהל
 היכי אזיל עליה: בשדה שאבד בה

 קרי עליה 1ושם דרך
אין מצייני; א (  תנו רבנן א

 ולא על עצם כשעורה ולא על דבר שאינו
 מטמא באהל אבל מציינין על השדרה ועל
 הגולגולת על רוב בנין ועל רוב מנין המת
 בואין מציינין על הוודאות אבל מציינין על

 תםפיקות ואלו הן הספיקות סככות ופרעות
ואין מעמידין ציון במקום  ובית הפרם ג<ג
 טומאה שלא להפסיד את הטהרות ״י ואין
 מרחיקין ציון ממקום טומאה שלא להפסיד
 את ארץ ישראל וכזית מן המת אינו מטמא
(תניא) ה<אלו שמטמאין באהל (  באהל והא י
 כזית מן המת אמר רב פפא הכא בכזית
 המצומצם עסקינן דסוף סוף מיחםר חסר

 מוטב ישרפו עליו תרומה וקדשים לפי שעה
 ואל ישרפו עליו לעולם ואלו הן הספיקות
 יםככות ופרעות 0סככות אילן המיםך על
 הארץ פרעות m ״אבנים פרועות היוצאות מן
 הגדר בית הפרם כדתנן ״י י החורש את הקבר
 הרי הוא עושה בית הפרס וכמה הוא עושה
 מלא מענה מאה אמת ובית הפרם מי מטמא
והאמר רב יהודה אמר שמואל (  באהל נו
 חמנפח אדם בית הפרם והולך ורב יהודה בר

 י׳ אמי משמית דעולא אמר טבית הפרס
 שנירש טהור אמר רב פפא לא קשיא כאן
 בשדה שאבד בה קבר כאן בשדה שנחרש
 בה קבר ושדה w שנחרש בה קבר בית הפרס
שלשה בית הפרם הן ,  קרי ליה אין והתנן נ
ושדה שנחרש בה  ־שדה שנאבד בה קבר כ
 קבר לושדה w בוכין מאי שדה בוכין רב יהושע
 בר אבא משמיה דעולא אמר שדה שמפטירין
 בה מתים וטעמא מאי אמר אבימי משום
 יאוש בעלים נגעו בה ושדה שנחרש בה
 קבר לא בעי ציון והא תניא ל<ממצא שדה
 מצויינת ואין ידוע מה טיבה יש בה אילנות
 מ< בידוע שנחרש בה קבר אין בה אילנות בידוע

ר׳ יהודה אומר עד שיהא שם  שאבד בה קבר נ
 זקן או תלמיד לפי שאין הכל בקיאין בדבר
 אמר רב פפא כי תניא ההיא בשדה שאבד
 בה קבר דציינוה יש בה אילנות בידוע
 שנחרש בה קבר אין בה אילנות בידוע שאבד
 בח קבר וליחוש דלמא אילנות מגואי וקבר
 על חגבולין חכא נמי בעומדין על חגבולין

 ודלמא

 אין מצ״נץ. אין צריך ציון ואי גבי יום טוב מיירי הברייתא איכא
 לפרש אסור לציין «< ואסור לטרות ביום טוב:

 עצם כשעורה. והוא הדין יותר מכשעורה כדמוכח בסמוך אינו
 מטמא באהל והאי דנקט כשעורה משוס דבהאי שיעורא

 מטמא במגע דהכי הלכה למשה
 מסיני כדאמריגן בשחיטת חולין (נזילין
 דף קט:<: שאינו מטמא באהל.
 א] כגון תרווד רקב כדאיתא בהעור
 והרוטב (חולין רף קנו: ושס< ושדה
 שנחרש בה קבר כדלקמן בשמעתין
 ואפילו איכא ספק טומאה שמטמא
 בהיסט בלא נגיעה לא הצריכוס ציון
 דהיסט לאו מילתא דשכיחא היא
 שידרוס על קנה שטומאה עליו ולכך
 לא החמירו חכמים לציין משוס היסט:
 אילן המיםך על האח• סמוך
 לבית הקברות דמספקא לן
 אי איכא טומאה תחתיו אי לא מסתמא
 אמרינן דמת תחתיו טון דדרך מקום
 צנוע הוא ולכך בעי ציון ע״א דידעינן
 ודאי דאיכא טומאה תחת נוף אחד
 של אילן רש הפרש בין נוף לחבירו
 ואין ידוע באיזה מקום ישנה והט
 נמי איכא לפרש גבי אבנים שיש
 אבנים זו אצל זו הבולטות מן הגדר:
 מנפח אדם בית הפרם והולך.
 דמסתמא ליכא למימר
 שהגיעה המחרישה עד המת וליכא
 לאחזוקי מקום טהור בטמא מספק
 אלא חכמים החמירו משוס חומרא
 דטהרות ומשום הכי הקילו(י) דליכא
 סםיקא דאורייתא הס אמרו והם
 אמרו ולא היו רגילים לקבור מתים
 בעומק כי השתא בזמן הזה הילכך
 לא חיישינן שמא המת בעומק תחת
 המחרישה ומן הדין אפילו נפוח לא
 צריך כי אס חומרא בטהרות
 שהחמירו חכמים בדבר ואמאי לא
 חייש שיהא מת בקרקע ואין נוגע בו
 ומטמא באהל אי גמי בלא ס) המאהילים
 מן הצדדים הוו מטמאין לאדם באהל
 אלא שמע מינה דלא מטמא באהל:
 יש בה אילנות בידוע שנהרש בה
 קבר אץ בה אילנות בידוע
 שאבד בה קבר. דתניא התם
 (תושפמא לאהלות פי״ז) שדה שאבד בה
 קבר אינה ניטעת כל נטע וכגון
 שראויה לאילנות ויש לנו לומר
 דמסתמא אס לא שאבד בה קבר היו
 נוטעים בתוכה s אי נמי בידוע לאו
 דוקא ואגב דנקט רישא בידוע נקט
 סיפא בידוע וכן צ״ל לפי׳ הקונטרס:

 אם
 מבראי כדאמר עולא בעומדין

 טא א כ ג ד ה מיי׳ פ״לו
 מהל׳ טומאת מס
 הלכה ט סמג עשין רלת:
 ו [מיי׳ שס סי״ג הל״נן:

 מב ז מיי׳ שס ס״י הל״א
 סמג עשין רלא:

 מג ח ט מיי׳ ס״ו מהל׳
 ק״פ הלכה מ:

 מד י מיי׳ ס״ת מהל׳
 טומאת מת הלכה א

 סמג עשין לא:
 מה כ מיי׳ שם פ״י הלכה

 א סמג שם:
ו ל מיי׳ שס פ״ח הלכה  מ

 ד:
 טי מ מיי׳ שס הלכה י

 ופ״י הלכה י:
 טה נ מיי׳ שם פ״י הל״י:

 מוסף רש״י
 מנפח אדם בית הפרס
 ־הולך. מפיחה ואס יש
 עצס כשעורה רואהו ונשמט
: לנשר ה  ממט (חגיגה כ
 ליכא ועצם כשעורה לא
 מטמא אלא כמגע וכמשא,
 הלכך מנפח כלי שלא יגעו
 ׳גליו נו והולך !:נדה נז.)
 הכולא ספיקא משוס עצמות
 זיא ועצמות נלא נשר אינו
 מטמא נאהל וכשמנפח לפני
 :־גליו אס יש שס עצם גלול
 :ראה מאליו ועצס קטן
 :ראה ננפיחה ואינו מסיטו
׳ וסומך  •:רגליו (ערובין ל
 על נך שאס יש עצם ריאהו,
 יאע״ג למאהיל לא חיישינן,
 לאין עצם כשעורה מטמא
 יאהל על לאיכא שללה או
 גולגולח שלמה או ריכ נלין
 או ריב מלין (כתובות כח:
 ׳בעי־ז בחחים צב•;. בית
 הפרס שנידש. בדריסת
ן ל:)  רגלי בלי אלם (ערובי
 שלשוהו בלי אלס נרגליהס
 בכורות כט .׳ לישה רבה
 ברגלים הרבה (כתובות
 ! ח ו טהור. לתלינן לקולא
 יאמרילן כל העצמות לכתתו
 לפחות מכשיעור (שם< שאי
 אפשר לעצס כשעורה שלא
 יהא לילש נרגל !בכורות
 שם) שהרגלים לושאיס את
 העצמות ושמקום !ודה שם!
 אי: שדריסת הרגליס
 הענירתן והנא לעשות
 פסחו ינלוק אם לילש
 רענור, אנל לאפילת תרומה
 לא סמכילן עלה שיכול
 להמתין ונית הפרס
 מלנריהס ולא העמילוס
 נמקוס כרת לפסח (פסחים

 רבינו חננאל
 והוה קרי עליה ושם
שע אלהים. ו בי  דרך אראנ
ן על ני י ר אין מצי  ת״
מצם מן [חמח], ת מצו ד  כ
פו מיחסר חסר, ותנן  דסי
 באהלות פרק שני אלו אם
ית מן , כז ן ו טהורי  חכר
ית נצל כוי. ולא  חמת כז
פו מחאכל ר שסו ש ב  על ה
 והולך, ולא על עצם
רה, ולא על כל דבר  כשעו
א כאהל, אבל מ ט ו מ נ  שאי
ן על השדרה ועל י נ י  מצי
ב בנינו ו על ר לח ו ו לג ו  הג
ן אי על מנינו. ו ל מת ו  ש
ח אלא דאו ו ן על הו י נ י  מצי
ו הן אל  על חספיקוח, ו
 הספיקוח סככות ופרעוח,
 פי־ ותנן באהלוח פרק
ות, ן א) והגודרי י ז י  ח׳, הז
׳ עד והסככות והפרעות  כו
ן לקבל לי כו ] י ) [שהן ן נ  (אי
ו הן אל ׳ ו בה כו י  מעז

] ן מרחיקי אי ן מעט. ו ד את הטהרות אלא מרוחקי א להפסי ל ן כמקום טומאה עצמה ש ו ן צי י ד ן מעמי אי ד בה קבר. ו ב א ן על בית הפרס, בשדה ש י נ ״ מצ וצאות מן הגדר. ו  הסככות אילן המיסך על הארץ והפרעות אבנים הי
שדה בוכים. פי• דתנן באהלות פרק ד בה קבר ו ב א נ ש ש בה קבר ו ר ח נ ה בית הפר« הן, שדה ש ש ל ן שניהש. תניא ש כל שכ ן על השדה שנחרש בה קבר ו ני י ן מצי . ואי ץ ישראל ד את אר א להפסי ל ץ ממקום הטומאה ש י  צ
ן י ר י ט פ מ ה ש ד א ובאהל. מאי שדה בוכים, ש ש מ ב ע ו מטמא במג ר עד ו ה שאבה בה קבר בתוכה כ ד ן באהל. ש י נן מטמא א ואי ש מ ב ע ו ן במג י מטמא ׳ עד ו דש את הקבה ניטעת כל נטע וכו ה בית הפהס הן תחו ש ל  י״ח ש
ע ו ד ן י אי נח ו י י , והחניא מצא שדה מצו ן ו ש בה קבר לא בעיא צי ר ח נ ן שהה ש נ ש בעלים נגעו בה. ומקשי ו א ר וכוי, מאי טעמא, י זרעת ועפרה טהו  בתוכה מתים. פי׳ התנן באהלות פרק י׳׳ת שהה כוכים לא ניטעת ולא ני
נוה נחרש אותו הקכר. י י שצי ע שאחר דו ש בה אילנוח בי ר בה קבר וציינוה, אם י ב א ע שאבה בה קבר. ופריק רב פפא, כ׳ חניא ההיא בשהה ש דו ץ בה אילנות בי ש בה קבר א ר ה נ ע ש דו ש כה אילנות בי  מה טיבה, י

. ץ ל ו ב ג ץ על ה ד מ ו ״ בישאילנות ע ר מ א מאה אבראי קאי. ו טו ו מקום הטומאה ו ש ר יחוש דלמא אילנות גואי, פי׳ לא ח נ  ו

 קבר. קתני דמציינין דמטמא באהל
 אבל בשדה שנחרש בה קבר אין צריך לציין ולא מטמא באהל דנימא מחרישה סלקיה לטומאה: שלשה ביה הפרס הן. שאין הולכין בו אוכלי
 תרומה: שמפטירין בה אה המהים. שכשמביאין מתים ממקום למקום לקבור כשבאין בשדה סמוך לעיר נסטרין אלו שהביאום ממקומן והולטן
 להם ובאין אנשי המקום («) ומקבלין אותן ורוחצין אותן שם וקוברין אותן: ויטעמא מאי. חוששין ביה משוס טומאה: משום יאוש בעלים.
 לפי שהביאום ממקום רתוק גדלדל אבר ונפל שם ונתייאשו אלו על אלו והניחוהו שם: ושדה שנחרש בה קבר לא בעי ציון. דקא מתרצת הא
 דקתני מנפח אדם בית הפרס כשנחרש: ואינו יורע מה טיבה. אס הוא שדה שנחרש בה קבר ויכול לילך בניפוח ואס מפני שנאבד בה קבר
 ואינו יכול להמס בה בנפיחה דמטמא באהל: יש בה אילנוה בידוע שנחרש. השדה לצורך האילנות ויכול להלך שאינו מטמא באהל. אלמא
 מדקתני בה מצא שדה מצויינת דמציינין בית הפרס שנחרש: אין בה אילנוה בידוע שאבד בה קבר. ולא נחרש ומטמא באהל: רבי יהודה
 אומר. לעולם לא הר בתזקת שנחרש עד שיהא שם זקן או ח״ח שיהא יודע שנחרש: אמר רב פפא. לעולם בית הפרס שנחרש לא בעי ציון
 והאי דקתני בידוע שנחרש בה קבר בשדה שאבד בה קבר וציינה לאלתר: יש בה אילנוח בידוע שנחרש. לאחר שציינוה ולעולם בית הפרס
 שנחרש לא בעי ציון: אין בה אילנוה בידוע שאבד בה קבר. ולא נחרש: וליחוש דלמא אילנוה מגואי וטומאה מאבראי. ולא נחרש במקום
 טומאה מבחוץ לאילנות אלא בין האילנות והוי שדה שאבד בה קבר ולא נחרש ואמאי קאמר בידוע שנחרש בה קבר: בעומדין האילגוה על
 הגבולין. של רשות הרבים דודאי ליכא טומאה מבראי דלא קברי אינשי ברשות הרבים אלא בין האילנות הויא טומאה ונחרש בשביל האילנות:

 ודלמא

 א) שס כמשנה איתא והגיוריות.



 עין משפט
 נר מצוה

 מט א ב ג מיי׳ פ״לו
 מהלכות טומאת מח

 הלכה יא:
 נ ד מיי׳ פ״א מהלכות
 שקלים הלכה ט סמג

 עשי! מה:
 נא ה מיי׳ פ״ג מהל׳

 כלאים הלכה טו:
 נב ו מיי׳ פ״א מהל׳ מגילה
 הל׳ ד סמג עשין דרבנן
 ל טוש״ע א״ח סי׳ תרסת

 סעיף א:
 נג ז ח מיי׳ פ״ג מהל׳
 כלאים הלכה טי והלכה

 יז:
ד ט מיי׳ שס הלכה [1]  נ

 טז:

 רבינו חננאל
מאה ש דלמא טו חו י נ  ו
ן י ל בו לנות על הג אי ואי  גו
. ן בכי נן במסו , ופרקי  בראי
 איבעית אימא כדאמ׳ אין
ן ממקום ו ן צי קי  מרחי
ד א להפסי ל  הטומאה ש
. ר׳ יהודה שראל ץ י  את אר
מר עד שיהא שם וקן  או
קן וה ד שתי י מ ל  או ת
ן הכל י י שא , לפ ן ו  הצי
רבא מ צו ״ ץ בדבר. ש א י ק  ב
ן ראיתיה במתא כל  מרבנ
. ץ י מ לי דמתא עלית ר  מי
 אמר רב יהודה מצא
נת חחתיה י י  אבן אחת מצו
ש סיד  טמא, שתים אם י
 ביניהן טמא, ואם לאו
ד  טהוה. ואם היה הסי
דה ו מר ך על האשיהן ו ו פ  ש
לכאן אי א) איכא  לכאן ו
ש ביניהן טמא, דאמרי• ר  ח
ש הוא דאיקפל, ר  מחמת ח
י ביני נ ו סיד דבי א  ואם ל
ר. אמר ר׳ אסי  הוא וטהו
ד אחה הוא צ ן מ ו א צי צ  מ
כל השדה  חצד טמא ו
ה הן ש ל כן ש  טהורה, ו
כל השהה טהורה, ץ ו א מ  ט
לה  אהבעה השדה כו
ן ו י ן שהצ ני ו  טמאה והצי
. דאמר מר ן רי  בהן טהו
ן ממקום ו ן צי  אין מרחיקי
ד את א להפסי ל  טומאה ש
ן צאי ו י ל כוי. ו א ר ש p י  א
ן נ  אף על הכלאים. ומקשי
ד ע ו ל מ ו ש ל ו ח ב  איני ד
ץ על חכלאים, והתנן א צ ו  י
ן צאי ו ר י ה עשה באר ש מ ח  ב
ן נ  על הכלאים. ופרקי
ן בחמשה צאי ו  בבכיה י
ן צאי ו ל י י , באפ ר באדר ש  ע
ש י . ו עד ל מו ו ש ל  בחו
כאן  אומרים כאן בזרעים ו
ן וחנ אמר ר׳ י ( ו  בירקות. (
ד ע ו ל מ ו ש ל ו בחו נ  לא ש
ץ ניצן ניכר, א  אלא ש
ן ניכר. ה ל ץ ש י ׳ צ  פי
ץ שלהן י  אבל אם הצ
ן צאי ו א כלאים י  ניכר שהו
ץ אותן ה ו ץ ש א  לאלתה ו
מאי . ו עד ל מו לו ש  עד חו
עד ל מו לו ש א בחו  שנ
ץ על הכלאים, אמר א צ ו  י
ר כ ם] ש משו ן [ וחנ  ר׳ י
עלים  פעולה, עת שהפו
ל ו ן בז י נשכר ן ו י  בטל
, ן כ לתשלי ר הזרעים ו  לעקו
יהו ן למיתן להו אגרי נ בעי  ו

 מתרומת הלשכה.

 א) אולי צ׳׳ל אי איכא חרש
 ביניהן טהור כי׳ לנילי נילי
 הוא וטמא ואולי לרנילי היה

 לו גרסא אחרת.

 משקין בית השלחין פרק ראשון מועד קטן ו.
 אם יש סיד ביניהם. הציון הוא מסיד כלתנן פרק ה׳ למעשר
 שני (מ״א) ומייתי לה פרק מרובה >ב״ק סט. ושם) אם יש סיל
 ביניהם לא ילענא כמה: אע״ג דל־כא הרם. גרסינן ומצאתי
 מפרש חרס לומה הוא לחרסית ואין לבן כמו סיל ונ״ל פירושו אם יש
 חרסית ביניהם (י) לומה שמציינין
 להוליע שהוא טהור שעל שם אין
 בית הקברות שאינה לבן בינתיס:
 אמר רב פפא כשהסיד שפוך.
 פירוש ולאי כי ליכא סיל
 וחרסית טהורין אבל כשהוא מרובה
 ושפוך על ראשו אז צריך חרסית
 שאם יש תרסית יש לתלות שנתן
 לצילי האבן חרסית והסיל נתחבר
 בו וצרפו הסיר שעל ראשו עמה ואס
 אין חרסית א״כ סיל הוא של ציון
 בינתיס ולפירוש הקונטרס גרסינן
 אף על גב לליכא חורש (0 ומפרש
 ביניהם טהור לאינתקא לה טומאה
 להוי לה קבר שנחרש ותימה לי נהי
 לטהור מטומאת אהל טהור לא הוי
 להוי כמו שלה שנחרש בה קבר ושמא
 טהור מאהל קאמר א׳׳נ לגמרי ע״י
 לישה וניפוח א״נ ביניהם איכא טובא
 ספיקות ושרי ספק אי איכא ציון(׳)
 הטומאה שביניהם אי לא ואפילו איכא
 ציון הרי נחרש ומצאתי מפרש להשתא
 סלקא לעתיה לה״פ אם יש ביניהם
 חורש טהור לולאי לא היה שם
 טומאה לאס היה ביניהם לא היה
 חורשו אלם תימה לי אמאי לא פריך
 לקתני בקמייתא אס יש סיל ביניהם
 בינתים טמא אע״ג לאיכא חורש
 והכא קתני אס יש חורש ביניהם
 טהור ואע״ג לאיכא סיל ונ׳׳ל לסלקא
 לעתיה להך בתרייתא איירי בלליכא
 סיל לכי איכא סיל לא היה טהור
 לעולם להא אין מציינין אס לאו על
 הטומאה >״) וכי חורשו לא יהא טהור
 ולהכי לא מקשה כי אס מסיפא
 לברייתא קמייתא לאיירי בלליכא
 סיל: דאמר מר אין מרהיקים.
 כך פירש בתוספתא ובקונט׳ ובספרים
 מצאתי ראמר מר אין מעמילין ציון
 כו׳ ולפי זה אינו נותן טעם למה כל
 השלה טמא אלא נותן טעם למה
 תחתיהן טהורין לאין מעמילין ציון
 במקום הטומאה ונהי לברוח אחל או
 שנים או שלשה יש לנו לומר לכל
 תחתיה טמא כי אין הטומאה בפחות
 מן הציון אבל בארבעה יש לתלות
 הטומאה בכל השלה לפיכך תחתיהן
 טהורים: ואכלאים בהולו של
 מועד נפקינן. במשנה פי׳ מאי
 שיש בח טעמא לא מקשה על אינך ובירושל׳
ע מקשה מציינין על הקברות ולא ב ו  ר

 כבר ציינו ומתרץ כגון שירל שטף מיס של גשמים ושטפו:
 בט״ו קודין את המנילה. הוי מצי למתני בי״ר בוי) (בכפרים)
 אלא משום לט״ו זמן ללבריס אחרים הוא כגון ומתקנין

 את הלרכיס וכוי:
) שכר פעולה שאין לו . ג  דמוזלי גבן. למ״ל לקמן (לף י
 מה יאכל שד ניחא שיכולין ליטול שכרן אלא למאן
 לאמי אסור לא ילעינן היכן ישכרו פועלים במועל ושמא יש

 לומר להני למצות התירו:
 מתרומת הלשכה. אין להקשות הא אית בהן מעילה ללב ב״ל
 מתנה עלייהו ובפרק בתרא לכתובות (לף קו. ושס<
 איכא מילי טובא שנוטלין שכרן מתרומת הלשכה:
 שיש בה רובע. פירוש כשרוצה לזרוע להא קתני סיפא ד יוסי

 ודלמא טומאה מגואי ואילנות מבראי
 במםובכין ואיבעית אימא הא אמרן א) אין
 מרחיקין ציון ממקום טומאה שלא להפסיד
 את א״י ר׳ יהודה אומר עד שיהא שם זקן
 או תלמיד לפי שאין הכל בקיאין בדבר אמר
 אביי שמע מינה צורבא מרבנן דאיכא במתא
 כל מילי דמתא עליה רמיא אמר רב יהודה
 אמצא אבן מצויינת תחתיה טמא שתים אם

 יש םיד ביניהן ביניחן טמא ואם אין סיד
 ביניהן ביניהן טהור ואע״ג דליכא חורש
 והתניא נ<מצא אבן אחת מצויינת תחתיה
 טמא שתים אם יש חורש ביניהן ביניהן
 טהור ואם לאו ביניהן טמא אמר רב פפא
 בהכא כשהסיד שפוך על ראשיהן ומרודה

 לכאן ולכאן אי איכא חורש ביניהן ביניהן
 טהור דאימור מחמת חורש הוא (א) דאיקפל
 ואי לא סיד דביני ביני הוא וטמא א״ר אםי
מצר אחד מצוין הוא טמא וכל השדה  ג

 כולה טהורה שנים חם טמאין וכל השדח
 כולה טהורה שלשה הם טמאין וכל השדה
 כולה טהורה ארבעה הן טהורין וכל השדה
 כולה טמאח דאמר מר ג<אין מרחיקין ציון
 ממקום טומאה שלא להפסיד את א״י:
 ויוצאין אף על הכלאים: ואכלאים בחולו
 של מועד נפקינן ורמינחו יייבאחד באדר
ועל חכלאים  משמיעין על חשקלים ה
 יבחמשה עשר בו קורין את המגילה בכרכים
 ויוצאין לקווץ את הדרכים ולתקן הרחובות
 ולמוד המקואות ועושין כל צורכי רבים
 ומציינין את הקברות ויוצאין על הכלאים
 רבי אלעזר ורבי יוסי בר חנינא חד אמר
 ׳כאן בבכיר כאן באפיל וחד אמר כאן בזרעים
 כאן בירקות א״ר אםי א״ר יוחנן חלא שנו
 אלא שאין ניצן ניכר אבל ניצן ניכר יוצאין
 עליהן מאי שנא בחולו של מועד דנפקינן
 אמר רבי יעקב אמר רבי יוחנן משום
 שכר פעולח דמוזלי גבן אמר רב זביד
 ואיתימא רב משרשיא שמע מינה כי
 יהבינן להו שכר מתרומת הלשכה יתבינן
 להו דאי סלקא דעתך מדידהו יהבינן להו
 מאי נפקא לן מינייהו כל כמה דבעו ליתן
 להו ועד כמה אמר רב שמואל בר יצחק

כל סאה (  טכאותה ששנינו ה

 ודלמא טומאה מגואי. ולא בין האילנות ולא נחרש במקום טומאה:
 >« מםובכין. שאינן עומלין בשורה אחת סביב הגבולין אלא מעורבין
 בכל השלה לוראי נחרש כל השלה בשביל האילנות: הא אמרן
 אין מרחיקין ציון ממקום טומאה. וכיון שסמוך לאילנות הציון ולאי

 טומאה בין האילנות היא ונחרש
 בשביל האילנות: כל מילי דמהא עליה
 רמיא. לתלמיל בקי הוא: מצא אבן
 אחה מצוייגה. בסיל תחתיה טמא.
 ומפי מורי הזקן אבן אחת מצרינת
 שיש סיל על גבה לאינו צריך להרחיק
 הציון מן האבן לפי שהאבן גבוה על
 גבי קרקע ורואה את הציון מיל קולס
 שיהא נוגע בו אבל בשלה מרחיקין
 לה ציון בסמוך רזמנין לא חזי ציון עד
 דאתי ונגע ומאהיל: שהים. מצויינות
 תחתיהן טמא אבל ביניהן אס יש סיד
 ביניהם על הארץ טמא דמשוס ציון
 הוא: אט״ג דליכא חורש. שלא חרש
 ביניהם מעולם טהור כי ליכא סיד:
 אם אין חורש ביניהן טמא. ואע״ג
 דליכא סיד לפי שציין את האבנים
 שמכאן ומכאן לא חשש לציין במתים:
 הכא. דקתני כי ליכא חורש טמא
 כגון סיד שפוך על ראשי אבנים
 ומרודה לכאן ולכאן ביניהן דאי איכא
 חורש מתמת חורש הוא «) דאיקלף
 שנקלף מן האבנים ונפלו שם ביניהם
 וטהור ואי לא סיד דביני ביני
 הוא ומתמת ציון נעשה שם להודיע
 שיש גם ביניהם טומאה: אין מרחיקין
 ציון ממקום טומאה. ולהט ציין כל
 ארבעה מצריו דתהא כל השדה
 נטמאה ובציון דמצר אחד לא סגי
 לכולה דאין מרחיקין ציון ממקום
 טומאה: ואכלאים בחולו של מועד
 נפקינן ורמעהו באחד באדר
 משמיעין על השקלים. שיהו ישראל
 מביאין תרומת שקלים בניסן דכתיבי)
 בחדשו לחדשי השנה תדש והבא לי
 קרבן מתרומה חדשה: בכרכים.
 המוקסין חומה מימות יהושע בן נון:
 ואה מקואוה המים. מקואות המיס של
 מ׳ סאה שחוטטין אותן מן הזבל
 שנכנס לתוכן בל ימות הגשמים. והאי
 דלא פריך נמי בגמרא אשאר מתני׳
 דתני ומתקנים הדרכים והרחובות
 בחולו ש״מ והכא תנא בט״ו באדר
 משום דלאו פירכא הוא דבדין הוא
 דמתקנין להו תרי זימני דכי מתקן
 בט״ו באדר אתו גשמים ומקלקלי
 להו והדרי ומתקני להו בחולו של
 מועד אבל אכלאיס כיון דעקרו להו
 לגמד בחמשה עשר באדר למה לי
 למיפק בו בחולו של מועד ולהט קא
 מיבעיא: כאן בבכיר כאן באפיל.

 על הבכירות יוצאים בט״ו באדר על האפילות בחולו של מועד דםסח:
 בזרעים. על התבואה יוצאין בט״ו באדר שקודמין לירקות: לא
 שנו. דאין יוצאין עליהם קודם אדר וקודם חולו של מועד: משום
 שכר פעולה דמוזלי גבן. כלומר שיכול לשכור פועלין בזול לפי
 שאינן עוסקין במלאכה בחולו של מועד: שמע מינה. מדעסקינן
 לשכור פועלים בזול: כי יהביק להו. שטרות לפועלים דבטלי
 כלאים: דאי סלקא דעהך מדידהו. דבעל הבית (י) יהיב
 להו אמאי יוצאין להט בחולו של מועד משוס שכר פעולה
 לבטלו בכל זמן אף על גב דליכא שכר פעולה בזול וכל מה
 דבעי ליתב להו אלא מתרומת הלשכה יהבינן להו וכל כמה דמצינן
 לצמצם מעות דהקדש עבדינן: ועד כמה. הוי כלאים דחייב לבטלו:

 רובע

 מסורת הש״ם

) תוספתא  א) [לעיל ה:], ב
 שקלים ס״א ןעי׳׳ש],
) מגילה יג: ) [לעיל הש, ד  נ
 כט. שקלים פ״א מ״א,
 ה) כלאים פ״נ מ״א נ״נ צד.,
 ו) ננמלנר כמ], ז) [צ״ל

 בשאר עיירות],

 הגהות הב׳׳ח
א) גט׳ לאימור מחמת ) 
 חורש הוא דאיקלף ואי לא
ב) רש״י ל״ה  סיד: (
 מסונכין צ״ל במסובכין:
) שם ל״ה הכא כו׳ ג ) 
 מחמת חורש הוא הס״ד
 ואח״כ מה״ל לאיקלף כו׳
 וטהור הס״ל ומה״ל ואי לא
) ר״ה דאי ס״ל ד  כו׳: (
 מדילהו לבעל הבית יהבינן
 להו אמאי: (ה) תום׳ ל״ה
 אע״ג כו׳ אס יש חרסית
 ביניהם שאינה לבן
 כינתים לומה שמציילין וכו׳
 אין בית הקברות הס״ד:
 (ו) ד״ה אמר כו׳ אע״ג
 לליכא חורש ביניהם
 טהור ומפרש דאילתקא
 כו׳:(t) בא״ד אי איכא ציון
 על הטומאה שביליהן:
 (י!) בא״ד אס לאו על
 הטומאה ואפילו חורשו

 לא:

 מוםף רש״י
 משמיעין על השקלים.
 נהכרזת נימ לין ומגילה
 כט.<ניתלי(מכריזין שיביאו
 שקלים למקלש !שם יג:)
 ועל הכלאים. לעקור
 כלאי הזרעים הניכרין נין
 התנואה !שם כט:< שגללו
 הזרעים קצת וניצן ניכר
 ועוקרי[ אופן משלותיהן
 כהכרזת נית לי( !שם יג0.

 אומר יבור והא לא שייך בנזרע כבר ובפרק המוכר סירות (ג׳׳ב לף צל. ושם) מייתי לה מיהו בשמעתין דאייד בנזרע כבר יש לומר דלא פליגי:
 ואין



 מסורת הש״ם

 א) נשקלים פ״א ה״נ עול
 שם פרק א מ״ב], ב) לעיל
 3., ג) ןנשאלתות פ׳ הברכה
) [נשאלתומ  אי׳ רב הונא], ד
 פרשת הברכה סי׳ קע אימא
 ר״א בן יעקב אומר כשאמרו
 כוי], ה) ןבשאלתומ פ׳
 הברכה אי׳ רבא], ו) ןעיין
 ר״ש פ״ב לשביעית מ״י],
 ז) ס״א ר׳ יהולה וכן גירסת
 התוססות [וכן ברי״ף
 והרא״ש וכן בשאלתות
 פרשת הברכה סי׳ קע וכן
 נסיסק׳ דלקמן ז. ר׳ יהולה
 אומר וכוי], ח) [תוססת׳
) בכמ״י: גינה של  פ״א], ט

 ירקות,

 תורה אור השלם
ס מ ל ת ו ל ב ו ש מ  1. כ
ו ל חז ת ב ש ל א פ ך נ ל ה  י
: תחלים נח ט ש מ  ש

 הגהות הב״ת
 (א) י־ש״י ל״ה לכתיב כו׳
 דרות נופלות. נ״נ כלומר
 כל שעה שהולך ליתה נופלת
 ממנו: (ב) תום׳ ל״ה שרי
 וכו׳ משנת ר״א בן יעקב
ג) בא״ד ששתו לפני  קב: (
 המועד מותר להשקותן
 במועד וקסבר תרניצא
) בא״ד ומקשינן ד  כוי: (
 עלה שלה. נ״ג לשון הרי״ף
 וז״ל להא לקאמר שלה גריל
 מ״ט כו׳ הוא קושיא על
 רבינא ולא פריק ולכך לית

 הלכתא כוותיה ע״ש:

 הגהות הגר״א
 [א] גם' משקין צ״ל
 מרניצין (וע׳ נ״י):
 [ב] שם ת״ר אין מרביצין
 שלה לבן בשביעית ולא
 במועל כצ״ל: [ג] רש׳׳י
 ל״ה אסר רב יהולה הא
 דאמר ר״א אבל לא ישקה
 כוי. נ״ב אבל הטור סי׳
 דקאי אסיפא אזרעיס שלא

 שמו(וכן פי׳ הנ״י):

 לעזי רש״י
. חילזון. ן ״ ו מצ י  ל

 מוסף רש״י
 כל סאה. תבואה, שיש
 בה רובע. הקב, ממין
 אתר ימעט. ללא ליהוי
 רובע ואחר כך יזרענו, וכ!
 פי׳ רבינו חננאל, א״נ נזרעו
 אלא שלא נשרשו עדיין
 ימעט, אנל אס נשרשו אי!
 להם עול תקנה, שכנר
 נאסרו נהשרשה כלנפקא ל!
 נפרק כל שעה (פסחים
 כה.) מהמלאה והזרע, זרוע
 מעיקרו נהשרשה, ונספרי
 נמי תניא לה נהליא
 התנואה משפשריש (רשב״ס
ן את  ב״ב צד.). מושכי
 המים מאילן לאילן.
 נחולו של מועד, אס יש מיס
 תחת איל! אחל עושין לרך
 קטן מאילן לאילן כדי
 שימשכו המיס מאיל! זה
ל ב.).  לאילן אחר (לעי
 ובלבד שלא ישקה את
 כל השדה. ננימ הנעל
 קמיירי להרווחה היא >שם).

 עין משפט ו: משקין בית השלחין פרק ראשון מועד קטן
 נר מצוה

 רוגע. הקב אחל מכ״ל בסאה: הכי גרסי׳ ימעכו. שאס זרע רובע
 הקב ימעטנו ויעקמו: וההניא כל השדה כולה. ואת אמרת ימעט:
 שמנכשין שדוהיהן. שלוחי ב״ד משלהן דכשנוטלין הכלאים מאליו
 מתנכש: מתני׳ מושכין המים מאילן לאילן. דהוי כשדה בית
 השלתין לפסידא יתירא איכא אבל לא
 ישקה את השלה כולה שדה בית
 הבעל: זרעים שלא שהו לפני המועד.
 שלא היו מלומלין לשתות תמיל לפני
 המועד: לא ישקם במועד. להואיל
 ולא משקה להו תדיר לפני המועד
 לא הוי ליה פסידא אי לא משקה
 להו במועד: וחכמים מהירים בזה
 ובזה. להשקות את כל השדה כולה
 ולהשקות במועד זרעים שלא שתו
 לפני המועד והאי חכמים היינו ר״מ
 לאמר לעיל (לף 3.) משקין ממנו
 אפי׳ שלה בית הבעל: גמ׳ אמר
 רב יהודה. הא לאמר ר״א אבל לא
 ישקה!ג] את השדה כולה אבל אס
 הימה שדה מטוננת לחה ויבשה מותר
 להשקותה אע״ג דהוה שדה בית
 הבעל דכיון דהרא לחה עד השתא
 אי לא משקה לה הר פסידא יתירא:
 שדה גריד. יבשה מעולם שאין צריך
 להשקותה: בזה ובזה. בשדה גריד
 ובזרעיה שלא שתו לפני המועד:
 הרביצא. גינהט): שרי להרבוצי.
 לזלף עליה מים אע״ג דליכא פסידא.
 לתרבוצי להשקות לשון אין מכבדין
 ואין מרביצין היינו השקאה פורתא
 כדי שיצאו הירקות וכדמפרש באידך
 ברייתא לקמיה ומשקין היינו השקאה
 גמורה של בית השלחין: אפלא
 לשוויי חרפא. דליכא פסידא ואפ״ה
 שרי להשקותה כך ולהשביתה ה״נ
 בגינה מרביצין: שדה לבן. בית
 הבעל: הא. דקתני אבל לא ישקם
 במועד היינו ר״א בן יעקב דאמר
 אבל לא ישקה את כל השדה כולה
 והא דתגי בין במועד בין בשביעית
 היינו חכמים דמתירין להשקות אפי׳
 כל השדה: כדי שיצאו בשביעיח.
 אבל לא ישקה בשביעית כדי שיצאו
 בשביעית: מתני׳ צדין האישוה.
 בשדה האילן במועד מפני שמפסידין
 בו: כדרכו. שאין צריך לשנות
 בצידה: ובשגיעיה. אע״ג דמתקן
 השדה: בשדה האילן. צד כדרכו
 מפני שהפסד מרובה הוא: ובשדה
 לבן שלא כדרכו. ואינו יכול לצוד
 כדרכו בשדה לבן משוס דלא מפסיד
 כולי האי בשדה לבן: ומקרין אה
 הפירצה. שאס נפלה מקצתה חוזר
 ומתקנה במועד: ובשביעיה בונה
 כדרכו. מתחילה אע״ג דמיחזי דעביד
 נטירותא לפירי: גמ׳ בריה שאין
 לה עיטם. וחופר בקרקע: מאי
 קרא. דאישות בריה שאין לה
 עינים: דכהיב כמו שבלול המס
 יהלך. שבלול, שקורין לימצו״ן ממס
 יהלך כלומר כשיוצא חוץ מנרתיקו
 שהוא נימוח ומת. תמס כמו ונמס:
 כלומר כך אישות נופלות פתאום
 זו אה זו. מפני שמריחין את
 והוא דקאי בהרי עברי נהרא.

 ואין משקין שדה גדיד. פי׳ בית הבעל לפי שהוא רגיל להיות יבש
 וגריד בדל״ת וכן פירש בערוך [ובתוס׳] הרב ברי״ש כמו

 חמרא מיגרר גדר(פסחים לף קז:) :
 לחכמים מתירין בזה ובזה. והני תרי פלוגתא דבהך ברייתא

 היינו כעין פלוגתא

 נה

 רובע זרע ממין אחר אימעט והתניא חתקינו
 שיהו מפקירין כל השדה כולה לא קשיא כאן
 קודם תקנה כאן לאחר תקנה דתניא
<נ בראשונה היו עוקרין ומשליכין לפני  א

 בהמתן והיו בעלי בתים שמחין שתי שמחות
 אחת שמנכשין להם שדותיהן ואחת
 שמשליכין לפני בהמתם התקינו שיהו
 עוקרין ומשליכין על הדרכים ועדיין היו
 שמחין שמחה גדולה שמנכשין שדותיהן
 התקינו שיהו מפקירין כל חשדח כולה:
/ נ<ר״א בן יעקב אומר גמושכין את  מתני
 המים מאילן לאילן ובלבד שלא ישקה את
 כל השדה יזרעים שלא שתו לפני המועד
 לא ישקם במועד והכמים מתירין בזה ובזה:
 גמ' אמר רב ״יהודה האם היתה שדה
 מטוננת מותר תניא נמי הכי ״כשאמרו אםור
 להשקותן במועד לא אומרו אלא בזרעים
 שלא שתו מלפני המועד אבל זרעים ששתו
 לפני המועד מותר להשקותן במועד ואם
 היתה שדה מטוננת מותר ואין w משקין שדה
 גריד במועד והכמים מתירין בזה ובזה
 אמר ה<רבינא שמע מינה האי תרביצא שרי
 לתרבוצי בחולא דמועדא שדה גדיד מאי
 טעמא דאפלא משוי לה חרפא ח״נ אפלא
 משוי לה חרפא ת״ר m מרביצין שדה לבן
 בשביעית אבל לא במועד והא תניאי<
 ימרביצין בין במועד בין בשביעית אמר
 רב הונא לא קשיא הא ר״א בן יעקב הא
 רבנן תניא אידך מרביציין שדה לבן ערב
 שביעית כדי שיצאו ירקות בשביעית ולא
 עוד אלא שמרביצין שדה לבן בשביעית
 כדי שיצאו ירקות למוצאי שביעית:
 מתני׳ צדין את האישות ואת העכברים
 משדה האילן ומשדה הילבן כדרכו במועד
 ובשביעית ׳ייוהכ״א משדה האילן כדרכו
 ומשדה הלבן שלא כדרכו ״ומקרין את
 הפירצה במועד 2ובשביעית בונה כדרכו:
 גמ' מאי אישות אמר רב יהודה בריה שאין
 לה עינים אמר רבא בר ישמעאל ואיתימא
 רב יימר בר שלמיא מאי קרא 1כמו שבלול
 תמס יהלך נפל אשת בל חזו שמש ת״ר צדין
 את האישות ואת העכברים משדה הלבן
 ומשרת תאילן כדרכו ח<ומחריבין חורי נמלים
 כיצד מחריבין רשב״ג אומר מביא עפר מחור
 זת ונותן לתוך חור זה והן חונקין זה את זח
 אמר רב יימר בר שלמיא משמית דאביי
 והוא דקאי בתרי עברי נהרא וחוא דליכא
 גשרא והוא דליכא גמלא והוא דליכא מצרא

 עד

 במתניתין ות״ק דהכא הוא ר״א בן
 יעקב: שרי לתרבוצי. וקשה הא
 קיימא לן משנת ר״א (0 קב ונקי ועוד
 הקשה בתוספות דרבינא גופיה
 דאמר לעיל (לף ל.) מדלין ירקות
 כדי לאוכלן אבל לייפותן אסור אלמא
 הרווחא אסור ותירץ דתרביצא אינה
 כ״א השקאה פורתא ולפ״ז נראה
 דה״פ דהאי תרביצא שרי לתרבוצי
 אפילו לראב״י דכי היט דשרו רבנן
 אפלא לשוויי חרפא גס לראב״י יתיר
 ג״כ השקאה פורתא או שמא סבר
 כר״א בהשקאה ופליג בהרבצה וי״מ
 דפלוגתא דשדה גריד לאו היינו
 פלוגתא דממני׳ דמיירי בה ראב״י
 ותכמיס ופליגי באפלא לשוויי תרפא
 ת״ק חשיב ליה הרווחא ואסור ורבנן
 סברי דלאו היינו הרווחא דיש אוהב
 יותר אפלא ההיו נגמרים יותר
 ומבושלים בטוב ור״ח פי׳ אמר רבינא
 שמע מינה האי תרביצא פי׳ שדה
 שאין זרוע עדיין שכבר השקוהו
 קודם מותר להשקותו במועד לזורעו
 אחר המועד דסבר לה כראב״י דאמר
 זרעים ששתו לפני המועד w וקסבר
 תרביצא הוי כמו זרעים ששתו לפני
 המועד דהיינו שם תרביצא שהרביצוהו
 קודם המועד (י) ומקשינן עלה שדה
 גריד אסור משום דאי משקי ליה
 האידנא יבכיר קודם אבל לא פסיד
 מרביצא נמי אי משקה האידנא
 קדים ובכיר ולא פסיד וזה השיטה
 הולכת דסבירא לן כראב״י. כך פירש
 ר״ח: מרביצין שדה לבן
 בשביעית. לגבי שביעית פי׳ הקונטרס
 השקאה פורתא ונראה שחזר בו ממה
 שפירש במשנה משקין בית השלחין
 במועד ולגבי שביעית שד אפילו בית
 הבעל ואני פירשתי במשגה דשביעית
 נמי לא שד אלא בבית השלחין
 כדפי׳ בקונטרס כאן אבל ק״ל שמא
 הכא איירי בהשקאה גמורה דסליגי
 לגבי מועד ראב״י ורבנן ופלוגתייהו
 הוי בהשקאה מרובה ואדרבה נראה
 לי דמייד בהשקאה גמורה אלא לגבי
 שלחין שצדך השקאה נקט משקין
 וגבי בית הבעל קרר הרבצה לכן
 נראה יותר פי׳ הקונטרס שבמשנה
 ולפי׳ דהכא צ״ל דהשקאה גמורה
 אסורה בבית הבעל והרבצה מועטת
 שרי בשביעית ובמועד אסור אפילו
 הרבצה מועטת לר״א בן יעקב ולרבנן

 שד אפי׳ השקאה גמורה:
 צדין את האישות במועד ובשביעי׳.
 תימה מאי קמ״ל בשביעית

 (א) דרות נופלות ממנו עד
 גפל אשה בל חזו שמש.

 לארץ ומתים דלא חזו: והונקין
 העפר ואין מטרין באותו עפר

 והלא אין זו עבודת קרקע ורבי
 יהודה מאי טעמא דאסר כדרכו וי״ל דודאי צדך למיסקל אבנים
 מתוך שדהו כשמפנה האישות ותנן פ״ג דשביעית המסקל שדהו
 נוטל העליונות ומניח התתתונות הנוגעות בארץ וכן גרגיר של

 צרורות וכו׳ אישות מפורש בירושלמי תולדה:
 עד דכיון דאיכא הפסק מיס בין הני תרתי חוד נמלים אין מכירים
 הני בעפר דהני: גישרא. גשר: גמלא. שאין לו גשר אלא מנסר אחד: ומצרא. עדיין קטן מגמלא אין יכול להלך עליו אלא
 כשקושרים חבל אחד משני עבד הנהר בשתי יתידות ואוחזין בו והולכין על אותו גשר צר. אבל אי איכא חד מהן מטדן הני בחורי דהני:

ד עד ו לא ע ת ו עי  ירקות בשבי
לן ה אי ד ש ת ואת העכברים מ שו ן את האי י ר צד ו חולדה. ת״ ת ו שו י אי שלמ ו ר . י ש מ ו ש ב נפל אשת בל חז ן לה עינים. כדכתי י ׳ בהיה שא עית. אישות. פי צאי שבי ו ירקות למו ח מ צ י י ש ת כד עי ן בשבי ן שדה לב י צ י ב  אלא שמר
צרא ר ולא גמלא ולא מי ש ליכא התם לא ג י נההא, ו ן בתרי עבר רי ימי אלו החו ך חוה זה וחן חונקין זה את וה, והוא דקי ר זה ונותן לתו א עפר תיחות עם הנמלים מחו צד עושה מבי רי נמלים, כי ; חו בי י , ומחר ה חלבן ד ש מ  ו

. ר שלהן ר כחו ו ן לחז י ל כו לא תיתורא שי  ו

 מיי׳ פ״נ מהל׳
 נלאים הלכה א
 טוש״ע י״ל סי׳ רצז סעיף

 ה [ת]:
ו ב מיי׳ שם הל׳ טז:  נ
 נז ג מיי׳ פ״ח מהל׳ יו״ט
 הלכה ג [וס״א מהל׳
 שמיטה הל׳ ח] סמג לאוין
 עה טוש״ע א״ח סי׳ מקלז

 סעיף ז:
 נה ד מיי׳ פ״ח מהל׳ יו״ט

 הל׳ ד:
ט ה מיי׳ שם הל׳ ג  נ

 טוש״ע שם:
 ם ו מיי׳ פ״א מהלכות
 שמיטה הלכה ט ופ״מ

 מהלכות יו״ט הלכה ג:
א ז מיי׳ ס״מ מהלכות  ם
 יו״ט הלכה ה טוש״ע
 א״ת סי׳ תקלו סעיף יג:

ב ח מיי׳ שם הלכה ו  ם
 טוש״ע שם סי׳ תקמ

 סעיף א:
ג ט מיי׳ פ״נ מהל׳  ם

 שמיטה הלכה יל:

 רבינו חננאל
לי במשנה  והני מי
ות עוקהין ו להי נ  שהתקי
ך ד מתו ב ל  הכלאים ב
, אבל ן כי  התבואה ומשלי
ן י ר ות מפקי ו להי נ  משהתקי
ן צאי ו  כל השדה כולה י
ן שי ו ע ר הימים. ו א ש  אפי׳ ב
, י שלמ ו ר ל צרכי רבים. י  כ
ו הן צרכי רבים, דנין  אל
ות נ ני ממו די ת ו פשו  דיני נ
ם י ן שבו ו י פד ת ו ו ני מכ די  ו
ן ן והחרמי י ערכי נ די  ו
ח והשקאת  וההקדשו
עריפת עגלה  סוטה ו
עת רצי ע ו ר ו  וטהרת מצ
ן כן מפרקי , ו ד עברי ב  ע
 מנעל מעל האמום אבל
ץ על נ י י צ מ . ו ן י ר י  אין מחו
ן באדר, י  חקברוח. והלא צי
ם. שטפו ו המים ו ב ר ן ש ו  כג
ץ אף על הכלאים. א צ ו י  ו
, צאו מאדר ר י  והלא כב
 תיפתר שהיתה השנה
ו הצמחים לא הי  אפילה ו
. מתני' ר׳  ניכרים באדר
מר ר בן יעקב או עז  אלי
ן המים כוי. אמר רב י שכ  מו
 הונא אם היתה השדה
ן ו ׳ לתה. כג  מטוגנת, פי
ן י ו המים מקודם ועדי ב ר  ש
 ליחלוחיתה קיימת, מותר.
ו ר מ א ש  תניא כוותיח כ
עד לא ת במו  אסוה להשקו
א ל  אמרו אלא ורעים ש
עד אבל י המו ו מלפנ ת  ש
י ו מלפנ ת ש  זרעים ש
. תן תר לתשקו עד מו  המו
ננת  ואס היתה שהה מטו
ה ד ן ש ן משקי אי  מותר. ו
׳ כדתנן . פי עד ר במו  גרי
, כל ן בפי איזהו נשך  בנזיקי
מי מי גריר אחד כל י  י
 הביעה אחת. וחכמים
ן בזה ובזה. אמה רב רי  מתי
מ האי תרביצא, ״  כהנא ש
נה] זהועה ׳ שהה [שאי  פי
ר השקוה ב כ ן ש י י  עד
הר להשקותה  מקודם, מו
רעה אחר ו ז ד ל ע ו מ  גם ב
ר ן עלה גרי נ . ומקשי עד  המו
ם דאי  אמאי אסור משו
ת ליה האידנא מקדים ק ש  מ
צא נמי אי ר, תרבי  ליה ובכי
 משקת ליה האידנא קדים
לא ר. ו ]בכי ו ץ [ י מצ  ו
 איפרק. והא דתניא
ת אבל עי ן בשבי צי  מרבי
ר בן עו עד ר׳ אלי  לא במו
 יעקב היא, והא דתניא
ן עד בי ן במו ן בי י צ  מרבי
ת רבנן היא. תניא עי  בשבי
ב ן בער ב ה ל ד ן ש צי  מרבי
ו ת מ צ י י ש ת כד עי  שבי



 ץ עין משפט
 משקין בית השלחין פרק ראשון מועד קטן י• נר מצוה

 םד א מיי׳ פ״ח מהל׳ י״מ
 הלי ה טוש״ע א״ח סי׳

 חקלז סעיף יג:
 סה ב מיי׳ שס טוש״ע

 שס:
 םו ג ר ה ו מיי׳ פ״ח
 מהל׳ י״ט הלכה ו סמג
 לאדן עה טוש״ע א״ח סי׳

 תקמ סעיף א:
 םז ז מיי׳ ש״ו מהל׳ י״ט
 הלכה טז [ופייט
 מהלכות טומאת צרעמ

: ן  הלכה ז

 רבינו חננאל
ר ן חו  וכמה יהא בי
דה ר פרסה. ר׳ יהו  לחו
ן ה הלב ד ש ן מ י מר צד  או
א ל לן ש ה האי ד ש מ ו ו כ ר  כד
ו צד כדרכ י . ת״ר כ  כדרכו
פר גומא ותולה בה  חו
ו כ ר א כד ל צד ש י דה. כ  מצו
רדום ד ומכה בקו ו פ עץ ש ו  נ
מרדה בעפר תחתיה.  ו
ב . ר עד ן פירצח במו י  ומקר
צא ודפנא, וסף אמר בהו  י
, ר  במתניתא תנא צר בצרו
מר עולה באבנים זו ו  כל
ו טח נ אי ב זו, ו  על ג
ב חפדא לא ט. אמר ר  בטי
ן את הפירצח י ו שמקר  שנ
אבל תל גינה א) [  אלא כו
ל בונה פ נ  כוחל חצר] ש
ב אשי . אמר ר  כדרכו
על  מתני׳ נמי דיקא ד
תל גנה אמרה תמשנה  כו
רצה ן את הפי  ומקרי
ת י ע י ב ש ב , דקתני ו עד  במו
, דהיכא, אי  בונה כדרכו
מר כא למי  נימא דחצר צרי
ץ נ י כ כ ת ו י ע י  דבונה בשב
ת מי אסיר, אלא עי  בשבי
י חז ג דמי אע״  לאו דגינח ו
רוחא ד נטי י ן דעב  כמא
תל הגוחה . חניא כו רי  לפי
 להשות הרבים סותר ובונה
א ל י הסכנה ש ו מפנ כ ר  כד
' י נ ת ל על בני אדם• פ פו  י
ן אי מר רו ר או י  ר׳ מא
 את הנגעים כוי. תניא
ן מר רואי ר או  ר׳ מאי
י  את הנגעים להקל, כד
, אבל לא לחחמיר.  לטהרו
מר לא להקל  [ר• יוסי או
, שאם אתה ר] לא להחמי  ו
 נזקק לו להקל אתה
ר. שנאי ו להחמי  נזקק ל
. אמה  לטההו או לטמאו
ר ן דברי ר׳ מאי  ר׳ נראי
ץ להקל א ו ר כי ר סג  במו
ר  טהור, אבל לא להחמי
 שאם יראה כי הוא
אוקמה רבה  טמא ישתוק, ו

 אן אלו תיבות המוקפיס נראה
 שמיותריס הס.

 עד כמה עד פרסה. דאין מכירין זה את זה כיותר מפרסה
 אפי׳ בלא נהר א״נ ה״פ כשיש נהר מתי קרויין מכירין
 עד פרסה אבל ביותר מיקרי אין מכירין ודוקא דאיכא נהר:
 תניא ד״ש בן אלעזר אומר. לא ידענא מה הוא אס הוא תנא
 שלישי או שמא מילתיה דת״ק מפרש
 או שמא י״ל דרבי יהודה מודה בשדה
 לבן הסמוכה לשדה האילן וחכמים
 מייד בשדה הסמוכה לבית השלחין
 לא בשדה הסמוכה לבית האילן ונראה
 לי דגרסינן הט באיזה שדה לבן
 מתירין חכמים ויש ספרים שכתוב
 בהן כשאמרו בשדה לבן שלא כדרכו
 לא אמרו אלא בשדה לבן הסמוכה
 לעיר וקאי על דברי רבי יהודה כו׳:
 אמר רב אשי מתניתין נמי דיקא.
 פסק בתום׳ דהר״ר פרץ
 דהלכתא הט דכותל חצר מותר
 לבנותו ופירש דהיינו דוקא במקום
 סמוך לרה״ר שיש לו לתוש לגנבים
 אבל בין חצר למצר ומשום בני חצר

 אסור לבנותו כדרכו:
 אמר רבי נראין דברי ר״מ
 במוםנר. מה שפירש
 בקונטרס דמוסגר אסור בתשמיש
 המטה לא נדע מנין לו דהא מנן
 בפרק קמא דמגילה >ד׳ ח:< אין בין
 מוסגר למוחלט אלא פדעה ופרימה
 משמע דלענין תשמיש המטה שוין
 דלמאן דאמר מוחלט מומר כל שכן
 דמוסגר מותר ולמ״ד דמוחלט אסור
 ה״ה מוסגר אסור דהא מוחלט מאי
 טעמא דאסור משום דאיכא ק׳׳ו
 לימי תלוטו כדאמדנן בשמעתין והכי
 נמי ק״ו לימי הסגירו וגמדנן ימי
 הסגר מימי ספרו ואי משוס דאין
 טעון פדעה ופדמה בימי ספרו
 נמי אין טעון פדעה ופרימה והא
 דקאמר התם בגמרא הא לענין
 שילוח טומאה זה וזה שוין ה״ה לענין
 תשמיש המטה הן שדן אלא לא פסיק
 ליה לאיסור או להיתר וגם מה
 שפירש בקונט׳ דמוסגר אינו משתלח
 חוץ לג׳ מחנות מזה חזר בו דהא
׳ ח:) קאמר 7  בפרק קמא דמגילה (
 הא לענין שילוח זה וזה שרן ולפי
 זה קשה מאי שייך צוותא דאשתו
 וצוותא דעלמא במוסגר ובמוחלט
 בשלמא צוותא דעלמא יש ליישב שהוא
ך פריעה ופרימה כשהוא מותלט ד צ 8 

 וטמא טמא יקרא ופורש מבני אדם
 בימי חלומו יותר מבימי הסגירו

 עד כמה עד פרסה: רבי יהודה אומר משדה
 האילן כדרכו ומשדה הלבן שלא כדרכו:
 תנו רבנן אכיצד כדרכו חופר גומא ותולה
 בה מצודה כיצד שלא כדרכו נועץ שפוד
 ומכה בקורדום 6׳ומרדה האדמה מתחתיה
 תניא נ<(ר״ש בן אלעזר) אומר 2כשאמרו
 משדת לבן שלא כדרכו לא אמרו אלא
 בשדה לבן הסמוכה לעיר אבל בשרת לבן
 הסמוכה לשדה האילן אפילו כדרכו שמא
 יצאו משדח חלבן ויחריבו את תאילנות:
 ומקרין את תפירצח במועד: כיצד מקרין
בהוצא ודפנא במתניתא יג  רב יוסף אמר י
 תנא יצר בצרור ואינו טח בטיט אמר
 רב חםדא לא שנו אלא כותל תגינת אבל
 הכותל חחצר בונח כדרכו לימא מסייע

 לית ״יכותל היהגוחה לרשות תרבים סותר
 ובונה כדרכו מפני הסכנה תתם כדקתני
 טעמא מפני הסכנה ואיכא דאמרי תא
 שמע כותל הגוחה לרה״ד סותר ובונה
 כדרכו מפני הסכנה מפני הסכנה אין שלא
 מפני הסכנה לא לימא תיהוי תיובתיה
 דרב חםדא אמר לך רב חםדא תתם סותר
 ובונה הכא בונה ולא סותר חתם נמי
 ליסתור ולא ליבני א״כ מימנע ולא סותר
 אמר רב אשי מתניתין נמי דיקא דקתני
 ובשביעית בונה כדרכו דתיכא אילימא
 דחצר צריכא למימר אלא לאו דגינה ואע״ג
 דמיחזי כמאן דעביד נטירותא לפירי שמע
 מינה: מתני׳ ר׳ מאיר אומר האין את
 תנגעים יי(בתחילה) להקל אבל לא לחחמיר
 ׳וחכמים אומרים לא לתקל ולא לתחמיר:
 נמ׳ תניא רבי מאיר אומר ״רואין את
 הנגעים להקל אבל לא להחמיר רבי יוסי
 אומר לא לחקל ולא לחחמיר שאם אתה
 נזקק לו לתקל נזקק לו אף לתחמיר אמר
 רבי נראין דברי רבי מאיר במוסגר
 ודברי רבי יוסי במוחלט אמר רבא
 בטהור כ״ע לא פליגי דלא חזו ליה m בחסגר
 ראשון דכ״ע לא פליגי דחזי ליה כי פליגי

 בהםגר

 עד כמה. מרותקין הני תד תורי נמלים דט איכא נהרא בינייהו
 וליכא גישרא דאין מכירין הני בחוד דהני: עד פרסה. אי ליכא
 פרסה בינייהו אע״ג דאיכא נהרא וליכא מעבר מטדן הני בחוד
 דהני: טען שפוד. במקום שהן מצוין ומרדה האדמה וממעך אותן:

 הוצא. (א) ענפי דקל דתמרים:
 דפנא. ביי״ר וקעבד גדר מדפנא
 ומגדל אותה מהוצי הדקל: צר בצרור.
 מניח אבנים זה על גב זה: אמר
 רב חסדא לא שנו. דאמר מתני׳
 מקרין אבל אינו בונה כדרכו:
 בכוהל גינה. דליכא ססידא יתירא
 אי עיילי בה אינשי: אבל בכוהל חצר
 בונה כדרכו. דאיכא פסידא יתירא
 אי עיילי בה גנבי וגנבי ממוניה:
 גוחה. שוחה ונטר: סוהר ובונה
 כדרכו. דהיינו כותל חצר מסייע
 ליה לרב חסדא: מפני הסכנה.
 שלא תפול על הולט ברשות הרבים:
 שלא מפני הסכנה לא. קשיא לרב
 חסדא דאמר בכותל חצר בונה כדרכו
 אע״פ דליכא סכנה: הרין. לא
 קשיא לרב חסדא דהא דקתני במקום
 סכנה היינו דסתר לה כשגוחה ובונה
 לה שפיר: הכא. דקאמר רב חסדא
 שלא במקום סכנה בונה כדרכו
 כשהיא סתורה קודם לכן אבל לא
 סתר לה במועד: הסם. במקום
 סכנה לסתור משום דאיכא סכנה
 ולא ליבני דבמין ליכא סכנה: א״כ.
 דלא בני: ממגעי ולא סהרי. והוי
 סכנה: מהניהין נמי דיקא. כרב
 חסדא דגינה אינו בונה במועד
 כדרכו: אלא לאו בגינה. ובשביעית
 בונה כדרכו אבל במועד אינו בונה
 כדרכו: מתני׳ רואין אה הנגעים
 להקל. כלומר רואה הכהן נגע צרעת
 במועד לטהר: לא להחמיר. שאס
 רואה הכהן שהוא טמא אינו אומר
 כלום שאס מטמאו נמצא מצערו
 במועד ורחמנא אמר (לכריס טז<
 ושמחת בחגך: גמ׳ שאם אהה
 נזקק לו להקל אהה נזקק לו להחמיר.
 כלומר מאחר שרואהו הכהן אומר
 בין הוא טמא בין הוא טהור: א״ר
 גראין לי דברי ר' מאיר במוסגר.
 שרואין ודבד רבי יוסי במוחלט:
 בהסגר ראשון. שאם מטהר ליה
 משמח ליה אי לא מטהר ליה לא
 מטמא ליה יותר מדמעיקרא
 אלא מסגר ליה פעם שניה:

 בהסגר

 אבל לתשמיש שניהן שוין ע״כ נראה דהא דקאמר מר סבר צוותא דעלמא ניחא ליה ומר סבר צוותא דאשתו עדיף אמוחלט קאי וה״פ
 נראין דברי ר׳ מאיר במוחלט דרואין דאי מטמא ליה תחילה נמי טמא הוה ואי מטהר ליה מאי אפסדיה דצוותא דאשתו אינו חושש
 דצוומא דעלמא עדיפא ליה ונראין דבד ר׳ יוסי במוסגר דמטמא ליה ופסיד צוותא דעלמא שיהיה טעון פריעה ופרימה וטמא טמא יקרא
 וצריך לפרוש מבני אדם וגס יפסיד שיצטער שעד עתה היה מצפה להיות טהור ואין מצפה עתה ליטהר ותנא אחרינא סבר צוותא דאשתו
 ניחא ליה והכי פירושו נראין דברי ר׳ מאיר דרואין במוסגר דאי מטמא ליה לא יפסיד דשניהן מוסגר ומוחלט דינם שוה חוץ מפריעה
 ופרימה ובהך הפסד אינו חושש אפי׳ קדנא ליה הפסד צוותא דעלמא כדפי׳ אינו חושש אלא אצוותא דאשתו אבל מוחלט אין רואין דאי
 מטהר ליה יפסיד צוותא דאשתו דקסבר צוותא דאשתו עדיסא ליה מצוותא דעלמא וקצת ק״ל מהו נראין דברי ר״מ הא לית ליה לרבי
) קסבר דלעולס כהן אינו רשאי לשתוק כלל ולדברי ר׳ לא תמצא בשום אחד 5  מאיר כלל דהכהן מחויב לומר ואי בעי שתיק ור׳ (
 רואין להקל ולא להחמיר דאינו רשאי לשתוק כלל והכי הוה ליה למימר נראין דברי ר׳ יוסי כו׳ ואין נראין דבד יוסי כו׳ והכי איתא
 בשמעתין דטיפת חלב (חולין ל׳ קט.): בהסגר ראשון כול• עלמא לא פליגי. מה שסירש בקונטרס בסוף הסגר ראשון ומשוס הט
 רואין אי טהור שפיר ואי עומד בעיניו תחילה נמי בבית הכלא היה עומד וקשה דלמא פשה הנגע ויהיה טמא מוחלט והט משמע בנגעים
 פ״א דארבע מראות הללו מצטרפין זה עם זה לפטור את העומד סוף שבוע שני להחליט את שנולד בו מחיה או שער לבן בתחילה בסוף
 שבוע ראשון או בסוף שני לאחר הפטור להחליט את שנולד בו פיסיון בסוף שבוע ראשון או בסיף שבוע שני ויש לפרש בהסגר
 ראשון כ״ע לא פליגי דחזי ליה הר הטעם משוס דלטהרו או לטמאו לא שייך למדרש עד שעה שצריך לטמאותו דהיינו בסוף הסגר שני
 אבל בסוף הסגר ראשון ראר הוא להסגיר עוד ולא יטמאנו וכל זה דוחק לכך נראה דברי רבינו יצחק בהסגר ראשון היינו תחילת הסגר ראשון
 שיכול >ג< לשמח בהן דהא לא שייך לטהרו או לטמאו בהסגר שני והוא בתחילת הסגר שני שמא אינו יכול לשתוק והוא הדין בסוף הסגר שני:

 לטהרו

 מסורת הש״ס

 א) [צ״ל ומרדד כן אי׳
 במוספי פ״א וכ״א
) נבשאלתות  נשאלתות], ג
) [לקמן יא.],  אי׳ ר״א ב״י], ג
 ד) [תוספתא פ״א לקמן יג.]׳
 ה) [נערוך אי׳ הגוהה וכ״א
 בשאלתות וכ״ה בתוספתא
 ולקמן יג.], ו) [עי׳ נתד״ט],

 ז) [תוספתא ס״א],

 הגהות הב׳׳ח
 (א) רש״י ל״ה הוצא הוצי
 דקל הס״ל ומה״ל לפנא
״ר  ענפי עץ שקורין לו
 ופרי שלו קורין ביי״ש
) תופי ר״ה נ  וקעבל גלד: (
 אמר רני כו׳ ואי געי שתיק
 ורבי יוסי קסנר ללעולם
 כו׳ וללנרי ר׳ יוסי לא
) ד״ה נהסגר כו׳ ג  תמצא: (
 תחילת הסגר ראשון שיכול

 לשתוק דהא:

 גליון הש׳׳ם
,  תום׳ ד״ה אםר רב
 נראין וכו׳ צריך פו־עה
 ופריטה כשהוא פוחלמ
 וטמא טסא יק־א. עיין
 תר״ט פ״א מ״ז דמגילה:

 הגהות הגר״א
 [א) גם׳ נהסגר שני לכ״ע
 ל״פ למוי ליה ט פליגי

 נהסגר ראשון כצ״ל:

 לעזי רש״י
 ביי״ר [לוריי״ר] דפנה.

 מוסף רש״י
 הגותה. מוטה 1סו

 מה.}.



 מסורת הש״ם

 6) לקמן טו:, ב) !חושפת׳
) ןזבחים ז:  נגעים פ״חן, ג
) נגעים  יד: מנתות ננ:], ד
 פ״ג מ״נ [נכויות לד:],

 ה) [כדאיתא נדה יט:ן,

 הגהות הב״ח
 (א) תוכי דיה ה״ג כו׳
 ואגנ שננתכ בפרק בתרא
 ואחרי טהרתו. נ״נ פירוש
 להאי קרא דיחזקאל שנעת
 ימים יספרו לו מיירי אס
 נצטרע כדמזכח נסרק
 כתרא יף ט״ו מסרש״י
 והתוס׳ נהדיא לשס מ״מ
 לא היה צריך להאי דמוישב
 מחוץ לאהלו גרידא דריש
 ימי ספירי ולא ימי חלוטו
 אלא אננ דמייתי להאי קרא
 נפי נתרא כתנוהי כאן:

ב) ר״ה מאי כו׳ מדכתינ ) 
 ניה לי. נ״נ עיין נספרי
 דלרשינן לו משמע ימי

 ססירו ולא ימי חליטו:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] גם׳ רני אומר אינו
 צריך כוי. נ״נ יתימה
 לנסמוך קאמרינן אלינא
 דרנא ורני אומר איצטריך
 יכו׳ וא״כ מאי איני צריך
 דקאמר הנא וצע״ג וי״ל
 דטונת הנרייתא דא״צ
 לקרא לדנר מצוה וה״ל רק
 לכתונ ללנר הרשות
 לגופיה וכ״ש ללנר מציה
 לגופיה והוי כמילתא
 ראתיא נק״ו טרח וכתנ לה
 קרא וכמ״ש תוס׳ נלף
 הסמוך נר״ה נסקא ליה
 וכו׳ יעוש״ה ועפ״ז מיושנ
 מה שתמה מהרש״א שס
 על לכליהם כנלע״ל וליק
] תופי ל״ה יש  היטנ: נ
 יום שאי אתה רואה נו. עי׳
 על רנריהס נמשנה למלך
 ס״ז מהלכות יי״ט הלכה
 ט״ז: ג] דייה לנר הרשות
 איכא בינייהו נו׳ דלר׳
 יהולה לאמר חידיש הוא
 לא ילפינן. עיין קרנן אהרן

 פ׳ תזריע לף קל״ת:

 ז: משקין בית השלחין פרק ראשון מועד קטן

 הגהות מהר״י
 לנדא

 א] גט׳ רני יהורה אומר
 שנעת ימיס יספרו לו. רני
 אימר וק הוא נתורת
 נהניס ועיין נמס׳ חילי! לף

 קמא ע״א ולו״ק:

 מוסף רש״י
 נותנין לו ז׳ ימי
 המשתה. שלא ילאה כהן
 את הנגע, לכל כמה ללא
 חזי ליה כהן ולא מטמא ליה
 לא הוי טמא, לנכהן תלא

 רחמנא !בכורות לד ••.

 בהסגר שני. דאי מטמא ליה מחליט ליה בטומאה חמורה ומצער
 ליה: מר. ר״מ דאמר רואה להקל לטהר אבל לא לטמא: סבר
 בניהן הלא רחמנא. דאי מטמא ליה הוי טמא ואי לא בעי מטמא
 ליה לא הוי טמא ולהט חזי ליה להקל אבל לא להחמיר דאי חזי
 ליה דהוי טמא לא לימא ליה כלום
 ולא הוי טמא: ומר. ר׳ יוסי דאמר
 לא להקל: סבר לטהרו ולטמאו כהיב.
 דכי חזי ליה כהן לטמא לא מצי
 למשתק ודלמא הוי טמא ונמצא
 מצערו שמטמאו במועד: והא הניא
 איפכא. דברי ר״מ במוחלט לברי
 ר׳ יוסי במוסגר: מר סבר צווהא
 דאשהו טדיןו ליה. ולהט חזי ליה
 במועד בהסגר שני דאי מטהרו
 משמחו ואפי׳ מטמא ליה ומחליט ליה
 ומשלר ליה חוץ מג׳ מחנות ולית ליה
 צוותא לאינשי לעלמא אס״ה לית ליה
 צערא להא אית ליה צוותא לאשתו
 ומותר הוא באשתו להחיחל עמה
 בימי חלוטו. ורברי ר׳ יוסי במוחלט
 לאפי׳ מטהר ליה לאע״ג לשרי ליה
 למחנה ישראל אית ליה צערא ללית
 ליה צוותא לאשתו לאסור הוא לטון
 למטהר ליה מחלומו מיבעי ליה למימני
 שבע ימי ססירו ובימי ספירי אסור
 בתשמיש המטה לכתיב וישב מחוץ
 לאהלו שבעת ימים ואהלו זו אשתו לכתיב
 שובו לכס לאהליכס: ומר סבר צווהא
 דטלמא טדיןז ליה. האי תנא לאמר
 א״ר נראין דברי ר״מ במוחלט ודברי
 ר׳ יוסי במוסגר סבר צוותא לעלמא
 עליף ליה ולהט חזי בימי חלומו דאי
 מטמאו לא מטמא יותר מרמעיקרא
 ואי מטהרו משמחו לאית ליה צוותא
 לעלמא אף על גב לאסור בתשמיש
 המטה צוותא לעלמא עליף ליה
 ולברי רבי יוסי במוסגר ללא חזי
 ליה ללמא מטמא ליה חוץ לג׳ מחנות
 ולית ליה צוותא לעלמא ומצער ליה:
 ימי ספירי. אסור בתשמיש המטה
 ולא ימי חלוטז: יוהם לא היה לעוזיהו
 אלא בימי חלוטו. כלומר לא נתעברה
 אמו ליוחם אלא בימי חלומו לעוזיהו לעוזיהו היה מצורע ולא נזקק
 לאשתו בימי ספירו אלא בימי חלומו: אן» אני כך אמרחי. למצורע מותר
 בתשמיש הממה לרשב מחוץ לאהלו בימי ספירו כתיב: ורבי סבר מאי
 דגלי גלי. להט אמרי׳ ימי ספירו ולא ימי חלומו: למימרא דבכהן
 הליא מילסא. פריך בין לר״מ בין לרבי יוסי דר״מ אומר בהדיא
 אי טמא שתיק ורבי יוסי קאמר אין רואין כלל מכלל דרבי יוסי
 סבר אי לא בעי לא חזי ליה ולא הוי ממא: נוהנין לו ז' ימי
 המשהה. ללא חזי ליה ללמא מממא ליה: ולכסזסו. אם נראה
 הנגע בכסותו: אם ממהינין לדבר הרשוה. הרי ממתינין לו
 שאין מממאין עד שמפנה כל הכלים שבבית דלפי׳ מינה דבמומאה
 דבגופיה נמי ממתין לדבר הרשות דומיא דהכא כיון דאשכחן
 לבמימאה לגופיה ממתינין לו לדבר הרשות כ״ש דממתינין לו לדבר
 מצוה כגון חתן וברגל: משמעוה דורשין. למר לריש מהאי קרא
 ומר דריש מהאי קרא: דבר הרשוה איכא בינייהו. רבי יהודה
 דמפיק מביום הראות בו ומכאן אמרו חתן ורגל דהיינו מצוה
 ממתיגין לו אבל לדבר הרשות אין ממתינין לו במומאה דגופיה ורבי
 סבר דבדבר רשות נמי ממתינין לו כדאמרי׳ לעיל דרבי יליף מומאה
 דגופ״ה להמתין לו ממומאה דביתו: לא גמרינן. דהוי חידוש ומחידוש
 לא ילפינן דכל היכא דאיכא חידוש אין לך דבר בו אלא חידושו:

 דהא

 לטהרו או לטמאו כתיב. בפ׳ בתרא מזיר (לף סה: ושם<
 דריש מיניה פתח הכתוב במהרה תחילה גבי ספק
 שער לבן קולם לבהרת והתם לריש מדכתיב למהרו ברישא והכא
 לריש מגופיה לקרא: ה״ג בתורת כהנים שבעת •מים •מי םפידו

 עין משפט
 נר מצוה

 סח א מיי׳ פ׳׳י מהלי
 טומאת צרעת הל׳ ו

 סמג עשין רצה:
 םט ב מיי׳ פ״ט שס הלכה

 בהסגר שני מר םבר בכהן תליא מילתא אי
 טהור אמר ליה טהור ואי טמא שתיק ומר
 סבר 1לטתרו או לטמאו כתיב אמר
 מר אמר רבי נראין דברי רבי יוסי במוחלט ודברי
 ר׳ מאיר במוסגר והתניא איפכא תנאי תיא
 אליבא דרבי מר סבר צוותא דעלמא עדיף
 לית ומר סבר צוותא דאשתו עדיפא לית
 למימרא דמוחלט מותר בתשמיש המטה
וישב מחוץ לאתלו שבעת 2 (  אאין ותתניא א

 ימים שיתא אסור בתשמיש המטה ואין
לך אמור להם  אהלו אלא אשתו שנאמר ג
 שובו לכם לאהליכםאז ר׳ יהודה אומ׳ 4שבעת
 ימים יספרו לו 15ימי ספירו ולא ימי חלוטו
 ר׳ יוסי בר׳ יהודה אומר ז׳ ימי ספירו ק׳׳ו
 לימי חלוטו וא״ר חייא דנתי לפני רבי
 לימדתנו רבינו יותם לא היה לו לעוזיהו
 אלא בימי חלוטו אמר לו אף אני כך אמרתי
 במאי קמיפלגי ר׳ יוסי בר׳ יהודה סבר גלי
 רחמנא בימי םפירו וכ״ש בימי חלוטו ומר
 םבר ״מאי דגלי גלי ומאי רלא גלי לא
 גלי למימרא דבכתן תליא מילתא אין
 ותתניא 5וביום הראות בו יש יום שאתה
 רואה בו ויש יום שאי אתה רואה בו מכאן
 אמרו י׳ חתן שנולד בו נגע נותנין לו ז׳ ימי
 חמשתת לו ולביתו ולכסותו וכן ברגל
 נותנין לו שבעת ימי תרגל דברי רבי יהודה
הרי הוא אומר 6וצות  א] ר׳ אומר אינו צריך נ
 הכתן ופנו את הבית אם ממתינים לו לדבר
 תרשות כל שכן לדבר מצוה מאי בינייהו
 אמר אביי משמעות דורשין איכא בינייתו
 ורבא אמר דבר הרשות איכא בינייהו
 ורבי יהודה מהתם לא גמרינן דחידוש הוא

 רהא

 ובו׳. ואגב שנכתב (א) בפסוק בתר
 ואחרי מהרתו וגו׳ כתבוהו כאן:
 י ו תם לא היה לו לעוזיהו אלא
 בימי הלוטו. פירש הר״ר
 קלוגימוס לכתיב (ישעיה ז< ובעול
 ששים וחמש שנה יחת אפרים מעם
 והיינו מנבואת עמוס אע״פ שישעיה
 אמרה וישעיה נתנבא בשעה שנתנגע
 עוזיהו כלמוכח קראי שהיה רעש ע״י
 שרעשו עליונים לשורפו ותחתונים
 לבלעו הוא מונה לנבואת עמוס
 שנתנבא שגתים לפני הרעש ישראל
 גלה יגלה מעל אלמתו (עמוס י) שאז
 נגזרה גזירה וכמה יש על גלות הושע
 בן אלה שהיה בשנת שש לחזקיהו
 חשבונו ס״ה שנים 3׳ שנים קולס
 נגעו וכ״ה לנגעו לעוזיהו נתנגע כ״ה
 שנים לפני מותו וי״ו ליותם ושש
 עשרה לאחז ושש לחזקיה היה הגלות
 הרי ס״ה שנים רותם בן כ״ה שנים
 כשמלך וא״כ היה עיבורו בימי חלומו
 מכל מקום אין ר׳ יוסי בר׳ יהולה
 מוקשה לי״ל רנתנגע בסוף השנה
 ועיבורו היתה בתחילת השנה ובפי׳
 נביאים פרש״י חשבון זה וכן מוכיח
 בסלר עולם ומאחר שזה אמת נמצא
 שצריך ליישב והלא עוזיהו דרבעס
 מלכו כאחת להא ירבעם מלך מ״א
 שנה וא״כ כשמת היה מ״א למלכות
 עוזיהו והכתוב אומר בשנת שלשים
 ושמנה לעזריה מלך יהולה מלך זכריה
 בן ירבעם וא״כ חסר ג׳ שנים ד״ל למלך
 ג׳ שנים בחיי אביו וכן הגיה במקצת
 פירושים להט הוה מעשה לזכריה
 מלך בחיי ילבעם אביו ג׳ שנים:
 מאי דלא גלי לא גלי. יש מקשין
 למה אין רבי לורש ק״ו הא
 אלם לן ק״ו מעצמו ה ושמא יש שם

 פירכא או שמא מצורע חילוש הוא א״נ ז׳ ימים משמע מיעומ
 לאפוקי ימי חלומו ואילך למצמריך לגופיה מיהו «) מלכתיב ביה לו
! יש יום שא• אתה רואה בו. תימה  שמע מינה למעומי: ב
 לר״מ למה אינו רואה להקל ועול למאי לפי׳ רבינו יצחק ללכולי
 עלמא בתחילת הסגר רואין להקל לעולם יכול לראות ועור ופינו
 את הבית על שיראו למה טורח לפנות שמא ימצא טהור:
 משמעות דורשי; א־כא בינייהו. ר׳ לורש מופינו וביום
 אצטריך למילרש ביום ולא בלילה כללקמן ר״ו לא
 משמע ליה ור׳ יהולה לורש מוביוס אבל ופינו את הבית שמא אצטריך
׳ י״כ פ  לרבי יהולה אפי׳ חבילי קש וחבילי עצים כלתנן בנגעים (

 מ״ה) לרבי יהורה:
 דבר הרשות איכא בינ״הו. לרבי יהורה סבר חילוש הוא
 ואין ללמול הימנה שאר המתנות ומביוס הראות בו לא
 משמע אלא המתנה למצוה למשמע לתלוי הלבר בקביעת היום כגון
 רגל והוא הלין לחתן ורבי סבר לרבות גמי הממנה שאינה מצוה
 וגמרינן שפיר להמתנה מופינו כל לבר הרשות בבית לא פליגי
 להא בהליא כתיב ופינו את הבית אלא לבר הרשות לגופיה
 איכא בינייהו ואין נראה לפרש שאר לברי רשות כגון חבילי קש
! ללרבי יהולה לאמר תילוש הוא לא ילפינן:  ופליגי בבתים ג

 דהא

 תורה אור השלם
ת ע ר ע צ ג ת תו_רת נ א  1 . ז
ם י ת ש פ ו ה ר א מ צ ד ה ג  ב
ו ב א ר ע ו ה י א ת ש ו ה  א
ו ו א ר ה ט ר ל ו י ע ל ל ב  כ
: ויקרא יג נט ו א מ ט  ל
ת ר א ה ט מ ס ה ב כ . ו 2 
ו ר ע ל ש ת כ ח א ל ג ו ו י ך ג  ב
ר ח א ר ו ה ט ם ו י מ ץ ב ח ר  ו
מעב ה ו נ ח מ ל ה א א ו ב  י
ת ע ב ו ש ל ה א ץ ל ו ח  מ
ד ח יקרא י  ןמים: ו

ו ב ו ם ש ה ך אמיר ל  3. ל
: ם כ י ל ה א ם ל ב  ל

 דברים ה כו
ת ע ב ו ש ת ר ה י ט ר ח א  4. ו

ו לו: ר פ ס ם י מי  ן
ד כו  יחזקאל מ
ר ו בעז ת ב ו א ר ם ה ו י ב  5. ו
ד : ויקרא יג י א מ ט  חי י
ת ו א נ פ ־ ו ה כ ר ה י צ י . .6 
ן ה כ א ה ב ם ן ך ט ת ב י ב  ה
א ל ע ו ג נ ת ה ת א ו א ך  ל
ת י ב ר ב ש ל א א ב מ ט  י
ן ה כ ן יביא ה ר ב ח א  ו

ת: ת הבי ת א ו א ר  ל

ד לו  ויקרא י

 רבינו חננאל
ד . ור׳ מאי  בהסגר שני
 סכר בכהן תליא מילתא
ר אמר ליה טהור  אי טהו
לתא  אי טמא שחיק דבמי
 דכהן תליא מילתא עד
 דאמר טמא בחזקה קאי.
ץ דכרי ר• א ר אמר ר׳ נ  ו
ץ א ו ן ר ר אי מ א  יוסי ש
ל במותלט. והתניא ל  כ
ן דברי ר׳  איפכא. נראי
י ר׳ דבר חלט ו ר במו  מאי
נן  יוסי במוסגר. ופרקי
בא דרי. אלי  חרי תנאי ו
 האי תנא דתנ׳ אמר ר׳
ר ן דברי ר׳ מאי  נראי
( י ) . סבר ץ א ו ר חלט ש  כמו
י ליה לטהרה  הלמא אחז
פא והא דעלמא עדי  יצו
. והאי תא דאשתו ו  ליה מצו
ץ א ר  תנא דתני אמר ר׳ נ
י ר׳ יוסי במוחלט,  דבר
י ליה טהרה ] חז י  סבר אן
כו לספירת שבעה י  מצר
סרו באשתו שהיה או  ו
, טו מי חלו תר כה כל י  מו
פא ליה ותא דאשתו עדי צו  ו
כך תא דעלמא, לפי ו  מצו
י ר׳ יוסי ן דבר  קתני נראי
חלט , במו ץ א ו ן ר  דאמר אי
מרא דר׳ ן למי נ  כוי. ואמרי
. תלט מותר באשתו  סכר מו
 •אמי הין. והתניא דר׳ סבר
, תר באשתו חלט מו  המו
ץ לאהלו שב מחו י א ו י תנ  י
ת ימים שיהא כמנודה ע ב  ש
ש י מ ש ת ר ב כאבל ואסו  ו
ץ אהלו אלא א  המטה, ו
ו לכם ב ו ב ש  אשתו כדכתי
ת ימי ע ב ש  לאהליכם. כ
ת ימי ע ב ש  ספרו ולא ב
רבי יוסי י ר׳. ו ו דבר ט ו  חל
רו ק״ו מי ספי ׳ י ז  אומר ן
ר חייא] א״ ו ו ט ו י תל מ י  י
ו  דנתי לפני ר׳ לימדתנ
ו יותם לא הית ע ב  ר

נן קל וחומר, אלא בימי ספרו דגלי רחמנא ביה איסורא אסיר, אבל מי ספרו ולא אמרי ש המטה אלא בי י מ ש ת נו אסור ב ו מותר הוא ואי ט ו מר כן כי כמי חל ו אף אני או , אמר ל טו מי חלו הו אלא בי י ז  לצו
ש יום שאתה טמא למד, לי, אלא י ום י בי ת בו. ו בהראו מא ו רא דכהן תליא מילתא. דכחיב וביום הראוח בו כשר חי יטמא. ומה ה״ל וביום, לי בו י מרא דבד . למי ט דלא גלי ביה רחמנא איסורא שרי  חלו
מר י ר׳. ר׳ יוסי אומר אינו צריך הרי הוא או ו בל ימי הרגל, דבר כן ברגל נוחנין ל , ו תו ולכסותו י צטל לאי ת ימי המשתה ו ע ב ו ש ו נגע נותנין ל לד ל ו ש יום שאי אתה רואה, מכאן אמרו חתן שנ י  רואה ו
ש הוא ו ד ח ׳ ד י כהן לא גמר !הן ב) ה ( צו ן ו ד׳ מן ח בהן. ור׳ יהו ו מ ש ה ל מי הרגל שמצו בי מי חתונתו ו ו כי ן ל י נ מר שממתי חו ת קל ו ו שהוא דבר הרשו ו לפנות את כלי ן ל י נ ו את תבית, אם ממתי פנ  וצוה הכהן ו



 עין משפט
 נר מצוה

 ע א מיי׳ פ״ט מהלכות
 טומאת צרעת הלכה ו

 סמג עשי! רלד:
א ב מיי׳ שס הל׳ ה:  ע
ב ג מיי׳ סי״א מהל׳ אנל  ע
 הלנה ג סמג לאיין עה
 ועשין לרבנן כ טוש״ע י״ל

 סי׳ תג סעיף ל:
ג ד מיי׳ שס הלבה י ופ״י  ע
 מהלכות י׳׳ט הלכה כל
 סמג לאוין עה טוש״ע א״מ
 סי׳ תקמז סעיף ג וטוש״ע

 י״ל סי׳ שמז סעיף א:
ד ה ו מיי׳ פי״ו מהל׳  ע
 אנל הלנה ח טור ש״ע

 י״ל סי׳ תג סעיף א:

 הגהות הב״ח
 (א) תוס׳ ל״ה נפקא כו׳
 ועול י״ל טו[ רלאורו לא
 אינו אלא משוס דאינו
 יכול לראות נלא נר נו׳
 קפידא נראייה כגון עולי
ב) בא״ד וי״ל  רגליס: (
 ראורתיה רהש״ס נו׳. נ״נ
 ונה״ג נתנו התיס׳ נמסנת
 סוכה נלף נל ונרף ל
) בא״ד היינו תחלת ג  ע״ש: (
 לין הס״ל ואת״כ מה״ל
 ואניי אי מהתס ה״א
 הני מילי טומאה דלאו
 דגופי׳ וקשה דלעיל
רכא לפי ׳  משמע דלאס׳
 למגוסיה דאית ליה לאניי
 נו׳ למשמע לד׳ יהולה
 ללא לריש מוסימ הוה
 לריש ליה נמי שפיר אלא
 דאיצטריך לחבילי קש
 וחבילי עצים לכך דריש
 וניוס הראות נו׳ למופינו
 ה״א ה ״מ טומאה דלאו
 נו׳ הימנו קולא לקאמר
 הכא חילוש הוא נו׳ ממנה
 אלא דכיותיה דהכי אמרינן
 פ׳ נל הנשר כו׳ ופירש
 רנינו יעקנ דזהו חידושו
 דאי תרו ליה. נ״נ שס נדף
 קת קאמר נסתם לנשר
 נתלנ תילוש הוא ופירש
 נקונטרס לחילושו לשניהם
 מין היתר זה לנלו הה לנלו
 וכשנמערנו נאסרי[ ונתיס׳
 הקשו עליו לטעם וה לא
 יתק לנסרק אלי עוכרין
 לף מל ונפי ג׳ מיניס לף
 לח קאמר נהליא לאי[ וה
 חידושו להא כלאים נמי הכי
 הוה אלא זהו חילושו לאי

 תרו טי:

 רבינו חננאל
י ל  דהא עצים ואכניס בכו
ו והכא טמ  עלמא לא מי
 מיכימו בנגעים, הלכך
;״ הוא ומח-וישא לא  חדו
ד ו ע ה ו ו ט ו ש פ ן ו נ  גמרי
ר מלקט  אמר ר׳ מאי
ת ארי.־ ואמ,׳  אדם עצמו

קמא מכ! או . אי עד  במו
! י׳ הרגל עלי, ״ ־• מ ש  ש
; */'יהי, •:ני־.: ״׳ ו. י  מתאב
־ ולתי המ־ י  הימיח ז

אמי  המלקט ״•.ימות •ו״-יו י
ל ׳,•־יהי כיי היום,  מתאב
ב אינו ד תאבל צליהן. לער  ו
.״וא !׳אפילו ׳ ב .  אמר י
״ ־־שלמי ״ י ר ר ו ר  צ

 משקין בית השלחין פרק ראשון מועד קטן ח.
 דד!א עצים ואבנים לא מטמאו. ואפייה מממאו כאן עצים ואבנים
״כ מ״ה< לרבי יהודה  לאו לוקא להא תנן במסכת נגעים >פי
] לרבי נמי מולה לרי  אפילו תבילי קש וחבילי תבן וא״כ צריך לומר א
 יהולה וכן משמע מללא מסיק לרבי סבר לה כר׳ שמעון לפליג התם:
 מאי וביום יש יום שאתה רואה.
 משמע לאביי רר׳ יהולה לריש
. ושס« ל ף י ל  ד״ו וכן פ״ק לסנהלרין (
מ ״ ב  גבי ושופטיך ופ׳ אלו מציאות (
) גבי ומצאת וקשה איהו גופיה . ף ם  ל
 לא לריש וי״ו רואם המר ימיר בפ״ק
ף ב:< ובסוף פרק טרף ל  לתמורה (
) גבי והאש ושמא ׳ מה. יומא ל )  בקלפי
 לריש ליה ללרשה אחרינא מיהו הכא
 קשה טפי כיון לר׳ יהולה לריש וי״ו
 מאי טעמא לא אמר רבא להכא
 נמי לריש וי״ו למה חולק על אביי
 היה לו להזכירה ושמא רבא קאמר
 אפילו לא לריש ר׳ יהולה וי״ו הכא

:  להאי לרשה יש ליישבה 0
 נפקא ליה מכנגע נראה לי ולא
 לאורי. תימה להא לעיל
 אמר רבא לר׳ יהולה חילוש הוא ולא
 גמרינן מיניה ב] ולפירוש שפירש לרבי
 יהולה לטעמיה למצריך ופינו בעצים
 ובאבנים ניחא ללענין פינו לוקא
 חילוש ועי״ל כיון ללאורו(א) אינו יכול
 לראות בלא נר א״כ פוסל מטעם
 ראיה יש לנו ללמול הימנו טון
 לחזינן לבעלמא נמי אשכחנא קפילא
 בראיה טפי מעולי רגלים י)ל3עינן
 שתי עיניס ובעינן נמי שלא יהא יום
 המעונן ותימה להכא משמע לרבא
 ממעט לילה מהאי קרא ובפי אתל
: ושס< ל ׳ ל ן ל י ר ל ה נ ס  ליני ממונות (
 מייתי קרא וביום הראות בו והיינו
 כאביי(0 וי״ל לאורחיה להש״סי) לאתרי
 לרשות הפשוטים יותר ושמא אי לא
 כתב כנגע נראה לי הוה מוקמינן
 וביום הראות למעוטי לילה וכן בפ״ב
ף כ.) ולא מוהלין אלא ל  למגילה (
 ביום לריש התם מביום השמיני ביום
 ולא בלילה ובפי ר׳ אליעזר למילה
ת קלב. ושס< לדש מיניה ביום ב ש ) 

 אפילו בשבת ומבן שמונת ימים
 לרשינן ימים ולא לילות ובפ׳י) החובל
) מייתי שבח נעורים . ז ף פ ק ל ״ 3 ) 
 לאביה מבנעוריה בית אביה ובריש
ף ג:< מוקי לה ל  פ״ק לקלושין (
 בהפרת גלדס לוקא ושבח נעורים
 נפקי מוכי ימכור וגו׳ וכן בפ׳ קמא
) מייתי ספר כורתה . ל  לקלושין >ג: י
 ואין לבר אחר כורתה מספר

 דהא טצים. פשוטי כלי עץ לא מקבלי טומאה: ורכי אמר אצטריך.
 כלומר אע״ג ליליף טומאה לגופיה מטומאה ללאו גופיה ללבר הרשות
 מוצוה הכהן אצטריך ביום הראות בו: אגל טומאה דגופיה אימא לא.
 דלא יליף טומאה דגופיה מטומאה דלאו גופיה לדבר הרשות מוצוה

 דהא עצים ואבנים בעלמא לא מטמאו והכא
 מטמאו ורבי אמר אצטריך דאי כתב רחמנא
 וביום הראות בו הוה אמינא לדבר מצוה אין
 לדבר הרשות לא כתב רחמנא וצוה הכהן
 ואי כתב רחמנא וצוה הכהן הוה אמינא הני
 אין דלאו טומאח דגופיח אבל טומאח דגופיה
 אימא מיחזא חזיא ליח צריכא אמר מר יש
 יום שאתה רואח בו ויש יום שאי אתה
 רואה בו מאי משמע אמר אביי א״כ ליכתוב
 רחמנא ביום מאי וביום שמע מינה יש יום
 שאתח רואח בו ויש יום שאי אתח רואח בו
 רבא אמר כולה קרא יתירא הוא דא״כ
 לכתוב רחמנא ובהראות מאי וביום שמע
 מינה יש יום שאתה רואה בו ויש יום שאי
 אתה רואה בו ואביי ההוא מיבעי ליה אביום
 ולא בלילה ורבא ביום ולא בלילה מנא ליה
 נפקא ליה 1מלכל מראה עיני הכהן ואביי
 ההוא מיבעי ליה נלמעוטי סומא באחת
 מעיניו ורבא נמי מיבעי ליה להכי אין הכי
 נמי ואלא ביום ולא בלילה מנא ליה נפקא
 ליה 2מכנגע נראה לי בבית לי ולא לאורי
 ואביי אי מהתם הוה אמינא הני מילי טומאה
 דלאו תופיה אבל טומאה תופיה אפילו
 לאורו נמי קא משמע לן: מתני, ועוד
 אמר ר׳ מאיר מלקט אדם עצמות אביו ואמו
אבל  מפני ששמחה היא לו ר׳ יוסי אומר ג
 תוא לו ילא יעורר אדם על מתו ולא יספידנו
 קודם לרגל שלשים יום: גמ׳ ורמינתו
 א<ההמלקט עצמות אביו ואמו הרי זת מתאבל

 עליהם כל תיום ולערב אין מתאבל עליהן
 ואמר רב חםדא י אפילו צרורין לו בסדינו
 אמר אביי אימא מפני ששמחת הרגל עליו:
 ולא יערער על מתו: מאי לא יערער על
 מתו אמר רב כד חדר םפדנא במערבא
 אמרי יבכון עמיה כל מרירי ליבא:
 קודם הרגל שלשים יום: מאי שנא
 שלשים יום אמר רב כהנא ייאמר רב
 יהודת אמר רב מעשת באדם אהד שכינס

 הכהן דהוה אמינא חידוש הוא קמ״ל
 וביום הראות דהיינו טומאה דגופיה
 לממתינין לו לדבר מצוה והואיל
 ואשכתן לממתינין לו לטומאה לגופיה
 מיהא ללבר מצוה אית ליה נמי כח
 למילף מוצוה הכהן לממתינין לטומאה
 לגופיה ללבר הרשות נמי אף על גב
 לחילוש הוא: כולה קרא יהירא.
 כלומר כולה תיבה לביום הראות קרא
 יתירא: מראה טיני הכהן. משמע
 ביום שיכול לראות: לי ולא לאורי.
 שאין צריך לאור הנר להיינו ביום
 ובההוא שעמא נמי ובא הכהן אלמא
 לאין רואין אלא ביום: קמ״ל. וביום
 הראות בו לבו היינו טומאה לגופיה:
 מתני׳ מלקט אדם עצמוח אכיו
 ואמו. ומוליכן למקום אחר לקוברן
 בקברות אבותס: מפני ששמחה היא
 לו. שקוברן בקברי אבותיו ולא
 מצטער במועד: ר' יוסי אומר. לא
 ילקט מפני שאבל הוא לו: לא
 יערער על מחו. אם מת לו מת
 חדש או חדשים קודם המועד. לא
 יערער מפרש בגמ׳ כד הדר ספדגא
 במערבא כלומר שלא ישכור ספק
 לחזור על קרוביו לומר בכו עמי כל
 מרי נפש: לא יספידנו. שאם מת
 לו מת בתוך שלשים יום לפני הרגל
 לא ישכור ספק להספידו ושלשים יום
 אתרוייהו קאי וטעמא דשלשים יום
 מפרש בגמ׳: גמ׳ הרי הוא מסאכל
 עליהן. וקשיא לרבי מאיר דאמר
 מפני ששמחה היא לו: אפילו צרורין
 גסדינו. שאינו מלקטן ואינו רואה
 אותן הרי זה מתאבל כל זמן שלא
 נקברו: מפגי ששמחח הרגל עליו.
 כלומר הרבה הוא עוסק בשמחת
 הרגל ואינו מצטער במלקט עצמות
 אביו ואמו: יככון עמיה. (אפילו)
 הט אסור למימר במועל היינו לא
 יעורר על מתו: אמר רב (נחמן)
 מעשה כוי. כלומר שהיו לו מעות
 מזומנין לצורך לעלות לרגל ונתנמן
 אשתו להססרניס ונמנע מלעלות לרגל:

 לפי
 מעות לעלות לרגל ובא ספרן ועמד על
 פתח ביתו ונטלתן אשתו ונתנתן לו ונמנע ולא עלת באותה שעה אמרו
 לא יעורר על מתו ולא יספידנו קודם לרגל שלשים יום ושמואל אמר

 לפי

 תני

ן י ט י ג  כריתות ובפרק ןהמביא גטן (
) מפקי לה רבנן מוכתב לה 8 וספר כריתות אצטריך ללרשה אחרינא ומיהו תימה היאך נוכל ליישב הסוגיא לפרק אחל ליני ממונות : א ף כ  ל
ף לל:< אליבא לרבא למייתי לה התם למיגמר לין ביום מנגעים ויבשלמא אי מייתי מוביוס הראות בו מציגו לאוקמי בגמר לין  (סנהלרין ל
) ואביי לאמר אי מהתם הני מילי לטומאה לאו לגופיה ׳)וקיימא פירכא ללעיל למגופיה לאית ליה ג ) ן י  אלא כנגע ג] נראה לי היינו תחילת ל
 לאביי משמעות לורשין איכא בינייהו למשמע לרבי יהולה לא לריש מוסינו הוה לריש ליה נמי שסיר ואצטריך וביום הראות ע״כ נראה
 לי לה״פ לעיל משמעות לורשין איכא בינייהו רבי סבר לביום הראות אצטריך ללרשה אתרינא לביום ולא בלילה כלסדשית נמי לעיל ורבי
א  יהולה סבר לתרוייהו לרשינן ואיצטריך לתד קראי כי היכי לאית ליה לרבי למוסינו ה״א טומאה ללאו גופיה קמ״ל וביום ומביוס ל
 שמעינן אלא לדבר מצוה קמ״ל ופינו ולפי זה לכ״ע ממתינין ללבר הרשות להא תרוייהו לרשי ופינו כלפרישית י] ומלתא לאתיא מק״ו טרח וכתב
א ו  לה קרא להיינו לבר מצוה וקשה קצת אליבא לרבי יהולה שמה שיש בחומרא חילוש אין ללמול הימנו קולא לקאמר משום לחיר,׳ש ה
ץ ל׳ קח. ושם< בשר בחל: שילוש הו׳ ופירש ל ו ח  להא עצים ואבנים לא מטמאו אין ללמול ממנה אלא לכוותיה אמדנן פרק כל הבשר (
 רבינו יעקב לאי תד ליה כולי יומא בחלבא שד וכי מבשל ליה אסור והחילוש אינו מן האיסור לבהלי הללי אסור והאי לחוליה והאי
] משמע כשהאיסור חילוש אין ללמוד ף מל:< א ם ל י ח ס פ ) ן ד ב ו  לחוליה שרי להא כלאים נמי כל חלא שרי ובהצטרפות אסיד כלמסיק בפ׳ אלו ע
 ממנו קולא מהאי טעמא היה מיישב רבימ יצחק בר אברהם ההיא לעלים זוממין דחידוש הוא:״) ורמינהו המלקט כוי. במס׳ זמחות
) והוה מצי לשנויי הא מני ר׳ יוסי היא ראמר במשנה אבל הוא לו: ולערב אינו מתאבל ואמר רב הסדא. בלא לרב חסל6 ש ״ ק יכ ע ר פ » 

י מ  הקשה היטב אלא כך רגילות הש״ס אגב גררא להביא פירוש הברייתא דאפילו צרורין לו בסדינו אינו מתאבל לערב ויש מפרשים לארישא ק
 אפילו צרודן לו בסדינו כמה ימים צדך להתאבל כל זמן שרואה אותן ופי׳ קמא ניחא טפי אנל לא שייך הכא כל כך לפירוש ראשון להא
 מסיפא אינו מתאבל לערב לא מצי להקשות על המשנה כי אס מרישא וצריך לומר דמייתי סיפא אגב גררא והא דרב חסדא אגב גררא לגררא:

 לקא
רה. תני אבל ם בשו י מר ת הכנסת, ותנחומי אבלים שאו ח בבי י מר ו הן ברכת אבלים שאו אל ן עליהן ברכח אבלים ולא חנחומי אבלים. ו י מר ן או ת אין אומרים עליהן קינים ונהי, ואי  ליקוט עצמו
, עד ייתה במו ו רר על לו ד לא העו ש . תני א ו בין המחים. הספד מע<פידו בפני עצמו ר כי ר מז רעו זהו עי רר על מחו. אי עו לא י . ו סץ לו ] קי י דבר ] ( ן רבנ י (  אומרים עליהן דברים, רבנן דקיסר־ אמר
רר כוי. עו ל החקינו שלא י ת לרג ו ונמנע לעלו ן ונחנן ל ד על פתח ביחו, נטל מ ע ן ו ל בא ספד ת לרג ץ מעו כ ק ם יום. דאמר רב מעשה באחד ש י ש ל ל ש ג ר . קודם ל רר לויתן  שנאמר העתידים עו

ם ו משו פ .:••ז י קו ׳ , 
 י :וי• עי״ה,׳׳ , ר׳ יוסי
דם אין בהן  : ימר ?עו
ם ליקוט אלא אם [כן  משו
ן סי , אותן באפקרי י ד  מעבי
־ למקרט. ר׳ מנא ו  ממל
1 לקרוע  הירה ׳־־׳ הלי
 !׳להתאר־"], כרי אחא
ת ט עצמו קו ש לי  דאמר י
ו , והורה ל ל עץ ן ש ו  באר
ת, כר׳ יוסי א להטמאו ל  ש
ת ץ ליקוט עצמו ר א מ א  ר
. תני ל עץ ׳ ש ן ואפי ו  באר

 מםורת הש״ם

 א) שמחות פי״נ,
 ב) [נהרא״ש וננ״י איתא
) [וע״ע  ואמרי לה נוי], נ
 תוספות מנחות נא: ל״ה
 ר״ו ותוספות סנהלרין יל.
 ד״הור״ש],ד)[נדאיתאריש
 חגיגה], ה) [וכ״כ תוספות
 מגילה כ. ונסגהררין לד:
 בל״ה לכתי׳ ונזנמיס קיז.
) ןנגמ׳ שם  ל״ה והמורה], ו
 לא מייתי שוס קרא ערש״י
 שם ותוספות], ז) וקיימא
 פירנא ללעיל למגופי׳
 ואיצטריך וניוס הראות והא
 אית ליה לאניי משמעות כו׳
 על לא לריש ומופינו הוי
 לדש ליה נמי שפיר ע״כ
 נרא׳ לי כצ״ל וכ״ה נחילופי
 גרסאות, ת) [וע״ע תוס׳
 סנהדרין כז. ל״ה אין לך1,

 תורה אור השלם
ח ך פ ח ת ו ר ם פ א  1. ו
ה ת ס כ ר ו ו ע ת ב ע ר צ  ה
ר ו ל ע ת כ ת א ע ר צ  ה
ו י ל ג ד ר ע ו ו ש א ר ע מ ג נ  ה

: י הכהן נ ה עי א ר ל מ כ  ל
ב  ויקרא יג י
ת י ב ו ה ר ל ש א א ב  2. ו
ע ג נ ר כ ן לאמי ה כ ד ל י ג ה  ו

ת: י בבי ה ל א ר  נ
ד לה  ויקרא י

 גליון הש״ס
 תום' ד״ה נפקא ליה וכוי
 וספר כדיתות איצטריך
 לדרשה אחר־נא. יע״ע
 תוס׳ זנחיס דף קיז ע״א
 ל״ה והתורה וככריתות לף
 טו ע״א תיס׳ ל״ה ערות:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

] תום' ל״ה להא וכוי  א
 לרני נמי מודה לד יהולה.
 נ״נ עי׳ נמ״צ פי״ל
 מהלכות טומאת צרעת
 הלכה ל ודוק: כ] ר״ה
 נפקא לי׳ וכו׳ ולפי׳ שפי׳
 לר״י לטעמיה רמצריך
 ופינו נעציס ונאנניס ניחא.
 נ״נ עיין נמ״ל הנ״ל:
 נ] בא״ד נ״ל היינו תחלק
 לין. נ״נ נאן הס״ל ואח״נ
 מתחיל הלינור ואניי ונוי.
 וכ״נ נס׳ שמע שלמה ס׳
 תזריע ועי׳ בקרנן אהרן
 לף קלח ריש ע׳׳ג:
 ד] כא״ד ומלתא לאתי׳
 מק״ו טרח ונתב לה קרא.
 נ״נ כוונת דנריהס נמ״ש
 לעיל עה״ג ללא היה צריך
 קרא לוניוס הראית וגי׳
 לנתונ משמעותו ללנר
 מצוה רק הו״ל לפרש להלי׳
 לנר הרשית לגופי׳ ולק״מ
 קו׳ מהרש״א נזה על
 התוס׳ ולו״ק כי משמעות
 קרא לניוס משמע להדי׳
 ללנר מצוה וכמ״ש תוס׳
 לעיל ד״ה לנר הרשות כו׳:

 הגהות מהר״י
 לנדא

 א] תום׳ ד״ה נפקא לי׳
 ונו׳ משמע נשהאיסור
 מידוש אין ללמיד ממנו
 קולא. צ״ל כשההיתר תידוש
 אין לצמוד ממנו איסור ועי׳
 נתוס׳ סנהדרין כז ע״א
 נד״ה ואין לך יכו׳. ועי׳
 ננודע ניהודה תנינא
 נהשמטות לסי׳ ל״ז נתלק

 א) צ״ל אמר אניי אימא מפני ונוי.



 מםורת הש״ם

 א) ן ברכות נח: ע״ש],
 ב) !תוספתא ח״א],
) !לקמן יח:1, ד) [לקמן יג.  ג
 פסחים נה:ן, ה) חגיגה מ:,
) ולקמן ט:], ז) ולקמן י.ן,  ו
) ןכלאיתא בכורות מט:ן, ז  י
) ןזב׳׳כ פ״אן, י) ןכרטת  נו

 מט.],

 תורה אור השלם
ה ת ך א ג ח ת ב ח מ ש  1. ו
ך ד ב ע ך ו ת ב ך ו נ ב  ו
ר ג ח י ו י ל ד ך ו ת מ א  ו
ר ש ה א נ מ ל א ה ם ו ו ת י ה  ו
ד : דברים טז י ף י ר ע ש  ב

 הגהות הב״ח
א) דשי" דייה גיהא ובר ) 
 גיהא גברכת בריכה גדולה
 שעושין כו׳ היוצאין מן
 הגדולה כשהיא מליאה כו׳
 כצ״ל ותיבת לקטנה נמחק:
 (כ) תום׳ דייה מפני ביטול
 כו׳ ולא שייך עירוב שמחה

 בשמחה ולא:

 גליון הש״ם
 תופי דייה בהגך כוי עיקר
 דרשה כוי. ועי׳ כתובות
 דף מז ע״א מוס׳ ל״ה

 דמסר:

 מוםף רש״י
 ההדיוט. שאינו אומן בכך

 ה: משקין בית השלהין פרק ראשון מועד קטן
 לפי שאין המה משחכח מן הלב שלשים יום. כלומר כיון למת אין
 משתכח מן הלנ שלשים יום אס משפילו פחות משלשים יום לפני
 הרגל אתי למיסםל ברגל לעליין לא שכתו: דעביד בחנם. מ״ל
 משוס מעות שזימן לרגל כיון לספק עביל בחנם שפיר למי ומ״ל
 לפי שאין המת משתכח מן הלב
 שלשים יום בחנם נמי אסור:
 מתני׳ אין חופרין כוכין וקברוה.
 לצורך מתים שלרכן לחפור סכין
 וקברות לזמנן לצורך מתים שימותו
 דטירחא יתירא הוא: מחנכין.
 מפרש בגמ׳: נברכה. בריכה של
 כובסין ולית ביה טירחא כולי האי:
 וארון טם המה בחצר. שהמת שם
 מותר לעשות ארון ולנסר הנסרים
 מתחילה לצורך הארון ולעשותו כולו
 אבל לא בתצר אתרת שלא יאמרו
 מלאכה אחרת היא: ר׳ יהודה אוסר.
 להביא עצים ולעשותן נסרים לצורך
 הארון אא״כ היו ממסרים בתתילה
 קודם י״מ: גמ׳ גיהא ובר גיהא.
 >א) בריכה גדולה שעושין בחצר שיכנסו
 בו כל השופכים בקיע בר גיהא
 בריכה קמנה שעושין סמוך לגדולה
 כדי שיכנסו המיס היוצאין מן
 הגדולה לקמנה שהיא מליאה ונכנסין
 לקמנה: וארון עם המס בחצר.
 כלומר כשמת בחצר (שסיר דמי)
 למוכחא מילתא ללצורך המת עבירא
 מצי למיעבל ארון ובאותה חצר:
 מנסרין המנוסרין. יש עמו נסרין
 מתוקנין מערב המועל למורת גלול
 לעשותן במועל: מתני׳ מפני
 ששמחה היא לו. מפרש בגמ׳:
 מחזיר גרישחו. לאינה שמחה כל כך:
 ועושה אשה חפשיטיה. הני תכשימין
 דקא מפרש בגמ׳י): לא הסוד. בסיל
 מפני שניוול הוא אצלה עכשיו במועל
 שהיא תסול בסיל ומצטערת:
 ומסרגין אה המעוה. בגמ׳י) מפרש:
 גמ׳ מאי הוי. וכי שמחה אסורה
 בירימ: דאין מערגין שמחה בשמחה.
 כלומר בעינן ללישמח בשמחת מועל
 לחוליה: מפני הטורח. לימרח לצורך
 נישואין וטירחא במועל אסור: משום
 ביטול פריה ורביה. לאי שרי נשואין
 ביו״ט אין ארם נושא אשה כל השנה
 כולה אלא ממתין על המועל שיהא
 עושה סעולה אחת למועל ולנשואין:

 מותרין

 אםורין לישא במועד
 מותריז

 אלפי א<שאין המת משתכח מן הלב שלשים

 יום מאי בינייהו איכא בינייהו דקעביד בחנם:
אין הופרין כוכין וקברות במועד  מתני׳ נ
אבל מחנכין את המכין במועד יועושין  ג

 נברכת במועד וארון עם חמת בחצר רבי
 יתודת אוםר אלא אם בן יש עמו נסרים:
 גמ, מאי כוכין ומאי קברות אמר רב יחודח
 כוכין בחפירת וקברות בבנק תניא נמי תכי
 אלו חן כוכין ואלו תן קברות כוכין בחפירח
 : אבל מחנכין את חכוכין:
 אמר רב יהודח השאם חיח
 במתניתא תנא נ< מאריך בו
 ועושין נברכת כו׳: מאי
 רב יהודה זו בקיע והתניא
 אמר אביי ואיתימא רב
 גיהא: וארון עם תמת

 וקברות בבני
 כיצד מחנכין
 ארוך מקצרו
 ומרחיב בו:
 נברכת אמר

 הנברכת ותבקיע
 כהנא ניהא ובר

 בחצר: תנינא להא דתנו רבנן ־עושין כל
 צורכי חמת גוזזין לו שערו ומכבםין לו כסותו
 ועושין לו ארון מנםרין המנוםרין מערב יו״ט
 רבן שמעון בן גמליאל אומר אף מביאין
 עצים ומנסרן בצינעא בתוך ביתו: מתני
 ג״אין נושאין נשים במועד לא בתולות ולא

 אלמנות ולא מייבמין מפני ששמחת תיא
 לו אבל מהזיר הוא את גרושתו חועושת
 אשה תכשיטיה במועד רבי יהודה אומר לא
 תםוד מפני שניוול הוא לה י<טההדיוט תופר
 כדרכו י והאומן מכליב כומםרגין את המטות
 רבי יוסי אומר ממתחין: גמ׳ וכי שמחה
 היא לו מאי הוי אמר רב יהודה אמר שמואל
 וכן אמר רבי אלעזר אמר רבי אושעיא
 ואמרי לה אמר ר׳ אלעזר אמר ר׳ חנינא
 ללפי שאין מערכין שמחה בשמחה רבה

 בר [רב] הונא אמר מפני שמנית שמחת חרגל
 ועוסק בשמהת אשתו אמר ליה אביי לרב
 יוסף הא דרבה בר [רב] הונא דרב הוא דאמר
 רב דניאל בר קטינא אמר רב הימנין
 שאין נושאין נשים במועד שנאמר 1ושמחת
 בחגך בחגך ולא באשתך עולא אמר
 רבי יצחק נפחא אמר מפני

 ורבית מיתיבי כל אלו שאמרו

 דקא עביר בחנם. ונראה להלכה כרב באיסורי״) ואפילו לשמואל
 י״ל ללא אסירי אלא ע״י ספלנא אבל הוא עצמו שרי יותר
 מתאפק מצערו על ידי צעקה וישמח לאחר זמן: אין הופרין כובין
 וקברות במועד. פי׳ בקונטרס לצורך מתים הוא עושה אפילו כשאין

 צריך עתה כלתנן בהמוכר פירות
! המוכר מקום לתבירו : כ דף ק ״ כ ) 
 לעשות לו קבר עושה רמבה של
 מערה אבל לצורך המת שמת כבר
 מותר אפילו ביו״ט שני למיגז ליה
 גלימא ולמיגז ליה אסא כלאמר בפ״ק
) כ״ש חול המועל ם ש . ו  לביצה >דף ו
 ואע״פ שיש לחלק לחול המועל
 לאורייתא ויו״ט שני לרבנן כמו יו׳׳ט
 שני לעצרת ויו״ט שני לשביעי של
 פסת ושמיני עצרת אין נראה דבכל
 יום שני קאמר בביצה ועוד כל ענין
 מלאכה חמיר טפי י׳׳ט שני מחול
 המועד וכמו שפירש בקונטרס דאיירי
 בחופר מחיים כך פר״ח אבל לאחר
 מיתה שד והא דתנינן כוכין וקברות
 אסילו בלא מת וארון דוקא עם
 המת שמא כשסופר הוא רגיל לתפור
 בבית והוי הכירא לצדן למת נראה
 לי והא ללא שד הכא לר׳ יהולה
 אלא מנסרים המנוסדס מערב יו״ט
 והתם שד למיגז ליה גלימא ואסא
 שמא נסרים יכולים למצוא מנוסריס
 הרבה אבל גלימא ואסא לא ימצא
 עשויים או שמא בנסירת נסרים יש
 קול ופירשום גלול ד״מ לאין חוסרין
 מייד אפילו לאתר מיתה לומיא
 לממנכין למשמע לאתר מיתה למפרש
 בגמ׳ שאס היה ארוך מקצרו ומחיים
 אין רגילות לשנותו כי אינו יולע מי
 ישים בו ויש לפרש שעושה לצורכו
 או לצורך אחר וכמו שפירש שהיו
 עושין והא לשרינן בפ״ק לביצה
) למיגז ליה גלימא ואשא ם ש  (לף ו. ו
 היינו לוקא כלפרישית שלא ימצא
 גלימא ואשא עשוי מערב יו״ט אבל
 כוכין וקברות ימצא הרבה שהיו
 רגילים לחפור מחיים ומהאי טעמא
 יכול להיות מותר בזמן הזה לפי שאין

 עושין כוכין וקברות מחיים:
 ועושק נכרכת במועד. מימה
 ואמאי צריך במועל
 והלא אין מכבשין במועל וי״ל לצורך
 כל אותם שהתירו חכמים לכבש
 לקמן בפרק בתרא (לף יג:) ד״מ

 לרחוץ את המת ותכריכין:
 וארון עם המת בחצר. אמדנן

 עין משפט
 נר מצוה

ה א מיי׳ פי״א מהלכות  ע
 אבל הלכה ו:

ו ב ג מיי׳ פ״ח מהל׳  ע
 י״ט הלכה ח סמג
 לארן עה טוש״ע א״ח סי׳

 מקמז סעיף יא:
ז ד מיי׳ שס הלכה ד:  ע
ח ה מיי׳ שם הלכה ח  ע

 טוש״ע שם:
ט ו מיי׳ ס״ז מהלכות  ע
 י״ט הלכה טו סמג
 לאי[ עה טוש״ע שם סעיף

 E ז מיי׳ פ״ז מהלכות י״ט
 הלכה נח ופ״י מהלכות
 אישות הלכה יי סמג לאדן
 שס טוש״ע שס סי׳ תקמו
 סעיף א ב וטיש״ע אה״ע

 סי׳ סי סעיף ו:
א ח מיי׳ ס״ז מהלכות  פ
 י״ט הלכה כ טוש״ע

 שם א״ח סעיף ה:
ב ט י מיי׳ פ״ז מהל׳  פ
 י״ט הלכה ה טור
 ש״ע שם סי׳ תקמא סעיף

 ה:
 6ג כ מיי׳ שם סייח הלכה
 יג טוש״ע שס סעיף 3 :

ד ל מיי׳ שס פ״ז הלכה  פ
 טז ופ״י מהל׳ אישות
 הלכה יד טוש״ע אה״ע סי׳

 סב סעיף נ:

 מפני חטורח
 ביטול פרית

 בירושלמי אמר רבי מנא
 הלא לאמר במת שאינו מפורשם אבל במת שמפורשס עושין לו ארון אפילו בשוק כהלא לרבי חנינא חברייהו לרבנן למך בחול המועל
 עבדי ליה ארון בשוקא ונראה לללילן שיש קהלות מועטין חשבינן להו מפורשם לכולהו מתים: גיהא ובר נ״הא. פי׳ ל״ח מחמצן
כ רף יכן.) וליתא דהתס תנן מרחיקין את הנברכת שלשה טפחים וקאמדנן בגמ׳ לא שנו אלא מן החמצן אבל ״ כ  ונדיין דפרק לא יחפור (
 מן הנדיין ארבע אמות ובתוספתאיי) תני מרחיקין את הנכרכת ואת הבקיעה שלשה טפחים: ומנסרן בצנעא. ואסור בפרהסיא ויש
ת ס. ושס< צינור ו ב ו ת כ ) דכל שאסרו חכמים משוס מראית העין כו׳ ודמי טפי לההיא דפ׳ אע״פ ( : ו מ  ליתן טעם דלא דמי לההיא 1שכמ דף ק
 סעלו בו קשקשים כוי: אבל מהזיר גרושתו. בירושלמי הלא דתימא מהנישואין פירוש גרשה אחר נישואין והחזיר אבל לא מן האירושין:
 לפי שאין מערכין שמהה בשמהה. גזירת הכתוב כלרריש לקמן מקרא לשלמה ובירושלמי לריש מלכתיב מלא שבוע זאת וטעם נראה
 קצת לכמו שאין עושין מצות חבילות,) לבעינן שיהא לבו פנוי למצוה אחח ולא יפנה עצמו הימנה וכן שמחה בשמחה יהיה לבו פגר
: ושס< ורב אשי האי בחגך מאי לריש  בשמחה: בהגך ולא באשתך. s עיקר לרשה הוא ולא אשמכחא כלאמרינן פ״ק לחגיגה >ל׳ ח
 ביה: מפני הטורה. ומתניתין הכי סי׳ מפני ששמחה היא לו וטורח בה יותר מלאי: מפני ביטול פריה ודביה. ומתני׳ ה״פ
 מפני ששמחה היא לו ומשהה אותה ברצון על הרגל שיהא שמח או שיהיה פנוי והא לקתני אבל מחזיר גרושתו שאין שמחה לו ולא שייך
 עירוב(י) בשמחה ולא מניח שמחת הרגל וגס אין טורת בה וגס ביטול פריה ורביה אין כאן שהיה לו אשה כבר ושתמא למילתא יש לו בנים
 וגם אין רגיל לשהות לבר זה על הרגל ושעורת ברית מילה מותר לעשות בחול המועל לליכא שמתה כלאמדנן פ׳ קמא לכתובות (ל׳ מ.)
 ללא מברכין שהשמחה במעונו משום לאית ליה צערא לינוקא אי נמי כיון שזמנו קבוע אין לבטל זה מפני זה אבל שעולת פליון הבן צריך
 עיון אם מותר לעשות במועל ואין לומר הא זמנה קבוע תינח בזמנה שלא בזמנה היאך יהא מותר ונראה לי לקיימא לן כרב אשי ללריש
) בחגך ולא באשתך ואינו אשור לערב שמחה בשמחה ועי״ל ללא חשיבי שמחה בשמחה כי אס שעולת נישואין לבל: ם ש : ו  בחגיגה בפ״ק (ל׳ ח

 איבעי

 רבינו חננאל
] אין חופרין כובין , י נ ת מ ] 
׳  וקברות במועד. פי
 להקבר בהן לאחר הרגל.
ן הן הן  תניא, הן הן כוכי
ן כי  קברות, אלא שהכו
ן. רה והקברות כבני  בחפי
צד  ומחנכין את הכוכין. כי
ן אותן, אמר רב  מחנכי
 יהודה אם היה ארוך
, במתניתא תנא  מקצרו
ב בו. ועושין מרחי ך ו י  מאר
עד. מאי  נברכת במו
בר גוהא.  נברכת, גוהא ו
 פי׳ [מחמצן ונדיין דפרק
 לא יחפור]. ירושלמי
ל שהוא כ  נכרכת זה בקיע !
ב נקרא בקיע]. ועושין ש ו  ת
 אדון עם המת בחצר. פי׳
ץ ן בתו ו הארו ש ע  שאם י
ו כל העם מותר אמר  י
ן נ ת במוער, שאי ו ש ע  ל
ו מת. ת ל מ ן ש דעי ו  י
ן כל צרכי שי  כדתניא עו
ן ו ומכבםי ר ע ן ש י ז ז ו  המת ג
ן ו ארו ן ל שי עו  את כסותו ו
ן מעהב ן המנוסרי  מנסרי
ן בן ו ע מ ב. רבן ש  יום טו
א אל אומר אף מבי י מל  ג
] בצינעא ומנסרן  עצים [
ך] ביתו. ) [בתו ך לתו ) 
ו אלא  ירושלמי לא שנ
ו מפורסם, נ  באדם שאי
ב, מר אינו אדם תשו ו  כל
ב ו ש  אבל אם הוא אדם ח
לו ן אפי ו ארו ן ל שי  עו
. כד דמך ר׳ חנינה, ק] בשו ] 
ו ליה ד ן עב ן דרבנ  חברי
דים ק. והכל מו ן בשו  ארו
ותה דכו ץ ארזים, ו קו א י ל  ש
ו אבנים, ואם ב ל חצו  לא י
גחא דרי ח פלו בו ו חצו  הי
׳ אץ י נ ת . מ יהודה] ורבנן  ן
. י  נושאין נשים במועד כו
 מאי טעמא, אמר ר׳ חנינה
ן שמחת י ב  מפני שמער
. רב ת אשתו ת מ ש  הרגל ב
ם שנאמר  אמר משו
לא ך ו ת בחג ח מ ש  ו
י . עולא אמר מפנ  באשחך
 הטורח. ר׳ יצחק נפחא
ל פהיה טו י ם ב מר משו  או
רו  ורכיה, שאם אתה מחי
עד אף  להכניסה במו
 מעבירה הוא בכל השנה
בטל א י ל  כולה ש
ל  ממלאכתו ומכניסה ברג
ל כל אותה ט ב נמצא מ  ו
, כל אלו נן  שנה. ומותבי

עד, שא במו , אסורות לי לות אלמנות כר ן בתו ו  ׳שאמרו, כג



 עין משפט
• נר מצוה u 

 משקין בית השלחין פרק ראשון מועד קטן
 א ןטוש״ע א״ח סימן תקמו

 סעיף ג1:
 פה ב טוש״ע י״ל סי׳ רמנ

 סעיף טז גהגה״ה:

 מוסף רש״י
 באמה כליא עורב.
 טבלאות של אמה על אמה
 היו עושי! והן מלין כסכין
 סביבומיהס ומשמרין חלין
 בכולן ומחסין בהן גגו של
 היכל למנוע את העורבים
 מלישב (שבת צ. וכעי״ז
ו ו.ו ל״א  מוחות קז. וערכי
 בליא עורב מונע העורגים
 במו (מהליס מ< לא שכלא
ל דאחי . ושס) ערכי ךי  רממי
ן יום הכפורים.  להו עו
 שאכלו ושתו בתנופת הבית
 כלכתיב את המג שבעת
 ימים ושבעת ימים !שבת
. דבקו שערים. של ן  ל
 ביס קדשי הקדשים !שם!
 ולא היו מגיחין להכניס ארון
 לבית קדשי הקדשים וברכות
 כט.<. עשרים וארבע
 רננות. נין תפלה תתנה
 ותה איכא כ״ד (סנהדרין
 קז0 רינה תפלה תחינה
 כתובים בתפלת שלמה עד
 כ״ל, יש אומרים כ״ד
 ברכות דתענימ ולא נהירא
. שונאי דוד. !  >שבת ל
 משפחת שאול ושמעי וכיוצא
 בו !שם). על אותו עון.

 דנת שבע (שם).

 איבעי

 ממלאכתן

 למינטר עד ההג.
 שלא יתבטלו ישראל
 כך: איבעי ליה
 כליא עורב. שלא
 ן כ״כ ואע״פ שהוא
 מהבנין כלי שלא יביאו הטומאה אין
 זה צורך כל כך וגם בשעת הבנין
 בזמן שלא היה השכינה שורה בו

 לא היה צורך»:
 כאן

 ליה
 כלי
 כל

 לשיורי באמה
 היה צורך הבג

 מוהרי! לישא ערב הרגל. כלומר מותר לכתחלה ואע״ג לשבעת ימים של סעודה יהיו ברגל: עיקר שמחה. לנישואין חל יומא ובשאר
 יומי לא חשיב מערב שמחה בשמחה: עיקר טירחא. לנישואין ביום ראשון לנישואין: לחד יומא לא משהו אינשי. כלומר כיון שאינו יכול
 להתחיל אלא בערב הרגל אין ממתינין על הרגל דדלמא מתרמי מלתא דלא מצי מתחיל בערב הרגל ולא מתחיל כל הרגל: ועביד זי.
 יומי שמחה להכא ולהכא לחנוכת הבית ולרגל: ודלמא מעטר לא נטרינן. נישואין על הרגל כי היכי ללא נטר שלמה אבל אי מתרמי

 ליה עביד: אי הכי. דהיכא דאי
 אמותרין לישא ערב התל קשיא לכולהו לא

 קשיא למאן דאמר משום שמחה עיקר
 שמחה חד יומא הוא למ״ד משום טירחא
 עיקר טירחא הד יומא הוא למ״ד משום
 ביטול פריה ורביה לחד יומא לא משהי
 איניש נפשיה ודאין מערבין שמחה בשמחה
רעש שלמה בעת ההיא את  מנלן דכתיב 1
 החג וכל ישראל עמו קהל גדול מלבוא חמת
 עד נחל מצרים [לפני ה׳ אלהינו] שבעת ימים

 ושבעת ימים ארבעה עשר יום ואם איתא דמערבין שמחה בשמחה איבעי ליה
 למינטר עד חחג ומיעבד שבעה להכא ולהכא ודלמא מינטר לא נטרינן
 והיכא דאתרמי עבדינן איבעי ליה לשיורי פורתא שיורי בנין בהמ״ק לא
 משיירינן איבעי ליה לשיורי איבאמה >* כליא עורב אמה כליא עורב צורך
 בנין תבית הוא אלא מדמייתר קרא מכדי כתיב ארבעה עשר יום שבעת
 ימים ושבעת ימים למה לי שמע מינה הני לחוד והגי לחוד א״ר פרנך א״ר
 יוחנן אותה שנת לא עשו ישראל את יום תכפורים ותיו דואגים ואומרים
 שמא נתחייבו שונאיהן של ישראל כלייה יצתה בת קול ואמרת להם
 כולכם מזומנין לחיי העולם הבא מאי דרוש אמרו קל וחומר ומת משכן
 שאין קדושתו קדושת עולם וקרבן יחיד דוחת שבת דאיסור םקילה מקדש
 8דקדושתו קדושת עולם וקרבן צבור ויום תכפורים דענוש כרת לא כ״ש

 אלא אמאי היו דואגים התם צורך גבוה תכא צורך תדיוט תכא נמי מיעבד
 ליעבדו מיכל לא ניכלו ולא לישתו אין שמחת בלא אכילת ושתיה ומשכן
 דדחי שבת מנלן אילימא מדכתיב 2ביום תראשון 3וביום תשביעי דלמא
 שביעי לקרבנות אמר רב נחמן בר יצחק אמר קרא 4ביום עשתי עשר
 יום מת יום כולו רצוף אף עשתי עשר כולן רצופין ודלמא ימים הראויין
 כתיב קרא אחרינא 5ביום שנים עשר יום מת יום כולו רצוף אף שנים
 עשר יום כולן רצופין ודלמא הכא נמי ימים תראויין אם כן תרי קראי למת
 לי ומקדש דדוחה יום הכפורים מנלן אילימא מדכתיב ארבעה עשר יום
 ודלמא ימים הראויין גמר יום יום מהתם יצתה בת קול ואמרה להם כולכם
 מזומנין לחיי חעולם חבא ומגלן דאחיל לתו דתני תחליפא ״6ביום השמיני
 שלח את חעם ויברכו את המלך וילכו לאחליחם שמחים וטובי לב על כל
 הטובה אשר עשה ה׳ לדוד עבדו ולישראל עמו לאהליהם שהלכו ומצאו
 נשיהם בטהרה שמחים שנהנו מזיו השכינה וטובי לב שכל אחד ואחד
 נתעברה אשתו בבן זכר על כל הטובה שיצתה בת קול ואמרה להם
 כולכם מזומנין לחיי העולם הבא לדוד עבדו ולישראל עמו בשלמא
 לישראל עמו דאחיל להו עדן יום הכפורים אלא לדוד עבדו מאי היא אמר
 רב יהודה אמר רב ג<בשעה שביקש שלמה להכניס ארון למקדש דבקו
 שערים זה לזה אמר שלמה עשרים וארבע רננות ולא נענח פתח ואמר 7שאו
 שערים ראשיכם וגו׳ ולא נענה כיון שאמר 8ה׳ אלהים אל תשב פני
 משיחך זכרה להםדי דוד עבדך מיד נענה באותה שעה נהפכו פני שונאי
 דוד כשולי קדירח וידעו חכל שמחל לו הקב״ה על אותו עון ר׳ יונתן בן
 עםמיי ״ורבי יהודה בן גרים תנו פרשת נדרים בי ר׳ שמעון בן יוחי איפטור
 מיניה באורתא לצפרא הדור וקא מפטרי מיניה אמר להו ולאו איפטריתו
 מיני באורתא אמרו לית למדתנו רבינו בתלמיד שנפטר מרבו ולן באותה העיר
 צריך ליפטר ממנו פעם אחרת שנאמר ביום השמיני שלה את העם ויברכו
 את המלך וכתיב 9וביום עשרים ושלשת לחדש חשביעי שלח את העם אלא
 מכאן לתלמיד הנפטר מרבו ולן באותה העיר צריך ליפטר ממנו פעם אחרת
 א״ל לבדיה בני אדם הללו אנשים של צורה הם זיל גביתון דליברכוך אזל
 אשכחינהו דקא רמו קראי אתדדי כתיב 10פלס מעגל רגלך וכל דרכיך יכונו
 וכתיב 11אורח חיים פן תפלס לא קשיא כאן במצוה שאפשר לעשותה ע״י אחרים

 כאן

 רבינו חננאל
א ב הרגל. קשי ר ע ן ב  מוחרי
נן מאן . ופרקי  לכולהו
ה [עיקר ח מ ם ש ר משו מ א  ד
ומא הוא, ] חד י ר ח מ  ש
 והוא יום הכנסת הכלה
כן נמי ב. ו ב יום טו  בער
ם טירחא, ר משו מ א  ש
 א) כר׳ אבא דאמר עלת
 כלתא נפקת טרחוחא. מאן
ם פריה ורביה,  דאמר משו
י ה ש ד יומא לא מ ח  ל
ן ן דאי מנא ל  נפשיה. ו
ן שמחה בשמחה, י  מערכ
ה את מ ל ש ש ע י ב ו  דכתי
ו קהל מ ל ע א ר ש כל י  חחג ו
א תמת עד נחל ו ב ל ל מ ו ד  ג
נו  מצהים לפני ה׳ אלהי
ת ימים ע ב ש ת ימים ו ע ב  ש
 ארבעה עשה יום.
תר קרא, י  ואסיקנא, מדמי
ר ש י כתיב ארבעה ע  מכד
ת ע ב ש ת ימים ו ע ב  יום, ש
מ ״ , אלא ש  ימים למה לי
ת ח מ ש ד ו ב נוך ל  שמחת חי
ך . אמר ר׳ פרנ  החג לבד
 אמר ר׳ יוחנן אותה שנה
ו ביום הכיפורים, מ  לא צ
ן שמחה ב שמחה ואי  דכתי
ש,  בלא אכילה. מאי דרו
ן כ ש  קל וחומר, ומה מ
ת ש ו ד שתו ק ו ן קד י א  ש
ו ש אחרי  עולם דהא י
 קדושה, וקרבן הנשיאים
לא קרבן ד הוא ו חי  קרבן י
א ת שהו ב דחי ש , ו ר  צבו
בו  איסור סקילה וחקרי
ב ביום  בשבת, כדכתי
ום בי ( ו ר יום, ( ש  עשתי ע
ום דכתב קרא למה לי,  ובי
ו ל ד מה יום כו מ ל  אלא ל
לן ר כו ש ף אף שנים ע  רצו
בו בהן ן הקרי י פ  רצו
ש ד ק . מ השבת בכללן  ו

ך גבוה ר ו צ ת אלא כהקרבת קרבנות ד ב ן לא דחו ש כ ש מ , התם ב בו כלייה. דאמרי י א נתחי מ ץ ש ג א ו ו ד ן דנ״דחי ליה. והי כ ר כרת הוא, לא כל ש , ויום הכיפורים דאיסו ר ו היתר, וקרבן צבו ן אחרי ת עולם דאי ש ו ד ו ק ת ש ו ד ק  ש
ו ברכ י י שלח את העם ו נ ל להם, שנא׳ ביום השמי ח מ ן ש י י ה. ומנ א נתכוונתם אלא למצו ל י העולם תבא ש ימנים לחי צאת בל קול ואמרה להם כולכם מז ט. י ו י רך תד ו א צ ר באכילה ושתיה שהו ל יום הכפורים דאסו  נינהו אב
ע ב ן בת ש ו עו ל ל ח מ ע לכל ש י ד , שחו ו ד עבד ו ד ר עשה ה׳ ל ש ו זכה. על כל הטובה א ת ש אחד נתעברה א ל אחד ו כ י לב, ש ב טו ו שכינה. ו י ו מז ם, שנהנ ו נשיהן טהורוח. שמחי מצא ו ו כ לכו לאהליהם, שהל י  את המלך ו
ל א ר ש י ל . ו ן ו אותו עו ד ד עב ו ד ל הק׳ ל ח מ ל ש כ ד נוהע ל י , מ ך ד עבד ו י ד ך זכרה לחסד ח י ש ב פני מ ש ר ה׳ אלהים אל ת מ א ש , אלא כ ן לא נפתחו שיכנס הארו ו שערים זה בזה ו ק ב ד א נענה שלמה בנו בעת ש ל  ומיתת אוריה, ש
, תו ד איפטרי ב ו כ א ל , אמר לחו ו י פטר ר מיניה באורתא, בצפרא נמי אתו וקא מי פטו ן בן יוחי, אי ו ע מ ן גרים תנו׳ נררים בי ר׳ ש ן עבראי ור• יהודה ב ׳ יונתן ב י העולם הבא. ר ומנים לחי ל ואמרה כולכם מז צאת בת קו  עמו, שי

די אחרים, תה על י ] לעשו ר ש פ א ש ] ( י אפשר א ש לך במצוה ( ג ל ר י פלס מעג ש ר פ מ נהו ד הו כריה וליברכיה, אזל אשכחי י . שהי לגבי כר ן ו ל ו ו ב ר ד הנפטר מ נו חלמי ו רבי ו לימדתנ ו ל אמר ( י ) 

 איקרי ליה עביד איבעי ליה לשיורי
 בבנין עד הרגל כי היכי דליתרמי
 ליה תנוכת הבית ברגל: אמה כליא
 עורג. הגג כלה ומקצר למעלה
 עד כאמה ומתפין אותו שם בברזל
 ובמסמרים כדי שלא ישבו העורבים
 עליו זהו לא חשיב כבנין: ודלמא
 אמה כליא עורג נמי צורך גגין הוא.
 להכי לא שייריה. אלא כל היכא
 דאיתרמי ליה לנישואין ברגל לא
 ידעינן מנלן דלא עבדינן: שמע מינה
 הני לחוד. דלא מצי למיעבד ליה
 ביחד אפילו מתרמי: לא עשו ישראל
 יום כפורים. לסי ששבעה ימים
 שלפני סוכות כל יום עשו שמחה
 ומשתה דכתיב ויעש שלמה בעת ההיא
 אמ החג שבעת ימים ושבעת ימים
 ארבעה עשר יום: וקרבן יחיד. של
 נשיאים: דאיסור סקילה. דחמור
 מכרת: וקרבן צבור. דמה שהיו
 מקריבין בימי חנוכת הבית קרבן צבור
 הוא: ההם. במשכן דגבוה הוו
 קרבנות: הכא. בחנוכת הבית
 דהדיוט משתה: הכא נמי ליעגדו.
 קרבנות מיכל לא ליכלו: ביום
 השביעי. ומשמע לן יום ז׳ היינו
 שבת: דלמא שביעי לקרבנוה. שאם
 הקריב נשיא ששי בערב שבת מקריב
 נשיא שביעי באחד בשבת ומאי
 שביעי שביעי לקרבן נשיא: ביום
 עשהי עשר יום. האי יום יתירא
 משמע מה יום רצוף שאין בו הפסק
 אף כולהו י״א יום רצוף לליכא הפסק
 בינתיים אפילו בשבת: דלמא ימים
 הראויין. למשתה עביל משתה
 לאפוקי יום הכפוריס: גמר יום יום
 מההם. מנשיאיס למשכן לגמרינן
 מתרי קראי להוו רצופים אפילו
 בשבת אף משתה לחנוכת הבית הוו
 י״ד רצופים ואפילו [ביוה״כן: כ״ד
 רננוה. כתיבי בפרשה ה בין רנה
 ותתנה ותפלה ובקשהי): פרשה
 נדרים. מסכת נדרים: ביום
 השמיני. של חג היינו בעשרים
 ושתים: וכהיב וביום עשרים ושלשה.
 אלמא דבעשריס ושתים ובעשרים
 ושלשה איפטרו מיניה: של צורה.
 כלומר חכמים: פלס מעגל רגלך.
 כלומר שקול מצות ועיין בהן איזו
 מצוה גדולה ועשה הגדולה: וכהיב
 ארח חיים פן הפלס. דמשמע כל מצוה
 שתבא לידך עשה אותה בין גדולה בין
 קטנה ואל תניח קטנה מפני הגדולה:
 מצוה שאפשר לעשוחה עי׳י אחרים.
 תפלס פלס מעגל רגלך שתעשה
 אתה הגדולה וחבריך יעשו קטנה:

 ובמצוה

 מסורת הש״ס

 א) [שבת 5. ערכי! ו. ע״ש
 מנחות קז.] מדות סייד מ״ו,
) שבת ) [שגת צ. ע״ש], ג  פ
 ל. סנהדרין קז:,י)שנמלג:,
 ה) [מלטס א מ], ז) במ״א
 לימא ובקשה, t) [עי׳
 תוספות שנת צ. ל״ה מכליא
 ומוס׳ מנתות קז. ל״ה כליא

 ובערכין ו. ל״ה כגון],

 תורה אור השלם
ת ע ה ב מ ל ש ש ע ״  1. ו
ל כ ת הרוג ו א א י ה  ה
ל ו ד ל ג ה ו ק מ ל ע א ר ש  י
ל ח ד נ ת ע מ א ח ו ב ל  מ
ו נ י ה ל ן א י י נ פ ב ל י י צ  מ
ת ע ב ש ם ו י מ ת ן ע ב  ש

ר יום: ש ה ע ע ב ר  יביים א
 מלכים א ה סה
ם ו י ב ב י ר ק מ הי ה י  2. ו
ו נ ב ר ת ק ן א ו ש א ר  ה
ה ט מ ב ל ך נ י מ ן ע ן ב ו ש ח  נ
ב ר ז י ב ד מ : ב ה ד ו ה  י
א י ש י נ ע י ב ש ם ה ו י  3. ב
ע בן מ ש י ל ם א י ר פ י א נ ב  ל
ר ז מח ב ד מ : ב ד ו ה י מ  ע
ום ר י ש י ע ת ש ם ע ו י  4. ב
ל א י ע ג ר פ ש י א נ ב א ל י ש  נ
ר ו עב ב ד מ : ב ן ך כ  בן ע
ום ר י ש ם ע י נ ום ש  5. בי
ע ך י ח י א ל ת פ י נ נ ב א ל י ש  נ
ר ז עת ב ד מ ן עינן: ב  ב
ח ל י ש נ י מ ש ם ה ו י  6. ב
ת ו א כ ר ב י ם ו ע ת ה  א
ם ה י ל ה א ו ל כ ל י ך ו ל מ  ה
ל ל כ ב ע י ל ב ו ט ם ו י ח מ  ש
ה יי ש ר ע ש ה א ב ו ט  ה
ל א ר ש י ל ו ו ד ב ד ע ו ך  ל
: מלכים א ח סו ו  עמ

ם כ י ש א ם ר י ר ע ו ש א  7. ש
ם ל ו י ע ח ת ו פ א ש נ ה  ו

: ד ו ב כ ך ה ל א מ ו ב ן  ו
 תהלים כד ו
ב ש ל ת ם א י ה ל  8. ץ א
ה ר כ ף ז י ח י ש י מ נ  פ

: ך ד ב ד ע י ו י ף ד ס ח  ל
כ  דברי הימים ב ו מ
ה ש י ל ש ם ו י ר ש ם ע ו י ב  9. ו
ת ח א ל י ש ע י ב ש ש ה ד ח  ל
ם י ח מ ם ש ה י ל ח א ם ל ע  ה
ה ב ו ט ל ה ב ע בי ל ו ז נ  ו
ד י ו ד ה ץ ל ש ר ע ש  א
ל א ר ש י ל ה ו מ ל ש ל  ו
: דברי הימים ב ז י  עמו

ך ל ג ל ר ג ע ס מ ל  10. פ
ך יבנו: י כ ר ל ד כ  ו

י ד כו ל ש  מ
ס ל פ ים פן ת ח חי ר  11 . א
: ע ך א ת ה ל י ת ל ג ע ו מ ע  נ

י ה ו ל ש  מ

 הגהות הב״ח
א) גשי באמה כליא עורג. ) 
 נ״ב לשון כלר ומניעת
 העורבי׳ מלישג וכן סי׳
 הערוך אלא שכתב דבמקדש
 ראשון לא היה צדך נליא
 עורנ ע״ש והתוס׳ נסרק
 ר׳ עקינא כמנו דמוכח כא[
 שהיה במקדש ראשו! כליא

 עורב:

 גליון הש״ם
 גמ׳ דקדושתו קדושת
 עולם. עיין שנועות דף טז
 ע״נ תוס׳ ד״ה קלושתו:

 א) לנרי ל׳ אנא נמצא בירושלמי כאן הלכה ז׳ א״ר נא עלת כלתא נפקח טרחותא.



 מסורת הש״ס

 א) ןצ״ל לנדה כ״ה נע״י],
 ב) ןכי], ג) ןצ״ל שרק עי׳
 רש״י וכן גי׳ הערוךן, ד) ע״ז
 ו:, ה) שם נ., 0 שבת פ:
 ע״ש פסחי׳ מג. ע״ש,
 t) מגילה יג. מנחות פו. ע״ש,
 ח) ןעי׳ רש״י מנתות פו.
 ל״ה סטכתא], ני) [שנת פ:
 ע״שן, י) כן פי׳ הערוך ערך
 פקס ועיין פי׳ רש׳׳י שבת
 סל: ל״ה ילא תסקוס ישני
 הפירושים שהביא שס צל:
 ר״ה יכן הפוקסת, 5) ןאלים
 יעג״ן], ל) [פ״ק לשבת סוף
) צ״ל מפרש  הלכה נ], מ
 נגמ׳ לפיקסת היינו פירכוס
 ישם יז. פי׳ גקוננו׳ לפירטס
 היינו קליעת שער ע״ש תיס׳
) [צ״ל  ל: ל״ה סוקסת, ג

) רש״א,  שני], ס

 הגהות הב״ח
 (א) גט׳ אשה לא תסול
 במועד מפני שניוול כו׳
 מפני שמיצר הוא אמרו
 לו אע״ס שמיצר הוא
 עכשיו שמת: (ב) רש,׳־
 ל״ה לקל טבלא כו׳
 הכי עבלא לרהוט בת
ג) תום׳ ל״ה  שיתין: (
 כאן כו׳ בן יוחי
 כדאמרינן בירושלמי
 זה שננו: (ד) ל״ה
 סוקסת כו׳ לבפרק המצניע
 אמר דפוקסת מתחייבת
 בשבת: (ה) בא״ד תוטין של
 גצק והוא תקון על פניה:

 גליון הש״ם
 תום׳ דייה כאן בטצוה
 וכו׳ וק׳׳ש אין מפם־קין.
 להליא איתא בשבת לף יא
 ע״א ללק״ש מפסיקין

 וצ״ע:

 הגהות הגר״א
 [א] גטי וא״ל מעברת סכין
 ע״פ של מטה נצ״ל. (יכ״ה
 ברש״י וד״ף ורא״ש

 ומרלכי):

 הגהות מהר״ב
 תשבות

 א] תום׳ ל״ה כאן נמצוה
 שאי אפשר וכו׳ ובירושלמי
 וה שמו יכו׳. הוא מלשון
 ישננמס כמ״ש מהרש״א.
 וכן הוא בלשון הירושלמי
 מ״ל וה שינון וזה שינון:

 עין משפט • משקין בית השלחין פרק ראשון מועד קטן
• u נר מצוה 

 וכמצוה שא״א לטשוחה ט״י אחרים. אל תפלס אלא מצוה שבא
 לידך בין גדולה בין קטנה עשה: ובל חפציך לא ישוו בה. שתבטל
 כל תפציך בשביל שתעסוק בתורה: חפצי שמים ישוו בה. כלומר
 שאס יש לך לעסוק במצוה תבטל תלמוד תורה ועסוק במצוה:
 דאפילו חפצי שמים לא. דמבטל
 מצוה ועוסק בתלמוד תורה: חעייל
 ולא חיפוק היפוק ולא סטייל. משמע
 ליה בסחורה תעייל ולא תיפוק שתביא
 סחורה ולא תמכרנה תיפוק ולא
 תעייל שתוציא בסחורה במקום אחר
 ולא תביאנה: חעייל כלחא. שדרך
 כלתא הולכת אצל הבעל: ולא היפוק.
 דלא לימות בנך דהדרי נפקי מינך
 והדד לבי גשייהו: שהא חדחא.
 זו שנה ראשונה של נישואין דכתיב
 כי יקח איש אשה חדשה לא יצא וגו׳
: ליחרב ביהך. בית ( ל ס כ י ר כ ל ) 

 קברתך דלא תמות אלא תחיה לאורך
 ימים: לא הבוש ולא ההבייש. לא
 תיבוש אחדגי כדי שלא תתבייש שלא
 תבא לידי כך פן תתבייש: והנא
 בה. ושנה בה לא יבושו עמי לעולם
 והיינו לא תבייש ולא תתבייש:
 כוהלה. נותנת כחול בין עיניה כדי
 שדומות נאים: פוקםה. מחלקת
 שערה לכאן ולכאן,): ומעברה סרק
 על פניה. סם אחדל) כדי שתראה
 אדומה: סכין על פניה של מטה.
 כדי להעביר שער של מטה: היהה
 מיקשטא. כי הני קשוטין כדאמר
 הכא: באגפי כלהה. שהיתה כל כך
 זקינה שהיתה לה כלה שהיא אשת
 בנה: לא שנו. הא דאמר עושה
 אשה תכשיטיה: אלא ילדה. בחורה
 שדרכה בכך ולהכי הוי לה שמחה
 במועד: אבל וקינה לא. והיכי
 עבדא אשתך הכי דמיקשטא הא
 הויא זקינה: ואפילו עומדה טל
 פחח קברה. שריא להתקשט: לקל
 טבלא רהטא. פירוש קשקוש הזוג
 ר״ל מיני זמר בהילולא וכי היכי
 דרהטא ילדה בת שית לקל הילולא
 הכי עבדא (» בת שיתין והכי נמי
 מיקשטא: שניוול הוא לה. שגנאי
 הוא לה וניוול בסיד ומצטערת בסיד:
 שיכולה לקפלו במועד. אע״פ שהיא
 מנוולת בסיד: שמחה היא לאחר
 זמן. במועד לסוף המועד לאחר
 שקפלמו את הסיד שטפלה לפי שמשיר
 את השער ומעלן את הבשר והואיל
 להאי סיל משמחחה לאחר זמן להכי
 שד לה לטופלו במועל אע״פ שהיא
 מצירה עכשיו: ומי איח ליה לרבי
 יהודה האי סברא. אע״ג שהיא
 מצירה עכשיו שמחה וכו׳: נפרטים
 מהם. מהכותיס ביום חגם מפני
 שהוא מצער דכל אדם שפורע מיצר
 אבל לא משלמים להם ממון ביום
 חגם לפי שמשמחם ביום תגס ומודה
 לע״ז כדפי׳ במס׳ ע״ז: שמח הוא
 לאחר זמן. שפרע לו ואמאי נפרע

 כאץ במצוה שאי אפשר לעשותח ע״י אחרים. עשיית מצוה עדיף
 שהד מפסיקין אפילו לר״ש בן יותי לעושה סוכה ולולב
ק״ש אין מפסיקין לר״ש בן ו  כדאי׳ בירושלמי אבל בהפסקה דתפלה 8
 יוסי») א] ובירושלמיל) זה שננו וזה שננו ואין מפסיקין שננו מפני שננו:

 פוקסת. פי׳ בקונטרס מתקנת
 שער שלא יתפזר וקשה
( ם ש : ו ל ף צ ת ד כ ש  דבסרק המצניע (
 אמר (י) דמתחייב בשבת משוס נווה
 ועוד דסורקת ה״ל למיתני כמו גבי
) ובס׳ קמא דכתובות . ר מכ י ז נ  נזיר (
: ושס<«<פירש בקונטרס קליעת  >לף ל
 שער וקשיא דבפרק המצניע שונה
 גודלת ופוקסת ואין לפרש מעברת
 סרק על פניה דהכא תגי תרוייהו
 וגם בפ׳ ״קמא דכתובות ויש לפרש
 דמתקנת שערה בידיה חוץ לצעיף
 וריב״א מפרש שנותנת חוטין של בצק
 (י) ג»נדקין] על פניה להאדים הבשר
 והיינו טוייה והאי דקורא ליה
 בירושלמי צובע שהוא מאדים הבשר
 ובנין נמי שייך בתיקון האשה למאי
ת לף צה.) כ ש  דמפורש סוף המצניע (
 משום בונה ומייתי קרא דויבן את
 הצלע: סטכת. בסרק כל
) מפרש . ו ת לף פ ו ח נ מ  הקרבנות (
 לשמן המור הוא סטכת ובפי קמא
) מאי שמן המור רב . ג  למגילה (לף י
 הונא אמר רבי חייא סטכת:

 ההליוט

 מוסף רש״י
 ופוסקת ומעבירה שרק
 על פניה. טינפא״ל נלע״ז
 והוא אלום 1שבת סד:) יש
 מרבותי אומרים מתקנת
 שערה המסרק או גירה ויש
 שמפרשי( טמה כמין גצק
 על פניה וכשמטלו מאלים
 הבשר!שם צד:!.לא תסוד.
 לא תתן סיד על שניה
ול ו  במועד, מפני שני
 הוא לה. בעודי על פניה,
 ואף על פי כשנוטלתו
 מאדימה ומצהיל פניה, טון
 להנאה זו אינה אלא על
 לאחר המועל, וניוול בתוך
 המועל אסור וע־ז ו:<.
 לקפלו. לנוטלו מעל פניה,
 במועד. כגין שגאה לסוד
 בתחלת המועד ולבסוף יום
 או יומיס תטלנו ונהנית
 הימני בתוך המועד !שם;.
 שמח הוא לאחר זמן.
 למחר !ישם ב.:!. דכולהו
 מצר עכשיו ושמח
 לאחר זמן נינהו. כל מה
 שהתירו לעשות במועל מיצר הוא באותה שעה, כגון שחיטה ומיקי! סעולה והמירו לי משים שמתה ללאמר ומן שבתוך המועד
 >ע״ז ו:׳. שהגיעו לפירקן ולא הגיעו לשנים. שהביאו שתי שערות ולא גאו לכלל שנים הראויות לכך, ומתביישות נלבר
ש ומשיר את השער (פסחים שסו. סטכת. לא איתפרש >שם! או: שקורץ  (שבת פ: וכעי״ז פסםים מג.). טופלות. מושחות (שבוז ש
ר את השער. לפי שהוא מסר ויש בו כח ומנחות  נלכמ״א >סנחות פו.). ולמה סכין אותו. היינו שמן המור >שבת פ:!. שמשי
 פו.:. ומעדן את הבשר. מצהיב (םגילה יג. ובב״ח הוסיף: ומצהילו אשקלייר״א (פסחים שם). טפלה. בסיל וישבת שס1. שקל
 בה ד׳ מאה זוזי. שנתייפה וקפצו עליה המהוגנין לה ונמנו לו ממון 1שם:. דשתי שיכרא. השכר משחיר ומרבה שיער(שם).

 כאן במצוה שא״א לעשותה ע״י אחרים הדר
 יתבי וקא מבעי לתו כתיב 1יקרה היא מפנינים
 וכל חפציך לא ישוו בה הא חפצי שמים
כל חפצים לא ישוו בה  ישוו בה וכתיב 2
 דאפילו חפצי שמים לא ישוו בה כאן אבמצוה
 שאפשר לעשותה ע״י אחרים כאן במצוח
 שאי אפשר לעשותת ע״ י אחרים אמרו ליה
 מאי בעית הכא אמר לחו דאמר לי אבא זיל
 גבייהו דליברכוך אמרו ליה יהא רעוא דתזרע
 ולא תחצד תעייל ולא תיפוק תיפוס ולא
 תעייל ליחרוב ביתך וליתוב אושפיזך לבלבל
 פתורך ולא תתזי שתא חדתא כי אתא לגבי
 אבות א״ל לא מבעיא דברוכי לא בירכן
 אבל צעורי צעורן א״ל מאי אמרו לך תכי והכי
 אמרו לי א״ל הנך כולהו ברכתא נינתו
 תזרע ולא תחצד תוליד בנים ולא ימותו תעייל
 ולא תיפוק תעייל כלתא ולא לימותו בנך
 דליפקון תיפוק ולא תעייל תוליד בנתא ולא
 ימותו גוברייהו וליחדרו לותיך ליחרוב ביתך
 וליתוב אושפיזך דהאי עלמא אושפיזך ותתיא
 עלמא ביתא דכתיב 3קרבם בתימו לעולם
 אל תקרי קרבם אלא קברם לבלבל פתורך
 בבני ובנתא ולא תיחזי שתא חדתא דלא תמות אנתך ולא תנםב אינתתא
 אחריתי ר׳ שמעון בן חלפתא אפטר מיניח דרב א״ל "< (אבוח) זיל לגביח
 דליברכך א״ל יהא רעוא דלא תבייש ולא תתבייש ניאתא גבי אבוח א״ל
 מאי אמר לך א״ל מילין בעלמא הוא דאמר לי א״ל ברכך ברכתא דברכן
 קודשא בדיך תוא לישראל ותנא בת דכתיב 4ואכלתם אכול ושבוע ותללתם
 וגו׳ ולא יבושו עמי לעולם וידעתם כי בקרב ישראל אני וגו׳ ולא יבושו
אלו תן תכשיטי נשים כוחלת  עמי לעולם: ועושה אשת תכשיטית: ת״ר ;
 ופוקםת ומעבירת ג<(םרק) על פנית ואיכא דאמרי מעברת w םרק על פניה של
 מטח דביתחו דרב חםדא מקשטא באנפי כלתת יתיב רב תונא בר חיננא
 קמית דרב חםדא ויתיב וקאמר לא שנו אלא ילדת אבל זקנח לא א״ל
 חאלתים אפילו אמך ואפילו אימא דאימך ואפילו עומדת על קברת דאמרי
 אינשי בת שיתין כבת שית לקל טבלא רהטא: ר׳ יהודה אומר לא תסור:
 תניא רבי יהודה אומר ייאשת לא תסור יא< מפני שניוול הוא לה ומודת ר׳
 יהודה גבםיד שיכולה לקפלו במועד שטופלתו במועד שאע״פ שמצידה
 היא עכשיו שמחה היא לאחר זמן ומי אית ליה לרבי יהודה האי םברא
 והתנן הירבי יהודה אומר נפרעין מהן מפני שמצר יאמרו לו אע״פ שמצר
 עכשיו שמח הוא לאחר זמן אמר רב נחמן בר יצחק הנח להלכות מועד
 דכולחו מצר עכשיו ושמח לאהד זמן נינהו רבינא אמר כותי לענין פרעון
 לעולם מצר ייאמר רב יהודת בנות ישראל שהגיעו לפירקן ולא חגיעו לשנים
 עניות טופלות אותן בםיד עשירות טופלות אותן בסולת בנות מלכים בשמן
 המור שנאמר 5ששה חדשים בשמן המור ״מאי שמן המור רב הונא בר חייא
 אמר םטכת ח׳רב ירמיה בר אמי אמר שמן זית שלא הביא שליש תניא רבי
 יהודה אומר אנפיקינון שמן זית שלא תביא שליש ולמת םכין אותו שמשיר
 את תשער ומעדן את הבשר ט<רב ביבי הוה לית ברתא טפלה אבר אבר שקל
 בה ד׳ מאה זוזי תות תתוא כותי בשבבותיה דת״ל ברתא טפלה בחד זמנא
 ומתת אמר קטלא ביבי לברתי אמר רב נחמן רב ביבי דשתי שיברא
 בעיין בנתית טפלא אנן דלא שתינן שיכרא לא בעיין בנתין טפלא:

 ההדיוט

 א מיי׳ פ״ג מהלכות ת״ת
 הלכה ד:

ו ב ג מיי־ פ״ז מהל׳ יוס  פ
 טוב הלכה כ סמג צאוין
 עה טיש״ע א״מ סי׳ תקמו

 סעיף ה:
ו ד מיי׳ פ״ט מהלכית  פ
 ע״ז הלכה א סמג
 לאוין מה טיש״ע י״ד סי׳

 קמח סעיף א:

 תורה אור השלם
 1. יקרה היא מפנינים
 וכל חפציך לא ישוו
 בה: משלי ג טו
 2. בי טובה חכמה
 מפנינים וכל חפצים לא
 ישוו בה: משלי ח יא
 3• קרבם בתימו לעולם
רר קראו  משכנתם לרר ן

 בשמותם עלי אדמות:
 תהלים מט יב
 4. ואכלתם אכול ושבוע
 והללתם את שם י;
 אלהיכם אשר עשה
 עמכם להפליא ולא
 יבשו עמי לעולם:
 וידעתם כי בקרב ישראל
 אני ואני יי אלדיכם ואין
 עוד ולא יבשו עמי
 לעולם: יואל ב כו-כז
 5. ובהגיע תר נערה
 ונעךה לבוא אל המלך
 אחשורוש מקץ היות לה
 בדת הנשים שנים עשר
 חלש כי כן ימלאו ימי
 מרוקיהן ששה ךוךשים
 בשמן המיר וששה
 ךוךשים בבשמים

 ובתמרוקי הנשים:
 אסתר ב יב

 מהן אבל לרבי יהולה לא אית ליה
 האי סברא למשוס שמיצר עכשיו שרי והיכי אית ליה האי סברא גבי טפול אע״ג שהיא מצירה עכשיו שמחה היא לאחר זמן: הנח
 להלכוה מועד. להכי א״ר יהולה הכא לשד אע״ס שהיא מצירה כו׳: דכולהו הלכוח מועד. לשד משום האי טעמא נמי שרו כגון אפיה
 ובישול למצער השתא כשהוא אופה ומבשל ולהכי שד דשמח הוא כשהוא אוכל אפייתו ובישולו בי״ט: כוהי לעולם מיצר. שפורע ולהכי
 לא אית ליה לל׳ יהולה התם אע״פ שמיצר שמח וכו׳ אבל לעיל גבי טפול אית ליה לר׳ יהולה אע״פ שמצירה עכשיו שמחה לאחר זמן:
 שהגיעו לפירקן. לשיער: ולא הגיעו לשנים. שאינן בנות י״כ שנה ויום אחל שעליין אינו לין שיהא להן שער ובושות על כך: טניוה
 טופלוה. השיער בסיל ומשירות אותן: אנפיקיגון. היינו אנפיקינון רקתני התם במנתות (לף פה:) אנפיקינון לא יביא היינו אותו שמן
 שעושין מזיתים: שלא הביאו שליש. שלא בישלו שליש: ולמה סכין אוהו. אכל הני קא מהרר לקאמר טופלין כוי: ושקל בה ארבע מאה זוזי.
 שנתייפת ונטל מבעלה כך: טפלה כולה בחד זימגא. לסבר למיעבל כרב ביבי׳ ומתה: בעיין בנהין טפלא. לשכר מגרל השער ומעבה את הבשר:

 תופר

 רבינו חננאל
 אבל מצות שאי אפשר
 לעשותה על ידי אחרים,
 אורת חיים פן תפלס. תוב
 כתיב, יקרה היא מפנינים
 וכל חפציך לא ישוו בה,
 הא חפצי שמים ישוו
 בה במצוה שאי אפשה
 לעשותה על ידי אחרים,
 וכל חפצים לא ישוו
 בה במצוה (שאי אפשר)
 [שאפשר] לעשותה על ידי
 אחרים. אמר להו אבא
 שדרני לגביכו דחיברכון
 יתי, אמרו ליה תהא
 רעוא דתזרע ולא תחתצד,
 פי׳ דתוליד בנים ולא
 תקברם. תעיל ולא תפיק,
 תעיל כלתך לביתך ולא
 תוציאם. תפיק ולא תעיל,
 תוציא כנות לבית בעליהן
 ולא ימותו בעליהן וישובו
 אליך. ליחרב ביתך וליתיב
 אושפיוך, פי׳ יהיה ביתך
 הריבה והוא מקום קברך
 שאתה עתיד להקבר בו
 כי הוא ביתו של אדם,
 כלומר תאריך ימים בעולם
 הוה הנקרא אושפיזא,
 וישאר מקום קברך תרב
 תנקרא ביתך, שנאמר
 קרבם בתימו לעולם,
 קברם בתיהם לעולם.
 ליבלבל פתורך, כלומר
 יהיו לך בנים הרבה
 יבלבלו שלתנך. ולא
 תיחוי חדא, דלא תימות
 אתתך ותיסב אתריתי.
 אמר ליה ר׳ לבריה, זיל
 לגביה שמעון בן חלפתא
 דליברכך, אול לגביה אמר
 ליה תהא רעוא דלא תיבוש
 ולא תתבייש. אמר ליה
 אבוה ברי ברכך ברכתא
 דברכינהו קב״ה לישראל,
 ותנא ביה, שנא׳ ואכלתם
 אכול ושבוע ותללתם וגוי.
 ועושה תכשיטיה כמועד.
 תנו רבנן אלו הן תכשיטי
 נשים, גודלת כוחלת

 פוקסתא) נוטלת שערה וציפרניה ומעברת שרק מעל פנית, איכא דאמרי מעברת סכין על פניה של מטה. דביתהו דרב חסדא
 הות מיקשטא כאנפי כלותיה כוי, ואפי׳ עומדת על פתח קיברה, דאמרי אינשי כת שיתין כבת שית(לכל) [לקל] טבלא רהטאי. ר׳
 [יהודה] אומר לא תסוד כוי. תניא ר׳ יהודה אומר אשה לא תסוד במועד מפני שניול הוא לה אם היא תשאר בסיד. ומודה בסיד
 שיכולה לקפלו במועד שטופלתו במועד, ואע״פ שמצירה עכשיו שמיחה היא לאתר זמן. ומי אית ליה לד׳ יהודה האי סברא
 [והתנן] כראשון ןמןמסכת ע״ו ר׳ יהודה אומר נפרעץ מה; מפני שהוא מיצר כוי. ופירק רב נהמן בר יצחק הנח להלכות המועד

 אן נ״ה נוסתפ הנרייתא נירישלמי כאן הלנה זי.



 עין משפט
 נר מצוה

ח א טיש״ע א״ח סי׳  פ
 תקמא סעיף ג:

ט ב מיי׳ פ״ס מהלכות  פ
 י״ט הלכה יג טוש״ע

 שס סי׳ פקמ סעיף ז:
 צ ג ד מיי׳ שס טור ש״ע

 שס סעיף ח:
א ה מיי׳ שס הלכה טו  צ
 טוש״ע שס סי׳ תקלו

 סעיף א:

 רבעו חננאל(המשך)
ו נ כל מי שאי מן ו  א) זהו או
. אמר ר׳ ן מ ו י א נ י ג א י ו ז  מ

פר כיסים ט תו ו י ן הד מו  סי
ן את י ג  כיסים. מסר
מר ת, ר׳ יוסי או טו  המי
. ר׳ חייא בר אבא ן  ממתחי
יהו י , תרו גי ר׳ אמי פלי  ו
ם דחוקיה ור• יוחנן  משו
ץ ג ר ס , חד אמר מ  אמרו
, ב ושתי ן אריגה ער ו  כג
ן שתי כלא ערב.  ממתתי
ן שתי בלא י ד אמר מסרג ח  ו
ן שאם היה  ערב, ממחחי
׳ ר׳ . מתני י ממתחו ו פ  ר
, ן י שו , ו ל  תלפתא בן שאו
, ופי  פי׳ תנא קמא ור׳ י
ן חבלים י ל י ש פ ן מ י א  ש
 לכתחלה. ומתמה רב נחמן
ן ר יצחק מי איכא מא  ב
ן שתי כלא ר מםרגי מ א  ד
מר ר או  ערב, והתנן ר׳ מאי
ג בה ו סר  המטה משי
ר ש פ ה בתים, מי א ש ל  ש
ת בית בלא שתי ו ש ע  ל
לי עלמא  וערב, אלא כו
י ג י ערב כי פל ן שתי ו י  מסרג
ט לן פשי לא אי , ו ן  בממתחי
 בהדיא האי מיתוח מה
 הוא, אי שתי כלא ערב אי
. י ממתחו  אם היה רפו
א במני, מלי ר למי ש פ  א
ן ו י ת רפ ר למלאו ש פ  א
י תמטת בכסתות  חבל
ן י ד י  הרבה. [מהדי] מעמ
, ר׳ עד ם במו רי י נ ר ו ו  תנ
ן י ש ב כ ן מ מר אי  יהודה או
עד  את הריחים במו
ב , ר ן  כתחלה. מאי מכבשי
 יהודה אמר מנקר ריחיא,
ו הריחים ד מ ע י ן ש ו ׳ כי  פי
ן מנקרים בהן ו ח ט ל  מ
ן  נקרים קטנים כמי
ן ם כדי לטחו די ו ד  חי
אל אמר חי  במהרה. רב י
ן עליה נ  בית עינא. ומקשי
ן ו מפרק כג ב יחיאל, ו ר  ד
חי ביה ו ו כעי לאר  דנקרה ו
א ו ה ה ל ע מ ש א נ ו ב ה . ר  טפי
 גברא דהוה מנקר ריחיא
, אמר, עד ל מו ו ש ל  בחו
ב ו ל יום ט ן האי דמחי  מא
רב הונא ל גופיה. ו  ליתחי
ש אומרים דאמ׳  סבר לה כי
ש ר ן כל עיקר. ד י ש ב כ  אין מ
ן ריחים  רב חמא נוקרי
ם , משו עד ל מו ו ש ל  כחו
׳ סוס ו אפי נו אמר  רבי
ב כ ו ר ר ש חמו ו ו י ב על כ ו ר  ש
. ו י ל צפרנ טו י תר ל ו מו י  על

 א) לפנינו כירושלמי איתא כל
 שהוא מזווג את האמריות זהו
 הדיוט ופשוט דעס״ה יצ״ל

 נגי׳ רכינו ז״ל.

 משקין בית השלחין פרק ראשון מועד קטן
 ההדיוט תופר בדרכו. נראה לוקא לצורך המועל אפל בחנם
 למה יתירו אפילו על ילי שינוי מיהו לא איירי בלבד
 האבל להיכא לאיכא לבר האבל קיימא לן כר׳ יוסי לאין מצריך שינוי
 בלבר האבל והיכא לבגליו או מנעליו מק ולעין ואס יניח אותן
 על לאחר מועל יתקלקלו ראיתי רבותי
 שאין מקילין כלל להתיר אפילו על
 ילי נכרי כלאמרינן לקמן >דף יב.)
 כל שאינו עושה אינו אומר לנכרי
 ועושה ושמא לא היו חושבים אותו
 לבר האבל או שמא אין כל לבר
 האבל מותר בלא שינוי לבפ׳ מקום
 שנהגו (פסחים דף נה:< משמע לוקא
 עולי רגלים מתקנין מנעלים במועלי):
 במםרגין כולי עלמא לא פליגי
 דשתי וערב. תימה
 היאך מותר לעשות מלאכה כי האי
 בלא שינוי: ממתוהי נמי לא.
 בלאו הכי נמי נראה רמצי לאקשרי
 היכי קאמר ר׳ יוסי שאם היה רפוי
 ממתחו אבל לא מסרגין שמי וערב
 הא אפילו בשתי בלא ערב אסור:
 כיון דאפשר למלויי במאני. משמע
 לאין מותר אלא לצורך המועל:
 ה״ג רבי יהודח אומר אין מכבשין
 את הריהים בתהילה.
 ובחלשה קאמר להא בגמרא מתיר
 ישנה ואין נראה לומר לבגמ׳ למתיר
 ישנה משוס ר׳ אליעזר קאמר והא
 משמיה ליליה כי למה נלחוק לעשות
 מחלוקת חנם ועול ללכתחילה משמע
 חלשה ואס תאמר כבוש מאן לכר
 שמיה י״ל תנא קמא אמר מעמילין
 ובחלשה קאמר ומשמע אפילו כבוש
 ור׳ יהולה אוסר בכבוש ואית לגריס
 ר׳ יהולה אומר מכבשין את הריחיס
 ולא גרס לכתחילה והיא היא אבל
 עתה קשיא יותר כבוש מאן לכר
 שמיה תנא קמא נמי שרי יש לומר
 למ״ק שרי העמלה בעלמא שאין זה
 בנין גמור (י) וה״ה לאסר כבוש בין
 בחלשה בין בישנה ור׳ יהולה שרי
 כבוש בישנה וגירסא ראשונה נראה
 לרבי ומעמילין נראה לוקא העמלה
 לתנור אין זה בנין בתחילה אלא הוא
 עשוי כבר אבל אינו מחובר בקרקע
 וצריך לחברו ולטפלו בארץ כלמפרש
 בפרק כל הכלים (שבת דף קנה.) אי
 נמי ט ההוא לפ׳ המביא כלי יין
 (3יצה לל.) גבי מנור לבי״ט אין סכין
 אותו ואין טשין אותו במטלית וכו׳
 הכא במועל שרי ולקמן בשמעתין
 נמי קאמר ושוין שאין גוללים תנור
 בתחילה ובירושלמי תני ר׳ חלסמא
 ובלבל שלא יגלחנו בתתילה ופירש
 בתוספ׳ ללא ילע מאי גילוח ול״נ
D שרוכב ID :לגרסינן שלא יגללנו 
 עליו. פי׳ בתוספת לצורך המועל
 משמע שאסור לרכוב בחנם:

 למישקל

 ההדיוט תופר כדרכו: היכי דמי הדיוט אמרי
 דבי רבי ינאי כל שאינו יכול להוציא מלא
 מחט בבת אחת רבי יוסי בר חנינא אמר
 כל שאינו יכול לכוין אימרא בחפת חלוקו:
 והאומן מכליב: מאי מכליב רבי יוחנן אמר
 מפסיע רבה בר שמואל אמר שיני כלבתא:
 מםתין את המטות: מאיי מםרגיז ומאי
 ממתחין כי אתא רב דימי אמר פליגי בה
 ר׳ חייא בר אבא ור׳ אםי ותרוייחו משמיח
 דחזקיה ור׳ יוחנן חד אמר מםרגין שתי וערב
 וממתחיז שתי בלא ערב וחד אמר מסתין
 שתי בלא ערב וממתחין שאם תית רפוי
 ממתחו איני ותא תני רב תחליפא בר שאול
 ושוין שאין מפשילין חבלים לכתחלח
 בשלמא למאן דאמר מםרגין שתי וערב
 וממתחין שתי בלא ערב היינו דקתני רב
 תחליפא בר שאול אושוין שאין מפשילין
 חבלים לכתחלה אלא למאן דאמר מםרגין
 שתי בלא ערב ממתחין שאם תית רפוי חיח
 ממתחו תשתא שתי וערב אמרת לא חבלים
 לכתחלח מיבעיא קשיא א״ל רב נחמן בר
 יצחק לרבי חייא בר אבין מי איכא למאן
 דאמר מסרגין שתי בלא ערב והתנן א<רבי
 מאיר אומר תמטת משיםרוג בת שלשה
 בתים אלא כי אתא רבין אמר במםרגין כולי
 עלמא לא פליגי דשתי וערב אלא כי פליגי
 בממתחין מר םבר ממתחין שתי בלא ערב
 ומר סבר שאם היה רפוי ממתתו מיתיבי
 מםתין את המטה ואין צריך לומר שממתחין
 דברי ר׳ מאיר ר׳ יוםי אומר ממתחין אבל לא
 מםתין ר״א אין ממתחין כל עיקר בשלמא
 למאן דאמר ממתחין שתי בלא ערב תיינו
 דאתו יש אומרים לאיפלוגי אלא למאן דאמר
 שאם תית רפוי ממתחו ליש אומרים ממתחו
 נמי לא אין כיון דאפשר לממליית במאני
 לא טרחינן: מתני' 8במעמידין תנור וכירים
 גוריחים במועד ר׳ יחודח אומר אין מכבשין

 את חריחים בתחילת: גמ' מאי מכבשין
 רב יחודח אמר מנקר ריחיא רב יחיאל אמר
 בת עינא מיתיבי מעמידין תנור ובידים
 במועד ובלבד שלא יגמור מלאכתן דברי
 רבי אליעזר וחכמים אומרים אף יגמור רבי
 יחודת אומר משמו מעמידין את תחדשח
 ומכבשין את הישנה ויש אומרים אין מכבשין
 כל עיקר בשלמא למאן דאמר מכבשין
 מנקר ריחיא חיינו דמשכחת לת בישנת אלא
 למאן דאמר בת עינא ישנה בת עינא למת
 לח כגון דקא בעי לארווחי טפי פורתא רב

 הונא שמעיה לההוא גברא דקא מנקר ריחיא בחולא דמועדא אמר מאן
 תאי 3*איתחיל גופיה דקא מחיל חולא דמועדא םבר לה כיש אומרים
 דרש רב חמא ינוקרין ריחים במועד משום >*< רבי מאיר אמר אפילו סוס
 שרוכב עליו וחמור שרוכב עליו הג<(ומותר) ליטול צפרנים בחולו של מועד

 אבל
 יתחלל גופו: מוהר ליטול. להן צפרניס כלרך העושין עכשיו לסוסים שלנו לאי לא עביל ליה הכי הוה ליה צערא ולא מצי אזיל:

 אבל

 הופר כדרכו. בחולו של מועל: היפי דמי הדיוט. שאינו אומן
 שתופר כלרכו: מלא מחט בבה אהה. שאינו יכול ללקוט נימי
 התפירה של תלוק כלי לתפור כשהוא תופר תותב תתיבות הרבה
 כמלא אורך המחט ואח״כ מושכה מן הבגל ונמצאו תפירות הרבה

 במשיכה אחת והיולע לעשות כן אומן
 הוא: שאינו יכול לכוין אימרא
 בחפח חלוקו. שאינו יולע לתחוב
 אותו בגל עב שעושין ממנו אימרא
 בחפת מלוקו אלא שבמקום אחל
 מקצרו ובמקום אחר מרחיבו: האומן.
 החייט מכליב: מפסיט. שאינו תופר
 ביושר אלא מפזר התפירה ולהכי קרי
 מכליב שלומין תחובי המחט לשיני
 הכלב רחוקות זו מזו כשיני הכלב:
 כלבחא. שאינו תופר כלרכו «< תוחב
 זה בסמוך זה אלא שתוחב המחט
 פעם אחת למעלה ופעם אחת למטה
 ולהכי קרי ליה כלבתא להכי קיימי
 שיני הכלב שן אחל גבוה מחבירו:
 מסרגין שהי וטרב. שאורגין מטה
 של חבלים בשתי וערב: שהי בלא
 טרב. שמותח השתי ואינו אורג בה
 הערב: שאם היה רפוי. זה שנארג
 ימים רבים והיו החבלים רפרין
 ותלוין למטה שאינן ממוחין ממתחן:
 ושוין. רבי מאיר ור׳ יוסי: שאין
 מפשילין חבלים לכהחלה. שאין
 גוללים חבלים לכמחלה: המטה.
 לעולם אינה מקבלת טומאה על
 שיסרג בה ג׳ בתי נידן שהשמי כבר
 מתוח ואורג בה שלשה בתי נידן
 לערב. אלמא למסרגין קרי שתי
 וערב: היינו דאהו יש אומרים
 לאפלוגי. דאפילו שתי בלא ערב
 לא מצי: ממחח נמי לא. בתמיה.
 אתו יש אומרים למיסר נמי מתוחי
 ואמאי הא לא קעביד מלאכה ואי
 לא עביד הכי לא מצי למיזגא עלה:
 אין. ודאי אמו יש אומרים למיסר נמי
 מתוחי משוס דהואיל ואפשר למלייה
 למטה במאני על לעיל והדר מצי
 למירמא עלייהו כרים וכסתות
 למיזגא עלייהו: לא טרחינן. להוי
 טורח רלא צריך: מתני׳ מטמידין
 חנור וכירים. שעושין אותם לכתחלה
 כראמרינן לקמן. תנור תוכו חלול
 מקום שפיתת «) שתי קלירומ טרה
 מקום שפיתת קלירה אחת: מכבשין.
 א] בגמ׳ מפרש: גמ׳ מנקר ריהיא.
 שכשהיא ישנה וחלקה ואין התטין
 יכולין לפרך מנקדן אותה חומטן
 אותה כלי שלא יהא שוה כרי שיפרט
 החטין תחתיה: בה טינא. נקב
 שעושין באמצע הריחיס שהתבואה
 נופלת לתוכה: היינו דמשכחה לה
 בישנה. לפי שהישנה צריכה לכך
 שכבר היא חלקה לפי שתדיר היא
 טוחנת: אלא למאן דאמר. דמכבשין
 היינו בת עינא ישנה בת עינא למה
 והלא כבר אית לה בת עינא שכבר
 היא ישנה מלטחון ואי לא הוי לה בת
 עינא לא מצי למיטתן: כגון דבעי
 לארווחי. האי במ עינא טפי ובי
 האי גוונא משכחת לה בישנה: מנקר
 ריחיא. בישגה: איהחיל גופיה.

 מםורת הש״ס

 א) כליס פט״ז מ״א,
) [צ״ל ) [עירובי! קל.], ג  כ
) ףע״ש גססמיס  מותר], ד

 מוס׳ ל״ה עולי רגלים],

 הגהות הב״ח
 (6) גם׳ מקרי! ריסים
 במועל משוס רבינו אמרו
 (אפילו) מז״מ ונ״ג בס״א
 ל״ג ליה. עול נ״ג ונראה
 לרבינו הוא רב ועי׳ במ״ש
 פ׳ לולב הגזול לף לג ע״א
 אפרש״י רבינו רבי שס
 הארכתי על זה: (ב) רש״י
 ד״ה כלבתא כו׳ כלרכו
0 ד״ה  לתחוב זה: (
 מעמידי! כו׳ מקום שפיתת
 קדירה אחת כירה מקוס
 שפיתת שתי קדירות. נ״ג
 כ״ה בריש פ׳ טרה:
) תום׳ ד״ה ה״ג ר״י כו׳ ד ) 
 שאי! זה בני! גמור אבל
 בנין בתחילה אסור

 וה״ה דאסור כבוש:

 גליון הש״ם
ו ן תנ ד־ ׳ מעמי י נ ת  מ
־יחים כצ״ל:  וכ־רים ו

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] רש׳" [סוף] ל״ה
 (מכבשי! בגמ׳ מפרש)
 [מעמילי!]. נ״ב עי׳ גלה כו
 ע״ב בתוס׳ ל״ה בפלוגמא

 וכו׳ ועיין ולו״ק:

 רבינו חננאל
רות י לתו אע״פ שמצ  דכו
. ת לאחר ומן ו ח מ ו ש י ש כ  ע
ב ב יהודה אמר ר  אמר ר
עו י ל שהג א ר ש  בנות י
, עניות לא הגיעו רקן ו  לפי
ת אותן בסיד, ו פל  טו
ת בסולת, בנות ו ר  עשי
ר והוא ן המו מ ש  מלכים ב
ן מ י ש  סטכת. איכא דאמר
ש. י א הביא של ל  זית ש
ן זית מ נון ש  תניא אפיקי
ש סכין י ל א הביא ש ל  ש
ער ר את השי י ש מ  אותו ש
ט ו י . ההד ן את הבשר מעד  ו
ץ ר ד א . בתלמו פר כדרכו  תו
כך ש לפי ר ו פ ל מ א ר ש  י
י ר׳  כתבנו והנחנו זה. דב
ו ממלא  ינאי אמרי, כדרכ
ב אתת ל כ  את חמחט מ
 אחת. ר׳ יוחנן א׳ כדרכו
 אפי׳ אחת אחת, מכליב
ג. לו ר הדי מ ו ל  מפסע, כ
ע לרי יוחנן, י  מתני׳ מסי
עד, ן במו י  הרצענים מכלב
א היינו ד א ת ד מר ת  אין תי
יהו כך היא  אורחי
, אלא מפסע. ד•  אומנותן
מר וסי בר׳ חנינא או  י
ת ו י ג את האמר י ו  המו



 מםורת הש״ם

 א) [צ״ל רנ וכ״א נרא״ש
) נעי׳  ובערוך ערן אקרסטא], ב
) [בנ׳׳י סי׳ מקמא  ניצה כג.], ג
 העתיקו נוסח הגמ׳ קטוד בי
) ב״ב נד., ה) [לקמן  ידי ע״ש], ד
 יא.], י) [עי׳ ב״מ עג:],
 t) [דקים בקרוס ביצה. ערוך],
 ח) [ועי׳ תוס׳ ב״ב גד. ל״ה

 מוליא],

 הגהות הב״ח
 (א) אפר רנא מאן דמתקיל
 תיקלא אדעתא. נ״נ כן היא
 גירסת רש״י ונימוקי יוסף
) שם ב  ופירוש מסקל השלה: (
 ונצא ננצא אדעמא דארעא
 שקל מוליא ושדא ננצא אדעתא
) רש״י ג  דבי דדי כו׳ כצ״ל: (
 ד״ה או נצא כו׳ שאינו משנית
 נאיוה מקוס. נ״נ פירוש לרכו
 של חורש אינו אלא לרפויי
 ארעא עי׳ לעיל דף ב ע״ב:
 (ד) ד״ה אדעתא לארעא
 דלהכי נו׳ אסור מה״ד דפתח
ן חור  מיא לארעיה שעושי
 והמים יוצאין מ! הגומא:
) תום׳ ל״ה למישקל כו׳ סי׳ 5 ) 
 בתוספות כו׳ לתקן ברזלים
 דכיון דהקרקע קשה
 ומתקלקל:(!) דייה ואין ממעין
 רפואה מבהמה נראה
) כא״ד ז  דנרפואה דנהמה: (
 ונין קרצוף שד אפילו בי״ט
 כלאיתא: (ח) ד״ה קיטורי כו׳
י נלל״ת. נ״נ פירוש  ולא מ
 דיש גורסין נילי נללי״ת ופי׳
 לעשות קשד נית ידים אסור
 מפני שעושה מעשה אומן וכך
 היא גירסת הרמנ״ס:
) דייה מוליא כו׳ אדעתא ט ) 
 דארעא שקל מוליא ושדי
 ננצא אדעתא דבי דרי וכן
 גרס ר״ג ור״א גרס נהיפן כו׳
 ננצא אדעמא דבי דרי מוליא
 מצא אדעתא דארעא משמע
 שיותר כו׳ כצ״ל: (י) ד״ה
 פרקמטיא כו׳ בקניעות וחילוף
 נראה דלא חשיב פרקמטיא:

 גליון הש״ם
 תום׳ ר״ה ואין םונע־ן
 ובו׳ אין נ״ל דהא רךי׳׳ל.
 עיין ברא״ש דהגירסא
 הנא רב. ולפ״ו לק״מ
 לרנ לשיטתיה לס״ל לנר שאין
 מתנו,( אסור. ואסור קרצוף

 ני״ט:

 משקין בית השלחין פרק ראשון מועד קטן
 אבל חמרא דריחיא. שכך עושין שהיו טוחנים אגב חמורים לא מצי
 למישקל לההוא חמרא צפרניו ללא מצי למטחן במועל אלא לצורך
 מועל כלמפרש לקמן פרק מי שהפך (לף יכ:) הלכך טחינה מועטת
 יכול לטחון בחמור ולא מרעי ליה גילול צפרניו: לאוקומי ריחיא.
 להעמיל להשים הריחים זו על גב
ס י'ח'א• העץ שהריחים ז י : א י  ז

 בנוי עליו: ולמעני אוריא. רפמ
 בקר: לסרוקי סוםיא. להסריק
 סוסים במסרק של ברזל: למיבגי
 אקורפיטא. מה שמשימין התבואה
 לתוכו לפני הסוסים שקורץ מנייטור״ה
 בלע״ז: איצטבא. בנין אבנים:
 למישקל דמא. להקיז: לכסכוסי.
 גיהוץ שקורין קובילו״ר: קרמין.
 י)בגלים: מטשה הדיוט. למותר
 לעשותו בחולו של מועל ללאו מעשה
 אומן הוא: קיטורי בירי אסיר.
 למיעבל במועל שכך היו עושין
 שהיו נוטלין כלים תלוקין והיו
 מחליקין עליהן בית יל של חלוקיהם
 מעשה אומן הוא ואסור. ל״א לכרץ
 קמטין שאלם עושה בבית יל שממלאים
 אומה בקנה של שבלים חלקים
 ומקמטין פרוונצי״א בלע״ז: דמהקיל
 חיקלא. שחופר משם האדמה
 לצורך הגורן לחבוט שם חטין לצורך
ד ושד:  המועל היינו אדעמא דבי ד
 אדטהא דארטא. שתופר שלהו
 לצורך זריעה אסור משום ללמי
 כחורש בי״ט: מוליא במוציא. שנוטל
 הקרקע ממקום גבוה ומניחו שם על
 גבי מקום גבוה היינו מוליא במוליא:
 או נצא בנצא. שחופר במקום נמוך
 ומניחו במקום נמוך להיינו ארעתא
 לארעא ואסור לזה לרכו של חורש
 שלהו >«< שאינו משגיח באיזה מקום
 שירל המחרישה בקרקע אפילו
 במקום נמוך חורש והיינו לומיא
 לחרישה ואסור: אבל שקל מוליא.
 שנוטל הקרקע ממקום גבוה: ושדא
 בנצא. במקום נמוך היינו אלעמא
 לבי לרי אלעתא לגורן שכך לרכו
 של גורן שמשוה הגרנות וזה מותר:
 דזפי ויפיא. שמכבל אמ הקרקע
 מעצים קטנים שעליה שנוטלם:
 אדטהא דציבי. אס ליקטן אדעמא
 דעצים להסיקן דנקט רברבי ושבק
 ז וטרי: אדטהא דארטא. דלהכי
 ליקטן שרוצה לזרוע הקרקע שלוקט
 גדולים וקטנים אסור (י): אדטהא
 דכוורי. שעושין המים שיוצאין מן
 הגומא של ביבר לחוץ אם לצורך
 שיצאו המיס וישתיירו הדגים מותר:
 שבו נכנסין המיס לגומא ונכנסין אף
 יוצאין חוץ לגומא והדגים משתיידם
 בתוכה ולוקחים אותם שד להיינו אלעתא לטורי: דארטא. דפמח
 חד בבא שבו נכנסים המים לגומא ואילך פתח שבו יוצאין המים
 לחוץ לא פתח: אדעהא דארטא. שכשהגומא מליאה מיס יוצאין
 המיס למעלה ומשקין כל השדה וכי האי גוונא אסור: דפשח דיקלא.
 שזימר הדקל מן הענפים שבו: אדטחא דחיוהא. דרארין למאכל
 בהמה לנקט מן הענפים למחל גיסא בין למין בין יבשין לצורך
 מאכל בהמה היינו דחיותא ושד: דנקיט מהאי גיסא. לליקלא
 ומהאי גיסא ענפים יבישין שבו היינו אדעתא דדיקלא ואסור:

 כגון דפהח הרי בבי. חד
 הדגים לגומא וחד שהמים

 הגהות הגר״א
 [א] תום׳ ל״ה מוליא נמוליא
 נו׳ וכן גרס ר״ג ורנ אלפס
 משמע שיותר קרקע שוה
 צריך למרוש כוי ושמא לפי
 שהיו לשין כו׳ ד״מ כד
ר כו׳ ורש״י גדס  לעשות ד
 בהיפך מוליא במיליא ונצא
 בנצא אדעתא לארעא מוליא
ד כצ״ל:  בנצא אדעתא דבי ד

 מוםף רש״י
 קיטורי בירי. שעושין לבתי
 שוקיים ולבתי ידס של תלוקי
 הנשים שמקמטין אותן על עץ
 חלק או על אגודה של קשים
 וקודן אוסרונציי״ר, וקטוד
 לשו[ קשר (ביצה כג. ושם:
. מאן דמתקיל ארעא. (  בידי
 מסיר המכשולומ ומשוה פני
 הקרקע שתהא חלקה ולא
 מכשל המחדשה ותשבר
 ירשב״ם ב״ב נד.). אדעתא
 דבי דרי. גורן ללוש שם
 מבואה !שם). אדעתא
 דארעא. שתהא נוחה לחרוש
 (שם<. מוליא. גבשושית >ב״מ
 קט.) תל (רשב״ם ב״ב וד.).

 נצא. גומא (שם1. מוליא במוליא. התל הרחינ נמקומו והשפילו ונתן מגבהו סביבתו לצללי! שלא יהא זקוף כל כך, וכן נצא
 בנצא. שפתי הגומא השפיל וגירר לאמצעיתה ונעשית הגומא חלקה, הד הגומות לנל והמלים לבל והרי יש כאן מקומות מקומות
 חלקיס כל אחד לנדו(שם;. אדעתא דבי דרי. ראוי הוא לחנוט תטיס ולא לחרישה !:שם). שקל מוליא ושדא בנצא אדעתא
. דזכי זיפי.  דארעא. לקח המל והשליך נגומא נמצא שהשוה כל הקרקע, איכא למימר דלחרוש עשה שלא תתעככ המחרישה ;שמו
 מננד ומטהר את השדה מקיסמים ועשניס רעיס (שסו. אדעתא דציבי. ללקט עצים לשרוף (שם). שקל רברבי וזוטרי. איכא
 למימלי אלעתא לארעא, אנל שנק זוטרי ליכא למיתלי אלא אדעמא לציני לחול, דגדוליס הראוי! לשדסה מלקט !שם). דפתח מיא

 לארעיה. שיכנסו נשלה ישם). המשך בעמוד הבא.

רב יהודה שרי  אבל חמרא דריחיא לא א
 למישקל טופריה לחמרא דריחיא ולאוקומי
 ריחיא ולמיבני ריחיא ולמיבני אמת ריחיא
 ולמיבני אוריא א<(רבא) שרא בלםרוקי םוםיא
 גולמיבני אקרפיטא יולמיבני איצטבא רבא

 שרא למישקל דמא לבהמה בחולא דמועדא
 א״ל אביי תניא דמםייע לך המקיזין דם
 לבהמה ואין מונעין רפואה לבהמה בחולו
 של מועד רבא ישרא לכסכוםי קירמי מ״ט
 מעשה הדיוט הוא אמר רב יצחק בר אמי
 אמר רב חסדא ״קיטורי ג<בירי יאמיר
 מ״ט מעשה אומן הוא אמר רבא י<חמאן
 דמתקיל (א) ארעא אדעתא דבי דרי שרי
 אדעתא דארעא אםיר היכי דמי מוליא
 ייבמוליא ונצא בנצא >« אדעתא דבי דרי שקל
 מוליא ושדא בנצא אדעתא דארעא ואמר
 רבא טהאי מאן חכי זיכי אדעתא דציבי
 שרי אדעתא דארעא אסיר ייהיכי דמי שקיל
 רברבי ושביק זוטרי אדעתא דציבי שקל
 רברבי וזוטרי אדעתא דארעא ואמר רבא
 יהאי מאן דפתח מיא לארעיה אדעתא
 דכוורי שרי אדעתא דארעא אסיר היכי דמי
 ייפתח תרי בבי חד מעילאי וחד מתתאי
 אדעתא דכוורי פתח חד בבא אדעתא
חאי מאן דפשח דיקלא  דארעא ואמר רבא :
 אדעתא דחיותא שרי אדעתא דדיקלא אסיר
 תיכי דמי יישקיל כוליח מחד גיסא אדעתא
 דחיותא מתאי גיםא ומהאי גיסא אדעתא
 דדיקלא ואסיר ואמר רבא חני תמרי תוחלני
 מיגזרינהו שרי מייצינהו אסיר רב פפא אמר
 לכיון דמתלעי ה<כפרקמטיא האבד דמי ושרי

 ואמר רבא מפרקמטיא כל שתוא אסור א״ר
ובדבר האבר מותר רבינא  יוסי בר אבין נ
 הוה ליה ההוא עיםקא דהוה מזדבן בשיתא
 אלפי שהייח לזבוניח בתר חולא דמועדא
 וזבניה בתריסר אלפי רבינא הוה מסיק זוזי
 בבני י׳אקרא דשנואתא אתא לקמיה דרב
 אשי א״ל מתו למיזל תאידנא עלייתו א״ל םכיון
 דחאידנא חוא דמשכחת להו ביומי אחריני
 לא משכחת לחו כפרקמטיא תאבד דמי
 ושרי תניא נמי גבי ע״ז כי תאי גוונא תולכין

 למישקל טופרי. פירש w בתוספתא לה״ה ללילן שמותר
 למק ן ברזלים לקרקע קשה ומתקלקל ומשוס
 שאין ברזלים בימי חכמים שאין צריך רק למשקל טופריה שהיה
 הקרקע מטוננת כמו ברוסי״א היה אסור: איצטבא ואקרופיטא.

 עניני ספסל וקצת הם חלוקים
 כלאמרינן בדש פרק עשרה יוחסין
 (קדושין לף ע.) ליתיב מר אקרופיטא
 אמר ליה מי סני ספסל כלאמרי
 רבנן או איצטבא כלאמרי אינשי:
 ואין מונעין רפואה מבהמה.
 (י) לברפואה לבהמה שיש
 בה מלאכה איירי אבל רפואה שאין
 בה איסור מלאכה רק גזירה משוס
 שחיקת סממנין אפילו בשבת איכא
 מאן לשרי והלכה כמאן לשד כלאי׳
 3פ׳ במה בהמה (שבת דף נג:< לרש
 רבא הלכה כרבי יאשיה ללית ליה
 גזירה משוס שחיקת סממנין ברפואה
 לבהמה פי׳ ללסרוקי סוסיא שפירש
 בקונטרס אושטלי״ר בלעז s אין נראה
 לי להא קי״ל לבין קירול ובין קירצוף
 שרי (י) כלאי׳ סוף פרק שני לביצה
 (לף כג.) לר׳ שמעון לאמר לבר שאין
 מתכוין מותר וקיימא לן כוותיה אלא

 ענין אחר הוא:
 כםכוםי. פי׳ בקונטרס אנפשיי״ר
 בלע״ז ויש מפרשים
 ליקיי״ר ולשון כסכוס משמע כן כלאי׳
 פ׳ חולין (שבח לף קמא. ושם) מכסכסו
 מבפנים ואין מכסכסו מבחוץ גבי
 טיט: קיטורי בירי. גרסינן
 ברי״ש ולא בילי בללי״ת (י0 והוי
 מענין בירית טהורה בפ׳ במה אשה
 יוצאה (שם לף סג.) (ובפרק חזקת

 הבתים) (נ״נ לף נל):
 מול יא במוליא ונצא בנצא אחןתא
 (מ) דבי דרי שקל מוליא
 ושדי בנצא אדעתא דארעא. [א] וכן
 גרס רבינו גרשון ורב אלפס גרס
 בהפך מוליא במוליא ונצא בנצא
 אלעתא לארעא מוליא בנצא
ד משמע שיותר  אלעתא לבי ל
 קרקע שוה צריך לחרוש מלילוש
 ואיפכא מסתברא טפי לללילן צריך
 קרקע שוה לילוש יומר מלחרוש ושמא
 לפי שהיו לשין במוריגין אין צריך
 קרקע שוה ויש מפרשים כלי לעשות

 ליר של בהמהיז):
 פרקמטיא כל שהוא. פי׳ רבינו
 יצתק בתשובתו ט
 רבינו יעקב לא היה חושב הלואת
 רבית פרקמטיא והא לאמר רבינא
 הוה מסיק זוזי בבני אקרא לשנואתא

 משמע לחשיב פרקמטיא ולא שרי אלא משוס לבר האבל היה אומר
 רבינו יעקב לסחורת יין היתה כלאמרינן באיזהו נשך(ב״מ עג:) רבינא
 הוה יהיב זוזי לבני אקרא לשנואתא ושפכי ליה טפי כופייתא אבל
 הלואה לשולחנות בקביעות וחילוף נראה 0 לחשיב פרקמטיא:
 ובדבר האבד מותר. פירוש בלבר שאס לא ימכרנה עתה שמא
 לא ימכרנה יפה פעם אתרת ויפסיל מן הקרן אבל אס
 לא יפסיל מן הקרן אלא שלא ירויח כל כך אין זה חשוב לבר האבר
 וכל שכן לקנות סחורה שמא תהיה יומר ביוקר אחר המועל אבל
 לקנות יין כשר בתוך המועל מותר והר״ר יוסף פירש ליש לאסור
 לאף על פי שלא ימצא בזול הרי ימצא ביוקר ואין זה לבר האבל:

 כוורא
 לחותכן לשנים ולאוכלן הכי
 שעכשיו אינן נתלעים אלא

 עין משפט
 נר מצוה

ב א מיי׳ פ״ח מהל׳ י״ט  צ
 הלכה טו סמג לאוץ עה
 טוש״ע א״ת סי׳ מקמ סעיף

 ח:
ג ב מיי׳ שם טוש״ע א״ס  צ

 סי׳ תקלו ס״נ:
ד ג טוש״ע א״מ סי׳ מקמ  צ

 סעיף ה:
ה ד מיי׳ שם הלנה ז  צ

 טוש״ע שס סעיף ו:
ו ה מיי׳ שם הלכה טו  צ
 טוש״ע א״מ סי׳ מקלו

 סעיף ג:
ז ו מיי׳ שם הלכה יל טוש״ע  צ

 א״ח סי׳ תקמא סעיף ג:
 ז [מיי׳ שס טוש״ע שם]:

ה ח מיי׳ שס ס״מ הלכה  צ
 יב וס״ב מהל׳ זכיה
 ומתנה מהל׳ ד עד הלכה ט
 טוש״ע א״ת סי׳ תקלז סעיף
 ט וטור ש״ע ח״מ סי׳ רעה

 סעיף ח ית יט כ:
ט ט [מיי׳ שס] טוש״ע א״מ  צ

 שס סעיף י:
 ק י [מיי׳ שם] טוש״ע שם

 ס״ח:
א כ [מיי׳ שם] טוש״ע שם  ק

 סעיף יא:
ב ל טוש״ע שס סי׳ תקלג  ק

 סעיף ג:
ג מ נ ס מיי׳ פ״ז שס הלכה  ק
 כב טוש״ע שס סי׳ תקלט

 סעיף א:

 לעזי רש״י
. א] ר״ ו ד י י מנ ר״ה [ טו י י  מנ
. לכבס, ר ״ י ל בי  איבום. קו

״א צי נ ו ו  לנקות. פר
. לקפל (כפלים [ ר ״ י י צ נ ו פד ] 

 בשפת הבגד לנוי).
ר (בתוס׳) ״ י ל ט ש ו  א

. לסרק ( ר ״ י י ל י שטר אי ] 
ר (בתוס׳) ״ י פשי  במסרק אנ

. לעמלן. ״ר שי נפי  אי

 הגי המרי הוחלט. תמרים שלא נתבשלו כל צרכן: מיגזרינהו.
 בי״ט שד רלצורך יום טוב קעביל: מייצינהו אסור. לכובשן במשד ומוציא ליחה שבהן לחוץ היינו אסור
 לעשות מהן צימוקים לאכלן בתול הוא מטין ואסור לתקן ביום טוב מאכל דחול: כיון דמהלטי. אי
 לאו דמייצינהו: כדבר האבד. כלומר כסחורה שאדם יכול לעשותה במועד כדי שלא יפסיד בה אס לא עשאה הכי נמי מצי
 למייצינהו דאי לא עביד הכי מיתלעי ושרי: פרקמטיא כל שהוא. לעשות סחורה בחולו של מועד: ובדבר האבד מוהר. שאם יש לו
 הפסד אס לא יעשנה לאותה סתורה מותר לעשותה אבל בחנם שלא להרויח אסור: הוה מסיק זוזי. שהיו חייבין לו מעות באותו מקום:

 רבינו חננאל
חן בריחים ר הטו ו מ ל ת  אב
ל טו  לא. רב יהודה שרא לי
ר הטוחן ל חמו  צפרנים ש
לאוקמי ריחיא  בריחים ו
י אמת בנ למי י ריחיא ו בנ למי  ו
י אוריא, פי׳ בנ למי  הריחים ו
ות סוסים. רפא שרא רי  או
י בנ למי  לסרוקי סוסיא ו
צטבא. רבא אי  אקרפיטא ו
ל דמא, תניא נמי ק ש מ  שרא ל
ן ן דם לבהמת ואי י ז  הכי, מקי
ו ל ן רפואה לבהמה בחו י  ממע
. רבה שרא לכסכוסי עד ל מו  ש
, כיםכוס רשו פי . ו  קירמי
ף ׳ בסו ט הוא. פי ו י  מעשה הד
׳ ר׳ יהודה שרא  הזהב אמרי
ו ש ר י פ , ו  לכסכוסי קירמי
( ב (ר׳  הגאונים, א) תרטי
ב  אמתענה ותליינהא. אמר ר
דא אסיר, רא בי טו  חםדא קי
מן הוא, במס׳ יום  מעשה או
ב פרק בי. אמר רבא, מאן  טו
׳ אצלח  דתקיל תיקלא, נ) פי
געלהא ץ ו  וגה אלאר
יהיב ל ו  מועתראל. אי שקי
א ונצא בנצא, י ל א במו לי  מו
 העפר הרך נותן ברך והקשה
ד י ב  כקשה, אדעתא דבי דרי ע
א בנציא, הרך לי ׳ מו . פי  ושרי
 בקשה, אדעתא דארעא
י זיכיא, כ כן מאן ח  ואסיר. ו
 פי׳ מסקל ומנקה הקרקע.
׳ העצים , פי ל רברבי  שקי
טל ומנית ו לים נ  הגדו
 הקיםמין קטנים, אדעתא
י ב ל רבר . שקי בי ושרי  דצי
ד י , אדעתא דארעא עב וטרי ז  ו
כן מאן דפחח מיא  ואסיר. ו
לי מחאי גיסא י  בארעיח, דעי
 ודנפקי מהאי גיסא, אדעתא
ד ח , מ ד ש י הוא ו ר ו ו ד כ צ י מ  ל
ח ש פ כן מאן ד  גיסא, אסיר. ו
ד גיסא אדעתא ח  דיקלא, מ
, מהאי גיסא  דחיותא שרי

ל ש ן או׳ שם מ רשי ו ן ד נהו אסיר. בחגיגה בפרק אי , מימצי י למגזרינהו  ומהאי גיסא, אדעתא דדיקלא ואסיר. וחני תוחלני, שר
בר ו די י ך רטב. והדקל אשר בו אלו התמרים על א ד ו ל כוי, והם התמרים הרכים, הנקראים בטייר, ש  אי משכחח חוחלא אכו
רב פפא התיר ג. ו יח אל לו ו הנקראים בטי חן כמו אל , לעשו , והתיר לחוחכם מן הדקל ולא החיר לדורכם בנרתק שלהן  בכאן
א אסור. אמר א כל שהו ר רבא פרקמטי מ א . ו י א האכד דמי ושר ן דמתלען כפרקמטי ו . רב פפא אמד כי ן עי י שמחלי  את זאת מפנ
״כ זבנית בי עדא ו , שהייה לבתר מו דבנא בשיתא אלפי ר האבר מותר. רבינא הוה ליה עיסקא דהוה מז ב ד ב ן ו  ר׳ אסי בר׳ אבי
מי אחריני ו י ב ן דהאידנא משכחת להו ו ו , א״ל, כי , אתא לקמיה דרב אשי נואתא] י בבני אקרא דשן ז ו . רבינא הוה מסיק ז  אלפי

. ד דמי ושרי ו א האב ת להו, כפרקמטי ת כ ש  לא מ

דס נלה׳׳ק שלא לרטונ צרכי הנית כדי לנקותם. o הוראת הלנריס נצה׳יק ענינו דקירה. ופי׳ לקר אפ פני האדן ט יעשה עפר.  א) לפי הנראה הוראת הדנ



 עין משפט
 משקין בית השלחין פרק ראשון מועד קטן נר מצוה

 קד א מיי׳ פ״ט מהלכות
 ע״ז הלכה יל טוש״ע

 י״ד סי׳ קמט סעיף ג:
 קה ב ג טוש״ע א״ח סי׳

 תקמא סעיף א:
 קו ד ה מיי׳ פ״ת מהל׳
 י׳׳ט הלכה יג טוש״ע

 א״ח סי׳ תקמ סעיף ז:
 קז ו מיי׳ שס הלכה ו

 טוש״ע שס סעיף א:
 קח ז מיי׳ שס פ״ו הלכה
 ה טוש״ע שס סעיף

 ג:
 קט ח מיי׳ שס ס״ח הלכה

 ז טזש״ע שס סעיף ל:
 ק* ט מיי׳ שס פ״ז הלכה
 ל טוש״ע שס סי׳

 תקלת סעיף ו:
 קיא י מיי׳ שס הלכה ז

 טוא״מ סי׳ תקלג:
 קיכ כ מיי׳ שס טוש״ע

 שס סעיף ל:

 כוורא סמוך למסרחיה מעלי.
 וכזמן הזה תופסים סכנה
 למיכל סמוך לסירחון וגם משתי
 עלה אבוה לאמר בסמוך למעלי
 ושמא נשמגו כמו הרפואות שבש״ס
 שאינן טובות בזמן הזה או שמא
 נהרות לבבל מעלו לו טפי יש
 מפרשים לכוורא לא בכלל לגיס מייד
 ושם דג ששמו כוורא ומשונה בלבדם
 האלו משאר לגיס כלאמרינן פ׳ כל
 הבשר (חולץ לף קמ:) אסר לן
 גירותא שרא לן לישנא לכוורא ואין
 נראה שיהא בכל הלשונות של לגיס

 טעם אחל:
 הדרן עלך משקין בית השלחין

 יריד של טכו״ם. יומא לשוקא: ומטלה בערכאוה. לקיימן בתתימתן לטון להשתא הוא למשכח להו וליומא אחרינא לא שרי: אוהרי. שצלין
 בו דגים שקורין רוש״א: איזלי. רשתות שצדין בו עופות: למגדל הנורא. לעשות התנור מחדש: מהולחא. נפה: בימוח החמה. כלומר
 כשיש ימות החמה כגון בפסח לחבול עלמא שאין יורלין בו גשמים מותר לעשות בו תנור לפי שלאלתר יבש ויכולין לאפות בו פת ברגל
 לצורך הרגל: כאן בימיה הגשמים. כלומר כשיורלין הגשמים ברגל כגון בסוכות אין עושין תנור לסי שאינו יבש לאלתר על לאחר הרגל

 ועבל טירחא שלא לצורך הרגל:
 א< ליריד של עכו״ם אולוקחים בתמת עבדים

 ושפחות בתים שדות וכרמים וכותב ומעלת
 בערכאות שלהן מפני שחוא כמציל מידן רב
שרא לחייא בר אשי למיגדל אותרי בחולא  ב

 דמועדא מאי טעמא מעשה הדיוט הוא אבל
 גאיזלי אםור מאי טעמא מעשה אומן הוא

 רב יהודת ישרא לאמי תנורא למינרל תנורי
 ולרב׳ בר עשבי למינרל מתולתא איני והא
 תני רבה בר שמואל ושוין שאין גודלין תנור
 לכתחילת לא קשיא הכאן בימות החמה כאן
 בימות הגשמים: מתני, יעושין מעקה לגג
 ולמרפסת מעשת תדיוט אבל לא מעשת
 אומן ׳שפין את תםדקין ומעגילין אותן
 במעגילת ביד וברגל אבל לא במחלצים

 חהציר והצינור והקורה והמנעול והמפתח שנשברו מתקנן במועד טובלבד

 שלא יתכוין לעשות מלאכתו במועד יוכל כבשין שהוא יכול לאכול מהן
 במועד כובשן: גמ' היכי דמי מעשה הדיוט רב יוסף אמר נ<בתוצא ודפנא
 במתניתא תנא צר בצרור ואינו טח בטיט: שפין את הםדקין ומעגילין אותן
 במעגילת: תשתא במעגילת אמרת שרי ביד וברגל מיבעיא תכי האמר
 שפין את הסדקין ומעגילין אותן כעין מעגילת ביד וברגל אבל לא במחלצים:
 הציר והצינור והקורה והמנעול ותמפתח שנשברו מתקנן במועד: ורמינהי
 ״עד ימיו היה פטיש מכה בירושלים כו׳ עד ימיו אין מכאן ואילך לא לא
 קשיא כאן בדנפחי כאן בדנגרי מתקיף לה רב חםדא יאמרו קלא רבה
 אסיר קלא זוטר שרי אלא אמר רב חםדא לא קשיא הא במגלי הא בחציני
 רב פפא אמר כאן קודם גזירח כאן לאחר גזירה רב אשי אמר חא ר׳ יהודה
 תא ר׳ יוסי דאמר ר׳ יצחק בר אבדימי יי מאן תנא שינוי במועד בדבר חאבד
 דלא כר׳ יוםי אמר רבינא כמאן מדלינן תאידנא קביותא דדשא בחולא
 דמועדא כמאן כר׳ יוסי: כבשין שהוא יכול לאכול במועד כובשן: «׳< בדיתא
 לבאי כוורי אזיל כולי עלמא צוד אייתו כוורא שרא להו רבא למימלח
 מינייהו אמר ליה אביי ותא תנן כבשין שהוא יכול לאכול מהן במועד
 כובשן אמר לית כיון דמעיקרא אדעתא דאכילה אייתינהו ואי שביק להו
שרי לתו רבא מיצד  פםדי ה<כפרקמטיא תאבד דמי ושרי ואיכא דאמרי כ
 מיזל אייתויי ומימלה אמר ליה אביי והא אנן כבשין שתוא יכול לאכול מתן >׳<
 כובשן תנן אמר לית תני נמי מיתאכלי אגב איצצא כי הא דשמואל עבדו
 ליה שיתין איצצי ואכל רבא איקלע לבי ריש גלותא עבדי ליה שיתין איצצי
 ואכל רב איקלע לבי רב שפיר אייתו לקמייתו תתוא כוורא תילתא בישולא
 תילתא מילחא ותילתא טוויא אמר רב אמר לי אדא ציידא כוורא סמוך
 למיסרחיח מעלי ואמר רב אמר לי אדא ציידא כוורא טווייא באחות אםוקיה
 באבוח מיכלי בבריח אשתי עליח אבוח ואמר רב אמר לי אדא ציידא
 כוורא תחלי וחלבא ליטעון גופא ולא ליטעון פוריא ואמר רב אמר לי אדא

 ציידא כוורא תחלי וחלבא מיא ולא שיכרא שיכרא ולא חמרא:

 מתני׳ מטקה למרפסה. כותל
 קטנה העושין על האיצטבות שלפני
 העליות גלולות כעין שיש על שפת
 נהר רייני״ס: שפין אה הסדקין.
 שבתנור: ומטגילין אוהן במעגילה.
 שגוללין על קרקעות התנור עץ גלול
 עגול כלי לסתום הסלקין: ביד
 וברגל. » שלוקח בילו עץ ובועטין
 ביל על התנור לסתום הסלקיס או
 בועט ברגלו על קרקעות התנור:
 מחלצים. עץ כעין רגל שלוחקו
 במעזיבה לסתום הסלקין ויש בו
 מעשה אומן יותר ממעגילה: ציר.
 רגל הללת כמו הללת תסוב על צירה
 (משלי כ0: צינור. הוא החור
 שבאסקופה התחתונה כמו י) ציכורא
 ללשא: הקורה. מה שעל הפתח
 שתחזור בו הללת וקודן אוברטו״ר:
 מנטול. בלבדור״א: ובלבד שלא
 יהכוין לטשוה מלאכחו במועד.
 כשיש לו לתקן כל אילו בשאר ימות
 השנה ומניתו עד המועד: וכבשין.
 של ציר כלומר דגים ושאר דברים
 שכובשים במלח שיכול לאוכלן במועד
 שלא יהא צריך להמתין באכילתן עד
 לאחר המועד שיהו נכבשין מהר
 וראוין לאכול מיד: גמ׳ הוצא.
 הוצי דקל: >י) דופנא. עבדי לחיים
 של גדר: ואינו טח בטיט. זה הוא
 מעשה הליוט: מעגילה. דרך אומנות
 יומר: ביד וברגל. ללאו מעשה
 אומן הוא לא כל שכן: כעין מעגילה.
 ולא מעגילה ממש אלא כעין מעגילה
 ביד וברגל: עד ימיו. של יוחנן כ״ג
 היה פטיש מכה בירושלים בחולו של
 מועד והוא גזר עליו ובטלו. אלמא
 אסור ומתני׳ קתני ומתקנין מנעול
 ומפמח: מהניהין דמסקנין אלו
 בחוש״מ בדנגרי. במנעול של עץ שרי
 דלא הר קלא רבה: במפחי. דפטיש
 היינו קורנס אסור דהוי קלא רבה
 ואולודי קלא אסור: מגלי. מסר
 הגדול שרי דלא מוליד קלא כלום:
 בחציני. ברר״א אסיר דהר אולודי
 קלא טפי: לאחר שגזר. יוחנן כ״ג:
 הא ר׳ יהודה הא ר' יוסי. בפירקא
 דלקמן >לף ינ.) דרבי יוסי לא בעי
 לשנויי לדבר האבד ומתני׳ דשד הכא
 כל הני בלא שינר ר׳ יוסי היא:

 כמאן מדלינן האידנא קביוהא דדשא. כשיוצאין מסמרים של עץ מן הקורה שעל הפתח דשד למיעבד בלא שינר: בדיהא. שם נהר:
 לבאי. שם מקום: כוורי. הט עשו דרך לנהר שיצאו מימיו ונשתיירו שס דגים הרבה: למימלח. יי) הרבה אע״פ שאין יכולים לאוכלן
 במועד שהד היו מלוחין הרבה: כבשין. בחומץ ובמלח שקורין קונסושט״א. והכא נמי טון שמלחן הרבה כדי להצניען תו לא חזו במועד:
 אמר ליה הני נמי. (י) דמלחינהו: מהאכלי. במועד: אגב איצצא. שמושך המלח מהן: ש שיהין איצצי. כלומר רוחצין אותו הרבה פעמים
 מצצי ליה ששים זימני: רב איקלע. במועד: הילהא מילחא. אגב איצצא: סמוך למיסרחיה מעלי. כלומר יפה הוא לאחר זמן שניצוד יותר
 מההיא שעתא דניצוד: טווייא באחיה. במלח שהמלח נברא מן המיס כדגים: אסקיה באבוה. לאחר שצלאו נותנו במים צונן: אכליה
 בבריה. מטילין אותו בציר היוצא מן הדגים ואוכלין אותו: משהיא עליה אביה. ששותין עליו מיס שדגים נבראו מן המיס: לטעון
 גופא. כלומר לאחר אכילתו מהלך הרבה קודם שישן: ולא לטעון פוריא. לא ישן לאלתר אחריהם: החלי. שחלים: מיא ולא שכרא.

 מוטב לשתות אחריהן מים ולא שכר הדרן עלך משקין בית השלחין

 רבעו חננאל
ב חייא בר ר א ל ר  רב ש
ל אחורי. פי׳ ד ג י , למ  אשי
ף פרק ן בסו טי י  במם׳ ג
ן י רבנ ש ר פ מ ן ו קץ ( ז י  הנ
ך מעזלה. א ב , ש  אחלי
ה כד או מטו בי י  תרגום ו
י אוהרי, ש ר פ מ יל, ו  עז
ך. מאי טעמא  אלפכו
לי ו ט, אבל אי ו  מעשה הדי
ה ש ע  אסיר, מאי טעמא מ
מן הוא. רב יהודה שרא  או
י תנוראה, למגהל י  לאב
עדא. י דמו ל  תנורא בחו
י שרא שב לדכא בר עי  ו
י ל לתא בתו ל מהו ד ג מ  ל
ג ג ן ל י ש ו ע עדא. ו  דמו
ט ו י ד למרפסח מעשה ה  ו
. היכי מן ה או ש ע  אבל לא מ
צא וט, בהו ה הדי ש ע  דמי מ
ר דפנא. במתניתא תנא, צ  ו
ט. ו טח בטי נ אי ר ו ו ר  בצ
ן י ל י מעג ן ו ן סדקי י פ ש  ו
ל ג ר ב ד ו לה בי י  אותן במעג
' י נ ת  אבל לא במחצלים. מ
ר והקורה ו נ ר והצי  הצי
ל והמפתח עו המנ  ו
עד ו מתקנן במו ר ב ש נ  ש
ן מלאכתו י כו א י ל בלבד ש  ו
ף . איני והתנן בסו עד  במו
ש י ט ו פ מי ד י  מסי סוטה ע
ד ם. ע רושלי  היה מכה בי
ל יוחנן כהן גהול ו ש מי  י
לך לא. ופריק אי כן ו  אין, מי
ר ש דאסי י ט  רכ הונא האי פ
, והא לך בדנפחי אי כן ו  מי
נור כוי בדנגרי  דתנן חצי
ב ף לת ר . מתקי י שר  הוא ו
 חסדא, ונדחה, ופריק,
ן י אסיר, ומתניתי נ  בחצי
. י שר  ההכא במגלא ו
ש ו ר י  א) קודם גוירה, פ
ירח יוחנן כהן  קודם גז
׳ רב אשי אמר מתני . ו ל ו ד  ג
 דהתם ר׳ יהודא חיא,
׳ דהכא ר׳ יוסי.  ומתני
ב יצחק כר אבא  דאמר ר
י ו נ  מאן תנא דכעי שי
ד דלא בר האב עד בד  במו
וסי הא  כר׳ יוסי, דאי ר׳ י
ף ג מר ו ו ג  אמר דולף ו
. אמר רכינא כמאן  כדרכו
ן האידנא כוי. נ  מדלי
ל מהן ל לאכו ו כ י ן ש י ש ב כ  ו
א ר . רבא ש ד מכבשן ע ו מ  ב
ד צ י מ תאלבאי ל י י בד  לבנ
י למימלח, אמר ליה אבי  ו
ל ו כ ן שי  והתנן כבשי
, ן ש ב כ ל מהן מ ו  לאכ
ל לא. כו ל אין לא י כו  שי
 אמר ליה הני נמי מיתכלי
 איצצא, כישיכבשום

ך למיםרחיה רא סמו ו דא, כו י י אדא צי ב אמר ל ל. אמר ר ׳ מיני תכשי צצי ואכל. פי ם אי י ש ו ליה ש ד ב ל ע א ו מ ש  דחוקים. כי הא ד
ר מ א ש המלח מן הים וההג מן הים, נמצאו שניהן אביהן חים והן כמו אחים. ו ו ר י א באחוה, פ י ו ב אמר, הג טו תו . ו  מעלי
ה, פי׳ ו אסוקיה באבו ה פ ט ו ש ש א ו וצלה אותו במלח. אסוקיה באבוה, פי• כשהעלהו מן ה א אתי ו מלח הדג במלח שהו  ל
א ל דגים שהו ר ש ו והוא צי ל אוחו בבנ ש אכו ו ר י . אוכליה בבריה, פ ו ן שהן אבי חי ו ו במים מל ה פ ט ו ש ש א  כשתעלהו מן ה
ו תו מקום הי באו ו המים כי באותה העת ו כשתאכלהו שחה אחרי . ו ג כבנו ב לד ו ש ל דג כי הוא ח ית ש נ ו צא מן השמנ ו  י
פא ו ן ג ו טע י רא תחלי וחלבא, ל ו ן ולא שכר. כו י ן נ< או י י לא י ו המים ו  אומרים להם הרופאים כשתאכל דגים שתה אחרי

. ד מזיקתו י , כי השינה מ שן ו לא י י ו במע תעכל ל אותם, עד שי כ א י ש ׳ כ ן פוריא. פי טעו  ולא לי
. ן ת השלח־ ־ ץ נ ק ש ך ט ל ק ע ד  ה

 מםורת הש״ם

 א) עירונין מז. ע״ז יג.,
) מע״ש פ״ה ) לעיל ז., ג  ב
) [לקמן  מט״ו סוטה מז:, ד
 ינ: ע״שן, ה) [לעיל י:ן,

 0 [כרכות יח:],

 הגהות הב״ח
 (א) גם׳ גדיתא לנאי כוורא.
 נ״נ כך הוא גירסת האלפס
 נפומנליתא לנאי כוורא
 ופי׳ הר״[ פוס שס המקום
 היושב על נהר בדיתא לבאי
 נוורא צדו והניאו לגיס
 רבים שנתיינש הנהר ומתו
) שש והא ג  הלגיס עכי׳ל: (
 אכן כנשי! שהוא יכול לאנול
 מהן במועד כובשן תנן:
) חס״י ל״ה ניל ינרגל ג ) 
 (שלוקח נילו ען< מא״מ
) ד״ה ד  ונ״נ נ״ל טעות: (
 דופנא כוי. נ״נ עי׳ לעיל
 נפירושו נדף ז׳ ע״א:
 (ה) ד״ה למימלח למולחן
 הרנה אע״פ: (ו) ר״ה א״ל
 הני נמי אע׳׳ג דמלחינהו:
 (1) ד״ה אגנ כו׳ המלת מהן
 הס״ל ואחייב מה״ד עבדו
 ליה שיתין איצצי כלומר
 רותצין אומו הרנה פעמים
 הס״ל ואח״כ מה״ל שיחין
 איצצי ששים פעמים

 הס״ל:

 רש״ לעזי «״י
א. מתקן לדיג. ש״ ו  ד

. ריין ״ש] ו נ י ר ני״ס [ י  רי
ר ״ ו ט ר ב ו  (שם נהר). א

. משקוף. [ א ״ ר ו ד י ר ב או ] 
. [ א ״ ר ו ד י ב קל א [ ״ ר ו ד ב  בל
. [ א ״ ד ר ב א [ ״ ר ר  מנעול. נ

 גרו; של טפסן.
. תערובת א ״ ט ש ו פ נ ו  ק

 מאכלים כבושים.

 הדרן עלך משקין בית השלחין

 מוסף רש״י
 המשך מעמוד קודם. פתח
 תרי כבי. אחל לצד הנהר
 ליננס המיס ואחד לצד שני
 לצאת ושם). אדעתא
 דכוורי. לצוד דגים נתכוין
 ולא להשקות השדה, דאי
 להשקות השדה מתנדן היה
 לו לעשות פתת אתד
 ויתעכנו שם המיס וגס
 הדגים יהו נצודי[ שם
. דפשח  מאליה[ >שם)
 דיקלא. לשו! פיסוק כמו
 ויפשחגי(איכה ג יא), נוטל
 מן הענפים, ויש שמפשחץ
 אותו לצורך הדקל לפי
 שענפיו מרובים ואין מניתי[
 אותו ליגדל ומהניא ליה
 הפשיחה נזימיר נכרס
 (רשב־ם ב״ב שם). אדעתא
 דחיותא. לצורך נהמותיו
 להאכילן ואינו מתנוין
 להנאת הדקל !שם;.
 אדעתא דדיקלא. כדי
 שינלל הדקל !שם;. מחד
 גיסא. מקלקל הוא את
 האיל[ שמגלהו כולו מצל
 אתל וההיא ודאי אלעתא
 לחיותא לחול ממין ללאילן
 לא חייש ,שם). מהאי
 גיסא ומהאי גיסא. אס
 מכל צללי! ליקט כאן מעט
 וכאן מעט, אדעתא
 דדיקלא. שכן מנהג
 לעשות !שם:. אקרא
 דשנואתא. שגוותא שס
 הנהר, אקרא קונטריא״ה

ו כא! המשך מעמוד קודם  בלע״ו, יושבים על שפת אותו נהר (ב־מ עג.;. ע
 ליריד של עכו״פ. שוק הנקנע ליום חג של עונדי כוכבים (ערובין מז.<. ולוקחים בהמה עבדים ושפחות. מפני שמכניסן
 לקדושה !שם:. בתים שדות וכרמים. מפני שממעיטן אי נמי משוס ישוב א״י (שסו. וכותב. שטרות, ומעלה בערכאות
 שלהן. מקום גדוליהן ושופטיה! ומעלה שטרותיו לפניהם לתתוס ואף על סי שכנוד ותפארת היא להם ואינא למימר דאזיל
 ומודה, מפני שהוא כמציל מידן. שמתוך כך יהיו לו עלים ומסייעץ להציל מ! העוררין!ע־ז יג.< שלא יחזור העונד כוננים
ו מז<. למיגדל. לשון עשייה ותיקון וסוכה לז<. עד ימיו היה פטיש מכה בירושלים. נכית  מערער על המטרה !ערוכי
 הנפתים נחולו של מיעל לעשות מלאנת דנר האנד שמותרת נמועד, ועמד הוא וגזר על הנפחים אפילו נדנר האנד מפני שקולן

 נשמע למרתוק ואין הכל יודעין שהיא לדבר האנד (סוטה מ! <. הדח עלך משקץ

 א) נראה לצ״ל לנ פפא אמר נאן קורס גורה כוי. נ) לפנינו נגמ׳ הגי׳ להיפך. ואולי לרנינו היה לו גי׳ אחרת.



 מסורת הש״ם

) [לקמן  א) שמחות ס״ה, ג
 ינ. שנת נא. וש״נ],
) ס״א אינו,  ג)!חגיגה יח.], ד
 מס״אישמא, ו) ןעי׳ תוס׳
 לחגיגה יח. דייה חילו ומישי
 ע״ז ננ. ל״ה תיפיק ליהן,

 הגהות הב״ח
 (א) רש"• ל״ה אס
 היתה נו׳ לאחר זמן
 הרי לא יעשה אף
 על פי שנקינולת כו׳
 ק צריך להיות והר״א
) ר״ה ב  יתינת אלו נמחק: (
 נניתו של אנל לא יעשו
 אותי אחרים משוס חשל:
) תום' ל״ה רני ייסי כו׳ ג ) 
.  לאיכא ססילא כשמוליכן
 נ״נ לשון הר״ן וגף לא
 גרסי גני זיתיס משום
 לאין לרך לעשות לזיתים
 מגופה לאפי׳ הניתו מגולה
 לא פסלי וכן נמצא
 נפרש״י נאלפס וננימוקי
 יוסף ע״ש אנל בלשון
 אחר פירש לגרסי׳ ליה
 אע״ג לליכא ססילא לזיתים
 נלא מגופה מ״מ ולאי
 כשמוליכין אותן אינא
 פכךלא שניתז השמן נלא
) דייה רשנ״ג י  מגופה: (
 כוי ונצינעא והאריסין
 יעשו: (ה) בא״ד רשרינן
 לאנל עצמו היינו דוקא
 נשלא ימצא: (ו) כא״ד

 נאותו שיש לו אומנות:

 גליון הש״ם
 גט׳ לא פ־בע־א בים•
 אבלו דמדי־כנן. עיין לקמן
 לף יל ע״נ תוס׳ ל״ה

 עשה ליחיל:

 מוסף רש״י
 אדם חשוב שאני. יש לו
 להממיר על עצמו יותר
! שהרואה אותו ב  (לקמן י
 שהוא מיקל עומל ומיקל
 יותר(שנת נא.) לסי שלמדים

 הימנו ;כתובות פו.).

 עין משפט ר א: מי שהפך פרק שני מועד קטן
 נר מצוה

 רבי יוסי אומד זולף ונוסי וגף בדרכו. פי׳ בקונטרס לישנא אחרינא מיי שהפך אה זיהיי. שהזמינן ליתנם על גבי הבל להוציא מהן
 וגף משוס «< לאיכא פסילא שמוליכן בלא מגופה וי״ל לצריך שמן: ואירטו אבל. בשאר ימות השנה שלא סמוך לרגל ואינו
 לכסותו מפני השרצים ומיהו מגופה לא היה צריך לליו בכיסוי מועט יכול ליתנס על גבי הבל לפי שאבל אסור בעשיית מלאכה: או
 מ ושמן חלש מתקלקל: אפילו הול המועד דאםורא במלאכה אונס. היינו מילתא אתריתי כלומר מי שהפך את זיתיו לפני הרגל
 ואירעו אונס ולא היה יכול ליתנס
 על גבי בית הבל ובא הרגל: או
 שהטטוהו פוטלים. שהשכיר ליתנס
 על גבי בית הבל קולס הרגל ולא
 באו: טוטן קורה ראשונה. כלומר
 נותנן על גבי בית הבל ברגל וסוחט
 עליהן הקורה פעם אחת לאי לא
 עביל הכי איכא פסילא יתירא:
 ומניחה. בו שלא יסחוט יותר על
 לאחר המועל: זולן* וגומר כדרכו.
 כלומר נותנו על גבי בית הבל וסוחט
 הכל. כל מילי לשפוך קרי זילוף:
 גמ׳ פהח באבל וסיים במוטד.
 לקתני מי שהפך את זיתיו ואירעו
 אבל ולא פירש אס יכול לטעון קורה
 באבילות אס לא אלא מילי למועל
 קא פריש לכי אירע לו קולם המועל
 אונס טוען קורה ראשונה במועל:
 אסור בימי אבלו. כלומר להכי לא
 פריש לאסור לו לטעון אפילו קורה
 ראשונה בימי אבלו: לא מיבטיא
 בימי אבלו. לאין אסור במלאכה אלא
 מדרבנן לשרי לטעון קורה ראשונה:
 אלא אפילו. חולו של מועל דאסירא
 ביה מלאכה מלאורייתא לכתיב
 >שמומ כגן את חג המצות תשמור
 שבעח ימים לימל על כל החג שהוא
 אסולג<: במקום פסידא שרו רבנן.
 לטעון קורה ראשונה: הטושין לאבל.
 אחרים אבל הוא עצמו אינו רשאי:
 כדו לגון}. מגופת התבית: וזיהיו
 הפוכין. נותנין אותן על בית הבד
 וטוענין לו קורה ראשונה אבל הוא
 עצמו אינו עושה היינו כרב שישא
 דאמר דברים המותרין בחוש״מ אסורין
 בימי אבלו: ופשהט להעלוה מן
 המשרה. כל הני אית בהו םסידא
 אי לא עביד להו: משהגיע טונה
 המים שלו. כשהגיע זמנו להשקות
 השדה שכך היו נוהגין כל אחד ואמד
 משקה כל השדות שבבקעה איש יומו
 או שבוע אחד: שדה ניר. שדה
 חרושה: שדה העומדה לפשהן.

 מי שתפך את זיתיו ואירעו אבל או אונם
 או שהטעוהו פועלים טוען קורה ראשונת
 ומניהה לאחר המועד דברי ר׳ יהודה רבי
 יוסי אומר אזולף וגומר וגף בדרכו: גמ׳ פתח
 באבל וםיים במועד אמר רב שישא בדיה
זאת אומרת דברים חמותרין  דרב אידי נ
 במועד אסורים בימי אבלו רב אשי אמר
לא מיבעיא בימי אבלו  לא מיבעיא קאמר 8
 דמדרבנן חוא ושרי אלא אפילו במועד
 דאיםור מלאכת מדאורייתא במקום פםידא
 שרו רבנן תניא כוותיה דרב שישא בריח
 דרב אידי גאלו דברים חעושיז לאבל בימי
 אבלו א)זיתיו תפוכין טוענין לו וכדו לגוף
 ופשתנו לתעלות מן המשרה וצמרו להעלות
 מן היורה ומרביצים שדהו משתגיע עונת
 המים שלו ר׳ יהודה אומר אף זורעין לו שדה
 ניר ושדה תעומדת לפשתן אמרו לו אם לא
 תזרע בבכיר תזרע באפל אם לא תזרע פשתן
 תזרע ממין אחר י רבן שמעון בן גמליאל
 אומר זיתיו תפוכין ואין שם אומן אלא תוא
 כדו לגוף ואין שם אומן אלא הוא פשתנו
 לתעלות מן תמשרת וצמרו לתעלות מן

 מדאורייתא. 0פרק קמא ןלף ב. בר״ה
 משקין) פירשתי: רבי יהודה אומר
 אף זורעים כוי. במתניתין מחמיר

 רבי יהודה וכאן מיקל:
 בורו לגוף. ספרים אחרים כדו:
 רבן שמעון בן נמליאל אומר כו׳.
 ואף על גב דרבן שמעון בן
 גמליאל נמי מולה לדרב שישא בריה
 לרב אילי ראסורין בימי אבלו מולה
 היכא לאין שם אומן אלא הוא לשרי
 ובצינעא >י) יעשו ע״י אחרים משוס
 פסילא למשכיר שרינן וגבי אבלו
 לשרינן הוא עצמו באין שם שיעשה
 כמותו ואומן לרבים וספר וכו׳ משוס
 לצורך לרבים ורגילא שריא לעיל ויש
 מפרשים להא לשרינן לאבל
 עצמו w כשלא ימצא אחרים כרמשמע
 הלשון ואין שם אומן אלא הוא אבל
 לכתחילה צריך לעשות על ילי אחרים
 מיהו לפי הטעם הזה לא ירענא
 בחמרין וספרין כשמושכרין אצל
 אחרים למה אין מצדך בסמוך על
 ילי אחרים ולפי טעם קמא ניחא
 לאין מי שיעשה לבר זה באותו
 שיש (י) אומגות לחמר וגמל וספן:

 אמר

 היורה ואין שם אומן אלא הוא הרי זה יעשה בצינעא היתר על כן אמר רבן
 שמעון בן גמליאל אם היה אומן לרבים וספר וכלן לרבים ותגיע עת הרגל
 ואין שם אומן אלא חוא חרי זח יעשח יחאריםין וחחכירין והקבלנין הרי אלו
 יעשו אחרים בשבילן ׳חחמרין הגמלין והםפנין הרי אלו לא יעשו חואם חיו
 מוחכרין או מושכרין אצל אחרים חדי אלו יעשו טשכיר יום אפילו בעיר
 אחרת לא יעשח תיתח מלאכת אחרים בידו אע״פ שבקיבולת לא יעשח
 אף על פי שבקיבולת ולא מיבעיא שאינת קיבולת אדרבה קיבולת כדידיח
 דמי אלא אימא יבין קיבולת בין שאינה קיבולת לא יעשה ־תיתה
 מלאכתו ביד אחרים בביתו לא יעשו בבית אחר יעשו מריון ברית
 דרבין ומר בריה דרב אחא בדיה דרבא להוה לחו תתוא גמלא דתורא
 בתרי תרדי איתרעא בית מילתא במר בריח דרב אחא בדיה דרבא ופסקיה
 לגמליה אמר רב אשי גברא רבה כמר בדיה דרב אחא עביר הכי נתי
 דלפםידא דידיח לא חייש אדאחרים לא חייש והא תניא אם היו מושכרין
אדם חשוב שאני מ ן  או מוחכרין אצל אחרים חדי אלו יעשו וחוא םבר נ

 אמר
 שאם לא תזרע עכשיו מכאן ואילך אינו ראוי לפשתן: אמרו לו. לא תזרע שלה ניר ושלה פשתן שאס לא תזרע בבכיר בשלה ניר תזרע
 באפל ולא הוי פסירא יתירא: בלן. שומר בימ המרחץ ומשמשן בביח המרחץ ונוטל מכל אחר שכרו: והגיע עה הרגל. שהכל צריטן לו
 הרי זה יעשה טון לאית ליה פסילא ואיכא נמי צורך רבים. ול״ג הכא בצינעא להא רבים הוא: האריסין. מקבלי השרות לשנים לשליש
 ולרביע: החכירים. שקיבל לשמירה ולעובלה לסכום כך וכך כודן אני נותן לך ממנה: והקבלנים. שקיבלו לשומרה לזמן פלוני בסכום כך
 וכך בין יהיה הרבה או מעט הד אלו יעשו אחדס בשבילם: הגמלים והספנים היי אלו לא יעשו. לא ישכירו לכתתילה לפי שהמלאכה שלהם
 הוא: ואם היו מוחכרין או מושכרין. הס או בהמתם אצל אחדם למהלך חדש או חדשים הד אלו יעשו הס לעצמן ולא יפסילו כל שכרן ובעלים
 נמי לא יפסידו. והכא לא קתני על ידי אחדס שהד הן בעצמן מושכדן אבל אריסים אפשר להם על ידי אחדם בעבודת קרקע: שכיר יום.
 אחד ואפילו בעיר אחרת ואין יודעין שם שהוא אבל וליכא משום מראית העין: לא יעשה. הואיל ובידו לחזור כדאמרינן >נ׳׳ק לף קנה0 פועל
 חוזר ואפילו בחצי היום וליכא פסידא כולי האי: אם היהה מלאכה אחרים בידו. בביתו כגון בגד לארוג הואיל וברשותיה לגומרו לאחר זמן
 הרי יא• אלו לא יעשו: ואע״פ שבקיבולה. אחרים היא שקיבל עליו לצמיתות אותו בגד לאורגו בכך וכך: קיבולה. לעשות בכך וכך ״(שרי): כדידיה
 דמיא. ואסור אבל שאינה קיבולת דלא הוה כדידיה שד: בביהו. של אבל לא יעשו אותו(0 משוס חשד שיאמרו הוא בעצמו מסייע במלאכה. אי נמי
 שלא יאמרו בימי אבלו השכירו לזה הפועל: גמלא. צמד בקר בין שניהם שור אחד לזה ושור אחד לזה: איהרע ביה מילהא. אבילות: פסקיה לגמליה.
 הפסיק שורו מן הצמל ולא שלחו לחרוש בשדה לפי שהיה אבל ומצווה על שבימת בהמתו מדרבנן: להפסד לידיה לא חייש. ללא קא מעבד ארעא
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 מקבלי

ן לא. י ר שכ ב אפיי מו ו ש  דעלמא, אבל אדם ח

 א א מיי׳ פ״ז מהל׳ י״ט
 הלכה ג נויש״ע א״ח

 סי׳ תקלח סעיף א:
 ב ב מיי׳ ס״ה מהלנות אכל
 הלכה י טוש ״ע י״ל סי׳

 שפ סעיף י:
 ג ג מיי׳ שס:

 ד ד ה טול יו״ל סי׳ שפ
 !ושו״ע שס סעיף ה!:

 ה ו מיי׳ שס הלכה יא
 טוש״ע שם סעיף יב:

 ו ז ח מיי׳ שס טוש״ע שם
 סעיף [יא] יד:

 ז ט מיי׳ שם הלנה ינ
 טיש״ע שס סעיף יג:

 ה י מיי׳ שם הלכה יג
 טיש״ע שם סעיף יז:

 ט כ מיי׳ שס טוש״ע שס
 סעיף יח:

 י ל מ ןמיי׳ שס הלנה ט
 יעיין ננ״מ שסן טוש ״ע

 שס סעיף נא:

 רבינו חננאל
ך את זיתיו פ ה  מי ש
רעו אבל או אי  לטחנם, ו
הו  אונס או שחטעו
 הפועלים ונכנס המועד,
נה ן קורה ראשו ע ו  ט
עד דברי  ומניחם לאחר המו
מר  ר׳ יהודה, ר׳ יוסי או
. גומדאו כדרכו ף ו ל ו  ו
ן מחני• באבל, ולא נ  ומקשי
ת ש אם מוחר לעשו ר י  פ
דא  מלאכתו במקום פסי
רה לנו מו קפץ ו  אם לא, ו
ר ת ו מ ד ש ע ו ל מ ו ש ל  בחו
 במקום פסידא. ופירק רב
א בדיה דרב אידי, ש י  ש
 זאת אומרח דברים
עד ל מו ו ש ל ץ בחו ר ת ו מ  ה
תן בימי ן לעשו רי  אסו
. תניא כותיה, דברים  אבלו
, ל בימי אבלו ב א ן ל י ש ו ע  ש
ם ש התירו משו ו ר י  פ
ו אחרים ת ל דא לעשו  פסי
י ד לא הוא. אבל על י  ו
ך ו להפו רו ל  אחרים התי
ו ולהעלוח י ד ף כ ו לג ו ו יתי  ז
ו צמר ו מן המשרה ו  פשתנ
ו ה ד ] ש צי מרבי ורה ו  מן הי
. ו ־ע עונח המים של  משתג
ן רעי ו מר אף ו  ר׳ יהודה או
אל י ן בן גמל ו ע מ  כוי. רבן ש
ו ן פשתנ כי מר זיתיו הפו  או
ן ורה ואי ו בי  במ־שרה צמר
מן אלא הוא, הרי  שם או
שה בצנעא בתוך  זה עו
כן היה אומר, אם  ביחו. ו
 היה ספר או בלן לרבים,
ן שם אלא  והגיע הרגל, ואי
 הוא, הרי וה יעשה.
ן רי ן והחכו  העריסי
ו הרי תי ו ץ בשד נ הקבל  ו
ץ ר מ ח , אבל ה עשו  אלו י
ן [והספנים] י  והגמל
ו לא יעשה ל נות ש  והספי
.  מלאכה בהן בימי אבלו
ן י ר שכ  ואם היו מקודם מו
ר . שכי ן שי ד אתרים עו  בי
ר לו בעי ו אפי ל  יום ש
 אחרת לא יעשה, היתה
ו בין ד י  מלאכח אחרים ב
ן שאינת בולת בי  בקי
בולת לא יעשה, היתה  בקי
ד אחרים,  מלאכתו כי
 בביתו לא יעישו, בכית
ץ ומר י ר . מ  אחר יעשו
ו  כדיר, דרב אחא הו
, אירע ביה כמר  שוחפי
ר ד  בדיה דרב אתא אכל, ש
 ופסקיה לגמליה. אמר רב
 אשי והתניא אם היו
ו ר ן אצל אחרים ש י ר שכ  מו
יש נ לי באי , הני מי נן  ודחי

 או רכינו לא גרס יגף גני זימים וכ״כ נרש״י נאלסס וננ״י שס ללא גרסינן וגף.



 עין משפט
 נר מצוה

א א מיי׳ פ׳׳ו מהל׳ שגת  י
 הל׳ יל טיש׳יע א״ח סי׳
 רמל סעיף א [ומוש״ע י״ל

 סימן שפ סעיף יטן:
כ ב מיי׳ פ״ז מהל׳ יו״ט  ״
 הלכה כה טיש״ע א״ח

 סי׳ מקמג סעיף נ:
 ג [טיש׳׳ע א״ח סי׳ למל סעי׳

 ג]:
 יג ד טוש״ע שס סי׳ מקמנ

 סעיף א:
ד ה מיי׳ שם טוש״ע שם  י

 סי׳ תקמג סעיף ג:
ו ו מיי׳ שם הל׳ כל טוש״ע  ט

 שס סעיף א:
ז ז מיי׳ שס הלכה כה  ט

 טוש״ע שם סעיף ג:
ז ח מיי׳ שס ס״ת הלכה טו  י
 טוש״ע שס סי׳ מקלו סעיף

 ג:
 *ח ט מיי׳ ס״א מהל׳ מעילה

 הלכה ט:
ט י כ מיי׳ ס״ח מהל׳ יו״ט  י
 הל׳ יא טוש״ע שס סי׳

 תקלז סעיף יל:
 ב ל מיי׳ ס״ז מהלכות יו״ט
 הלכה ג(ופי׳׳ג מהל׳ אגל
 הל׳ ו) טוש״ע א״ח שי׳ מקלח

 סעיף א:
א מ מיי׳ פ ״ז מהל׳ יי״ט  כ
 הל׳ ג ופ״ח הלכה ז
 טוש׳׳ע שם סי׳ תקלז סעיף א:
ב נ מיי׳ שם ס״ח הלכה  כ

 יל:
ג ס ע מיי׳ שס טוש׳׳ע שס  כ

 סי׳ תקלח סעיף א:

 מוסף רש״י
 עושה לו לימודים. לוחין
 לבור של יין לכסותו !ברכות
 לח.) לסדר נסרים על סי הבור
 ושבת קכה:ו. סיני. היו קורין
 לרב יוסף שהיה בקי ננרייתות
 הרבה (ברכות םז.<. כוזתא.
 פך קטנה מחבית 1ע־ז עא:<.
 נקטינן. מסורת מאבותינו,
ן ה.:..  מנהג מרבותינו (ערובי

 מי שהפך פרק שני מועד קטן יב.
 שמואל מקבלי קיבולת בתוך התחום. הא לשרינן כלים אמר

 לכובס נכרי פירש בקונכו׳ ללא מינכר שהוא של ישראל ור׳
 יעקב לא היה מחלק ואומר לשרי במועל וגם בשבת להא ריחים של
 מים איכא השמעת קול ושרינן בפ״ק לשבת >לף יח. ושם) ובפ״ק
 לע״ז (לף כא: ושם) שרינן להשכיר
 שלה לנכרי משוס לאריסומיה קעביל
 וכ״ש קבלנות שאין הבית מתעלה בכך
 אלא ממהר לעשות ואע״ג לר׳ שמעון
 בן אלעזר פליג מסתמא הלכה כר׳
 שמעון בן גמליאל לקא אסר התם
 מרחץ במשנה משמע הא שלה שרי
 כללייק התם ותניא בפ״ק לשבת
 (דף יט.) גבי ספינה פוסק עמו על
 מנת לשבות ואינו שובת אלמא אין
 הנכד מנית לעשות קבלנותו בשביל
 ישראל ואיכא מאן לאמר אפי׳ לפסוק
 אין צריך ובשמעתין לאסר שמואל
 מפרש רבינו יעקב כאותו פירוש
 שמעמילין כולהו שמעתתא באבל
 וכלרב שישא לאמר (לעיל יא:) לבדם
 המותרי׳ בחש״מ אסורין בימי אבלו
 להד לאודיתא או כעין לאורייתא
 אבל במועל הקילו וכ״ש שיש להן להקל
 בשבת ללא חיישינן כל כך ללא ליזלזל
 ביה וא״ת כיון לבאבילות אייד שמואל
 היכי קאמר וכי ליכא מתא למיקרבא
 להתס «) לא אמרן אלא בשבתות
 וימים טובים ללא שטחי לאזלי מלוכתא
 אבל בחולו של מועל אסור וצריך
 עיון: דברי רבי יוסי. בשמן
 (י) תניא מילתא לרי יהולה ברישא
 וכיון לאתחיל מילתא לרבי יוסי
 מסיים לה וגף ביין לא ילענא אי
 אבור אי אחבית קאי מיהו לכאורה
 אחבית קאי לשייך בה מגופה
 ומלקתני בה זולף וגומר משמע
 לאבור קאי לאחבית לא שייך משמע
 לגף אחרי כן וגם עושין לו לימולין
 משמע לקאי אבור ולית ליה זולף
 וגומר לאחבית לא שייך לימודן

 לסגי בטסי קטן:

 מכניס

 רבעו חננאל(המשך)
וח בל השד ז ן ל בל ל ז ו ט י  ש
הן  והאילנות. ואם באו מאלי
ן עי י  מותר, אבל אין מפי
ן להם י סר ן מו אי  הרועים, ו
, ואם ר לנער את צאנן מ ו  ש
ש ד ר ח י ר שנה שכ י  היה שכ
ן עי ן הרו יעי ר שבת, מסי י  שכ
ר לנער מ ו ן להם ש י סר מו  ו
ת ב ש מר אם באו ב . ר• או  צאנן
 בטובה, בלא כלום הנאה. או
, ות בלבד נ ו ב במז  ביום טו
רותכם היא מר שכי ו  כל
עד אפיי  םעודתכם. במו
וסף הלכתא  בשכר. אמר רכ י
כן מי שהיה יינו  כרי• מתני' ו
רעו אבל או אונס או אי ר ו  ככו
ם ר׳ יוסי עלי הו פו ו  שהטע
, ר׳ ו מר כדרכ ו ג ף ו ל ו מר ז  או
ו שה ל מר עו  יהודה או
ם די מו ש לי ו ר י ם כוי. פ די מו  לי
 מכסהו. וצריכא, דאי
ם א משו ת ש ן מ נ עי  אשמו
ם הכי דיה משו  דנפיש פסי
. י ר׳ יוסי, אבל חמרא כר  שר
 אמר ר׳ יצחק בר אבא מאן
ר ב ד עד ב י במו נו  תנא שי
ד דלא כרי יוסי, דהא ר׳  האב
. י נו ו כלא שי י כדרכ  יוסי שר
וסף הלכתא כרי  אמר רב י
ב ר ן מיניה מ בעו  יוסי. >בעא) [
ר יצחק, מהו  נחמן ב
כרא ה לחביתא דשי שעי  למי
עד, אמר להו, ל מו ו ש ל  בחו
ן נ וסף דהוא סיני, כדגרסי ב י  ר
ות רבה עוקר הרים רי ף הו  בסו
וסף סיני, הוא אמר הלכה  רב י
מר ו ג לף ו ו  כר׳ יוסי דאמר ז
ר מו ו ליה אי . אמר גף כדרכו  ו
, ר ר׳ יוסי אף כדרכו מ א  ד
 בחמרא, דאי שבקת ליה
כרא מי ד, שי  מגולה מפסי
כרא נמי  אמר. אמר להו שי
בא, דאמר  אית ביה פםידא טו
י אמרה לי אם, חכיתא ן אבי  י

ר מ ו ל לא שיעא. כ נח סאין, ו ש בה שמו י יעא, כח אותו השכר חזק א) כמו חבית ש צא בהן, ושי ו י או כי י תמר ת סאו  דאית בה שי
ו ת ו ו ד ן למי אי ת הן ו ר שעקרו מ ו ד כהלכות כותים. למאי הלכתא ל ע ו ר הפסד. אמר רב הלכות מ כ ש ש ב לה י ו ר מג א ש  אם ת
זתא אם יפות הכו . ז ו נ ו ז ו מ ן ז י ד יפות הוא, אלא אין למי ו ז ז ן חבית, והלא זו ו ופתי ן ז אי זתא ו ן כו ופתי ל ו א ו מ . דאמר ש ו  מז
זתא ן כו פתי ן גרבא ולא ז ל אמר זפתי א ו מ שלמי ש ו ר י ש ב ר ו פ דא. מ ש לפסי י מר חי רחא ו ש לטי י ] חי מר יפות. פי׳ [ ר בלא ו א ש י  ת

דא. יפתא גלי ז , ד זתא] ן כו יפתא דקרקירא ולא זפתי ן גרבא דז זפתי  ן

 אמר שמואל אמקבלי קיבולת בתוך התחום
 אםור חוץ לתחום מותר אמר רב פפא ואפי׳
 חוץ לתחום לא אמרן אלא דליכא מתא
 דמקרבא לתתם אבל איכא מתא דמקרבא
 לתתם אםור אמר רב משרשיא וכי ליכא
 מתא דמקרבא להתם נמי לא אמרן אלא
 בשבתות ובימים טובים דלא שכיחי אינשי
 דאזלי להתם באבל בחוש״מ דשכיחי אינשי
 דאזלי ואתו להתם אסור מר זוטרא בריה
 דרב נחמן בנו ליה אפדנא מקבלי קיבולת
 חוץ לתחום אקלע רב םפרא ורב חונא בר
ולא עלו לגביה ואיכא דאמרי חוא  חיננא ג
 נמי לא על בגוויח וחאמר שמואל מקבלי
 קיבולת בתוך התחום אסור חוץ לתחום
 מותר איאדם חשוב שאני ואיכא דאמרי סיועי
 סייע בתיבנא בהדייהו רב חמא ישרא לתו
 יא) לאבונגרי דבי ריש גלותא למיעבד לתו
 עבידתא בחולא דמועדא אמר כיון דאגר
 לא קא שקלי שרשויי תוא דקא משרשו
 ליח ולית לן בת תנו רבנן ימקבלין קיבולת
 במועד לעשותח לאחר תמועד ובמועד
 אסור ־כללו של דבר כל שתוא עושת
וכל שאינו עושת אינו  אומר לנכרי ועושת 8
 אומר לנכרי ועושת תניא אידך 3ימקבלין
 קיבולת במועד לעשותח לאחר תמועד
 ׳ובלבד שלא ימדוד ושלא ישקול ושלא
ן י ף ג) ח א ״ ל ת ף ח ה ב ש ן ן א ן ן ה ך ש ף ך ה כ נ מ  י

 מרביעין בהמת בחולו של מועד טכיוצא
 בו אין מרביעין בבכור ולא בפסולי
 המוקדשין תניא אידך אין מרביעין בהמה
 בחולו של מועד ר׳ יהודה אומר ״המורה
 שתבעה מרביעין עליה זכר בשביל שלא
 תצטנן ושאר כל הבהמות מכניםין אותן

 לבקרות ת״ר הייאין מדיירין לא בשבתות ולא בימים טובים ולא בחולו
 של מועד ואם באו מאליחן מותר ואין מםייעין אותן ואין מוםרין לתם
 שומר לנער את צאנם היה שכיר שבת שכיר חדש שכיר שנח שכיר שבוע
 מםייעין אותן w ייומוםרין להם שומר לנער את צאנם 1ב1 ר׳ אומר כבשבת בטובת
/ וכן מי  ביו״ט במזונות במועד בשכר אמר רב יוםף הלכתא כרבי: מתני
 שהיה יינו בתוך הבור ואירעו אבל או אונם או שהטעותו ״לזולף וגומר
 וגף כדרכו דברי ר׳ יוסי ר׳ יהודה אומר עושה לו לימודים בשביל שלא
 יחמיץ: גמ' וצריכא דאי אשמעינן קמייתא בההיא קאמר ר׳ יוסי משום
 דמישחא נפיש פסידיה אבל חמרא דלא נפיש פסידית אימא מודי ליד. לרבי
 יהודה ואי אשמעינן בתרייתא בההיא קאמר רבי יחודח אבל בחך אימא
 מודה לד׳ יוסי צריכא אימר רב יצהק בר אבא ח<מאן תנא שינוי במועד
 האבד דלא כר׳ יוסי אמר רב יוםף מהלכה כר׳ יוםי בעו מיניה מרב
 בר יצחמ מתו למישע חביתא דשיכרא בחולא דמועדא אמר להו
 אמר תלכח נכר׳ יוסי אימוד דאמר רבי יוסי בחמרא בשיכרא מי
 המרא טעמא מאי־ משום דנפיש פסידיה שיכרא נמי אית בח
 פםידא דאמר אביי ייאמרה לי אם בר שית םאוי ושייע מבר תמני ולא שייע
 אמר רב חמא בר גוריא אמר רב הלכות מועד כהלכות כותים 5*בהלכה
 למאי תלכתא אמר רב דניאל ליבר קטינא י״(אמר רב) לומר שחן עקודות ואין
 למידות זו מזו דאמר שמואל םזופתין כוזתא ואין זופתיז חביתא רב דימי

 מנתרדעא אמר ״זופתין חביתא ואין זופתין כוזתא
 חייש לטירחא אמר אביי ״נקטינן הלכות

 מקבלי קיבולה בהוך החחום אסור. ליתן מלאכה לנכרי בקיבולת
 ט עבלי ליה בשבתא לילעי כולי עלמא ואמרי היום בשבת יהב
 ליה. והא לשרי בית הלל בס״ק לשבת (ל׳ ח:) ליתן כלים לכובס בע״ש
 עם חשיכה ואפי׳ בתוך התחום משום לכביסה בנכד מילי ללא

 מינכר וליכא חשלא אבל מילי רמינכר
 בתוך התחום אסור משוס חשלא:
 אבל אי איכא מהא דמקרבא לההם.
 אותן פועלים נכרים אסורים לאינהו
 ילעי להני נכדם עבלי ליה מלאכה
 ואמד בשבתא יהב להו: אסור.
 לאמרי היום יהבו ליה: סיוטי הוה
 מסייט בהיבנא. שהיה נותן להם תבן
 למלאכה להואיל והוא מסייע בהלייהו
 אסור: אבונגרי. מסלד שולחנות:
 למיטבד טבידהייהו. אס נשבר השלחן
 שד לתקנו: שרשויי. דוח בעלמא כלי
 סעולתס לקא אכלי בהלייהו ולא קא
 חשיב מלאכה: מקבלין קיבולה. נותנה
 לנכד לעשותה אחר המועל: אין
 מרביטין בהמה. משום לעביל מלאכה
 בחולו של מועל: אין מרביעין. אין
 אוחזין הבהמה ומביאין עליה זכר:
 בבכור. לקעביל ביה מלאכה וכתיב
 (לגרים ט0 לא תעבור בבכור שורך:
 לבקרוה. מקום שיש שם בהמות
 והיא רובעמ מעצמה: מדיירין.
 מכניסין בהמה לשלה כלי שיוציאו זבל
 ומזבלין השלה: אין מסייעין אוהן.
 לבהמה לבא בשלה או אס נכדם
 הס אין מסייעין להם להסיען ממקום
 למקום כלי שמזבל כל השלה אפילו
 בבאין מעצמם: לנטר. לשמור כגון
 אס נכרים הס: שכיר שבה. ששכרו
 כל השבוע ללייר שלהו: שבוע.
 שמיטה: מסייעין. כאילו של נכרים
 הוא: ה״ג ועושה נכרי גשגה וי״ט
 ומסייעין במוטי. ללא טרח מלאכה
 כלומר יכולין לסייע לאותו שטר
 ללייר: ומוםרין לו רועה אחד לנער
 צאנו. שמליירין אותה הואיל ואינו
 שכיר לשבת ממש: רבי אומר בשבח
 בטובה. אס רוצה שום אדם לסייע
 לאותו שטר בטובתו עושה כלומר
 בחנם ולא בשכר: מתני׳ בהוך
 הגור. שלפני הגת אותו כלי שהיין
 נופל בו מן הגת קרוי בור: זולןז
 וגומר כדרכו. כלומר מדק אומו
 בחבית וגף התנית במגופה גמורה:
 טושה לו למודים. אינו יכול לגוף
כ) היינו לימודין  כדרכו אלא שיחפס (
 בשביל שלא יחמיץ שאס אינו סותמו
 מחמיץ: גמ׳ וצריכא. למימר
 בתרוייהו בשני בבי למתני׳ דמשחא
 ולחמרא ר׳ יוסי אומר זולף כר:
 בההיא. דשא לממנימין: קאמר
 רבי יוסי. זולף כלרכו: דמשחא.
 יקיר ואיכא ססילא יתירא: מודה
 ליה לר׳ יהודה. לאינו זולף וגף
 ממש אלא עושה לימודים עראי: דלא
 כר׳ יוסי. לאמר גומר כדרכו ואינו
 צריך שינוי: למישע. לגוף התבית:
 סיני. יי<ר3 יוסף: הלכה כרי יוסי.
 לגף כלרכו: בר שיה סאוי ושייע

 מםורת הש׳׳ם

 6) [שגת נא. וש׳׳נ],
 ב)!תוספתא פ״ב], >) 1שס],
) !שםן, ה) [עי׳ בתוספתא  ו
 סס״ב דשגיעי׳], 0 ס״א ועושה
 נכרי בשבת יי׳׳ט ומסייעין
 במועד, ז) שמתות ס״ה,
 ח) [לעיליא.ע׳׳ש], ט)[ברכומ
 סד.], י) [קידושין לא: וש׳׳נ],
 כ) [מיגת בהלכה לישא נהרי״ף
 וגהרא״ש], ל) גי׳ הרי׳׳ף
 והרא״ש נר רב קטינא,
) [עי׳ ) [ליתא נהרא״ש], נ  מ
 פרש׳׳י בעירוני[ ה.דייה והאמר
) נרבית סל. הוריות  ר״נ], ס

 הגהות הב״ח
 (6) נמ׳ רנ תמא שרא להו
 לאנונגרי. נ״נ עי׳ סוף דף יח
 נסרש״י ל״ה לעצמו:
 (3) רש"־ ל״ה עושה כו׳ אלא
 שיתפם בנסרים היינו
) תום׳ ל״ה אמר ג  לימודי[: (
 נו׳ מתא למיקרבא להמס נמי
) ר״ה לברי ר׳ ו  לא אמרן: (
 יוסי בשמן תנן מילמא לרי
 יהולה נרישא וביין תגן
 מילתא דר׳ יוסי ברישא
 דכיון דאתחיל במילתא דר׳
 יוסי וכו׳ אי אנור קאי אי
 אחנית ונו׳ משמע לאנור קאי.
 נ״נ נלומר לפי׳ זולף היינו
 שסוחט וממצה וכשהוא ננור
 שייך לומר לממצה כל היין
 למוך הנור וגומר כלרכו כולו
 ולהורידו לנור אנל אתנית לא
 שייך זולף וגומר נל עיקר אלא
 אנור קאי וקאמר וגף כדרכו
 דאח״כ כשסחט וממצה הנל
 מניח מגופה על הנור שהיין
 נמונו ומנסהו נדרנו וזה
 עולה נגירסת הספדם בורו

 לגוף:

 גליון הש״ם
 נמ' וכל שאינו עושה אינו
 אופר. עיין ננ״מ דף צ ע״א

 תוס׳ ל״ה אנל הנא:

 הגהות הגר״א
 [א] נטי שכיר שנוע מסייעין
 אותן נ״נ נמועל. ומה שנדפס
 נצלו ס״א ועושה כו׳ נמחק:
] שם ר׳ אומר נשנת נ ] 
 נטונה. נ״נ סי׳ לקאי ארישא
 נאינו שכיר שנת יבאו מאליהן
 מותר נמועל אפי׳ נותן לו
 שכר אח״נ ונסיפא שכיר שנמ
 מסייעין ט׳ לוקא נמועל לכל
 ומוסרין לו שומר לנער אף
 נשנר [עי׳ מ״א] (עמש״ש)
 [שו״ע] אנל הרמנ״ס מפרש
 אסיפא ןינייכ המ״מ! לק
 השמיט שנת י״ט לס״ל
 לבהס בכל ענין אסיר ונמועל
 מ׳ אף לשכור מותר ןועמי׳ש

 רביכי בא״ח סי׳ תקל״ז):

 בדבר
 נחמן

 ני)םיני

 אמר

 מבר המני ולא שייע. כלומר יפה
 שכר מוגף שמתזיק ששה שאין משכי מנתרדעא אמר ״זופתין חביתא ואין'זופתין כוזתא מר חייש לפםידא ומר
ה חייש לטירחא אמר אביי ״נקטינן הלכות מועד כתלכות שבת נ ו מ ז ש י י ז ח מ ל ש ו ד י ג ל כ א נ ו ה  ש

ש  סאין: כהלכוה כוהים. לאמרינן י י
 (חולין לף ל.) היכא לאחזיק אחזיק היכא רלא אחזיק לא אחזיק: עקורוה. כאשה עקרה שאין לאלם ממנה פרי אלא גופה: ואין
 למידין זו מזו. לאימא כשם שזו מותרת כך זו מותרת כמו בכותים ולא אמדנן כי היט למחזיק בהאי מחזיק בהאי אלא לא ילפי
 הני מהני: מר. דאמר זופתין תביתא חייש לפסידא ובחביתא איכא פסידא יתירא אי לא זפתי לה משוס דנסיש יינא ובכוזתא ליכא
 פסידא יתירא. כוזא כלי קטן: מר. דאמר זופתין לכוזא דחייש לטירתא ׳׳תירא ובכוזא ליכא טירחא יתירא ובחביתא איכא טירמא יתירא:

 רבינו חננאל
י קיבולת, ל מקבל א ו מ  אמר ש
ך בלו קיבולת, בתו  פי׳ אם קי
ץ לתחום  תתתום אסור, חו
לי  מותר. ואסיקנא הני מי
ת ובימים טובים רלא  בשבתו
ץ חי אינשי דנפקי חו  שבי
ד ע ו ל מ ו ש ל  לחחום, אבל בחו
ץ לחחום  דאיכא דנפקי חו
ו ליה גוים טרא בנ ו  אסור. מר ו
ץ לתחום, בולת אפדנא חו  בקי
ילי רבנן בההוא  ולא עי
, הוא  אפדנא. איכא דאמרי
 נמי לא על בההוא אפדנא.
ל כי האי א ו מ ג דאמר ש אע״  ו
. ב שאני ו ש , אדם ח ונא שרי  גו
, עבדיה סייע  איכא דאמרי
 בההייהו בחיבנא. רב חמא
ש י רי הבי ר נ ו  שרא לאכו
ן עכידחא ד להו ב ע י מ  גלוחא ל
י דמועדא, מאי טעמא ל  בחו

תת לאחר המועד, עד לעשו בולת במו ץ קי ל ב ק ר מ . ת״ ן הוא ושרי רו ן דו ו י להו, כג ש ר ש מ י הוא ד י ו ש ר ן דלא אגרא שקלי ש ו  דכי
ל דבר, . בללו ש עד י במו ו לת לג בו כן אינו נותן בקי ל. ו א עושה כחו א ימנה כדרך שהו ל ש ד ו ו ד מ א י ל ש ל ו שקו א י ל ד ש ב ל ב  ו
ן בהמה עי ץ מרבי ר א עושה. ת״ י ו ו מר לג חו אינו או חר לעשו ו מו נ כל שאי עושה, ו מר לו ו חו או ר לו לעשו ח ו מ  כל דבר ש
ל י ב ש ; עליה ב עי רה שתבעה מרבי מר חמו . ר׳ יהוהה או ץ ש ד ק ו מ לי ה ר ולא בפסו ץ כבכו ע י ב ר ץ מ וצא בו א ל מועד. כי ו ש ל  בחו
ר כדי י ת לר סץ הבהמו י נ ׳ מכ ל מועד, פי ו ש ל ן כחו י ר י י ר אין מד ת מכניסין אותן לבקרות. ת״ ר כל הבתמו א ש , ו ן א תצטנ ל  ש

 א! נראה מזה לרנימ היה גורס כנר ממניא. נ! אילי צ״צ אס תשאר נלא ויפות תפסיל רנ לימי וכו׳ אמר זיפתין חניתא ואין וופתין כחתא פי׳ מר חייש.



 מסורת הש״ם

 א) [תוספת׳ פ״אן, ב) [לעיל
) ושנת קלט:],  יא. ע׳׳ש], ג
) [לעיליא: שנת נא. וש״ח,  ד
 ה) ןעי׳ מה שפירשו תוס׳
 שנת מו: ד״ה ואמר עולא
 ותוס׳ עירוני[ סט. דייה
 כיו! ן, 0 [שנת נא. ן, 0 שס
 מו:, ח) שנת נא. ינמות מו.
[ קדושין לג: (  ע״זלמ. גט., ט
 וש״נ], י) [עירוני! קנ:
 יש״נן, כ) סי• נ״י קורות
 ננידיס וגדולים, ל) ןגי׳
 הערוך נע׳ מדנר מדנורי
 מורא סי׳ אנוקותן,מ)ןעי׳
 תיס׳ ננורות לל:ד״הכעאן,
) גיטין מל. ע״ש בנורות  נ

 לל:,

 הגהות הב״ח
א) נס׳ אי משום חומרמא ) 
 למלישא הא תניא השירין.
 נ״נ עי׳ מ״ש ס׳ הלר לף
 סט במוס׳ ל״ה כיון:
) שם הא אמר רב ג ) 
״ ל״ה ע ג) •  שמואל: (
 לימא וכו׳ דמחובר אפיי:
) תום׳ ל״ה מכניס נו׳ ד ) 
 ואיני יולע מה מלאכה
 איכא באסיפה וצריך
 עיון: (ה) דייה אס נו׳ לגני
 מנר ומת לנעי אי קנסי בנו
 אחריו המס ודאי גרסינן

 איסירא לאורייתא:

 מי שהפך פרק שני מועד קטן

 במועד מותר
 אבוד במועד
 בתלושיז מן

 יש מהן פטור אגל אסור. והא דקתני אין זופתין אסור למיעבד
 לכתחילה אבל בליעבל לא הר חייב והא דקתני זופתין הר מותר
 לכתחילה: למיחצד. לקצור ורב הונא יש לו מה יאכל הוה ואמאי
 שרי לה: אמר ליה. האי לקתני מחובר אפי׳ כולו אבול נמי אסור
 ר׳ יוסי היא ויחילאה היא ולא סבירא
 לן כוותיה: כיון דכל יומא לאו גפרוה
 דיישי האידנא לאו שינוי הוא. כי
 ריישי בלא פרות ולעולם ר׳ יוסי היא
 והא לאסר בפרות משום לאוושא
 מילתא היא: ואם טחן. במועל
 לצורך המועל והותיר על לאחר
 המועל: מוהר. לאכלו אחר המועל:
 ובלבד שלא יטרים. שלא יעשה הרבה
 ויאמר לצורך המועל אני עושה
 ומתכוין כלי שתשתייר לאחר המועל:
 מטרים ושוחה מן החדש. שיכול לומר
 לצורך המועד הטילו: לימא שמואל.
 דאקפיד כיחידאה סבירא ליה כההיא
 מתניתא »< במחובר אפי׳ כולו אבוד
 נמי אסור ואוקימנא כר׳ יוסי יחידאה:
 חצדא דחיטי דלא הוה פסידא.
 להכי איקפד אבל בחצדא דשערי
 לא סבר לה כר׳ יוסי לאסיר: אין
 לו מה יאכל הוה. להכי עביל הכי:
 לא סיימוה קמיה. לא אמרו לו ללא
 הוה ליה מה יאכל להכי איקפל:
 אדם חשוב שאני. רב לא הוה ליה
 למיעבד הכי אפי׳ אין לו מה יאכל:
 נפק. בחצר בשבת: בחומרהא
 דמדושא. טבעת היא של מתכת
 וחותמה של אלמוג: שירין. נושקי״א
 בלע״ז: כל שהוא נאכל כמוח שהוא
 חי. ומיא שתו אינשי כמות שהן:
 אדם חשוב שאני. יש לו להחמיר
 על עצמו יותר ולא הוה ליה למיפק
 בחומרתא למלושא ולא למישתי מיא
 לאחים קפילא נכרי: לגסורח.
 עצים לקים שנופלין מן התתיכה:
 אבא. יער: בשלנייא. פירוש שם
 העיר כלומר היה לו יער באותו
 מקום: אישחמיט נרגא בעי למיפםקיה
 לשקיה. לרב אשי משוס לעבר
 אלאביי: שבקיה. לאבא ללא קצציה
 במועד שהרגיש משום דעבר אלאביי
 נפל ליה נרגא: למיטקר כיהנא.
 בחולא למועלא: למיקטל. לחתוך:
 כשוהא. הומלו״ן: לחפיפה. לכסות
 בו מאכל כגון תאנים ותמרים לצורך
 המועל: לנזיי. כמו נזייתא לשיכרא
 (כ״ק דף לה.). לנזיי גרעינין לאית
 בהו בשומשמין לחזו למיעבר בהו
 משחא: אפקריה ר׳ ינאי לפרדיסיה.
 משום דעל ידו היה תקלה לעלמא
 דשהו עד לחולא דמועדא וקטפי:
 מתני׳ שולה. מעלה: שלא יכוין
 מלאכחו במועד. שיש לו סנאי בשאר
 ימות השנה והוא משהה למועד:
 יאבדו. שאסור ליהנות מהן:
 גמ׳ צינעא דידהו יממא הוא.
 אפי׳ בלילה כיממא דמי ולא סגי
 ליה שלא להכניסן להכי מכניסן
 נמי ביום: מדוכרי דנורא. אבוקות:
 מהו שיקנסו בניו אחריו. לבניו
 ממנה כשם שהיה אביהם קיים:

 צרם

י מ ל ש ו ר עדא. אפקד ר׳ ינאי לפרדיסיה ההיא שתא. י י דמו ל  וקטפוה בחו

: ב  י

 אדם פידותיו מפני הגננים. פירש בתוספות הרב מכניס
 דבאסיפת פירות איכא מלאכה כדאמרינן פרק אין
 דורשין >חגיגה דף יי!.) גבי חג האסיף אסיפה במועד מי שרי
 ואיגי יודע מה מלאכה יי) וצריך עיון אי טרח בלא מלאכה אסיר כי

 היכי דאסירי בפרקמטיא ולקמן
 בשמעתין (דף יג.< אמר מועד משום
 טירחא ולא טירחא הוא ושמא היינו

 דוקא בדבר שהוא מלאכה:
 אם תימצי לומר צדם און הככור
 ומת קנםו כנו אחריו. משום
 דאיסורא עשה אבל כוון מלאכמו לא
 עשה איסורא עדיין ולא צריך להגיה
 דאוריי׳ אבל בפ׳ השולח (גינףן מד.
 ושם) דגני מכר ומת (י) בעי אי קנסו
 בנו אתריו התם גרסינן ודאי
 איסורא דאורייתא משוס דמכר ומת
 נמי עבד איסור׳ אלא דלא הד דאוריי׳:

 נטייבה

 מוסף רש׳יי
 קוצצין עצים. מן
 המחונר וביצה יט:<.
 מטילין שכר. נרשיי״ר
 נלע״ז, במועד. נחולו של
. אדם ו  מועד ;שבת קלט
 חשוב שאני. שהרואה
 אותו שהוא מיקל עומל
 ומיקל יותר ישבת נא.) לפי
 שלמלים הימנו ;כתובות
 פו.!. השירין. אצעלות
 (שבת מו:!. הרי הן ככל
 הכלים הניטלין בחצר.
 אע״פ שאסור לצאת נהן
 לרה״ר כלאמרינן נפרק
 כמה אשה יוצאה ושנמ
 נט:< גוירה לילמא שלפא
 ומתויא, מיהו תורת כלי
 עליהן ומותר לטלטלן שלא
 כדרך מלבוש !שבת מו:).
 וכולן אם כוונו
 מלאכתן במועד יאבדו.
 דמניח נרמו לנצור ואומר
 נמועד אנצירנה, שהרי לנר
 האנול היא והתירו חנמיס
 נמועל, תאנל ולא ינצרנה
(בכורות  הואיל ולכך נמכרן
 לד:! שיכיל לעשות קולס
 המועל או להניחה
 מלהתחיל נה על לאתר
 המועל וטון לצמצס
 להתחיל נה סמוך למועל
 שאס לא יגמרנה נמועל
 יהא לנר האנל ויהיה מיתר
 לגומרה תנ[ ונולן אם נוונו
 מלאנתן נמועל יאנלו

 וגיסין מד ו.

^•¥B*^> 

 רבעו חננאל(המשך)
נה) י (לחפי  כיתנא חז
י תא נמי חז , כשו  ןלחפיפה]
י מ ש מ ו כרא, אלא ש  לשי
י ן לנו נ , ואמרי ו  למאי חו
 דאית בהו. ר׳ ינאי קטף
עדא, לי דמו  פרדיםאה בחו
ש ש ח ם דמטא, ו  משו
דא, לשנה אחרה שהו  לפסי
, יהו י עלמא לפרדיסי ל  כו
לפי מתקנייא. ר׳ יעקב לא י ן מקלקלתא ו לפו  אמר, י
עדא. מתני' מכניס אדם ן מינה במו ו ב ז י מי ירתא, שר עדא. שי א במו ת ל ט ל ט א מ י א אבידה, שר , פרקמטי ץ ב  בר אחא בשם ר
י יתירי, בר לא בעו ג וסף, דבלי י דרב י ר ץ כשו ע ו כ ך ביתו. ואי הו ד שיכניס בצנעא לתו ב ל ב . תנא, ו י י תגנבים כו  סירותיו מפנ
א ל בלבד ש , ו א תאבד ל ה ש ר ש מ ו מן ה ה פשתנ ל ו נהו כיממא. ש לי ו י ף לעי י , עד לתא טפי א מי ש ו ו א ל אש, ו בעי אבוקות ש  ו

. ו עד יאבד ו מלאכתן במו נ ו י ן שכ ל כו . ו עד ן מלאכתו במו י כו  י

 יש מהן פטור אבל אסור ויש מהן מותר
 לכתחלה רב הונא חצרו ליה חצדא במועדא
 איתיביה רבה בר רב הונא לרב הונא טוחנין
 קמח במועד לצורך המועד ושלא לצורך

 המועד אסור א׳אדבר שאבוד
 לעשותו במועד דבר שאינו
 אסור במה דברים אמורים

 חקרקע אבל מחובר לקרקע אפי׳ כולו אבוד
 אסור בואם אין לו מה יאכל קוצר ומעמר
ובלבד שלא ידוש  ודש וזורח ובורר וטוחן נ
 בפרות אמר ליה יחידאה היא ולא סבירא לן
 כוותיה דתניא כלל אמר רבן שמעון בן
 גמליאל משום ר׳ יוסי דבר התלוש מן הקרקע אפילו מקצתו אבוד מותר
 והמחובר לקרקע אפי׳ כולו אבוד אסור ואי ר׳ יוסי ידוש נמי בפרות הא
 אמר רב יצחק בר אבא ״מאן תנא שינוי במועד בדבר האבד רלא כר׳ יוסי
 אמר לך ח״נ כיון דכל יומא לאו בפרות דיישי חאידנא נמי לאו שינוי חוא
 ת״ר יטוחנין במועד לצורך המועד ושלא לצורך המועד אםור ואם טחן
 והותיר תרי זת מותר קוצצין עצים במועד לצורך המועד ושלא לצורך
 תמועד אסור ואם קצץ ותותיר תרי זת מותר ג<המטילין שכר במועד
 לצורך המועד ושלא לצורך תמועד אםור ואם תטיל ותותיר הרי
 זה מותר ובלבד שלא יערים ורמינהו מטילין שכר במועד לצורך המועד
 ושלא לצורך חמועד אםור אחד שכר תמרים ואהד שבר שעורים ואע״פ
 שיש לו ישן י מערים ושותח מן חחדש תנאי תיא דתניא אין מערימין בכך
 ר׳ יוםי בר יהודח אומר מערימין רב חצרו ליה חצדא בחולא דמועדא שמע
 שמואל אקפד לימא שמואל כיחידאח םבירא ליח לא חצדא דחיטי הוה
 דלא הוה פסיד ורב מאי טעמא עביד הכי אין לו מה יאכל הוה ושמואל לא
 םיימוח קמיח אי נמי ייאדם חשוב שאני ר׳ יהודה נשיאה נפק ה<בתומרתא
 דמדושא ואשתי מיא דאחים קפילא ארמאה שמע ר׳ אמי ״אקפד אמר רב
 יוםף מאי טעמא אקפד >*< אי משום חומרתא דמדושא הא תניא ׳יהשירין
 תנזמים ותטבעות הרי הן ככל הכלים חניטלין בחצר אי משום דאישתי
כל י (  מיא דאחים קפילא ארמאת תא אמר (« שמואל בר יצחק אמר רב ח
 שנאכל כמות שחוא חי אין בו משום בישולי נכרים אדם חשוב שאני
 אמר רב חננאל אמר רב קוצץ אדם דקל במועד אע״פ שאינו צריך אלא
 לנסורת שלו ט<לייט עלה אביי רב אשי הוה ליח אבא בשלנייא אזל
 למיקצייח בחולא דמועדא אמר לית רב שילא משלנייא לרב אשי מאי
 דעתיך דקאמר רב חננאל אמר רב קוצץ אדם דקל במועד אע״פ שאינו
 צריך אלא לנםורת שלו תא לייט עלת אביי אמר לית י• לא שמיע לי כלומר
 לא םבירא לי אישתמיט נרגא בעי למיפםקיה לשקיה שבקיה והדר אתא
 רב יהודה חשרא למיעקר כיתנא ולמיקטל כשותא ולמיעקר שומשמי אמר
 ליח אביי לרב יוםף בשלמא כיתנא חזי לחפיפח כשותא חזי לשיכרא אלא
 שומשמי למאי חזי חזי לנזיי דאית בהו רבי ינאי טהוה ליה ההוא פרדיםא
 דמטא זמניה בחולא דמועדא קטפיה לשנה שהיוה כולי עלמא לפרדיםייחו
 לחולא דמועדא אפקרית רבי ינאי לפרדיסית תתוא שתא: מתני, י מכניס
 אדם פירותיו מפני חגנבים כושולח פשתנו מן המשרח בשביל שלא תאבד
 לובלבד שלא יכוין את מלאכתו במועד מוכולן אם כוונו מלאכתן במועד יאבדו:

 גמ' תנא 3ובלבד שיכניסם בצנעא לתוך ביתו רב יוסף תות לית כ<כשורי
 עיילינהו ביממא אמר לית אביי ותתניא ובלבד שיכניםם בצנעא בתוך ביתו
 אמר ליה צנעא דהני יממא הוא םכיון דבליליא בעו גברא יתירי ובעו לימדוכרי
 דנורא אוושא מילתא: ושולה פשתנו מן המשרה כו׳: י״בעי מיניה רבי ירמיה
 מרבי זיראיי עמון מלאכתו במועד ומת מחו שיקנםו בניו אחריו אם תימצי לומר

 צרם
 נמי יהא אסור אומה מלאכה דכיון דכוון מלאכתו במועד דין הוא שיהו אסיריו ליהנות

 עין משפט
 נר מצוה

ד א מיי׳ ס״ז מהלכות  כ
 יו״ט הל׳ כ טיש״ע
 איית סי׳ מקלז סעיף א:

ג מיי׳ שס הלכה ו ה נ  כ
 טוש״ע שס סעיף טו:

ו ד מיי׳ שס טוש״ע שס  כ
 סי׳ תקלג סעיף א:

 כז ה ו מיי׳ ס״! שס הלכה
 ת טוש״ע שם:

 כח ז מיי׳ פי״ז מהל׳
 מאכלות אסורות
י סמג לאדן קמנ  הלנה י
 טוש׳׳ע י״י סי׳ קיג סעיף

 א:
ט ח מיי׳ פיית מהל׳  כ
 יו״ט הלכה יוי
 טוש״ע א״ח סי׳ מקלג

 סעיף נ:
 ט [טוש׳׳ע א״ח סימ! תקלו

 סעיף ט1]:
 ל י מיי׳ שם פ״ז הל׳ ג
 טוש״ע שס סי׳ תקלח

:  סעיף נ
א כ ל מיי׳ שס והל׳ י  ל

 טוש׳׳ע שם סעיף א:
 לב מ מיי׳ שס הל׳ ד

 טוש׳׳ע שס סעיף ו:
 לג נ ס מיי׳ שם הל׳ ג

:  טוש׳׳ע שם סעיף נ
 ע [מיי׳ שם הלנה ד טוש׳׳ע

 שס סעיף ון:

 לעזי רש ׳״י
. [ ש ״ י ק ש ו נ א [ ״ שקי ו  נ

. ן ״ ו מל  סיכות, מכבנות. הו
 כשות.

 רבינו חננאל
לי ו ליה בחו ד ב הונא חצ  ר
עדא, איתיכיה רבה בר  דמו
ב הונא, והתניא דבר  ר
ו ת ו ש ע תר ל ד מו  האב
ר ו אבד אסו נ שאי ד ו ע ו מ  ב
, במה דברים תו  לעשו
ש, אבל  אמורים בתלו
ו אבד ל ו ו כ ל ר אפי ב ו ח מ  ב
אכל ו מה י ן ל  אסור. ואם אי
, ש כר ד מעמר ו צר ו  קו
ש בפרות. ו ד א י ל ד ש ב ל ב  ו
ב הונא הא  אמר ליה ר
 מחניחא יחידאה היא,
ן ו ע מ  (ההוא) ןדהא] רבן ש
ם אל תני לה משו י  בן גמל
לא םמכינן עליה,  ר׳ יוסי, ו
ש ו ד  אי הכי דר׳ יוסי היא י
 בפרות, דהא ר׳ יוסי לא
ן ו נן כי . ופרקי י  בעי שינו
ש י י ד ומא איכא ד  דכל י
. תנו י נו ת לאו שי  בלא פרו
עד ץ קמת במו נ ח ו ן ט  רבנ
א ל ך המועד, ש ר ו צ  ל
עד אסור, ואס ך המו ר ו צ  ל
עד רך המו  טחן לצו
ו וצא ב  והותיר, מותר. כי
ד ע ו מ ן עצים כ י צצ  קו
א ל ש ך המועד, ו ר ו צ  ל
עד אסור, כוי. ך המו ר ו צ  ל
ך ר ו צ ר ל כ ן ש י ל כן מטי  ו
א ל ד ש ב ל ב עד כוי. ו  המו
 יערים. איני, והתניא אע״פ
שן מערים ר י כ ו ש ש ל י  ש
נן שוחה מן החדש. ופרקי  ו
ן  תנאי היא, דחניא אי
ם ר׳ ן בכך, משו מי י  מער
ו וסי בר׳ יהוהה אמר  י
ד צ ת י מ ל ג ד אע״ . ו ן מי  מערי
אכל ו מה י ן ל י י שא מ  ל
ל עליה א ו מ , איקפד ש י  שר
לו הכי  דרב, ואמר, אפי
. ר׳ ב שאני ו ש  אדם ח
 יהודה נשיאה נפק
, שא ו מרחא דמד  בחו
אשחי מיא דאחים קפילא  ו
קפד ר׳ אמי אי  ארמאה. ו

ח הרי הן ככל הכלים ם והטבעו די ים והצמי שא, דחניא השירי ו ו להו רבנן חומרחא דמד ר יהו ש י וסף תרו ב י אמר ר  עליה. ו
י ל ו ש ם ב ץ בו משו ת שהוא חי, א ל בר רב יצחק, כל תנאכל כמו א ו מ לא גוי, האמר ש ן בחצר. ואי מיא דאחים קפי  הניטלי
עד צץ אדם דקל במו ב חננאל אמר רב, קו ד הכי. אמד ר ב ע י מ , לא הוה ליה ל ב שאני ו ש לו הכי אדם ח , אפי ן נ  גוים. ואמרי
בעא ט נרגא ו אישחמי ץ ההיא ערבא, ו צ ק מ ל רב אשי ל ט עלה אביי. אז ״ . ל ו ו אלא לנסורת של ך ל י ן צר י  אף על פי שא
א מ ל ש , ב י . אמר אבי י מ ש מ ו עקר ש למי תא ו קטל כשו למי עקר כיתנא ו א למי ר ה והדר. רכ יהודא ש  למיפסקיה לשקיה, ושבקי



 עין משפט
 מי שהפך פרק שני מועד קטן נר מצוה

ד  א מיי׳ ס״א מהל׳ ל
 שמיטה רונל הל׳ יל

 סמג לאדן רסז:
 לה ב ג מיי׳ שם הל׳ ע:
ו ד ה מיי׳ ש׳׳ז מהל׳  ל
 חובל ומזיק הל׳ א נ ג
 שמג עשי! ע טוש״ע ח״מ

 סי׳ שסה סעיף א:
 לז ו מיי׳ ס״ז מהלכות י״ט
 הלכה כג טוש״ע א״מ

 סי׳ תקלט סעיף ינ:
 לה ז מיי׳ שס הל׳ ינ
 טיש״ע שס סי׳

 מקמה סעיף ו:
 לט ח מיי׳ שס טיש״ע שס

 סי׳ סקמנ סעיף 3:
 מ ט מיי׳ שס ס״מ הלכה
 יט טוש״ע שס סי׳ מסח

 סעיף ה:
 מא י כ מיי׳ שס הל׳ טז
 טוש״ע שס סי׳ מקלה

 סעיף א:
 טב ל מיי׳ שס הל׳ כא
 טיש״ע שס סי׳ מסח

 סעיף י:

 רבינו חננאל
 בעי ר׳ ירמיה, הרי
ר, ן בבכו ז רם או  הצו
ס ו ש ו מ י)קנסו בנו אחרי ) 
יתא רי  דההוא איסורא דאו
ו ד ב כר ע ן המו כ  הוא. ו
מא ו ל י כ ם ד ו ש פ, מ י ו ג  ל
ן י ת. מכו  מפקע ליה ממצו
, קנסו בנו עד  מלאכתו כמו
א, פשטנ ו או לא. ו י  אחר
וסי בר׳ חנינא ר י ״  א
ורעה  נקטינן, הטיבה ומת ז
ה די י ו, אלמא לד  בנו אחרי
 קנסו, לבדיה לא קנסו
[ , פיסקא) [םתנ,  רבנן. (
ן בתים ועבדים ן לוקהי  אי
ך ר ו צ  א) ואבנים, אלא ל
כר ך המו ר ו צ ! או ל עד המו ] 
ו מה יאכל. בעי ן ל י א  ש
לה מאי, ר פעו כ  רבא ש
ל ע ו פ ו ל ן ל י ש שא ו ר י  פ
ן ו , כג עד  מה יאכל במו
ר כ ו אלא ש ן ל  הסופר שאי
וצא כן כי ר המקנה ו ט  ש
, ם) [הפועלים] ו (המעלי  ב
ר ו ו למכ ו ל ר תי  מהו שי
קחו אלו  ולקנוח כדי שי
ו ל י פ א א ד פשטנ  שכרם. ו
ב תי מו . ו י לה שר ר פעו כ ש  ל
וח י ש אומנ ל ח ש ש  רב ש
י ב ר ע ן מלאכתן ב שי  עו
ן טי י  פסח עד חצות, החי
ר דכל מי ״  כוי. ואי פ
ן נ י ו מח יאכל שר ן ל  שאי
וח ר פעולה, כל אומני כ ש  ל
ן י א , רהא מי ש י  לישתר
ך י צר אכל ו ו מה י  ל
רב . ו ר פעולה שרי כ  ש
 פפא מתקיף הכי, כל
, דהא כותל  בנין לישתרי
ת הרבים ו ש ר  הגוחה ל
י ו מפנ כ ר נהו כד בו  סותרו ו
ף] נא [מתקי  הסכנה. ורבי
, דהא י ר לישתר  כל לבל
טי נשים כוי. ן גי  כותבי
י ארבעה ש ב א  ופריק ר
עד קרמית, ר אדמו ש  ע
ם טירחא ולא עד משו  מו
 טירחא הוא, במקום
. ארבעה ו רבנן ר דא ש  פסי
ב הוא, ם יום טו ר משו ש  ע
ב ו ך יום ט ר ו י צ י דהו ד  מי
ך ר ו ו ליה רבנן, דלא צ ר  ש
. ן ו רבנ ר ב לא ש  יום טו
י אמר ר• יוסי בר׳ מ ל ש ו ר  י
רא קרן, אג ן קרנא ו  אבי
ן ופחח מן ב מז דע ד  ג) או י
ן בעי י  יתומים קטנים. הו

 נטיייבה או נדיידה. פי׳ בקונטרס היינו מלאכה שבקרקע
 מדרבנן אבל נטלו קוצים אין זו עבודת קרקע ובגיטין
 (ל׳ מל: ושם) פירש בקונטרס דבקווצה מלאכה דרבנן וצ״ל דאיירי
 בקוצים תלושים דמחובריס כל דהו הר דאורייתא דאמרינן בשבת (ל׳
 קג.) התולש עולשין והמזרד זרדין
 אס ליפות את הקרקע כל שהוא ואע״פ
 שאין מכרן ליפות דקאמר התם דפטור
 גבי שבת כגון בארעא דחבריה אבל
 גבי שביעית לא בעינן מלאכת מחשבת:
 נטייבה. פי׳ בקונטרס זבל
 בהמות ובפי׳ ר״ת
 חורש בה חרישה יתירא ובירושלמי
 מפרש כן ומ״מ אין נראה שמהא מן
 התורה וקשה היכי מוכח מיניה
 בבכורות >ל׳ לל:) בעיא דצרס אוזן
 בבכור דהר דאורייתא ומוכר עבדו
 נמי בפ׳ השולת >גיטין מל:< הא גבי
 עבד דכ״ע (י) דפקע ממצות חמיר
 טפי ואומר ר״ת דבשביעית נחמיר
 כדאמר בקדושין פ״ק (ל׳ כ.) כמה
 קשה אבקה של שביעית משוס הט
 יש לפשוט כל הני א״נ ראר להחמיר
 טפי (י) מבשום מקום משוס דהיו
 מזלזלין בה כדאמר ל)(בסוף) הניזקין
 (לף נל.) שהיו חשודין על השביעית

 לכך מייתי שפיר מינה:
 אין לוקחין בתים עבדים כו׳ אלא
 לצורך המועד. פי׳ הר״ר יוסף
 הוא הלין בשאר לברים צריך לצורך
 המועד להא אסור למכור פירות אלא
 לצורך המועד אלא רבותא קמ״ל
 דאסי׳ הני דהויין בפרהסיא שרי לצורך
 המועד וצריך עיון אי צריך » הני
 צינעא כמו בההיא דפירות כסומ
 וכלים (לקמן ע״נ< וההיא דלעיל
 >לף יב:< ממיס פירות מצריך בגמ׳

 צינעא אע״פ שאינו במשנה:
 אין מפנין מבית לבית. בירושלמי
 מתיר מבית אחר לביתו שערב

 לאדם לדור בשלו:
 בשביל

 צרם אזן בכור קנסו בנו אחריו משום
 דאיסורא דאורייתא ואם תמצי לומר מכר
 עבדו לעובד כוכבים ומת קנסו בנו אחריו
 משום דכל יומא מפקע ליה ממצות הכא
 מאי גברא קנים רבנן והא ליתיה או דלמא
 ממונא קנים רבנן והא איתיה א״ל תניתוה
 אישדה *שנתקווצה בשביעית תזרע למוצאי

 שביעי׳ ננטייבה או נדיירה לא תזרע למוצאי
 שביעית ואמר ר׳ יוםי בר חנינא ״1נקטינן
 הטיבה ומת בנו זורעה אלמא לדידיה
 קנסו רבנן לבריה לא קנסו רבנן ה״נ לדידיה
 קנסו רבנן לבריה לא קנסו רבנן אמר אביי
 ג< י נקטינן טימא טתרותיו ומת לא קנסו בנו

 אחריו מאי טעמא י<ההיזק שאינו ניכר לא
 שמיה היזק לדידיה קנסו רבנן לבריה לא
 קנסו רבנן: מתני, יאין לוקתין בתים עבדים
 ובהמה אלא לצורך המועד או לצורך
 המוכר שאין לו מה יאכל: נמ, בעא מיניה
 רבא מרב נחמן שכר פעולה שאין לו מה
 יאכל מתו א״ל תנינא או לצורך המוכר שאין
 לו מת יאכל לאתויי מאי לאו לאתויי שכר
 פעולת א״ל לא פרושי קא מפרש איתיביה
 אביי ה״אין כותבין שטרי חוב במועד ואם
 אינו מאמינו >א< או שאין לו מת יאכל ה״ז
 יכתוב שאין לו מה יאכל לאתויי מאי לאו
 ״לאתויי שכר פעולה שמע מינת מותיב רב
שלש אומניות עושין מלאכה  ששת ייוחכ״א ט
 בערבי פםתים עד חצות חחייטין ותםפרין
 והכובםין ״ההייטין שכן ״)הדיוט תופר
 כדרכו בחולו של מועד הםפרין והכובםין
 שכן תבאין ממדינת הים והיוצא מבית
 חאםורין מותרין לספר ולכבס בחולו של

 מועד ואי ם״ד שכר פעולה שאין לו מה יאכל שרי כל מלאכות נמי לישתרו
 רהא איכא שכר פעולת שאין לו מת יאכל מתקיף לה רב פפא אלא מעתה
 בנין לישתרי שכן «<כותל הגוהת לרת״ר סותר ובונה כדרכו מפני הסכנה
 מתקיף לת רבינא אלא מעתה לבלר לישתרי שכן כותבין י< קידושי נשים
 גיטין ושוברין אלא אמר רב אשי מועד אארבעת עשר קא רמית מועד
 משום טירחא הוא ובמקום פסידא שרו רבנן ארבעה עשר משום צורך
 יום טוב הוא מידי דצורך יו״ט שרו רבנן מידי דלאו צורך יום טוב לא
 שרו רבנן: מתני, י אין מפנין מבית לבית אבל מפנה הוא לחצרו אין
 מביאין כלים מבית חאומן אם חושש לחם מפנן לחצר אחרת: גמ, והאמרת
 רישא אין מפנין כלל אמר אביי כסיפא אתאן לבית שבתצר: ואין מביאין
 כלים מבית תאומן: נ<אמר רב פפא בדק לן רבא תנן אין מביאין כלים
 מבית תאומן ורמינתו מוליכין ומביאין כלים מבית האומן ואע״פ שאינן
 לצורך המועד ושנינן ליה לכאן בארבעת עשר כאן בחולו של מועד
 איבעית אימא הא וחא בחולו של מועד כאן במאמינו כאן כשאינו מאמינו

 והתניא
 שרי כגון הני ג׳ אומניות ותו לא והוא

 הדין אם אין לו מה יאכל דאין צורך י״ט גדול מזה: מתני׳ אבל מפנה הוא לחצרו. והא משמע ליה עכשיו שמביא מבית שבחצר אחרת לחצרו: אם
 חושש. שמא יגנבו: גמ׳ והא אמרה רישא אין מפגין. מבית לבית: סיפא אחא{ לביש שבחצר. והכי קתני מסגה הוא מבימ שבחצרו לחצרו: בדיק לן.
 אי ידעינן למרוצי: גי׳׳ד. מוליכין ומביאין כלים: בחולו של מוטד. אין מביאין: פאן במאמינו. לאומן אין מביאין דשלא לצורך הוא: אין מאמינו. מביאין:

 והתניא

 צרם אזן בפור. חמך מאזנו מעט כדי שיהא בעל מום רהא מומר
 לו ואסור לעשות כן משום מוס לא יהיה בו >דקרא כב) כלומר לא
 תטיל בו מום ואס הטיל בו מום קנסוהו רבנן דלא יהנה ממנו ואם מת
 אין בניו נהנין ממנו: משום דאיסורא דאורייהא הוא. אבל האי

 דכוון מלאכתו במועד דלאו איסורא
 דאורייתא הוא דהא בלא ממכרן מותר
 לגמד: מכר טגדו לטובל כוכבים.
 קנסוהו רבנן רצא לחירות דאי ברח
 מן העובד כוכבים אין ישראל יכול
 לכופו לעבודתו ואם מת אין בניו
 יכולין לכופו: דכל יומא מפקט ליה
 ממצוה. דכל זמן שהוא ברשומ העובד
 כוכבים אינו עוסק במצות: גברא.
 דנתכוון לעשות מלאכה קנסו רבנן
 שלא ליהנות ממנה: ממונא קנסוה
 רבנן. ואפילו בניו אין יכולין ליהנות
 ממנה: שנהקווצה. ניטלו ממנה
 קוצים שבה: נטייבה. נזבלה שהוליך
 הזבל בעגלות ומשאות: נידיירה. על
 ידי דיר בהמה («) לזבלה עבודת
 קרקע היא (נזדבלה). כל הני מדרבנן
 נינהו ואעפ״כ קנסו דלא תזרע
 למוצאי שביעית: טימא טהרוהיו.
 של חבירו קנסו דחייב לפרעו:
 היזק שאינו ניכר הוא. דהא בעיניה
 הוא: שכר פטולה שאין לו מה יאכל.
 שאין לו לפועל מה יאכל: מהו. שיתן
 לו מלאכה ולשוכרו כדי שיהא לו מה
 לאכול: לאהויי מאי. אי למוכר הא
 תני ליה לצורך «) המועד אלא לאתרי
 שכר פעולה שאין לו מה יאכל
 דמותר: פרושי קא מפרש. לצורך
 (י) המועד טצד כגון שאין לו למוכר
 מה יאכל ולעולם לא תיפשוט מינה
 לשכר פעולה: ואם אינו מאמינו.
 מלוה ללוה: שאין לו מה יאכל לאהויי
 מאי. אס משום לוה הא קאמר אם
 אינו מאמינו מותר והכא לא מצי
 לתרוצי פרושי קא מפרש דהט
 מיתרמי מילתא דאס אינו מאמינו
 שאין לו מה יאכל לאו מילמא היא דהא
 מותר בלאו הכי: לאו לאהויי שכר
 פטולה. שאין לו לסופר מה יאכל
 שד בחולו של מועד: כל מלאכה נמי
 השהרי. בערב הפסח דהא אישתד
 שכר פעולה בחולו של מועד. אלא
 מיפשוט מיניה דשכר פעולה שאין לו
 מה יאכל אסור בחולו של מועד:
 מהקיןו לה רב פפא. אדרב ששת
 פדך מדפדך מהאי דתנן שלש
 אומניומ עושין מלאכה בערבי פסחים
 כו׳ אלמא סבר כל מלאכה שרשאי
 אתה לעשות בחולו של מועד עושין
 אותה בערב הפסת: א״כ בנין
 לישהרי. בערב הפסח דהא כותל הגוהה
 לרה״ר מותר לבנומו בחולו של מועד:
 מהקיןז לה רבינא. סבר נמי כרב פפא:
 ה״ג אלא אמר רב אשי: משום צורך י״ט

 מםורת הש״ם

 א) שביעית פ״ד מ״ב גיטין
 מד: בכורות לד:, ב) [עי׳
 פרש״י עירובי! ה. בד״ה
) גיטי! מד:  והאמר ר״נ], ג
 בכורות לד:, ד) [גיטין נג.
 וש״נ], ה) לקמן ית:,
 י) פסתיס נה. [תוספתא שס
 פ״ג], ז) [ססתיס נה:],
 י!) [לעיל ח:1, נו) [לעיל ז.
 ע״ש], י) [לקמן ימ:],
) ןפסחיס נה:], ל) צ״ל  נ

 בפרק,

 הגהות הב״ח
 (א) נם' ואס אינו מאמינו
 או תיבת או מוקף וג״ב
 מפרש״י משמע דלא גרס
) רש״־ ד״ה נידיירה נ  או: (
 ע״י דיר בהמה ניזדבלה
) ד׳׳ה ג  עבודת קרקע: (
 לאתרי כו׳ הא תנא ליה
 לצורך המוכר אלא לאתרי:
) ד״ה פרושי קא מפרש ד ) 
 לצורך המוכר טצד כגון:
 (ה) תוספות ד״ה נטייבה
 פי׳ כוי גבי עבד דכולי
 עלמא דמפקע ליה ממצות
 תמיר טפי:(1) בא״ד ראר
 להחמיר טסי בשביעית
 מנשוס מקום:(t) ד״ה אי!
 לוקחי! כו׳ וצ״ע אי צריך
 כהני צינעא כו׳ וההיא

 דלעיל גבי מכניס:

^ 101 

 מוםף רש״י
 צרם אוזן בכור. הך
 דמבעיא לן בבכורות כהן
 הצורס אוזן הבכור ועבר
 משוס כל מוס לא יהיה
 נו, דאמריגן המם לא
 ישחט עולמית, ומנעיא לן
 צרם ומת מהו שיקנסו
 ננו אחריו, ואס תימצי
 לומר נההיא לקנסוהו,
 הא דהכא לא מיפשט
 לן מינה דהתס קא ענד
 אנוה איסורא לאוריימא
 (גיטין סד.). ואם תמצי
 לומר מכר עבדו לעובד
 כוכבים. נמסנת גיטין
 להמוני ענלי לענו״ם
 לקיימא לן קזנסין אומו
 לפלותו עד עשרה נלמיו,
 וסינעיא ל! התם אס
 מת המוכר מהו לקנוס
 ננו אחריו, אס מימצי
 לומר ולמיפשט נההיא
 דקונסין, התס לינא הוא
 דכל יומא מפקע ליה
 ממצות ובכורות לד:1. שדה
 שנתקווצה בשביעית.
 שנטל קוציה ממנה שהיו
 פלושין ומפוזרין נה !שם)
 ניטלו ממנה קוצים ונרקוני!
 ליפותה ואין זו ענולמ
 קרקע מן התורה, לא
 קנסוהו ומזרע למוצאי
ו מד:) לליכא טי י נ  שניעית !
 למיקנס מילי להא לא ענד
 נשניעית ענולה משונה
רות שסו. נטייבה.  ;בכו
 נולנלה ע״י עגלות ומשואות
ו  של זבל 1שם וכעי״ז ניטי
 שם!. או נדיירה. על
 ידי דיר בהמות שמעמידי!
 ומשטגין אותה מלש או
 תלשיס כדי לזבלה >שם
 ושם<. לא תזרע למוצאי
 שביעית. לקנסיגן דעבד
 ענולה תשונה נשניעית

גבת מנכס י א נ ן אמר פרקמטי ן דרבנ י . ר׳ חנניא חבר ן בי ז אי לא לא י , ו ן בי ו א י ת  ק
ח מנכסי בו ן לא ניחנה לג ו ך אנו אומרים, פקד , כ ן ו ח כפקד ן נעשי דעי ו ן הא אין עדים י דעי ו ש עדים י י ש מר ב  למי
ו היה ל ל אי מ א ניתנה להוצאה. אמר ר׳ אבא בר מ ו ל ז צאה ניתנה ו ה להו ה, מלו ן קטנים. מה בינה למלו מי תו  י
גיעם י ן ו י ת שו ן ו כלי הו או , אלא שי עד ל מו ו ש ל ר המלאכה, כלום אסהו המלאכה בחו , הייתי מתי  מי שימנה עמי
ן בן לקיש מהו ליקח בתים מן ו ע מ ל לרי ש א י ש שע בן לו הו . ר׳ י ן י חז פו ן ו תי שו ן ו כלי  בחורח, והאידנא או
, ן מעלה בערכאי י חוחם ו ו ל דינרים והג ו כיסין ש צד עושה, מראה ל ת מותר, כי ב ש י כשבת, אמר ליה, תני ב י  הג
ע ב ר ש בו את העי י תםו ע י ום השב בי ב ו כתי ת ימים, ו ש חו בשבת, שנאי כה תעשה ש רי כבשח י ] שנ ו ע צ מ כן [  ו
י מ ל ש ו ר . י ו ר י ת לבית אבל מפנה הוא בבית שבחצ ן מבי י ן מפנ ב עד רדתה, אפי׳ בשבת. פיסקא אי כתי  פעמים. ו
ו ר י ל חב רה נאה ש ) מדי ו ש ל י ו ( ל ך ש בתו ן לא מדירה נאה לדירה נאה ולא מדירה נאה לדירה כעורה ו י  איי; מפנ
, ערב י ו ד לבז ב ו כ מ לו מ ו אפי ל ך ש בתו . ו י ו ד לבז ב ו כ מ ר מ מ ו ך ל י ן צר אי , ו י ו י לבז ו ז ד ולא מב ב ו כ מ ד ל ב ו כ מ ת מקבר לקבר, מ ו מ צ לא ע ן מת ו . אין מפני ו ך של ות דר בתו ו להי ה היא ל ח מ ש , מפני ש ן , מפני ו  לדירה כעורה של
. עד ל מו ו ש ל ר מחני׳ דהכא בחו ש , הא בארבעה ע ׳ . ופרקי מן ת האו ן מבי אי מבי ן ו כי לי , ותתנינן מו ן נ ר אחרת. ומקשי צ ח ן ל ש להן מפנ ש , אם ח מן ן כלים מבית האו אי ן מבי . פיסקא אי ו א נינוח אצל אבותי  לאדם בשעה שהו

 (בכורות שם). נקטינן.
 מסורת מאבותינו, מנהג מרנותינו(ערובין ה.). טימא טהרותיו ומת לא קנסו בנו אחריו. לשלם, ואע״ג שהוא חיינ לשלם
 נדתנן בהניזקין!גיסי! נב0 המטמא והמדמע והמנשך שוגג פטור ומזיז חייב!ניטין מד:). היזק שאינו ניכר. הטומאה אינה ניכרמ
. לא שמיה המק. לחיוניה אפילו לדידיה מדאורייתא ן ה !בכורות ל  כפירות ;שנה שהרי טהרותיו מונתות לפניו ואין היזק ניכר נהן
ו שם,. שכן הדיוט תופר כדרכו בחולו של מועד. הלנך נארנעה עשר דקיל שט לכולי גיטי שש למיינ נכסיו מן התורה ! ) 
 עלמא >פסתיס נה:;. שכן הבאין ממדינת הים וכוי. וכיון זאשבתן בהן היתר קצת בחולו של מועד הלנך נארנעה עשר יקיל שרי
ל ו.). קידושי נשים. שכתב בשטר הד אמ מקודשמ לי, דאשה נקנית נשטר לעי  לנולי עלמא ;שם). כותל הגוהה. שותה ונטר (
 (לקנזן ימ:!. לחצר אחרת. אצל האומן, אבל לא יביאם לניתו שרתוק מנית האומן מפני הטורח !פםמים נה:<. בדיק לן. מנסה
 אומנו!שש. במאמינו. לאומן שלא ימנרס אין מביאי!, ל״א מאמינו שלא ימנע שכרו פעם אחרת והוא צריך לשכרו עכשיו!שש.

ק והוא פחת מן קרנא יכו׳ וע״ש נמפרש.  א) רנינו היה גורס נמשנה ואכניס ונ״ה הגי׳ נמשנה שבירושלמי ונ״ה גי׳ הרי״ף והרא״ש ז״ל ועי׳ נייושלמי למפרש אחה צורן המועד שייך נאמיס ע״ש. 0 לפנינו הגי׳ כירושלמי אין ידע ללא מז



 מםורת הש׳׳ם

 א) [פסחים גה:r ע״ש עה״ג,
) [נ״ו ליתא כפסחיס עי׳  כ
 ננ״י סי׳ חקלל מספרים
 שלנו הטסחא ואס חישש להס
 שמא יגנבו מביאן נצגעה
) מכשירי! פ״ו  נמוך נימין, ג
 מ״נ, ד) [נלריס נה:
 תוספתא שס פ״ל],
 ה) [תוסס׳ פ״ב], ו) ולקמן
 יל:ן, 1) צ׳׳ל לפסתיס,

 ח) נמ״א: וכרישין,

 הגהות הב״ח
 (א) מתנ־' והמצורע
 העולה מטומאתו:
) -ים״־ ל״ה הא נפירי ב ) 
 שקונה לצורך שאר ימומ
) תום׳ ל״ה נשניל נ  השנה: (
 כי׳ אנל מרישא דתני
 לחנות פתוחה נו׳ ערנ י״ט
 האחרון חוה״מ הוא:
) ר״ה נחנלין נוי נלאיתא ו ) 
 פ׳ גיל הנשה ותנן נמי
 דתבלין נילוכין נלרנן

 נפ״ק:

 הגהות הגר״א
 |א]:ם׳(מפנן לחצר אמרת
 ואס אינו מאמינו! תא״מ

 >ונן לימא נלסו״י):

^ 
 הגהות מהר״ב

 רנשבורג
 א] גמ׳ מסנן לתצר אחרת
 ואס אינו מאמינו. זה נמחק
 ינ״נ נססחיס נה ע״נ נל
 זה איננו ויעו״ש נתוס׳
 ל״ה ואס מתיירא וכו׳

 ונמהרש״א שס:

 רבעו חננאל(המשך)
י מקבל ר ו  דאיחכשו
 טומאה. אלא כוחנא,
 אמאי טמאה והא לא
ן ו ן כג נ  הוכשרה. ופרקי
ו ההיא כותנא. פי• לפ ג  דמי
א ד ש  כוסמת, דאי לאו ד
 בהו מיא לא הוה מישלם,
מר מתקלפת הקליפה ו  כל
דר מן ו ש הנ ״ . ת  שלהן
ל ו , אסור אף בפ  הדגן
ש ומוחר כלח, ב י י  המצר
ו חלקא טרגיס ר תר באו מו  ו
ן א מ א ל מ ל ש  וטיסני. ב
 דאמר דש־שי היינו דנפקי
 להו מתורת דגן, אלא
 למאן דאמר כותנא דגן
ב והחטה ר הוא, כדכתי  גמו
 והכוסמת. ועלתה

ב דימי. רכ ר ובתא ל  בתי
א להנהו  יהודה שר
י בנ ו למי ל ו ז  קריפחא למי
. קא כי אורחייהו  בשו
, והא  אוקימנא בחבלי
 דתניא חנות הפתוחה
ו נועל כדרכ ו פותת ו  לסטי
רות.  כוי, אוקימנא כפי
ת פו עו י חיה ו ד שלמי צ ו ר  י
ן כררכה י  ודגים צד
רת, ולא  [בחכה ן ובמכמו
ת הרגל. ח מ ש ן ב י ט ע מ  מ
, ן  ן ר׳ אןמי מיקל לו
ן בשמחת הרגל. י ט ע מ מ  ש

ך ל ן ע ר ד  ה
! ך פ ה ק מי ש ר פ ] 

ן כוי. רי וצא מביח האסו  והי

 יג: מי שהפך פרק שני מועד קטן
 והחניא. סיועא: כד וכוס לצורך המועד הן אכל צמר וכלים אין
 צורך המועד: ואם אין לו. לאומן מה יאכל נותן לו שכרו: מפגן
 לחצר אחרה ואם אינו מאמינו. כחצר אחרת: מביאן למוך ביהו.
 אלמא כשאינו מאמינו מביאן: מוליכין קשיא. דקתני מתני׳ ׳)דסעמים
 מוליכין ומתני׳ דהכא קמני אין מביאי

 כל שכן דאין מוליכין וליכא לתרץ באין
 מאמינו דמוליכין מאי מאמינו שייך:
 כדשניין מעיקרא. כאן בארבעה עשר
 כאן בחולו של מועד: מתני׳ מחפין.
 מכסין: הדשושוח. שדשין וכותשין
 חיטין לדייסא: והגרוםוה. שטוחנין
 פולין לגריסין: בצנעה. שמא יאמרו
 זה לוקח שלא לצורך המועד:
 גמ׳ אקלושי. שמכסהו בענפים
 מרוחקין זה מזה דלא הד כסוי גמור:
 אסמוכי. הענפים סומך זה לזה דהוי
 כסוי גמור: כמין כרי. מכנסין אותן
 ביחד כדי שיהו מחין לכסות: החמירו
 על עצמם דלא עבדי כלל. ולחומרא:
 או דלמא. החמירו על עצמן לעשות
 בצנעה מדעתן ואס רוצץ לעשומ
 בפרהסיא עושין ולקולא: דשושי.
 דשי תבואה. איכא לאמרי דשושי
 המשברין תבואה חדא לשנים ושורץ
 כמיס כוי: כונסא. כוסמת שלותתין
 אומן היינו חילקא: טמאים בכל
 מקום. מקבלין טומאה בין בכפרים בין
 בכרכים לקיימא לן (ססחיס דף מ.)
 סולת של בני כרכים מקבלת טומאה
 שהוכשרה במים ובני כפרים אין
 מקפילין אסולת נקיה ללתות במים
 וסולת שלהן טהור שלא הוכשר מעולם
 אבל חילקא טמאין בכל מקום אפילו
 בכפרים ראי אפשר להם בלא לתימה
 משום הכי טמאין להא מיתכשר לשרי
 להו במיא: לעולם הוי כוגחא. ומיקלפן
 לשרי להו במיא לשד קליפה:
 דשקיל חלקייהו. כלומר כשנוטל
 הקליפה והוי חלק: כרופייחא.
 מוכרי בשמים: חטח פחוח לסטיו
 פוחח ונוטל כדרכו. הואיל ואינו
 סתוח לרה״ר כשאר חנויות: פוחח
 דלה אחד ונועל דלח אחד. אבל
 כדרכו לא אינו מוכר כדרכו: הא
w בפירי. שיש לחשוד שקונה לצורך 
 ימות השנה: בחבלין. מוכר כדרכו כגון
 כרוב וכרשיניף) הכל יודעין דלצורך
 המועד הן וליכא חשדא שאין ראוין
 להמקייס הלכך אפי׳ בסרהסיא מותר:

 הדרן עלך מי שהפך
 ואלו מגלחין במועד הבא ממדיגס
 הים כוי. במועד לפי שהיה
 אנוס שלא היה יכול לגלח קודם:
 ומי שנשאל לחכם. שנדר שלא לגלח
 ושאל לחכם במועד: מטומאהו לטהרחו.
 נזיר טמא כשעלה מטומאתו ושוב אינו
 משמר נזרו ומגלח וכן מצורע שעלה
 מטומאמו מגלח ברגל לפי שלא היה
 להם פנאי לגלח קודם הרגל:

 גמ׳

נח הים ומביח השביה עד, הבא ממדי ן במו ו מגלחי ל אי  ו

) דחנות פמוחה ג  בשביל כבוד יום טוב האהרון. אבל מדשא (
 לרשות הרבים פוחח אחת ונועל אתת ורב הונא מתיר
 באורחייהו בשוקא לא פריך דיש לאוקמיה בי״ט ולא בחול המועד
ן מסיפא דמייך בחול המועד דהא ערב י״ט האחרון ד  ולהכי פ

 חול המועד: בתבלין. פי׳
 בקונט׳ כרוב וכרשינין והקשה בתוס׳
 רבי פרץ דכרוב וקפלוט אינן תשובין
 מבלין דהא אמדנן (חולין לף ו.)
 דמבלין לטעמא עבידי ואפילו באלף
 לא בטיל ולפמ וקפלוט אינו צדן
 לשער כי אם בששים כדאיתא פרק
 גיד הנשה >שם דף צו:< (י) ותבלין
 כך נידוכין כדרכן בפ״ק דביצה (לף
 יד.) א״כ אינו כרוב ובערוך פירש

 מיני בשמים:

 הדרך עלך מי שהפך
 ואלו מגלהין במועד. משוס דתנא
 באידך פירקין דברים
 שעושין לצורך המועד כמו מוכרי
 פירות דנעשיס כדין קתני נמי ואלו
 נעשים שלא כדין לצורך המועד:
 והיוצא מבית האסורים. שאינו
 יכול לגלח קודם המועד
 שאין מניחין לו לגלח ואפילו
 מניחין לו אינו ערכ לאדם
 לגלח בבימ האסורין: [נ״ה בירושלמי]

 ומנודה

 והתניא א,אמביאין כלים מבית האומן כגון
 כד מבית תכדר וכום מבית הזגג אבל לא
 צמר מבית תצבע ולא כלים מבית תאומן
 ואם אין לו מה יאכל נותן לו שכרו ומניחו
 אצלו ואם אינו מאמינו מניחו בבית הסמוך
 לו ואם חושש לתם שמא יגנבו ויי! א! 3*(מפנן
 לחצר אחרת ואם אינו מאמינו) מביאן
 בצנעת בתוך ביתו תרצת מביאין מוליכין
 קשיא דקתני אין מביאי;; וכל שכן שאין
 מוליכיז אלא מחוורתא כדשניין מעיקרא:
 מתני' במחפין את תקציעות בקש רבי
אף מעבין ימוכרי פירות כםות  יתודת אומר ג
 וכלים מוכרים בצנעת לצורך חמועד
 התציידין ותדשושות והגרוסות עושין בצנעת

 לצורך תמועד רבי יוסי אומר תם תחמירו
 על עצמן: גמ' פליגי בה רבי חייא בר
 אבא ורבי אסי ותרוייהו משמיה דחזקיה
 ורבי יוחנן חד אמר מתפין אקלושי מעבין
 אםמוכי וחד אמר מחפין בין אקלושי בין
 אםמוכי מעבין עושה אותו כמין כרי תניא
 נמי הכי מעבין עושה אותו כמין כרי דברי
 ר׳ יתודת: מוכרי פירות כםות וכלים מוכרין בצנעה וכו׳: איבעיא להו הן
 חחמירו על עצמן רלא הוו עבדי כלל או דלמא דהוו עבדי בצנעה ת״ש
 מוכרי פירות כםות וכלים מוכרי? בצנעח לצורך חמועד ר׳ יוסי אומר תגרי
 מבריא הן חחמירו על עצמן שלא יתו מוכרין כל עיקר יצרי תיות ועופות
 ודגים צדין בצנעה לצורך המועד רבי יוםי אומר צדי עכו הן החמירו על
 עצמן שלא יהו צדין כל עיקר דשושי חילקא טרגים וטיסני דוששין בצנעה
 לצורך המועד ר׳ יוסי אומר דשושי ציפורי הן החמירו על עצמן שלא יחו
 דוששין כל עיקר אמר אביי חילקא חדא לתרתי טרגים חרא לתלת טיסני
 חרא לארבעת כי אתא רב דימי אמר כונתא מיתיבי ג<יחילקא טרגים וטיםני
 טמאין בכל מקום בשלמא למ״ד חדא לתרתי לתלת ולארבעה משום חכי
 טמאין בכל מקום דאתכשור אלא למ״ד כונתא אמאי טמאין בכל מקום
 הא לא איתכשור כגון דמיקלפן דאי לאו דשרא להו במיא לא הוח מיקלפא
 ואמאי קרי ליח חילקא דשקל חלקיהו מיתיבי ״הנודר מן הדגן אסור אף
 בפול חמצרי יבש ומותר בלח ומותר באורז בחילקא וטרגיס וטיםני בשלמא
 למ׳׳ד חדא לתרתי חדא לתלת והדא לארבעה שפיר דנפקו להו מתורת דגן
 אלא למ״ד כונתא דגן מעליא הוא קשיא רב הונא חשרא להוי להנהו כרופייתא
 למיזל לזבוני כי אורחייתו בשוקא איתיביה רב כהנא ה<שחנות פתותת
 לסטיו פותח ונועל כדרכו פתוחה לרת״ר פותח אחת ונועל אחת י וערב
 יום טוב חאחרון של חג מוציא ומעטר את שוקי תעיר כפירות בשביל
 כבוד י״ט האחרון מפני כבוד י״ט חאחרון אין שלא מפני כבוד י״ט לא

הא בפירי הא בתבלין:  לא קשיא :

 הדרן עלו מי שהפך
 ׳מגלחין במועד תבא ממדינת תים ומבית השביה והיוצא
 מבית האםורין וחמנודת שתתירו לו חכמים וכן מי שנשאל
 והמצורע >*< מטומאתו לטהרתו מואלו מכבםין
 תים ומבית השביה והיוצא מבית האסוריז

 עין משפט
 נר מצוה

 מג א מיי׳ פ״ח מהל׳ י״ט
 הל׳ טו טוש״ע א״ח

 סי׳ מקלד סעיף ג:
 מד ב ג מיי׳ פ״ח שס
 הלכה יי טוש״ע שס

 סי׳ מקלח סעיף ד:
 מה ד מיי׳ שם ס״ו הלכה
 כג טיש״ע שס סימן

 תקלט סעיף יא:
 טו ה ו מיי׳ שם הלכה ט
 טוש״ע שס סי׳ תקלג

 סעיף ה:
 מז ז מיי׳ סט״ז מהל׳

 טומאת אוכלי! הל׳ א:
 מה ח מיי׳ ס״ז מהלי י״ט
 הל׳ כג טוש׳׳ע א״מ

 סי׳ מקלט סעיף י:
 מט ט י כ מיי׳ שס טוש״ע

 שם סעיף יא:
 א ל מיי׳ שם הלכה ח ית
 טיש״ע שס סי׳ תקלא

 סעיף ד:
 ב מ מיי׳ שס סמג לאוין
 עה טוש׳׳ע שס סי׳

 תקלד סעיף א:

 מוסף רש״י
 והתניא. בניחותא !פסחיס
 m <. כגון כד מבית
 הכדר וכוס מבית הזגג.
 שצריכין למועד. זגג, עושה
 כלי זכוכית (שם). אבל לא
 צמר. שאין צורך המועל
 >שנ0. ואם אינו מאמינו
 וכוי. אלמא שאני לן נין
 מאמינו לשאין מאמינו
 !שם). תרצת מביאין.
 לממני׳ ואי! מניאין למועל
 קטן תרוייהו נחולו של
 מועל ומתני׳ להנא
 (נססתיסן נשלא מאמינו,
 אנל מוליכין קשיא.
 לקתני ממנימין מולינין
 והתס מאי אין מאמינו
 אינא, ונההיא קתני אין
 מניאי! ונ״ש לאין מיליכין

 ישם).

 הדה עלך מי שהפך

 ומנודה

 רבינו חננאל
ץ אח פ ח  [מתנ־׳| מ
 הקציעוח בקש, ר׳ יהודה
. סוגיא ץ ב ע מר אף מ  או
ץ בעצים פ ח  דשמעתא מ
ן בעצים ל קש דקים בי  ש
ש רו י ל קש עבים. פ  ש
, דקים. סומכי, שי  קלו
ן אותן ץ עוש־ ב ע  עבים. מ
מר כמו ו ן כרי, כל  כמי
י ר׳ יהודה שלמ ו ר ש. י  גדי
אל עט ו ד דבר מו ב א מר י  או
 •אבד דבר מרובה, ר׳ יוסי
אבד דבר כל  אומר אל י
 עיקר. כהנא אמר אית
! ו ר י מ ח ה ) ן ן ה ן דקשי לי  מי
י כר  מנגעים ואהלות. מו
ן י כד  סירות כסות וכלים מו
, ר׳ עד ך המו ר ו צ  כצינעא ל
רו על מר חן החמי  יוסי או
. אוקמינא הן  עצמן
א ל רו על עצמן ש  החמי
 •עשו כל עיקר. דחניא
י כסות וכלים מוכרים כר  מו
ך המועד, ר׳ ר ו צ  בצינעא ל
א מר] תגרי טברי או  יוסי [
א ל רו על עצמן ש  הן החמי
ץ כל עיקר. וכן ש ו  יהו ע
ן מ צ רו על ע י עכו החמי ד  צ
ץ כל עיקר. ד א יהו צ ל  ש

ב דימי אמר האי חילקא ) [טרגיס] חדא לתלת, טיסני חדא לארבע. כי אתא ר ץ ג ר נ  תילקא חטה אחח נחלקח לשחים, (
כמו הסולת, היינו ש וארבע, ו ל ה לשתים ש ש ו ש  כיתנא הוא. איני והתניא חילקא טרגיס וטיםני טמאים. אי אמרת חטה ד

 ואלו

 ״והנזיר
 ממדינת

 והותר
 תבא

 לחכם
 במועד



 עין משפט
 נר מצוה

 ג א מיי׳ ש״ו מהלכות י״ס
 הלכה כא טוש״ע א״ח

 סי׳ תקלל סעיף א:
 ד ב מיי׳ שס:

 ה ג ד מיי׳ פ״ו מהל׳ כלי
 המקלש הלכה יא ופ״ז
 מהל׳ י״ט הל׳ יט ופ״א
 מהל• ניאת מקלש הלכה

 ינ:
 ה ןטוש״ע א״ח סימן מקלא

 סעיף ג]:
 ו ו מיי׳ פ״ז מהלכות י״ט
 הל׳ יח טוש״ע א״ח סי׳

 תקלא סעיף ל:

 ואלו מגלהין פרק שלישי מועד קטן יד.
 ומנודה וכו׳ ושנשאל. בירושל׳ מקשה (א) הני למה התירו והלא
 פשע שלא כא לפני המועל לפני חכמים להתיר לו
 ומשני שכלו לו שלשים יום של נלוי כמועל לאין נלוי פחות משלשים
 יום וכן מי שנשאל לחכם מוקי לה כשכא בחול המועל אי נמי לפני
 המועל לא מצאו (0 כו פתח וגילוח
 הראש נמי אסור כמועל להא אמר
 כגמ׳ שלא יכנסו לרגל מנוולין ואין לך
 ניוול גלול מזה ושמא לא קאי מעמא
 כגמרא אלא אשארא אכל גילוח
 של ראשו אסור משוס מלאכה
 אפילו כמקום אונס ושאר גילוח לכעי
 כגמרא מאי טעמא אסורין והיינו
 גילוח של יפוי להוה לך למישרי לצורך
 המועל אע״פ שהיא מלאכה אכל
 גילוח כל הראש אסור משוס מלאכה
 והני ») כגון נזיר ומצורע הוא לשרי
 משום מצוה ולפי זה אסור לגלח
 ראשו כמועל ועול יש לפרש שנראה
 שמותר לגלח ראשו כמועל וא״ת
 מאי קא משמע לן נזיר ומצורע יש
 לומר לס״ל לאסור שלא ישהו
 קרכנומיהן קא משמע לן לשרי ואי
 מיירי הכא כשלא היה להן פנאי
 לוקא והוא כלכעי למימר כגמרא
 יש לומר להט קאמר לנזיר ומצורע
 העולין מטומאה לטהרה לוקא שעולין
 עתה אכל עולין מטומאה לטהרה

 מקולס רגל אסורין:
 ושאר כל אדם מא״ טעמא
 אםורין. אע״פ שהוא
 מלאכה היה לנו להמירה לצורך המועל
 (י) א״נ [אף] שיש מלאכות אסורות
 כמועל שאין כהן טורח כגון פרקמטיא
 מכל מקום זה שהוא ליפוי ראוי
 להמיר לכבול מועל ויש מפרשים
 לקאי על גילוח הראש לאסרינן
 משוס טירחא מכל מקום מקשה להיה
 לו להמיר לצורך המועל ואין זה
 (מ נוטה לפי מה שפירש׳ המשנה
 לגילוח כל הראש מלאכה גמורה
 ואסור: שאין לו אלא חלוק אחד
 מותר לככםו כמועד. ואס תאמר
 היאך יכבסנו במועל אס כן ישאר
 במועל כלא חלוק כשעמ טכוס כמו
 כן היה יכול לכבס קולס המועל
 ויהיה בלא חלוק בשעת כיבוס וכי
 תימא כשכבסו קולס מועל ומשום
 הכי מומר לככסו כמועל א״כ תרתי
 נמי אס יתלכלכו למה נאסור לו והלא
 לא פשע י״ל לדי לו כשתי תלוקין
 אחל ליו״ט ראשון ואחל לי׳יט אחרון
 בירושלמי אמרו בגלי קטנים מותר
 לכבסן כמועל לניכרים שהם קטנים
 ומלוכלכין כמי שאין לו אלא חלוק
 אחריי): אומץ שאבדח לו אבידה
 ערב הדגל. פירש בקונטרס לבאומן
 מבעי׳ ליה אבל בני העיר אע״פ
 שאין להם (י) אומן אחר לא מיבעיא
 ליה לפשיטא לאסורים יש להסמפק
 אס חלה ונתרפא אם מותר לגלח

 אס מוכחא מילתא כי הני:
 מתני׳ דלא כר״־. תימה לוקמא
 אפילו כר״י ולמזונות אפי׳

 רבי
 ר״י

 ומנודה שהתירו לו חכמים וכן מי שנשאל
 לחכם וחותר אמטפחות יחידים ומטפהות
 הספרים ומטפחות הםפג בהזבין וחזבות
 והנדות והיולדות וכל העולין מטומאה
 לטהרה הרי אלו מותרין ושאר כל אדם
 אםורין: גמ׳ ושאר כל אדם מאי טעמא
 אםורין כדתנן =<גאנשי משמר ואנשי מעמד
 אםורין לספר ולכבם ובחמישי מותרין מפני
 כבוד השבת ואמר ג<רבה בר בר חנה אמר
 ר׳ אלעזר מ״ט י כדי שלא יכנםו למשמרתן
 כשהן מנוולין הכא נמי כדי שלא יכנסו
האבדה לו

א  ר י ׳ ז ^ ר ן ב ^ ן ן נ ץ מ ה ש ל כ ג ר  ל
 אבירה ערב הרגל כיון דאנים מותר או
 דלמא כיון רלא מוכחא מילתא לא אמר אביי
 ל< יאמרו כל הםריקין אםורין םריקי בייתום

 מותרין ולטעמיך הא דאמר רבי אםי אמר
 רבי יוחנן ?<כל מי שאין לו אלא חלוק אחד
 מותר לכבםו בחולו של מועד תתם נמי
 כל תםריקין אסורץ םריקי בייתום
 ן תא אתמר עלה אמר מר בר רב אשי
 מוכיח עליו רב אשי מתני בעי ר׳
 אומן שאברח לו אבידח ערב חרגל

 רבינו חננאל
 מאי טעמא, כדתנן אנשי
ר ואנשי מעמד מ ש  מ
 אסורין לספר ולכבס.
 ואמרי׳ מה טעם, שלא
 יכנסו למשמרתן מנוולין,
 דכיון דיודעין דאסורין
 [לספר וןלכבס אף הם
 מספרין ומכבסין מקודם
 ונכנסין מתוקנין
 [וןמהוגצין. הכא נמי, כדי
 שלא יכנסו לרגל מנוולין.
ו  בעי ר־ ירמיה אבדה ל
ץ י ב הרגל, כ ר  אבירה ע
דחו אנוס י ד הוא באב ו ר ט  ד
לכבס תר לספר ו מו  הוא, ו
ן הלא ו . או דלמא כי עד  במו
כחא מילתא כמו  מו
, א ל , ן י ר ו ס א ה ח י ב ה ו  השבי
 ועלתה בתיקו. פירוש
ן רי ן אסו ו כל הסריקי אמר  י
י מצה בפסה ב ג , הא ל ר  כ
ן ו רבנ  איתמר, דאסר
ת סרוקות ת מצו ו ש ע  ל
י שהאשה שוהה  מפנ
, , ואמרו צתן  עליהן ומחמי
ן י ס שא שה בדפו  בייתום עו
יה אלא בפעם  ישם שהי
ס בעת בדפו  אתת קו
ירת. י נמצאת המצה מצו  ו
ו כל אמר נן התם, י  ומתמהי
ן פריקי רי ן אסו  תסריקי
ע כי ד ו י י , מ ן י  בייתוס מותר
, הכא נמי יעשו ס י  בדפו
ן לספר רי ו הכל אסו ר מ א  י
ש מותר. זה האי לכבס ו  ו
ו אלא ן ל י  אבל מי שא
תר לכבסו  חלוק אחד מו
רו ו ז ל מועד, כי אי ו ש ל  בחו
מר ו , כל ו כיח עלי  מו
ר ו ן אדם ערום חג י א ו  כשר
, כל חץ חלוקו ו ר ר ו ו  אז
ו אלא ן ל ן שאי דעי ו ו י אי ו  ר
 חלוק אחד. הבא ממדינת
 הים. מתניתין דלא כר׳
 יהודה, דתניא ר יהודה
נה הים  אומר, הבא ממדי
א ל צא ש י שי גלח מפנ  לא י
, ט ו ש ת. אמר רבה, ל  ברשו
ל י ט כמטי ו ש ׳ ל  פי
א ל , כלומר, ש ע ש ע ת ש מ כ  ו
, דברי הכל אסור. רך  לצו
צא ר י מ ו ל נות, כ ו  למז
ש ק ב נת הים מדוחק ל י  במד
 מחיה, דברי הכל מותר. כי
י ר׳ יהודה וחכמים, ג  פלי
ש ו ר י א להרויחא, פ צ י ש  כ
ר ר לסחו מ ו ל , כ  לחחעשר
י מ ד יח. ר׳ יהודה מ  ולהרו
ט, דהא בכאן  ליה לשו
ה ואסיר, י יתו מצו  מחי
צא ו ו לה לי מ ד ן מ  ורבנ
ן נ . ומוחבי ן ו  בבקשת מז
ץ דברי א ר  עליה, אמר ר׳, נ
א ל צא ש  ר׳ יהודה שי
ן דברי נראי ת, ו  ברשו
ת. ואי צא ברשו  חכמים שי
י אלא ג י  אמריי לא פל
א דר׳ י ש ק י  בהרויחא, א
י ר׳ ץ דבר א ר ר נ מ א , ד  אדר׳
מכלל יחא. (  יהודה בהרו
, ד עו ן עליה) ו י רבנ ג  דפלי
ל מכל ץ דברי חכמים [ א ר  נ
אלא) ) , ן עליה] י רבנ ג י  דפל
ט ו ש י אפיי ל ג אלמא] פלי ] 
, דברי הכל ט  והאמרת לשו
 אסור. ופרקינן, הכי קאמר

מאי , ו ת] צא ברשו דה להו כשי מו י ו ״ ר ן דברי חכמים ל נראי ו ת ן ו ש ר א ב ל א ש צ י ש ו ליה, כ ד ו מ דה לחכמים ו י ר׳ יהו ץ דבר א ר  נ
כן אמר ׳ מאן דנפיק להרויחא. ו י אפי ר ש ׳ ד ן כסתמא דמחני ף ר׳ יהודה לא חלק אלא בהרויחא. וקיימא ל א נות, ש ו  ניהו למז
לד ו . איני שאם נ ל ממעי אמו ו ד ן ג רי ץ לך בית האסו , א עד תו במו ן או ל מגלחי לד ברג ו צ״ל. אמר שמואל קטן הנ ן ז  הגאו
, מי אבלן עד אסור׳ לגלח בי . הא אסור• לגלח במו מי אבלן ] לגלח בי ץ ! ר ת ו עד מ ן במו ו מגלחי ר מ א , וחחנן כל אלו ש עד לחו במו ג ל אסור ל  קודם לרג

 יאמרו
 מותרי
 איזורו

 זירא

 יהולה מולה ושמא כיון לקמני
 אומר הכא וכו׳ משמע שבא

 לחלוק על המשנה:
 למזונוח וכההיא פ״ק לשחיטח

 גמ׳ הכי גרסינן ושאר כל אדם מאי טטמא אסולין כדחנן אנשי
 משמר כו׳ ואמר רבה בר בר חנה כו׳ על כשהן מנוולים. ומאן
 למתרשל ולא גילח מקמי רגל ומטי זמן עלייהו לגלח כרגל החמירו
 רכנן הואיל ולא מזרזי נפשייהו לספר מקמי רגל ללא להוי ברגל

 מנוולין אם היו מגלחין במועל לא היו
 מגלחים לפני המועל ונכנסין לרגל
 כשהן מנוולין: אבדה לו אבידה. שלא
 היה לו פנאי לגלח קולם הרגל: דלא
 מוכחא מילהא. ללא ילעי כולי עלמא
 לאנוס היה אלא יאמרו הוא מכרן
 להשהות על המועל: יאמרו כל
 הסריקין אסולין וכוי. כלומר לכייתוס
 היה יכול לסרוק חלותיו בלי שהומ
 לפי שהיה לו לפוש ואעפ״כ אסרו
 משום לאמד כל הסדקים כוי. הכא
 נמי כיון ללא מיגליא לכולי עלמא
 אונסיה יאמרו כולי עלמא אסולין
 לגלח וזה מותר: מי שאין לו אלא
 חלוק אחד. נמי לאו מוכחא מילתא
 לכולי עלמא: איזורו מוכיח טליז.
 למי שאין לו אלא חלוק אחר פושטו
 וממעטף במקטדנו וחוגרו באיזורו
 ועומל ומכבס החלוק ומוריע לכל
 שאין לו אלא חלוק אחל: אומן.
 כגון ספר שהכל באים אצלו ערב הרגל
 ורואים שאבלה לו אבילה ואנוס הוא
 ואינו יכול לספר עצמו: כי הנך.
 למתניתין לקתני מגלחין למילע לכל:
 מפני שיצא שלא ברשוה. כלומר הואיל
 ולא יצא ברשוח אחדם אלא ברצון
 עצמו לאו אנוס הוא: לשיט. אם
 יצא שלא לצורך ולא יצא אלא כלי לשוט
 בעולם ולראותו וחזר במועל: דברי
 הכל אסור. לגלח במועל: למזונוה.
 שיצא לחזר אחר מזונות שאין לו מזונות
 וחזר במועל אחדהף) לברי הכל מותר
 לגלח במועל לפי שיצא באונס:
 להרויחא. שיש לו נכסים הרבה דוצא
 כלי להרדח יוחד: גראין לי דברי
 רבי יהודה. לאסר בגילוח לבא
 ממלינת הים כשיצא שלא ברשוח:
 ודברי חכמים. המתירין כשיצא
 ברשות: אילימא לשוט. דקאמר רבי
 נראין דברי ר״י ביצא לשוט דהיינו
 שלא ברשות הא אמרמ וכו׳ ומאי נראין
 דברי רבי יהודה הלא שניהם מודים
 בה אלא פשיטא להרווחא ואשמעינן
 דנראין לו דברי ר׳ יהודה שאוסר
 בגילוח: והא נראין דברי רבי יהודה
 בהא. וקשיא דרבי אדרבי דברישא
 נראה לו דברי ר״י דאסר בהרווחא
 וכסיפא נראה לו דכד חכמים דמתירין
 הרווחא אלא ודאי איכא למשמע מהכא
 דלאו הכי הוא כדקאמרח דכלשוט
 ובמזונות פליגי: ה״ק. לאו היתר דידיה
 אשמעינן ולא רואה אני קאמר אלא
 פלוגתייהו קמ״ל במאי פליגי נראין
 דברי ר״י האוסר לחכמים וכוי: קטן
 הנולד במועד. ולו שערות גדולים
 מותר לגלח במועד שער ראשו
 המצעד: שאין לן ביח האסורין
 גדול מזה. ממעי אמו שהיה שם
 ואנוס הוא: מעיקרא לא. ראם
 נולד קודם הרגל אינו מגלח ברגל
 הואיל והיה יכול לגלח קודם הרגל:

 ואי

 אלא להרווהא והא אמרת נדאין דברי ד״י בהא. נראה דל״ג ועול מכלל דפליגי רכנן אפילו
 חולין(לף יכ.) w< נראין דבד רבי יהודה שמצאה באשפה ל״ג ועוד:

 מתו כיון דאומן חוא מוכחא מילתא או דלמא
 כיון דלא מוכחא מילתא כי הנך לא תיקו:
 ממדינת תים: מתניתין דלא כר׳ יחודח
 דתניא י<ר׳ יהודה אומר הבא ממדינת הים
 לא יגלח מפני שיצא שלא ברשות אמר רבא
 לשוט דברי הכל אסור למזונות דברי תכל
 מותר לא נחלקו אלא לחרויחא מר מדמי
 ליח כלשוט יומר מדמי לית כלמזונות
 ר׳ ׳עראין דברי ר׳ יהודה
 ברשות ודברי חכמים כשיצא
 שלא ברשות אילימא לשוט
 י תכל אםור ואלא למזונות

 מיתיבי אמר
 כשיצא שלא
 ברשות מאי

 ותאמרת דבר
 ותאמרת דברי תכל מותר אלא פשיטא
 לחרויחא אימא םיפא נראין דברי חכמים
 כשיצא ברשות מאי ברשות אילימא למזונות
 תא אמרת דברי חכל מותר ואלא לחרויחא
 ותא אמרת נראין דברי רבי יהודה בהא הכי
 קאמר נראין דברי ר׳ יהודה לרבנן כשיצא
 שלא ברשות ומאי ניהו לשוט שאפילו חכמים
 לא נחלקו עליו אלא לחרויחא אבל לשוט
 מורו ליח ונראין דברי רבנן לר׳ יחודח
 כשיצא ברשות ומאי ניחו למזונות
 שאפילו רבי יהודה לא נחלק עליתם
 אלא לתרויחא אבל למזונות מודה להו
 שמואל קטן הנולד במועד מותר
 במועד שאין לך בית האםורין
 מזה במועד אין מעיקרא לא מתיב

 ר׳ פנחס ח<כל אלו שאמרו מותר
 במועד מותר לגלח בימי אבלו הא
 לגלח במועד אסור לגלח בימי

 אמר
 לגלח
 גדול

 לגלח
 אסור
 אבלו

 ואי

 עשה
 וזה שאין לו אחר מככסו עס אחורו והרואה כשהוא מכנסו ואיזורו עמו יולע שאין לו חלוק

! קח.ן.  אתר ולכך התירו לו חכמיס ;חולי

 מסורת הש״ס

 א) [פרש״י ע״ז לקמן יח.
 ותוס׳ שם ע״נ], ב) תענית
) נשס יז. ע״ש],  טו:, נ
) סססיס לז. תולץ קז:,  ד
 ה) חולין שם [לקמן ית.]
 תענית כט:׳ ו) [תוספי
 ס״כ], t) !תוספתא שם],
 ח) [לקמןיז: תיספתא פ״3],
 נ1) [אחריהן נמחק. רש״ש],

 הגהות הב״ח
 (א) תום' ל״ה ומנולה כו׳
 כירושלמי מקשה וא׳׳ת הני
) נא״ד א״נ ג  למה התירו: (
 לפני המועל לא מצאו לו
 פתת וגילוח כל הראש נמי
 אסור כו׳ אבל גילוח של כל
 הראש אסור משוס:
ג) כא׳׳ד והני דוקא כגון ) 
 נזיר ומצורע כו׳ אסור לגלח
 כל ראשו במועד כו׳
 שמומר לגלח כל ראשי:
) דיה ושאר כו׳ א״נ ד ) 
ש דברים  אע׳׳פ שי
 אסורות במועל שאין בהן
 מלאכה אלא טורת כגון
 פרקמטיא: (ה) כא״ד ואין
 זה נראה לפי מה שפי׳:
 (ו) ר״ה שאין כו׳ כמי שאין
 לו אלא חלוק אחל דמי
 הסייד: (0 ר״ה אומן כו׳
 אע״פ שאי! להם אלא
 אומן אחד לא מיבעיא ליה:
) ר״ה אלא כו׳ פ״ק ז י ) 
 דשחיטמ חולין דקאמר
 גראין דברי ר׳ יהודה
 שמצאה באשפה נמי ל״ג

 ועוד:

 מוםף רש״י
 מטפחות הידים.
 שמנגבין בהן ידים
 משוס דמאיס (לקמן
 יח.). ומטפחות הספג.
 שמנגבין בהן עצמן כשיוצאי!
 מבית המרתן 1שס).
 וכל העולין מטומאה
 לטהרה. במועד (שם1.
 אנשי משמר. של אומה
 שנת (תענית טו:). ואנשי
 מעמד. אחד כהניס
 ולויס ישראלים הקנועיס
 ועומרי! ומתפללין על
 קרבן אחיהם שיקבל לרצון
 ועומדים לשם בשעת
 עבודה, דהיאך קרבן של
 אדם קרב והוא אינו
 עומד על גביו (שם).
 אסורין לספר ולכבס.
 משנכנסו למשמרתם נל
 אימה שנמ, אלא מסתפרין
 קודם לכן !שם). שלא
 יכנםו למשמרתן כשהן
 מנוולין. שלא יהי סומטן
 על יום אחד מימי שנת ואין
 מסתסרין נשנמ שענרה
 (שס יז.). יאמרו כל
 הפריקין אסורין. לעני!
 מצות דססח תנא אין
 עושי! סריקי! המצדירין
 נפסח, מפני שהאשה שוהה
 עליה! ומחמצתן, ונחתום
 אחד וניימוס שמו היה לו
 דפוס אחד מצריר והיה
 מושיב לתונו את הסריק
 והוא מצוייר מיד, אמר
 להם אפשר יעשנה בלפוס
 ויקבענה מיל, אמרו לו א״כ
 יאמרו כל הסריקי! אסורין
 וסדקי ניימוס מומרין
 (חולין קח.). כל מי שאין
 לו אלא חלוק אחד.
 ללא סגיא ללא ממס
 מפני הננימה, ואפילו
 נינס לפני המועל מומר
 למסה נמועל (תענית כט0.
 איזורו מוכיח עליו.
 האיזור ממיל הוא קבוע
 בחלוקו ונשהוא פושט
 חלוקו ולובש חליק אחר

 נוטל האיזור מזה וקובעו בזה.

ו בגמ׳ וכ״מ נרשב״א. נ  א) נ״ה נכתנ יל. ונראה שכך היה גי׳ תי



 מסורת הש״ם

) [גי׳  א) [לקמן ט:1, נ
 הערוך אגמס ע״ש],
) ותוספתא פ״נ ע״שן,  נ
) סנהלרין תג. ע״ש,  ד
 ה) [אלא כצ׳׳ל וכ׳׳ג רש״ין,
 ו) [צ״ל ונמרי יעניין],
 ז) [לעיליג:],ח)[לקמןמו.],
) יומא יג: הוריות ינ:  מ
 ןנ״ק קי. זנמים צט.],
 י) [ניצה לו:ן, כ) [שייך לדף
) [לף  טו.], ל) [ויקרא יג], מ
 טו.!, 0 [צ׳׳ל נע׳׳ש],

) [סנהדרין יח. ע״ש1,  ס

 הגהות הב״ח
 (א) נם׳ מ״ש והנדר
 והמצורע העולה
) רש׳׳י ד״ה ג  מטומאתו: (
 יש מהן וכו׳ לגלח נמועד
 יש מהן אסורין לגלמ:
) תום׳ ד״ה מהו כו׳ הא ג ) 
 ליכא אלא עשה דיחיד ואין
 עשה דיחיד דוחה עשה
 דרבים ואפילו עשה ליכא:

 בליון הש״ם
 גמ׳ נטצאת אבלות
 נוהגת בקטן. ק״ל הא
 אדרנה כיון דנקטן לא
 שייך אנלות אין זה יוצא מן
 הכלל וכל שאסור נמועל
 אסור כימי אנלו דימי אנלו
 היינו נמי שהוא אנל
 משא׳׳נ קטן דאינו אנל
 ונמועד אינו איסור על
 הקט! רק על המגלת אנל
 כאנל דהמגלמ אינו אנל
 ועל קטן ליכא איסור
 וצלע״ג: שם מי קתנ־ הא
 אםורין. נעץ זה זנמיס קנ
 ע״א: שם לא מיבעיא
 קאטר. שס עיין לקמן דף
 יח ע״נ מוס׳ ד״ה העולים:
 שם םבלל דכולי עלמא
 אםור. עיין לקמן דף כ״ג
 ע״נ מוס׳ ד״ה ואינו אוכל:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] תום׳ ד״ה מהו שינהיג
 וכו׳ והקשה הרנ כו׳ אלא
 עזרא גזר כדלקמן. עיין
 ריטנ׳׳א דנור הממתיל
] דייה ואי לא  מנודה: נ
 ציית נו׳ מיהו פריך שפיר.
 עיי! יד לול: נ] ד״ה אמר
 אביי כו׳ אניי לטעמיה כו׳
 ואפילו נראה דיחוי ה״נ
 מסתנרא נוי. נספריהם
 היה הגירסא א״ל אניי
 ודלמא לעיוני ה״נ מסתנרא
 דאי לא מימא הט נו׳
 וק״ל: ד] דייה והא כ״ג
 כו׳ ולמאי לסרישית לעיל

 נל״ה ואי לא ציית:

: ואלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן  ד

 ויש מתן מותר
 ברגל שנאמר
 דמעיקרא תוא

 מוסף רש״י
 והנזיר והמצורע
 מטומאתו לטהרתו. נזיר
 טמא נשעלה מטומאתו
 ושוב אינו משמר נזרו, וכן
 מצורע שעלה מטומאתו
 מגלח ברגל לסי שלא היה
 להם פנאי לגלח קולס הרגל
ל ל יג0. כהן גדו י ע ל ! 
 מקריב אונן. לכתיב לאביו
 ולאמו לא יטמא ומן

 ואי אמרה בקטן אימ ליה פלוגהא. חילוק לגולל קולם הרגל אינו
 מגלח ברגל ואית לן למימר הואיל ואסור לגלח ברגל אסור לגלח נמי
 בימי אבלו א״כ נמצאמ אתה אומר אבילומ אפילו בקטן: מקרעין
 לקטן. את כגליו: מפני מגמה נפש. שיככו הרואין דרבו ככבול
 המת ולא מפני שהוא אבל: מי
 קהני הא אסורין. למשמע האסורין
 לגלח כמועל אסולין לגלת כאכל:
 יש מהן אסורין. בשאר כל אלם
 שאסולין לגלח במועל יג< אסורין
 לגלח בימי אבלן: ויש מהן מוהרין.
 כגון קנון זה שנולל קולס הרגל
 שאסור לגלח כרגל מותר לגלח כימי
 אבלו: אהי משה דרבים. ושמחמ:
 ודחי עשה דיחיד. אבל דכמיב(ירמיה וו
 אבל יחיל עשי לך: דהשחא.
 שאירעו במועד: מין דיני נפשוח.
 במועד אבל לא ביום טוב שאסור
 משום שבומי). ודייקינן מינה מדדנין
 כמועל מכלל דאי לא ציית נמי
 משממינן ליה כמועל: אהי רגל
 ודחי ליה. שאינו נוהג נדר כרגל:
 דלמא לטיוגי. הא דתני דדנין לא
 אמריי דלימא איש פלוני חייב איש
 פלוני זכאי ואיכא למידק מינה דאי
 לא ציית משממינן ליה אלא מעייני
 כדין ולא אמרי ליה כלום: מטנה
 אח דינו. דכי לא אמרו ליה דינו
 לאלתר דעייני כיה הוה ליה עינוי
 הדין: אלא. לעולם דנין דינו וגומרין
 ממש במועד ואיכא למידק מינה אי
 לא ציית משממינן ליה ואיכא למשמע
 מינה דגוהג נמי ברגל ודאמרת א״כ
 מימנע משמתת י״ט הכא כמאי
 עסקינן דאתו מצפרא כר: ה״ש
 מנודה שההירו לו הכמים. קא סלקא
 דעמך המירו לכל מנודה נידויו
 כרגל דאין נידוי נוהג כרגל: דאזיל
 ופייסיה לבטל דיניה. ברגל והתירו
 לו חכמים ב״ד שבאותו דור: שינהיג
 צרעהו. שלא יבא אל תוך המחנה
 ולא יגלח: הא בימי טומאהו נוהג.
 צרעתו ברגל: ניגזור. שלא יהא
 מגלח במועד דכיון דגילח צריך להביא
 קרבן ושמא משהה קרכנומיו עד ליום
 טוב האחרון ומקריבן ואסור להקריב
 קרבנות יחיד בי״ט: לרבוה כ״ג.
 שנוהג בו צרעת: הא כהן גדול כל
 השנה לדידיה כרגל לכולי עלמא דמי
 דהנן כ״ג מקריב אונן. מדאמר לו
 אהרן למשה ואכלתי חטאת היום
 (יקרא י) ולא אמר למשה והקרבמי
 מכלל דהקרבה באנינות ולמדנו לכ״ג
 מקריב אונן אכל כולי עלמא כשאר
 ימות השנה אונן אינו משלח קרבטמיו
 כדאמרינן לקמן(דף נמ:< שלמים בזמן
 שהוא שלם ולא כזמן שהוא אונן וברגל
 משלח וכהן גדול אונן מקריכ כל השנה
 אלמא כל השנה לדידיה כרגל דמי וקמני
 דנוהג כו צרעת תיפשוט דכל מצורע
 נוהג צרעתו כרגל: אל הפרטו. גידול שער

 עשה דיחיד. משמע דאכילות איכא עשה דאורייתא מדלא קאמר
 ודחי עשה דרכנן והאי דקאמר לעיל (לף יא:) לא מכעיא
 ימי אכלו דרכנן היינו עשיימ מלאכה דנפקא לן(לקמן טו:) כאסמכמא
 מוהפכתי חגיכם לאכל אכל גוף האכילות דאורייתא מיהו נראה לי

 ואי אמרת קטן אית ביה פלוגתא * נמצאת
 אבילות נותגת בקטן ותתניא א<אמקרעין
מי  לקטן מפני נ<עגמת נפש אמר רב אשי 8
 קתני תא אסורין דלמא יש מתן אסור
 ויש מתן מותר אמימר ואי תימא רב שישא
 ברית דרב אידי מתני הכי אמר שמואל
 בקטן מותר לגלחו במועד לא שנא נולד

 במועד ולא שנא נולד מעיקרא אמר רב
 פנחס אף אנן נמי תנינא כל אלו שאמרו
 מותר לגלח במועד מותר לגלח בימי אבלו
 תא אםורין לגלח במועד אםורין לגלח בימי
 אבלו אי אמרת קטן אסור נמצאת אבילות
 נותגת בקטן ותניא מקרעין לקטן מפני
 עגמת נפש אמר רב אשי מי קתני תא

 אסורין דלמא יש מהן אסור
אבל אינו נוהג אבילותו  ג

 1ושמחת בחגך אי אבילות

 אתי עשה דרבים ודחי עשה דיחיד ואי
 אבילות דהשתא הוא לא אתי עשה דיחיד
 ודחי עשה דרבים י מנודה מתו שינהוג
תא שמע גידנין  נידויו ברגל אמר רב יוםף ה
 דיני נפשות ודיני מכות ודיני ממונות ואי
 לא ציית דינא ימשמתינן לית ואי םלקא
 דעתך אינו נוהג נידויו ברגל משומת ואתי
 מעיקרא אתי רגל דחי ליה השתא משמתינן
 לית אנן א״ל אביי ודלמא לעיוני בדינית
 דאי לא תימא הכי דיני נפשות דקתני ת״נ
 דקטלין ליה והא קא מימנעי משמתת יום
 טוב דתניא ר״ע אומר י<מנין י לסנהדרין
 (שראו בא׳) שתרגו את הנפש שאין טועמין
לא תאכלו על הדם  כל אותו היום ת״ל 2
 אלא לעיוני בדינית ת״נ לעיוני בדינית א״ל
 אם כן נמצאת מענת את דינו ה<חאתו מצפרא
 ומעייני בדיניה ועיילי ואכלי ושתו כולי
 יומא ותדר אתו בשקיעת החמה ייוגמרינן
 לדיניה וקטלו ליה אמר אביי ת״ש ומנורת
 שתתירו לו חכמים אמר רבא מי קתני
 שתתירוהו חכמים שתתירו לו חכמים
 קתני דאזל ופייםיה לבעל דיניה ואתי קמי
 דרבנן ושרו ליה מצורע מהו שינהיג
 צרעתו ברגל אמר אביי תא שמע ״והנזיר
 והמצורע >א< מטומאתו לטתרתו תא בימי

 דשמחת הרגל נמי דרבנן ושמחת היינו
 בשלמי שמחה כדאיתא בחגיגה (ח.):
 מהו שינהוג נידויו בדגל. א] והקשה
 הרב הא ליכא אלא עשה ש
 ואין עשה דוחה עשה ואפילו עשה
 ליכא אלא עזרא גזר כדלקמן >דף
 טז.) והא לאו קושיא היא דהא נידוי
 דחי לאו דמקלל חכרו דאיכא לאו
 ושמא מסוטה ילפינן ועוד כיון שעכר
 על דכרי הדיינין הרי יש כאן עשה
 דרכים: ואי לא ציית דינא משמתינן
 ליה. תימה לימא דאי לא צימ דינא
 נחמינן לנכסיה ב] מיהו פריך שפיר:
 ממנעי משמחת י״פ. הקשה
 כמוס׳ הר״א היכי קשה
 ליה דהא ממנעי משמחת י״ט מאכילה
 ושמיה וגוף ההריגה דהוא מלאכה
 לא חיישינן ונראה לי מדאסר רחמנא
 הבערת בת כהן בשבת מכלל דכמועד
 שד אי נמי טון שהיא מצוה לצורך
 י״ט קרינא בה: נמצאת אתח
 מענה את דינו. קשיא לן דבפ׳ אחד
 דיני ממונות (סנהדרין דף לה.) בשמעתין
 דלפיכך אין דנין >)>בשבת) מוכח
 דעינוי הדין לא שייך עד שילינוהו
 אחר שיגמור הדין וכי תימא דלעיוני
 דהכא היינו גמר דין ולא יהרגוהו עדיין
 עד אחר הרגל א״כ אמאי פדך לימא
 לעיוני כעלמא כלא גמר דין ולא
 יעשוהו גמר דין עד אחר המועד
 ד״ל דמשתכחי אף על גב דאיכא
 סופרי דיינין הכומבים דברי כל אחד
 מ״מ הסברא אשר בלכ משתכח ומהאי
 טעמא אמדנן (שם) דאין דנין
 בערב שבת דליבא דאינשי אינשי:
 אמר אביי ת״ש מנודה שהתירו
 כו׳. אביי לטעמיה דדחי
 ודלמא לעיוני ואין חושב ראייה
 להוכחה דלעיל ואע״ג דדמי דאי לא
 תימא דקאמ׳ לא חש באומו דיחר ג] ואפי׳
 נראה דיחוי ה״נ מסתברא מ״מ נוכל
 לומר לעיוני כלאו הכי נמי מסתברא:
 והא כ״ג דכל השנה כולה כרגל
 כו׳. משמע דאס אין מנודה
 נוהג נידר כרגל הוא הדין כ״ג אינו
 נוהג נידוי כלל וקשה דהא « כ״ג דן
 ודנין אותו ואי לא ציימ דינא (לא)
 משממינן ליה ולמאי דםרישית לעיל י]
 דנוכל לומר למיחת לנכסיה ניחא:

 מנודין

 עין משפט
 נר מצוה

 ז א מיי׳ פ״ס מהל׳ אבל
 הלכה ד טוש׳׳ע י״ל סי׳

 שמ סעיף כז:
 ה ב מיי׳ פ׳׳ז מהלכות י״ט
 הלכה יט טוש״ע א״ח

 סי׳ תקלא סעיף י:
 ט ג מיי׳ פ״י מהלכות אנל
 הלכה ג ת טוש׳׳ע א״ח

 סי׳ מקמת סעיף א:
 י ד טוש״ע י״ד סי׳ שלד

 סעיף א:
 יא ה ו מיי׳ ס״ז מהל׳
 י״ט הלכה יב טוש׳׳ע
 א״מ סי׳ מקמה סעיף י:

 יב ז מיי׳ פי״ג מהל׳
 סנהדרין הלכה ר שמג

 לאוין רצ:
 יג ח מיי׳ שם הלכה ה:
 יד ט מיי׳ פ״י מהל׳
 טומאת צרעת הל׳ ו

 שמג עשי! רלה:
ו י מיי׳ פ״נ מהלכות  ט
 ניאמ המקיש הל׳ ו
 [ופ״י מהלכות מעשה

:  הקרננות הלכה נ!
 טי כ מיי׳ פ״נ מהל׳ ניאמ
 מקדש הל׳ ח [ופ״י
 מהלכות מעשה הקרבנומ

 שם]:
 יז ל מיי׳ פ״י מהלכות

 טומאת צרעת הל׳ ו:
 יה מ מיי׳ פ״ה מהל׳ אבל
 הל׳ א נ סמג עשין
 דרננן נ טוש״ע י״ד סי׳ שפ
 סעיף א וסי׳ שצ סעיף א:

 תורה אור השלם
 1. ושמחת בחגך אתה
 ובנך ובתך ״עבדך
 ואמתך ותלוי והגר
 וךץתום והאלמנה אשר
 בשעריף: דברים טז יד
 2. לא תאכלו על הדם
 לא תנחשו ולא תעוננו:

 ויקרא יט כו
 3. והצ״וע אשר בו
 הנגע בגךיו יהיו פרמים
 וראשו יהיה פרוע ועל
 שפם יעטה וטמא טמא
 יקרא: ויקרא יג מה
 4. ויאמר משה אל
 אהרן ולאלעזר
 ולאיתמר בניו ראשיכם
 איל תפרעו ובגדיכם לא
 תפרמו ולא תמתו ועל
 בל ךזעךה יקעף ואחיכם
 כל בית ישראל יבכו את

 השרפה אשר שרף יי:
 ויקרא י ו

 רבינו חננאל
לד ו  ואי אמרת קטן הנ
ר לגלח ל אסו ג ר  קודם ל
מר ד נמצאת אתה או ע ו מ  ב
. ותניא ת נוהגת בקטן  אבלו
י עגמת ן לקטן מפנ  מקרעי
דחי רב אשי מי  נפש. ו
ץ לגלח ר ו ס א  קחני ה
מי ן לגלח בי רי עד אסו  במו
ן רי א הא אסו קי , מדו  אבלן
ץ בכאן ר ו ס  בכאן א
) [לה], ני ן (מי נ  שמעי
ש י ש מחן אסור ו למא י  די
 מהן מותר. א) וכי קתני הא
י  אסור׳ קתני. איכא דאמר
ן ל בי ן ברג לד כי ו  קטן הנ
ל מותר לגלחו  קודם לרג
לות נוהגת ן אבי . אי עד  במו
לות  ברגל. דאי אבי
 מעיקרא דהא חלה עליה,
ת ח מ ש  אתי עשה דרבים, ו
 בחגך, היא שמחה

ג ודה מהו לנהו ילא עליה, דעשה דרבים דחה לה. מנ ת דרגל, דאכתי לא חי לו ן אבי כל שכ , דחה עשה דיחיד. ו לן ל כו א ר ש י  ל
נן ליה, אי לא צאית ני י ן דדי ו כי ני מכות. ו די ת ו ו נ ני ממו די ת ו , דיני נפשו עד ע דנין כמו מ וסף תא ש ט רב י י ש ו ברגל. פ י ו ד  נ
ן לית. ופריק נ ל אתי רגל דחי ליה, השתא משמתי ג ת מקמי ר מ ש מ ו ברגל, מאן ד י ו ד י ץ נוהג נ ד א ן ליה, ואי ס״ נ  דינא משמתי
ש הוא פםקינן מ ת דקתני דינא מ ץ דיני נפשו נ ונא בדינא בעלמא, דאי לא תימא הכי, ד ן דקתני עי י למא האי מ י י ד  אבי

והג רע, אסיקנא שנ ן דהלכתא כרכא, ומסקנא דשמעתא כוותיה סלקא. מצו ימא ל טא בהדיא. וקי פשי . ולא אי ר ן כ י עמ ץ טו א ו את הנפש ש ג ן שהר ן לסנהדרי י בא אומר מנ ב. דתניא ר׳ עקי ת יום טו ח מ ש , הא מימנעי דייני מ עד ן ליה במו נ ניה וקטלי  לדי
ל א ר ש ן נמי י י אכ ל, ו ת כהן גדו ו ב ר ע ל ו הצר ׳ ו ת והוא נוהג בצרעת כרכתי לו ו נוהג אבי נ י א] ל [ ו ד מדכהן ג לות, ו נם נוהגת [בהם] אבי ל שאי ל כרג ו ד ן ג ב אונן אלמא לא נ תא כוליה שנה כהן ן ל מקרי ו ד ן כהן ג ל דתנ] ו ד ן לה מכהן ג נ לפי י  צרעתו ברגל. [
י ר׳ אליעזר. ל שער דבר ו ד י ע אלא ג ן פרו ע, אי ו יהיה פרו ש א ר ר דאמר ו עז לי עלמא אסור. P כר׳ אלי ל דכו ל כ י אהרן, מ , לבנ כם אל תפרעו ר בתספורת. שנאי ראשי ע מינה. אבל אסו מ ל הוא נוהג צרעתו ברגל, ש רג ת ב] לו אבי ו נוהג [ נ  אף על פי שאי

לא מיבעיא קאמר לא מיבעיא  טומאתו נהיג 8
 בימי טומאתו דלא נתיג' אבל לטתרתו ניגזור שמא ישהה קרבנותיו קמ״ל
 אמר רבא ת״ש 3ותצרוע ״<ט לרבות כהן גדול והא כה״ג רכל תשנת כרגל
 לכולי עלמא דמי דתנן 3ייכתן גדול ־מקריב אונן כואינו אוכל שמע
 מינה לנוהג צרעתו ברגל שמע מינת מאבל אסור בתספורת מדקאמר
 להו רחמנא לבני אהרן 4ראשיכם אל תפרעו 8מכלל דכולי עלמא אסור

 והאי קרא גבי מיתת נדב ואכיהוא כמיב מנודיז
 ומדאצטריך קרא למישרי להו מכלל דאחריני אסולין: ׳)מצורעין. אע״ג דכתיב וראשו יהיה פרועל) הא דריש ליה לקמןמ להאי פרוע למילתא אחריתי:

 מנודין
 המקדש לא יצא, אס מת
 אניו ואמו דהוי אונן אפילו הט מקדושתו לא יצא ולא ימלל, כלומר דענולתו שיענול נאנינות לא תתחלל, הא אחר, הליוט, שלא
 יצא !חילל!ביק קי.) או: ומ[ המקדש לא יצא, אינו צריך לצאת מ! המקדש ניוס מיתת אניו ואמו, ולא יחלל שענודמו אינה מחולצת

 ;זבחים צט. וכעי״ז יומא יג:).

 א) אולי צ״ל וט קפל אקורא הא המילא קמל. בז נלאה לחסר כאן יצ״ל מצולע אסור נתספורת כר״א.
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 ואלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן
 ומצורעק מה הן כתספורת. ומראשו יהיה פרוע לא מנודין

 בעי לאוכוחי דלית ליה דר״א למוקי לה לקמן כתספורת
 מדע דלקמן בעי לאוכוחי מינה הנחת תפילין כר״ע:

 ל)(מנודה) מהו בעטיפת הראש אמר רכ •וסף תא שמע. ולא
 נראה לו דברי רב פפא דמוקי ראשו

 יהיה פרוע אכוממא וסודרא:
 וראשו •היה פרוע. צריך עיון
 אי פליגי הכי כראשיכס
 אל תפרעו ובגדיכם לא תפרומו
 דלעיל מייתי (א) עליה תספורת לאבל
 ולא מייתי מיניה למצורע דמשמע
 דסבר כר״ע ופליג אדר׳ אליעזר
 כדפרישית לעיל ושמא ר״ע לא פליג
 אדרבי אליעזר דפריעת הראש היינו
 גידול שער בין במצורע בין כאכל
 ומרריהו דורש ר״ע ולעיל דלא מייתי
 מיניה למצורע משוס דמשכמ ברייתא
 כהדיא מייתי לה ואע״ג דברישא
 דסוגיא מיימי אכל אינו נוהג אבילותו
 ברגל ומניח המשנה דלקמן ומייתי
 קראי דושמחת לפי שצריך לפרש מנלן
 מתני׳ דאבל אינו נוהג אבילותו ברגל
 אבל ראשו יהיה פרוע דמיירי בגידול
 שער דומה לו דבר פשוט וניחא ליה
 לאתרי ברייתא: אסור בשאילת
 שלום דקאמר ליה רהמנא ליחזקאל
 האנק דום. דמשמע שמיקה משאילת
 שלום וממלמוד מורה נמי משמע
 בסמוך מהאנק דום והא דהיה
 יחזקאל נוהג אבילות בהאנק דוס
 ובכל שאר דברים לא היה עושה שהיה
 צדך להראות בקצת דברים שהוא
 אבל ולא היה נוהג דיני אבל אלא
 למשל: שיהו שפתותיו מדובקות.
 לעיל דרשינן מיניה עטיפת הראש
 ושמא מרוייהו משמע א״נ מדכמיב

 שפם ולא כתיב שסה:
 ובועלי נדות מותרין. אחר
 שטבל לקרי אבל לקריו
 צדך טבילה ולרבי יהודה משמע
 התם דלא צדך טבילה לדברי תורה
 לבעל קרי היכא דלא נטהר ע״י
 טבילה זו בסרק מי שמתו (3רכומ דף
 ט.) במשמשת וראתה דם ובעל קד
 שראה זיבה צריכין טבילה ור׳ יהודה
 פוטר והא דהכא בלא טבילה כרבי
 יהודה צריך ליישב דאיירי רבי יהודה
 בסיפא דהך ברייתא בפ׳ מי שמתו
 (שם דף ככ.) וקאמר רבי יהודה שונה
 הוא בהלכות דרך ארץ וליכא למימר
 דלרבי יהודה נמי בועלי נדומ חייבין
 טכילה כמו בעל קרי בעלמא דהשמא
 ומה בעל קרי שראה זיבה אחר כך
 שהיה חייב כבר פוטר רבי יהודה
 כועל נדה לא כל שכן מיהו לכאורה
 נ״ל דלא סליגי רכי יהודה ורכנן אלא
 בהני טומאות דדומיא דקרי הוי דהיינו
 לטומאה יוצאה עליו מגופו אבל
 בטומאח שרצים מולה רבי יהודה
 לכהלי קרי צדך טכילה א״כ ה״ג

 יט א מיי׳ פ״ז מהלכות
 מ״מ הלכה ל סמג
 לאוץ רמ ועשין רלה טוש״ע

 י״ל סי׳ שלל סעיף נ:
 כ ב מיי׳ ס״י מהלכות
 טימאת צרעת הלכה ו

 סמג עשי! שם:
 כא ג מיי׳ הלכות ת״ת
 שם סמג שם טוש ״ע
 שם סייג [וסי׳ שמה ס״ל]:
 ככ ד מיי׳ פייה מהל׳ אנל
 הלכה א יט סמג עשי!
 דרבנן נ טוש״ע י״ל סי׳ שפ

 סעיף א וסי׳ שסי:
 כג ה מיי׳ פ״י מהלכות
 טומאת צרעת הלכה ו

 סמג עשי! רלה:
 כד ו מיי׳ פ״ד מהלכות
 אנל הלכה ט סמג
 עשי! דרבנן נ טוש״ע י״ד
 סי׳ שפ סעיף א וסי׳ שפח
 סעיף א [שו״ע א״ח ססי׳
 לח עי׳ ש״ך יו״ד סי׳ שלד

 ס״ק ינ]:
 כה ז ח ט מיי׳ הל׳
 טומאת צרעת שם

 סמג עשי! רלה:
 כו י מיי׳ ס״ה מהלכות
 אנל הלנה א כ סמג
 עשי! לרבנן ג טוש״ע י״ל
 סי׳ שפ סעיף א וסי׳ שפה

 סעיף א:
 כ״ כ מיי׳ פ״ג מהלכות
 תעניות הל׳ ח טוש׳׳ע
 א״ח סי׳ תקעה סעיף ו:

 כה ל מיי׳ פ״י מהלכות
 טומאת צרעת הל׳ ו

 סמג עשין רלה:
 כט מ מיי׳ פ׳׳ה מהלכות
 אנל הל׳ א טי סמג
 עשין דרבנן נ טוש״ע י״ר
 סי׳ שפ סעיף א וסי׳ שפל:
 ל נ ס ע פ מיי׳ פ״ו
 מהלכות ת״ת הל׳ ל ה
 טוש״ע י״ד סי׳ שלד סעיף

 נ:
 לא צ מיי׳ פ״י מהל׳
 טומאת צרעת הל״ו
 [ופ״י מהל׳ ס״מ הל״ח]
 סמג עשי! רלה [טוש״ע
 א״ס סי׳ סת סעיף א דו״ד

 סי׳ רסנ סעיף ט1:
 לב ק מיי׳ פ״ל מהל׳ ק״ש
 הל׳ ת טוש״ע א״ה סי׳

 פח:
 לג ר מיי׳ פ״ה מהלנומ
 אנל הלכה א ג סמג
 עשי! לרננ! נ טיש״ע י״ל
 סי׳ שפ סעיף א וסי׳ שפט

 סעיף א:
 לד ש מיי׳ פ״מ מהל׳ אנל
 הלנה א טוש״ע שם

 סי׳ שמ סעיף א:
 לה ת מיי׳ פ״י מהל׳
 טומאת צרעת הל׳ ו

 סמנ עשין רלה:
 לו א מיי׳ פ״ה מהלכות
 אנל הלכה א ית סמג
 עשי! דרבנן נ טוש״ע י״ל
 סי׳ שפ סעיף א וסי׳ שפז

 סעיף א:

 תורה אור השלם
 1 . האנק רם מתים אבל
 לא תעשה פארך חבוש
 עליך ונעליך תשים
 ברגליך ולא תעטה על
 שפם ולחם אנשים לא
 תאכל: יחזקאל כד יז
 2. והצרוע אשר בו
 הנגע בגדיו יהיו פרמים
 וראשו יהיה פרוע ועל
 שפם יעטה וטמא טמא
 יקרא: ויקרא יג מה
 3. רק השמר לך ושניר
 נפשך מאד פן תשכח
 את הדברים אשר ראו
 עיניך ופן ןסורו מלבבך
 כל ימי חייך והודעתם
 לבניך ולבני בניך: יום אשר עמדת לפני ין אלהיך בחרב באמר ין אלי הקהל לי את העם ואשמעם את ךבךי אשר
 ילבנדון ליראה אתי כל הימים אשר הם חיים על האדמה ואת בניהם ילמדון: דברים ד ט-י 4. וישלח יואב תקועה
 ףקח משם אשח חבמה ויאמר אליח התאבלי נא ולבשי נא בגרי אבל ואל תסוכי שמן והיית באשה זה ימים רבים
 מתאבלת על מת: שמואל ב יד ב 5. ויאמר משה אל אהרן ולאלעזר ולאיתמר בניו ךאשיכם אל תפרעו ובגדיכם

 לא תפרמו ולא תמתו ועל בל העדה יקצף ואחיכם פלי בית ישךאל יבכו את השרפה אשר שרף ין: ויקרא י ו

 מגודין ומצורטין מהו. להט קאמר להו בהללי משוס רפשיט להו
 בהללי: מנודה שמה וכוי. סיפא לבריימא היא: כגלי של עק.
 לכתיב (יהושע 1) דקימו עליו גל אבנים גלול: והן מהעטפין.
 מפורש במסכת תענית לאחר שהתענו שלש עשרה ת״צ: מנודה

 לשמים. ט הני שאני לחמיד ולהט
 צדט עטיפת הראש אבל אחדם אינן
 צדטן עטיפת הראש: יעטה. משמע
 עטיפת הראש: פארך. זה תפילין:
 דבר שהוא חון מגופו אןז הריה
 האמורה בראש. ראשו יהיה פרוע
 משמע מגולה כענין לכתיב ופרע את
 ראש האשה (במדבר ה< לכר שהוא
 חוץ מגופו ולא אמדנן משער שהוא
 מגופו: מאי לאו. שיהא ראשו מגולה
 מתפילין: אפומהא וסודרא. כלומר
 שיהא ראשו מגולה מכוממא וסודרא
 אכל תפילין מניח: דהא א״ל רהמנא
 ליחזקאל האנק דום. כלומר בדכר
 זה תנהוג אכילות שחדוס ולא משאל
 לשלום: ה״ש. דתני גבי תעניות הן
 יושכין כמנודין ואבלים כוי: שפם.
 משמע שפתותיו מדוכקות: מי
 קמני כמנודה. שאסור בשאילת
 שלום: מוחרם. שמחרימין בחרם
 לאחר ל׳ יום לאחר הנדוי א!: בפקחא
 דטרבוח. בשוק של אותו מקום:
 בעלי קריין אסורין. לסי שבא להם
 מחמת שמחה וקלות ראש וליכא אימה:

 למומ

 מנודין ומצורעין מה תן בתספורת ת״ש
 אמנודין בומצורעין אםורין לספר ולכבס

 מנודה שמת ב״ד םוקלין את ארונו
 ר׳ יהודה אומר לא שיעמידו עליו גל
אלא ב״ד שולחין  אבנים כגלו של עכן ג
 ומניחין אבן גדולה על ארונו א< ללמדך
 שכל תמתנדה ומת בנידויו ב״ד םוקלין
 את ארונו יאבל חייב בעטיפת הראש
 מדקאמר ליח רחמנא ליחזקאל 1ולא תעטה
 על שפם מכלל דכולי עלמא מיחייבי
 מנודה מתו בעטיפת חראש אמר רב יוסף
 ת״ש נ<והן מתעטפין ויושבין כמנודין
 וכאבלים עד שירחמו עליתם מן השמים
 א״ל אביי דלמא מנודה לשמים שאני
 דחמיר מצורע מתו בעטיפת תראש ת״ש
ועל שפם יעטת המכלל שחייב בעטיפת 2 

אסור לתנית תפילין  תראש ש״מ נ׳אבל ו
 מדקאמר ליח רחמנא ליחזקאל 1פארך
 חבוש עליך מכלל דכ״ע אסור ד< מנודה
 מתו בתפילין תיקו מצורע מהו בתפילין
 ת״ש 2ה<ותצרוע ׳לרבות כ״ג בגדיו יהיו
 פרומים חשיתו מקורעים 2וראשו יהיה
 פרוע אין פריעה אלא טגידול שער דברי ר״א ד״ע אומר נאמרה הוייה בראש
 ונאמרה הוייה בבגד מה הוייה האמורה בבגד דבר שחוץ מגופו אף
 הוייה בראש דבר שחוץ מגופו מאי לאו אתפילין אמר רב פפא לא
אכומתא וסודרא אבל יאסור בשאילת שלום רקאמר ליה רחמנא ליחזקאל  ̂י
 1תאנק דום מנודת מתו בשאילת שלום אמר רב יוסף ת״ש ׳<=ובשאילת

 שלום שבין אדם לחברו כבני אדם הנזופין למקום א״ל אביי דלמא מנודה
 לשמים שאני דחמיר מצורע מהו בשאילת שלום ת״ש ועל שפם יעטח שיחו
 שפתותיו מדובקות זו בזו שיתא במנורת וכאבל לואסור בשאילת שלום
 ש״מ וניפשוט מינת למנודח אמר רב אחא בר פנחם משמית דרב יוסף מי
 קתני שאסור שיתא כמנודת וכאבל ח<[קתני] במילי אחרנייתא ואסור נמי
 בשאילת שלום מאבל אסור בדברי תודח מדקאמר רחמנא ליחזקאל דום
 מנורת מתו בדברי תורת אמר רב יוסף ת״ש מנודה נשונה ושונין לו נשכר
 ונשכרין לו םמוחרם לא שונת ולא שונין לו לא נשכר ולא נשכרין לו ע אבל
 שונח חוא לעצמו שלא יפסיק את למודו פועושח לו חנות קטנח בשביל
 פרנסתו ואמר רב זבוני מיא בפקתא דערבות שמע מינת מצורע מחו בדברי
 תורת טית״ש 3והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני ת׳ אלתיך
 בחורב מת לתלן באימת וביראת וברתת ובזיעה מכאן אמרו ייתזבין ותמצורעין
 ובועלי נדות צמותרין לקרות בתורת ובנביאים ובכתובים ולשנות במדרש
 ובש״ס בתלכות ובאגדות קובעלי קריין אםורין ש״מ אבל יאםור 5׳בתכבוםת
 דכתיב 4וישלח יואב תקועת ויקח משם אשח חכמת ויאמר אלית תתאבלי נא
 ולבשי נא בגדי אבל ואל תסוכי שמן והיית כאשה זה ימים רבים מתאבלת
 על מת מנודין ומצורעין מה הן בתכבוםת ת״ש מנודין ומצורעין אםורין לספר
 ולבבם ש״מ אבל שחייב בקריעה דקאמר להו רחמנא לבני אהרן 5לא תפרומו
 מכלל דכ״ע מיחייבי מנודה מהו בקריעת תיקו מצורע מתו בקריעת ת״ש 2בגדיו
 יהיו פרומים יישיתו מקורעין שמע מינת אבל *חייב בכפיית תמטת דתני בר קפרא

 דמות

 מסורת הש״ם

 א) כרכות יט. עדיות ס״ה
) סוכה ) תענית יד:, ג  מ״ו, כ
 כה. כתובות ו: ע״ש [מס׳
 שמתות ס״ו ברכות יא. מז:],
) [עי׳ תוס׳ ישניס נדה ו:  ד
 דייה הקשה ה״ר ראבי״ה
 וכוי], ה) [לעיל יד:[, 0[פי׳
 כומתא מגבעה רבה שהיא
 כמלא הראש ואין עולה
 למעלה מן הראש. ערוך],
 ז) תענית יב:, ח) ס״א,
) ברכות כב., י) 1 תוספתא  מ
 דנרכות פ״ב], S) לקמן יז:,

 ל) גי׳ רש״א מצורע,

 הגהות הב״ח
 (א) תום׳ ד״ה וראשו נו׳
 דלעיל מייתי מיניה איסור

 תספורת לאנל:

 גליון הש״ם
 תום׳ דייה ובועל• נדות
 וכוי ובתוספי ס־׳ דב־ון
 דטוםאת בועל נדה. עיין
 משנה למלך פ״ג ה״ג מהל׳

 ביאת מקדש:

 הגהות מהר׳׳ב
 רנשבורג

 א] רש,׳־ דייה מותרם
 שמחרימין בחרס לאתר ל׳
 יוס לאחל הנדר. ג״ב לאחר
 ששים תניא לקמן דף טז
 ע״א ואולי כוונת רש״י
 אחד שלשיס השניים דתניא
 שם ושוני! לאחר שלשים

 ומחדמי! לאחר ששיס:

 מוסף רש״י
 מדקאמר ליה רחמנא
 ליחזקאל פארך חבוש
 עליך. דקאמר ליה רחמנא
 הנני לוקח ממך אמ מחמד
 עיניך נמגפה וגוי האנק
 דוס מחים אנל לא מעשה,
 לא תתאנל עליה, פארך
 חנוש על ראשך, שלא כדרך
 שאר אנליס, לפי שאני
 עושה אותך אות ומופת
 לישראל שנך עתידי! למות
 מתיהן ואין איש מתאבל
 עליהס, אלמא אבל אסור
 בתפילין (סוכה כה:<.
 והצרוע לרבות כהן
 גדול. שנוהג נו צרעת
ל יד:!. מה להלן לעי ) 
 באימה וביראה. דבתיב
 (שמות ל) ררא העס דמעו
ת כנ.:!. מכאן ו נ ו ב  וגו׳ (
 אמרו. כל הטמאים
 מותרים כמורה, שאף הס
 ינולים להיות נאימה
 ונרתת, אנל נעל קד אינו
 אלא מתון קלות ראש וזחות
 הדעת. ובועלי גלות, אם
 טבלו לקדין לדבד תורה,
 הטבילה אינה עולה להס
 לטהרם מטומאת נועל נדה
 שהיא שנעת ימיס, אנל
 לתקנת עזרא עולה להס
 כדתנ! נמתניתי! (ברכות
 ט.) זכ שראה קד ונרה כו׳

 צדני! טכילה !שם כב.).

 בועל נדה מודה דלא חשיב טומאה יוצאה מגופו ואפילו מאן לבעי למימר בפרק אלו לברים בפסחים (דף סח.) וכפ״ק ליומא (דף ו.)
 דמשתלח חוץ לשתי מחנות כמו בעל קרי מ״מ לא חשיב טומאה יוצאה מגופו ורבי יהודה נמי הצריך טבילה לדברי תורה s בתוספ׳

 סי׳ דטון דטומאמ בועל נדה מכח קרי רבי יהודה מודה דצדך טכילה:
 ה״ג מנודין ומצורעין מה הן בתכבוםת ת״ש םנודין ומצורעין אםודין לספר ולכבס. ובספר הרב לא היה כמוכ כל זה והיה
 קשה לרב למה לא בעי ליה ותירץ דכבר אייתי לעיל הך בדיתא דגבי תספורמ ואהא הקשה לקמן גבי עשיית
 מלאכה קמיבעי ומביא בדיתא דמתנייא לעיל ונשכרין ומירץ דאגב למצורע קאי במיקו קא בעי מנודה ומייתי לבדיתא ללעיל:

 ורתיצה

 רבינו הננאל
 וכן מנודה וכן מצורע.
 דתניא מנודין ומצורעין
 אסורין לספר ולכבס.
 מנורה שמת בית דין
 סוקלין את ארונו, ר׳ יהודה
 אומר לא שיעמידו עליו גל

 אבנים כגל עכן, אלא ביח דין שולחין ומניחין אבן על ארונו כר. אכל חייב בעטיפת הראש. מדאמר ליה רחמנא ליחזקאל,
 לא תעטה על שפם, מכלל דכולי עלמא אסירי. וכן מנודה, דחנן והן מחעטפין ויושבין כמנודין ואבלים עד שירחמו עליהן
 מן חשמים. ודחי אביי ודלמא מנודה לשמים דחמיר תייב בעטיפת הראש, אבל מנודה לבני אדם לא. ולקולא עבדינן ולא
 מחייבינן למנודה בעטיפת הראש, דהא איבעיא ולא איפשיטא. מצורע, אסיקנא דחייב בעטיפה הראש. אבל אסור בתפלין.
 מדכתיב ביחזקאל, פארך חבוש עליך, מכלל דכולי עלמא אסירי. מנודה מהו בתפלין תיקו. מצורע מהו בתפלין ולא
 איפשיטא בהדיא. אבל אסור בשאילת שלום. מהכתיב ביחזקאל. האנק דום, אלא דבר, מכלל דכולי עלמא אסירי. [וכן

 מנודה וכן מצורע. אבל אסור בדב!ד תודח. דאמר רחמנא ליחוקאל האנק דום, מכלל דכולי עלמא אסירי. מנודה מאי, ח״ש מנודה שונה ושונין לו, נשכר ונשכרין לו. מוחרם לא שונה ולא שונין לו [לא נשכר] ולא נשכרין לו, אבל שונה לעצמו
p ציה רחוקה מן הישוב, לובוני מיא כדי פרנסתו. וכן מצורע מותר בדברי תורה. אבל אסור בחכבוסח ובסיכה. שנאמר וישלח יואב חקועה ויקח משם אשח חכמה ויאמר אליה  שלא יפסיד תלמודו, ועושה לו חנות קטנה בפקחא דערבוח שהיא א
 התאבלי נא ולבשי נא בגדי אבל ואל תסוכי שמן והיית כאשה זה ימים רבים מתאבלת על מת. אבל אסור ברחיצה. דרחיצה בכלל סיכה היא. מנודה ומצורע ברחיצה, לא איפשיטא בהדיא. אבל חייב בקריעת בגדיו. מדכתיב בבני אהרן, ובגדיכם

 לא תפרומו מכלל דכולי עלמא תייבים, וכן מצורע. מנודה מאי, תיקו. אבל חייב בכפיית המטה.



 מסורת הש״ם

 א) שעטת יג., ב) שס
 [פסחים נד:ן, ג) [לקמן כ: ן,
 ד) תוספתא דמענית פ״א,
 ה) ולקמן כא.], 0 ולעיל ז:ן,
 ז) ן!מדם צמ:ן, ח) ן עי׳
) ביום  נרא״ש ש״ס נא], נו
 חינוכו כתיכ בכהן הדיוט
 פצ״ל כפי הסיגיא וסי׳
 התוספות, י) ןוע״ש
 תוססות דייה וקרע יבת״י
 ;דה ז: ל״ה הקשה ה״ר
 ראגי״הן,פ)[ינחגיגה טז:ן,

 הגהות הב״ ח
 (א).־ש״י ל״ה לא אשארא
 לקתני התם אעטיסת
) תום׳ ל״ה ב  הראש: (
 ואחר־ כו׳ כזמן שראוי
 לטאה לגפ׳ תמיל נשחט
 כי׳ כצ״ל ותיבת וקשה
ג) כא״ד ונתיס׳  נמחק: (
 פי׳ כי׳ משלחין קרמותיהן

 איירי כטומאת שרן:

 גליון הש״ם
 גמ׳ הא כיצד יצא ייד-ך.
 עי׳ לקמן דף כז ע״א תוס׳
 ל״ה אס יכיל: תום' דייה
 לא אשארא ־מי־~ כו׳
 משום כת מלך. ע׳ שבת
 לף קט ע״א: דייה לא
 אשארא פי' לא קא־ כוי
 ודל הכא קסדה־. וכן
 כתבו כל הפוסקים ותמיה
 לי לפי ההלכה בתענית
 לף יג ע״א לבתענית
 צבור מותר ברחיצת כל
 נוסו בצונן אס כן על
 כרחך הך ברייתא מיירי
 נרחיצת חמין וממילא וכן
 אתה מוצא נמנולה ונאכל
 לא קאי על רחיצה להא
 נאנל אפילו אצנע אסור
 נחמין ונמנואר שם להליא
 לקאי אשארא וא״כ מונמ
 לקאי אנעילת סנדל ונפשט
 למנולה אסור ננעילת סנדל

 וצע״ג:

 טו: ואלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן
ה [כשאמרו. פ האלם (בראשית ט  דמוה דיוקני. בצלם אלהיס עשה א
ר כמלאכה וכו׳  חכמים גבי עברו אלו ולא נענו (חענית דף יג.< אסו
: ר : מאי לאו אכולהו. קאמר דמנודה אסו דה] ו  וכן אתה מוצא במנ
׳ התם (לף יל:) בתענית  לא אשארא. דקתני יי» אעטיםת הראש דאמרי

ל סיכה. תימה אדבעי מהו ברחיצה אמאי לא ל כ  ורחיצה ב
ירי התם בסוף . דמי א ר א ש  בעי מהו בסיכה: לא א
ק דתענית (דף יג.) כנעילת הסנדל ועשיית מלאכה ואעשיית ״  פ
ף ו  מלאכה לא קאי דהא מנודה שרי במלאכה אלא אנעילת סנדל ס

: ן י ד ו ן ויושכין כמנ י  צכור מתעטפ
 ורחיצה בכלל סיכה. דכמיב ותכא
 כמיס בקרבו וכשמן בעצמותיו (תהליס
 קט<: כשאמרו אסור ברחיצה. בתענימ
 צבור: אכולהו. ארחיצה נמי דמנודה
: לא אשארא. קאמר דמנודה ר  אסו
ן להני לתעניות צבור:  אית ליה לי
 כשאמרו אסור בנעילח הסנדל.
 בתענית צבור: ויבא אליה. לאחר
 אבילות: מגזדין היו. למקום: םפיקא
: זיל הכא ר  הוא. אי קיל אי חמי
י בהדייהו: ל  ומדחי. דלקולא מאז
 לפיכך נקראים שלמים בזמן שהוא
: ו  שלם. בדעתו שדעתו מיושבת עלי
 יספרו לו. לעיל מיניה כתיב ואל
 מת אדם לא יבא לטמא ובכהן
 משתעי ואחרי טהרתו דהיינו מפרישתו
ן המת מוגין ן המת משיפריש מ  מ
מי הזאתו שבעת ימים אחרים  שבעמ י
ו לו מדאפקיה רחמנא בלשון ספר  י
רה ולא נקט הזאה שמעינן  ספי
רו אם נצטרע: וביום מי ספי  שבעת י
 באו«)ביום טהרסו. כתיכ ככהן גדול:

ק דתענית (שס< מסיק הלכתא ״  פ
 אבל אסור בין בחמין בין בצונן אבל
ו ידיו ורגליו בחמין אסור י  לרחוץ פנ
ר ולסוך אפילו כל שהוא מ ו  בצונן מ
׳ קשיא ליה י ר ובתוס׳ הרב פ  אסו
כ אסור לרחוץ ה״ ו  מאי שנא בט׳ באכ ר
 אפילו אצבעומ כדמשמע בסרק בתרא
 דיומא >לף עח.< ומביאין לו מטפחת
׳ והא תרוייהו מסיכה נפקי אבילות  כו
 מואל תסוכי שמן יום הכפוריס מיסוך
 לא סכמי (דניאל י) ובשם רשב״ם
 ללפי המסקנא למסיק כס״ק לתענית
ו ורגליו ו ילי י חר לרחוץ פנ  לאבל מו
׳ באכ ויוה״כ ותימה  בצונן הוא הלין ט
 אמאי לא מייתי בסוגיין לתעניח
׳ ובשם רבינו תם  ההיא למטסחמ כו
 שמעתי שהיה אוסר לרחוץ כלל בט׳
ו שחרית דחשיב די  באב ויוה״כ חוץ מי
 להו כמו מלוכלכוח בטיט וצואה הואיל
ו 8 משוס ו ועיני  ואינו יכול ליגע בפי
׳ לא י : לא אשארא. פ  בת מלך
 קאי אנעילת סנדל אלא ארחיצה וזיל
 הכא קמדחי ליה 8 וזיל הכא קמדחי
 ליה דאעשיית מלאכה לא קאי
 כדפרישית לעיל וא״ת ואמאי לא
ק הזהב (ב״מ ר ף פ א לסו ״ ר ט מ  פשי
 דף נט:י)) קרע את בגליו וחלץ מנעליו
ר על עצמו אי  ד״ל לשמא היה מחמי
: ן  נמי מספקא ליה כי היכי למספקא ל
 ושמשו מטותיהן. בכל הני
 ללעיל לא מיימי מבני
 המדבר ללא ילעי היאך היו נוהגין
 אלא הא פשיטא לן שהיו משמשים
ם ורבים ו פרי  מטומיהן שהרי הס הי
 וכן גבי שלחו קרבנומ דבסמוך שמא
ן הפסוקים: ט מ  יש להוטח ה
׳ בימי י . פ ץ לאהלו ו ה  וישב מ
ו ובימי חלומו פליגי ר פ  ס
ף ז:< כי האי גוונא אמרינן ד ) ל  בה לעי
 אבל אסור להנית תפילין ולא בכל
 ימי אבלו קאמרינן אלא יום ראשון
 בלכד ושני כדלקמן (לף כא.<:
. סי׳ בקונטרס  ואחרי טהרתו
ת איירי ז׳ ימים  דבטומאת מ
ו ר ו לו איירי בימי ספי ספר  ימי הזאתו י
 וכמו מילתא אחריתי קמ״ל וביום
 באו לעבודה יביא כהן הדיוט עשירימ

ש ליה בכהן גדול ויש לומר משוס דבכהן הדיוט איירי ר פ  האיפה וחטאתו כמו חיטוי וקדושתו לעבודה מילי מילי קאמר וקשה אמאי לא מ
ג לא יטמא לאביו ולאמו ולא ניחא ליה למימר כדאמרינן בקדושין >דף עח:< רישא בכהן גדול וסיפא  דכתיב כי אס לאב ולאס ואילו כ״
וט כיום חינוכו אינו כתיכ כקרא כפירוש מיהו קשה לן כיון דמילי מילי כתיכ אמאי ד דלא הוה קמ״ל מידי אבל כהן הלי עו  בכהן הדיוט ו
ל וטמא משלחין נן כל הזבחים ער ד נשחט (פסחים דף סב. ושס< דקאמרי ) וקשה דבפרק תמי מר בבאו מקריב בזמן שראוי לביאה »  ר״ש או
״ ש לאפוקי ר ו מייתי ליה ונראה לי ד ד דהכא גמי לא משמע דאיירי אלא במצורע דאהא דבעי מצורע מהו שישלח קרבטמי עו  קרכנותיהן ו
די קי לביום באו דקאי אדלעיל דאיירי במצורע ולא איירי מי ר״ש מו  מצורע אמי דרבי יהודה דריש ביום באו ביום שמתחנך לעבודה ו
ו אז יקריב חטאתו או שאר ר מי ספ  בעשירית האיפה אלא בא לומר דבמצורע דאיירי בקרא כשיטהר ויכנס לעזרה דהיינו לאחר י
ק ״ ו והקשה על זה מהא דאמרינן במגילה פ פ ו ׳ דערל וטמא משלחין קרבנומיהן ») בטומאת שרץ ולא בטומאה מג  קרבנותיו ובתוספות פי
פ שהוא מצורע וכמו כן קשה למאי דפרישית ותירץ דלא איירי ו יביא קרבן אע״ נ ו געו משמע דאם יטהר מז ו ולא מנ נ ו  >דף מ.) מז
י מבמצורע וצ״ע בפרק כל הזבחים שנתערבו (זגחיס עד: ישס< פ ן משכב ומושב דחמירא הוה ט ר מדי  התם לענין קרכן אלא שיהא טהו
א מביא קרבנותיו [ועי׳ מוס׳ יבמות קד: ל״ה דאמרן: מ רש קצמ דיני סמיכה שצריך כעלים ואס כן אין ט מפו ( ט (מטין דף כח: ושם) ׳  וכפרק כל הג

ן י  ממר

 דמות דיוקני נתתי בתן ובעונותיהם הפכתיה
 כפו מטותיהן עליה מנודה אומצורע מת הן
 בכפיית תמטת תיקו באבל אםור בעשיית
 מלאכת דכתיב 1ותפכתי חגיכם לאבל מת
 חג אסור במלאכה אף אבל אםור במלאכה
 מנודה מהו בעשיית מלאכח אמר רב יוםף
כשאמרו אםור בעשיית מלאכה לא ג  ת״ש א,
 אמרו אלא ביום אבל בלילה מותר וכן אתה
 מוצא במנודה ובאבל מאי לאו אכולהו לא
 אשארא ת״ש מנודה שונה ושונין לו נשכר
 ונשכרין לו שמע מינה מצורע מהו בעשיית
 מלאכת תיקו יאבל אםור ברחיצה דכתיב
 2ואל תסוכי שמן ורחיצה בכלל סיכת מנודה

 מחו ברחיצה אמר רב יוסף ת״ש 5י כשאמרו
לא אמרו אלא כל גופו אבל  אסור ברחיצח 7
 פניו ידיו ורגליו מותר וכן אתח מוצא
 במנודה ובאבל מאי לאו אכולהו לא אשארא
אבל אםור י (  ומצורע מתו ברהיצה תיקו ג

 בנעילת תםנדל מדקאמר לית רחמנא
 ליחזקאל 3ונעליך תשים ברגליך מכלל דכולי

י  עלמא אסור ״מנורת מהו בנעילת חםנדל ז
לא אמרו אלא  אמר רב יוםף תא שמע ז<כשאמרו אסור בנעילת תםנדל ט
חא כיצד יצא לדרך נועל נכנם לעיר חולץ וכן אתת  בעיר אבל בדרך מותר 8
 מוצא במנורת ובאבל מאי לאו אכולתו לא אשארא ־מצורע מתו בנעילת
 הםנדל תיקו ה<כאבל אםור בתשמיש המטת דכתיב 4וינחם דוד את בת שבע
 אשתו ויבא אליה מכלל דמעיקרא אסור מנורת מתו בתשמיש המטה אמר
 רב יוסף ת״ש כל אותן שנים שתיו ישראל במדבר מנודין תיו ושימשו
 מטותיהן א״ל אביי ודלמא מנודה לשמים שאני דקיל קיל והא אמרת חמיר
 םפוקי מםפקא לית זיל חכא קמדחי ליח וזיל חכא קמדחי לית למצורע מהו
 בתשמיש חמטח ת״ש דתניא 5וישב מחוץ לאהלו שיהא כמנודה ו»ו וכאבל
לך אמור להם שובו לכם  יי ואסור בתשמיש המטה ואין אתלו אלא אשתו שנא׳ 6
 לאהליכם שמע מינה וניפשוט נמי למנודה אמר רב הונא בריה דרב פנחס
 משמית דרב יוסף מי קתני שאםור שיהא כמנודה וכאבל במילי אחרנייתא
 ואםור נמי בתשמיש חמטח מאבל אינו משלח קרבנותיו דתניא ״ד״ש
 אומר שלמים בזמן שהוא שלם ולא בזמן שהוא אונן נמנודת מתו שישלת
 קרבנותיו אמר רב יוםף ת״ש כל אותן שנים שהיו ישראל במדבר מנודין היו
 ושלחו קרבנותיהן א״ל אביי ודלמא מנודה לשמים שאני דקיל קיל ותאמרת
 חמיר םפוקי מםפקא ליח ומרחי לית מצורע מתו שישלת קרבנותיו =ת״ש
 דתניא 7ואחרי טתרתו אחר פרישתו מן המת שבעת ימים יספרו לו אלו ז׳ ימי
 םפירו 8וביום באו אל תקודש אל חחצר חפנימית לשרת בקודש יקריב חטאתו

 הגהות הגר״א
׳ כמנילה מניתו מ ; [ א ] 

 ונאנל כו׳ כצ״ל:

 רבינו חננאל
, ם מהו רעי מצו דים ו ו  מנ
ית  תיקו. אבל אסור בעשי
 מלאכה. שנאמר והפכתי
 חגיכם לאבל, מה חג אסור
ת מלאכה אף אבל י  בעשי
רע תיקו, אבל ו  אסור. מצ
תר במלאכה.  מנודה מו
 אבל אסור בנעילת הסנדל.
ך נעלי ב כיחזקאל, ו  מדכתי
ל ל כ ך. מ  תשים ברגלי
לי עלמא אסירי.  דכו
ו אסור בנעילת ר מ א ש  כ
 הסנדל, לא אמרו אלא
ר אבל בדרך מוהר,  בעי
ר ך נועל, נכנס לעי ר  יצא לד
רע . וכן המנודה. מצו לץ  חו
ש י מ ש ח  תיקו. אכל אסור ב
ד ו אמר וינחם ד  המטה. שנ
יבא ע אשתו ו ב  את בת ש
 אליה, מכלל דמעיקרא
ש ״  אסיר. מנודה מהו, ת
ל א ר ש ו י  כל השנים שהי
, והיו ץ ד ו נ מ ו כ ר הי ב ד מ  ב

) בהדיא. אבל א א ט י ש פ י ש המטה, ולא א י מ ש ת רע מהו ב יל הכא מדחי ליה. מצו ר הוא. ספוקי מטפקא ליה, קאי הכא מדחי ליה אז ם חמו ם דקיל, והא אמרת מנודה לשמי י מנודה לשמי דלמא שאנ . ו ן מטותיהן י ש מ ש  מ

 א) ןנלצ״ל ואיפשינואן

 עין משפט
 נר מצוה

 לז א מיי׳ פ״־ מהלכות
 טומאת צרעת הל׳ ו

 סמג עשין רלה:
 לה ב מיי׳ פ״ה מהל׳ אנל
 הל׳ א ז טוש״ע י״ד

 סי׳ שפ סעיף א:
 לט ג מיי׳ פ״ג מהלכות
 תעניית הל׳ ל טוש״ע
 א״ח סי׳ תקעה סעיף ג:
 מ ד מיי׳ ס״ה מהלכות
 אכל הלכה א ג סמג
 עשין לרבנן נ טוש״ע י״ל
 שי׳ שפ סעיף א [ישימן

 שפא סעיף אן:
 מא ה מיי׳ פ״ג מהלנומ
 תעניומ הל׳ ל טיש״ע
 א״ח סי׳ תקעה סעיף ג:
 טב ו מיי' פ״י מהל׳

 טומאת צרעת הלי ו:
 מג ז מיי׳ פ״ה מהל׳ אנל
 הל׳ א ו טוש״ע י״ל
 סי׳ שפ סעיף א ןוסימן

 שסנ סעיף א]:
 םד ח טוש״ע י״ל סי׳ שלל

 סעיף נ:
 טה ט מיי׳ פ״ג מהל׳
 תעניות הלנה ל
 טיש״ע א״ח סי׳ תקעה

 סעיף ג:
ו י מיי׳ פ״י מהלנות  מ

 טומאת צרעת הל׳ ו:
 מז כ מיי׳ פי׳ה מהלנומ
 אנל הלנה א ה סמג
 עשי! לרננן נ טוש״ע י״ל
 סי׳ שפ סעיף א [וסי׳ שפג

 סעי׳ א]:
 מה ל מיי׳ ס״י מהלכומ

 טומאת צרעת הלי ו:
 מט מ נ ס מיי׳ פ״ג
 מהלנות ניאמ מקלש
 הלכה יא סמג לאדן שג:

 תורה אור השלם
ל ב א ם ל כ י ג י ח ת כ פ ה  1 . ו
ה נ ם לקי כ י ר י ל ש כ  ו
ם י נ ת ל מ ל כ י ע ת י ל ע ה  ו
ש א ל ר ל כ ע ק ו  ש
ל ב א ה כ י ת מ ש ה ו ח ר  ק
: ר ם מ ו י ה כ ת י ר ח א ד ו חי  ן
 עמום ח י
ה ע ו ק ב ת א ו ח י ל ש י  2. ו
ה מ כ ה ח ש ם א ש יקח מ  ו
א י נ ל ב א ת ה ה י ל ר א מ א י  ו
ל א ל ו ב י א ד ג א ב י נ ש ב ל  ו
ה ש א ת כ י הי ן ו מ י ש כ ו ס  ת
ת ל ב א ת ם מ י ב ם ר י מ  זה ן
ד ב ל ב י א ו מ ל מת: ש  ע

ל ב ם א י ת ם מ ק ר נ א  3. ה
ש ו ב ך ח ר א ה פ ש ע א ת  ל
ם י ש ך ת י ל ע נ ך ו י ל  ע
ל ה ע ט ע א ת ל ך ו י ל ג ר  ב
א ם ל י ש נ ם א ח ל ם ו פ  ש
ד יז : יחזקאל כ ל כ א  ת
ת ת ב ד א ו ינחם ד  4. ו
ה י ל א א ב י ו ו ת ש ע א ב  ש
ד בן ל ת ה ו ט ב ע כ ש י  ו
ה מ ל ו ש מ ת ש א א ך ק ת  ו
ב כד ל ב י א ו מ ש ר ב ה ן א י  ו

ת ר א ה ט מ ס ה ב ב  5. ו
ו ר ע ל ש ת כ ח א ל ג ו ו י ך ג  ב
ר ח א ר ו ח ט ם ו י מ ץ ב ח ך  ו
ב ש ן ה ו נ ח מ ל ה א א ו ב  י
ת ע ב ו ש ל ה א ץ ל ו ח  מ
ד ח ם: ויקרא י מי  י

ם ה ר ל מ ך א  6. ל
: ם ב י ל ה א ם ל כ ו ל ב ו  ש

 דברים ה כו
ו ת ך ה י ט ר ח א  ד. ו

: ו לו ר פ ס ם י י מ ת ן ע ב  ש
ד כו  יחזקאל מ
ש ד ק ל ה ו א א ם ב ו י ב  8. ו
ת י מ י נ פ ר ה ע ת ל ה  א
ב י ר ק ש י ד ק ת ב ר ש  ל
י נ ד ם א א ו נ ת א ט  ח
ד כז ם: יחוקאל מ  אלהי



 עין משפט
 נר מצוה

 נ א ב ג מיי׳ פכ״ה מהלכות
ש״ע ח״מ  סנהדרין הל׳ מ מו

ף א:  סימן יא סעי
 נא ד מיי׳ שס הלכה ו סמג
 לאוץ רח טוש״ע שס

ה: ״ הג ף ה נ  וסימן ח סעי
 נב ה מיי׳ שס הלכה ח וס׳׳ו
 מהלכות מ״ח הלכה יל
ד מהלכומ סנהדרין הלכה פכ״  ו
טוש״ע ש״ע ח״מ סימן נ ו  ז טו

: ג ף מ ד סימן שלד סעי ״  י
 ננ ו מיי׳ ס״ז מהלכות ת״ת
ד סי׳ ״ ש״ע י  הלכה יג טו

: ף ט  שלל סעי
 נד ז מיי׳ סכ״ל מהל׳

 סנהלרין הלכה ז:
 נדו ח מיי׳ שס הלכה י טוש״ע

: ה ״ הג  ח״מ סימן ב נ
 נו ט י מיי׳ שס הלכה ח

:  והלכה ט
 נז כ מיי׳ ס״ז מהלכות ת״ח
ש״ע י״ל סימן  הלכה ו טו

ף א:  שלל סעי
 נח ל מיי׳ סכ״ה מהל׳
 סנהדרין הלכה ת [יא]
ף ד סימן שלד סעי ״ ש״ע י  טי
 א כהג״ה וטוש״ע ח״מ סימן

ף ג:  ק סעי
ז מהלכות ת״ת  נם מ מיי׳ פ״
ד סימן ״ ש״ע י  הל׳ יג טו

ף א:  שלל סעי
 נ [מיי׳ ס״ו מהל׳ ת״ת הל׳
׳ ג סעי מ ש״ע י״ל סי׳ ר נ טו  י

• [1 
 D ס מיי׳ שס פ״ז הלי״נ
: ג ׳ י ״ל סי׳ שלל סעי ע י ש״  טו
ו שס הל׳ יג ״  סא ע מיי׳ פ

: ו  טוש״ע שם סעיף ט
ש״ע שם  סב פ מיי׳ שס טו

: ף נ  סעי
ש״ע שס  םג צ מיי׳ שס טו

: א ף נ  סעי
 סד ק מיי׳ שם טוש״ע שס
 סעיף מה [יסי׳ רמג

: [ ף מ  סעי
:  סה ר טוש״ע שם סעיף ט
ו שס הל׳ ט  םו ש מיי׳ פ״

: ה ף נ  טוש״ע שס סעי
ף  סו ת א טוש״ע שם סעי

 א:

 תורה אור השלם
ש ד ק ל ה ו א א ם ב ו י ב  1. ו
ת ר ש ת ל י מ י נ פ ר ה צ ח ל ה  א
ם א ו נ ת א ט ב ח י קר ש י ד ק  ב

: ם י ה ל י א נ ד  א
ד כו חזקאל מ  י
א ר ק ה ל ש י ח נ ל ש י  2. ו
ב א י ל י א ם בנ ך י ב א ל ן ו ת ד  ל

: ה ל ע א נ ־ ל ר מ א י  ו
ב ז י ר ט ב ד מ  ב
ח ר ל ק ח א ש ר מ מ א י  3. ו
י ין נ פ ו ל ך חי ת ד ל ע כ ה ו ת  א

: ן מחר ר ה א ם ו ה ה ו ת  א
ר טז טו ב ד מ  ב
ך ל ה מ ע ר ם פ ו ש א ר  4. ק
ר י ב ע ן ה ו א ם ש י ר ע  מ
ז ו י : ירמיהו מ ד ע ו מ  ה
ת ב ץ ז ר ל א א א ף ל  5. א
ן ת ת ו ו נ ת א י ב ש ה ב ד ב ו ל  ח
י נ י ם חע ר כ ח ו ך ת ש ל ח ו נ נ  ל
א ר ל ק נ ם ת ה ם ה י ש נ א  ה
ד ז י ר ט ב ד מ : ב ה ל ע  נ
ך ין א ל ר מ מ ת א ר ו מ ר ו  6. א
א י ל ח כ י ב ש ר י ו ר ו א ר  א
ת י; ר ז ע ת ין ל ר ז ע ו ל א  ב
ם ה כג פטי ם: שו י ר ו ב  בג

ו מ ח ל ם נ י מ ן ש  7. מ
ו מ ח ל ם נ ת ו ל ס מ ם מ י ב כ ו כ  ח
ם ה כ פטי סךא: שו ם םי  ע
א ו ב א ן ר ל ש ל א כ  8. ו
ת צ ע ם כ י מ ן ת ה ש ל ש  ל
ל ם ב ר ח ם ן י קנ חז ם ו י ר ש  ה
ל ח ק ל מ ד ב א י ו ה ו ו ש ו כ  ר

 ואלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן טז.

. י וחמיש• ושני ו שנ  מתרין ב
 פירש בקונטרס שני
 מתרין בו תחילה ומנלין אותו וכן
 בחמישי ובשני אחר מחרימין וא״צ
 שלשים יום דש מפרשים קולס
 שינלוהו כלל יתרו בו וכן משמע
 בפרק הגוזל כתרא >ב״ק לף קיג.):

 וטרקיה

 זו עשירים האיפה שלו. שמכיא כהן הליוט כשמתנכין אותו לעבול תחילה כלכתיב (ויקרא ו) זה קרבן אהרן ובניו אשר יקריבו לה׳ ביום
 המשח אותו עשירימ האיפה ואמרינן (מנחות לף נא:) ובניו לרבות עשירית האיפה של כהן הליוט לחינוך ולאו אקראי ללעיל קאי אלא
 מצות כהניס בעלמא הוא לקאמר יחזקאל. אלמא שלא היה יכול להקריב קרבני עשירית האיפה על שנטהר מטומאת ממ והוא הלין מצרעתו:
 אמר רבא וכוי. איילי לאיירי במנולה מפרש להו: ומזמינין ליה לדינא. לבעל לין: זימנא במר זימגא. לאי לא אתי ההוא זימנא קכעינן ליה

 זימנא אחריתי: קראו שם. שממא

 זו עשירית האיפה שלו דברי רבי יהודה
 ד״ש אומר 1א<בבאו יקריב בזמן שראוי לביאה
 ראוי להקרבה בזמן שאינו ראוי לביאה אינו
 ראוי להקרבה אמר רבא (* מנלן ״דמשדרין
 שליחא דבי דינא ומזמנינן ליה לדינא דכתיב
 2וישלח משת לקרא לדתן ולאבירם בני

 אליאב ומנלן דמזמנינן לדינא דכתיב
 3ויאמר משה אל קרח אתת וכל עדתך לקמי גברא רבת דכתיב '3לפנ

 ת׳ את ופלניא דכתיב אתה והם ואהרן בדקבעינן זימנא דכתיב מחר
 גזימנא בתר זימנא דכתיב 4קראו שם פרעת מלך מצרים שאון העביר

 תמועד ומנלן יראי מתפקר בשליחא דבי דינא ואתי ואמר לא מיתתזי
 כלישנא בישא דכתיב 5העיני האנשים ההם תנקר הומנלן דמשמתינן
 דכתיב 6אורו מרוז דהכי םברא דגברא 3ירבה דכתיב 6אמר מלאך ת׳ וטנק
 דמחרמינן דכתיב אורו ארור ידאכיל ושתי בהדיה וקאי בארבע אמות דידית
כי לא באו לעזרת  דכתיב יושביח ומנלן ׳דפרטינן חטאיח בציבורא דכתיב 6
 ה׳ ואמר עולא ג<בד׳ מאה שיפורי שמתית ברק למרוז איכא דאמרי גברא
 רבה הוה ואיכא דאמרי כוכבא הוה שנאמר 7מן שמים נלהמו הכוכבים ומנלן
 ידמפקרינן נכםית דכתיב 8וכל אשר לא יבא לשלשת תימים בעצת השרים
 וחזקנים יחרם כל רכושו ותוא יבדל מקתל תגולת ומנלן טדנצינן ולייטינן
 ומחינן ותלשינן שיער ומשבעינן דכתיב 9ואריב עמם ואקללם ואכח מתם
 אנשים ואמרטם ואשביעם ומגלן ׳דכפתינן ואםרינן ועבדינן חרדפח דכתיב
תן למות חן לשרושי תן לענש נכםין ולאסורין מאי לשרושי אמר אדא מרי 1 0 

 אמר נחמיה בר ברוך אמר רב הייא בר אבין אמר רב יהודה חרדפת מאי
 תרדפת אמר רב יתודת ברית דרב שמואל בר שילת משמיה דרב מנדין
 לאלתר כושונין לאחר ל׳ ומחרימין לאחר ששים א״ל רב תונא בר היננא
 הכי אמר רב תסדא למתרין ביה שני וחמישי ושני מת״מ לממונא אבל
 לאפקירותא לאלתר תחוא טבחא דאיתפמר ברב טובי בר מתנה אימנו עליה
 אביי ורבא 3ושמתוהו לםוף אזל פייסיה לבעל דיניה אמר אביי היכי ליעביד
 לישרי ליה לא חל שמתא עלית תלהין יומין לא לישרי ליה קא בעו רבנן
 w למיעל א״ל לרב אידי בר אבין מידי שמיע לך בהא א״ל הכי אמר רב תחליפא
 בר אבימי אמר שמואל י<םטוט אםר וטוט שרי אמר ליה ה״מ לממונא אבל
 לאפקירותא עד דחיילא שמתא עלית תלתין יומין אלמא קםבר אביי הני בי
 תלתא דשמיתו לא אתו תלתא אחריני ושרו ליח דאיבעיא לתו תני בי תלתא
 דשמיתו מתו למיתי תלתא אחריני ושרו ליח ת״ש למנורת לרב מנורת
 לתלמיד מנורת 1׳לתלמיד אינו מנודה לרב פמנודה לעירו מנורת לעיר אחרת
 מנודה לעיר אהרת אינו מנורת לעירו צמנודת לנשיא מנורת לכל ישראל
 מנודה לכל ישראל אינו מנודה לנשיא רשב״ג אומר אחד מן התלמידים
 שנידה ומת חלקו אינו מופר ש״מ תלת שמע מינת ?תלמיד שנידה לכבודו
 נידויו נידוי ושמע מינת יכל אחד ואחד מיפר הלקו וש״מ הני בי תלתא
 דשמיתו לא אתו תלתא אחריני ושרו לית אמר אמימר תלכתא תני בי תלתא
 דשמיתו שאתו בי תלתא אתריני ושרו לית א״ל רב אשי לאמימר ותא תניא
 רשב״ג אומר אחד מן תתלמידים שנידה ומת חלקו אינו מופר מאי לאו אינו
 מופר כלל לא עד דאתו בי תלתא אחריני ושרו לית ת״ר תאין נידוי פחות
 מל׳ יום ואין נזיפח פחות מז׳ ימים ואף על פי שאין ראית לדבר זכר לדבר
 שנאמר 11ואביה ירק ירק בפניה תלא תכלם שבעת ימים אמר רב חסדא אנידוי
 שלנו כנזיפת שלתן ונזיפת דירתו שבעת ותו לא והא ד״ש בר רבי ובר קפרא
 תוו יתבי וקא גרםי קשיא לתו שמעתא א״ל ר״ש לבר קפרא דבר זה צריך רבי
 א״ל בר קפרא לר״ש ומה רבי אומר בדבר זת אזל א״ל לאבות איקפד אתא בר
 קפרא לאיתחזויי ליה א״ל בר קפרא איני מכירך מעולם ידע דנקט מילתא
 בדעתיה נתג נזיפותא בנפשיה תלתין יומין שוב פעם אחד גזר רבי שלא
 ישנו לתלמידים בשוק מאי דרש ״12חמוקי ירכיך ״׳כמו חלאים מת ירך בסתר

 אף

 כלומר שמתא לפרעה שהעביר המועל
 כלומר שהעביר אומו מועל ששמו
 אחר מועל ראשון: דאי מהפקר
 בשליחא דרבנן. כלומר שחירף שליח
 ב״ד ושליח אמר חירפני: העיני
 האנשים ההם הנקר. אי לאו דשליח
 דא״ל למשה משה לא הוה ידע: הכי
 סברא דגברא פלניא. דעת פלוני
 שבא לנדות את פלוני דצריך לנדותו
 משמו של אותו חכם: אמר מלאך
 הי. ברק אמר לשמתו שהוא שלוחו
 של מקום: ומחרימין. בארור:
 ופרטינן חטאיה. דאמרי לאנשי עירו
 משוס הכי והכי משמתינן ליה: כוכבא
 הוה. מזליה דסיסרא: דמפקרינן
 לנכסיה. דמאן דלא ציית להו לרכנן:
 יחרם «) הוא וכל רכושו. להפקר ב״ד
 הפקר מהכא נפקא לן בכל לוכתימ):
 ואריב עמם ואקללם. לאותם שהושיבו
 נשים נכריות: דכפחיגן. יליו ורגליו:
 ואסרינן ליה. שקושרין אותו על
 העמוד להלקותו: הרדפה. קא מפרש
 רב יהודה בריה דרכ שמואל לרודפו
 מיד דטון דלא ציית דינא מנדין אותו:
 ושונין. ומנדין אותו פעם אחרת:
 לממונא. שחייב ממון לתבירו ולא
 רצה לשלם ע״פ ב״ד: לאפקירוהא.
 מכזה תלמידי חכמים: לא חל עליה
 שמחא ל׳ יום. ואין שממא פחומה מל׳
 יום: קא צעו רבנן למימל. שצריכין
 לו: טיט אסר טיט שרי. כלומר מצי
 למישרי ליה אע׳׳ג דלא חל עליה ל׳ יום
 לאותו שופר שנדוהו יכול להתיר לו
 ומישרי ליה בתוך ל׳ יום: לא אהו
 אחריני ושרו ליה. מדמהדר איהו
 נפשיה למישרי: שנידה לכבודו. ולא
 לשם שמיס אלא שהתריז נגדו ודאי
 כיון דתני אין מנודה לרב ודאי לא
 נידה אלא בשביל כבודו דאי במילי
 דאיסורא הד כמי שמנודה לרב דאין
 חכמה ואין עצה וגו׳ (משלי כא)
 וקמני אין מנודה לרב אבל לכולי
 עלמא מנודה: כל אחד מיפר חלקו.
 מדקתני חלקו אינו מופר: לא אחו
 אחריני ושרו. מדקתני תלקו אינו
 מופר לעולם אפי׳ שרו ליה אחריני:
 נזיפה. גערה כדלקמן: נדוי
 שלנו. בני בבל: כנזיפה שלהן.
 ארץ ישראל: צריך רבי. רבי אבוה
 דר״ש הוה: מה רבי אומר בדבר
 זה. אין רבי בעולם היודע דבר זה:
 א״ל לאביה. לפי תומו ולאו משוס
 לישנא בישא: לאיחחזויי ליה. לבקר
 את רבי שהיה חולה שקבל עליו
 יסורין: אמר ליה בר קפרא איני
 מכירך. רמז לו שאינו רוצה לראותו:
 חמוקי ירכיך. כמו חמק עבר(שיר ה):

 אף

 מםורת הש״ם

) ס״א , נ [  א) [צ״ל וניוס נואי
׳ ) ןעי ת לו.], ר ו ע ט ש  סלניא,«) [
,  תוססומ מנחות לל: ל״ה טטן
׳ תוססות ) [עי  ה) [לקמן יז.ן, ו
 סנהללין מ. ל״ה מסיקנאן,
ו מ נ ! ( , ח : ע״ש] ט ) [סונה מ  י
ן נ  חלאיס אין מלאים אלא רנ
ס מט. והן ד ל נ  כלגרסינן נ
 שמתעסקין כתורה שהיא
ך ער  מעשה ירי אומן. ערוך נ

, [ נמומ סט: י , נו) [  חמקן

 הגהות הב״ח
 (א) גט׳ אמר רנא
א ת כ ו ן ד נ י ע ב ק  מכלן ד
א נ י ט ן שליחא דנ נ י ר ד ש מ  ו
 דכתינ רשלח כו׳ נצ״ל
 יתיכות ימזמנינן ליה לדינא
ב) -ש״• ד״ה יתרס  נמחק: (
׳ ותינת הוא ו ל רכושו נ  כ

 נמחק:

 הגהות הגר״א
נ נ״א ״ ] נם׳ למיעל. נ א ] 
 למיזל [ועיין ריין וסרש״י

: [ ף ״ י ר  שנ

 מוםף רש״י
. של נהן ה פ י א ת ה י ר י ש ו ע  ז
י ק ו מ  גדול ומנחות קח.:!. ח
. הנסתרים כירך, ך י כ ר  י
 שכבוד התורה בצנעא ולא
 להיות יישנ ושונה בגובה של
 עיר ולא לשנות לתלמידיו בשיק

 (סוכה מט.).

 רבינו חננאל
. ו ח קורבנוחי ל ש  אינו מ
א מן שהו ם, בז  שנאמר שלמי
א אונן. מן שהו  שלם, ולא בז
פשיטא. לא אי  מנודה מהו, ו
ש ״ רע מהו, ת  מצו
מר כתיב בבאו ן או ו ע מ  ר׳ ש
כ דכתי  יקריב, [קא דייק קרא [
ץ כהן נ ע ] יחזקאל ב  גבי
, טמא למת [מצוה]  שנ
ו נ ן מינה דכל מי שאי נ  שמעי
י י לביאה אינו ראו  ראו
י רע אינו ראו  להקרבה, מצו
י כך אינו ראו לפי  לביאה ו
י לבוא ו א מן שר . בז  להקרבה]
ו נ מן שאי ש יקריב, כז ד ו ק  ב
י א אינו ראו י לבו  ראו
 להקרבה. אמר רבא מנא לן
י דינא חא מב ן שלי נ  דמשהרי
נא לקמיה ן ליה לדי נ י  ומזמנ
אמר  גברא רבה פלוני, שנ
כל ה אל קרת אתה ו ש אמר מ י  ו
ו לפני הי. אתה  עדתך הי
י בעל דינך, שנא׳ אתה נ ו פל  ו
. ומנא לן ]אהרן ו  והם ן
נן להו זימנא, שנאמר  דקבעי
ן וימנא נ  מחר. ומנא לן דקבעי
אמר קראו שם  בתר וימנא, שנ
ן ו א ך מצרים ש  פרעה מל
עד ר המו ער, העבי ר המו  העבי
ד אהר ו לו, ולא נענש ע  שקבע
ן דאי מתפקר  כן. ומנא ל
חא דבי דינא ואתי  בשלי
, לית ביה י חא ומחו  שלי
 לישנא בישא, שנאמר, העיני
 האנשים התם תנקר לא נעלה.
ן בהרמנא נ  ומנא לן דמשמתי
אמר  דגברא רבה פלוני, שנ
ך ה׳. א ל ז אמר מ ו רו מר  או
ן ליה נמי, נ  ומנא לן דמחרמי
ו ארור. ומנא לן ר  דכתיב או
ל ן על כל מאן דאכי נ  דמחרמי

רא י ח לה: עז ו  הג
ם ז ך תי ו מבנ א ש ם ת א ם ו ה י נ ב ם ל ב י ת נ ו ב נ ת ם ת ם א י ה ל א ם ב ע י ב ש א ם ו ט ר מ א ם ו י ש נ ם א ה ה מ כ א ם ו ל ל ק א ם ו מ ב ע י ר א  9. ו
־ ו ב ע ת א מ ו ה נה ל י א ד נ ר פ ס א א כ ל י מ א ר ת ד ך ו ה ל י א א ד ת ד ך ב א ע ו ה א ל י ל ל ד ב לכם: נחמיה יג כה 10. ו ם ו כ י נ ב  ל
א ל ה ה י נ פ ק ב ר ק ן ר ה י י ב א ה ו ש ל מ יאמר יי א י רא ו כו 11. ו : עז ן י ר ו ס א ל ן ו כסי ש נ נ ע י חן ל ש ר ש ן ל ה הן למ1ת ה נ  מ
ב י ד ת נ ם ב י ל ע נ ך ב י מ ע ו פ פ ד 12 . כלה י ב י ר י ב ד מ : ב ף ם א ר ת ח א ה ו נ ח מ ץ ל ו ח ם מ י ז ת ע ע ב ר ש ג ס ם ת מי ת ן ע ב ם ש ל כ  ת

ר השירים ו ב : שי י אמן ד ה י ש ע ם מ י א ל ו ח מ ך כ י כ ר י י ק  חמו

י בהדיה, וקאי בד׳ אמוה ת ש  ו
י מרח רת עם הי. איכא דאמר ׳ לעז רת ת׳, פי ן חטאיה, שנאמר כי לא באו לעז נ ן דפרטי ה. ומנא ל ושבי ר י ו ארו ר  דיליה, שנאמר או
ן דמאן דמתפקר אבי דינא, ש על בניה תנחם. ומנא ל י ץ ע נ ע ושביה, כ ב י כבא הוה, והאי דכתי י כו  אהם גהול הוה. ואיכא דאמר
ל מקהל הגולה. בד ו והוא י ש ו כ ת הימים בעצת השרים והזקנים יחרם כל ר ש ל ש ר לא יבא ל ש כל א נן נכסיה, שנאמר ו  מפקרי
עם אשבי אמרטם ו ב עמם ואקללם ואכה מהם אנשים ו ארי ב ו , דכתי ן נ ער ומשבעי ן שי נ מתלשי ן ו נ ן ומחי נ  ומנא לן דנצינן ולטי
י ש ו ר ש . מאי ל ץ ר ו לאס ץ ו ס כ ש נ ו י הן לענ ש ו ר ש אמר הן למות הן ל ן הרדפה, שנ נ י עבד נן ו נן ואסרי  באלהים. ומנא לן דכפתי
ה דרב ו משמי ם. אמר ן לאחר ששי מי ם, ומחרי ן לאחר שלשי י נ שו ן לאלתר, דמחפקר, ו י ד ה דרב מנ  הרדפה. אמד רב יהודה משמי

א ת מ ד, נישרי ליה, לא חל ש י היכי נעבי , אמר אבי בי ב טו ר ל פייםיה ל רבא ושמתיה, או י ו , אימנו אבי בי ן לאלתר בלא התראה. ההוא טבחא דאיתפקר ברב טו רותא, מנדי לי לממונא, אבל לאפקי ן אותו. והני מי י ד , ואחר כך מנ שי ושני חמי י ו  חסדא מחרינן ביה שנ
ו י השמטת) [השמעח] הקול המכר ש, ( ו ר י ״א: פ נ ר [ פ ו ז בתקיעת ש י מכר ר היא השמתא, הקול [הן פ ו ש ש] תקיעת ה ו ר י פ ] ( מר ו כל ) . י ט שר ו ט ט אסר ו ו , ט אל ן הכי אמר שמו די בר אבי ב אי . אמר ליה ר י ר ן לאפטו ם יום, נשכקיה בשמתיה קא בעו רבנ  עליה שלשי
, קסבר, תלתא י ר ן לאפטו ר אבי־ בעו רבנ מ א ק ד ם יום. דייקינן, מ י ש ל א ש ת מ יל עלית ש ד דחי רוחא ע נא, אבל לאפקי לי לממו ל עליה שמתא. אמר ליה הני מי ך ימים לחו י מר אינו צר ] הוא האוסר הוא [הןמחיר, כלו פר ז בתקיעת השו . והקול המכרי פר  בתקיעת שו
ן ב א. ר ל אינו מנודה לנשי א ר ש ל מנודה לכל י א ר ש א מנודה לכל י , מנודה לנשי רו ר אתרה אינו מנודה לעי ר אתרת מנודה לעי דה לעי ו רו מנ ד אינו מנודה לרב, מנודה לעי ד מנודה לתלמי דה לתלמי ו ש מנודה לרב מנ ״ . מאי, ת ו שר  דשמתה לא אתו תלתא אתרינא ו
ו ד ו ב כ דה ל י ד שנ מ תלמי ״ י עלמא מנודה. ש ל ב אינו מנודה, הא לכו ר ד אינו מנודה לרב, דייקינן מינה ל דים שנידה ומת, וקתני נמי מנודה לתלמי מ מדקתני אחד מן התלמי ״ מ חלת, ש ״ פר. ש אל אומר, אחד מן התלמידים שנידה ומת חלקו אינו מו י ן בן גמל ו ע מ  ש
דה י דים שנ ג אומר אחד מן חחלמי ״ ב ש מר ותא תניא ר י לאמי ש ו ליה, א״ל רב א ר ש ני ו מר הלכתא [תלתא] דמשמתי [אתו תלתא אחרי ו חלקיה. אמר אמי ר ש ני ו מ נמי דלא אתו אחרי ״ פר חלקו. ש מ דכל אחד מי ״ י ומח חלקו אינו מופר, ש ו נידוי, ומדקתנ י ו ד י  נ
ת ימים. אמר רב חסדא, ע ב ה ואביה ירק ירק בפניה הלא תכלם ש ש אמר ה׳ אל מ י , ו כר לדבר ר ו ב ד ן ראיה ל אע״פ שאי ת משבעה. ו ץ נזיפה פתו א ם יום, ו י ש ל ש ת מ י פחו ץ נדו ר א ״ ו ליה. ת ר ש ני ו פר עד דאתו תלתא אחרי ו אינו] מו פר, מאי לא  ומת חלקו אינו מו
יפותא ו . ואסיקנא, נ ן ומי ץ י ת ל הו ת י , נהגו נזיפתא בנפשי דעו דנקיט מילתא עלייהו , י ץ ך בתו ר ליה ר׳ לרי חייא, ראה מה קורא ל מ א ד רך מעולם, וכן כ דיהו שבעה, איני, והא בר קפרא, בעידנא דאמר ליה ר׳, בר קפרא איני מכי נזיפה די . ו ו כנזיפה שלהן נ י של דו י  נ
רך זה בסתר , מה י ר רבי מ א . ו י אומן ד ן בנדרים מאן חולים רבנן, והן שמתעסקים בתורה שהיא מעשה י נ ן כדגרסי ן חלאים אלא רבנ קי ירכיך כמו חלאים, ואי דים בשוק, שנאמר חמו ו לחלמי שנ ר ר׳ שלא י ו . סוגיא דשמעתא, כך ג ן ומי ץ י ת ל א ת י ש  ת



 מסורת הש״ם
 א) סוכה מט:, ג)ססחיסל.,
) ןפסחיס  ג) [כריתות מ.ן, ד
 ז. ושמן, ה) [כרכות ית.ן,
 ו) מחצלת עיין רש״י שגת
 קמ: ל״ה אציסתא חדתא
 ונערוך ערך צפא ועיין
 מהרש״א נח״ה ונת״א,
 ז) שעורי! קלוסין רש״י
 סנהלרין כז. ל״ה חושלא
 והיא היתה מניפה קליפת!
 מתוכן עיי! מהרש״א,
 ח) !עיין תוספות מנילה כא.
 ל״ה אלמלא], p) [צ״ל ננין,
 י) ע״זה., כ) ןשנתסג. כ״מ
דף !  פה.ן, ל) צ״ל אגני, מ)
 ה.], נ) נע״י נוסף: עולה

 לשון תועלת,

 הגהות הב״ח
 (א) רש״י ר״ה רנ נר אתוה.
 נ״נ עיין לקמן נרף נ׳

 ע״א:

 גליון הש״ם
 גם' דו- שי־ה אתה
 אומר. עיין יומא דף ננ
 ע״כ תוססוח ל״ה והאמר:
 עם הוא עדינו העצני.
 עיין רש״י תענית לף כת
 ע״א ל״ה נני עלי! הן הן:

 מוסף רש״י
 אם קרית לא שנית.
 לא חזרת עליו פעם שנית
בות בו  כלי שתתכונן נו :
 יח.!. היה מעדן עצמו
 כתולעת. כורך ומקשר
 עצמי כתולעת, כמו (איוב
 לח) מעדנות כימה !שמואל

 ב כג ח:.
 שייך לעמוד הנא. אי
 כמילי דשמיא. נמילי
 דאישורא, היי נמי שמנודה
 לרכ, דאין מכמה ואי[ עצה
ל טז.:ו. ילך לעי  כו׳ ו
רץ ן מכי  למקום שאי
 אותו. אין דעתו גסה עליו
 ושמא יקל כת יצרו וגס אס
 יתטא אין אדס נותן לנ לפי
 שאינו חשונ נעיניהס
ילבש  !חגיגה טו.:. ו
 שחורים. שלא יראה עצמו
 ככנודו אולי ירך לננו ננך
 וגס אס יחטא אי! אלם נותן
 לנ לפי שאינו חשונ נעיניהם
ו  לנ! ילנש שחורים ,קדושי
 מ.<. הכבד ושב בביתך.
 זה לשון נידוי לתלמיד חנם
 לאמר לו דרך כנוד הסגר
 ושנ נניתך (קדושי! כה.;.
 מימנו אנגידא דצורבא
 מרבנן. תלמיד שסרת היו
 נמנין להלקותו ולא לנדותו,
 משוס דשמתא חמורה
 וחוששין לנטד התורה
ז כא! שייך  (פסחים נב.ו. ע

ז הבא.  לעמו

 טז: ואלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן
: קבא ר עו : ידע. מ  לישרי לי מר בהיגריה. הב לי רשומא למיהדר

 מקט. שמואל בדעמיה משוס דאזיל במריה: מי שמעה שמשא

ומ: מכלל : פסיק סידרא. לימד סרשי ך  מפומיה. אי שמימ ל
ד דברי אלא במקרא ו  דאיכא ראשונים. והלא לא מצינו שאמר ד

 זה דדברי לשון נבואה: אהה שאול.

 שנולדת במזלו: והוא דוד. שנולד

 במזל שלך: אבדהי כמה דוד. שהוא

: ו : שגיון. שגגה היתה ל ך מ  צדיק מ

: שהקים ר ו מ  משונה במעשיו. צדיק ג
 עולה של השובה. שהוא שב מחלה
ך לשביס כדאמרינן בפ״ק ר  ונמן ד

ר לאותו א ד ר ו ז «לף ד:< לא ד  דע״

 מעשה אלא שאם חכוא יחיד

ד שמחל לו ו  אומרים לו כלך אצל ד

ן אף אתה חזור  הקב״ה אותו עו

: צור ישראל. מושל באדם  בתשובה״)

 אני מי מושל בי צדיק מושל בי ומבטלה:

 עירא היאירי. הוה מתני לדוד 0אגב כריס

ד הוה מתני לרבנן על גבי דו  וכסתות ו

: ראש לג׳ אגוה. שהוא הולך ע ק ר  ק

פף ו  לפניהם לעוה״כ: מעדן עצמו. כ

שב לארץ:  עצמו ידיו ורגליו ביחד רו

ס:  בדבר אוריה החהי. נטלו לו מאמי
 תלמיד

 א<אף
 לשני

מן  אן» דברי הורה בסהר. דכמיב בסיפיה דקרא מעשה ידי או

ר אתוה דרבי א: (א) רב כ  התורה מעשה אומנתו של הקדוש ברוך הו

ד חייא ןדלאו]  חייא דהוא בר אחתיה ורבה בר בר חנה בר אחוה ד

׳ חייא  בר אחמיה כדאמרינן בסנהדריןל): עייא. כך כינה שמו של ר

: ראה מי קורא לך. כלומר  לשון גנאי

הדר שלח : הא. כוא אלי ו  צא מכאן

: וזה. שליח שני לא  ליה לא תיתי

: ברלוה ה׳ דרכי איש גם  ראיתי
 אויביו ישלים אהו. כי הוא על כרחו
 בא: מאי טעמא עבדה הכי. דשנית
 בשוק: ביומא דכלה. דרשה שהכל

 מצרין שם: מוקים ליה בצדקה.

: מר עוקבא.  דמיבעי למיעבד בסמר

 כתלמיד לשמואל דשמואל גדול במורה

ר עוקבא: כי יהבן בדינא מ ותר מ  י
ר עוקבא היה נשיא: מ  כוי. משום ד

 חייקי ליה דוכהיה. מנמיכין לו מקום
: כי היכי דמשהמע ן  כשיושכ כדי
 ליה מיליה. דשמואל רכיה במורה:

ר עוקבא בדינא שהיה  איטריד. מ

 מתשב כדין ולא אידכר ליה למיזל

 בתר שמואל: לא נגה לך. כלומר

 לא סגי לך דאזילנא בתרך:

 דברי תורה בםתר יצא רבי חייא ושנה
 בני אהיו בשוק 5׳לרב ולרבה בר בר
 חנת שמע ר׳ איקפד אתא ר׳ הייא לאיתהזויי
 לית א״ל ג<עייא מי קורא לך בחוץ ידע דנקט
 מילתא בדעתית נתג נזיפותא בנפשיח תלתין
 יומץ ביום תלתין שלח לית תא חדר שלח
 לית דלא ליתי מעיקרא מאי סבר ולבסוף
 מאי סבר מעיקרא םבר 7׳מקצת תיום ככולו
 ולבסוף סבר לא אמרינן מקצת היום ככולו
 לסוף אתא א״ל אמאי אתית א״ל דשלח לי
 מר דליתי וחא שלחי לך דלא תיתי א״ל זה
 ראיתי וזה לא ראיתי קרי׳ עלית 1ברצות ה׳
 דרכי איש גם אויביו ישלים אתו מ״ט עבד
 מר תכי א״ל דכתיב 2חכמות בחוץ תרונת
אם קרית לא שנית ואם שנית לא  א״ל הו
 שילשת ואם שילשת לא פירשו לך חכמות
 בחוץ תרונה כדרבא דאמר רבא כל חעוםק

 בתורת מבפנים תורתו מכרזת עליו מבתוץ ותא כתיב -לא מראש בסתר דברתי חחוא ביומי דכלח ור׳
 חייא חאי חמוקי ירכיך מאי עביד לח מוקי לח בצדקת ובגמילות חםדים אלמא נזיפח דירתו תלת
 יומין נזיפת נשיא שאני אונזיפה דידן כמה הוי חד יומא כי תא דשמואל ומר עוקבא כי תוו יתבי גרםי
 שמעתא תות יתיב מר עוקבא קמית דשמואל ברתוק ד׳ אמות וכי תוו יתבי בדינא תות יתיב שמואל
 קמיח דמר עוקבא ברחוק ד׳ אמות וחוו חייקי ליה דוכתא למר עוקבא ייבציפתא ויתיב עילוית כי תיכי
 דלישתמען מילית כל יומא תות מלוי לית מר עוקבא לשמואל עד אושפיזית יומא חד איטריד בדיניה
 תות אזיל שמואל בתרית כי מטא לביתיה א״ל לא נגה לך לישרי לי מר בתיגריח ידע דנקט מילתא
 בדעתית נתג נזיפותא בנפשית הד יומא ההיא איתתא דתוות יתבה בשבילא הוות פשטה כרעה וקא
 מניפה ״חושלאי והוח חליף ואזיל צורבא מרבנן ולא איכנעה מקמיה אמר כמה חציפא תתיא איתתא
 אתאי לקמיה דר״נ אמר לת מי שמעת שמתא מפרמיה אמרה ליה לא אמר לה זילי נהוגי נזיפותא
 הד יומא בנפשיך זוטרא בר טוביה הוה קפםיק םידרא קמיה דרב יהודה כי מטא לתאי פםוקא 4ואלה
 דברי דוד תאתרונים א״ל אתרונים מכלל דאיכא ראשוניים ראשונים מאי נינתו שתיק ולא אמר ליה ולא
 מידי חדר א״ל אחרונים מכלל דאיכא ראשונים ראשונים מאי תיא א״ל מאי דעתך דלא ידע פירושא
 דתאי קרא לאו גברא רבת תוא ידע תקט מילתא בדעתית נתג נזיפותא בנפשית חד יומא ודאתן עלה
 מיחא אחרונים מכלל דאיכא ראשונים ראשונים מאי היא 5וידבר דוד לה׳ את דברי תשירת תזאת ביום
דוד שירח אתח אומר על מפלתו  הציל ת׳ אותו מכף כל אויביו ומכף שאול אמר לו הקב״ח לדוד 8
 של שאול ח< אלמלי אתה שאול ותוא דוד איבדתי כמה דוד מפניו תיינו דכתיב 6שגיון לדוד אשר שר
 לת׳ על דברי כוש בן ימיני וכי כוש שמו ותלא שאול שמו אלא מת כושי משונת בעורו אף שאול
על אודות האשת תכושית אשר לקח וכי כושית שמת ותלא  משונת במעשיו כיוצא בדבר אתת אומר 7
 ציפורת שמת אלא מת כושית משונה בעורה אף ציפורה משונה במעשיה כיוצא בדבר אתה אומר
 8וישמע עבד מלך הכושי וכי כושי שמו ותלא צדקית שמו אלא מת כושי משונת בעורו אף צדקיה

 משונה במעשיו כיוצא בדבר אתה אומר 9תלא כבני כושיים אתם לי טי(בית) ישראל וכי כושיים שמן
 ותלא ישראל שמן אלא מת כושי משונת בעורו אף ישראל משונין במעשיתן מכל תאומות יי א״ר שמואל
 בר נהמני א״ר יונתן מאי דכתיב 4נאם דוד בן ישי ונאם הגבר הוקם על נאם דוד בן ישי שתקים עולה
 של תשובה 10אמר אלתי ישראל לי דבר צור ישראל מושל באדם צדיק מושל יראת אלהים מאי קאמר
 א״ר אבתו ת״ק אמר אלתי ישראל לי דבר צור ישראל אני מושל באדם מי מושל בי צדיק שאני כ׳גוזר
 גזרת ומבטלת ״אלת שמות הגבורים אשר לדוד יושב בשבת וגו׳ מאי קאמר א״ר אבהו ה״ק ואלה שמות
 גבורותיו של דוד יושב בשבת בשעה שהיה יושב בישיבה לא היה יושב על גבי כרים וכסתות אלא
 על גבי קרקע רכל כמה דתות רבית עירא תיאירי קיים תות מתני לתו לרבנן על גבי כרים וכסתות כי
 נח נפשית תות מתני דוד לרבנן ותות יתיב על גבי הרקע אמרו ליה ליתיב מר אכרים וכסתות לא קביל
 עלית תהכמוני אמר רב אמר לו תקב״ת תואיל ותשפלת עצמך תהא כמוני שאני גוזר גזרת ואתח מבטלה
הוא עדינו תעצני כשתית יושב ועוסק בתורת תית מעדן  ראש השלישים תהא ראש לשלשת אבות 8
 עצמו כתולעת ובשעח שיוצא למלחמת תית מקשת עצמו כעץ על שמונת מאות חלל בפעם אחת שהיה
 זורק חץ ומפיל שמונת מאות חלל בפעם אתת ותית מתאנח על מאתים דכתיב 12איכח ירדף אחד אלף יצתת

 עין משפט
 נר מצוה

ח א טוש״ע י״ד סימן  ש
 שלד סעיף א:

 תורה אור השלם
 1. ברצות ץ דרכי איש

 גם אויביו ישלם אתו:
 משלי טז ז
 2. חכמות בחוץ תרנה

 בחחבות תתן קולה:
 משלי א כ
 3• קרבו אלי שמעו זאת
 לא מראש בסתר דברתי
 מעת היותה שם אני
 ועתה אדני אלהים

 שלחני ורוחו:
 ישעיהו מח טז
 4. ואלה דברי דוד
 האךורנים נאם דוד בן
 ישי ונאם הגבר הקם על
 משיח אלהי יעקב ונעים

 זמרות ישראל:
 שמואל ב כג א
״ את  5• וידבר דוד ל
 דברי השירה הזאת ביום
 הציל ין אתו מכף בל

 איביו ומכף שאול:
 שמואל ב כב א
 6. שגיון לךוד אשר שר
 לין על דברי כוש בן
 ימיני: חהלים ז א
 7. ותדבר מוץם ואהרן
 בנלשה על אדות האשה
 הכשית אשר לקח כי

 אשה כשית לקח:
 במדבר יב א
 8. וישמע עבד מלך
 הכושי איש סריס והוא
 בבית המלך כי נתנו את
 יי־מיה־ אל הבור והמלך

 יושב בשער בנןמן:
 ירמיהו לח ז
 9. הלוא כבני כשיים
 אתם לי בני ישךאל נאם
 ין הלוא את ישראל
 העליתי מארץ מצרים
 ופלשתיים מכפתור
 ואךם מקיר: עמוס ט ז
 10 . אמר אלךזי ישךאל
 לי דבר צור ישךאל
 מושל באדם צדיק מושל

 יראת אלהים:
 שמואל כ כג ג
 11 . אלה שמות הגברים
 אשר לדוד ישב בשבת
 תחכמני ראש השלשי
 היא עדינו העצני על
 שמנה מאות חלל בפעם
 אחת: שמואל כ כג ח
 12. איכה ירדף אחד
 אלף ושנים ןניםו רבבה
 אם לא כי צורם מכךם

 וין הסגיךם:
 דברים לב ל
 13 . אשר עשה ךור את
 הןשר בעיני ין ולא סר
 מכל אשר צוהו כל ימי
 חליו רק בדבר אוריה
 החתי: מלכים א טו ה

 רבינו חננאל(המשך)
 אומר על מפלתו של שאול
 כוי, כיון דידע דחטא חזר
 והודה כי שגג, כדכתיב
 שגיון לדוד אשר שר לה׳
 על דברי כוש בן ימיני,
 ופי׳, כי כוש הוא שאול.
 ולפיכך אמר ואלה דברי
 דוד האהרונים נאם דוד בן
 ישי נאם הגבר הוקם על,
 שהקים עולה של תשובה.
 רוח הי דבר בי ומלתו על
 לשוני אמר אלהי ישראל
 לי דבר. אמר ל׳ צור
 ישראל הוא המושל באדם, וצדיק הוא המושל ביראת אלהים, הוא מושל בדברו, כי מבטל בחחינתו גזירות של הק׳ הרעות
 מלב־א על עמו ישראל. יושב בשבת תחכמוני כוי, עדינו העצני כוי, עד רק בדבר אוריה החתי, כולן פשוטין הן. עדינו,
 שהיה מעדן עצמו להיות מיושב דעח בדברי חורה, וכשיוצא למלחמה קשה כעץ. אמר רב חונא

1רק בדבר אוריח חחתי אמר רבי תנחום בריח דרבי חייא איש כפר עכו אמר רבי יעקב  קול ואמרח 3
 חונא לחודית

 תלמיד

 רבינו חננאל
 אף דברי תורה בסתר. והני
 מילי בשאר ימות השנה,
 אבל ביומי דכלה לא,
 שנאמר, חכמוח בחוץ
 תרונה ברחובות תתן
 קולה. ונזיפה דידן כמה
 הוי חד יומא. כמר עוקבא,
 כד ידע דנקיט שמואל
 מילתא בדעתיה, נהג
 נזיפותא בנפשיה חד יומא.
 וכרב נחמן, דאמר לההיא
 דשמעה מפומ־ה דצורבא
 מרבנן כמה חציפא האי
 איחתא, זילי נהוג בנפשיך
 חד יומא. מר ווטרא בר
 טוביה הוה פסיק סידריח

 קמיה דרב יהודה, מטו להאי קרא, ואלה דברי דוד האחרונים, מכלל דאיכא ראשונים, שאליה ולא אגיב עליה. אמר ליה
 אטו מאן דלא ידע פירושא דהאי פסוקא לאו גברא רבה הוא, ידע דנקיט מילתא בדעתיה, נהג נזיפותא בנפשיה חד יומא.
 פשטוה, דראשונים הן דברי השיר אשר שר דוד ביום הציל הי אותו מכף כל אוביו ומיד שאול. אמר לו הק׳ שירה אתה

 אחא אמר ר׳ שמלאי ואמרי לת אמר ר׳ תנחום אמר רב תונא ואמרי לח אמר רב
 בת
 בר



 עין משפט
 נר מצוה

] [א] מיי׳ פ״ו מהל׳ ט ס ] 
י טוש״ע  מ״מ הלכה י

 י״ד סימן שלל סעיף יז:
ט ב מיי׳ ס״נ מהל׳  ס
 סגהלרץ הלכה יב

 טוש״ע מ״מ סימן ל:
 ע ג מיי׳ פ״ו מהל׳ ת״ת הל׳
 יל ופ״ו הלכה א טוש״ע
 י״ל ופ״ז הלכה א טוש״ע י״ל
 סימן שלד סעיף מכ וסעיף

 מג:

 ד ןמיי׳ ס״ד מהלכות ת״ת
 הל׳ א טוש״ע י״ד סי׳ רמו

 סעיף מ]:
א ה מיי׳ ס״ו מהלכות ת״ת  ע
 שם ופ״ו מהל׳ ממרים
 הלכה ט טוש״ע י״ד וסי׳ רמ
 סעי׳ P וסי׳ שלד סעיף מג:
כ ו מיי׳ פ״ו מהלכות ת״ת  ע
 שס. טוש״ע שס סעיף לט

 וסעיף מג:
ג ז מיי׳ שם פ״ז הל׳ י:  ע
ד ח מיי׳ שס הל׳ א טוש״ע  ע

 שם סעי׳ מכ:
ה ט מיי׳ שס הלכה יא  ע

 טוש״ע שס סעי׳ לג:
ו י מיי׳ שס הלכה א טוש״ע  ע

 שס שעי׳ מנ:

 ואלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן יז.
 נשכו אאממו ויש מפרשים מלה מגל מלה משום
 לנחשל בזנות: ולא קיבלוהו. להלרא ליה עבנא:
 אדרבי אילעאי. ולכך לא קיבלוהו אע״פ שהיה מלמיד
 חכם וי״ג לעבל כר׳ אילעאי ומשוס הכי קיכלוהו לייני:
 אם רואה אדם שיצרו מתגבר
 עליו. וכתכ ר״ח חס ושלום
 לא הותר לו לעשות עכירה אלא
 ע״י כך ימע לבו בפ״ק לקלושין

 (לף מ. ושם) פירשתי:
 נידוי מי נתהייבת־ לך. אע״פ
 שמשממין בעבור ממון
 כלאמרינן לעיל >דף טז.) הני מילי
 לממונא י״ל שהיה לו לקרותו לכ״ל
 תחילה שמא יפרע ועול לבב״ל נמי
 צריך שני ותמישי ושני כלפירשתי לעיל
 וכלמשמע בפרק הגוזל בתרא >ב״ק
 דף קיג.) ולא למי לאיסורא ני)(למכין)
 לאלתר כלאמר י)3ההוא גברא לקאכל
 תמד שנשרו בשכת וכן [ריש] פרק
 הלר (עילוכין דף סג.) ובשם רביגו
 מס שמעמי שהיו רגילין באומו מקום
 שאוכלין באילנות ונותן למיס והשתא

 לא היו עוכרים על הגזל:
 משמית נסשיה. משוס צער
 שצריך לנלות ת״ח א״נ
 כלי שיהא זכור להתיר והא ללא
 התיר לחכירו מתחילה כלאמרינן
 בשבועות פרק קמא (דף יל.) יבא
 זכאי ויכפר על החייב לכך טוב כשיתיר
 לחכירו שיהא הוא מותר קולס:

 שלא

 וטרהיה.

 דעבר

 עיין ו
 רגליו

 תלמיד שנידה לכבודו נדריו נידוי דתניא
 א< מנודה לרב מנודה לתלמיד מנודת

 לתלמיד אינו מנודה לרב לרב הוא דאינו
אי  מנודה הא לכולי עלמא מנודה למאי 8
] במילי דשמיא 1אין חכמה ואין תבונה א ] 
 ואין עצה לנגד ח׳ אלא לאו לכבוד עצמו
 אמר רב יוסף צורבא מרבנן בעביד דינא
 לנפשית במילתא דפםיקא ליה גההוא צורבא
 מרבנן דתוו םנו שומענית א״ר יתודת תיכי
 ליעביד לשמתית צריכי לית רבנן לא לשמתית
 קא מיתחיל שמא דשמיא א״ל לרבב״ח מידי
 שמיע לך בהא א״ל הכי א״ר יותנן 3*מאי דכתיב
כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו 2 

 מפיתו כי מלאך ת׳ צבאות תוא י אם תמת
 תרב למלאך ת׳ יבקשו תורה מפיו ואם לאו
 אל יבקשו תורה מפיו שמתית רב יהודת
 לסוף איחלש רב יהודה אתו רבנן לשיולי
 בית ואתא איהו נמי בהדייהו כד הזייה רב
 יהודה חייך אמר לית לא מםתייך דשמתית
 לההוא גברא אלא אהוכי נמי הייך בי א״ל
 לאו בדידך מהייכנא אלא דכי אזלינא לההוא
 עלמא בדיחא דעתאי דאפילו לגברא כוותך
 לא חניפי ליה נח נפשיה דרב יהודה אתא

 לבי מדרשא אמר להו שרו לי אמרו ליח רבנן גברא דחשיב כרב יהודח
 ליכא הכא דלישרי לך אלא זיל לגביה דר׳ יהודה נשיאה דלישרי לך אזל
 לקמיה א״ל לד׳ אמי פוק עיין בדיניה אי מיבעי למישרא ליה שרי ליה
 ר׳ אמי בדיניח םבר למישרא ליח עמד ר׳ שמואל בר נחמני על
 ואמר ומת שפחת של בית רבי לא נחגו חכמים קלות ראש בנידויה
 שלש שנים יחודח חבירינו על אחת כמה וכמת א״ר זירא מאי רקמן דאתא
 תאידנא תאי סבא בבי מדרשא דתא כמת שני לא אתא ש״מ לא מיבעי
 למישרא ליה לא שרא ליה נפק כי קא בכי ואזיל אתא זיבורא וטרקית
 אאמתית ושכיב עיילותו למערתא דהםידי ולא קיבלוהו עיילוהו 8למערתא
 דדייני וקיבלותו מ״ט דעבד כר׳ אילעאי דתניא ג<ר׳ אילעאי אומר אם רואת
 אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירין אותו וילבש שהורים ויתעטף
 שחורים ויעשח מח שלבו חפץ ואל יחלל שם שמים בפרחםיא שפחת של
 בית רבי מאי תיא דאמתא דבי רבי חזיתיה לההוא גברא רתוח מחי לבנו
 גדול האמרה ליהוי ההוא גברא בשמתא דקעבר משום 3ולפני עור לא תתן
 מכשול דתניא ולפני עור לא תתן מכשול במכת לבנו גדול תכתוב מדבר
 ריש לקיש תות מנטר פרדיסא אתא התוא גברא וקאכיל תאיני רמא בית
 קלא ולא אשגח בית אמר ליתוי תתוא גברא בשמתא א״ל אדרבה ליתוי תתוא גברא בשמתא אם ממון
 נתחייבתי לך נידוי מי נתחייבתי לך אתא לבי מדרשא י א״ל שלו נידוי שלך אינו נידוי ומאי תקנתיח זיל לגביח
 דלישרי לך לא ידענא ליה אמרו ליה זיל לגבי נשיאת דלישרי לך דתניא 5נידוהו ואינו יודע מי נידתו
אמר רב תונא באושא תתקינו אב בית דיז שםרח אין מנדין אותו אלא  ילך אצל נשיא ויתיר לו נדויו 8
 אומר לו 4תכבד ושב בביתך חזר וםרח מנדין אותו מפניי חילול תשם ופליגא דריש לקיש יזדאמר ריש
 לקיש ״תלמיד תכם שםרת אין מנדין אותו בפרתםיא שנאמר 5וכשלת חיום וכשל גם נביא עמך
 לילה כסהו כלילח ה<מר זוטרא חםידא כי מיחייב צורבא מרבנן שמתא ברישא משמית נפשיה ותדר
 משמית לדידיה כי הוה עייל באושפיזיה שרי ליה לנפשיה והדר שרי ליה לדידיה ייאמר רב גידל
 אמר רב טת״ח מנדה לעצמו ומיפר לעצמו אמר רב פפא תיתי לי דלא שמיתי צורבא מרבנן מעולם
 אלא כי קא מיתייב צורבא מרבנן שמתא תיכי עביד כי תא ׳*דבמערבא ־מימנו אנגידא דצורבא מרבנן
 ולא מימנו אשמתא מאי שמתא אמר רב שם מיתת ושמואל אמר שממת יתית ומתניא בית כי
 טיחיא בתנורא ופליגא דריש לקיש דאמר ריש לקיש כשם שנכנסת במאתים וארבעים ושמונת איברים
 כך כשתיא יוצאת יוצאת ממאתים וארבעים ושמונת איברים כשתיא נכנסת דכתיב 6ותיתח חעיר
 חרם חרם בגימטריא מאתים וארבעים ושמונת תוו כשתיא יוצאת דכתיב 7ברוגז רתם תזכור רחם
 בגימטריא תכי תוו אמר רב יוסף שדי שמתא אגגובתא דכלבא ואיהי דידה עבדה דחחוא כלבא
 דתות אכיל מםאני דרבנן ולא תוו קא ידעי מנו ושמתו ליה איתלי בית נורא בגנובתית ואכלתית
 ההוא אלמא דהוה קא מצער ליה להתוא צורבא מרבנן אתא לקמית דרב יוםף א״ל זיל שמתית
 א״ל מסתפינא מינית אמר לית שקילי פתיחא עלית כל שכן דמםתפינא מיניה א״ל שקליה אהתיה בכדא

 ואחתיה

( ך ש מ ה  רבינו חננאל (
ך ה׳ א ל הו כי מ ו מפי ש ק ב  י
ת הוא, אם דומה הרב  צבאו
ו ש ק ב ת י ך ה׳ צבאו א ל מ  ל
הו ואם לאו אל  תורה מפי
ה . שמתי ו תורה מפיהו ש ק ב  י
ה י  רב יהודה, ולא שרי
לא ר׳ ה לא הוא ו  לשמתי
ר רב מ א דה נשיאה. ו  יהו
, ב  יהודה בעידנא דשכי
ו לגברא רבא ל י  בדיחנא, דאפ
לא  כי האי לא תניפי ליה. ו
י לית, עד  אשכח הד דשר
בורא אאמתיה י  דטרקיה ז
, עילויה למערתא ב שכי  ו
ילוה , ולא קיבלוה. עי די  דחסי
ני וקיבלוה. י  למערתא דדי
ד כר׳ ב ע  מאי סני שומעניה, ד
, דתניא ר׳ אליעאי  אילעאי
מר אם רואה אדם  הזקן או
ש ו ר י , פ ו בר עלי ו מתג ר צ  שי
מר י ז נ ת במי ש לשתו ק ב  מ
ח כשמחה המרגילה ו מ ש ל  ו
( אמר ן זח, ( ו י עבירה כג ד י  ל
ן רי ן מכי לך למקום שאי  י
ן ויחכסה י ר ש שחו ב ל י  אותו ו
ו ב ל יעשה מה ש ן ו י ר  שחו
ייה ן אכילח ושחי ו . כג  חפץ
וצא בהן. אבל כי מר ו ני ז  במי
ן אדם ש בה די י  דבר עבירה ש
יכי ו חי ל י אפ ן שמים, ו  או די
כל יבי עישה, ו ץ או חי ו א  ל
ר ן איסו ר סו ן למעלה שאי  שכ
ר ר׳ ם שהתי ו של  עולם, חס ו
לו בסתר, אלא אפי  אלעאי ו
ו למעלה, הוא נ ש ר י פ  דבר ש
ו דברים ל י פ א ת. ו ר לעשו מ א  ש
 הללו לא התירן לו, אלא אמר
י ד ת כך כ ו ש ע א עצה ל י ש מ  כ
ח] את ״א: להבטי נ  להבריח [
ן ו כי , ו צרו להשלים תאותו  י
ן י ר ש שתו ו ב  שיראה עצמו ל
ו צר ר י ב ת ש ן מ י ר ף שחו ו ט ע  ו
נו עושח. ווה  ונמנע ואי
ן עשה כר׳ רבא מרבנ  צו
ן י ר ש שחו ב ל  אילעאי ו
אחר זה רים, ו נחעטף שחו  ו
מר י ז נ ח כמי ר לשחו ן חו ל  כו
שה ] שהיה עו נ״א: כמו ן [ ו  כג
ב יחודח. כך שמתיה ר לפי  ו
י ל ולפנ א ע מ ש  תנא דבי ר׳ י
, זת ל ר לא תתן מכשו  עו
ן ו י ו הגדול. שכ  המכה בנ
ר גם הוא ז ל חו ו ד א ג  שהו
, (זה) ונמצא כי ו  ומכה אבי
ש י . ר לו ו והכשי ו גורם ל  אבי
ש הוה מנטר פרדיסא,  לקי
ל תאיני,  אתא ההוא גברא אכי
 רמא ביה קלא, לא אשגח
ברא ד ההוא ג ה י  ביה, אמר, ל
 בשמתא. אמר ליה אדרבה
י ההוא גברא בשמתא.  ליהו
י דו י ך נ ן נתחייבתי ל ו  אם ממ
ל  מי נתחייבתי לך. אתא שאי
ו ל , ש ו לו , אמר י מדרשא  לב

י הדא מ ל ש ו ר פר לו. י י א ו לך אצל נשי דע מי נידהו י ו ו י נ דוהו ואי י י לך. דתניא נ שר ל לגבי נשיאה דלי י , ו י ך אינו נידו ל י ש דו  ני
ן ] שסרח אי ן י ד א התקינו אב בית [ ש ו א י. אמר רב הונא ב י נידו י השנ דו י , נ ר הוא ונידהו ך וחו ו צרי נ  אמרה חמנדח למי שאי
ד שסרח ש אמר תלמי ש לקי י ל השם. ר לו ן אותו מפני חי ר וסרח מנדי ב בביתך, חו ש ו הכבד ו ם] ל י ץמר ץ אותו, אלא או ד נ  מ
ו מ צ ע ד חכמים מנדה ל כשל גם נביא עמך לילה, כסהו כלילה. אמר רב תלמי כשלת היום ו ץ אותו בפרהסיא. שנאמר ו ו ב  אין מ
כד הוה ת ליה, ו מ ש שא והדר מ י ה בר ת נפשי מ ש י הוה מ דו י ד חכמים נ ב תלמי י טרא חסידא, כי הוה מתחי ו ד ז . מ פר לעצמו מי  ו
ן מעולם. כי הא דבא מרבנ י לנפשיה. אמר רב פפא תיתי לי דלא שמיתנא צו י ליה ברישא והדר שר יל לביתיה הוה א) שר  עי

 חלמיד חכם שנידה לכבודו. כבר פירשתי למעלהמ: עביד (איטש)
 דינא לנפשיה. לאמר ליה את מחייבת לי הכי והכי: דפםיקא ליה.
 שודאי הוא לו ולא ספק: סכו שומעניה. שיוצאין עליו שמועות
 רעומ: צריכי ליה רבנן. דאמריה דהוה רבהון: ואם לאו אל

 יבקשו חורה. הואיל וסכו ש ומעניה
 הא לצריכי ליה רכנן לאו כלום הוא
 למוטכ ללא ילפי מיניה: אחא איהו.
 האי מנולה נמי כהלייהו: מאי דקמן.
 כלומר היכי ממרמי לעל האי סבא
 ר׳ שמואל בר נחמני האילנא לבימ
 המלרש: שמט מינה. ללהט איתרמי
 לאמא האימא לבי מלרשא ללאו
 מזליה הוא ללישרי ליה: וטרקיה
 אאמהיה. נשכו למנולה באממו:
 ולא קבלוהו. להלרא עכנא למערמא
 ולא פתחה פיה: דייני. ראשי ב״ל.
 וחסידים עדיפי מינייהו: מאי טעמא.
 קבלוהו: דטבד כרבי אילעאי וכזי.
 בהני שמועות רעומ: מה שלבו חפץ.
 עבירה והואיל ואין מכירין אומו שם
 ליכא חלול השם. (א) ואמר לן רבי משוס
 רב האי גאון ויעשה מה שלבו חפץ
 רוצה לומר דודאי כיון שלבוש שחורים
 וכו׳ אני ערב בדבר שאינו חסץ
 מכאן ואילך בעבירה: דקא טבר
 משום ולפני עור לא מחן מכשול.
 דכיון דגדול הוא שמא מכעט כאכיו
 והוה ליה איהו מכשילו: שלך אינו
 נידוי. דלאו בדינא שמתיה: הכבד.
 בלשון הזה אומרים לו עשה עצמך
 כאדם שכבד עליו ראשו ושב בביתך
 כלשון כבוד אומר לו. >ג< לישנא אחרינא
 הככל התכבל כבודך שתשכ ככיתך:
 כסהו. אל תכזה אותו בפרהסיא:
 כלילה. שחשיכה ואין אלם רואה:
 משמיה נפשיה. משוס יקרא לההוא
 צורבא מלרכנן: מימנו אנגידא.
 מלקות ומלקות יפה להם יומר משמתא
 והוו מלקי להו: ומהניא כי טיחיא
 בחנורא. כשומן שטוחין את התנור
 ונבלע כתוכו שאין יוצא לעולם כלומר
 מכה לכל מאן למשמתינן ליה ללא
 נפקא מיניה לעולם: ופליגא דר״ש
 בייל. דאמר יוצאה: ננובהיה.
 זנכ: דידה טבדא. ומלקי ליה:
 מסהפיגא מיניה. דגכרא אלמא
 הוא: שקיל פהיחא עלויה. כמוכ
 עליו שמתא: שקליה. לכתב שמתא:

 ואחתיה

 מסורת הש״ם

) חגיגה טו:  א) [לעיל טו.], ג
 ע״ש, ג) חגיגה טז. קדושין מ.,
) מנתות צט:, ה) נגדריס ו:],  י
 ו) [נדרים ז: וע״ש דסריך
 פשיטא ומשני], 0 פסמיס ננ.,
 ח) [לף טז. ל״ה שנילה],
 נו) ןצ״ל למנלי[], י) [לא נמצא

 נשוס מקום],

 תורה אור השלם
 1 . אין חכמה ואין תבונה

 ואין עצה לנגד יי:
 משלי כא ל
. כי שפתי ההן ישמרו  י
 דעת ותורה יבקשו מפיהו

 כי מלאך י; צבאות הוא:
 מלאכי ב ז
 3. לא תקלל חרש ולפני
 עור לא תת־ מכשל ויךאת

 מאלהיך אני ץ:
 ויקרא יט יד
 4. הכה הכית את אדום
 ונשאך לבך הכבד ושב
 בביתך ולמה תתגרה ברעה
 ונפלתה אתה ויהודה
 עמך: מלכים ב יד י
 5. וכשלת היום ובשל גם
 נביא עמך לילה וךמיתי
 אמך: הושע ד ה
 6. החיתה העיר חרם היא
 וכל אשר בה ליי רק רחב
 הזונה תחיה היא וכל אשר
 אתה בבית כי החבאתה
 את המלאכים אשר
 שלחנו: יהושע ו יז
 ד. ין שמעתי שמעך יראתי
 ין פעלך בקרב שנים חייהו
 בקךב שנים תודיע בריגז
 רחם תזכור: חבקוק ג ב

 הגהות הב״ח
 (א) דש״• דייה מה שלנו כו׳
 ואמר לן רני. נ״נ ולפ״ז ה״ק
 מ״ט קנלוהו וכ״ה נמקצת
ב) ד״ה הכנד נו׳  פרש״י: (
 לישנא אשרינא. נ״נ וכן משמע

 פי׳ הקרא נמלכים נ יד:

 גליון הש״ם
׳ במיל׳  דשפיא. א

 עיין תוס׳ סנהדרין דף
 ח ע״א דייה מפיקנא:
ם למע-תא דדייני  ש
 וקיבלוהו. עי׳ שנת דף
 י ע״א תוס׳ ל״ה אי
ם אטד רב הונא  אינא: ש
 באושא התקינו. נכ״מ פ״ז
 ה״א מהל׳ ת״ת הגירסא אמר

 רנ אדא:

 מוסף רש״י
 הובא בעמוד קודם

 רבינו הננאל
ו ד ו דה לכב י ד חכ׳ שנ  תלמי
. דדייק מדתניא י ו נידו י ו ד י  נ
דה ו ד אינו מנ  מנודה לתלמי
י עלמא ל , הא לכו ו  לרב לבד
ד לי לכבו  מנודה. וחני מי
א אין י מ ש לי ד , אבל במי  עצמו
גד הי. ן תבונה לנ אי  חכמה ו
ן רבא מרבנ וסף צו  אמר רב י
ד דינא לנפשיה, במלתא י  עב
ן הקורא ו  דפסיקא ליה. כג
, י דו ו עבד יהא בני ר י  להכ
רבא ו . ההוא צ וצא בו כי  ו
ה, י ן דהוה סני שומענ  מרבנ
ם מחחלל על  שהיה שם שמי
נן בסוף ן הא דגרסי . כגו  ידו
ו ד י ש ב י  יום הכיפורים מי ש
 חילול השם, יצחק דבי ר׳
ו י ר י  אמי אמר כל שחב
, היכי עתו ן משמו שי י  מתבי
 דמי דאמרי שרא ליה מריה
. אבל הא דאמר רב י נ  לפלו
שרא ן אנא דשקילנא כי ו  כג

ו ו ולא על זולתם, שהי ד אמר ב ל . על עצמם ב ן לי בלא תפי ן אנא דאי מםגינא ד׳ אמות בלא תורת ו ר ר׳ יוחנן כגו מ א ד  כוי, ו
שע אחר שהיה י ן אל ו . וכג ן לי עלמא כדאמר ן אנא, אבל כו ו ן הרבה על עצמם, הלא תראה שכל אחד כך אמר כג י ר  מחמי
ש ר ד מ ד מביח ה מ ו ו על אחר שהיה ע י . אמרו על וני לא פסק מביתו ו מר י נן ו ני זמר, כדגרסי  מתעסק בספרי מינין ושותה במי
ן ההכי עובדיה, מתקרי סנו רבא מרבנ כל צו מר כוי. ו ני ו נן נמי השותה במי ו מחיקו. וגרסי ן ל י שר ו  הרבה סיפרי מינים היו נ
, לא ד ביה, נישמחיה, צריכי ליה רבנן , היכי נעבי ן ו סני שומעניה כדאמר ן דהו רבא מרבנ ר רב יהודה בההוא צו מ א יה. ו  שומענ
ו דעת ותורה שמר ב כי שפתי כהן י  נשמתיה, קא מחחלל שם שמים. אמר ליה רבה בר בר חנה, הכי אמר ר׳ יוחנן, מאי דכתי

 א) לפנינו הגי׳ להיפך לשרי ליה לנפשיה נתחלה ואמנס גילסמ רנינו נכונה יותר ועי׳ נמוש׳ ל״ה משמית ולו״ק.



 מסורת הש״ם

 6) חגיגה ה: נדרים ז: ע״ש
) לקמן יט:,  סוטה מו:, ב
 ג) 1לעיל טז: פסחים ד.
) סוכה נה:,  וש״נ], ד
 ה) ןלעיליד. תיספחא פ״בן,
 ו) תענית יג., ו) לעיל טו.,
 ח) [תוספתא פ״ג],
 «) ןשייך לע״א], י) רש״א,
 כ) [נזיר מו.!, ל) גי׳ רש״א
 מיס,«) [ע״ש לאי׳ ריכ״ל],

 הגהות הב״ח
 (א) רש״׳ ל״ה שלא ישהו
 כו׳ ללא עגיל קמי רגל ואי
 אסרינן להו כמועל:
) תופי ל״ה ותנא כו׳ אנל נ ) 
 תימה להיט פשיטא ליה
 דלתנא דידן לא שרינן
 ממאי דלא תני נמתני׳ כו׳
 נאנדה לו אנדה ולא
 פשיטא ליה דאינו
 מגלח מדלא תני לה:
ג) ד״ה ושמואל נו׳ ומקשה ) 
 התם תרתי למה לי ה׳׳נ
 קשיא תרתי למה לי וי״ל

 דאיצטריך הנא:

 גליון הש״ם
 תום׳ ריח ותנא ד־דן וכו׳
 דאיכא לט־מר תנא
 ושייר. עיין שנת דף עה
 ע״נ תוספות ד״ה חסר
 אתת ונכתינות רפ״ג
 תוספות דייה ועל הכותית:

 מוסף רש״י
 כל מקום שנתנו חכמים
 עיניהם. לאלם שנידו, או
רים ז )  מת או נופל כעניות ;
 ז:). בשלשה פרקים
 בשנה. נשלשה רגלים
. באימורי c m סוכה) 
 הרגלים. נעורות של
 עולות ונחזה ושוק של שלמי
 תגיגה הנאות מחמת הרגל
 1שם;. ובחילוק לחם
 הפנים. אס אירעה שנת
 נרגל שנשנת מסלקי! אותו
 ימסלרין לחס אחר תחתיו
 כלנתינ (ויקרא נל) ניום
 השנת יערננו !0וכה שמו.
 מיקל בתער. לשקיל
 פורתא מנייהי, ונתער, לרך
 שינוי (תענית יג.). בנתר.
 קרקע הוא או אק שקורין

 קרי״א נלע״ז ישם).

 ואלו מגלהין פרק שלישי מועד קטן
 ט)ואחהיה בכדא. תקע בתוך הכד ולא ישמעו: בי קברי. ללא שטחי
 ממן אינשי: וקרי ביה. כלומר תקע ביה אלפין שיפורי: מאי הברי.
 למה תוקעין מקיעה ושברים: הברי בהי רמי. כלומר שמתא משבר
 בתים גבוהים: בשלא היה להן פנאי. דדוקא נקט שעלו מטומאתם
 כרגל לפיכך מגלחין שלא היה להן
 פנאי לגלח דעדיין לא עלו מטומאתן:
 או דלמא אט״פ שהיה להם פנאי.
 ולא גילחו קודם המועד מומרים
 לגלח כמועד: שלא ישהו קרבנוהיהן.
 בתגלחתן עד לאחר הרגל דנזיר
 ומצורע אין מביאין קרבנותיהן עד
 לאחר גילוח כדכתיב בהו קראי הלכך
 לא קנסינן להו בדלא עבדי מקמי
 רגל דזימנין דלא עביד קמי רגל
 (א) ומיאסרי להו במועד נמצא שמשהין
 הקרבנות ואינן קריבין ביום השמיני
 כזמנן לפיכך אמרו מגלח במועד
 למוטב לקרב זמן הקרכה ולא לאחר:
 איבעי ליה לגלוחי ערב הרגל. לתגן
 מתניתין (לקמן דף יכן.) הקובר מתו
 שמונה ימים קולס הרגל בטלו ממנו
 גזרת ל׳ יום ומותר בגילוח הואיל
 וכבר התחיל יום אחל מן השלשים
 וזה הואיל ולא גילח ערב הרגל לא
 יגלח ברגל: בשבה ערב הרגל.
 והוי אנוס רלא מצי לגלח בשמיני
 ערב הרגל להכי מגלח ברגל: איבעי
 ליה לגלוחי ערב שבה. שהוא שביעי:
 הלכה פאבא שאול. לאפילו לא קבר
 אלא שבעה ימים קולס הרגל בטלה
 ממנו גזרת שלשים: ומודים חכמים
 לאבא שאול. אע״ג דבעו שמונה:
 בשחל שמיני להיוה בשבח טרב
 הרגל. להוי אמס: שמוהר לגלח
 בערב שבה. שהוא שביעי: האי
 הנא דברייהא. לתני אבל מגלח
 במועד: סבר כאבא שאול. דיוס
 שביעי עולה לכאן ולכאן לשבעה
 ולשלשים וכיון דכבר התחילו שלשים
 איבעי ליה לגלוחי קודם הרגל אלא
 לשבת הוי ואנוס הוא להט מגלח
 במועד: והנא דידן. לתני אלו
 מגלחין ברגל ולא אבל: סבר כרבנן
 דאמרי לא אמרינן מקצה היום ככולו.
 אלא שכעה שלימין כעינן ואכתי לא
 שלים אבילות דשבעה קודם הרגל
 ולא הוי אנוס דאפי׳ לא הוי שבת
 לא מצי לגלח להט אינו מגלח במועד:
 דשלים משמרהו ערב הרגל. בשבת
 דלעולס לא שלמה משמרה אלא
 בשבת: איבעי ליה לגלוחי ערב הרגל.
 כלומר בערב שבת שהוא ערב הרגל
 דהא אמרינן (לעיל דף יד.) אנשי
 משמר אסורין בגילוח וכחמישי מותרין
 מפני כבוד השבת: דשלים משמרה
 ברגל. כגון דהוי יום חמישי יום
 ראשון של רגל דלא מצי לגלח דהוי
 י״ט ושלים משמרתו בשכת שהוא יום
 שלישי לרגל: הנא דידן. דאמר אינו
 מגלח במועד: סבר כיון דהנן בשלשה

 יז:
 שלא

 ואהתיה בי קברי וקרי ביה אלפא שפורי
 בארבעין יומין אזיל עמד הכי פקע ברא
 ומית אלמא מאי שפורי שנפרעין ממנו מאי
 תברא אמר רב יצחק בריח דרב יהודה תברי
 בתי רמי דתניא א*אמר רבן שמעון בן
 גמליאל כל מקום שנתנו חכמים עיניתם או
 מיתה או עוני: והנזיר והמצורע מטומאתו
 לטתרתו: בעא מיניה רבי ירמיה מרבי זירא
 בשלא היה להם פנאי או דלמא אף בשתית
כל אלו שאמרו  לתם פנאי אמר לית תנינא א
 מותרין לגלח במועד בשלא תית לתם פנאי
נזיר ומצורע  אבל חיח לחם פנאי אמורים נ
 אע״פ שהיה לתם פנאי מותרים שלא ישהו
 קרבנותיתן תנא הכהן והאבל מותרי? בגילוח
 חאי אבל חיכי דמי איילימא שחל שמיני
 שלו בערב תרגל גאיבעי לית לגלוחי בערב
 תרגל אלא שתל שמיני שלו לתיות בשבת
 ערב תרגל יאיבעי ליח לגלוחי ערב שבת
 דאמר רב חםדא אמר רבינא בר שילא
 =<ההלכה כאבא שאול ומודים חכמים לאבא
 שאול בשחל שמיני שלו לתיות בשבת
 ערב תרגל שמותר לגלח בערב שבת לא
 צריכא ישחל שביעי שלו לתיות בשבת
 ערב תרגל תנא ברא םבר לח כאבא שאול
 דאמר ג)יממצת תיום ככולו ויום שביעי עולת
 לו לכאן ולכאן וכיון דשבת חוי אנום תוא
 תנא דידן םבר לה כרבנן דאמרי לא אמרינן
 מקצת תיום ככולו ואכחי לא שלים אבילות
 דשבעה האי כתן תיכי דמי אילימא דשלים
 משמרתו ערב הרגל איבעי ליח לגלוחי ערב
 תרגל לא צריכא ״דשלים משמרתו ברגל
 תנא דידן םבר כיון יידתנן טבשלשת פרקים
 בשנת תיו כל תמשמרית שוות באימורי
 חרגלים ובחילוק לתם תפנים כמאן דלא
 שלים משמרתו ברגל דמי ותנא ברא םבר
 אע״ג דשייך בתנך משמרות משמרתית
 מיתא שלימא לית תנו רבנן ה*כל אלו
 שאמרו מותרין לגלח במועד מותרין לגלח
 אמר רב חםדא אמר רב שי־לא י כי תניא תכא
 מותרין בשתכפותו אבליו אי בשתכפוחו אבליו מאי איריא כל אלו שאמרו
 אפי׳ כולי עלמא נמי דתניא י<כתכפוחו אבליו זח אחר זח תכביד שערו
 מיקל בתער לומכבס כםותו במים תא אתמר עלח אמר רב חםדא מבתער
 ולא במספרים נבמים ולא בנתר ולא באחל אמר רב חםדא זאת אומרת ׳*אבל
 אסור בתכבוםת ת״ר ח<כשם שאמרו אםור לגלח במועד כך אסור ליטול צפורנים
 במועד דברי ר׳ יחודת םורבי יוםי מתיר וכשם שאמרו אבל אסור לגלח בימי
 אבלו כך אסור ליטול צפורנים בימי אבלו דברי רבי יהודה ורבי יוסי מתיר
 אמר עולא הלכה כרבי יהודה באבל והלכה כרבי יוסי במועד שמואל אמר

 הלבה
 פרקים. בשלשה רגלים כל המשמרות שויס אכתי כמאן דלא שלים משמרתו דמי ועדיין יש לו חלק באימורי רגלים ולא שלים משמרתו בכל הרגל
 להט אינו מגלח ברגל כדתנן אנשי משמר אסורין לגלח: והנא ברא. דאמר מותרין לגלח: אט״ג דשייך בהנך משמרוה. ')[שלים] עיקר משמרתו
 דידיה להט מותר כגילוח: הא אהמר טלה. הא דתגי תכפוהו אבליו מיקל במער ולא במספרים וקאתי ברייתא דכל הני שמותרין לגלח כמועד
 מותרין לגלח בימי אבלו כשתכפוהו אבליו ומגלח במספרים: זאה אומרה. מדתני תכפוהו אבליו מכבס כסותו מכלל דשאר אבל אסור בתכבוסת:

 הלכה

 רבעו חננאל(המשך)

יא כשם ר׳  הלוחות. ד׳ חי
ו מ צ ע דה ל י וחנן וקן שנ  י
ו י ו ד י לו כהלכה אין נ  אפי
. כימי ר׳ ירמיה אתת י  נידו
, שלח  עקא על טבראי
בי ר׳  בעי מנרתא דכספא ג
ת ליה ל , ש ן  יעקב ברי אבו
) ןשב־ן ח ל ש ן לא ( י  עדי
ש ק ב , ו  ר׳ ירמיה מרעתו
אמר ליה ר׳ חייא . ו  לנדותו
א שמעתי שי ר יצחק עטו  ב
ן זקן אלא אם י ד ן מנ י  שא
] עשה כירבעם בן נכט כן ] 
ו עגלים. ד י מ ע ה , ש ו רי  וחבי
ר דכמה מ א  אמר ליה מי ש
, כירבעם ה ונידוהו  השקו
ץ ל י ן א דו נ  בן נבט עשה. ו
ץ ל י ו א ש ש ח , ו ן לי  לאי
א י ן למשחר , וצרכי ן לי  לאי
. פיםקא ץ ל י ן מן א  אילי
רע מטמאחו ו המצ ן ו ר [ י ז  דנ
. אוקימנא כדתניא  לטחרחו

. והנזיר ן , אסורי לא גילחו א היה להן פנאי, אבל היה להן פנאי לגלח ו ל ש ד ב ע ו מ ו מותרים לגלח ב ר מ א ו ש  כל אל
ן לגלת י תר א ישהו קרבנותיהם. תנא האבל והכהן מו ל , ש ן לחו מותרי י לא ג רע אע״פ שהיה להן פנאי לגלה ו  והמצו
ל דאמר מקצת ו א ב הרגל. תנא ברא סבר לה כאבא ש ת ער ב ש ות ב ו להי ל עי ש י ל שב ח . אוקימנא, באבל ש עד  כמו
דן סבר . ותנא די עד לח במו כך מג ת הואי אנוס הוא לפי ב ש ן ד ו כי . ו לכאן ן ו ו לכא י עולה ל ע י , ויום שב לו  היום ככו
ו זה אחר זה, י הו אבל ר חכפו ״ טה היא. ת פשו ל כוי. ו ג ו בר ת ר מ ש ם ליה מ ן דשלי ו , כג ן כוי. כהן נמי  לה כרבנ
, ד שערו ו מת אחר, הכבי ך ימי אבל זה מת ל ד בתו כן עו ו מת אחר ו מי אכל זה מת ל ם י י ל ש י  פי׳ קודם ש

ים. מכבס במים לבדם, ולא. ו בתער, ולא במספרי ר ע טל ש ו אמר רב חסדא, נ  מיקל בתער, ומכבס כסותו כמים. ו
ל צפרנים, טו י ר ל עד, כך אסו ר לגלח במו ר כשם שאסו  בנתר ולא בתול. ואת אומרת אבל אסור בתכבוםת. ת״
ל א ו מ ר ש מ א י המיקל באבל. ד ל דאמר הלכתא כדבר א ו מ ש . ואסיקנא כ באבל עד ו ל צפרנים במו טו י ר ל  ור־ יוסי מתי

 ישהו קרבנותיהן. אע״ג דתגלחמ דנזיר לא מעכבא י) מכל
 מקום רגיל הוא לגלח דמצוה הוא לגלח ולשלוח שערו
 תתת הדוד: כשחל שמיני בשבת. כגון שמע שמועה בשבת
 דקבורתו לא היה בשכת וכירושלמי מוקי לה כשגררתי חיה ונתייאשו

 לבקש דמונין לו משעה שנתייאשו:
 ותנא ריק םבר לה ברבנן. ואין
 להקשות מ״מ יגלח ע״ש
 כמו חל שבעה שלו בערב שבת ערב
 הרגל לשרו רבנן לגלח ואע״ג דלית
 להו מקצת היום ככולו באבילות להתם
 נשלם האבילות קולס יו״ט אע״ג
 למגלח קולס שנשלם להא לית להו
 מקצת היום ככולו באבילות והכא
 מיהא אית להו משוס ככול יו״ט
 לאשכחן (יומא דף ו:) בזב וזבה להויא
 מקצת היום ככולו אבל כשיש עליין
 ימי אכילות לא אכל תימה «0 להיט
 אסרינן מהאי ללא תני מתניתין האכל
 והכהן מומרים לגלח משוס ללית ליה
 סנאי והא מיבעיא לעיל (דף יד.)
 באבלה לו אבילה ולא פשיט מללא
 תני לה s לאיכא למימר מנא ושייר
 כמו כן הני תני ושייר ויש לומר
 כיון לאשכחנא פלוגתא לאכא שאול
 ורבנן באכל אית לן למימר לתנא
 למתני׳ וברייתא בהט פליגי וכיון
 לבאבל פליגי ככהן נמי פליגי:
 זאת אומרת אבל אסור בתכבוסת.

 וא״ת פשיטא להא אפי׳ שאר
 מלאכות אסור ד״ל משום לקתני
 לקמן >לף כא.) אלו לכריס שאכל
 אסור בהן ולא קמגי תכבוסת אי גמי

 תכבוסת ל)(חייב) קאמר:
 ה״ג ושמואל אמר הלכה כר׳
 יופי בזו ובזו
 דאמר שמואל הלכה בדברי המיקל
 באבל. וא״ת בעירוכין (דף מו. ושס<
 לאמר ״) שמואל הלכה כלבד המיקל
 כעירוכ ואמר נמי הלכה כרבי יוחנן
 כן נורי ומקשה התם תרתי למה לי
 «) כר ד״ל איצטריך הכא לאפוקי
 מלעולא וא״ת וכיון לאית ליה לשמואל
ד יוסי הלכה כרבי יוסי  רבי יהולה ו
 כלאמרינן פרק מי שהוציאוהו (שס:<
 למה ליה למימר הכא הלכה כרכי יוסי
 וי״ל לאפ וקי מלעולא ואעולא לא
 קשיא מילי מהתם להיכא לאממר

 אתמר כלאמר התם:
 , ואיסתייעא

 בימי אבלן והתניא אסורים

 עין משפט
 נר מצוה

 עז א מיי׳ פ״ז מהלכות
 יו״ט הלכה יט סמג
 לאוין עה טוש״ע א״ח סי׳

 תקלא סעי׳ ד:
 עה ב מיי׳ שס:

 עט ג ד ה מיי׳ פ״י
 מהלכות אכל הל׳ ז
 טוש״ע י״ד סימ! ש5ט
 סעיף ג [וטוש״ע א״ס שי׳

 תקמח סעי׳ ח]:
 £ ו ז מיי' שם ופ״ז
 מהלכות יו״ט הלכה יח
 טוש״ע א״ח סימן תקלא
 סעיף ז וטוש״ע י״ל סימן

 שצט סעיף ג:
א ח מיי׳ ס״ז מהלכות  פ
 יו״ט הלכה יט ופ׳׳א
 מהלנות כיאמ מקלש הלכה

 יג:
ב ט מיי׳ פ״ל מהל׳ נלי  פ

 המקלש הלנה ל ה:
 פג י כ מיי׳ ס׳׳ו מהל׳
 אנל הל׳ יג טוש״ע

 י״ל סימ! שצ סעיף ג:
ד ל מיי׳ שס טוש״ע י״ל  פ

 סימן שסט סעיף א:
 פה מ מיי׳ שס טוש״ע

 י״ל סי׳ שצ סעי׳ ג:
ו נ מיי׳ שם טוש׳׳ע י״ל  פ

 סימן שפט סעיף א:
 פז ס מיי׳ פ״ו מהלכות
 יו״ט הלכה כ טוש״ע
 א״מ סי׳ תקלנ סעיף א:

 רבינו חננאל
ו אנגדא מנ  רבני מערבא מי
ו , ולא מימנ ן רבא מרבנ  דצו
ץ ס כ  אשמותיה, אלא מ
 אותו. מאי שמתא. רב
מר  אמר שם מיתה, כלו
ל אמר א ו מ ש  מיתה בה. ו
מר שם ו  שס תתא, כל
 תיתי, כהכתיב ובאה אל
 בית הגנב וגוי. אמר
ל ומהניא א ו מ ש  אבוה ד
מר  כי טתיה בתנורא, כלו
וצאה משם לעולם.  אינה י
ש דאמר, ש לקי י ר גא ד פלי  ו
׳ח  כשם שנכנסת ברמ׳
ב והיית  איברים כדכתי
א י מטר י  חרם, חרם בג
וצאח  רמ״ח הוי, כך י
 כרמ״ח איברים שנאמר
ז רחם תזכור. רחם ג ו  בר
א רמ״ח הוי. אמר ימטרי  בג
א ח מ י ש ד  רב יוסף ש
 אגנובתא דכלבחא, והיא
 דידה עבדה. ההוא כלבא
ן  דהוה אכיל מסאני דרבנ
, שמתא מאן דעי ו י  ולא הו
 דעבד הא מילתא. איתליה
 נורא כגנובתיה ואכלתיה.
 ההוא אלמא דהוה מצער
. ר ן כ רבא מרבנ  ההוא צו
א נמי מאן דבעי מ י א ה  ו
. וסף רשאי  הכי כרב י
רא, אמר רבא פו  מאי שי
. מאי תברי, ן ממנו  שנפרעי
 תברי בתי. תניא אמר
אל י ן בן גמל ו ע מ  רבן ש
 כל מקום שנתנו חכמים
 עיניהם כו, או מיתה או
שע הו י ר׳ י שלמ ו ר  עוני. י
ן ליה לחד מי י ז  כן לו
י ולא מנ ש ג׳ ד  בר נ
לי לו  אשגח ביה, אמר אי
ת כר נש מן  דלא חרמי
ומא הוינא מחרים ליה,  י
, ן ד דברים מנדי ל כ״ ע  ש
זה אחד ד הרב, ו ו  על כב
ר ש כל א , שנא׳ ו  מהן
ת הימים, ש ל ש בא ל  לא י
ל מקהל בד  וכתיב ביה י
 הגולה. אמר ר׳ יצתק אית
. ׳ ן במתני ר ד ב ן מ  סגי מינהו
ן ו ע מ ו ש  בתעניות שלח ל

אל כל י מל ן ג ו רב ש השנה שלח ל א ר י אליהו כוי. ב ו א) לא נגזרה גורה בשנ ל י י, שא ך אתה נידו ח צרי ט  בן ש
דו י י. תנן את מי נ ך נידו רנן עלי ך נידוי. בפסחים אילמלי תודום אתה גז י ה כ) צר ת מצו ו ש ע  המעכב את הרבים מ
ות ך נידוי. בעדי י י סופרים צר ר ב ד ר מ ב ד ר כן הנד שפיקפק בטהרת ידים. הדא אמרה המפקפק אפיי ב  את אלעז
ו י ו ד מת בנ דוהו ו י נ ן ו ו י אבטל ה ו ר גינה שמעי מ ו ל ׳ גרים שכמותה השקוה. כ  דכמה השקוה. מהו דכמה, דכוותה. פי
ו גמר ו ו י אמר ר׳ יוסי נמנ דו ך ני לו לאחר מיתה צרי  וסקלו [בית דין] את ארונו. הדא אמרה המבזה וקן אפי
ו ל א ן אוחו. אמחא חות לחד ספר מחי ינוקא יוחר מן צרכיה, אמרה יהא ההוא גברא מוחרם. ש ר מקרבי ו חז  לכשי
י ׳ יעקב בר אבי ך נידוי. ר י רה צר א כשו ל ש על גרמיה, הדא אמרה העושה דבר ש ח י מ ך ל י אמר צר  לר׳ אחא ו
, לתו ו ד ץ אוחו מג ד י ר ו ן מ רע בו דבר אי שא שלא לנדות זקן, כר׳ אבהו דאמר זקן שאי  בשם רב ששת, נמנו כאו
ש מ י ש . ש ן שת הארו ו קד כן ן בו [ ת תלמוהו מתמת אונסו, נוהגי כ ש זקן ש ב בביתך. ו ש ו הכבד ו  אלא אומרים ל

ס כן. י  א) כירושלמי איחא שאילו נגזרה גזרה נשס שנגזרה נימי אליהי וכוי. נ< נמשנה שלפנינו ליתא זה אכן נירישלמי משמע מר



 עין משפט
 נר מצוה

 פח א ב מיי׳ ס״ה מהל׳
 אגל הלכה נ סמג
 עשי! דרבנן נ טוש״ע י״ד

 סי׳ שצ סעיף ו:
 פט ג מיי׳ פ״ז מהלכות
 יו״ט הלכה כ [ופ״ה
 מהל׳ אבל הל׳ גז טור ש״ע
 א״ח סי׳ מקלא סעיף ח
 [וטוש״ע י״ד סי׳ שצ

 סעי׳ א]:
 צ ד מיי׳ ס״ז מהל׳ יו״ט
 הלכה כא סמג לאי! סה
 טור ש״ע א״ח סי׳ תקלד

 סעיף א:
א ה מיי' וסמג שס  צ
 טיש״ע שס סעיף ב:

 ואלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן יח.

 מוםף רש״י
 שורפן חסיד. חסיד עדיף
 מצדיק, כשקוברן איכא
 למיחש דהדרי ומגלו !נדה
 י!.!. מי שאין לו אלא
 חלוק אחד. דלא סגיא
 ללא מככס מפני הכנימה,
 ואפילו טבס לפני המועד
 מומר לכבסה נמועל

 רבינו חננאל
ד ע ו מ  הלכתא כר׳ יוסי ב
. לא שנא צפרנים באבל  ו
ד לא שנא צפרנים  די
גוםטר בנ  דרגל. אמר רב ו
ן הוד. מ  אסור. אמר דכ ש
 קאימנא קמיה דר׳ יוחנן
, וחזיחיה י מדרשא  בב
ה פרי נהו לטו  דשקלי
מ ״ ניה, וזרקינהו. ש  בשי
ל טו י מ מותר ל ״  תלת. ש
מ ״ ש , ו עד  ציפרנים במו
הו בשיניה, אין נ י  מדשקל
מ ״ ש ם מיאוס. ו  בהם משו
. ורקן תר לז , מו  מדורקינהו
ו  והתניא ג׳ דברים נאמר
ברן צדיק,  בצפרנים, קו
ורקן רשע. ן חסיד, ז פ ר  שו
ר א חעבו מ  מאי טעמא, ש
ברה עליהן ותפיל.  אשה עו
א ש ר ד נן אשה בי מ  ופרקי
 לא שכיתא. וכי תימא
י להו ד ש שו ו ן דמכנ י  ומנ
ו ן דאשתנ ו , כי  לבדאי
 אישתני. אמר רב יהודה
י רבי ג בא לפנ ו  אמר רב, ו
ל טו י ו מהו ל ו ממנ ש ק ב  ו
 צפרנים, ותתיר להם.
ת י ל אמר גם עשי א ו מ ש  ו
ר , והתי ו ו ממנ ש ק ת ב פ  ש
ית  להם. ואסיקנא, עשי
וית. כלומר, ת לז י ו  שפה מז
 אם צריכה כולה תקון
, אבל מקצתה לא.  שרי
 א• הנחה כל שהיא מעכבת.
ו מ פ  פי׳ אם עשה ש
, י ו עשו נ  והנית מקצתו שאי
, כי מעכבתו ו טל תר לי  מו
צא בה. ו בכי ) ו לתו י  באכי
י שפה ד י  אמר רב נתמן לד
 כי הנחה מעכבת דמי
ו נ ר מ א ו כולם ש אל  לי. ו
ם יום, אבל  בתוך שלשי
מי האבל אסור ת י ע ב ש  ב
ל נכנם לבקר א ו מ . ש לן  בכו
, מי אבלו ו כי  פנתס אחי
לים. אמר ו גדו י נ  וראה צפר
ת]  ליה אמאי לא ןשקלי
לו בך  להו, אמר ליה אי
לי ל כו ו ל ז  היה מי תוית מ
צא] ו שי גה [  האי. הואי כשג
רע אבל אי ט, ו י י השל  מלפנ
ו . נכנס פנהס אתי אל  לשמו
ה פרי נהו לטו , שקלי  לבקרו
ל לית נהו באפיה. א״  חבטי
 לך בריח כרוחה לשפחים,
ו אל ׳ ו י נ ת  ים יקים עליה• פ
ו חכמים ו ל ר  כל מי שהתי
, ׳ ת דתנינן במתני ו ח פ ט  מ

 ואיסתייעא מילתא דהדור. תימה ללמא מלה מובה מרובה
 והוה ליה לאמויי הא לאמר עולא בעלמא (כרכות
 דף יט. ע׳׳שן לעולם אל יפתח אלס פיו לשטן שנאמר שמעו לבר ה׳
 קציני סלום כו׳ (ישעיה א<: ובגנוםטלי אסור. פי׳ בערוך ס)
 שהוא כלי המתוקן ליטול צפרניס
 וכך שמו ומלשון לגנוסטרא אסור
 משמע שהיה מתיר בין בתער בין
 במספרים ולאו לוקא בשיניה מיהו
 קאמר בגמרא רבי יוחנן לשקלינהו
 בשיניו משמע לוקא בשיניו שרי
 ומימה ללעיל אמרינן הלכה כר׳ יוסי
 כמועל לרכרי הכל ושמא רכי יוחנן
 סבר הלכה כר׳ יהולה ומפרש טעמא
 למחמרינן במועל טפי מבאבל s ולא
 כרב שישא בריה לרב אילי לאמר
 לברים המוחרין כחולו של מועל
 אסורין בימי אבלו ולבינו תם פירש
 לכשס שמומר כשיניו כך מותר ליטול
 צסרניו [בזו] מתבירתה לכל זה חשוכ
 שינוי לענין שבת בפ׳ המצניע >שבת
 דף צל:< ושמעתי בשם רבי שמשון
 בר אברהם שבחול המועל מומר
 ליטול צסרנים לנשים לקתני בירושלמי
 גבי ועושה אשה תכשיטיה במועל
 וחשיב נוטלת שערה וצפרניה וצ״ע
 בהלכות גלולות נמי אמרינן והאשה
 מותרת בנטילת שער לאתר שבעה
 ונראה לבאשה נשואה לוקא קאמר
 ומיירי במעברת סרק על פניה
 וטופלה בסיל שהוא משוס תכשיט
 שלא תנוול על בעלה אבל
 בתספורת ממש אסורה וגם בשם
 רבינו חיים שמעתי שהיה מתיר
 נטילת צפרנים במועל ובהלכות גלולות
) שבעה אסור בגמסטרי  פוסק (י
 בשיניו מותר לאחר שבעה מותר אף
 בגמסטלי ולא ילענא מנא ליה
 לברייתא איירי תוך שבעה אי משום
 לקמני בימי אבלו ה״נ קתני ימי
 אבלו גבי גילות והיינו כל שלשים
 וקאמר כשם שאסור לגלח בימי אבלו
 כך אסור ליטול צפרניו בימי אבלו
 משמע כל שלשים ואי סכרי כר׳ יוסי
 יתירו לגמרי וי״ל לסברי כר׳ יוסי
 ומסתבר להו ראפילו רבי יוסי היה
 אוסר בגמסטרי תוך שבעה לומיא
 למועל או שמא w מעשה לשמואל
 משמע קצת לשקלינהו לטופריה
 תבטינהו באפיה למיירי תוך שבעה
 לוקא לבתוך שבעה היה ובשיגיו היה
 מלקא אמרינן כתר הכי ובגנוסטרי
 אסור משמע לשמואל לא היה
 בגנוסטרי ולא אשכחנא לאסר רק
 תוך שבעה כשהלך רב פנחס לנחמו:
 בקשו ממנו שפה. יש לפרש
 על ילי שינוי לומיא
 לצפרניס ונראה להכא פירוש לוקא

 אהלכה כרבי יוסי במועד ובאבל אידאמר

 שמואל חלכה כדברי המיקל באבל פנחס
 אחוח דמר שמואל איתרע >* ביח מילתא על
 שמואל למישאל טעמא מיניח חזנהו לסופרי
 דהוו נפישן אמר ליה אמאי לא שקלת לתו
 אמר ליה אי ברירית תות מי מזלזלת ביה כולי
הואי 1כשננה שיוצא מלפני השליט ,  האי נ
 ואיתרע ביה מילתא בשמואל על פנחס
 אחוה למישאל טעמא מיניה שקלינהו
 לטופריח חבטינתו לאפית אמר לית לית לך
 ״ברית כרותח לשפתים דאמר ר׳ יוחנן מנין
 שברית כרותת לשפתים שנאמר 2ויאמר
 אברהם אל נעריו שבו לכם פה עם חחמור
 ואני והנער נלכה עד כה וגשתחוה ונשובה
 אליכם ואיםתייעא מלתא דהדור תרוייהו
 סבור מינית דיד אין דרגל לא אמר רב ענן
 בר תחליפא לדידי מפרשא לי מינית
 דשמואל לא שנא דיד ולא שנא דרגל אמר
 רב חייא בר אשי אמר רב בובגנוסטרא אסור
 אמר רב שמן בר אבא הוח קאימנא המית
 דר׳ יוחנן בי מדרשא בחולו של מועד ושקלינהו
 לטופריה בשיניה וזרקינהו שמע מינח תלת
 שמע מינת מותר ליטול צפרנים בחולו של
 מועד ושמע מינת אין בתן משום מיאום
 ושמע מעת מותר לזורקן איני ותתניא
 ״שלשת דברים נאמרו בצפתים תקוברן צדיק
חסיד זורקן רשע טעמא מאי שמא  שורפן ה)
אשת עוברה ותפיל אשד, בי  תעבור עליהן 8
 מדרשא לא שכיחא וכי תימא זימנין דמיכנשי
 לחו ושדי לתו אבראי כיון דאשתני אשתני
 אמר רב יחודח אמר רב זוג בא מחמתן
 לפני רבי ומר זוטרא מתני זוג בא מחמתן
 לפני רבי ובקשו ממנו צפרנים ותתיר לתם
 ואם בקשו ממנו שפה התיר להם ושמואל אמר אף בקשו ממנו שפה גותתיר
 להם אמר אביטול ספרא משמיה דרב י»(פפא) שפת מזוית M לזרת אמר רבי אמי
 ובשפה המעכבת א״ר נחמן בר יצחק לדידי כשפה המעכבת דמי לי ואמר
 אביטול םפרא משמיה דרב ז<(פפא) פרעה שהיה בימי משה הוא אמה וזקנו
 אמה ופרמשתקו אמת וזרת לקיים מה שנאמר 3ושפל אנשים יקים עליה ואמר
 אביטול םפרא משמיה דרב ס<(פפא) פרעה שהיה בימי משה אמגושי היה
 שנאמר 4הנת יוצא תמימת וגר: ואלו מכבםין במועד תבא ממדינת הים:
 אמר רב אםי א״ר יוחנן מ<דמי שאין לו אלא חלוק אחד מותר לכבםו בחולו של
 מועד מתיב ר׳ ירמיח אלו מכבםין במועד תבא ממדינת חים כו׳ חני אין מי
 שאין לו אלא הלוק אהד לא אמר ליה ר׳ יעקב לר׳ ירמיח אסברת לך מתני׳
 אע״ג דאית לית תרי ומטנפי שלח רב יצחק בר יעקב בר גיורי משמיה דר׳ יוחנן
 הכלי פשתן מותר לכבםן בחולו של מועד מתיב רבא יימטפחות הידים מטפחות

 הספרים
 לאחר שבעה: אע״ג דאית ליה תרי ומטנפ׳. מללא משני הכא כמאי עסקינן כשלא כיבסו לפני הרגל ללא שרינן מי שאין לו אלא
 חלוק אחל אלא היכא לכבסו לפגי הרגל אנל לא כבסו לפשע לא שרי משמע למי שאין לו אלא חלוק אחל שד לכבסו במועל אפילו
 פשע ולא כבסי לפני המועל כך נראה לי ובתוספות מסופק בזה ונראה לי להכי משמע מללא מפליג ונראה לגבי אכל לא שרינן כשאין
 לו אלא חלוק אחל להא אפילו אס היו לו מכובסין אסור ללבוש מה שאין כן כרגל צ״ע בכהן ששלמה משמרתו ברגל אס מותר לכבס
 לתנא ללעיל >לף יז:) לתנא כהן ואבל אפילו לתנא לילן אם חל שלישי להיות בעי״ט שאסור ברחיצה על הערב ופירש בקונטרס על
 הלילה בצונן או על חול המועל בחמין ואינו מותר לרחוץ מבעי״ט מיהו כשחל שביעי שלו בערב הרגל לאסור לככס וללחוץ כל היום מותר

 לכבס ברגל וצ׳׳ע אם אמת הוא שמותר מאי טעמא לא תני:
 הספרים

ל אנש פ ש פרמשתקו אמה וורת, לקיים הכתוב ו . פרעה שהיה בימי משה, הוא אמה ווקנו אמת ו יהו ואתו י ו י תרו יעא מילתא והדר בה אליכם. ואיסתי נשו  שנאמר ואני והנער נלכה עד כה ונשחחוה ו
ב להו י ש ח ׳ ו נת הים כו ד הבא ממדי ע ו מ ן ב ו מכבסי . איני והתנינן אל [ עד ל מו ש ו [ ל ו לכבסו בתו ת ו ו אלא חלוק אחד מ ן ל י נת הים כוי. אמר ר׳ אסי אמר ר׳ יוחנן מי שא עד הבא ממדי ן במו  מכבסי
, והנ׳ עד ן מותר לכבסן במו ת ש ו כלי פ וחנן אמר ה דר׳ י . משמי י לכבסינהו לכלהו פי שר מטנ ] ו ג דאית ליי תרי ׳ אע״ ן [מתני נ . ופרקי ו אלא חלוק אחד בהדייהו ן ל י , ולא תני מי שא עד  לכבס במו

 הלכה כרבי יוסי במוטל. לממיר: איהרע ביה מילהא. בסגחס
 אחוה ׳)לפנחס הוה אבל: טייל שמואל לישאל ביה טעמא. ללבר
 על לבו דפנחס: אילו בדידיה הוה. כלומר אילו היית אבל: מי
 מזלזלה ביה כולי האי. באבילות דשקלת לטופרך: ואיהרע ביה

 מילהא. אבילות: שקלינהו לטופריה
 חבטינהו לאפיה. זרקינהו מרוב
 כעס והלר ממס להו לזורקן רשע:
 בריה פרוסה לשפהים. לכתיכ
 ונשתחוה ונשובה אליכם וכן הוה
 דחזרו תרוייהו: סבור מיניה דיד.
 מומר בימי אבלו משום דמאיס לרגל
 לא: גינוסטרי. מספרים: אין בהם
 משום מיאוס. מדשקל ליה בשיניה:
 ושדי ליה לאבראי. ועברה עלייהו
 איתתא אבראי: כיון דאישהני.
 מההוא דוכתא דהוו מעיקרא אישתני
 ולא מזקי: ומר זוטרא משני.
 בברייתא דבקשו ממנו צסרנים כימי
 אבלו ולאו משמיה דרב יהודה:
 ואם בקשו ממנו שפה היה מהיר
 להם. כלומר אנא חזינא לדעתיה אי
 שאלו לגלח השפה היה ממיר להם
 דאין בהם משום בל תשחית פאת
 זקנך (ויקרא יט<: מזדה לזויה. מסוף
 הפה לסוף האחר מותר לגלח שהד
 מעכבת אכילה ושמיה ומאיס:
 ולדידי. דאנינא דעתי כל השפה
 כשפה המעככמ דמי דאנינא לי
 דעמי: פרמשהקו. אממו: אמגושי
 הוה דכהיב הנה יוצא המימה.
 מתלוקת במס׳ שבת (לף עה.) חד
 אמר חרשי להכי יוצא ליאור בשביל
 מכשפות ואידך אמר גידופי להכי יוצא
 שאומר לי יאוד ואני עשיתני:
 ל)מטפחוה ידים. שמנגכין כהן ידים
 משוס דמאיס: ״)מטפחוה הספוג.
 שמנגבין כהן עצמן כשיוצאין מבימ
 המרחץ: 0 ושעלו מטומאהן. במועד:
 מהני׳. דקמני אלו מכבסין אע״ג
 דאית ליה תרי ומטנפי אבל מי שאין
 לו אלא חלוק אחד דכולי עלמא שד:

 כלי

 מסורת הש״ם

 א) עירובי! מו. לקמן יט: ןכ.
 כב. כו: בכורות מט. חולין
) ןכתומת כג. סב:  נ.], ב
) [סנהדרין קב.  ב״מ סח.ן, ג
 ע״ש], ד) נרה יז., ה) [עיי
 סי׳ שכתבו מוס׳ נדה יז. ל״ה
 שורפ! וכו׳ בשס העריך],
 ו) נבהרא״ש לית׳],
 ז) [בילקוט ובע״י ליתא],
 P) [נע״י וגס נתוס׳ שבת
 עה. ד״ה אמגושי כו׳ מוכח
 דהיא משמי׳ דרב],
 נו) תענית כט: לעיל יל. תולין
 קז:, י) לעיל יל., >) נ״א
 לשמואל, ל) [שייך למתג״
 ללעיל יל.], מ) [ג״ו שייך
 שס[, נ) [ג״; שייך שסן,
 ס) [נערך נגסטר וגרסתו
 אמר רנ וננגוסטרי אסור

 וע״ש שהאריך],

 תורה אור השלם
ת ח י ת ת י א ה ר ע ש ר  1 . י
א צ י ה ש ג ג ש ש כ מ ש  ה

: ט י ל ש י ה נ פ ל  מ
 קהלת י ה
ל ם א ה ר ב ר א מ א י  2. ו
ם ה ע ם פ כ ו ל ב ו ש י ר ע  נ
ה ב ל ר נ ע נ ה י ו נ א ר ו ו מ ח  ה
ה ב ו ש נ ה ו ו ח ת ש נ ה ו ד כ  ע
ת כב ה : בראשי ם כ י ל  א

א מ ג ת ן פ י ר י ת ע ר ז ג  3. ב
א ת ל א ן ש י ש י ך ר ק מ א מ  ו
א י י ן ח ו ע ד נ י י ת ד ך ב ד ר  ע
ת ו כ ל מ ה ב א ל ט ע י ל י ש  ד
א ב צ י י ן ד מ ל א ו ש נ  א
ם יקים י ש נ ל א פ ש ה ו נ תנ  י
ד : דניאל ד י ה ל  ע

ר ק ב ה ב ע ר ל פ ך א  4. ל
ת ב צ נ ה ן מ י מ א ח צ ה י נ  ה
ר א י ת ה פ ל ש ו ע ת א ר ק  ל
ך פ ה ר נ ש ה א ט מ ה  ו

: ך ך י ח ב ק ש ת ח נ  ל

ת ו טו ו מ  ש

 הגהות הב״ח
 (א) גם׳ אחוה דמר שמואל
 איתרע ליה מילתא:
) תום׳ ל״ה ונגטסטרי ב ) 
 כוי ונה״ג פוסק תוך
ג) בא״ד או  שנעה אסור: (
 שמא ממעשה דשמואל
 משמע קצת מדשקלינהו
 לטופריה כוי אסור משמע
 דמעשה דשמואל לא היה:

 גליון הש״ס
 גמ׳ אשה עוברה ותפיל.
 עי׳ סנהדרין דף נט ע״א
 תד״ה ליכא: תום׳ ר״ה
 ובגנוםטר׳ יכו' ולא כרב
 שישא בדיה דרב איו״.

 לעיל דף יא ע״נ:

 הגהות הגר״א
 [א] גם' לווית. נ״נ הנחה
 כל שמעכנת ר׳ אמי
 ובשפה המעכבת. כ״ה
 גירסמ בה״ג ועי׳ רא״ש
 מש״ש. (ועמ״ש רבינו

 בא׳׳ח סי׳ תקל״א):

 אן עיי הגי׳ ננה״ג ואילם גי׳ רנינו יותר נכונה. נ! נ״ל דחסר נלנרי רנינו ר׳ אמי אמר שפה נמי נל שמעכנת וכיוצא נה וכוי.



 מסורת הש״ם

 א) וגינוין מה.], ב) כהונות
) ג״ז כשונות קנ.  קכ., ג
 קדושין ט:, ד) לעיל מ:,
 ה) סנהדרין ננ. ע״ש סוטה
 נ. ע״ש, י) סנהדרין קי.,
 ז) שנת קיח:, ח) [קידושין
 לא: יש״ק, ט) ינמות כה.,
 י)!לעיל יג.ן,כ)1ע״כ שייך
 לע״א], ל) !קידושין נ.],
 מ) ועי׳ שי׳ אמר נע״י],
 ג) ןאבונגרי נצ״לן, ס)1שייך
) עיין  לעיל יד. נמשגה), ע
 מהרש״א, פ) [ע״ש הלנה
 נ], 4) שייך לדף יד. נמתני׳,
 ק) צ׳׳ל לוקחין, י) שייך לעיל
 קודס ד״ה אין כותנין,

 ש) ג׳׳ז שייך לעיל,

 הגהות הב״ח
 (א) ו״ט״־ ד״ה כפרת כו׳
 הואיל ולא מזמנה לך

 כלומר:

 גליון הש׳׳ם
 נכי מאן ליטא לן דברצון
 חכמים. עיין תשונמ

 מהרי״ט ת״א סי׳ פג:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] נמ׳ ולא אמרן אלא דלא
 הדר נכט. כלימר דלא יצא
 עכ׳׳ל הערוך כערך ננט
 ועי׳ נפרש׳׳י למפרש
 מלשון צמח. ואיך שיהיה
 הפי׳ ללא הלר שונ ונשמע
 כלפרש״י מעיקרא ננט
 נשמע וכוי ולפענ״ל לנרי
 הש״ס אלו קא מהלרי
 אללעיל לקא משנינן ל״ק
 הא נקלא לפסיק ונו׳ וקא
 מפרש הש״ס נחחילה על
 נמה הוי קלא ללא פסיק
 וכל ליני וחלוקי קלא ללא
 פסיק והשמא קא מהלר תו
 לפרישי לקלא לפסיק לא
 אמרן אלא ללא הלר ננט
 כו׳ ולוק היטנ. ללפ״ז הר
 נ׳ תלוקיס נלנר לכקלא
 ללא פסיק יומא וסלגא אית
 ני׳ וודאי מששא. וקלא
 לפסיק לגמרי ללא הלר
 נניט לית ני׳ שוס ממש.
 וקלא לפסיק להלל ננט
 אף ללא הוי מיומא ופלגא
 נהי רלא נרי גמור הוא
 ראית כי׳ ממש עכ״פ אינא
 לספוקי ניה ולא נפיק
 מתירת חשלא. אולי אית
 ני׳. כנלענ״ר נרור ולוק
 היטב. וראיי׳ גמורה מצאמי
 לפירישי הזה. לביבמית לף
 כ׳׳ה ע״א ליתא להך ולא
 אמרן בתרא יעוש״ה
 וללברינו מיושב משוס
 ללענין להוציא אשה מבעלה
 מיירי ואספיקא לא מפקינן
 והלר ;בט רק ססיקא הוי
 ולריק היטב כי נכון הוא:

 מוסף רש״י
 ואיגרות של רשות.
 פירוש אגרימ שלוס !האורה
 ת״א סי עפ:. שטרי
 פסיקתא. החתן והכלה
 פוסקי! תנאיס שביניהם
 כחובות קב ו וממון
 שפוסקין זה לזה !קדושיו
 ט::. הן הן הדברים
 הנקנין באמירה. נלא
 קנין, שהקידושין הן גמר
 הדנר דנההיא הנאה דקא
 מתחתני אהדדי גמרי ומקני
 (שם!. שכל אחד קינא
 לאשתו ממשה. אל
 תסתרי עס משה (םוהדריו
 קי.:. דומי דמתא. חשודי

יבמות כה.:.  העיר ;

 ־ח: ואלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן
 כלי פשתן. דלא נפיש טירחא: מנופחוה הספרים. של פשתןי): הגי
 איין. אכל שאר כלי פשמן לא: אפילו דשאר מעי. כלומר מטפחות
 דשאר מינין כגון לצמר אע׳׳ג מפיש טירחא שרי לכככן אכל שאר
 כלים לשאר מינין לא אבל כלי פשתן שרי לככס: משיכלי. ספלים:
 מתני׳ קדושי נשים. שכתב בשטר
 הרי את מקודשת לי דאשה נקנית
 בשטרל): דייהיקי. שטר צוואה:
 פרוזבולין. שכותב מלוה בשטר
 שאינו משמט ולא משמיט ליה שמיטה:
 איגרות שום. בכך שמו בית לין
 שלה זו ונחנו לאחים כך וכך נגדו:
 איגרות מזון. פלוני קבל לזון בת
 אשתו: שטרי בירורים. ביררו ב״ר
 חלק זה לזה וחלק זה לזה: גזרוה
 ג״ד. פסקי למין: ואיגרוה של

 רשות. צווי
 גמ׳ כדרב
 זה בשטר:
 קנין: דקא

 בפריה ורביה:

 מהספרים. פירוש להסמפר וכמסמפר לכל אומם שהתירו חכמים
 וי״ג הספרים ומטפחת «)הספגנין וכירושלמי קאמר
 עלה מטפחת הספרים [אין] מכבסין אותן במי רגלים «)מפני הכבוד
 ואין נראה לי להביא ראיה דאיירי ככתכי הקדש דאפילו דאיירי באומן

 וקיום של שלטון:
 גידל. שכותב תנאי
 ניקנין באמירה. בלא
 טביד מצוה. דעוסק
 ״)כפרת בהי. באמנה
 דקאמר דלא מסייע צלותא כלום
 הואיל ולא מזמנה(א) ליה כלומר השתא
 צלינא עלה ולא אסמייעא מילתא:
 אמר. אי לא מנסבא או איהי ממומ
 מקמאי דלא איחד כד מנסבא לאחר
 ואצער בה: או איהו. עצמו ימומ
 מקמי דחינסבא איהי לאידך. ולהכי
 מארס במועל שלא יקדמנו אחר
 ברחמים שממות היא: נחשד בדבר.
 עבירה: להכעיס עבוד. וידעי דלא
 היה: בקלא דפסיק. לא היה ביה:
 קלא דלא פסיק. היה ביה: דומי.
 חשד כמו לא ישא בת דומה (סוטה
: אבל הדר נבט. דכתר ( .  דף ס
 דפסיק התחיל קלא נבט נשמע דמיון
 כמו במסכת תענית (לף ד.) האי
 צורבא מרבנן דמי לפרצידא דתותי
 קלא כיון מבט נבט ופי׳ זה וזה
 לשון צמת: מתני׳ ואם אינו
 מאמינו. המלוה ללוה: או שאין לו
 מה יאכל. לסופר: אפילו בספר
 עזרא. ס״מ של עזרא. ואני שמעתי
 עזרה בה׳ ופי׳ ספר מוגה היה
 בעזרה שממנו היו מגיהים כל ספרי
 גולה: לעצמו. לקיים זה המצוה
 אבל לצכור למכור דדרך שכירות
 הוה חשיב מלאכה כדאמרינן לעיל
 1לף יב.) 0אונכרא דכיון דלאו אגרא
 קשקיל שרשדי בעלמא הוא ושרי:

 וטווה

 הספרים הני אין כלי פשתן לא אמר ליה
 אביי מתני׳ אפילו דשאר מיני אמר בר הידיא
 לדידי הזי לי ימה של טבריה דמפקי לה
 משיכלי דמני כיתנא בהולא דמועדא מתקיף
 לה אביי *6ימאן לימא לן דברצון חכמים עבדי
 דלמא שלא ברצון הכמים עבדי: מתני,
 אואלו כותבין במועד קדושי נשים וניטין

 ושוברין דייתיקי מתנת ופרוזבולין איגרות
 שום ואיגרות מזון שטרי חליצה ומיאונים
 ושטרי בירורין גזרות בית דין בואיגרות של
מותר לארס  רשות: גמ׳ אמר שמואל נ
 אשח בחולו של מועד שמא יקדמנו אחר
 לימא מסייע ליח ואלו כותבין במועד קדושי
לא ,  נשים מאי לאו שטרי קדושין ממש נ
 שטרי פסיקתא וכדרב גידל אמר רב ג<דאמר
 רב גידל אמר רב י כמת אתת נותן לבנך כך
 וכך כמת אתת נותן לבתך כך וכך עמדו
 וקדשו קנו הן הן הדברים הנקנין באמירת
 לימא מםייע ליה ״אין נושאין נשים
 במועד לא בתולות ולא אלמנות ולא

 מיבמין מפני ששמחה היא
 שרי לא מיבעיא קאמר
 לארס דלא קעביד מצוה

 לישא נמי דקא
 שמע דתנא

 לא כונםין
 ולא מיבמ

 לו תא לארם
 לא מיבעיא
 אלא אפילו
 עביד מצוה אםור תא
 דבי שמואל מארסין אבל
 הואין עושין סעודת אירוסין

 מפני ששמחה היא לו ש״מ ומי

 המספר שייך כבוד המסמפרים
 שנותנין אותן כפניהם וכשמסתפרין

 אין כבוד להם במטונפין:
 צ< העולים מטומאה לטהרה.

 במצורע איירי דהא
 מצורע אסור לככס כדאמר לעיל
 >דף טו.) ומסופק אם נאמר כן
 בעולה מטומאת מת ונבילה שצריך
 לכבס בגדיו או אמרינן דוקא מצורע
 הואיל ואסור לכבס כל בגדיו שלו
 מיהו מה שפירש דבמצורע איירי
 ק שיא לן אי אמרינן דמצורע אינו
 נוהג צרעמו ברגל א״כ מאי איריא
 עולים מטומאה לטהרה אפילו בימי
 צרעתו נמי מותר לכבס ברגל דלא
 מצי למימר לא מיבעיא קאמר כדלעיל
 >דף יד:< דאם כן לא שייך שמא ישהו
 קרבנותיהן דכשלמא גילוח הוא
 בשעת קרבן אכל כיבוס לא שייך
 לקרכן דש לומר דכיבוס נמי

 שייך לקרכן:
 מתקיף לה אביי מאן לימא לן.
 ואע״ג דאכיי גוסיה
 שני לעיל מתני׳ אליבא דרבי יוחנן
 אינו סוכר כן: ואלו כותבין
 כמועד. נראה לכל הני הוו דבר
 האבל פן ימות הנותן או העלים או

 ב״ל או ילכו למלינת הים:
 ואיגרות רשות. בירושלמי
 מפרש פריסת שלום
 ויש מפרשים ציווי השלטון כמו אל
 תתולע לרשות (אנומ פ״א מ׳׳י):
 אין כותכ־ן שטרי הוכ. פירשו
 כתוספות הוא הלין שטר
 מכירה להא בהלי אלו כותבין כמועל
 לא חשיכ שטר מכירה ולי נראה להא
 ללא קתני משוס לאין כומבין שטר
 מכירה אלא על הקרקע ואמרינן
 לעיל >דף יג.< אין ק)מוכרין כתיס
 אלא לצורך המועל ולצורך המועל
 פשיטא לשרי והוא הלין אם מכר
 קולס המועל ועתה רוצה לכתוכ
 לשרי במועל להא נמי לבר האבל
 רק אס היה לו אונס ולא יכול
 לכתוב קולס המועל: י<הן הן דברים
 הנקנין באמירה. בפ׳ הנושא
 •ב:< מפורש: ש<ומי אמר

 אמר שמואל שמא יקדמנו אחר והאמר רב
בכל יום ויום בת קול  יחודח אמר שמואל ה,
 יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני שדח פלוני
 לפלוני אלא שמא יקדמנו אחר ברחמים כי
 הא דרבא שמעיה לההוא גברא רבעי רחמי
 ואמר תזדמן לי פלניתא א״ל לא תיבעי רחמי
 חכי אי חזיא לך לא אזלא מינך ואי לא
 כפרת בח׳ בתר חכי שמעיח דקאמר או
 איהו לימות מקמה או איתי תמות מקמיה
 א״ל לאו אמינא לך לא תיבעי עלה דמילתא
 הכי אמר רב משום רבי ראובן בן אצטרובילי
 מן תתורה ומן תנביאים ומן תכתובים מה׳
 אשה לאיש מן התורה דכתיב י ויען לבן

 ובתואל ויאמרו מה׳ יצא הדבר מן הנביאים דכתיב 2ואביו ואמו לא ידעו
 כי מה׳ היא מן הכתובים דכתיב 3בית והון נחלת אבות ומה׳ אשה משכלת
 ואמר רב משום רבי ראובן בן אצטרובילי ואמרי לה במתניתא תנא א״ר
 ראובן בן אצטרובילי אין אדם נחשד בדבר אלא א״כ עשאו ואם לא עשה
 כולו עשת מקצתו ואם לא עשת מקצתו חרתר בלבו לעשותו ואם לא
 חרחר בלבו לעשותו ראח אחרים שעשו ושמח מתיב רבי יעקב 4ויחפאו
 כן על ה׳ אלהיהם חתם לחכעים חוא דעבוד י׳ תא שמע 5ויקנאו למשח
 שמואל בר יצחמ אמר מלמד שכל אחד קינא לאשתו ממשה התם משום
 שנאת תוא דעבוד ת״ש אמר רבי יוסי ״יחא חלקי עם מי שחושדין אותו בדבר ואין בו ואמר רב פפא לדידי
 חשתן ולא חוח בי לא קשיא חא בקלא דפםיק חא בקלא רלא פםיק וקלא דלא פסיק עד כמת ח<אמר אביי אמרת
 לי אם ט׳דומי רמתא יומא ופלגא והני מילי דלא פםק ביני ביני אבל פסה ביני ביני לית לן בח וכי פסק
 ביני ביני לא אמרן אלא דלא פםק מחמת יראה אבל פסק מחמת יראה לא או ולא אמרן אלא דלא הדר נבט אבל
 חדר נבט לא ולא אמרן אלא דלית ליח אויבים אבל אית ליח אויבים אויבים חוא דאפקוח לקלא: מתני, ׳׳יאק
 כותבין שטרי חוב במועד ואם אינו מאמינו או שאין לו מח יאכל חרי זח יכתוב יאיץ כותבין ספרים תפילין
 ומזוזות במועד ואין מגיחין אות אחת אפילו בספר עזרא רבי יחודח אומר חכותב אדם תפילין ומזוזות לעצמו

 וטווה

 עין משפט
 נר מצוה

ב א מיי׳ פ״ו מהלכות  צ
 י״ט הלכה ינ שמג
 לארן עה טוש׳׳ע א״ת סי׳

 תקמה סעיף ה:
 ב [מיי׳ שס הל׳ יד טוש״ע

 שס]:
ג ג מיי׳ פ״ז מהלכומ  צ
 י״ט הלכה טי סמג
 לאדן עה טוש״ע א״ת סי׳

 תקמו סעיף א:
ד ד מיי׳ פכ״ג מהל׳  צ
 אישומ הלכה יג ופ״ו
 מהל׳ וכייה ומתנה הלכה יו
 סמג עשי! מת טוש ״ע

 אה״ע סי׳ נא:
ה ה מיי׳ פ״ז מהלכות  צ
 י״ט הלכה טז טור
 ש״ע א״ת סי׳ תקמו סעיף

 א:
ו ו מיי׳ ס״ז מהלכות י״ט  צ
 הלנה ינ סמג לאוין עה
 טוש״ע א״מ סי׳ תקמה

 סעיף ו:
ז ז ח מיי׳ שם הלנה יג  צ

 טוש״ע שם סעיף א ג:

 תורה אור השלם
ל א ו ת ב ן ו ב ן ל ע י  1. ו
ר ב ד א ה צ י י י ו מ ר מ א י  ו
ע ך ר י ל ר א ב ל ד כ ו א נ  ל
ת כד נ ב: בראשי ו טו  א
ו ע ד א ן ו ל מ א ו ו י ב א  2. ו
א ו ה ה נ א י ת א כ י ן ה י מי  כ
ת ע ב ם ו י ת ש ל פ  בלבקש מ
ם י ל ש ם מ י ת ש ל א פ י ה  ה
ד ד ם י פטי : שו ל א ר ש י  ב
ת ו ב ת א ל ח ן נ הו ת ו י  3. ב

: ת ל כ ש ה מ ש ן א מי  ו
ד י יט י ל ש  מ
ל א ר ש י י ו בנ א פ ח י  4. ו
ל י; ן ע א כ ר ל ש ם א י ר ב  ד
ם ה ו ל בנ י ם ו ה י ה ל  א
ם ה י ר ל ע כ ת ב ו מ  ב
ר י ד ע ם ע י ר צ ו ל נ ד ג מ  מ
: מלכים ב יז ט ר צ ב  מ
ה נ ח מ ה ב ש מ ו ל א קנ י  5. ו

ש ין: ו ד ן ק ר ה א  ל
 תהלים קו טו

 רבינו חננאל
 דלאו כלי פשתן אלא
ן ר מיני א ל ש ש  צמר ו
 זולתי. אמר בר הדיא אנא
י  חזיתי ים טבריא דמקפ
( י בהו ם ב כ מ ו ) י ל כ י ש  לה מ
ומכבסי  מאני דכיתנא (
עדא. י דמו ל ] בחו  בהו
מאן י ו  אמר ליה אבי
ן חכמים ו ן דברצ  לימא ל
ן א ברצו ל ] דלמא ש ד ו עב ] 
י מ ל ש ו ר . י ד  חכמים עבו
ת ספרים ו ח פ ט  תני מ
ן אותן במי  אין מכבםי
 רגלים מפני הכבוד.
ן אותן בנתר  אלא מכבסי
׳ אלו כותבין י נ ת רית. מ בו  ו
שי נשים ו ד ) קי ד ע ו מ ב  ו
ן דיתיקאות י ר ב שו ן ו טי י  ג
גרות ן אי י ל סבו  מתנות פרו
ן ׳שטרי ו  שום איגרות מז
י ר ט ן ש י נ או  הליצה ומי
רות בית י ז ן ג י ר ו  בר
ל רשות. ן איגרות ש  די
ב) י חו שטר י ( מ ל ש ו ר  י
גיאוס. לי ] אומו ן י כר שו ו ] 
 איגרוח שום, שום
ן],  היתומים. איגרוח [מדו
ד נות אלמנה כוי. ע ו  מז
רות בית דין, אלו י ז  ג
ל גרות ש אי ]. ו ן י דיני ר ז ג ] 
לת שלום. ו שאי ת ז  רשו
שי נשים אוקימנא ו ד  קי
י פסיקתא. כמה אתה ר ט  ש
 נותן לבנך כמה אתה
 נותן לבתך כך וכך
ו הן הן ש ד ק ו ו ד מ ע  ו
 הדברים הנקנין באמירה.
ל י איגרות ש שלמ ו ר י ) 
. םן לת שלו ו שאי ת ז  רשו

ו אחר בתפלה. תנא דבי א יקדמנ מ נן ש י כוי. ופרקי נ ני לפלו וצאת ומכרזת בת פלו לד בכל יום בת קול י ו אחר. איני והא איהו דאמר ארבעים יום קודם יצירת הו א יקדמנ מ עד, ש ל מו לו ש ל מותר ליארס בחו א ו מ  אמר ש
ן התורה, ׳שנאמר מהי יצא מן הכתובים, מהי אשה לאייש. מ מן הנביאים ו . אמר רב מן התורה ו ר גרושתו י . אבל מחז ה היא לו ח מ ש ן מפני ש במי י ן ולא מי דת אירוסי ץ סעו ש ו ן ע אי ן כונסין ו ד ואי ע ו מ ן כ  מנשה מארסי
ו ב ל ו או מקצתו או הרהר ב ל ו ו או כ א ש בר אלא אם כן ע ר רב אין אדם נתשד בד מ א ן נחלת אבות ומהי אשה משכלת. ו דעו כי מה׳ היא. מן הכתובים, דכתיב בית והו ! לא י אמו ו ו [ י אב  הדבר. מן הנביאים, הכתיב ו
ו ה ו ד ש ח אמר ר׳ יוחנן ש ל על פניו, ו פו י שמע משה ו י ב ו . והכחי ד נן, החם להכעיס הוא רעבו שראל דברים אשר לא כן על הי אלה־הם. ופרקי יחפאו בני י ב ו טב בעיניו. איני, והכתי י י ו ו ה ו א ש ע ו או ראה אתרים ש ת ו ש ע  ל
ו ד ש י ת ד י ד אמר רב פפא ל ן בו. ו ר ואי ב ן אותו בד י ד ש ו ח ש דאמר ר׳ יוסי יהי חלקי עם מ־ ש ״ ו כך. ת ש ם שנאה ע . ופרקינן התם משו אחד קינא על אשתו ד שכל אחד ו מ ל ב ויקנאו למשה במחנה, מ ת איש. וכהי ש א  מ
ו או נ , אס אינו מאמי עד ב במו י חו ר ט ן ש ץ כותבי באתרא דלית ליה אויבים. אבל היכא דאית ליה אויבים מעיקרא לאו מלתא היא, אויבים הוא דאפקוה לקלא. מתני' א  לי ולא הוה בי. ואסיקנא, בקלא דלא פסיק ו

ו בספר העזרה כוי. ל י אפ ן אוח אחת ו ן מגיהי אי ת, ו ו ז ו מז ן ו י ן ספרים תפל ן כותבי ו מה יאכל, הרי זה יכתוב. אי ן ל י  שא

 (כתובות דף ג!
 שמואל שמא יקדמנו אהר. תימה
 לי אמאי לא משני הא בזוג שני
 הא כזוג ראשון כדמשני פרק שני
 לסנהדרין >דף כב.) ובפרק קמא

 לסוטה (דף ב. ושם):
 וטווה
 בני ישראל דברים אשר
 במחנח לאתרן קדוש ת׳

 לא
 רב



 עין משפט
• נר מצוה  ״

 ואלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן
ח א ב מיי׳ פ״ו מהלכות  צ
 י׳׳ט הלכה יג טוש׳׳ע
 א״ח סי׳ מקמה סעיף ג:

ט ג מיי׳ פ״י מהל׳ אכל  צ
 הלכה א סמג עשין נ
 טוש״ע י״ל שי׳ מ סעיף א:
 ק ד מיי׳ שס הלכה ג
 טוש״ע שס סי׳ שצט
 תעיף [א] 3 ניטוש״ע א״ח

 סימן תקמח סעיף זן:
א ה מיי׳ שם טור ש״ע  ק
 י״ל שימן שצט סעיף
 ו ןוטוש״ע א״ח סימן

 תקמח סעיף יא]:
ב ו מיי׳ שם טוש״ע י״ל  ק

 שם סעיף ת:

 רבינו חננאל
ן י ל  ח״ר כותבים תפי
ם לאחרי , ו ת לעצמן ו ז ו מז  ו
 בטובה, דברי ר׳ מאיר, ר׳
כר מו מר מערים ו דה או  יהו
, ר׳ כותב לעצמו ר ו ז חו  ו
כר מו תב ו מר כו  יוסי או
י ר . או י פרנסתו ר ו כ כ ר  כד
ב חננאל הלכה ר ב ל  ליה ר
י ו כד כ כר כדר מו תב ו  כו
ה אדם על ו טו . ו  פרנסתו
. ציתו כו תכלת לצי רי  י
ב יהודה  אסיקנא אמר ר
כן אמר ר׳ , ו אל  אמר שמו
 חייא בר אבא אמר ר׳
ן ן באב וה אדם בי  יוחנן, טו
תב ו . והלכה כ ן בפלך  בי
. מתני' י פרנסתו כר כד מו  ו
בר את מתו ג׳ ימים  הקו
ו ל בטלה הימנ ג ר  קודם ל
ירת שבעה, קברו קודם ז  ג
ס בטלה מי ה י נ ל שמו ג ר  ל
י ם, מפנ רת שלשי י ז ו ג  הימנ
לה ואינה ת עו ב , ש ו  שאמר
ן קי  מפסקת רגלים פפי
. אמר רב . כר ן י ל ן עו נ אי  ו
א ו ימים ל ל ט ת ב רו י ו  ג
, ו רות בטל י ז ׳ ג . פי ו  בטל
ת גבי לו רות האבי י ז דחו ג  נ
לח ו לג ש ל י  הרגל, ש
ת רו י ז לחי זח מג ו ז  ו
לות. ואם לא גילח  האבי
ו לגלח ר ל ב הרגל אסו ר  ע
 אחר הרגל, כי ימים לא

.  בטלו

 וטווה על יריבו תכלת לציציתו. פירוש ע״י שינד אבל כתפילין
 אי אפשר בשינד שצריך כתיבה תמה ובעשיית תפילין
 וציצית לא איירי במתני׳ ושמא אין איסור ט אם בכתיבה ומדיה ומה
 שנהגו לכתוב כעוגל לא מצינו היתר » וכן פירש בתוספות הרב
 בשם רבו ואפילו על ילי הדחק על
 יהולי אחל שתפוס היה התירו בלוחק
 גס על ילי היפוך שהוא נקלא מצל
 אחר לא היו מתידן וגס אי לא אסור
 משוס מלאכה הא אסריגן s אפילו
 טירתא ללאו מלאכה כפרק קמא
 (דף ל.) מיהו נהגו לומר למתני׳ לא
 אייד על ילי היפוך ויש כותכין על
 ילי חילוק האות וכך היה עושה רכי
 זקני והיו״ל שאי אפשר היה כותב
 בכתב הפוך: רבי יהודה אומר
 מערים. לכאורה מחמיר יותר מרבי
 מאיר שהתיר לאחרים וכתוספומ
 פירשו לרבי מאיר אינו מתיר אלא
 בהערמה ולא הבנמי: דבי יוסי
 אומר כותב ומוכר כדי פרנסתו.
 לשד לגמרי לאתרים כשכר ולוקא
 כלי פרנסמו ולכאורה מיקל מכולהו
 וכן פי׳ הר״א עול פי׳ לכולהו הוי
 שרי כרי פרנסמו לאין לו מה יאכל
 ולא אייד אלא כשיש לו מה יאכל
 ומחמיר רבי יוסי יותר מכולהו ולישנא
 לא משמע הכי להוה ליה למימר אינו
 כותב אלא כלי פרנסתו מיהו כמילתא
 לרכי יהולה קשה נמי קצת להוה ליה
 למימר אינו כותב אלא כלי פרנסתו
 על ילי אחרים או על ירי הערמה
 והשתא מתני׳ אתיא כרבי מאיר דש
 מפרשים לכלי פרנסמו נמי לא משמע
 לאין לו מה יאכל י<שד להואיל לצורך
 מצוה מותר להשתכר בה לבחנם לא
 ירצה לעשומ כן ומתניתין פירש
 בתוספות הרב לפליגא אכולהו ותנא
 אחר הוא וה״ר יונה פירש לאתיא
 כתנא קמא והכי פירושו אין כותבין
 ספדם תפילין ומזוזומ כלי למוכרם או כלי להניחם ועול פי׳ לאתיא
 כרכי יוסי לפי מה שפירש שרכי יוסי מחמיר ואין ראיה מכאן
 שמותר להניח תפילין לללמא רבי מאיר ורכי יהורה לטעמייהו לסבירא
 להו פרק המוצא תפילין (עירוני! לף צו: ושם) שבת זמן מפילין [ורבן
 ורבה בר בר מנה נמי הכי מצי סכד ואע׳׳ג לכולהו אמוראי לפרק
 הקומץ רבה (ממזות דף לו: ושם) משמע לאית להו שבמ לאו זמן תפילין
 הוא אבל ר׳ יצחק בן אברהם היה מביא מן הירושלמי להמיר להניח

 אוטווה על יריכו תכלת לציציתו: גמ׳ ת״ר

 כותב אדם תפילין ומזוזות לעצמו וטווה על
 יריכו תכלת לציציתו ולאהרים בטובה דברי
 רבי מאיר ר׳ יהודה אומר מערים ומוכר את
 שלו והתר וכותב לעצמו ר׳ יוםי אומר כותב
 ומוכר כדרכו כדי פרנסתו אורי ליה רב לרב
 הננאל ואמרי לה רבה בר בר חנה לרב
 חננאל הלכה בכותב ומוכר כדרכו כדי
 פרנסתו: וטוות על יריכו תכלת: ת״ר טווח
 אדם על יריכו תכלת לציציתו אבל לא באבן
 דברי ר׳ אליעזר וחכמים אומרים אף באבן ר׳
 יהודח אומר משמו באבן אבל לא בפלך
 וחכמים אומרים בין באבן בין בפלך אמר רב
 יהודה אמר שמואל וכן א״ר חייא בר אבא
 א״ר יוחנן הלכה בין באבן בין בפלך והלכה
 כותב כדרכו ומוכר כדי פרנסתו: מתני,
 ft< ההובר את מתו שלשה ימים קודם לתל

 בטלה תימנו גזרת שבעה שמונה בטלו
שבת עולה  הימנו גזרת שלשים מפני שאמרו ג
 ואינה מפסקת י רגלים מפסיקין ואינן עולין
 ר׳ אליעזר אומר משחרב בית המקדש ״עצרת
ראש חשנח ויום  כשבת רבן גמליאל אומר ה
לא כדברי (  חכפורים כרגלים וחכמים אומרים ג
 זח ולא כדברי זת אלא יעצרת כרגלים ראש
 חשנח ויוח״כ כשבת: גמ, אמר רב גזרת
 בטלו ימים לא בטלו וכן א״ר חונא גזרת
 בטלו ימים לא בטלו ורב ששת אמר אפילו
 ימים נמי בטלו מ״ט ימים לא בטלו שאם לא
 גילח ערב חרגל אםור לגלח אחר תרגל

 והתניא

 וטווה טל ירינו. החוטין אבל לא בילו בין אצבעותיו ובפלך כלרך
 חול: גמ׳ לאחרים בטובה. ולא בשכר: מערים ומוכר שלו. כן
 עושה כל ימות החג: כדי פרנסהו. בהרווחה ולא מייד במי שאין
 לו מה יאכל: אצל לא באגן. שתולה כחוט כדי שיוכל לשוזרו יפה:

 מתני׳ הקובר מסו שלשה ימים
 קודם הרגל. הואיל ועיקר אבילות
 אינו אלא שלשה ימים: בטלה ממנו
 גזרה שבעה. דלאתר הרגל אינו
 צדך למנות יותר: שמונה ימים.
 קודם הרגל בטלה ממנו גזרמ שלשים
 דהואיל והתתיל יום אמד מן השלשיס
 אינו צריך לשמור כלום לאחר הרגל
 דין שלשים אלא s מותר לאלתר
 בתכבוסת בגיהוץ ותססורמ: שבח
 עולה. אירע שבת בימי אבלו עולה
 למנין שבעה: ואינה מפסקה. דלאחר
 שבמ צדך להשלים שבעה ימי אבלות
 עם השבמ: והרגלים מפסיקין.
 דט קבר ממו שלשה ימים קולס
 הרגל מפסיק האבילות לגמד ולאחר
 הרגל אין משלים כלום: ואין עולין.
 לכי קבר מתו בתוך הרגל ללא בטלה
 ממנו גזרמ ז׳ אין ימי הרגל עולין
 למנין ז׳ ימי אבילות אלא לאחר הרגל
 צריך לישב ז׳ ימי אבילומ זו היא
 סברתי. אבל בהעתק מצאמי ואין
 עולין לכי קבר את מתו שני ימים
 לפני הרגל ללא כטלה ממנו גזרת
 שבעה אין ימי הרגל עולין למנין
 שבעמ ימי אבלו אלא לאחר הרגל
 צדך לישב ה׳ ימי אבלות להשלים
 לשני ימים שנהג לפני הרגל (א) ואני
 אומר בי טעות סופר הוא למה
 שנזכר 8 שלשה ימים לפני הרגל לאו
 לוקא ואפילו שעה אחת לפני הרגל
 בטלה ממנו גזרת שבעה להרגל
 מפסיק: משחרב ביה המקדש.
 שאין לעצרת תשלומין כל ז׳ ואינו
 אלא יום אחד: כשבח. ודינו כשבת

 דעולה ואינה מפסקת: ראש השנה כשבה. הואיל ואינו אלא יום
 אחד: גמ׳ גזרה. שלשים בטלו אבל ימים לא בטלו שלשים יום
 לא בטלו דעדיין תלויין ועומדים: מאי טעמא ימים לא בטלו.
 כלומר באיזה ענין לא בטלו ימים: שאם לא גילח ערב
 הרגל. דכי בטלו גזרת שלשים ואיבעי ליה לגלוחי ערכ
 הרגל ולא גילח: אסור לגלח אחר הרגל. כל שלשים יום:

 והתניא
 דאמר בירושלמי חד בר נש אוכד תפילד כתולא דמועדא אתא לקמיה דרכ חננאל פי׳ שיכתוכ לו לפי שהיה סופר כדאיתא כמגילה (דף יח:<
 שלחיה לקמיה דרבה בר בר חנה אמר ליה זיל הב ליה תפיליך ואת כתב לך דתנן כותב אדם תפילין לעצמו אמא לקמיה דרב אמר ליה
 כתוב ליה פירוש בלא הערמה מתני׳ פליגא על רב כומב אדם מפילין ומזוזה לעצמו הא לאחר לא רב פתר לה בכותב להניח פירוש רב
 מעמיד המשנה להניחם אחר המועד אכל להניחם כמועד שרי וכהלכות גדולות פסק דאסור להניח תפילין בחולו של מועד ולטעם שממעט
 שבתומ דמים טובים מימים ימימה מסתבר שפיר דממעט חולו של מועד ולמאן דדדש (מנחות דף לו:< מלך לאות יצאו שבמומ וימים טובים
 שהן כעצמן אות יש לומר לפי שאין עושין מלאכה כי אם בדבר האבד אבל קשיא למאי דסרישימ לעיל (דף נ. ד׳׳ה משקי0 דמלאכה דחול
 המועד מדרבנן היכי ממעט להו יש לומר הואיל ואוכל מצה ויושב בסוכה אין צדך אות ואם הוא אמת דבחול המועד חייב במפילין יש
 לומר הואיל ועושין מלאכה בו אין אות ומימים ימימה נמי לא ממעט אלא יום טוב דחלוק משאר ימים: הקובר את מתו. להט נקט
 קובר דאבילות מתתלמ משעת סתיממ הגולל כדאמרינן לקמן (דף מ.): שלשה ימים. כך הוא עיקר אכילומ לכמה מילי ואמרינן
 לקמן >שס:) שלשה ימים לבכי: מאי טעמא לא בטלו. הכא הוה נימא טפי לגרוס ימים לענין מאי לא בטלו ואין צדך להגיה דהיא היא:
 שאם לא גילה ערב הרגל בוי. ונראה לי דה״ה לא כיבס ולא רתץ ערב הרגל אם מותר לרחוץ ולכבס מבערכ יו״ט ולא כיבס ולא
 רחץ לא יכבס ברגל והשתא ניחא הא דקתני גזרת שבעה בטלו הא ימים לא בטלו ומיהו קשיא לן דקאמר בסמוך שכשם שמצות
 שלשה מבטלת גזרת שבעה אפילו למנא קמא דמכטלת אפילו ימים שמכיא אכא שאול ראיה למצות שלשים שכטלו לגמד אפילו ימים והד״ן
 פי׳ דדוקא לא גילח אבל לא טכס לא דמותר לכבס אפילו לא כיבס שהוא צורך גדול יומר ואין נראה לי טעמו דאס הוא צורך גדול כ״ש
 שיש לנו לקנסו בשלא עשה קודם הרגל ונכנס ברגל ולפירוש הקונטרס דמפרש לקמן שאס חל שלישי להיות ערב הרגל שאסור ברחיצה
 עד הערב זהו עד שחשכה אם כן לא שייך לקנסו במה שלא רחץ ולא כבס וא״כ ימים לענין מאי לא בטלו גבי שגעה מיהו יש לומר דאם
 לא רחץ ברגל אסור לרחוץ אחר הרגל ועוד יש לומר אגב דנקט סיפא גזרת נקט בדשא גזרמ ועוד נראה לי דדשא ה״פ שלשה ימים
 בטלה גזרמ שכעה הא שני ימים לא כטלה גזרת מ״מ פי׳ אמת מדקאמר כסמוך שכשם שגזרת שלשה מכטלת גזרת ז׳ כו׳ משמע שזה
 פשוט אפילו לת״ק והשתא תימה לי דכי משני שאם לא גילח בו תינח סיפא אבל בדשא דקאמר בטלה הימנו גזרת ז׳ אמאי נקט גזרת
 ולענין מאי קאמר ימים לא בטלו ד״ל דאגב דנקט סיפא גזרת מגא גמי דשא גזרת ועוד נראה לי דרישא ה״פ שלשה ימים כטלה גזרת ז׳

 הא שני ימים בטלו גזרת הא ימים לא בטלו לענין לנוהג דברים שבצינעא:
 והתניא

 מסורת הש״ם

) ןע׳ תוס׳  6) נדר טו., ג
 לקמן כל. ד״ה עצרת],
) תוסס׳ ע״ז לקמן כל.,  ג
) אלא כדי פרנסתו היינו  ד
 כהרווחה שד וכו׳ כן הוא

 גירסת מהרש״א,

 הגהות הב״ח
 (6) רש׳׳־ ד״ה ואין עולין
 כו׳ (ואט אומר ט טעומ
 סופר הוא וכו׳ דהרגל
 מפסיק) מא״מ ונ״נ הדנר
 פשוט שאיזה תלמיד טועה
 כתבו ננליון להא מוכח
 לקמן לף כ ללתנא דידן
 ןדוקא שלשה ימים):
 (נ) תום׳ ל״ה וטווה כו׳
 לא מצינו היתר בזה וכן
 פירש כוי ואפילו ע״י הלמק
על יהורי אתל:  אסור ו

 גליון הש״ם
 רש״י ר״ה שמונה
 יםים וכו׳ מותר לאלתר
 נתבבוסת. עי׳ ינמות לף
 מג ע״א נרש״י ל״ה מקום
 שמומר ועיין לקמן לף כג
 ע״א מוס׳ ד״ה כל שלשים:
 ר״ה ואין עול־ן וכוי ג״־
 לאו דוקא. קשה לי הא
 נהדיא מגואר לקמן דף כ
 ע״א דלמנא דממני׳ להכא
 ג״י דוקא כדאמרי׳ שם
 הלכה כמנא דידן דאמר
 שלשה וצ״ע: תוס׳ ד״ה
 וטווה וכו׳ אפי׳ טידחא
 דלאו מלאכה. עי׳ לעיל דף
 ינ ע״ג תוס׳ דייה מכניס:

 מוסף רש״י
 בטלה הימנו גזרת
 שבעה. שאין צריך להשלים
 אתר הרגל ז׳ ימי אבלות,
 דכיון דעיקר האבלות דהיינו
 ג׳ ימים ראשונים הוו קודס
 לרגל, ניטל הרגל אח
. ו ו טו י ז ו  האחרונים ;
 שמונה. אס קנרו ח׳ ימים
 לפני הרגל, טון דיוס אחד
 של שלשים היה קודם הרגל
 ניטל הרגל ממנו נדרת

 שלשים ישס<.



 מסורת הש״ם

יר טו.] מש׳ שמחות ז ;  א) !
: ו ז ע״ש, ב) ולעיל י  פ״
) לעיל יו., , ג  פסחים ל. וש״נן
ן ני ) לעיל יש. וש״נ עירו  י
 מו., ה) נזיר ה. לט. תעטמ
, 0 נצ״ל ו :  יי• נסנהלרין מ
, [ נ ״ , ו) [תוספתא פ  מרנהן
ד כשתל שמיני שלו ה  ח) ש
נ הרגל מגלח ר  נשנת ע
ע״ש ואילי תל שלשים נוי  נ
 כצ׳׳ל וכ׳׳ה נירושלמי ור״ל
׳ אנא שאול ש״ל כן וא׳׳כ  אפי
 מונח רהטעס הוא משוס
ל הרגל. העחק מחילופי ו נ  נ
נ ר ע נ נ ר ע נ ) מ  גרסאומ, מ

 י׳׳ט כצ״ל צ״ל ולקאמר,

 הגהות הב״ח
 (א) רש״• ל״ה שכשס
ת שלשה מנטלת ו צ מ  ש
י קנר נ ת שנעה ל ר י ז  ג
ת ו צ ) דייה כך מ ב ) :  מתו
) ד״ה ג  שנעה מנטלת: (

י עולה: ע י ב  ויוס ש

 גליון הש׳ים
א ה ל ע ב ן ש ם׳ למני  ג
א נהגא ל  קמ־בעיא ל׳ ד
ת שכעה כרגל. עי׳ ו צ  מ
נ ׳ ג ע׳ ף נ  לקמן ל
 תיס׳ ל״ה יש אבילות
ר ו ס א ׳ ר״ה ש ם ו : ת ת נ ש  נ
י ע י בשב י ו כו צה ו  ברחי
. צ״ל ל א שאו ב א  ל
ד והרי״ם ׳ ׳ א : כ י נ  ונשמי
׳ לקמן לף ש וכוי. עי ר י 8 
ג ע״א תיש׳ ל״ה ואמר  נ
ו ת כ א ל מ ה ו ״  לאחותה: ר
ל. ר לעי מ א ׳ אע״נ י כו  ו
 תמוה לי הא הכא מקילי׳
 רק אחר ששלמו ז׳ ימים

׳ג:  מתחילת אכילות וצע׳

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

] תום׳ ל״ה והתניא כו׳  א
 ושמא משוס לנרייתא
ר לשון נטלו וקאמר י נ  מו
דה ימיס לא נטלו כיי. י  לל
 נוונתס למש״ה לא קאמר
 הש״ס נתנאי לניחא ליה
 למימר נלשון והתניא משוס
 למייתי סייעתא לר״ה
 ולאפוקי מר״ש להא ר״ש
׳ ׳ לשון נטלו לממני  פי
ו ותייק ל ט  למשמע נ
י נקט לשון מ א ; מ י ד נ  ל
 נטלו ואפייה קאמר ללא
ר״ש  נטלו ימיס וזה ללא נ
 אלא נר״ה. ולזה נתכוון
 רש״י נל״ה והחטא
 סייעתא כנלע״ל ולו״ק.
 ונשוי׳ת מקוס שמואל 1סי׳
ד התוס׳ על נ ן ל  מא) הני
 לרך רחוק ילפינך כתנתי
 פה הנלע׳׳ל. אחרי שנים
ת שכתבתי זה נלפס ו נ  ר
ל וראיתי ר יל לו  ספ
 שכוינתי ללעתו נזה
] כד״ה אתיא  והנאט: ב
ע מנזיר יכו׳ ר ע פ ר  פ
נ לא פירש  ונתוספות הר
ד נ ! ר ן מורי נ נ ו ׳ ׳ ; . ן  נ
ר הקולס נשם ו נ י ל  התוס׳ נ
 הירושלמי לאסור לגלת
ש שהוא כ״ט לאנילזת ״ ע  נ
ת י שי  שאסור לגלה וללא נ
 האתרוניס ז״ל שנשאו ראש
 להקל בזה. כי מי יקל ראשו
 נגל ירושלמי המפורש
 נאתרא ללא פליג עליה
 תלמולא לילן יעיין שו״ת
 כרס שלמה סי׳ כח ובל״מ

: ז אומ ל  בי״ל סי׳ ש״

 •ט: ואלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן
 והחניא. סייעמא: שכשם יא< שגזרה שלשה מבעלה שבעה. דכי
 קבר מתו שלשה ימים לפני הרגל אינו יושכ לאחר הרגל כלום: כן
5) גזרה שבמה מבעלה גזרה שלשים. דכי קכר מתו שכעה ימים ) 
 קודם הרגל כטלה ממנו גזרת שלשים דאפילו לא גילח ערכ הרגל
 מגלח אחר הרגל: ויום «) שבעה עולה
 לכאן ולכאן. דחשיכ נמי שמיני:
 כיון שעמדו מנחמים מאצלו. היינו
 ביום ד: כמאן כאבא שאול. דאמר
 עולה לכאן ולכאן דחשיב נמי שמיני
 דמכטל ממנו גזרת שלשים: ומודים
 הן לאבא שאול. כיום שלשים לקכורת
 מתו דמותר לגלח דלא בעינן שלשים
 שלימין דאמרינן מקצמ היום ככולו:
 מגלן. דשלשיס יום אסור בגילוח:
 ראשיכם אל חפרעו. הא שאר
 אבלים חייבים משמע: הכל מודים.
 אפילו אבא שאול דאמר מקצת היום
 ככולו: שאסור ברחיצה עד הערב.
 דודאי שלש שלימין כעינן עד הערכ
 ולערב רוחץ בצונן או ימתין עד חולו
 של מועד וירחץ בחמין: למבין שבעה
 לא קמבעיא לי. דודאי אינו עולה
 דודאי לא נהגא מצות שבעה ברגל
 דהא אינו אסור בנעילת הסנדל ואינו
 נוהג בכפיימ המטה: דהא נהגא
 מצוס שלשים ברגל. דהא ברגל נמי
 אסור בגיהוץ ובתספורת כשלשים:
 ואין רבים מסעםקין עמו. כלומר
 אין צריכין לנחמו אחר הרגל
 שכבר נחמוהו שכעה ימים ברגל:

 כל

 •וי ותתניא איתקובר את מתו שלשה ימים מודם
 לרגל בטלה תימנו גזרת שבעה שמונה ימים
 קודם לרגל בטלה הימנו גזרת שלשים
 ומגלח ערב הרגל אם לא גילח ערב הרגל
 אםור לגלח אחר הרגל אבא שאול אומר
 אמותר לגלח אחר חרגל שכשם שמצות

 שלשת מבטלת גזרת שבעת כך מצות
 שבעה מבטלת גזרת שלשים שבעה והאנן
 שמונת תנן ״קםבר אבא שאול מקצת היום
 ככולו ויום שביעי עולה לו לכאן ולכאן
אמר רב חםדא אמר רבינא בר שילא ,  ג

 בהלכח כאבא שאול ומודים חכמים לאבא

 שאול גכשהל שמיני שלו להיות בשבת ערב
 הרגל שמותר לגלח בערב שבת כמאן אזלא
 הא דאמר רב עמרם אמר רב אבל כיון
 שעמדו מנחמין מאצלו מותר ברחיצה כמא

 כאבא שאול אמר אביי חלכח כאבא שאול
 ביום שבעח ומודים חכמים לאבא שאול
 ביום שלשים דאמרינן מקצת חיום ככולו
 רבא אמר הלכת כאבא שאול ביום שלשים
 ואין הלכה כאבא שאול ביום שבעה ונהרדעי
 אמרי י הלכה כאבא שאול בזו ובזו ל<דאמר
 שמואל הלכה כדברי המיקל באבל שלשים

 יום מנלן יליף פרע פרע מנזיר כתיב הכא 1ראשיכם אל תפרעו וכתיב תתם
 2גדל פרע שער ראשו מה להלן שלשים אף כאן שלשים ותתם מנלן ה<אמר

 רב מתנת יםתם נזירות שלשים יום מאי טעמא אמר קרא 2קדוש יהיה יהיה
 בגימטריא תלתין הוו אמר רב הונא בדיה דרב יהושע הכל מודין י כשחל
 שלישי שלו לחיות ערב חרגל שאםור ברחיצה עד הערב אמר רב נחמית
 בריה דרב יחושע אשכחחינחו לרב פפי ולרב פפא דיתבי וקאמרי חלכח
 כרב הונא בריה דרב יהושע איכא דאמרי אמר רב נחמיה בריה דרב יוסף
 אשכחתינהו לרב פפי ולרב פפא ולרב הונא בריה דרב יהושע דיתבי וקאמרי
 חכל מודים שאם חל שלישי שלו להיות ערב חרגל שאםור ברחיצה עד
 חערב בעא מיניח אביי י<(מרבא) קברו ברגל רגל עולח לו למנין שלשים או
 אין רגל עולח לו למבין שלשים *למנין שבעח לא קמיבעיא לי דלא נחגא
 מצות שבעח ברגל כי קא מיבעיא לי למנין שלשים דקא נחגא מצות
 שלשים ברגל מאי א״ל אינו עולת איתיביח ׳יתקובר את מתו שני ימים
 קודם הרגל מונח חמשה ימים אחר תרגל ומלאכתו געשית ע״י אחרים
 ועבדיו ושפחותיו עושים בצינעא בתוך ביתו ואין רבים מתעםקין עמו

 שכבר

 והתניא. כניחותא הקוכר את מתו כר. הקשה כתוספות הרכ
 אמאי לא קאמר כתנאי ורכ ששת כאכא שאול ורכ הונא
 כמנא קמא אז ושמא משוס דכרייתא מזטר לשון כטלו וקאמר לדידיה
 ימים לא בכולו א״כ לא סבירא הכרייתא כרכ ששמ דרכ ששמ קאמר

 ימים נמי בטלו משוס דלשון בטלו
 משמע בכולו כן נראה לי:

 הלכה כאבא שאול. נראה
 דהלכה כמומו בכל מאי
 דפליג אתנא קמא בין כמקצמ היום
 ככולו בין לענין אס לא גילח מדלא
 מפליג כהלכה כאכא שאול במקצת
 היום ככולו ולא בגילח הרי״ן כירושלמי
 מקשה לרבנן דאבא שאול מה כין
 יום שלשים ליום שמיני דקאמר מקצת
 היום ככולו ומגלח ערב הרגל ויום
 שלשים לא אמר מקצת היום ככולו
 שיהא מגלח כו ומשני משוס ככוד
 הרגל התירו תדע יי) שהרי חל שמיני
 שלו בערב הרגל מגלח ערב הרגל
 ואילו חל שלשים בשבת אינו מגלח
 בערב שבת: אתיא פרע פרע
 מנזיר. יש שאומרים שאסור לאבל
 להיות סורק ראשו לאתר שבעה משום
 דאמריגן (נזיר לף מכ.) נזיר חופף
 ומפספס אבל לא סורק ואנן ילפינן
 מנזיר ואין נראה כלל דהא בנזיר
 אסור ודאי שאפילו מלש שערו אסור
 אבל לענין אכילות שהוא משוס יפר
 לא ובשעת מעשה שאלתי ממורי
 ריב״א והתיר לי והר״ר יום טוב פירש
 כיון דקיימא לן מקצת יום שבעה
 ככולו ועולה לכאן ולכאן מקצת היום
 ככולו דכול לגלח כיוס עשרים
 ותשעה -I ובתוספות הרב לא פירש
 כן דלא אמרינן שיהא יום שבעה
 לשני ימים לעגין שלשים יום:
 תלתין הוו. ולכר פדא דאמר
 בנזיר כפ״ק (לף ה.) נזיר
 להזיר כ״ט אסור שלשים שרי ונזירות
 הוא עשרים ותשעה יום לדידיה א״כ
 סכר על כרחך כדסירש אכא שאול
 מיהו יש לומר לכתחילה אינו מגלח
 בנזיר עד שלשים יום מדרכנן
 כדמשמע הכא ובירושלמי מקשה מן
 המשנה >שם דף נח.) דאמר גלח כיוס
 שלשים יצא ומשני תמן לשעכר הכא

 ממחילה והיינו כדפרישימ:
 שאסור ברהיצה עד הערב.
 פי׳ בקונטרס ולערב
 יכול לרחוץ גופו בצונן אי נמי פניו

 ידיו ורגליו אבל כל גופו בחמין לא דאסור לרחוץ בי״ט א״נ יש לפרש בחמי טכריא א״נ לשטוף מומר כדאי׳ פרק כירה (שבמ דף לט: ושס< אי
 נמי בחמין שהוחמו בקרקע ואמר בפרק כירה מחלוקת בחמין שהוחמו בכלי יא״ת מאי שנא דלא אמרינן מקצת היום ככולו בשלישי ובשביעי
 לרבנן s ובשביעי לאכא שאול שרינן על ידי מקצת היום ככולו וכי תימא משוס דאפשר לרחוץ ביו״ט ולא יהא ניוול חינח רחיצה אלא כיבוס
 מאי איכא למימר ואין נראה לר״י דכיבוס שרי בשלישי ד״ל דבאבילוח שבעה חמיר טסי בה״ג מפרש הוא הדין רביעי וחמישי אסור עד
 הערכ ע״כ פי׳ בתוספות s והרי״ט פירש עד הערב היינו ״)מבערב י״ט ולאפוקי דלא שרי מן הבקר ונראה דהוא הדין בכיבוס מומר לערכ
 מעי״ט ולפירושו נראה דשבעה קודם הרגל אליבא דרכנן מותר מכערכ י״ט ומדקאמר הכל מודים פירוש אפילו אבא שאול דשרי בשכיעי
 מן הבקר הכא מודה לרבנן דלא שרי מן הבקר אלא יש לו דין שביעי לרבנן: קברו ברגל רנל עולה לו מן המנין שלשים או אינו
 עולה. פירש במוספומ להוא הלין למיבעיא לן בקברו שני ימים קולס הרגל וקשיא לן להא בסמוך משמע דפשיטא בקברו שני ימים קודם
 הרגל לקאמרינן מאי לאו אסיפא לא ארישא משמע לברישא ניחא ליה ושמא היה הרב רוצה לומר לתרוייהו מיבעי ליה וכי פשיט בעי
 למיפשט הכל ומשני רלא מיפשוט הכל: דלא נוהגין מצות שבעה ברגל. ימיהו לכלים שכצינעא נוהגין כלמשמע פ״ק לכתובות >דף ד.
 ישם) לקאמריגן כל אומן הימים הוא ישן בין האנשים והיא ישינה בין הנשים מסייע ליה לרבי יוחנן וכן פירש הרב בשם רבו ממתני׳ מצי
 למיפשט לאינו עולה למנין שכעה לקתני מפסיקין ואין עולין ולכל הפתות איירי לענין שכעה ומיהו יש לומר לנותן טעם מנין לו פשוט
 למתניתין איירי שאינו עולה למנין שבעה אימא לענין שלשים: ומלאכתו נעשית ע״י אהדים. אפילו בכיתו s אע״ג לאמר לעיל בפ״ב

 !דף יא:) הימה מלאכתו ביל אחרים בתוך ביתו אסור לעשות בכתיהם מותר ד״ל להכא מייד בלבל האבל:
 שכבר

ת גילוח ו ם רהא קים ביה מצ ז נתר״י. כי חיבעי לך שלשי לוח דהיא פח״ ת אבי ן שבעה אינו עולה, דהא לא נהג ביה מצו י י י למנ א ד ם או לא. ו י ש ל ן ש י י ו הרגל למנ ל עולה ל ג ו בר ר  מרבה קב
ם הן. טי דברים פשו ן ו נ ן וטרי נ י ם ושקל ן שלשי לו למני ו אפי ם. אמר ליה אין עולה ל ת שלשי  שהיא מצו

 עין משפט
 נר מצוה

י  קג א ב ג מיי׳ פ״
 מהלכות אבל הלכה ה
ש״ע י״ל סי׳ שצט  י ז טו
׳ע א״מ סי׳ ף ג [וטיש׳  סעי

:  תקמח סעי׳ חן
ו מהל׳ אבל ״ פ  קד ד מיי׳ [
י ה״ז סמג פ״  הל׳ יב! ו
ר ש״ע י״ל  עשי! לרבנן נ טו

ף א:  סי׳ שצה סעי
ג מהל׳ ״ ה ה מיי׳ פ  ק
ת הלנה א סמג דרו ; 

: ב  לאדן ר
ו ו מיי׳ ס״י מהלכות אנל  ק
׳ע א״מ  הלכה ו טיש׳
ף י וטוש״ע  סי׳ תקמת סעי

ף ה: ״ר סי׳ שצט סעי  י

 תורה אור השלם
ל ה א ש י ר נ מ א י  1. ו
ר ז ע ל א ל ן ו ר ה  א
ם כ י ש א ו ר י ר בנ מ ת י א ל  ו
א ם ל כ י ד ג ב ו ו ע ר פ ל ת  א
ל ע ו ו ת מ א ת ל ו ו מ ר פ  ת
ם כ י ח א ף ו צ ק ה י ך ע ל ה  כ
ת ו א כ ב ל י א ר ש ת י י ל ב  כ

ף יי: ר ר ש ש ה א פ ר ש  ה
 ויקרא י ו
ר ע ו ת ר ז ר נ ד י נ מ ל י  2. כ
ד ו ע ש א ל ר ר ע ב ע א י  ל
ר י ז ר י ש ם א מ ן ת ה א ל  מ
ע ר ל פ ד ה ג הי ש י ד ן ק י  ל
ר ו ה ב ד מ : כ ו ש א ר ר ע  ש

 רבינו חננאל
ן עליה, והתניא נ  ומקשי
ל ג ר בר את מתו קודם ל  הקו
ירת  ג׳ ימים בטלה הימנו גז
נה ימים קודם  שבעה, שמו
ירת ו ל בטלה הימנו ג  לרג
ם, ומגלח ערב  שלשי
 הרגל. [ואם לא גילח אתר
, אסור לגלח אחר  הרגל]
מר ל או ו א  הרגל. אבא ש
 אף מגלח אחר הרגל.
ה ש ל ת ש ו צ מ ם ש ש כ  ש
ירת שבעה, ו  מבטלת ג
ן שקיים מצות ו מר כי ו  כל
ת ת דיי לו, כך מצו לו  אבי
רת ו ת ג ל ט ב  שבעה מ
ן כך נ ם. ומקשי  שלשי
ת שבעה, והאנן  מצו
נן אבא נה חנן. ופרקי  שמו
ל סכר מקצת היום ו א  ש
עי יום השבי , א) ו לו  ככו
ן שבעה, י ו למני  עולה ל
ו ל עי כו  •שאר יום שבי
ם, ן שלשי י ו למני  עולה ל
ם י ש ל ת ש ן שקיים מצו ו כי  ו
 כמקצת היום דיי לו.
 •מגלח ערב הרגל, ואם לא
 גילח ערב הרגל מגלח
ו אמר  לאחר הרגל. ו
, ל  הלכתא כאבא שאו
א לרב דאמר ימים לא  קשי
ב כי ק ר י ר פ ו ( 3 .  בטלו
 קאמרי• הלכתא כאבא
ך ן צרי ל בשבעה ואי ו א  ש
גי ן דפלי נה כרבנ ב)שמו  ו
ם חכמים די מו  עליה. ו
ל ביום ל׳ ו א  לאבא ש
.  שמקצת היום ככולו
 ואסיקנא הלכתא כאבא
ן י בי ע י ן ביום שב ל בי ו א  ש
ם, דמקצת  ביים שלשי
לי . והני מי לו  היום ככו
ם ו בתשל ם שבעה ו  בתשלו
ל ג ם, אכל בומן שהר  שלשי
ת לא. כרב לו  מפסיק האבי
שע הו ב י ר  הונא בריה ד
דים שאם חל  דאמר הכל מו
ו להיוח ערב ל י ש ש י ל  ש
ד ר ברחיצה ע  הרגל שאסו
ן הלכחא נ  הערב, ואמרי
ב הונא כריה דר׳  כר

 יהושע. ג) בעא מיניה אביי

 אן אולי צ״ל ומקצת יוס השניעי וכוי. נ) נראה מוה שהיה לו נירסא אחרת נסוגיין ולפי גרסא וו משמע להלכה כר3 בוה לימיס לא נטלו ועי׳ נלמנ״ן בפיה״א שהאדך להוכיח להלכה כאנ״ש בנולהו ע״ש. ג< והדין לאמדנן נגמרא דמוליס
 חכמים לאנ״ש כשפל שמיני שלו וכוי שמיתר לגלח נע״ש נתנו רנינו להלן דף כג ע״נ ומש״כ שס נל׳ דינינו שמיחד לגלח ניום ששי טס״ה וצ״ל גע״ש.
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 קז א טוש״ע י״ד סימן
 שצט סעיף ג [ואריח

 סי׳ חקמח סעיף י]:
 כ מיי׳ ס׳׳י מהלכות
 אגל הלכה ת טוש׳׳ע

 י״ד שס:
 ג מיי׳ שס הלכה ג
 שמג עשין דומן נ
 ולאמן עה טושי׳ע שס
 סעיף א !ואו״ח סי׳ מקמח

 סעיף י):
 ד [טור י״ד סי׳ שעה!:

 קי ה ו מיי׳ שס פ״ז הלכה
 א סמג שס טיש״ע י״ד

 סימן מג סעיף א:

 תורה אור השלם
 1 . והפכתי חגיכם לאבל
 וכל שיריכם לקינה
 והעליתי על כל מתנים
 שק ועל בל ראש קרחה
 ושמתיה כאבל ןחיד

 ואחריתה כיום מר:
 עמום ח י

 רבינו חננאל
 ומסקנא דשמעתא הילכתא
ו ל ה הנקבר אפי ש ע מ  ל
ל  שעה אחת קודם לרג
לוח ו גורח אבי  בטלה הימנ
ק רבינא והלכחא  [כדפסי
׳ יום אחד או שעה  אפי
 אחת]. אבל (הנקבר)
ילא בר] ברגל, לא חי  [הקו
ת אלא אחר לו  עליה אבי
מי ת י ע ב  הרגל. ונקיט ש
ן ו ב האחר ום טו לות מי  אבי
ג אע״ ב שני, ו א יום טו  שהו
ות] ל[  דלא נהיג ביה אבי
עצרת ן שבעה. ו י  עולה למנ
ש השנה ויום א ר  ו
ן  הכיפורים מפסיקי
ת כרגלים. (כדפסיק לו  אבי
ו יום ל נא והלכתא אפי  רבי
 אהד או שעה אתת).
ת לו מ מר מי ש  נמצאת או
ך הרגל, נקיט  מת בתו
ל ב שני ש ו ום ט  שבעה מי
אף על , ו ן ב האחרו ו  יום ט
ן נוהג י אי ב שנ ום טו  פי שי
 בו אבילות. ונקיט (ליה!
ומא דמית  [לי] מההוא י
ב ליה י מאן דשכ  ביה. ו
ל י ש ב שנ ו א ביום ט ב כ  ש
ן או ביום ו ב האחר ו  יום ט
ג נהי ב שני דעצרת, א) ו  ט
ו ביום, רהוא ת] כ ו לן  אבי
 יום קבורה, והוא
ב יתא, דכתי רי  מדאו
 ואכלחי חטאת היום,
ב נמי ואחריתה כיום כתי  ו
 מר. והוא יום תמיתה,
 הלכך יום מיתה
ב שני ו ום ט י תא ו י י ר  מדאו
יתא רי , אתי דאו ן  מדרבנ
, ונהיג ביה ל דרבנן ט ב מ  ו
ן י י . מנ ומי ר י א ש לות כ  אבי
א שבעה, לות שהי  לאבי
 שנאמר והפכתי חגיכם
ה אף ע ב  לאבל, מה תג ש
ן י י לות שבעה. ומנ  אבי
ה רתוקה שאינה ע ו מ ש  ל
 נוהגת אלא יום אחד, כבר
ב האבל לחג, ש הכתו  הקי
א חג, ו עצרת שהו מצאנ  ו
ר א יום אחד. ת״  והו
עה קרובח נוהגח  שמו
עה ם, שמו שלשי  שבעה ו
 רחוקה אינה נוהגח אלא
ו ז אי ו קרובה ו ז  יום אחד. אי
ך  חיא רחוקה, קרובה בחו
, רחוקה רחו ם לקבו י ש ל  ש
י ר׳ ם, דבר  לאחר שלשי
 עקיבא. וחכמים אומרים
ו נוהגת ו ואחת ז  אחת ז
ם. אמר רבה שלשי ח ו ע ב  ש
 בר בר חנה אמר ר• יוחנן,
צא  כל מקום שאתה מו
ל] ורבים ד ןמקי  יחי
ל י המקי  כוחיה לעולם כדבר
עה על אמו, אפיי שמו ו ו  אבי
. רהא רב חסדא ן כוותייהו  ל

 ואלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן כ.
 נתעםקו בו בדגל. תנחומין וכרכה כשורה והרי״נו שככר

 לפירש לענין הבראה חולק על מחזור מדטר״י שפירש
 בשם רש״י שהיה אומר s שאין עושים הבראה ברגל הואיל וליכא
 אבילות ולאחר הרגל נמי לא יעשוה הואיל ובמלה סעולה ראשונה
 פי׳ למספקא ליה לרש״י אי הבראה
 במועל אי לאחר המועל לשמא
 הבראה אינו עסקי רבים הואיל
 דחיר יכול לעשות ועל הבראה פירש
 לקמן כל יום ראשון אסור לאכול משלו
 אפי׳ אוכל שתי פעמים כיום להא לא
 קאמר גמרא סעולה ראשונה אלא

 יום ראשון:
 שלשה ימים אחרונים אץ רבים
 מתעסקין בו. פירש
 כתוספות להוא הלין למלאכתו נעשית
 ע״י אחרים: אמר דבי יוחנן
 אפילו יום אחד אפי׳ שעה אחת.
 קשיא לי להא אית ליה לר׳ יוחנן,)

 הלכה כסתם משנה:
 מה חג שבעח. ובירושלמי לייק
 אימא שמונה כשמונה לחג
 ומשני שמיני רגל בפני עצמו הוא
 ומויעש לאביו אבל שבעמ ימים
 (כראשית 5) לא מצי לאתויי להמס
 קולס קבורה היה ובירושלמי משני
 לאין למילין מקולס ממן מורה והמס

 בירושלמי מייתי קראי מובא:
 כל מקום שאתח מוצא יחיד מקיל
 ורבים מחמירץ. והוא הלין
 יחיל מתמיר ורבים מקילין הלכה
 כרכים ומשוס להכא איירי ביחיל
 מקיל נקימ הכי וכל מקום לאו לוקא
 לכהרכה מקומומ פוסק כלכרי היחיל
 והיכא לאתמר אממר ועול רבעירוכ
 אומר הלכה כלכרי המקיל אפי׳ לגבי
 רכים מיהו התם היינו ריכ״ל ולא רכי
 יוחנן פר׳ מי שהוציאוהו(עירובי! מו.):
 יהידאה חיא. ואף על גכ
 ללעיל נקימ וחכ״א:
 5<אייבו קיים. עליין לא השיכומיך

 על אייבו כך פי׳ בקונטרס
 וקשה שהיה לר׳ חייא לומר אמך
 קיימת ולא אימא למשמע אמו של ר׳
 חייא ועול לרב היה לו להשיב אבא
 ולא היה לו לקרות אביו בשם אייבו
 ונראה שר״ח גורס א״ל אבא קייס
 א״ל אבא קיים אימא קיימת א״ל אימא
 קיימת פירש ר׳ חייא היה שואל על
 אביו ואמו ורב היה משיב לו על
 אביו ואם שלו ואין לנו להקשות מה
 לנו לומל לרב בר אחוה לרבי תייא
 ובר אחתיה בשלמא לפירוש ראשון
 הביאו לומר מה היה חושש ר׳ חייא
 על אכיו ועל אמו של רכ כי לפירוש
 זה נמי י״ל להוצרך יפה שלא מאמר
 מה היה לו לרב להשיב על אביו
 ואמו שלו כמו כן היה לו להשיב שאר
 בני אלם קיימין אבל השתא קמ״ל
 שהיה משיב לו לפי שהיה אחיו של
 ר׳ חייא ונוח לו להשמיעו חלשוח
 טובות ללא לימא צא ובשר לקרובים
 כלאמרינן בריש פסחים (לף ג: ושס)
 צא וכשר לסוסים ולחמורים ד״ג אמל
 ליה אכא קייס אמר ליה אימא קיימח
 א״ל אימא קיימת אמר ליה אבא קיים
 וכפר״ח וכענין שפירש ר״ח לגירסת

 שכבר נתעםקו בו ברגל כללו של דבר כל
 שהוא משום אבל רגל מפםיקו וכל שהוא
 משום עסקי רבים אין רגל מפסיקו קברו
 שלשה ימים בסוף הרגל מונה שבעה אחר
 הרגל ארבעה ימים הראשונים רבים מתעםקין
 בו שלשח ימים חאחרונים אין רבים
 מתעםקין בו שכבר נתעםקו ברגל ורגל עולח
 לו מאי לאו אםיפא לא ארישא איתיביה
 רגל עולה לו למנין שלשים כיצד קברו
 בתחילת הרגל מונה שבעה אהר הרגל
 אומלאכתו נעשית על ידי אחרים ועבדיו

 ושפחותיו עושין בצנעא בתוך ביתו ואין
 רבים מתעסמין בו שכבר נתעםקו בו ברגל
 ורגל עולת לו תיובתא כי אתא רבין אמר
 רבי יוחנן באפילו קברו ברגל וכן 8אורי ליח
 ר׳ אלעזר לרבי פרת בריח אפילו קברו
 ברגל ת״ר איקיים כפיית המטה שלשת ימים
 קודם תרגל אינו צריך לכפותח אחר תרגל
 דברי רבי אליעזר וחכמים אומרים אפי׳ יום
 אחד ואפי׳ שעת אחת א״ר אלעזר בר׳ שמעון
הן הן דברי ב״ש הן הן דברי בית חלל שבית 8 

 שמאי אומרים שלשה ימים וב״ה אומרים
 אפי׳ יום אהד אמר רב הונא אמר ר׳ חייא בר
 אבא אמר ר׳ יוחנן ואמרי לה אמר יא) נ<(ליה)
 ר׳ יוחנן לר׳ חייא בר אבא ולרב חונא אפי׳
 יום אחד אפי׳ שעה אחת דכא אמר גיהלכה
 כתנא דידן דאמר שלשח רבינא איקלע
 לםורא דפרת א״ל רב חביבא לרבינא תלכתא
 מאי אמר ליח אפי׳ יום אחד נואפילו שעת
 אחת יתיב רבי חייא בר אבא ורבי אמי ור׳
 יצחק נפחא אקילעא דרבי יצחק בן אלעזר
 נפק מילתא מבינייחו ימנין לאבילות שבעה
 דכתיב 1והפכתי חגיכם לאבל מה חג שבעה

 כל שהוא משום אבל רגל מפסיקו. שצריך להשלימו אחר הרגל
 טון לט ישב שני ימים לפני הרגל צריך להשלים ולישב חמשה
 ימים אחר הרגל: כל שהוא משום עסקי רבים. כלומר מנחומי
 רבים אין רגל מפסיקו נכרי] שיהא צריך להשלים ולעסוק בו אחר

 הרגל אלא מתעסקין בו ברגל: ארבעה
 ימים הראשונים. של אחר הרגל
 רבים מתעסקים בו ומשלימין לשלשה
 שנתעסקו כרגל שכבר נמעסקו בו
 כרגל שלשה ימים: ורגל עולה.
 למנין שלשים: מאי לאו אסיפא. הא
 לתני לרגל עולה למנין שלשים
 היינו אסיפא אקכרו כרגל ותיפשוט
 מינה לכי קברו ברגל עולה למנין
 שלשים וקשיא לרכא לאמר אינו
 עולה: לא ארישא. קא מהלר אקכרו
 שני ימים קולס הרגל רגל עולה לו
 למנין שלשים להמס ולאי עולה לו
 הואיל וכבר התחיל באבילות אבל
 קברו ברגל לא ילענא: בחחילה
 הרגל. ביום ראשון של רגל וקשיא
 לרבא: שכגר נחעסקו ברגל. כל
 שבעה: אפילו קברו ברגל. רגל
 עולה למנין שלשים ולא מיבעיא קברו
 קולם הרגל: הנא וידן. היינו מנא
 א] ״)לבריימא: במה דברים אמורים.
 שאינה נוהגת אלא יום אחל: אלא
 חמשה. מהני שבעה מתי מצוה
 לכחיב בקרא !ויקרא כא) בנו ובתו
 אחיו ואחותו ואשתו: יחידאה היא.
 ולא ר׳ עקיכא ללר״ע לא שנא אכיו
 ואמו לא שנא שאר קרוביו: בגינזק.
 מקום: רב בר אחזה דר׳ חייא דהוא
 בר אחחיה דרי חייא. דרבי אחא
 מכסרי נשא לאה והוליד ממנה אייבו
 ממה ונשא רחל ולה במ מאיש אחר
 וממנה נולד רבי חייא ונשא אייבו
 הבח ונולד להן רב ונמצא רב בר
 אייבו בר אחוה דרבי חייא מאבוה ובר
 אתתיה מאמיה: כי סליק. רב
 מעירו דבבל לא״י שהיה רבי חייא
 שם: א״ל. רבי חייא לרב: אבא
 קיים. ר״ל אייבו אביך קייס הוא:

 א״ל
 אף אבילות שבעת ואימא עצרת דחד יומא
 חחוא מיבעי ליח לכדריש לקיש דאמר ר״ל משום ר׳ יחודח נשיאת מנין
 לשמועח רחוקח שאינח גוחגת אלא יום אחד דכתיב ותפכתי חגיכם לאבל
 ואשכחן עצרת דאיקרי חד יומא הג ״ת״ר שמועה קרובה נותגת שבעח
 ושלשים שמועח רחוקח אינח נותגת אלא יום אחד האיזו היא קרובח ואיזו
 היא רהוקת קרובת בתוך שלשים רהוקה לאחר שלשים דברי ר״ע וחכמים
 אומרים אחת שמועה קרובה ואחת שמועח רחוקה נותגת שבעה ושלשים
 אמר רבח בר בר חנח א״ר יוחנן ה<כל מקום שאתח מוצא יחיד מקיל
 ורבים מחמירין הלכה כרבים חוץ מזו שאע״פ שרבי עקיבא מקיל וחכמים
 מחמירין י הלכה כרבי עקיבא יידאמר שמואל הלכח כדברי חמקיל באבל
 רב חנינא אתיא ליה שמועה דאבוה מבי חוזאי אתא לקמיח דרב חסדא
 אמר לית שמועת רחוקח אינת נותגת אלא יום אחד רב נתן בר אמי
 אתא ליה שמועה דאימיה מבי הוזאי אתא לקמיה דרבא אמר לית חרי
 אמרו שמועה רחוקה אינה נותגת אלא יום אחד בלבד איתיבית במה
 דברים אמורים בחמשת מתי מצוה אבל על אביו ועל אמו שבעה
 ושלשים אמר ליח יחידאח תיא ולא םבירא לן כוותיח דתניא״ מעשת
 ומת אביו של רבי צדוק בגינזק והודיעוהו לאחר שלש שנים ובא ושאל
 את אלישע בן אבויה וזקנים שעמו ואמרו נתוג שבעת ושלשים וכשמת
 בנו של רבי אחייה בגולה ישב עליו שבעה ושלשים איני והא ״<רב בר אחות
 דרבי חייא דהוא בר אהתיה דר׳ חייא כי םליק לחתם אמר ליח אבא קיים

 אמר

 מסורת הש״ם

) [צ״ל  א) [תוספי פ״ג], נ
) [לקמן כא.],  להו], ג
) עירוני! מו., ה) ןשס],  ו
) לעיל יח. יט: לקמן ככ.  ו
 נו: עירוני! מו. ןנכורות
 מט. חולין נ.], t) נזיר מד.
 שמחות פי״נ, ח) פסחים ד.
) [צ״ל  [סנהדרין ה.], נו
 דמשנה], י) ןשנת מו.],

 נ) שייך לע״נ,

S״o׳ S 

 הגהות הב״ה
 (א) גם׳ ואמד לה אמר ליה
 ר׳ יוחנן לר׳ חייא נר אנא
 ור׳ חייא בר אבא לרב
 הונא אפילו יום אחל:
5) תום' ל״ה אייכו כו׳ ) 
 לגירסמ ר״ח דר׳ חייא היה
 שואל כו׳ כשהיה שואל על
 אניו שלו הוה משמע כו׳
 נצ׳׳ל ותינת משוס נמחק:

 גליון הש״ם
 גמ׳ אורי ל־ה רבי אלעז־
 ל״ב׳ סדר. בדיה. עיין נדה
 דף ת ע״א תוס׳ ל״ה
 ואמר ר׳ פדת: שם הן הן.
 כעין יה נתונות דף ס
 ע״נ: תום׳ ד״ה שכנ־
 כוי שאין עושין הבראה
 ברגל. עי׳ לקמן לף נל

 ע״נ תוס׳ ל״ה אלא:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] רש״י ל״ה תנא ליל!
 היינו תנא לנרייתא. נ״נ
 תנא למתני׳ נמי קאמר
 שלשה ימיס קולס הרגל
 וצ״ע ונלע׳׳ל לרש״י אתי
 שסיר לשיטתו שפי׳
 נמתגיתץ ללהמשנה לאו
 לוקא שלשה ימיס אלא
 אפילו שעה אתת והיינו
 מלקמגי נמשנה לרגלים
 מפסיקי! משא״נ הנא
 ננרייתא שלשה ימים לוקא
 רהא לא קתני פסיקי! ועול
 לסליגי נמי חכמים עלה
 ולרש״י מיושג קושית
 המוס׳ נל״ה אמר ר׳ יוחנן
 והתוספות לשיטתם מקשיס
 לסירשו לעיל נמשנה נהיש
 מפרשים לשלשה ימים
 לוקא וקצת מזה נוונתי
 לנעל יל לול וכ״נ נעל

 שושניס ללול:

 מוסף רש״י
 שמועה קרובה נוהגת
 שבעה. לרתיצה ולתננוסת,
 ושלשים. לתספורת
 ולגיהוץ מיום שנשמע לו
! נזו.}. רב בר י ב ו עו  ן
 אחוה דר׳ חייא דהוא
 בר אחתיה דר׳ חייא.
 איינו אניו של רנ אמיו של
 ר׳ חייא היה מן האנ
 כלאמרינן נפ״ק לסנהדרין
 >ה.) איינו וחנא ישילא
 ומרתא ור׳ חייא כולהו נני
 דר׳ אחא מכפרי הוו, ואימא
 שהיתה אמו של רב אחותו
 של ר׳ תייא היתה מ! האס

. כי סליק. רנ ן  !פסחים ד
 מעירו, מננל לארץ ישראל,
 שהיה ר׳ חייא שם, אמר
 ליה. ר׳ תייא לרנ אייני
 אניך הוא קייס !פסחים ד ).

) ורבי חייא היה שואל על אביו ואמו שלו והוא משיב על אביו ואמו של עצמו ומה שלא היה משיב לו כמו גירסח ר״ח שאס היה משיב לו נ  ר״ת (
 אכא קיים כשהיה שואל על אביו שלו משום דהוה משמע שהיה משיב לו על אביו של רבי חייא שהיה רגיל לקרות אבי אביו אבא:

 עולה
, הלכתא ל א ו מ ש וחנן הורה כהא ד ן דר׳ י ו כי ל באבל. [ י המקי ל הלכה כדבר א ו מ , הלכה כר׳ עקיבא. דאמר ש ן רי ל וחכמים מחמי ׳ עקיבא מקי פ שר ״ ע א , ש ו ץ מז ו , ח ן י ר ן הלכה כמחמי י ר  מחמי
. אבל על תו ואשחו ו ואחו בחו אחי ו ו , והן בנ ה להתאבל עליהן ו ה שמצ ש מ ח ׳ ב עה רחוקה אינה נוהגח אלא יום אחד, בה׳ מתי מצוה. פי . והא דתניא, במה דברים אמורים כי שמו  באבל)
ם, יחידים הן, ולא סבירא שלשי עה רחוקה לנהוג שבעה ו ו בשמו ר הו ו ו מ ו ע יה והי וקנים שהי שע בן אבו מר אלי ו ת הלכתא כוותיה, דהא יחידאה היא, כל ם. לי שלשי  רחוקה נוהגת שבעה ו

א לנהוג אלא יום אחד. ל ה רחוקה ש ע ו מ ש ו ב מ על א ו ו י ו על אב ר  ורבה הו

 א) כל לנרי לנינו אלו הובא נא״ז נח״נ סימן תל״נ נשמו וכן לעת גה״ג ורנ אלפס !״ל וע״ש נא״ז ונרא״ש מש״כ על זה.



 מםורת הש״ם

) [לעיל טז:  א) ולעיל טו:], ב
 ססחיסל.וש״נ],נ)[שמתות
) לחומה ל:, ה) ג״ו  פ״ל], ו
 שס, ו) ג״ז שס, t) ןעי׳
 תוספות סנהלרין ס. ל״ה
 אתיא וכו׳ מה שהניחו סוגי׳

 להכא כמימהן,

 תורה אור השלם
 1 . רקם איוב ויקרע את
 מעלו רגז את ראשו

 ויפל ארצה וישתחו:
וב א כ  אי

 הגהות הב״ה
 (א) רש"־ ל״ה א״ל אימא
 כו׳ כלומר עד שאמה שואל:
) ד״ה והולך כו׳ ללמל 5 ) 
 הלכה לתלמידים נמכר!:
) ר״ה כל שממאכל וכו׳ ג ) 
 כשהוא מתאנל על כן שלו

 ותינמ סי׳ נממק:

 בליון הש״ם
 נטי והולך אחרי בלי. עיין
 לקמן דף כד ע׳׳נ תוספות
 ד״ה אלא קרוביו: שם ם־
 שאין לו חלוק. עיין לקמן
 לף כל ע״א תוספות ל״ה וכל
 קרע ובתוספות ל״ה כי

 תניא:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] נם׳ היסיפו עליהן אחיו
 ואתותו הבתולה מאמו
 ואתותו נשואה כיי. נ״נ

 עיין ריטב״א:

1QI * " 

 מוםף רש׳׳י
 אמר ליה. רב, אימא
 קיימת. בלשי! שאילה,
 כלומר על שאתה משאיל על
 אבי שאל על אמי שאף היא
 אתותך ופסחים ד.). אמר
 ליה. עול ר׳ חייא לרב
 ואימא אחותי קיימת, א״ל.
 רנ, אבא קיים. ואני כלוס
 קייס הוא, עליין לא
 השיבותיך עליו ומאליו הנין.
 ר״א גניתותא היה משיבו
 רב על מי שאינו שואל כלי
 שיבין מן הכלל וקשה בעיני
 לומר שיוציא רב לבר שקר
 מסיו .:שם!. חלוץ לי
 מנעלי. להתאבל על אחי
 ואתותי, והולך אחרי כלי
 לבית המרחץ. ללמר
 הלנה למלמיליס נתכוין,
 שאין שמועה רחוקה שלאחר
 שלשים יום נוהגת אלא יום
 אחל ומקצתו ככולו ואינו
 צריך לישכ כל היוס כולו,
 מלאמר ליה והולך ל׳ נלי
 אחרי לבית המרייך ולא
 המתין ער למחר, אלמא
 שעה אתת ד !שם׳!. דאמר
 ליה רב לחייא בריה.
 כשמת חמיו ;כתובות ד:).

 אינו רשאי לכוף את
 אשתו. נימי אנלה כשמת
 אמה או אמה 1שני1.
 פוקסת. מענרת שרק על
 פניה ישם). מוזגת לו את
 הכוס. ולא חיישינן להרגל

 לנר •:שם).

 כ: ואלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן
 א״ל אימא קיימם. בלשון שאילה הוא כלומר >א< שאתה שואל על אבי
 שאל על אמי שאף היא אמותך: א״ל. ר׳ מייא ואמך אחומי רףמת
 היא: א״ל. רב אבא קייס עדיין לא השבתיך עליו וממילא הבין.
 ויש אומרים כניתותא היה רכ משיכו על מי שאינו שואל כדי שיבין
 מן הכלל וקשה בעיני לומר שרב
 יוציא דכר שקר מפיו: חלון מנעלי.
 להתאכל על אחי ואתומי: והולך
 כלי אחרי לבימ המרחץ. ללמד
 הלכה w נתכוין שאין שמועה רחוקה
 לאחר שלשים נוהגת אלא יום אתד
 ומקצת היום ככולו: למוצאי הרגל
 נעשיח רחוקה. דהוי שלשים יום:
 אינה נוהגח אלא יום אחד. אע״פ
 דכי שמע עדיין היתה קרובה עולה
 הרגל להשלים שלשים דהר שמועה
 רחוקה: איני קורע. עכשיו דנוהג
 יום אחד לשמועה רחוקה: היינו
 דליכא אכילוח שגעה. כלומר משוס
 דליכא שבעה אינו קורע: קורע

 והולך. אחר
 שכעה: אבל

 אותן קרובים:
 מאביו דקרא

 עולה לו. פירוש הרגל עולה לו למנין שאינו נוהג אלא יום אתד:
 קורע או אינו קורע. דוקא כענין זה מיבעי ליה לפי שהיה
 חייב לקרוע בשעת שמועה אבל שמע שמועה רחוקה
 כחול אינו קורע כלל ואפי׳ על אביו ואמו וכן קאמר נמי בסמוך

 שבעה אע״ג דליכא
 מסאבל עליהן. על
 אחיו מאמו. שלא
 משמע מאכיו שלא
 מאמו: אחוחו נשואה בין מאביו בין
 מאמו. דבקרא לא אשכחן אלא
 אבחולה: על שטים שלהן. אבי
 אביו ועל בן בנו ועל בן בתו ועל בן
 אחותו: כל שמסאבל עליו מסאבל
 עמו. כלומר מתאבל עם אביו כשהוא
 מתאבל על אכ שלו נמצא זה ממאכל
 על אבי אכיו וכן כל שממאבל עליו
 כגון שמתאבל על כנו ממאכל עמו
 כלומר ממאכל עם כנו כשהוא ממאכל
 «) פי׳ על בן שלו ונמצא זה מתאבל
 על בן בנו: היינו חנא קמא. של
 רבי שמעון: עמו בבימ. דתנא קמא
 לא בעי שיהא אביו או (p) בנו עמו
 בבית ויושב עמו וחכמים בעו עמו
 בבית: כי האי. ענין דא״ל רב לר׳
 תייא וכר: באפה. דאיתתך כשהיא
 אכילה דהאי נמי כל שמתאבל
 עליו כגון אשתו ממאכל עמו כפניו:
 צידמייסא. סעודות דאכל: קשיין
 אהדדי. דהכא קתני מצעת לו
 מטמו והכא קמני כופה מטתו: בשאר
 קרובי אשחו. מצעמ לו מטמו: אחא
 בריה. הדר אמימר קרע באפיה
 דבריה: קם קרע. פעם שלישית:

 אורייני

 אמר ליה אאימא קיימת אמר ליה אימא קיימת
 א״ל אבא סיים אמר ליה לשמניה בחלוץ לי
 מנעלי 8והולך אחרי כלי לבית המרחץ שמע
אבל אסור בנעילת ג ן  מינת תלת שמע מינה א
 הסנדל ושמע מינה שמועת רחוקת אינת
 נותנת אלא יום אהד ושמע מינה ״ימקצת
 חיום ככולו רבי חייא לחוד רבי אהייה לחוד
 אמר רבי יוםי בר אבין ישמע שמועח קרובה
 ברגל ולמוצאי תרגל נעשית רחוקח עולח
 לו ואינו נוחג אלא יום אחד תני רבי אדא
 דמן קסרי קמיה דר׳ יוחנן ישמע שמועח
 קרובת בשבת ולמוצאי שבת נעשית רחוקה
 אינו נוחג אלא יום אחד קורע או אינו קורע
 רבי מני אמר ׳אינו קורע רבי חנינא אמר
 הורע אמר ליח רבי מני לר׳ חנינא בשלמא
 לדידי דאמינא אינו קורע חיינו דלא איכא
 אבילות שבעת אלא לדידך דאמרת קורע
 קריעת בלא שבעת מי איכא ולא ותתניא
 איםי אבוח דרבי זירא ואמרי לח אחות דרבי
מי שאין לו חלוק ח  זירא קמיח דר׳ זירא 8
 לקרוע ונזדמן לו בתוך שבעח קורע לאחר
 שבעת אינו קורע עני ר׳ זירא בתרית במת
 דברים אמורים בחמשה מתי מצות טאבל
 על אביו ועל אמו קורע והולך כי תניא ההיא
 לכבוד אביו ואמו ת״ר יכל האמור בפרשת
 כהנים שכהן מיטמא להן אבל מתאבל
 עליהן ואלו הן אשתו אביו ואמו אחיו
 ואחותו בנו ובתו א! חוםיפו עליחן אחיו ואחותו
 תבתולח מאמו ואחותו נשואח בין מאביו
וכשם שמתאבל עליתם כך ן  בין מאמו ג
 מתאבל על שניים שלחם דברי ר״ע רבי
 שמעון בן אלעזר אומר אינו מתאבל אלא
כל  על בן בנו ועל אבי אביו וחכ״א :
 שמתאבל עליו מתאבל עמו חכמים היינו
 תנא קמא איכא בינייחו עמו לבבית ייכי תא
 דאמר ליח רב לחייא בריח וכן א״ל רב
 תונא לרבת בריח באפח נחוג אבילותא
 בלא אפח לא תינתוג אבילותא מר עוקבא
 ליח בר חמוח סבר למיתב עליה

 היה

 על

 רבינו חננאל
ו ד ר׳ חייא נהג על אבי עו  ו
עח רחוקה על אמו בשמו  ו
ו ו ממנ נ למד  יום אחד. ו
ו כי נ ה דברים, למד ש ל  ש
 האבל אסור בנעילת
עה רחוקה  הסנדל. וכי שמו
 אינה נוהגת אלא יום אחד.
. תני לו כי מקצת היום ככו  ו
 ר׳ אדא קמיה דר׳ יוחנן,
עה קרובה ן שמו שמע ] 
ת ב צאי ש למו ת ו ב ש  ב
ו  נעשת רחוקה, עולה ל
 ואינה נוהגת אלא יום
כן אמר ר׳ יוסי בר׳  אתר. ו
עה קרובת ע שמו מ , ש ן  אבי
צאי הרגל נעשת למו ל ו  ברג
 רחוקה אינה נוהגת אלא
ל דבר, ו ש  יום אחד. כלל
ו נוהג נ עה שאי  כל יום שמו
ן י ו עדי  בו אבילוץת] כאל
עה ע שמו מ ו ש  לא שמע. ה
 רחוקה ברגל, קורע או אינו
 קורע. ר׳ מני אמר אינו
 קורע, ר׳ חנינא אמר קורע,
כל  ר׳ מני אמר אינו קורע ו
לות  היכא דליכא עליה אבי
 שבעה אינו קורע, איני
 והתני איםי אבוה דרי זירא,
ן לו אלא חלוק  מי שאי
ו חלוק, דמן ל ז נ  אחד ו
ך שבעה קורע, לאחר  בתו
 שבעה אינו קורע. הנה
אע״פ  קורע בתוך שבעה ו
ו נוהג אחר הקריעה נ  שאי
ם  שבעה. וכי תימא משו
ד ו ע ך שבעה, ו  דהיא בתו
 הא תני ר׳ וירא בתריה,
רים] בה  כמה דברים [אמו
׳ תמשה  מתי מצוה, פי
ל השבעה שהוא ל כ  מ
 מצוה להתאבל עליהם,
על אמו ו ו  אבל על אבי
ן  קורע והולך. הנה שאי
ת [חקורע. לו  שם אבי
נן כי תניא היא דר׳  ופרקי
. ו ואמו ד אבי ו ב כ ירא ל  ו
ר ש בכו  גרסינן בפרק י
 לנחלה, מת הבן ביום
׳ . פי ו י ם כיום שלפנ י ש ל  ש
ב לתת ה׳ י תי  כיום ל״א, ו
. ר־ עקיבא  סלעים לכהן

, ו נוהג אלא יום אחד בלבד נ עה רחוקה ואי , והנה א) היא שמו ד שמע ח א ם ו י ש ל ום ש ב דבי ו ש ח , ו ו דמי י נ פ ם כיום של ן אבילוח, דיום שלשי י דים לענ , הכל מו ב אשי ל ואם לא נתן לא יתן. אמר ר טו מר אם נתן לא י  או
תו ו ואחו מ א תו בתולה מ אחו ו ו , אחי פו עליהן . הוסי תו ואשתו אתו ו ו בתו אתי ו ו ו בנ מ א ו ו ו הן, אבי ל א . ו ל עליהן טמא להן, אבל מתאב ת כהנים כהן מי ש ר פ ר ב ר כל האמו י המיקל באבל. ת״ ל דאמר הלכה כדבר א ו מ ש  כ
ימא . וקי ו מתאבל עליהן ל עלי ב א ת מ ן בנו. וחכמים אומרים כל ש על ב ו ו מר אינו מחאבל אלא על אבי אבי ר או ן בן אלעז ו ע מ , דברי ר׳ עקיבא. ר׳ ש ל עליהן כך מתאבל על שניים [שלחם] ב א ת מ כשם ש . ו ו  נשואה מאבי
מר ו , באפה, כל ך מתאבלת עליהן ת ש א ו ו ת מ ך וחמותך ש רב הונא אמר לרבה בדיה, חמי יא בריה, ו ב לחי . וכי הא דאמר ליה ר ת בלבד ו עמו בבי ו בן נוהג יעקב אבי ת ל מ בן ש ן ראו ו ן כחכמים. ואוקימנא עמו בבית. כג  ל
, כופה ] חמותו ו ו א[ , ותניא כוותיה, וכדתניא, מי שמח חמי ד תו בלב חמו ו ו ] אלא חמי אשתו ד [ ו ב כ ו ל ר עוקבא, לא אמר מ ב הונא ל . אמר ליה ר ד אשתו ו ב י כ א בפניה לא תנהוג כלל, מפנ ל לות, ש  בכית עמה נהוג אבי
ו ] עלי ן י נ ל ולא אונן עליה. תני כל שמתאבל י תני ארוסתו לא מתאב מ ל ש ו ר ו אבילות. י מ ת חמיח או חמוחה, אינה רשאה להיוח בוחלת ופוקסת, אלא כופה מטתה ונוהגת ע מ ת עמה, וכן (הם)[היא] ש לו ו ונוהג אבי  מטת
נן , ומנא לן דבעי . אמר ליה רב אשי מד מד, קם קרע מעו ב ליה בר ברא, קרע עליה. אמר (ליה) [לא] קרעתי מעו י מר שכ ך. אמי ל נעליך מעל רגלי ד לחייה כריה כד תהא סליק לגבאי ש . רב מתה אחוחו פקי ן עמו י  מתאבל

ב ויקרע. ו . אמר ליה דכתיב ויקם אי מד  קריעה מעו

 שכיב ליח בר חמוח סבר
 שבעח ושלשים על רב חונא לגביח אשכחיח אמר ליח צודנייתא בעית
 למיכל לא אמרו לכבוד אשתו םאלא חמיו וחמותו דתניאה, מי שמת חמיו
 או חמותו נאינו רשאי לכוף את אשתו להיות כוחלת ולהיות פוקםת אלא
 כופת מטתו ונוהג עמה אבילות וכן היא שמת חמיח או חמותח אינה
 רשאח לחיות כוחלה ולהיות פוקםת אלא כופת מטתה ונוהגת עמו אבילות
 ותניא אידך י<אף על פי שאמרו אינו רשאי לכוף את אשתו להיות
 בוחלת ולהיות פוקסת באמת אמרו מוזגת לו את הכוס ומצעת לו מטח
 ומרחצת לו פניו ידיו ורגליו קשיין אחדדי אלא לאו שמע מינח כאן בחמיו
 וחמותו כאן בשאר קרובים שמע מינח תניא נמי חכי לא אמרו לכבוד
 אשתו אלא חמיו וחמותו בלבד אמימר שכיב ליח בר בריח קרע עילויח
 אתא בריה קרע באפיה אידכר דמיושב קרע קם קרע מעומד אמר לית רב
וקם איוב ויקרע את מעילו  אשי לאמימר קריעה םדמעומד ״מנלן דכתיב 1

 אלא

 כי תניא ההיא ככבוד אביו ואמו
 והכי משמע לעיל דלא מצינו לר׳ חייא
 שקרע אע״פ שהיה אביו ואמו
 לגירסת ר״ח וא״מ אי מהא משמע
 דאינו קורע על אביו ואמו אמאי לא
 קאמר ש״מ דאינו קורע יש לומר
 דאינו מביא ש״מ כי אס ממה שראינו
 שעשה אבל ממה שלא ראינו אינו
 מכיא ראיה מכל מקום מדלא קבעי
 הש״ס כלל אם רבי חייא קרע משמע
 א״צ לקרוע ובתשובת רבינו זקיני
 פי׳ דאינו קורע על שמועה רחוקה
 אפי׳ על אביו ואמו והרי״ן וגס
 בתוס׳ הרב מסופק והא דאמר
 בסמוך מי שאין לו חלוק וכו׳ מיירי
 כגון שהיה שאול מחבירו או נתמלא
 קרעים ונראה לי שיש לסמוך יומר
 על ה״ג מרכ צמח גאון דאין קורעים
 לאחר ל׳ יום אלא על אכיו ואמו בלבד
 וכרכח אכלים נחלקו כה״ג אם שמע
 בשבח אס חייב לכרך כרכח אכלים
 דיש מפרשים דנקרא דברים שבצינעא
 ר״א טון דמברטן בג׳ או בעשרה

 לאו דברים שבצינעא הוא:
 ואתותו נשואה בין מאביו כין
 מאמו. לא מיבעי
 מאביו אלא אפי׳ מאמו נמי:
 על שניים שלהם. פי׳ הנולדים
 מהן אבל באחיהם ובנשומיהם
 מסופק בתוספומ הרב בשם

 רבו ולא ידענא מאי שנא:
 אבי אביו ועל בן בנו. פירוש
 בתוספומ הרב בשם רבו דהוא

 הדין אבי אמו ובת בתו:
 כאפה נהונ אבילות. פירוש
 בתוספות בכל דיני אבלות
 געילת הסנדל ורתיצה וסיכה וכולן
 כל זמן שהוא בפניה וכפ״ק דכתובות
 (לף ל:) קאמר עמו ככית ושמא
 באפה דוקא או שמא בכל הבית:
 ומרהצת לו פניו ידיו ורגליו.
 בחמין קאמר דאילו
 בצונן היא נמי מותרמ: אלא בהמיו
 וחמותו. והוא הדין היא נוהגת עמו
 כחמיה וחמותה והא דקתני לעיל כל
 שממאכל עליו ממאכל עמו ככל שאר
 קרוכיס קאמר אכל אשמו יש חילוק
 בין חמיו וחמותו לשאר קרוכים:
 אתא בריח קרע באפיה. להיוח
 נוהג עמו אבילות ומימה
 טון דקרע כבר וט צריך לקרוע כלל
 לפני הקרובים ושמא לאשמועינן
 דבאפיה נוהג אבילות והר״א פירש
 אתא בריה קרע באפיה לפי שאמימר
 קרע מיושכ ואתא בנו להזכירו שהוא
 טעה לקרוע מיושב והקריעה זה עשה
 בנו של אמימר ועל ידי כך נזכר
 אמימר וקרע פעם שניה מעומד:

 אלא

 עין משפט
 נר מצוה

 א נטוש״ע י״ל סי׳ תנ סעי׳
 יב):

:  ב [שס סעיף נ]
 ג ן מיי׳ פ״ה מהל׳ אנל הל׳
 א טוש״ע י״ל סי׳ שפג

 סעי׳ א]:
 קיא ד מיי׳ פ״ו מהל׳ אגל
 הלכה א סמג עשין
 לרבנן נ טוש״ע י״ל סימן

 תב סעיף א:
 קיב ה ו מיי׳ שם הלבה
 ג סמנ שם טוש״ע
 י״ל שס סעיף ה [וטוש״ע
 א״ת סי׳ מקמת סעי׳ יז]:
 קיג ז מיי׳ שם הל׳ א
 טוש״ע י״ל שם סעי׳

 ל [וסי׳ שמ סעיף יח]:
 קיד ח ט מיי׳ ס״ח שס
 הלכה ו טוש׳׳ע י״ל

 סימן שמ סעיף ית:
 קטו י מיי׳ שס פ״ב הלכה
 א סמג שס טוש׳׳ע
 י״ל סימן שעל סעיף ל:

 קטז כ ל מ מיי׳ שם הלכה
 ל ה טיש׳׳ע שס סעיף

 ו:
 קיז נ מיי׳ שם הל׳ ה
 טוש״ע שם וסימן

 שפא סעיף ו:
 קיח ס מיי׳ שס פ״ש הלכה
 א סמג שס טוש״ע

 י״ל סימן שמ סעיף א:

 אן לנד רנינו ננאן הונא נרי״ף כאן נשס אינא מ״י יעי׳ היטנ מש״כ על לנרי רנינו נזה.



 עין משפט
 נר מצוה

ט א מיי׳ פ״ל מהל׳ י  ק
 יגוס וחליצה הל׳ ו
 סמג עשי[ נ3 טוש״ע אה״ע

 סי׳ קסט סעי׳ סד:
כ ב מיי׳ פ״ה מהל׳ אגל  ק

 הלנה יח:
א ג מיי׳ שם הל׳ א כ  ק
 סמג עשי! דרבנן ג
 טוש״ע י״ל סימן שפ סעיף

 א:
כ ד ה ו ז מיי׳ שם כ  ק
 הלכה טו סמג שס
 טוש״ע שם וסימן שפד

 סעיף א:
ג ח מיי׳ שם פ״ד כ  ק
 הלכה ט טוש״ע שם
 סימן שפח סעיף א
 ןוטוש״ע א״ח סימן לח

 סעיף הן:

^ '01 

 רבעו חננאל
ן חליצה, י י  אי הכי בענ
אמר לא ד ו מ ע ב ו  דכתי
. מד , הכי נמי דמעו  חפצתי
ב ש ו ן י ד בי מ ו ן ע  והתניא בי
ן מוטה, חליצתה כשרה.  בי
 אלא מהכא, ויקם [המלך]
דלמא . ו ו י ד  ויקרע את בג
ד מלתא מ ו ע  קריעה מ
, כמה  יתירתא הוא דעבד
ו ארצה ת ב י כ ש ד ב ב ע  ד
שן ך, דתניא י  רלא הוה צרי
 על גבי מטה על גבי כסא
לה] ו ד ג י [ ת י בי א  על ג
י קרקע לא ב , על ג ן ל  מכו
א ל ן ש וחנ ר ר׳ י מ א  יצא, ו
ית המטה. צא) קיים כפי י ) 
שכב י  אמר ליה, מאי ו
ש מ ו ארצה מ א  ארצה, ל
ן ארצה.  הוא, אלא כעי
י ר׳ מ של ו ר י ש ב ר פ מ ד  כ
ו אתו ב ש י  יוחנן אמר ו
ב על , אינו כחו ץ  לאר
ר ב ד . ב ץ ^ אלא לאר א  ה
כן שהן , מי ץ ך לאר  הסמו
יות, ת כפו ן על מטו י נ  ישי
יה ה כפו ט ן על מ ש י ן ש ו כי  ו
א כר שהו ז נ לה ו ר בלי עו י  נ
ל ב א ו דברים ש  אבל. אל
ר בהן, במלאכה,  אסו
 ברחיצה. ובסיכה,

ש י מ ש ת לת הסנדל, ב בנעי  ו
ת ר לקרו אסו  המטה, ו
בים  בתורה בנביאים ובכתו
ש ר ד מ ב ת במשנה ו ו לשנ  ו
ת ד בהלכו ו מ ל ת ב  ו
ו רבים ת, ואם הי דו באג  ו
ו אינו נמנע. ן ל כי  צרי
ל ר׳ מת בנו ש ה ו ש ע מ  ו
ל ר׳ ו ש ת ב , ו י ר סי בצפו ו  י
ו ש ר ד צאו ו י ת שערים, ו  בבי
ד ב ל ב  כל היום. ואסיקנא, ו
, אלא רגמן ד התו עמי א י ל  ש
ל ו ש ד י ו אחר בצ ב ל ש ו  י
א , והו ש לו ח ו ל ל ו  אב
, רגמן ע לתו י מ ש  מ
ע לרבים. י מ ש רגמן מ  והתו
ה ימים ש ל ר אבל ש ״  ת
נים אסור להניח  הראשו
י ש י ל ש י ו ש י ל ש , מ ן לי  תפי
 בכלל מנית, ואם באו פנים
, דברי לץ ת אינו חו ו ש ד  ח
שע הו ר. ור׳ י  ר• אליעז
י בכלל שנ י ו  אומר, משנ
 מניח, ואם באו פנים
לא . אמר עו לץ ת חו  חדשו
ר עז  הלכתא כרי אלי
 בחליצה, שאם באו פנים
לך אי י ו ש י ל ש ת מ ו ש ד  ת
, והלכתא ( א ץ ל ו  אינו ח
ן שהניח ו ר כי מ א  כרבא ד
שע הו ׳ י כר ן ו ] . ץ ל  אינו חי
י מניח. ם שנ ו  בהנחה, שמי
ר, א דר׳ אלעו מ ע י ט  מא
מי בכי אבל יתמו י ב ו  דכתי
מי אבל ט י עו  משה, מי
שע אמר הו  שנים. ור• י
ומא  ואחריתא כיום מר, י

.  קמא בלבד

 ואלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן כא.
 אלא מעתה ועמד ואמר ה״נ. משמע ועמל ואמר היינו אפי׳
 מיושב והא דאמדנן פרק מצומ חליצה (יכמות לף קו.) במי
 עמודי לכחחילה שמא צריך עמידה מדרבנן מיהו קשה לועמלו שני
 האנשים (לבליס יט< דבעינן עומד ד״ל דועמד ואמר ודאי משמע
 אפי׳ מיושב כמו ועמדו וקדשו (לעיל
 לף יח:< אבל ועמד לחוד לא משמע
 הכימ: דאי לא תימא הכי וישכב
 ארצה וכוי. אע״ג דושככ ארצה כתיב
 נמי אצל הילד דבת שבע אע״ג דלא
 גבי מת כתיב אלא על בנו ושמא
 הואיל והנביא אמר לו מות ימומ
 הרי הוא כמת ואע״פ שהמפלל עליו
 שיחיה וכענין זה אמר בירושלמי
 הקכ״ה שהיה יודע שעחיד להיוח
 מבול היה ממאבל על עולמו קודם
 המבול ובתום׳ הרב הקשה כי הסוגיא
 משונה בתחילה אומר מלמא יתירמא
 עבד דאי לא תימא הט והדר מקשה
 דלא יצא ידי חובתו ונ״ל דהט פי׳
 מלתא יתירמא וה״נ כפה מטחו ושכב
 ע״ג קרקע וא״כ עכד מלתא יתירתא
 דליכא למימר ושכב היינו כפיימ
 המטה דהא לא יצא ידי מובמו מכפיית
 המטה א״ל כעין וליכא שום ימור
 וניחא ליה לשנויי הט מלומר שהיה
 מלתא ימירמא ולהוטח קריעה

 מכפיית המטה:
 דברים שאבל אסור בהן.
 הכא לא חשיב דברים שמצווה
 כגון כפיית המטה ועטיפת
 ללא תשיב אלא מילי לאסור
 בהן תפילין ושאילת שלום לא תשיב
 לאין זה כל ימי האכל כלאמר לקמן
 תכבוסת לא חשיב להויא בכלל רחיצה
 אע״ג ללעיל (לף טו.) .מייתי תרי
 קראי לרחיצה ולתכבוסמ אכל הני
 ללא נוהגים כל השכוע לא לאפוקי
 מפי׳ הר״א שפירש שרכינו שמואל היה
 מתיר לאכל לעשות מלאכה אחר ג׳
 ימים ומה שאין נוהגין עתה לעשות
 עטיפת הראש וכפיית המטה סמכינן
 אהא לאמרינן כירושלמי אכסנאי אינו
 חייב בכפיית המטה ללא לימרון חרש
 הוא פי׳ מכשף וכמו כן אנו בין
 הנכרים דש בינינו עבדים ושפחות
 ועוד יש ליתן טעם ככפיית המטה
 לפי שמטות שלנו כך יכולין לשככ
 בנחת מצד זה כמו מצד זה ואין
 ניכרת הכפייה דיש להן ד׳ קונדיסיס
 מלמעלה כעין רגלים וכדאמרינן
 לקמן דרגש אין צריך לכסותו ועוד
 יש ליתן טעם בעטיסמ הראש שלא

 אורייני. מכתשמ גדולה: מכולם. אמרו אפי׳ ישן ע״ג קרקע לא
 יצא עד שיכפה מטתו דשב עליה: כטין ארצה. כלומר שכפה מטמו
 וישכ עליה ולעולם קריעה מעומד: ואסור לקרוה. כדאמרינן לעיל
 (לף טו.) מדאמר רחמנא ליחזקאל האנק דוס. והא דאמר (סוכה לף

 אלו

 עליהן
 הראש

 אלא מעתח 1ועמד ואמר לא חפצתי לקחתה
 ה״נ והא תניאא< אבין יושב בין עומד בין
 מומת א״ל תתם לא כתיב ויעמוד ויאמר הבא
 כתיב ויקם ויקרע אמר רמי בר המא מנין
וקם איוב  לקריעה שהיא מעומד שנאמר 2
 ויקרע דלמא מילתא יתירתא הוא דעבד דאי
 לא תימא הכי 2ויגז את ראשו ת״נ אלא
וקם תמלך ויקרע את בגדיו *ודלמא  מהכא 3
 מילתא יתירתא עביר דאי לא תימא הכי
ישב על גבי  3וישכב ארצה ה״נ והתניאנ< ב

(גדולה  מטה על גבי כםא על גבי ״אורייני ל)
 ע״ג קרקע מכולן) לא יצא ידי חובתו וא״ר
 יוהנן שלא קיים כפיית המטה א״ל כעין
 ארצה ת״ר ה<(ואלו) דברים שאבל גאםור
 בהן ייאםור במלאכה ׳•וברחיצה ובסיכה
 ובתשמיש המטה ובנעילת הסנדל דואסור
 לקרות בתורה ובנביאים ובכתובים ולשנות
 במשנה במדרש ובהלכות ובתש״ס ובאגדות
 הואם היו רבים צריכין לו אינו נמנע ומעשה

 ומת בנו של ר׳ יוסי בציפורי ונכנס לבית
 המדרש ודרש כל היום כולו רבה בר בר
 חנת איתרעא בית מילתא םבר דלא למיפק

 כה.) אכל חייכ ככל המצות האמורות
 כמורה חוץ מן התפילין התם שאר
 מצות בעלמא אבל הני אית בהו
 שמתה: רבים צריכים ליה. לדרשה:
 סבר לאוקמי אמורא טליה. תורגמן:
 ושלישי בכלל. מותר להנית מפילין
 דעיקר אבילות אינו אלא ב׳ ימים:
 ואם באו פנים חדשיה. ביום ג׳
 אפ״ה אינו חולץ תפילין אע״ג דאיכא
 למיחש דלמא אמד [כשני] ימים
 הראשונים נמי הניח מפילין: רבי
 יהושע אומר וכוי. דעיקר אכילות
 אינו אלא יום אחד: ואם גאו פגים
 חדשוה. ביום שני חולץ תפילין:
 מ״ט דר״א. דסבר עיקר אבילות שני
 ימים: דכהיג ויהמו ימי. דמשמע
 ב׳ ימים: עיקר מרירא יום אחד.
 אבל אבילות ב׳ ימים: הלכה כר״א
 בחליצה. שאס באו פנים חדשות
 בג׳ אינו חולץ והלכה כרבי יהושע
 בהנחה דבשני מותר להניח תפילין:
 בשני לעולא חולץ. בשלישי קאמר
 הלכה כר״א דאמר אינו חולץ אבל
 כשני לא ידענא אי חולץ אי לא:
 חולץ ומניח. כשני אפי׳ מאה פעמים
 כיום וכי כאו פנים חדשוח חולץ וט
 ליכא פנים חדשות מניח: רבא אמר
 כיון שמניח. בשני שוב אינו חולץ
 לפנים חדשות: והאמר רבא. לעיל
 (לן< כ.) בכפיית המטה הלכה כתנא
 דידן דאמר ג׳ ימים עיקר אבילות
 ה״נ גבעי ג׳ ימים (א) להגיח מפילין:

 מצוה

 לפירקא א״ל ר׳ חנינא אם חיו רבים צריכין
 לו אינו נמנע םבר לאוקמי אמורא עליח
 א״ל רב י תניא ובלבד שלא יעמיד תורגמן
 ואלא היכי עביד כי תא דתניא מעשה ומת
 בנו של ר׳ יהודה בר אילעאי ונכנם לבית
 המדרש ונכנם ר׳ הנניה בן עקביא וישב
 בצדו ׳ולהש הוא לד׳ חנניה בן עקביא ור׳ הנניה בן עקביא לתורגמן ותורגמן
 השמיע לרבים ת״ר אבל ג׳ ימים הראשונים אםור להניח תפילין ״י משלישי
 ואילך ושלישי בכלל מותר לחניח תפילין ואם באו פנים חדשות אינו חולץ
 דברי ר״א ר׳ יחושע אומר אבל ב׳ ימים חראשונים אמור לחניח תפילין
 ״ימשני ושני בכלל מותר לחניח תפילין ואם באו פנים הדשות חולץ אמר
 רב מתנת מאי טעמא דר״א דכתיב 4ויתמו ימי בכי אבל משה אמר רב
 עינא מ״ט דר׳ יהושע דכתיב 5ואהריתה כיום מר ורבי יהושע נמי הא כתיב
 ויתמו ימי וגו׳ אמר לך שאני משה דתקיף אבליה ור״א נמי הא כתיב
 ואחריתח כיום מר עיקר מרירא חד יומא הוא אמר עולא הלכה כר״א
 בחליצה והלכה כר׳ יהושע חבחנחח איבעיא לחו בשני לעולא חולץ או אינו
 חולץ ת״ש אמר עולא חולץ ומניה אפי׳ מאה פעמים תניא נמי הכי יהודח בן
 תימא אומר חולץ ומניח אפי׳ מאח פעמים רבא אמר כיון שחניח שוב
 אינו חולץ והא רבא הוא דאמר יי הלכה כתנא דידן דאמר שלשת

ה היה מכיא כי אם לילי שחוק s ענין ו צ  מ

 עטיפת ישמעאלים: ואסור לקרות בתורה. בתשובח רבינו יצחק זקני כמב כי רבינו יעקב היה אוסר בימי אבלו כאיוכ וכקינות וכרכדס
 הרעים שכירמיה מללא מני ליה כשמעמין כמו ט׳ באב שילהי מענימ >דף ל.) ובימי זקנותו חזר והמיר ובירושלמי אמר אבל שונה במקום
 שאינו רגיל משמע ששונה כמו בט׳ באב שאומר בפרק בתרא לתענית (שם) אבל קורא במקום שאינו רגיל וה״ק המס כל מצות
 הנוהגות באבל נוהגות בט׳ באב ואסור לקרות בתורה כו׳ אבל קורא במקום שאינו רגיל וקורא באיוב וקינומ וכו׳ משמע לכאורה
 לאבל וט׳ באכ שדן כלקאמר בירושלמי ומיהו אבל שונה במקום שאינו רגיל משמע להא רוקא שד ולא באיוב ובקינות ובירמיה
) אסור בדכד תורה שנאמר האנק לוס ומשמע הכל אין נ״ל ראייה . ו  ומה שהביא רבי יצחק ראיה לאסור מדקאמר לעיל (ל׳ מ
 דלא קאמר אלא מדבר המשמחו כדאמר כמענימ (ל׳ ל.) משוס שנאמר פקודי ה׳ ישדס משמחי לכ תדע דכולהו לאו דוקא דהא

 קאמר אסור בתפילין שנאמר פארך חבוש עליך ואינו אסור כל ימי אבלו:
 משלישי ואילה ושלישי חשכינן נמקצמו] ככולו ומדרכנן דהא לא מיימי קרא אלא לשני ימים דכתיב ויתמו ימי בט אבל משה
 הר״א והאי דתמו בתפילין וכן ואחריתה כיום מר טפי מכל שאר מילי דכל שעה שהוא מר נפש ממעולל כעפר ואין זה

 פאר כדפירש בקונטרס בכמובומ (ל׳ ו:< דב״א ובט׳ באב היה אומר ר׳ יצחק זקני דשד כמו בשלישי דשד:
 חולץ ומניח אפילו מאה פעמים. פי׳ חולץ כפנים חדשומ ומניח כשילט וכן כל שעה שילכו מאה פעמים ביום וטעמיה משוס

 בין לר״א בין לרבי יהושע בפנים חדשות אסור לר״א להניח אסור ולרבי יהושע אפי׳ חולץ:
 מכאן

 מםורת הש״ם

 א) יכמומ קג., 5) לקמן 0.
 ע״ש, «) נעי׳ חוס׳ נ״נ
 קמד. דייה אורייני],
) [גירסת הרי׳׳ף (דף  ד
 רצה:) גדולה מכולן אמרו
 אפילו על גבי קרקע לא יצא
 טי], ה) [צ׳׳ל אלי], ו) [מס׳
 שמחומ פ״ה], 0 [שמחומ
) ןעי׳ בהר״ן דסונה  פ״ו], ח
 (לף רמנ.) ד״ה אבל חייב
 וכו׳ ותנין למה נקט בהך
) [עי׳ בהר״ן שם], p ,[לישנא 
) ןוע״ע תוס׳  י) לעיל כ., כ
 ינמות קג. ל״ה נין ותוס׳
 שבועות ל. ל״ה מצוה
 ותוספות ונמיס סז. ל״ה

 מיושנ],

 תורה אור השלם
ו ר י ו זקני ע ו ל א ר ק  1. ו
ר מ א ד ו מ ע ו ו י ל ו א ר ב ד  ו

: ה ת ח ק י ל ת צ פ א ח  ל
 דברים כה ח
ת ע א ר ק ב ר ו י ם א ק  2. ר
ו ש א ת ר ז א ג ו ד ל ע  מ

: ו ח ת ש י ה ו ע ר  ויפיל א
וב א כ  אי
ת ע א ר ק י ך ו ל מ  3. .ץקם ה
ל כ ה ו צ ר ב א כ ש י ו ו י ד ג  ב
י ע ר ו ניצבים ק י ך ב  ע
ג לא ל ב י א ו מ ם: ש ךי  בג
ת ל א א ר ש י י נ ו ב כ ב י  4. ו
ב א ו ת מ  כלשה בערבי
מי ו י מ ת י ום ו ם י שי י  של

ישה: ל נ ב י א  בכ
ד ח  דברים ל
ל ב א ם ל כ י ג י ח ת כ פ ה  5. ו
ה נ י ק ם ל כ י ר י ל ש כ  ו
ם י ג ת ל מ ל כ י ע ת י ל ע ה  ו
ה ח ר ש ק א ל ר ל כ ע ק ו  ש
ד י ח ל י ב א ־שמתיה כ . 

: ם מר ו י ה ב ת י ר ח א  ו
 עמוס ח י

 הגהות הב״ח
 (א) רש״י ל״ה והאמר רנא
 כו׳ ננעי ג׳ ימים שלא

 להניח תפילין:

 גליון הש״ם
 נמ׳ ודלםא מ־לתא
 יתידתא. עיין לקמן
 דף כו ע״א תד״ה
 משכם: תום׳ ר״ה אלו
 דברים וכו׳ ענק עטי»ת
 ־שפעאל־ם.עי׳לקמןדףכד
 ע״א תוס׳ דייה ושמואל

 לטעמיה:

 מוםף רש״י
 ואם היו רבים צריכין
 לו. ללמוד ממנו (חולין

 פח•).

 א) נראה דצ״ל משלישי ואילך אינו חולץ ונר״י נהנחה שמיוס שני מנית יהלנתא נרנא דאמר כיון שהניח שוב אינו חולץ.



 מסורת הש׳׳ם

 ) עיין שמחופ ס״ח,
 ) ןשמחות סי״דן,

) חולין נ.,  ג

^ • ואלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן *  עין משפט ך
• מ ־  נר מצוה ׳

 מצוה שאני. כלומר הואיל ומצוה להניח תפילין מצי להניח לאלתר
 כשני: אשה. אכילה טווה כפלך: אלא במקום המהנהמין. סמוך
 לאבלים: אפיי ב' בנים מהנים. קברמי מנומס אני מרוכ כבוד
 שעשיחם לי: ואם בשביל טקיבא באהם הרי כמה טקיבא בשוק.

 תורה אור השלם
 1. תורת אלה״ בלבו

 לא תמעד אשריו:
ז לא  תחלים ל

 הגהות הב״ח
 (א) -ש״י ד׳׳ה אי הכי כו׳
 נמי משינ למאן דשאיל ליה
 הש״ל ואת״כ מה״ל התם
 מולע להו. הא לקתני כל
 שלשה אסור בשאלמ שלום
 ולמאן דלא ידע ושאיל
 ליה כתוך שלשה ימים
 מודע להו דאנל הוא ולא

 מהדר להו כצ״ל:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] תום׳ ל״ה אפי׳ וכו׳
ן וכוי. נמתק תיכת  וי״ל עי
 כגון וג״נ כיון כצ״ל לענ״ל
 ור״ל כיון דלקמן לף כג
 ע״א מיקמינן ללר״ש והוא
 שבא ומצא מנחמין אצלו
 א״כ לא הר מקצמ היוס
 ככולו כל זמן שהמנתמין

 אצלו ולוח:

 מוסף רש״י
 אבל ג׳ ימים
 הראשונים. של אבלות,
 כא ממקום קרוב. אס
 לא היה אתר מן האבלים
 בבית והיה במקוס קלוב
 בתוך מהלך יוס אתל וראר
 הוא ללעת נו ביום, אגנ״פ
 שלא ילע, חל אבלות עליו
 ובלבל שיבא בתוך שלשה
 ימים ומונה אבלותו מיום

 ראשון .׳חולי! נ ו.

 שלא הלכתם לנחמן: כ״ש ששכרכם
 כפול. שלכבוד התורה כאתם: לכו
 לבהיכם לשלום. הרי שאל כשלומן:
 ורמינהו. דבתוך ל׳ יום אינו שואל:
 ונשא אשה. בתוך שלשים יום כגון
 שאין לו כניס כדלקמן: אינו רשאי
 ליכנס לביהו. לנחמו משוס חלישת
 דעח דאשה אחרונה. קתני מיהת במוך
 ל׳ יום אינו שואל בשלומו כ״ש שהאבל
 עצמו אינו שואל בשלומו של זה ולעיל
 קמני משבעה ואילך משיב ושואל
 כדרכו: אמר רב אידי הוא שואל
 בשלום אחרים. כלומר תריץ הא
 דתני מכאן ואילך שואל כדרכו במוך
 שלשים יום דהוא שואל בשלום אחרים
 שהן שרויין בשלום והא דקתני בתוך
 ל׳ יום אינו שואל בשלומו אין אחרים
 שואלין בשלומו: מכלל דשיילי. בתוך
 ל׳ יום וקשיא למאן דמני במוך ל׳ יום
 אינו שואל: דלא ידעי. כלומר הא
 דמני דמשיב להני דשאלי ליה ולא
 ידעי דאבל הוא אבל מאן דידע דאבל
 הוא לא שאיל ליה במוך ל׳ יום: אי
 הכי. דאוקמת לה בלא ידעי אפי׳ ג׳
 ימים נמי משיב (למאן דשאיל ליה (א)
 ואמר דאבל הוא) למאן דלא ידע
 ושאיל ליה בתוך ג׳ ימים: החם
 מודע להו. הא דקתני כל ג׳ ימים
 אסור בשאילת שלום אבל מודע להו
 דאבל הוא ולא מהדר להו: הכא.
 לאחר ג׳ לא צריך לאודועינהו למאן
 דלא ידעי דאבל הוא אלא משיב:
 ורמינהו בחון י״ב חדש אינו שואל
 בשלומו. וקשה להך דתני לאחר
 שלשים יום שואל בשלומו: מן הצד.
 שאומר לו תתנתס ואינו מזכיר שם
 המת: הא באבל על אביו ומל אמו.
 אינו שואל בשלומו עד י״ב חדש:
 הא בשאר קרובים. שואל בשלומו
 לאחר ל׳ יום: ההם גמי. שלשים
 דמוקמח ליה בשאר קרובים: ידבר
 עמו חנחומין מן הצד. לאחר ל׳ ט
 היכי דבאביו ואמו מדבר עמו חנחומין
 מן הצד לאחר י׳׳ב חדש ואמאי קמני
 לאחר ל׳ אינו מדבר עמו תנחומים
 כלל: ה״נ. ומאי לאחר ל׳ אינו מדבר
 עמו תנחומים כדרכו: מונה עמק.
 עם האכלים שכאומו מקום הואיל
 דכמקוס קרוכ הוה ויכול לבא כתחלת
 האבילות חשבינן ליה כמו דאתא
 דאינו מונה אלא ה׳ ימים עם שאר
 אבלים: מונה לעצמו. שבעה שלימין:
 שיש גדול הגיח בביח. שבא ומצא
 גדול הבית בבית מונה עמהן עם
 אכילי הבית וזה שבא הוא הצעיר
 ממנו אבל אס היה גדול כדרך
 ובא בתוך שלשה ימים אפי׳ ממקום
 קרוב מונה לעצמו דלא חשיב אבילות
 דצעיר לאצטרופי גדול בהדיה:

 הלך

 מכאן ואילך עושה בצינעא בתוך ביתו. פי׳ בתוספמ הרב
 בממפרגס מן הצדקה קאי והט משמע לעיל דקאמר לעיל
 (ל׳ יט:< הקובר מתו ב׳ ימים קודם הרגל מונה ה׳ ימים אחר
 הרגל ומלאכתו נעשית ע״י אחרים משמע דהאכל אסור כל ז׳ והתם

 נמי לא שרינן לעצמו שיהא עושה
 מלאכה וה״נ מניא במסכח שמחות
 (פ׳׳ה< אבל כל ז׳ ימים אסור כעשיית
 מלאכה הוא ובניו ובנותיו ועבדיו
 ושפחותיו וכהמתו כשם שהוא אסור
 לעשומ לו כך אחרים אסורים לעשות
 לו פי׳ חוץ מדמיו הפוטס ומלאכת
 האבד מיום ג׳ ואילך עושה מלאכה
 דוקא במי שממפרנס מן הצדקה
 וכצינעא אכל אמרו חכמים מבא
 מארה לשכיניו כו׳ כר קפרא אומר
 אף כשלישי לא יעשה כך הכיא כתוס׳
 הרכ ולכאורה נראה דטון דילפינן
 (לעיל לף כ.) מוהפכתי חגיכם לאבל
 מה תג ז׳ לענין מלאכה איירי וגם
 הר״א מסופק דלמא אעני דוקא קאי
 אבל בשם רבינו שמואל אמר ככל
 אכלים קאי מדלא קתני מכאן ואילך
 עושה עני בצינעא ולא כדפרישית:
 מכאן ואילך הולך. סי׳ במוספמ
 הרב ועל זה סומכים
 שבאים בכהכ׳׳ג בט׳ באב ואיני יודע
 אס הוא מנהג טוב ומדבריו מצינו
 למדין שחושב ט׳ באב כמו לאחר שלשה
 ונפקא מינה לענין תפילין כדפי׳ לעיל:
 מדבר עמו תנחומין ואינו שואל.
 וקשיא למ״ד מכאן ואילך
 שואל ומשיכ: מתה אשתו ונשא
 אשה אהדת. משמע כמוך ל׳ יום
 דאי לאחר ל׳ יום היכי קאמר אינו
 רשאי לימס לביתו לדבר עמו תנחומין
 הא בשאר ממיס נמי אמרו אינו מדכר
 עמו תנחומין וצריך לאוקמי באין לו
 בניס לפי׳ ר״ת שמתיר לישא אשה
 אחר שבעה א״נ בהניתה לו בנים
 קטנים שמומר לישא מיד ולבעול אחר
 ל׳ יום לפירוש רבינו יצחק והאריך
 בתוספות פרק קמא דכתובות (דף
 ל. ושם גל׳׳ה אנל איסכא) ובליקוטין

 כתוב בתשובה:
 מקום קרוב. פירשו כהלכות
 גדולות דהיינו י׳ פרסאות:
 אפילו בא ביום שביעי ממקום
 קרוב. וא״מ והא מקצת
 היום ככולו ד״ל א] כגון שלא עמדו
 עדיין מנממין מאצלן דש נמי בפ״ק
 דכתובות (דף ח:) כרכת אכלים
 כעשרה כל ז׳ ומסממא היינו ביום
 א״נ י״ל מקצת היום ככולו לא הד
 בלילה לענין שום דבר כדאמדנן
 במגילה בפ״ב (לף כ.) דשימור לילה
 לאו שימור הוא לענין שבעה נקיים:

 הלך

 מצוה שאני ת״ר אאבל ג׳ ימים הראשונים
 אסור במלאכת ואפילו עני תמתפרנם מן
 הצדקה מכאן ואילך עושה בצינעא בתוך
ת״ר  ביתו והאשת טוות בפלך בתוך ביתה ב
 אבל ג׳ ימים הראשונים אינו תולך לבית
 האבל מכאן ואילך הולך ואינו יושב במקום
תנו רבנן  המנחמין אלא במקום המתנחמין ;
 אבל ג׳ ימים הראשונים אםור בשאילת
 שלום משלשה ועד שבעה משיב ואינו
 שואל מכאן ואילך שואל ומשיב כדרכו
 שלשה ימים הראשונים אסור בשאילת שלום
 והתניא א<מעשת ומתו בניו של ר״ע נכנםו
 כל ישראל והםפידום הספד גדול בשעת
 פטירתן עמד ד״ע על םפםל גדול ואמר
 אחינו בית ישראל שמעו אפי׳ שני בנים
 חתנים מנוחם חוא בשביל כבוד שעשיתם
 ואם בשביל עקיבא באתם חדי כמח עקיבא
 בשוק אלא כך אמרתם 1תורת אלתיו בלבו
 וכ״ש ששכרכם כפול לכו לבתיכם לשלום
 יכבוד רבים שאני מג׳ ועד ז׳ משיב ואינו
 שואל מכאן ואילך שואל ומשיב כדרכו
 ורמינחו 3<החמוצא את חבית אבל בתוך ל׳
 יום מדבר עמו תנחומין ואינו שואל בשלומו
 לאחר ל׳ יום שואל בשלומו ואינו מדבר עמו
 תנחומין ־מתח אשתו ונשא אשח אחרת
 אינו רשאי ליכנס לביתו לדבר עמו תנחומין
 מצאו בשוק אומר לו בשפח רפת ובכובד
 ראש אמר רב אידי בר אבין ׳הוא שואל
 בשלום אחרים שאחרים שתיין בשלום אחרים
 אין שואלין בשלומו שחוא אינו שרוי בשלום
 והא מדקתני משיב מכלל דשיילינן ליה
 חדלא ידעי אי הכי תתם נמי התם טמודע להו

 ולא מהדר להו יהכא לא צריך לאודועינהו
 ורמינחו 5יחמוצא את חברו אבל בתוך י״ב
 חדש מדבר עמו תנחומין ואינו שואל בשלומו
 לאחר י״ב חדש שואל בשלומו ואינו מדבר
 עמו תנחומין אבל מדבר עמו מן חצר א״ר
 מאיר תמוצא את חברו אבל לאחר י״ב חדש
 ומדבר עמו תנחומין למח חוא רומח לאדם
 שנשברה רגלו וחיתח מצאו רופא ואמר לו
 כלך אצלי שאני שוברה וארפאנה כדי
הא  שתדע שםממנין שלי יפין לא קשיא כ
 באביו ואמו הא בשאר קרובים תתם נמי
 ידבר עמו תנחומין מן הצד אין ה״נ ומאי
 אינו מדבר עמו תנחומין כדרכו לאבל מדבר
 עמו מן הצד גית״ר אבל ג׳ ימים הראשונים
 בא ממקום קרוב מונח עמחן בא ממקום רחוק מונה לעצמו מכאן ואילך
 אפי׳ בא ממקום קרוב מונח לעצמו ר״ש אומר מאפי׳ בא ביום חשביעי ממקום
 קרוב מונח עמחן אמר מר ג׳ ימים חראשונים בא ממקום קרוב מונח עמהן
 א״ר חייא בר אבא א״ר יוחנן נוהוא שיש גדול הבית בבית איבעיא לחו

 הלך

ד א מיי׳ פ״ה מהל׳ כ  ק
 אבל הלכה ת סמנ
 עשין לרבנן נ טוש״ע י״ל

:  סימן שפ סעיף נ
ה ב מיי׳ שם פ״ז כ  ק
 הלנה ה טוש״ע

 שם סימן שצג סעיף א:
ו ג מיי׳ שם פ״ה הלנה כ  ק
 נ טוש״ע שם סימן

 שפה סעיף א:
ז ד טוש״ע שס כ  ק

 נהג״ה:
ה ה ו טוש״ע שס ב  ק

 סעיף ב:
ט ז ח ט י מיי׳ שם כ  ק
 הלנה נ וטיש״ע

 שס סעיף א:
ל כ מיי׳ שס טוש״ע שס  ק

 סעיף נ:
א ל טוש״ע שס: ל  ק
ב מ נ מיי׳ שם ס״ז ל  ק
 הלנה ל סמג עשי!
 דרבנן נ טוש״ע שם סימן

 שעה סעיף ח:

 רבינו הננאל
ה ימים ש ל ר אבל ש  ת״
ת י נים אסור בעשי  הראשו
ו עני ל י אפ  מלאכה ו
 המתפרנס מן הצדקה,
לך עושה בצנעא אי כן ו  מי
ך ביתו, ואשה טווה  בתו
ך ביתה. ך בתו ל פ  ב
שלמי תבא מאירה ו ר  י
ל הו לאב כו ו שהצרי י נ  לשכי
ר ג׳ ל. ת״ ת ולאכו  לעשו
 ימים הראישונים אסור
לך לבית האבל, מיכן י  ל
נו ו ואי לך כדרכ לך הו אי  ו
ן ב במקום המנחמי ש ו  י
. ג׳ ן  אלא במקום המחנחמי
נים אסור  ימים הראשו
לה שלום. והא  בשאי
 כשמתו בני ר׳ עקיבא באו
שראל והספידום  כל י
ת ע ש ב ל, ו  הספד גדו
ד ר עקיבא מ ] ע רתן פטי ] 
ל ואמר, ו ד  על ספסל ג
, ל שמעו א ר ש  אחינו בית י
לו בנים תתנים קבר,  אפי
ד ו ל כב י ב ש א ב  מנוחם הו
 שעשיתם, וכמה עקיבא
 כשוק, אלא כך אמרתם,
ו לא ב ו בל  תורת אלהי
, וכל שכן ו י ר  תמעד אשו
ששכרכסן ששכרתם) [ ) 
ל, לכו לבתיכם  כפו
ד ו נן כב ם. ופרקי  לשלו
, ן נ . ומקשי  רבים שאני
ב י ש מ ל ו א ו לך ש אי כן ו  מי
צא , והתניא המו  כדרכו
ם רו אבל בתוך שלשי  חבי
ן ר עמו חנחומי ב ד  יום מ
, מו ו ל בשל א ו נו ש  ואי
ל א ו ם יום ש  לאחר שלשי
ר עמו ב ד נו מ ו ואי מ ו ל ש  ב
ן. מתה אשתו ונשא  תנחומי
 אשה אחרת כוי. הנה אין
ו לאחר ל ן אפי י אל  שו
. ופריק רב מו ו  שבעה בשל
ן אחרים אין די בר אבי  אי
א ו שהו מ ו ל ש ן ב י אל  שו
י בשלום, אבל ו  אינו שר
ו ם אחי ל בשלו א ו  הוא ש
ם. ח״ר ן כשלו י י ו  שהן שר
ה ימים ש ל  אבל ש
נים בא ממקום  הראשו
. ואמר ר׳ ב מונה עמהן  קרו
 חייא בר אבא אמר ר׳
ל ו ד ש ג י  יוחנן, והוא ש

 הבית,



 עין משפט
 נר מצוה

ג א ב טוש״ע י״ל סימן ל  ק
 שעה סעיף ח

 גהג״ה:
ד ג מיי׳ פ׳׳א מהל׳ ל  ק
 אנל הל׳ ה טוש״ע

 שס סעיף ב:
ה ד ה מיי׳ שם פ׳׳ז ל  ק
 הלנה ל טוש׳׳ע שס

 סעיף מ:
ו ו מיי׳ פ״ו מהלי ל  ק
 שחיטה הלנה יל
 סמג עשין תג טוש׳׳ע י״ל

 סימן מו סעיף א:
ז ז מיי׳ פ״ל מהל׳ אנל ל  ק
 הלנה ז סמג עשין
 דרבנן נ טוש״ע שס סימן

:  שנו סעיף נ
ה ח מיי׳ שס ס״ו ל  ק
 הלכה ט טיש״ע
 שס סימן שפ סעיף כד:

 מוםף רש״י
 ליחה. מבסגיס היא (חולין
 נ.). שירקא דמעיא
 דנפיק אגב דוחקא.
 גליל״א ואדוקה נהן
 מבפנים ומוציאי[ אומה
 מהס נלומק 1שם:. אמר
 מאן דהוא. אחל מן
 התלמידים מי שהוא ולא
) ולא  נודע שמו !ביצה מ.
 היו זמרי! אלו שסידרו
ו ו.;. לי  הגמרא מי הוה ;חו
 איזכי ואסיק. לארעא
 לישראל לאתריה דרכי אנא
 נריה לרני מייא נר אנא,
 ואגמרא לשמעתא
 מפרמיה. לר׳ תייא כר
 אנא ואנמרה משמיה אי
 אמר הלנה נר׳ שמעון או

 לא (שם).

 הבינו חננאל(המשך)
כו מבבא י תו אפי  הדרי
. י לו למימנ לא אחחי ו  דאב
מצא א ו ב י חרי ש מ ל ש ו ר  י
י ך ביתו, בשנ ] בתו אבל ] 
, י מונה עמה; ש י ל ש ב  ו
. עי מונה לעצמו  ברבי
ו ל ן אומר, אפי ו ע מ  ר׳ ש
. ם עמהן י משלי ש ש  א) כ
י ו שע בן ל הו  אמר ר׳ י
ן י , כשא ן ו  הלכה כר׳ שמע
ל משפחה, אבל ו ד  [הוא] ג
ל משפחה ו ד א ג  אם הו
, כר׳ מינא  מונה לעצמו
רה לרי יעקב ארמניא,  שהו
ל מנה ו ד ן שאתה ג ו  מכי
. על כל המתים  לעצמך
בח,  המדחת מטתו משו
על אמו מגונה. ו ו  על אבי
ת כ  אלא אם היה ערב ש
ו ב או שהי ו ב יום ט  או ער
, ן על מטתו י לפ ם מו  גשמי
, הרי ו ד אבי ו ב כ שה ל עו  ו
ל בח. על כ  גם זה משו
א ל  המתים אם רצה ש
ט בעסקו אלא (אם) ע מ  ל
רתו ליתן בסתו שא ו  רצה לי

. דו ת בי  כל היום הרשו

 א) בירושלמי הגי׳ אפילי
 נרניעי משלים עמה! וסלנר
 פשוט דצ״ל בשניעי וכ״ה
 נתוס׳ כאן ל״ה לאתא נשס
 הילושלמי וכן צ״ל נדברי

 רניני.

 ואלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן כב.
 הלך גדול הבית לבית הקברות מהו. פי׳ מי מונה לעצמו או
 לא לשמא כיון שהוא מרוד בעניני ממ וכששמעו הם שמע
 גס הוא ימנה עמהן או שמא מונה לעצמו ולא ילענא מאי הוי דינא
 כגלול הכית שכא ממקום קרוכ אי מונה עמהן הואיל והוא עיקר
 ויש ליתן טעם לומר שהוא מונה
 לכלו הואיל ואינו יולע האכילות או
 טעם להיפך להואיל משום המת הלך

 ימנה עמהם:
 דאתא בגו תלתא יומין. כשאתא
 גלול הכית כתוך ג׳ ימים
 מונה הוא עמהן וכדאמרינן לעיל ג׳
 ימים הראשונים מונה עמהס וקשיא לי
 דהא קיי״ל כדיש דאפי׳ כיוס ז׳ מונה
 עמהן כדאמדנן לקמן וא״כ מה לי
 תוך ג׳ מה לי לאחר ג׳ ונראה מתוך
 ה״ג דאפי׳ לר״ש (כר יוסי) הד חילוק
 דתוך ג׳ ואחר ג׳ מקום רחוק שפי׳
 הא דאמא כגו מלמא יומי מונה עמהן
 אפי׳ כא ממקום רתוק אמא לכתר
 מלמא יומי ממקום קרוכ אפי׳ מוך
 ז׳ מונה עמהן ובסמוך פירש אפי׳
 לר״ש אמיא הך מילמא ועוד יש לפרש
 דה״פ הלך גדול הכית לכית הקכרומ
 מהו דמיכעיא ליה אס אותו שכא
 מונה עם הנשארים וכך פי׳ ד יצחק
 ז״ל והוא כשיש גדול הכית ככימ אז
 מונה עמהן הכא אצלם ממקום קרוכ
 ומצאם אכלים שאע״פ שאכלותס חל
 מקודם לשלו ומצאם יום או יומים יסיים
 עמק a לרבנן כשכא גדול הכית תוך
 ג׳ ימים שפירש גדול הבימ ג׳ ימים
 ולר״ש אפי׳ כיוס השכיעי ודוקא כשיש
 גדול הכית כבית כי אז כטל אצלם
 והכי פי׳ איכעיא להו הלך גדול הכית
 לבית הקברות פי׳ הלך ללומ מת עד
 עיר אחרת וקברו שם מהו שיהא מונה
 עמהן אותו שבא אצל אבלים שבעיר
 שמת בה מונה עמהן אע״פ שאין
 גדול הבימ עמהן שם [או לא] דהא
 דבעינן גדול הבימ בבימ למעוטי האי

 הלך גדול הביה לביה הקברוה. אחר מטמו לקוברו ושהה שם ג׳
 ימים: מהו. מי תשבינן ליה כמאן דהד בביתיה הואיל ולצורך הממ
 הלך אתו: מונה טמהן. דאבילות שלהם התחילה משחזרו פניהם מן
 המת ואבילות של גדול(0 עד שיסתום הגולל: לבני הצלפוני. מקום:

 תלך גדול תבית לבית הקברות מהו תא
 שמע דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי
 יוחנן אפילו הלך גדול הבית לבית הקברות
 אמונה עמתן מונח עמהן וחתניא מונה

 לעצמו לא קשיא הא בדאתא בגו תלתא
 ותא דלא אתא בגו תלתא כי הא דאמר
 להו רב לבני הצלפוני דאתו בגו תלתא
 לימנו בהדייכו דלא אתו בגו תלתא לימנו
 לנפשיהו אמר להו רבא לבני מחוזא אתון
 דלא אזליתו בתר ערםא גמכי מהדריתו אפייכו
 מבבא דאבולא אתהילו מנו: ד״ש אומר
 אפילו בא ביום תשביעי ממקום קרוב מונת
 עמהז: א״ר חייא בר גמרא א״ר יוםי בן
 שאול אמר רבי י והוא שבא ומצא מנהמין
 אצלו הבעי רב ענן ננערו לעמוד ולא עמדו
 מתו תיקו א<גמירי חבריח דר אבא בר חייא
 מר אבא ומנו ר זירא ואמרי לת חבריה
 דר זירא מרבי זירא ומנו ר אבא בדיה
 דר חייא בר אבא א״ר יוחנן ניהלכה כרבי
 שמעון בן גמליאל בטריפות וחלכח כרבי
 שמעון באבל כרבי שמעון באבל תא דאמרן
 מעים שניקבו וליהה םותמתן כשרח דברי
 רשב״ג מאי ליחה אמר י רב כהנא שירקא דמעיא תפיק אגב דוהקא ״אמר
 מאן דהוא ייאיזכי ואסיק ואגמרא לשמעתא מפומיה דמריח כי סליק אשכחיח
 לר אבא בריח דרבי חייא בר אבא א״ל אמר מר הלכה כרשב״ג בטריפות
 א״ל אנא אין הלכת אמרי כר״ש באבל מאי א״ל פלוגתא נינהו דאיתמר רב
 חםדא אמר הלכה וכן א״ר יוחנן הלכה ר״נ אמר אין הלכה יואין הלכה כרשב״ג
 בטריפות והלכה כר״ש באבל הידאמר שמואל הלכה כדברי המיקל באבל
 ייעל כל תמתים כולן ימדחה מטתו הרי זה משובח על אביו ועל אמו תרי
 זת מגונח חית ערב שבת או ערב יום טוב יא) חדי זח משובח שאינו עושה
על כל תמתים כולן 8רצה ממעט בעסקו רצת אינו  אלא לכבוד אביו ואמו ח

ט נמי קאתי אע״ג דידע בהאי אבילות ^ מ  מ

 ושייך כה או דלמא לא אתא למעוטי אלא היכא דאיתא גדול הכית כדוכתא אחריתי דלא ידע בהאי אבילומ כלל אבל הלך לבימ הקברומ
 כיון דידע כהאי אכילות חשיכ אכילות דידהו עיקר וכטל האורח גכייהו א״ל מונה עמהן והתניא מוגה לעצמו לא קשיא הא דאתא גדול
 הבית בגו תלמא יומי מבית הקברות דאז הוא מונה עמהן וגם האורח מונה עמהן אס בא בתוך שלשה לרבנן או בתוך שבעה לרכי
 שמעון הא דלא אתא גדול הבית בגו תלתא יומי דלא חשיב אבילות דידהו עיקר דלימני הא דאמא מעלמא בהדייהו מאחר שאין גדול
 הבית מונה עמהן ולא מיבעיא לרבנן שאין גדול הבית מונה עמהן כי לא אתא בגו תלתא אלא אפי׳ לר״ש דאמר אפי׳ ביום ז׳ מונה עמהן
 ה״מ אתר ללא הוה ילע ביה בתחילה וכטל לגכייהו כיון לגדול הבית נמי מני בהדייהו והס תמילת האבילות ועיקרו יומר ממנו שלא
 ילע בתחילת האבילות אבל החוזר מבית הקברות שהיה בתחילת האבילומ אינו מונה עמהן היכא ללא אתא בגו מלמא יומי בין אס
 יש גלול הבית בין אם אין גלול הבית כי הא לא״ל רב לבני הצלפוני לאתי בגו תלמא החוזר מבית הקברות כגו תלתא לימנו כהלייכו ללא
 אתו כגו תלתא יומי מימני לנפשיה עכ״ל ז״ל הירושלמי הרי שבא ומצא אבל בתוך ביתו בשני ובשלישי משלים עמהן ברביעי מונה לעצמו
 ר״ש אומר אפי׳ בז׳ משלים עמהס דב״ל אומר הלכה כר״ש כשיש גלול המשפחה בבית אבל כשאין גלול המשפחה מונה לעצמו ולפי
 הירושלמי היה נ״ל לאינו פוסק כר״ש אלא כשיש גלול המשפתה בבית אכל אם אין גלול המשפתה הלכה כרבנן לבתוך ג׳ ימים
 מונה עמהם לאתר ג׳ מונה לעצמו ולפ״ז אתי שפיר אפי׳ אליכא להלכתא לאתי בגו תלמא לימנו מכהלייכו בגלול הבימ בכימ לכמו

 שאין גלול הבית הלכמא כרכנן כמו כן בגליל הבית עצמו והוי לינא כרבנן:
 מהדריתו אפייכו אתהילו מנו. אבל אומם ההולכים עם המת משיסתס הגולל בין גלול הבית בבית כין הולך לכית הקכרות וכן המנהג
 וכירושלמי אינו כן להט מנן מת שהוליכו אומו ממקום למקום כגון אלו לקברין במקום אחר אית תניא תני אלו שכאן מונין משיצא
 המת ואלו ששם מוגין משגסתס הגולל ואית תני הני והני משנסתס הגולל ורב סימון כשם דכ״ל הכל הולך אתר גלול המשפחה ר׳ יעקכ כשם
 ר׳ יוסי לחומרין מהו לחומרין שאם היה גלול המשפחה כאן ״)אלו שכאן ממין משיצא המת ואלו ששם מונין משנסתם הגולל וגלול המשפחה
 שם אלו ואלו מונין משיסמם הגולל וקשיא מהו לחומרא הא זימנין אזלינן לקולא במר גלול הבימ כגון שגלול המשפחה כאן שכולם מונין
 משיצא המת מן הבית דהוה קולא לכן נראה לפרש שאם גדול המשפחה כאן מונין מיד ומתחילין להתאבל עמו לכבודו מיל כשישמעו
 אפי׳ שלא בפניו אבל עיקר אכילות יתחילו למנות משיסתום הגולל וקי איתא בהדיא ר״ג זוגה דמכת ׳)אחתיה סליק אחיה עמה

 אמר ליה רבי מנא טון שיש גדול הבימ מסלקת גבי אחוך שלוף שנדלא ובתוספות הרב פירש שהש״ס אינו מחלק כך:
 מעשה

 מסורת הש״ם

 א) חולין נ. ע״ש, 3) [שס],
) חולין נ. ) [ניצה כז.], ד  ג
 [נלה מת.], ס) [לעיל ית.
 וש׳׳נ] עירובי[ מו. לקמן נו:,
 י) שממומ ס״ט, 0 בחילופי
 גרסאות מוחק מן חיבת
 לרבנן על ביוס השביעי
 וגורס לעיל מינה עס
 הנשארים לרבנן כשבא גלול
 הבית תוך ג׳ ימים ולר״ש
 אפילו ביום ז׳ וכן פי׳ דיי
 וכוי, ח) בהלייבו כמו גגלול
 הבית בבית לנשאין גדול
 הבית בי׳ עצמו הוי לינא
 כרבנן כצ״ל, p) ןעי׳ נוסחת
 הירושלמי שהביא הרא״ש
 בסימן לט], י) ןפי׳ מתה

 אחותו],

 דלא אזליחו בהר ערסא. דמאן דאזיל
 בתר ערסא לא תיילא עליה אבילות
 עד שנסמם הגולל כשמוליכין המטה
 מככל לא״י לקכור ואין כל הקרוכים
 כולם יכולין לעלות עד א״י ומלוין
 המת פרסה או מיל וחוזרים: מכי
 אהדריהו אפייכו מבבא דאבולא.
 משער החיצון של העיר ומגרשיה
 דאתיתו לביתא: אהחילו מנו. ימי
 אבילומ אע״ג דלא נקבר המת עד
 ימים רבים ואע״ג דאבילומ אינו תל
 על שיסמוס הגולל ללידכו דלא
 מחזי חזרתכם כנסתם הגולל: ה״ג
 והוא שלא עמדו מנחמין מאצלו. שבא
 בשביעי שחרימ על שלא עמלו
 מנחמין אצל זה שבבימ: מערו
 לעמוד. מנענעים ורוצים לעמול:
 אמר מאן דהוא. אדם אחד מאן
 דהוה: מפומיה דמריה. מר׳ אבא
 בדה דרבי חייא או רבי זירא: אין
 הלכה אמרי. כלומר אין הלכה כרבי
 שמעון: מדהה מטהו. ממהר להוציאו:
 ממעט בעסקו. כגון סחורה:

_ רצה ו 3 ו _ 

 רבינו חננאל כרשב״ג בטריפות דתנן בני

 הגהות הב״ח
א) נמ׳ היה ע״ש או עיו״ט ) 
 או שהיו גשמים
לפץ על מטתו ה״ז  מז
ב) דש״־ ל״ה  משובח: (
 מונה כו׳ ואבילות של נלול
 לא התחיל על שיסתום

 הגולל:

 גליון הש״ם
 גפ׳ רצה ממעט כעםקו.
 עיין לקמן לף כז ע״א

 תוספות ל״ה אס יכול:

ל הבית ו ד ו הלך ג ל אפי  ו
ך בא בתו  לבית הקברות, ו
. בא ה מונה עמהן ש ל  ש
ך ל ה מצא ש ה ו ש ל  לאחר ש
ל הבית לפני הקברות ו ד  ג
ר להו מ א ד . כ  מונה לעצמו
, דאתו י נ ב לבני הצלבו  ר
, יכו ן בהדי מנ ו תלתא לי  בג
 דאתו לבתר תלתא לימני
 לנפשיה. בא ממקום רחוק,
, ה מונה לעצמו ש ל ך ש  בתו
ו בא ל לך אפי אי כן ו  מי
. ב מונה לעצמו ו  ממקום קר
ו ל מר אפי ן או ו ע מ  ד• ש
, בא עי ) ביום שבי בא ) 
. ב מונה עמהן  ממקום קרו
, ל  ואוקמה ר׳ יוסי בן שאו
ן מצא מנתמי א ו ב  והוא ש
מר ו , כל ן לי  אצל אבי
ן לא נסתלקו מן י י  עד
ן מקצת נ י  האבלות, כדאמר
. ואיבעיא לו  היום ככו
ן י  להו, נינערו האבל
בא ממקום קרוב ד ו ו מ ע  ל
ו ד מ ן לא ע י י מצאן שעד  ו
, ועלתה בתיקו. אמ׳  מהו
ה דר׳ יוחנן, הלכה י מ ש  מ
ן באבל, הא ו  כר׳ שמע
ל א ו מ . דאמר ש ן  דאמר
י המיקל.  הלכה כדבר
ן בגררה נ  הא דאמרי
ן אחרא, חילכחא  בהדי
אל ן בן גמלי ו ע מ  כרבן ש
וה רשנ פוח, כבר פי  בטרי
טה פשו , ו ן ת חולי ט י ח ש  ב
 היא. אמר להו רבא
] רלא ן ] א, אתו ז י מחו  לבנ
ליתו כתר ערסא, מכי  או



 מסורת הש״ס

) הוריות  א) שמחות ס״ט, נ
) ולקמן ני. ע״ש  ינ:, ג
 סנהדרין ס. ע״ש יצ׳׳ע],
) [לקמן כו:], ה) ןגי׳  ד
 הערוך נערך אסיתא לרנ
 נממן נר אמי], ו) עי׳
 מהרש׳׳א ולפי הנראה יש כאן
 ערנוכי דכריס וכצ״ל הדור
 שעמו ואין ראר למלק כנוד
 לו כד שלא ימלצו אחרים
 ונמס׳ שמתות קתני עלה
 ואס אין ראר למלון אף על
 אניו ואמו לא יחלוץ ומעשה
 כו׳ כצ׳׳ל והנוחר ינחר.
 העתק מתילופי גרסאות,
 ו) נשם מדדים פרין הש״ס
 אסור אסור ל״ל ונ״נ
 תוססות ננורות לא: ד׳׳ה
 א״כ וכו׳ דננדריס פריך כן
 ולכך צריכים אנו לומר דהכא
 נדנרי תוס׳ נפל טעות ומ״ש
 נגון נפ׳׳ק דנדריס גני אסור
 אסור שייך לעיל קודם וטונא
 איכא וכו׳ ודע עוד דגם
 כמ״ש תוספות הנא וכפ׳
 ניס כור וכו׳ צריך תיקון נזה
 ט ננ״נ קד. שואל הש׳׳ס
 ע״ש וכך איתא נתוספות

 נכורות הנ׳׳ל וע׳׳ש],

 תורה אור השלם
ו י ד ג ב ד ב ו ק ד יחז  1. ו
ם י ש נ א ל ה גם ב ם ו ע ר ק י  ו

: ר אתו ש  א
ל ב א יא א ו מ  ש
א ו ה ה ו א ע ר ש י ל א  2. ו
ב כ י ר ב י א ב ק א ע צ  מ
א ל ו ו י ש ר פ ל ו א ר ש  י
ו י ך ג ב ק ב חז י ד ו ו ו ע ה א  ר

ם: ם קרעי י נ ש ם ל ע ר ק י  ו
ב  מלכים ב ב י

 מוסף רש״י
 והאשה שוללתו
 לאלתר. אפילו תוך שנעה

 ולקמו בו ו.

 עין משפט כב: ואלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן
 נר מצוה

 רצה מולן. כמיפו: ממגע. האבל ולא חלץ משום כבול גלול הדור
 שעמו שבקש לחלוץ גס הוא: אלא למ״ד גדול הדור שעמו ר׳ יעקב.
 ורבי הוה אבל: עד שיגערו בו חבריו. שכבר גידל פרע יותר מלאי:
 אמר רבה. הא דתניא נכנס לכימ המשמה לאחר ל׳ יום: לשמחה
 מריעוה. סעודה שעושין ריעיס
 ואהובים זה עם זה ולא הוי שממה
 כל כך אבל שעולה לשממה כגון
 לנישואין לא: הא באריםוהא הא
 בפורעטהא. אריסא היינו שמתתיל
 אחל מהן לעשות סעולה ומלוה
 לכולם כלי שיעשו גס הם גמי כך
 לאותה סעולה אינו נכנס על לאחר
 שלשים יום אבל בפורענותא שמשלם
 להם סעולות שנעשו לו יכנס לאלתר
 שאי אפשר לו שלא לשלם:
 ואפיקרסוהו. שעל ראשו אינה מעכבת
 כלומר אינו צריך לקורעה: אחד איש
 ואחד אשה. חייבין לקרוע: האשה.
 שממ אביה או אמה קורעח חלוק
 התחתון משום צניעות: ומחזרח. הקרע
 לאחוריה: וחוזרה וקורעח העליון.
 והתחתון מכסה לבה: רצה מבדיל
 קמי שפה. שאינו כשפה שלפני הצואר
 אלא קמי שפה שלפני השפה שלפני
 הצואר שאינה קרועה וקורע תחמיה
 כלי שיהיה נראה הקרע: רצה אינו
 מבדיל. אלא קורע של בית הצואר
 אע׳׳ג דאינו נראה הקרע דהכל בית
 הצואר הוא: על אביו ועל אמו מבדיל.
 קמי שפה כלי שיהא נראה הקרע:
 קרע של היפלה. כלומר לא יצא ילי
 קריעה לפי מראה לכית צואר הוא
 הכל: ויקרעם לשנים. אין קורעין
 אלא שנראה כשנים מבדיל קמי שפה
 ונראה כימ הצואר קרע אחר:
 שולל. באשטיר״י: מאחה. קנט״ר
 תופר כדרכו: קורע בכלי. סכין
 כלי שלא יפסיד הכגד: קורע
 מבפנים. תתת המקטורן שלו שאינו
 קורע מתוץ לעיני הכל: וכן לנשיא.
 קורע מבחוץ: לא הושוו. רבו ואב
 ב״ל ונשיא וכל הנך למני במתניתא
 לאביו ולאמו: אלא לאיהוי. שאין
 מתאמים לעולם אבל לא הושוי לאביו
 ולאמו לקרוע מבחוץ להאי לא הושוו
 לעל אביו קורע מבחוץ ועל כולן
 אינו קורע מבחוץ: כפי אםיהא. הפוך
 המכתשמ ועמול עליה וקרע כלי
 שיראוך כל העם כשמקרע: הכם. ממונה
 על העיר שמכקשים ממנו הוראה:
 חולן. כמף מימין: ביה מדרשו
 בטלין. אומן שרגילין ללמוד חורה מפיו:

 וקורין

 רבינו חננאל(המשך)
ן אחיזה פחותה  לשנים, ואי
על ו ו  מטפח. אבל על אבי
לה את  אמו קורע עד שמג
ש מאה ו ב ו ל ל י אפ , ו  לבו
. לן  חלוקים קורע את כו
ן נ ל קמי שפה. דבעי י ד ב מ  ו
 קרע הנראה לשנים קרעים
יקרעם לשנים ב ו  כדכתי
 קרעים. ואפיקרסוחו אינה
 מעכבח. והאשה, על אביה
ל אמה, קורעת חלוקה ע  ו
רת הקרע מחז ן ו  התחתו
רת וקורעח ז חו ריה ו  לאחו
נו קורע . ואי ן ו  את העלי
על אמו בכלי ו ו  על אבי
ו אלא וצא ב כי ן ו ן סכי ו  כג
נו קורע ו קורע. ואי ד י  ב
ו מאחה נ אי . ו ץ  אלא מבחו
י מ ל ש ו ר  הקרע לעולם. י
. ג י כאדי י העשו  זהו איחו
נו ר מתים אי א  אבל על ש
. ואם ן ו רע אלא העלי  קו
ל קמי י ד  אינו רוצה להב
ל ל ו ש . ו ל י  שפה אינו מבד
ה ומאחה ע ב  לאחר ש
ם. והאשה  לאחר שלשי
ו לאלתר ת ל ל ו ש  קורעת ו
דה. ואם רוצה י כבו  מפנ
ל ע בכלי קורע. ע  לקרו
רע על אמו קו ו ו  אבי
ב חסדא . אמר ר ץ  מבחו
ב, כן לנשיא. נשיאה שכי  ו
ב ר ב חסדא ל  אמר ליה ר

. כן כן ומי א מי . על נשי ל א מ ש . על אב כיח דין מ ן מי ץ מי ל ו י קריעה לעמא. על חכם ח אחו  חנן, כפי אםיתא וקום עליה ו
, ובני הכנסת נכנסין ן י ל ו בטי ר י ע ב ת ש ו ש ר ד ת כל מ מ ו בטל. אב בית דין ש ש ר ד ת מ מ ר חכם ש ״ ש חליצת כתף. ת ו ר י  פ
, ונכנסין לכנסת ן לי ת בטי ו ש ר ד ת כל בתי מ מ א ש . נשי ן ן בצפו י שב ו ם י ם בדרו ן בדרו י שב ו ן י ו פ ן בצ י שב ו מן הי ן את מקו י משנ  ו

על כל  ממעט על אביו ועל אמו ממעט א
 המתים כולן רצח חולץ רצח אינו חולץ על
 אביו ועל אמו חולץ ומעשה בגדול הדור אחד
 שמת אביו וביקש לחלוץ וביקש גדול חדור
 אחר שעמו לחלוץ ונמנע ולא חלץ אמר
 אביי גדול הדור רבי גדול הדור שעמו ר׳
 יעקב בר אהא ואיכא דאמרי גדול הדור ר׳
 יעקב בר אחא גדול הדור שעמו רבי בשלמא
 למ״ד גדול חדור שעמו רבי חיינו תמנע ולא
 חלץ אלא למ״ד רבי יעקב בר אחא אמאי
 נמנע ולא חלץ רשב״ג נשיא הוה 2וכולי
על כל ג (  עלמא מיחייבי למיחלץ קשיא א
 המתים כולן מסתפר לאחר ל׳ יום על אביו
 ועל אמו עד שיגערו בו חבריו יעל כל
 תמתים כולן נכנם לבית השמחח לאחר
 ל׳ יום על אביו ועל אמו לאחר י״ב חדש אמר
 רבת בר בר חנח ולשמחת מריעות מיתיבי
 ולשמחת ולמריעות ל׳ יום קשיא אמימר
 מתני הכי אמר רבה בר בר הנה הולשמחת
 מריעות מותר ליכנס לאלתר והא תניא
 לשמחה שלשים ולמריעות שלשים ל״ק ־הא
 באריםותא תא בפורענותא יעל כל חמתים
 כולן קורע טפח על אביו ועל אמו עד שיגלה
 את לבו א״ר אבהו מאי קרא 1ויחזק דוד
על  בבגדיו ויקרעם ואין אהיזה פחות מטפח ח
 כל המתים כולן אפילו לבוש עשרה חלוקין
 אינו קורע אלא עליון על אביו ועל אמו
 קורע את כולן טואפיקרמותו אינה מעכבת
 אחד חאיש ואחד אשה ד״ש בן אלעזר אומר
 ״האשה קורעת את התחתון ומחזירתו
 לאחוריח וחוזרת וקורעת את העליון נ<כעל
 כל תמתים כולן רצח מבדיל קמי שפת שלו
 רצת אינו מבדיל על אביו ועל אמו מבדיל
כל קריעת שאינו מבדיל  רבי יהודת אומר ל
 קמי שפה שלו אינו אלא קרע של תיפלות
 אמר רבי אבהו מ״ט ויר׳ יהודה דכתיב
 2ויחזק בבגדיו ויקרעם לשנים קרעים

 ג< ממשמע שנאמר ויקרעם איני יודע שחן

על כל  לשנים אלא שנראין קרועים כשנים מ

 מעשה בגדול הדוד. אין זה מעשה לסמור דהא לנמנע ולא
 חלץ זהו מפני גדול י) הדור שעמו ובמס׳ שמחות (פ״מ<
 קתני עלה ואין ראר לחלק כבוד לו והאחרים הראויין לחלוץ אף על
 אכיו ועל אמו ואס אינן ראדין אינו חולץ כדי שלא יחלצו אחרים

 ומעשה כר׳ יעקכ כוי:
 עד שיגערו בו חביריו. נראה
 דרגל אינו מבטל דבר זה
» שיו מדאמרינן בירושלמי רבי שמואל בר «  מיש-ע ־
 קמב ד ה ו מיי׳ שם אבדימי דמנה תלתין יומין קמי מועדא
זסמגשם שאיל לרכי מנא א״ל כל דבר שהוא  הלכהו

 קלט א מיי׳ פ׳׳ח מהלי
 אנל הלכה ג סמג
 עשין לרכנן נ טוש״ע י״ד

 סימן שמ שעיף טז:
 קמ ב מיי׳ שס פ״ט הלכה
 טו סמג שם טוש׳׳ע

 שס סעיף יז:
 קמא ג מיי׳ שס פ״ו
 הלכה ג סמג שס

 מלד בז׳ ול׳ הרגל מפסיק ברם הכא
 עד שישלח פרע ויגערו בו חביריו
 דאמרו לו צא מעמנו ובשמחה נמי
 אשכחנא הכא י״ב חדש ואין רגל
 מכטל דש ספרים שכתוב בהן או
 יגערו בו תכיריו כירושלמי ונראה
 שהוא טעות סופרים ט אם כמו
 שכתכתי עד שישלח פרע ויגערו בו:
 ולשמחת מריעות. פירש
 בקונטרס סעודות
 שעושים ריעיס ואהובים זה לזה וכ״נ
 דדוקא לשמחת מריעות מותר לאחר
 ל׳ יום אבל שמתת חתן אסור אפילו
 לאתר ל׳ יום. והא תניא לשמחה ל׳
 ולמריעות ל׳ וה״נ פריך בריש פ״ק
 דבבא מציעא (לף 3.) והא זה וזה
 קמני וכן בפ״ק דסנהלרין(לף ח.) גבי
 זימון כג׳ וכרכת המזון כג׳ וטוכא
 איכא רש מקומות שאינו שואל כגון
 בפ״ק דנדרים (דף ל:) י) גבי אסור
 אסור ובפרק גיד הנשה (חולין דף
 צח. ושס< גבי אסורומ אסורומ ובפרק
 בית כור (ב״ב לף קד.) גבי בית כור
 אני מוכר לך ככימ כור ד״מ ולשמחת
 מריעות מומר ליכנס לאלמר ואנן
 כסעולת חמן איירינן הא לאמרינן
 כירושלמי וכמסכת שמחות (פ״מ<
 אם היה סעולה של מצוה מותר לא
 ילענא מהו קורא סעולת מצוה
 להמיר באכל אם לוקא סעולת קילוש
 ר״ח פירש הר״א בשם רבינו שמשון
 ללסעולמ ברימ מילה מותר ליכנס
 דלא חשיבא שמחה כלאמרינן בפ״ק

 טוש׳׳ע שס סימן שצא סעיף
 נ:

 קמנ ז ח ט מיי׳ שם פ״ח
 הלנה נ ג סמג שם
 טוש״ע שם סי׳ שמ סעיף

 ט י:

 קמד י טוש׳׳ע שס סעיף
 יא:

 קמה כ מיי׳ שס טוש׳׳ע
 שם סעיף ינ:

 קמו ל טוש״ע שם
 נהג׳׳ה:

 קמז מ נ מיי׳ פייט שס
 הלנה א טוש׳׳ע שס

 סעיף טו:
 קמה ס מיי׳ שם פ״מ
 הלנה נ ג טוש׳׳ע

 שס סעיף יד:
 קמט ע מיי׳ שם טוש׳׳ע

 שם סעיף יג:
 קנ פ צ מיי׳ שם ס״ט
 הלכה נ [יא] יד טו

 טוש״ע שם סעיף ח:
 קנא ק ר ש מיי׳ שם הל׳
 [יא] יד טו טוש׳׳ע
 שס סי׳ שדמ סעיף ית:

 לעזי רש״י
 באשטיר״י [בשטי״ר].

 להכליב. קנט״ר
 נקוסדר״א). לתפור.

 י ^ 01! ^ •

 רבינו חננאל

 תמתים כולן שולל לאחר שבעה ומאחה
 לאחר שלשים על אביו ועל אמו שולל
 לאחר ל׳ ואינו מאחת לעולם י»נוחאשח
 שוללתו לאלתר מפני כבודת כי אתא רבין

על כל המתים רצה קורע ביד רצה קורע בכלי על אביו ועל אמו  א״ר יוחנן ם
 ביד וא״ר חייא בר אבא א״ר יוחנן ע על כל המתים כולן מבפנים על אביו
וכן לנשיא מיתיבי לא חושוו לאביו  ועל אמו קורע מבחוץ אמר רב חםדא פ
 ולאמו אלא לאיחוי בלבד מאי לאו אפילו לנשיא לא לבר מנשיא נשיאת
 שכיב א״ל רב חםדא ה<(לרב חנן בר רבא) כפי אםיתא וקום עלח ואחוי
על חכם חולץ מימין על אב ב״ד משמאל על נשיא מכאן ומכאן ת״ר קחכם שמת בית מדרשו  קריעת לעלמא צ
 בטל יאב ב״ר שמת כל בתי מדרשות שבעירו בטילין ונכנסין לביתכ״נ ומשנין את מקומן היושבין בצפון יושבין
 בדרום היושבין בדרום יושבין בצפון שנשיא שמת בתי מדרשות כולן בטילין ובני הכנסת נכנסין לבית תכנסת

 וקורין

על אמו ו ו  אבל על אבי
ר א ש ׳ ב יב למעט. פי  חי
 מתים אינו ממעט, על
ט ע מ על אמו מ ו ו  אבי
א ו שהו ל י אפ , ו  בעסקו
י מ ל ש ו ר י אחרים. י ד  על י
. ו ואמו  מרבה בעסקי אבי
. ן והספדו כי ע בתכרי מ ש  מ

. דכתובות (לף ח.) דלא מברטנן בה לץ  על כל המתים רצח חו

א צי ׳ חליצת כתף. מו  פי
נמצאת ו מתחת הקרע ו ד  י
צה מן החלוק. פו חלו  כתי
. על ץ ל  רצה אינו חו
לץ. על אמו חו ו ו  אבי
ח מ ר ש ו ל הד ו ד ג ה ב ש ע מ  ו
בקש , ו ץ ו בא לחל ו ו  אבי
[ ו מ ע ש ] ( ו מ צ ע ) ר ו ד ל ה ו ד  ג
. ואסיקנא לא חלץ ח ו ל ח  ל
[ ו י אב ת [ מ ר ש ו ל הד ו ד  ג
 הוא ר׳ יעקב בר אחא,
ש הוא ו נו הקד ש רבי ק ב  ו
ץ ו ל ח , ל ר שעמו ו ל הד ו ד  ג
, ונמנע ו ד י כבו  עמו מפנ
. אבל ץ לא חל  ר׳ יעקב ו
ן בן ו ע מ  במיתת רבן ש
ש, נו הקדו אל אבי רבי י מל  ג
, ץ ו ן לחל בי י לי עלמא חי  כו
ן ימא ל  דנשיא הוא. קי
ו ל אבי י ש נ  היכא דחל שמי
ת ב ש ו להיוח ב מ ל א ש  ו
ו ל י אפ  ערב הרגל, מגלח ו
ב שבת. י בער ש י  ביום ש
ב לא ד יום טו ו ב ן כ  דלעני
 שנא אב ואם לא שנא
ר קרובים, הלכה כאבא א  ש
ל בזה ובזה. על כל ו א  ש
ו להסתפר  המתים מותר ל

ם י ש ל ת המשתה לאחר ש ל המתים נכנם לבי . על כ ו רי ו בו תבי ער ג ד שי ר ע ע ל ש ד ג על אמו מ ו ו ם יום, על אבי  לאחר שלשי
ל הוא, אחר רע אלא מחחי ר הוא אינו פו מ ו ל רענא לאלתר. אבל בארישחא, כ ת בפו עו ת מרי ח מ  יום. ואוקמה אמימר כמשחח ש
ו ויקרעם י ד ג דש. על כל המתים קורע טפח. שנאמר ויחזק בב ר חו ש על אמו אינו נכנס עד שנים ע ו ו ם יום. אבל על אבי י ש ל  ש

 שהשמחה כמעונו משוס דטרידי
 וליכא שמחה ולהר״א לא היה פשוט
 דגרע משמחמ מריעומ וגם פירש
 דאסור לאכול אפי׳ עם המשמשין
 ואין לחלק בין סעודמ המשמשין
 לסעודה עצמה ופסק דמיסה בלא
 אכילה שרי דאין שמחה בלא אכילה
 ושתיה ובתוספות הרב פוסק כלישנא

 דאמימר דמיקל טפי:
 אהד האיש ואהד האשה. ובתוס׳
 הרב פוסק כר״ש בן אלעזר
 דהלכה כדבד המיקל ולא ידענא מאי
 קאמר דלקמן (לף כו:) אמרינן

 אכילוח לחוד וקריעה למוד:
 רכי



* עין משפט  ך
 ואלו מגלחין פרק שלישי מוער קטן ^י•• נר מצוה

 קנב א מיי׳ סי״ג מהל׳
 אגל הל׳ ט טוש״ע

 י״ר סי׳ שעח סעיף ז:
 קנג ב מיי׳ שם פ״ז הלכה
 ה שמג עשין נ
 טיש״ע שם סי׳ שצג שעיף

 נ:
 קנד ג ד ה ו מיי׳ שם
 פ״ו הל׳ ה טוש״ע
 שם סי׳ שצנ שעיף א 3:

 קנה ז מיי׳ שס פ׳׳ה הל׳
 ג ופ״ו שם הלכה ל
 סמג עשין לרגנן ג טוש׳׳ע

 שם סי׳ שפט סעיף ה:

 רבי יהודה אומר לא הוצרכו. בירושלמי פוסק הלכה כלבד המוסיף בימים (שבעה) וראיתי כשהייתי קטן רבינו יצחק זקני שלא היה יושב
 במקומו על שבוע רביעי ולא ילעמי טעמו שאס היה סוכר כר׳ יה ולה א״כ יסכור כמומו בשניה שאינו יוצא מפתמ ביתו מיהו
 י״ל בהא אשכחנא טובא לעיל לאבילומ שבעה וקי״ל הכי ושמא טעמו כרבנן ומשוס לצריך לישב במקומו ואינו מלבר וטוב יותר שישב
 חוץ למקומו לשמא אין אסור ללבר כי אם במקומו: עד שיעברו שלשה רגלים. על שיהיה שלשה רגלים בלא שמחה ולא ישכח
 אהבמ אשמו אי נמי כלי שישא אשה
 אחרת ולא יהא זכור מן הראשונה
 [שלא] יהא 3׳ לעות כמטה ועול
 פן יזכירנה אהבת אשתו לקנטרה
 ולומיא להכא אמד׳ לעיל (ל׳ כא:)
 מתה אשתו ונשא אשה אמרמ אינו
 רשאי ליכנס לביתו כו׳ פירש ה״ר
 יונה לאין שייך לפסוק כרכי יהולה
 לאמר שני רגלים משוס לקי״ל לעיל
 (ל׳ כ3.< כלכד המיקל כאכל להא
 מילתא דפליגי בה הכא אין זו באבל

 לימי אכלו כלו להן:
 ואמר לאהותה בבית הקברות.
 לאו לוקא שהאבל כל
 שבעה אסור ודב״א מפרש לזו היא
 האשה שאומר בזבחים פ׳ טבול יום
 >ל׳ ק.) שמתה בערב הפסת ואמרי׳
 לעיל אפי׳ יוס אחל אפילו שעה אחת
 בטלה ממנו גזרת שבעה ומיהו משמע
 שסובר כאותו הפירוש שפי׳ למעלה
 בשם ה״ר יונה שאסור ברחיצה על
 העלב זהו מנעול יום ולין הניחה
 לו בניס קטנים מיל * מותר לישא
 ולבעול וכן אין לו בנים פירשמי
 בתוספות יבמומ (ל׳ מג: ושס0) וכן
 בכתובות פ״ק (ל׳ ל.0) ובתשובות
 ומה שאמר במס׳ שמחות (פ׳׳ז) בהאי
 מילמא מסיב לאלתר ולא בא עליה
 על זמן מרובה והאי לאמרינן אין לו
 מי שישמשנו מומר ואין צריך להמתין
 שלשה רגלים כתבתי במקום אחר:
 אל תבכו למת הא טצד שלשים יום

 וקורין שבעה ויוצאין רבי יהושע בן קרחה
 אומר לא שילכו ויטיילו בשוק אלא יושבין
 ודומין אואין אומרים שמועה ואגדה בבית
 האבל אמרו עליו על ר׳ חנניה בן גמליאל
 שתית אומר שמועת ואגדת בבית האבל
אבל שבת ראשונת אינו יוצא מפתח ב  א<ת״ר 8

 ביתו שנית יוצא ואינו יושב במקומו יא)
 שלישית יושב במקומו ואינו מדבר רביעית
 הרי הוא ככל אדם רבי יתודח אומר לא
 תוצרכו לומר שבת ראשונה לא יצא מפתח
 ביתו שהרי הכל נכנסין לביתו לנחמו
 אלא שניח אינו יוצא מפתח ביתו שלישית
 יוצא ואינו יושב במקומו (0 רביעית יושב
כל שלשים יום ת״ר נ (  הרי הוא ככל אדם נ
 לנישואין מתת אשתו אסור לישא אשת אחרת עד שיעברו עליו שלשה
 רגלים רבי יהודה אומר רגל ראשון ושני אסור שלישי מותר י ואם אין
 לו בנים מותר לישא לאלתר משום ביטול פריה ורביה ההניחה לו בנים
 קטנים מותר לישא לאלתר מפני פרנסתן גימעשה שמתה אשתו של יוסף
 הכהן ואמר לאחותה בבית תקברות לכי ופרנסי את בני אחותך ואעפ״כ לא בא
 עליה אלא לזמן מרובה מאי לזמן מרובה אמר רב פפא ילאחר שלשים יום
 ד<ת״ר כל שלשים יום לגיהוץ אחד כלים חדשים ואחד בלים ישנים יוצאין«< מתוך

 חמכבש רבי אומר לא אסרו אלא כלים חדשים בלבד רבי אלעזר בר׳ שמעון
לא אםרו אלא כלים חדשים לבנים בלבד אביי נפיק 8בגרדא דסרבלא  אומר ז
 כרבי רבא נפיק בתימוצתא רומיתא סומקתא חדתי כרבי אלעזר בר׳ שמעון:
 מפני שאמרו שבת עולח ואינח מפסקת: בני יתודת ובגי גלילא חני אמרי

 יש
 כל שלשים יום לגיהוץ. רוקא גיהוץ אסור אבל כלא גיהוץ כגון כיבוס מומר דאמדנן לקמן >ד׳ כ!:)

 וקורין שבטה. בספר מורה לאין
 מתפללין יחל נבית הכנסת אלא כל
 אחל ואחל מתפלל בנימו: לא
 הוצרכו לומר שבה ראשונה. שולאי
 לא יצא מפתח ביתו: כל שלשים
 יום לנישואין. על שלשים יום לאמר
 אבלו אינו יכול לישא אשה: ואחד
 כלים ישנים יוצאין מחוך המכבש.
 פירוש שהן כחדשים: בגרדא
 דסרבלא. מלבוש לבן מגוהץ ישן:
 כרבי. דאמר לא אסרו לבן אלא
 חדש: בחימוצהא. חלוק: רומיהא.
 שבא מרומי: כרבי אלעזר. דאמר
 לא אסרו אלא לבנים וזו אדומה הימה:

 אפסוקי

 במקומו ואינו מדבר חמישית

 לגיהוץ ולתספורת ובמסכת שמחות (פ״0 שלשים יום לגיהוץ כיצד כו׳ ובירושלמי גזרת שלשים גיהוץ ותספורת אבל כיבוס משמע
 דשד מדאמדנן פ׳ החולץ (יגמופ מג:) גבי אלמנה מפני האיבול וקאמר באיבול שלה שלשים יום ופדך קל וחומר מה במקום שאסור
 לכבס מותר לארס במקום שמותר לכבס אינו לין שמותר לארס והדתניא במסכת שמחות >פ״1) שמונה ימים קודם הרגל אס רצה
 לכבס ולספר הרשות בידו לא ספר לא טבס ערב הרגל אסור לספר ולכבס עד שישלימו שלשים יום משמע לכיבוס נמי אסור נראה
 ההוא טכוס היינו גיהוץ ומאחר דטכוס שרי גיהוץ נמי שרי לדידן כדאמד׳ פ״ק דכתוכות (ד׳ י:) ופ״ד דתענית (ד׳ כט:< דגיהוץ שלנו
 כטכוס שלהן והקשה ה״ר שמואל מוורדו״ם דהא כשמעתין כאכיי נפיק כו׳ והא כככל הוו קיימי דגיהוץ דאינהו אינו אלא טכוס ומ״מ
 אסד ותירץ רבינו יצתק דפעמים שהיו מכיאיס מא״י כלים מגוהצין או שמא פעמים שמביאין אומנין יודעין לגהץ כבארץ ישראל והא
 דתניא כתוספתא (פ׳׳כ) כל אלו שאמרו מומר לספר כמועד מותר לספר כתוך שלשים יום אכל כל אלו שאמרו מותר לכבס נמועד
 אסור בתוך שלשים יום של אבל צדך לומר לכיבוס נמי היינו גיהוץ ומורי דכ״א זצ״ל היה אוסר לכנס כתוך שלשים יום ואין נראה לו
 ללחות כל אלו והא לקאמר כפרק החולץ (יבמות ד׳ מג. ישם) מקום שמומר לכבס היינו כהני להמירו לגלח ולכבס בדש פירקין (ל יג:)
 בא ממלינת הים ויוצא מבית האסודן ומה שאסור שם במשעה באב לכבס היינו לוקא טעמא שיכול להמתין אחר תשעה באב הואיל
 ואיסורו אינו מושך כל כך וגרסינן שפיר כמקום שמותר לספר כלפרישית וא״צ למוחקו וא״צ ליישבו כאשה או כגילוח כל הראש כלבד
 המפרשים שרוצים ליישב גירשת הספרים והארכתי בתוספות יבמות >ג״ז שס< וגרסינן לקמן (ל׳ מ:) אל מבכו כו׳ הא טצל שלשים יום
 לתככושת ולתשפורמ והא לאמר לעיל (ל׳ טו.) אנל אשור כתכנושמ משמע לאחר שבעה שרי התם במים איירי ולא בנתר וחול וזה יוכל
 להיות מותר לאחר שנעה נתושפות הרנ כך פירש לאשור ונשם רכו פירש היתר ולפי מה שפירש לטכוש אשור כמו גיהוץ ניחא קושיימ
 ה״ר שמואל מוורלו״ס מיהו מוד לא היה מפרש ממש לאשור כל טנוש אלא היה מפרש להאי כדיתא לאשרה טנוש היינו נא״י לטנוש
 שלהן כגיהוץ שלנו וההיא לקתני גיהוץ ולא כינוס היינו ננכל מיהו לפי זה לא היה אשור ללילן כי אס גיהוץ אכן היה ר״י מפרש
 כלא ראייה כמו שפירש רנינו יצחק הזקן דנככל היו פעמים אומנים מא״י יודעין לגהץ וכלי פשתן אין כהן משום גיהוץ וחולק על
 הש״ש ירושלמי דקתני התם כל שלשים יום לגיהוץ אסור ללנוש כלי צמר מגוהצין חדשים וכלי פשתן מגוהצים לכנים פירש כתושפומ הרנ
 דהא דאסד גיהוץ דוקא ללבוש אבל לגהץ מותר והא דקתני כל שלשים יום לגיהוץ היינו אשור ללבוש כלים מגוהצין כו׳ עד
 מותר להוליך כלים לגיהוץ במוך שלשים ואיני יודע אס היה אומר הרב היתר בכיבוש מוך שבעה ומחלק נמי כין לכבש או ללבוש
 מיהו רכינו יצחק זקני מפרש כתשוכתו דאפי׳ לכבש ולהניח אשור מדאסרינן בפרק בתרא דתענית (ד׳ כט.) לככש ולהניח ועוד פירש
 בתשובתו לכיבוס שלנו מומר 3ט׳ באכ כלאמדנן לגיהוץ שלנו כטכוס שלהן משמע דכיכוש שלנו אינו ככיכוש שלהם והכי אימא בהדיא
 כפ״ק לכתובות (ל׳ י:) מיהו לענין ימי אבילות אסור בטבוש שלנו אפי׳ בתשעה באב מתמידן העולם בכיבוש שלנו מתוך המנהג
 כמו שהחמירו לענין אכילות לכשר מליח לשרי כהלכה ורגילין לנהוג ט אישור ומיהו איני מנין מנין לו להקל נתשעה נאנ יותר
 מימי אנלו דאדרכה כפרק כתרא דתעניח (שס< נראה לי שמחמיר יותר לענין גיהוץ כלי פשתן כימי אכלו מכמוער וכמטפחומ יליס
 השינ רנינו שאף על פי שהתירו נמועד אסולין נימי אכלו כדאמרינן לעיל (לף cr כל שאמרו מותר לגלח כמועד כו׳ והתניא
 אסודם ומוקי לה בתכפוהו אבליו: דכא נפיק כוי. ופי׳ בתוספות דאביי ורכא הלכה כרנא וא״כ מותר ללנוש כלים

 מגוהצין צבועין אפילו חדשים או ישנים אפילו לבנים וכן פשק ר״ח:

 יש
ו שבת עולה ר מ א י ש ' מפנ י נ ת נעא במקום אחר. פ ן בצי שי ו ן ע י על פו ן חנותם. ו י על ו ד מחן דבר, הרי אלו נ ח א רע ל ן שני חנוונין, שאי י טבחי ן שנ י תפ י שו ן שנ י אחי י שנ מ ל ש ו ר . י ן ו ר בר׳ שמע ז בא דר׳ אלע אלי  וקיימא לן כרבא ו
ת בשבת, ש אבלו ) [ם״ד] י ס״ל י אינה מפסקת, דאי ( ת מדקתנ ב ש ת ב ) [והני] אמרי אין אבלו והכי ת עולה, ( ב ש ( ו ׳ ( ת בשבת, מדקתני במתני ש אבלו ) [דהני] אמרי י דהכי  ואינה מפסקת. בני יהודה ובני גלילא, (

 מםורת הש״ס

 א) נשמחומ פ׳׳י ע״ש],
) ןשס ) נשמחוח ס״)], ג  ג
) נשם וע״ש],  וע״ש], י
 ה) [גד״ה שאני],«) [3ד״ה

 אבל],

 הגהות הב״ח
א) גט׳ שניה יוצא ואינו ) 
ו מדבר נ י א  יושב במקומו ו
 שלישית יושב במקומו:
כ) שם ואינו יושב במקומו ) 
ו מדבר רביעית יושב נ י א  ו
) שם ואחד כלים נ  כוי: (
 ישנים יוצאין מתחת

 המכבש רבי אומר:

 גליון הש״ם
 גט׳ שבת ראשונה א־נו
 יוצא. עיין לקמן דף
 כז ע״א תוס׳ ד״ה
 אס יכול: שם כגדדא
 דםרבלא נדבי. עיין לקמן
 לף כל ע״ב מוס׳ ל״ה
 ברכת אגיליס: תום׳ ר״ה
 ואמר לאחותה וכו׳ מותר
 לישא ולנעול. נ״ל שתיבת

 ולבעול ט״ס הוא:

^ H Q I ' S 

 רבינו הננאל
ן צאי ו י ן שבעה, ו רי  וקו
ו ל י טי א) נחלא י ן י דו  ו
ן אומרים אי  בשוק. ו
עה והגדה בביח  שמו
ל ר׳ חנינא ו ע  האבל. אמר
מר אל שהיה או י מל ן ג  ב
עה והגדה בבית  שמו
ת ב ר אבל ש  האבל. ת״
צא מפתח ו נה אינו י  ראשו
נו וצא ואי . שניה י  ביתו
ת י ש י ל , ש מו ב במקו ש ו  י
ת עי , רבי ו מדבר נ אי ב ו ש ו  י
 שוה לכל אדם. ר׳ יהודה
ר מ ו ו ל כ י מר לא הצר  או
ל כ ה נה ש ת ראשו ב  ש
. אלא ו לנחמו  נכנסין אצל
, צא מביתו ו  שניה אינו י
ב ש ו ו י נ אי צא ו ו ת י י ש י ל  ש
ב ש ו ת י עי , רבי מו  במקו
ה ת שו שי , חמי ו מדבר נ אי  ו
א כ י ה ו ( ל אדם. ' כ  ל
י י ו ן אבלים לצל לי י  דרג
יתבי  [ב]כנסת, קדמי ואתו ו
 במקום אבלים [וקמצלו.
י ל דעבד ב ב  ואיכא נמי ב
ר ם אסו י ש ל ר כל ש  תכי. ת״
שא. מת[ה] אשתו אסור י  ל
ו ר ב ע י שא אחרת עד ש י  ל
ש רגלים. ר׳ ל ו ש י  על
ן ו ש א ל ר ג ר ר מ ו  יהודה א
י מותר. ש י ל י אסור, ש שנ  ו
תר ו בנים, מו  ואם אין ל
ל ו ט י ם ב שא לאלתר משו  לי
ו  פריה ורביה. הניחה ל
שא  בנים קטנים, מותר לי
 אשה לאלתר מפני
מעשה שמתה . ו  פרנסתן
וסף הכהן, ל י ו ש ת ש  א
ן הם י י עד ר לאחותה ו מ א  ו
 בבית הקברות, לכי ופרנסי
כ לא אעפ״  בני אחותך, ו
 בא עליה אלא לאחר
ה ר• ש כן ע ם. ו  שלשי
ד ש בתלמו ר ו פ מ , ו ן  טרפו
ר כל ״ . ת שראל p י  א
ץ, אחד ם יום לגיהו י ש ל  ש
ד כלים ח א ם ו  כלים חדשי
ן מתחת צאי ו  ישנים י
מר לא אסרו  מכבש. ר׳ או
. ם בלבד י ש ד  אלא כלים ח
רדא דסרבלא י נפק בג  אבי
מצתא בהי (  כוי. רבא נפק ג
,  רומניתא סומקחא חדתי
ן ו ע מ ר ברי] ש אלעו  כרי [

 א) נ״ה גרשת הרי״ף ויושבין ולדן נוי. נ) ונן הניא הרמנ״ן ז״ל נס׳ תה״א בשער האבלות בשס רנ האי גאון ז״ל ועי׳ נרא״ש כאן. ג) נ״ה גי׳ העלוך נערך המיצתא וע״ע בערך חמצתא והד״ף ז״ל גרס נהימיינותא רומייתא.



 מסורת הש״ם

 6) ברכות יו: שמחות פ״י,
 ב) [במס׳ שמחות אי׳ כלהכא
 אבל בברכו׳ יח. איתא ר״ש
 בן גמליאל], ג) אינו אלא
 למנין לאבילות ילא נהגא
) [ויברך  אבילות כצ״ל, ד
 אלהיס את יום השביעי כ״ה
 במ״ר דתי פ״ק], ה) פ״ה
) שמחות t ,רש״א (  היית, י
 פ״י, י1) משמע לפליג בשבת

 כצ׳׳ל,

 גליון הש״ם
 נמ׳ וחייג בק״ש ובתפלה
 וכתפ־לי; ובכל מצות.
 בברכות בברייתא זו איחא
 וחייב בכל מצות האמורות
 בתורה וגרי״ף שם חייב
 נק״ש ותפלה ובכל מצות

 האמורות בתורה.

 מוםף רש״י
 מי שמתו מוטל לפניו
 אוכל בבית אחר. לנראה
 כלועג לרש (ברכוח יז0.
 ואינו מיסב. כלרך
 המסובים בחשיבות על צלו
.(Dim השמאלימ ובממה 
 ואין מברך. ואינו צריך
 לברך ברכת המוציא ישם).
 ואין מזמן. אינו צריך
 לברך ברכת המזון (שם).
 ואין מכרכין עליו. אין
 צריך שיברכו לי אתרים
 בברכת הלחס (שם יח.ו.
 ואין מומנין עליו. אי!
 מצמרף עם שלשה לזימון
 >שם<. תשמיש המטה
 איכא בינייהו. לל״ש חייב

 אבל בעוגה בשבת (שםו.

 עין משפט ך.* • ואלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן
 נר מצוה ׳•יי •

 יש אבילות כשבת. בדברים שבצנעא מיירי כדפירש בקונט׳ ובסמוך כמי־ לימא כתנאי מייתי פלוגמא דרשב׳יג ורבנן דהוי דברים שבצנעא
 והכי משמע קצת בירושל׳ דלעיל אמתניתין דהשבת עולה פליגי רבי יוחנן וריב״ל אס אסור בשבת בתשמיש המטה משמע דפליגי כעין
 פלוגתא דהכא ואליבא דרבי יוחנן יש שאומרים שם מותר ואותו חולק על הש״ס שלנו דא׳׳ר יוחנן בפ״ק דכמוכומ (לף ל. ישם) אע״פ שאמרו
 אין אבילות בשבת אבל דברים שבצנעא נוהג וקצת קשה לי תימה בשמעתין אביי אשכמיה לרב יוסף דפריס סודרא ארישיה אמר ליה

 לא סבר לה מר אין אבילות בשבת
 יש אבילות בשבת והני אמרי אק אבילות
 בשבת מאן דאמר יש אבילות בשבת
 דקתני עולת מאן דאמר אין אבילות בשבת
 דקתני אינה מפסקת אי םלקא דעתך יש
 אבילות בשבת השתא אבילות נתגא
 אפםוקי מיבעיא ואלא הא קתני עולה איידי
 דקבעי למיתנא םיפא אינן עולים תנא רישא
 עולה ולמאן דאמר יש אבילות בשבת תא
 קתני אינה מפסקת משום דקבעי למיתנא
 םיפא מפסיקין תנא רישא אינת מפםקת
מי שמתו מוטל לפניו אוכל א (  לימא כתנאי א
 בבית אחר אין לו בית אחר אוכל בבית

 חברו אין לו בית חברו עושח לו מחיצת עשרח טפחים אין לו דבר
 לעשות מחיצה מחזיר פניו ואוכל ואינו מיםב ואוכל ואינו אוכל בשר ואינו
 שותה יין ואין מברך ואין מזמן ואין מברכין עליו ואין מזמנין עליו ופטור
 מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות תאמורות בתורת ובשבת
 מיםב ואוכל ואוכל בשר ושותה יין ומברך ומזמן ומברכין ומזמנין עליו 8וחייב
 בקריאת שמע ובתפלה ובתפילין ובכל מצות תאמורות בתורת ב<רבן גמליאל
 אומר מתוך שנתחייב באלו נתחייב בכולן ואמר ר׳ יוחנן בתשמיש המטה
 איכא בעייתו מאי לאו בתא קא מיפלגי דמר סבר יש אבילות בשבת ומר סבר
 אין אבילות בשבת ממאי דלמא עד כאן לא קאמר תנא קמא התם אלא משום
 רמתו מוטל לפניו אבל הכא דאין מתו מוטל לפניו לא וע״כ לא קאמר ר״ג
 חתם דאכתי לא חל אבילות עליה אבל הכא רחל אבילות עלית תכי נמי

 בעא

 אפסוק׳ מבעיא. כלומר מי צריכא
 למימר דאינה מפסקת: אין מברך.
 להוציא אחרים ידי חובתן: מחוך
 שנתחייב באלו. קריאת שמע כר
 נתחייכ ככולן: השמיש המטה איפא
 בינייהו. הא דאמר נתחייכ בכולן
 סבר מותר במשמיש המטה ומנא
 קמא סבר אסור בתשמיש המטה:
 מר. דאסר בתשמיש סבר יש אבילות
 בשבת: ומר. דשרי סבר כשמואל
 דאמר אין אבילות בשבת: עדיין לא
 חלה אבילוה עליה. דלא נקבר:

 אנל

 אמר ליה הכי אמר ר׳ יוחנן דברים
 שנצנעא נוהג שמא היה סבור דפריס
 סודרא ארישיה הוה דנריס שנפרהסיא
 וכמאן דאמר פריעמ הראש חונה
 ולא היה מחלק נין נניתו כין חוץ
 לכיתו והוא השיכ לו נניתו חשינ
 צנעא: מאץ דאמר יש אבילות
 בשבת מדק תני עולה. פירש הר״א
 ז״ל מדקתני ולא פירש ואין כה אכילות
 אלמא אכילות גוהג כה דאס לא כן
 היה לו לפרש הכי כהדיא אע״ג דעולה
 לא נהג נה אכילומ דכיון דעולה
 משמע דנוהג נה אנילות ומשני איידי
 דקתני סיפא אין עולין סתם מנא
 נרישא עולה סתם ולא נהירא ופירש
 ר׳ שמעון זצ״ל מרנו מאן דאמר יש
 אנילומ דקמני עולה משמע דעולה
 לכל מנין שנעה ולאנילומ שינהג
 כשכמ מה שגהג אממול וממוך כך
 תעלה שבת לחשבונו כשם שע״ש
 עולה לחשבונו מ״ד אין אבילות בשבת
 דקתני אינה מפסקמ אע״ג דחשיבא
 כולי האי לבטל אבילות בגוה מ״מ
 אינו מפסיק דאל״כ פשיטא וקפריך
 ואלא הא דקמני עולה דמשמע דנוהג
 אכילות כשאר ימים ומשני איידי דקתני
 גכי י״ט אין עולין לגמרי לא למנין
 ולא לאכילומ משוס שמחה דכמיכ בהן

 כדפדשית מנא רישא נמי עולה באותו לשון עצמו דתנא בי״ט תנא בשבת דלא להפליג בלשון המשנה ומיהו עולה דשכת ׳)אינו למנין דלאבילות
 לא סלקא אלא אי נהגא אבילות בגדה וא״כ לסי פירוש זה ואלא הא דקתני עולה ומשני לעולם לא נהגא ואיידי דמנא כו׳ וא״כ המשנה אין
 שטמ הש״ס לומר איידי דמנא הא תנא נמי הא אלא במילמא דאמת אלא דלא צריכי אבל דברים נראים שקר אין לו לשנות ועוד יש
 להקשומ לפי מה שמפרש אי הכי לימני שבמ אינו עולה והוי דומיא דסיפא יומר עד כאן לשון הר״א ובמו׳ הרב מקשה דמשמע אפילו
 למאן דאמר דלא נהגא עולה למנין שכעה וא״כ ברגל נמי אע״ג דלא נהגא יהא עולה ולעיל אמרי׳ לענין שבעה לא קמכעיא ליה דלא
 נהגא מצות שבעה כרגל ומתרץ אע״ג דשבת עולה רגל אינו עולה הואיל ואין אבילות כלל משוס דכתיב בהן שמחה שבמ מיהא לא
 כתיב שמחה אפילו אינה נוהגת עולה בירושלמי מפרש טעמא דשכת דאין אכילות נוהג כו משוס דכתיב (משלי י< ברכת ה׳ היא תעשיר
 ולא יוסיף עצב עמה ושכת כתיב ביה כרכהי): ואינו אוכל בשר ואינו שותה יין. נראה דכי היכי דשרי בפרק בתרא דתענית (לף ל.)
 גבי ערב משעה באב כשר כל זמן שאינו כשלמים דין מגמו הכי כמי שד באונן מיהו אין רגילין לנהוג בהן היתר לא בכאן ולא בתשעה
 באב מימה משמע דאונן חמור מאבל דלא מצינו אבל שיהא בו איסור בבשר וביין ולענין קדשים אשכחן דאבל אוכל בקדשים ואונן אסור
 ובשאר דברים החמירו באבילות בכפיימ המטה ונעילמ הסנדל ועטיפמ הראש וטוכא איכא ובאונן שד ד״ל דדברים שהן משוס אבל מומר
 גבי אונן ובאבילומ אסולין אבל דברים שאינם אסורין משוס אבילומ אלא משוס שיש לו להיות טרוד בקבורת מתו ולא ימשך אחר
 דכדס אחדס כגון אכילת בשר ושתיית יין אסירי באונן דוקא ותשמיש המטה דמשמע בסמוך דאסור באונן בהא נמי שמא ימשך או
 שמא שמחה יתירתא וחוצפה כך מצאתי ובתגלחת וכתכבוסמ לא ידעינן אי שרי כאונן ואין ללמוד איסור לגלח מדתני׳ כמס׳ שמתות ה)
 היה מגלח ואמרו לו מת אחד מקרוביו הרי זה יגמור משמע הא לא התחיל אסור דלמא בשמועה איירי ולאחר שנקכר וכשם דב״א
 כתכתי דתגלחת אסור דנפקא לן מראשיכס אל תפרעו (ויקרא י) הא כולי עלמא אסירי ואינהו אונניס הוו ובתשמיש המטה דאסרינן
 נסמוך וראו להתיר נאנינות כדאמרינן פ״ק דכתונות (דף ר. ושס< ובאכילות אסרו דקאמרינן התם מכניסין אמ המת לחדר וכועל בעילת
 מצוה ופורש והא דקאמדנן המס אנילומ דהכא קילא ואמי לזלזולי כה ומקשה מאי קולא אילימא דקתני נועל נעילת מצוה משוס דלא
 חיילא אנילות עליה אינו רוצה לומר שאין קולא נדנר אלא הכי קאמר אין קולא נאכילות כי אס נאנינות ולא אמי לזלזולי נאנילומ:
 ואין מבדבין עליו. פירש כקונטרס ככרכומ פרק מי שמתו (דף ינז. ושס< נרכת המוציא ואין מזמנין כרכמ המזון ותימה גני
 המוציא מה שייך לומר אין מכרכין עליו נשלמא גני כרכמ המזון שייך צירוף אלא גני המוציא מאי שייך צירוף ויש לפרש
 דנגמרא קאמדנן דאין מכרכין עליו אלא מצוה לחלק דהוו כשנים שאכלו שמצוה ליחלק ואין זה האונן מצטרף עמהן ואין מזמנין
 עליהן עמהן לומר נבלך שאכלנו משלו ואי לא הוה מני אלא חדא הוה אמינא לענין נכרך שאכלנו משלו דאין מצטרף אנל מצטרף
 להיות להם דין שלשה לנרך אחד מהן נענור חכרו להט תני תרתי ודנ״א מפרש דאין מנרכין ומזמנין חדא לומר נכרך שאכלנו
 משלו וחדא לנרך כשם כמו שמזכירין שם נעשרה פירש נקונטרס נפרק מי שממו >ג״ז שס< ואינו מנרך אין צריך לנרך ברכת
 המזון משמע מפירושו דאין אסור לכרך וכשמעחין נמי פירש כענין זה ומיהו מדקאמר נדש פרק מי שמחו החם למאן דאמר
 י) [מוך] ארנע אמות הוא לאסור פירש רנינו יצחק נכרכות דאיכא איסור לנרך וגס נתוססות הרנ פירש דאסור לכרך ותימה
 ללכי יצחק להשתא נהגו לכלך ולזמן והיה אומר ללא איירי הכא רק כשהוא עוסק כצרט הממ שאין לו להמנטל מן המצוה אנל
 בשעה שאינו עוסק שרי אי נמי כשעה שאחרים עוסקים והוא אינו עושה כלום ומיהו כירושל׳ אינו משמע כן והכי איתא התם י) אינו
 אוכל כל צורכו ואינו שומה כל צורכו כו׳ ואינו מברך ואם בירך אין עוגין אחריו אמן ואס ברכו אחרים אינו עונה אחריהם אמן
 ואם משום ביטול מצות עסק כמתו מה כיטול יש כעניית אמן מיהו נראה לי משום שמיעת הברכה שלא תהיה אמן יתומה ועול לאמרינן לקמן
 הן עומלין ומתפללין והוא יושב ומצליק עליו אמ הלין ומשמע שאינו עוסק בו כלל אלא יושב ורומס ונראה לאסור לברך ושוב מצאתי בירושל׳
 לדש סלק מי שמתו תגי אם לצה להחמיל על עצמו אין שומעין לו למה מפני כבודו של מת או משוס שאין לו מי שישא משאר ופריך
 והא תניא פטור מנטילת לולב וקא סלקא לעמיה למיירי ביום טוב ובו אינו טרול לישא במשאוי ומשני תפמר בחול פירוש בחולו של
 מועד ופריך והתניא פטור מתקיעת שופר אית לך למימר בחול ולא כיוס טוב אמר ר׳ חנינא מטון שהיו זקוקים להביא לו ארון
 ותכריטן דתנינן ממן מחשיטן על התחום לפקח על עסקי כלה ועל עסקי הממ להביא אלון ותכריכין נמי כמו שהוא נושא משאר דמי
 ממשמע דפליגי בשבת וביום טוב דאינו מכרך כמאי דאמרינן מיהו הא קשיא לן דאמרינן כסיפא כשכמ מכרך ומזמן וצריך עיון:

 בעא

 קנו א מיי׳ פ״ל מהל׳ אגל
 הל״ז סמג עשין מל׳יס
 ב טוש״ע י״ל סי׳ שמא
 סעיף א וטוש׳׳ע א״ח סי׳

 קצט סעיף ה:
 קנז ב מיי׳ פ״י שס הלכה
 א סמג עשין ב טוש׳׳ע

 י״ל סי׳ ת סעיף א:

 רבינו חננאל
 [השתא אבלות] נהיג
 אפסוקי רלא מיפסקא
. לימא כתנאי, א כר בעי  מי
ו י ל לפנ ט ו ו מ ת מ  מי ש
׳ עד  אוכל בבית אחר כו
ר ש כל ב או ת מיסב ו ב ש ב  ו
ן מ מו ך ו ר ב מ ן ו י תה י שו  ו
ן י מנ ו ומו י ן על י מכרכ  ו
ב בתפלה י , וחי ו  עלי
ן י ל בתפי ע ו מ ית ש  ובקרי
ת רו ת האמו בכל מצו  ו
אל אומר י ן גמל ב  בתורה. ר
ו כך ב באל י ך שנתחי  מתו
. אמר ר׳ לן יב בכו  נתחי
ש המטה איכא י מ ש ותנן ת  י
 בינייהו. מאי לאו בהא
, תנא קמא סבר  קמיפלגי
רבן ש אבלות בשבת, ו  י
ת אל סבר אין אבלו  גמלי
ש י מ ש ו ת ל י אפ [ ו ת [ ב ש  כ
ן ממאי נ . ודחי י  המטה שר
 דלמא עד כאן לא קאמר
ר  תנא קמא הכי דאסו
ש המטה אלא י מ ש ת  ב
ו י ל לפנ ט ו ם דמתו מ  משו

 כוי.



 עין משפט
 נר מצוה

 קנח א מיי׳ פ״ח מהל׳
 אנל הל׳ א סמג
 עשי! מד״ס נ נטוש״ע י״ד

 סי׳ שמ סעיף א]:
 כ [מיי׳ פ״ה שס הל״ה
 טוש״ע שס סי׳ שפג

 סעיף א]:
 קנט ג ד מיי׳ פ״י שס
 הל׳ א סמג שס
 טוש״ע י״ד סי׳ מ סעי׳ א:
 קס ה מיי׳ ס״ש שס הל׳
 ג סמג שס טור י״ד

 סי׳ שמ:
 קםא ו ז מיי׳ פ״ה שס
 הל׳ יט טוש״ע י״ד

 שי׳ שפו:
 קסב ח מיי׳ פ״י שס הל׳
 א טוש״ע י״ד [סי׳
 שמ סעיף יל] וסי׳ מ

 סעי׳ א:
 קסג ט מיי׳ שס ס״ט הל׳
 א טוש״ע י״ל סי׳

 שמ סעי׳ יל:
 קםד י מיי׳ שס פי׳ינ הל׳
 י סמג שס טוש״ע

 י״ל סי׳ שנג סעי׳ ל:

 תורה אור השלם
ל ה א ש ) יאמר נ י  1. ו
ר ז ע ל א ל : ו ר ה  א
ם כ י ש א ו ך י נ ר ב מ ת י א ל  ו
א ם ל כ י ד ג ב ו ו ע ר פ ל ת  א
ל ע ו ו ת מ א ת ל ו ו מ ר פ  ת
ם כ י ח א ה יקעיף ו ך ע ל ה  כ
ת ו א כ ב ל י א ר ש ת י י ל ב  ב

ף יי: ר ר ש ש ה א פ ר ש  ה
יקרא י ו  ו

 ואלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן כד.
 בעא מיניה ר׳ יוחנן משמואל. מיהו ר׳ יוחנן לא קיבל משמואל
 דאיהו סבירא ליה דברים שבצינעא נוהג כדפרישית לעיל:
 הא אחד שלא פרע כוי. אע״ג דפשטי׳ דקרא הא אחר פורע
 ופורם ואם הס יעשו ימומו נראה דאסמכמא בעלמא הוא
 דהא לא מייתי להו סוף פרק הנשרפין
 (סנהדרין p< פג.) גבי אלו שבמימה:
 לשמואל לטעמיה. פי׳ בתוספ׳
 הרב דרב סבר
 דעטיפמ הראש שאינה כעטיפמ
 ישמעאלים הויא עטיפה ומסממא רב
 ושמואל הלכה כרב יש מפרשין דרחיצמ
 ידים דקאמר הכא רשות היינו כמ״ד
 פרק במה מדליקין (שכת דף כה:)
 דבלא אבילות הוא רשות אבל לר״נ
 בר יצחק דאמר המם ואני אומר מצוה
 באבל נמי הוי מצוה ולא רשומ
 ונראה דלא צריך למימר הכי אלא הכי
 פירושו הכא דמשוס אבילומ אינו חוכה

 להראות אכילות בשכת:
א שנו שאין לו מנעלים ברגליו.  ל
 מימה דכי היכי דמנעליו
 מוכיחין עליו אמאי לא אמד׳ אחד
 מהני מוכיחין ונמצא דאינו חוכה כי
 אם האחד ושמא במנעלים יש הוכחה
 יומר: וכל קרע שאינו בשעת
 הימום אינו קרע. נראה דהא דאמר
 לעיל(דף כ:) מי שנזדמן לו חלוק במוך
 ז׳ אע״פ שאינו שעמ חימום שמא
 דוקא כגון שקרע כבר והכא מייד
 כשלא קרע עדיין א״נ כגון שאין לו
 חלוק בשעה ראשונה חייכ לקרוע
 כשיהיה לו אפי׳ שלא בשעת חימום
 ולי נראה דככל שעה שיוכל להתחמם
 על מתו אפיי לזמן מרובה אחר מיתתו
 קרוי שפיר כשעת חימום כמו שאמרו
 ברבנן משוס דמדכד שמעתייהו הוא
 הדין נמי ככל מת שיוכל להתחמם
 עליו והא דפדך כסמוך ולא משני
 הכי משוס דבלאו הכי משני שסיר:
 כי תניא ההיא בכבוד אביו ואמו.
 ומכאן קשה לי על מה שפי׳
 למעלה (לף כ:) הדגרסי׳ רבי חנניא
 מי שאין לו אלא חלוק אחד דמייד
 בכה״ג דמחליף וקורע דהא גבי אביו
 ואמו אמר הכא מחליף וקורע כל
 שבעה ולעיל (00) אמרי׳ על אכיו

 ואמו קורע לעולם וצ״ע:
 הכי א״ר ״והנן דברים שבצינעא
 נוהג. פסק כהלכות גדולות
 כד יוחנן לאפוקי מרב ושמואל דאמרי
 לעיל תשמיש המטה רשות ודכדס
 שבצינעא הוא ובפ״ק דבתובות (דף
 ל.) נמי קאמר עלה מסייע ליה לר׳
 יותנן דאביי ורבא סברי כוותיה
 ואע״ג דקיימא לן (לעיל דף ימ. ככ.)
 הלכה כדברי המיקל ה״מ במחלוקת
 של מנאיס אבל כמילמא דאמוראי לא

 אבל רבהי. מסכמ שמחות: גוייסו. כל גופו ואיכא דאמרי אבר
 שלו: פריטה הראש. שמגלה האבל ראשו בשבת ואיגו מתעטף וחזרת
 קרע לאחוריו וזקיפת המטה חובה בשבת: נטילה הםנדל. דלאו
 כולי עלמא סיימי מסאנייהו בשבמ ולא מוכח דאבל הוא: לא פולי

 רבינו חננאל(המשך)
ל ליה ליה) אז  אמר (
ברא דהוה מםתפינא. הנה  ג
א ל עה ש ת שמו ע ש  קרעו ב
נן ת חימום. ופרקי ע ש  ב
ן דבל ו ן דכי י רבנ  שאנ
ה עתי י שמו  שעתא מדבר
ת ע ש עה כ  שעת שמו
. רבא אמר  תימום דמי
ל [כל]  מהכא, דתניא אב
. ו י רעו לפנ ה קו ע ב  ש
קו ו ף תל י  ואם בא להחל
, וקורע החלוק ף י  מחל
. הנה קריעחה ש ב ו ל  ש
ת חימום. ע ש א ב ל  ש
נן כי תניא ההיא  ופרקי
ש ב ו ל ל חלוק ש רע כ  שקו
ד ו ב כ לו כל שבעה, ב  אפי
ם ו . תשל ו ואמו  אבי
רעו ת קו ב ש ב  הברייתא, ו
רת ן תז ר מ א ד , כ ו י ר  לאחו
ת ב ש ו ב י ר  [קרע לאחו
ת ב ש , ואם בא ב  חובה]
ף י קו מחל ף חלו  להחלי
י חרי מ ל ש ו ר נו קורע. י  ואי
ו [כל] י ד ף בג י  שהיה מחל
. ע כולן יב לקרו  שבעה חי
ן או ן מתאחי  אותן קרעי
. אסיקנא ן  אינן מחאחי
א שעי  חלוקח אכוה דרי או
י אבל מ ל ש ו ר בר קפרא. י  ו
 שבא מן הדרך והיה
, ח ח ר תר ל ו קיהות מו י ל  רג
ן רחיצה. נ צת צו ן רחי  שאי
ו ל ומנודה שהי  תני אב
ן ך מותרי ר ן בד י  מהלכ
ו א ו ב י ש כ ל  בנעילת הסנדל ו
כן בתשעה , ו צו ר יחלו  לעי
. ר  באב, וכן בתענית צבו
ל ו א ש  תני מקום שנהגו ל
ת ב ש ם אכלים ב  כשלו
א] רבה . [ר׳ אושעי ן י אל  שו
ר מ א ת ו ב ש ן ב  חמא אבלי
ם עליכם כמנהג  להו שלו
. ר׳ יוסי בן חלפתא ו  מקומנ
ר  הוה משתבח בר׳ מאי

ו ליה ר׳ אהן לא בשבת. אתו אמר ם אבי ו ל בשל ן ליה שאי מן חמו ש צנוע הוא. חד ז ו ד ל ק ו ד , אדם ג ראי פו מי צי  קו
ע חייליה, אתא ד י ן מ ן אתו ן בעי לא כשבתא. אמר לו ם אבי ו ל בשל ל שאי ״ ׳ הן, א  הוא האת מתני שבחיה, אמר לי
ו אבלות, כמו וסיף עצב עמה, ז לא י ו ברכת שבת. ו , ז ר ב ברכת ה׳ היא תעשי ת בשבת, דכתי ן אבלו ן דאי ע ד ו א  ל
. ן עמו י ו מתאבל ] עלי ץ ן ל ב א ת מ  דאמר נעצב המלך על בנו. (תני ארוסתו לא מתאבל ולא אונן עליה. תני כל ש
ן ו רי ו . ר׳ יונה סלק לגביה ר׳ ג ך) ל רגלי ל נעליך מע ד לחייה כריה כד תהא סליק לגבאי ש תו פקי  רב מתה אחו
ת ב ש ב בדא מינך ד ן עו לפו ) [סבר] די דכר ש סנדלי. אמר ליה אנת ( י ב ת ימי אבלו, נפק לגביה ל ע ב ו ש ג ת ד ב ש  ב
לו דבר תורה. אמר ר׳ יוחנן ו דבר, אפי בר אלי ו ן ד אי ר. ו ש ועי ר נ ב בדא מ ו ן ע ו לפ לא י ] בנעילת הסנדל. ו מותר ] 
ב בית ר ח ש ' מ י נ ת . מ ו פש בניו ובנותי ו אם בנ נ ן ממו ו ו אם בחסר פ ו ג ב ן ש רי ן במה לפחוח, אם ביסו דעי ו א היו י ל  ש
ל כ רים כרגלים. דייקינן מינה ו פו יום הכי ש השנה ו א מר ר ל או א י ל מ ן ג מר עצרח כשבת, רב ר או עז י ש ר׳ אל ד ק מ  ה
ל ו ד י ב ג ר י להא ד אל. איכא דאמר ל הלכה כרבן גמלי א ו מ ל בר מנשה אמר ש ו ד י א כרגלים. אמר ג ן עצרת שהי  שכ
י נשים. ת ש ש אחד ו י א בשתי אנשים, אבל לא ב צא בחיק, ונקבר באשה אחת ו ו  אהא דתניא תינוק כל ל׳ יום י

 בעא מיניה ר׳ יוחנן משמואל יש אבילות
 בשבת או אין אבילות בשבת אמר ליה אין
 אבילות בשבת יתבי רבנן קמיה דרב פפא
 וקאמרי משמיה דשמואל אבל ששימש
 מטתו בימי אבלו חייב מיתה א״ל רב פפא
 8אםור אתמר ומשמיח דר׳ יוחנן אתמר ואי

 שמיעא לכו משמית דשמואל תכי שמיע
 לכו אמר רב תחליפא בר אבימי אמר שמואל
 אאבל שלא פרע ושלא פירם חייב מיתת

 שנאמר 1ראשיכם אל תפרעו ובגדיכם לא
 תפרומו ולא תמותו וגו׳ חא אחר שלא פרע
 ושלא פירם חייב מיתח אמר רפרם בר פפא
אבל אםור לשמש מטתו  תנא באבל רבתי נ
 בימי אבלו ומעשח באחד ששימש מטתו
 בימי אבלו ושמטו חזירים את גוייתו אמר
 שמואל גפח״ז חובת נת״ר רשות פריעת חראש
 חזרת קרע לאחוריו זקיפת המטח חובה
 נעילת הסנדל תשמיש המטח רחיצת ידים
 ורגלים בחמין ערבית רשות ורב אמר י אף
 פריעת חראש רשות ושמואל מאי שנא
 נעילת תםנדל דרשות דלאו כולי עלמא עבידי
 דםיימי מםאנייחו פריעת תראש נמי לאו כולי
 עלמא עבידי דמגלו רישייחו שמואל לטעמיח
כל קרע שאינו בשעת חימום  דאמר שמואל ה
 אינו קרע יוכל עטיפת שאינת כעטיפת
 ישמעאלים אינח עטיפח מחוי ר״נ יעד גובי
 דדיקנא א״ר יעקב א״ר יוחנן לא שנו אלא
 שאין לו מנעלים ברגליו אבל יש לו מנעלים
 ברגליו מנעליו מוכיחין עליו כל קרע שאינו
 ליח

 עלמא מגלי רישייהו. בשבת ואע״פ
 שמתעטף לא מיחזי כאבל: בשעה
 חימום. כשעת התחלת הצער כשעמ
 מיתה: וכל עטיפה שאינה בעטיפה
 ישמעאלים. הלכך כיון דכל ימי שכוע
 שהוא אכל ממעטף כישמעאל אס
 אינו נוטלה בשבמ נראה כנוהג
 אכילות דכ״ע לא נהיגי בעטיפה זו
 אלא אבלים בלבד: מחר ר״נ.
 עטיפת ישמעאלים: גובי דיקנא.
 גומוח שבלחי למטה מפיו: לא שנו.
 פריעת הראש בשבת דצדך לגלות
 חוטמו ושפמו וזקנו שהיה מכוסה
 בימי אבלו להודיע כי אין אבילות
 בשבת: אלא שאין מנעלים ברגליו
 אבל יש מנעלים ברגליו מנעליו
 מוכיחים מליו. דאינו אבל אבל לגלות
 ראשו אינו צדך ואס בא להתעטף
 בצינעא אפי׳ כעטיפת הישמעאלים אין
 בכך כלום: דמסחפינא מיניה.
 בקושיות: מחלין* וקורע. אע״פ
 שאינו שעת תימוס: כבוד אביו. שנו
 אבל לכולי עלמא אין קורע אלא
 בשעח חימום: ממאן שמיעא. לרב
 אושעיא הא דאמר אין מתאחין שמע
 מינה האי דאמר אין מתאתין אבוה
 דרב אושעיא: אונקלי. שייפינ״ש
 חלוק שקורעו: בהון ביהו. שבצינעא
 מותר לנהוג אבילות בשבת: דפרים
 סודריה ארישיה. בשבת משוס עטיפה
 דנהיג אבילות: כל ל׳ יזם יוצא
 בחיק. בן ל׳ יום מוציאו בחיק לבית
 הקכרות ולא בארון: אבל לא באיש
 אחד. שאין מתייחדין עם האשה:

 מסורת הש״ם

י עי ! (  א) [גי׳ ר״ח מליסר], נ
 סיס׳ נ״ק צא: ל״ה עונל],
) קלושין ) ןנתונומ ל.], ד  ג
 פ: שמחות פ״ג, ה) אכל הגי׳
 שס מי שאין לו חלוק לקרוע
 כו׳ ואולי גיר׳ אחרת היתה
 לפניהם ועיין נמהרש״א,
) נשייך נמשנה ללעיל יט.],  ו
 ז) [ג״ז שייך למשני ללעיל
 יט.],ח)[צ״ללהמזכח מקלש
 (ל׳ פג.) וע״ע תוססות
 ססתיס פג. ל״ה ר׳ שמעון
 אומר ודף קטז: ל״ה ותותס
 ומוס׳ עירוני! מת. ל״ה ר׳

 יהולה],

 גלק הש״ם
 גמ׳ אסור אתפר ומשמיה
 דר׳׳י אתמד. לא ילעתי מה
 חילש נוה הא איתא
 ננרייתא גמ׳ לעיל לף כא
 ע״א ואלו רנריס שאנל
 אסור נהם וכו׳ ונתשמיש:

 לעזי רש״י
. א״ה] י קנ שו ש [ ״ נ י פ י י  ש

 תלוק.
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 מוסף רש״י
 דברים שבצינעא. שאינו
 ניכר לנליות שהוא אנל ככך
 (כתובות ד.). כל ל׳ יום.
 ולד שמת בתוך שלשים יום
 אי! צריך לככדו כמותו
 להוציאו לקבורה, לא נמטה
 ולא נכלינה אלא נתיק
 !קדושין פ:). ונקבר
 באשה אהת ושני
 אנשים. ואין צריך רניס
 ללוותו אלא ג׳ (שם<. אכל
 לא באיש אחד ושתי
 נשים. משוס ימוד, שלא
 היו נתי הקנרות סמוכין

 לעיר (שםי<.

 בשעת חימום אינו קרע וחא אמרו
 לשמואל נח נפשית דרב קרע עלית תריםרא< מני אמר אזל גברא דתות
 מםתפינא מיניח א״ל לרבי יוחנן נח נפשיה דר׳ חנינא ״קרע עלית תליםר
 אצטלי מלתא אמר אזל גברא דתות מסתפינא מינית שאני רבנן דכיון רכל
 שעתא מדכרי שמעתייחו כשעת חימום דמי א״ל רבין בר אדא לרבא אמר
 תלמידך רב עמרם תניא אבל כל שבעח קורעו לפניו ואם בא לחחליף מחליף
 וקורע חבשבת קורעו לאחוריו ואם בא לחחליף מחליף ואינו קורע כי תניא
 החיא בכבוד אביו ואמו אותן קרעין מתאחין או אין מתאחין פליגי בה אבות
חד אמר אין מתאחין וחד אמר מתאחין תסתיים  דרב אושעיא ובר קפרא ט
 דאבות דרב אושעיא דאמר אין מתאחין דאמר רב אושעיא אין מתאחין
 ממאן שמיע ליח לאו מאבות לא מבר קפרא רבית שמיע לית אמר רבא
 אבל מטייל באוגקלי בתוך ביתו אביי אשכחיה לרב יוסף דפרים ליח
 סודרא ארישית ואזיל ואתי בביתית א״ל לאו סבר לת מר אין אבילות בשבת
 א״ל חכי א״ר יוחנן ״דברים שבצינעא נוחג: ר״א אומר משחרב בית תמקדש
 עצרת כשבת וכו׳: אמר רב גידל בר מנשיא אמר שמואל חלכח כר״ג
 ואיכא דמתני להא דרב גידל בר מנשיא אהא יכל ל׳ יום ד<תינוק יוצא
 בחיק ונקבר באשת אחת ושני אנשים אבל לא באיש אחד ושתי נשים

 אמרן מספקא לי כי היכי דשד בתוך אבא
 ביתו הני דבדם דקריעה אי הוה אסור נעילת הסנדל בצנעא וכל שאר דכרים: י) עצרת בשבת. וכ״ש ר״ה ויוה״כ ר״ג אומר

 ר״ה ויוה״כ כרגלים וכ״ש עצרת לאחר חורבן ולישגא לא אתי שפיר דהוה ליה למתני ר״ג אומר אף ר״ה ויוה״כ כוי:
 ')וחכמים אומרים לא בדברי זה בוי. ולא שייך למימר היינו תנא קמא דנימא כולהו אתו לפרש מילתא דתנא קמא כי ההיא דלא ירבה
 לו נשים בפרק כ׳ דסנהדרין (דף כא.) וההיא (דהמקדשאי): הלכה כר״ג. מימה כיון דאמר שמואל (לעיל דף יח. ככ.) הלכה
 כדברי המיקל באכל אמאי איצטריך למיפסק הלכה כר״ג וי״ל דחומרא נמי היא דאם קברו סמוך לחשיכה ולא היה לו שעה אחת לנהוג בו
 אבילומ או קברוהו נכרים ביום טוב או שמע שמועה קרובה ביום טוב אם הם כרגלים אינם עולים למנין שכעה ואם הס כשכת עולים:

 אבא

 רבינו חננאל
ן  בעא מיניה ר׳ יוחנ
לות ש אבי ל י א ו מ ש  מ
ת או לא. אמר ליה ב ש  ב
ת בשבת. אמרי לו ן אבי  אי
, אל ה דשמו  רבנן משמי
יב ש מטתו חי מ י ש  אבל ש
 מיתה. א״ל רב פפא
ה דר׳ משמי ר אתמר ו  אסו
ב  יוחנן אתמר. אמר ר
, אל  תחליפא אמר שמו
ו ש א א פרע ר ל  אבל ש
יב ו חי י ד ג לא פירם ב  ו
אמר ראשיכם  מיחה, שנ
בגדיכם לא ו ו  אל תפרע
, מכלל לא תמותו ו ו מ ו ר פ  ת
א ל ש רע ו א פי ל ר ש ח א  ש
ב מיתה. אמר י  פירם חי
ל רבתי, ב א  רפרם תנא ב
ש מטתו מ ש ר ל  אבל אסו
ש מ י ש ה באחד ש ש ע מ  ו
ו ט מ ש ו ו מי אבל  מטתו בי
ו . אמר דתו  חזירים את ג
ו ל פח״ א ו מ ש ה ד י מ ש  מ
עת הראש,  חובה. פרי
, זקיפת ו י ר  חורח קרע לאחו
תם בשבת,  המטת, לעשו
ו נוהג אבל נ ע שאי י ד  להו
 בשבת. אבל נתייר, נעילת
ש המטה, י מ ש  סנדל, ת
ן  רתיצת ידים ורגלים בחמי
רב אמר אף  רשות. ו
ת ב ש ש ב א ר  [פריעת] ה
ל א ו מ ש ן ל נ ת. ומקשי  רשו
 מאי שנא נעילת הסנדל

ל לטעמיה א ו מ נן ש . ופרקי יהו י רישי ל י דמג ד י לי עלמא עב ו כו י במסני, פריעת הראש נמי לא י עלמא מסג ל ת דלאו כו  דאמ׳ רשו
[ ם ף ל א ע מ ש פת י ׳ עטי ם אינה עטיפה. פי י שמעאל פת י כל עטיפה שאינה כעטי ו בשעת חימום אינו קרע, ו נ  דאמר כל קרע שאי
ב נחמן י ר עד כמה מכןסןה מחו ן ערב. ו ו ש ל . והוא אלמתה ב ו במצנפתו או בטליתו מ ט ו ח ו ו זקנ ו ו מ פ , מכסה ש אל  דאמר שמו
ן ימא ל . וקי ו ן עלי חי כי ו מו ו מנעלי י ל ן כרג ש מנעלי , אבל י ו ן ברגלי ן מנעלי י ו אלא שא בי דקנא. אמר ר׳ יוחנן לא שנ  עד גו
, ו וזקנו שהיה מכסה בימי אכלו מ פ ש ו ו מ ט ו ת ח לו ך לג י ] צר ׳ פריעת תראש) [פי ת. ( ת רשו ב ש  כרב דאמר פריעת הראש נמי ב
ם אין בכך כלום. פת ישמעאלי נעא עטי ך. ואם בא להתעטף בצי ן צרי ו אי ש א ת ר לו ל לג ות] בשבת, אב ע] כי אין אבל[ די  [להו
נקלי . ואו ך ביתו ל] באונקלי בתו י טי ל מן וסף דהוא בתרא עבד כרב. דאמר רבא אב לי האי. דהא רב י פה כו  א) ולא בעי עטי
שו באונקלי י ן הצדיק הלב ו ע מ י בני ש שמע ן בסוף מנחות מעשה דחוני ו נ ל, כדגרסי ל כהן גדו ן מצנפת ש ו  היא מצנפת, כג
ל ואתי בביתיה. אמר ליה, לא י ם וקאז פת ישמעאלי וסף] דפריס סודרא ארישית כעטי ב י לר י אשכחיה [ . אבי ל ו רו בצלצ  וחג
ו בשעח חימום אינו נ , וכל קרע שאי ל א ו מ ש ב ל ן חו נ עא נוהג. ומקשי ר אין אבילוח בשבת, אמר ליה דברים שבצנ  סבר לה מ
י דמילתא, צטל ״ג אי וחנן קרע על ר׳ חנינא י ב וקרע עליה תליסר כברי מאני. ור׳ י ל נח נפשית דר א ו מ ש  קרע. והא אמרו ליה ל

 א) נלאה לל״ל ללרב גס נחול א״צ להתעטף כעטיפת הישמעאלים ועי׳ נתוס׳ ל״ה ושמואל.



 ממורת הש״ם

 א) [שמחות פ״ג ע״ש!,
) [ע׳  ב) חגיגה יז. ר״ה ל:, ג
) נג״מ  פרש׳׳י ניצה כנו.], ו
 סא: הגי׳ רנ מנינא, ס) [ל״ה
 ללוסקמא אחרי ל״ה
 תנתומי], י) ולעיל יט.],
 1) משמע שרש״י היה מתיל
 נגלים שננסו קולס האנל
 וכמוס׳ פי׳ כצ״ל, ח) לאניי
 נרכי ורכא כראנ״ש עי׳
) פ״ג גרסי׳ נן ג׳  רש״ש, נו
 שנים יוצא נמטה ר׳ עקינא
 כו׳ פי׳ רלא נעי ג׳ כו׳ נצ״ל,
 י) [עיי! תיס׳ כרכות מה
 ל״ה מצוה לרניס שאני],

 תורה אור השלם
 1. שלוש פעמים בשנה
 יךאה כל זכוףף את פני
 יי אלהיך במקום אשר
 יבחר בחג המצות ובחג
 השבעות ובחג הסכות
 ולא יראה את פני יי
 ריקם: דברים טו טז

 הגהות הב״ח
א) גפ׳ נחג המצות ונחג ) 
 השמעות ובחג הסוכות

 מה חג המצות:

 בליון הש״ם
א כו׳ כגון ל  תום׳ דייה א
 ברגל. עיין לעיל רף כ ע״א

 תל״ה שכנר:

 מוסף רש״י
ש לה  מנין לעצרת שי
מץ כל שבעה.  תשלו
 לאילו כתג הסוכות ונחג
 המצות נפקא לן(חגיגה ט.)
 מומגותס אותו מג לה׳
 שכעת ימים, יכול יהו חוגגין
 כל ז׳ ת״ל אותו, אותו אתה
 תוגג ואי אתה חוגג כל זי,
 אם כן למה נאמל ז׳
 לתשלומים, שאס לא חג
 חגיגתו נראשון יקריכנה
 נשני ;ר״ה ד:). מה חג
ן  המצות יש לה תשלומי
 כל שבעה. נלרנינן קראי
 לחג השונות, והוא הלין
 לתג המצות, שהרי אף הוא
 שנעת ימים !חגיגה יז.!.
 אדבריה. הנהיגו ומטייל
 עמו נמנואות העיר !ביצה

 כד: ואלו מגלהין פרק שלישי מועד קטן
 *)דלוםקמא. ארון: ואין עומדין עליו בשורה. אין צריך לעמול עליו
 כשורה. כשחוזרין מכית הקכרות עוכרין לפני האכל כשורה וכל אחל
 אומר לו ממנחם: ברכה אבלים. כרכה שאומר כרחכה כלאמר
 בכתוכוח (ל׳ ח:): הנחומי אבלים. כל שכעה הולכין לנחמו בכימו:
 הניעלה בכהן}. באדם אחל:
 באגפיים. כשני כני אלם לרך
 ככול: ואבריו כבן שהים. שאכריו
 גלולים: מצהיבין. מרגישין ומצערין:
 ניכר לרבים. שהיו מכירין ככר
 שהיה רגיל לצאת מן הכית: מה הן
 בהספד. כמה יהא גלול שמצוה
 להספידו: עניים בני שלש. לפי
 שהעני מצטער על בניו יומר מן
 העשיר לפי שאין לו שמחה אחרת: יום
 אהד לפני עצרה. היה אבל: הרי כאן
 ארבעה עשר. דעצרח חשוב כשבעה
 וזהו יום שלפני עצרח חשוב ז׳ דסבר
 כי האי חנא דלעיל (ל׳ p דאמר
 אפילו יום אחד אפילו שעה אחת
 וכמאן דאמר עצרת כרגלים י):
 מתני׳ טל מטה זקופה. יושכין
 המנחמין: חולצין. כמפיהן:

 גמ׳

 אבא שאול אומר אף באיש אחד ושתי נשים
 ואין עומדין עליו בשורח ואין אומרים עליו
 ברכת אבלים ותנחומי אבלים בן שלשים
לא  יוצא בדלוסקמא רבי יחודת אומר א
 דלוםקמא חניטלת בכתף אלא תניטלת
 באגפיים ועומדין עליו בשורח ואומרים עליו
בן י״ב חדש ב (  ברכת אבלים ותנחומי אבלים א
 יוצא במטח ד״ע אומר חוא בן שנת ואבריו
 כבן שתים חוא בן שתים ואבריו כבן שנח
 יוצא במטת ר׳ שמעון בן אלעזר אומר גתיוצא
 במטת רבים מצתיבין עליו אינו יוצא במטת
 אין רבים מצחיבין עליו ר״א בן עזריח אומר
 י ניכר לרבים רבים מתעסקים עמו אינו ניכר
 לרבים אין רבים מתעסקים עמו ומת חן
 בתספד רבי מאיר בשם רבי ישמעאל אומר
 עניים בני שלש עשירים בני חמש רבי

 יחודח אומר משמו העניים בני חמש עשירים בני שש ובני זקנים כבני עניים
 אמר רב גידל בר מנשיא אמר רב חלכח כרבי יחודח שאמר משום רבי
 ישמעאל דרש ר׳ ענני בר ששון אפיתחא דבי נשיאח ־יום אחד לפני עצרת
 ועצרת תרי כאן ארבעת עשר שמע רבי אמי ואיקפד אמר אטו דידית היא
 דרבי אלעזר א״ר אושעיא חיא דרש רבי יצחק נפחא אקילעא דריש גלותא
 יום אחד לפני עצרת ועצרת חרי כאן ארבעת עשר שמע רב ששת איקפד
 אמר אטו דידיה היא דר״א אמר ר׳ אושעיא חיא דא״ר אלעזר א״ר אושעיא
 י מנין ״לעצרת שיש לת תשלומין כל שבעח שנאמר 1בחג תמצות ובהנ
 תשבועות >* מח חג תמצות יש לת תשלומין כל שבעת אף חג תשבועות
 יש לת תשלומין כל שבעה ״אדבריה רב פפא לרב אויא סבא ודרש חיום
 אהד לפני ראש השנה וראש השנה הרי כאן ארבעה עשר אמר רבינא
 חלכך טיום אחד לפני חחג וחג ושמיני שלו חרי כאן עשרים ואחד יום
 רבינא אקלע לסורא דפרח א״ל ד<רב חביבא מםורא דפרת לרבינא אמר מר
 יום אחד לפני ראש חשנח וראש חשנח חדי כאן ארבעח עשר אמר
ולא  לית אנא מםתברא כרבן גמליאל חוא דאמינא: מתני" ־אין קורעין כ
 חולצין לואין מברין אלא קרוביו של מת מואין מברין אלא על מטת זקופת:

 גמ׳

 אבא שאול אומר אף כאיש אחד ושתי נשים. מפורש כמסכמ
 קדושין «לף פ: ושם) אע״ג דאין איש אחד מתייחד עם

 שתי נשים כשעת אכילות דטרידא שרי:
 ואין אומרים עליו ברכת אבלים. פירש כקונטרס דמיירי כלא

 כלו לו חדשיו ומיהו אפיי מייד
 ככלו לו תדשיו נהי דמתאכליס עליו
פ ל׳ קלו. 3 ש  כדאיתא כפרק ר״א (
מ ו ר ט 3  ושם) וכפרק יש ככור לנחלה (
 לף ממ.) מ״מ אין מחמידן עליו כל כך
 לצערו כדאשכחן כהני דסמוך דלפי
 מה שהוא גדול מחמירין לכבודו:
 ברכת אבלים ותנחומי אבלים.
 שמנחמים אותו בדברים:
 לעיל (ע״א) פירש בקונטרס דאם בא
 להחליף כגדים שכבסו קודם הרגל
 ללבוש בגדים שהן מכוכסין כי חלוק
 הוא מלבוש ומכאן י<משמע שר׳ שמעון
 היה ממיר כגדים שכבסו קודם הרגל
 ובתוס׳ פי׳ אם בא להחליף ללבוש
 בגדים שאינם מטכסים כי חלוק הוא
 מלבוש ורגילים ללובשו ולהחליף בלא
 טכוס ור׳ יצחק זקיגי סוכר כך ועל
 פירש״י הקשה דאי שד כגדים שככסו
 קודם אכלו ומסתמא הכי נמי שרי
 בגדים המגוהציס קודם אבילות וא״כ
 מנין לו למעלה דאביי כרבי י״מנא
 ב״ר אלעזר בן שמעון שמא מקודם
 אבלו היו מגוהצין ד״ל דמדשרו הני
 דוקא ולא חדשים לבנים ש״מ דסבירא
 להו הכי ומיהו זהו המנהג עתה
 שמלכישין אותו לאדם אמר יום או
 תצי יום ואין זה קרד בגד מכוכס
 לדדיה: רבי עקיבא אומר בן
 שנה כי. ולא סגי בי״ב חדשים
 ובמסכת שמחות ט) נראה לי ר״ע כו׳
 פירוש דלא בעי ג׳ שנים ואם ממ
 ביום שלשים פוסק בפ׳ יש בכור
 (כטרות ר׳ ממ.) שלשים יום באדם
 אינו נפל ויום שלשים לענין אבילות
 כיוס שלפניו ואינו מתאבל וה״ה

 מסממא לענין בכור:
 דרבי אלעזר א״ר אושעיא היא.

 עין משפט
 נר מצוה

ה א ב ג ד מיי׳ פי׳׳נ מ  ק
 מהל׳ אנל הל׳ י
 והל׳ יא טוש״ע יו״ר סי׳

 שנג סעי׳ ה:
ו ה מיי׳ שס הל׳ ט ם  ק
 סמג עשי! מל״ס נ
 טוש״ע י״ל סי׳ שמל סעיף

 ל:
ז ו מיי׳ ס׳׳י שס הל׳ ס  ק
 ג סמג שס טוש״ע

 י״ל סי׳ שצט סעי׳ ת:
ה ז מיי׳ פ״א מהל׳ פ  ק

 חגיגה הלכה ז:
ט ח מיי׳ פ״י מהל׳ ם  ק
 אבל הל׳ ג סמג שם
 טוש״ע י״ל סי׳ שצט סעי׳
 ט [וטוש״ע א״ת סי׳ תקמח

 שעיף יל]:
ע ט מיי׳ שס הל׳ ל  ק
 טוש״ע שם סעי׳ יא
 [וטוש״ע א״ח שס סעיף

 טז]:
א י מיי׳ פ״ו מהל׳ י״ט ע  ק
 הל׳ כג ופי״א מהל׳
 אבל הל׳ [א] נ סמג שם
 ולאוץ עה טוש״ע א״ח סי׳
 תקמז סעי׳ ו וטוש׳׳ע י״ל

 סי׳ תא סעי׳ ב:
ב כ מיי׳ שם טוש״ע ע  ק
 א״ח שם סעי׳ ו ד״ל

 שס סעי׳ ל:
ג ל מ מיי׳ הל׳ יט שס ע  ק
 והל׳ אנל שס הל׳ ג
 טוש״ע א״ח שם סעי׳ ת

 וי״ל שס:

 רבינו חננאל
ש י א ל אומר אף ב ו א  אבא ש
ן בשתי נשים. ואי  אחר ו
רה, ואין ו בשו ן עלי י מד  עו
ו ברכת אבלים ן עלי  אומרי
 ותנחומי אבלים. בן ל׳ יום
צא בדלוסקמא. ר׳ יהודה ו  י
מר לא דלוסקמא  או
 הניטלת על הכתף אלא
 הניטלת על אגפיים.
רה, ו בשו י ן על י מד עו  ו
ו ברכת אבלים ן עלי י מר או  ו
כ ״ . בן י  ותנחומי [אבלים]
וצא במטה. ר׳ ש י ד ו  ח
מר בן שנד.  עקיבא או
ו ככן שנתיים בן י ר אב  ו
ו כבן שנה, י ר אב  שנתיים ו
ן ו ע מ י ש ב וצא במטה. ר  י
וצא מר הי ר או  בן אלעז
( ן יהבי  במטה רב־ן (מתי
ר . ר׳ אלעו ו ] עלי ן בי  [מצהי
ם מר ניכר לרבי  בן עזריה או
 רבים מתעםקין בו, אין
ן רבים  ניכר לרבים אי
ן כו. מה הן  מתעסקי
מר ר או  בהספד. ר׳ מאי
ל עניים א ע מ ש ם ר׳ י  משו
רים בני , עשי ש ל  בני ש
מר . ר׳ יהודה או ש מ  ת
ל עניים א ע מ ש ם ר׳ י  משו
רים בני  בני חמש, עשי
י וקנים כבני בנ , ו ש  ש
ל בר ו ד י  [עניים]. אמר ג
ל הלכה א ו מ  מנשה אמר ש
ם ר׳ ר משו מ א  כר׳ יהודה ש
י תני אין מ ל ש ו ר . י שמעאל  י
ש שנה א ר ן פנים לא ב  מראי
לא ביום הכיפורים. ר׳  ו
בדא,  חוקיה הוה ליה עו
ן למחמי ליה  סלקין רבנ
מא רבח,א) אמי ן בצו  אפו
ן ן מראי ן כלום אמרו אי ו  ל
ש השנה ולא א ר  פנים לא ב
לא א]  ביום הכיפורים, [
 מפני התפילה. שנייה הוא
ל להיות ח  יום הכיפורים ש
ש ר׳ עינוני י ר ד (  כשבת. ב
ר את מתו יום אחד ב ק  מי ש
ב כשבעת ו ש  לפני עצרת, ח
מי ׳ י מי האבל ופסקו ו  י
ב ו ש , ועצרח ח  אבלו
מי הרגל, דאמר ת י ע ב ש  כ
ן לעצרת ר מני  ר׳ אלעו
ן שבעה י מ ו ל ש ש לה ת י  ש

ו להקריב כל י ש ל ן י ו ש א ב ביום ר ן כל שבעה, שאם לא הקרי י מ ו ל ש ש לה ת ת י בחג הסוכות, מה חג המצו ת ו ו ע ו בחג השב אמר בחג המצוח ו  שנ
ש השנה הרי א ר ש השנה ו א רש יום אחד לפני ר ־ ב פפא לרב אויה סבא ר מותר בחספורה. אדבריה ר ם ו י ש ל ו ש ו ל מר ר יום והרי ג ש ה ע ש עצרת שבעה, הרי ארבעה עשר. משלים ש  ו

ל י ש נ ב יום שמי ש ח י ל ד הו כ ו ו מ צ ל בפני ע ש גו רג ו ר י . פ ב ר קש״ ״ ז ן פ י ו לענ צמ י ע ל בפנ ] רג י נ ו [שמי ר מ א זהו ש ד יום. ו ח א ן ו י , הרי כאן עשר ל בפני עצמו ג א ר ו שהו ל י ש נ  יום אחד לפני החג, שבעה, והחג שבעה, ושמי
ל מח. ן ש בי ן אלא קרו י ר ן כתף, ולא מב י צ ל לא חו ן ו רעי ' אין קו י נ ת ם. מ ן שלשי י ל למנ ב א ח ימים ל ע ב כות ש  חג הסו

 והא דלא מייתי ברייתא
 לר״א בן יעקכ למפיק משלומין מוקראתם ובקצרכם איזהו חג שאמה קורא וקוצר הוי אומר זה חג השבועות וריש לקיש אמר חג הקציר
 איזהו חג שאתה חוגג וקוצר כו הוי אומר זה עצרת דש לומר ללא ילעיינן כמה ימים אי לאו מלרבי אושעיא כלאימא פרק אין לורשין
 (חגיגה לף יז: ושם) אלא קשיא מנא ליה לעצרת כרגלים כזמן הזה הא ל״כא משלומין ונהי לממני׳ הכי משמע מלקאמרי עצרת כרגלים
 משמע לגמרי מיהו היא גופא מנא ליה י״ל כיון לעצרת חל יומא ונחשב כמו פסת וסוכות בזמן שבית המקלש קיים לענין תשלומין
 משיב נמי ללילן כרגל לפסת וסוכות מיהו בר״ה ויום הכפולים משמע ללא סכילא להו הכי לליהוו חשיכי כשכעה ימים מללא גקט
 אלא עצרת ולית ליה לרבן גמליאל ורכ פפא לכסמוך לאמרי אפילו ר״ה דוה״כ ישנן כרגלים ללעולס הוא במקום פסח וסוכות הקשה
 בתוספות הרב מה אנו צריכים שיהא ראש השנה כשבעה ימים בלאו הכי נמי מומר לגלח ערכ יום כפורים להד קובר אמ מתו שמונה
 ימים קודם יום כפורים דכטלה הימנו גזרת שלשים ומירץ לנפקא מינה אס לא גילח ערכ יום כפורים לאינו מגלח אחר יום כפורים
 אכל עמה דחשכינן ראש השנה כשבעה דום הכפולים כשכעה וערכ ראש השגה כשבעה ימים קודם ובין ראש השגה ליום כפורים שכעה
 ונקיט ליה כמר יום כפורים שני ימים ומגלח ואין נראה לי תירוץ זה דהא קיימא לן כאכא שאול דאמר לעיל (ל׳ יט:) מגלח אחר הרגל
 אלא יש לפרש דנפקא לן מינה לענין שמועה רחוקה דחשבינן לה שמועה רחוקה כהני שני ימים אחר יום כפודם וזהו דוחק גדול כי
 זה אינו מפורש כשום מקום שמחשכ שמועה רחוקה פתות משלשים יום ויומר היה יכול לומר לענין דחשכינן אחר ראש השנה שכמ
 שלישית דאמר לעיל יושכ כמקומו מיהו אין זה נראה שום קושיא כלל דהא דאמר שמונה ימים קודם הרגל בטלה ממנו גזרמ שלשים יום
 היינו דוקא היכא דנהג אבילות שבעה ימים אבל זה שלא נהג אבילוח ט אס יום אחד לא אמדנן יום כפורים תכטל שלשים וממהתי
 למה לא פירש הרב כך ט דבר זה פשוט ובסמוך פירש כענין זה הרב יום אחד לפני החג ותג ושמיני שלו הד כאן כ״א יום דדוקא
 כהני אומרים דשמיני עצרת הרי כ״א יום אבל מת ברגל שלא נהג אבילות קודם הרגל לא הוי שמיני עצרח ט אס יום אחד למנין
 שלשים כך נראה לי ואיני יודע הכירור כך פירש הרכ ופירש כהלכות גדולות דהשתא דאית לן תרי יומי אי שכיכ ליה שיככא כיום טוכ ראשון
 לא ינהוג אבילות עד מוצאי יום טוב שני (ימים) ואותו יום טוב שני עולה למנין שכעה ואי שכיכ כיום שני ההוא יומא נוהג אכילות דטון
 דיוס טוב שני דרבנן אתי אבילות דאורייתא דיוס ראשון דהר מן המורה כדאמרינן בזבחים >ל׳ ק:< ומבטל יום שני דרבנן ואין נראה

 לר״י וגס אין נוהגין כלל ובמקום אחר פירשתי׳):
 אלא קרוביו. ירושלמי וכלכד קרוכיס הראוין להמאכל כהדא דרכי אכין דמך כמועדא לא גמל ר׳ מנא חסדא אמר כמר מועדא
 גיעכדא ליה יקרא ואסיק חכם שמת הכל כקרוביו מבדן עליו אלו ואלו נראה לי מכאן משמע שיש הבראה בלא אבילות s כגון
 ברגל ולקמן (ל׳ כה:) אמר אפי׳ רכו שלמדו חכמה אינו יושכ עליו אלא יום אחד וממיהני אס כן נצטרך הכראה לשמועה רחוקה ולא מצינו
 ברבי חייא שעשו לו הבראה אלא קאמר לעיל (לף כ:< והולך כלי אחד לכית המרחץ ושמא לענין הכראה החמירו משום כבוד החכם:

 וכף
׳ לפני עצרח, ה כחג המצות. הרי ו ע ב ן ש י מ ו ל ש ש לה ת  1 החג, כך עצרת י

״ד. אמר רבינא הלכך הקובר את מתו  י

 א) פי׳ ויוה״נ חל אז בשבת. p נירושלמי שס איתא שנ״א הוא יוה״נ שחל להיית נחול יפי׳ לאין חילוק לנין שתל נשנת ונין שחל נפול לעולס אין מראין פנים. ג< לירי רניגו אלי הונא נתוס׳ ר״ה לף ל׳ ע״נ ל״ה סז״ר קש״נ נשמו של רבינו ז״ל.



« עין משפט ף  ך
, י• נר מצוה ״  ואלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן ׳

ד א ב מיי׳ ס״ט מהל׳ ע  ק
 אנל הל׳ יא סמג
 עשי! נ טוש״ע י״ד סי׳ שמ

 סעי׳ ז:
ה ג מיי׳ שס טוש״ע ע  ק

 שס סעיף יז:
ו ד מיי׳ פי״א שס ע  ק
 הלנה נ טיש״ע י״ד
 סי׳ מא סעיף ד [וטוש״ע
 א״ח סי׳ סקמז סעי׳ ט]:
ו ה ו מיי׳ שס ס״ט ע  ק
 הל׳ יא ופי״נ הל׳ נ
 טוש״ע י״ד סי׳ שמ סעיף

 ו:

ח ז מיי׳ שס ס״ט ע  ק
 הלנה יא טוש ״ע

 שס סעי׳ ה:
ט ח מיי׳ שס הלנ׳ נ ע  ק
 טוש״ע שס סעי׳ לו:
 fip ט מיי׳ שס הל׳ יג
 טוש״ע שס סעי׳ ז:
א י מיי׳ פי״נ שס פ  ק
 הלנה ג טוש״ע שס

 סי׳ שנג סעי׳ נ:
ב כ מיי׳ פ״י מהל׳ פ  ק
 תפילין הלכה ו
 טוש״ע שס סי׳ רפנ סעיף

 ז:

ג ל מ מיי׳ פי״נ מהל׳ פ  ק
 אנל הל׳ ג טוש״ע

 שס סי׳ שגג סעי׳ ג:
ד נ מיי׳ שס הלנה ז פ  ק
 סמג עשין מד״ס נ
 טוש״ע שס סי׳ שמה סעיף

 מ:

ה ס מיי׳ שס ס״ט פ  ק
 הלנה יכ טוש״ע

 שס סי׳ שמ סעיף יז:

 תורה אור השלם
ן ו ר ת א ו א ב כ ר י  1. ו
ה ל ג ל ע ם א י ה ל א  ה
ת י ב ו מ ה א ש י ה ו ש ך  ח
ה ע ב ג ר ב ש ב א ך נ י ב  א
ב ך נ י ב י א נ ו ב י ח א א ו ז ע  ו
זגגלה ת דז ם א י הג  נ
ל ב ו ג א ו מ : ש ה ש ד  ח
ל ן א ר י ב ה ד ן ה ה י  2. ה
ן ה כ י ה ז י ל בן ב א ק ז ח  י
ר ה ל נ ם ע י ד ש ץ כ ר א  ב
ד ם י ו ש י ל י ע ה ת ר ו ב  כ
חזקאל א ג  יי: י

 וכף כדא אארעא ואנה עליה ספד תורה. ונראה דאפילו הספר
 מורה מונח כגבוה ממנו לא שרי מללא אותבוה לספר
 תורה כגכוה ממנו וכן פירשמי כמנחות כפרק הקומץ רכה >לף

 לב:< ל) ושם הארכתי:
 ורבי ח״א ריבץ תורה וכו׳. והקשה
 כתוספומ הרכ למשמע
 כירושלמי י״שרכ הונא מת קולס רכי
 חייא לאמר ליה לרכי חייא ארונו בא
 והכא משמע שרבי חייא ממ קולם רב
 הונא ונראה לי לרב הונא אחר היה
 ואומו שבימי רבי חייא אין זה רב
 הונא מלמילו לרכ ע״כ ומיהו קשה
 בירושלמי קאמר בעובלא להכא רב
 הונא ריש גלומא ולפי הענין של
 הירושלמי היה משמע לזקפיה ר׳ חגא
 לאלוניה לרכ הונא כלי שלא יהא
 משב אצל הצליקים והכי איתא כסי׳
 רכינו חננאל ררכ הונא ריש גלותא:
 חכם כיון שהחדר פניו. פירוש חכם
 שמת כיון שהחזיר פניו אותו
 שקרע וגרסינן אפילו תכס שקרע על
 החכם כיון שהחזיר פניו שולל לאלתר
 למשוס ככולו של חכם הקורע התירו
 לגנאי הוא לצאמ בכגר קרוע ולא נהיר׳:

 שפעו

 גמ' ואפי׳ חכם וחתניא איאחכם שמת הכל
 קרוביו תכל קרוביו סלקא דעתך אלא חכל
 כקרוביו בחכל קורעין עליו גותכל חולצין
 עליו י והכל מברין עליו ברחבה לא צריכא
 דלאו חכם הוא ואי אדם כשר הוא החיובי
 מיחייב למיקרע דתניא מפני מח בניו
 ובנותיו של אדם מתים כשהן קטנים כדי
 שיבכת ויתאבל על אדם כשר יבכת ויתאבל
 ערבונא קא שקיל מיניה אלא מפני שלא בכת
 ותתאבל על אדם כשר ישכל הבוכה ומתאבל
 על אדם כשר מוחלק לו על כל עונותיו
 בשביל כבוד שעשת לו דלאו אדם כשר
 חוא אי דקאי חתם בשעת יציאת נשמת
 חיובי מיחייב דתניא רבי שמעון בן אלעזר
 אומר 5״העומד על המה בשעת יציאת
 נשמה חייב לקרוע למה זה דומה לספר
 תורח שנשרף ״שחייב לקרוע דלא קאי תתם
 בשעת יציאת נשמח כי נח נפשית דרב

 םפרא לא קרעו רבנן עליה אמרי לא גמרינן מיניה אמר לחו אביי מי תניא
 תרב שמת חכם שמת תניא ועוד כל יומא שמעתתיה בפומין בבי מדרשא
 םבור מח דחוח חוח אמר לתו אביי תנינא תכם כל זמן שעוסקין בחםפד
 חייבין לקרוע םבור למיקרע לאלתר אמר לתו אביי תניא טחכם כבודו
 בחספידו כי נח נפשית דרב תונא סבור לאותובי םפר תודח אפורייח אמר
 לחו רב חסדא ״מילתא דבחייח לא סבירא לית תשתא ליקום ג*(ליח) ליעבד
 ליח דאמר רב תחליפא י׳ אנא חזיתיה לרב הונא דבעי למיתב אפוריי׳ וחוח
 מנת ספר תורת עלית וכף כדא אארעא ואותיב ספר תודח עילויח אלמא
אםור לישב על גבי מטה שספר תורד, מונח עליח לא חות נפיק  קסבר :
 פוריא מבבא םבור לשלשולי דרך גגין אמר לחו רב חםדא הא גמירנא
 מיניח לחכם כבודו דרך פתח םבור לאשנויי מפוריא לפוריא אמר לחו רב
 חםדא חכי גמירנא מיניח מחכם כבודו במטח ראשונח דאמר רב יחודח אמר
 רב מנין לחכם שכבודו במטה ראשונה שנאמר 1וירכיבו את ארון חאלחים
 אל עגלה חדשח פרום בבא ואפקוח פתח עליה רבי אבא ראוי היח רבעו
 שתשרת עליו שכינת אלא שבבל גרמת לית מתיב רב נחמן בר ?יחסדא ואמרי
 לח רב חנן בר חםדא 2חיה חיח דבר ח׳ אל יחזקאל בן בוזי תכתן בארץ
 כשדים י״טפח ליה אבוה בסנדליה א״ל לאו אמינא לך לא תיטרוד עלמא
 מאי חיח שחיח כבר כי אםקוח לחתם אמרו ליח לד׳ אמי ולר׳ אםי רב חונא
 אתי אמרו כי הוינן התם לא הוה לן לדלויי רישין מיניה חשתא אתען חכא
 אתא בתרין אמרו ז<(לית) ארונו בא ר׳ אמי ור׳ אסי נפוק ר׳ אילא ור׳ חנינא
 לא נפוק איכא דאמרי רבי אילא נפק ר׳ חנינא לא נפק דנפק מאי טעמיח דתניא ארון תעובר ממקום למקום
 עומדים עליו בשורת ואומרים עליו ברכת אבלים ותנחומי אבלים רלא נפק מאי טעמא דתניא ארון חעובר
 ממקום למקום אין עומדין עליו בשורת ואין אומרים עליו ברכת אבלים ותנחומי אבלים קשיין אתדדי לא קשיא
ששלדו קיימת כאן בשאין שלדו קיימת ורב תונא שלדו קיימת חוח דלא נפק לא םיימוח קמיח אמרי  כאן נ
 היכא נינחית רב תונא ריבץ תורח בישראל ור׳ חייא ריבץ תורח בישראל חוח מאן מעייל ליח
 אמר לחו רב חגא אנא מעיילנא ליח דאוקמתית לתלמודאי כי חוינא בר תמני סרי שנין ולא חזי
 לי קרי (א) ומשמע ליח קמיח וידעי בעובדיח דיומא חד אתחפיכא ליח רצועת דתפילין ויתיב עלח
 ארבעין תעניתא עייליה הוה גני יהודה מימיניה דאבוה וחזקיה משמאליה אמר ליה יהודה לחזקיח
 קום מדוכתיך דלאו אורח ארעא דקאים רב הונא בהדי דקאים קם בהדית עמודא דנורא חזייה
 רב חגא איבעית זקפיה לאדוניה ונפק אתא והאי דלא איענש ענש משום דזקפיה לארונית דרב
 חונא כי נח נפשיח דרב חםדא םבור לאותובי םפר תורה אפורייח אמר לחו ר׳ יצחק 8מילתא דלרביח
 לא םבירא ליח אנן ניקום נעביד ליח םבור דלא למישלל קרעייחו אמר לחו ר׳ יצחק בר אמי
 שחכם כיון שחחזירו פניהם מאחורי חמטח שוללין כי נח נפשי׳ דרבה בר הונא ורב המנונא אםקינחו לחתם

 רבעו חננאל(המשך)
 ואפקוח. פתח עליה ההוא
י היח הבינו  ספדנא, ראו
ו שכינה אלא י  שתשרה על
. והאי ל גרמה לו ב ב  ש
 דכתיב, היה היה דבר ה׳
י הכהן ו  אל יחזקאל בן בו
ם על נהר ץ כשדי ר א  ב
ר ב כ  כבר, מאי היה היה ש
כר ן העו  הוה. תניא ארו
ן י מד  ממקום למקום, עו
ו ן עלי י מר או רה ו ו בשו  עלי
 ברכח אבלים וחנחומי
ו ד ל ש ש  אבלים, אוקימנא ב
ו ד ל ן ש  קיימח, אבל אי
י מ ל ש ו ר  קיימח לא. י
ן תני י  בתחלח משק
ת אין ו מ צ טי ע קו  לי
 אומרים עליהן קינים ונהי
לא ברכת אבלים ולא  ו
ו הן אל  תנחומי אבלים, ו
 ברכת אבלים מה
ם בבית הכנסת, מרי  שאו
 אלו הן חנחומי אבלים מה
רה, אבל ם בשו י מר  שאו
ן עליהן דברי י מר  או
ן. אמרי מנחייה גבי  קילוסי
ץ תורה כ י ר  ר׳ חייא, ש
׳ מאן . אמרי  בי כמותו

 ניעיילית, אמר ר׳ חגא
מא ו ה, י בדי ידענא עו ע ל־ קמיה, ו מ ש מ , ו י קרי י ל לא חז א כד הוינא בר חמני סרי, ו ד ו מ ל ת לנא, דאוקימתיה ל י  אנא מעי
ה, אמר ליה יהודה בי יהודה בריה מימיניה וחוקיה משמאלי יליה ג יתיב בתעניהא. עי  חד איתפיכא רצועא דתפילה ו
דא דנורא, חזייה רב , בהדיה דקם, קם בהדיה עמו ך דלאו אורח ארעא דקאי רב התא אבראי כחי  לחוקיה, קום מדו
ר מ ו ל ף אדוניה דרב הונא, כ ם דזקי ש גלוחא משו י שי דבי ר ענ ב הונא ונפק. והא דלא מי ר ן ד ניה [  חגא, איבעית, וקף לאדו

ש גלותא. י י ר ב ד  זכותו מגינה עליהם דהוא מ

 גמ׳ לספר הזרה. למורה קרויה נר שנאמר (משלי ו) ט נר מצוה
 ומורה אור ונשמה נקראת נר לכתיב >שס כ< נר מאלהים נשמת
 אלם: שמטההיה בפומין. והוי כמאן לגמרינן מיניה: מאי דהוה
 הוה. הואיל ללא קרעו כשעמ מימה מו לא קרעי: למקרט לאלהר.

 בלא הספל: לאוהזבי ס״ה אפזרייה.
 ולומר קייס זה מה שכתוב בזה: לא
 הוה נפיק פוריא מבבא. לזוטר הוה
 בבא: מפוריא לפוריא. לממו במטה
 אחריתא קטנה שתצא לרך הפחח: אל
 טגלה חדשה. אותה עגלה ששיגרוהו
 פלשתים בה ובאותה עגלה הביאו
 לול מבית אבינלב לעיל לול: פרוס
 בבא. שברו הפתח והרחיבוהו:
 בבל גרמה לו. שאין שטנה שורה
 בחוץ לארץ: טפח ליה אביה. רב
 חסלא בסנללא שטפח לו לרב נחמן
 על סנללו כאדם שנוגע על רגל
 חכירו כחשאי כלי שלא ישמעו
 העומלים סביב מטחו לרב הונא. ע״א
 הכהו בסנדלו: לא הטרוד טלמא. לא
 תטרח בקושיות: שהיה פגר. כלומר
 ההיא שעתא הוה ולא יותר. ויש
 אומרים שהיה כבר בארץ ישראל
 ששרתה עליו רות הקודש: פי אסקוה
 לההם. לארץ ישראל לקוכרו שכל
 הנקבר שם נקבר בלא חטא ט) שנאמר
 העם היושב בה נשוא עוף) כדאיתא
 בכתובות (דף קיא.)׳): לדלויי רישין.
 לאדם תשוב היה והוה לן בושת
 לללויי רישין: ואםי להפא. לסבורין
 שהוא חי: שלדו. גופו קיימת
 יוצאין: לא סיימוה קמיה. דשלדו הוה
 קיימת: רב הונא ריבן הזרה. כדאמרי׳
 פרק שני דייני גזירות (כתובות לף קו.)
 ט קיימי רבנן מקמיה ומנפצי גלימייהו
 מכסי ליה ליומא באבקא: רבי חייא
 ריבן חורה. כדאמרינן כככא מציעא
 >דף פה:) אנא עכלי ליה לתורה
 ללא משחכח מישראל: מאן מטייל
 ליה. מי ילך להכניסו לקכורה
 אצל רכי מייא: איההפיפא ליה
 רצוטה דהפילין. השחור כפנים
 לרצועה שחורה נראה כחוץ הלכה
 למשה מסיני: איבטיה. נכעמ
 ונפחר: זקפיה לארונא. לרב הונא
 לקמיה עמולא לנורא רלא ליזקיה:

 ט

 מסורת הש״ם

 א) שנמ קה: ןתיספמא
) ןמשמע ליה  ס״כ], ב
 להש״ס למיידי אפי׳ נאינו
 כשר כ״כ תוש׳ נשנת שם
) [נע״י  ל״ה לתניא), ג
) [מנחות לנ:  ליתא], ד
 ע״ש], ה) [צ״ל רנ חסלא],
 0 !נ״ק לב: נ״נ כנ.],
 1) [צ״ל להו], יז) [צ״ל ה׳],
) לבל הלר נא״י שרר בלא  ט
) ומגי!  עץ, י) [ישעיה לג], נ
 אף על המתיס ת״ל וכפל
 אלמתו עמו עיין בילקוט
 חלק ב סוף רמו תמלג ובע׳׳י
 בפרש״י לא גרס כלאיתא
 בכתובות והוסיף ואין ישיבה
 בארן אלא לקבורה ע״ש,
 ל) ועיין שם בתיס׳ ר״ה
) [סיף כלאים  אסור לישב], מ

 ובכתובות פי״נ],

 הגהות הב״ח
 (א) נטי ומשמע ליה קמיה.
 נ׳׳ב פירוש הייתי משמש

 לפניו:

 גליון הש״ם
׳ םילתא דלרביה לא מ  ג
 ם״ל אנן ״קום נעביד.
 עיין בבא קמא לף ח ע״א

 תלייה אלא שהניחו:

 מוסף רש״י
 וכף כדא אארעא. כפה
 כד על הארץ, ואותיב ספר
 תורה עילויה. והנית ס״ת
 עליו, לפי שהיה ס״מ מונת
 על ראשה והיה ריצה לישנ
 על המטה !מוחות לנ:׳׳.
 טפח ליה אבוה
 בסנדליה. הכהו על
 סנדלו, ל״א בעט בסנדלו
 !ב־ק לב:! או: הכהו על
 סנדלו במקל לרך שמוק,
 כשם שמכין למי שאינו חשונ

. (  (ביב כנ.

 רבינו חננאל
בלבד ר ר׳ ירמיה, ו מ א  ו
ן להתאבל. י י  הראו
, באדם ׳  אוקימנא למתני
, לא כשר ו חכם, ו נ  שאי
מד שם בשעת לא היה עו  ו
 יציאח נשמה. אבל בחכם
פ ״ ע לם א ר חייב לעו ש כ ב  ו
א היה שם. דתניא, ל  ש
ין יבי ח הכל חי מ  חכם ש
ן רעי , הכל קו ו בי ו כקרו  עלי
ן י ן והכל מבר י לצ  הכל חו
ן ברחבה. ואי י מד ו  והכל ע
פ א אע״ ר הו ש  אדם כ
ו חכס חייב, דחניא, נ  שאי
ל ו ש  מפני מה בניו ובנותי
 אדם מתים כשהן קטנים,
א ככה והתאבל ל י ש  מפנ
ל כ , ש  על אדם כשר
ל אדם מתאבל ע  הבוכה ו
ו על כל ן ל י חל . מו  כשר
ל מד ע אי עו . ו ו  עונותי
 המת בשעת יציאת נשמה
ן ו ע מ  חייב, דתניא, ר׳ ש
ד מ ו ע מר ה ר או  בן אלעז
ל אדם כשעת יציאת  ע
ע, למה יב לקרו  נשמה חי
 זה דומה לספר תורה
ע. כי ב לקרו י , שחי ף שר  שנ
 נח נפשיה דדב ספרא לא
ו  קרעו רבנן עליה, אמר
ן מיניה, אמר נ  לא נמרי

ר מאי דהוה הוה, , סבו א ש ד ד ומא בבי מ ל י מן כ ד שמעחחיה בפו עו ח חניא, ו מ י מי תניא הרב שמת, חכם ש  להו אבי
ר למיקרע לאלתר אמר להו אביי תניא חכם] ן לקרוע סבו יבי ן בהספד חי מן שעוםקי כל ז י תניא חכם [  אמר להו אבי
ר לאחותי ספר תורה אפורייה, אמי להו מילתא דכחייה לא סבירא ליה . כי נח נפשית דרב הונא סבו ו בהספדו ד ו  כב
או דרך פתחים ולא דרך גגוח, צי ו להו ד ו ב ה כוי. ואסיקנא, חכם כ י נ ר לשלשו  כוי. לא הוה נפיק פורייה לבבא, סבו
י ב ב ן האלהים על (ה)עגלה חדשה, סתרו להו ל בו את ארו רכי י אמר ו לא ממטה למטה, שנ נה ו ו במטה ראשו ד ו כב  ו



 מםורת הש׳׳ם

 6) ן פי׳ אפי׳ עופות רעות
 גאות לראות כשמתו עמן ן,
 נ)ס׳׳א,ג)ינמותקג.[ע״ש],
) !כרכות מת. וש׳׳גן,  ד
 ה) מגילה י., י) [סנהדרין
 קט.], 1) ןצ״ל כרגי סימאי
 ועי׳ מוס׳ שנת קמט. דייה
 ודיוקני ותיס׳ פסחים קד.
 דייה דלא וסוס׳ ע״ו נ. ל״ה
 ה״נ ן, ח) ןדנריס נהן,
 ט) [עי׳ יענ׳ץ], י) ןוע״ע
 רש״י כמונית מג: ל״ה אמר
 ר״ז ועי׳ תיס׳ מנתומ מ:
 ל״ה ר״) אמרן, כ)!שיין ללף
 כו.], ל) ן פרשת קרח סי׳

 קלאן, מ) רש׳׳א,

 תורה אור השלם
ם א א נ ו ה ם ה ו י ה ב הן  1 . ו
י ת א ב ה ט ו י ה ל י א נ ד  א
ם י ר ה צ ש ב מ ש  ה
ם ו י ץ ב ר א י ל ת כ ש ח ה  ו
: עמוס ח ט ר  או

 מוםף רש׳׳י
 יומו של יאשיהו.

 כה: ואלו מגלהין פרק שלישי מועד קטן

 זה
 שמת נתרנ של שלום, כמו
 שאמרו רכותיני !תענימ
 כנ:) אין לך תרנ של שלוס
 יותר מפרעה נכה שאמר לו
 ליאשיה (דהי״נ להן מה לי
 ולך לא עליך אתה היוס, לא
 עליך אני נא היוס ט אס
 לענור דרך ארצך אל נית
 מלחמתי ועמוס ח ט!.
 לגרמיה הוא דעבד. אין
 אלס מולה לי !ברבות נזוז.)
 יתיל הוא גלנר ואין הלנה
 כמותו !:שבת לח:). כי נח
 נפשיה דר׳ זירא. ר׳!ירא
 עלה מננל לארץ ישראל ומת
 שם גטנריה :מנילה ו.:.
 ארץ צבי. ארן ישראל,
 גידלה שעשועיה. של
 שנער ושם!. שפעו מרדכי
 דציפורי דמא. דאדס
 גדול היה, לאשמועיגן
 למצסורי הוה !סנהדרין

 שפעו מחני דציעורי דמא. מפרש כירושלמי ליהכ נפשיה על פי מטו אגישרא. כשהגיעו לעבור כדף של גשר קצר שעכשיו לא
 גזרתם פירוש נשפך דמו על יחוד השם מוכזפתא פ״א היו יכולין לעכור זה כצד זה אלא זה אמר זה: קמו גמלי. עמדו
 שנמן נפשו על המילה: הגמלים נושאי המטומ כמקומן: טייטא. סוחר ישמעאלים:
 כ) ועל רבו שלמדו חכמה. בפרק אלו מציאומ (ב״מ דף לג. ושם) פליגי רגק. דשיככי רכה כר רכ הונא ורכ המנונא: טבדי יקרא. דהא
 לא בעי האי למיעל מקמי האי: נסור
 פכי. לחייו משום דבזי לרב המנונא:
 ספר מלחמוח. ספר חורה. לישנא
 אחרינא שנלחם רבה ורב המנונא
 ונחור ככי דההוא טייעא. לישנא
 אחרינא גזע ישישים זה רכה כר
 רב הונא דהוא בן גדולים כן
 רב הונא דהוא ראש גולה ועדיף
 מנשיא לארץ ישראל ועמו ספר
 מלחמות עמו רב המנונא: קאה
 וקיפוד הוכפלו. קללה כמו
 וירשוה קאת וקיפוד (ישעיה לל<
 כלומר קללה כאה והוכפלה כעולם:
 לראוה שוד ושבר. זה שקצף
 הקב״ה על עולמו: נשים לילוה
 כימים. בהספד על ששם לילות
 כימים בתורה: בר קיפוק ובר
 אבין הוו ספדני: (ההוא יומא.
 דנת נפשיה): חלש דטהיה.
 דהאי מדמי ליה לשלהבת והאי
 לאבידה: וההוא יומא. דנח נפשיה לא
 ספדוהו משוס דאירע להו חקלה על
 ידו: לא בר קיפוק ולא בר אבין חלין.
 משוס דאיתהסכו כרעייהו ומנינא
 (יבמות לף קג.) האי מאן דמסגי
 אלוחתא דריגלא לא חליץ דהתורה
 אמרה״) וחלצה נעלו מעל רגלו ולא
 מתחת לרגלו: אחי לרגלה. חדקל:
 רוב שלישיה. ישראל נקראו שלישית ט)
 ורכא שקול כרוב ישראל ואמר ליה
 קום ואמור מילמא כלומר כקש
 רחמים: כאומ במי מרה. שאשה
 סוטה נבדקת כהן: גטה חנינהו.
 דולד: אבד חנינו. אביו המחננו:
 והבאחי השמש בצהרים. אשקיע
 השמש בצהרים: יומו של יאשיה.
 שנהרג יאשיה קרי יומו שמש:
 לגרמיה. לדעמיה: רבי זירא היה
 מבבל וכה נולד וגדל כארץ ישראל
 והיינו דקאמר ארץ שנער הרה וילדה
 ארץ צכי גדלה שעשועיה ואהכי קרי
 ליה רבי זירא ורב זירא,): אזי גא לה
 אמרה רקה. יכולה לומר כן רקת
 היא טבריא: אחיהו. הורידו דמעומ:
 איחחמיאו כוכבי. נראו הכוכבים
 שנשתנה העולם מרוב צער: כיפי
 מורא. אבנים של אור: אשחטו
 צלמנייא. נימוחו פרצוף שלהן: והוו
 למחללייא. כלומר נחלקה ונממעכה כל

 רבי יהודה ורבי יוסי שרבי
 יהודה אומר כל שרוכ חכמתו הימנו
 ורכי יוסי אומר אפילו לא האיר עיניו
 אלא במשנה אחת זהו רבו ומסיק שם
 עולא אמר חלמידי חכמים שבבבל
 קורעין זה על זה כרכי יוסי ס״ל ופוסק
 רכ ששת כרכי יוסי ופי׳ רכינו חננאל
 דהכי הלכתא וכשאלתות דרכ אתאיל)
 פוסק כרכי יהודה דאמר כל שרוכ
 חכמתו הימנו ומפרש בפר׳ אלו מציאומ
 כמוספחא דהיו קורעין קריעה״)!דאין]
 מחאחה וכן פירש רבי יצחק בר יהודה
 ויומר היה נראה לי דמעשה רכ
 דשמואל עבד כרכי יוסי כדאי׳ המס
 ורבא נמי מפרש מילתא דרבי יוסי
 ורבי אלעזר בירושלמי נמי עבד
 כוותיה ושמא היו מחמירין על עצמן:

 כרכת

 כי מטו אגישרא קמו גמלי אמר להו ההוא
 טייעא מאי האי אמרו ליה רבנן דקא עבדי
 יקרא אהדדי מר אמר מר ניעול ברישא ומר
 אמר מר ניעול ברישא אמר דינא הוא דרבה
 בר הונא ליעול ברישא חליף גמליה דרבה בר
 הונא נתור ככיה ושניה דההוא טייעא פתח
 עליה ההוא ינוקא גזע ישישים עלה מבבל
 ועמו םפר מלחמות איקאת וקפוד הוכפלו
 לראות בשוד ושבר חבא משנער קצף על
 עולמו וחמס ממנו נפשות ושמח בחם ככלה
 חדשת רוכב ערבות שש ושמח בבא אליו
 נפש נקי וצדיק כי נח נפשיח דרבינא פתח
 עלית תתוא ספדנא תמרים חניעו ראש על
 צדיק כתמר נשים לילות כימים י<[על משים
 לילות כימים] א״ל רב אשי לבר קיפוק חחוא
 יומא מאי אמרת אמר ליה אמינא אם בארזים
 נפלה שלהבת מה יעשו איזובי קיר לויתן בחכה הועלה מה יעשו דגי רקק
 בנחל שוטף נפלח חכח מח יעשו מי גבים א״ל בר אבין ח״ו דחכה ושלהבת
 בצדיקי אמינא ומאי אמרת אמינא בכו לאבלים ולא לאבידח שחיא
 למנוחה ואנו לאנחה חלש דעתית עלייתו ואתהפוך כרעייחו חחוא יומא לא
 אתו לאםפודיח וחיינו דאמר רב אשי ג*לא בר קיפוק חליץ ולא בר אבין חליץ
 רבא כי חוח אתא לדגלת א״ל לבר אבין קום אימא מילתא קאי ואמר באו רוב
 שלישית במים זכור ורחם תעינו מאחריך כאשת מבעלת אל תזניחנו כאות מי
 מרח (חנין יוחנן זירא אבא יעקב יוסי שמואל חייא מנחם םימן) רבי חנין חתניה
 דבי נשיאח חוח לא קא חוו ליח בני בעא רחמי וחוו ליח חחוא יומא
 דחוח ליח נח נפשית פתח עליה ההוא םפדנא שמחת לתוגח נחפכח
 ששון ויגון נדבקו בעת שמחתו נאנח בעת חנינתו אבד חנינו אםיקו ליח
 חנן על שמיח כי נח נפשיח דר׳ יוחנן פתח עליה ר׳ יצחק בן אלעזר
 קשת תיום לישראל כיום בא תשמש בצתרים דכתיב 1וחיח ביום חחוא
 והבאתי השמש בצהרים ואמר ר׳ יוחנן זח יומו של יאשיחו כי נח נפשית
 דר׳ יוחנן יתיב רבי אמי שבעה ושלשים אמר רבי אבא בריה דרבי חייא
 בר אבא רבי אמי יידעבד לגרמיה הוא דעבד דחכי אמר ר׳ חייא בר אבא
 אמר ר׳ יוחנן אאפילו רבו שלימדו חכמה אינו יושב עליו אלא יום אחד
 היכי נח נפשית דרבי זירא פתח עליח חחוא םפדנא ארץ שנער חרח וילדח

 ארץ צבי גידלח שעשועיח אוי נא לח אמרח רקת כי אבדח כלי חמדתח כי
 נח נפשיח דרבי אבחו אחיתו עמודי דקםרי מיא דרבי יוםי י׳שפעו מחבי
 דציפורי דמא דרבי יעקב אתחמיאו כוכבי ביממא דר׳ אםי איעקרו כל אילניא
 דר׳ חייא נחיתו כיפי דנורא מרקיעא דר׳ מנחם ׳<(בר׳ יוםי) אישתעו צלמנייא
 וחוו למחלצייא דר׳ תנחום בר חייא איתקצצו כל אנדרטיא דר׳ אלישיב
 איחתרו שבעין מחתרתא בנתרדעא דרב תמנונא נחייתו כיפי דברדא
 מרקיעא דרבת ורב יוםף נשוק כיפי דפרת אחדדי דאביי ורבא נשוק
 כיפי דדגלת אחדדי כי נח נפשיח דר׳ משרשיא טעון דיקלי שיצי ת״ר

 עין משפט
 נר מצוה

 קמו א מיי׳ פייט מהל׳
 אנל הלכה ינ טיש״ע
 ״ר סי׳ רמנ סעיף כה [וסי׳

 שעל סעיף ין:

 רבינו הננאל
 אמר ליה רב אשי לבר
נח מא ו ו  קיפוק בהא י
ה דרכינא, מאי אמרת  נפשי
ש בר קיפוק ו ר י  עליה, פ
] הוה ספדנא ן בר אבי ו ] 
נהו מהו ההספד י  ושאל
ן ו , וכי ו ו עלי ר פ ס ת  ש
ר לו בר קיפוק, מ א  ש
ים נפלה שלהבת מה  בארז
ר מ ו ל בי קיר, כ ו ז ו אי ש ע  י
ב ו לי עלמא לגביה כאז  כו
( כולהו  גבי ארז נינהו ז
בר אב־ן אמר. בכו ]. ו י  [כו
דה כוי. ן ולא לאכי י ד ב  לאו
, ש דעתיה דרב אשי ל  ח
ב ו ן לגביה כאז תו י  אמר, שו
ל קיר והוא כארז מכלל  ש
, נעשה ל ממני ו ד א ג  שהו
י ונהפכו רגליהן ל  להן חו
ן להלך, ולא לי כו ן י נ  שאי
ר מ א זהו ש צאו בהספד. ו  י
ל הן ש לי ן שרג ו י כי ש  רב א
ן י  אלו הפוכוח, אינן ראו
 לחליצה. כי נח נפשיה דר׳
, יתיב עליה ר׳ אמי  יוחנן
ם. ואסיקנא,  שבעה ושלשי
ו חורה, ד מ ל ו ש ב לו ר  אפי
ו אלא יום ב עלי ש ו  אינו י
ר ר׳ יצחק בר מ א  אחר. ו
ון  אמי, א) תניא, חכם, כי
רי ו מאחו י ר פנ י  שהתז
לל. פתח עליה  המטה שו
ער  ההוא ספדנא, ארץ שנ
׳ שנער  הרה וילדה. פי
 בבל. ארץ צבי, ארץ
 ישראל. רקת, זו טבריא

ר ת בה. ת״ מ  ש

 א) לפניני נגח׳ איחא זה לעיל
 סוף עמיד א׳ ועיי נחוס׳ שס

 ל״ה חכס.

 צורת פרצוף של צלמים וצורמ המטכעות
 מפני צורת החסיד שנשמנימ דרכי מנחם כנן של קדושים שלא נסתכל אף בצורה של זוזא כדאמרינן בערבי פסחים >דף קל.): והוו למחלצייא.
 כמו שהוחלקה כמעגל וכמחלציס שכה מטחין טיט הכוחל: אנדרטא. צורת הצלמים שעושין על שם המלך שמת: שבטין מחהרין. דגנביס
 דכזכותיה לא הוו אתו מכים: כיפי דברדא. אכנים: כשוק כיפי. כיסאות של גשרים נשתכרו ונשקו זו את זו: שיצי. קוצים:

 ואלו



 עין משפט
 נר מצוה

ו א מיי׳ פייט מהל׳ אגל פ  ק
 הלכה נ ג שמג עשי! נ
 טוש״ע י״ל סי׳ שמ סעיף טו:
ח ב מיי׳ שס הלכה ה פ  ק
 ןופ״ה מהל׳ ת״ת
 הל״ט] טוש״ע שס סעיף יז

 ניסימן למג סעי׳ כת]:
ט ג מיי׳ נהל׳ אכל] שס פ  ק
 הלכה ו טוש״ע שס

 בסימן שמ] סעיף לו:
צ ד מיי׳ שס הלכה י ופ״ה  ק
 מהלכות תעניות הלכה יו
 יז טוש״ע שס סעיף למ טוש״ע

 א״ת סי׳ תקסא סעיף א:
א ה מיי׳ פ״ה מהל׳ צ  ק
 תעניות הלכה טז

 טוש״ע א״ח סעיף נ:
ב ו מיי׳ פ״ח מהל׳ אנל צ  ק
 הלכה ג ופ״ט הלנה נ
 טור ש״ע י״ל שס סעיף א:

ג ז מיי׳ שס ס״ט הלנה ה צ  ק
 ופ״ה מהל׳ ת״ת הלנה
 ט סמג עשי! נ טוש״ע שס
 סעיף ח וסי׳ רמנ סעיף כה:
ד ח מיי׳ פייט מהל׳ אנל צ  ק
 הלנה נ ו טוש״ע י״ל

 סי׳ שמ סעיף יז:
ה ט י מיי׳ שס טור ש״ע צ  ק

 שס סעיף לו:
ו כ ל מ נ ס מיי׳ שס צ  ק
 הלכה נ ז מ ט טוש״ע

 שס סעיף לז:
ז ע פ צ מיי׳ פ״ה מהלכות צ  ק
 תעניות הלכה טז טוש״ע
 א״ח סי׳ תקסא סעיף א נ:

ה ק מיי׳ שם הלכה ח צ  ק
 וס״ט מהל׳ אנל הלכה
 ג טוש״ע א״ח שס סעיף ל
 יטוש״ע י״ל סי׳ שמ סעיף לט:

 ואלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן כו.
 ברכת השם מגלן. ועל כרכמ השם לנכרים פליגי הכא בירושלמי
 אימ לאמרי רכשקה ישראל מומר הוה אכל לנכרי לא
 ואית לאמרי נכרי הוה וכפרק ארכע מיתות (סנהלרץ לף ש.) נמי
 פליגי בה כש״ס שלנו וכירושלמי הוה ריש לקיש קורע על כרכת השם:
 ואחד השומע מפי השומעים.
 פירש בתוכך כגון מן
 העלים שאומרים זה ואס הוא אומר
 יכה יוסי אמ יוסי אין קורעין על זה
 וכן משמע כפ״ל מיתות (שס לף נו.):
 אתיא קריעה. מימה אס כן
 נילף כל קריעות שלא
 ימאחו מקריעה קריעה ושמא לא
 מיסמכר ליה: קדר כל האזכרות.
 מימה והא (0 לקרעה כתער
 הסופר משמע כל המגילה ובירושלמי
 לא גרסינן האזכרומ: לא אמרו
 אלא בזרוע. וכירושלמי גרס ששרפה

 מלך ישראל כזרוע:
 משכם משילו. לא שייך הכא
 למיס רך ואימא על
 לאיכא תלתא אבל קצמ קשה לאימר
 מילתא יתירתא הוה למגלחי זקן(!)
 ומתגוללים כתיב בהאי קרא ויש לומר
 רלא שייך למימר ללא נילף כלל אלא
 קריעה ולעיל (ל׳ כא.) הכי קאמר
 נמי נהי לגמרת שפיר קריעה מ״מ

 לא מילף מינה מעומל:
 וכאיחוי

 ואלו קרעין פוי. באכל רכמי כמסכת שמחות (ס״מ): ברוב צבור.

 רוב ישראל: ובמעשה שהיה. בשאול דהונתן: גרמו לנפשייהו.
 למרלו ביה והא לקאמר לא קטלי יהולי רוצה לומר בחנם: לקול
 יהירי. לקול כנורות שמררו: כ] אהיא קרע קרט י)מלול: שלש

 דלהוה וארבעה. כלומר ארכעה
 פסוקים: אנא מלכא. ואמלכא לא
 כמיכ כלום: היו צריה לראש.
 משוס
 איכעי
 הגדל:
 השהא.

 שהנכרי ראש ולא אמה:
 שמועוה רעוה. על הגלות
 למיקרע: אה המגילה. זה
 ואה הדברים. זה הכתכ:

 אי שקיל להו געמיתא איבעי לי
 למיקרע על הגדל ועל הכתב דהוי
 משרף: בזרוע. שאין יכול להצילו:
 וכמעשה שהיה. דיהויקים אכל
 לנעמיתא למצי להציל לא מיקרע:
 הא דפגט במקדש ברישא. כגון
 שנכנס לירושלים בשידה מיבה ומגדל
 ללא ראה ירושלים עד שראה כית
 המקלש קורע על המקלש ומוסיף
 על ילושליס אכל כשלא נכנס כתיכה
 ופגע בירושלים בדשא קורע על
 ירושלים בפני עצמה ועל המקלש
 כל הקרעים רשאי!
 בגל בתפירה: כעין
 מלקטין זה סמוך
 רחוק מזה שמלקט
 מעלומ סולמות:

 ממוך

 בפני עצמו:
 למוללן. לקפל
 סולמוה. שאי
 לזה אבל זה
 ברוחב כעין

 א<ואלו קרעין שאין מתאחין ״חקורע על אביו

ועל רבו שלימדו תורת ועל נשיא  ועל אמו ב
ועל שמועות חרעות ועל ברכת  ועל אב ב״ד ג
 חשם ועל ספר תורת שנשרף י ועל ערי
 יחודח ועל חמקדש ועל ירושלים הוקורע על
 מהדש ומוסיף על ירושלים יאביו ואמו י ורבו
 שלימדו תורת מנלן דכתיב 1ואלישע ראח
 ותוא מצעק אבי אבי רכב ישראל ופרשיו
 אבי אבי זת אביו ואמו רכב ישראל ופרשיו
 זת רבו שלימדו תורח מאי משמע כדמתרגם
 רב יוםף רבי רבי דטב לחון לישראל
 בצלותיח מרתיכין ופרשין ולא מתאחין מנלן
 דכתיב 1ויחזק בבגדיו ויקרעם לשנים קרעים
 ממשמע שנאמר נ< ויקרעם איני יודע שלשנים
 אלא מלמד שקרועים ועומדים לשנים
 לעולם אמר ליח ריש לקיש לרבי יוחנן אליחו
 חי חוא אמר לית כיון דכתיב 1ולא ראחו עוד
 לגבי דידיח כמת דמי חנשיא ואב בית דין
 טושמועות חרעות מנלן דכתיב 2ויחזק דוד

 בבגדיו ויקרעם וגם כל תאנשים אשר אתו
 ויספדו ויבכו ויצומו עד חערב על שאול ועל

 יהונתן בנו ועל עם ח׳ ועל בית ישראל כי נפלו בחרב שאול זח נשיא יחונתן
 זח אב ב״ד על עם ח׳ ועל בית ישראל אלו שמועות תרעות א״ל רב בר שבא לרב כחנא ואימא עד דתוו
 כולחו א״ל על על חפםיק חענין ומי קרעינן אשמועות תרעות וחא אמרו ליח לשמואל קטל שבור מלכא
 תריסר אלפי יחודאי במזיגת קםרי ולא קרע לא אמרו אלא יברוב צבור וכמעשה שחיח ומי קטל שבור
 מלכא יחודאי וחא א״ל שבור מלכא לשמואל תיתי לי דלא קטלי יחודי מעולם חתם אינתו גרמי לנפשייתו
על ברכת חשם מנלן דכתיב 3ויבא אליקים בן  דא״ר אמי לקל יתירי דמזיגת קםרי פקע שורא דלודקיא כ
 חלקית אשר על תבית ושבנא חםופר ויואח בן אםף המזכיר אל חזקיחו קרועי בגדים ״ת״ר לאחד חשומע
 ואחד חשומע מפי חשומע חייב לקרוע וחעדים אינן חייבין לקרוע שכבר קרעו בשעח ששמעו בשעח
 ששמעו מאי חוי חא קא שמעי חשתא לא ם״ד דכתיב 4ויחי כשמוע חמלך חזקיחו ויקרע את בגדיו חמלך קרע
 וחם לא קרעו ולא מתאחין מנלן יזאתיא קריעה קריעה מםפר תורה שנשרף מנלן דכתיב 5ויחי כקרא יחודי
 שלש דלתות וארבעה >* ויקרעח בתער חםופר וחשלך אל חאש אשר אל חאח וגו מאי שלש דלתות וארבעח
 אמרו ליה ליתויקים כתב ירמיה ספר קינות אמר להו מה כתיב ביה 6איכה ישבה בדד אמר להו אנא מלכא
 א״ל 7בכה תבכה בלילה אנא מלכא 8גלתה יהודה מעוני אנא מלכא ׳דרכי ציון אבלות אנא מלכא 10היו
כי ה׳ הוגה על רוב פשעית מיד קדר כל אזכרות שבה ושרפן באש 1  צריה לראש אמר להו מאן אמרה 0
1ולא פחדו ולא קרעו את בגדיהם מכלל רבעו למיקרע אמר ליה רב פפא לאביי אימר משום  וחיינו דכתיב 1
 שמועות חרעות א״ל שמועות רעות בתתיא שעתא מי חוו א״ר חלבו אמר רב תונא תרואת ספר תודח שנקרע
 חייב לקרוע נשתי קריעות אחד על חגויל ואחד על חכתב שנאמר 12אחרי שרוף תמלך את חמגלת ואת
 חדברים רבי אבא ורב חונא בר חייא תוו יתביה< א! קמיח דרבי אבא בעא לאפנויי שקלית לטוטפתיח אחתיח
 אבי םדיא אתאי בת נעמיתא בעא למיבלעיח אמר תשתא איחייבין לי שתי קריעות א״ל מנא לך חא וחא
 בדידי הות עובדא ואתאי לקמיה דרב מתנה ולא הוה בידיה אתאי לקמיח דרב יחודת ואמר לי תכי אמר
 שמואל לא אמרו םאלא בזרוע וכמעשה שהיה ערי יהודה מנלן דכתיב 13ויבאו אנשים משכם משילו ומשמרון
 שמונים איש מגולחי זקן וקרועי בגדים ומתגודדים ומנחה ולבונה בידם להביא בית ה׳ וגו׳ א׳׳רי< חלבו
 אמר עולא ביראח עאמר ר׳ אלעזר חרואח ערי יחודח בחורבנן אומר 14ערי קדשך חיו מדבר וקורע ירושלים
 בחורבנה אומר 14ציון מדבר היתה ירושלם שממת וקורע בית חמקדש בחורבנו אומר 15בית קדשנו ותפארתנו
 אשר הללוך אבותינו חיח לשריפת אש וכל מחמדינו חיח לחרבח וקורע: קורע על מקדש ומוסיף
 על ירושלים: ורמינחו פאחד חשומע ואחד הרואה כיון שהגיע לצופים קורע וקורע על מקדש בפני
 עצמו ועל ירושלים בפני עצמח לא קשיא צחא דפגע במקדש ברישא חא דפגע בירושלים ברישא תנו
 רבנן ק וכולן רשאין לשוללן ולמוללן וללוקטן ולעשותן כמין סולמות אבל לא לאחותן אמר רב חםדא

 ובאיחו׳

 מסורת הש״ם

) [לעיל כב:  א) שמחות ס״ט, ב
) נסגהדרין  ע״ש סנהדרין ס.], ג
) נסנהררין שם!, ה) ןצ״ל  ס.], ד
) [נשאלתות  קם רני אנא], ו
 אימא אמר ר׳ יהולה הרואה

 כוי], ז) [צ״ל מאלישע],

 הגהות הב״ח
 (א) גמ׳ שלש ללתומ
 וארבעה יקרעה נתער
) תום׳ ל״ה ג  הסופר: (
 קלר כו׳ והא דיקרעה
ג) ד״ה משכם  נמעל: (
 כו׳ דמגלחי זקן וקרועי
 כגרים ומתגודדים כי׳ ללא

 נילף כלל אפילו קריעה:

 הגהות מהר״ב
 תשבות

] נמ׳ רבי אבא ורב הונא נר  א
 תייא הוו יתני קמיה דרבי
 אנא. נמחק תינות קמיה דר׳
 אנא ונ״נ קם ר׳ אנא. נך
 שמעתי וראיתי יש מגיהים
 ולענ״ל אין צורך לוה לכנר
 בירר גס׳ באר שנע נהוריות
 לף ב׳ ע״א לתלתא סתס ר׳
] רש״י  אנא הוו יעוש״ה: נ
 ל״ה אתיא קלע קרע מלול
 עכ״ל. עיין שו״ת שער אסריס
 סי׳ צו שכתב לטעות הלפוס
 הוא ועיי! עול ספר יל לול:

 מוםף רש״י
 קרועי בגדים. על גלופין
 ששמעו מפי לנשקה, נדכתיב
 (מ״ב יט< אשר שלחו מלך
 אשול ארניו לחרף אלהיס מי
 (םוהדריו ם.). והעדים. בשעה
 שמעידין בפירוש מה ששמעו
 אינן חיינין לקרוע (שם). הא
 קא שמעי השתא. מפי

 עצמן(שם).

 רבינו הננאל
, י ן באיחו י ר  אלו קרעים שאסו
׳ עשרה קרעים הללו,  פי
על אמו,  הקורע על אביו, ו
על ו חכמה, ו ד מ ל ו ש ב  ועל ר
על על אב בית דין, ו א, ו  נשי
על ברכת ת הרעות, ו עו  שמו
על ספר תורה  השם, ו
ן ערי רב על חו , ו ף ר ש נ  ש
רבן המקדש. על חו  יהודה, ו
ן בית רב  וקורע על תו
רבן ף על חו  חמקדש, ומוסי
רבו אמו ו ו ו ם. אבי שלי ו ־  י
ו חכמה מהבא, ד מ ל  ש
שע ראה והוא מצעק אבי י אל  ו
, אבי ו פרשי ל ו א ר ש  אבי רכב י
, רכב ו ואמו  אבי זה אבי
ו זה רבו י ש ר פ ל ו א ר ש  י
ו חכמה, כדמתרגם, ד מ ל  ש
שראל י ן ל ב להו ט  רבי רבי ד
. ן פרשי ן ו כי תך מן רתי  בצלו
ן ו ׳ג דאליהו חי הוא, כי  ואע׳
ד,  דכתיב ביה ולא ראהו עו
י שלמ ו ר  כמת הוא לגביה. י
ן על החכמים רעי  כשם שקו
. דיהן ן על תלמי  כך קורעי
ד חכי חזקיה  איזהו תלמי
 אמר, כל השונה הלכות
עד תורה. אמר ר׳ יוסי,  א) ו
נה,  הדא דאת אמר כראשו
לו הלכות. ר׳ ו אפי  אבל עכשי

נן ן אנן דרבי ו ב. אמר ר׳ אושעיא, כג משי ן אותו ו י ל א ו ש . תני, כל ש י משנתו ו מפנ ל עסקי ט ב מ  אבוה בשם ר׳ יוחנן, כל ש
. נו לא יכלי לבאר משנתנו לו רבותי . ואנן אפי ר משנתו א ב ע ל ד ו ן ליה. אמר ר׳ אבא בר ממל, כל שי בי כן מתי נו ו ן עלי תי י  משג
ו כוי. א״ר אכהו אמר ר׳ יוחנן, הלכה ו ממנ ד ב תלמו ו ר ר. ר׳ יהודה אומר, כל ש ו תחלה, דברי ר׳ מאי  איזהו רבו כל שפתת ל
ו נ י ו ששנ תו ו ו משנ , ביאר ל ׳ . פי ר [עיניו] במשנתו ץ בההוא שהאי ל ל ח א ו מ ב תלמוהו ממנו. ש ו ר כל שר מ ו א י מי ש  כדבר
ו שתיא אמה, חי רידה עד שי מו ו ו ד אחד פותח כיון. פי׳, היה מכניס י רד לאמת השיחי ו ו ו אתד י ו ל י מפתיחות הי שנ ד, ו  בתמי
, שנאמר, ויקרעם לשנים ן ו כנגדו ופותת. ולא מתאחי ד ו מכנים י י ן לפנ . והאחד היה נכו ל ופותתו  ואחר כך היה מגיע למנעו
ן לעולם לשנים. נשיא עי ד שקרו מ ל ל לשנים, מ דע שהקריעה לשנים היא, אלא מה ת״ ו ע שנאמר ויקרעם, איני י מ ש מ  קרעים. מ
על יונתן ל ו ו א בכו על ש י ו ו יספד ו ויקרעם וגם כל האנשים אשר אתו ו י ד ד בבג עת הרעות, שנאמר, ויחזק דו שמו ן ו  ואב בית די

. ואסיקנא, מרא דקרעינן על כל אחד בפני עצמו , ופרקינן על על, הפסיק, למי ד דאיכא כולהו אימא לא קרעינן ע ן ו נ ת רעות. ומקשי עו ל וה נשיא, יונתן זה אכ בית דין, על על ת׳ על בית ישראל, אלו שמו שראל כי נפלו בחרב, שאו על בית י על עם ה׳ ו  ו
ר קרעו ב כ ן לקרוע ש יבי ן לקרוע, והעדים אין חי בי י מע חי מע מפי השו אחד השו מע ו על ברכח השם, אחד השו דאי ולא קרע. ו הו ״כ אלפי י ר מלכא י ו ע דקטל שב מ ל ש א ו מ ל, דהא ש כמעשה דשאו ר, ו ב צבו ו ת הרעות אלא בר ו ע ו מ  לא אמרו דקרעינן על ש
] את דברי לו ו [ ד י ג י ר אל חזקיהו קרועי בגדים ו כי יואח כן אסף המז יבא אליקים בן חלקיהו אשר על הבית ושבנא הסופר ו ר קרעו, שנאמר ו ב כ , ש ו , המלך קרע והם לא קרעו עכשי ו ע המלך אה דבריהם ויקרע את בגדי , שנאמר ויהי בשמו ו  בעת ששמע
ף והוא ד ו כותי, הוה מג דמן ל ו ך נ ר ש הוה מהלך בד ש לקי י ניה מהדא, ר ו מלקרוע. מהו לקרוע על הבנויים, נשמעי ו הגדפנים בטל ב ר ש ם ר׳ יוחנן אמרו מ מן הוה, משו שלמי מהו לקרוע בז ו ר ן מנא לן, אתיא קריעה קריעה מהתם. י לא מתאחי  רבשקה. ו
פת התורה, י מן הזה. על שר ין בז י ן על כנו רעי , הדא אמרת, שקו י אילין שקרעתי ן לאמך מספקא ל י ע אית מאנ ש . אמר ליה ר [ ו ף על לב ו ר ׳ הכהו באג ף, מרתוק. פי ו ליביה [תרגום כאבן או באגרו יהב ליה מרתיקא ג ף והוא קורע, נחת מן תמרא ו ד  קורע מג
ו ליה כי ה׳ הוגה על ו צריה לראש, אמר להו מי אמר, אמר שי הי ע לפסוקי חמי מ ש ן ד ו להי אמר אנא מלכא, כי בכו . ו ן ש דלתות וארבע, תלת וארבע פסוקי ל השלך על האש, מהו ש פר ו ש דלתות וארבעה יקרעה בתער הסו ל , ויהי כקרא יהודי ש  שנאמר
הו אשי ן יהויקים בן י ע, כגו רו ך בז ו מל פ ר ש י אמר ר׳ יוסי בשם רב, אין קורעין אלא על ספר תורה ש מ ל ש ו ר ו ולא קרעו בגדיהם, מכלל דהוה להו למקרע. י ן באש. וכחיב ולא פחד פ שר ו ו ב ד קרעה בתער הסופר, קדר כל האוכרות ש , מי ה] ב [פשעי ו  ר
ו אמר רב ב ל ומא. אמר ר• ח , ואע״ג ראכל גובנא ושתה מיא, אסקוה צום כל ההוא י ] בדיה דר׳ אבהו דדמך ע [ מ ר, ש ד חכ׳ שמת, כרואה ספר תורה שנשרף. אמר ר׳ אכהו, יבא עלי אם טעמתי כלום כל אותו היום. ר׳ יונה הוה בצו . חרואה תלמי ו רי  וחבי
ה ש ע מ ע כ רו ן לקרוע אלא כשרפת התורה בז יבי ן חי , אי אל ף [המלך] את המגילה ואת הדברים באש. ואסיקנא, אמר שמו ו ר אמר ויהי דבר ה׳ אל ירמיהו אחרי ש יב לקרוע שתים, אחת על המגילה ואחת על הדברים. שנ ף תי ר ש נ  הונא, הרואה ספר תורה ש
ר וקורע. ב ד ו מ ך הי ש ד , אומר. ערי ק ן לתי זקן וקרועי בגדים. אמר ר׳ אלעזר, הרואה ערי יהודה בחורבנ ו ש מג נים אי ן שמו ו ר מ ו ש מ ו ו ל י ש , כדאמר רב הונא בר חייא, לא. ערי יהודה, שנאמר, ויבא[ו] אנשים משכם מ  שהיה, אבל אי בלעה נעימתה תפילי
רושלים ע לצופים קורע. ואי פגע בי י ן שהג ו אחד הרואה, כי מע, ו אחד השו ו היה לחרבה, וקורע. ו נ ת אש וכל מחמד פ ר ש נו היה ל ך אבותי ו אשר הללו ו ותפארתנ בר היתה וקורע. בית המקדש תרב, אומר, בית קדשנ ן מד ו רושלים בחורבנה, אומר, צי  הרואה י

רושלים. ף על י ש תחלה, קורע על המקדש, ומוסי ד ק מ . ואי פגע ב ש בפני עצמו ד ק על מ ם בפני עצמה, ו רושלי  חחלה, קורע על י

 תורה אור השלם
א ו ה ה ו א ע ר ש י ל א  1. ו
ב כ י ר ב י א ב ק א ע צ  מ
ו ה א א ר ל ו ו י ש ר פ ל ו א ר ש  י
ם ע ר ק י ו ו י ד ג ב ק ב יחז ד ו ו  ע

ם: ם קרעי י נ ש  ל
ב  מלכים ב ב י
ו י ד ג ב ד ב ו ק ד יחז  2. ו
ם י ש נ א ל ה גם כ ם ו ע ר ק י  ו
ו ב ב י ו ו ד פ ס י : ו ר אתו ש  א
ל ו א ל ש ב ע ר ע ר ה ו ע מ ע  ר
ן ם י ל ע ע ו ו תן בנ נ הו ל י ע  ו
ו ל פ י נ ל כ א ר ש ת י י ל ב ע  ו
ל ב א יא־יב א ו מ : ש ב  בחר
ה ן ק ל ן ח ם ב י ק ן ל  3. וןביא א
א נ ב ש ת ו י ב ל ח ר ע ש  א
ף ס ח בן א א ו י ר ו פ ס  ה
י ע ו ר הו ק קן ל חז ר א י כ ז מ  ה
ב י ר ר ב ו ד ו ל ד ג י ם ו י ל ג  ב
ו  שקה: מלכים כ יח ל
ך ל מ ע ה מ ש הי כ י  4. ו
ו י ד ג ת ב ע א ר ק הו ה קי  חז

ת ין: י א ב ב ן ק ו ש ס ב כ ת י  ו
ט א  מלכים ב י
ש י ל י ש ך הו א י ו ר ק הי כ י  5. ו
ה ע ר ק ה י ע ב ר א ת ו ו ת ל  ד
ל ך א ל ש ה ר ו פ ס ר ה ע ת  ב
ד ח ע א ל ה ר א ש ש א א  ה
ש א ל ה ה ע ל ג מ ל ה ם כ  ת

ל האח: ר ע ש  א
ו כג רמיהו ל  י
ר י ע ד ה ך ה ב ב ש ה ן כ י  6. א
ה נ מ ל א ה כ ת י ם ה י ע ת ב  ר
ת ו נ י ד מ י ב ת ך ם ש י ו ג י ב ת ב  ר
ה למס: איכה א א ת י  ה
ה ל י ל ה ב כ ב ו ת כ  7. ב
ה ן ל י ה א י ח ל ל ה ע ת ע מ ד  ו
ל ז כ ד י ל אהב כ  מנחם מ
ה ו ל ו בה הי ד ג ה ב י ע  ר
ם: איכה א ב י ב  לאי
ב ר מ י ו נ ע ה מ ד ו ה ה י ת ל  8. ג
ד ע ו י מ א י ב ל ב ת מ ו ל ב ן א ו י י צ כ ר : איכה א ג 9. ד ם י ר צ מ ן ה ה בי ו ג י ש דפיה ה ל רי ח ב ו ה מנ א צ א מ ם ל י ו ג ה ב ב ש א ן י ה ה ך ב  ע
ל ה ע ג ו י ין ה ו כ ל ש אייביה ש א ר ה ל י ר ו צ ר לה: איכה א ד 10 . הי א מ י ה ת ו ו ג ו ה נ י ת ל ו ת ם כ חי אנ ן ביןקגיה נ י מ מ ו ח ש י ך ע ז ל ?  ב
ל ת כ ם א י ע מ ש ו ח גבךי ל ז כ ך ו ל מ ם ה ה י ד ג ת ב ו א ע ר א ק ל ו ו ד ח א פ ל : איכה א ה 11 . ו ר י צ נ פ י ל ב ו ש כ ל ה ה י ל ל ו ה ע י ע ש  ריב פ
י פ ף מ ו ר ב ב ת ר כ ש ם א י ר ב ד ת ה א ה ו ל ג מ ת ה ך א ל מ ף ה ר י ש ר ח ר ין אל ןדמןהו א ב הי ד י ו כד 12 . ו : ירמיהו ל ה ל א ם ה י ר ב ד  ה
ם י ד ד ג ת מ י בגדים ו ע ר ק י זקן ו ח ל ג ש מ י ם א י נ ז ן שנ ו ו ובלשמר ל ש ם מ כ ש ם מ י ש נ ו א א כ ן ו כז 13 . ו ו ׳לאביר: ירמיהו ל ה ן מ ר  י
: ה מ מ ם ש ל ש ו ר ה י ת ן ר ה ב ד ן מ ו י ר צ ב ד ו מ ף הי ש ך י ק ר . ע 1 ת ין: ירמיהו מא ה 4 י א ב י ב ה ם ל ך ן ה ולבונה ב ח נ מ  ו
הו סד י שעי : י ה ב ר ח ו הןה ל נ י ד מ ח ל מ כ ש ו ת א פ ר ש ה ל י ף אבותינו ח ו ל ל ר ה ש ו א נ ת ר א פ ת ו ו נ ש ד ת ק י הו סד ט 15 . ב שעי  י

 א) כירושלמי הגי׳ ועוד תולה וע״ש נפ״מ ונק״ע.



 מסורת הש״ם

 א) לעיל ימ. וש״נ עירוני!
, ג)שמחומ  מו., נ)לעילננ:
) שס [תוספתא נ״מ  פ״ט, י
) אלא,  פ״מ], ה) לעיל יל:, ו
 ז) ונמס׳ שמתות ספ״כו
 איתא לאסור, ח) [עי׳ כליס
 פכ״ל מ״נ ומ״י] אולי צ״ל

 פכ״ז,

 תורה אור השלם
 1. וקךעו לבבכם ואל
 בגדיכם ושובו אל יי
 אלהיבם כי חנון ורחום
 הוא ארך אפים ורב חסד

 ונחם על הרעה:
אל ב יג ו  י

 מוסף רש״י
 ומקרעין לקטן. אמ
 נגדיו, מפני עגמת נפש.
ד ו  שינכו הרואין דרנו מנ
 המת ולא מפני שהוא אבל

ל יד:). לעי ) 

 כו: ואלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן
 משוך השלל. שלא קרע אלא נשלל: מחוך האיחוי. מקרע האיחוי:
 ובאיחוי אלכסנדרי. להוה כשלם: רשאי להפפו למטה. שהופך הקרע
 למטה והופך שלמטה למעלה ומאחהו ועושה כיח הצואר ולוכשו:
 והוספה שלש. כגון שמוסיף קרע אחר על אומו קרע כגון שאירעו
 אבל אחר: טליון אין מהאחה.
 שקרעו על אביו ועל אמו: שאינן
 בהוספה. כלומר אין בדין שמוסיף
 עליהן: הגיע לטיבורו. וממ לו ממ
 אחר: מרחיק שלש אצגעוס. בצל
 אותו קרע וקורע: נהמלא. קרעים
 מלפניו מחזירו לאחוריו וחוזר וקורע
 לפניו: פל שבמה. אם ממ לו ממ
 קורע קריעה אחרת: לאחר שגעה
 מוסין*. על קרע ראשון: דלא טחן
 לשוללי. מוך שכעה כלל ואי מוסיף
 כיה מיחזי כקרע אחל אכל לאחר
 שכעה לככר שללו קורע כל השלילומ
 ומוסיף כל שהו למינכר לעל ממ
 אחר קרע: אשה שוללהו לאלחר.
 אפילו תוך שכעה: הפי נמי. למוסיף
 לקורע השלילה ומוסיף כה פורתא
 רקא מינכר וקא פסיק כל שבעה
 קורע ואפילו אשה: משום כגוד האשה
 הוא. ולא מן הלין: משום פגוד
 אכיו. ולא מן הלין והוי כאיחד לפיכך
 מוסיף בו לאחר שלשים: בבגד קרוע.

 אובאיחוי אלכסנדרי

 השלל מתוך המלל

 קודם לכן. גוזל הכל שמרמה הכל
 שמראה להן שקרע על הממ: ואם
 לא הודיעו. שהולך לבקר אמ אביו:
 יברוהו. לאומו שבא על מטות כפויומ:
 אבל ההולך ממקום למקום:

 יגלגל

 ת״ר בהקורע מתוך
 מתוך הלקט מתוך
 תםולמות לא יצא מתוך תאיחוי יצא אמר
 רב חסדא גובאיחוי אלכםנדרי ת״ר רשאי
 לתופכו למטת ולאחותו ר׳ שמעון בן אלעזר
 יאוסר לאחותו הוכשם שהמוכר אסור לאהותו
 כך חלוקח אסור לאחותו ולפיכך מוכר צריך
 לחודיעו ללוקח ת״ר תחילת קריעח טפח
 ותוספת שלש אצבעות דברי רבי מאיר רבי
 יחודת אומר תחילת קריעת שלש אצבעות
 ותוספת כל שחו אמר עולא חלכח כרבי
 מאיר בקריעה והלכה כרבי יהודח בתוספת
 תניא נמי הכי רבי יוסי אומר י תחילת קריעה
 טפח ותוספת כל שהו ת״ר יאמרו לו מת
 אביו וקרע מת בנו וחוסיף תחתון מתאחח
 עליון אינו מתאחד. מת בנו וקרע מת אביו
 ותוסיף עליון מתאחת תחתון אינו מתאחת
 מת אביו מת אמו מת אחיו מתת אחותו קורע
 קרע אחד לכולן רבי יחודח בן בתירח אומר
 על כולן קרע אחד על אביו ואמו קרע
 אחד לפי שאין מוםיפין על קרע אביו ואמו
 מאי טעמא אמר רב נחמן בר יצחק לפי
 שאינן בתוספת אמר שמואל חהלכה כרבי
 יהודה בן בתירה ומי אמר שמואל תכי

 והאמר שמואל א<הלכה כדברי המיקל באבל אבילות לחוד קריעה לחוד עד
עד טיבורו ויש אומרים עד לבו אע״פ שאין ראיה לדבר זכר  היכן קורע ט
 לדבר שנאמר 1וקרעו לבבכם ואל בגדיכם חגיע לטיבורו מרחיק שלש
 אצבעות וקורע נתמלא מלפניו מחזירו לאחוריו נתמלא מלמעלח חופכו
 מלמטה ־והקורע מלמטה ומן הצדדין לא יצא כאלא שכהן גדול פורם מלמטח
 פליגו בה רב מתנת ומר עוקבא ותרוייהו משמיה דאבוה דשמואל ולוי הד
כל שבעח קורע לאחר שבעח מוםיף וחד אמר כל שלשים קורע  אמר ל
 לאחר שלשים מוסיף מתקיף לח רבי זירא מאן דאמר כל שבעח קורע אמאי
 דלא ניתן לשוללו אלא חא דאמר מר 3<תאשת שוללתו לאלתר ח״נ תתם משום
 כבוד אשח חוא מאן דאמר כל שלשים קורע אמאי דלא ניתן לאחותו אלא
 לאביו ולאמו רלא ניתן לאחותו לעולם ח״נ חתם משום כבוד אביו ואמו חוא
 ת״ר גימחיוצא בבגד קרוע לפני תמת תרי זת גוזל את תמתים ואת חחיים
 יירשב״ג אומר נחאומר לחבית חשאילני חלוקך ואלך ואבקר את אבא שחוא
 חולח ותלך ומצאו שמת קורע ומאחו וכשיבא לביתו מחזיר לו חלוקו ונותן לו
 דמי קרעו ואם לא חודיעו חרי זת לא יגע בו ת״ר םחולת שמת לו מת אין מודיעין
 אותו שמת שמא תטרף רעתו עליו ואין מקרעין בפניו ומשתסין את חנשים
 מפניו ה<ומקרעין לקטן מפני עגמת נפש ׳״וקורעין על חמיו ועל חמותו מפני
 כבוד אשתו ואמר רב פפא תנא באבל רבתי 2אבל לא יניח תינוק בתוך חיקו
 מפני שמביאו לידי שחוק ונמצא מתגנח על חבריות: ואין מברין ייעל מטות
 זקופות: ת״ר חחולך לבית חאבל אם חיח לבו גס בו יברוחו על מטות כפויות
 ואם לאו יברותו על מטות זקופות רבא איתרע בית מילתא על לגביח אבא
 בר מרתא דחוא אבא בר מניומי רבא זקיף אבא בר מרתא כפי אמר כמת
 לית ביה דעתא לתאי צורבא מרבנן תנו רבנן תתולך ממקום למקום

 אם

 רבינו חננאל(המשך)
בגדיכם אל אל בגדיכם, [  ו
ל א ו מ ר ש מ א . ו  לבבכם]
 הלכה כר׳ יהודה בן
 בחירה, איני, והאמר
י ר ב ד , הלכה כ אל  שמו
 המיקל באבל, ור׳ יהודה
ר י תנא קמא מחמי ב ג  ל
, כי קאמר ן נ  חוא. ופרקי
ן אבלוח, האי ל בעני א ו מ  ש
 ענין קריעה הוא, הלכך,
 תלכתא כר׳ יהודה בן
ד כן קורע, ע ד הי  בתירה. ע
, ו ר ו ב . הגיע לטי דו בו  טי
ת ש אצבעו ל  מרחיק ש
ו י  וקורע. נתמלא מלפנ
, נתמלא ו י ר ו מלאחו ר י  מחז
ו למטה פכ  מלמעלה הו
שה עו ר מהפך ו מ ו ל  כנגד, כ
קו בית הצואר, י חלו ל  שו
 וקורע למעלה. והקורע
ן מ ים, ו לי  מלמטה, מן השו
ן לא יצא. אלא י ד  הצד
ל פורם מלמטה. ו ד  שכהן ג
ה י א) עליה משמי ג י  פל
, חד י ל ולו א ו מ ש  דאבוה ד
 אמר, כל שבעה קורע,
ת לו מו  לאחר שבעת אם י
ף על הקרע סי  מח אחר מו
חד א. ו ן כל שהו  הראשו
ם יום אם י ש ל  אמר, כל ש
ו מת אחר קורע  ימות ל
 [קרע] אחר, לאחר ל׳ יום
ף. מתקיף לה ר׳ זירא, סי  מו
ה ע ב  מאן דאמר כל ש
ף סי  קורע, אמאי אינו מו
ך וי, ו בתו ל ל ו ש  דלא ניתן ל
ל אשת  אלא קרע ש
ו לאלתר הכי נמי ת ל ל ו ש  ש
, נן . ופרקי ת לאלתר פ ס ו מ  ש
ד אשה. ו ם כב  התם משו
ל ל׳ יום קורע, כ ר מ א ן ד  מא
וצא ר הי ״  אמאי כו׳. ת
ע] לפני המת, ד [קרו ג ב  ב
ל את החיים ואת ז ו  הרי זה ג
ן בן ו ע מ ן ש ב  המתים. ר
מר אל אומר, האו י  גמל
י חלוקך נ ו השאלי ר י  לחב
ך ואבקר את אבי ל א י ש  כד
ת מ ו ש מצא א חולה, ו  שהו
תו י בא לב כשי , ו  קורעו
ו י ל ע ב ו ל ר י מתו , ו  מאחו
. ואם ו דמי קרעו נותן ל  ו
לך לבקר עו כי הו י ד  לא הו

ן , ומשתקי ן לו ן מקדעי אי ל חולה, ו טרף דעתו ש א תי מ ן אותו ש י ע י ד ו מת אין מו ת ל מ ר חולה ש , לא יגע בו. ח״ ו  את אבי
תו על חמו ו ו רע על תמי קו י עגמת נפש. ו וצא בהן מפנ כי ת או על אמו ו מ ו ש ׳ על אבי , פי ן לקטן . ומקרעי ו  הנשים מפני
ק, ונמצא מתגנה על י שחו ד ו לי א י ב מ י הרבים מפני ש , אבל לא יניח תינוק בחיקו מפנ . תנא באבל רבתי ד אשתו ו  מפני כב
ות, ואם י ת כפו הו על מטו ברו ו גם בו י ב ת האבל, אם היה ל לך לבי ת זקופות. ת״ר, ההו ן אלא על מטו י ן מבר אי ות. ו  הברי
. על אבא בר מרת תו וקף המטה להברו ת זקופות. רבא איתרע ליה מילתא דאכלות, על לגביה רבה, ו הו על מטו ברו ו י  לא

ר אבל ההולך ממקום למקום, ״ י גס בו. ת ן דכפה, דהא אין לב ] מרבנ  וכפה, אמר, לית ביה דעתא [בהאי

 על אביו ואמו. פי׳ כקונטרס לאכולהו
 קאי לבין אס קרע על אכיו קולס כין קרע על אחל מקלוכיו קולס ולא ילענא מנא ליה ללישנא משמע לוקא על קרע אכיו ואמו שהיה קולס

 אס

 א) צ״ל פליגו בה רנ מתנה וכו׳ משמיה לאנוה דשמואל וכוי.

 עין משפט
 נר מצוה

ט א מיי׳ פ״ס מהל׳ צ  ק
 אנל הלכה ג:

 ר ב ג מיי׳ שס סמנ עשין
 נ טוש״ע י״ל סי׳ שמ

 סעיף נ:
א ד ה מיי׳ שם והלכה  ר
 ל סמג שם נווש״ע שם

 סעיף יט:
ב ו מיי׳ שם ס״ח הלכה  ר
 ב י סמג שס טוש׳׳ע

 שם סעיף ג:
ג ז ח מיי׳ שם הלכה ט  ד
 טוש״ע שם סעיף כב

 [לג]:

ד ט מיי׳ שס הלכה י  ר
 טוש״ע שם סעיף כא:
ה י מיי׳ שם הלכה א  ר
 טוש״ע שם סעיף ב:
ו כ מיי׳ שס ופ״ז הלכה  ר
 ו ופ״ה מהל׳ כלי
 המקלש הלכה ו סמג שם

 ולאין שא:
ז ל מיי׳ פ״ח מהלכות  ר
 אנל הלכה י סמג עשין
 ב טוש״ע י״ל סי׳ שמ סעיף

 כא:
ח מ מיי׳ שם הלבה ו  ר
 סמג שס טוש׳׳ע שם

 סעיף לג:
ט ג מיי׳ שם הלכה ז  ר
 טוש״ע שם סעיף לל:
י ס מיי׳ שם הלכה ה  ר
 טוש״ע שם סי׳ שלז:
א ע מיי׳ שס הלכה ה  רי
 טוש״ע שס סי׳ שמ

 סעיף ל:
ב פ מיי׳ שס פ״ה הלכה י  ר
 כ טוש״ע שס וסי׳

 שצא סעיף א:
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 רבעו הננאל
ו למטה פכ י להו א ש ר ר ״  ת
י. פי׳ ו איחו ח ל לעשו  ו
 להפך החלוק, לחחכו
ו ל אר ש  ולתת ביח הצו
ם לי י [חתלוק] והשו ל  שו
ן ו ע מ עשה בית שפה. ר׳ ש  י
, י ר אוסר באיתו  בן אלעז
ן מלמטה. ן בי ן מלמעל  בי
ן רי ם אסו  וכשם שהבעלי
ר , כל הלוקח אסו  לאחוחו
ך י כך צר . לפי  לאחוחו
עו ללוקח י ד כר להו  המו
י חו ה קרע האסור באי  שז
לן אלו כו ר ו ״  הוא. ח
, ן לל ן לשו י  הקרעים, רשא
חן , לעשו , ללקטן ן לל  למו
ן  בחפירה אחת כעי
 סולמות, שיהא ניכר
ן  הקרע. אבל אין רשאי
י תן באיחו  לאחו

ן א כמי  אלכסנדרית, שהו
ך ר הקורע מתו  אריגה. ת״
ך המלל או ל או מתו ל ש  ה
ך ך הליקוט או מתו  מתו
למות לא יצא. אבל אם  הסו
י אלכםנדרית  היה איחו
די ג יצא י א כארי  שהו
, כד דמך י שלמ ו ר  קריעה. י
רי ר׳ חייא בר  ר׳ יוחנן, או
ל חקרע בו ביום ו ל ש  אבא ל
ל הסנדל בו ביום. לנעו  ו
׳  אמר ליה ר׳ תנחום בר
 חייא לר׳ חיננא בר פפא,
ג . אמר ליה יסו ן י על  ר׳ צל
ל אותה שנה כ  תודעתך, ש
ן מתות כנגד  הדי
,  המשפתה. דאמר ר׳ יוחנן
פה, ה החרב שלו ע ב  כל ש
ם י ש ל ש מ ם יום ו ד שלשי  ע
רת ז  היא רופפת, ואינה תו
דש.  לתערה עד י׳׳ב חו

לד] להן בן באותה ו נ ר אם (מת) [ . אמר ר׳ אלעז לן ר דומה, לכיפת אבנים שנתרועעה אחת מהן נתרועעה כו ב ד  למה ה
בא לקרוע ו מת אחר ו ד מת ל ו ע , תחלת הקריעה טפת, ואם קרע על המת, ו ר  משפחה, נתרפת כל המשפחה כולה. ת״
ת ותוספת כל שהוא. אמר ת הקריעה ג׳ אצבעו ל ת ת ( ו ) [ ר מ ו י א ד״ ר. [ ת, דברי ר׳ מאי ש אצבעו ל ף ש סי  ולהוסיף על הקרע, מו
ו כל שהוא. תניא נמי הכי, ל ו אפי ר בקריעה שתתלת קריעה טפה, והלכתא כר׳ יהודה בתוספת דדי ל לא, הלכה כר׳ מאי  עו
ן אין ו י ן מתאחה על ו וקרע, מת בנו והוסיף, תחתו ר מת אבי ״  ר׳ יוסי אומר, תחלה הקריעה טפח ותוספת כל שהוא. ת
, תו ואשתו אתו ו ו בתו אחי ן בנו ו ו , כג לן . ר• יהודה בן בחירח אומר, על כו ר ו והוסיף כ ת בנו וקרע, מח אבי  מתאחה. מ
ו בתוספת, נ י שאי ׳ לפ . פי ו ואמו ן על קרע אבי פי ן מוסי י י שא , קורע קרע אחר, לפ על אמו ו ו ן לחן קרע אחד, על אבי  קורעי
ר מתים א ש ב ו ומגלה, ו ב ע הקרע אל ל י לך עד שמג הו , וקורע ו ו ל קמי שפה של י ד על אמו מב ו ו עתו על אבי  מפני שקרי
לבבכם! ב, וקרעו [ , כדכתי כר לדבר ן ראייה ברורה אשכחן ו י פ שא אע״ . ו ע אל לבו י ף כל שהוא עד שמג  קורע טפח ומוסי

 וכאיחוי אלכסנדרי. כירושלמי איזהו איחד כל שאין מקומו ניכר
 וכמסכמ שמחומ (ס״ט) מפרש כל שאחוהו כל צורכו:
 כך הלוקח אסור לאחותו. לא שמעמי אם מומר למוכרו לנכרי
 נהי ללוקח אסור לאחומו אס הוא נכרי מותר ואע״פ למוכר

 צריך להוליע ללוקח היינו כלי שלא
 יעשה לוקח איסור אבל אין אנו חוששין
 אם ימסרנו הנכרי ולכאורה היה
 מותרי) ועול צ״ע והאי וכשם שהמוכר
 כו׳ הד פי׳ למנא קמא כלא הפיכה
 ולר״ש בן אלעזר אפילו על ילי הפיכה
 וכמאי לפליגי נראה להלכה כמנא

 קמא וכן פירש הר״א:
 תחילת קהיעה שלש אצבעות.
 לא ילענא י»ממאי מפיק
 טעמא ללעיל (ל׳ כ3:< מפקינן טפח
 מדחזק אין אחיזה פחומ מטפח:
 תניא נמי הכי. רכי יוסי סוכר
 כן ורכי יוסי הלכה כמומו
 לגכי לרכי מאיר ורכי יהולה כפרק
 מי שהוציאוהו (עירובין ל׳ מו:< ועול
 לה״ל מכריע: קורע קרע אהד
 על כולן. במסכת שמחומ (פ״מ) א״ל
 ממ אביו וקרע והוא אינו אלא אמו
 יצא ממה אמו והוא אינו אלא אביו
 יצא ממ אביו ממה אמו וקרע והוא
 אינו אלא אחל מן הקרובין יצא אתל
 מן הקרובין וקרע והוא אינו אלא
 אביו או אמו לא יצא ובירושלמי אמרו
 לו ממ ראובן וקרע ואמרו שמעון
 היה יצא אמרו לו ממ ראובן וקרע
 ואח״כ אמרו לו קייס היה וממ אימ
 חנא לא יצא וכן קרע על אביו ונמצא
 כנו אס מת על אתר אין צריך לקרוע
 כמה הוא על אמר כלי לכור וכסוף
 פרק בתרא לנלריס (רף סז.) כמו
 כן היא שנויה: אמר רב נחמן
 בר יצהק לסי שאינן בתוספת. מימה
 מאי מוסיף לפרש הטעם מן הברייתא
 ופירש הר״א בשם רבינו שמואל ללא
 גרסינן לפי שאין מוסיפין בבריימא
 והר״י הקשה בתוספות מאי שייך
 בתוספמ נראה לי למצי למימר לסבירא
 כמאן לאמר על טיבורו אי נמי על
 שיגלה אמ לכו אין זה כל כך כמו על
 לכו מיהו יותר נראה לי לקאמר רכ
 נחמן כר יצחק לפי שאינן כתוספת
 שצריך לקרוע על לכו ואס אירע כך
 שלא קרע על לכו מ״מ כיון ללא
 עשה כמו שהיה צריך אומר אין שייך
 תוסםמ מיהו לפירושו קסבר רכ נחמן
 כר יצחק כיש אומלים על לבו ואפילו
 למאן לאמר כסמוך על טיכורו יש
 ליישב כמו שפי׳ שאין צריך לקרוע
 על אביו ועל אמו רק על שיגלה אמ
 לבו מכל מקום אם קרע טפי שפיר
 משום בבול אביו ואין כאן בל תשחית:
 פורם מלמטה. בפ׳ במרא להוריומ
 (ל׳ יב0 מפרש מה קורע
 למטה אם בצואר: לפי שאין מוסיפין



 ך* עין משפט
• נר מצוה י -  ואלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן ^

 דיג א מיי׳ פ״ו מהלכות
 אנל הלכה י נווש״ע

 י״ל סי׳ שפ סעיף כג:
ד ב מיי׳ ס׳׳א שם הלכה י  ד
 נ סמג עשין דרבנן ב
 טוש״ע שם סי׳ שעה סעיף

 א:
 רטו ג ד ה מיי׳ שם פ״י
 הלכה נ טור י״ד סי׳

 מ:
 רטז ו ז ח מיי׳ שם פ״ה
 הלכה ית טור י״ל סי׳

 שפה
ז ט מיי׳ שם פ׳׳ז הלכה  רי
 מ ופ״נ מהלכות

 מלכים הלכה ל:
 ריח י מיי׳ פ״ה מהל׳ אנל
 הלכה ית טור י״ל

 שס:
ט כ ל מיי׳ פי״ג שם י  ד
 הלכה ו סמג עשי!
 שם טוש׳׳ע שס סי׳ שעח

 סעיף ז:
כ מ טוש״ע שם:  ר

r א נ מיי׳ שם הלכה כ  ר
 טי״ל סי׳ מא:

ב ס מיי׳ שס פי״א כ  ר
 הלכה ג טי״ל שס:

ג ע מיי׳ שם ופ״ו כ  ר
 מהלכות י״ט הלכה
 כג טוש״ע י״ל סי׳ תא
 סעיף א וטוש״ע א״ח סי׳

 תקמי סעיף א:
ד פ מיי׳ סי״נ מהל׳ כ  ד
 אבל הלכה ה טוש״ע

 שס סי׳ שנה:
 רכה צ ק מיי׳ שס פי״ג
 הלכה ו טי״ל סי׳

 שעת:
ו ר מיי׳ שס פ״ל הלכה כ  ר
 א טוש״ע שם סי׳ שנג

 סעיף א:

 אם יבול למעט בעסקו ימעט. פירש בקונטרס בסחורתו ונראה
 רבלבר האכל קאמר וכן פי׳ לעיל(ל׳ כפ.) גבי על כל המתים
 כולן רצה ממעט בעסקו רצה אינו ממעט וגם הרב פירש לעיל בדבר
 האבל עושה כצנעא כתוך כימו נראה לפירושו להכא מיירי כאכיו
 ואמו ומשום להולך בדרך התירו לו
 שיגלגל עמהם אס אינו יכול למעט
 לכשאל מתים אינו ממעט כלל אם
 אינו לוצה ואי מייד הכא כשאל
 ממים צריך לומר להפך הולך כדרך
 ואינו נוהג אכילות כל כך ומתנמם
 יותר אסור להרבות בעסקו יותר
 מאותו שיושב בביתו ואינו ממנמס
 וה״ר יוסף פירש להכא ימעט בעסקו
 לקנומ צורכי סעודה ולפי שהולך
 בדרך רגיל לקנות צורכי סעודה יותר
 מבביחו שיש לו קונים עבורו וגם
 מוצא בביתו הרבה משוס הכי נקט
 הולך בדרך ומה שפירש בקונטרס
 דאיירי כשאמרו לו על מיתת קרוביו
 כשהיה בדרך לא ידענא אי בעי
 למימר דאיירי כמוליך סחורמו ממקום
 למקום כדפי׳ בקונטרס ור״ל דשמא
 שד ליה לדידיה למכור סחורתו דטון
 דהוליך אותה כבר וטרח בה ולא
 פשע כהליכתו שלא היה יודע לישכ
 כביתו שיכול לשומרה או שמא
 הקונטרס ר״ל משום דאמרינן לעיל
 (לף מ.) שבמ ראשונה אינו יוצא
 מפתח ביתו וזה אינו קושיא דאע״פ
 שאינו יוצא מפתח ביתו בעיר הא
) יצא לדרך : ו  אמדנן (לעיל לף מ
 ם)(חולץ ונכנס לעיר) אלמא מומר
 לצאת (בו) ושמא דוקא בדבר האבד
 מותר לצאת לדרך: מן המנחה
 ולמעלה. פי׳ במוספומ הרב דמספקא
 ליה אי מנחה גדולה אי מנתה קטנה
 דמקודם לכן אינו יושב עליה נראה
 לי דמכאן סמכו שלא לישכ ע״ג כסא
 וספסל אע״פ שאין ראיה גמורה
 דשאני מטה הואיל וצריך כפייה ולא
 מצינו כפייה ככסא וספסל:
 ואין מוליכין לבית האבל. זאמ
 המשנה על כרחין נסדרה
 בהיפך ושמא כל זה מן הכרייתא
 דלמעלה כמו שפירש בתוספות בההיא
 דלעיל וממיהני מדוע לא פירשו גס
 כאן כמו שפירש למעלה ושמא בספר
 הרב היתה כתובה מגוף הברייתא
 ולא הוצרך לפרשו או לא היה כתוב
 בספרו כלל ואין מולידן כו׳ וכן מוכיח
 ממוך פירוש המוספות שפי׳ לא
 ידענא אי קאי האי בראשונה היו
 מוליכים אמוגמר ובשמים דאמר אין
 מברטן הא אתויי מייתינן אי
 אמתניתין קאי דקמני מברין ואותה
 הכראה היא כראשונה מוליכין כו׳
 דאממנימין קאי ועוד כיון שפירש
 התקינו שיהו הכל מוליכין כר

 וממנימין לאחר תקנה:

 יגלגל טמהן. ואינו עושה סחורה כפני עצמו אלא עם חכורה: אןז
 טל גב שאין לו. לאבל אחר השבת אלא יום אחד: קרביטיו. רצועותיו
 שהוא כעין מרניפני״א: ערסא דגדא. מטה שמייחדים אותה למזל
 טוב ואין משתמשין בה כלום אלא מייחדין אותה לשרומ מזל טוכ

 עליה: דצלא. עור: סירוגו מהוכו.
 מכניס רצועות מן חוד עצי המטה:
 טל גבה. והעור כפול על העץ:
 נקליטי. עצים יוצאין מתוקנין
 למראשותיו ולמרגלותיו ונותנין עץ
 ארוך עליהן ונותן הסדינין עליהם
 לשמור מהזבוביס: אין מברכין.
 על הדח בבית האבל: המנחמין.
 קרוביו מביאין ענינים של אוכלין:
 מתני׳ אסקוטלא. תמחוי: פוטרין
 אה הרבים. שאומדס למנחמין
 לכו לבתיכם: אין מניחין מטה
 במוטד ברהוב. להספידו: ולא של
 גשים לטולם. ששופעות זיבה: גמ׳

 כליכה

 אאם יכול למעט בעסקו ימעט ואם לאו

 יגלגל עמהן תנו רבנן א< מאימתי כופין את
 תמטות משיצא מפתח ביתו דברי ר' אליעזר
 רבי יחושע אומר נ<במשיםתם תגולל מעשת
 שמת רבן גמליאל תזקן כיון שיצא מפתח
 ביתו אמר לתם רבי אליעזר כפו מטותיכם
 וכיון שנסתם חגולל ג<[אמר לחם רבי יחושע
 כפו מטותיכם] אמרו לו כבר כפינו על פי
 זקן ת״ר נמאימתי זוקפין את תמטות בערב
 שבת מן חמנחח ולמעלח אמר רבת בר הונא
 יאף על פי כן אינו יושב עלית עד שתתשך
 הולמוצאי שבת אע״פ שאין לו לישב אלא

 יום אחד חוזר וכופת תנו רבנן יחכופח מטתו
 לא מטתו בלבד חוא כופח אלא כל מטות שיש לו בתוך ביתו חוא כופח
 ואפילו יש לו עשר מטות בעשרה מקומות כופת את כולן ואפילו חמשח
 אחין ומת אחד כולן כופין ׳ואם חיתח מטח חמיוחדת לכלים אין צריך לכפותח
 דרגש אין צריך לכפותו אלא זוקפו רבן שמעון בן גמליאל אומר ״דרגש
 מתיר את קרביטיו וחוא גופל מאיליו י<מאי דרגש אמר עולא ערסא דגדא
כל העם מסובים על האח ותוא  אמר לית רבת אלא מעתה גבי מלך ה<דתנן ט
 מיםב על תדרגש מי איכא מידי דעד תאידנא לא אותביניה והשתא מותבינן
 לית מתקיף לה רב אשי מאי קושיא מידי דהוה אאכילת ושתיה דעד
 האידנא לא אוכליניה ולא אשקיניה תשתא אוכליניה ואשקיניה אלא אי
 קשיא הא קשיא יעדתנן) דרגש אינו צריך• לכפותו אלא זוקפו ואי ערסא
 דגדא אמאי אינו צריך לכפותו הא ״(תבן) ח< הכופה מטתו לא מטתו בלבד
 תוא כופת אלא כל מטות שיש לו בתוך ביתו כופת ומאי קשיא מידי דהוה
 אמטת חמיוחדת לכלים דתניא אם חיתח מטח חמיוחדת לכלים אינו צריך
 לכפותח אלא אי קשיא תא קשיא רבן שמעון בן גמליאל אומר דרגש מתיר
 קרביטיו ותוא נופל מאיליו ואי םלקא דעתך ערםא דגדא מאי קרביטין אית
 ליה ט<כי אתא רבין אמר ליה ההוא מרבנן ורב תחליפא בר מערבא שמיח
 דחוח שכיח בשוקא דגילדאי מאי דרגש ערסא דצלא M איתמר נמי אמר ר׳
 ירמיח דרגש םירוגו מתוכו מטח םירוגח על גבח אמר רבי יעקב בר אחא
 אמר רבי יתושע בן לוי י<הלכה כרבן שמעון בן גמליאל =<( איתמר נמי) אמר
 רבי יעקב בר אחא אמר רבי אםי ימטח שנקליטיה יוצאין זוקפת ודיו ל<תנו
 רבנן ישן על גבי כםא על גבי מ<אורייני גדולח w על גבי קרקע לא יצא ידי
 חובתו אמר רבי יוחנן שלא קיים כפיית חמטת תנו רבנן כמכבדין ומרביצין
 בבית חאבל ומדיחין קערות וכוסות וצלוחיות וקיתוניות בבית חאבל לואין
 מביאין את תמוגמר ואת תבשמים לבית תאבל איני ותא תני בר קפרא אין
 מברכין לא על המוגמר ולא על הבשמים בבית תאבל ברוכי תוא רלא
הא בבית חמנחמין:  מברכי! תא אתויי מייתי׳ לא קשיא תא בבית האבל מ
 מתני׳ 1אין מוליכין לבית תאבל לא בטבלא ולא באסקוטלא ולא בקנון
 אלא בםלים םואין אומרים ברכת אבלים במועד אבל עומדין בשורת
 ומנחמין ופוטרין את חרבים ע אין מניחין את חמטח ברחוב שלא להרגיל
ולא של נשים לעולם מפני תכבוד: גמ' תנו רבנן בראשונח  את חתםפד פ
 חיו מוליכין בבית תאבל עשירים בקלתות של כםף ושל זחב ועניים בסלי
 נצרים של ערבה קלופה והיו עניים מתביישים צהתקינו שיהו הכל מביאין
 בסלי נצרים של ערבה קלופה מפני כבודן של עניים תנו רבנן קבראשונה
 היו משקין בבית תאבל עשירים בזכוכית לבנה ועניים בזכוכית צבועה והיו
 עניים מתביישין התקינו שיהו תכל משקין בזכוכית צבועה מפני כבודן של

 עניים יבראשונה היו מגלין פני עשירים ומכםין פני עניים מפני שהיו מושהרין פניתן מפני בצורת ותיו עניים
 מתביישין התקינו שיהו מכםין פני הכל מפני כבודן של עניים ״בראשונה היו מוציאין עשירים בדרגש ועניים

 בכליבה

 מסורת הש״ם

) כתובות  א) שמתות פי״א, ג
 מסנהדרין מז: שבתקנב:,
) סנהדרין כ. ) רש״א, ד  ג
 פ״ש, ה) נלריס נו. ע״ש
) [צ״ל  סנהלרין שם, ו
 לתניא], t) [צ״ל תניא],
 ח)ג״ו שם תענימל:נלריס
 שס, נו) ןנלריס נו: סנהדרין
) ננלריס נו:  כ. ע״ש], י
 סנהדרין כ:ע׳׳ש],>)רש״א
 מ״ז וגורס יאמר, ל) לעיל כא.
 ע״ש, «) (עי׳ תוס׳ ב״ב
 קמל. ל״ה אורייני],
 0 !תוספתא נלה ס״ט),
) [צ״ל נועל נכנס לעיל  ס

 חולץ],

•j. 101 ׳g 
 הגהות הגר״א

] גט׳ ערסא דצלא אמר א ] 
 כו׳ כצ״ל. ומלות אממר נמי
 לימא בסנהל׳ ועי׳ הגירסא
 בנלריס: [ב] שם נלולה

 מזו ע״ג כו׳ כצ״ל:

 לעזי רש״י
. [ א ״ ט י פ ג ר ט ״א [ י פנ י ג  טר

 אולי: מגן שהותאם (למי
 שנושא אותו).

 רבינו הננאל
, ט בעסקו ע מ ל ל כו  אם י
לא א יקנה ו ל ר ש מ ו ל  כ
ו א , ואם ל מעט] י ר [ ו מכ  י
ר יקנה מ ו ל , כ ל עמהן לג ג  י
ש י דברים ש  צרכי הדרך ו
מתי ר מאי י נפש. ת״  בהן חי
ו א י צ ו י ש ן המטות, מ פי  כו
י ן הבית, דבר  המת מ
שע הו ר. ר׳ י  ר׳ אליעז
לל.  אומר, משיסתם הגו
ימא לן כר׳ יהושע,  וקי
ת נוהגת אלא לו ן אבי  דאי
ר המת ויסתס ב ק י ש  מ
ו ת ט ר הכופה מ לל. ת״  הגו
ד הוא כופה ב ל  לא מטתו ב
ש בבית, י ת ש  אלא כל מטו
ת ו ט ר מ ש ו ע ש ל ו י ל י פ א  ו
ר מקומות, כופה ש ע  ב
ה ש מ ו ח ל י אפ . ו ן ל  את כו
, מת אחד מהן ן, ו  אחי
. ואם היתה ן פי לן כו  כו
חדת לכלים, ואינה ו  מי
ך י ן צר , אי שן י ה ל י  עשו
ך י ן צר ש, אי ג ר  לכפוחה. ד
. ו די ו ו קפ ו חו אלא ז  לכפו
ש ג ר לא האי ד ר עו מ א  ו
ש ו ר י  ערסא דגדא הוא, פ
ל ז ד מ ו ב כ ה ל י ה העשו ט  מ
ן עליה. ש ן אדם י אי  חביח, ו
. ואסיקנא ו י נדחו דבר  ו
גש הוא ערסא דצלא, ר  ד
ר. כי ל עו ש מטה ש ו ר י  פ
ר, [וקהוא ש צלא עו ו ר י  פ
ם ר בחבלי קשו י ו ר נטו ו  ע
וח רג ח ומסו ו  על המלבנ
ת המטה בחבלים ו  מלבנ
ן ו כי ר בתוכם. ו ו והעו ל  הל
ן י ן אותה ישנ י ד י מ ע מ  ש
ר רבן מ א בי העור. ו  על ג

. מטה כו גו מתו רו ש סי ג ר ן והוא נופל. אתמר נמי אמר ר׳ ירמיה, ד טי ר קרבי ש מתי י ג ר אל ד י ן כן גמל ו ע מ  ש
ת בערב שבת, מן ן את המטו וקפי מתי ז ר מאי ״ ך לכפותה. ת י , אינו צר מר . כלו ו וקפה ודי , ז ן צאי ו ה י טי  שנקלי
ת ימי ע ב ש ו מ ר ל א ש א נ ל צאי שבת, אע״פ ש למו . ו ך ד שתחשי ן עליה ע ש י ו ל כ אסור ל אעפ״ למעלה. ו  המנחה ו
י ספסל ב על ג י ו נ די בי או ן על גבי מטה על ג ש ר י ״ . ת ו תי כופה מטו ר ו ז , חו ת אלא יום אחד בלבד לו י  אב
ן י צ י מרב ן ו י ד ר מכב ית המטה. ת״ א קיים כפי ל י ש וחנן מפנ אמר ר• י , ו די חובתו ל גבי קרקע לא יצא י  ע
ר בבית האבל. ואוקימנא, הא מ ג ן מ אי י ן מב אי ת בבית האבל. ו ו חי צלו ניות ו ן את הקערות כוסות וקיתו תי י מד  ו
. מתני' ן יתי בבית המנחמי ל בית האבל, בתני דמי ם ש על הבשמי ל המגמר ו ן ע  דתני בר קפרא, אין מברכי
ת ן בבי ו משקי כך הי ל זהב, ועניים בסלי נצרים כוי. ו ש ל כסף ו ס בקלתות ש רי ן בבית האבל, עשי י כ י ל ו מו נה הי  בראשו
ש, ועניים ג ר רים בד ן מתי עשי אי צי ו מו כן הי . ו י ן מן הרעב וכו י ר ו שחו ן את פני העניים, שהי ו מכסי הי רים, ו ן עשי  מתי

 מוסף רש״י
 משיסתם הגולל. והו
 טסוי של ארון המת
 (כתובות ד:). ערםא
 דגדא. נוהגי! היו לערוך
 מטה ושלח! בבית ולא היו
 משתמשי! בהן כלל אלא
 למזל הבימ מונחת משוס
 ניחוש. גדא, מול ודומה לו
 (שבת סו:) גד גדי וסנוק
רץ כ.). דעד  לא (סנהו
 האידגא לא אותביגיה.
 עד הנה לא ישב על אותה
 מטה, שהרי מונחת היא לנוי
 הבית, והשתא. דאבל הוא
 בעינן לאותניה עלה, מהיכא
 תיפוק ל! (שם). השתא
 אוכליניה ואשקיניה.
 משל אתרים(שם) ה״נ אע׳׳ג
 דכולא שתא לא יתיב עליה
 השתא יתיב (ודרים נו.).
 אלא אי קשיא. אדעולא,
 הא קשיא עלה דתניא
 בעלמא דרגש אין צריך
 האבל לכפותו(סנהדרין שם)
 ממש הכרעים למעלה
 (נדרים שם1. אלא זוקפו.
 שמעמידו על שני כרעיו ודיו
 >שםן. ואי ערסא דגדא.
 דמטה משובה היא כל כך,
 אמאי אינו צריך לכפותה
 >שס). הא תניא הכופה
 מטתו כוי. וזו נמי הואיל
 ומטה משוגה היא צריך
 לכפותה, אלא ש״מ דרנש
 לאו ערסא דגדא הוא(שם).
 המיוחדת לכלים. ליתן
 עליה כלים, והואיל ואין
 ישנים עליה אין צריך
 לכפותה !שם:). מתיר
 קרביטיו. בימי אבלו.
 קרביטין, לולאות (סנהדריו
 שם). מאי קרביטין אית
 ליה. הלא כשאר מטות
 עושין אומה מטה 1שם) הט
 קיס להו ללא הוו להו
 קרביטין, שאינה עשרה
 להתפרק אלא עומלת
 מוצעת לעולם (נדרים שם1.
 בשוקא דגילדאי. רצענין

 (סנהדריו שסו. עדסא דצלא. מטה של עור ותולי! רצועות בשפת העור סביב וכשרוצי! לנטומו עונבין הרצועות נארוכות המטה
 וכשמתירי! אותה הוא נופל והן ה! קרביטין ותס הוא עליו לכפותו שלא יתקלקל העור מלחלות הקרקע, שלא היי ראשי כרעיו
 גבוהי! מסירוגו למעלה, וקאמר ת״ק זוקסו על לופ! הכרעים וארוכומיו למעלה, וא״ל רבן שמעון ממיר קרניטי! והוא נופל
 (שס<. דרגש סירוגו. קשירתו, מתוכו. שיש נקנים בארוכותיו ותוחבין בה! ראשי רצועות התלרות בעור ועונבי! ואי! מרטבין
 הרצועה על גט ארוכות המטה (שם<. מטה סירוגה על גבה. החבלים מרטני! על ארוכות המטה מיכן ומיכן ואורג והוא

. ( א כ ל י ע ל ן בן גמליאל. ראמר ממיר קרביטין(נדריםשם). אורייני. מכחשת גלולה (  סירוג !שם). הלכה כר׳ שמעו

ר  הרבים. ח״
ן את י ל ו מג י  ז

ן או י טר פו ן ו מנחמי רה ו ן בשו י מד ו ל ע עד. אב ץ אומרים ברכת אבלים במו  א
כך עה כוי. ו כית צבו כו ת לבנה, ואת העניים בז כי כו רים בז  האבל את העשי



 מסורת הש״ם

 א) נלה עא. ןתיספ׳ נדה
 פייט עי׳ מיש׳ שס ל״ה אלא
 טעמיי], ב) נמוכות מ:
) !גי׳  ותוספתא שם], ג
 הערוך צררא ועי׳ כ״מ נא.
 לאיתא התם צררייחא פרש׳׳י
) [מגילה ג:  נגלי קנבוס], ו
 ע׳׳ש1, ה) ןתיספתא פ״נ],
) [צ״ל המקשיר הכי איתא  ו
 נע״י וסרש׳׳י לשון וקשרו
 מספל], 1) [פי׳ תכרינין עי׳
 רש״י עירונין מא: וכע׳׳ז יז.
 ל״ה נזיולתא], ת) נ״נ קטז.
) יומא פו:  ע״ש, p) !שם],,
 פז. ע״ש קדושין כ. מ. סוטה
 כנ. ערכין ל:, כ) [נשאלמומ
 אי׳ כתיפיון, ל) שייך למתני׳
 דף כח ע״נ, מ) [לעיל כנ:1,
ס) נדף ל״הכל1, . לףכג ] (  ג
 יח. נל״ה וכגונסטלי וע׳

 ברא״ש סי׳ נג],

 תורה אור השלם
ל ם ע י ר פ ם ס י ד ל ש  1 . ע
ד: ל גפן פ־־י ד ע מ י ח ד  ש

ב יב הו ל שעי  י
ל ב ם א י ת ם מ ק ר נ א  2. ה
ש ו ב ך ח ר א ה פ ש ע א ת  ל
ם י ש ך ת י ל ע נ ך ו י ל  ע
ל ה ע ט ע א ת ל ך ו י ל ג ר  ב
א ם ל י ש נ ם א ח ל ם ו פ  ש
ז : יחזקאל כד י ל ב א  ת
ל א ת ו מ ו ל ב ב ל ת  3. א
ף ל ח ו ל כ ו ב כ ו ב ו ל ד נ  ת
ה א ר ד ו ו ב ע ו ש א ן  בי ל

: ו ת ד ל ו ץ מ ר ת א  א
 ירמיהו כב י

 הגהות הב״ח
א) גט׳ אי הכי שריא(לכו). ) 

 תז״מ ונ״נ ס״א להו:

 גליון הש״ם
 תום' ד״ ה בכליבה וכוי.
 מניאין ראיה להא דאמר

 נ״נ ל׳ טו ע״א:

 מוסף רש״י
 היו מטבילין את
 הכלים. אף הכליס של
. ו א  קולס למיתה !!דה ע
 והיו נדות חיות
 מתביישות. שאפילו
 נמיתתן הן משמין מכל
. קשה ram! אדם 
 לקרוביו. שהיו קונדס
 אותו נכלים יקרים נגון
 שיראין וסרקות (כתובות
 ח:). בצרדא בר זוזא.
 בגד קנבוס שאינו שוה אלא
 דינר(שם). כל המתקשה
 על מתו יותר מדי.
 שמתאונן על מדותיו
. לא אזל לבי ׳  (קדושין פ

 אכלא. לסי שלא היה רוצה
 להתבטל מלמודו !רשב״ם
 ב״ב קטן.). נעשית לו
 כהיתר. דומה בעיניו
ו ל: וכעי״ז  כהיתר ;ערכי

 סוטר כב.).

 עין משפט ך ץ. ואלו מגלהין פרק שלישי מועד קטן
 נר מצוה ׳״י •

 כליכה. מטה של מתים: על גצי גרוה מהוה. הכלים שנשתמשו
 כהן כעולן כחיים שנטמאו כנגיעמן שהנלה מטמאה כנגיעמה אלם
 וכלים: והיו נדוה חיוה מהביישוח. שעושין כהן מה שאין עושין
 לשאר מתומ: קשה לקרוביו. כתכריכין טוכיס: צרדא. קנבוס:
 בר זוזא. הנקנה בזוז: אין מועד
 לפני חכמים. שיכולין להספידו:
 טל לב. מטפח כנגד הלב: ביד.
 קופץ יד זו לזו: ברגל. מכה רגלו
 בקרקע: מפני הסכנה. שהופך
 הסנדל ושובר רגלו: ניענע ראשו.
 שנראה שניחם מעצמו: לפל אומרים
 שבו. כשעומרין לפני הנשיא: חבורחא
 איפא. חבורות הן שאלו קוברין מתים
 שלהם לבלם ואלו קוברין מתים שלהם
 לבדם: ולא ישוב עוד וגוי. משמע
 מכאן ואילך לא יעשה לעולם משובה:

 אלא

 בכליכה. גרס בערוך בשני כסי״ן ואית דגרסי כליבה בכי׳ית
 השניה כמו הללו תוזרין לכלובן (ביצה דף כר.) וכמו
 ככלוכ מלא עוף (ירמיה ה< אי נמי כמו מכליכ (לעיל דף י.) ופירש
 הקונטרס כעין סולם והיינו כעין מפירות רתוקות זו מזו ומכיא הא

 בכליבה והיו עניים מתבייישין התקינו שיהו
 הכל מוציאין בכליבה מפני כבודן של עניים
 בראשונח חיו מניחין את המוגמר תחת חולי
 מעים מתים וחיו חולי מע־ם חיים מתביישין
 חתקינו שיחו מניחין תחת חבל מפני כבודן
 של חולי מעים חיים א<בראשונה חיו מטבילין
 את תכלים על גבי נדות מתות וחיו נדות
 חיות מתביישות תתקעו שיתו מטבילין על
 גבי כל תנשים מפני כבודן של נדות חיות
 בראשונח מטבילין על גבי זבין מתים ותיו
 זבין חיים מתביישין התקינו שיהו מטבילין

 על גב חכל מפני כבודן של זבין חיים >< בראשונה חיתח תוצאת חמת
 קשת לקרוביו יותר ממיתתו עד שחיו קרוביו מניחין אותו ובורחין עד שבא
 רבן גמליאל וגתג קלות ראש בעצמו ויצא בכלי פשתן אונהגו תעם אחריו
 לצאת בכלי פשתן אמר רב פפא ותאידנא נתוג עלמא אפילו ג<בצרדא בר
 זוזא: איז מניחין את המטה ברחוב: אמר רב פפא י<באין מועד בפני תלמיד
 חכם וכל שכן חנוכח ופורים גוחני מילי בפניו אבל שלא בפניו לא איני וחא
 רב כחנא םפדיח לרב זביד מנחרדעא בפום נחרא אמר רב פפי ייום שמועח
על שדים סופדים טיפוח  חוח וכבפניו דמי אמר עולא היתםפד על לב דכתיב 1
 ביד קילוס ברגל תנו רבנן חמקלס לא קלם בםנדל אלא במנעל מפני חםכנח
 אמר רבי יוחנן האבל כיון שניענע ראשו שוב אין מנחמין רשאין לישב אצלו
 ואמר רבי יוחנן י הכל חייבין לעמוד מפני נשיא חוץ מאבל וחולח ואמר ר׳
 יוחנן ׳לכל אומרים לחם שבו חוץ מאבל וחולה אמר רב יחודח אמר רב
 חאבל יום ראשון אסור לאכול לחם משלו מדאמר ליח רחמנא ליחזקאל 2ולחם

 אנשים לא תאכל רבח ורב יוסף טמחלפי םעודתייחו לחרדי ואמר רב יחודח
 אמר רב ימת בעיר כל בני תעיר אםורין בעשיית מלאכת רב חמנונא איקלע
 לדרומתא שמע קול שיפורא דשכבא חזא תנך אינשי דקא עבדי עבידתא
 אמר לחו ליחוו חנך אינשי בשמתא לא שכבא איכא במתא אמרו ליה
אי הכי שריא (* לכו ואמר רב יהודח אמר  חבורתא איכא במתא אמר להו כ
כל ייתמתקשח על מתו יותר מדאי על מת אחר חוא בוכח חחיא איתתא  רב ל
 דתות בשיבבותיה דרב הונא הוו לח שבעח בני מת חד מינייתו תוות קא
 בכיא ביתירתא עליח שלח לה רב הונא לא תעבדי הכי לא אשגחת ביה
 שלח לח אי צייתת מוטב ואי לא צבית ׳יזוודתא לאידך מית ומיתו כולחו
 לסוף אמר לח תימוש זוודתא לנפשיך ומיתא י אל תבכו למת ואל תנודו
 לו אל תבכו למת יותר מדאי ואל תנודו לו יותר מכשיעור חא כיצד משלשה
 ימים לבכי ושבעה להםפד ושלשים לגיתוץ ולתםפורת מכאן ואילך אמר
 חקדוש ברוך חוא אי אתם רחמנים בו יותר ממגי 3בכו בכו להולך חיאמר רב
אבלא אלא למאן ( ו  יהודה להולך בלא בנים רני יהושע בז לוי לא אזל לבי נ
 דאזיל בלא בני דכתיב בכו בכו להולך כי לא ישוב עוד וראת את ארץ
 מולדתו רב הונא אמר זה שעבר עבירה ושנה בה רב הונא לטעמיה י<דאמר
 רב הונא כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה תותרה לו הותרת לו םלקא דעתך
אבל שלשה ימים הראשונים  אלא אימא נעשית לו כתיתר אמר רבי לוי נ
 יראח את עצמו כאילו חרב מונחת לו בין שתי ־<(יריכותיו) משלשת עד
 שבעת כאילו מונחת לו כנגדו בקרן זוית מכאן ואילך כאילו עוברת
 כנגדו בשוק: ולא של נשים לעולם מפני חכבוד: אמרי נחרדעי לא שנו

 אלא
 לאכול משלו. פירשמי למעלה אפילו אוכל כמה פעמים כאומו יום ללא קמני סעולה ראשונה: אםורין כעשיית מלאכה. משמע לכתלמול
 תורה שרי ולא אסור אלא תכס שממ לכימ מלרשו כטל ״)מיהו כשעת הוצאת ממ אז מכטלין ת״ת כלאמרינן פ׳ שני לכתוכות (דף יה
 ושם) ובפ״ק למגילה (לף ג:) מבטלין ת״ת להוצאמ המת ולהכנסת כלה ומיהו היכא לאיכא חכורמא מספקא ליה ועול האריך רכי יצחק
 בתשובה והביא ראיה מן הירושלמי: לגיהוץ ולתםפודת. למעלה>) פי׳ ריב״א היה אומר נשגרסינן] לכבוס ולתספורת ופירש למעלהס)
 דאשה מותרת בנטילת שער לאחר ז׳ ובתוספות פירש דלא ידע מנא ליה: מכאן ואילך כאילו עוברת כנגדו בשוק. על י״ב חלש
 והכי איתא כירושלמי כל שבעה החרב היא שלופה עד שלשים היא רופפת לאחר י״ב תודש היא תוזרת למערה ולמה הדבר דומה לכפה של
 אכניס כיון שנזלעזעה אתת מהן נזלעזעו כולם וכש״ס לידן נמי אמרינן (שגת דף קה:ן אחד מן האחין שמת ידאגו כל האתין כוי:

 מה

 רבינו חננאל
בכל אלו . ו  בכליפה כר
ישים, ו העניים מתבי  הי
ת  החקינו חכמים לעשו
ו רים כדרך שהי  לעשי
א יהא ל  עושים לעניים, ש
רים לעניים. ן עשי  הפרש בי
ן ו מניחי נה הי  ת״ר, בראשו
לי ר חחת מתים בחו מ ג  מ
ל מעיים, וכוי, וכך  ש
ן את הכלים י ל ו מטכי  הי
ו  על גבי הנשים שהי
 מתות נדות, וכוי, וכך
ן הכלים על י ל י ו מטב  הי
 נבי המתים כשהן ובים,
 והיו ככל אלו החיים
הו . התקינו שי ן ישי  מתבי
נה ן כן לכל. בראשו שי  עו
 היתה הוצאת המת קשה
ן אי צי ו מו , שהי ו  לקרובי
ב והיתה ן ר ו ן ממ  כתכריכי
 קשה עליהן הוצאתם
ו  •ותר ממיתתם, עד שהי
א ב . עד ש ן רחי בו  מניחין ו
אל וניהג קלות י  ־בן גמל
או צי , וצוה להו  בעצמו
, ונהגו כל  בכלי פשתן
 העם לצאת בכלי פשתן
. והאידנא נהוג ו ת ו מ : 
לו בצררא בר  צלמא אפי
׳ כחלוק בר  ־וזא, פי
ן ' אין מניחי י נ ת  יחא. מ
עד ברחוב,  את המטה במו
ל ההספד. אמר י זלא להרג : 
 ״בה בר רב הונא, אין
ד הכם, עד בפני תלמי  מו
ן חנוכה ופורים,  ־כל שכ
ן בהן. והני די  >לא מםפי
א ל ו, אבל ש  :;ילי בפני
עה ו לא. ויום שמו י נ פ : 
ו ל תר אפי מו , ו ו דמי י נ בפ : 
לא, הספד . אמר עו ד ע ו מ : 
ם  5ל לב, שנאמר על שדי
פוח ביד, ם. א) טי י פד ו ! 
לוס ברגל, שנאמר הכה י  ן
ר ״ ך ורקע ברגלך. ת פ כ : 
א יקלס לא במנעל ולא 1 

, מפני הסכנה. אמר ל ד סנ : 
ן שנענע ו ל כי  ־־ יוחנן, אב
ן ב אין המנחמי ו , ש  בראשו
אמר . ו ב אצלו ש י ן ל  ־שאי
ן בי י  ־־• יוחנן, הכל תי
ץ ו א ח י נשי ד לפנ עמו 1 • 
ר ר׳ מ א  :*אבל וחולה. ו
ל אומר׳ להן כ  וחנן, ל
ל וחולה. ב א ץ מ  !זבו חו

ר . אמר רב יהודה אמר רב, מח בעי דתן להדדי ן סעו י ו מחלפ וסף, כ־מי אבלם הי ב י ר , שנאמר ולחם אנשים לא תאכל. רבה ו ו ן משל ו ש א ל ביום ר ו  אמר רב יהודה אמד רב אבל אסור לאכ
ות מתקשה ו לה שבעה בני, ומית חד מינייהו, והו , על מת אחר הוא בוכה. דההיא איתתא דהו ותר מדאי ו י . וכל המתקשה על מת ד שינתן לקבורתו ת מלאכה, ע י ן בעשי רי ל בני העיר אסו : 
ה להספד, ע ב ש , ו ה לבכי ש ל . הא כיצד, ש ר עו ותר מכשי , י ] לו דו אל [תנו . ו ותר מדאי ר אל תבכו למת, י , ומתה היא נמי. ת״ שלח לה רב הונא, ולא אשגתה ביה, ומתו לה כולהו , ו  יותר מדאי
ב ו ש כ בלא בני. כי לא י י כ ש י אבילא, אלא אמאן ד יל לב י לא הוה אז ו שע בן ל הו לך בלא בנים. ר׳ י לך. אמר רב, להו י. בכו בכו להו לך הרי הוא קישו אי כן ו ץ ולתספורת, מי הו י ם לג י ש ל  ש
לו חרב מונחת ו כאי מ צ נים, יראה ע י אבל ג׳ ימים הראשו ו ו כהיתר. אמר ד׳ ל ת ל י שנעשי ] אינו מהרהר בתשובה, מפנ ב ו לך שן אי ר עבירה ושנה בה, מיכן ו ב ע . וה ש לדתו p מו  •:וד וראה את א
ו ד. אמרי נהרדעי לא שנ לם מפני הכבו ב לעו ל נשים ברחו ן מטה ש ן מניהי אי ק. ו ו בשו ד ג ברת כנ ב עו לו חר לך כאי אי כן ו לו חרב מונחת בקרן ווית, מי עד שבעה כאי ה ו ש ל ש ו. מ ן כחיפי ו בי 1• 

 לאמרינן במלרש נטלו את הכרוכים
 ונמנום בכליכה ואם כן צליך לגרוס
 בפיוט של חרבן בימ המקלש בתשעה
 באב עמון ומואב הוציאו אמ הכרובים
 וכליכה היו בם מסובבים וגרס בב׳
 כפי״ן לגירסמ הערוך וכל זה שלא
 לבייש מי שאין לו וכן איתא כמסכת
 בכורים >פ׳׳ג מ״ז< בראשונה מי שהיה
 יולע לקרו׳ כו׳ ומאומה ההלכ׳ 8מכיאין
 ראיה להא לאמר שמנה פסוקים
 שבתורה יחיל קורא אותם ללא כעי
 למימר שלא יקרא שליח צבור עמו
 כי בימיהם לא היה קורא שליח צבור
 עם הקורא ומה שרגילים עמה
 לקרומ זהו מפני ככולו של קורא שלא
 לבייש מי שאינו יולע וכלאמר גבי
 בכורים בראשונה מי שהיה יולע
 לקרומ קורא ומי שאינו יולע לקרומ
 (אינו קורא) מקרין אותו נמנעו
 מלהכיא ככורים המקינו שיהו מקרין
 אמ הכל(בכורים פ״ג מ״ז): 1נהג קלות
 ראש בעצמו. שצוה כן כשעת פטירמו
 ד״מ לאחל מכני ביתו כחייו ולשון
 כעצמו משמע כפירוש ראשון:
 ל) אבל לא מטפחות. פירוש סופק
 כפיו זו בזו וא״מ הא חנן
 פרק משילין(ביצה דף לו:) אין מטפחין
 ביו״ט וסי׳ בקונטרס בפרק המביא
 כלי יין (שם דף ל. בד׳׳ה מרקלי!) משוס
 שיר או משוס אבל ומאי איריא בי״ט
 ומשוס שמא ימקן כלי שיר אפילו
 כחולו של מועל אסור משוס צער
 וצ״ל למשוס שיר קתני ולא משום
 אכל: טפוה ביד. כלפרישימ
 סופק כפיו זו על זו והט משמע
 כהוריות כירושלמי כשתפס רכי יהולה
 את ריש לקיש שרי רכי יוחנן טפח
 בחלא יליה [א״ל] ובתלא יליה טפתין
 כו׳ ומספקין פירש בקונטרס בביצה
 >לף לו:) כף על ירך ואם כן ויספק
 את כפיו (במדבר כל) על ירך הן שחי
 כפיס על שתי ירכיס וצ״ע:
 ה״ג ר״ח לא יקלם במנעל ולא
 בסנדל מכני הסכנה.
 פירוש ליחף שרי טפי לנזהר

 היטכ פן ינזק:
 ה״ג ר״ח לכל אומרים להן שבו
 הוץ מאבל והולה.
 פירוש מלמילי חכמים שעומלין צריך
 לומר שכו אכל וחולה אפילו עמלו אין
 צדך לומר שכו ללא לי שעמלו שאין
 צריכין לעמול ואם כן פשיטא שישבו
 כלא רשות: יום ראשון אסור

 רכז א מיי׳ פ״ל מהל׳ אבל
 הלכה א טור ש״ע י״ל

 סי׳ שנב סעיף א ב:
ד מיי׳ פי״א ג  דכה ב
 שם הלכה ה ופ״ו
 מהלנות י״ט הלנה כנ סמג
 עשין נ ולאוץ עה טוש״ע

 שם סי׳ תא סעיף ה:
 רכט ה מיי׳ פי״ג מהל׳
 אנל הלנה ג סמג
 עשין נ טוש״ע י״ד סי׳ שעו

 סעיף א:
 רל ו ז מיי׳ שס הלכה ה
 סמג שס טוש״ע שס
 סעיף א בהג״ה וסעיף ב:
 רלא ח ט מיי׳ שם פ״ל
 הלכה ט סמנ שם
 טיש״ע שם שי׳ שעח סעיף

 א:

 רלב י כ מיי׳ שם פי״ל
 הלכה י סמג שס
 טוש״ע שס סי׳ שמג סעי׳

 א וסי׳ שסא סעיף ב:
 רלג ל מ מיי׳ שס פי״ג
 הלכה [י] יא סמג שם
 טוש״ע שם סי׳ שצל סעיף

 א:
 רלד נ מיי׳ שם הלכה ינ

 טיש״ע שם סעי׳ ל:

 f) עיי נערוך ערך טפח די.



 עין משפט
 נר מצוה

 דלה א מיי׳ פי״נ מהל׳
 אגל הלכה ה סמג
 עשי! ג טוש״ע י״ל סי׳

 שנה:
 ב נטור י״ל סימן שלמן:

 תורה אור השלם
 1 . ויבאו בני ישראל כל
 העדה מדבר צן בחדש
 הראשון וישב העם
 בקדש ותנות שם מרים
 ותקבר שם: במדבר כ א
 2. וימת שם משה עבד
י יי:  יי באךץ על 3
 דברים לד ה
 3. בן אךם הנני לקח
 ממך את מחמד עיניך
 במגפה ולא תספיד ולא
 תבכה ולוא תביא
 ךמעתף: יחזקאל כד טז
 4. ואדבר אל העם
 בבקר רתמת אשתי
 בערב ואעש בבקר

 כאשר צייתי:
 יחזקאל כד יח
 5. ויאמר יי אל נושה הן
 קרבו ימיף למות קרא
 את יהושע והתיצב!
 באהל מועד ואצ־נו וילך
 משה ויהושע ויתיעבו

 באהל מועד:
 דברים לא יד
 6. תבוא בכלח אלי קבר

 כעלות גךיש בעתו:
 איוב ה כו
 7. ימי שנותינו בהם
 שבעים מזנה ואם
 בגבורת שמונים שנה
 וךהבם עמל ואון כי גז
 חיש ונעפה: חדלים צ י

 מוםף רש״י
 זו היא מיתתו של
 שמואל הרמתי. ולא כרפ
 היא, כמסכת שמשות >פ״ג)
 מפרש מת ככן שטס זו היא
 מיתת כרת, גכך וכך זו היא
 מיתת אסכרה, ימיו של
 שמואל נ״כ שנה, לכמיכ
 (ש״א א) על יגמל הנער
 וגו׳ לישינרי״ר כלע׳׳ז,
 וכ׳׳ל חרשיס נקרא תינוק,
 וכתינ רשנ שס על עולם,
 עולמו של לוי חמשיס שנה
 שנאמר !גמלנר ת) ומכן
 חמשיס שנה ישוב מצגא
 הענורה, ננכוריס ירושלמי
 >פ״נ ה״א), ונסלר עולם
 תמצא כשני לפין תוספת על
 זה ותענית ה:!. כי ריבדא
 דכוסילתא. נקני כלי
 האומן(שבת קכט.). רינלא,
 פוניור׳׳א גלע״ז, כוסילתא
 שם כלי המקיז, פלנמא״ל

ץ צג:). ו ז ה נ 0 ) 

 ואלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן כח.
 מה פדה אדומה מכפרת. פירוש על מעשה העגל וכדאמרינן
 במדרש משל לבן השפחה שטינף פלטירין של מלך אומר המלך
p תבא אמו וכר: מיתת אהק לבגדי כהונה. דכתיב (במדבר 
 והפשט את אהרן את בגדיו ואהרן יאסף ומת שס וכן פי׳ בקונטרס
 ואין לפרש מיתת בני אהרן לבגדי
 קדש ילבש לפי שאינו סמוך כ״כ:
 מה בגדי כהונה מכפרין. בזבתים

 כו׳ >דף פח:) :
 חטופה ודהופה. לא ידענא
 מאי שנא הוא ומנא
 ליה: ואדבר אל העם בבקר.
 פי׳ ותלתה ומתה: הן קרבו וכוי.
 לאו דוקא דלא אשכתנא דמשה היה
 חולה וביום מותו כתב הרבה (סוטה
 יג:) ופסע כמה פסיעות בבת אחח
 כדפירש בפירוש תומש: מת בחמקדם
 זו היא מיתת כרת. בירושלמי >פ״ב
 רביטריס) דייק מאל תכריתו שבט
 הקהתי(במדבר ל) ועבודתם עד תמשיס
 דכמיב >שס ח) מבן תמשיס שנה ישוב
 מצבא העבודה ועוד מימי שנותיו ע׳
 שנה דל עשרין דלא איענש עליהן
) ותימה  נשחיירו חמשים(כלאי׳ שבס פט:
 לפי׳ דהא משמע בשמעתין דבחמשיס
 משנולד קאמר ועוד יהא ממשים לאתר
 שנתחייב כרת והוא מיתת כל אדם:
 ומיתה כידי שמים בששים.
 בירושלמי מפיק ממתי
 מדבר דאמריגןמ לא מת אחד מהן
 פתות מבן ששים ומיתה דהכא משמע
 זו היא מיתה בידי שמיס וכרת
 בחמשיס עד ששים ולא ששים בכלל
 וזהו שזרעו נכרת וי״מ דחמשיס היא
 מיתה שבידי שמיס וכי איתא בהדי
 זרעו הוי כרת וששים מיתת כל אדם
 ובשבת פרק שני(כה. בל״ה כרת< ובריש
 יבמות (3. בל״ה אשפ אחיו) הארכתי:
 אלא במזלא תליא מילתא. והקשו
 בחוספות הא דאמרן בסוף
 שבת (לף קנו. ושם) אין מזל לישראל
 וי״ל דלפעמיס משתנה ע״י מזל כי
 הנהו דהתס ופעמים שאין משתנה
 כדאמרינן בתענית (לף כה.) גבי
 רבי אלעזר בן פדת דא״ל ניתא לך
 דאחריב עלמא דאולי אברי׳ בעידנא
 דמזוני: שתין חלולי. יש

 מפרשים לאו דוקא:
 מפין. חשוב למחר (הוא ו) היא
 מתה ואין כל כריה « שפונה
 (כתובות עב.) פירוש* חשובה ובמדרש

 ילמדנו אין העובדי כוכבים ספונים
 כלום שנא׳ (ישעיה מ) כל הגוים באין
 נגדו וכן פירש בערוך צ) והביא עדיין

 ראיות אתרות:
 מאץ רקיע. פי׳ מתוקן ותפור
 ונעלות בלות ומטולאות
 (יהושע ט) תרגום בלן ומרוקעים

 למתפרות כסתות (יחזקאל יג) תרגומו
 דמחטטים רקיעי חשוך והוא לשון
 ישמעאל חתיכח בגד חפורה על הקרע
 בערוך ועוד הביא דאמדנן בפ׳ לא
 יחפור (ב״ב לף כ.) חזי למרקע לבוש
 מיהו יש ספרים כחוב שם לקרעא:

 בלע

 אלא חיה. שממה מתמפ וולד שהיא שופעת: נ) מת פהאום. שלא
 תלה: מחמשים שגה. ולמעלה: והאי דלא חשיכ ליה. בהדי כרת:
 כרח דיומי. שמא ימות מיתה תטופה: פלגא. דמכרת דשני מיהא
 פלטי לי: מנמנם. גוסס: א״ל. רבא לרב שעודם: לימא מר.

 למלאך המות דלא לצעוד: שושביניה.
 דמלאך המות: דאימסר מזליה. איתרע
 מזליה: ליהחזי לי מר. בתר מיתה:
 מר לאו אדם חשוב. לימא ליה מר:
 ספין רקיע. מתוקן למיבעי מיניה:
 גיטהוסיה. דמלאך המות: רגליה
 דבר גהן. למיהוי נשיא: אמאי לא
 מרחם. דמתפקדנא למייתי ליה למר
 בההוא עלמא: אחוי ליה שומא
 דנורא. וידע דהוא מלאך המות:

 מתני׳

 רבעו חננאל(המשך)
 דשני. רב הונא נח נפשיה
 פתאום, הוו רבנן דייגי
 טובא. תנא להו וווא
 דמהדייב, פי׳ שם חכם, לא
 שנו דמיתת פתאום היא
 מיתה חטופה, אלא במי
 שלא הגיע לגבורות, אבל
 מי שהגיע לגבורות וו היא
 מיתת נשיקה. אמר רבא
 חיי בני ומזוני, לאו
 בזכותא תליא מלתא אלא
 במזלא. דהא רבה ורב
 חסדא תרוייהו צדיקי
 גמורינינהו, מר מצלי ואתי
 מיטרא ומר מצלי ואתי מיטרא, רב חסדא חיה צ״ב שנה, ורבה חיה מ׳ שנה. בי רב חסדא שיתץ הילולי, בי רבה שיתין
 תבלי. בי רב חסדא נהמא דסמידא לכלבי, בי רבה [נהמא] דשערי לאינשי לא מישתכח. אמר ובא תלתא בעאי מקמי שמיא.
 תרי הבו לי, וחד לא הבו לי. חכמתיה דרב הונא ועותריה דרב חסדא הבו לי, ענוותנותיה דרכה בר רב הונא, לא הבו לי.
 רבה הוה יתיב קמיה דרב נחמן והוה רב נחמן גוסס, בעי למינח נפשיה. אמר ליה בעי רחמי דלא ליצערן מלאכא דמיתותא.
 אמר ליה ואנו! לאו גברא חשיבא קמי שמיא, אנת בעי רחמי עלך. אמר ליה מאן חשיב מאן ספון מאן רקיע, פי׳ [מי יכול
 להתפשט ולהתגבר כאותה שעה]. כלומר, כיון שנמסר אדם ביד מלאך המות אין שם חשיבותו. אמר ליה אחרי מיתתך
 אולי תתראה לי בחלום, ביקש מן הקב״ה כדי שיתראה לו בחלום ונתראה לו. אמר לו היה לך צער בשעת מיתה, אמר לו
קי אומר לי לך חזור חיי כאשר היית בחייך, ה ה י  לאו, ומשל לו משל, בהרמת נימא של שיער מתוך החלב. אמר לי. אילי ה
 ואחרי כן תמות, לא הייתי רוצה, שאע״פ שלא היה [לי] צער, אימתו של מלאך המות גדולה היא מאד. רבא אתחזי ליה
 בחילמיה רב שעורים אחוה, ואמר ליה הוה לך צערא, ואמר לי כי ריבדא דכוסילתא, פי• כמו שריטה ששורטין האומנץ
 בצואר למצץ דמו, כגון אוחו הצער היה לי בעת יציאת הנשמה מן הגוך. רב ששת אתחזי ליה מלאך המות בשוק. אמר
 ליה כבהמה, איתא גו ביתא. רב אסי אתחזי ליה מלאך המות. אמר ליה איתרח לי ל׳ יומין דאהדריה לתלמודי, דאמריתו
 אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. ביום שלשים אתא, אמר ליה מאי כולי האי. אמר ליה דקא דחקא רגליה דבר נתן.

 אלא חיה אבל שאר נשים מניחין ר׳ אלעזר
ותמת שם אפילו שאר הנשים דבתיב 1  אמר א
 מרים ותקבר שם םמוך למיתה קבורה ואמר
אף מרים בנשיקה מתה אתיא שם (  ר׳ אלעזר א
שם ממשה ומפני מה לא נאמר בה על פי 2 

 ה׳ מפני שגנאי הדבר לאומרו א״ר אמי למה
 נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה
 לומר לך מה פרה אדומה מכפרת אף מיתתן
 של צדיקים מכפרת א״ר אלעזר למה נסמכה
 מיתת אהרן לבגדי כהונה מה בגדי כהונה מכפרין אף מיתתן של צדיקים
 מכפרת ת״ר נ<כמת פתאום זו היא מיתה חטופה חלה יום אחד ומת זו היא
בן  מיתה דחופה ר׳ חנניא בן גמליאל אומר זו היא מיתת מגפה שנאמר 3
ואדבר אל העם בבקר  אדם הנני לוקח ממך את מהמד עיניך במגפה וכתיב 4
 ותמת אשתי בערב שני ימים ומת זו היא מיתה דהויה ג׳ גערה ארבעה
הן קרבו ימיך למות  נזיפה חמשה זו היא מיתת כל אדם א״ר הנין מאי קרא 5
ישכן בלשון יוני קורי{ לאחת  הן חד קרבו תרי ימיך תרי הא המשה הן חד ג
 חן מת בחמשים שנה זו חיא מיתת כרת ייחמשים ושתים שנה זו היא
 מיתתו של שמואל חרמתי ששים זו חיא מיתר. בידי שמים אמר מר זוטרא
תבא בכלח אלי קבר בכלח בגימטריא שיתין חוו שבעים  מאי קרא דכתיב 6
ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות  שיבה שמונים גבורות דכתיב 7
 שמונים שנח אמר רבח מחמשים ועד ששים שנה זו היא מיתת כרת והאי
 דלא חשיב להו משום כבודו של שמואל הרמתי רב יוסף כי חוח בר שיתין
 עבד לחו יומא טבא לרבנן אמר נפקי לי מכרת א״ל אביי נהי דנפק ליח מר
 מכרת דשני מכרת דיומי מי נפיק מר א״ל ?<נקוט לך מיחא פלגא בידך רב חונא
 נח נפשיה פתאום הוו קא דייגי רבנן תנא להו ייזוגא דמחדייב לא שנו אלא
 שלא הגיע לגבורות אבל הגיע לגבורות זו חיא מיתת נשיקח אמר רבא
 חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא דהא
 ״רבה ורב חםדא תרוייהו רבנן צדיקי חוו מר מצלי ואתי מיטרא ומר מצלי ואתי
 מיטרא רב חסדא חיח תשעין ותרתין שנין רבח חיה ארבעין בי רב חםדא
 שיתין חלולי בי רבח שיתיז תיכלי בי רב חםדא םמידא לכלבי ולא מתבעי
 בי רבה נחמא דשערי לאינשי ולא משתכח ואמר רבא חני תלת מילי בעאי
 קמי שמיא תרתי יחבו לי חדא לא יהבו לי חוכמתיה דרב הונא ועותריה
 דרב חסדא ויהבו לי ענותנותיה דרבח בר רב חונא לא יחבו לי רב
 ח< שעורים אחוה דרבא הוה יתיב קמיה דרבא הזייה דהוה הא מנמנם א״ל

 לימא ליה מר דלא לצערן א״ל מר לאו שושביניח חוא א״ל כיון דאימסר
 מזלא לא אשגח בי א״ל ליתחזי לי מר איתהזי ליה א״ל הוה ליה למר צערא
 א״ל ע<כי ריבדא דכוסילתא רבא הוה יתיב קמיה דר״נ חדיח דקא מנמנם
 א״ל לימא ליח מר דלא לצעק א״ל מר לאו אדם חשוב הוא »] א״ל מאן חשיב
 םפין מאן יי רקיע א״ל ליתחזי לי מר אתחזי ליח א״ל ח״ל למר צערא
 כמישחל בניתא מחלבא ואי אמר לי הקב״ה זיל בההוא עלמא כד
 הוית לא בעינא דנפיש ביעתותיה רבי אלעזר הוה קאכיל תרומה איתחזי
 ליה »1 א״ל תרומה קא אכילנא ולאו קודש איקרי הלפא ליה שעתא רב
 ששת איתחזי ליה בשוקא אמר ליה בשוקא כבהמה איתא לגבי ביתא רב
 אשי איתחזי ליה בשוקא א״לנ< איתרח לי תלתין יומין ואחדרי לתלמודאי
 דאמריתו ל<אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו ביום תלתין אתא אמר ליח
ך ואין מלכות נוגעת בחבירתה ת  מאי כולי חאי קא דחקא רגליה דבר נ
 אפילו כמלא נימא רב הםדא לא הוה יכיל ליח דלא הוח שתיק פומיה
 מגירסא סליק יתיב בארזא דבי רב פקע אחא ושתק ויכיל ליה ר׳ חייא
 לא הוה מצי למיקרבא ליה יומא חד אידמי ליה כעניא אתא טריף אבבא
 א״ל אפיק לי ריפתא אפיקו ליה א״ל ולאו קא מרהם מר אעניא אההוא גברא
 אמאי לא קא מרחם מר גלי ליה אחוי ליה שוטא דנורא אמצי ליה נפשיה:

 מתני׳

 מסורת הש״ם

) שמחות  6) [נ״נ יז.], נ
 ס׳׳ג, נ) [שנח לא: סנהד׳
 עו: ע׳׳ש], ד) שמחות פ״ג
 תענית ה:, ה)[סנהלרץצ:],
 י) [נערוך ערך זווא נ׳ פי׳
 שם הארס ועי׳ חוס׳ נרה
 כא: ל״ה זוזא], ז) [עתו׳
 ר״ה ית. ל״ה רנה ופוס׳
 ינמות קה. ל״ה רנא],
 ח) נננ״מ עג: אי׳ רנ
 סעוריס אחוה לרנא
 נסמ״ך], ט) נע׳ פרש׳׳י
 שגת קכט. ונסנהר׳ צג:],
 י) [גערך רקע ה׳ דל הערוך
 נמ״ק מאן חשינ מאן ספי!
 מאן רקוע כלומר מי יכול
 להתפשט ולהתגנר נאוח׳
 שעה עכ״ל צע׳׳ק למעיין
 כערוך ערך רקע השני],
 כ) [גירסח הערוך איתרה.],
 ל) נפסחיס נ. כ״כ י: כתובות
 עז:], מ) [כרכות מח: וש״נ],
 נ) נעי׳ פירש״י נע״י על כל
 העמול], ס) [ננ״נ קכא:
 עתוס׳ שם ל״ה יום שכלו נו
 מתי מלנל], ע) [צ״ל
 סיפנה], פ) [ועי׳ נערוך
 ערך ספן נ], צ) [ערך ספן

 ג]׳

 הגהות מהר״ב
 רנשבות

 א] גפ׳ א״ל מאן חשינ מאן
 ספון מאן רקיע. פי׳ מי
 הוא חשונ נעיניו ומאן
 ספון מי הוא ארס ראר
 לליסתפו מיניה וחייש
 לליכודה ומאן רקיע מי
 מתוקן אצלו. מפי׳ ע״י
 קטן: ב] שם א״ל תרומה
 קא אכילנא ולאו קלש
 איקרי. פי׳ לאו תרומה
 אכילנא לאיקרי קורש ואי
 קטלית לי קא מטמיא
 וכתינ את משמרת תרומתי
 שצריך לשומרה נטהרה
 חלפא ליה שעתא ולא מת
 נאוחו פרק. מפי׳ הנ״ל:

 מאן
 א״ל

 רבינו חננאל
 אלא חיה דשכיח טינוף,
 אכל של שאר נשים
 מניחים. ר׳ אלעור אומר,
 אפילו של שאר נשים אין
 מניחין, שנאמר ותמת שם
 מרים ותקבר שם, תיכף
 למיתה קבורה. אמר ר׳
 אלעזר, אף מרים בנשיקה
 מתה. אתיא שם שם, כתיב
 הכא, ותמת שם מרים,
 וכתיב וימת שם משה עבד
 הי, מה משה בנשיקה אף
 מרים בנשיקה. ומפני מה
 לא נאמר במיתת מרים, על
 פי הי, מפני שגנאי הדבר
 לאומרו באשה. אמר ר׳
 אמי למה נסמכה מיתת
 מרים לפרשת פרה אדומה,
 מה פרה זו מטהרת
 (חטאים) [הטמאים]
 ונקראת חטאת וכל חטאת
 מכפרת עון, כך מיתתן של
 נשים צדקניות מטהרת
 ומכפרת עונותיהן של
 ישראל, וכל שכן מיתתן
 של צדיקים שמכפרת.
 ירושלמי בתחלת יום
 הכיפורים, א״ר יורן בר׳
 שלום, למה נסמכה מיתת
 אהרן לשבירת הלוחות,
 ללמדך שמיתתן של
 צדיקים קשה לפני הק׳
 כשבירת הלוחות. כתיב,

 ובני ישראל נסעו מבארת בני יעקן מוסרה (וגוי) [שם מת אהרן]. וכי אהרן במוסרה מת והלא בהר ההר מת, אלא כיון
 שמת אהרן נסתלקו ענני כבוד כוי, ובקשו ישראל לחזור למצרים, וחזרו ח׳ מסעות, ורץ שבט לוי והרג מהן ח• משפחות,
 וגם הם הרגו מן הלוים ד׳ משפחות, לעמרמי ליצהרי לחברוני לעוזיאלי, כוי. אמרו על מה אירע לנו זה, על שלא נתעסקנו
 בהספדו של צדיק כראוי. מיד ישבו במוסרה והספידו וגמלו לו חסד בהספד כראוי, והעלה להן הכתוב כאילו במוסרה מת
 כר. אמד ר• אלעזר למה נסמכה מיתת אהרן לבגדי כהונה, לומר לך מה בגדי כהונה מכפרין, כדגרסינן [בזבחים] אף מיתת
 אהרן מכפרת. תייר מת פתאום זו מיתה חטופה. חלה יום אחד ומת, וו מיתה דחופה. ר׳ חנינא בן גמליאל אומר, זו מיתת
 מגפה, שנאמר בן אדם הנני לוקח את מחמד עיניך במגפה, וכתיב ואדבר אל העם [בבקר] ותמת אשתי בערב. חלה יומים
 ומת, זו מיתה דחויה. חלה ג־ ומת, זו מיתת גערה. חלה ד׳ ומת, וו היא מיתת נזיפה. חלה ה׳ ימים ומת, וו היא מיתת כל
 אדם. שמעינן לה מהאי קרא, ויאמר ה• אל משה הן קרבו ימיך למות, קרבו תרי ימיך תרי הן חד, הרי חמשה ימים, ואחר
 כך כתיב למות. מי שמת בן חמשים, זו היא מיתת כרת. בן המשים ושתים, זו היא מיתתו של שמואל הרמתי. בן ששים
 זו היא מיתת כל אדם. אמר ר׳ זירא, מהאי קרא, תבא בכלח אלי קבר, בכל׳׳ח בגימטריא שיתין הוו. בן שבעים שיבה, בן
 שמונים בגבורות, שנא׳ ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה. אמר רבא, מי שמת מחמשים ועד ששים,
 מיתת כרת היא. והא דלא חשיב לה, משום כבודו של שמואל הרמתי. רב יוסף כי הוה בר שיתין אמר, כבר נפקית מכרת



 מםורת הש״ם

 א) מגילה ג:, כ) [3ערוך ערן
 גל שני גמלא פירוש ע״ז],
 ג) ןכאלס האומר להריס
 התעטפו והחכסו נמלנושיס
 נאים כי זה האיש הבא להקבר
 אצלכם בן גלולים הוא. ערוך],
 ד) נלריס פג: כתובות עב.,
 ה) !שהושיבו אביו שומר שלא
 יעלה איש לרגל ובטל משמרתו
 ועלה. ז״ל רש׳׳י נמלכים],
 0 מגילה ג., t) [ועיי תוס׳ נ״ק
 ג: ר״ה כלמתרגס], ח) תענית
 כנ: [סנהררין מת:], ט) [ואין
 לונר אליו לבר וכתיב אתרי כן
 פתח איוב את פיהו וענו תביריו
 כך מצאתי הגי׳ בחורח האלם
 להרמג״ן דל], י) כתובות סט:,
 נ) הוריית יג: נלרים סב. גיטין
 נט:, ל) ועי׳ תוס׳ חולין פז.
 ל״ה וחייבו], מ) פרש׳׳י על כל
 עמול זה חמצא בעין יעקב
 ע״ש, >) עי׳ פירושה ברש״י על
 הד״ף, D) נס״א: היסורין הן
 רעיס, ננ) נכלאיחא ב״ב יל:!,
 פ) [שבח קמט: ערכין יז.],

 צ) [נל״ה אמר דינן,

 כח: ואלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן
 מתני׳ «)בלא פירושי): גכ1׳ לחבילא. חבלא: גוד גרמא מככא.
 נפלו הלחיים: נמנוו מיא לאמנויכי. כלומר הדרי מיא למפרע כלפי
 למעלה: שייול איצנולא דמלסא. כלומר יפה מיתה כמלבוש של
 מילת: דשלימו ;מדיה. שכלו לו מזונותיו שהוא עני: עטוןז.
 תושך: אזבזגי. קיניה: מוהא. כל
 אדם מת: (מרעא חבילא). מרעין
 חיבולייא. האיסורין הן בביתי!): דידל
 ידליגיה. כלומר מגציהין בהספד למי
 שמגביה קולו להספד אתרים: הטריח
 רבוהיו. שבאין לנחמו: משמרהו.
 שהושיב ירבעם שלא לעלוח לרגל:
 מעמד במרכבה. שלא יכשלו: ינחם
 אחרים משמע. שמנחמין יושבין בראש:
 סרוחים. לשון רבים: לפהוח בראש.
 לקרות בס״ת: ולברך. ברכת המזון:

 כציפורי

 תורה אור השלם
 1 . בי שמענה נשים דבר י?
 יחקרו אזנכם דבר פיו
 ולמדנה בנותיכם נהי

 ואשה רעותה קינה:
 ירמיהו ט יט
 2. בלע המות לנעה ומחה
 אדני אלהים דמעה מעל
 כל פנים וחרפת עמו יסיר
 מעל כל האךץ כי יי דבר:

 ישעיהו כה ח
 3. טוב ללכת אל בית אבל
 מלכת אל בית משתה
 באשר הוא סוף כל האדם

 והחי יתן אל לבו:
 קהלת ז ב
 4. כי טוב אמר לף עלה הנה
 מהשפילף לפני נדיב אשר
 ראו עיניך: משלי כה ז
יאמי משה אל אהרן  5. י
 ולאלעזר ולאיתמר בניו
 ךאשיכם אל תפרעו
 ובגדיכם לא תפרמו ולא
 תמתו ועל כל העךה יקציף
 ואחיכם כל בית ישראל
 יבכו את השרפה אשר
 שרף ״: ויקרא י ו
 6. ויקרבו בני אדר־ את
 הדם אליו ויטביל אצבעו
 בדם ויתן על קרנות המזבח
 ואת הדם ןצק אל יסוד
 המזבח: ויקרא ט ט
 7. וספדו לו כל ישראל
 וקברו אתו כי זה לבדו יבא
 לןךכעם אל קבר יען נמצא
 בו דבר טוב אל ין אלתי

 ישראל בבית ןךבעם:
 מלכים א יד יג
 8. בשלום תמות
 וכמשרפות אבותיך
 המלכים הךאשנים אשר
 היו לפניך כן ישרפו לך
 והוי אדון יספרו לך כי ךבר

 אני דברתי נאם יי:
 ירמיהו לד ה
 9. ביום ההוא יגדל
 המספד בירושלם כמספד

 הדד רמו־ בבקעת מגדון:
 זכריה יב יא
 10. ות׳נלה המלחמה ביום ההיא והמלך התת מעמד במךכבה נכח ארם וימת בערב ויצק ךם המכה אל חיק
 הךכב: מלכים א כב לה 11. ואת עיני צדקיהו עור ויאסרהו בנחשתים לביא אתו בבלה: ירמיהו לט ז
 12. לכן הנני אםפף על אבתיך ונאספת אל קברתיף בשלום ולא תראינה עיניך בכל הךעה אשר אני מביא
 על המקום הזה וישיבו את המלך דבר: מלכים ב כב כ 13. וירו היירים למלך יאשיהו ויאמר המלך לעבךיו
 העבי־יני כי התליתי מאד: דברי הימים ב לה כג 14. אהו־י כן פתח איוב את פיהו ויקלל את יומו: איוב ג א
 15. ׳•יען אליפו התימני ויאמר: איוב ד א 16. אבחר דרכם ואשב ראש ואשכון כמלך בגדוד כאשר אבלים
ו 18. שוש אשיש ביי תגל נפשי  ינחם: איוב כט כה 17. לכן עתה יגלו בראש גלים וסר מרזח סרוחים: עמוס ו
 באלהי כי הלבישני בגדי ישע מעיל צדקה יעטני כחתן יכהן פאר וככלה תערה כליה: ישעיהו ס א י 19. וקךשתו

 כי את לחם אלזזיך הוא מקריב קדש יהיה לך כי קדוש אני יי מקךשכם:ויקרא כא ח

 בלע המות. כדי לסייס בדבר הטוב משוס דמועד קטן הוא סוף
 סדר מועד ומה״ט מתרץ הרב רבי יעקב מאורליינ״ש הא
 דאתתיל סדר נשים בט״ו נשים אע״ג דאתתיל בפורענותא לא
 מתחיל כדאמרינן ביש נוחלין (כ״ב דף קח.) ותירץ דסומטן פורענות

 דמועד קטן אצל פורענות דיבמות
 דסמכינן פורענותא לפורענותא

 ונחממא לנחמתאט):
 צדלןיהו מלך יהודה. צדיק
 גמור היה>0א3ל במקרא
 לא מצינו יומר כי אם שצוה להעלומ

 ירמיהו מן הטיט:
( (*  ינחם כתיב. בכמובוח (לף סמ:
 פירשנו בענין אחר שלא

 כפירוש הקונטרס דהכא:
 וליטול מנה יפה ראשון. פי׳
 יש לישראל ליחן לו אבל
 הוא אין לו ליטול כדאמרינן פ׳ מקום
 שנהגו (פסחים דף ;:) הנותן עיניו
 בתלק יפה כו׳ מיהו נראה לי דכהן
 כיון שזהו דינו יכול לראות סימן
 ברכה ואע״פ שאומרים 3פ׳ הזרוע
 (חולין קלג.) ונתן ולא שיטול מעצמו

 אין זה לוקת מתנות כי אם רואה
 שפיר מה שהוא רוצה ואומר ליתן לו:
:  ןוע׳ תוס׳ גיטין נט: בד״ה וליטול מנה]

 הדרן עלך ואלו מגלחין
 וםליקא לה ממכת מועד קטן

' א<אנשים במועד מענות אבל לא י  מתנ
 מטפחות ר׳ ישמעאל אומר הםמוכות למטה
בראשי חדשים בחנוכח ובפורים  מטפחות נ
 מענות ומטפחות בזה וזה לא מקוננות נקבר
 חמת לא מענות ולא מטפחות איזחו עינוי
 שכולן עונות כאחת קינה שאחת מדברת
ולמתח בנותיכם  וכולן עונות אחריח שנא׳ 1
 נהי ואשה רעותה קינה אבל לעתיד לבא
בלע המות לנצח ומחה ה׳ אלהים  הוא אומר 2
 דמעה מעל כל פנים וגר: גמ' מאי אמרן

 א] אמר רב ויי לאזלא ויי לחבילא אמר רבא נשי דשכנציב אמרן הכי ויי לאזלא
 ויי לחבילא ואמר רבא נשי דשכנציב אמרן נ<גוד גרמא מככא ונמטי מיא
 לאנטיכי ואמר רבא נשי דשכנציב אמרן ב] ג<עטוף וכםו טורי דבר רמי
 ובר רברבי הוא ואמר רבא נשי דשכנציב אמרן שייול אצטלא דמלתא לבר
 הורין דשלימו זוודיה ואמר רבא נשי דשכנציב אמרן נ! רהיט ונפיל אמעברא
 ויזופתא יזיף ואמר רבא נשי דשכנציב אמרן י1 אחנא תגרי אזבזגי מיבדקו ואמר
 רבא נשי דשכנציב אמק י] מותא כי מותא ומרעין חיבוליא ייתניא חית ר״מ
טוב ללכת אל בית אבל וגו׳ עד והחי יתן אל לבו דברים  אומר 3
דיםפד יםפדוניה דיקבר יקברוניה דיטעץ יטענוניה דידל ידלוניה  של מיתה ג
כי טוב אמר לך עלה הנה וגו׳ ת״ר  ואיכא דאמרי דלא ידל ידלוניה דכתיב 4
 כשמתו בניו של רבי ישמעאל נכנסו ד׳ זקנים לנחמו ר׳ טרפון ור׳ יוסי
 הגלילי ור׳ אלעזר בן עזריח ור״ע אמר לחם ר׳ טרפון דעו שחכם גדול חוא ובקי באגדות אל יכנס אחד
 מכם לתוך דברי חבית אמר ר״ע ואני אחרון פתח רבי ישמעאל ואמר רבו עונותיו תכפוהו אבליו חטריח
 רבותיו פעם ראשונח ושניח נענח ר״ט ואמר 5ואחיכם כל בית ישראל יבכו את חשריפח וחלא דברים
 ק״ו ומה נדב ואביהוא שלא עשו אלא מצוח אחת דכתיב 6ויקריבו בני אתרן את חרם אליו כך בניו של
וםפדו לו כל ישראל וקברו אותו והלא דברים  ר׳ ישמעאל על אתת כמה וכמה נענה ר׳ יוסי הגלילי ואמר 7
יען נמצא בו דבר טוב כך בניו של  ק״ו ומה אביה בן ירבעם שלא עשה אלא דבר אחד טוב דכתיב ביה 7
 ר׳ ישמעאל על אחת כמח וכמח מאי דבר טוב ר׳ זירא ור׳ חיננא בר פפא חד אמר שביטל ה< משמרתו
 ועלה לרגל וחד אמר שביטל פרדםאות שהושיב ירבעם אביו על הדרכים שלא יעלו ישראל לרגל נענה ר׳
בשלום תמות ובמשרפות אבותיך המלכים הראשונים [אשר היו לפניך כן] ישרפו  אלעזר בן עזריה ואמר 8
 לך והלא דברים ק״ו ומה צדקיהו מלך יהודה שלא עשה אלא מצוה אחת שהעלה ירמיה מן הטיט כך בניו של
 ר׳ ישמעאל על אחת כמה וכמה נענה ר״ע ואמר 9ביום ההוא יגדל המםפד בירושלם כמספד הדדרימון [בבקעת
 מגידו] י׳ואמר רב יוסף אלמלא ״תרגומיה דהאי קרא לא חוח ידענא מאי קאמר בעידנא חחוא יםגי מםפדא
 בירושלם כמספדא דאהאב בר עמרי דקטל יתיה הדדרימון בר טברימון וכמספד דיאשיה בר אמון דקטל יתיה
 פרעח חגירא בבקעת מגידו וחלא דברים ק״ו ומח אחאב מלך ישראל שלא עשח אלא דבר אחד טוב דכתיב
והמלך היח מעמד במרכבח נכח ארם כך בניו של ר׳ ישמעאל על אחת כמה וכמה א״ל רבא לרבה בר מרי 1 0 

ואת עיני צדקיהו עור א״ל חכי א״ר ירחק שמת נבוכדנאצר בימיו 1  כתיב ביח בצדקיחו בשלום תמות וכתיב 1
לכן חנני אוסיפך על אבותיך ונאספת אל קברותיך בשלום 1  ואמר רבא לרבה בר מרי כתיב ביה ביאשיחו 2
ויורו היורים למלך יאשיהו ״י ואמר רב יהודה אמר רב שעשאוהו ככברה א״ל הכי א״ר יוהנן שלא הרב 1  וכתיב 3
 בית חמקדש בימיו א״ר יוחנן יאין מנחמין רשאין לומר דבר עד שיפתח אבל שנאמר ט<14אחרי כן פתח איוב
אבחר דרכם ואשב ראש 1 יא״ר אבחו המנין לאבל שמיםב בראש שנאמר 6 ויען אליפז חתימני י 1  את פיהו והדר 5
 ואשכון כמלך בגדוד כאשר אבלים ינחם ינחם אחריני משמע אמר רב נחמן בר יצחק ינהם כתיב מר זוטרא
וסר מרזח סרוחים מרזח נעשה שר לםרוחים אמר ר׳ חמא בר חנינא מנין לחתן שמיםב בראש 1  אמר מחכא 7
כהתן יכהן פאר מה כהן בראש אף התן בראש ובהן גופיח מנלן כ<דתנא דבי ר׳ ישמעאל ״וקדשתו 1  שנאמר 8
 ילכל דבר שבקדושה לילפתוה ראשון ולברך ראשון וליטול מנה יפח ראשון א״ר חנינא קשה יציאת נשמה מן הגוף

 כציפורי

 עין משפט
 נר מצוה

ו א מיי׳ פ״ו מהלכות י״ט  ~ל
 הלכה כד ופי״א מהל׳
 •)בל הלכה ל סמג עשין ב
 עוש״ע א״ח סי׳ תקמז סעיף ג
 ׳טוש״ע י״ל סי׳ חא סעיף ה:
 כ [מיי הי״ט ואבל שם טוש״ע
 ־ז׳׳ח סי׳ תכ ס״א וסי׳ תרצו

 ס״ג]:
 ג [טוש״ע י״ר סי׳ תג סעיף

 י בהגייה]:
ז ד ה מיי׳ סי״נ מהלכות ל  ר
 אבל הלכה ג סמג עשי! ב
 טוש״ע י״ל סי׳ שעו סעיף א:
 ״ילה ו מיי׳ פ״ד מהל׳ כלי
 המקלש הלכה ב
 :־וש׳׳ע א״ח סי׳ קסז סעיף יד

 נהג״ה וסי׳ רא סעיף ב:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורנ

 א] גפ׳ אמר רב ויי לאזלא ויי
 י.־ונילא. פי׳ אוי לה להליכה
 כיו שאינה חוזרת ואד לה
 :משאר כזה שנושאים אח
-מת. פ״א אר להולך
] שש  (־(מושמים עליו: נ
 י-טוף וכסו טורא. סי׳
 יתעטפו והתכסו ההדס
 3 חשך שגן גלולים וגן גבוהים
 י יה המת הזה: ג] שם רהיט
 י פיל אמעברא רזופתא יזיף.
 כ ״ רהיט חגר וטרחן היה כל
 י:יו ועכשיו נפל דקס גלי
 י מון אמעכרא כשביקש
 לעבור מן העולס וצריך ללוח
 רמו! לתכדכין: ד! שם אחנא
 ר,:רי אזבוגי מינלקו. פי׳
 אחינו הסוחדס ראזבזגי
 ר״בלקו באחריתם נראה
 כ שרם כגון זה שאין לו עכשיו
 נזה לקבור ועל מת עני
ס אוחו כלי שירחמו ד מ  ר
 ג!יו. מע״י קטן: ה] שם
 ר •תא כי מותא ומרעי!
 רבוליא. סי׳ למיתתו היה
 נ!יתת כל ארס שהכל מחים.
 ר יזנס מרעין חיבוליא שיסודם
 רזיס הו״ל יותר משאר ג״א
 ג ז מצאתי גע״י קטן. ונלע״ר
 ל׳ ״ז לגרש״י גר״ה מרעא
 ר:ילא וכו׳ צ״ל היסורין הן
 בית עכ״ל וכצ״ל ופי׳ לבדו
 ללליסודס הם בפנים ואינן
 נ־^דן אף למיתתו היחה
 ש ׳ימה כמיתת אחרים ולו״ק:

 מוםף רש״י
 הובא בעמוד הבא

 רבינו חננאל
' נשים במועד מענות  כתני
 אבל לא מטפחות. מאי אמרן,
 אלי;ר רבא ווי לאזלא ווי
 ל־ בלא, פירוש, נשי
 ד׳.׳כנציב היו חכמות והיו
 מ׳ נות ואומרות, אוי להולך,
 כ־ כתיב כי הולך האדם אל
 כ״! עולמו וסבבו וגר. ואוי
 לטי שהוא ממושכן, ונתבע
 ל• לם הפקדון שאצלו.
 כי ־מר האדם מתמשכן
 לי שלים רוחו שהוא אצלו

 פי דון לבעליה. פי׳ חבלא משכון. פירוש גור גרמא מככא ונמטי מיא לאנטוכיא, חתוך המאכל מן השינים ויגיע חמות המים
 ב<,נטיכי. כלומר כיון שנחתך המאכל מפי החולה, בוערת בו חמות ומחממת מי רגליו כחמות אנטיכי. דתנן אנטיכי אע״פ
 גו פה אין שותין ממנה מפני שמחממת הרבה. פירוש שיול איצטלא דמילתא לבר חורי רשלימו זוודיה, כלומר, דומה כאיצטלא
 ש״ מילת לבנה לבן טובים שירד מנכסיו ושלמה הצידה שלו. [בלומר] הקבורה טובה לו מחיים. ויש שאומרים, מי שאין לו
 בג־־ים ללבוש ישאל וילך ללות כן טובים שמת ושלמו ימי חייו. עטוף וכסו טורי, דבר רברבי ובר רמי הוה פירוש, כמו אדם
 ה< ומר להרים התעטפו והתכסו במלבושיכם הנאים, כי וה האיש הבא להקבר אצלכם בן גדולים הוא. ויש אומרים, לבני אדם
 אוגרים התעטפו והתכסו במלבושיכם ועמדו על ההרים וכסו אותם בשעת קבורתו כי בן גדולים ורמים הוא. אחאנא תגרי דעל
 זב ־גי מיבדקי. פי׳, אחינו התגרים שעל קיניהם מיבדקי. כלומר, במקום סחורתם נבדקין הנאמנין הם אי לאו. כמו שאו׳ בשלשה
 רב ־ים אדם ניכר בכוסו בכיסו ובכעסו. רהיט ונפיל א) בר אודי ואמברי יזפתא יזיף. פי׳ רץ בכל כחו ונופל בין האובדים ועל
 המעברות מלוה לוה. פי• כמו משל הוא. כלומר, אע״פ שאדם רץ בכל כחו כל ימיו, כשנופל בין האובדים בין אובדי הדרכים,

 או כשיגיע לעבור בנהר, מתחנן למי שמעבירו ואם אין לו נוטל בהלואה [כדי שינצל. וכל שכן מי שהולך לבית עולמו שמבקש לתת או! כל אשר לו וליטל בהלואה] ואינו מוצא. מותא כי מותא ומרעה חיבוליא. פי׳, המות של זה כמיתת כל אדם, ואריכות
 חו־ייו תוספת כמו הרבית על המלוה. שיש מי שפורע חובו היא המלוה שניתנה לו(משלו) [ומשלמה] ודיו, ויש מי שפורע המלוה [והרבית. והמלוה] היא נשמתו, ותוספת על נשמתו צער חליו. תניא היה ר׳ מאיר אומר, מאי דכתיב טוב ללכת אל בית אבל
 וגי והחי יתן אל לבו. דברים של מיתה, ויספור יספדוניה ויקבור יקברוניה דטעין יטעוניה דדלי ידלוניה. איכא דאמרי לא ידל דאדלוניה. כדכתיב כי טוב אמר לך עלה הנה מהשפילך לפני נדיב אשר ראו עינך. כשמתו בניו של ר׳ ישמעאל, נכנסו ארבעה
 זק:־ם לנחמו, ר׳ יוסי הגלילי ור׳ אלעזר בן עוריה ור׳ עקיבא ור׳ טרפון. אמר להן ר׳ טרפון, דעו שחכם גדול ובקי בהגדות הוא, אל יכנס אחד לתוך דברי חבירו, אמר להן ר׳ עקיבא, ואני אחרון. פתח ר• ישמעאל ואמר, רבו עונותיו תכפוהו אבליו הטריח
 רב תיו פעמים רבות. נענה ר׳ טרפון ואמר, ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השרפה, וגוי, ומה בני אהרן שלא עשו אלא מצוה אחת, שנאמר ויקריבו בני אהרן את הדם אליו, בניו של ר׳ על אחת כמה וכמה שחייבים כל ישראל לבכותם. ר׳ אלעזר כן עזריה
 או:!ר, שחייבין כל ישראל לבכות מהכא, שנאמר, בשלום תמות ובמשרפות אבותיך המלכים הראשונים אשר היו לפניך כן ישרפו לך והוי אדון יספדו לך, וגוי, והלא דברים קל וחומר, ומה צדקיה שלא עשה אלא מצוה אחת שהעלה ירמיה מן הטיט זכה
 לכ י, בניו של ר׳ על אחת כמה וכמה. ר׳ יוסי הגלילי אמר מהכא, וספדו לו כל ישראל וקברו אותו, כי זה לבדו יבא לירבעם אל קבר יען נמצא בו דבר טוב, והלא דברים קל וחומר, ומה אביה בן ירבעם שלא עשה אלא דבר אחד שביטל משמרתו ועלה
 לר ל, ויש אומרים שביטל פרדםאות שהושיב ירבעם שלא יעלו ישראל לרגל, בניו של ר׳ שעשו כמה מצות על אחת כמה וכמה. ר׳ עקיבא אומר מהכא, ביום ההוא יגדל המספד בירושלם כמספד הדרימון בבקעת מגידו, ואמר רב יוסף, אלמלא תרגומא
 דד •>י קרא לא הוינן ידעי מאי קאמר, בעידנא ההיא יסגא מספדא בירושלם כמספד אחאב דקטל יתיה הדרימון בן טברימון וכמספד יאשיהו בן אמון דקטל יתיה פרעה חגירא בבקעת מגידו, ומה זה שלא עשה אלא דבר אחד, דכתיב, והמלך היה מעמד
 בני־כבה נוכח ארם, עד הערב החזיק בעצמו, שלא יאמרו גוסס הוא ויברחו ישראל, ותחלת נפילה ניסה, בניו של ר׳ על אחת כמה וכמה שכל ישראל חייב לספוד ולבכות עליהם. אמר ליה רבה לרבה בר מרי, כתיב ביה בצדקיהו בשלום תמות, וכתיב, ואת
 עי:־ צדקיהו עור. אמר ליה הכי אמר ר׳ יוחנן, שמת נבוכדנצר בחייו. אמר ליה, ביאשיהו כתיב, לכן הנני אוסיפך אל אבותיך בשלום, וכתיב, ויורו היורים למלך יאשיהו, ואמר רב יהודה אמר רב שעשאוהו ככברה. אמר ליה, הכי אמר ר׳ יוחנן שלא חרב
 ביי המקדש בימיו. אמר רב יהודה אמר רב אין המנחמין רשאין לישב אלא על הקרקע, שנאמר וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות. ואין המנחמין רשאין לומר דבר עד שיפתח האבל, שנ׳ וישבו אתו לארץ, וכתיב, ואחרי כן פתח איוב את פיהו

 וגוי, ואחר כן, ויען אליפו התימני. אמר ר׳ אבהו מניין לאבל שיושב בראש, שנאמר אבחר דרכם ואשב ראשנ). מר זוטרא אמר מהכא, וסר מרזח סרוחים, מרזח נעשה שר לםרוחים. המרזח הוא האבל, כלומר הניוח במרירות ומפורש בכתובות.

 א) )ולי צ״צ ניני אונדי ואמענרי ונוי. נ! צ״צ ואשב ראש וגו׳ כאשר אנליס ינחס מר זוטרא אמר מהנא.



 עין משפט
 נר מצוה

 א [רמב״ס פ״ל מהל׳ אבל
 ה״ל]:

 ב ןמג״א סי׳ קי סק״ט]:
 ג [טוש״ע א״ח סי׳ קנה

 סעיף א]:

 ואלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן כט.

 רבינו חננאל
 הנפטר מן המת לא יאמר
 לו לך לשלום, אלא לך
 בשלום. שנאי, ואתה תבא
 אל אבותיך בשלום.
 והנפטר מן החי, לא יאמר
 לו לך בשלום, אלא לך
 לשלום. שהרי דוד אמר
 לאבשלום לך בשלום,
 הלך ונתלה באילן ונהרג.
 (משה) [יתרו] אמר
 (ליתרו) [למשה] לך
 לשלום, הלך והצליח. אמר
 ר׳ חמא ברי חנינא מניין
 מן הכנסת למדרש ומבית

 הדרן עלך ואלו מגלחין

 וסליקא לה מסכת מועד קטן

 לציפורי בפי הוושט. כחבל שיש בו קשר רוצא בקושי מן המורן: כציפורי בפי הוושט רבי יוחנן אמר כפטירי בפי
ו וושט א׳ואמר נ<רבי לוי בר חיתא הנפטר מן חמת  פיטורי. שקושרין שחי ספינות ביחד: ילכו מחיל אל חיל. שילכ
 מבית המדרש לבית הכנסת ומבית הכנסת לבית המדרש אחי לא יאמר לו לך לשלום אלא לך אבשלום חנפטר
: מן חחי לא יאמר לו לך בשלום אלא לך ־לשלום * י י ל ל ע י א מ ז ו י י י צ ם ב י ה ל ל א ה א א ר  י

 תנפטר מן חמת לא יאמר לו לך לשלום אלא לך
ואתת תבא אל אבותיך בשלום  בשלום שנאמר 1
 הנפטר מן התי לא יאמר לו לך בשלום אלא לך
ך בשלום ל  לשלום שהרי דוד שאמר לאבשלום 2
ך לשלום תלך וחצליח ג<נואמר רבי לוי כל היוצא מבית הכנסת ל  הלך ונתלח יתרו שאמר למשח 3
ילכו מחיל אל היל  לבית המדרש ומבית המדרש לבית הכנסת זוכה ומקבל פני שכינח שנאמר 4
 יראה אל אלהים בציון אמר רב חייא בר אשי אמר רב ״תלמידי חכמים אין להם מנותת אפילו

 לעולם חבא שנאמר ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלהים בציון:

עד קטן  הדרן עלך ואלו מגלהין וסליקא לה מםכת מו

 לחתן שיושב בראש, שנאמר, כחתן יכהן פאר וגוי, מה כהן בראש, דתני דבי ר׳ ישמעאל, וקדשתו, לכל דבר שבקדושה לפתוח ראשון ולברך ראשון וכו׳ כך חתן בראש. אמר ר׳ לוי כל היוצא
 המדרש לבית הכנסת, זוכה ומקבל פני שכינה. שנאמר, ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלהים בציון.

 הדק עלך ואלו מגלחין במועד וםליקא לה מסכת דטועד קטן

 מסורת הש״ס

 א) [צ״צ אמר], ב) ברכות סל.

 [ע״ש], ג) !ברכות סל.
 ע״שן, ד) ברכות שס,

 תורה אור השלם
 1. ואתה תבוא אל
 אבהיך בשלום תקבר

 בשיבה טובה:
 בראשית טו
 2. וייאמר לו המלך לף
 ?שלום ויקם וילך

 חברונה:
 שמואל ב טו ט
 3. וילך בלשה וישב אל
 יתר חתנו ויאמר לו
 אלבה נא ואשובה אל
 אחי אשר במצרים
 ואראה העוךם חיים
 ויאמר יתרו למשה לך
 לשלום: שמות ד י ח
 4. ילבו מחיל אל חיל
 יראה אל אלהים בציון:
 תהלים פד ח

 מוסף רש״י
. ן !co או: לקרוא בספר תורה (ודרים סב: הוריות יב:<. ולברך ראשו ן טי גי  לבר הכבול, בין בתורה בין בישיבה הוא ילבר בראש (
ן. אס בא זרים שס< או: גזמון !הוריות שם). וליטול מנה יפה ראשו )  בסעולה (ניטיו שם) בברכת המוציא ובברכת המזון (
ץ שם) או: כשחולק עס אחיו הכהניס ט י ג  לחלוק עם ישראל בכל לגר לאחר שיחלקו נשוה אומר לו ברור ומול איזה שחרצה !

 בלחם הפנים ((דרים שם. וכונתו לכהן גדול). עד באו שייך לעמוד הקודם.
 הנפטר מן המת. כשהיו מוליכין ארונומ ממקום למקום לקבורה היו מלרס אותו מעיר לעיר וחוזרים אלו ואחרים מלויס
 אומו משם והלאה והחוזרים קרי נפטרים, נוטלים רשות להפטר ממנו (ברכות סד.). אין להם מנוחה. מישיבה לישיבה

 וממררש למלרש !שם).
 הדרן עלך מסבת מועד קטן

 שייך לעמוד קודם. מענות. הספל על המח, אבל לא מטפחות. על לבן !מגילה ג:<. דיספד יספדוניה. ימן אל לנו שאף
 הוא יספלוהו ואל ירע לו אס נהג כן (כחובות עב.) כלומר יססול לאינשי כי היט ליספלון ליה נמי, והיינו והחי ימן אל לבו,
ז קהלת ז ב). דידל. הריס קולו נבכי ובמספד !כתובות ״ ע כ (נדרים 9ג: ו  שישפרל לעשות עם אחרים כלי שיזכה ויעשה לו כמו כן
 שם). אלמלא תרגומיה דהאי קרא כוי. שלא מצינו בכל המקרא הספד להללרימון בבקעת מגילו, רונתן מרנמו לשני
 הספילוח הלררימון ברמוח גלעל ראשיהו בבקעח מגילו כרמסרש בספר מלכים (מגילה ג.!. ינחם כתיב. אין לך לומר פחח
 גשוס אוח אא״כ אל״ף או ה׳ סמוכין לו או ע״פ הנקולה שתחחיה והיא גאה במקום אוח כאילו כחוב ינאחס, וטון שלא כחיב
 כאן אל״ף על כרחך ע״פ מסורח הכתב אמה קורא ינחם, וזהו המנוחס עצמו כלומר כאגל המחנחס (כתובות סט:). מרזח. מר
. בכל ן  וזח, מי שנפשו מרה ולעמו זחה ומעותקה מעליו, נעשה שר לסרוחים. לגרוליפ הבאים לנחמו >שם). לפתוח ראשו

ן בעזרת השם יתברך ועיל לזכרו י  אהר השלמת המסכתא יאמר זה ו
א ל ן ן א הדי מ ל ע א ב א תתנשי בדינן ל ל עד קטן ו א נתנשי מינך מסכת מו דעתך 7נלן. ל עד קטן ו ך מסכת מו ל . דעתן ע הדךך עלן עד קטן ו ך מסבת מו ל  הח־ץ ע

א דאתי: מ ל ע  ב
 יאמר כן שלשה פעמים ואחר כך יאמר:

לם הבא. ךונינא בר פפא רמי בר פפא נחמן בר פפא ךתף אמנותנו בעולם הזה ותהא עמנו לעו א תו ה ת נו ואלהי אבותינו ש ן מלפניך יי אלהי ו  יהי רצ
ו בר פפא: א בר פפא דר ך ש בר פפא םוךדוב בר פפא א י ב י בר פפא רפךם בר פפא ך א מר ב  אחאי בר פפא א

ך מ דעי ש ו ל בלנו י א ר ש ך בית י מ י ע א צ א צ ו ו נ צאצאי . ונהיה בלנו אנחנו ו שראל רתך בפינו ובפיפיות עמך בית י ב נא יי אלהינו את דברי תו ר ע  ה
ך אתה דיך בי בם חייתני: ברו ח פקו ב ש א א לם ל א אבוש: לעו ן ל לם היא לי: יהי לבי תבלים בחקיך למע ך בי לעו תי בי תחבמני מצו י י תורתך: מאו מד לו  ו

י חקיך: אמן אמן אמן סלה ועד:  יי למדנ

ו משכימים והם משכימים. אנו ושבי קךנות. שאנ ת חלקנו מי מ א ש ל ש ו ך ך מ ושבי בית ה ת חלקנו מי מ ש נו ואלהי אבותינו ש דים אנחנו לפניך יי אלהי  מו
ם . אנו רצי ר והם ?גמלים ואינן מקבלים שכר כ ם בטלים. אנו עמלים והם עמלים. אנו עמלים ומקבלים ש י תורה והם משכימים לדברי בר  משכימים לד
א יחצו ימיהם ואני ר שחת אנשי דמים ומךמה ל א ב רידם ל ר ואתה אלהים תו מ א נ ר שחת. ש א ב  והם רצים. אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים ל

 אבטח בך:

ד למזמור ןל17שות מ ל ל ד ו מ ל ל מסכתות וספרים אחרים ולסימם ל עד קטן בן תעזךני להתחי י לםים מסבת מו ן מלפניך יי אלהי כשם שעזרתנ  יהי רצו
ע ר ש התורה מפי ומפי זךעי ה ו מ א ת ל ךעי ש לז ד לי ו עמו די חכמים י ם ותלמי ראי רתך באהבה. וזכות בל התנאים ואמו ד תו ו מ ל ל דברי ת  ולקים את כ
ך ןמים ר ות חיים: או ך שנ ך ויוסיפו ל א תשיחף. כי בי ירבו ימי ך והקיצות הי י ר על מ ש ד עולם. ותתקים בי בהתהלכך תנחה אותך בשכבך ת  זרעי ע

ברך את עמו בשלום: ז לעמו יתן יי י ר וכבוד: יי עו ש ה ע ל א מ ש  בימינה ב

ל היכליה בגוה, ל כ ש ל למבנא קרתא דירושלם, ו לאסקא לחיי עלמא, ו א מתיא, ו ד לאתחךתא, ולאחי ה רבא. בעלמא דהוא עתי מ יתקדש ש דל ו תג  י
א במלבותיה ויקריה, [ויצמח פךקנה ויקרב ?לשיחה]. א בריך הו ש ד י ך ק ימלי א לאתריה, ו א פולחנא דשמי ב ת א ל , ו וכראה מארעא למעקר פולחנא נ  ו
יתפאר ישתבח ו לעלמי עלכייא. יתברך ו ם ו ל ע א מברך ל ב . יהא שכזה ך ו אמן אמר לא ובזמן קריב, ו ל בעג א ר ש ל בית י כ  בחייבון וביומיבון ובחיי ד
ו אמן: אמר ׳ ן ן בעלמא ך ךתא תשבחתא ונחמתא דאמי שי ל בךבתא ו א מן כ ל ע ך חוא. ל א בדי ש ד ק ה ד מ יתהלל ש יתעלה ו יתהדר ו יתנשא ו  ויתרומם ו
, ר ואתר ת די בכל א ן ו א (קדישא) הדי ך ת א ל בל מאן דעסקין באוריתא, די ב ע , ו ן י תלמידיחו ד ל תלמי ל כ ע ן ו דיהו ל תלמי ע על רבנן, ו ל ו א ך ש ל י  ע
א מן ב א ואקלרו אמן: יהא שלנלא ל ע ך א א ו ן די בשמי כי ומזוני ךויחי ופךקנא מן קדם אבוהו א חנא וחםךא ורחמי וחיי ארי ב ן שלביא ך לבו ן ו  יהא להו

ל ןא?זרו אמן: א ר ש ל י ל ב ע נו ו ם עלי א בףךומיו יעשה שלו ו הו ם במרומי ו שה של ו אמן: עו אמר , ו שךאל על בל י נו ו א וחיים טובים עלי י מ  ש
 *)[פי׳ הגון על זה חמצא בס׳ החיים שחיבר אחי הגאון מהדיל מפראג בס׳ זטוח ח״א פ״ג] **)[בסיומא וסוף תשובת הרמ״א דל וכן בסוף יש״ש בב״ק כתוב רמזים על הזכרת שמות הללון:

 פםקי תוםפות ממםכת שועד קטן
 ומוחר לבא במחנה ואסור גחשמיש המטה כל שבעה
 ולסוף שנעה חוזר ומגלח ולמחרח ביום שמיני טובל
 ומביא אשמו וחטאתו ועולחו ומנחה ולוג שמן אבל טהור
 מחוך הסגר אין טעון קרבן ולוקא בשגעמ ימי ספרו
 אסור בתשמיש המטה אבל מוחלט ומוסגר שניהם
 מוחרי[: ד״ה אמר רבי ודיה בהסגר: דף ד ע־ א

 המלקט עצמות אדו בו טוס אוכל בשר ושותה יין:
 לספוד מחו קורס לרגל שלשים יום שרי בחנם:

 דייה דקא: דף מ ע״נ
 אין חופרין כוטן במועל כלי שיהא מוומגין לכשימותו

 נמועל ויו״ט שני מותר למיגז ליה אסא:
 ד״ה אץ: שס
 עושין נברכח לכבס בהן בגלי המח [וה״ה] שאר צרטו

 אסור אלא טח בצרור או טח בטיט או נהוצא ודפנא
 ולסחור לכחחילה ולמוח אפילו רעוע אסור אלא לאיכא
 סכנה שגוהה לרשות הרניס ואס נתעצל שהיה סגור

 להמתין לא מיקד כוון מלאכתו:
 מצורע בתחילת ראייח הכהן אס יש שס שער לק מטמאו
 מיל ולינו כמוחלט שטעון פדעה ופדמה ואס לא ראה
 שער לבן מסגירו שבעה ימים ודמי הסגירו אין טעון
 פריעה ופדמה ובשטעי של הסגר אס מצא בו שער לגן
 או פשה הוא מוחלט אבל עמל בעיניו טעון הסגר שני
 ובשמעי אס מצא שער לבן או פשה הוחלט ואס עמל
 בעיניו טהור הוא ומצורע מוסגר ומצורע מוחלט טעוני!
 שלוח חון לשלש מחנוח ומטמא הגא עמו לטח. מרפא
 ממוך מוחלט טעון שתי צפדס ומגלח שערו ונויבל

 סככוח וסרעוח טת הפרס אף ברשות הרטס החמירו
 חכמים: שם
 כל סאה שיש בה רוגע שנחערג (כאוצר) ימעט יפחות
 מן הרובע או יוסיף על הסאה כיון שהאיסור רק מפני
 מראיח העין עירב נמחכוין אפילו חטה אחח אסור. כל
 איסור לאודיחא שרעה בה בשוגג מוחר במייל אסור:

 וד־ה שיש): דף ו ע־א
 מתקנין ררכיס לעולי רגליס ומקואות: שם

 כלאי זרעים מותר מן החורה באכילה ובהנאה:
 התחיל לרבצו מיס קולס שהיו בו זרעים וזורעו שד לרבצו
 במועל: ד־ה שרי: שם ע״נ
 כוחל חצר סמוך לרשות הרטס או שיש לחוש לגגטס
 מוחר לכנותו כלרכו אגל טנו וטן חטרו [וכן כותל גינה]

 משקין
 א לא חייבה חורה בסרט ועוללוח רק בשעח בצירה:

 דיה כך מידל: דף ד ע״נ
 ב רטס צדטן אפילו חפירה מוחר במועל ובאין צדכין להן
 חפירה אסור מטיטה מוחר רק שלא יכרן מלאכתו

 במועל וליחיל חטיטה נמי אסור.
 די! זה בגמרא: דף ה ע״א
 ג מלליק נרוח לרטס גמטאוח אפילים זוכה להקטל פט
 שכינה ולכך זכה קיש דצא ממנו שאול שאטו נר הלליק

 נרוח לרטם:
 ד כשמקום הקבר ניכר היטב למעלה אין לציין גפנים למטה

 ויש מפרשים ללוחא במול המועל קאמר:



 פסקי תוספות ממסכת מועד קטן
 ג״כ לאשס שאין לה כגיס. אין לו מי שישמשנו ט אס
 מות גדולות אס אינן אצלו יש להקל ואס הן אצלו יש
 להשמיד ט יש לו מי שישמשנו ומיס גדולים צריך עיון
 אך הכל לפי צורט שימוש ואס הוא עשיר לשכור שמשים
 נראה להחמיר. אין לו כניס היינו ק ובת היו לו נניס
 ימחו לא קייס פריה ורטה מי בניס הרי הן כמיס ל״ש
 נרא לברתא וברתא לברא אבל תרי מחד לא קייס פריה
 ורניה אשה האטלה מבעלה לא הצריכוה שלש רגליס אלא
 לאחר שלשים ואף תוך שלשים מותרת למי שיש לו נניס
 קטנים כאחוח אשת יוסף הכהן. ואפילו מת אביו ואמו
 מוחר לישא חוך שניס עשר. ר״ה ויוה״כ וסוכוח הוו
ף כ״ג ע״א  שלשה רגלים: דייה עד: ז

 קבה שלשים יום לגיהוץ פירוש ללוגשו אגל להניח שד:
 דייה כל: שם

 קבו כיבוס שלנו ואפילו גיהוץ שלנו מוחר אחר שבעה:
 נא״ד:
 קכז עוסק נמצוה אינו פטור ממצוה אלא בשעה שמתעסק

 בה:
 קבח העוסקין בהספד והמת לפניהן נשמטי! אחל אחד וקורי!
 והוא יושב ולומס הן מתפללי! והוא מצליק הלין ואומר
 הרגה חטאתי לפניך כו׳ ואף בשעה שאין מחעשק נצורכי
 המת פטור מק״ש ומלגרך אך נהגו העס לגרך ואפילו
 מת אחר ומשמרו פטור או מחו ואינו משמרו היו שניס
 אחל משמר ואחל קורא. לא יקרא ולא יניח חפילין תוך

 ארגע אמות:
 קבט אונן אינו מברך כרכח המוציא ואין מזמן ואין מזמני!

 עליו:
 קל בשבח רו״ט מיסב כלרכו אוכל נשר ישימה יין:

 קלא אונן אסור בתשמיש המטה לחתן התירו נעילת מצוה:
 קלב עטיפת ראש באבל על התוטס צדן עיון אס הותר לו

 נלרך:
 קלנ אין קורע אלא עליון החליף בגלים מתאחין:

 קלד תשמיש המטה ועטיפח ראש בטחו וכיבוס וללבוש בגלים
 מכיבסין בשבת כתוך אבלו אסור נעילת סנדל בטת אסור
 אף בשבת ואנפילאות מותרין אף בחול ואינו מתזיר הקרע
 לאחוריו ובשוק בשבח אס אין מנעלין ברגליו יחזיר קרעו
 לאחודו ויסיר עטיפמו ואס יש לו מנעלי! מנעליו
 מוטחים עליו וצ״ע עטיפת ראש וחזרח קרע אס חונה

 כשנח או רשות:
 קלה ב! שלשיס אין מתאבל עליו כל עיקר:

 דייה ו״ע דף כ״ד ע״ב.
 קלו מת יוס אחל לפני ראש השנה יושב במקומו נשכת שאתר

 ראש השנה:
 קלו יום או שעה לפני הרגל בטלה ממנו חורח שנעה ומותר
 ברחיצה בחמין סמוך לערב מנעול יום ולרש״י ט׳׳ט נצונן
 לאילו בחמין אסור אלא פניו יליו ורגליו בחמין שהוחמו
 מערב י״ט וכן הלי! ששה ימים הולם הרגל. שבעה ימים
 לפני הרגל נטלה ממנו חורח שלשים ומותר לספר ערג
 הרגל אפילו בשחריח ואס אותו ערב רגל הוא שבח יגלח
 במועד ואס שמנה או עשרה על שלשים אסור לספר על
 הרגל ואס תל שמיני שהוא ערג הרגל בשבח מוחר לגלח
 ע״ש שהוא שביעי ואס לא גילח לא יגלח במועל שבעה
 לפגי הרגל לבטלה ממנו שלשים אס לא גילח ערב הרגל
 יגלח אחר תרגל ואין צריך להמחי! על סוף שלשים. ראש
 השנה ויום הכפוריס כרגלים ואס מת לו מח ערג ר״ה
 ערב ר״ס וראש השנה הוי ארגעה עשר וכשכא יוס
 הכפודס בטל ממנו תורת שלשים ויספר ערב יוס
 הכפורים וכן מת ד< ערג יוס הכפירים יספר ערב סוכות
 ואס מח ערב סוכות הד ערב סוכוח וסיכות ושמיני
 עצרת עשדס ואחד וטוס תשיעי אחרי כ! ישפר טוס
 מקצח. הקובר מחו ברגל קורע בשעח מיתה או בשעת
 שמועה ומונה שבעה אחר הרגל והימים שעברו עליו
 ברגל מונה למנין שלשיס ולא ימנה שמיני עצרח כ״א יום
 א׳ גס כנגד ימיס שעברו ברגל יהא מלאכתו נעשיח על
 ילי אחרים תוץ מטמי ונשאר אבלים אסור אס נשכרו
 קולס ימי אבלו אף מון לטתו אס לא בלבר האבוד וכאן
 אפילו בטחו עושי! עבריו בצינעה גס אי! צדכין לנחמו
 כמנין ימיס שעברו ולעני! שמועה רחוקה מח ערב ר״ה
 למוצאי יה״כ נעשיח רחוקה ואס מח ערב החג ושמע
 עשרה ימים אחר החג נעשיח רתוחה לה״ל כשלשים
 ואחל אבל טוס שלשיס הויא כלפני שלשיס שמע שמועה
 בשבת ערב הרגל הואיל ושבח עולה בטלה ממנו שגעה
 ולענין אטו ואמו אף שבעה ימים לפני הרגל לא בטלה

 ממנו על שיגערו בו חטריו:

 קלח חכם שקורעים עליו היינו שיורע,( משמועותיו שחירש.
 למיימוני נהגו הבראה וקריעה במועל ולא טוס טוב שני
 ולבה״ג קורע במועד טוס קבורה ולא בשמועה וראט״ה

 פירש לאף טוס קבורה לא קרעי:
 קלט על כל אלם העומל בשעח יציאח נשמה קורע לבל

 מהעושת עטרה להכעיס:
 קט קורע על רבו שלימלו חכמה ולקרוע תלמיליס זה על זה

 תלוי במנהג ואץ מודן כן:
 קטא איחוי תופר כלרכו וריב״א אמר הוא הלין איחוי אדג
 ושולל כלרכו על רבו שולל מיל. חליצח סנדל וכל לין

 אטלוח נוהג יום אחל על רבו:
 קמכ מח אביו ואמו ושאר קרוביו קורע חחילה על אביו ואמו
 ימרתיק שלש אצבעות וקורע על שאר קרוטו אטו ואמו
 אינו מוסיף על קדעתס ולא קדעח אחדס עליהם אבל
 בשאר ממיס אס שמע על אחיו קורע ושוב מוסיף על

 מו:
 קטג קדעה עד לנו. הלכה כלנד המיקל באנל אפילו טוס

 ראשו!:
 קמר נזדמן לו חלוק כל שנעה קורע ועל אביו ואמו אפילו

 אחר שנעה:
 קטה אין נוהגין עכשיו כפיית המטה:

 קמו צילוק הלי! וקליש יש אומדס לרך הליכה בחש״מ ויש
 אי! אומדס ואס כן אפילו קליש אין לומר אגל על אלס
 מופלג אומר במועל וחנוכה ופורים ובמנהגים אי! לומר
 צילוק הלין במועל ובניסן כל החלש אומר לרך הליכה
 וכן בסיון על אסרו חג וראט׳׳ה לא היה אומר כל שגעה
 אחר עצרת כ״א בהליכה לעצרח יש לה חשלומץ כל

 שבעה:
 פליק סימני פשקי תוספות ממסכת מועד קטן

 מטחו ועבדיו עושי( נצינעה בביתו נחדריס. שמע שמועה
 נשבח עולה לו מן המנין נקבר חוך הרגל וחל י״ט אחרון
 יוס חמישי וידם ששי מתחיל מני! שנעה מיוס שנח. אין
 מברכי! ברכח אבליס נשבח ולא במועד וקורע אחר שנח:

 שמועה רחוקה אינו צדך קדעה ולא הנראה:
 אץ מקצת לילה ככולו לא לשבעה ולא לגלח על יום
 שלשים: בא׳־ד:
 מי ששמע טוס ל׳ שאין יכול להחאנל כמי ששמע לאחר
 שלשים דמי. יום שלשים כעשרים ותשעה לענין שמועה
 רחוקה מח הבן טוס שלשים הוי כלפניו שמע שמועה
 קרובה לאחר רגל אין הרגל מועיל לו כיון שלא שמע

 לפגי רגל:
 שמע שמיעה קרובה נשבח ולמוצאי שבח נעשיח רחוקה

 קורע. לא שייך הלכה כלבד המיקל באבל באמוראי:
 האומר לחטרו השאילג׳ חלוק ומצא אביו מח לא יקרענו:
 נתור שבעה קורע ולא אחר כן אבל [על] אטו ואמו קורע

 והולך ולא נודע שיעוריה!:
 על חמיו וחמוחו ובן ממיו מתאבל בפניהן ברחיצה וסיכה

 ונעילת סנדל ותספורח ולוקא בפניהן:
 הקורע מיושנ חוזר וקורע מעומל:

 אנל אסור נמלאכה כל ז׳ מלנר עני המתפרנס מן הצלקה
 ואי! לו מת יאכל מותר משלישי ואילך גצינעה. נרמיצה
« גופו] אסור בחמין ובצונן. פניו יליו ורגליו בחמין ] 
 אסור בצונן מוחר. יוללח רוחצח אף מוך שבעה ומי שלא
 מף כמה ימים ראוי להתיר לו ושמא בצונן מוחר כל אלם
 לחוף רחיצה רק תוך שנעה. נעילת סנדל של עור אסור
 אבל של בגל אף טה״כ מוחר(וכ״ש) אבל כשיוצא לדרך
 נועל ואינו חוק על שיגיע לטמו. מנהג ותיקין מנטל
 הלכה אבל מנהג שאין לו ראיה מן המורה אינו אלא
 כטועה בשיקול הלעת. אסור לקרות בתורה מטאיס
 וכתוטס ואס רטס צריכין לו לין או הוראה מותר וגט
 חשעה באב תניא קורא במקום שאין רגיל וכן שונה נאיונ
 וטרמיה ותינוקות של טח רנן בטלין וצ״ע אס ג״כ מוחר
 גס לאבל ונכפייח המטה קל תשעה באב מאבל וברחיצה

 ממור דאסור להושיט אצבעו בתשעה באב נמיס:
 דייה ואסור: דף כ־א ע־א
 אבל יום ראשון אסור להניח חפילין כל היוס ובשני מניח
 ואם באו פנים חלשומ שלא ראוהו כל ימי אבלו חולן
 בפניהן: דייה חולץ: דף כ״א ע״א
 אבל כל שבעה אסור במלאכה ואס אי! לו מה יאכל מופר
 משלישי יאילך כגון ייס ל׳ בחוך טחו נחלרו אבל מצוה

 לשכניו שלא להצדכו למעשה יליו כל שנעת:
 יש מקום נוהגין שאבל הולך בחשעה גאנ לטח הכנסח
 משלישי ואילך: ד־ה מכא1: שם ע״ב
 כל שלשה ימיס אסור לשאול שלוס לאחרים ולא אחרים
 לו ואם נחנו לו שלום לא ישיב אך יודעס כי אבל הוא
 משלשה ועל שבעה לא ישאל בשלוס אחדס ולא אחרים
 בשלומו ואם שאלוהו משיב כררכו ואין חילוק בין אביו
 ואמו לשאר קרוטס משבעה על שלשיס נשאר קרובים
 שואל בשלום אחדס והס לא ישאלוהו ואס שאלוהו משיג
 כלרכו ובאטו ואמו כך הלין משבעה ועל שניס עשר
 חלש. מי שלא ראה מטרו אמ פעס ראשונה שיראהו על
 שלשים אומר חחנחס מאבל שאירע לך ולאחר שלשים
 יאמר חחנחס ולא יפרש וכן לאטו ואמו לאחר י״ב חלש
 וצ״ע על כמה: ד״ז בגמרא: שם
 אתל מ! הקרוטס שבא אצל קרוטו האבלים תוך שבעה
 קולס שעמלו מנחמי! מונה עמה! אס בא ממקום קריב
 דהיינו מהלך יוס אחל והוא שנשאר בבית גלול מכל
 האבלים והגליל שגא ממקוס קרוב אינו בטל אצל
 הצעירים ומינה לעצמו לא שנא בא ממקום קרוב לא שנא
 הלך לטח הקברוח והוא הלי! א׳ מן הטנוניס שאינו גלול
 הטת בא ממקום קרוב לא ימנה עס הטנוניס כי עס
 גלול הבית ימנה: ד־ה דאתא דף כב ע־א
 נקבר כלי לפנותו אס פינוהו תוך שבעת לא יחסיל
 האבילות על שיסחס הגולל השני ואס פינוהו אחר שבעה
 מסתימח גולל ראשון ימנו אבל נקבר על לעח שלא
 יענוהו ומלכו ופינוהו אף תוך שבעה ימנו מסתימת גולל
 ראשו(: דיה מהדויתו שם

 עכשיו אין נוהגי! לחלון כתף על אביו ואמו:
 דייה מעשה: שם ע״ב
 שלשים יום לחספורח ראשו ושפמו וכל שער שיש לו.
 האשה מותרת גנטילח שער אחר שבעה ורש׳׳י החיר
 לסרוק שער במסרק: ד״ה לגיהוץ דף כז ע-כ
 מח אטו ואמו קולס רגל לא בטלה ממנו גזרת ל׳ לעני!
 גילוח לכל החלוי בל׳ רגל מפסיקו ונאטו ואמו על
 שיגערו בו חטריו: ד־ ה עד דף כ״כ ע״ב
 אין נכנס לשמחה דהיינו סעולח שמתה ולא בכניסה
 לחוד. סעולח נדח מילה מותר ואף סעודח חופה מוחר
 לסעולח מצוה היא ג) וכל שבוע הגן וישוע הבן על כל
 המחיס ל׳ יוס ועל אטו ואמו י״ב חלש אא״כ היחה
 סעולח מצוה: דייה ולשמחת: שם
 צ׳׳ע באלם כשר אי שעומל נשעח יציאח נשמה אס צדך

 לקרוע עליה!:
 סרבל וסולר וקפא אינן בכלל קריעה:

 על שאר מחים לא יתחיל הקרע אצל גרונו אן מחחמ
 שפת המלבוש כמו נגל התזה או נגל הכרס יקרע ולא

 יבליל למעלה על אביו ועל אמו ינליל:
 שילל אתר שגעה תפירות עראי בלא אחר ומאחה אתר
 שלשים שתופרו כל צורכו על אטו ואמו שולל לאתר
 שלשים ואין מאחה לעולס ואשה שוללת מיל. על שאר
 מתים קורע בכלי על אטו ואמו טל על שאר מחים בסתר

 שלא בפני העס על אטו ואמו בפני העם וכן לנשיא:
 ת״ח שמת טת מלרשו בטל יום קבורה לבל ולא שבעה
 ימיס לאפילו רבו שלימדו חכמת אי! יושנ עליו אלא יוס
 א׳ ולשאר מחים נשעח הוצאה לבל. העולם נוהגי! לבטל
 כל זמן שהמח בעיר מנהג גרועה הוא אך עושי! כן שלא

 ילחה צורכיו כי כולן ילכו ללמול:
 רט חנינא היה אומר שמועוח ואגלוח הוא עצמו בטח

 האבלים:
 שבת רטעיח הד הוא ככל אלם:

 מחת אשתו ממתין שלשה רגלים שיעברו עליו ג׳ שמחוח
 ושלא יהיו ליעוח במטה יש לו מים כינס תוך שלשים
 ובועל אחר שלשיס אין לו מים כונס אחר שלשים והחילו

 יכמה לבדס בפרהסיא לברים שאי! עשרי! להחקייס
 מוחר. לא ילקט עשטס למכור לשוק שאין לרכן לאכול

 במועל:

 ואלו םגלחץ
 אלו מגלחין במועל הבא מטח האסורין אפילו של ישראל

 לגעולו חבוש אין נוח [לו] לגלח:
 דייה והיוצא: שמ ע״ב

 אין נילוי פחות משלשים יוס:
 דייה ומנודה: דף יד ע״א
 עשדס וארבעה משמרוח של כהניס וכן עשדס וארבעה
 של לויס ובכל שבוע הולך לירושלים משמר כהניס ולויס
 ועשרים וארבעה אנשי מעמל תציין הולכים שם ומציין

 נשארו גגמיהס ומתפללים על הקרבנוח:
 אומן שחלה גערכ הרגל צ״ע אס יכול לגלח גמועל:

 דייה אומן:
 מותר לגלח קטן ברגל: דיו זה בגמרא

 אין מונעי! רפואה לנהמה:
 יום ראשון לאגל לאודיתא תת! וי״ט שגי של גליות לא
 לחי שלשים אטלוח מנהג אנוחינו תורה היא ואגל אסור
 בחספורת ל׳ יום מלרגנן: ד׳׳ה עשה: שם ע״ב
 אסור להשכיר עצמי למלאכח היתר ולקנלח שכר הד לרך
 חול. כותב ארס לעצמו תפילין ומזוזות ולאחדם בחנם:

 דייה ר׳ יוסי: דף יט ע״א
 לנדס שנצינעה נוהג ברגל: דייה קברו: שם ע״ב
 אבל חייב גקדעה ובעטיפח ראש ואסור גתספורח
 ותכגוסת ולהניח תפילין וגשאילת שלום ובלבד חורה
 וברחיצה וכנעילח סנלל כשיוצא ללרך נועל כשחוזר לעיר
 חולץ ואסור נחשמיש המטה ואינו משלח קרננותיו.
 מטלה אסור בחכנוסח ותספורח ומספקא לן אי נוהג
 נילו ברגל ואי חייב נעטיפח ראש ובקריעה ואי אסור
 להנית תפילי! ושאילת שלוס וכפייח המטה וגנעילח סנדל
 ובתשמיש המטה מיו וגני טחו מוחד! לישג גתוך ארבע
 אמוחיו ומוחר לרגר אליו. מוחרס אסור ללמוד לאחדם
 ואסור כמלאכה כי אס כלי פרנסתו גצמצוס. מנולה מותר
! שולחי! וסוקלין אס  במלאכה ובלבד תורה מת טח ד
 ארונו. מצורע נוהג צרעתו נרגל יטעו! עטיפת ראש
 ואסור כתספורת וכינוס ומותר נחשמיש המטה על ימי
 ספרו ואז אסור וחייג נקדעה ומותר נלנד תורה
 ומספקא לן אי אסור בתפילין וגכומחא וסולרא ואי אסור
 בעשיית מנאכת וברחיצה ובנעילת סנדל וכל הני למספקא

 לן שד [לספק] לרבנן לקולא:
 יכולין להחיר למנורה עחה שאחר שלשים יום תמול

 ההחרה משם ואילך:
 חלמיל שנילה לכבולו נילויו נילוי לחלמיליו וחטדו ואס

 בפני רבו נילה אינו נידוי או אס נילה לקנות לו שס:
 שומע אזכרה ממטרו מנלהו ומיפר לאלתר:

 הקורא לחטרו ענל או ממזר נפסק בש״ס לנלוחו:
 אחל הכה לבנו (קטן) [גלול] יוחר מלאי ונדוהו:

 העושה שלא כשורה צריך נילוי:
 העובר אפילו איסור לרבנן היה משמחינן [ליה] בשעת

 האיסור ולא אחר שעבר כנר:
 נידהו בפניו צריך להחיר בפניי:

 דב״ל שלח אחר אחל שלשה פעמים ולא נא אמר אילו
 תרמתי אלס הוה מחרימנא [ליה]. כל שפשטו נו טח לין
 יל אע״פ שחזרו וקרבוהו אינו נפטר מן העולם בשלום:
 חל ז׳ [שלו] בשבח ערב הרגל מוחר לגלח במועל ואס

 שטעי ערב רגל אינו שנח יגלח בו טוס:
 כשאין גילוחו ערב יו״ט אלא שלשה ימים קולס אין ניכר

 דלכנור הרגל גילת:
 מותר ליטול ציפורנים זו נזו אך לא נתער ומספרים:

 מותר ליטול שפת הפה המעכבת המאכל ודוקא על ילי
 שינר: דייה בקשו: דף יח ע״א
 העולין מטומאה לטהרה מותרין לכבס וכן מצורע

 שמטנפין בגדיהן תמיל ברם מגופן:
 דיה העולים: שם ע״ב
 מצוה לגלח קולס הרגל אס הוא בעל שיער יאסור לגלת
 במועל לבל הבא ממלינח היס נרגל אפילו הלך להררח
 רצא מטת האסודן אפילו של ישראל ומנודה שפייס
 קודם לרגל ושלמו שלשים ימי נידוי ברגל או נידוי שלנו
 שהוא שבעה וכל אלו אסורי! טמי אבלו תכפוהו אטליו
 מיקל בתער ולא במספרים נמיס ולא בנתר כיבוס אסור
 לכל לבל מהני וגס מטפחות ידים וספרים יהספג וזבי!
 וזבוח ונלוח ויוללות כשפוסקות במועל לוקא וכן בגלי
 קטנים עחה. יש להחמיר במי שאין לו אלא חלוק אחל

 וכן בכלי פשחן:
 יש להחמיר שלא לכתוב אגרח שלוס ואין היתר לכחוג

 בעוגל אך באוחיות חתוכות ופשוקות אין זי כתיבה:
 דיה וטווה: דף יט ע״א
 חייג להניח תפילין בתשעה באב ולא בחול המועל וכן
 נוהג ל״י: דייה ו• יוסי: שם
 אין לגלל סחילה במועל ושמא גס ע״י עובל כוכגיס
 אסור ואף לפחילוח טח הכנסח ללאו מצוה יחירה

 כציציפ:
 משנסתס הגולל חל אטלוח והנשאר בטחו חל מכי אהלר
 אפיה מהקונרי[: דייה הקובר שם
 לא גילח ערנ הרגל לא יגלח על אחר הרגל ואם לא רחץ
 סמוך לחשיכה שרי לרחוץ במועל: ד־ה שאס: שם
 (שמנה) [שבעה] ימיס לפני הרגל יגלח ערב הרגל ואס
 לא גילח יגלח אחר הרגל ויום ז׳ עולה לכאן ולכאן ושבעה

 לפני רגל בטלה ממנו חורח שלשים:
! זה בגמרא: שם ע״נ י  ו

 מי שגררחו חיה מוני! משעה שנחייאשו לקוברו:
 שנעה ימים כלין נשטעי במקצת יום ולא מקצח לילה:

 ד־ה אפילו: דף בא ע־נ
 ערב הרגל לא ירחץ בשחרית אלא סמוך למשיכה ואף

 בחמין וט! שלישי נין רטעי וחמישי יששי לפני הרגל:
 דייה שאסור דף יט ע־ב
 אין הבראה במועד ואף אחר המועל לא לאין הבראה
 אלא טוס קבורה וביוס שמועה ואין מבדן בחנוכה ור״ח:
 יוס או שעה לפני הרגל בטל ממנו חורח שנעה נקבר
 נרגל מונה שבעה אחר הרגל והימים שעברו עליו מן
 הרגל למק שלשים וכנגל ימיס שעברו עליו מקילין לו
 טמי אבלו להיוח מלאכחו נעשיח על ילי אחרים חוץ

 ןמותר לעשוח בשוק] בזמן הזה שרובן מפורסמין:
 ד־ה ועושי! וד־ה וארון• שם
 יכולין לתקן הארון במועל אף בחצר שאי! המת בתוכה
 ולתפור כוכי! לצורך המת: בא-ד
 מותר להחזיר במועל גרושתו מן הנישואין אבל לא מ!
 האירוסין: דייה אבל: שם

 אשה הטובלת מותרת ליטול צפרניה:
 הליוט תופר כלרכו לצורך המועל אומן שגא לתפור
 יעשה חפירוח רחבוח אחת למעלה ואחת למטה. לא
 יאמר לאומן עכו״ם לחקן מלבושיו ובגליו. לנר האבל
 היינו שנפסד ומתקלקל: דייה ההדיוט: דף י ע׳־א

 ממחחין המטות אבל לא מסרגין אף שתי נלא ערנ:
 ד־ה במםרגיו: שם
 אין ממרין רחיים: דייה ר׳ יהודה שם

 מוחר להטיל ברזלים ברגלי סיסים:
 דייה למשקל: שם ע״ב
 אסור לבנות טח הרחיים: די1 זה בגמרא שם:
 מותר למוח מקוס שיאכל נו הסוס ולא לבנות טת
 הסוס: ג״ז שמ
 קירוד וקירצוף כעין שלנו מותר במועד ואסור טו״ט
 להוי פסיק רישיה: דייה ואי!: שם

 מותר להחליק יריעה באב! זכוכית:
 ד״ה כסכווזי: שם
 אסור לקמט בגלי נשיס אף אס צורך המועל ולקמט בית
 ידיהן: דייה קטורי: שם
 מוחר להסיר גבשושית בבית: ד-ה מוליא: שם
 מי שיש לו פרקמטיא למכור ונזדמן לו לוקח או יוס
 השוק שימכרנה עמה טוקר אסור אבל לצורך המועד
 מותר לקנות מדיס ונהמה או שאי! למוכר מה שיאכל
 ומומר למכור כלי לאכול ולשחוח בדוח יותר והלואה
 נוהגי( להתיר: ד־ה פרקסטיא ודייה ובדבר א) : שם

 פרקמטיא שהקרן נפתת מותר למוכרו במועל:
 ב א ״ד
 כותב ומעלה בערכאות: די! זה בגסרא: דף י״א ע״א
 למגלל מצולה קטנה שרי ולא הגלולה: שס

 עושה מעקה לגג שלשה ולמרפסת י׳ טפמיס:
 שם
 מתקנין ציר צינור ומנעל ומפתת וקורה ודלת שנשברה
 אף שנשברה קולס מועל: שם
 רק לא יכוין במועל אפילו בטורח מועט: שס
 אין לכבוש בשר ולגיס מלוחים בחומץ שאין ראוין לאוכלן
 מיד ואינן אטלין אבל גאנורי! שרי: שם
 לשתות מיס באטלמ לגיס נמנעין מפני אנינוח הלב אך
: דייה כוורא: שם p לגוף מרפא 

 מי שהפך
 איסור מלאכח חול המועל מררבנן:

 אדס אבל עושה על ילי אחדם נללינא לנר אבל לנאבל
 שדנן להרטץ משיגיע עונת המים ולא ישטרו עצמן

 ובהמתן וכליהן וכן כשגעל הקרקע אגל:
 דייה רבן: שס ע־ב
 אס יש לאגל סופדס ומלמליס ופועלים לא יעשו מלאכה
 גטחו וגטח אמר מותר וטמי אכלו לא ישכיר אלא לרגר
 אגל ואם היה לו פשחן להעלוח מן המשרת יעשה ע׳׳י
 אחדס ואס אין שס אומן געיר יעשה געצמו נלבר
 אבל: שם
 מקבלי קיבולת אסור בשבת ויו״ט ואבל ור׳׳ח לא רצה
 להתיר כשבנה טתו: דייה אמר: דף יב ע״א

 שני אחין שאירע לנר לאחל נועלין חנותן:
 ישראל ועכו׳׳ס שיש להן שרה יאמר לו טול אתה נשבח

 ואני בחול:
 אתל הוציא מנן לפועליו מערב שנח כלי שיטלוס בשנת

 ולא רצה ליתנוח ממנו:
 כל שאינו עושה אינו אומר לעכו״ס ועושה באבל ונמועל:

 עשה עכו״ס מלאכחו נמועל שרי:
 ישראל נוחן מלאכתו לעכו״ס ומתנה עמו שלא יעשנה

 כמועל. ואסור למלול ולמנוח [ולשקול]:
 בחול מומר להרביע בהמוח ואף כמכחול נשפופלח:

 נלנר האבל לא בעינן שינוי במלאכה:
 מותר לתקן חטוח נדיסא וסלקין. המחין על המועל
 שהיה סבור שיכול להמתין ינמועל רואה נו לגר אגל
 שד במועל. נצירת יין ולריכתו והבאתו לצורך מועל שרי
 ושלא לצורך אסור. טחן והותיר מומר ובלבל שלא יעדם
 אע״ג להערמה שד טו״ט. רוצה העכו״ס לתח בחובו
 ונענין אחר לא יפרענו שד. הנטיתו העכו׳׳ס ליתן לו
 לפני המועל והמתין לפי שסטר להמחין על אחר מועל

 ועתה מתקלקל וכל כהאי גוונא שד:
 טוחני! לצורך המועל ולא נעי שינוי לצורך אוכל נפש
 ואפי׳ כוון מלאכחו ואין צדך לצמצם שלא יטחו! יותר

 מכלי צורכן וכן להטיל שכר ולקוץ עצים:
 לא יערים לטחון נכוינה יוחר מצורכו וכל כי האי גוונא
 הערמה מותרת מוחר למלוח טו״ט גרמא גרמא וצורבא
 מרבנן לנייס בספינה ובעירוב, תבשילי! אסור הערמה:

 לבר שהוא מותר והעושהו סבור שהוא אסור ואפילו הכי
 עושה מיקד עגדין. טבעת שיש עליה תותס מותר באיש

 ללא שייך טה שליף ומחוי:
 קוצץ עצים וצדן רק לנסירת לשאר לבדם:

 יש לו לבדם במקום שאי! משחמר יכניסס בצינעה לטחו
 לא יסיע ממונו מעיר לעיר אס לא לבר האבול אפי׳ לבר
 האגול לא יכוון מלאכתו במועל ואפילו בטורח בעלמא

 אס כוון יאבדו ואפילו לא כוון יעשה רק בצינעה:
 כותל גוהה סותרו ובונה:

 חייטי! כיבסין ספדן שרי לעשות בארבעה עשר מיס!
 לצורך מועל:

 מי שיש לו כלים במקום משחמר לא יפנה אוחן לרך
 רה״ר מטת לטת אף בצינעה אס לא בדבר אבוי אבל

 טגו ובין מטרו מוחר:
 אין מניאין כלים אלא לצורך המועל כמו כל מטת

 הקלד! שלא יאמר חקנו שם:
 מוכרי פירומ מוכדן נצינעה כשאין ניכרין שהן לצורך
 המועל אגל לנדס הניכדן לצורך המועל כעין לגיס

 מותר אף בפרהסיא וכן תבלין:
 דייה אין דף י׳׳ג ע״א
 אין חנוונין רשאין לפחוח חנומן למכור נמועל כלרך
 שעושי! בחול אלא בצינעה יעשו אע״פ שנהגו למכור פח

 הגהות ב״י א) ומי שיש לו עכו״ס שרגילים ללות ממנו בכל יוס מותר ללות להם שלא ירגילו באתרים: ב) מותר לצול לגיס לאכילה ואס יותר כובש!: ג) וכ״ש שבוע הבן וכוי: ל) לי מת:
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 קרבן נתנאל
 ספר חקיין ביאור רחב ונחמד

 על פסקי הרא״ש מסדר מועד וסדר נשים

 אשר הקריב וחיקר וליבן

 כבוד הרב המפורסם

ו נתנאל ווייל רי  מהו
 : אב״ד דמדינות טורלך ומדינות בארץ

 ולפנים הי״ אב״ד במדינות שווארץ וואלד.

 ואפילנד בק״ק פראג הבירה ת״ו

 ונוספו עליו ספר תפארת שמואל

ל  הגהות הב״ח והגהות הגר״א ד

̂״ נוסח השער מדפו״י ̂ר  •י • •
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 משקין בית השלחין פרק ראשון מועד קטן אשר א
 דף כ ע״א - דף ה ע״א

 דבינו

 לא ממי גשמים ולא ממי קילון פירוש קילון כמו ניב בשלמא מי קילון איכא טרחא יתירא
 לצריך לאשקויי מיניה בלוולא אלא מי גשמים מאי טרחא יתירא איכא אמר רבי אלעאי
 אמר רבי יוחנן גזירה מי גשמים אמו מי קילון רב אשי אמר מי גשמים נמי לילי מי

 קילון אתו:
 ב [דף ד ע״א] אמר רבי זירא נהרות המושכץ מן האגמים מותר להשקות מהן בחולו
 של מועל והוא ללא פסקי. תנו רבנן הפסיקות והבריכות שנתמלאו מים מעיו״ט
 אסור להשקות מהן במולו של מועל ואם היתה אמת המיס עוברת ביניהם מומר אמר
 רב ספא והוא שרובה של אותה שלה שותה מאותה אמת המיס רב אשי אמר אע״פ
 שאין רובה של אותה שלה שותה מאותה אמת המיס כיון לקמשכ׳ ואתיא מימר אמרי

 אי לא שתיא בחלא יומא תשתי בתרי ותלת יומי:
 ג תנו רבנן בריכה שנטפה מים משלה בית השלחין זו מותר להשקות ממנה בית
 השלחין אתרת והא עבילא לפסקא אמר רבי ירמיה ועליין היא מטפטפת אמר אביי

 והוא שלא פסק מעיין הראשון:
 ד תניא רבי שמעון בן מנסיא אומר שתי ערוגות זו למעלה מזו לא יללה מן התחתונה
 וישקה את העליונה יתר על כך א״ר אלעזר בר׳ שמעון אפילו ערוגה אתת מציה

 גבוה ומציה נמוך לא יללה ממקום נמוך וישקה למקום גבוה:
 ה תנו רבנן מללין מים לירקות כלי לאוכלן ואם בשביל ליפומס אסור [דף ד ע״ב]

 ואין עושין עוגיאות לגפנים:
 1 תניא אלו הן עוגיאות בלילין שבעיקרי זימים ושבעיקרי גפנים וה״מ בתלתי אבל
 בעתיקי שרי: מתני׳ רבי אלעזר [בן עזריה] אומר אין עושין את האמה בתתלה
 במועל ובשביעית 0 וחכמים אומרים עושין את האמה בתשלה במועל ובשביעית ומתקנין
 את המקולקלות במועל ומתקנין את קלקולי המים שברשות הרבים ותוטטין אותן וממקנין
 את הלרכיס ואת הרחובות ואת מקואות המיס ועושין כל צרכי הרבים ומציינין על הקברות
 ויוצאין על הכלאים: גמ׳ ומתקנין את המקולקלות וכו׳ אמר ר׳ אבוה שאם היתה עמוקה
 טפח מעמילה על ששה טפמיס אביי שרא להו לבני ט הרמך לסמופי נהרא פי׳ שנפלו
 אבנים ועפר ומנעו מרוצתו ונטלום להיות סוחף כבתחילה רבי ירמיה שרא להו לבני
 סכותא למיכרא נהרא טמימא רב אשי שרא להו לבני מתא מחסיא לאקלותי נהר בירם
 אמר כיון לרבים שתו מיניה צרכי רבים נינהו ותנא עושין כל צרכי רבים ל) פי׳ הראב״ל
 ז״ל שהיה רחוק הנהר מבירם העיר והיה להם טורח לשאוב מן הנהר וקלחו את גלותיו
 והטאו את המיס לרך מריץ אל העיר ואמר כיון לשתו רבים מיניה כי היו לבני בירס
 מעט בורות ולא היו מספיקין להם אלא בלוחק ועתה ישמו מים רבים מן הנהר בהרוותה
 לצרכי רביס נינהו וכל אלו אע״פ שהיה טורמ גלול ופרהסיא וכיון מלאכה במועל אעפ״כ
 המיר להם שצרכי רבים אינם נגמרים אלא בשעת הבטלה ומשוס ללמי לקלירה לבי שותפי
 ובשעה שהן בטילין ומתחברין כולן ועושין אם לא יעשה אז לא יעשה לעולם וגרסינן
 בירושלמי (פ״ק הלכה ב) כהלא לבני סכותא אתפחמא מסותא פירוש מרחץ של עיר
 ששמה סכותא נפתתה ושרא להו מיעבלינה במועל מן הלא ומתקנין את קלקולי המים
 שברה״ר בטרית וכוונו פי׳ בתמיה כל כך התיר להן שהן כוונו מלאכתם במועל והיה בו
 טורת גלול ולא כן מנינן ובלבל שלא יכוין מלאכתו אמרן אי לא מתעבלא במועל כלון
 לא מיתעבלא עול וכל אלו יראה שלא היה לצורך המועל ואפ ״ה התיר להם מטעמא
 לפרשינן לצורכי רבים לא יעשו לעולם אם לא במועל וא״ת מאי שנא מתפירת בורות
 שיחין ומערות של רבים לבעינן צורך המועל. התם מפני שהן מלאכת אומן ואינו יכול
 לשנות בהו ואס ישנה יפסיל בהו אבל כל אלו מעשה הליוט הן. [וזהו] ההפרש שיש
 בצרכי רבים כי מעשה אומן בעינן שיהא צורך המועל ואם צורך המועל הוא אע״פ
 שכוונו מלאכתן במועל וטורמ גלול הוא מותר והיינו תפירת הבורות שימין ומערות ובני
 לסכותא לירושלמי אבל במעשה הליוט לא בעינן צורך המועל והיינו לומיא לתטיטמ
 בורות שיתין ומערות שמותר לרבים ואפילו אינם לצורך המועל וכן היו כל אלו המעשים
 שבני הרמך ובני לסכותא ונהר בירם אע״פ שלא היו לצורך המועל מעשה הליוט הן
 ח) כי התפירה ההיא לא הימה אומנות ואינה לומה לחפירת בורות שצריך לטומ יפה
 ולהמזיק מימיה ומטעס זה אסור תפירת בורות שיתין ומערות ליחיל ואפילו צריך להם
 למועד לפי שמעשה אומן הם ולא התירו מעשה אומן אלא לצורך רבים אבל תטיטת
 בורות שיחין ומערות מעשה הליוט הוא והמירו ליחיל שצריך לו במועל ולרבים אפילו
 אין צריכין להם הראב״ל ז״ל: ומתקנין את קלקולי המיס שברשות הרבים [דף ה ע״א]
 ותוטטין אותם. חטיטה אין חפירה לא א״ר יעקב אמר ר׳ יותנן לא שנו אלא שאין הרבים
 צריכין להם אבל הרבים צריכין להם אפילו מפירה מותר וה״ה בורות שיחין ומערות של
 רבים ובורות שיחין ומערות של יחיל חוטטין אותן ושפין את סלקייהו כשהימיל צריך
 להם ואס אין צריך להם אין חוטטין אותן ואין שפין סלקייהו ואין צריך לומר שאין

 חופרין אבל כונסין לתוכם מיס אע״פ שאין צריך להם ועושין כל צרכי רבים:
 t תנו רבנן יוצאין לקווץ את הלרכים ולתקן את האסטרטיאות ואת הרתובות ולמול
 את המקוואות וכל מקוה שאין בו מ׳ סאה מרגילין לתוכו מ׳ סאה ומנין שאם
 לא יצאו ולא עשו כל אלו שכל למיס שנשפכין שס מעלה עליהם הכתוב כאלו שפכום
 ת״ל והיה עליך למים: ומציינין על הקברות. אמר ר׳ שמעון בר פזי רמז לציון מן
 התורה מנין שנאמר וראה עצם אלם ובנה אצלו ציון רבי אביה אמר מהכא וטמא
 טמא יקרא טומאה קוראת לו ואומרת לו פרוש אביי אמר ולפני עור לא תתן מכשול:

 א תנו רבנן(חגיגה לף יח.) את חג המצות תשמור לימל על חולו של מועל שאסור
 בעשיית מלאכה לברי רבי יאשיה. ורבי יונתן אומר קל וחומר ומה ראשון ושביעי
 שאין קלושה לא לפניהם ולא לאחריהם אסורין בעשיית מלאכה חולו של מועל שיש קלושה
 לפניהם ולאחריהם אינו לין שיהו אסורין בעשיית מלאכה ששת ימי בראשית יוכיחו שיש
 קלושה לפניהם ולאחריהם ומותרין בעשיית מלאכה מה לששת ימי בראשית שאין בהן
 קרבן מוסף תאמר בחולו של מועל שיש בהן קרבן מוסף ר״ח יוכיחו שיש בהן קרבן
 מוסף ומותרים בעשיית מלאכה מה לר״ח שאינו קרוי מקרא קולש מאמר בחולו של
 מועל שכן קרוי מקרא קולש והואיל וקרוין מקרא קודש לין הוא שיהו אסורין בעשיית
 מלאכה. [א] תניא אילך כל מלאכת עבולה לא תעשו לימל על חולו של מועל שאסור
 בעשיית מלאכה לברי ר״י הגלילי ר׳ עקיבא אומר אינו צריך הרי הוא אומר אלה מועלי
 ה׳ מקראי קודש במה הכתוב מלבר אי בראשון הרי כבר נאמר שבתון א) אי בשביעי הרי
 כבר נאמר שבתון הא אין הכתוב מלבר אלא במולו של מועל שאסורין בעשיית מלאכה
 תניא אילך ששת ימים מאכל מצות וביום השביעי עצרת מה שביעי עצור ב) אף ששי עצור
 אי מה שביעי עצור בכל מלאכה אף ששי עצור בכל מלאכה ת״ל השביעי שביעי עצור בכל
 מלאכה. ואין הששי עצור בכל מלאכה הרי שלא מסרן הכתוב אלא לחכמים לומר לך איזהו
 יום אסור ואיזהו יום מותר ואיזו מלאכה אסורה ואיזו היא מלאכה מותרת. ותו גרסינן
 בפ׳ אין לורשין(שם) אמר ליה ר׳ יומנן לריש לקיש אלא מעתה לכתיב מג האסיף הכי
 נמי איזהו חג שאתה חוגג ואוסף בו הוי אומר זהו מג הסוכומ אימת אילימא ביו״ט
 אסיפה ביו״ט מי שרי אלא בחול המועל אסיפה בחול המועל מי שרי אלא חג הבא בזמן
 אסיפה הכא נמי חג הבא בזמן קצירה מכלל למרוייהו סבירא להו לחולו של מועל אסורין
 בעשיימ מלאכה מכל הלין משמע לכאורה למלאכה בחולו של מועל אסירא מלאורייתא
 וכן בריש פרק שני לקמן(לף יא:) לקאמר לא מיבעיא בימי אבלו לאיסור מלאכה מלרבנן
 אלא אפילו חולו של מועל לאיסור מלאכה לאורייתא ג) והיה קשה לר״ת אי הוי לאורייתא
 היאך התירו תכמיס כמה מלאכות לעשוח בחוה״מ כל לבר האבל וכן אם אין לו מה
 יאכל והיכן מצינו איסור לאורייתא מקצתו אסור ומקצתו מותר ועול לחנן בפ״ג למגילה
 (לף כא.) כל מקום שאין יו״ט ויש מוסף כגון חולו של מועל ור״ת קורין ארבעה אלמא
 ללא מיתסר מלאכה בחול המועל מלקאמר ואין יו״ט ועול לכייל ליה נהלי ר״ח לאין
 ט איסור מלאכה אלא מנהג לנשים כלאמר בירושלמי לתענית (פ״ק הלכה ה) הני נשי
 לרגילי ללא למיעבל עטלתא בריש ירתא מנהגא הוא. ועול גרסי׳ בירושלמי למכילמין
 (פ״ב הלכה ג) אמר רבי אבא בר ממל אילו היה לי מי שימנה עמי התרתי שיעשו מלאכה
 בחוה״מ כלום אסרו מלאכה בתול המועל אלא כלי שיהו אוכלין ושומין ושמתים ויגיעיס
 בתורה ואינון אוכלין ושותין ופוחזים אלמא לאיסור מלאכה בחולו של מועל אינו אלא
 מלרבנן וכן(בפ״ב לף יב:) גט ובלבל שלא יכרן מלאכמו במועל ובעי עלה בגמרא כיון
 ומת מהו שיקנסו בנו אחריו את״ל צרם אוזן הבכור ומת קנסו בנו אתריו המס איסורא
 לאורייתא אלמא משמע לאיסור מלאכה במועל הוי לרבנן ומיהו יש ללחוח לאכיון
 מלאכתו במועל קאי להשתא מיהו ליכא איסור לאורייתא כיון ללבר האבל הוא ומיהו
 מכל הני ראיומ מיסתברא למלאכת מול המועל לא מיתסרא אלא מלרבנן והא לקאמר
 לקמן בריש פ״ב אלא אפילו בחולו של מועל לאיסור מלאכה לאורייתא כעין לאורייתא
 קאמר משוס לאסמכוה אקראי לאורייתא. אבל ימי האבל ליכא אסמכמא אלא מלברי
 קבלה שנאמר והפכתי חגיכם לאבל. והא לקאמר בפרק אין לורשין (לף יח.) אסיפה
 בשולו של מועל מי שרי לאו משוס לאסור מלאוריימא אלא כיון לכל הני קראי לרשינן.
 אסמכתא לאיסור לא מיסתבר ליה לאוקומי קרא בהליא למישרי מלאכת תול המועל.
 ח והא לאמריגן בשילהי פרק קמא לע״ז [לף כב.] גט כותי ה) ומיפוק ליה משום לפני
 עור לא תתן מכשול לענין מלאכח חול המועל משום לאסמכתא פשוטא היא וצלוקין
 מולין בה. ועול נ״ל להביא ראיה לקראי אסמכתא בעלמא נינהו לתינמ למאן ללריש
 וטוס השביעי עצרת לליליה מסרו הכתוב למכמים משום למקרא משמע לאסור במקצת
 מלאכה ולא בכל מלאכה הלכך מסרו למכמיס להתיר הנראה בעיניהם ולאסור הנראה
 בעיניהם אבל שאר תנאי ללרשו איסור מלאכה מקרא ומק״ו מנא להו למלק במלאכות
 ועול היאך לריש ממג המצות תשמור איסור מלאכה לחול המועל אלא רמז בעלמא
 לאסמכתא כללרש בת״כ משבמון לאין עולין באילן ואין רוכטן על גבי בהמה. ועול רבי
 יונתן לריש מק״ו לראשון ושטעי לאסור מלאכה בחול המועל האי ק״ו למיעקר קרא
 הוא לכתיב תג המצות לה׳ שבעת ימים מצות תאכלו ביום הראשון מקרא קולש יהיה
 לכס כל מלאכת עבולה לא תעשו והקרבתם אשה לה׳ שבעת ימים ביום השביעי מקרא
 קודש יהיה לכם כל מלאכת עבולה לא תעשו וכן כחיב נמי בחג הסוכות אלמא קראי
 מוכמי בהליא לשבעמ ימים לא נאמרו כ״א לאכילת מצה ולהקרבת אשה אבל מלאכה לא
 נאסרה כי אם בראשון ובשביעי אלא ולאי ק״ו ליתא אלא אסמכתא בעלמא לחזק לברי
 מכמים שאסרו מלאכת תוה״מ אבל התירו לבר האבל כלתנן: [דף ב ע״א] מתני׳ משקין
 טח השלמין במועל ובשביעימ בין ממעיין שיצא בתמלה ובין ממעיין שלא יצא בתתלה אבל
 לא ממי גשמים ולא ממי קילון ואין עושין עוגיות לגפנים: נמ׳ מאי משמע להאי שלתין
 לישנא לצחותא הוא לכתיב עיף ויגע וממרגמינן משלהי ולאי מאי משמע להאי טמ הבעל
 לישנא למתייתבא הוא לכתיב כי יבעל במור במולה ומתרגמינן ארי כמא למתותב עולם
 עם בתולתא יתותטן בנייכי. טת השלתין אין טמ הבעל לא מ״ט במקום פסילא שרו רבנן
 במקום רווחא לא שרו רבנן ואפילו במקום פסילא טרתא יתירא לא טרתינן לקתני אבל

 קרבן נתנאל
 פרק ראשון ה״נ אח חג המצות משמור שבעח ימיס: [א] תניא אידך־ בל םלאבת עבודה לא תעשו וכוי. פירש״י וסמיך ליה שבעת ימים תקריבו לריש ביה הכי לא חעשו שגעח ימיס ובחג הסוכות כמיב: ה׳׳ג אבל

 אץ משקין לא מימי גשמים: ה״ג ימומבן בגדך בניך: ה״נ לבני הרמן לסמופי נהרא: ה״ג שלא ישקו אמ השלה: ה״ג אמר רבינא האי מרביצא שרי למרביצי:

 א) נ״ל אי בשמיני כמ״ש בגמרא שס ע״ש. (יש״ש) כ) אף ששי עצור. צ״ל אף ששה וכן בסמוך. (לשיש) ג) סיס׳ חגיגה יח. (גליו!) ד< ר״ל ובאיסור לרבנן ליחא ולפני עור, וללא כר״פ בתוס׳ שס. או רר״ל לעלייהו ל״נ רבנן כיון דלא צייתי. (יש׳׳ש<
 ה) עי׳ גרא״ש פ׳׳ה לפ״ז לנס בדרבנן איכא לפני עור, וצ״ל להכא העמיק ל׳ המוס׳ חנינה יח והוא לא ס״ל כן, ועמ״ש בגליו! סוס׳ חגיגה שס עפ״ר נמיבופ המשפט סי׳ רלל, א״כ י״ל גס כונס הרא״ש כן ואינו סותר למ״ש בב״מ
 אלא לבשוע ל״ש לפני עור בדרבנן. (מהיש׳׳ס) ו) וחב״א עושין אח האמה במחלה גשביעיח ומחקנין כו׳ כצ״ל. (יש״ש) ז) פי׳ הראב״ד ז״ל שהיה רחוק הנהר בירס מהעיר כצ״ל, כי העיר היא מפא מחסיא. (יש״ש< ח< כי המפירה ההיא לא הימה

 אומנה כצ׳׳ל.(רש״ש)
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 ר־־נו משקין בית השלחין פרק ראשון מועד קטן אשר
ב ״ ף ח ע א ־ ד ״ ף ו ע  ד

 שמועה לליקוט עצמוח א״ר חגי והוא ששמע למחר אבל אס שמע בו ביום יש שמועה
 לליקוט עצמות וממאבל על הערב אע״פ שלא היה שס בשעת ליקוט עצמומ מניא ליקוט
 עצמומ אין אומר עליהם קינים ונהי אין אומר עליו לא ברכת אבלים ולא תנתומי אבלים
 אבל אומרים עליהם הלבריס ומה הן הלברים רבנן אמדן קילוסין פירוש מקלסין המת

 ומספרים כשבתיה ויש מפרשים קילוכןין להקב״ה שהוא ממית ומתיה:
 יא תניא (שמתות פי״3) אין מפרקין את העצמומ ואין מפסיקין הגילים אא״כ
 נתפרקו העצמומ מעצמן ונפסקו הגילים מעצמן. כל העצמות אלס מלקט תוץ
 מעצמות אביו ואמו לברי ר״ע נכ] פירוש לא ילקטן בידיו אלא אמרים מלקטין לו רבי
 יוחנן בן נורי אומר ליקוט עצמות אינו אלא משיכלה הבשר כלה הבשר אין הצורה נכרמ
 בעצמומ. מלקט אלם [ל] עצמומ שני מתים כאחל ונותן אלו בראש אפרקסל מכאן ואלו
 בראש אפרקסל מכאן לברי ר״י בן נורי ר״ע אומר סוף אפרקסל מתעכל וסוף עצמומ
 להתערב אבל מלקמין ונותנו בארזים. פי׳ סוף אפרקסל להתעכל ונמצאו עצמות ב׳ ממים
 מתערבין אלא מלקטן ונותן לכל אתל לעצמו בארון של ארזים. א״ר אלעזר בר צלוק כך
 אמר לי אבא בשעת מיתתו בתמלה קוברני בבקעה ולבסוף לקט עצמומ ומנם בארזים ואל
 תלקטם אתה בילך שלא יהיו בזויין בעיניך וכן עשיתי לו ד) נכנס יוחנן וליקט ופרס עליהן
מ] חפורים  את הפרקסל ונכנסתי וקרעתי עליהן ופירשתי את הסדין ונתתי עליהם [

 יבישים וכשם שעשה •לאבא כך עשיתי לו:
 יב בפרק מי שמתו (לף ימ.) המוליך עצמות ממקום למקום הרי זה לא יתנם
 בליסקיא ויניתס על גבי ממור וירכב עליהן מפני שנוהג בהן מנהג בזיון ואם היה
 ממילא מפגי הגנבים מותר. תניא באבל רבמי (פי״ג) המלקט עצמומ והמשמר עצמות
 והמוליך עצמות ממקום למקום פטור מק״ש ומן התפילין ומכל מצומ האמורומ במורה
 ואס רצה להממיר על עצמו הרי זה לא יתמיר מפני כבול עצמות רבי יותנן בן נורי אומר
 ירמיק ל׳ אמומ ויקרא ק״ש בן עזאי אומר אס היו בספינה מסלקן לצל אתל ויקרא רבי
 יצחק אומר של קרובים פטור ושל אחרים תייב רבן שמעון אומר בשבת תייב ובתול פטור
 רבי נתן אומר ה)(ב) אם יש [נ] חבילחו עליו ה״ז פטור ו) מפני שזיקח שמירמו ז) [עליו]
 ולא זיקת התפלה כתב הרמב״ן ז״ל והלכתא כת״ק לפטר בכל ענין בין בתול בין בשבת

 והנך תנאי כולהו יתילאי נינהו ולית הלכתא כתל מינייהו:
 ע לא יעורר על ממו וכו׳ א מאי שלשים יום לאמר רב כהנא ואמרי לה א״ר יהולה
 אמר רב מעשה באלם אמל שכינס מעות לעלות לרגל ובא ספק אתל ועמל על ביתו
 נטלתן אשתו ונתנתן לו ונמנע אותו האיש מלעלות לרגל באותו שעה אמרו לא יעורר
 אדם על ממו ולא יספידנו קולס לרגל שלשים יום ושמואל אמר [דף ח ע״ב] לפי שאין
 המת משתכח מן הלב עד לאחר שלשים יוס מאי בינייהו איכא בינייהו לעבד בתנס וכמב
 ה״ר יצתק גיאות ז״ל וכיון דטעמא נס] משוס עליימ הרגל שרי ב והקשה הרמב״ן ז״ל
 א״כ לימא איכא בינייהו בזמן הזה אלא אף בזמן הזה אסור אי משום דכל שבמנין [ע] צריך
 מנין אמר להמירו אי משוס דלאו דוקא משום עליימ רגל אלא נמי משום שמתמ רגל
 שאדם מקמץ מעות לצורך המועד ואמו לנטולי משמתמ הרגל והראב״ד ז״ל כמב וקי״ל
 כשמואל דגרס בירושלמי(הלכה ה) לא יעורר על ממו איזהו העירור מזכירו נין הממיס
 לא יספידנו 0 [איזה הספד שהוא עושה לו] קודם לרגל ל׳ יום זה העושה לו הספד
 נפני עצמו הדא דתימא נישן אנל נמדש מותר איזהו תדש תוך שלשים יום ישן אמר
 שלשים יום כלומר אס ממ לו ממ נמוך שלשים יום אפילו ערנ הרגל מומר לסופדו כדרכו
 מפני שהמרירות כנד הוא נלנו על מיתמ הממ ואין נו מוספמ מפני ההספד מזה נראה
 למפני צער המועל הוא כשמואל והרמכ״ן ז״ל כתנ כיון לקי״ל דהלכתא כרנ נאסורי
) ול״נ כיון לכתל ג  אין לשנומ כל זה מפני שיטמ הירושלמי אי אתיא כוומיה לשמואל (
 לישנא אמרה רנ כהנא נסמוך על הירושלמי להאי לישנא עיקר ואין אנו צריכין לסמור
 הכלל שלנו: מתני׳ אין תופרין כוכין (ותפירות) ז)[וקברות] נמועל אכל מתנכין אמ
 הבוטן ועושין נכרכת נמועל וארון עס המת נתצר רני יהולה אוסר אא״כ יש עמו נסרים
 אין תופרין כוכין נפ] פירוש להקנר נהן לאתר המועל וכן פירש״י שהיה לרכן לתפור

 דנל דבר שנמנין:

] ויוצאין אף על הכלאים. מאי שנא נתול המועל אמר רני יעקנ אמר רט א ״  [דף ו ע
 יומנן משום שכר פעולה למוזלי גנן:

 ח [דף ו ע״ב] מתני׳ רני אליעזר נן יעקנ אומר מושכין אמ המיס מאילן לאילן ונלכל
 שלא ישקו כל השלה כולה. זרעים שלא שמו לפני המועל לא ישקם נמועל
 ותכמים מתירין נזה ונזה: נמ׳ אמר רכ יהולה אם היתה שלה מטוננת מומר מניא נמי
 הכי כשאמרו זרעיס אסור להשקותן כמועל לא אמרו אלא זרעים שלא שתו לפני המועל
 אנל שמו לפני המועל מומר להשקומן כמועל ואם הימה מטוננת מומר ואין משקין שלה
 גריל נמועל וחכמים מתירין נזה ונזה אמר רנינא ש״מ מלרננן האי תרטצי שרי לתרנוצי.
p מאי טעמא אפלא לשוויי חרפא הכא נמי אפלא לשוויי חרפא פירש רש״י  שלה גריל [
] שמע מינה מסיפא לנריימא שממירין שלה גריל חרטצא גינה לישנא אחרינא נוהגין ג ] 
 היו להשקוח השלה לאחר קצירה מיל לפי שיוצאין נו ירקומ וכשמשקין אומו ממהרין
 לצאח אוחן ירקוח. חרפא כלי שיהא חריף וממהר לנשל פירוחיו ושרי ליה ולא משוס
 פסילא לנשלה הנעל ליכא פסילא ומרניצא נמי משקי ליה לשם הרווחא לשוויי חרפא
 וה״ר אלפסי ז״ל כמנ ומסמכרא להלכמא כרט אליעזר נן יעקנ [7] לאע״ג להוא יחיל
 נמקוס רניס להא שמעתמיה לרנ יהולה כוומיה אזלא לאמר ואם הימה שלה מטוננמ
 מומר. [ה](א) א) והא ללייק רנינא מלרננן ואמר ש״מ האי תרניצא שרי למרנוצי נתולא
 למועלא. מקשי ליה שלה גריל מאי טעמא לא אפלא לשוייא תרפא הכא נמי אפלא לשדי
 תרפא ולא פריק וכן פסק הרמנ״ס ז״ל(פ״ת מהל׳ יו״ט ה״ג) ב) ג) אכל לפרש״י שפי׳
 שלה גריל מ״ט לא הוא סיומא למילמא לרנינא הוה מסתנר להלכה כמכמים כיון לרנינא
 להוא נתראה מיימי ראייה ממילמייהו. ולנד ה״ר אלפסי עיקר לנירושל׳ נפ״נ לשניעימ
] והא לקחני חכמים ממירין נזה ונזה מפרש נין ו  (הלכה י) מוכת לרבנן אסרי הרכצה [
 ששמו קולם הרגל בין שלא שמו בין באילן בין בזרעים: מתני׳ צלין אמ האישומ ואמ
 העכברים בשלה האילן ובשלה הלבן כלרכו במועל ובשביעית רבי יהולה אומר בשלה
 האילן כלרכו ובשלה הלבן שלא כלרכו ומקרין אמ הפירצה במועל ובשביעימ בונה כלרכו:
] תנו רבנן כיצל כלרכו מופר גומא א ״  נמ׳ מאי אישות בדה שאין לה עינים. [דף ז ע
 ומולה בה מצולה וכיצל שלא כלרכו נועץ שפול ומכה בקורלום ומרלה אמ האלמה
] מניא כשאמרו בשלה הלבן כלרכו לא אמרו אלא בשלה לבן הסמוכה לשלה ז  מתתמיה. [
 אילנוח שמא יצאו משלה לבן ויחריבו אמ האילנומ. ומקרין כיצל מקרין אמר רב יוסף
 בהוצא ולפנא. בממנימא חנא צר בצרור ואינו טח בטיט אמר רב חסלא לא שנו אלא כוחל
 גינה אבל כוחל חצר בונה כלרכו ולוקא בונה אבל סומר לא ונוהל גוהה סומרו ובונהו

 כלתניא כותל הגוהה לרה״ר סומר ובונה כלרכו מפני הסכנה:
 ט מתני׳ [ח] רבי מאיר אומר רואין את הנגעים להקל אבל לא להתמיר ומכמים

 אומרים לא להקל ולא להממיר:
 י [דף ח ע״א] ועוד אמר ר״מ מלקט אלם עצמומ אביו ואמו מפני ששמתה היא לו
 רט יוסי אומר אבל הוא לו ולא יעורר על ממו ולא יספילנו קולס לרגל
 ל׳ יום וקי״ל לר״מ ור׳ יוסי הלכה כרכי יוסי: נמ׳ מניא המלקט עצמות אביו ואמו
ט] אפילו  ה״ז ממאבל עליהן כל היום כולו ולערב אין ממאבל עליהן אמר רב חסלא [
 צרורין לו בסדינו ולאו לוקא אביו ואמו אלא על כל הקרובים נמי מחאבל ביום ליקוט
 עצמותיהם בכל לברים הנוהגים באבל בכפיית המטה ועטיפת הראש ונעילת הסנדל
 ומשמיש המטה ורחיצה וסיכה. לתניא באבל רבמי (פי״ב) כל שקורעים עליו במיממו
 קורעים עליו בשעת ליקוט עצמומ וכל מי שאינו מאתה בשעת מיתתו אינו מאתה בשעח
 ליקוט עצמומ. ירושלמי(הל׳ ה) בראשונה ני] היו קוברין אומו במהמורות נתעכל הבשר
 מלקטין העצמות וקוברין אותן בארונות. אומו היום היה ממאבל ולמתר היה משמת שנצלו
 אבותיו מן הלין. מניא באבל רבמי (שס) ליקוט עצמות אינו אלא יום אתל לפיכך אין
 מלקטין אותן עם משיכה ר״ש אומר היה עומל ומלקטן באותו היום ותשכה מותר טוס
 שלאמריו ואין עומלין עליהם בשורה ואין אומר עליהן ברכמ אבלים אבל אומר תנתומין
 לעצמו ואין מברין עליו בתבר עיר אבל מבדן עליהן בתוך ביתו. ירושלמי (שם) תני אין

ח א מאי שגא שלשיס יוס אמר רב כהנא: ב משוס עליית התל שרי בזמן הזה והקשה הרמב״ן וכו׳ משוס ״ ב ת ה ו ה ג  ה

 נתנאל
. ן בדדבו ו בשדה לג  להא דקתני בברייתא שדה גריד אסור הוא לכ״ע: [ז] תניא ־־שכ״א אומר כשאמר
ץ את א ו  וקאי אח״ק למחני׳ להלכמא כווחיה לגי׳ הרי״ף שגורס ר׳׳י במקום חכמים: ןח] ר״מ אומר ר
 הנגעים. לרך הרי״ף להעתיק המשנה כצורתה עם היות שהוא לבר שאין נוהג אגב גררא: [ט] אפילו
ט אין ממאבל עליו לערב. כ״כ המוס׳ לחל פי׳ וכן פי׳ בו רבינו בשם ן לו בסדינו. כלומר אפילו ה  צרודי
רג  ר״מ לקמן מוך סי׳ ק״ג לקאי רב חסלא אסיפא. ומזה השיג רבינו לקמן סי׳ הנזכר על ר״מ ממטנבו
 שרצה לומר למלקט עצמוח אביו ואמו כל זמן שלא נקבר יש לו לין אונן ונוהג אנינוח ע״ש: [י] ה׳׳ג
 היו קוברין אוחו במהמורוח. עניינו בורומ עמוקים ובמהליס סי׳ ק״מ במהמורומ בל יקומו. וללא כפירש״י
רוש לא ילקטם בידיו שמא עדיין לא נתעכל הבשר. ויהיה צורחו ניכרח ויראה כבזיון אביו  שה: נכ] פי
ע לר״י בן טרי. וללברי ״  וע״ז פליג ר״י בן נורי ואומר שאין צורחו ניכרמ. ובמסחא שלפנינו מהפך לברי ר
 הטור אין נפקומא שכמב לפי גירסמו וגי׳ רבינו אע״ג לקי״ל הלכה כר״ע מחבירו מסחבר טעמיה לר״י
: [ל] ה״ג עצמוח שני ממים כאממ ונוחן אלו בראש אפיקריסין מכאן ואלו בראש אפיקריסין ועי׳ י  בן מר
 בפ׳ אלו מגלחין סי׳ צ׳ ובערוך ערך אסיקריסין: ןמ] חפורים יבשים. ר״ל צרורומ אדמה: ןנ] חבילתו
 המשא של עצמות. חבילה לשון משא בפי איזהו נשך לף ע״ב המוליך חסלה ממקום למקום ושלהי מסכחא
ץ אחר להתירו. כליליף  זו ווי לחבילא: נס] משום עליית הרגל שרי. ר״ל בזמן הזה: [ע] צר־ך מנ

: ״ף  בפ״ק דביצה: ןפ] פי׳ לחקגר כחן לאחר המועד כן פירש הרי

 קרבן
ט לאפלא ״ ויי ח-פא. כך היא גירסמ רב אלפס אבל לפירש״י הגירסא שלה גריל מ  [3] מ״ט אפלא לשו

רץ שדח נריד לרש״י ס״ל  משוי לה חרפא ה״ג אפלא משוי לה חרסא: ןג] ש״מ מם־פא דנר־יתא שמתי
 הא לקחני בברייחא וחכמים מחירי! בזה ובזה. היינו שלה גריל וזרעים שלא שחו לפני המועל:
ו״ט סי׳ ז׳ להלכה כרבים נגל  [ל] דאע׳׳ג דחוא יח־ד במקום רכים. הרי״ף לשיטחו אזיל שפסק בפ״ק לי
:  ר״א בן יעקב. אבל רבינו מסיק שם להלכה כראב׳׳י אף נגל רבים ועיין מ״ש בפי מקום שנהגו סי׳ ח׳
 ןה] ח״ג והא ללייק רבינא ואמר ש״מ האי חרביצא שרי צריך ביאור לגירסמ רב אלפס מהיכא שמע רבינא
 הך לינא. וצ״ל כפי׳ הר״ן חרביצא הוא גן באחורי הבמים שזורעים שם ירקוח לריח ולמראה ויספיק לו
 בהשקאה מועטת כעין ריבון מפני שצל הנחלים מגין עליו מן הרוח ומן השמש וכשמשקיס אוחו כל צרכו
 יום א׳ יספיק לו ג׳ או ל׳ ימים והוא כעין שלה מעוננח שהוא מוחר. א״נ כפי׳ ר״ח האי חרביצא שלה
 בור שכבר השקוהו קולס מוחר להשקוחו במועל לזורעו אחר המועל לסבר ליה כראב״י לאמר זרעים ששחו
 לפני המועל והיינו מרביצא שהרביצוהו קולם המועל ע״כ. וסי׳ זה קרוב ללישנא אחרינא שהביא רבינו
 בסמוך: הי׳נ שלה גרילא מ״ט הוא סיומא למילמא: [ו] והא רקתני וחכמים מתיר־ן כוח וכזה מפרש
 וכוי. הוכרח לפרש כן לאי רבנן פליגי אשלה גריל כסירש״י א״כ ללילהו מרביצא נמי שרי ובירושלמי מוכח
ט אסור מאן ״  לרבנן אסרי הרבצה ועול לאי פליגי אשלה גריל מאי פריך המלמולא על רבינא שלה גריל מ
 מוכח לראב״י אוסר בשלה גריל אימא בהך מלמא סבר כמכמיס לבריימא למחירי! שלה גריל אע״כ צ״ל

ת שמואל ר א פ  ת
ן בזה וכו׳ מפרש בין ששחו וכו׳ וכלמסיק הרא״ש בשם הירושלמי שם בין שלא ד ד כוי. ר״ל לגם רבנן ס״ל לשלה גריל אסור והא לקחני חכמים מחי ) והא דדייק רב־נא וכו׳ מקשה ליח שדח ג־י א ן ( ו ש א ק ר ר  פ
מ מצל שמירח המח הוא ״ ר מ ר מטעמא שמשמר אח הממ אף שמצל המכילה לא היה פטו  שחו בין באילן בין בזרעים וכו׳ ובשלה גריל אסור גס לרבנן וכנ״ל: (ב) אם יש חבילה עמהם כוי. פי׳ אם יש עליו משוי פטו
) ול״נ כיון דכחדא לישנא אמר רב כהנא וכר. גירסח גמרא לילן ג ר כנ״ל פי׳ וצ״ע ובספר חורח אלם לף פ׳ איחא אם יש קבלה עמהם וכו׳ ולא ילעחי לפרשו: ( ר וה״ה מצל המח בעצמו ג״כ לא היה פטו  פטו

 אמר רב כהנא אמר רב ואם כן אץ מכאן ראיה כלל וק״ל:

 א) והא דדייק רבינא ואמר כו׳ כצ״ל, וחיבת מדרבנן למחוק, וכן ליחא ברי׳׳ף. (וש״ש< ב) וע״ש בכ״מ. (גלי״פ) ג) אבל לפרש׳׳י שפי' שדה גריל מ״ט הוא סיומא כו׳ כצ״ל, וחיבת לא למחוק. (רש״:) ד) נ״ב ובמס׳ שמתוח גרס אפיקורסי[ וכו׳ וקרעתי
 עליהן ונחמי עליהן חפירין ינשיס עכ״ל המ״ס, וכצ״ל כאן. (ל״י ליפשין< ה< נ״י אס יש חבילה עמהן פטור מפני שזיקתו שמירחו אבל לא זיקח חבילה. (מ״׳׳ס) ו) ג״ב נ״ל שזיקת שמירחו, ר״ל כשהוא קשור בעצמו הוא משומר וא״צ שמירה כ״כ לכך

 חייב נק״ש. ואין זיקמ חבילה, ר״ל כשהוא קשור עס חבילה סחורה אחרח אינו משומר לכך השומר פטור מק׳׳ש. («פל״מ< ז) ני׳ ק״נ. (גליי1<
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 יביש משקין בית השלחין פרק ראשון מועד קטן אשר
 דף י ע״א

 חל יומא לא משהי איניש נפשיה [ל] ולאין מערכין שמחה נשמחה מנא לן לכמיב ויעש
 שלמה אח החג וגוי שנעמ ימים ושנעח ימים ארכעה עשר יום מכלי כחינ ארנעה עשר
 יום שנעמ ימים ושנעת ימים למה לי ש״מ הני לחול והני לחול כחינ ניום השמיני שלח
 את העם וכתינ ניום שלשה ועשרים לתלש השניעי שלת אמ העם מכאן למלמיל שנפטר
 מרנו ותזר ולן נאומו העיר שצריך ליפטר ממנו פעם שנית: [דף ט ע״ב] מתני׳ ועושה
 אשה מכשיטיה נמועל ר׳ יהולה אומר לא תסול מפני שניוול הוא לה: גמ׳ מ״ר אלו
) שערה מעל פניה ומעכרה סכין על פלחת׳  תכשיטי נשים כוחלת ופוקסת ומענרמ י
ה וא״ל מעכרת סכין על פניה של מטה*: ״ ה נ  ה

ל אשה כסיד כמועד אפילו מסירתו לאחר ttt [דף י ע״א] מתני׳ ההלייט מופר ותסו ( ו * 

 המועל. מא״ז: כלרכו והאומן מכליב:

 נמ׳ היכי למי הליוט אמרי לבי רבי ינאי כל שאינו יכול להוציא מלא מתט כאתת רני
 יוסי בר מנינא אמר כל שאינו יכול לכוין אמרא בשפת מלוקו ולא אפסיקא הלכמא כמאן
) הלכך המכיר בעצמו שהוא יולע באמל מאלו לא ימפור במועל מאי מכליב רבי  ג) י
 יוחנן אמר מפסיע רבה בר שמואל אמר שיני כלבתא הכא נמי לא איפסיקא הלכמא כמאן
 הלכך אומן הצריך למפור לצורך המועל יעשה כשומרי שניהם תפירות רמבומ וחפירה
 הגה״ה אתמ למעלה ואתת למטה כשיני הכלב*:

 *אפילו אם נקרע כגלו ואס לובשו ט יהיה נקלע יז ולומר לאומן נכרי לתפור לצורך

י המועל אסור לכל שאינו עושה אינו אומר ״ ו ע ל י פ א ' י 1 , ש י י פ ש ו מ א כ ל י א ו פ מ  יותר אשיי ל

: לנכרי ועושה כלאמר לקמן בפרק מי ז " א • מ ד כ  נ

(דף יב.) הלכך אין לומר לנכרי למקן לו מנעליו ומלבושיו שהן קרועין ואין להתיר  שהפן
 מטעס זה משוס להוי כלבר האבל שאם לא יתקנם יתקרעו יותר ויתקלקלו לכה״ג לא
 מקד לבר האבל אלא כי הני לפרק מי שהפך(לף יא.) זימיו ויינו ושאר לבריס לתניא
 בגמרא שיתקלקל עיקר הענין אבל בשביל מיעוט מוספמ קלקול לא מיקרי לבר האבל
 ואמרינן נמי בפרק מי שהפך(לף י3.) הלכומ מועל עקרות הן ואין למרות זו מזו וכן
 מצאתי כתוב בשם ריב״א לאסור לתקן מנעלים בתוה״מ והביא ראיה מהא לאמרי׳ בפרק
 מקום שנהגו(לף נה:) רבי יוסי ברבי יהולה אומר אף הרצענים שכן עולי רגלים ממקנים
 מנעליהם במש״מ ומשמע לוקא עולי רגלים הוא לשרי אבל לשאר בל אלם שנקרעו
 מנעליו אסור לאי הוה שרי לכל אלם ה״ל למימר שכן מומר למפור מנעלים במולו של

 מועל כלקאמר התם שכן הליוט תופר כלרכו בתול המועל:
 יח מתני׳ מסרגין את המטומ רבי יוסי אומר ממתחין הרב אלפסי הביא זאת המשנה
 כצורתה ר״ל להלכה כרבנן ואע״ג לתניא בגמרא מסרגין אמ המטות ואצ״ל
 שממתחין לברי ר׳ מאיר ור׳ יוסי אומר ממתתין ואין מסרגין וקי״ל ר״מ ורבי יוסי הלכה
 כרבי יוסי מ״מ [ר] מלסמס לן לבד ר״מ במתני׳ משמע שהן עיקר ואסיקנא בגמ׳
 למסרגין היינו שמי וערב ושרי ליה ר״מ בלא שינוי לתשיב ליה לבר האבל: נמ׳ תנא
 ושוין שאין מפשילין מבלים במועל: מתני׳ מעמילין תנור וכיריס וריחיס במועל ר׳
 יהולה אומר אין מכבשין את הריתיה לכתתלה פי׳ בתחלה חלשה אבל ישנה מכבשין
 נש] מאיתא בברייתא בגמרא כתב הראב״ל ז״ל ומסתברא מלקאמר רבי יהולה אין
 מכבשין מממלה מכלל לרבנן שרו אפילו שלשה ןמ] ועול מלקתני בברייתא רבי יהולה
 אומר משמע לפליגי רבנן עליה ואיח להו לאפילו חלשה מכבשין ומעמילין לקאמר מ״ק
 היינו לממקנין אומו יפה על עמלו בלי להשממש בהן והלכה כמ״ק: נמ׳ מאי מכבשין
 אמר רב יהולה מנקר ריתיא רב יתיאל אומר בת עינא כתב הראב״ל ז״ל לרב יהולה
 אומר לוקא מנקר רימיא למעשה הליוט הוא אבל 3מ עינא לא למעשה אומן הוא ורב
 יחיאל אומר במ עינא וכ״ש מנקר רימיא והלכה ברב יהולה מלררש רב תמא נוקרים
 ריחיא במועל ומכלי רב חמא הלכה למעשה אתא לאשמועינן ואם איתא לבת עינא נמי
 שריא איבעי ליה למימר נוקדן רימיא ועושין לה 3מ עינא ומנקר רימיא מוחר בין חלשה
 בין ישנה כתנא קמא לפליג עליה לר״י להא רב שמא לריש נוקדן ריחיא ולא מפליג

 בין חלשה בין ישנה. לרש רב חמא נוקדן ריחיא בחול המועל:
 יט ומשום [א] רכינו אמרו סוס שרוכב עליו ותמור שרוכב עליו מותר ליטול צפורניו
 בחולו של מועל (לף י ע״ב] אבל ממרא לדמי׳ לא ומייד באלם שרגיל ברכיבה ולא

 דף ט ע״א
 כוכין להיות מזומנים לצורך מתים שימותו לטרתא יתירא הוא והא לאמריגן בעלמא (ביצה
 לף ו.) לאפילו ביו״ט שני ימעסקו בו ישראל ה״מ לטלטול או שאר לברים שאין בו טורת
 כגון לכבסו או לגזוז שערו אבל שפירה לא ולבדו ממוהין שהד פירש תחלה אין חופרין
 כוכין וקברות שיהיו מזומנין לצורך ממים שימומו ומה שייך להביא על זה ממ ביו״ט שני
 יתעסקו בו ישראל להיינו לקוברו בו ביום ועול מה שכתב אבל שפירה לא משמע שאין
 לחפור קבר ביו״ט שני והא לימא ליו״ט שני לגבי מת כתול שויוה רבנן ואפילו למיגל
 ליה גלימא ולמיגז ליה אסא וכ״ש לחפור לו קבר [צ] ונ״ל ליישב לבדו שהיה קשה לו
 מ״ש מיו״ט שני שאם ממ ביו״ט שני סמוך לערב שאין שהומ לקוברו ביום ואפילו הכי
 יחעסקו בו ישראל ביום לצורך קבורח חול וכן בחול המועל היה ראוי שיהא מומר לחפור
 קברים לצורך קבורת חול ומיק לבכי האי גוונא לא המירו אלא טלטול ולברים שאין בהן
 טורת אבל תפירה לכיון לאין שהות ביום לקוברו גם לא יעשה הקבר ביום וגס אסור
 למיגל ליה גלימא ולמיגז ליה אסא ביום וכן במועל נמי אין לתפור קברים לצורך תול
 ומלבדו למלנו אם מת ביו״ט שגי ואין רוצין לקברו בו ביום שאין עושין שוס לבר איסור
 מלאכה בהן ביוס ויראה לאפילו ע״י נכרי אסור. וממה הראב״ל ז״ל אם לצורך אמר
 המועל הוא למה מחנבין אומו במועל שהרי אמרו מרתיב ומאריך בו במועל ופירש
 הראב״ל ז״ל ללקבור בו במועל איירי ואפ״ה אין חופדן אוחו לכחמלה במועל מ״ט

ה ״ ה ג  משום לאפשר ליה בנברכח והוא הבקיע ה
מ אין לאסיר למי לעשות קכר קטע משוס ״ מ ו ( ה  שהוא בעין קברות שלנו *ירושלמי (הלכה *
 ו) עושין נברכמ במועל זה הבקיע וכל דהירישלמי לא אתא לאפיקי קכר קטע כקרקע כמה
 שהוא מושב נקרא בקיע כי זה הבקיע אין שאנו עישין אלא דוקא כוכין או קכר כנין. מהל׳

: ם ״ י ה  עושין אותו קבר לעולם אלא לשעה [ק] כמו מ
 גר ותושב והיינו מהמורות לאמרן לעיל (סימן י) וזה שממ במועל נותנין אותו לתוכו
 על אחר המועל שמופרין לו כוך או בונין לו קבר לפי מולו ולא מסתבר כלל בפירושו
 כי גנאי גלול הוא למח לפנוחו מקבר לקבר קולס שנחעכל הבשר וראוי הוא להחיר צורך
 קבורה יומר מהיחר לבר האבל ומה שממה על החינוך חירץ הרמב״ן ז״ל לפי שהכוכין
 והקברומ צרכי רביס הן רבים שמו רבים ישמו ובצרכי רבים כמבמי למעלה (סימן ו) לאין
 עושין אוחן בחחלה במועל כשאין צריכין להם במועל כמו אין חופרין בורוח שיחין
 ומערוח של רבים במועל כשאין צריכין להם במועל אבל חוטטין אומן אע״פ שאין צריכין
 להן על לאתר המועל והתינוך למיא לתטיטת בורות: נמ׳ אבל מחנכין אח הכוכין כיצל

 ממנכין א״ר יהולה שאס היה ארוך מקצרו במתניתא תנא מאריך בז ומרתיב בו:
ד וארון עם המת בתצר מנינא להא למ״ר עושין כל צרכי הממ גוזזין לו שערו  י
 ומכבסין לו כסותו ועושין לו ארון מנסרים המנוסרים בעיו״ט רשב״ג אומר אף
 מביא עצים ומנסרן בצנעה בתוך ביתו והלכמא כרשב״ג לסתם מתנימין כוומיה. ירושלמי

 (הלכה ל) הלא למימא בממ שאינן הגה״ה
ק *ימה שנהנו עחה לחקן הארון כחצר כימ הכנשמ ן ש ן 3 ל י פ ס א ן מ ו פ ח מ מ ל נ ב ם א ס י ן פ  מ

י , ז י אע״ג שהמח כחצר אחרמ מיתר כלאיתא טרושלמי י י _ 

1 שהכאתי לכמת מפורסם שרי יליכא חשלא שיאמרי מ י י ( 5 ס ח י P ל  *כל למך רבי תנינא «
^ לצורך עצמו הוא עושה ועכשיו שאני ממי מעט י  אלון בשוק והכצ מילים שלא 'VP לו א
 ולכוותי׳ לא יחצוב לו אבנים מן ההר הא וכשיש מת כעיר הכל יולעין כל המתים חשוטס כממ

 חצובות מן ההר פלוגתא לרבי יהולה ורבנן מפורסם מהלכות מהר״ס:
 פירוש הא חצובוח מן ההר אלא שצריך לחלקן ולרבען או לחלק א׳ לשנים או לג׳ לומיא

 לארזים לנסר:
 טו מתני׳ אין נושאין נשים במועל לא במולומ ולא אלמנות ולא מיינמין מפני ששמחה
 היא לו אבל מתדר הוא את גרושתו א) [ירושלמי] הלא למימא בגרושה מן הנישואין
 אבל מן האירוסין לא מפני ששמתה היא לו: נמ׳ וכי שממה היא לו מאי הוי אמר רב
 יהולה אמר שמואל לפי שאין מערכין שמתה בשמשה ואמר רב לניאל בר קטינא אמר
 רב מנין שאין משאין נשים במועל שנאמר ושמתת בתגך ולא באשתך עולא אמר מפני
 הטורת ר׳ יצתק נפתא אמר מפני בטול פריה ורביה. מניא כל אלו שאמרו אסורין לישא
 אשה ברגל [דף ט ע״א] מותדן לישא ערב הרגל ללמ״ל משוס שמחה עיקר שמחה תל
 יומא ולמ״ל משום טרחא עיקר טורח תל יומא ולמ״ל נמי משום פריה ורביה משוס

 ס״ל דאין מערכין שמחה כשמחה ואין לעשוח סעולח פורים כשכח ע״ש. ועם זה מיושכ קושיח מהרש״ל
 בכתובות לף מ״ז כמוס׳ ל״ה למסר להחס פריך למ״ל אין מערכין שמחה כשמחה. וכרייחא ללקמן אסיא כמ׳׳ר
 כמגך ולא כאשמך ולליליה אפי׳ נשואין כלא סעולה אסור ואין להקשות מהך כרייחא למ״ל אין מערכין. להך
ל ס״ל כהך ברייחא בס״ק לחגיגה לף ח׳ ללריש ושמחח בחגך למעוטי עופוח ומנחוח. ומ״א סי׳ מקמ״ו  מ״
 סק״א מי׳ בהיפך. ולימא חלא ללליליה קיס ליה להחוספוח להלכה כמ״ל אין מערבין והוא נגל מוס׳ להכא
 ל״ה הנ״ל. ועול שהסוס׳ מסופקים אס עושין סעולח פדיון הבן במועל. ולפי מה שמפרש שמחמ הסעולה
ל זה יש למעט נמי סעולמ פליון הבן: ה״ג ומעברח סרק  שאחה עושה לצורך הרגל בשר ויין ולא באשחך ע״
 על פלה וא״ל: [ר] מרמתם לן דבר־ ר״מ במתני׳ משסע שהן עיקר. וא״ח להוי סחס ואח״כ מחלוקח להא
מ מהני סחס להיוח רבים והוי רבים ור׳ יוסי והלכחא כרבים כח״ק להיינו ר״מ.  ר׳ יוסי פליג עליה. י״ל רמ״
יתא כגמרא. ואין נראה לומר לבגמרא ממיר ישנה  ועי׳ חיס׳ ריש מסכת ביצה ל״ה גבי: נש] בדאיהא כברי
: [ת] ועוד מדקתנ• כברייתא  משוס ר״א קאמר. והא משמיה ליליה כי למה נלמק לעשוח מחלוקח חנם מוס׳
 ד׳ יהו־־ה אומר. מפני שיש ספרים לגרסינן במחט׳ ר״י אומר מכבשין אמ הרחים. וה״פ לח״ק שרי העמלה
 בעלמא שאין זה בנין גמור וה״ה לאסר כטש טן במלשה בין טשנה ור״י שרי כטש בישנה. ולפ״ז אין ראיה
 מממני׳. מ״ה מסמייע מהבריימא שהגי׳ לילן בממני׳ עיקר. וזהו שמסיים ומעמילין לקאמר ח״ק היינו למתקנן
 יפה על עמלו כדי להשממש בהן וכ״ש למכבשין אפילו חלשה לאפוקי לגי׳ אמרינא מעמילים היינו העמלה כל

: על ׳מ: ה׳׳ג שמוחר למוכרה בחולו של מו : [א] ומשום דכינו. ובגמ׳ משוס ר׳  להו

 קרבן
ו״ט סי׳ י״א וז״ל אין לעחי מסכמח כלל  [צ] ונ״ל ליישב דבריו שהיה קשה לו. וראיחי במהרש״ל פ״ק לי
 לפירושו. חלא למנ׳׳ל לרש״י הא דקאמר מח ביו״ט שני איירי אפילו מח סמוך לערב ואין שהומ לקוברו. ועול
 הא רכ אשי לקאמר למיגז גלימא ואסא ע״כ לא איירי כסמוך לערכ. אלא איירי במח שקוברין בו טוס ורבא נמי
 איירי ככה״ג. וע״ק אפילו לפי פירושו. מ״מ אינו לומה לעכ״פ ככר שכיכ המח כיו״ט. אלא שאין שהוח מש״ה
 כל שנוכל לעשוח כלי להקליס הקבורה למחר עבלינן אכל לחפור כוכין וקכרוח לצורך שעדיין לא מחו אשור.
 ועוד לא״כ לברי רש״י סמרו אהללי להכא פי׳ דוקא טלטול ולבר שאין טורמ. ובביצה פירש״י אפילו לחצוב לו
 קכר. אלא נראה כעיני לט״ס הוא ברש״י וצ״ל א׳׳נ איירי במחיס שכבר מחו והא לאמרי׳ בעלמא כוי עכ״ל
 וכקל יש ליישכ כל הקושיות ולו״ק: נק] כמו גד ותושב. לאמר אכרהס למי חח גר מארץ אמרח ונחיישכחי
 עמכם ומושב זה נמי לשון גירות ישיכה כעלמא ולכך אין לו קכורמ משפחה כמו הס. ולפי מלרש אגלה מושכ
: [ר] ודאין מערכין שמחה כשמחה מנ״ל. מל׳ זה  ממש קאמר ונראה לאגר וחושב לכחיכ ויקרא כ״ה רמז
 משמע לקים ליה לרטנו כמ״ל אין מערטן שמחה בשממה אבל מוס׳ ל״ה מפני כמט ז״ל ונ״ל לקי״ל כרב אשי
 ללריש בחגיגה בפ״ק בחגך ולא באשמן ואינו אסור לערב שממה בשממה. רש נ״מ בין הנך מרי טעמי אי נשואי!
 כלא סעולה אסור למ״ל ולא כאשחך אסור ולמ״ל אין מערכין שמחה כשמחה אינו אלא נשואין כסעולה. ולקמן
ו נראים כסומרין. וצ״ל  בסרק אלו מגלחין סי׳ ע׳ מייחי ברייחא לאפילו נשואין כלא סעולה וא״כ לכרי רטנ
ף מקראי לשלמה ולא צריך לרשח  לסכרחו להך מ״ל ולא כאשחך ס״ל נמי לאין מערכין שמחה בשמחה כדלי
 כשגך ולא כאשמך אלא לנשואי! כלא סעולה ללא כמ״ש מוס׳ וכן מצאמי כס״ח א״ח סי׳ חרפ״ח ללרכ אשי נמי

 א) ירושלמי הדא דתימא כו׳ כצ״ל. ורש״ש< ב< בגמרא וגרי״ף איחא סרק על פניה וכ״ג בק״נ. >נר״׳פ) ג) לא דק כמ״ש גמור וקציעה [או״ח סי׳ חקמא], לענ׳ץ) ד) עי׳ בהגר״א או״ח סי׳ חקמ׳׳א סק׳׳ז ומפני שנשתבש שס בדפוס ראינו להציג כאן ע״ס
 כחי״ק וכצ״ל, דהיינו כדברי שניהס דכל שמשנה מומר(מפרש כאן דברי הש״ע כמ׳׳ש בב״י לדעת הרמג״ס דהני אמוראי שבנמ׳ לא פליגי ומ״ש בש״ע וחפירה כו׳ ר״ל או תפירה ולכן שינה מלשון הטור שכתב ונס תפירה כוי). (ליקוט) דהיינו כוי.
 ר״ל שניהם דוקא (כאן מפרש כסשטומ לשון הש״ע) דלא שייך כאן להקל כנ״ל(ככי״ק שס בליקוט שנדפס בסי׳ מקל״מ סק״ג) וכ״כ המרדכי והג״מ וש״פ ונס ברישא סמס אומן מהיר יעלא״ש (ע״כ).(חל״״ ה) ולפי דבריו מיישב במה שהקשה

 הרא״ש וכמנ דלא מיססכר וכוי, ועיין בסיס׳ נדף ח׳ נד״ה אין סופרי! טכין. (אי״צן י) והיינו דפסק כמ״ק דפליג אר״י, אבל הרמכ״ס ז״ל סובר דס״ק לא פלע אר״י ואסור נה״ג, עיין נסי׳ חקמ״ו מזה [ועי׳ בהגר״א שס ס״ק ז׳]. (אל״צ)
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 דבינו משקין בית השלחין פרק ראשון מועד קטן אשר
 דף יא ע״א

 בזול ולא ימצאו אחר המועד ואף השיירוח קונץ עמה הסחורות ביוקר קונין מהן ומוכרין
 להן דמניעח הריוח הוא הפסד כיון דדבר שאינו מצוי הוא:

ד י) ועל שמלוין לנכרי ברבימ כמב ר״י במשובה שלא היה נראה לר״מ לאסור משוס  כ
ן אלא משא ומתן של סמורה ולא הלואות והא דרבינא מסיק דמי בבני ג  פרקמטיא [
 אקרא דשנוותא ולא הוי שרי ליה רב אשי אלא משוס דבמר הכי לא משכת להו אלמא
 אפילו פרעון הלואה אסור וכל שכן להלוות אותה הלואה היתה כעין פרקמטיא שהיה
 מלוה להס מעומ והיו נומנין לו יין בפרעון והיה משתכר בו כדאיתא בפרק איזהו נשך
 (דף עג:) רבינא הוה יהיב זוזי לבני אקרא דשנוותא ושפכו ליה טפי טפיימא אמא לקמיה
 לרב אשי א״ל ומי שרי הכי א״ל אחולי קמתלי גבך והיינו עובדא דהכא אבל הלואה אינה
 הגה״ה כעין פרקמטיא ושרי * וכמב ר״י ז״ל
פרעץ לקבל מישראל מאחר שהיה ד׳ח ממיר ורוב בני אדם  *יישב״ס כחג ירא אני להקל. י

. . י 4.1״. י n ״ 4 ל 11v־^ ע ו מ ו כ מ ד כ ע ו מ י ה ח ה א ט י ע מ  היצוא דמצי למיפר

כ מהגיס בו הימר אץ בידי לאסור להם י י מ ד ש כ ל נ ל ש 3 ר א ו ס א ל ל ה נ י י א  א

ד והמממיר על עצמו מבא עליו ברכה ע ו מ ן 3 ל 3 ק 'ש״, ל ר ר י ת ן מ ט ש א מ ל ל 3 א ר ש י  ל

] ואני רגיל לומר למלוים בחול המועד ל  ורשנ״ם אומר לישר כח המחמיר. מא״ז: [

 שיקבלו הרבימ של שבוע ראשון מיד הנכרים ויוציאוהו ליתרון לשמחמ יו״ט כי ההיא
 לירושלמי ע״כ וקצמ נ״ל להביא ראיה דהלואה שריא במועד מהא דמנן בפרק בתרא
 (דף ית:) אין כותבין שטרי שוב במועד ומדלא אסר אלא כמיבמ השטר מכלל דהלואה
 שדא [ה] ואין לומר דהמס מייד בהלואה שהוא לצורך המועד דהא קתני סיפא ואם
 אין לו מה יאכל מותר [ו] ובאשכנז הירא דבר השם נוהגים איסור בהלואת רבית לנכרי
ה בחוה״מ* ואני התרתי בבימי להלומ לנכרי׳ ״ ה ג  ה

י היה מורה הלכה למעשה להלוות למערופיא שרגילין ממיד בהלואה בביחי שאם לא ילוו ״ ר * 
 שלו בחנם שכח ראשונה שהמועד כחיכה ואס יעכב להם ילכו להם לביח יהודי אחר וילוו להם

ת וירגילוס לבא אצלם ואיכא פסידא • י נ ר יוח ע ' ל ת ו מ ת ה ס ל ג ו ו ל י א ס ו ש ת מ י נ ו י מ י י ח ו  י

ת כה [דף יא ע״א] רב שרא ליה לחייא בר ו י ה ל ל י כ ' י ג מ י כ ? ו מ ר ה ז ? ל ה ש י ל ? ל י ע ע ו מ  ב

,  שנוותר אס לוה ישראל מעות לנכרי שלא כרכית על 1 י , , י

ס (רב) אשי למיגדל אוהד י מ , י ר ח ח ס א ע ר ס א י ס ל א ח ש נ ל מ ה ע ר ו ח ש  ה

ה ש פירוש מצודומ דגים עשויומ מערבה ו ל מ ל ה א ר ש י ס ל י מ  שחהא הסחורה קנויה אחר ח׳ י

 אפשר למוחר מ״מ יש להחמיר על העושה כו בחולא דמועדא מ״מ מעשה הדיוט הוא

: אבל אוזלי פי׳ מצודוח דגים עשויוח מחומין ז ״ א  כפרקמטיא גמולה• מ

 אסור מ״ט מעשה אומן הוא:
 כ1 רב יהודה שרא ליה לאמי תנוראה למיגדל מנורא לרבה בר עשבי למגדל מהולתא
 איני והאמר רבה בר שמואל ושוין שאין גודלין תנור לכממלה לא קשיא הא לשרי
 רב יהודה בימוח החמה [ח] כגון בפסש דאפשר למיפא ביה בשולא דמועדא והא דאסר

 רבה בר שמואל בימומ הגשמים כגון בסוכות:
 כו מתני׳ עושין מעקה לגג ולמרפסמ מעשה הדיוט אבל לא מעשה אומן. ושפין את
 הסדקין ומעגילים אומו במעגלה ביד וברגל אבל לא במשצלים. הציר והצינור והקורה
 הגה״ה והמפתח שנשברו מתקנן במועד ובלבד שלא

) כרגל שהוא פנוי. י) דהוה לכר האכל שירא יכוין מלאכתו* : ט * 

ם כה כבשים שהוא יכול לאכול מהם א ) ו א מ י ל י ו ה י א ג ש נ ח ש ת פ ו מ י ם 7 ו ל ד כ ג א י  ש

ו במועד כובשן במועד: נמ׳ מעשה י ת י י ב מקז ח י ל ] ל ר ת י מ י נ ע י מ ° ה י יייד י ה י  חנ
 הדיוט היכי דמי רב יוסף אמר בהוצא
 ודפנא במתניתא מנא צר בצרור ואינו טת
 בטיט: ומעגילים אותו וכו׳ השמא במעגלה אמרמ שרי ביד וברגל מיבעיא ה״ק שפין
 את הסדקים ומעגילין אומן כעין מעגלה ביד וברגל אבל לא במחצליס אמר רביגא כמאן
] ולא בעינן שינוי בלבר האבל במולא למועדא כמאן ט  מללינן האילנא קביותא ללשי [
 כר׳ יוסי לאמר זולף וגומר וגף כלרכו וקי״ל כוומיה כבשים שיכול לאכול מהן וכו׳
 בדיתא לבאי טורי אזול כ״ע צלו ואיימי כוירא שרא להו רבא למימלמ מינייהו א״ל אביי
 והאנן מנן כבשים שהוא יכול לאכול במועד כובשן א״ל ביון דמעיקרא אדעתא דאכילה
 איימינהו ואי שבקי להו פסדי כפרקמטיא האבד דמי ושרי ואיכא דאמרי שרי להו רבא
 למיזל ומיצר איימי ומימלמ א״ל אביי והאנן חנן כבשים שיכול לאכול וכו׳ אמר ליה הני
ה ממאכלי אגב אציצא כי הא דשמואל עבדי " ה ג  ה

 *מיס שניצוד כסס וגלל כהם הדג יפיס יכריאיסלגיף ליה שימין אציצי ואכיל *והקשה הראב״ד
c \ i i i . i i r . י  לשחותן אחר אכילת הדג אכל שאר מיס לא. מא״ז: 1 !

 1 ז״ל דללישנא קמא לא שרינן אלא לצודם

 לאכילה וללישנא במרא נמי לא שרינן לצודם למלוש אלא כשיכול לאכול מהם במועד ומאי
 שנא מהאי דגרס בירושלמי(פ״ב הל׳ ג) יעקב בר אתא בשם רבי יוסי הדא שיירתא שרי
 למיזבן מינה במועדא אלמא עבורי רוותא ז) [מינייהו] פסידא הוא והכא נמי אע״ג דלא
 מיימאכלי לשמרי משוס רוותא ומירץ דשאני מציאה דליכא שוס פסידא ףן אלא רוומא
 בעלמא הוא אבל פרקמטיא ביטול דידה פסידא הוא אי נמי ע״כ לא שרינן משום רוותא

 נתנאל
עטל מרחא שלא לצורך. והך כריימא ושוין קאי אכרייחא לף י׳ אסלוגחא דר״א ורכנן.  לאלחר על לאחר הרגל י
ו״ט אך  וחכ״א יגמור היינו אפילו כימומ הגשמים יגמור הטפלה סכיכ החנור. והיינו לתנור ככר עשוי מעי
ו״ט לא איכפח לן עם שהטפלה לא ן לחנור ככר נמייכש מעי ט אפילו טמות הגשמים טו ״  הטפלה גומר טו
״ט וטן כך ובין כך בונין על חרס ו מ ראוי לאפוח בו. וזהו שכחג הרמב״ס בפ״ח מהל׳ י ״ט. מ״  נחייבשה טו
 של מכור ועל הכירה הטפלה שלהן. וכ״כ הרב המגיל בביאור לעס הרמב״ס יט״ז סי׳ חק״מ ס״ק ג׳ הניח
 הדבר בצ״ע ולפי מה שבארסי לק״מ ע״ש: נמ] ולא בעינן שינוי בדבר האבד. לזה הוי לבר האבל שיכנסו
מ כשיכול לאכול מהן במועל שרי מה״ט להוי  גנטס בלילה אם לא יתקן אוחו: [י] אלא רווחא בעלמא. מ״
 רווחא. משא״כ בקמח לאסור לטחון שלא לצורך אף שראוי לאכול ממנו. ומ״א בסי׳ חקל״ג סק״ז חילק בלרך

 אחר והבוחר יבחר: הדרן עלך משקין

 ילקישרס כמגריסות אבל לקיחת יין במועל ולחקן
 חביות אין זה לבר האבל. מא״ז

 למוד ללכת ברגליו וצריך לרכוב לצורך המועד א) וה״ה נמי למקן ברזלי רגליו ומה שלא
 הזכירם לפי שבימיהם לא היו רגילין למקן ברזלים לרגלי הבהמומ כמו שעושין בארץ
 רוסיאה שאינן עושים ברזלים לטלפי סוסיהם אלא רק הצפרניס נוטלין לפי שהארץ עפר
 תיחות ואין אבנים מצויץ שס. אבל בארץ הזאת שאין הבהמומ יכולומ לילך בלא ברזלים
 מומר למקנן במועד וכן האוכף והרסן אס הוא צריך לרכוב לצורך המועד ובלבד שלא

 יכוין מלאכמו במועד:
 כ רב יהודה שרי למישקל טופרי דממרא דריתיא במולא דמועדא ולאוקמא רימיא
 ולמבני אמת ריתיא ולמיבני אוריא רב שרא לסרוקי סוסיא ולמיבני קרפיטא ולמיבני
 איצטבא כ)רבא שרא למישקל דמא לבהמה במול המועד א״ל אביי תניא דמסייע לך
 מקיזין דם לבהמה ואין מונעין רפואה מבהמה בשולו של מועד תוספתא (פ״ב) שומץ
 מי זבלים ומי דקלים וטס עיקרין במועד שבראשונה היו אומרים אין שומץ מי זבלים
 ומי דקלים וכוס עיקרין עד שבא רבי עקיבא ולימד ששומין מי זבלים ומי דקלים
 וכוס עיקרין בחולו של מועד מקיזים דם לבהמה ולמיה ולעוף ואין מונעין רפואה

ה ״ ה ג  מבהמה במועד: ה
) רב שרא לכסטסי קרמי* מ״ט *פירוש בגלים חשובים אחר שנחכבסו ונחייבשו א ג  כ
 מעשה הדיוט הוא אמר רב יצחק 3ר אמי כשמש או כרוח ונעשו קשיס וכשרוצה לרככן נוח!
ט הכגד כחוך ידיו ומוליך ומטא ידיו עד שיעשה הכגל ״ ר מ ו ס י 3לרי א ר ו ט א ק ל ס 3 ח ר ר מ  א
) וכמו ן ההוא כמו קיפולין קטנים כמין קמטים ח א י מ א א ? 3 ל ל מ א א * ן ן ה מ ן ? א ש ע  מ

 , י , , \ שצריך להו כמועד ורש״י פירש קירמי יריעות. מא״ז:
 למתקן ארעא אלעחא לבי ליי *נשים אסירות לקמוט בגדים שלהן כחול המועד
 לארעא אסור היכי למי מוליא במיליא ונצא אע״ג דצריכוח למועד משוס דליכא פסידא ונראה

ד שקיל מוליא ושלא ככני! מעליא. מא״ז:  בנצא אלעתא לבי ל
 מצא אלעמא לארעא ואמר רבא האי מאן לזכי זיכיא אלעתא לציבי שרי אלעתא לארעא
 אסור היכי למי שקיל רברבי ושבק זוטרי אלעתא לציבי שקיל רברבי וזוטרי אלעמא
 לארעא ואמר רבא האי מאן לפתת מיא לארעי׳ אלעמא לכוורי שרי אלעמא לארעא

 אסור היכי למי פתח תרי בבי מל *מעילאי הגה״ה
א *פירוש חור רחכ לצד המים היולדים מלמעלה וחור 3 ל 3 ח ח ן י י פ ר ו ט א ל ת ע ל י א א ת ת ל מ ח  ן

f • קצר מלמטה שיצאו ט מיס אדעחא דכוורי עכדיה m ^ f t T 
 ״ . J"1™' ושרי אכל פחח חד בכא למעלה ולמטה לא פחח

כ ואמר רבא האי מאן דפשח ^p™ אדעתא דארעא להשקותה עטדא יאסור. מא״ז:  כ
 פי׳ וראוי למאכל בהמה אדעחא

 לחיומא שרי אלעמא דדיקלא אסור היכי דמי מתד גיסא אדעתא דתיותא מהאי גיסא
 ומהאי גיסא אלעמא לליקלא ואמר רבא הני חוחלני מגזרינהו שרי מייצינהו אסור פי׳
 ממרים שלא נתבשלו כל צרכן מומר ללקטן במועל לצורך אכילה ומושרים מאכילה
 אסור לכובשם כלי שמצא מהם הליתה שלא ימליעו רב פפא אמר כיון לאי שבקינן להו
 מתלעי כפרקמטיא האבל למי ושרי כלומר כיון שלקטן לאכילה אס ינימ המותר שאינו
 צריך לאכילה ימליעו וייפסלו הויא כפרקמטיא אבולה אם לא ימכרנה עמה שמומר
 [למוכרה] במועל הלכך הני חוחלי נמי שרי למימצינהו כלי שלא יופסדו כיון למחחלה

 לקטינהו לאכול:
 כג ואמר רבא פרקמטיא כל שהוא אסור. פירוש לקנות סחורה או למוכרה אסור
 אפילו כל שהוא משוס טרמא א״ר יוסי בר אבין ולבר אבל מומר ולא מיקרי לבר
 האבל אלא שיחסר מן הקרן כגון הני חוחלני וזיחיו הפוכין ובורו לגוף וכגון הני לבני
 אקרא לשנווחא שאס לא ילך עמה לא ימצאם לאחר המועל אבל אם יום השוק הוא
 במועל ויוכל עמה למכור סחורחו בדוח ולאמר המועל לא יוכל להרויח כל כך אבל מן

ה ״ ה ג  הקרן לא יפסיל אסור למכור במועל ה
 *ד) והכי אימא בירושלמי (פ״ב הלכה ג) *ודברים שצריך להס טו״ט מותר לקנותם בין בהמה
 אי ילע ללא מזלבני והוא פוחת מקרגא כין כגלים טן כחיס או אס המוכר ישראל ואין לו

ר מה יאכל אי לא לקני האי מומר לקנותו. מא״ז: ו כ מ ר ל ת ו ל מ ב א ה ל ץ לן מ ם א א ן ו 3 ל ז  מ

 במועל ואפילו יש לו מה יאכל אלא אם
 ימכור יהיה לו מעוח בדוח ויוציא יומר לשמחמ יו״ט משמע בירושלמי (שם) לשרי
 לגרסינן בירושלמי לבפרק 3׳ למכילמין ר׳ יוסי ור׳ אלעזר הוו מפקילין לר׳ אושעיא
 להוה פדש פי׳ פורש מלמכור במועל אי אמ ילע לאמ מזלבן [ב] ואמ שמי גבן זבין
 ואי לא לא חזבין רבי יונה הוה ליה ספדן אחי שאיל לרב הונא מהו למיזבנינהו במועלא
 א״ל שרי מיתל את במועלא ואת שתי קונליטון במועלא התיר לו למכור בשביל שישמח
 במועל וישתה יין קונליטון ואלו לא היה לו מעות בריות לא היה שותהו ועול גרסינן
 פרקמטיא אבולה שרי מזבנינהו במועלא רבי יעקב ה) בשם רבי אתא בשם ר׳ יוסי הלא
 שיירמא שרי למיזבן מינה במועלא לא הוה ילע לשיירמא עלמה ומוזלא עבילמא אלמא
 עבורי רוושא פסילא היא משמע מהא ירושלמי אס נזלמן במועל לבר שאינו מצוי מיקרי
 שסיר לבר האבל כגון אם באו שיירות של סותרים במועל והביאו הרבה סמורומ ומוכרים

 קרבן
: ןנ] אלא מו׳׳מ ׳  [ג] ה״ג ואח שחי גכן זטן ואי לא לא חזכן ר׳ יונה. וגי׳ שלפנינו אינו כן וע״ש כגליון הפי
 של סחורות ולא הלוואות. לפרקמטיא יש טורח גלול כלקלוק שיווי המקח ומתוך טרלחו ימנע משמחח
ו״ט גס לפעמים יקנה טוקר ויצטער משא״כ כהלוואה. לשון רטנו כמשיכה: ה״נ טפי כופימא: m ואני  י
ל לומד. ובטור סי׳ חקל״ט משמע שהמה דכרי מהר״ס מרוטנכורג וכל לשון החשוכה עד ע׳׳כ. הכל י ג  י
רך המועד. וגס אין לומר דמיירי  מחשוכח מהר״מ ע״ש: [ה] ואין לומר דהתם מיידי בהלוואה שהיא לצו
 שהלוה לו קולס המועל להא קחני סיפא ואם אין לו מה יאכל. משמע דאיירי שמלוה אוח! כמועד:
ז הירא דבר ה׳ ובו׳ עד פם־דא. נראה מלשון הטור שכל זה לא היה כפסקיו כ״א כחשוכוחיו:  [ו] כאשכנ
ת מערכה. ולוקא לצורך המועל. מ״א סי׳ חק״מ: [א] בגון כפסח דאפשר ו ת דגים עשר דו  [1] פי׳ מצו
 למ־פא כיה בחולא דמועדא. לפי שלאלחר יבש לחביל עלמא. משא״כ בסוכות שימוח הגשמים הוא ואין יכש

 א) חוסי. (גלי1!) ב< בגמרא הני׳ רבה. (יב-׳ש) ג)!א] בנמ׳ איסא רנא. >גרי״פ< ד) והכי אימא בירושלמי(פ״ג ה״ג) אי ידע כו׳ כצ״ל. >רש״ש< ה) שס אימא בר אסא וכ״ה לקמן סי׳ כ״ח. (גרי״פ1 0 סוסי. >גליין< 0 גי׳ ק״נ. >גליו!< ח) צ״ל וכגון. >גליין) ט) ונראה
 דקאי דלא יכוין מלאכחו במועד שהי׳ יכול לחקנו קודס מועד ומניחו למקנו שהוא פנוי. (או״צ* י) וקאי אאינו כוון מלאכתו במיעד דמומר למקני שהוא דבר האבל. (אי״צ) יא) ואס קנה יין קודם המועד מומר למקן חביותיו וכו׳ כצ״ל, והיינו בלא

 כוון מלאכחו וכר. (אי״צ)
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 שני מועד קטן אשר ה
 ע״ב

 אלו יעשו ע״י שליח שהמלאכה של אחרים היא ומשוס פסילא לנעלים שרינן להר לאריסיס
 וקנלנים כשאינן עושין מלאכה כקרקע איכא פסילא לנעלים וחוכר נמי כיון ללא יהינ
 אלא מגופה לארעא אי מוניר ולא עכיל איכא פסילא לנעלים ואיכא נמי פסילא לליליה
 הלכך עושין. ח החמריס והגמלים והספנים שוכרי חמורים גמלים וספינות הרי אלו לא
 ישכירו כחחלה לפי שהמלאכה שלהן ואין אלס מפסיל נלנר זולמס ואס היו מושכרים או
 מושכרין הן או נהמחס אצל אחרים הרי אלו(לא) יעשו הן כעצמן ולא יפסילו כל שכרן
 ונעלים נמי לא יפסילו והכא לא קחני על ילי אחרים שהד הן עצמן מושכרין אנל אריסין
 וקנלמן אפשר להן ע״י אחרים נעכולמ קרקע וכל זה פירש״י ומשמע לגרסינן נדשא
 להאריסים הרי אלו יעשו ע״י אמרים ונשום ספר לא נמצא כך אלא אלו יעשו משמע
 שהן כעצמן עושין ה) ומה שפירש״י וחוכר נמי כיון ללא יהינ אלא מגופה לארעא אי
 מוביל ולא עכיל איכא פסילא לנעלים הא ליחא א לחנא נפ׳ [המקבל](לף קר.) המקנל
 אמ השלה 0 (ומשזכה נה) והונירה שמין אומה כמה היא ראויה לעשוח ונוחן לו ומפרש
 בגמ׳ להאי משנה אימא נקנלנוח ראי נחכרנומ לא איצטדך למימני לפשיטא לכיון שיש
 לו לנר קצוב לשנה m חייב ליחן בין יעבול ובין לא יעבול ש אלא אפילו בקבלנות שקבל
 כלין אריסי העיר למחצה ולשליש ולרביע ואפילו הכי אם הוכירה ישלם כמו שהיחה ראויה
 לעשות וגס מה שפירש לאם היה אבל מוחכר או מושכר אצל אחר שיעשה הוא עצמו
 מלאכה נראה לי קולא גלולה להא אפילו עני הממפרנס מן הצלקה לא יעשה בצינעה
 בתוך ביתו שלשה ימים הראשונים [ח] ומשום הפסל ממונו מעט שרינן ליה לעשות מלאכה
 בפרהסיא על כן נראה לי כפירוש הראב״ל ז״ל האריסין והתכירין והקבלנין בשלה של
 האבל הרי אלו (לא) יעשו ובשביל שבעל השלה הוא אבל לא ימנעו מלעובלה ולשומרה.
 החמריס והגמלים והספנים ובעל החמור והגמל והספינה הוא אבל הרי אלו לא יעשו
 בחחלה כיון שלא שכרו ממנו קולס שנעשה אבל ואע״פ ששכרו כבר לשבוע או לחלש
 כפי הרגילומ וכלה הזמן קולם האבילות לא יעשו בממלה אבל אם היו מוחכרין או מושכרין
 אצל אחרים מעיקרא נטן ואירע אבל לבעליהן במוך זמן השכירומ הרי אלו יעשו והכי
 איתא בירושלמי האריסין והחכירין והקבלנין הרי אלו עושין חמדן וגמלין וספנין אין
 עושין והא לאמר אריסין ותכירין וקבלנין הרי אלו עושין למשמע לכתתלה ובממר ובגמל
 וספן אסור לכתתלה פי׳ הראב״ל ז״ל הטעם משוס לארעא לאריסותא קיימא ומנהג
 האריסות ילוע הוא במקום וכיון שזה היה אריס מקולס לכן מסממא לא מסלק ליה
 והוה ליה כמו שהיתה מושכרמ אצלו מעיקרא מה שאין כן בתמר וגמל וספינה שהוא
 לרך בני אלם להחליפו מזה לזה וכל המרבה בשכרו קולם והזמנים כמו כן מתתלפים
 עליהם פעמים נשכרין בזול ופעמים ביוקר ומשוס הכי אסור לכחחלה. שכיר יום אפילו
 בעיר אחרמ לא יעשה פירוש אם יש לאבל שכיר יום לעבולמ קרקע מאי טעמא אריס
 בלנפשיה קטרח אבל שכיר יום במלאכח האבל הוא עושה ושכיר ופועל כעבלו של אבל

 למי וכל מלאכה שהיא בעבולח קרקע בפרהסיא הוא ואסור:
 ד היתה מלאכת אתרים בילו כגון לבר תלוש בגל לארוג וכיוצא בו בין קבולת בין
 שאינה קבולמ לא יעשה מפני שיכול לעשות אתר ימי אבלו הימה מלאכמו ביל אתרים
 בבימ האבל לא יעשו בביח אחרים יעשו והא למתמירין טפי באבל מבמול המועל לאבל
 אסור לעשומ בלבר האבל לעצמו ז) ואע״ג לאיסור מלאכה לאבל אסמכוה אקרא ללבד
 קבלה ואיסור מלאכה למול המועל אסמכוה אקרא לאורייתא נראה לי הטעם משום
 לבימי אבלו אפשר שיעשה ע״י אתרים לכן לא רצה להקל שיעשה תוך שלשה הוא בעצמו
 אפילו בלבר האבל מה שאין כן בתול המועל להכל אסולין בעשיימ מלאכה ומהאי טעמא
 נמי נראה לי להלכה כרשב״ג לאם אין אומן אלא הוא שיעשה בצנעה מב״ש בתול המועל
 ומאתר שלבר האבל של האבל נעשימ ע״י אמרים ולא ע״י עצמו נראה כמו שכמב הראב״ל
י] להשקומ  ז״ל שאפילו מה שאסרו לעשומ במועל בלבר האבל משוס טירמא ימירא כגון [
 לו בית השלתין ממי קילון ועשיימ עוגיאומ לגפנים ועשיימ אמה לכתתלה ותפירת בורומ
 שיתין ומערות כשצריך להס ובנין פירצה כלרכו וכיוצא בהן שאסרו לעשות במועל משום
 טרשא ימירה. בימי אבלו כיון שנעשה לו ע״י אתדס אין תילוק בין טורת מועט ובין
 טורמ מרובה לטון ללבר האבל הוא הכל מותר לבמול המועל מסרו הכמוב למכמים

 נתנאל
 צדך לשלם אח״כ בימי אבלו הוי לבר האבל. ואין מבין דבריו לא״כ למה לרבינו לכחוב בסמוך דהראב״ד מודה
מ מוחר לעשומ על ילי אחרים כיון  לאין זה נקרא מלאכח האבל. וללברי ב״י אפילו נקרא מלאכח האבל מ״
 דהוי דבר האבד: ןח] ומשום הפסד ממונו מעט שדינן ליה לעשות מלאבח כפרהםיא. והגמיי׳ בפ״א
 בשם רא״ס כחב שאס לא יעשו יפסידו גס שכר הימים שאחר אבלו דהיינו שכר כל החלש. וזה ולאי אין להם
 להפסיד ולכך יעשו אף תוך ימי אבלו ע״כ. וצ״ל לקושית רבינו שלמה יעשה הוא בעצמו. ישכיר פועל אחר
 לעשוח בשבילו בימי אבלו א״כ לא יססיל הימים אחר ימי אבלו. ומה מאמר שצריך להפסיד השכירות ע״ז
 קאמר ומשוס הפסל ממונו מעט. ר״ל שצריך לשלם לפועל בימי אבלו בממיה שרינן ליה לעשות מלאכה
 בפרהסיא. ועכ״ס אמברר לן לע״י אמרים מומר עכ״פ. גס מטעם שכמב רבינו בסמוך מוך סי׳ ל׳ גבי אם
 האבל אריס בשלה של אחר שגס ראב״ל מחיר כיון שהשלה הוא של אחר אין זה נקרא מלאכת האבל. א״כ
 מזה הטעם כמו כן אס האבל מושכר או מוחכר למלאכח אחרים. ישכיר פועל אחר כיון שהמלאכה של אחר
 הוא אין זה נקרא מלאכת האבל. וכן משמע במה שכתב רגינו נמסקנא למלמא בסי׳ ד׳ אס היה האבל עצמו
 מוחכר או מושכר אצל אחר לא יעשה מלאכה בימי אבלו. משמע האבל עצמו לא יעשה אבל אחרים רשאים
ז וללא כמו שהשיג שם הש״ך על הרב בזה ע״ש כי לברי הרב  לעשוח בשבילו. וכ״כ רמ״א בסי׳ ש״פ סעיף ט״
 נכונים כמו שכחבחי: [ט] ואירע אבל לבעליהן. היינו השוכרים כעלים להשחא: [י] להשקות לו בית

 חשלחץ בו׳. כלאיחא לעיל בפ״א מסי׳ א׳ על סי׳ זי:

 שמואל
:  ־מכ״ס השמיט לין זה לכהרי״ף ס״ל וכן כמכ כ״י

 רבעו מי שהפך פרק
 דף יז

 אלא מקח וממכר שהוא לרך כל אלם לא מיקרי מלאכה וגס ליכא טרחא אבל מליתמ
 לגיס מיקרי מלאכה ואיכא טרחא לא שרינן לה משוס רווחא:

ן  הדרן עלך משקי

 מי שהפך פרק שני
 א [דף יא ע״ב] מי שהפך אח זימיו ואירעו אבל או אונס או שהטעוהו פועלים טוען
 קורה לאשונה ומניח לאחל המועל לברי ר׳ יהולה ר׳ יוסי אומר זולף
 וגומר [א] וגף כלרכו [דף ינ ע״א] וכן מי שהיה יינו בתוך הבור ואירעו אונס או אבל
 או שהטעוהו פועלים זולף וגומר וגף כלרכו לברי רט יוסי רבי יהולה אומר עושה לו
 לימולים בשביל שלא יתמיץ: [דף יא ע״כ] גמ׳ פתמ באבל וסיים במועל אמר רב שישא
 בדה לרב אילי זאת אומרמ לברים המותרים במול המועל אסור לעשותם בילו בימי אבלו
 אבל אתרים עושים לו תניא כוותיה לרב שישא בדה לרב אילי לברים שעושין לאבל בימי
 אבלו כגון זיתיו הפוכין וכלו לגוף ופשתנו להעלומ מן המשרה וצמרו להעלומ מן היורה
 ומרביצין לו שלה משמגיע עונמ המיס א) ולא משום פסילא לזרעים שבשלה m לא שרינן
 להשקות אלא בית השלשין אלא משום פסילא למיס שהמיס תלוקין לבני הבקעה לכל אתל
 ואמל יומו ואם הגיע עונמ המים שלו בימי אבלו אם לא ישקו לו שלהו עתה הוי פסילא
 ללא הלר. האריסים והחכירים והקבלנים הרי אלו(לא) יעשו החמרים והגמלים והספנים
 הרי אלו לא יעשו ואס היו מוחכרין או מושכרין אצל אחרים הרי אלו יעשו שכיר יום
 אפילו בעיר אחרמ לא יעשה הימה מלאכח אחרים בילו בין קבולמ בין שאינה קבולמ לא
 יעשה הימה מלאכחו ביל אחרים בביחו לא יעשה בביח אחרים יעשה. הרב אלפסי לילג
 מקצמ לברים השגויים בבריימא ולילג לברי רבי יהולה ולבד אמרו לו משוס להלכה
 כאמרו לו. נמצא לאין מוחר אלא לברים השנויים בברייחא ולכך לא הביא לבריהס. ממילא
 ילענא לאסורין ועול לא הביא הא לרבן שמעון בן גמליאל אמר זימיו הפוכין ואין שם
 אומן אלא הוא הרי זה עושה בצנעה. וכתב הראב״ל איכא מ״ל הלכה כרבן שמעון בן
 גמליאל ללא פליגי רבנן עליה. והרב אלפסי לא הביא אותה בהלכותיו אלמא סבירא ליה
 רלימ הלכמא כוומיה וכן מסמבר מלקתני ואירעו אבל או אונס מותר לעשותו במועל
ן לאס אימא לבצנעה מומר הוה ליה ג  ש״מ בימי אבלו אינו יכול לעשותו אף בצנעה [
 כמכוין מלאכתו במועל להא לאו אונס הוא. ועול אמדנן בפרק בתרא (לף כא:) אבל
 שלשה ימים הראשונים אסור בעשיית מלאכה ואפילו עני הממפרנס מן הצלקה ב) ואין
 לך אבילה גלולה מאכילת גופו. אבל משלשה ימים ואילך ולאי מותר לעשות מלאכה
 בצנעה [ל] בלבר האבל אם אין אומן אלא הוא שהרי התירו לעשות מלאכה לצורך פרנסתו
 ולי נראה ללתות ראיותיו ללא מיקרי מכוין מלאכמו במועל וזה שלא עשה בצנעה אע״פ
 שהיה מומר ג) לפי שממוך מרירות אכילתו אין הלעת סובלתו להתעסק בשום מלאכה
 ועני הממפרנס מן הצלקה אין כאן אבילמ גופו כי הוא ניזון מקופה של צלקה. והוי
 מסמבר ןה] להלכה כרבן שמעון בן גמליאל אפילו אי פליגי רבנן עליה להלכה כלבד
) וכן פסק הרמב״ן ז״ל אבל רבינו מאיר א  המיקל באבל קי״ל ואפילו ימיל במקום רבים (

 ז״ל פסק בהלכותיו ללא כרבן שמעון בן גמליאל:
 ב ועוד השמיט הרב אלפסי ז״ל אילך מלתא לרבן שמעון בן גמליאל אס היה ספר

 לרבים או בלן והגיע עמ הרגל הרי זה הגה״ה
 יעשה* וכתב הלאב״ל ז״ל האי מימרא נמי *מפני ככוד העם רש״י לא גריס כצנעה דהא לרכיס

 לא מייתי לה הרב בהלכותיו למימרא ל־לאר הוא ובפרהסיא עכד. מהלכות מהר״מ:
 כהלכמא היא. ואין נראין לי לבדו בזה להא ליכא פלוגחא עלויה ולא אשכחן מימרא
 לפליגי עליה ולגבי רבד חורה נמי אמרי׳ לקמן [לף כא.] הכי אבל אסור בלכרי מורה
 ואס היו רבים צריכים לו שונה ואינו נמנע ורבינו מאיר ז״ל פסק כלבד הרב אלפסי

 ז״ל להממיר ואע״ג לבמלמור חורה החירו צורך רבים מלמול מורה שאני:
 ג האריסין והחכירין וקכלנומ וכו׳ פירש״י אם אלו שקבלו השלה אירעו אבל הרי

ח א הא ליתא דתנן נס׳ המקנל המקבל שדה מחבירו והונירה שמין: ״ ב ת ה ו ה ג  ה

 קרבן
. היינו החבית וא״מ מה היה אס הניח השמן ככור. וצ״ל לשמן חלש מתקלקל  פרק שגי [א] וגף כדרכו
: ןנ] לא שרינן להשקות אלא בית השלחין. אכל שלה כיח הכעל אין משקין ללא הוי פסילא  כמ״ש חוס׳
 כ״כ ליכול להשקוח אחר המועל אכל משום פסילא למיס אע״ג להוי שלה הכעל אס לא ישקו לו השלה עחה
 הר ססילא ללא הלר לשוב לא יהיה לו מיס. ורש״י פי׳ כע״א שכך היו נוהגין כל אחל ואחל משקה כל השלומ
 שככקעה איש יומו או שכוע אחל. ומשוס ססילא לכעלי שלוח יעשו ע״י אחרים כמו אריסין וחכירין. והכ״י
 הכיא כשם רש״י לחלק כענין אחר והעלים עין מפירש״י כשמעחין: [נ] דאם איתא דכצנעא מותר הוי
ן מלאכתו במועד. שהראכ״ל פי׳ כמחני׳ אירעו אכל סמוך ליו״ט וכ״פ הרע״כ אכל לפירש״י אין י  ליה כמכו
 ראיה ממחניחין: [ל] בדבר האבר אם אין אומן אלא הוא. חרריהו כעינן לאס אין לכר האכל יעשה אחר
 האכל ואס יש אומן אחר יעשה על ילי אחרים: ןהן דהלכה כרשב״ג. עיין עול כסמוך סי׳ ל״כ מ״ש רכינו
ן למיחה גלגל חוזר כעולם הוי כמכמ  כזה: ני] חייב ליתן בין יעבוד וכין לא יעבוד. והכ״ח חירץ לטו
לו בקבלנות בוי אם הובידה ישלם  מלינה וככה״ג חנן החס לף ק״ה למנכה לו מן חכורו: [ז] אלא אפי
 כמו שהיתה ראויח לעשות. א״כ חטרים וקבלנים לא יעשו אפילו ע״י אחריס לליכא ססילא לכעליס מה״ט
י  שפירש״י להוי ססילא לבעלים. אכל מ״מ כסמוך כמכ רבינו כסי׳ ל״כ למלכל האי טעמא רשאי לעשוח ע״
ן שהשלה הוא של אמר אין זה נקרא מלאכמ האכל. ומ״ש הכ״י לרכינו לא חלק אפירש״י כ״א כמה  אמרים טו
ן להמקכל או המוכר  שכמכ להוי ססילא לכעליס. אכל כגוף הלין מולה לרש״י לרשאי לעשות ע״י אחרים טו

 תפארת
) וכן פםק הרמנ״ן ז״ל. צ״ל ולא הרמכ״ס להר א ) 

 אן ולא משוס פסידא דזרעיס שבשדה דלא (כצ׳׳ל, וכ׳׳ה בטור סי׳ ש״פ) שרינן להשקות אלא בית השלחים. ובירושלמי הני׳ בברייחא זו ומשקין גיח השלחין שלו כוי. ועי׳ בטור שס כשם הרמב״ן. (לש״!״ כ) נ״נ משמע דס״ל לעני ע״י אחרים שרי,
 לא כש״ך סי׳ ש״פ ע״ש.(ספל׳׳מ< ג) סברא כזו מצינו טרושלמי, הניאו רטנו גר״פ דלקמן גט היוצא מטת האסורין. «רש״ש) חהחמריס והגמלים והשפנים. משכירי חמורים כו׳ כצ״ל.(יש״ש) ה) נ״ב כ״ל דוקא אחוכר פליג דאף דמוביר מחמת אונס
 חללות תיינ ליתן כדמפרש בנמ׳ דלא צדך למתני׳ דפשיטא טון שיש לו דגר קצוב, אבל באריסות מודה דאיכא ססידא דבעליס טון דמחמח אונס מוטר ודו״ק. >יופל״מ< ו) לפנינו שס בגמרא ליחא. (גיי״פ< ז) ואע׳׳ג כו׳ ג״ל הטעס כו׳ לכן לא רצו

 כו׳ כצ״ל. לכאורה אף בחוה״מ אפשר ע״י עובד כוכטס (ועי׳ נשו״ע או״ח ססי׳ רס׳׳נ). וגחוס׳(ינ.) ד״ה אמר שמואל כ׳ חילוק אחר ע״ש. (יש״ש)
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 שני מועד קטן אשד
 כ ע״א

 מועל אי נמי נקט חוש״מ לרבותא אע״ג דלא שכיחא כולי האי אינשי דאזלי מדוכחא
 ללוכמא כמו בתול ממש אפילו הכי אסור:

 ח מר זוטרא בריה לרב נתמן בנו ליה אפלנא במקבלי קבולת תוץ לתמוס איקלע רבה
 ורב ספרא ורב הונא בר חיננא להמס ולא עיילו לגוויה ואיכא לאמרי איהו גופיה
 לא עייל לגוויה והאמר שמואל מקבלי קבולת חוץ לתמום מותר אלס תשוב שאני ןמ] ואיכא

 לאמר סיועי מסייע במיבנא בהרייהו:
 ט רב תמא שרא לאבונגרי לבי ריש גלומא למיעבל להו עבילתא בשולא למועלא אמר
 כיון לשרושי הוא לקמשמרשי לא מתזי כשכירות. פירוש סעולתס הן נוטלין ולא לבר
 אתר על כרתך האי שמשין מלאכה המותרת במועל היו עושין כגון תיקון הספסלים
 ואיצטבאות ואפילו הכי לוקא שרשויי אבל בשכר אסור שמע מינה לאסור בשכר אפילו
 מלאכה המומרמ במועל לקבלמ שכר למועל כעובלא לתול למיא וכיוצא בזה אמרינן
p ולאתרים בטובה פי׳ j לקמן בפרק בתרא (לף יט.) כותב אלם תפילין ומזוזה לעצמו 

 בחנם אבל לא בשכר וכן פירש״י לקמן:
 י תנו רבנן מקבלין קבולמ במועל לעשיתה אשר המועל ובמועל לא יעשו כללו של
ה לבר כל שהוא עושה אומר לנכרי ועושה " ה ג  ה

: וכל שאינו עושה אינו אומר לנכרי ועושה: י י י מ י ג ! כ ע י מ ס ה ד י מ ק ל ו נ ן י י י ל  *ימי שיד3ל ע
_ u . . 1  דאית ליה מלא במי מרהעומ ינהמות אשיר לישראל .L ״

ו מניא אילך מקבלין קבילת במועל מ כ א ל ה מ ש ו , ע י פ א ר ו ע ו מ ' 3 ' ן מ כ א ל ח ^ מ י נ י  ש

] לעשומה לאמל המועל ובלבל שלא P ק [ ו ח  חוץ לתחוס ובשבת וימיס טוטם אס הנכרי ר
 משכונת ישראל אלפים אמה כיון דלא שטחי ישראל ישקול ולא ימלול ושלא ימנה כלרך שהוא

י עושה בתול*: ל י י מ ו י ה א ] ו י ח ו מ ס נ ו ח ח ז ל ו ר ח ה ס י ח ה י ל ל ! א  ל

ו יא תנו רבנן אין מרביעין בהמה בתולו ל ו ח [ נ י ת נ נ ש ח נ ז י י י י ״ י א ר ב מ ק ה מ ע נ י צ י : ע  י
ה של מועל וכיוצא בזה אין מרביעין לא י ל ץ ע ע י 3 ר ? ^ מ ™ ר ״

ש
מ ן ה א ל ו ה ר י ר * 

ץ בבבורומ ולא בפסולי המוקלשין*: ע י נ ר ץ מ ת א ו מ ה נ ל ה ר כ א ש ן י ג ט צ א ת ל ל ש י ב ש  ב

ב תנו רבנן אין מליירין שלה במולי של  ממש אכל מותר להניח זכר ינקבה לדיר. מא׳׳ז: י

 מועל פירוש אין מכניסין את הצאן לליר ליטול את זבלס אס באו מאיליהן מותר ואין
 מסייעי; אומן ואין מוסרים להם שומר לנער אמ צאנם אס היה שכיר שבמ שכיר מלש
 שכיר שנה שכיר שבוע מסייעין אותן ומוסרים להם שומר לנער את צאנם רבי
 אומר בשבת בטובה ביו״ט במזונות בחולו של מועל בשכר אמר רב יוסף הלכה ברבי כתב
 הראב״ל ז״ל ביו״ט במזונומ פירוש אחר יו״ט ימן לו למי מזונומיו אבל ביום טוב לא
 יאכל עמו להא אין מזמנין אח הנכרי ביו״ט (ביצה לף כא:) ולי נראה לאף ביו״ט מומר
 שיאכל עמו ללא אסרו חכמים אלא לזמן אמ הנכרי שהוא רוצה לכבלו ומרבה מנומ
 בשבילו אבל אם יש לישראל עבליס ושפחות נכרים אוכלים עמו ביו״ט ולא ראינו מי

 שנזהר מזה גס שליח נכרי שנשחלח לישראל אוכל עמו בבימ ביו״ט:
 יג מתני׳ וכן מי שהיה יינו בחוך הבור וכו׳: נמ׳ א״ר יצחק בר אבא מאן מנא שינוי

 במועל בלבר האבל ללא כרבי יוסי ןען אמר רב יוסף הלכה כרבי יוסי:
 T כעו מיניה מרב נחמן בר יצחק מהו למישע חביחא לשכרא בחולא למועלא. אמר
 להו סיני אמר הלכה כרבי יוסי לחייש לפסילא ושיכרא נמי איכא פסילא אמר רב
 ממא בר גוריא אמר רב הלכות מועל כהלכות כותים למאי הלכמא אמר רב לניאל בר רב
 קטינא לומר שהן עקרומ ואין למילות זו מזו נפן לאמר שמואל זופתין בוזמא ואין זופתין
 הגה״ה תבימא ורב לימי מנהרלעא אמר זופמין
) ואמר דלדידן מוחר לזפות חטוח שלנו משוס תביתא ואין זופמין טזמא *מר תייש ב * 
״ t f ' ״ . - , _  דסליגי טינות שלהן שהן חזקים וטוטם דליכא פסידא 1^.
ס לפסילא ומר תייש לטרתא והאי למאמר י מ ס כ י ל ק ן ש נ ל מ ש ט י ס ^ ^ י ן א ה י ל ן א ל כ  כ

 אפילו שמואל מולה למומר לזפף הגיס לאיכא פס*א זופחין חבימא מיילי בשלא כוון מלאכתו
 ממנה אכל לזפף נודוח וקנקנים אסור וירא שמיס במועל אלא אירעו אונס שלא היה יכול

: לעשות קולס המועל אי נמי היה סבור ז ״ א • מ ל ע ו מ ס ה י ו י ק י ל ף כ פ ז  י

 ש״הא יכול להמתין על לאשר המועל ואירע לבר שאס ימתין יהא לבר אבל ובכה״ג
 אימא בירושלמי (הלכה 3) אממני׳ למי שהיה יינו בתוך הבור הא לכתשלה אסור אנן
 מה קיימין אם כשהגיע זמנו לבצור ולא בצר הוא תטא אנפשיה כלומר אפילו הוא לבר
 האכל כוון מלאכמו במועל הוא ואי בשלא הגיע זמנו לבצור יכול הוא קאיס אלא כן אגן

 קיימין כשהגיע זמנו לבצור לסבר קאיס ולא קם:
 ט ו ואם הגיע זמן הבציר במועל אס יש לישראל כרס צריך הוא לבצור כמו כן פן
 יהיה לבער כשיבצרו השכנים סביבות כרמו כי יפרצו כרמו ויהיה למרמס וכיון
 שצריך לבצור מותר ללרוך וליתנו לתביות פן יפסיל וגס אס הנכרי רוצה ליתן יין בתובו
ה נראה למומר לקבלו במועל לכמציל מילו ״ ה ג  ה

* למי* וכן אלם שצריך לקנות יין בבציר ל ל ו ח ו ה י י צ ת ?« יליי״י ל ת א י ^ ל ל נ א ( : ׳ * 
י י , י  שמעינן מיניה ראיה להיחר ואפילו אם יש לירא י

א צורך שתיית כל השנה ואס יעבור המועל כ י ר ה ו ש ר א מ י ה ל צ ו ן ר י א ל ן ע י מ ר ה מ  ^ א
יך לא ימצא כמו שנמצא במועל לבר האבל  שימייקר אחר המועד ואפילו אמ׳׳ל דמוחר צר

 לקנות בצנעה. מא״ז: הוא ומותר לקנות לצורך כל השנה ומומר

ו מי שהפך פרק נ  ו מי
 דף יכ

י אתריס מאי ״  וראוי לאסור בטורת מרובה משום כבול המועל אבל באבל מעשית ע
 איכפת לן בטרתא לאתרים וכן פרקמטיא שלו בלבר האבל נמכרת ע״י אחרים וכן אס
 היתה שיירא עוברמ מוכרין וקונין לו ואי מסיק למי באינשי והאילנא משכת להו וביומא
 אתרינא לא משכת להו שרי לשלורי עלייהו שליח. ולוקח בתובו בהמה עבליס ושפתות
 במים שלומ וכרמים וכותב ומעלה בערכאומ של נכרים מפני שהוא כמציל מילס. וכן
 כתבו הגאונים שאם יש לאבל לין על אלס אינו מובע כל שבעה ואס היה לבר האבל כגון
 שמבקש לילך למלינת הים או שהיו עליו תולים עושה שלית ולן עמו. מסקנא למילתא

י אתרים הגה״ה ״  לבר האבל נעשין לאבל ע
 *ואפילו מילתא לאית ביה טרתא יתירא *אכל ע״י עצמו לא ואפילו כצנעה אפילו אין שם
דוקא בשלשה ימים ראשונים ו ( ה אימן אלא הוא א ע נ צ ה 5 ש ע א י ן א ה ל ן א מ ן ם א ן ש י ם א א  ן

י . , כדסי׳ ומשוס פתסחו מומר לאחר שלשה ימים  , י י י
 ואפילו בתוך שלשה ימים ראשונים ואייסין כדקחני מכאן יאילן עושה בצנעה משמע דקאי
 ותכרנין וחבלנים של האבל הרי אלו עושי! אסיפא אפילו עני המפפמס מן הצדקה לא יעשה
 ואפילו נשלם זמן אריסותם קולס האבילות. חיך נ׳ ימים אבל מצאחי כחוכ כשם רטנו שמעון
י דקאי נמי ארישא ואפילו עשיר עושה כצנעה לאחר ״ ש ש ר ר י ר פ ח ל א ה ש ל ש ס ב י ר ל א 3 א ס ה א  ן

^ מיהו כירושלמי משמע מןאי אעני וכן מ א שלשה י  א ל ל ל

 , , * " סירש הראב״ד וכן נראה לי וטעמא דהחמיר כשלשה
 פסילא למרי לארעא ואפשר שגם צפי׳ ימים הראשונים טפי משום דאמרי׳ שלשה ימים לככי.

 הראב״ל ז״ל הוא מומר כיון להשלה הוא מהל׳ מהרי״ח:
 של אתר אין זה נקרא מלאכת האבל. ותמור וגמל וספינה שלו שהיו מומכרין או מושכרין
 אצל אחרים קולם החחלמ האבילומ הרי אלו יעשו ואס נשלס זמן תכירתו או שכירתו
 קולם התתלת האבילוח הרי אלו לא יעשו אבל אס היה האבל עצמו נכן מוחכר או מושכר
 אצל אשר לא יעשה מלאכה בימי אבלו ושכיר יום של אבל בעבולת קרקע אפילו בעיר
 אתרת לא יעשה ואס הימה מלאכת אתרים בילו בין קבולת בין שאינה קבולמ לא יעשה

 היתה מלאכתו ביל אתרים בביתו לא יעשו ״
* • *פירוש שיכולין לעשות כצנעה כגון תיקון כליו ושאר ן ש ע  3בית אתלים י
 Ti מוריוץ 3לי׳ לר3ין ומר 3רי׳ לר3 אחא אומניות שעושין כטת אס מסר לו קודם אטלחו
 בלי׳ ללבא עבול גימלא 3הלי הללי פי׳ לאומן מומר האומן לעשותו אכל האכל לא והיכא
ע דמיפרסמא מלחא כגון חנוני שכעיר. כיוצא ט הרי ר ת י ל א ח ל א מ צ ל ל ח ן י ר 3 י ם ח י ר ן ן י ש נ  ש

: ז ׳ ׳ א מ - ן י י י ס א י ל  ביה מלחא במר בריה לרב אמא פסקי׳ א
 לגמליה אמר רב אשי גברא רבה כמר בדה לרב אחא לעביל האי מלמא לנהי ללפסילא
 ליליה לא חייש לפסילא לאחרינא לא חייש והא קחני אס היו מושכרים או מושכרים אצל
 אחרים הרי אלו יעשו. אלם חשוב שאני. הלב אלפסי לא הביא הך עובלא והביא גירסח
 ירושלמי אלו מגלחין (הלכה ה) ב׳ אחים שני שוחפין שני טבחים שני חנונים שאירעו
 לאחל מהן לבר הרי אלו נועלים חנומם [ל] ולכאורה נראה לפליג אגמרא לילן ללגירסמ
 הירושלמי יפה עשה לפסק לגמרי כי מלאכח שניהם בטילה והראב״ל ז״ל הקשה
 מהירושלמי אגמלא לילן וחירץ לולאי נועלין מנומס ואין השומף ממעסק בעסק
 השותפות בפרהסיא אבל בביתו מחעסק בעסק השומפוח ואע״פ שחולקין בשכר כמו
 שמור וגמל וספינה שמותכרין ביל אתר הלכך לא הוה ליה למיפסקיה לגמליה ומסיק
 אלם תשוב שאני ואית ליה קלא ואמרי בהמתו של פלוני עושה מלאכה בימי אבלו והוה

 ליה בפרהסיא אע״פ שבבית השותף ולמיא לנעילת תנות:
 ן [דף יכ ע״א] אמר שמואל מקבלי קבלנות בתוך התתוס אסור תוץ לתתום מותר
 ואסיקנא ה״מ בשבתות ובימים טובים והוא לליכא ממא למיקרבה
 להחם אבל בחולו של מועל אע״ג לליכא ממא למיקלבה להמס כיון לשכימי אינשי לאזלי
 מלוכתא ללוכתא אסור. פי׳ הראב״ל האי קבולת לא בקבולח לשלה איירי לההיא אפילו
 בימי אבלו מותר לכתתלה כלפי׳ לעיל(סימן ג) וכ״ש במועל כרב שישא בריה לרב אילי
 (סימן א) ותניא כוותיה ולא קבולת לתלוש הוא להא אמרינן בבית אתר יעשה ואפילו
 בימי אבלו ואפילו בשבמ נמי מותר כלאמר [שבת יז:] בעולות לעכלן וכלים לכובס נכרי
 שכולם עם השמש מומר אלא בקבלנומ למין איירי שאם קבלו אומני נכרים לבנומ לו בנין
 בימ בערב המועל מומר למומו במועל לבלנפשייהו קא עבלי אבל אסרו אומו במוך
 החחוס ובחול המועל אפילו חוץ לתתום משום מראית העין שאין הכל יולעין שהיא קבולמ

 ולין קבולמ של בימ מה שהחיר ר״ח ואסר ר״י בפ״ק לע״ז בסופו (סימן כג):
 ז רש״י פי׳ בלשון אחר ומקבלי קבולח שקבלו עליהם מלאכמ האבל אסור במוך החחום
 ואע״פ שקבלו קולם האבל מפני מראימ העין שלא יאמרו ראו זה שמסר מלאכחו
 לאחרים בימי האבל ולא ילעו לקבולח היא לגבייהו קורס לכן ואמרינן לעיל (סימן א)
 אלו לברים שעושין לאבל וכו׳ ללבר שאינו אבל אסור לאבל למסור לאחרים בימי אבלו
 אבל מוץ לחחום שרי הואיל וקבלוה קולס האבל וליכא למיגזל משוס חשל שאין בני העיר
 מצוין שם שיכילו שמלאכתו של אבל הוא ולוקא בשבתומ וימים טובים אבל בחולו של
 מועל שכיתי ולהאי לישנא קשיא אמאי נקט תול המועל ליתני מול ממש לתוץ לממוס
 אסור ויש לומר לאיילי לנקט שבמומ וימים טובים מעיקרא נקט נמי בסופו חולו של

 נתנאל
ק אלא קושיא שניה. וצ״ל דמנאי לא מהני אלא להאי מלחא כיון לגלי דעחיה שלא לעשות ח  קושיות. ואין מ
 מלאכה בשבת אז לא עשה הנכרי לטובת ישראל כ״א למהר מלאכתו. והא לנרשם כש״ע מרלכי ורכי׳ ירוחס
 זה אינו: ןנ] ולאח-ם בטובה. אע״ג לאין הלכה כר״מ. מ״מ יליף מיניה סברא זו: [ס] לעשותח לאחר
ב יוסף ד ר מ  המועד. ואס אח״כ עושה במועל פסק רמ״א בסי׳ תקמ״ג לשרי מאחר שהמנה ע״ש: [ע] א
י ור׳ יוסי הלכה כר׳ יוסי וי״ל  הלכה כרב* •וסי. ואין להקשות ל״ל למימר הלכמא הא בלאו הכי קי״ל ר״
 דלעיל סוף ס״ק לף י״א מוקמינן הן ממני׳ לסוטה עד ימיו היה פטיש מכה בירושלים כו׳ מכאן ואילן לא
ן רב יוסף לפסוק הלכמא כר׳ יוסי: ד  כרבי יהולה ונגל ר״י בן זכאי לא גמירי להלכמא כר׳ יוסי מ״ה צ
 [נ!] דאמר שמואל וופתין כוותא בו׳ ורב דימי אמר זופת״ן חכיתא. וז״ל הטור סי׳ חקל״ח וא״א ז״ל כמב
 סחס להמיר ולא חילק. וסי׳ הב״י מללא הכריע אלמא למססקא ליה והלכה במילי לסופרים לקולא. וכן מוכח

 קרבן
 נכ] מוחכר או מושכר אצל אחר לא יעשה מלאכח כימי אכלו. אבל אחדס יעשו בשבילו וכמו שכחבחי לעיל
ק וכר. וא״כ קשה על רב אלפס למה הניח הגמרא לילן ״  בסי׳ ל״א: נל] ולכאורח נראה דפליג אגמרא ו
ף ללא סליג הירושלמי אבבלי. ואין צריך להטא ״ ד ד הראב״ל ובזה מיושב ה ב  ומפס הירושלמי ועל זה הטא ל
 הך עובלא לסמך אהך בריימא לקמני אס היו מומכרין או מושכרין ביל אחר. אך קשה מ״מ ה״ל לאמרי הן
 עובלא למילף מיניה לארם חשוב ראוי להחמיר על עצמו. ואפשר לומר כיון לאלם חשוב קלא אימ ליה למיא
 לנעילח חנוח וא״כ נכלל בהן להירושלמי: ןמ] ואיכא דאטרי סיוע מסייע כת־כנא. ולמירוץ זה לא מחלק
 טן אלם חשוב אלא לכל אלם יש להחמיר. ומזה פסק בש״ע א״ח סי׳ רמ״ל ריש להחמיר לכל אלם שלא יכנוס
 לבית כשבנה באיסור וכמ״ש הט״ז שם באריכות. וכחב רמ״א שם מיהו אס החנה ישראל עם נכרי שלא לעשות
 לו מלאכה כשכח והנכרי עשה לו בע״כ למהר להשלים מלאכתו אין לחוש. והקשה שם במ״א ס״ק י״ב שני

 א) והנה גטעמא לג׳ ימיס הראשונים לאסור וכו׳ יש ב׳ טעמיס. טעס אתל משוס ג׳ ימים לבכי כסברות הג׳׳א. ועול טעס אחר מביא בב״י בשס הירושלמי משוס לתלתא יומא נפש שייטי׳ על גופא סבר לאיהו חזרי׳ אח׳׳כ לחזית לאישחני אסוהי
 וכו׳ יעיי״ש בסי׳ שע״ט. והנפקותא נין הטעמים למי שבאה לו שמועה קריבה אתר נ׳ ימיס שמת וכו׳ אי מותר העני, ובאנילות אזלינן לקולא והארכתי במ״א בזה. ,אר״צ! ב) היינו שיש תילוק. >אד״צ< ג) אבל לקנות את היין ולדרכו לצורך החול
 לא שמעינן ראי׳ להחיר ואפי׳ אס יש לירא שיחייקר אחר המועל יאינו רוצה לומר אסור היכא שיחייקר אחר המועל וכוי. כן מובא ננ״י סי׳ חקל״ט כנירסא זו, ונראה דקאי אהא דמיבא בחוס׳ ובפוסקים שר״ת לא רצה בה״ג לא לאסור, וע״ז

 קאמר ללא רצה לומר אסור בה״נ. (אד׳צו
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 שלישי מועד קטן אשי ז
 ־ דף יד ע״א

ט גרסינן בפרק מקום שנהגו(לף נה:) תנו רמן הזכל שבחצר מסלקין אותו לצדדין  י
 שברפת ושבחצר מוציאי; אומו לאשפה הא גופא קשיא קמני מסלקין אותו לצללין
 והדר קתני מוציאי; אומו לאשפה ומירץ רבא דהכי קאמר ואם נעשית חצר כרפת בקר
 מוציאין אומו לאשפה וכן הלכה. ואין מביאי; בלים מבימ האומן וה״מ כלים שאינן לצורך
 המועל אבל בלים שהן לצורך המועל מביאי;. [דף יג ע״ב] דמניא מביאי; כלים שהם לצורך
 המועל כגון כל מבית הכלל וכוסות מבימ הזגג אבל לא צמר מבית הצבע ולא כלים מבימ
 הגה״ה האומן. *ואס אין לו מה יאכל טמן לו
פ שכלו ומנימו אצלו ואס אינו מאמינו מנימו ״ ע י א מ ו א ת ה י נ ס מ י ל ז כ י א י 3 ) מ ר ז ״ י 3 י ( י * 
: בבימ הסמוך לו ואס חושש להו שמא יגנבו ז ״ א ־ מ ל ע ו מ ! ל י כ י ר י צ נ י א  ש

 מפנן לחצר אחרת: מתני" מחפין אח הקציעוח בקש רבי יהולה אומר אף מעבין ומוכרי
 פירומ כסות וכלים מוכרין בצנעה לצורך המועל הציילין והלשושות והגרוסות עושין
 בצנעה לצולך המועל רבי יוסי אומר הן התמירו על עצמן: גמ׳ תנו רבנן מנומ הפמומה
 לסטיו פוחח ונועל כלרכו הפתותה לרה״ר פותת אתת ונועל אתת ועיו״ט האתרון פותת
 ונועל כלרכו וכי אמרינן פותח אתת ונועל אתת בפירות אבל תבלין מזבני כי אולחייהו
 להא רב הונא שרא להו להנהו כרופיתא פירוש א מוכלי מבלי; למיזבן כלרכן כי אורמייהו:

ך פ ה ך מי ש  הדרן על

 ואלו מגלחין פרק שלישי
 א ואלו מגלמין במועל הבא ממלינמ הים ומבימ השביה והיוצא מבית האסורין [דף
 הגה״ה יד ע״א] *ומנודה שהתירו לו שכמים את
 *אשור לגלח כמועל ואפילו אכלה לו אכילה עלכ נילויו ומי שנשאל למכמיס והותר והנזיר

 הרגל יהיה אמס שלא היה יכיל לגלח מפני שהיה והמצורע והעולה מטומאתו לטהרתו:

\ ירושלמי הוינא סברא למימר שהיה תבוש 3 ל א ע ו מ \ ח ל ג י ל ו ש י א ״ ׳ י ר * ״ ר א ז מ ו ל י ר : 
י י , , , i i z ז . ,  אומן ספר שאכלה לו אכילה ערכ הרגל ח) מוחר לו ׳

> אצל הנכרי אבל אס היה שבוש אצל ישראל א ן ס ס מ א א ל ח ל ט מ כ י מ ל ל ע ו ל מ ן ש ל ן ח ר נ ' פ ס  ל

: ולאו כלום כלומר אינו אנוס כי יניתוהו (  מא״
 לגלח בבימ האסורין הלר אמרן אפילו חבוש אצל ישראל שאין ערב לאלם לגלח בבימ
 האסורים. והמנורה שהחירו לו חכמים במה אנן קיימין א) אס בשהחירו לו קולם הרגל
 יגלח ואי בשלא החירו לו קולס הרגל לא יגלח כלומר אל יגלח בלגל ללאו אנוס הוא
 להוה לו לפייס אמ בעל דינו ב) כלי שימירו לו אלא במה אנן קיימין כשהמירו לו קולם
א) ג) וחל שלשים שלו ברגל שאינו נלוי פחומ משלשים יום וכן מי שנשאל למכמיס ל(  הרג
 והותר במה אנן קיימין אי כשנשאל קולס לרגל יגלח אס בשלא נשאל קולס הרגל אל
 יגלח כלומר אל יגלח ברגל ללאו אנוס להיה לו לשאול על נלרו קולם הרגל אלא אנן
 קיימי! כשנשאל קולם הרגל ולא מצא פמח לנללו על שבא זקן אחל מזקני גליל ולפי
 הירושלמי מאן לאית ליה פוחחין בחרטה פירוש בחרטה כל להו ואין צריך למצוא פחח
 וטעס לעקור אמ הנלר מעיקרו. אסור לגלת במועל כיון להיה יכול לישאל קולס לרגל
 ואע״ג לאיכא למימל היה בלעחו להשלים נלרו ונמלך ברגל והחירו לא חשיב זה אונס
 נא] ורש״י לא פי׳ כך: גמ׳ ושאר כל אלם מ״ט אסולין כלי שלא ימסו ללגל כשהן
3] מתני׳ דלא  הגה״ה מנוולין*: הבא ממלינמ היס [
ח כר״י לתניא ר׳ יהולה אומר הבא ממלינת ל ג  *יש שרוצים לומר אלם שגילח ערכ הרגל מוחי ל

ל הים לא יגלח מפני שיצא שלא כרשות אמר
ז

ו ט ס מ מ א י ל ם ש ו ש 1 מ לחי ז מג י י א א א מ מ ע ט ל י ג ר  נ

״ . ״ ״ \ 1,;״ 1 ״ ^ ״ L A  וזה לא נמס ואין נראה חלא ללא חשיכ כהלי אלי ״

ן רבא לשוט לברי הכל אסור לגלח. למזונוח ה ל ל ב א ד ל ל ה ו ע ל ן מ 3 ה ל ̂ ע י  ן מ י ח ל ג  מ

א לברי הכל מותר כי פליגי להרוחה רבי ח כ ו ו מ א ס ל מ א ה מ י י מ י ו נ א ו ו ס ה ו נ א ה ד ד י נ  א

 מלחא הנא לאחר שגילח כרגל נמי לאו מוכחא מלחא יהולה מלמה לה ללשוט ורבנן מלמו לה

 אס גילח ערכ הרגל אס לאו כלאמר אכיי יאמרו כל למזונומ וקי״ל כרמן והראב״ל ז״ל פירש

ד יהולה ורבנן איירי ביוצא : m לפלוגתא ל ז ״ א ־ מ י כ ח ו י ' ל ש  ה

 חוצה לארץ והכי מוכח בירושלמי לגרסינן התם רבי יהולה כלעתיה אסור לפרש בים
לן מעתה 0 כיון שיצא חוצה לארץ יהא אסור לגלח נה] הואיל ויצא שלא ברצון  הגלול [
 תכמיס כהלא תל כהן אתא לגביה לרכי מנינא אמר ליה מה אני לילך לצול לתלוץ או
 לייבם ני] ואסר ליה ומסתבר בהאי פירושא ללא קרי ר׳ יהולה שלא ברשות היוצא

 נתנאל
י [א] ורש״י לא פ־רש כ;. וז״ל רש״י כפי׳ האלפסי ומי שנלר שלא לגלח נשאל לחכס כמועל ש י ל  פרק ש
 וסכס מחיר לו נדרו שפותח לו כחרטה וזה לא היה כילו לעשומ מקולס המועל שהיה כלעחו לגמור אח נלרו
 א״נ שלא מצא חכם כו׳ עכ״ל. אכל לסי נוסחא שלפנינו כרש״י אית לן לפרש כלעח רבינו: ןנ] מתג־, דלא
 כרכי •הודה. חימה לוקמיה אפילו כר״י ולמזונות אפילו ר״י מורה ושמא כיון כוי לשון סיס׳. שמעינן מלשון
 זה היכא ראמר ככולי הש״ס מחני׳ ללא כהן תנא קאי הכי כמסקנא מללא קאמר לימא מחני׳ ללא כהך תנא.
 לאלס״ה אין מקום לתמיהתס להא איכא למימר שזהו כאמח כוונח רכא לשנויי לאתיא מתני׳ כר״י עיין ביצה
וצא לה״ל. אכל כח״ל ממלינה למלינה או כא״י ממלינה למלינה : [ג] דפלוגתא דר״י ורבנן איירי בי  לף ל״ז
 וכ״ש מח״ל לא״י אפילו לשוט מותר ולזה כוונת רכינו שהכיא רעת הראכ״ל שנ״מ ללילן לקי״ל כרמן לס״ל
צא לה׳׳ל  לשוט אסור אכל כא״י וכח״ל גופא לשוט ג״כ מומר וכ״ס כ״י סי׳ מקל״א: נל] מעתה כיון שי
ן חכמים. ומשני כאמס שהוא אסור הואיל א שלא ברצו צ ר לגלח. פירכא היא: [ה] הואיל ד  יהיה אסו
מ היא מחוייכח לכא אצלו לזקני עירו ולא  שיצא שלא כרצון חכמים: [ו] ואסר ליה. אע״פ שמצוה היא מ״

 זקני עירה:

 לבינו ואלו מגלחין פרק
 דף יכ ע״כ

 לקשור תביות ולזופתן ובלבד שלא יכוין מלאכתו במועל אמר אביי נקטינן הלכות מועל
 כהלכות שבמ [דף יכ ע׳׳ב] יש מהן פטור אבל אסור ויש מהן מותר לכתתלה:

 טז ת״ר [צ] טומנין קמת במועל לצורך המועל שלא לצורך המועל אסור ואם טחן
 והומיר הרי זה מותר קוצצים עצים במועל לצורך המועל ושלא לצורך המועל אסור

 ואם קצץ והומיר הרי זה מומר* מטילין שכר הגה״ה
ל *ונראה כעיני ליש לסמוך אלרכ חננאל לאמר לקוצץ ע י מ ך ה ל ו צ א ל ל ש ל ן ע ן מ ך ה י ן צ ל ל ע ן מ  ב

 י אלם לקל אע״פ שאינו צריך אלא לנסירת. מא״ז:

 חסור וחם הטי; והותיר הרי זה מומר.
 יז רב חצלו ליה חצלא בחולא למועלא שמע שמואל ואיקפיל לימא שמואל כיחילאה
 סבירא ליה למניא לבר האבל מוחר לעשוח במועל ושאינו אבל אסור בל״א בתלוש
 מן הקרקע אבל במחובר לקרקע אפילו כולו אבל אסור וקי״ל ליחילאה היא אלא לרב
 חצלא לחיטי הוה לאי שביק ליה לא פסיל ורב מאי טעמא עביל הכי אין לו מה יאבל הוה
 לחניא אם אין לו מה יאכל קוצר ומעמר לש וזורה ובורר וטוחן ובלבל שלא ילוש בפרוח.
 ירושלמי (הלכה ל) הלא למימא ביחיל אבל במספיק לרבים מומר ושמואל מאי טעמא
 איקפל לא סיימוה קמיה אי נמי אלס חשוב שאני והא לשרי הכא לצורך המועל היינו
 אפילו כוון מלאכמו במועל לבצורך אוכל לא אסרו כוון מלאכמו במועל. רב יהולה שרא
 למעקל כיתנא בחולא למועלא משום לחזי לחפיפה ולמיקטל כשותא משום לחזי לשיכרא
 ולמיעקר שומשמי משוס לתזי לנזיא לאימ בהו רכי ינאי הוה ליה ההוא פרליסא קטפיה
 בחולא למועלא לשנה שהינהו כ״ע פרלסייהו לחולא למועלא אפקריה רבי ינאי ההוא
 שמא לפרליסיה. בירושלמי (הלכה ב) אמר נק] ילפין ממקלקלחא ולא ילפין ממחקנחא
 (הלכה ג) רבי יעק3 3ר אמא 3שס אביו פרקמטיא אבולה שרי מזבנא במועלא הלא שיירתא
 שרי מיזבן מינה כמועלא: מתני׳ מכניס ארס פירומיו מפני הגנכים ושולה את פשחנו
 מן המשרה בשביל שלא מאבד ובלבד שלא יכוין מלאכמו כמועל וכולם אס כוונו מלאכמן
 במועד יאבדו: נמ׳ תנא ובלבד שימיסס 3צנעה בתוך ביתו רב יוסף הוה ליה הנהו כשוד
 עיילינהו ביממא אמר ליה אביי והתניא ובלבד שיכניסה בצנעה במוך ביתו אמר ליה צנעה
 להני יממא הוא כיון דבליליא בעו גברי ימירי ובעי מדוכרי דנורא אוושא מלתא: ובלבד
 שלא יכוין מלאכתו במועל בעי מיניה רבי ירמיה מר׳ זירא כוון מלאכמו כמועל וממ מהו
 שיקנסו בנו אחריו אח״ל [דף יג ע״א] צרם אוזן הבכור קנסו בנו אחריו משום לאיסור
 לאוריימא הוא אמ״ל מכר עבלו לנכרי ומח קנסו בנו אחריו המס הוא משום לכל יומא
 ויומא קא מפקע ליה ממצומ הכא מאי גברא קנסו רבנן והא לימא או ללמא ממונא קנסו
 לבנן והא אימא [ל] ופשיט לליליה קנסו רבנן לבריה לא קנסו רבנן. וכן הצורם אוזן הבכור
 והמוכר עבלו לנכרי וממ לא קנסו בנו אחדו והכי אמד׳ בכל חלא מינייהו m בלוכמיה:

 יה מתני׳ אין לוקחין במים ועברים הגה״ה
) וצריך לאכנים כגון היה כוחלו גרוע לסותרו ה  ואמיס* ובהמה אלא לצורך המועל *

ל אין וכונהו כיו״ט והתירו סופו משוס סחלחו. מא״ז: כ ה יא ו מ ץ ל א ר ש כ ו מ ך ה ר ו צ ו ל  א

 מפנין מבימ לבימ אבל מפנה הוא לחצירו ואין מביאין כלים מבימ האומן ואם חושש להם
 מפנן לחצר אחרת: נמ׳ בעי מיניה רבא מרב נחמן שכר פעולה שאין לו מה יאכל מהו
 כלומר מהו לשכור אמ הפועל לעשומ מלאכה שאינה לצורך המועל כלי ליטול אמ שכרו

ה ״ ה ג  מפני שאין לו מה יאכל ואסיקנא לשכר ה
ה *ואפילו יש למוכר ואין לשוכר הצריך להשתכר כלי ג פ ל מ ב ל ^ א כ א ה י ן מ ן ל י א ? ש ל ן ע  פ

^ S ~1 כלל אמי !  הוא לחצירו והאמל״ אין מפי
 א3יי סיפא אחאן ל3יח שבחצר: ייושל׳ שמותר לקנות כצנעה לצורך המועד. מותר לקנות
 (הלכה ל) אהא לאמר אין מפנין מ3יח כחיס מן הנכרי כשכח כיצד הוא עושה מראה הוא
 לבית אין מפנין מלילה נאה ללילה נאה לו כיס של דינרים והנכרי חוחס ומעלה לערכאוח.

: ז ״ א  ולא [מ] מלילה כעולה ללירה כעורה ואצ״ל מ
 מלילה נאה ללירה כעורה אבל לחוך ביתו אפילו מלירה נאה ללירה כעורה שמחה היא
 לו לאלם שהוא לר בתוך ביתו. כמב הראב״ל ז״ל ונראה לכי האי גוונא אפילו מחצל

ה ׳ ' ה ג ה
 L . . למצר מותר* [א] והא לקאמר בגמלא לילן 

£ ־ ג ״ r ^ r r c ; ! ל ־ ל * » ־ ־ ־ < • * ״ ־ י י ל m 

 או משל אחרים לשל אתרים אבל משל דאין צריך למועד ואס חושש מפני הגנכיס כמקום
 אמרים לשלו הכל מוחר וליבא פלוגמא בין שהן יכול לפנותם למקום המשתמר אפילו הוא רחוק

 גמרא לילן לירושלמי: הרכה. מא״י:
 הגהות הכ״ח א מוכרי חגלין למיזיל ולזנוני כי אורחייהו נשוקא:

 קרבן
ג ומוסר לקשור חכיוח ולזופחן ולא חילק כין גלולים לקטנים והקשה כסי מ׳׳א הא כפ״ק דכיצה סי׳  סימן מ״
 מ״א כמכ רכינו ואין לומר כשל סופרים הלן אחר המיקל למר מיקל כחל צל ומר מיקל כחל צל והניס כצ״ע.
 ונראה למרץ דהמס כוונת רכינו כיון דרכ הונא ורכ מסלא פליגי. ורכ הונא ורכ חסלא הלכה כרכ הונא רכיה
 לרכ חסלא אך ללא ילעינן איזהו מימרא לרכ הונא או איזהו לרכ חסלא וכל חל מחמיר כחל צל ומשוס ללא
 ילעינן היאן ס״ל לרכ הונא פסקינן לחומרא. משא״כ כשמעחין: [צ] טוחנין קמח. עיין לעיל פ״ק סי׳ כ״ח
 מ״ש שם: נק] ילפין ממקלקלתא ולא ילפין ממתקנתא. כלומר כני אלם קרוכיס ללמול מן רכרים
ט לדידיה קנסו  המקולקלים יוחר מן הרכריס המחוקנים ולכן יש לו לאדם ליזהר כמעשיו מאל: m ופשי
 רבנן לכר־ה לא קנסו. לגכרא קנסו רבנן ולא ממונא. מהאי טעמא אפילו כוון מלאכחו כלכר שאינו אכול נמי
 לא קנסו כנו אחריו אפילו למ״ל מלאכמ חה״מ לאורייחא ללא כנמוקי יוסף ועי׳ סי׳ חקל״ח מ״ש מ״א וט״ז
 כזה: [C] בדוכתיה כגיטין לף מ״ל ע״א וכככורוח לף ל״ר ע״כ: ןת] מרירה כעורה לדידח בעודה.
ה כעורה לרירה נאה ואין ר ד  משמע הא מרירה כעורה לרירה נאה שרי. אכל כגי׳ ירושלמי אימא להליא ולא מ

י שהפך  צרין לומר וכו׳ וכ״כ כ״י: [א] והא דקאמר בגמרא. עיין כחדושי ריטכ״א: הדרן עלך מ

 יום. ולקמן סי׳ נ״ג נלקלק כזה:
 תפארת שמואל
) וחל שלשים שלו ברגל שאינו נידוי פחות משלשים א ) 

 א)צ״ל בלשון נממיהא, או רצ״ל היה לו לנלת קודס י״ט ולא להתירו בי״ט, והלשון מנומנם. רענ״ן) ב< נ״נ עי׳ נ״י או״ח סי׳ תקל״א כיאור דנרי הירושלמי והרא״ש כאן שלא יסתור למ״ש לקמן סי׳ (צג) [ו].>רי״א חנו< ג) נ״כ צ״ע דהא פסיק
 לקמן סי׳ י׳ טיט אסור טיט שרי נין גאסקור׳ בין בממונא ע״ש, ועל הקיצור פסקי רא״ש קשה יותר ע״ש. שוב נזכרתי וראיתי שהב־י׳י בא״ח סי׳ תקל״א הקשה כן והאריך, ע״ש וגב״ח שס, ובט״ז בי״ד סי׳ של״ד סי״ג סק״ו ע״ש שהאריך. ולפי
 דברי מור״ס שם לק״מ ע״ש. ולעד׳׳נ דאיירי הכא שלא פייס לגע״ד כלל, אלא שהב״ד מתירין לו אסר ל׳ ע״ש סי״ג, ובכה״ג לא שייך לומר דאל יגלת דלאו אניס הוא דה״ל לפייס דדלמא לא היה יכול. ועוד דא״כ בל מנודה סישע דלא ה״ל
 לעשוח מתחלה דגר שיתחייב נלוי, אלא רהירושלמי ס״ל לפייס לבע״ל או לב״ל, ואזה פריך אל יגלח לפושע הוא לה״ל לפייס מקולס כמו שפייס עכשיו, אבל אי לא פייס כלל ודאי אנוס הוא ודו״ק, וע״ל סי׳ ז׳ מזה. ויופל״מ) ד) בירושלמי הגי׳
 כהן שיצא בוי, ור״ל אפילו לרבנן, ע״ש גק״ע. וגזה נלחו לגרי הגר״א גסי׳ תקל״א סק״ז. (רש״ש< ה) וקאי אהא לחני אין לוקתין אבנים ובהמה אלא לצורך המועל, וע״ז ביאר להוא לצורך מועל כגון שהי׳ כותלו גרוע ליפול דבה״נ התירו גס למוחו

 במועל, ובה״ג לוקחין, מיהו במחניתץ שלפנינו לא גרסי׳ ואבנים, מיהו הרא״ש ז״ל גרס במחני׳ ואבנים יעוי״ש. (>זי״צ< ו) כן הוא בגמרא. (אר״צ< ז) כלומר נערב פסח. (נדי״פ) ח< בגמרא הוא נעיא ללא איסשטא ופסק הג״א לקולא. (!)י״צ)
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 שלישי מועד קטן אשר
 ־ ע״ב

 אס יצא מלל דאם יצא מבימ המקדש ולא עשה עבודה מאי חילול שייך ביה הרי לדעת
 הרב אלפס ולדעמ מקצמ הגאונים לאבילות יום ראשון הוי דאוריימא אבל ר״י פירש
 דל״בא אבילומ כלל מדאוריימא ואע״ג דאנינומ יום ראשון מן המורה אנינומ למוד ואבילוח
 לתוד האסור בזה מותר בזה והאסור בזה מותר בזה והא דאונן אסור ביום ראשון מן
 ההורה היינו באכילמ קדשים כדאימא בפ׳ טבול יום (דף קא:) ובאכילמ מעשר שני
 כדכתיב לא אכלתי באוני ממנו ועוד החמירו בו חכמים לאוסרו בדברים המפורשים בריש
 פרק מי שממו(דף יז:) בעוד שלא נקבר ממו אבל באבילומ לא מצינו בשום מקום שנוהג
 ביום ראשון מן התורה והכי מנן בסנהדרין פרק נגמר הדין (דף מג:) אין קרובין
 ממאבלין עליו אלא מתאוננין אלמא משמע לאבילות ואנינומ מרי עניני נינהו וראיה לדבר
 מהא דאמר פרק קמא דכמובומ (דף ד.) ממ אביו של שמן או אמה של כלה מכניסין
 אה המת לתדר ואת התתן ואת הכלה לחופה ובועל בעילת מצוה ופורש וקובר אמ מתו
 ונוהג שכעמ ימי המשמה ואמ״כ נוהג שבעמ ימי אבילות ואם אימא דאבילומ יום ראשון
 מן התורה היאך תדתה מצוה מן המורה מפני משתה דתופה דרבנן לכל הפתומ ינהוג
 אבילות יום ראשון תשלה אלא ודאי כל שבעמ ימי אבילות אינן אלא מדרבנן לכן נדתין
 מפני ימי המשמה ונראה לי ללאו ראיה ללא קאמר הרב אלפסי לאבילות יום ראשון
 מלאוליימא אלא לנקבר ביום המימה להא יליף לה מאנינומ לאהרן וכן ואמרימה כיוס
 מר היינו יוס המיתה וההיא לכתובות ה״ק מכניסין את המת לתלר ובועל בעילת מצוה
 ופורש בלילה וקובר את ממו לממר הלכך ליכא אבילות לאולייתא ובכה״ג למה ל״י ראיה
 שהביא ר״ת לסתור לברי בעל ה״ג כמה שאפלש לקמן ועול הביא ראיה מלקאמר
) גבי פליון הבן כל ששהה שלשים יום באלם אינו נפל לכתיב ופלויו  בבכורות (לף מט.) י
] ומסיק י ] ואיבעיא לן יום שלשים כלפני שלשים או כלאחר שלשים [ ט  מבן חלש חפלה [
 ליום שלשים כלאחר שלשים לחומרא ואמרינן עלה המס ולענין אבל אינו בן אלא יום
 שלשים כלפני שלשים לקי״ל הלכה כלברי המיקל באבל ואם איתא לאבילות יום לאשון
 מן המורה הוה לן למימר יום שלשים כלאחר שלשים לחומרא לספיקא לאולייתא למומרא
 כי היכי לאמר גבי בכול אלא ולאי ליכא שום אבילות לאוליימא והא לאמרינן הכא אמי
 עשה לרבים ולשי עשה ליתיל אע״פ שאינו אלא מלרבנן קרי ליה עשה כלאיתא מבתים
 (לף לב:) לקאמר טבול יום הנכנס במתנה לויה עובל בעשה [כן ובהליא איתא (בסוטה
 לף כא) [בפסחים] (לף צב.) לליכא אלא איסורא לרבנן וקלי ליה עשה משוס לאסמכוה
 אקרא וה״ק אע״פ שחכמים עשו חיזוק ללבליהם כשל מולה והעמילו לבריהס במקום
 עשה בכאן לא החמירו עליו ואתי עשה דרבים ודחה עשה דיחיד דדבריהם ה)ואע״פ
 שלא עשו כן לענין שופר דחנן (ר״ה דף לב:) שופר של ראש השנה אין חוחכין אוחו
 לא בדבר שהוא משוס שבומ ולא בדבר שהוא משוס מלאכה ואיממר עלה מאי טעמא
 שבתון עשה הוא והוה ליה יום טוב עשה ולא חעשה ואין עשה דוחה אמ לא מעשה
 ועשה ודבר שהוא משוס שבומ מאי עשה ולא מעשה אימ ביה אלא עשו מלאכוח של
 דבריהם כשל חורה שלא לדחומ והא דאמרינן בפרק היה קורא (דף טז:) דרבן גמליאל
 רחץ בלילה הראשונה שמחה אשחו ומפרש המם מאי טעמא אנינוח דאורייחא ביום הוא
 לכתיב ואחרימה כיוס מר ואנינומ לילה דרבנן ובאיסטניס לא גזרו ביה רבנן לא משום
 לביום איכא איסורא דאוריימא אלא רבן גמליאל כיון דיש איסור דאורייחא ביום המימה
 במה שאסרה תורה לאונן כגון אכילח קדשים ומעשר שני לא רצה לרמוץ אפילו באבילות
 דהוה דרבנן אבל בלילה דליכא איסור דאורייחא רחץ משום דאיסטניס הוה והא דתנן
 במסכת שמתומ (פ״ד) הספיקומ אוננין וממאבלין עליהן לאו משום דהוי אבילות ספיקא
 דאורייתא אלא מייד בספק בן ט׳ לראשון ספק בן שבע לאמרון וקאמר דמשני צדדין
 מתאבלין עליו הקרובים דגנאי היה אס לא יתאבלו עליו כיון דממה נפשך מצד אתד הם
 קרוביו. כמב בה״ג היכא דשכיב שינבא ביו״ט ראשון או ביו״ט שני או בשולו של מועד
 או ביום ראשון של שני ימים טובים האתרוניס לא נהגו אבילות עד דנפקי כולהו יומי
 טבי אבל יומא בתרא מיסלק סליק למנין שבעה ימי אבילומ אבל לא נהיג ביה אבילות
 כלל אבל אי שכיב ליה שיכבא ביום טוב שני של ימים אתרונים נהיג ביה אבילות וסליק
 ליה למנין שבעה דאחי עשה ודאי דיחיד ודחי עשה דספק דרכים דכמיב ואשרימה כיוס
 מר והוה דאורייחא [ויום טו3] האחרון ספיקא דרבנן וכן פסק הרב אלפסי וספר הדינין
) וגם ר״מ ז״ל כחב ללא סמכינן על דברי בעל הלכוח ז״ל בדבר כ  חולק על סברא זו (

 נתנאל
 פדיון יום שלשים כלפני שלשים והלכה כדברי המיקל באבל ועם זה נצדק קודש דברי רבינו בפרק היה קורא
ו ודלא כהרב בעל מעדני מלן שחישב לרבינו לטועה ע״ש: ני] ומסיק דיום שלשים כלאחר שלשים  סי׳׳ ט״
״ל סי׳ ש״ה שכתב ו ן לפדות ואס נתן לא יחזיר הכהן ומכאן חמיה לי מאד על הטור י ד  לדומדא. ומספיקא צ
ן להחזירם בלי שוס חולק ד  ז״!! לפיכן אם מת אפילו ביום שלשים אין צרין לפלוחו ואס קבל הכהן המעוח צ
 וכ׳׳פ בש״ע ואין לא שחו לבס לדברי רבינו בשני מקומוח 3פ׳ זה בפי היה קורא וכ״כ שם חלמידי ר׳ יונה
ו כנלע״ל: [כ] ובהדיא איתא כסוטה. ד רטנ ב ד  ע״כ נראה לי ששגו ברואה ולדינא נראה לפסוק לחומרא כ
 ובאמת טעוס סופר הוא כי לא נמצא בכל מסכח סוטה מזה. וכנ״ל ובהדיא איחא שם דליכא אלא איסורא
 דרבנן דאמר ר״י עלה דבר תורה אפילו עשה אין בו. ויוחר נראה לי לגרוס ובהדיא איתא בפסתיס דף צ״ב
 כי משמעחתא דזבחיס אין להוטח כי איכא למימר ר״י סליג אהן תנא דברייתא וס״ל כתנא דכליס ותמיד
 לס ״ל לטבול יום דזב לאו כזב דמי. אבל בפסחים רבא אית ליה להן דר״י ובכריתות שמעינן ליה לרבא לאמר
י ובזה נסתלק תמיהות ״  לטבול יוס לזב כזב למי וע״כ צ׳׳ל לר״י לפרושי הוא ולו׳׳ק. ועי׳ בחוס׳ לזבחים ר״ה ר

ו וע״ש:  להרב בעל מ״מ בס׳ היה קורא סי׳ ט״

 שמואל
 אבל חכמים אחרונים כתבו שאין שוס אטלוח למראודיחא אף טוס ראשון ט אס אנינוח וראיוחיו ברורוס
ד הגאונים עכ״ל הטור א״כ משמע ב ל  וחוקות ולא חזוז מיניה ע׳׳כ ומ״מ לא היה מוחה מי שהיה נוהג כ
ט שני וכ״כ הרמב״ס ז״ל שסליק ״  שאין חולקין על ה״ג אלא בזה שכתב שאטלות נוהג טוס שני כשמת לו טו
״ט שני לר״ה איני מולה ו ל י ״ ד ה  למניינא זולח יום שני של ר״ה וזה מצאתי בשרית מהרי״ל וז׳׳ל אמר מ
ן ו״ט מולה שיעלה למנץ ז׳ אף שלא נמצא בהליא כשקוברו חו  שיעלה למטן זי. וכ״ה במיימוני אבל בשאר י

׳נ:  המועל שיעלה למנין ז׳ עכ׳

 ח יבינו ואלו מגלחיץ פרק
 דף יד

 להרווחה שכן הוא דרך כל המגריס ועוד גרסינן בגמרא אלא למזונוח הא אמרח דברי
 הכל מומר והיאך סליק אדעמיה דרבי יהודה קרי למזונוח שלא ברשוח אבל לפי הירושלמי

 ניחא דאף למזונוח לצאח לחוצה לארץ ס״ד דחשיב ר׳ יהודה שלא ברשומ:
 ב אמד שמואל קטן הנולד במועד מומר לגלחו במועד שאין לך טח האסורין גדול
 מזה במועד אין מעיקרא לא [דף יד ע״כ] אמימר ואימימא רב ששח בדה דרב אידי
 מתני הכי אמר שמואל קטן מותר לגלחו במועד לא שנא נולד במועד ולא שנא נולד
 מעיקרא ואע״ג דלישנא קמא סממא דהש״ס קאמר נראה לי דהלכמא כלישנא במרא

] ללא שייך בהאי גילוש שלא יכנס מנוול לרגל: ז ] 
 ג אבל אינו נוהג אבילומ במועל שנאמר ושמתת במגך אי אבילומ למעיקרא אמי עשה
 לרבים ולחי עשה לימיל ואי אבילומ להשמא לא אחי עשה ליחיל ולמי עשה לרבים
 הרב אלפס [חן הקשה בברכומ (לף יא:) למשמע הכא לאיכא חיובא לאודיחא בחל לנפק
 ליה יומא קמא להוה יום המימה מלקד ליה עשה ליחיל וקשה לכולהו תנאי סבירא
 להו אנינוח לילה ללבנן לבל מר׳ יהולה לאמל בפלק טבול יום (לף ק:) הן היום הקדבו
 אח חטאמם אני היום אסור ובלילה מוחל וללורוח בין ביום ובין בלילה אסור לברי ר׳
 יהולה ורבי שמעון אומר אנינוח לילה אינו מלבד חורה אלא מלבד סופרים ואמרי׳ נמי
 המם (לף ק.) וסבל לבי אנינומ לילה מלאודיחא והחניא הן היוס הקליבו אח חטאחם
 אני היום אסור ולילה מוחר וללורוח בין ביום ובין בלילה אסור לברי ר׳ יהולה רבי אומל
 אנינוח לילה אינו מלבד מורה אלא מלבד סופרים לעולם לרבנן הוא וחכמים עשו מיזוק
 ללבריהס יותר מבשל תורה ואמרינן נמי בפסחים (לף צא:) אונן טובל ואוכל פסחו בערב
 קסבל אנינות לילה לרבנן וגבי ססת לא העמילו לבריהס במקום כרמ מכל הלין שמעינן
 לאנינומ לילה לרבנן והא למשמע הכא לאיכא עשה לאוריימא במר יומא קמא תירץ הרב
 אלפסי ז״ל להבי קאמר אבל אינו נוהג אבילומ במועל ללבד הכל ואפילו למ״ל יוס
 לאשון תפיס לילו מלאורייתא לאי אבילות למעיקרא א) (לא) אמי עשה לרבים ולתי
 עשה ליתיל ואי אבילות להשתא לא אתי עשה ליתיל ולתי עשה לרבים ואינו נראה
 להלאב״ל ז״ל לפלש סממא להש״ס ללא כהלכמא ופילש הוא להא רקאמר הכא לאיכא
 עשה לאורייתא באבילות למעיקרא באבילות לשלשיס יוס להיינו גיהוץ ותספורמ לגמרי׳
 (לקמן לף יט:) פרע פרע מנזיל לכתיב בבני אהרן ראשיכם אל תפלעו ובגליבס לא
 מפרומו ולא תמותו הא אתר שלא פרע ולא פרס מייב מיתה וגמדנן האי פרע מנזיר
 לכתיב ביה גלל פרע להוי שלשים יום ואיתקש אבילות לבגלים לאבילות לתגלתת לכתיב
 ראשיכם ובגליכם היינו שאין מתאחה על שלשים יום ונהי מאבילות שבעה ליכא עשה
 לאורייתא אלא מל יומא לכתיב הן היום הקריבו את תטאתס ולרשינן מבתים (לף ק:)
 היום אסור והלילה מומר וכמיב נמי ואחריתה ביום מל אבל באבילות לגיהוץ ותגלתת
 הוי ל׳ יום כלאמרינן וכמיב נמי ביואב(שמואל ב יל) בענין האשה התקועימ לבשי בגלי
 אבל כאשה זה ימים רבים מחאבלמ על מח אלמא אשכחן בגיהוץ טפי משל יומא וכה״ג
 הוא לאמרינן הבא אי אבילות למעיקרא כגון שבעה ימים קולס הרגל ואע״ג לאיבא
 עשה ליתיל כל שלשים יוס בגיהוץ ותספורת אתי עשה לרבים ולשי ליה ומבטל ליה לגמרי
 וכ״ש אבילות ז׳ לאפילו עשה ליחיל ליכא לאתי עשה ללביס ולשי ליה לאיסורא לרבנן
 ואין נראה לרבינו מאיר ז״ל להך פירושא שפילש לאבל שלא פרע ושלא פרם תייב מיתה
 מלאולייחא לא״כ ליחשביה בהלי הנך לבמימה בפרק אלו הן הגשרפין (לף פג.) ולושק
 הוא לומל לתנא ושייר להא אלו תנן ובפרק קמא לקילושין (לף טז:) פדך תנא חני
 אלו ואמ אמרמ מנא ושייר אלא ולאי אינו במיתה מלאוריימא ואע״ג לאמר מר תמליפא
 אמר שמואל אבל שלא פרע ושלא פלס תייב מימה (לקמן לף כל.) אינו אלא מלרבנן
 וקרא אסמכמא בעלמא הוא ב)ומימה מלבריהם קאמר כלאמל (לקמן לף יז:) (נלרים
 לף ז:) כ״מ שנתנו שכמים עיניהם או מימה או עוני ומימה מלבריהם אמיא מפורץ גלר
 ישכנו נמש (ע״ז לף כז:) וגם נלאה לעיקל מיתה לקרא לגופיה אתא וכן הוא נללש
 לא מפרומו ולא ממותו ג) הא אם תפרעו ותפרמו ומעברו עבירה ממותו ומכלל לאו אמה
 שומע הן כי היכי לללשינן(סנהלרין לף פג:) יין ושכר אל משמ ולא ממומו ואס תשתו
 ממומו והא ללרשינן הא אמר שלא עשה כן ימות אסמכתא בעלמא הוא ולא לרשינן
 מקרא לאשר כל כמה לאיכא למיללשיה לגופיה והא ללרשינן(שם לף פל.) ומן המקלש
 לא יצא ולא יתלל הא אתר שלא יצא תלל התם משום ללא אפשר למילרשיה לגופיה הא

 קרבן
 [ז] דלא שי*ך בהא* גילוה שלא יכנס מנוול לרגל. ולא גזרינן קטן אטו גלול: [מ] הקשה כברכות. בפרק
: [ט] ואיכעיא לן יום שלשים כלפני שלשים או כלאחר שלשים. באמת ז  היה קורא ע״ש ברטנו סי׳ ט״
 לא נמצא כלל בגמ׳ שלנו לא מינה ולא מקצתה אבל האמת יורה דרכו שנוסחת רטנו אמיתית היא מלקאמר
ד המיקל באבל. ואי הכל ב ל  רב אשי הכל מוליס לעני[ אבלוח ליום שלשיס כיוס שלפניו לאמר שמואל הלכה כ
 מוליס קאי אר׳׳ע כלומר אע״ס שהוא מסופק לענין פליון אבל לענין אבל מולה יום שלשים כלפני שלשים
 להלכה כמאן למיקל באבל הלא ספיקחו שיין ג״כ באבל אע״כ צ״ל שאזלינן במילמא לרבנן בספק לקולא א״כ
 למה ליה למימר ראמר שמואל הלכה כדברי המיקל באבל. אפילו בלא שמואל במלמא לרבנן אזלי׳ לקולא גם
 מה אשמועינן רב אשי (ושמואל לפי גירסת רטנו שס בבכורות ע״ש) אע׳׳כ שהיה גירסתס איבעיא להו
 אלרשב״ג כל ששהה שלשים יום אינו נפל אי ס״ל כרבנן או ס״ל כר״ע. והיה מקובל להם להלכה כרשב״ג
. ו  כרפסיק שמואל בפ׳ ר״א למילה. וקאי בתיקו ואזלינן לחומרא באיסור לאורייתא. וע״ז קבע רב אשי לבד
 הכל מורים לענין אבל היינו אותן האמוראים שהאיגעיא להו לענין פריון. אבל לענין אבל אפילו אי ס״ל לרשב״ג
 יום שלשים כלאחר שלשים מ״מ לעני( אבל אנן קי׳׳ל יום שלשים כלפני שלשים להא רבנן ס״ל אפילו לעני!

ת ר א פ  ת
ב דלא םמכינן על דברי בעל הלכות וכוי. וכ״כ מהר״ם והוא בהגהוח מיימוני שאין ת ) וגפ ד״ת ז״ל כ כ ) 
 אבילוח כלל נוהג טוס שני וכן פסק במרלכי אבל בזה שכחבו שיום האחרון סליק למנין ז׳ ע״ז אינו חולק
ו והוא מהר״ם חולק על ה״ג בזה שאין שוס אטלוח נוהג אף  ר״ח והא ראיה שבהג״ה כחב שמורי רטנ
 טוס שני ובהגה׳׳ה שני׳ כמב שמהר׳׳ם הביא לברי ה״ג בהלכות שמחוח שלו לפסק הלכה ומביא ראיה מבעל
 הרוקח שפסק הלכה למעשה וכן רוב הגאונים זולח רא״ם פוסק רוקא שנקבר ניו״נו אחרון אז סליק למניינא
ד ראשונים ב  וכן משמע מטור שהטא לברי ה״ג כאשר כחוב כאן ובסוף כחב וא״א הרא״ש ז״ל כתב אלה ל

 א) בהגהות מראה יחזקאל נמחק מלת לא. 1גרי״ס) ב) יותר ה״ל להטא הא דאמרי׳ בערובין >כא ב) כל העובר על ד״ס איינ מימה. ושם במעשה דר״ע אמר מה אעשה שחייטן עליהן מימה (ר״ל על נט״י). ונברכוח (ד נ) וכל העובר על ד״ח חייצ
 מיתה. (ישי׳ש) ג) הא אס תפרעו ותפרמו ותעבדו ענודה כו׳ כצ״ל, ועמש״כ בגמרא כ״ד בס״ד. ןרש׳יש) ד) [עיין מ״ש בס״ד על גליון הרא״ש בברכות פ״ב סימן ט״ון. 1גר-״0) ה) עי׳ תשו׳ רעק״א מהד״ת סי׳ קו. ןמהרש״ס)
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 שלישי מועד קטן אשי ט
 דף טז ע״א

 כחפילין חיקו. אכל אסור כשאילח שלום מלקאמר רחמנא ליחזקאל האנק לום מכלל
 לכ״ע אסילי 0מנולה מהו כשאילמ שלום ולא אפשיטא מלקמכעיא להש״ס אם מומר
 בשאילמ שלום מכלל שמותר ללבל עמו וכן לקמן (לף יז.) ליכל לכ יהולה עם ההוא
 להוו סכו שומעני׳ אכל אסור כלכרי תורה מלקאמל לממנא לימזקאל האנק לום מכלל
ה לכ״ע אסירי *מנולה מהו כלכלי מולה ״ ה ע  ן

ל אמל לצ יוסף ת״ש לתניא מנולה שמנלין י ג [ י י א ם ש ן ק מ י 3 מ ל ש מ י ן ־ נ י ן < ר ג ( י . 
 לשנוח שאין זה שמחה. מהלכות מהרי״ח: לאלמל כשמסלב על לבלי כ״ל שונה ושונין

 הגה״ה לו נשכר ונשכרין לו *מותרם לא שונה ולא
א שונין לו לא נשכר ולא נשכרין לו אבל שונה ה י ף ש י י ל נ ס ש ו ס י י ש ל י ש ח א  *ויש י:0שמחמירין ל

: הוא לעצמו שלא יססיל אמ לימודו ועושה ז " א • מ ס ר ח י מ ר י י ר א  כ

 לו מנימ קטנה כלי פרנסמו אמר רב שסלא זנוני מיא בפקמא לעלבומ שמע מינה למומר
 בלבלי מורה. אבל אסור במכבוסח לכחיב וישלח יואב חקועה ויקח משס אשה מכמה
 ויאמר אליה המאבלי נא ולבשי בגלי אבל. מנולה מהו כחכביסח מא שמע מנוליס
 ומצורעים אסורים לספר ולכבס. אבל חייב בקריעה מלקאמר רחמנא לבני אהלן בגליכס
 לא מפרומו מכלל לכ״ע מימייבי. (לקמן כל.) אמר רב חחליפא בר אבלימי אבל שלא
 פרע ושלא פירם חייכ מימה שנאמר ראשיכם אל מפרעו ובגליכם לא מפרומו ולא חמומו
 הא אחר שלא פרע ושלא פירם חייב מימה מנולה מהו בקריעה חיקו. אבל חייב בכפייח
 המטה רמני בר קפרא [דף טו ע״ב] למומ ליוקני נמחי בכם וכעונוחיכם הפכחיה יהפכו
 מטמ;ן עליה מנולה מהו בכפיימ המטה תיקו וכל מיקו לאמרי׳ בהאי ענינא לקולא. אבל
 אסור כעשיימ מלאכה לכחיב והפכחי חגיכם לאכל מה חג אסול כעשיימ מלאכה אף אבל
 אסור כעשיית מלאכה מנולה מהו בעשיית מלאכה ת״ ש מנולה נשכר ונשכרין לו. אבל
 אסור כלחיצה לכחיב וישלח יואב תקועה וגו׳ ואל תסוכי שמן ולתיצה בכלל סיכה. מנולה
 מהו ברחיצה ולא איפשיטא. אבל אסור בנעילת הסנלל מלקאמר רחמנא ליחזקאל ונעליך
 משים כלגליך מכלל לכ״ע אסירי m מנולה מהו בנעילמ הסנלל ולא איפשיטא כמב
 הלאב״ל ז״ל נע] הנה ללעת הרב שכל מיקו של האי ענינא לקולא נמצא מנולה מומר
 בנעילת הסנלל וברתיצה וקשיא לן האי לקתני בכרייתא (תענית לף יג.) וכן אתה מוצא
 במנודה ובאבל אהייא מהני תלתא לקמני בבריימא מלאכה ולתיצה ונעילת הסנלל קאי
) [אי] אמלאכה מישרא שלי כלמניא מנולה נשבר ואי אלמיצה ואנעילמ הסנדל  (לא) ח
 הא אמלת ללקולא אלא על כלתיך אתד מינייהו הלכך שדינהו אנעילמ הסנדל כלאשכתן
 במילתיה לר״א (ב״מ נט:) כשבלכוהו והוליעו ר״ע שחלץ מנעליו אלמא אסור בנעילמ
 סנדל ומניא נמי הכי במוספמא (מענימ פ״א) ובירושלמי אבל ומנודה שהיו מהלכין בללך
 מותרין בנעילת הסנדל ולבשיבא בעיר יתליצנו וכן לט״ב ולת״צ ולגבי אבל נמי האי וכן
 ליכא נמי למישדייה אלא אנעילמ הסנדל דאילו לענין מלאכה הא קי״ל(לקמן כא:) לאבל
 כל שלשה ימים הראשונים אסור בין ביום בין בלילה ואפילו עני הממפרנס מן הצדקה
 ומעטמ צבור כלילה מומר ואפילו כשמפסיקין מכעוד יום ומשם ואילך אס צריך למעשה
 ידיו עושה בצנעה בין ביוס בין בלילה ואי לרשיצה הא קי״ל דלא שוה למענימ צבור דאלו
 בתענימ צבור כל גופו מומר בצונן כדאימא במסכת תענימ (דף יג. ודף כא:) ופניו ידיו
 ורגליו אפי׳ בממין מותר ואלו גבי אבל כל גופו אסור בצונן ופניו ידיו ורגליו אסורים
 נשמין כדאימא במס׳ מענימ (שס) הלכך האי וכן דקמני באבל אנעילמ הסנדל למודיה
 הוא דקאי וכמנודה נמי כה״ג אסור בנעילמ הסנדל ע״כ דבריו: אבל אסור במשמיש
 המטה דכתיב וינתם דוד את בת שבע אשמו ויבא אליה מכלל דמעיקרא כל ימי אבלומ
 היו אסורין במשמיש המטה כמב הראב״ד והא דכמיב לעיל כאשר ראה שממ הילד ויסך
 ויחלף שמלותיו [פ] ט) ההוא קודם שנקבר הילד שעדיין לא תלה עליו אבילות ולא עשה
 אלא בשביל שהיה רוצה לבוא לכיח ה׳ להשחחוח כדי שלא יראה לפני השכינה כשהוא
 מנוול ולאחר שבא מהשתתוות ונקבר הילד נהג אבילות שבעה. (לקמן כד.) אמר רפרס
 בר פפא [צ] חנא באבל רבמי אבל אסור לשמש מטמו בימי אבלו ומעשה באחד ששימש
 מטמו בימי אבלו ושמטו תזירים את גוויתו מנודה מהו במשמיש המטה ולא איפשיטא:
 ה [דף טז ע״א] אמר רבא !ק] מנלן דקבעי׳ דוכמא לדינא ומשדרינן שלישא מבי דינא

 י־-נו ואלו מגלחין פרק
ף טו ע״א י  ד

 זה דרב יהודאי גאון בעל ההלכומ מאור עיניס היה ופעמים שהיו מלמידיו כומבין בשמו
 את אשר לא צוה ולא עלה על לבו דהא אמרינן בפרק קמא דכמובומ (דף ד.) הרי
 שהיה טבחו טבוח ויינו מזוג וכו׳ ונוהג שבעת ימי המשתה ואת״כ נוהג שבעת ימי
 אטלות ופלש״י החם כיון דכבר החחיל בחופה הוה ליה לגביה כרגל [ל] ולפי דברי
 ה״ג אמאי לא אחי עשה לולאי ליחיל לאורייחא ולחי עשה לחופה ללכנן ללא ממירא
 חופה מיו״ט האחרון למלוייהו מללבנן. אלא נוהג שבעמ ימי המשמה קולם שיחחיל
 האבילות והוא הלין נמי אי שכיב ליה שיכבא ביו״ט אחלון הואיל והחחיל המועל קולס
) א)ול״י למה ראיה זו לשאני התם ג  אבילות יגמול המועל קולם שיתתיל האבילות (
 ליום מיתה ויום קבורה עברו קולס שבעמ ימי המשמה כלקמני בועל בעילמ מצוה
 ופורש ב) ולמחר קובר ממו וכבר עבר יום ראשון שהוא מן התורה כלאיחא בפרק טבול
 יום יום המימה מלאוליימא וה״ל יהולה ז״ל הקשה על לבלי ה״ג מהא לאמר בפ׳
 השולח (לף למ: וברכומ לף מז:) מעשה בר׳ אליעזל שבא לבימ הכנסמ ולא מצא שם
 עשרה ושחרל אמ עבלו והשלימו לעשרה ומסיק לעשה לרביס לחי עשה ללעולם בהם
 תעבולו ואע״ג ללעולס בהן מעבולו לאוליימא ועשה למפלה לרבנן ולא אחי עשה ליחיל
 לאורייחא ולחי תפלה לרבנן ויש לומר לשאני התם לזכה את הלבים הלכך אלים האי
 עשה אע״ג להוי לרבנן אבל ג) בקיום אכילומ אין כו זכומ לרבים ויש מקשים מהא
 לאמרינן לקמן בפילקין(לף כ:) שמע שמועה קרובה ברגל ולאחר הרגל נעשיח רחוקה
 אינו נוהג אלא יום אחל משמע אפילו שמע כיוס אחרון של לגל ואי כחול משוימ ליה
 הוה ליה לנהוג שבעה ושלשים ולא קשיא לגס יום שמועה לרכנן כלאיחא בפרק טכול
 יום (דף ק:) ולהט לא אחי עשה דיחיד ודחי עשה דרבים טון דחרוייהו דרבנן אבל
 יום המימה להוי לאולייחא לחי עשה דרבים דרבנן ומהך שמעתין קשה לדבריהם
 לקאמל ואי אבילומ להשמא לא אמי עשה לימיל ולמי עשה ללבים והוה ליה לפלושי
 לאס מת ביו״ט אתלון לנוהג אבילות אלא ולאי מלמאמר גמרא בסחם ואי אבילות
 להשתא אלמא רליכא פלוגתא ברגל ואין אבילות כלל בכל הלגל ואפילו ביוס אמלון ועול
 להא פלישימ לעיל לאין שום אבילומ מן התורה ואפילו ביום ראשון [מ] ולש״י פי׳
 עשה ליחיל לקאמר ליה רממנא ליתזקאל האנק לום המאנק ולום כאבל רצה לומר
 מלאוריימא הוי כלאמר בעלמא על לאמי יחזקאל מאן אמרה אלא גמרא גמירי לה
 ואחא יחזקאל ואסמכה אקרא והא לאמל לעיל 3פ׳ מי שהפך(לף יא:) לא מיבעי בימי
 אבלו למלרבנן היינו בענין איסור מלאכה ללאו מיחזקאל נפקא לן אלא מלכחיב והפכחי
 חגיכם לאבל מה מג אסור בעשיימ מלאכה אף אבל אסור כעשייח מלאכה והאי ולאי
 אסמכמא בעלמא הוא והכי מיסחבל לאבילוח ליליף מיחזקאל הוי לאורייחא מלילפינן
 מינה לפטור אבל מן המפילין להוי לאוריימא. ולי נראה לאין ראיה ממפילין לפטור
 מפילין לאו מיחזקאל גמרינן לא״כ ניפטר כל שבעה כשאר מילי לאבילוח לגמרינן מיניה
 ואבל לא מיפטר ממפילין אלא יום ראשון אלא מלכחיב ביחזקאל פארך שבוש עליך
 אלמא מפילין איקרו פאר ואבל ביום מר מעולל באפר קרנו ואין נכון שישים האבל
 תפילין שהוא פאר במקום אפר ובשב ואל מעשה בטלו מכמיס מצות תפילין ביום ראשון:
 ד ומנודה נוהג נילוי ברגל ולא שלינן ליה על למפייס לבעל ליניה וכהכי סלקא
נ] ואי לא ציימ  שמעממא חלמנן לנין ליני ממונומ וליני מכות במולו של מועל ן
 לינא משממינן ליה: אבל אסור במספורמ מלקאמר רשמנא לבני אהרן ראשיכם אל מפלעו
ף טו ע״א] למניא מנולים ומצולעיס אסולים ד  מכלל לכ״ע אסירי. מנולה אסור במספולמ [
 לספר ולכבס מנולה שמת בית לין סוקלין את ארונו רבי יהולה אומר לא שיעמילו עליו
 גל אבנים כגלו של עכן אלא בית לין שולמין ומניתין אבן על אלונו ללמלך שכל הממנלה
 ומת מילויו בית לין סוקלין את אלונו. אבל תייב בעטיפמ לאש מלקאמל ליה לתמנא
 לישזקאל לא מעטה על שפס מכלל לכ״ע מישייבי מנולה מהו בעטיפמ הלאש אמל רב
 יוסף מ״ש למניא ה) גבי מענימ צבור והן מתעטפים ויושבין כאבלים וכמנולין על שילתמו
 עליהן מן השמים אמל ליה אביי וללמא מנולה לשמים שאני לתמיל הלכך מנולה לא
 מיתייב בעטיפת הראש אבל אסור להנית תפילין מלקאמר רתמנא לימזקאל פארך שבוש
 עליך מכלל לכ״ע אסירי ולוקא יוס ראשון כלבעי׳ למימל לקמן(סימן לז) י) מנולה מהו

 נתנאל
נן שליחא מבי דינא. ובגי׳ שלנו מנ״ל  חפש חי ולא מצאמי: [ק] טנא לן דקנעינן דוכתא לדינא ומשדדי
 דמשררינן שליחא דבי דינא ומזמנינן לדינא. ופירש״י לבעל דין. ויליף לה למשדר שליחא מדכמיב ישלח משה
 לקרוא לדחן וגו׳. ומזמנינן לבעל דין מדכחיב ויאמר משה אל קרח אתה וכל עדמך. ולגי׳ רבינו צ״ל דיליף
 לקנעינא לוכתא מלשלח משה להס לפייסם כמו שפירש״י והאיש משה עניו מאד ולמה לא הלך להס לפייסם
 אלא ש״מ שהיה מזמינם לקביעת לוכחא לבי רינא. וגי׳ הרי״ף מנ״ל למשלרינן שליסא ומזמנינן לב״ל לכתיב
 היו לפני ה׳ ולא יליף מהאי קרא וישלח משה לקרוא ללחן ולאבירם. שסבר להאי שליחא לא שלח ע״ל הזמנוח
 לב״ל. כי אס ששלח אחריהם לפייסם כמו שלמלו מכאן שאין מחזיקים במחלוקת כפירש״י בחומש. ע״כ יליף

 מהאי קרא ומשה הוי שליח ב״ל שהרי הוא היה שלוחו של מקום ולפניו זימן אותו ללין:

 קרבן
ר״י לחה ראיה זו לחניא החס ליום מיחה  [ל] ולפי דבר• ה׳׳נ. עי׳ במס׳ כחובות סי׳ ה׳ מ״ש רבינו שס: ה״ג ו
 עבר קולס שבעת ימי המשחה: נמ] ודש״י פי׳ היינו רש״י על הרב אלפסי. אבל בפירש״י שבש״ס פי׳ עשה
 ליחיל אבל יחיל: ה׳׳ג החאנח ודוס כאבל: [נ] ואי לא ציית דעא משמתינן ליה. וכ״ש ללא שרינן ליה על
 למפייס לבעל ליניה: [p] מנודה מהו בנעילת הסנדל. מקשין הא מקרא מלא ונעלך לא בלתה מעל רגלך.
 ולק׳׳מ לבהיומס בררך מוחר לנעול סנדל כלקמני בברייתא להריא: [מ] הנה לדעת הרב. הוא הרי״ף וכ״כ
לות וכו׳ לבא להשתהות  הרמב״ס בס״ז מהל׳ ח״ח: [פ] ההוא קודם שנקבר הילד שעדיין לא חל עליו אבי
ר מכל המצות והפטור מן הלבר ועושהו נקרא הליוט. וי״ל לאין אנינומ  בית ה׳. וקשה הא קי״ל לאונן פטו
 נוהג במלך כלחנן מח לו מח אינו יוצא מפחח פלטרין שלו ועיין לקמן בסי׳ ק״ב: [צ] תנא באבל רבתי.

ת שמיאל ר א פ  ת
ק הרא״ש בענין אחר שם ואפי׳ ביום אחרון וכו׳ וכן הכריע לקמן בסי׳ ע״ל שס ורש״י פי׳ עשה ליחיל רקאמר ליה וכו׳ וכן הוא י  (ג) וד׳י דחה ראיה וו דשאני התם דיום מיתה ויום קבורה. ובפ״ק רכחובוח ח

 ברש״י שבספרי הרי״ף שלנו וכ״כ הר״ן שם אבל ברש״י בגמרא שלפנינו יש ט״ס בכאן:

 א) ור״י דחה ראיה זו דש׳׳ה דיוס מיחה עבר קודם כו׳ כצ״ל. (יש״ש) ב< א״כ יש כאן איסור כפול ומוסיף, דמלין מחו עובר בל״ת, וחע״ג דאם מלינו לכבודו אינו עובר, ובאו״א אס אינו ממהר לקברם ה״ז משובש, אבל זה אינו לכבודו אלא שלא לכבודו,
 אס לא נדחוק ונאמר דהיינו נמי בנודס דאו״א ימחלי ליקרייהו כה״ג, אמנם נ״ל שא״צ לומר בלשון הזה, אלא אחר בעילה קובר אף בו ביום, ואע״ג דלאחר קבורה מחסר מדאורייתא מאי דהוה הוה, קודם קבורה לא אחסר, והד חלו ימי המשחה
 בהמר, ופורש הוא מבעילה וא״צ להלין, וצ״ע בגמרא דכתובות. רענ-ן) ג) ןצ״ל בביטול]. (מ-י״פ) ד< דתניא דנין דיני ממונוח כו׳ כצ״ל. (יש׳׳ש) ה) חיבות גבי חע״צ נראה למתוק וכן ליתנייהו בגמרא דזה קאי אלאחר שעברו הי״נ חעניוח עי׳ חעניח (יד
 3). >יש״ש< ו) נ״ב ודוקא יוס א׳ דומיא דאגל מיגעי אבל אח׳׳כ ודאי מנית תפילין, דהא ר״א הניח תפילין אף שכרכוהו כדאיחא בס״ס ארבע מיחוח ונכנס הורקניס בנו לחלון תפיליו כוי וישבו לפניו מרמוק ד׳ אמות [ועי׳ בגליון החוס׳ נדה ז:].
 וק״ק נעומ־א דגרכוהו ןב״מ נט:] דאמר שקרע בגדיו וחלץ מנעליו ולא נזכר שחלץ חסליו דודאי הלך בחסלין כל היוס כדמוכח בעונדא הנ״ל נדסצהדרין. ועי׳ בסוכה כח.]׳ וצ׳׳ל דאינו מזכיר רק מילחא יחירמא דעבד, עי׳ חוס׳ שם. ומיהו לראב״ד
 מסמוך דיליף מר׳׳א דמנודה חייב בחליצת סנדל אמאי לא נזכר שחלץ חפלין, גם קשה אראב״ל דיליף מר״א א״כ יהא מנודה חייג: בקריעה דהא אמר החס שקרע בגדיו, וי״ל ודו״ק. מ:פל״מ< ז) וכן לקמן בענין ד״ת. בגמרא ורי״ף ליחא הא דמכלל
 כו׳ עפרש״י ומיס׳. ולפי הנ״י בשס הרמ״ה א״ש גי׳ מכלל כו׳ ע״ש. >וש״ש) ח) גי׳ ק״נ. (גליץ< ט) נ״ל אין צורך לכך דאף באבילות היה מותר לסוך, דמלך ניפיו כו׳ [וכ״כ הרמב״ן בתה׳׳א עי״ש], ולא גרע מכלה שאין מונעין ממנה חכשיטין ל׳ יוס
 [יומא עח:]׳ וחו מי לא עדיף מר״נ שרחץ לילה ראשון משוס דאסטניס הוה [ברכות טז:], ב״ש מלך, פשיטא לי טובא דמלך אינו נוהנ אבילות רק בדברים של צנעא בלבד, דהא נמי דאורייתא היא שחהא אימתו עליך, וכן מח לו מח אינו יוצא וכו׳

 והוא מסב על הדרגש, ועוד הרי אפילו הבוגרת אינה רשאה לטול עצמה [תענית יג: עי״ש].(׳ענ״ן) י) נ״ב יעוץ מחלוקח ח׳׳ק ור״י.«ע״פ) יא)צ״ל שמחרימין. וגליו!)
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 יבינו ואלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן אשד
 דף טו ע״א

 שאס נלוהו שלשה צריך שלשה להתילו ואין השנים מהן מתירין אותו וזה ולאי כן הוא
 להניא באבל לנתי [פ״ה] מת אתל מן המנלין אם נתן רשות לחבירו מתילין אותו ואס
 לאו אין מתירין אותו ומיהו הל״ל הני מלמא למשממי צריכי למישרייה אלא ולאי הכי
 פירושו כל אחל ואמל כפני עצמו מפר תלקו ללא צריכי למכניף ואע״ג לשממו בהלי
 הללי לא צריכי כהלי הללי למישרייה ולייק מלקחני חלקו אלמא מפלגא מלחא למלקים
 אי נמי לייק טעמא לממ ןה] הא אם הלך למרינמ הים מפר אע״ג לליחנהו כהלי
 הללי וכן פילש גאון והא ראמר חלחא לשמחי לחלחא אחריני שרו ליה כמכ הראכ״ל
 ז״ל לכעינן חלחא חשיכי כוומייהו וכלאמל לקמן (לף יז.) בההוא גכרא לשממיה לכ
 יהולה גכרא רכה כרכ יהולה ליכא למישרייה לך זיל לגכי נשיאה ומעשה לל״ל (שם)
 לשמחיה ההוא גברא ומשום ללא ילע כמה היה חשוב אמרו ליה לליזל לגכי נשיאה
 והא לאמר הני תלתא למשמתי אחו בי חלחא אחריני ושרו ליה נראה לי שכל אומן בני
 אלם שנמלכו בהן בשעמ שממא והסכימו עמהם גם הם נמשכים מן המשממיס וכשימירו

 לו צריכים שיהו כשעת ההיתר או כני אלם כנגלן ומשונים כמומן הראב״ל ז״ל:
 t ת״ו־ אין נלוי פתות משלשים יוס ואין נזיפה פתות משכעה ימיס ואע״פ שאין ראיה
 ללכר זכל ללבר שנאמר ואביה ירק ירק כפניה הלא מכלם שבעמ ימים. ירושלמי(הלכה
 א) אין נילוי פתומ משלשים יום לכתיכ על תלש ימים על אשר יצא מאפכם והיה לכם
 לזרא הקשה הראב״ל ז״ל ללבד הרב אלפסי(לעיל סי׳ ו׳) שפסק ללית הלכתא כאביי
 לאמר לאפקרותא בעינן ללימול עליה שמתא תלתין יומין אלא שרינן ליה לאלתר אי
 פייסיה לבעל ליניה א״כ מאי הך [לתני] בברייתא אין נלוי פתות משלשים יום אי לפייסיה
 לבעל ליניה הא אמלמ ללאלמר שרינן ליה אי לא פייסיה לנמל שלשים יום אמאי שרינן
 ליה וי״ל רמיירי כשפייסיה לבעל ליניה וה״ק אין מנלין אותו תתלה לפתות משלשים יום
 ואס חזר מתירין לו מיל מ״מ מתתלה מנלין אותו ללעת שלשים יום וכן אומר בשעמ
 נידוי יהא מלוי שלשים יום כעין שאמלו זמן בימ לין שלשים יום ואין אומרים יהא מלוי
 ט״׳, יום ומיהו אם מזל כאמצע ממידן לו אי נמי ללא פייסיה ואפ״ה אחר ל׳ יום ממירין
 לו שכבל קבל לינו כמי שחייב מלקוח כיון שלקה ארבעים בין חזר כין לא חזר אין מלקין
 אותו יומר ומ״מ הוא שבא לב״ל וביקש שיחילו לו אבל אם זלזל מלויו ולא חש לבקש
 שיתירו לו מניחין אוחו מילוי ער שימוח ולכשימוח סוקלין אח אלונו אלא לקשיא לן
 בהני עובלי לרבי חייא ובר קפרא בנזיפה לרבי למה שהו עצמן ל׳ יוס לנזיפה ולא באו
 מיל לרבי ויחירס שאס ממירין אמ הנלוי ע״י פיוס מיל כ״ש הנזיפה וכן מר עוקבא
 בעובלא לשמואל וההיא איתתא לצורבא מרבנן אמאי לא פייסינהו ולישחרו לאלחר וא״מ
 הס השמילו על עצמן ואע״פ שסייסו קכלו עליהם הנזיפה משלם כלי להוציא לבר מלעתס
 ושלא יהא בלבבם שום קנטור עליהם והלא נזיפה בשכעה ממרים גמר לה ואתר כמה
 פיוסים לא הועיל לה לכתיב אל נא תשת עלינו חטאת (ה) ואעפ״כ תסגר שבעת ימים
 י״ל שאני נלוי למתוך חומר שהחמיר בתתלתו היקל עליו בסופו להתירו מיל ע״י פיוס
 אבל נזיפה ללא שמירא לא ואע״פ שנזיפת מרים קשה היתה יותל משל נילוי מ״מ כיון
 לנזיפתה היתה בצרעת ה) אי אפשר לצרעת בלא הסגר שבעה ולא נתברל לי מהו ענין
 נזיפה אם הוא כעין נילוי או לא לפי שאנו לואין הא לאמל בתענית (לף יב:) בשאילת
 שלום שבין אלם לתבירו כמי אלם הנזופים למקום וכן כתולין (לף קלג.) וליקדין לרבא
 נזוף היה אלמא איכא בנזיפה מניעמ הלבור ומניעמ שלום ואיני מוצא על שאל הלינין
 מהו ואפילו יש לומר שאני נזוף לשמים לתמיר מ״מ מנזיפתו של רכי תייא למלנו שלא
 בא לבימ מלרשו של רבי ל׳ יום אלא מלמל היה לרב ככימו והכי אימא כירושלמי(כלאים
 פ״ט הלכה ל) הלין תלמין יומין יליף רב מרכי תייא כל כללי לאוריימא ושמעתתא לבבלאי
 ולומה שהוא ענין הכלמה כלכתיב הלא תכלס שכעת ימים כאלם שהוא מוכלם ועומל
 בביתו ומתתכא ממי אלס ואינו מראה פנים למי שהוא נכלם ממנו ואינו עומל כגלוי
 הראש שנבלם אצלו וממעט בליבורו ובשוחקו וממעט בעיסקא כמי שהוא מרותק מגלול
 ממנו וצריך שיצטער בעצמו לעיני רואין אבל ריחוק בני אלם ממנו לא ולא באכילה ולא
 בשמיה ולא בישיבה ולא בשאילח שלום ולא בעטיפה ולא בגיהוץ וחספורח ולא מעילח

 לכחיב וישלח משה לקלוא ללמן ולאכילה ומנ״ל למזמנינן לליגא לכמיב ויאמר משה לקרח
 וגו׳ לקמיה גברא רבה פלניא מנ״ל שנא׳ היו לפני ה׳ את ופלניא אתה ואהרן והס ומנ״ל
 לקכעינן זימנא לכמיב ממר זימנא במר זימנא נר] לכמיב קראו שם פרעה מלך מצרים
 שאון העביר המועל ומג״ל לאי מתפקר כלפי גברא רבה ואתא שליח ואמר לא מיתזי
 כלישנא כישא לכמיב העיני האנשים וגו׳. גרסינן בפרק הגוזל(דף קיב.) אמר א) רבא
 שליתא לכי לינא מהימן כבי תלי וה״מ לשמתא נש] אבל לפתתא לא מאי טעמא ממונא
 הוא למחסר ליה [ת] רקא בעי למימב זוזי לספרא ומנלן למשמתינן לכתיכ אולו מרוז
 דהכי סבר גברא רכה פלניא דכמיכ אמר מלאך ה׳ דמחרמינן לכמיב אורו ארור יושביה
 דאכיל ושמי בהדיה וקאי בארבע אמוח דידיה דכחיב יושכיה דפרטינן חטאיה בצבורא
 דכמיכ כי לא באו לעזרמ ה׳ ומנ״ל דמפקרינן נכסיה דכמיב ואשר לא יבא לשלשמ הימים
 בעצת השרים והזקנים יחרם כל רכושו ומנ״ל דנייצינן ולייטינן ומחינן וחלשינן שער
 ומשכעינן דכתיב ואריב עמס ואקללם ואכה מהם אנשים ואמרטם ואשמעם באלהיס
 ומנ״ל דכפתינן ואסרי׳ ועבדי׳ הרדפה דכמיב הן למות הן לשרושי הן לענש נכסין מאי
 לשרושי אמר רב יהודה הרדפה גירסמ הגאונים מאי הרדפה אמר רב פפא נצבי דקני
 פירש גאון שקושרין קנים זו לזו ושובשין אומו ביניהם כדי שלא יעמוד בבימ האסורין
 בדוח ולא ילך לכאן ולכאן וגס לא יוכל לחכך כעין קסדא שעושין לחבושים. גרסינן בפרק
 שבועות העדות (דף לו.) תנא ארור בו נידוי בו קללה בו שבועה בו נידוי דכחיב אורו
 מרוז אמר מלאך ה׳ ואמר עולא כארכע מאומ שפוד שמתיה כרק למרוז איכא דאמרי
 גכרא רכה הוה ואיכא דאמרי כוכבא הוה דכמיכ משמים נלתמו הכוכבים ממסלותם כו
 קללה דכמיב ואלה יעמדו על הקללה כהר עיכל וכמיב ארור האיש בו שבועה דכתיכ
 וישבע יהושע בעמ ההיא לאמר ארור האיש ןא] ואומר ויהונתן לא שמע בהשביע אכיו
 אמ העם אמר רב יהודה בדה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב ב) נממן מנדן לאלמר
 ושמין לאחר שלשים ומחרימין לאתר ששים אמר רב הונא בר תיננא אמר רב

ה ״ ה ג  מסדא מחדן בו שני וחמישי ושני וה״מ ה

 למממא אבל לאפקילומא* מנדין לאלמי *סימש שמבזה החורהיאו'מטה אח לומדיה לאלמר
 בלא התראה*: מחרימין. מא״ז:

 1 הה1א טבתא דאיתפקר 3ר3 טובי בל *מנרין כשני וחמישי וחוזרין ומחדמין כשני. מא״ז:
p אימנו עליה אביי ורבא ורבנן  ממנא [

 ושמתוהו ולבסוף אזל סייסיה לרב טובי בר מתנא אמר אכיי היכי ליעביד לישרי ליה לא
 חיילא שמתא עליה מלמין יומין לא לישרי ליה ןג] קבעו רבנן לאפטורי א״ל לרב אידי
 בר אמן מידי שמיע לך בהא אמר ליה הכי אמר רב תשליפא בר אבדימי אמר שמואל
 טוט אסור טיט שרי אמר ליה ה״מ לממונא אבל לאפקרוחא עד דחיילא עליה שממא
 תלתין יומין אלמא קסבר אביי הני חלחא דשמחין לא אחו בי חלחא אחרינא ושרו אמר
 אמימר ג) הני בי מלמא דשממין אמו בי חלחא אחרינא ושרו אמר ליה רב אשי לאמימר
 והמניא אשד מן המלמידים שנדה ומח חלקו אינו מופר מאי לאו אינו מופר כלל לא
 עד דאחו בי חלחא אחרינא ושרו והא דסבר אמי לא שרינן שממא לאפקרומא עד
 דחיילא שמחא עליה חלחין יומין אע״ג דפייסיה לכעל דיניה לימא אלא כי מפייס ליה
 לבעל דיניה לאלמר שרינן ליה ממעשה דריש לקיש (לקמן סי׳ יב) וממעשה דרב הונא
 (נדרים ז:) דשממיה לההיא איממא דשמעמה דאפק׳ הזכרמ השס מפומה כדבעינן
 למימר לקמן(סי׳ טו) הלכך הא דאמר רב חחליפא בר אבדימי אמר שמואל טוט אסור
) ול״ש באפקרומא כדמפייס לבעל דיניה שרינן ליה לאלתר: ד  וטוט שרי לא שנא בממונא (
 ת״ר מנודה לרב מנודה לתלמיד מנודה לתלמיד אינו מנודה לרב מנודה לעירו מנודה
 לעיר אחרת מנודה לעיר אמרמ אינו מנודה לעירו מנודה לנשיא מנודה לכל ישראל
 מנודה לכל ישראל אינו מנודה לנשיא רשכ״ג אומר אמד מן המלמידיס שנידה ומח
 חלקו אינו מופר ש״מ חלמיד שנידה לכבודו נידויו נידוי. במב הראכ״ד ז״ל ודוקא
) אבל בפני רבו אפקירומא הוא והוא עצמו צריך נידוי ואי  שנדוהו שלא בפני רבו ןל] ד
 רכו פליג ליה יקרא שפיר דמי וש״מ כל אמד ואמד מפר מלקו. כמב הראב״ד ז״ל י״מ

 תנאל
 רכיגא אלא על מה שנילהו כפני רכ אשי ולא אמר לרכ אשי שינידהו כעצמו שמא ככה״ג מחזי כאפקרומא
 וא״ל אין חכמה כו׳ אלמא רוקא לנלוש על לכר איסור שפיר למי לנלוחו אכל לככול עצמו אסור לנלוח כפני
 רכו להוי כאפקרותא עכ״ל. ולא ילעמי לא״כ לרכריו נשמע אפילו כתלמיל שפליג ליה רכו יקרא. להא מסחמא
 רכ אשי פליג ליה יקרא לרכינא לה׳׳ל מלמיר חכר אלא ש״מ להתס מתתזי כאפקרותא משוס להוי כמורה
 הלכה כפני רכו שהורה לו שזה אסור והשיכ לו ללא הוי כאפקרוחא הואיל להוי חילול השס וכמ״ש הרא״ש
 כשו״ת כלל ח׳ וצ״ע. ורכינו כשו״מ סי׳ הנ״ל כחכ חלמיל יכול לנלוח לככולו כמקום גלול ואין זה פוגם ככול
 הגלול ממנו שגס הרכ לא ניתא ליה שמכיישין את חלמילו כי ככולם ככולו ואינו מקפיד אם החלמיל לוקח
 נקמתו ממנו עכ״ל. מ״מ הפסקיו הס עיקר כמו שכשכ הטור ככמה מקומות ועי׳ כזה שס ככ״ח: ה״ג ש״מ
 כל אחל ואחל מיםר חלקו: [ה] הא אם הלך למדינת הים מיפר אע״ג דליתי׳ בהדי הדדי. אע״ג לקי״ל
״ל הכא איירי כשנילוהו שלא כפניו. א״נ שהמנולה הלך  נידהו כפניו אין ממירין לו אלא כפניו כדלקמן סי׳ י
 לשם למדינח הים והתירו לו שם כפניו. ועי׳ מה שכחכחי שם: ה״נ לא כאכילה ולא כשתיה:

 קרבן
 ןל] דבתיב קראו שם פרעה מלך מצרים שאו; העביר המועד. וע״כ מועל שני קאמר לכמועל ראשון כא
 למלכתיכ ויאמרו קומה ונשובה אל עמנו ואל ארץ מוללתנו מפני חרכ היונה. ש״מ שיצא אל חיל נכוכלנצר
 למלחמה אלא ששכ יכרח אל עמיו וארץ מוללחו: [ש] אבל לפתחא. שטר שמחא: ןח] דקא נע־ למ־תב
 זוז״ לספרא. לכשקורעין אומו שטר צריך לימן שכר לסופר: ה״נ אורו ארור ראכיל ושחה: [א] ואומר ויהונתן
 ״א שמע בהשביע אב״ו את העם. ושכועמ שאול לא היה אלא כארור. לכשיכ ויואל שאול אמ העם לאמר
p ה״ג אימנו עליה אכיי ורכא ורכנן. וגירסמ הש״ס אימנו עליה אכיי ורכא: ה״ג j :ארור האיש אשר יאכל 
 לכסוף אזל פייסיה: ןגן קבעו רבנן לאפטור״. כלומר מי ימיר לו אס ילכו רכנן לדרכם לסכר אכיי כיון לרכנן
 אימנו עליה לשממי׳ לא אחו אחריני ושרו ליה. ולגי׳ הש״ס ה״ג קא כעו רכנן למיעל ר״ל שצריכין למיעל
ך נדר. כחכ הכ״ח כיו״ד סי׳ של״ד ס״ק  לביתו לטכחא: [ל] אבל בפני רבו אפקרותא הוא והוא עצמו צרי
 י׳ נראה לראייחו כרורה מהא לאיחא ר״פ הלר לף ס״ג רהראכ״ל קשיא ליה מאי קאמר רכינא לרכ אשי
 כה״ג מי מחחזיא כאפקרומא הא אמר רכינא גופא ולאפרושי מאיסורא אפילו כפניו שפיר למי א״ו ללא חשש

 שמואל
 הלחיק עצמו כישוכ זה ועיקר נ״ל לעל הרא״ש לא קשיא מילי ללא הכיא הירושלמי ללעיל אלא ללמול
 ממנו היכא ללא סייסי׳ לכע״ל קולס הרגל היכא לה״ל לפייס לאינו מגלח כמועל וכמ״ש כריש רכריו
 והטור לא לק כן נ״ל וכן נראה להליא מהמרלכי להירושלמי חולק אפסק הרי״ף וק״ק לי לפי׳ הכ״י
ה) ואעפ׳׳כ תםגר ״ק: ( לו  מהא למקשה הראכ״ל ממרים מוכח למהני פיוס אף מיל להמיר לו ו
 (מד־ם) שבעת ימים וכוי. ר׳׳ל מצר החיוכ נהגה נזיפה אחר הפיוס א״כ כיון למינה ילפינן משמע
 למצל החיוכ נהגו גס אחר הפיוס כמרים וע״ז מסיק כיון ללא חמירא יש לנהוג מצל החיוכ כמרים
 שנהגה מצל החיוכ אף רחמירא מטעם לנזיפחה היה כצרעח וכו׳ וא״כ כל מה שילפינן מינה נמי

לו״ק:  נהוג מצל החיוכ ו

 תפארת
) ולא שנא באפקרותא ובו׳ שדינן ליה לאלתר. וצ״ע לכריש פרקיו כחכ רטנו כשם הירושלמי ד ) 
 להליא לסתם נלוי שלשים יום אף לסייסי׳ קולם רגל נוהג נלוי על כנוס שלשים יום ומגלמ ע״ש.
 שוכ ראימי להכ״י כטור א״מ סי׳ מקל״א שהקשה כן והאריך כישוט ע״ש ולא נ״ל דכריו כלל ללרכריו
מ  ה״ל לראכ״ד למרץ כקצרה הא דאמרינן פמומ משלשים יום היינו אף דשרינן לאלתר כשפייס מ״
 נוהג נדוי ל׳ יום ולאחר ל׳ שוב א״צ התרה גם מעוכדא דההיא איממא לקמן דאמרי׳ אין טן נדוי
ן פ״ק דנדריס  להפרה ולא כלום ושרי לי׳ לאלחר משמע דלא נהגא אחר הפרה שוס נדד כדאמדנ
 כהאי דשמחיה לצורכא מרכנן דשרי לאלחר לנפשיה כי היכא דלא נכשלו (אחר הפרה שוס נדד כדאמרי׳
 שם כההיא דשממי׳ לצורכא מרכנן דשרי לאלמר לנפשיה ט היכא דלא נכשלו) כני כימו גס כספר כ״ח

 א) [שס איתא רבינא]. (גר-״ס! כ) בגמ׳ וברי״ף ליתא. 1גרי״פ) ג) גי׳ ק״נ הלכתא הני. !גליו!) דן ובתשובה כלל כ׳ הרא״ש תלמיד יכול לנדות במקום גדול שהרנ רוצה בכך כי כטדס היא כטדו ונראה כסוחר למה שככאן. >:׳ מהיש״א) ה) נ״נ וכהני א״ש הא
 נדפת נשיא הוא ל׳ יוס. ונזיפח הקג״ה לא גרע מנשיא אע״כ משוס דפייסי ודו״ק, אבל ק״ק איך ילפינן מכאן דיו כוי, דלמא הכא שאני שפייסי. (פפל׳׳מ)
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 יבינו ואלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן אשר •א
 דף יז ע״א

 עול לא ממן מכשול במכה למו גלול הכתונ מדבר ולא נהגו שכמים קלות מילויה שלשה
 שנים ש ממה הראב״ל ז״ל למה שהה זה מילויה ג׳ שנים אס הימה היא קייממ למה
 לא המירה לו ואם ממה למה לא התיל לו לכי וא״ת שכבל ממ למה לא היה ממיר ר״ג
 שהיה נשיא ואמרי׳ לקמן בשמעמין נילוהו ואינו יולע מי נילהו ילך אצל נשיא אלמא
 נשיא עליף מכולהו וכן ההוא צורבא מררבנן להוו סנו שומעניה אמאי לא שרי לו נשיא
 ומילץ לולאי כשאינו יולע מי הוא המנלה אז הנשיא ממיר לאזלינן בספיקא כמל לובא
 ולוכא לישראל לא שקלי כהלי נשיא אבל כשהמנלה הוא ילוע והוא משוב ימנע כל אלם
 מלשקול עצמו כנגדו שאם הוא שוה לו במכמה שמא אינו שוה לו ביראת חטא ולא לגלולה
 ולא למנין שנים [ח] ועל כל זה צריך ללקלמ כשירצה אתר להמירו מה שאסר ממרו
 והשפחה היה כה מכמה יתירה ויראת תטא ולא רצו לשקול עצמם כנגלה על שנזקקו לו
 גלולי הלור והמירו לו. ההוא צורבא מלרבנן דהוו סנו שומעניה פרש״י שהיה שם שמים
 מממלל על ילו כגון הא רגרסי׳ בפרק יום הכפורים (לף פו.) היכי למי מילול השם כל
 שחביריו ממביישיס משמועמו או רקא אמרי אינשי שרא ליה מרא לפלניא וכגון אלישע
 אחל(חגיגה לף טו.) שהיה מחעסק בספרי מינין ושומה כמיני זמר וכל צורבא מלרבנן
 להכי עובליה מיחקרי סנו שומעניה אמר רכ יהולה ב) היכי ליעכל לישמחיה צליכי ליה
 רבנן לא לישמחיה קא מחחלל שם שמים אמר ליה ג) רבא לרב חיננא מילי שמיע לך
 בהא אמר ליה הכי א״ר יוחנן מאי דכחיב כי שפמי בהן ישמרו רעח וחורה יבקשו מפיהו
 [וגו׳] אס לומה הרב למלאך ה׳ צבאות יבקשו חורה מפיהו ואס לאו אל יבקשו מורה
 מפיהו שממיה לב יהולה לסוף מלש לב יהולה אזלו רבנן לשיולי מה על איהו נמי בהלי
 למן כלחזיה רב יהולה אחיך א״ל לא מיסמייה לשמחיה לההוא גברא אף חוכי נמי
 קמחייכמ בי אמר ליה לאו בלילך אנא קמחייכינא אלא לקמחייכינא לכי אזלינא בעלמא
 לאחי בליחא לעתאי לאפילו גברא לבה כוומיך לא מחנפי נח נסשיה לרב יהורה אמא
 לבי מלרשא אמר להו שרו לי. אמרו ליה רבנן גברא רבה כרב יהולה ליכא ללישלי לך
 זיל גבי לל׳ יהולה נשיאה ללישרי לך אזל לגביה אמר ליה לרבי אמי זיל עיין בליניה סבר
 למישרי ליה עמל רבי שמואל בר נשמני על רגליו ואמר מה שפתחו של רבי לא נהגו
 חכמים קלות ראש מילויה שלשה שנים יהולה חבירנו על אתת כמה וכמה א״ר זילא
 מאי זאי לקמן לאתא האי סבא האילנא לבי מללשא להא כמה שנין לא אמא ש״מ לא
 איבעי למישרי ליה לא שרו ליה הוה קא ככי ואזיל אתא זיבורא וטרקיה אאמתיה ושכיב
 עיילוהו למעלתא לתסילי ולא קבלוהו למעלמא ללייני וקבלוהו. ה״ג ר״מ מאי סכו
 שומעניה לעבל כלמ אילעאי לתניא ל׳ אילעאי הזקן אומל אם לואה אלס שיצרו ממגבל
 עליו פילוש מבקש לשמומ במיני זמל ולשמות בשמשה המלגילה לילי עמלה כגון זה ילך
 למקום שאין מכירין אותו וילבש שתולים ויתכסה שתולים ויעשה מה שלבו שפץ כגון
 אכילה ושמיה במיני זמל וכיוצא בהן אבל לבר עבירה שיש בו לין אלם או לין שמים
 ואפילו שייכי עשה וכ״ש למעלה מהן שאיסורן איסור עולם מ״ו שהמיר ר׳ אילעאי ואפילו
 בסמל אלא כגון על הללך שפילשנו הוא שאמל לעשומ ואפילו לכרים הללו לא המיר לו
 אלא במשיא עצה טובה לעשות כך כלי להבטית את יצרו להשלים תאומו וכיון שיראה
 עצמו לבוש שחורים ועטוף שחורים משמבר יצרו וימנע ואינו עושה וזה צולבא מלרבנן
 עבל כר׳ אילעאי לבש שחורים ועטף שחורים ואח״כ חזר לשמומ ככל מיני זמר כמה
 שהיה עושה ולפיכך שמחיה לכ יהולה ע״כ פל״ח ז״ל ד) וליחא לללבי אילעאי אלא אע״פ
 שממגבל יצלו של אלם עליו מיבעי ליה לאוחומ יצליה לקי״ל(בלכוח לף לג:) הכל מלי

 שמיס שוץ מילאמ שמיס:
 יב רבי שמעון בן לקיש הוה מנטל פרליסא אמא ההוא גברא קאכיל מאני למא מה
 קלא ולא אשגח ביה אמר ליהוי ההוא גברא בשממא א״ל אלרבה ליהוי ההוא גברא
 בשמתא אס ממון נחחייבמי לך נילוי מי נחחייבחי לך אמא שאיל בי מלרשא אמרו ליה
 ליליה נילוי לילך לאו נילוי ומיילי שנילהו לאשל שאכל אבל אם אמל לו אל מאכל ואעפ״כ
 אכל היה יכול לנדותו כי הרואה שתבירו עושה עמרה אפילו איסור לרמן מייכ לנלומו
 כלאמרינן בפרק הלל(לף סג.) רביכא שמשיה לההוא גכרא שהיה משתמש כאילן בשבת.
 מאי תקנתיה ה) זיל לגבי נשיאה רלישרי לך לתניא נילוהו ואינו יולע מי נילהו ילך אצל

 נשיא וימיר לו נילויו:
 יג גרםינן בפלק אלו הן הגולין (לף יא:) אמר רב יהולה אמר לב נילוי על תנאי
 אפילו מעצמו צליך הפלה מנ״ל מיהולה לכמיב אם לא המאומיו אליך וגו׳ וא״ר
 שמואל כל נחמני א״ל יונמן מאי לכתיכ יתי ראובן ואל ימות וזאת ליהולה כל אותן מ׳
 שנה שהיו ישראל במדבר היו עצמומיו של יהודה מגולגלין בארון על שעמל משה וכקש
 עליו רחמים ואמר רבש״ע מי גרם לראובן שיודה יהודה וזאמ ליהודה שמע ה׳ קול יהודה
 עלו איבריה לשפא ולא הוו מסקי ליה לממיבמא דרקיעא ואל עמו חמאנו ולא הוה ידע
 מישקל ומיטרח בהדי רבנן וידיו רכ לו ולא הוה מסיק אליבא דהלכמא ועזר מצריו מהיה
 ו) אור״מ דוקא ככה״ג שהמנורה מסופק כשעמ הנידוי אם יוכל לקייס החנאי כי יהודה
 קיבל עליו להביא בנימין ומאריא וגנבי שהן כידי שמים לא יוכל לשומרו אבל אם ברור לו
 שיוכל לקיים המנאי א״צ המרה והביא ראיה מפרק מציאמ האשה (דף סט.) דאמר ליה
 רב הונא לרב ששמ בשממא ליהוי מאן דלא אמר ליה ולא קאמר שהוצרך היחר אוחו נידוי:

 הסנדל לא מצינו לו איסור ודומה שהנזיפה אינה צריכה היתר שלא מצינו לבר קפרא
 ולמר עוקבא שהותרו והא דשלש ליה רבי לר׳ מייא מא לא מפני שצריך להתרה אלא
 להודיע שמקצמ היום ככולו ועוד משוס תיבתו של רמ תייא שהיה ממאוה לראומו והנזיפה

 אינה צריבה פיוס אלא שהנזיפה שהן נוהגין בעצמם היא עיקר הפיוס:
 ח ירושלמי (הלכה א) ממיו דרמ זירא הוו מרמיקין ומקרבין אמר להן רמ אילעאי
 השמא מרחיקין והשמא מקרמן אמר רכ אסי חזרו ונמנו לבשימזרו בהן יהו מקרבין
 אומן מדקאמר השחא מרחיקין והשחא מקרבין מיחד דהוי מרמיקין ומקרבין לאלמר
 ואע״פ שלא שזר כו ואני ממיה על מה שנהגו כך ומה היו אומרים בהא דמניא אין נידוי
 פחוח מל׳ יום ונלאה מכאן שהכל מלוי בלעמ ב״ד למעט ולרבומ בימי נידויו ולהוסיף
 על הנילוי ולמעט (ממי הנילוי ולרבות) ממה שהיו מרחיקין ומקרבין לאלחל כלא חזרה
 אלא כך היחה כוונחם בחחלה כשעח הנילוי וכל שכן אס המנו לו ימי הנילוי בכך וכך
 שמחילין לו הנירוי כשיבא זמן שפסקו לו אלא שגער בהם למ אילעאי שהיו עושין לכליהם
 כחוכא ואטלולא והימה ילאמם מממעט ומזלו ונמנו לכשיחזול בו יהו מקלכין אוחו
 ולפחוח מן הנילוי ולרבומ עליו: מה שאמרנו לעיל(סי׳ ה) ממעשה ברק לשמחיה למלוז
 לכמיב אולו מלוז שהוא נילוי וקללה כי בלשון ארור יש נילוי וקללה מאי שמחא שם
 מימה ושממה יהא ונילוי לחוליה אין בו קללה אלא אומל מילוי יהא ובלשון ארור יש
 נידוי וקללה כדאיחא בשבועוח (דף לו.) ומנ״ל דמחרימים כלומר יהא בחרם והוא חמור
 מאד מן הנידוי ומן השמשא כי יש בו נידוי ויש בו קללה ויש בו איסור הנאה מבני אדם
 חוץ מכדי חייו בלבד ואין ממרימין אלא על מי שנחקשה לב״ד פעם ושמים כדאמר לעיל
 מנדין לאלחר ושונין לאחר ל׳ יום ומחרימין לאשר ששים יום ואם רצו כיח דין להחמיר
 עליו יוחר מזה לפי שראו בו קושי האיסור והעמרה מחרימין גם האוכל והשומה עמו
 והיושב בארבע אמוחיו כדאמר לעיל אורו ארור יושמה ואעפ״כ מנודה סחס אין אוכלין
 ושיחין עמו ואין יושבין בד׳ אמוחיו מוץ ממי ממו אשמו ובניו שמומרים עמו ואעפ״כ
 האוכל עמו והיושב עמו אין עליו דין מנודה ומוחרם עד שיחרימו או ינדו בפירוש ומנ״ל
 דמנודה סמם אין יושבין בד׳ אמותיו וכ״ש דאין אוכלין עמו מעובדא דרבי אליעזר(ב״מ
 דף נט:) שכירכוהו וישב לו רבי עקיבא ברתוק ד׳ אמומ ומנין שאשתו ובניו מומרין לעמוד
 במוך ל׳ אמומיו ממעשה להורקניס בנו(סנהדרין דף סח.) שהיה משמשו וחולץ תפיליו
 ועול מלבעיא לן במנילה מהו במשמיש המטה אלמא אשמו מוחלמ לישב בל׳ אמומיו
 והטעם שכן לעמ המנלין שלא למנוע ממנו חשמיש בני ממו כלאמל מלליס (לף לט.)
 מחיומיה לא אלליה ואינו יכול להיומ בלא שימוש בני ממו ועול נלאה לי הא לאמל
 במנורה סחס שהוא אסור בליני המנולה ללוקא כמנולה לכ״ל שהוא מנולה לכל אלם
 בגון לא אמי ללינא או ללא ציימ לינא או לאפמלומא או ללבל עמלה בין שנילהו ב״ל
 מן שנילהו כל אלם א נילויו שוה בין לעירו בין לעיר אמרמ ואפילו לנשיא זהו אסור בכל
 לין המנולה אבל מנולה לחצאין כגון חלמיל שנלה לכבולו וכן מנולה לעיל אחלמ שנלהו
 לככולס כיון שאינו מנולה לכל אינו אסור בליני המטלה אלא שמי אלם מלחיקין אומו
 כלי לביישו אבל אמלומ אין עליו שאין אמלוח לחצאין עכ״ל הא לאמלינן מנולה לעיל
 אמלמ אינו מנולה לעילו לעילו הוא לאינו מנולה אבל לשאר עיילומ מנולה ובהנהו לשוו

 לליליה אכל לעליפי מיניה לא כל זה מלבלי הלאב״ל ז״ל:
 ט א״ר חסלא ונילוי שלנו כנזיפה שלהס ונזיפה לילהו שבעה אבל נזיפה של נשיא ל׳
 יום ונזיפה לילן כמה הוי חל יומא כי ההיא אינחחא להוח יחכא כשמלא וקא פשטה
 כרעה והוי קחליף צורבא מללבנן ולא איכנע׳ קמיה אמל כמה חציפא ההיא איממא אמיא
 לקמיה לרב נחמן אמר לה מי שמעמ שממא מפומיה אמרה ליה לא אמר לה זיל נהוג

 נזיפוחא בנפשך חל יומא:
 י [דף יו ע״א] אמר לכ הונא מלמיל חכם שנילה לכבולו נילויו נילוי לחניא מנולה
 ללב מנולה למלמיל מנולה למלמיל אינו מנולה לרב ללב אינו מנולה
 הא לכ״ע מנולה למאי אילימא מנולה למילי שמיא והא כמיכ אין חכמה ואין מבונה

 א) [ואין עצה] לנגל ה׳ אלא לכבול עצמו הגה״ה
א *וח״ח שנידה לצורך עצמו על עסקי ממון ואין מ n 9 ל ן מ ר ל א מ 5 ר ו  *אמר רפ יוסף צ
ן שכנגדי מסרג לפרוע או כגון שכיסהו לצורך המס ר ל ן ר 3 ? ש י א א ל ת ל י מ  ל 3

 , , } י ולא נתחייב לגמד אין נידויו נידוי אגל אס ראובן
ו חייב לשמעון ממין ומסרב לפרוע לי יהלך שמעו[ ח ר ל כ  הלין ילין ומוציא מבעל חוט «
 ויכול לנדות על דינו וקשה הלבר לפרש כך ונידהו לראובן לא מיבעיא אס שמעון זה ח״ח הוא
 אס הלין ברור לו אינו ברור לאחרים ואיכא שנידוי! נידוי אלא אפילו כל אדס שאין ת״ח בכה״ג

י נידוי• מא׳׳ז:  חילול השם בדבר ועוד הא אף שהדבר ברור ה
 אין אדם דן דינו של קרובו וכ״ש של עצמו [ו] ור״ח פי׳ כגון הקורא לחבירו עבד
 וכיוצא בו משמע דלענין נידוי קאמר דוקא ולא לענין ממון מיהו קשה לי מ״ש מילמא
 פסיקא בדבר גדול כזו בכל ענין ביזוי שיבזה אדם ח״ח יכול לנדוחו לכבוד עצמו ויש
 לומר דמילמא פסיקא דאמרינן עמד איניש דינא לנפשיה היינו שהוא מנודה לכל ישראל

 כאלו נידוהו ב״ד:
 יא אמתא דבי רבי חזימיה לההוא גכרא דהוה קמחי לכנו הגדול אמרה להוי ההוא
 גברא כשממא דקעכר אלפני עור לא ממן מכשול דמניא ר׳ ישמעאל אומר לפני

 הגהות הב״ח א גי[ שנידהו כל אדס ודינו שוה:

 קרבן נתנאל
ך לדקדק כשי־־צה אחד להתירו מה שאסר חכירו. ומ״ה לא החירוהו הנשיא להך צורבא מרבנן  [ו] ה״נ והראב״ד סי׳. וכן הוא ברמזים ובטור: [1] תטה הראב״ד. והריץ תי׳ לסי שלא נתחרט על העבירה כל וה צרי

׳ שמתיה: בד ו  עד אוחו זמן. דאע״פ שנחנו חכמים זמן לנידיי ולנזיפה. לשמחא אין בי זמן עד שיחיולה על חטאתו: ןח] ועל דרב יהודה שרב ג

 א) נ״ה כנמ׳. (גליץ! ר) נ״כ אף דמנודה שונה, ומשמע אף עם אחרים. מ״מ כיון דצריך להרחיק מד׳ אמות שלו ושאר דגריס אי אפשר לזהר. (י!פל״מ< ג) גגמ׳ שלפנינו הגי׳ אמר ליה לרגכ״ח וכ״ה גרי״ף. (גי־״פ) ד) לענ״ד טרחו ככדי כל הני רבוותא,
 כי ר״א ודאי לא החיר הרצועה שיעשה כמחכוין כל מה שלגו שחפץ ח״ו, אלא השיאהו עצה טונה למי שיצרו מתגגר עליו שאינו יכול לנצחו ילך כוי, ואז אס עדין יתגגר יצרו עליו ויעשה עוד מה שלגו חפן נע״כ, מוטנ לו זה ממה שיתחלל שם
p וגוי, ולא נחכרן לעשוחו חפשי מן i שמיס על ידו גסרהסיא היינו גמקוס שמטרין, דהר חילול ה׳ טפי שיודעין גרעחו, וגחר לו הרע כמיעוטו, ואין כאן חמהון כלל, וחו אטו שלמה לא אמר הכי [קהלח יא, ט], שמח כחור וגו׳ והלך כדרכי 
 העכירוח ולצווחו שילך בדרכי לכו דרך חירוח, שהרי סופו מוכיח ודע וגוי, אלא אדרגה להזהירו על ההיפך נמכוין כאומר ראה אם חלך כדרכי לגך, סופך שחחחרט, ואמרו חז״ל [שגח לכ.] במשלי מוסרים הטוגיס חפיש תימס אמחא כוי, על
 דרך המשולח ונעזב לעצת יצרו, ועל פי הרגלו להמשך אחריו על זה אומרים לו כך, מאחר שאחה הולך גשרירוח לבך ומתחזק גרשעך, חדע כי תנחום באחריתך ומ״מ עצה טובה קמ״ל ר״א, דעכ״פ יחזק כמוסר האפשרי לו, למעט החילול ה׳

 בעודו נקשר בעבוח היצר, וכתחבולה הזו של כניעה יכול יוכל לו, בסוף מצחנו לגמד זה פשוט בלי גמגום. !יעניין) ה) מאי חקנתיה זיל לגבי דלישרי לך לא ידענא ליה זיל וכוי. (״•׳״פ) ו) ןחוספוח שם ובכתובות]. >גליי!)
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 יבינו ואלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן אשר
 דף יח ע״כ

 צפרנים ליל ולא שנא צפרנים לרגל כולהו שרי להו וה״מ בשיניו אבל בגנוסטרא אסור
 לאמר רב חייא בר אשי א״ר בגנוסטרא אסור ומזינא למקצמ לבוומא לאמלי לוקא במוך
 שלשים יוס אבל במוך שבעה אסור ואכן לא סבילא לן הכי אלא אפילו מוך שבעה שלי
 וה״מ בימי אבלו אבל במועל אפילו בגמסטרא מותר ה) ומיימי לאיה מלאמל לב שמן
 בר אבא הוה קאימנא קמיה לל׳ יומנן בבי מללשא בחולא למועלא ושקלינהו לטופריה
 בשיניה וזלקינהו. ואמלי׳ ש״מ מלמ ש״מ מומל ליטול צפלנים במועל וש״מ אין בהם
 משום מיאוס וש״מ מומר לזורקן ומרקאמל דשקלינהו לטופרי בשיניה ש״מ לבגנוסטלא

 אסור ואכן לא ס״ל הכי לבגנוסטרא אסור מלאמל ש״מ מלמ הוה ליה למימל ש״מ ל׳ י
 ונימכי ליה בהלייהו ומללא אמל הכי ש״מ לכגנוסטלא מומל והא לשקלינהו כשיניה
 משום להוה קאי בבי מללשא לליכא גנוסטלא ולפיכך לא מני ליה בהלייהו י) ולהט
 איצטריך למימר להוה קאי בבי מללשא כי היבי ללא נגמל מיניה לבגמסטרא אסור הלכך
 לא גמלינן מיניה אלא הני תלת בלתול ומו
 לא מילי*: ת״ר שלשה לברים ןנאמרו]ז)
 בצפרנים קוברן צליק שולפן מסיל זורקן
 רשע וטעמא מאי שמא תעבור עליהן אשה
 עובלה ומפיל וה״מ בלוכמי לנפלי בה אבל
 אי כנישא להו לבתל לנפלי ושלי להו
 אכלאי לית לן כה לטון לאישתני אישתני
 והא לזרקינהו ר׳ יוחנן בכי מללשא לא

 שכישי נשים:
 כ אמר רב יהולה אמר רב זוג בא
 מהמתן לפני רבי ובקשו ממנו צפרנים והמיר להם ואס בקשו ממנו שפה היה ממיר
 להם שמואל אמר אף בקשו ממנו שפה והמיר להם אמר אביטול ספרא משמיה דרב
 שסה מזוימ לזוימ ח) הנמה כל שמעכבה א״ל אמי ובשפה המעכבת פילש הלאב״ל ז״ל
מ] הנתה זהו מה שמון לפה מכאן ומכאן  מזוית לזוית זהו כל שלמעלה מפתיתת הפה [
 וקרי ליה הנמה מפני שצליך להניחו שלא יגלת אותו במועל אלא מה שמעכב עליו אבל
 בשפה יכול לגלש כין שהוא מעככ כין שאינו מעכב רבי אמי אמר ובשפה נמי כל שמעכבת
 ופליג אלרכ ואמר לשפה אינו יכול לגלמ אלא מה שהוא מעכב ממנה כך מצאתי הנוסמ
 בה״ג הלכך טון דרבי אמי פליג אלרב והוא בתראה הלכמא כוומיה ע״כ m וגם הכיא
 ראיה מכאן דצפרנים מותרין ליטול במול המועד אף בגנוסטרא מדהמיר להם בסמס
 משמע אף בגנוסטרא דומיא דשפה ומה שכמב דהלכמא כוומיה דרכי אמי דהוא כמראה
 לא נהירא לי ט)דהא דפסקו הגאונים ככמראי היינו מאכיי ואילך אכל מקמי הכי אין
 הלכה כתלמיד במקום רב ועוד בשל סופרים הלך אחר המיקל והכי סבירא ליה הרב

 אלפסי שכתב בהלכותיו ומומר לגלש שפה בשול המועד ומשמע דלא מפליג:
א מתני׳ ואלו מכבסין במועד הבא ממדינת הים ומבית השביה והיוצא מכית  כ
 האסורין ומנודה שהמירו מכמים ומי שנשאל לחכם והומר ומטפחומ הידים
 ומטפמומ הספרים ומטפמומ הספג הזבין והזבומ הנדומ והיולדומ וכל העולה מטומאה
 לטהרה הרי אלו מומרין ושאר כל אדם אסורין: נמ׳ אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן מי
 חגה״ה שאין לו אלא חלוק אחד מומר לככסו
י במועד. ירושלמי (הלכה ב) בעון קומי ר׳ י  *ומיידי למיטנפי ופי׳ הראג״ל היכא לאימ ליה ח

 למיטנפי אסור לכגס שתיהן אלא אחמ יכנס ומו לא

 הגה״ה
 *אכל כה״ג כת3 לכגמסטרי אסור מוך ז׳ ימי אכלו
ד וכהלכות אכילות  ואחר שכעה אפילו כגניסטד ש
 של ה״ר מאיר מאיגנלפיי״ר נמצא כחוכ לחומרא וז״ל
 הא שה שאירעה טכילמה כחול המועל לא חטול
 צפרניה כגניסטד היא כעצמה ושמע מינה ה״ה
 כסמן אסור אלא אומרח לנכרי ליטול צפרניה ואע״ג
 לאמירה לנכרי שכוח כמקוס מצוה לא גזרו אכל היא
 עצמה אינה יכולה ליטול יפה כשיניה או טליה וכן
 יש לעשוח אי איחרמי טטלה אחר ז׳ ימי אכלה כחוך

 שלשים. מהלכוח מהר״מ:

 אע״ג שהחירו לו לככס לא יככס אלא אחל. מהל
 מהר״מ:

 *וכן פסק כא״ז אכל של קנטס או שאר מיני! אסור
 לכבסן. מא״ז:

 יוסי בגדי קטנים מהו א״ל נס] כמי שאין
 לו אלא חלוק אחד דמי *שלח רב יצחק בר
 יעקב כר גיורי משמיה דר׳ יוחנן כלי פשחן
 מוחר לכבסן בחולו של מועד* והאידנא

 נהוג כהן איסור ואין להמירו:
 [דף יח ע״כ] מתני׳ ואלו כותבין במועד קידושי נשים וגיטין ושוברין דיימיקי
 ממנה ופרוזבולין ואיגרומ שום ואיגרומ מזון שטרי תליצה ומיאונין
 ושטרי בירורין וגזירומ ב״ד [ע] ואיגרומ של רשומ פירוש איגרומ שאילומ שלום והכי
 פירשו בירושלמי (הלכה ג) וקרי לה רשומ

ה ₪ לפי שאין כהן צורך כל כך*: מ י י ר ש ! ל א א מ כ י " ל י 3 ח ל
ג ה

ח ו ל ש י ל י נ ר י צ ב מ ו ! 5 כ ל . 
 שנוהגים לכחוכ איגרוח כעגול איסור גמור הוא כג נמ׳ אמר שמואל מומר לארס אשה
 (ו) ואיגרות של מלך ושלטון נמי יש להמיר. מא׳׳ז: בתול המועד [צ] שמא יקדמנו אתר

 דף r ע״כ
ד נרםינץ בפ״ק דנדרים (דף ז:) א״ר אילא אמר רב נט] נידוהו בפניו אין מתירין  י

 לו אלא בפניו נידוהו שלא בפניו מתירין לו מן בפניו בין שלא בפניו:
 ט1 אמר רב שנן אמר רכ ןי] השומע הזכרה מתבירו צריך לנדותו ואם לא נדהו יהא
 עצמו בנידר שכל מקום שהזכרמ השם מצויה עניות מצויה ועניות כמיתה שנאמר
 כי ממו כל האנשים המכקשים את נפשך תניא ר״ש כן יותי אומר כ״מ שנמנו שכמיס
 עיניהם או מימה או עוני אמר רב ייבא הוה קאימנא קמיה דרב הונא שמע לההיא
 איתמא א) דקא מפקה שם שמיס לבטלה שמתה ושרי לה לאלתר באנפה שמע מיניה מלמ
 שמע מיניה השומע הזכרה מחבירו תייב לנדותו וש״מ נידוהו בפניו אין מתירין לו אלא
 בפניו וש״מ אין בין נידוי להפרה כלום אמר רב גידל אמר רב מ״מ מנדה לעצמו ומיפר

 לעצמו פשיטא מהו דמימא אין חבוש מחיר עצמו מבימ האסורין קמ״ל:
 טז אמר רב יוסף (נדרים דף ח.) נידוהו בחלום צריך עשרה בני אדס להמיר לו
 [כ] והוא דממנו הלכמא ואי ליכא אפילו מנו ולא מחני ואי ליבא ליזל וליחיב אפרשח
 דרכים ויהיב שלמא לבי עשרה עד דאיקלע לבי עשרה דמנו הלכמא א״ל רבינא לרב אשי
 אי ידע מאן שממיה מהו למישרי ליה א״ל לשממא שרוה שליש למישרי ליה לא שויוה
 שליח א״ל רב אשא בריה דרבא לרב אשי שמחיה ושרי ליה בחלמא מאי א״ל כשם שאי
 אפשר לבר בלא חבן כך אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים. אמר רב הונא באושא החקינו
 אב כ״ד שסרח אין מנדין אומו אלא אומרים לו הכבד ושב בבימך שזר וסרש מנדין אוחו
 ב) בפרהסיא שנא׳ וכשלת היום וכשל גס נביא עמך לילה כסהו כלילה אמר רב פפא

 מימי לי דלא שממיה ליה לצורבא מרבנן הגה״ה
 מעולם *אלא ט מיחייב צורבא מרבנן *נמנו כאושא שלא לנדות זקן שאירע ט לכר ואין
מ מורילין אוחו מגדולתו. זקן ששכח למודו מחמח מ י  שמחא היכי עביד כי האי דבמערכא מ

א אונסו נוהגי! א ט כקלושח ארון: מא״ז: ת מ ש ו א נ מ י א מ ל ן ו מ ר א מ 3 ר ו צ  אעילא ל
 ומאי שממא שם מימה ושמואל אמר שממה יהא אמר ר״ל כשם שנכנסמ כרמ״ש אכרים
 כך כשהיא יוצאמ יוצאמ מרמ״ח אברים כשהיא נכנסח כמיב והיחה העיר חרם בגימטריא
 רמ״ח הוי וכשהיא יוצאח דכחיכ כרוגז רחם חזכור רח״ם הכי הוי א״ר יוסף שדי שממא
 אגנובמיה דכלבא איהי דידה עבדא. ההוא כלבא דהוי קאכיל מסאני דרבנן ולא הוו ידעי
 מאן קא עביד שממיה למאן דעביד אימלא נורא בגנוכמיה ואכלמיה. [דף יז ע״כ] מאי

 הגה״ה שיפורי שנפרעין ממנו מאי מברי אמר רב
 *מא! דמצער שלוחא לרכנ! צריך נילוי וכל המטא
 אח הרטס לידי חילול השם צריך נידוי וכל המעככ
 אח הרכים מלעשוח מצוה צריך נידוי י) וכל המכיא אח
 הרכים לידי אכילח קדשים צריך נידוי וכל המפקפק
 כדכר אחד מדכד סופרים צדך נידוי וכל הממה אח

 הזקן אפילו לאחר מיתה צריך נידוי. מא״ז.

 יצתק בריה דרב תברא בתי*:
 יז הנזיר והמצורע כו׳ תניא כל אלו
 שאמרו מותרים לגלמ במועד בשלא
 היה להם סנאי אבל היה להם פנאי לגלמ
 ולא גלשו אסורין והנזיר והמצורע אע״פ

 שהיה להם סנאי לגלח ולא גלחו מוחרין שלא ישהו קרבנוחיהן ואבל שחל שביעי שלו
 להיוח בשבח ערב הרגל מוחר לגלח ברגל דטון דשביעי שלו בשבח אנוס הוא ולפיכך
 מומר לגלמ ברגל [ל] דקי״ל כאבא שאול דאמר מקצח היום ככולו ויום שביעי עולה לכאן

 ולכאן כדבעיגן למימר לקמן (סימן כו):
 יח ת״ד כל אלו שאמרו מוחרין לגלח ברגל מוחרין לגלח בימי אכלם וה״מ כשמכפוהו

 אביליו *אבל לא חכפוהו אביליו ג) הגה״ה
׳ הראב״ד דאפילו כתוך שכעה שרי למי שתכםוהו  הכביד שערו מקיל בחער ד) [ןלא] *פי
א אטליילככסכסוחי דאי לאחר ז׳ אפילי אחר נמידלא ל ל 3  ^ ^ א
 אסרינן אחר ז׳ אלא גיהוץ אלא חיך ז׳ איירי ואחר
 חיך ז׳ אסיר לכבס אפילי כמיס כלא נחר יחיל.
 מהלכוח מהר״מ. יא)יכא״ז פירש שחכפיהו אכליו
 כני! שלא הספיק להשלים ל׳ עד שמח לו מח אחר
 וכן עיד חיך ימי אכל זה מח לי מח אחר הכטד
 ראשי מקיל יכילהו שרי אפילו תוך ז׳ ודוקא כגון
 דמשכה ז׳ ימי אכלו עד לאחר שלשים יום של שני.

 מא״ז:

 מחר וחול ורוחץ כל גופו בצונן אבל לא
 בחמין כדגרסי׳ במסכח חעניח (דף יג.)
 אמר ר׳ אכא הכהן משוס ר׳ יוסי הכהן
ד יוסי בר׳ שנינא  מעשה ומשו מיו של ר
 ורחץ בצונן כל שבעה ואוקימנא שמבפוהו

 אבליו:
 יט ת״ר כשם שאמרו אסור לגלמ במועד

 כך אסור ליטול צפרנים במועד דברי רמ יהודה ורמ יוסי ממיר וכשם שאמרו אסור
 לגלח בימי אבלו כך אסור ליטול צפרנים בימי אבלו דברי רבי יהודה ור׳ יוסי ממיר אמר
 עולא הלכה כר׳ יהודה באבל והלכה כרבי יוסי במועד [דף יח ע״א] ושמואל אמר הלכה
 כרבי יוסי בזה וכזה דאמר שמואל הלכה כדברי המיקל באבל וקי״ל כשמואל ולא שנא

 הגהות הכ״ח א נוהגי! ט כנוד כקדושח ארו!:
ן נתנאל נ  קר

ט: נסו במי שאין ״ ן ליטול בחוה״מ אף בגנוםטרא. עיין מ״ש רטנו בשס הרי״ף סי׳ י  דצפרנים מותרי
: [ע] ואיצי־ות  לו אלא חלוק אחד דמי. רניכרין שהם של קטנים ומלוכלכין כמי שאין לו אלא חלוק אחל. חוס׳
 של רשות. פי׳ איגרוח של שלום. ורש״י סי׳ ציווי וקיום של שלטון. ר״ל כמו שסי׳ הר״ן שהנשיא נוחן רשות
 לזה ללון ולהורות ונקרא פתקא לרבנומא ושוב אס טעה לא ישלם ואס אין לו שטר ישלם מביתו. והגי׳ לפירושם
רך כל כך. ן בהן צו  רשות (הרי״ש בקמ״ץ) ולפי׳ הרי״ף ורטנו הגי׳ רשות (הרי״ש בשו״א): [ס] לפי שאי
מ״מ החירו שיש שמחה למי ששלח או למי שנשחלחו לו וחמה אני איך מלאו לבס לחלוק על פירוש הירושלמי  ו
 מבלי שוס חולק בבבלי. והא ר״י שהיה סוף התנאים ולאי יש לו קבלה יותר לקרוח רשוח בשו״א ולא בקמ״ץ.
י לילאון מצות ל״מ שכ״א שמכל מחום נוכל ללמול ממנו כי מה שאמר להלכמא כגמ׳ בבליח. הוא  וכ״כ ר״
 במה שיחלוק הירושלמי עליו. אמנם בלבר שלא הוזכר בבבלי ואימא בירושלמי בולאי נוכל ללמול ממנו ע״כ.
ח הגלולה לא״ח ז״ל נוהגים הפוסקים לפעמים לפסוק ללא כירושלמי ס  אח״נ: מצאחי בכללי פוסקים של מ
״ל סי׳ קצ״ב ע״כ. ועל כל זה לא  אע״ס שלא בא הרבר מפורש בגמרא לילן היפוך הירושלמי רשל״ס חלק י
 ילענא טעמיה להא מילחא: ןצ] שמא יקדמנו אהד ברתמים. ומטעם זה מוחר לכחוב חנאיס בחוה״מ.

ץ מתירין לו אלא בפניו. ולבינו והר״ן קצרו פה במקום שהיה להם להאריך. אחל שלא  נט] נידוהו בפניו א
 אמרו בו טעם. ונ״מ להני טעמים אס המירו שלא בפניו בליעבל אי הר התרה. ועול נ״מ אס הוליעוהו לליכא
 חשלא ממירין אפילו שלא בפניו ועיין פ״ק לנלריס בהר״ן ובהרא״ש בפירושו. וצ״ל לס״ל לרטט טעמי׳ לאלים
. פי׳ ך לנדותו ת צרי  ולא מהני הפרה שלא בפניו בשום ענין אפילו בליעבל: [י] השומע הזכרה מחבי
 שמוציא שם שמיס לבטלה. והקשו בחוס׳ מאי איריא הזכרמ השם הא כל שאין עושה כשורה צריך לנלומו כמו
ט סי׳ י״א. וחירצו להכא אלים טסי שאס לא נילוהו הוא עצמו ר ו בסי׳ נ״ט פרק הרר. ובאמחי׳ ל  שהטא רטנ
 בנלד. אבל קשה לי מהא רקאמר בסמוך ש״מ השומע הזכרה מחטרו תייב לנדותו מאי ש״מ הלא בכל לבר
 שאין אלם עושה כשורה צריך לנלותו: ןכ] והוא דמתנו הלכתא. סי׳ ששוני( לאחרים. זהו גי׳ הר״ן ורבינו
 שם. אבל גי׳ הרי״ף כגי׳ רש״י והוא לחנו הלכמא. אבל מחנו לא. כלומר אס למלו משניוח ולא גמרא:
 [ל] דקי״ל כאבא שאול. מ״ה פסק כחנא לברייחא ולא כחנא למחני׳ ללא חשיב אבל למוחר לגלח במועל:
 ח״נ וקאמרי מרשקלינהו: ןמ1 הנחה מה שחוץ לפה מכאן ומכאן. ובחיס׳ בשם רטנו נחנאל פי׳ כי השפה
 החחתונה קרויה נחה כמו שקורץ לרימיס החחחונה שכב ונכון הוא. ריטב״א: ןנ] וגם הביא ראיה מכאן

 תפארת שמואל
: ׳ ) ואיגרות של מלך וכוי. ולפי״ז הא לחני אגרוח של רשוח הוא מלשון ואל תתורע לרשות וכו ו ) 

 א) נ״נ צ׳׳ל דחזרה נו דאל׳׳ה אין נדר פחוח מל׳ יוס וכמ״ש לעיל ט! ז׳ ע״ש, וע׳׳ל ט! ח׳ ועי׳ י״ד סי׳ של׳׳ד סל״ז דאס העס פרוץ כזה אף כלא חזרה מחירים מיד, ע״ש. הפל-מ! ב) מפני חלול השס ופליגא דרשנ׳׳ל דאמר רשנ״ל ח״ח שסרח
ף ז״ל. (גיי״פ< י) לכאורה ״  אין מצרין אוחו בפרהסיא כצ״ל וכ״ה בגמרא וכהד״ף. (גייי׳פ) ג) אסור ושאר כל אלס שחכפוהו אכליו כצ״ל וכ״ה לשון הד״ף. (מ-י״פ! ד< גי׳ ק״נ. (גליץ) ה) ואיכא מאן לאמר דנמועד נמי נננוסטרא אסור כצ״ל וכ״ה לשון הד
 איצטדך משוס זריקה דלא שרי אלא בג״מ כלמסיק. ואולי כוונחו לטיק מהמקשה ללא ירע חילוק זה. (יש״ש) ז) גי׳ ק׳׳נ. (גליי!) ח) מינות הנחה כל שמעכבה ליחא בגמרא לפנינו. (גרי״פ) ט) לכאורה גס רנב״י ס״ל כר׳ אמי עיין בגמרא. (יש״כ< י) מאן

׳ אטלומ זא״ז, אבל ל״מ אלא דגשני אטלומ מיקד חכפוהו אבליו, יצ״ע מנ״ל להא׳׳ז לפרש כן. (אר״צו  דמצער. וכל המטא אמ הרטס לידי אטלמ קדשים במוץ כו׳ כצ״ל. (יש״ש< יא) מבואר דמפרש הא״ז הא דמכפוהו אבליו היינו ט
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 יכינו ואלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן אשר
־ ע״א  דף בז

 אמר רבא הלכמא כאבא שאול ביום שלשים שמקצת היום ככולו ואין הלכה כמותו ביום
 שביעי ונהרדעי אמרי הלכה כמומו בזה וכזה דאמר שמואל הלכה כדברי המיקל באבל
 וכן הלכמא וא״ר המא כריה דרכ יהושע הכל מודים שאס חל ב) [שלישי] שלו להיומ
 הגה״ס ערב הרגל שאסור ברחיצה עד הערב*

׳ ר״ח ורוחץ כלילה כצונן ויבינו אנ״ן כתנ עי [ו] וה״ה אפי׳ יום ששי מאי טעמא דאכחי  *סי

ס לא שלים אבילות דידיה אלא רגל הוא י מ ז " ו מ י מ ע י ( ה י ז מ מ מ ל פ י ת ס א , י ' ע י ע  ה

״ ,1...״. . . ״ , 1 ״ ״ 1י.״ ! , ^ ״  מאצלו [ושלים] אכילתו וכ״כ רכינו שמואל ורוכ ״

מ מפסיק ליה אטלומ הלכך אין מותר לרחוץ ״ ל ה מ מ ן כ ל ר מ א ן ב ל מ ש א ר כ ן ן ע א ס ^ ל י נ ן א ג  ה

. אלא עד דעייל רגל וקי״ל כוותיה. כתב ך ד א ה ן ל י א מ ו ״ ר ה ר מ מ י ס ה ל ן ע ן ה ג ה ב נ ״ פ ע  א

 אסילו חלה יום ח׳ או ט׳ כערכ הרגל צריך להמתין הראכ״ל ז״ל הא דלא אמרינן מקצת היום
 על סמוך ללילה שאז ניכר שבשביל הרגל הוחר נו ככולו לענין רמיצה משוס דאפשר ליה

) משא״כ כתגלתת ז ) [ ז : לרמוץ לאורמא [  כחכ לכיני אט׳

 ותככוסת שהרי אסור לגלמ ולכבס משמחשך ואע״פ שמומר לכבס ערב הרגל מ״מ אסור
 ללובשו עד שתחשך דהוה כרחיצה והכי אמרינן לקמן (דף כו ע״א) בזקיפת המטה
 שזוקפה ערב שבח ואעפ״כ אינו יושב עליה עד שחחשך ובתוס׳ הראב״ד שפי׳ לפני
 ריב״ם הקשה מ״ש מגילוש דשרי׳ בשביעי ערב הרגל וחירץ דברחיצה וחבבוסח בתוך
 שבעה החמירו יומר מגילוח דהוי בחר שבעה ולפי זה אסור לכבס תוך שבעה אפילו ערב
 הרגל ומסמבר כדברי הראב״ד ז״ל דאף כיבוס מומר שוך שבעה בערב הרגל כיון דאי

 אפשר לו לכבס בלילה [א] וכ״כ הרמב״ן ז״ל:
ז והלכה למעשה הקובר אח מחו ברגל לא חיילא עליה אכילומ אלא לאשר הרגל  כ
 ונקיט שבעמ ימי אבילומ מיו״ט אחרון ואע״ג דלא נהיג ביה אבילות סליק ליה
 למנין שבעה דלא נקיט במר הרגל אלא ששה בלבד ומאן דשכיכ ליה שיכבא ביו״ט שני
 של יו״ט האחרון או ביו״ט שני של עצרת נוהג בו אבילות דהוי יום מימה ויוס קבורה
 והכין אסכימו רבנן דאבילות יום ראשון דאורייתא הוא דבתיב ואכלתי חטאח היום וכחיב
 ואמרימה כיום מר ויו״ט [שני] מדרבנן וכיון דאכילומ יוס ראשון מדאוריימא ויו״ט אמרון
 דרבנן אחי עשה דיחיד דאורייחא נט] ודחי עשה דרבים דרבנן ולפי דבריהם צריך לתלק
 באבילומ דאם מת אתיו מאמו ואתותו נשואה ביו״ט שני אינו מתאבל דלא אתי עשה
 דיחיד דרבנן ודשי עשה דרבים. אלה הם דברי חכמים הראשונים ולמעלה (סי׳ ג) כתבמי
 שהכריעו מכמיס האתרונים שאין שום אבילות דאורייחא אף ביום ראשון כי אם אנינוח
 וראיומיהס ברורומ ומזקומ ולא מזוז מינה: הקובר אמ מתו ברגל אע״ג דאין רגל עולה
 למנין שכעה עולה לו למנין שלשים וכי תנן הרגלים מפסיקין ואינן עולים למנין שבעה
 הוא דאינן עולים דאין מצות שבעה נוהגת ברגל אבל למנין שלשים עולין הואיל ומצות
 שלשים נוהגמ ברגל דהא אינו מגלת וכן הלכתא תניא נמי הט [דף כ ע״א] רגל עולה
 למגין שלשים כיצד קברו בתחלמ הרגל מונה שבעה אמר הרגל ומלאכתו נעשית ע״י
 אתרים ועבדיו ושפשומיו עושין בצנעה במוך בימו ואין רבים מתעסקין בו שכבר נתעסקו

 בו ברגל ורגל עולה לו למנין שלשים:
 כד! מפני שאמרו שבמ עולה ואינה מפסקמ [דף כד ע״א] בעא מיניה ר״י ג) משמואל
 יש אבילות בשבת או אין אבילות בשבת א״ל אין אבילות בשבת: מניא אכל כל ז׳
 קורעו לפניו ואם בא להחליף מחליף וקורע ט ובשבח קורעו לאחריו ואס בא להחליף
 ממליף ואינו קורע ואומן קרעים אין ממאמין ודוקא על אביו ואמו אבל על שאר קרובים
 אפילו מוך ז׳ מחליף ואינו קורע שכל קרע שאינו בשעח חימום אינו קרע ואמוראי פליגי
 כיה דגרסי׳ בגמרא אומן קרעים ממאמין או אין מחאחין פליגי ביה אכוה דר׳ אושעיא
) ויש פוסקין [כ] דהולכין אחר המיקל  ובר קפרא חד אמר מחאחין וח״א אין מחאחין י

 כדרכו כדי פרנסתו וכו׳ והלכה כותב כדרכו ומוכר כדי פרנסחו:

 דף יט ע״א
 ברשמים שנא דבי שמואל מארסין נק] אבל לא כונסין ואין עושין סעודח אירוסין ולא

 מייבמין מפני ששמשה היא לו:
ד מתני׳ אין כושבין שטרי חוב במועד ואם אינו מאמינו או שאין לו מה יאכל הרי  כ
 זה כוחב אין כוחבין ספרים חפילין ומזוזומ במועד נר] ואין מגיהין אומ אמח אפילו
 כספר עזרא ר׳ יהודה אומר טחב אדם חפילין ומזוזומ לעצמו [דף יט ע״א] וטוה על
 יריכו תכלמ א לעצמו: נמ׳ ת״ר כותב אדם מפילין ומזוזומ לעצמו ולאמריס בטובה דכרי
 ר״מ רבי יהודה אומר מערים ומוכר את שלו וכותב לעצמו רבי יוסי אומר כותב ומוכר
 כדי פרנסתו. אורי ליה רב לרב חננאל וכן אורי ליה רבה בר בר חנה לרב חננאל נש] הלכה
 כומב ומוכר לעצמו כדי פרנסמו פירוש כדי פרנסמו כריומ דמי שאין לו מה יאכל מותר
 לעשומ כל מלאכה אמר רב יהודה אמר שמואל וכן אמר רבי מייא בר אכא א״ר יושנן

ה ״ ה ג  הלכה טווה בין באבן בין בפלך *והלכה ה
 כומכ ומוכר כדי פמסמו מניא כמוספשא *כלא שוס שינד ואיכא למימר דוקא חכלח דהד דכר
 דמשקין (פ״ב) כותב אדם חשבונותיו מועט אכל כל חוטין של ציצית לא וצריך שינוי וכל
ן הני דשרינן לכתוכ ולטווח דוקא כשלא כוון מלאכחו י ל ב ק מ ל ו נ מ מ  כמועד ומחשכ יציאותיך ב

: ל ע י מ  קבולח במועד למוצאי מועד אבל לא ימוד ג
 ולא ישקול ולא ימנה כדרך שהוא עושה בחול:

 כה מתני׳ הקובר אמ מתו שלשה ימים קודם לרגל בטלה ממנו גזירמ שבעה שמונה
 ימים בטלה ממנו גזירת שלשים (יום) מפני שאמרו שבמ עולה ואינה מפסקמ
 רגלים מפסיקין ואינם עולים [תן א) ר״א אומר משתרכ כית המקדש עצרמ כשבמ רבן
3] עצרמ  גמליאל אומר ר״ה ויוה״כ כרגלים [א] ומכ״א לא כדברי זה ולא כדברי זה אלא [
 כרגלים וראש השנה ויום הכפורים כשבת: [דף כ ע׳׳א] נמ׳ מ״ר קייס כפיימ המטה
 שלשה ימים קודם הרגל אין צריך לכפות אחר הרגל דכרי ר׳ אלעזר וחכ״א אפי׳ יום
 אשד ואפי׳ שעה אתמ א״ר אלעזר הן הן דברי ב״ש [הן הן] דברי ב״ה שבימ שמאי
 אומרים ג׳ ימים וב״ה אומרים יום אתד כמב הראב״ד נ״ל מדקתני כי האי לישנא ולא
 קמני לישנא דממני׳ הקוכר אמ ממו שלשה ימים קודם הרגל וקמני קיים כסיימ המטה
 ש״מ בעינן קיום אכילומ קודם הרגל שאס לא קייס אבילומ קודם הרגל שוגג או מזיד
 אין רגל מפסיקו שלא יהא שוטא נשכר ומניה ילסינן לכל אבל ןג] שלא נהג אבילות מוך
 ז׳ שישלים אבילתו תוך שלשים חוץ מן הקריעה שאס עבר ולא קרע בשעח חיובו שאין
 קורע לאתר ז׳ כענין שאמרו מי שאין לו מלוק ונזדמן לו תלוק בתוך ז׳ קורע אתר ז׳
 אינו קורע ודוקא בשאר מתי מצוה כדאמר לקמן(דף כ:) אורי ליה רבי יותנן לר׳ תייא
 בר אבא אפילו יום אחד ואפילו שעה אחת רבה אמר הלכתא כת״ק דידן דאמר הקובר
 אח ממו ג׳ ימים קודם הרגל ומסקנא א״ל רב חביבא מפרמ לרבינא הלכמא מאי [ל] א״ל

 אפילו יום אחד ואפילו שעה אחח וכן הלכתא:
ו אמר רב גזירומ בטלו ימים לא בטלו שאס לא גלח ערכ הרגל אסור לגלח אחר  כ
 הרגל ושמואל אמר ימים נמי בטלו והלכמא כשמואל דקי״ל כאבא שאול דאמר אם
 חל שביעי שלו ערב הרגל מגלמ בערב הרגל דקסבר מקצמ היום ככולו ויום שביעי עולה

 לכאן ולכאן עולה למנין שבעה ועולה למנין י׳גה״ה
 שמונה שהוא מכלל שלשים* [דף יט ע״ב]
 ואס לא גלח ערכ הרגל שהוא שכיעי שלו

 מוחר לגלח אחר הרגל שכשם שמצוח יוס אחד ושעה אחמ מבטלח גזירח שכעה כך מצוח
 שבעה מבטלמ גזירמ שלשים [ה] ומודים חכמים לאבא שאול כשמל שמיני שלו בשבח ערב
 הרגל שמומר לגלש ע״ש ומודים חכמים לאבא שאול ביום שלשים שמקצח היום ככולו.

ח א וטוה על ירכו חכלח לציציוחיו. ח״ר כותנ וכו׳ רכ לרכ תננאל ואמט לה רכה כר כר חנה וכו׳ ומוכר ״ ב ת ה ו ה ג  ה

 *ואומר ראט״ה דאסור לספר עד הערכ ה) ולא
 מכעוד יום. מא״ו:

 נתנאל
 נהג אטלומ כלל אבל אס זלזל במקצמ ימים ולא נהג בהם אטלומ כגון מי שאמרו שמת לו ממ טוס א׳ והיה
 בעיר אמרח ולא נהג אטלומ טוס הראשון וטוס השני בא לעירו ונהג אטלות א״צ להשלים ומונה ז׳ ימים מן
לו יום אחד. ואפילו שעה אממ רש״י פי׳ בממני׳ מה  יום ראשון. כ״כ רטנו בשו״מ כלל כ״ל: [ד] אייל אפי
 שנזכר בממני׳ שלשה ימים לפני הרגל לאו לוקא ואפילו שעה אממ לפני רגל בטלה ממנו גזירמ שבעה ע״כ.
מ שבס אינו מפסיק: [ה] ומודים  והא לקמני שלשה ימים לרבומא אע״ג שנהג ג׳ ימים שזה עיקר אטלומ מ״
ב שבת. וא״מ מ״ש ר ע תר לגלח נ  חכמים לאבא שאול כשחל שמיני שלו לחיות כשבת ערב הרגל שמו
לו יום ששי.  אס חל שלשים בשבח אינו מגלח בע״ש. מי׳ טרושלמי משוס כבול הרגל המירו: [י] וה״ה אפי
 לשון הרי״ף אבל רש״י כמב לוקא יום שלישי למלחא שלימין בעינן: ןז] מה שאין כן כתגלחת ותכבוםת.
ד למעבל מבע״י. וקשה להא אמרינן ן ללא אפשר למעבל לאורמא ש  נראה מלשון זה למגלממ ומכבוסמ טו
 לעיל בריש פרק זה לף י״ז ע״ב לכשחל שטעי שלו בשבמ ערב הרגל אפילו לאבא שאול אסור לגלח בע״ש
 שהוא יום ששי ע״ש ומי׳ הב״י ללא קאי אחל יום שלישי או ששי שלו להיומ ערב הרגל אלא קאי בשמל שטעי
ן ט׳ מקצח היום ככולו דוס נ  שלו ערג הרגל. וה״פ להוי קשיא ליה מ״ש כשחל שביעי בערב הרגל לאמד
 שביעי עולה לכאן ולכאן ושריק ליי לגלוחי בערב הרגל כאלו כבר עברו עליו כל שלשים וכן לעני[ מכבוסח אם
ן טה מקצח היום ככולו ומוחר לכבס בו טוס כאלו כבר עברו עליו כל נ  חל יום שלישי שלו בערב הרגל אמד
ן נ  שבעה. למללא נקט רב הונא אלא אסור לרחוץ על הערב משמע ללכבס שרי בו טוס וגבי רחיצה לא אמד
 הכי וניחא ליה לרחיצה שאני לאפשר לרחוץ לאורמא משא״כ במגלממ ומכבוסח. הלכך כשחל יום שטעי בערב
 הרגל מומר לגלח בו טוס. וכשחל יום ששי בערב הרגל מוחר לכבס בו טוס אבל אסור לגלח ועיין בא״ח סי׳
 מקמ״מ ובל״מ שס: ה״ג ובמוס׳ שפירשו לפני דב״א הקשה: ןח] ה״נ וכ; כתב הרמכ״ן. אבל הרמב״ס
: ני] ובשבת קורעו לאחוריו. או ף ״ ד ד ה ב  ס״ל כלעמ הדב״א. [ט] ודחי עשה דרבים דרבנן. ע״כ ל
 שלובש בגר עליון על הקרוע: [כ] דהולבין אחד הםיקל בדברי סופרים. והא ללא קאמר מטעם לקי״ל
 הלכה כלבד המיקל באבל. משוס לכמבו מוססומ בשמעחין ובדש כחובוח להני מילי במחלוקח של חנאיס אבל

 קרבן
ץ מגיהי; אות אחת אפילו בםפר א : [ר] ו ו : [ק] אכל לא בונםץ. עיין מ״ש לעיל בפ״ק סי׳ ט״ ז  ט״
כר לעצמו כד• מו תב ו  עזרא. אבל אם אין ס״ח אחרמ מומר להגיה להוי כצורכי רטם: נש] הלכה כו
ר״י ור׳ יוסי הלכה כר׳ יוסי. י״ל לרב ליח ליה מ ו ״  פרנסתו. אין להקשות למה לי הלכה הא בלא״ה קי״ל ר
ו כיון לרב אמר להריא הלכה  להני כללי כלאיחא בעירוטן לף מ״ז. אע״ג ללא קי״ל כרב מ״מ מייחי רטנ
: ה״ג אבל לא ימלול ולא ישקול ולא ימנה: ה״ג שמונה בטלו: ןח] ד׳ אליעזר אומר משחרב ביהם״ק  כר״י
 עצרת בשבת. דקסבר ר״א דטעמא דרגליס מפסיקין שהרי דינן היו לעלומ כשבח אלא שאס אחה אומר יעלה
 למנין שבעה הרי הפסיקו הכל דז׳ ימיס נינהו. וכן עצרמ בזמן שטהמ״ק קייס שהיה לו משלומין כל שגעה.
ן שבעה) אבל משחרב טהמ״ק דאין עצרמ אלא יום ד ן שלשים חמור מ ן שלשים כדין זי. (שלא יהיה ד  ועשו ד
: [א] וחכמים אומרים. וא״ח חכמים היינו ן ״  אחל הרי הוא כשבמ לעולה ואין מססקמ וה״ה ר״ה ויו״כ. ר
ר״ג וחכמים פליגי אליכא לח״ק: ןנ] עצרת כרגלים. משוס שמחת הרגל. ומה שאמר  ח״ק. י״ל לר״א ו
ן רגלים כזמן הזה. כוונמו לכחיכ טה ושמחח כחגך. להא  הר״ן עצרח שהוא כחוכ כחשכון הרגלים יש לו ד
ו״ל סי׳ ת׳ נותן טעם שכמ  הר״ן נוח! טעם לשבח אינו מפסיק ללא כתיב טה שמתה אלא עונג ע״ש. ובטור י
 אינו מפסיק שאס היה מפסיק א״כ לעולם יהי׳ מפסיק שא״א לשבעה בלא שבת. משמע לטעם הרגל שמפסיק
 שאפשר לשבעה בלא רגל. וכתב ב״י שכן הוא בירושלמי סוף הלכה ה׳ ז״ל א״ר בא אפשר לשבעה בלא רגל
 אבל א״א לשבעה בלא שבת. ונראה להירושלמי קאי להיפך למרץ אמאי לא נימא שבת אינו עולה כמו הרגל.
 להא בתרוייהו לבר שבצנעה נוהג. ומשני לא״כ כל פעם יפסיל יוס א׳ שא״א לשבעה בלא שבת. אבל במה
 ששבמ אינו מפסיק לזה אין הירושלמי נוח! טעם לא״כ מקשי ליה לחכמים ר״ה ויו״כ. אלא לרגל מפסיק
לבד הטור צ״ע. ויש ליישב רהטור ממן ד לנו שהוא עולה ו  משוס שמממ רגל. משא״כ בשבמ ור״ה ויו״כ ו
מ מיימי  טעם זה ללילן לקי״ל כר״ג רר״ה ויו״כ כרגלים ומפסיק ואף שפי׳ הירושלמי י״ל כלסירשמי מ״
ט אליעזר: ה״ג אמר ראב״ש ד ר ב  מיניה ראיה לסברא זו שאפשר לרגל בלא שגמ וא״א לשבעה בלא שבמ: ה׳׳ג ר
ך שלשים. לוקא שלא ך ז׳ שישלים אכילתו תו ד ב״ה: [ג] שלא נהג אכילות תו ב  הן הן לברי הן הן ל

ת שמואל ר א פ  ת
מ אסור לגלמ כל שלשים יום ולבר זה הוא ] בעיו״ט פשיטא לאסור לגלמ אף לשרי לכבס להא אף לרגל מבטל ז׳ מ״ ו ] ( ) משא״כ בתגלחת ותבבוסת וכוי. ר״ל לגלח כשחל ז׳ שלו בעיו״ט אבל כשחל יום ג׳ או (הי ז ) 
ד בחגלחמ שמוחר בל׳ יום כגון שפה המעכבח וכיוצא בו ועיין באר היטב לין זה י  ברור וכך מבואר ברמזים ע״ש והביא ב״י באדכומ בא״מ סי׳ מקמ״ח ע״ש. ובשם מהר״מ איסרלש ז״ל בל״מ מצאתי רחגלחמ שכחב אי

 בא״ח ולו״ק::

) וכתג הק״נ יהא דל״ק מטעס לקיי״ל הל׳ כדנרי המיקל  א) ר׳ אליעזר אומר משחרג טהמ״ק כו׳ כצ״ל כיו״ד, וכן לקמן גגמרא גט ג׳ ימים קודס הרגל. (רש״ש< p גי׳ ק״נ. (גליו!! ג) לפנינו איתא מר׳ שמעון [הגי׳ הזאמ נמצא גדסו״י]. (מ-י״פ) י
 גאנל כר. אישתמיטתיה הא דאמרי׳ לקמן(כו כ) אטלוח לחוד וקטעה לחוד לענין כלל זה והטאו הרא׳׳ש לקמן סכך קי״מ.(רש״שו ה)נ״ג ר״ל סמוך לערג. (תפל׳ימן 0דעמדו מנחמים מאצלי שלים אטלמו כצ״ל.(רש״שו
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 ואלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן אשד
 דף בד ע״ב

 רבינו
ף כ ע״ב  ד

 בזמן הזה נקט נמי רנ פפא האי לישנא גכי ראש השנה לפסוק כר״ג לר״ה כרגלים
 ג) וכן נראה לי שאין לעשוח בנין בלא יסור כי באו להחמיר ולומר סברומ רחוקומ ודחוקומ
 מכח קושיא ואס יש מירון לקושיא נמלועע היסול ונפל הבנין ויפה מירצ׳ הרמב״ן ז״ל
רמו שמשון ז״ל פילש לנפקא מיניה לענין הא למניא (לעיל לף כג.) שבמ ראשונה  ו
 אינו יוצא מפחח בימי שניה יוצא ואינו יושב במקומו שלישימ יושב כמקומו ואינו מלבר
 וכו׳ ולענין זה קאמל הלי כאן י״ל למיל אשר ר״ה יש לו לין שכח שלישיח וכיון לנחלצה
ה הקושיא אם כן יוה״כ מכטל ממנו גזילוח ״ ה ג  ה

ט w שלשים *ואס מאמל א״כ בחג נמי יבטל פ ד ל ח ס א ן ' י ה מ מ ל ש ח א ה נ ש ע מ  ״
ס ממנו שמיני עצלח גזילח שלשים שאני המס ״ ה נ ט מ ל ר ׳ מ ר ק ב ח צ  הכפוריס והמיר הר׳׳ר י

 לבעלה לגלח 3ער3 סוכות ולענין הלכה למעשה יש שלא נהג כלל לין שלשים אע״ג שגיהוץ

: ומספורמ אסורים כמועל מ״מ מטעם ז ׳ ׳ א  לסמיך על דבריי• מ

 אבילות מיהא לא נאסל. מסקנא למלמא הקובל אמ מחו שעה אחמ קורם הרגל [סן אס
 קיים מצומ אבילומ באומה שעה בטלו ממנו גזילמ ז׳ ואם נקכל עס משיכה ולא קיים
 מצומ אבילומ לא בכפיימ המטה ולא בחליצמ הסנלל לא בטלה ממנו גזירח שבעה ונוהג
 לכלים שבצנעה במועל ונוהג שבעמ ימי אבילוח לאחל המועל ומלאכמו נעשימ ע״י
 אחרים ועבדיו ושפחותיו עושים בצנעה בחוך ביתו ואין לבים מחעסקין בו לנחמו שכבר
 נתעסקו בו ברגל ורגל עולה למנין שלשים. שבעה ימים לפני הרגל בטלה הימנו גזירח
 שלשים ומגלח ערב הרגל. ואם לא גלמ ערב הרגל מגלח לאחר הרגל ובמוך הרגל לא
 יגלח ואם חל שביעי שלו בשבמ ערב הרגל מגלח בחוך הרגל. קברו ברגל נוהג לין אונן
 כל זמן שלא נקבר הממ נקבר המח אינו נוהג לברים שבפרהסיא אבל לברים של צנעה
 נוהג ונוהג שבעה אחר הרגל ורגל עולה לו למנין ל׳ ובמנין הימים שהיו מקבורמ הממ
 עד סוף הרגל כאומן הימים כימי שכעח אכילוח האחרונים מלאכמו נעשיח ע״י אחרים
 וכי׳. שעה אחח לפני הפסח אומה שעה היא כשכעה ימים ושמונמ ימי פסח ומשלים
 עליהן ט״ו יום. שעה אחח לפני עצרח ועצרח הרי י״ד יום ועליהם משלים אחר העצרח
 ט״ז ויראה כיון דאנו בקיאין בקביעא דירשא ואין אנו עושין שני ימים אלא משוס מנהג
 אטמינו בידינו דיום שני של עצרמ עולה לו למנין ט״ז (ח) שעה אחמ לפני ראש השנה
 ור״ה הרי י״ד ומגלח ערב ד) החג שעה אחח לפני החג והשג הרי י״ד ושמיני עצרמ
ף ״ט ד  שבעה ויום שני של שמיני עצרמ הרי ב״ב ומשלים עליהם שמונה אחר החג: [
 ע״ב] שלשים יוס מנ״ל אמיא פרע פרע מנזיר כחיכ הכא ראשיכם אל מפרעו וכחיכ
 המס גדל פרע שער ראשו מה להלן שלשים אף כאן שלשים והתם מנ״ל אמר רב מתנה
ף ב ע״א] ומנ״ל לאבילות ד  סחס נזירומ ל׳ יום מ״ט אמר קרא יהיה בגימט׳ מלמין הוו. [
 שיהא שבעה דכתיב והפכתי תגיכם לאבל מה תג שבעה אף אבילות שבעה ואימא עצרמ
 דתד יומא הוא ההוא מיכעיא ליה לכדר״ש ב״ל דאמר ר״ש בן לקיש משום ר׳ יהודה
 נשיאה מנין לשמועה רתוקה שאינה נוהגת אלא יום אתד דכתיכ והפכתי תגיכם לאבל

 ואשכחן עצרת דאיקרי שג ושד יומא הוא:
ט ת״ד שמועה קרוכה נוהגת ז׳ ושלשים והכראה וכל דין אבילות כיום קבורה  כ
 שמועה רתוקה אינה נוהגת אלא יום אשד איזו היא קרוכה ואיזו היא רשוקה
 קלובה תוך שלשים יום לתוקה לאתל שלשים יום לברי ר׳ עקיבא ותכמים אומרים אחת
 שמועה קרובה ואממ שמועה רתוקה נוהגת ז׳ ושלשים ואמר רבה כל מקום שאתה מוצא
 ישיל מיקל ורבים משמירים הלכה כמשמירים שוץ מזו שאע״פ שר׳ עקיבא מיקל וחכמים
 מחמילים הלכה כלבי עקיכא לאמל שמואל הלכה כלבלי המיקל באבל. ל׳ תנינא תוזאה
 אתיא ליה שמועמא דאבוה מבי מוזאי אמא לקמיה דרב תסדא א״ל הרי אמלו שמועה
 רחוקה אינה נוהגת אלא יום אתד אלמא אפילו על אביו ואמו אינה נוהגת אלא יום אתד
] עד שיגערו בו חביריו ובגיהוץ עד שיגיע ע  וכמב הרמב״ן ז״ל דלענין תספורח אסור [
 הגה״ה הרגל ויגערו בו ולבימ השמחה עד י״ב
! וגזירת שלשים כחב שיש בירושלמי ראינה נוהגת חדש וכן בשאילמ שלום *ומונה מיום מימה ה * 
: ולא מיום שמועה אכל אס כא לו שמועה ז ״ א • מ ח ג ה י נ י ש מ ל ש ו ר ד י ת י א י י נ א  י
 של אביו לאחר י״ב חדש אינו נוהג אלא יום אחד לכל דבר: רב בר אחוה דר׳ חייא דהוה
ף כ ע״ב] א״ל אימא קיימא אימא ד  בר אחמי׳ דר׳ מייא כי סליק להמס א״ל אבא קייס [
 קיימא אמר ליה אבא קיים א״ל לשמעיה חלוץ לי מנעלי והולך כלי אחרי לביח המרחץ.
 שמע מינה חלח ש״מ אבל אסור בנעילמ הסנדל ושמע מינה שמועה רחוקה אינה נוהגמ
 אלא יום אשד ושמע מינה מקצת היום ככולו כמב הרמב״ן ז״ל קשיא לי מאי האי דקאמר
 אבל אסור כנעילת הסנדל כלומר בשמועה רתוקה פשיטא אלא במאי נוהגמ יום אתד
 ופי׳ דאין אסור אלא בנעילמ סנדל קאמר כלומר שדיו מכל גזירות אבילות בתליצת מנעלו
 וא״׳צ לילך לביתו ויכפה מטותיו ויתעטף בראשו שהרי ר׳ שייא לא עשה אלא תליצת מנעל
 ומיל הלך לבית המרשץ ולא כפה ולא עטף ואס אין לו מנעלו כרגלו צריך שיכפה מטתו

 בלברי סופליס והא לפסמ הלב אלפס ז״ל לתומלא משום לאמרינן ר׳ אושעיא סבירא
 ליה לאין מחאחין להוה ליה מאן לאמר מתאתין תל לגבי תרי וכן פסק הלאב״ל ז״ל
 משום לגרסי׳ בירושלמי (הלכה ח) הרי שהיה מחליף כגלים כל שבעה חייב לקלוע ר׳
 חייא רבה ור׳ חמא אכוה דר׳ אושעיא מרוייהו אמרי כולם אסורין באיחוי בר קפרא אמל
 אין איסור באיחוי אלא יום הראשון בלבד א״ר חיננא פלוגחא אוחד ביניהון מאן דאמר
 כולן אסורין באיחוי עושה שאר הימיס כיוס הראשון ואפילו יש עליו כמה בגדיס חייב
 לקרוע אמ כולן ומאן דאמר אין לך איסור כאיחוי אלא יום ראשון עושה שאר הימים
 חוספח ואין קורע אלא העליון נמצא בר מפרא יחיד והלכה כרבים הלכך קורע אמ כולן
 ואין מחאחין. [ל] אמר רב מנשיא בר חחליפא אמר רב כהנא אמר שמואל סח״ז חובה
 נח״ר רשוח פח״ז פריעח הראש חזרח קרע לאחוריו זקיפמ המטה פריעמ הראש שמגלהו
 מעטיפה שלו נמ״ר נעילמ סנדל משמיש המטה רחיצה בחמין רשוח יכול לנהוג אוחן
 ואין בהן משום אבילוח הלכך מייב לנהוג אומן כמו בחול כיון דאינו נראה כאבילומ אמר
מן אבל  רבי יעקב א״ר יוחנן לא שנו שפריעח הראש חובה אלא שאין לו מנעלין ברגליו [
 יש לו מנעלין כרגליו מנעליו מוכיחין עליו והויא פריעמ הראש נמי רשוח ומסקנא דברים
 שבצנעה נוהג כגון כיסוי הראש ורחיצה בחמין ומשמיש המטה וכיוצא בהן נוהג בהן
 כצנעה דאמרי׳ אכיי אשכחי׳ לרב יוסף דפריס ליה סודרא ארישא א״ל לא סבר לה מר
 דאין אבילומ בשכמ אמר ליה הכי א״ר יוחנן דברים שכצנעה נוהג והאידנא דאין רגילומ
 לילך יחף הוי נעילח הסנדל חובה ומלמוד חורה יראה דהוה דבר שבצנעה אבל לחזור
נ] הוי כקורא אח שמע ומוחר  הפרשה כיון דחייב אדם להשלים פרשיוחיו עם הצבור [
 ואם קראו אמ האבל לעלומ לקרומ במורה צריך לעלומ ואס נמנע הוי דבר של פרהסיא
 ושמעחי שר״ח ז״ל היו קוראים אוחו בכל שבח שלישי ואירע בו אבילומ ולא קראו החזן
 ועלה מעצמו ואמר כיון שהורגל לקרוח שלישי בכל שבמ הרואה שאינו עולה יאמר שבשביל
 זה הוא נמנע מלעלומ והוי דברים שבפרהסיא. ולענין שאילמ שלוס בשכמ גרסינן בירושלמי
 (הלכה ה) מקום שנהגו לשאול בשלוס אביליס בשבמ שואלין כהדא דר׳ אושעיא רבה אזל
 לחד אמר שזיא אבליא בשבמא שאול בון א״ל איני יודע מנהג מקומכם אלא שלום עליכם
 כמנהג מקומינו ודברים של צנעה נוהגין אף כרגל כדאמר כפ״ק דכתובות (דף ד.) כל
 אותן הימים הוא ישן כין האנשים וכו׳ מסייע ליה לר׳ יותנן דאמר אע״פ שאמרו אין
 אבילות במועד אבל דברים של צנעה נוהג וימי המופה כמועד הוו: ר׳ אלעזר אומר
 משתרכ כימ המקדש עצרת כשבת וליתא להא דרבי אלעזר דקי״ל עצרת כרגלים דאמרינן
 [דף כד ע״כ] דרש רב ענני בר ששון אפיתחא דכי נשיאה יום אחד לפני עצרמ ועצרמ
 הרי כאן י״ד ואמר רבי אלעזר אמר רבי אושעיא מנין לעצרמ שיש לו משלומין כל שבעה
 שנאמר בתג המצות ובתג השבועומ מקיש תג השבועות לתג המצומ מה מג המצות יש
 לו משלומין כל ז׳ אף תג השבועות יש לו משלומין כל ז׳ רבן גמליאל אומר ראש השנה
 ויוה״כ כרגלים אמר רב גידל בר מנשיא אמר שמואל הלכה כרבן גמליאל. אדכריה רב
 פפא לרב אויא סבא ודרש יום אמד לפני ראש השנה וראש השנה הרי כאן י״ד אמר
 רכינא הלכך יום א׳ לפני השג והמג ושמיני הרי כאן כ״א יום ולא צריך למינקט אשר
 הרגל אלא ט׳ ימים ומקצת היום ככולו. הקשה הראב״ד ז״ל מכדי רב פפא כרבן
 גמליאל סבילא ליה לאמר ראש השנה ויוה״כ כרגלים וכיון דיום הכפוריס רגל הוא
 ומפסיק למה לי תושבנא דידיה בין דליתשביה לר״ה שבעה בין ללא ליתשביה אלא מל
 יומא כי מטי ראש השנה כטלו גזירות ז׳ וכי מטי יוה״כ בטלו גזירות ל׳ א) ותירץ דבכה״ג
 כי מטי יוה״כ לא בטלו גזירות ל׳ ביון דלא הוי אבילות שבעה כי אורתייהו דתרתי
 הפסקות בהדי הדדי בתדא אבילות לא עבדינא אלא או שבעה כי אורחייהו או שלשים כי
 אורתייהו וכיון דראש השנה תשבי במקום שבעה יום הכסוריס אפילו במקום שבעה לא
 תשכינן ליה וכי מטו סוכות הוא דבטלה מיניה אבילות ומעיקרא לא דתרי עילויי בתדא
 אבילומ לא עכדינן ולהט קאמר הרי כאן י״ד ולא קאמר כטלה ממנו גזירות שבעה
 כממני׳ לאשמועינן דכעינן אשלומי ומיזל עד הרגל וליכא הפסקה כלל מהנך עד דמטי
 לעיקר הרגל משוס דלא תשיבי כרגלים גמורים ומיהו אם קוכר ממו שכעה ימים קודם
 ר״ה כטלה ממנו גזירמ שלשים כרגל גמור וכן כמכ כעל ההלכומ היכא דמימ ליה ממ
 קודם ראש השנה יום אשד עולה לו למנין ז׳ וראש השנה שכעה הרי י״ד ושכעה ימים
 שכין ראש השנה ויום הכפורים הרי כ״א יום ויום הכפורים שהוא כנגד שבעה ב) ונקיט
 לי׳ מרי יומי בתר יום הכפוריס למישלס מלמין יומין והר״ז הלוי הקשה על פירוש זה
 לפיכך הקובר אמ מתו לאתר ראש השנה מותר לגלת בערכ יו״כ שהוא יום שביעי שלו
 ואס זה מפני שנהג מקצת יום אתד בגזירת שלשים מותר לגלת וזה שנהג כל אלו השכעה
 בגזירת שלשים נאסור אומו ואין הדעמ סובלמ כן מיהו לא קשה כולי האי ט הראב״ד
 ז״ל פי׳ בו טעם טוב והרמכ״ן ז״ל כתב דאגב דנקיט רבי ענני בר ששון יום אתד לפני
 עצרת ועצרת הרי כאן י״ד לאשמועינן דאין הלכה כר׳ אלעזר אלא עצרמ כרגלים אף

 בצנעה אין בכך כלום אפילו בלא מנעלים ברגליו. כי לא בעינן מנעלים ברגליו אלא לענין שאין צריך
ד בקורא את שמע. וכן מי שרגיל לחזור כל יום  פריעח ראש אפילו בפרהסיא. עיין מהרש״א: [נ! ה
 ח״י פרקים משניוח יכול לגרוס בשבח אף שדבר שבצנעה נוהג. ועי׳ שו״ח חכם צבי סי׳ קי: [סן אם
לות באותה שעה. אפילו אתת ממצות אבילות אפילו חליצח מנעלים לחוד כפי׳ הש״ע: ת אבי  קיים מצו
. עי׳ לעיל ד ומגלח ערב יוה״כ שעה אחת לפני החג: [ע] עד שיגערו בו חב״״ו ״  ה׳׳ג ור״ה הר״י י

 דף כג ע׳׳ב בחוס׳ ד״ה עד שיגערו: ה״נ גבי עד אחד ביבמה:

 קרבן נתנאל
 במלמא דאמוראי לא: [ל] ה״ג אמר רב מנשיא בר חחליפא אמר רב כהנא אחי אמר שמואל. ובהרי״ף
 הגירסא בטעוח כי רב כהנא בר חחליפא מצינו ולא אחי שמואל: [מ] אבל יש לו מנעלין ברגליו
! עליו. והוי פריעח ראש נמי רשוח שיש בידו אם ירצה בעטיפח הראש בשבח אפי׳ ,  מנעליו מוכיח
ן דמנעליו ברגליו אין נראה שהוא עוטף משוס אבילות. אבל לעטוף בצנעה אפילו אין מנעליו  בפרהסיא טו
י גופא אמר דברים שבצנעה נוהג והכי קי׳׳ל כר״י. וזה שפירש ״י ד״ה אלא כו׳  ברגליו רשאי. דהא ר״
 אס בא להמעטף בצנעה אפילו כעטיפמ ישמעאלים אין בכך כלום. כוונמ רש׳׳י כלומר ואס בא להתעטף

ת שמואל ר א פ  ת
 (ח) שעח אחת לפני ר״ה ודייה הרי י״ד ומגלח ע־ב חחג ובו׳. יה״ה ערב יים הכפירים דיים הכפוריס מבטל גזירח ל׳ וכמש״ל וכ״כ הטור ויראה דחסר כאן בבא א׳ וכצ״ל ומגלמ ערב יוה״כ שעה אממ לפני יוס

״ד ומגלח ערב החג נ׳׳ל:  הכפוריס ויוה״כ הרי י

מ אס שגג או הזיד ולא נהג כלל דין שלשיס בין ר״ה ליוה״כ דאז אין יוה״כ מנטל גזרת ל׳ ממנו ואפ״ה א״צ לנהוג דין ל׳ רק נ׳ יוס אחר יוה״כ דאח״כ הוי כאילו עבר ל׳ יוס, דיוס א׳ לפני ר״ה ור״ה הרי י״ד יוס וזי שבין  א) נ״נ ול״נ מ״
מ אס הוא קטן והגדיל אחר יוה״כ וצ״ע. (י,פל״מ) בן וא׳׳כ לא שויס ״  ר״ה ליוה״כ רוה״כ הוי י״ד יוס הרי כ׳׳ת יוס ואת״כ ב׳ ימיס הרי ל׳ יוס ואח״כ א״צ להשלים דאין חשלומין. אלא חוך ל/ עי׳ ט״ד סי׳ שצ״ו מזה וצ׳׳ע לדינא. גס י״ל מ
 הס אהדדי לגמרי דלהראב״ד אינו עולה אלא ליוס אחד. (יש״ש< ג) ועי׳ בב״י א״ח סי׳ מקממ, ומשו׳ גאוני במראי ס״ק סג נשם מוס׳ ישנים מכחוח. ומהיש״ס< ד) עי׳ בב״י או״ת סי׳ תקמ״ת שכתב שיש כאן חסרון הניכר ע״ש. ןגל-״פ) ד) וכסי

 הנראה דקאי אשמועה קרובה, דבזה יש טרישלמי דאינה נוהגמ. אמנם לא ידעמי דלמאי הביאו, דהא הוא נגד סוגיא לידן דמ״ר שמועה קרובה נוהגח שנעה ושלשים וצ״ע. [מפורש באור זריע סי׳ חל״א דקאי אשמועה רחוקה וע״ש]. (אר״5)
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 שלישי מועד קטן אשי טו
 ע״ב

 בפרק גט פשוט (דף קע.) בפלוגתא דרבי ורשכ״ג גכי כא לירון כשטר וכחזקה כי היכי
 לאמרי׳ הלכה כרבי מחבירו ולא מחביריו הכי נמי היכא דפליג אביו עליה אע״ו דרבו
 היה כיון דלאו רבים פליגי עליה הלכך נאמן הנכרי לענין אבילות ואין נראה ראיה ללבינו
 מאיר דשאני המס שהפירומ הס שלו ונאמן הוא לאוסרם אבל לאסור פירוש שבירו שהיינו
 מותזקין בהם היתר לא מהימן. ועוד לענין אבילות חומרא דאמי לידי קולא הוא שנוהג
 אבילות בשבמ דברים של צנעה ומבטל דברי תורה כל ז׳ ותפילין יום ראשון והביא ראיה
 מהא דאמרינן דעד אשד נאמן לומר שממ בעלה להמירה לינשא ואפילו עבד ואפילו
 שפמה ואפילו עד מפי עד ואפילו נכרי מסימ לפי מומו וכיון דנאמן להמירה לינשא
 נאמן נמי שצריכה להתאבל על פיו כדמנן בפרק האשה שלום (דף קטז:) ב״ש אומרים
 תינשא ותיטול כתובתה וכ״ה אומרים מינשא ולא מיטול כמובמה אמרו להם ב״ש לכ״ה
 התרתם ערוה תמורה לא תתירו את הממון הקל ותזרו כ״ה להורות כב״ש ה״נ כיון
 מאמן להמיר ערוה ממורה ולגבות כתובתה כ״ש לענין אכילות ה) ולא פלוג כין אבילות

 דאשה לשאר אבילומ:
 לג כתב כעל ההלכומ י) [שאם] שמע שמועה ביום ל׳ שנוהג שבעה ושלשים כשומע
 ביום כ״ט ומסתברא כוומיה ואיכא מ״ד דשמועה ביום ל׳ כשמועה ביום אמד
 ושלשים ואינו נוהג אלא יום אחד בלבד !ר] ואימלו בההיא דאמר בבכורוש פרק יש ככור
 לנתלה (דף מט.) אמר רב אשי הכל מודים לענין אבילות דיוס ל׳ כיום שלפניו דאמר
 שמואל הלכה כדברי המיקל באבל וקסברי יום שלפניו יוס אחד ושלשים הוא m וגמרינן
 מינה ליום שמועה וההוא טעומא רבמא הוא דהא דאמרינן בככורומ לענין נפל הוא
 כדאמר רשב״ג כל ששהה שלשים יום באדם אינו נפל וקאמר רב אשי שאס ממ הוולד
 כיום שלשים כאלו ממ ביום שלפניו שהוא כ״ט יום כלומר כנפל הוא ששוב ואינו ממאבל
 עליו וראיה לדבר דהא גמרינן לה מדאמר שמואל הלכה כדברי המיקל באבל וש״מ דלקולא
 קאמר רכ אשי הבל מודין לענין אבילות יום ל׳ כיוס שלפניו דאלמא לא ממייב על האבילומ
 הלכך לא מצי למימר כיום שלפניו אלא כיום כ״ט וא״כ היכי גמרינן מינה דיום שלשים
 לענין שמועה כיוס ל״א אלא ודאי טעומ הוא כל האומר כך ואינו אלא כמו שכמכ בעל
 ההלכות דיום שלשים כתוך שלשים !ה] והויא ליה שמועה קרובה ואע״ג דקי״ל מקצמ
 יום שלשים ככולו ה״מ למי שנהג דין אבילומ אבל לשמועה לא אמרינן מקצת היום ככולו
 וראיה מהא דאמרי׳ הבא שמע שמועה קרובה בשבמ ולמוצאי שבת נעשימ רשוקה ודוקא
 שמג: בשבמ שהוא יום שלשים דאין אבילומ בשבמ הוא דהויא במוצאי שבת רתוקה הא
 שמננ ביום שלשים בתול הוא דהויא קרובה ז) ואין לומר דשכמ היה יום כ״ט דא״כ למוצאי
 שבח לא הויא רחוקה ח) שהד צדך לנהוג אבילות כל הלילה למקצמ היום ככולו לא
 אמרי׳ אלא ביום אבל לא בלילה כלפרי׳ לעיל(סי׳ ל׳ ע״ש) והאי לקאמל מח הוולל שוך
 ל׳ יים לנפל הוא ולא מיחייכ עליה אכילומ הני מילי היכא ללא קיס ליה בגוויה שבלו לו
 מרשיו אבל היכא [א] לקים ליה כגוויה שכלו לו חלשיו מחחייכ לאמאכולי עליה לגלסינן
 בשבת בפרק רבי אליעזל למילה (לף קלו.) בדה לרב לימי בל יוסף איחיליל ליה ההוא
 ינוקא וקשכיב בגו מלמין יומין ימיב וקא מתאבל עליה א״ל אבוה צולניתא קבעית למיכל

 א״ל קים לי כגוויה שכלו לו תלשיו:
ד ולעני! שמועה לחוקה לאינה נוהגח אלא יום אחל בלבל איבעיא לן קורע או  ל
p לליכא קריעה בלא שכעה אלא ככבול אביו  אינו קולע ומסקנא לאינו קולע [
 ואמו אבל בשמשה מתי מצוה לא למניא מי שאין לו חלוק לקלוע ונזלמן לו חלוק מוך
 ז׳ קורע לאחר שבעה אינו קולע ואמל ל׳ זילא בל״א בחמשה ממי מצוה אבל על אביו
 ועל אמו קורע והולך ואינו מאחה לעולם ומה שלא קרע ר׳ חייא על שמועה רחוקה
 של אביו ואמו שמא לא היה לו חלוק שלו אי נמי כמו שפרש״י בפסחים (לף ר.) ששאל
 על אביו של רב שהיה אחיו ועל אמו שהיחה אחומו להכי קאמר בר אחוה לרבי חייא
 הגה״ה דהוא בר אחחיה להודיע שעליהם נחאבל
 *והיכא שנטמא להס מילין אותם על כתיפו לבית והראב״ד ז״ל פירש בע״א ועיקר הוא כמו

א שבחבחי: מ ו נ מ י נ פ י ת ל כ ת ע מ ה ) ש ט י > י ע  הקניי״ ב
ס לה ת״ר כל האמור במורח כהניס כהן ח א י י נ ן י ת ה י נ ת מ א צ י ל א ל ״ ם א ל א י ] א ס ד ח א  ל

 מיטמא להם *אבל ממאבל עליהן
 ואלו הן אביו ואמו בנו ובחו ואחיו ואחומו

 לא שיאהיל על הקגרות לא יכנס אפילו כעוד שהמת
 על כמיסו כלי שלא יאהיל בשעת יציאה שככר הסיר

 המס מעל כתיפו. מא״ז:

ט ואלו מגלחין פרק י ב  י
 דף כ

 או ימעטף בראשו דבעינן שיעשה מעשה הניכר משום אבילות ואס היה עוסק במלאכה
ז וסך או עוסק בחורה ובאתה לו שמועה רמוקה הרי זה מפסיק שעה ח ו  או שהיה ר
 אתמ משום אבילות וחוזר למה שבידו ומכל מקום אינו יוצא ידי חובחו בהפסק זה עד

 שיעשה מעשה הניכר לאבילות שמקצת היום ככולו:
 ל כתוב בתוספות דב״ס וז״ל מספקא לרבי הא דאמרינן מקצמ היום ככולו אי
 אמדנן נמי מקצת לילה ככולו או דוקא יום בעינן ונ״מ אס באש לו שמועה רתוקה
 בלילה וישב מקצח לילה אס מוחר לרחוץ בלילה ולבסוף כתב משום דכלילה לא מוכתא
 מלמא שהרי דרך בני אדם למלוץ מנעליהם כלילה ורשכ״ם במב נוהגים העם לישב מקצמ
 יום שביעי ולא בלילה ומה שיושבין מקצמ לילה באבילמו אינן מח שיבין אומו אלא ביום
 ולא ידענא טעמא מאי. ורבינו מאיר כמב אס שמע שמועה רחוקה בלילה דמקצמ א היום
 ככולו ואע״ג דגבי ז׳ לא אמדנן מקצמ הלילה ככל היום א) כדאמר לעיל אבל כיון שעמדו
 מנחמין מאצלו מוחר ברמיצה ומשמע דוקא ביום שכיעי וכן נראה דכשמנה שלשים צריך
 למנומ עד מקצח יום שלשים מדאמר בפ״ב דמגילה (דף כ.) וכן שומרמ יום כנגד יום
 לא מטבול עד הנץ החמה ואמר עלה סד״א חיהוי כרחיה ראשונה של זב מה ראיה
 ראשונה של זב טבל ביומיה וכו׳ עד קמ״ל כיון דבעי ספירה וספירה ביממא היא אלמא
 דכל דבר דלא סליק ביומיה ובעי ספירה לא אמדנן מקצמ הלילה ככל היום עד למשר
 הלכך ב) אבל לא יצא מפמש כימו עד הנץ השמה דומיא דשומרמ יום וכן ביום שלשים
 לא יגלח עד הנץ הממה ומיהו לענין שמועה רמוקה דלא בעי ספירה אלא סגי בשעה

 אחח סלקא אפילו בלילה:
 לא אמר ר׳ יוסי בר אבין שמע שמועה קרובה ברגל ולמוצאי הרגל נעשית רחוקה
 עולה לו ואינו נוהג אלא יום אמד. מאני ר׳ אבא דמן קסרי קמיה דר׳ יותנן שמע
 שמועה קרובה בשבמ ולמוצאי שבת נעשית רתוקה עולה לו ואינו נוהג אלא יום אמד.
 וכמב הרמב״ן דנוהג בשבת וביו״ט דברים של צנעה כיון דאכתי שמועה קרובה היא
 והשומע שמועה רשוקה ברגל או בשבת אינו נוהג כלום ואפילו כצנעה אלא למוצאי שבמ

 ומוצאי רגל נוהג שעה אחת ודיו:
כ וכתב הרמב״ן ז״ל דממאבליס ע״פ עד אמד ועד מפי עד ונכרי מסימ לפי  ל
 מומו דמלמא דעבידא לגלויי היא ולא משקרי ביה אינשי כדקאמר גבי קידוש החדש
 דעד אחד מהימן מאי טעמא כל מלחא דעבידא לגלויי לא משקרי ביה אינשי כדאיחא
 כפרק אס אינן מכירין(דף כב:) וה״נ אמרי׳ בפרק האשה רבה (דף צג:) גכי עד ביבמה
 לשוק וראיה לדבר ממעשה דר׳ חייא דהמניה לרב דמחו אחיו ואחוחו ונהג עליהם יום
 אשד של שמועה רחוקה ואע״ג דהוה יחיד וקרוב ולא אסהיד בדרך עדומ אלא ברמיזה
 כעלמא אלמא בכהאי גוונא לא בעינן עדומ גמורה [פ] וזה הכלל כל עדוח שמשיאין אשה
 על פיו קרובים ממאבלין עליו ורבינו מאיר גמגם הרבה בדבר והיה ממיה היאך נהגו
 העולם להתאבל על פי עד אחד דהא מסקינן בפרק האשה רבה (דף פז:) דעד אחד לא
דף יא:) אמר לו עד אחד אכלח חלב והוא אומר לא )  מהימן והא דמנן בפרק אמרו לו
 אכלמי אינו נאמן ודייקינן בפרק האשה (דף פז:) טעמא דאמר לא אכלמי הא אי שמיק
 מהימן היינו טעמא המס משוס שהיה לו לידע אס אכל אם לא אכל וכי שחיק אמדנן
 שמיקה כהודאה דמיא אבל הכא דשמיק משום שאינו יודע בדבר כלום וכי האי גוונא
 פסק ר״ת אס אמר לו עד אחד נמנסך יינך אפילו הלה שומק לא מהימן משום דהאי
 דשמיק היינו משוס דלא ידע אי קושטא קאמר אי לא והכיא ראיה מפרק הניזקין (דף
 נד:) אמר לו טהרומ שעשימי עמך ביום פלוני נטמאו אינו נאמן והא דעד אשד נאמן
 באיסורין הני מילי לסמוך עליו להמיל לגמרי׳ מן וספרה לה לעצמה אבל להחמיר לא
 מחמד׳ ע״פ על א׳ ומינו אבי העזד הביא ראיה לנכרי מסיח לפי מומו נאמן לענין
 אבילומ מההיא לחניא בשוספמא ללמאי (פ״ל) ומיימי לה כשילהי מסכמ יבמומ (לף
 קכב.) נכרי שהיה מוכר פירוח בשוק ואמר של ערלה הן של עזקה הן של נטע לבעי הן
 לא אמל כלוס לא נחכוין זה אלא להשביח אמ מקחו ומסיים בחוספחא ןצ] לכרי רבן
 שמעון בן גמליאל רבי אומר נאמן הנכרי להחמיר אבל לא להקל ג) וקיימא לן הלכה כלכי
) ואע״ג לאביו פליג עליה כיון ללא פליג עליה אלא ישילאה הלכה כרבי  מחבירו 1ק] י
 ממבילו קדגא ביה לכל שעמא הלכמא בוומיה לבל מהיכא לרבים פליגי עליה לאמר
 הלכה כרבי מחבירו ולא מחביריו וכן פרש״י בפלק זה כולל(לף כג:) וכן פסק רשב״ס

 נתנאל
ס שלפניו יוס כ״ט ולענין נפל שאין מתאכלין עליו וזיל כתר טעמיה להלכה כדכרי  מאן לאמר מפרש לה טו
ר״ע מספקא  המקל כאכל נמצינו למלין לענין שמועה טוס ל׳ ליינינן ליה כיוס ל״א להלכה כלכרי המיקל. ו
 ליה אי יום ל׳ כל״א. ועיין לעיל סי׳ נ׳ ומ״ש שם: נש] ונמרינן מינה ליום השמועה. ר״ל לולאי אף לאיכא
 מאן לאמר רכ אשי קאמר מילמיה לעני[ נפל שיום ל׳ כיום ל׳ וא׳ אלא לגמרינן מינה לה״ה לעני( שמועה
] וחרא ליה n j :רחוקה ליום ל׳ הוי כשלשים ואי שלאחריו: ה״נ וש״מ דלקולא אמר רכ אשי הכל מולים 
״ף: [א] דקים ליה שבלו חדשיו. כגון שכעל ופירש ונולד חי לט׳ חלשים  שמועה קרובה. ע״כ לשון הרי
ו ואמו. יש מפרשים לעל אחר  אפילו מת טום שנולד ממאכלים עליו: [נ] דליכא קריעה בלא ז׳ אלא באבי
. וי״א שמפני ככור אטו ואמו תייכ.  אינו קורע ועוכר על בל תשחית אך מפני ככול אמו ואביו הרשות טלו
ד רטנו נראה שסובר טש אומרים לאי לא מאי מקשי מרבי מייא שלא קרע אימא ר״מ לא רצה לעבור ב מל  ו
 על כל חשחיח. ועור מוכח מקושיא זו שס״ל לרטנו אפילו לאחר יב״ח נמי ממויב לקרוע לאם לא מאמר מאי

 הגהות הב׳׳ח א דמקצת הלילה ככולו:

 קרבן
ו קרובים מתאבלים על־ו. הכוונה כיון דמשיאין האשה על  [פ] ה״נ זה הכלל כל עד שמשיאין אשה על פי
 פיו ש״מ דמחזקינן במזקמ ממ ואס נאמר שאין נאמן להתאבל עליו דמחזקינן בחזקח חי א״כ הוי כחרחי מילי
ן להימנוהו אפילו במקום אחר נמי נאמן לאין לין אחל חלוק פעם א׳ יהיה נאמן ופעם טו ד אהללי ו ח ס  ל
ד אינשי כלקאמר ועיין בא״ה ק ש  אחרם כשאין לו אשה לא יהיה נאמן. וגס מילחא לעטלא לגלויי הוא ולא מ
 סי׳ י״ז סעיף ג׳ ממצא העלים שכשדס לעלוח אשה. ואפשר אוחן חמשה נשים מחאבלין עליהם אף שאין
ג רבי אומר נאמן. עי׳ בפ״ק לקילושין סי׳ ס״ב להמס גורס  משיאי! אשה על פיהן יצ״ע: [צ] דברי ישב״
 רטנו בהיפך ע״ש: [ק] ואע״ג דאב־ו פליג עליה כיון דלא פליג עליה אלא יהידאה הלכה כדבי מחבידו
 קרינן. וצ״ע לבפרק הניזקין סי׳ ה׳ מסיק רטנו וכן הוא ברמזים וז״ל וחזינן לגאון לפסיק הלכמא כרשב״ג
ן הלכחא כרבי אלא לגט חבירו ולא לגט אביו ע״כ והלא הראב״י ורש״י ורשב״ם וגם מהר״מ בר״ב נ  ולא אמד
ו הייחי אומר ראיכא ד ב ] ואיתלו בהא• דככורות. ולולי ל י  הסטמו ללעח אחח להלכה כרבי לגבי אביו: [

ת שמואל ר א פ  ת
) שהמת על כתפו מטמא לאחרים אבל אם אי אפשר לו בו׳ כצ״ל: ט ) 

 א) הוא (כדף יט כ׳). (וש־ש< בן נ״כ ע״ל דין ל״ז כמכ דצריך להמתין עד שיעמדו מנחמים ע״ש. >תפל״מ) ג) נ״נ עי׳ טור סייס רצ׳׳ד טו״ד פסק כרשב״ג וצ״ע, ועיי[ שייך סי׳ קכ״ז סק״כ. ןועמ״ש הגר״א כיו״ד ס״ס רצ׳׳ד ונאה״ע סי׳
 י״זן. «תסל״מ) ד) נ״כ עי׳ כרא״ש פ׳ המקגל לענין פלוגחא דר׳ ורשכ״ג אי כפרי זימנא הוי חזקה או נתלתא זימנא פסק החם כפירוש כרשכ״ג דאין הלכה כרכי נגד אכיו וצ״ע, ועי׳ נרא״ש מס׳ גיטין פ׳ הניזק,[ סי׳ ה׳ ןופ״ד דכתומת סי׳ כ״כ]
) ה)עמ׳׳ש בס״ד טו״ד סימ[ שעה, ושס מבואר גדולה מ!ו.רענ״ןו ו) ני׳ ק״נ. ונל־י!! ז) עי׳ חשו׳  דססק להיפוך ממ״ש כאן, וכן קשה על הרמב״ס מ״ש בה׳ נדה גט כחמים למ״ש בהל׳ נחלות ודו״ק ןועמ״ש הגר״א בא״ח סי״ חל״ט].(ר״׳6 ™
 מהר״י אסאד יו״ד סי׳ שעג בזה. (מהרשייס! ח< נ״ב בלא״ה לא הוי שמועה רחוקה, דהא מיד בתתלת הלילה תל עליו אטלומ ואז הוי שמועה קרובה טין שעדיין לא עבר אפי׳ רגע מהלילה, וכצ׳׳ל דעת הרמג׳׳ן בסת׳׳ה שהוכיח ג״כ מזה כן אף
 דס״ל דמקצת הלילה ככולו ע״ש דע״ט ע״ג. וי״ל דדעח הרא״ש דאי מקצת הלילה ככולו א״כ הוי שמועה רחוקה במ״ש. טון דלא תל אטלות מיד דהא צריכי! להוסיף מחול על הקודש מדאורייתא ודו״ק, וא״ל דהא הרא״ש בדין ל׳ מסיק דלענין
 שמועה רחוקה מקצח הלילה ככולו ע״ש, דליכא למימר דשאני הכא דהחחיל נשבח והוי כדבר דבעי ספירה כיון דלא סלקא ביומא דאין מקצח הלילה עולה דהא אנן חשטנן כאילו לא שמע בשבח רק עכשיו דאל״כ לא היי שמועה רתוקה. דה״ק

 כיין דלא אמטנן מקצח לילה ככולי לעני[ שלשים וצריך לנהוג דין ל׳ עד למחר א״כ כשנודע לי בליל ל׳ לא הוי רחוקה כלל דהא עדיין הוא בתוך ט״ל והוא פשוט. (תפל״מ)
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 שלישי מועד קטן אשר
 ע״א

 קחני) והיחול אסור ביום כמו כלילה [ה] ה) אכל כמיני פדשוח אין צדך להרחיק עול
 כחכ החכם איכא מ״ל לאי אימרמי ליה אכילומ כרגל שצריך כמו כן שיישן הוא כין
 האנשים ואשמו ישינה בין הגשים משוס ללמי האי אבילות לאכילומ לחמן למזלזלים ללא
 נהגו אבילות ברגל וקי״ל לאסור בתשמיש המטה לאמר לברים שבצנעה נוהג הלכך בעי
 הרחקה ימירה כי הכא ולי נראה לשאני לגל משבעמ ימי המשמה לשבעמ ימי המשתה
 איח ביה י) אפושי שמחה לשושבינין ולכל בני החופה אבל שמחמ רגל ליח כיה כי האי
 גו ונא לאי לא מימא הכי שבמ נמי לא נהגו ביה אבילוח אלא לברים שבצנעה וגבי שבח
 לא אשכחן מ״ל שיהא הוא ישן בין האנשים והיא ישינה בין הנשים אלא בשבעמ ימי
 המשמה טעמא משום אפושי שמחה היא לקא מפשי בהו ומשום הכי אחי לזלזולי באבילות
 לידה וכן הלכמא ע״כ ולי נראה ללא למי קילומא לרגל לקילושא להכא להכא אקילו
 ביה טפי שהרי ממ שלו ממ קולס שחלו שבעמ ימי המשחה והחירו לו חכמים להכניס
 אח המח לחלל ואח הכלה לחופה כלי לדחומ אבילומ מעליו אבל רגל חל מאיליו הלכך

 לא קיל ליה כולי האי:
 לן [דף בא ע״א] ת״ר אלו לברים שאבל אסור בהן אסור כמלאכה וברחיצה וסיכה
 ונעילמ הסנרל ומשמיש המטה ואסור לקרומ במורה ובנביאים
 ובכתובים ולשכות במשנה ובמלרש ובהלכות וכאגלומ ואם היו רכים צריכין לו אינו נמנע
 ומעשה שמת בנו של רבי יוסי בציפורי ונכנס לבימ המלרש וללש כל היוס כולו ובתו של
 לבי בבית שעלים ונכנס לבית המלרש ודרש כל היום כולו. מנא ובלבל שלא יעמיל
 מתולגמן אלא היכי עביל כי הא למניא מעשה ומת בנו של לבי יהולה בר אילעי ונכנס
 לבית המלרש ונכנס רבי שנינא בן עקביא וישב כצילו ולמש הוא לרכי מנינא כן עקכיא
 ורבי חנינא בן עקביא (לשש) למורגמן. הא לאמר אסור ברשיצה לא שנא רשיצה בתמין
 ולא שנא רחיצה בצונן לגלסינן בס״ק לחעניח (לף יג:) והלכחא אבל אסור ברחיצח כל
 גופו בין בחמין בין בצונן פניו יליו ורגליו בחמין אסור בצונן מומר ולסוך אפילו כל שהוא
ה אסור ואס להעביר אמ הזוהמא מוחל ״ ה ג  ה

ל *וכמב ר״י ליוללמ מומרמ לרמוץ לאמר ן ד אדלימ אפילי ללטש אס ס מי  •אשיר למש עלי

 ז׳ ולדידן מומר משים לאסילו גיהוץ שלגו אינה אלא בפ״ב לכלכוח (לף טז:) לר״ג רחץ כלילה

 ככיבוס שלהם כלאמר כפרק שלשה פרקים כשנה(לף הראשונה בשממה אשמו משוס לאיסטניס

: הוה וכ״ש יוללמ שצריכה לרשוץ לרפואה ז ״ א • מ י ת י } מיהו לא לאימי נוהגי! ה : ט  כ

 ואמרינן נמי בפרק במלא ליומא (לף עז:) לביוה״כ אם היו יליו מלוכלכומ בטיט וצואה
 רוחץ כלרכו ואינו חושש ואמרינן נמי במס׳ מענימ (לף יג:) ואס להעביר אמ הזוהמא
 מותר וכן בפרק בחרא דיומא (דף עז:) מי שיש לו שטטין בראשו סך כלרכו ואינו חושש
 וכן בירושלמי (דפירקין הלכה ה) הדא דמימא ברחיצה של מעגוג אבל כרמיצה שאינה
 של מענוג מומר ומוחר לטבול טכילה של טהרה כדחניא (יומא דף פח.) כל שייכי טבילות
 טובלות כדרכן בין 3ט׳ באב בין ביום הכפורים והיינו לדעמ הגאונים שפסקו טבילה
) אבל ר״מ ז״ל פסק ני] בספר הישר ש דחי״ל טבילה ממנה אינה מצוה א י  בזמנה מצוה (
 מלתנן (נלה לף ל.) ליה לטמלה באחרונה ולפ״ז נדה לא תטבול בימי אבלומה והא
 לאסלינן מעילמ הסנדל היינו לוקא של עול אבל אנפליא של בגל וסנלל של שעס מומר
 לאמרינן בפ׳ במלא ליומא (לף עת:) עמל ר׳ ז) יושנן בן מקולא על רגליו ואמל אני
 רא״מי אמ רמ יהושע בן לוי שיצא בסנדל של שעם ואמינא ליה במענימ צבור מאי ואמר
 לא שנא. אמי נפיק בדהוצי רבה בר רב הונא כריך סודרא אכרעיה ונסיק וה״ה בסנדל
 של עץ דהוצי דאביי של עץ הואי דאין מנעל אלא של עור דכמיב ואנעלך ממש ואס היה
 מסופה עור אסור. בתשמיש המטה כחב הראב״ד ז״ל אבל אינו צריך להרחקה אמרמ
 אלא של תשמיש המטה שהרי אמרנו ומוזגמ לו הכוס ומצעמ לו המטה ומרמצמ לו פניו
 ידיו ורגליו וכ״ש שמוחרת לאכול עמו ואפילו בקערה אממ ומשמעות דכתובות בפ״ק
 (דף ד.) משמע שמוחר לישן עמה במטה והדעמ מכרעח שעל ידי דבר שוצץ קאמר
 ומיהו משום לך לך אמדנן לנזירא כו׳ מיבעי ליה לארחוקי שלא חישן עמו במטה כלל
 ע״כ. ור״י כמב דמומריס במטה אממ הוא בבגדו והיא בבגדה דהא אשמו נדה לדברי
 הכל אינה מוזגמ לו הכוס ואינה מצעמ לו המטה ואינה מרחצח לו פניו ידיו ורגליו ואלו
 הוא בבגלו והיא בבגדה איכא מ״ד דשד בס״ק דשבמ (דף יג.) אלמא מזיגמ הכוס וכו׳
 הוי יומר הרגל לבל מהוא בבגלו והיא בבגלה במטה אשמ משוס לאיכא שינוי וא״כ גבי
 אבילומ לשריא מזיגח הכוס וכו׳ כ״ש לשריא הוא בבגלו והיא בבגלה במטה אחח והיינו
 הגה״ה עמו במטה לשרי *בפ״ק לכמובומ (לף ל.)
) : ולקרוח במורה גבי מ״3 אמלינן א3ל  *אכל כקירוכ כשר ודאי אסור ולאכול עמה אין ראיה ח

 לא לאיסור ולא להיתר. מא״ז: קורא במקום שאין רגיל לקרוח ושונה

 במקום שאין רגיל לשנומ וקולא באיוב וכלכרים הרעים שמרמיה וכן נהגו שהאבל קורא

 טז רבעו ואלו מגלחיץ פרק
 דף נא

 ואשתו הוסיפו עליהן אחיו ואחוחו במולה מאמו ואחומו נשואה מן מאביו מן מאמו
 וכשם שהוא מחאבל על אשמו כך אשמו ממאבלמ עליו ואשמו שאמרו כשירה ולא פסולה
 ולוקא אשחו אבל קלומם אפילו פסולים כלמנן(יבמומ לף ככ.) ומו לכל לכר שוץ ממי
 שיש לו מן השפחה ומן הנכרימ וכל שמתאבל עליו מחאבל עמו במש כי הא ראמר ליה
 רכ לחייא כדה וכן א״ל רכ הונא לרכה כריה כאנפה נהוג אמלוחא שלא כאנפה לא
 חנהוג אמלוחא כשמחו שמיהן אמרו להן שאין צריכין לנהוג אבילוח אלא בפני נשוחיהן
 אבל קריעה מורע בשעמ מימה או מיל ששמע אפילו שלא בפניה א) כלאמרינן גמ אמימר
 שקרע שלא לפני כנו משוס לעיקר קדעה כשעמ שימוס ולא אמרו ככבול אשחו אלא
 חמיו וחמוחו אבל אחי אשחו ואחומה לא. למניא מי שמח חמיו וחמומי אינו רשאי לכוף
 אח אשחו להיוח כוחלמ ופוקסמ אלא כופה מטחו ונוהג עמה אבילוח וכן היא שמח
 חמיה וחמושה אינה רשאה להיוח כוחלח ופוקסמ אלא כופה מטחה ונוהגח עמו אמלוח
 ומניא אילך אע״פ שאמרו אינו רשאי לכוף אח אשחו להיוח כוחלמ ופוקסמ באמח אמרו
 מוזגמ לו כוס ומצעמ לו המטה ומרמצמ לו פניו יליו ולגליו קשיא אהללי למשמע שאינו
 נוהג עמה אמלומ ב) מלקמני מרחצמ לו פניו יליו ולגליו אלמא לאינו נוהג עמה אמלומ
 וסחם לחיצח פניו יליו ולגליו היו בחמין כלאימא בפלק במה מלליקין(לף כה:) על ל׳
 יהולה בר אילעאי שהיו מביאין לו עריבה של חמין ולחץ בה פניו יליו ורגליו וכן אמל
 שמואל (שבת לף קח:) יפה טיפח צונן שחליח ולחיצח פניו יליו ולגליו בחמין עלבימ
 וכו׳ והראכ״ל ז״ל לקלק מללא קמני כהך וכופה מטתו ונוהג עמה אמלומ כלקתני
 בקמיימא אלא לאו ש״מ כאן בחמיו ובממומו וכאן בשאר קרובים שמע מיניה מניא נמי
 הכי לא אמרו בכבול אשחו אלא חמיו וחמומו והאילנא נהגו להקל באבילומ של הממאבליס
 עליהם וסומכים על זה למשמע שאינו מחאבל אלא משום כבול האבלים ואס רצה האבל
 למחול על כבולו אין צריכין להמאכל עמו והאימא כל האבלים מוסלים על כבולם [ג] ולכך

 נהגו להקל:
 לו תניא בפ״ק לכתובומ (לף ג:) הרי שהיחה פחו אפויה וטבחו טבוח ויינו מזוג
 וממ אמו של ממן או אמה של כלה מכניסין אמ המת לתלר ואת התתן ואת הכלה
 לשופה ובועל [שס לף ל.] בעילמ מצוה ופולש ונוהג שכעמ ימי המשמה ואש״כ נוהג
 שבעת ימי אבילות וכל אותן הימים הוא ישן בין האנשים והיא ישינה מן הנשיס ואין
 מונעין מכשיטין מן הכלה כל ל׳ יום ולוקא אביו של שמן או אמה של כלה לליכא מאן
 לטרמ אבל איפכא לא. אמר רפרם בר פפא אמל לב חסלא לא שנו אלא שנמן מיס על
 גמ בשר אבל לא נמן מיס על גבי בשל מיזלבן ומוקי לה המם בעיל ממוצעמ אבל בכרך
 אע״ס שנחן מיס ע״ג בשל מיזלבן ובכפר אע״פ שלא נמן מים ע״ג בשר לא מיזלבן.
 כחב הרב אלפסי בכחובוח וש״מ היכא לאפשר לזמני וליכא פסילא לאינו נוהג שבעח
 ימי המשחה ברישא וממוך לשונו משמע שמכניסין אמ המח לחלר ואח החמן ואח הכלה
 למופה ובועל בעילמ מצוה ופורש וקובר אמ מחו ונוהג ז׳ ימי אמלוח ואח״כ שבעמ ימי
 המשתה מלקאמל לאינו נוהג שבעמ ימי המשמה בדשא משמע לאין חילוק מן היכא
 לאיכא פסילא להיכא לליכא פסילא אלא היכא לאיכא פסילא ז׳ ימי המשתה בדשא
 והיכא לליכא פסילא נוהג שבעמ ימי אמלומ ברישא ג) אבל בשניהם נוהג בעילמ מצוה
 קולם שיקבל הממ לאס לא כן הוה ליה למימר היכא לליכא פסילא קוכל את ממו ונוהג
 אמלחו ואח״כ מכניס את הכלה לתופה וכן מצאמי כמוב בשם הלכומ גלולומ ובשם ה״ל
 יצחק בן גיאוח ז״ל לבשאר קרובים מכניסין אמ המח לחלר ואח החחן ואח הכלה לחופה
 ובועל בעילמ מצוה ופורש ונוהג שכעמ ימי אמלומ ואש״כ שבעמ ימי המשחה ולא
 מיסמבר כלל דמה חועלח יש במיהור החופה ויבזו אמ המת ויפסיק באבילומ בין החופה
 ובין שבעמ ימי המשחה ולא החירו חופה וביאה לאונן אלא במח אמו של חחן או אמה
 של כלה דאיכא פסידא דאז החירו חופה וביאה לאונן להקדים המשחה לאבילומ כדי שלא
 להפסיק באבילות מן התופה לשבעת ימי המשחה אבל היכא שצריך להקדים אמלוח
 למשתה יאתר גס הסופה עד שיכלו כל שלשים יום אם יש לו בניס גדולים. o אמר מר
 הוא ישן מן האנשים והיא ישינה בין הנשים מסייע ליה לרבי יוחנן דאמר ר׳ יוחנן אע״פ
 שאמרו אין אמלות במועד אבל דבריס של צנעה נוהג ומועד חשיב כשמן כדמנן(מגעים
 פ״ג) ולעיל בפ״ק (דף ז:) מכאן אמרו שמן שנולד לו נגע נומניס לו ז׳ ימי המשמה לו
 ולכסותו ולמתו וכן ברגל נותנין לו כל ימי הרגל כתב הראב״ד ז״ל דתרוייהו דוקא שיהו
) אבל מוס מותר להתייתד עמה  אנשים ישנים עם הממן ונשים עס הכלה ודוקא בלילה ד
 כשאר נשים ואינו אסור אלא בששמיש אבל במיני פרישות כמזיגת הכוס והצעת המטה
 ורמיצמ פניו ידיו ורגליו מותר ולא עוד אלא אפילו כשיכוק ונישוק וכיוצא מ מומר ע״כ.
 ומאד הפליג החכם להשמיר כלילה להצריך שמי שמירומ והפליג להקל מוס להמיר ימוד
ן הלכך(בלילה או מוס ד  חיבוק ונישוק ואיפכא מסמברא כי למראימ העין היצר ממגבר !

 קרבן נתנאל
לכך נהגו להקל. והרמ״א כסי׳ שע״ד כמכ וכל כין הנשים ע׳׳כ. ונעלם ממנו מה שכמכ רכינו כס״ק דכמוכומ סי׳ ז׳ שמסכים עם הראכ״ד דכעינן שמי שמירות  קושיא מר״מ אימא שמועמו דר״מ היה לאחר יכ״מ: !ג] ו
 המממיר אינו אלא מן המממיהיס וע״ש לענין מנהגי הקרוכיס: m ה״ג הלכך הימור אסור כיוס כמו כלילה. ועיין מה שכמכמי כפ״ק לכמוכומ סי׳ ט׳ למרץ לכרי רכינו אהללי. אכל הרמזים קשיא אהדדי וליכא למרץ
ו: [ו] פםק בםפד הישד. הוכא כמוס׳ כיומא לף מ ע״כ: ש דקי״ל טבילה ממנה אינה מצוה. ן לשטחי רכים אצל הממן והכלה הוי כמו לכר שכפרהסיא: כאופן ז  וטעם הראכ״ד נראה לומר דאס נאסר יחוד טוס טו

ד ככיצה דף י״ח כחיס׳ ד״ה כל חייט טטלוח: ת א׳׳צ להרהיק. וראיתי כש״ג שמסיים וא״צ שחי שמירות או הוא טן האנשים או היא ועיין עי שו  !ה] אבל במיני פרי

ת שמואל ר א פ  ת
ן ספרו אכן כדכרי הטיר כסי׳ שפ״ג צ״ע ודו״ק שם אכל כמיני פרישוח ו ) אמר מר הוא יש! וכו׳. והוי יולע לכל זה אינו אלא למשנה ראשונה אכל למאי דקי״ל כמשנה אחרונה מחו׳ הכ״ח מ״ש כזה וכמ״ש מלי י ) 
א) אבל י ו והוכית כפ״ק לכתוכות אין צריך להרתיק וכו׳ וכפ״ק לכתוכות כתכ לאסור כהצעח מטה להוי אטלומ חילא ליה וצ״ע: (  לאחר כעילה הוי נלה גמורה א״צ שמירה כלל כשאר נלה לחמירא ליה כמ״ש רטנ
ל להגיה מלחניא ליה ומטאו ״  ומכאן יש להקשיח על הטור סי׳ שמ״כ שלא כ״כ רק העמיק לשון הגמרא וצ״ע. ועיין כגליון יורה לעה ר״ת ו״ל פםק בםפד הישר וכו׳ אינה מצוה מלמניא ליה לטכילה וכו׳ מ

 שלי מ״ש כזה להטור כמכ זה נ״מ כלא כעל לצריך שימור וכן הוא כלשון רי״ו להליא ושרי ליה מארי׳ להרכ כגמרא פרק המפלמ וכסוף יומא כרכי יוסי כ״ר יהולה לטועה א״צ צ״ה טטלומ:

 א) ג״כ והא דאמרינן אתא כריה קרע כאפיה, צ״ל דמפרש כתי׳ דכנו קרע כפני אמימר להזכיר דקריעה מעומד כעי ע״ש כמוס׳ (כ:) ד״ה אתא ע״ש.(מפל״מ) ב) נ״נ והא דלא הוטח ממצעח לי המטה, ט״ל דאף לכפה מטפי מ״מ שוכב
 אכריס וכסתות על הארץ או כמטה כפויה וצטכה להציע לו. ועוי״ל דאיירי כשבח דזקיפח מטה היא חוכה, אכל רתיצת פניו כחמין הר דכר שבצנעא ואפי׳ נשכת אסור דנת״ר רשות ע׳׳ל דין כ״ו. (תפל-מ! ג) נ״כ נ״ל טעמס דאס אימא דלא המירו
 להקדס החופה אלא משוס ססידא אמאי החירו לכעול כאנינוח הל״ל מכניסים המח לחדר וחחן וכלה לחופה ולא לבעול רנהוג ז׳ ימי המשמה וזי אטלות ואח״כ יבעול, אע״כ דכעילת מציה התירו לו כלא ססידא כ״ז שהוא אונן לא גזרו לדחות
 המצוה אלא דהקדמוח ז׳ ימי המשמה הוא דוקא במקום פסידא. והרא״ש ס״ל דדוקא כשהוצרכו להחיר לו חופה וז׳ ימי משמה המירו ג״כ טאמ מצוה כאנינומ דהכל יודעים כלה למה נכנסה לחוסה, אכל כשאר קרוטס אין עושין חוסה כלל עד
 אמר אטלומ. >חפלי׳מ< ל) נ״ב נ״ל דר״ל כשאר נשים האסורומ טמוד דסגי בשמירה א׳ ואס פחוח לרה״ר מומר להמיחד ה״ה הכא, ומיושכ קושיימ הרא״ש וק״ל. וחפל״מ) ה) נ״כ וכפ״ק דכמובוח לא כ״כ, עי׳ ש״ך ט״ד סי׳ שמ״נ, ול״נ דהכא

 מ׳ ימי המשמה קאמר והמס בז׳ דאטלומ אייט וק״ל. (י/פל״מ< ו) נ״ב ק״ק א״כ אמאי צריך שמירה מ׳ ימי אטלומ וי״ל זק״ל. ןתפלייל״ ז< לפנינו אימא ר׳ יצחק בר נממני וכ״ה שס ברי״ף ונרא״ש. (נו>״פ) ח) וע״ש נרא״ש סי׳ טי. וגר-׳פ!
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r שלישי מועד קטן אשי 
 דף בב ע״א

 להו שלומא משלשה ועד שבעה אי לא ידעו ושאילו כשלומיה מהדר להו שלומא
 ולא צריך לאודעינהו מז׳ ועד ל׳ הוא שואל בשלום אמרים שאשרים שרויים בשלום
 אבל אחרים אין שואלין בשלומו אלא אחר שלשים וה״מ בשאר קרובים אבל על
 אביו ועל אמו אין שואלין בשלומו אלא אחר י״ב שודש. ירושלמי בפרק היה קורא
 (ובפירקין הלכה ה) מקום שנהגו לשאול בשלום אבלים בשבמ שואלים ובדרום נהגו
 להיות שואלים רבי אושעיא רבה אזל למד אמרא ושמא ממן אבליא בשבמא ושאיל
 בהון אמר איני יודע מנהג מקומכם אלא שלום עליכם כמנהג מקומינו. חניא
 המוצא חבירו אבל מוך שלשים יום מדבר עמו מנמומין ואינו שואל בשלומו לאשר
 ל׳ ׳יום שואל בשלומו ואינו מדבר עמו מנמומין אבל מדבר עמו מן הצד. ממה
 אשתו ונשא אחרמ אינו רשאי ליכנס לביתו ואינו מדבר עמו חנחומין. מצאו בשוק
 אומר בשפה רפה וכובד ראש ועל אביו ועל אמו מדכר עמו מנמומין כל י״כ
 שודש לאשר י״ב שודש אינו מדבר עמו חנחומין אבל מדבר הוא עמו מן הצד
 אמר רבי המוצא אבל לאחר י״ב חודש ומדבר עמו חנחומין למה הוא דומה לאדם
 שנשברה רגלו וחיחה ומצאו רופא בשוק ואמר כלך אצלי שאני שוברה וארפאנה
 כדי שמדע שסממנין שלי יפין הן: מנו רבנן שלשה ימים הראשונים בא ממקום
 קרוב מונה עמהם ממקום רחוק מונה לעצמו מכאן ואילך אפילו בא ממקום קרוב
 מונה לעצמו רבי שמעון אומר אפילו בא ביום השביעי ממקום קרוב מונה עמהס.
 פירשו הגאונים כמה מקום קרוב עשרה פרסי סוגיא דשד יומא. כיון דאי שמע
ה הוי ממי הכא במד יומא כמאן דאימיה ״ ה ג  ה

ן שבא ועמלו ממומץ אצל זה שבביפ והוא שהיה כהדיא דמי. *כמב הראב״ד האי שיעורא גגו  *ו

 גדול הבית בבית ודוקא שגא אצלם למקוס שמס שם דפרשי רבוומא בהכי סמכי לה כיון דאי
ס שכיב שיכבא סמוך לערב ונסחס הגולל ו ז י א מ ה ל י א ה ל ס ל א נ ה א ר ו י  המת אי למקום ק

] ולמשר שדר ליה שלישא י  שמת שס המת ולא מקום קבורה אין אחריס טפלים עס משיכה [

 (יב< וכל אחד מינה לעצמי. מא״י: ומודעי ליה ומטי שליחא המם סמוך

 למנחה וליומא אחרינא אמי לגכייהו נמצא משיג אומס מוך שלשה שעדיין הוא
 תוקפו של אבל אכל אי מרשיק טפי ה) ואפשר דלא משיג להו תוך שלשה ימים
 ואם בא ממקום רמוק יומר מבאן ואפילו בא בשלשה ימים מונה לעצמו ומיום
 שלישי ואילך אפילו בא ממקום קרוב מונה לעצמו דבעינן שישיג אומם מוך שלשה
 ושיהא במקום הראוי להשיגס אס יצטרכו לשלוח לו שליח ו) ורבי שמעון בעי שישיג
 ממקום שראוי להשיגם מוך שלשה והשגה ממש לא כעי ע״כ ויש לומר דמה
 שכמב השכם דמשדרי ליה שליתא ומטי שליח המם סמוך למנחה דסימנא בעלמא
 לחה טעם למה שפירש מקום קרוב סוגיא דמד יומא אבל צריך להיומ שלא ידע
 שמת המת עד בואו אל אחיו דאס נודע לו ביום השני והתתיל להתאבל לא מיסתבר
 כלל שיקצר אבילמו בשביל שכא אל אשיו אכל כשלא המשיל כלל ובא אל אשיו
 ממשכינן ליה כאלו התתיל להתאבל עמהס. אמר ר׳ מייא בר אבא אמר רכי יומנן
 והוא שיש גדול הבימ בבימ אז הבא ממקום אמר נטפל עמהם אבל אם אין גדול
 הבית בביש שהלך משם אינו נטפל לשאר אשיו. איבעיא להו [דף בב ע״א] [י] הלך
 גדול הכימ לכימ הקכרומ לעשומ צרכי הממ לעשומ מצבה או צורך בנין הקבר
p ובא אתד מן האתין תוך שלשה מהו מי אמרינן כיון שלא הלך משם לצרכו ] 
 אלא לצורך המת כמי שישנו בבית דמי או לא. מא שמע דאמר ר׳ תייא בר אבא
 אמר ר׳ יומנן אע״פ שהלך גדול הבימ לקברומ מונה עמהם והמניא מונה לעצמו
 לא קשיא הא דאמא בגו מלמא והא דלא אמא בגו מלמא ומסקינן דר׳ יומנן
 פסיק כרבי שמעון דאפילו בא ביום השביעי ממקום קרוב בעוד המנשמין אצל
 גדול הביח מונה עמהם [כ] והא דמפליג לר׳ יושנן הבא בין מוך שלשה ובין לאחר
 שלשה היינו היכא דהלך גדול הבית לבית הקכרוח כך נראה לי לפרש שיטה זו

 וראימי כה כמה דעות והנם כמוכים כהלכות מהר״מ ולא ישרו בעיני:
ט ירושלמי (הלכה ה) הרי שמוליכין ממקום למקום כגון אלו דקסרין דקברין  ל
 בבית כירי אית תנא תני אלו שכאן מונין משיצא הממ ואלו ששם מונין משיסתס
 הגולל ואימ מנא מני אלו ואלו מונין משיסמס הגולל ר׳ סימון בשם ריכ״ל הכל הולך

ו ואלו מגלחין פרק »  י
 דף בא ע״כ י

 במסכמ מועד קטן ובהלכות אבילות ובאבל רבמי (פ״י) משמע דאסור דמני המם
 תלמיד שכם שממ לו מת באין ויושבין לפניו ונושאין ונומנין לפניו כהלכומ אבילות
 ואס טעו משיבם בשפה רפה והוא אינו שואל ואס רוצה מדבר ע״י עצמו ואם
 לאו אחר מדבר על ידו ויש לומר דבינו ובין עצמו מומר לשנומ אבל כשאמריס
 באין לישא וליחן לפניו איכא פרסום טפי ואסור ומיירי שאין רבים צריכין לו דאי
 רבים צריכין לו אפילו בהלכוח אחרות יכול לדרוש כל היום: א ח״ר אבל כל שלשה
 ימים הראשונים אסור להניח חפילין ומסקנא אינו אסור אלא יום ראשון בלבד

ה ״ ה ג  דעיקר מרירא שד יומא הוא דכמיב ה
 ואמרימה טוס מר ב כיון שהניח יום שני *והשיב ל״י שמוחי להניח'מפילי! טוס ט׳ באב
ן ימי אבלו בשלשה ימיס  שוב אינו חולץ ואפילו באו פנים חדשות* המוהל שחל עליו מילה מו
 מה שכחב רב אלפס דאינו א^ך אלא הראשונים אל יצא מסחח טחו ובשאר הימים ימסלל
ו בטחו ואח׳׳כ ילך לטהכ״נ וימול ואבל מוחר להיוח ל ן ט ן ש א ם ל ן י י ש פ ן ^ ל ן ש א ם ל ן  י

, בעל בריח ויחסלל בטחו וכשמטאין הנער לטהכ״נ , י 1  , , ז, , , ,
ו לימיל ילן ויהיה בעל בדת ילסעידת מילה אל יכנס ת צ 1 י א " ל י א י ן כ \ א נ י נ א ל ש 3 י א י ( * 
) רום עק הליי שהיה נעל בדח ז  כדאמר ג ריב״ל אכצ שני ימים הראשונים ומעשה גרטני י
 אסור להנית תפילין משני ושני ככלל המילה גט׳ באג שחל בשבח ודחו אוחו עד לאחר
 מומר פירש״י דשני ימיס אסור מקצת השבח וצוה להחפלל מנחה גדולה אחר י׳ ח) שעוח
ק והלן ורחץ הוא ובעל בריח ואח״כ הלכו לטהכ״נ ר ה פ כ ו ס י 3 ע ר מ ג א ״ ה מ ו ן ל ו כ י כ נ  ש

ל ^ 3 ומלו יהלכו לבתיהם יאכלו כל צרטהם ולא השלימי  א

 , 1 1 , עם הצבור. מא׳׳ז:

 האמורות בתורה מוץ מן המפילין וכו׳
 וה״מ יום ראשון אבל יום שני לא קששיב משוס דמקצמו ככולו ומיהו בזה צריך
 לדקדק אם נאמר מקצח היום ככולו מיד בהנץ החמה או נאמר אמר שעמדו
 מנחמים מאצלו דהיינו אחר שהמפללו עם האבל ויראה דמיד בהנץ הממה אמרינן
 מקצמ היום ככולו דדוקא טוס שביעי הוא א)דבעינן עד שיעמדו המנחמין מאצלו
 ב) לפי שמנממין אותו בכל שבעמ הימים לכך לא פסקה אבילומ עד שיגמר ענין
 ז׳ ימים אבל יום שני לענין תפילין ויום ל׳ לענין גיהוץ ומספורמ מיד בהנץ הממה
 אמרינן מקצמ היום ככולו כמו גט שומרמ ג)[יום]: [דף בא ע״ב] מ״ר אבל ג׳
 ימים הראשונים אסור בעשיית מלאכה ואפילו עני הממפרנס מן הצדקה מכאן
 ואילך עושה בצנעה במוך ממו והאשה טווה בפלך במוך רמה הא דאמרינן מכאן
 ואילך עושה בצנעה במוך בימו אעני הממפרנס מן הצדקה קאי אבל עשיר אסור
 כל שבעה וכן משמע לעיל דקתני הקובר את ממו שני ימים קודם הרגל מונה
 שמשה ימים אמר הרגל ומלאכמו נעשימ ע״י אמרים וכו׳ משמע דהוא עצמו אסור
 כל ז׳ וכן מניא במסכת שממומ (פ״ה) אכל כל ז׳ הימים אסור בעשיימ מלאכה
 הוא ובניו ובנוחיו ועבדיו ושפחותיו ובהמומיו וכשם שהוא אסור לעשומ כך אחרים
 אסורים לעשומ לו וה״נ אימא [ח] כירושלמי (הלכה ה). הרי מי שאין לו מה
 יאכל טוס הא׳ וטוס הב׳ אינו עושה מלאכה בג׳ עושה בצנעה אבל אמרו חכמים
 מבוא מאירה לשכניו שהצריכוהו לכך בר קפרא אומר אף בשלישי לא יעשה כל
 עיקר בר קפרא כדעמיה הוא דעטד ד) אבל רק שלשה ימיס. אמר ר׳ אבין
 בדה דרב פפי רט יהושע דסיכנא בשם בר קפרא מלמא יומין נפשיה שייטא על
 גופא סברה דהיא חזרה לגטה כיון דאיהי חמיא דאישחני זיווהון דאפוי היא שבמה
 ליה ואזלה לאחר שלשה ימיס הכרס נבקעמ לו על פניו ואומרמ לו טול מה שגזלת
 וחמסח ונחמ ט ר׳ שגי בר יאשיה מיימי לה מן הדין וזריחי פרש על פניכם
 פרש חגיכם באומה שעה אך כשרו עליו יכאב ונפשו עליו חאבל. חנו רבנן אבל
 שלשה ימים הראשונים אינו הולך לטמ האכל מכאן ואילך הולך ואינו יושב במקום
 המנממין אלא במקום הממנשמין מכאן נהגו באשכנז נט] שבליל משעה באכ הולך

ה ״ ה ג  לטמ הכנסמ וכן לממרמ עד גמר קינומ ה
: *בשסיר״א מנהג של אבל קודם שלמו ימי אבלו * ו ת י ב לך ל ו ז ה א  . ו
 לח אבל שלשה ימיס הראשונים אסור לאחר שלשה ימים יוצא לחוץ בלוייח המח אחר ובליל
 בשאילת שלום ואס לא ידעו ושאלן ט״ב אינו נכנס לטח הכנסח ולמחר נכנס דושנ עד

ל שישלימו קינוח. מא״ז: ל ה א מ ל ל ן 3 א א ן ה ן ש ? ע ל ל ו , ״ י מ ן ל ש 3 

 הגהות הכ״ח א מ״ר אגל שלשה כצ׳׳ל ומיגמ כל נמסק: ב טוס מר אגל טוס שני מומר וטון שהניס טוס שני שוב: ג כדאמר רגי יהושע אגל שני:

 נשארו בטמ והתחילו למנוח ולנהוג האגילוח כלס כאחת. אלא שאח״כ הלך גלול הטח לעשות צרכי המס. וע״ז
ר שלשה מהו. א אחד מן האחים תו נ  קאי האיבעיא אס הוא הלך לצורך כמי שישנו בטח למי או לא: ןכן ו
ן שלשה ולא איבעיא ליה מוך שבעה להא מסקינן כר״ש לאפילו בא טוס השטעי מונה  והא לאיבעיא לוה חו
ן משוס לאי בא לאחר ג׳ בעול שהגלול בטת אז פשיטא ולא מיבעיא לן להאחר מונה  עמהן. י״ל כמ״ש הש״
ן ן ג׳. או י״ל לאכחי לא הוי ילע המסקנא לר״י פסק כר״ש ומיבעי׳ ליה לרבנן חו  עמהן כשחזר הגלול חו
ך שלשח ובין ן שבעה כל חל וחד לשיטחיה: ןכן והא דמפליג לרבי יוחנן חכא בין תו  שלכה וה״ה לר״ש חו
 לאחר שלשה היינו היכא דהלך גדול הבית לבית הקברות. סי׳ הטור לקאי על הגלול לאתא בתוך חלחא
 אז הבא מונה עמהן אפילו אמא טוס השביעי כר״ש. אבל הש״ך בסי׳ שע״ה ס״ק י״ב ממאן בפי׳ זה. אלא
ו בש״ס אס הגלול מזר לטמו או ד ב  דכוינת רטנו הוא הא לאמא בגו מלמא קאי על האמר הבא. ולא הוזכר ל
ן ג׳ מונה עמהן לאמר ג׳ מונה לעצמו. ואס לא  לא אלא ללעולם היכא להלן הגלול לטה״ק ובא אמר מו

 קרבן נתנאל
ו במענימ  ןח] בירושלמי הלכה הי. דש שס קצת גרסא אחרת: [ט] שבליל ט״ב הולך לביהב״נ. וז״ל רטנ
ש סי׳ ל״ז ובט״ב נמי הוי כאבל מג׳ ימים ואילך הולן לטהכ״נ עם שאר הקהל שהם כמו אבלים ע״כ הכוונה  ד
 לט״ב הוי כאבלים מג׳ ימים ואילן לאלת״ה קשה על כל העולם היאן אנחנו הולכים לטהכ״נ הא אבל כל
 שלשה ימים אין הולן לטמ האבל. ועי׳ או״מ סי׳ מקנ״ט ס״ק מ׳ גמ״א מה שהקשה ומראה פלאים כשגגה
ע ליה שיבא לכאן כי ד ו מ ד ליה שליחא ומודעי ליה. היינו ש  היוצא מלפני השליט ע״ש: [י] ולמחר שד
 כשמוליע ליה שממ לו ממ טרס בא אל טמ אטו. א״כ המחיל להמאבל ולא מסמבר כלל שיקצר אטלמו כשטל
: [י] הלך גדול הבית לכית הקכדות לעשות צרכי חמת לעשות ן  שבא אל אמיו כמו שטאר רטנו בסמו
רך בנין הקבר. ורש״י פירש שהלן ללוחו. ורטנו נאיל מפירש״י לא״כ מאי ספיקמו הא בסמוך  מצבה או צו
 סי׳ ל״ט מייחי הירושלמי שאם גלול המשפחה שס אלו ואלו מונין משיסחם הגולל ש״מ שנטפלו אוחן שבטמ
 לגלול שעסק בצרט המח וא״כ אוחו שבא נמי טפל להו. מש״ה סי׳ רטנו שאייד שהכל הלכו ללווחו. או כלס

ת שמואל ר א פ  ת
. והאימא לא נהגו זה לפי שיש כמה חילוקים דעשה בזה וגס לא ילעינן אימחי קרוי עמלו מנחמין בפרט האילנא שנממעטו מנחמין ואין נוהגין באשכנז ובפולין להזהר בו מיהו בלא פלוג כ) וכל אחד מונה לעצמו י ) 

 מונה לעצמו ונדקר:

 א) נ״ג ע״ל לין ל׳ לא כ״כ. (מפל״מן ב< נ״ג מלשון זה משמע דגמטנחנו דאין מנחמין טוס ז׳ דססקה ז׳ אטלות תיכף כהנן הקמה כמו טוס ל׳ דלא כמור״ס סי׳ שצ״ה ע״ש, וי״ל. >תפל״מ) ג< גי׳ ק״נ. (גליו!) ד< הר״ן העמיק הירושלמי דגר קפרא
 עטד אגל ג׳ ימים דאמר. (גרי״פ) ה) נ״ג נ״ל להגיה דלא אפשר למשיג, מיהו גם הגירסא שלפנינו א״ש, דהא אי ממ כשחרימ יכול לגוא טוס ג׳ אף שרחוק יומר ודו״ק. >תפל״מ) 0 ור״ש געי שיכוא ממקום כו׳ כצ״ל. ןמפל״מ) ז) נ״כ ר״ל רום המילה

 היה טוס א׳. (פפל־מ) ח) פשוט דט״ס הוא, וצ״ל ו׳ שהוא זמן מ״ג, ודלא כמ״א סי׳ סקנ״ט סקי״ג. (יש״ש)
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 *ח רבעו ואלו מגלחיץ פרק שלישי מועד קטן אשר
 דף! בכ ע״ב

 D ירושלמי (הלכה ה) היו מפנין אומו מקבר לקבר אימ מנדי ג) חנן משיסתם הגולל
 הראשון ואימ שנויי ג) מנן משיסמם הגולל השני רבי יונה הוה ליה עובדא ושאל לרבי
 חנ״נא חביריהון לרבנן א״ל משיסתם הגולל [הראשון] רבי ירמיה ה״ל עובדא נס] שאל
 לרבי ןזעירא לד אמי] א״ל משיסתס הגולל השני אמא לגביה [ע] א״ל חומרא אורי לך
 רבי יונה ור׳ יוסי מרוייהו אמרי הלא רמימא במוך ז׳ אכל לאמר ז׳ כבר עברו [אבילומם]
 [פ;ן כשנתנו לעמם לפנומו אבל לא נתנו לעמם לפטמו משיסמס הגולל הראשון [צ] כללו
 של לבר אם נסתם הגולל להיומו קבול שם עולמית ונמלכו לפנותו אפילו תוך ז׳ אין מונין
 אלא משיסתם הגולל הראשון ואס מתמלה קברוהו על לעמ לפנומו כשיזלמן אבלים
 ממאכלים כשנסתם הגולל הראשון ואס פינוהו בתוך שבעה תוזרין ומונין משיסמס הגולל
 השני ואס לא פינהו על לאתר ז׳ כבר עברה אבילומם ואין מתאבלין עליו פעם שנימ:

א ת״ר על כל הממיס מלתה מטתו הרי זה משובת על אכיו ועל אמו הרי זה  מ
 מגונה. בפרק נגמר הלין (לף מו.) מנן ולא זו בלכל אלא כל המלין מתו עובר
 בלא תעשה הלינו לכבולו להכיא לו ארון ותכריכין אינו עובר עליו א״ר יותנן משוס ר׳
 שמעון בן יותי מנין למלין אמ המת שעובר בלא תעשה שנאמר כי קבור תקברנו ביום
 ההוא !ק] מכאן למלין את ממו שעובר בלא מעשה מניא הלינו לכבודו לשמוע עליו
 בעיירומ להביא לו ארון ומכריכין להביא לו מקוננומ אינו עוכר שאינו עושה אלא לככול
 הממ. ומניא באבל רבמי (פי״א) או כלי שיבואו לו קרובים הרי זה מומר. היה ע״ש או
 עיו״ט [ל] או שהיו גשמים מזלפין על מטמו ה״ז מומר לפי שאינו עושה אלא לכבולו

 של אכיו ואמו:
ף בב ע״כ] ממעט על אביו ד ב על כל הממים רצה ממעט כעסקא לצה אינו [  מ
) ואמו ממעט [ש] ואפי׳ בעיסקא המותר לו. על כל המתים רצה תולץ רצה אינו  ד
 תולץ על אביו ועל אמו תולץ פירוש שולן כמיפו ומוציא זרועו מן הקרע של תלוק ונמצא
 זרועו עם כתיפו מגולה. כמב רבינו מאיר י״מ תליצמ מנעל לילך יתף לבית הקברות
 ולחזור וכן צוה ר״י בר״י לבנו לילך לבית הקברות יתף ולתזור מבית הקברות כשמתה
 אמו ע״כ ועל ההליכה ממהחי כי עליין לא נסחם הגולל ולא חלה עליו עליין אכילות.
 על כל הממים מספר לאשל שלשים יום ועל אביו ועל אמו על שיגערו בו חבידו ואפילו
 פגע רגל לאחר שלשים יום אינו מגלח עד שיגערו בו חביריו. על כל הממים נכנס לכימ
 נ השמחה לאחר ל׳ יום ועל אביו ועל אמו אחר י״ב חדש אמר רבה בר רב הונא ולשמחח
 מדעות מותר ליכנס לאלתר ה) וה״מ בפורענחא אבל באריסחא לאחר שלשים יום י) ועל
 אביו ועל אמו בין כך וכין כך לאתר י״ב מדש והקשה הראב״ד ז״ל דהכא משמע דבסעודמ
 מצויה איכא איסורא טפי מבסעודת הרשות ובאבל רכמי(פ״ט) מניא על כל הממים אסור
 לילך לבית המשתה עד ל׳ יום לאביו ולאמו עד שיגערו בו שבידו אא״כ הימה לשם שמים
 אלמא דסעודת מצוה יש בה היתר יומר מבסעודת הרשומ ומירץ האי לשם שמים לשד
 היינו שהוא משיא יתום ויתומה או עני ועניה לשם שמיס ואס לא יכנס שם ימבטל
 המעשה אבל בנישואי עשיר שהזמינו לסעולה כדי להמכבד בו אסור ליכנס שם. ירושלמי
 (הלכה ת) אם הימה מבורמ מצוה או קידוש השודש מותר. תבורמ מצוה כגון מבורמ
 פסח תבורת אכילמ קלשיס ומעשר שני וכן כל דבר שצריך בעצמו אע״ג שאוכל בתבורה
 ויש שם משתה ושמשה ובכל זה לא המירו אלא משלשים ואילך באביו ובאמו אבל תוך
 שלשים לכל סעולה שבעולם אסור כך נ״ל הלאכ״ל ז״ל. וכתב הר״ר יהולה הברצלוני ז״ל
 יש שנוהגין שנכנסין בתוך י״ב תולש לבית התופה לשמוע הברכות או לבקר אבל לא
 לאכילה ויש שמשמירין שאין נכנסין כלל והרמב״ן ז״ל כתב שאסור ליכנס שס כלל ללעולס
ה איכא שממה כמופה אפילו שלא בשעמ ״ ה ג  ה

מ] בפרק שני לסוכה (לף ל אכילה *כלמוכת [  *ואשור לאכול נין עס החתן כין עס השמשים ע

 לאחר ל׳ יום ואפילו בחדר אחר שלא נמקוס החופה כה:) וכן נוהגין באשכנז כמוך י״כ שלש
ז עומל תוץ לבימ לשמוע בלכומ ואינו נכנס א  וכמדומה אני שאם היה צריך להשלים עשרה לחתן ש

. ל ל  מוחר לו ליכנס ולאכול עם החחן. מהרי״ח: ^

 מנ על כל המתים קורע טפת על אביו ועל אמו על שיגלה את לבו אמל לבי אבהו

 נתנאל
 שהיה כהן ורצה לטמא לו היינו שביקש לגלוח אח הקבר ביום שלישי לקבורחו וכמו שהביא בהגה׳׳ה ואמרו אל
 יטמא אלא יפחחו חצי קבר ויראו ישראלים: ןנ] ומכל זה מוכה שםתימת הגולל היינו אחר שנקבר ונגמר
 סתימת הקב-. וחימה על הב״ח סי׳ שע״ה ס״ק 3׳ שהאריך והסכים לפירש״י. ולא ראה הנך ראיות גדולוח
 מאבל רבחי. ואלו ראה הוי הדר ביה: נש] שאל לר׳ זעירא לדכי אמי. פי׳ ר׳ ירמיה שאל לר׳ זעירא. ור׳
 זעירא שאל לר׳ אמי: נע] אמר ליח חומרא אורי לך. דעובדא הוא אחר ז׳ לכך אמר ר״י דרבי אמי הורה
 לתומרא ולא מצד הלין דהא ר׳ יונה ור׳ יוסי תרוייהו אמרי הדא דמימא בחוך שבעה אבל לאחר שבעה כבר
 עבר: [פ] כשנתנו דעתם לפנותו. כלומר אפילו בתוך ז׳ אינו מונה לסתימת גולל שני אלא כשנתנו דעתם
 לפנותו: [צ] בללו של דבר. דברי רבינו הס: נק1 מכאן למלין את מתי• עיין ספר שנות תייס פרשה חיי
 שרה: נר] חיו גשמים מולפין על מטתו. בגמ׳ שלפנינו אינו ואפשר שהיה בגי׳ הרי״ף או שנלמד מע״ש
׳ט: נש ן ואפילו בעיםקא המותר לו. כגון לבר האבל. ועיין עול לקמן סי׳ צ׳׳ח לענין מו״מ. ואס ׳ ו  ומעי
 מקש־ לך לסי מה שקי׳׳ל כירושלמי שאין קורעי! על שמועה רחוקה ועל אביו ואמו קורע לעולם וכ׳׳ס בש״ע
 סי׳ מ״ב סעי׳ ה׳ אמאי לא משיב בבדימא בהנך מילי שיש עול מילוק בין אביו ואמו לשאר אבלים. וי״ל לתני
 ושייר להא שייר הך לירושלמי ומביא רבינו לקמן סי׳ צ׳׳ח על כל הממיס אסור לילך בסמורה על ל׳ יום ועל
 אביו ואמו על שיגערו בו חביריו ויאמרו לו צא עמנו: נח] בפרק שני דםוכה דף כ״ה. פריך וליכלו בסוכה
 וליחלו בחופה שמע מינה ליש שמחה בחופה אפילו שלא בשעח אכילה והא למשני אין שמחה אלא במקום
 סעודה ולא קמשני אין שמחה אלא בשעת סעולה היינו לאף לתירוצו יש שמחה אפילו שלא בשעח אכילה:

 אחר גלול משפתה מהו אמל גלול המשפתה (יג) ר׳ יעקב בר אשא בשס ר׳ יוסי
 [ל] לחומרא שאס היה גלול המשפשה כאן אלו ואלו מונין משיצא המח ואס היה גלול
 משפשה שס אלו ואלו מונין משיסמס הגולל אין שס גלול משפשה אלו שכאן מונין משיצא
 הממ ואלו ששם מונין משיסמם הגולל הך ירושלמי לאו מעטן סוגיא לשמעמין אלא איירי
 בענין החחלח אמלומ כדאמרי׳ בשמעמין אמר להו לבא לבני מחוזא אמון ללא אזלימו
 כמר ערסא מכי אהדרימון אפיינו מבבא דאבולא אחחילו מנו והירושלמי השמיענו שיש
 חילוק כשיש שם גדול: שאלו לה״ר יצחק כן גיאומ מאן גדול הכימ ההוא דסמיך מחא
 עלויה וגדרי כולהו במריה לא שנא כן קטן ולא שנא אח קטן. כחב כעל ההלכוח והיכא
 דמימ במעלי יומא טבא ודחילו דלא מספקיה למיקבריה מקמי יום טוב ושקלוהו נכרי
 ואמטוהו למיקבריה כדנסיק ממחא ואיכסי ליה מקרובים חדא שעמא מקמי דליחול רגל
 שלה אמלומ עליהם ובטלה מהם גזירמ ז׳ (יד) ודלא כהרמב״ן ז״ל שכחב א שלא נאמרו

ה ״ ה ג  דברים אלא כשמוליכין אוחו מעיר לעיר ה
 *כיון שמסרוהו לאלו שמוליכין אותי *מעשה היה בצרפת שהוליכו ימח ביו״ט שני לקוברו
 והחזירו פניהם כבר נמיאשו ממנו ויאוש אל עיר אחרת וכעס עליהם ר״מ אע״ג שבאוחה העיר
 כסמיממ גולל אבל אם קוברים אומו בביח לא היה ביח הקברות שאמר שהיה להן לקוברו באוחה
י העיר ולאחר יו״ט להוציאו ולהוליכו אל עיר אחרח ע ש ם מ י ר ״ ח ל ה י י ע ע ש ך ל ן מ ת ס ן ר 5 ק  ה

ו שמחה כחב ראם ליווהו צריסין כפרה ואין מ ר  א א ל א ל ו

 . * . להוליך המח מעיר שיש בה קברוח לעיר אחרח ז) אבל

 שנקבר שהרי דעחו עליו וכמוכח לפניהם מחו״ל לארץ מוליכי! ונוהגים לחח עפר א״י בקבר
 דמי (טו) ואינו אלא א) כמו שנמסר לכשפים וכשמוליכין אח המח מעיר לעיר חייבי! בני העיר לצאח
 שמומר לאכול 3שר וכ״כ הרמב״ם ן״ל לקראמו וללומו אס גופו קייס אין מפני! את המת
ן אפילו מקבר בזוי למכובד ולחוך שלו אפילו מן המכובד ב ר ל י ש ) מ ה ה כ ל ל ה 3 ת א ט ל ה א מ ״ פ ) 

ס לבזוי שערב לאדם שהיא מונח אצל אביחיי והיכא שאינו נ י א ת ל ן ל ח  ל ל ^ ל א

 1 משחמר נזה הקבר שיש לחוש שמא ייציאוהו נכרים או

ס שיכנסו בי מיס לתוך קברי אי ־מי בקבר הנמצא אז ה י נ  יודעים מחי יקכר מע« שיסייי פ
 מתתילין למנות שבעה ושלשים ומחחילין ודאי מצוה לפנוחו מפני צער ובזיון המחיס. קי״ל כר׳
 להתאבל. גולל פירש״י הוא כסוי ארון של יוסי דאי! מפני! ביו״ט שאס היה מלקטס היה חל עליי

 מת והקשו עליו מהא דאמרינן בעירובין אבילות במועד. מא״ז:
 (לף טו:) וכסוכה (לף כג:) כל לבר שיש בו לות תייס אין עושין אותו לא דופן לסוכה
 ולא גולל לקבר וכסוי הארון א״א לעשות מבעלי מיים ועול אומר בסרק (העור
 והרוטב) ב) וכל אשר יגע על פני השלה לרבות גולל ולופק וכיסוי הארון טמון בארץ
 ואינו מגיעה על פני השרה ופירש ר״מ גולל זו אבן גלולה שמשימין על הקבר למעלה
 ולוסק הן שמי אבנים והגולל נמון עליהם ונקרא גולל על שם וגללו אמ האבן ופעמים
 משימין אבנים לקיס אצל שתי אבנים להעמילם היינו לאמל במתני׳ לאהלות (פ״ב מ״ל)
 לפק לפקיה טהור וכן פר״ח ז״ל בחולין גולל כיסוי הקבר לופק אבנים מכאן ומכאן
 כמו כמלים והממ נתון באמצע והגולל עליהם כללו של דבר לפי מנהגינו לאחר שנתנו
 את הארון בקבר ומלאוהו עפר מחחיל האמלומ ומחעטף אח ראשו אבל אינו חולץ מנעליו
 עד שמגיע לבית ואף אכל שתלץ כבר מנעליו אס הולך בדרך נועל מנעליו עד שמגיע
 לממ ונהגו באשכנז על אביו ועל אמו תולץ מנעליו מיד והולך יתף לבימ והכי אימא באבל
 רכמי(פ״ד הלכה י) עד ממי מטמא להם ר׳ יהודה אומר משוס ר׳ טרסון עד שיסמם
 הגולל והאיך אפשר לומר כן שאס סממו ארונו בבית שלא יטמא בנו עליו אלא סמיממ
 קבר הוא וקמני סיפא מעשה שממ שמעון בן יהוצדק בלוד ובא יותגן אתיו מן הגליל
מ] ואמרו אל יטמא אלא יפתשו שצי  אתר שנסתם הגולל ובאו ושאלו את ר״ט ותכמים ן

 הקבר ויראו *שוב מעשה בתינוק אתד הגה״ה
 שכחב נכסיו לאחרים והיו בני משפתמו *ומי שרוצה לגלית אח הקבר של מת ביום שלישי
 מערערים ואמרו יבלק ושאלו אמ המכמיס לקבורחו שרי ת) ומעשה באחד שפקחוהו ומצאוהו חי

ס וחיה אח״כ כ״ה שנים. מא״ז: ; י ל א ל ן ג D ה n p ; p ל ח א ק מ ל ל ע ן א ל מ א  ן

 מזיזין אוחו ממקומו m ומכל זה מוכש שסמימח הגולל היינו אחר שנקבר ונגמר סחיממ הקבר
 בעפר ואף אס רגילין לחח אבן אחר זמן על הקבר השמא מיהא גסמס הגולל קרינא ביה:

 הגהות הכ״ה א שלא נאמרו דבריס אלו אלא וכו׳ דכיון שמסרוהו: ב נכנס לבית המשתה לאחר:

 קרבן
 הלך לביה״ק אז אפילו בא ביום ז׳ מונה עמה! כר״ש ע״ש באריכוח. ולי נראה דדברי הטור שרירן וקיימי! דאי
 כסי׳ הש״ך הלא עיקר האיבעי׳ היחה כיון שהלך לצורך המת כמו שישנו בביח דמי או לא. וא״כ אם מחלק
 לר״י על אחר הבא חוך חלחא או לאחר חלחא ולא הוזכר אס חזר הגדול לביתו או לא קשה ממ״נ אס חחשוב
 הגדול כמו שישנו בביח מאחר שלא הלך כי אס לצורך המח. א״כ אפילו בא אחר לאחר חלחא יומי ימנה עמהן
 ואס לא חחשוב כמו שישנו בביח אפילו בחוך חלחא נמי לא ימנה עמה! דהא בעינן דוקא גדול הביח בביח. אבל
 לפירוש הטור ניחא דחוך חלחא אם חזר הגדול לבית כיו! שלא הלך כ״א לצורך המח הוי כמי שישנו בביח
 מחחלה ועד סוף ואז אפילו בא אחר אחר חלמא מונה עמהן. ואם חזר הגדול לאחר תלחא לא נחשוב הגדול
 כמו שהיה בביחו כיון שלא היה בחלחא יומי שהוא עיקר אבילוח בבימ ואז הבא מונה לעצמו: [ל] להומ-א
 שאם היה גדול חמשפחה כאן אלו ואלו מונין משיצא חמת. וקשה מאי חומרא היא זו אדרבה קולא היא
 דאפילו אותן שיצאו ללוות המת והיו אצל סתימת הגולל מ״מ מוני! משעה שיצא המת מן הבית. תירצו בחוס׳
 דהא דקאמר מונין אינו ר״ל שעולה למנין אבילות דאינו מונה אלא משיסתס הגולל. אך לכבוד הגדול שנשאר
 בביח אף אלו שיצאו מחחילין להתאבל עמו אפילו שלא בפניו. ואע״ג דהך בבא אלו ואלו מונין משיצא המת לא
 אית תני בירושלמי. מ״מ נלמד מן המפורש שאס גדול הבית שם אלו ואלו מונין משנסתס הגולל ה״ה גדול
ן אס מד ק ה״ג מהו חו י  הביח באן אלו ואלו מונין משיצא מן הבית כלפרישית לחומרא. ובניסחח ירושלמי ד
 היה גלול משפחה כאן אלו שכאן מונין משיצא המח. ואלו ששם מונין משיסחס הגולל. גלול משפחה שס אלו
 ואלו מונין משיסחס הגולל. לפי נוסחא זו הלבר פשוט ללעולס אזלינן לחומרא: [מ] ואמרו אל יטמא. פי׳

 תפארת שמואל
 (יג) כ״ה לשון הי-ושלמ• ד״י כר אהא בשם ר״• לתומדא. חו עיין בסוס׳ ד״ה מהדריתו אפייכו שהקשו שהסכים לסברות הלכות דלא כהרמב״ן ורמב״ס והטור שם כתב שמסקנח הרא״ש כרמב״ס ורמב״! ולא
) ואינו אלא כמו שנמסר לכתפים ו ט  אמאי חומרא היא הא כשגדול הבית הוא כאן הוא קולא וע״ש מה שתירצו ורבינו לא ס״ל כר״ש. ועיין בב״י ידעתי מנ״ל וכ״כ ב״י שס והב״ח דחק עצמו בזה ודבריו חמוהיס: (

ל שכתב שלא נאמרו כוי. ונראה שרגינו וכוי. עיין לקמן בסי׳ ק״ג וחבין דבריו שם: ) ודלא כהרמב״! ר ד י  סי׳ שע״ה והב״ח שס הדחיק ליישב זה: (

 א) נ״ב ואעס״כ לא מתחיל האבילות עד סתימת הגולל ע״ל נסי׳ נ״ה]. (י1פל״מ) ב) צ״ל בהמה המקשה (דף עב.)(:ליו!) ג< צ״ל חני ק״נ. (גליו!) ד) צ״ל ועל אמו ק״נ. >גליין) ה) ר״ל אפי׳ בפורענתא וכ״ה להדיא בטוש״ע סי׳ שצ״א סייג. ולע׳׳ד
 לית הכרע לזה בגמ׳ ועי׳ לקמן סכך׳ צ״ה וצ״ע ועי׳ לקמ! בס״ד הראב״ד. !וש״ש) 0 נ״ב יערן באשר״י פרק החולץ דין נ״ז.(ינ״פ< ז)צ״ל אבל מחוצה [לארץ] לארץ. (יענ׳ץ! ח) נ״ב מס׳ שמחוח פ״ח.(לנ״פ)
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 שלישי מועד קטן אשי יט
 דף כג ע״א

 תלמידיו מתקרבין בבית מדרשו אלא ממשברין שנים שנים ולומלין בבתיהם. אב ב״ד שמת
מ שבעיר ממבמלין ובני עירו נכנסים בבימ הכנסמ ומשנין מקומם. היושבים בצפון ״  כל מ
 יושבים בדרוס נון והיושבים בדרום יושבים בצפון. נשיא שממ כל במי מדרשות בטליס כי
 בכל המקומומ מספידין אותו כל שבעה ואתר ההספד אין נכנסין לבית המדרש אלא
 ממחברין שנים שנים ולומדין בבתיהם ובני עירו נכנסין לבית הכנסמ [דף כג ע״א] וקורין
 שבעה ויוצאין ובל בני העיר מתפללין בבית אבלים בין במול בין בשבמ ב) ואין ממפללין
 כלל בבית הכנסת מוץ מקריאמ המורה בשני ובממישי ובשבמ שהן צריכים לקרומ בביהכ״נ
 ש והא דלא נקט שני וחמישי ונקמ שבת לרבותא דאסילו בשבת אינו יוצא לביהכ״נ
 וממפללין עמו כבימ וכיהכ״נ בטל מוץ מקריאמ המורה בשני ובחמישי ובשבח שהן צריבין
 לקרומ בביהכ״נ משא״ב בחכם ואב״ד שאין ביהכ״נ בטל אלא מקצמן ממפללין בביהכ״נ
 ומקצתן ממפללין בבימ האבל הראב״ד. רבי יהושע בן פרמיה אמר לא שיצאו ויטיילו בשוק
 אלא יושבים ודומים ואין אומרים שמועה והגדה בבימ האבל אמרו עליו על ר״ח בן

 גמליאל שהיה אומר שמועה והגדה:
 מו ת״ר אבל שבמ ראשונה אינו יוצא מפממ בימו שניה יוצא ואינו יושב במקומו
 שלישית יושב במקומו ואינו מלבר רביעיח הרי הוא כבל אדם שבמ ראשונה אינו
 יוצא מפתש בישו פרש״י שבעמ ימי השבוע ג) אבל בשבמ יוצא לביהכ״נ וכן משמע דבשבת
 ראשונה היינו ימי המול דומיא דשבת שניה ושלישית וכן גוהגין באשכנז האבל הולך
 לביהב״נ בשבת ואחר המפלה האבל יוצא חחלה ויושב לפני ביהכ״נ וכל הקהל יוצאין
 ויושבין אצלו ועומל האבל והולך לביחו וכל הקהל הולכין עמו ויושבין שם שעה אחח
 וסומכים על לברי הגלה פירקי לרבי אליעזר(פט״ז) ראה שלמה שגמילוח שסלים גלולה
 לפני הקכ״ה לפיכך כשבנה ביהמ״ק בנה שני שעלים אחל לחחניס ואחל לאבלים ולמנולים
 והיו ישראל הולכין בשבמ ויושבין בין שני שערים הללו הנכנס בשעל שמנים יולעין שהוא
) והיה שפמו  חמן ואמרו לו השוכן בבימ זה ישממך בבנים ובבנומ הנכנס לשער אכילים ד
 מכוסה היו יולעים שהוא אבל והיו אומרים לו השוכן בבימ זה ינחמך והנכנס לשער
 אנינים ה) ואין שפמו מכוסה היו יולעים שהוא מנולה והיו אומליס השוכן בבית זה ימן
 בלבך לשמוע לברי מביליך ויקלבוך ויקבלוך. משמלב ביהמ״ק התקינו שבמים שיהיו תתנים
 ואביליס הולכין לכתי כנסיות ולבמי מללשומ ואנשי המקום מאין את החתן ושמתים עמו
 ורואין אמ האכל ויושכין עמו לארץ כלי שיצאו כל ישראל ילי תובתן בגמילות תסלים
 ועליהם הוא נאמר ברוך נותן שכר טוב לגומלי שסלים והלאב״ל ז״ל פי׳ שבמ ראשונה
 ממש ואינו יוצא לביהכ״נ כשכמ [חן והכי אימא באבל רבמי(פ״י) אבל שבמ ראשונה אינו
 נכנס לביהכ״נ בשבת וקתני עלה בל״א בביהכ״נ אבל בבית המלרש נכנס אפילו בשבמ
 לאשונה אבל בתול כל שבעמ ימי אבילומ אינו יוצא מפתת ביתו אפילו לביהמ״ל ורבינו
 האי גאון ז״ל כתב ולענין יוצא מפתת ביתו ואפילו בשבמ הכל כמנהג המלינה היכא
 ללגילי למיצלו בביהכ״נ מקלים ואמי מצפרא קמי ציבורא לכיהכ״נ והיכא לרגילי למיתב

 מימיה ימיב:
(לף יא.) מ״ר שורפין על המלכים ולא מלרכי האמורי שנאמר  מז גרסינן בפ״ק לע״ז
 כשלום ממומ וכמשרפומ המלכים הראשונים ישרפו לך וכשם ששורפין על המלכים
 כך שורפין על הנשיאים ומה הן שורפין עליהן מטתן וכלי תשמישן מעשה וממ רבן

 גמליאל ושרף עליו אונקלוס הגר כשכעים מנה צורי:
 מח ת״ד כל ל׳ ימים לנשואין מתה אשתו אסור לישא אשה אשרמ על שיעברו עליו
 ג׳ רגלים רכי יהולה אומר רגל ראשון ושני אסור ושלישי מומר ואם אין לו כניס
 נושא אשה לאלחר מפני בטול פריה ורביה הניחה לו בנים קטנים מותר לישא אתרת
 לאלתר מפני פרנסתן. כל שלשים יום לנשואין הא לקחני נשואין לאו משוס לליארס שרי
 להא חנן ₪ בפרק החולץ(לף מא.) רבי יוסי אומר כל הנשים יתארסו תוץ מן האלמנה
 מפני האיבול ל׳ יום אלא משום לבומא לנשואין נקטיה לאשמועינן לנשואין שרי לאחל
 ל׳ יום ואע״ג דבאשחו קחני דבעי ג׳ רגלים וכן ג״ל לאי ס״ל לאיסור נשואין מוך ל׳
 יום אמא לאשמועינן מיפוק ליה משוס דאסור לילך לבית השמחה כל ל׳ יום ובנשואין אף
 בלא סעודה איכא שמשה ואף לנשואין דאחר אסור למיזל ור״מ ז״ל היה אומר n דס״ד
 למישרי בדידיה טפי מכאמריני משוס פו״ר וממוך כך היה אומר ר״מ אע״ג דאסרי׳
 באביו ואמו לביש השמשה עד י״ב שדש שרי לישא אשה אחר ל׳ יוס ואפילו יש לו בנים
 גדולים דלא אסרו אלא בית השמחה דליכא מצוה אבל נשואין אפילו יש לו כמה בנים
 איכא מצוה דאמר בפרק הבא על יבמשו(דף סכ:) הלכה כרבי יהושע דאמר ישא אשה
 בזקממו שנאמר בבקר זרע אח זרעך ולערב אל מנח ידך וה״ר יוסף ז״ל הכיא ראיה
 לדבריו דלא אסרי׳ אלא בימ המשמה של רשומ דאמר במס׳ שמחוח (פ״ט) על כל הממים
 אסור לילך לביח המשמה עד ל׳ יום על אביו ועל אמו י״ב מדש אא״כ הימה סעודה של
 מצוה. הר״ר יצחק בן גיאומ ז״ל פסק כר׳ יהודה דרגל שלישי מוחר דהלכה כדברי המיקל

 נתנאל
ל ראיה מיבמות דף ק״ו דקאמר בתי עמודי אך על הראב״ד אין  [ה] ובן תניא בספרי. ובחוש׳ מביא עו
. להורות שגסממו ן  תפיסה בזה ללחר פירש״י שם קאי איבום ע״ש: [ו] והיושבים בדרום יושבים בצפו
דא שני  מעיינות החכמה שאומרים על שמאל שהוא ימין ולהיפך. ב״ח: ני] ה״נ והא דלא נקט בתלמו
 וחמ״שי ונקט בשבת. ר״ל לקחני בברייתא וקורין שבעה ולא נקנו וקורץ סחמא: ןח] והכי איתא
ג וע״ש במ״ש רבינו  באבל רבתי פ״י. ובשלפנינו לא מצינו חיבח בשבח: [ט] בפרק החולץ. לף מ״
: [י] דם״ד למישרי בדידיה טפי. ומעמה לסברא זו איכא למימר לאיסור נישואין מוך ל׳ אמי  סי׳ כ״ז
 לאשמועינן לס׳׳ר לשרי משום פריה ורביה. ואירוסין פשיטא לאסור אלא נישואין קמ״ל אע״ג לאימ ביה

 משוס פריה ורביה:

נו ואלו מגלחין פרק  יבי
 דף כ ע״כ

 מאי קראה דכחיב ויחזק דוד בבגדיו ויקרעם ואין אחיזה פחוח מטפח על כל הממיס
 כולם אפילו לבוש עשרה חלוקים ןא] אינו קורע אלא העליון על אביו ועל אמו קורע אח
 כולן ואפרקסומו אינה מעכבח אמד האיש ואמד האשה רבי שמעון בן אלעזר אומר האשה
 קורעח אח המממון ומחזירה לאחוריה וחוזרמ וקורעמ העליון. ואפרקסומו פרש״י סודר
 שעל ראשו ונופל לפניו ולפי שאינו מלכוש אינו מעכב הקריעה וכחכ הראכ״ד ז״ל נראה
 לי מדלא קאמר אינו צריך לקורעה משמע דלכחחלה צריך דמצוה לקורעה על אביו ועל
 אמו אלא שאם לא קלעה לא עכב המצוה ויצא ילי מריעה מכלל דאם לא קרע שאר
 הבגלים כולם לא יצא ילי קריעה וגוערין כו כעובל על מצומ עשה לרבנן ועול כל זמן
 שאומו הבגל עליו אומרים לו קרע ואפילו לאחר כמה ימים מפני שלא קלע בשעמ שימוס
 ה״ל כמי שאין לו חלוק וגזלמן לו אח״כ ששייב לקורעה והלמב״ן ז״ל כמב לאפילו
 לכמשלה א״צ לקורעה מללא קמני ואס לא קרע אמ אפרקסומו לא עיכב [ב] וכן מניא
 באבל רבמי אפרקסומו אינה מעכבח אמ הקריעה ר׳ בנימין אומר משוס ר״ע קולע אמ
 אפלקסוחו [ג] מכלל ללח״ק אינו קורעה כלל ובערוך פירש אפרקסוחו הוא לבוש חחמון
 ופמומ בכחיפיו וכשלובשו קושלו כלחנן בסוף מקוואומ (פ״י מ״ל) הקשר שבאפרקסוחו
 שבכחף ומניא במסכח ל״א (רכה פ״י) הנכנס לביח המלחץ מולץ מנעלו ומסלק כובעו
 וטליתו ומחיר חגורחו ופושט חלוקחו ואח״כ מחיר אפרקסוחו החחחונה וכו׳ ולובש
 חלוקו וכו׳ ועול קאמר בירושלמי פרק היה קורא אפרקסון היה לבוש מבפנים ולפי שאין
 עושין אוחו ללבישה אלא לקבל הזיעה שלא יטנפו מלבושיו כלאמר מבליעו בכסותו
 ובאפלקסומו לפיכך אינו מעכב הקליעה. על כל הממים כולן לצה מבליל קמי שפה רצה
 אינו מבליל אלא קורע מן השפה ולמטה ועל אביו ואמו מבליל על כל המסיס כולן רצה
 שולל לאשר שבעה ומאחה לאחר שלשים על אביו ואמו שולל לאשר שלשים ואינו מאחה
 לעולם והאשה שוללמו לאלמר מפני כבולה כי אמא רבין א״ר יומנן על כל המשים כולן
 קולע בין ביל בין בכלי על אביו ואמו ביל א״ר שייא בר אבין א״ר יושנן על כל הממיס
 כולן קורע מבפנים ועל אביו ועל אמו קורע מבשוץ פירש״י מבפנים במלל מבחוץ בפני
 העם ור׳ יצחק אבן גיאות ז״ל פירש מבפנים מכניס ידו תחת חלוקו וקורע וכמב הרמב״ן
 ז״ל מסחברא כוומיה מדקאמר מבפנים ומבחוץ ולא קאמר בפנים ובחוץ. אמר רב חסדא
 א) לרב מנן בר רבא כפי אסיחא וקוס עלה ואחוי ליה קריעה לעמא מסמבר שלא הושווה
 נשיא לאביו ולאמו אלא מה שנתפרש בו לאתויי א דמנן מתני׳ לקריעה מבמוץ ולמליצמ
ל] ורבו שלמדו חכמה הושווה לאביו לאשויי ולא לשאר דבר ונוהג  כמף כדמפרש בגמ׳ [
 עליו כל דיני אבילוח מקצמ יום אמד משא״כ בנשיא בשליצמ כשף לנשיא לכבוד הנשיא
 ולא מדין האבילות. הרמב״ס ז״ל(פ״ט מהל׳ אבילות ה״ג) כתב על נשיא ועל רבו שמגלה
 את לבו. וליתא דהא קריעה טפת ילפינן מדוד ויתזק דוד בבגדיו ואותה קריעה הימה

 על נשיא. הרמב״ן ז״ל:
ד [דף כ ע״ב] אמר רב אשי לאמימר קריעה מעומד מנא לן דכמיב ויקס איוב  מ
 ויקרע את מעילו [דף כא ע״א] וללמא מלמא ימירה הוא דעבד אלא
 מהבא ויקם המלך ויקרע את בגליו אלא מעמה ועמל ואמר לא תסצתי לקתתה הכי נמי
 והא תניא בין עומל בין יושב כין מוטה תליצמו כשירה המם לא כמיב ויעמול ויאמר
 הכא כתיב ויקם ויקלע. לעיל(לף כ:) אמימר שכיב ליה בר בדה קלע עלויה אתא בדה
 קלע באנפיה אילכל למיושב קלע קם קלע מעומל וכתב הראב״ל ז״ל נהי ללכתתלה
 בעי מעומל מנ״ל לבליעבר לא יצא מיושב ותירץ מלמני ביה בלול ואיוב ואע״ג לאמרינן
 באיוב ללמא מלמא ימירא הוא לעבל היינו לענין זה ללא הוה ילפינן מינה אי לאו לאשכתן
 בלול אבל השתא לכתיב קריעה מעומל גם בלול ילפינן ממלוייהו לעכב אי נמי איכא
 למימל לאמימר אתמיר אנפשיה ע״כ וכן נראה שהרב אלפסי ז״ל סבר שאם קרע מיושב
 יצא מלהשמיט עובלא לאמימר וה״ל יצתק גיאות ז״ל כסב שאס קלע מיושכ לא יצא
 ויתזור ויקרע מעומל וכן נראה להלמב״ן ז״ל להא כמליצה ללא כמיב ויעמול ויאמר
 כעינן לכחחלה מעומל כלקחני בין יושב בין מוטה חליצתו כשילה משמע בליעבל אבל
 לכחחלה מעומל [ה] וכן מניא בספרי ועמל ואמל מלמל שאין אומר לברים אלא בעמילה
 וכן עיקר שאילח רכ אשי לפי שראה אח אמימר שמזר וקרע מעומל וא״ל קליעה מעומל
 מנ״ל אילימא משום לכמיב בה עמילה והלא מליצה לכמיב ביה עמילה ואין כמשמע אלא
 להתחלה אבל בליעכל אין עמילה מעכבח ומשני המם לא כמב ויעמול ויאמר הכא כמיב
 ויקס ויקלע ועיכובא נמי משמע: [דף כב ע״נ] מ״ל על חכם חולץ מימין ועל אב ב״ל
 משמאל ועל נשיא מכאן ומכאן ומללא קמני על אביו ועל אמו מהיכן חולץ ש״מ רצה
 מכאן חולץ רצה מכאן חולץ רצה שחיהן חולץ וכן לבו שלמלו חכמה אם רצה חולץ שמיהן
 דחניא (סנהדרין לף סח.) מעשה וממ ר׳ אליעזר ומלץ עליו לבי עקיבא שמי יליו והיה

 מכה על בשרו והדס שותת והיה קורא אבי אבי רכב ישראל ופרשיו:
 מה ת״ד מכס שממ ממ מדרשו בטל פירוש סופדים אומו כל ז׳ ואשר ההספד אין

 הגהות הב״ח א דתנן במתני׳ ולקטעה ט׳ בנשיא לחליצת כפף נו׳ ועל רבו על שמגלה:

 קרבן
 [א] אינו קורע אלא העליון. והא לכמיב וימזק לול בבגדו ויקרעם שאני התם שהיה על שמועות הרבה
מ הממיר על עצמו ״  כלכשיב על שאול ועל יהונחן ועל עם הי. אע״פ שבאו השמועוח בפעם אחמ מ
 לכבולס וקרע על כל שמועה לחוד וזהו הרמז הקרי והכחיב הכחיב בבגדו שלא קרע אלא בגל אחל
ד בבגדו. שקרע ג׳ בגליו על שלשה שמועומ הרעוח ה׳ יצילנו: נג] וכן תניא באבל רבתי. ק  העליון. ו
 שם. והטור כמב שרטנו מסכים ללעמ הרמב׳׳ן והב״י ממה מאין יצא לו. מלבל שסוגיימ רטנו מה שהביא
 באחרונה הסכמה אצלו. אך בפסק הזה א״צ לפני׳ להראב״ל כתב יראה לי וכהרמב״ן אימא להדא באבל
 רבמי: ןג] מכלל דלת״ק אינו קורעה כלל. והא לקמני אינה מעכבמ כלומר אינה מעכבח בגילוי הלב:
: ו ו לאהו״. כלמניא לקמן לף כ״  ה״נ לאמויי דמניא בממנימא: [ל] ורבו שלמדו הכמה הושווה לאבי

 א) וכן לנשיא נשיאה שביב אמר ליה ר3 חסדא כצ״ל. וגוי״פ) ב) נ״ל שזה לשון הרא״ש הוא, ודברי עצמו הם שהוסיף על מ״ש הר״א, כי לא מצאתי לחז״ל שם כדברים האלה, גם לא בגמרא שלנו שהועתק [ענינו] משם כי לא נזכר רק שקורין
 שבעה כללעיל, והיינו ולאי בשנת, כמ״ש בסי׳ לגמרא כס״ד, ובכן יובן לשונו ממשך, ללייק הר״א וכתב והא ללא נקט שני וחמשי, וצ״ל ללא נקיטנהו בהליא, ונקט בשבת. רענ״ן) ג) נ״ב אף לבדנריס שבצנעא נוהג, צ׳׳ל דהר פרהסיא דכל שאינו
 אבל הולך לבית הכנסת גס אין ט איסיר כ״כ ואינו מעיקר הדברים הנוהגים נאכל דהא כתג גש״ע סי׳ שצ״ג ס״ג דנוהגין לילך גג׳ והי לגהכ״נ ע״ש. (הסל״מ< ד) נ׳׳ב אף דסריעת הראש סובה. צ״ל דס״ל כר״י לאס מנעלים ברגליו מנעלים

 מוכחים עליו ומוחר געטיפח הראש, ע״ל דין כ״ו [וכ״כ הגר״א ביו׳׳ד סי׳ ח׳ סק׳׳ג].(מ5ל״מ) ה) נ״ב הא דלא פשיט מכאן ר״פ למנודה אינו חייב בעטיפת הראש. י״ל דשגמ שאני גס היה עושה כן לסימן לידע שהוא מנודה וק״ל.(יופל׳׳י!)
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 שלישי מועד קטן אשד
 ע״א

 נא ירושלמי (כפרק זה הלכה ת) על כל המתים אסור לילך בסחולה עד ל׳ יוס על
 אביו ועל אמו עד שיגערו בו מכיריו ויאמרו לו צא עמנו ומיירי כשהלכו לסתורה
 לארץ מרסקים כשיירא דאיכא פרסום וכעין שמממ מריעוש אכל כל שאר משא וממן שרי

 לאמר שכעה:
 נב', אין לו בנים מומר לישא אשה לאלמר מפני ביטול פדה ורביה וכמה בנים יהיה
 לו ויהיה אסור לישא לאלמר כדמנן בפרק הבא על יבממו(דף סא:) לא יבטל אדם
 מסריה ורכיה אא״ב יש לו בניס כש״א כ׳ זכרים וב״ה אומרים זכר ונקכה שנאמר זכר
 ונקבה בראם וקי״ל כב״ה [כ] ואס היו לו בניס וממו [ל] והיו להם בניס כבר קייס פריה
 ורביה דמ״ר (שם סב: ע״ש) בני בנים הרי הן בבנים ל״ ש ברא לברמא ולא שנא ברמא
 לברא או ברמא לברמא או ברא לכרא ככולהו קיים פריה ורביה ודוקא מרי ממד אבל

 מרי משד ברא לא:
 נג ת״ד כל ל׳ יום לגיהוץ אחד כלים חדשים ואתד כלים ישנים יוצאין מתתת המכבש
 רכי אומר לא אסרו אלא כלים שדשים נלכד ר׳ אלעזר כר׳ שמעון אומר לא אסרו
 אלא כלים חדשים ח) לכנים וקי״ל כר׳ אלעזר בר׳ שמעון דהא רבא נפק בהימניימא
 רומיחא סומקחא חדתא כר׳ אלעזר בר׳ שמעון. כחב הראכ״ד ז״ל כל ל׳ יום לגיהוץ פי׳
מ] כין כלי צמר בין כלי פשמן וכן מפורש כירושלמי (פרק זה  ללבוש כלים מגוהצים [
 הל׳׳ה ושי) ואע״פ שאמרו [נ] במס׳ מעניש (דף כט:) כלי פשמן אין בהם משוס גיהוץ
 הרי אמרו אסור ללובשן בשבח שחל משעה באב להיומ במוכה נש] וכשהמירו כלי פשמן
 לא החירו אלא לכבס ולהניח מה שאין כן בכלי צמר דאפילו לכבס ולהניח אסור
] כדאיחא המס נפן והכא גכי אכל מוחר לכבס חוך ל׳ ולהניח ולא אסרו אלא ללכוש ע ] 
 והכי אימא באבל רבמי(פ״ו) לגיהוץ כיצד אסור ללבוש כלים מגוהצים. אלו הן המגוהציס
 כלים היוצאין מחחמ המכבש ומומר בפנדא ובפסקי׳ ובאנפיליא ובכובע של ראש אע״פ
 שהן מגוהצים ומוחר להוליך כלים לגיהוץ מוך ל׳ מהך בריימא דהכא ומההיא דאבל רבמי
 משמע דאין גיהוץ אסור אלא בכלים שנומנים אומם משש המככש אחר הגיהוץ אכל כלים
 שאין עומדין תתת המכבש אחר הגיהוץ מומר ללובשן מוך שלשים שאין הנאמ גיהוץ אלא
 בכלים שכובשין אותן במכבש אשר הגיהוץ. וקי״ל כר״א כר׳ שמעון דאמר לא אסרו אלא
 בכלים שדשים היוצאין מחחמ המכבש [צ] נמצא שאסור ללבוש חלוק של פשתן שתתך אותו
 מידעה של פשחן או שחחך אוחו מידעה של מגרים שזהו ודאי יוצא ממממ המכבש
 שאין המגר מניח אח ידעוחיו ללכח לכאן ולכאן להשקפל או שמא יש לומר כיון שממכו
 מן היריעה והמייט מופרו הא הולך לכאן ולכאן ואינו מקפיד עליו כלום כבר יצא ממורמ
 מכבש וכלים חדשים שיוצאין מחשמ המכבש שאסולין כגון טליח וסדין אי נמי כגון שחפרן
 חחלה ונחנן לכובס לכובשן אחר הגיהוץ. עוד נראה לי כמו שאסור ללבוש כך אסור להציע
 תתתיו ועליו בלילה שאין הלבישה דוקא אלא הנאמ הגוף וא״מ שמא הנאח הראיה עם
 הנאת הגוף אסרו אבל סדין בלילה הגאמ הגוף איכא ראיה ליכא אס כן ביום נמי משכתת
 לה היתר אם ילבש אותם תתת בגדים אתרים שלא יראו אותם אלא ודאי הנאת הגוף
 הוא העיקר וכירושלמי(הלכה ש) מפרש שעל אביו ואמו אסור ללבוש כלים מגוהצים עד
 י״ב שדש ובאבל רבמי(פ״ט) עד שיגיע הרגל ויגערו בו שבידו ע״כ דברי הראב״ד ז״ל
 והרמב״ס ז״ל(פ״ו מהל׳ אבל ה״ד) לא הזכיר מכבש כלל כי הוא רצה לומר דמכבש לא
 קא־ אלא אישנים אבל מדשיס לא בעי מכבש ובגמרא דידן לא מצינו סילוק בגיהוץ בין
 גיהוץ דאביו ואמו כין גיהוץ דשאר ממיס וכ״כ הרמב״ס ז״ל (שם) דגיהוץ מומר על
 אכיו ואמו אחר שלשים יוס ומיהו אע״פ שלא נמצא כגמרא דידן כיון דאימא בירושלמי
 ובאבל רבמי אין להקל בדבר וסמכו נק] אהא דגמדנן גיהוץ ממספורמ ומה שהזכיר רגל
 גבי גיהוץ משוס דברגל דרך ללבוש כלים מגוהצים וקודם הרגל אינו ניכר שמניש משום
ל] מניא כאכל רכמי (פ״ז) כל ל׳ יום אסור  אבילוח אבל חספורמ ניכר שהכביד שערו. [
 בתספורח אשד ראשו ואחד זקנו ואחד כל שער שיש בו ואשה מומרמ בנטילח שער לאחר
 שבעה ט) וגרסינן בפרק החולץ(דף מג.) בענין רבי יוסי אומר בל הנשים יחארסו חוץ
 מן האלמנה מפני האיבול וכמה איבול שלהן שלשים יום אמר רב חסדא ק״ו ומה במקום
 שאסור לכבס ולספר מומר לארס שלשים יום של איבול שמומר לספר ולכבס אינו דין
 שמוחר לארס וש״מ שהאשה מוחרח בנטילח שער [שן כדקמני באבל רבשי [מ] וכן כמב
 בה״ג י) דאשה מוחרמ בנטילמ שער וקשה לדברי האלפסי [א] דאי אשה מומרמ בנטילמ
 שער לאשר שבעה דלמא שדא נמי בשבמ של ט׳ באב ועוד דנטילמ שער שממיר באבל
 רבתי באשה היינו ע״י טיפול סיד כדי שלא תתגנה על בעלה ן3] ומספורמ לא שייך

 נתנאל
 כלי צמר ומטעם שפירשחי: [צ] ה״ג נמצא שאסור ללבוש חלוק של פשחן שחחך אוחו מידיעה של חגריס:
 נק] אהא דגמרינן גיהוץ מתספורת. מה סספורת ל׳ יום ה״ה גיהוץ וא״כ מיניה מה חספורמ על אביו
 ואמו עד שיגערו בו חביריו ה״ה לעני! לבישת כלי גיהוץ ג׳׳כ זמנו הוא על שיגערו בו חביריו כלמסרש
״ף המה: ה״ג ושמעש מינה שהאשה: ןש1 כדקתני כאבל  ואזיל: [ל] תניא באבל רבתי. לברי רי
״ף באבל רבתי. וזה אינו בגי׳ שלפנינו: [ת] וכן כתב בה״נ. עיין מיס׳ יבמוח שם:  רבתי. ע״כ לברי רי
 [א] דאי אשה מותרת בנטילת שער לאחר שבעה כוי. וכ״ח לוקא כשלשים אשה מוחרמ משוס ניוול
 משא״כ גכי ט״כ לליכא משוס ניוול א״כ פשיטא קשה מאי ק״ו לעולם אימא לך שלשים של אכל חמורין
 משבח של ט״ב וכיבוס לאשה לאו משום קולא וחומרא הוא אלא החס היינו טעמא לשרי לאשה לספר
:  ולכנס לאחר שבעה משום למנוולא וגבי ט״ב אסירא לליכא ניוול וכ״כ בחירושי רשב״א בשם הרמב״ן
 [3] ותספורת לא שייך להזכיר באשה דמנדלת שעד. ויש ללקלק מזה אמ״ש רבינו בפ״ק לכחובוח סי׳
 ו׳ וו״ל רחספורת וגיהוץ אינו נוהג כא״א כלי שלא תתגנה על 3עלה. וצ״ל לחספורת להתם לאו לוקא

 אלא קיפול המירו לאשה משוס כלי שלא תתגנה על בעלה:

 כ ר־יני ואלו מגלחין פרק
 דף כג

 באבל והרמב״ם ז״ל(פ״ו מהל׳ אבל הלכה ה) פסק כרבנן ומיסתבר דהלכה כרבי יהודה
 דמיקל א) וכן הסכים הרמב״ן ז״ל ויש שהיו רוצים לומר שאס ממה אשמו קודם ר״ה
 שישא אחרח אחר הסוכומ דקי״ל דר״ה ויוה״כ כרגלים ולא מיסמכר כלל ב) דהא דהצריכו
 להמתין ג׳ רגלים לאו משום תוספת אבילות אלא ג) כדי שחשכש וחשקע הראשונה מדעחו
 בשעה שהוא עם השניה כדתניא (נדרים דף כ:) ולא תתורו אשד לבככס מכאן אמר רבי
 (נתן) לא ישתה אדם בכוס זה ויתן עיניו בכוס אחר וא״ר ד) אלעזר לא נצרכה אלא
 לשתיהן נשיו הלכך צריך הרמקמ זמן ואין ר״ה ויוה״כ כרגלים בדבר זה אלא קבעו הזמן
 ברגלים אע״פ שאין הרמקמ הזמן שוה בהן מ״מ שמתת הרגליס מסייעח לשכחה מדעתו.
 ירושלמי בפ׳ החולץ (הלכה יא) תוץ מן האלמנה מפני האיכול וכמה איבול שלה ל׳
 יום הדא דמימא בנשים אבל באנשים ג׳ רגליס בשיש לו בנים אבל אין לו בנים מיד כשיש
 לו מי שישמשנו ה) אבל אין לו מי שישמשנו מיד וכשאין לו בנים קטנים 0 אבל אם היו לו
 כנים קטנים מושר מיד כהדא שממה אשמו של ר׳ טרפון ובעוד שהוא בבימ הקברומ
 אמר לאשומה לכי וגדלי למי אשומך אע״ס שכנסה לא הכירה עד שעברו ל׳ יום: בבלי
 מעשה שממה אשמו של ז) ר׳ יוסף הכהן ואמר לאתותה בבית הקברות לכי ופרנסי בני
 אמומך אעפ״כ לא בא עליה אלא לזמן מרובה וכמה זמן מרובה אמר רב פפא שלשים
 יום. כמב הראב״ד ז״ל דוקא מי שנושא אשה לפרנס בניס קטנים אכל מי שנושא אשה
 לבנים מפני פריה ורמה מומר לישא אומה ומומר לבא עליה לאלמר דאל״כ למה ישאנה
 לאלמר וכן מה שאמרו נושא אדם אשה במוך ל׳ יום מפני שאין לו מי שישמשנו כדאיתא
 בירושלמי בפרק החולץ גס הוא אסור לבוא עליה עד לאחר ל׳ יום וכן פר״מ ועוד היה
 אומר ר״מ הא דאמרינן הניסה לו בנים קטנים מותר לישא לאלתר מפני פרנסתן לאו
 דוקא לאלשר אלא לאשר ז׳ ימי אבילומ והא דקאמר שאמר לה במת הקברות צאי ופרנסי
 אמ בני אמומך לא הימה זו כניסה אלא שידוכים בעלמא אבל לא כנסה אלא לאתר ז׳
 דבמוך ז׳ אסור לכנוס כדמוכת כפ״ק דכמובומ (דף ג:) דקאמר מי שהיה טבמו טבוש
 ופמו אפויה ויינו מזוג וממ אביו של חמן או אמה של כלה מכניסין אח המח לחדר ואמ
 התתן ואח הכלה לחופה ובועל בעילמ מצוה ופורש ונוהג ז׳ ימי המשחה ואח״כ נוהג ז׳
 ימי אבילות ומסיק התס דוקא אמו של תתן או אמה של כלה דליכא איניש דטרת אכל
 איפכא לא ומסתמא איירי במי שאין לו בנים כיון דאביו צריך לטרומ בסעודמו והוא
 בעצמו לא אס כן איירי בבחור שלא נשא עליין וקאמר איפכא לא אלמא לאסור לכנוס
 כמוך ז׳ ומצאמי כמוב בשס ליצב״א ז״ל למה שאמר לה בביח הקברומ צאי ופרנסי בני
 אמומך היא הימה מיסמ מופה והך עובלא להכא היינו לאמדנן בפלק טבול יום (לף
 ק.) מעשה מוסף הכהן שמחה אשמו בעלב פסח וקי״ל שעה אחמ קולם הלגל בטלה
 גזירח ז׳ והוה ליה כלאחר ז׳ והיה מומל ליכנס והא למניא במסכמ שמחות (פ״ז) בל״א
 בזמן שיש לו מיס אבל אין לו בנים או שיש לו כנים קטנים מושר לישא אחר ל׳ יום והכא
 שרינן לכנוס במוך ל׳ צריך לומר להאי לישא לקמני היינו נשואין גמורין בבעילה אבל
 במוך ל׳ אסור לבעול ואי מיקשי לך לפל״מ ולאב״ל לאמרו מי שאין לו בנים מומר לכעול
 מוך ל׳ יוס י״ל למלחא לפסיקא נקט לחרוייהו נישואין לאחר ל׳ יום ולעולם מי שאין
 לו בנים מוחר לבעול חוך ל׳ משוס פריה ורמה כי היכי לשדנן מיסמ חופה מוך ל׳ יום
 למיסח החופה היא השמחה: מסקנא למלמא ממה אשמו ויש לו בנים גלולים לא ישא
 אשה על רגל שלישי אין לו בניס נושא ובועל אחר ז׳ יש לו בנים קטנים וכן מי שאין לו
 מי שישמשנו נושא לאמר ז׳ ועל כל המשים נושא ומעל לאחר ל׳ וכל הא לשדנן באבילוח
 שאל מתים הוא הלין נמי באמלומ אביו ואמו ללענין אבילות למוך ל׳ אין שילוק בין אביו

 ואמו לשאר הממיס:
ט ר״ת ז״ל התיל לאשה שהימה משולכת ומש אשיה לאשר הזמנמ הקרובים סמוך  מ
 לשופה שמכנס למופה מוך ל׳ יוס משוס פדה ולמה לבעל מאשר שלא ישא אשה
 זו לא ישא אמלמ ושמא אפילו אם לא הימה משולכמ היה ממיל מאתל שהיה תפץ בה
 יומל מכאתלת כלאשכתן ביוסף הכהן למישתדא איהי משוס פלנסמ בניו אע״פ שהיתה
 אבילה מאמומה ומיהו איכא למימר לפי שמלממת על בני אמומה יומל מאמלמ והא
 לאמל בסלק השולץ(לף מא.) רבי יוסי אומר כל הנשים ימארסו מוץ מן האלמנה מפני
 האיבול ולא קמפליג בין נישאמ למי שיש לו בנים ובין נישאמ למי שאין לו בנים שאני

 המס שצריכה להממין ג׳ שלשים משוס הבשנה:
 נ כתב לבינו אבי העזד הא לאמל על אביו ואמו אינו נכנס לממ השממה על י״כ

 שלש אס הימה שנה מעובלת סגי בי״ב מלש מלקתני י״ב שלש ולא קמני שנה:

 קרבן
 ןנ] ואם היו לו בנים. היינו זכר ונקבה: [ל] והיו להם בנים. היינו דומה לבנים ראשונים אבל במוס׳
. היינו  יבמומ משמע אפילו שני זכרים מהני כיון שבאו מנקבה וזכר: ןמ] בין כלי צמר ובין כל• פשתן
: [נ] במםכת תענית דף ב״ט וע״ש במ״ש רבינו ן  כלי צמר לבנים להא בצבועין קי״ל כר״א בר׳ שמעו
 הטעם בסי׳ ל״א: נס] וכשהתירו כלי פשתן לא התירו אלא לכבס ולהניה. והא לקאמר בסרק החולץ
 ומייחי בסמוך לשבוע שחל ט״ב אסור בכיבוס ע״כ איירי בכלי צמר ועל זה קאמר המס רבאיבול שרי ש״מ
 רבאיבול אפילו כלי צמר לכבס ולהניח מוחר. ללוקא ללבוש אסור בין בכלי צמר בין בכלי פשמן משוס הנאמ
 הגוף. משא״כ בלכבס ולהנימ וגבי ט״ב היינו טעמא לאסור אפילו לכבס ולהניח לשאני אבילות לרבים יש
 להחמיר טפי להוי לבר פרהסיא וכמ״ש חוס׳ בפ׳ החולץ ל״ה שאני ע״ש. ועיין מ״ש רבינו בס׳ במרא
 לחעניח סי׳ ל״א וכלי פשחן לשרינן לכבס ולהניח ללא נראה כעוסקים ליפות עצמם כי הס כלי זיעה
 ומחלכלטס כמו לאמרינן בנלרים לף פ׳ וס״א לכל חייחס זה כביסה להד צרכי גוף. ומש״ה הראב״ל לענין
׳ לכבס ולהניח חד  אבל בכלי צמר נמי אינו אוסר אלא ללבוש. וכ״כ הטור בשס הראב״ל להליא לכלי צמר מי
: [ס] והכא נב• אבל מותר לכבס תוך שלשים ולהניה. אפילו י ״  גבי ט״ב: [ע] כדאי׳ התם. בשם ר

 א) גס׳ חורח האדס דף ס״ד ע״ג. (>!מ״ש< ב< אלא כדי שחשחכח הראשונה. לא הבינוחי טעס זה, והלא נושא אדס כמה נשים אפילו בשמי שבועות, ואס בחייהן אין מניעה מחמח זה כ״ש לאחר מימה, ולא הוצרכנו להזהיר שלא יחן עיניו בכוס
 אחר, אלא בכוס חי, ודיו באזהרה על שעת חשמיש בלבד, אגל לא מנעו נשואי אשה על ראשונה, ועמ״ש בס״ד ני״ד סימן שצב. (יעג״ן! ג) נ״ג ל״נ דא״כ [אמאי] לא אסרו לישא 3׳ נשים והרי אף א0 היו לו ב׳ נשיס ומחה אחח אסור לישא אחרח
 עד ג׳ רגלים והלא משמש עם זו שיש לו ולא חיישינן שיזכיר הראשונה. אלא כמו דהחמירו ככבוד אביו ואמו בכמה דברים עד יב״ח כמו כן באשתו שהיא כגופו החמירו וצריך לכבדה יותר מגופו שישהה לכבודה ג׳ רגלים כדי שלא ישכח אהבמה
 מיד [ואפשר שזהו כוונח החוס׳ (כג.) ד״ה עד גטעס הראשון]. >תפל״מ) ד) בגמ׳ שלפנינו איחא רבינא. >גרי״פ) ה) בשו״ת גליא מסכמ סי׳ י״ב מסיק דהכוונה הוא על אשה דשימיש האמור כאן היינו תשמיש המטה. ולא מחוור כלל, דא״כ הל״ל
 שתשמשנו גל״נ. (>־ש״ש< ו) נ״ל הכא ודאי לאו דוקא נקט קטניס לר״א, אלא אפילו גמד קט! סגי, ונקט קטנים לרגומא אף שמקצמס ראויים לשמש לקצתם. >יענ״7) ו) גגמ׳ וכרי״ף ליחא חי׳ ר׳. (גרי״פ< ח) כלים חדשים למיס גלכד כצ״ל. ק״נ. >גל־ון)
 ט) עי׳ מיס׳ לעיל יח. ד״ה וגגנוסטרי. (גיי״פ) י) נ״ג וצ״ע דבפ״ק דכחוגוח דין ו׳ פסק דאין נוהג דין ל׳ כא״א כלל ע״ש, וצ״ל דהא דמשמע מרי״ף דאסי׳ אלמנה מוחלח דהא גהחולץ אאלמנה קאי ואמר ל׳ של איגול שמותר לספר כוי, משמע

 שהיא מוחרח לספר, אזה פליג ודו״ק. (מפל״מ)
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י כא ש  רבעו ואלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן א
 ע״כ

 מוטל לפניו כיון שאין עליהם לקוברו [מ] ומ״מ לא נלמיהו לנחייאשו מלקוברו שיחול
 עליהם אבילות מעמה [נ] כמו כהרוגי כישר דהשם נשייאשו מלקוכרן ככמ מלכוח וכן
 כדכיתהו דר״א כר״ש (נ״מ דף פד:) כיון שלא היה עומד לקכור חלה עלי׳ אנילומ
 דסמ׳יממ הארון הוי כמו סתיממ הגולל אבל כנדון זה לא נמייאשו לגמד לקוברו והיו
 מקוים כישועש השם שיערה ממרום רוח המושל לחמו לקכורה כדמיס מועטים הלכך
 אבילות לא חלה על הקרובים ואוננים לא הוו להו כיון דאין יכולין להמעסק בקבורמו
 ואפי׳ למאן דאסר משמיש המטה כשכמ למי שממו מוטל לפניו הכא שרי אפילו בחול
 דהשם למשר מוטל עליו לקוברו וגס נשבש הוא שומרו ומדכר ומפקח כצרכיו ואף להששיך
 על התחום אכל הכא אין להם החעסקומ כלל בקבורמו ודמיא להא דאמרי׳ בירושלמי
 (הלכה ה) דממ שמפנין אומו מקבר לקבר שהיה כדעמו מחחלה לפנוחו דאין מונין לו
 משיסמס הגולל הראשון ב) אלא משיסמס הגולל השני ומסממא כשנקבר כקכר הראשון
 פסקה האנינומ [p] וגם קרובי הממ שהם בבימ האסורים אין עליהס דין אנינומ כיון
 שאין יבולין להחעסק בקבורמו ואמרינן נמי בירושלמי(שם) דמי שממו מי שנמסר לרבים
 אוכל בשר ושומה יין נמסר לכמפיס כמי שנמסר לרבים ג) ומשמע אע״פ שלא יצא מפחח
 כימו דאי כשיצא מפתת ביתו ותלה עליו אבילות לא היה לו להזכיר אכילמ כשר ושמייש
 יין אלא לומר שתלה עליו אבילות בכפיית המטה ופשיטא שאבל מומר בבשר ויין דעיקר
 תנתומי אבילות כיין כדכתיב תנו שכר לאובד ויין למרי נפש אלא ודאי מייד בשלא יצא
 מפתת הבית ואכתי לא תל עליה אבילות ואפ״ה פסקה ממנו אנינומ כיון שנמסר לרבים
 ואין מוטל עליו לקוברו יומר אלא על רבים מוטל וכ״ש במי שהוא בבימ האסורים שאין
י ז״ל כשנפטרה אמו הודיעו לר״מ אשיה שהיה דר במקום ״  עליו דין אנינומ כלל וכשב ר
 רתוק משם ואכל בשר ושמה יין קודם קבורה ואמר לנו טעם מאתר שיש לה בעל שהיה
 ממעסק בקבורמה אינו אסור בבשר ויין כיון שאינה מוטלת עליו כדברי הירושלמי
) ואיני יודע אם היה רבינו מיקל בכך אם היה כעיר עמה ע״כ ונראה לי סברא תלושה טי ) 
) דא״כ אחי המש יאכלו כשר וישמו יין כיון דמיו יורשין ממונו מייבין בקבורתו  וקלושה י
 אלא ודאי לא פלוג רמן אלא כל המחאכלים ממאוננין וכולן קרואים מוטל עליו לקוברו

 ואפילו אינו כעיר דלא כעינן מוטל לפניו:
] וכן אירע מעשה כמגנצא שיהודי היה הולך כדרך כקרון ויהי כדרך ויקם עליו ע  נו [
 הקרוני ויהרגהו וזה היה בראש שדש ה) שבט ובגו שפשו בכל הדרכים ימים רמס
 ולא מצאו ובר״ח אדר בא לפני רבינו אליקיס בר׳ יוסף ז״ל ושאל לו כדמ מה לעשוח
 ואמר לו למנומ שבעה ושלשים מר״מ אדר ואילך מהא דמניא באבל רבמי(פ״ב הל׳ יג)
 מי שנפל מס או שטפו נהר או שאכלמו שיה אין מונעין מהן כל דבר מאיממי מונין
 להם משנמייאשו מלבקשו ומו גרסי׳ בירושלמי(הל׳ ה) רבי חלבו י) של יום שמיני בשכמ
] מפשר בשגררמו שיה פ  ערב הרגל מגלח בע״ש היאך אפשר דאם כן נקבר בשבמ [
 ונתייאשו בשבמ מלבקש ולשבת אשרמ הוי יום שמיני של האבילומ דשלה משעה שנמייאשו
 מלבקשו אלמא שעמ יאוש כשעמ קמרה ויש שנמלקו עליו ואמרו דדוקא היכא דנתייאשו
 תוך שלשים אכל לאתר ל׳ יום הוי כשמועה רתוקה ואינה נוהגת אלא יום אמד והביאו
 ראיה מהא דאמרינן כאמה לו שמועה כתוך הרגל ולאשר הרגל נעשית רתוקה אינה
 נוהגת אלא [5] יוס אתד ור׳ אלעזר בר נמן ז״ל שמנו אומר דלא דמי דהמס גבי שמועה
 רתוקה היינו טעמא דמשעת קבורה תלה עליו תיוב אבילות ואע״ג דלא ידע בל שלשים
 יום קרוין אבל דגרסינן מרושלמי (הלכה ה) ויממו ימי ככי אבל משה ימי אלו שבעת
 ימי אמלומ בכי אבל אלו שלשים יום וכשנודע לו במוך שלשים יום של ממ של עליו אבילוש
 גמור ומונה מיום שמועה שבעה ושלשים ואס נודע לו לאתר ל׳ אין עליו אבילות אלא
 יום אשד ואסמכוהו רמן אעצרמ שהוא יום אשד הלכך ז) כשישמע ברגל הואיל ורגל לא
 נהיגא ביה אבילוח הוה ליה כשמע אחר הרגל שהוא שמועה רחוקה לאחר שכלו שלשים
 ימי אכל ואינו נוהג אלא יום אשד אכל היכא שנפל לים או אבלחו חיה שלא נקבר הוי
 כל הימים שלא נחייאשו כממו מוטל לפניו לקוברו שהרי ככך הוא עסוק וכ״ז שממו מוטל

 דף בג
 להזטר באשה דמגדלח שער כלילימ ועוד הקשה הרמכ״ן ז״ל דהל״ל נג] שאסורה לספר
 ולכבס ומומרמ ליארס א) וגמ ל׳ יום של איבול היה צריך להזכיר שמומרמ לספר ולכבס
 דמניא האשה מוחרח מטילח שער לאשר ז׳ שאין הדבר ידוע ופשוט כל כך להקשוח
 סחס בלא הזכרח הכדיחא ורש״י לא גרס החס לספר אלא לכבס והכי פירוש שאסור
 לכבס שבמ של ט׳ באב דאסורין ללבוש כלים מכובסים [ל] אפילו ישנים ואפילו אינם

 מגוהצים ל׳ של אימל דאינס אסורים אלא בכלים מדשיס מגוהצים וכן עיקר:
ף בג ע״ב] ת״ר מי שממו מוטל לפניו אוכל בביח אחר אין לו מח אחר אוכל ד ד [  נ
 בביש שמרו אין לו ממ שמרו עושה משיצה ואוכל אין לו דבר לעשות
 משיצה משזיר פניו ואוכל ואינו מיסכ ואוכל ואינו אוכל בשר ואינו שומה יין ואין מברך
 ואין מזמן ואין מכרכין עליו ואין מזמנין עליו [ה] ופטור מק״ש ומן המפלה ומן המפילין
 ומכל מצומ האמורומ במורה וכשבמ מיסכ ואוכל כשר ושומה יין ומכרך ומזמן ומכרכין
 עליו ומזמנין עליו וחייב ככל המצומ האמורומ כמורה רכן גמליאל אומר ממוך שנממייכ
 כאלו נממייכ ככולן. מי שממו מוטל לפניו מסיק בפרק מי שמחו (דף ימ.) לאו דוקא
 מוטל לפניו אלא כל שמוטל עליו לקוברו כמוטל לפניו דמי. אין מברך פי׳ כרכמ המוציא
 ואין מזמן פי׳ אין מכרך כרכמ המזון ואין מכרכין עליו ללא מימא הוא אינו מכרך אכל
 אחרים יאכלו עמו ויברכו עמו כרכמ המוציא ויזמנו ויצא הוא כשמיעה ש קא משמע לן
 דלא צריך. רש״י פירש כמסכמ כרכומ (דף יז:) אין מכרך אין צריך לכרך כרכח המוציא
 משמע שאס רצה לכרך הרשומ כידו ולא משמע כך כפרק מי שממו (שס) ש דקאמר
 המם הכא מוץ לארבע אמומ נמי אסור אלמא דיש כדבר איסור וי״א דהא דמשמע דאסור
 לכרך היינו כשצריך לעסוק בצרכי הממ אכל אס ככר עסק [ח] או שיש לו עוסקים אחרים
 יכול לברך ובירושלמי לא משמע הכי דגרס המס (הלכה א) אינו אוכל כל צרכו ואינו
 אוכל כשר ואינו שוחה יין ולא מכרך ואס כירך אין עוגין אמן אחריו ואשריס שכרכו אין
 עונה אמריהם אמן וכעניימ אמן אינו ממכטל מצרכי המח ואפילו הכי אסור עוד אמדנן
 כפרק מי שממו(דף יט.) אין הממ מוטל לפניהם הס יושמס וקורץ והוא יושב ודומם
 ואינו עוסק כצרכי הממ מדקמני והוא יושב ורומס הוא יכול לכוין כפסוק ראשון של
 שמע קאמר דאין קורא הלכך נראה שאסור להמפלל כל מי שמוטל עליו לקוברו והיינו
 אומם שממאכלים עליו וכ״מ מרושלמי דגרסי׳ התם מני אם רצה להחמיר על עצמו אין
ט] מפני כמד הממ או משום שאין לו מי שישא משאו מאי בינייהו כגון שיש  שומעין לו [
 לו מי שישא משאו אי תימא מפני כמד המת אסור אי תימא מפני שאין לו מי שישא
 משאו הרי יש לו מי שישא משאו [ין והמניא פטור מנטילמ לולב!כ] מפשר במול והמניא
 פטור ממקיעמ שופר ומה אימ לך למימר בשול ולא מו״ט א״ר שנינא מטון שהוא זקוק
 להששיך על הששוס להביא לו ארון ושכריכיס כמו דמנינן ממן(שכמ דף קנא.) מחשיכין
 על התשום להביא לו ארון מכריכים כמי שנושא משאו דמי ןל] מיהו בהא פליג ירושלמי
 אגמרא דידן דמשמע השם דאפילו בשכמ כיון דמחשיכין על התתום להביא לו ארון
 ומכריכין דשל עליו אמלומ והכא אמרי׳ דכשכח חייב ככל המצומ האמורוח בחורה וה״ה
 מו״ט וי״א דגמרא דידן איירי כשחריח והחם איירי לעמ ערכ דשייך אז למימר דמחשיטן
 על החחוס ולא בשחריש ול״נ דלא קשיא דודאי כשיל שיכול לעשומ צרכי המח אע״פ
 שאינו עסוק יש עליו דין אנינומ מפני כבודו של מח שיהא לכו פנוי לששכ על צרכי המח
 ויעסוק כהן חמיד אכל כשכש ויו״ט שאין יכול לעסוק לצורך הממ אלא להששיך בעלמא
 דוקא כשעה שהוא מחשיך פטור אכל כל היוס חייב והא דקחני פטור מחקיעח שופר
 היינו בשעה שהוא מחשיך ולישנא משמע הכי מטון שהוא זקוק להששיך משמע כשעה
 שהוא עסוק להחשיך וכיו״ט שני דנקכר ע״י ישראל כחול שויוה רבנן ונוהג דין אנינוח
 ומו״ט ראשון אס רוצים לקוברו בו כיוס ע״י עממין כיון שהוא צריך להמציא להם צרכי
 הארון וחכריכין יראה דלא גרע ממחשיך על החחוס להמא לו ארון וחכריכין ופטור:

 נה והורד! ר״י ז״ל על יהודי אחל שמפסו המושל ומח בחפיסה ולא נחנו המושל
 לקבור ונחעככ ימים רמס דאין אנינוח חלה על הקרוטם דלא קרינא כיה מי שמחו

 נתנאל
ר ט ולמה הוא פטו ״  יולע מה מקשה ממט׳ איירי בתול וטעמא שאין לו מי שישא משא מה שאין שייך ט
ג ירושלמי אגמרא דידן. יקשה טוכא : [ל] מיהו בהא פלי על  מלולב: ןכ] תפתה בחול. פי׳ מולו של מו
 אמאי לא מקשה לברי ירושלמי גופא אהללי להא בירושלמי הוא לקמני בל״א במול אבל בשבמ מיסב ואוכל
 כל צרכו וכוי. ורטנו הביאו בר״פ מי שממו ע״ש וע״כ צ״ל לבשבמ באממ אסור אלא א״כ מאי מיימי ראיה
ט שמומר לקוברו ע״י נכרי וגם ״  משבמ לי״ט שמומר להמעסק בו בליטר ולעבור עליו משוס שבומ הלכך ט
 הוא יכול להמעסק עמהס ולהמשיך על המחוס נושא משא קרינן ביה וכל לין אנינומ נוהג בו. אבל בשבת כיון
 שאין קוברי[ אומו ע״י נכדם אע״ס שמומר להחשיך עליו אין נוהג בו אנינומ כמ״ש רטנו שם ואי ס״ל לרטנו
ט א״כ ה״ל למרמי לברי הירושלמי אהללי. וי״ל בלוחק לטרישלמי ״ ״ט ושבח כהלרי וכמו שסייס וה״ה ט  י
״ט לשבמ משמע לפליג ירושלמי אחלמולא  מצינו שממלק בין י״ט לשבמ אבל מלמודא לילן ללא מפליג בין י
: [מ] ומ״מ לא גרמוהו לנת״אשו מלקובדו שיהיל עליהם אבילות. כלחנן במס׳ שמחות פ״ב לין דן  לי
 י״א הרוגי מלכות מאיממי ממחילין למנוח להס משעה שנמייאשו מלשאול: [נ] כמו בהרוגי ביתר. ללוגמא
 נקט לפרש הרוגי מלכומ כי לא מצינו שנהגו אטלומ על הרוגי בימר: [ס] וגם אונן העומד בבית האסורים
 אין עליו די; אנינות. וכן הוא בפ׳ מי שממו סי׳ נ׳ נע) וכן אירע מעשה. מעשה זה הובא בראב״ן סי׳
 ק״מ ומשם הגהמי כל הסי׳ הזה: [פ] תפתר כשנר-תו חיה. והמוס׳ ברף הנזכר מוקי לה כששמע שמועה
 קרובה בשבמ וזהו כשיטמ הסמ״ג וה״י בסי׳ מ״ב ט״ל. אבל קשה לשיטמ ר׳ ימיאל לשבמ אין עולה לחחילמ
 המנץ. אלא יממיל למנוס טוס א׳ וה״ל יום שבמ שטעי לאטלומ ונוהג בו לברים שבצינעה ובמקצס היוס א״כ
 מתייאש מלבקש בשבת כמו כן לסברתו אינו עולה לתתילת המנין א״כ במאי מוקי לה הא לתני מל יום שמיני
 בשבח וצ״ע: [צ] ה״ג יוס אחל ה״נ ימים שבקשו הוי כימי רגל שאין אטלומ מל עליו ויום יאוש הוי כלאמר
: ה״ג ימי אלו ז׳ ימי אטלוח בכי שנים. אבל  הרגל שהוא יוס ל׳ ואץ האטלות חלה עליו אלא יום א׳. ראב״ן

 אלו לי. ופי׳ בו היסה מראה ע״ש:

 קרבן
 [ג] שאסורה לספר ולכבם ומותרת ליארם. בלשון נקבה: [ד] אפי׳ ישנים ואפילו איגם מגוהצים. היינו
ר מן ק״ש והתפלה ומן התפילין ומכל תמצות האמורות בתורה. פטו  כלי צמר כלפירשתי לעיל: נהן ו
 וא״ת כי ק״ש ותפלה ותפילין לא הוו בכלל המצוח האמורוח בחורה. וי״ל לה״ח ק״ש ואינך קטע להו זמן
״ל ע״ב. והא לקמני ואין מברך ואין מזמן. לה״א כיון לברכת  לא הואיל וזמן עובר. תוס׳ פרק היה קורא לף י
ו  הנהנין היא לא למהני ולא לברך קמ״ל: ןו] קמ׳׳ל דלא צריך. זהו לפירש״י. אבל לפי מה שמסיק רטנ
 קמ״ל לאסור לברך עליו: [ז] ח״ג לקאמר המס הכא מוץ לל׳ אמומ נמי אסור. וגי׳ שלפנינו הכא מוץ לל׳
ר: ןח] או שיש לו עוסקים אהרים יבול לכרך. וחימה אס יש עוסקים אחרים אמאי לא  אמוח נמי סטו
 קאמר צריך לברך. ואי חייש משום כבול המת א״כ מה״ט אסור לברך. וי״ל בלוחק לה״ק מלאי אסור ליהנוח
 בלא ברכה אלא שיוכל לצאח בשמיעה מאחרים וע״ז קאמר לאפי׳ הוא עצמו יכול לברך וא״צ להחמיר על עצמו
ד חמת כוי. כמו איבעי׳ להו הא לאין שומעין לו משוס כבור  לצאח לוקא בברכח אחריס: [ט] מפני כבו
 הממ או משוס כי׳ יא״מ ומפשיט לך האיבעי׳ מהא להירושלמי שהטא רטנו לקחני שאין עונה אמן והרי כמי
 שיש לו מי שישא משאו דמי ומ״מ אסור לענות שמע מינה דמשוס כבודו של ממ הוי טעמא. ונ״ל ללא מצי
 למפשט רמצינו נמי לפרושי להמס ללא קאמר אלא שאין עונה אמן כלומר שאין צריך לענומ אבל אה״נ אס
ו ממוהיס אם נימא דהוי כמי שיש לו ד ב ד  רוצה להחמיר רשאי לענות כו׳ מעדני מלך בפ׳ מי שמחו סי׳ אי. ו
 שישא משאו דמי. א״כ מטעם זה חייב לענוח אמן ואמאי קחני שאין עונה אמן ובאמח קושיא מעיקרא ליחא
 לאה״נ למי שמעיין בירושלמי למיימי הבריימא לקמני בה שאין עונה אמן במר לאיבעי׳ ומש״ה איח לן למימר
 ללמסקנא איפשוט האינעי׳. כך הוא לשיטמ רטנו. וראב״י שכמב לאיבעי׳ לא איפשיטא. אימ ליה למהאי
 גריימא ליכא למיסשט להא צריך לשמוע כל הברכה כלי שלא יהיה אמן ימומה כמ״ש מוססוס: ני] והחטא
ט ובו אין טרול לישא משא ש״מ למשוס כבול הממ. מימה מאי ״ ר מנטילת לולב. וקס״ל ראיירי ט  פטו
ר מק״ש. ואפ״ה נסמפק אם רצה כוי. מעלני מלך בפ׳ מי שממו סי׳ א׳ ואיני  מקשה ממני׳ נמי קמני פטו

 תפארת שמואל
ג כ׳ בפשיטומ לאף עמה בעיר מומר ע״ש: ״ ) ואיני יודע אם היה רבינו מיקל בכך. ובברכומ פ ז ט ) 

 א) ועוד גט כצ״ל. ק״נ. (גליו!) ב) נ״נ צ״ע דלעיל סי׳ מ כחנ דאס נתנו מתתילה כדי לפנותו אפי׳ תוך ז׳ אף שתוזריס ומונים מסתימת גולל השני מ״מ חל עליהם טן אטלות גס מסתימת גולל הראשון. (ד״א יונו! ג< נ׳׳ב למושא דמלתא כ״כ לאפי׳
 לר״א לא חל אבילוח אגל לדידן אפי׳ יצא אין חל עליו אטלוח עד שיסתם הגולל ע״ל דין ע״ח. (הפל׳׳מ< ר< נ״ב י״ל דשאני הכא דמדי>:א אינו חייב להתאבל על אחותו נשואה דאין הכהן מטמא לה אלה שהוסיפו עליהן אחותו נשואה, וי״ל דוקא להתאבל

) ר) טבת כצ״ל ק״ה.>גלק) ו) וכן הוא לעיל דף יז: ק״נ.(גליי!) ז) כששמע כצ״ל. ק״נ.(גליי1)  אבל לענין אנינות לא מצינו שהוסיפו, ולפ״ז אתים מאס י׳׳ל ג״כ דפטוריס מאנינות וצ׳׳ע, וע״ל דין ל״ה.(תפל״מ
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 כב רבינו ואלו מגלדזין פרק שלישי מועד קטן אשר
 • דף כה ע״א

 כמועד כמון כימו אלא על מטומ זקופומ ואפילו מי שלט גס נו אפילו קרוביו ממש
 שאין כפיימ המטה נוהגמ כרגל כלל דלא מימא כיון דשם הכראה כרגל שהיא מענין
 אבילומ ליעבד כדרכו כחול קמשמע לן אכל כשול מי שלבו גס כאכל מכרהו על מטומ
 כפויות ויושב עמו על מטה כפויה ואוכל עמו כי היה המנהג שהמוליך לטח האבל אוכל
 עמו ואם אין לכו גס כו אינו כופה וגס האכל אוכל עמו על מטה זקופה מפני כבוד
p וכן כחב רטנו אבי העזרי דממני׳ איירי במועד  המברה והכי אימא בגמרא ע״כ [

 מרסי׳ בירושלמי(שם) על משנה זו א״ר ירמיה ובלבד קרובים הראויין להתאבל:
ט ב)(נמ׳) ג) תניא חכם שממ הכל קרוביו ואפילו קרובים שאין ראויין להמאבל  נ

[ ג  כהדא דר׳ ד) כון דמך כמועדא ולא גמל לי׳ ר׳ מנא חסדא אמרי צפוראי !
 ה) יי) עד מית שנאה במר מועד׳ עביד ליה יקרא עאל ואמר קדמיהון הדא דתנא חכם
] וכיון דממני׳ איירי במועד ל  שמת הכל קרוכיו כהנון דהוין גטה אנן לא הוין גטה [
 שמעינן דיש קריעה במועד ושמעינן נמי דעושין הבראה במועד וה״ר מאיר ז״ל מארץ
 האיי כמב דאין עושים הבראה כמול המועד והטא ראיה מירושלמי (הלכה ט) דגרסינן
 התם רבי תנתום דמך בתנוכה !הן ר׳ שסדא דמיך כריש ירשי עכדי ליה איכריי׳ קריספדא
 דמך במועדא עבדין ליה איברייא סברין דמדעמא דרבי אמי אשכתן דלאו מדעתיה דרבי
 אמי׳ ויש לדשומ ז) דה״פ שעשו הכראה ולא נמלכו בו ואפשר שאס שאלוהו לא היה
 מוחה ואפילו היה מותה מאן לימא לן דהלכתא כוותיה דטפי מסמכר דהלכמא כסוגיא
 דירושלמי דמוקי מתני׳ במועד וש״מ דהכראה שריא כחול המועד. אין קורעין [דף כה
 ע״א] ואפילו על תכם והתניא שכס שמת הכל כקרוכיו הכל קורעין עליו הכל תולצין עליו
 הכל מכרין עליו כרתכה כמכ הראכ״ד ז״ל אפילו כמועד [ו] דהא פריך אמתני׳ דאיירי
 במועד ואפילו ביום שמועה איירי ש דאי בין מימה לקבורה אפילו על אדם כשר דלאו
 תכס תייכ לקרוע מדקאמר הכל כקרוביו אלמא דקרוביו קורעין בתוה״מ אף ביום שמועה
 ודלא כה״ג שכמבו דמי שבאשה לו שמועה קרובה אסור לקרוע ואתר המועד קורע ונוהג
 אכילות ע״כ. וכן פסק רטנו מאיר ז״ל שמועה קרובה קורע כשול המועד והא דפליגי
 לעיל בשומע שמועה כרגל אס קורע לאתר הרגל אלמא לכ״ע אינו קורע כרגל התם מיירי
 כששמע ביו״ט ולא בתוה״מ מדקאמר ברגל ולא קאמר כמועד. דלאו שכס הוא ואי אדם
 כשר הוא תיובי מיתייב דתניא מפני מה בניו וכנותיו של אדם ממיס כשהן קטנים מפני
 שלא ככה ונמאכל על אדם כשר שכל הכוכה ומשאכל על אדם כשר מושלים לו כל עונותיו
 כשביל ככוד שעשה לו וגרסינן כפרק ר׳ אליעזר האורג (דף קה:) כל המוריד דמעומ
 על אדס כשר הקכ״ה סופרן ומניסן ככימ גנזיו שנאמר נודי ספרמ אמה שימה דמעמי
 בנארך ח) א״ר ירמיה כר רכ כל הממעצל בהספדו של אדס כשר ראוי לקוברו כשייו
 שנאמר ויקברו אותו בגבול נתלתו וגו׳ מצפון להר געש מלמד שגעש עליהם ההר לקוברן
 ואמר רכי תייא כר אכא א״ר יותנן כל הממעצל כהספדן של מכמים אינו מאריך ימים
 מלה כנגד מדה איתיביה רבי תייא בר אכא לרכי יותנן ויעכדו העם את השם כל ימי
 יהושע וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אמרי יהושע אמר ליה בכלאי ימים האליכו
 שניה לא האריכו אלא מעמה למען ירכו ימיכם וימי בניכם ימים ולא שנים ברכה שאני
 שמע מינה לעל אלם כשר קולעין אפילו כמועל אף אי לא קאי כשעמ יציאמ נשמה אלא
 שידע כין קכורה למיתה. לא צריכא דלאו אדס כשר ואי קאי התם כשעת יציאת נשמה
 מישייכ אפילו אשאר אינשי ואפילו כמועד דמניא רכי שמעון כן אלעזר אומר העומד על
 המש כשעת יציאמ נשמה מייכ לקרוע למה הוא דומה לס״ת שנשרף דתייכ לקרוע דלא
 קאי כשעת יציאת נשמה. ט) והא דאמרינן שכס שמת הכל קרוטו כתב רטנו מאיר ז״ל
 דוקא חכם שיודעין משמועותיו שתידש אכל אם אין יודעין מתידושיו כלום וגס אינו רכו
 לא מיחייב לקרוע עליו ביום שמועה לאחר קבורה מדקאמר ועוד כל יומא שמעחחיה
 בפומין בבי מדרשא ול״נ הפך דבריו משם מדקאמר ליה אביי מי קחני הרב שמח חכם
 שמת קמני ועוד כל יומא שמעחחיה וכו׳ וה״פ ועוד אפילו אי חנן הרב שמח כל יומא
 שמעממיה בפומין בבי מדרשא והרי הוא רב שלנו כדאמר כפרק אלו מציאוח (דף לג.)
 מלמידי חכמים שכככל קורעין זה על זה ופרש״י קורעים זה על זה כדין רבו שאינו מאמה
 לעולם דכל יומא שמעחחיה דהדדי כפומייהו שאלו לענין קריעה עצמה אין חילוק כין
 מכס לרבו מובהק א״כ משמע דשכם לא כעינן דניהוי שמעחחיה כפומיה. ירושלמי(הלכה
 ז) כשם שקולעים על החכמים כך קולעים על חלמיליהס איזהו מ״ש אמר שזקיה כל
 י) ששונה הלכות ועל מורה א״ל רב אסי הלא למימא בראשונה עכשיו אפילו הלכוח. ר׳
 אכהו כשם ר׳ יושנן כל שמבטל עסקיו משום משנחו חניא כל ששואלין אומו והוא

 נתנאל
 הך ברייתא חכם שמת הכל כקרוביו. היינו קרובים שאינן רארס להתאבל רשאים לקרוע במועל מפני כמל
 חכם אבל כל העולם לא. ולפ״ז צ״ל לר׳ מנא קרוב לר׳ אבין הוי והיינו מקרובים שאינן ראויס להתאבל
 והוא לא עביל יקרא היינו קריעה להא לקמני חכם שמת הכל כקרובים ורשאין לקרוע היינו הנך להוון
 גביה ואי תקשי לך הא מסיק רבינו לקמן ס״ס נ״ט לעל חכם שמת קורעין בין בפניו בין שלא בפניו י״ל
 אלו דברי הראב״ל הס וסובר לעובלא לרב ספרא במועל הוה ולכך צריך לאוקמיה הך לירושלמי לעני!
 הספד. אבל הראב״ל מוקי לה הך עובלא לרב ספרא לאו במועל ומש״ה מחריבים לקרוע בין בפניו בין
 שלא בפניו אבל בהך עובלא לר׳ מנא איירי במועל ולהכי שלא בפניו אינו חייב לקרוע: [ג] עד מרת
 שנאי. פי׳ על יוס מותו מני ולמה לא עביל ליה יקרא א״נ שהמית עצמו על לברי חורה ע״ל שאמרו
 חז״ל אין דברי מורה מתקיים אלא במי שממית עצמו עליה: ןל] וכיון דמתני׳ א־ירי כמועד. להא
 באינון דהוון גביה הכל כקרוביו ועביד ליה יקרא היינו קריעה אף במועד ש״מ בממני׳ דקחני אין קורעין
 אלא קרוביו של ממ ולגבי חכם הכל כקרוביו היינו אף במועד: !ה] ה״ג ר׳ דוסא דמיך בריש ירחא
ן סכרין מימר מן לעחא לרבנן בלקי ואשכחן ללא מן לעתן דרבנן ר׳ כרוססדאי דמיך ; להון אבדו ד ב  ע
ך אמתני׳ דאי־רי כמועד. כלקתני סיפא ואין אומרים ברכח אבלים : m דהא פרי ן ו  עבדן׳ ליה אבד
 במועל ש״מ לכולה ממני׳ במועל איירי: [ז] דאי בין מיתה לקבו־ה אפילו על אדם בש- דלאו חכם

 ה״כ לקרוע לאי העומל עליו בשעת מיתה אפילו על אלם שאינו כשר מיינ לקרוע:

 דף כד ע״כ

 ועליו לקוברו אין אכילומ של עליו וכשממייאש אין מוטל עליו לקוברו ואין עסוק בכך והוי
 כיוס קבולה וחלה עליו אבילוח של שבעה ושלשים ועול שלא מצינו שילוק ביאוש בין חון
 שלשים לאשר שלשים אלא סמס קמני מאיממי מונין להם משעה שנחייאשו ולא חילק טן
 מוך ל׳ לאשר שלשים ואמר שעברו הז׳ ימי אבילומ נמצא ההרוג מושלך בנהר והובא
 לקכורה כסבורין העם לומר שצריך לחזור ולהמאכל עול ז׳ כבמשלה להשמא הוי סחימח
 הגולל והורה להם רטנו אליקום לאין צריך אלא לקלוע משוס להוי שעמ שימום והטא
 ר״א ראיה ללבליו מלקאמר בירושלמי א״ר מנא יש קריעה בלא איבול שכן על אכיו ועל
 אמו אפילו אתר כמה ימים קורע ותייב לקרוע ואבילות לא ינהוג שכבר נהג בשעמ יאוש
 כלאמר טרושלמי (שם) הרי שמפנין אומו מקכר לקכר אימ מנויי מני משיסמס הגולל
 הלאשון ואית תנויי תני משיסמס הגולל שני ומוכת התם לאפילו למ״ל מגולל שני היינו
 היכא לפינוהו מגולל הראשון תוך ז׳ אכל לאתר ז׳ ככר עכר האכל והוא כשנתנו היה
 לעתו לפנותו א) אכל אס נתנו אלעתא שלא לפנותו ושוכ נמלך לפנומו אפילו מוך ז׳
 מונה משיסמס הגולל הראשון וז״ל רטנו מאיר ז״ל ומה שכמכ כשנמצא כנהר לאין תוזר
 וממאכל אלא קורע לא נהירא לי לאס קכלוהו כמקום כנו וילע כנו אמ קכורמו לא גרע
 מיום לקיטת עצמומ לקאמל לעיל כס״ק (לף מ.) המלקט עצמות אכיו ואמו הרי זה
 ממאכל עליהן כל היום כולו ולערב אין מחאבל עליהן ואמר רב חסלא ואע״פ שצרורים
 לו בסדינו נק] פילוש אף שעדין לא נקכרו אעפ״כ אין ממאכל עליהם עול ומניא כאכל
 רבשי(פרק יב) כל שקורעין במיחמו קורעין עליו בשעמ לקיטמ עצמוח וכל שאינו מחאחה
 כשעמ מיחמו אינו מחאחה כשעח לקיטמ עצמומ ואמרינן טרושלמי (פ״ק הלכה ה)
p קוכרין אומו כמהמורומ נמעכל הבשר מלקטין אמ העצמומ וקוכרין  בראשונה היו [
 אוחו בארונים אוחו היום היה ממאבל לממר היה שמח לומר שנצלו אבומיו מן הלין
 ומרקאמר אומו היום מחאבל ולמחר שמח נלאה לאוחו היוס הוא כיום קבורה לענין זה
 כל זמן שלא נקכל תל עליו לין אנינות לאסור כאכילת בשר ושחייח יין ואחר שנקבר אסור
 כל היום מעילת סנדל ובמשמיש המטה וברתיצה ובתכבוסמ ובמספורמ ולערכ מומל בכולן
 ואס כן אם ילע בנו את קבורתו יש עליו כל לין אכילות כל אותו היום ואפשר שלא ידע
 כנו אמ קכורמו אלא לאשר ימים שמע שנמצא כנהל ונקכל כעיל אמלמ מיהו אם כך
 היה מעשה תמיה אני למה היה לו לקרוע אתר שקרע ככר כשעש היאוש והא לאמר
 בירושלמי(שם) לעל אכיו ואמו קורע אתר כמה ימים היינו היכא ללא קלע עליין ומה
 שכתב רטנו ז״ל שאסור כאכילת כשר וכשתיית יין כל זמן שלא נקבל לא ילענא מנא לו
 הא ללישנא משמע למיל כשעת ליקוט עצמומ של עליו אכילומ לקמני המלקט עצמות
 אכיו הרי זה מתאכל עליהן כל אותו היום ולערכ אין ממאכל עליהן ועלה קאמל לכ
 תסלא אע״פ שצלודם לו בסדינו משמע מיל שלקטו של עליו אכילוש אע״פ שלא נקכרו
 אבל לא אנינומ. מעשה אירע בשפירא כשנפטר רטנו קלונימוס הזקן ז״ל כרכי יצתק ז״ל
 הימה העיר במצור ושמוהו באלון בבימ המקוה ומנו לו מיל שבעה ושלשים אע״פ שהיה
 לעמם לפנומו משם לאשר המצור מ״מ טון שלא שינוהו במוך שבעה מנו מסמיממ גולל
 הלאשון אבל אס לעתו לפנותו תוך שבעה מונה מסתיממ גולל השני כלמניא באבל רבמי
 (פ״י) ר״ש אומר קבר שאולה היתה לו לרבן גמליאל הזקן בימה שהיו מכניסין המת
 לתוכו והיו נועלין אמ הללמ לפניו ועומלים בשורה ומנשמין ופוטרין אמ הרבים ואמ״כ
 מעלין אומו לירושלס נסמם הגולל [מכסין] אמ לאשו וכו׳ אלמא מסמיממ הגולל השני

 כשקברוהו כירושלים שלה האמלומ מפני שהיה לעמן לפנומו מוך ז׳ מקכר שמכנה:
 מ רבץ גמליאל אומר מחוך שנחחייב באלו נתמייב בכולן מאי מנייהו רמ יושנן אמר
 חשמיש המטה איכא בינייהו לח״ק סבר מייב ככל מצומ האמורומ במורה מוץ
 מששמיש לאסור ורכן גמליאל סכר שייכ נמי כמשמיש המטה נש] וקי״ל כח״ק ובירושלמי
 (הלכה ה) פוסק כרבן גמליאל [תן ולא שייך כאן הלכה כלבד המיקל כאכל [א] לאכחי
 לא חל עליה אמלומ והרכ אלפסי ז״ל ס״ל ראם אימא דגמרא לילן סכרה הלכה כרכן

 גמליאל הוה פסיק כווחיה:
ח [דף כד ע״ב] מתני׳ אין קורעין ואין מולצין ואין מבדן אלא קרוביו של ממ ואין  נ
 מכדן אלא על מטומ זקופומ ואין מוליכין לטמ האבל לא בטבלא ולא
 באסקוטלא ולא בקנון אלא בסלין ואין אומרים ברכמ אכלים כמועד אכל עומדים כשורה
 ומנחמים ופוטרין אח הרבים כחב הראכ״ד ז״ל כל הני במועד דוקא שאין רשאין לקרוע
 על ממ במועד אלא קרוטס דוקא הראויין להמאכל והכי מפרש לה מרושלמי(הלכה ז)
 וכן שליצמ כמף ולהברומ ברשבה אינה במועד אלא בקרוביו של מח ואין מבדן אמ האבל

 קרבן
ן לא נקברו אין ממאבלין עליהן. והוא כפי׳ קמא שהביא במוס׳ שם: [ל] ה״ג י  ןק] ה״ג פי׳ אע״פ שעד
 קוברין אותו במהמורות. וענינו כשומומ עמוקומ. כמו שמצינו נמהלים סי׳ ק״מ במהמורומ בל יקומו
: [ת] ולא שייך כאן הלכה כדבר• המיקל באבל. ף ״ ד  וללא כפירש״י שס: נש] וקי״ל כת״ק. לשון ה
ד וכו׳: ף קאי וי״ל לקאי נמי אירושלמי לאיזה צורך צ״ל כרשב״ג הא בלא״ה קי״ל הלכה כלב ״ ד  אפסק ה
 [א] דאכת• לא הל עליה אבילות. וקשה מהא למניא בס״ק לכמובומ לף ג׳ ע״ב מכניסין אמ הממ למלר
 ובועל בעילח מצוה ופורש וכוי. קחני בהליא לאונן מוחר בחשמיש ומכח קושיא זו פסק בעל המאור להלכה
 כרשב״ג ור׳ יונה בריש מי שמחו אומר להאי לאונן אסור בחשמיש משוס חומרא מפני שהוא קלוח ראש.
 ולגבי בעילח מצוה לא החמירו ע״כ. ויש קצח ראיה מלקמני בועל בעילח מצוה ופורש משמע ללא שרינן
ף יש ליסן טעס ללבר לשיטחי׳ לס״ל חופה שאין ראויה ״ ד ה  לי׳ אלא בעילמ מצוה. ולהרמב״ס שפסק כ
 לבעילה לא הוי חופה לכך החירו לחחן בעילח מצוה כלי לעשוח חופה שלא חפסיל הסעולה ועיין מ״ש
 רבינו בפרק אע״ס סי׳ ו׳ ולפי מ״ש בס״ק לכתובות סי׳ ט׳ להיכא לתל עליו אבילות קולס הנישואין לא
 אלימא האי שמחח חופה ללחוח ימי אבילוח לנהוג בחחלה ז׳ ימי המשחה אס לא על ילי צירוף שמחת
" איירי  בעילמ מצוה א״כ לסי סברא זו אף לשיטח רבינו ניחא: [3] וכן כתב רכינו אבי העזר• דמתנ
 במועד דגרם•׳ כירושלמי כוי. ה״פ מלכמב לוקא בקרובים הראויס להעיל אבל אינך קרובים לא. ולמה
 אלא ש״מ לממני׳ במועל איירי והלכך שאר קריביס אינם רשאים לקרוע מפני מילול יו״ט. ואהא מביא

 אן והיא שנתנו דעמן לפנומי מגולל הראשון. >גליין) בן מה שמצרי( כראשי גמרא ט״ס כי כ״ז הוא מהירושלמי דלעיל. (יש״שו ג) ה״ג כהדא דתני חכם כצ״ל ק״נ. >jלי!ן) ד) ה״ג דר׳ אכין דמך יכו׳ חשדא והוון ציפוראי ק״נ. וגלי!;) ד) פי׳ שהשנאה נטירה
) ז) דה״ק כצ״ל ק״נ. !גליו!, חן לפנינו שס אימא אמר רכ יהודה אמר רכ כל כוי של  עד מותו. כי היה שנאה גין ר׳ גון ור׳ מנא, כ״פ הק״ע ונכון. ורשייש! י) ר׳׳ל שששדוהו שהיה שונאו, וכ׳׳ה בקרגן העדה ופני משה ודלא כהקרק נתנאל. (מהלש״ס

 חכם כוי. (גליייפ! ט) כתג ר״מ ז״ל לווקא כו׳ מלקאמר ועוד כל יומא כוי ול״נ הפך דכריו כוי. עי׳ שייך סי׳ ש״מ םקט״ז ישוג דכרי ר״מ לנכון. «רש״שו י) ששנה הלכומ ועד מורה. נ״ג נ״ל דצ״ל ומדרש תורה. (יופל״י!)
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 ואלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן אשי בג
 דף בה ע״כ - דף בו ע״א

 רבינו

 הגה״ה שלומדים שמועומ זה מזה בשעמ שמועה
ק ונטן שייכ לקרוע ואינה מאשה *והקלוכים כל  *משמע כירושלמי שהתלמידים מטמאים לי

ו הממאכלים עליו שיינ להרוע • ל י ס ס א י י ל ה י כ " ח י מ ש א ל ל ש י ו " ל ט א א ל ל ס ש ה  ל

י י י ״ - , * י-י־,־ ״  לאשר קבורה מיהו לעיל פירשתי ללאחר הקבורה שרי m .*1 י
י נח נפשיה דרכ הונא סכור רכנן י : ם כ ז י ולששומ יין. מא״  לאכול מ

 לאוחוכי ס״מ אפורייה אמר להו רכ
 חסדא מלחא דכחיים לא סכירא ליה אנן ניקום וניעכיד ליה אנא חזיחיה דכעא למיחכ
 אמטה והוה יחיכ עליה ס״ח [חן וכף כדא אארעא ואנח עליה ס״מ אלמא קסכר אסור
 לישכ כמטה שס״ה מונש עליה לא הוה נפיק פוריא מבכא סכור לשלשליה דרך גגות
 אמר להו רכ חסדא הכי גמרינן מיניה חכם ככודו דרך פחחים סכור לאשנויי מפוריא

 לפוריא אמר להו רכ חסדא הכי גמרינן מיניה שכס ככודו כמטה ראשונה:
 םא נרםינן בפרק כני העיר (דף כט.) מ״ר מכטלין ת״ת להוצאח המח ולהכנסת
 כלה לתופה אמרו עליו על ר׳ יהולה כ״ל אילעאי שהיה מבטל ת״ת להוצאמ הממ
 ולהכנסת כלה כל״א שאין לו כל צרכו וכמה כל צרכו אמר רב שמואל בר אוניא משמיה
 לרכ תריסר אלפי גכרי ושימא אלפי שיפורא ואמרי לה מריסר אלפי גנלי ומינייהו שיתא
 אלפי שיפורא עולא אמר כגון לשייצי גכרי מאכולא ועל סכרי א״ל ששת ואימימא ר׳
 יותנן כנמינמה כך נטילמה מה נתינתה בששים רבוא אף נטילתה כששים רכוא וה״מ
ט] כתב בשאלתות לרב אתא וממילא  למאן לקרי ומני אבל למאן למתני ליש ליה שיעורא [
 שמעינן ללמאן ללא קלי ותני אין מכטליס אם יש לו ממעסקיס כלי קבורה פירש לבינו
 אליקוס כל יוסף לוקא כשעמ הוצאמ הממ אכל כל זמן שמוטל עליו לקוכלו אין מכטלין
 מלמוד מורה לגכי שכס שמת תניא בימ מללשו בטל אבל לא שאל מללשות והל״ל יו״ט
 מיוני כמב למינוקומ של בימ לבן אין מבטלין אפילו בשעמ הוצאמ הממ לאמרינן כפרק
 כל כמבי הקלש (לף קיט:) לאין מבטלין תינוקות של בית רבן אפילו למין כימ המקלש
 לאינו לומה הבל שיש בו שטא להכל שאין מ תטא ועול אמרינן כילושלמי (פלק אלו
 עוברי! הלכה ז) ח) (אמה לשמואל שלדה לשמואל לנצימס פי׳ ללמוד) שמע להוה גמיל
 שסלים אמר המכלי אין קכליס (כאן שלרמיך לנציבין)ט) הלה אמלה אין מבטלין מינוקומ
 והא לאמלינן מבטלין ת״ת להוצאמ הממ פי׳ [ל״י] לככל ממים איילי ואע״ג לאמלי׳
 בריש פ״ק למגילה (לף ג:) פשיטא ממ מצוה ות״מ מת מצוה עליף למניא מבטלין
 מ״מ וכו׳ לאו לוקא ממ מצוה ה״ה שאל ממים אלא אגב מילי אשדני למיימי התם
 לאייר׳ לוקא בממ מצוה נקט הכא מת מצוה והא לאמל (לקמן לף כז:) מת בעיל כל
 בני העיר אסולין כמלאכה ומוקי לה בלליכא מבולמא אבל איכא מבולמא פילוש נמלקו
 מי העיר לחכורוח וכל חבורה וחבורה ממעסקין במחים שלהם אז חבורוח האחרומ אינן
 בטילוח ממלאכחן ה״מ שלא כשעמ הוצאמ הממ אכל כשעמ הוצאמ המח הכל בטלים
] הוא כ  והולכין להוצאח המח ני] אפילו מאן ללא קרי ומני ללוקא לענין ביטול מ״מ !

 למפלגי׳ כין קלי כין לא קלי:
 0כ תניא אלון העוכל ממקום למקום אין עומלין עליו כשורה ואין אומליס עליו
 כרכמ אכלים ומנמומי אכלים וחניא אילך ארון העוכל ממקום למקום עומלין עליו
 בשורה ואומר ברכח אכלים וחנחומי אכלים קשיין אהללי ל״ק כאן בשלדו קייממ וכאן

 בשאין שללו קייממ:
 םג תניא חכם שממ כיון שהשזירו פניהם מאשורי המטה שוללין [דף כה ע״ב] כי נח
 נפשיה לרבינא פתח עליה ההוא ספלנא ממרים הניעו לאש על צדק כממר י) נשים
 יא)ימ״ם כלילומ על משים לילות כימים: תניא כאכל רכתי (פ״ג הלכה ו) אין מוסיפין
 במשלה אבל מוסיפין על העיקר כלומר אין מספילין כככול למי שאינו ראוי לכך כשעמ
 ההספד אבל אם היה ראוי לכבוד מועט מוסיפין מקצמ על דבר טוב שנמצא בו. מניא
 (ברכוש סכ.) אמר רשכ״ג כשם שנפרעין מן הממיס כך נפרעין מן הספדנין ומן העונין
 אתריהם ותכם ותסיד תולין לו במכמתו וביראת תטאו פירוש נפרעין מן המתים
 כשמספידין את המש דכר שאין כו כלל הוי לו למזכרת עון ולכך יש ליזהר מלהפליג

 בתוספת שבת וכבוד אלא מוסיפין מעט על כל מדה ומדה טובה שהימה כו:
 סד [דף בו ע״א] ת״ר אלו קרעין שאין מתאתין הקורע על אביו ועל אמו ועל רבו
 שלמדו מורה ועל נשיא ועל אב ב״ד ועל שמועומ הרעומ ועל כרכמ
 השם ועל ס״ת שנשרף ועל ערי יהודה ועל המקדש ועל ירושלים וקורע על המקדש
 ומוסיף על ירושלים ועל שמועומ רעומ מי קרעינן והא אמרו ליה לשמואל קטל שבור
 מלכא תריסר אלפי יהודאי במזיגמ קסרי ולא קרע לא אמרו אלא ברוב צבור וכמעשה
 שהיה דכמיב וישזק דוד ככגדיו ויקרעם וגס כל האנשים אשר אמו ויספדו ויבכו ויצומו
 עד הערב על שאול ועל יהונתן כנו ועל עם ה׳ ועל מת ישראל כי נפלו כשרכ שאול זה
 נשיא יהונתן בנו זה אב ב״ד עם ה׳ וממ ישראל אלו שמועומ רעומ. אביו ואמו ורבו
 שלמדו מורה מנלן דכמיב ואלישע רואה והוא מצעק אבי אבי רבב ישראל ופרשיו [אבי
 אמ זה אמו ואמו רכב ישראל ופרשיו] זהו רבו שלמדו שכמה מאי משמע כדממרגם רכ
 יוסף רבי רבי דטב להון לישראל בצלוחיה מרחיכין ופרשין. שאינם מתאחין מנ״ל דכתיב

 משיב אמר רבי אושעיא כגון אנן דרבנן משגיחין א) עלינו ואנן מחימן להו א״ר אבא בר
 ממל כל שיודע לבאר משנמו ואנן אפילו רמין לא מכימין מבארה ממני׳ ובגמרא דידן
 כפרק ואלו קשרים (דף קיד.) א״ר יוחנן איזהו ת״ש כל ששואלין אומו דבר הלכה בכל
 מקום ואומרה כמכ הרמכ״ן ז״ל וכן לענין קריעה וכך מצינו כמשוכה אמר ה״ר משה
 איזה ח״ח שאין מועד בפניו כל ששואלין אומו דכר הלכה בכל מקום ואומר אפילו כמסכמ
 כלה והא דאמרינן כשעמ יציאמ נשמה חייכ לקרוע כמב רבינו מאיר ששמע בשם ה״ר
 יונה ז״ל דה״מ באדם שאינו רשע אבל באדס רשע וששוד אין אדם שייב לקרוע אלא
 אדרכה יש לשמוח כדכמיכ כאכוד רשעים רנה וכמב דלא נהירא ליה דאמרינן בפרק האורג
 (דף קה:) למה זה דומה לספר שורה שנשרף ששייכ לקרוע ופרש״י המס ואף נשממו
 של ישראל דומה לו שאין לך ריק שבהן שאין בו מורה ומצוח אלא נראה לי שחייב לקרוע
 על הכל בשעת יציאח נשמה לכד ממומר לע״ז שכל המודה כה כופר בכל המורה כולה
 או אס הוא עובר על אתת מכל מצומ האמורות בתורה להכעיס הרי זה כעוכד ע״ז
 דקי״ל כפרק כתרא דהוריות (דף יא.) דמומר דאוכל נמלות להכעיס עבריין הוא והיינו
 דמניא כמסכמ שמתומ (פ״כ ה״י) הפורש מדרכי צמר אין מתעסקין כו ככל דכר אתיהס
 וקרוביהן לובשים לכנים וממעטפיס למיס ואוכלין ושומין ושמתין שאכד שונאו של מקום
 שנאמר הלא משנאיך ה׳ אשנא והא קרא מיימי ליה בפרק כל בשבי הקדש (דף קטז.)
(דף מז.) נמי מני יכול פירשו אכומיו מדרכי צבור מלמוד ן  גמ מינים וכפרק נגמר הדי
 לומר בעמיו בעושה מעשה עמיו ומייתי התם על אכל תלכ והפריש קרק והמיר דמו
 ועל עיר הנדתמ שהן עוכדי ע״ז ומשמע נמי שפירשו אכומיו מדרכי צבור איירי ככה״ג

 ומסיק דלא שנא ממ מתוך רשעו ול״ש הגה״ה

ת *נהרג כידי גכרי מחוך רשעו הויא ליה כפרה י ך 3 ן ת ג מ ר ה ; ן ש ן י כ ן * ע ש ך ר ו ת מ מ ה ; 

א ל ומתאכלים עלי, רכי־ו גרשון נתא־ל על כני כשהמיר  ל ל

 י י י , , , . לתו י״ל יום ק״ו לשכינה ארכעה עשר יום. מא״ז:

 קמרה עד דתזי צערא דקיכרא פורתא
 ואבילות מאימתי מתתלת מסמימת הגולל והואיל ונידמו נידמו וקאמר התם גבי הרוגי
 ב״ד שלא היו הקרובים מתאבלין אלא אוננין דאין אנינות אלא בלב והרוגי ב״ד הוו נמי
 כמו להכעיס כיון שמוסרים עצמם למימה כשממרין כהן ואומר על מנמ כן אני עושה
 דאי לאו עבדין אלא למיאכון מה להו למימר ע״מ כן אני עושה להכי אין ממאבלין עליהן
 ועל כיוצא בו נאמר באבוד רשעים רנה ואהא מיימי לה בפרק (נגמר הדין) [אשד דיני
 ממונוח (דף לז:)] ושמא מאמר מה לנו לחוכ כדמו של זה הרי ככר נאמר כאכוד רשעים
 רנה אבל אם אדם עושה לפעמים עמרה לתיאבון או שמניח לקיים מצוה אחמ בשביל
 הטורח על כגון זה חייכ לקרוע כשעמ יציאמ נשמה כיון שאינו כופר ואינו עושה להכעיס
 דכמיב ב) והנה המלך בוכה וממאבל על אבשלום אע״פ שעשה כמה עמרוח ומרד באביו
 ובמלכות ממ דוד וכא על פילגשי אמו אלא כיון שלא עשה להכעיס אלא ממאוה היה
 למלוך ראוי להמאכל עליו ע״כ. עוד כמב רכינו מאיר לא ידענא מהו נקרא אדם כשר
 ונראה לי כיון דלא סנו ליה שומעניה ואינו חשוד על שום עבירה ולא מטל שוס מצוה
 אלא שאין גדול כשורה הוא נקרא כשר. כי נש נפשיה דרכ ספרא לא קרעו רמן עליה
 אמרי לא גמרינן מיניה פירש הראכ״ד ז״ל שלא היו שס כשעמ מיחה וקכורה אלא אח״כ
 כאו ולא קרעו עליו דאמרו לא גמרינן מיניה וקשיא לן אטו רכ ספרא לאו אדם כשר
 הוה והלא הכל קורעין על אדם כשר ואפילו בחולו של מועד וי״ל ה״מ הני העומדין
 שם מן מימה לקבורה ואי לא לא מיחיימ והס היו סוברים דחכם דינו כאדם כשר וחו
 לא אא״כ היה רבו אז בין בפניו בין שלא בפניו קורע ביום שמועה אפילו במועד א״ל
 אמי מי מניא הרכ שמש שכס שממ קמני וקאמר הכל כקרומו בין בפניו בין שלא כפניו
 ג) ואי מקשי לך הך ירושלמי שהכאחי לעיל (סימן נש) ואמר קדמיהון הא דמניא מכס
 שמח הכל כקרוכיו כאינון דהוו גמה אנן לא הוינן גמה ד) אפשר לומר ההיא לאו
 בקריעה איירי אלא בהספד וקי״ל ה) דאין מספידין במועד אלא בפניו. ועוד הא
 שמעחמיה כל יומא בפומין סבור מינה מה דהוה הוה כיון שלא קרעו מוס השמועה
 אע״פ שהוא בשוך ז׳ שוב אינו קורע דהא לאו שעח חימום הוא אמר להו מכם כל זמן
 שעוסקין בהספדו והוא מוך שבעה או לפי מה שהוא ההספד והא דחניא באבל רבחי
 (פ״ט) חכס שממ כל שעומדין בשעמ מיממו קורעין עליו ושאינן עומדין בשעמ מיחמו
ו(־ז) 0 נראה דשיבוש הוא ואדם כשר שמח צריך להיוח: גרסינן כפרק  אין קורעין עלי
 אלו מציאוח (דף לג.) חלמידי חכמים שבבבל עומדין זה מפני זה וקורעין זה על זה
 פרש״י דקורעין זה על זה כדין רבו שאין מאמין לעולם דכל יומא שמעממא דהדדי
 בפומייהו דאילו בקריעה עצמה אין תילוק בין מכם לרכו מוכהק מסקנא דמלתא בשעמ
 יציאמ נשמה על כל המחים חייב לקרוע ואפילו במועד אס לא יהיה עובד ע״ז או עובר
 על אחח מכל המצוש להכעיס שלא כשעמ יציאש נשמה על אדם כשר שאינו משוד על
 שוס עבירה ולא על מטול שוס מצוה ולא סכו שומעניה חייכ לקרוע מן מימה לקבורה
 ואפילו כמועד על חכם 0ועל מלמיד חכם חייב לקרוע ואפילו בעיר אחרמ בהשמועה
 קרובה ואפילו במועד על רבו שלמדו חכמה או שהאיר עיניו כמשנה אחמ וכגון חכמים

ן נתנאל  הרנ
: ני] אפ־לו למאן דלא קרי ותני. עי׳ ככתוכות פ״כ סי׳ ה׳ כאריכות: ןכ] הוא ״ז כף ברא אאדעא ואנה עליה ס״ת. והא ללא כף כלא אמטה ואנח ס״ת עליה שהיה יותר ככוד נס״ת הוכא כרש״י כתוכומ דף י  [א] ו

ת דדב אחאי. דמפלגינ; כין קרי כין לא קרי. אכל לענין כיטול מלאכה לא מפלגינן: : [ט] כתב בשאלתו  אלא ש״מ רעל המטה אסור לישכ אפילו כשהס״ח מונח גכוה ממנו. חוס׳

 תפארת שמואל
ר שמת צ״ל. ר״ל וכאלם כשר איכא למימר להעומר כשעת מיחמו ר״ל כפניו כין מימה לקכורה וכ״כ הרמכ״ן כת״ה וללא כהכנח הטור וכ״ח וכ״כ כ״י: ש ) נראה דשיכוש הוא ואדם כ ז י ) 

 א< צ׳׳ל עלינן ואנן מחיכין לון ק״נ. (גל-ון! ב< אומר אני אין ראיה מאנשלוס כי מוטעה היה ע״פ אחיתופל וכמה זקני ישראל עמו, שחשכו לדוד עון הכא על אשת איש שאין לו תקנה, רכים אומרים לנסשי אין ישועתה לו נאלהים סלה, ואמרו אלהיס
 עזט קסכר אכשלוס מצוה, ומה שבא על סלגשי אביו סכור היה שהותרו לו אחר שהומלך על כל ישראל מרצונס, מלך מומר להשתמש כשרכיטו של מלך, ומה שהמית אס אמנון תשנה ג״כ למצוה כטעות, כי יחס לכנו נקנאחו ע״ד אחותו, זולח זה
 נראה שלא היה חוטא כל כך לא מורד באביו שכשמיס, אדרכה הלא שנינו אכשלוס נזיר פולס היה, א״כ פרוש היה, ואף את״ל רשע גמור היה מה ראיה מדוד שהיה כוכה ומתאכל עליו, הרי זה דומה לרגמ״ה שנהג אכילות י״ד יום על מות כנו
 המומר ואמר ק״ו לשכינה י״ד, ולא אמר זה לחיונ אלא לצערו הגדול. ,יפנ׳ץן ג) לקמן ססי׳ קל״כ אמרי׳ דיוס שמועה כגפניו דמי וצ׳׳ע. (יש״ש< ד<איכא למימר האי לאו בקריעה כצ״ל ק״נ.(גליין) ה< נ״ב ק״ק הא אמרינן בש״ס יום שמועה כבפניו
 דמי ע״ל דין פ״ה. «זפל״מ) ו) דשיבוש הוא אדס שמח כצ״ל ק״נ. !גליו!) ז) ועל ח״ח חייב לקרוע ואפילו בעיר אחרח בשמועה קרובה בצ״ל בבי״ח. (רש״ש< ח< בכאן גרס ר׳ אבוה שלח לר׳ חנינא בריה וזכי נטבריא פי׳ ללמוד. (גריי׳פ) ט) בכאן גרס בקיסרון

ן אולי משוס דעיקר הבכי והילל היא בלילה כדכתיב קומי רוני בלילה. אבל ננמרא הגירסא איסכא. (ושיישן יא)3גמ׳ איתא לילות כימיס. (גליו!)  שלתתיך לטבריא. (גר-׳פ! י
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 רניני ואלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן אשר
 דף כו ע״נ:

 בד

 לא יצא ידי קריעה אמרו לו ממ לך ממ וכסבור אביו הוא וקרע ואמ״כ נמצא מו יצא
 ידי קריעה ופריק רכ אשי כאן מוך כדי דיכור כאן לאשר כדי דיבור נשן ותניא מי שיש
 לו חולה במוך בימו ונמעלף וכמדומה שממ וקרע ואמ״כ ממ לא יצא ידי קריעה אמר
 ר״ ש בן פזי אריב״ל לא שנו אלא שממ לאמר כדי דיכור אכל מוך כדי דיבור אין מוזר

 וקורע וכן הלכמא:
 ת״ר אמרו לו ממ אכיו וקרע ממ כנו והוסיף עליו מממון מחאחה עליון אין מחאחה

 ממ כנו וקרע ממ אכיו והוסיף עליו עליון ממאמה מממון אינו ממאמה:
 ן$א מת אביו מחה אמו ממ אחיו ומחה אחוחו קורע קרע אחד על כולן ר׳ יהודה
 כן כמירא אומר על כולן קרע אמד על אביו ועל אמו קרע אחר לפי שאין מוסיפין
 על קרע של אביו מ״ט אמר רב נחמן בר יצחק לפי שאינן בחוספמ פירש הראכ״ד ז״ל
 לא מצינו קרע מוסיף על קרע שלהם אבל קרע שלהם מוסיף על שאר קרובים כי של
 אחרים טפח ושלהם עד הלכ וכיון שהם נוספין על כולם אם יקרע חחלה על אביו ועל
 אמו ואח״כ יוסיף על אחיו ועל אחומו אין קרע שלהם ניכר כי יאמרו שהוא כמתחמם
 קולע והולך על אביו דלפעמיס אדם קורע על אביו יומר מעד לכו ואין לומר יקרע על
 אחיו ואחותו טפח ויוסיף על אביו ואמו עד לבו ויש היכר גדול באומו מוספמ לפי שאינו
 נכון לעשוח עיקר קריעה על אחרים ושל אביו ואמו טפילה רש״י פי׳ דר׳ יהודה בן
 במירא פליג נמי ארישא ממ אביו וקרע ממ בנו והוסיף מח בנו וקרע מח אביו והוסיף
 דקרע של אביו ושל אמו צריך לעולם שיהא בפני עצמו ולישגא דבריימא לא משמע הבי
 והראב״ד ז״ל פי׳ דרישא מיירי שהוסיף לאשר שבעה ובהא מודה ר׳ יהודה בן בשירה.
 אמר שמואל הלכה כרכי יהודה כן כמירה והאמר שמואל הלכה כדברי המיקל באבל אבילומ

 לחוד וקריעה לחוד:
ב עד היכן הוא קורע ומוסיף עד טיכורו הגיע לטיכורו מרשיק שלש אצכעוח וקורע  ן
 נממלא מלפניו מחזירו לאחריו נתמלא מלמעלה הופכו מלמטה וקורע הקורע למטה
 ומן הצדדים לא יצא אלא שכהן גדול פורס למטה. כל שכעה קורע לאשר שכעה מוסיף:
 $7ג ת״ר היוצא ככגד קרוע לפני המת הרי זה גוזל את המחים ואח הסייס רשכ״ג
 אומר האומר לשכירו השאילני חלוקך שאלך ואכקר את אכא שהוא תולה והלך ומצאו
 שממ קורעו ומאשו וכשיכא לכימו מתזיר תלוקו ונומן לו דמי קרעו ואם לא הודיעו הרי
 זה לא יגע בו. יוחר ראוי שנגרוס שאלך ואבקר אח החולה ואיירי באחיו ובאחותו או

 בבנים ז) לאלו כאכיו כיון שברשומ הוא קורע למה ניחן להאחוח:
״ה ^ד ת״ר שולה שמח לו ממ אין מוליעין ה ג  ה

ע אותו שמא חטלף לעמו עליו *ואין ל ו ו י ע א ת ו ו מ ! ^ ל מ ת ל ו ק ו ס ת פ ו כ ל ז נ . 
 כאכלותו דמותר להזמינו לסעודה והר׳׳ר כרוך מקלעין לו ומשמיקין אמ הנשים מפניו

 מרגנשפורק אוסר דאסוי לעשות דכרים שאכל אשיי מקרעין לקטן מפני עגממ נפש ואין קורעין
: לכבול אשחו אלא על חמיו ועל חמומו בלבל ז ״ א • מ ס ה  ב

 כתב ה״ר יצחק גיאוח ז״ל הגיע לחינוך קורע על קרוביו כשאר מצוח שמחנכין
 אוחו כהן:

 תניא כאכל לכחי (ס״א) הגוסס הלי זה הוא כשי לכל לכר אין קושרין לחייו
 ואין פוקקיס אח נקכיו ואין מניחין כלי ממכמ וכלי מיקר על טיכורו על שעה
 שימומ שנאמל על אשל לא ילחק חבל הכסף ואין סכין ואין מליחין ואין מטילין אוחו
 על החול ולא על גבי המלח על שעה שימומ ואין מעמצין אמ עיניו והנוגע בו הלי זה
 שופך למיס למה זה לומה לנר המטפטף כיון שנגע בו אלס נכבה אין קולעין ולא חולצין
 הגה״ה ולא מספילין עליו ואין מכניסין עמו אלון

מס לאהלו ב3ימ על שימומ*:  *ומיהו כהן מוזהר כלאו דלהחלו שלא י

: ע1 !מ] במםכת שמשומ (פ״ב) מניא ״ז א א גישס• מ י ה ה ש ע ש י מ ע כ ג י א ל ל ש  ו

 נטה למומ אומלים לו החולה הלבה שנחולו ולא ממו והרבה שלא נמולו וממו הלבה
 שמהלכין בשוק ומתולין בזכות שאתה מחולה אחה חי אס יכול להמולומ בפיו ימולה
 ואס לאו ימולה בלבו אמל המשולה בפיו ובלבו לק שתהא לעתו מיושכת עליו כל הלכלים

 נתנאל
ד והתם מאלישע והכל כמו שכתכמי לעיל. אך קשה על רכיגו אמאי צריך למילף דאין ממאחין כשומע  מדו
״ש מה שומע מפי שומע אין ממאסין שומע עצמו לא כ״ש  עצמו מקרועי כגדיס אמאי לא יליף מכס נ
״ק: ננ] ולא מתאחין. אפילו שומע מפי שומע דו  כליליף כסמוך ס״מ מלומדיה דאין מתאחין ויש ליישכ ו
: נס] ולאו דוקא ם״ת. דלא תימא דוקא ספר שלס כמעשה שהיה ששרף יהויקיס ו ״ ן כסנהדרין דף נ נ ת  מ
 כל ספר קינות כאותו פעס ודייק לה מדכתיכ וארכע דלתות ולא כתיכ כקרא אמ המגילה השליך על האש:
 [ע] אלא ה״ה פרשה אחת. לאו דוקא אלא ה״ה איזה פסוקים מהאי ראיה דמיימי מארכע דלתות.
 [פ] והב• איתא בירושלמי איזהו האיהו• באריג. ובירושלמי שלפנינו הלכה ו׳ הגי׳ איזהו איחוי כל שאין
 מקומו ניכר והיא היא: [צ] ודברי הראב״ד עיקר. ודלא כרמכ״ן שפי׳ איחוי אלכסנלרית היא השוה
 מלמעלה ומלמטה: [ק] ומשוה התפירה שאיגה ניכרת. פי׳ כל״א איין גשנויקט נ״ל. ועיין כש״ך סי׳
ו ואמו. וכטור סי׳ ש״מ מכרו לו p לפ־בך צר־ך להודיע ללוקח שהוא קרע של אבי  ש״מ ס״ק ל׳: [
 סחס ולא הודיעו אסור לו לאחותו עד שידע שאינו מקרעים שאינו מחאחה. וכחכ עליו כ״י שהוא כאכל
 רכחי. וכס״ט שס לא ראימי. ועוד הקשה הרמכ״ן א״כ למה צריך להודיע ללוקח הא מן הסחס אסור לאחר
 וחירץ כדי דלא להוי מקח טעומ צריך להודיע לו ע״כ. ולא אכין דממ״נ אם לא ראה הלוקח הקרע אף
 שהוא מן הקרעים שמוחר לאחוחס נמי מקח טעוח הוא. ואי ראה ושחק וקכל שאין לאחומו הא מן הסמס
 אסור לאחומו. וע״כ צ״ל דלאו כ״ע דינא גמירי ושמא לא ידע הלוקח הך דין שאסור לו לאחוחו. א״כ
 קושיחו מעיקרא ליחא וצ״ע: [ש] ה״ג ותניא מ• שיש לו חולה. וע״ש כפירושי רכינו ור״ן שם:

n] במם׳ שמחות. כגי׳ שלפנינו לא מצינו הך כרייחא: j 

 וימזק בבגליו ויקרעם לשנים קלעיס ממשמע שנאמל ויקלעס איני יולע שהם שנים ממ״ל
) ושמועומ  לשנים קלעים אלא מלמל שקלועיס ועומליס לשנים לעולם [לן נשיא ואב ב״ל א
 לעומ לאין ממאשים ילפינן מוישזק ויקלעס לאלישע כלכמ השם מנ״ל לבמיב ויבא אליקיס
] ולאין מתאתין מנ״ל ב) לכמיב קרועי נ ] [ מ  בן תלקיהו וגו׳ אל תזקיהו קלועי בגלים ן
 בגלים למשמע קלועים ועומלין לעולם. ג) מ״ל אשל השומע ואשל השומע מפי השומע
) כששמעו: ועל ס״מ שנשלף מנ״ל לכמיב  תייכ לקלוע והעלים אינם תייכין שככל קלעו ד
 ויהי כקלוא יהולי שלש ללתות ואלכעה יקלעה כתעל הסופל והשלך אל האש וכתיכ ולא

 קלעו אמ כגליהם מכלל למשייכ לקרוע הגה״ה
א *ונכרי המגדף כזמן הזה אין חייכין לקרוע. מא״ז: ה ה נ מ ר ר ק ק י א ע ר ק ן מ ; י ע ל י ן ד ן י כ ן * 
 לאינו ממאשה ילסינן מק״ו כיון לעל לומליה אינה ממאשה עליה לכ״ש (יח) אכל עיקר
 קליעה לא ילפינן מלומליה כלאמל במכות (לף ככ:) כמה טיפשי הני לקיימי מקמי
 ס״מ ומקמי גבלא לבה לא קיימי 01] ולאו לוקא ס״ש [ע] אלא ה״ה על פרשה אתת
 מנביאים וכמוכים כיון למייתי לה מארכע ללמומ של מגילמ קינומ והכי אמלי׳ בשמעמא
 דעל מפילין שייב לקרוע: א״ר שלבו אמר רב הונא הלואה ס״מ שנשלף קולע שמי
 קריעות אתת על הגויל ואתת על הכתב שנאמר ויהי דבר ה׳ אל ירמיהו אשרי שרוף
 המלך אמ המגילה ואמ הדכריס ולא אמרן שתייכ לקרוע אלא שנשרף כזרוע וכמעשה
 שהיה: ערי יהודה דבמיב ה) ויבואו אנשים משילה ומשומרון שמונים איש מגלמי זקן
 וקרועי בגדים משמע קרועין ועומדים לעולם. א״ר שלבו אמר עולא ביראה א״ר אלעזר
 הרואה ערי יהודה בשורבנן אומר ערי קדשך היו מדבר וקורע ירושלים בשורבנה אומר
 ציון מדבר הימה ירושלים שממה וקורע 0בימ המקדש במורבנו אומר בימ קדשנו
 ומפארמנו אשר הללוך אבומינו היה לשריפמ אש וכל מחמדינו היה לשרבה וקורע על
 המקדש ומוסיף על ירושלים כשפגע במקדש חחלה ואי פגע בירושלים חחלה קורע על
 ירושלים בפני עצמה ועל המקדש כפני עצמו יראה דעל ערי יהודה אינו קורע אלא על
 הראשונה שראה ועל כל האחרוח שראה אינו קורע דאי צריך לקרוע על כל אחמ ואחמ
 שהוא רואה למ״ל למימר שקורע על ירושלים גם (ירושלים) היא ככלל ערי יהודה ולא
 מיסמכר למימר שהזכיר ירושלים בשביל פסוק אחר שיש לו לומר ואגכ זה נקט וקורע.
 ירושלמי כפרק הרואה (הלכה כ) שמעון קמטרא שאל אח ר׳ חייא כר אכא כגון דאנא
 חמר וסליק לירושלים בכל שעה מהו שאקרע אמר ליה בשוך ל׳ יום אין אשה צריך לקרוע

 אחר שלשים אחה צריך לקרוע:
 םה ת״ר וכולן רשאים לשוללן ולמוללן וללוקטן לעשומס כמו סולמות פירוש לאחר
 שכעה אכל לא לאחוחן על כל המחיס עד אשר שלשים יום על אמו ועל אמו לעולם
ף כו ע״ב] ובאיחוי אלכסנדרי פי׳ הראכ״ד שהיא החפירה שלנו שוה ד  אמר רב חסדא [
 מלמעלה ובולטמ מלמטה והרמב״ן פירש דאיחוי סחס היא המפירה השוה מלמעלה
ן והכי אימא בירושלמי פ  ובולטת מלמטה ואישוי אלכסנדרי היא השוה מלמטה ולמעלה [
 איזה הוא האימוי כאריג [צ] ודכרי הראכ״ד ז״ל עיקר שאין שפירה שלא מהא בולטת
 מלמטה וסמם אימוי היא המפירה שמופריס מכסניס ואיתוי אלכסנדרי היא מפירה אתרמ

 שעושין מבשוץ נק] ומשוה המפירה שאינה ניכרמ כלל ודומה לאריג:
 ID ת״ר הקורע ממוך השלל וממוך המלל ממוך הליקוט ממוך הסולמומ לא יצא

 מחוך האיחוי יצא אמר רב חסדא וכאישוי אלכסנדרי:
 tD ת״ר רשאי להופכו למטה ולאחוחו רשכ״א אוסר וקי״ל כוומיה וכשם שהמוכר
 אסור לאתותו כך הלוקח אסור לאחותו נח לפיכך צריך להודיע ללוקח שהוא
 קרע של אמו ושל אמו מניא ר׳ יוסי אומר תתלת קריעה טפת ותוספת כל שהוא

 וקי״ל כוותיה:
ח ירושלמי כפ״ק דשכת (הלכה ה) ישכ לגלת וכאו ואמרו לו מת אמו הרי זה  ס

 משלים אמ ראשו אשל המגלש ואשל המתגלת:
ט גרסינץ בשילהי נדרים (דף סז.) תניא אמרו לו מת אמך וקרע ואמ״כ נמצא בנו  ס
 יצא ידי קריעה ותניא אמרו לו ממ (בנו) [אמו] וקרע ואש״ב נמצא (אביו) [בנו]

 קרבן
 [ל] נשיא ואב׳׳ד ושמועות רעות דאין מתאחין ׳לפינן מויחזק ויקרעם דאל״שע. ילפותא דא אין כתלמוד
 שלפנינו. וצ״ל שכך היה כגירסא של רכינו. וליכא למימר דהא דקאמרי׳ כגמ׳ דאין מחאחין מנ״ל יליף
ה קריעה קאי אמרדיהו אשמועות רעוח ואכרכם השם ונטר המלמודא עד לכסוף. דא״כ כמר דקאמר ע ר  ק
 דמקרע על ערי יהודה דיליף ממגולחי זקן וקרועי כגרים. ה״ל לסדר דאין מתאשין מנ״ל והל״ל דיליף
ה קריעה וקאי אכל הני תלתא אשמועוח רעוח וכרכי. השם וערי יהודה אע״כ צ״ל הא דקאמר אחיא ע ר  ק
ה קריעה לא קאי אלא אכרכמ השם כשומע מפי שומע וערי יהודה יליף מקרועי כגדיס דאין מחאחין ע ד  ק
 דמשמע קרועים ועומדים לעולם. וא״מ הכל קשה אמאי לא קאמר כאממ כקיצור על הכל דיליף קריעה
 קריעה. י״ל משוס קושימ המוס׳ ד״ה אמי א״כ נילף כל קריעה דלא ממאמה אלא דלא ילפינן הג״ש כי
 אם על שחי פנים. פן האחד דוקא היכא דכחיכ ויחזק ויקרעם כמו כדוד ונאלישע. ופן השני היכא דמצינו
 קריעה של מלך ושמועה מקריעה של מלך ושמועה כמו גכי חזקיה ודוד. כמ״ש הריטכ״א. ועפ״ז יש ליישכ
ד ולא יליף קריעה  פירש״י וגי׳ הישנים דפוס כסליאה שהיה גורס גכי כרכת השם אתיא קריעה קריעה מדו
 מאלישע ולפי גירסא זו קשה דוד כעצמו מנ״ל דלא מחאחי אע״כ צ״ל דהיה גירסחס כגירסת רכינו דילפינן
 דוד מאלישע מג״ש ויחזק ויקרעם: [מן ודאין מתאחין מנ״ל דכתיכ קרועי בגדים דמשמע קרועין
 ועומדים לעולם. וערי יהודה דאין מחאחין נמי ילפינן מדכסיכ גכי קרועי כגדס. וראיחי קושיא כשו״ח
ד אפרים סי׳ צ״ו שנעלם מרכינו סוגיא שלימה כסנהדרין דף ס׳ גכי כרכח השם דאין מחאחין א״ר ע  ש
ה מאלישע וזהו דוחק לומר לסוגיות חלוקוח דמנ״ל דלמא מה שאמר דאין מחאחין ע ד  אכהו אתיא קריעה ק
ה קאי אחרוייהו ע״ש. ולפי מ״ש וכררחי דע״כ סוגיות מחולקות דהא הכא הילסותא ע ד ה ק ע ד  יליף ק

ת שמואל ר א פ  ת
יח) אבל עיקר קריעה לא ילפינן מלומדיה בדאמר־נן ובו׳. ר״ל שלא הוזקק ללמול מקרא לכע״כ סכירא ליה סכרא זו מלרמיז ואמר ולא קרעו מכלל למצל הסכרא היה להם לידע דחייבים לקרוע מכח הק״ו דעל ) 

 לומדה אין מחאחיס וכו׳ ולו״ק כי רכיס אינם מכינים הפשט ומשחכשין כזה ומה שכחבחי הוא הפשט הנכון:

 א) ע״ש כל הסוגיא. (גל•!!! ב) לפנינו איתא אתייא קריעה קריעה עי׳ כסנהדרין דף ס׳ ע״א. (גיי׳׳פ) ג< כתכ הט״ז כסי׳ ש״מ סקכ״א שאמר יכה יוסי את יוסי, למד זה מחיוכ סקילה. ולא ממוור כלל דהא פסקינן דקוראין עס על הכינויין, וסקילה
 א״ח אלא על שס המיותד. ומעשה דרשכקה יוכית דלא מצינו שנרך ככגון זה. וראיתי נכ״מ כספ״נ מהל׳ עטרת כוככיס כשס מהרי״ק דדנו את רשכקה למיתה לכל מי שימצאנו, וזה תימה. ועוד איך דנוהו שלא כפניו.מ־ש״שן ד) צ״ל כששמעו ולא
 מפאחין מנ״ל אתיא קריעה קריעה ק״נ.«גליי1) ה<ויכואו אנשיס משכם משילה כי׳ כצ״ל.1יש״ש) 0כהמ״ק כתורמי כו׳ היה לת־נה וקורע. וקורע על המקדש כוי כצ״ל.(יש״ש) ז) אין זה טענה ט אע״פ שכרשות קורע מפני הככוד כלכד, אכל לא

 הורשה להשחיתו לגמרי כך נ״ל שאין הוכתחו מכרחח לזנוח הגרסה המוחזקת. (יעני׳!)
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י בה ש י ואלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן א מ  י
 דף בז ע״ב

 לשאול היא כאה עמו לעמיל לבוא שנאמר חחהפך כחומר חומס וימיצכו כמו לטש עול
 מניא באכל רכמי מזרקין כלים על הממ וקולטין ומצילין מן האויר על שלא יזכה כהן
 הממ שכל הכלים שהמח זוכה בהן אסורין כהנאה חוץ מן הסל והמגדפה המיוחלין
 לקטלה ויש לומר הא לקאמר כלים שהמס זוכה כהן אסורין כהנאה היינו רוקא בכלים
 שבמלילומ לבו זלקם על הממ שיהו נקבליס עמו ונגעו כמטה הנקכלמ עמו אז זכה בהן
 הממ ולאו לוקא זכה למשוס זטיח הממ לא נאסרו וגם לא שייך זכייה לגט הממ אלא
 אסולין משוס למימלפי מכריכי המח והיינו לקאמל שהמח זוכה בהס כלומל מכליטם
 שהוא זוכה ליקגל בהן אבל אם מניחין אח המח על המצע או מניחין כל וכסמ חחמ
 מלאשומיו או סילשו סלין או טלימ על האלון או על המטה שמוליטן כה אח המח
 לקטלה אינו נאסל והא לאמל טכמומ פלק אלמנה (לף סו:) ההיא אממא לעיילא ליה
 לגברא איצטלא דמילחא ככחובחה שטב שקלוה יממי פירסוה אמימנא אמר רבא קניא
ה מימנא המס נמי מיירי שפירשוה עליו ״ ה ג  ה

) החוצב קבר של בנין למת יש לו לקברי לשם לא ה)אלעמא שמקבר עמו והוי כמכריכי ט * 
 חפר בקרקע אלא בנה על גבי קרקע בנין כתלים הממ*:

ן כסוף כמובומ (לף קיב:) אמל נ י ס י י אח פ ג ל ג ר נ א ילא ה י ר ה 3 י ח א מ ל ו ל מ ס שם מ  לשי

ם י ה י ל ״ ע י 5 ס ן י י א ב מ י  המת ילא את הנפל איתי קבר מיחר בהנאה הטיל ר
7 ק ס ז בר סף עת 7 ן ; ר  בו נפל אסור בסנאה אבל קבר מחמר לקרקע אפילו רט ח
פ שיעמלו בלבושיהן קל וחומר מחטה מה ו ר 3 1 ר ל ' מ 1 י ו ה א מ ר 3 ' מ י ח מ ו מ ל א פ ו נ ל 3 ד נ  ה

) וממיסין חטה שנקברח עלומה יוצאה בכמה לבושים  שלנו ששופרין בקרקע ומשליט! העפר לחוץ י
 שם אח הקבר ושוב משליטן העפר לגט הקבר אומו צליקים שנקברים בלבושיהם על אחח כמה
 היה אסור שהרי היתה גו תפיסח ילי אדם ובחשובה וכמה. ומשמע בפרק החכלח (לף מא.)
י לצריך להטיל ציצימ מכריכי המש. רגרסינן י ? א מ מ ה י מ כ ל : ס מ ה \ י ו 5 ל ה ש נ מ ש ה מ ל כ י ג 1  מ

, , י י , , י  בהנאה ומתוך כך אסור למכור מצבה שנשברה ולפי י
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ה מן וכו׳ ומולה שמואל בזקן שעשאה לכבולו מ מ  על ג&י ממ הק3רומ משוס לאסור מנאה ו

 הקהל לצורך תכריכי המח צריך לומר לנוחנין חנו מה שפטולה מן הציצימ. מ״ט אשל מכסה בה
 שחרצו לצורך מתים סתם ואז יהיה המותר לשאר אמל קלא והאי לאו לאיכסויי עטלא.

: וכההיא שעמא ולאי למינא ליה משום לועג ז " א • מ ס י ת  מ

 ללש שלף עושהו. אלמא ליש להטיל ציצית כתכליכי הממ ואי מיקשי לך מההוא לשנן
 במס׳ כלאים (פ״ט מ״ל ע״ש) [ל] 0 מכריכי הממ ז) ומללעמ הסמול אין כהס משום
 לועג לרש חרף עושהו. רשב״ס ז״ל(במס׳ נלה פ״ט לף סא: מוס׳ בל״ה אבל עושה)
 שי׳ לשאני כלאים לאפי׳ אלם חי שלובש שלא להנאחו אין ט משוס איסור כלאים כלאמר
 מוכלי כסוח מוכלין כללכן וכלבל שלא ימכוונו כשמה מפני הממה וכגשמיס מפני
 הגשמים ולא נהילא לי לפטול נמי מציצימ אס אינו לוכש להנאמו לכסומך אשל תכסה
 בה כחיכ ומוכרי כסוח פטורין מן הציציח אפ״ה ששיכ לועג לרש ור״ח ז״ל מילץ לשאני
 מצוח ציצימ ששקולה כנגל כל המצומ כלאמל כפ׳ החכלמ (לף מג:) ציציח בגימטריא
 ח״ר ושמנה חוטין וה׳ קשלים מגל מרי״ג ויש כה לועג לרש יומר משאל מצומ ועול
 איכא למימל לאינו ניכל כל כך אס הוא כגל של כלאים כמו שניכר לעולם אם מעטפין
 אומו בטלימ שאין בו ציצימ והא לאמלינן בפלק מי שמחו (לף יח.) לליי׳ שלא יאמלו
 לממל כאים אצלנו ועכשיו מלעיגיס עלינו אע״ג שיש לממיס נמי ציצימ שייך בהו ליעוג
 כיון שאינן בני מיוכא ומממי מלכר אין להכיא לאיה שיש להטיל למח ציציח מהא לאמל
 בפרק המובל אמ הספינה (לף על.) בעובלא לרבה בר בר שנה שלאה ממי מלבר והיה
 ציצימ במלבושיהן שאני המס שהיו נכנסין במלבושיהן כשהן שיין לקבליס כלאימא במללש
 איבה רבחי שבליל משעה באב היה הכרוז יוצא על עמא לחפור והיו הכל הולטן וישנים
 בקבליהס ולמחל הכלוז יוצא הצללו החיים מן המחים ומימה על מנהגינו שרגילים להסיר
ה הציצימ מטלימ המח *ול״ח היה אומל " ה ג  ה

ת ששמע מזקני לותי״ר ט הציצית היא עלוח ו צ מ ^ נ ' ש ה מ ש ע מ ה ל נ ל ר ה מ י ה א י ה ה ״ ' 3 א ר : ; 
 ציצית בחייו יקבר בקבר בציצית יא) ומי שלא נהנ , י , ,

ה שקיים אמ המולה ואין הלול עכשיו ראוי ש ע ו מ ש ע
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ס לאומו עלומ ועול יש במללש ללולתם מסל ו א ר ו ל ה ע ה כ י ה  על פיו בעצמו וקברוהו בציצי״ ו

 וראוי לסמוך עליו. מא״ז: וי״ו ח)כלומל ללול מם ול״י היה אומל

 טמיהם היו לכולם בתייהם ציצימ היו מטילים להם ציצית גם במומם אבל האילנא שאין
 לכל ציציח בחייהם אם יטילו ציצית למי שלא היה לו בחייו איכא טפי לועג במייו לא לצה
 לקיים מצוח ציציח ובמוחו יקיים ואם יטילו לאוחם שהיה להם בחייהם נמצאו אוחס שלא
 היה להס ממביישין כלאמל בחחלה מניחין המוגמל חחמ מחי חולי מעים והיו חולי
 המעיס שיים ממטישיס המקינו שיהו מניחין המוגמל חחח כל המסים בחמלה מטבילים
 הכלים של נלומ ממומ וכו׳. וא״מ ומה ככך ליכספו וליכססו משוס שזלזלו במצומ ציצימ
 במייהם וי״ל לולאי בימיהם שהיו הבל לגילין להתעטף בסלינין שהיו להם ל׳ כנפות היו
 נענשין מי שלא הימה לו טלימ בארבע כנפומ כלאמל פלק המכלמ (לף מא.) א״ל מלאכא
 ללב קטינא סלינא בקייטא סרבלא בסמוא ציצימ מה תהא עליה א״ל ענשימו עלה א״ל
 בעילן ליתשא עגשינן עלה אבל האילנא שאין לגילין ללבוש כגל שיש ט ל׳ כנפומ ללא
 אמלה תולה אלא גלילים תעשה לך על אלכע כנפות כסותך אשל תכסה בה אם יש
 ככסוחך ל׳ כנפוח עשה לו גלילים ולא חייכחו חולה ליקח טלית כת ל׳ כנפות לעשומ
 גלילים מיהו יש לו לאלם לחזר ולקיים כל מצומ כלאמל(סוטה לף יל.) גבי משה לטנו
 שלא היה תאכ ליכנס לאלץ ישלאל לאכול מפליה אלא כלי לקיים מצות התלויות באלץ

 דף כז ע״א

 הללו אין לומל לא בפל ע״ה ולא בפני נשים ולא גפני קטנים שמא יבכו וישבלו את לבו
 בספלי ולט נתן אומל ואשמה הנפש ההיא והמולה זה בנה אב על כל הממיס שיטענו
 וילד אמד׳ גט עכן כפ׳ נגמל הלין(לף מג:) ומנין שכפל לו וידויו שנאמל יעכלך ה׳
 היום הזה היום הזה אמה עכור ואי אמה עכול לעולם הבא ואם אינו יולע להמולומ
 אומדם לו אמול תהא מיממי כפלה לכל עונומי כשב הלמכ״ן ז״ל סלל וידוי של שטכ
 מרע כן קבלנו מחסילים ואנשי מעשה מולה אני לפניך ה׳ אלהי ואלהי אבומי שלפואמי
 טלך ומיתמי טלך יהי רצון מלפניך שתרפאני רפואה שלימה ואם אמומ מהא מיממי
 כפרה [א] לכל עונוחי וחטאי ופשעי שחטאתי ושערתי ושפשעמי לפניך ומן מלקי בגן
 עלן וזכני לעולם הבא הצפון לצליקים. אמר רב פפא [בן תניא באבל רבתי אבל לא יניח
 מינוק במוך חיקו מפני שמביאו לילי שחוק ונמצא ממגנה על הבליומ: ואין מכדן על
 מטומ זקופוח ח״ר ההולך לבימ האבל אס היה לבו גס בו יברהו על מטומ בפויומ ואם

 לאו יברהו על מטומ זקופומ:
 fJJ ת״ר ההולך ממקום למקום ואירעו אבל [דף כז ע״א] אם יבול למעט בעסקו ימעט

 ואס לאו יגלגל עמהם כלומר יקנה צולט הללך ולבריס שיש בהן מיי נפש:
n ת״ר מאיממי כופין אמ המטומ משיצא מפחח טמו לבד ר׳ אליעזר רבי יהושע j j 
 אומר משיסמס הגולל וקי״ל כלט יהושע לאין אטלומ נוהגמ אלא משיסמוס הגולל.
 מ״ר מאימתי זוקפין אמ המטות בע״ש מן המנמה ולמעלה אמר רבה בר א) עולא
 אעפ״כ לא ישב עליה על שחחשך ולמוצאי שבמ אע״פ שלא נשסייר לו אלא יום אחל
 חוזל וכופה. מנו למן הכופה אמ מטמו לא מטחו כלכל כופה אלא כל מטוח שיש לו
 בחוך טמו [סי׳ הלאב״ל] כגון מטוח אשמו ובניו שמחאבלין עמו אבל אם יש לו אכסנאים
 אין בופין אע״פ שהמטות שלו הן הואיל ואינו ישן עליהם והן עומליס לאכסנאיס
 והלמכ״ן ז״ל כמב לא מטות אשתו ובניו הממאבלים הן [להא] עצמן שייטם בכפייה אלא
 כל מטות שיש לו במוך כיסו אפילו של אכסנאים משמע ועול מלקמני מטה המיוחלמ
 לכלים לאין משמישה אלא כמיכה כעלמא לימני המיומלמ לאכסנאים אע״ג לישנים כה
 אלא מסמכרא כל מטומ שכטמ הוא כופה ואם באו האכסנאים זוקף הצדכומ להן וכשהן
 יוצאין שוזל וכופן ומה שהקשה על פי׳ הלאב״ל ז״ל נלאה לי לאינו קשיא אשמו וכניו
 המתאכלים לכבולו קמ״ל לכעי כפייה ומטה המיותלת לכליס שהיא לצולך משמישו הוי
 לכותא טפי לאין צדכה כפייה טפי ממטות אכסנאיס שהיא לצולך אסלים אע״פ שהיא
 לשכיבה ומסמבלא כפילוש הלאב״ל ז״ל. ב) היו לו עשל מטומ בעשל מקומות כופה את
 כולן והוא ישן כהן פעמים כאן ופעמים כאן אע״פ שעיקל שכיבתו כטמ שהממ כו. באבל
 לבתי(פי״א) מניא היו לו ה׳ במים בזמן שמשממש בכולן כופה כולן ואם לאו אינו כופה
 אלא בטת שמשחמש בו בלבל חמשה אמין ומת אתל מהם כולן מפין אמ מטומיהן אע״פ
 שכולן שוכבין בבשיהם ואין אשל מהם שוכב בבית המת מפני שאין מיתת המת במת גולם
 הכפייה אלא חובח האבל הוא. חניא באבל לכחי(פי״א) ה׳ אחין שהיו אוכלים אצל אביהן
 ומח אטהן כזמן שכל אחל הולך וישן כטחו בופה בטחו ואם לאו אינו כופה אלא כטח
 שמששמש בו בלבל הלל באכסניא אצל חטלו אם היה לכו גס מ כופה ואם לאו אינו
 כופה ילושלמי (הלכה ה) חני הלל בפונלק אין מחייטן אוחו לכפוח ללא ליהוי אמדן
 שרש הוא פירוש מכשף ועל הילושלמי הזה סמכו בני אשכנז וצלפמ שאינן נוהגין בכפיימ
 המטה לפי שלדן טן הנכרים וכל היום מצויין בכמיהס ומצאמי כשוב בשם דצב״א
 שהמטוס שלהס לא היו לאשיהס בולטוח כעין שלנו והיה ניכל כהן הכפייה ג) אכל מטומ
 שלנו ראשיהם בולטות אין הכפייה ניכרס בהן ולא שייך בהן כפייה. ואם היתה מטה
 מיוחלת לכלים אינו צדך לכפותו לרגש א״צ לכפותו אלא זוקפו ר״ש בן גמליאל אומר
 ללגש מתיל אח קלביטיו והוא נופל מאליו אליב״ל הלכה כלבן שמעון בן גמליאל אמל
 לבי יעקב בל אמא אמל לבי אמי אליב״ל מטה שנקליטיה יוצאין ממנה זוקפה וליו: ח״ל
] על ג ) גלולה ן  היה ישן על גב המטה על גכ כסא על גכ אולייני פילוש כיסוי של בול ד
 גכ קלקע לא יצא ילי מוכמו אמל לט יושנן שלא קייס כפיית המטה אכל אס כפה מטומיו
 וישן על גב קלקע יצא ילי שוכמו שאין השוכה לישן על המטה כפוייה אלא כפיימ המטה
 היא החוכה כלאמל לעיל חני כל קפלא למוח ליוקני נחמי ככס וכעונומיכם הפכמי יהפכו
 מטמכן עליה ואם הפך מטמו וישן על גב קרמע כל שכן למלחא יחירחא הוא לעכל
 והא לקמני בדשא היה ישן על גב מטה פי׳ שלא הציע על המטה כל וכסמ ולא מפץ
 וממצלמ אלא ישן על גכ המכלים וממכרן לצעל עצמו לומיא לאשדני והיה סבול שזה

 היה עומל כמקום הכפייה וקמ״ל ללא יצא ילי חוכמו ולא יצא מצומ כפייה:
ט [דף בז ע״נ] ת״ר בראשונה הימה הוצאת הממ קשה לקלוטו יומל ממיתתו על ^ 
 שהיו מניסים אומו ובולמים על שבא רבן גמליאל ונהג קלומ ראש
 כעצמו והוציאוהו ככלי פשמן אמל לב פפא והאילנא נהוג עלמא בצללא בל זוזא. גלסינן
 בפלק נגמל הלין (לף ממ.) היו אטו ואמו מזרקין בו כלים מצוה על אתרים להצילן
 אמל לבן שמעון בן גמליאל בל״א שלא נגעו במטה אבל נגעו במטה אסורין ולוקא לנגעו
 כמטה הנקכלמ עמו משוס למיסלסא כמכליכי הממ. מניא כאכל לכמי(ספ״ט) כל המציל
 כלים מן הממ כאלו גוזל ממים ויש שמצילים ויש שאין מצילים על שלא הגיעו לאלון
 מציל משהגיעו לאלון אינו מציל אכל מלמלים אס האלם שלא יהא שכלן מפני שאמלו כל
 המלבה כלים על המת הלי זה עובל משוס בל תשתית לבלי ל׳ מאיל ל״א בל צלוק
 אומר מנוולו רשב״ג אומל מלבה עליו את הלימה לט נמן אומל כסות היוללמ עס הממ

 קרבן נתנאל
ט קרקע מכולן . גס ברייתא זו ליחא בא׳׳ר שלפנינו: ןג] ה״ג על ג , ת ב  נא] לכל עונות* וחטאי ופשעי. קצח קשה לזהו ללא כמאן ללא כר״מ וללא כחכמים לפליט במסכת יומא לף ל״ו עיין שם: [ב] תניא באבל ר
 לא יצא. בדיתא לעיל דף כ״א היא: [ד] תכריכי המת ומרדעת חחמור אין בהם משום לועג לרש. הכי איתא התם תכריכי המח אין בהם משוס כלאים ש״מ דמדעישין חכריטס מכלאים ש״מ ללא חיישינן משוס לועג

 לרש: ה״ג שני מתים מוציאין:

 א) בגמרא ובט״ף איתא הונא. >גרי״פ) כ) נ״ל ברייתא זו מסייעא לדעת רמג״ן הנ״ל. (יעג״ן) ג) הא מילתא טדו היה מתלמודא טדן דמייתי לה בסמוך מטה שנקליטיה יוצאין כוי. !יעב״ן) ד) גדולה [מכולן] על גב קרקע. שמא כך ה״ג, ור״ל רבותא קמ״ל
 אע״ג דל״ג בנוסמא דילן. (יענ״ן) ה) עי׳ בשלטי גטדס פ׳ מי שממו עלה י״ז ע״א. >ג־ מהרש״א) ו) חכטט המח ומרדעת אין בהם משוס כלאים לחסר משוס כוי כצ״ל. (׳ענ״ן) ז) ומרדעת החמור אין בסס משוס כלאים ואמאי לא חיישינן משוס לועג כו׳
 כצ״ל. (יש״ש! חן נ״ב שהם ממימיס וקיימו כל המצומ. ועי׳ מוס׳ פ׳ הספינה דע״ד כל זה. (יש״ש< ט) עיין בסנהדרין דף מ״ח, ונשו״ע יו״ד סימן שס״ד מזה. 1&ו״צ) י) ומכניסין שם אמ הממ ושוב כוי כצ׳׳ל. (יש״ש;! יא) ומי שלא נהג מצומ ציצימ

 בחייו כו׳ כצ״ל. (לש״שו
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ו ואלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן נ  בו יבי
 דף כח ע״כ

 משל עצמה דמי ואין לפשוכו מהא דאמר בשמעמין (דף בז:) רבה ורב יוסף מחלפי
 סעודחייהו אהדדי פי׳ כשהיה האחד אבל(אס) היה אוכל משל חבירו וחזר השני להיומ
 אכל היה אוכל משל הראשון חחמ מה שהאכילוהו כשהיה הוא אכל אלמא אע״פ שלא
 היה אוכל עמו כחנס כיון דהוא לחם אסריס יוצא כו ידי חוכמו הכא נמי אשה יוצאה
 בשל בעלה דלא דמי דהסם לא היו מחנים לאכול זה עס זה סעודה ראשונה על מנח
 שגס הוא יאכל עמו כשיהיה אבל אבל ממילא היו נוהגין כך בלא חנאי וקמ״ל גמרא
 דככה״ג שרי אע״ג דמיחזי קצמ כאלו אוכל משל עצמו אכל אשה נראה לי דאינה יוצאה
 בשל כעלה כיון שחייב במזונומיה וגס כיון שאוכלמ מדיר עמו לא מיחזי כלחם של אחרים
 וכן הדין כשכיר או מלמד שאוכל אצל בעל הביח ואירעו אבל אינו אוכל אצל בעל בישו
 בסעודה ראשונה אמנם נראה לי מי שנומן מזונוח לעני או ליתום או לבנו ובתו הגדולים
 מעצמו בלא מנאי ואירען אבל לשם אנשים קרינן כיה ואינן צריכין לאכול משל אמרים

 אלא אוכלין משל בעל הבימ ע״כ:
 פר, [דף כה ע״ב] מתני׳ נשים במועד מענומ אבל לא מטפמומ ר׳ ישמעאל אומר
 הסמובומ למטה מטפחוס בראשי שדשיס ובשנוכה ובפורים מענוש
 ומטפחומ בזה ובזה אין מקוננומ נקבר הממ לא מענומ ולא מטפחומ. איזהו עינוי שכולן
 עונות כאממ קינה אממ מדכרמ וכולן עונומ אשריה שנאמר ולמדנה כנומיכס נהי ואשה
 רעוחה קינה אבל לעחיד לבא הוא אומר בלע המוח לנצח ומחה ה׳ אלהים דמעה מעל
 כל פנים וחרפח עמו יסור מעל כל הארץ כי ה׳ דכר: נמ׳ !ה] כחב בספר המקצעוח
 והיכא דשכיכ ליה שיכבא אסיר ליה למספד ולמנהג אבילות בפוריא ואי איחרע ביה מלחא
שמשה  אסיר למיתכ כחעניחא דא״ר יוסף (מגילה דף ה:) שמחה ומשחה ויו״ט כמיצ א
 ומשמה ף] מלמד שאסורין כתענית ויו״ט מלמד שאסורין כעשיימ מלאכה וממרגמין
 (שס) בהספד ובתענית אסור ב אבל יו״ט לא דתנן מקום שנהגו לעשות מלאכה כפורים
 עושין והיכא דשביב ליה שיכבא מקמי פוריא ואמרמי פוריא בגו שבעה ימי אבילות בטלה
 הימנו גזירת שבעה מידי דהוה ארגליס. ורגליס מפסיקין ואינן עולים מאי טעמא דשמשה
 כמיב כהו ושמתת כתגך פורים נמי שמשה כמיב ביה ועשה אומם ימי משתה ושממה
 ודוקא פורים אבל חנוכה לא מפסקא ואסור בהספד דת״ר (שבת כא:) בכ״ה בפסליו
 יומי מנוכה ממניא איכון דלא למספד בהון מספד הוא דאסיר אבל ימי אבילוח לא מפסקי
 וכן ראשי שדשיס ובן מפורש בשאלתות ע״כ והקשה רבינו מאיר ז״ל כיון לסבירא ליה
 לשעה אחמ לפני הפורים בטלה ממנו גזרמ שבעה א״כ הוא הדין נמי שכעה ימים לפני
 הפורים בטלה ממנו גזילמ שלשים כי למה אומה לגמלי ללגל א״כ כי פליגי בהאי פירקא
 (לף יט.) לר״ג אומר ה) משחרב ביהמ״ק ר״ה ויום הכפוריס כרגלים ופליגי מנאי עליה
 אמאי לא חשיב נמי פוליס ועול לחזינן לפוליס לא חשיב כלגלים לחנן נשים במועל
 מענומ ולא מטפחומ ובפוליס מענומ ומטפחומ והולה לבינו מאיל שלא יתאבל כלל
 בפורים ליומי משמה ושמחה קבלו עלייהו וחנוכה ופולים אסולין בהספל ובחענימ 0 ונהי
 לבטלה מגילמ מעניש מנוכה ופורים לא כטלו ומנן נמי שנוכה ופורים מענומ ומטפחומ
 בזה ובזה אין מקוננומ נקבל הממ לא מענומ ולא מטפחוח אבל לבליס של צנעא נוהג
 ללא עליף משבח ולאחר שהמפללו בביש האבל בליל פוריס בערב הורה לו שילך לבית
 הכנסמ בעמ קליאמ המגילה לאפילו עבולה לקרבן צבור שלושה שבח קריאח המגילה
 לוחה אומה כלאמלי׳ בפ״ק למגילה (לף ג.) בהניס בעבולמס ולויים בלוכנן וישלאל
 במעמלם מבטלין לשמוע מקלא מגילה כל שכן אבילות לרבנן וחייב לשלוח מנוח לאבל
 שייב בכל מצומ האמולומ במולה וכיום ממשה עשל נמי אינו ממאכל כלאמלי׳ בפלק שגי
 דמענימ (דף ימ:) יום י״ר ונדו יומי פוריא ג ללא למיספל בהון ואמר לבא לא נצלכה
 אלא לאסור את של זה בזה ואע״ג דלא ממאבל בהון עולין לו מידי דהוה אשבת ואת״כ
 משלים אבילמו. ז) אמר רבה בר רב הונא אין מועד בפני ח״ח וכ״ש תנוכה ופורים והני

 מילי בפניו אבל שלא בפניו לא אמר רב פפא ויום שמועה כבפניו דמי:
 פו נלסינן בפרק המוכר פירוח (דף ק:) ח״ר אין פוחמין מז׳ מעמדוח ומושבומ
 למת כנגד הבל הבלים אמר קהלמ הבל הבלים הכל הבל אמר ליה רב אחא בריה
 דרבא לרכ אשי היכי עבדי אמר ליה כדשניא א״ר יהודה בראשונה לא היו פוחמין מז׳
 מעמדות ומושבות לממ כגון עמדו יקרים עמדו שבו יקרים שבו אמרו לו א״כ אף בשבמ
 מומר לעשומ כן אממיה דרמי כר פפא הוה נסיכא ליה לרכ אויא שכיבא עמד לה מושב
 ומעמד אמר רב יוסף טעה בתרתי טעה שאין עושין אלא בקרובים והוא עשה אפילו
 ברשוקיס וטעה שאין עושין אלא ביום ראשון והוא עבד ביום שני אמי אמר ח) אפילו
 בהא נמי טעה שאין עושין אלא במקום שנהגו והמס לא נהוג לעשומ אלא מעמד אשד.
ה בצאמם מן הקבר עושין שורה ואומרים ״ ה ג  ה

 *ולאהר סיום קליש לוקחין עפר ועמו עשב ומשליכץ קדיש * וכאשמז ובצרפת אומרים צדוק
 אשורי גיוום ולרחוץ יליהס כשחוזרים מדת הקברות הדין ואמר כך אומר קדיש ומנתמין את
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 פז ועל צדוק הדין וקדיש לאומרו בר״ח ובחנוכה ובפורים נשלקו בו אנשי חכמי אשכנז
] דרך הילוך ושכמי מגנצא אין אומרים אומו אלא ז  וחכמי גרמיזא אומרים אושו [
 על חכם גלול וכן השיב ה״ר משולם ב״ר משה ז״ל ששנינו אין מטמין אמ המטוח כרחוכ

 וכל שכן מצוח ציציח שהיא לזכילמ כל המצומ שצליך אלם להיומ זהיל כה כל שעה ועול
 היה אול״י ליש סמך למנהגינו ממסכת שמשומ (פי״ב) למניא המס לצוה אבא שאול
 את בניו קבלוני מממ מלגלומיו של אבא והמילו מכלמ מאפליוני ובכמה לכלים אין אנו
 עושין כהש״ס ואנו סומכים על הספלים החיצונים לבתעניות אנו קולין ויחל ובמס׳
 מגילה (לף לא.) אמרינן שקורין כרכומ וקללומ ואמלינן נמי המם אמל לכ ל״ח אכ שחל
 להיומ בשכמ מפטילין חלשיכס ומועליכס שנאה נפשי ואנו נוהגין על פי הפסיקמא
 להפטיל מלשיכם ומועליכם כשכמ שלפני ט׳ כאכ ולכינו מאיל כחב בשס לבינו שמחה
 הא לאמל התילו חכלח מאפליוני לאו בטליח הנקבלח עמו קאמל אלא בטלימ שנחעטף
 בה בתייו ושל פשתן היתה א) והטיל בה תכלת כממ שמאי וכשעת פטילתו צוה לבניו
 שלא יעשו במומו אלא כב״ה לפוטלין סדין בציצימ כדאמל במסכת עליות (פ״ה מ״ז)
 לבי עקמא בן מהללאל אמל לבנו בשעת מיתתו מזול בך מל׳ לכלים שהיימי אומל א״ל
 ואמה למה לא חזרת בך אמל לו אני שמעמי מפי מלובין והם שמעו מפי מלובין אני
 עמלמי על שמועמי והס עמלו על שמועמס אבל אמה שמעח מפי היחיל מוטב לעזוב
 לבלי הימיל ולאמוז לבלי המלובין ולפי זה אין לאיה משם וה״ל יהולה מפלי״ש פי׳
 להא לקאמל כפ׳ התכלמ (לף מא.) ההיא שעמא ולאי למינא לי׳ אליבא לשמואל קאמל
 המם ב) ושמואל לטעמיה לאמל בשבש פלק שואל(לף קנא:) מצות אינן בטילומ לעמיל
 לבא ואס לא יטילו ציצימ במכליכי המת נמצא לעשיל לבא כשיעמלו הצליקיס בלבושיהם
 יהא בלא ציצית ויהיה לועג ללש שגולמין לו לעמול בלא ציצית לעמיל לבא והוא תייב
 ומשני׳ לכלאים לעושה כלאים לבגד מסים שמואל מוקי לה בר׳ ינאי לאמר מלה פלק
 האשה (לף סא:) לא שנו אלא לסופלו אבל לקוברו אסור ולכי יושגן פליג עליה המם
 משוס לסבילא ליה מצות בטלות לעתיל לבא ואנן שנוהגין להסיר הציצית מטלית של
 מסים משום לקי״ל כלבי יותנן לאמל מצות בטלות לעמיל לבא ומה שיש במללש למה
 נסמכה פרשמ מקושש לפלשמ ציצימ לומל לך שהמתים תייבים בציצית אומו מלרש אליכא
 לשמואל. ג) ואמרו על מינו ז״ל שאמר בשעח מיחחו הציציח חוץ ונסמפקו אס היה
 לוצה לומל שיסילו הציצימ מן הטליח או שיהו חלוין חוץ לאלון ויש מקומוח שעושין כן
 שמוציאין הציצימ מוץ לאלון והל״ז הלוי ז״ל כמב בשם הלב לבי יצשק בן מלכי צלק
 בשנושאין אמ הממ לקובלו מטילין ציצית לסדינו שלא יהיו נושאי המח מעוטפיס כטלימומ
 מצוייצין והוא הולך כלא ציצית וכשקובלין אותו בקבלו ממילין אומן מומלץ אומן לכמיב
 במחים חפשי כיון שמת אלם נעשה תפשי מן המצות וכך הוא מפלש ההיא שעמא ולאי
 רמינן ליה בשעה שנושאין אומו לקוברו ומעמה אין שוס לאיה להטיל ציצימ לממים:

 פא תניא בראשונה היו מגלים פני עשירים ומכסים פני עניים מפני שהיו משמידם
 כשני כצורח והיו עניים חיים ממכיישין המקינו שיהו מכסין פני הכל בראשונה היו
 מוציאין עשיליס בלרגש ועניים בכליבה והיו ענייס חיים מחביישין התקינו שיהו הכל
 מוציאין אוחו בכליבה. חגיא באבל רבחי(פ״ח) מחירין שעלוח לכלומ ומגלים פניהם של
 חמניס ונומנים ליו וקולמסו כצלו ואין שוששין מלרכי האמורי מולין מסחחו ופנקסו של
 ממ כאלונו מפני עגממ נפש וכשמח שמואל הקטן מלו מפחחו ופנקסו כאלון מפני שלא
 היה לו בן. תניא אילך(שם) עושין תזפות לתתניס ולכלות וחולין בהן אחל לבדם שהביאו
 אוכל ואשל לבדם שלא הביאו אוכל לבד ל״מ ותכ״א אין תולין בהם אלא לברים שלא

 הכיאו אוכל כללו של לכר כל המלוי כמופמו של מת אסור כהנאה:
 פב תניא באבל רבמי (פי״א) עיל שממו בה שני ממיס כאשמ מוציאין אמ הראשון
 ואת״כ מוציאין את השני אם היו מלינין אמ הראשון מוציאין אמ השני מכס ותלמיל
 מוציאין את הסכם תלמיל וע״ה מוציאין אמ המלמיל שניהם שלמילים שניהם תכמיס
 שניהם ע״ה מוציאין את הראשון איש ואשה מוציאין את האשה לפי שהאשה חקרוכה
 לכימ הניוול הוציאו אמ הלאשון וקכלוהו אין עומלין עליו כשורה ואין אומרים עליו ברכמ
 אבלים על שיוציאו אש השני הוציאו אח השני וקברוהו באין ועומלין בשולה ומנחמין
 יפוטדן אמ הלמס ואין מנשמין שני אבליס כאשש אא״כ היה כבודן שוה ואין מוציאין
 שני מחים במטה אחמ אא״ב היה בטלן וקלוסן שזה ומעשה באיש אמל שנפל הבימ על
 שני בניו ועל בתו ושאלו אח ל׳ יהולה והוציאו שלשמן במטה אשמ ונמנו שני חמנים

 בראש אחד וכלה בראש אחר והיו מקלסין ואומדס הוי הוי על שני מחנים וכלה:
 פג ת״ר מכבדין מרביצין בבימ האבל מדיחין קערות וכוסות קיחוניוח וצלוחיוח ואין

 ממאין לא אח המוגמר ולא אח הבשמים לבימ האבל:
 פד ואין מניחין אח המטה ברחוב פרש״י במועד מפני שמרגלח אח ההספד ולא של
 נשים לעולם מפני הכבוד דכמיב וממש שם מרים ותקבר שם סמוך למיחה קבורה:
 תניא באבל רבמי(שס) דברים שמן אשה לאיש מנימין אמ האיש ברמוכ ואין מנישין אמ
 האשה ברחוב עולין בחבר עיר על האיש ואין עולין בשבר עיר על האשה מבדן אצל האיש
 יאין מבדן אצל האשה רבי יהודה אומר אם יש לה בניס קטנים מנדן עמהם כחב רבינו
 מאיל ז״ל לנשים מבלומ אמ הנשים ללא אסרו אלא אנשים משוס הרגל עבירה אבל נשים
 מכלוח אש הנשים לנשים חייכומ כהכלאה כמו אנשים מללא קמני אנשים שייבין בהבלאה
 ילא נשים מיהו הא מספקא ליה כשהיא אשה נשואה אם חייבמ לאכול משל אחדם מי
 אמדנן כיון לאוכלמ משל בעלה היינו משל אשלים או כיון לממייכ כמזונומיה כמה לאכלה

 הגהות הכ״ח א שמחה מלמל שאסולין בהססל ומשתה מלמל כוי: ב אבל יו״ט לא אלא מקום שנהגו: ג וט״ו יומי פוריא אימן ללא למיספר:

ן נתנאל נ  קר
״ל ונו״ו: ה״ג חכמי אשכנז ו״ט מקום שנהגו: ה׳׳ג כלאמרינן בפ״א למגילה לף ה׳ יום י ב בספר המקצעות. שחיבר ר׳ חננאל: ש ה׳׳ג מלמל שאסולין בהספל ובחענית: ה׳׳ג בהספל וחעניח אסור ומסקינן אבל י ת  ה] כ

ס: ש דרך הילוך. כלומר אכל ארס. והרב ב״י פי׳ להוא משוס לכל שהוא לרך הילוך למי לעונין שכולן עונוח כאחח לשרי במסני׳: מד  חכמי גרמייזא או

 א) נ״ב צע״ג שבפי החכלח ובפ׳׳ב לשבח איחא להיפך לב״ש פוטרין וב״ה מחייבין. !ריייא סנ0 ב< נ״ב לא מצאתי שס כן ואי נחכרן למאי לאמר שמואל שס (קנא:) אין בין העוה״ז לימוח המשיח אלא שעבול מלכיוח ופליג אמ״ל דימומ המשיח אין
 נו זבוח וחונה, ופי׳ לר״ל למצות בטילות ואזה פליג שמואל וללא כרש״י ע״ש. מ״מ ימות המשיח אינו חחייח המחיס וכ״מ בברכות ס״פ אין עומלין לודאי עוה״ב היינו תחייח המחיס וע״ש. >לש״ש) ג) ואמרו על רבינו גרשום כצ״ל. (יענ״ן! ח קרובה
 ׳:ניוול כצ״ל ק״נ. (גל-יןן ה< ה״נ למחוק תיבות משחרב נהמ״ק, לולי שגס הנ״י העתיקם גאו״ח סי׳ תרצ״ו. (לש״שן ו) נ״ב וא״ל א״כ חנוכה נמי, י״ל לשאני חנוכה ללא קבלו שמחה. (תפל״מן 0 בפירקין רף כז ע״נ. ח< [בהא נמי טעה שאין עושי!

 •זלא בבית הקברוח והוא עשה בעיר ורבא אמר כוי כצ״ל]. (נר-״פ)
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י כז ש נו ואלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן א  יבי
 דף כז ע״כ

 שבעה יומי איחחזי ליה כשילמא אמל ליה חנוח דעמך שהנחת את לעתי. אמל רנ יהולה
 הגה״ה אמר רב אבל ביום ראשון אסור לאכול משלו
אץ מניחין אח האבל להתענות ביום לאשי! אלא *מלאמר רחמנא ליחזקאל לחם אנשים לא ו * 

א תאכל פירוש יום ראשון סעולה ראשונה כי ה ל ״ י י נ פ ל ש מ י נ ע מ ו ב ל י פ י א מ ו יו1 א ש מ ( י י ל י כ א  מ

: ההיא לפרק שני לפסמיס (לף לו.) לאין ז ״ א ס מ י י " ג י ״ ״ ס י״ל 4 ״ 3 ש ח ר י  מ

 לשין את העיסה ביין ושמן ולבש ומוקי לה ביו״ט ראשון והיינו בסעולה לאשונה של
 לילי פסמים. רבה ורב יוסף משלפי סעולמייהו אהללי ילושלמי(הלכה ה) תבא מאילה
 לשמים שהצריכו לאכל לאכול משלו ולעשומ מלאכה אמר לכ יהולה ממ כעיר כל בני

 העיל אסולים כמלאכה ואי אימ ליה מאן לקאי כצרכיה שרי:
 צ אמר לב יהולה כל המתקשה על ממו יומר מלאי על מת אתל הוא מכה שנא׳
 אל מבכו לממ אל מבכו יומר מלאי ואל תנולו לו יותל מכשיעול הא כיצל שלשה
 לככי ז׳ להספל ל׳ לגיהוץ ולתספורת מכאן ואילך אומר הקב״ה וכי אתם מרתמין עליו

 יותר ממני:
א נדסי׳ בפלק נגמל הלין (לף מו:) איבעיא להו הספילא יקלא לתיי הוא או  צ
 יקלא לשיכבא הוא למאי ג״מ לאמל לא מספלוהו לההוא גבלא אי נמי לאפוקי
 מיורשים מאי ופשטי׳ ליקלא לשיכבא הוא. באבל רבסי (סי״ל וכ״ה מרושל׳ (שס)
 ככמיכומ) מניא כמקום שמספילין הוא מספיל על אשמו לא לצה כעלה כא אכיה וקוכלה
 ומוציא ממנו בעל כלמו ובכמובומ (לף מו:) חנן אפילו עני שכישראל לא יפחמו לו משני

 חלילין ומקוננומ:
ב ת״ר (ברכות יט.) העס העוסקין בהספל בזמן שהממ מוטל לפניהם נשמטין  צ
 אחל אשל וקורץ אמ שמע אין המת מוטל לסניהס הן יושמן וקורין והוא יושב
 ולומס הן עומלין וממפללין והוא עומל ומצליק עליו אמ הלין ואומר יהי רצון מלפניך
 ה׳ אלהינו שמגלור פרצומינו ופרצמ כל עמך ביח ישראל בלחמים: ג)ילושלמי מנא
 ההספל וכל העוסקין בהספל מפסיקין לק״ש ואין מפסיקץ לתפלה מעשה היה והפסיקו
 רבותינו לק״ש ולתפלה והתנן אם יכולין להממיל ולגמול ממנימין ביום לאשון מה למני

 תנא מוס שני:
 צג אנרא להספלא ללויי (ברכות ו:) הלמס קול כככי והספל על הסכמים
 והכשלים כלאמל (שבת קנג:) אתים לי כהספלאי להתס קאימנא ויש ליזהל
 מאל בשעת ההספל שלא יתלוש שעלו ושלא ישלוט בשלו לכתיכ לא תשימו קלתה
 מן עיניכם למת n ותניא (מכות כ. קלושין לו.) יכול לא יהא תייב אלא על בין
 העיניס מנץ ללבות את כל הלאש ת״ל לא יקלתו קלתה כלאשם אין לי אלא כהנים
 שריבה בהן הכמוב מצות יתרות ישראל מנין נאמר כאן קרתה ונאמר להלן קלחה
 וכו׳ ושיעול קלמה למלקומ כלי שילאה מלאשו(מכומ כ:) ואיכא לאמרי כגריס ואיכא
 לאמרי שחי שערוח הא לענין איסורא אסור למיחלש כשעליה כלל ואשל אנשים ואחל
 נשים אסורים בקלחה ה)ואע״ג לחני (קדושין לה:) איסי בן יהולה אומר בבל יקלשו
 נשים פטורות לית הלכתא כאיסי לקי״ל כססס מתני׳ (שם כט.) לקחני בל חקיף ובל
 חשחימ לוקא ובירושלמי (שם הלכה ז) לב המנונא מפקל לשבריה פקלון לנשיכון כל
 הוון קיימין על מתים לא ליתלשו בשעליהון שלא יבואו לילי קלחה ו) ולגבי שריטה
 תניא (מכות כ:) ושלט לנפש יכול אפילו שלט על ממ שנפל ועל ספינמו שטבעה
 מס יהא תייב מ״ל לנפש אינו מייב אלא על המת בלבל ז) וחייב עליה כין מל מן
 בכלי ולוקא שליטה אכל מכה ביל על בשלו אע״פ שהלם שוממ מוסל ח)לאשכתן
 ברבי עקיבא (אלל״נ פכ״ה) שפגע במטמו של לבי אליעזל בין קיסלי ללול והיה מכה
 בבשרו על שלמו שתת לארץ ופתת עליו בשורה אבי אמ רכב ישראל ופרשיו הרבה
 מעות יש לי ואין לי שולתני להרצומן כך כמב הרמב״ן דל ט) ולבר תימה הוא
 כיון לבין ביל ובין בכלי אסול היאך יהיה מותל ללך הכאה והמוססומ (סנהלרץ סמ
( י  ע״א ל״ה היה) תילצו לעל המולה היה עושה כרקאמר הרבה מעות יש לי וכר:
ד תניא כאכל לכתי (פ״א) המתותך  הגה״ה צ
) תאומים שמח אחל מהן חון ל׳ יום והשני חי והמסולס והנפליס* וכן שמנה תי ובן א י * 

ס משעה ממ אין מתעסקין עמו לכל לבר(שם ו א ל י פ ל א ל י כ י ל ם ע י ל י א ח ו מ י א ס י ש ל י ש ח  עיייז א
י פ״כ) [והמאכל עצמו ללעמ אין מסעסקין י ל ב א ! י ? ? ל י ג ° ש ' c ז ח־ ™ ס י י ש ל י ש י  f ״
, ' , . ,  עליו אפילו גמרו שערו וצפמיו יב)והיכא ללא חים v \ י

״ ^ בו] ואין קורעין ולא מספילין ולא חולצין מ א ג ל ו י א י ל ו א י ש ל ן ח ן ל ל י כ , א י ו ן ג ה 3 י  ל

י עליו אכל עומלין עליו כשורה ואומרים עליו י ל ץ ע ל נ  וצפמיו ומת ביום שלשים י׳׳ל לאין מתא

 ספק בן ט׳ לראשון בן ז׳ לאחרון מתאבל עליו בלכח אכלים מפני שהוא כבול לחיים וכל

: שהוא כבול לסיים רמס מחעסקין כו ואיזהו ז " א <• מ ד 1 י י ש א ר א ה ל ו > ג ' ז י ר ח א  ה

 המאבל עצמו ללעמ (שס פ״ב) לא שעלה לראש הגג ונפל ומח אלא אומל הליני עולה
 לראש הגג ואפיל עצמי ואמוח וראו אומו שעלה לראש הגג ונפל ומח זהו שזקמ שאיבל
 עצמו ללעת אבל אם ראו אוחו חנוק ומלוי באילן הרוג ומושלך ע״ג סייף זהו בחזקח
 שאיכל עצמו שלא ללעמ ואין מונעין ממנו כל לבר ומעשה במו של גורגנוס בלול שביטל
 ממת הספל ואילע לו אביו באזנו פילוש הסתירו לשלם לו המאורע שאירע לו באזנו

 נתנאל
: ׳ מוסיפק על העיקר. באבל רבחי שם והובא לעיל סי׳ ס׳  בריה דרב דימי בר יצחק: [ט] בדאמדי
 [י] תינוק שיודע לישא וליתן. סיומא לברייתא אבל רבתי היא אלברי רב נחשון: ןנ] דכד מדחמק עליו
 מן שמיא. ראי לא מימהל לא מבשקר ליה וסובר שהוא בן נכרים הוא הטעם זה שמלץ אותו. ועל למסקי
 ליה שמא סיים שעי״כ הוה יליעה בינוקא שאביו יולע שהיה לו ילל שהיה שמו כך וכך ומבחין ליה לאבוה.
 גם הבן מכיר לאביו שמחייחס עליו: ה״ג והמאכל עצמו ללעס אין מסעסקין עמו בכל לבר אין קורעין

 עליו ואין חולצין עליו ולא מססירץ עליו:

 דף כד ע״א
 שלא להלגיל ההספל וכיון שאין צלוק הלין אין קליש ולי לאלם מופלא שמספילין עליו
 בחולו של מועל שאומל צלוק הלין וקדיש ובחילוף גיהוגין שבין מי בבל ובני א״י כשוב
 שללברי שניהם אין אומל צלוק הלין כשולו של מועל וה״ל יצחק כן גיאוח כחב ואנו
 נוהגין מימוח זקנים הלאשוניס שלא לומל צלוק הלין בחולו של מועל בל״ח בחנוכה
 ובפורים דלא עדיף צדוק הדין דהדיוט מצדוק הלין למשה למנו למסלקינן ליה בשבמ
 של מול המועל ול״ת ותנוכה שמל בשבמ דהללו ימי שמתה נינהו דכתיב ומום שמחסכס
 ובמועליכס ובראשי תלשיכם וככל אמל מהם אומל הלל זה היום עשה ה׳ נגילה ונשמתה
 בו לפיכך מבטלים כו צ״ה ומלמילי לש״י ז״ל כמט בשמו שאומל על הממ צלוק הלין

ה ״ ה ג  וקליש בסולו של מועל שאין זה הספל אלא ה
 הולאה וקבלת לין שמים *גרסינן במגילה *ובניסן כל החולש מצליקיס לרך הליכה ומערב
 (לף כג.) אין עושין מעמל בפשות מעשרה יוה״כ על ר״ח מרחשון מצליקיס לרך הליכה ושוב
 מ״ט טון לכעי׳ מימל עמלו יקליס עמלן אומר קליש אחר קבורתו ונהגו שבערב הפסח אץ
: מצליקץ ומר״ח סיון על עצרח מצליקץ לרך הליכה א ע ר ח א ר ן ן א א , ל י ר מ י צ 3 ט 3 ם ש י ר ק ן י ב  ש

י וכן טוס טבוח שהוא אסרו חג של עצרח ורטנו יואל  ^ _ י r י
ם הליי הנהיג כן כל ז׳ שעצרח יש לה ״שלימין כל י H [דף כד ע״א] א) מ״ר כל שלשים י S 

:  תינוק יוצא בחיק שבעה.מא״ז
 ונקבר באשה אסס ובשני אנשים אבל לא הגה״ה

 באיש אחל ו33׳ נשים *אבא שאול אומר אף *אלא אס כן הס קרובים של תינוק למחמח
ן אנינותייהו חבר יצרייהו ובבחי טח הקברות לילן י ל ן ע י ל מ ן ן ע י א ם ן י ש י נ ״ ש ל ו ח ש א י א 3 

ם הסמו־ץ לעיר שמא שר, מא״ז: י ל 3 א י ^ י ן י ל ס ע י י מ ן ן א י א ה ן ר ן ש 5 

 ותנתומי אבלים בן שלשים יוצא בללוסקמא לט יהולה אומל לא בללוסקמא הניטלת על
 הכסף אלא בללוסקמא הניטלת באגפים ועומרץ עליו בשורה ואומרים עליו ברבת אבלים
 ותנמומי אבלים בן י״ב מולש יוצא במטה ל׳ עקיבא אומל הוא בן שנה ואבדו ככן שנמיס
 הוא בן שנסים ואבריו כבן שנה יוצא במטה לבי שמעון בן אלעזל אומל היוצא במטה
 רטס מצהיטן עליו ושאינו יוצא במטה אין רבים מצהיטן עליו רבי אלעזר בן עזריה אומר
 ניכר לרטם רכים ממעסקין כו ושאינו ניכר לרבים אין רטס מסעסקין בו ומה הוא
 בהספל ר׳ מאיר אומר משום רבי ישמעאל עניים מי שלש עשירים מי שמש רמ יהולה
 אומר משמו עניים בני ממש ועשירים בני שש ומי זקינים כבני ענייס אמל לב גילל בל
 מנשה אמל שמואל הלכה כלט יהולה שאמר משוס רט ישמעאל כתב ה״ר יצמק בן
 גאומ ז״ל הא לאמדנן כל שלשים יום יוצא בתיק וכו׳ ה״מ ללא קיס ליה כגוויה שכלו
 לו חלשיו אבל קיס ליה בגוויה הלי הוא כחתן שלם [ח] וכמב הלמב״ן ז״ל נלאה מלבדו
 שאינו מחאבל עליו ולא היא מלקחני שולה וחנחומי אטלים לכבול חיים נינהו ש״מ
 אבילוח ולאי נוהג בו לכל ללא נהוג אבילות שולה וחנשומי אבלים מנין והא למנן בפלק
(לף מל.) הלי הוא לאביו ואמו כחחן שלם ואיממל עלה אמל לב פפא לענין פן  יוצא לו
 אבילוח ומוקי לה בלקיס ליה שכלו חלשיו ההיא לענין אטלוח לקמני לנהיגי עליה שבעה
 ושלשים ולא נחמן ממש שאין הלטם ממעסקין בו ואין עומרין עליו בשורה ואין אומרין
 עליו כלכס אבלים ומנמומי אכלים חלע להא אפילו לאחל שלשים אינו כמחן שלם לענין
 הספל אלא לענין עיקל אבילות קתני ותניא באבל לבמי (פ״ג) כן יומו שממ הלי הוא
 לאביו ולאמו כשסן שלם ולא סוף לבל בן יומו תי אלא אפילו יצא לאשו ולוט בסיים אלא
 שלבלו תכמים בהוה יוצא בתיק וכו׳ אץ עומלין עליו בשולה ואין אומל עליו כלכמ אבלים
 על שיהא בן ל׳ יום קמני כשמן שלם ואין עומלץ עליו בשולה שמע מינה כלפדשית
 ואע״ג שאין עומלין עליו בשולה מבדן עליו בסעולה ראשונה ב) לאמדנן לעיל(סי׳ לג
 ושבת קלז.) בליה ללב לימי כל יוסף אימיליל ינוקא שכיב בגו מלמין יומין וקא ממאבל
 עליו אמל ליה אטה צולניימא קבעימ למיכל אמל ליה קיס לי בגוויה שכלו לו שלשיו
 אלמא כיון שממאבל עליה מכדן אומו. מניא כאכל רכסי(ס״ג) מי עשירים כמי מכמיס
 כני תכמים ככני מלכים מתעסקין (כו) עמהס פי׳ מספילין אומו כעילוי ןט] כלאמרי׳
 מוסיפץ על העיקר [י] תינוק שיולע לישא וליתן יוצא במעשה עצמו ואם אץ לו מעשים
 יוצא במעשה אבותיו ואס אין לו לאבומיו יוצא במעשה קרוביו הכלה יוצאה בין בכבול
 אטה כין כככול שמיה מפני שמעלין ואין מולילין כלומל עולה עמו ואינה יוללת עמו
 ואומר רטנו האי גאון קטן כל שעברו עליו ל׳ יום אומרים עליו צדוק הלין וקליש שאין
 אלו גלולים מן השולה שעומלין עליו ואין לכל זה לומה להספל להלכה עניים בני שמש
 ועשירים מי שש. לרב נחשון ינוקא לאתיליל והוה בר תרץ או בר ג׳ ול׳ יומי הכין
 לגילין וגמילין כי נישא נפשיה למהלא לי׳ על קבלו ומסקי׳ לי׳ שמא ןנ] לכל מרשמין

 מן שמיא והויא חחיימ המחים הויא יליעה בינוקא ומבמין ליה לאמה:
 פט [דף כז ע״כ] אמר רבי יוחנן אבל טון שנענע ראשו שוב אין מנשמין לשאץ לישב
 אצלו ואמל לט יוחנן הכל חייטן לעמול בפני נשיא חוץ מאבל וחולה
 אמל לבי יוחנן לכל העומל אומר שב חוץ מאבל וחולה למשמע שב באטלומ שלך שב
 בשולי שלך גרסינן כמסכח שבמ בפלק שואל (לף קנב.) אמל לב יהולה מח שאין לו
 מנשמין כאין עשרה מי אדס ויושטן כמקומו ההוא דשכיב בשבבומיה דרב יהודה ולא
 הוו ליה מנשמין כל יומא הוה מיכנף רב יהודה בי עשרה ואזיל ויתיב בדוכחיה לנמר

 קרבן
 ה״ג שלא להרגיל ההספל וממוך צלוק הלין נמי ירגילו את ההספל וכוון שאין צלוק הלין: ה״ג ומה הן
ו שאין מתאבל עליו. פי׳ לבללא כלו מלשיו קי״ל לאין נוהג  בהספל: נח] וכתב הדמכ״ן נראה מדברי
 עליו שבעה ושלשים כל ל׳ יום כלאימא בשבת לף קל״ו ללא יצא מחזקמ נפל וללברי הרי״ץ גיאומ הא
 רקמני כל שלשים יום יוצא בשיק איירי בללא כלו שלשיו א״כ בהך מינוק ע״כ צ״ל לבריימא ס״ל לאין
 ממאבלין עליו. ע״ז כמב הרמב״ן ולא היא מלקמני וכוי. אלא לבריימא איירי בכלו מרשיו וממאבלין עליו
ן עליו בשורה ואין אומרים עליו ברכת אבלים: ה״נ דאמרינן בשבח  אפי׳ מוך שלשים. אלא שאין עומרי

) מכוח (כ.).>יש״ש) ה) קדושין  א) פירוש חנוק שמח חוך שלשיס יום ללידתו א״צ דלוסקמא (ארון) מלאו לו שלשים צריך. לעב״() p הוא בשבח (קלו.). >רש׳־ש) ג< ירושלמי חני ההספד. 5״ל הספדן ןובחיספתא פ״ג לברכוח הגירסא הסופד]. >יע3״ז< י
 (לה ב).>רש״ש) ו) מכוח (כ 3).(רב״ש) ז)(שם כא.).(יש״ש) ח) סנהדרין ס״פ ד׳ מיחוח.>יש״ש) ט) גב״י סי׳ ק״פ עלה קס״ג דף א׳ ע״ב ל״ה וכתב א״א. חמה על חמיהמו.>ג׳ מהוש״א< י< נ״ב וטבמות (יג:) חל״ה לאמר, חי׳ עול ללא אסרה תורה
 אלא דרך שריטה ולא דרך הכאה. (י״י לי5שץ< יא) עיין ביו״ד בש״ך ובט״ז מה שמחולקים עם הלבוש בפירוש די( זה, ובספרי בחלק יו״ל הארכחי בזה ואכ״מ. >אר״צ) יכ) עי׳ ב״י סי׳ שע״ד ובש״ך שם סק״ש. (יש״ש< יג< עי׳ ב״י שם. (יש״ש) יד) עי׳
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 כח רבינו ואלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן אשר
 דף כט ע״א

 ודמיא להא דאמר כפרק מי שהיה טמא (לף צג.) שניא גר שנתגייר כין שני פסחים וכן
 קטן שהגליל כין שני פסשים שייכ לעשות פסח שני לכרי רכי רכי נמן אומר כל שזקוק
 לראשון זקוק לשני וכל שאין זקוק לראשון אין זקוק לשני כמאי קמיפלגי לכי סכל שני
 לגל בפני עצמו ולכי כתן סבל שני משלומין ללאשון הוא וכן נמי הא ליושכין על שמועה
 קליבה שכעה ושלשים אינה מצוה כפני עצמה אלא ששלום לאכלומ שהיה לו לעשומ מיל
 אתר הקכולה כשילע אבל אס לא ילע שיקנו שיש לו ששלומין כל שלשים יום והיכא לילע
 ולא נמשייב לא שייך ביה משלומין מילי להוה אסיגל כיום לאשון ונתפשט כיוס שני ללא
 שייך ביה תשלומין למ״ל כולם תשלומין לראשון נינהו כיון ללא הוה בל שיובא ביום
 ראשון ומה שהביא לאיה מאין לימוי אצל מצוח אין לאיה לפי שיש חילוק בין מצוה
 הנילחיח ובין גוף הליחוי לאין ליחד במצוס אלא בקלשיס כי האלם הוא הממויב לעשומ
 המצוה אם נילשימ ממנו עסה לכשמלאה המצוה לעשומה יעשנה כי האלם לא נלחה
 מלעשוחה אבל אס היה האלם לחד בשעח חיוב(יט) המצוה נילחית ממנו לעולם ב) ואין
 לה משלומין לעולם אפילו לכשילאה לעשוחה כיון לבשעח חיוב נפטר ממנו. ועול לבמצומ
 גופייהו פעמים יש לישוי בלאמר בסלק לולב הגזול(לף לב:) גבי הלס שהיו ענביו מרובין
 מעליו אס היו ששורוס פסול ירוקוש כשר וקאמל (שם לג.) לאי אשסול מום טוב פסול
 משום ליחוי אפילו הודקו אח״כ ואע״ג לגמ כיסוי אמלינן לאין ליחוי אצל מצומ [נ] שאני
 המיס שיש כילו לגלומ הלם ולכטל הלימוי אלמא גמ מצומ גופייהו כשאין מלו לכטל
 הדחוי הוי דחוי וקטן אין בילו לבטל הלישוי שלו ומה שהביא לאיה מאייסי שמי שעלומ
 כשבמ אינה לאיה לאין סוף א המשלומין לחחילמו והוה ליה במו פסש שני אליבא לרמ

 כי סוף שבח פגע בחיוכ וחייכ לשמור שכמ:
 צז תניא באבל לכמי (סלק א) הגוסס הלי הוא כמי לכל לכדו מעשה כאשה אשס
 שהימה רמוקה מבעלה מהלך ל׳ ימיס ובאו והגילו לה הנחנו אמ אישך גוסס
 ג)ל)והולה לה לבינו מאיל ז״ל שממאבל לאמל בסלק כל הגט (לף כש.) השולש גט
 ממלינח הים והניחו זקן או חולה נוחן לה בחזקח שהוא קיים וקאמל עלה בגמלא לא
 שנו אלא שהניחו מולה אבל גוסס לא ללוב גוססין למימה ואמלי׳ ללמא מיימ והא לאמל
 בפרק שבועת העלות (לף לג.) כגון שהיסה כס שניה הלובים בנשותיהן ונשותיהם גוססין
 מהו׳ למימא רוכ גוססין למימה קמ״ל אין לפרש קמ״ל ללא להא אמדנן כפרק כל הגט
 רוב גוססין למיתה אלא הכי שילושו קמ״ל אע״ג ללוכ גוססין למיתה מ״מ כשהוא לפנינו
 הגוסס הרי הוא כחי לכל לכדו וכן יש כספליס קמ״ל להשמא מיהא לא שכיב אבל
 כשאינו לפנינו והניסו גוסס תלינן שכבל ממ א״כ מלון זה ה) רוב גוססין אינם חיים

:  שלשה ימים או ד
 צר [דף כח ע״א] ולא של נשים לעולם מפני הככול ל״ש חיות ול״ש שאר כל הנשים
 דכחיב וממח שם מרים וסקבר שם סמוך למימה קמלה: ו) אמל רכ
 יהודה אמר רב אין המנממין רשאין לישב אלא על גבי קרקע שנאמר וישבו אחו לארץ:
 צט [דף כח ע״ב] אמד ז) רב יהולה אמל לב אין המנחמין לשאין לומל לבר על
 שיפחח האבל שנאמל ואין לובר אליו לבר וכחיב בחריה אחרי כן פחח איוב אמ
 פיהו ויקלל אמ יומו הלל ויען אליפז המימני ויאמל. אמל ל׳ אבהו מנין לאבל שמיסב
 כראש שנאמר אכשל לרכס ואשכ ראש וגו׳ כאשר אבלים ינסם קרי ביה ינשס. אמר רמ
 חמא כר שנינא מנין לממן שמיסכ כראש שנאמר כחחן יכהן פאר מה כהן כראש אף חחן
 בלאש וכהן מנ״ל למני לבי לכי ישמעאל וקלשמו לכל לבל שבקלושה לסחוח ראשון ולברך

 ראשון וליטול מנה יפה לאשון:
 p [דף כט ע״א] אמר ל׳ לוי כל חיחא הנפטל מחמלו אל יאמל לו לך כשלום אלא
 לך לשלום שהרי ימרו שאמר לו למשה לך לשלום הלך והצליח לול
 שאמר לאבשלום לך בשלום הלך ונמלה אכל הנפטר מן הממ יאמר לו לך כשלום שנאמר
 ואמה ממא אל אכומיך כשלום וגו׳. ואמר רכי לוי כר מימא כל היוצא מממ הכנסמ לממ
 המללש וממהמ״ל לביהכ״נ זוכה ומקבל פני השכינה שנאמר ילכו ממיל אל שיל יראה

 אל אלהים בציון:

 הדרן עלך ואלו מגלהין וםליקא לה מסכת מועד קטן

 דף כח ע״א

 כללך שמכין המינוקומ ומושכין אוחן כאזניהס א) ואמל ל׳ טלפון אין מונעין ממנו כל
 לבר מפני שהיה מינוק וכשלא ללעמ לגלול למי וכמו מעשה לסתור למי וצריך להגיה
 הכלייחא ואם היה קטן אין מונעין ממנו כלום ומעשה בבנו של גולגנוס וכו׳ ובן מצאנו
 נגלול שאבל עצמו ללעח משממ שמפקירין אומו כגון שאול מלך ישראל שאבל אח עצמו
 ללעמ אלא שהיה איכול מומל לו כלאימא בכלאשימ לכה ואך אמ למכס לנפשומיבם
 אללוש מיל נפשושיכס אללוש אמ למכס יכול אפילו נללף כשאול מלמול לומל אך לפיכך
 לא היה ככלל מאבל עצמו ללעח ונענשו עליו במה שלא הספילוהו כלאימא ביבמומ (לף
 עח:) ויאמל ה׳ אל שאול ואל מת הלמים על שאול שלא נספל כהלכה וכמכ הלמב״ן
 ז״ל [ל] הלוגי ממ לין אין ממעסקין עמהן לכל לבל אחיהן וקלומהן באין ושואלין כשלום
 הליינין וכשלוס העלים כלומל שאין בלבנו עליכם שלין אממ לנמס ולא היו מתאבלין אלא
 אוננין שאין אנינות אלא בלב ולא היו מבדן עליהם שנאמל לא מאכלו על הלם וכל
 הפולשים מלרכי צבור אין מתעסקין עמהן לכל לבל אתיהם וקלוביהם לוגשין למיס
 ומתעטפין לכנים ואוכלים ושותין ושמתים שנאבל שונאו של מקום ועליהם הכמוב אומל
 הלא משנאיך ה׳ אשנא וגו׳. כמב ה״ל יצשק כן גיאומ ז״ל מכאן אמה שומע שאבלים
 וקלומ המש היו נוהגין ללבוש שחולים [וחתנים] וכיוצא כהן(מלוס ס״ה) לוכשין למיס
 וממעטפין לבנים ומומא (לף לט:) תניא אותה שנה שמת שמעון הצדק אמל להם בשנה
 זו הוא ממ אמלו לו מנין אמה יולע אמל להם בכל יום הכפולים הזלמן לי זקן אחל
 לבוש לבנים ועטוף לבנים נכנס עמי ויצא עמי היום נזלמן לי לבוש שסודם ועטוף שחולים
 נכנס עמי ולא יצא עמי אשר הרגל שלה שכעמ ימים וממ וכן(שבמ קיד.) אמר ר׳ ינאי
 לבניו לא מקברוני לא בכלים לבנים ולא בכלים שמורים למיס שמא לא אזכה ואהיה כחמן
 בין האבלים שסודם שמא אזכה ואהיה כאכל כין המסניס ובן מצינו באגדה שאמר לו
 משה ליהושע יהושע לבוש עלי שחורים והשכסה עלי שסודם והזהר ככבוד עלובה הזה
 ובכל מקום ומקום יש לעשוח כפי מנהגו ע״כ: (שמשומ פ״כ הלכה יא) הרוגי מלכומ
 אין מונעין מהן כל דבר מאיממי מונין להם משנמייאשו מלשאול אבל לא מלגנוב. כיוצא
 כו מי שנפל לים מי שטכע מהר מי שאכלחו חיה אין מונעין ממנו כל דכר מאימתי
 מחמילין למנומ משנחייאשו לבקשו מצאוהו אכלים אין מונין לו על שימצא ראשו ורובו

 ורמ יהולה אומל השללה והגולגולת הן הרוב:
 צה (שם הלכה יל) מי שהיה בעלה צלוב עמה בעיר אשתו צלובה עמו בעיר
 אביו ואמו צלובים עמו כעיל לא ישהה כאומה העיל אלא אם הימה גלולה
 כאנטוכיא ולא ישהה כצל זה אלא כצל זה על ממי אסור על שיכלה הבשל כולו

 שאין הצורה ניכלמ כעצמומ:
 צו כתב ל׳ מאיל ז״ל מי שמת אביו ואמו והיה קטן באושה שעה וקולם שעכרו ל׳
 יום נעשה בן י״ג ויום אשל נלאה לי למייב להמאבל משהגליל ז׳ ול׳ ואינו מונה
 מיום קמלה אלא משנעשה גלול והוי כמי ששמע שמועה קלובה בלגל שממאגל עליו
 אמר הרגל ומונה ז׳ ושלשים ואע״ג להמס ימי הלגל נהי לאינם עולין למנין ז׳ עולים
 למנין ל׳ הכא ימים שעבלו בקטנומו אין עולין אף למנין ל׳ לגבי רגל היינו טעמא לגזירמ
 שלשים רהיינו גיהוץ וסספורמ שייכא נמי ברגל לאסול לספל ולכבס כלגל אכל כקטנומו
 לא שייבא אבילות כלל וכן אם היה קטן תוך שלשים ולאשר שלשים הגליל הוה ליה כמו
 שמועה קרובה ברגל ולמוצאי רגל נעשית לתוקה ראינה נוהגת אלא שעה אתת ובטלה
 ממנו גזילס ז׳ ושלשים ומיהו משלים י״ב שלש על אביו ועל אמו מיום קבורה ולא מיום
 שנעשה גלול ואע״פ שיש לשלק קצמ מן שמע ברגל לנלון זה להסס גבלא בל מיובא
 הוא אלא ליומא הוא קגדם אכל הכא גברא לאו בל שיובא כלל וא״כ נימא כיון לבשעש
 מימה לא היה לאד להמאכל יפטול עולמימ הא ליחא לאין ליחוי אצל מצות כדאימא
 בפלק כיסוי הלם (לף פז.) וה״נ אמל ביבמוח בפלק אלבעה אחין(לף לג.) כגון לאיימי
 ששי שערוח בשבח אחא ליה זרוח ושבח בהד הללי ואע״ג למן השמשוח לשבח קטן
 היה ולא מישייב אשבח לא אמדנן הואיל ואילחי בין השמשומ אילשי כולי יומא מאיסורא
 להאי שבמ ע״כ. ואע״ג שאין משיבין את האלי לאמל מותו חולה הוא וללמול אני צריך
 [מ] ותופס אני אותה סבלא שיש לתלק מן היכא לגבלא בל מיובא הוא ויומא קגדס
 לקטן לבשעה שהיה לו להמאבל נפטל ממממ קטנו פקע מיניה חיוב אמלות לעולם.

 קרבן נתנאל
׳ אמר רב פפא זאת ט  ה״ג ומנן כיוצא כה׳ שמעון הירש שי׳ מהא לע״ז דף מ״ז מאי פריך ותפשוט ליה מהא לתנן כסהו ו
ו לגלות אבל ביטול אשרה אין בידו אלא ע״י נכרי וכמ׳׳ש תוס׳ י. אימא שאני התם דיש טד  אומרת אין דחו
ט דס שנתערב במים אס יש מראה דס חייב לכסות אפילו ז ג  ל״ה אשרה שבטלו ובו׳. ועוד קשה בחולין דף פ״
ט קלשיס משוס לאין ליחוי אצל מצות. ולפי לברי רטנו  נפל לס לחוך מיס ולא אמרינן קמא קמא בטיל כמו ג
. דש ללתות קושיא זו. להא לא קאמר רב פפא זאת אומרת לאין ליסוי אצל  בליתיי גמור שאין טלו הוי מתר
ן נ  מצות מללא אמר ר׳׳י לא שנו אממני׳ לכסוי לס. אלא ה״ט לנשאר מצות כה״ג שהוא ליתד גמור לא אמד
 לאין ליחד והכא ה״ק אין ליתד אצל מצות כלומר ללא שייך ביטול קמא קמא לענין כסד בעבור שעכשיו יש
 לסלנו מראה לס ולא נחכסה מעולם: הדרן עלך ואלו מגלחין וםליקא לה מסכת מועד קטן

 הגהות הכ״ה א סוף שנת חשלומץ להחלתו:

 ;ל] הרוגי ב״ד אין מתעםקין. כל זה עד ניכרת בעצמומ ס״ס קמ״ב בפרק י״ב לאבל רבתי
 כהן: [מ] ותופס אני אותה סברא ובו׳. ובש״ע סי' שצ״ו פסק כלעח רטנו. וכתב ב״י משוס דהלכה כדברי
׳ הלכה ד מ  המיקל בעירוב ובאבל. והרשל״ם בחלק י׳׳ל סי׳ ר״א והר״א ששון סי׳ קס״ל ס״ל לבסוסקיס לא א
 כלבד המיקל כמ״ש רטנו ת) וחוס׳ פ״ק לכתובות לוקא בתנאים ולא באמוראים וה״ה בפוסקים ובט״ז סי׳
ש בידו לגלות הדם ולבטל ו ולא מטעמיה ע״ש: [נ] שאני התם שי  שצ״ו הביא ראיה אליממא לפסק רטנ
. י  תדיחו• וכוי. חילוק זה כמבו מוס׳ בע״ז לף מ״ז ל״ה אשרה שבטלה וכו׳ כשאין בילו לבטל הליחוי הוי דחו
 •קשה לי טובא לדבריו מאי פריך בסוכה לף ל״ג ומפשוט ליה מהא דמנן כסהו כוי אמר רב פפא זאח אומרח
ו לעשומ בו ממרה. ועול הקשה בני הב״ח ו לגלומ אבל בנקטס אין טל  אין לימד. אימא שאני המס ליש טל

 תפארת שמואל
י היכא שממ לו ממ בשבמ בברכומ ריש פרק מי שממו ע״ש: ר״י בענין דחו מ ו ״ ן חג הסוכוח לחייב כלאיחא בפ״ב לסוכה גס בענין הבדלה מחלקו ר ט) המצוה וכוי. ואין לה תשלומין. וחימה מ״ש בהגליל חו י ) 

 x) ינחיירא מאביו והלך ואיבד עצמו נטר כצ״ל וכ״ה באבל רבחי פ״ב ע״ש. «ר-״& ב< עי׳ הוריות ט ע״א נשיא שנצטרע מהו מידחא דחי כוי, וע״ש ברש״י נ׳ פירושים, ועי׳ ברכות נא ע״א. ועי׳ כריתות ז ע״א נהי לאידתי קרבן גנרא נר כסרה

 כוי. ועי׳ שאגח אריה שדחה ד׳ הרא״ש מהא דבעלי חיים אין נדחים, וע״ע בטורי אבן לר״ה באבני מילואים דף כח ולא הטא מכל הנ״ל, ועי׳ גט״ז סי׳ שצו מ״ש מסנהדרין מז ונקודות הכסף שם. וגמ״ש הרא״ש מהא דסוכה לג, עי׳ שו״ח בית
 אפרים חא״ח סי׳ נה, ועי׳ שו״ח רעק״א סי׳ נד כאמצע התשוכה כהג״ה. ועי׳ ירושלמי פ״ב דמגילה ה״ג מעחה גר שמל אחר שהאיר כו׳ וציון ירושלים שס. והעירני ח״א מתוס׳ ורשב״א יבמות לד רע״ב דשופעת לאו דוקא דה״ה לא טבלו ומוכח
מ לקטן שהגליל מוך ז׳ ימי החג או גר שנמגייר הרי שלא נדחה, ועי׳ יוסף לעת ״  ליל״ש דיחוי, ועמ״ש גגליון שם ליישבו דהתס לר״ש לשי׳ דס״ל בעלי חייס אין נדחין וכסי דברי השאגת אריה הנ״ל, ושמעתי כשם הנ׳ רש״ק ז״ל שהכיא מסוכה כז מ
ן ה׳ דמדמי מיעוטא דמססיש תייס למיעוטא מפלים תוך ל׳ וכיון דקי״ל כרשב״ג דכל שלא שהה ל׳ יוס חוששין למיעוט דנסליס ואין מחאבלין r ג) נ״ב וצ״ע דהא יש כאן מיעוט דשטח כמ״ש הרא״ש בהתולץ ד » t ! . ה ז  :סי׳ שצו פלפול גדול ב
 ה״ה על גוסס אין מתאכלין, גס איכא חזקת חי. ועי׳ כרא״ש ס׳ האשה בחרא ובפ׳ האיש מקדש טן כ׳, ובא״ע סי׳ י״ז סל״ד, ומ״ש שס וצ״ע. (י1סל״«) ד) וכ״פ בטוש״ע סי׳ של״ט ס״ב. וק״ל מנ״ל דאזלינן גאטלוח בחר רוגא. והא קיי״ל דמח בתוך
 :מ״ד אין מחאבלין אליו אע״ג דרוב נשיס ולד מעליא ילדן. וכן הלכה כדברי המיקל כאבל אף טחיד נגד רטס כדלעיל(כ.). ויש-ש! ד) ומי גרע גוסס ומגוייד וחיה אכלה בו, ומ״ש אלה שראה למיחה ולא חנשא, ועי׳׳ד סימן שעה ומ״ש שס נס״ד. (יענ׳׳זו
 ) וכ״ה כד״ף. ואיננו נגמרוח שלפנינו. ועיין בהגר״א שפ״ז סק״ג. (יש״ש) a כגמרא איתא ר׳ יוחנן. (גרי״9) ח<הטא מתיס׳ בחוטח דכלל הל׳ כדברי המיקל באבל, איננו בסלוגחא דאמוראי. כ״כ גס במכלחין >כד.) הטאס בעצמו לעיל אוח נ״ד.(יש״ש)
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 ממסכת מועד קטן כט
 כריוח יוציא יומר להוצאמ המועד מוסר למכור. וכן אם באו שיירוח והביאו סחורה שאינה
 מצויה כלל לאמר המועד או הם יקנו ממנו ביוקר ואינו מצוי שיבואו שיירות כאלו מומר
ד להלוומ לנכרי במועד ברבימ המיר ר״ת וטוב ליקש הרבימ  למנות מהן ולמכור להן: כ
 של שבוע ראשון מקודם להוציאו לשמחמ י״ט ומי שיש לו נכרים שרגילין ללוות ממנו
 ככל פעם מומר להלוושן כדי שלא ירגילו ללוומ מאחדם: כה דבר שהוא מעשה הדיוט
 כגון מצודוס דגים ארוגים מערכה מומר לעשומו אכל העשויין ממוטין מעשה אומן הוא
ו שנור שראוי להסיבש בענין שיהא ראוי לאסומ בו כמועד מושר לעשותו ואס  ואסור: כ
 לאו אסור: כז עושין מעקה לגג ולמרפסת מעשה הדוט אבל לא מעשה אומן ושפין
 אס הסדקין ביד וברגל אבל לא במשצלים סירוש קאסומ״א: הציר והצמר והקורה שנשברו
 אפי׳ מערב יו״ט מחקנן במועד ובלבד שלא יכוין מלאכמו במועד: כח כבשים שיכול
 לאכול מהן במועד כובשן כמועד: מותר לצוד דגים לאכילה ואס יותיר מהן מומר לכובשן
 כדי שלא יפסדו ואפי׳ לצוק כדי לכבוש מוסר אס אפשר לתקנן שיהא ראוי לאכול מהן

 ביו״ט על ידי הדסק:

 פרק ב מי שהפך
 א מי שהפך זיסיו ואירעו אכל או אונס כענין שלא היה יכול לדורכן וכן מי שהיה יינו
 במוך הבור ואירעו אבל או אונס והגיע המועד זולף וגף כדרכו דבדבר האכד לא כעינן
 שינוי אבל בימי אבלו אסור לעשותו אלא אחרים עושין לו ואפי׳ אימ ביה טירמא יתירמא
 וכן פשמנו להעלומ מן המשרה וצמרו מן היורה אמרים מעלין לו ומרביצים שדהו אם
 הגיע יומו להשקותו: היו זיתיו של אכל הפוכים ואין שם אומן אלא הוא רשב״ג אומר
 יעשה כצינעה [הרמכ״ן] פסק כרשכ״ג ולזה הסכים א״א הרא״ש ז״ל. ורכ אלסס ור״מ
 פסקו דלא מומיה: ב היה האבל בלן או ספר של רבים והגיע הרגל רשכ״ג אומר יעשה
 בצינעה ופסק הראכ״ד כווסיה. ורב אלפס ור׳ מאיר פסקו דלא כוותיה: ג אריסין ותכירין
 וקכלנין של אכל עושין מלאכתן בשדה אפי׳ נשלם זמן אריסותן קודם האכלוס ואס האבל
 אריס כשדה אחר ישכור האבל פועלין שיעשו מלאכה כשדה וממור וגמל וספינה של אכל
 שהיו מושכרין או מושכרין ביד אחר קודם החחלח האכלוס הרי אלו יעשו [ואם נשלם
 חכירחן או שכירתן קודם התתלת האבלות לא יעשו] אבל אם היה עצמו מוחכר או מושכר
 אצל אמר לא יעשה מלאכמו בימי אבלו ושכיר יום ושכיר שבח של אבל כעכודח קרמע
 אפי׳ בעיר אחרמ לא יעשה: ד הימה מלאכח אחרים כידו כין כקכולח מן שלא בקבולמ
 לא יעשה הימה מלאכמו ביד אמרים נמחו לא יעשו במח אחרים יעשו: ה שני אחין שני
 שותסין שני סנונים שאירע אכל לאחד מהם הרי אלו נועלין חנומן אכל כצינעה כמוך בישו
 יכול לעשוח אפי׳ בעסק השוחסוח ואס האכל אדם חשוכ שהשוחפוח נקרא על שמו
 שאפילו אם חכרו עושה כחוך מסו ידוע שיש לאכל שלק מ אסור לו לעשוח אפילו כחוך
 ממו: ו אומני נכרים שקבלו בקבולמ בערב המועד למוח לישראל מח פלוני אם הוא חוץ
 לחסום העיר וגם אין עיר אחרח כחוך חחומו של אומו ממ מומר להן למומו כמועד
 אבל בחול המועד אפי׳ חוץ לחחום או כמועד כמוך הממום אסור ור״ח החיר קכולח
 ביח אפי׳ חוך הסחוס ור״י אסרו והכי נהוג עלמא: ז אבל שקבלו נכרים בקבולת למוח
 ממו מומרין למומו בימי אבלו בשבח ויו״ט אם הוא חוץ לחחום העיר ואין עיר אחרח
 במוך ממומו של ממו מוחר. אכל כחולו של מועד וכל שכן במול או במוך המסום אסור:
 ח ביס שנבנה באיסור ואפי׳ על ידי נכרים טוכ להחמיר שלא ליכנס בו: ט אפי׳ מלאכה
 המומרמ במועד אסור לעשומה בשכר אבל אס אינו מקבל ממנו שכר גמור אלא שאוכל
 ממנו בשכר מומר: י כל מה שאסור לעשותו במול המועד אסור לומר לנכד לעשותו:
 נותנים לנכרי מלאכה בקכולמ כמועד לעשוחה לאחר המועד וכלכד שלא ישקול וימנה
 וימדוד כדרך שעושה במול: יא אין מרמעין בהמה כמוה״מ ולא מרמעין ככור ופסולי
 המוקדשין: יב אין מכניסין צאן לדיר כחולו של מועד ליטול זכלם ואם הכניסן הנכד
 מעצמו מומר [3שבמ] אפילו משזיק לו טוכה ומום טוכ יכול לימן לו שכר מזונו אכל לא
 שכר ובחולו של מועד אפי׳ בשכר ובלבד שלא יסייעו ולא ימסור לו שומר לנער הצאן
 ואם היה הנכד שכיר שכח שביר שבוע מסייעין אוחו כחולו של מועד ומוסרין לו שומר
 לנער הצאן בשבח: יג הלכמא לא בעינן שינוי בדבר האבד ואפי׳ במחוכר לקרקע הלכך
ד מוחר לטוח חביח במועד ובלבד  מותר לסמום מגופמ השמש של יין או של שכר: י
 שלא יכוון מלאכחו במועד כגון שהיה סבור שיהיה יכול לשהוחו אחר המועד ואירע דבר
 שאינו יכול להשהותו או שהיה אנוס קודם המועד: טו ישראל שיש לו כרם אצל הנכרי
 והנכרי בוצר שלא במועד ואם לא יבצור גס שלו הוא בענין שיפסיד יכול לכצרו וכן אם
 נחן לו הנכרי יין בחוכו כמועד יכול ליקמ ממנו: וכן מותר לקנומ יין לצורך שמיימ כל
 השנה אס אינו נמצא אחר המועד ויכול לחקן החמוח וכל צרכי היין וכלכד שלא יכוין
 מלאכתו במועד: טז טומנין קמח כמועד לצורך המועד אפי׳ כוון מלאכמו וקוצצין עצים
 מן המחובר ומטילין שכר במועד וכולן שלא לצורך המועד אסור ואס עשאן לצורך המועד
 והומירו מוחרין: יז אסור לקצור שדהו בחולו של מועד אם הוא בענין שאינו נפסד אם
 מנימו לאשר המועד ואס אין לו מה לאבול קוצר ומעמר דש וזורה ובורר וטוחן כדרכו
 ובלבד שלא ידוש כפרות. וה״מ לצרכו לבד אבל אס היה צריך לדוש לרבים מומר לדוש
 כפרומ: מומר לעקור פשמן וכשומא כדי להטיל שכר ושומשמין במול המועד: מכניס
 אדם הפירומ שלו מפגי הגנמם ושולה פשמנו מן המשרה בצינעה למוך ממו כגון בלילה
 ואם הוא דבר שבלילה צריך פרסום יומר מן היום מושר ביום ובלבל שלא יבוין מלאכמו
 ואם כוון מלאכמו כמועד [יאכדו ואם כוון מלאכמו במועד] וממ מותר לבנו לעשותו כיון
 שהוא אבד אם ישהנו אתר המועד: יח אין לוקתין בסיס אבנים עכדיס ושפתומ [וכהמה]
 אלא לצורך המועד או לצורך המוכר שאין לו מה יאכל וכן מותר לשכור פועל למלאכתו
 בשביל הפועל שאין לו מה יאכל: אין מפנין כחוה״מ מחצר לחצר אכל כאותו תצר מומר
 לסכות מבימ לממ וה״מ ששמי חצרוח שלו או של אדם אחר אבל משל אדם אמר לשלו
 אפי׳ מחצר לחצר מותר ואסור לפנות מדירה נאה לנאה או מכעורה לכעורה ששתיהן
 שלו או של אמר אבל משל אמר לשלו אפי׳ מנאה לכעורה מומר: יט הזבל שכמצר מסלקין
 אומו לצדלין ואס נעשימ הסצר כרפמ בקר מוציאין אומו לאשפה: ממאין מממ האומן
 כלים שהם לצורך המועד ושאינן לצורך המועד אסור ואס אין לו מה יאכל נומן לו שברו

 קיצור פםקי הדא״ש
 פרק א משקץ

 א איסור מלאכה נשול המועד אינו אלא מדרבנן ואסמכוה אקרא הלכך המירו דבר האכד
 כגון להשקות מח השלחין אבל לא ממ הבעל ודווקא דליכא טרסא אבל בטרסא כגון ממים
 נקוין בגומא שצדכין לדלות בכלי וממי גשמים לא: ב נהרות המושכין מן האגמים ואין
 פוסקין מותר להשקות מהם. פסיקות וכדכות שנממלאו מערב יום טוב אסור להשקומ
 מהן ואס אממ המיס עוכרש כיניהן אפילו אין רוכה של שדה שומה ממנה מוסר להשקוס
 ממנה: ג כריכה שניטפה ממש השלתין זו מותר להשקומ ממנה מת השלחין אחרת כל
 זמן שהיא מנטפמ ולא פסק מעין הראשון: ד שחי ערוגות זו למעלה מזו אפי׳ אתת
 חציה גמה וחציה נמוך אין דולין מן החחמון להשקומ לעליון: ה מדלין מיס לירקומ
 להשבישן כדי לאוכלם במועד ואם ליפוסן אסור: ו אין עושין עוגיות לגפנים דהיינו חריצין
 שסמב עיקד הגפנים אבל ישנים העשוין כבר מותר להוסיף עליהן: אין עושין את האמה
 בממלה במועד אבל נשקלקלה שלא הימה עמוקה אלא טפמ מתקנה ומעמידה על ששה
 טפסים ומסקנין הדרכים ומקואומ המים ויוצאין לקווץ הדרטם ועושין כל צרכי רמס
 וממקנין קלקולי המיס וחוטטין אומן אפי׳ אין הרבים צדכץ להם כיון שאינו מעשה אומן
 אכל שפירה שהיא מעשה אומן אס רמס צריכין להם יעשו אפי׳ כוונו מלאכסן במועד
 ואפי׳ בטרמא ימירא ובפרהסיא אבל אס אין צריכין להם במועד לא יעשו: אין שופרין
 מרוח שיחין ומערוח של ישיד אבל שוטטין אומס ושפין סדמיהן אם צריך להם אבל אס
 אין צריך להם לא אכל כונסין למוכן מיס אע״פ שאין צריך להס: ז מציינין על הקברוח
 שמצוה לציין אומן ויוצאין על הכלאים: ח מושכין אמ המיס מאילן לאילו ובלבד שלא
 ישקה כל השדה. זרעים שלא שסו לסני המועד לא ישקם כמועד אפי׳ היא ממ השלמין
 ואס הימה שדה למה מומר: צדן אס האישוס ואס העכברים בשדה האילן ובשדה הלכן
 הסמוכה לשדה האילן כדרכן במצודה ובשדה לבן שאינה סמוכה לשדה האילן שלא כדרכן
 דוקא שנועץ שפוד ומכה כקורנס ומרדד האדמה מחחמיה. גדר שדה שנפרץ מקרה אוסו
 כהוצא ודפנא או צר כצרור ואינו טת כטיט ושל תצר מנהו כדרכו אבל לסתרו כדי למומו
 לא ואם היה מסוכן אף סומרו ומנהו: ט אין רואין אס הנגעים כמועד כלל: י ואין
 אדם מלקט עצמומ אביו ואמו. המלקט עצמומ אמו או [אמו או] שאר קרוביו ממאכל
 עליהם כל היום בכל הדברים הנוהגים באבל ובלילה מוסר אפי׳ צרורין לו בסדינו: לא
 יעורר על מסו שמזכירו עס הספד של שאר מסים ולא יעשה לו הספד לכדו קודם לרגל
 ל׳ יום לשמואל אפי׳ הספידו בסנס. ולרב דוקא כשכר אבל בחנם מוסר: ופסק הרב
 רמנו משה כר נסמן כרכ והראכ״ד פסק כשמואל ולזה הסכים א״א הרא״ש ז״ל: ואס
 ממ מוך ל׳ יום מומר לסופרו אפי׳ ערב המועד. ובשעמ ליקוט עצמומ צדך לקרוע וכל
 שאינו ממאשה בשעמ מיממו אינו ממאשה בשעמ ליקוט עצמומ ואין עומדין עליהן בשורה
 ואין אומרים עליהם ברכמ אבלים אבל אומרים חנחומים לעצמן ומברין עליהם במוך ממו
 ולא בחבר עיר ויש [דין] שמועה לליקוט עצמוס כיוס הליקוט: יא אין מפרקין העצמומ
 ואין מפסיקין הגידים כל העצמומ אדם מלקט חוץ מעצמומ אמו ואמו שלא ילהטם בידו
 אלא אסריס מלקטים לו ומלקטין עצמומ שני מסים ונוסן כל אשד כארון של ארזים:
 יב המוליך עצמומ ממקום למקום לא ימנם בדיסקיא וירכב עליהס ואס מחיירא מפני
 הגנמס מומר והמלקט עצמומ או משמרן או מוליכן ממקום למקום פטור מקריאמ שמע
 ומפלה ומפילין ומכל מצומ האמורומ במורה בין כשול מן כשכש ואינו רשאי להשמיר על
 עצמו: יג ממ מ״ט שני כחול שויוהו רבנן והני מילי כשרוצה לקוברו בו מוס אבל אם
 אינו רוצה לקוכרו כו מום אין עושין מ שום דכר איסור מלאכה בגון חפירמ קבר וכיוצא
 ט ואפי׳ ע״י נכרי אכל טלטול שרי: אין חוסרין כוכין וקברומ כמועד לדעח הראכ״ד
 אפילו לקבור בהן במועד אבל משנכו שאם היה ארוך מחצרו או מאריכו ומרשיכו ולרש״י
 הכל מייד לקכור כהם אחר המועד ואפ״ה מחנכו אבל לקבור בהן במועד מוחר ולזה
ד עושין כל צרכי המש במועד גוזזין לו שערו ומככסין לו  הסכים א״א הרא״ש ז״ל: י
 כסותו ומנסרין לו ארזים לעשוש בהם ארון ונלכד שלא יקוץ אומס מן המחוכר ומיהו
 דוקא בצינעה שיעשה הארון עס המח בסצר ואס הממ מפורסם אפי׳ בשוק מוסר
 והאימא כולם מפורסמין: טו אין משאין נשים במועד לא במולוש ולא אלמנוש ולא
 מיבמין אבל מחזיר גרושמו מן הנישואין ולא מן האירוסין ובערכ המועד הכל מוסר.
 מלמיד הנסטר מרבו ולן באומה העיר למסר צריך ליסטר ממנו שנימ. עושה אשה
 חכשיטיה כמועד כוחלס ופוקסמ ומעברס סרק על פניה ומעכרח סכין על פדשמה ועל
 פניה שלמטה: טז ההדיוט שאינו יכול להוציא [מלא] מחט כאחח וגס אינו יודע לכוין
 אמרא כשפח חלוקו מופר כדרכו והאומן שיודע אחמ מאלו לא ימפור אלא כשינוי שיפסע
 פסיעה גסה וגם אחמ למעלה ואחמ למטה כשיט הכלב: יז אסור לומר לנכרי כמול
 המועד לספור לו מדים או לחקן לו מנעליו: יח מסרגין אמ המטוח דהיינו לארוג אוסם
 שחי וערב בחבלים שהיו בה כבר אבל לא יפשיל לה חבלים לכחחילה: מעמידן מנור
 וטדם ורחיס במועד ומקרין אוחס טן חדשה טן ישנה אבל להרחיב בח עינא דידה
 אסור דהיינו ניקור בס העין: יט אדם שרגיל כרכיכה ולא למוד ללכח ברגליו וצריך לרכוכ
 לצורך המועד יכול למקן כרזלי הסוסים וליטול צפרניו ולסקן אוכף והרסן וכל צרכי רכיבה
 וכלכד שלא יכוין מלאכמו כמועד: כ מומר ליטול צפרט ממור של רשים ולאוקמי רימיא
 ולמימי אוריא ולסרוקי סוסיא ולמימי איצטכא וספסל קטן לצורך המועד ואין מונעין
א מומר  רפואה מבהמה כל עיקר ושוחין מי זבלים ומי דקלים וכוס של עיקרין: כ
 לכסכוסי קירמי דהיינו שנותן הבגדים במכבש אבל קיטורי טרי דהיינו לקמט הקמטים
 שבמס היד אסור: להשוומ קרקע לצורך שדשה אסור אכל לצורך דישה כשמל המועד
 מומר: ללקט עצים לצורך הקרקע אסור אבל לצורך העציס לשורפן מוחר: לפחות מיס
כ האי  לקרקע לצורך הקרקע להשקומה אסור אבל לצוד דגים לצורך המועד מומר: כ
 מאן דפשח דקלא אדעחא דמיושא שרי אדעסא דדיקלא אסור. פירוש שלא נמבשלו כל
 צרכן וראוין קצמ לאכילה מומר ללקטן לאכילה ואם יומר לו על אכילמו מומר לעשומ
 להן חקנה כד שלא יפסדו: כג אסור למנוח סחורה או למכור כחולו של מועד אפי׳ כל
 שהוא אכל אס היה לו סחורה עמה ואם לא ימכרנה עמה יפסיד מן הקרן מוחר למוכרה
 אכל אם לא יפסיד מן הקרן אלא שאם היה מוכרה עמה היה מרויח יומר משאם ימכרנה
 אמר המועד אסור. ואס אין לו מה יאכל או אפי׳ יש לו אלא שאם ימכור ויהיו לו מעוס
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 קיצור פסקי הרא״ש ממסכת מועד קטן
ד נדוהו כפניו אין מתירין לו אלא כפרו נדוהו  שיכול לקייס התנאי אין צריך התרה: י
 שלא כפניו ממירין לו אף שלא כפניו: טו השומע הזכרה מפי תכירו צריך לנלושו ואס
 לא נדהו הוא כעצמו יהא כנידוי. וכשמנלהו יכול להתיר לו לאלמר: מלמיד שכס מנדה
 לעצמו ומתיר לעצמו: טז נלוהו כשלום צריך עשרה כני אלס למנו הלכמא להמילו ואפילו
 המירו לו ג״כ כחלום. ואין המנדה יכול להמיר אפי׳ אס ידוע מי נדהו. מלמיד מכם
 שסרת אין מנדין אותו כפרהסיא אכל יכולין להלקותו: ג) יז כל אומן שמומרין לגלת
 במייעד דוקא כאותן שלא היה להם פנאי לגלמ כערכ המועד אכל אס היה להס פנאי
 לגלח ולא גלחו אסורים. אכל שחל שכיעי שלו להיומ כשכמ ערכ הרגל מותר לגלת כמועד:
 יח מי שמכפוהו אכליו הככיד שערו מיקל כמער ולא כמספרים ומככס כסותו כמים ולא
 כנמר ותול ורומן כל גוסו כצונן ולא כשמין: אס יצא מכיש השכיה או יצא מנימ האסורין
 ומכפוהו אכליו מומר ככל: יט הלכמא מותר ליטול צפרניס כמול המועד וכימי אכלו
 אפ״׳ מוך שכעה אלא שכימי אכלו דוקא כשיניו ולא כמספרים וכמול המועד אפי׳
 במספרים: ישראל הקוכר צפרניו צדיק. שורפן שסיד. זורקן רשע והוא כמקוס שנפלו
 אכל אם כנסן ממקום שנפלו וזרקן לתוץ אין ששש: כ הלכמא מה שעל שפמ פיו מזרת
 לזוית יכול לגלת כמועד אפילו אם אינו מעככ ומה ששוץ לפה מכאן ומכאן אם מעככ
א ואלו מככסין כמועד הכא ממדינת הים ומכית  עליו יכול לגלת ואם לאו לא יגלמ: כ
 השביה והיוצא מכיס האסורין ומנודה שהתירו לו תכמיס ומי שנשאל לתכס והותר
 ומטפתומ הידיס ומטפתומ הספרים ומטפתות הספג והזכין והזכות והיולדות ומי שאין
 לו כסות אתר אלא שלוק א׳ ובגדי קטן וכלי פשתן מומר לכבסן אלא שהאידנא נהגו בהן
ב ואלו כותבין במועד קדושי נשים וגיטין וסוברין דיאמיקי מתנות סרוזבולין  איסור: כ
 ואגרוש שוס ואגרוח מזון שטרי חליצה ומאונין ושטרי ברורין וגזרות כ״ד ואגרות שאלת
 שלום: כג מומר לארס אשה במועד ולא כונסין ולא עושין סעודח אירוסין ולא מיבמין:
ד אין כוחבין שטרי שוב במועד ואס אינו מאמינו או שאין לסופר מה יאכל מומר:  כ
 אין כוסבין ספרים חפילין ומזוזומ ואין מגיהין אפי׳ אוח אחח אכל כוחכ חפילין ומזוזוח
 ומוכר כדי שיהא לו פרנסה כריוח וכוחכ חשכונומיו ומחשכ יציאותיו וטווה תכלס לעצמו
 בין ביד בין בפלך: כה הלכחא אס קייס אבלוש לפני הרגל אפי׳ שעה אחמ בטלה ממנו
 גזרת שבעה ודוקא קייס אבל שגג או הזיד ולא קיים אין הרגל מפסיק ונוהג דברים
 שגצינעה במועד ושבעמ ימי אכלוח אחר המועד וכן כל אבל שלא נהג אבלות תוך שבעה
 משלימו שוך שלשים חוץ מן הקריעה שאס עבר ולא קרע בשעח חיובו שוב אינו קורע
 אלא על אביו ועל אמו כדלקמן: כו הלכשא של שביעי שלו ערב הרגל מומר לגלש ערב
 הרגל ולרחוץ ולכבס ומיהו אסור ללוכשן עד שחחשך וכ״ש אס חל שמיני שלו בשבמ ערב
 הרגל שמומר לספר בע״ש. אס לא גלח ערב המועד מוחר לגלח אחר הרגל וברגל לא
 יגלח ואם חל שביעי שלו בשבח ערב הרגל יגלח בחוך הרגל. אבל אס חל יום שלישי או
 יום ששי ערכ הרגל אסור לרחוץ עד שחמשך ומומר לכבס מבע״י ומ״מ אסור ללובשן
 עד שמששך ומקצת יום שלשים ככולו ואין שום אבלות ברגל אפי׳ ביום ראשון אכל אנינוש
 נוהג כל זמן שלא נמבר הממ: כז הלכמא הקובר ממו ברגל עולה למנין שלשים
 ומתעסקין לנתמו כרגל ולאתר הרגל מתתיל למכות שכעה וכשכלו שבעה למיממ המת
 אע״ס שלא כלה האבלומ מלאכתו נעשית ע״י אתרים ועבדיו עושין בצינעה כמוך מתו:
 כה הלכתא אין אבילות בשבמ בדבר שבפרהסיא. על אביו ועל אמו קורעו מלפניו ואס
 בא להתליף מתליף וקורע כל כגדיו שלוכש ואינם מתאתין כמו קרע ראשון ובשבת קורעו
 מלאחריו ואס כא להתליף מתליף ואינו קורע ועל שאר מתים אפי׳ כל שבעה מתליף
 ואינו קורע. הלכחא דבריה שכצינעה כגון רחיצה כממין וכסוי הראש גוהגין כשכמ ויו״ט
 ותלמוד מורה הוי דברים שבצינעה אבל למזור הפרשה מומר ואם קראו לאבל לקרוח
 בתורה צריך לעלות ונעילת הסנדל הוי דברים שבסרהסיא וצריך לנעול. ושאלת שלום
 בשבמ במקום שנהגו לשאול בשלום אבלים בשבת שואלין: הלכתא ראש השנה ויוה״כ
 כרגלים ושעה אתת לפני הרגל אותה שעה היא כז׳ ימים ומ׳ ימי הפסת משלים עליהם
 ט״ו יום: שעה אתת לפני עצרת ועצרמ הרי כאן י״ד ומשלים עליהם ט״ז ויום שני של
 עצרת עולה מן המנץ של נח: שעה אתמ לפני ר״ה ור״ה הרי י״ד ומגלת ערכ יוה״כ
 שעה אמס לפני יום הכפורים ויום הכפוריס הרי י״ד ומגלת ערכ סוכות: שעה אתת
 לסני התג והמג הרי י׳׳ד ושמיני עצרמ ז׳ ויום שני של עצרמ כ״כ ומשלים עליהן שמונה
ט שמועה קרובה דהיינו תוך שלשים נוהג שבעה ושלשים וכל דין אכלות  אשר השג: כ
 כיוס קבורה. ושמועה רחוקה דהיינו אחר שלשים יום אינו נוהג אלא יום אשד אפי׳ על
 אמו ועל אמו ומקצחו ככולו ואינו צריך לנהוג כל דין אכלוח רק שיעשה מעשה שניכר
 שעושה משוס אבלוח כגון לחלוץ מנעלו או לכסות את מטתו או לעטוף בראשו. ואסור
 בחספורח על שמועה רמוקה של אביו עד שיגערו בו שמריו ובגיהוץ עד שיגיע הרגל
 ויגערו בו ולממ שיש מ שמשה ולשאלת שלוס עד שנים עשר שודש מיום המיחה ולא
 מיום השמועה אבל אם באה לו שמועה אחר שנים עשר חדש אינו נוהג אלא יום אמד
 לכל לכר: ל הא דאמרינן מקצמ שביעי ויום שלשיס ככולו דוקא מוס אבל מקצמ לילה
 של במעי או של שלשים לא אמרינן דהוי ככל היום. אכל לענין שמועה רחוקה דקי״ל
 נמי מקצח היום ככולו ה״ה נמי אם שמע כלילה הוי ככל היום: לא שמע שמועה בשבמ
 או ברגל ולמוצאי שבח ורגל נעשיח רחוקה אינה נוהגח אלא יום אחד ונוהג כשכמ ונרגל
 דברים שבצינעה. אבל שמע שמועה רשוקה בשבח או ברגל אינו נוהג אפי׳ דברים
 שבצינעה ולמוצאי שבח ורגל נוהג שעה אחח: לב הלכחא ממאבלין על עדומ עד אמד
 ועל עד מפי עד והנכרי מסיח לפי חומו: לג באה לו שמועה מוס שלשים הוה שמועה
 קרובה כאלו באה חוך שלשים מש הולד ביום שלשים דינו כאילו ממ שוך שלשים ונפל
 הוא וה״מ דלא קים ליה כיה שכלו לו חדשיו ואי קיס ליה מה שכלו לו חדשיו אפי׳ חוך
 שלשים ממאכל עליו: לד על שמועה רחוקה של חמשה ממי מצוה אינו קורע ועל אמו
 ועל אמו קורע והולך לעולם ואינו ממאשה לעולם ומי שאין לו חלוק לקרוע ונזדמן לו
 חלוק חוך שבעה קורע לאחר שבעה אינו קורע על חמשה ממי מצוה: לה אלו קרובים

 ל
 ומניחו אצלו ואס אינו מאמינו מניחו בבימ הסמוך לחומה ואס חושש להם שמא יגנבו
 מפנן לחצר אחרמ: מחפץ אח הקציעומ בקש: מוכרי סירוח כסוח וכלים מוכרים בצינעה
 כגון אם חנוחו פחוס לסטיו פוחש ונועל כדרכו ואס הוא פשוש לרשוח הרביס פוחח
 אחמ ונועל אשמ ואס הוא מוכר ירק וכל דכר שאינו מחקיים פוחח ונועל כדרכו וערכ

 י״ט האחרון ככל דכר פוחח ונועל כדרכו:

 פרק ג ואלו מגלחין
 א אסור לגלח במועד אלא למי שיצא ממח השביה ולא היה לו פנאי לגלח קודם הרגל
 ובן למי שיצא מבימ האסורין מוחר אפי׳ היה חמש מד ישראל: וכן מנודה שהחירו לו
 שלשים יום קודם לרגל ושל יום שלשים כרגל שאין נידוי פמומ משלשים יום: וכן מי שנדר
 שלא לגלש ונשאל על נדרו ברגל וכגון שלא נמצא שכם שימיר לו מודם הרגל שאס נמצא
 חכם ולא נשאל לא יגלח דלאו אמס הוא והנזיר והמצורע והעולה מטומאמו לטהרמו
 והכא ממדינמ הים כמועד וכגון שהלך להרויח מזונוחיו או להחעשר אכל אם לא הלך
 אלא לטייל אסור לגלח ולהראכ״ד אפי׳ לטייל דלא יגלמ דוקא מצא מארץ ישראל למו״ל
 אכל הכל בארץ או בחוצה לארץ אפי׳ לטייל יגלח: ב קטן מוחר לגלח במועד לא שנא
 נולד במועד ולא שנא קודם המועד: ג לרב אלפס אבילוח יום ראשון שהוא יום המיחה
 דאורייחא. והראכ״ד פסק דהלכחא אבילוח של שלשים דהיינו גיהוץ וחספורח הוא דאוריי׳.
 ולר״י אין שוס אבלוח דאוריי׳ אלא אנינוח לחוד: כחב בעל הלכוח גדולוח מי שמח לו
 ממ באחד מימי הרגל חוץ ממוס אחרון שאינו נוהג אמלוח ברגל עד שיצא כל הרגל
 ומיהו יום אחרון עולה לו למנץ האבילוח ואס מש מוס [טוב שני של ימים אחרונים]
 נוהג בו אבילוח ואינו נראה לר״ח אלא לעולם אין אבילוח חלה עליו עד אחר הרגל
 א) וגס אץ עולה לו: ד מנולה נוהג נלויו ברגל ולא שלינן ליה עד דמפייס לבעל דיניה:
 אבל ומנולה אסולין בחספולמ. מנולה שמש ב״ל שולחין ומניחין אבן על אלונו. אבל שייב
 בעטיפש הלאש ומנולה לב״ל אינו חייב בו: אבל אסור בתפילין יוס לאשון לוקא. ומנולה
 אפי׳ יום ראשון מומר: אבל אסור בשאלמ שלום ומטלה מומר בו וכ״ש ללבל עמו: אבל
 אסור בדברי חורה ומנודה מומר אבל מוחרם אסור בלברי מורה אבל שונה לעצמו ועושה
 לו חנות קטנה כדי פרנסמו: אבל ומנודה אסורין בחכמסח. אבל חייב בקריעה ומנודה
 אינו מייב: אבל אסור בעשיימ מלאכה ומנודה מוחר: אבל אסור ברחיצה ומנודה מוחר:
 אבל אסור בנעילמ הסנדל ומנודה מוחר לרב אלפס ולהראב״ד אסור: אבל אסור במשמיש
 המטה ומנודה מותר: ה ב״ד שולתין שלית לזמן הנמבע וצריכין להודיעו מי תובעו ולפני
 מי מזמנין אומו וקובעץ לו זמן לבא ואס אינו בא לאומו זמן קובעים לו זמן אתר ואס
 מתציף פניו כנגד השליש יכול השלית לאומרו והוא נאמן עליו אבל לכתוב פתיתה עליו
 אינו נאמן: ומנדץ אותו לאלתר ושונין לאתר שלשים יוס ב)ומתרימין לאתר ס׳ האוכל
 עמו והיושב בד׳ אמומיו וה״מ לאפקרותא אבל לממונא ממרין בה״כ ומפרשין מטאו
 בצמר ומפקירץ לנכסיו ועונשין בכל מיני עונשין: ו הלכסא טוט אסור טוט שרי ולא
 צריך שיהא בנידויו שלשים יום בין לממונא מן לאפקרומא: מנודה לרב מנודה למלמיד
 מנודה למלמיד כגון שנדה לכבודו אינו מנודה לרב ודוקא שלא כפני הרכ יכול המלמיד
 לנדותו לכבודו אבל בפני רבו אינו יכול לנדותו לכבודו אא״כ נתן לו רבו רשות: מנודה
 לעירו מנודה לעיר אתרמ מנודה לעיר אתרמ אינו מנודה לעירו אבל לשאר עיירות כיוצא
 בה לאותה שהוא מנודה לה או פתומה ממנה הוא מנודה להם. מנודה לנשיא מנודה
 לכל ישלאל מנולה לכל ישלאל אינו מנולה לנשיא: ואם גלוהו שלשה אין שנים יכולין
 להמירו אלא אס הג׳ נמן להם רשומ אבל כל שלשמן יכולץ להמירו אפילו זה שלא כפני
 זה אע״פ שהיו משל בשעמ הנלוי וכן שלשה אמרים יכולין להמירו ובלבל שיהיו גלולים
 כמו הלאשוניס ואס היו הלבה כעצה כשנלוהו צריכין שימירו כולם או כל כך אנשים
 כמותן ושיהו גלולים כמותן: ז אע״ס שאם סייס מתילין לאלתל במשל׳ אץ מנלץ לפמו׳
 מל׳ יום ואם פייס מתילין לאלתל ואפי׳ אם לא פייס מתילין לאשל שלשי׳ יום אם כא
 [לב״ל] ובקש שימילו לו אבל אס זלזל בנלויו מניתין אומו כנלויו על יום מותו וכשממ
 ב״ל סוקלין אמ אלונו: לין הנזוף להיומ יושב כמסו נכלם ולמעט בששוק ובלבול ובמיני
 עסק אבל מומר בשאלמ שלום ומעילמ הסנלל כמשמיש המטה ומומל לאכול עמו ולישב
 כל׳ אמותיו וא״צ התלה וא״צ לסייס למי שמטא כנגדו: ה אע״פ שסמם נלוי שלשים
 יום ב״ל יכולין להוסיף כזמן ולמעט כזמן ונזר סמם אין מ קללה אלא אומר יהא מלוי.
 ג) אס הוסיף לחטוא מנלין ומקללין אומו ואם הלבה לפשוע מחלימין אומו ואז אסור
 לו ליהנומ מכל אלם וללבל עם אלם אבל המלבל עמו אינו מלוי ואס רוצץ להחמיר
 עליו מנדין אף המדבר עמו והיושב בארבע אמומיו ומנודה סחס אין אוכלים ושותים
 עמו ואין יושבין בד׳ אמוחיו אלא אשמו ובניו וכל זה למנודה לבימ דין כגון דלא ציימ
 לדינא וכיוצא בו אבל מלמיד שנדה לכבודו אינו אסור בדיני המנודה אלא שמרחיקין אומו
 לביישו: ט זמן נזיפה דידהו של נשיא שלשים יום ושל שאר אדם ז׳ ימים ונדד שלנו
 שבעה ימים כנזיפה דידהו ונזיפה דידן שד יומא: י מלמיד יכול לנדומ לכבודו. צורבא
 מרבנן עמד דינא לנפשיה במילשא דפסיקא ליה פרש״י אפילו לדון ולהוציא ממון.
 והראב״ד פירש דוקא לנדוח ואס פסיקא ליה מילחא שחייב עליו נידוי הוא מנודה לכל
 ישראל ואי לא פסיקא מילמא אינו מנודה אלא לו לכדו: יא אסור להכוח בנו גדול וכל
 מי שמנדה לאשר על דבר עבירה אין לזלזל בנידויו ואם נידו לאדם אשד ולא נודע מי
 נדהו אין יכולין להסירו אלא הנשיא ואס נודע מי נדהו אין אמר יכול להמירו אא״כ
 חשוכ כמוחו כחכמה ובשנים ומראמ שמיס ובגדולה. צורנא מדרמן דסנו שומעניה כגון
 שנחעסק כספרי טועין ושומה כמיני זמר שרי למשממיה. לימא לדרכי אילעאי דאמר אס
 רואה אדם שיצרו מחגכר עליו ילכש שחורים וכו׳ אלא מיכעיא ליה ליחוכי יצריה: יב אם
 ראה שמרו שאוכל פירומיו ונדהו ואמר האחר אדרכה. נדויו נידוי ולא של הראשון. אכל
 אס קודם [שאכל] התרה בו ולא שמע ונדהו נדויו נידוי: יג נידוי אפי׳ על תנאי אפי׳
 מעצמו צריך המרה ודוקא שהמנורה מסוסק אס יכול לקיים התנאי אכל אס כרור לו

ד להחרים האוכל כו׳ כצ׳׳ל. !תפל״!״ ג) כ״ז אימ נוהג בזה׳׳ז. >נליי!<  א) וגם אין עולה לו. נ״נ לא ידעתי מנין לו זה ןדמשמעופ הרא״ש ופוסקים לגהא ל״פ ר״ת אנה״גן. !תפל-מ) ב) ומחרימין לאח־ ס׳ ורשות ביד ב״
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 לא קיצור פסקי הרא״ש ממסכת מועד קטן
 ועל אמו לוקא ביל. על שאר ממיס קורע מבפנים ועל אביו ועל אמו ונשיא מבחוץ
 ללש ״י בסנים בחלל בחוץ בנגל העם. ללי״ץ גיאות בפנים מכניס ילו חחח חלוקו וקולע
 ולבו שלמלו שכמה לומה לאביו באישוי לבל ולא לשאל לכלים ונוהג עליו כל לין אבלוח
 מקצח יום אחל: מד קליעה מעומל ואס קלע מיושב להלאכ״ל אינו מעכב ולהרמב״ן
 מעכב. על סכם חולץ מימין ועל אב כ״ל משמאל ועל נשיא מכאן ומכאן ועל אביו ולבו
 שלמלו מכמה רצה מכאן או מכאן ואם רצה חולץ שמיהן: מה שבס שממ בימ מללשו
 בטל אב כ״ל שממ כל מלרשוח שבעיר במלין וכני עירו נכנסין לבית הכנסח ומשנין
 מקומן היושבים בללום ישבו בצפון וכר. נשיא שממ כל המלרשומ בטלין ובני עילו נכנסין
 לביה הכנסמ וקורין שבעה ויוצאין: מו אבל שבמ ראשונה אינו יוצא מבימו שניה יוצא
 ואינו יושב במקומו שלישיח יושב במקומו ואינו מלכל עס כל אלם רביעימ הרי הוא ככל
 אלם ולענין לילך ביוס שבש לאשון לביס הבנסח חלד במנהג במקום שנהגו הולך והקהל
) שולפין על המלכים ועל הנשיאים  מוזלין עמו לבימו ובמקום שלא נהגו אין הולכין: מז י
 מטתן וכלי משמישן ואין בו משוס לרכי האמורי: מה אסור לישא וליאלס על אשר ל׳
 ולאחר שלשים מומר אפי׳ על אביו ועל אמו ואפי׳ יש לו בנים גלולים. מתה אשתו לא
 ישא על שיעברו שני לגלים ולאשל שיעבלו שני לגלים מיל מוחל לא שנא אם הלגליס
 קלובים כגון פסח ועצלמ ולא שנא אם הם לשוקיה ולאש השנה ויוה״כ לא משיבי לגלים
 ללבד זה. אין לו בניס נושא ובועל אשר שבעה יש לו בנים קטנים או שאין לו מי שישמשנו
 ה) נושא לאשל שבעה ובועל לאחל שלשים: מט מי ששלך אשה והוא בענין שאם לא ישא
 זאמ לא ישא אמלמ ואילעה אבל אס אין לו בניס מומלח לינשא לו חוך שלשים יום משוס
 בטול פריה ולביה ליליה: נ הא לאמלינן על אביו ועל אמו שנים עשל חלש אפי׳ אם
 השנה מעוברח סגי בשנים עשר חרש: נא על שאר מחים אסור לילך בסחורה בשיירא
 גלולה למלמקיס משום ללמי לשמחה ער שלשים יום ועל אביו ואמו עד שיגערו בו
 שביליו ויאמרו לו צא עמנו: נב הא לאמרינן יש לו בנים אסור לישא מוך שלשים היינו
 לוקא שיש לו זכר ונקבה ואם היו לו בניס [ומתו] והיו להם בניס כבר קייס פריה ורביה
 לא שנא ברא לבלחא או בלחא לבלא או כלחא לכרתא או כלא לכלא ולוקא חלי ממלי
 אבל מלי מחל בלא לא: נג הא לאמלינן כל שלשים יום לגיהוץ לוקא בכלים שדשיס
 למיס אבל ישנים או שאל צבעים אפי׳ חלשים לא. ולוקא ללבוש אסור אבל לגהץ ולהניח
 אחר שלשים מומר. ומיהו ללטש אסור בין של צמל בין של פשחן מן ללבוש בין להציע
 מסתיו ופונלא ואנפליא ופסיקיא וכובע של ראש אין בהס משום גיהוץ. ואין איסור אלא
 כשכובש במכבש אחל הגיהוץ הלכך מותל ללטש חלוק שנממך מן היליעה של תגליס
 ונחסר אחר כך ו) ז) אע״פ שהוא במכבש אחר שנמסר. ועל אביו ואמו אסור ללבוש
 כלים מגוהצים עד שנים עשר חדש. כל שלשים יום לחספורמ ראשו וזקנו וכל מקום שיש
 בו שער אשד האיש ואחד האשה ובאבל רכמי משיר לאשה להסיר שער ח) ט) על ידי
 קיפול לאשר שלשים יום: נד מי שממו מוטל לפניו או אפי׳ אינו מוטל לפניו ועליו
 מוטל לקוכרו והיינו כל הקרובים הממאכליס עליו אוכל בבימ אמר וכו׳ ואסור לאכול
 בשר ולשתות יין ולהסב בהסבה ואסור לברך ולזמן אפי׳ לענומ אמן אמר המכרכים אסור
 ואפי׳ א״צ לעסוק בצרכי הממ שיש לו מי שיעסוק בשבילו אסור ובשבת וי״ט מומר בכל
 ומיהו בשכת וי״ט כעלכ אס צליך להתשיך על התתוס כדי לעסוק כצרכי הממ אז תל
 עליו לין אנינות ליאסל ככולן וי״ט שני לנקכר ע״י ישראל כחול שויוה לבנן ונוהג לין
 אנינות וט״ט ראשון אם רוצה לקוכרו ט כיום ע״י עממין כיון שצליך להמציא לו אלון
 ומכליכין לינו כמול המועל: נה מי שנמפס ומת בתפיסה ואין המושל רוצה לתתו לקבורה
 אין לין אנינומ על הקלובים ולא לין אבילומ על שימייאשו לקוכלו. וכן קלוט הממ שהם
 בתפיסה אין לין אנינות מלה עליהם שאינו מוטל עליהס לקוברו ולמי למסרו ללביס
 ולכספי׳ שפסקה ממנו לין אנינות אבל אם הוא בעיל אתלת קלי שפיל מוטל לפניו ותל
 לין אנינות על הקרוטס המתאבלים עליו אפי׳ הן בעיר אתרת: נו מי שנהלג בללך או
 גררחו חיה או שטפו נהל ולא נמיאשו מלקובלו אין על הקלובים לא אבילות ולא אנינות
 נתייאשו מלקוכרו מונין ז׳ ול׳ מיום שנמיאשו ואם נמצא אח״כ אם בנו שם לא גרע
 ממלקט עצמומ אמו שממאבל כל אומו היום וגס קורע ואס אין בנו שם ושמע אמר כך
 אין צליך להחאכל וכן לין י) שאר הקרוטס אס הס שם אין צריבין לחזור ולהמאבל:
 נז הלכתא אונן בשבת אסור במשמיש המטה: נה אין קולעין במועל ולא חולצין כחף
 ולא מברין האבל אלא קרוביו של ממ אבל הקלובים מיהא קולעין ומבלין במועל ואין
 מברין האבל במועד אלא על מטומ זקופומ. אבל במול מי שלבו גס בו מברהו על מטה
 כפויה ומי שאין לבו גס בו אוכל על מטה זקופה: נט שכם ששואלין ממנו דבר הלכה
 ככל מקום ואומרה הכל קורעין וחולצין ומברין עליו אפי׳ כמועד ואפי׳ יום שמועה
 שאינו יום קבורה ואפי׳ אם לא קרע בשעמ שמועה יקרע כל זמן שעסוקין כהספד אכל
 אין מספידין עליו במועד יא) אלא כפניו. ועל כל הממיס קורעין הקרובים במועד אסי׳
 טוס שמועה ועל אלם כשל ללא סבו שומעניה ואינו חשוד על שום עבירה ולא על טטול
 מצומ אלא שאינו גלול כמורה קולעין כמועל אם ילע כין מימה לקכולה ועל כל אלם
 חייב לקלוע אפי׳ במועל העומל בשעת יציאת נשמה ואפי׳ אס ששול על עטרומ ובלבל
 שלא יהא מומל לע״ז או עכליין להכעיס לעבול על אתמ מכל המצות. לבו שלמלו מכמה
 או שהאיר עיניו במשנה אשמ כגון שברים שלומלים שמועומ זה מזה קולע כמועל אפילו
 בשעמ שמועה ואינו מאחה לעולם: ם אסור לישב על מטה שיש עליה ספר תורה ואין
 להניחה על מטמו של ממ ומולו של חכם להוציאו לרך פחמים ובמטה ראשונה שעשו
 לצרכו: פא מבטלין מלמוד חורה להוצאמ כל ממ אפי׳ אינו של מצוה. למאן לממני אין
 לו שיעור. ולמאן דלא קרי ולא מני אין מבטלין אס יש לו ממעסקין כדי קבורה ולמאן
 דקרי ומני שיעורו מריסר אלפי גכרי ושימא אלפי שיפורי וכו׳ ודוקא בשעח הוצאה אבל

 שממאבלים עליהן אביו ואמו בנו ובמו אפילו הס ססולין אשיו ואמומו טן מן האב טן
 מן האם ואפילו אחותו נשואה. ואשתו כשרה אכל לא פסולה. וכל המתאבל עליו ממאכל
 עמו אם אירעו אבל ודוקא כעודו עמו כטמ אכל קריעה קורע מיד כשעמ מיחה או
 בשעמ שמועה אפילו שלא בפניו ועם אשמו אינו ממאבל אלא כשממ אטה ואמה אבל
 אתיה ואמותה לא: ואס האבל מותל על כבודו אין צריבין להתאבל עמו משום הט נהגו
 האידנא היתר בדבר: לו הרי שהיתה פתו אפויה וטכתו טטת וכו׳ ומת אביו של תתן
 או אמה של כלה מכניסים הממ לשדר וכו׳ ודוקא שנמן מים על גבי בשר דלא מזדבן
 אבל לא נמן מיס על גט בשל למזלבן או שממ א׳ מקלוביו תלשה השופה לגמרי עד
 שיכלו שלשים יוס אם יש לו בניס גלולים: הא לאמרינן הוא ישן טן האנשים והיא בין
 הנשים או או קתני ובין ביום ובין בלילה אסולים לישל אבל שאר פרישות כגון הצעמ
 המטה וכיוצא ט שלי. אס אילע לאלם אבל ברגל אע״פ שאסול במשמיש המטה ולומה
 לימי תמונה אין צריך לישן הוא בין האנשים ולא היא בין הנשיס: לז אבל אסור במלאכה
 ובלתיצת כל גופו טן בתמין בין בצונן ופניו יליו ורגליו בממין אסורין בצונן מומר ואס
 אינו רומץ למעגוג אלא לרפואה מומר וכן לטטלמ מצוה מותר למ״ל לטבילה בזמנה
 מצוה ול״מ פסק לטבילה בזמנה לאו מצוה. ואסור לסוך אפי׳ כל שהוא ולרפואה ג״כ
 מוסר: ואסור לנעול מנעל והכלל של עור אבל של כל שאר מינין מומר: ואסור בתשמיש
 המטה אבל מומרמ למזוג לו הכוס וללחוץ פניו יליו ורגליו ולאכול עמו בקערה ואפי׳
 לישן עמו במטה בבגדיה ואסור לקרומ בחורה בנביאים ובכחוביס ולשנוח במשנה כהלכומ
 ואגדומ ואס היו רבים צריכין לו מלמד להם ובלבד שלא יעמיד ממורגמן אלא לוחש לאחר
 והוא אומר למורגמן. ובמס׳ מועד קטן ובהלכומ אכלומ יכול א) ללמד לעצמו אבל לא
 לאשריס אם אין רבים צריכין לו: אבל אסור כל יום ראשון בחפילין ובשני מומר מיד
 אחר הנץ החמה. ולאשר שהניחן אין צריך לתלוץ אפי׳ אס באו פנים תדשות: אבל ג׳
 ימים הראשונים אסור כעשיימ מלאכה אפי׳ עני הממסרנס מן הצדקה מכאן ואילך עני
 מומר לעשומ בצינעה במוך טמו ואשה טווה בפלך במוך בימה. אכל עשיר אסור כל ז׳
 הוא ועבדיו ושפמומיו: לה אבל כל ג׳ ימים הראשונים אסור בשאלח שלום אפי׳ מי שלא
 ידע שהוא אבל וקדם בשלומו ב) צריך להודיעו ולא ישאל ג) בשלום אחרים. מז׳ ועד ל׳
 הוא שואל בשלום אשרים ואין אשריס שואלים בשלומו עד אמר ל׳ על אביו ועל אמו אין
 שואלים על אחר י״ב חדש: המוצא את שברו אבל כל שלשים יום מדבר עמו תנתומין
 ואינו שואל בשלומו לאשל שלשים יום שואל בשלומו ואינו מלבל עמו חנחומין אלא מלבל
 עמו מן הצל: מחה אשמו ונשא אשלש אינו לשאי ליכנס לבימו וללבל עמו חנחומין אלא
 א״כ מצאו בשוק מלבל עמו בשפה לפה ועל אמו ואמו מלבל עמו חנחומין כל י״ב
 חלש ולאחל י״כ חלש אין מלכר עמו מנמומין אכל מלכל עמו מן הצל שאומל לו ממנמס
 ואינו מזכיר לו הממ: הלכחא כא אחל מן האחים אפי׳ טוס שטעי קולס שעמלו
 המנחמין מאצל האבלים אס לא היה לחוק משם אלא מהלך יום אחל מונה עם שאר
 אחין וכגון שלא ילע על שהגיע אליהם אבל נולע לו קולס מונה מיום שנולע לו וכגון
 שיש גלול הטח בטח אבל אס אינו בטח לא ואם הלך לטח הקבלוח להחעסק בצלכי
 הממ לעשומ מצבה או בנין לקבל אס בא במוך ג׳ ימים אז הוי קטן הבא טפל לו ומונה
 עמו לאחל ג׳ ימים אינו מונה עמו וגלול הביח נקלא מי שהביש נשען עליו מן שיהא
 בן או אח קטן: לט השולח המח לקברו כעיל אמלמ אם גלול משסמה כאן אלו ואלו
 מונין משיצא הממ מן הטמ ואס גדול המשפחה שס אלו ואלו מונין משיסחם הגולל
 דהיינו משנסחם הקבר אין שס גדול משפחה אלו שבכאן מונין משיצא מן הבימ ושל שם
 משיסמם הגולל. ובן אם ממ בע״ש בערב וירא שלא יוכל לקוכרו ונומנו לנכרי לקוברו
 משיצא מפחח הטח חל עליו אכלומ להלכומ גדולומ אכל להרמכ״ן כיון שקוברין אומו
 באומה העיל אין אבלוח מל עליהם על שיאמרו להם שגקכר שהרי דעמס עליו: מ הקובר
 אמ מחו וסחם הקבל להיוח שם קבולמו עולמימ ונמלך לפנומו אפי׳ שוך שבעה אין
 מוגיס אלא משיסמם גולל ראשון ואם ממחילה קבלו על לעמ לפנוחו מחאבל מיל
 משיסתם גולל ראשון ואם סנהו שוך שבעה מוזל ומתאבל משיסחס גולל שני ואם לא
 פנהו מוך שבעה אין ממאבל עליו פעם שנימ: מא כל הממיס מצוה למהר קבורמם וכל
 המלינו עוכר כלאו אלא א״כ הלינו לכבודו להביא לו ארון ומקוננומ ובאטו ואמו מצוה
 להשהותו להרבות בהספדו אלא א״כ היה ערב שבמ או ערב י״ט או גשמים מזלפין על
 מטמו שממהרו לכבודו: מב על אביו ועל אמו צריך למעט אפי׳ בעסקיו המותרין לו
 ולשלוץ כססו ולהוציא זרועו מה שאין כן בשאר מתים: על שאר מתים מסמפר אחר
 שלשים יוס על אביו ועל אמו עד שיגערו בו שבידו ואפי׳ סגע בו רגל לאשר שלשים
 יום. על שאר משים אס יש עליו שוב של שמשמ מריעומ מומר לפורעו אפילו שוך שלשים
 יום אבל להתמיל בשמשמ מריעומ דוקא לאשר שלשים יום. ובסעודמ נשואין שהזמיגוהו
 כה לא יכנס מוך שלשים יום אבל משיא יתום ויתומה דאי אפשר לסעודה זולתו אפי׳
 מוך שלשים יום מומר. על אביו ועל אמו בשמחח מריעוח טן כך וכין כך לאחר י״כ
 חדש. וכן אם הזמינוהו לסעודח נשואים אפילו לילך שם לשמוע הברכה או לבקר אסור
 בשוך שנים עשר חודש ולהשיא יתום או יתומה שאי אפשר לסעודה זולחו אחר שלשים
 יום מומר: מג על שאר מחים קורע טפח בבגד העליון ודיו. על אביו ועל אמו קורע
 כל בגדיו אסילו לבוש י׳ עד [שיגלה] לבו ואס לא קרע אומרים לו קרע ואפי׳ לאחר
 כמה ימים ואפרקסוחו דהיינו סודר הנופל על לכו לכחשלה צדך לקרעה ואס לא קרעה
 אינו מעכב להראב״ד ולהרמב״ן אפי׳ לכששלה אינו צריך. על שאר מחים רצה להנימ
 שסמ הבגד שלימה קורע מן השסה ולמטה משא״כ באכיו ואמו. ועל שאר ממיס שולל
 לאחר שבעה ומאשה לאשר ל׳ על אטו ועל אמו שולל אחר שלשים ואינו מאחה לעולם
 והאשה שוללת לאלתר משום כבודה. על שאר מחים קורע טן ביד בין בכלי ועל אביו

ד לעצמו אבל לא לאחרים. נ״ב עי׳ בסניס לגהלכות אבילות אפילו אץ רבים צריכין לו מותר להס לישא וליפן לפניו ואס טעו ישעם נשפה רשה.(לי״א חנר< ב) צריך להודיעו ועד ז׳ אם שאלו בשלומו מי שלא ידע שהוא אבל  א) ללמו
׳ ועד ל׳. נ״ב צ״ל בשלום אחרים. מ״ג ועל ז׳ אס שאלו בשלומו שלא ילעו שהוא אבל משיכ להם. מז׳ ועל ל׳ כו׳.(וי׳׳א חני! ד<כ״ז אינו נוהג ׳ בשלום אחרים. מז ) אבל כל ג׳ ימים כו ׳ כצ״ל. (מפל׳׳מ) ג  ישיב וא״צ להודיע ולא ישאל כו
 בזה״ז.(גליון) ה) נושא לאחר זי. נ״ב ובפ״ק לכחובות לין ה׳ ונהחולץ לין כ״ז מחיר אפי׳ חוך ו׳. («פל״נ!< ו) אע״פ שהוא במכבש קודם התפירה אם לא שנתנו במכבש אחר שנחפר כצ״ל. (י!פל״מ) ז)צ״ל אלא א״כ הויא במכבש וכ״ה
ל לאחר שלשים צ״ל תוך שלשים. !ר-״א שני) י) שאר הקרובים אם אינן שפ כו׳ כצ׳׳ל. ונ״נ הגהתי כן ע״פ מה שמשמע בהרא״ש אבל נאמת הטור ס״ל לשאר פו י טי י קיפול לאחר שבעה. כצ״ל. (תפל׳ימ) ט<הא כו׳ ע״ ע״  בטור.(גל־ון< ח)

 קרוביס א״צ להתאבל אפי׳ הס שס עי׳ בי״ל סי׳ שע״ה ס״ז וגש״ך שס סק״ח לצ״ע מ״ש מליקוט עצמות ועמ״ש שם. וע״ל פ״א לין י׳.(תסל״מ<יא)אלא בפניו. נ״ב ע״ל סי׳ פ׳׳ה ליוס שמועה בבפניי למי וצ״ע.>מפל״מ)
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 קיצור פםקי הרא״ש ממסכת מועד קטן
 כאחד אלא א״כ בבוק וקילוסן שוה: פג מכבלין ומרביצין בבית האבל ומדימין קערות
ד אין מניחין המטה  וכוסות קימוניומ וצלושיומ אבל אין מביאין מוגמר ובשמים: פ
 ברחוב במועל ולא של נשים לעולם ואין עולין בשכר עיר על האשה ואין אנשים מברין
 אומה ואם יש לה בניס קטנים מברין עמהס אבל נשים מברוס לנשים. ולא מקרי למס
 אנשים מה שהאשה נשואה אוכלמ משל בעלה וכן מי שיש לו מלמל או שכיר אוכל עמו
 בשכלו ואילעו אבל אינו אוכל משל כעל הכיח סעולה לאשונה. אכל מי שנומן מזונוס
 לעני או ליחום או לבנו ובחו הגלולים בלא חנאי ואירעס אבל לחם אנשים קלינא ביה
 ואין צליכין לאכול משל אנשים אשלים: פה נשים במול המועל מענוח שכולן עונוח
 כאחמ אבל לא מטפחוס. בראשי שלשים חנוכה ופולים מענומ ומטפחומ בזה ובזה אין
 מקיגנומ שמהא האממ מלברמ וכולן עונומ. נקבר הממ לא מענוח ולא מטפחוח וחנוכה
 ופורים יום י״ל ויוס ט״ו אסולין בהספל ובחעניח ואין נוהגים אבלוח בפוליס אבל לבל
 שבצינעה נוהג ולאשל שהמפללו בביס האבל בליל פולים הולך לבימ הכנסח לשמוע
 המגילה ומייב לשלוש מנומ. ואע״פ שאינו מסאבל יום י״ל וט״ו עולין למנין שבעה
 וחלמיל חכם מספילין עליו אפי׳ כמול המועל ומנוכה ופולים ולוקא בפניו ויום שמועה
 ככפניו למי: פו אין פוממין משכעה מעמלומ והכל לפי המנהג והאילנא לא נהגו אלא
 לעשומ מעמל אחל בצאמם מן הקבל עושין שולה ואומליס קליש ומנשמין האבל ומלוין
 אוחו על כישו: פז יש מקומומ שנהגו לומל צילוק הלין כלאש שלש וחנוכה ופוליס ויש
 מקומומ שנהגו שלא לאומלו והכל לפי המנהג. ואין עושין מעמל כפחוח מעשלה:
 פה כל שלשים יום חינוק יוצא בחיק ונקבל באשה אשש ושני אנשים ולא באיש אשל
 ושחי נשים ואין עומליס עליו בשולה ואין אומליס עליו בלכס אבלים וחנשומי אבלים בן
 שלשים יום יוצא בללוסקמא ועומלין עליו בשולה ואומלים עליו בלכח אבלים ומנמומי
 אבלים. בן י״ב חלש יוצא במטה ואין מססילין עליו על שיהא בן חמש לבני עניים וזקנים.
 ובני עשילים על שיהא בן שש ולהתאבל אסי׳ על קטן בן יומו מחאבליס עליו היכא
 דקים ליה בגוויה שכלו לו שלשיו ומברין עליו סעולה ראשונה. וקטן שמת קולם שנמול
ט אבל כיון שנענע בראשו שוב איו המנשמין לשאין לישב אצלו.  מוסלין אושו על קברו: פ
 הכל שייבין לעמול בפני נשיא חוץ מאבל ומולה ולכל אומרים שב מוץ מאבל ומולה. ממ
 שאין לו מנשמין באין י׳ בני אלס ויושבין במקומו כל ז׳. אבל סעולה לאשונה אסור
 לאטל משלו ומצוה על השכנים להאכילו משלהן ויכול אמל להאכיל למבילו בימי אבלו
 והוא יחזור ויאכיל לזה טמי אבלו רק שלא יתנו תתלה. מת בעיר כל בני העיר אסוליס
 במלאכה ואם יש שטלומ ילועומ שכל אשש ממעסקמ ביומו השאר שאין היום יומן
 מומלין: צ אין להקשומ על ממ יומל מלאי אלא ג׳ לככי ז׳ להספל שלשים לגיהוץ
א הלכמא הספלא יקלא לשכבא הוא ומפקינן מיולשים ואס אמל אל  ולמספולמ: צ
ב העוסקין בהספל בזמן שהממ  חספלוהו שומעין לו והבעל צליך להספיל על אשמו: צ
 מוטל לסניהם נשמטין אמל אמל וקולין שמע אין המח מוטל לפניהם הם יושבין וקולין
 והאבל יושב ולומם הס עומלין וממסללין והוא מצליק עליו אמ הלין. כ) וטום הראשון
 מפסיקים לק״ש ולא למפלה מכאן ואילך מפסיקים טן לק״ש בין למסלה: צג אסול
 לתלוש שעלו על ממ בין על העינים כין על הלאש ואפי׳ שעל אחל אשל אנשים ואחל
 נשים וכן אסור לשלוט בשלו על מת בין טל בין בכלי בין להבות על שיצא לס:
ד הממומך והמסורס והנפלים וכן ת׳ תי וכן ט׳ ממ אין מתעסקין עמהס לכל דבר.  צ
 המאבד עצמו לדעת אין קורעים ולא מולציס ולא מספידים אכל עומדין עליו בשורה
 ואומרים עליו ברכמ אבלים והמאבד עצמו לדעמ מממש אונסו כגון שאול ומינוק אפי׳
 מאבר עצמו לדעמ מספידים אותו: הרוגי בימ דין אין מתעסקין עמהן לכל דבר וקרובים
 שואלים בשלום הדיינים והעדים. הפורשים מן הצבור אין מתעסקים עמהס לכל דבר
 וקרוטהס לובשים לבנים. הרוגי מלכומ אין מונעים מהן כל דבר ומונים להם משנמיאשו
 מלשאול לקברם אבל לא מלגנוב. וכן מי שנפל ליס או טבע בנהר או אכלתו חיה אין
 מונעים מהם כל דבר ומונים להם משנמיאשו לבקשם. מצאוהו איברים איברים אין מונין
 לו עד שימצאו רוט או שדרה וגולגולמ: צה מי שהיה בעלה צלוב עמה בעיר או אשמו
 או אביו ואמו צלוטן בעיר לא ישהה באומה העיר אא״כ הישה גדולה כאנטוכי ולא ישהה
 בצד זה אלא כצד אמר עד מתי אסור עד שיכלה הבשר שאין צורתו נראית: צו מי שמת
 אביו ואמו והיה קטן באומה שעה וקודם שעברו עליו שלשים יום הגדיל כמב ה״ר מאיר
 שחייב להתאבל משהגדיל ואינו מונה מיום קבורה אלא מיום שהגדיל אבל אם עברו
 שלשים יום קודם שהגדיל בטלה ממנו גזירמ ז׳ ול׳ ומשלים שנים עשר שדש על אביו
 ועל אמו מיום קטלה ולא מיום שהגליל גזוהרא״ש ז״ל אומר טון שהוא קטן ביום
 שמועה אפי׳ הגליל מוך שלשים בטלה ממנו אבילומ: צז הגוסס כל זמן שהוא גוסס
 לפנינו לינו כחי לכל לבל אבל אס הניסו גוסס ויצא מספק יש לחוש שמא מח וצריך
 להתאבל עליו: צה אין מנישין מטה של נשים בלשוב אלא קובלין מיל לא שנא חיה ולא
ט אין המנממין לשאין לומל לבל על שיסממ האבל ממלה. האבל  שנא שאל נשים: צ
 מסב בלאש חמן מסכ בלאש וכן כהן: ק הנפטל מהממ יאמל לו לך בשלום הנפטל
 ממבירו לא יאמר לו לך בשלום שהרי אבשלום שאמל לו לול לך בשלום הלך ונשלה. משה

 שאמר לו ימרו לך לשלום הלך והצליש:

 לב
 כל זמן שמוטל לקוברו אין צריטן לבטל ותינוקות של טמ רכן אין צריכין לבטל. מש
 בעיר אי ליכא מטרמא בולן אסורין במלאכה ואי איכא תכורתא הן אסורין והשאר מומרין
 וה״מ שלא בשעת הוצאתו אבל בשעת הוצאתו אסולין אפי׳ למאן ללא קרי ולא תני:
 םב אלון העובל ממקום למקום אם שללו קייממ עומלין עליו בשולה ואומלים עליו
 בלכת אבלים ותנשומי אבלים ואס אין שללו קייממ אין אומליס עליו כלום ואין עומלין
 עליו בשולה: סג שכס שמת כיון שהתזילו פניהם מן המטה שוללין. אין להססיל ולומל
 לכל שלא היה ט כלל והעושה כן גולם לע לו ולמת. אבל יכול להוסיף קצת שבש על
 מלומ טוטמ שהיו ט ובלבל שלא יפליג להוסיף יומל מלאי: סד אלו קלעין שאינן
 מתאתין לעולם הקורע על אביו ואמו ועל רכו שלמלו מבמה ועל נשיא ועל אב בימ לין
 ועל שמועומ רעומ שנהרגו רוב צבור ועל ברכש השם א׳ השומע וא׳ השומע מסי
 השומע העדים אין צריכין לקרוע שניש כשיעידו ועל ספר מורה או אפי׳ על פרשה
 אתת מנטאים או כשוטס שנשרף ודוקא בזרוע וקורע עליו שמי קריעומ. ועל ערי יהודה
 כשרואה אותן בתורכנן אומר ערי קדשך היו מדכר וקורע על הראשונה ודיו: וכשרואה
 ירושלים במרמה אומר ציון מדבר הימה ירושלים שממה וקורע: כשרואה טת המקדש
 במרבנו קורע ואומר טת קדשנו ותפארתנו אשר הללוך אטמינו היה לשרפמ אש וכל
 מממדיגו היה למרבה. ואם פגע במקדש ברישא קורע על המקדש ומוסיף על ירושלים
 ואם פגע בירושלים ברישא קורע עליה בפני עצמה ועל מקדש בפני עצמה ולסוף כל
 ל׳ יום צריך לקרוע אס לא ראה אומס טנמים: סה וכל אלו הקרעים רשאין לשללן
 למללן ללקטן ולעשותן כמין סולמות אבל לאתותן פי׳ שמופרין מבפנים ועושים מפירה
 אתת מבתוץ להשוותן זהו אסור בשאר משים עד לאשר שלשים ובאביו ובאמו ובכל אלו
 לעולם: םו הקורע מתוך השלל והמלל והלקוט ומתוך הסולמות לא יצא מתוך האתר
 שבשתי חפירומ מבפנים ומבחוץ יצא: םז אסור להפוך בגד הקרוע העליון למטה ולאמוס
 אוחו ואסילו מכר הבגד לאחר אסור לאתותו לכך צריך להודיעו ללוקת: הלכתא תתלת
 הקריעה טפמ. קרע על מס ובא והוסיף על מש אשר סגי בכל שהוא: םה ישב לגלח
 ובאו ואמרו לו מת אביו הרי זה משלים ראשו אחד המגלח ואחד המחגלח: םט אמרו
 לו ממ אביו וקרע ואמ״כ נמצא בנו אם ידע שהיה בנו כמוך כדי דיבור של קריעה א״צ
 לקרוע אחרח ואם לאו צריך לקרוע אחרמ וכן היה לו שולה ונמעלף וקרע עליו ואש״כ
 מס אס מת תוך כדי דימר של קריעה א״צ לקרוע אתרת ואם לאו צריך אחרח: ע מח
 אמו וקרע ולאשר שבעה אמרו לו מח בנו והוסיף חחמון מתאתה ועליון אינו מחאחה.
 מח בנו וקרע ואחר ז׳ אמרו לו ממ אביו וקרע והוסיף עליון מחאחה ומממון אין
 מחאחה: עא אמרו לו ממ אמו מחה אמו מח אחיו מחה אחוחו קורע על כולן קרע
 אמד [ועל אביו ואמו קרע אמר]: עב עד היכן סגי שיוסיף על הקרע הראשון עד
 טיבורו הגיע לטיבורו לא סגי במוספמ ומרחיק ג׳ אצבעוש וקורע נממלא לפניו ממזירו
 לאמריו נממלא למעלה הופכו למטה. הקורע למטה ומן הצדדין לא יצא. כל ז׳ קורע
 קרע שדש. ומוסיף על קרע הראשון לאמר שבעה: עג אסור לילך בבגד קרוע לפני
 הממ. האומר לשמרו השאילני חלוקך שאלך לבקר אמ אבא שהוא שולה. ומצאו שמש
 קורעו ואינו מאחהו ומחזיר לו חלוקו ונוחן לו דמי קרעו. ואם אמר לו שאלך לבקר אמ
 אחי קורעו ומאחהו ונומן לו דמי קרעו ואס לא הודיעו שהולך לבקר אח החולה הרי
 זה לא יגע בו: עד חולה שממ לו ממ איו מודיעין אומו ואין מקרעין לו ומשחקים
 הנשים מפניו. ומקרעין לקטן שממ לו מח מפני עגמש נפש. ואם הגיע לחנוך צריך
 לקרוע. ואין מקרעין לכבוד אשחו אלא על חמיו ועל ממומו: עה הגוסס הרי הוא כחי
 לכל דבר אין קושרין לו לחייו וכוי: עו סדר וידוי למולה והיאך אומרים לו שימודה.
 אבל לא ינית תינוק בתוך חיקו שמטאו לידי שתוק ונמצא מתגנה על הבריות: עז ההולך
 ממקום למקום ואירעו אכל אם יכול למעט בעסקיו ימעט ואם לאו יקנה צרכי הדרך
 לבד ודברים שיש בהם חיי נפש: עה מאיממי זוקפין אמ המטות בערב שבת מן המנחה
 ׳למעלה ואעפ״כ לא ישב עליה עד שחחשך. ולמוצאי שבח אפי׳ אם לא נשאר לו אלא
 וס אחד חוזר וכופה. צריך לכפומ כל המטומ שיש לו אפי׳ בכמה מקומומ אס ישן
 ־1ליהם לפעמים אע״פ שעיקר שטבחו בבימ שהממ ט ואפי׳ יש לו כמה כסיס אס
 משממש בכולן צריך לכפוח כולן ואפי׳ מטוח אשמו ומיו נמי צריך לכפומ. אבל מטה
 מיוחדמ לכלים ומטוח של אכסנאין שבביח א״צ לכפוח. וחמשה אחין ומח אחד מהם
 :ולס כופין אמ מטוסיהן אף על פי שכולס שוכמן ככחיהן ואין אחד מהם שוככ בביח
 שהממ שם. ושאר דיני כפיימ המטה: עט היו אביו ואמו מזרקים ט כלים אמ שנגעו
 *מטה הנקברמ עמו אסורין ואמ שלא נגעו בו מומרין ודוקא כלים שכמרירומ לכן זורקין
 •:ל המת שיהו נקברים עמו אבל אס מנית אמ המת על המצע או נוחן כר או כסמ
 rממ מראשותיו או פרסו סדין על הארון או על המטה שמוליטן בו המת לקבורה אינו
א אין משנין לעניים מלעשירים שלא  ׳אסר: פ אין מטילין ציצית בטלית של מתים: פ
 :גלוש פני העשירים ושלא להוציאם בדרגש ומתירין שערות לכלות. מגלין פניהם של
 ׳־ומנים נומנין דיו וקולמוס בצדו ואין בהם משוס דרכי האמורי. מולין מפמשו ופנקסו
 כארון: עושין חוסות לכלות ולתתניס א)ותולץ כהס מיני אוכלים וכל התלוי בתופתו של
ב עיר שיש כה שני ממים כאמד וכו׳ ואין מנשמים שני אכלים  ממ אסור כהנאה: פ

ן כוי. נ״נ דנריס אצו תמוהים מדכרי הירושלמי והרא״ש שגיוס ראשון פטודס אפילו מק״ש וכן כתנ בעצמו גרמויס פרק מי שמחו  •••)ותולין בהם מיני אוכלים. ג״נ לא ידעתי למה פסק כר״מ ולא כחכמים. ןחנל״מ< ב) וביום הראשו
הרא״ש אמר כיון שהוא קטן ביום שמועה אפילו הגדיל תוך שלשים בטלה ממנו אבילות. תמיהא לי אמאי פטר ליה לגמרי הא איתיה לסחוח בחורח חינוך, ומ״ש מקריעה כדכתב איהו גופיה ו (  כי׳ י״א ע״ש. «רי״א מני) ג

 כדלעיל, וכן גם דעת ר״מ תמוהה בעיני דפטר ליה מיהת בעברו שלשים יום קודם שהגדיל, וטעמא לא ידענא אמאי לא ליחייב כלל קולס שהגדיל מאתר שהוא כל כך קרוב להיות גדול בר תיובא, מ״ש מכל מצווח דרבנן דמחנטן ליה. (יענ׳׳ז)

 סליק קיצור פסקי הרא״ש ממסכת מועד קטן
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 ספר שדה צופים מועד קטן
ל שלא במקומן ן דבינו הרא״ש ד  מפתה כולל כל מאמרי הש״ם המפוזרים בלשו

ת זצ״ל ו ב ש ה בצלאל ת ר  מאת הרב הגאון וכו׳ מ
 רשות. הרא״ש בכתובות פ״א סי׳ ז׳: שם אבל כל ז׳
 קורעו לפניו. ואס בא להחליף מחליף וקורע. הרא״ש
 נמ״ק ס״ג סי׳ כ״ח: שם ר״א אומר משחרב גיח
ג סי׳ כ״ח: שם  המקדש עצרח כשבח. הרא״ש במ״ק פ״
 כל למ״ד יום חינוק יוצא בחיק ונקבר באשה א׳ וב׳

: ו  אנשים. הרא״ש במ״ק ס״ג סי׳ פ״
 דף כה ע״א דיומא חד אימהפיכא לי׳ רצועה דתפילין
 ויחיב עלה מ׳ חעניחים. הרא״ש בהלכות תפילין סי׳

 י״ב:

ו ע״א וכולן רשאין לשוללן ולמוללן. הרא״ש בנדה  דף כ
 ס״ט סי׳ י״מ: ע״כ האומר לשבירו השאילני חלוקן
 ואלך לבקר אח אבא שהוא חולה. הרא״ש בקידושין פ״א
 סי׳ כי: שם ואס לא הודיעו ה״ז לא יגע בו. הרא״ש

 בחולין ס״ח סי׳ כ״ו:

 דף כי ע״א אמר רבה בר הונא אעס״כ אינו יושב עליה
ג סי׳ כ״ו: שם אין  עד שחחשך. הרא״ש במ״ק פ״
 ממחין אמ הממה ברשוב שלא להרגיל אח ההספד.
ג סי׳ פ״ה: ע״כ אמר ר״פ והאידנא  הרא״ש במ״ק פ״
 נהוג עלמא אפי׳ בצרדא בר זחא. הרא״ש בב״מ פ״ד
 סי׳ ח׳: שם אמר ר״פ אין מועד בפני ח״ח וב״ש
ג סי׳ ס״ג: שם אבל  חנוכה ופורים. הרא״ש במ״ק פ״
 טון שנענע ראשו שוב אין מנחמין רשאין לישב אצלו.
 הרא״ש במ״ק ס״ג סי׳ צ׳: שם אבל יום ראשון אסור
ג סי׳ צי: שם מח  לאכול לחם משלו. הרא״ש במ״ק פ״
 בעיר כל בני העיר אסורין בעשייח מלאכה. הרא״ש

:  במ״ק ס״ג ס״ס צ׳ ובכתובות ס״ג סי׳ ר
 םלימ

 הקובר אמ מחו ט ימים קודם הרגל מונה ה׳ ימים אחר
 הרגל. הרא״ש במ״ק פ״ג סי׳ ל״ז:

 דף כ ע״א קייס כסייח הממה ג׳ ימיס קודם הרגל א״צ
 לכפוחה אחר הרגל. הרא״ש במ״ק פ״ג סי׳ כ״ה: ע׳׳ב
 א״ל לשמעי׳ חלון לי מנעלי והולך אחרי כלי לטח
 המרחץ., הרא״ש במ״ק פ״ג סי׳ ל״ב: שם שמע שמועה
 קרובה נרגל ולמוצאי הרגל נעשה רחוקה וכוי. הרא״ש
 במ״ק ס״ג סי׳ ג׳ וסי׳ נ״ו וסי׳ צ״ז: שם מי שאין לו
 חלוק לקרוע ונזדמן לו בתוך ז׳ קורע לאחר ז׳ אינו

 קורע. זרא״ש במ״ק פ״ג סי׳ ב״ה:
 דף כא ע׳׳א אמר רמב״ח מנין לקדעה שהיא מעומד.

: ׳  הרא״ש טבמוח פי״ב סי׳ ו
 שם ואסור לקרוח בחנ״ך ולשכוח במשנה ובמדרש.
: ע״ב אבל ג׳ ימים  הרא״ש במ״ק פ״ב סי׳ ט
 הראשונים אסור במלאכה. הרא״ש במ׳׳ק פ״ב סי׳ א׳

 ופ״ג קי׳ ד׳. ובתענית פ״ד סי׳ ל״ו:
 דף בב ע״א דאמר שמואל הלכה כדברי המיקל באבל.

 הרא״ש בכתובות פ״א סי׳ ז׳:
 דף בג ע׳׳א ת״ר אבל שבת ראשונה אינו יוצא מפחח
 טחו שניה יוצא ואינו יושב במקומו. הרא״ש במ״ק פ״ג
 סי׳ כ״ח: שם ח״ר כל למ״ד יוס לנישואין. הרא״ש

 טבמוח פ״ד סי׳ כ״ז:

ד ע״א בעא מיניה ר״י משמואל יש אטלוח בשבח  דף כ
 או אין אטלוח בשבח. הרא״ש במ״ק פ״ג סי׳ כ״ח: שם
 חנא באבל רבחי אבל אסור לשמש ממחו טמי אבלו.

 הרא״ש במ״ק פ״ג סי׳ די:
 שם חשמיש הממה ורחיצח ידים ורגלים בחמין ערטח

 לחחוס מוחר. הרא״ש בע״ז פ״א סי׳ כ״ג: שם כללו
 של דבר כל שהוא עושה אומר לנכד ועושה. הרא״ש
 במ״ק פ״א סי׳ י״ז. שם הלכות מועד כהלכומ כוחיס
: ע׳׳ב ובלבד שלא  בהלכה. הרא״ש במ״ק פ״א סי׳ י״ז
 יכדן אח מלאכחו במועד. הרא״ש במ״ק פ״א סי׳ א׳:
 דף ינ ע״א ואמ״ל צרם אוזן בכור קנסו בנו אחריו.

 הרא״ש בבכורומ ס״ה סי׳ י״א:

 פרק ג
ד ע״ב אבל אינו נוהג אטלוח ברגל. הרא״ש גברכומ  דף י

: ו  פ״ב סי׳ מ״
 דף טו ע״ב מנודה מהו בתשמיש הממה. הרא״ש במ״ק

 פ״ג סי׳ חי״ת:
 דף יז ע״א א״ל רבנן גברא דחשיב כר״י ליכא הכא

: מ פ״ל סי׳ ר ״  דלישרי לך. הרא״ש מ
 שם ר״ל הד מינמר פרדיסא אתא האי גברא וקאביל

 מאניס. הרא״ש במ״ק ם״ג סי׳ וי:
 דף יח ע׳׳ב אין כוחטן ש״ח במועד. הרא״ש במ״ק פ״א

 סי׳ כ״ד:
 דף יט ע״א כוחב אדם חפילין ומזוזוח לעצמו. הרא״ש
 במ״ק ס״ב סי׳ מ׳. ובהל׳ תפילין סי׳ מ״ז: שם ר״ג
 אומר ר״ה ויוה״כ ברגלים. הרא״ש במ״ק פ״ג סי׳
: ע׳׳ב אבל טון שעמדו מנחמין מאצלו מומר ג  פ״
 ברחיצה. הרא״ש במ״ק פ״ג סי׳ ל׳: שם ומודים חכמים
 לאבא שאול טוס למ״ד דאמדנן מקצח היום ככולו.
 הרא״ש במ״ק ס״ג סי׳ ל״ג: שם למ״ד יום מנ״ל יליף
 פרע פרע מנזיר. הרא״ש במ״ק ס״ג סי׳ גי: שם

 פרק א
 דף כ ע״כ אמר אטי בשטעימ נזה״ז ור׳ היא. ועיין

 ברש״י. הרא״ש בע״ז פ״א סי׳ זי:
 דף ג ע׳׳ב ר״ג וב״ד טמנו על ב׳ פרקים הללו וטמלוס.

 הרא״ש בפסחים ס״י סי׳ מ״א. ובג״ק ס״ז סי׳ י״מ:
דן ציון במקום מומאה הרא״ש  דף ה ע״ב ואין מעמי

 בהל׳ מומאה סי׳ ח׳:
דן כל השדה כולה.  דף ו ע״ב התקינו שיהא מפקי

 הרא״ש בב״ק פ״ז סי׳ מ״ז.
 דף ז ע׳׳ב מכאן אמרו חח! שנולד בו נגע נותנין לו ז׳
 ימי המשחה וכוי. הרא״ש במ״ק ס״ג סי׳ ל״ו. ובכחובוח

 פ״א סי׳ ז׳:
 דף ת ע״א המלקט עצמומ אטו ואמו ה״ז מחאבל עליהן
ג סי׳ נ״ו:  כל היום ולערב אין מחאגל. הרא״ש במ״ק פ״
 ע׳׳ב אין חופדן כוטן וקברומ במועד. הרא״ש בטצה

 פ״א סי׳ ה׳:
 דף י ע׳׳ב רטנא הוי מסיק זוזי בבני אקרא דשנואחא.

 הרא״ש בע״ז פ״א סי׳ י״3:

 פרק ב
שד  דף יא ע״כ לא מיבעיא טמי אבלו דמדרבנן הוא ו
 אלא אפי׳ במועד. הרא״ש במ״ק פ״א סי׳ א׳ ופ״ג סי׳
: שם אלו דבדס העושין לאבל טמי אבלו. הרא״ש  ג׳
 במ״ק פ״א סי׳ י״ז. ופ״ג סי׳ ז׳: שם היחה מלאכחו
 טד אחרים בטחו לא יעשה וכו׳. הרא״ש במ״ק פ״ב

 סי׳ ו׳. ובע״ז פ״א סי׳ כ״ג:
 דף •כ ע״א מקבל קיבולח בחוך החחוס אסור חון

ן אטמע ז ו צ ל באשטיר״י ( ל ו א ש ״ ף ככ ע ג ד  פ״
ייטען ו ט ו  נעהען מי
) לחפור יחד בחפירוח רחבות ורחוקוח זו מזו: ן ע כ  שטי
) ועי׳ ח״י על פסוק ועח ן נאהע ) ר ם מאחה קנש״  ש

 לחפור:
, ד י י נטערקל או קלי שייפינ״ש ( א או ״ ד ע ף ב  ד

) כתונת, מעיל או בגד תחתון: טטעל  קי
ו ופירש״, שהוא כעין מרניפניי״א ט י ב א קר ״ ז ע ף כ  ד
) מבלים, יחדם, ן פע י י רשטד י שנ ) 

 ובנדרים נ״ו ע״ב פי׳ לולאומ:

ם ג  ד
 ותוספות ממסכת מועד קטן

 לעמוד לימים רטס:
י ד״ה שידן נושקי״א בלע״ז ב רש״ ב ע״ ף י ב ד ״  פ
גע, שלאם, גאלדענעם  (שפאנ
 נעהענג) מכשיט הנמון או כנגד הלב ונקרא גלה״ק במי
 הנפש ועי׳ רש״י ישעיה ג׳ פסוק ב׳, או לקשר המלוק
 והבגד, ועי׳ רש״י שבח ס״ב ע״א, או שהוא לחזק על
 ראשה הצניף או הצעיף ועי׳ רש״י שבח קנ״ו ע״ב ד״ה
 למכבנמא כו׳ ולפעמים מפרש רש״י בזה אצעדה וצמיד

 ועי׳ רש״י ב״ק צ״ט ע״א ובשבח מ״ו ע״ב:
) טשוח: ן (האפפע ן ״ ו מל א הו ת ו ש ב ב ״ ף יב: ע  ד

ת מ  ה
 באור מלות הלועזיות שברש״י

ם  ע״ב ד״ה כסכוס ובנדה ס״ב ע״א ד״ה לכסכס: ש
ד ומקממין פרוונצ״א בלע״ז עי׳ נהממרגס רי ט טו  קי

 טצה כ״ג ע״א ד״ה אי קמורא:
( ן א אוהד• כוי שקוד! רוש״א (נעטי ״ א ע ף י  ד
 מצודה, ועי׳ גימין ס׳ ע״נ רש״י ד״ה
נגאנג, י ״ר(אי דן אוברטו ם הקורה בו׳ וקו  אוהר: ש
ל ם מנעו ) פתח, מה שלמעלה מהדלת: ש ג נ ו נ  עראפפ
ם : ש ת ד ענעלשלאםם) נ , די קלאפפע  בלבדור״א (
ננעמאכטעם י אי ן כוי שקודן קוגפושמ״א (  כבשי
) דבר השמור במלח ובחומן ג נ ו ואהד פבעו י ד או ו  צ

נ דש״י ד״ה דכחיב שבלול שקורין לימצ״א ״ ף ו ע  ד
 (שנעקקע) ועי׳ חגיגה י״א ע״א ד״ה חוממ:

א שקודן מניימור״ה ט ו פ ר ו ק י א ב למבנ ״ ף י ע  ד
) אבוס, ועי׳ קדושין דף ע׳ פפע י קד ) 
 ע״א מוד״ה ואין מונעין כו׳ שפי׳ נקונמרס אושמלי״ר
ן ובטצה דף  עי׳ בהמחרגס פסחים י״א ע״ב ד״ה מקדד
י ד״ה לכסכיסי שקורין קוטלו״ר ם רש״  כ״ג ע״א: ש
 עי׳ במוס׳ ונראה שמ״ס הוא ברש״י וצ״ל אנפשי״ר
 וכ״ה בפירש״י להד״ף והוראחו הוא לחזק ע״י כבוס
 אבל לפי פירש״י בכחובופ דף י׳ ע״ב הוראה של גיהון
 הוא לצחצח ולמהר עיין שס גהמחרגס ועי׳ זבחים צ״ד
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 פירוש המשניות להרמב״ם ממםכת מועד קטן
ר של חג אלא תשעה  עצמו ולא ישארו אחר שמי
בו אח ממו ברגל  ימים מכל השלשים יום. והקו
ל ״ ד יום האחרון של חג ו  אינו חייב באבילות ע
ו  יום טוב שני של שמיני עצרת ויתחיל למנות ממנ
 ואשר כך ששה ימים וימחייב כאותן הששה גזרת
 שבעה ואח״כ ימנה שלשים יום מיום שמח בו
עד בגזירח  המש ויתחייב בשאר הדברים אחר המו
 שלשים וגזירח שבעה היא מה שאגיד לך והוא. כי
 כל שבעה ימים שייב בכפיית המטה הוא שלא
 יהיה בבישו מטה אלא כפויה. ואסור בששמיש
 המטה. ובנעילת הסנדל ובעשייש מלאכה בגלוי
פו ו  ובשאלש שלום. וברחיצה בחמין אפילו מקצש ג
פו בצונן. ואסור בסיכה. ולקרוש ו  וברשיצש כל ג
ש. ושייב בעטיסח הראש גמו  בשורה ובמשנה ו
יעטה על שפס. ואסור  רוצה לומר שיכסה ראשו ו
ר ליטול צפורניו בכלי  לשלול אש הקרע. ואסו
 וליטול שפמו ואפילו מעכב עליו בשעש האכילה.
 ואינו רשאי לכבס בגדיו. כי אלו הדברים הס שובה
 על האבל כל שבעה. ומה שאשה צריך לרעש כי
ר לו להניש תפילין ולאכול קדשים ן אסו  יום ראשו
 כמו שבארנו בפסשיס. ושייב לישב על המטה
 כפויה על הארץ. ואינו אוכל משלו. ושלשה ימים
 הראשונים אסור בעשייש מלאכה ואפילו בסשר.
ר אלא שיאמר להם ד ש  ואם נותנין לו שלום אינו מ
 אבל הוא. וגזירש שלשים ששה דברים והם. שלא
. ולא ילבש בגל לבן חדש מגוהץ  יגלח שערו
 ומושלק. ואינו מאשה הקרע שקרע על המת.
נן בירושלמי על כל  ואינו הולך בסשורה. וכן אמרי
ל שלשים יום. על  המשים אסור ללכת בסשורה ע
יאמרו לו ו ו ד י  אביו ועל אמו על שיגערו בו שב
ש כל ר לו לששוש במשתה מרעו  לך עמנו. אסו
 שלשים יום על אביו ועל אמו שנים עשר שלש.
 ואסור לישא אשה שניה ולשמש מטשו עמה והוא
 אמרם כל שלשים יום לנישואין. ויש בגזירת שבעה

 עששי עשר לבר ובגזירת ל׳ ששה:
א ל ן א י ר ב ן מ י א ן ו י צ ל ו א ח ל ן ו י ע ר ו ן ק י  א

. ד ת כ ל מ ו ש י ב ו ר  ק

׳ א כר ל ב ט א ב ל ל ב א ת ה י ב ן ל י כ י ל ו ן מ י  א
ל מת. רוצה ו ש י ב ו ר א ק ל . א ן י ע ר ו ן ק ו אי ר מ  א
. כי המשנה הזו מלברש על  לומר בשולו של מו
 בלברים שמותר לעשותן בחולו של מועל. אבל
על כל הרוצה לקרוע בגליו  שלא בחולו של מו
ל זה שאמרנו עו ץ אושו. ו ע נ ו  ולחלוץ מנעליו אין מ
על אלא הקרובים ן בחולו שנ מו  שאין קורעי
מל  כשאין המש חכם או ארס כשר או אינו עו
קר אצלנו שכם שמש  בשעש נטילש נשמה כי העי
 הכל קרוביו והכל קורעים עליו וכמו כן אלם
מל בשעש ר יש לנו עיקר אשר כל העו עו  כשר. ו
ל בכאן . ר״ ן י צ ל ו ח  יציאש נשמה שייב לקרוע. ו
. הס השייבין באבילוש. והס ו י ב ו קר  שליצש כשף. ו
 האשים כולם בין זכרים בין נקבוש בין שבאו מאס
 בין שבאו מאב והבנים ק זכרים בין נקבוש והבעל
 והאבוש והאשה אלו כונס שייבין באבילות קצשס
 על קצשס. וקריעש הנגרים מכלל שיובי האבילות.
 ושיובי הקרע בדרך קצרה מה שאגיל לך. והוא
רע בכלי קו  שיקרע טפש מן הבגל העליון בלבל ו
 ואינו צריך להבדל שפש הבגל ויש לו להכניס ילו
רע ואינו חייב לקרוע אלא קו  בפנים ששח בגליו ו
 בתוך ז׳ ושולל לאשר ז׳ ומאשה לאשר ל׳ וכל זה
 שייב על כל המשים שוץ מאביו ואמו ורבו אבל על
רע ואפילו  אביו ועל אמו ועל רבו שלמלו שורה קו
רע קו רע כל בגליו על שישגלה לבו ו קו  לאשר ז׳ ו
רע מבשוץ ושולל קו  בילו ומבליל קומי שפה ו
לע בי כל  לאשר שלשים יום ואינו מאשה לעולם ו
. ואס החליף בגלו מל  קריעה אינה אלא מעו
פ שהוא ״ ע ע בבגל אשר אינו חייב לקרעו א  הקלו
 בשוך שבעה אלא על אביו ועל אמו שלא יהיו עליו
 כל ז׳ אלא בגלים קרועים ובשבת משזיר הקרע
ן הוא שעושים שעולה לאבלים י ר ב מ  לאשריו. ו
 לפי שהאבל אסור לאכול משלו יוס ראשון כמו
ג מטה כל ז׳ אלא ״  שבארנו. ואסור לאבל לישב ע
 בשבש לפי שהוא חייב בכפייש המטה כמו שבארנו
ן אושו  והבאים להברושו ולנשמו אין מברי
ש זקופוש כמו שהיו יושבי!  בשוש״מ אלא על מטו
א ל ט ו ק ס א א ו ל ב  קולס על מטוש זקופוש וכן ט
ן הס כליס חשובים כמו כלי כסף ולומיהס ו קנ  ו
ס ויתביישו ולפיכך ן אצל העמי  לפי שאינן מצרי
ם של ערבה שהן  השתינו שיהיו הכל מביאים בסלי

: י  נמצשים ביל העשיר והענ
א ל ב ש ו ח ר ה ב ט מ ת ה ן א י ח י נ ן מ י  א

. ר ד כ פ ס ה ת ה ל א י ג ר ה  ל
ת ו ח פ ט א מ ל ל ב ת א ו ג ע ד מ ע ו מ ם ב י ש  נ

. ׳ ו  ב

על ולא . ר״ל לא במו ם ל ו ע ם ל י ש ל נ א ש ל  ו
 בשול. ושל איש אסרו אושו במועל בלבל שלא
 להרגיל אש ההספל במועל על לרך שאמרנו

: ן ן ואין הלכה כרבי שמעו  בפרק ראשו
ם ״ ב מ ר ה ת ל ו י נ ש מ ש ה ו ־ ״ ק פ י ל  ס

ן ט ד ק ע ו ת מ כ ס מ  מ

ו בפירוש העושה אותן כמין  ללשון ערבי וכן אמר
. מוכרי החיטים גריסים. ת ו ש ו ש ד  כרי. ו
ן. וכבר ילעש כי ת. מוכרי פולין גריסי סו ו ר ג  ו
מר ן ורבי יוסי או ן גריסי  הפולין הטשונים נקראי
ן לעולם  הן השמידו על עצמן. שאינן מוכרי
 ואפילו בצינעה ואין טומנין ואין הלכה כר׳ יהולה

: וסי  והין הלכה כרבי י

 פרק שלישי
ם י ת ה נ י ד מ א מ ב ד ה ע ו מ ן ב י ח ל ג ו מ ל א  ו

. י  כר
כטס הנגלים  מה שאסרו על כל אלם הגילוש ו
 במועל כלי שלא ישכוונו לאשר גילומן וכבוש
על שיהיו בטלים  בגדיהם על חולו של מו
 ממלאכשס ויבא יום טוב ראשון והם מנוולין ואינן
נש הים בשנאי  משק שטין ליום טוב והבא ממלי
 שיפרש ליס בסשורה או ברבר הצריך. אבל אס
 הפריש להששעשע בלבל לא לעסק אחר אסור
י מ . אסור לגלש בימי נילויו. ו ה ד ו נ מ  לגלש. ו
ל לחכם. הוא מי שנשבע שלא יגלח זמן א ש נ  ש
ע ולא נזדמן לו חכם שיתיר לו נלרו אלא בשוך לו  י
ן התורה בתגלשש נזיר על. וכבר ילעש ד  המו
. כמו מי ו ת ר ה ט ו ל ת א מ ו ט ה מ ל ו ע ה  ומצורע. ו
 שהיה טמא בי׳׳ט ולא שלמו ימי טהרשו אלא
על כגון טמא מש או בא על נלה וכיוצא  בשוך המו

 בו:

ם י ת ה נ י ד מ א מ ב ד ה ע ו מ ן ב י ס ב כ ו מ ל א  ו
. י ו ה כ י ב ש ת ה י ב מ  ו

. הם הרליליס שמנגבין בהם ג ת הספ ו ח פ ט  מ
ם שאינן של י ל ג  הילים. וזה האיסור אינו אלא מ
 פשתן אבל בגלי פששן בלבל מושר לכבסן במועל
 לפי שהס משלכלכין מהרה כי אפילו הכבושים
 קורם יום טוב צריכיו לכבס אפילו בחולו של
. ומי שאין לו אלא שלוק אשל מושר לכבסו על  מו

 במועל מאיזה מין שיהיה הבגל:
ן י ט י ם ג י ש י נ ש ו ד י ד ק ע ו מ ן ב י ב ת ו ו כ ל א  ו

. י ו ן כ י ר ב ו ש  ו

. שטרי המחילוש והחלוקוש הנופלות בין ן י ר ב ו  ש
. היא י ל תי י י  בני אלם הנושאין ונושנין זה בזה. ד
ני המשנוש ושלק זה המלה לש שהא  מין ממי
ע והאשרונה ר  למיחס ולהיוש והיא מתנש שכיב מ
. כבר נשבאר ל ו ב ז ו ר פ  שהוח סומך עליה בסוף. ו
. הם שומא ם ו ת ש ו ר ג  דגרו במסכת שביעיש. א
ן אושה לבעל שובו. כי  ששמים ב״ל קרקע ומערי
. הם שמוכרין בית לין הקרקע למזון ן ו ז ת מ ו ר ג  א
[ בזה המעשה ביש לין.  האשה והבנות ומשבי
. כמו שבארנו זה בורר לו אשל ן י ר ו ר י ב ר ט ש  ו
ת ו ר י ז  וזה בורר לו אשל כמו שישבאר בסנהדרין. ג
. כשבים ת ו ש ל ר ת ש ו ר ג . א ן ר ד . ענינו גז ד ״  ב

ם למקום:  ששולשין בני אלם זה לזה ממקו
ו נ י ם א א ד ו ע ו מ ב ב ו י ח ר ט ן ש י ב ת ו ץ כ  א

. י ו ו כ נ י מ א  מ

. ד פרנסשו כ . ר כ ו מ  אס אין לו מה יאכל כושב ו
 והלכה כרבי יהולה.

ל ג ר ם ל ד ו ם ק י מ ׳ י ו ג ת ת מ ר א ב ו ק  ה
. י ו ו כ נ מ י ה ה ל ט  ב

 פסק ההלכה הקובר אש משו אפילו שעה אשש
ה ל ו ו גזירש שבעה וענין ע  קודם הרגל בטלה ממנ
ת שיששבו מכלל שלשים ועולים ק ס פ נה מ אי  ו
 למנין ואינו מפסיק האבלוש. כי העיקר אצלנו
 לברים שבצינעה נוהג כגון ששמיש המטה ורשיצה
פריעש הראש כי כל זה אסור באבל ן ו  נשמי
פ ואין ״ כ  ואפילו בשבש. אבל לרגל מפסיק ע
ן לפי י ל ו ן ע נ י א  נוהגין בו לבר מאבילוש. ו
 שכשישלימו שבעה ימי אבילוש וחל הרגל אשר כך
 בטלה גזירת שלשים יום כמו שנזכר ולא נאמר כי
 מנין ימי הרגל בלבל שעלה למבין שלשים וכמו כן

 רגל אינו עולה למנין
 שבעה אבל נאמר ששבטל גזירש שבעה לגמרי כמו
 שיתבאר. ואס נקבר המש בשוך הרגל אינן נחשבין

 ימי הרגל מימי האבלות:
ת ר צ ש ע ד ק מ ת ה י ב ב ר ח ש ד מ מ ו א א ״  ר

. י ו ת כ ב ש  כ

 הלכה כשכמים באמרם עצרש כרגלים וכרבן
 גמליאל באמרו ראש השנה ויום הכיפורים
 כרגלים. וכשקובר הארס מתו אפילו שעה אשש
ו גזירת שבעה  קודם שג המצוש בטלה ממנ
 ושבעה ימי השג נששבין ויחשב אשר הרגל ששה
ר יום להשלים שלשים יוס וכן אם הבר משו כ  ע
 אפילו שעה אשש קולס עצרש או לפני יום
 הכיפורים וראש השנה יחשוב אשריהן ששה עשר
כן כשנקבר לפניהם  יוס לפי שהן כרגלים. ולפי
ו גזירש שלשים. אבל מי  שבעה ימים בטלה ממנ
 שקבר משו אפילו שעה אשש קולם שג הסוכות
ו גזירת שבעה כלין כל רגל ושבעש ימי  בטלה ממנ
 השג ושמיני של שג יעלו לו למטן שבעה ימים
 אשרים כי העיקר אצלנו שמיני של חג רגל בפני

על והוא על. כלי שלא יבא המו ם קולם המו ו ׳ י  ל
ררוש אבילושו ואין  מתאנש ולואג מפני השעו

מ בששי ההלכוש: ״  הלכה כר
ל ב ד א ע ו מ ת ב ו ר ב ק ן ו י כ ו ן כ י ר פ ו ן ח י  א

. י ו ן כ י כ נ ח  מ
ת. ו ר קב . הוא ששופרין בקרקע קברים. ו ן י כ ו  כ
ר לעשות קבר ק קבר על גבי קרקע ואסו ו ב  הוא ש
. הוא ן י כ נ ח מ  לקבור בו שש המת לאשר המועל. ו
 שיוסיף באורך הקבר וברשבה אחר שהישה
 חפורה. ובברכת. היא שפירה כאותן ששורין בו

. ואין הל׳ כרבי יהורה:  את הפששן ולומיהן
א ל ת ו ו ל ו ת א ב ד ל ע ו מ ם ב י ש ן נ י א ש ו ן נ י  א

. י ו ת כ ו נ מ ל  א
. הטעם לאסור ו א ל ה הי ח מ ש י ש נ פ ו מ ר מ  א
ן  לישא אשה במועל כי העיקר אצלנו אין מערכי
כן אין לערב שמשת הרגג  שמחה בשמשה ולפי
. הוא ששבחול ה ש י א ט י ש כ ת  בשמחה אשרת. ו
 עיניה ושעשה משערושיה עבושוש כלי שלא
ד ששואה אלומה ו וששים בפניה צבע כ ו ז שפ  י
ו פה ואפילו בשע ו ת מג מו ו ממקו ע ש ו ה שסי  ו
ו במועל. והיה מנהג ש ו  וכל הלומה לזה מ
וש בות לבגו ו  הנערוש הקטנוש שלהם כשהיו קו
 שהיו טופלוש בשרם בסיל וכיוצא בו מן הלבריס
 שישממו הבשר כלי להביא לס נילושן והיו נותנין
ף ו יס כלי לפחוש נקבי הג  עמו סממנים אשו
בי יהולה היה ו ו ו ע ש ד להשיו אש ה  הקטנים כ
ף ואין ו נ  אוסר זה במועל למה שיש בו מן הטי

 הלבה ברבי יהולה:
ב י ל כ ן מ מ ו א ה ו ו כ ר ד ר כ פ ו ט ת ו י ד  ה

. ר ן כ י ג ר ס מ  ו
ה ו י ט הוא מי שאינו בקי במלאכש השפ ו י ד ה  ה
א בשפש ו מ ו כאן הוא שאינו יכול לכוין א ו ל ג  ו
. הוא ב י ל כ מ ן הנגלים. ו  שלוקו בשעש ששו
ו שפילה שאינה שוה אלא בשיני הכלב. פ  ששו
. הוא שמוחחין שבלים ת ו ט מ ן את ה י ג ר ס מ  ו
ו מ א י המטה. ומה ש ע ו בע כ ן וברוחב באו ו ו א  ב
ל ממחחין אבל ״ . ו ן י ח ת מ ף מ ר א מ ו סי א ו י י ב  ר
. הוא שמוששין אומן כשהן ן י ה ת מ מ . ו ן י ג  לא מסו
ש על שישמששו בשוזק ויתקשו כמו הישרים ו פ  ו

: וסי בי י  המשושים ואין הלכה כו
. י ו ד כ ע ו מ ם ב י י ח ר ם ו י ר י כ ר ו ו נ ן ת י ד י מ ע  מ
ן הוישיים ואין הלכה י קו מנ רושו ו . פי ן י ש ב כ  מ

 כרבי יהולה:
ה ש ע ת מ ס פ ר מ ל ג ו ג ה ל ק ע ן מ י ש ו  ע

. י ו ט כ ו י ד  ה
. כמו שקלם זכרו שישן האבנים זו ט ו י ד ה ה ש ע  מ
׳ . פי ן י ק ן את הסד י פ ש  על גב זו בלא טיט. ו
ן שנ גג כלי שילכו המיס  ששפין ומחליקין הסלקי
. ואמרו ן ך אותן סלקי ו י לביש ל ל ו  ולא י
ל ג ר ו ב ד א י ה ב ל ג ע ן מ י ע תן כ ן או י ל י ג ע מ  ו
ל ז ו . ומשלצים כלי נ ם י צ ל ח מ א ב ל ל ב  א
ר י צ י מקצוע. ו ו  שהבנאים משלימין בו ובלשון עב
 הללש ילועה היש כמו עלי המכשש של בוזל והוא

ל ו ע נ מ ר ילוע. ו ו נ י צ . ו  קטן
ן י ו כ א י ל ׳ ש ים בו הללתוח. ופי ו ג ו שסו ב  ל
עד ד שלא ישעצל קולם המו ע ו מ ו ב ת כ א ל  מ

: על  במלאכשו ויתכוין לעשושה במו

 פרק שני
ם נ ו ו א ל א ב ו א ע ר י א ו ו י ת י ת ז ך א פ ה י ש  מ

. י ו  כ
ו האומנים בתנאם מו שהטעוהו שלא עמל ו  וצה ל
ו האבל ת ו א מ ד ולא א ע ו מ ר ה ח א ו ל מ א . ו  עמו
ו בימי ד י  ללמדך שהלברים שאסור לאלם לעשוש ב
 אבלו כמו הפיכש זישיו שהוא מושר לעשותן בחולו
. שיטחנו הזישים ה נ ו ש א ה ר ר ו ק . ו ער  של מו
ף גרו . הוא שי ף ל ו ז  הטשינה הראשונה בלבל. ו
ד . הוא שיסשוט הזישים כ ר מ ו ג  אותם מן הבור. ו
ף הוא שיסשום פי ג  שיצא מהם כל השמן. ו

: וסי  החנית והלכה כרבי י
׳ ו כ ו ו ע ר י א ר ו ו ב ך ה ו ת ו ב נ י ה י י ה י ש ן מ כ  ו

. ם י ד ו מ י  ל
: וסי ם והלכה ברבי י י ו ס ׳ שיכסה אוחס מ  פי

ה ל ו ש ם ו י ב נ ג י ה נ פ ו מ י ת ו ר י ם פ ד ס א י נ כ  מ
. י ו  כ

ן ן לו כל אושו הממו ד ב א ו שב׳׳ל מ ד ב א ׳ י  פי
: ו ק פ ן אושו ה  ועושי

א ל ה א מ ה ב ם ו י ד ב ם ע י ת ן ב י ח ק ו ן ל י  א
. ׳ ו ב ד ו ע ו מ ך ח ר ו צ  ל

. ׳ ו כ ה ו נ פ ל מ ב ת א י ב ת ל י ב ן מ י נ פ ן מ י  א
ו מ א ׳ מביש זה לביש אשו ו ת. פי ת לבי י ב  מ
מו שמפנה אושן ו . רצה ל ו ר צ ח א ל ו ה ה נ פ  מ
 לביש אשר שבאושו שצר וכשהכלים הס לצורך
על כגון כריס וכסשוש ומצעות וכלי אכילה  המו

: מן  וששיה מביאי! אושן מבית האו
ר מ ו ה א ד ו ה ׳ י ש ר ק ת ב ו ע י צ ק ת ה ץ א פ ח  מ

. י ו  כ
׳ שנותנין אותם זו על גב זו והוא קרוב . פי ן י ב ע  מ

ן  פרק ראשו
ת י ע י ב ש ב ד ו ע ו מ ץ ב ח ל ש ת ח י ץ ב ק ש  מ

. י ו א כ צ י ן ש י י ע מ ן מ י  ב
על אסור בעשיית  באה הקבלה כי חולו של מו
על הימיס  מלאכה והמשנה 1א1 שקרא חולו של מו
על וקבלנו שיש מלאכוש מו על ו  שבין כל מו
 מיושלוש שמישר לעשושם במועל ומלאבוש
על וזו היא כוונש  מיושרוש שאסור לעשושס במו
 המסכש. ומן הלבריס שמושר לעשושס הס כל
על ו שאם מנישים אושו לעשושו על לאשר המו ב  ל
ן הצמאה ו א  יהיה לו הפסל גלול כמו השקאש ה
ם ו ג שו ש בלשון שכמים ביש השלשין ו א ר ה  והיא מ
י שהיא צמאה ברוב ואם שקרא ף משלהי מפנ  עי
ן שוש״מ והן הימים שבין י ו ל ימים שאנו קו ע ו  מ
ו כל אילנושיה פסל  וכו׳ כצ״ל. ינישוה בלי מיס י
ח הובה אבל אס ו ו  ובלבל שלא יהיה בהשקאתה ט
כן על ולפי  יש בו עמל הרבה אסור לעשושו במו
י מ ר להשקוש הארץ הצמאה במועל מ  אסו
ן וכיוצא בלבו והס המים המכונסים ו ל י ק  ה
ן להשקוש מהם בללי ויש י ו  במקום נמוך לפי שצ
ק. ו עמו ו מו ב ו ה וזהו ענין קילון כל נ ו  בו עמל ה
ם שמשקבצים מהם אגמים י מ ש י ג  וכן מ
 וכשהגשמים פוסקים יחמו המים הבאים לאגמים
ת. הוא ו י ג ו ע ן להשקות מהם בללי. ו ו ט צ י  ו
וש קטנות ו י האילנוש שפי קו ו סביב עי  שישפו
כבו קלס לך בשעניוש עג  וישקבצו שס המיס ו

גה:  עו

ן י ש ו ן ע י ר א מ ו ה א י ר ז ן ע ר ב ז ע י ל י א ב  ר
. ׳ ו  ב

ו אושה  אמת המים היא שוקש המיס ואסור לשפו
 בשנה שביעיש לפי שהוא משקן אש הארץ שבצלה
ע כי היא משלשלשש בלחנוח המיס ותצמיש. ו ז  ל
ו בשביעיש כי כל שבשי ו ילעש ונחבאו ל כב  ו
ן בשביעיש שנאמו ד ו ס  הארץ והאילנוש הם ש
׳ ת פי ו ל ק ל ו ק מ ן את ה י מתקנ  ושבתה הארץ. ו
י ל ו ק ל ק  שיוסיף להעמיקן ויהיו מתוקנין כהוגן. ו
ו לתקנן ש ו ם מה שנפסל בבויכוש המים מ י מ  ה
יכות  ולהשוושן ואם ובים צויכין להס לאושן הבו
ו ו לשפו ש ו ינות ששושים מהם ובים מ  כגון המעי
ם. הם י הרבי כ ר ל צ כ . ו על  אותן בחולו של מו
ם ט ו ל ן קציצת הקוצים והשוואח ה  כגו
ן ני . והממו דוגמתו ס ו י  המקולקלים ובנין הגשו
על. כי ם בשולו של מו י א ל כ ר ה ו ק ע ן ל י א צ ו  י
ד ולוקחין אושו  שכיווש העוקדו שובה על ב״
ש הלשכה ובני אלם בשולו של מ ו ו ש ווש מ  השכי
ומש ש לשו ו ן בזול ויש בזה ד י על במלין ונשכו  מו

 הלשכה והלכה כחכמים:
ן ל י א ם מ י מ ת ה ן א י כ ש ו ר מ מ ו י א ״ ב א  ר

. ר ן כ ל י א  ל
 מושכין אח המיס מאילן לאילן הוא שמושכין את
. ואם הישה כל השלה ו אילן אחו ק י ע  המים מ
ו להשקושה כי אושה ההשקייה ש ו  מטוננש מ
י נ פ ו ל ת א ש ל ם ש עי ר ז  אינה נואיש בו. ו
. לפי שהס צויכיס ד ע ו מ ם ב ק ש א י ד ל ע ו מ  ה
ו שיש בו עמל ב ו כי כל ל נ ו כבו אמ . ו ס ט  מיס ו
ו ק י אליעז מ  הרבה שאסור לעשותו והלכה כ

 יעקב:
ה ד ש ם מ י ר ב כ ע ת ה א ת ו ו ש י א ת ה ץ א ד  צ

. ר ן כ ל י א  ה
ן שרץ שאין לו עיניס וזו הבריה . הוא מי ת ו ש י  א
ן זורעי  מפסלש האילנות ושלה הלבן היו שורשים ו
 אותו ואין בו אילנות יאסור כציד אושן בשלה הלבן
ב לשלה האילן שמא ימשכו אותן ו  אא״ב הוא בקו
 האישוש לשלה האילן ויפסילו אותו לפי שאין
. ו כ ר ד ס כ ו מ א  להם בשלה הלבן מה שיפסילו. ו
קע ותולה בה מצולה. וה בקו ו שפי  הוא שישפו
ה שלא ו י ו אושה שפ . הוא שישפו ו כ ר ד א כ ל ש  ו
קע ה והוא ששוקעין ישילוש בקו ו ך שפי ו ד  כ
ן את י ר ק מ . ו ו ו ע שפ ק ו ק ישאו ה ן אוחו ו י ו ק עו  ו
. הוש שמשים האבנים או הלבנים זו על ה צ ר פ  ה
 גב זי ולא יטיח בטיט ולא יסיל בסיל זה בכושל
ץ בונה כלרבו ו פ  גינה אבל בכותל חצו אם נ

 והלכה כחכמים:
ם י ע ג נ ת ה ן א י א ו ר ר מ ו ר א י א י מ ב  ר

. י ו ה כ ל י ח ת  ב
ו י ב ת א ו מ צ ם ע ד ט א ק ל מ מ ׳ ׳ ר ד מ ד א ו ע  ו

׳ ו ו כ מ א  ו
 כבר ילעש כי מן הנגעים שאמר השם בהס
 והסגירו הכהן ז׳ ימים ומהם שאמר השם בהם
רו ז׳ ימים שניש ומשלוקותם הוא בראיישו  והסגי
אה אותו שטהר ו כ״א ו מ ו מ א ״ ו ב׳ ו  בהסג
ה אושו שנטמא א ו אשה ואס ו ו ה ו לו ט מ ו  א
. ו ו להקל אבל לא להשמי ו מ  שותק וזהו עמן א
ו או לטמאו ו לטהו ו מ א מ ם למילים מ י מ כ ח  ו
ו ו ה מו ט לו ן שואהו על כל פנים יש לו ללון ו ו ט  ל
אה ו כן אינו ו  או טמא ואין לו לששוק. ולפי
ו וילאג במועל והשם  במועל כלי שלא יטמאנ
ת מ ן את ה י ד פ ו ן ס ן אי כ . ו ו ושמשש בשגן מ  א

 (א] חקרא מועד ימיס שאנו קורץ חולו של מועד והס הימיס שטן וכו׳ כצ״ל: !הגהות הגרי״פ!
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 חידושי הלכות משקין פרק ראשון מועד קטן ואגדות מהרש״א א
 • ח ע״א

 אורחותיו כר ור״ל הכא אל מקרי ושם בסין מלשון שימה אלא ושם גשין מלשון שומא וכפרש״י ששם ומחשב
 הפסל מצוה כוי ורישא לקרא זובח תולה יכבלנט ולרשינן בפרק נ״ה זובח יצרו ומתולה יכבלמי בכ׳ עולמות
ו זוכה ורואה בישועתו כו׳ להיינו בעה״ב: כל יומא הוי מקשי ט ר  ועלה קאמר רזהו הזובח יצרו השם ר
. פרש״י משוס לאחו ב״ע לפילקא ואי כו׳ הוה מכסיף עכ״ל. והוא לחוק ללא י  ליה גנשנתא דדיגלא כו
ן שהיה מחשב השעות איזה מהן להקשות כו׳ זה אינו ר  הוה מצי לפרוקי ומיכסף גס מה שפי׳ ושם ל
ן ונראה לפי שהקושיות במלמול על הרוב נחלקים לב׳ חלקים הא׳ קושיות ר  במשמעות המקרא לושס ל
 הסומר כגון ורמינהו והא מנן הב׳ קושיות הימור כגון פשיטא ול״ל והא תנינא חלא זימנא וקאמר רבכל
 יומא ׳דהוי שס מלמיליס בבהמ״ל והיה לומל ולורש להם רבריס שאינן פשוטים ואפשר שהיה בהן להקשות
 קושיות הסומר או קושיומ הימור אבל בשבתא לריגלא שהיה שס קיבוץ המון עס היה לורש להן לבדם
ן ללבריס  הפשוטים למלמיליס אלא שלא היו פשוטים להמון עם ובולאי שלא היה בהן קושיות הסומר טו
 פשוטים הן וכן לא היה בהן קושיומ הימור לגס שהם פשוטים למלמיליס צריטס הם להמון עם וקאמל
 בזה החלמיל להוה מקשי ליה בכל יומא והשמא לא הוה מקשי משוס להרבריס פשוטים הם לו א״כ למה
מ הוא בא לשם לו ״ מ ן ללבדס הפשוטים וקאמר ל ד לא לבהמ״ל שהרי לא היה צ ג  הוא בא בשבחא לד
ן מטחו לבהמ״ר וקאמר לשכרו הוא לאראנו בלבר ן רהיינו שהיה שם ומחשב לו שכר הליכת הלר ר ר  ה
 מילוש טשע אלהיס להיינו בסייעסא לשמיא הגס שבכח שכל האנושי לא היה ברברים אלו רק דבדם פשוטים
ר זה הבא לטהר מסייעין אומו מן השמים: ע״  אראנו טשע וגו׳ להיינו בסייעמא לשמיא נפלאומ ממורמו ו

 דף ו בפרש״י בד״ה שתים מצויינות כו׳ דמשום ציון הוא. הס״ל ואח״כ מ״ה
 אע״ג דליכא כו׳ טהור כי ליכא סיד הס״ל ואח״כ מ״ה אפ אין חורש כד
 לציין בינתיים הס״ל ואח״כ מ״ה הכא דקתני כו׳ כצ״ל: תום׳ בד״ח א״ר פפא כו׳
 כי ליכא מיד או חרםית כו׳ ובד״ח דאמר מר כו׳ ונחי דברוח אחד או כו׳ ובד״ה
 כט״ו קורץ כו׳ זמן דדנרים אחרים הוא כר. כצ״ל: בד״ה שיש בה רובע כו׳ דהא
 קתני סיפא כו׳ והא לא שייף בנזרע כבר ובפ׳ המוכר כו׳ דאיירי בנזרע כבר י״ל
 כר. כצ״ל וצ״ע לאלרבה בסרק המוכר סירות משמע לרמ יוסי נמי איירי מזרע כנר וכמ״ש

 בסוס׳ שס ולו״ק:
 גמרא והוא דליכא גשרא והוא דליכא גמלא והוא דליכא מברא. כ״ה בעלון
י בד״ה מושכץ המים כו׳ דחוה כשדה בית  וכן נלאה מפלש״י וק״ל: בפדש״
 חשלחץ כוי. כצ״ל: תום׳ כד׳׳ה ואין משקין כר וכתוב הרבה כריש כו׳ ובד״ה שרי
 לתרבוצי כו׳ מדלין לירקות כדי כו׳ ותירץ דתרבוצי אינח כו׳ דמיידי בח ראכ״י
 וחכמים ופליגי כר. כצ״ל: בד״ה מרביצי! שדח כו׳ אבל ק״ל שמא חכא איירי כו׳
 עכ״ל. פי׳ לק״ל לפלש״י להלכצה להכא פורתא משמע א״כ מאי מייתי מפלוגתא לראכ״י
 ולבנן אהלבצה לשמא בהשקאה גמולה איילי פלוגתייהו ושפיל מצי לאב״י סבל כהך בלייתא
 לתני מלמצין במועל ואללבה כן נלאה כו׳ אלא מקט הלבצה הבא משום לאף השקאה
 גמולה הלבצה מיקד במת הבעל וק״ל: בא״ד צ״ל דחשקאח גמודח אסורח בבית
 חבעל כוי. כצ״ל ובד״ח צדין את כו׳ אין זו עבודת כו׳ ור׳ יחודח מ״ט כו׳ בצ״ל וכ״ה
 גילסמם במתני׳ ול׳ יהולה אומל משלה האילן כללכו וכ״ה בפיסקא בגמלא וברי״ף גם

 במתני׳ ע״ש:
 דף ז בפרש״י בד״ח ועד כמה כו׳ בינייהו וליכא נישרא פו׳: בד״ה שלא מפני
 כו׳ דאמר בכותל חצר כוי: בד״ה תריץ לא קשיא לרב חםדא דחא כוי.
 כצ״ל: תוס׳ בד״ח עד כמח כו׳ מתי קרוץ מכידין עד כוי. כצ״ל: בד״ה תניא רשב״א
 כוי או שמא י״ל דר״י מודח כו׳ וחכמים מיידי בשדח חםמוכה לבית השלחץ כו׳
 עכ״ל. פי׳ או שמא י״ל ללשב״א לא פליג כלל לל״י נמי מולה בסמוכה לאילן ומכמים
 להיינו מ״ק לל״י לא איילי אלא כשלה הסמוכה למת השלחין ואהא פליג ל״י וה״ה
 להמכמיס להיינו ת״ק לל״י מולו בסמוכה לעיל ולשב״א מלמא לנפשיה קאמל כך נלאה
 לסלש לבלי הסוס׳ אבל גילסמם אינה ממללת לן ללגילסתינו כיש ספלים שכממ המוס׳
 אין לנו לפלש אלא לקאי אלבלי ל״י וכמ״ש התוס׳ ולו״ק: בד״ה אמר רבי כו׳ דלמ״ד
 מוחלט מותר דכ״ש דמוםגר כו׳ עכ״ל. אין כאן ק״ו לימי ססילו חוכיח לאסול ומוחלט
 מוחל אבל מה״ט למחיל מוחלט משוס ללא גלי כללקמן איכא למישלי נמי מוסגל ולו״ק:
 בא״ד ולדברי רבי לא תמצא בשום א׳ רואין כוי. כצ״ל: בד״ה בחםגר ראשון כו׳
 דחזי ליח חוח חטעם משום כו׳ דחא לא שייר לטהרו או לטמאו בהסגר שני והוא
 כתחילת כו׳ עכ״ל. כצ״ל וק״ל אמאי לא שייך לטמאו כמחילת הסגר ראשון כמו בסוף
 להסס למחליט את שנולל בו מחיה בו׳ מחחילה בסוף שבוע ראשונה כפי׳ הר״ש שס ולו״ק:
 ^"ב בפרש״י בד׳׳ח ומ״ם צוותא כו׳ ומצער ליח. הס״ל ואח״כ מ״ה ימי םפירו
 כו׳ ובד״ח למימרא בו׳ ולא חוי טמא הס״ל ואח״כ מ״ה נותנין לו כו׳ כצ״ל:
 תום׳ בד״ח ח״ג בתורת כחנים ז׳ ימי םפירו שנכתב בפסוק בתר ואחרי כוי. כצ״ל
 ל״ל לבנוסחוח גמלא שלהם היה כחוב ליש הססוק ואחל טהרחו שבעח ימים וגו׳ ואהא
 כשבו לה״ג במ״כ ולא שייך ואחרי טהרחו כאן אלא אגב שנכחב ז׳ ימים וספרו בתל ואחלי
 טהרמו כמבוהו כאן וק״ל: בד״ה יותם לא חיח כו׳ מעל אדמתו שאו נגור גזירח כו׳
 בשנת שש לחזקיחו חשבונו ס״ה שנים ב׳ שנים קודם נגעו וכן הוא דנגעו דעוזיהו
 נתנגע כ״ח שנח לפני מותו וט״ז דיותם כו׳ אץ ד׳ יוםי בר יחודח מוקשח כוי. כצ״ל
 וכ״ה כרש״י כספר ישעיה ע״ש שהוכיח זה מחוך הכחומם ובד״ח משמעות דורשין כו׳

 למדרש ביום ולא בלילח כו׳ כצ״ל:
 דף ח בפרש״י בד״ה דחא עצים כו׳ מקבלי טומאה. הס״ל ואח״כ מ״ה ור׳ אמר
 כו׳ ביום חראות בו הס״ל ואח״כ מ״ה אבל טומאה כו׳ ובד״ח לא יערער
 כו׳ בנמרא כד חדר פפדנא במעדבא כלומר כצ״ל: תוס׳ בד״ח נפקא ליח כו׳ דחא
 לעיל אמד כוי שפיר דר׳ יחודח לטעמיח כו׳ כיון דחזינן דבעלמא כו׳ עכ״ל. כצ״ל
 בעלמא ל״ל הכא בלבליס אחלים במילי ללאייה לבעינן ב׳ עינים כו׳ עכ״ל: בא״ד חתם
 למגמר גמר דין כוי. וקיימא פירכא דלעיל דמגופיח ואיצטריף וביום חראות וחא

: ד י י מ  פסירא אבל מעין שלא יצא מממלה לא ק

 ב ע״א
 דף ב בפרש״י בד״ח שחרבח כו׳ יתירא אלמא מתניתא ר׳ יחודח. כצ״ל:

 תוספות בד״ח וחוטטץ כו׳ אבל לחופרח בתחלח כוי. כצ״ל:
״ב בפרש״י בד״ח א״כ מתני׳ כו׳ ולא כראב״ע דאפי׳ כו׳ ממעין שיצא בתחלח  ן
 עכ״ל. [א] אין זה מלוקלק לאפי׳ ממעין שלא יצא בחחלה אסל ראב״ע כלקאמר
 לא כך ולא כך כפלש״י לעיל וצ״ע ולו״ק: בד״ה חרישח בשביעית כו׳ ענץ לשביעית.
 הס״ל ואח״כ מ״ה בשביעית כו׳ ובד״ה ורבי היא דאמר דהוא מדרבנן כו׳ כצ״ל:
 תוספות בד״ה וצריך לעצים כו׳ ואי לא קוצרץ לצורף כוי. כצ״ל: בד״ה חייב
 שתים קשיא לרבח כוי דחכא זומר לא דמי כוי וקשיא לרב יוסף כו׳ חייב משום
 נוטע כוי עכ״ל. פילושם לחוק לא״כ למה ליה למימל וכ״ח כל היכא לאיכא חלחי כו׳
 לא״נ ללא הוה מיחייב אלא משום שלא דהיינו נוטע בפשיטוח ה״ל למפלך לתלוייהו ובהליא
 בפלק כלל גלול תנא הזולע והזומל והנוטע כו׳ כולן מלאכה אחח הן למוכח בהליא לזומל
 שייב משום נוטע ולולי לבלי הסוס׳ היה נלאה לזומל ולאי לומה לנוטע ומש״ה חייב משום
 נוטע ומשום לאזלינן נמי בחל מששבחו לצליך לעצים חייב נמי משום קוצל והשחא שפיל

 פדך לתלוייהו מלמחייב חלחי חלא אלמיון וחלא אמחשגחו וק״ל:
 דף ג בפרש״י בד׳׳ח תולדות כגון משקח זרעים שלא חיח במשכן בו׳ עכ״ל.
 אבל לקמן לקאמל אתלישה בשמעית אתוללה אחלינא לא משייכ ע״כ לליכא לפרש
 הכי לולאי הוה כמשכן ואכ מלאכה היא לגבי שבת אלא לצ״ל למקד תוללות לגבי שביעית
 כל מה ללא כתיב בהליא בקלא ולו״ק: בד״ה יצא קשקוש כו׳ וח״ח לעידור. הס״ל
ת בד״ה אץ דנץ כו׳ ממשמעותיה  ואמ״כ מ״ה כל חני מדרבנן כו׳ כצ״ל: תוספו
 ואינו כלל ופרט וכלל דדיינינן ליה בכלל כו׳ חגירסא כירושלמי דכלאים בפ״ח חד
 כו׳ עכ׳׳ל. וכ״ה בפילוש [הל״ש פ״א] לשביעית ומיהו ק״ל לפירושו לכ״ע ליכא הכא כלל

 ופלט וכלל ולקמן אמלינן יכול ילקה אחדשה לאתיא מכלל ופרט וכלל ולו״ק:
 ^"ב בפרש״י בד״ח דאתיא כו׳ דבשביעית נמי אסור עכ׳׳ל. ואחל ל״ה חולחן
 מקום מ״ה עשל נטיעות המפוזלוח חוך ביס סאה חולשין כל כו׳ וכל״ה כי גמילו
 כו׳ על ל׳ יום לפני כו׳ כצ״ל: תום׳ בד״ח יכול ילקח כו׳ וא״כ חוא בשביעית עכ״ל.
 כצ״ל: בד״ה עד עצרת כו׳ וב״ח לקולא לבד כו׳ עכ״ל. ולל״ש כ״ש לקולא וכ״ה
 לחומלא בשלה הלבן ואפשל ללא קא תשיב ליה בעליות משוס לל״ש ישילאה הוא ומיהו
 נסלל המשנה לפ״ב לשביעיח ל״ג במילחיה לל״ש וב״ה אמד על הפסח וחו ל״ק מילי
 וק״ל: בד״ה שהרי כבר כו׳ לעיל םבר ר׳ עקיבא ותרווייהו כו׳ דר׳ עקיבא קפריף

 ואזיל כוי. כצ״ל:
 דף ד בפרש״י בד״ה מדאורייתא כו׳ בטלה הלכתא. הס״ל ואח״כ מ״ה מ״ד
 הלכתא כוי: בד״ה אתא ג״ש כו׳ מנפשייהו משבת בטלו בוי. כצ״ל:
 תום׳ בד״ח אלא אמר ר׳ נחמן ב׳׳י האי אלא קאי כו׳ דאיםור ל׳ לפי אומד כו׳
 עכ״ל. כצ״ל ול״ל לשלשים לא כתיב בקלא אלא אומל לחכמים הוא ועול החמירו
 מלבליהס כלקחני על הפסח ועל עצלח וק״ל: בא״ד ויש דמשבשי ליח לחאי אלא
 כו׳ עכ׳׳ל. ואפשל טעמם משום למילחיה לר׳ יצחק גופיה איכא נמי לפרושי הכי מ
 גמילא הלכחא למשלי יללה כו׳ אבל לא משמע כן מחילוצו אלא כלמסיק מלשלי יללה
 מכלל לזקנה אסולה וכמ״ש החוספוח לעיל בלבלי ל׳ יצחק: בד״ה מח להלן בו׳ בץ

 ביציאתה לחוסיפח מחול כוי. כצ״ל:
 דף ה בפרש״י בד״ח חוטטץ כו׳ במועד. הס״ל ואח״כ מ״ה אבל לא חוטטץ כו׳
 אוקמת לח חא דחוטטין כו׳ כצ״ל: בד״ה אלא מאי כו׳ כלומר במאי
 מוקמת חאי כו׳ בשרבים צריכים לחו עכ״ל. פי׳ לפירושו ולאי המקשה נקט כשיחיל
 צדך לו שזו ההוכחה למיירי כהבי מיהו עיקר הקושיא לר׳ יוחנן ארמם צריכים לו וק״ל:

 תום׳ בד״ה לאתויי כו׳ א״נ חך דמקשח חף קשיא לא חיתח מתני׳ כוי, כצ״ל:
״ב בפרש״י בד״ח אבל מציינץ כו׳ הסמוכות לר״ח חםמוך לבית כו׳ ובד״ח  ן
 אילן המיסך כו׳ נוף עושח ציון. הס״ל ואח״כ מ״ה בית הפרס חצי כו׳ ובד״ח
 א״ר פפא כו׳ בית חפרם שנחרש כו׳ כצ״ל: תום׳ בד״ה אילן המיסך כו׳ ביון דדרד

 מקום כר. כצ״ל.
. י״ל הכא ניחא ליה לאמויי קרא לכמיב י ה כו א מ ו א ט ר ק א טמא י מ ט א דף ה ע״א מהכא ו ״  ח
ן לעיל הא מקמי לאתא יחזקאל מאן אמרה והאי קרא לאורייתא איח ליה פירכא ד פ ל  באודיתא כ
ט רב פפא למייתי ג״כ מקרא לנביאים הוצרכו החיס׳ דע צערו כוי אלא ג  למבעי ליה לכרמניא צרין להו
 לומר לכל חל וחל נקיט מאי להוה מסיק אלעמיה כוי מאי ללא מסיק מבדה אלעמיה עכ״ל. והוא לחוק
ש ליה מקרא ד ל דימא לא מסקי אלעמיהי ולנטאים מסקי אלעמייהו רותל קשה מאי ל  לכמה מקראי לאו
ן וגו׳ היאן לא אסיק אלעחיה רישא רההוא קרא פנו לרך ונראה לפרש לכולהו אית ר ל  להרימו מכשול מ
ש מובנה אצלו ציון ההוא קרא ולאי מפורש טפי נענינו מכולהו מיהו אימ ליה ד ר  להו פירכא קצמ ומאן ל
 פירכא לההוא לעמיל במלמממ גוג כמיב ולא בזמן הזה והן ררשה לטמא טמא יקרא אימ ליה פירכא
דע כו׳ והאי קרא ולפני עור לא ממן מכשול אימ ליה פירכא ללא משמע ן להו ד צ ׳ למבעיא ליה ל  כלאמד
ס אבל לשומרו מן המכשול לציין הקברומ לא משמע מיניה וקרא לסולו סולו ד  אלא שלא מעשה לו מכשול ט
ן הרטם לשכימי טהרות ולאי לצרין לתקן אבל לציין קברומ לאינו ר ן אימ ליה סירכא למקום ל ר  פנו ל
ן עמי לימורא ר ל ו מכשול מ מ ד ן לציין אבל מסיפא לקרא ה ד צ  במקום לשכיסי רטס לא שמעינן מיניה ל
ן ללדש ליה מוהולעמ להם אמ הרר  הוא ללמל לציין גס במקום ללא שכימי רבים רהיינו לציין הקברומ ו
ש ליה מקרא אחרינא והזרמס אמ בני ישראל וגוי משמע ד ל דימא ומאן ל  וגו׳ נימא ליה לאמדי קרא לאו
ן אימ ליה פירכא למבעי ליה כלררשינן מיניה פ׳ אלו מציאומ והולעמ  ליה לקרא לוהולעח להם אמ הלר
ן זו בית מייהם כו׳ כמפורש שם וקרא לוהזרתס אמ בני ישראל וגו׳ אימ ליה פירכא רע״כ  להם אמ הלר
ן ס״ק  לא איירי בטומאח ממ שלא הוזהרו בני ישראל על כן רק הכהניס אלא בטומאת נרה איירי כלאמדנ
ת בחיג ו ד ט ע ג ת ל  לשבועות וקרא משמרתם את משמרתי אית ליה פירכא למבעי ליה לאיסור שניות לעדו
ן אראנו וגו׳ אימ טה פירכא לאיכא למילרש טה ר ן פ״ב ליבמומ והאי קרא ושם ל  האי קרא כלאמדנ
. בויקרא רבה ושס כר בשין כמיב רשאים י ם כו ש ם אלא ו ש י ו ר ק  כללקמן כל השם אורחותיו: אל ת

 קרני ראם [א] נ״ב לא ילעמי למה לראב״ע לא קאי אלא אמעין שיצא ממחלה ושם אוסר אפי׳ במקום
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 ב חידושי־ הלכות פרק אלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן ואגדות מהרש״א
 טו ע״ב

 ימיו ויעמדו בחחייח המחיס משא״כ בצדיקים שגס שקברס בחימו מ״מ אינו לעולם שבזמן המחיה יעמדו
. פרש״י לא מבוש אמריני כדי שלא ממבייש כו׳ ע״כ. י ש כו י י ב ת א ת ל ד ש ו י י ב א ת  מקברם ויחיו לעולם: ל
 נראה מפירושו שאינו מכלל הברכה שברכו בכך אלא שמלמדו מוסר שלא מבייש אמריני ואז מזכה לברכה זו
 שלא ממבייש דהוה מדה כנגד מדה ונקרא דמיימי דבהא ברכן הקב״ה לישראל שנאמר ולא יבושו עמי לעולם
 היינו נמי משמע שלא חחביישו ורש״י שסי׳ לבסוף לא יבושו עמי לעולם והיינו לא שבייש ולא שמבייש עכ״ל.
 לאו ממשמעוח דלא יבושו הוא דלא יבושו לא משמע אלא דלא חחבייש אלא מדחנא בה ושינה הכחוב לכמוב
 לא יבושו דרשו ליה באס אינו עני[ ללא חחבייש מנהו עני[ ללא מבייש והני חרי פסוקים דסמיכי להדדי עד״ז
 מפורשים שאמר ואכלחס אכול מה שהז׳ אומוח אכלו מכס כמ״ש ואכלו אחכם אויביכם כשתזכו ואכלחס מהם
 מה שאכלו מכס וכמ״ש לעחיד יחזרו הז׳ אומוח לישראל כל מה שגזלו מהם בעוה״ז. ואמר גס שבוע והללמס
 כמ״ש ואכלח ושבעח וברכח גו׳ אח שם ה׳ גו׳ הוא השם הרחמים אשר עשה עמכם להפליא בגאולה ולא
 יבושו עמי אז אמ מי שאי[ לו כי לכלכם חהיה מדה זה שלא לבייש. ואמר שבזכוח זה וידעחם כי בקרב ישראל
ד בגלות מן העכו״ס ועי״ל בדרך זה לסי שזכר לעיל ואמ  אני וגו׳ ולא יבושו עמי לעולם שלא ממביישו עו
 הצפוני ארמיק מכם דהיינו מדמ יצה״ר לאכול במומרומ כמ״ש ואכל ושבע ודשן גו׳ וכמיב ורם לבבך ושכמס
 גו׳ אמר לעתיד ואכלתם אכול כדי אכילה שלא לבקש במותרות ואמרי ששבעתס והללמס גו׳ כמ״ש ושבעמ
פ מ״ש טוב ילד מסכן שהוא יצ״ט שנולד  וברכת אש ה׳ גוי. ואמר את ה׳ אלהיכס אשר עשה עמכם גו׳ ע״
 לי״ ג שנים ממלך זקן גו׳ שהוא יצה״ר וז״ש אחד אשר מרמיקו יצה״ר מכס מהללו אמ שס ה׳ אשר עשה
ק אח המלך זקן ס  וברא אח היצה״ר עמכם בלידחכס דכשחנצחו אוחו יהיה הדבר הזה להפליא שינצח הילד מ
פ מ״ש בסוכה שיצה״ר בד כוכבים שהלכו בעצח יצה״ר ועי״ל ע״  ולא יבושו עמי אז לעולם כמו שיבושו העו
 ידמה לצדיקים להר וגם בעיניו של הקב״ה יפלא היאך נצחו הצדיקים ליצה״ר וז״ש כאן בהרחקח יצה״ר לעמיד
 זה היצה״ר אשר עשה עמכס בלידחכס יהיה לכס גס בעיניו יח׳ ב״ה להפליא היאך כבשו אוחו וע״כ לא יבושו

 עמי אז לעולם:

׳י בד״ח ממתח נפי לא כו׳ לא מצי למזגא עלה ובד״ה מנקר רחייא  דף י בפרש׳
 בישנח. הס״ד ואח״כ מ״ח איתחיל כוי כצ״ל: תום׳ בד״ה ההדיוט בו׳ אבל
 בחנם למח יתירו כו׳ ובד״ח ר׳ יחודח אומר כו׳ ת״ק אמר מעמידץ כו׳ ור׳ יחודח
 אוםר בכבוש כוי. כצ״ל: בא״ד וח״ה דאסר כבוש כוי. פי׳ כמו דאסר מין גמור ה״ה
 דאסר כבוש וק״ל: בא״ד וגירםא ראשונח נראה לרבי ומעמידץ נראח כוי ואץ טשין

 אותו כוי. כצ״ל:
 ע״ב בד״ה איצטבא כו׳ הם חלוקים כדאמרינן בריש פרק •׳ יוחםץ כו׳ עכ״ל.
 אין זה ראיה אהא שאמרו שהם חלוקים אלא אמה שאמרו שעניני ספסל הס וק״ל:
 בד״ה ואין מונעץ כו׳ דלפרוק* םוסים שפי׳ כו׳ ענץ אחר הוא. הס״ל ואח״כ מ״ה
 בסכומי בו׳ כצ״ל וזה לפי דרכם דלסרוקי סוסים נמי לא איירי בכה״ג שסרש״י להא אפי׳
 כשכח וי״ט שרי וק״ל: בד״ה קיטורי בירי בו׳ ולא בידי בדל״ת כו׳ ובד״ה מוליא כו׳
 ויי״א כדי לעשות דיר של בהמה כו׳ עב״ל. ור״ל דבי דרי מלשון דיר ולפי זה יש לקיים
 גייסה ר״ג וק״ל: בד״ה פרקמטיא כו׳ והא דאמר רבינא כו׳ טפי בופיתא אבל כו׳

 עכ״ל. כצ״ל:
. כינו אח המלח באח י ה בו י ד ב י כ ל ב י ה מ ו ב א י ב ק ו ם ה א ו ח א א ב י ו ף יא ע״א כוורא ט א ד ״  ח
ן פ׳ הספינה נ  והמים באב והציר בבדה דר״ל דכל הני מיניה הוא וכל במיטה הוא יוחר טוב וה״נ אמד

 כוורא מליחא מעלי בשרא מליחא לא מעלי משוס דלאו מיניה הוא:

ץ ק ש ק פרק מ י ל  ם

 פרק אלו מגלחין פרק שלישי
 דף יג ע״ב בפרש״י בד׳׳ה ואלו כו׳ קודם. הס״ד ואש״כ מ״ה ומי שנשאל כו׳

 כצ״ל: תום׳ בד״ה וחיוצא כו׳ שאינו יכול לגלח קודם המועד שאץ כוי. כצ״ל:
 דף יד בפרש״י בד״ה אומן כו׳ לספר עצמו. הס״ד ואחר כך מ״ה כי הנך כו׳
 כצ״ל: תום׳ בד״ה ומנודה וכו׳ מוק* לה כשבא בה״ה א׳׳נ כו׳ עכ״ל.
 ברא״ש כחבו בחד חירוצא ונראה לפרש דבריהם כשבא זמן החרח הנדר כח״ה כגון שנדר
 לפני המועד דמהיום לא יגלח אם ממועד ואילך יאכל פירוח דלא חל הנדר להחירו עד ח״ה
 ודו״ק: בא״ד י״ל דה״ק כו׳ מטומאה לטהרה אז דוקא שעולץ כוי. כצ״ל וחד חירוצא

 הוא וק״ל:
 ע״כ בפרש״י בד״ה ודנץ כו׳ אבל לא בי״ט משום כו׳. כצ״ל: בד״ה מענה כו׳
 עינו• הדין אלא לעולם כוי. הד״א כצ״ל: תום׳ בד׳׳ה מהו שינהיג כו׳ הרי
 יש כאן עשה דרבים עכ״ל. ומ״מ קושייחם דמעיקרא לא מיחרצה דשמחח הרגל נמי

 עשה דרכים הוא ואין עשה דוחה עשה וק״ל:
 דף טו בד״ה מנודה מהו כו׳ ולא נראה לו דבר* רב פפא דמוקי ראשו כו׳
 עכ״ל. הוא מגומגם שפחחו במנודה וסיימו לאחרי ראיה ממצורע ונראה
 להגיה כמוס׳ מצורע מהו כו׳ וק״ל: בד״ה ובועלי נדות כו׳ שחוא חייב כבר פוטר
 ד״י כו׳ צריך טבילה אם כן הכא נמי וכו׳ ור״י נמי הצריך טבילה לד״ת ובתום׳

 פירשו דכיץ כוי. כצ״ל: בד׳׳ה מנודץ כו׳ קא בעי מנודה ומייתי כוי. כצ״ל:
 ע״ב בד״ה רחיצה כו׳ תימה אדבעי מהו ברחיצה אמאי לא בעי מהו בסיכה
 עכ״ל. כצ״ל וסי׳ לדבריהם כיון דרחיצה לא אחיא אלא מכלל סיכה בסיכה גופה
 ה״ל למכעי הכי וק״ל: בד״ה אחרי טהרתו כו׳ חיטוי וקדושתו לעבודה כו׳ רש״א
 בגאו מקריב בזמן בו׳ מוקי לביום באו דקאי אדלעיל כו׳ קרבנותיו ובתוספות

 פירשו דערל כו׳ קשה למאי דפרישית ותירץ בוי. כצ״ל:
א דף טו ע״כ דמות דיוקני נתתי בהם בוי. פרש״י דמוח דיוקני בצלס אלהיס עשה אס האדם ״  ח
 עכ״ל. והיינו דמוח דיוקני צלם וצורה של שאר כל אדם אבל צורה וצלם של אדם הראשון דיוקני גופיה

 ט ע״ב ־
 אית לי׳ לאביי משמעות כו׳ לא דריש ומופינו הוה דריש ליה נמי שפיר ע״כ נ״ל
 דה״פ כו׳ כי היכא דאית ליה לרבי כו׳ קמ״ל וביום ומביום לא שמעינן כוי. כצ״ל
 ופי׳ כי היכא דאיח ליה לרמ בו׳ היינו לרבא אבל לאמי ודאי רכי דריש מוס הראוח לדרשה
 אשרינא כמ״ש לעיל וק״ל: בא״ד ולפי זה דלכ״ע כו׳ ומלתא דאתיא בק״ו טרח וכתב
 לח קרא עכ״ל. לא ידענא מי הכריח אוחם לזה דהא איצטריך מוס הראומ משום דאי
 מופינו ה״א דלאו מגופיה כמ״ש החוס׳ כסמוך ודו״ק: כא״ד אסירי כדמסיק בפרק
ב]  אלו עוברין משמע כשחאיםור חידוש אין ללמוד ממנו קולא כו׳ עכ״ל. כצ״ל [
 ולא ידענא מאי קולא בעי למילף החם דהא טעם כעיקר דאורייחא כעי למילף התם כשאר
 איסורין מבשר וחלב דהיינו חומרא ואהא קאמר שידוש הוא ואפשר לומר דהא גופה נילף

 כשאר איסורין דאי מרי להו כולא יומא דשרי ודו״ק:
 ע״ב בפרש״י בד״ח אין חופרץ כוכץ וקברות לצורך מתים שדרכן כוי. כצ״ל:
 תוספות בד״ה אין חופרין כו׳ דוקא עם חמת ושמא כשחפר בו׳ חכירא
 דצורך חמת כו׳ דלא שרי הכא לד׳ יהודה כוי. כצ״ל: בד״ה גיחא ובר גיחא פי׳
 ר״ח מחמצן ונדיץ דפרק לא בו׳. כצ״ל ג״ל ועיין בערוך ערך בקע: בד״ה מפני ביטול

 כו׳ עירוב בשמחה ולא מניח שמחת חרגל כוי. כצ״ל:
 דף ט בפרש״י בד״ח לא עשו ישראל יחכ״פ לפי ששבעח ימים כר. כצ״ל:

 ע״ב בד״ה לא תבוש ולא תתבייש לא תבוש אחריני כדי שלא כו׳ ובד״ח שמחח
 הוא כו׳ שרי והבא אית ליה כוי. כצ״ל: תוס׳ בד״ה כאן במצוה כו׳ זה שננו
 וזה שננו כוי. נ״ל שהוא מלשון ושננמם וגו׳ וק״ל: בד״ה פוקסת פי׳ בקונ׳ כו׳ של

. כצ״ל נ״ל: ׳ ו  בצק דקץ על ב
. פי׳ במוס׳ כדי שלא יתבטלו ישראל ממלאכמן י ד החג בו ר ע ט נ י מ א דף ט ע״א איבעי ליה ל ״  ח
ד שלא יעברו מלהמענומ ביה״כ דעכשיו  כ״כ עכ״ל. ועי״ל דמ״ה קאמר דה״ל למינטר עד החג כ
. ק״ק י ב כו ר ו י באמה כליא ע ר ו י ש ה ל י  שהקדימו הז׳ ימיס לא עשו יהכ״ס כדאמרינן בסמוך: איבעי ל
ד ולא צורך בנין הבימ הוא הדרן קושיין לדוכמיה ודילמא מינטר ק  כיון דלפי סברמו לאו שיורי בנין בהמ״ק מ
. מהאי קרא דמלכים דאיימי מלמודא י ת יהכ״פ כו ו ישראל א ש ״ק: לא ע דו ן ויש ליישב בדומק ו נ טד  לא נ
 לא משמע דז׳ ימי חנוכמ המזבח היו מקודם ז׳ ימי השג אבל בקרא בד״ה הוא מפורש דכן הוא דכמיב ויעשו
הה ו ד ד הי ן י ב ר ק ׳ ו ו ן כ כ ש  ביום השביעי עצרח כי חנוכמ המזבח עשו ז׳ ימים והחג ז׳ ימים: ומה מ
. ובפשיטוח מקרבן צבור של שבח וקרבן חמיד שדוחה שבח צא הוה מצי יליף משוס דמצוח הקב״ה י ת כו ב  ש
 עלינו כן מה שאין כן בקרבן צבור דחנוכח המזבח במקדש דהקריבו מעצמם בלי ציוי משוס שמחה אבל מקרבן
ן ו ש א ר ם ה ו י ב ב י ת ב ד  יחיד דנשיאיס בחנוכח המשכן דכמו כן לא היה בו ציר יליף שסיר: אילימא מ
ע״פ מ״ש ס׳ רע״ק גיוס הראשון י בוי. פרש״י ומשמע לן יוס השביעי היינו שבח עכ״ל. ו ע י ב ש ם ה ו בי  ו
 אומו יום נטל י׳ עטרומ ראשון למעשה בראשימ ראשון לנשיאים כו׳ הוה בפשיטומ יום השביעי יוס השבמ וזי
 לנשיאים מיהו המקשה פריך דלמא שביעי לקרבנומ למוד הוה דהיינו לקרבן נשיאים ולא ז׳ מימי השבוע כמו
. ואצטדך לן ימורא ללמדנו דז׳ ימים הראוי[ רצופין היו: י ן כו י ו א ר ם ה מי  ראשון מימי השבוע: ודלמא י
. אהל נאמר בנשים כמ״ש מנשים באהל מבורך. ואמר ׳ ם בו ה י ת ו ש ו נ א צ מ  וילבו לאהל־הם שהלכו ו
י דכן מצינו ו ר כ כ ן ז ב י ב ו ב פ י ל ב ו ט ם שנהנו מזיו שכינה כמ״ש שובע שממומ אמ פניך. ואמר ו י ה מ  ש
י ן לחי י מנ ו י מז ה כו ב ו ט ל ה ל ב  בהיפוך בר״ש ברבי דאתילידא ליה ברתא וחלש דעמיה פ״ק דב״ב. ואמר ע
 עוה״ב כמ״ש למען ייטב לעולם שכולו טוב ייש ליישב לישנא דכולכס מזומנין כו׳ משוס שיש לדון שלא התענו
 ביוה״כ נימא באומן שאכלו ביוה״כ לשם שמממ מצוה אבל אומן שאכלו שלא לש״ש רק לשס אכילה גסה עשו
 שלא כהוגן לכך יצמה במ קול בלשון הזה כולכם מזומנים כוי ר״ל גס אומן שאכלו שלא לשם מצוה מזומנים
ן ל ו ו ב ר . מפורש פרק מלק: שנפטר מ י ת כו ו נ נ ד ר ״ ׳ אמר ב ן בו ו ד ס א י נ כ ה ה ל מ ל : שבקש ש ׳  ט
ט הני רבנן יש ליישב הא דמפטרי מיניה נאורמא לפי שלא היה דעמם ללון . ג י ך כו י ר ר צ י ע ה ה ת ו א  ב
 בעיר ואח״כ חשבו ולנו בעיר הוצרכו ליפטר שגימ אבל גבי ישראל למה הלכו כלל ביום שמיני ליפטר משלמה
 כיון שלא היה דעמם לילך מירושלים טוס שמיני שהיה י״ט גס שהוא בכלל שמחה כמ״ש פרק החליל השמחה
 שמנה ימים ואפשר שהיה דעמם לילך טוס שמיני מן העיר וללון במוך הממוס ושוב משבו ללון שם וע״כ
ן שעיקר שממה בז׳ ימים שמפורש בהו שממה בקרא משא״כ בשמיני טו  הוצרכו ליפטר שנימ טוס כ״ג לחודש ו
 דאינו אלא מריבוי דאך שממ ואפשר שלא ידעו הך דרשה עד אמר שנפטרו משלמה טוס שמיני הודיע להם
. פרש״י צורה ׳ ה הם בו ר ו ל צ  הך דרשה ושהו שם ולנו שם והוצרכו למפטר פעס שניח למחרמ: אנשים ש

 כלומר חכס עכ״ל. ובפ״ב דחעניח סי׳ בע״א ושם מפורש בחידושינו וע״ש:
. פרש״י במצוה שא״א לעשוחה ע״י אחדס כו׳ מצוה שבא לידך י ה כו ת ו ש ע ה שא״א ל ו צ מ  ע״כ כאן ב
 טן גדולה ובין קטנה עשה עכ״ל. אבל בכמה מקומומ מצינו דמצוה גדולה דוחה הקטנה כההיא דרפ״ק
 דמגילה דממ מצוה ממה אפי׳ פסמ ומילה שהם בכרמ וכה״ג מצינו בפסמ ומילה שממין שאר מצומ עשה
 ולולא פירושו נראה לפרש בהיפך באסשר לעשומה ע״י אמרים כגון ממ מצוה וכיוצא בה שהם מצות גדולומ
 ואפשר שיקיימוהו אחרים אין לו להניח הקטנה לגבה כגון פסח ומילה אבל במצוה שא״א לעשוחה ע״י אמרים
 שאין שס אמר לקבור המח מציה אז חפלס וחעשה הגדולה שהיא מח מצוה וחניח הקטנה לגבה שהם פסח
 ומילה וכיוצא בזה והשחא הוי דומיא ממש למאי דקאמר כה״ג בסמוך לגט ח״מ כאן במצוה שאפשר לעשומה
 ע״י אמרים אין לו להנימ מ״מ אבל במצוה שא״א ע״י אמרים יניח ת״ת ויעשה המצוה אבל לפרש״י לא הר
. מהאי לישנא שא״ל לאבוה לא מבעיא דברוכי לא י ד בו צ ח ע ולא ת ד ז ת  דומיא ודו״ק: א״ל יהא רעוא ד
ד צעורן כו׳ ולא קאמר לא בירכן אבל קללוני כמ״ש בלק גס קוב לא מקבנו גם ברך לא מברכנו  בירכן אבל צעו
 נראה שגס הוא לא חשדן שהיו מקללים אומו ובודאי יש להס כוונה אמרמ בזה אבל כיון שלא הטן כוונמ
ד צעורן בזה שלפי דבריהם לא הבנמי מהם שוס ברכה ואע״ס שהם בלשון קללה כוונחם  לבריהם קאמר לצעו
ן בלעם הרשע אמ ישראל  לטובה ולברכה כעין שאחז״ל בפרק חלק טובה קללה שקלל אמיה השלוני מברכה שטר
ד לילע אס יטן מונח רבדהם שכוונו לברכה רלכך ציער עצמו  כו׳ דהכל הולך אחר הכוונה והס עשו כן לחלו
 שלא הטן כוונמ דבריהם וכה״ג צ״ל לעיל שא״ל ולא אסטדמו מיני באורמא שאמר להן כן לחדודי שהרי הוא
 למדם דצדך ליפטר ממנו פעם אמרמ ושמעמי עוד בזה שעשו כן כדי שיבא לאביו ויפרשו לו כוונמס לברכה
 וממול הברכה עליו גם מאביו והוא דמוק קצמ דא״כ מהיכא הוה פסקי להו דהוא לא יבין כוונמ דבריהם
. דלא לימומ בנך הוה בכלל י ך בו נ ת ב ו מ י ל כלתה ולא ל י י ע ק ת ו פ י ״ק: תעייל ולא ת דו  ואביו יבין ו
א ו ה ה א ו ז י פ ש ו  מזרע ולא ממצד ר״ל דהוסיף בכלל זה תעייל כלמא ולא ליפקון בגט: דהאי עלמא א
א דהכי . דהאי עלמא דירמ עראי כעין אושפיזא וההוא עלמא דירמ קבע כעין טמ וממי י א כו ת י  עלמא ב
ד שמכנס לטרקלין ומיימי מקרא קרבם במימו לעולם אל מקרי קרבם אלא  שנינו המק! עצמך בפרוזדור כ
 קברם מתיבות מהופכות כמו כבש כשב שמלה שלמה וברשעים כתיב האי קרא דהוי קברם במימי לעולם שלא

ן לאיכא מימשא לתומרא. וז״ב: ] נ״ב וללעמי כוונמ המוס׳ כפשוטה כי היכא להמס בעי למילף מומרא לטכ״ע ולא ילפינן משוס לאיכא מילושא לקולא ה״ה להיפך לא ילפינן קולא טו ב  קרני ראם [
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 חידושי הלכות פרק אלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן ואגדות מהרש״א ג
 יח ע״נ

 שהוא ראש השלישים לג׳ אבות כו׳ כפרש״י ועוד אמרי׳ כפרק ע״ס כסעודה דלעחיד דג׳ האמח ימנעו מלכרך
׳ היה ו י כ נ צ ע י ה נ ו ד  ודוד יאמר לי נאה לברך כוי ע״ש והיינו שהוא ראש לג׳ אבות שהגדול מכרך. ואמר ע
׳ עי׳ פרש׳׳י בספר שמואל עדינו כשהיה עוסק במורה כורך ומקשר עצמו כתולעת ת בו ע ל ו ת ו כ מ צ ן ע ד ע  מ
 כמו מעדנומ כימה כוי ע״ש ובערוך סי׳ כשהיה עוסק במורה היה מעדן עצמו עד שימרכן בשרו כתולעת
 שתהא דעתו מיושבת עליו וכשהיה יוצא למלממה היה ממקשה כעץ כל מדה עושה בשעמ הצורך עכ״ל: על
. בקרא לא הוזכר חץ אבל משמע ליה בפעס אממ היינו במכה א׳ וזה א״א רק חץ ו ה ו י שהי ו ת כ ו א  ח׳ מ
 רק בחן שהולך מרחוק מאיש לאיש עד ח׳ מאוח איש שנעשו חללים וז״ש חלל לשון יחיד כאילו ח׳ מאוח איש
. משמע ליה הכי איכה ף ל ד א ח ף א ו ד ה — ב י ב א י ת כ ם ד י ת א ח על מ נ א ת ה מ  הוו איש אי. ואמר שהי
 ירדוף א׳ מישראל אלף מן האומוח ורש״י בחומש פי׳ בהיפך איכה ירדוף אחד מן האומוח אלף מישראל כשהן
 בבלות הוא ע״ס הספרי ואמר כאן דודאי זו הברכה דא׳ מישראל ירדוף אלף מהאומומ ודאי נחקיים בימי
 דוד וא״כ מאי רבותיה דמי מאות מלל שהרי לא נמקיים בו איכה ירדוף א׳ אלף וקאמר דודאי שהיה ראוי
 להסקיים בדוד וע״ז היה מחאנח ויצחה בח קול רק בדבר אוריה וגו׳ שהחטא של הריגח אוריה במלחמה גרם

 לו שלא הרג עוד ב׳ מאוח חלל במלחמה:

 דף יז בד״ה מ״ט לא קבלו דעבד כד׳ אלעאי כו׳ עכ״ל. כ״ה כפרש״י שלפנינו
 ואין להולמו לשני פירושים של השוס׳ ודו״ק: תום׳ בד״ה נידוי מי כו׳

 לאיםורא דמכין לאלתר כדאמר כההוא נברא דקאכל תמרי כוי. כצ״ל:
 ע״ב גמרא איבעי ליה לגלוחי ע״ש דאמר רב חסדא כוי. כצ״ל: בפרש״י אחר
 ד״ח חלכח כאבא שאול כוי צ״ל ד״ה שמותר לגלח בע״ש כו׳ ואח״כ ד״ה
 כשחל שביעי בו׳ ואח״כ ד״ה האי תנא בו׳: בד״ה סבר כיון בו׳ בל המשמרות שוים
 אבתי בו׳ בד״ה אע״ג בו׳ שלים עיקר משמרתו כוי. כצ״ל: תום׳ בד״ה ותנא דידן
 כו׳ מ״מ יגלה ע״ש כמו חל ז׳ שלו בע״ש ערב הרגל בו׳ עב״ל. אין זה מונן דהן
 מלחא גופא בחל ז׳ שלו בע״ש ערב הרגל היינו פלוגתייהו לרבנן על אנא שאול ואסרי לגלח
 ועול היאך יגלח היום בע״ש בששי מימי אבלו להא [אפי׳] אפשר בע״ש בז׳ מימי אבלו
 בערב הרגל לא יגלח לרבנן ונ״ל להגיה חל ז׳ שלו בע״ש והשבח חל בערב הרגל לשלו רבנן
 לגלח בע״ש שלו משום דאנוס הוא דלא יכול לגלח למחר ביום השבמ ומדרבנן נשמע לאבא
 שאול לה״נ הכא כיון לאנוס הוא ולא יוכל לגלח למחר ביום השבח ערב הרגל יגלח בע״ש
 בששי מימי אבלו ומילצו לאינו לומה להכא ללננן כיון לאנוס הוא איח להו מקצש היום
 ככולו משום ככול י״ט כיון שנשלם האבילוח קולס י״ט משא״כ לאבא שאול הבא שיש עליין
 אבילות בע״ש שהוא יוס הששי מימי אבלו ואסור לגלח אע״ג לאנוס הוא ולו״ק: בא״ד
 דהיבא אסרינן בו׳ מהאי דלא תני כוי. כצ״ל: בד״ה זאת אומרת כו׳ פשיטא דהא
 אפילו שאר מלאכות אסור בו׳ אלו דברים שאכל אסור בו׳ ולא קתני תכבוסת בו׳
 עכ״ל. לא ידענו מה תיקנו כזה להא קא תשיכ נמי כאלו לכריס שאכל אסור כהן מלאכה
 וא״כ תכבוסת נמי בכלל ועיין לקמן בתוס׳ עוד בזה אמאי לא קתני נמי תככוסמ ודו״ק:
 בא״ד א״נ תכבוםת מים קאמד עכ״ל. פצ״ל נ״ל ופי׳ דמדקתני כתכפוהו אבליו מככס
 כסותו במים למדנו לאבל אסור בתכבוסת מיס לתול אף בלא נמר ואהל ודו״ק: בד״ה

 ושמואל כו׳ ומקשי חתם תרת• למה לי כו׳ וי״ל בו׳. כצ״ל:
ו ר צ י ם ש ד ה א א ו . מפורש פרק אין דורשי!: אם ד י ב למלאך כו ר ה ה מ ו א דף T ע״א אם ד ״  ח
׳ גם נביא עמך ונו׳. נביא היינו ח״ח ת וגו ל ש ב ר בוי. מפורש ספ״ק לקידושין: שנאמר ו ב ג ת  מ
. בערוך גרס שם מהא ופי׳ שס מימה מימה בה שס י ה יהיה כו מ מ ׳ ש ו : מאי שמתא כ ט ק  שסרח מ
ד חרם בוי. כמה י ע תח ח חי ב ו י ת כ  מהא שס מימי דכמיב ובאה אל בימ הגנב עכ״ל: כשהיא נכנסת ד
 לשון חרס דכמיבי במורה ולא מיימי להו ומיימי האי קרא דיהושע ויש לכוין בזה משוס דלא שייך חרס בגוף
 העיר אלא באדם שהיו בתוכה וכמיב העיר לרמוז על אברי גוף האדס כמ״ש בקרא דכחיב עיר קטנה ואנשים
 בה מעט עיר זה הגוף ואנשים בה מעט הס אבריו של אדם דהיינו העיר שהיא כלל האברים הס חרס. ואמר
ר כמה רחם כחיבי ומייחי האי קרא לפי ענינו כי כשחל ונכנס ו כ ז ו רהס ת נ ו ר ב ב י ת כ ה ד א צ ו א י י ה ש  כ
 החרם על רמ״ח אברים הוא במדמ הדין וההיפך כשהיא יוצאה מן רמ״ח אברים במדת הרחמים וזהו ברוגז
 דהיינו כשגובר מדח הדין בחרס על רמ״ח אבריו רחם חזכור דהיינו תזכור מדת הרחמים על רמ״ח אברים:
. ר״ל דגם הגנובמא שאינו נראה מכלל האברים. מ״מ החרס י ה כו ד י א ואיהי ד ב ל כ ה ד י ת ב ו נ ג  שמתא א
. כי האדם דומה לכלי חרס שאין י א כו ד כ ה ב י ת ה ה א ו ל ק ׳ דאחלי ביה נורא ואכלחיה: ש  דידה עבדא ט
 לו תקנה כי שבירתו זו היא מיחמו וע״כ אמר אחחיה לפתיחא בכדא כאילו נחחו לאלמא ואחתיה בי קברי
ד כי האלף הוא כלל וסוף המספרים וטעם השופר  לרמוז ט שס יהיה שבירתו וקבורתו וקרי טה אלפא שסו
 לגבי שמתא כדמסיק ע״ש שנפרעין ממנו וטעם במ׳ יומין שהוא מספר יצירת האדם וקאמר מאי תברא מה
 טעם השברים לגבי השמחא וקאמר ע״ש חגרי בחי כוי וכ״מ שנחנו חכמיס עיניהם או מיתה או עוני דעוני

 כמיחה כמפורש במס׳ נדריס:

 דף pp בד״ה ובגנוסטרי בו׳ צפורניו מזו לחברתה כוי. כצ״ל: בא״ד דאפילו
 רבי יום׳ היה אוסר בגנוסטרי תוך ז׳ דומיא דמועד בו׳ עב״ל. מלשונם
 נלאה לבמועל פסיקא ליה הכי לרכי יוסי אוסר כגמסטלי ולא ידענא מהיכא ודו״ק:
 בד״ה אע׳׳ג דאית כוי. כך נ׳יל ובתוספתא מסופק בזה ונ׳׳ל דהכא משמע מדלא
 מפליג ונראה כו׳ התנא כהן ואבל אפילו לתנא דידן כו׳ מיהו בשחל ז׳ שלו בו׳
 לכבס ולרחוץ כל בו׳ עכ״ל. כצ״ל פי׳ ואפי׳ לתנא לילן דאוסר גילות ברגל כשתל ז׳
 שלו בעלכ הלגל היינו משוס לעליין לא כלו שלשים לאיסול גילות ללית ליה מקצת היום
 ככולו אבל בכיבוס מתיר ככה״ג ברגל דהא כלו ז׳ ימי איסור תכבוסת וק״ק ללבליהס
 למאי דמדמין כיבוס לרתיצה א״כ בתל נמי שלישי בערכ הרגל יהיה מותר ככיבוס ברגל

 בדאמרינן גבי רתיצה ודו״ק:
 ע״£ בפרש״י בד״ה שטרי ברורים כו׳ זה לזה. הס״ד ואמ״כ מ״ה גזרות כו׳ פסקי
 כו׳ כצ״ל: תום׳ בד״ה הספרים כו׳ וי״ג הספרים ומטפחת הסופגנין כו׳
 עכ״ל. אפשר לפי אותה גירסא יהיה פי׳ הספרים מלשון ספר תורה גם מלמ הסופגנין
 אפשר מלשון תלמ הסופגנין שמניתין אומן על המטפתת ט׳ וק״ל: בד״ה אין כותבין כו׳

 פי׳ בתום׳ כו׳ ול״נ דהא לא קתנ• כו׳ עב״ל. כצ״ל:
ם וגוי. יכתבו המוס׳ תימה ה ר ב ר א מ א י ר ו מ א נ ם ש י ת פ ש ה ל ת ו ד א דף יה ^״א ברית ב ״  ח
ג דברכוס לעולם אל יפחת אדם פ״  דלמא מלה טובה מרובה וה״ל לאחויי הא דאמרינן פ״ק דכחובוח ו
 פיו לשטן שנאמר ונו׳ עכ״ל. והנראה ליישב אח זה לההיא לאל יפחח פיו לשטן איירי כשהאומר כלל אח עצמו
 באותו פורענוח ורעה כלמוכחי העניניס להחס והטעם בו כמ״ש בע״י שלא יפן פחחון פה לשטן לקטרג
 ולומר הולאם בעל לין כמאה עלים למי ולא נשאר מקום למלח הרחמים להאריך אפיס כו׳ ע״ש וליכא ללמויי

 טז ע״א -
 מקרי כלאמרינן בפרק ח״ה בלמוח ליוקני חסחכל בליוקני עצמה אל חסמכל כוי ושם מפורש. ואמר
ה כי בנטילמ הנשמה נהפך למומו וצלמו וע״ש זה אמר הכחוב כי קללח אלהים י ת כ פ ם ה ה י ת ו נ ו ע ב  ו
 מלוי שנהפך דמוס דיוקנו של מעלה ויש רשעים שגס נשממס ורומס נמהפך לבהמה ע״י גלגול כמ״ש בזה

 בעלי המקובלים:

י בד״ה לא חל בו׳ יום. הס״ד ואת״כ מ״ה לא בעו רבנן בו׳ כצ״ל:  דף טז בפרש״
 ע״כ גמרא למר עוקבא בציפתא כוי. פי׳ מתצלת כההיא דפרק הנודר דלי ציפתא
 כו׳: שם מניפה חושלא. פי׳ שעורין שלא כקליפתס תושלא קרי ליה כדאימא פרק
י בד״ה ט״ט עבדת  יוס כפורים ואפשר שהיה מניפה הקליפה מן התושלא וק״ל: בפרש״

 הכי דשנית בשוק. הס״ד ואת״כ מ״ה ביומא דכלה דרשה כו׳ כצ״ל:
ן ליה כוי. נ מי מז א דבי דינא ו ה ו ל ן ש נ י ר ד ש מ א ו ת כ ו ן ד נ י ע ב ק א דף טז ע״א מגלן ד ״  ח
 ברא״ש ל״ג הכא ומזמינן ליה לדינא דלקמן ילפינן ליה מאידך קרא דכחיב ויאמר משה אל קרח גו׳
 ואפשר לקיים נוסחת גמרוח שלנו דמהאי קרא קמא ודאי נמי משמע הזמנה אלא דמשמע מיניה נמי שידור
 שליחוח וקטעוח דוכסא נמי משמע מיניה מסיפא דקרא שאמרו לא נעלה דהיינו לא נעלה לחרע טח דינך
ב לפני י ת כ  שקבעח לך מקום ב״ד דמצינו בו לשון עלייה ועלחה יבמשו השערה: לקמיה גברא ״בה ד
ב קראו שם פרעה גוי. עיין י ת כ א ד מנ י . עיין בזה בדברי הר״ן בשס הראב״ד: זימנא בתר ז י  ה׳ כו
ם ההם תנקר גוי. י ש נ א ב העיני ה י ת כ א בישא ד נ ש י ל י ב ז ח ת  ברש״י והר״ן פי׳ בע״א ע״ש: לא מ
 לפי פשוטו שעל עצמס אמרו כן וכחולה קללחו בחבירו כפרש״י בחומש לא משמע מיניה אפקרוחא ולא לישנא
 טשא והר״ן פי׳ העיני האנשים אמשה קאמר אלא שטנה הכחוב וכחיב ויחר למשה משמע דא״ל עכ״ל. ור״ל
: וא״ד כובבא הוה  שקללו את משה בניקור העין והכתוב כינה לכתוב האנשים ההם כאילו על אחרים אמרו
. פרש״י מזלא דסיסרא עכ״ל אולי שמצא כן במדרש וקאמר שהיה לו לבא לעזרת ה׳ גו׳ ע״ס מ״ש י  כו
: מאי הרדפה כו׳ מנדץ אותו בוי. והוא לשון רדיפה שרודפין אומו עד חרמה  שהמלאך רע יענה אמן
 עד שיציית דין ובערוך הביא בערך הרדף ואפשר שמפרש ליה מלשון הרלופני שהוא אילן שגלל עליו לבר מר
ך כוי. פרש״י רמז ד י ב : א״ל בר קפרא איני מ ן ועיין בר״ן  והיינו שכותטן עליו מרורות עד שיציית ד
 לו שאינו רוצה לראותו עכ״ל. ואין זה משמעו ויש לפרש דה״ק שאתה אומר ומה רבו אומר בדבר זה היאך
 אתה מכיר אותי בכך והרי אני איני מכירך: המוקי ירכיך גו׳ מה •רך בסתר אף דברי תורה כוי.

 לשון חמוקי פירשוהו מלשון סמר ודימה התורה לסתרו של ירך שהוא תמיד מכוסה:
ט חייא לשון גנאי כו׳ עכ״ל. . פרש״י עייא כך כינה שמו של ר י ץ כו ו ח א לך ב ר ו  ע״ב א״ל ע״א מ• ק
ן  ונראה דהיינו לשון גנאי לסי שרט חייא היה מגמגם בלשונו שהיה אומר ה׳ במקום ח׳ כדאמדנ
ט כשאמה מגיע אצל וחכימי לה׳ לא נמצא אמה מגדף וה״נ היה מגמגם בע׳ כדאמרינן שם  במגילה שא״ל ר
 שקורץ לא׳ ע׳ לפי שאלו אוחיומ הס קרוטס בלשון מאוחיוח אהח״ע ובדרך לגלוג היה קורא אומו עייא
 במקום חייא כפי גמגוס לשונו ואמר לו מי קורא לך בחוץ רמז לו שהיה לומד בחוץ כמ״ש חכמוח בחוץ חרונה:
ה תלתץ יומין בוי. ומוקי לה בנזיפה משיא. דש לדקדק דאכמי מקשי וכי נזיפוסיה י ש פ נ א ב ת ו פ י ז  נהג נ
א הוה טפי מנזיסומיה דהקב״ה דכמיב הלא מכלם שבעמ ימים כדמיימי מיניה לעיל דאין נזיפה פחומ  משי
 מז׳ ימים ומיניה נמי נילף דאין נזיפה יומר מז׳ ימים וי״ל דלכך קאמר בבריימא אע״פ שאין ראיה לדבר זכר
 כו׳ דראיה גמורה אינה דז׳ דהמס אינה אלא משוס צרעמ שהיה לה וה״ק קרא ואביה ירק גו׳ הלא מכלם
 שבעמ ימים משוס נזיפה ולא גרע צרעמ דידה ועי״ל דהמס משוס שלא ימעכבו ישראל עוד בשבילה כדכמיב
י וזה לא ראיתי קרי עליה ביצות ה׳ דרבי גוי. ר״ל זה השליח ת י א : א״ל זה ר ׳ ו  והעס לא נסע עד ג
 שראה אומו הלך בדרכו ופגע בו וא״ל מא וזה שלימ שני שלא ראה אומו לפי שלא הלך בדרכו ולא א״ל דלא
. הני ג׳ לשונומ כמשמעה מקרא משנה י  לימי: א״ל אם קרית לא שנית ואם שנית לא שלשת כו
 ומלמוד וכמאמר ישלש אדם שנומיו במקרא במשנה ובמלמוד ואמר אס שלשמ לא פירשו לך היינו שלא שמשמ
׳ שחורחו מכרזח עליו מבחוץ כו׳ וכן ימפרש כל הענין  ח״ח כל הצורך שיפרשו לך חכמוח בחוץ גו׳ כדרבא ט
 ברחובוח חחן קולה גו׳ שמכרזח עליו ברחובוח ובפחחי שערים גו׳ שיהיה שמו נודע בשערים כשס הגדולים:
. וה״ה דהמ״ל דההוא בחחלח נחינח החורה י ר גו׳ ההיא ביומי דבלה כו ת ס ב לא מראש ב י ת  והא כ
ה ק ד צ ך בו׳ מוקי לה ב י כ ר  בסיני איירי כדמוקמינן ליה בפ׳ ר׳ עקיבא ושם מפורש: האי חמוק* י
. דכתיב ברישיה דקרא מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב דהיינו נודבי צדקה ועושים גמ״ח: והוו י בגמ״ח כו  ו
. נראה דר״ל גס שבדינא היה שמואל יושב לפני מר עוקבא לפי י א בו ת פ י צ א ב ב ק ו ק׳ ליה למי ע י  הי
ג ציפתא  שהיה הוא נשיא מ״מ נהג מר עוקבא ענוות בעצמו נגד שמואל והוו חייקי ליה מקום בנמוכות ע״
דם קלופים . דהיינו שעו י י כו א ל ש ו ה ח פ י נ  דהיינו מתצלת שכל זה דרך שפלות עשה לגבי שמואל: וקא מ
. פרש״י אתה שאול שנולדת במזל שלו י ל והוא דוד כו ו א  והיחה מניפה קליפתן מתוכן: אלמלא אתה ש
ן בסוף פ״ב דמס׳ נ  והוא דוד שנולד במזל שלך עכ״ל. והוא דחוק לתלות מלכוח טח דוד במזל ועוד דהא אמד
 שבח אין מזל לישראל גס עי׳ על פי׳ הר״ן בזה בע״י שהוא דחוק ונראה לפרש ע״פ מ״ש טומא כמה לא
ד ״ ה סייעיה שאול באחד ועלמה לי דוד בשתים ולא עלמה לו יכו׳ ושס פירשנו ע ד מ  חלי ולא מרגיש גברא ד
ן להודוח על חטאיו ד סו  הבא לטהר מסייעין אותו מן השמים היינו דדוד נתן לבו לשוב בחשובה וקבל עליו י
 ובקש סליחה ממנו יח׳ ב״ה כמפורש בספר חהליס וכדלקמן שהקיס עולה של חשובה ומן השמים סייעוהו
ן על מעשה דאגג והשחא ה״ק הכא אלמלי ד סו  משא״כ שאול שלא מצינו בו שבקש סליחה ולא בקש לקבל י
 אחה שאול שלא שב בכל לבו ולא סייעיה מריה והוא דוד שהיה מקבל עליו לשוב בחשובה וסייעיה מריה אבדתי
י בוש בן ימיני ובי כוש ר ב ״ק: על ד דו  כמה דוד מפניו שהוא צדיק ממך שהוא באחד ואחה בשסים ו
. משמע ליה בפשיטומ דקאי אשאול דלא מציגו בכל עניני דוד שוס מעשה שהיה לו עם כוש אבל י ו  שמו ג
 מצינו רוב עניניו עס שאול שהיה בן ימיני. וקאמר מה כוש משונה בעורו אף שאול משונה במעשיו דכן מצינו
 דמדמה המעשים לעורו של כושי כמ״ש היהסוך כושי עורו גו׳ גס אתם תוכלו להיטיב גו׳ ר״ל דשאר צבעים
ת ו ד ו  אפשר להשחנוח משא״כ צבע השחור של עור הכושי שהוא במולדמו כך ולא משמנה: ביוצא בו על א
ט משמע ליה ללאו אשה אחרח היא מדכחיב האשה . ה י ה שמה כו ר ו פ א צ ל ה י ו ו ת כ י ש ו כ  האשה ה
ט עבד  הכושית בה׳ הידיעה דמשמע האשה הנזכרת כבר והיא צפורה שנזכרת כבר שהיא אשחו של משה וכן ג
 מלך הכושי בה׳ הידיעה דקאי אמלן שנזכר לפניו שהוא צדקיהו שהיה אז מלך ולא קאי אעבד הנזכר לפני
ה ולא יחיישב לפי זה הה׳ הידיעה דהכושי וקראה ד  פניו ובמדרש קאמר דקאי הכושי אעבד והוא ברוך בן נ
ט דבור מרים ואהרן כלומר שהימה ככושימ משונה במעשיה הטוטם ומשה היה פורש ממנה ואמרו  כושימ ג
 הרק אך במשה גו׳ וכן עבד מלך הכושי שדימה אמ צדקיהו באומו מעשה הטוב שהציל אמ ירמיהו מן הבור
 לכושי המשונה בעורו וכן הלא כבני כושיים אתם גו׳ לגט שאר אומות שזכר שם וםלשמיס מכסמור וארס מקיר
 קרא אמ ישראל כושיים שהם משונים במעשיהם הטוטם משאר אומות כמו שהכושי משונה בעורו משאר כל
ל ש ו ל בו׳ מי מ א ר ש י י ה ל : ה״ק אמר א ז . מפורש פ״ק דע״ י ה כו ב ו ש ה של ת ל ו  אדם: שהקים ע
י. לשון רש״י בספר שמואל ורבומינו פירשוהו אמר דוד אלהי ישראל לי דבר אלי דבר צור ישראל ק בו י ד  ב׳ צ
 ומושל באדס אני ומי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה והוא מבטלה עכ״ל. וסיסיה דהאי קרא יראת אלהים ויש
ד שמיס מוץ מיראת שמיס זו הגזירה י  לפרש עד״ז ומי מושל ט צדיק ע״י יראת אלהיס ע״ד שאמרו הכל נ
י. דלפי פשטיה מאלה שמות ד בו ו ו של ד י ת ו ר ו ב ת ג ו מ ה ש ל א  אינה טדי שמיס שהצדיק מושל בי: ה״ק ו
 הגבירים אשר היה לדיד מיסב אדלמטה דמשיב שמית אנשים הגבירים אשר היי לדוד אין מקים לכאן יישב
 בשבמ גו׳ וע״כ דרשו דכוליה קרא מוסב לדוד שהיה לו שם גבורה כשהיה יושב טשיבה כדרך הגבירים שלא
 היה יושב על כריס וכסמומ כראוי למלך וא״ל הקב״ה אמר שהשפלמ עצמך בשעה שעסקמ במורה כאילו אינך
 מלך ממכמוני מהא כמוני כו׳ כדלעיל שהצדיק מושל בי שאני גוזר גזירה כו׳ והיינו כמוני שאני מנטל בכל
 שאר הדברים גזירוח ומחשבומ שאר אדם כך אמה מהיה מבטל גזירמי כדלעיל הצדיק מושל ט כוי. ואמר
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 ד הידושי הלכות פרק אלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן ואגדות מהרש״א
 בד ע״כ

 דכא אמר כו׳ חדשות. הס״ל ואח״כ מ״ה והאמר רבא לעיל בכפיית בו׳ כצ״ל: תום׳
 בד״ח דאי לא תימא כו׳ ולהוכיח קריעח מכפיית כו׳ עכ״ל. פירוש להוכיח לקריעה
 מלחא יחילה הוה מלהוה סגי ליה ככפייח המטה ועכד מלחא יחירחא ושככ נמי ע״ג קרקע
 ולו״ק: בד״ה ואםור לקרות בו׳ שוץ כדקאמד בירושלמי כר: בד״ה משלישי ואילך

 ושלישי חשבינן מקצתו ככולו ומדרבנן דהא כו׳ עכ״ל. כצ״ל:
 ע״ב בפדש״י בד״ח חתם מודע כו׳ כל שלשח ימים בו׳ ובד״ח שיש גדול כו׳
 וזח שבא חוא כו׳ עכ״ל. כצ״ל: תום׳ בד״ח מכאן ואילך כו׳ מצינו למידין
 שחושב ט״ב כמו לאחר שלשח כו׳ עכ״ל. אין לאייחס מכוללח אלא לאבל מיום שלשה
 ואילך מומר לילך לבהכ״נ בט״ב וכ״ה בסיסקי מוס׳ אבל שיהיה ט״כ כמו לאחר שלשה
 אין כאן לאיה ויש ליישב בלוחק שבחוספוח הרב כחבו סחס שהאבל יבא לכהכ״נ בט״ב
 אפילו כיוס ראשון ואס כן כשיבא האבל בחשילה לכהכ״נ מיקלי שס כיח האכל ואי חשכינן
 ט״כ כלאחל שלשה שפיל יבואו גס שאל הקהל לבהכ״נ לאבל מיוס ג׳ ואילך הולך לכיס
 האבל אבל אי חשכינן להו כט״כ כמו קולס ג׳ אם כן הוה אסול להם לילך לבית האכל
 שהוא עחה ככהכ״נ ולו״ק: בד״ה מדבר עמו כו׳ וקשיא למאי דאמר כוי. כצ״ל:
 בד״ה אפי׳ בא ביום ז׳ כו׳ והא מקצת היום ככולו כו׳ ויש לומר כו׳ עכ״ל.
 פילוש ללבליהס למשמע בא ביום ז׳ ממש וא״כ חיחשכ הלילה כמקצח היום וככר כלה
 ימי אכלוחם וחלצו לי״ל כגון שלא עמלו עליין המנממיס ומש״ה לא כלה עליין אבלוחס
 למסחמא כיאח המנחמין הוא כיום ממש ויש נמי כפ״ק כו׳ לכרכח אכלים נמי מסחמא

 ביום וא״כ לא כלה האבלוח בלילה וק״ל:
 דף כב בד״ה הלך גדול כו׳ ולא ידענא מאי הוי דינא בגדול הבית שבא ממקום
 קרוב כו׳ עכ״ל. ואנא לא ילענא מאי מספקא ליה בגדול הביח שבא ממקום
 קרוב להא מלקאמל והוא שיש גלול הביח בביח מליוקא אבל אס היה הגלול בלרך מונה
 לעצמו כפרש״י גם סיום דבריהם שכחבו להואיל משוס המש הלך בו׳ אינו מובן רמה שייך
 דמשום המח הלך בבא מן הדרך ממקום קרוכ וצ״ע: בד״ה דאתי בגו כו׳ ונראה מתוך
 הי׳ג דאפילו לר״ש הוה הילוק בו׳ במקום רהוק שפירש הא בו׳ מונה עמהן ובסמוך
 פירש אפילו בו׳ עם הנשארים לרבנן כשבא גדול הבית תוך שלשה ימים ולר״ש
 אפילו ביום ז׳ וכך פירוש ד״י ז׳׳ל כו׳ יסיים עמהם ודוקא כשיש גדול עמהם כו׳
 לימנו בהדייכו כמו בגדול הבית בבית דבשאין גדול הבית כו׳ עצמו והוי דינא
 כרבנן עכ״ל. כצ״ל: בד״ה מהדריתו אפייכו כו׳ כגון שגדול המשפחה כאן שאלו

 שבאו מונין כו׳ עכ״ל. כצ״ל:
 ע"ב גמרא רשב״ג נשיא הוה וכ״ע מהייב׳ למיהלץ קשיא על כל בו׳. כצ״ל:
 בפרש״י בד״ה ויקרעם לשנים כו׳ בית הצואר קרע אהר עכ״ל. כצ״ל: תום׳
 בד״ה מעשה בגדול כו׳ נמנע ולא הלץ הא אמר מפני גדול כוי. כצ״ל: בא״ד קתני
 עלה ואין ראוי לחלק בו׳ עכ״ל. הוא מגומגם וכמס׳ שמחוח שלפנינו קחני אהא דקחני
 על אביו ואמו חולץ ואם אינן ראוין לחלוץ אף על אביו ואמו לא יחלוץ מעשה כו׳ ע״ש:
 בד״ה עד שיגערו בו׳ צא מעמנו ובשמחה נמי בו׳ וכד״ה ולשמהת בו׳ גבי זימון
 בשלשה וברכת זימון בג׳ וטובא כו׳ גבי בית כור אני מוכר לך בבית כור בו׳

 ובתום׳ פוסק כו׳ ובד״ה א׳ האיש כו׳ ובתום׳ הרב פוםק כוי. כצ״ל:
 דף כג בד״ה כל שלשים כו׳ בשמעתין כאביי דנפיק כו׳ ורבא דגפיק כו׳ דבבל

 חיח כו׳ ואץ נראח לו לדחות כל כוי. כצ״ל:
 ע״כ בד״ה יש אבילות כו׳ וקצת ק״ל תימח בשמעתין אביי כו׳ א״ל לא סבר
 ליה מר אין אבילות כו׳ עכ״ל. ר״ל דקשה דקארי ליה לאכיי מאי קארי ליה
 מעיקרא ולא סבר לה מר אין אבילוח בשבח הא מפרש ליה ר״י אבל דברים שכצנעא נוהג
 כלאמרינן פרק קמא דכחובוח וחירצו דשמא היה סבר בו׳ וק״ל: בד״ה מ״ד יש אבילות
 כו׳ ולא נהירא ופי׳ ר״ש כו׳ דנוהג אבילות בשאר •מים כו׳ לגמרי לא למנץ כוי
 דשבת אינו אלא למנין דלאבלות כו׳ [ולא] נהגא כו׳ וא״ב לפי פי׳ זה כו׳ כתיב
 ביה ברכה. הס״ל ואח״כ מ״ה ואינו אוכל בשר ואינו שותה יין נראה כוי שאינם
 אפורים משום אבילות אלא בו׳ ואין התלמוד אוםר לגלח ותניא במס׳ בו׳ כצ״ל:
 בד״ה ואץ מברכין בו׳ ומיהו אהא דקאמר בריש בו׳ למ״ד תוך ד׳ אמות בו׳ משמע

 דפליגי בשבת. כצ״ל:
 דף כד בפרש״י בד״ה לא שנו פריעת כו׳ ואפ בא להתעטף בצנעא בו׳
 עכ״ל. ק״ק לפילושו שפילש למיירי כצנעא להא ל׳ יוחנן מלא לשמעחין
 ואיהו איח ליה לקמן לבלים שבצנעא נוהג וא״כ כלאו מנעלים מוכיחים הא חייכ כעטיפת
 הראש בצנעא ולו״ק: תום׳ בד״ה ושמואל לטעמיה כו׳ דרב סבר כוי ומסתמא רב
 ושמואל כו׳ עב״ל. מדבריהם נראה דהכא גרסינן בשמעחין רב אמר אף פריעת כו׳
 ול״ג ורבנן אמרי אף כו׳ כמ״ש לפנינו וק״ל: בד״ה וכל קרע כו׳ מי שנזדמן לו
 חלוק כו׳ שמא דוקא כגון שקרע בבר כו׳ עכ״ל. חמוה הוא לפרש הכי דהא קמני
 כה מי שאין לו חלוק לקרוע ונזדמן כו׳ דמשמע שלא קרע כלל ככר וכמ״ש החוס׳ שם
 דמיירי כגון שהוא שאול כו׳ ואולי שגירסא אחרח הימה עוד להם שם וכן נראה מ״ש
 לקמן כל״ה כי חניא כו׳ רגרסינן ר׳ חניגא מי שאין לו אלא חלוק א׳ כו׳ עכ״ל. שלא
 נמצא כך ככל נוסחות שלפנינו ונלאה לכצ״ל בחוספוח לגלס ל׳ שננאל מי שאין לו כו׳

 ולו״ק: בה״ה חכי אר׳׳י כו׳ מספקא ליח כוי. כצ״ל:
 ע״כ בפרש״י בד״ה ברכת אכילים כו׳ בכתובות. הס״ל ואח״כ מ״ה תנהומי כו׳
 ובד״ה יום א׳ לפני כו׳ השוב כז׳ וזהו יום שלפני בו׳ כצ״ל: תום׳ בד״ה
 ברכת אבלים כו׳ בדברים. הס״ל ואח״כ מ״ה לעיל פי׳ בקונט׳ בו׳ קודם האבל
 ללבוש כו׳ משמע שרש״י היה כו׳ קודם אבלו ובתום׳ כו׳ דאביי כרבי ורבא כר׳
 אלעזר כו׳ כצ״ל וכל זה הליכול שייך כעמול שלפני זה ע״ ש: בד״ה ר׳ עקיבא כוי כי״ב

 יט ע״א
ד האומר ברעח פורעניוח או בטובת זולחו כדמוכח העני[ פנחס לשמואל ב ל  לההיא דהכא איירי בשגגה היוצא מ
 והטעם בו כאומרם ניבא ואינו יודע מה ניבא וכפרש״י בחומש ונשובה נחנבא שישובו שניהם עכ׳׳ל. והשחא
ה שנאמר ד האומר בשגגה: אמגושי הו ב ד  אי! סברא לחלק בי! מדה טובה למדה רעה בנבואה היוצאח מ
ן להורות . כפרש״י והזמר זה הכתוב במכת ערוב ולא קודס זה במכות דצ״ י  הנה הוא יוצא המימה כו
 שאף במכה כניס הקודמח אמרו החרטומים מ אצבע אלהים הוא אעפ״כ חיזק והקשה הוא לבבו ולא נמנע

: ׳ ו ג ד ו ו א  פרעה לצאמ המימה למר בשביל מכשפים ולמר לגדף לומר לי י
. ברפ״ק דסיטה ובסנהדרין פרק כ״ג י  ז$״ב בכל יום בת קול יוצאת ואומרת כת פלוני לפלוני כו
׳ וע״ש בחוס׳ ובחידושינו שם: שדה פלוני לפלוני  גרסינן מ׳ יוס קודם יצירח הולד בח קול יוצאח מ
. בע״י מפי׳ הר״ן שדה פלוני לפלוני כוי. פי׳ פסקת הנדוניא שאדם פוסק את בתו הכל נגזר קורס יצירח י  כו
 הולד עכ״ל. והל׳ דחוק ובשס החוס׳ דמ׳ יום קודס יצירת הולד ביוס הריון ואפשר שהיה המלאך לילה ומביאו
 לפני הקב״ה ושואל טסה זו מה חהא עליה עשיר או עני וזה מה שיש בגירסח הספדם שדה פלוני לפלוני
ן עליו עשיר או עני כי׳ עכ״ל. וקשה לפי׳ זה דא״כ אמאי הזכיר כאן הכרזח עני או עשיר טפי מהכרזח י  שמכדז
ן פרק כל היד וי״ל דאהנהו דנקט הכא ן כדאמדנ ו  חכם או טפש גביר או חלש שהוא נגזר גס כן ביום הד
 בת פלוני ובית ושדה כרוז הבמ קול יוצא משא״כ בהנך דהמס גס שהוא נגזר מכל מקום אין הבח קול יוצא:
ם כי האי דרבא בו׳. פרש״י בגמרא שלפנינו אינו מובן לי שבתתלה י מ ה ר ו אהד ב נ מ ד ק  אלא שמא י
 קא״ל רבא אס לא חזייא לן א״א לשנות הגזרה ושוב כשהתפלל שימות הוא או היא שלא יראה בצער שתנשא
 לאחר ומ״ה יארס שלא יקדמנו אחר ברחמים שתמוח היא ולפי זה מאי קא״ל לא אמינא לן דלא חיבעי עלה
 דמלמא דהא מלחא אחדתא היא דבתתלה א״ל שלא יבקש דבר שא״א לו לשבות ולא יועיל בקשחו אבל הכא
 בבקשה זו אפשר שיועיל לו שממית היא ולא יצער עצמו כשחנשא לאחר וראיה מר׳ ראובן בר אצטרובלי שאמר
 מה׳ אשה לאיש כו׳ לא משמע כן ולשון שמא יקדמנו אמר לא משמע שממומ היא אלא שאמר ישאנה ובפי׳
. היינו י  ע״י יש פי׳ אמר גס כמב שס פי׳ אמר בשם הר״ן והוא נכון ע״ש: ויאמרו מה׳ יצא הדבר כו
 בגזירמ שמיס כבר בשעמ יצירה ולא נימא להו לפרש כפשטיה מה׳ יצא הדבר כפי דברך שזימנה לך כפרש״י
ן סרק ג״ה כל נימוש שאינו כאליעזר כו׳ לא ה״ל לחלות הדבר כי יצא מה׳  בחומש כיון מימוש היה כדאמדנ
י. והיינו נמי בגזירמ שמיס מצירה וקרא דקאמר מ תואנה ׳ מה׳ הוא בו ״ק: ואביו ואמו לא ידעו כ דו  ו
ן נחלת הו : דכתיב בית ו ׳ ו  הוא מבקש מפלשמים כל זה בגזירמ שמיס היה כדי שע״י אשה זו מואנה הוא ג
 אבות ומה׳ אשה גוי. ויש לדקדק לפי הדרש הזה בהאי בימ והון נמלמ אבומ ומה׳ אשה גו׳ דמשמע האשה
 לאיש נגזרה מיום היצירה אבל בימ והון אינו נגזר מן היצירה אלא נמלמ אבומ וקשה דהא בימ והון נמי נגזר
ן פרק כל היד ודומק למרץ הכא אקרא  מהיצירה שהמלאך שואל טפה זו מה מהא עליה עשיר או עני כדאמדנ
 דעל אשה הבמ קול יוצא ולא על בימ והון דבקרא לא משמע כן וי״ל אשה משכלמ היא לעולם מה׳ בגזרה
 מעמ היצירה אבל בימ והון לפעמים אינו בא מגזירומ היצירה שלו אלא בגזירמ אביו שממ בגדרמ שמיס עכשיו:
ד בלבו בוי. גם שאין האדם יודע מה שבלב מכירו ה ד י ואם לא עשה מקצתו ה ו  אץ אדם נהשד כ
. דלגבי י ן שהרהר בלבו: מלמד שב״א קינא לאשתו ממשה כו  מ״מ הקב״ה מזמין לו שיהיה נמשד מו
 אהרן מפורש הקנאה כמשמעו כמ״ש בעדח קרח כמ״ש בענין ואהרן מה הוא כי מלינו עליו אבל לגדולמ
 משה לא קנאו בו וכמ״ש אס לקממ מלכוח לא היה לך ליחן לאחיך הכהונה וע״כ דרשוהו לגבי משה שכ״א
 קינא לאשתו ממשה דהיינו כשבא משה למחנה עד שנטה אהלו מחוץ למחנה ודבר זה מפורש יומר בפרק מלק
. ולא ניחא ליה לאוקמא דעבירה גופה שנחשד עליה י ה בי כו ן ולא הו י ד ש  ובפ״ק דב״ק ע״ש: לדידי ח

 לא היה בו אבל הרהור היה בו דא״כ מאי רבוחיה וק״ל:

 דף יט בפרש״י בד״ה מערים כו׳ ימות החג. הס״ל ואח״כ מ״ה כדי בו׳ כצ״ל:
 בד״ה שמונח ימים כו׳ לאלתר בתכבוםת בגיחוץ כו׳ עכ״ל. נ״ל בחככוסח
 טעוח הוא לאינו מגזילמ שלשים אלא מגזילח שבעה ועול נלאה ליש לקיימו לכצ״ל בחכבוסח
 גיהוץ כו׳ ול״ל חככוסח של גיהוץ גם לפליכ״א לקמן לגלס שלשים לכיבוס וחספולח נמי
 יש לקיימו וק״ל: תום׳ בד״ה ר׳ יהודה כו׳ ובתוספות פירשו כוי. כצ״ל: בד״ה ר׳
 יוסי כו׳ והשתא מתני׳ אתיא כר׳ מאיר ויש כו׳ עב״ל. אין דבריהם מוכנים לי ליומר
 נראה דהשמא מחני׳ אחיא כר׳ יוסי דאינו מחיר אלא כדי פרנסחו דהיינו באין לו מה יאכל
 ודקחני במחני׳ אין כוחבין ספרים חפילין איירי כיש לו מה יאכל וכמו שכחכו לקמן כשם
 הר״ר יונה אכל כר׳ מאיר לא מצי אחיא דהא קמני כריש מלחא דר׳ מאיר כוחב אדם פפילין
 ומזוזומ לעצמו וחנא קמא דמחני׳ ליח ליה הכי מדפליג ר׳ יהודה במחני׳ וקאמר כוחב אדם
 מפילין ומזוזומ לעצמו וק״ל: בא״ד ויש מפרשים דכדי כו׳ דאין לו מה יאכל אלא
 כדי פרנסתו חיינו בחרווחה שדי דהואיל כו׳ ומתניתץ פירשו בתום׳ הרב בו׳ עכ״ל.
 כצ״ל נראה לי ורצה לומר דלפי זה שרי לר׳ יוסי אף ביש לו מה יאכל וא״כ מחני׳ פליגא
 אכולהו שריוחא דהני חנאי דכרייחא וק״ל: בא״ד והר״ר יונח פירש דאתיא כתנא קמא
 וה׳׳פ בו׳ או כדי להניהם עכ״ל. כחנא קמא היינו ריש מילחא דר׳ מאיר דלא אסרה
 מחני׳ לכחוכ אפילו לעצמו אלא כלי להניחם אחל המועל אכל להניחם כמועד שרי לעצמו
 או כטוכה אפילו לאחדם כל׳ מאיל ובמחניחין לפליג ל׳ יוסי היינו למחיל לכחוב לעצמו
 אפי׳ להניחם אחר המועד והיינו כרב דאמר הכי בירושלמי כמ״ש החוספוח לקמן ולו״ק:
 בד״ה שאם לא גילה כו׳ מכל מקום פי׳ אמת כו׳ עכ״ל. נראה לי דמן מ״מ כו׳ עד

 סוף דימר הוא מיוחר וק״ל:
י בד״ה ויום שבעה בו׳ שמיני. הס״ד ואח״כ מ״ה ביום שעמדו כו׳  ע״כ בפרש״
 כצ״ל: תום׳ בד״ה שאסור ברחיצה כו׳ ובז׳ לרבנן ובז׳ לאבא שאול כו׳
 עכ״ל. קצמ קשה מאי קשיא להו מבשביעי ללמן ללא אמלינן ללידהו מקצח היום ככולו
 אלא בשחל שמיני שלו להיוח בשבח עלב הלגל והיינו משוס שנשלם האבילוח קולם יום טוב
 כמו שכחכו החוס׳ לעיל מה שאין כן בשלישי חלע להא בששל שביעי שלו נעלב הלגל ליש
 להו מקצח היוס ככולו ועיין בלא״ש ולו״ק: בא״ד חמיר טפי בה״ג מפרש ה״ה כו׳
 היינו מבערב בערב יום טוב כו׳ ודקאמר הכל בו׳. כצ״ל: בד״ה קברו ברגל כו׳

 דלא תפשוט חבל. הס״ל ואח״כ מ״ה דלא נהגא מצות ז׳ בו׳ כצ״ל:
 דף כ בד״ה שלשח ימים כו׳ פירשו בתוספות דח״ח כוי ובד״ח כל מקום כו׳
 איידי ביחיד מיקל נקיט הכי וכל כו׳ ובד״ה אייבו קיים כוי דמשמע אמו

 של ר׳ חייא ועוד כוי. כצ״ל:
 ע״כ בפרש״י בד״ה כל שמתאבל בו׳ כלומר מתאבל עם אביו כשהוא בו׳. כצ״ל:
 תום׳ בד״ח קורע או כו׳ דלא מציגו לד׳ חייא שקרע בו׳ ובד״ה על אבי
 אביו ועל בן בנו פירוש בו׳ ובד״ח באפח בו׳ פירשו בתוספות בו׳ וכולן כל זמן

 כוי. כצ״ל:
 דף כא בפרש״י בד״ח ואם באו כו׳ אמרי בשני ימים הראשונים כו׳ ובד״ח
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 חידושי הלכות פרק אלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן ואגדות מהרש״א ה
 ־ כח ע״ב

 משום כבוד אביו ולא מן חדין וחוי באיחוי בו/ כצ״ל: תום׳ בד״ח אמר רב נחמן
 בו׳ והר״י חקשה בתוספות מאי כו׳ מכל מקום אם קרע טפי כו׳ עכ״ל. כצ״ל
 ורצונם שהקשה אלישנא לתוספות לפירוש רש״י וכשב לפרש משום לשיעור קריעה על
 אביו ואמו על שיגלה לבו כלאמלינן וסכילא ליה נמי לשיעול הקליעות על טכורו אי נמי
 לעל שיגלה לבו לאו היינו שיעולה לעל לבו לקאמל והשתא שפיל קאמל שאין קליעת
 קרוביו שייך באותו תוספת שהנימ ולא קלע משיעולא לעל שיגלה לב על שיעולא לעל
 טבורו או על לבו ושוב כתבו ליושל נלאה לי לפלש לסבילא ליה במאן ראמר על לבו
 והיינו לשיעולה על שיגלה אלא להט קאמל שאם אילע שלא קלע על אביו על לבו אין
 כאן תוספת לקרוע על קרוביו כיון להיה ההוא תוספת לאוי לקלוע על אביו וכתבו שיש
 ליישב פילוש אפי׳ למ״ל על טבולו להוא נמי ראוי לקורעו על אביו למצוה מן המוכתר

 וא״כ אין כאן תוספת לקרוע על קרוביו ולו״ק:
ץ כוי. ומשמעו חכם ורב כמ״ש פ׳ י״נ ב י ת ר ן לישראל בצלותי מ  ח״א דף כו ז$״א דטב להו
. י ן כו י ק הענ י ס פ  מי שיש לו חולה בביחו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים למפלתו נשמעמ: על ה
 ק״ק על עם ה׳ ועל ביח ישראל מאי על הפסיק העיון איכא הכא רהיינו עס ה׳ והיינו ביח ישראל: ברכת
ם. מפרש״י בספר ישעיה על ששמעו גירופי השם והיא כמו ברכמ י ד  השם מנלן דכתיב כו׳ קרוע׳ בג
. ר״ל אמאי לא חשש לשורפה על אחר שקרא ג׳ רלחוח ׳ ת וארבעה בו ו ת ל ש ד ל  השם עכ״ל: מאי ש
 וארבעה וקאמר ללא היה מש על כל הפורעניומ שזכר בל׳ ללחומ להיינו בל׳ פסוקים הקולמיס על שהמחיל
 לקרוא לו פסוק חמישי היו צריה לראש שהנכרים יהיו ראש ולא אמה כפרש״י ושא״ל מאן אמרה ט ה׳ הוגה
 על רוב פשעיה כוי נראה שמפרש טעם אחר על שלא חש על אתר שהתחיל פסוק חמישי משום לבו מפרש
 כי ה׳ הוגה על רוב כו׳ ולא נזכר שוס אזכרה באיכה מקורס זה והוא נתכוין לקרר האזכרוח שבהן לשורפן
 ואע״ג לולאי הא לקרעיה בתער הסופר משמע כל המגילה כמ״ש החוס׳ מ״מ משמע ליה נמי לקלר האזכרומ
 מללא היה חושש לשורפה ער אחר פסוק ר׳ שאין בהם שוס אזכרה ער פסוק ה׳ שיש בו אזכרה כי ה׳ הוגה
. להיינו ׳ מנחה בו ם ו י ד : ערי יהודה מגלן דבתיב ויבאו אנשים משכם בו׳ קרועי בג ׳ ו  על לוב ג
 כשיצאו מטתם לא היו יולעיס בתורבן הטת ובדרך שמעו וקרעו בגליהם על שראו בלרך עלי יהולה בחורבנן
ש חלמולא ערי יהירה בחורבנן ולא ערי ישראל משוס להתנא לילן לאחר ק  וקרוב לזה פרש״י שם ונראה הא מ
 חורבן טח שני איילי ולא היו ירועין רק ערי יהולה ללא עלו מבבל בבנין טח שני רק שבט יהולה וקצח מבנימין

 וי׳ שבטים שגלו לחלח וחבור לא עלו:

 דף כז גמרא וכיון שנסתם הגולל אמר להם ר׳ יהושע כפו מטותיכפ אמרו
 לו בבר בפינו כוי. כצ״ל נראה לי ובמסכמ שמתות שלפנינו איתא הגירסא
 כע״א ע״ש: שם הלכה כרבן שמעון בן גמליאל ואמר ר׳ יעקב בר אהא כוי.
 כצ״ל: בפרש״י בד״ה על גבה כו׳ על העץ. הס״ל ואח״כ מ״ה נקליטי כו׳ כצ״ל:
 תום׳ בד״ה אם יכול כוי והר״ר יוסף פירש בו׳ לא ידענא אי בעי למימר כו׳
 כפירש בקונט׳ ור״ל דשמא שרי כוי. כצ״ל: בד״ה מן המנהה כו׳ דמקודם לכן
 אינו יושב עליה כו׳ עכ״ל. לא ילענא מה מספקא ליה לענין ישיכה הא מסיק לאינו
 יושכ עליה על שתתשך ולא הוזכל מן המנתה אלא לענין זקיפה ולו״ק: בד״ה ואין
 מוליכין כו׳ דאמתניתין קאי כו׳ עכ״ל. זו היא ההוכתה ללא היה כתוב בספלו לאס
 לא כן מאי מספקא ליה הא שפיל קאי אממני׳ לאין מוליטן כו׳ למתנייא לאתל התקנה

 שנתקן להוליך בסלים וק״ל:
 ע״כ בד״ה בכליבה גרס כו׳ וגרס בשני כפי״ן לנידסת כו׳ ובד״ה אבל לא
 מטפחות כו׳ צער וצ״ל דמשומ שיר קתני כו׳ וא״ב ויספוק את כפיו

 בו׳. בצ״ל:
ה ושינה ר י ב : עכר ע ״נ . מפורש סרק י י ם כו י  ח״א דף כז ?ן״כ בכו בכה להולך בו׳ בלא בנ
ו בוי. כהאי לישנא גופיה אמרו לגט י ת ו כ ד ן י ח לו בי נ ו ב מ ר . מפורש פרק י״ה: באילו ח י  בו

. פי׳ בחוספת על שניס עשר י רש: מכאן ואילך באילו עובדת בשוק כו  ליין בם׳׳ק לסנהדרין ישם מפו

 חלש והכי איחא טרושלמי כו׳ עכ״ל. אבל י״ב חלש לא נזכר בתלמולנו הכא ולולא לבדהס נראה לעל שלשים

ד ג׳ וזי ול׳ הוזכרו לעיל בסמוך ואינו סומר לברי הירושלמי לאיירי ה״נ ברופפמ: עו  קאמר. וכל הני שי

 דף D־J גמרא מאן חשיב מאן םפץ מאן כוי. כ״ה כערוך וק״ל: תום׳ בד״ה
 מיתת אחרן כו׳ וכן פי׳ בקונט׳ ואין לפרש מיתת בני אחרן לבגדי
 קודש ילבש לפי בו׳. כצ״ל: בד״ה ומיתח בידי בו׳ ולא ס׳ בכלל וזחו שזרעו נכרת
 כו׳ עכ״ל. ל״ל דזהו שזרעו נכרמ נמי מקרי כרת וק״ל: בד״ה מאן רקיע כו׳ ונעלות

 בלות ומטולאות תרגום כוי. כצ״ל:
 ע״ב בד״ה בלע המות כו׳ משום דמ״ק הוא סוף סדר מועד כו׳ עכ״ל. והרמכ״ס
 כתב למסכת תגיגה הוא סוף סלל מועל וע״ש: בא״ד אצל פורענות [דיבמות]
 דםמכינן פורענותא כו׳ עכ״ל. כצ״ל ונתמתא לנממתא ככלי נסכי הכא אלא שגילת לישנא

כ ועשו כן כלי לסיים מתמה וק״ל: ״ כ  לתלמולא כפ״ק ל
. מה שיש ללקלק בזה עיין בספ״ק רב״ב: מה פדה י  ח״א דף כח ?ן״א אתיא שם שם ממשה כו
׳ במלרש כי׳ ע״ש והוא למוק כלאמד ׳ במיס׳ מכפרמ על מעשה עגל י . פי י ת כו ר פ כ ה מ מ ו ד  א
פ אומו מדרש ונראה אע״ג דמוכמ בכמה דוכמין לפרה קלשי בלק הטמ היא מ״מ חטאמ קרייה  שנמכוין ע״
 רחמנא גם שהיא נקמימ ממרוממ הלשכה כמו שאר קרבנומ וכמ״ש המוס׳ בפרק מרובה לפי שצדכין לה
ן ר ה ה מיתת א ב מ פ  כהניס העובליס קרבנומ חשיב צורן קרבן כו׳ ואפי׳ בלא לב ב״ל כוי ע״ש: למה נ
י גו׳ ואהרן יאסף ומח ופי׳ הקונטרס ובגלי ד ג ה. פירשי בחיס׳ לכחיב ייפשט אח אהרן אח ב נ י כהו ד ג ב  ל
 קודש ילבשו לסי שאינו סמוך כ״כ עב״ל. פי׳ הקונטרס לא מצאמיו ואין זה מקרא בשיס מקים יעיין מה
ו תרי בו׳. האי קרא גט משה כחיב ב ר ד ק ו ימיך גו׳ הן ה ב ר א הן ק ר  שכתבנו במילושי הלכומ: מאי ק
 ולא מלה מקולס ה׳ ימים ובנשיקה ממ שהיא מיממ פמאום כללקמן אלא לילסינן מיניה רמז לשאר בני אלם:
. וכמבו המוס׳ בירושלמי מאל מכדמו וגו׳ ועול ימי שנומינו שבעים י ת נ״ב כו ר ם זו מיתת ב י ש מ ח  מת ב
 שנה וגו׳ לל כ׳ ללא מיענש עליהן נשמיירו נ׳ ומימה להא בשמעשין נ׳ משנולל קאמר כו׳ עכ״ל. ונראה ליישב
ן למח בממשיס הרי נכלמו לו ימים ומשנים כ׳ שהס בשנומ טו  לה״ק שבעים שנין לל עשרים ללא מיענש כו׳ ו
דס וני שנים אלו הס כלמיון עו ס שנים שהם ימי הנ ד ש  הנעורים והוא מבואר לפי שיש לארם נ׳ שנים אחר ע
דס הס ימי ספירה יחשבין של ארס על מעשיו ישנת הנ׳ שהוא עי ט שנים יהס אחר כ׳ שני הנ  היובל שהם מ״
 שנח שטעית של אלם הוא תכליחו של אלם למיון היובל שישוב אל אחוזתו יער״ז אמר נ״ב זי מיחח שמואל
ן שעברו רוב שנוחיו של אלס  הרממי הוא למעלתו וע״ס מ״ש ביומא שאמרה חנה רגלי חסידיו ישמור טו
 (3לא חטא) שוב אינו חוטא שניבאה כן על בנה שמואל שמח לנ״ב שנים שאז לו רוב שנותיו שאחר שני הנעורים
ד נ״ב עס שני הנעורים שהם דס לב׳ חלקים ממ״ט הס ל״ב ה עו ט שנים שאחר ימי הנ  שהם ב׳ חלקים ממ״

 בה ע״א
 הדשים ובמסכת שמחות נ״ל דגרסינן בן ג׳ שנים יוצא במטה ר׳ עקיבא כו׳ פירש
 דלא בעי ג׳ כו׳ עכ״ל. כצ״ל לסי גילסא שלפנינו הוא לתוק מאי פליג ר׳ עקיכא את״ק
 לח״ק חולה הלבל מ״ב חולש ולל׳ עקיבא תולה ככן שנה אכל לגילסמ מס׳ שמחות אמי
 שפיל לפליג ל׳ עקיבא את״ק ולא בעי ג׳ שנים ולו״ק: בד״ה דר״א אמר כו׳ ובין ר״ה
 ליוכ״פ ז׳ נקט ליה בתר יוכ׳׳פ שני ימים ומגלה כו׳ מיהו אין נראה כו׳ היכא דנהג
 כו׳ זה שלא נהג כו׳ לא אמרינן בו׳ דדוקא כהני אומרים כוי. כצ״ל: בד״ה אלא

 קרוביו בו׳ בתר מועדא לעבדי ליה כו׳ כגון בדגל ולקמן בו׳. כצ״ל:
 ח״א דף כד ןן״א אזל גברא דהוה מםתפינא מיניה בו׳. פרש״י בקושיות עכ״ל. וטפי נראה

 לפרש בפשיטומ שהיה מ״ש גמור שהיה לו לירא ממנו כמ״ש אמ ה׳ אלהין מירא לרבות ח״ח:

 דף כה בד״ה ור׳ הייא כו׳ בא והכי משמע כו׳ משמע דזקפיה רבי כוי. כצ״ל:
ב בד״ה ועל רבו בו׳ קריעה דאין מתאהה וכן בו׳. כצ״ל וכ״ה בתוספות שס  ע

 ולו״ק: בא״ד דמעשה רב דשמואל עביד כוי. כצ״ל:
 ח״א דף כה ן$״א שכל הבוכה על אדם כשר מוחלץ לו בו׳. מפורש בפרק האורג: למה
 זה דומה לם״ת כוי. פרש״י למורה קרויה נר שנאמר כי נר מצוה ומורה אור ונשמה כו׳ עכ״ל.
 מקרא למיימי המורה גופה קרויה אור אבל ר״ל לומה לס״מ היינו המצומ שכמוטס בס״מ שע״י הנשמה
 מקיים אומם האלם באברי הגוף: סבר לאתוכי ס״ת אפוריא כוי. פרש״י לומר קיים זה מה שכמוב בזה
ט חזקיהו שעשו לו כן וע״ש במוס׳ משוס למזקיהו גלול טומר היה במורה ן בפ״ק לב״ק ג נ  עכ״ל. להט אמד
 ובמעשים טוטם וענינו כמ״ש ט המ״מ למיון הס״מ הגוף לגדל הס״מ ואומיומ פורמומ לנשמה וכיון שמח
ן לבמייו שהיה הנשמה בו לא ס״ל לישב לגבה השמא שהנשמה יצאה מן טו  הח״ח הנשמה פורחח מן הגוף ו
ן גגומ במקום שאין מזוזומ להד כמו לועג לרש: שגאמר וירכיבו את ר  הגוף מכ״ש וענין דלא לשלשול, ד
. משמע ליה דהיינו אומה עגלה מדשה הנזכרמ כבר ששגרוהו פלשמיס ולכן י ן ה׳ על עגלה חדשה כו ו ד  א
 לא הזכיר שהיו נמי פרומ עלומ אשר לא עלה עליהם עול אלא שלא בא כאן להזטר רק עגלה חדשה ששגרוהו
 פלשחיס מטעם דקאמר דאין לפורקו מעגלה זו לעגלה אחרח ואע״ג דזה שהרכיבו דוד על עגלה טעוח היה
ן פרק א״נ והיה לו לישא אח הארון בכחף מ״מ למדנו מיניה לפי טעוחו שנשאו בעגלה ששגרו ו כדאמדנ  טד
 פלשחים משום דאין לפרקו מעגלה לעגלה: מה היה שהיה בבר בו׳. כפי׳ שני שפרש״י איחא במלרש
 ילקוט בענין זה ומפיק ליה מלשון הכפול היה היה דבר גו׳ היה שנדבר עמו בארץ והיה שנדבר עמו שח״ל:
 הוינא בר תמני סדי שנין ולא חזי לי קרי בוי. דהיינו שהיה בר ח״י שנין שהוא שיעור שנים לישא
: ן טומא ואני לא נשאתי אשה אז ולמדחי בטהרה ולא ראיחי קרי  אשה כלי שילמוד מורה בטהרה כדאמדנ
ד נראומ מבמוץ בקשר ן שיהיו אומיומ ש ד צ י. עיין פרש״י והוסיף בספר יוחסין ד  יומא חד איתהפכא בו
 של מפילץ ע״כ וענין מ׳ יום להמענומ לפי שהמפילין הם כמר החורה כמ״ש זה בפ׳ האומר ע״ש והחורה

. עי׳ פי׳ זה בספר יוחסין: י  נימנית למ׳ יום: הוי גני יהודה כוי קם בהדיה עמודא כו
. ע״פ מ״ש במנמומ אי בר אבהן ובר אוריין יאי אי בר י ב הוגא כו ד ר ה ב ב ר ן״ב אמר דינא הוא ד  ן
 אוריין יאי ואי בר אבהן ולא בר אוריין אישא מיכליה וה״נ רבה בר רב הונא היה מפורסם בר אבהן ובר
 אוריין שהיה אטו לראש בבבל אב לרב המנונא מפורסם בר אוריין ולא נמצא בר אבהן וע״כ כי מטו אגישרא
ד יקרא להדדי ואף גמיממן היה מבגד כ״א מטרו בכבוד המורה שהיה להם דבר אוריין הוא עיקר ב  הוו ע
א הוא לצרף שרבה בר רב הונא גם בר אבהן ובזה זלזל בכבוד מורה של רב המנונא נ  אבל זה הטייעא אמר כי ד
ן ופחח הינוקא ע״פ מ״ש הטייעא שילן רבה בר רב הונא קודם גזע ישישים עלה מבבל שהוא  ונענש על כ
 רב הונא יעמו ספר מלחמומ שהוא רב המנונא וע״י קאח וקיפוד רמז על הישמעאלים שבאו לשס לראות
 בהספדס ונדמו לקאח וקפוד שהם עופוח טמאים כמ״ש לא לחנם הלן זרזיר אצל עורב הוכפלו לראוח בשוד
 ושבר הבא לדור במיממ ב׳ הצדיקים ואמר שקצף על עולמו ועין הדור הוא סיבמ מיחחס וז״ש בי חמס ממנו
ד מלאן הקצף ומשמימ והוא אינו מבמין טן צדיק לרשע. ואמר  נפשומ שהצדק לא ממ בעונו רק שטמן ט
 שגם המלאך שמח ויוצא לקראתו כיוצא לקראת כלה חדשה כמ״ש פרק הנושא שהמלאך יוצא
 לקראמו לומר לו שלום ואמר דגם נשממו היא טהורה ונקיה ורוכב ערבומ ששם מממ כסא הכבוד נפשומ
. כלל ישראל י  הצדיקים צרורומ בצרור המייס שס ושממ בבא אליו נפש הצדק נקי: תמרים הגיעו ראש כו
 נמשלו לחמר שאין לו אלא לב א׳ כדאמר במדרשוח האבדס יניעו ראש בחטאם ואמר על צדק כממר כמ״ש
י ו  בסמוך ולא לאטלה כי הצדק ישאר בהשארמ הנפש לעוה״ב וכממר יפרח לעוה״ב: אם בארזים נפלה כ
. הפליג בהרבה למיונומ על רב אשי כי היה בו מורה וגמלה י  לויתן בחבח בו׳ בנחל שוטף נפלה כו
 במקום אמד כדאמרינן פל״מ גס שמיה הרבה שטם: חליש דעתיה. כפרש״י להאי מרמה ליה לשלהבמ
 והאי לאבידה עכ״ל. ר״ל שיכלה כשלהבמ ושיהיה אבידה ואינו כן כי הצדיק יש לו השארומ הנפש לעוה״ב והא
 דכתיב הצדק אבד היינו לדורו אבל לאטדה משמע שהוא גופיה דבר הנאבד ונענשו דאמהפכו כרעייהו שלא
ם על השארומ הנפש להקים לאמיו שם כידוע לבעלי ד ו  יהו ראויים לחלוץ כדמסיק כי הייבום והחליצה מ
ן חפלה על ר ן הספד קא״ל אלא ד ר . נראה ללאו ל י  הקבלה: בא רוב שלישית כמים זכור ורחם כו
 שבא רבא במקום סכנה טמי שלקל ואמר בא רוב שלישימ היינו רוב ישראל שנקראו שלישיח לכחיב טוס ההוא
ן כאשה מבעלה להיינו ד מ א  יהיה ישראל שלישיה למצרים והיה ממפלל זכור ורמס להצילנו וגס ט תעינו מ
. י״ל י  כסוטה אל מזנימנו באומ מי מרה כסוטה: שמחה לתוגה נהפכה ששון וינון נדבקו בעת כו
ט של הפכיים שהיה זה הילל בן זכר שהיי בו שלש שמחוח האחל טוס הלילה ושוב לח׳ במילמו ק  שלש עניניס מ
ו וכן היה האטלוש טוס המישה שהוא יום המר ושוב ז׳ ימי אטלומ ושוב ל׳ יום: כיוס נ  ושוב ביום ל׳ בפדו
. כמו שטאח השמש שלא בזמנה אין זה חסרון לה אלא להרואיס י י באנו כו  בא השמש בצהרים כו
 בזדחחה שיש להם חסרון בטאמה בצהרים כן ר״י שממ אין זה המסרון לו אלא למלמיליו הרואים מורה על
י שפעו מרזבי ו . מפורש ס״ק למגילה: אחיתו עמודי כ י : ארץ שנער הדה וילדה ארץ צבי בו לו  י
. נראה כל הני שינוים לנמהוו בעולם טוס מיממ כ״א מהם מורה על מעלמ הממ שאמר אמימו עמולי י  בו
 כי הצדק עמול העולם נתסר מהעולם וראוי לבכות עליו ושפעו מרזט כוי ע״ש שבתייו בצרקתו ובזכותו שפעו
 צנומות מלמעלה מים הרחמים ובמיתתו נשתנו להיוח משפיעין מלח הלין בעולם שהוא רמז הלמיס תחת
. רלפי טבע כוכטס שיהו נראים גס טוס אלא שממון מאור השמש י  המיס: ואתחמיאו בוכבי ניממא בו
 וזוהר הרקיע טוס אינן נראין וטוס שמת נמשך היום קולס זמנו שהיו נראין בו כוכטם כמו בלילה וכענין
. על הרוב הט למשיב י  שאמרו לעיל כיום בא השמש בצהרים: ואיתעקרו בל אילני בו׳ גחיתו ביפי בו
 יאזיל פורעניומ הס הבאים במיממ הצליקיס וכמ״ש מפני הרעה נאסף הצדק כמפורש פרק הכונס. ואשתעי

: ׳ . פ״ש מעשיהם כפרש״י יע״ש יכן י״ל אמקצצי כל אנלרטא כי י  צלמניס כו

 דף כו בד״ה ואחד חשומע בו׳ מן חעדיס שאומרים זח ואס כו׳ את יוסי אין
 קורעין ע״ז כוי. כצ״ל: בד״ה משכם ומשילה כו׳ דאימר מילתא יתירתא
 חוא דמגולחי וקן ומתגודדים כתיב בהאי כו׳ מכל מקום לא תילוף מינה מעומד
 עכ״ל. ולצה לומל לאימא הכי נמי הכא מילתא יתילתא עמל לאלת״ה מגולתי זקן
 ומתגוללים הכי נמי כלפלכינן לעיל גמ קליעה מעומל לאלת״ה ויגז לאשו הכי נמי ותילצו
 ללא שייך למפלך הכי ללא נילוף כלל קריעה גופיה ומש״ה הכא יליף שפיר קליעה גופה
 מה שאין כן לעיל נהי לגמלת קליעה מכל מקום מעומל לא נילף מכת הך פילכא וק״ל:
 ע״ב בפדש״י בד׳׳ה משום כבוד אשה הוא ולא מן חדין. הס״ל ואחל כך מ״ה
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 חידושי הלכות פרק אלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן ואגדות מהרש״א
ב ״ ח ע  ־ כ

. רהיט ורץ כל ימיו אחר מחיה ועתה נפל אמעברא י א כו ר ב ע מ ל א י פ נ ט ו י ה  כמ״נו בערוך בערך זוול: ר
ן עליו כמ״ש כל הרוצה ללוח יבא י ד דף וחוב שהלוה ע  במקום מעברות מהעולם הזה לעולם הבא ויוזסימה י
. פי׳ בערוך אחינו סוהרים שעל קיניהס נבדקין כלומר במקום סתורותם ׳ * בו נ בו י או ר ג א ת נ ח : א ׳  וילוה כו
א ת ו י מ א כ ת ו  נבדק״ן הנאמנים הן אם לא כמ״ש בשלשה לבדם ארס ניכר בכיסו בכוסו בכעסו עכ״ל: מ
ב י ת כ ה ד י נ ו ל ד ל י ד א י ל ד ד ״ . עיין סרש״י גס בע״י בשם החוס׳ ובשם הריין בכל אלו הלברים: א י  כו
ל ו ד ם ג כ ח ו ש ע ט ד ״ ל ר ״ . י״ל דלהאי לישנא דלא לעני! הספר נאמר: א ׳ ה וגו ל ך ע ר ל ו מ י פווב א  כ
ד חבירו במשא ומתן כיון שחכם גלול ב . ר״ל אל יכנס אחל לחוך ל י ס כו נ כ ל י א ת ו ו ד ג א י ב ק ב א ו ו  ה
 הוא ובקי כו׳ גס הוא יבא לילי משא ומתן עמנו ואבל אסור בו מלכתיב האנק לום אגל אם כ״א ירבר בלבל
ל א ע מ ש ׳ י ח ר ת  גם הוא ישתוק ומלרך ענוה א״ר עקיבא ואני אחרון ובע״י פי׳ בע״א בשם הר״ן ע״ש: פ
׳ לקמן לאין המנחמין רשאי! לומר לבר על שיפחח האבל כו׳ . אמר שהוא פחח כלקאמד י י כו ב ר ד מ א  ו
 ואפשר שמטעם זה בפעם ראשונה לא באו לנחמו כן לסי שהוא לא פתת לומר כן רבו עונותיו כו׳ על
. ר״ל לולאי כמה מצופ עשו י ת בו ח ה א ו צ א מ ל ו א ש א ע ל ו ש ה י ב א ב ו ד ה נ מ  שתכפוהו אבלותיו: ו
 מקולס אלא כלומר מצוה אחח בעבולח כהונה שבו ביום בר״ח ניסן התתילו לעבור בכהונה ויקריבו בני אהרן
 וגו׳ ומשום אוחה מצוה א׳ של העבודה הנוגעח לכל אמר ואחיכם כל ביח ישראל וגוי שבשביל עבולסו מחו
ן אותן וכן תפרש גבי צדקיהו שצדק ד י  בניו של ר״י שעשו כמה מצות כאלו בשביל רבים עאכ״ו שרבים מספ
ן פרק סלק והכא קאמר מצוה א׳ שהעלה ירמיה מן הטיט אלא דהיינו מצוה אחת  גמור היה כדאמדנ
 הנוגעח לכלל ישראל להציל ירמיה שיוכיח אח ישראל לעשוח חשובה אמר שיעשו לו רבים כבוד במותו
ר ב  ובמשרפות המלכים גו׳ בניך שעשו כמת מצות כאילו בשביל רבים עאכ״ו שאנו רבים מספידין אותן: ד
. אסיפא דקרא קסמיך דבר טוב אל אלהי ישראל וגו׳ דהיינו לעלות י ן כו ת ר מ ש ל מ ט י ב א ש ״ ׳ ח ו ב כ ו  ט
: ׳ ו ג  אל ה׳ אלהי ישראל לירושלים לבטל דברי אביו ירבעם שאמר אס יעלה העם הזה לעשוח זבחים בביח ה׳ ו
. פרש״י בספר זכדה מדכתיב ביה ותעבור י ן כו ו מ י ד ד ד ה ה תי ל י י ט ק י ד ד מ ן ע ב ב א ח א א ד ד פ ם מ  ב
 הרנה במחנה והוא הספד כו׳ עכ״ל. אבל 3פ׳ נ״ה דרשוהו מלשון שמתה באבוד רשעים רנה וענין דבר אשד
 טוב שעשה שהיה עומד ומחחזק במרכבה כדי שלא יכירו ישראל במכחו ויברחו וחחלח נפילה ניסה כך פרש״י
. ונראה הא דמדמה ההוא מספדא שיהיה י ל כו י ט ק ן ד ו מ ר א ו ב ה י ש א י א ד ד פ ם מ כ  בס׳ מלכים: ו
 לעחיל בירושלים למספד דאחאב ויאשיהו לפי מה שמפורש פרק החליל דההוא מספרא דירושליס יהיה לעחיד
 על משיח בן יוסף שיהיה נהרג או על יצה״ר שיהיה נהרג והוא מספד על היחיד כמ״ש וספדו עליו כמספל
 על היחיד וגו׳ ודומיא דהכי מספד דאחאב שלא נהרג רק הוא כמ״ש ומלך ארם צוה וגו׳ לא חלחמו אח
 קטן ואח גדול כי אס אח מלך ישראל וגוי. וכן ביאשיהו דכחיב וילך המלך יאשיהו לקראמו וימיחהו במגידו
דם למלן יאשיהו וגו׳ שנראה שלא נהרג רק הוא כדכחיב ויקונן ירמיהו על  בראותו אומו ובד״ה ויורו המו
. מפרש״י בספר ירמיה כשלום ממומ כו׳ כל ימי נ״נ לא יצאו אסיריו וכשמח י ו כו י מ י ת נ״נ ב מ  יאשיהו: ש
ו ה ו א ש ע ב ש ר ר מ י א ר ד״ מ א ה דן למחרמ ממ וקברוהו בכבוד עכ״ל: ו  נ״נ יצא צדקיהו מביח האסו
. להפליג הקושיא מייחי ליה הא לרב יהולה ללא זו שלא מח על מטחו בשלום אלא שנהרג י ה כו ר ב כ  כ
. וכן מפורש בהליא בקרא ונאספח אל קבורחך י ו כו י מ י ק ב ״ מ ה ב ב ר א ח ל  גמשונה שעשאוהו ככברה: ש
. י ר כו ה ש ש ע ח נ ז ר ד מ מ א ו ב ה  בשלום ולא מראנה עיניך בכל הרעה אשר אני מביא על המקום הזה: מ
׳ ע״ש ובפ׳ י. פי׳ במוס׳ לישראל לימן לו ט ן בו ו ש א ה ר פ ה י נ ל מ ו ט י ל  מפורש פרק מציאמ האשה: ו
ת א י צ ה י ש  קונס יין פרש״י כשחולק עם אחיו הכהניס בלמס הפנים עכ״ל. ושם במדושינו מפורש: ק
. ולעיל מדמה ליה להקל וליכא צער אלא כמשחל טניחא כו׳ היינו לצדיקים י י בו ר ו ט י פ ף כ ו ן הג ה מ מ ש נ  ה

 דמיירי ביה לעיל והכא בסמם בני אדם קאמרינן:
ת״ח ׳ ו ו ש כ ר ד מ ת ח י ב נ ל ״ כ ח ב א מ צ ו י ל ח כ י ו ו ם כ ו ל ש ך ל ו ל ר ל מ א א י  דף כט ן$״א ל

. הכל מפורש בסוף מסכמ ברכומ: י חה כו ו ם מנ ה ן ל  אי

ן ט ר ק ע ו ת מ כ מ ה מ א ל ק י ל ס ן ו י ה ל ג ו מ ל א ק ו ר ק פ י ל  ם

 ו
ב ־ ״ ה ע  כ

ד חטא שהד עברו לו רוב שנים של אדם שאמר י  כ׳ שנים ובודאי גס אם היה מי שמואל יומר לא היה בא ל
ט ימים יום לשנה. ויום הנ׳ הוא קודש מג השבועומ כשממשוג למ״ד  ימי הנעורים ועד״ז יש לכוין הספירה מ״
ד כ׳ יום עד יוס ראשון של פסמ שהן משובין טמי שנות  בניסן נברא עולם היה ממילס הבריאה בכ״ה באדר ה
 נעורים דלא איענש עלייהו שהיו ישראל עדיין במצדס ועד״ז אמר זכרמי לך מסד נעוריך וגו׳ ואמ״כ מיוס
ט יום יום לשנה עד מג השגועומ שהוא טוס ממישיס דמיון היובל וזכר לדבר ״  שיצאו ממצרים ימי הספירה מ
״ט קצח בל״ג בעומר לזכר שבו עברו רוב ימיס שהן ב׳ מלקיס ממ״ט ימי ספירה  שאנו מדקדקים לעשות י
 יום לשנה ששוב אין אדם חוטא שהם ל״ב שנים אחר כ׳ שנים של שני הנעורים כאמור שזו מימח שמואל
״ג אינו מן ״ו מצד זה ול״ב מצד זה שהם ל״ב רוב שנותיו הראשונים ושנת י  הרמחי ואוחיוח יובל רמז לזה י
ס ד פ ו  המנין כי א׳ לא יבא לחלוקה ולפי׳ כשיצאו ממצרים אותן שנמנו מבני כ׳ והיו רק בני עשרים אזי כשהיו ס
 מ״ט שנים מבאי ארץ שהם ימי חשבון מצומ של אדם עד שהיו בני שבעים וקדשו שם החמשים שהוא בסוף
. לפי ענינו י ׳ ם׳ כו י ח בג ״ ל כ ׳ ב ם בו י מ י ש ד י ה ב ת י  שנים למוח לשוב איש אל אחוזתו כמו טובל: ס׳ זו מ
 האי קרא בכל״ח למעליומא קאמר אבל לשון מימה טדי שמיס דקאמר לא משמע כן וי״ל לודאי מעלה הוא
 ששים שיצא מכלל כרח כדקאמר דרב יוסף הוה עביד להו יומא טבא מיהו כיון שלא בא לכלל שבעים שהם
ם י ע ב  שנומיו של אדם קרי ליה מימה טדי שמיס שממ קודם זמנו כמו דור המדבר ועיין בחוס׳ בזה: ש
מי וגוי. ובממנימין דאבומ שנינו בן ששים לזקנה בן שבעים לשיבה כו׳ ב י י ת כ ת ד ו ר ו ב ם ג י נ ו מ ה ש ב י  ש
 רכן מצינו בקרא מלח זקנה נופל על היוצא מכלל בחרוח ושחרומ והיינו הבא לשנת ס׳ דיוצא מכלל כרמ והא
 לכמיב בשמואל דהי כי זקן שמואל ולא חיה רק נ״ב שנין כבר חירצו בזה פ״ק דמעניס דזקנה קפצה עליו ושס
 נמיישב למה ממ שמואל בשנומ כרמ למממישיס ועל ששים הם שנות כרמ ולא משיב ליה משום כבודו של
 שמואל כדמסיק רבה לקמן ומלמ שיבה מצינו בקרא על הרוב בצדיקים שהגיעו לכלל שנומם שבעים שנה ובלול
א בוי. כמבו המוס׳ הא דאמרינן בסוף שבמ אין מזל י ל א ת ל י מ  כתיב וימת בשיבה טובה ומיה ע׳ שנים: ב
 לישראל י״ל דלפעמים משמנה ע״י מזל כוי ע״ש ושם במוס׳ יותר מפורש דהיינו דאין מזל לישראל דע״י זכוס
 גדול משמנה כוי ע״ש והט מוכמ נמי בשמעמין דרבא בעי אמכמה דרב הונא ואעומריה דרב מסלא והס
ן פרק כל היד דמלאך מעמיד הטיסה ואומר אס סכם אס טס ש אם  לבדם המלויס בגזירמ הלידה כדאמדנ
 ־:שיר אס עני אלא ע״כ דאימ לן למימר דע״י אסושי רממי מן שמיא כדעביד רבא איכא לבטל הגזירה ומזל
 שנולד בו כדאמרינן בשבמ אך יש לדקדק במה שנקש רבא אענומנומא דרבה והא ענוה היא ממדומ הטובומ
 נדאמרינן פ״ק דע״ז יראמ מטא מביא לידי ענוה והוא מטאו לידי מסידומ ואמרינן סרק כל היד דהכל טדי
ן הבא לטהר מסייעי!  שמים מוץ מיראמ שמיס ר״ל ע״י אפושי רממי שמיא בקש לעוזרו לבא לידי ענוה כדאמדנ
. וליכא למימר דשאני רבה דמדטמ עלי קאמי דס״ל י ן כו י כ שנ ״ א חי צ ד ם ב ח ׳ ר ו א כ י ל א ת ל ז מ ו: ב  י
. פרש״י י ה כו י י ל ז ח ת י י א י ל ז ח ת  ׳:רבא דבמורה למוד הוי ממכפר כו׳ כ״כ המוספומ סרק ב׳ מדומ: ל
 לאחר מיחה עב״ל. ונראה להייגו בחלום ולבר זה מפורש פרק מי שממו שהרומ המלבק הגוף והנשמה הוא
. והיינו דאמרינן פרק מי י י כו ר ד ה א ן ו מי ו ן י י ת ל י ת ח ל ר ת י  שט בעוה״ז להודיע ע״י חלום וע״ש: א
ו מפורש ד י ו ב ד ו מ ל ת י ו ו י כ ר ש  שמח מהדורא בחרא דרב אשי ובערוך בערך הדר פירש בע״א. וקאמר א
ע ק י פ ו ה כ א הו א ל ד ס ב ח  פ״ק דבבא בחרא ודקאמר אין מלכות נוגעח כו׳ מפורש פ״ק דחעניח: ר
. נראה מענינו שמת בו טוס ולא חלה מקודם ולא הוי בכלל כרח דיומי דכיון י ן ליה כו י כ י ק ו י ת ש א ו ז ר  א
 שהגיע לגגורוח שהרי צ״ב שנין חי ה״ל מיתת נשיקה כדאמרינן לעיל ברב הונא וכן לעיל ברב אשי נראה שמת
ו טוס שהגיע לגבורות כמו שכחב בערוך שהיה ראש ישיבה ששים שנים ומסחמא כשנעשה ראש לא היה לו  י

 פתומ מכ׳ שנים:
ף ו ט . פרש״י אינו מובן לי ועיין בערוך בערך גור 3׳ פירושים: ע י י כו ט מ נ י ו כ ב א מ מ ר ד ג ו  ',{״ב ג
. פירש בערוך בערן עטף כאדס האומר להדס המעטפו והתכסו במלבושים י י כו מ ר ר ב ׳ ד ו בו ס כ  ו
ר ב א ל ת ל י מ א ד ל ט צ י ל א ו י  לאים ט זה האיש הבא ליקבר אצליכס בן גדולים הוא ד״א כו׳ ע״ש: ש
. עיין פרש״י ועוד נראה לפרש כפשטיה דבעני ממש שמת איירי ושיול איצטלא דמילתא לממ למכריכיו. ׳  בו
ן עש״ה במחיס חפשי וגו׳ ושלימו זוודא ר״ל דכלו כלי מכריכי! דאין לו והס קרויין זוודא ד  יאמר לבר חו
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 הלכות

 הלכות דמכ״ן
 למסכת נדרים, יחד עם הלכות הרי״ף

 (שנוספו למס*!ו, אשר לא נדפסו כספרי הרי״ף דפוסים הראשונים)

 גם הלכות הרמכ״ן לחלה ובכורות
עם •הרי״ף מהלכותיו.  • שהשמי

 הלכות פסוקות הנכללות בתלמוד בבלי אספן וקבצן וחגרן בלשון התלמוד

 רכינו יצחק כר יעקב אלפסי זי׳ל
 עם

 שערי שבועות
ת ו ע ו ב י ש נ י ם בד י ר ע ם ש י ר ש ל ע ל ו  כ

ר ראובן ז״ל ו יצחק ב ע ב ת ר א  מ

 (בן בנו של הרי״ף)

ם שערים דרב אלפסי) ש נקראו גם ב ו ) 

 עם פסקי

 רב מרדכי
 כוללים בל דיני התלמוד ושיטות רש״י ותוספות מסודרים בקצור נמר?9םברות והז־ושי דינים על סדר הלכות האלפסי

 מאת רבינו מרדכי בר הלל אשכנזי(רעום) ז״ל
 עם.הגהות מרדכי, וציוני ההלכות על סדר ציוני הלכות רב אלפס.

 ועל פניהם מסביב יאירו המאורות הגדולים המה:

 י. שלטי הגבורים (על הרי׳־ף והמרדכי) להג״מ יהושע בעז לבית ברץ• ז״ל,
 בולל תוספות הלכות וחלוקי דעות והשגות על הרי״ף מגדולי הפוסקים,

 גם חדושי הריא״ז לרבינו ישעיה די טראני האחרון ז״ל.

 יא. חדושי אנשי שם (להרי״ף והמרדכי ושערי שבועות) כוללים חדושי
ל ומהרין שפירא ז״ל שארית יוסף להג״מ יוסף בר מרדכי  מהר״ם טיקטין ד

לל הגהות מהרבה כו ) ם)  גרשון כ״ץ ז״ל מקראקא, ודרך תמים(מסי תמת ישרי

 גאונים ומכללם הגהות רבעו בצלאל אשכנזי בעל שמ״ק והאר״י ז״ל) וגחלת

ד גנעזן ז׳׳ל.  מרדכי להג״מ ברוך בר דו

״מ יום טוב (מהרי״ט) אלגאזי ז״ל, כולל באור  יכ. הלכות יום טוב להג
 עמוק על הלכות חלה ובכורות להרמב״ן ז״ל.

י אב הלו י ז כ ד ר ״מ מ י להג נ ד ר מ ה ל הריי׳ף ו  יג. מעשה אילפס הגהות ע
ק ״ ד ב אהן ז״ל א ז י נאטאנ ל הלו ו א סף ש ו גיסו הג״מ י נגא ז״ל, ו טי  אי

י מפרשי הים). ל ע ב ) ב ו ב  ל

ד ״ ב ״ל א ט ז ע נ י ב כ ד ר ״מ מ  יד. באור מרדכי (להלק״ט מהמרדכי) להג
נה. ג והמדי ר ו קלשב י מ דק״ק נ ״ ר  ו

. נן ז ק פו ״ ד ב ד ז״ל א ג ה אי מ ל  טו. גליון מהרש״א הגהות הג״מ ש

ם ז״ל, זקן ״מ תנחו ר בהג ע ר ב כ ש ת הג״מ י  טז. פעולת שכיר הגהו
ילנא. ו ראה בו  ההו

רושו להתלמוד) ח מפי לקו ) ף ״ י ת הר ו כ ל ה  א. פירוש רש״י ז״ל ל

״ף ת הרי ו כ ל ה י לוניל, ל מ כ ח ״ל מ ר דוד הכהן ז  ב. רכינו יהונתן ב
. ן בי רו ת עי כ ס  מ

ד ת (חברם תלמי ו ב ר  ג. רכינו יונה (החסיד) גירונדי ז״ל, למסי ב

ר יזכרוהו בשם תר״י). ש יש א  מתלמידיו המובהקים, ו

ת, בו למס׳ כתו , ו עד ר מו ד ס ל (הריין), ל ר ראובן ד  ד. רכינו נסים ב
. ן ת וחולי ו כ ת, ע״ז, מ ו ע ו , שב ן שי ו  ניטין, קד

ת, במו , י [ ק ר מ ׳ [ ס מ , ל ל ר הכיכא ד ו יוסף ב נ  ה. נמוקי יוסף לרבי
ת להלכו ״ף, ו ל הרי ת ש ו נ ט ת ק להלכו , ו ן ב וסנהדרי  ב״ק, ב״מ, ב״

. ן ם להרמב״ דרי  נ

ל ל ו ל (הרז״ה), כ ר יצחק ד ו זרתיהו הלוי ב נ  ו. ספר המאור לרבי
ר ד ס ל ולסדר נשים ונזיקין יקרא המאור הגדול, ו ״ף. ( ל הרי ת ע ו ג ש  ה

א המאור הקטן). ר ק ד י ע ו  מ

. ל ד ר ה ו א מ ל ה ע ת ב ו ג ש ל ה , ע ל ץ ד י  ג מלחמות ה׳ להרמב

ל ל (הריטכ״א) ע ר אברהם אשבילי ד ש רבינו יום טוב ב ו ר י  ח. פ
. ן ת נדרים להרמב״ ו  הלכ

״ף. ל הרי ת ש ו ת קטנ  ט. לקוטי הרא״ש להלכו

 גם נלוו עליהם עין משפט, נד מצוה, ותורה אוד, וציוני מראה מקומות בהד׳׳ן מ״י,
ר א׳׳ב נסדרו(כקונטרס פיותד מולק האחרון של הרי״ף) על סדר הלכות המיימוני ז״ל, גם הדפסנו עמו  וכל סימני הדינים המצוינים ברב אלפס על סד

 תוספתא
. ן ק קרלי ״ ד ב ״ל א ר ז ו ד ג י ל אב א ו מ ״מ ש ש מנחת בכורים ומצפה שמואל להג ו ר י פ , ו ל לנא ד י ו ם הגחות הגד״א מו  ע

 הכל כמו שנדפס באלפס שי׳׳ל בדפוסגו בשנת תרב״א.

ד ״ ל ע ן מ ה י ת ו מ ש ת ב ו ש ר ו פ מ ו עשריס וחמש הוספות חדשות נכבדות ו ה הוספנ ל ל א על כ  ו

. ד ם עו ת פ ז א ש ס ל ו פ ד ן ה עי ם היו גנוזים עד בה בכתבי יד ו ב ו ם והגהות מרבנן גאוני קדמאי ובתראי ר י ש ו ר ם ח י ש ו ר י ת פ ו ל ל ו  כ
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 ואלה ההוספות החדשות
: ד) פתם עין הדפוס עו  אשר הוספנו באלפס הזה על בל ספרי האלססי זולתו(רובם היו גנוזים עד כה בכתבי יד ולא שז

 אוטילינג ז״ל(יקירי המציאות מאד, ולא נדפסו רק פ״א באלפס ובכזרדכי די ריווא די

 טיינטו שי״ה-שי״ט).

. רים על המרדכי ו באו  יכ. טל אורות להג״מ יוסף ן׳ גויא ז״ל נלקטו ממנ
שט׳ רס״ט שן על גליון האלפס ד׳ קו  יג. [כ״י] הגהות אלפס ישן נמצא בכ״י י

ם הגא״י. ש ״ח והדפםנום על הגליון ב נטו שי  ודי ריווא די טרי

ס י דפו שן על גליון מרדכ  יד. [כ״י] הגהות ממרדכי ישן נמצאו בכ״י י
ם הגהות ממ״י. גם ש ט והדפסנום על הגליון ב ״ ת שי נ ווא די טרינטו ש  רי

 הצגנו בתוכן הגהות מסי גדולת מרדכי (מלבד חדושיו שמובאים בחדושי

 אנשי שם).

ו הרחב לכזרדכי ר  טי. באורי מרדכי להג״מ מרדכי בנעט ז״ל הנ״ל. קיצור מבאו
ת ופרק ערבי פסחים. ת ברכו כ ס  מ

. י  טז. הגהות הג״מ אפרים זלמן מרגליות ז״ל מבראד
 יז. [כ״י] הגהות הג״מ יעקב צבי יאליש ז״ל מדינוב(בעהמ״ס מלא הרועים וכוי).
 יה. חדושי מהרמ״ז לפי׳ רבינו יהונתן, מהג״מ משה זאב ב״ר אליעזר ז״ל

 אבד״ק ביאליסטאק(בעהמ״ס מראות הצובאות וכוי).

 יט. [כ״י] קרני ראם הגהות להג״מ אהרן משה טויבש ז׳׳ל אבד״ק יאסי(בעה״מ

 שו״ת תועפות ראם וכוי) נוסף על הנדפס בלבוב.

 כ. [כ״י] מלאכת יום טוב להג״מ יום טוב ליפמאן ז״ל אבד״ק קאפולי(בעהמ״ס
ם נזיקין. ר נשי ד ס רט) הגהות ל  קדושת י

 כא. [כ״י] p אריה להג״מ זאב בן אריה ז״ל אבד״ק גאלדינגען וטעלז.

 ככ. [כ״י] נמוקי הגרי״ב להג״מ יהודה בכרך ז״ל אבד״ק סייני.
ב ץ דמאהלי  כג. [כ״י] חדישים והגהות מהג״מ שמואל מדומעויץ זי׳ל מ״

 (העתיקם הרד״ל ז״ל בעצם כי״ק).

 כד. כללי הרי״ף ורש״י והר״ן ומרדכי להג״מ מלאכי ב״ר יעקב הכהן ז״ל
 מספרו T מלאכי.

נושאי כליו, ושנויים י הרי״ף ו  כה. [כ״י] גליון אלפס בולל מדאה מקומות לדבר
ש נ״מ גדול י רושלמי במקום ש י ד בבלי ו ו מ ל  בי־ גירסאות הרי״ף ונו״כ לגי׳ ת

ט״א י ת הג״מ שניאור זלמן של א ף האלפס, מ  ביניהן, והגהות והערות בסו

 אבד״ק גאלדינגען.

ת והלכה בו ת כתו כ ס מ ת ב רו ש הלכות תמו ל ש  א. העתקות פירוש הדי״ף ל
רן הרי״ף בהלכותיו בס״י כי והז ) ן ערבי ן בלשו ש ר י פ  אהת במסי שבועות, ש

ח רי״ט ר״ב, ״ ת בסי תמים דעים סי׳ ר  דכתובות ובפ״ז דשבועות) ונעתקו בעברי

בשרת הרמ״ע מפאנו סי׳ קכ״ז קכ״ח קכ״ט.  ו

ר מאה שערים להבינו יצתק בר אבא מרי ז״ל ממאדשיליא פ  כ. [כתב יד] ס
 (בעל העיטור) [ונזכר בשה׳׳ג חייב אות מי סי׳ ב׳ לכ״י קדמון ישן נושן] כולל דעות

ר נשים נזיקין. ת לרבנא אלפס ז״ל בסד סברו  ו

ן אחיו של הח״ה בעל ב ) ל ״  ג. [כ״י] שיטת דיב״ב לרבינו יהודה כר ברכיה ז
ת ברכות, דייה, יומא, סוכה, ביצה, מנילה, כ ס מ ש על הרי״ף ל ו ר י  המאור) פ

ק ותענית. ר  מ

מספר תמים דעים ומספר כתוב ר( המאו  ד. השגות הראכ״ד ז״ל על הרי״ף ו
 שם מכי׳י).

ש ימוהו י ו ) ף ״ י ד על הר ת הראב״ ו שב השג י י  ה. ספר הזכות להרמכ״ן ז״ל ל
 בשם מחסה ומגן).

נדפסו , ו י ל גליון המרדנ ע , נעתקו מכי״ק מ י  ו. הגהות הרמ״א ז״ל על המרדנ
ר. ס זיטאמי  באלפס דפו

ל השלייה) על ע י ) ל ״  ז. בגדי ישע לרביגו ישעיה ב״ר אברהם הלד הורוויץ ז
. ר מועד ד ס י ל נ ד  המר

 ח. [כ״י] הגהות הב״ח לרבינו יואל ב״ר שמואל סירקש ז״ל אבד״ק קראקא
ת בתוספתא. נעתקו מו , גם בקצת מקו י  (בעהמ״ס בית חדש) על הרי״ף והמרדנ

 מכי״ק מגאון האלפס שלו אשר תקנו והגיהו וחידש בו חדושים רבים, ונדפסו גם

 חדושיו בתוך הגהותיו הנ״ל.

 ט. [כ״י] הגהות חות יאיר להג״מ יאיר חיים ב״ר משה שמשון בברך ז״ל
, נוספות על אלה ת חות יאיר). נעתקו מכי״ק טגליון האלפס שלו ר  (בעה׳ימ ש

ר. ס זיטאמי ס דפו פ ל א דפסו מהן ב  שנ

י נ ד המר  י. חדושי הג״מ אפרים נבון ז״ל(בעה״מ שדית מחנה אפרים) להרי״ף ו
ר נזיקין. ד  ס

 יא. קצור פסקי רבינו יונה דרכינו נסים ונ״י:קרא לוה הדינים אשר בדיין.
 וקצור פסקי המרדכי נקרא לוח הדינים אשר במרדכי חוברו ע״י הג״מ יוסף

. ף ל הד ן כ״א במקומו הראוי לו ע ״ ב מ ר ה ת ל כו ר הז פ ס , ו ד ת הראב״ ו ג ש ת ה׳, ה ו מ ח ל , מ ר ת הדפסנו את ספר המאו ל ע ו ת ת ה פ ס ו ת ל  ו

 ואלה אשר הוספנו על התוספתא

״מ אברהם אכלי ת הג א ת מסדר נזיקין מ ו ת פ ס ו ת ר ל ו א  כה. מגן אברהם ב
.  הלוי ז״ל מקאליש(בעהמ״ס מגן אברהם על ארח)

״מ דוד בר יעקב ר חסדי דוד להג פ ס ם מ י ש ו ד ח ם ו י ר  כט. חסדי דוד באו

ת ד׳׳א נ ש ה ב ב ת כ נ א ש ת פ ס ו פ ת ״ ת ע ו נ ת שו סחאו ו ל נ ל ו  כו. אור המוז כ

נדפס בש״ם ווין תר״כ). ו ) ו ״  תתנ

ת ו א ס ר י ג פ ו חל ת ו ו נ ת שו סחאו ו  כז. נוסחאות כתבי יד הרבה נ
ם. י ד הספר ק ו בבתי ע א צ מ נ ת כתבי יד עתיקים ש ו ת פ ס ו ת  מ

ה באותיות מרובעות. ו ה הדפםנ ת ר א פ ל ת י ד להג  ו

י לה. ה הראו מ ו ק כה לה, כי זה מ י ת השי כ ס ל מ נ ס ל ״ ש ל ה ת נלוה א ו ל להי כ ו ת ן ש פ ו א ה בחוברות מיוחדות, ב ו  נם הדפסנ

 כל אלה נקבו בשער האלפס להלקיו הראשונים כתוצאה הראשונה, אולם אה״כ הוספנו על כל אלה גם אלה ההוספות, ה״ה:

 לאלפס לתוספתא

5 L 

 לה. [כ״י] באור הגד״א ז״ל לתוספתא סדר טהרות על פי הנוסחא הישנה(נעתק

 עי" הרד״ל;״ל מכ״י תלמידו של הגריא הג״מ מנים ז״ל משקלאוו).

 לו. (היי] הגהות הגר״א ז״ל לתוספתא זבחים.

 לז. הפירוש זר זהב נדפס בשלמות כמש״נ בספר טהרת הקודש.

רוש על תוספתא עירובין מהג״מ יעקב כהנא ז״ל  לח. [כ״י] מארי דמתניתא פי

 מווילנא(כעהמ״ם נאון יעקב).

 לט. [כ״י] מראה כהן לתוספתא סדר קדשים מהג״מ בצלאל הכהן זצ״ל מו״ץ

 דווילנא(בעהמ״ס ראשית ככורים).

ל מווילנא.  מ. [כ״י] פירוש לתוספתא פסחים להג״מ יונה ב״ר גרשון ד

 ועל כל אלה נוספה בו הגהה כפולה ומכופלת מדוייקת ומזוקקת שבעתים
 ע״פ ניסהאות ישנות וע״פ ספרים מדויקים מדפוםים היותר קדמונים ספרים יקרי המציאות. כמו: אלפס ומרדכי דפוס קושנזנטינא רם״ט(ואברכ״ם)(הוא הראשון שנדפס
 בעולם) ודפוס סביוניטה שי״ד(ועל גליונותיו כתב הכ״ח ז״ל בכי״ק את הגהותיו וחדושיו הנ״ל) ודפוס ריווא ד׳ טרינטו שי״ח אשר הוגה ע״י הג״מ יוסף אוטילינג הנ״ל, ודפוס קראקא שנת משי״ה.

 אשר הוגה ע״י מהר״ם טיקטין ז״ל, ואלפס(בלי מרדכי) ד אמשטרדם שנת תב״א(ועל גליונותיו כתכ כעל חות יאיר ז״ל בכי״ק את הגהותיו) ועוד הרבה ספרים כאלה יקרי המציאות מאד

 ל. [כ״י] נוסחאות כ״י מספר גמוקי יוסף למסכת יבמות (ע״פ כ״י שנכתב כשנת

 ר' לאלף הששי).

 לא. הגהות מהר״ם טיקטין ז״ל על המרדכי.
 לב. הגהות הגאונים למרדכי סדר מועד מאה הג״מ ישראל בהג״מ שכנא דל,

 והג״מ צבי הירש שור ז״ל.

 לג. [כ״י] חשק שלמה להג״מ שלמה הכח שליט״א מריץ דווילנא.

. (  לד. [כ״י] מראה מקומות במרדכי (מלבד המ״מ שכתב הרמ״א דל
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 עץ משפט נר מצויה
 א׳ קנא-א׳ קנב

 א מיי׳ פ״ז מהלכות יו״נן סמג לאדן עה טור א״ח
 סי׳ תקלז: כ מיי׳ שם ופ״א מהלכו׳ שמינוה סמג

 לאדן שם טוא״ח סימן תקלז:

 מסורת הש״ם
) שמומ מ  א) נגמ׳ וכן נס׳׳י הגי׳ השלחין נ
) דבטם טז ה) יגריס כה ו) ישעיה  ג) רקרא כג ו
 סנ t) גי׳ מהר״ס P) צ״ל החריץ וכן העתיק הג׳׳י
 [וכן הגיה הב׳׳ח] ט) עי׳ לקמן גר״ן ל״ה גמרא

ד הרמנ׳׳ן באריכות: נ  השמא כוי שהניא ל

 קובץ הנהות
 ב״ח (א) הסוכות כתיב כצ״ל: (נ) מינו! הוא

) נ״נ ללא פסלי. ו  נמחק: (ג) נ״נ והס: (
 אכל שחו לפני המועל ישקס במועד לפסלי וכוי:
 (ה) צ׳׳ל למשוס: (ו) הוא כצ״ל: (ז) בור עמוק ובו
 מיס של גשמים מכונסי! בצ׳׳ל: (ח) נ״ג ואסור:
 (ט) אינו! כצ״ל: (י) תיבח צורן נמחק: (כ) צ״ל

 צורך המועל:
 מא״״ [א] באלפס לפוס קושט׳ נלפס כאן נזה
 הלשון פי׳ הלכומ לה׳ ר׳ יוסף חבינא ז״ל
 הנקרא נמוקי יוסף. [וכן הוטחו רבים וגלולים ט
 הס לגט הנ״י ולכן הצגנו למעלה במרובעיס שס
 בעליהם האמיחיס לאמור הלבטס בשם אומרם]:

 חןי״י (א) חגיגה לף יח ע״א:
 אנ״ש םהר״ן שפירא [א] ר״ל מאחר לתני
 במתניחין למשקי! ממעין שיצא בתחלה
 א״כ פשיטא לטש למשקיו ממעיין שלא יצא במחלה
 עז״א למשוס ליוקא תני לה לאשמועינן לבית הבעל
 אסור אפי׳ במעיין ישן וכן מבואר בגמ׳ ופשוט הוא
 וכמבחי כל זה לאפוקי מגי׳ מהר׳׳ס שגרס והא

 לאיצטטך למימני שלחין וזה טעומ וק״ל:

 שלטי הנבורי־ם
 א סמ״ג כתב בשס ה״ג ובשס לבינו יעקב לאיסור

 מלאכה בחולו של מועל לא הוי אלא מלרננן ולא
 מלאוטיחא וכל הנהו קראי למייתי תלמולא צהוטמ
 איסור מלאכה נחוש״מ לא הוו אלא אסמכתא בעלמא
 ומיי׳ נמי כתב כסמ״ג וטור כתב חוה״מ שהם ימים
 שנין ראשון של פסח לז׳ ושבין ראשון של חג לשמיני
 מותטן בכל מלאכה מן התורה אלא שחכמים אסרוס
 במקצת מלאכות אע״ג טלפי להי מקראי טובא
 אסמכתות בעלמא נינהו אבל עיקרן אינן אלא מדרבנן
 הלכך התירו לבר האבל פירוש שהיה אבל אס לא יעשנו
 והותרו כל צרכי יו׳׳ט ואפי׳ צרט יחיל אס אינו מעשה
 אומן התירו ואפי׳ נלבטס האמוטס התירו בשביל

 הפועל אס אין לו מה שיאכל:
ן ריא״ז נשס שאסרה תורה לעשות מלאכה  לשו
 גיו׳׳ט כן אסרו תכמיס לעשות מלאכה במועל שהס
 ימי חולו של מועל של פסח ושל תג הפוכות ולפי
 שאיסורו מלברי סופטס התירו לעשות מלאכה בלבר
 האבל. הרמב״ן הטיל פשרה שכל מלאכה שאינה לצורך
 המועל ואינה לבר האבל אסור מה״ת ומה שהוא לצורך
 המועל אע״פ שאינו לבר האנל וכן לנר האבל אע״פ
 שאינו לצורך המועל הוא ט< מדרבנן ואין לך אלא מה

 שאסרו חכמיס בהם ולזה הסטס הרשג״א:

 שיטת רינ״נ
 משקי! גיש השלחין. ארץ עיפה יצטכה מיס
 כלמתרגמינן עיף רגע משלט ולאי ומשעה שהתחיל
 להשקותה אס אינו משקה תמיל נפסלת כלפנן במתני׳
 זרעיס שלא שתו מלפני המועל לא ישקס נמועל ללא
 פסט אבל שתו מלפני המועל ישקם במועל לפסט
 ולבר האבל מותר: שרה ביה השלחי!. אבל שלה לבן
 של תבואה כגון בית הנעל לסגי ליה נגשמיס לא שט
 להשקותו במועל ללא פשיל: ונשטעיה. נתב רבינו
 שלמה דל ללא מלאכה שבשלות חשיגא ולאו הטן הוא
 מסקנא לגמ׳ אלא משוס להשקאה תוללה לחורש או
 לזורע היא ואהנהו תוצלות לנתיני בקרא הוא למיחייב
 אאחטתא לא מיחיינ אלא מלרננן ובמקום פסילא לא
 גזרו רבנן ואס כלבד הרב ז״ל ללאו מלאכה שבשלות
 חשיבא השקאה אפיי בשלה בית הבעל היתה מותרח
 כקשקוש הזיתים ועשיית העוגיאות: בין ממעי! שיצא
 גסחלה. שיוצא עכשיי מתחלה ואין חיששין הואיל וחלש
 הוא יהו נופלים אגפים שלו ואתי לתקן במועל והר
 טרחא יתירא שלא יצא מתחלה: ישן. שלא יצא מעכשיו
 ללא אתי לאנפולי. ובגמ׳ פרכי׳ מה ממעין שיצא
 נתחלה לאתי לאנפולי [משקין] ממעין שלא יצא בתחלה
 ללא אתי לאנפילי מיבעיא ומהלרי׳ איצטריך לאי חנא
 ממעין שיצא נחחלה הוה אמינא הכא הוא לבית
 השלחין אין בית הנעל לא משוס לאחי לאנפולי אבל
 ממעין שלא יצא בתתלה ללא אתי לאנפולי אימא אפי׳
 בית הבעל נמי קמ״ל לבית השלחין מותר אפי׳ ממעיין
 שיצא בתחלה ובית הבעל אסור אפי׳ ממעיין שלא יצא
 בתחלה: אבל לא ממי גשמים. טעמא מפרש בגמ׳:
 ממי הקילו!. נור עמוק ונו מיס מכונסין לאיכא
 טירחא יחירא לללות ואמועל קאי לנשניעית לא תייש
 לטירחא יחירא: ואין עושי! עוגיאוה. משוס טירחא
 יתירא. ועוגיאות מפרש בגמ׳: גמ׳ ביס השלתי! אי!.
 אפי׳ ממעין שיצא בתחלה טון לאינו משקה לאיכא
 פסילא בית הבעל לא אפי׳ ממעיין שלא יצא גתחלה

 טון לליכא פסילא ואינו משקה לצורך המועל:

 (ריין)!*[נמוקי יוםף] משקין פרק ראשון מועד קטן (ב.) א
 משקין בית השלהץ. פירוש שלהין כמה דמחרגמינן עיף ויגע משלהי ולאי והוא דבר שרגילין להשקותו תמיד בין שהוא גן ירק
 בין שהוא פרלס. שלהץ. כלכתיכ שלחין פרלס רמונים וה״א וחי״ה ממוצא אמר הן לשתיהן אותיות הגרון וכיון שהורגל
 בכך אס אינו משקהו יפסל לפיכך שרי להשקותו בחולו של מועל אע״פ שיש כה טורח מלאכה לטון לאית בה פסילא שרו לן רבנן
 רש להם סמך מקראי לכתוב אחל אומר את חג המצות תשמור שכל חג המצות אסור בעשיית מלאכה וכתוב אחל אומר ביום הראשון
 מקרא קלש וביום השביעי מקרא
 קלש למשמע הא שאר ימים מותרין
 שמע מינה לבחולו של מועל עצמו
 פעמים שהוא מותר ופעמים שהוא
 אסור ואם יפסל שרי ולקמן במתני׳
 מפלגי שאס השקהו לפני המועל כגון
 שהגיע עונת המים שלו לפני החג אז
 מותר להשקות בחולו של מועל אכל
 אס לא השקהו לא וכל שכן שלה בית
 הבעל שהוא שלה לבן שאינו רגיל
 להשקותו כלל אלא למטר השמים
 ישתה מיס להוא ולאי אסור להשקותו
 ואע״ג לאי הוה משקינן ליה הוה עביד
 טפי לא מיקד פסילא אלא לבר
 שהגיע לפירות והלר מפסיל אבל
 להוסיף על מה שנראה לעין הרוחה
 מיקד ולא הפסל ולא לחינן חוה״מ
 משום הרותתו ובשביעית נמי משקין
 הספיחין שיצאו מאיליהן ראע״ג לכל
 עבולת הקרקע נאסרת בשביעית
 כלכתיב שלך לא תזרע וכו׳ ומינייהו
 ילפינן כל שאר עבולות כגון מזבלין
 ומקרסמין שהוא חתיכת הענפים
 היבשים מן האילן ומזרדין שהוא אילן
 שענפיו מרובין חותכין מהן מכאן
 ומכאן ומפסגין הוא באילן שנופו נוטה
 לכאן ולכאן שקושרין אותן כלי שיעלו
 עליו למעלה שלא יככלו על גוף האילן
 כל אלו מלאכות חשובות הן לסגי להו
 בפעם אחת כשנה לומיא לזריעה
 וזמירה אבל השקאה לצריכה תריר
 לא מיקרי עבולה חשובה ולפיכך
 שריא: כץ ממעץ שיצא בתחלה.
 כלומר אפילו ממעין שיוצא עכשיו
 מתחלה שהוא חדש ולא חיישינן שמא
 יפלו כתליו דבא לתקנן במועד והוי
 טירחא יתירא וכ״ש ממעין ישן והא
 [א] דאיצטריך למתני ז)[שלחין]
 למעוטי שלה בית הבעל שאפילו
 ממעין שלא יצא בתחלה שישן הוא
 אסור ללא שדנן ליה אלא משוס
 פסילא והוא לליכא טירחא יתירא:
 ולא ממי הקילון. קילון בור עמוק
 ובו מים מכונסין לאיכא טירחא
 יתירא לללות ומלשון קולתא שהוא
 תרגום כלה נקראת קילון ונקטיה
 אחר מי גשמים לאשמועיגן לאיסור
 מי גשמים אינו אלא משוס שאפילו
 אפשר להשקות בתחלה מהכנוס של מי
 גשמים בלא טורח כשיחסרו המיס
 יהיה צדך לללות ושמעינן ראם היה
 אגס מים שלא יבואו לעולם במועל לצורך ללי אלא שמשקה מהן ברגלו בקל היה מותר ואיסור מי גשמים וקילון אמועל קאי לגבי שביעית לא
 חיישינן לטירחא יתירא: עוגיאות. שחופרים סביב הכרס כלי שיתעכבו שס המיס מלשון הלהן תעגנה שהוא לשון עיכוב והא נמי אמועל קאי
 >י» משום טירחא יתירא ועוד דלא הר דבר האבד אבל בשביעית מותר כלאיתא בגמ׳. וכתב הראב״ל ז״ל בפירושיו לבגמ׳ נלף ל:] לא אסדנן
 אלא בחדתי וה״ה כעין חדתי אס לא ניכר *הארץ אבל אס ניכר *הארץ מעט מותר ולא בעינן טפח כדבעינן בגמרא באמת המים דהתס בעינן
 מקום לעבור בו מים בשטף אבל הכא מימיה עומדין ובמשהו סגי להו ע״כ: גמ׳ השתא ממעין שיצא ובו׳. הכל מפורש במתני׳. וכתבנו
 שיש בדיתות דמשמע מינייהו שהמלאכה בחוה׳׳מ אסורה מן התורה דתניא כל מלאכת עבודה לא תעשו לימד על חולו של מועד שאסור
 כעשיית מלאכה דברי דה״ג ר״ע אומר אינו צדך הרי הוא אומר אלה מועדי ה׳ מקראי קדש כמה הכתוב מדבר אי בראשון הרי כבר נאמר
 שבתון ואי כשמיני הד כבר נאמר שבתון הא אין הכתוב מדבר אלא בחוה״מ שאסור בעשיית מלאכה הרי משמע שאסורין בעשיית מלאכה
 מן התורה בחוש״מ. ומצינו הכתוב שאומר ראשון ושביעי לבדן שמע מינה שחילוק יש כיניהן ומסרן הכפוכ לחכמים איזו מלאכה אסורה ואיזו
 מותרת אלא שלא מצינו לאחד מן המחברים שמנו המצות שימנה מצוה באסור מלאכה בחוה״מ ואס האיסור דבר תורה היא איסורו לאו או
 עשה ולפי זה נראה שאינה אלא אסמכתא כעלמא וכן נראה מן התוספ׳ וכן נראה מן הירושלמי אמר רבי אבא בר ממל אלו היה מי
 שימנה עמי הייתי מתיר מלאכה בחולו של מועד כלום אסרו אלא כדי שיהיו אוכלין ושותין ועוסקין בתורה כגון («< אנן אוכלין ושותין
 ופוחזין וכן אמרו בפרק מי שהפך ןלף יג.] גבי כוון מלאכתו במועד חולו של מועד דרבנן והרמב״ן הטיל פשרה ואמר שכל מלאכה שאינה
 לצורך המועד ואינה דבר האבד אסורה מן התורה ושהוא לצורך המועד מותרת בין במלאכת אומן בין כמלאכת הדיוט אע״פ שאינו (י) צורך
< דבר המועד ואע״ג דאית בה טירחא יתירתא וחכמים מדבריהם אסרו קצת 5  דבר האבד וכן כל שהוא דבר האבד מותרת אע״פ שאינו (
 מלאכות אלו כמו שיתבאר ועל זה אמרו כירושלמי שהיה ראוי להתיר מלאכות אלו כדי שלא יהו מתבטלין ויתעסקו בהן שהבטלה מביאה
 לידי פחיזות ועיקר חולו של מועד ודאי דבר תורה הוא ע״כ. ולזה הסכים הרשב״א ז״ל סוף פרק קמא דע״ז: דהאי בית הבעל לישנא
 דמיתותב הוא. כלומר שהוא מיושב שאינו צדך לדבר אחר אלא למטר השמים ישתה מיס: כמה דמתותב עולם עם בתולה. שנתמלא חפצו

השלהץ.(»< ת״ר ב<את חג המצות תשמור  בית אא)
 לימד על א חולו של מועד שאסור בעשיית
 מלאכה דברי רבי יאשיה רבי יונתן אומר ק״ו
 ומה ראשון ושביעי שאין קדושח לא לפניהם
 ולא לאחריהם אםורין בעשיית מלאכה חולו
 של מועד שיש קדושח לפניחם ולאחריהם
 אינו דץ שיחו אסורין בעשיית מלאכח ששת
 ימי בראשית יוכיחו שיש קדושה לפניהן
 ולאחריהן ומותרין בעשיית מלאכה מה
 לששת ימי בראשית שכן אין בחן קרבן
 מוסף תאמר בחולו של מועד שיש בו קרבן
 מוםף ר״ח יוכיח שיש בו קרבן מוםף ומותר
 בעשיית מלאכה מח לר״ח שכן אינו קרוי
 מקרא קודש תאמר בחולו של מועד שכן קרוי
 מקרא קדש תואיל וקרוי מקרא קדש דין הוא
 שיהו אסורין בעשיית מלאכה: תניא אידך
כל מלאכת עבודה לא תעשו לימד על (  ג

 תולו של מועד שאסור בעשיית מלאכה דברי
 רבי יוסי הגלילי רבי עקיבא אומר אינו צריך
אלה מועדי ה׳ מקראי קדש (  הרי הוא אומר ג
 במה הכתוב מדבר אי בראשון כבר נאמר
 שבתון ואי בשמיני הרי בבר נאמר שבתון
 הא אין חכתוב מדבר אלא בחולו של מועד
 שאסור בעשיית מלאכה תניא אידך 7־•ששת
 ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת מה
 שביעי עצור אף ששה עצור אי מה שביעי
 עצור בבל מלאכה אף ששה עצור בכל מלאכה
 ת״ל השביעי השביעי עצור בכל מלאכה ואין ששה עצור בכל מלאכה הרי
 שלא מסרן תכתוב אלא לחכמים לומר לך איזה יום אסור ואיזה יום מותר אי זו
בית חשלחין במועד  מלאכה אסורח ואיזו מלאכח מותרת. כדתנן משקין ב
 ובשביעית בין ממעין שיצא בתחילת בין ממעין שלא יצא בתחילה אבל אין
 משקין ממי חגשמים ולא ממי חקילון ואין עושין עוגיות לגפנים. מאי משמע
 דהאי בית חשלחין לישנא דצחותא חוא כדכתיב ה<עיף ויגע ומתרגמין משלחי
 ולאי ומאי משמע דבית הבעל לישנא דמיתיבותא הוא כדכתיב יבי יבעל
 בחור בתולה יבעלוך בניך ומתרגמינן כמה דמיתותב עולם עם בתולתא כן
 יתותבון בגויך בנייכי. בית השלהין אין בית הבעל לא מאי טעמא במקום

 רש״י
 משקין ניה השלהין. מפרש לקמן:
 ה״ר אה חג המצוה השמור
 שנעה ימים. וכל חשמור אזהרת ל״ת הוא
 שמזהירו מן המלאכה: ששה ימי גראשיה.
 ימי כל שבוע ושבוע בין שני שבתות הן
ד קדושה לפניהם ולאמריהס:  יושבים ה
 ר״ח יוכיח פו׳. אף אמה אל מתמה כוי:
 כל מלאכה עמדה לא העשו. וסמיך ליה
 שבעח ימים תקדבו אשה וגו׳ למד על מולו
 של מועד והט דריש ביה לא מעשו שבעח
 ימים ובחג (א) המצות ועליה קיימא הך
 מתני׳ בת״כ: מקראי קיש. משמע קדשהו
 בעשיית מלאכה: עצור ממלאכה. כדכמיב
 בהאי קרא גופיה לא תעשו כל מלאכה:
 הרי >ג< הוא. כלומר מאחר שאמר לך

 הכתוב שהן עצורין ממלאכה ולא בכלן ולא
 סי׳ לן איזו המותרות ואיזו האסורות דע
 וראה שלא מסרן הכתוב אלא לחכמים
 היודעים להבין על איזו להטיל האיסור ועל
 איזו להטיל ההיתר (ג) יאמרו לן איזו הוא
ו״ט על סי קידוש הראייה ואסור בכל  י
 מלאכה ואחו יום של חוה״מ שאינו אסור
 בכל מלאכה ועל חולו של מועד יאמרו לן
 איזו מלאכה אסורה דבר שאינו אבד ואיזו
 מותרת דבר האבד: משקין ביה השלחין.
 שדה בית השלחין שדה לבן של תבואה
 וכשמתחילין להשקותו אם אינו משקהו
 מדיר מיד נאבד כדמני בסוף ממני׳ זרעים
 שלא שמו לפני המועד לא ישקם במועד
ד דלא ד אבל השלחין דאילן לא ש ס פ ) ד י ) 
: נמועד. בחולו של מועד אע״פ ד ס  פ
 שיש בה טורח מלאכה (ה) ומשוס פסידא
: שיצא בסחילה. שיוצא  שרו ליה רבנן
 עכשיו מחחילה ואין חוששין הואיל וחדש
 (י) יהיו מפלין האגפייס ואתי לחקן במועד
 והוי טירחא יתירא: שלא יצא גחחילה. ישן
 שאינו יוצא מעכשיו ולא אתי לאינפולי:
:  אגל לא ממי גשמים. טעמא מפרש בגמ׳
 מימי קילון. מימי של קילון (t) בור עמוק
 של גשמיס מיס מכונסין דאיכא טירתא יתירא
 לדלות ואמועד קאי דגבי שביעית לא חיישיגן
 לטירחא יתירא: ואין עושי! עוגיוח לגפנים
 גמועד. משוס טירחא יחירא ועוגיוח
: ביה השלחין. ארץ עייסה  מפרש בגמ׳
: רמהיבוחא. מיושב: ר ד  וצריכה למיס ת
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 ואינו זז מביתו: בשלמא מי קילון איכא טירהא יתירתא. במתניחין התירו מלאכה בחולו של מועל במקום פסידא כגון בית השלחין ולא התירו
 משוס הרווחה כגון בית הבעל ואפילו במקום פסילא יתירא לא מרחינן וכלתנן אבל לא ממימי גשמים ולא ממימי קילון כלפירש׳ במתניתין:
 נדרה. לאי שדת ליה מי גשמים אתי למשרי נמי מי קילון לפי שהם מי גשמים ואיכא משוס נוירחא יתירא: מי נשמים. נמי לרכן ליכנס במקום
 עמוק וכיון שניטלו חציין העמיקו והוו להו מי קילון כלומר שצריך לדלותן בדלי כלמפרש במחני׳ והוי טירחא יתירא: המושבים מן האגמים.

 רש״׳
 פסידא. מידי למפסיד כגון בית השלחין
 שרי במועד: הרווחא לא. כגון בית הבעל
 שאס היו משקין אומו היה ממהר לבשל
 סירותיו: ואפילו במקום פס>דא. כגון
 שלחין: מטרח לא טרחמן. דקחני אבל לא
 מימי קילון: מי גשמים. שנתכנסו בעומק
 במקום אחד מאי נוירחא איכא: גזירה מי
 גשמים. דאי שריח ליה אחי למישרי נמי
 מי קילון לפי שהן (א) מי גשמים ואיכא
 משוס טירחא יחירא: מי גשמים. נמי
 דרכן להתכנס במקום עומק וכיון שנטלו
 חצי׳ העמיקן והוי מי קילון: (הרוח.
: אגמים. מי גשמיס  אריחא דדלאי נהר קטן
 נינהו ויש בהם רוב מיס ונהרות המושטן
: פסיקות. חריצין  ומקלחין מהן לא פסקי
 שאין מתוקגין: גרינוה. גומות מחוקנוח
 יסיס: ואע״פ שנסמלאו מים מערב יום
 מוג אסור להשקוס במועד. משוס דפסקי
 ואחי לאיחדי מנהרוח רחוקין: ואם היהה
 אמס המיס. ממעין עוברח ביניהן מוחר
: אמר רג פפא.  להשקומ מהן דלא פסקי
 האי דקתני מומר והוא שרובה של אוחה
 שדה יכולה לשתות מאותה אמת המים
 דודאי מיעוטה יכול להשקות מן הברכות
 והפסיקומ ולא טרח ומיימי מנהרא רחיקא:
 ורג אשי אמר אע״פ שאין רובה של שדה.
: רקא  יכולה לשתות מאמת המיס מומר
 משנה. אממ המיס מן המעיין (נ) מעט
 מימר אמר בעל השדה מה שאוכל
 להשקות היוס מאמת המיס והבריכות
 אשקה ומה שלא אוכל להשקות אניח עד
 למחר או עד ג׳ ימיס שיכנסו באמה וימשכו
 מן המעיין ואשקנה: גריכה שנטפה.
 (ג) מעט מבריכה שבשדה בית השלחין
 אתר (א) מותר להשקות ממנה שדה בית
« טרח ו ולא חיישינן דילמא (  השלחין (ד) !
 ומייחי: והא עגידא דפסקא. בריכה
: א״ר 0  ראשונה ופסקא נמי בריכה זו (
 ירמיה. כל זמן שמטפטפח בריכה ראשונה
 בזו משקין הימנה אבל אינה מטפטפת אין
 משקין אף על גב דאכמי לא פסיק:
 אמר אביי והוא שלא פסק מעיין ראשון.
 הממלא בריכה ראשונה מותר להשקות
 אפילו מבריכה שניה אבל פסק מעיין
 ראשון אסור להשקות מהן דהא (י) פסקי
 ואתי לאימויי ואינו משקה מן השני
 ואפי׳ ראשונה עדיין מטפטפת בתוכה:
 ערוגות. ערוגת ירק: לא ידלה. מן
 הפסקות שבתתמונה דשקה למקום גבוה
 דהיינו טירחא יתירא: הכי גרסינן מדלין
 לירקוה כדי לאכלן. כדי שיהיו לחין מחמח
 השקאה ויהיו יפי! לאכלן במועד: ליפוסן.
 שיגדלו הירקות: אסור. דהרווחא הוא:
 (ח) דרך גפנים לעשות עוגיות להתכנס
 מים: עוגיות. עגול סביב כמו עג עוגה

 ועמד בחוכה: גהדהי. חדשוח אסור
 לעשותם מתחלה במועד: בעסיקי. שנתקלקלו ונפל עפר לתוכן מתקני! אותן
 במועל: מתני׳ אמה. שרגילין לעשות (ט) להתכנס בו מיס ועושין חריצין
 בקרקע שבהן המיס הולטם סביבות השדה ומשדה לשדה והנן חריצין קרי
 אמה לפי שיש להן רוחב אמה ברום אמה: גסחלה. אס לא היתה מעולס אין
 עושין אומה מחחלה במועד משוס טירחא יחירה: ובשביעית. מפני שנראה
 ניכחופר כדמפרש בגמרא: וחכמים אומרים עושין אוסה בהחלה בשביעית. דלא
 הויא עבודה ובמועד אס היתה מקולקלח שנפל למוכה עפר ואינו מקלחח מחקניס
 אוחה אבל בחחלה אין עושין אומה במועד: (י) קלקולי המים. המכונסין
 לשמיה: חוטטין. מנקין כמו שעושין הבורומ: מציינין. בסיד שממחה ושופך

 פםידא שרו רבנן במקום א רויחא לא שרו
 רבנן ואפילו במקום פםידא טירחא יתירא לא
 טרחינן דקתני אבל לא ממי הגשמים ולא
 ממי הקילון פירוש קילון כמו ביב בשלמא
 מי קילון איכא טירחא יתירא דצריך לאשקויי
 מיניה בדוולא אלא מי גשמים מאי טירחא
 איכא אמר רבי אלעזר אמר ר׳ יוחנן גזירה מי
 גשמים אטו מי קילון רב אשי אמר מי
 גשמים נמי לידי מי קילון קאתו: אמר ר׳ זירא
 נהרות ״חמושכין מן אגמים מותר לחשקות
 מהם בחולו של מועד והוא דלא פסקי ת״ר
 הפסיקות והבריכות שנתמלאו מים מעיו״ט
 אסור להשקות מהן בחולו של מועד ואם
 היתה אמת חמים עוברות תחתיהם מותר
 אמר רב פפא והוא שרובה של אותה שדה
 שותה מאותה אמת המים רב אשי אמר אע״פ
 שאין רובה של אותה שדה שותה מאותה
 אמת המים ביון דקא משכה ואתיא מימר
 אמר אי לא שתיא בחד יומא תשתי בתרי
 ותלתא יומי ת״ר בריכה שנטפה משדה בית
 חשלחין זו מותר להשקות ממנה שדה בית
 חשלחין אחרת וחא עבידא דפסקא אמר רבי
 ירמיח עדיין היא מטפטפת אמר אביי וחוא
 שלא פסק מעין ראשון תניא רבי שמעון בן
 מנסיא אומר שתי ערוגות זו למעלת מזו לא
 ידלה מן תתחתונה וישקה את העליונה יתר
 על כן א״ר אלעזר ברבי שמעון אפילו ערוגה
 אחת חציה נמוכח וחציה גבוהה לא ידלה
 ממקום נמוך למקום גבות ת״ר מדלק מים
 לירקות כדי לאכלן ואם בשביל ליפותן אסור:
 ואין עושין עוגיות לגפנים תניא ואלו הן
 עוגיות ברידין שבעקרי זיתים ושבעיקרי
 גפנים והני מילי חדתי אבל עתיקי שרי:
 מתני, ר׳ אלעזר בן עזריה אומר אין עושין
 את האמה בתחלה במועד ובשביעית וחכמי׳
בתחלה במועד  אומרים עושק את האמה א)
 ובשביעית ומתמנין את המקולקלות במועד
 ומתקנין את קלקולי תמים שברשות הרבים
 וחוטטין אותן ומתקנין את הדרכים ואת
 חרחובות ואת מקואות חמים ועושין כל
 צרכי חרבים ומציינין על חקברות

 שהם נקבצים ממי גשמים: והוא
 דלא פסק,. כלומר שיש בהם שפע מיס
 ואזלא כהא דרב אשי דלא אסר משוס
 גזירה אלא דמיירי במיעוט מי גשמים
 אכל כל היכא שיש בהם שפע מיס
 לא גזרינן אטו פסקי שצריטן לדלות:
 הפסיקות. פירוש חריצין שאינן
 מתוקנין: בריכות.
 מתוקנות יפה אסור להשקות משוס
 דפסקי ואתי לאיתויי מנהרות
 רחוקות: ואם היתה אמת המים.
 ממעיין נובע עובר ביניהם בכל עת
 מותר להשקות מהם במועד דהא לא
 פסקי: והוא שרובה של אותה שדה
 יכולה לשתות מאותה אמת המים.
 דודאי כיון דמעוטה יכול להשקות מן
 הכריכות לא טרח להביא מנהרות
 רחוקות: רב אשי אמר אע״פ וכו׳
 כיון דקא משכא ואתיא. מן המעין:
 מימר אמר. בעל השדה כל מה שאוכל
 להשקות היום מאמת המיס והבדכות
 אשקה ומה שלא אוכל להשקות היום
 מאמת המים אניח עד למחר או עד
 שלשה ימים שיכנסו מי המעין באמה
 ואשקנה הלכך מותר דלא טרח
 לאיתויי וכתב הראב״ד ז״ל דדוקא
 כשאמת המיס עוברת בתוך הבדכה
 או הפסיקה כדקתני עוברת ביניהן
 ואז הוא דאמרינן מימר אמר וכו׳
 אבל אי לא עיילי לגווה אע״ג דעיילי
 לשדה אסור דאיכא למיחש דילמא

 אתי למיטרח ולאיתויי:
 כריכה שנספה. פי׳ כגון שיש
 לו שני שדות בית
 השלחין זו למעלה מזו בקצה העליונה
 במורד יש שם בדכה שמקבלת
 תמצית מי העליונה מאותה בדכה
 מותר להשקות את התחתונה שלמטה
 ממנה ודוקא בשעה שהשדה העליונה
 עדיין נוטפת ומתמצת לתוך הבדכה
 והוא שהמעין מושך אל השדה ומשקה
 אותה דכיון שכן הוה ליה כמו שהולך
 מעין העליון אל השדה התחתונה
 ומשקה אותה אף על גב שאינה שותה

 אלא מתמציתה של עליונה:
 שתי ערוגות. פי׳ של ירק והאחת
 גבוהה מחברתה ואין המים
 יכולין לעלות לערוגה העליונה אלא

 ע״י זריקה שיזרוק בכלי מזו לזו וקמ״ל בברייתא זו שאע״פ שאין
 גבוהה אלא מעט אפ״ה אסור משוס טירחא ולא תימא בשתי ערוגות
 הוא לאסור שהן רחוקות זו מזו אלא אפילו בערוגה אחת שחציה נמוכה
 יותר מן החצי האחר אסור: תנו רבנן מדלק ובו׳ כדי לאכלן. פי׳
 כלי שיהיו רכים וטובים ונוחים להתבשל לפי שלעתו לאכלן למחר: ליפותן.
 כלי שיגללו וירבו שיהיו ראויין לאכול לאחר המועל: אסור. ללהרוחה
 קעביל ואפי׳ הוה כיה פסילא פורתא לא חייש לה הלכך אסרינן
 משוס טירחא וכן לעת הראב״ל ז״ל שהקשה ממתני׳ ללא שרינן מי

דף יב.1 זופתין חכיתא [ואין זופתין כוזתא] משוס לחייש לפסילא ואע״ג ראיכא טירחא יתירא וכן בפ״ב אסיקנא  קילון עלה דרכ דימי מנהרדעא דאמר ן
 דכל דבר האבד מותר אפילו במחובר אפי׳ בטירחא והכא אסרינן אפילו טירחא זוטא כגון ערוגה אחת חציה נמוכה וחציה גבוהה ותירץ
 ז״ל דכל ענין זה נמסר לחכמים והס ראו שלא כל הפגים שויס אלא לפי אבידתו התירו את טרחו וכך שיערו טורח מי קילון אינו ראוי
 לפסידת בית השלחין וכן לא שוה פסידא דערוגה לטירחא דהדלאה דכיון דערוגה שבצדה שותה תו לא הויא פסידא לאידך וטירחא יותר
 מפסילא משא״כ בחצלא לשעד לחצלו ליה לרב הונא ביזולא למופלא לעדיף פסידיה מטרחיה וכן שיערו זפיתת חבית להיות כנגד הפסד
 יינה ומותר וכל לבר שהוא לצורך המועל ואין לו מה יאכל התירו בו בלא טורח ובלא שינוי: ^בריבות שבעיקרי הזיתים. הן חריצין שעושין
 סביבות הגפן להתקבץ שם מיס: ועוגיאות. לשון עוגה וכתב הראב״ל ז״ל בפירוש ברירין שבעיקרי הזיתים כלומר בורות קטנים שבעיקרי
 זיתים כן נראה לי שהוא ברי׳׳ש ויל הבריר ל׳ טפחים השנוי כסוף מסכת כלים גס הוא נ״ל להוא ברי״ש עכ״ל: חדתי. אסור משוס טירחא:
 עתיק״. שנתקלקלו ונפל עפר לתוכן מתקנים אותן במועל לליכא טירחא כולי האי: מתני׳ אין עושק את האמה. פירוש רגילין לעשות
 חריצין בקרקע שבהם המיס הולכות סביבות השלה ומשקות אותו והנך חריצין קרי אמה לפי שיש להם רחב אמה ועומק אמה: בתחלה. אס
 לא היתה מעולם אין עושין אותה מתחלה במועל משוס טירחא יתירא ובשביעית מפני שנראית י<כחופר כלמפרש בגמ׳: וחכמים וכוי.
 לכל שנראה *כחופר לא הוי עבולה לעורר לא הוי כיון למשליך את העפר למרחוק והעולר מניחו במקומו: ומתקנין את המקולקלות
 כמועד. אס היתה מקולקלת שנפל לתוכה עפר ואינה מקלחת מתקנין אותה דלא חשיבא מלאכה אבל בתחילה אין עושין אותה כמועד: קלקול•
 המים. מיס המכונסין בגומות לשתות מהס ונמשכין בתוכה זבלי רה״ר המקלקלים את המיס לשתות מהן ומתקנין וסותמין את החריצין שבהם
 הולך הזבל לכור: והוטטין אותן. מנקרין אותן כעין שאר בורות בעלמא אישקורי״ר בלע״ז: את הדרבים. שנתקלקלו מחמת רוב הגשמים
 מתקנין אותן בצרור וכסיד כעין שעושין ברוב עיירות: הרהובות. שאחורי בתיהם ששם מטיילין ילדים וילדות: ואת מקואות. כדמפרש
 לקמן שאס אין בו מ׳ סאה מרגילין לתוכו מ׳ סאה וכל הגי צרכי הרבים הס: ועושק בל צרכי הרבים. בגמ׳ מפרש לאתויי מאי: ומציינק.

 עין משפט נר מצוד!
 איקנג

 א מיי׳ פ״ח מהלכומ יו״ט טור א״ח סי׳ תקלז:

 מסורת הש״ס
 א) בס״י איתא בתחלה בשביעית ומתקנין כו׳ וכ״ה
 נמשב״ג ןוכ״ה הב׳׳חן ב) צ״ל כעודר ג) צ״ל ברירין
 ד) צ״ל כעודר ה) צ״ל כעודר י) חסר דף א׳ מהכ״י:

 קובץ הנהות
 ב״ח (א) נ״נ ג״כ: (ב) נ״ב מעט: (ג) נ׳׳ב מעט:
 (ו< צ״ל אחר: (ה) פסקי וטרח כצ״ל:
 (ו) ומיטרח ומייחי: א״ר ירמיה ועדיין היא מנטפח
 כלומר כל זמן כצ״ל: (ז) ססין כצ״ל: (ח) עוגיות דרך
 גפנים לעשות עוגיות עוגל סביב להתכנס כצ״ל:
 (ט) נ״ב בור: (י) קלקולי המיס. מיס המכונסין
 בגומות לשתייה ונמשטס למוכן זבלי רה״ר ומקלקלין
 אותו מתקני! אות! יסותמין התריצין שבהס הול!־
 הזבל לבור: ותוטטין מנקטן כמו שעושין לבורות
 כלנו שמוציאין מתוכו צרורות וקיסמין ועפרוטת
 כנופל בו: ומציינין. כו׳ ישופך והוא סימן להולט

 דרכים ועושקי טהרות כצ״ל:
 חו״י (א) כזה

 שלטי הנבורים
ן ריא״ז א שדה שאינה זרועה ומרביצי! אותה  לשו
 נמים ממיל כלי לזורעה אסור להרביצה במועד אע״פ
 כהוא מפסיל ההרבצה שעשה קולס המועל הואיל ואי!
 נה זרעונים אין זה הפסל שהרי יכול לתזור ילהרניצה
 כל מה שירצה אחר המיעל ואינו אלא כמאחר פירותיו
 ומניח הטוח והשנח שהיה יכול להשביח כמו שכיאר

 מדיה נפסקיו:

 שיטת ריב״ב
 מ׳ גשמים. שנתכנסו נעמק אחל: גזירה מי גשמים
 אטו מי קיצי1. אי שטת ליה מי גשמיס אע״פ שהן
 מי גשמים שאינן נאי! לעולם מי קלון כגון נהרות
 המישטן מן האגמים אתי למישט מי קלו! שהן מי
 גשמים שנתכנסו במקום אחל וניטל מהן ובאו לילי
 מי קלון לאיכא טירחא יתירא: רג אשי אמר מי
 גשמים. משוס הט אסיד לסופן לביא ליד מי קלון
 שכשינטל חצין יעמיקו והוו מי קלון הלכך אע״פ שלא
 באו עטין לילי מי קלון טון לסופ! לנא לילי מי קלון

 אסיד י):
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 עץ משפט נר מצוה
 אי קנד-א׳ קנה

 א מיי׳ פ׳׳ז מהל׳ יו״ט סמג לאדן עה טור א״ח
 סי׳ תקמל: ב מיי׳ פ״ח שס סמג שס טור א״ח

 סי׳ סקצז:

 מסורת הש״ם
 א) ס״א ל״ג ג) בגמ׳ הגירסא ר׳ אנא ג) לגריס יט
 ד) יחזקאל לט ה) ויקרא יג ו) שס יט ז) נגמ׳
 וגרא״ש אי׳ ר׳ יעקב ח) זה כברייתא בגמ׳ לף ו:

 קובץ הנחות
 ב״ן־ן (א) ועומרי! כצ״ל:(3) נ״ב על: (ג) כלומר
 לנוקבו ולהרחיבו כלי כצ״ל: (ד) אסור ללא
 פסלי אבל זרעים ששתו לפני המועל פסלי אי לא
 הלר ומשקה להי אבל הני כזרעיס ששתו לפני המועל
 למו כצ״ל: (ה) אמה להטל המיס שנמשכים כצ׳׳ל:

 שלטי הנבורים
 א כחנ הרא״ש פי׳ הראב״ר ז״ל שהיה רחוק הנהר
 מטרם העיר והיה להם טורח לשאוב מ! הנהר וקלחי
 את גדותיו והניאו את המיס לרו חטן אל העיר ואמר
 טי! לשתו רביס מיניה ט היו לבני בירס מעט בורות
 ולא היו מספיקי! להם אלא בלוחק ועתה ישחו מיס
 רבים מ! הנהר נהרווחה לצרכי רבים נינהו וכל אלה
 אע״פ שהיא טורח גלול ופרהסיא יכריז מלאכה במועל
 אעפ׳׳כ התיר להם לפי שצרט רביס אינם נגמרים אלא
 בשעת הבטלה ומשוס ללמי לקלרא לבי שותפי ובשעה
 שה! בטילי! ומתחבט! כולם ועושי! אס לא יעשה אז
 לא יעשה לעולם יגרס בירושלמי בהליא רבני סכותא
 אתפחתא מסותא סי׳ מרחץ של עיר ששמה סכותא
 נפחתא ישרא להו מעבלינה במועד מ! הלא ומתקני!
 את קלקולי המיס שנרה״ר בטריח וטוונו פי׳ גחמיה
 כל כך התיר לה! שה! טוונו מלאכת! במועל והיה נו
 טורח גלול ולא כן תנינן ובלבל שלא יכוין מלאכתו אי
 לא מתעבלא במועל כדין לא מתענלא וכל אלו יראה
 שלא היה לצורך המועל ואפי׳ הט התיר להס מטעמא
 לסרשינן לצרט רביס לא יעשו לעולם אס לא במועל
 ואס חאמר מ״ש מחפירת בורות שיחין ומערות של
 רביס לבעינן צורן המועל התם מפני שהן מלאכת אומן
 ואינו יכול לשנות נהו יאס ישנה יפסיל בהו אבל כל
 אלו מעשה הליוט הן וזהו ההפרש שיש בצרכי רבים ט
 מעשה אומן בעינן שיהא צורך המועל ואס צורך המועל
 הוא אע״פ שטוונו מלאכתן במועל וטורח גלול הוא
 מותר והיינו תפירות הבורות שיחין ומערות ובני
 לסכותא טרושלמי אבל במעשה הליוט לא בעינן צורך
 המועל והיינו לומיא לחטיטות בורות שיחין ומערות
 שמותר לרניס ואפי׳ אינו לצורך המועל וכן היו כל אלו
 המעשים שבני הרמך ונני לסכיתא ונהר בירס אע״פ
 שלא היו לצורך המועל מעשה הטוט הן ט התפירה
 ההיא לא היתה אומנותו ואינה לומה לחפירת בורות
 שצטך לטיח יפה ולהחזיק מימיה ומטעם זה אסור
 חפירות נורוח שיחין ומערות ליחיל ואפי׳ צריך להס
 למועל לפי שמעשה אומן הס ללא החירו מעשה אומן
 אלא לצורך רביס אבל חטיטח בורות שיחין ומערות
 מעשה הטיט הוא והתירו ליחיל שצריך לו במועל

 ולרבים אפי׳ אין צריך להס:

 (ריין) [נמוקי יוםף] משקין פרק ראשון מועד קטן (ד:-ו:) ב

 מאמה איכא טירחא יתירא להשליך
 העפר לחוץ: לסחופ* נהרא. כמו
 מטר סוחף הפיר להעמיק כיח מדרון
 כדי שירד ככח: למכרא. ר׳ ירמיה
 התיר יותר לחפור אע״פ שהיה נסתם
 לגמרי מפני צורך רכיס: לאקדוחי.
 להרויח נקכ המעין כדי שיקלחו מימיו
 יפה וי״מ לאקדוחי את גדותיו ולהכיאו
 דרך חדץ אל העיר לפי שהיה הנהר
 רחוק מהעיר ועכשיו ישתו כני העיר
 ממנו וכתכ הראכ״ד ז׳׳ל כפירושיו כל
 אלה אף על פי שהוא טורח גדול
 ופרהסיא וכוון מלאכה כמועד אפ״ה
 התירו מפני שהוא עסק רכיס וכל
 צרכי רכים אינם נגמרים כי אס
 כשעת הכטלה משוס דדמו לקדירה
 דשותפי וכשעה שהס כטליס מתחכרים
 כולם ועושים ומ״מ צורך המועד הוא
 עוד אפשר לומר שלא היה צורך
 המועד ומיהו יש הפרש בצרכי רבים
 בין מעשה אומן למעשה הדיוט דכל
 אלה המעשים דמי הרמך וכו׳ מעשה
 הדיוט הס ט החפירה ההיא אינה
 אומנות אבל בחפירת בורות שיחין
 ומערות שמלאכת אומן הוא לטוח
 הרבה שיחזיקו המים ולפיכך בעינן
 שיהו רכים צריכין להם במועד:
 חםיםה אץ חפ־רה לא. פי׳ לחפור
 בורות לכתחילה: ושפץ את סדקיהן.
 בסיד כדי שיכילו המיס כדאמרן גור
 סיד שאינו מאבד טפה: אבל כונםץ
 ובו׳. שמקבצין מימי הגשמים שמקבלים
 ככלים כשיורדין מן הגגים ומוליכין
 לבורות שיחין ומערות ואע״פ שיש
 בהם כבר מים די לכל ימי הרגל
 מותר לפי שאין בזה טורח מרובה:
 לקווץ את הדרכים. פירוש ליטול
 קוצי הדרכים כדי שלא יזוקו בהם
 רכים: אסטרטיות. שווקים לסחורה:
 רהובות. מקום שמברין שם את
 האבלים כשחוזרים מן הקבר ומתקנין
 שלא יהיה בהם שוס היזק: ולמוד.

 רש״י
 כדמפרש בגמ׳ בפרק מרובה (מדת) ןסע.]
 של קברות בסיד ממחה ושופך סימן להולט
 טהרוח שלא יעברו שס מפני טומאת אהל:
 ויוצאין. שלותי ב״ד במועד לעיין בשדות
 אס נזרעו כלאים(א) עוקרים אימ!: גמ׳ שאם
 היסה עמוקה טפח. שנתקלקלה ונתמלאה
« טסח או שאין בה אלא  עד שעמדה (
 טפח שלא חפר בה אלא טפח מחקנין אותה
 ומעמידי! אוחה על ששה טפחים: הרמך.
 שם הכפר: להחופי. לנקוח מחממ עפר
 וצרורוח שנפלו בו קורו״ר בלע״ז: סטסא.
 כך שמה: למינרא >הרא טמימא. לכרוח
 נהר שנטמס מחמת רוב עפר וצרורומ
 שנסלו בו ומעכבין אח המיס מלקלח:

 דליכא טירחא יתירא. ציון היו סדין הקברות בסיד סימן לנושאי טהרות שלא יעברו שם: ויוצאים על הכלאים. לא משוס טירחא נקטיה
 דליכא טירחא מידי במה שהוא יוצא אלא ה״ק זמן יציאת כלאים הוא בחולו של מועד של פסח ואין לב״ד לשלוח קודם לכן ולהט פריך
 כגמ׳ אטו אכלאיס בחולו של מועד נפקי והא בט״ו נפקי אבל אאינך לא פרכינן: גמ׳ מעמידה על ו׳ טפחים. פירוש שמעמיקה יותר
 ה׳ טפחים שכבר היתה עמוקה טפח ודוקא טפח אבל פחות מטפח כסתומה דמיא ואסור להפרה לכתחלה וכן אס היתה עמוקה טפחיים
 לא שרינן להעמיק עוד ה׳ להשלים
(אף) על הכלאים: נמ׳ ומתקנץ את ז׳ לפי שדרך אמת המיס סגי שתהא (  ויוצאין א
ה גבוהה «< שתי אמות שהמים נמשכץ ת י ם ה א ו ש ה ב א > י נ ב ר ר מ  תמקרדקלות א
י לתוכה ועוד בכל שהוא עמוק יותר י ב ם א , ח פ ה ט ש ל ש ה ע ד י מ ע ח מ פ ה ט ק ן מ  ע

 שרא להו לבני בי הרמך לםחופי נהרא רבי
 ירמיה שרא להו לבני סכותא למכרא להו
 נהרא טמימא רב אשי שרא להו לבני מתא
 מחסיא לאקדוהי נהר א בירן אמר כיון דרבים
 שתו מיניה בדרבים נינהו ותנן עושין כל צרכי
את קלקולי המים שברה״ר  הרבים: ומתקנין א
 וחוטטין אותן: חטיטה אין חפירה לא אמר
 ר׳ יעקב א״ר יוחנן לא שנו אלא שאין רבים
 צריכים להם אבל רבים צריכין להם אפילו
 חפירה נמי מותר וה״ח לבורות שיחין ומערות
 של רבים ובורות שיחין ומערות של יחיד
 תוטטין אותם ושפין את סדקיחן אבל לא
 חופרים אפי׳ כשהיחיד צריך להם ואם אינו
 צריך לחם אין חוטטין אותן ואין שפין את
 םדקיחן ואין צריך לומר שאין חופרין אבל
 כונסין לתוכן מים ואע״פ שאינו צריך להם:
 ועושין כל צרכי הרבים: ת״ר יוצאין לקווץ את
 חדרכים ולתקן את חרחובות ואת האיםטרטות
 ולמוד את המקואות כל מקוד, שאין בה מ׳
 סאה מרגילין לתוכו ארבעים סאה ומנין שאם
 לא יצאו ולא עשו כל אלו שכל דמים
 שנשפכים שם מעלה עליהם הכתוב כאילו
והיה עליך דמים: (  הם שפכום שנאמר ג
 ומציינין על הקברות. א״ר שמעון בן פזי רמז
 לציון הקברות מן התורה מנין ת״ל י<וראה
 עצם אדם ובנה אצלו ציון רבי אבהו אמר
 מהכא ה<וטמא טמא יקרא טומאה קוראה לו
ולפני עור (  ואומרת לו פרוש אביי אמר מהבא י
 לא תתן מכשול: ויוצאין אף על הכלאים:
 מ״ש בחולו של מועד א״ר ׳•עקיבא א״ר יוחנן
 משום שכר פעולה דמוזלי גבן: מתני׳ ר׳
מושכין את המים  אליעזר בן יעקב אומר נ
 מאילן לאילן ובלבד שלא ישקו את כל
 השדה כולה זרעים שלא שתו מלפני המועד
 לא ישקום במועד וחכמים מתירין בזה ובזה:
 נמ' אמר רב יהודה ואם היתה שדה מטוגנת
 מותר תניא נמי הכי וכו׳ ומםתברא דהלכתא

 לאקדוהי. לשון מקדח (ג) כל נקב להרחיב
 כדי שיקלחו מימיו יפה וטירחא יתירא
 הוא: ומהקנין אס קלקולי המיס. כגון
 בורוח שיחין ומערוח המיוחדין לשחיה אס
 נחקלקל מקורו מחקנין אוחן כדי שיזיבו
 מימיו ויש בהם טורח לחקנן יוחר מקלקולי
 אמה ולפי שהן לשחייה מומר לחקנן:
 חונוסין. אס יש שם צרור או עפר בשולי
 הבור יכול ליטלס להעמיקה כדי שממלא
 מקום החריץ מיס: תפירה לא. לחפור
 בור מחחלה בניחוחא: ל״ש. חטיטה אין
 חפירה לא: שאין רבים צריכין. שיש להס
 שאר מיס לשחומ מהן והא דקחני ברה״ר
 לאו משוס דרבים צריכין להם אלא של רבים
 לשחייה: לקווץ. דשסצי״ר כמו חשרש
 דרצציי״ר ליטול קוציס מן הדרכים:
 רתונוה. שיושבים שם בני העיר:
 איסטרטוה. שווקים לסחורה אס נמקלקלו
 שיש בהן גומות מתקנין אוסס במועד:
 ולמוד. שמודד אמה על אמה ברוס ג׳
 אמות ואס המקום ארוך וקצר יכול הוא
 למוד לסי המדה הזאת כך שמעתי ובעיני
 נראה שתופר גומא בסמון אמה על אמה
ד שילכו  ברום ג׳ אמוח ועושה מריץ קטן כ
. דע״י [ י  המים למון הגומא [וזו היא מדדמ
 שאיבת כלי א״א: מרגילין. מביאין מיס
 מחוברין ולא שאובין: כל הדמים שגשפכז.
 באוחן רחובוח שבאו עליהן אדטם ולא
 יכלו לברוח מהרה ונהרגו או שהוזק אדס
 בהם שנחקל באוחס קוצים או שנפל לחון
 אומן מימוח ומח: מעלה עליהם. על ב״ד
 של אותה העיר: והיה עליך. דכחיב
 לעיל ולא ישפן דם נקי בפי רוצח וכמיב
ן  והיה עליו דמים שאס אינו עושה ד
 מעלה עליו הכמוב כאילו שופכו: וראה
 עצם אדם ובנה אצלו ציון. יחזקאל היה
 מחנבא על העחיד לבא שיעשו ישראל ציונים
ס המושלטס בארצם: ד ג פ  על עצמות ה
 טמא טמא יקרא. רמז הוא שהטומאה

 קוראה פרוש ואל מבא הלום ואיזה זה
 ציון: אביי אמר. ציון מהכא לא תמן מכשול עשה ציון שלא יכשלו בני אדם באותה
 טומאה לשרוף טהרותס: מתני׳ מושכין אס המים. שחחת אילן זה לאילן אחר
: אבל לא ישקו אה השדה כולה. ד י  אע״ג דהוי הרווחא דהא ליכא טירחא ולא מ
ד דהיינו הרווחא וכיון דאיכא טירחא במקצמ אינו משקה: נזה י י  ובטח הבעל מ
 ובזה. בזרעים ובשדה וכו׳ ורבנן להשקות שדה בית הבעל נמי שרו דהט אוקימנא
:  בדש פרקין הא דקתני בית השלחין אין בית הבעל לא ר״א בן יעקב היא ולא רבנן
 גמ׳ מטומס. לשון טיט סנגור״א שהיו לחים הזרעים שהשדה מטוננת
ד אי לא הדר ומשקה ס פ  ונמייבשו דהוו כזרעיס ששחו לפני המועד (י) ו

 שיטת ריב״ב
 מסקנא דגמי נורית שיחין ומערות של יחיד אס צריך
 להן חוטטין אותן ושפין את סדקיהן וא״צ לומר
 שכונסין מיס לחונן אבל לא חופרי! אותן ולא סדין
 אותן בסיל אע״פ שהוא צטך להן יאס אין צריך להן
 אי! חוטטין אוחן ואי! שפי! את סלקיהן ואין צטך
 לומר שאין חופרין אותן ואין סדין אותן בסיד אגל
 כונסי! מיס לתוכן אע״פ שאין היחיד צריו להן זהו
 דין בורות שיחין ומערות של יחיד כשצריך להן וכשאין
 צדך לה! ובורות שיחין ומערות אס הרבים צטט!
 להן חופרץ אות! וסדין איתן בסיד וא״צ לומר
 שכונסי! לתוכן מיס וחוטטי! אותן ושפין את סלקיהן
 ואס אינן צריטן להן חוטטין אותן ושפין את סדקיהן
 וא״צ לומר שכונסי! מים לתוכן אנל אין חופרין אות!
א ועושי! ק ם י  ולא סטן אוחן בסיד: שפין. טחין: פ
 נל צרכי רבים: גמ׳ צקיוץ אס הדרנים. ליטול קוציס
 מ! הדרכי׳: ולמוד שמוללין אמה על אמה גרוס
 שלש אמות שיעור ארבעים שאה: רחוב. שיושבים שם
 מי העיר: אסטרטיאוה. שוקיס לסחורה: מרגילין.
 מביאי! לתוכו מיס שאינן שאוני!: והיה עליך דמים.
 בפרשת רוצח כתיב ורישיה לקרא ולא ישפך לס נקי
 וגו׳ שאס אינו עושה כ! מעלה עליו הכתוב כאלו
א ימציינין על הקברות: גמ׳ ק ס י  הוא שופכן: פ
 וטמא טמא יקרא. רמז לטומאה שקוראה פרוש ולא
 תבא הלוס ואיזו זה ציון: ולפני עור לא הסן מנשול.
 עשה ציון כלי שלא ינשלו בני אלם נאוחה טומאה
םקא ויוצאין על הכלאים:  ולא ישרפו טהרות: פי
 גמ' מ״ש בתולו של מועד. ליפקו לפני המועל או
 לאחר המועל: משום שני פעולה. שיהו שלוחי ב״ל
 מוצאין פועלים נזיל לפי שהם נטלי! ממלאכה ונגמ׳
 אמט׳ שמע !מינה] ט יהביה להו שכר מתרומת
 הלשכה יהביה להו לאי ס״ל מטלהו לבעלים יהגיה
׳ מושט! אס י  להו כל כמה לנעי לימבו להו: מתנ
 המיס מאילן לאילן. למשיכת מיס מאילן לאילן לאו
 כלוס הוא: אבל לא ישקה אס נצ השוה נולה. כדאמט׳ נטש פירקין להרוחהאפי׳ בלא טרחא אסירא: ה״ג זרעים שלא שסו מלפני המועד לא ישקם במועד. ללא פסלי אבל שתו מלפני המועל ישקס במועל לפסט: שדה גריו. ינש ונית הנעל הוא
 אלא שלא נפלו עליו גשמים מזמן הרנה: ותנמיס מסירי! נזה וטה. לאו משוס לסנירא להו לרננן להרוחה שטא אלא משוס לסנירא להו לזרעים אפי׳ לא שתו מלפני המועל איכא נהי פסילא ישלה גטל נמי אע״פ שהוא שדה נית הנעל טון
 שלא נפלו עליו גשמים מומן מרובה איכא ביה פסילא ויש לרבינו שלמה ז״ל בזה סברא אחרח גס הרב דל לא גריס במתני׳ אי! משקי! שלה גריל: גמ׳ אם היסה שוס מטומס. לשו! טיט כלומר שהיו לחי! הזרעים כורעים ששתו מלפני המועל

 למי לפסט אי לא הלר ומשקה להו:

 לפי שחסרו המיס לפעמים מפני חוס
 הקיץ ומודד אמה על אמה כרום ג׳ אמות שהוא שיעור ארכעיס סאה
 ואס הוא ארוך וקצר יכול נמי למוד אותו לפי מדה זו ורש״י ז״ל כתב
 א״נ חופר גומא בסמוך אמה על אמה ברוס ג׳ אמות ועושה חריץ
 קטן כדי שילכו לגומא וע״י כלי אי אפשר דג׳ לוגים מיס שאובים
 פוסלים את המקוה: מרגילץ. פותחין לו את המעין שהוא רחוק
 שיבאו המיס לתוך המקוה לפי שאי אפשר בשאובין: ומנץ שאם לא
 יצאו. ב״ד שבעיר לתקן ולקווץ והוזק בהן אדם ומת שמעלה עליהם
 כאילו שפכו הב״ד הדס ההוא ת״ל והיה וכו׳ דכתיב לעיל ולא ישפך
 דם נקי: וראה עצם אדם וכוי. פירוש רמז הוא שלא בא הכתוב לומר שיעשה ציון אלא מתנבא היה שיעשו ישראל ציונין על עצמות
 פגרי העכו״ם שיהיו מושלטן כארצם: פרוש. ולא תכא הלום ואיזו זו ציון: לא תתן מבשול. עשה ציון שלא יכשלו בני אדם באותה
 טומאה לשרוף טהרותס או שלא יאכלו תרומתם בטומאה: דמוזלי גבן. שיהיו שלוחי ב״ד מוצאים פועלים לעקור הכלאים בשכר מועט
 בחולו של מועד לפי שאין עסוקים כמלאכה כמו כחול קודם המועד או לאחר המועד ואלו הכלאים הס זרעים שנזרעו באפיל ואין ניכרין
 עד זה הזמן: מתני׳ מושכץ את המים. פי׳ שעושין סביב האילן חפירות למלאות אותם מיס ואין בזה טורח הרבה לעשות חריץ
 שימשכו כו המים מאילן לאילן: אבל לא ישקה וכו׳. דאם לא ישקה ליכא פסידא ואילו משוס שאס ישקה הר הרווחה לאילנות ר׳ אליעזר
 בן יעקב סבר דהרוחה אסורה היא במועד: שלא שתו. הא נמי לפי שאין פסידא במועד ואם היה בהס הפסד ככר הגיע ההפסד להם
 מערב מועד ואין מותר אלא דבר האבד במועד והראב״ד ז״ל כתב בפירושיו וזה לשונו שאס אירע אונס בהם לפני המועד שלא יכול להשקותה
 שמותר להשקותם במועד ואינו אסור אלא כששכח להשקותם או שנתעצל כהם עכ״ל: *שדה נריד. יבש. והוא שדה הבעל וטעמא
 דאין משקין משוס דהרווחה הוא ולא פסידא כדפירשנו בריש מטלתין: וחכמים מתירץ בזה ובזה. לאו אשדה גריד קיימי דבההיא
 אפילו רבנן מודו דלא הר פסידא ואסורה אלא ברישא פליגי בהשקאה את כל השדה ובזרעים שלא שתו וכן הוכיחו מן הירושלמי והלכתא
 כר׳׳א בן יעקב כדמסרש ןרי״ף] בסמוך: נמ׳ שדה מטוננת. פירוש לחה כעין טיט: מותר להשקותו במועד. דאע״פ שלא שתו לפני
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 (ריין) [נמוקי יוםף] משקין פרק ראשון מועד קטן

 א כרבי אליעזר בן יעקב ואע״ג דהוא יחיד
 במהום רבים דהא שמעתא דרב יהודח

— י >  ק

 המועל ה״ל כאילו שתו כיון שהיא לחה: כשאמרו [כוי] זרעים. ואע״פ למפורש במתני׳ ניןמייתי תניא נמי מן הברייתא דהא הוה] [א! מצי
 למימר דמתני׳ רבותא קאמר לאפי׳ זרעים שלא שתו לאית להו פסילא יתירא קמ״ל ללוקא מפני שלא שתו קאמר ורכ אלפס ז״ל פסק כרבי
 אליעזר בן יעקב אע״ג להוא יחיל במקום רבים להא שמעתא לרכ יהולה כותיה אזלא לקאמר אס היתה שרה מסוננת מותר והא ללייק
 מיניה רבינא ואמר ש״מ האי תרביצא שרי לתרבוצי בחולא למועלא כלומר תרביצא הוא גן שאחורי הבתים שזורעים שם ירקות לריח

 ולמראה ויספיק לו בהשקאה מועטת
 כעין ריבוץ מפני שצל הכתלים מגין
 עליו מן הרוח ומן השמש וכשמשקין

' ״ '  אותו כל צרכו יום אחל יספיק לו ג׳ "־״
 1 כוותיה אזלא דקאמר ואם היתה שדח מטוגנת

 מותר והא דדייק מיניה רבינא ואמר ש״מ
 תאי תרביצא שרי לתרבוצי בחולא דמועדא
 (א) אקשינן ליה שדת גריד מ״ט לא אפלא
 לשוויי חרפא ח״נ אפלא לשוויי חרפא ולא
 פריק: מתני*׳ צדין את חאישות ג ואת
 העכברים בשדה האילן ובשדה הלבן כדרכו
 במועד ובשביעית ר׳ יהודה אומר בשדה
 אילן כדרכו ובשדה הלבן שלא כדרכו ומקרין
 את הפרצה במועד ובשביעית בונה כדרכו:
 נמ׳ מאי אישות אמר רב יהודה בריה שאין
 לה עינים: רבי יהודה אומר בשדה האילן
 כדרכו: ת״ר כיצד כדרכו חופר גומא ותולה
 בה מצודה וכיצד שלא כדרכו נועץ שפוד
 ומכה בקרדום ומרדה האדמה תתתיה תניא
 ר׳ שמעון בן אלעזר אומר כשאמרו ג בשדה
 הלבן א< כדרכו לא אמרו אלא בשדה הלבן
 הסמוכה לאילנות שמא יצאו משדה הלבן
 ויחריבו את האילנות: אומקרין את הפרצה:
 כיצד מקרין את הפרצה רב יוסף אומר בהוצא
 ודפנא במתנייתא תנא צר בצרור ואינו טח
 בטיט א״ר חסדא ל״ש אלא כותל גנה אבל
 כותל חצר בינה כדרכו ודוקא בונה אבל סותר
 לא וכותל גוהה סותרו ובונח כדתניא כותל
 גוהה לרה״ר סותר ובונה כדרכו מפני הסכנה:

 עין משפט נר מצוה 4 (ו:-ז.)
 א׳ קנה

 א מיי׳ פ״ז ופ׳׳ח מהלכות יו״ט סמג לאדן עה טור
 א״ח סי׳ תקמ:

 רש״י
 להו ואפילו רבי אליעזר מודה: גריד. יבש
 ובית הבעל הוא אלא שלא נפלו גשמים זה
 זמן מרובה: סרביצא. גנה לשון אתר
 מהמן היו להשקות השדה לאחר קצירה
 מיד לפי שיוצאין בו ירקות וכשמשקין אותו
 ממהרוח לצאח אוחן ירקות: חרפא.
 חריף וממהר לבשל: למרביצי. להשקות
 לשון אין מכבדי! ואין מרביצין וממוך פי׳
 הקונטרס משמע דהלכה כרבנן דדייק
 רבינא ממילתייהו ולא גרסינן מאי טעמא
ט וסיומא דמילתא דרבינא היא  לא אלא מ״
 וכך הוא בספרים שלכי: מתני׳ ציי!
 אס האישום. שמפסיד אמ השדה: רבי
 יהירה אומר בשיה אילן כדרכו. דבשדה
: וגשביעיס בונה י  אילן (א) מפסד
 כדרכו. דלאו עבודת קרקע הוא:
 גמ׳ מאי אישוס אמר רב יהודה וכר.
 ובגמרא מוכח מקרא דלא חזיא והט איתא
 בגמ׳ אמר רב יימר מאי קראה כמו שבלול
 חמס יהלוך שהולך ומחמסמס שכל שעה
 שהולך ליחה נופלח הימנו וכמו נפל נפילת
 האישוח שלא חזה שמש כן יפלו הרשעים:
 חופר גומא. ומניח שם מצודה שיצאו דרך
 הגומא ויהיו נאחזים במצודה: מכה
 בקורדוס. על השסוד שימס בחון הקרקע
 ויעשה גומא ואח״כ מושכו ודחפו אילן
: ומרדה. מנענע מעט בכדי שיצאו  ואילן
ן חפירה ר  ויבואו שס ויהיו נצודין אבל ד
 ממש לא דכמה דאסשר לשנויי משנינן:
» של הוצא  הוצא. של דקל: דפנא. (
״ש: צר  שקורי! ליריי״ר וגדילין בו טי
ן בנין ר  בצרור. נותן ומסדר אמ האבנים ד
 זו על גב זו ואינו טת בטיט בינתים: כוסל
 יגנה. שיכול לגדור פרצת גנתו באבנים
 אבל אינו טח בטיט בינתיס: בונה כירכו.
ן שהוא  מפני הגנבים שלא יחמרוהו מחי

 לרה״ר

 מסורת הש״ם
 א) עי׳ בגמ׳ הגי׳ ונחוס׳ ד״ה חני נראה דגר׳ כגי׳

 רכ אלפס ב) גי׳ מהר״ס:

 קוכץ הנהות
 כ״ח (א) ג״נ מפסדי טפי ולהפסד ממנה חששו:

 (5) ענף של עץ שקוט! וכו׳ כצ״ל:
י (א) נ״נ עי׳ אשר״י: ״  חו

ש מהר"! שפירא [א] נ״ל דגי׳ מהר״ס א״א ״ נ  א
 להעמידה דאיך יטא ממתני׳ דשדה מטוננמ
 הותר להשקותה ושדה מטוננת לא הזכיר נמתני׳

 והנטיתא תני לה כהטא:

 שלטי הנבודים
 א וכן פסק הרמנ״ס דל וכתנ הרא״ש דל אנל לסי׳
 יש״י שפירש שדה גטד מאי טעמא לא הוה סיומא
 למלתא לרטנא היה מסתנר להלכה כחכמים כיון דרנינא
 להוא נתראה מייתי ראיה ממלתייהו ורנד ה״ר אלפס
 עיקר לנירושלמי נפ״נ לשניעית מוכח לרננן אסט
 הרנצה והא רקתני חכמיס מתירין בזה וכזה מפרש נין
 ששתו קולס הרגל נין שלא שתו בין באילן בין נזרעים:
 יישון ריא״ז ב וכן מחדבין חוד נמליס במועל שמביא
 עפר מחור זה ונותן לתוך חור זה ותינקי! זה אח זה והוא
 שהיה נהר מפסיק בין שני החודס ואין שס שוס מעבר
 נעבור מצד זה לצל זה אבל אס היה שם מעבר לעבור
 דינן חונקין זה את זה ואסור לטרוח בכן ואם היו
 מדוחקי! זה מזה פרסה אע״פ שאין נהר מפסיק ביניהם

 חונקין זה את זה כמבואר בקונט׳ הראיוח:
 ג מיי׳ אוסר נשלה לנ! הסמוכה לשלה אילן נלא שינוי

 והראי׳ ש התיר:
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 שיטת ריב״ב
 שמע מינה. מלקא שדנ! שלה מטוגנת: שרה גדיד מאי
 טעמא לא מה טעם אנו אוסרי! להשקות שלה גריל
 משוס לאפלא לשוויי חרפא הרוחה היא ואסירא הכא
 נמי נתר טצא אפלא לשורי חרפא הרוחה היא יאסירא.
 והרג לולי דל פירש לרבינא אלרננ! קאי לפליגי עליה
 לר״א ב! יעקב בשלה גטו והט נרסי׳ אמר רנינא ש״מ
 האי תרניצא שט לתרבוצי׳ נחולא למועלא שלה גריל
 מאי טעמא לאו אפלא לשוויי חרפא ה״נ אפלא לשוויי
 ררפא וכולה וטנא הוא רקאמר לה כלומר שלה גריל
 מאי טעמא שרו רננ! כלקתני ותכמיס מתיד! נזה ונזה
 יהלא הוא יכול לעמול בלא השקאה אלא אפלא לשוויי
 ררסא לאו כהרוחה הוא אלא כמקום פסילא למי ושרי
 ה״נ תרביצא אפלא לשוויי חרפא הוא וכמקיס פסילא
 למי ושד וסי׳ תרניצא הס זרעים ירקות שאלם זורע
 נסוך חצירו סביבות נורו וכשהוא מנגו ומרנן את ביתו
 מרנן גס אותס ורעיס נמעט מיס והס ממהדס להגיע

׳ צוין אס האישות ואס העכברים. שמפסיד! י  לעונת! מריח מימי הדבון ומדח מימי הבור וכן עושי! גס נשלה לבן ומכאן נראה שהלכה כחכמים ולא כר״א נן יעקב ואפילו שאינה מטוגנת מיתר ורב יהווה לטעמיה ור״א בן יעקב קאמר ולית הלכתא כויתיה: מתנ
 אח השוה: נשוה האיל!. ומפסוי כורכו: ובשניעיס בונה נדרנו. ולאו ענוות קרקע הוא: גמ׳ חופר גומא. שיצאו ורך הגומא ויהיו נאחזין במצווה: ומנה גקרוום. על השפיל שיכנס בקרקע ויעשה גומא ואמ״כ מושכו אילך ואילך כלי שינענע האלמה מתחתיה
ד הכל שלא כורכו יקי״ל כת״ק הלכך צוין את האישות ואת העכברי! נשוה האילן ובשוה לבן הסמוכה נ  יירחיב הגומא אבל לרך חפירה לא לכמה ואפשר לשנויי משנינ!: לא אמרו. אלא (לרך תפירה) נשלה לב! הסמוכה לאילנות: אבל שדה לבן. שאינה סמוכה לאילנות ו
 לאילנות כלרכו ובשלה לב! שאינה סמוכה לאילנות שלא כלרכו. כך נראי! הלבריס לפי פשוט! אבל הרב ר׳ משה דל כתב עכברים שהס מפסידן את האילנות צלי! אות! במועל בשלה האיל! וצרי! כדרכו טצל חופר ותולה את המצולה ואם היתה שלה לבן סמיכה לשלה
י להעמיל וברי הרג דל תניא אמר ר״ש בן אלעזר כשאמרי נשלה הלנן כלרכן לא אמרו אלא בשלה לב! הסמוכה לאילנות אבל בשלה  אילן צדן אוחן בשלה הלבן בשיני כלי שלא יכנסו בשלה האילן ייחדנוה אלה הס לברי הרב דל וכך יש לנו לפרש לבד הבדיתא מ
 לבן שאינה סמוכה לאילנות אין צדן כלל אפילו שלא כלרט ומדרבנן נשמע לר׳ יהולה שכשאמר ר׳ יהולה בשלה הלב! שלא כלרכו לא אמר אלא נשלה לבן הסמוכה לאילנית אבל בשלה לבן שאינה סמוכה לאילנית אין צדן כלל נמצא עכשיו לבשלה אילן לבד הכל צדן
ד הכל אין צוין כלל ופלוגתייהו נשוה לבן הסמוכה לאילנות רלובק צדן כורכו ולר׳ יהווה שלא כורכו וקי״ל כר׳ יהווה משוס ובדיתא לכיצל כררכו ושלא כלרכו כר׳ יהילה שייכא ללרבנ! היכא לשרי אפי׳ כלרכו שד ב  כורכו ובשוה לבן שאינה סמוכה לאילנות ו
 והיכא ואסיר אפי׳ שלא כורכו אסיר ולא משכחת לעולס שיהא מותר שלא כורכו ואסור כורכו אלא לר׳ יהווה וכיו! וקי״ל כר׳ יהווה צדן את האישות ואת העכנדן בשוה האילן כורכו ובשוה לבן הסמוכה לאילנות שלא כורכו ובשוה לבן שאינה סמוכה לאילנות אין
 צדן כלל ועמלו וברי הרב ר׳ משה כהלכתן זה כתבתי חחלה לפי שמצאתי נספרים שלנו ונהלכוח הרב דל אחר כ! מצאתי במקצת ספרים במשנתנו צרי! את האישות ואת העכברי! נשוה האיל! ובשוה הלב! כורכי ונר־ ר״מ יר״ש נן אלעזר פי׳ בברייתא שכשאמר ר״מ
 במשנתנו בשלה הלבן כלרכו לא אמר אלא נשלה לבן הסמוכה לאילנות אבל בשלה לבן שאינה סמוכה לאילנות אין צדן אלא שלא כלוט ומור״מ נשמע לד יהווה שכשאמר ר׳ יהווה נשוה הלב! שלא כורכו אמר אלא נשוה לבן הסמוכה לאילנות אבל בשאינה סמוכה
א ומקדן אמ הפרצה: גמ׳ נהוצא. הוצין של וקל: בונה לורט. מפני הגנבים שלא יגנבו אח כליו: ובשביעית. אפי׳ כותל גנה למיחזי כמאן ק פ י  אץ צדן כלל וקי״ל כר״מ ור׳ יהווה הלכה כר׳ יהווה ונראה שעל גירסא זו סמך הרנ ר׳ משה דל ונחנ מה שכתב: פ

 ועביו נטירותא לפיד בונה כורכו ולאו עבודת קרקע הוא: ווו>!א בונה מפני שמירת ממונו: אבל סוסי לא. שאין בסתירה שמירת ממון: וכוסל גוהה. אפי׳ וגנה סותרו ובונהו כורכו מפני הסכנה ואי לא שדת ליה לבנותו כורכו ממנע ולא סתר:

 או ל׳ ימים והוא כעין שלה מטוננת
 שהוא מותר והתלמול אקשי ליה
 לרבינא לט היט לבשרה גריל מולו
 כולהו לאין משקין ה״ה כן בתרביצא
 לטעמא לאין משקין שלה גריל הוא
 מפני שאין בו הפסל אלא הרוחה
 שמפני ההשקאה ממהר הפרי לבא
 והיינו לישנא לאפלא משר חרפא ה׳׳נ
 בתרביצא אפלא משוי חרפא אבל
 פסילא לית בה שהרי יכול לעמול כל
 המועל בלא השקאה מפני הלחות
 שבה וזו הרוחה היא ואסור לדברי הכל
 וכיון דלא פריק רבינא שמעינן לאסור
 להשקות תרביצא במועד אבל שדה
 מטוננת מותר וכיון דלא שריא אלא
 במטוננת אלמא דהלכתא כר׳ אליעזר
 בן יעקב דאמר זרעים שלא שתו מערב
 מועד לא ישקום במועד וה״ה דהלכתא
 כוותי׳ ברישא דלא ישקה כל השדה כולה
 דטעמא דכולהו משוס הרווחה ואסור:
 מתני׳ צדץ את האישות. פי׳ בריה
 שאין לה עיניס ומפסידה את השדה
 כשהוא שדה אילן יופר מכשהוא שדה
 לכן ולהט מצריך ר׳ יהודה לעשות היכר
 בשדה לבן בשינוי שלא כדרך החול:
 ובשביעית. דלא גזריגן דילמא מיחזי
 כחרישה כשאדם חופר וסותס את

 סמוך צרה״ר יגנבו את כליו: הגיהה.
 הנוטה ומשופע לרה״ר: סוהר ובונה כדרכו מפגי הסכנה. שמא תפול על האדם

 חוריהס: ומקרץ את הפרצה. אס
 נפרצה גנתו ולא היה יכול לגדרה לפני המועד וכגמ׳ מפרש ע״י שינוי:
 נמ׳ הופר נומא. פירוש שהאישות נכנסת כו ויוצאת ושם פורס

 המצודה והגומא אינו אלא כדי שיתקבצו שמה אישות הרבה ואפשר שנותן שס אוכלין כדי שיבאו ויאחזו כמצודה: בהוצא. פירוש הוצין של
 דקל: דפנא. דופן של נסרים: צר בצרור. נותן בסדר האבנים זו על גב זו ואינו טח בטיט בינתים: אלא ננה. כותל גנה דלצניעותא
 בעלמא הוא וסגי ליה בהט: בונה כדרכו. משוס גנבי שלא יגנבו ממונו והוה ליה דבר האבד ומותר כדרכו כרבי יוסי ודוקא בנין שנפל
 מאליו אז שרינן ליה לבנותו אכל לסתור לכתחלה לא אא״כ היה גוהה כדמפרש ואזיל מפני הסכנה: נוהה. כגון שנוטה ועושה גחון: לרה׳׳ר.
 כתב הראב״ד ז׳׳ל דלא גרסי׳ ליה אלא אפילו למכוי או לחצר מותר מפני שהכל סכנה והכי איתא כירושלמי כותל הגוהה סותר ובונה כדרכו

 הקטן
 בשנת עשרים ושבע לירבעם מלך עוריהו שמלך מלכות מנוגעת וזה שכתוב בשנת שלשים ושמנה שנה לעזריהו
 מלך זכריה בן ירבעם לפי התקון הזה היוז לו לומר בשנת מ״א לעזריה אלא לפי שמלך ירבעם בחיי אביו ויש לומר
 שהיתה מלכותו בחיי אביו קרוב לג• שנים נשארו לו ולעזיהו ל״ח שנה שמלכו כאחת אחר שמת יואש וכך שנינו
 בסדר עולם בן שש עשרה שנה עזיהו במלכו וגוי ויהי לדרוש אלהים בימי זכריהו המבין ביראת אלהים ובימי דרשו
 את ה׳ הצליחו האלהים מה הצלחה הצליחו הוא בנה את אילת וישיבה ליהודה אחרי שכב המלך עם אבותיו מה
 ת״ל אחרי שכב המלך עם אבותיו שמלך בחיי אבותיו עזיהו וירבעם מלכו כאחת וירבעם מלך בחיי אביו שנאמר
 וירבעם ישב על כסאו בשנה עשרים ושבע לירבעם מלך עויהו אפשר לומר כן והלא שניהם מלכו כאחת אלא שמלך
 מלכות מנוגעת כך היא שנויה בסדר עולם ולפי פשוטו של מקרא יש למקראות הללו תקון אחר וכשאתה מחשב
 לפי תקין המקראות הללו כדברי תנא דסדר עולם תמצא שהיה יותם לעויהו בימי חלוטו והגאון רב אחא משבחא
 ז״ל כתב ירבעם ועויהו מלכו כאחת והוא נתנגע בעשרים ושבע דה״ל מנוגע עשרים ושש שנה שהרי מלך נ״ב שנה
 ויותם כי שכיב עזיהו בר כמה הוה בר עשרים וחמש עבורו אימת בעשרים ושבע לעזיהו אשתכח דבימי חלוטו
 הוה ור׳ יוסי בר׳ יהודה אמר לך לאו בתהלת שנה אתנגע דעיבוריה מקמי הכי הוה וזהו תקון המקראות לפי פשוטם
 כי הימים שקשרו על אמציה קשר בירושלים היו י״ב שנה והשנים ההם הם לחשבון לאמציה בכלל כ״ט שנה שמלך
 והם נחשבות לעזיהו בפסוק בשנת ל״ח שנה לעזריח כי עם יהודה המליכוהו תחת אביו בחיר ווה שכתב בשנת
 עשרים ושבע לירבעם מלך עזריה אפשר לומר שמנה הכתוב לשני חיי ירבעם ולא לשני מלכותו עוד י״ל כי השתים
 עשרה שנה שקשרו על אמציה אינם נחשבות לא לאמציה ולא לעוזיהו בזה הכתוב בשנת עשרים ושבע לירבעם
 אבל הם נחשבות לעוזיהו בנ״ב שנה שמלך וזה שכתוב בשנת שלשים ושמונה לעזריה מלך וכריה מנה הכתוב
 לשני חייי עוריה ולא לשני מלכותו כי לא היו אלא כ״ו מתחלת מלכותו וזה הפי׳ יותר נכון וכן תמצאם לפי חשבון

 המקראות הכתובים ארבעים ושתים שנה צא ארבעה שנים מקוטעות נשתיירו לך שלשים ושמנה שלימות:

 המאור
 ה״ג אמר רבינא ש״מ האי תרביצא שרי לתרבוציה בחולא דמועדא שדה גריד מ״ט (לא) אפלא לשוויי חרפא ה״נ
 אפלא לשוויי הרפא וכולה רבינא הוא דקאמר לה כלומר שדה גריד מ״ט שרו רבנן כדקתני וחכמים מתירין בזה
 ובזה והלא הוא יכול לעמוד בלא השקאה אלא אפלא לשוויי חרפא לאו כהרווהה הוא אלא כמקום פסידא דמי
 ושרי ה״נ תרביצא אפלא לשוויי הרפא וכמקום פסידא דמי ושרי ופי׳ תרביצא הם זרעים וירקות שאדם וורע בתוך
 חצירו סביבות בורו וכשהוא מכבד ומרבץ את ביתו מרביץ גם אותן זרעים במעט מים והם ממהרין להגיע לעונתן
 מריח מימי הריבוץ ומריח מימי הבור וכן עושין בשדה לבן ומכאן נראה שהלכה כרבנן ולא כר״א בן יעקב ואפי׳
 שדה שאינה מסוננת מותרת ורב יהודה לטעמיה דר״א בן יעקב קאמר ולית הלכתא כוותיה ובהלכות הרי״ף ז״ל

 תמצא דברים הללו בהלוף ןהרא״ש הביאו בפ״ק סי׳ ח׳]:
 ןדף ד ע״ב1 א״ר תייא דנתי לפני רבי יותם לא היה לו לעזיהו אלא בימי חלוטו אמר לו אף אני כך אמרתי פי׳
 סדר הכתובים כך הוא באמציה כתיב בן עשרים וחמש שנים היה במלכו ועשרים ותשע שנה מלך בירושלים וכתיב
 בשנת המש עשרה שנה לאמציהו בן יואש מלך יהודה מלך ירבעם בן יואש מלך ישראל בשומרון ארבעים ואחד
 שנה וכתיב בשנת עשרים ושבע שנה לירבעם מלך ישראל מלך עזריהו בן אמציהו מלך יהודה ולפי התשבון לא
 היה לו לומר אלא בשנת חמש ועשרים לירבעם מלך עזריהו וכתיב בן שש עשרה שנה עוזיהו במלכו וחמשים
 ושתים שנה מלך בירושלים וכתיב בשנת שלשים ושמנה שנה לעזריהו מלך יהודה מלך זכריה בן ירבעם על ישראל
 ולפי החשבון לא היה לו לומר אלא בשנת עשרים ושש שנה לעזריהו מלך זכריה בן ירבעם שאם תחשוב משנת
 המש עשרה לאמציהו שהתחילה מלכותו של ירבעם כלתה לה בשנת כ״ו לעזריה לפי שכל מלכותו של ירבעם לא
 היתה אלא מ״א שנה ולפיכך צריך תיקון למקראות הללו וכך הוא תיקונם לפי משנתנו של סדר עולם שירבעם
 ועזיהו מלכו כאחת וזה שכתב בשנת חמש עשרה לאמציה מלך ירבעם היא השנה שמת בה יואש מלך ישראל
 וכתיב ויחי אמציהו אחרי מות יואש חמש עשרה שנה כל אותן חמש עשרה שנה מלך עזיהו בחיי אביו וזה שכתוב

 מלהמת ה׳
 כך ממפרש השיטה מדהשוו כולם בשדה מטוננמ מומר ש״מ דתרביצא מותר לתרבוציה שצל האכסדרות מיצל
 עליהן ואין ההשקאה נבלעת שם מהר והיא עומדת מטוננמ לעולם שהיא צריכה למיס מועטין תדיר כדי שיצמחו
 זרועיה יפה ואקשין עליה שדה גריד מ״ט אסר ליה ר״א נ״י דאפלא לשורי מרפא הוא האי נמי ודאי אפלא
 לשוויי חרפא הוא הלכך אינה כשדה מטוגנת אלא כשדה גטד לפי שהמרטצא אינו מתייבש בזמן מועט לגמט
ן שתגיע זמנה לשתות אס אינה שומה הזרעים מסייבשיס  עד שיפסידו זרעים וירקות שלו אבל שדה מטוננמ טו
 לגמט וכ״כ הרב יצחק בן גיאות ז״ל ופסק כר״א משוס דסתס מתני׳ כוותיה דהרווחה לא ועוד דתניא כוותיה
 ורבנן במראי הוו כטעמיה ורואה אני דבטו דסתס מתני׳ ודאי כר״א בן יעקב דכיון דתנן טמ השלחי! ש״מ
ד דהוא ארץ יבשה ר  טת השלחין אין טמ הבעל לא דהוא שדה מלוחלחת שאינה צטכה מיס כל כך ושדה ג
 לא ואע״ג דבגמ׳ לא דייקי אלא בית הבעל לא מיהו ממתני׳ ודאי מרריהו ממעטי אלא בריש פירקין לאפיקי
ד רטנו ז״ל שאמרו ב  מדר״מ דדייקינן משוס דסמס מתני׳ בעלמא כוומיה ועם כל זה לשון הגמ׳ יקשה על ד
 סתס שדה גריד מ״ט וכו׳ ולא באו דרך קושיא לומר ולא היא שדה גריד מ״ט וצ״ע אבל מצאתי דומה לזו

 בחולין נפרק כל הבשר רב ששח מלח ליה גרמא גרמא מרי מ״ט לא וכו׳ והוא דרך קושיא:

ב בספר המאור ה״ג אמר רבינא ש״מ וכו׳ עד ובהלכות הרי״ף ז״ל ממצא דברים הללו בחילוף: ו ת  כ
ר הטחב זו מחלוקת ישנה היא שבעל הלכות גדולות כתב כן אבל נדון בודאי הדעת נוטה כדבד רטנו מ  א
 הגדול ז״ל דאפלא לשורה מרפא רווחא מיקד ואסור שהט שדה הבעל עצמו אס משקין אותו בשעתו א״א
 שלא יהא בו דוח נזה בין בזרעים בין בתבואה וכן גנות ופרדסים של בעל בודאי בהשקאתן הן ממהדן ומוציאין
 ירקות וזרעוני גנה לשעתן ואעס״כ אסרום כולן ולא התירו אלא טח השלחין דבר הנפסד ממש כמו שפירשו
 בירושלמי כל שהוא פסידא והולכת זו היא טמ השלחין עמדה להכחיש זו היא בית הבעל ועוד מלשון הגמ׳
 עצמה שאמרו אפלא לשודיה חרפא דמשמע שהזרעין בעצמן אפלוח והוא מרווח בהשקאה זו לעשומ חריפות
ד אפלא דמשמע שהם חדפות בתולדותן ואס  ואס לעשותן כדבר האבד אמרו היה להם לומר חרפא דלא לשו
 אינו משקה אותן נעשית אפלות ועוד מדתניא בריש פרק מי שהפך אמרו לו אם לא תזרע בבכיר תזרע באפיל
 אס לא תזרע פשתן מזרע מין אחר וזו ראיה שאין בין בטר לאסיל הפסד שהרי אס אינה נזרעת כלל הכל
 מודים שהיא פסידא וכשממתינין לה מבטר לאפיל אינו נקרא תפסל ועוד אין פירושו נכון שבכל הנוסחאות
ד מאי טעמא לא ובמיעוט! סחס שדה גריד מ״ט אפלא לשווייה חרפא ובהן מקום למחלוקת ולדברינו ד  שדה ג
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 עין משפט נר מצוה
 א׳ קנו-א׳ קנז

 א מיי׳ פ״ז מהלכות יו״ט ופי״א מהלכות אגל סמג
 לאוין עה עשין 3 טור א״ח סי׳ חקמז וטור י״ל שי׳
 (תק) ןתג]: כ מיי׳ פ״ח מהלכות יו״ט סמג לאדן

 עה טור א״ח סי׳ סקמז:

 קובץ הנחות
 ב״ח (א) נ״ב מחי לא יעורר על ממו אמר רב כל

 הלר ספלנא. במערבא אמרי יבכון עמיה כל
 מרי ליגא מאי שנא ל׳ יום א״ר כהנא ואמרי לה אמר
 רב יהורה אמר רב מעשה כצ״ל: (כ) נ״ב הוא:
 (ג) נ״ב אחה: (ד) טהור ועומר הוא כצ״ל: (ה) נ״ב

 המטה: (י) על ממו ושלשים וכו׳ כצ״ל והל״א:
 (ז) נ״נ שרורשין: (ח) צ״ל ביה: (ט) נ״ב לשון הגמ׳

 ורמינהו המלקט עצמות אביו ואמו ה״ז ממאבל
 עליהם כל היוס ולערב אין מתאבל עליהם ואמר רב
 חסלא אפילו צרורי! לו בסלינו אמר אביי מפני

 ששמתת הרגל עליו: (י) צ״ל סופן:
 חו׳׳י (א) עי׳ בתוס׳:

 שלטי הנבורים
ן ריא״ז א לא ילקט אלס עצמות אביו ואמו  לשו
 במועל יכן שאר קרוביו שחייב להתאבל עליהן ואע״פ
 שהוא רוצה לקוברן אצל אבוחיהס שלא לקלקל שממת
 החג ושאר המחיס שאינו ח״ב להתאבל עליהן אין
 מפנין אותן במועל ממקום למקוס ואפילו ממקום
 הבזוי למקוס המכובל ואס היה רוצה לקוברן אצל
 אבוחיהס מפנין אוחן אפי׳ ממקוס המכונל למקום
 הנזר וכן החיים אין מפנין טרמן במיעל אפי׳ ממקום
 הבזר למקום המכובל ואס היה לר בגיח של אחריס
 ורצה לפנות לתון שלו מותר לפנוח אפי׳ ממקום
 המכובל למקוס הבזוי וזה מבואר נתלמור א״י בשאר
 ימות השנה מותר לפנות המת מקבר לקבר לכנולו של
 מת כגון ממקום הבזוי למקום המטבל כמבואר

 נקונט׳ הראיות:
 כ אבל נתנס מותר לרב אנל לשמואל אפי׳ נחנס נמי
 אסור והרמב״ן פסק כרב והראב״ל פסק כשמואל ולזה
 הסטס הרא״ש דל. מיי׳ מתלק בין מת ישן למת חוך

 ל׳ יוס לרגל עיין נמגיל משנה:
 ג פי׳ הראב״ל אפי׳ לקבור בהן במועל אבל מחנטן
 אותן שאס הוא ארוך מקצרו או מאטכו או מרחיבו
 ורש״י פי׳ אין חופרין כוטן לקבור בהן אחר המועל
 אגל לקבור בהן במועל חופרין אוחן אפי׳ בחוה״מ ולזה

 הסכים הרא״ש:
ן ריא״ז ונראה בעיני שלא נאמר כן אלא בעושה  לשו
 אותן לצורך החי להזמינו כשימות אבל אס הוא עושה
 אותן לצורך המת אפי׳ ניו״ט שני מותר לתפור לו קבר:

 (ריין) [נמוקי יוםף] משקין פרק ראשון מועד קטן (ח.-ח:) ג
 ובשביעית כונה כלרכו אע״ג למיחזי כעין נטירותא ותניא במטלתא ובשנה השביעית תשמטנה ונטשת מגיל שהוא פורץ בה פריצות [פי׳
 פורץ נעילת כרמו וגדר שדהו כדרך הפקר] אלא שגררו החכמים (במתני׳) מפני תקון העולם: מתני׳ רואים את הנגעים. פי׳ בחולו
 של מועל: להקל. שאם טהור הוא אומר לו טהור אתה שהרי שמחה הוא לו: אבל לא להחמיר. שאס טמא הוא ישתוק ולא יצריכנו לצאת חוץ
 למחנה מפני שאבל הוא לו לסבירא ליה לר׳ מאיר שרשאי הכהן לשתוק אע״פ שיראה שהוא טמא ומוחלט וכל זמן שלא יצא מפי הכהן אינו
 טמא לכתיב טמא יטמאנו הכהן:
ד רני יוסי אומר לא להקל ובו׳. שמתוך ע ן מ ם ב י ע נ נ ת ה ק א א ן ר ף מ ן מ א ״ , ר י נ ת  מ

 בתחלה לתקל ולא להחמיר וחכ״א לא להקל ״5£g&-£ י
 ולא להחמיר ועוד אמר ר״מ אמלקט א אדם 1 ״

 עצמות אביו ואמו מפני שהיא שמחה לו רבי
 יוםי אומר אבל הוא לו ולא יעורר על מתו
 ולא יספדנו קודם לרגל שלשים יום;
 גמ׳ וקי״ל דר״מ ור׳ יוםי הלכה ברבי יוםי: ולא
 יעורר על מתו: וכו׳ יא) מאי שנא שלשים יום
 אמר רב כהנא מעשח באדם אחד שכנם
 מעותיו לעלות לרגל ובא הספדן ועמד על
 פתח ביתו ונטלתן אשתו ונתנתן לו ונמנע
 אותו האיש מלעלות לרגל באותח שעה
 אמרו לא יעורר על מתו ולא יספדנו קודם
 לרגל שלשים יום ושמואל אמר לפי שאין
 חמת משתכח מן חלב אלא לאחר שלשים
א כ עבדיי  יום מאי בינייהו איכא בינייהו דק
 בחנם: מתני׳ כאין חופרין ג כוכין וקברות
 במועד אבל מחנכין את חכוכין ועושק נכרכת

 עליו שאס הוא טמא יאמר לו בע״כ
 טמא לסבירא ליה לרבי יוסי שאין
 הכהן רשאי לשתוק והלכך מוטב שלא
 יראה הנגע כלל וכ״ז שלא ראהו הכהן
 ולא אמר לו טמא הרי הוא כטהור
 גמור מרכתיכ וצוה הכהן ופנו את
 הבית בטרס יבא הכהן לראות את
 הנגע ולא יטמא כל אשר בבית:
 מלקט. כמו כן מיקל ר״מ ומתיר
 ללקוט בחש׳׳מ עצמות אביו ואמו
 לקוברן במקום אחר הגון לפי ששמחה
 היא לו לכבל אביו ואמו: רני יוסי
 אומד אכלות היא לו. אע״פ שאין
 אבלות חלה עליו לכו לואג עליו
 בראותו זה: ולא יעורר. אחרים
 שיבכו עמו שאין להרבות בט במועל:
 ולא יספידנו. לא ישכור ספרן שיספור
 מתו מפני שמחלש עליו צער מיתתו
 כיוס שמת בו ושוב אינו משתכח על
 ל׳ יום ונמצא מצטער במועל ובגמרא מפרש מאי שנא שלשים ומ״ט
 לא יספלנו וקי״ל הלכה כר׳ יוסי: נמ׳ «י) המלקט עצמות אניו.
 פירוש ברייתא היא באבל רבתי והגמ׳ מביאה להקשות לר״מ לאמר
 במתני׳ שמחה היא לו ואילו הכא אמר מתאבל עליהן כל היום כולו
 ומיהו לערב לא יתאבל ואע״פ שעליין הס צרורים שלא נקברו עליץ:
 ששמהת הרגל עליו לפיכך אינו רשאי להתאבל עליהם במועל ואע״ג
 לתניא באבל רכתי כל שקורעין עליו בשעת מיתתו קורעין עליו
 בשעת ליקוט עצמות וכל שאינו מאחה בשעת מיתה אינו מאחה
 בשעת ליקוט עצמות ההוא אבילות לרבנן הוא ואתי רגל ולחי ליה:
 ירושלמי מפני ששמחה היא לו. בראשונה היו קוברים אותו
 במהמורות נתעכל הבשר מלקטין העצמות וקוברין אותן בארונות
 אותו היום מתאבל למחר יהיה שמח לומר שנמלטו עצמות אבותיו מן
 הלין. פי׳ מהמורות חפירות כלכתיב במהמורות בל יקומו: לא יעורר.
 אס מת לו מת כמועד לא יעורר אחרים שהם מרי נפש שיבכו עמו
 שלא להרבות במספד ובכי במועד: כדהדר ההוא ספדנא. בעיר וצועק
 שיבכו עמו כל מרי לב כי הוא יודע לספוד כהוגן ומי שהיה לבו דוה
 עליו הולך וסופד על קרובו: ולא יםפדנו. מי שמת לו מת זה ימים
 רבים לא יספדנו קודם לרגל אס בשכר משום מעשה שהיה אס
 כשמואל אפילו בחנם: לפי שאין המת משתנה מן הלנ עד שלשים יום.
 לפי שמתחדש עליו צער מיתתו כיוס שמת בו ושוב אינו משתכח ממנו
 עד שלשים יום ונמצא מצטער במועד הלכך אפילו מצא ספק בחנם
 אסור: וקי״ל כשמואל. דגרסי׳ בירושלמי לא יעורר על מתו איזה

 רש״י
מ: מתני׳ רגאי! אס הנגעים  ברה״ר דמו
 בתול המועד להקל. שאם טהור (נ) אומר
 לו כהן טהור אחה ששמחה היא לו: אצל
 לא להחמיר. שאס (נ) טמא ישחוק ולא
 יטמאנו ויצריכנו לצאת חוץ למחנה מפני
 שאבל הוא לו במועד: לא להקל. שמתוך
 שנזקק לראומו אס הוא טהור דהיינו להקל
 עליו הוא נזקק לו להחמיר שאס (נ) טמא
0 דאין כהן רשאי לשחוק  אומר לו טמא (
 ומוטב שלא יהו רואים כלל דכל זמן שלא
 ראהו הכהן דלא אמר לו טמא אמה הרי
 הוא כטהור גמור וכהן רשאי לשתוק כל
 זמן שלא ראהו ובהסגר שני קמיםלגי ר״מ
 ורבי יוסי כלמפרש רבה בגמ׳ דבטהור
 ממחלחו אס נחנגע כ״ע לא פליט דלא חזי
 ליה דאי חזי ליה לא מהני ולא מידי דלר״מ
 דאמר ריאין להקל ולא להחמיר הכא מאי
 קא עביר ליה דאי טהור מאי קמהני ליה
 דהשמא נמי (ד) מומר ועומד ואי טמא
 הוא שתיק הלכך אין רואין ולר׳ יוסי נמי
 ודאי אין רואין דהא אין כהן רשאי לשתוק
 וטמא יטמאנו לזה ובהסגר ראשון נמי כ״ע
 לא סליגי דחזי ליה שאס חל שביעי של הסגר
 ראשון בחולו של מועד יכול כהן לראותו
 דאס מטהר ליה הא שמחה היא לו ואי

ן ליה הסגר ז׳ ימיס שנימ מאי פסטה ד צ  מ
 אי לא הוה חזי ליה בבית הכלא נמי היה עומד אלא בהסגר שני קמפלגי אס בא
 שביעי של שבעת ימי הסגר שני בחולו של מועד ר״מ אומר רואהו כהן להקל
 אס טהור אומר לו טהור ואס טמא שוחק ואינו מצדכו שילוח חוץ למחנה
 דנוח לו לזה שיהא מוסגר דשמע קול בני אדם ואל יצא חוץ למחנה מוחלט
מ צווחא דעלמא ניחא ליה ר׳ ״  אע״פ שיהא שס מוסר בתשמיש (ה) דקסבר ר
 יוסי אמר לא להקל ולא להחמיר שאם רואהו להקל יבא להחמיר עליו אם הוא
 טמא ואין כהן רשאי לשמוק דהיה מצדכו שלוח חוץ למחנה כו׳ ואימא האי
 בצוותא דעלמא ניחא ליה והכי נמי פליגי במוחלט שכבר יצא חוץ למחנה אם
ר אח עצמו לדבד רבי מאיר ה ט  נרפא מצרעת ורצה להראות לכהן אס נרפא י
 רואין דאי טהור אמר ליה טהור ואי טמא אמר ליה טמא והכא ליכא אבל לא
 להחמיר דלאו היינו חומרא דמעיקרא טמא והשמא טמא לדברי ר׳ יוסי אין רואין
 דאי אמר ליה טהור נמצא מחמיר עליו שאוסרו בתשמיש וכדלקמן ואע״ג דהו״ל
 צוותא דעלמא אימא האי בצוותא דאשחו ניחא ליה: מלקט אדם עצמות אביו
: ששמחה היא לו. כשרואה אותס: לא ן  ואמו. לקוברן במקוס אחר הגו
 יעורר על מחו. אס מת המח חדש או שני חדשים קודם המועד לא יעורר
 מפרש בגמ׳ כדהדר ספדנא. כלומר שלא ישכור ספד[ לחזור על קרוביו לומר
 בכו עמי כל מרי לב: ולא יספרנו. שאס מת לו מת תוך שלשים שלפני הרגל
: שלשים יום. אמרוייהו קאי וטעמא  לא ישכור ססדן להספיד (י) על מתו
: גמ׳ גאוסה שעה נוי. ומש״ה נקט שלשים יום  דשלשיס יום מפרש בגמי
ן בני אדם לכנס מעות ר ד  דאמר מר שואלי! בהל׳ החג קודם לחג צ׳ יום ו
 משלשים יום קודם הרגל לפי ששמע (!) בהלכוח החג: דקא עבדי. ססדן בחנם
 מאן דאמר משוס מעשה שהיה ליכא: מתני׳ אין חופרין נונין במועד.
 לצורך מתים שדרכן לחפור כוטן וקברות לזמנם לצורן מתים שימותו דטירחא
) בעלמא דאפילו ביו״ט שני יתעסקו בו ישראל הנ״מ א ) ׳ י ר מ א  יתירא הוא והאי ד
 כגון טלטול או שאר דבר שאין בו טורח כגון לכבסו ולגזוז שערו אבל חפירה
: נברכה של כובסין. וליח (ח) ליה טירחא כולי האי:  לא: מחמין. מפרש בגמ׳

 שיטת ריכ״ב
׳ רואי! את הנגעים להקל. בתולו של מועל י נ ת  מ
 שאס הוא טהור אומר לו טהור אתה ששמחה היא
 לו: לא להקל שמתוך שנזקק לו אס הוא טהור רהיינו
 להקל עליו הוא נזקק לו להחמיר שאס הוא טמא
 אומר לו טמא אתה שאין כהן רשאי לשחוק ומוטב
 שלא יהו רואין כלל לכל זמן שלא ראהו כהן ולא
 אמר לו טמא הרי הוא כטהור גמור: מפני ששמחה
 היא לו. פרישנא נגמ׳ מפני ששמחת הרגל עליו ואין
 אבילות חלה עליו מפני שהוא שמח בשמחת יו״ט:
 לא יעורר על מסו. פרישנא בגמ׳ כל הלר ספלנא
 במערב׳ ואמר ינכון עמיה כל מרירי לינא בלומר אס
 מת לו מח לא יעורר אחטס שהן מרי נפש על
 קרוביה! שמתו שינכו עמו כלרך שחוזר הספל! ואומר
 כל שעה גנו עמי כל מרי לב ומי שלבו לוה עליו
 הולך יסופר על קרובו: גמ׳ מ״ש צ׳ יום. אמר רג
 יהודה אמר רב מעשה באדם א׳ ונוי. ושמואל פליג
 עליה גגמ׳ ואמר לפי שאין המת משתכח מ! הלנ
 עד שלשיס יוס ישיילו מאי בינייהו איכא גינייהו דקא
 עביל בחנם וקי״ל הלכתא ברב באיסוט והרב ר׳ משה
 ז״ל פסק כשמואל ויש שמניאין סעל ללבטו מן
׳ אין חופרץ נוני! וקברוס במועד. י נ ת  הירושלמי: מ
 נתב הרב לוט ז״ל הא לתכן אין חופטן כוכי!
 וקברות במועל פי׳ הרב ז״ל להקבר בהן לאחר
 המועל ואנו תמהים מזה הפי׳ וט היכן מציגו
 שהותרה מלאכה במועל משוס צורך של אתר המועל
 ראצטריטנן למיחנא אין חופטן כוט[ וקברות במועל
 להקבר בהן לאחר המועל ול״נ לא נצרכא אלא להקנר
 בהן אפי׳ בתוך המועל ואע״פ שנהגו היחר בזה
 אפשר שנהגו על פי ההלכות של הרג דל ואס היה
 המח בביח הקברות יש לנו להתיר לחפור מיד רהוה אמביא עציס ומסר! לעשות ארי! עס המח בחצר ויש מי שאומר כיו! לסרישנא בגמ׳ כוכי! בחפירה וקברות בבני! הא למלנו שאי[ אסור אלא בנין והלימה לו לפי שחפירח הסטן טון שה! חקוקין
 בכותלי המערה לומה הוא לבנין אבל קברות שהן בחפירה בקרקע כמו שאנו נוהגין אינו לומה לבנין אלא רומה הוא לננרכת שמותר לעשותה במועל כל זה לשון הרב לולי דל ורבינו שלמה ז״ל כתב אין מופדן כוט! במועל לצורך מתים לטרחא
 יתירא שדרכן לחפור כוטן וקברות לזמנם לצורך מחים שימוחו דטרחא יתירא הוא והא דאמרי׳ בעלמא לאפי׳ ניי״ט שני יתעסקו בו ישראל הני מילי כגון טלטול ושאר מלאכוח שאין בהן טורח כגון לכגסו ולגוז בשערו אבל חפירה לא אלה הס רנט
 הרג דל ואינם מחוורים אצלנו לפי שנראה כפוחח בלהקבר בהן לאתר המועל וסייס בלהקבר בהן בתוך המועל והתמה שתמה הרב לולי דל היכן מציני שהיתרה מלאכה במועד משוס צורך שלאחר המועד דאצטריטנן למיתנא אין חופרין מטן וקברות
 במועל להקנר בהן לאחר המועל להשיב והלא תטיטת הבורות מותרת במועל לצורך רביס אע״פ שאינן צריכין להם ער לאחר המועל טון שחטיטתן מעשה הליוט אגל חפירתן שהיא מעשה אומן אסורה אף כמו כן מפירח הכוטן הקברות אסורין

 במועל משים צורך שלאתר המועל אע״פ שה! צורך רביס טון שהן מעשה אומן אבל חנוכן ]הוא מעשה הדיוט מיתר: מחננין. מפרש נגמ׳: נברכס. של כונסי!:

 המאור הקטן
 והא דתנן אין חופרין בוטן וקברות במועד פי׳ הרי׳יף לקבור בהן אחר המועד ואנו תמהים מזה הפי׳ וכי מידי דהוה אמצא עצים מוסרן לעשות ארון עם המת בחצר ויש מי שאמר כיון דפרישנא בגמ׳ כוכי! בחפירה
 היכן מצינו שהותרה מלאכה במועד משום צורך שלאחר המועד דאיצטריכינן למיתני אין חופרין כוכין וקברות וקברות כבנין הא למדנו שאין איסור אלא בנין והדומה לו ולפי שחפירת הבוטן כיון שהם הקוקים בכותלי
 במועד לקבור בהן אחר המועד ול״נ דלא נצרכה אלא לקבור בהן אפיי בתוך המועד ואע״פ שנהגו בזה המערה דומה הוא לבנין אבל קברות שהם בחפירת הקרקע כמו שאנו נוהגין אינו דומה לבנין אלא דומה

 היתר אפשר שנהגו ע״פ ההלכות של הרב ז״ל ואם יהיה המת בבית הקברות יש לנו להתיר לחפור לכתחלה הוא לנברכת שמותר לעשות במועד:

 עירור מזכירו בין המתים ולא יספידנו קודם לרגל שלשים יום זה
 שהוא עושה לו הספד בפני עצמו הדא דתימא בישן אבל בחדש מותר איזהו חדש בתוך ל׳ יום איזה הוא ישן לאחר שלשים יום מותר לספוד
 כדרכו מפני שהמרירות כבר הוא בלבו על מיתת המת ואין בו תוספת מפגי מה שמספידו ונראה מזה כי מפני צער המועד הוא כשמואל עד
 כאן לשון הראב״ד ז״ל בפירושיו: מתני׳ אין הופרין וכוי. פי׳ לצורך מתים שימותו במועד שדרכם היה לחפור כוטם וקכרות להיות
 מזומנים למי שמת לו מת שיקנה לו וקמ״ל מתני׳ שאע״פ שיצטרכו אל זה כמועד כגון בעיר ירושלים שהיו בה ששים רבוא וא״א לעם רב כמוהו
 שלא ימותו ממנו בכל יום רבים גדולים וקטנים אף כי בד׳ ימים של חוה״מ אפ״ה כיון שאינו יודע בשעה שחפרו לאיזה מת הוא עושה אסור
 דאילו למי שמתו מוטל לפניו אף ביו״ט שרי דמת ביו״ט שני יתעסקו בו ישראל וכ״ש בחוה״מ: אכל מחנכין את הכוכים. הנעשים מעיו״ט ונשאר
 מהן מעט לתקן כגון להאריכו או להרחיבו או לקצרו מותר לגמור כיון שבודאי יצטרך בחוה״מ והרי״ף ז״ל פי׳ אין חופרין לקבור בהן לאחר המועד
 וכן פי׳ ר״ח ז״ל והרי״ץ גיאת ז״ל ותמה עליהם הראב״ד ז״ל אס לאחר המועד למה מחנכין אותם במועד והרמב״ן ז״ל כתב שאין זו קושיא שאע״פ
 שאינם צריטן להם עכשיו עשאוס כצרט רבים רבים שתו ורבים ישתו והרי הן כחטיטת בורות שיחין ומערות שאין צריכין להם עכשיו שהתירו
פן דהיינו חטיטה אכל לא תחילתה דהיינו חפירה כל שאין צריך להם עכשיו: ועושים נכרכת. מותר לחפור לכתחילה נברכת של לסו ( י  כהן (

 מלהמת ה׳
 שלא אמרו עס המח בחצר אלא מפני חשד שלא יאמרו להניח בת מעות הוא דקא עביד לה הא קבר ובון
 שרו לקבור בהן במועד כשכבר ממ המת שאפי׳ יו״ט שגי לגט ממ כחול שויוה רבנן וכ״ש חולו של מועד שלח
 מסרן הכתוב אלא לחכמים להתיר צורך הבריות ואין מדקדקין להיות המת שם דטון דניכר הוא דלממיס עבדי
 לא מלו במניחן לאחר המועד וליכא חשדא כלל ולא דמיא לארון דסממיה למעות קיימא ולא למתים כדסדשימ
ד מן הדא ועושין כל צרט  וגרסי׳ בירושלמי בית עלמת דבר מטיא איתסתחת במועדא ר׳ הונא סבר מימר ש
 הרבים א״ל ר׳ מונא לא תני שמואל אלא להיות שפין את סדקיהן וחוטטין אותן גרפין לון כדתנינן תמן החוטט
ד לקבל צרורות סי׳ בית הקברות של אומו אדם ששמו בר מטיא נפחת שנפחתה מערה שלו שהכוטם  בצנור כ
ן כוטן פד  בה והיה ר׳ הונא סבר להמיר לפי שהוא צרכי הרבים אע״ס שאינו לצורך המועד ואע״פ שאין חו
 וקברות לפי שהן התחלת מלאכה שלא לצורך המועד אבל זו מקו! המתים הוא וסבר רב הונא להתיר בכל ענין

פדן כוכי! וקברוח במועד כוי ואכן ממהין מזה הפי׳ וכי היכן מצינו שהוחרה וכוי:  ועוד והא דתנן אין חו
 אמד הכותב אני ממה על המממיהין שהרי הכוטן והקברומ מצרכי הרבים הס הלכן צדך למתני בהו דאין
פדן אותן לכמחלה ומומר לחנכן אפי׳ לקבור בהן לאמר המועד דהיינו להאריך בו ולהרמיב בו דומיא דקלקולי  חו
פדן בורוח שיחין ומערוח של רבים אבל חוטטין אומן ומוחמי לה שלא לצורך  המים שבר״ה ששנו בגמ׳ אין חו
 המועד אלא כדי שיהו מצדן להם לאחר המועד לכשיצטרכו להן וכ״ש בכוטן וקברות דמומר לחנכן שמא יצטרכו
 להן במועד וצריך לשנות בהן דאין חופדן אותן כתמלה כיון שאינן לצורך המועד ממש ואפי׳ בקבר של בני
ד שאין לך לצורך קד ומוחר לחנכן אבל לצורך המועד ודאי אפי׳ חפירה ובגין כדרכו ש  משפחה צרכי הרבים מי
 המועד ודבר האבד יוסר מזה שהוא צדך למחיס והחיים גדול כבוד הבריוח שדוחה אפי׳ לא מעשה שבמורה
 וכן נמי המירו ארון עם הממ במצר ואפי׳ להביא נסדן ולנסרן ובירושלמי המירו באדם מפורסם אפי׳ בשוק
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 כובסין לפי שיש בה צורך לחול המועד כדתנן ואלו מכבסין במועד ואיידי לאיירי בחפירת קרקע תנא הא כן פרש״י והגאונים ז״ל אבל
 האחרונים דיל פירשו מענין קברות וכתב הרמב״ן דיל שהוא תוספת חפירה לקבר העשוי כבר לצורך מת שימות: וארון עם המת בחצר.
 מותר לעשותו בחולו של מועד ובעינן בפני המת כלי שלא יחשדוהו לפי שאין דרך לעשות ארונות לרוב המתיס: נמ׳ והלכתא כרשב״ג
 דסתם מתני׳ כוותיה: ירושלמי עם המת בחצר. לא שנו אלא באדם שאינו מפורסם אבל במת שהוא מפורסם עושים לו ארון אפילו

 בשוק כד דמך ר׳ חנינא הברק רבנן
 במועד וארון עם המת בחצר ר׳ יהודה אוסר
 אלא אם כן יש עמו נםרים: גמ׳ אין חופרין
 כוכין וקברות במועד פי׳ להקבר בהן אחר
 תמועד מאי כוכין ומאי קברות אמר רב יהודה
 כוכין בחפירה וקברות בבנין תנ״ה כוכין
 בחפירת וקברות בבנין: אבל מחנכין את
 הכוכין: כיצד מחנכין אמר רב יהודה שאם
 היה ארוך מקצרו במתניתא תנא מאריך בו
 ומרחיב בו: וארון עם חמת בחצר: תנינא
 להא דתנו רבנן עושין כל צרכי חמת נוזזין לו
 שערו ומכבםין לו כםותו ועושין לו ארון
 (א) ומנסרים המנוסרים מעיו״ט רשב״ג אומר
 אף מביא נסרים ומנסרן בתוך ביתו והלכתא
 כרשב״ג דסתם מתניתין כוותיה: ירושלמי
 לא שנו אלא באדם שאינו מפורסם אבל אדם
 מפורסם עושין לו ארון ואפילו בשוק כד דמך
 רבי חנינא חברין עבדו ליה ארון בשוק והכל
 מודים שלא יקוץ לו אחים ודכוותא לא יחצוב
 לו אבנים ואם תיו חצובות פלוגתא דר׳ יהודה
אץ נושאין נשים במועד לא  ורבנן: מתני׳ א
 בתולות ולא אלמנות ולא מייבמין מפני
 ששמחח היא לו אבל מחזיר הוא את גרושתו
 ועושה אשה תכשיטיה במועד רבי יהודה
 אומר אשה לא תסוד מפני שניוול הוא לה:
 גמ׳ מפני ששמחה חיא לו וכי שמחה היא לו
 מאי חוי אמר רב יחודח אמר שמואל לפי
 שאץ מערכין שמחה בשמחח: ואמר רב
 דניאל בר קטינא אמר רב מניין שאין נושאץ
ושמחת בחגך בחגך (  נשים במועד שנאמר א
 ולא באשתך עולא אמר חיינו טעמא דאין
 נושאץ נשים במועד מפני חטורח רבי יצחק
 נפחא אמר מפני ביטול פריח ורביח: תניא
 כל אלו שאמרו אסורים לישא אשה במועד
 מותרים לישא ערב המועד (פירוש) דלחד
 יומא לא משהי איניש אנפשיה ודאץ מערבץ
 א שמחח בשמחה מנלז דכתיב 3יויעש שלמה
 בעת ההיא את חחג וכל ישראל עמו קהל גדול
 שבעה ימים ושבעה ימים ארבע׳ עשר יום מכדי
 כתיב ארבעה עשר יום שבעה ימים ושבעה
 ימים למה לי אלא ש׳׳מ הני לחוד והני לחוד
 כתיב ״ביום השמיני שלח את חעם וכתיב
 ג<וביום עשרים (א) >c וארבעח לחדש השביעי

 שלח את חעם מכאן לתלמיד חנפטר מרבו ולן
 באותו העיר שצריך ליפטר ממנו פעם שנייה:
 ועושה אשת תכשיטיה במועד: ת״ר אלו הן
 תכשיטיח של אשח כוחלת ופוקסת ומעברת
 סרק על פניה ואיכא דאמרי ומעברת סכין

 על פניה של מטה: מתני׳ 3ההדיוט תופר כדרכו ב והאומן מכליב ומםרגין את
 המטות ר׳ יוסי אומר אף ממתחץ: נמ' היכי דמי הדיוט כל שאינו יכול להוציא
 מלא המחט בבת אחת ר׳ יוסי אומר כל שאינו יכול לבוין אמרא בחפת חלוקו:

 רש״י
 וארון עם המה בחצר. שהמת שס מותר
 לעשות (ג) ארון לנסר הגסריס ולעשות
 כולן בחחלה אבל לא בחצר אחרת שלא
 יאמרו מלאכה אחרת היא: רבי יהודה
 אושר. להביא עצים ולעשות נסרים לצורך
 הארון אלא אס כן מנוסרין הנסרים מחחלה
״ט: (ד) כוכין. קרקע המיוחד ו  קודם י
 לביח הקבר וחופרין חפירה באמצע
 מעט ופותח בחוך אוחה חפירה למטה כוכין
 הרבה לכל צד: (ה) מפני ששמחה הוא לו.
: מחזיר גרושתו. אינה  כדמפרש בגמי
 שמחה כל כך דאין שמחה אלא באשה שלא
 היחה לו מעולם: מתני׳ תכשיטיה. כחל
 וסרק: לא תסוד. בסיד במועד: מפני
 שנייול היא נלה]. צער הוא לה שמצערה:
 גמ׳ מאי הוי. שממה ביו״ט מי אסירא:
 שאין מערכין. שוס שמחה בשמחח החג
 כדיליף לקמן: ושמתת בחגך ולא גאשהך.
 והכא הוי באשחך ולא בחגך (ו) ומתוך
 חביבות אשמו מניח שמחח החג אבל שאר
 שמחות שאינם של אשתו שאינו מבטל
 שמחת המג בשבילם אימ ליה דמערבין
 וקראי לקמן לא דריש: מפני הטורח.
 שיש טורח גדול בסעודה וקא טרח טירחא
 ימירא במועד והיינו דקמני מפני שהרגל
 שמחה היא לו וטורח בו ולמ״ד משוס פריה
 ורביה נמי ממרץ לה לממני׳ הכי שמתבטל
 מפריה ורביה וממתין עד המועד מפני
 ששמחה הוא וחייב לשמוח בו בסעודות
 דקסבר כי עבידנא במועד הוו ליה רוומא:
 מפני ביטול פריה ורביה. אס נזדמנה לו אשה
 קודס המועד (ז) ממתין לישאנה עד החג
 מפני סעודח החג דסבר [דהוי] (ת) ליה
 רווחא וסלקין ליה סעודמו להט ולהט
 וממבטל ואינו נושא אשה עד המועד: כל
 אלו שאמרו. כגון הנושא בחולה ואלמנה
 והנושא את יבמתו דקתני מחני׳ מומרין
 לישא ערב הרגל: לחד יומא לא משהא
 נפשיה. כיון דאי משהא תו לא מצי עביר
 במועד הלכך ערב הרגל מומר: ז' ימים.
 לתנובת הטח ואמ״כ ז׳ ימים לחג הסוכות
 כדאמר בסמוך: ביום השמיני. של סוכות
 היינו כ״ב: פוקסס. מתקנת שער שלא
ד  יתפרד: סרק. צבע נותנת על פניה כ
 שתראה אדומה ל״א ופוקסמ כמין בצק הוא
 שמגבלת סמנין ומעברת סרק על פניה
 כלומר (ט) אוחו שספקס בו מומר ליטול
: מתני" מסרגין את מי  מפניה במי
 המטוס. אורגים בחבלים: ממסחין. אס
י (י) זה ימיס רביס ורפו החבלים  היה רפו
: גמ׳ כל שאינו יכול. כל שאינו  מממחן
 יודע להוציא מלא מחט בבח אחמ כשהאומן
 תופר תוחב תחיבומ הרבה כמלא אורך
 המחט ואח״כ מושכה מן הבגד ונמצא
 חפירוח הרבה במשיכה אחמ ודרכו לעשות
 כן בבגד צמר שבלה ומממסמס והולך ואורג
 בו במחט כענין זה חוטין חדשים כעין
 אריגה דטריידא בלע״ז והיודע לעשוח כן
: שאינו יודע לכוין אמרא  הרי זה אומן
 בתפת תלוקו. אמרא שפה: (ל) תפס.
ן למת בגד עבה סביב שולי החלוק  שדר
גרדן לארץ והדיוט אינו יודע  שלא יבלו כשנ

 עבדו ליה ארון כשוק והכל מודים שלא
 יקוץ ארזים. והקשה הראב״ד ז״ל והא
 אמר באידך פרקין קוצצין עצים
 במועד לצורך המועד והאי כיון דמית
 במועד צורך המועד הוא ותירץ דצורך
 המועד וכבודו הוא עציס לאפות
 ולבשל אבל הכא כבוד המת איכא
 כבול המועל ליכא ואחרים הקשו מאי
 שנא לאסרינן לקוץ ארזים ושרינן
 למיגז ליה אסא ואמרו ללא למי לפי
 שילוע לכל כי ההלס ראוי לחי להריח
 ולמת להעביר הזוהמא וליכא שום
 חשלא אבל קציצת ארזיס לילמא לצורך
 בנין קעביל: והבל מודים שלא יהצוב
 אבנים מן ההר. היו חצובות אלא שהיו
 צריכין לחלק אחת לב׳ או לג׳ לומיא
 לארזים לנסר: פלוגתא דרבי יהודה
 ורבנן. לפליגי כמתני׳ ללרבנן לא בעי

 עמו בחצר ולרבי יהולה בעי:
 מתני׳ מפני ששמחה היא לו. פי׳
 שאין מערכין שמחה בשמחה ושמחת
 האשה מתערבת בשמחת הרגל: אבל
 מחזיר גרושתו. לאין השמחה אלא
 באשה שהיא חלשה לו: תכשיםיח.
 כגון כחול וסרק ואפילו טפול של סיל
 שצריך זמן ארוך ולא תהנה בתוך
 המועד: רני ׳הודח. פליג אטיפול
 של סיל לקולם שתהנה תעמוד
 מנוולת כל המועל לפי שצריך זמן
 ארוך אבל אם היתה נהנית אפי׳ יום
 אחד של מועד מותרת לסוד אע״פ
 שהיה לה צער וניוול בימים הראשונים
 לפי שכן דרך סעודת י״ט שמצטער
 תחלה כתיקונו וכיון שנהנה לאח״כ
 ביום טוב עצמו מותר: נמ׳ שאץ
 מערנץ שמחה נשמחה. פי׳ שאינו
 שמח כראוי בכל אחד מהן: נחנך ולא
 באשתך. י)אלמא ליכא שמחה כחגך
 כלל דאי איכא בחגך היכי ממעט
 (אותי) לישא אשה הא איכא כחגך:
 מפני הטורח. שיש טורח גדול בסעודת
 נישואין וקא טרח טירחא יתירא
 במועד: משום פריה ודניה. אס
 נזדמנה לו אשתו קודם המועד לא
 ישאנה אלא בחג דאמר אמתין עד החג
 דהוי(ליה) נלין רווחא לסלקא סעודפא
 לכאן ולכאן נמצא שמתבטל מפריה
 ורביה ואינו נושאה עד המועד:
 מותדץ לישא ערנ הדגל. דמשוס
 טירחא ליכא דעיקר טירחא חד יומא
 הוא והוא ערב הרגל ומשום שמחה
 גמי ליכא דעיקר שמחת אשתו חד
 יומא ומשס ואילך בכל הרגל זוכר הוא
 שמחת הרגל ומשוס ביטול פריה
 ורביה נמי ליכא דמשוס חד יומא לא
 משהא נפשיה דבשלמא אס היה יכול
 לישא במועד ימתין ויאמר אם לא

 עין משפט נר מצוה
 א׳ קנח-א׳ קנט

 א מיי׳ פ״ח מהלכות יי״ט ופ״י מהלכות אישות
 שמג לאוין עה מור א״ח שי׳ תקמו: נ מיי׳ פ״ז

 מהל׳ יו״מ סמג שם מור א״ח סי׳ תקמא:

 מכורת הש״ם
 א) דבריס טז ב) מ״א ח ג) דה״נ מ ד) עיין בגמ׳
 דף ח׳ ה) ועי׳ בטאור הגר׳׳א ליריד סי׳ רמ״ב שכתנ

 שגירסא מוטעת נזדמנה לו להנ״י נכ״ד לחודש:

 קובץ הנהות
 ב״ה (א) צ״ל מנסריס: (ב) צ״ל ושלשה: (ג) לעשות
 לו ארון וכו׳ ולעשות כולו נתחלה כצ״ל:
) נ״נ נמי: (ה) נ״נ מתני׳: (ו) צ״ל דמתוך: ו ) 
 (ז) נ״נ לא ישאנה אלא נתג דאימר אמתין כו׳ דסבר

 אית לי רווחא דסלקין לי סעודתן להבי כצ״ל:
 (ח) צ״ל אית לי: (ט) אותה שפיקסה כנר מותרת
 ליטול מעל פניה כצ׳׳ל: (י) צ״ל שנארג: (ל) צ״ל
 בחפת: (ל) נ״ב פי׳ בעל כרמך לא היה דעמס לשוב
 טיס כ״ב דקי״ל דשמיני טעון לינה כדאסקינן בפ׳
 לולב וערבה. אלא ודאי היה לעתס לשוב לבחיהס
 טיס כ״ג ואס איחא דהיו צטטן לקתת עול רשו׳
 טוס כ״ג למה היה להס ליטול רשות ביום כ״ג בל
 עיקר אלא ולאי לטוס כ״ג אע״פ שלנו הליל׳ אחר
 כ״נ לא היו צריטן לחזור ולקחת רשות משוס
 לאלעמא להכי שיסעו למחר שיהיה כ״ג לקחו רשות
 אלא מפני שנמלכו ונשארו שס כל יום כ״ג והיה
 לעתס ללון בעיר ולשיב לבחיהס למחר ביוס כ״ל לכך
 הוצרכו לחזור וליקח רשו׳ טוס כ״ג פעם שניי שילכו
 למחר טוס כ״ל אבל לקיחת הרשות לא היה גיוס
 כ״ל עצמו שהרי נאמר וכיום עשרים ושלשה יגו׳ אלא
 ולאי טוס כ״ג לקחו רשות לצורך הליכת יום כ״ל:
 הוי" (א) בס״י של המו״י הגירסא ושלשה וכתב
 עליו גי׳ זו נכונה ועיין גש״ע ביו״ל סי׳ רמב

 ושייך ס״ק (לא) [לגן ובט׳׳ז ש״ק ט׳:

 שלטי הנבורים
 א מכאן יש נוהר,[ שלא לעשות חופה לני בניו או לשתי

 בנותיו נייס אי:
ן ריא״ז ב מראה בעיני אפיי בחפירות מנעלים  לשו
 ושנלליס צטך האומן לשגות כמבואר בקונט׳ הראיית

 וכן הוא בתלמיל אין ישראל:

 שיטת ריב״ב
 וארון עם המה כחצר. בחצר שהמת שס מוחר לו
 לעשות לו ארי! ולנםור הנסרים מתחלה לצורך הארון
 לטון שהמת שס בחצר מוכחא מלתא שלצורך המת
 הוא שעושין הארון: ר׳ יהודה אוסר. אא״כ מנוסרין
 הנסרים מעיו״ט: גמ' כולי! בחפירה וקברוה בננין.
 והאי לקתני אין חופדן אכוטן קאי והכי קאמר אי!
 חופרין כוכין ואין בוני! קברות אבל באלם מפורסם
 עושי! לו ארון ואפי׳ בשיק לאדם מפורסם קלא איח
 ליה וילוע הוא שלצרכי הוא שעושין הארון יהרי הוא
 ארון בשיק בארס מפורסם כארון עס המת נשאל
 בני ארם: שלא יחצנ אמים. מן ההר: היו חצובות.
 אלא שהן צריכוח לחלק אחת לשתים או לשלש לומיא
׳ מפני ששמחה הוא לו. מפרש י  לעצים לנסור: מתנ
 בגמי: מחויר גלושהו. אינה שמחה כל כך שאי!
 שמחה אלא באשה שלא היתה לו מעולם: לא חסוד.
 בסיד במועל: מפני שטול הוא לס. בעולו עליה אע״פ
 שנשנוטלת אותו נראית אלומה ובברייתא תניא למולה
 ר׳ יהולה בסיל שיכולה לקפלו במועל שטופלתו
 במועל שאע״ס שהיא מצרה עכשיי שמחה היא לאחר
 זמן: גמ׳ מפני הטורח. לקא טרח טירחא יתירא
 בסעודת משיאי! והיינו לקתני במחני׳ מפני שהרגל
 שמחה היא לו יחייב לשמוח בו ואינו יכול מפני טרדת
 הנשואין: משום בטול פריה ורביה. שאס נזדמנה לו
 אשה קולס המועל ימתין מלישאנה על הרגל מפני
 שהרגל שמחה היא לו וימתין על הרגל דסלקא ליה
 סעוותא להכא ולהכא: ולחו יומא לא משהי גפשיה.
 טון ושרינן ליה ערב הרגל ולא ברגל ולא משהי
 נפשיה לחל יומא כיון לאי מתניס ערב הרגל תו לא
 מצי למנסב במועל: שבעת ימים לחנוכת בית המקלש
 ושבעת ימים לחג הסונית ביום שמיני של סוכוח
 להיינו כ״ב בתשט: סרק. צנע שנותנת על פניה כלי
' סהויוט סופר לורלו י נ ת  שתראה אלומה: מ
 והאומן מללינ. לצורך המועל: ג מ׳ לל שאינו ילול.
 כל שאיני יולע להוציא מלא מחט גבת אמת כשהאומ!
 תופר תוחב תחיבוח הרבה כמלוא אורך המחט ואח״כ
 מושכה מן הבגל ונמצא שהוא תופר תפירות הרבה
 נמשיכה אחח וררק לעשות כ! בבגל צמר שבלה
 ומתמסמס והולך ואורג במחט כענין זה חוטיס
 חרשים כעין אריגה שרזיר נלע״ז והיודע לעשות כ!
 הרי הוא אומן: אימרא. שפה שלרך לתת בגל עבה
 סביב שולי החלוק שלא יבלו נשנגררין בארן והליוט
 אינו יולע לכוי! באותי בגל שתהא השפה מכוונת נו
 אלא מעקם לכאן ולכאן ועושה רחב במקום אחל

 וקצר במקום אמר:

 אשאנה יום ראשון אשא יום שני
 ויום שלישי אבל כשלא התירו לו אלא בערב שהוא חד יומא יחוש שמא יארע לו אונס ולא יוכל לכנוס לפיכך תכף שמזדמן לו ישאנה ולא ימתין:
 כתיב וביום השמיני. פירוש שמיני של חג הוא כ״ב בחדש הרי שלקחו רשות משלמה לפי שהיה (ל) דעתם לשוב לבתיהן כיום כ״ג ומפני
 שנשארו שס היום ההוא ולנו בעיר הוצרכו לקחת רשות פעם שנייה ביום כ״די) אבל ביום כ״ג אע״פ שלנו הלילה אחר כ״כ לא היו צריכין
 לקחת רשות משוס לאדעתא דהכא שיסעו למחר שיהיה כ״ג לקחו רשות: כוחלת. פי׳ כחול ירוק שנותנת בין עיניה: פוקפת. מתקנת השער
 שלא יתפזר: םרק. צבע שנותנת על פניה כלי שתראה ארומה ויפה ונראה בגמ׳ שאין מחלקין בין יללה לזקנה כי גס הזקנה חפצה בתכשיט כלאמר
 רב חסלא האלהיס אפי׳ אמך ואפי׳ אמא לאמך ואפי׳ עומלת על פתח קברה לאמרי אינשי בת ס׳ כבת ו׳ לקל טבלא ריהטא: מתני׳ ההדיוט
 תופר כדרכו. מפרש בגמ׳ כל שאינו יולע להוציא מלא מחט בבת אחת נקרא הליוט שהאומן תוחב תחיבות הרבה כמלא אורך המחט ומושכה
 ונמצא עושה תפירות הרבה במשיכה אחת וזהו לרכו ולפיכך אינו יכול לתפור האומן כלרכו אלא כעין מכליב שהן שיני הכלב שאינם שוות זו
 כנגל זו אבל ההליוט שאינו יולע תופר כלרכו: ומסרגין. אורגין אותן בחבלים שתי וערב עשוי כמין חלונות: ממתהין. שתי ולא ערב וכ״ש
 אס היה רפוי שמותח החבל: נמ׳ לכוץ אימרא. פי׳ שפה: בהפת הלוקו. בעל הערוך פי׳ בית של חלוק שעל זרועו בשולי חלוקו ועושין

 מלהטת ה׳
 כדמנן ומתקני! קלקולי המיס וכו׳ וא״ל שמואל שלא המירו צרכי הרבים כשאינן לצורך המועד אלא להיות שפין מותר דהיינו חנוך כמו שאמרו לענין בורומ בגמ׳ ובחוספתא שנו בלשון הזה אין חופרין בורות ושיחין ומערוח
ק ומתקנין אותן והיינו נמי שלא לצורך המועד וכן נמי פי׳ רבינו חננאל וכן הרב ר׳ יצחק  אמ סדקיהן אבל חפירה לא וזו מלאכה גמורה היא שצריך לבנות כותל המערה והכוטן ואסור וזה מפורש כמו במועד אבל מחנ

 שכתבנו שטת הקברות אפי׳ של בני המשפחה מצרכי הרבים הוא ושלא לצורך החחלח מלאכה אסור בהן וחקו! בן גיאוח ז״ל אין חוסרין כוטן וקברומ שאין להס צורך במועד אלא מניחן לאחר ומן וכן עיקר:

698 



 עין משפט נר מצוה
 א׳קס-א׳ קסג

 א מיי׳ פ״ח מהלכות יו״ט סמג לאוין עה טור
 איית סי׳ תקלז ומקמ: ב מיי׳ פ״יו שס סמג שס
 טור א״מ סי׳ תקלב ותקלי: ג מיי׳ פ״ח שס סמג
 שס טור א״מ סי׳ תקמא: ד מיי׳ שס טור א״ח

 סי׳ תקלה

 (ריין) [נמוקי יוםף] משקין פרק ראשון מועד קטן (י.־יא.) ד

 מסורת הש״ם
 א) צ״ל רב:

 קובץ הנחות
 כ״ח (א) צ״ל רג: (ב) צ״ל לכאן ולכאן: (ג) צ״ל

) צ״ל שמכה: (ה) נ״נ כשהן ו  ממיבה: (
 חלקות יוחר מדאי ואינן טוחני! יפה: כת עינא. נקג
 שברתייס התתתונה שתחוב בו הברזל ונקב שבעליונ׳
 כצ׳׳ל: (ו) נ״ב דומני! למימחל ומת בצ״ל: (ז) נ׳׳ב
 תמור: (ח) לכסכס להכות עליהם שיצא האבק לחון
 דמעשה הדיוט הוא שכל אדס יודע לעשות כן כצ׳׳ל:

 (ט) נ״ב אבל: (י) בגבשושית ובגומות כצ״ל:
 מא״י [א] מן שבראשונה עד ומקיזין דס ליתא

 באלפס ישן ובצדו נכתב כל זה בשם נ״א:
 הו״• (א) עי׳ רי״ף שבת ס׳ י״ד סי׳ תלג: (ב) עי׳
 רי״ף ביצה פ״ב סי׳ תת״צ: (ג) עי׳ רי״ף ג״ב
 פרק חזקת הבתים סימן תש״מ: (ד) קאי ענ מ״ש
 רש״י מוליא במוליא ונצא בנצא וכו׳ אבל גירסתיגו
 בגמ׳ כגירסת הרי״ף ועיין בתיס׳ וע״ע ברי״ף שבת

 פ״ח סי׳ שצח תייב משוס חורש:
) אדעתא דארעא י ״ש מוזר״ם [א] וזהו (  אנ
 ואסור וא״כ יהיה שאינו מעשה אומן חמיר
ד״ף גורס להיסך וגי׳ האשר״י  ממעשה אומן. ו
 כרי״ף וכן היא גירסת רשב״ס בפי חזקת הבתים
 והחוס׳ שס ועיין ברש״י במו״ק דף י׳ ע״ב: טהר״ן
 שפירא ואני אומר דטעה בלשונו וכתבו חדא
 כאן לא היו שדס דבר מעשה אומן כלל וגס עיקר
 האיסור תלוי במה אדעתא לא הוה כלל לצורך המועד

 וכן הוא בהדיא ברש״י בגמ׳ וק״ל:

 שלטי הנבורים
 א כתב הרא״ש דל הרב אלפסי הניא זו המשגה
 כצורחה רוצה לומר דהלכה כרבנן ואע׳׳ג דתניא בגמ׳
 מסרגין את המטות ואין צ״ל שממתחין דברי ר״מ ור׳
 יוסי אומר ממתחין ואין מסרני! וקי״ל ר״מ ור׳ יוסי
 הלכה כדיי מ״מ מדסתס לן דברי ר״מ במתני׳ משמע
 שהן עיקר ואסיקנא נגמ׳ למסרגץ היינו שתי יערב

 ושרי לה ר״מ בלא שינוי לחשיב ליה לנר האבל:
 כ יש מביאין ראיה מכאן שמותר למק! במועל מנעלים
 שנשברו וכן כתבו ראב׳׳ן וראני״ה וריג״א מספקא ליה
 וסמ״ג וטור סי׳ תקמ״א כתני אסור לתקן מלבושיו
 ומנעליו הקרועין ולא אמרי׳ להוי לבר האבל שהרי
 יתקלקלו אס לא יתקנס ללא מיקרי לבר האבל אלא
 כשעיקר הלבר נפסל כמו מי שהפך זיחיו וכו׳ אנל
 בשביל מעט חוספח קלקול לא מיקרי לבר האבל הלכך
 אסור ג״כ לומר לנכרי לתקנו לו לכל מה שאסור לעשוח

 אסור לומר לנכרי לעשותו:
 ג לנינו כתב סתס נראה שרעתו להתיר בנין סתס וטור
 סי׳ חק״מ כחב מוחר לנניח אריות פי׳ אנוס שיאכלו
 נהס מעשה הליוט ולבבית ספסל קט! או אצטבא לצורך
 המועל כתב הרי״ף יש מפרשים אצטבא בני! שעושין
 מאבנים או מטיט ולא נהירא לזה הוי בנין גמור אלא
 נ״ל אצטבא כעי! ספסל שלנו נסר שמחברים לו רגלים
 וכן אריות סוסים לשרי לאו בנין גמור אלא להושיב
 האניס של נהמה למקומי והרא״ש נתב נסתס ונראה

 שדעתו להתיר אפי׳ של בנין:
 ד לפי גי׳ סמ״ג יגירסת ר״ח גרסי׳ קיטרי נירי כמו
 בירית והן בתי שיקים ואסור למקמטן וכן בתי ידים
 והוא מריי״ר ורבי׳ גריס קטורי נידא פי' לעשות קשרי
 בית יליס אסור מפני שעושה מעשה אומן וכך היא גי׳

 מיי׳ יגי׳ הטור נראה כגירסת סמ״ג:

 אותו כלי שלא יקרע והדיוט אינו יודע לטין אלא כאן קצר וכאן רחב והוא מעוקם: מפםיע. תפירות רחוקות זו מזו באשט״א בלע״ז:
 כלבתא. תפירה שאינה שוה אלא אחת למעלה ואחת למטה כעין שיני הכלב שאינן שרן זה כנגל זה: שאץ מפשילץ. גלילת הצמר או הקנבוס
 כשעושין ממנו חוטין ארוכים לעשות חבלים נקרא מפשילין שלפי שאינה בלקלוק כלרך שאר טויות לכך אמר לשון הפשלה כלרך הפשיל
 כליו לאחריו: מתני׳ מעמידין תנור ובידים וכוי. פי׳ מעמידין מקיימין ובונין: תנור. של חרס מקום שפיתת שתי קלרות טרים מקום
 שפיתת קדירה אחת: אין מכבשץ.
ר מפרש בגמ׳ מנקר ריחיא שמכה מ  והאומן מכליב: מאי מכליב רבי יוחק א

(בר) שמואל אמר כלבתא: (  מפסע רבה בר א
 ומםרגין את א המטות ר׳ יוסי אומר ממתהיץ
 תנא ושוין שאין מפשילין לכתחלה חבלים:
 מתני׳ אמעמידין תנור וכירים וריחים במועד
 רבי יחודח אומר אין מכבשין את חריחים
 לכתחלה ועושין מעקה לגנ ולמרפסת
 מעשה הדיוט אבל לא מעשת אומן ושפין
 את הסדקים ומעגילין אותן במעגלה ביד
 וברגל אבל לא במחצלים: הציר והצינור
 והקורה והמנעול וחמפתח ב שנשברו מתקנם
 במועד ובלבד שלא יכוין מלאכתו במועד
 כבשין שהוא יכול לאכול מהן במועד כובשן:
 נמ׳ מאי מכבשין אמר רב יהודה מנקר
 ריחיא יא) רבי חייא בר יחיאל אמר בת עינא:
 דרש רב חמא נוקרין ריחיא בחולו של מועד
 ומשום רבעו אמרו סוס שרוכב עליו וחמור
 שרוכב עליו מותר ליטול צפרניו בחולו של
 מועד אבל חמרא דריחיא לא רב יהודה
 שרא למשקל טופרי דחמרי דריחיא בחולא
 דמועדא ולאוקומי ריחיא ולמבני אמת ריחיא
 ולמבני אוריא רב שרא לםרוקי םוםיא ולמבני
 סרפיטא ולמבני נ אצטבא: רבא שרא
 למשקל דמא לחמרא בחולו של מועד א״ל
 אביי תניא דמסייע לך מקיזין דם לבהמח ואין
 מונעץ רפואה מבהמח בחולו של מועד:
 תוספתא בשותין מי זבלין ומי דקלין וכוס
 העיקרין במועד נא! שבראשונה היו אומרים אין
 שותין מי זבלין ומי דקליז וכום עיקרין במועד
 עד שבא רבי עקיבא ולמד שותין מי זבלין
 (א) ומי דקלין וכוס עיקרין במועד ומקיזין דם
 לבהמח לחיה ולעופות ואין מונעין רפואה
שרא לכסכוםי קירמי  מבהמה במועד: רבא נ
 מ״ט מעשה הדיוט הוא אמר רב יצחק בר
 אמי אמר רב חםדא (ב) קיטורי ד בירא אסור
 מ״ט מעשח אומן חוא: אמר רבא חאי מאן
 ידמתקן ארעא אדעתא (ג) דבי דרי שרי
 אדעתא דארעא אסיר חיכי דמי מוליא במולי׳
 ונצא בנצא אדעתא דבי דרי שקל מוליא ושדא
 בנצא אדעתא דארעא ואמר רבא האי מאן
 חכי זוכיא אדעתא דציבי שרי אדעתא
 דארעא אסיר היכי דמי שקל רברבי ושבק

 בפטיש ומנקר על הריחיס [התחתונה]
 כדי שיטחנו יפה וי״א בת עינא כלומר
 נקב האכן (התחתונה או) העליונה
 של ריחיס שנופלים החיטין דרך אותו
 נקב: מעקה. ידוע: מדפסת.
 תקרה שעושין לפני פתח העלייה ובה
 עולין לעלייה ובה יורדין לחצר וגבוהה
 היא יותר מי׳ טפחים ולפיכך עושים
 לה מעקה: מעשה הדיוט. אינו טוח
 בטיט: שפץ את הםדקץ. שהן בגג
 כדי שלא יפלו הגשמים בתוך הבית:
 מעגלה. הוא עץ עגול שבו מחליקין
 עפר הגג: במתצלים. כלי אומנות של
 ברזל וכשאין יכולין להשוות במעגלה
 עושים באותו כלי שיש לו בית יד ובגמ׳
 פריך השתא במעגלה שרי ביד וברגל
 מיבעיא ומשני ביד וברגל מעגילין
 כעין שעושין במעגלה אבל לא במפצלים
 וכל שכן במעגלה שהוא מלאכת אומן
 וטירחא יתירתא: נמ׳ מנקד דיהיא.
 וכן בת עינא מפורש כמשנה: ליטול
 צפרניו. פירא״ר בלע״ז שהרי אינו יכול
 לילך חצי מיל בלא זה: אבל המרא
 דריה־א. חמור העומד לסבב את
 הרחיים לטחון אסור שהרי יכול לטחון
 במועד אע״פ שלא נטלו צפרניו:
 שר־ למשקל טופרא. כיון דשרי לטחון
 במועד: אוריא. אורוות סוסים
 להשוות הקרקע שאוכל בו או ששוכב
 בו או לבנות האבוס לבהמה וכתב
 (הרמב״ס) [הרמב״ן] ז״ל דדוקא
 כמעשה הדיוט וכן נראה דודאי לא
 עדיף מעשיית מעקה שאינה מותר
 במעשה אומן: לםדוקי םוסיא. לקרצף
 במגרפה של ברזל שיש לה שינים:
 אצטבא. בנין של אבנים: קרפיטא.
 בנין של עץ לישב בו: ואין מונעץ
 רפואה. תוספתא שותין מי דקליס וכוס
 של עיקרין במועד שבראשונה היו
 אומרים אין שותין מי זבלים ומי דקלים
 וכוס של עיקרים במועד עד שבא ר״ע
 ולמד ששותין: ומקיזין דם לבהמה
 ולחיה ולעופות ואין מונעין רפואה
 מן הבהמה במועד: והא דשרא
 דכא למיבני אצטבא. כתב הרמב״ן
 ז״ל בלקוטיו ללוקא במעשה הליוט
 אבל לא במעשה אומן שאע״פ שהוא
 לצורך המועל כיון שאינו צורך אוכל
 נפש לא הותר במעשה אומן אלא במעשה הליוט וכתבו מן האחרונים
 ז״ל דדברי הרב הם כלל לכל כיוצא בו. ולדבריו כותל חצר שנפל שבונה
 כדרכו הוא מפני ששמירת כיתו עשאוהו כצורך אוכל נפש לפי שהוא
 דבר האבד ואינו צריך שינוי: וכתב הראב״ד ז״ל מנקר ריחיא מותר
 בין בחדשה בין בישנה דהא רב חמא דרש נוקדן ריחיס במועד ולא
 פליג בין חדשה לישנה כלל והרמב״ן ז״ל והגאונים ז״ל פסקו שמותר

 זוטרי אדעתא דציבי שקל רברבי וזוטר

 רש׳׳י
 לכוין באותו בגד שתהא השפה מכוונת כו
 אלא מעקם (נ) מכאן ומכאן ועושהו רחב
 במקום זה וקצר במקום זה: מפסיע.
 תופר מהרה תסירות רחוקות זו מזו בשט״ר
ו:  בלע״ז כעין שיני הכלב הרחוקות זו מז
 ה״ג רבה אמר ןכלבחא] ול׳׳ג שיני ושם

 החפירה כך הוא כלבחא המפירה שאינה
 יפה אלא (ג) חחיכה אחח למטה ואחח
 למעלה כעין שיני הכלב שאינן שווח זו
 כנגד זו: ושוין. רבי מאיר ורבי יוסי:
 שאין מפשילין. אין גודלין ועושין חבלים:
 מתני׳ מעמידן. בוני! ומושיבין ומחקניס
 חנור שלהם לכחחלה כדאמרי׳ לקמן רבה
ד שצריך למועד: תטר. ו נ ד למיגדל מ  ש
מ טריס ו ר ד  תוכו חלול מקום שסיחח שחי ק
 מקום שסיתח קדרה אחת: מנגשין.
 מפרש בגמרא: מרפסח. לשין מרסס
 אלדדיר: מעשה הדיוט. מפרש בגמרא:
 שפין אס ההדקין. גגותיהן לא היו משופעין
 ומשממשין עליהן כדרך שמשממשין
 בעלייה ומחקנין אותן וטחין אומן ומים
 הנופלין יוצאין דרך צינורומ למטה לחון
 ואם יש סדקין בטחייח הטיט נופלין המיס
 בטח ואיכא ססידא: שפין. טחין: מעגילה.
ן  עץ עגול שבו מחליקין אמ הגגוח כדאמדנ
 במסכת מכות היה מעגל במעגילה:
 מתצליס. כלי אומנוח של ברזל רחבה כמין
 כף ולה בית יד וקורי! אומה טרואל״ה:
 הציר. כמו הדלח חסוב על צירה רגל
 הדלח הסובבח: צטר. החור שבאסקוסה
 החחחונה כמו צינורא דלשא: קורה.
 קורות הבית ממש שנשחברו אפילו קודם
״ט: ובלבד שלא יכוין מלאכתו במועד. ו  י
ו״ט לא יאמר אמתין לי  אס נשברו קודס י
 עד המועד שמלאכה אסורה לי ואעשה
 זאח: כובשין. דגים ושאר דבריס שכובשין
 במלח: שיכול לאוכלן במועד. שלא צדך
 להמחין באטלחן עד לאחר המועד שיהו
 נכבשין מהר וראיין לאכול מיד:
) שהכה בפטיש י  גמ׳ מנקר ריתיא. (
 ומנקר על הרחיס התחתונה (ה) שמחוב
 בו הברזל: בת עעא. חור ונקב שבעליונה
 שבו נופלין החיטין: סוס שרוככ בו והולך
 לדרכו יכול ליטול צפרניו במועד דא״א לו
: תמרא ררחיא. ( ו  לילך אא׳׳כ נוטל צפרניו (
יה: לא. לפי שאין  (ז) שמנהיג אח הדחי

 רשאי לטחון במועד אלא לצורך המועד
 כדמפרש בגמ׳ לקמן גפ׳ מי שהפך הלכך
 טחינה מועטח יכול לטחון בחמור שצפרניו
 גלולים ולא יזיקנו: ולאוקומי. להעמיד:
 למימי. לעשוחה במחלה: אמתא דרחיא.
 מקום שבח הדחיס כולה קרוי אמחא:
 אוריא. ארווח סוסים שמזיק לסוס כשאינו
 שוכב יפה והוי דבר האבד: סרוקי.
 מקרצפין: קרפיטא. ספסל: איצטבא.
 של בנין אבנים: לנסטםי. אנפשי״ר:
ת >יז) טיילש: קיטורי בירי. דעו  קירמי. י
 לטין קמטים פרונצי״ר ביר״י קלצינ״ש

 ומעשה אומן הוא שממלאים אוחה בקנים של חבלים חלקים ומקמטין אוחו: אדעתא
 רבי דרי. לעשותו גורן ולחבוט חיטין שס לצורך המועד: אועתא דארעא.
ד שלא  שתהא נוחה לחרוש לאחר המועד (ט) להשוות טחו א״צ לומר דודאי ש
 יהא נתקל(י) בגומות: מוליא «צא. גבשושית הקרקע נותן לתוך הגומות שרוצה
: מוליא במוציא. שחופרה ומניח שם: נצא  להשווחה יפה יפה אדעחא דבי דרי
: חכי זוכיא. מנקה  גנצא. אצל הנצא חופר מעט ונימן בנצא ואינו משוה יפה [א)
 את הקרקע ותולש עצים וקשי! שבתוכו: אדעסא וארעא. שרוצה לחפרה לאחר

 לנקר ולעשות בת עין שלהם ואפילו לגמור כל מלאכתן כלרכו: וכתב הרמב׳׳ס ז״ל ובירושלמי התירו להסיק אלפסין וקלרות לצורך המועד:
 לכפכוסי קירמי. יריעות ללבנן לפי שנראין יותר לקין וחשובין והוי כמר האבל: קיטורי בירא. פרונצי״ר בלע״ז: דתקיל תקלא. מסקל
 השלה כלי לעשות בו גורן: מוליא. תל: נצא. גומא כמו נעצא כלאמרי׳ ןב׳׳ק דף נ:] חריצין ונעיצין: אדעתא דארעא הוא. ואפי׳ הוא מתכוין לצורך
 בי לרי כיון למתחזי כמאן לעביל אלעתא לארעא אסור: חכי זוכיא. מנקה את הקרקע ותולש עצים רכים וקשין שבתוכו: שקיל רכרכי וזוטרי.

 ריב״כ
 לפטש בת עינא נגח עינא שהוא מעשה אומן הוא לפליגי ר׳ יהולה ויש אומר ללמר אסור בחדשה ומותר בישנה ולמר
 אסור אפיי בישנה אנל ננקור הרחיס שהיא מעשה הטיט לכ׳יע מותר אפי׳ נחרשה ורב חמא אתא למפסק הלכתא כרב
 יחיאל הלכך מינקר רחיא אפי׳ נחלשה מוחר נח עינא נחלשה אסור בישנה מוחר כר׳ יהולה ואנו חמהיס בלבט הרב ר׳
 משה דל שכחנ נוקדן אח הרחיס ופוחחין להם עין ולא הפריש נין ישינה לחלשה ומצאנו נמקצח נוסחאות גמשנחינו
 מעמילין מנור וטריס ירחיס במועל וסי׳ העמלת מחלוקות נלנר לתייק לממני׳ שרי נין בחרשה נין נישנה נין ננקור בין
ד הרב ר׳ משה דיל כהלבחא: מותר ליטול צ&רניו. לאי אפשר לו לילך אס כן נוטל נ  בבת עי! והלכתא כת״ק ועמלו ר
 צפרניו: אבל חמרא ורחיא לא. תמור שמנהיג את הרחיס אסור ליטול צפרניו בחולו של מועל לפי שאין רשאי לטחון אלא
 לצירך המועד וטחינה מיעטת יכיל לטחון נתמור שצפרניו גדולים ולא יזיקנו: לאוקומי. להעמיו: אמשא דריזיא. מקום שגת
 הרחיס קריי אמחא דרחיא: אוריא. לשון אורוות סיסים שמחזיק לסוס כשאינו שיכב יפה: לסרוק. אשתריולי׳׳ד בלע״ז: שוהי!
 מי זנלין ויו׳. שכל מאכלי! ומשקין שאינו מאכל בדאיס אלא לרפואה מיתר לאכלן ולשתותן נמיעד: כסגוס. לשפשף: קרמי.
ס מפני שהוא מעשה הדיוט יקשיא לי אי לרכוט קא מינוין מאי י  ידעות כתב הרב ר׳ משה ו״ל מרכטן את הבגליס מ
 אדא בחולו של מועל (אפי׳ בחולו של מועל) אפי׳ בשנת נמי שד כלאיתא בפי ר״א לחולין אלא לא נצרכה לקא מיכדן
 צאולולי חיירא לבשבח ויו״ט אסור ובחולו של מיעל שרי: קיטורי נירי. אותן קמטי! שעישין אותן ניר. והרב ר׳ משה ו״ל
 פי׳ קשרי גיח היויס: אועסא וגי דרי. לעשון גורן למביט שם חטים לצירך המועו: אדעסא וארעא. שתהא נוחה לאחר
 המועו לחרוש: מוליא במוציא. שחיפרה ומניחה שס: ונצא מצא. מאצל הנצא חופר מעט ונותן לנצא ואינו משוה יפה: מוליא
 מצא. גגשושיח הקרקע גוחן לחוך הגומוח שרוצה להשוותה יפה יפה: חכי ויטא. מנקה את הקרקע ותילש עצים קשיס

 שבתיכו: אועתא וארעא. שתהא גיחה לחרוש לאחר המועו:

 שיטת
א והאומן מכליב: גמ׳ מפסיע. תופר מהרה מפירוח רחוקו׳ וו מזו בשטי״ר בלע״ז כעין שיני הכלב הרחוקות זו ק ס י  פ
א ק פ י  מזו: כלבסא. שס התפירה כך היא תפירה אחת למעלה יאחת למטה כעין שיני הכלב שאינן שוות זו כנגר וו: פ
 ומסוגי! אס המטוס ר׳ יוסי אומר ממסמי!. פרישנא נגמ׳ מסרגין שחי וערב ממחחין פליגי בה ר׳ חייא גר אנא ור׳ יוסי
 ותרוייהו משמיה וחוקיה ור׳ יוחנן חו אמר ממתתין שתי בלא ערב וחו אמר שאס היה רפוי ממתחו והרב ו״ל לא הזכיר
 פלוגחא לר׳ חייא נר אנא ור׳ אסי לפי שלא היה צריך לאע״ג למשרגין את המטוח משמיה לר״מ חנינן לה נבדיחא וקי״ל
 בעלמא ר״מ ור׳ יוסי הלכה כר׳ ייסי הכא כיו! לסתם לן חנא למחני׳ כר״מ הלכה כר״מ: גנזי שאי! מפשילין. שאי! גוללין
׳ סגור. תוכו חלול מקום שפיתת שתי קלילות: לידם. מקום שפיתת קלירה אחת: מכבשי!. י נ ת  ועושי! חבלים לכתחלה: מ
 מפרש נגמ׳: בסתלה. אם היא החחלה כגון שהיא חרשה אבל ישנה מכבשי! והט מפורש בנדיתא גגמ׳: שפי!. טחין גגותיהן
 לא היו משופעין ומשתמשין נהן כלרך שמשתמשי! נעליה ומתקני! אותן וטחין אות! ומיס הנופצין ייצאין לרך צנורוח למטה
 לחוץ ואס יש סלקי! נטחית הטיט שסין אותה: מעגלה. ען עגול שנו מחליקים את הגגות: מחצליס. כלי אומנות של ברול:
 הציר. רגל הללת הסובבת: צטר. שבאסקופה התחתונה: קורה. קורת הבית שנשברו אפי׳ קולס יו״ט לא יאמר אמתין לי
 על המועל שמלאכה אחרת אסורה ואעשה זאת: גוגשץ. שכובשי! נמלח: שיגול לאכלן במועד. שה! נכנשין מהר יראוין לאכול
 מיל ולא יהא צריך להמתין באכילתן על לאחר המועל: גנז׳ מנקר רחיא. שמכה בפטיש ומנקר על הרחים כשהן חלקות
 יותר מלאי ואינן טותנות יפה: נס עינא. נקב שברתיס התתתונה שתחוב בו הברזל ונקב שנעליונה שבו נופלי! החטיס נוקרין
 רחיס בחולו של מועל לכאורה משמע לרב חמא למיפסק הלכחא כל׳ יהולה לאסר בחלשה וקא שאד בישנה הוא ראתא
 ולאסוקי מרב הונא לקסנר טש אומרים לאסד אפי׳ בישנה אבל נראה מהלכוח הרב ו״ל שסחס הלנריס ולא פירש! לרב
 חמא אפי׳ נחלשה קא שד ומאן לקא סדש מכנשין למחני׳ מינקר ריחיא נ״ש נח עינא שהוא מעשה אומן אבל מאן
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 8 (יא.) (ריין) [נמוקי יוםף] משקין פרק ראשון מועד קטן

 כוונתו וראי לצורך הקרקע שאפי׳ הקש מזיק לחרישה: כוארי. לגיס שישארו על פני השלה: אדעתא דארעא. להשקות השלה: וחד מתתאי. חור
 אחל למטה שיצאו כו המיס ונשארים הלגיס על פני הקרקע: דמפשח דיקלא. מפשח לקל מענפיו שענפי הלקל ראויים לאטלת כהמה: אדעתא
 דדיקלא. כלי להשכיחו כעין זומר ואסור: תוהלנ׳. תמדם לחים מאל וקשים כעין בוסר כלאמרינן מתחלי לערלה: מנזרינחו. מפני שהן נלקטין
 עם העוקצין כעין פירות שאינם מבושלים קרי מגזרינהו: שרי. משוס דלבר האבל הוא אס יתעכבו באילן: מיצינהו. שמכניסם כמכבש

 כלי להוציא לחותן: אסור. שהרי יכול

ה אדעתא דארעא: ואמר רבא האי מאן דפתח י : כ ל ג ר י ה ח א י ל ו ע י ת מ ה  ל

 מיא לארעא אדעתא דכוארי שרי אדעתא
 דארעא אסיר חיכי דמי פתח תרי בבי חד
 מעלאי וחד מתתאי אדעתא דכוארי פתח חד
ואמר רבא חאי מאן  בבא אדעתא דארעא: א
 דפשח דיקלא אדעתא דחיותא שרי אדעתא
 דדיקלא אסיר היכי דמי שקל כוליה מחד
 גיסא אדעתא דחיותא מהאי גיסא ומהאי
 גיסא אדעתא דדיקלא ואמר רבא תאי תוחלני
 מגזרינהו שרי מיצינתו אסיר רב פפא אמר
 כיון דמתלעי כפרקמטיא האבודה דמי ושרי
 ואמר רבא פרקמטיא כל שהוא אסור א״ר
 יוסי ברב־ אבין ובדבר האבר מותר רבינא
 הוה ליה ההוא עסקא דהוה מזרק בשיתא
 אלפי דינרי שחיית לבתר חולא דמועדא
 זבניה בתריסר אלפי דינרי רבינא הוח מסיק
 זוזי בבני אקרא דשנואתא אתא לקמיה דרב
 אשי אמר ליה מהו למיזל עלייתו תאידנא
 אמר ליח כיון דחאידנא משכחת להו וביומי
 אחריני לא משכחת להו א כפרקמטיא
 האבודה דמי ושרי: רב שרי ליה לרב חייא
בר אשי למגדל אוהרי בחולא דמועדא מ״ט  נ

 מעשה הדיוט הוא אבל אוזלי אסור מ״ט
 מעשה אומן הוא רב יהודה שרי לאמי יא< תנורא
 למגדל תנורא ולרבה בר עםבי למגדל
 מהולאתא איני והאמר רבה בר שמואל ושוין
 שאין גודלין תנור לכתהלה לא קשיא הא
 דשרא רב יהודה בימות החמה דאפשר
 למיפא ביה בחולא דמועדא והא דאסר רבה
 בימות הגשמים: ועושין מעקה לגג ולמרפסת
 מעשה הדיוט אבל לא מעשה אומן היכי דמי
 מעשה הדיוט רב יוםף אמר בהוצא ודפנא
 במתניתא תנא צר בצרור ואינו טח בטיט:
 » שפין את הםדקין: השתא במעגל אמרת
 שרי ביד וברגל מבעיא הכי קאמר שפין את

 הםדקין ומעגלין אותן כעין מעגלה ביד וברגל

 עין משפט נר מצוה
 א׳ קסד-איקסו

 א מיי׳ פ״ח מהלכות יו״ט סמנ לאוין עה טור א״מ
 סי׳ תקלה כ מיי׳ פ״ל ופ״ח שס טור א״ח סי׳
 חקמ ומקמא: ג מיי׳ פ״ז שס טור א״ח סי׳ תקלג:

 רש״י
 המועל: דפסח מיא. שפוחח חור ליכנס כו
 המיס ולהעבירן דרך שדהו: חד מעילאי.
 חור אחד רחב לצד המיס היורדין מלמעלה
 וחור קצר מלמטה שיצאו בו המיס: חד
 בנא. למעלה ולמטה לא פחח רוצה הוא

: [אדעחא ( ד  שיחפשטו המיס בשדהו (
 דארעא. להשקותה אסור הואיל ועדיין לא

: דפשח. מסשיח את הדקל  נזרע]
 מענפיו שענפי דקל W) רטס ראויה למאכל
 בהמה: אדעתא דדיקלא. להשכיחו:
 מוחלט. ממרים שלא בשלו: מגזרעהו.

 לשון גדירה שלוקטן: מוצינהו. לכובשן
 במשאומ כדי להוציא הליחה לשהותן שלא
 ימליעו: כדבר האבר דמי. העומד למכור ואס
: אקרא. נמל: ד  אינו מוכרן מפסי
 שנואמא. מקום: למיזל עלייהו. במועד

 לתובען: למגדל אוהרי. לקלע קליעומ
 מצודות קטנים לדטס: אוזלי. מצודות
 גדולות: לאמי הנורא. (א) שומר מנור:
 למגדל. ליקלע הוצי התנור ולעשותו

 טיח דטחין היו על ההוצין דראד לאפות
 בו במועד: מהולתא. נפה וכברה: ישרן.
 לא ידענא היכא: בימיה החמה. דחביל
 עלמא מתייבש התנור מהר מכול לאפוח בו
 במועד שרי: בימות הגשמים. מתעכב
 לייבש ואינו אופה בו באותו שנעשה במועד:
 הוצא. הוצי דקל: דפנא. הוצי לומי״ר

 בלע״ז: ואינו טח בטיט. דהוא מעשה
 הדיוט: מעגילה. דרך אומנות יותר
 ממחצליס: כעין מעגילה. יפה יפה כאלו
 טחו במעגילה: נמאן מדלינן. כמאן עבדי׳
 האידנא: קיבואתא. כמין נגר בדלת בחולו
 של מועד כרי יוסי: קיבואתא. קביל״א:
 פומבדיתא. המקום היושב על יד הנהר

 בדימא הוא הנהר: לבאי כוורי. הוצרו
 דגים הרבה: צוד. צדו והביאו דגים
 הרבה: למימלח מינייהו. ולקיימם עד
: והא אגן סנן כוי. וה״נ עד  לאחר המו
 כיון דמלחינהו כ״כ כדי להצניען חו לא
 חזי לאכלס במועד נמצאח מלאכח מליחה
ו״ט (י) והאי כעין מליחה שלא  שלא לצורך י
ו״ט דאב מלאכה הוא גבי אבות  לצורך י
 מלאכות המפשיטו והמולחו: אייסינהו.
 דעתן היה לאוכלן במועד ושרי: חזי
 לאוכלן אגב איצצא. שכובשין אותן במכבש

 פרש״א ואוכלין אומן מיד שיצא לחלוחית

 ולא במחצלים: אמר רבינא

 מסורת הש״ם
 א) צ״ל לו:

 קובץ הנהות
 ב״ח (א) תנוראי כצ״ל: (נ) ושפין את הסדקין וכוי
 כצ״ל: (ג) אבל לא כצ״ל: (ד) ויעברו שס כדי
 לזבל שדהו באותן המיס יבשדה בור עסקינן וט שרו
 רבנן להשקות במועד שדה שיש בו זרעיס כצ״ל:

 (ה) נ״נ כשהן: (ו) צ״ל והד:(1) שיצא בצ״ל:
י (א) ליתא בפרש״י בגמ׳ ואפשר שצ״ל חומר ״  חו
 על שס אומנתו לתמר התנור כמו זימר
 ע״ש זמירת וכריתת הענפים ושמו היה אמי

 כדמצינו רב אמי:

 שלטי הנבורים
 א מי שמלוה לחבירו על חפן על תנאי שאס לא יפרע
 לו לסוף ת׳ ימים שיהא קנוי לו יש מתירי! שהרי עיקר
 הקנייה היא לאחר מועד ואינו נראה להתיר שא״כ
 מותר כל משא ומתן שהס יעטמו לעשות כן: נכרי
 שפרע לישראל יין בחובו מותר לקבלו ממנו דכמציל
 מידו למי ומי שצטך לקנות יין בשעח בציר לצורך
 שתייח כל השנה ואס יעבור המועד לא ימצא כמו
 שמוצא עחה דבר האבד הוא ומוחר לקנות ולתקן
 החניות ולוופת! ובלבד שלא יכיין מלאכתי במועד אבל

 יותר מכדי צורך שתייתו לא יקנה:
ן ריא״ז המלוה מעות לבני עיר אחרת אס איכן  לשו
 נמצאים לו בשאר הימיס אלא במועד מותר לילך עליהן
  במועד ונראה בעיני שאס היתה לו מלוה על פה מ
 עובר כוכבים מותר לילך עליהן במועד אע״פ שנמצאים
 תמיד מפני שהוא כמציל מידו כמבואר בקונט׳ הראיות:
 ב הקשה הראנ״ל ז״ל לללישנא קמא לא שרינן אלא
 לצולס לאטלה וללישנא נתרא נמי לא שרינן לצולס
 למלוח אלא נשניל לאכול מהן נמועל ומאי שנא מהאי
 לגרס נירישלמי יעקנ נר אחא נשם ר׳ יוסי הלא
 שיירחא שרי למיזנן מיניה במועלא אלמא !עבורי
 רווחא] פסידא הוא וה״נ אע״נ ללא מתאכלי לשחד
 משוס רווחא ותיק לשאני מציאה לליכא שוס פסידא
 אלא ריוחא בעלמא הוא אנל פרקמטיא ניטול ליריה
 פסילא הוא אי נמי ע״כ לא שרינן משוס רווחא אלא
 מקח וממכר שהוא לרך כל האלס לא מיקרי מלאכה
 וגס ליכא טירחא אבל מליחת לגיס מיקטא מלאכה

 ואיכא טירחא לא שרינן ליה משוס רווחא:

- - -

 שיטת ריב״ב
 דפסח מיא. שפוחח חור ליכנס מיס בשלהו: חי
 מעלאי וחד מתתאי. חור אחל לצר המיס היורליס
 מלמעלה וחור קצר למטה שיצאו נו המיס לבלן
 יישארו הלגיס נשרה: חד ננא. למעלה ולמטה לא
 פחח: דפשח דיקלא. כורת ענפי הלקל ארעתא ללקלא
 להשכיחו: הוחלט. חמדס לחיס וקשים שאין תוללותן
 להתנשל נטלן כעין פירוח החורף וכונשין אוח!
י שיחחממו ויצא מהס המרירות  לאחר לקיטה מ
 והלחות: מיגזרינהו. לשו! גזירה מפני שהן נלקטין
 עס העוקצי! כעין פירות שאינן מבישלי! מגזטנהי
י לאכלן מיד שרי אבל מכנשינהו כרי למצותן אסור  ט
 שהן כמשי! שאין יכול לאכול מהן במועל ט מפני
 כבישתן נמאסין על שיתמצו יתייבשו וצדך להן זמן
 ארוך ואין יכול לאכול מהן במועל: אקרא גמל
 ישנישא. שם מקום: אוהרי. מצולות של לגיס עשויות
 מן הזמורות: איזלי. רשתות של מטוה: למגדל
 הנורא. מנהגם היה לעשות חניטס מן ההוציס וטחי!
ז טיחה ענה ומעשה ו ח נ מ ס י י נ פ : <  אותן מרט מ
 הליוט הוא: ושוי! שאי! גובלין תנור ללשחלה. כתנ
 רטנו שלמה ז״ל לא ילענא הינא קאי ויש שפירשו
 לארר׳ אליעזר וחכמים קאי רפליגי לעיל בבטיתא
 נהעמלח חנור וטריס שר״א אומר לא יגמול וחכ״א
 יגמור: טמוש החמה. בחולו של מועל של פסח
 מתינש התנור מהר ויכול לאפות נו במועל:
א שסין את הסלקין וט׳: גמ׳ נעץ מעגלה. ק ס י  פ
 יפה כאילו טח אותן במעגלה: קינוהא. קבליא כר׳
 יוסי לאמר וולף וכו׳ נפ׳ מי שהפך אח זחיו: יקי״ל
 לוושיה. לסמס מחני׳ כוותיה לקחני הציר והצנור
 והקורה והמנעול והמפתח שנשברו מתקק כמועל
 אבל לא בעינן שינוי ברבר האבל כר׳ ייסי ומתני׳
 לנר האנל הוא מפני הגננים. כללא לשמעתא כל
 מלאכה שהיא לבר האבל מותר לעשותה במועל אפיי
 מעשה אומן בלא שינוי אע״פ שאין בה אלא צורך
 יתיר ואע״פ שאינה לצורך המועל והוא שלא יהא
 בה טורח גלול וכל מלאכה שאינה לנר האבל אס
 יש בה צורך רבים והיא לצורך המועל מותר לעשות
 אפי׳ מעשה אומן בלא שינוי ואס יש בה צורך רבים
 אבל אינה לצורך המועל מותר לעשותה מעשה הטיט
 כלרט או מעשה אומן בשינוי וכל מלאכה שאינה
 לנר האבל ואי! בה אלא צורך יחיל אס היא לצורך

 המועל מותר לעשוחה מעשה הליוט בלרכו או מעשה אומן בשינוי ואע״פ שיש בה טורח גלול שכל לבר שהוא לצורך המועל אין מלקדקין בטרחי נין רב למעט ואס אינה לצורך המועד אסור לעשותה כלל הכי נקיטינ! משמעתתא למתמרן נגמ׳
 יזהו הטעם נחסירח הבורות ונחטיטחן והלומה להן שאין הרבים צטט! להס במועל אפי׳ חפירחן מוחרח אע״פ שהיא מעשה אומן ואס אינן צריכין להן על לאחר המועל חטיטתן שהיא מעשה הליוט מותרת אבל תפירה שהיא מעשה אומן אסורה
םקא כבשין שהוא יכיל לאכלן במועל  ואס אין היחיל צדך להן על לאתר המועל אפי׳ תטיטתן שהיא מעשה הטיט אסורה אבל כניסת מיס לתוכן מיתרת אע״פ שאין היחיל צריך להן על לאחר המועל לסי שכניסת מיס בחוק לא כלום הוא: פי
 כובשן: גמ׳ ה׳׳ג פדישא. שם נהר והעיר נקראת פימבטתא על שם שיישבת על שפח הנהר: לבאי לוורי. הוציא לגיס הרבה: והא אין לובשין ולוי. ואלו אינן ראיין לאכלן במועל: אדעסא דזלי לה. ולאו אלעחא למליחה איכא לאמרי לרנא שרו

 להו לאיחייי אלעחא למליחה: הגי משאכל׳ במועד אגנ איצצא. שכונשין אותן במכבש ומוציאין מהן כובל המליחה וראוין לאכלן מיל:
 סליק פירקא

 (ג)

 כמאן מדלינן חאידנא קיבואתא דדשי בחולא דמועדא ולא בעינן שינוי בדבר
כבשץ שהוא  האבר כר׳ יוסי דאמר זולף וגומר וגף בדרכו וקי״ל כוותיה: ג
 יכול לאכול מהן במועד כובשן בפומבדיתא לבאי כוארי אזול כולי עלמא
 ציוד ואייתי כוארי שרא לחו רבא לממלח מינייהו א״ל אביי והא אנן תנן כבשין
 שיכול לאכול מחן במועד כובשן א״ל רבא כיון דמעיקרא אדעתא דאכילח
 אייתינהו ואי שביק להו פסדי כפרקמטיא האבודח דמי ושרו ב איכא דאמרי
 שרי לחו רבא למיזל ומיצד ואיתויי וממלח א״ל אביי והא אנן תנן כבשין
 שהוא יכול לאכול מהן במועד כובשן א״ל חני מתאכלי אגב איצצא כי

 דמתלע. אס לא יעמילס מיל שנלקט
 במכבש הר כלבר האבל הלכך מותר
 לכבשן ולהניחן: פרקמטיא. סחורה:
 כל שחוא. אפילו שוה פרוטה אסור
 למוכרו בחולו של מועל: וכדבר
 חאבד. כל שהוא מותר למוכרו
 בחוש״מ שאס ישהה למוכרה היום לא
 יתנו כל כך לאחר המועל וגרסינן
 בירושל׳ הלא שיירתא שרי מזבן מיניה
 בחולא למועלא וקצת המפרשים ז״ל
 אמרו שהעברת ריוח נקרא לבר האבל
 ומכאן יצא להם שמותר להלוות לכנעני
 ברבית בחוש״מ והטעם בזה לפי שאין
 בכל אלו מלאכה גמורה ואין כאן אלא
 מקח וממכר שאסור מרבריהס ביו״ט
 גזירה שמא יכתוב בחוש״מ התירו
 מפני העברת ריוח אבל הרמב״ן כתב
 שלא התירו לקנות מן השיירא אלא
 מה שהוא צריך לתשמישו ואס לא
 יקנה אותו מן השיירין ויצטרך לקנותו
 אחר המועל יהא נפסל שלא ימצאוהו
 בערך שמצאו עכשיו אבל כלי להרויח
 ולעשות סחורה בוראי אסור לפי
 שהעברת ריוח אינו לבר האבר
 ולפיכך אסור להלוות לכנעני ברבית
 עכ״ל ועל זה כתבו מן האחרונים ז״ל
 להפרע ממנו לברי הכל מותר וכן
 מותר לו לזקוף חובו כלי להבטיח מה
 שהוא חייב לו שכל זה בכלל לבר
 האבל הוא ללברי הכל: שהייה. עשה
 לפנים משורת הלין שאס לא היה
 מוכרה עכשיו שנזלמנו לו קונים לכל
 הסחורה יצטרך לאחר מכאן למכרה
 מעט מעט ויפסיל הרבה: הוה
 מסיק זוזי. הלוה אותם מעות בחנם
 או בדרך עסק או פלגא באגר ותרי
 תילתי בהפסד והגיע זמנם לפרוע ולא
 היה מוצאן בימי החול שהיו הולכין
 לסחורה זה לכאן וזה לכאן ועתה
 במועד היו כולם בבתיהם לפיכך שאל
 א<להם אם היה מותר לו לילך שם:
 אוהדי. מצודות של דגים עשויות
 מזמורות והדיוט יכול לעשותן: אוולי.
 רשתות של מטוה תרגום מטוה אזלא:
 למגדל. לקלוע קליעות של מצודות
 והוא מעשה אומן: למגדל תנורא.
 כמו למגבל לגבל טיט לעשות ממנו
 תנור כדמוקי לקמן: בימות חחמה.
 שמתייבש מהרה רהנה ממנו קודם
) שיבא הרגל אבל בימות הגשמים ז ) 

 אינו מתייבש עד אחר הרגל ונמצא שהוא טורח במועד שלא לצורך המועד אי נמי למגדל לקלוע שארגו תחלה בשבטים דקין
 ואח״כ טח טיט עליהן: מחולתא. נפה שמעבירין נו את הקמח כדאמרינן ןבב״ר פ׳ ס״א] מהולתך טרשא אקיש עליה: ושוק. קאי ארבי
 יהודה וחכמים דפליגי בהעמדת תנור וכיריס: ועושים מעקח וכוי. מפורש במתני׳: מתני׳ חציר. רגל הדלת שהוא סובב כדכתיב
 הדלת תסוב על צירה: צינור. החור שבאסקופה התחתונה כמו צנורא דדשא: הקורה. קורת הבית שנשברה אפילו קודם יו״ט ולא אמרי׳
 הרי היה יכול לעשותה לפני הרגל: ובלבד שלא יכוץ. שיאמר אמתין עד חולו של מועד שלא אוכל לעשות מלאכה אחרת ואעשה זאת:
 כבשץ. הדברים שכובשין אותן במלח כדי שיעמדו זמן מרובה ויום ראשון או שני ימים לכבישתו אינם רארם לאכילה ומש״ה קאמר אס יכול
 לאכול מהן בתוך הרגל ובגמ׳ אסרינן ליקח על מנת לכבשן אלא לאוכלן לאלתר אבל אס קנה לדעת לאכול לאלתר ונשאר מהן מותר למלחן
 דדבר האבד הוא דהא פסדי אי לא מלח להו: נמ׳ מדלינן. מתקנינן ועבדינן קיבותא דדשא קבילי״א בלע״ז נגר בדלת: בדבי יוסי.
 ללא מצריך שינר לדבר האבד באידך פרקין דאמר זולף וגומר וגף כדרכו והאי נמי דבר האבד הוא שיכנסו גנביס בלילה אס לא
 יתקן אותו וקי״ל כרבי יוסי: בדיתא לא גרסינן: פ־ם. שם המקום היושב על נהר בדיתא: לכאי בוורי. צדו והביאו דגים רבים שנתיבש
 הנהר ומתו הדגיס: לממלהינהו. ולקיימן עד לאחר המועד: כיון דמעיקרא. אבל לכתחלה לא שרינן להו לצוד כדי למולחן: ואיכא דאמרי
 דאפילו לכתחלה שרא להו להביא כדי למלחן: איצצא. דוחקא כלומר אע״ג דמחמת מלחן אין ראוי לאוכלן במועד מ״מ אס רוצה לדוחקן
 תחת המכבש ולשחטן מן המלח יהיו ראויין לאכלן במועד ואע״פ שמלח הרבה יותר מן הצריך הד יכול לומר בכל אחד בשעת הבאה ומליחה
 לזה נעשה איצצא וכן כשימלח חכירו. והערמה כי האי שריא אפילו ביו״ט וכ״ש בחה״מ כדאמרינן כמסכת ביצה ן דף יא:] מערים ומלח ליה
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 עין משפט נר מצוד!
 א׳ קסז-א׳ קסח

 א מיי׳ פ״ז מהלכות יו״ט ופ״ה מהלכות אבל סמג
 לאדן עה טור א״ח סי׳ מקלח טור י״ל סי׳ שפ:
 כ מיי׳ פ׳׳ה מהלכומ אבל סמג עשי[ 3 טוי״ל שס:

 מסורת הש״ם
ו הוא מ  א) נס״י הגי׳ ונורו נ) גי׳ מהר״ס הואיל ו

 לחזור כלאמר פועל יכול לחזיר אפי׳ נחצי היוס וכו׳.
 וכ״ה כס״י ג) עי׳ רש״י שמותק תינח נצנעא דחפ׳

 מפני ככול העם משום שהעם צריכין לו:

 (ריין) [נמוקי יוםף] משקין פרק ראשון מועד קטן (יא:-יב
 גרמא גרמא והקשה הראב״ד דיל אמאי איצטריך למימר טעמא למתאכלי אגב איצצא והא גרסינן בירושלמי רבי יעקב בר אחא כשם רני
 יוסי הלא שיירפא שרי למיזבן מינה כחולא למועלא אלמא עכורי רווחא מינייהו פסידא הוא ואי׳ משוס לליכא טירחא יתירא כגון במליחת
 לגיס שהיא טירחא יתירא א״כ משוס הרווחה אמאי לא שרינן השקאת זרעים מן המעין שבשלה בית הבעל ברישא למתני׳ ללעיל ותירץ
 ז״ל למקח וממכר לאו מלאכה היא כלל אלא מעשה חול בעלמא הלכך התירו משוס רווחא אכל מלאכה לא התירו משום רווחא אא״כ
 איכא פסילא והשקאה מלאכה גמורה
 היא וכן מליחה ואיכא עול במליחה

 טירחא יתירא:

 םליקו לתו משקץ בית השלחיץ

 ׳הפך וכר. פירוש לרך הוא מי
 שנותנן כמעטן לאחר לקיטה
 וצוכרן שם ומניחן כלי שיתחממו
 רתבשלו מאליהן ונותנן בבית הבר
 ואם היה מניתן מלתקנן מיל אחר
 שהפכן פסדי והרמב״ם ז״ל בפרק ז׳
 מהלכות יל) כתכ הופך אלס את
 זיתיו ובהשגות א״א אני לא מצאתי
 אלא זיתיו הפוכין אבל הופך לא
« שאין מתעפשות כ״כ והכי איתא ) 
 כירושלמי ע״כ ומגיל משנה השיב
 לקיים דברי הרב מלתניא לברים
 הנעשים לאבל בימי אבלו זיתיו
 להפוך «) בימי אבלו וכו׳ משמע התם
 בהדיא דדבר המותר במועד ע״י עצמו
 מותר ע״י אחרים לאבל ותו דמדשרי
 ליה לאבל ע״י אחרים משמע ודאי
 דדבר האבד נינהו דאי לא לא הוה
 מותר ומתני׳ דקתני מי שהפך את
 זיתיו לרכותא הוא דאע״ג דכבר הפכן
 ואינן מתעפשות כ״כ מותר דאכתי
 דבר האבד נינהו עכ״ל: שהטעוהו.
 שלא כאו למלאכתו: טוען קורה.
 על הזיתים של בית הכד פעם ראשונה
 וגף ל״ג גבי זיתים דאין דרך לעשות
 לזיתים מגופה דאפילו הניחו מגולה
 לא פסדי: כור. חפירה שמתחת
 לגת המסויידת בסיד מבפנים שלא תאבד טיפה ושולה היין לתוכה
 מגתו: וזולף וגומר. לקבל זלופו ושופכו של מזחל הנופל בחבית:
 למודים. נסרים של עץ פלאנקא״ש בלע׳יז כלומר שלא ישלה אותו מן
 הבור אלא מחפהו שס בנסרים כדי שלא יחמיץ: גמ׳ פתח נאכל.
 פי׳ ולא אמר טוען קורה ראשונה בימי אבלו דהכי ה״ל למימר אם
 היה מותר לאבל בימי אבלו: וסיים כמועד. דגבי מועד תני טוען
 קורה ראשונה: אםור לאבל. מדרבנן כדי שלא ישכח אבלתו: כדו
 לגוף. אלמא אפילו כמקום פסידא לא עביד איהו אלא דוקא על ידי
 אחרים ואילו בחולו של מועד מותר לעשות בעליו כידיו כדתנן טוען
 וזולף וגף ובירושלמי משמע שעושין האחדם מלאכה של אבל בלא
 שום שינר ואפי׳ לרבי יהודה: האריסיץ וחחכירין. פי׳ בגמרא
 מייתי כרישא (האריסין) רשב״ג אומר זיתיו הפוכין כדו לגוף ואין
 שם אומן אלא הוא ה״ז יעשה בצנעה ויש מן המפרשים ז״ל דפסקי
 הלכתא הכי מדלא פליגי רבנן עליה אבל הריא״ף ז״ל לא הביאה
 בהלכותיו אלמא לית הלכתא כוותיה והראכ״ד ז״ל כתב דמסתברא
 הכי דלית הלכתא כוותיה מדלא תנא ברישא דמתני׳ תקנתא באבל כמו
 במועד כדכתבינן ועוד לאמרי׳ פרק אלו מגלחין >דף כא:< אבל ג׳
 ימים הראשונים אסור בעשיית מלאכה ואפי׳ עני המתפרנס מן הצדקה
 ואין לך אבדה גדולה יותר מאבדת גופו אבל מג׳ ימיס ואילך ודאי
 מותר לעשות בצינעה בדבר האבד וכן אס אין שס אומן אלא הוא

 הא דשמואל עבדו שיתין איצצא ואכיל:

ץ ק ש ו מ ה ו ל ק י ל  ם

י שהפך את זיתיו וארעו א אבל או מ  א

 אונס שהטעוהו פועליו טוען קורה
 הראשונה ומניחה לאחר המועד דברי רבי
 יהודה רבי יוסי אומר זולף וגומר וגף כדרכו
 וכן מי שהיה יינו בתוך הבור וארעו אבל או
 אונם או שהטעוהו פועליו טוען וזולף וגומר
 וגף כדרכו דברי רבי יוםי רבי יהודה אומר
 עושה לו לימודים בשביל שלא יחמיץ:
' פתה באבל וסיים במועד אמר רב מ  ג
 שישא בדיה דרב אידי זאת אומרת דברים
לאבל  המותרין בהולו של מועד אםור כ
 לעשותם בידו בימי אבלו אלא אחרים עושין
 לו תניא כותיה דרב שישא בדיה דרב אידי
 דברים שעושין לאבל בימי אבלו כגון זיתיו
 להפוך א׳וכדו לגוף ופשתנו לעלות מן המשרה
 וצמרו לעלות מן היורח ב מרביצין לו שדהו
 משתגיע עונת המים שלו האריםין והחכירים
 והקבלנים לשדה שלו (א) הרי אלו יעשו
 החמריז והגמלים והספנין בספינה שלו הרי
 אלו לא יעשו ואם היו w מוחכרין או
 ג ממושכנים או מושכרין אצל אחרים
 מעיקרא הרי אלו יעשו. שכיר יום אפילו בעיר
 אהרת ד לא יעשה היתת מלאכת ה אחרים

 רש״י
 המלח הנבלע בכולן: שיהין איצצי. ששים

טן יפה:  פעמים עושין אוח! שיהיו מעו

 סליקו להו משקין בית השל חין
 מי שהפך את זיתיו. שנותנן במוך המעטן
 לאחר לקיטה וצוברין שם ומניחם כדי
 שיחבשלו ואח״כ נוחנן בביח הבד ודרך
! לבד ואי לא  הוא שמהםכין אומן כשמכניס,
: ואירעו. י  מסיק להו לאחר שהפכן פסד
 (א) שאירעו אבל ואסור בעשייח מלאכה: [או

 אונס] או שהטעוהו פועליו. ולא באו למלאכחו
 והגיע המועד: טוען. על הזחיס קורה של
 בית הבד פעם ראשונה (נ) כדי שיזונו
 מקצתן ולא יססידו אבל קורה בפעם שנייה
 אינו טוען דתו לא מיססד ודרך הוא שטוענין
 עליהן קורה וכובשין אותו קורה ראשונה
 כדמסרש במס׳ מנחות: זולן!. ממצה:
 וגומר. אמ כולן כדרכן: וגן». ל״ג ואם
 לא אירעו אונס אלא כוון מלאכתו במועד
 אסור: וכן מי שהיה יינו בהוך הבור כוי.
 ומתיירא שלא יחמיץ: ה״ג זולן) וגומר
 כדרכו. ממצה כל היין לתוך הבור וגומר
׳ להורידו לבור: וגןו. מניח  כדרכו ט
 מגופה על הבור שהיין לחוכו ומכסה כל
 היין יפה כדרכו: למודים. מכסהו עראי
 ולא כדרכו ל״א למודים מכסהו בנסרים:
 הנזר. מקום שיורד שס היין מן הגח
 ומחוקן יפה בבני! אבנים בקרקע וקרד
: גמ׳ פסח באבל וסיים במועד. י י  ב
 דגבי מועד חני חקנחא אם אירעו אונס
 ולא הספיק עד שהגיע (ג) טוען קורה
 ראשונה במועד וגבי אבל לא תני תקנתא
 באנפי נפשייהו (ד) ולא קמני מי שהסך את
 זיתיו ואירעו אבל טוען קורה ראשונה בימי
 אבלו שלא במועד וכן מי שאירעו

 קובץ הגהות
 כ״ה (א) סיכה שאירעו נמחק: (נ) נ״נ להכטד:
 (ג) נ״נ המועד: (ד) צ״צ דלא: (ה) אונס כו׳
 וטון כצ״ל: (ו) נ״נ אסור לו לטעון כידו נימי אנלו:
 לא מיבעיא נימי אנלו דאסור כצ׳׳ל: (ז) נ״נ אנלותו:
 (ח) ג״ב לשון הגמ׳ רב אשי אמר לא מיכעיא קאמר

 ל״מ בימי אבלו דמדרמן הוא ושט אלא אפי׳ במועד
 דאיסור מלאכה מדאוריתא במקום פסידא שרו רבנן:
 (ט) נ״ב בו: (י) יעמיד בו יומר מדאי יפסיד כצ״ל:

 (כ) נ״ב והוי מלאכה שלהם: (ל) נ״ב יו״ט: (מ) צ׳׳ל

) נימי אבלו מא״נ:  שאינן: «
 חו״י (א) נ״ב פי׳ של אבל: (ב) נ״נ פי׳ האבלים:
 (ג) נ״ב ומ״מ מפני שמקבל השלה נקרא
 לפעמים ג״כ קבלנומ: (ד) עי׳ רי״ף ג״מ פ׳ המקבל
 סי׳ מקמ״ב: (ה) נ״ב בגמ׳ גריס בטשא הרי אצו

 יעשו אמטס בשבילן אבל לא כן גי׳ הט״ף:
 אנ״ש טה־־״ס [א| הן עצמן ולא יססילו כל שכרן
 ונעלים נמי לא יפסילו והכא לא קמני ע״י
 אמטס שהרי הן כו׳ וזו היא שיטמ רש״י וגירסמו
 בבטימא זו ישיטמ רב אלפס כשבעל השרה הוא אבל

 ועי׳ ברא״ש מבואר יפה:

 שלטי הנבורים
 א ופרקמטיא שלו בלבל האבל שאם לא ימכור יפסיל
 מהקרן נמכרח לו ע״י אחטס אבל אם אינו מססיל
 מהקרן אלא שאס ימכרנה עחה ירויח בה יומר משאם
 ימכרנה אח׳׳כ אסור למוכרה לו ומ״מ אם השיירוח
 נאיח עחה נימי אבלי ואינו מצוי שיבואו אחר כך
 וחושש שיוזלו הסתורות אם אינן נמכרות עמה אחטס
 מונרין להם בשבילו ואין צ״ל לשד אס חושש שמא
י  יפסיל מהקר! שלו אבל לעני! לקנות מן השיירות ט
 שיקנה נזיל נזה חלק מיימוני אס אינו צריך מ! הלנר
 אלא להשחכר נו אסור ליקח אעי׳פ שמרייח בלבר
 שלוקח בזול מהשיירא אבל אם צטך לעבליס לשפחות
 בהמה כסות וכליס לצרכו ולעתו ולאי ליקח איחס
 ונזדמן לו עתה מי שמוכר בזול והלנר ילוע שלא יזרמן
 לו אחר כך כמו שיירא זו לנר האבל והפסל גמור הוא
 ולימי לסחור׳ שנגזלח אח״נ ושרי והרא׳׳ש לא חלק
 נשיירא בין לקנות מהם או למכור להם אלא שרי בכל
 עני! בכל לבר ובעני! הלואת כותי נרבית בימי אבלו
 אסר מיימוני אפי׳ ע״י אחטס ור״ת התירו אפי׳
 נחוה״מ א״כ מיתר באבל ע״י אתטס ור״י כתב טון
י לאסור  שר״ת היה מתיר ורניס נוהגין בו היחר אין מ
 והמחמיר חע״נ יאס מסיק זוזי נאינשי אחריני והאירנא
 משכח להו ונחר הכי לא משכח להו שלי לשלוט עליה
 ומכאן הורו הגאונים שאס יש לו לאבל לין על אלס
 אינו תונעו נל שנעה ואס לבר האבל כגון שביקש לילך
 למלינת הים או שעליו תולין עושה מורשה ולן עמו:
 כ וכתנ הרמנ״ן להך השקאה מייד נהשקאה מועטת
 שעושי! לשלה הלב! קולם ודעה לזורעה מיל בזמנה
 ולבר האבל הוא שאס אי! מרביצים אותה בעונתה באין
 ימות הגשמים ושוי אינה נזרעת בשנה זי אבל אם היא
 זרועה אסור להשקוחה אא״כ היא ניח השלחין והיינו
 לקחני מרניצין ללשון דנוץ משמע לנר מועט כגון
 ריבון הנית ורש׳׳י פי׳ השקאה מועטת לירקוח ודיי
 פי׳ לאיירי אפי׳ נשלה זריעה ולא משוס פסילא
 לזרעים ללא שרינן להשקוח אלא ביח השלחין אלא
 משוס פסילא למיס שהמיס חלוקין לבני הבקעה לכל
 א׳ וא׳ יומי ואס יגיע עונת המיס בימי אבלו ולא ישקו

 לה שלהו עתה הויא פסילא ללא הלר:
 ג כתב הרמב״ן אס היה הממון והספינה מ אחרים
 למחצה לשליש ולרביע לשרי כמו היו מוחכדן ויש
 שאוסדן שלא התירו אדסומ אלא בקרקע לצאדסות
 קיימא אבל כליס ונהמה לא משוס ללעולס נקראים על
 שם הבעלים ואס האבל נעצמו הוא מוחכר או מושכר

 לאחר לא יעשה מלאכה בימי אבלו:
 ד כחנ הרא״ש ז״ל הרב אלפסי לילג מקצח לבדם
 השנויים בנרייחא לילג לברי ר״י ולבד אמרו לו משוס
 ואין שם אומן אלא הוא ה״ז עושה בצנעא וכתב הראב״ל איכא מ״ל הלכה כרשג׳׳ג ללא פליגי רבנן
 עליה והרנ אלפסי לא הניא אותה כהלכותיו אלמא ס״ל ללית הלכתא כיותיה וכן מסתנר מלקתני ואירעו אנל אי אונס מותר לעשותו נמועד ש״מ נימי אנלו אינו יכול לעשותו אף נצנעא לאס איתא לנצנעא מותר הוה ליה נתכוין מלאכתו במועל והא לאו אונס
 הוא ועיל אמד׳ נסי בתרא אבל שלשה ימים הראשונים אסור בעשיית מלאכה ואפי׳ עני המתפרנס מ! הצלקה ואין לך אנילה גלולה מאמת גופו אבל מג׳ ימים יאילך ולאי מותר לעשות מלאכה בצנעא ברנר האנר אס אין אומן אלא הוא שהד התירו לעשות
 מלאכה לצורך פרנסתו ולי נראה ללתות לאיומיו ללא מיקד מכוי! מלאכתו במועל וזה שלא עשה בצנעא אע״פ שהיה מותר לפי שמתוך מטרות אבילתו אין הלעת סוגלתי להתעסק בשום מלאכה ועני המתפרנס מן הצלקה אין כאן אבילת גופו ט הוא ניזון מקופה
 של צדקה והר מיסתבר דהלכה כרשב״ג ואפי׳ אי פליגי רבנן עליה להלכה כלבד המיקל באבל קי״ל ואפי׳ ימיר נמקוס רבים וכן פסק הרמב״ן דל אבל רנינו מאיר דל פסק בהלכותיו ללא ברשב״ג: עול השמיט הרב אלפסי דל אילך מלתא ררשב״ג אס היה
 ספר לרביס או בלן והגיע עת הרגל ה״ז יעשה וכחנ הראנ״ל ז״ל האי מימרא גמי לא מייתי לה הרב בהלכותיו למימרא ללאו כהלכתא היא ואי! נראין לי לנטו בזה להא ליכא פלוגתא עלויה ולא אשכח מימרא דפליגי עליה ולגבי ד״ת נמי אמרי׳ הכי אבל אסור

 בליית ואס היו רביס צדטס לו שונה ואינו נמנע ור״מ דל פסק כלבד הרב אלפסי דיל להחמיר ואע״ג לבח״ת התירו לצורך רבים ת״ת שאני:
 ה היתה מלאכת אתריס טלו ברבר תלוש בגון לארוג בי! בקבלנות בי! שלא בקבלנו׳ לא יעשה היתה מלאבחו מ אחדס נקבלנוח בלנר חלוש בטחו לא יעשו בניח אחדס יעשו היה לו בני! בית מ אחריס בקבלנות בחול או בחולו של מיעל לא יעשו אפי׳ הוא
 חון לתתום ואס אלו הקבלנים כותים מותדס לבנותו בשנת ויו״ט שחלו נימי האבל אס הוא חוץ לתחום העיר ואין עיר אתרת בחחוס של הניח. וכתב מיי׳ רה״ה נמי אס קבלו לחרוש ולזרוע שלהו שהלץ כמו בקבלנות של בנין בית שהוא אסור בחול טון שהוא

 לנרי אוכל הפירוח נקרא הכל על שמו וי״א כיין שהוא לבלו נראה נשלה חירש וזורע אינו נקרא על שמי ושרי יכן כחנ הראב״ד והרא״ש הניא לבריו:

ן דפחח באבל אמאי לא  (ה) המועד טו
 מפרש ביה חקנמא: זאת אומרת. מדקחני ואירעו אבל או אונס ועיכב עד המועד
 מחמת אבלו או מחמת אונס: דברים המוסרים במועד. כגון קורה ראשונה
 שמוחר לטעון בחולו של מועד (0 בימי אבלו אסור. איסור מלאכה לאבל מדרבנן
 כדי שלא ישכח (1) וקרא דבפרקין דלקמן והסכחי חגיכם לאבל מה חג אסור
 בעשיית מלאכה אסמכתא בעלמא הוא (ח): תניא כווסיה דרג שישא. דאבל עצמו
 אסור לטעון קורה ראשונה אלא אחרים עושי[ לו: דברים העושים לאבל בימי
 אבלו. ואלו הן כגון זמיס הפוטס ומחוקנין לביח הבד כבר טוענין לו קורה אבל
 להפך לכחחילה דלא ססיד לא: בורו לגון). בורו שירד היין למוט איפשר לגוסו
: מן ד: משרה. ששורין (ט) הפשחן  לסתום ולעשות מגופה עליו כדי שלא יפסי
ד: משתגיע עונות מים. של שדהו  סיורה. לצבע שאס יעמוד (י) אותו מיד יפסי
 להשקות: מרביצין לו. משקין אותו במעין או מכבידין ומרביצין: אריסי!
 (ג) למחצה או לשליש או לרביע: חכירין. שוכר קרקע חבירו ועובדה ומטל
 אוחה בחטרוח שנותן לו דבר קצוב חמשה כורין או עשרה ממה שגדל בקרקע:
 הקבלנים. (ד) שעובדה ובעל הטח שוכר בחמשה כורין לשנה וכל אלו שקבלו
 השדה לשנים מרובין (י) ואירע! אבל: הרי אלו יעשו. (ח) ע״י שליח שהמלאכה
 של אחדס היא ומשום ססידא דבעליס הוא דשרינן דאריסין וקבלנין כשאינן
ן דלא יהיב אלא מגופיה  עוסקין בקרקע איכא פסידא דבעליס וחטרה נמי טו
 דארעא אי מוביר ולא עביד הד נמי ססידא דבעליס ואיכא נמי ססידא דידיה
: החמרין והגמלנין. שוכרי חמורים גמלים ספינוח הרי ס  הלכך עושין ע״י אחד
 אלו לא ישכרו בחחלה שהמלאכה שלהם היא: ואם היו מוחכרין או מושכרין. הס
 או בהמחן אצל אחרים למהלך חדש או חדשים הרי אלו יעשו שהרי [א] הן עצמן
 מושכרין אבל אריסין וקבלנים איפשר להס ע״י אחדס בעבודת קרקע: שכיר
 יום. אחד אפילו בעיר אחרת שאין יודעין בו שם אס הוא אבל לא יעשה הואיל

 ובידו ט הוא וליכא פסידא כולי האי: ואם היתה מלאכת אחרים ביה. בטחו
 שהרי התירו לו לעשות מלאכה לצורך פרנסתו ע״כ: עוד מייתי
 בגמ׳ מימרא אחרת דרשב״ג דאמר אס היה ספר לרבים או בלן לרבים והגיע עת הרגל ואין שס אומן אלא הוא הרי זה יעשה ג<(בצנעה)
 מפני כבוד העם והרי״ף דיל נמי לא הביא בהלכותיו למימרא דלית הלכתא הוא ואין נראין דבריו בזו דהא ליכא פלוגתא עילוה ולא
 אשכחן מימרא דפליג עלה ולגבי דברי תורה נמי אמרי׳ הכי אבל אסור בד״ת ואס היו רבים צריכין לו אינו נמנע עכ״ל: הרי אלו יעשו.
 אפי׳ לכתחילה: הםפנץ לא יעשו. כתב הראב״ד ז׳׳ל טעמא דאריסין וכו׳ דמותר דמסתמא היה אריסותו קודם לכן ולא מסלק ליה והר כאלו

 והלכה כאמרו לו נמצא ואי! מותר אלא ובדם השנויס נבדיחא ולכך לא הביא ובריהס ממילא יוענא לאסורי! עוד לא הניא הא לרשב״ג אמר זיחיו הפוכין

 ריב״ב
 או האונס הגיע המועל טוען קורה ראשונה לר׳ יהווה ולר׳ יוסי זילף וגומר וגף כורכו אבל בימי אבלו לא היה יכול לעשות
 אע״פ שהוא לבר האבל שרגריס המוחריס בחולו של מועל כגון לבר האבל אסורי! בימי אבלו: אבל אחרים עושי! לו. טון
 שהוא לבר האבו: סניא נווסיה ורב ששח גריה ורב אירי. לאבל עצמי אסור נעשייח !מלאכה] אפי׳ נלנר האבל: 1סיו לטעון.
 גרסי׳ שהן הפוטן ומיפסט אנל להפוך נחחלה ולא פסוי לא: בורו לגוף. כור מקום שיורו היין לתוכו מן הנת יפה ננני!
 אבנים בקרקע וקרי בור ואס אין עושי! מגופה עליו נפסו היין: מ! המשרה. שאס יעמוו שס יותר מואי נפסו: מן סיורה.
 של צבע: ומשקין אס שוהו. משתגיע עוגת השקאת!: האריסין וסחטרין והקבלנין. הפרש יש בין קבלנות לקבולת ט קבלנות
 ואדסית וחכירות כולן הן בעבודת הקרקע רש לה! חלק בפיריח הרי הס כנעליס של הקרקע ונונפשייהו קא טרחי אבל
 קינולח היא במלאכה של מטלטלי! או של קרקע כגון בנין והדומה לו שאין לו חלק בפירות הקרקע כלום: החמרין והגמל,!
 והםפטן. של האנל הרי אלי לא יעשו נחחלה נתוך האנלות אע״פ שכל מלאכתן חוץ לעיר: ואם היו מוחנרין ימושנרי! אצל

 אוזרים. מקווס האבלות הד אלו יעשו: אם היה לו לאבל שניר יום. לעשות מלאכתו אפי׳ נעיר אחרת לא יעשה:

 שיטת
 מי שהפך אס זסיו. שנותן בחוך המעט! לאחר לקיטה וצוברן שס כוי שיתבשלו ואת׳׳כ נותנן בנית הגו ואס אינו טוען עליהם
 קורה הראשונה לאחר שמהפכן נפסטן. רש תימה ברנד הרב ר׳ משה דל שכתב הופך אום את זתיו במועו: ואירעו אבל.
 ואבל אסור בעשיית מלאכה או אירעו אונס או שהטעיהו פועלים ולא באו למלאכתו והגיע המיעו טוען על הזיתים קורה
 של בית הבל פעם ראשונה כלי שחובו מקצתם ולא יפסלו אבל פעם שניה אינו טוען עליהם ומשמען סעס ראשונה תו לא
 פסלי: זולף וגומר. ממצה את כל השמן כלרכו: וגף. לא גרסי׳ הכא ואי לא אירעו אונס אלא כיון מלאכתו במועל אע״פ
 שהוא לבר האבל אסור: גמ׳ פסח באבל וסיים במועד. לקס״ל לאירעו אבל לאו אמועל קאי אלא מלתא באפי נפשה היא
 ימש״ה קא קשיא ליה פתח באבל וסיים במועל דגני מועד תני תקנתא אס אירעו אונס ולא הספיק על שהגיע המועל טוען
 קורה ראשונה וגט אנל לא חני חקנחא ללא ממני מי שהפך אח זחיו ואירעו אבל טוען קורה ראשונה נימי אבלו ומניחי על
 לאחר האנל: ואס אומרס ונוי. לאו כלקא סלקא לעמך לאירעו אנל מלמא נאפי נפשה היא ולא אמועל קאי אלא אמועל
 קאי והכי קתני מי שהפך את זתיו ואירעו אבל ולא היה יכול לעשות כלום או שאירעו אונס או שהטעוהו פועלים ואחר האנל
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 0! (יב.) (ריין) [נמוקי יוסף] מי שהפך פרק שני מועד קטן
 היתה מוחכרת אצלו מתחלה וכדנפשיה עכיד ולא כמלאכת האכל אכל הני אחריני דרך הוא להחליף הספינה או החמור מזה לזה
 וכדאכל קעביד: ירושלמי שני אחים שני שותפין שני טכחיס שאירע דכר כאחד מהם הרי אלו נועלין חנותן ופי׳ הראכ״ד ז״ל לאו למימרא
 כטל לגמרי אלא לומר שאין שותפו עושה אלא כצנעה דדמי למוחכריס כיד אחרים כדאמרינן בגמ׳ מוריון כריה דרכין ורכ אחא כריה דרכא
 הוו להו גמלא דתורי כהדי הדדי אתרע כיה מילתא כרכ אחא ופסקיה לגמלא פירוש הפריש שורו מן הצמד ולא שלחו לחרוש כשדה לפי

 שהיה אכל ומצווה על שכיתת כהמתו
א בידו בין קיבולת בין שאינה קיבולת לא יעשה ? ב י ג א ל י י ש י " א מ ו א מ י ד  מ

א היתה מלאכתו בביתו ביד אחרים לא יעשה ה ל י ד י א ד י י ס פ א י י ה א נ ו א ה ב  ר

 בבית אחר א יעשה. ירושלמי שני אחים שני
 שותפין >א< שני חנונים שאירע לאחד מהם
 דבר הרי אלו נועלין חנותם: אמר שמואל
בתוך התחום אםור  >׳< מקבליין קיבולת א
 ב חוץ לתחום ג מותר ואםיקנא הני מילי
 בשבתות ויו״ט ותוא דליכא מתא דמיקרבא
 להתם אבל בחולו של מועד אע״ג דליכא
 מתא דמקרבא להתם כיון דשכיחי אינשי
 דאזלי מדובתא לדוכתא אםור: ת״ר מקבלין
 קיבולת במועד לעשותה לאחר המועד
 ובמועד אסור כללו של דבר כל שהוא עושה
 אומר לנכרי ועושה כל שאינו עושה אינו
 אומר לנכרי ועושה תניא אידך מקבלין
 קיבולת במועד לעשותח לאחר המועד
 ובלבד שלא ישקול ושלא ימדוד ושלא ימנח
 כדרך שהוא עושה בחול: ת״ר -אין מרביעין
 בהמה בחולו של מועד כיוצא בו אין מרביעין
 בבכור ולא בפסולי המוקדשין: ת״ר גאין
 מדיירין שדה בהולו של מועד פירוש אין
 מכניסין צאן לדיר ליטול את זבלם ואם
 באו מאליהן מותרין ואין מםייעץ אותם

 רש״י
 כגון בגד לארוג הואיל וברשוחו לגמרי
 לאחר זמן הרי זה לא יעשה: קבוצה.
 שקבל עליו לארוג אותו בגד בכך וכך
 קיבולת כדידיה דמי שהרי קבלה עליו
 וגומר בכל זמן שירצה: שאינה קיבולה.
 שלא קבלה לגמרי לעשותה כל זמן שירצה
 אע״ס שלא יעשה הואיל ובידו הוא ויכול
 לשהות לעשותה לאחר זמן: גגיסו. של
 אבל לא יעשה מפני החשד שיאמרו הוא
0 מקבצי! ) :  עצמו מסייע במלאכה עמו
 קבוצת. נכריס שמקבלי! מישראל מלאכה
 קודם יי׳יט לעשותו לגמרי כגון ביח
 לעשותו ועושה נכרי אוחה אפי׳ בשבח ויו״נו:
 הון לההוס. דליכא חשדא והא דאמרי׳ של בית
 רבי נותנין כלי לבן שלהן לפני השבח החס
 אפילו במוך החחום דחלוק לכבס לא מידי
 דמינכר הוא וליכא חשדא אבל מידי דמינכר
 חוץ לחחוס אין בחוך החחוס לא. ולא אמרן
 דחוץ לחחוס שרי אלא דליכא מתא אחריתי
 (ד) דמקרבין לחחום אבל אי איכא מחא חיישי׳
 לחשד דבני ההיא ממא. ולא אמרן דמוחר
 אלא בשבתוח כו׳ אבל בחולו של מועד אסור
 משוס חשד שיאמרו נותן מלאכתו לעשותה
 במועד: מקבלים קיבולה. נומנין מלאכה
 לנכרי במועד כדי לעשוחה לאחר המועד:
 שלא ישקול. כמה מטווה שנומנין לגרדי
 במשקל: אין מרביעי!. אוחזין בהמה להביא
 עליה בהמה זכר: בבכור. דעבודה היא:
 ובפסולי המוקדשין. שהוממו ואע״ס שנסדו
 אסורין בעבודה וגיזה כדנפקא לן מן תזבח
 ואכלת דמשתעי בפסולי המוקדשין: אין
 מדיירי!. שמכניסין בהמות לעדר ושוכבין
! שם ובכל לילה מסיעין אמ הדיר ממקום למקום עד שמזבלמ  שם בלילה ומזבל,
 כל השדה: ואם באו נכרים מאליהן. לדייר שדה של ישראל שלא מדעתו ולא קצב
 עמהן מוחר להניחן ונותן להם שכר לאחר כך: ואין מסייעי! אוסן. אמ המדיירין

 חייש אפסידא דאחדנא לא חייש והא
 תניא אס היו מוחכרין וכו׳ אלמא
 כה״ג שרי ומיהו כצנעה ע״כ: שביר
 יום. אם יש לאבל שכיר יוס אחד
 אפי׳ כעיר אחרת לא יעשה הואיל
 וליכא פסידא כולי האי כך פרש״י
 ז״ל [א]. והראב״ד ז״ל פי׳ שכיר ופועל
 כעכדו של כעל הכית דמי וכל מלאכה
 שהיא בעכודת קרקע סרהסיא הוא
 ואסור ע״כ: מלאכת אחרים בידו.
 ובתלוש מייד השתא כמו כגד לארוג
 הואיל וברשותו לגומרה לאחר זמן
 ה״ז לא יעשה אע״פ שקבל עליו לארוג
 אותו ככך וכך קיבולת כדידיה דמיא
 ובידו להשהותה עד לאחר אבילות
 היתה מלאכתו ביד אחרים מלפני
 האבל וככה״ג דווקא בכית אחר
 יעשה לפי שאינו פרהסיא דדוקא
 במלאכת קרקע הוא דאמרינן אפילו

 בעיר אחרת לא יעשה:
 מקבלי קיבולת. פי׳ האי קבלנות
 לאו קבלנות דשדה הוא
 דההיא אפי׳ בימי אבלו מותר לכתחלה
 כדאמרן אס היה אריס קודם לכן
 לשנה שעכרה ולאו קכלנות דתלוש

 נמי היא דההוא הא אמדנן בבית אחר יעשה ואפילו בימי אבלו
 ואפילו כשכת מותר כדאמדנן פ״ק דשבת ןדף יז:1 ככלים לכובס
 נכרי וכולן עס השמש מותדן אלא בקבלנות דבנין מייד שאס קבלו
 אומנין נכרים את מלאכתו בערב מועד לבנות לו ביח אע״פ שכונין

 אותו במועד מותר דבדנסשייהו קא עבדי ודוקא חוץ לתחום ודווקא דליכא מתא דמקרבא להתם לההוא חוץ לתחום משוס שיחשדו בני אותה
 מתא ויאמרו שכירים נינהו ודוקא בשבת ויו״ט והא דאמרינן בגמרא דמר זוטרא בדה דרכ נחמן דבנו ליה אסדנא בקבולת חוץ לתחום
 וביו״ט ואעפ״כ לא עאל לגויה שאני התס דלאו קבולת גמורה הוה משוס דהוי שקלי חיבנא מבי תבנא דמר זוטרא והוא הפכן שמערכיס
 בטיט הלבנים ושלא מדעתו בנו אותו ביו״ט: בגמ׳ !דף יב.] משמע מעוכדא דאכונגרי ריש גלותא לכל סיוע שאינו אלא הנאה בעלמא
 ואינה ניכרת בעלמא מותרת לעשות לכתחלה בחולו של מועד לקבלנין ופי׳ אכונגרי נכרים אוכלי שלחנו והיו רודין על כעלי מלאכות למהרס
 ופעמים היו מסייעין להם שמתוך שממציאין להם הצריך למלאכה וממהרים ושכרם של פועלים מתרבה בזה מ״מ הני אבונגרי לא הוי
 שקלי אגרא אלא למצוא חן כעיני דש גלותא עכדי ולפיכך אע״פ שהיו מכיתו של ריש גלותא והמלאכה נמי היתה של ריש גלותא שרא
 להו א<רבא למעבד: מקבלין קיבולת. פירוש מתנין מלאכה לנכרי במועד כדי לעשות לאחר המועד ולאו דוקא קבולת אלא אפילו
 לשכור שכיר ר״א דאף אס יעשה הנכרי במועד א״צ למחות בידו כדאמרינן פ״ק דשבת !דף יט.ן ופוסק עמו לשבות ואינו שובת: לא ישקול.
 כגון מטוה שנותנים לארוג מפני שהוא דרך חול: אין מרביעין. פי׳ אין אוחזין הבהמה להביא עליה זכר משוס דאיכא טירחא יתירא
 ומיהו בחול מותר דמשוס פריצותא ליכא דבעבידתייהו טדדי: לא בבכור. אפי׳ בשאר ימות השנה דעכודה היא וכתיב לא תעכוד בככור
 וגו׳: פסולי המוקדשץ. קדשים שהוממו ואע״פ שנפדו אסורין בגיזה ועבודה דכתיב תזכח ואכלת בשר תזבח ולא גיזה בשר ולא חלב וי׳׳מ אין
 מרביעין גזרה שמא יגדל מהם עדרים ואתי לידי גיזה ועבודה: »חמורתח שתבעה וכר. שאם לא ירביעו עליה כשהיא מתאוה לזכר תצטנן
 ותעקר ולא תתאוה עוד לעולם ודבר האבד הוא: ג)לבקרות. שאר הבהמות אין מרביעין אותן ממש כידיס אלא מכניסין הזכרים והנקבות
 יחד בבקרות שהוא דיר שלהן והזכר יכוא על הנקיכה מעצמו: אץ מד״דין. שמכניסין בהמות לשדה ושוכבות שם בלילה ומזבלות
 אותה וכל הלילה מטיילות ממקום למקום עד שמזדכלת כל השדה ואסור אע״פ שאינו כידיס מפני שנראה כמזבל והמזבל מתולדות
 זורע או חורש הוא: ואם באו כותים מאליחן. לדייר שלא מדעתו של ישראל אין מסייעין אותן לדייר וכן אין מוסרין להם שומר לנער

 עץ משפט נר מצוה
 איקנוט-א׳ קעא

 א מיי׳ פ״ז מהלכות יו׳׳ט סמג לאדן עה טור א״ח
 סי׳ תקמג: ב מיי׳ פ״מ שם ופ״ק מהל׳ מעילה
 (טוש׳׳ע א״ח סי׳ תקל!): ג מיי׳ ס״ח מהל׳ יו״ט

 טור א״ח סי׳ תקלז:

 מכורת הש״ם
 א) בגמ׳ הגירסא רב חמא ג) זה נגמ׳ דף יכ ע״ש

 ג) זה ג״כ בגמ׳ ואינו בד״ף:

 קובץ הנהות
 ב״ה (א) נ״ב שני טבחיס שני כוי: (ב) צ״ל מקבלי:

 (ג) צ״ל מקבלי: (ד) דמיקרבא כצ״ל:
 אנ״ש מהד״ם [א] לעניותי לא נראה כן מסי׳ רש״י
 שהוא פירשה כשהפועל והשטר יוס הוא
 אבל שהט נתן טעס הואיל ובידו הוא יליכא פסידא
 כולי האי ואי כשבעל שדה אבל מאי הואיל וטלו הוא
 אלא ע״כ השכיר יוס הוא אבל ולפי ששנה למעלה
 ואס היה האבל מוחכר או מושכר אצל אחטס למהלך
 חדש או חדשים הרי אלי יעשו הן עצמ! ולא יפסידו
 כל שכרן קמ״ל דשכיר יום שהוא אבל הואיל ובידו
 הוא וליכא פסידא כולי האי אסור ומיהו לאו היינו
 סיפא להימה מלאכת אחריס בידו בין בקיבולת בין
 שאינה קיבולת לא יעשה להכא אפילו בעיר אחרת
 שאין יולעין בפועל ובשטר שהיא אגל אפ״ה לא

 יעשה קמ״ל:

 שלטי הנבורים
 א ושלא יעשה שותף בפרהסיא אבל יכול הוא לעשות
 בצנעא בתוך ביתו אפי׳ בעסק השותפו׳ ואס האבל
 חשיב והשותסי׳ נקרא על שמי שאס יעשהו בצנעא
 בתוך ביתו ילוע שיש לאבל חלק בו אסור לשני לעשות
 אפי׳ בתוך ביתו לבינו השמיט הא לא״ר יהולה אף
 זורעין שלה ניר אלמא ללא ס״ל ולזה הסכיס הרא״ש
 ומיי׳ פסק כרב יהולה ים השמיט רנינו הא לאמר
 רשב״ג לאס אין אחריס שיעשו לו הלנטס שיעשה הוא
 בעצמו אלמא ללא ש״ל וכ״כ המיי׳ והראב״ל והרמב״ן
 פסקי כרשב״ג ילזה הסטס הרא״ש. גס השמיט רבינו
 דין היה האבל שפר או בלן לרבים לומר ללא סנירא

 ליה כרשב״ג נההיא והראב״ל פסק כרשב׳׳ג:
 ב כתב הרא״ש ז״ל גרסי׳ בגמ׳ מוריו! נטה לרגין
 ומר נריה דרב אחא נריה לרנא ענלו גמלא נהלי הללי
 וכו׳ הרנ אלפסי לא הניא הך עונדא והביא גי׳
 ירושלמי נ׳ אחין נ׳ שותפי! נ׳ טנחיס נ׳ חנונים
 שאירע לא׳ מהן דבר הרי אלו נועלים חנות! ולכאורה
 נראה לפליגי אגמי טלן ללגי׳ הירושלמי יפה עשה
 לפסק לגמד כי מלאכת שניהס נטלה והראנ׳יד ו״ל
 הקשה מהירושלמי אגמי לילן יתירן לולאי נועלין תנותן
 ואין השותף מתעסק בעסק השותפות בפרהסיא אבל
 בביתו מתעסק בעסק ואע״פ שחולקים נשכר כמו חמר
 גמל וספינה שמוחכדן ביל אחר הלכך לא הוה ליה
 למיססקיה לגמליה ומסיק אלם חשוב שאני ואית ליה
 קלא ואמרי נהמחו של פלוני עושה מלאכה נימי אבלו
 והוה ליה כפרהסיא ואע׳׳פ שבבית השוחף ולמיא

 לנעילת חנות:
 ג כחנ סמ״ג לאי! חילוק נין נמועל נין נאנל משפט
 אחל להס וללידה חוץ לחחוס מוחר אף נחול המועל

 מיי׳ יסמ״ג וטור פסקו כרנינו:

 ״יב״ב
 להתס מותר ואסור למסור קבילת שאינה לצורך המועל לכותי בחולו של מועל לעשוחה בחולו של מועל ואפי׳ בביחו של
 כוחי שכל שהוא עושה במועד אומר לכותי ועושה כל שאינו עישה אינו אומר לכותי ועושה ישובדן את השכיר במועל
 לעשות לאחר המועל ואין צריך לומר שמוסרין קבולח במועל לעשותה לאחר המועל והמוסר שלהו לכיחי נאדסות אי
 בחכירוח או נקבלנוח אע״פ שהכוחי חורש וזורע בה בשבח יניו״ט ובחולו של מועל והלנר יליע ששלה זו של ישראל
 היל! כיון שיש לו לכוחי חלק בפירוח הקרקע אפי׳ בתוך התחוס מותר והרב ר׳ משה ז״ל בחב שהשיכר אח הכותי
 לש!;ה אי לשנתיס הרי הוא כמקבל חבילת וכל שמותר נמקבל קנולת מותר בשוכר אותי לשנה או לשנחיס: מקבלי!
 קיבולה. מוסרי! קיבולת לכותי במועד נעשיתה לאחר המועל. ולאו לוקא קינילת שאפי׳ לשכור את השטר במיעל לעשיתה
 לאחר המועל מותר וכן כתב הרב ר׳ משה דל: ובמועד אסור. אסור למסור קיבולת לכותי במועל לעשותה במועל אפי׳
 בביתו של כותי שכל שאינו עושה אינו אומר לכותי ועושה: שלא ישקול. כמו מטוה שנותנין לגרלי המקנלו לארוג במשקל:
 אי! מרביעי!. אין אוחזי! בבהמה ומביאי! עליה וכר משוס ראיכא טירחא יתירא: אי! מרביעי!. אפיי בשאר ימות השנה:
 בבכור. לעבודה היא: בפסולי המוקושין. שהוממו אע״פ שנפלו אסורין בגיזה ועבולה כלנפקא לן מן תזבח ואכלת בשר:
!. שמכניסי! נהמות לשלה ושוכנות שם בלילה ומובלות שס וכל הלילה מטיילות ממקום למקים על שמזבלית  אין מדייר,
 השרה כולו: ואם נאו לוסיס מאיליה!. לדיר שלהו שלא מלעמו ולא קצב לו שכר מוחר להניחן ונותן להס שכר לאחר

 כן: ואי! מסייעי! אוסן. לטיט:

 הקטן
 אפי׳ בעיר אחרת לא יעשה אם היתה מלאכת אחרים בידו בין קבולת בין שאינה קבולת לא יעשה היתה
 מלאכתו ביד אחרים בביתו לא יעשה בבית אחרת יעשה ווו היא קבולת כי קבולת היא במלאכה של מטלטלין
 או של קרקע כגון בנין והדומה לו שאין לו חלק כפירות הקרקע כלום ועליה אמר שמואל מקבלין קבולת
 אע״פ שהם מוחרין לעשות בבית אחר אבל ברחבה של עיר ובכל מקום מפורסם לא יעשו בתוך התחום
 ואם הוא חוץ לתחום מותר אפיי במקום מפורסם וכשם שאמרו לענין אבילות כך ה״ה לענין איסור מלאכה
 של שבת ויו״ט וחוש״מ ואע״פ ששנינו בכולן ב״ה מתירין עם השמש לא נאמרו אותן דברים אלא במלאכות
 העשויות בתוך הבית וכמו ששנו כאן לענין אבילות בביתו לא יעשה בבית אחר יעשה ועורות לעבדן וכלים
 לכובס אע״פ שנעשים על גבי הנהר בשבת מותר שאין המלאכה מפורסמת אבל במלאכה המפורסמת וידועה
 לבעליה הנעשים במקום מפורסם כל בתוך התחום אסור והיינו דמפרש בה רב פפא וחוץ לתחום נמי לא
 אמרן וכו׳ ומפירושיה דרב פפא נקט מיניה לענין אבילות כגון בחוש״מ שאין אבילות יחוש״מ נקוט מיניה
 לעוץ איסור מלאכה דחוש״מ ואין לנו להפריש בין אבילות לחוש״מ אלא בדברים המפורשים במשנה ובגמ׳

 בלבד כך נראה לי:

 שיטת
 ט! קיבולה. כגון שקבלה לעשוחה בשכר קצוב: ט! אינה קיבולת. אלא שהוא שכיר יום: היסה מלאלסו ביד אחרים. זו
 היא קבילת במלאכה של מטלטלין לאלו שכיר יוס הא אמד׳ שטר יום אפי׳ בעיר אחרח לא יעשה: מקבלי קינולס גסוך
 הסחוס אסור. אס היא מלאכה מפורסמת ויריעה לבעליה הנעשית במקום מפורסם אבל אס קיבולת של מלאכה הנעשית
 במקוס מפורסם אס אי! המלאכה מפורסמח וילועה לבעליה אפי׳ בתיך התחוס מותר יזו ששנינו נמס׳ שבת וכילן ב״ה
 מתירין עם השמש לא נאמרו אותן דברים אלא במלאכות העשויות בתוך הבית ועורות לעברן יכלים לכובס אע״ס שנעשין
 על גב הנהר נשבח מוחר שאין המלאכה מפורסמח לנעליה אבל במלאכה המפורסמת וידועה לנעליה הנעשית נמקיס
 מפורסם בתיך החחוס אסור חון לתחיס מותר אע״ס שהיא קינולח של מלאכה המסורסמח וידועה לנעליה הנעשיח
. למלאכה המפורסמת וידועה לנעליה הנעשיח נמקוס מפירסס חון לתחום מוחו בשבתות  במקום מפורסם: הגי מיל,
 ובימים טובים והיא לליכא מחא אחריתי למקרבא צהתס אסור טון לשטחי אינשי לאזלי מלוכתא ללוכתא והיא מלאכה
 המפורסמת וילועה לבעליה הנעשית במקום מפורסם כללא לשמעחא המוסר קנולח לכוחי בחול אס אומה מלאכה נעשיח
 נניח מקנלה קינילח או אפי׳ נעשיח נמקוס מפורסם אם אין המלאכה מפורסמח רלועה לנעליה מוחר להניחו לעשות
 בשנת וניו׳׳ט ובחולו של מועל אפי׳ נחוך המחוס ואס אותה מלאכה היא מלאכה המפורסמת יילועה לנעליה הנעשיח
 במקום מפורסם אסור להניחו לעשוחה בחולו של מועל אפיי חוץ לחחוס ואפי׳ ליכא מתא למקרנא להתס ואסור להניחו
 לעשותה בשבת ויו״ט בתוך התחוס או חין לתחום ואיכא מתא למקרבא להחס אבל חון לחחוס וליכא מחא למקרנא

 המאור
 אמר שמואל מקבלי קבולת בתוך התחום אסור חוץ לתחום מותר יש מרבותינו מי שפירש שמועה זו כולה
 לענין אבלות אבל לענין שבת ויו״ט וחולו של מועד כל קבולת שמסר ישראל לכותי מיום חול הרי היא
 מותרת לא שנא בתוך התחום ול״ש חוץ לתחום ונראה להם משורש ההלכה זו שהקבלנות מותרות יותר
 מאריסות וחכירות וראיותיהם ודבריהם כתובים בספריהם והקשה עלי שבדבריהם שפירשו שמועה זו כולה
 לענין אבילות מאי דאמרי׳ בגמ׳ אבל בחולו של מועד אסור והלא אין אבילות נוהגת בחולו של מועד תינח
 שבתות וי״ט איכא למימר לפי שהשבת עולה ואינה מפסקת האבילות וי״ט נמי איכא למימר בי״ט שני
 דעולה למנין שבעה אי נמי דנהג ביה אבילות ביום קבורה אלא חוש״מ מאי איכא למימר ונ״ל כי הפרש
 יש בין קבלנות לקבולת כי קבלנות ואריסות וחכירות כולן הן בעבודת הקרקע ויש להם חלק כפירות הקרקע
 וכל חד וחד כי טרח בדידיה קא טרח והיינו דאמרי׳ האריסין והחכירין והקבלנין של אבל הרי אלו יעשו
 כי מפני שיש להן חלק כפירות הקרקע הרי הם כבעלים של הקרקע ובדנפשייהו קא טרחי החמרין והגמלין
 והספנין של האבל הרי אלו לא יעשו לכתחלה בתוך האבילות אע״פ שכל מלאכתן חוץ לעיר ואם היו
 מוחכרין ומושכרים אצל אחרים מקודם האבילות הרי אלו יעשו אם היה לו לאבל שכיר יום לעשות מלאכתו
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 עץ משפט נר מצוד,
 איקעב-איקעה

 א מיי׳ פ״ז מהלכות יו״ט ופ׳׳ה מהלכות אבל טור
 א״מ סי׳ מקלח: ב מיי׳ שס טיר א״מ סי׳ חקלג:
 נ מיי׳ שס טיר א״ח סי׳ מקלה ד מיי׳ שס סמג

 לאדן עה טור א״ח סי׳ מקלט:

 מסורת הש״ם
 א) ברא״ש לימא מי׳ אמר רב נ) צ״ל ואיססק הלכמא

 כוומיה ג) צ״ל לא סיימוה קמיה לא וכוי:

 קובץ הגהות
 ב״דן (א) נ״נ זימניה: (נ) נ״ב נראה שסימה
 נירסמו מאן מנא שינר בדבר האבד במועד
 כר׳ יוסי: (ג) כלימר דלא צריך לשנויי כמ״ד כצ״ל:
 (ד) ולפסידא קטנה לא כצ״ל: (ה) מ״מ בהדיא לא

 קא שרו כצ״ל:
 מאי" [א] נא״י הגי׳ לא בלי ר״ת וכן הוא

 ממ׳ ע״ש:
י (א) נ״נ אני תמה דההיא ודאי לשון גערה ״  חו

 ודיבור קשה כמי נזהי דתורא בפרק ע״פ:

 שלטי הגכורים
 א כתב הראב״ד ז״ל ניי״ט במזונות פי׳ אחר יו׳׳ט יתן
 לו דמי מזונותיו אבל ביו״ט לא יאכל עמו דהא אין
 מזמני! אח הכותי ביי״ט ולא נראה דאף ביי״ט מותר
 שיאכל עמו דלא אסרו חכמיס אלא לזמן את הכותי
 שהוא רוצה לכבדי ומרבה מנית בשבילו אכל אס יש
 לישראל ענדיס ושפחות כותים אוכלי! עמי ביוי׳ט לא
 ראינו מי שנוהר מזה וגס שליח כוחי שנשתלח לישראל

 איכל עמי בבית ניו״ט:
 ג ומותר לזפת נין חניית נין כליס קטנים שהם לשתיה
 ייש אוסרי! נקטני׳ ומתירין כגדולים והרא״ש כתנ סתס

 להתיר ולא חילק:
 ג ואס יש לו שכר ישן ומערים לעשותו תדש שאומר
 שחפן יוחר בחדש כתב מיי׳ דמותר והרא״ש לא הניא
 זה בפסקיו ינראה שדעתו לאסור דפלוגתא לתנאי היא

 וכן רבינו השמיטו:
 ד ואס יש לו שחורה ואס לא ימכרנה עתה יססיל מן
 הקרן מותר למוכרה אבל אס לא יססיל מן הקרן אלא
 שאס ימכרנה עחה ירויח יותר משאם ימכרנה אח״כ
 אסור למוכרה ואס אין לו מה יאכל או אפי׳ יש לו אלא
 שאס ימכרנה עתה יהיה לו מעות בריוח ויוציא יותר
 לשמחת יו״ט מותר למכור וכן אס נאי שיירות והניאו
 סחירית שאינן מצוין כלל אחר המועד אז יקנו מה! יכן
 אס איני מצי׳ שיבואו שיירות כאלו לקנות מותר לקנית
 מהן ולמכור להם ימיי׳ כתב לוקא למכור להם מותר
 כל לבר אבל לקנות מהם אס קונה הלבר להשתכר
 אסור אע״פ שהדוח ניכר שקונה בזול מהשיירא אבל
 אס צדך הלנר לצורכו ורעתו לקנותו וגזלמן לו עחה
 מי שמוכר בזול יהלבר ילוע שלא יזדמן לו אחר המועל
 שיירא כזו לנר האבל הוא ומיתר והרא״ש לא חלק נזה
 אבל מציאה אסור לטרוח ולחפש אחדה כגון נהר
 שהציף לגיס על שפחו אסור לאוספם כלי לכבשם אא״כ

 יהיי ראדס לאכול מהס במועל:
ן ריא״ז אסור לעשות פרקמטיא יאפי׳ כל שהוא  לשו
 יבלבל האבל מיחד כגין שהיו סוחרים המזומנין ללכת
 שאס לא ימכיר להס הפרקמטיא שלי שיב לא יוכל
 למוכרה באותן הרמיס וכן אס היה צריך לקנות מהן
 פרקמטיא ואס לא יקנה עכשיי לא ימצא לקנות באותן
 הדמים וצריך לקנות בייתר ויש לו הפסל ה״ז מותר

 לקנות מהם כמבואר בקונטרס הראיות:

 (ריין) [נמוקי יוםף] מי שהפך פרק שני מועד קטן יב.-יב:) 1
 בירושלמי מהו מנערה מוליכה ממקום למקום ומתוך כך הגללים מתנערים לכמאן לאמר להו עבילו למי: היה שביר וכוי. אס היה הנכרי שבא
 לדייר השדה שכיר שכוע שמיטה מסייעין ומוסרין דכיון דמעיקרא לאו אלעתא למועל שכר אותם אין זה מכרן מלאכתו במועד: בטובה.
 שבא הנכרי ללייר ברצון נפשו בלא שכר של כלום אין צריך למחות בילו: במזונות. לאחר יו״ט יתן לו מזונות למזונות לא מחזי כשכר ממש
 וכיון דמדייר נמי אינה מלאכה גמורה שרי: במועד. בחולו של מועד אס בא הנכרי מאליו ללייר אף כי לעתו ליטול שכר מותר להניחו
 וליתן לו לאחר המועד שכר מיהו
 לומר לנכרי עכיד ויהיכנא לך שכר
 לאחר המועד אסור דכל שאינו עושה
 אינו אומר לנכרי ועושה: דלא ברבי
 יוסי. דהא תני במתניתין זולף וגף
 כדרכו משמע דלא בעי שינוי בדבר
 האכד י< ואפשר דהלכה כוופיה והכי
 קי״ל בעלמא ר׳ יהודה ור׳ יוסי הלכה
 כרבי יוסי: למיש^. פירוש
 שטחין חביותיהן מבפנים בזפת או
 במיני רבכ שלא יצא כח היין: םיני
 אמר. רב יוסף הוא דשמעתיה כסיני:
 הלבה בר״י. שמתיר במתניתין לגוף
 החביות כדרכן משום פסידת היין
 ושכרא נמי אית כה פסידא כדאמר
 אכיי כגמי: כהלכות כותים. מה
 כותים היכא לאחזוק אחזוק ללא
 אחזוק לא אחזוק ומסתמא לא מחזיקין
 להו בשאר מצות כלאמרינן פרק הכל
דף ד.) אף במועל מאי דשרו  שוחטין (
 רבנן שרו מאי ללא שרו לא שרו ולא
 גמרינן חדא מחדא: עקדות. כאשה
 עקרה שאין לאדם ממנה שוס פרי
 הכא נמי אין בהן אלא גופן: כוזתא.
 חכית קטנה: חביתא. חכית גדולה:
 לפםידא. בחבית גדולה איכא הפסד
 מרובה שמזיק יין הרבה: לט-חא.
 וככוזתא איכא טורח מעט ולפיכך
 התיר לזפתה אבל בחבית איכא טירחא
 יתירא: פטור אבל אםור. פטור
 מקרבן אבל אסור מדרבנן: אף
 הלכות הול המועד. איכא דמותר
 לכתחלה כגון היכא דאיכא פסידא
 שמותר אפילו כדרכו: פטור אבל
 אסור. דאין לוקין משוס לאו דאע״ג
 דכתיכ את חג המצות תשמור ואמרי׳
 לימד על חולו של מועד שאסור
 כעשיית מלאכה וכל מקוס שנאמר
 השמר פן ואל אינו אלא לא תעשה
 זה לאו שבכללות הוא ואין לוקין עליו
 והרמב״ן ז״ל פסק כשמואל דזופתין
 כוזתא וכרב דימי דזופתין חביתא:
 חצדו ליה חצדא. פירוש קצרו ליה
 קציר של תבואה מבושלת
 כל צרכה ודבר האבד הוא: כיהידאה.
 ולית הלכתא אלא כמתני׳ דריש פרקין
 דתנן משקין בית השלחין במועד:
 חצדא דחטי. שאס היה של שעורים
 היה מותר אפילו לשמואל לפי שדרך
 השעורים כשהן יבשים יותר מדאי
 שהגרגרין נופלין משא״כ בחטין:
 שלא ידוש בפרות. ולא משוס
 אלא במקל אבל טעמא דאסר משוס
 לחפיפה. י״מ ששורין הזרע והנשים

 ואץ מוםרץ להם שומר לנער את צאנם היה
 שכיר שבת שכיר חדש שכיר שנה שכיר
 שבוע מסייעין אותם ומוםרץ לחם שומר לנער
 את צאנם רבי אומר בשבת בטובה ביום טוב
 א במזונות במועד בשכר אמר רב יוסף הלכה
 כרבי: וכן מי אשהיה יינו בתוך הבור וכו׳:

 רש״י
 שדה של ישראל לדייר אס נכרים הם: ואין
 מוסר להם. בעל השדה שומר: לנער אח
 צאנם. לשמור אמ צאנם: שכיר שבוע.
 שמיטה כאלו של נכרי הוא דמי ועושה בה
 נכרי בשבח וביו״ט: [אם] מדיירי). נכרי
 שדה ישראל: בטובה. בחנם להחזיק להן
 טובה מניחין אוחן: ביו״ט. מוחר לחח להם
 מזונוח: מאן (ג) הגא שינוי במועד ברבר
 האגד. (ג) דלא צריך לשנויי כלומר כמ״ד
 בכל דוכחא דחזינן דלא בעי שינוי במועד
 במידי דמיפסל: למשעא חביתא. שטוחין
 חביותיהס מבפנים בזסמ או במיני רבב
 כדי להעמיד היין והשכר שבחוכו ולאו דוקא
 חביחא דשיכרא אלא מעשה שהיה כך היה:
 סעי. רב יוסף משוס דשמעחיה כי סיני:

 כהלכות כוסים. היכא דאחזוק אחזוק ודלא
 אחזוק לא אחזוק בפרק הכל שוחטין אף
 במועד מאי דשרו רבנן שרו מאי דלא שרו
 לא גמרינן חדא מחדא: עקרות. כאשה
 עקרה שאין ממנה פרי אלא גופה הכא נמי
 אין בהס אלא גופם דאין למדין זה מזה:
 כוזתא. קטנה: חביתא. גדולה: רב דמי חייש
 לפסידא. ןבחביח] גדולה (ד) ולססידא מרובה
 קטנה לא: כהלכות שבת. מה הלכות שבח
ר מקרבן אבל אסיר מדרבנן  יש מהן פטו
 אף הלכוח מועד מאי דשרו בהו רבנן איכא
 מינייהו דמוחר לכמחלה כגון מקוס פסידא
 דמומר ואפי׳ כדרכו ויש מהן שפטור אבל
 אסור כלומר שאינו מוחר לכחחלה כגון הני
 דמחנימא דקתני מוכרין בצנעא דאע״ג
 דשרו ליה רבנן (ה) לאו בהדא קא שרו
 לה והיינו כהלכוח שבח ל״א ויש מהן סטור
 אבל אסור היינו כל הנך דאסור לעשוח
ר מלאו דלא  במועד דאין לוקין עליהם דפטו
 תעשה מלאכה אבל אסור: חצדא. קצרו
 לו קצירה של תבואה שלו ולבר אבד הוא:
 אבל במחובר כוי. ולית להאי תנא כי מתני׳
 דקחני משקין ביח השלחין דבעינן שינוי
 היכא דאיפשר: למקטל כשוסא. לקצוץ
 הימלון: לחפיפה. לכסות בו מאכל כגון
 ממרים ותאנים: שומשמין. אין ראדין
 לאכול עד שיכמושו: לנזייסא. כמושין
 שבהם: קטפיה. בצדה דהוי אבד כמו
ף: לשנה.  לא מנצור דמחרגמינן לא חקטו
ם במועד ד י ן נ  לשנה אחרת שהו לפרדסיהו
 שכוונו מלאכתן: אפקריה. רבי ינאי
 לפרדסיה מרוב צער שיצחה חורבה ממנה:
דן דבר קלקול  ילפינן מקלקלתא. כלומר למי

 ידוש בפרות בחולא דמועדא
 ושמואל מ״ט אקפד לא םיימוה קמיח אי נמי אדם חשוב שאני: רב יהודח
 שרא למעקר כיתנא בחולא דמועדא משום דחזי לחפיפה ולמיקטל כשותא
 דחזי לשיכרא ולמעקר שומשמי דחזיאן לנאזיא דאית בהו רבי ינאי הוה ליה
 ההוא פרדיםא דמטא יא! בחולא דמועדא קטפיה לשנה שחו כו״ע לפרדיסיחו
 לחולא דמועדא אפקריה רבי ינאי לפרדיםיה ההוא שתא ירושלמי ילפינן
 מקלקלתא ולא ילפינן מתקנתא רבי יעקב בר אחא בשם רבנן אמר יפרקמטיא
 אבודה שרי למטלטלא במועדא הדא שיירתא שרי ד מזבן מיניה במועדא:

 א״ר יצחק מאן תנא שינוי במועד בדבר האבד
 דלא כרבי יוסי א״ר יוסף הלכה כר׳ יוסי בעו
 מיניח מרב נחמן בר יצחק מהו למישע חבית׳
 דשכרא בחולא דמועדא א״ל סיני אמר הלכה
 כר׳ יוסי דחייש לפסידא ושיכרא נמי אית ביח
 משום פסידא: אמר רב חמא בר גוריא אמר
 רב תלכות מועד כהלכות כותים למאי
אמר (  הלכתא אמר רב דניאל בר רב קטינא א
 רב לומר שהן עקרות ואין למדות זו מזו דאמר
 שמואל זופתיץ ב כוזתא ואין זופתין חביתא
 ורב דימי מנחרדעא אמר זופתין חביתא ואץ
 זופתין כוזתא מר חייש לפסידא ומר חייש
 לטירחא: אמר אביי נקיטינן הלכות מועד
 כהלכות שבת יש מהן פטור אבל אסור ויש
 מחן מותר לכתחילח: תנו רבנן 3טוחנים קמח
 במועד לצורך חמועד ושלא לצורך המועד
 אסור ואם טחן והותיר הרי זה מותר קוצצין
 עצים במועד לצורך המועד ושלא לצורך
 המועד אסור ואם קיצץ והותיר הרי זה מותר
 ג מטילין שכר במועד לצורך המועד ושלא
 לצורך המועד אסור ואם הטיל והותיר מותר:
 רב חצרו ליח חצדא בחולו של מועד שמע
 שמואל ואקפד לימא שמואל כיחידאה ם״ל
 דתניא דבר חאבד מותר לעשותו במועד
 ושאינו אבד אסור בד״א בתלוש מן הקרקע
 אבל במחובר לקרקע אפילו כולו אבוד אסור
חצדא דחטי  וקי״ל דיחידאה היא 1אז ל״א רב נ
 הוה ליה דאי שביק ליה לא פםיד ורב מ״ט
 עבד הכי אין לו מה יאכל הוה דתניא ואם אין
 לו מה יאכל קוצר ומעמר ודש וזורה וטוחן

 ובלבד שלא ידוש בפרות בחולא

 שיטת ריב״ב
 לנער אה צאנם. סירש״י לשמור את צאנם והרב ר׳
 משה ו״ל פי׳ להוליכן ממקום למקוס כדי שיזנלו בל
 השדה. וכן נמצא בשביעית ירושלמי מהו מנערה
 מוליכה ממקום למקום נאותה שרה: היה הכותי
 שטר שנת שטר חוש שכיר שנה שטר שנוע עושה
 נה טתי נשנת ויום טונ ומסייעין אותן: נמועו.
 ולאי טורח מלאכה היא כל כך: בשנה. מניחין כותים
 ללייר שדה של ישראל: נטינהם חנם. להחזיק להם
׳ וכן מי י  טונה: נמזונוה. לתת להם מזונות: מתנ
 שהיה יינו נהוך סבור. ומחירא שלא יחמיץ: 1ולף
 וגומר וגף כורכו. ממצה כל היין אל הנור וגומר
 כורכו כלומר להירידו לבור ימניח מגופה על הכור
 שהיין לתוכו ומכסה אח היין יפה כורכו: לימווים.
 מכסהו בנסריס: גמ׳ ולא כר׳ ייסי. לא צדך לשנויי
 כלקחגי זולף וגומר יגף כורכו: למשעא. שמחין
 חניוחהן נזפח או במיני רבכ בלי להעמיל מעס היין
 והשכר שנחוק: סעי. רב יוסף לשמעחיה כסיני:
 להללוס כוסיים. מה כותייס היכא דאחזיק אחזוק
 היכא ללא אחזוק [לא אחזוק] אף במועל היכא לשרו
 רבנן שרו היכא דלא שרו לא שרו ולא גמדנן חלא
 ממלא: שהן עקרות. כלומר אין להם הוללות שאי!
 למלין זו מזו: לוזהא. חנית קטנה: חניתא. חנית
 גלילה: רנ וימא חייש לפסיוא. ואמר גוולה
 להססילה מלונה אין קטנה לא ושמיאל חייש לטירחא
 לאמר קטנה לטרחא מועט אי! גלולה לא ולא פסק הרב ז״ל הלכה כלבד מי והרב לולי ז״ל כתב זופתין חביתא נחולא למועלא יאין זיהחין כיוחא כרב לימי מנהרלעא משוס למסייעא ליה לרנ נחמן נר יצחק רשרא למשעא חכיחא לשיכרא נחולא
 ומועוא וחיישי׳ לפסידא ימישע חניתא זהו שמחין אותה בזפת יהרב ר׳ משה ז״ל פסק כשמואל בכוזחא וכרב דימי מנהרדעא נחביחא: פטור אבל אסור. אפי׳ מאי ואסור לית ביה לא מימה ולא מלקוח אלא איסור עשה בלבד כוורשינן במס׳
 חגיגה את חג המצות תשמור לימו על תולו של מועו שאיסורו בעשיית מלאכה: חצח ליה חצוא. קצרו ליה קצירה: אפי׳ לולו אגו אסור. משוס ומחובר פרהסיא הוא: וקי״ל ויחידאס הוא. דאפי׳ במחובר דבר האגד מותר כדתנן משקין בית השלחין
נר האבו הוא ומשוס שאין לו מה יאכל הוא ושרינן ליה צדך לשניח: וחזי לחפיפה. ששודן אח הזרע והנשים חופפות בו פניהס ויויהס להחליק אח בשרן ולצחצח אח מראיה!: וחזי לשילוא. שמערנץ  נמועו: ובלבו שלא ידוש נפחס. וטון דלאו ו
 אותו נשכר לתת ני חורפא ומעמ מטרות: לנאזיא ואיס גהו. יש מי שפירש הוקין שכשומשמין שמחינשי! במחובר במעמ יבישוח מספיק להם אחר תלישה וראיין לעשוח מהן שמן נמועו אנל השומשמין היפין אינן ראיין לעשית מהן שמן עו
 שיתינשי זמן ארוך ורני־-ו האי דיל פירש ליגזי ואית נהו הגרעיני! שלהן ראוי! להסקה: קטפיה. והיה ליה לנר האנו: שהו לולי עלמא לפרויסיהו. טוני מלאכתן נמועד: •לכי! מקלקלסא וגוי. למדין לעשית מעשים ןמתוקני!) [מקילקליןן: הוא

 שיירתא שרי מזונ! נמועוא. שיירות שנאו יהן רוצין למכור בזיל או לקנות ביוקר כיון שאינן מצרות חדיר לאחר המועו הד הוא מבר האנו ומיתר לקנות מהן או למכור להן:

 המאור הקטן
ופתק חביתא בחולא דמועדא ואין וופתין כוזתא כרב דימי מנהרדעא משום דמסייעא ליה דרב נחמן בר יצחק דשרא למשעא חביתא דשיכרא בחולו דמועדא דחיישינן לפסידא ומישע חביתא זה הוא שטחין אותו בופתא:  י

 לבעינן שינוי להא קי״ל כר׳ יוסי ללא כעי שינוי וכל יומא נמי רובא דעלמא לאו בפרות לייש׳
 דאוושא מילתא: "לא השלימו לו לברר הדבר: אדם חשוב. יש לו להחמיר על עצמו: דחך

 חופפות כו פניהם וידיהם להחליק את כשרס ולצחצח את מראיהן ורש״י ז״ל פי׳ לכסות בו כל מיני מאכל כגון תאנים ותמרים המיבשים
 אותן כחמה וצריכין לכסותן בלילה מפני הטל: דחוי לשבדא. שמערבין אותו כשכר לתת בו חורפא וכל זה הוא לצורך המועד: לנזיא. דאית
 בהו כסיפת הפניס קרר נזיא דאמרי׳ בסנהדרין (דף מא:) מטיבותא דמר אמרינן ליה טובא w מנזיותיה דמר לא אמרינן ולא מידי והכא
 גם כן יש גרעינין שנתייבשו ונכספו פניהם וראריס הן בחולו של מועד או לשמנן או לטגנן בדבש אכל השאר צריכין תחלה ליבשן הרבה:
 קטפיח. תרגום לא תכצור לא תקטוף: לשנח. לשנה אחרת: שחו. כוונו כ״ע מלאכתן לעשותן בחול המועד ולבצור: אפקרי׳. הפקיר
 פירות אותה שנה לעניים בשביל שבא על ידו מכשול לעולם: ירושלמי ילפינן מקלקלתא ולא ילפינן מתקנתא. כלומר למדו ממה שעשה לכצור
 שהיא קולא וקלקול וכשהפקיר כרמו לא למדו ממנו: עוד שם ירושלמי רבי יעקב בר אחא בשס רבנן פרקמטיא אבודה שרי לטלטלא
 במועדא הדא שיירתא שרי מזכן מינה כמועדא. כלומר אם יש לו סחורה ממיני פירות או תבואה ואס תעמוד כך שלא יהפכוה ממטה למעלה
 יתעפש או ירקב מותר להפך אותה בחוה״מ: הדא שיירא. אס תעבור שיירא מסוחרים ומביאין מקח רכ עמהם למכור מותר לקנות
 מהן שלרכן למכור כזול ואינו מצוי תליר הלכך כלבר האבל למי ושמעינן מהך ירושלמי דאע״ג דבדבר של טורח מקרי הרוחה ואסור
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) (ר׳ין) [נמוקי יוםף] מי שהפך פרק שני מועד קטן . ג -י : ב י ) ! 2 

 מקום מידי דליכא טירחא כגון מקח וממכר מקרי דכר האכל לפי שכל עסקי סחורה הוא שקונה כשעת הזול ומוכר כשעת היוקר:
 [ני׳ מבנים אדם ובו׳. מפני הגנכיס דדכר האכד הוא: ושולה. מוציא סשתנו מן החריץ של מיס שעשוי לשרותו שם כדי שיהיה נוח

 מכל
 מתני׳ מבנים אדם ובו׳. מפני הגנכיס דדכר האכד הוא: ושולה. מוציא סשתנו מן החריץ שצ מיס שעשוי לשרותו שם כדי שיהיה נוח
 לכתשו ולא ישבר: ובלבד שלא יפויי. כגון שהיה אפשר לו לכצור ענבים קודם המועד ולא כצרן והניחן עד חול המועד שהוא כטל ממלאכה
 זהו כוון מלאכתו: יאבדו. קנס מדרכנן הוא דמדאורייתא אפילו איסורא ליכא דדבר האכד הוא ויש שכתכ דדוקא מכוון מלאכתו הוא

 דקנסו אבל שוכח או מתעצל וכ״ש
 אנוס אין קונסין אותו: גמ׳ בצנעא.
 פי׳ כי היכי דלא ליפוק מיניה חורבא:
 כשורי. קורות כבדיס וגדולים:
 מדבורי. אבוקות לפני הנושאים:
 אוושא. הומה כל העיר עליהם ונודע
 לרבים מה שלא היה נודע כיום:
 מהו שיקנסו בנו. פי׳ להניח כך
 המלאכה כדי שתאבד:
 צרם באוזן. סדק כאזנו סדק כדי
 שיומם דבכור נוהג בזמן הזה ומי
 שיש לו בכור נותנו לכהן וכהן מיטפל
 כו על שיומס מאיליו ויאכלנו ואם
 צרם כהן לפסלו במוס ולהתירו
 קנסוהו ולא ישחוט אותו עולמית
 לאיסורא לאורייתא הוא לכתיב וכל
 מוס לא יהיה בו קרי ביה לא יהיה:
 מכר עבדו. כנעני לעכו״ס קנסוהו
 לפלותו על מאה בדמיו בפרק השולח
 בגיטין(לף מי:).־ רמפקע ליה ממצות.
 דאיירי בעבל שטבלוהו לשם עבל
 וכל מצוה שהאשה חייבת בה העבד
 חייב בה אבל אס לא מל ולא טבל
 לא קנסינן ליה והאי בעיא פשטוה
 בגמרא אמר ליה רבא תנינא שדה
 שנקווצה בשביעית תזרע למוצאי
 שביעית נטייבא או נדיירה לא תזרע
 למוצאי שביעית ואמר רבי יוסי ברבי
 חנינא נטייבא ומת בנו זורעה אלמא
 לדידיה קנסו רבנן לבריה לא קנסו
 רבנן: ופי׳ שנקווצה שנטלו קוצין ממנה:
 נטייבה. שחרשה פעם שנית כך מפרש
 בירושלמי מהו טייוב כל שבני אדס
 חורשין אותו פעם אחת והוא חורש ב׳
 פעמים פי׳ הפעס ראשונה הוא
 באונס המלך מפני המס והשנית
 מרצונו: נדיידה שויבלה. וכתב
 רבינו אלפסי ז׳׳ל דה״ה בצורם אוזן
 בכור או במוכר עבדו דלא קגסינן בנו
 דהכי אסקינן התם בדוכתייהו דלדידיה
 קנסו רבנן לבריה לא קנסוהו רבנן
 והיינו לוקא בדבר האבד אבל אס

 עין משפט נר מצוה
 א׳ קעו-איקעט

 א מיי׳ פ״ז מהלכות יו״ט טור א״ח סי׳ תקלח:
 נ מיי׳ פ״נ מהל׳ בכורות ופ״ח מהלכות ענליס:
 ג מיי׳ פ״ז מהלכות יי״ט סמג לאוין עה טור א״ח
 סי׳ תקלט: ד מיי׳ פ״ח שם סמג שם טור א״ח

 סי׳ תקלל תקלה:

 דש״י
: מתני׳ ושולה. כל מה ן  ולא תקי
 שמעלה מן המיס קרר שולה: גמ׳ שימיסס
 בצינעא. ללא ליפוק חורבה מיניה:
 מדכורי. אבוקות: כשורי. קורות גדולים
:  וכבדים: אוושא מילסא. טפי דשמעי כ״ע
 שיקנהו. שיאבדו: צרם. כהן אוזן בכור
 לפוסלו במוס דבכור נוהג בזמן הזה ומי
 שיש לו בכור מתנו לכהן וכהן מטפל בו עד
 שיומם מאיליו ויאכלנו דאינו רשאי לאכלו
 כל זמן שלא הומס דקדשיס בחון הוא ואס
 צירם כהן אוזן הבכור להמירו קנסוהו
 כדאמרינן בבכורוח הצורם אוזן בכור ה״ז
 לא ישמוט עליו עולמימ דקנסינן ליה משוס
 איסור כל מוס לא יהיה בו דאסור להטיל
 גו מום וקא מיבעיא לן המם צורם אוזן
: המוכר עבדו. י  בכור וממ מהו שיקנסו כו
 כנעני לעובד כוכבים קנסוהו לפדומו עד
ט:  מאה בדמיו במס׳ גיטין בפ׳ השולח ג
 משום דמפקע ליה ממצוס. עבד חייב בכל
 המצוח שהאשה חייבח כגון מצות לא חעשה
 או מצומ עשה שאין הזמן גרמא:
 מתני׳ אין לוקחין גסים ובהמה אלא
 לצורך המועד. שהקונה צריך להס במים
 לדור בהם במועד עבדים לשמשו ולא
 למוכרן בהמה לשחיטה: או לצורך המוכר.
ו״ט שאיו לו מה  שצריך למעות להוצאת י
 יאכל: אין מפגין. כלים ותבואה מבית זה
 לביח אחר רחוק מזה מפני הטורח: אבל
 מפנה הוא להצרו. קס״ד אפילו לחצרו
 שרחוק משם ובגמ׳ פריך רישא לסיפא:
 ואס חושש להם. שמא יגנבס האומן ויברח:
 גמ׳ סיפא. דקמני מביח לחצרו שרי אתאן
 לבית שבחצרו לבצינעא הוא אבל מבימ דרך
 רשות הרבים לא: לצדדין. ולא לאשפה חוץ
 לחצר: אם נעשה כרפה. שנתקלקלה כולה

 מתני׳ אמכניס אדם פירותיו מפני הגנבים
 ושולה פשתנו מן המשרה בשביל שלא תאבד
 ובלבד שלא יכוין את מלאכתו במועד וכולן
 אם כיונו את מלאכתם במועד א יאבדו:
 גמ׳ תנא ובלבד שיכניםם בצנעה לתוך
 ביתו: רב יוםף הוה ליה הנך כשורי עיילינהו
 ביממא א״ל אביי והתניא ובלבד שיכניס
 בצנעא בתוך ביתו א״ל צנעא דהאי יממא
 הוא דכ״ון דבליליא בעו גברי יתירי ובעו
 מדכורא דנורא אוושא מילתא: ובלבד שלא
 יכוין את מלאכתו במועד: בעא מיניה רבי
 ירמיה מרבי זירא כוון מלאכתו במועד ומת
 מהו שיקנםו בניו אחריו (א) אם תמצא לומר
צרם באזן בכור ומת קנםו בניו אחריו  נ

 משום איםורא דאורייתא ואת״ל מכר עבדו
 לעבו״ם ומת קנםו בניו אחריו משום דבל
 יומא מפקע ליח ממצות חכא מאי גברא קנםו
 רבנן והא ליתיה או דילמא ממונא קנםו רבנן
 והא איתא ופשט ליה לדידיה קנסו רבנן
 לבריה לא קנםו רבנן וכן הצורם באוזן בכור
 ומת והמוכר עבדו לעכו״ם ומת לא קנסו
 רבנן בניו אחריו והכין אםקוה לכל חדא
 וחדא מינייהו בדוכתא וכן הלכח:
 מתני׳ נאין לוקחין בתים ועבדים ואבנים
 ובהמה אלא לצורך המועד או לצורך חמוכר
 שאין לו מה יאכל אין מפנין מבית לבית אבל
 מפנה הוא לחצירו ואין מביאין כלים מבית

 האומן ואם חושש לחם מפנן לחצר אחרת: גמ׳ בעא מיניה רבא
 מרב נחמן שכר פעולה שאין לו מה יאכל כ מהו כלומר מהו לשכור
 את הפועל לעשות מלאכה שאינה לצורך המועד כדי שיטול שכרו מפני
 שאין לו מה יאכל ואםיקנא דשכר פעולה שאין לו מה יאבל שרי: ואין
 ־מפנין מבית לבית אבל מפנה חוא לחצרו והא אמרת רישא אין מפנין אמר
 אביי סיפא אתאן לבית שבחצר: גרסינן בפרק מקום שנהגו6• ת״ר זבל שבחצר
 מםלקין אותו לצדדין שברפת ושבחצר מוציאין אותו לאשפת תא גופא קשיא
 אמרת מםלקין לצדדין והדר קתני מוציאין אותו לאשפה ותירצה רבא הכי
 קאמר ואם נעשית חצר כרפת בקר מוציאין אותו לאשפה וכן הלכתא. ואין

 אינו אבל אפילו לבנו קנסו רבנן
 וכתב רב נטרונאי גאון ז״ל ממוניה קנסינן והיכא לליכא ממונא למקנסיה כגון חייט או אורג או סופר שעשו מלאכת אחרים קונסין אותו
ן ליה עד דמקבל דינא ומלקינן ליה: מתני׳ אין לוקחין וכוי. פי׳ אלא לצורך המועד בית לדור עבדים לשמשו כהמה נ  בעצמו נ1דמשמתי
 לשחיטה אבנים לכנות כותל הגוהה: או לצורך המוכר. אס המוכר צריך לו מעות אע״פ שאין ללוקח צורך בו: שאין לו מה יאכל. מצינן למימר
 דפרושי קא מפרש ומיהו בגמ׳ דייק דה״ק אי נמי מי שאין לו מה יאכל מותר שישכיר עצמו אע״פ שאין המלאכה לצורך המועד כדי להחיות
 נפשו: אין מפנין. כלים ותבואה: מבית לבית. רחוק מפני הטורח: אכל מפנה לחצרו. מפרש בגמ׳ לבית שבאותה חצר דליכא טירחא
 כולי האי: אין מביאין כלים וכוי. אס אינם לצורך המועד שיחשבו הרואים שהבעל הבית נתנן לתקן אותם כמועד ויאמר שהאומן תיקנן
 במועד: ואם חושש לחב. שמא יבואו גנבים לבית אומן: מפנן להצר אהדת. לבית סמוך לבית האומן ואס אינן שמורוח שם מביאם לביתו
 בצנעא ואין מוליכין לעולם לבית האומן בחולו של מועד והא דאמרינן בפרק מקום שנהגו «דף י.ה0 מוליכין ומביאין כלים מבית האומן מוקיס
 ליה בגמ׳ בי״ד לומר לך דאפי׳ במקום שנהגו שלא לעשות מלאכה בי״ד לא מחמירין בו כמו כחוש״מ לאסור להוליך שם כלים והא דתניא מביאין
 כליס מבית האומן כל מן הכלל כוס מן הזגג רמוקמינן לה בגמ׳ אפי׳ בחוש״מ מיירי במידי שהוא צורך המועד דאפי׳ מזבין בשוקא לצורך המועל
 זבנינן אבל ללאו צורך המועל לא: נמ׳ שבר פעולח. פי׳ פועל שאין לו מה יאכל ביו״ט מהו להשכיר עצמו בחוש״מ מי אמרינן כי שרינן במתני׳
 רוקא מקח וממכר אבל מלאכה ממש לא או ללמא אפי׳ מלאכה ממש מותר כשאין לו מה יאכל וגרסינן עלה בגמ׳ אמר ליה תניתוה או לצורך
 המוכר שאין לו מה יאכל ותנן נמי אין כותבים שטרי חוב במועל ואס אינו מאמינו או שאין לו מה יאכל כותבין או שאין לו מה יאכל לאתרי מאי
 לאו לאתרי שכר פעולה ש״מ ופירוש תניתוה וכו׳ כלומר כיון דאמר או לצורך המוכר אמאי צריך תו שאין לו מה יאכל אלא וראי ה״ק או
 בשביל מי שאין לו למכור ובשביל שאין לו מה יאכל התירו לו שכר פעולתו ואע״פ שאין בעל הפעולה צריך לה למועד אלא משוס שירויח הפועל
 ובגמ׳ דחינן לה דמתני׳ פירושי קא מפרש אלא מיהא דאין כותבין שמעינן דאמר ואס אינו מאמינו כלומר מלוה ללוה בלא שטר כותבץ
 ועוד אמר או שאין לו מה יאכל משמע אפי׳ מאמינו בלא שטר וכיון שמאמינו אמאי כותבין אלא ודאי ה״ק או שאין לסופר מה יאכל ה״ז יכתוב
 משוס שיאכל שכר פעולתו וכשם ר״מ הלוי ז״ל כתבו להא לשרי הכא למכתב בשכר טעמא לכיון לאשתרי הלואה לצורך יאי הלואה אשתרי
 נמי אגרא לצורך הסופר אבל מידי אחרינא כגון לכתוב ספרים אחרים אפיי בספר העזרה אע״ג דלית ליה לסופר מה יאכל אסור לאוגורי כלל
 אלא למילי להוה צורך המועל: אמר המחבר ותמהני דשכר פעולה סתמי שרי׳ ממתני׳ ועוד דאמרי׳ בגמ׳ גבי ארבעה עשר דלא שרינן אלא
 שלשה אומניות חייטין ספרים כובסין שכן יש להס היתר בחוש״מ לאמרינן ההליוט תופר כלרכו והבא ממלינת היס והיוצא מביח האסורין
 מותרין לספר ולכבס בחוש״מ ומקשה תלמולא ואי ס״ל שכר פעולה שאין לו מה יאכל שרי כל מלאכות נמי לישתרו ופריק רב אשי מועל
 אי״ל קא רמית מועל משום טירחא ולא טירחא הוא וכל מקום פסידא שרו ליה רכנן י״ד צורך יו״ט הוא ומידי דלאו צורך יו״ט לא שרו
 רבנן ופרש״י ז״ל וכל מקום פסידא וכו׳ היכא דאין לו מה יאכל דאין המלאכה טורח עליו ומש״ה שרי ועול כתכו לכשאין לו מה יאכל אין לכר
 האבד גדול מזה ומכל זה משמע היתר פעולה בכל מלאכה למי שאין לו מה יאכל וכן דעתי עכ״ל המחבר: אין מפנין בלל. משמע ליה אפי׳
 לבית קמא אין מפנין: סיפא אתאן [לבית שבחצר]. ורישא ה״ק אין מפני[ מבית זו לבית שבחצר אחרת דרך רה״ר אבל מפנה הוא מבית
 לבית שבאותה חצר דבצנעא הוא וכתבו ז״ל כשם הירושלמי דדוקא משלו לשלו או משל אחרים לשל אחרים אבל משל אחרים לשל עצמו הכל
 מותר: וכתב הדי״ף ו״ל נרםינן כפרק מקום שנהגו 1שס< חובל שבחצר וכו׳ ופי׳ מסלקין אותו לצדדין לצידי החצר אבל לא שריי ליה להוציאו
 לרה״ר שאינו מזיק כל כך לכני החצר שהרי החצר רחב הוא: ואם [נעשית] כרפת בקר. שהיא מלאה זבל מוציאין אותו לאשפה אע״פ

 מכורת הש״ם
 א) ססחיס גה:

 קובץ הגהות
 ב״ת (א) צ״ל הלוה:

 הו״י (א) ;״ב מללא אמר נחרוייהו משוס לעבדי
 איסירא ג״ל דפשוט אס מת לפני שעשה
 המלאכה לא קנסו בנו רק איבעיא ליה אס כוון יעשה
 המלאכה במועל וש״מ דפי׳ יאבדו להפקירו כרמב״ס
 וסייעתו גס לשון קנסו הכי משמע ועיי( טור וב״י
) עי׳ רי״ף גיטין פ׳ נ  סייס חקל״ח ועיין בתר״ט: (

 השולח סי׳ חע״ג:

 שלטי הנבורים
ן ריא׳׳ז א ונראה בעיני שאין מאברין אותה  לשו
 ביליס אלא שלא יתעסק בה במועל ואע״פ שהיא
 אובלח אבל לאחל המועל מותר להתעסק בה כמבואר

 בקונט׳ הראיות:
ן ריא״ז ב ונראה בעיני שכל פעולה שהיא לצורך  לשו
 המועל מותר להשתכר בה אפי׳ פועל שיש לו מה יאכל
 כמבואר בקינט׳ הראיות ונראה בעיני שלוקחים מן
 הכותים נתיס שלות וכרמים נהמה עגלים ושפחות
 נמיער אע״פ שאינו לצורך המיעל מפני שהוא כמציל

 מילס כמו שמניאר נתיספתא:

 שיטת ריב״ב
 מתני׳ ונלנו שלא ׳לוי! מלאכתו גמועו. לא יכדן
 להיוח מלאכתו במועד ונר האנו כוי שיוכל
 לעשוחה: וכולן אם לוונו וכוי. אס השהו מלאכחן
י שתהיה דבר האנד ועשאוה במועד  עו המועו מ
 מאבדי! אותה נייד ותיו מפקירין אותה לכל: גמ׳
 כשורי. קורות גוולות: מונורי. אבוקות: פיסקא
 ובלבו [שלא] יכר! מלאכתו נמועו: גמ׳ כוו!
 מלאכתו גמיעו ועשאס גמועו ומת מהו שיקנהו גנו
 אחריו. שיאבוו נ״ו אותו ממון: צרם אה! גלור.
 לפסלו במוס ובכור נוהג בזמן הזה ומי שיש לו בכור
 נותנו [לכהן] וכה! מיטפל נו עו שיומם אליו
 ויאכלהו ואינו רשאי לאוכלו כל זמן שלא הומס
 וקרשים נחון ןהואן ואס צרם כהן אזן בכור להתירו
 קנסוהו כואיחא ננכורוח: משוס ואיפורא ואורייתא.
 ואסור להטיל מוס וכחינ כל מיס לא יהיה בו:
ו כנעני למתי. קנסוהו לפדותו עד מאה  המוכר ענו
 נדמיו ואע״ג ראיסורא דרכנן היא: לגדיה לא קנסו
. שאס כוון מלאבחו במועד ועשאה במועד ומת מן  י
 אין מאנוין נ״ו אוחו ממון ואס מח קודס שעשאה
 אין מונעי! את הנן מלעשות אותה מלאכה נמועו
י שלא תאנו: מתני׳ אלא לצורך סמועו. שצריך  מ
 לבתים לריר בהן ולענויס לשמשו ולנהמה לשחיטה:
 ירושלמי ניחא לולהו אבנים מאי יחוא. אס היה
 כותלו גוהה סותרו ובונהו: אי! מפני!. כליס יתבואה
 מבית זה לבית אחר רחוק מזה: אגל מפנה הוא
 לחצירו. קס״ו אפיי לחצירי שרחוק משס יבגמ׳ פריך
 רישא וסיפא: אי! מגיאי! ללים. שאינן לצורך המועד
 מניח האומן: ואם חושש להן. שמא יגננו: מפני!
 לחצר אחרס. אבל לא יביאם לביתו: גמ' לגיס
 שגחצר. ובצנעא הוא אבל מבית זה לביח אחר דרך
 רה״ר לא: לצווי!. לציד חצרו: אם נעשיס חצר

 לרפס. שיש שם זבל הרבה עד שנעשית כרפח:
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 עין משפט נר מצוה
 א׳ קפ-איקפב

 א מיי׳ פ״ז מהלכות יו״ט תמג לאוין עה טור או״ח
 סי׳ תקלג מקלח ומקלט: כ מיי׳ שם סמג שם טור
 א״מ סי׳ מקלא: ג מיי׳ ס״ה מהלכות אבל סמג

 עשי! ב טוי׳׳ל סי׳ שפ:

 מםורת הש״ם
 א) גס״י הגי׳ כדם מבית הכרר ב) צ״ל לאלץ ישראל

 או כו׳ ג) צ״ל קודם:

 קובץ הנהות
״ח (א) נ״נ אלפסי ישן הג׳׳ה רב ממא שרא  כ

 לאכונגרי לבי ריש גלומא למיעבד עיבילסו
 במולא למועלא מ׳׳ט ללאו אגרא שקלא שרשרי הוא
 רמשמרשי ע״כ: (ב) העולה נצ״ל: (ג) לה ללשוט

 ורבנן מלמו לה כצ״ל:
 הו״י (א) נס״י הגי׳ כריס מבימ הכרר וסי׳ שס
 המפרש כדס וכסמות מבימ ומו׳׳י כמנ ע״ז
 ר״ן גריס בל מבימ הכלל: (כ) נ״ב זה פי׳ זר על
 מנלין רק שמוכרמ לפרש כך פה ולו״ק עיין נמוי״ט

 פרק ר״ע על מבלין כלי לתבל וכו׳:

 שלטי הנבורים
 א עי׳ פ׳ מקום שנהגו:

ן ריא״ז ב האומנין שעושי! שולחנו׳ בביתו של  לשו
 ראש גלוח ואוכלי! על שולחנו מותרים לעשותן במועל
 ואע׳יפ שאינן צריכי! לו במועל כל כך שיש לו שולחנות
 אחרים הואיל יאין ניטלין מהם שכר אלא שאוכלין על
 שולחנו הרי ה! כעושי! לצורך עצמן להשתמש בהן

 במועל כמבואר נקונט׳ הראיות:
 ג י״א שצריך ליזהר ביו״ט שלא להט! ליוס שני של יו״ט
 אלא ע״י הערמה שיאכל ממנו מעט נו ביום לטי!
ק מיי״ט  לגקיאין בקניעא טרחא ה״ל חול וא״כ מ
 לחול ונראה לטור דאלרבא שאין ליזהר בכך ט היכי
 ללא אמי לזלזולי ביו״ט שני למהאי טעמא נמי לא
 מנללינ! נליליא ט היכי ללא לזלזולי ביה ולא ראה

 לרא״ש נזהר בזה:
 ד ור״ת פסק טון שזהו הטעס א״כ גלח קולס המועל
 מותר לגלת במועל וקשה מאל להתיר וגס אינו נראה
 כן מתוך הגמ׳ לאס איתא הו׳׳ל לפורטה בהט הנך
 דתנן יאלו מגלחין ט היט למאמר גני כבוס כל מי
 שאץ לו אלא סליק א׳ מותר לכגסו משום לאפי׳ אם
 כנסו קולס המועל הוא חוזר ומתלכלך ה״נ הו״ל
 לפרושי היתילא לאס גלח קולס המועל ועול מי יולע
 אס גלח קולס המועל לט האי גוונא ק אמר בגמ׳ על
 הא לבפי מי שאבלה לו אבירה בערב המועל אס מותר
 לגלח במועל מפני שהיה אנוס שלא היה לו פגאי לגלח
 קולס המועל וקאמר מי יולע שהוא אנוס הלכך נראה

 שאי! להמיר אלא לאומן שמפרש נהטא:
 ה והראב״ל פי׳ אפי׳ לטייל לאמרי׳ לא יגלח לוקא
 מא״י לח״ל אבל הנא נח״ל או באק אפי׳ הלך לטייל
 יגלח: קטן מוחר לגלח נחוה״מ ל״ש נולל במועל ול״ש
 קורס לכן: אבל שחל ז׳ שלו נשבח ערנ הרגל מומר
 שלא היה יכול לגלח קולס וכל אלס מותר לגלח מה
 שעל שפת פיו אפי׳ אינו מעכב עליו ומה שאצל השפה
 מכאן ומכאן אס מעכב עליו מגלח ואס לאו לא יגלח:

 (ריין) [נמוקי יוםף] מי שהפך פרק שניי מועד קטן (יג:-יד:) ז
 שאינן לצורך המועד: כד. מלשון וכדה על שכמה: הזגג. אומן כלי זכוכית ומחליפין גימ״ל בכ״ף וי״מ שנקרא כן מפני שמלאכתו השמעת
 קול כמו הזוג שהענבל שבתוכו מכה ומשמיע קול: לא צמר וכו׳. שהרי אינו צורך יו״ט והך ברייתא כתוש״מ מייד לפיכך לא שריא אלא
 לצורך יו״ט: ואם אינו מאמינו. שמתיירא שיתבע ממנו שכרו פעם אחרת: מניהו. מוציאו מבית האומן ומניחו וכר: ואם הושש. כגון שהכית
 רעוע ומתיירא מן הגנבים: מפנן לחצר אהדת. אע״פ שהיא רחוקה מאד: מתני׳ מחפץ את הקציעות. פירוש תאנים שמיבשים קציעות
 מיבשים אותן ועושין מהם עיגולי

 מביאץ כלים א מבית חאומן ואם חושש להם
 מפנן לחצר אחרת וח״מ כלים שאינן לצורך
 המועד אבל כלים שהן לצורך המועד מביאין
 דתניא מביאין כלים שהן לצורך המועד
 מבית האומן כגון א<כדים מבית הכדד וכוסות
 מבית הזגג אבל לא צמר מבית הצבע ולא
 כלים מבית האומן ואם אין לו מה יאכל נותן
 לו שכרו ומניחו אצלו ואם אינו מאמינו מניחו
 בבית חםמוך לו ואם חושש שמא יעבו
' אמחפין את י נ ת  מפנן לחצר אחרת: מ
 הקציעות בקש ר׳ יהודה אומר אף מעבין:
 מוכרי פירות כסות וכלים מוכרין בצינעא
 לצורך המועד הציידץ ב והדשושות והגרוסות
 עושין בצינעא לצורך המועד ר׳ יוסי אומר הן
׳ ת״ר חנות תפתוחה מ  חתמירו על עצמן: ג
 לסטיו פותח ונועל כדרכו הפתוחה לרה״ר
 פותח אתר ונועל אתר וערב יו״ט ג האתרון
 של חג מוציא ומעטר את חשוק כפירות
 בשביל כבוד ירט האחרון של חג וכי אמרינן
 פותח אחד ונועל אחד בפירי אבל בתבלין
 מזבני כאורהייהו דהא רב יהודח שרא לחו
 להנהו קרופיאיתא דפומבדיתא למיזל ולזבוני

 בשוקא כי אורהייהו יא):

ך פ ה י ש ו מ ה ו ל ק י ל  ם

הבא ממדינת הים ו מגלחץ במועד כ ל א  ו
 ומבית חשביח וחיוצא מבית האסורין
 ומנודח שתתירו לו חכמים וכן מי שנשאל לחכם
 והותר והנזיר והמצורע >ג< והעולח מטומאתו
׳ ושאר כל אדם אסורין מ״ט כדי מ  לטהרתו: ג
 שלא ד יכנםו לרגל כשהן מנוולין: הבא ממדינת
 הים: תניא ר׳ יהודה אומר הבא ממדינת הים לא
 יגלח מפני שיצא שלא ברשו׳ אמר רבא ה לשוט
 דברי הכל אסור לגלח למזונות דברי הכל
) ליה ג )  מותר כי פליגי לחרוחא ר׳ יהודה מדמי
 לשוט ורבנן מדמו להו למזונות וקי״ל כרבנן:
 אמר שמואל קטן הנולד במועד מותר לגלתו
 במועד שאין לך בית האסורים גדול מזה
 במועד אין מעיקרא לא אמימר ואיתימא רב
 שישא בדיה דרב אידי מתני הכי אמר שמואל
 קטן מותר לגלחו במועד ל״ש נולד במועד ול״ש
אבל אינו נוהג אבילותו ברגל  נולד מעיקרא ג

 תאנים ואס מתירא מגשמים מותר
 לחפותן ולכסותן בקש או בתבן הרבה
 שהרי דבר האבד הוא: אף מעכין.
 עושין אותן כמין כד ומניח אלו
 על אלו כדי שיהיו העליונות מגינות
 על התחתונות: בצנעא. שלא ימכור
 כדרך שמוכר כחול אלא פותח דלת
 אחד מחנותו ונועל אחד: הציידץ.
 ציידי עופות ודגים: דשושות.
 שדשין וכותשין חטין לדייסא:
 הגרוסות. שטוחנין פולין לגריסין:
 הן חחמירו. שלא לעשות כל עיקר:
 גמ׳ הגות הפתוהה לסטיו. אצטכאות
 משלשה רוחות רש כיסר לפניו
 מלמעלה על האצטכאות וחנות פתוח
 בין האצטבאות ומקום צנוע הוא ונועל
 אחד לצניעות: בפירי. שקונין הרבה
 פעמים לצורך חול צריך לקנותן
 בצנעה שלא יחשדוהו שלוקח לצורך
 חול: בתכלץ. שרוב בני אדס קוניס
 אותם לאכלס לאלתר: קרופיאיתא.
 מוכרי תכלין כגון כמון ופלפלין:

 לטיול. כחולו של מועד:

ן  ראדי
 שרי:

 םליקו להו מי שהפך

 ואלו מגלחץ. פירוש בחולו של
 מועד מפני שלא היו יכולין
 להסתפר קודם המועד: מבית
 חאםורים. מפרש בירושלמי אפילו
 אם יצא מהאסורים של ישראל מגלח
 דבעוד שהיה שם לא היה אפשר לו
 לגלח: ומנודח. דקי׳׳ל מנודה אסור
 בתספורת שהתירו לו במועד:
 שנשאל. על נדרו שנדר שלא לגלח
 ובחול המועד מצא חכם והתירו או
 שנתחרט על נדרו: והנדר. שהשלים
 נזירותו בחוה״מ: ומצורע העולה
 מטומאתו לטהרתו. דכתיב ביום
 השביעי יגלח את כל שערו וכשהגיע
 שביעי שלו בחוה״מ מותר בתספורת
 ולא גזרינן דילמא אתי לשהרי
 קרבנותיו עד הרגל שהוא בטל
 ממלאכה: גמ׳ מ״ט. אסורין הרי
 מגלח שמחה הוא ומשני כדי שלא
 יכנסו לרגל כשהן מנוולין ובגמ׳ מוכח
 לה מאנשי משמר ומאנשי מעמד
 שאסודן לספר ולכבס כדי שלא יכנסו
 כמשמרתם כשהן מנוולין. וגרסינן

 רש״י
 ואין מקום לסלק לצללי! מוציאין אומ׳
 לאשסה: (א) כד מבית הכדד. כלים וכוסות
ב: צמר  מבית האומן לצורך יום מו
 מכיש הצגע. אינו לצורך יום טוב:
 מתני׳ מחפץ אס הקציעוס. השמותות
 בשלה לייבשן מחפץ אותן בקש מפני
 הגשמים. קציעות תאנים שצוברן למוך כלי
טן אומו מקצוע ואינו מרובע אלא שלשה  וקו
 קרנות יש לו ועושין עיגול המאנים כמין
 הכלי: מעבין. מפרש בגמ׳ עושין אותן
 הקציעומ כמין כרי שצוברים ומכניסין יחל:
 הדשושוס. שלשין וכותשין חמין ללייסא:
 הגרוסות. טוחנין פולין לגריסין: החמירו
: גמ׳ סטיו. ל ל  על עצמ1• ולא עגלי כ
 איצטבאוח מכל ארבע רוחות בחנות
 ופעמים שהולטן שם בני ארס לישב וחנוח
 הפתוחה לתוכו מקום צנוע הוא שרחוק
: פוסח. הוא פתח החנות ומוכר  מרה״ר
 בתוכו לצינעא הוא: פוסח אחה ונועל
 אחה. למכור בצנעא שמא יאמרו זה לוקח

 שלא לצורך המועל לרך חנות להיות לה
 שני פתחים: תבלין. כגון (כ) כרוב
 וכרישין שאנו יורעין שלצורך המועל שאינן
 להתקיים הלכך אפילו בפרהסיא
 קרופיאיהא. מוכרי תבלין כגון

 כרוב וכרישין:

 םליקו להו מי שהפך
 ואלו מגלחין במועד הבא ממדינת הים.
 במועל שלא היה לו פנאי לגלח קודם
: ומנודה שהתירו לו חכמים. נלויו עד  המו
 שלא היה יכול לעשוח לפני המועד דמנודה
 אסור בתספורח: ומי שנור שלא לגלח
 ונשאל לחכם במועד וחכם מתיר צו נדרו
 שפותח לו בחרטה וזה צא היה בידו לעשות
 מקולס המועל שהיה בלעתו לגמור את
 נררו אי נמי כגון שלא מצא חכם להתיר
 ועכשיו מצאו לאנוס הוא ער השתא:
 והנזיר. שהשלים גזירתו במועל: ה״ג
 והמצורע העולה מטומאתו לטהרתו.
 לכחיב ביוס השביעי יגלח את כל שערו וגו׳
 שאם חל שביעי שלו במועל מותר בתספורת:
 גמ׳ מ׳׳ט אסולין. לגלוח שמחה היא
 לאלם ולשתרי: כיי שלא יכנסו לרגל כשהן
 מנוולין. שלפי שיולעין שאסורין לספר
 מקלימין ומסתפרים קולס המועל ונמצאו
: לשוט. אס יצא למלינת ן  ברגל כשהן טהורי
 הים שלא לסחורה אלא לשוטט בארצות
 לשחוק וצוותא בעלמא: למזונות. לבקש
 מזונות להשחכר: להרוחא. שהוא עשיר
 דצא לסחורה להרבות עושר מר מלמי ליה
ד ציה יצא שלא ברשוח ורבנן ק  לשיט ו
ד ליה יצא ברשוח: הנולד  למתני׳ ק
 במועד. ושער מצערו: שאין לך ביה
 האסורים גדול. ממעי אמו שהיה שם לאונס
 הוה: מעיקרא לא. אס נולד קולס הרגל
 אסור לגלחו במועד דאפשר לעשות קודם

 שיטת ריב״ב
 פיסקא אין מפגין גלים מגיש האומן ולוי: גמ׳
 וה״מ. דאין מוציאין כלים מנית האומן בשאינו חושש
 לה! ואם חושש להן מפני! לצד אבל אינן מביאי!
 לביתו כליס שאינן לצורך המועד: אגל כלים שהן
 לצורך המוטו. אע״פ שאינו חושש להן מביאן לביתו:
 כדם וכסתות. לצורך המועד הן אבל צמר אינו לצורך
 המועד: ואם אי! לו מה יאכל• לאומן ואס אינו
 מאמינו שלא יתניענו שכרו פעם אתרת מפנן לחצר
 אחרת אבל אינו מביא! לביתו: מתני׳ מספי! את
 הקציעו׳. השטוחות לינש! נקש מפני הגשמים
 קציעות תאגיס שצובדן לתוך הכלי ועושה עיגול מן
 התאנים כמין הכלי: מעטן. נגמ׳ פליגי בה ר׳ חייא
 גר אבא ור׳ אסי חד אמר מחפץ אקלושי מעטן
 אסמוכי וחד אמר מחפץ ל״ש הט יל׳׳ש הכי מעטן
 עושין אותן כמו כט וקי״ל כמ״ד מחסין ל״ש הט
 ול״ש הט: מוכרי! בצנעא. שלא יאמרו זה לוקח שלא
 לצורך המועד: הושושות. שלשין וכותשין חטים
 לדייסא: הגרוסות. טוחנין פולין לגטסין: הן החמירו
 על עצמ!. שלא לעשות כל עיקר: ירושלמי ר׳ אמי
 מיקל להון שהן ממעטין בשמחת הרגל: גמ' סטיו.
 אצטבאות מארבע רוחות וחנות הפתוחה לתיק מקום
 צנוע הוא: וני אמדי. וצטך למכור בצנעא בפיט
 שהס לבדם הראויס להתקיים ושמא יחשדוהו ללוקח
 שהוא לוקח שלא לצורך המועל אבל בחבלי כגון כרוב
 וכרישי! שהן לבריס שהן ראוי! להתקיים על לאתר
 המועל מזגני כי אורתייהו שהכל יולעץ שלצורך
 המועל היא לוקחן: קרופיאיסא. מוכרי תבלין כגון

 כרוב וכטשין: סליק פירקא
 הגא ממוינס הים. שלא טה לו סנאי לגלח קולס המועל: ומנודה. שהתירו חכמים נידויו במועד שלא היה יכול לגלח ערב הרגל דמנווה אסור בתספורת: ומי שנור שלא לגלח ונשאל לחכם גמועו והסיר לו אס נורו. וזה צא היה לו פנאי לגלח קולם
 המועל שהיה בלעתו להשלים נורו אי נמי כגון שלא מצא חכם להתירו ועכשיו מצאו דאניס הוא עד השתא: והנזיר. שהשלים נזירוחו במועד: והמצורע העולה מטומאסו לטסרסו. וכחיב והיה ביום השביעי יגלח אח כל שערו וגו׳ ואע״פ שהיה להם פנאי
 לגלמ קולס הרגל כלמסרש לקמן נגטיתא ולוקא מטומאתו לכוהרמו אבל בימי טומאתו אינו מגלח למצורע אסור נחגלחת ומצורע נוהג צרעחו נרגל ולמעוטי נמי גילוח לנתק שאינה מטומאה לטהרה אלא להסגר שגי: גמ׳ ושאר כל אדם. אפי׳ אומן
 שאנדה לה! אבדה ערנ הרגל כיו! דלא מונחא מלתא כי הנך: כוי שלא יכנסו לרגל כשהן מנוולין. שלפי שיודעי! שאסורי! לספר במועל מקדימי! ומסתפרי! קודם הרגל: פיםקא הבא ממלינת היס: גמ׳ מפני שיצא שלא גרשוס. שאסור לצאת
 מארן לחייל וטו! שלא היה לו מתתלה לצאת אס בא במועד לא נתיר לו לגלח ולכנס גמועו מפני אונסו: לשוט. לשוטט בארצות שלא לסחורה: וגרי הכל אסור. לצאת מאק לחייל ואסור לגלת: למזונות. דברי הכל מותר לצאת ומותר לגלח ט פליגי
 כגון שיצא לסחורה אס מותר לצאת אס לאו וקי״ל נרבג! הלכך לעולם מומר לצאמ ומומר לגלח אלא אס יצא לשוט: קט! הנולד במועד. ישער מצערו שאי! לך בית האסוטן גדול ממעי אמו: ל״ש נולד במועד ול״ש נולד מעיקרא. וכן הלכתא: אגל
 אינו נוהג אגילוס גרגל. נ׳׳ל הכותב אינו נוהג אבילות כלל אפי׳ גדבטס שבצנעא ואני ממה על הרב ז״ל שכתב לקמן גגי ההיא ברייתא וכתובות מסייעא ליה לד יוחנן דאמר אע״פ שאמרו אין אבילות במועד אבל דנטס שבצנעא נוהג. והגירסא
 הנכונה אע״פ שאמרו אין אבילות בשנת אבל דבטס שבצנעא נוהג ואס איתא ודבטס שבצנעא גוהגין נרגל כשס שגוהגין בשבת מפני מה ששבת עולה יאינה מפסקת והרגלים מפסיקין ואינן עולין מה הפרש בין זה לזה הט שניהס שוי! גדגטס
 שבפרהסיא ובדנטס שבצנעא שבשניהם אין דבטס שנפרהסיא נוהגי! ובשניהם דבטס שבצנעא נוהגי!. ונפי׳ כמנ הרב ז״ל שאי! מצות ז׳ נוהגמ ברגל ואס אימא דדבטס שבצנעא נוהגי! במועד הרי מציגו גזירת שבעה נוהגת ברגל בדברים שבצנעא

 אלא ודאי אגל אינו נוהג אבילות כלל לא ביו״ט ולא בחולו של מועד דשמחה כמיגא נהו וכ! נראה מדברי הרב ר׳ משה ז״ל:

 בעי ר׳ זירא אומן שאבדה לו אכדה
 ערב הרגל מהו כיון דאומן הוא מוכחא מילתא או דילמא כיון דלא מוכחא מילתא כדהנך לא תיקו ופי׳ אומן ספר שהלכו רבים אצלו
 להסתפר ערב הרגל וראוהו שהיה מחזר על אבדתו ולפיכך לא היה לו פנאי לגלח את עצמו קודם הרגל מהו שיגלח עצמו בחולו של מועד
 מוכחא מילתא שמפני האונס היה שהד הבאים אצלו שהיו רבים ידעו הדבר והלכך שד כדהנך דמתני׳ שמפורסם לכל אונסיה וטון
 לסליק בתיקו אזלינן לחומרא ואסור: שיצא שלא ברשות. הראב״ד ז״ל פי, דלצאת מארץ ישראל לחוצה לארץ קרי שלא כרשות וכיון
 דאסור לצאת ויצא לא נתיר לו לגלח ולכבס כשבא בחול המועד: לשוט. שיצא לשוטט בארצות ולטייל בעלמא: למזונות. לבקש
 מזונות: ד״ח מותר לגלח. כשבא כחול המועל לאנוס הוא: להרווהה. שהוא עשיר ויצא לסחורה להרבות על עשרו ורכנן מדמו להו
 למזונות ומותר לו לגלח כמי שבא ממלינת הים בחול המועל וכתכ הריא״ף ז״ל וקי״ל כרמן הלכך לעולם מותר לגלח אלא אס כן יצא
 לשוט בלבל וכתב הראב״ל ז״ל ללשוט נמי לאסור לוקא שיצא מארץ ישראל לחוצה לארץ משוס ליצא שלא ברשות אבל מארץ ישראל

 «או מחוץ לארץ לחוצה לארץ אפילו יצא לשוט כיון לברשות יצא מותר לגלח ללבד הכל:

ן מותר לגלחו. פירוש אס יש לו שער רכ ומצער מותר לגלחו ולא אמדנן והלא יכנס כרגל כשהוא מנוול ללא בר מצוה הוא ללא ט  ק
 גזדנן קטן אמו גלול: שאין לך בית אסורין גדול מזח. כשעומר במעי אמו והיוצא מבית האסורים הא אמדנן במתניתין דמגלחין
 ובגמרא גרסינן עליה דשמואל דאמר לא שנא נולד במועד ול״ש נולד ג) אחר המועל אמר רב פנחס אף אנן נמי תנינא כל אלו שאמרו
 מותדן לגלח במועד מותדן לגלח בימי אבלן הא אסודן לגלח במועד אסורין לגלח בימי אבלן ואי אמרת קטן אסור נמצא אבלות נוהג
 בקטן ותניא מקרעין לקטן מפני עגמת נפש ופירש מפני עגמת נפש כדי שיבכו הרואין דרכה כבוד המת אבל משום אבלות לא דאין
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 14 (יד:-טו:) (ריין) [נמוקי יוםף] אלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן

 עליו תורת אבלות ואף על פי לבגמרא לחי רב אשי הך ראיה לרב פנחס לכל אלו שאמרו מותרין לגלח במועל מותרין לגלח בימי
 אבלותן אבל לא קתני כל האסורים אסורים ומציק למימר יש מהם אסורים ויש מהם מותרים מ״מ הכי הלכתא לבכל ענין מותר לגלח
 קטן כמועל: אי אבלות דמעיקרא. פירוש שחלה עליו קולס הרגל: עשה דרבים. ושמחת כחגך שהיא מצוה לכל ישראל: ודחי עשה
 דיהיד. לאו עשה גמור הוא אלא מאסמכתא מדאמר רחמנא ליחזקאל מתים אכל לא תעשה מכלל לכ״ע עברי: אבלות דהשתא. שמת

 לו מת בתוך המועל וכבר חלה עליו

ה שנאמר א<ושמחת בחגך אי אבילות דמעיקרא ש א אי1י ע ל
י

ל שכ1 ל  שמחי1 יי׳ט כ
ג היא אתי עשה דרבים ודחי עשה דיחיד (א) ואי ה 1 ^ נ ס י ג ר ה ד ש ? ע ל י י י ח י v מ ד y 1 * ו « י « ו < . ה א ר ן נ נ י א ״ ש י ה כ נ מ י 5 5 ס ש י ר 3  ז

 1 אבילות דהשתא היא לא אתי עשה דיחיד

 ודהי עשה דרבים: אומנודה נוהג נידוי ברגל
 ולא שרינן ליה עד א דמפייס ליה לבעל דיניה
 ובהכין םלקא שמעתא: 3ידנין דיני ממונות
 במועד ודיני מכות ואי לא צאית דינא
 משמתינן ליה: אבל אסור בתספורת
 מדקאמר לחו רהמנא לבני אהרן ״ראשיכם
 אל תפרעו מכלל דכולי עלמא אסירי מנודה
 אסור בתספורת דתניא מנודין ומצורעין
 אסורין לספר ולכבס מנודה שמת בית דין
 םוקלין את ארונו ר׳ יהודה אומר לא שיעמידו
 עליו גל אבנים כגלו של עכן אלא בית דין
 שולחין ומניהין אבן על ארונו ללמדך שכל
 המנודה ומת בנידויו ב״ד םוקלין את ארונו:
 אבל חייב בעטיפת חראש מדקאמר רחמנא
 ליחזקאל י<לא תעטח על שפם מכלל דכולי
 עלמא מיחייבי מנודה מחו בעטיפת הראש
 אמר רב יוסף ת״ש דתניא גבי תענית צבור
 והן מתעטפין ויושבין כאבלים וכמנודים עד
 שירחמו מן השמים אמר ליה אביי ודילמא
 שאני מנודח לשמים דחמיר הלכך מנודח
 לבני אדם לא מחייב בעטיפת חראש אבל
 אסור להניח תפילין מדקאמר רחמנא
 ליחזקאל ייפארך חבוש עליך מכלל דכ״ע
 אסור ודוקא יום ראשון כדבעינן למימר קמן:
 מנורת מהו בתפילין תיקו: אבל אסור
 בשאילת שלום מדקאמר רחמנא ליחזקאל
 ייהאנק דום מנודה מהו בשאילת שלום ולא
 איפשוט: אבל אסור בדברי תורה דקאמר
 רחמנא ליחזקאל האנק דום מנודה מהו בד״ת

 אמר רב יוסף ת״ש מנודח שונח ושונין לו נשכר ונשכרין לו מוחרם לא שונה
 ולא שונין לו לא נשכר ולא נשכרין לו אבל שונה חוא לעצמו שלא יפסיד את
 תלמודו ועושח חנות קטנת כדי פרנסתו אמר רב חסדא יא* זבוני מיא בפקתא
 דערבות ש״מ שמותר בדברי תורה: אבל אסור בתכבוםת דכתיב ה׳וישלח
 יואב תקועה רקח משם אשה חכמה ויאמר אליה התאבלי נא ולבשי בגדי
 אבל מנודה אסור בתכבוםת דתניא מנודין ומצורעין אסורין לספר ולבבם: אבל
 חייב בקריעה דקאמר להו רחמנא לבני אהרן ״בגדיכם לא תפרומו מכלל
 דכולי עלמא מחייבי אמר רב תחליפא בר אבדימי אמר שמואל אבל שלא
 פרע ושלא פירם חייב מיתה שנאמר ״ובגדיכם לא תפרומו ולא תמותו הא
 אחר שלא פרע ושלא פירם חייב מיתח מנודח מחו בקריעת תיקו: אבל חייב
 בכפיית המטח דתנא בר קפרא דמות דיוקני נתתי בכם ובעונותיכם תפכתיח
 יהפכו מטתכם עליה מנודה מהו בכפיית המטה תיקו וכל תיקו דאמרי׳ בהאי

 רש״י
 לכן: אי אגילוה ומעיקרא הוא. שחלה
: עשה דרגים. ושמחח: עד  עליו קודם המו
 עשה דיחיד. דקאמר ליה רחמנא ליחזקאל

 האנק דוס התאנח דוס כאכל: ואי אכלוה
 דהשסא. שמח לו מח כחוך המועד וכנר

 חלה עליו שמחח יו״נו כל שכן דלא אתי
 עשה דיחיד ודחי עשה דרכים: מין
ן י  במועד. בחולו של מועד וביו״ט אין מ

 דתנן אלו הן משום שנוח לא דנין וכיון
 דדנין ודאי אי לא ציית דיניה משמתינן
 ליה ומפרש נגמ׳ אי ס״ל אינו נוהג נדדו
 אפי׳ אי משמחינן ליה מעיקרא דחי ליה
 רגל כ״ש שאין מנדי! אוחו בתחלה: אל
 הפרעי. גדיל שער מדאיצטריך למישרי

 להו מכלל דאחריני אסירי: מנודה שמת.

 סיפא כברייתא היא: כגלי של עכן.
 דכתיב ויעמידו עליו גל אבנים גדול ומשום
 זכר בעלמא הוא דעביד: אבל. סשיטא
 דחייב בעטיפת הראש: מדקאמר ליה רחמנא
 ליחזקאל. מתים אבל לא חעשה וגו׳ דקאמר

 ליה לא תעטה על שפס מכלל דבאבל מתים
 בעי עטוי שפס ורחמנא הוא דקאמר ליה
 ליחזקאל מתיס אבל לא חעשה רמז
 לשונאים של ישראל שלא יהו סוסדין
 ומחאבליס זה על זה מרוב מחים שיפלו
 מהם ולא יוכלו להחאבל עליהם וממוך
 פורענוח שיבא עליהם בחייהם ישמח כל
 אחד ואחד במיתחו של חבירו ולא יקשור
 אבל עליו: והן מתענופין. עברו אלו ולא
 נענעו בשילהי פרק א׳ במסכת תענית:
 דילמא שאני מנודה לשמים. כגון הנך שלא

 נענו דחמיר: פארך. אלו תפילין: האנק
 יום. קצת אבילות עשה שחעשה בדממה ולא

 תשאל לשלום שום אלס: שוגה. לאחרים:
 נשכר. למלאכת אחרים: מוחרם. שנתנדה

 ג״ס: שוגה. הוא עצמו בלחש: מאי ימוס
 קעגה זמני מיא בפקסא דערבזה. פקתא

 בקעה שבאותו מקום ואין שם מיס כדאמרי׳
 נמי בשחיטח חולין בפרק כל הבשר: נגדי
 אבל. אלמא אסור בתכבוסת: כפיית

 המעה. שכופה מטחו מלמעלה למטה

 מנודה. אסיקנא לנוהג נלויו ברגל
 ואסור בשאילת שלום ובנעילת הסנרל
 וברחיצה וחייב בעטיפת הראש ולא
 תימא מי שמנולה מעיקרא הוא
 לנוהג נדוי ברגל אבל לכתחלה לא
 מנלין ליה ברגל אלא אפילו לכתחלה
 אי עביל מילי לחייב נלוי מנלין
 אותו להא תגן אי ללא ציית לינא
 משמתינן ליה ומתני׳ לקאמר מנולה
 שהתירו לו כגון שסייס לבעל ליניה

 לא שהתירו לו מחמת הרגל:
 והא לאמרינן הכא ללנין דיני
 נפשות מפרש בגמרא היכי
 קטלינן דלא ליתו לאמנועי משמחת יו״ט
 והתניא רבי עקיבא אומר מנין
 לסנהדרין שהרגו הנפש שאין טועמים
 כלום כל אותו היום שנאמר לא תאכלו
 על הדס ופריק דאתו בצסרא ומעייני
 ביה בדיניה ועיילי ואכלי ושתי כולי
 יומא והדר אתו סמוך לשקיעת החמה
 וגמרי ליה לדיניה וקטלי ליה ולא
 מצית אמרת דדיני נפשות דקאמר
 לאו למקטל במועד קאמר אלא
 לעיוני בדיניה דאס כן היו מענין
 את דינו אי לא גמרינן ליה עד

 לאחר יום טוב:
 אבל אסור בתספורת וכוי.
 אל תפרעו אל תגדלו
 שער ומדאצטריך ליה למשרא לספר
 השער מכלל דלאחרינא אסור וא״ת
 מהכא משמע דאבלות דאורייתא
 ולעיל אמרי׳ שהוא מדרכנן י״ל ה״נ
 מציגו למימר דאסמכתא בעלמא היא
 לאילו פשטא לקרא אדרבה משמע
 ללבני אהרן הוא לקאמר אם תעשו
 תמותו הא לאחדם רשות א״נ מצינו
 לחלק בין איסור תספורת לאיסור
 מלאכה איסור מלאכה מדרבנן ואיסור
 תספורת כל ל׳ יום דאורייתא דגמדנן
 פרע פרע מנזיר וסתם נזירות ל׳
 יום: ומנודה שמת. סיפא דהך
 ברייתא הוא: כגלו של עכן. דכתיכ
 (יהושע 0 ויקימו עליו גל אכניס גדול
 אלא באבן אחת סגי לזכר בעלמא:
 אכל חייב ובו׳. פי׳ כלומר הא
 פשיטא לי: בעטיפת חראש.
 מנהג שהיה להם בימי אבלם היו
 מתעטפין: [וחן מתעטפין]. ברייתא

 היא בפרק קמא (לף יל:) גבי שלשה עשר תעניות אחרונות שהיו גוזרים על הציבור שאם עברו ולא נענו נוהגין נידר בעצמן
 ומעטפיס ראשן שמע מינה דחייב המנודה בעטיפת הראש: שאני מנודח. אביי דחי ליה ודילמא וכו׳ דאלו לא נענו מנודין לשמים
 נינה ו וכתב הריא״ף ז״ל הלכך מנודה לבני אדם לא מחייב בעטיפת הראש: פארך. היינו תפילין: חבוש. צוה לו שלא יעשה
 אבלות: מכלל וכוי. וכתכ הריא״ף ז״ל ודוקא יום ראשון: חאנק דום. האנק צוחה הוא דוס דממה: ירושלמי האנק מכאן שמצווחין על
 המתים ואס תאמר מ״ש הא דגמדנן לה מיחזקאל וכשאר מילי אמדנן איפכא תירץ הראב״ד ז״ל דקרא הכי קאמר האנק דום אבל מתים
 לא תעשה משמע דהכי קאמר באניקה ובדממה אפה שויה לשאר אבלים אכל מכאן ואילך אבל מתים לא תעשה ור״מ הלוי ז״ל פירש האנק
 אתה ודממה שהוא אבל מתים לא תעשה שמע מינה דכולי עלמא מיחייבי למשתק ולפי פירוש זה גמרינן הא מיחזקאל כאינך כולהו: מנודח
 מחו בשאילת שלום. ולא איפשיטא וכתבו ז״ל מדלא מיבעי במנודה אלא בשאלת שלום משמע שמותר לדכר עם המנודה וכתבו ז״ל גבי חיוב
 עטיפת הראש דאבל דהני מילי כל היום אבל כשכאיס אחרים לנחמו מגלה ראשו מהעטיפה לכבוד הרבים עד שהולכין להם וראייתם מדתניא
 באבל רבתי אין עומדים עליו בשורה ואין אומדן עליו ברכת אבלים עד שיסתום הגולל נסתם הגולל באין ועומדין בשורה ומנחמין ופוטרין
 את הרכים נסתם הגולל מכסה ראשו בא לעבור מגלה את ראשו לכבוד העם יצא חוץ לשורה מכסה את ראשו נכנס לביתו ובאו אחרים
 לנחמו הרי זה מגלה ראשו ופוטרס: חאנק דוס. כדסירשנו לעיל אי נמי הט משמעו מהאנק ומרום שהוא אבל מתים לא תעשה כל
 לבר שאסור לשאר אבלים וחייבים הם לעשותו אני מצוה לך שלא תעשה כגון שאלת שלום ודברי תורה: שונח. לאחרים: ושונים
 לו. אחרים: ונשכר. למלאכת אחרים: מוחרם. מי שנתנלה שלש פעמים ולא נתחרט על עקשותו מחרימים ליה ועומל
 באותו איסור על למפייס ליה לכעל ליניה: שונה. לעצמו: חנות קטנח. כרמפרש ואזיל זבוני מיא בפקתא לערבות ערבות שס מקום
 פקתא בקעא שאין שס מיס וקא משמע לן שאין לו למכור אלא כלי מזונותיו בצמצום: בתבכוםת. אפילו במים צוננים כל שבעה ובמים
 עם אפר או בנתר ונורית להיינו גיהוץ בבגלי צמר כל שלשים יום אסור אבל בגלי פשתן אין בהם משוס גיהוץ ובגלי צמר נמי לוקא
 גיהוץ אבל במים צוננים מותר: בגדי אבל. שהם בגדים כעורים ומנווליס: תפרומו. דהיינו קריעה מכלל שמשפטס היה לעשות:
 בכפית המטה. שיהו רגלי המטה עליונים והוא שוכב ואוכל עליה כל שבעה חוץ מיום השבת שהוא חייב לזוקפה: דמות דיוקני.
 דכתיב בצלם אלהים כרא אותו: הפכתיה. מחיים למיתה: וכתב הריא״ף ז״ל כל תיקו דהאי ענינא לקולא וכדאמרי׳ [א! הלכה כדכד המקל באבל:

 עין משפט נר מצוה
 א־ קפג

 א מיי׳ ס״ז מהלכות ת״ת טור י״ל סי׳ שלד:

 מסורת הש״ם
 א) דנריס טז ב) ברא״ש איתא דתנן דני! וכו׳

 ג) ויקרא י ד) יחזקאל כד ה) שמואל ב יא:

 קובץ הנחות
 ב״ה (א) נ״נ מאי תנות קטנה כל״צ:

 תו״י (א) נ״נ צ״ע הא רגל מפסיק אנילות ז׳
 וגילוח וגיהוץ אפי׳ אסמכתא מקרא ליכא
 ומ״ש אינו גוהג נרגל משמע דכתר הכי גוהג ומ״מ

 י״ל דמפגי דדחי מפסיק ודו״ק:
 אנ״ש ד״ת [א] חון מכבודו כי אין הטעם רק

 משוס גשל סופרים הלך נספיקו להקל:

 שלטי הנבורים
 א כתנ מיי׳ טצר הוא הנדוי אומרים פלוני יהיה
 נשמתא והראנ׳׳ל כתנ שאין אומרים נשמתא יהא
 שהוא חמור יותר מן הנרוי אלא אומרים ננרוי יהא
 ועוד נתנ הראנ״ד הא דאמרי׳ נמנודה סחס שהוא
 אסור נדיני המנודה דוקא מנודה לנ״ד שהוא מנודה
 לכל אדס נין דלא אתי לני דינא או דלא ציית דינא או
 לאפקרותא או לדנר ענירה נין שנדוהו נייד נין שנדוהו
 כל אדם דינו שוה נין לעירי נין לעיר אחרת אנל מנודה
 לחצאין כגון תלמיד שנדה לכבודו וכן מנודה לעיר
 אחות שנווהי לכבודם כיון שאינו מנודה לכל אינו אסור
 בכל דין המנודה אלא שבני ארס מרחיקין אותו כוי

 לביישו אבל אבילות אין עליי שאין אבילות לחצאין:

 שיטת ריב״ב
 אי אבילות ומעיקרא היא. שחלה עליו קודם הרגל:
 עשה ורבים. ושמחת בחגך: עשה ויחיו. האנק ווס:
 ואי אבילוה והשחא היא. שמת לו מת בתוך המועל
 שכבר חלה עלה שמחת יי״ט כ״ש ולא אתי עשה
 ויחיו ווחי עשה ורבים. ואיכא מאן ופשיט מהנא
 מואמרי׳ אי אבילות ומעיקרא היא אחי עשה ורבים
 ווחי עשה ויחיו אלמא יום מיתה תופס לילו
 מדאורייתא וכבר כתב הרב ו״ל בעני! זה נמס׳
 ברכות: אל שפרעו. גדל שער ימאי איצטריך למישרא
 נהו: מכלל דנ״ע אסירי ודוקא יום ראשון ימקצס
 יום שני כוגעינן למימר קמ!. ירושלמי למען תזכור
 את יום צאתך מאק מצרים כל ימי חייך ימים שאתה
 עוסק בהס נחייס ולא ימים שאתה עוסק בהן במתיס
 ואע״ג והאי קרא לאו בתפילין כתיב הא אשכחן
 יציאת מצרים גני תפלי! וכתי׳ והיה לך לאות על
 דיך ולטוטפות בין עיניך כי בחוזק יו הוציאנו ה׳
 ממצרים: אבל אסור בשאילת שלום ובמרי מורה:
 מוקאמר ליה רחמנא ליחזקאל סאנק רום. ירושלמי
 האנק מכאן שמצומין על המתים ואי קשיא לך מ״ש
 הגך תרתי דגמרי׳ מיחזקאל ונשאר מילי אמרי׳
 איסכא יש לומר משום וחרא הכי קאמר האנק דוס
 מתים אבל לא תעשה כלומר לא תעשה כאבל של
 שאר מתיס ואי היה כתיב ממיס אבל ברישיה וקרא
 זוה אמינא שנשחנה יחזקאל משאר מתיס לכל ובר:
 שונה לאחרים. ושונין אחרים לו: נשכר לאחרים.
 •נשכרין אחרים לו: פקתא וערגות. בקעה שנאוחו
י שמיס: כפיס  מקום ואין בי מיס: חייב מיסה. מ
 המטה. שהופכה מלמעלה למטה: געינוסיכם
 הפנסיה. שמח המח: נר קפרא חני לנרייחא כעין

 שאומרח שטנה לגני אוס:
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 (ריין) [נמוקי יוםף] אלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן (טו:) ח
, מנודה מהו ברחיצה. ובגמרא פשנן לה רב יוסף מלתניא בפ״ק לתעניות . ( .  ולחיצה בכלל סיבה. כלאיתא במסכת יומא (לף עי
 >לף יכ:) גכי ג׳ תעניות אחרונות לאסורים במלאכה וברחיצה ובנעילת הסנלל וקתני עלה כשאמרו אסור כרחיצה לא אמרו
 אלא כל גופו אכל פניו יליו ורגליו מותר ומסיים וכן אתה מוצא במנודה ובאבל וס״ל לרב יוסף ראכולהו קאי כלומר גס ארחיצה ולחי אביי לא
 אשארא כלומר אאיסור נעילת הסנרל ולא ארחיצה וכן מצינו כרייתא מפורשת למנולה מותר כמלאכה דקתני נשכר ונשכריס לו הלכך
 כתכ הרי״ף ללא איפשונו. וכן נמי
 בבעיא למנולה מהו בנעילת הסנלל
 פשיט לה רב יוסף בגמרא מלתניא
 כשאמרו אסור בנעילת הסנדל לא
 אמרו אלא בעיר אבל בלרך נועל
 ומסיים וכן אתה מוצא במנורה ואבל
 וס״ל לרב יוסף לאכולהו קאי גס
 אנעילת הסנדל ולחינן לילמא אשארא
 כלומר אאיסור רחיצה ולא אנעילת
 סנדל ואע״ג ללעיל רחינן איסכא
 אשארא אנעילת הסנלל ולא ארחיצה
 אורחא לתלמולא ללחויי הכי קאי
 הכא ומלחי ליה וקאי הכי ומרחי
 ליה וגם בזה פסק הריא״ף ז״ל ללא
 איפשיטא ואזלינן בהו לקולא לתיקו
 דרבנן לקולא וא״כ מנולה מותר
 בנעילת הסנדל וברחיצה וכמלאכה
 וקשו בה רבוותא א״כ הא דתניא וכן
 אתה מוצא באבל ובמנורה אהייא והא
 אמרי׳ דככולהו שריא אלא ודאי ע״כ
 אחדא מנייהו קאמר הלכך שדייה
 אנעילת הסנדל כדאשכחן כמעשה
ז כשברכוהו  דר׳ אליעזר (ב״מ לף נט:
 שחלץ מנעליו וישכ לו ע״ג קרקע
 אלמא אסור בנעילת הסנדל ותניא
 נמי בתוספתא ובירושל׳ אבל ומנודה
 שהיו מהלכין בדרך מותרין בנעילת
 הסנדל וכשיבואו לעיר יחלוצו כך כתכ
 הראב״ד ז״ל: וינהם דוד וכוי. לאחר
 שבעה של אבילות הילד בא עליה:
 מנלץ. איידי דאיירינן עד השתא
 במנודה קא מפרש ואזיל
 הלכות נדוי: דםזמנינן. שיבא לדין:
 אתה ופלוני. התובע והנתבע: וכתב
 הראב״ד ז״ל משה היה שליח ב״ד
 שהרי הוא שלוחו של הקב״ה ולפניו זימן
 אותם לדין ויש לפרש שמשה היה ב״ד
 עס הקב״ה ושלח לעדת קרח על יד
 קרח שיהיו מזומנין לדין למחר לפני
 ה׳ ולא הלך משה להזמינן אלמא אין
 צריכין הדיינין לזלזל בעצמס וללכת
 אצל הבעלי דינין להזמינם לדין

 עין משפט נר מצוה
 אי קפד

 א מיי׳ פכ׳׳ה מהל׳ סנהדרין ממג לאדן רח טור

 מ״מ סי׳ יא:

 מסורת הש״ם
 א) עמוס מ נ) ש׳׳ג יא ג) שס יג ד) נמדבר טז

 ה) ירמיה מו י) כמדבר טז ז) דף קיכ: ושס אימא

 רבינא ח) שופטים ה ט) נממיה יג:

— ~ — — 

 קובץ הנהות
 ב״ה (א) נ״ב וקאי בארבע אמומ דידיה:

 הו״י (א) נ׳׳ב עי׳ נסמ״ע סוף סי׳ ט:
 אנ״ש מהיי״ם |א] לשון האשרי׳י ומנ״ל דאי
 אימפקר כלפי גברא רבה ואמא שלימא

 ואמר לא ממחוי בלישנא גישא כו׳:

 שלטי הנבורים
 א י״א דאזלינן בהו להומרא טון דלא איפשיטא ורנינו
 פסק כולהו לקולא ולזה הסטס הרא״ש חון מנעילמ

 הסנדל שכחוב שהוא אסור:
ן ריא״ז ואסורין מלספר ולכנס והמנודה אסור  לשו

 בנעילח הסנדל כמבואר בקונטרס הראיומ:
 ב ירושלמי מקום שנהגו לרחון אחר המטה מרחיצין
 א״ר יוסי בר נון מי שמחיר ברחיצה עשה אוחו כאטלה
 ושחייה וכמנ הרמנ״ן יראה מכאן שהיו נוהגים במקצת
 המקומוח שהקרובים המבדס האבל היו מרחיצים אומו
 קודם הנראה לפי שעשו אומו כאטלה ושמיה שצריכ׳
 להס הרנה מפני שצריך להעביר מהן הזוהמא והיו
 ממירין זאח הרחיצה ראשונה ואמ״נ היו נוהגים איסור
 ברחיצה כל ז׳ הלכך אי איכא דוכתא דנהיגי ברחיצה זו
 אין ממחין בידם מי שחכפוהו אבליו שאירעו שני אנלוח
 זה אחר זה מוחר לרחון כל גופו בצונן: נדה שנזדמנה
 זמן טבילתה בימי אבלה לדעח הגאונים שפוסקים
 טבילה בזמנה מצוה טובלת אבל שלא בזמן טבילה איגה
 טובלת יר״ת כתב דצא קי״ל טבילה בזמנה מצוה ולפי
 זה אינה טובלת אפי׳ אס זמנה בימי אבלה וי״א דאפי׳
 אס אין טבילה בזמנה מצוה טובלת: אבל אסור לכבס
 כסותו כל ז׳ ימים אפי׳ במיס לנד ולאתר ז׳ מיתר
 ודנ״א אסר כל ל׳ ונסמ׳׳ג כחנ מוחר ללביש חלוק לבן
 מיד אחר ז׳ והעולם נהגי נו איסור ונוהגים שאחר
 לובשה תחלה ואח״כ לובשה הוא וזה המנהג עיקר ע״כ
 ואיני יודע טעס למנהג זה דאפי׳ גיהוץ מותר בישנים
 כ״ש טביס וכשם שאסור לכבס כך אסור ללבוש
 המכובסיס מקודם לכן אפי׳ הישנים וא״צ לומר שאסור
 ללבוש תדשיס כתב הרמב״! ראיתי על שס רש״י שהתיר
 ללבוש גז׳ ימי אגילוח חלוק המכונס מקודם לכן ואינו
 גכון וגס הסדינים והמצעוח שלו אסור לכנס ולהציע
 המכונסים וכן מטפחות הידים אע״פ שמומר לכבסן
 במועד וכן בכל אלו ששנינו בהן שמומרים לכנס במועד
 כגון היוצא מבית השביה ומבימ האסורים ומנודה
 שהמירו לו חכמים והנשאל לחכם יהומר יהנא ממדינת
 הים שהלך להטיח ולא היה לו פנאי לגלח אסורי׳ נימי
 אבלו שאס אירעו א׳ מהם קודם אנלומ ונכנס מיד לחוך
 האבלות אסיר לכנס אא״כ אירעו אחד מהם ומכפוהו
 מיד שני אבלוח זה אחר זה אז מוחר לכנס נין בנתר
 בין בחול אפי׳ חוך ז׳ ובלבל שיעשנו בצנעא נחוך בימי
 ואחל שתבסוהו אבלות זה אחר זה מכנס נמים אגל לא
 בנתר וחול כחב הרמג״ן ז״ל קרוב בעיט הלבר לומר
 שאסור נכלים חלשים צביעיס ובישנים מכונסין היוצאים
 מחחח הממש חוך ז׳ אע״פ שאין נהס משוס גזירח ל׳
 ומותרים לאחר ז׳ תוך ז׳ אסורים וכתב עול הרבה כחנו
 בעני! לכבס ולהניח ואני אומר שאסור מצל מלאכה בין
 ע״י עצמו בין ע״י אחרים ואס היה כסותו בקיבולת ביל
 אחריס מכבסין אותו כלרכו כמו שאר מלאכיח בחלוש
 שביד אחרים בקבולת ולאחר ז׳ אע״פ שהוא אסור

 גגיהון מגהץ בין לעצמו בין לאחרים:
 ג כתב הראב׳׳ל אבל נשאר לברי קורבה מותר אפי׳
 במזיגת הכיס והצעת המטה והרחצת ידיו פניו ורגליו
 בין באבילות ליליה בין באבילות לילה וכ״ש שמותרת
 לאכול עמו בקערה וגפ״ק לכתובות משמע שמותרת
 לישן עמו במטה והלעת מכלעח שע״י לנר חוצן נינו
 לגינה קאמר ומיהו משוס לך לך אמרין לנזירא מבעי
 ליה לרחוקי שלא לישן עמה במטה כלל ודיי פירש
 שמוחלים לשכב כאחל במטה ודוקא כל א׳ בבגדו אבל
 בלא נגלים אסורים אפי׳ אס סינר מפסיק ביניהן
 ואפי׳ בשנת ורגל וליקא באבילות לעלמא אבל אס מת
 אביו של חתן או אמה של כלה הוא כלפרישית לעיל
 נלין מי שמתו מוטל לפניו וכתב הראב׳׳ל למי שאירעו
 אבל ברגל שאסיר להתיתל עם אשתו והרמנ״ס התיר

 ילזה הסטס הרא״ש:
 ד שאלו לרב יהולאי אבל מנורה מהו להברותו ולא השיב יכתב הרמנ״ן טין שאסור לישנ בל׳ אמותיו אין עישין לו שורה ולא מברטס ל׳ ברכת אבלים ולא חנחומי אבליס שכל שהוא נבול לחייס אין עישין לאבל המנודה אבל מנולה שמת עומלין עליו בשורה

 ומנחמין אבליו:
ן ריא״ז וכשמנדין נייד את האדם פורטים את חטאיו בצבור והצנור בדלים ממנו שלא לאכול עמו ושלא לישא וליתן עמו ושלא לישנ בל׳ אמותיו ושלא לרבר עמו כשאר בני אלם אלא לצורך גלול כמו שמלבר עם האבלים כמבואר בקונטרס הראיוח ונראה  ה לשו
 בעיגי שהמגילה אין גוהגין נו נלוי אלא כשנלוהו בשמו ואומר פלוני יהיה בנרד על שעשה לבר פלוני שצריטן לפרוט חטאיו ואס נלו בכלל ואמרו כל העושה כך יכך יהא בגלוי ועיבר שוס אלס צריכין ב״ל לנלותו בפירוש ולנהוג בו לין המנודה וא״צ להתיר גדויו

 כשיחזור כמבואר בקונטרס הלאיות:

 ענינא א לקולא: אבל אסור בעשיית מלאכה
 דכתיב א<והפכתי הגיכם לאבל מה חג אסור
 בעשיית מלאכה אף אבל אסור בעשיית
 מלאכה מנודה מותר בעשיית מלאכה דתניא
 מנודה שונה ושונין לו נשכר ונשכרץ לו: אבל
 אסור ב ברהיצה דכתיב 3*וישלה יואב תקועה
 ויקח משם אשח חכמה ויאמר אליה תתאבלי
 נא ולבשי בגדי אבל ואל תסוכי שמן ורחיצה
 בכלל םיכח מנודח מחו ברחיצה ולא אפשוט:
 אבל אסור בנעילת חםנדל מדקאמר רחמנא
 ליתזקאל ונעליך תשים ברגליך מכלל דכ״ע
 אסירי מנודח מחו בנעילת חסנדל ולא
 אפשוט: אבל אסור נ בתשמיש המטה דכתיב
 ג<וינהם דוד את בת שבע אשתו ויבא אליה

 מכלל דמעיקרא אסור: אמר רפרם בר פפא
 תנא באבל רבתי אבל אסור לשמש מטתו
 בימי אבלו ומעשה באחד ששמש מטתו בימי
 אבלו ושמטו חזירים את גויתו מנודה מהו
 בתשמיש חמטח ולא אפשוט אמר רבא מנלן
 אדמשדרינן שליחא ומזמנינן לב״ד דכתיב

חיו לפני ח׳. אתת ופלוני דכתיב אתח וחם (  ל

 ואחרן. מנ״ל דקבעינן זימנא דכתיב מחר.
קראו שם (  זימנא בתר זימנא מנ״ל דכתיב ה
 פרעת מלך מצרים שאון תעביר תמועד ומנ״ל
 דאי אתפקר [א] בשליחא דבי דינא דאתי
 חחוא שליחא ואמר ולא מתתזי כלישנא
 בישא דכתיב ייהעיני האנשים החם תנקר לא
 נעלה גרםינן בפרק הגוזל״ אמר רבא שליחא
 דבי דינא מהימן כבי תרי וה״מ לשמתא אבל
 לפתיהה לא מ״ט ממונא הוא דקא מהסד ליה רבעי למיתב ליה זוזא לפתיחה.
 ומנא לן דמשמתינן דבתיב ח<אורו מרוז דהכי סבר גברא רבה פלוני דכתיב
 ״יאמר מלאך ה׳ ודמהרמינן דכתיב ח<אורו ארור לדאכיל ושתי ד בהדיה יא<
 דכתיב יושביח ה ודמפרטינן הטאיה בצבורא דכתיב ח<כי לא באו לעזרת ה׳
 ומנלן דמפקרינן נכסיה דכתיב ט*ואשר לא יבא בעצת השרים והזהנים יתרם

 כל רכושו ומנ״ל דנייצינן ולייטינן ומחינן
 ט<ואריב עמם ואקללם ואכח מחם אנשים

 רש״י
 והופכו: אל הסיט שמן. יואב קאמר
 לתקועימ: רחיצה בכלל פיכה. בפ׳ במרא
 דמם׳ יומא: אמר רגא וכוי. איידי דאיירי
 במנודה קמפרש להלכתיה דדינא שנלוי
 הוא בא על ידיהן: דמזמגינן ליה. דליתי
 לבי דינא: דקבעיגן זימנא. דבעינן למימר
 ליה ביומא פלניא תימי לבי דינא: זימנא
 בהר זימנא. אס לא בא בזמן ראשון
ד:  קובעין לו זמן אחר ולא ינדוהו מי
 קראו שם וגו׳. נביא היה מחנבא על
 מצרים שיבא עליהם נבוכדנצר בחילו לאוחו
ן שהגיע אוחו הזמן ולא בא קראו מלך  זמן טו
 מצרים ושאון המונו הרחיק שהעביר המועל
 שנבוכרנצר עתיל לבא עליהם והקב׳׳ה קבע
 להם זמן אחר ואנן נמי קבעינן זימנא בתר
 זימנא: מהפקר אפקרוסא גשליחא. שהעיז
 פניו בשליח ב״ד וחירף ב״ל ובא השליח
 ואמר לב״ד לא הוי רטל דכחיב העיני וגו׳
 ואותן שלוחים אמרו למשה (א) דמשה
 דכמבי׳ לקרא מנא הוה ידע אי לא דאמרי
 ליה: שליחא דגי דינא. שליח דרבנן
 שהולך להזמין איש לדין וחוזר לב״ד ואמר
 אינו רוצה לבא: מהמנינן ליה כבי הרי.
: פחיחא. לקרוע א  דלא משקר ליה לבי טנ
ט שרו ליה שמתא לא שרו ליה  שממא ד
 עד ליהב זוזי דפחיחא לספרא: מנ״ל.
 דאיבעי למימר שליח ב״ד דמשמיח ליה
 לגברא: הכי סבר גברא רבה. דעת
 פלוני רבה לנדות את פלוני דצריך לנדוחו
 בשמן של חלמילי חכמים: אמר מלאך הי.
 ברק אמר לשמחו: מחרמען. בלשון ארור
 ל״א למחרמינן למשמחינן ליה על ג׳ זימני
 אי לא ציימ לינא: אגרו ארור. ואורו
: יושביה. מקום א לקרא הרי גי ש ד  ל
 היושב ל׳ אמומ: דפרטיגן. מפרשינן שאמרו
 כך וכך עשה פלוני ונמנלה: יחרם הוא
 וכל רכושו. להפקר ב״ל הפקר מהכא
 נפקא לן בכל לוכחא: ואריג עמם וגוי.

 שערי ומשביעינן דכתיב
 ואשביעם באלהים ומנלן

 ותלשינן
 ואמרטם

 שהבעלי דין חייבים להזדמן על פי
) היו לפני ה׳ ולא אמר היו לפנינו  שלוחם ואס יש כהס מומחה צריטן הס לחלוק לו כבוד ולהזמינם בשם המומחה דכתיב (במדבר טי
 עכ״ל: דקנעינן דמנא. שיאמר ליום פלוני תהיה מזומן לפנינו: זימנא בתר זימנא. שאס לא כא לזמן הראשון שלא ינדוהו מיד אלא
 קובעין לו זמן אחר: שאון העביר המועד. אל ישמח מלך מצרים בעבור שנבוכדנצר נתן לו זמן להלחם עמו ליום פלוני ולא כא שאע״פ
 שהעביר המועד עוד יכא וכן היה שהרי נפלו כידו כזמן שני נמצא שדרך מלכים הוא להאריך זמנם וכל שכן ישראל שדרכיהם דרכי
 נועם: דאתפקר. שהעיז פניו וחרף הבית דין ואתי שליח ואמר לב״ד: דכתיב העיני האנשים ההם. ואמשה קאמר אלא שטנה הכתוב
 וכתב ויחר למשה משמע דאמרו ליה: מנא לן דמשמתינן. שאומר יהא בנדר: דהכי םכר וכוי. שצריך השליח של ב״ד כשמשמתין
 לאחד בשליחות ב״ד שיאמר לו דעת סלוני הרב לנדותך על זה שאס לא יאמר לו משמו של הרכ הגדול אין להאשימו כשלא חש לדבריו
 לפי שסובר שאומר השליח מדעתו אבל כשמזכיר לו הב״ד ולא חש ראוי הנדר לחול עליו: אמר מלאך ה׳. ברק היה שליח מלאך ה׳
 ואמר לכל בפני מרוז הכדלו מעל מרוז ומכל סביביו כי כן צוה מלאך ה׳: דמחרמינן. אחר שנדוהו שני פעמים דלשון ארור כתוב בפסוק
 ג׳ פעמים אורו מרוז אורו ארור לפי שאין מחרימין אלא למי שנתקשה על ב״ד פעמים או שלש כדאמרינן לקמן מנדין לאלתר ושונין לאחר ל׳
 ומחרימין לאחר ששים שאומר יהא בחרם והוא חמור מן הנדר ומן השמתא דיש בו נידוי רש בו קללה ויש בו איסור הנאה מבני אדם
 חוץ מכדי חייו בלבד. סתס מושב האדם הוא ד׳ אמות: דפדטינן חטאיה. שצריך להודיע לרבים על איזה עון מנדין אותו: כוככא חוח.
 רושכיה כגון ועיש על בניה תנחם: נברא רכח. שר האלף ולא עזר את ברק: דמפקרינן. לאו חיוב הוא אלא יש כח ביד בית דין
 להפקיר ממון המסרב על מצותס ומהכא נפקא לן ככוליה תלמודא דהפקר בית דין הפקר: דנייצינן. תרגום ריב מצותא: דכתיב. כאותם

 ריב״ב
 להזמינן ללי! שהבעלי לין מתחייבין להזדמן ע״פ שלוחס ואס יש בהם מומחה צטט! הס לחלוק לו כבוד ולהזמינם בשם
 המומחה לכתיב היו לפני ה׳ ולא כתיב היו לפנינו: וימנא גשר זימנא. אס לא בזמן ראשון שקובעי! לו זמן אחר ולא
 ינדוהו מיד: קראו שם וגוי. קנע הקנ״ה זמן לננוכדנצר ליום סלוני בוא והחטב את מצריס ואע״פ שלא נא באותו זמן
 לא הקפיל עליו שהט נפלו טלו בזמן שני הכא נמי קבעינן זימנא נתר זימנא: דאיתפקיי. שהעיז פניו וחרף הניח דין
 ובא השליח והגד לג״ל: וכהיב העיני האנשים וגוי. משה מנא הוה ילע לכתיב בתטה ויתר למשה מאל אלא לאו לאמרי
 ליה: לפשיחא. לכתוב עליו שמתא: ומנא ל! דמשמסינן דגהיב אורו מרוז. וזהו גלוי וקללה ט בלשון שמתא יש נלוי
 יקללה כדאמט׳ מאי שמתא אמר רנ שם מיחה ושמואל אמר שמחא יהא ינדוי לחודיה אין נו קללה אלא שאומטן עליו
: ומנא ל! ומחרמינ!. כלומר יהא בחרס והוא חמור מאד מן הנדר ומן השמתא ט יש בו נדוי ויש בו קללה  יהא מטי
 ויש בו איסור הנאה מבני אדס חון מכדי חייו בלבד ואין ממטמין אלא מי שנתקשה על ב״ד פעם ושתיס כדאמרי׳
 מנלין לאלתר ישונין לאחר שלשים ומחטמין לאחר ששים להט סבר גברא סלניא מינעי ליה לשליח בית דין לשמותיה נשס

:  הבית דן

 שיטת
 אגל אפור געשייש מלאכה. ורוקא שלשה ימים הראשונים טבעי׳ למימר קמן: אבל אסור ברחיצה. כל גופו בצונן או
 אפי׳ פניי דיו ורגליו נתמין: מנודה מסו. גגעילת הסגלל: ולא אפשיט. יש מי שאומר אע״ג ללא איפשיט אסור בנעילת
 הסנדל כר״א כלאשכחן במעשה לר״א כשנרכוהו חנטו ונא ר״ע והודיעו שחלן מנעליי רשנ לו על גני קרקע אלמא
 מנודה אסור בנעילת הסנדל ואע״ג דאיכא למימר דר״א מלתא יתירא הוא דעבד הא ישב לו נמי ע״ג קרקע הא חניא
 נתיספמא ואימא נמי בירושלמי אבל ומנודה שטו מהלטן בדרך מוחטן ננעילח הסנדל לנשיבאו לעיר יחלוצו וכן בט״ב
 ובח״צ. ורנינו שלמה כחנ בפרק הזהנ שהמנורה חיינ נקטעה וכריס המם אף היא זלגו עיניו דמעומ וקרע בגדיו וחלן
 מנעליו: וינא אליה. לאחר שבעה: מכלל ומעיקרא אסור. והאי לכמיב לעיל מיטה באשר ראה שמח הילד ויקס דוד מעל
 האק וירחן יסף דחלף שמלוחיו קורס שנקבר טלו הוא שעשה כך שעטי! לא חלה עליו אנילוח: ומנא ל! ומשדרי(!
 שלישא מגי וינא ומזסגין לטנא וכסיג ויאמר משה אל קרח אסה וכל עוסך היו לפני ה׳ אסה והם ואהרן מחר. משה
 היה שליח ב״ל שהוא שלוחו של מקיס ולפניו זימן אוחס לרין רש לפרש ט משה היה ב״ל עם הקנ״ה ושלח לעוח
 קרח ע״י קרח שיהו מזומנין ללי! ולא הלך משה להזמינן אלמא אין צריטן הלייגין לזלזל בעצמן יללכת אצל הבעלי לין
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m (ריין) [נמוקי יוםף] אלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן - m !6 
 שהושיבו נשים נכריות: דבפתינן. קושרין ידיו ורגליו: ואסדינן. קושרין אותו על העמוד להלקותו: הדדפה. שרודפים אחדו בכמה
 דינין כמו כשני נדויין ואחר כך י)שמתא והרב רבי ישעיה פירש הרדפה שיורדין עמו לחייו לפסוק מזונותיו שמושיבין אומנים אחרים
 סמוך לו שיעשה אומנתו ויש נוסח דגרסינן מאי הרדפה אמר רב פפא נצבא דקני ופירש הגאון נצבא דקני שקושרין קנים זו בצד זו
 וקושרים אותו ביניהם כדי שלא יעמוד בדוח בבית האסורין: מנלץ לאלתר. פירוש תיכף דלא ציית דינא ועומד בנידויו ל׳ יום

 רש״•
 לאומן שהושיבו נשים נכריות: דכפסינן.
 ידיו ורגליו: ואסרינן. קושרין על העמוד
 להלקומו: הרדפה. מפרש לקמן שרודפי!
: הן למוה הן לשרושי ן פי  אחריו בכמה רדו
 הן לענוש נכסין ולאסורין. החס כתב
:  בספר עזרא: לשיושי. לשרש ולרדפו
 ארור בו נהי בו קללה. כל לשונוח הללו
 משמשין וא״צ לפרש אס אמר החכס
ד ואם אמרו אדם לשבועה ד  ארור בלשון נ
 וקבלו עליו שבועה היא והמקלל אמ חבירו
 בלשון זה ארור הוא קללה וחייב המקלל:
 לאלסר. מיד כיון דלא צייח דינא: מגדין
 בשני ושוני! בה׳ ומחרימין בשני. [ורי׳׳ף
ן  פי׳ לעני! התראה!: לממונא. דגזל ממו
 מחבירו ולא רצה לשלם ע״פ ב״ל:
 אפקירוהא. חוצפא שהעיז פניו לחרף
 מ׳׳ח: קא געו רמן (כ) למיעל. לביחו
 שצריכין לו. לישנא אחרינא מיפטרי רבנן
 מעלי אם לא אפטר ויתירנו עכשיו לא אוכל
 לסטור לעולם דרובס מהחכמים שהסטמו
 בנדוי רוצים לילך לדרכם ואס ילכו שוב לא
 יהיה נימר: עוט אסור ומוט שרי. בשופר
 נדוהו בשופר המירוהו וא״צ ל׳ יום: נהי
ן ישראל: י  שלנו. של בני בבל בנזיפה של א

 דכפתינן ואםריק ועבדינן הרדפה דכתיב
 א<הן למות הן רשרושי הן לענוש נכסין הן

 לאםורין מאי לשרושי א״ר יהודה הרדפה:
 גרםינן בפרק שבועת העדות3׳ תנא ארור בו
 נדוי בו קללה בו שבועה בו נדוי דכתיב
 ״אורו מרוז ואמר עולא בארבע מאות שיפורי
 שמתיה ברק למרוז איכא דאמרי גברא רבה
 הוה ואיכא דאמרי >א< כוכב דכתיב ״הכוכבי׳
 ממםלותם נלהמו עם סיםרא בו קללה דכתיב
 ייואלה יעמדו על הקללה בהר עיבל ארור
 האיש בו שבועה דכתיב ה<וישבע יהושע
 בעת ההיא לאמר ארור האיש לפני ה׳ ואומר
 ייויהונתן לא שמע בהשביע אביו את העם
 אמר רב יהודה ״אמר שמואל בר שילת
 משמיה דרב מנדי? לאלתר ושונין א לאחר
 שלשים ומחרימין לאחר ששים רב הונא בר
 חיננא אמר רב חםדא >3< ב׳ וח׳ וב׳ כלומר
 אין מנדין אותו לאלתר אלא עד דמתרינן
 ביה שני וחמישי ושני וח״מ לממונא אבל

 לאפקירותא מנדין לאלתר בלא התראה החוא טבחא דאתפקר ברב טובי׳
״ אביי >י< ורבא ושמתוהו לםוף אזל ופייסיה אמר אביי  בר מתנה אמנו י
 חיכי לעביד לשרי ליח לא חיילא שמתא עליה תלתין יומין לא לשרי ליה
 קא בעו רבנן לאפטורי א״ל לרב אידי בר אבין מידי שמיע לך בחא א״ל
 חכי אמר רב תחליפא בר אבימי אמר שמואל טוט אסור טוט שרי א״ל
 חני מילי לממונא אבל לאפקרותא עד דחיילא שמתא עלית תלתין יומין
 אלמא קסבר אביי חני בי תלתא דשמתו לא אתו בי תלתא אחריני ושרו אמר
 אמימר הלכתא חני בי תלתא דמשמתו אתו ב תלתא אחריני ושרו אמר ליה
 רב אשי לאמימר והתניא אחד מן התלמידים שנדה ומת חלקו אינו מופר מאי
 לאו אינו מופר כלל לא עד דאתו בי תלתא אחריני ושרו. האי דסבר אביי
 דלא שרינן שמתא דאפקרותא ואע״ג דמפיים ליה לבעל דינא אלא עד דחיילא
 שמתא עלית תלתין יומין ליתא אלא כי מפייס ליה לבעל דיניה ומפייס שרי
 ליה לאלתר ממעשה דר״ש בן לקיש וממעשיה דרב הונא דשמתיה לההיא
 איתתא דשמעה דאפקה הזכרת השם מפומה כדבעינן למימר קמן הלכך
 האי דאמר רב תתליפא בר ״יאבדימי אמר שמואל טוט אסר וטוט שרי ל״ש
 בממונא ול״ש באפקרותא כי מפייס ליה בעל דיניה שרינן ליה נ לאלתר: ת״ר
 מנודה לרב מנודת לתלמיד מנודה לתלמיד אינו ד מנודה לרב מנודה בעירו
 מנודה בעיר אתרת מנודה בעיר אחרת אינו מנודה לעירו מנודה לנשיא מנודה
 לכל ישראל מנודה לכל ישראל אינו מנודה לנשיא רשב״ג אומר אחד מן
 התלמידים שנידה ומת הלקו אינו מופר ואוקים לעיל דאתו בי תלתא אחריני
 ושרו ליח: ת״ר אאין נדוי פחות משלשים יום ואין נזיפה פחות משבעה ואע״פ
 שאין ראיה לדבר זכר לדבר שנאמר ט<ואביה (א) ירוק ירק בפניח הלא תכלם
 שבעת ימים א״ר הונא ונדוי שלנו בנזיפה שלהם ונזיפה שלנו כמה הוי חד

 ושונים פעם אחרת לנדותו אס לא
 חזר בו ומחדמיס לסוף סי: מתרינן
 ופו׳. לא מנדין לאלתר אלא מתדן בו
 בתחילה ב׳ וה׳ ובי: לממונא. שגוזל
 ממון חבירו ולא רצה לשלם ע״פ ב״ד:
 לאפקירותא. שהעיז פניו לחרף ת״ח:
 ושמתוהו. לאלתר בלא התראה:
 פייסיה. הטבח לרב טוביה:
 לאיפטורי. ללכת לדרכם ואס ילכו
 שוב לא נוכל להתירו: טוט. כלומר
 אס בשופר נדוהו בשופר יתירוהו וא״צ
 להמחין ל׳ יוס טון שחזר בתשובה
 ולא חיישינן שיאמרו הרואים שאין
 נרחקיס מן המנודה שראו שנדוהו
 שגם כן יודע שהתירוהו: לא אתו בי
 תלתא אחריני ושרו. מדקאמר קא כעו
 רבנן לאפטורי כלומר ומי יתיר לו
 והכי הלכתא וכן פסקו הגאונים ז״ל
 ודוקא דשוו כחכמה וכיראה לג׳
 המנדין וכתבו המפרשים וכן פסק
 הדא׳׳ף ז״ל דאף לאפקרותא אם
 פייסיה מתידן לו לאלתר ממעשה דר׳
 שמעון בן לקיש וממעשה דההיא אתתא
 דאפקת שם שמים לבטלה כדלקמן
 עוד כתבו ז״ל דאי לא סייסיה עומד
 בנידויו שלשים יום ואח״כ פטור שככר
 קבל את דינו ולממונא נמי דוקא למאן
 דלא אתי לדינא הוא דלא שרינן ליה
 לא נדר ולא חרס עד דאתי לדינא
 אבל מאן דלא ציית דינא אין מחרימין
 אותו ואין שונין אלא לבתר דיהבו ליה
 זמנא ב׳ וה׳ ו3׳ והדר כתבינן פתיחה
 עליה והיא שמתא דהיינו נדוי וקללה
 ולכתר תשעין יומין נחתינן ליה לנכסי׳
 וקרעינן לפחיחיה. ועלה דהא דפסקינן
 דשלשה אחדס יכולים להתיר כתב
 הראב״ד ז״ל שכל אותן כני אדם
 שנמלכו בהם בשעת השמתא והסכימו
 עמהס גם הס נחשכיס מן המשמתיס
 וכשהתירוהו צריך שיהיו בשעת ההיתר
 או הס או בני אדם חשוכים כנגדם
 וכתב עוד ז״ל שכל דיני המנודה אינו
 אלא במנודה סתס אבל אם כשנדוהו
 פירשו שלא יחריב לנהוג כך או קבעו
 זמן הכל כפירושם ועוד כתב ז״ל לא
 אמרו שינהוג אותן דברים אלא במנודה
 לב״ד או מנודה מחמת עבירה אבל
 תלמיד שנדה לכבודו או מנודה לעיר
 אחרת טון שאינו מנודה לכל אינו

 אסור בדיני המנודה אלא שבני אדם מתרחקים ממנו כדי לביישו אבל אבלות אין עליו דאין אבלות לחצאין ומנודה סתם נמי דאמרינן דאין
 אוכלין ושותין עמו ואין יושבין בד׳ אמותיו לא אמרו באשתו ובניו אלא מותרין נינהו תדע מדאיבעיא לן מנודה מהו בתשמיש המטה אלמא
 לאשתו מותרת לישכ תוך ל״א: ת״ל מנודה לרב וכוי. פי׳ מי שהחציף פניו מגד הרכ וחירפו וגידפו: מנודה לתלמיד. מנודה הוא לכל
 תלמידיו: מנודה לתלמיד. שהחציף פניו כנגדו וחרפו וגדפו ונדהו התלמיד אינו מנודה לרב וזה בתלמיד שנילה לכבולו לאלו תלמיל שנילה לאחל
 מפני שעבר עבירה מנודה הוא לרב ולנשיא כדכתיב (משלי כא) אין חכמה ואין עצה ואין תבונה לנגד ה׳ ודייק בגמרא דשמעינן מהא דתלמיד
 שנידה לכבודו נדרו נדר ומדקאמר אינו מנודה לרב ש״מ הא לכ״ע מנודה וכתב הראב״ד ז״ל ונ״ל דוקא שנדהו שלא בפני רבו אבל נדהו
 בפני רבו אפקירותא הוא והוא עצמו צריך נדר ואי פליג ליה רביה יקרא שפיר דמי: אינו מנודה לעירו. דאין כח בבני עיר אחרת לנדותו
 לעירו ודוקא לעירו הא לעיירות אחרות מנודה ודוקא בהנהו דשוו לדידיה אבל דעדיפן מיניה לא: חלקו אינו מופר. ודייק תלמודא שמע
 מינה כל אחד ואחד מפר חלקו כלומר כפני עצמו ולא צדך לכנופינהו ואע״ג דשמתוה כי הדדי לא צדט דליכנפו כי הדדי למשרייה או אס הלך
 למדינת הים מפר ואע״ג דליתיה בהדי הנך ממאי דקתני חלקו אלמא מיפלגא מילתא לחלקים ועוד מפרש תלמודא דהא דקאמר ומת
 חלקו אינו מופר לאו אינו מופר כלל קאמר אלא אינו מוסר עד דאתו תלתא אחריני ושרו ומיהו צריך שיהו אותם שלשה המתידס חשובים
ן נדר פחות משלושים יום. דכתיכ עד חדש ימים עד אשר יצא וכר: נזיפח. כעס חכם בלא נדר והוא י  וחכמים כמו השלשה שנדוהו: א
 ענין הכלמה כדכתיב הלא תכלם כאדם שהוא מוכלס ועומד ככיתו כמי שהוא מרוחק ממי שהוא גדול ממנו אכל לשאר דכדס לא מצינו שום
דף ז:) השומע הזכרה מפי חכירו חייכ לנדותו ומסר  איסור: שלנו. של בני בבל: שלחם. של בני א״י ואי קשיא לך מהא דפ״ק דנדריס (
 לו מיל לאין בין נדר להפרה כלום יש לומר דהתם אין הנדר חמור כל כך אבל הכא לאפקירותא צריך ז׳ ימיס ומסקינן הכא בגמ׳ דנזיפה

 עין משפט נר מצוה
 אי קפה

 א מיי׳ פ״ז מהל׳ ת״מ טור י״ד סי׳ שלד:

 מכורת הש״ס
) דנריס נד ) דף לו. ג) שופטים ה ו  א) עזרא ו נ
 ה) יהושע ו ו) ש״א יד ז) בגמ׳ וגרא״ש איתא כריה
 דרב שמואל י!) ל״ל אבימי ט) כמדבר י3 י) צ״ל חרס:

 קובץ הנהות
 ב״ח (א) כוכבא הוה כצ״ל: (ג) נ״ב מתרין ביה:

 (ג) נ״ב עליה: (ו) נ״נ ס״א ורבנן:

 חו״י (א) נ״ב עי׳ תרגום יונתן: (כ) נ״נ ה״ג
 בגמ׳ ולא פי׳ שם רש״י כנוס רק על אלמא
 קסבר אביי ח״ל מדמהדר איהו למישרי וצ״ע מאד:

 שלטי הנבורים
 א ואס רצו נ״ד למעט הנדר פחות מל׳ יום או להוסיף
ס למעט או להוסיף סוף דבר כסי מה  עליו הרשוח מ
 שקוצניס זמן הנזוי כך הוא וכשיגיע הזמן ממיט! לו
 אס ירצו אף אס לא יחזור בו ומ״מ טונ שלא ימירו לו
 אס לא יחזור בו שלא חחמעט יראחס ואס ירצו ב״ד
 להחמיר עליו עוד ולהחטמו שהוא חמור יומר
 כדסטשימ הרשוח בדם ואפי׳ המוחרם האוכל והשומה
 עמו אינו מוחרם ואס ירצו נ״ד להממיר עליו יומר
 בשביל שראי קישי האיסור והענירה מחטמין גס האוכל
 ושוחה עמו והיושב נד׳ אמוחיו אבל אין מחטמין מד
 אלא למי שנחקשה סעס ושחיס כדפרישיח לעיל שבפעס
 הראשון מנדי! אוחו ושונין לו הנדוי לאחר שלשים יום

 יממחינין לו עד שלשיס ייס ימחטמין אותי:
ן ריא״ז ונראה בעיני שאס ראו ב״ד  לשו
 להחטמו לאלתר כדי לעשות סייג לחורה עושין

 כפי ראוח עיניה!:
 ב אבל הראב״ד בחב שאין ג׳ אחרים מתיטס לו אא״כ
 יהיו גדולים כמותן שכחנ נדוהו ג׳ אין הב׳ יכולין
 להתירו אא״כ ית! להס השלישי רשות אכל שלשתן
 מתיטן לו אפי׳ זה שלא בפגי זה אע״פ שהיו ביחד
 נשעח הגדוי ואפי׳ ג׳ אחטס יכולים להתירו ובלבד
 שיהיו חשובים וגדולים כראשונים ואס היו רביס בשעה

 שגדוהו צריטן שיתירו כולן ואותן אחטס כמותן:
ן ריא״ז ג׳ שנדו יהלכו להס יכולין לבוא ג׳  לשו
 חלמידיס אחרים להתיר לו אס שב מרשעו או מסרבנותו
 שנדיהו עליו אס ישוב יכולין להחיר לו אבל צטך לנהוג
 נדד נעצמו עד ז׳ ימיס אע״פ שהתירו לו נחוך ז׳

 כמבואר בקונט׳ הראיית:
 ג כיצד התרת הנדוי שאומטס לו שרוי לך מחול לך
 ואס הוא שלא בפניו אומרים שרר לו: כתב מיי׳ מתיטן
 נדר בג׳ הטיטוח או ביחד מומחה וחלמיד מתיר

 החרס והנדר אפי׳ נמקוס הרב:
 ד מנודה לתלמיד שנדה לכנודו אינו מנודה לרנ אבל
 נדרו נדר לשאר כל ארס וכתב הראב״ד דוקא שלא
 בפני הרב אבל בפני הרב אפקירותא הוא והוא עצמו
 צטך נדר ואי פליג ליה רגיה יקרא ש״ד והרא״ש הביא
 דנטו בפסקיו ולא השיב עליהם אבל כתב בתשובה וז״ל
 תלמד יכול לנדות לכבודו במקום גדול ואין זה כפוגס
 כנד הגדול ממנו שגס הרב לא ניחא ליה שמביישין
 חלמדיו ט כנודס הוא כבדו ואינו מקפד אס
 החלמד לוקח נקמתו ממנו ע״כ רש במשמעוח זה
 אפי׳ לפני הרג ממש ואס נדה התלמד על דבר איסור
 הוא מגודה גם לרב וכל מי שנדוהו על דבר איסור אין
 לזלזל בנדרו ואין להתיר לו עד שיחזור בתשובה מהדבר

 שנדוהו בשבילו:
ן ריא״ז בט׳א כשנדוהו לכבוד עצמו אבל אס  לשו
 נדוהו לכבוד שמיס אפי׳ תלמד קטן שנדה נוהגין בו
 כל ישראל נדד ואפי׳ במקום רבי יכול התלמד לנדות
 כמו שמבואר נפ״ק דנדריס ואס בא להפרישו מן
 האיסור שטה עסוק נו באותו שעה אפי׳ גפני רבו

 יכול לנדותו כמו שמבואר בעירוני! בפרק הדר:

 ריב״ב
 הדד• לא צטט ט הווי למשטיה מוקתני חלקו אינו מופר אלמא מיפליגא מלחא לחולקי: עו ואתו סלסא אחרי(, ושרו ליה.
 ובעי׳ תלתא דחשיבי כוותייהו מדאמרי׳ בההוא מרבנן כי שמתיה רב יהודה גברא רבה כרב יהודה ליכא הכא דלישרי לך
 וממעשה דטש לקיש דשמחיה ההוא גברא ומשוס ולא ידע חשינותיה אמרי ציה זיל לגני נשיאה: וממעשה וריש לקיש ואמרי
רנ הינא ושממה לההיא אימתא ישרא לה לאלמר  ליס ויל לגבי נשיאה. ולשט לך ולא הצריכוהי להממין ל׳ יום וממעשה ו
 אלמא אפי׳ באפקירוחא מכי הדר ביה לאלמר שרינן ליה: מנודה לעיר אסרס אינו מנווה לעירו. לעירו הוא ואינו מנווה
 הא לשאר עיירות מנווה: מנווה לסלמיו אינו מנודה לרב. לקמן מוקמינן לה כגון שנדוהו לכבוד עצמו: אין נווי פחוס מל׳
 יום. כנר פירשנוה. ירושלמי אין נוד פחות מל׳ יום וכתיב עו חוש ימיס עד אשר יצא מאפכם: אי! נזיפה פחיסה משבעה.
 וכתיב ואביה ירוק ירק בפניה הלא תכלס שנעת ימיס והנזיסה אינה צריכה לא היתר ולא פייס שהנזיפה שהם נוהגי! בעצמם
 ומדעתם היא עיקר הפיוס והנזיסה היא עני! הכלמה דכתינ הלא תכלס שנעת ימים כאוס שהוא מונלס ועומו בביתי ימחחנא

 מגני אום וממעט בדבורו ובעסקיו ונשחקו כמי שהוא מרוחק מגדול ממנו אבל בשאר דנריס לא מציני לו שוס איסור:

 שיטת
 הרופס. איכא נוסחי וגרסי מאי הרופה אמר רב פסא נצבא וקני שקושט! קנים זו נצו זו וחובשין אוחו ניניהם כט שלא
 יעמד בטנא: לאפקירוסא. שהעיז פניו לחרף תלמדי חכמיס: מגרין לאלסר בלא הסראה. ובאפקיטחא לא שוני! ילא משלשי!
 שאם סייס את הנעל דינו לאלתר שרינן ליה כדבעי׳ למימר קמן דאפי׳ נאסקירותא מפייס ליה לבעל דיניה שרינ! ליה לאלחר
 ואי לא מפייס ליה לבעל טניה נאפקירוחא מפייס חיילא עליה שמתא תלמי! יומין שרינן ליה והיינו דאמרי׳ לקמן אין נדר
 פתוס מל׳ יוס דאפקירותא מט חיילא עליה שמתא תלחץ יומי! אע״ג דלא פייסיה לנעל טניה שרינן ליה שכבר קבל את
 דינו כמי שהוא חייב מלקות שטון שלחה בין חזר בו בין לא חזר נו שוב אין מלקי! אותו: ס״ג לא לישרו ליס קא נעו רבק
 למיזלי. כלומר אס לא נתירנו עכשיו לא נוכל עוד להתיר אוחו שהחכמים שהסטמו עמי רוצים ללכת לדרכס ואס ילכו שוב
 לא יהיה ניתר דקסנר אביי הני חלתא דמשמתי לא אחו חלחי אחטני ושרו ליה אע״ג דחשיבי ט הני: טוט אסר טוט שרי.
 בשופר גדוהו בשופר יתירוהו וא״צ להמחין שלשיס יוס: הלקו אינו מופר. נגמ׳ אמט׳ שמע מינה כל אחד וא׳ מסר חלקו
 שאס נדוהו ג׳ צטך ג׳ להמירו ואץ שנים מה! ממיטן אומו וט שרו ליה הנהו מלמא לא צטך לכנוסינהו דאע״ג רשמתי ט
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 עין משפט נר מצרה
, קפט  א׳ קפו-א

ר סי׳ שלד ״  א מיי׳ פ׳׳ב מהל׳ סנהדרין טי
 וטומ״מ סי׳ ד: כ מיי׳ פ״ו מהלכומ מ״מ סמג
 עשין מיג נווי״ל סי׳ רמ שלד: נ מיי׳ שם טיי״ד
 סי׳ שנד: ר מיי׳ פ״ז שם ופי״נ מהל׳ שטעוס

״ל סי׳ שלד:  טי

 מםורת הש״ם
 א) משלי נא ג) יקרא יט ג) מלאט 3 ר) דף יא:

 ס) 3ראשימ מג:

 קובץ הנהות
ח (א) נ״3 ס״א מלמד: (ב) צ״ל נותין: ״  ב

 (ג) נ״3 מ״ט:
י [א] נ״ה נד״י ז3גמ׳ ונד״מ הגי׳ דאתא: ״ א  מ

 (ריין) [נמוקי יוסף] אלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן (טז:-יז.)ט
 לנשיא לבני א״י נמי [ל׳ יום]: ת״ד! שנידה לכבודו וכר. פירוש נלויו נלוי וחייב כל אלם להתפרל ממנו: למילי דשמיא. אפי׳ לרב נמי הוה
 מנולה: במלתא דפפיקא ליה. פרש״י ז״ל בלבר שברור לו הלין ומוציא מבעל חובו בעל כרחו וא״ת מאי איריא צורבא מרבנן אפילו כ״ע להא
 קי״ל לעביל אינש לינא לנפשיה אפילו במקום לליכא פסידא ר״ל לרבותא קאמר לאפי׳ צורבא מרבנן שצריך שיהיה נוח במשאו ובממנו עביל
 לינא לנפשיה במילתא רפסיקא ליה כגון הקורא לחבירו עבל או ממזר לאמרינן בהליא יהא בנלוי ר״מ לאי קים ליה שחברו חייב לו ואינו
 רוצה לפרעו רשאי לנלותו על
 שיפרענו: לפני עור. לשמא לא
 יכול לעמול בפני יצר הרע רגביה ילו
 על אביו דתחייכ מיתה: שלש שנים.
 לפי שלא נתחרט על העבירה על
 אותו זמן לאע״פ שנתנו חכמים זמן
 לנלוי ולנזיפה ולשמתא אין בו זמן על
 שיתולה על חטאתו: ההוא צורבא
 מרבנן דהוה פאני שומעניה. שהיו
 אומרים עליו שלא היה מתנהג
 כשורה: צריכים ליה רבנן. ללמוד
 הימנו מכאן נראה מבואר לשמתא
 חמורה מנלוי לאילו מנולה שונה
 ושונין לו וא״ת ינלוהו י״ל רעל עכירה
 לאו בר נלוי הוא שיש לו זמן ל׳ יום
 אלא בר שמתא שהוא ער יום מותו
 שאז וראי שב מחטאו: קא םיתחיל.
 תלול השם הוא לישא עליו פנים בלבר
 זה יש לנו לחוש לכבול שמיס שלא
 ילמלו אחרים ממנו: עייל איהו נמי
 בהדייהו. בריחוק ארבע אמות: שלש
 שנים. שלא התירו נלויה על ג׳ שנים:
 טרקיה אאמתיה. מלה כנגל מלה
 לפי שהלך אחר יצרו: למערתא
 דחםידי ולא קבלוהו. לאשכחו עכנא
 לכריכא אפומא רמערתא ולא פתחה
 פיה: דדייני. ראשי ב״ל וחסילי מעלו
 מנייהו: דעבד כרבי אלעאי. מש״ה
 קכליה מערתא ללייני שעשה כרבי
 אלעאי וקכל חטאו כר׳ אלעאי שעינה
 את עצמו בלבישת שחורין ובגלותו כלי
 שלא יחלל שם שמיס בפרהסיא אם
 יעבור במקום שמטרים אותו שיש
 עונש עבירה ועונש חלול השם ובמקום
 שאין מטרין אותו אין שם אלא עונש
 העבירה וכיון לטרקיה זיבורא ושכיב
 קבל את דינו: ויעשה מה שלנו חפץ.
 אינו מתיר לו לעבור אלא ה״ק אס
 אינו יכול לכוף את יצרו עס עיגד
 לכוש וגלות טוכ הוא שלא יחלל השם
 שאם יהיה במקום שמכירים אותו
 יהיה גס חילול השם אבל הריא״ף ז״ל
 כתב וליתא ללר׳ אלעאי אלא אע״פ
 שיצרו של אלם מתגבר עליו מיבעי
 ליה ליתוכיה לקי״ל הכל בילי שמיס חוץ
 מיראת שמים: הוה מנטר פרדםא
 כו׳ נדוי לא נתחייבתי לך. וא״ת
 לטון לקא עבר אלאו ללא תגזול
 אמאי לא נתחייב נלר על איסור
 לרבנן משמתינן על איסור לאורייתא
 לא כ״ש ויש שמתרצים לולאי אס
 כשהיה רוצה ללקט נלהו הרשות בילו
 אבל הכא מיירי שאחר שלקט נלהו
 ואז לא היה עליו אלא תשלומין וברצון
 טוב היה משלס. ובשם רבי מאיר
 הלוי ז״ל תירצו ללית ליה ליתיל לשמותי
 אממונא רנפשיה אלא אאפקרומא
 וב״ר הס המשמתין אממון אחרים
 ובשם הראב״ל ז״ל תירצו ריש לקיש

 שלטי הנבורים
 א ירושלמי וקן שנדה לצורך עצמו אפי׳ כהלכה אינו
 גלוי וכמנ אני״ה לא ידענא מאי פירושא דהא מנדין
 לכבוד הרנ ושמא הכי פירושא שנדה כהלכה ומיהו לא
 נתכוין אלא לריומ עצמו שישמכר כהמרמ הנדוי הלכך

 אינו נדר:
 ב פרש״י אפי׳ לדון ולהוציא ממנו ממון ולנדותו אס

 לא יתן לו והראנ״ד נמכ ודאי נענין ממון אינו יכול
 לדו! לעצמו אנל מי שמפקיר עצמו כנגדו אס הטן
 פסוק כההוא דהקורא למטרו ענד שהוא מטי יכול
 לנדותו והוא מנודה לכל ישראל ואם אי! הדנר פסוק
 אינו מנודה אלא לו לבדו כתב מיי׳ המבזה את החכם
 אפי׳ נדברים אס יש עדיס בדבר ב״ד מנט! אומו
 ברגים וקונסין אותו ליטרא זהב בכל מקום ומפגין לו
 לחכם והמבזה לחכס ברבים אפי׳ לאחר מיתה ב״ד
 מנטן אותו והס מתירי! לו כשיחזור בתשובה אבל אס
 החכם חי אין מתיטן לו עד שירצה החכם שנדוהו
 בשבילו וכן החכם בעצמו מגדה לכבודו לעם הארץ
 שהפקיר כנגדו ואין צטן לא עדים ולא המראה ואין
 מחיטן לו עד שירצה החכם ואס ממ החכם באין ג׳
 ומסיטן לו ואס רצה החכם למחול ולא נדהו הרשימ
 נדו אע״פ שיש רשות לחכם לנדות לכבודו אינו שבת
 לת״ח שינהג עצמו בדבר זה אלא יעלים עיניו מדברי
 ע׳׳ה ולא ישית לבו להם וכן היה דרך החכמים
 הראשונים שומעין חרפתם ולא משיבין ולא עוד אלא
 שמוחלים למחרף יסולחיס וחכמים גדולים היו משבחים
 במעשיהם הנאים ואומטס שמעולם לא נדו אדם ולא
 החטמו לכבודם גד׳׳א שבזוהו וחרפוהו בסחר אבל
 מ״מ שחרפוהו או בזוהו בפרהסיא אסור לו למחול לו
 על כבדו ואס ממל נענש מפני שזה בזיון התורה אלא
 נוקם ונוטר הדבר כנמש עד שיבקש ממנו מחילה

 ויסלח לו:
 ג והוא א׳ מכ״ד דבריס שכחנ מיי׳ שעליהן מגדין אח

 האדם בין איש נין אשה עיין פייה מהל׳ מ״מ:
ט סוסטס מ ן דיא׳׳ז אפי׳ העובר על איסור מ  לשו
 חייב נדד וכ״ש על איסור מדיח ומעשה באדם שטה
 מכה בנו הגדול ונדתהו שפחמו של רטנו הקלוש מפני
 שהוא עובר על ולפני עור לא תתן מכשול שהוא גורס
 שמחציף פגיו כגגדו וכן המרבה לחלוק על הרביס מנדי!
 אומו מפני שמרבה מחלוקת בישראל ונעשה תורה כשתי
 מורוח וכן המספר אחר מטמן של תלמדי תכמיס
 שמספטס נגנוחן אחר מטמן מנטן אומו מפני שמרבה
 מחלוקת בישראל ונעשה מורה כשמי מורומ וכן המגיס
 דעתו כלפי מעלה וכו׳ וכן מי שמשהה עליו השממא
 ששמחו אוחו חכמים ואינו נא ומוגע השמתא שלו
 שיחפייס עמהס דמירי לו מטן אומו מכמ מרלוח כמו
 שמבואר ביבמות נפרק רנן גמליאל בקונטרס הראיומ:
 ד פי׳ הטור ואי סנו שומעניה כגון שמתעסק בספרי
 מינים ושותה במיני זמר או שחבריו מתביישים ממנו
ו על שאומטס שרי ליה מטה  ישס שמיס מתחלל על ד

 לפלוני משמתיגן ליה:
 ה אח גלול נשניס שביזה וחרף לאחיו הקטן ממנו
 בשנים והוא ת״ח ונלה ת׳׳ח הקט! בשגיס לגלול בשגיס

 כתב הרא״ש בתשובה שנלויו נלד:
 ו כתב הראב״ל נלוהו ואינו יולע מי נלהו אי! אחטס
 יבולי! להתירו אלא הנשיא ואס יולע מי נלהו המגלה
 יכול להתירו אפי׳ הוא ע״ה או אחר כמוהו אבל מאל
 צטך ללקלק בעצמו מי שרוצה להתיר מה שאסר מטרו
 שיטה שוה לו שאס הוא שקול בחכמה שמא אינו לומה

 לו ביראת שמיס ונגלוצה ובשנים:
ן ריא״ז המנולה מפי אלס גלול אע״פ ששב  לשו
 מרשעו וראוי להתיר לו אין מתיטן לו על שימצא אלם

 גדול טוצא נו:
 ז ומיהו פי׳ ר״ת ליקא כשהמנורה מסופק בשעת
 התנאים אס יוכל לקיימו אבל אם ברור לי שיכול לקיימו
 א״צ התרה והרא״ש נתב אפי׳ קבע זמן שאומר יהא
 בנלד אס לא יעשה לבר פלוני לזמן פלוני יכול להתירו

 מד אע״ס שלא הגיע הזמן ולא חל הנלוי עטין:
 עד שירצה מי שחטא לו ועני! זה נפרק אלו הן המלין:

 ריב״ב
 הספיקות דוקא ספיקות בלבד דאולינן בספיקא בתר טנא ורובא טשראל לא שקלי להדי נשיא אגל כשהמנדה דוע והוא
 חשוב כל אלם מתירא מלשקול עצמו כנגדו שאם ישוה לו נמכמה שמא אינו שוה לו ביראת תטא לא בגדולה ולא במנין
 שנים ועל כל אלה צריך ללקלק האתר להתיר מה שאסר חטרו לפיכך נתיראו אותן הנשיאים שבאותו הרור להתיר נלויו
 של רב יהדה ושל השפחה. ירושלמי הלא אמרה העושה לבר שלא כשורה צטן נלד: 5ויט ליה יגק. ואע״ג לאמט׳ לעיל
 מנולה שונה לאחטס אין תלמד תכס הולך ויושב לפניו: אי מיבעי למישרי ליה. אס יכולין אנו להתיר נררו של ר׳ יהדה:
 טרקיה אאמשיה. נשכו למנדה באמתו: דעגד כרי אלפאי. לאמר אס רואה אלם שיצרו מתגבר עליו לפיכך קבלוהו גמערמא
 לדייני דעגד כר׳ אלעאי דאמר אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכיטן אותו ילבש שתולים: נווי מי

 נתתייבשי לך. טה לך לתבעני נלין: אפי׳ מ«5מו. שנלה את עצמו:

 רש״י
 והכסיג אין חכמה כוי. ולהד מנודה לרב:
ן ידי! ומוציא  דפפיקא ליה. לברור הט
 מבעל חובו בע״כ: גריה רבה. בנו הגדול:
 לא ההן מכשול. שגורס לבנו לפמסט
: ן : סאני שומעגיה. מעשיו מכוערי  כנגדו
: ו  צריכין ליה רבנן. ללמוד חורה מפי
 מיהחיל. מתחלל שס שמיס שילמדו אחרים
 שיודעים שעבר ולא נתבייש: אי מגעי
 ליה למישרא. אס יכולין להתיר נדדו של
 רב יהודה שרי ליה: לא נהגו וכוי. שלא
 התירו נדויה עד ג׳ שנים: מאי רקמן.
 היכי אימרמי דעל האי סבא ר׳ שמואל בר
 נחמני האידנא בבי מדרשא: טרקיה
 אאמהיה. נשכו למנודה באמתו: לא
 קבליה מערתא. לא פתחה פיה: דייני.
 ראשי ב״ד וחסידי מעלו מינייהו: מ״ט. לא
 קבלוה במערתיה דחסידי אנוס ביצרו הוה
 ועבר על דרבי אלעאי והוה אפשר ליה
 לתקוני כר׳ אלעאי. ל״א דעבד כר׳ אלעאי
 ההוא דסני שומעניה הלך למקום שאין
 מכירין אותו ועשה שס חפצי לבו בצינעא
 ומשוס ללא חלל בפרהסיא להט קבלוהו
: למקום שאין מכירין י נ  מערתא לטי
ף אח יצרו מ ו כבור ר  אוהו. ולא ינהגו ג
 דלבש שחורים שמשפיל עצמו ולא יתגבר
 יצרו ויעשה מה שלבו חפן לולאי לא יזקק
 יצרו לעבירה וכן בתשובות לרב האי. ל״א
 יעשה מה שלבו חפץ מוטב שיחלל בצנעא
 ואל יחלל בפרהסיא: רמא ביה קלא. גער
 ביה: >הי מי נהחייבהי. שהיה לך להורימי
 לדין: אסא. ר״ל לבי מלרשא: וחטאהי
 לך. לשון נלד הוא שיהא מנורה לאביו:

 יומא כי ההיא איתתא דהוה יתבה בשבילא
 קא פשטא כרעא חליף צורבא מרבנן ולא
 איכנעה מקמיה אמר כמה חציפא חא איתתא
 אתאי לקמיה דר״נ א״ל מי שמעת שמתא
 מפומיה אמרה ליה לא אמר לה זילי נהיני
 נזיפותא בנפשיך חד יומא: אמר רב הונא
 >א< ת״ח א שנידח לכבודו נדויו נדוי דתניא
 מנודה לרב מנודה לתלמיד מנודה לתלמיד
 אינו מנודה לרב לרב הוא דאינו מנודה הא
 מנודה לב״ע למאי אילימא למילי דשמיא
אין הכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד (  והכתיב א
צורבא מרבנן  ה׳ אלא לכבוד עצמו: א״ר יוסף א
 ב עביד דינא לנפשיה במלתא דפםיקא ליה:
 אמתיה דבי רבי הזיתיה לההוא גברא דמחי
 0לבנו גדול אמרה ליהוי ההוא גברא בשמתא

 דקא עבר אולפני עור לא תתן מכשול דתניא
 3•ולפני עור לא תתן ג מכשול במכה בנו

 הגדול הכתוב מדבר ולא נחגו חכמים קלות
 ראש בנדויה שלש שנים: ההוא צורבא
 מרבנן דהוה םאני ד נשומעניה א״ר יהודה
 היכי לעביד לשמתיה צריכין ליה רבנן לא
 לשמתיח קא מיתחיל שמא דשמיא אמר ליה
 לרבח בר בר חנח מידי שמיע לך בחא אמר
 ליח חכי אמר ר׳ יוחנן מאי דכתיב ״כי שפתי
 כתן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיחו כי
 מלאך ה׳ צבאות הוא אם דומה למלאך ה׳ צבאות יבקשו תורה מפיהו ואם
 לאו לא יבקשו תורח מפיחו שמתיח רב יחודח לסוף חלש רב יהודה עיילי
 רבנן לשיולי ביה עייל איהו נמי בהדייהו כד הזייה רב יהודה אחיך אמר ליח
 לא מםתייה דשמתיה להחוא גברא אלא אחוכי קא מחיך ביה א״ל לאו בדידך
 קא מחיכנא אלא האי דקא מתיכנא דכי אזילנא לעלמא דאתי בדיהא דעתאי
 דאפילו לגברא רבה w כוותיה לא הנפי ליה נה נפשיה דרב יהודה אמרו ליה
 רבנן גברא חשיב כרב יהודה ליכא הכא דלישרי לך זיל לגבי רבי יהודה
 נשיאה דלישרי לך אזיל לגביה אמר ליה לרבי אמי זיל עיין ביה בדיניה אי
 מבעי למשרי ליה שרי ליה עיין רבי אמי בדיניה םבר למשרי ליה עמד רשבי׳ג
 על רגליו ואמר מה שפחתו של בית רבי לא נהגו הכמים בנדויה קלות ראש ג׳
 שנים יהודה הברנו עאכ״ו א״ר זירא מאי רקמן נא] דליתי סבי האידנא לבי מדרשא
 דהא כמה שני לא אתי ש״מ לא מיבעי למישרי ליה לא שרא ליה נפק כי מא
 בכי ואזל אתא זיבורא טרקיה אאמתיה ושכיב עיילוה למערתא דהםידי ולא
 קבלותו למערתא דדייני וקבלוהו w דעבד כרבי אלעאי דתניא ר׳ אלעאי הזקן
 אומר אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירין אותו וילבש
 שחורים ויתעטף שהורים ויעשה מה שלבו הפץ ואל יהלל שם שמים בפרהםי׳
 וליתא לדרבי אלעאי אלא אע״פ שמתגבר יצרו עליו מיבעי ליח ליתוביח
 בדעתיה דקי״ל הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים רשב״ל הוח מנטר ה פרדםא
 אתא ההוא גברא וקא אכיל תאני רמא ביה קלא ולא אשגה בית אמר ליה
 להוי ההוא גברא בשמתא א״ל אדרבה ליהוי ההוא גברא בשמתא אם ממון
 נתחייבתי לך נדוי לא נתחייבתי לך אתא לבי מדרשא ושאיל א״ל דידיה
 נדוי דידך לאו נדוי מאי תקנתיה זיל לגביה דלשרי לך לא ידענא ליד, זיל לגבי
 נשיאה דלישרי לך דתניא נדוהו ו ואינו יודע מי נדהו ילך אצל נשיא ויפר לו
 נדויו: גרםי' באלו הן הגוליךי א״ר יהודה אמר רב ז נידוי על יתנאי אפילו
 מעצמו צריך הפרה מנלן מיהודה דכתיב ה<אם לא הביאותיו אליך והצגתיו
 לפניך וחטאתי לך כל חימים ואמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן

 טעה מפני שלא התרה בו תחלה שלא יאכל כי שמא היה סכור האוכל ללמכירה עומלת ולעתו לפרוע משלם שבזה לא היה
 איסור וכשנרהו בלא התראה שלא כלין עשה: דדה נידוי. מהא משמע למאן למשמת לחבריה שלא כלץ בר שמתא הוא:

ן ריא״ו ונדר על תנאי אפי׳ מעצמו צטך הפרה כעי! שאמר יהדה אס לא הטאומיו אליך וכו׳ ואמרו שהוצרך יהודה להמיר צו נדרו אע׳׳פ שקייס תנאו שאס לא קיים תנאו אינו ראד להמיר לו  לשו

 שיטת
 מי שמעש שמשא מפומיה. שתהא צטכה הפרה: גמלשא ופסייןא ליה. שברור לו הדין די! יוציא מנעל חובו בעל כרחו.
 וקשיא לן מאי איטא צורגא מרבנן אפי׳ איניש דעלמא נמי דהא קי״ל דבין במקוס פסדא נין שלא במקום פסדא עבד
 איניש טנא לנפשיה דש לומר דרנוחא קמ״ל דאפי׳ צורגא מרבנן שהוא צטך להתגאות בדרכיו ובעניניו עבד טנא לנפשיה
 נמלתא דפסיקא ליה אי נמי יש לומר דהא קמ״ל דבמלחא דפסיקא ליה הוא עצמו דן אח הדין דינו דין ומוציא מנעל
 חובו על סי אותו הלין ואיגי צטך לדון לפני נית טן אתר: לא נהגו יזכמים קלוש ראש מדוי השלש שנים. לפי שהיו
 התכמיס שבאותו הרור יראים לשקול את עצמס כנגרה מפני חכמתה ויראת חטא שהיה לה ואיכא לקשיא ליה תשט ליה
 טא גופה ואס מתה ולא הספיקה להתירו הלא היה שם רבי ואס חאמר שכבר ממ הלא היה שס רב! גמליאל בנו שהיה
 נשיא ואמט׳ לקמן נדוהו ואינו יודע מי נדהו ילך אצל נשיא יפר לו נדדו יש לומר להא לאמט׳ שהנשיא מתיר את
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 הכבד ושב בביתך. פי, חוס על כבולך ושב בביתך. וי״מ לשון כבילות תאמר שראשך ככל עליך: מנדן אותו. בפירוש ואין
 משאין פניו: דלא שמתי ליה. לסי שהשמתא חמורה מאל: מימנו. היו נמנין ונסמטן ומתקבצין אנגידא להלקות לתלמיל שסרח
 ולא לשמתו לפי שהיא חמורה כלמפרש: שדי שמתא אגנובתיה. פי׳ אזנבו שתחול כו השמתא ותכיר מקום הלקותא: מסאני. תרגום
 מנעלים: מאי שפוד׳. מ״ט משמתינן בשופר שנפרעין לשון שופר נימה ללשון פרעות: מאי תברי. למה אנו עושים שכרים לשמתא ולא

 תקיעות: תברי. ששובר בתים רמים
יחי ראובן ואל ימות וזאת ,  מאי דכתיב א
 ליהודה כל אותם ארבעים שנה שהיו ישראל
 במדבר היו עצמות של יהודה מגולגלין
 בארון עד שעמד משה בתפלה ובקש עליהם
 רהמים לפני הקב״ה אמר לפניו רבש״ע מי
 גרם לראובן שיודה יהודה וזאת ליהודה מיד
 שמע ה׳ קול יהודה על איבריה לשפא וכו׳
) אמר רבי אילא נדוהו  גרםינן בנדרים בפ״קי
 בפניו אין מתירין לו אלא בפניו שלא בפניו
 מתירין לו בין בפניו בין שלא בפניו: א״ר ״הנא
 אמר רב ״השומע א הזכרה מפי חברו צריך
 לנדותו ואם לא נדהו הוא בעצמו יהא בנדוי
 שכל מקום שהזכרת השם מצויה שם עניות
כי מתו כל האנשים (  מצוי ועניות כמיתה שנא׳ י
 המבקשים את נפשך דתניא רשב״ג אומר כל
 מקום שנתנו הכמים עיניהם בו או מיתה או
 עוני אמר רב ייבא הוה קאימנא קמיה דרב
 הונא שמעה לההיא איתתא דאפקה שם
 שמים מפומה לבטלה שמתה ושרא לה
 לאלתר באנפהא שמע מינה תלת ש״מ
 השומע הזכרה מפי חברו צריך לנדותו וש״מ
 נדוהו בפניו אין מתירין לו אלא בפניו וש״מ
 אין בין נדוי להפרה ולא כלום: אמר רב גידל
 אמר רב תלמיד חכם כ מנדה לעצמו ומפר
 לעצמו פשיטא מהו דתימא אין חבוש מתיר
 עצמו מבית האסורין קא משמע לן א״ר יוםף
 נדוהו ג בהלומו צריך עשרה בני אדם להתירו
 והוא ה<דתנ:ו \*1 הלכתא אבל מתנו ולא תנו
 לא ואי ליכא דתנו הלכתא אפי׳ מתנו ולא
 תנו ואי ליכא ליזיל ולותיב אפרשת דרכים
 ויהיב שלמא לבי עשרה עד דמיקלען ליה
 עשרה דתנו הלכתא אמר ליה רב אשי
 לרבינא ידע מאן שמתיה מהו דלישרי ליה
 אמר ליה לשמותיה שויה שליה למישרי לא
 שויה שליח אמר ליה רב אחא לרב אשי
 שמתיה ושארי ליה בחלמיה מאי אמר
 ליח י<(רב אחא בדיה) בשם שאי אפשר לבר
 בלא תבן בך אי אפשר לחלום בלא דברים
 בטלים: אמר רב הונא באושא התקינו
 אב בית דין שסרח אין מנדין אותו אלא
 אומרים לו ״הכבד ושב בביתך חזר וסרח
 מנדין אותו מפני חלול השם ופליגא דרשב״ל
 דאמר רשב״ל תלמיד חכם שסרת אין מנדין
 אותו בפרהסיא שנאמר ״1וכשלת היום וכשל
 גם נביא עמך לילה כסהו כלילה אמר ד״פ
 תיתי לי דלא שמתי צורבא מרבנן מעולם
 אלא כי מהייב צורבא מרבנן שמתא היכי
 עביד כי הא (א) דבמערבא ממנו אנגדא
 דצורבא דרבנן ולא ממנו אשמתא מאי שמתא
 אמר רב שם מיתה ושמואל אמר שממת
 יהיה אמר רשב״ל כשם שנכנסת ברמ״ח
 איברים כך כשיוצאת יוצאת מרמ״ח איברים
והיתח חעיר חרם ( ו  כשהיא נכנסת דכתיב נ
 חרם בגימט׳ רמ״ח וכשחיא יוצאת דכתיביברגז רחם תזכור רחם בגימטריא כך
 הוא א״ר יוסף שדי שמתא אגנובתיה דכלבא ואיהי דידה עבדא חחוא כלבא
 דהוה קא אכיל מסאניה דרבנן ולא ידעי מאן הוא קא משמתי ליה איתליא
 נורא בגנובתיה ואכלתיה: מאי שפורי שנפרעין ממנו מאי תברי אמר רב
 יצחק בריה דרב [יהודה] תברי ») בתי תניא רבי שמעון בן גמליאל אומר כל
 מקום שנתנו חכמים עיניהם בו או מיתח או עוני: וחנזיר וחמצורע תניא

 רש״י
 מאי וכתיב יהי ראובן וגו׳ וזאה ליהודה.
 מה ראה להתחיל בברכמ יהודה בלשון
 וזאת ליהודה אלא שהיו עצמות כל השבטים
 כולם קיימים ושל יהודה מגולגלין עצמות
 כל השבטים יצאו ממצרים ונשאום בניהם
 במדבר וזה שאמר יוסף לאחיו והעליתם את
 עצמוחי מזה אחכם עס עצמומיכם: על
 איבריה לשפא. נכנסו עצמותיו למקום חבורס
 ששסו משם כמו דשף מדוכתיה: גרוהו בפניו.
 א״כ חמור הוא הנדיי ומאוד היה לו עזות סני׳
 כששמע שנדוהו ולא הטה אונו: אין מתירין
 לו אלא בפניו. פירוש כלי לביישו יומר
 משלא בפניו: ואם נדוהו שלא בפניו.
 לא הוי כל כך חמור מתירין לו בין בפניו
 כוי. פ״א נרוהו בפניו אין מחירין אותו
 אלא בפניו שכשם שביישוהו בפניו יכבלוהו
 בפניו ועל כבול המנוליס קפיל מיהו אס
 התירו לו שלא בפניו מותר: 'י»בין בפניו
 בין שלא בפניו. רקא משמע לן שאין לו
 בושת כזה: השומע הזכרה. השס לבטלה
 וקא עבר על ה׳ אלהיך תירא כלמפקינן
 בריש תמורה ואגב סיפא תנא ליה לרישא
 להא פשיטא לכל עובר על רת (ג) בר
 נלד הוא כראמרי׳ בפרק קמא לקלושין
 חזייה לההוא גברא לזרע חיטי ביני גופני
 אמר ליה ליתי מר לשמתיה וטובא איכא
 בתלמול: עניוה מצויה. לכתיב (שמות כ)
 בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבא אליך
 וברכתיך וברכה עושר מרכתיב וברכך הי
 אלהיך בכל מעשה יריך אשר חעשה
 ומרהזכרמ מצוה מעשרת עבירה מזלזלת:
 כי מסו. ועליין חיים הם שהרי הס

 ןשהותיריז מן המן אלא שירלי מנכסיהם:
 רסניא. עול ראיה כו׳ או מימה כוי או
 עוני בכמה מקומוח בחלמוד נחן עיניו בו
 ועשאו גל של עצמות וכל מקום שנתנו
 עיניהם לרעה מיד נשרף הרי מיתה והרי
 עוני: [ש״מ] השומע הזכרה כוי. מלשממה
 ושמע מינה נידוהו בסניו כו׳ מדמני דשממה
 באפה שהיסה בפניו וש״מ אין בין נלד
 להפרה ולא כלום וכי היכי להפרה היינו
 מיל ה״נ בניכוי שרינן ליה לאלמר והא
 דקאמר התם לצריך להמתין שבעה ימיס
רן אבל באפקירותא שרי  היינו יי* בשאר איסו
 לאלתר והפרה לאו דוקא דחכם בלשון
 החרה בעי דחכם דאמר בלשון בעל לא
 אמר ולא כלום: (י) מנדן לעצמו. וכיון
ד  דאינו אלא לכפרה משמימ לנפשיה כ
 לישתתופי בצער דצורבא מרבנן אי נמי
ל: אין תבוש ד כן יזכור להתירו מי  שעל י
 מסיר עצמו מביס האסורים. כלכתיב
 לא יחל הוא לאין מיחל אבל אחרים מוחלין
 צו: נדזהו בהלומו צריך עשרה מי ארם
 לההירו. פירוש משוס דחמור הנדוי כל
 כך שיש לו לירא שבשליחומ המקום נחנדה:
 והוא יג) דהנו. שאותן עשרה בני אדם
 בקיאים הן וחשובים כל כך שיודעים ללמד
 לאחרים אגל (ה) מחנו כלומר שיודעים
 ללמוד לעצמן ולא ללמד לאחרים לא מצו
 להחירו וה״ג ואי ליכא דממנו כלומר שלא
 יוכל למצוא בי עשרה דמתנו כו׳ אפילו
 תנו ולא מתנו: פ״א ה״ג והוא דתנו הלכתא
 גמרא אבל מתנו משנה ולא תנו לא מצאם:
 ואי ליכא. שלא יוכל למצוא בי עשרה מאי
 תקנמיה: ליויל על פרשה דרכים. כלומר
 על הדרך שבני אדם עוברים ושביס בה
 דרך שם ויהיב שלמא לבי עשרה ומסתמא
 יחזירו לו לשלום וכי מקלעי ליה לבי עשרה
 שיחזירו לו שלום בהכי הוי נדרו ניתר:
 דגמירי הלכהא. פירוש דמחנו לאחרים
 ואית דמפרשי עד דמקלעי ליה בי עשרה
 ויוליכם להתארח אצלו ויתירו וראשון נראה
 עיקר: ידע מאן שמהיה. כלומר אותו בן
 אדם שנדוהו בחלומו אס ידע מאן שמתיה
 מהו שילך אצלו ויתיר לו נדדו הוא עצמו
׳  כדרך שאר נדויין שהמנדה ממיר כדאמד
 זיל לגביה דלישרי לך: אמר ליה לשמוסיה.
 שווינהו מן השמים שליח ולא יוכל להתירו

 ומפילן לארץ דתניא רשב״ג אומר
 כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או
 מיתה או עוני. כתב הרמכ״ס ז״ל
 על כ״ל לבדם מנלין את הארס בין
 איש ובין אשה ואלו הן א׳ המבזה את
 החכם ואף כשמת. ב׳ המבזה שליח
 ב״ל. ג׳ הקורא לחבירו עבל. ל׳
 המזלזל ברבר אחל מלבד סופרים
 ואין צ״ל בלבד תורה. ה׳ מי ששלחו
 לו ב״ל וקבעו לו זמן ולא בא. ו׳ מי
 שלא קבל עליו את הלין מנלין אותו
 עד שיתן. ז׳ מי שיש ברשותו לבר
 המזיק כגון כלב רע או סולם רעוע
 מנדין אותו עד שיסיר הנזק. ח׳
 המוכר קרקע שלו לעכו״ם מנדין אותו
 עד שיקכל עליו כל אונס שיבא מן
 העכו״ס לישראל חברו בעל המצר.
 ט׳ המעיד על ישראל בערכאות של
 עכו״ס והוציאו ממנו בעדותו ממון
 שלא כדין ישראל מנדין אותו עד
 שישלם. י׳ טבח כהן שאינו מפריש
 המתנות ונותנן לכהן אחר מנדין
 אותו עד שיתן. י״א המחלל יו״ט שני
 של גליות אע״פ שהוא מנהג. י״ב
 העושה מלאכה בערב פסח אחר
 חצות. י״ ג המזכיר שם שמיס לכטלה
 או לשבועה בדבד הבאי. י״ד המביא
 את הרבים לחלול השם. ט״ו המביא
 את הרכים לידי אכילת קדשים בחוץ.
 ט״ז המחשב שנים וקובע חדשים
 בחו״ל. י״ז המכשיל את העור כגון
 מכה כנו הגדול. י״ח המעכב את
 חבירו מלעשות מצוה. י״ט טכח
 שיצאה טרסה מתחת ידו. כ׳ טבח
 שלא הראה סכינו לת״ח. כ״א המקשה
 עצמו לדעת. כ״ב מי שגרש את אשתו
 ויש בינו לבינה שותפות או משא ומתן
 המביא אותן להזקק זה עס זה
 כשיבואו שניהם לב״ד מנדין אותן.
 כ״ג חכם ששמועתו רעה. כ״ד המנדה
 מי שאינו חייכ נידוי עכ״ל: והראב״ד
 מצא עוד שלשה חכם שהורה להתיר
 לינשא לכתחלה במים שאין להם סוף
 וכן מי שעבר על נדרו ב״ד שנזקק
 להתירו מנדין אותו עד שינהוג איסור
 טמיס שנהג כהן היתר וכן העושה
 מלאכה כעוד שיש מת כעיר קודם
 שנקבר וליכא חבורתא במתא והא
 דאמרינן שהמנדה מי שאינו חייב
 נדר הוא בר נדר יש אומרים דוקא
 כשהיה ת״ח אותו שאינו חייב נדר אבל
 אס הוא עם הארץ והמנדה ת״ח
 אע״פ שנדהו או אפי׳ שביזה אותו אינו
 חייב נדר הת״ח ומההיא דר״ל ליכא
 להביא ראיה דשמא נדה ת״ח גדול
 ממנו תדע שהד הצריכוהו ללכת לפני
 נשיא ואס לא היו מסופקים באדם
 גדול למה ילך לפני נשיא יתיר אותו

 עין משפט נר מצוד!
 א׳קצ

 א מיי׳ פ׳׳ז מהלכות ת״ת טור י״ל סי׳ שלד:

 מסורת הש״ם
 א) דכדס לג ג) דף ז: ג) כגמ׳ הגי׳ תנין וכ״ה כא״י
 ד) שמות ד ה) נס״י הגי׳ דמתנו הלכת׳ אגל תנו
 ולא מתנו לא ואי ליכא דמתנו הלכתא אפי׳ תנו ולא
 מתנו ו) כגמ׳ ונרא״ש לימא ז) מ״ג יד ת) הושע ד
 ט) יהושע ו י) חבקוק ג יא) עיין כפי׳ הרא״ש
 כנדדס יב) אילי צ״ל נאסקירותא אבנ נשאר איסודן

 ועי׳ נר׳׳ן ותוס׳ נדדס יג) גס״י הגי׳ דמתנו:

 קובץ הנחות
א) נ״נ עי׳ כד״ף פסמיס פרק מקום שנהגו ) י ״  הו
 סי׳ תשסנ: (ב) צ״ל נתי רמי: (ג) נ״נ אפי׳
 רק איסור מדרבנן ועי׳ ש״ך י״ד סי׳ של״ד ס״ק עב:
 (ד) צ״ל מנדה ועי׳ בגמ׳: (ה) צ״ל תט ועי׳ בריין

 נדדם גירסא משובשת:
 אג״ש מהר״ם [א] כ״ל קצת טעות סופר דמתנו
 תשיבי טפי וכן פי׳ בהלכות גפ׳ בני העיר
 פי׳ דתני ד׳ מי ששונה ארבע סדרי משנה ופי׳ דמתני
 מי שגמר תלמיד ארבע סדרי וכן הגירסא גס כאן

 בחיבור רגינו אשר דל:

 שלטי הגבורים
 א כמב בס״ה בל״א נמוד אבל בשוגג שאינו יורע
 שהוא אסור אין לנלוסו ומיי׳ כסב אס הוא שוגג אין

 לנליתו אצא מזהירי שלא לשנות בכך:
 ב וכתב מיי׳ אפיי נלה על לעת פלוני אפי׳ על לבר
 שתייב עליו נלד ואם היה הנלר לרך שבועה אפי׳ ת״ח
 אינו יכול להתיר לעצמו וכ״כ הרא׳׳ש אלא יתירו לו
 עשרה כמו נלוהו בחלום אבל לא בעינן לחנו הלכה
 כהתס לשאט החס לחמיר טפי שנרוהו מן השמים:

 ג כתב מיי׳ צריך עשרה כני אלם ששיגין הלנות לא
 מצא טורח עציהם על פרסה לא מצא מתירי! לו(אפי׳
 עשרה ששונין משנה לא מצא ממירי! לון עשרה
 שיולעיס לקרות בתורה יאפי׳ עשרה שאינן יולעין
 לקרות לא מצא במקומו עשרה מתירין לו אפי׳ שלשה
 ומלשון הרא״ש יראה שאין לו התרה אלא ע״י עשרה

 למתנו או תנו:

 שיטת ריב״ב
 היו עצמותיו של יהודה מגולגל,! נאלק. לפי שלא
 הופר נלויו: אי! גי! נדוי להפרה כלום. למט הרר
 ביה לאלתר שדנן ליה: ירע «א! שמתא. אס הוא
 מכיר שלוחו של המנלה מהו שיפר אותו שלית נרדו:
 אי אפשר לחלום גלא ובריס בטלים. וצדן הפרה:
 מאי שיפורי. מאי טעמא משמתינ! בשופרות: מאי
 סגרי. מאי טעמא תקעינ! בשופרות לשמתא ובעינן
 שלשה שנריס: סגרי בסי. שובר בתים ומשליט!

א והנזיר והמצורע: ק פ י  לארן: פ

 וצריך הוא למטרח ולמיזל בי עשרה:
 שמהינהו ושרי ליה צחלמיה מאי. אותו שנדוהו החירו לו מי הוי ניחר בהכי ולא יצטרך למיזל בי עשרה או לא: אמר ליה כשם שאי אפשר לבר בלא
 הבן כוי. כדכתיב בירמיה אשר אתו חלום יספר חלום אשר אחו דברי אמת יספר דברי אממ ד מה לתבן את הבר שמא ההתרה היתה אותן הדברים בטלים

ן לו עשה עצמך כאדם שכבד עליו ראשו ושב בביתך בלשון כבוד אמרינן לו לשון אחרינא מד  וצריך למטרח עוד לבי עשרה למישרי ליה: הכבד. בלשון הזה או
 הכבד התכבד כבודך שתשב בביחך: כסהו. ואל תבזהו בפרהסיא: כלילה. שחשיכה ואין אדם יכול לראוחו: ממני אנגידא. מחמנין להלקות: שם מיסה.
 שממיתו: שמה. שממה: מובהא דכלבא. זנב הכלב: מאי תגרי. אמאי תקעינן בשמתא כעין שלשה שברים: הברי בהי רמי. שמתא משפיל בתים רמים.
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 עין משפט נר מצוד!
קצד קצא-אי  אי

 א מיי׳ פ׳׳ק מהלכות יו׳׳ט שמג לאוין עה טור א״ח
 סי׳ סקלא: כ מיי׳ פ׳׳ו מהלכות אבל סמג עשין
 ג [טור א״ח סי׳ תקלא] טור י״ל סי׳ שפח שפט
 שצ: ג מיי׳ [פ׳׳ז מהלכות יו׳׳ט] ופ״ה מהלכות
 אבל סמג שס נטור א״ח סי׳ מקלבן טור י״ר סי׳
 שצ: ד מיי׳ פ״ז מהל׳ יו״ט סמג לאי[ עה טור

 א״ח סי׳ מהלא ופקלב:

 (ריין) [גמוקי יוםף] אלו מנלחין פרק שלישי מועד קטן (יז:-יח.)

 מסורת הש״ם
 נ) בגמ׳ וברא׳׳ש לימא ג) בגמ׳ הגי׳

שאמרו מותר לגלח במועד כשלא  כל אלו א
 היה לתם פנאי אבל אם חיח לחם פנאי לגלח

 א) רף יג
 רב שמן:

 קובץ הגהות
 אנ״ש מהר״ם [א] וכן משמע מפירש׳׳י לקמן גבי
 מקצמ היוס ככולו לרגל מפסיק שאסור
 ברמיצה על הערב ופירש״י לערב ירחץ בצונן או

 יממין על מולו של מוער ורומן בממין:

 שלטי הנבודים
 א מקצמ היוס ככולו ל״ש מקצמ יוס ז׳ ל״ש מקצמ
 יוס שלשיס י״א לוקא מקצמ יום שצריך לנהוג אבילות
 קצת היוס ומה שנהג בלילה לא חשבי׳ ככל היוס וי״א
 לה״ה נמי מקצמ הלילה חשוב ככל היוס. והר״ס
 מרוטגנורק כתב לגני ז׳ כיון שצריך ספירת ו׳ לא
 חשבינן מקצת לילה ככל היום אבל בשמועה רחוקה
 שאינה נוהגת אלא יום א׳ אס שמע בלילה חשוב ככל

 היום וריח החיר בשעת הלחק לרחון בליל יי:
 כ אבל אסור לגלח אחר שער ראשו ואחר שער וקנו
 ואמל כל שער שבו אפי׳ בימ הסתרים לכן כחנ
 הראב״ל אע״פ שבחוה״מ מומר לגלח השער שעל
 השפה באבל כל ל׳ יום אסור והרי״ן גיאוח כחב שאסור
 כל ז׳ ומומר לאחר ז׳ וכ״כ בה״ג והרמנ״ן כחב שאפי׳
 חוך ז׳ מומר ליטול כל שער שעל השפה ומהצלליס כל

 שמעכב האכילה:
 ג וכ״כ הרמנ״ן וכחג הרי״ן גיאומ לאמר ז׳ מומר
 אפי׳ במספרים וכ״כ בה״ג וכ״פ נסמ״ג אבל מיי׳ כמנ
 שאין חילוק בין מוך ז׳ בין לאמר ז׳ שלעולם אינו מוחר

 אלא ילי שיניי:
ן ריא״ז וכשם שאסור לגלח כך אסיר ליטול  לשו
 צפרניס בימי אבלו בכלי אבל בידיו ושיניו מוחר נין
 של יד בין של רגל לכן מיחר לגלח שפה המעכבת
 בימי אבל ונה״ג אומר שלא החירו אלא בחוך ל׳ אבל
 בתוך ז׳ אסור וכן נטילת צסרניס שנאסרה בכלי בתוך
 ז׳ נאסר אבל בתוך ל׳ נטילת צפרניס בכלי בגילוח

 שפה המעכבת:
 ד ופירש ה״ר יהודה דוקא בסכין אבל לא במספרים

 ולזה הסכים הרא״ש:
ן ריא״ז מותר כל אדס ליטול צפרניו במועד בין  לשו
 של ידים נין של רגלים ומז״ה אומר שאינו מותר אלא
 בשיניו או בידיו אבל בכלי אסור ול״נ שאפי׳ בכלי מומר
 ליטלן במועד וכך היא שיטת ר״י נפסקיו והנוטל

 צפרניו בשיניו אין נהס משוס מיאוס:
 ה והראב״ד בתג שאפי׳ שעל השפה לא יגלח אא״כ

 מעכב עליו ולא נהירא להרא׳׳ש:
ן דיא״ז שער השפה מותר להעכירו במועד  לשו
 מזוית לזוית והוא שמעכב אכילתו אבל אינה מעכבת
 אסיר ואס היה איסטניס אע״פ שאינה מעכבת הד היא

 אצלו כמעכבת:

 לו פנאי ומש״ה מומר לגלח ברגל
 להא לא מצי לגלח ערב שבת דששי
 לאבלו הוא ובימי אבלו פשיטא לאסור
 ומיהו אם חל שביעי שלו ערב הרגל
 ולא היה שבת הואיל שהיה לו לגלח
 בו ביום ולא גלח אסור לגלח במועל
ל אלו שאמרו  שהרי היה לו סנאי: כ
 וכוי. פירוש כל אלו שאמרו יוצא
 מבית האסורים ושאר לתנינן
 במתני׳: בימי אכלן. אס בא ממלינת
 הים ומצא אבלות בתוך ביתו מותר
 לגלח בתוך ימי אבלו: כשתכפוהו
 אבליו. אבלות אחר אבלות תוך ל׳
 יום לטון שעמל בבית האסורים ועול
 תכסוהו אבליו שיש ימים רבים שלא
 גילח ולא גיהץ בהא הוא למתיר אבל
 אם לא תכפוהו אבליו אלא שמצא
 אבלות כשיצא מבית האסורים אסור
 לגלח כל שלשים יום: ושאר כל אדם.
 כלומר מי שלא בא ממלינת הים ולא
 בכל הני למתני׳ אלא שמת לו מת
 ותוך ל׳ יום מת לו מת אחר היינו
 שתכפוהו אבליו כיון שלא עמל כל כך
 זמן בלא גלוח לא שרינן ליה לגלח
 במספרים מפני שנראה לעיגיס אלא
 בתער מותר שעוקרין השער המכוסה
 להקל מעליו בלבד: ולא בנתר.
 שלא התירו לו לכבס כי אם במים
 בלבד ולא גיהוץ במים ואפר ולא
 בנתר ובורית אבל הני דמתניפין
 שתכפוהו אבליו מותר בתוך ימי אבלו
 לגלח במספרים ולגהץ כסותו: וכתב
 הריא״ף ו״ל ורוחץ כל גופו בצונן אבל
 לא כחמין כדגרסינן בתענית (דף יג.)
 אמר רבי אבא הכהן משוס רבי יוסי
 הכהן מעשה ומתו (כל) בניו של רבי
 יוסי ברבי חנינא ורחץ בצונן כל ז׳
 ואוקימנא בשתכפוהו אבליו ע״כ
 לשונו משמע דכלא תכסוהו אסור לרחוץ
 כל גופו אפילו כצונן כל ז׳ [א] וכתבו
 ז״ל דאפילו הני דמתניתין שתכפוהו
 אכליו אע״ג לשדנן להו לגלח ולגהץ כי

 רש״י
 לשון אחר מגרי גמי שוגר כמיס רמי
ח נ ד מ  ומשליכן לארץ: כל אלו. הגא מ
 הים: שהיה להן פנאי. מומרין לגלח
 אע״פ שעגירה היא גידם מוטכ שיגלחו
 גמזעד ולא ישהו קרבנותיהס על לאחר
 הרגל דנזיר ומצורע אין מגיאין קרמוחיהן
 עד לאחר גילוח כדכתיכי קראי והלכך לא
 קנסינן להו כי היכי דליעכדו מקמי רגל
ן נ  חימנין כי לא עכדי קודם הרגל אי אסד
 ליה גמועד נמצא שמשהין קרגנותיהן ואינן
: נהכפוהו אגליו.  קריגין גיוס ח׳ גזמנו
 שגאו עליו רוב אגלוח זה אחר זה וחכסוהו
ח היס ותכפוהו אגציו הלכך נ ד מ  שגא מ
 מותר לגלח בימי אבלו: בסער מיקל שערו
 ולא במספרים כוי. והכא דאיכא חרוייהו
 בא ממדינח הים וחכפוהו אבליו מיקל אפי׳
 במספרים ומכבס כסותו אף בנתר ובחול:
 הלכה כר׳ יהודה באבל. דאסור ליטול
 צפרניו ללייפות הוא: אמר שמואל הלכה
 כדברי המיקל. רבי יוסי: במוסהרי.
 מספרים אסור ליטול צפרניו במועל אלא
ו או בשיניו: כיון דאשהנו. שנלנלו ד י  ב
 ממקומן למקוס אחר אישתנו לשוב אין

 הפחות שבהם: כל אלו שאמרו. פירוש כל אלו שאמרו במשנתנו הבא ממדינת הים וחכיריו: כשלא היה להם פנאי. כלומר שבאו כל כך סמוך
 לערב שלא היה להם פנאי לגלח: מותרין. אע״פ שעבירה היא בידם מוטב שיגלחו במועד ואל ישהו קרבנותיהן עד לאחר המועד דנזיר
 ומצורע אינן רשאין להביא קרכן עד לאחר גלוח הלכך לא קנסינן להו כי היכי דלא לישהו קרכנותיהן: מותר לגלה ברגל. משוס שאם לא
 היה שכת היה מותר לגלח כשכיעי דקי״ל כאבא שאול דאמר מקצת היום ככולו ויום ז׳ עולה לכאן למנין ז׳ ולכאן כאילו הוא יום שמיני ונוהג
 יום אחד חוץ משבעה שהוא מגזירת
 ל׳ שדין האבל בהן ליאסר בגיהוץ
 ותספורת ואתי רגל ומבטל אותה
 ולא גלהו אםורין והנזיר והמצורע אף על פי • - - י- , , , גזירה של ל׳ יום וכיון שהוא שבת אין

 שחיח לחן פנאי לגלח ולא גלחו מותרין שלא
ואבל שחל שביעי שלו  ישהו קרבנותיהם. נ
 לחיות בשבת ערב תרגל מותר לגלח ברגל
 דכיון דשביעי שלו בשבת אונס חוא לפיכך
 מותר לגלח ברגל דקי״ל כאבא שאול דאמר
 א מקצת היום ככולו ויום ז׳ עולה לבאן ולכאן
 כדבעינן למימר קמן: ת״ר כל אלו שאמרו
 מותרין לגלה במועד מותרץ לגלה בימי
 אבלן והני מילי כשתכפוהו אבליו אבל לא
 תכפוהו אבליו אסור ושאר בל אדם
 שתבפוהו אבליו הכביד שערו מיקל בתער
 ולא במספרים ומכבס כסותו במים ולא בנתר
 ולא בחול ורוחץ כל גופו בצונן אבל לא
 בחמץ כדגרםי׳ בתענית*׳ אמר ר׳ אבא הכהן
 משום ר׳ יוסי הכהן מעשח ומתו בניו של ר׳
 יוסי ברבי חנינא ורחץ בצונן כל שבעה ואוקימנא שתכפוהו אבליו: ת״ר כשם
 שאמרו אסור לגלח במועד כך אמרו אסור ליטול גצפרניו במועד דברי רבי
 יהודח ורבי יוסי מתיר וכשם שאמרו אסור לגלח ב בימי אבלו בך אמרו אסור
 ליטול צפרניו בימי אבלו דברי רבי יהודה ורבי יוסי מתיר אמר עולא הלכהא
 כר׳ יהודה באבל והלכתא כר׳ יוסי במועד ושמואל אמר הלכתא כרבי יוסי
 בזה ובזה דאמר שמואל הלכתא כדברי המיקל באבל וקי״ל כשמואל ול״ש
 צפרניו דיד ול״ש צפרניו דרגל כולהו שרו מיהו ה״מ בשיניו אבל בגנוםתרי
 אסור דאמר ר׳ חייא בר אשי ג>א״ר אשי) א״ר ובגנוסתרי אםור וחזינן למקצת
 ג רבוותא דאמרי דוקא בתוך שלשים אבל בתוך שבעה אסור ואנן לא ם״ל
 הכי אלא אפי׳ בתוך שבעה שרי וה״מ בימי אבלו אבל במועד אפי׳ בגנוסתרי
 מותר ואיכא מאן דאמר דבמועד נמי בגנוםתרי אסור ומייתי ראיה מיהא
 דאמר ״רב שימי בר אבא הוה קאימנא קמיה דר׳ יוחנן בבי כנישתא יבחולו
 דמועדא ושקלינהו לטופריה ד בשיניה וקאמר מדשקלינהו בשיניה ש״מ
 דבגנוםתרי אסור ואנן לא סבירא לן הכי דאי ס״ד דבגנוםתרי אסור אדאמר
 ש״מ תלת הוה למימר ש״מ ארבע ונמני ליה בהדייהו ומדלא אמר הכי ש״מ
 דבגנוםתרי מותר והאי דשקלינהו בשיניה משום דהוה בבי כנישתא דליכא
 גנוסתרי ולהכי לא השיב לה בהדייהו ולהכי אצטריך למימר דהוה קאי בבי
 כנישתא משום דלא תגמד מיניה דבגנוםתרי אסור הלכך לא גמרינן מינית
 אלא הנהו תלת בלחוד דגמרי רבנן ותו לא מידי: ומותר לגלח שפה ה בחולו
 של מועד ת״ר ג׳ דברים נאמרו בצפרנים קוברן צדיק שורפן חסיד זורקן רשע
 וטעמא מאי שמא תעבור עליהם אשח עוברת ותפיל ודוקא חיכא תפלי אבל
 אי כנים להו לבתר דנפול ושדי להו אבראי לית לן בה דכיון דאישתנו אישתנו:

 טון דאפשר בצונן: ת״ף כשם שאמרו אסור לגלח וכו
 אורחא אבל רחיצה בחמין לא שרינן להו
 פי׳ בזה ובזה (הלכך) [הלכה] מותר ליטול צפרניו במועד וכן אבל מותר ליטול צפרניו
 תוך ז׳ וכן משמע ממעשה לפינחס אחוה לשמואל(מכילתין יח.) שמת לו מת עאל שמואל לגביה חזא דנפישן טופריה מובא אמר ליה אמאי לא שקלת
 להו אמר ליה אילו בליליה הוה מי הוה מזלזל כולי האי הוה כשגגה היוצא מלפני השליט ומת לו מת לשמואל עאל פנחס אחוה לגביה שקלינהו
 שמואל לטופריה וחבטינהו באפיה אמר ליה לית לך ברית כרותה לשפתיס לכתיב ונשתחוה ונשובה אליכם ואסתייעא מילתא והלור ואתו
 תרוייהו ומסתמא תוך שבעה הוה משמע למותר האבל למשקל טוסריה: לא שנא דיד. משום למאיסי: ולא שנא דרנל. אע״פ לתענוג בעלמא
 הוא: ובגנוסתרי. מספרים: ודוקא כאבל אפוד במספרים. לאילו במועל שד במספרים כלאמר ןשס] מר זוטרא [מתגי] זוג בא מחמתן
 לפני רבי ובקשו ממנו צפרנים במועל והתיר להם ושמואל אמר אף בקשו ממנו שפה והתיר להם ומה שפה במספרים אף צפרניס נמי:
 ותפיל. משום מיאוס ר״א משום כשפים: כיון דאשתנו אשתנו. שאין מזיקות אלא במקום נפילתן: ולעת הד״ף והלאב״ל והרמב״ן ז״ל להתיר

 שיטת ריב״ב
 גמ׳ שלא ישהו קרבנושיהם. שאין הנזיר והמצורע
 מביאי! חרננותיהס עד לאחר גלוח ומוטב שיגלחו
 במועד ונא ישהו קרבנותיהס עד לאחר הרגל קי״ל
 כאבא שאול דאמר הקובר את מתו שנעת ימים קודם
 הרגל בטלה ממנו גזירת שלשים דמקצת יום ז׳ כבלו
 ויום ז׳ חשבינן חציו להשלמח שבעה וחציו להתחלת ל׳
 יאתי רגל ומבטל מירח ל׳ וכיון שכן אבל שחל ז׳ שלו
 בשנת ערב הרגל מותר לגלח בחוש״מ דכיון דאילו יום
 ז׳ חול הוה היה מותר לגלת עכשיי שהוא שגת אנוס
 הוא והוה ליה בשאר האנוסין דמתני׳ שמותרין לגלח
 במועד והאי דלא חשיב ליה תנא דמתני׳ נהדי הנך
 שמותרין לגלמ במועד משוס דלא ס״ל לתנא דמתני׳
 כאבא שאול ואנן קי״ל כאבא שאול ואבל שחל שמיני
 שלו בשבת ערג הרגל אפי׳ רבנן מודו שמותר לגלת בערב שנת: ירושלמי היאך אפשר להיות שמיני נשנת תפתר כגון שבאת שמועה לו בשבת אי נמי כגון שחפרו לו קבר ע״ש עם חשכה ובאו נכדם וסתמו גולל בשבת אי נמי שנתיאשו מלקנרו בשבת. כתג הרב
 ר׳ משה ז׳׳ל בספר הזמנים אבל שחל ז׳ שלו ביו״ט מגלח במועד וקשיא לן אפשר לומר כן א״כ מציגו שהקובר אח מתו ו׳ ימים קודם הרגל נטלה ממט גזירמ ל׳ ואפי׳ אבא שאול לא אמר אלא ז׳ ועוד הא שקלינן וטרינן נגמ׳ ילא מצינו אבל שיהא מומר לגלח
 במועל אלא אבל שנטלה ממנו גזירת ל׳ קודם הרגל והיה אניס שלא היה יכול לגלח בערב הרגל וזהו כשתל ז׳ שלו בשנת ערב הרגל דקי״ל כאבא שאול דאמר מקצח היום ככולו דוס ז׳ עולה לו לכאן ולכאן ואילו היה חיל היה מומר לגלח עכשיו שהוא שנמ אנוס
 הוא ולפיכך מותר לגלח במועל וזה אחל מן המקומות המתמיהים הנמצאים נלנרי הרב ר׳ משה דל. אמר שכמנמי זה שמעמי שנשאל לבד זה מצפניו וצוה למק! ספדו: מותרי! לגליז בימי אבל!. שאס נא ממלינת הים או שיצא מנית האסודן ומצא אבל בתוך
 ביתו אע״פ ששאר אגליס אסורין בתספורת כל ל׳ מוחר הוא לגלח אפי׳ בתוך ז׳ והגי מילי שתכפוהו אבליו אבל לא תכפוהו אבליו לינו כשאר אבליס לעלמא ושאר כל אלס שתכפוהו אבליו הכניל שערו מיקל בתער אפי׳ בתוך ז׳ ומכבס כסותו במים אע״פ ששאר
 אנליס אסוד! כל ז׳ בתכבוסח אפי׳ במים לבלן ורוסן כל גופו בצונן אע׳׳פ ששאר אבליס אסולין לרחוץ כל גופן כל ז׳ אפי׳ בצונן: ה״מ בשיניו. אפי׳ בתוך ו׳ כלמפרש לקמיה: אכל במוסטרי. אסור כל ל׳ יום אפי׳ לר׳ יוסי ואיכא מאן לאמר ללאחר ז׳ אפי׳
 בגניסטר מומר ולא מיחחזי הט דנטילח צפרניס בגטסטר לר׳ יוסי כנטילח צפרניס נשיניס לר׳ יהולה ונטילמ צפרניס בשיניס לר׳ יהולה כל ל׳ יום אסור להא בפירוש קאמר שלי! נטילמ הצפרניס כלי! המגלמת כשם שהתגלתת כל ל׳ כך נטילת הצפרניס כל ל׳
 אפי׳ נשיניס ימלר׳ יהולה נשמע לר׳ שנטילמ הצפרכיס בגנוסטר כל ל׳ יוס אסור וכ״כ הרב ר׳ משה דל: והי׳מ בימי אבלו אבל במועד אפי׳ נגגוסטר מותר. והרג לולי דל במנ אכן לא סבירא לן הכי ומההוא עונלא לרב שמן נר אבא לקאי קמיה ר׳ יוחנן
 בי מלרשא ליכא למיפשט מיניה איסורא משוס להוה קאי ני מררשא גלוכחא ללא הוה שכיח ביה מיסטר מיהו היחרא ולאי ליכא למיפשט מיניה כלל ילנרי ר׳ חייא נר אשי סחס נאמרו ואי[ לנו להפריש בזה בי! אבילוח לחולו של מועל: ומותר לגלח שפס בחוש׳׳מ.
 כך הוא נוסח הגמ׳ אמר אביטל ספרא משמיה לרב שפה מזויח לזדמ הנמה כל שמעכנמ ר׳ אמי אמר יבשפה נמי כל שמעכנח אמר רב נחמן בר יצחק ולדידי כל שהיא נמי כשפה המעכנח ליה משוס לאנינא לעחאי. כך היא הגי׳ נספרים מלוקלקיס ובן נמצא
 נהלנומ גדולומ וכך הוא פירושה שפה מזוימ לזוימ זהו בל שלמעלה מפחיחח הפה הנחה זהו מה שהוא מכאן ומכאן חוץ לפה וקרי ליה הנחה מפני שהוא צריך להניח! שלא יגלח אומי במועל אלא מה שהוא מעכב עליו שאס היה ארוך הרנה ונכנס לחוך פיו
 יגלח ממנו מה שמעכב עליו אבל השפה יכול לגלח נין מה שמעכב בין מה שאינו מעכב. רב אמי ובשפה נמי כל שמעכב פליג אדרב ואמר שאפי׳ השפה נמי אינו יכול לגלח אלא מה שהוא מעכב וקי״ל כר׳ אמי מדא דהוא נמרא ועוד דרב נחמן בר יצחק קאי

 כותיה הלכך אפי׳ שפה נמי אינו יכול לגלח אלא מה שהוא מעכב ואי אנינא ועמיה כל שהוא גמי כשפה המעכבח דמי ליה והרב ר׳ משה הלך בשיטתו של הרב אלפסי ז״ל: כיון דאישסני. שזזן ממקומן למקוס אחר: אשסנו. ישיב אין מזיקין:

 המאור הקטן
 תנו רבנן כשם שאמרו אסור לגלח במועד כך אסור ליטול צפרניו כמועד דברי ר׳ יהודה ור׳ יוסי מתיר למיפשט מיניה איסור משום דהוה ק אי

 א״ר חייא בר אשי ובגניסטרי אסור וכתב הרי״ף ז״ל וה״מ בימי אבלו אבל במועד אפי׳ בגנוסטרא מותר ליכא למיפשט מיניה כלל ודברי רב חיי
 ואנן לא סבירא לן הכי וההוא עובדא דרב שמן בר אבא דקאי קמיה דר׳ יוחנן בי מדרשא נהי דליכא

 מדרשא בדוכתא דלא הוה שכיח ביה גנוסטרא מיהו היתרא ודאי
 בר אשי אמר רב סתם נאמרו ואין לנו להפריש בזה בין אבילות

 לחולו של מועד:

 מלחמת ה׳
ד  אסר בגנוסטרא יותר מנטילת סכין ושינים אלא מפני שהוא כמתקשט עצמו וכעקוס הוא הלכך במועד ש
 אע״פ שבאבל אסור וכן נמי מוכחא מלחא מדאמר רב יהודה אמר רב זוג בא מן חממן לפני רבי ובקשו
 ממנו צפרניס והסיר להם ואס בקשו ממנו שפה המיר להס ושמואל אמר אף בקשו ממנו שסה והתיר להס
 מהא נראה שצפרנים ושפה שוי! ושפה במספדס כדרכה מומרמ אף צפרניס בגנוסטרי כדרכן מוסר ובירושלמי

 רב אמר שסה מטילת צפרנים לכל דבר:

 ועוד מ״ר כשם שאמרו אסור לגלח כר עד ואי! לנו להפדש גזה כר:
ד רטנו הגדול ז״ל שכך אמר להם איצטריך למימר דהוה קאי בי מדרשא ט היט ג  אמר הכותב והן הן ד
 דלא מגמר מיניה דבגנוסטרא אסור וטון דאיסורא ליכא למיפשט מינה אין ללמוד מאבל שאין למדין קל
 מחמור להחמיר עליו אלא להקל עליו ואבילות חמירא ממועד שהד אמר עולא הלכה כר׳ יהודה באבל והלכה
דבד ר׳ חייא על אגל נאמרו בגמ׳ ואין לנו ללמוד מהן במועד והטעם נותן לסי שלא  כר׳ יוסי במועד ו
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) (ריין) [נמוקי יוסף] אלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן : ח  20 (יח.-י
 צפרנים במועד במספרים מהא ללא אמר (שמואל) שמע מינה ארבע דדוקא בשיני׳ אבל בגמסתרי לא אלא ולאי במספרים שרי והא דשקליגהו
 לטופריה בשיניה משוס דהוה בי מדרשא דלא שטחי גניסתרי ועוד כתב הריא״ף ז״ל דהא דשרינן באבל ליטול צפרניו בשיניו לא תימא דוקא
 בתוך שלשים אלא אפילו בתוך שבעה בידיו או בשיניי מותר ומותר לגלח השפה כחולו של מועד ודוקא מה שנכנס לתוך פיו שמעכב
 עליו ואם אדם אסטניס הוא ואנינא דעתיה אפילו כל שהוא כשפה המעכבת דאמי ליה ומותר לגלחו ר״א דדוקא במועד הוא דמותר אבל

 באבל לא ואחרים כתכו כשם הראב״ד
, ,״״....,״ u / ״ י י י י * , מתני ואלו אמכבסין במועד הבא ממדינת ז״ל דכל שמעכבת (לאכל) [לאטל] « ל ש ו ר י א 3 ת י י א כ ה ר ו ת ן ך ז, מ ן ו ת ל י פ  א

ת הים ומבית תאםורין ומבית השביה ומנודה י ל 3 , ש י פ ר א ע ר ש א ל ש כ ' פ ש ״ ע  א

 שהתירו לו הכמים ומי שנשאל לחכם והותר
 מטפחות הידים ומטפהות הספרים ומטפחות
 הספג חזבין וחזבות וחנדות וחיולדות וכל
 העולים מטומאה לטהרה הרי אלו מותרין
 ושאר כל האדם אםורין: גמ׳ אמר רבי אייוסי
 אמר רבי יוחנן מי שאי? לו אלא א הלוק אחד
 מותר לכבסו בחולו של מועד שלח רב יצחק
 בר יעקב בר גיורי משמיה דרבי יוחנן כלי
 ב פשתן מותר לכבסן בהולו של מועד:
 מתני, אלו בכותבין במועד הדושי נשים

 רש״י
 מזיקין: מתני׳ ומי שנשאל להלם.
 שנלר שלא לכבס בגליו ונשאל לחכס במועל
: ומטפחות ידים. שמנגבים  והמיר לו נדרו
 בה את היליס בשעמ אכילה: מטפחות
 ספרים. לשון אחרינא ססרים מטסחות זו
 היא כסות שנותן המסתפר על כמיפיו מסט
 השיער כשזה מגלח ולא לבא ממרינת הים
 וליצא מביח השביה צריך לכבס אותם
 מטפחות [אלא] אע״פ שכבסס קולם
 המועל שצריך לכבסם חריר: במטפחות
טו כל היום י  הספג שמנגבים בה פניו ו
 או כשיוצאין מבית המרחץ: וכל העולים
תרם לכבס בגטהם: גמ׳ שאי!  טי. מו
 לו אלא חלוק אחר מוסר לכבסו. שאע״פ
 שהוא מכבסו קולס המועל צריך לכבסו
 עור פעם אחרת אבל מי שיש לו שני חלוקין
 יכול לכבס האחל קולס המועל וללובשו
 מיל ולחזור ולכבס האחר: כלי פשהן.
 מיטנפי טפי וליח ביה נמי טירחא כולי האי
 וכל הנך לאסרינן במתניתין של צמר:
 מתני׳ קדושי אשה. כגון הרי את
 מקולשמ לי ומקרשה בשטר לאשה נקנית
ן שמתיירא  בשטר והלכך יכול לכתוב טו
 שמא יקחנה אחר להוה ליה לבר האבל וכן
 כולם משום לבר האבר הן מוחרין: נימין.
 שרוצה זה לצאת בשיירא ואס אינו כומב
 עכשיו הד נמי כפרקמטיא האבר שהרי
 תשב זאת עגונה: ושוברין. שמא יאמר
 הלוה הואיל ואין לי שובר לא אפרע לך
 וילך לדרכו דפסיד זה: דייסיקי. מתנות
 שטב מרע דא תהא למיקס ולהיות: ומהנה. מתנת בריא דאי לא כתב להן
 מפסיד המקבל דשמא יחזור בו נותן: ופרוסגלין. שלא תשמט שביעית ויפסיד:
 פרוזבול. הילל מקנו במסכת גיטין והוא שטר שכותבין בו מוסרני שטרומי
 לב׳׳ד שכל חוב שיש לי על פלוני שאגבנו כל זמן שארצה דשוב אין שביעית
 משמטת הלואתו שהרי כאילו גבו ב״ד חובו של זה ולא קרינן ביה לא יגוש
 ופריסגול פרוס גולי וגומי תקנה לעניים ולעשירים: אגרוס שום. ששמו ב״ד
 נכסי לוה ונתנו למלוה: אגרוס מזין. שקגל עליו לזון גת אשתו: מיאונין.
 קטנה שלא הכיאה שערות יכולה למאן גכעלה שיכולה לומר אי אפשי כפלוני
 בעלי ומגטלת קדושין ומוחרח כלא גט והוא שהשיאוה אחיה ואמה שאס קגל
: שטרי נירורין. י ו ג  בה אביה קלושין שוב אינה ממאנת לכתיב את בתי נתתי ו
 שביררו להם ב״ל זה בורר לו אחר וזה בורר לו אחל וכומביס כלי שלא יחזרו
ן להשחא ן כותבי! במועל טו נץ: גזירות ב׳׳ד. פסק ד  בהן הליינין ובעלי לי
: גמ׳ מוהר ן  הוא לשטחי ב״ל לישנא אחרינא שגוזרין עליו לקבל את הלי
 לארס אשה. בלא סעולה כלאמר אין עושין סעורת אירוסין וליכא הכא משים
 מערבין שמחה בשממה לכי אמרינן אין מערכין היינו בז׳ ימי נשואין כשכונסה:
 שמא יקדמנו אחר. וישאנה ברחמים שיתפלל ומתבטלת גזירת בח פלוני לפלוני:
 מתני׳ אין כוסגין שטרי חוב במועד. הואיל ויכול לכתבו לאחר המועל:

 יו׳ ו
 ושוברין דיאתיקי ומתנה ופרוזבלין
 אגרות שום אגרות מזון שטרי הליצה ומיאונין
 ושטרי בירורין וגזירות ב״ד ואגרות של רשות
 אגרות של ג רשות אגרות שאלת
 וכן פירשו בירושלמי: נמ׳ אמר
 מותר לארם אשת במועד שמא
 אחר ברתמים תנא דבי שמואל
 , ואין כונםין ואין עושין סעודות ארוםין
 ״(ונישואין) ולא מיבמין מפני ששמחה היא
, אין ד כותבין שטרי חוב במועד  לו: מתני,

 הסתרים אסור לו כל ל׳ בתספורת
 והאשה מותרת כנטילת שער כית
 הסתרים לאחר ז׳ משוס נוול אכל
 לגלח שער ראשה אסורה כל שלשים
 עכ״ל: מתני' ואלו פכבםין. פירוש
 (ואלו) כמו שגזרו כגלוח כדי שלא יכנס
 אדם מנוול לרגל כך גזרו בתכבוסת
 אבל התירו לאלו שלא היה להם פנאי:
 ומנודה. דקי׳׳ל שאסור כתכבוסת
 כמו האכל כעוד שעומד בנדרו
 והתירו לו נדרו ברגל נמצא שלא היה
 לו פנאי קודם הרגל: ומי שנשאל.
 שנדר שלא לכבס ולא נזדמן לו חכם
 להתיר לו עד עכשיו במועד:
 ומטפחות הידים. שמתנגביס כהס
 בשעת אכילה: ומטפחות םפרים. בגד
 שנותנין הספרים למסתפר בין כתיפיו
 מפני השער הנופל וצריך לכבס תמיל
 אע״פ שכבס אותו קולס המועל
 ובירושלמי גריס מטפחות ספרים
 כלומר של ספר תורה לגרסינן עלה
 מטפחות ספרים אין מכבסין אותם
 כמי רגלים מפני הכבול ומי רגלים

 מעכירין הכתם כלאמרינן מלה (לף סג.) מי רגלים של ג) מ׳ יום
 אלא דלכבוד התורה אסור כי אס בנתר ונורית: הספג. שמתנגכיס
 בהן כשיוצאים מבית המרחץ: והזבץ וכד ובל העולים מטומאתן.
 כגון מצורע וטמא מת שצריכין להחליף בגליהם או לכבשן לכל אלו
 מותרים במועל שלא היה אפשר להם לכבס קולם הרגל: ושאר כל
 אדם. לפי שהיה להם פנאי אסורין כלי שלא יכנסו כרגל מנוולים
 ומוקמינן כגמ׳ דוקא ככלים של צמר שאין מתטנפין במהרה והיה
 להם לכבסן קודם הרגל אכל ככלי פשתן שנוחין להטנף אפילו כשאר
 בני אדם מותרין שאין קבע לכיבושן ותמיד צדך לכבסן: גמ׳ מי
 שאין לו אלא חלוק אהד. פירוש שאע״פ שכנס אותה קודם המועד
 צריך לכבסס עוד אבל מי שיש לו שני חלוקין יכול לכבסס קודם המועד
 וללבוש אחד ולהניח אחד וכתכ הראכ״ד ז״ל האי חלוק של צמר הוא
 דאילו של פשתן הא אמדנן כלי פשתן אין כהם משוס גיהוץ וכל אלו
 שמכבסין במועד מכבסין כדרכן אפילו בנתר וכלי פשתן מכבסין

 וגט

 פירוש
 שלום

 שמואל
 יקדמנו
 מארםין

 כדרכן במועד ולא בעי צניעות אלא אפי׳ י)בנתר מותר לכבסן כשהוא
 לצורך המועד שהם מפטנפים מהרה וקלים להתכנס ולא אסדנן אלא כליס של צמר שהם קשים לכבסס או של צמר גפן וכהנהו איירי
 מתני׳ ולפיכך לא התירו אלא לאלו דמנינן: ירושלמי בעון קומי רבי יוסי בגדים קטנים מה הן אמר לון כמי שאין לו אלא חלוק אחד
 (התם) ובודאי דבצמר אצטריך למימר: מתני׳ קדושי נשים. פירוש כגון הרי את מקודשת לי דהאשה נקנית בשטר והו״ל דכר האכד
 מפני שאולי יקדים אחר לקדשה וזהו הטעם בכל הנזכרים במשנה: גיטין. שרוצה הכעל ללכת ולא תשאר עגונה: שוכרים. אס אבד
 המלוה שטר החוב והלוה מתיירא לפרעו שמא יתבעני פעם אחרת תקנו חכמים שיכתוכ לו המלוה שוכר שהוא שטר שכתוב בו שט״ח
 מסך כך ופלוני ופלוני עדיו חמנו כך פרוע הוא והד הוא כחרס הנשבר ואס הלוה לא יפרענו עכשיו שמא ילך לו ולא יפרענו לעולם:
 דיאתיקי. מתנת שכיב מרע שבדיכור כעלמא סגי ופירושו דא תהא למיקס ולהיות ואס לא יכתבו עדותם רלכו העדים יפסיד המקבל:
 מתנח. מתנת בריא בקנין ואס לא נכתב עדותם יאמר הנותן לא היה כך: פרוסכולין. תיקן הלל כדי שלא ישמט החוב כשמיטה ויפסידו
 העשירים ממונם וגס העניים לא ימצאו מי שילוה להם עד שיכתוב המלוה שטר לכית דין מוסרני לכם הדיינים כל חוב שיש לי על פלוני
 שאגבגו כל זמן שארצה והרי הוא עכשיו כאילו גבו ב״ד חובו וככר נגוש הוא קודם ולא קרינא כיה לא יגוש את רעהו ולשון פרוסבול
 פרוס בולי כלומר תקנה לעשירים כדאמרן וכן לבוטי שהם עניים ואס לא יכתכנו עכשיו הוא רוצה לילך ויעבור שביעית ויפסיד חובו:
 ושום. ששמו כ״ד נכסי הלוה למלוה וקורעין לו שטר חובו כדאמרינן [ב״ב קסט. ע״ש] כל שומא דלא כתיב ביה קרענא לשטרא דמלוה לאו
 שומא הוא ואם העדים רוצים ללכת יהיה המלוה קרח מכאן ומכאן: מזק. בעל שקבל עליו לזון בת אשתו ואס העדים הולכים להם ולא
 כתכו שטר הקנין יכחיש הבעל הקנין: מיאונין. קטנה שאין לה אב והשיאוה אמה ואחיה יכולה למאן בבעלה קודם שתביא שתי שערות
 ולומר אי אפשי בו והקדושין בטלים ומותרת בלא גט ואס לא יכתכו השטר עכשיו שמא תביא שתי שערות לאחר המועד ושוכ אינה יכולה
 למאן ותשב עמו שאינה חפצה באותו בעל: ברורים. שהבעלי דינים בררו כל אחד ואחד דיין לעצמו ואס לא יכתבו עכשיו שמא ילך לו
 ויבוטל השלום: וגזירות ב״ד. פסקי הדיינין שאם לא נכתבו עכשיו שמא ישכחו הדבר ולא יפסקו פעם אחרת כן: ואגרות רשות. פתקא
 דרבנותא שהנשיא נותן רשות לזה לדון וללמד לעס הוראותיהן ונקראין פתקא דרבנותא ושוב אס טעה לא ישלם ואם אין לו שטר ישלם
 מביתו ובירושלמי פירשו אגרות של שאלת שלום: נמ׳ מותר לארם. ובלבד שלא יעשה סעודה: ואין עושין סעודות אירוסין. בחוה״מ משוס
 דאין מערכין שמחה בשמחה אבל בלא סעודה ליכא שמחה באירוסין ומיהו דוקא בחוה״מ מותר לארס אבל ביוס טוב עצמו אסור לקדש
 משוס קנין ומשוס שבות הוא: ברחמים. שאע״פ שנמר על האדם מן השמים בת פלוני לפלוני אס יוסיף איש אחר שאינו בן זוגה
 להתפלל לה׳ אפשר שישמע לו אף כי בסוף תתקיים הגזרה שיגרשנה האיש שיתפלל עליה או ימות במהרה וישאנה אותו שהוא בן זוגה אח״כ:
 אין כונסין. משום דבנשואין איכא שמחה אף כלא סעודה ואין מערכין שמחה בשמחה (ובגמרא) [ובמשנה] [לף ח:] איתא אבל מחזיר הוא את
 גרושתו מפני שאינה תחלה לו ואמרינן בירושלמי נפ״א ה״ז] דוקא בגרושה מן הנשואין אבל גרושה מן האירוסין אסור להתזירה שהרי תחלה היא
: מתני' אין כותבין שטרי חוב במועד. פי׳ הואיל ויכול לכותבם  לו והדא״ף ז״ל לא הביאו אפשר דמשתמע מלשון מארסין ואין כונסין וכי

 עין משפט נר מצוד!
 א׳ קצה-א' קצו

 א מיי׳ פ׳׳ז מהלכות יי״ט סמג לאוין עה טור
 א״ח סי׳ תקלד: ב מיי׳ שם סמג שם טור א״ח

 סי׳ תקמה:

 מסורת הש״ם
 א) נרא״ש אימא אסי ב) טייס ונגמ׳ ורא״ש ליתא
 ג) ושס הגי׳ ג׳ ימיס וע״ש במוס׳ ד״ה תנא

 ד) [צ״ל בנהר]:

 שלטי הנבורים
 א נסמ״ג אוסר אא״כ אזורו מוטמ עליו וה״ר פרץ
 הוסיף לאסור בכל חלוקיס שלנו שאין לנו אזור מוטמ
 עליו וכ״ש מי שאין לו אלא מפה אמח או סדין אחד
 שאין לו לכבסו לליכא הוכחה כלל והרא״ש הניא מימרא
 דר׳ יוחנן מי שאין לו אלא מלוק אחד וכו׳ ולא הביא

 ההוא לאזורו מוטח עליו ומיי׳ נמי כ׳ כרבינו:
 ב וכמנ הרא״ש ולא נהגו להתיר כניס כליס קטניס

 וכלי פשמן ואין להמירן:
ן תא ״ז מי שאין לו אלא מלוק א׳ מומר לכנסי  לשו
 במועד שאע״פ שכנסו לפני המוע׳ צטך לכנסי עוד
 במועד ונגדיס קטניס הרי הן כמי שאין לו אלא חלוק
 א׳ כמו שמבואר במלמוד א״י כבוס זה שאסרנו אינו
 אלא בשאר נגדיס כגון בגט צמר או בגדי צמר גפן
 וטוצא בהן שקשה כנוס! אבל נגדי פשחן מומר

 לכבסן במועד:
 ג כמב הטור ואגרמ רשות פי׳ שאילח שלום שאדם
 שולח לחבירו ויש אוסטס ומפרשים אגרומ של רשות
 שטרי ממשלה וכ״פ נה״ג אגרוח רשוח מפרשי׳
 רבנן פסקי דרשומא אבל טסקי לא יהרא״ש כחב

 כסברא ראשונה:
 ד יש מחירין לכתוב ע״י שיגר כגון בעיגול או בעיקום
 וטב״א טה אוסר טון דאפי׳ אות אחח אסור להגיה
 כ״ש זה שהוא כתב גמור אדרבה כשרוצים ליפות הכתב
 כגון למסורת עושין כן ואפי׳ מי שכותב האותיות
 נהיפך שמצד השנית נראין ובאותו צד שכותב איגן גראין
 היה אוסר ולא היה מתיר לכתוב אלא אותיות תתוכות
 והיו״ד שכולה גוף אמר יעשה נקודה אממ ויש שעושים
 אותה עיגול קטן והרא״ש כמנ משובח שאלה בחול

 המועד והתיר להעחיקה דחשיב דבר האנד:

 שיטת ריב״ב
 מתני׳ ומי שנשאל לחכם. שנדר שלא יכנס בגדיו
 ונשאל לחכס במועד והתיר את נדרו: מטפחוס הידים.
 שמקנחין בהן את הידיס תמיד: ומטפסוס הספרים.
 שמגיח המתגלח על ברטו לקבל השער הנושר יאית
 דגרסי ומטפחות הספרים והיא המטפחת שגוללין
 בהם את הספרים מפני שממשמשין בהן כל שעה
 והט מונח בירושלמי: והספג היא האלונתית שמניחין
 בשעת המרחץ והטעם לכל אלה מפני שהן מתלכלטן
 בכל שעה וצטכין כנוס תדיר ואפי׳ הן מכובסין מערב
 המועד שאין הכנוס אסור במועד לצורך המועד אלא
 כד שלא יכנסו לרגל כשהן מטולי!: גמ׳ מי שאי! לו
 אלא סליק אסר. אפי׳ הוא של צמר מותר לכבסו
 נחוש״מ שאע״פ שכנסו קודם המועד צטך לכבסו
 עוד פעם אחרת אבל מי שיש לו שני חלוקי! יכול
 לכבס את שניהן קודם המועד וללבוש אחד ולהניח
 אחד: כלי פשק. מקבלין זוהמא ואע״פ שכנסן קודס
 המועד צטך לכבסן במועד: מתני׳ קדושי נשים.
 כגון הרי אמ מקודשת לי דאשה מתקדשח בשטר ויבול
 לכמוב כגון שהיה מחירא שמא יקחגה אמר וכן כולן
 משוס דהוא דבר האבד מומר: גיטי!. שרוצה זה לצאח
 בשיירא ואס איגו כוחנ עכשיו הרי הוא דבר האבד
 שהט משב זאת עגונה: ושוגרי!. שאס לא יכחוב לו
 שובר ילך ולא יסרענו: דיאסיקי. מחמס שטב מרע:
 מסנה. מחנח בריא שאס אימ כומב שמא יחזור נו
 הנוח! או שמא ישכחו העליס אח עדוח!: ופרווגולי1.
 שלא תשמט שביעית אח חובו ושמא לא ימצא לו לאחר
 המועל נייד מזומן: אגרות שום. ששמו ב״ל נכסי
 הלוה ונתנו למלוה: אגלוה מזון. שקבל עליו לזון את
 בת אשחו וכל זה שמא לא יזלמן לאחר המועל: שטרי
 חליצה ומיאוטן. שמא תתארס לאחר מיל: פטרי
 בירורי!. שטט טענתא אי זה בורר לו אחד ווה בורר
 לו אחד והכל נדי שלא יוכלו לכפור נטענותס ולא
 בבירורם: גוירוח ב״ד. פסק דין טו! דהשתא הוא
 דשכיח ב״ד שגוזרי! עליו לקבל את הדין: אגרוס של
 רשות. סי׳ רגיני שלמה ז״ל צווי השלטון. ובירושלמי
 מפרש אגרוח של שאלח שלום ושמא לא לדמן לו
 שליח לאחר המועד לשאול בשלום אוהביו והס צטט!
 לדעת את שלומו והוא את שלומם. ומר רב צדוק כתב
 אגרות של רשות אגרות שכותבי! נ״ד הגדול למי
 שממנין איתו דיין בעיר אחרת דלא עדיפי אגרות של
 שאלת שצום מספר העזרה: גמ׳ מיסד לארס אשה.
 ובלבד שלא יעשה סעודה וליכא באירוסין משוס עירוב
 שמחה בשמחה שאי! שמחה אלא בנשואי! ובגמ׳
 סברינ! לסיועיה מדתנן אלו כותטן במועד קדושי
 נשים מאי לאו שטט קדושין אינ! לא שטט פסיקאתא
 וכדרנ גידל שמא יקדמנו אחר ואע״ג דארבעיס יום
 קודס יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת נת פלוגי
 לפלוני שמא יקדמנו אחר ברחמים: מתני' אין

 פוסט! שטרי חוב במועד. במאמינו:
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 עין משפט נר מצוה
 אי קצז

 א מיי׳ פ״י מהלכות אגל שמג עשי! ב טור י״ל סי׳
 שצה שצט:

 מםורת הש״ם
 א) עיין בר׳׳ן י״ב ע״ג פירושו כ) צ״ע להא גכל מקום
 על ר״ש בן גמליאל אמרו ולא על ר״נ. וכתונת פתים):

 קובץ הנהות
״ש מהר״ם [א] ז׳ לאו ליקא אלא לצללין. אם  אנ
 קבר מתו ברגל ז׳ ואס שני ימים קולם לרגל
 הרי נהג ב׳ ימים באבילות ומשלים לאתר הרגל ה׳
 והד בין הכל שגעה ופי׳ לישב להשלים: [ב] לא
 בלעתו הלגר תלד אלא בכבול הרגל ולעולם ימים לא
 נטלו אלא כיון שגזירות בטלו וגילח וביטל תו לא

 תיילי ימיס הואיל וביטל ביטל:

 שלטי הנבורים
ן ריא״ז א ינראה בעיני שמאתר שהותר לכתוב  לשו
 אלם תפילין ומזוזות לעצמו מותר להגיה לעצמו ספר
 הצריך לו במועל אי ספר הצריך לרבים כמבואר

 נקונט׳ הראיות:
 ב מלברי רנינו נראה למשוס כלי פרנסתו יכול לכתוב
 תפילין ילמכור וס״ה שאר ספרים להא ס״ל לרניגו
 לאיסור מלאכה בחוה״מ לאורייתא ואין להנית בו
 תפילין כמו שכתנ נהל׳ תפילין ע״ש וטור א״ח סי׳
 תקמ״ה כתב ואסור לכתונ תפילין נמוה״מ ואפי׳
 להגיה אוח אחת בספר אסור ואסור לכתוב תפילין
 ומזוזות לאחדס נשכר אבל לעצמו או לאחרים בחנם או
 אפי׳ בשכל כלי שיהיו לו הוצאוחיו בריוח לשמחח יו״ט
 מוחר אפי׳ יש לו מה יאכל שאס אין לו מה יאכל כל
 מלאכה נמי שרי והוא הולך לשיטתו לס״ל למלאכת

 תיה״מ לרבנן רש להניח בו תפילין:
ן ריא״ז אין כותבין ספרים תפילין ומזוזות  לשו
 במועל היו צריכין לו במועל כוחב תפילין ומזוזות
 לעצמי לפי שמניחין תפילין במועל שלא פטל הכתוב
 אלא שנתות וי״ט בלבל כמו שביאר מז״ה ואס רצה
 למכור לאחרים הצריכין להן במועל כותנ ומוכר להן

 כלי פרנסתו:
 ג והא לרגל מנטל גזירת שלשים לוקא נשאר מתים
 אבל באביו ואמו אינו תלוי בשלשיס אלא אסור לספר
 על שיגערו נו חניריו ומיהו כתב נסמ״ג לוקא שפוגע
 בו הרגל בתוך ל׳ אבל אס עברו ל׳ ואח״כ פגע בו

 הרגל או אפי׳ חל יום ל׳ נרגל הרגל מבטלו:

 שיטת ריב״ב
 ואם אינו מאמינו. על שיכתוב לו אח השטר והלוה
 אין לו מה יאכל או שמאמינו ואין לו ללבלר מה יאכל:
 הרי וס יפסג!ויקח מהן שכרו]: לעצמו. ליךס המצוה.
 ואיכא מאן לבעי למיפשט מהנא למולו של מועל זמן
 תפילין הוא: גמ׳ הלפה פוסב אדם תפילין ומזוזות
י פרנסחו: גי! באבן נין גפלך.  לעצמו וכותב ימוכר מ
 לאפוקי מלר׳ יהולה דאמר על ירכו: פומב אדם
 חשבונותיו ופו'. שמא ישתכמו ממנו לאחר המועל:
 מתני׳ בטלה גוירס שבעה. ומומר בכל אומן לברים
 הניהגין במוך שנעה: טירת לי. כגון גהוץ ומספורמ:
 השנת עולה. למנין שנעת ימי אגילומ לסי שמצינו
 מקצת אבילות בשנמ כגון לבריס שבצנעא: ואינה
 מפסקת. שאפי׳ קבר את מתי ה׳ ימים קולס השגת
 מונה יום אחד אחר השבת להשלים ו׳ ימי האבילות:
 הרגלים מפםיקין. שאס קבר את מחו ג׳ ימים קולס
 הרגל בטלה ממנו גדרת זי: ואי! עולי!. שאס קבר
 את מתו שני ימים קולס הרגל אין רגל עולה לו למנין
 ז׳ ומונה ה׳ ימים לאתר הרגל ואנן השתא לקי״ל
 אפי׳ יום אחל ואפי' שעה אחת קולס הרגל נטלה
 ממנו גוירח ז׳ ואינן עולין שאס קבר אח מחו בתוך
 הרגל כיון שאין גזירת ז׳ נוהגת כלל ברגל אין רגל
 עולה לו למנין ז׳ ימונה ז׳ לאחר הרגל ואע״פ שאין
 רגל עולה לו למטן ז׳ למנין ל׳ עולה כלבעי׳ למימר
 קמן: משחרנ בהמ״ק. לאין לעצרת תשלומין ז׳ לקרבן
 אין לו תורת הרגל והרי הוא כשבת שעולה לו ואינה
 מפסקת: גמ׳ קיים פפייס המטה ופו'. כלומר נהג
 אבילות ג׳ ימיס קולס הרגל אינו צדך לנהוג לאחר
 הרגל לתנא למתני׳ לאמר הקובר את מתו ג׳ ימיס
 קולס הרגל בטלה ממנו גזירת ז׳: גזירות בטלו. שיכול
 לגלח ערב הרגל אבל ימי שלשים לא בטלו כלומר
 עליי! תלדן ועומלין אס גלח לכבול הרגל בטלו לגמד
 ואס לא גלח ערב הרגל אסור לגלח אחר הרגל על
 ל׳ יום: קי״ל כאבא שאול. ללא בעי להפסקח גזירת
 ל׳ ח׳ ימים קורס הרגל אלא בז׳ ימיס סגי לן וטעמיה
 דאנא שאול משום דקסנר מקצת יום ז׳ ככולו דוס
 ו׳ משנינן חציו להשלמת ז׳ יחציו להחחלת ל׳ ואתי
 רגל ומבטל גוירח ל׳ וס״ל נמי לאבא שאול שאפי׳ לא
 גלח ערב הרגל מוחר לגלח לאחר הרגל: שפשם
 שמצות יום אחו ישעה אחת מבטלת טירת \: לגמרי
 שאפי׳ לא רחץ נרגל מותר לו לרחוץ לאחר הרגל:
 פך מצות שנעה מבטלה גזירת לי. שאפי׳ לא גלח
 נערנ הרגל מוחר לו לגלח לאחר הרגל: גיוס ל'
 שמקצת היום ככולו. ומותר לו לאבל לגלח ניוס לי:
 סלפה פאגא שאול גיוס לי. דאפי׳ ביום ל׳ פליגי רבנן
 עליה: ואין הלכה פמוחו ביום וי. שיהא האבל מותר

 לרחוץ גיוס שביעי:

 (ריין) [נמוקי יוםף] אלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן (יט.-כ.) יא
 לאחר המועד: אינו מאמינו. המלוה ללוה ואינו רוצה להלוותו בלא שטר והלוה צריך למעות: או שאין לו מה יאכל. לסופר: הד זה
 יכתוב. רקח מהן שכרו: ספרים תפילין ומזוזות. אע״פ שהיא מלאכת שמיס ואפי׳ כתבן לעצמו ולא מכרס: כספר העזרה. דהוא ס״ת
 שכה״ג קורא כיוה״כ ואע״פ שהוא צורך רבים אין מגיהין בו אלא ימתין עד לאחר המועד: וטווה על יריבו. נותן החוט על יריכו ותופס
 המוך של צמר בידו השמאלית ושוזר על יריכו: אבל לא בידו. כין אצכעותיו ולא כפלך כדרך שעושה בחול: נמ׳ בטובה. פי׳ כחנם ולא
 כשכירות דשכירות חשיב מלאכה
 כדאמרינן לעיל טון דלאו אגרא
 שקלי שרשויי בעלמא הוא: מערים
 ובו׳. ר״מ ורבי יהודה אזלי לטעמייהו
 דסברי דמועד ושבת זמן תפילין הוא
 ומשוס הכי מוכח שכותב לעצמו לכבוד
 המצוה: לצורך פרנסתו. לאו כדי
 חייו קאמר אלא אע״פ שיש לו לחם
 ומיס מותר כדי שיעשה הוצאת יו״ט
 יותר בהרוחה בבשר ויין אכל אס
 היה עשיר הרבה אינו מתיר לו
 לכתוב דר׳ יוסי סבר דשבתות וימיס
 טובים לא נהגו בהו מצות תפילין
 כדרשינן והיה לך לאות מי שצריך לאות
 יצאו שבתות וימים טובים שאין צדכין
 אות: בין באבן כין בפלך. כלומר
 בלא שוס שינוי טון שלצורך עצמו הוא
 שהרי הוא חייב בציצית במועד:
 כותב אדם תפילין. כדרכו: פרנסתו.
 להרויח מזונותיו לצורך יו״ט ולהרכות
 בשר ויין אכל לא לעצמו דלאו זמן
 תפילין הוא ויש מי שכתב דלגדל
 פתילות בחולו של מועד נראה שמותר
 דגדילת פתילות מעשה הדיוט הוא
 ושרי ע״כ: מתני׳ ג׳ ימים וכר.
 פירוש דעיקר האבלות הס ג׳ ימים
 הראשונים שאסור בהם הנחת
 תפילין ועשיית מלאכה אפילו אין לו
 מה יאכל ואינו יוצא מפתח ביתו
 וכיון שנהג אותם לפני הרגל בטלה
 ממנו גזירת ז׳ שהרגל מפסיק אכלותו
 ואין לו להתאבל עוד אחר הרגל אבל
 גזירת ל׳ דהיינו איסור גיהוץ בגדיו
 וגילוח שערו חייב לנהוג אותו אחר
 הרגל שהד לא היתה התחלתו כלל
 קודם הרגל ומה יפסיק ובגמ׳ מוכיח
 שימי הרגל הס מחשבון הל׳: ה׳ •מים
 וכוי. דטון שחל עליו גזירת ל׳ יוס אחד
 קודם הרגל דהיינו יום שמיני שנאסר
 בגיהוץ ותספורת בטלה ממנה גזירת
 ל׳ שהרגל מפסיקן וטעמא דסגי כחד
 יומא גבי ל׳ וגכי ז׳ כעינן ג׳ משוס
 דדין כל ל׳ שוה מה שאין כן בז׳:
 מפני שאמרו. כלומר וא״ת מה
 טעם לא אמרו חכמים הקובר מתו
 קודם שכת כטלה ממנו גזירת שכעה
 מפני שאמרו שבת עולה כלומר
 עולה למנין ז׳ ולמנץ ל׳ משום דלא
 כתיב ביה שמחה אלא עונג ומקצת
 אבלות נוהג בשבת כדאמרי׳ דברים
 שבצינעא נוהג: ואינה מפסקת.
 שאפי׳ קבר מתו חמשה ימים קודם
 השבת מונה יום אחד אחר השבת
 להשלים ז׳ ימי אבלות: והדגלים
 מפםיקין. גזירת ז׳ בקובר את מתו
 ןג״י] קודם הרגל וגזרת ל׳ בקובר
 מתו שמונה ימים קודם הרגל:
 ואץ עולין. למנין ז׳ בקובר את מתו
 ברגל וצריך לישב ז׳ לאחר הרגל דהא

 ואם אינו מאמינו או שאין לו מה יאכל ת״ז
 יכתוב אין כותבין ספרים תפילין ומזוזות
 במועד ואין א מגיהץ אות אחת אפילו בספר
 העזרה רבי יהודה אומר כותב אדם תפילין
 ומזוזות לעצמו וטווה על ירכו תכלת
 לציציתו: גמ, ת״ר כותב ב אדם תפילין
 ומזוזות לעצמו ולאהרים בטובה דברי רבי
 מאיר ר׳ יהודה אומר מערים ומוכר את שלו
 וכותב לעצמו ר׳ יוסי אומר כותב ומוכר כדי
 פרנסתו אורי ליה רב לרב תננאל וכן אורי לית
 רבה בר בר חנה לרב תננאל כותב ומוכר
 כדי פרנסתו: אמר רב יהודה אמר שמואל וכן
 תני ר׳ חייא בר אבא א״ר יוחנן הלבתא טווה
 בין באבן בין בפלך וחלכתא כותב ומוכר
 כדי פרנסתו: תניא בתוספתא דמשקים [פ״ב]
 כותב אדם תשבונותיו במועד ומחשב אדם
 יציאותיו במועד ומקבלים קיבולת במועד
 למוצאי תמועד אבל לא ימוד ולא ימנת
 ולא ישקול כדרך שחוא עושת בחול:
 מתני, אתקובר את מתו שלשה ימים קודם
 הרגל בטלה ממנו גזירת שבעה שמונה ימים
 קודם לרגל בטלה ממנו גזירת ל׳ מפני שאמרו
 שבת עולה ואינה מפסקת והרגלים מפםיקין
 ואינן עולץ ר׳ אליעזר אומר משחרב ביהמ״ק
 עצרת כשבת ר״ג אומר ר״ה ויוה״כ כרגלים
 וחכ״א לא כדברי זה ולא כדברי זה אלא
, ת״ר  עצרת כרגלים ויוה״כ ור״ה כשבת: נמ
 6יקיים כפיית המטה ג׳ ימים קודם הרגל אינו

 צריך לכפות אחר הרגל דברי ר״א והכ״א אפי׳
 יום אחד ואפילו שעת אחת אמר ר״א תן הן
 דברי ב״ש הן הן דברי ב״ה שב״ש אומרים ג׳
 ובה״א אפי׳ יום אחד אורי ליח ר׳ יוחנן לרבי
 חייא בר אבא אפי׳ יום אחד ואפי׳ שעה אחת
 רבא אמר חלכתא כתנא קמא דידן דאמר
 חקובר את מתו ג׳ ימים קודם לרגל ומםקנא
 אמר ליה רב חביבא מםורא דפרת לרבינא
 הלכתא מאי אמר ליה אפילו יום אהד ואפילו
 שעה אתת וכן הלכתא: אמר רב גזרות בטלו
 ימים לא בטלו שאם לא גלה ערב הרגל אסור
 לגלח אחר הרגל ולית הלכתא כרב דקי׳׳ל
 כאבא שאול דאמר אם חל שביעי לחיות
 ערב חרגל מגלח בערב תרגל ביום שביעי
 דקםבר מקצת היום ככולו ויום ז׳ עולה למנץ
 שבעה ועולה למנין שמונה שהוא מכלל ל׳
 ואם לא גלח בערב הרגל ביום ז׳ שלו מותר
 לגלה אהר הרגל דכשם שמצות יום אחד
 ושעה אהת מבטלת גזירת ז׳ כך מצות יום
 אחד ושעה אתת מבטלת גזרת ג ל׳ ומודים
 חכמים לאבא שאול ביום ל׳ שמקצת חיום
 ככולו אמר רבא הלכתא כאבא שאול ביום שלשים ואין חלכח כמותו ביום ז׳
 ונהרדעי אמרי הלכתא כאבא שאול בזו ובזו דאמר שמואל הלכה כדברי

 לא נהגה גזירת ז׳ ברגל: ר״א אומר משחרב בהמ״ק. שאין מקריבין קרבן ואין לעצרת תשלומין ד לקרבן לית ליה תורת רגל והרי הוא כשבת
 שאינה מפסקת ואינה עולה אלא ליום אחד דקסכר ר״א דטעמא דרגלים מפסיקין שהרי דינן היה לעלות כשבת אלא שאס אתה אומר
 יעלו למנין ז׳ הרי הפסיקו הכל דז׳ ימים נינהו וכן עצרת בזמן שבהמ״ק קיים שהיו לו תשלומין כל שבעה וכיון שלא היו יכולין לומר עולין
 אמרו מפסיקין ועשו דין שלשים כדין ז׳ אבל משחרב בית המקדש שאין לעצרת תשלומין כל ז׳ ואינה עולה אלא ליוס אחד הרי היא כשבת
 דעולה ואינה מפסקת והוא הדין לר״ה רוה״כ: רבן גמליאל אומר ובו׳. וכל שכן עצרת אפי׳ בזמן הזה שהרי לר״ה ויוה״כ ליכא תשלומין
 אפילו בזמן שבהמ״ק קייס: וחכ״א וכוי. הס מכריעין עצרת שהוא כתוב בחשבון ג׳ רגלים יש לו דין הרגלים שמפסיקין ואין עולין
 אבל ר״ה ויוה״כ שאינו חייב לעלות בהם לרגל אין בהם אלא דין השבת שעולין ואין מפסיקין והלכה כרבן גמליאל ןגיטין לח. וכ״מן »דכל
 מקום ששנה רבן גמליאל במשנתנו הלכה כמותו חוץ מערכ וצידן וראיה אחרונה: נמ׳ גזירות בטלו וכוי. פירוש מהי דלכבוד הרגל
 בטלה גזירת ז׳ ול׳ ומותר לגלח מכל מקום אם לא גלח ערכ הרגל אסור לגלח אחר הרגל עד תשלום כל הלי: שכשם שמצות יום
 אחד ושעח אחת מבטלת ממנו גזרת ז׳ ואס לא רחץ ברגל מותר לרחוץ אחר הרגל: כך מצות יום אחד ושעה אחת. שאס חל

 דש״י
 ואם אין המלוה מאמינו. ואינו רוצה להלווחו
ן למעוח כוחגין: ד  גלא שטר והלוה צ
ד זה יכתוג  אז שאין. לסופר מה יאכל ה
 דטול השכר להתפרנס גו דשכר פעולה
: אפילו בספר עזרה. ד  שאין לו מה יאכל ש
ו  אפילו בס״ת שבעזרה שכהן גדול קורא ג
 ביוה״כ כדמפרש במס׳ יומא דאע״ג דצריך
 לרבים אין כותבין בו אוח אחת: לעצמו.
 לקיים את המצוה אבל לא למכור או לשכור:
 וטווה על יריכו כר. שנותן החוט של תכלת
 על ירכו ומשפשף בידו והוא נטוה מאליו
ו בין אצבעותיו ולא בפלך ד י  אגל לא ב
 כדרך שעושה בחול: תכלס. צבע של חלזון
 כדאמרינן בפרק התכלת•' גמ׳ עושה
ן ר ל  בטובה. בחנם ולא לאחדם בשכירות ד
 שטרות אסור דחשיב מלאכה כדאמדנן
ן דלא אגר קא שקלי נגד טו  לעיל גבי אבו
 שרשויי בעלמא הוא ושרי: כדי פרנססי.
 בהריחה ולא דמי לשאין לו מה יאכל דהתס
: באבן. שכן לרך למי ד  אפילו ר״מ ש
 שאי! לו פלך חולה אבן יקושרה בראש
 החוט ומגלגל בו את החוט וטווהו:
 מתני" הקובר אס מהו כיי. שמת לו
 מת קורס הרגל ונהג אבלות ג׳ ימים קולם
 הרגל: בטלי הימנו גזירה זי. שהרגל מפסיק
ן לנהג ג׳ ימיס  אבלמו כלקמני בסמוך לטו
 לפני הרגל מותר לצאת מפחח ביתו ומותר
 בעשייח מלאכה ואינו חייב בכפיית המטה
 לבטל הימנו גזירת ז׳ וא״צ להתאבל עור
 אבל לא גזירת לי: שמונה. הואיל ונכנס
 יום אחל מימי הגילוח קולם הרגל אתי רגל
: השבת. שבתון ד מ ג  ומבטל את השאר ל
: ואינה מפסקה.  ימי אבילות עולה לו למטן
 שאינה מבטלת אמ השאר אלא יושב וממאבל
 לאחר השבת: והרגלים מפסיקין. אם
 נוהג ג׳ ימים קולס הרגל מפסיק את השאר
 שאינו מתאבל עול וכן ח׳ קולס הרגל מפסיק
 מבטל גזירת לי: ואינן עולין. אדשא קאי
 שאס לא נהג קולס הרגל אלא שני ימים או
 שהתחיל אכילתו ברגל אין הרגלים עולין
צדך לישג לאחר הרגל זי:  למנין ז׳ [א] ו
 משחרב ביה המקדש. לאין לעצרת
 תשלומי( ז׳ לקרבן צית ליה תורת הרגל
 והרי היא כשבת לאינה מפסקת: גמ׳ קייס
 כפייה המטה. כלומר נהג באבילות:
 מסורא דפרת. שיושבת על נהר פרת:
 גזירת לי. כגון גילוח ולגהץ את בגדיו
ן תלדן ד  אבל ימי ל׳ לא בטלו כלומר ע
ן אס יגלח לכבול הרגל [ב] יבטלו ד מ ו ע  ו
 לגמרי ואס לאו אסור לגלח אחר הרגל על
 ל׳ וכלמפרש: [מגלח בערב הרגל] רכשם
 שמצות ג׳ היכא לנהג ג׳ ימים אבלות קולם
 הרגל מבטלת גזירת ז׳ להתס ליכא למימר
 גלח ולא גלח להא אסור וראי לגלח: כן
 מציה שנעה שקברו ז׳ ימים קודם הרגל
 מבטלת גזירת שלשים בין גלח בין לא גלח:
 מקצה יום ז׳ ככולו. אם נהג ממקצתו
 השלים שבעת ימי אבילות ועולה לו מקצתו
 להשלמת ז׳ ומקצתו לתחלת ל׳ ומותר לגלח
 לכמאן לנהוג יום אחל למי ואמי רגל
 ומבטל ל׳ אחריני ואילך אפילו לא גלח נמי
 מבטל רגל: ומודים חכמים לאבא שאול
 דמקצת היום ככולו. ביום ל׳ ומותר לגלח
 בו ביום: הלכתא כאבא שאול. ביום ל׳
 קסבר רבא לאפילו אשלשיס פליט רבנן ולית
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 יום ז׳ להיות ערכ הרגל מקצת יום ו׳ ככולו וחשבינן חצי יום ז׳ להשלמת ז׳ ימי אבלות וחציו להתחלת ל׳ ואתי רגל ומבטל גזירת ל׳
 ואם לא גלח בערכ הרגל מותר לגלח וכו׳ לכשם שכטלו גזירות כך כטלו ימים ומותר לגלח: ובתבו כתוש׳ למה לאמרינן למקצת היום ככולו
 לוקא מקצת יוס כעי׳ ולא מן הלילה (והרמב״ם) [והרמב״ן] ז״ל סוכר לאפילו מקצת הלילה ;מי ככל היום: אמר רב הונא וכוי. פירוש הכל
 מולים כשחל ג׳ וכו׳ אפילו תנא למתני׳ לבעי ג׳ ימים קולם הרגל לבטל ממנו גזירת ז׳ ואפילו למ״ל מקצת היום ככולו אעפ׳׳כ אסור ברחיצה

 רש״י
 ליה מודים חכמים לאכא שאול: שאסור
 ברהיצה עד הערב. ולערב רוחץ בצונן או
 ימשין עד חוש״מ ורוחץ בחמין: כל שבעה
 קרעו לפניו ואם בא להחלין*. ללבוש מלוק
 אחר מחליף וקורע אע״ג דאזלא שעמ חמום
 משוס כבוד אביו ולא משוס חיוב קריעה:
 בשעה חימום. סמוך לפטירת המת:
 פריעת הראש. ולא גדול שער אלא גילוי
 הראש שמסיר עטיפת האבלות מעליו
 בשבת: וכן להחזיר קרע לאחוריו. שבית
 צואר שלהם היה מתוקן כדי שהוא יכול
 להפך חלוקו מה שלפנים לאחור: ולזקוף
 המעה. שהפכה מחמח אבלו חייב לזוקפה
 כתקונה בשבח: בחמין. כגון שהוחמו
 מערב שבת דחמין שהוחמו בשבת אפי׳ לכ״ע
 אסור: דקא פריס סודרא. אבל היה ולא
 גילה ראשו לכבוד שבת אלא עומד בעטיפת
 אבילתו: דברים שבצינעא. בביתו שאין
 אחר רואהו: רבי ענגי. נשיא בארץ ישראל
 ראש גילה בבבל: יום אחל צפני עצרת.
 מבטל גזירת שבעה אליבא רב״ה דאמרו
 לעיל בפרקין אפילו יום אחל אפילו
 שעה אחת נהג אבילות קולם הרגל רגל
 מפסיקו ועצרת להר במקיס שבעת ימים
 הרי כאן ארבע עשר לממן שלשים להא
 לקאמריגן רגלים אינם עולים היינו היכא
 להתחיל אבלות ברגל שצריך למנות שבעה
 אחר הרגל אבל לעני! שלשים עולה לו
 כראמר לעיל בפירקין: מניין לעצרת.
 שאע״פ שאינו אלא יום אחל שיש לו תשלומין
 לקרבן כל ז׳ מלמול לומר בחג המצוח כוי:

 דמצות שבעה אינה נוהגת ברגל אבל י
 למניין ל׳ הואיל ומצות ל׳ נוחגת ברגל דהא אינו מגלח ברגל וכן הלכתא:
שאמרו שבת עולה ואינה מפםקת: בעא מיניה ידי יוחנן משמואל יש  מפני א
כל  אבלות בשבת או אין אבלות בשבת אמר ליה אין אבלות בשבת תניא ;
 שבעה קרעו לפניו ואם בא להחליף מחליף וקורע ובשבת הרעו לאחוריו ואם
 בא להחליף מחליף ואינו קורע ודוקא על אביו ועל אמו אבל על שאר קרובים
 אפי׳ תוך שבעה מחליף ואינו קורע שכל קרע שאינו בשעת חימום אינו קרע
 ואותם קרעים אינן מתאחין אמר רב משרשיא בר תחליפא אמר רב כהנא
פריעת הראש חזרת תקרע זקיפת  אמר שמואל פח״ז חובת נת״ר רשות פח״ז ג
 המטה חובה נת״ר נעילת תםנדל תשמיש תמטת רחיצח בחמין רשות אמר
 רבי יעקב אמר ר׳ יוחנן לא שנו פריעת הראש חובה אלא שאין לו מנעלים
 ברגליו אבל יש לו מנעלים ברגליו מנעליו מוכיחין עליו והויא פריעת הראש
 רשות ומםקנא דברים שבצנעה כגון כסוי הראש ורחיצה בחמין ותשח״מ

 המיקל באבל וכן הלכתא אמר רב הונא בדיה
 דרב יחושע חכל מודים כשחל שלישי שלו
 להיות ערב התל שאסור ברחיצה עד
 א הערב והוא הדין אפי׳ יום ששי מאי טעמא
 דאכתי לא שלים אבלות דיליה אלא רגל הוא
 דמפםיק ליה אבילות תלכך אין מותר לרחוץ
 עד דחייל רגל וקי״ל כוותיה: והלכת׳ א<למעשה
 הסובר את מתו ברגל לא חיילא עליה אבילות
 אלא לאחר הרגל ונקיט ז׳ ימי אבלות מיו״ט
 חאחרון ואע״ג דלא נהיג בית אבילות עולה
 למנין שבעה ולא נקיט לבתר הרגל אלא
 ששה ב ימים בלבד ומאן דשכיב ליה שכבא
 ביו״ט שני שהוא יו״ט האחרון או ביו״ט שני
 דעצרת נוהג בו אבלות דהוא יום מיתה ויום
 קבורה והכי אםכימו באבלות דיום ראשון
 ג דאורייתא חוא דכתיב 5יואכלתי חטאת היום
 וכתיב ״ואחריתה כיום מר ויו״ט אתרון מדרבנן
 הוא וכיון דאבלות דיום ראשון מדאורייתא
 ויום טוב אחרון מדרבנן אתי עשה דיחיד
 דאורייתא ודחי עשת דרבנן. חקובר את
 מתו ברגל אע׳׳פ שאין רגל עולת לו למנץ
 שבעה עולה לו למנין שלשים דכי תנן וחרגלים
 מפםיקין ואינן עולים למנין שבעה הוא דאינן

 עולין דמצות שבעה אינה נוהגת ברגל

 על הערב ולא אמרינן בהא מקצת
 היום ככולו לכל גזירת ז׳ עליו על
 שנכנס יו״ט ופרש״י ז״ל ולערב רוחץ
 בצונן או ימתין עד חוש״מ ורוחץ בחמין
 וי״א דהא דנקט רחיצה לאו דוקא אלא
 הוא הדין לשאר דיני אבלות וחדא
 מינייהו נקט וכתב הראב״ד ז״ל
 דרחיצה אסורה עד הערב משום
 דאיפשר ליה לרחוץ לאורתא משא״כ
 בתגלחת ותכביסת שהרי אסור
 לגלח ולכבס משתחשך ואע״פ שמותר
 לכבס ערב הרגל מכל מקום אסור
 ללובשן מה שיכבס עד שתחשך דה״ל
[  כרחיצה והכי אמרינן לקמן ןלף 0.
 בזקיפת המטה שזוקפה ע״ש ואינו

 יושב עליה עד שתחשך:
 וכתב הרי״ף ז״ל שמי שמת לו מת
 ביו״ט שגי נוהג בו אבלות
 וכו׳ והמפרשים נסתפקו אם מתירין
 לו לקרוע כי היכי דמותר כשאר עניני
 אבלות דכחול שומה רבנן לגבי מת
 וקורע או לילמא כיון לספק יו״ט הוא
 והקורע כיו״ט לוקה דמתקן גמור הוא
 ואסור: מפני שאמרו שבת עולה. יש
 אבלות של פרהסיא קא מיבעי ליה
 כגון נעילת הסנדל וכיוצא בו: אמר
 ליה אין אבילות וכו׳ ואעפ״ב עולה
 לחשבון. כדקתני כמתני׳ כיון דאבלות
 שבצנעה נוהג ועוד משוס דאין שכעה
 בלא שבת ואס אינה עולה אין לך
 אבלות ז׳ וקי״ל דאכלות ז׳ כדאי׳ לעיל:
 פלי^ת חראש. פירוש להסיר
 עטיפת האבילות בשבת:
 חזרת קרע. כדי שלא תראה הקריעה
 לפניו בשבת: זקיפת חמטח. שכפה
 מטתו מחמת אבלו וחייב לזקפה
 כתקנה בשבת ואלו הג׳ הס חובה
 דאינס דברים שבצנעה: רחיצת.
 ידים ורגלים כחמין כגון שהוחמו
 מע״ש דחמין שהוחמו בשבת אסור
 לרחוץ בהם: רשות. דבריס שבצנעה
 הס: לא שנו שפריעת חראש חובח.
 זו גרסת הרי״ף ז״ל משמע דמנעליס
 ברגליו מוכיחים דלאו משוס אבלות
 הוא ואינו נוטל עיטוף הראש אבל
 חזרת קרע לעולם חובה הוא וכן
 חייב לזקוף מטתו אבל תשמיש המטה
 ורחיצה וסיכה הן דברים של צנעה
 ומותר לנהוג אותם בשבת ^ורמב״ן

 וכיוצא בהן נוהג בהן בצנעח דאמר אביי אשכחיה לרב יוסף דפריש ליה םודרא
 ארישית וקא אזיל ואתי בביתיה אמר ליה לא סבר לה מר דאין אבילות
 בשבת אמר ליה הכי אמר ר׳ יוחנן ד דברים שבצנעה נוהג: ר׳ אליעזר אומר
 משחרב ביהמ״ק 5 עצרת כשבת: וקי״ל עצרת כרגלים דאמרינן דרש רבי
 ענני בר ששון על פתחא דבי נשיאה יום אחד לפני עצרת ועצרת הרי כאן
 ארבעת עשר דאמר ר׳ אלעזר אמר ר׳ אושעיא מנין לעצרת שיש לו תשלומין
 ז״ל כתב שנעילת הסנדל בשבת חובה ולפי דבריו הא דא״ר יוחנן ל״ש וכו׳ לדבריו לשמואל לקאמר בגמ׳ נעילת הסנלל רשות הוא לקאמר אבל רבי
 יוחנן ש״ל דנעילת הסנדל מדברים של פרהסיא הוא וחייב לנעלה והך עטיפה שמואל בעי לה בגמרא כעטיפת הישמעאלים שהיא תחת החוטם
 ורב לא בעי לה אלא עטיפה קטנה שאף בחול עושין אותה בלא אבלות הרבה בני אדם ולפי גרסת הרי״ף ז״ל נראה לר׳ יוחנן כשמואל סבירא ליה
 ודברים שבצנעה שאמרנו שנוהג אותן בשבת לומר שלא ישמש מטתו ולא ירחץ: רבי אליעזר אומר וכוי. הרי כאן י״ד יום: [עצרת כרגלים].
 מתאנלין כלל דקדושה אחת הן אע״פ שעולה אינו נוהג נו אבילות זו היא דעת מיי׳ וטור ודעת הגאונים כיון ]הוא דרבנן אתי אבילות יוס ראשון שהוא דאורייתא ודתי ליה הלכך נוהג בו כבשאר י״ט נ׳ של גליות והרא״ש כתב אלה

 דברי הראשונים אבל חכמיס האחרונים כתבו שאין שוס אבילות דאורייתא אף ביום ראשון כ״א אייטת וראיותיהן ברורות וחזקות ומ״מ לא היה מוחה במי שניהג כדברי הגאונים:
ן ריא״ז ואס קבר מתי ניו״ט האחרון נוהג גו אבילוח לפי שאסור יו״ט האחרון הוא מד״ס ויוס ראשון של אבל הוא מה״ח שנאמר ואחריתה כיוס מר ונראה בעיני שאין לומר כן אלא כשמח ביום האחרון ונקבר ביום אחרון אבל אס מת מאתמול ונקבר  לשו

 ניוס אחרון יום קנירה מד״ס ואינה דוחה יו״ט אע״פ שהוא מד״ס כמבואר בקונט׳ הראיות:
 ד הרמב״ן כחנ דחשמיש המטה ורחיצה שהן דברים שבצנעא ממש חייב לנהיג בהן אבילות כפייח המטה וחזרת הקרע לאחוריו שהן דגריס שבפרהסיא אסור בהן אלא חייב נזקיפח המטה ובחזרת קרע לאחוריו כסוי הראש וחליצת הסנדל חייב לנהוג בהן אבילוח

 עין משפט נר מצוה
ר  איקצח-אי

 א מיי׳ פ״י מהלכית אבל סמג עשין נ טוי״ד סי׳
 מ: כ מיי׳ שס סמג שם טור י״ד שם: ג מיי׳ שם
 סמג שס טוי״ד שס: ןנ מיי׳ פ״י מהל׳ אכל סמג

 עשין נ טוי״ל סי׳ שצטן:

 מכורת הש׳׳ם
) ויקרא י ג) עמוס ח ד) גס״י מר  א) כ״ה בא״י נ
 יוחני ה) צ״ל הרמב״ס והוא בס״י מהל׳ אבל ה״א
 כי הרמב״ן סובר שהוא רשות כמ״ש הטור בסי׳ ת׳

 בשמו. (כתונת פסים):

 שלטי הנבורים
 א ואס חל ז׳ שלי נשבח בערב הרגל אסור לגלח נע״ש
 ומותר לגלח אחר הרגל וכן בתוך הרגל ביון שלא היה
 יכיל לגלח קודם הרגל ואס חל יום י׳ או יום א׳ שלי
 ערב הרגל מיתר לו לכנס כיון שא״א לו לעשות נלילה
 אבל אסור לרחוץ עד הלילה טון שאפשר לו לרחוץ
 בלילה ואע״פ שמוחר לכבס מבעוד יוס אסור ללובשן
 עד הלילה ורינ״א כחב כמו שאסור לרחוץ כך אסור
 לכבס כל היום ומיהי בערב סמוך לחשיכה מותר
 בשניהם וא״צ להמתין עד הלילה והרמכ״ם כחב שאינו
 מוחר לא לגלח ולא לרחוץ ולא לסוך ולא לעשות שום
 מלאכה עד שנכנס יו״ט ייו״ט מפסיק שאר השבעה
 ולאתר יי״ט משלים ל׳ מייס המיתה וסברא ראשונה

 היא סברח הראב״ד ולזה הסכיס הרא״ש:
ן ריא״ז היה יזם ז׳ שהוא ערנ הרגל שנת הואיל  לשו
 ואינו יכול לגלח בו מגלח כתור הרגל בחוש״מ קבר מתו
 ו׳ ימים לפגי הרגל נוהג כל דרבי אבילוח כל ו׳ עד
 הערב ואסור בגיהוץ ובתספורת עד ל׳ יום מיוס
 הקבורה וכ״כ מיי׳ ועוד כתב שאינו נוהג אפיי דברים
 שבצנעא נרגל ור״ת כתב שאף אס מח ביום אחרון אינו
 נוהג אבילות במועד כלל אלא אנינית שאם מת לו מת
 בחול המועד אסור נדברים שאינן אסור נהם יאס מח
 ביי׳ט אס אינו רוצה לקוברו בו ביום אין עליו דין
 אנינות אא״כ צריך להחשיך על התחוס להטן צו צרכי
 קבורה או חל עליו דין אנינות משעה שמחשיך אבל אס
 מת ניו״ט שגי והוא רוצה לקוברו או ביי״ט ראשון
 ורונה לקוברו ע״י נכרי חל עליו אנינות אבל לאתר
 שנקבר אין עליו דין אבילות אלא לענין דברים שבצנעא
 שגוהגיס ברגל ומיהו אע״ס שאסור בתשה״מ אין צדך
 לישן נין האנשים אלא אשתו ישינה עמי בחדר ולזה
 הסכיס הרא״ש אע״פ שאין אבילות נרגל אם מת לו
 מת ברגל הוא עולה למנין ז׳ וכשכלו ז׳ למיתת המת
 אע״פ שעדיין לא כלה האבילות מלאכתי נעשית ע״י

 אחרים ועבדיו עושי! לו בצנעא בתוך ביתו:
ן ריא״ז ב קברו נתחלת הרגל עושין ז׳ ימי  לשו
 אגילוח אחר הרגל שאין אבילות נוהג ברגל ומלאכתו
 נעשית ע״י אחרים ונראה בעיני אפיי מלאכה שאינה
 אבודה נעשיח לי ע״י אחרים הואיל יעבר עליי הרגל
 ועבדיו ושפתותיו עושיס בצנעא בתוך ביתו אין רביס
 מתעסקים עמי לנחמו באיתן ז׳ ימי אגילוח שכבר
 נמעסקו עמו ברגל ורגל עולה למגי! ל׳ שהרי הרגל
 עצמי אסור בגיהוץ ובתספורת ואומרים הגאונים שיו״ט
 אחרון של רגל עולה לו למנין ז׳ לפי שהוא יוס ב׳ של
 גליוח שאיסורו מד״ס יאע״פ שאינו נוהג ני אבילות

 ומונה ו׳ והוא:
 ג והכי ש״ל למיי׳ אבל סמ״ג כחכ שהוא מדרבנן
 והגאונים כתבו שאבילות יוס ראשון אס היא יוס מיתה
 אז הוא דאורייתא ור״מ ור״י פירשו שאין שוס אבילות
 לאורייתא אלא אנינוח לחוד הוא דהוי דאורייתא ביוס
 ראשון ואנינות לחוד ואבילות לחוד האסור בזה מוחר
 נזה ואונן אינו אסור ביו״ט ראשון מה״ת אלא נאטלת
 קדשים ומעשר שגי ועוד החמירו נו חכמים לאוסרו
 נדנדס המפורשים בפי מי שמתו אבל אנילוח לא
 מצאנו בשום מקום שיהיה מה״ת והרמב״ן האריך נו
 מאד וסיום דבריו ומצאנו למדיס שאבילות יום ראשון
 שהיא יום מיתה וקנורה מה״ת יצא בל הנוהגים באבל
 אלא נו׳ מתים המפורשים בתורה שהן אביו ואמו בנו
 ונחו ואחיו ואחותו בחולה ואשתו נשואה אבל ג׳ מפיס
 שהוסיפו עליהן לאבילות שהן אחיו מאמו ואחוחו מאמי
 נשיאה וארוסה מאב או מאס ואחותו אנוסה או מפותה
 אבילותן מד״ס וכ״כ מיי׳ אלא שכתב אשתו בכלל אותן
 שהן מל״ס והיא ידאי מה״ת אס היא גדולה אבל אשתו
 קטנה מל״ס והרא״ש הסכיס לרברי ר״ת ור״י יי״א

 לניי״ט שני של ר״ה אי

 ריב״נ
 רשות אלא חונה שכשם שהוא תייב שלא לנהוג אבילות ברברים שנפרהסיא כך הוא חייב לנהוג אבילות בלנריס שבצנעא
 הלכך פדעח הראש מעטיפת האבילוח שהיא כעטיפח ישמעאלים וחוזרת הקרע לאחודו וזקיפת המטה חונה ללבריס
 שגפרהסיא הן וכסוי הראש בסולר מלבדם של צנעא הוא וחייב לכסות אח ראשו בשבת ורחיצה בחמין וחשמיש המטה
 נמי ׳־בריס של צנעא הן וחייב אבילות בהן וחליצת מנעל בתוך ביתו לא מדבריס של צנעא היא ילא של פרהסיא הוא.
 לא של צנעא הוא דהא חמו ליה כולי עלמא כדעיילי לגניה בשנת לנחומיה ולא של סרהסיא הוא דאיכא אינשי טוגא דלא
 סיימי מסאני בביחא הלכך רשוח היא והיכא דיש לו מנעלים ברגליו אפי׳ עטיפח הראש נמי רשוח היא ועל כרחין איח
 לן לפרושי הכי דאי לא חימא קשיא דר׳ ייחנן אדר׳ יוחנן דהא ר׳ יוחנן הוא דאמר לא שנו אלא שאין לו מנעלים ברגליו
 אנצ ״ש צי מנעלים ברגליו מנעליו מוכיחין עציו אצמא לד יוחנן נעיצח המנעל רשוח היא ור׳ יוחנן גופיה הוא דקאמר
 דבריס שבצנעא נוהג ואי חליצת המנעל מדברים של פרהסיא הוא חייב הוא בנעיצתו ואי מדברים שצ צנעא הוא חייב הוא
 במליצתו הלכך לית לן אלא כפירושא דכתבינן וכן מצאתיה בפירושי המפרשים אבל הרב ר׳ משה דל כתב שנעילת הסנדל
 נשבח חובה ויש לנו לפרש כדי להעמיד דברי הרב ו״ל דהא דאמר ר׳ יוחנן לא שנו אלא שאין לו מנעלים ברגליו לדבריי
 דשמואל הוא דקאמר דס״ל נעילת הסנדל רשות אבל ר׳ יוחנן לית ליה רשות גשום דבר אבילית ואי מדברים של פרהסיא
 הוא חייב הוא שלא לנהוג נו אנילוח יאי מדברים של צנעא היא חייב הוא לנהוג נו אנילוח וחליצת המנעל מדברים של
 פרהסיא הוא ולפיכך נעילתו נשבח חובה אבל מה שכתב הרב ר׳ משה ו״ל שעטיסח הראש מדברים של צנעא הוא בזה
 אין ניאץ דבריי דהא אפי׳ לשמואל דאמר נעילת הסנדל לשוח פריעת הראש חובה כ״ש אנן השתא דס״ל נעילת הסנדל
 חובה דפריעמ הראש נמי חובה וחילוק יש בין עטיפת הראש לכסד הראש יכן נראה מהלכות הרב דל כלל הדברים קי״ל
 כר׳ יוחנן דאמר דברים שבצנעא נוהג ואין לנו רשות בשנת נשום דגר אבילות דאי מדברים של סרהסיא היא חייב הוא
 שלא !נהוג נו אבילוח יאי מדנריס של צנעא הוא חייב הוא לנהוג בו אנילוח הלכך פריעת הראש וחזרת הקרע לאחוריו
 וזקיפת המטה ונעילת הסנדל חובה שכל אלו דנריס של פרהסיא הס אבל כשוי הראש ורחיצה בחמין וחשמיש המטה
 דנריס של צנעא הס וחייב לכסות את ראשו ואסור בתשמיש המטה וברחיצה בחמין: פיסקא ר״א אומר משחרב בהמ״ק
 עצרח כשנת: גמ׳ יום אחו לפני עצרת שהוא תשוב כשנעה. שהקונר אח מתו אפי׳ שעה אחח קודם הרגל בטלה ממנו
 גזירת שבעה ועצרת שהיא חשוב כשבעה כיון שיש לו תשלומין כל שבעה הרי כאן ארבעה עשר יום אצמא עצרת כרגלים:

 שיטת
 הכל מודם כשחל ג׳ שלו להיות ערב הרגל. אע״פ שבטלה ממנו גזירת ז׳ אפי׳ לתנא דמחני׳ שאסור ברחיצה עד הערב
 שהרי אפשר לו לרחוץ ברגל משא״כ נחגלחת שא״א לו לגלח ברגל: הקובר אח משו ברגל. לא חיילא עליה אבילות כלל
 ער לאחר הרגל ונקיט ז׳ ימי אנילוח מיו״ט האחרון. נראה מהל׳ הרב ז״ל אפי׳ ניו״ט של ר״ה: ומאן ושכיב ליה שכנא
 ביום שגי של שגי ימים האחרונים של פסח או ביום שני של שמיני של תג או ביים שני רעצרת למעוטי יום שני של ר״ה
 נוהג נו אבילות והוא יום מיתה ויום קבורה. נראה מהל׳ הרב דיל ויקא יום מיחה רום קבורה אבל אס הוא יום קבורה
 ואינו יום מיתה לא וכן נראה מדברי הרב ר׳ משה ז״ל: עשה ויחיו ואורייתא. האגק חס: עשה ורכים. ושמחת בחגיך:
 דרבנן. יוס טוב שני שהוא מדרבנן: פיםקא מפני שאמרו השנת עולה יאינה מפסקת: גמ׳ אין אבילו' בשגש. ודוקא
 נדנריס שבפרהסיא נדנעינן למימר קמן: אס נא להחליף מחלין! וקורע. אע״ג דצא שעח חמוס היא ודוקא על אניו ועל
 אמו. פי׳ רנינו שלמה ו״ל לכבוד אניו ואמו ולא משוס חיוב קריעה: אבל על שאר קרובים אפי׳ סוך ז׳ מחליף ואינו
 קורע. יש מי שרוצה לומר כיין דבשאר קרובים אס נא להחליף מחליף ואינו קירע כמו כן אס בא להחזיר קרעו לאחריו
 אפי׳ בחול תוך ז׳ מחזיר: ואות! קרעים. שהוא קורע על אביו ועל אמו בבגדים שניים שהוא מחליף אינן מתאחין לעולם
 משוס דהוה ליה ר׳ אושעיא מסייע למאן דאמר אין מתאחין ימ״ד מחאחין הוה ליה חד ואין דבריי של אחד במקום
 שנים ואע״ג דקי״ל כל מקום שאחה מוצא יחיד מיקל ורבים מחמירין הלכה כרבים המחמירין חון מאנילוח שאע״פ שיחיד
 מיקל ורבים מחמירין הלכה טחיד המיקל משוס דקי״ל כדברי המיקל באבל ןאנל] לחוד וקריעה לחוד ובהלכות הרב ר׳
 יצחק אבן גיאות ז״ל מצאחי דכי אמרי׳ הלכה כדברי המיקל באבל ה״מ בפלוגחא דתנאי אבל בפליגחא דאמוראי נקטינן
 באבל כדנקטינן נעלמא והא דאמרי׳ כל ז׳ אס נא להחליף מחליף וקורע כיון דלכנוד אביו ואמו היא ולאו משוס קריעה
 דיו בנגד העליון וכן נמצא כתוב בתשובת שאלה לרבינו האיי גאון ו״ל: פריעס הראש. שמסיר עטיפת האבילות נשבח
 יכן חיזר הקרע לאחריו וזוקף את מטתו משוס להט מוכמא מלתא לאבילות דכל עטיפה שאינה כעטיפת ישמעאלים אינה
 עטיפה: נעילס הסנול תשמיש המטה רחיצה נחמי! רשות. דלא מיכחא מלתא דאבילות ללאו כולי עלמא עבידי למסיימי
 מסאני: הא ואמרס פדעס הראש חונה. לא שנו אלא שאין לו מנעלים ברגליו דכיון שאין לו מנעלים ברגליו והוא הולך
 כעטיפת הראש ודאי מוכמא מלחא דאנילוח אבל יש לו מנעלים ברגליו מנעליו מוכיחים עליו דלאו משוס אנילוח היא
 יהויא פריעת הראש נמי רשות דאמרי האי דמיעטף הכי שמא חושש הוא בראשו ימסקנא דברים שנצנעא נוהג ואינה
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 עץ משפט נר מצוה
רב רא-א׳  אי

, ,P א מיי׳ פ׳׳ק מהלכות אכל סמג עשין 3 טוי״ד 
 תג: ב מיי׳ שס סמג שם מור י״ל שיי שעל:

 מסורת הש״ס
) עמוס ח ) ויקרא י ג) במדבר ו י  א) רנריס ט! נ

 ה) רף מט.:

 קובץ הנהות
) נ״ב צ׳׳ע נ  חו״י (א) נ״נ נ״ע לאיפכא נמי: (
 להא מקרא ליחזקאל יליף לה עיין לעיל סי׳

 אלף קפ״ג:

 שלטי הגבורים
 נתון ניתו נאו אחריס להראות לי פנים פריעח הראש
 חונה שלא לנהוג ונעילת הסנלל רשות על כאן וי״א
 לאף חזרת הרע לאחוריו אינו חונה אלא כשהוא נגלוי
 אנל כשמטייל נתוך ניתו א״5 להחזירו לאחוריו והרא׳׳ש
 כתב רבריס שבצנעא כגון כסוי הראש ורחיצה נתמין
 ותשמיש המטה וכיוצא בהן נוהגים יהאירנא שאין
 רגיליס לילך יחף הוי נעילח הסנלל חובה ות״ת יראה
 להר לברים שבצנעא אבל לחזור הפרשה כיון שחייב
 אלם להשלים פרשיותיו עם הצבור הוי כקורא את שמע
 ומותר ואס קראי את האבל לעלות לתורה צריך לעלות
 שאס היה נמנע הוי לנר של סרהסיא ושמעתי שריית
 היו קוריס אותו נכל פעס שלישי ואירע נו אבילות ולא
 קראו החזן ועצה מעצמו ואמר כיון שהורגל לקרות
 שלישי בכל שגת הרואה שאין עולה אומר שבשביל
 אבילות הוא נמנע והוי לגר של סרהסיא ע״כ: ושאילת

 שלום תליי במנהג כלפרישית בדני שאילת שלום:
 א וי״א שהקובר מתי קולס ר״ה אין יוה״כ מבטל
 ממני גזירת ל׳ וכן אם קברו קולס יוה״כ אין החג
 מבטל ממנו גזירת ל׳ לחרי קולי נמלא אבילות לא
 עבלינן שיבא רגל אחל ויבטל ממנו גזירת ל׳ וכן רעת
 בעל הלכות שכתב היכא שמת לו מח שעה אחח קולס
 ר״ה עולה לו למנין ז׳ ודיה ז׳ הד י״ל וזי שבין ר״ה
 ליוה״כ הרי כ״א ויוה״כ שהוא כרגל וחשוב כז׳ הרי
 כ״ח יוס ונקט נתר יוה״כ שני ימים וסברא ראשונה
 היא סברת הרמבי׳ן ולזה הסביס הרא״ש כתב ה״ר
 שמעון הקובר מתו שעה אחת לפני הרגל שאותה שעה
 והרגל חשובים כי״ל ומיל אחר הרגל יש לו לין שנוע
 שלישי לעמן שיושב במקומו ואינו מלבר אפי׳ ברייה

 ועצרת שאינו אלא יום אחל:
 ב כחנ הרמב״ן וה״מ לעני! גזרח ו׳ אבל לענין גזרח
 ל׳ נוהג על אביו ועל אמו בתספורח על שיגערו גו
 מניריו ונגיהון עד שיגיע הרגל ויגערו נו וכן בשאילח
 שלום וליכנס לבית המשתה ומונה מיום מיתה ולא מיום
 שמועה לפיכך אס באת שמועה על אביו ועצ אמו לאחר
 י״ב חדש אינו נוהג אלא יוס אחד אף בדין ל׳ וכתב
 עוד שהשומע שמועה רחוקה א״צ לנהוג כל דין אבילות
 אלא דיו בחליצת מנעל וא״צ לא עטיפה ולא כפיית
 המטה ומומר במלאכה ורחיצה יסיכה ותשמיש המטה
 ונח׳׳מ ואס אין לו מנעלים ברגליו צריך שיכפה מטחו
 או יעטיף ראשו שצריך שיעשה מעשה שניכר בו שעשה
 משוס אבילות ודאי אס היה עוסק בתורה או במלאכה
 או שהיה רוחץ וסך ובאת לו שמועה מפסיק שעה אחת
 משוס אבילות וחוזר למה שבידו אבל אס היה לבוש
 תפילין א״צ לחולצן ומ״מ אינו יוצא ידי אבילות בהפסק
 זה יצדן שיעשה מעשה שניכר שעושה משוס אבילות
 כגון חליצת מנעל או כפיית המטה ועטיפה ומיהו

 בחדא סגי:
 ג כתבו הגאונים כיון שאינו נוהג ו׳ אחר הרגל אינו

 קורע נרגל והרחב״! כתב שהוא קורע ברגל:
 ד וכתב הרמב״ן דבשבת ורגל אסור נדנריס של צנעא
 והשומע שמועה רחוקה בשבת או ברגל אינו נוהג
 אפי׳ דברים שבצנעא ילמוצ״ש ורגל נוהג שעה אחת
 ודיו וכתב נשמ׳׳ג השומע שמועה קרובה בשבח השבח
 עולה לו ליוס אחד ולמחר קורע והוה ליה יום ששי
 שביעי לאבילות וכ״כ נה״ג יה״ר יחיאל בתנ שאין שנת
 עולה לו נחחלת המנץ אלא יחחיל למנות מיוס א׳
 וה״ל ייס ז׳ ז׳ לאבילות ונוהג בו דנריס שבצנעא

 במקצח היוס:

 (ריין) [נמוקי יוםף] אלו מנלחין פרק ג׳ מועד קטן (יט:-כ: כד:)

 רש״י
 ור״ה הרי כאן י״ד. לשכר לה כרגן גמליאל
 לאמר ר״ה כרגלים: לפגי החג. סוכות
 ושמיני לרגל כפני עצמו הוא: ה״ג כהיב
 הכא ראשיכם אל ספרעו. למזהר להו
 רחמנא שלא יגללו שער לכהניס הס הא
ח הראש ל׳ ע ד פ  אחר שהוא אגל חייג כ
: ההוא מגעי ע  יום לכתיג גנזיר גלל פר
 ליה כוי. לחגיכס וכוי משמע כין פסח
 בין עצרח בין סוכות: רב בר אחיה דרכי
 חייא. אביו של רבי חייא נשא לאה והוליר
 ממנה אייבו נפטרה ונשא רחל ולה בת
 מאיש אחר וממנה נולל ר׳ חייא ונשא
 אייבו הבמ ונולל מהם רב נמצא רב בר
י חייא מאגא וגר אחחיה  אייגו אחיו ררג
 מאמו: אמר ליה ר׳ חייא לרב אייבו קיים
 אמר לו אמו קיימה. כלומר אמך קייממ
 שלא רצה לומר לו שנפטר משוס מוציא
 ליבה: מקצה היום ככולו. מלקאמר
 הולך: שמועה קרובה. ברגל שעליין לא
 עברו ל׳ יום: עולה לו רגל. כאלו לא נשמע
 לו על סוף הרגל: ולמוצאי שבס. יום לי:

 פירוש אע״פ שאינו נוהג איסור מלאכה אלא יום אחד כז׳ ימים תשוב דהואיל דיש לה תשלומין כל ז׳ שאם לא הקריב חגיגתו של יו״ט
 של עצרת יכול להקריבה בששה ימים שאתר עצרת ולא אמרינן עבר יומו בטל קרבנו: ר״ה ויוה״ב ברגלים. ופסקינן הכי הלכתא כרכן גמליאל
 אע״פ דאין לה תשלומין כלל וכ״ש עצרת: הרי כאן אחד ועשרים יום. ומונה אחר החג תשעה ימים למנין שלשים ואס תאמר למה אין שמיני
 של חג מבטל ממנו גזירת שלשים שהרי הוא רגל בפני עצמו וה״ל קובר את מתו שבעת ימים רןודס לרגל דכטלה ממנו גזירת שלשים שהרי
 כבר עלו לזה ארבעה עשר יום קודם
 רגל שהוא יום שמיני וי״ל שאין הרגל
 מבטל גזירת שלשים אלא במי שנהג
 בגזירת שלשים ביום שמיני אבל זה
 שקבר את מתו יום אחד לפני החג
 כשהגיע יום שמיני של חג אע״פ שהוא
 רגל בפני עצמו מ״מ עדיין לא נהג
 כגזירת שלשים כלל ומשוס הכי בעינן
 למנקט אחר החג תשעה ימים למנין
 שלשים וכתב הרמב״ן ז״ל הלכה
 למעשה דר״ה ויוה״כ כרגלים גמורין
 הס לענין אבלות לפיכך הקובר את
 מתו אפילו שעה אחת קודם ר״ה
 בטלה ממנו גזירת שבעה ונוהג
 בגזירת שלשים עד יום הכיפורים רום
 הכיפורים מבטל ממנו גזירת שלשים
 ומגלח ערב יום הכפוריס לא גלח
 בערכ יום הכפוריס מותר לגלח אחר
 יוס הכפורים וכן הקובר את מתו
 שעה אחת קודם יום הכפוריס בטלה
 ממנו גזירת ז׳ ונוהג כגזירת ל׳ עד
 ערב החג ואס לא גלח קודם החג
 יגלח לאחר החג והקובר מתו לאחר
 ר״ה יום אחד מגלח ערב יוה״כ קברו
 לאחר יוה״כ מונה ט׳ לאחר הרגל
 ומגלח שהימים שלפני החג והחג
 ושמיני שלו נמנין אחד ועשרים יום
 וכן הלכה: וכתב כעל הלכות נדולות
 הכי אמרי׳ משמיה דגאון ז״ל דהיכא
 דשכיב ליה שכבא ביו״ט ראשון או
 בשמיני או בחולא דמועדא או ביו״ט
 ראשון של יום טוב האחרון לא נהיג
 אבילות עד דנפקי יומי טבי כולהו
 אבל יומא בתרא מדרבנן הוא מיסלק
 סליק ליה למנין ז׳ ואבלות לא נהיג
 כלל אבל שכיב ליה שכבא גיו״ט שני
 של יו״ט אחרון כיון דעיקר אבלות יום
 ראשון הוא דכתיב ואכלתי חטאת
 היום וכו׳ כמו שהביא הרב אלפסי
 ז״ל בהלכות אתי עשה דיחיד ודחי
 ספק עשה דרבים: ת״ף שםועה
 קרובה וכוי. פירש דיוס שמועה כיוס
 קבורה לקריעה ולהבראה ולכל דבר
 האבל: אלא יום אחד. ואין מקרעין
 ואין מברין כדאיתא לקמן משמע מהא
 דשמועה רחוקה אפילו על אביו ועל
 אמו אינו נוהגת אלא יום אחד וכתב

בחג חמצות ובחג (  כל שבעח שנאמר א
 השבועות מקיש חג השבועות לחג חמצות
 מח חג המצות יש לו תשלומץ כל ז׳ אף חג
 השבועות יש לו תשלומין כל שבעה: רבן
 גמליאל אומר ר״ה ויוה״כ כרגלים: אמר רב
 גידל בר מנשיא אמר שמואל הלכה כרבן
 גמליאל אדבריה רב פפא לרב אויא סבא
 ודרש א יום אהד לפני ר״ה ור״ה הרי כאן י״ר
 אמר רבינא חלכך יום אחד לפני החג וחג
 ושמיני של חג הרי כאן כ״א יום ולא צריך
 למנקט אחר תחג אלא תשעח ימים בלבד
 ומקצת יום שלשים ככולו וכן חלכתא: ל׳ איום
 מנ״ל אתיא פרע פרע מנזיר כתיב הכא
 3׳ראשיכם אל תפרעו וכתיב התם ג<גדל פרע

 שער ראשו מה להלן שלשים אף כאן שלשים
 והתם מנ״ל אמר רב מתנה סתם נזירות ל׳
 יום מאי טעמא אמר קרא יהיה בגימטריא תלתין הוו ומנין לאבילות שהוא
 שבעה דכתיב ״והפכתי חגיכם לאבל מח חג שבעה אף אבלות שבעה ואימא
 כעצרת דחד יומא הוא ההוא מיבעי׳ ליה לבדר׳ שמעון בן לקיש דאמר משום
 רבי יהודה נשיאה מנין לשמועה רחוקה שאינה נוהגת אלא יום אחד דכתיב
 ותפכתי חגיכם לאבל ואשכחן עצרת דאיקרי הג והד יומא הוא: ת״ר שמועה
 קרובת נותגת שבעה ושלשים ושמועה רחוקה אינה נותגת אלא יום אחד
 איזו חיא רחוקה ואיזו תיא קרובת, קרובת בתוך שלשים רחוקה לאחר ל׳
 דברי ר׳ עקיבא וחכ״א אחד שמועח רחוקה ואחד שמועה קרובה נוהג ז׳ ולי:
 אמר רבח בר בר חנא א״ר יוחנן כל מקום שאתח מוצא w יחיד מיקל ורבים
 מחמירין חלכח כדברי חמחמירץ חוץ מזו שאע״פ שר״ע מקל וחכמים מחמירין
 הלכה כר״ע דאמר שמואל הלכה כדברי המקל באבל: רב בר אחוח דר׳ חייא
 דחוא בר אחתיח דר׳ חייא סליק להתם א״ל אבא סיים א״ל אימא קיימת א״ל
 אימא קיימת א״ל אבא קיים א״ל לשמעיח חלוץ לי מנעלי וחולך אחרי כלי
 לבית המרחץ ש״מ תלת ש״מ (נ) אבל אסור בנעילת חםנדל וש״מ שמועה
 ב רהוקה אינה נוהגת אלא יום א׳ וש״מ מקצת היום ככולו: א״ר יוסי בר אבץ
 שמע שמועה קרובה ברגל ולמוצאי הרגל נעשית רהוקה עולה לו ואינו נוהג
 ג אלא יום אחד: תני ר׳ אדא דמן קםרי קמיה דרבי יוחנן שמע שמועה
 ד קרובה בשבת ולמוצאי שבת נעשית רחוקה עולה לו ואינו נוהג אלא יום
 אחד בלבד וכתב בעל הלבות שאם שמע שמועה ביום ל׳ שנוהג ז׳ ושלשים
 כשומע ביום כ״ט ומםתברא כוותיה ואיכא מ״ד דשמועה ביום ל׳ כשמועה
 ביום ל״א ואינו נוהג אלא יום א׳ בלבד ואיתלו בההיא דאמרי׳ בבכורות בפ׳
דיום שלשים כיום  יש בכור לנחלהה< אמר רב אשי הכל מודים לענץ אבילות נ
 שלפניו דאמר שמואל הלכה כדברי המקל באבל וקא םברי דיום שלפניו כיום
 אחד ושלשים הוא וגמרינן מינה ליום שמועה והא טעותא רבתא היא דהאי

 הרמב״ן ז״ל מסתברא דה״מ לענין ז׳ אבל לענין ל׳ נוהג הוא על אביו ועל אמו בתספורת עד שיגערו בו חביריו ובגיהוץ עד שיגיע הרגל
 וליכנס לבית השמחה עד י״ב חדש וכן בשאילת שלום וימנה מיום מיתה ולא מיום שמועה לפיכך אס באת לו שמועה לאחר י״ב חדש של
 אביו אינו נוהג אלא יום א׳ כין בגזירת ז׳ בין בגזירת ל׳ ע״כ לקמן בגמ׳: שמ?ן שמועה קרוכח ברנל. פי׳ שלא עברו עדיין ל׳
 יום וכשעכר הרגל נשלמו הל׳: עולה לו. הרגל כאילו לא נשמע לו אלא עד סוף הרגל טון שא״נו יכול לקרוע ולנהוג אבילות ולפיכך אינה
 נוהגת אלא יום אחד ואס תאמר אמאי נוהג כלל והא אמרינן ח׳ ימים לפני הרגל בטלה ממנו גזירת ל׳ לא קשיא דתתס נהג עיקר אבילות
 דשבעה אבל הכא דלא נהג כלל לא בטלה ממנו גזירת ז׳ וכל שכן גזירת ל׳ דשלשיס אחר ז׳ הס לעולם ומ״מ כיון דשמועה רחוקה היא סגי
 ביום א׳ וה״ה שעה א׳ דמקצת היום ככולו כדאמרינן לעיל: ושמעינן מהא. שאם שמע אדם שמועה ביום ל׳ שמועה קרובה היא ונוהג
 ז׳ ול׳ כשומע ביום כ״ט ולא אמד׳ כהא מקצת היום ככולו דהכא ודאי שמועה ביום ל׳ הוה וטעמא משום דשבת היא ולמוצאי שבת נעשית
 רחוקה דהיינו ל״א הא אס שמע בחול כה״ג שמועה קרוכה היא ונוהג ז׳ ול׳ דלא מצית אמרת דשכת יום כ״ט הוא דא״כ במוצאי שכת היאך
 נעשית רחוקה והא חלה עליו אבלות מיד וגס לא אמרו מקצת היום ככולו אלא במי שנהג אבלות אבל לענץ שמועה כל יום ל׳ קרובה היא
 וכן כתב בעל הלכות וכן דעת הד״ף וכן דעת הרמב״ן ז״ל ומי ששמע שמועה קרובה בשבת או ברגל אע״פ שבמוצאי שבת או במוצאי
 הרגל נעשית רחוקה נוהג דברים שבצנעא דומיא דקובר את מתו ברגל והשומע שמועה רחוקה בשבת או ברגל אינו נוהג כלום אפילו
 דבדס שבצנעה אלא למוצאי שבת או מוצאי הרגל נוהג שעה א׳ ודי: ולענץ ברכת אבלים בשבת כתב רב יהודאי גאון ז״ל דאין מברכין

 ריב״ב
 כז׳ ר״ה מיהא יהא חשוב לשני ימיס ויוה״כ ליום אחד דהא קי״ל שאפי׳ הקובר את מתו בתוך הרגל רגל עולה לי למנין
 ל׳ ישמא יש חסרון נספרים וכך הוא הלשון המדוקדק נמצא מוגה לאחר ר״ה רוה״כ עם ר״ה ויוה׳׳כ כ״ג ימים ותפש
 עצמו לשון קצרה שעולה לכאן ולכאן: ראשיכם אל שפרעו ובגוינס לא הפרומו ולא סמוסו. הא אחר שלא פרע ושלא פרס
 חיינ מיתה ואיתקש אנילות דנגדים לאבילות דתגלחח דכחינ ראשיכם ובגדיכם וזהי שאינו מאחה עד לאחר ל׳ יום: ולחיג
 והפלתי מגילם לאגל. מדרבנן וקרא אסמכחא בעלמא: לאתר לי. שמח המח: הלכה לר״ע. דשמועה רחוקה אינה ניהגח
 אלא יוס אחד אפי׳ באביו ואמי ומקצת היום אסיר אף ברחיצה ובשאר היוס מותר אף בתנלחח: שמע שמועה קרוגה בשבת
 ולמוצאי שבת נעשית רחוקה. כגון שהשבח הוא יום ל׳: להג געל הללוס שאם שמע שמועה ולוי. עד ומסתגרא כותיה וכתב
 הרב ר׳ אברהם ז״ל לא פירש הגאון ו״ל מאי טעמא מסתברא כותיה ומאי טעמא לא אמד׳ מקצח היום שלא שמע ככולו
 ולי הכותב נראה דמש״ה מסתברא כותיה מפני שמפורש בהלכה דהא אמד׳ שמע שמועה קרונה בשנת ולמוצאי שנת נעשית
 רחוקה כוי איך היתה קרונה נשנמ ולמוצאי שנת נעשיח רחוקה היה לאחר ל׳ ונעשית רחוקה נמצא שיום ל׳ שמועה קרונה
 ולא אמד׳ ביה מקצת היום שלא שמע ככילו שאי אתה יכול לומר שיום שנת יום כ״ט היה והיחה קרונה כששמע דא״כ
 למוצאי שבמ אין נעשיח רחוקה כי מיו כשיצא שנת חלה עליו אבילות ואין כאן מקצת יום ככולו אלא ודאי שנת ששמע
 יום ל׳ היה ולא געשיח רחוקה עד ל׳ שבו דנוכל לומר מקצמ היום שלא שמע רמוקה עו מוצאי שבמ ולא אמד׳ מקצמ
 יום ל׳ שלא שמע ככולו דלא אמרי׳ מקצח היוס ככולו אלא במי שנהג אנילוח אבל בהך לא שייך למימר מקצח היום ככולו
 אבל אית למימר דלמא שמע שמיעה קרובה בשבח ששמעה בליל ל׳ דלא יכלינן למימר מקצח היום ככולו אבל אס שמעה

 ביום ל׳ אמד׳ מקצח היום ככולו כל זה לשון הרב ר׳ אברהם בר יצחק דל:

 שיטת
 פיפקא רבן גמליאל אומר ר״ה וייה״כ כרגלים: גמ' יום אחו לפני ר״ה ור״ה הרי לאן י״ו יום. כחג הרב ר׳ משה
 דל כל הקובר אח מחו אפי׳ שעה אחח קודם הרגל או קודס ר״ה ויוה׳יכ בטלה ממנו גזירח ז׳ נמצא מונה לאחר ר״ה
 ויוה״כ כ״ג יוס ויש שסבורים למצא עליו קושיא מדאדבריה רב פסא ורב אויא סבא ודרש יום אחד לפני ר״ה ור״ה הרי
 כאן י״ד יוס. ואני הכוחב אומר שאין הלכה כרב פפא ור׳ ענני בר ששון ורב פפא מיפלג פליגי אהדדי דלר ענני גר
 ששון (ורב פסא) דוקא עצרת שהוא קרוי חג דש לי חשלומין כל ז׳ הוא שחשוב כז׳ אבל ר״ה ויוה״נ שאינן קרוי! חג אינן
 חשונין כז׳ ומתני׳ לא שמעי׳ בלל ר״ה דוה״כ אם הס חשובים כז׳ דהא רבן גמליאל ר״ה ויוה״כ כרגלים ה״מ להפסיק
 האנילוח שהקובל אח מחו לפניהן ג׳ ימיס בטלה ממנו גזירמ ז׳ והקונר אמ ממו לפניהן ח׳ ימיס נטלה ממנו גזירח ל׳
 ולא שמעינן מינה כלל אס הן עצמן משובין דשבעה דבממני׳ לא אייד כלל בעצרח וברייה דוה״כ אי חשיבי כז׳ אי לא
 ופלוגמא דאמוראי היא נגמ׳ ורב פפא אימ ליה דר׳ ענני בר ששון אבל ר׳ ענני בר ששון ליח ליה דרנ פפא ורבינא נמי
 דאמר הלכך יום אחד לפגי החג וחג ושמיני שלו הד כאן כ״א יום לא מכרעא כרב פפא דרבינא הט קאמר כיון ונין
 למר בין למר עצרמ שהיא קרוי חג חשוב כז׳ יוס אחד לפני החג וחג ושמיני שלו הרי כאן כ״א יום. ומנא חימרא דלימ
 הלכמא כרב פפא מדאמרי׳ בגמ׳ רבינא איקלע לסורא דפרת אמר ליה רב מביבא מסורא דפרמ לרבינא אמר מר יוס אחד
 לפני ר״ה ור״ה הרי כאן י״ר יום אמר ליה מסמברא כרבן גמליאל אמרי ויש ספרים שכמיב בהן מסמברא הלכה כרבן
 גמליאל אמד כלומר הלכה כרבן גמליאל אמרי דר״ה ייוה״כ כרגלים להפסיק האבילות אבל שיהי הן עצמן חשונין כז׳ לא
 אמרמי דבר זה מעולס וקי״ל נרבינא דהוא במרא ועוד דקאי ר׳ ענני בר ששון כוחיה מ״מ קשיא לי אנחי אמאי מונה
 אחר ר״ה דוה״כ כ״ג יום לא ימנה אחר ר״ה ט אס כ״א יוס ואחר ייה׳׳כ כי אס כ״נ יוס דנהי דדיה דוה״כ אינן חשינין
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 24 (כ:) (ריין) [נמוקי יוסף] אלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן

 רש״י
 צומייסא קא בעיה למיכל. אמה רוצה

 כרכת אכלים להויא פרהסיא: קורע. כשמועה רחוקה שנוהגת יום א׳: קורע, כאותו יום או אינו קורע כיון שאין שם אכילות ז׳ ולענין
 חליצת מנעל פשיטא ליה דחולץ כיון דבעלמא אפילו שלא בשעת חימום איכא חליצת מנעל משא״כ כקריעה: מי שאין לו חלוק. כגון שהיה
 לבוש בגלים שאולים שאין לו לקורעם אלא מדעת בעלים: חמשח. מתי מצוה בנו ובתו ואחיו ואחותו ואשתו: קורע וחולך וכר. אלמא
 איכא קריעה כלא זי: לכבוד אביו ואמו. קריעה של כבול היא ואנן מקריעה של חיוכ הוא לאמרינן אינו קורע והכי הלכתא דבשמועה

 רחוקה אינו קורע אבל מפני כבול
 אביו ואמו קורע עליהם אפיי בשמועה
 רחוקה ואינו מאחה לעולם אע״פ
 שאינו מתאבל עליהם ומכאן ראיה
 לעובלא לרבי חייא לעיל לגרסי׳ בגמ׳
 ששאל לרב שהיה בן אחיו ובן אחותו
 אבא קייס ואימא קיימת מאחיו ואחותו
 שאל שהיו אב ואס לרב ולפיכך לא
 מציגו שקרע בגליו אלא שחלץ מנעליו
 לאילו אב ואס לרבי חייא קאמר הוה
 קרע כלאסקינן הכא: וכתב בעל
 חמאור ו״ל היכא לשכיב שכבא בערב
 החג לה״ל יום אחל לפני החג וחג
 ושמיני שלו הרי כ״א יום ובעי למנקט
 כתר ימי החג ט׳ ימים ומיהו היכא
 לאיכא מקרובי המת מאן לאתא ליה
 שמועה כיוס י׳ שלאחר החג אי הויא
 כשמועה רחוקה או כשמועה קרוכה
 יש מן החכמים מי שנסתפק לו זה
 הדבר ותלה הדבר להקל משוס להויא
 ליה ספק אכלות וקי״ל כדברי המיקל
 באבל ולדעתי נראה לי בזה הדבר
 להחמיר שאין הדברים נראיס שיעלה
 הרגל למי שלא בא לו עדיין שמועת
 המת והלא אתה רואה שהקוכר את
 מתו ח׳ ימים קודם הרגל בטלו ממנו
 גזרת ל׳ וזה שקברו בערב החג לא
 בטלו ממנו גזרת ל׳ וצריך להשלים
 אחר החג ל׳ ימים אע״פ שכבר עלו
 לו י״ד יום קודם שמיני לחג שלא כטלו
 גזרת ל׳ כל זמן שלא קייס ז׳ וכ״ש זה
 שלא ידע ולא שמע במות המת קודם
 הרגל היאך יעלו לו יוס ראשון לפני
 החג וחג ושמיני שלו ככ״א יום אס

 לאכול המטעמים ולכך אמה נוהג באבילות
 כלי לעשות לן כלרך שאר אבלים: קורע
 או אינו קורע. השומע שמועה רחוקה:
 קורע והולך. אפי׳ לאחר ז׳ משום כבול
 אביו ולא משוס חיוב קריעה: כל האמור
 נהרשס כהן. בסלר אמור אל הכהניס
 שכהן מצווה ליטמא להן לפי שהן קרוביו כל
 אלם מתאבל עליהם: הוסיפו עליהן.
: ואהוהו בהולה  לערן אבל: אחיו. מאמו
 מאמו ואחותו נשואה בין מאביו בין מאמו.
 לאין כהן מטמא לאחיו ואחותו שלא מאביו
 כלנסקא לן במ״כ מקרא ולעני! אבל
 הוסיפו: כל שהוא מהאבל עליהם. אס
 הוא מת כגון אביו ואחיו אם מת לאביו ממ
: בביס. אין נוהג  או לאחיו מתאבל עמהן
 אבלוח אלא בשעה שהוא נכנס לביח אחיו
 האבל וכשיצא משם אין אגלוח מיטלח עליו:
 באנפה. בפני אשחך להיינו נמי כל שמחאבל
 עליו כגון אשמו מתאבל עמה בבית בפניי:

 דאמרינן בבכורות לענין נפל הוא דאמר ר״ש
 ב״ג בל ששהה ל׳ יום באדם אינו נפל וקאמר
 רב אשי שאם מת הולד ביום ל׳ כאלו מת
 ביום שלפניו שתוא כ״ט כלומר כנפל הוא
 תשוב ואינו מתאבל עליו וראיה לדבר דהא
 גמרי לה מדאמר שמואל הלכת כדברי
 המיקל באבל ושמע מינה דלקולא אמר רב
 אשי תכל מודים לענין אבלות דיום שלשים
 כיום שלפניו דמי דאלמא לא מיחייב עליה
 אבלות הלכך לא מצית למימר כיום שלפניו
 אלא כיום כ״ט ואי הכי היכי גמרינן לה מינה
 דיום ל׳ לענין שמועה כיום ל״א אלא ודאי
 טעות הוא בידי האומר כך ואינו אלא כמו
 שכתב בעל תלכות דיום ל׳ כתוך ל׳ הוא
 והויא לה שמועה קרובה והאי דאמרי׳ היכא
 דמית הולד בתוך ל׳ יום הוא נפל ולא מיחייב

 עליה אבלות ה״מ היכא דלא קים ליה ביה שבלו לו חדשיו אבל היכא דקים
 ליה ביה ׳שכלו ליה תדשיו מיחייב לאתאבולי עליה דגרםינן בפרק אם לא
 הביא כלי איבריה דרב דימי בר יוסף אתיליד ליה א ההוא ינוקא שכיב בגו
 תלתיז יומין הוה יתיב וקא מתאבל עליה א״ל אבוה צודניאתא קא בעית
 למיכל א״ל קים לי בגויה שכלו לו חדשיו. ולענין אשמועה רהוקה דאינה נוהגת
 אלא יום א׳ בלבד איבעיא לן קורע או אינו קורע ומםקנא אינו קורע דליכא
 קריעה בלא ז׳ אלא בכבוד אביו ואמו אבל בחמשה מתי מצוה לא דתניא מי
 שאין לו דלוק לקרוע ונזדמן לו חלוק בתוך ז׳ קורע לאחר ז׳ אינו קורע וא״ר
 זירא בד״א בחמשה מתי מצות אבל על אביו ועל אמו קורע ותולך: ח״ר כל
 האמור בתורת כהנים בכהן מיטמא להן אבל מתאבל עליהן אלו חן אביו ואמו
 ובנו ובתו ואחיו ואתותו ואשתו הוסיפו עליחן אחיו ואחותו הבתולה מאמו
 ואחותו נשואת בין מאביו בין מאמו וכל מי שמתאבל עליו מתאבל עמו בביתו
 כי הא דאמר ליה רב לחייא בריה וכן א״ל רב הונא 3׳לרבא בריה באנפח נהוג

 אמרו במי שהפסיקו לו ימי החג
 אבלותו יאמרו במי שלא ידע ולא שמע במות המת קודם הרגל ועוד הרי מקצת ל׳ ככולו ואלו מאן דשמע שמועה ביום ל׳ הרי הוא כשומע
 ביום כ״ט אלמא שאע״פ שאמרו מקצת יום ל׳ ככולו לימי שנהג לא אמרו למי שלא נהג ואף זה כן הלכך מסתברא בהא מלתא לחומרא ועוד
 כתבו ראיה דאלו היה דין מי שלא שמע ולא נהג כדין מי שנהג אבילות א״כ השומע אחר הרגל שמת לו מת קודם הרגל ז׳ ימים היו בטלות
 ממנו גזרות ז׳ ול׳ ולעולם לא משכחת שמועה קרובה ברגל ולמוצאי הרגל נעשית רחוקה שאס מת לו מת ח׳ ימים קודם הרגל אפילו
 כתוך הרגל רחוקה היא שכבר בטלה ממנו גזרת ל׳ ואס תוך ז׳ מת המת אף לאחר הרגל קרובה היא אלא שאין מי שלא נהג אבלותו ולא
 שמע בו כדין הנוהג הלכך לא שנא ערב הרגל ול״ש יומו של רגל אינן כמכין לגבי שמועה אלא לעצמן ע״כ: ג)קיים כפיית חמטח וכר.
 פירוש מה שכלפי מעלה הפך למטה ומה שכלפי מטה הפך למעלה ולאו דוקא כפיית המטה אלא הוא הדין לשאר אבלות וה״ק אס נהג אבלות
 שלשה ימים קודם הרגל אינו צריך לנהוג דיני האכלות לאחר הרגל: אפילו יום "ראשון. וכן הלכה דקי״ל הלכה כדברי המיקל באבל הלכך
 אס קבר מתו יוס אחד או שעה אחת קודס הרגל בטלה ממנו גזרת ז׳ ואם קברו ז׳ ימים קודם הרגל בטלה ממנו גזרת ל׳ וכתב הראב״ד ז״ל
 דדוקא כשקיים אבלות קודם הרגל אבל אס עבר ולא קיים בין בשוגג כין כמזיד אין רגל מפסיקו שלא יהא חוטא נשכר ומינה לכל אבל
 שכעולם שלא נהג אבלות כתוך ז׳ שמשלים אותו כל ל׳ חוץ מן הקריעה שאם לא קרע בשעת חיובו שאינו קורע אלא תוך שבעה כדאמרינן
דף כ:] לאחר ז׳ אינו קורע ודוקא בשאר מתים עכ״ל: ה)1*אשכחן עצרת דאיקרי חג וכוי. פירוש דאבלות לכולהו חגי׳ אקשי׳ רחמנא ! 
 !בירושלמי בפירקין הלכה ה׳ כה״ע] יש מהן ז׳ ויש מהן יום אחד וא״כ אבלות נמי פעמים ז׳ פעמים יום אחד הא כיצד אס שמועה קרובה
 ז׳ שמועה רחוקה יום אחד וא״ת אימא סוכות י״ל תפסת מועט תפסת אבל עיקר אבלות דהוי ז׳ מדוכתא אחריתי נפקא לן מדכתיב אל נא
 תהי כמת וכו׳ מה הסגר ז׳ אף מת ז׳ אי נמי מרעש לאכיו אכל ז׳ ימים דיוסף א״נ מרהי לז׳ הימים דמשותלח כשם ששמרתי לעולמי ז׳ ימים
: שלשים יום מ״ל אתיא פרע פרע וכוי. 1 א  כך אתם תשמרו על מת ז׳ ימים א״נ מדכתיב ופתח אהל מועד תשבו שכעת ימים י
 ראשיכם אל תפרעו פירוש לבני אהרן קאמר מפני שהיו כהנים הא אחר שהוא אבל חייב כפריעת הראש: חתם. כנזיר: ואחותו חבתולח.
 פירוש בתולה אע״ס שהיא כתולה כיון שאינה אתותו מאביו אלא מאמו לכדה הוצרכנו להוסיפה שאע״פ שאין כהן מטמא לאחיו (א) מאמו
 אפ״ה מתאבל עליהס ואחותו נשואה נמי הוצרכנו להוסיף אע״פ שהיא מאביו או מאמו שהרי כהן אינו מטמא לה כיון שנשאת לבעל
 ואפ״ה מתאבל עליה וכ״ש שמצריכין להוסיף אחותו הנשואה מאמו ולא מאכיו: וכל מי שמתאבל עליו מתאבל עמו (וכל) כגון אב על הבן
 מתאבל עמו אס מת בן כנו ועמו דוקא כדמפרשינן בגמרא עמו בבית משוס כבוד כיון שעומד עמו בעודו בבית נוהג קריעה וחליצה ועטיפת
 הראש אבל כשיצא לחוצה נועל מנעלו ומגלה ראשו. ירושלמי רב דמכת אחתיה פקיד לחייא כריה כד תהא סליק לגבאי הוי שלח סנדלך:
 באנפח. בפני אשתו ןודוקא] שמת אביה או אמה אבל אחיה או בנה מאיש אחר לא דזה האבלות לא נעשה אלא בשביל כבוד להודיע
 שמצר בצרתה. וגרסינן בגמרא והביאה הרי״ף ז״ל הרי שמת חמיו וכו׳ ותניא אידך אע״פ שאמרו אינו רשאי וכו׳ אלא לאו ש״מ כאן בחמיו
 וחמותו כאן בשאר קרובים נמצא עכשיו שכל שהבעל מתאבל עליו אשתו נוהגת עמו אבלות והוא אינו נוהג עמה אלא על חמיו וחמותו
 בלבד וכן כשמתאבל על שנייה של שאר כגון בנו שמתאבל על בן ובת שלו בזה דוקא נוהג עמו אבלות אבל על שנייה של קידושין כגון בנו
 שמתאבל על אשתו ובתו שמתאבלת על כעלה אינו צריך לנהוג עמהס אכלות ויש אומרים גס כן שלא אמרו בשנייה אלא בקרובים שלהם
 אבל אחיו מאביו שמתאבל על אחיו מאמו כיון שאינו קרוב לו כלל אינו נוהג עמו כלום רש אומרים גס כן שאם ירצה האבל למחול לקרוב אין
 הקרוב צריך לנהוג עמו כלום דלא אמרו אלא משוס כבודו ומפני דרכי שלום ובכלל אותן שהוסיפו אחותו בין ארוסה בין אנוסה ומפותה ואשתו
 דוקא [יבמות כב:] כשרה ולא פסולה ואשתו ארוסה נשם ס.] אינו מיטמא לה ולא מתאבל עליה אבל שאר כל הקרובים אפילו ססולין מתאבלין
 עליהם כדתנן נשם כב.] וכנו הוא לכל דבר ואחיו הוא לכל דכר חוץ ממי שיש לו כן מן השפחה ומן הנכרית ואס מת בנו או אחי בנו מאמו או
 אס בנו לאחר שגירשה חייב לקרוע בפני בנו ולנהוג אבלות בפניו שלא בפניו לא: ואמרו חגאונים ז״ל [לעיל באלפס סוף סי׳ אלף קצח לאבלות יום
 ראשון דהוא יום מיתה וקבורה מדאורייתא הוא ויום טוב שני מדרבנן ולפיכך מי שמת לו מת ביו״ט שני וקברו נוהג בו אבלות דאתי עשה

 זה שקברו בערב ר״ה כיי[ שלא קייס גזירת ז׳ יש לו להשלים גזירח ל׳ ולא אחי יוה״כ ומפסיק לה דחרחי הפסקוח גחל אבילופא לא עבליק ובן נראה מלבד הרב ר׳ משה ז״ל: הוסיפו עליה!
 מאביו משמע: וכל מי שמתאבל עליו. אס מת עס אבל נוהג אבילית בפניו של אבל שלא בפניו לא: ירושלמי רב למנח אחחיה פקיל לחייא בדה כל חהא סליק לגבאי הוי שלח •סנללך:

 עין משפט נר מצוד!
רד -אי רג  אי

 א מיי׳ פ׳׳ז מהלכות אבל סמג עשי! ב טור י״ר סי׳
 שמ תב: ב מיי׳ פ״ב שם סמג שס טור י״ל סי׳

 (שפל) נשעל]:

 מסורת הש״ס
 א) שבת קלו. ג) בגמ׳ הגי׳ לרבה ג) שייך לעיל אתר

 ממגי׳ ד) צ״ל אחל ה) שייך לעיל ע״א:

 קובץ הנהות
 ב״ח (א) נ׳׳ג ולאחותו:

״ש מהר״ם |א] במילואים כתיב בפ׳ צו וכתיב  אנ
 בבני אהרן הנותליס ומפתח אהל מועל לא
 מצאו מה םממ אהל מועל האמור במלואיס ז׳ אף
 כאן ז׳ ורוקא בני אהרן שנמשמו לכהונ׳ גלולה הא
 אמר שהוא אבל יוצא כל ז׳ עיין בבראשימ רבה שילהי

 סלר וימי:

 שלטי הנבורים
 א עיין בפ׳ ר׳ אליעזר למילה שס גהגה׳יה:

 שיטת ריב״ב
 דליכא קריעה בלא שגעה אלא על אביו ועל אמו.
 יאי קשיא לן הא אשכס! קדעה בלא ז׳ הקורע על
 רבו שלמלו מכמה ועל נשיא וכילה ממגי׳ לקריעה
 איכא וז׳ ליכא יש לומר הכי קאמר ציכא קדעה על
 מי שהוא מיינ להמאבצ ז׳ בלא ז׳ אלא על אניו ועל
 אמו: ה׳ מהי מ$וה. אחיו ואחותו ננו ונמו ואשמו:
 קורע והולך. כל ל׳ יוס כחג הרב לולי ז״ל והיכא
 לשביב שכנא בערב החג לקי״ל יוס א׳ לפני החג
 וחג ושמיני שלו הרי כאן ב״א יום ובעי למינקט בתל
 ימי התג ט׳ ימים אי איכא מקרובי המת מאן לאחיא
 ליה שמועה ביוס י׳ שלאחר החג אי הרא ליה
 כשמועה קרובה או כשמיעה רחוקה יש מן החכמים
 מי שנסתפק לי זה הלבר וחלה הלבר להקל משוס
 להויא לה ספק אבילות וקי״ל כלבד המיקל באבל
 וללעחי נ״ל נזה הלנר להחמיר שאי! הלנדס נראין
 שיעלה הרגל למי שלא נאה לו עליי[ שמועח המח
 והלא אתה רואה שהקובר אח מחו ח׳ ימים קולס
 הרגל בטלה ממנו גזירת ל׳ יזה שקברו בערב החג
 לא בטלה ממנו גזירת ל׳ וצדך להשלים מהם אחר
 החג ט׳ ימים אע״פ שבבל עלו לו י״ל ימים קולס
 ח׳ של חג לא נטלה גזירת ל׳ כל זמ! שלא קייס
 גזירת ז׳ ונ׳׳ש זה שלא ילע ולא שמע במוח המת
 קורס הרגל היאך יעלה לו יום אחל לפני החג וחג
 ושמיני שלו לכ״א יוס אס אמרו במי שהפסיקו לו
 ימי החג אנילותי יאמרו במי שלא ילע ולא שמע
 ועול הרי אמרו מקצח יוס ל׳ ככולו ואלו מא! לשמע
 שמועה כיוס ל׳ הד הוא כשומע כיוס כ״ט אלמא
 אע״פ שאמרו מקצת יוס ל׳ ככולו למי שלא נהג
 אבילות לא עלה כלל ואף זה כ! הלכך מסתברא לי
 בהא מלחא לחומרא והיכא לשכיב שבבא בערב ר״ה
 לקי״ל יום אחד לפני ר״ה יר״ה הד כאן י״ל יום
 איכא מא! לאמר בעי לאשלומי עלייהו שיחא עשר
 יומי להוו להו תמניא יומי לקמי יוה״כ ויוה״כ ט״ו
 יום ולכי נפיק יומא לנפורי משלים עלייהו מקצח
 יוס ל׳ ואיכא מ״ל שמותר לגלח ערב יוה״כ שכיון
 שיצא גימיס של חול ועלה עליו מקצת גזירת ל׳ עלתה
 לו מקצחה ככולה ואע״פ שלא קייס גזירח ז׳ ואס
 נטלו ח׳ ימיס או ז׳ ימים קודם הרגל נטלה גזירח
 ל׳ מפני יוס אחל או מקצת היוס שחלה עליו גוירח
 ל׳ כ״ש זה שחלה עליו גזירת ל׳ ח׳ ימים ואי! אנו
 חוששין אם לא קייס גזירת ז׳ שהד כנור הרגל
 מפסיקו ומומר לגלח משוס כבור יוה״כ ואם מי
 שקברו אתר ר״ה מותר לגלח בערב יוה׳׳כ שהוא יוס
 ז׳ כ״ש זה שקברו לפני ר״ה וכיון שהוחר לגלח בערב
 יוה״כ בטלה לה גזירת ל׳ לגמרי וכן לעתי נזה
 להתיר וכן הקונר את מתו נערב יוה״כ מותר לגלח
 בערב החג. כל זה לשו! הרב לולי ז״ל ונראה מלנדו
 שזה שאמרו נגמ׳ יום א׳ לפני ר״ה ור״ה הרי כא!
 י״ל יוס רום ראשו! של ר״ה הוא שחשוב לז׳ ימיס
 שאלמלא כך היאך אחה מיצא לאחר ר״ה ח׳ ימיס
 קודם יוה״כ ולפי סברא זו היכא דשכיב שכנא בערב
 החג לקי״ל יוס אחל לפני החג וחג ושמיני שלו הד
 כא! כ״א יוס לא געי למינקט במר יוס שני של
 שמיני של חג אלא ח׳ ימים וצא כן כמבו שאר
 הממנדס וגס הוא כחנ היכא דשכינ שכנא נערב
 החג בעי למינקט במר ימי המג ט׳ ימיס וזה שכתב
 דהיכא דשכינ שכבא בערב ר״ה איכא מ״ד מוחר
 לגלח ערב יוה״כ שכיון שיצא נימים של חול וחלה
 עליו מקצמ גזירמ ל׳ עלמה לו מקצחה ככולה ואע׳׳פ
 שלא קייס גזירת ז׳ קשיא לן עלה אי הכי למה לן
 חישבגא ד״ל יוס בין דגחשניה לר״ה כשנעה יומין
 בין ללא נחשביה אלא לחל יומא כי מטי ר״ה נטלה
 גזירת ז׳ וכי מטי יוה״כ בטלה גזירמ ל׳ ומאי נסקא
 לן מינה אי חשבינ! ליה לר״ה בשבעה יומין אי לא
 חשנין אלא לחל יומא ואי הלכתא כרבן גמליאל אתא
 רב פפא לאשמועינ! לימא הלכה כרבן גמליאל מנינא
 למה לי אלא לאי ש״מ לבעי לאשלומי עלייהו שיתא
 עשר יומי (ש׳׳מן כלבד איכא מ״ל קמא יאע״פ
 שאם קברו אחר ר״ה הוחר לגלח נערב יוהי׳כ שאני
 התם שכבר קייס גזירח ז׳ ומקצח יום ז׳ ככולו ויצמה

 גזירת ז׳ ונכנסה גזירת ל׳ ואתי יוה״כ ומבטלה אבל
 אתיו ואתותו מאמו. לאחיו ואתותו לקרא
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 עין משפט נר מצות
 א׳ רה-אירח

 א מיי׳ פי״א מהל׳ אנל סמג עשין נדרבננ] סי׳ ב
 טור י״ר סי׳ שמנ [שפג]: ב מיי׳ ס״ה שס סמג
 עשי! שס טוי״ד סי׳ שפא שפד: נ מיי׳ פ׳׳ל שס
 סמג עשי[ שם טוי׳׳ד סי׳ שפח: ד מיי׳ פ״ה שס

 סמג שם טוי״ד סי׳ שפ:

 מסורת הש״ס
 א) דף ל. נ) דף יג. ג) עמוס ח ד) ושם הגי׳ רמי
 נר תמא ה) צ״ל דין ל׳ שהוא גיהוץ ותספורת תוך

 הרגל אבל נו׳:

 (ריין) [נמוקי יוםף] אלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן (כ:-כא:) יג
 דאורייתא ודחי עשה דרבנן ומיהו דוקא באותן שאבלותן מדאורייתא שהן אביו ואמו בנו וכתו אחיו ואחותו כתולה מאכיו ואשתו אכל כל אותן
 שהן תוספת חכמים אם מת אחד מהם ביו״ט שני אינו מתאכל עליהם כלל דלא אתי עשה דרבנן דיחיד ודחי עשה דרבנן דרבים וכן השניים
 שמתאבלים לפני הקרובים ודאי מדרבנן נינהו ואין אבלותן דוחה יו״נו שני כלל: נלסי׳ בגמ׳ ןלף כ:] אמימר שכיב בר בדה קרע עלויה
דף נא.] מנין לקדעה מעומד מהכא רקם המלך ויקרע את בגדיו  אתא בדה קרע כאפיה אידכר דקרע מיושב קם קרע מעומד אמר רכ י) אמי ן
 ודילמא מלתא יתירתא הוא דעבד דאי
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 א בכבוד אשתו אלא חמיו וחמותו אבל אחי
 אשתו או אחותו לא דתניא מי שמת חמיו
 וחמותו אינו רשאי לכוף את אשתו להיות
 כוחלת ולהיות פוקסת אלא כופת מטחו ונוהג
 עמת אבלות וכן היא שמת חמיח וחמותה
 אינח רשאח לחיות כותלת ולהיות פוקםת
 אלא כופת מטתת ונותנת עמו אבלות ותניא
 אידך אף על פי שאמרו אינו רשאי לכוף את
 אשתו >א< באמת אמרו מוזנת לו את הכום
 ומצעת לו את חמטח ומרחצת «< פניו ידיו
 ורגליו קשיאן אתדדי אלא לאו ש״מ כאן
 בחמיו וחמותו וכאן בשאר קרובים שמע מינה
 תנ״ח לא אמרו בשביל כבוד אשתו אלא חמיו
(  ותמותו בלבד: נרסי׳ בכתובות בפרק קמאא
פתו אפויח וטבחו טבוח  תניא הרי שהיתה א
 ויינו מזוג ומת אביו של חתן או אמה של
 כלח מכניםין את חמת לחדר ואת חחתן ואת
 חכלח לחופה ובועל בעילת מצוה ופורש.
 ונותג שבעת ימי משתח ואח״כ נוחג ז׳ ב ימי
 אבלות וכל אותן הימים חוא ישן בין תאנשים
 ואשתו ג ישנה בין הנשים ואין מונעי?
 תכשיטין מן הכלה כל ל׳ יום ודוקא אביו של
 חתן ואמה של כלה ד דליכא איניש דטרח
 לחו אבל איפכא לא. אמר רפרם בר פפא
 אמר רב חםדא לא שנו אלא שנתנו מים ע״ג
 בשר אבל לא נתנו מים ע״ג בשר מזדבן: אמר
 מר הוא ישן בין האנשים ואשתו ישנה בין
 חנשים מסייעא ליח לר׳ יוחנן דאמר ר׳ יוחנן
 אע״פ שאמרו אין אבלות במועד אבל דברים
 שבצנעא נותג: ואלו דברים שאבל אםור
 בהן אסור במלאכה וברחיצה ובםיכח
ואסור  ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה כ
 לקרות בתורה ובנביאים ובכתובים ה ולשגות
 במשנה ובמדרש ובהלכות ובהגדות ואם היו
 רבים ו צריכים לו אינו נמנע ומעשח ומת בנו של ר׳ יוסי בצפורי ונכנס לבית
 המדרש ודרש כל תיום כולו ובתו של רבי בבית שערים ונכנס לבית המדרש
 ודרש כל תיום כולו תנא ובלבד שלא יעמיד מתורגמן ואלא היכי עביד כי הא
 דתניא מעשה ומת בנו של ר׳ יהודת בר׳ אלעאי ונכנס לבית המדרש ודרש
 כל חיום כולו ונכנס רבי חנניח בן עקביא וישב בצדו ולחש הוא לרבי חנניה
 בן עקביא ור׳ חנניה בן עקביא לתורגמן והתורגמן השמיע לרבים. הא דאמרי׳
 אסור ברחיצה לא שנא רחיצח בחמין ולא שנא רחיצח בצונן דגרסי׳ בתעניות
 בפ׳ קמאב) וחלכתא אבל אסור בין בחמין בין בצונן ופניו ידיו ורגליו בחמין
 אסור בצונן מותר ולסוך אפילו כל שהוא אסור להעביר את הזוהמא מותר:
 תנו רבנן אבל שלשה ימים הראשונים 5אסור להניח תפילין ומסקנא אינו
 אסור אלא יום ראשון בלבד דעיקר מררא חד יומא הוא דכתיב ״ואחריתה כיום
 מר אבל ביום י שני מותר וכיון שחניח ביום שני שוב אינו חולץ ואפילו באו
 פנים חדשות: ת״ר יאבל שלשת ימים ח ראשונים אסור בעשיית מלאכה
 ואפילו עני חמחפרנם מן הצדקה מכאן ואילך עושח בצינעח בתוך ביתו

 עמו ככית ולאחר שיצאו מותר להניחן וקיימא לן כרבא לטון שהניח בשני שוכ אינו חולץ ואפילו כאו פניס חדשות: תנו רבנן
 אכל שלשה ימים הראשונים אסור בעשיית מלאכה ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה מכאן ואילך עושה בצנעה בתוך ביתו. [והאשה
 טווה בפלך בתוך ביתה] פירוש ואפילו עני שאס יתעסק במלאכה יתעצל מן הככי והמת מתזלזל ואנו אומרים ששלשה לככי:

 ללאו מילתא יתירתא והתניא ישב ע״ג
 כסא ע״ג ספסל ע״ג אולייני גלולה
 מכולן ישן על גכי קרקע לא יצא ילי
 חובתו ואמר ד יוחנן מאי לא יצא ילי
 חוכתו שלא קייס כפיית המטה א״ל
 מאי ארצה כעין ארצה. פירוש קרע
 עלויה בשעת חמום היה ולא היה שם
 בנו ולפי שאין התיוב לקרוע בשניים
 אלא כפניהם מש״ה כשבא בנו קרע
 פעס אחרת בפניו וקם קרע פעם
 שלישית מעומר וכן כתב הד״ץ גיאת
 ז״ל אס קרע על השני שלא כפני
 הקרוב או שקרע מיושב על כל
 אלס לא יצא וחוזר וקורע פעם
 אחרת: רקם המלך. כשאמרו לו
 לדוד שמת אמנון כנו: יתירתא. ולא
 משוס דמחייב כיה: על גבי מטה.
 בלא כסות: אורייני. כסר של בור:
 ישן על גבי קרקע. ממש ולא כפה
 מטתו שהיה ישן בה קודם אבלותו:
 שלא קיים כפיית המטה. אס שבב
 על הקרקע ולא כפה מטתו: כעין
 ארצה. שכפה מטתו ולעולם לא עבד
 מלתא יתירתא: אלו דברים
 שאבל אסור בהן. פירוש שאבל אסור
 כל ז׳: ברחיצה. כל גופו אפילו בצונן
 ואפילו ידיו ורגליו כחמין אסור:
 וכסיכח. אפי׳ כל שהוא ואם להעכיר
 הזוהמא מותר: ובנעילת הסנדל.
 דוקא של עור אבל של כגד מותר:
 ובתשמיש המטה. וחייב בעטיפת
 הראש ובכפיית המטה: ואסור
 לקרות כדאמרינן לעיל נדף טו.]
 מהאנק דום דממה שהוא אבל מתים
 לא יעשה מכלל דכ״ע דוממים והקשה
 רש״י ז״ל היכי אסור לקרות והא
 אמדנן אכל חייכ ככל המצות
 האמורות כתורה ותירץ דמצות של
 שמחה לא התירו ומהאי טעמא אסור
 כתשמיש המטה אע״ג דאיכא מצות
 עונה: רבים צדיכץ לו. לאיסור
 והיתר להורות ואין שם אחר או שהוא
 נשיא ודורש ברביס: ובלבד שלא
 יעמיד התורנמן. כמו בשאר ימות
 השנה. ושמעינן מינה טעמא דרכים
 צדטס לו להתלמד ממנו הוא דמותר
 הא לאו הכי אסור ואם כן כהן אכל
 ואין שס כהן אלא הוא אסור לקרות
 כתורה כל ז׳ דלא אמרו [גיטין נט.]
 כהן קורא כראשון] אלא מפני דרכי

 שלום בעלמא וסגי להר בישראל:
 פנים חדשות. פירוש שבאו לו
 לנחמו מחדש שלא היו אצלו
 משעת האכלות עד עכשיו ובגמרא
 בעי אי חולץ בפניהם כל זמן שהם

 קובץ הגהות
 ב״ה (א) נ׳׳ב להיות בוחלת ולהיות סוקסת:

 (ב) נ״נ לו:
 הו״י (א) נ״ב ל״ע מוה על מה שאמר רב תסדא
 ל״ש וכו׳ דמשמע דמשוס פסידא דבשר הוא:
) נ״נ מ״מ בעילת מצוה שרינן ליה דלא יהיה נ ) 
 קידושין שלא נמסרו לביאה לכתחלה. נ״ל. א״נ דאכתי

 לא חל אבילות:

 שלט• הנבורים
 א ר״א שהיא ג״כ אינה מתאבלת אלא כשמת חמיה
 או חמותה אגל שאר קרוביי שמתו אינה מתאבלת
 עמו וכן כתב הרמב״ס אבל הרמנ״ן כתב שהיא
 מתאבלת על כל הקרובים שמתאבל עליהן וכן יראה
 דעת הרא״ש. כתב הרמג״ס שאין מתאבלים עס
 הקרובים שמתאבלים עליהן אלא כשמתאנליס על
 קירבה דשאר כגין בנו ואחיו שמתאבל על בן או בת
 שלהם והאידנא נהגו להקל באבילות של המתאבלים
 יסומטס על זה שאינו אלא בשביל כבוד האבל ואס
 רצה האבל למתול על כבודו א״צ להתאבל עמו
 והאידנא כל האבלים נוהגים למחול על כבודם לכן

 נהגו להקל וכן כחנ הרמנ״ן:
 ב ונחנ הרמנ״ן מנין ל׳ אינו מונה אלא מז׳ ימי
 אבילוח ואילך ואינו דומה לקונר מחו ברגל שהרגל
 עולה לו למנין ל׳ אע״פ שאינו מינה ז׳ אלא לאחר
 הרגל דהתם נוהג "מצוח הרגל אבל הכא כל ו׳ ימי
 החופה מיתרים בגיהוץ ותספורת הלכך לא סלקו כלל

 יכ״כ הרא״ש:
 ג וכתב הראנ״ד דתרוייהו דוקא שיהו אנשיס ישניס
 עס החתן ונשיס עם הכלה ודוקא כלילה אכל כיוס
 מותר להתייחד עמה כמו עס שאר נשים ואינו אסור
 אלא בתשמיש המטה אבל במיני פרישות כמזיגת הכוס
 והצעת המטה והרחצת פניו ידיו ורגליו מותר ולא עוד
 אלא אפי׳ במנוק ונשיק וכיוצא בו מותר והרא״ש כתב
 הרנה הפליג החכש להחמיר בלילה להצדך שתי
 משמרות והפליג להקל ביום להחיר יחוד חנוק ונשוק
 ואיפכא מסתברא כי למראית העין היצר מתגבר הלכך
 יחוד אסור ביום כמו בלילה אבל במיני פרישות א״צ
 להרחיק וא״צ שחי משמריח אלא אי היא בין אנשים אי

 היא ני! נשים:
 ד והיכא שאין לו פסידא שיכול למכור מה שהכין או
 אפי׳ איח ליה פסידא ימחה אמו של חתן או אביה של
 הכלה או א׳ משאר קרובים שנשאר להס מי שיכין להס
 לפעם אחרח לא החירו לדחוח האנילוח וכחב בעל
 הלכות שמכניס המת לחדר יאת החתן ואח הבלי;
 לחופה ונועל בעילת מצוה ופורש ונוהג ז׳ ימי אכילות
 יאח״כ ו׳ ימי המשחה וכ״כ הרי״ץ גיאוח ולא נהירא
 להרא״ש אלא קובר אותו מיד ונוהג ז׳ ימי אבילות
 ודוחה חופתו עד שיעברו כל ל׳ יוס אס לא שיש לו
 נניס קטנים או לא קייס פריה ודניה כאשר יתבאר
 והרמנ״ן כחנ שאי[ מאחרים החופה ל׳ יוס כיון דטריח

 ליה יקאי עליה מלחא:
 ה ר״א דאין איסור זה אלא ניוס ראשון כמו חפילין

 וכתנ הטור ולא נהירא אלא אסור כל ז׳:
 ו וכתכ הרי׳׳ץ גיאות דוקא כשרבים צריכין לו להחלמד
 אבל אס האבל כה! ואי! שס כה[ אחר אלא הוא אסור
 לקרות הואיל וסגי לישראל שיקרא במקומו ונ״ש
 נמקוס ת״ת דרב קרא בכהני וכתב הרמב׳׳ן טון שאין
 האבל יוצא לנהכ׳׳נ אין צ׳יל שאינו עומד וקורא ואין
 כאן משוס דרט שלוס. כתב הרא״ש בתשובה
 כשמתפללים בבית האבל אס אין שס מי שיתפלל יכול
 האבל להתפלל ולהיציא הרבים שהרי הוא חייב נבל
 המצות. י״א אע״נ שנת״נ מותר לקרות בקינות
 ובדברים הרעיס שבירמיה באבל אסור כמו שהוא
 חמיר מח״נ ג״כ כשאר דברים ויש מחידס וכן דעח
 הרא״ש שכתב וכן נהגי שהאבל קורא נמס׳ מועד
 קטן בהל׳ אגילוח אע״ג דנאבל רבתי משמע שהוא
 אסור דתניא חכם או ת״ח שמת לו מח באין ויושגין
 לפניו ונושאי[ מותני! לפניו בהלכות אנילוח ואס טעי
 משיבן בשפה רפה יהוא אינו שואל ואס רצה מדבר
 ע״י עצמי ואס לאו אחר מדבר על ידו סיריש

 כשמשיג! שטעו אנל לישאל איני שואל כלל וי״ל דנינו לני[ עצמו מוחר לשאח ולחח אבל כשאחרים נושאי! וכוחני[ לפניו איכא פרסום טפי ואסור ומיירי כשאין רביס צדכין לו אבל ברביס צריט! לו אפי׳ בהלכוח אחרית מוחר לדרוש כל היוס:
 ז וי״א שאינו מותר ביום הב׳ מיד אלא אמר שיתפללו ייעמדו המנחמץ מאצלו אבל רב אלפס כתב שאינו אסור אלא ביים הראשון וכ״כ הרא״ש ו״ל שמומר מיד ביום נ׳ אחר הגן החמה כתב הרמב״ן ומבעי ליה לאבל לאוחוני דעחיה ולכווני לניה לתפילין שלא

 יסיח דעחו מהם הלכך מנח להו בישוב דעתו אבל בשעת הספד ונכי לא מנח צהי: ה עיין לעיל פרק מי שהפך דין איסור מלאכה:

ן ריא״ז ותהא להן מארה לשכניו שהצדכוהו לכך כמו שמבואר בתלמוד א״י ולפי זה נראה שלא התירו לעשוח מלאכה בצנעא מג׳ ואילך אלא למי שאין לו מה לאכול אבל שאר כל ארס אסור לעשוח מלאכה כל ז׳ ואפי׳ בצנעא ישיטח מז״ה הד היא שכל  לשו
 אבל מוחר לעשוח מלאכה בצנעא אחר ג׳ ימיס ואין שיטז התלמיד כדבריו כמנואר בקונט׳ הראיות:

 רש״•
 לא אמרו לכגוד אשתו אלא תמיו ותמותו.
 בלבד: מוזגת לו את הכוס ומצעת לו את
 הסדין. שאע״פ שאין גדה עושה מלאכות
 אלו לבעלה משוס גזירת תשמיש גבי ימי
 אבלה לא גזרו רבנן: קשיא אהדדי. דקתני
 לעיל נוהג עמה אבלות והכא תני דרוחץ
 ידיו ופניו ורגליו ותרוייהו צריכא הכא
 הא מתני׳ דתני מי שמת חמיו וכו׳ אשמעי׳
 לנוהג עמה אבילומ מפני חמיו וחמותו
 ומאילן שמעינן רבשאר קרובים לא לאי
 מההוא למודה הוה אמינא לשאר קרובים:
 יינו מזוג. במים שראוי לשחייה ושוב אינו
 מתקיים: אניו של תהן ואמה של כלה.
 לוקא נקט אביו של חתן הוא הטורח
 בסעולה ואמה של כלה היא המטנה לה
 חכשיטין לסיכך אס יעבור המועל (א) שוב
 אין מטנין להם: מכניסין אה המה לתדר.
 שלא יקברוהו דא״כ חלה אבילות על האבל
 בסתימח הגולל כדלקמן ושוב לא יוכל
 להכניס עד שיעברו ימי האבל: ופורש
 [ונוהג ז׳ ימי המשתה]. דקבור המת
ד לגביה כרגל  דכיון דחל עליו חתונה ה
 ולא אחיא אבילוח וחיילא: (ונוהג ימי משהה
 כוי). וכל אוהן הימים. של משחה ושל
 אבילומ: ישן וכוי. ואין מחייחדין זה עם זה
 שמא יבעול ואבל אסור (כ) במשמיש המטה
 כדילפינן באלו מגלחין דאף בז׳ ימי המשחה
ר צינעא ב  שהן כרגל נוהג הוא אבלות של ד
 דהיינו איסור תשמיש כדלקמן: ואין מונעין.
 בשביל האבילות ואין אוסרין עליה תכשיטיה
 שלא תסגנה על בעלה: כל ל׳ יום. ואע״פ
 שהן אסורוח משוס אבלות לשאר בני אדם
 וכ״ש מכאן ואילך: דליכא איניש מורת.
 אס יפסיד מה שהכינו: שנתן מים ע״ג
 בשר. שוב אין ראד למוכרן במקולין:
 מסייע ליה. הא לקמני אסור בתשמיש
 המטה בשבעת ימי המשמה שהס לו כרגל:
 צנעא. שהוא נכר בכך שהוא אבל:
 ואסור לקריה בהורה וכוי. כלאמר לעיל
 רקאמר ליה רחמנא ליחזקאל האנק לוס
 והא ראמרינן אבל חייב בכל המצות
 האמורוח בחורה חוץ מן המפילין המם
 כגון קיום שאר מצות בעלמא אבל בכל
 הני אימ בהו שמחה כשהוא לומר תורה
 ומש״ה אסור: רבים צריכין לו. כגון שהיה
 נשיא מרש ברבים: שלא יעמיד תורגמן.

 ריב״ב
 קתני נוהג עמה אבילות והכא קחני מרחצח לו פניו ידיו ורגליו אפי׳ בחמין: ונוהג שבעת ימי המשתה ואיז״כ נוהג שנעה
 ימי אבילות יכל אוס! הימים היא יש! וגוי. נראה מדברי הרב ר׳ משה ו״ל דוקא שמת לו מת קודס שנעת ימי המשמה
 אנל אס מת לו מת נתיך שנעת ימי המשתה אפי׳ אמו של תת! או אביה של כלה משלים שבעת ימי המשתה ומותר בה
 נתשמיש המטה: ה״ג מסייע ליה לר׳ יויזנ! ואמר ר׳ יותנן אע״פ שאמרו אי! אבילות נשבח אבל וברים שבצנעא נוהג.
 ואסור לקרות בחירה כדאמד׳ לעיל מואמר ליה רחמנא ליתזקאל האנק ווס יהא ואמרי׳ אבל תייב ככל מצות האמורות
 בתורה חוץ מתפילין מפני שנאמר בהן פאר התם בשאר מצומ אבל מ״מ אימ ביה שמחה דכתיב פקודי ה׳ ישריס משמחי
 לנ: ומסקנא אינו אסור אלא יום ראשו! ומקצס שני בלבו. ואני תמה על הרב ו״ל שכתב אינו אסור אלא יום ראשון בלבד
 ובפירוש אמד׳ בגמ׳ רמקצת שני נמי אסור ויש לדחוק ולומר דה״ק אינו אסור יום שלם אלא יום ראשון בלבו ואפי׳ נאו
 פנים חדשות שאינס יודעים שכנר עבר ייס ראשון ומקצת שני: מכאן ואילך אם הוא עני עושה גצנעא נתון גיסו. והטעם

 לגי ימים מפני שאמרו ג׳ לבכי ואס יעסוק במלאכה נמצא מתעצל מן הנט והמת מתזלזל:

 שיטת
 ולא אמרו. להתאבל בפני אשתו לכבוד אשתו אלא על חמיו וחמוחו אבל אחיה של אשתו או אחות׳ לא וכן ולא אמרו לכבוד
 נעלה אלא אחיה של אשתו או אחותה! לא אמרי לכבוד בעלה אלא על חמיה ועל חמוחה אבל אחיו של בעלה או אחותו
 לא. כחנ הרב ר׳ משה ז״ל מי שמחה חמוחו אי חמיו כופה מטחו ונוהג אנילוח עס אשתו נפניה אנל שלא נפניה אינו
 נוהג אבילות וכן האשה שמח חמיה אי חמית׳ נוהגת אבילות בפניו אבל שאר קרוביהן כגון שמח אחי אשחו אי בנה
 והאשה שמח אחי נעלה אי בנו אין מחאנלין זה עס זה וקשיא לן איך כתב הרב ו״ל מלחא דלא ססיקא ליה שאס יש לו
 נניס מאשתו חיינ הוא לנהוג אבילות על ב! אשמו משוס בנו שנוהג אבילות עליו וכן חיינת היא לנהוג אניצות על נ!
 נעלה משוס בנה שנוהג אבילות עליו ועוד אנו תמיהיס בדברי הרב ז״ל שכתב שאשתו הנשואה מתאבל עליה מדבריהם
 ואחותו הנשואה מתאבל עליה מה״ת ובברייתא איפכא תניא. עוד כתב הרב ו״ל יראה לי שאס מתה אשת קרינו או בעל
 קרובתו כגון שמתה אשת בגו או בעל נחו איני מיינ צהתאנל עליהס וכן כל כיוצא נזה: מווגס לו את הכוס ומצעס לו
 אס סמטה. אע״ס שאין הגדה עושה מלאכות אלו גזירה משוס תשמיש גבי ימי אבלה לא גזיר רבנן: קשיי! אהודי. דלעיל
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אבל  מתנחמים ת״ר כ
 אםור בשאילת שלום
 בשלומית מודע לחו

 26 (כא:-כב:) (ריין) [נמוקי יוםף] אלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן

ה בפלך. שהיא מלאכת עראי ושל צנעא ודוקא לעט אבל לעשיר אסור כל שבעה: ירושלמי אבל שאין לו מה יאכל בראשון ובשני אינו ו ו  ט

 עושה מלאכה ובג׳ עושה בצנעא אבל אמרו תבא מארה לשכניו שהצריכו לכך בר קפרא אמר אפילו ביום ג׳ לא יעשה מלאכה כל עיקר
 דבר קפרא עביר אבל ג׳ ימים דאמר רבי אבא בריה דרב פפי רבי יהושע דסכנין בשס רבי לוי כל תלתא יומין נסשא טייסא על גופא
 סברא דהיא חזרה גביה כיון דאיהי חמיא דאישתני זיוהון דאפוי שכקא ליה ואזלא לאחר ג׳ ימים הכרס נבקעת על פניו ואומרת טול מה

 שגזלת וחמסת ונתת בי וגמרא דילן
 דקתני ג׳ כבר קפרא אתיא: ת״ר אבל ג׳
 ימים אינו הולך לבית האבל. אבל אחר
 שמנחמו ואע״פ שהוא קרובו: במקום
 המנחמין. שהרי גס הוא צריך להתנחם
(ויש מי שכתב המתנחמין) ואע״ג (  א

 דאמרינן אכל אינו יוצא מפתח כיתו
 היינו דווקא לטייל אבל לדבר מצוה
 שרי ומתוך כך נראה דמותר לאבל
 ללכת לבהכ״נ לשמוע תפלה או מגילה
 וכ״ש בתשעה באב שמותר ללכת
 שכולם אבלים והוה ליה כהולך לבית
 האבל: בשאלת שלום. בין לשאול בין
 להשיב ומיהו לרבים מותר אס עשו
 לו כבוד ונפטרין ממנו דכבוד רבים
 שאני כמעשה דרבי עקיבא שעשו
 ישראל על כניו הספד גדול ואמר להס
 שכרכם כפול לכו לבתיכם לשלום:
 אין שואלין בשלומו. דלית ליה שלוס:
 אבל על אביו וכוי. ואם ישאלוהו
 משיב ואין צריך להודיעם שהוא אבל
 דלענין זה אביו ואמו ושאר קרובים
 שרם. ובגמ׳ נלאהנ) דהרואה את
 חבירו אבל בתוך שלשים יום אס
 עדיין לא נחמו אומר לו תתנחם מן
 השמים מאבל זה שאירע עליך ולאחר
 י׳׳ב חדש אומר לו מן הצד כלומר
 תתנחם מן השמים סתס: אבל ג׳
 הראשונים בא ממקום קרוב. פירוש
 מהלך יום אחד כך פרש״י ז״ל וכן
 כתבו הגאונים ז״ל דמקוס קרוב היינו
 עשרה פרסאות סוגיא דחד יומא
 דכיון דאי שמע הוה מטי הכא כההוא
 יומא כמאן דאיתיה בהדייהו דמי:

 רש״י
 לפניו: יאשה. שמת לה מת: טווה נהלך
 נסוך ביהה. מג׳ ימים ואילן: אנל ג׳ ימים
 הראשונים אינו הולך לבית האבל. אבל
 אחר: מכאן ואילך הולך. ומנחמו ואינו
 יושב אלא עם המחנחמים אבלים: אסור
 בשאילה שלום. בין לשאול בין להשיב:
 משבעה ואילך שואל בשלום אתרים. כדרכו
 שהרי אוחס אחרים הס שרויין בשלום אבל
 אחרים אינן שואלים בשלומו כדקמני
 בריימא: ממקום קרוב. מהלך יום אחד:
 והוא שלא עמדו מגהמין מאצלו. שבא
 בשביעי שחרימ עד שלא עמדו מנחמי!
 מאצל זה שבביח: כי מהדריהו אפייכו מפומא
ר: מדתה  דאבולא. משער חיצון של עי
 מטהו. ממהר לקבור אח מחו ואינו משהה
 אומו: ממעט בעסקו. אע״פ שמוחר לו:
 רצה חולץ. מקרע חלוקו מלמעלה עד
 שנראה כחפו כמו חלוצי כתף:
 לביה השמחה. כגון סעודח חחן:

 ותאשה טוה בפלך בתוך ביתח: ת״ר אבל
 ג׳ *ימים הראשונים אינו הולך לבית האבל
 מכאן ואילך הולך ואינו יושב במקום

 חמנחמים אלא במקום
 שלשח ימים הראשונים
 ואי לא ידעי ושאלו

 שהוא אבל ולא מהדר להו שלמא משלשה
 ועד שבעה אי לא ידעי ושאלו בשלומיה
 מהדר להו שלמא ולא צריך לאודעינהו
 משבעה ועד שלשים הוא שואל בשלום
 אחרים שאחרים שרויין בשלום ואחרים אין
 שואלין בשלומו אלא לאחר שלשים יום
 וחני מילי בשאר קרובים אבל על אביו
 ועל אמו אין שואלין בשלומו אלא לאחר
 שנים עשר חדש: תנו רבנן שלשה ימים

בא ממקום קרוב מונח עמחן ממקום רחוק מונח לעצמו ומכאן  הראשונים ־
 ואילך אפי׳ בא ממקום קרוב מונה לעצמו רבי שמעון אומר אפי׳ ביום שביעי
 בא ממקום קרוב מונה עמהן ואיפםיקא הלכתא בהדיא כר״ש והוא שבא
 ומצא מנחמין אצל גדול הבית וכמה מקום קרוב י׳ פרסי םוגיא דהר יומא
 כיון דאלו שמע ביומא קמא הוה קא מצי למיתי כמאן דאיתי מעיקרא דמי
 אמר להו רבא לבני מחוזא כגון אתון א דלא אזליתו בתר ערסא כד מתדריתו
 אפייכו מבבא דאבולא אתחילו ומנו תנו רבנן על כל יתמתים כולן מרחה
 מטתו ה״ז משובח על אביו ועל אמו הרי זה מגונח חיח ע״ש או ערב יו״ט או
 שהיו גשמים מזלפין על מטתו חרי זח משובח לפי שאינו עושה אלא לכבוד
 ואמו על כל המתים כולן הרצה ממעט בעםקו רצה אינו ממעט על
 ועל אמו ממעט על כל המתים כולן רצה ־חולץ רצה אינו חולץ על
 כ ועל אמו חולץ פירוש חולץ כתפו ומוציא זרועו מן הקרע של
 חלוק ונמצא זרועו עם כתפו מגולין על כל המתים כולן ינכנם לבית השמחה
 לאחר שלשים יום על אביו ועל אמו ג לאחר י״ב חדש על כל חמתים כולן

 אביו
 אביו
 אביו

 מקום רחוק. יותר מי׳ פרסאות מונה
 לעצמו. והם משלימין מנין אבלות ויוצאים מפתח ביתם והוא יושב באבלותו עד תשלום ז׳ מעת שנודע לו: אפילו ביום חזי. כיון שבא ממקום
 קרוב מונה עמהם והוא שבא ומצא עדיין המנחמים אצל גדול הבית שאס יצאו משם המנחמים כבר נשלם אבלות של גדול הבית לגמרי
 דהא אמרי׳ מקצת היום ככולו וצריך שימנה זה הבא מן הדרך אפילו ממקום קרוב לעצמו וטעמא דבעינן גדול הכית משוס דכיון שגדול הבית
 הוא בבית הם כולם טפלים לו אבל אין גדול הבית בבית לא חשיכ מנין דידהו כלום ואפילו בא ממקום קרוכ מונה לעצמו: ערםא. מטה
 שמכיאין כה המת ואמר להו רכא לכני מחוזא שהולכין לא״י לקכור ואין כל הקרובים יכולין לילך עס המטה ומלוין אותו פרסה או מיל
 וחוזרין כי מהדריתו אפייכו מבכא דאכולא משער החצון מהעיר כחזרתכס לבית אתחילו לממני ימי אבלות ואע״פ שלא יקבר המת עד ימים
 מרוכיס ואע״ג דאכלות אינה חלה עד שיסתום הגולל חזרת פניכם כסתימת הגולל דמי: וכתב חרמב״ן נראה שלא נאמרו דכריס אלו אלא במת
 שמוליכין אותו מעיר לעיר דכיון שמסרוהו לאותם שמוליטן אותו והחזירו סניהס כבר נתיאשו ממנו ייאוש כסתימת גולל אבל בקוברין אותו
 בבית הקברות סמוך לעיר והן חוזרי[ מיד בו ביום אין :והגין אבלות עליו עד שיחזרו הקרובים ויאמרו כבר נקבר שהרי דעתם עליו וכמונח
 לפניהם דמי ואסור לאכול בשר אבל בעל הלכות כתב והיכא דמית מת במעלי יומא טבא ודחילו דילמא לא מספקי למקברי מקמי יוס טוב
 וסקלוהו עכו״ס ואמטיו למקבריה כד נפק מן מתא ואיכסיא ליה מקרובים חדא שעתא מקמי דליעול רגל חלה אבלות עליהם ובטלה ממנס גזרת
 ז׳ ופסיקנא הלכתא כר״ש דאמר שמואל הלכתא כדברי המיקל באבל ואפילו ביום הז׳ בא ממקום קרוב מונה עמהן והוא שמצא מנחמין אצלו
 שעדיין לא הלכו להם ואפילו ננערו לעמוד ולא עמדו וכתבו ז״ל שאס אחר שנהגו אכלות ז׳ נמלכו לפנותו למקום אחר אין מונין לו מנין אחר
 כלל ואין אומרים עליו לא ברכת אבליס ולא תנחומי אכלים: כל חמתים כולן מדחח מטתו. פירוש מדחה שממהר לקכרו: משובח.
 לפי שאין דרך להתאבל עליהן ולהססידן כל כך ויותר כביד להם כשנקברין במהרה משיעמודו הרבה ולא יספידו: מגונה שחייב הוא להספידס
 ולקונן עליהם הרבה: היה ערב שבת וכוי. שאם לא יקבר היום ישהה יותר מדאי ותניא באבל על כל המתים כולן מרבה בעסקיו מתגנה
 על אביו ועל אמו משתבח בד״א בזמן שהן כדאין אבל אם לא היו כדאין אל ירבה בעסק שאינו אלא מנוולן: ממעט בעסקיו. בסחורה
 דאע״פ שנאסר במלאכה לא נאסר (אלא) במשא ובמתן ר״מ סחורה המותרת לו כגון דבר האבד: חולץ. חייב להוציא זרועו על שפת חלוקו

 עין משפט נר מצוה
 א׳ רט-א׳ רטו

 א מיי׳ פ״ז מהלכות אגל סמג עשי! נ טור י״ד
 סימ! שצג: כ מיי׳ ש״ה שם סמג שס טור י״ד שי׳
 שפה: ג מיי׳ פ״ז שם סמג שס טור י׳׳ד סי׳ שעה:
 ד מיי׳ ס״ד שם סמג עשי! שס טוי׳׳ד סי׳ שנז:
 ה מיי׳ ס״ו שס סמג עשי! ג טיר י״ד סי׳ שפ:
 ו מיי׳ פ״ח שס סמג שם טור י״ד סי׳ שמ: ז מיי׳

 ס״ו שם סמג שם טיי׳׳ד סי׳ שצ שצא:

 מכורת הש״ם
 א) כת׳׳פ מוחק ד׳ תיבות אלו ב) עיי 3גמ׳ דף כא:
 ע״ש ג) צ״ל דקסרי! דקברי! בבית בירי אית מנויי:

 שלטי הנבורים
 א כתב הרמנ״! הלכו מקצחן עס הממ לבית הקברות
 ומקצת! נשארו בבית אלו שבבית נוהגים אבילותס
 משהחוירו סניהס מ! המת ואלו שהולכי! עמו אי!
 גוהגיס אלא משיסחס הגולל חזרו אות! שהלכו עם המח
 תוך ג׳ ימים מוני! עם אלו שבבית לאחר ג׳ ימים מוני!
 לעצמן ני! שנית הקברות רחוק או קריב בי! שהיה
 ההולך שם גדול הבית או קטן אבל הוא פסק שאות!
 שחזרו מנית הקנרית מונין לעולם עם אותן שבבית
 אפי׳ באו ביום וי אפי׳ ניח הקברות לחוק והגדול הלך
 שם והוא שבאו קידם שפסקו מאבילוחס וע״כ כחב
 הלך גדיל הבית לבית הקברות ונא אפיי ביום ז׳ אס
 בא אחד מהאנליס שלא היה עמהס נגרר אחריהם
 כאילו היה הגדיל בנית והרא״ש כחנ כסברא ראשונה
 שאינו נגרר אחריהם אא״כ חזר הגדיל חוך ג׳ יחים כ׳
 הרמנ״ס שאין חילוק ני! אס זה הבא שמע מיתח המת
 באותו מקום שהיה שס חחלה ני! אס שמע עליו נאותו
 מקום שנכנס שס נין אס לא שמע עד שמצא האבלים
 והרא״ש כתנ דמיירי דוקא שלא שמע עד נואו אל אחיו
 דאי נודע לו ביום ב׳ והתחיל להחאנל לא משתכר כלל
 שיקצר אבילותו כשביל שבא אל אחיו אבל כשלא התחיל
 כלל ונא אל אחיי מחשבינן ליה כאילו החחיל להחאבל
 עמהס. כחנ רכ נטרונאי היה במקום רחוק ונכנס גיוס
 ג׳ במקום קרוב ועמד ב׳ ימים אי ג׳ חשנינן ליה כאילו

 נא ממקוס קריב ולא נהירא:
 ב כחכ הטור והא דאמרי׳ על כל המחיס כולן רצה
 חולץ רצה אינו חולץ על אביו ואמו חולץ כתכ הר״ם
 מריטננורק י״מ חליצח מנעל לילך יחף נניח הקברוח
 וכן צוה ר״י נר יהודה לילך יחף לבית הקנריח ולחוור
 כשמתה אמו וכתכ הרא״ש על ההליכה תמהתי כי עדיי!

 לא נסתם הגולל ולא חל עליו עדיין האנילוח:
 ג ואס היחה חמרה לשם מצוה כגון קידוש החודש
 מיתר מיד נין חוך ל׳ לשאר קרוביו וחוך י״ב חודש
 לאביו ולאמו וכחג הראב״ד וכן משיא יתוס רתומה או
 עני ועניה לשם שמיס שאס לא יאכל שם ייעשה הוא
 יחגטל המעשה מוחר יכל זה לא החיה אלא מל׳ ואילך
 באביו יאמו אבל חיך ל׳ הוא אסור לכל סעודת מצוה
 שבעולם והרמנ״ן כתב ואינו מחוור להתיר סעודה של
 משיא יתום ויתומה והרא״ש הביא דברי הראנ״ד ויש
 נוהגים להקל בכניסת בית המשתה !ולא] להסב שם
 נשעח שמחה ןדלא אסרו אלא לאכול עמהס בשעח
 שמחה] אנל הכניסה שס מותרת שאין שמחה בלא
 אכילה ושתיה וה״ר יהודה אלברצלוני כתב כן שכתב יש
 נוהגים ליכנס תוך י״ב חדש לחופה לשמיע הברכה או
 לנקר אבל לא לאכול ויש מחמירים שאין נכנסים כלל
 והרמב״ס כתנ שאסור ליכנס שם כלל נין נשעת אכילה
 נין נשעה שעיסקיס שס נמומוטי חתן וכלה וכ״נ
 הרא״ש וכן נוהגים נאשמו דכל י״נ חלש עומד חוץ

 לבית לשמוע הברכות ואינו נכנס לכיח כלל:

 שיטת ריב׳׳ב
 אגל ג׳ ימים הראשוני׳ אסור לשאול כשלום אחרים. ואי
 לא ידעי אחריני שהוא אנל ושאלו כשלמיה מודע להו
 שהוא אבל ולא מהדר להו שלמא מג׳ ועד ז׳ וכמאן<
 אסור לשאול בשלום אחריני ואי לא ידעי אחר־ני שהוא
 אגל ושיילו בשלמיה מהדר להו שלמא ולא צריך
 לאודועינהו שהוא אבל ומזי ועד ל׳ הוא שואל בשלום
 אחרים שאחרים שריין בשלום אבל אחריס אין שואלי!
 נשלימו אלא לאחר ל׳ יאי לא ידעי ושיאצו בשלמיה הא
 אמרי׳ דכל מג׳ יאילך מהדר להו שצמא וכמו שהדין

 באבילות שאר קרובים כך הדין באבילות אניו ואמו אלא שנאנילוח אניו ואמו אין אחרי׳ שואלי! בשלומו אלא לאחר י״ב חדש ולעגין גדול הבית איחא לדרבי יוחנ! ואיתא לדר״ש הלכך היה גדול הבית בנית ובא שס הקטן ממנו ממקוס קרונ מוגה עס הגדיל אפי׳
 נא גיוס וי אבל אס אין גדיל הניח בביח אפיי בא בתוך ג׳ ימים ממקום קרוב מונה לעצמו וכן אס בא ממקוס רחוק אפי׳ כא בתוך ג׳ ימיס והיה גדול הבית נניח מונה לעצמו דלעולס מונה לעצמו אא״כ היה גדול הבית בבית ונא הקטן ממנו ממקום קרוב אבל
 אס היה גדול הניח נניח ונא שם הקטן ממני ממקום קרוב אפי׳ בא ב״ס ז׳ מונה עמהן דקי״ל כר״ש ואס הלך גדול הבית לבית הקברות לקבור את המח ונשארו האחרים בביח ימני מבי הדרי אסייהו מנבא דאנולא אע״פ שעדיין לא נקבר המח כלאמרי׳ לקמן
 כיון שהלך להחעסק בצרכי המח אס נא בתוך ג׳ ימים נין ממקום קרוב בין ממקום רחוק שרינן ליה נמרריהי ומונה עמהס אבל אס בא לאחר ג׳ ימים אע״פ שהלן להתעסק בצרכי המח אס נא במוך ג׳ ימים נין ממקוס קרוב נין ממקום וחיק שרינן ליה נחרוייהו
 ימינה עמהס אבל אם בא לאחר ג׳ ימים אע״פ שהלן להחעסק בצרכי המת כיון שהוא גדיל הניח אינו נטפל להן ומונה לעצמו משעת סחימח הגולל בין שבא ממקום קרוב בין שנא ממקוס רחוק ואיחא לדר׳ יוחנן ואיחא לדר״ש ולא קשיין אהדדי חדע דהא ר׳
 יוחנן גופיה פסק כר״ש. כל זה על דעח הרב דודי ז״צ אע״פ שאין הדברים מבוארין בל כך נספר המאור ומה שאמר שלא הזכיר הרב כלל מימריה דר׳ יוחנן לא נתבררה לי תשובתו נזה לפי שמצאנו בהלכות ואיססיקא הלכחא בהדיא והיא שנא ומצא מנחמין אצל
 גדול הניח הרי כמב מימריה דר׳ יוחנ! ור׳ יוסי בן שאול בלשון קצר וכה מנהגו ככמה מקומומ גס הרב ר׳ משה דל כתב כלשונו אגל צריך לעיי! על מה השמיט בעיי! בהלך גדול הבית לבית הקברות לקבור את המת דאיפשיטא לן מדר׳ יוחנן ימפלגינן כין אתא
 בגו מלמא ובי! אחא לנחר חלתא ישמא לפי שהוא מ! הדברים שאינן מצרין עכשיו ונראה שוו היא מפיסמו של הרב דודי דל ומשמברא שאס הלך מי שאינו גדול הנימ לניח הקנרית לקבור אח המח ונשאר גדול הגיח נכימ טון שהלך להמעסק בצרכי המח מונה
 עס הגדול אפיי בא ביום הזי ממקום רחוק. ואיכא דמפרשי הא דאיבעיא לן נגמ׳ הלן גדול הנית לבית הקברוח מהו פירושא אחרינא הלך גדול הביח לביח הקנרוח שהחחיל ומנה נניח מסמימח הגולל והלך לניח הקברוח לנכימ על קבר הממ יכשנא ממקום קרוב
 האחד שלא היה יודע ולא מצאו בבית כי הלך לבית הקברות מי נימא טון שהלך לבית הקברות כמי שמצאו בבית נמי או דלמא טון דלא מצאו בנית אע״ג דהוא החחיל למנוח עמה! האי אחרינא לא מזכי נהדייהו ואחינן למפשטה מדאמר ר׳ חייא נר אנא א״ר יוחנן
 אפי׳ הלך גדול הבית לניח הקברות מונה עמק דכיי! דלבית הקברות אזל הרי הוא כאלו מצאו בנית ופרטנ! והחניא מינה לעצמו דטון דלא מצאו בביח אע״ג דלבית הקנרוח אזל לאו כמי שמצאי גביח דמי יסרקינ! לעולס כמי שמצאי בניח דמי ולא קשיא הא דאחא
 האי אחרינא בגו חלחא הא דאחא לבחר חלמא והאי פירושא טפי עדיף ומסחבר ולסוס האי פירישא הך סוגיא אזלא כח״ק דמפליג בבא ממקוס קרוב ומצא גדיל הניח נניח בין בא בחיך ג׳ לנא לאחר ג׳ אבל לר״ש דש״ל בא ממקיס קרוב ימצא גדול הבית נניח
 לעולם מונה עמהס כיין דהלך גדול הניח לביח הקנריח כאילו הוא גנימ דמי מונה האחד שבא ממקוס קרוב לעולם עמהן ואגן קי״ל כדיש לפיכך השמיטה הרב דל לסוגיא זו מ״מ היה לו לכסונ שאס הלך גדיל הניח לניח הקבלות הד הוא כאילו הוא בנית ואס
 נא תאחר ממקום קרונ מינה עמהס אפי׳ נא ביום הזי דהך סוגיא אליבא דח״ק אימרא ולא קי״ל כוחיה מתנא קמא נשמע לדיש ואס תשאל אליבא דהלכתא היט מיתרצי מימריה דר׳ יוחנן דאמר אפי׳ הלך גדול הבית לבית הקברות מיגה עמהן בהדי ברייחא דחניא
 מינה לעצמו יש להשיב מוקמינ! מימריה דר׳ יוחנן בין דאתא בגו חלחא נין דאחא לכתר תלתא וכר׳׳ש דקי׳׳ל כותיה וברייתא בדאתא לנתר תלחא וכח״ק ולא קי״ל נוותיה ודכ״ע הלן גדול הכיח לביח הקברוח כאלו הוא נביח דמי וחו לא מיד־: אתחילו ומנו. אע״ג

 דאנילית לא חיילא עד סחימח הגולל לדידמ דלא אזליחו נחר ערסא כנסתם הגולל דמי לכו ולפירושא נחר דכחניק לא גרסי׳ נגמ׳ כי הא דאמר להי רנא לבני מסוזא אלא מלתא כאפי נפשה היא וכן נמצא בססדס ישנים: מדחה אס מטתו. ממהר לקברו:

 המאור הקטן
י גדול הבית איתא לדר׳ יוחנן היה גדול הבית בבית ובא הקטן ממנו מונה עם הגדול אפי׳ כא ביום הזי ממקום קרוב דקי״ל כר״ש הלך גדול הבית לבית הקברות לקבור את המת בין מקום רחוק בין מקום קרוב ובא בתוך  ולעני
 ג׳ מונה עמהם לאחר ג׳ מונה לעצמו ואיתא לדר• יוחנן ואיתא לדר״ש ולא קשיין אהדדי תדע דהא ר׳ יוחנן גופיה פסק כ־״ש והרי״ף ו״ל לא הזכיר דר׳ יוחנן כלל ונראה מדבריו שהיה סובר דר׳ יוחנן פליגא אדר״ש ואנו כתבנו

 מה שנראה לנו וכן מצאנו בהלכות הרב ר׳ יצחק בן גיאות דייל:

 מלהמת ה׳
 האבילוח יאינו דומה לבא ממקום אחר ואין חילוק בזה בין שהיה ניח הקברות רחוק או קרוב שהרי במקום
 קרוב היה להם בשעה שחל עליהם אגילוח ומיהו הוא אינו נוהג אבילות אלא לאחר שיסמם הגילל אלא שהוא
 מונה עמהס כשבא אצלם לת״ק כל ג׳ ולר״ש כל ז׳ וכעט! הזה הוזכרו דברים בירושלמי הרי שמוליכין ממקום
 למקום כגון אלין דקברין בביח שרי איח חנוייג) חני אלו ואלו מונין משיסמס הגולל ר׳ סימון בשס ר׳ יהושע
 בן נוי הכל הולך אחר גדול משפחה מהו אחר גדול משפחה ר׳ יעקב בר אחא אמר לחומריה שאם היה גדול
 משפחה כא! אנו יאלו מוני! משיצא המח ואס היה גדול משפחה שם אלו ואלו מוני! משיסמס הגולל ואס

 אין שם גדול משפחה אלו שבכאן מוני! משיצא המח ואלו ששם מוני! משיסחס הגולל:

ל לא הזכיר דר״י כלל ונראה מדבריו שהיה סובר דר׳׳י ד ולעני! גדול הביח איחא לדר״י וכו׳ והרי׳׳ף ד ו ע  ו
 פליגא אדר׳׳ש: אמר הטחב אינרא הא דמחרצינן לא קשיא הא דאחא גגו חלחא הא דלא אמא בגו מלמא
 פליגא עליה דר״ש דר״ש לא קפיד ביומי ור׳ יוחנן חרוצי הוא דממרן לה לממני׳ דקמני מינה לעצמו ומוקיס
 לה אליבא דח׳׳ק ודלא אחא בגו חלחא אכל איהו כדיש סגירא ואין לנו טעם גרור על מה השמיט רבינו
ן גדול הגיח שהלך לביח הקברוח אבל השמועה כך פירושה דפיו! דאמרי׳ שאס בא גדול הביח  מלכמוג ד
 מונה לעצמו ואינו נגרר אחר קטנים בעינן בגמ׳ כשהוא הולך לגיח הקברות נגרר עמה! או הן נגררין אחדי
 יאין מונין עד שיסחס הגולל ואייר ייחנן שהוא מונה עמהס מאחר שכבר שמע יהיה עמהס בשעה שחל עליהם
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 עין משפט נר מצוה
 א' רטז-א׳ רכ

 א מיי׳ פ״ח ופ״ט מהל׳ אבל סמג עשי! ג טוי׳׳ד
 תי׳ שמ: ב מיי׳ פ״ח שס סמג שס טור י״ל שס:
 ג מיי׳ פ״ט שס סמג שס טור י״ל סי׳ שלמ:
 ד מיי׳ פ״ז שם סמג שס טיי׳׳ל סי׳ שצג: ה מיי׳

 פ״ו שס סמג סס טוי״ל סי׳ שצב:

 מסורת הש״ס
 א) ש״ב א נ) איוב א ג) ש״ב יג ד) לף יא. ה) ירמיה

 לל ו) גל״ס הגי׳ ביוס שבת:

 מספר לאחר ל׳ יום על אביו ועל אמו יגד?

 קובץ הנהות
 (א) נ״ב מפני במה מאורעות שאירעו רצופין

 מחיץ לטבע ולריק:
 ח ו״

 שלטי הנבורים
 א אבל לכתחלה כתב הראנ׳׳ד שצריך לקורעה והרמב״ן
 כתב שאפילו לכתחלה א״צ לקורעה וכ! היא מסקנת
 הרא״ש יאפרקסוחו פירש רש״י שהוא סולר שעל ראשו
 ונופל על פניו ולפי שאיני מלבוש א״צ לקורעה ובעל
 הערוך פי׳ שהוא לבוש התחתון ופתוח בכתפיו וכשהוא
 ליבשי קושרי ולפי שאי! עושין אותו ללבוש אלא לקבל

 הזיעה איני מעכב הקריעה:
i תחת חלוקו t ב כתב הרי״ץ גיאות בפניס מכניס 

 וקורעו יכן פי׳ הרמג״ן:
 ג ואס קרע מיושב כתב הראנ״ל שיצא וכן דעת רגינו
 יהרי״ן ניאות כתב שלא יצא וצריך למזור ולקרוע וכן

 היא מסקגת הרא״ש ז״ל:
 ד ולענין יציאת האבל לבהכ״נ כתב הרי״ן גיאות שיוצא
 אפיי בחול והראב״ל כ׳ שאפי׳ בשבח אינו יוצא ואינו
 כלנרי שניהס אלא בחול אינו יוצא כל עיקר ובשבח חלד
 במנהג וכ״כ רנינו האי שהכל כמנהג המלינה היכא
 לרגיליס לאתי לני כנישחא למקליס ואפי מצסרא קמי
 ציגירא לבי כנישחא והיכא ררגילי למימנ נגיחיה ימינ
 ובגבל ככפרים כ״ע נפקי לבי כנישחא ונכרכים ועיירוח
 גלולות רונן יישביס בבתיהם וויעיהן גומלי חסל באין
 אליהן ומיעוט עיילי לבי כגישחא דמני במקום אבלים
 ומצלי וכחנ הרא״ש וגוהגיס באשכנז שהאבל הולך
 לבהכ״ג נשנמ ואחר החסלה יוצא האבל חחלה ויושב
 לפני בהכ״נ וכל הקהל הולכים אמריו ויושבים אצלו
 ועומל האבל והולך לביחו וכל הקהל הולכים אחריו
 יושבים שס שעה אמח וסומכים על דבר הגדה בפרקי

 ר׳ אליעזר:
 ה כל ל׳ אסור לישא או לארס אפיי בלא סעודמ
 אירוסין ונשואי! ולאחר ל׳ מימר אפי׳ על אביו ואמו
 ואפי׳ לעשות סעודח אירוסין ונשיאי! כדרכן והרמנ״ן
 כחנ כל ל׳ לנישואין אבל לארס מיחר מיד אפי׳ ביום
 המיתה ולא נהירא. מתה אשתי אסיר לישא אמרח עד
 שיעברו עליה ג׳ רגלים ר׳ יהודה אומר ראשו! ושני
 אסור שלישי מותר יפסק מיי׳ כח״ק ודיין גיאוח
 יהרמנ״ן פסקו כר׳ יהודה ולזה הסכיס הרא״ש ל״ש
 הרגלים קרוביס כגון ססמ ועצרת ל״ש אס רחוקים אבל
 ר״ה ויוה״כ לא חשיבי כרגלים לדבר זה ידוקא לישא
 אסור אבל לימס לגימ המשחה הר דינא כמו בשאר
 קרובים והיא שמת בעלה אינה מתאבלת אלא ל׳ יוס
 אלא שאסורה ליארס ולינשא עד ג׳ חדשים משוס

 הבחנה כדאיתא ביבמוח:

 (ריין) [נמוקי יוםף] אלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן (כב:-כג.) יד
 ממקום הקריעה כדי לבזות עצמו ולהראות הקרע לכל: מספד. מגלח: עד שיגערו. בירושלמי משמע דלא מהני רגל ורגלים שעכרו עליו
 עד שיהיה גודל שערו למשא בפני הרואים ויש מי שמביא ראיה מהא דאמרינן דאינו נכנס לכית המשתה עד י״כ חדש דאיכא ג׳ רגלים אלמא
 אין הרגל מפסיק דכר זה כיון שאין תלוי בגזירת שלשים ר״א דאס עכרו ל׳ יום ואח״כ בא הרגל דאז הרגל מפסיקו ומהני (הגערה) לבטל זמן
 [הגערה] כמו שמועיל לפני ל׳ בשאר מתים: מרעות. שמחה שעושים למרעות שמתקנין זה לזה דרך אהכה וריעות זה מתקן היום וזה למחר:
 לבית השמחה. סעודת חתן: לאלתר.
 אינו צריך להמתין שלשים לפי שאין
- ,.,» שמחה בסעודת הרשות אלא בסעודת י  .,.״, י
א מצוה של נישואין: נפורענא. שרוצה ד ם ב ח ר ר 2 ו א י ר י ב  פרע עד שיגערו בו ח

y ולשמחת מרעות אינו צריך לשחות לאחר 
 שלשים יום אלא לאלתר מותר ליכנס והנ״מ
 בפורענא אבל בארישתא לאחר שלשים יום
 ועל אביו ועל אמו בין כך ובין כך לאחר י״ב
 חדש על כל תמתים כולן הורע אטפח על אביו
 ועל אמו עד שיגלח את לבו א״ר אבחו מאי
 קראח א)ויחזק דוד בבגדיו ויקרעם ואץ אחיזה
 פחותח מטפח. על כל תמתים כולן אפילו
 לבוש עשרח חלוקים אינו קורע אלא עליון
 על אביו ועל אמו קורע את כולן א ואפרקיםתו
 אינת מעכבת אחד חאיש ואחד חאשח דברי
 ר״ש בן אלעזר שר״ש בן אלעזר אומר האשת
 קורעת את תתחתון ומחזירתו לאחוריה
 וחוזרת וקורעת את חעליון על כל המתים
 כולן רצה מבדיל קמי שפה רצח אינו מבדיל
 על אביו ועל אמו מבדיל על כל המתים כולן
 שולל לאחר שבעח ומאחה לאהד ל׳ יום על
 אביו ועל אמו שולל לאחר שלשים יום ואינו
 מאחח לעולם וחאשח שוללת לאלתר מפני
 כבודת כי אתא רבי] א״ר יוחנן על כל תמתים
 כולן קורע בכלי על אביו ועל אמו קורע ביד
 אמר ר׳ חייא בר אבא אמר רבי יוחנן על כל
 חמתים כולן כ קורע מבפנים ועל אביו ועל
 אמו קורע מבחוץ אמר רב חסדא וכן לנשיא:
 נשיאח שכיב אמר ליח רב חםדא לרב חנן בר
 רבא כפי אסיתא וקום עלח ואחוי קריעח
 לעלמא אמר ליח רב אשי לאמימר נקריעה
 ג מעומד מנלן דכחיב נ<ויקם איוב ויקרע את
 מעילו ודילמא מלתא יתירא חוא דעבד אלא
 מהכא ג<ויקם תמלך ויקרע את בגדיו: על
תנו  חכם חולץ מימין ועל אב בית דין משמאל ועל נשיא מכאן ומכאן ג
 רבנן חכם שמת בית מדרשו בטל אב בית דין שמת כל בתי מדרשות
 שבעירו בטלין ובני בית חכנםת נכנסין לבחכ״נ ומשנין את מקומם חיושבין
 בצפון יושבין בדרום בדרום יושבין בצפון נשיא שמת כל בתי מדרשות בטלין
 ובני בחכ״נ נכנסין בבחכ״נ וקורין שבע׳ ויוצאין ר׳ יחושע בן קרחה אומר לא
 שיצאו ויטיילו בשוק אלא יושבין ודוין ואין אומרים שמועח וחגרת בבית חאבל
 אמרו עליו על חנינא בן גמליאל שהיה אומר שמועח וחגדח בבית חאבל
 גרסי׳ בע״ז בפ״קי׳ ת״ר שורפין על המלכים ולא מדרכי האמורי שנא׳ היבשלום
 תמות ובמשרפות אבותיך המלכים הראשונים ישרפו לך וכשם ששורפין על
 המלכים כך שורפין על הנשיאים ומה הן שורפץ עליהם מטותיהן וכל כלי
 תשמישן מעשה ומת רבן גמליאל הזקן ושרף עליו אונקלוס הגר במאה מנה
 צורי ת״ר אבל ישבת ראשונח אינו יוצא מפתח ד ביתו שנייה יוצא ואינו יושב
 במקומו שלישית יושב במקומו ואינו מדבר רביעית תרי תוא ככל אדם: ת״ר
ל׳ יום לנישואין מתה אשתו אסור ה לישא אשה אחרת עד שיעברו עליו  כל ה
 שלשה רגלים רבי יהודה אומר רגל ראשונה ושנייה אסור ושלישית מותר

 לפרוע מה שהאכילו חברו קודם שהיה
 זה אבל לפי שעכשיו הגיע זמנו לפרוע:
 ארישותא. הלואה דהיינו שמתחיל
 הוא להאכיל חברו אתה נושה בו
 מתרגמינן דאת רשי ביה אסור להתחיל
 תוך ל׳: בין כך ונין כך. בין בפורענא
 בין בארישותא עד שיעברו י״ב חדש.
 וא״ת דהכא משמע דסעודת הרשות
 יש כה היתר יותר מסעודת נש ואין
 ובאכל תניא על כל המתים אסור
 לימס לבית המשתה עד שלשים יום
 ועל אביו ועל אמו עד שנים עשר
 חדש אלא אס כן היתה לשום שמיס
 משמע דסעודת מצוה יש בה היתר
 טפי וי״ל דההוא לשוס שמיס מיירי
 כסעודת מצוה דליכא שמחה כגון
 ברית מילה דאיתא צערא דינוקא אי
 נמי במשיא יתום ויתומה שאס לא

 יכניס הוא יתבטל המעשה:
JTf• טפח: פחותה מטפח. ip 
 פי׳ דמה שאחז כידו קרע:
 ואפרקסותו. שקורץ אויישו״ל אינה
 מעכבת את הקריעה שאם חופה את
 הקריעה ואינה ניכרת לא איכפת לן
 אם חופה אותה וקריעתו קריעה
 ואחרים פירשו אפרקוסותו בגד
 הזיעה הדבוק בבשרו: אחד חאיש
 וכוי. חייבין לקרוע אפילו עשרים
 חלוקים עד שיגלה את לבו: את
 התחתון. את החלוק התחתון
 ומחזירתו לכסות בה: מבדיל קמי
 שפה. שהאימרא שעושין סביכ כית
 הצואר צריך שתהיה קרוע כדי שיהיו
 הקרעים מובדלים לשניס: שולל לאחר
 זי. כעין מעשה עבות אבל תוך ז׳
 אסור שצריכה שתראה כשנים:
 ומאחח. תופר לגמרי תפירה של
 קיימא: מפני כבודה. לפי שגנאי
 לאשה אע״פ שאין לכה מגולה לעמוד
 בבגדים קרועים: בכלי. בסכין אס
 אינו יכול ביד ועל אביו אינו רשאי
J מבפנים. פירוש H I p :אלא ביד 
 בחדר: מבחוץ. בפני העם:
 כפי אסיתא. הפוך המכתשת ועמוד
 עליה וקרע כדי שיראוך בני אדם:
 חולץ. כפף: מימין. של ימין: מכאן
 ומכאן. ולפי שלא יפלו הכגדים יחגור
 אותם באבנט ומדלא קתני על אביו
 מהיכן חולץ ש״מ רצה מימין חולץ
 רצה של שמאל חולץ רצה שתיהן חולץ

 רש׳׳י
 מספר. מגלח: ולשמתות מרעות. שמתקנין
 סעודה זה לזה זה היום וזה למחר
 משוס אהבה וריעוח: בפורענא. שכבר הוא
 סעד עמהס משלהם כמה פעמים ועכשיו
רע לאלמר: ארישסא.  הגיע יומו לפרוע פו
 הלואה כלומר אס עכשיו מחחיל הרעומ
 והוא מחחיל תחלה ל׳ יום: ויחזק. ויאחז:
 אפרקסותו. סודר שעל ראשו שמלוי על
 כמיפו אינה מעכבת ואינה צריכה לקרוע
 ולאחר שקורע טפל אומו אפרקוס על החזה
 ומכסה קריעת החלוק ואעפ׳׳כ אין זה חייב
 קריעה: אחד איש ואחד אשה. צריך
 לקרוע על אביו ועל אמו כל חלוקים
 שעליו: האשה שמס אביה ואמה קורעת.
 חלוק החחחון משוס צניעוח ומחזרת הקרע
 לאחוריה וחוזרח וקורעח אח העליון
 והתחחון מכסה כנגד לבה: רלה מבדיל
 קמי שפה. כלומר מחחיל קריעה מחלל
 בית הצואר וקורע כלפי מטה דהיינו לפני
 השפה של בית הצואר וכמו שפה לפיו: רלה
 אינו מגדיל. אלא מתחיל ונוקב למטה מבית
ד כריסו וקורע: שולל. בשטי״ר: ג  הצואר מ
 מאחה. תופר כדרכו: על כל המהים.
 דקתני כגון בנו ובחו ואחיו ואחותו ואשתו:
 מפני כבודה. שלא תעמוד פרועה: בכלי.
 בסכין: מבפנים. בחדר שאין צריך לקרוע
 בפני העם: כפי אסיתא. הפוך המכתשת
 ועמוד עליה וקרע כדי שיראוך כשמקרע:
 ויקס איוב ויקרע וגוי. על עסקי בניו
 שמתו: מלהא יתירהא הוא דעבד. (א) ולא
 משוס דמיחייב אבל בהכי: ויקם דוד ויקרע.
 על אודות בני שמת: חכם. ממונה שבעיר
ן עדיף  שמבקשין מפיו הוראה ואב בית ד
 מיניה: בית מדרשו. אותן שהיו רגילין
ן שבעה אנשים בתורה ד קו  ללמוד מפיו ו
 אס שבת הוא ויוצאים ואין מתפללין בעשרה
 אלא כל אחד בעצמי: שמועה. סוגיא:
 שבת ראשונה. ז׳ ימי השבת: ואינו יושג
 במקומו. בבית הכנסת: ואמו מדבר. אלא
 יושב ודומם ואינו מדבר ברבים כמנהגו:
 לנישואין. אס מח בנו או אחיו אסור
 לישא אשה: מתה אשתו. אסיר בנישואין

 שיטת ריב״ב
 על אביו ועל אמו יגול פרע עי שיגערו בו תגידו.
 ירושל׳ ר׳ שמואל בר אבלימי ומכת אימיה תמניא
 יומי קומי מועלא אתי שאיל לר׳ מונא אמר ליה כל
 לנר שהוא תלד נשבעה ושלשים הלגל מפסיקו ברם
 הכא על שישלח פרע או על שיגערי נו חבידו ויש
 אומרים שתינו האי גאון ו״ל החיר לגלח נערנ שנת
 למי שחל שמיני של אניו ושל אמו נשנח ערנ תרגל
 משוס לקי׳׳ל כאבא שאול ולפי גי׳ הירושלמי שכחנני
 לא גראה שהותר לעשוח כן באנילוח אביו ואמו כך
 מצאתי בספר המאור יקשיא לי על מה הוצרך לומר
 משוס לקי״ל כאבא שאיל הא קי״ל ומוליס חכמים
 לאבא שאול כשחל ח׳ שלו בשבת ערב הרגל שמותר
 לגלח בערב שכת. ומצאנו בהלכוח הרכ ר׳ יצחק בן
 גיאיח מפורש שנשאל יבינו האי ו״ל על וה והחיר
 לגלח ונראה מלבדו הטעם כיון לגזירח תגלחת
 שלשים לילסינן לה מקראי הרגל מפסיקה כ״ש שהיא
 מפסיק גזירח ל׳ עד שישלח פרע או עד שיגערו בו
 מכיריו שאי! לה סמן מן הכתיב והתמה שבדבריו
 שהניא ראיה מ! הירושלמי לפיכך יש לני לדחוק
 ולפרש הירושלמי כך כל דנר שהוא תלוי בשבעה
 ושלשים הרגל מפסיק נרם הכא מפסיק עד שישלח
 פרע או עד שיגערו נו חניריו כלומר כשם שהרגל
 מפסיק גזירת תגלחת ל׳ באבילות שאר קרובים כך
 הוא מפסיק גזירת ל׳ עד שישלח פרע או עד שיגערו
 בי חניריו באבילות אביו ואמו ומיתר לגלח משוס
 בגיד יו״ט אגל שאר דברים שאינס תלייס בשבעה
 ושלשים ואין בהם משוס כבוד יי״ט כגון ליכנס לבית
 שמחה באבילות אביו ואמו אין הרגל מפסיק: שמתה
 מרעות. סעודה שמחקנין וה לזה זה היום וזה מחר
 משוס אהבה ורעית: אצא מוסר לילנש לאלתר לאתר
 ז׳ בפורענא. אס חבירו המחיל כבר ואכל היא עמו ועכשיו הגיע יומו לפרוע פורע: אגל נארישוסא. כלומר הלואה שיחחיל הוא מחלה לעשות סעודה לחנילי אסיר והאיש אשר אחה נושה נו ממרגמינן דאת רשי ביה: ועל אניו ועל אמו. הרי היא
 שמחה של מרעומ בין גפורענא בין בארישומא בשמשה שאינה של מרעומ שאין נכנסין למוכה עד י״ב חדש: אפרקיסתו. פי׳ הרב ר׳ משה ז״ל נגד הזיעה הדבוק בבשרי: האשה שמס אגיה או אמה. קורעח החלוק החחמון וממזירחו לאחוריה וחיורח
 וקורעת העליין והתחתון מכסה אח לנה: מגריל קמי שפס. קורע השפה של גיח הצואר: אינו מבויל. אלא מחחיצ ונוקב למטה מביח הצואר: והאשס שוללסו לאלסר. אפי׳ על אביה ועל אמה: מגפנים. נסדר שא״צ לקרוע בפני העם והרב ר׳ משה
i בפניס וקורע בצנעא: לפי אסיסא. הפוך המכתשח ועמוד עליה וקרע כדי שיראוך כל העם: חילז מימי!. חולץ כתף של ימין: וגני נהל״נ ולוי. כשמת הנשיא כל בני תעיר באין ומתפללין בנית האנל נין בחול t ז״צ סי׳ קורע מבפנים שמכניס 
 נין בשבת יאי! מחסללין נבהכ״נ כלל חוץ מקריאח החורה בשני ובחמישי ובשבח שהם צריכין לקרוח בבהכ׳׳נ והאי דקאמר קורי! שבעה זהו לשבח וביום שני וחמישי קורי! שלשה ייוצאין אלא דאשמעינן רבותא שאפי׳ בשנת אינו יוצא לנהכ״נ ומתסללין

 עמו נניח ונהכ״נ נטל חוץ מקריאח החורה בלבד משא״כ בחכם ובאב בית די! שאין בהכ׳׳נ בטל אלא מקצתן בנית האבל ומקצחן בנהכ״נ: שגס ראשונה. שנעח ימי השבוע: לנשואי!. אם מח בנו או אחיי אסור לישא אשה עד שלשים יום:

 וכן על רבו שלמדו חכמה אס רצה
 חולץ עליו שתי כתיפיו: בית מדרשו בטל. פי׳ כל ז׳ לפי שמספידין אותו ואין עוסקין בתורה בבית מדרשו כדי שלא יתעצלו מהספדו אבל
 שאר בתי מדרשות עוסקין בתורה ופרש״י ז״ל כית מדרשו אותן שהיו רגילין ללמוד תורה מסיו וכתב הראב״ד ז״ל סופדין אותו כל שבעה ואחר
 ההספד אין תלמידיו מתקבצין לבית מדרשו אלא מתחברין שנים שנים בבתיהם ולומדין: אב ב״ד. עדיף מחכם: ובני הכנסת. כגון עשרה
שמת: [וקורץ שבעה]. שאין מתפללין בעשרה אלא בביתו חוץ (  בטלנין: כל בתי מדרשות. אף אותן שחוץ לעיר כל אותן שיכולין לבא ביום ו
 מקריאת התורה כשכת ז׳ יה״ה כשני וכחמישי שלשה וזה אינו כחכם ובאב ב״ד שאין מבטלין כהכ״נ אלא מקצתן בבהכ״נ ומקצתן בבית האבל:
 ודוק. מראין עצמן עצביס על מיתת הנשיא וביטול בהכ״נ: שמועה. סוגיא: והגדה. ולל^הגדה לפי שמושכין הלב ולא יתעסקו באכלותן
 ואפי׳ בשבת שאין בו אבלות אין עוסקין בתורה אבל אס בא להס מעשה מורים בו: אבל שבה ראשונה. פי׳ שבת ראשונה שבוע ראשונה
 כלומר כל ז׳: אינו יוצא. לבהכ״נ קאמר וכן משמע ןדקאמרן שנייה אינו יושב במקומו ולא תקשה עלך דאמרי׳ [בדף כא:! דאחר ג׳ ימים מותר ללכת
 בבית אבל דשאני התם דשתיהן בתי אבלות הן ומתנחם עמהס אבל בשבת ממש כתב רבינו האי גאון ז״ל בתשובת שאלה דמקוס שנהגו שילך האבל
 בשכת לכהכ״נ מקדים ואתי מצפרא ומותר שהרי אין אבלות בשבת והא דקתני אבל שבת ראשונה וכו׳ בחול קאמר אבל בשבת לבהכ״נ שרי:
 לנשואין. שאינו רשאי לישא אשה תוך ל׳ יום של אבלות: שלישי מותר. רגל ג׳ וזמן ארוך זה כדי שתשתכח ממנו ולא יזכור אותה בשעת תשמיש:
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 (ריין) [גמוקי יוםף] אלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן
 לשים יוס אבל תוך ל׳ אסור: פרנסתן. מהון הנערים ראשה מרביא להו: לא בא עליה. יש מפרשים לל

 28 (כג.)
 לאלתר. לאחר שלשים יוס אבל תוך ל׳ אסור: פרנסתן. תקון הנערים ראשה מרביא להו: לא נא עליה. יש מפרשים ללאו דוקא לא בא
 עליה אלא שלא נשאה אלא לאחר ל׳ לאי נשאה למה לא יהא מותר לבא עליה והלא מותר הוא בתשמיש המטה לאחר ז׳ ולענין אירוסי! קי״ל לאס
 מתה אשתו אסור לארס על לאחר ל׳: ורנינו האי גאון ז״ל התיר לישא לאחר ל׳ אפילו על אכיו ועל אמו וכן לעת הרמכ״ן ז׳יל וכתב המחבר
 ומיהו לין הוא שיהא אסור לבא עליה מיד שלא יהיו בניו בסכנת בני תמורה: כל שלשים יום לגיהוץ. פי׳ כיכוס שאסרו חכמים כל ל׳ יוס

 רש״י
 על שלשה רגלים. שמראה כאילו אינו חושש
 כמימח אשחו: מפגי פרנסהן. תקון של
 נערים שאשה ממציאה להו לבנים:
 לכי ופרנסי. שאני נושא אוחך: לגיהוץ.
 ליקיי״ר: יוצאין מהחם המכבש. שדרכן
 שנוסנין אוחו מחח המכבש ליפותו
 סריש״א: כלים חדשים בלבד. אבל ישנים
 אפילו יוצאין תחת יד מכבש: חדשים
 לגנים. והוא שיוצאין מתחת יד מכבש:
 הומנייסא. חלוק שרוק בלע״ז: רומייסא.
 שבאה מרומי מגוהצת: כרי [אליעזר בר׳]
 שמעון. דלא אסרו אלא חדשים לבנים וזו
ר ב  אדומה: אמר רב חםוא. מתמה על ד
 ר׳ יוסי שאוסר ליארס מפני אבלות כל ל׳
 יום כדתנן לקמן כמה אבול שלה ל׳ יום:
 במקום שאסיר לכבס. דהיינו שבת שחל
 ט״ב להיוח בתוכה: מוהר ליארס. דקתני
 לקמן מארסין ואין עושין סעודמ אירוסין:
 מקום שמוסר לכבס. חוך שלשים יום של
 אבל דאבל אינו אסור בתכבוסת אלא ז׳
 ימים לשלשים יוס לגיהוץ כלתנן בפרק אלו
 מגלחין אבל כבוס לא להא תספורת גופה
 אי לא לאמי פרע פרע מנזיר לא מיתסרא:
 מי שמהו מועל לפניו. אין לו לין אבל
 עד שיסמם הגולל: כשהוא סועד. אוכל
 בביח אחר: ואינו מימג. כשהוא אוכל
ן גדולה: ואינו מגרך. שוס ר  דהיינו ד
 ברכה דפטור הוא ממצות בעוד שמתו
 מוטל לפניו: ואין מגרכין עליו. כגון

 ואם אין לו בנים מותר לישא אשח אחרת
 לאלתר מפני פרית ורבית חניחח לו בנים
 קטנים מותר לישא א לאלתר מפני פרנסתן:
 ירושלמי בפרק חחולץ ליבמתו תוץ מן
 חאלמנח מפני חאיבול וכמח איבול ל׳ יום
 חרא דאיתמר בנשים אבל באנשים ג׳ רגלים
 ביש לו בנים אבל אין לו בנים מותר מיד
 וח״מ כשיש לו מי שישמשנו אבל אין לו מי
 שישמשנו מותר מיד וה״מ בשאין לו בנים
 קטנים אבל אם יש לו בנים קטנים מיד מותר
 כהדא מעשה שמתה אשתו של ר׳ טרפון ועד
 שתוא בבית חקברות אמר לאחותה לכי
 גדלי בני אחותיך ואע״פ שכנםח לא חכירת
 עד שעברו עליו ל׳ יום: בבלי מעשת שמתח
 אשתו של יוםף הכהן ואמר לאחותה בבית
 הקברות לכי פרנסי בני אתותיך ואעפ״כ לא
 בא עליה אלא לזמן מרובה מאי לזמן מרובה
 אמר רב פפא לאחר שלשים יום. אין לו בנים
 מותר לישא אשח אחרת לאלתר מפני ביטול
 פו״ר וכמה בנים יהיו לו ויהא אסור לישא
 לאלתר כדתנן א»לא יבטל אדם מפריה ורביה
 אא״כ יש לו בנים בש״א שני זכרים ובה״א

 זכר ונקבה שנא׳ ייזכר ונקבה בראם וקי״ל כב״ה חיו לו בנים ומתו והיו להן
 בנים כבר קיים מצות פריח ורביח דח״ר בני בנים הרי הן כבנים ולא שנא ברא
 לברתא ול״ש ברתא לברא או ברתא לברתא או ברא לברא בכולחו קיים
ת״ר כל ל׳ יום לגיחוץ  מצות פו״ר ודוקא תרי מתרי אבל תרי מחד ברא לא א
 אחד כלים חדשים ואחד כלים ישנים יוצאין מתחת חמכבש רבי אומר לא
 אםרו אלא בכלים חדשים בלבד ר׳ אלעזר בר״ש אומר לא אםרו אלא כלים
 כ חדשים לבנים בלבד וקי״ל כרבי אליעזר בר״ש דחא רבא נפק בהימיינותא
 רומייתא סומקתי חדתי כר׳ אליעזר בר׳׳ש: תניא באבל רבתי כל שלשים יום
 אסור בתספורת אחד ראשו ואתד זקנו ואתד כל שער ג שיש בו וחאשח
 מותרת בנטילת שער לאחר ד שבעח וגרסינן בפרק חחולץג< בענין רבי יוסי
 אומר כל הנשים יתארסו חוץ מן האלמנה מפני האיבול וכמת איבול שלשים
 יום אמר רב חםדא ק״ו ומה במקום שאסרו לספר ולכבס מותר ליארם ל׳ יום
 של איבול שמותר לספר ולכבס אינו דין שמותר ליארם ושמעת מינח
 שחאשח מותרת בנטילח שער לאחר שבעת כדקתני באבל רבתי: ת״ר =מי
 שמתו מוטל לפניו ה אובל בבית אחר אין לו בית אחר אוכל בבית חבירו אין
 לו בית חבירו עושה מחיצה ואוכל אין לו דבר לעשות מתיצת מתדר את פניו ואוכל ואינו מיםב ואוכל ואינו
 אוכל בשר ואינו שותת יין ואינו מברך ואינו מזמן ואין מברכין עליו ואין מזמנין עליו ופטור מק״ש ומן חתפילת

 המפרשים דנטילת שער דשרי באשה היינו במעברת סרק על פגיה יטוסלסו מדד שהיא משיס תכשיט שלא חתנוול על בעלה אבל בתספורת ממש אסירה כל ל׳ יוס כמו האיש וכ״כ הרא״ש:

 שיטת ריב״ב

 מגיהוץ לוקא הוא שהם מיס באפר או
 בנתר ובורית בין כלי צמר בין כלי
 פשתן וזהו לוקא ללובשן או להציען
 תחתיו ולישן עליהם אבל לגהץ לאחר
 שבעה כלי להניחן לאחר ל׳ כיון
 לאינו לוכש אותם מותר והכי איתא
 באבל רבתי וכן כתב הראכ״ל ז׳׳ל
 וכן כתב בתוס׳: המכבש. פריש״א
 בלע״ז לכיון שהאומן תיקנן והניחן
 במכבש אסור ללבשן בין לבנים בין
 צבועים אכל כלים ישנים שאינם
 מתוקנין ואינם יוצאין מתחת המכבש
 מותרין ללבשן: רב• אומר. בא להתיר
 ישנים אפי׳ יצאו מתחת המכבש בין
 לבנים בין צבועים: ר״א. בא להתיר
 הכל חוץ מכלים לבניס חלשים וכן
 הלכתא כר״א ברבי שמעון להא רבא
 עבל עובלא כותיה: הימיינותא. רש
 ספרים לגרסי׳ חימוציתא והוא חלוק
 הבא מרומי. ואע״פ שהיפה חלשה
 כיון שהיא צבועה שהיתה אלומה נפיק
 בה מיהו בתוך ז׳ אסור בכולן וכתכ
 הרמב״ן ז״לי) וכלי פשתן אין בהם
 משוס גיהוץ וכתבו בתוס׳ ר״א ללוקא
 בכלי פשתן ישנים קא מיירי וגיהוץ

 שלנו ככיבוס שלהם ומותר:
 ת״ף מי שמתו מוטל לפניו אוכל
 בבית אחר. פי׳ שלא התירו
 לעשות בבית המת אלא צרכי המת
 ואכילה צורך חיים היא: ואינו מיסב.
 שהוא דרך חשיבות ותענוג: ואינו
 מברך. כרכת המוציא לפי שהוא
 פטור מן המצות כיון דמוטל לפניו
 ופי׳ מוטל לאו דוקא מוטל ממש קאמר
 אלא שמוטל עליו לקוכרו: ואינו מזמן.
 ברכת הזימון לפטור את אחריס דכיון
 שאינו מחריב בדבר אינו מוציא את
 אחרים ידי חובתן: ואין מברכץ עליו
ף מה:] ד  דהא דאמרינן בכרכות !
 דסופר מברך ובור יוצא היינו משום
 דבור מחריב אלא שאינו יודע: ואין
 מזמנץ עליו לחשבו במנין שלשה לזימון

 עין משפט נר מצוה
רכב רכא-אי  א׳

 א מיי׳ פ״ו מהלכות אבל סמג עשי! 3 טור י״ד סי׳
 שפט שצ שצא: ב מיי׳ פ״ד שס סמג שס טור י״ד

 סי׳ שמא:

 מסורת הש״פ
 א) יבמות סא: ב) בראשית ה ג) דף מג. ד) צ״ל

 הרמב״ס והוא בפ׳׳ו מהל׳ אבל הלכה ד׳:

 שלטי הנבורים
 א ופי׳ הרמב״[ דלעולס אסור ל׳ יוס וקורא אותו
 לאלתר משוס דזמן נישואי! אחר מיתת אשתו ג׳ רגלים
 או נ׳ לכך קורא אותו לאחר ל׳ יוס לאלתר ושאר כל
 המפרשים פירשו לאלתר ממש תיך ל׳ אבל תוך ו׳ ודאי
 נתב ר״ת שאסור לכנוס תניא אעס״נ אסור לבא עליה
 עד לאחר ל׳ יוס וסי׳ ר״ת דהיינו דוקא למי שיש לו בניס
 קטנים או מי שאין לו מי שישמשנו שאינו ממהר לישא
 אלא כד שתשמשנו אבל מי שאי[ לו בניס וממהר לישא
 משוס פדה ורביה מוחר לכנוס ולבעול אחר ז׳ ימיי׳ לא
 חלק ובכול[ התיר לארס ולכנוס מיד ולנעול אחר ל׳
 והרא״ש ז״ל כתב כריית וכל זמן שאין לו נ[ ובת חשיב
 לא קייס פריה ורביה היו לו בנים ומתו לא קייס פריה
 ורניה אנל הניח נניס כבר קייס ל״ש ברא לברא ונרתא
 צנרחא ודוקא חד מחד אבל חד מחד לא מעשה נא׳
 ששידך ימת אחי המשדוכת קרונ לחופה אחר שהזמין
 הקרואים והחיר ר״ח שחכנס לחופה תוך ל׳ יום משוס
 פדה ירכיה שלי טון ששידך זאת ואס לא ישאנה לא ישא
 אחרת אנל אם לא שידך אע״פ שחפץ נואת ייתר
 מבאחרח דבר זה אסור וכן הורה הרא״ש הלכה למעשה
 לא׳ ששידך והכין כל צרכי החופה ומחה אחות המשודכת
 והוא לא קייס פריה ורביה והתיר לו לכנוס ולבעול מיד
 אחר ז׳ שהיה סומך על ר״ת כיון שהיה לו הפסד בדבר
 אס צא יכניס אגל בלא הפסד אמר שלח היה מחיר:

 ב בתנ הראב״ד שאפי׳ חדשים לנניס המגוהצים
 מותרים אא״כ גחנו במכבש אחר הגיהוץ ומטעם זה
 החיר חלוק פשתן שחתכו אפי׳ מהידעה של התגר
 אפ״פ שהתגר כובש היריעה ואינו מניחה לילך לכאן
 ולכאן טון שגיר החייט התופרה יוצאת לכאן ולכאן
 ואינו מקפיד בכך יוצא מכלל מכבש ולא משכחח כלים
 חדשים יוצאין מחחת מכבש אלא טליח וסדין שתפרו
 חחלה ונתנו לכובש וכבשו תחח המכבש אבל הרמב״ס
 כתב דחדשיס אסודס אפי׳ אינן כבושי[ במכבש שלא
 הוזכר מכבש אלא אישנים יכן כתב מיי׳ וכן היא מסקנת
 הרא׳׳ש וחדשים לבנים מגוהצים אסודן ללבוש אפי׳ הן
 של פשתן אע״ג דגבי טייב אמרי׳ כלי פשחן אין בה!
 משוס גיהוץ הייגו דוקא לגותצן ולהגיחן אגל אסור
 ללבוש המגוהציס הלכך הכא שאין איסור אלא בלבישה
 שהרי לגהץ ולהניח מותר נין בעצמו בין ע״י אחרים
 הלכך אין חילוק נין של צמר לפשתן ומיי׳ כתב דכלי
 פשתן אין נהס משוס גיהוץ וכתב עליו הרמנ׳־ן יאי!
 זה נכון ואנו לגיהוץ שלנו בכינוס שלהס הכל מותר
 לאחר ד ירושלמי על כל המתים אסור בגיהוץ עד ל׳
 יום ובאביו ואמו עד י״ב חדש ובאבל רנחי תניא עד
 שיגיע הרגל ויגערו בו חבידו וכחב הרמנ״ן ובגמ׳ דידן
 לא שויא חילוק נין גיהוץ דאניו ואמי לשאר קרובים
 וכ! מיי׳ לא חילק נהס ומיהו סמכינן אירושלמי
 דבדיתא דאנל רבתי דגמרינן גיהוץ מתספורח הלכך
 אסור באניו עד שיגיע הרגל אחר ל׳ ויגערו נו חביריו
 לומר לבוש כלים המגוהציס לכבוד הרגל וכ״כ הרא״ש:
 ג לכן כתב הראב״ד אע״פ שבחוה״מ מותר לגלח
 השער שעל השפה באבל בל ל׳ יום אסור והרי״ץ גיאוח
 כתב שאסור תיך ז׳ ומותר לאחר ז׳ וכ״כ בה״ג
 והרמב״ן כחג שאפי׳ תוך ז׳ מוחר ליטול כל שער שעל

 השפה ומהצדדץ כל שמעכב האכילה:
 ד והקשה הרמב״ן א״כ תהא מותרת נגיהוץ וכן
 כל מצות ל׳ לא יהו נוהגות בה ע״כ נראה כדגד

 ה עיין נפי מי שמתו:

 שחל טייב להיות בתוכה והכא גבי אבל מותר לכנס אפי׳ כלי צמר נחוך ל׳ יוס ולהניח שלא אסרו אלא ללבוש כדאיתא באבל רבתי
 יכלי פשתן באבל הרי הן ככלי צמר שמיתר לכנס ולהניח ואסור ללבשן ואין כא[ עני! לומר כלי פשתן אין בהן משוס גיהוץ שלא
 אמרו אי[ בה! משוס גיהוץ אלא לכבס ולהניח וכאן אפי׳ כלי צמר מוחר לכבס ולהניח: ומה במקום שאסור לספר ולכבס. ןכגון
 האיש לספר ולכנוס) כגון האיש שאסור בתספורת כל ל׳ יום: מוסר לארס. שלא יאמרו ל׳ יוס אלא לנשואי! אבל לא לאירוסין:
 שלשים של אינול שמותר לספר ולכנס. שהאשה מיתרת בנטילת שער לאתר ז׳: ואינו מברך. שוס ברכה: ואי! מנרכין עליו. ברכת

 המוציא להוציאו ידי חובתו:

 חוץ מ! האלמנה. כל הנשיס שנתגרשי יתארסו מיד ואינן צריכות להמתין כלל אבל אלמנה צדכה להמתין ל׳ יוס מפני האבל:
 היוצאי! מסחס המכבש. שנותנין אות! חחת המבבש ליפיתן: אלא כלים חדשים בלבו אבל לא ישנים אפי׳ יוצאי! מסוך המכבש.
 כחנ הרג ר׳ משה ז״ל אבל אסור ללבוש כלים לכנים חדשים ומגוהצין כל ל׳ יום וכלי פשתן אין בה! משוס גיהוץ ונראה מדברי
 הרב דל שאבל מותר ללבוש כלי פשתן מגוהצין ויש מי שאומר שלא אמרו כלי פשתן אי[ בהן משוס גיהוץ אלא גבי ט״נ שאסור
 לכבס בשנת שחל ט״נ להיות נתוכה נין ללבוש קודם התענית נין להניח לאחר התענית וכלי פשתן אין בהן משוס גיהוץ וכשהתירי
 כלי פשתן לגיהוץ לא התירו אלא לכבס ולהגית כדאמד׳ התס אע״פ שאמרו כלי פשתן אין בהן משוס גיהוץ אסור ללובש! בשנת

 המאוד הקטן
 מכניסין את המת לחדר ואת החתן ואת הכלה לחופה ואע״פ שנאסר בתשמיש המטה בכל שבעת ימי המשתה
 כז־קתני כל אותן הימים הוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים מסייעא לר׳ יוחנן דאמר ר״י אע״פ שאמרו
 אין אבילות בשבת אבל דברים שבצנעא נוהג אעפ״כ לא אסרוהו קודם קבורת המת כדקתני מכניסין את המת
 לחדר וכו׳ מ״מ אין לנו ראיה לאסור בתשמיש המטה מי שמתו מוטל לפניו בשבת. והא דתניא קברו בתחלוז

 הרגל מונה שבעה אחר הרגל ומלאכתו נעשית ע״י אחרים וכו׳ הלכה היא אע״פ שלא כתבה הרי״ף ז״ל:

 הא דת״ר מי שמתו מוטל לפניו אוכל בבית אחר ואמר ר׳ יוחנן תשמיש המטה איכא בינייהו פירשה הרי״ף ו״ל
 דת״ק אסר בתשמיש המטה ומדוקיא דברייתא לאו הכין משמע אלא דרשב״ג מחייב בתשמיש המטה מתוך שחייב
 בכל מצות האמורות בתורה ותייק פטר ליה אבל איסורא ליכא מאן דאמר בהדיא דהא לא שמעינן מיהא ברייתא
 כלל אם יש אבילות בשבת או אין אבילות ומההיא דגרסי׳ בכתובות הרי שהיתה פתו אפויה וטבחו טבוח ויינו
 מזוג וכו׳ שמעת מינה דמי שמתו מוטל לפניו בשבת ובכל יום שאין בו אבילות אינו אסור בתשמיש המטה דקתני

 מלחמת ה׳
 אימי למיטעי כלל ופריק אלא משוס דקחני נוהג שבעח ימי המשחה דהיינו קילוחא כלאחר קבורה ואף לדברי
 בעל המאור ודאי קילוסא הוא שהד בחול אסור והיאך זה קובע רגל שלו דהיינו חופה עכשיו והלא חעניסו
 קידמת לחופחו ובודאי אלמלא שידעו שם בגמ׳ שמי שמחו מוטל לפניי אסור בתשמיש המטה לא היו מעלים על
 לעמס להקשות ממחלה מאי קילוסא אילימא דקמני מכניסי! את המת לחדר ואת החתן וכלה לחוסה ובו׳ והיינו
 דקחני נמי וגועל בעילמ מצוה ופורש דאלמא משוס מצוה זו הותר ולא במקום אחר ומיל פורש ואינו בועל ושונה
 ובירושלמי בפרק מי שמחו אימא הט רשב״ג אומר הואיל והמרמ לו אמ אלו הסרת לו כל מצופיה של חורה
 והגירסא ששנה בעל המאור גההיא דכחוגוח אע׳׳פ שאמרו אין אגיצוס גשגח אבל דבדס שבצנעא נוהג כסבור
ל כגירסמו של רכינו הגדול ז״ל אע׳׳ס שאמרו  לתקן וקלקל שגירסא ישנה בספרי ספרד כולן ובה״ג וגפר׳׳ח ד
 אין אבילות במועד וכן כחנה הנגיד בהלכותיו וה״ר יצחק בן גיאומ ז״ל ודבר מיסכס בספריהם ובנוסחאות
 מדוקדקות שלהם אין לשנומ ועוד מעצמו הוא מוכרע דשבעמ ימי המשחה כמועד דמו דמרוייהו שמחה כמיג
 בהו ושניהם אינן עולי! ולא דמו לשבח דעולה ואינה מפסקמ עונג הוא דכמיג בה ובודאי למאי דקאמד׳ הכא
 מעיקרא למ״ד יש אבילות בשבח היינו דקחני עולה חלוק הוא דין הרגלים מדין שבס שזה יש בו אבילות בין
 בצנעא בין בפרהסיא ולפיכן עולה יאינה מפסקת וזה אין בו אבילות ולפיכך מפסיקין ואינן עולי! מיהו למאן
 לאמר אין אבילות בשבח כלל מקשי ליה אמאי עולה ואינה מפסקת דטעמא בעלמא הוא משוס דאין שבעה בלא
 שבח ואי אמרת אינה עולה ומפסקת לא משכחח והפכחי חגיכם לאבל והמסקנא נמי לאין אבילוח בשבח ואעפ״כ
דם שבצנעא נוהג ומפורש בירושלמי השבת ג  לבדם שבצנעא נוהג אף גרגליס נמי אע״פ שאי! אגילות גהס אגל ל
 (אינה! עולה ואינה מפסקח הרגלים מפסיקין ואינן עולי! א״ר סימון בשם ר׳ יוחנן שהוא מומר בתשמיש המטה
 כלומר ברגל אבל לא בשבח קם ר׳ ירמיה עם ר׳ יהולה בר׳ סימון אמר [ליהן היכן מ! מלמילוי רר׳ יוחנן לא

ד הא למ״ר מי שמתו מוטל לפניו וכו׳ ומלוקיא לברייתא לאו הכין משמע וכו׳ אם יש אבילות בשבח או אין אבילוח: ו ע  ו
 אמר הכותב אלרבה מלקא מיימו מינה בגמ׳ ביש אבילוח בשבח לח״ק ש״מ לפשיטא להו מלמא למ״ק מיסר
 אסר וקא מיימו להו ראיה כי היט ללעגין משמיש המטה במי שמחו מוטל לפניו חול ושבח שוי! ה״נ לעני! כל
 לרט אבילומ לאחר סמיממ הגולל חול ושבת שרן ולרשב״ג אין אבילות נוהג גשגס לאחר סמימת הגולל כשם שאין
 איסור משמיש המטה נוהג גשנס במי שממו מוטל לפניו אע״פ שבחול אסור ולא לחו בגמ׳ הך סברא לומר
 למ׳׳ק לאו מיסל אסר אלא ברשוח קא מהלל ליה בשבח אלא לחינן על כאן לא אסר ח״ק החס אלא משוס
ד שישמור אח מחו ויחשיך על צרכי קבורחו והספדו  דמחו מוטל לפניו ואונן הוא דאסור להקל ראשו בכך ועוד כ
 אגל היכא דאין ממו מוטל לפניו כל דרכי אבילות מסולקים ממנו בשבח אי נמי ע״כ לא אמר רשב״ג החס דאכמי
ד שימעסק בקבורה הוא כדרך שאסרו עליו  לא חלה עליה אבילוח ואע׳׳פ שבחיל אסרו עליו משמיש המטה כ
 גשר ויין אבל בשבח בזמן שאין מוטל עליו לקברו הכל מומר ומן הסוגיא הזו לפי המשמעוח הזה נלמוד ודאי
ס שבצנעא ד ג  שאיסורו הוא בתשמיש אפי׳ גשבח לדברי חכמים וכ״ש למה שהעלינו גסוף השמועה דלאחר קבורה ל
 נוהג דודאי אסור הוא דהא ת׳׳ק ודאי לא מיקל טפי גממו מוטל לפניו לענין תשמיש וממה על עצמך אי משרא
 שרי ודאי חיובי נמי מחייג דמצוה שלא במקום איסורא הוא וההיא דאמרי׳ בכחוגוח מכניסי! אס המת לחדר
 שלא אסרוהו בתשמיש המטה קודם קבורה לפי שכל עצמו להחחיל החופה הן מממוני! ושלא לעכב המצוה ולהפסיד
 צרכי סעודה של לילי בעילה כדאיתא בשמעתא בהליא ודאמד׳ עלה התם משוס דאכתי לא חל עליה אבילומ הכי
 קאמר אבילות דהכא משוס דאכתי לא חל עליה הוא שהקלו עליי שאע״פ שבמקום אמר אסרי לשמש מטחו במי
 שמתו מוטל לפניו כדי שיהא עוסק במצוחו וכאן המירו אבל מי שחלה עליו אבילות לא הקילו ומשום הך קילוסא
 לא אחי לזלזולי במר הט בזמן האבילות דלעולס ימי האגילוח חמורי! ממי שממו מוטל לפניו בכל דיניהם ולא
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 עין משפט נר מצוה
 א׳ רכג-א׳ רכז

 א מיי׳ פ״ו מהלכות יו״ט סמג לאדן עה טוי״ד
 סי׳ שעח מא טור א״ח סי׳ מקמו: ב מיי׳ פ״ט
 ופי״א מהלכות אגל סמג עשין ג טוי״ל סי׳ שמ
 שלמ: נ מיי׳ פ״ט שס טור י״ל סי׳ שמ: ד מיי׳
 פ״י מהל׳ מפילין ופיי׳ב מהל׳ אכל טור יו״ל סי׳
ג שנג: ה מיי׳ פ״ט ופי״ג מהלכות אגל טור פ  ו
 י״ל סי׳ שמ שנג: ו מיי׳ פי״ר מהלכות אכל סמג

 עשין 3 טור י״ל סי׳ שסא:

 מסורת הש״ם
 א) דף קה: ג) תהליס נו ג) יהושע כל ד) לף כט.

 קובץ הנחות
י (א) נ״נ עי׳ לקמן נרי״ף סי׳ אלף רלמ ״  חו

 ובר״! שס:

 שלטי הנבורים
 א עיין לעיל וסי׳ אלף רל):

 כ אבל קרובים קורעי! אפי׳ ניוס שמועה אס שמעו
 מון ל׳ יוס ומבד! האבל ומיהו אץ מנרין אלא על
 מטומ זקופות שאין אבילוח נוהג נחוה״מ שיצטרך
 לכפות מטומ להברומו עליהן ונסמ׳׳ג כחב שאין
 קורעי! ולא מברן בתול המועל והרא״ש כתב כסברא
 ראשונה ומיי׳ וטור וכל הפוסקים מפרשים מתני׳
 במוה״נג ר״מ לה גס בשאר הימיס והכי כמב ריא״ז
 סתס וטול לסי שיטתו כמנ ביו׳׳ל סי׳ ש״מ ובשם
 שקורע על קרובו שמתאבל עליו כך קורע על מת שמת
 לקרובו וכתב הרמב״ן שאינו קורע אלא בפני קרובו
 כלרך שאמרו באבילות שאינו מתאבל עס קרובו אלא
 בפניו והלא״ש כתב כיו! לקדעה אינה אלא בשעת
 סימוס קורע מיל אפי׳ שלא בפניו וכשס שקורע על
 הקרובים כך צדך לקרוע על הלחוקיס כל אחל כפי

 מה שהוא:
 ג ונחב הריי לוקא באלס שאינו רשע אבל אס הוא
 רשע ומשור אין לקרוע עליי והר״ס מריטנבולג כתג
 שעל הכל חייבים לקרוע חון מעל מומר לעובר כוכבי׳
 ועובל מזלות או עובר על כל אממ ממצומ שבחורה
 להכעיס שאומו חשוב נמומל לעכו״ס אבל אם אלם
 עושה לפעמים עבירה לתיאבון או שמנימ מלעשומ
 המצוח בשביל טורח כגו! זה מייב לקרוע כיו! שאינו
 כופר במורה ואינו עושה להכעיס והטעם שקורעים על
 כל אלם נשעמ יציאמ נשמה קאמר ר״ש בן אלעזר מפני
 שלומה לס״מ שנשרף שהכל חייבי! לקרוע עליו ופלש״י
 שעליי! היה יכול זה ללמול ולומה לס״ח. וכתב הרמב״ן
 ולפ״ז א״צ לקרוע על אשה ופי׳ הוא שאינו אלא למיון
 בעלמא שהוא הפסל גלול וחרלה רבה וחייב אלם
 לקרוע עליו כעל ס״ת שנשרף ועל כן כתב שקירעין גס
 על אשה ובמס׳ חגיגה יש טעם לסבוב מצות עמידה
 על המת בשעת יציאת נשמה מההיא לכתיב דחי עוד
 לנצח ולא יראה השחמ מ״ט כי יראה חכמים ימוחו:

 ד אבל אס לא ילע בי! מימה לקבורה א״צ לקרוע
 והרמנ״! כמב על אלם כשר צדך לקרוע בפניו יראה
 שאינו מחייב אלא בפניו והרא״ש כמב סמס גי! מיתה

 לקבורה ולא אמר בפניו:
 ה עיי! שס בהגה״ה:

 (ריין) [נמוקי יוםף] אלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן (כד:-כז.) טו
 ואמרינן בירושלמי ואס בירן אין עוטן אחריו אמן ואחרים שברכו עליו אין עונה אחדהס אמן: ובשנת וכוי. להואיל ואינו יכול לקברו בו
 כיוס לא מיקרי עוסק במצוה: ופסק הרי״ף ז״ל הלכתא כת״ק שאסור בתשמיש המכוה לפי שהוא לבר שבצנעא: מתני׳ אץ קורעץ
 וכו׳ פי׳ ולא חולצין. חליצת כתף שמוציאין זרוע הימין ערום לרן בית הצואר: ולא מפרין. הבראה היא בסעורה ראשונה שהיא משל אחרים
 ומתניתין בחולו של מועל מיירי כלקתט סיפא בהליא וקמ״ל תרתי חלא לאין קורעין במועל אלא הקרובים החייבים באבלות ואירן שמותר
 לעשות הבראה הקרובים בלבל ויש
 מפרשים לאתא לאשמועינן לנהי
 שהאבלים אוכלין ויושבין רשנין על
 מטה כפרה החכריס האוכלין שם
 אין מברין אלא על מטות זקופות והא
 לתנינן אין קורעין לאותן שאינן קרובים
 מפרש בגמרא למיירי באיש שלא נולע
 בחכמה ובחסימת (או שלא) [ושלא]
 היה שם בשעת יציאת נשמה אבל אם
 יש אחל מכל אלו השלשה חייב כל אלם
 לקרוע עליהם: ואין מוליכין. המנחמין
 הסעולה לבית האבל: לא כטבלא.
 שהוא לרן כבול: ולא כאםקוטלא. יש
 מפרשים שלתן קטן ויש מפרשים שהוא
 קערה וטבלא ואסקוטלא הוא לעז:
 ולא בקנון. הוא סל גלול שכל זה לרך
 ככול: אלא בסלים. של ערכה קלופה
 ואפילו בחול קאמר שלא לבייש מי
 שאין לו סלים של כסף וזהב ולפיכן
 יהיו שוין כולן באלו ואשמועינן הא
 כחולו של מועל למהו רתימא כל היכא
 ללא יראה לרן אבלות אלא לרן לורון
 ותשיבות עליף טפי קמשמע לן: ואין
 אומרים ברכת אבלים במועד. לא
 ברתבה ולא בבית ובחול היו נוהגין
 לומר ברכת רחבה ומעמלות ומושבות:
 בשורה. לנחם אותן: ופוטד־ן את
 הרבים. מיל שילכו לאהליהס ולא יסבו
 ויכרכו ברכת רחכה הנוהגין בשאר
 ימות השנה והראב״ל ז״ל פי׳ ובזה
 שעשו נפטרו הרבים מלעשות אחר
 המועל שורה ותנחומין שכבר נתעסקו
 עמו ברגל: נמ' הכם שמת הכל
 מברין. פי׳ הגי כולהו אפילו במועל
 חייב ומתני׳ שלא התיר במועל ללא
 היה חכם ולא הוה ביה חל מכל הט:
 בוכה ומתאבל. פירוש כוכה וקורע
 אבל לישב עליו באבלות אינו חייב אלא
 על רבו: לספר תורה כוי. י״מ לאפי׳
 ריקנין שבישראל מלאים מצות כרימון
 ולפי זה אפשר לאפילו על אשה
 קורעים ורש״י ז״ל פי׳ שהוא כספר
 תורה שעריין היה ראוי ללמול תורה
 והר כספר תורה ולפי זה אין נוהג
 בנשים: כי נה נפשיה וכו׳ הכם
 תניא וכוי. ויש נוסחאות לגרסי׳ ועול
 כל יומא שמעתתיה בפומין כי מלרשא:
 מאי דהוה הוה. וכיון שלא קרעו ביום
 שמועה שוב אין חייכין לקרוע אפילו
 בפון ז׳ להא לאו שעת חמום הוא:
 כל זמן וכוי. להיינו תון שבעה או
 לפי מה שהוא ההספל: סבור למקרע
 לאלתר. קולם שיתקבצו לספלו:
 כבודו כהםפדו. בשעת הספלו וא״ת
 אמאי לא קרעו מי לא הוה אלם כשר
 שאפילו כחוה״מ הכל קרוכיו יש לומר
 ללא היו סבורים לאיתמר בחכם אלא

 בתורה
 ומברך
 ב בבל
 מתוך

 תאמורות
 ושותה יין
 ן עליו והיי
 ר״ג אומר

 ומן התפילין ומכל מצות
 ובשבת מיםב ואוכל בשר

 ומזמן. ומברכין עליו ומזמני
 המצות האמורות בתורה

 שנתהייב באלו נתחייב בכולן אר״י א תשמיש
 המטה איכ׳ בינייהו דת״ק םבר תייב בכל המצות
 תאמורות בתורה הוץ מתשה״מ ור״ג סבר הייב
אץ קורעין  נמי בתשת״מ וקי״ל כת״ק: מתני, א
 ב ולא חולציז ולא מברין אלא קרוביו של מת
 ואין מברין אלא(א) על מטות זקופו׳: ואין מוליכין
 לבית תאבל לא בטבלא ולא באסקוטלא ולא
 בקנון אלא בםלץ ואין אומרים ברכת אבלים
 במועד אבל עומדין בשורח ומנחמין ופוטרין
 את חרבים: גמ׳ מתני׳ דקא תני אין קורעין ולא
 חולצין וכו׳ בדליתא לא תכם ולא אדם כשר
 ולא קאי בשעת יציאת נשמח אבל על חכם
 קורעין ותולצין ומברין דתניא בתכם שמת
 הכל קרוביו הכל קורעין עליו וחבל תולצין
 עליו הכל מברין עליו ברהבה ועל אדם כשר
 נמי חייב לקרוע דתניא מפני מה בניו ובנותיו
 של אדם מתים כשהן קטנים מפני שלא בכח
 ולא התאבל על אדם כשר שכל הבוכה
 ומתאבל על אדם כשר מוהלין לו על כל
 עונותיו בשביל כבוד שעשה: נרסינן בשבת
 בפ׳ ר׳ אליעזר אומר האורג6* א״ר שמעון בן
 פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא
 יכל המוריד דמעות על אדם כשר הקב״ה
נודי ספרתה (  סופרן ומניחן בבית גנזיו שנא׳ נ
 אתה שימה דמעתי בנאדך הלא בספרתך
 א״ר ירמיה אמר רב כל המתעצל בהספד של
 אדם כשר ראוי לקוברו בחייו דכתיב ״ויקברו
 אותו בגבול נתלתו מצפון להר געש מלמד שגעש עליחם חחר לקוברן אמר ר׳
 תייא בר אבא אמר רבי יותנן כל המתעצל בהספדו של הכם אינו מאריך ימים
 מדת כנגד מדת וכוי: ואי קאי בשעת יציאת נשמח חייב לקרוע ואפילו
 ג אשאר איניש דתניא ר׳ שמעון בן אלעזר אומר בשעת יציאת חנפש חייב
 לקרוע למח זח דומח לס״ת שנשרף שחייב לקרוע. כי נח נפשית דרב ספרא
 לא קרעו רבנן עליח אמרי לא נמרינן מיניח אמר לחו אביי מי תניא חרב שמת
 חכם שמת תניא סבור מאי דחוח חוח אמר לחו תניא חכם שמת כל זמן
 שעוםקין בחספד םבור למקרע ד לאלתר אמר לחו אביי חכם כבודו בחספדו
 כי נת נפשית דרב תונא סבור רבנן ילאותובי ם״ת אפורייח אמר לחו רב חסדא
 מלתא דבחייה לא ם״ל אנן ניקום ונעביד ליח דאנא חזיתיח לרב חונא רבעי
 למיתב אפורייה והוה יתיב עלית ס״ת וכף כדא אארעא ואותיב עליח ס״ת
 אלמא קסבר אסור לישב במטה שם״ת עליה לא ההוה נפיק פורייה מבבא
 סבור לשלשוליה דרך גגות אמר להו רב הםדא הכי גמירנא מיניה הכם שמת
 כבודו דרך פתחים סבור לאשנוייה מפורייה לפורייה אמר להו רב הסדא הכי
 גמירנא מיניח חכם כבודו במטה ראשונה: יגרסינן בפרק בני ה העירי* ת״ר
 מבטלין ת״ת להוצאת המת ולהכנסת כלה אמרו עליו על רבי יהודח ברבי
 אלעאי שהיה מבטל ת״ת להוצאת המת ולהכנסת כלת במת דברים אמורים
 בשאין לו כל צרכו אבל יש לו כל צרכו אין מבטלין וכמה כל צרכו אמר שמואל

 רש״י
: ונשנה  כרכת המוציא להוציאו ירי תוגתו
 מיסנ. כשהוא אוכל: ואוכל נשר. וחייג
: תפילין לא גרסי׳ לאין י  ככל המצות כו
 תפילין גשכת לכתיכ ט אות היא מי
 שצריטן אות יצאו תפילין שאין צריכין
 אות שהן עצמן אות לכתיכ והיה לן
 לאות-־ מתני" ולא תולצין. כתף: ולא
 מנרין. שמגרין את האכל סעולה
 ראשונה משל אחרים: אלא קרוניו של
 מס. המתאגלין עליו: אלא על מעות
 זקופות. שאין צריך לכסות מטה שמיסג
 עליה: אין מוליכין. מנחמין הפעולה לכית
ן ככול: לא ר  האכל: לא נענלא. ל
 נאיסקעולא. שלחן קטן יפה: ולא נקנון.
 מלה גלולה שמוללין כהס החיטין
ן  שישטיי״ר: אלא נםלין. שלא כלר
 חשיכות: ופוערין אס הרנים. ומתני!
 להס רשות לילך מיל ואין צריך להסג
רן כרכת רחגה: גמ' נודי. כמו לג  ו
 לנול: ויקברו אותו. גיהושע: שרגש
 עליהם ההר להורגן. שלא הספילוהו
 כראד: מדה כנגד מדה. הוא לא נמאגל
 על שנקצרו ימי החכם אף לחייו לא יחושו
 מן השמים: לס׳׳ה שנשרןז. שחייכ לקרוע
 עליו כראמרי׳ לקמן שעליין היה זה יכול
 ללמור והר כס״ת שנשרף: מאי דהוה
 הוה. הואיל ולא קרע כשעת שמועה שוב
 אין יכול לקרוע: לאלתר. קולס שיתתיל
 כהספד: חכם. שמת: כבודו. שקורעין
 עליו: ס״ס אפורייה. משוס ככודו כלומר
 קייס זה מה שכתוב כזה: זכן» כדא. כפה
 הכד לארץ והניח עליו הס״ת שלא רצה
 לישב סמוך לספר: לא הוה קא נפיק
 פוריא מנבא. לא היו יכולין להוציא המטה
ן שער הבית שהיתה המטה רחבה ר  ד
 והפתח קצר: לשלשוליה. לרב הונא
ן גגות ולא הוה איפשר להו ר  במטתו ל
 לשלשולי המטה לרך גגות והלר מפקי לרב
 הונא לרך פתח להא אמרן גלול אינו יוצא
 אלא במטה: לשנויי בפורייה. לתתו
ן הפתח: ר  במטה אחרת קטנה שתצא ל

 שיטת דיב״ב
 חון מסממיש המטה. לאסור. כמב הלב לולי ז״ל
ס משמע אלא ללשב״ג ממיינ  מליוקא דנדימא לאו ה
 במשמיש המטה ממוך שמיינ בכל מצות האמורומ
 במורה ומ״ק לפטר ליה אבל איסורא ליכא מ״ל בהליא
 להא לא שמעי׳ מהא נדימא כלל אס יש אבילות בשבת
 או אי! אגילומ ומההיא לגרסי׳ בבמונומ הד שהימה
 פמו אסרה וטבמו טבומ דינו מזוג וכוי. שמעמ מינה
 לכל מי שממו מוטל לפניו בשבמ ובכל יום שאי! נו
 אגילי׳ אינו אסור במשמיש המטה לקמני מכניסי! אמ
 המת לחלר ואת המתן ואת הכלה למופה ואע״פ
 שנאסר בתשמיש המטה בכל שבעת ימי המשת׳ כלקתני
 כל אותן הימיס הוא ישן נין האנשים ואשתו ישנה נין
 הנשים מסייעא ליה לר׳ יוחנן ראמר ר׳ יוחנן אע״פ
 שאמרו אין אבילות בשבת אבל לנדס שבצנעא נוהג
 אעפ״כ לא אסרוהו קולם קבורת המת כלקתני ממיסי!
 אמ הממ לחלר וכו׳ מ״מ אין לנו ראיה לאסור בתשמיש
 המטה מי שממו מוטל לפניו בשגמ כל זה לשון הרב
 לולי ז״ל יכן נלאה מלבד הרג ר׳ משה ז״ל: מתני׳
 אין קזועין ולא סולצין וכוי. כולה מחגי׳ במועל לוקא
 שאין רשאי לקרוע על הממ במועל אלא הקרובים
 הרארן להתאבל וכן מליצמ כחף ולהברוח ברמבה אינה
 במועל אלא בקרוביו של מת. כתב הרב ר׳ משה ז״ל
 כל אלו בחולו של מועל אגל ניו״ט אפי׳ ביו״ט שני אין
: ואי! מברין. אח האבל  קולעי! ולא חולצי! ולא מנדן
 במוך גימו במועל אלא על מטומ זקופות ואפי׳ מי
 שלבו גס בו מפני שאין כפיית המטה נוהגמ ברגל כלל
 ללא תימא טון לשרי לה בדה ברגל שהיא מעני! אבילות ליעביל כררכו בחול קמ״ל אבל בתול מי שלבו גס גו מנרהו על מטית זקופות: ואין מוליכי! לבית האבל לא בטבלא וכוי. הא בחול גמי איתא כלאיתא גגמ׳ מפני תקנמ עניים אלא הא קמ״ל לאפי׳ במועל
 נמי איחא להא תקנמא ללא מימא יוליך במועל בטבלא ובאצטרובילא ט היט ללא ליממזי מלרן אגילומ אלא לרך דורן נעלמא קמ״ל: ופוטרין אה הלנים. פוטד! אומן מ! השורה ומן המנמומין לאמר המועל שכנר נמעסקו עמו ברגל והט אימא גנדיתא גגמ׳:
! עציה. וקשיא ל! אטו רב ספרא מי גרע מאלס כשר שחייב »  גמ׳ אבל על מכס קורעי! וחולצין ומנרין. אפי׳ במועד: ועל אדם כשר נמי חייב לקרוע. אפי׳ במועל ואי קאי נשעמ יציאמ נשמה אפי׳ על אלס שאינו כשר מייב לקרוע אפי׳ במועל: לא קרעו ר
 אלס לקרוע עליו אפי׳ במועל. דש לומר שאי! אלם חייב לקרוע על אלם כשר אא״כ עומר שם נין מיחה לקבורה והס היו סבורים למכס נמי לינו כאלם בשר אא״כ הוא רב דההוא ודאי אפי׳ לאמר שנקבר ביוס שמיעה קורע ואפי׳ במועד: סבור מינה מאי
 דהוס היה. טון שלא קרעו ביום שמועה שוב אי! חייבי! לקרוע להא לאו שעת חמום הוא: סטר למקרע לאלסל. שהד תוך ימי הספדו היו: אמר לסו אגיי. מכס כבודו בשעמ הספלו: לאוהובי ס׳׳ה אפורייס. כלומד קייס זה מה שכחוב בזה: וגןז כדא. כסה

 הכר לארן והניח עליו ס״ח שלא רצה לישנ סמוך לספר: לא סוס (פיק פורייה מבגא. לא היו יכולין להוציא המטה דרך שער הבית שהיחה המטה רחבה והפחח קצר: מפוריא לפוריא. למחו במטה אחרת קטנה שתצא דרך הפתח:

 מלהטת ה׳
בר אחא) אין לא אמ אמרת [אלא! מן מיבעיא לי לעני עקב(  שמע >כד נשמעה) [3ר נש] הדא מלמא אלא אבוך אמר [ליה] ר׳ י

 אילין מליא דהכן הכן מלתיה דר׳ יהושע בן לוי אמרה שהוא אסור בתשמיש המטה דמר ר׳ סימון בשם ר׳
 יהושע בן לוי והלא אמרו אין אבל ברגל אלא שהרבים נוהגין בו בצנעא מהו בצנעא שהוא אסור בתשמיש המטה
 ואחיבון הרי הרגל הרי הוא אסור גחשמיש המטה אינו עולה אף השבח אע״פ שהיא אסורה בסשמיש המטה
 לא תעלה א״ר בא אפשר לשבעה בלא רגל וא״א לשבעה בלא שבס ע״כ גי׳ ירושלמי וזו שאמר ד יהושע בן לוי
 והלא אמרו אין אבל ברגל אלא שהרבים נוהגין בו בצנעא בריימא היא שנויה באבל רבחי כך אבל במועד כאילו
 שאינו אבל ונוהג בצנעא וכו׳ והוא מביא אותה לפרש צנעא זו שהיא תשמיש המטה וכן פי׳ רבינו שלמה ז״ל
 בכתובות דחמונה כרגל ונוהג דברים שבצנעא וכן אני אומר לענין ל׳ שנוהג בקצתן משוס אבילות שהרי אמרו
 גגמ׳ לענין שנעה לא קא מיגפיא לי דלא נהגא מצות ז׳ ברגל כלומר אינו נוהג מצוה שנשבעה כדינן ט קא

 א״כ הוא רבו וכן באדם כשר בוכה ומתאבל הוה משמע להו לבכות ולספור מיהו קריעה לא ואמר להו אביי מי תטא הרב שמת חכם תניא והכל
 קורעין עליו וה״ה אדם כשר והראב״ד ז״ל כתב דאפי׳ לאחר שנקבר ביום שמועה קורע אפילו בחול המועד: לאותוביה ס״ת אפודייה.
 כלומר קייס זה מה שכתוב בזה: דכחיי׳ לא ם״ל וכוי. שלא רצה לישב סמון לס״ת: וכף כדא אארעא. חכית על הארץ: לא הוה נפיק וכו: לא
 היו יכולין להוציא המטה שהיתה רתבה דרן הפתח שהיה צר: לשלשוליה. להורידו בחכליס מן הגגין לארץ: מפוריא לפוריא. ממטה רתבה
 למטה קצרה כדי שיוכל לצאת דרן הפתח: כבודו במטה ראשונה. שנאמר וירכיכו את ארון האלהים על עגלה חדשה אותה ששגרוהו פלשתים

 . ל׳ דקא נוהגח מצות ל׳ ברגל לעני! תספורת וכבית כבחול וא״ת שאין אגילומ חל עליו היאך
 הוא נוהג בהן והלא מדין הרגל לובש הוא כלים מגוהצין לבנים וחדשים ונוטל צפרניו בגנוסטרא ושמח בשמחת
 מרעות ואס בא ממדינמ הים ומבימ השניה ושאר הדרטס שמנו חכמים מספר ומכבס כדרכו ומה מצום ל׳ מנאו
 כאן ואף גמקצת ןשכעה] נוהג קצח שאינו מככס כסותו גמים והרכים מחעסקין כו כדין אגל וחמה על עצמך
 הוא שמח גשמחמ מרעות שלו והרגיס ממעסקין גו כדין אכל אלא ש״מ שהוא נוהג ככל דיני ל׳ כמנהגו כחול
 והטעם לפי שהן מצות ל״מ ומדין הרגל עצמו נוהג גהן כמקצתן הלכך אם נהג נמי ככולן אין אגילומ מתפרסמת
ן שאינו נוהג כהן כדינו גמול אינן עולין לו  עליו כלל וכל זה סמן וסעד לדגריס שכצנעא מוך ז׳ יאעפ״כ טו
 כדאמרי׳ גשומע שמועה קרוגה גין גשגת גין כרגל ולמוצאי היום נעשית לו רחוקה שאותו היום עולה לו כאילו

 לא שמע ואינו נוהג אלא יום אחד ואע״פ שהשגמ נוהג גו גדכריס שגצנעא:
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 30 «:ה.-מ.) (ריין) [נמוקי יוםף] אלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן
 כה וכגמרא מסיימי פרוץ ככא ואפקוה שהסירו עמודי ומזוזות הכיש להרחיכו שיוכלו להוציא הממה דרך הפתח: אין עומדץ עליו
 בשורה. פי׳ שהיו שם האבלים ואומר עליו עמדו יקרים עמודו שבו יקרים שכו וזהו לשון אין עומדין או עומדים ונקראים כגמ׳ מעמדות
 ומושבות: ברכת אבלים. עשרה כוסות שתקנו בבית האבל לתנחומי אבלים: כשעומדים בשורה. היו מקלסין אותו בדברי שבח אומרים
 עליו כמה היה גדול אדם זה: שלדו. שדרתו כששדרתו קיימת עומדין עליו בשורה כשיש שם אבל: אין שלדו קיימת. אין עומדין עליו

 רש״י
 בר אוניא משמיה דרב תריסר אלפי גברי
 ושיתא אלפי שיפורי ואמרי לה תריסר אלפי
 גברי ומיני־יהו שיתא אלפי שיפורי עולא
 אמר כגון דחייצי גברא מאבולא ועד סיכרא
 רב ששת ואיתימא רבי יוחנן כנתינתה
 כך נטילתה מה נתינתח בששים רבוא אף
 נטילתה בששים רבוא ותנ״מ למאן דקרי
 ותני אבל למאן דמתני לית ליה שיעורא:
 תניא ארון העובר ממקום למקום אין עומדין
 עליו בשורה ואין אומרים עליו ברכת אבלים
העובר  ותנחומי אבלים ותניא אחריתי ארון א
 ממקום א למקום עומדין עליו בשורת ואומרים
 עליו תנחומי אבלים וברכת אבלים קשיאן
 אחדדי לא קשיא כאן בששלדו קיימת כאן
 בשאין שלדו קיימת: גרסינן בהאי מםכתא
 בפרקא קמאא) 2המלקט עצמות ב אביו ואמו
 ה״ז מתאבל עליהם ג כל היום כולו ולערב
 אין מתאבל עליחן אמר רב חםדא ואפילו
 צרורין לו בסדינו: ירושלמי ליקט עצמות
 אין אומרי׳ן עליהן קינים ונחי ולא ברכת
 אבלים ולא תנחומי אבלים אלו הן ברכת
 שאומרים בבית האבל ואלו חן
 אבלים שעומדין בשורה תנא אבל
 עליהם דברים מה הן דברים רבנן
 אמרי קילוםין: תנא גהכם שמת כיון
 פניהם מאחורי המטה ד שוללין:

 שיפורא. מכריזין עליו שיבאו לכבודן: דתייצי
 גברא מאבולי לסיכרא. משער העיר עד
 הקבר: מזילסה. של תורה כנתינתה בסיני
 נטילתה היינו כשמת ותלמודו בטל: למאן
 דקרי. מקרא: ותני. משנה אבל עדיין לא
 שנאה לתלמידים: אבל לדמתני. לאחרים לית
 ליה שיעורא וממילא שמעינן דלמאן דלא
 קרי ולא מני אס יש לו מתעסקין כדי קבורה
 בעלמא אינן מבטלין בשאילתות לרב אתאי
 מצאתי כך: ארון העובר אין עומדים כוי.
 הואיל ואינו סמוך לשעת מיתה: גשלדו
ין: אין שלדו  קיימה. שהגוף קייס עדי
 קיימת. שעברו ימים רבים שמת ונפרצו
 עצמותיו: מתאבל עליהם כל היום. מסני
 כבוד אביו ואמו ומדרבנן דהא אילו אביו
 מוטל מת לפניו היה אונן כל אותו היום
 מלאורייתא מלכתיב ואחריתה כיוס מר
 והשתא כשרואה עצמות אביו רמו עליה
 רבנן כאוחו היום: ולערב. משחשכה אין
 צריך להתאבל ראפילו אנינות לאורייתא
:  אינו אלא ביום לכחיב ואחריתה טוס מר
 "ואפילו הן צרורין לו בסדין. הרי כמה
 ימים ביוס שרואה אומו ממאבל כל היום:
 הכם. כלומר המקרע על חכם כיון שהחזיר
 פניו אחורי המטה שולל: שאין מהאחין.
 לעולם: שמועוה הרעוה. ששמע על רוב
 צבור שנהרגו: על ברכת השם. ששמע רשע
 שבירך השם: וקורע על המקדש. אם ראה
 מקדש חחלה כגון שבא בקרון ולא הוציא
 ראשו עד שבא למקדש וכשיראה ירושלים
 יוסיף על הקרע: ועל ערי יהודה. שראה
 בחורבנה: מזיגה דקיסרי. כך שמה: לא
 אמרו. לקרוע אשמועוח הרעוח אלא ברוב
 צבור רוב ישראל: כמעשה שהיה. דשאול
 ויהונחן: שאול זה נשיא. מלך: יהונתן זה
 אב ג״ד. דחכם הוה: ויבא אליקיס כוי
 קרועי בגדים. על דברי רבשקה שהיה
 מחרף ומגדף את השם באותה פרשה:
 העדים אינן חייבין לקרוע. בשעת העלאת
 עדותן: ס״ה שגשרןו. קורעין עליו מפני
 אזכרות שבו: לא אמרו לקרוע. על ספר
 אלא בזרוע שרואה בעיניו ששורפין אוחו
 ואין יכול להציל כמעשה דיהדקים אבל
 בסחאוס יי<(וט האי גוונא) לא: ויבאו אגשים
 וגוי. אחר חורבן במעשה גדליהו: מגולחי
 זקן זקרועי בגדים. שכבר ערי יהודה
 מריבות להביא מנחה ביח ה׳ שנסעו קודם
 חורבנן ממקומן ולא היו יודעין עדיין
:  שנחרב הבית: ביראה. על שם מקומו
 וכולן. כל הקרעים הללו שאמרו בהן שאין
 מחאחין: כולן רשאין לשוללן. חפירה
 רחבה בשטיי׳׳ר בלע״ז: למוללן. אוחז שני
 ראשי הקרע בין אצבעות וכורכן יחד כעין
 כריכת ספרים ותוחב שם שנים ושלשה
 חפירות: ללוקען. אוגל בידו כל הקרע
 ראשו עם סופו וחוחב במחט שלש ושחיס
 פעמים: לעשותן סולמות. כמעלוח
 הסולם שתופר שתי תפירות ומפסיק וחוזר
 ותופר למטה שמניח בין תפירה לתפירה

 אבלים
 תנחומי
 אומרין
 דקיםרי

 שהחזירו
 ואלו הן הקרעין שאין מתאחין חקורע על
 אביו ועל אמו ועל רבו ה שלימדו תורה
 ועל נשיא ועל אב בית דין ועל שמועות
 רעות ועל ברכת השם ועל ספר תורה
 שנשרף ועל ערי יהודה ועל המקדש ועל
 ירושלים וקורע על המקדש ומוסיף על
 ירושלים ואשמועות רעות מי קרעינן
 והא אמרו לית לשמואל קטל שבור מלכא
 תריסר אלפי במזיגת דקםרי ולא קרע לא
 אמרו אלא ברוב צבור וכמעשת שהיה
 דכתיב 13ויחזק דוד בבגדיו ויקרעם וגם כל
 חאנשים אשר אתו ויספדו ויבכו ויצומו עד
 הערב על שאול ועל יתונתן בנו ועל עם ח׳
 ועל בית ישראל כי נפלו בחרב שאול זה
 נשיא יתונתן זח אב ב״ד עם ח׳ ובית ישראל
 אלו שמועות רעות ברכת חשם מנלן דכתיב
 ״ויבא אליקים בן חלקיתו וגו׳: ת״ר אחד
 השומע ואחד השומע מפי חשומע חייב
 לקרוע והעדים אין חייבין לקרוע שכבר קרעו

 בשעה ששמעו א״ר הלבו אמר רב הונא הרואה ם״ת שנשרף קורע עליו שתי
 קריעות אחת על הגויל ואתת על הכתב שנאמר 7•ויהי דבר ה׳ אל ירמיהו אהרי
 שרוף המלך את חמגילח ואת חדברים ולא אמרו שחייב לקרוע אלא שנשרף
 בזרוע וכמעשח שחיח ערי יחודח כדכתיב ה<ויבאו אנשים משכם ומשילה
 ומשומרון שמונים איש מגולחי זקן וקרועי בגדים א״ר חלבו אמר עולא ביראה
 א״ר אלעזר יהרואה ערי יהודה בחורבנן אומר י<ערי קדשך חיו מדבר וקורע
 ירושלים בחורבנה אומר י<ציון מדבר היתה ירושלים (מדבר) שממה וקורע בית
 חמקדש בחורבנו אומר ייבית קדשנו ותפארתנו אשר הללוך אבותינו היה
 לשרפת אש וכל מחמדנו חיח לחרבה וקורע וקורע על חמקדש ומוסיף על
 ירושלים m כשפגע במקדש תחלח ואם פגע בירושלים תחלת קורע
 על ירושלים בפני עצמו ועל תמקדש בפני עצמו: תנו רבנן וכולן
 רשאין ״לשוללן למוללן ללוקטן לעשותן כמין סולמות אבל לא

 ניכר קרע המקדש לפיכך ירחיק ג׳ אצכעות משפת כית הצואר וקורע שיעור קריעה: ןזל שאול זה נשיא. פי׳ דהיינו מלך: זה אב׳׳ד. לחכם היה
 ובגמרא אמר ליה רב פפא לאביי אימא עד דאיכא כל הכי אינו חייב לקרוע אמר ליה על הפסיק הענין לומר דעל כל אחד ואחד קורעין:
 ברוב צבור. ואע״פ שלא מתו אלא מיעוט וכמעשה שהיה: שומע מפי השומע. כגון ששמע מא׳ שאמר אני שמעתי את איש פלוני שקלל את
 השס בפירוש ולא סיפר הדכרים ממש כמו שהיה שאס סיפר הדברים ממש פשיטא שחייב לקרוע ושמעי׳ מהא שכל השומע סתם מפי עדים
 איש פלוני קלל בשם המיוחד או בכינוי הראוי לקרוע קורע אבל השומע שלא מפי העדיס ששמעו הגידוף אלא עד מפי עד אינו קורע: והעדים
 אין ח־יבין לקרוע. כשעה שמעילין לפני כ״ל שהרי כבר קרעו כשעה ששמעו י<דכתיכ ויהי כשמוע המלך את הדברים ויקרע את בגדיו
 המלך קרע והס לא קרעו: וכולן רשאין לשוללן. פי׳ כל הקרעים שאמרו בהם שאין מתאחים מותר לשוללן למחר חוץ משל אביו ואמו לאינו
 שולל על לאחר ל׳: שוללן ומוללן. מיני חבורים הס שקושרים השלל של חוטין והמלל שיוצאין מן הקריעה זה עם זה כלי לחבר שפתי הקריעה
 ר״מ שהיא תפירה רחבה: ללוקטן. שאוגל כל הקרע ראשו על סופו ותוחב במחט שנים או שלשה פעמים: סולמות. כמעלות הסולם תופר

 בשורה ואין אומר עליו כרכת אבלים
 ותנחומי אבלים: וכתב הריא״ף ז״ל
 גרסי׳ בהאי מסכת פ״ק >לף ח.) תניא
 המלקט עצמות אביו ואמו ה״ז מתאבל
 עליהם כל היום כולו ולערב אין
 מתאבל עליהם אמר רב חסדא ואפי׳
 צרורין לו בסדינו ופירושו המלקט
 שמת אביו רחוק מקרוביו ולא נקבר
 עס קרוביו וכשהבשר מעוכל הולכין
 שס מיו ומזציאין עצמותיו משם
 וקוברין אותו בבית קברות אביהם:
 מתאבל. לאו דוקא נעילת הסנדל ושאר
 דברים הנוהגין באבל אלא מתאונן
 ואסור לאכול מן הקדשים שהן ראויין
 להאכל בשמחה וזה שכשהוא רואה את
 אביו ששב עפר ואפר חם לבו בקרבו
 ודואג עליו: ואפי׳ צרורץ. לא מיבעיא
 אם נקברו אותן עצמות שאינו אונן
 עוד עליהם אלא אותו יום בלבד כדין
 אבלות של תורה שאינו אלא יום קבורה
 בלבד אלא אפילו צרורין בסדינו שלא
 נקברו לא גזרו חכמים להאסר עוד
 בקדשים: ירושלמי תני אין
 שמועה לליקוט עצמות א״ר חגי והוא
 ששמע למחר אבל אם שמע בו ביום
 יש שמועה לליקוט עצמות פי׳ אס
 שמע שלקטו עצמות אביו היום מתאבל
 עד הערב אף על פי שלא היה שם:
 רבו שלמדו הכמה אינו יושב עליו
 אלא יום אחד בלבד: חכם שמת
 כיון שההוירו פניהם שולל. תפירה
 רחבה ודוקא בחכם שאינו רבו וה״ה
 שמותר לאחות הקריעה ואחר תפירה
 יפה היא שוה למעלה ומאחה לאחר
 קבורה מיד דתניא אבל הקורע לשם
 כבוד הרי זה מאחה מיד דאילו ברבו
 כיון שיושב עליו יום אחד באבלות
 גמורה היאך יהא שולל לא מצינו שולל
 בתוך ימי אבלו ועוד ליתני הרב שמת
 אלא נראה דעל רבו שולל למחר ואינו
 מאחה לעולם «והרמ3״ן ז״ל כתב
 יראה לי שהקורע על חכס שמת מאחה
 למחר שאפילו רבו שלמדו חכמה אינו
 יושכ עליו אלא יום אחד וכתבו עליו

 ותימה הוא למה יאסר בו כיוס:
 אלו קרעים וכו׳ שאין מתאהין.
 אין נתפרין תפירה שוה:
 שמועות רעות. ששמעו על רוב צבור
 שנהרגו: כמעשה שהיה. במות שאול
 ויהונתן או שהלכו לשבי: ברכת
 השם. ששמע רשע שבירך השס
 וכמעשה של אליקיס מפני דברי
 רבשקה: שנשרף בזרוע. ביד רמה
 להכעיס ובמעשה יהויקים דכתיב
 אחרי שרוף המלך את המגילה שנתכוין
 לשרוף אכל אס נפלה דליקה באונס
 ונשרף שס אינו חייב לקרוע כלל:
 וקורע על המקדש. כשיעור קריעה
 טפח אם ראה המקדש תחלה כגון
 שבא כקרון ולא הוציא ראשו עד
 שראה המקדש: ומוסיף על ירושלים.
 כשיראה ירושלים יוסיף כל שהוא בעבור
 ירושלים עד טכורו אכל אס ראה
 ירושלים תחלה קורע על ירושלים
 שיעור טפח ואינו מוסיף על המקדש
 בעבור ככור המקדש דשמא לא יהא

 עין משפט נר מצוד!
 אירכח-א׳ רלב

 א מיי׳ פי״ג מהלכות אבל סמג עשי[ ג טוי״ל סי׳
 שמה: כ מיי׳ שס סמג שס טוי׳׳ד סי׳ תג: ג מיי׳
 פ״ט מהל׳ אגל ופ״ה מהלכות ת״ת סמג עשין 3
 טוי״ד סי׳ שמ: ד מיי׳ ס״ט מהלכות אכל סמג
 שם טוי״ד סי׳ שמ טוא״מ סי׳ תקסא: ה מיי׳ שם

 סמג שס טוי״ד שס:

 מכורת הש״ם
 א) דף ח. ג) ש״3 כ ג) מ״3 יח ד) ירמיה לי ה) שס
 מא ו) ישעיה סד t) רש״י גגמ׳ דף ח׳ דל אפי׳
 צרורי! לו כסדיני שאינו מלקטן ואינו רואה אותן ה״ז
 מתאבל עליהס כל זמן שלא נקגרו. וכן העמיקו מרן
 ב״י כטור י״ד סי׳ תג ח) עיין נגמ׳ ט) צ״ל
 והרמב״ס ז״ל כתב בפ״ט מהל׳ אגל הלכה י״ב

 י) עי׳ בגמ׳:

 קובץ הנחות
י (א) נ״ב נראה דכשפגע את״כ בערי יהודה ״  חו

 מוזר ומוסיף עי׳ בטור:

 שלטי הנבורים
 א ירושלמי א״ר אלין דקיימי מקמי מימא לא קיימי
 אלא מקמי אלין דגמלין ליה מסד וכמב הרי״ן גיאומ
 ש״מ עומדין לפני הממ וכן ראינו מסידיס ואנשי מעשה
 ר״ל אפי׳ במקום שא״צ ללוומו צריכין לעמוד מפניו
 וארון העובר ממקום למקום אס שללו קייממ צריכין

 ללוומו כמו בשעמ הוצאמ הממ:
 ב נשאל לרבינו האי גאו! מערומ שיש בהן כוט!
 שמכניס,! אמ הממיס נשעה שמכניס,! שם הממ
 מלקטים העצמומ שלהם ומערב,! אימס ומניתיס אותס
 בגומא שבמערה אי שרי או לא וכן בית הקנרומ
 שנתמלא ואין להם מקום וחופרים בקברים הישנים
 ומניתי! העצמית לבל אי שד או לא והשיב לשלא כלין
 עגלי להא חיישי לבנן למקוס תפיסת שני מתים אלא
! מח לחנירו סחוח מוי טפחיס ג׳ ,  צדך שלא יהא נ
 לזה וגי לזה יצענין ניח הקנרוח שנחמצא ולאי אי ליכא
 רונחא אחרינא אפי׳ שיהא רחוק משס מה יעשה א״א
 ליה למשבקיה למת בלא קבר אנל אי איכא לוכתא
 אחריחי אפי׳ בטרחא נלותקא ילך שם ואל ינוול המתיס
 וכמה קברים שנלחקו המתיס ולנינו שלא יקבר שס אבל
 ולאי אס יכול להעמיק שיהא הקבר בעומק ויהיה בין
 מת למת ו׳ טפחים ש״ל ואע״פ שזה למעלה מזה ע״כ
 ולפיכך אשור לפנוח המת או עצמות ממקומן לצורך
 מח אחר וכ״ש לצורך המקום יאפי׳ כלי לעשוח קבר
 מכונל מזה אשור אנל לכפרה שלו או לכבודו כגון

 להעלותו לא״, או לקוברו בקבל אבותיו מוחל:
 ג כחב מיי׳ כ״ז שלא נקבר חל עליו כל לין אניגות
 ליאסר בשתייח יי! ואכילח בשר ואחר שנקבר חל עליו
 כל לין אבילות על הערב והרא״ש כתב שאין עליו לי!
 אנינוח כלל אלא מיל חל עליו לין אבילות אפי׳ קולס
 שקברוהו היה עומד ומלקט וחשיבה לו מוחל לו ביוס
 שלאחריו לפיכך אין מלקט,! אוחן סמוך לחשיבה ולאו
 דוקא עצמוח אביי אלא על כל הקרוכיס נמי מחאבל
 ביוס ליקוט עצמותיהם בכל הלנדס הנותגיס באבל

 בקריעה ובכל דני האבילות:
 ד כחב מיי׳ שמאחה ביוס נ׳ והרמנ״ן כתב

 שמאחה מיל:
ן ריא״ו נלאה בעיני שאינו מאחה על לאחר  לשו

 שלשים יוס כשאל קרובים:
 ה וכחנ מיי׳ אבל שילל מיל ביוס ג׳ ואינו לומה לאביו
 לשאר לגדם ונוהג עליו אבילות מקצח יום וכן כל
 חנדס שלומדס שמועות זה מזה קורע יאינו מאחה
 נקרע של אביו ואמו והרמנ״ן כתב שלומה לאביו ואמו
׳ למה ,  שקורע לעולס כשישמע אבל היא מחאחה ומ,
 אוחו עול לאביו ואמו שקורע על שמגלה לבו ולא נראה
 להרמב״ן וכך היא מסקנמ הרא״ש נהרמנ״ן אלא שכחב

 שאינו מאחה לעולס:

 שיטת ריב״ב
 מתאנל עליהם כל היום. מפני כבול אניו ואמו:
 ולערג אין מהאנל עליהם. לאפי׳ אנינומ לאידימ׳
 אינה אלא יוס ראשון לכחי׳ ואחרימה כיוס מר:
 ואפי׳ צרורי! גםוינו. מכמה ימים ביום שרואה אותן
 רמו עליה רבנן אנינות באומו יום לכבוד אביו יאמו:
 אגל אומד! עליה!. על העצמית: קילוםין. לבד שנח
 להקב״ה ולבד כבושי!: שוללי!. ולמחר מאתין:
׳ שאי! מהאיזי! לעולם. אבל שוללי! למחר חיך י נ ת  מ
 מאביו ואמו שאיני שולל על לאחר שלשים: הקורע
 על אגיו ועל אמו וכוי. כולהו יליף להו נגמ׳ מקראי:
 שמועוס הרעות. ששמע על רוב הצבור שנהרגו: על
 גרכה השם. ששמע רשע ישראל שבירך אח השם:
ד יהווה. שראה בחורבנן: גמ׳ ולמעשה  ועל ע
 שהיה. בימי שאול: קרועי גגויס. משמע כן היו
 קרועים ועומוי׳ לעולם: והעויס אי! חייגי! לקרוע.
ס י  נשעה שמעיד! לפני ב״ד: אלא שנשר!) גזרוע. מ
: נשפגע נמקוש ס י  כמעשה דיהרקים ששרף מ
 ה>זלה. כגון שבא נקרו! ילא הוציא ראשו עד שבא
 למקדש: ועל המקדש גפני עצמו. למקדש לא ממי
 בתוספת קרע: ונול). כל הקרעים שאמרו אי!
 מתאחי! לעולם: למולל! לשולל!. מיני סבודס הס:
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 עין משפט נר מצוח
 א־ רלג-א׳ רלה

 א מיי׳ סייח מהל׳ אגל סמג עשין 3 טוי״ר סי׳ שמ:
 כ מיי׳ שס: ג מיי׳ שס סמג שס טור י״ל שס:

 קובץ הנהות
 חו״י (א) נ״3 צ״ע נהיסך: (ב) נ׳׳ב גזה קי״ל ריצא
 בכל גווני: (ג) חי3ת לא נמחק: (ד) נ״נ ל׳
 רש״י בס״י שהופך הקלע למטה ומאחהו והופך
 שלמטה למעלה ועושה בית הצואר ונ״נ צ״ע וי״ל
 לה״ק אע״פ שחוזר והופכו ונראה הקרע מאוחה.

 ועי׳ בפירש״י בגמ׳:
ש טהר״; שפייא [א] לפ״ז נראה פשוט ״ נ  א
 לגירסת רש״י היה בגמ׳ לפי שאין מוסיפי!
 באביו ואמו ואס גניח הגי׳ שלפנינו לאין מוסיפין על
 קרע אביו ואמו א״א לאומרו כשקרע על א׳ מקרוביו
 קילס שמח אביו ולו״ק (ועיין בהר״ן בל״ה לסי שאין

 וכו׳ על והלאב״ל ז״ל ולו״ק):

 (ריין) [נמוקי יוםף] אלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן (מ:) טז
 שתי תפירות ומפסיק וחוזר ותופר למטה ומניח כין תפירה לתפירה הפסק ויש מפרשים ללקטן וסולמות הס מעשה מחט אכל הוא
 חיכור מפוזר ומפורד: אלכםנדרי. פירש הראכ״ד ז״ל דאיתוי אלכסנלרי היא התפירה שלנו שוה מלמעלה וכולטת מלמטה ומחטא
 דתלמיותא הוא כעין אריגה שקורין שורזיר כלע״ז והרמכי׳ן דיל פי׳ דאיחוי סתם היא התפירה השוה מלמעלה וכולטפ מלמטה ואיחוי אלכסנדרי
 הוא שורזיר ומחטא דתלמיותא שעושין צורות ככגדים וכירושלמי איזהו איחוי כל שאין מקומו ניכר: מתוך המלל וכו׳ לא יצא. שהרי כקרוע
 ועומד הוא: מתוך האיחוי יצא.
: דתפירה מעלייתא היא: להופכו י א ר ד נ ם כ ל ר א א ח י א ב א ו ד ם  לאחותן א״ר ח

 ת״ר הקורע מתוך השלל ומתוך המלל מתוך
 תלקטן מתוך תסולמות לא יצא מתוך תאיחוי
 יצא אמר רב הסדא ובאיהוי אלכםנדראי: ת״ר
 רשאי להפכו למטה ולאהותו ר״א בר״ש אוםר
 באיהוי וקי״ל כותיה וכשם שהמוכר אפור
 לאחותו כך הלוקה אםור לאחותו לפיכך
אומר  מוכר צריך לחודיע ללוקח תניא ר׳ יוםי א
 תתלת קריעח טפח ומוסיף כל שחוא וחלכחא
ישב  כוותיח: ירושלמי בפרק יציאות חשבת 2
 לגלח ובאו ואמרו לו מת אביו ח״ז משלים אחד
 חמגלח ואחד חמתגלח: גרםי׳ בסוף נדרים תניא
אמרו לו מת כ אביו וקרע ואח״כ נמצא  (א) נ
 שמת בנו יצא ידי קריעת ותניא אתריתא אמרו
 לו מת אביו וקרע ואת״כ נמצא שמת בנו לא
) אמרו לו מת לו מת וכסבור נ  יצא ידי קריעת (
 אביו חיח וקרע ואח״כ נמצא בנו (ג) לא יצא
 ידי קריעה ופריק רב אשי כאן בחוך כדי דיבור
 וכאן לאתר כדי דבור הא דאמרת יצא ידי
 מריעה שנמצא בנו בתוך כדי דבור והא דאמרת
 לא יצא ידי קריעה לאהד כדי דבור: תניא מי
 ג שהיה לו הולה בתוך ביתו ונתעלף וכמדומה
 לו שמת וקרע ואת״כ מת לא יצא ידי קריעה
 אמר ר״ש בן פזי א״ר יהושע בן לוי משום בר קפרא לא שנו אלא שמת לאחר
 כדי דיבור אבל בתוך כדי דיבור אין הוזר וקורע וכן הלכתא: ת״ר אמרו לו מת
 אביו וקרע מת בנו ותוסיף תתחתון מתאחה העליון אין מתאחה מת בנו וקרע
 מת אביו ותוסיף עליון מתאחח תתתון אין מתאתת מת אביו ומתח אמו מת
 אחיו ומתח אחותו קורע קרע אתד לכולן ר״י בן בתירא אומר על כולן קורע
 קרע אחד על אביו ועל אמו קרע אחד לפי שאין מוםיפין על קרע של אביו
 ושל אמו מ״ט אמר רב נחמן בר יצחק לפי שאינן בתוספת אמר שמואל
 חלכח כרבי יחודח בן בתירא וחאמר שמואל חלכח כדברי חמיקל באבל

 למטה ולאהותו. אם קרע כית הצואר
 אחר וכית הצואר ראשון כין רגליו
 מותר לאחות אותו שכין רגליו:
 רשב״א אוסר. ורי״ף ז״ל פסק
 כרשכ״א וכן כתכ כה״ג קי״ל כרשכ״א
 כאכל וככלל גדול וכלפני אידיהן והכי
 איתא כירושלמי ר״ ש כן כרסנא כשם
 רכי אתא אמר הלכה כרכי שמעון
 כ״א כשכת וכאכל וכע״ז ולא אמרינן
 הלכה כדכרי המיקל אלא כאכל וכל
 הלכות אכל נדף כי:] ואכל לחוד
 וקריעה לחוד: להודיע ללוקח. ואס
 לאו הוי אונאה ובאבל תניא הלוקח
 חלוק מחכרו אסור לאחותו עד שידע
 שהוא מן הקרעין המתאחין ושאין
 מתאחין אסור למכרן לכותי ןולתפרן]
 להפכן מלמטה דכרי רשכ״א ורכי
 מתיר: ותוספת. שמת לו מת אחר
 וצריך לקרוע: אחד חמגלח ואהד
 חמתגלח. המגלח הוא האומן ואע״פ
 שאסור כעשיית מלאכה לפי שגדול
 ככוד הכריות שדוחה ל״ת שכתורה:
 גרפי׳ כסוף נדרים (לף פז.) וכו׳
 לא יצא. אכל אס קרע על
 מת שיש לו ולא היה יודע איזהו ואח״כ
 נודע לו מי הוא יצא ידי קריעה
 דאמרי׳ יש כרירה: תוך כדי דיבור.
 של קריעה שהרי יכול לחזור כעדותו
 תוך כדי דכור וגם כאן יכול לומר
 אין רצוני שתהיה הקריעה אלא על
 זה: ונתעלף. ולא היה מדכר ולא מזיז
 שוס אבר: לאחד כדי דבור. שאלת
 שלום תלמיד לרב שלום עליך רכי:
 ;(ליון אינו מתאחח. פי׳ דקרע
 אכיו אינו מתאחה לעולם:

 שלטי הגבורים
 א ופי׳ הלאנ״ל להיינו חפילה שהיא שוה למעלה
 ובולטח מלמטה והלמב״ס פי׳ לסחס חפירה שיה
 למעלה ובולטח מלמטה ואיחוי אלכסנלרי שיה
 מלמעלה ומלמטה וכעין אריגה והרא״ש הסכיס

 לפירוש הראב״ל:
 ב כלל הלבריס מי שמחו לו ב׳ מחיס כאי או שגא לו
 שמועה משניס נאחל קורע קריעה אחח על שטהס
 קלע ואח״כ ממ לו ממ א׳ מוך ז׳ קולע קלע בפני
 עצמו בין באומו קרע עצמו שמוסיף בו וקורע טפח
 או מרמיב ג׳ אצבעומ וקורע טפח לאחר ז׳ מוסיף על
 קרע הראשון כל שהוא ממ אביו או אמו וא׳ משאר
 קרובי! קולע ממלה על אביו או על אמו על לבו ומרמינ
 ג׳ אצבעומ וקורע טפח על ממ האחר מת אניו וקרע
 ואחר ז׳ מח א׳ מהקרובים מוסיף על קרע הראשון
 ומחמון מתאחה ועליון אינו מחאמה מס א׳ מהקרובים
 ואח״כ ממ אביו או אמו בין מוך ז׳ נין לאמר ז׳ מרחיק
 ג׳ אצגעומ וקורע מן הצל בשסמ הנגל שהרי צריך
 להגריל קמי שפה וקורע על שמגיע ללבו ממ אביו

 ואמו כא׳ קורע קרע א׳ על שניהן:
ן ריא״ז מי שממ לו ממ וקרע עליו ועיר ממ  לשו
 לו מת אמר מוסיף על אומה הקריעה ימחלמ קריעה
 טפמ והחוספח כל שהוא והוא שממ השני אמר ז׳ של
 ראשון שכנר נתן לו רשומ לשוללו אבל אם ממ במוך
 ז׳ של ראשון לא לי צי במוספמ אלא צריך לקרוע קרע
 אמר בפני עצמו נין איש בין אשה ואין מוסיפין על
 קרע אביו ואמו לפי שהן צריכין קרע בפני עצמו בין
 שמח אביו או אמו חחלה ואח״כ שאר קרוביו נין שממו
 שאר קרובים תחלה ואח״כ אביו ואמו כמבואר

 בקונטרס הראיוח:
 ג כמנ הרי״ן גיאומ על שם גאון מי ששמע שמח אביו
 וקרע וישב עליו אבילות ג׳ ימים ונאו ואמרו לו קייס
 היה ופסק ואח״כ אמרו לו מח כיון שקרע בשעח
 חימום יצא ילי קריעה וא״צ לחזור ולקרוע אבל צריך
 לישב ז׳ ימיס של אבילוח לצוסין ולמה הוא לברי הגאון
 לטון ששמע לאחר כלי ליבול אף כלי קריעה לא יצא
 וכתב הרמב״ן ולאי היכא שאמרו לו ממ וקרע ולא ממ
 ואמ״כ מת לא יצא ילי קריעה אבל אמרו לו ממ וקרע
 ימים אגילוח ואח״כ אמרו לא מת והפסיק ומזרו יאמרו לו בפעם הראשון ממ כמי שאמרו לו הראשונים ואלו שהפסיקו אבלומך עדי שקר הס ולאי יצא ירי קריעה כלברי הגאון ולעני! מה שאומר שצריך שיהיו ז׳ ימי אבילות רצופין ראוי לומר כבר הולה

 זקן אלא שיש להשיב והנה היא נמוגה בספרו אלא שאין רציני להאריך יסיים לבדו וקרוב היה לומר שטו! שחל עליו אבילומ ונהג גי אע״ס שנהג מקצת הימים בשוגג עולי! לו ואין תשלומים לאבילות ולבר זה צדך חלמול:

 רש״י
 הפסק מעט ל״א סולמות כעין שלוקטין
 המתנים ירוש״ה כלע״ז: לאתוס!. תפירה
 יפה: ת״ר רשאי להפכו למטה ולאתזתו.
 (ד) אס קרע גית הצואר אחר וגית הצואר
 ראשון גין רגליו רשאי לאחות גית הצואר
 ראשון שבין רגליו: רני שמעון בן אלעזר
 אוסר. לאחותו ולאחר שבעה קא מיירי
 לאמרן לעיל על כל המתים שולל לאחר
 שבעה על אביו לאחר ל׳ וכיון שהוסכו
 למטה סבר ת״ק רשאי לאחותו נור״ש
 אוסר על] לאחר שלשים בכל המתים
 ובאביו ובאמו לעולם: ומוסיף שמת לו
 מח אחר וצריך לקרוע וכגון לאמר מוסיף
 על ירושלים: התסון. שקרע על גנו
 מתאחה לאחר שלשים: עליון. שקרע על
 אניו אינו מתאחה לעולם: מת אניו ומהה
 אמו מת אתיו ואתותו. כל זאת גשרוהו
 גנת אחת: על אניו ואמו קרע אתו.
:  במקום אחר למעלה שלא באותו קרע
 לפי שאין מוסיפי! נקרע של אביו. ואכולה
 סליג רבי יהולה לקמני מח אביו וקרע ממ
 בנו והוסיף ואמא רבי יהירה למימר קרע
 על אביו וממ בנו אינו מוסיף או קרע על
 בנו ומת אביו אינו מוסיף [א] אלא קורע
ה מיוחלת: מאי עעמא ע ר  במקום אמר ק
 לפי שאינן בתוספת. שאם קרע על אביו
 אינו יכול להוסיף עול קרע עציו ואס
 קרע על בנו וממ אביו אינו עושה קריעת
 אביו תוספת: אית ספרים לכתוב בהן

 מת אניו ומתח אמו וכוי. שמועה אחת היתה לכולן: לפי שאין מוסיפין. מ״ט וכוי. משוס למשמע דאס היתה קריעה ראשונה מאחרים היה יכול
 להוסיף קרע אכיו ואמו עליהן מש״ה כעי מ״ט שהרי האחל יכול לקרוע תחלה עליהן ואח״כ יוסיף כשכיל אכיו ואמו: שאינן בתוספת. פי׳ הרי״ץ

 ונהג ג

 ריב״ב
 אומר על כול! קרע איוו וכוי. וקורע תחלה על אביו ועל אמו על לבו ומרחיק ג׳ אצבעוחיו יקורע קרע אחר לאמיו ולאתותו
 ואין אומר אע״ס שהמוספת אינה אלא לאחר ז׳ כאן טו! שבאה לו שמועת כולם גבח אחת יקרע תתלה על אביו ועל אמו על
 לבו ואח״כ יוסיף משהו על שאר הקרובים שאין מוסיפי! על קרע של אביו ושל אמו מ״ט אמר רב נחמן בר יצחק לפי שאינן
 במוספח כיון שאין קרע שלהן נוסף על קרע של אחרים משוס ללא אפשל שהד צדך להכליל קמי שפה שלו כמו כן אין קרע
 של אחדס נוסף על קרע שלהן וארישא נמי פליג ר״י בן בחירא שאין קרע של בנו נוסף על קרע של אביו ולא קרע של אביו על
 קרע של בנו. ויש ממה נלברי הרב ר׳ משה ז״ל שהתיר להוסיף על קרע של אביו ושל אמו ובפירוש אמר ר״י בן נחירא שאין

 מוסיסין על קרע של אניו ושל אמו ואפסיקא הלכחא כוחיה. ויש פירושים אחרים בהלכה זו ומה שכחבחי הוא הממוור:

 הקטן
 משלים עלייהו מקצת יום ל׳ ואיכא מ״ד מותר לגלח ערב יוה״כ שכיון שיצא בימים של חול וחלה עליו מקצת
 גזירת ל׳ עלתה לו מקצתה ככולה ואע״פ שלא קיים גזירת ז׳ ואם בטלו ח׳ ימים או ז׳ ימים קודם הרגל גוירת ל׳
 מפני יום א׳ או מקצת (יום ז•) [היום] שחלה עליו גזירת ל׳ כ״ש זה שחלה עליו גזירת ל׳ ח׳ ימים ואין אנו
 חוששין אם לא קיים גזירת ז׳ שהרי כבוד הרגל מפסיקו ומותר לגלח משום כבוד יוה״כ ואם מי שקברו אחר ר״ה
 הותר לגלח בערב יוה״כ שהוא יום ז׳ כ״ש זה שקברו לפני ר״ה וכיון שהותר לגלח בערב יוה׳׳כ בטלה לה גזירת

 ל׳ לגמרי וכך דעתי בזה להתיר וכן הקובר את מתו בערב יוה״כ מותר לגלח בערב החג:
 תניא באבל רבתי בפי״ב האיש כורך ומקשר את האיש אבל לא את האשה והאשה כורכת ומקשרת את האיש ואת
 האשז; האיש משמש את האיש בחולי מעים אבל לא את האשה והאשה משמשת את האיש ואת האשה בחולי מעים:
 אבא שאול בן בטנית היה אומר לבניו קברו אותי תחת מרגלותיו של אבא והתירו תכלת מטליתי ואיכא דקשיא
 ליה הא דגרסי׳ במנחות בפ׳ התכלת אמר רב טובי בר קסנא אמר שמואל כלי קופסא חייבין בציצית אמר רבא ומודה
 שמואל בוקן שעשאה לכבודו שפטורה מ ״ט אשר תכסה בה אמר רחמנא והאי לאו לאכסויי עבידא בההיא שעתא
 ודאי רמינן לה משום דכתיב לועג לרש חרף עושהו יש מפרשין רמינן לה מטילין לה ציצית וי״מ משליכין ממנה
 ומסתכרא כמ״ד מטילין לה מדקאמרינן רמינן לה ולא אמרינן רמינן לה מינה אלא שיש להקשות עליה מזו ששנויה
 במסי שמחות שצוה אבא שאול בן בטנית התירו תכלת מטלית, שמעתי עליה בשם ה״ר יצחק ברבי מלכי צדק הלכה
 למעשה כשנושאין את המת לבית הקברות מוציאין טליתו שהצניע לתכריכיו מן הקופסא והוא לית ליה ציצית מפני
, המטה מעוטפין  שעשויה לכבוד ולא לכסות בה וכורכין בה את המת ואותה שעה מטילין לה ציצית שלא יהו נושא
 בטליתותיהן ומצוייצין בציצית שלהן והוא הולך בלא ציצית א] ונראה כעובר משום לועג לרש וכשגונדן אותו
 בקברו מתירין לו את הציצית לקיים דברי ר׳ יוחנן דאמר מצות בטילות לעתיד לבא: סליקא להו מסכת מועד קטן

 שיטת
 וגאייזוי אלכפנורי. היא התפירה שלנו: רשאי להפכו למטה ולאיזזה!. אס קרע בית הצואר למעלה ורוצה להפוך חלוקו שלמעלה
 למטה ולעשומ ניח הצואר אחר וניח הצואר ראשון ני[ רגליו ראד לאחות בית הצואר ראשון שנין רגליו: וקי״צ כיסיה. וכן פסק
 הלב ל׳ משה ו״ל והלנ לילי ז״ל כמנ אגן לא ילעינן מאי טעמא פסיק נווחיה דרב דהא רבים פליגי עליה ונאיחי של בגד הפוך
 למטה פליגי ובעל הלכומ גלולומ כמב קי״ל כר׳׳ש בן אלעזל באבל ובכלל גלול ובלפני איליה!: אמר שכמבמי זה מצאמי ירישלמי
 ר״ש בן כרסוס בשם ר׳ אחא הלכה כר״ש בן אלעזר בשגמ ובאבל ונע״ז: וסוספס. כגון שממ לו ממ אמל לאמל זי: מס בנו
 והוסיןז. לאחר ז׳ שהמוססמ אינה אלא לאחר ז׳ כלנעינ! למימר קמ!: עליו! אינו מסאסה. שאי! קרע של אביו מחאחה לעולם:
 מס אביו ומסה אמו מס אתיו ומסה אחוסז. שנאה לי שמועת כולם בבת אחת קורע קרע אחל על כולן על לבו: ר״י ב! בסירא

 המאור
 והא דתניא רשאי להופכו למטה ולאחותו ר״ש בן אלעזר אוסר באיחוי כתב הרי״ף ז״ל קי״ל כר״ש בן אלעור

 ואנן לא ידעינן מ״ט פסיק כוותיה דהא רבים פליגי עליה ובאיחוי של בגד הפוך למטה פליגי:
' בירושלמי ר׳ שמואל בר אבדימי דמכת אימיה המניא יומי קומי מועדא אתא שאיל לר׳ מתא אמר לו כל  גרסי
 דבר שהוא תלוי בז׳ ול׳ הרגל מפסיקו ברם הכא עד שישלח פרע או עד שיגערו בו חביריו וי״א שרבינו האי ז״ל
 התיר לגלח בע״ש למי שחל שמיני של אביו ושל אמו בשבת ערב הרגל משום דקי״ל כאבא שאול ולפי גי׳
 הירושלמי שכתבנו לא נראה שהותר לעשות כן באבילות אביו ואמו והיכא דשכיב שכבא בערב החג דקי׳׳ל יום
 אחד לפני החג וחג ושמיני שלו הרי כאן כ״א יום ובעו למינקט בתר יומי החג ט׳ ימים אי איכא מקרובי המת
 מאן דאתיא ליה שמועה ביום י׳ של אחר החג אי הויא ליה כשמועה קרובה או כשמועה רחוקה יש מן החכמים
 מי שנסתפק לו זה הדבר ותלה הדבר להקל משום דהויא ליה ספק אבלות וכדברי המיקל באבלות נקטינן ולדעתי
 נראה לי בזה הדבר להחמיר שאין הדברים נראין שיעלה הרגל למי שלא בא לו עדיין שמועת המת והלא אתה
 רואה שהקובר את מתו ח׳ ימים קודם הרגל בטלה ממנו גזירת ל׳ וזה שקברו בערב החג לא בטלה ממנו גוירת
 ל׳ וצריך להשלים מהם אחר החג ט׳ ימים אע״פ שכבר עלו לו י״ר ימים קודם ח׳ של חג לא בטלה ממנו גדרת
 ל׳ כל זמן שלא קיים גזירת ז׳ וכ״ש זה שלא ידע ושלא שמע במות המת קודם הרגל היאך יעלה לו רגל לעשות
 לו יום אחד לפני החג וחג וחי שלו ככ״א יום אם אמרו במי שהפסיקו לו ימי החג אבלותו יאמרו במי שלא ידע
 ושלא שמע ועוד הרי אמרו מקצת יום ל׳ ככולו ואילו מאן דשמע שמועה ביום ל׳ הרי הוא כשומע ביום כ״ט
 אלמא אע״פ שאמרו מקצת יום ל׳ ככולו למי שנהג אבלות לא עלה למי שלא נהג כלל ואף זה כן הלכך מסתברא
 בהא מלתא לחומרא והיכא דשכיב שכבא בערב ר״ה דקי״ל יום א׳ לפני ר״ה ור״ה הרי כאן י״ד יום איכא מ״ר
 בעי לאשלומי עלייהו שית עשר יומי דהוי להו תמניא יומי דקמי יוה״כ ויוה״כ ט״ו יום ולכי נפיק יומא דכפורי

 מלחמת ה׳
 בטניס ממיר אמר אבא שאול אבא א״ל כשאמוח המיר לי ציצימי לסי שיש בה משוס קדושה וחכ״א אין בה משום
 קדושה אלא עושה אוחה מכריך לממ ומרדעת לחמור זו היא החיצונה הזו ומן הטעם הזה צוה אבא שאול לבניו
 להמיר תכלמ מטליחו כדרך שצוה לו אביו לפי שיש בה משוס קדושה והלכה כדברי חכמים דקי״ל תשמישי מצוה
 נזרקים מ״מ מודה אבא שאול בזק! שעשאה לפי כבודו דבההיא שעמא רמינן ליה שאין בזו משוס קדושה לפי
 שהטלית סטירה ואין הציצית שבה אלא משוס לועג לרש על כל פנים הקושיא מחורצמ מפני שהלכה כדברי חכמים
 ואי קשיא היאך עושי! אוחו מרדעת לחמור הא איבא משוס בזד מצוה כדאמרי׳ באין מסירין מבגד לבגד ואבוהון
 דכוצהו דס ל״ק ההיא כשרוצה גו ובמצומו אלא שנוטל מקצת מוכרן מזה ונומנן לזה ונמצא כמבחיש אותה מצוה
 הכא מאחר שגא לכטל הטליח ולעשוחו מרדעת הוה ליה כסוכה לאחר שגעה דמותרח הרי נתפרש כל העני! הזה

 ולא נשאר גי כיח מיחוש וספק: םליקו להו מסכת מועד קטן

 ומה שכתוג כהא דמניא רשאי כו׳ מ״ט כוי סליגי עליה וגאחוי של כגד הפוך למטה פציגי ע״כ גספר המאור גס
 לגעל הלכוח ראיתי שכחג בכלל גדול ובאבל וכלפני אידיהן הלכה כר״ש גן אלעזר ודגר זה מפורש כירושלמי אלא
 שאנו סמהין שלא סמכו גדולי הגאונים על הירישלמי כפסק הלכה וכן ראימי לגעלי הממיכיס שכחגו לזה בהלכוחס

 ושמא קגלה היא גידם של ראשונים: ןואיכא דקשיא ליה הא דגרסי׳ כוי!:
 אמר הכוחכ ראשוני הדור שלפנינו הקשו קושיא שלא עמדו על עיקרה כסי מה שנזכר מדגרי קצתם גססר המאור
 והיא ממה שאמרו גגרייסא גמס׳ שמחומ אגא שאול גן גטנימ היה אומר לגניו קכרו אוחי חחמ מרגלוחיו של אכא
 והחירו חכלח מסליוני וגגמ׳ גמס׳ מנחומ אמרו כההיא שעחא ידאי רמינן ליה משוס דכחיג לועג לרש חרף עושהו
 ומפני שנשתנו המנהגים מפני קושיא זו כסי השתנות הסגרות כמירוצה והיא הטעאה גמורה הוצרכמי להעמיד דגר
 על גוריו ולהודיעו שנו גגרייחא גמס׳ ציצית משגע מסכתות הקטנות אין מחירין ציציח על המת אכא שאול בן

 חשנות חראב״ד
 לא שצוה אומס להמירו מפני שהיה מש על המכלמ מן האבול ולא חשש על לועג לרש עצמו והראשו! טוב מזה.
 ואס כלבד זה הוה ליה למימר בגמ׳ בההיא שעמא רמינן ליה והלר שדנן ליה שהרי אף המרסו משוס לועג
 לרש הוא שלא ילעג על שאר הממיס ולא משום מצות נטילות לעמיל לבא לסי שאין להם 3ל מוסיף בין תבין:

 סליקא להו מסכת מועד קטן
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 א] ונראה כעובר משוס לועג לרש כוי: א״א אנו רגילין למרץ זו לוראי רמינן לה ולא קטרינן ליה ואי הוה
 קטור שדנ! ליה. מרמא רמינן לה משוס לועג לרש וטו! לאיכא שם ציציח ליכא לעג מ! החיים עליו וטון לשד
 ליה ליכא לעג מיניה על שאר ממיס יסממא רמלמא כל הממיס אין להס ציצימ נמקנה גטליחוח שלהם וממאי
 לאמד׳ בגרכומ ללייה ללא לימדו לממר באיס אצלנו וכוי. עול טעס אמר שגס הס היו מנימי! שם המכלמ אס



 (ריין) [נמוקי יוסף] אלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן
 32 (כג־־כז.)

 גיאת ז״ל שאין מוסיפין על קרע של אביו ואמו לס״ג לר׳ יהודה כיש אומרים דעד לנו כלכד הוא מוסיף מכאן ואילך מרחיק ג׳ אצבעות
 וקורע הלכך באביו ואמו דחייב לקרוע עד לכו מה יוסיף אחר כך והראב׳׳ד ז״ל והתוס׳ כתכו דלא פליג רכי יהודה כן כתירא אלא לומר
 שאין די כקרע אחד על כולם ואם הוסיף לשם אביו ואמו לא יצא דצריך קריעה חדשה לאביו ולאמו אבל על קרע אביו ואמו מוסיפין למת
 אתר אבל אביו ואמו שמתו שניהם ודאי קורע על שניהם קרע אחד וכן אם מת אכיו וקרע ומת כנו לאחר שכעה והוסיף יצא ואי קשיא

 עץ משפט נר מצוד!
 א׳ רלו-א׳ רמ

 א מיי׳ פ״ס מהלכומ אבל סמג עשי! ב טור י״ד
 סי׳ שצז שמ: כ מיי׳ פ״ל שס סמג שס טוי״ל סי׳
 שלט: ג מיי׳ פ״ה שס סמג שס טוי״ל סי׳ שצא:
 ד מיי׳ ס״ו שס טור י״ל סי׳ שפ: ה מיי׳ פ״ק

 ופ״ה שם סמג שס טוי״ל סי׳ שעה שפז:

 רש״י
 הלכה כרבי יהורה כן בחירא: וקריעה
ן כדברי המיקל בקריעה: נ  להוד. דלא אמד
 עד היכן הוא קורע. שהולך ומוסיף וקורע
 עד כמה: הגיע לטבורו. ושמע עוד שמועה
 שוב אין מוסיף על אותו קריעה ולא יצא
 אלא חוזר ומתחיל למעלה לצידי בית הצואר
 ואם רבו לו שמועות הולך וקורע ומרחיק
 ג׳ אצבעומ בין קרע לקרע: נסמלא. כל
 הבגד כולו קריעות מלפניו מחזירו לאחוריו
 ומחזיר מה שלאחריו לפניו ולובשו וקורע כל
 שעה: נסמלא מלמעלה. אצל בית הצואר
 מחזיר חלוקו שלמעלה למטה ועושה בית
 הצואר אחר וקורע האחרון: אלא שכהן
 גדול פורם בגדיו מלמטה. ולא מפני שהיא
 פרימה דהא כתיב ביה ובגדיו לא יפרוס
 אלא מפני עגמת נפש: כל שבעה. ימי
 אבלו קורע קריעה חדשה: לאתר שבעה.
 אס שמע שמועה לאחר שבעה (נ) מוסיף
: היוצא לפני המס ו  על קרע ראשון ודי
 בנגד קריע. שנקרע קודם לכן: גוזל
 התיים. שגונב דעתם דסברי דעל המת
 קרע: ואס המהים. שלא קרע עליהן:
 ואס לא הודיעו. שהולך לבקר את אביו
 שהוא חולה: ואין מקרעין לו. לחולה את
 בגדיו: ומשתקין אה הנשים לפניו. שלא
 יהו מטפחות ומספרות פן ירגיש החולה
 ותטרוף דעתו: ומקרעין לקטן. את
 בגדיו בסתם אבילות קמיירי לליכא חולה
 מקרעין בגדי הקטן מפני עגמת נפש שיבכו
 הרואים לפי שאף בגד הקטן נקרע: באבל
, שמחות: אבל לא יגיה.  רבתי. במס
 בימי אבלו תינוק בחיקו: (ד) ואין מנרין
 כוי ואין מוליכין כוי ואין אומרים עליו
 ברכת אבלים במועד אבל עומדין עליו
 בשורה כו׳ ה׳׳ג במחני׳: אם היה לבו גס
 גו. אס רואים אח האבל שאין ממנהג
 בדרך אבלים אלא שמח הוא מברין ויושבים
 המנחמין על מטות כפופוח כדי שירך לבו
 ל״א גס לבו בו אס היה מכירהו קרובו או
 שושבינו ולבו גס יחד יושבים אמו לארץ על
 מטה כפויה: אגל ההולך ממקום למקום.
 ואירעו אבילות בדרך: אם יכול למעט
 בעסקו. בסחורחו: יגלגל עמהן. יעשה
 כדי חייו: משיצא. המת: מאימתי זוקפים
 המעות גע״ש. מפני כבוד השבת דאמרן לעיל
 פריעת הראש וזקיפת המטות בשבח מצוה:
 אע״פ. שאין לו לישב אלא יום אתד כגון
 שכבר עברו ששה ימים חוזר וכופה למוצ״ש:

 אבילות לחוד וקריעה להוד עד היכן הוא קורע
 ומוסיף עד טיבורו תגיע לטיבורו מרתיק שלש
 אצבעות וקורע נתמלא קרעים מלפניו מחזירו
 לאחוריו נתמלא מלמעלח חופכו למטת
 (א) מלמטה חופכו מלמעלח וחקורע מלמטח
 ותקורע א מן חצדדין לא יצא ידי חובתו אלא
 שכחן גדול פורם מלמטת: כל ז׳ קורע לאחר
 שבעח מוסיף: ת״ר חיוצא בבגד קרוע לפני
 חמחים חדי זח גוזל את חחיים ואח חמתים
 רשב״ג אומר חאומר לחבירו חשאילני חלוקך
 ואלך ואבקר את אבא שחוא חולח ותלך
 ומצאו מת קורע ומאחו וכשיבא לביתו מחזיר
 לו את חלוקו ונותן לו דמי קרעו ואם לא
 הודיעו ת״ז לא יגע בו ת״ר אחולת שמת לו
 מת אין מודיעין אותו שמא תטרף דעתו עליו
 ואין מקרעין לו ומשתקין הנשים מפניו:
 ומקרעין לקטן מפני עגמת נפש. וקורע על
 המיו ועל תמותו מפני כבוד אשתו: תניא
 באבל רבתי 2הגוםם ב הרי הוא כהי לכל דבר
 אין קושריין לחייו ואין פוקקין את נקביו ואין
 מניחין כלי מתכות וכלי מיקר על טבורו עד
יעד אשר לא ירתק  שעח שימות (כ) שנאמר א
 חבל תכםף ואין סכין נ אותו ואין מדיחין אוחו
 ואין מטילין אותו על חחול ולא על גבי חמלח
 עד שימות ואין מעמצין את עיניו וחנוגע
 ד בו חדי זח שופך דמים למח חדבר רומח
 לנר חמטפטף שכיון שנוגע בו אדם מיד
 נכבח: ואין קורעין ולא חולצין ולא מספידין
 עליו ואין מכניםין עמו ארון בבית עד שימות
אבל לא  אמר רב פפא תניא באבל רבתי נ
 יניח תינוק בתוך חיקו שמא יביאנו לידי שחוק
 ונמצא מתגנת על חבריות: ואין מברין אלא
 על מטות זקופות ת״ר תתולך לבית תאבל
 אם היה לבו גם בו יברוהו על מטות כפויות
 ואם לאו יברוהו על מטות זקופות: ת״ר
 ההולך ממקום ילמקום אם יכול למעט בעסקו
 ימעט ואם לאו יגלגל עמהם כלומר יקנה בל

 צרכי חדרך שיש בחן צרכי חיי נפש: ת״ר מאימתי כופין את ״המטות משיצא
 מפתח ביתו דברי רבי אליעזר רבי יחושע אומר משיםתם חגולל וקי״ל כרבי
 יחושע דאין אבילות אלא ה משיםתם חגולל: ת״ר מאימתי זוקפיז את המטות
 בערב שבת מן חמנחח ולמעלח אמר רבח בר רב חונא ואעפ״כ לא ישב עליה
 עד שתתשך ולמוצאי שבת אף על פי שלא נשאר לו אלא יום אחד חוזר

 שנגרע החלוק בשביל הקרע מערכו: לא יגע. כו ולכשימצא חלוק תוך ז׳ על שאר מתים יקרע ועל אמו ואביו עד שנה שאסור בשאלת
 שלום עד י״כ חדש ולא יותר שנראה שכבר הושלם האבילות: «וחמשאיל חלוק לילך לבית האבל אינו רשאי ליטלו עד שיצאו ימי האבל
 וכרגל עד שיצא הרגל וכמשתה עד שיצאו ימי המשתה: אין מודיעין אותו ואפילו נודע לו אין מצווין לו לקרוע שמא תגדל דאגתו:
 ומשתקין. המקוננות שלא תרכה אנחתי: ומקדעין לקטן. אע״פ ללאו כר מצוה הוא מקרעין לו כגדיו: עגמת נפש. שהרואים ירבו
 ההספד וכתכ הרי״ץ גיאות ז״ל שאס הגיע לחינוך קורע על קרוכיו כשאר מצות שמחנכין אותו כהס: הגוםש חדי חוא בחי. פירוש
 ליתן גט ולמתנה וכהן רשאי ליכנס בבית שהוא עומד אף על פי שרוב גוססין למיתה: אין קושרין. כדי שלא יפתח פיו: ואי; סכין ואין
 מדיחין. מנהג הוא שעושין לכל מת להדיח זוהמא שעל כשרו: ואין מטילין וכוי. שלא יסרית: ואין מעמצין. כדכתיב (בראשימ מי)
 רוסף ישית ידו על עיניך וטעמא כדמפרש ואזיל מפני שמקרכ את מיתתו: ואין חולצין וכו׳ ולא מכניםין ארון כבית ונו׳. כדי שלא להבעיתו:
 מתגנח. אם לא יככה על מתו: אין מברין. פירש הראכ״ד מתניתין במועד לפי שאין כפיית המטה נוהגת כמועד כלל אע״ג דשרי הבראה:
 לבו גם בו. רגיל שהוא אוהכו ואינו מקפיד אס יושכ על מטה כפויה: ואם לאו. שאינו כל כך רגיל ושמא נחש ינחש לישכ על גכי
 קרקע: ר״מ יברוהו לאבל עצמו לפי שאין דרך אין לישב האבל על מטה כפויה והמכרין ישכו על מטה זקופה ולפיכך מושיכין גם
 האבל במטה זקופה ודוקא בשעת הבראה דייקינן ליה דקתני מטות זקופות ולא קתני מטה זקופה: חחולך ממקום למקום. לסחורה
 ושמע שמועה קרוכה אם יכול למעט שלא יעשה שום עסק באותה העיר: ואס לאו. שאס לא יקנה באותה העיר לא ימצא: מגלגל עליחם.
 שלא יקנה אלא צרכי הדרך ודברים שיש בהם חיי נפש: ת״ר מאימתי כופין ובו׳. פירוש מאימתי מתחיל לנהוג אבל אבלות וה״ה
 לנעילת הסנדל: משיםתום חגולל. שהניחו המת בקכרו וכסוהו בעפר והלכתא כר׳ יהושע: זוקפין. כדאמרן ןבלף כל.] שזקיפת המטה חוכה
 שלא תהא ניכרת האבלות בשבת: מן חמנחה. נראה למנחה קטנה קאמר דכל שאינו עושה בשבת מן המנחה ולמעלה אינו עושה: אע״פ שלא
 נשתייר אלא יום אחד. שיוצא מאבלותו ביום אחד ובבקר משיצאו המנחמים מכיתו שרי ליה לרחוץ אפ״ה מצרטנן ליה כמוצאי שבת
 לעח צהיות קבור שס עוצמית אלא שצאח״כ נמלכו לסנוחו משם אין מוני! לו אלא משיסמוס גולל ראשי! אפי׳ פנוהו חוך שגעה ימים אבל אס בחחלה קברוהו על לעת לפנותו כשיזדמן להם מתחילי! אבילות

 ׳סתיס הגולל השני ואס לא פנוהו על לאחר שבעה כבר עבר אנילומס ואי! מחאבליס עליו פעם אחרח ואס מחחלה היה לעחס לפנותו משם חוך שבעה אין מחחילין למנות על שיסחום גילצ שני:

 מסורת הש׳׳ם
 א) קהלת יב 5) אינו בגמ׳ והובא ברא״ש ס״ק
 למכות סי׳ ר׳ נשם אבל רבתי ועיין תוספתא פ״ח

 לב״מ אות י״א ליניס אלו בשיגר לשו!:

 י ו-•*—r ~־~«~~־

 קובץ הגהות
 חו״י (א) נ״ב 5״ע ובגמ׳ ל׳יג מלמטה הופכו
 מלמעלה: (ב) נ״ג צ״ע: (נ) נ״ב בשאר
 ממיס: (ד) ג״ג עי׳ רי״ף סי׳ אלף רבג ומ״ש

 נר״ן פה:

 שלטי הנבורים
 א מיי׳ כ׳ שגס לאחוריו לא יצא והרמב״ן כתב ג״כ
 שאין מקום קריעה אלא לפני ניח הצואר אבל לא מן
 הצדדי! של גיח הצואר מכאן ומכאן ואס קרע שם

 לא יצא:
 ב וכחנ הל״ם מלוטגטלק לוקא בעודו לפנינו חשוב
 כמי אבל מי שאמרו לו ראינו בנך או אחיך גוסס היום

 ג׳ ימיס הוא נמזקמ שמת וצריך להמאבל עליו:
 ג מנהג ישראל בממיס ונקבורמס מעצמים עיניו של
 ממ ואס נפמח פיו קושרי! לחייו ופוקקין נקביו אחר
 שמלימי! אומו וסט! אומו במיני בשמים וגוזזין שערו
 ומלגישין אומו מכריטן מפולים של פשס! לבנים ולא
 יהו למיהס יקדם ואסור לקבור נמכריכין של משי
 וגגליס מרוקמין אפי׳ לנשיא שבישראל שזו גסות הרוח

 והשמחה ומעשה עונלי כוכבים:
 ד ומכאן היה נראה לאסור מה שטהגין קצמ אנשים
 כשהממ גוסס ואין הנשמה יכולה לצאמ ששומטין הכר
 ממממיו כרי שימומ מהרה שאומרים ט יש במטה
 נוצומ של עופומ שגורמין לנפש שלא מצא וכמה פעמים
 צעקמי ככרוטא להסיר המנהג הרע ולא עלה ביד
 ורבומי מלקו עלי והר״ר נמן איש איגרא ו״ל כמג על
 וה להמיר. אחר כמה שנים מצאחי בספר החסילים סי׳
 משכ״ג סיוע ללבד שכמוג שס ו״ל ואס הוא גוסס
 ואינו יכול למומ על שישימוהו נמקיס אמל אל יזיזוהו
 משס ע״כ. אממ ט לבד ספל המסיליס צ״ע ט
 בחמלה כתב שאס היה איש א׳ גוסס והיה א׳ קרוב
 לאומו ביח מיטב עציס ואין הנשמה יכולה לצאת מסיד!
 החוטב משס למשמע היפך ממה שכתב אח״כ אלא
 שיש למרץ הט ולומר לולאי צעשומ לבל שיגלוס שלא
 ימות מהרה הגוסס אסור כגון למטוב עציס שס כלי
 שממעכנ הנשמה לצאמ או לשוס מלמ על לשוט כלי
 שלא ימוח מהרה כל זה אסור כלמשמע שם מלשונו
 וכל טוצא נזה שד להסיר הגרמא ההיא אבל לעשוח
 לנר שיגרום מיממו מהרה רציאח נפשו אסור והלכך
 אסור לווז הגוסס ממקומו ולהניחו במקום אחר כלי
 שתצא נשממו והלכך אסור נמי לשוס מסממומ בהכ״נ
 מממ מראשומיו של גוסס כלי שימוס מהרה ט גס זה
 ממהר יציאמ נפשו ולפי זה אס יש שס לבל שגורס
 לנפשו שלא מצא מומר להסיר אומו הגורס ואין בנך
 כלום שהד אינו מנימ אצבעו על הנר ואינו עושה
 מעשה אבל להניח לנר על הגוסס או לטלטל ממקום
 למקום כלי שתצא נשמחו מהרה נראה לולאי אסיר

 להא מניח אצבעו על הנר:
 ה פירש״י כסוי הארון ונחג הרמנ״ן וללנדו כשנוחנין
 אומו בנימ בארון יסותמין הכסוי נמסמדס על לעת
 לימן הארון בכוך או בקבר מונה משעמ סמימה אגל
 אס מוציא המח פמוח בארון לנימ הקברומ וקובר ממו
 בקרקע אינו מונה אלא משיסחוס הקבר בנסר ובעפר
 שגותגין על המת או על הארון ור״ת פי׳ גולל הוא
 האבן שנותנין על הקבר מלמעלה וכן פירשו הגאונים
 כל זמן שהאלון מגולה אין מונין לו ער שינתן בכוך או
 נקבר ויסתום סיהס באנגיס או בנסרים לפי מה שללכן
 בקבורה וכ״כ הרא״ש אמר שנגמר ונסחס סמיממ
 הקבר מממיל אנילומ אפי׳ אס ישהו הרבה מלית! עליו
 האבן בל״א באומן שהולטם עם הממ לבימ הקברומ
 אבל אומן שאינן הולכים עמו מיד כשיחזרו פניהם מן
 המטה מוני! ומיהו כמג הלמב״! לוקא כשמוליבין הממ
 מעיר לעיר מיד כשמסרוהו לאלו שמוליט! אומו והמזירו
 פניהם מן המטה כבר נמיאשו ממנו ורמי לסמיממ
 הגולל אבל הקונדס ננימ הקנרומ סמוך לעיר החוזדן
 משעד העיל אינן ממאבליס ער שאמרו להס שנקבר
 וכ״כ הרמב״ס מי שללכו לשלוח הממ למדנה אחרמ
 לקוברו ואינס יולעיס מחי יקבר מיל שהחזירו פניהם
 ממחילי! למנומ האנילומ אבל נעל הלכוס לא מלק
 לאפי׳ נקבר בעירו מממילין TO כשימזרו פניהם
ד מיי׳ יהא לאמד׳ כשמוליט! ב  ומסקנמ הרא״ש מ
 אומו מעיר לעיר שאומן שבכאן מוני! משיצא המח
 ואותן שיוצאין עמו משיסחוס הגולל היינו לוקא כשאי!
 בהם גלול משפחה אבל אס יש בהס גלול משפחה הכל
 הולך אחדו אס נשאל בכאן אלו ואלו מוני! משיצא המח
 ואס הולך עמו אלו ואלו מיני! משיסמוס הגולל וגלול
 משפמה כמב הדיץ גיאומ היינו לבימא סמיך עליה
 וגליד כולהו נהליה ל״ש אח ול״ש בן קטן. והיכא

 שמפני! המח מקבר לקבר אס קברוהו בקבר ראשון על
 מיל ואס פנוהו מוך שנעה מוזדן ומוני! משי

 שיטת ריביי׳ב
 אנילוה לחוד וקליעה לחוד. שהקדעה קולס שחחול האבילו׳ היא ומצינו קדעה במועל אע״פ שאי! אבילו׳ במועל: כל \' ז׳ שכבר ממ! הקרע הראשון לשללו כנר הלך אומו הקרע וכשהוא מוסיף עליו הרי הוא קורע כולו ממלה: היוצא בבגד
 קורע. אס ממ לו ממ אחר בחוך ז׳ מרחיק שלש אצבעומ וקורע קרע אחר אבל אינו מוסיף על הקריעה שכיון שהקרע קרוע לפני המס. כלומר שקרע עמה עליו: מפגי כבוד אששו. וכ! האשה קורעח על חמיה ועל חמוחה מפני כבול בעלה:

 הראשון לא ניתן לשללו נמוך ז׳ הרי הוא כאילו הוא מרבה בקרע הראשון ואינו ניכר שהוא קורע על ממ אחר אבל לאמר על החול. שמטילין אח המח על החול בשביל שלא יסדמ: פיפקא ואי! מבד! אלא על מטומ וקופוח:

 לך הא דרבי יהודה משמע על קרע
 של אחר מוסיפין והלא תוך ז׳ הוא
 ואמרינן כל ז׳ קורע מכאן ואילך
 מוסיפין ר״ל כי אמדנן כל ז׳ קורע
 כשכאו עליו אכלות זו אחר זו והא
 דר׳ יהודה בבת אתת באו: אכילות
 לחוד. שאין הקריעה בכלל מה
 שאמרו הלכה כדברי המיקל באבל
 שהקריעה קודס שתחול האבילות היא
 והנה יש קריעה במועד ואין אבלות
 במועד: חיכן קורע. אס מת
 לו מת וקרע טפח ואח״כ מת לו מת
 אחר עד היכן הוא מוסיף על הקרע
 הראשון: חגיע לטבורו. רש לו
 עדיין לקרוע על מת: מרחיק. כצד
 שלפניו: הופכו למטח. מהפך כל
 החלוק מה שיש למעלה ישים למטה
 רעשה לו כית צואר אחר דקרענו:
 וחקורע למטח. בשולי הבגד: ומן
 חצדדץ. שתחת בתי ידים: פורם
 מלמטח. שכהן גדול אין יכול לקרוע
 למעלה כלל שהד אינו נוהג אכילות
 ולזכר בעלמא לכבוד אביו ואמו קורע
 מלמטה בשפת החלוק התחתון הנוגע
 בקרקע: כל שנעה. אם היה אבל
 וקרע קריעה של טפח כהלכתה ובתוך
 ז׳ מת לו מת אחר: קורע. מרחיק
 שלשה אצבעות וקורע קריעה אחרת
 דכתוך ז׳ אינו יכול להוסיף על אותו
 קרע לפי שכיון שלא היה לו רשות
 אפילו לשוללו לא יהיה ניכר כו תוספת
 שיהיה כשכיל מת אחר: לאחר זי.
 שיש לו רשות לשוללו מוסיף על הקרע
 האחר עד טכורו שניכר הדכר
 שכשכיל המת האחר הוא קורע דבכל
 לוכתא אשכחן לאבלות לאחר שבעה
 כטלה הלכך ככר הלך לו הקרע
 הראשון מז׳ ואילך והרי זה כקרע
 חלש: ת״ר היוצא נבגד קרוע נוזל
 את חחיים. פי׳ שגונב את לעתם
 למראה עצמו כאילו קרע על המת
 וגוזל המתים שלא יצא ילי קריעה:
 קורע ומאחו. שכיון שהוליעו שלבקר
 החולה הלך כאילו נטל רשות ממנו
 שאס ימצאנו מת יקרענו: ומאחח.
 אע״פ ששאר קרעים של אכ אינן
 מתאחין שאם נתן לו רשות לקרוע
 שלא יתכייש שם לא הקנהו הלכך
 מאחו: ומשלם לו דמי קרעו. מה
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! משפט נר מצוה ) יז ל :  (ר״ן) [נמוקי יוסף] אלו מנלחין פרק שלישי מועד קטן (כז.-כח
 א׳ רמא-א׳ רמה

 א מיי׳ פי״ג מהלכות אבל טור י״ד סי׳ שערו:
 כ מיי׳ שס טוי״ל סי׳ שננ שנג שעת: ג מיי׳ פט״ו
 מהל׳ סנהדרין סמג עשין ק ולאד! קנז טור יו״ל
 סי׳ שנו: ד מיי׳ (פ״ד) ןפי״ד] מהל׳ אכל סמג
 עשין 3 טור י״ל סי׳ שמט: ה מיי׳ ס״ו מהלכות
 יו״ט ופי״א מהלכות אגל סמג שם טור י״ל סי׳

 שנה תא:

 ממורת הש״ם
 א) עיין 3הרי׳ן ד3רי מיי׳ וטור נת3 כרגינו ב) דף
 מו: ג) שס ע״3 ו) ד3רים כא ה) דף מת. ו) 3רא״ש
 ליתא ז) איוב לח ת) דף קיא: P) צ״ל הרמ3״ס וכ״ה

 בפ״ה מהל׳ אבל הל׳ י׳׳ח:

 שלטי הנבורים
 א וכתב הרא״ש ועל זה אנו סומכים באשכנז ונצרפת
 שאין נוהגין בכפיית המטה לסי שלרין בין הנכרים וכל
 היוס נכדס יוצאץ ונכנסץ גגתיהס ואס יראוהו כופה

 יאמרו עליו שהוא מנשף:
 כ כל שהמת זוכה נו אסור בהנאה חון מהסל
 והמגריפ׳ המיוחלי׳ לקבורה: אין אלס אוסר לבר
 שאינו שלו לפיכן הפולש על המת לבר שאינו שלו אפי׳
 לקוברו בו אינו נאסר כתג הרא״ש שאינו נאסר אלא
 מה שזורקין על המת במלילוח הלב כלי שיהא נקבר
 עמו ונוגע במטה הנקנרת עמו אבל אס מניחין על
 המת מצע או שנומנין כר או כסת חחמ מראשותיו או
 שפירשו סלין או טלית על הארון או על המטה

 שמוליטן נו המח לקוברו אינו נאסר:

 שיטת ריב״ב
 גמ׳ כל מטוס מיש לו גביה!. כגון מטוח אשתו
 וגניו שהן מחאבלין עמו: סניא באבל רכסי הלר
 באכסניא עס חבילו אס היה לנו גס בו כופה ואס
 לאו אינו כופה: ואפי' יש לו י׳ מטות ני׳ מקומות.
 והוא ישן נהס פעמים כאן ופעמים כאן כופה את
 כולן ואע׳׳פ שעיקל שכיבתו בבית שמת בו המת:
 ואפי' ה' אחין ומס א' מק. וכולן שוכבין בבתיהן
 כולן כופין מטותיהן אע״פ שלא היה א׳ מהן שוכב
 בבית שמת גו הממ שאין מיתת המת בבית גורמת
 הכפיה אלא חובת האבל היא בכל מקוס שהוא.
 ירושלמי תני הלל בפונדק אין מחייבין אוחו לכפות
 ללא יהוון אמרין חרש הוא פי׳ מכשף הוא: דרגש.
 פרישג׳ בגמ׳ עלסא לבלאי: מטה של עור. ואס
 יהפכוה יפסל העור: ווקפו. על צלו האחל שהוא
 מעין כפיה: מסיר אס קרביטיו. אין לו לי בזקיפה
 אלא מתיר אח הקשדס והוא נופל מאיליו: מעה
 שנקליטיה יוצא,!. שני זרועות יוצאין מאמצע המטה
 א׳ מראשה וא׳ מרגליה ועליהם פורשי! אמ הכילהן
 נמצא שאינה ראויה להפכה: שלא קיים יפיס המטה.
 אנל אס כסה אמ מטסו יישן על גני כסא או על
 גבי ספסל שאין חוגה עליו לישן על גגי מטה כפויה
 אלא לכפומ אומה. ירושלמי ןאמר אינו כופה אח
 המטה הרי אני יישן ע״ג הספסל אין שומעי! לו
 מפני שאמר! איני כופה אמ מעמי אבל אמר כופה
 אני אמ מטמי שומעי! לו כלומר שומעי! לו לישן
 על גבי כסא או על גני ספסל. והרג ר׳ משה ז״ל
 כמנ שמובמ האבל היא לישן על גבי מטה כפויה:
 ואין מביאי! לא אס המוגמר וכוי. מפני שנראה
א אי! מביאי! לבימ האבל ונוי: ק ם י  כממקשט: פ
' היו מגצי1 פני עשירים. כלי להמחמס ולהרבו׳ מ  ג
 ההספל. מניא באבל רגמי בפי״נ האיש כורן ומקשר
 אמ האיש אגל לא אמ האשה והאשה כורכמ
 ומקשרת את האיש ואת האשה. האיש משמש אמ
 האיש גמולי מעיס אגל לא את האשה. והאשה
 משמשמ אמ האיש ואמ האשה בחולי מעיס. אבא
 שאול ג! נטנית היה אומר לבניו קברו אימי מחח
 מרגלומיו של אבא והמירו מכלמ מטלימי. ואינא
 לקשיא ליה הא לגרסי׳ במנחוח 3פ׳ החכלמ אמר
 רב טובי בר קיסנא אמר שמואל כלי קופסא חייבי!
 בציציח אמל לבא ומולה שמואל נזק! שעשאה למולו
 שפטורה מאי טעמא אשר מכסה בה אמר רחמנא
 והא לאו לאינסויי עבילא גההיא שעתא ולאי רמיגן
 לה משוס לכתיב לועג לרש חרף עושהו. יש מפלשי!
 רמיגן לה מטילין לה ציצית ויש מפרשין משליכי!
 ממנה ימסמבלא כמאן ראמר מטילי! לה מלקאמרי׳
 רמינן לה ולא אמרי׳ למיג! מינה אלא שיש להקשומ
 עליה מזו ששנויה גמס׳ שממימ שצוה אנא שאול
 ב! נטנימ המירו מכלמ מטליח ושמעתי עליה בשם
 הרב ר׳ יצחק ב״ר מלכי צלק ו״ל הלכה למעשה
 כשנושאי! את הממ לבימ הקברות מוציאי! טליתו
 שהצניע לתכריכיו והיא אין לה ציצית ימטילי! לה
 ציצית שלא יהא נושאי המטה מעיטפין בטלימותיהן
 ומצויינץ בציציח שלה! והוא הולן בלא ציצית ונראה
 כעובר משוס לועג לרש וכשגוגזי! אותו בקברו
 ממירי! אמ הציצית לקיים ל״ר יוחנ! לאמר בטלית
׳ אי! י נ ת  לעמיר לבא כל זה מספר המאור: מ
 מניסי! אס המטה בלסוג. במועל: ולא של נשים
 לעולם. אפי׳ במול: טפוח ביד. ירושלמי מפני מה

 הנשים זריוומ בעסקי הממ מפני שהן גרמו:

 שיכפה את הממה וה״ה לשאר דיני אבילות כגון נעילת הסנדל ורחיצת ידים ורגלים כחמין לנוהגין עד שתחשך: אלא כל מטות. כלאמרי׳
 כל המתאבל עליו מתאבל עמו אכל ממות אכסנאין לא כדאמרינן ןלף כ:] אם לא היה לבו גס בו יכרוהו על ממות זקופות וכ״כ הראכ״ד
 ז״ל אלא שהרמב״ן ז״ל אומר דכשכאים האכסנאים זוקפן וכשיוצאין חוזר וכופה אותן: עשר שטות. והוא ישן פעמים כאן ופעמים כאן אע״פ
 שעיקר שטבתו ככית המת: חמשה אחק. וכולן שוכבין בבתיהם שאין מיתת המת בכית גורמת הכפייה אלא חובת האכלות ככל מקום
 שהוא: דרגש. זוקפו על צדו והוא
 שוככ על ממה אתרת כפרה: מתיר
 קרניטיו. לא סגי ליה בזקיפה אלא
 מתיר הקשירה שבין הזרועות
 והאמצעי ומיד האמצעי נופל לממה
 לארץ והזרועות עומדין במקומן
 קרבימיו נומריקון קירוב מבעותיו:
 נקליטין. הס כמין שתי יתדות
 אחת עומדת זקופה למעלה כאמצע
 הממה לצד מראשותיו ואחרת כן לצד
 רגליו ודרך לצאת קנה מיתד זו לזו
 ופורסין עליו סדין להגין מן הזכוכים
 ואינה ראוי׳ לכפותה מפני הנקלימין
 הלכך זוקפה ודיו אבל שאר ממות אין
 זקיפתן פומרתן אלא צריך לכפות
 ורגליה למעלה: על גכי מטח. בלא
 מצעות אלא כמות שהיא: אורייני.
 עריבה: גדולח מכולן. אפילו ישן
 על גכי קרקע לא יצא כל היכא שלא
 כפה כל מטותיו ומן הירושלמי משמע
 שאס כפה כל מטותיו שומעין לו לישן
 על כסא או אורייני או על הקרקע
 אבל«<הרמב״ן ז״ל כתב שחובת האכל
 לישן על מטה כפויה והראב״ד ז״ל
 כתכ כסכרא הראשונה: ת״ר מכבדן
 וכוי. פי׳ הכי תניא באבל ככוד הכית
 והדחת הכוסות והצעת המטות אין
 בהם משוס מלאכה לאכל: אין מביאין
 לא את המוגמר וכוי. שאין להתענג
 בתענוגים ופריך בגמרא והתני בר
 קפרא אין מברמן לא על המוגמר ולא
 על הבשמים של בית האבל ברוכי הוא
 דלא מכרכינן הא איתרי מייתינן ופריק
 לא קשיא הא בבית האבל הא ככית
 המנחמים: ר״מ בבית המנחמין
 מכבדין ומרביצין לכבוד הרבים אבל
 אין מכיאין לא מוגמר וכו׳ ובבית
 האבל שהוא כל זמן שהמת מוטל לפניו
 מביאין לאעבורי ריחו ומש״ה אין
 מכרכין ובית המנחמין נקרא אחר
 שנקבר המת לפי שאין מנחמין אותו
 עד שנקכר כך פי׳ ר״מ הלר ז״ל וכן
 פירשו כתוס׳ ואתרים פירשו שהיה
 בית למנחמים ואע״פ שהיה האכל
 יושב עמהם היו מביאין כל ז׳ ימים
 מוגמר להעביר האסטניסות אבל
 בבית שאין שס אלא האבל לבדו אין
 מביאין: אין מוליכין. פי׳ המנתמין
 ההכראה וכבר מפורש במתני׳ שהכל
 מוליכין בסלי נסרין ומתני׳ אחר
 התקנה נשנית: מגלין פני עשירים.
 להרבות ההספד לומר פלוני שפניו
 יפה ושמנות איך יאכלנו התולעת:
 כליבה. כמו כלוכ קיץ עושים לו קוכה
 מלמעלה כעין כלוב של תרנגולים והוא
 עומד כו: קשה לקרוביו. לפי שהיו
 מוציאין כתכריכין אלף זוז או יותר
 והעניים שהיו מתביישין שלא היו יכולין
 להלבישן כך היו בורתין ומטילין אותן
 על הצבור: בצרדא בד ווזא. בחתיכת
 בגד ששוויה דינר ולא יותר לרוב
 עביה: תניא באבל רבתי. כל המציל
 כלים מן המת. פי׳ שזורקין על המת
 כלים כדי שיהיו נקברין עמו: הרי זה
 גוזל. לפי שהוא כאילו זכה בהם המת וכשזה מקבלן בידיו מיד הזורקן כדי שלא יקברו עם המת הרי הוא כאילו גזל מהס הראוי להם: משהגיע
 לארון אין םצ־לין. לפי שיטעו הרואים אותם כלים לכלי המטה הנקברים עמו שאסורים בהנאה: מנוולו. שמרכה על פניו רפש וטיט שהכלים
 נרקבין עליו: מרבח חרימה. שהעש אוכלת הבגדים ואותה דמה נוספת על הדמה שיוצאה מגופו: היא באה עמו. וכל העושה תכריכין נאים
 למת ותשוכיס מטרין כו שהוא מודה לתחיית המתים ותכא עליו ברכה: מתני' אין מניחין את חמטח. פירוש של מת: בחולו של
 מועד. שמרגלת וכחוש״מ אסור להרגיל הספד אלא לכבוד של תלמיד חכס לפיכך אין מוליכין המת לבית הקברות כשהוא מת כמועד עד
 שיהיה כל הקבר מתוקן ומזומן: ולא של נשים לעולם. אפילו כשאר ימות השנה: מפני הכבוד. י״מ שמא יהיו שופעות דס רהיה כזר
 וי״מ מפני ככוד הנשים שגנאי הוא לנשים החיות כשהאשה מתה עומדת בתכריטה לבושה לפני האנשים: נשים כמועד מענות. שסופרות כולן

 רש״י
 עשרה מטומ בי׳ מקומות. דרך לו לישכ
ג זו  עליהן אבל אם כולן במקום אחל זו ע״
 לא: מעה המיותרת. להניח עליה כלים
 ואינה לישיבה ושכיבה: דרגש. מפרש
 בגמ׳ ערסא לצלא מטה שעושים שדם לישא
 עמהן בררך ונוקבין הארוכוח שקורין
 אישפונריש״א וחולין בהן רצועוח וגס בעור
 שפורסין עליו תלדין רצועות וכשרוצין לחקנו
 עונבין רצועות העור ברצועות של ארוכות
 ואח״כ תומבין ארוכות בכרעיס וכשרוצין
 לפרקן מתירין הקרביטין והעור נופל
 מאיליו: זוקפו. על ב׳ רגליו וב׳ רגליו
 למעלה וזוקפו אצל הכותל: קרביעיו.
 לולאותיו: מעה שנקליטיה יוצאין. כלומר
 שארוכין וגבוהין למעלה מכרעי המטה
ן תחוב למראש  ונקליטין שנים עץ אחל ארו
 המטה ובראשו חריץ וכן למרגלות המטה
 ונותנין קנה עליהן ופורסין יריעה עליהן
 להאהיל על המטה מפני הממה וזוקפו וליו
 הואיל ואי איפשר לכפותה לנטילת יריעה
 ונקליטין זו היא כפייתה: אגל ישן ע״ג
 המטה. אפילו להלי מטה בלא מצעות אם
 אינה כפוייה לא יצא: גדולה מכולן אמרו.
ג קרקע ומטתו זקופה לא יצא:  אפי׳ ישן ע״
 מרניצין. דאינו חשיבות כל כך שכל אלם
 דרכן לרבץ ביתם במים שלא יעלה העפר:
 מכגדין. לנקותו אחר (כבול) רבוץ:
 מוגמר. לבונה: קלתות. סלים ואינו
 לרך חשיבות כטבלא לאמרינן לעיל כשהן
 מביאין אין מביאין בטבלא: בזכוכית.
 בכלי זכוכית לבנה: היו מגלים פני עשירים.
 בשעת מיתתו וכשיוצאיס לקבר והיו עניים
 מתביישים: בכליבא. כעין סולם בייר״א:
 יציאהי של מס. לקוברו לפי שלא היה
 לקרוביו חכריכין הראדין ומניחין ובורחין
 מרוב חרפה: בצרוא. קנב״א: גר זוזא.
 שאין מוכרין האמה אלא בזוז אחר:
 מזרקין. זורקין בגריהס עליו יושר מן
 הצורך מפני חבמו ומחמת צערם מתכוונין
 לאסור אמ כל ממונם עליו: מצוה על
 אתרים. הרואים להצילו לאין השבת
ו: גתכריכי המת. ואתי  אבלה גלולה מז
: מתני׳ ה״ג ן  למימר תכריט המת מותרי
 במחני׳ אין מניחין את המטה ברחוב
 במועל להשפילו: ולא מעה של אשה. אין
 מניחין ברחוב לעולם בגמ׳ מפרש טעמא:

 אותו'ובורחיןיעד שבא ר״ג ונהג קלות ראש
 בעצמו לצאת בכלי פשתן ונהגו כל העם אהריו לצאת בכלי פשתן אמר רב
 פפא והאידנא נהוג עלמא אפילו בצרדא בר זוזא: גרםינן גבפרק נגמר הדיף
 ולא זו בלבד אמרו אלא כל המלין את מתו עובר בלא תעשה הלינו
אמר רבי יוהנן משום רשב״י (  לכבודו להביא לו ארון ותכריכין אינו עובר עליו ג
 מנין למלין את מתו שעובר בל״ת ת״ל ייכי קבור תקברנו מת ת״ל תקברנו
 מכאן למלין את מתו שעובר בל״ת וגרםינן תתםה< היו יאביו ואמו מזרקין לו
 כלים מצוה על אחרים להצילן אמר רשב״ג במה דברים אמורים שלא נגעו
 במטה אבל נגעו במטה אסורין ודוקא דנגעו במטה הנקברת עמו משום
 דמיחלפא בתכריכין של מת ותניא באבל רבתי כל ב המציל כלים מן
 תמת חדי זח גוזל את חמתים ויש מצילין ויש אין מצילין מח שלא חגיע לארון
 מציל משהגיע לארון אין מצילין אבל מלמדים את חאדם שלא יחא חובק
 מפני שאמרו כל חמרבח כלים על תמת עובר בבל תשחית דברי רבי מאיר ר׳
 יי(יחודח ברבי) אלעזר ברבי צדוק אומר מנוולו רשב״ג אומר מרבח עליו את
 חרמח רבי נתן אומר כםות חיורדת עם חמת לשאול תיא באח עמו לע״ל
 שנאמר ״תתהפך כחומר חותם ויתיצבו כמו לבוש: וגרםינן בסוף כתובותין)
 אמר רבי חייא בר יוסף עתידין חצדיקים שיעמדו בלבושיחן קל וחומר מחטת
 ומח חטח שנקברת ערומח יוצאח בכמח לבושין צדיקים שנקברין בלבושיחן
, ״אין מניחין את חמטח ברחוב מפני שמרגלת י נ ת  על אחת כמח וכמח: מ
 את חחספד ולא של נשים לעולם מפני תכבוד נשים במועד מענות אבל

 וכופח ח״ר חכופח את א מטתו לא מטתו
 בלבד חוא כופח אלא כל חמטות שיש לו
 בתוך ביתו חוא כופח ואפילו עשר מטות
 בעשרח מקומוח כופח את כולן ואפי׳ המשה
 אתין ומת אתר מתן כולן כופין מטותיחן ואם
 תיתח מטח מיוחדת לכלים אינו צריך לכפותה
 דרגש אינו צריך לכפותו אלא זוקפו רשבי׳ג
 אומר דרגש מתיר את קרביטיו וחוא נופל
 מאליו א״ר יחושע בן לוי תלכת כרשב״ג אמר
 ר׳ יעקב בר אחא א״ר אםי מטח שגקליטיח
 יוצאין ממנה זוקפח ודיו: ת״ר חיח ישן ע״ג
 מטה ע״ג כסא ע״ג אורייני *גדולה מכולן אמרו
 אפי׳ ע״ג קרקע לא יצא ידי חובתו אמר רבי
 יוחנן שלא קיים כפיית חמטח: ת״ר אמכבדין
 ומרביצין בתוך בית חאבל ומדיחין קערות
 וכוסות וקיתוניות וצלוחיות ואין מביאין את
 חמוגמר ולא את חבשמים בבית האבל:
 ואין מוליכין לבית תאבל וכר: ת״ר בראשוני
 תיו כמוליכין לבית חאבל עשירים בקלתות
 של כסף ושל זחב עניים בםלי נצרים של
 ערבח קלופח וחיו עניים מחביישין התקינו
 שיהו חכל מביאין בםלי נצרים של ערבח
 קלופה מפני כבודן של עניים בראשונה היו
 משקין בבית האבל עשירים בזכוכית לבנה
 עניים בזכוכית צבועת והיו עניים מתביישין
 התקינו שיהו הכל משקין בזכוכית צבועה
 מפני כבודן של עניים בראשונה היו מגלין
 פני עשירים ומכםין פני עניים שהיו פניהם
 משהירין בשני בצורת והיו עניים מתביישין
 תתקינו שיהו מכסין פני הכל מפני כבודן
 של עניים בראשונה היו מוציאין העשירים
 בדרגש ועניים בכליבה והיו עניים מתביישין
 התקינו שיהיו הכל מוציאין בכליבה מפני
 כבודן של עניים בראשונה היתה יציאתו של
 מת קשה לקרוביו ממיתתו עד שהיו מניחין
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 34 (ם: •-.-מ-:) (ריין) [נמוק״י] אלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן
 כאחת: מטפחות. על לבן. מספקות כף על כף: הסמוכות. שהמת לפניהם: אין מקוננות. כרמפרש בסמוך שהאחת אומרת והאחרות
 עונות אחריה: נקבר המת. אפילו בר״ח וחנוכה ופורים ללא אסירי בעשיית מלאכה וכ״ש בחולו של מועל דחמיר טפי: אשה רעותה.
 משמע זאת אומרת ורעותה עונה: אבל לע״ל. משוס ללא לסליק כמלתא לאכלות אמר הכי למועל קטן סילוק כל סלר מועל הוא:
 גמ׳ תינוק יוצא בחיק. פירוש שאין מוציאין אותו במטה: באשח אחת וכר. שאין צריך עשרה לקברו ולא אפילו ג׳ אלא די בבי אנשים

 ואשה אחת: אבל לא וכוי. משוס

 לא מטפחות רבי ישמעאל אומר הסמוכות
 למטח מטפחות א בראשי חדשים בחנוכה
 ב ובפורים מענות ומטפחות בזח ובזה
 לא מקוננות נקבר חמת לא מענות ולא
 מטפחות איזו תיא ענוי שכולן עונות כאחת
 קינח אחת אומרת וכולן עונות אחריח שנאמר
ולמדנה בנותיכם נחי ואשת רעותח קינח (  א

בלע המות  אבל לעתיד לבא מהו אומר 3
 לנצח ומהה ה׳ אלהים דמעת מעל כל
 פנים וגו׳: גמ' גרסינן בפרק המוכר פירות
 לחביררי תנו רבנן אין אפוחתין משבעה
 מעמדות ומושבות למת כנגד חבל ג חבלים
 אמר קהלת הבל הבלים חבל חבל אמר ליה
 רב אחא בדיה דרבא לרב אשי היכי עבדי
 אמר ליה כדתניא אמר רבי יהודח בראשונח
 לא היו פוהתין משבעה מעמדות ומושבות
 למת כגון עמדו יקרים עמודו שבו יקרים שבו
 אמרו לו אם כן אף בשבת מותר לעשות כן
 אחתיה דרמי בר פפא הוה נםיבא ליה לרב
 אויא שכיבא עבד לה מעמד ומושב אמר רב
 יוסף טעה בתרתי טעה שאין עושין אלא
 בקרובים והוא עבד אפילו ברחוקים
 וטעה שאין עושין אלא ביום ראשון והוא
 עבד ביום שני אביי אמר בהא נמי טעה
 שאין עושין אלא בבית תקברות והוא עבד
 אפילו בעיר ורבא אמר אפילו בהא נמי
 טעה שאין עושין אלא במקום שנהגו והתם
 לא נהגו: גרםינן במגילהי< אין עושק מעמד
 ומושב פתות מעשרה מאי טעמא כיון דבעי
 למימר עמדו יקרים עמודו שבו יקרים שבו
 בבציר מעשרה לאו אורת ארעא תנו רבנן
 כל שלשים יום ד תינוק יוצא בהיק ונקבר
באשה אתת ובשני אנשים אבל לא באיש  ב

 אחד ובשתי נשים אבא שאול אומר אף
 באיש אתר ובשתי נשים ואין עומדין עליחם
 בשורח ואין אומרים עליחם לא ברכת
 אבלים ולא תנחומי אבלים בן שלשים יום
 יוצא בדלוםקמא רבי יחודח אומר לא
 בדלוםקמא הניטלת על תכתף אלא
 בדלוסקמא תניטלת באגפים ועומדין עליו
 בשורה ואומרים עליו ברכת אבלים ותנתומי
 אבלים. בן שנים עשר הדש יוצא במטה
 רבי עקיבא אומר בן שנה ואיבריו כבן שתים
 הוא בן שתים ואיבריו כבן שנה יוצא במטה
 רבן שמעון בן גמליאל אומר היוצא במטה
 רבים מצהיבין עליו ושאינו יוצא במטה אין
 רבים מצהיבין עליו רבי אלעזר בן עזריה
 אומר ניכר לרבים רבים מתעםקין בו ושאין
 ניכר לרבים אין רבים מתעםקין בו ומה תן
 בהספד ר״מ אומר משום רבי ישמעאל עניים
 בני שלש עשירים בני חמש רבי יהודה אומר
 משמו עניים בני חמש עשירים בני שש בני
 זקנים כבני עניים אמר רב גידל בר מנשח

אמר רבח בר רב (  אמר שמואל הלכה כרבי יהודח שאמר משום ר׳ ישמעאל ה
מועד בפני תלמידי חכמים כל שכן חנוכה ופורים וה״מ בפניו אבל  חונא אין ג
 שלא בפניו לא א״ר פפא ויום שמועח כבפניו דמי א״ר יוחנן אבל כיון ישנענע
 בראשו שוב אין מנחמין רשאין לישב אצלו אמר ר׳ יוחנן חכל חייבין לעמוד
 בפני נשיא חוץ מאבל וחולח א״ר יוחנן לכל אומרים שבו חוץ מאבל וחולח דמשמע שב באבילות שלך שב

 שיטת ריב״ב
' יוצא בחיק. אנל לא נמטה: אגל לא גאיש א' ושהי נשים. משוס יימול: לא בדלוסקמא. קטן כל כך הניטלמ על הכמף: מועד גפני שלמיי פנס. שסופלין אומי אפי׳ כמועל אנל לא כיו׳׳ט אפי׳ ניוס טונ שני: גפניו. קולס שנקבר: ויום שמועה ללפניו מ  ג
 מצהיגי!. מחאגחין: ניגר לרנים. שהיה גלול כבר שרגיל לצאת ולבא לבהכ״נ: רגיס מסעסקי! בו. לקברו ולנמס אח אכיו: אין דמי. וסופרי! אוחו אע״פ שהיא רחוקה והוא שבאה שמועחו נחוך י״ב חולש אכל לאמר י״ב חולש אפי׳ כחול אין סופלין אישו:

 דש״י
:  מטפתוס. [על לכן]. מספקוח כף אל כף
 קינה ועינוי. מפרש כסמוך: ואשה רעוהה
 קינה. אלמא קינה זאת אומרת וחברתה
 עונה: אבל לעהיו לבא הוא אומר בלע
 המות לנצת ומתה ה׳ דמעה מעל כל פנים.
 שיבלע הקב״ה את המות וכילן עונות
ט ק  שירה שאין מימה ואין דמעה והאי מ
ד בדבר  אבל לעתיד לבא משוס אל תעמו
ע מפני שזה סילוק כל סלר מועל לסדר  ר
עד:  המשנה מועל קטן בסיום המו
 גמ׳ משבעה מעמדות ומושבות. בחזרתן
 מן הקבר הולטם מעט יושבים לנחם את
 האבל או להרבות צער על המת שמת
 ולהרבות צער בבמה ולתת איש אל לבו
 לשוב בתשובה ט חיי האדם הבל ועומדין
 והולטן מעט ויושבין וחוזרין ויושבין מעט
 כך עושי! על שבעה פעמים כדי לתת
 אל לבו שמיי האלם הבל והיינו למפרש
ל הבל הבלים שבעה שכחוב ג  לקמן מ
 בריש ספר קהלח כך נראה הטעם בעיני
 וראיתי כתוב מפני שהשלים מתלויס
 עם החוזרים מבית הקברות לכך תקנו
 מעמלות ומושבות כלי שבתוך כך
 יסתלקו השלים מעליהם ולא נהירא לאס
 כן היו עושים כן בכל מקום ולקמן אמרינן
 לבמנהג תליא מלתא ועול מאי כנגל הבל
 הבלים: היכי עבדען. היאך היו רגילין
 לעשות במקום שנהגו: עמדו יקרים.
 לאחר שישבו מעט היה הממונה אומר
 להם עמלו ולכו אל מקום אחר: אמרו
 לו תכמים. א״כ אף בשבח היכא לקברו
 אח המח סמוך לחשיכה כללקמן יהא מוחר
 לעשות כן מאחר שלא היו עושים כי אס
 ישיבות ומעמלות ומלרבי יהורה מייתי
ד לא פירשו כלוס: ה  ראיה ולא מררבנן ש
 אלא בקרובים. קרובי המת שאינם
 מתאבלים באים למעמרות ולמושבות לכבול
 המת: ביום ראשון. שנקבר המת: תינוק.
 קטן שמת במוך שלשים: יוצא לקוברו
 בתיק. כלומר שאין צריך מטה: ונקבר
 בשלשה בני אדם. אפי׳ שני אנשים ואשה
ך עשרה לקבורה: אבל  אחת ואינו צד
ן דליכא  לא באיש אתד ושתי נשים. דטו
ד עבירה: ואין צריך י  צער טובא אחא ל
 לעמוד עליו בשורה. כשחוזרין מביח
ן לפני האבל בשורה וכל ד ב ו  הקברות ע
 אחל אומר לו תחנחס: ברכת אבלים.
 ברכה שאומרים ברחבה כדאמרי׳ בכתובות:
 סנתומי אבלים. כל שבעה הולכים לנחמו
 בביתו: דלוסקמא. כלי שנקבר בו: לא
 בדלוסקמא. קטנה כ״כ הניטלת על
 הכתף באדם אחד: אלא בין אגפים.
 בשני בני אדם: מצהיבין. כלומר מצערין
 ומשחנין פניהם כמו צהבו פניו: אין
 מועד. מבטל עינוי וטיפוח בפני מ״ח:
 בפניו. בפני המטה: יום שמועה. שבאת
 שמועה בו ביום שמת: אבל כיון שנענע
 בראש. מיחזי כמאן למנחם נפשיה ואמר
 הכל הולד אל מקום אחל ואין המנחמים
 רשאי! לישב אצלו שכבר ניחם עצמו:
 ואמר רני יוחג! הכל עימדי! בפני נשיא.
 שנכנס לבית המררש ואין יושבי! ער
ן מאבל וחולה שאין  שאומרים להם שבו חו
 צריך לומר להם ואיכא למיפרך פשיטא לאין
 צריך לומר להא אפילו לעמול אינס חייבים
 וכמלימה לגרסינן איכא לאמרי אמר רבי
 יוחנן כר כך גירסמ הקונטרס. ורב אלפס
 לא פירש כן ללפי גירסתו מרי מילי נינהו
 לאבל אינו חייב לעמול ואם עמל אין

 יחול לכיון לליכא צער מובא אתי לילי
 עכירה: בשורח. כשחוזרין מבית
 הקברות עומלין לפני האבל וכל א׳
 אומר לו תתנחם: ברכת אבלים.
 כרכפ רחבה המפורשת בריש כתובות
 >לף ח:<: תנחומי אבלים. לכל שכעה
 הולכין לביתו: דלוםקמא. כמין נסר
 רחכ: לא בדלוםקמא הניטלת וכוי.
 כלומר לא כל כך גלולה שלא תהא
 ניטלת אלא על כתפו: באגפים.
 על זרועותיו: בן י״ב חדש יוצא
 במטח. נתנו חכמים שיעור לכל א׳
 ואי לפי שהוא לככוד החיים והמתים:
 מצחיבין. לשון הרגש צער ואנחה:
 מתעםקין בו. מתכטלין ממלאכתן:
 עניים וכוי. לפי שעניים מגדלין
 בניהם ברעב ובצמא ומרעיבין עצמן
 להאכיל בניהם וחביבין עליהם ביותר
 וכן הזקנים אין יודעים אס יהיה להם
 זרע יש מי שכתב דמשמע מהא
 שאומר צדוק הדין עליהם מזמן זה

 דעדיף צידוק הדין מהספד:
 אין מועד בפני ת״ח. פי׳ שמותר
 להספידס בחולו של מועד כמו
 כחול וכל שכן חנוכה ופורים והא
 דשרי דוקא בפניו אבל לאחר אותו
 יום שנקבר לא ובגמרא אקשינן איני
 והא רכ כהנא ססדיה לרב זביד
 מנהרדעא כפום נהרא בחולו
 דמועדא והתם שלא כפניו הוה
 ופרקינן התם יום שמועה הוה וכיון
 דיום שמועה הוה כבפניו דמי י״מ
 דיוס שמועה דהתס הוה יום מיתה
 וקכורה דפוס נהרא ונהרדעא קרוכיס
 הס והולכין מהרה מזו לזו וכו ביום
 הגידוהו הלכך ככפניו דמי וכן הדין
 לענין קריעה ר״מ בפניו קודם
 שנקכר: וכחול. כל שבאה השמועה
 תוך י״כ חודש סופדים אותו לאחר
 י״ב חדש אפילו בחול אין סופדים
 אותו. ויש בתשובת הגאונים אמר
 רכ משה איזהו תלמיד חכם שאין
 מועד בפניו כל ששואלין אותו דכר
 הלכה ואומר אפילו במסכת כלה:
 אבל ביון שנענע וכוי. פי׳ שהאכל
 אסור בשאלת שלום ולפיכך
 כשפוטר המנחמים שוחה כתלמיד
 השוחה לרבו לימן לו שלוס וזו היא
 פטירתו ר״מ כיון שדרך האבל לעמוד
 ככובד ראש אם מנענע ראשו
 ומגביהו נראה לכל שאינו משגיח על
 אבלותו שוב אין מנחמין וכו׳ שהרי
 מנוחם הוא: אומר לחם שבו. כלומר
 כמעמדות ומושכות שאומר שבו
 יקריס שבו אס אבלים הרבה או
 חולים הרכה הלכו עם אבל אסור
 לומר עמדו יקרים שכו יקדם
 דמשמע עמדו באבלות שלכם או
 עמדו בחולי שלכם או שבו כשלכם
 ר״מ לכל אומר וכו׳ שאס יעמוד
 אבל או חולה בפני גדולים אין ראוי
 שיאמר להם שבו אלא אומר להם
 המקום יכרך אתכם אל תטרחו:

 עין משפט נר מצוה
ט ז ת י א - ו ז ת י  א

 א מיי׳ פי״ב מהלכומ אבל טר״ד סי׳ שעו: כ מיי׳
 שס טור י״ל סי׳ שלמ ושמו) ןושנג]: ג מיי׳ פ״ו
 מהלכומ יו״ט סמג לאדן עה טור א״מ סי׳ מקמו:
 ד מיי׳ פי״ג מהצכומ אבל סמג עשי! ב טור י״ל

 סי׳ שעז:

 מסורת הש״ם
 א) ירמיה ט ג) ישעיה כה ג) רף ק: ד) דף כג:

 ה) דף כו: בשם רב פפא:

 שלטי הנבורים
 א וה׳׳מ לאיניש דעלמא אבל למ״ח בין בחוה״מ בין
 בר״ח חנוכה פודס מענומ ומקוננומ כלרכן במול וה״מ
 בפניו אבל שלא בפניי לא כחוב בחשיבוח הגאוניס
 וששאלחס היכא שמספילי! בריח מהו שיאמרו צלוק
 הד! כך שנינו נשיס במועל מעגומ אבל לא מטסחוח
 הלכך צלוק הלין אס עוני! כולן כאחל מוס׳ ואס אסל
 מלנר וכול! עונין אחריי אסור וכמנ רניגו האי מנהגינו
 לומר קדיש על הממ ניו״ט ולומר מחכלא חרבא וכו׳
 ולשאול בו שלוס נמולו של מועד. לשון הרא״ש ועל
 צלוק הלין לאמרו בר״ח חנוכה וסודס נחלקו נו חכמי
 אשכנז חכמי גרמיז״א אומרים אוחו לרך הילוך וחכמי
 מגנצ״א אין אומדס אומו אלא על חכס גלול וכן השיג
 רבי משולס ברי משה שנינו אין מניחים המטה ברמוב
 שלא להרגיל ההססל ומחוך צלוק הלין נמי ירגילו אח
 ההססל וטון שאין צדוק הלין אין קליש ולי לאלם
 מופלא שמספילין בחוה״מ שאומדס צייה וקדש
 ונחיליק מנהגים שיש נין בגי בבל לנגי א״י כחוב
 שללנרי שניהם א״א צ״ה בחוה״מ יהד״ן גיאוח כמב
 אנו מנהגינו מימוח זקנים הראשונים שלא לומר צ״ה
 אחר המח בר״ח חנוכה ופורים ללא עליף צ״ה מצ״ה
 למשה לנינו למסלקין ליה נשבמ שחלה להיימ במועל
 ואפי׳ ר״ח יחנוכה שחלו להיוח בשנמ להללו יומי
 שמחה נינהו לכמינ וביום שמחחכס ומועליכס ובראשי
 חלשיכס ובכל חלא אומרים בי הלל זה היוס עשה ה׳
 גגילה ונשמחה בו לפיכך מבטלי! בו צ״ה וחלמילי לש״י
 נחנו בשמו שאומרים על המח צייה יקדש נחוש׳ימ
 שאין זה הספד וחילול יו״ט אלא היראה וקבלח לין
 שמיס ע״כ וכ״כ מיי׳ שאומרים בחוה״מ צייה וקדיש
 כדרכן יכן ניו״ט שני אכל ביו״ט ראשון טון שאין

 מחעסקיס במח אין אומדס כלום:
ן ריא״ז ולפיכן אומרים הגאונים שאין אומדס  לשו
 צי׳ה נר״ח אצא בשכול! עינין כאחד נראה בעיני שאע״פ
 שאין מקוננות בחנוכה ופורים אבילוח נוהגמ נהן וכן
 קורעין על המח במועל אנל לא ניי״ט ואפי׳ ניו״ט

 שני כמבואר בקונטרס הראיוח:
 ב עיין במגילה פ״ק לין אנילוח בפורים:

ן ריא״ז וכן נראה בעיני שהאבל חייב נממנומ  לשו
 לאביונים יפטור משלוח מנוח ואחר ז׳ שולח בצנעא
 !אחל מקרוביו או לאחל מן העניים כמו שכחונ ושלחו

 מנוח לאין נכון לו כמבואר בקונט׳ הראיוח:
 ; ונרורוחינו בטלו מנהגות הללו שלא היו חובה ואפי׳
 זנרכומ כולן שהיו מברכי! רשות הס אלא כך גיהגין
 :כשיו נוחנין המח בקבר וסוממין גולל הקבר וחולצי!
 מנעל וסנרל ומרחיקים מעט מביח הקברוח ומקדשי!
 מגדל ויחקלש וכו׳ חחכלא חרנא הכי אמר גאון
 מנהגינו להחרחק מגיח הקנרוח שיעיר צ׳ אמוח או ק׳
 אמות ויש מקומומ שבונים בימ ללנר הזה אבל במוך
 ־׳ אמומ לא למת תופס ל׳ אמות לק״ש: נשאל לגאון
 .והגי! אצלנו כשחוזרין מניח הקברות רוחצים ידיהם
 ןולס כניסת! לנחיהס ייושנין על הלרך מה טעם
 •השיב אין צריטן ללחוח יאס נוהגי! ורוחצים אין בכך
 :לום וכשאמרו במי שחוזר מאחורי המח לישנ ז׳
 יעמיס צא אמרו אלא למי שהלך לבית הקברוח ונחזרמו
 בקרונין וביום ראשון ובמקום שנהגו וצריך לישנ ז׳
o מפני שהרוחוח מלוין אוחו ובכל שעה שיושב r o r 
 :ורחין ממנו ואמר רב האי לא נהגו מעולם לקנח
 דיהס בנגל בעפר וכן אנו רואי! למאן רעביל הכי אין
 :כך כלום אלא שד למעבד אבל נט״י לבחר הט ליכא
 אלא במי שנשאו למטה ע״כ לגאונים: ובמקומות הללו
 הגו בכך לקנח בעפר ולתלוש עשב תן המחובר לאחר
 קדיש ולרחין ידיהס במים והם אומרים שהס רומזים
 ־יצירת הארס כעני! שאמרו בהגדה ולקח הכהן מיס
 ןלישיס בכלי חרס ומן העפר למה מיס ועפר שחמלמה
 ׳:ן המיס וסופה לעפל לפיכך נבלקח כמיס ועפר אס
 ןהורה היא בבדיחה ואס לאו חוזרח צעפל וכן המיס
 עפר אלו רמו ליצירה ולמיתה והעשב רמז לממיימ

 הממיס כעני! שנאמר ויציצו מעיר כעשב הארץ:
 * כמב רב האי לסינוק בן ל׳ אומליס עליו צדיק הדין
 קדש ואין זה לומה להספד: לרב נמשון ינוקא רהוה
ר מדן או חלח או אלנע יומין ומית הט לגילי! : 
 ;מרין כי גח גפשיה למהלי׳ ליה על קנדה ולא
 •:ברכי! על המילה ומסקי! ליה שמא לט מן שמיא
-:רחמין והויא חחייח המחיס והויא יליעה ביגיקא

 ומבחין ליה לאבוה:
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 עין משפט נר מצוד!
ז ז  א׳ רנ-א׳ ת

 א מיי׳ פ״ל מהלכוס אבל סמג עשי! 3 טור י״ל
״ל סי׳  סי׳ שעח: ב מיי׳ פי״ל שס סמג שס טי
 שמג: נ מיי׳ פי׳׳ג שם סמג שס טוי״ל סי׳ שצל:
 ד מיי׳ סי׳׳נ שם טור י״ל סי׳ שלמ: ה מיי׳ פ״ק
 שם סמג שם וי״ל סי׳ שמה: ו מיי׳ שם סמג שם
 טוי״ל סי׳ שלמ שעה: ו מיי׳ ס״ו שס טיי״ל סי׳
״ל סי׳ שצל:  שמו: ח מיי׳ פי״ג שם סמג שם טי

 ט מיי׳ שם סמג שס טוי״ל סי׳ שעו שעז שעט:

 מסורת הש״ם
) לף מו: ) יחזקאל כל ג) ירמיה כג ו  א) לף קנכ. ג
 ה) ויקרא יט ו) חהליס קלט ו) במרכר כ ח) מימרא
 זו לא נמצא גגמ׳ שלנו ולא כטור וש״ע רק 3רא׳׳ש
 ורמב״ס ט) איוב 3 י) בגמ׳ לף כמ ע״3 הגי׳ 3שס
 ר׳ יוחג! יא) איוב ג יג) שס ד יג) שס כט יד) גגמ׳

 וברא״ש אי׳ חמא טו) ישעיה סא:

 קובץ הנהות
 חדי(א) צייו עיין:

 שלטי הנבורים
 א במג הרמב״! באי! י׳ בני אדם כשרים ויושבים
 במקומו ושאר העם ממקבצין עליהם ואס לא היו שם
 י׳ קבועי! בכל יוס ממקבצי! י׳ ויושבי! במקומו מכאן
 ראיה שהאבלים צריכין להתאבל במקוס שיצאה נשממו
 של מח כי באומו מקום שממ הנפש ממאבלמ ושס
 צריך לחח לה חנחימין והכי עביר רב יהולה לההוא
 גברא לשכיב בשיבבוחיה ללא הוה ליה מנחמין לאזל
 ויחינ במקום שמח שס עם י׳ אנשים כל ז׳ ימי
 אבילות יש טעם לומר להחנחומין שהמח מקבל בחוך
 אוחס ז׳ ימים כשמחאבלת נפשו הייני המפלה
 שממפללי! במקומי בעשרה כי אז השנינה היא שס
 לשכינה אבי עשרה שליא והיינו לנקט לב יהולה י׳
 אנשים לעמול במקוס שמח ההוא גברא כלי להתפלל
 במקומו לזה היה לו תנחומים לאי לא תימא הט
 למה נקט רכ יהולה י׳ מיהו גראה לכל תנחומי! סגי
 אפי׳ בלא חפלה להט משמע פשט ההלכה והלכך
 אפי׳ לא הניח אלא אשה שאי! ממפללי! גי׳ בעלה

 טו! שצריך לעשומ לה מנחומי! סגי:
 3 אשה שאירעה אבל אי! לאנשים להברותה כתב

 הרמב׳׳ס אבל ילאי גס היא אסורה לאכול סעורה
 ראשונה משלה ונשים מברי! אותה ואס יש לה בניס
 אפיי קטניס יכולי! אנשים להגרומה ואשה נשואה
 שאירעה אבל אינה יכולה לאכול סעולה ראשונה משל
 כעלה דכיון שמייכ כמזונומיה כמשלה למי וכן מי שיש
 לו סופר או שטר אם אוכל עמו בשכרו ואירעו אבל
 אינו אוכל עס בעה״ב אבל מי שנותן מוונומ לעני אי
 ליחוס או לבנו או לבחו הגלילים בלא חנאי ואירע!
 אבל יכולין לאכול עמו נסעולה הראשונה רצה האבל
 שלא לקבל ההכראה שלא לצה לאכול אוחו היוס
 הרשוח בילו דגרסי׳ בירושלמי רבי זעירא מלמך סקיל
 לא מקבלו עלי אכילה יומא לין ולמחר מליליה ואימא
 נמי בירושלמי שהיו נוהגי[ להחענומ ביום מיממ
 המכמיס לגרסי׳ המס הריאה מ״ח שמח כרואה ס״ח
 שנשרף א״ל אנהו יבא עלי אס טעממי כלוס אוחו
 היום ולכאורה נראה שאס אינו אוכל כל אוחו היוס
 שלמחרחו אסור לאכול בסעודה ראשונה משלו לטון
 דילסינ! ליה מקרא ולחם אנשים לא חאבל אלמא
 שמצוה שנוהג הוא באבל ושאר כל דיני אנלוח. אבל
 מלשון הירושלמי משמע שא״צ דקאמר לא חקנלו עלי
 אכילה יימא דין ולמחר מדיליה פי׳ למחר יאכלו משלו
 יכן נראה מלשון הרמב״ן שכמג אס ריצה שלא לקבל
 הבראה רשאי משמע שוס הבראה שאס לא יאכל גיוס
 הנ׳ משלו הרי מקבל הבראה ביוס נ׳ וכ״כ נסמ׳׳ג
 ר׳ נמנאל היה אבל וישכ במעגימ ובלילה אכל משלו
 והדבר צדן מלמוד ואין מנדן על קטן עד שיהיה
 בן ל׳ ואי קים לן ביה שכלו חלשיו אפי׳ מוך ל׳

 מנדן עליו:

 ג כמנ הדיין גיאוח גה״ג מוקי לה לוקא במח שאין
 לו קוברין ולא נהירא אלא בכל ממ איירי ללב המנונא
 איקלע לממא שמע קול שיפורא לשכבא ומזי להגן
 אינשי לענלי ענילמא אמר בשממא ליהד הנך אינשי
 לאו שכבא איכא נמחא אמרו ליה חנורמא איכא
 כרפרישימ וכמב מכאן אני שומע כל הרואה ממ ואינו

 מלווהו על שיהא לי כל צרבו בר נלוי הוא:
 ד כמכ מיי׳ כל מי שאינו ממאבל כמו שצוו
 החכמיס ה״ז אכזד אלא יפחל וילאג יפשפש
 במעשיו ויחוור במשובה ואחל מבני החבולה שמח

 חלאג כל החבורה כולה:
 ה והרמב״ן כחב ה״מ הרוגי מלכות ישראל נליני
 מלכוח אבל הרוגי מלכוח עובלי כוכבים אין מונעי!

 מהם אלא הספל:
 ו וכמנ הרי״ץ גיאוס מכאן שהאבלים וקרובי הממ
 לובשי! שחורין יהרא״ש כמכ וכל מקוס ומקום יש

 לעשות כפי מגהגו:
 ז שאלה לרניגו האי על אחל שהרגוהו שלטון
 יקרוביו בעיר אחרמ מאימתי מחחילין האנילוח
 והשיב משעח שמועה למה שאמרו בהרוגי מלכות
 משעה שנחיאשו מלשאול מייד שלא נמנרל שממ
 אלא קול יוצא בכך וקרוביו מחפשים על אממח לגר
 בהא קאמר משעה שמחיאשין ופוסקי! דרישתן מוני!

 אומרים לו שב: שאין לו מנתמין. אין לו
 אבלים שיהו צריכין לנחמו: במקומו. במקום
 שהמת שס: כל יומא. כל ימי אבילות:
 על מה אתר הוא נוכה. שכל הנמשך אחר
 צער יוחר מדאי צער נמשך אחריו: אין
 אתם צריכין לרחם עליו יותר ממני.
 שמעשה ילי הוא: לאפיקי מיורשין. על
 כרחם שכר הספרנים אי יקרא דשכבי
 הוא כי אמר לא תספדוהו צייתינן ליה
 וכפינן ליורשין אס לא אמר כלום: [ולא של
 נשים לעולם מפני הכבוד]. אימא בגמרא
 אמרי נהרלעי לא שנו אלא של חיה יולדת
 ומחה מחמת לידה לפי ששופעת דס לאחר
 מיתה אבל של שאר נשים מניחין: ר׳ אלעזר
 אומר אפילו שאר נשים דכתיב ותמת ומקבר
: וישבו אתו ד  סמוך למיתה קבורה מי
 לארץ. איוב אבל היה על בניו שממו
 וחבירים מנחמי! אותו: שיפתת אבל.
 בצערו: שמסנ בראש. כשמברין אותו יושב
 באמצע כדרך גדול כדמפרשינן דרך
 היסיבה בברכות כיצד סדר הישיבה הגדול
 באמצע: אנתר דרכם. עד שלא בא עלי
 צער זה הייחי בוחר דרכם ואמר להן כך
 וכך תעשו והייחי מברר להם דרכם והייתי

 (רי׳ן) [נמוק״י] אלו מגלחין פרק שלישי״ מועד קטן(כד:כז:-כח.)יח
 מדקאמר רחמנא ליחזקאל לחם אנשים לא תאכל וכוי. פי, מכלל דכ״ע מחייבין זו היא הבראה שמברין אותו ומאכילין אותו
 סעולה של יום ראשון: מחלפי סעודתייחו. כשהיה אחל מהם אבל היה שולח סעודתו לחבירו ונמצא שהאבל אינו אוכל
 משלו: מת כעיר וכו׳ אסורץ כעשיית מלאכח. פי׳ כלי שלא יתרשלו בקבורתו ובגמ׳ אמד׳ לאי איכא תכורתא שרי להו פי׳ שהעיר
 חלוקה לחכורות אלו מתעסקין כצרכי המת שכת אחת ואלו שכת אחרת וה״ה אי איכא יורשין רמיחייכי כקכורתו שאיו אחרים צדכין

 רש״י
 בחולי שלך: גרסינן בפ׳ שואל אדם מחבירו״י
 אמר רב יחודח מת שאין לו מנחמץ באין
 עשרח בני אדם ויושבים במקומו חחוא
 דשכיב בשבבותיה דרב יהודח ולא הוו
 ליח מנחמין כל יומא הוה מיכניף רב יהודה
 בי עשרח ואזיל ויתיב בדוכתיח לבתר
 שבעח יומין אתחזי ליח בחלמיח א״ל תנוח
 דעתך א שחנחת דעתי אמר רב יחודח אמר
אבל יום ראשון אסור כ לאכול משלו  רב א
 מדקאמר רחמנא ליחזקאל 3•ולחם אנשים לא
 תאכל רבה ורב יוםף מחלפי םעודתייהו
 להדדי ירושלמי תבא מארת לשכעיו
 שהצריכוהו (א) לעשות ולאכול אמר רב
מת בעיר כל בני העיר  יהודת אמר שמואל כ
 אםורין בעשיית מלאכה ג ואי אית ליה מא

 דקאים בצרכיה שרי אמר רב יהודה
 נהמתקשה על מתו יותר מדאי על מת אחר

אל תבכו למת ואל תנודו (  הוא בוכה שנאמר ג
 לו אל תבכו יותר מדאי ואל תנודו יותר
 מכשיעור ד הא כיצד שלשה לבכי שבעה להםפד שלשים לגיהוץ ולתספורת
 מכאן ואילך אמר הקב״ה אי אתם מרתמין עליו יותר ממני: גרסינן בפרק
 נגמר הדיף איבעי׳ דהו יתספדא יקרא דתיי הוא או יקרא דשיכבי למאי
 נפקא מינה דאמר לא תספדון לההוא גברא אי נמי לאפוקי מיורשים מאי
 ופשטיח יקרא דשיכבי חוא: תנא באבל רבתי ״חמחותך והמסורם והנפלים ובן
 שמונח חי וכן בן תשעת מת אין מתעםקין עמחם לכל דבר תמאבד את עצמו
 לדעת אץ מחעםקין עמו לכל דבר ואין קורעין ואין חולצין ולא מםפידין עליו
 אבל עומדין עליו בשורת ואומרים עליו ברכת אבלים וחנחומי אבלים מפני
 שחוא כבוד לחיים וכל שחוא כבוד לחיים הרבים מתעסקץ בו ואיזת חוא
 חמאבד את עצמו לדעת לא שעלח לראש חגג ונפל ומת אלא אמר חריני עולח
 לגג וראו אותו שעלח לראש תגג ונפל ומת חדי זח בחזקת שאיבד את
 עצמו לדעת אבל אם ראו אותו חנוק ותלוי בצוארו באילן הרוג ומושלך ע״ג
 םייפו זח חוא בחזקת שאיבד את עצמו שלא לדעת ואין מונעץ ממנו כל דבר
 חרוגי ה בית דין אין מחעםקין עמחם לכל דבר אחיהן וקרוביהן באין ושואלץ
 בשלום תדיינין ושלום תעדים כלומר שאין בלבגו עליכם דבר ודין אמת דנתם
 ולא יהו מתאבלים אלא אוננים שאין אנינה אלא בלב ולא יהו מברין עליהם
 שנאמר ה<לא תאכלו על הדם וכל הפורשין מדרכי צבור אין מתעסקין עמהם
 לכל דבר אחיהם וקרוביהם ו לובשים לבנים ומתעטפים לבנים ואוכלים
 ושותין ושמחים שאבדו שונאיו של מקום ועליהם אמר הכתוב ״הלא משנאיך
 ת׳ אשנא ובתקוממיך אתקוטט חרוגי מלכות אין מונעין מחן כל דבר מאימתי
 ימתחילין למנוח לחם משנתיאשו ז מלשאול אבל לא מלגנוב כיוצא בו מי
 שנפל לים מי שטבע בנתר מי שאכלתו חיה רעת אץ מונעין ממנו כל דבר
 מאימתי מתחילין למנות משנתיאשו מלבקש מצאותו איברים איברים אין
 מונין לו עד שימצא ראשו ורובו רבי יהודה אומר חשדרח וחגולגולת תן
 רובו: מי ישהיה בעלה צלוב עמה בעיר אשתו צלובה עמו בעיר אביו ואמו
 צלובין עמו בעיר לא ישרה באותה העיר אלא אם כן היא עיר גדולה
 כאנטוכיא ולא ישרה בצד זה אלא בצד זה עד מתי אסור עד שיכלה הבשר
 כולו שאין הצורה ניכרת בעצמות א״ר לוי חאבל שלשה ימים הראשונים יראה
 את עצמו כאלו חרב מונחת לו בין כתיפיו משלשה ועד שבעה כאלו מונחת
 כנגדו בקרן זוית מכאן ואילך כאילו עוברת כנגדו ח בשוק: ולא של נשים
 לעולם מפני חכבוד: לא שנא חיח ולא שנא שאר כל תנשים דכתיב י<ותמת
 שם מרים ותקבר שם סמוך למיתה קבורה ״)[אמר רב יהודה אמר רב אין
רשאין לישב אלא על גבי קרמע שנא׳ ״וישבו אתו לארץ] ואמר רב  חמנחמין ט
 יחודח ייאמר רב אין חמנחמין רשאין לומר דבר עד שיפתח חאבל שנאמר
אחרי כן פתח איוב את פיחו וחדר ׳3*ויען ( א  ט<ואץ דובר אליו דבר וכתיב בתריח י

 אליפז חתימני ויאמר אמר רבי אבתו מנין לאבל שמיסב בראש שנאמר
 יג<אבחר דרכם ואשב ראש וגו׳ ואמר רבי ^חייא בר חנינא מנין לחתן שמיסב

יבחתן יבחן פאר מח כחן בראש אף חתן בראש וכחן מגלן  בראש שנאמר ט

 דרכם. אמר איוכ על שלא כאתי לירי צער זה הייתי כוחר דרכם ומורה להס

 להתכטל וכ״כ הדא״ף ז״ל ואי אית
 ליה מאן לקאי כצרטה שד וכתכ
 הרמכ״ן ז״ל מכאן שכל מי שרואה
 את המת ואינו מלוהו עד שיהא שם

 כל צרכו כר נדר הוא:
 כל חמתקשח על מתו. סי׳ שכוכה
 ומתאכל יותר ממה שתקנו
 חכמים כדמפרש ואזיל הא כיצד ג׳
 לבכי וכו׳ שרצון הקכ״ה שיככה
 ויתאבל כשיעור כדי שישמר מן החטא

 ויפחד מדיניו:
 המם ורם וחמחותך והנפלים.
 פי׳ שיצא הפוך או
 הוציאוהו מחותך מן הבטן אין
 מתעסקין להספידם: חפורשין
 מדרכי ציבור וכוי. שאין רוצים
 להצטער בצערם של צבור ולשאת
 את משאם במסים וארנוניות אין
 מתעסקין במותם להתבטל ממלאכתם:
 וחרוגי מלכות אין מונעים. שמותרין
 האבלים בסיכה ורחיצה בכל דבר
 מפני סכנת מלכות שמא יעלילו
 עליהם: ומאימתי מתחילים. שהרי לא
 נסתם הגולל שלא ניתנו לקבורה
 ןשיהו] מונים להם מסתימת הגולל:
 משנתיאשו. שמבקשים מאת השליט
 ושריו לקכרם וכשמתיאשיס מלשאול
 אותו היום הוא להם כאלו נסתם כו
 הגולל וחייבין להתאבל עליהם אחר
 שראו שאין השר מרגיש בהם ואע״פ
 שבדעת הקרובים לגנוב אותם
 ולקכרם אפילו הכי מתאבלים עליהם
 דמילתא דלא שכיחא להו הוי: כיוצא
 בו מי שנפל לים וכוי. לפי שלא
 נסתם הגולל עליהם וככל יוס
 ויום סוכרים הקרוכיס שימצאום
 וכשנתיאשו מלכקשו אותו היום הוי
 סתימת הגולל: לא ישרה. לסי שהוא
 גורס לכזות המת שאומר אותו האיש
 הצלוכ אחיו של פלוני זה היה: אלא
 נדולח כאנטוכיא. שאין אלו מכירין
 אפ אלו: בצד זח. לא יעמוד סמוך
 לאותו צד שנצלב בו: עד שיהיח
 הבשר מעוכל. לגמד דכיון שאין
 הצורה קיימת לא יזכרו לרעה עוד:
 כאילו חרב מונחת. שאילו זוקף ראשו
 היתה דוקרתו מאחודו וכל כך יעמוד
 ככובד ראש: כקרן ווית. כאותו בית
 כלומר שיש לו להתייחד: מכאן ואילך
 וכוי. אין להתפחד כל כך אלא על
 כל פנים יש לו להתירא והטעם שיש
 לו לפחד ממלאך המות שנמס פעם
 אחת בביתו שמא ישוב פעס אחרת:
 ירושלמי כל אותו השנה הדין מתוח
 כנגד אותה משפחה ןואיתא כמדרש
 ויחי רבתי] א״ר יוחנן כל ז׳ החרכ
 שלופה על שלשים יוס היא רופפת
 לאחר י״ב חודש היא חוזרת לתערה
 למה״ד לכיפה של אבנים נתרועע אחת
 מהן נתרועעו כולן א״ר אלעזר נולד
 כן זכר באותה משפחה נתרפאת כל
 המשפחה: של חיח. פי׳ שהיא קרובה
 לבית הניוול יותר והלכתא כר׳ אלעזר:
 אין חמנחמץ רשאץ לישב אלא
 על נבי קרקע. כדרך שיושבים
 האכלים שנאמר רשכו אתו כמותו
 משמע: אכחד איזה דרך ילכו בו והייתי יושכ בראש

 ט כגר נחקללה לעמם אבל אס אין יודעי! ממי
 גהרג כממ מעצמו למי ומונין משעמ שמועה אבל ר״י כחב על מי שמח במסיסה ולא נמנו המושל לקבורה שאין מוגין לו אלא משעה שנחיאשו ממנו לגמד וכ״כ הרמב״ן ואס נמצא אחר שהקרונים נחיאשו ממנו אין הקרובים צריכין להמאבל

 אלא הבנים אס הס שם בשעה שנמצא מחאבליס אוחו היום ללא גרע ממלקט עצמוח אביו שמחאבל עליו אוחו היום וקורע אבל אס אינן שמה ושומעין אמר שיעבור היוס אין צריטן להחאבל:
ן ריא״ז ל״ל כחיב ביה בלע המוח לנצח ומחה ה׳ אלהיס דמעה מעל כל פנים שאין אלם מח ע״פ מזל או לרך מקרה מנו שכסונ רש נספה בלא משפט וכמו שנחגרה השטן על איוב לבלעו חנס שלפי שהעולם הזה לא נברא אלא לבחון בו  ח לשו
 הבריומ ויצה״ר שולט בו מפחה בני אלם לחטא נראומס צליק אובל נצלקו ולרך רשעיס צלמה הוא שנאמר ועמה אנמנו מאשדס זדים גס נבנו עושי רשעה וכל אוחו ענין אבל לעחיל לבא אין אלס מח אלא ע״פ חטאו שנאמר בו כי הנער בן מאה
 שנה ימומ והחוטא בן מאה שנה יקולל ולא ימצא צליק ורע לו רשע וטונ לו לפי שאו יום הלין היא ועליו נאמר ושנתם וראימס בין צליק לרשע וכל אומו הענין וכן נאמר נספר זכריה והיה אס לא יעלה מאח משפחימ הארן להשחחומ למלך ה׳ צבאומ

 ולא עליהם יהיה הגשם ולפיכך אין ללך בני אלס לחטוא אלא בל הנשאר בארן קלוש יאמר לו:

 שיטת ריב׳׳ב
' ל״ש מ א ולא של נשים לעולס מפני הכבול: ג ק ס י  מאימסי משהילי! למנוש. ז׳ ימי אבילוח: משנסיאשו. לשאול מן השר לקברם אע״פ שלא גמיאשו מלגנוב אומס: אלא בצד זה. בצל האחר שאינן צלובין בו: עד מתי אשור. ללור באוחה העיל: פ

 חיה וכוי. לאפוקי מנהרלעי דאמרי גגמ׳ לא שאנו אלא חיה אבל שאר נשים מניחין:
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 36 >•» (ריין) [נמוקי יוסף] אלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן
 כמלך כגדול כאשר אכלים ינחם אלמא שהאכל יושכ כראש.ואקשינן כגמרא ינחם אחרים משמע ופרקינן ינחם כתיכ כלומר קרי כיה
 ינחם כחירק היו״ד דיש אס למסורת והאכל הוא מתנחם: לפתוח ראשון. פי׳ שקורא כס״ת ככהכ״נ: ולברך ראשון. כהמ״ז להוציא
 הרכים ידי חוכתן: וליטול מנה יפה ראשון. כחלוק [א] לחם הפנים וככל הקרכנות והמנחות הנאכלין: הנפטר ונו׳. לך כשלום דמשמע
 ההליכה תהיה כשלום אכל לא ימצא שלום רש כט אדם שמנחשין ומשימין דבר כלכס וכנגדן דכרו חכמים אכל למי שאינו מקפיד אין הדכר

 מזיק כלום: הנפטר מן המת. כשהיו
ה אכדתני דבי רבי ישמעאל וקדשתו לכל דבר ר י 5 1 י ס ה י ! ? מ ם ל י ח מ  מוליפין האייו מ
^ שבקדושה לפתיח ראשון ולברך ראשון ™ ^ X ^ 
 1 וליטול מנה ראשון א״ר לוי בר חמא חנפטר

 מחברו אל ״אמר לו לך בשלום אלא לך לשלום
 שחרי יתרו שאמר למשח לך לשלום חלך
 וחצליח אבשלום שאמר לו דוד לך בשלום
 הלך ונתלה אבל חנפטר מן חמת יאמר לו
 לך בשלום שנאמר 6׳ואתת תבא אל אבותיך
כל היוצא  בשלום וגו׳ ואמר רבי לוי בר תמא כ
 מבית המדרש לבית הכנסת ומבית הכנסת
 לבית המדרש זוכה ומקבל פני שכינה
 שנאמר 3׳ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלהים בציון:

 רש״י
 שוכן כמלך בגדוד וגו׳ איתא בגמרא ינחם
 אחרינא משמע ינחם משמע לאחרינא
 להמנחס את אבלים הוא מיפב בראש.
ו״ד ארוכה מעט  ומשני ונחם כתיב י
 דמשמע ויושב בראש כאשר יונחס כלומר
 כאבל המתנתם ל״א ינחם כתיב למשמע
 אבל מחנחס לסוגיא לקרא משמע להדיא
 טפי ינחם: לפסוח ראשון. בבית הכנסת
 בתורה או ברין: ולברך ראשון. ברכת
 המוציא וברהמ״ז בשעורה: וליטול מגה

 יפה ראשון. אס חולק עם ישראל כלום:

 םליקו להו ואלו מגלחץ
 וםליקא להו מסכת מועד קטן

 וחוזרין והרי נפטרין נוטלין רשות
 ליפטר ממנו: לך נשלום. דכתיב
 ואתה תכא אל אכותיך כשלום כי
 מפני שהוא נבעת צריך לפקדו כשלום
 בהליכתו: ילכו מחיל אל חיל. והיינו
 דאמר רב חייא בר אשי אמר רב
 תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא
 כעוה״ז ולא כעוה״כ לומר שאף לאחר
 מיתתן עוסקין בתורה בישיבה של
 מעלה שנאמר ילכו מחיל אל חיל

 יראה אל אלהים בציון:

 םלייקו להו ואלו מגלחין םליקו להו ואלו מגלחין וםליקא לה מסכת מועד קטן
 וםליקא לה מסכת מועד קטן

 עין משפט נר מצוה
 א' רנט-א׳רס

 א מיי׳ פ״ב מהלכות ספלה סמג עשי( יט טור א״ח
 סי׳ קלה: ב טור א״ח סי׳ קנה:

 מסורת הש״ם
 א) בראשית טו ג) תהליס פד:

 קובץ הנהות
ש טהר״ם [א] איני יודע עס מי כהן ״ נ  א
 חולק בלחם הפנים וקרבנות אלא עס

 כהנים חביריו:

 שיטת ריב״ב
 אל יאמר לו לו בשלום. דמשמע ההליכה חהיה
 בשלום אבל לא ימצא שלום: והנפטר מן המת אומר
 לו לו בשלום. מפני שהוא ננעח צריך לפחדו בשלוס
 בהליכתו אמר ר׳ לוי כל היוצא מבהמ״ד לבהכ״נ או
 מנהכ״נ לבהמ״ד זוכה ומקבל פני שטנה שנא׳ ילכו

 מחיל אל חיל יראה אל אלהיס בציון:
 סליק פירקא וסליקא מםכתא מועד קטן
 ברחמי שמיא כני סורה אלי וגררה אוהלי
 ובנגידי מלי תנה מחשבתך ולבך תבין יסוד
 מדרש האזין וללמוד ולהבין אמונת עתך

 לוח הדינים אשר בהד״ן ממסכת מועד קטן
 מאת הרב הגאון ד׳ יוסף אוטילינג זללה״ה אבד״ק קדימונה

 מט אבל מותר ללכת לבהכ״נ לשמוע חפלה או מגילה וכ״ש
 נטי באב: ע־ב ד-ה במקום

 נ אבל מותר בברית מילה או בנשואי יחוס ליתומה שאס לא
ז ע״א ד־ה ביו  יכנס הוא יחנטל המעשה: דף ״

 נא חכס שמת טח מדרשו נטל כל שבעה ואין עוסקין בחורה
 גלח מדרשו כל שנעה: שם ד-ה בית
 נכ מקום שנהגו שאבל הולך לב״ה נשבח מקדיס ואתי
 מצפרא ומוחר: שם ז״ה אינו יוצא
 גג מוחר לאגל לגהץ אחר ז׳ להגיחן לאחר ל׳ טון דאינו
 לוגשס: ע״ב דייה כל שלשים

 נד כל הבוכה וקורע על אדס כשר מוחלין לו על כל עונוחיו
 אבל לישב עניו באטלוח אינו חייב אלא על רבו:

 דף ט־ו ע״א דייה בוכה

 נה אס שמע שלקטו עצמוח אמו היוס מחאנל עד הערב
 אע״ס שלא היה שס: ע־נ דייה ירושלמי

 גו על רבו שולל למחר ואינו מאחה לעוצם: שם ד־ר, מכם

 נו הלוקח חלוק מחנירו אסור לאחוחו עד שידע שהוא מן
 הקרעים שמחאחיס: דף מ״ז ע־א ד״ה להודיע
 גח המשאיל חלוק לילך לטח האבל אינו רשאי ליטלו ממנו
 עד שיצאו ימי האבל וברגל עד שיצא הרגל ובמשתה עד
 שיצאו ימי המשתה: ע״ב ד־ה והמשאיל

 נט כחב הרמנ״ן כשבאין האכסנאין זוקף המטות וכשהולטן
 חוזר וכופן ויש חולק: דף י״ו ע״א דייר, אלא

 ם כצ העושה תכריכין סשיטס למח מטרין גו שהוא מולה
 לתחית המתים ותגא עליו ברכה: שם ר״ה היא באה
 םא חולה אין ראוי שיאמר למבקריו שנו אלא אומר להס
 המקום יברך אחכס אל חטרחו: ע״ב דייה אימר

 סב כל מי שרואה המח ואינו מלוהו עד שיהא שם כל צרכו
 בל נלוי הוא: דף י״ח ע״א ר״ה ממ
 םג רצון הקנ״ה שיבכה דאנל כשיעור כדי שישמר מן החטא
 ויפחל מליניו: שם דייה כל

 םד הפורשים מלרט צבור שאינס רוצים לשאח משאם במסים
 וארגוניות אין מחעסקין במוחם לבטל ממלאכה:

 לב כל הני לשרו במחני׳ לגלח ולגהץ מ״מ רחיצה בחמין לא
 שרינן להו: שם ד־ה וכתב הריא־ף

 לג כל שמעכנח לאכול אפילו חוך ז׳ מוחר לגלח:
 שם ד׳׳ה כיון דאשמנ!
 לד כלי פשתן שגוחין להשטף כל אלס מוחל לכבסן במועל:
 טייב במתני׳ ואלו דייה ושאו
 לה בגלים קטגיס אפילי של צמל כמי שאין לו אלא תלוק
 אחל הוי[: שמ דייה ירושלמי

 לו כוחטן במועל אגרוח של לשות שהגשיא גוחן לשוח לזה
 ללון וללמד לעס הוראוחיהס: שמ דייה ואגרות
 לי אע״ס שמקרים האיש ברחמים לישא אשה סוף שימוח
 הוא או יגרשנה וישאנה p זוגה אח״כ: שם דייה ביממים
 לח אסור להחזיר במועד גרושה מן הארוסין אבל מן הנשואין
 שפיר דמי: שם דייה אי! כננסיו

 לט כותב אלם ומוכל כלי פרנסתו במועל אע״ס שיש לו לחם
 ומיס מ״מ כלי שיעשה הוצאה יו״ט יוחר בהלוחה נבשר
 ויי[ מוחל: דף י״א ם״א ד־ה לצורר
 פ מוחר לגלל פחילוח במועל: שםד־הפרנסתנ

 מא מח לו מח ביו״ט שני נסחסקו הגאונים אס קולע:
 ע״ב דייה נכתב

 מב אס באת לו שמועה שמח לו מח ארו לאחר י״ב חלש
 איגו נוהג אלא יוס א׳ דן בגזירת ז׳ ט[ בגזירת ל׳:

 דף ״׳ב ע״א ד־ה אלא

 מג ברכת אבלים בשבת אין מברטן רהויא פרהסיא:
 שם דייה ולעניו

 מד לא שנא ערב הרגל ולא שנא יומו של הרגל אינן נמגין
 לגט שמועה אלא לעצמן: ע״כ ד־ה וכתב
 מה רב פקיד לגריה כד תהא סליק לגבאי שלף סנדלך על
 שמחה אחותו של רב: שם דייה וכל מי
 מו השניים המחאבליס לפגי הקרוטס מדרבנן גינהו ואין
 אבלוחן דוחה יו״ט שני כלל: שם סד״ה וגרסי׳
 מי קלע מיושב על כל אלם או שקרע על השני שלא בפני

 קרובו לא יצא וחוזר וקורע פעס אחרת:
 דף ״־ג ע״א דייה גרם״

 מח כהן אבל ואי[ שס אלא הוא לא יקרא בחורה כל ז׳:
 שם ר״ה ובלבד

 מנילה נוהג נלויו נרגל ואסור בשאילח שלום ובנעילת
 הסנלל וברחיצה וחיינ נעטיפמ הלאש: ע״ב ד־ה מנודה
 מגלין לכחחלה נלגל מי שחייב נלוי: בא״ד
 מוחל ללבל עס המגולה: שם דייה מנודה מהנ
 כשמזמינים נשם הג״ל אס יש מומחה צליכיס להזמין
ף חי ע־א דיה וכחב הראב״ד  נשמו: ז

 צריך להוליע נלטם על מה מנלין אותו:
 שם דייה דפרטינן

 מאן ללא צייח לינא אין מחרימין אוחו ואי[ שונין אלא
 לנתר ליהט ליה זמנא בה״ב כתמן סחיחא וכו׳:

 ע״ ב דייה לא אתן

 כל אותם בני ארס שנמלכו נהם כששממוהו צריטס
 להחירו כשמחיריס אוחו המשמחים: בא־־ד
 מגולה לעיר אסלת גני אלם מתלחקיס ממנו כלי לטישו
 וכן מגולה לתלמיד מפני ככולו: בא־ד
 תלמיל שגלה לכבודו נלויו גלוי: שם דיה מנודה לתלמיד
 נמלתא דפסיקא כגון הקורא לחנירו ענל או ממזר
 לאמלינן יהא בגלר אפי׳ צורגא מרבגן עטר דינא
 לנפשיה: דף ט׳ ע־א דייה במילתא

 לשמתא אין זמן אלא על שיחולה על חטאחו:
 שם דייה שלש

 על עטרה הוא נר שמחא שהוא על יוס מוחו ואז ולאי
 שנ מחטאמו: שם דייה צריכים

 חלול השם לישא פנים לצורבא מרבנן לסנו שומעניה ויש
 לנו לחוש לכבול שמיס שלא ילמרו אחרס ממנו:

 שם ד״ר קא מיתמיל

 לית ליחיל לשמותיה אממונא לנפשיה אלא אאפקילוחא
 וטח לין הס המשמחים אממון אחרים: שם ר״ה הוה

 מאן למשמח חבליה שלא כלי! בל שמתא הוא:
 שם ד־ה דידיה

 מי שענר על נדרו שנ״ל נזקק להחילו מנלין אותו עד
 שינהוג איסור כימים שנהג נהס היחר:

 ע״ב ר״ה והראב׳־ד

 חל ז׳ שלו ערב הרגל ולא היה שבח ולא גלח בו טוס
 אסור לגלח במועל: דף י׳ ע־א ד־ה מומר

 פרק משקין
 השקאה לצריכה חליל לא מקר עבולה חשובה ולפיכך
 שליא במועל: דף א׳ ע״א ר״ה משקיו

 עיקל חולו של מועל לבל חולה הוא:
 שם ד־ה גמ׳ השתא

 מתקגין את המקולקלח שהיסה עמוקה טפח להעמילה
 על ו׳ אבל לא היחה עמוקה ספח אין תופרן אותה
 לכחחילה: דף ב׳ ע״א ר״ה מעםידה
 מוחר ללקט במוש״מ עצמוח אטו ואמו לקבלן במקום
 אחר הגון: דף ג׳ ע־א במתני׳ ד־ה מלקט

 טלושלמי החילו להסיק אלססץ וקללומ לצולך המועל:
׳ ננ־א דייה וכתב הומב״ס  דף ז

 מוחל לזקוף חובו כלי להבטיח מה שהוא חייב לו
 בחש״מ: ע״ב דייה נבדבר

 מקח וממכל לאו מלאכה היא אלא [מעשה] חול בעלמא
 לכך מוחל משוס לווחא: שם סד-ה איצצא

 פרק מי שהפך
 ג׳ שומסיס ג׳ טבחים אירע לבל בא׳ מהס שותפו עושה
 לוקא בצנעא: דף ה׳ ע״כ ר״ה ירנשלמי
 נוחנין מלאכה לנכד במועל כלי לעשוחה לאחל המועל
 ולאו לוקא קבולת אלא לשכור שכיר: שם ז״ה מקבליו
 בחוש״מ אס בא הנכד לדייר אף אס לעתו לקבל שכר

 מוחר להניחו וליתן לו שכר לאחר המועל:
 דף נ׳ ע״א ד״ה במועד

 מקש וממכר מקרי לבר האבל או הר לבר לליכא טה
 טרחא: שם םד״ה הדא
 היכא לליכא ממונא למקנס העושה מלאכה נחוש״מ כגון
 אורג וחייט משמחינן ליה על למקבל לינא ומלקינן
 ליה: ע״ב דייה נדיירה

 במועל אין מפגין משלו לשלו או משל אחדס לשל אחדס
 אבל משל אחדס לשלו שפיר רמי: שם ז״ה סיפא

 פרק ואלו מגלחין
 קטן מותר צגצחו במועל אס יש לו שער רב ומצערו:

ף נ• ע־א ז״ה קטן  ז
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 םפר מרדכי למםכת מועד קטן א
ר הלל אשכנזי ז״ל  להבינו מרדכי נ
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 עם הנהות הרמ׳׳א ו״ל. והם מסונדים בשני הצאי רבוע עס כוכב כזה [*] ונם מה שמחק מהטרדכי איזה תיבות הקפנו בשני הצא׳ לנגה עגולים עם כוכב כזה (*). גם הצגנו הדפין מהגמרא שרשם הרמ׳׳א ז״ל על בל מאמר
 ומאמר מהמרדכי.

 יש ליזהר שלא לצוות לנכרי אומן לתקן מלכושיו או מנעליו כמועד. אף כי יש לו פתחון
 פה שאס לא יתקנם יתקרעו ויתקלקלו וה״ל דכר האכד כדפירש ר״ח אין להקל דאמר
 לקמן פ״כ דהל׳ מועד עקרות הן ואין למידות זו מזו ואלו דכר האכד [*כהאי] פר״ת
 דכה״ג לא מיקרי דכר האנד אלא דכר שנפסד הרכה ומתקלקל כיותר וראכ״ן ורכינו
 יואל וראכי״ה כנו פסקו להיתר היכא דנתקרעו כמועד. וריכ״א מסופק כדכר משוס
 דגרכןי׳ פ׳ מקום שנהגו שלשה אומניות עושין מלאכה כר רכי יוסי בר״י אומר אף
 הרצענים שכן עולי רגלים מתקנין מנעליהן כחה״מ משמע דלאחריני אסור ויש דוחקין
 ואומרים דאורחיה דמלתא נקט עולי רגלים וה״ה אחריני [*וסמ״ג אוסר וכן עמא דבר
 מ״י. ויש היתר לקנות בגד כמועד אע״פ שלא תהא נעשה עד אחר המועד דהוי כדבר
 האבל דשמא לא ימצא בפעם אחר כ״כ בזול בגד כזה עכ״ל רבינו יחיאל מפריש. עוד
 משמו טוב ליזהר בח״ה אם יש לאדם עצים שלא ליקח עצים. הג״ה מ״י] [והאשר״י כתב
 לאיסור]: נוקרין ריחייס במועד כתב ראב״י העזרי כי היכי דמתניתין ס״פ המביא דתנור
 ונירים חלשים אין טשין ואין סכין אותם ואין מפיגין אותן בצונן כדי לחזקם ואם בשביל
 לאפות מותר ה״נ מיתני׳ בירושלמי לענין חה״מ ומסיים הורה רבי יודן מדוחק להביא
 כירה חדשה מבית האומן לשפות עליה הקדרה בי״ט: תתמה מותר ליטול ציפרני
 [הסוס] כתב ריב״א וראבי״ה דה״ה להטיל ברזלי [*לרגלי] הסוס ובלבד שלא יכוין:
 למימי ארוות סי׳ לתקן מקום שאוכל שם הסוס כמו ארוות סוסים. אבל אין נכון לפרש
 ב<כיפ הסיס נ* או למבני ארוות לסוס שאוכל שם] דהאי ודאי אסור: לסרק סוכךא

 ג<פרש״י קירוד וקירצוף וקשה דהא בי״ט נמי שרינן ליה פ״ב דביצה דקי״ל כר״ש לכ״נ

 להיינו כעין אישמריגל״א שלנו לודאי אסור ח דהוי פסיק רישיה שלא יעשה השרת נימין:
 קיטורי בירי אסור פי׳ לקמט על כלי עץ העשוי לכך וקורין אותו פרוני״ר כלע״ז. והלכך
 נראה שאסור לנשים לקמט בגדיהם בחה״מ אף כי צריכות במועל. ואסור נמי לקמט בית
 יד של חלוקיהם: [שם] (פרקמטיא תתמו כדבר) [*כפרקמטיא] האבוד דמי ושרי.
 כתכ ר״ת על פרקמטיא המזדמנת כמועד ולאחר המועד לא משכחי׳ ליה אפ״ה אסור
 דלא קרינן דבר האבד אלא זרעים שיבשו ותאנים דמיתלעי ומי שהפך זיתיו שהקרן נפחת
 אבל מה שלא בא לידו לא מיקרי דבר האבד וגם מי שיש לו פרקמטיא או שוס סחורה
 למכיר ונזדמן לו לוקח או אירע יום השוק בחול המועד ויכול למוכרה עתה ביוקר שאס
 לא ימכרנה עכשיו אינו יודע מתי ימכרנה כל כך בטוב ודאי האי לא מקרי דבר האכד.
 וכן פי׳ ריב״א דאם זה ענץ פרקמטי׳ מיקרי דבר האבד א״כ כל סחורה הוא כך שלכך
 הוא רוצה למכור שכך הוא הענין [*בעיניו] שאס לא ימכור אתה לא יוכל למכור כ״כ
 בטוב והא לא מיקרי דכר האבד דכמו כן לפעמים ימכרנה אח״כ יותר ביוקר אבל במקום
 שהקרן נפחת כודאי כגון זרעים שיבשו ותאנים שהתליעו וכיוצא בהן ודאי מותר: ומותר
 לקנות דברים הצריכין להם במועד בין בגדים בין בהמות כדתנן פרק מי שהפך אין לוקחין
 בתים ועבדים ובהמה אלא לצורך המועד או כשהמוכר ישראל ואין לו מה יאכל כמועד
 אז הלוקח יכול ליקח ממנו. מתוך הירושלמי משמע לאינו ר״ל אין לו מה יאכל ממש
 אלא יש לו בצמצום ורוצה למכור ולהרויח כדי שיהיו לו מעות בריוח מותר. לקאמרי׳
 רבי יונה ה״ל ספרים אתא שאל לרב א״ל מהו למיזבן במועד א״ל שרי ןמחדי] במועד
 (ומשחתי) [*אתה] שתי קונדיטון מנהון. משמע מהתם כדי להרתיב ידו להוציא במועד
 מותר: [*מעשה בא לפני הקדוש מדיפיירא שלקח פליצן מארובי בח״ה והקשיתי לו מהא
 דאין לוקחין וכו׳ אלא לצורך המועד וזה אין ראוי ללובשו במועד בלא בית צואר וא״ל
 כיון שאין מעשה אומן לעשות כית צואר הדיוט יכול לעשותו ויהא ראוי ללובשו מיד מותר
 לקמחו במועד ואע״פ שאין לו ללובשו ולעשות בית הצואר עד לאחר המועד. עכ״ל הג״ה
 כמ״י]: תתמז ועל ההלואה בחש״מ כתב ר״י שמעתי מר״ת כי יש מחמירין ולא יתכן
 לאסור [משום] פרקמטיא אלא משא ומתן של סחורה אבל להלוות לעכו״ם ברבית שרי.
 ומאחר שר״ת מתיר ורוב העולם נוהגין היתר יש להתיר אע״פ שהדעת נוטה קצת
 להחמיר והמחמיר תע״ב. ור״א כתב בס״י טוב הדבר שיקח מיד העכו״ס הרבית של
 אוחה שבוע ויוציא אותו הרבית לשמחת י״ט: [דן! יא] כמאן מדלינן קביותא שום תקון
 מפתח קרי ליה הכי: ״יהכי קי״ל דשרינן תתמה לתקן ציר וצנור ומנעול ומפתח
 והקורות והדלת שנשברה אף אס נשברו קודם המועד. והוא שלא יכוין מלאכתו במועד
 להמתין עד הרגל שיהיה פנוי והוא דהוי דבר האבד שירא שיאבד כלים דרך המפתח
] היתה מלאכתו(*בביתו ביד כ ״ ע  והדלת שנשברה דכר״י פסקינן לקמן פ״ש: תתמט [
 אחרים) [*ביד אחרים בביתו] לא יעשה כבית אחר יעשה. מהכא שמעינן שאם יש לאדם
 סופרים או מלמדים או פועלים שלא יעשו מלאכה בביתו אבל בבית אחר יעשו. ואף בבית
 אחר דוקא כשהוא בידו קודם אבלו אבל בימי אבלו לא ישכיר אלא לדכר האכד. ואם אין
 שם אומן בעיר אלא הוא יעשה האבל בעצמו בצנעה בדבר האכד עד כאן הגה״ה: פליק

 פידקא
 מיי שהפך [דף יב] רב חמא תתנ שרי לאבונגרי דבי ריש גלותא למיעבד להו
 עבידתא בחולא דמועדא. מ״ט אגרא לא שקלי שרשר הוא דמשרשי
 פירוש דהא שקלי(דוח) כדי פעולה 0לאו כשכר פועל למי אלא דוח [*ממילא] דלאו
 שכר קצוב איכא ועל כרחיך הני שמשין מלאכה המותרת כמועד (היו) עושין כגון תיקון
 ספסלים ואיצטבלאות כדשרינן לעיל פ״ק למבני אקרופיטא דהוא תיקון עראי שהוא
 מעשה הדיוט ומיהו משמע הכא דבשכר אסור לעשות. ושמעינן מהכא שאסור לאדם
 להשכיר את עצמו אף למלאכה מותרת דקבלח שכר הוי עוכדא דחול. וכיוצא בזה פר״ת

 הלכות הוה״מ תתלה *ת״ר את חג המצות תשמור לימד על חה״מ שאסור
 בעשיית מלאכה הכי איתא פרק אין דורשין אומר ר״ת דכל הני
 קראי דאסד מלאכה בחוה״מ אינה אלא אסמכתא כעלמא דאי מדאורייתא לא היו חכמים
 מחלקין בין דבר האבד לדבר שאינו אבד (*הג״ה) אע״ג דאמרי׳ לא מסרן הכתוב אלא
 לחכמים לומר לך אי זו מלאכה אסורה מיהו א״א שהיו חכמים מקילין כ״כ אי הוי
 דאוריי׳ (*ע״כ הגה״ה) והא דאמדנן לקמן לא מיבעיא ימי אבלו (דמלאכה) דמדרכנן
 הוא ושרי אלא אפילו חולו של מועד דמדאורייתא כו׳ י״ל דלאו דוקא דאורייתא אלא
 שיש סמך מדאורייתא וה״ר אליעזר ממיץ כתב בס״י דחולו של מועד אסור מדאורייתא:
ף ב] ועושין כל צרכי רכים ירושלמי אלו הן צרכי רכים דנין דיני ממונות ודיני ד  תתלו [
 נפשות ופודים השנרין וערכין וחרמין ופודין הקדשות ומפרקין המנעל מע״ג האימום
 אבל לא מחזירין אותו וה״נ תניא בתוספתא דפרקין: וכתב ראבי״ה לא ידענא אמאי
 חשיב פדיון שבויים שהרי אפי׳ בשבת מותר ונ״ל»<למנות ולטלטל כסף הפדויים: הורה
 ר״י תתלז שמותר לרחוץ כחול המועד כי דרך לרחוץ בכל יום ואינו דומה לתיקון
 צפרניס שאסור לתקנם במועד מפני שהיה מנוול בימים הראשונים של מועד אסור לתקנם
 בימים אחרונים של מועד. וגס תגלחת אסור בתה״מ מפני שהיה מנוול בראש המועד.
 אבל רחיצה מותרת וגם כל הנאת רחיצה. ואין להביא ראייה מוהתקדשתם שאדם חייב
 לטהר עצמו ברגל כי לא על רחיצה נאמר אלא על טומאה נאמר שהרי [*כתיב] כל
 ישראל תבריס ועליו כתיב והתהדשתם שחייב אדם לטהר עצמו ערב הרגל מטומאתו
 כדאמרינן ישראלית חופפת וטובלת ערב הרגל וכהנת אינה חופפת אלא טובלת. ועוד יש
 להביא ראייה שמותר לרחוץ בחה״מ מספ״ק דע״ז דקאמר מרחץ ישראל ששכרו לעכו״ם
 אסור מפני שנקראת על שמו ומסיק בגמרא [בתה״מ] לדידן נמי שרי ופירש״י לדידן
 גמי שרי להחס מרחצאות בחה״מ אלמא מותר לרחוץ בחה״מ: תתלה ועוד השיב ר״י
 הנני החותם משיב לשואל על צדוק הדין נראה לי שראוי לאומרו על המת כבית הקברות
 אפי׳ כשקוברין אותו בי״ט. כי למה לא יצדק דין שמים בי״ט כמו כחול. כי צדוק הדין
 אין בו משום הספד שלא יהא ראוי לומר אפי׳ בי״ט של רגלים וכ״ש בר״ה שהוא יום
 הדין ובמת נקבר בחול המועד ראיתי במחזור ויטרי שיסדו זקני ה״ר שמתה שהיה
 מתלמידי רש״י ז״ל שכתב כהלכות אבל שפעם אחד אירע שהיו ב׳ בני אדם מוחין בידם
 מלומר צדוק הדין ועמד רש״י ואמר עליו צדוק הדין וקדיש ומ״מ אין אני רואה לחלק
 בין חה״מ וי״ט בדבר הזה ושלום יצחק בר׳ שמואל גם השיב תתלט ה״ר שמחה
 מויטרי דמותר לחוף ולסרוק ראשו בחה״מ. ואין לאוסרו משוס תלישת שיער דהשתא
 גילות שרי לכא מכית השביה ועל כל אדם לא נאסר אלא כדי שלא יכנס לרגל כשהם
 מנוולים לחוף ולסרוק מיבעיא וכן מותר לרחוץ בחמין בחולו של מועד כדפרישית לעיל.
 ואומר ר״י תתמ דה״ה אבל לאחר ז׳ שמותר בכל אלו אע״פ שנעשה לתענוג. וכבר
 שאל רבינו יהודה מפריש אל ר״י אם יש בדבר איסור והשיב אפילו מנהג ליכא. והיינו
 טעמא משום דאע״פ שסורק ראשו ומסיר נימין לא דמי לגילות ותספורת דלהסיר נימין
] תתמא כותל הגוהה לרה״ר סותר ובונהו. פר״י דהכי ף ד ד  המדולדלין קא מכוין: [
 הלכתא דכותל חצר שנפרץ מותר לבנותו כדרכו מפני הגנכים פן יגנכו את כליו. והוא
 שהכותל סמוך לרה״ר או כיוצא נו דאיכא למיחש לגנבי אבל(*אס) כותל בין כ׳ חצירות
 ושכני ישראל דליכא למיחש לגנבי אסור לכנותו כדרכו אלא שלא כדרכו כגון צר בצרור
 ואינו טח בטיט או הוצא ודפנא דתרוייהו אינו קבוע. ואף כי יש לחוש לגנבי כמו בסמוך
 לרה״ר אינו מותר לכנותו כדרכו אא״כ נפרץ מאיליו אבל לסתור ולבנותו אסור אפילו
 רעוע וגוהה דלא התירו לסתור ולכנות אא״כ גוהה לרה״ר מפגי סכנת נפשות וה״ה
 אם היה מקום שהגנב בא על עסקי נפשות ואיכא למיחש לסכנת נפשות נראה לר״י
 דמותר אף לסתור ולבנות כוחל חצר אס היא רעועה וגוהה: וכותל גינה מותר לבנותו
 שלא כדרכו כגון צר בצרור והוצא ודפנא ונלכד שלא יכוון מלאכתו במועד שלא ימתין
 על המועד כדי לעשותו נמועד. אך אס נתעצל שהיה סבור שהיה יכול להמתין עד אחר
ף ה] תתמב לא יעורר על מתו ולא ד  המועד לא מיקרי כוון מלאכתו: לשון התוכף [
 יספידנו קודם לרגל שלשים יום ירושלמי הא דתניא נישן אנל נחדש מותר אי זהו חדש
 ואי זהו ישן חדש כתוך שלשים יום ישן לאחר שלשים יום וטעמא דלא שייך זכרון צער
 נמת נחדש דבלאו הכי זכור הוא: תתמג אין מערכין שמחה כשמחה. כירושלמי יליף
 לה מדכתינ מלא שנוע זאת ונתנה לך וגו׳ מלא שנוע של לאה שלא להחערנ שמחה של
 זו כזו ומ״ה נהגו הראשונים שלא לעשות נישואי שני כנות או שני אחים או אח ואחות
 כיחד. ואפי׳ [בעכו״ם] הראשונים היו נזהרים [והכי] תניא נאנל רכתי אין מקלסין שתי
 כלות ננת אחת אא״כ יש כה כדי לזה וכדי לזה וא״ר שמואל ואפ״ה אסור מפני האינה
 פירוש אס האחת יפה וחנרתה אינה יפה יש איכה כיניהס וכן אס מככדיס האחת יותר
] ואיכא ף ט ד  מחברתה. ונראה לראב״י העזרי שמטעם זה הקפידו הראשונים בכך: [
 דאמרי תתמד מעברת סכין על פניה של מטה. מכאן התיר רשב״ם לאשה הטובלת
ף ה] ההדיוט תוסר כדרכו ד ה אוסר כגנוסטרי וה״ה כסכין: [ ״  כחה״מ ליטול צפרניה. מ
 ודווקא לצורך המועל. וכולהו מילי דשריא למיענד בחה״מ ע״י שינוי דוקא לצורך המועד
 וסיפא דמתניתין נמי קאמר עושין כנשין לצורך המועד: רני יוחנן אמר מפסע רכה כר
 שמואל אמר כשיני כלכתא. הלכך [*אומן] הכא לתפור יעשה כחומר זה וכחומר זה
 לעשות תפירות רחכות ותפירה אחת למעלה ואתת למטה: וכלכד שלא יכוין מלאכתו
 כמועל. וכל שאינו עושה אינו אומר לנכד ועושה כדאמר לקמן פרק מי שהפך. הלכך

: ה) לשון הרי״ף: וןוהך פעולה: ט ״ י י ומ״מ אזצ״ל למיירי: ב)צ״ל לגנוח: ג< מופר: חנ  הגהות וציונים הממ״
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 מרדכי מועד קטן
 [*את נידויו] בירושלמי משמע דאין להתיר נידוי ברגל ומוקי האי דהכא שהתירו לו
 נידויו קודם הרגל מיהו בגמ׳ דידן משמע דמצינן למישרי נדוי ברגל דאמרי׳ דאזל איהו
 ופייסיה לבעל דיניה. ודכוותיה תתמ מתירין החרמות ואפי׳ אינן לצורך המועד וכן
 פי׳ האלפסי לקמן דכל נידוי מצי למישרי לאלתר וראיה מהשומע הזכרה מפי חבירו
] והני תתנח מטפחות ספרים אין מככסין כמי ד ף י ד  דחייכ לנדותו ושרו ליה לאלתר: [
ף יח] ד  רגלים ולא במי המשרה אלא בנתר ובוריפ מפני הכבוד ראב״י העזרי: [
 תתנט ואין מגיהין אות אחת אפילו בספרי העזרה מכאן משמע דאסור לכתוב אלא
 הני דברים דחשיב במתני׳ דמותר ומה שנהגו לכתוב האגרת בעוגל איסור גמור הוא
 דלכל הפחות יש כה אות אחת כתובה כהוגן ואגן אסרינן להגיה אפילו אות אחת ואפילו
 בשפר העזרה אבל נהגו לכתוכ אותיות חתוכות ופשוקות וקטועות ואף כי לא מצינו
 שהתיר התלמוד ע״י שינוי ואולי אין זה כתיבה ואין כח לאשור: פשק האלפשי ששטרי
 הדיוטות מותרין לכתוכ כדרכן במועד ואין חושש כגון המלוה לעכו״ס וכוחבין כתביה
 בחול המועד בשביל שהוא דבר האבר ומותר לכותבן בחול המועד ואפילו בלא שינוי:

 פליק הלכות חול המועד

 מסכת מועד קטן
 לכ חכמים בבית אבל ולכ כסיל בבית משתה באשר הוח סוף האדם והחי יתן אל לבו
 (דיני עסקי המת בי״ט ובמועד) תנן פ״ק תתס דמועד קטן [*דף ח] אין
 תופרין כוכין וקברות במועד אבל מתנכין המכין ועושין ננרכת במועד ופירש האלפש
 הא דתנן אין חופרין כוכין וקברות במועד היינו דוקא לקבור בהן אחר המועד אכל
 לקבור בהן במועד מותר דאפילו י״ט שני לגכי מת כחול שויוהו רכנן לכל מילי כדאמרינן
 פ״ק דכיצה וכ״ש בחוה״מ הראכ״ד פי׳ ענין אחר והאריך. אמנם הכי משקינן דודאי
 מותר לתקן קבר ואפילו לקוברו כו עולמית ואין אשור אלא לתקן כוכין או קכר בנין
 שראוי לעמוד כן ימים רבים אבל קבר כעין שלנו חפירה בעלמא למלאתו עפר לאלתר
ף ה] וארון עם המת בחצר תנינא להא דת״ר עושין כל צורכי המת גוזזין שערו ד  מוהר: [
 ומככסין כסותו ועושין לו ארון מנסרים המנוסרים מעי״ט רשבג״א מביא נשרים ומנשרן
 בתוך ביתו בצינעא ב< ת״ק דמתגי׳ היינו רשב״ג והלכתא כוותיה: ג< ירושלמי וארון עם
 המת בחצר בד״א בשאינו מפורסם אבל(*אס) [*מת שהוא] מפורסם אפילו בשוק שרי
 כד דמך רבי חנינא חברין דרבנן עבדין ליה ארון בשוקא ומה שרגילין בזמן הזה לתקן
 הארון בחצר ב״ה אע״פ שהמת בתצר אחרת מותר מירושלמי שרי כמת מפורסם לתקן
 ארון אפי׳ בשוקא דהשתא ליכא תשדא דילמא לא לצורך המת קא עכיד כיון שהוא
 מפורסם והשתא בזמן הזה שאין עם רב מישראל במקום אחד וכשיש מת בעיר כולם
 יודעים כל המתים חשובים מח מפורסם וליכא חשדא: גרסינן פ״ק רביצה תתםא מת
 בי״ט ראשון יתעשקו בו עממין ר״ת פי׳ מה שפי׳ וכן ר״י. אמנם המסקנא כך הוא
 היכא דמת בו ביום בין ט״ט א׳ בין בי״ט ב׳ לא יתעסקו בו לא יהודים ולא עממים
 כלומר באותו יום עצמו שמת [*בו המת] כדשלח להו חלבני בשכר לא יתעסקו בו לא
 יהודים ולא ארמאים לא בי״ט א׳ ולא בי״ט שני כיון דלא אשתהי והיכא שמת כי״ט א׳
 שתל להיות בע״ש יתעסקו כו עממין אע״ג דלא אשתהי דכיון דאי לא קברי ליה ביומיה
 צריך להשהותו עד לאחר שבת כמאן דאשתהי דמי. והכי משמע פ׳ תולין עובדא הוה
 בבי כנישתא דמעון בי״ט הסמוך לשבת ולא ידעינן אי מלפניה או מלאחריה ואתא לקמיה
 דר״י ואמר יתעסקו בו עממים ופרש״י אי מלפניה אע״ג דלא אישתהי דכמאן דאישתהי
 דמי או מלאחריה וכגון שמת בשבת דה״ל אישתהי. מיהו היכא דאישתהי שמת מעי״ט
 יקבר בי״ט א׳ ע״י עממין או מת בי״ט ראשון למחר בי״ט ב׳ יקכר ע״י עממין אבל
 ע״י ישראל כלל כלל לא היכא דאיכא עממין וגס אסור לישראל לעשות ארון ותכריכין
 אלא הכל יעשו עממין אבל ישראל ילבישוהו ויוציאוהו לבית הקברות וישימוהו בקבר אפי׳
 בי״ט ראשון כך פי׳ ראב״ן דמתוך שהותרה הוצאה לצורך הותרה נמי שלא לצורך כיון
 להוה צורך מצוה כדתנן פ״ק דביצה בש״א אין מוציאין לא את הקטן ולא את הלולב ולא
 את השפר לרשות הרבים וב״ה מתירין ומפרש בגמרא טעמא דכ״ה שמתוך שהותרה
 לצורך אוכל נפש הותרה נמי שלא לצורך אוכל נפש ובלבד שיהא בו צורך מצוה דהא
 אמרינן קטן למולו ש״ת לקרות בו ולולב לצאת בו: הגה״ה מהרא״ש ז״ל. (בפ״ק
 דביצה) אמר רבא מת בי״ט ראשון יתעשקו בו עממין כוי. הא דאמרינן בי״ט ראשון
 יתעסקו בו עממין פירש רש״י במשכת שבת גבי עובדא הוה בבי כנישתא דמעון בי״ט
 הסמוך לשבת ולא ידעינן אי מלפניה אי מלאחריה אתא לקמיה דר׳ יוחנן ואמר להו
 יתעסקו בו עממין ואמר רבא מת בי״ט ראשון וכו׳ ופרש״י התם דוקא בדאשתהי כגון
 שמה בשבת שלפניו וכן כתב בעל ה״ג מאן דשכיב בי״ט ראשון וחזי ליה דלא מינטר עד
 למחר טרחינן ומייתינן עכו״ם וקכרו ליה. ואי ליכא עממין אסור לישראל למיקבריה בי״ט
 ראשון ואע״ג דשריח ובי״ט שני היכא דליכא עממין לאיעסוקי ביה יתעסקו בו ישראל.
 משמע דלא קכרינן ליה כיום טוב ראשון ע״י עממין אי מינטר עד למחר ולפי דבריהם
 צריך לפרש דמר זוטרא דאמר לא אמרן אלא דאישתהי קאי אכל מה דאמר רבא אי״ט
 ראשין ואיוש שני ולישנא דתלמודא לא משמע הכי וגש לא משתבר כלל שלא יהא כבוד
 הבריות דוחה אמירה לעכו״ש שבות דרכנן ואע״ג דלא שרח כבוד המת הוא שלא להלינו
 והמלחה מטתו הרי זה משוכח ועוד איכא תושפת צערא לאינשי (נ״א לאימי!! בי״ט:
 אמר רכינא והאידנא דאיכא חברי חיישינן ובזמן הזה אין לאסור מטעם זה כיון דליכא

 מסכת
 לקמן פ״ג כותב אדם תפילין לעצמו ולאחרים בטובה פי׳ בחנם ולא בשכר: כל שאין עושה
 תתנא אינו אומר לעכו״ס ועושה פר״ת ה״ה באבל דתמיר טפי: תתנב מקבלין
 קיכולת כמועד לעשות אתר המועד נראה לומר דאפילו אס עשה העכו״ס כמועד שרי
 כדאמר בשבת ופוסק עמו לשבות ואינו שיבת: ובלבד שלא ישקול ולא ימדוד ולא ימנה
 והלכך ישראל הכא לתת מלאכה כיד העכו״ם במועד והתנה עמו שלא יעשנה במועד אס
 וה דבר [שאינו רגיל לתת] כלא משקל ומדה ומנין כגון (*כלים. גמ״י איני) כגרים לכובס
 וכלי לצורף או מטוה לגרדי אסור למדוד למנות ולשקול: א״ר יוסף הלכה בר״י
 תתנג ואפילו כמלאכה גמורה פסק ריב״א דלא בעיא שינוי בדבר האבד: זופתין חביתא
ירושלמי אמר רני אכא אלו היה לי מי שימנה עמי ,  ואין זיפתין כ״א ושמואל אמר איפכא. מי [
י הייתי מחיר לעשות מלאכה נח״ה פלוס אסרו אלא שיהא י  חייש לטרחא *ומר חייש להפסדא ה
 נחלקו בזפיתח חבית ואיכא למאן לשלי אוכלי! ויגעים בחורה ואמין אכלי! ופחדן מכאן שטונ

ק כלל לעסיק בתורה גח״ה. אגורה]: ר ׳ פ ד מ א ד ה כ כ א ל 3 מ א א ו ה פ ש ״ ע  א
 גדול האי מאן דארתח כופרא חייב משוס מבשל ואף למאן דאסר נראה דהשתא מותר
 לתקן חביות בגלגלים שלהם. וכל צרכי תיקון שא״א לתת יין כלא תיקון. דפלוגתא דזופתין
 חכיות דהכא בחביתא שלמה איירי וזופתין אותה מכפנים כדי שיתחזק היין והשכר אבל
 תיקון הגלגלים שקורין ציר״קלש וסידקי החביות האלו ודאי דבר האכד הוא ושרי וכלכד
 שלא יכוין מלאכתו במועד. ואין זה כוון מלאכה במועד אס היה בדעתו לעשות לפני
 המועד ואירעו אבל או אונס אחר. או שכר פועלים לפני המועד(*ולא רצו) [*ואמרו.
 מ״י] לעשות והטעוהו כדאמרינן במתני׳ או מה שהמתין עד המועד זהו לפי שהיה
 דעתו שהיה יכול לסבול עד לאחר המועד ועתה במועד הוא רואה שדבר האבוד הוא
 ואין כידו להמתין עד לאחר המועד איוכן משמע כירושלמי דפירקין דהיכא דהמתין
 לדעת לפי שהיה סבור שיוכל להמתין עד לאחר המועד לא מיקרי כיון מלאכה במועד:
 ועל בצירת היין במועד והבאתו אס הוא לצורך לשתות במועד מותר כדאמרינן טוחנין
 קמח לצורך המועד ושלא לצורך המועד אסור אמנם אס לקחו מן העכו״ם לפני המועד
 ואס לא יקבלנו עכשיו יפסיד או שהיה העכו״ס חייב לו ואס לא יפרע ממנו יפסיד כדבר
 האבד דמי ושרי אף שלא לצורך המועד. ובלכד שלא יכוין מלאכה במועד ואם הזמינו
 העכו״ם לפני המועד ליקח היין והמתין לפי שהיה סבור שיוכל להמתין עד לאחר המועד
 הא נמי לא איקרי כוון מלאכתו במועד כיון שהמתין לדעת שהיה סכור שיוכל להמתין
 על לאחר המועד [*או אם יש לישראל כרם ולא כיון מלאכתו במועד כמי שהמתין לדעת
 שהיה סביר שיוכל להמתין על לאחר המועל] ועתה נמצא שהענבים מתקלקלים בגפן.
 או שהשכנים כוצריס גפנים שלהם וכשבוצרים מעבירין השומרין מן הכרמים וגדרם נפרץ
 ואם לא יכצור יפסיד ואם יכצור ולא ידרוך יתקלקלו הענכים ואם ידרוך ולא יוציא היין
 יתקלקל היין לכן יש לנו להתיר אבל לקנות היין במועד שלא לצורך המועד מנין [*לנו]
 להתיר ואי משוס שיתייקר אחר המועד ועכשיו יקנה בזול אין זה דבר האבד [כדפרי׳
 ר״ת ור״י בפ״ק דדוקא כפירות המתליעין וזרעים ששתו ופשתן להעלות מן המשרה הוי
 דבר האבד] אבל דבר שלא בא לידו לא ע״כ אין ביד ר״ת להתיר: ורשב״ס היה שותק
 מלומר לא איסור ולא היתר דמוטב שיהיו שוגגין ולא מזידין אך המשכיל יזהר:
ף יב] טוחנין קמח במועד לצורך המועד בלא שינוי. ואפילו כיון והמתין [עד ד  תתנד [
 המועד] [*כיון] דהוי צורך אוכל נפש לא בעי שיטי. ואין צריך לצמצש שלא יטחון יותר
 מכדי צורך אכילה אלא יטחון בהרווחה ואם יותר יותר. וכן מותר לקוץ עצים לצורך
 המועד. ואסור להערים שלא יטחון יותר ככוונה או שיש לו קמח ויעריה ויאמר מזה אני
 רוצה. וכן נראה לר״ת (*להחרים) [*להחמיר] שלא להערים ואע״ג דאמר פ״ק דביצה
 מערים ומלח גרמא גרמא מליחה אינה מלאכה גמורה כדאמר סרק כלל גדול בסוף אין
 עיבוד כאוכלין ומדרבנן הוא דאסור. והרבה חילוקין מצאנו בהערמות דגבי עירובי תבשילין
 פ״כ דכיצה אסרינן הערמה וקאמר רבה הערמה שייך למיגזר טפי ממזיד וגכי מליחה
 גרמא גרמא שרינן: תתנה תנא ובלבד שיכניסס בצינעא בתוך ביתו. וכ״ש שאסור להסיע
 ממונו מעיר לעיר אם לא בשביל דבר האבד ואפי׳ דבר האבד לא יכוין מלאכתו במועד
 ואפילו טירחא כעלמא כלא שום מלאכה אשכחן הכא לאסור ואס כוון מלאכתו יאבדו ואף
 אס לא כוון דוקא בצינעא. ואולי אף בפרהסיא יש להתיר דכר שהוא ידוע וניכר שלצורך
 המועד א ומעשה בא לפני ר״י בשעורים של ישראל שהיו בבית עכו״ס [*והיו אוכלין
 אותם סוסים ושאר בהמות ואמר העכו״ס לישראל בעל השעורים שאם לא יוליכם לביתו
 יאכלום והתיר כו׳ מ״י] והיה ירא שאס לא יוליכם בביתו יאכלום והתיר להביאם בעגלות
ף יג] מוכרין סירות כסות וכלים כצנעא לצורך המועד ד  בחוה״מ משוס דבר האכד: [
 דווקא פירות כסות וכלים דבר שאינו ניכר כ״כ שהוא לצורך המועד אבל דבר שדרכו
 ליקח לצורך המועד שרי: הציידין ציידי עופות (*הרשתות והנסרות) [*והדשושות
 והגרוסות] מוכרין בצינעא לצורך המועד אבל ציידי דגים שהדבר ניכר שהוא לצורך
 המועד היה נראה להתיר אף בפרהסיא מדאמרי׳ לעיל ספ״ק שרא למיזל ולמיצד משמע
 בפרהסיא. ויש לדמותו לתבלין שניכר שהוא לצורך המועד ושרינן בגמרא: אמרינן
 בירושלמי *א״ר יוחנן קובלין לרשות שהוא שליט על בולין יכול לקבול במועד ולדון לפניו
 ולהסתלק מבולי פירוש בולי שר כמו ראשי כולאות שכיהודה. ודכוותיה התיר ראב״י העזרי

 לאדם לקבול בשביל חובותיו במועד: םליק פירקא
ת האסורים בירושלמי מפרש אף בביח האסורים תתנו של ישראל שהיה לו י  מב
 רשוח בטוב לגלח משום שאין טוב לאדם לגלח בבית האסורין: ומנודה שהתירו לו חכמים

 חדושי אנשי שם
ד נמי שאי אסשר לשמח י י  להני ־ממא הוא וצ׳׳ל לפרהסיא לשרי בסניס הכא כל צורך המועל או לבר האבל מ
ד אפילו אפשר לשנוח בצנעה כלכחב רב אלפס. וכי אמרי׳ פוחח אחח י י  בצנעה ופרהסיא לאוכל נפש לשרי מ
 ונועל אחח בפירוח אבל תבלין מזבני כי אורחייהו להא רב הונא שרא להנהו כרוסיסא למיזל ולזבוני בשוקא כי
 אורחייהו: ירושלמי אמר רבי יוחנן אס הזכירך לבולי יהא ירלן גבולך כלומר אס הזכירוך לשר יאחה ירא מוחר
 לברוח על הספק דאין לך דבר האבד גדול מזה ורבי יוחנן דקאי בא״י נקט לברוח בעבר הירדן ואע״ג לאסור
 ללכמ ממקום למקום על לא לבר במועל להא אין יוצאין מלירה לדירה משוס טירחא כ״ש לצאח למרחקים אס

 אינו דחוק למזונות או לעשוח פרקמטיא בדבר האבד הכא שרי דגם זה דבר האבל ע״כ מצאמי במרלכי:

 א אפי׳ אינו אוכל נפש דאלו אוכל אפילו כיון דאי ניכר שלצורך המועד סשיטא דאין לו מה יאכל חני קוצר
 ימעמר לש וזורה ובורר וטוחן ורב חצלי ליה חצלא במועלא ומוקי לה לחצדא דחיטי הוה דאי שביק להו לא
 פסיל ורב אין לו מה יאכל הוה וק״ק למשמע המס לבלבר האבול מקילינן טפי מבאוכל נפש להא כי מוקי לה
 באין לו מה יאכל הוה מסיק דאיקפד שמואל משוס אדם חשוב שאני ואילו מעיקרא לס׳׳ל לדבר האבד הוה
 ליה שני לא באדם חשוב. ומכשירי לרב ייסף דעיילינהו ביממא אין ראיה דפרהסיא בדבר האבוד שרי דהחם אי
רא. ומשם ראיה דדכר האבד אסור ד מו כ ל  אפשר בעני[ אחר דאי בליליא איכא פרהסיא טפי כלמסיק לבעי מ
ך ליה אביי והמניא ובלבד שיכניסה בצינעה ורב יוסף נמי משני לצנעה ד פ ד דה אס אפשר בצנעה מ י  סרהסיא ד

ף: גן ג׳׳ז ברי״ף: חלויומהר״יימהצ״ש): ׳ ׳ ומ״מ א) הא לא מקרי כיון מלאכתו במוער: p לשין ד׳  הגהות וציונים ממט״
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 מסכת מרדכי מועד קטן
 שהיו תופרין קכר ומתקנין הארונות לצורך מתים שימותו אכל עכשיו שאין חופרין אלא
 לצורך השעה כל אלם ללילן כאלם מפורסם לדילהו ומש״ה שרי לחצוב קברו ולעשות
 ארון אע״פ שאין המת בתצר שאף כארון אין לרככו [*לעשות] אלא למת ליומו. ועול
 לבמקומומ הללו שישראל מועמין לרין בשכונה הכל יולעין ומרגישין וה״ל כמת מפורסם:
 ולאמרי׳ יתעסקו בו עממין איכא מ״ר דדוקא בקבורתו. אבל טלטולו מותר ע״י ככר
 או תינוק והוצאתו נמי מותרת מ״ה לאמרי מתוך שהותרה הוצאה לצורך הותרה נמי
 שלא לצורך. ואיכא מאן לאסר ולישנא דיתעסקו בו עממין הכי משמע דמדלא אמרינן
 יקברו אותו עממין משמע לכל עסקין ע״י עממין לוקא שאין כאן ככולו של מת שנתיר
 כו משוס ככולו כלל כיון שסופו להתעסק בו עממין ועול כתב הרמב״ן ז״ל להוצאת
 המת לקבורה כהוצאת אכניס למין שאין לומר כו מתוך כיון שאין צורך היום כלל. וכ״ת
 הא איכא צורך היום כיון לאיכא מצוה. ליתא [להא] שריסת קלשיס מצות עשה ואפ״ה
 אינה לוחה יו״ט ועול להא אמרי׳ פ״ק דכתוכות דלא אמרי׳ מתוך אלא כהנאה השוה
 לכל נפש והרי אין כאן נפש. ואיכא מ״ל לכיון ליו״ט שני לגבי מת כחול שויוהו רבנן
 קורעין נו שאף זה כבודו של מת ואינו נראה שאין אלו עסקיו וכן לעת הרמכ״ן ז״ל
 שלא לקרוע. הועתק מרבי׳ נסים ז״ל: [*נל״ה כל זה מהדא״ש דלעיל עד כתוב נה׳׳ג הגה״ה הוא.

 ובספרים ישנים מצאתי שאינו שם]:

 הלכות אבלות כתונ בה״ג היכא תתםב לשכיב שיכבא ביו״ט ראשון או ביו״ט
 שני או נחוה״מ או ניו״ט ראשון של ימים אחרונים לא נהיג
 אכילות על מפיק כולהו יומי טני. אנל יומא נתרא שהוא מלרמן מיסלק סליק למנין
 ז׳ אבל אנילות לא נהוג אכל אי שכינ ליה שיכנא ניו״ט שני של יו״ט האתרון נהוג אנילות
 וסליק למנין ז׳ דאתי עשה ודאי דיחיד ודחי ספק ה<(רעשה) [כמ״י אינו] דכתינ ואחריתה
 כיוס מר והוא מדאורייתא ויו״ט האחרון ספק דרבנן וכ״פ האלססי ושאר הגאונים. אכל
 ספר הדינין חולק על סכרא זו וגם ר״ת כתכ על דכרי ה״ג דלא סמכינן אהאי מלתא
 דר״י גאון מאור עיניס הוה ופעמים שהיו תלמידיו כותבין לפניו משמו אשר לא יצא
 מפיו ולא עלה על לכו דהא אמרינן פרק קמא דכתוכות הרי שהיה טכחו טכופ ויינו
 מזוג ומת אביו של חתן או אמה של כלה מכניסין המת לחדר ואת החתן ואת הכלה
 לחופה ובועל בעילת מצות ופורש לקבור את מתו ונוהג ז׳ ימי המשתה ואחר כך נוהג
 ז׳ ימי אכילות ופרש״י התם כיון דכבר התחיל כחופה ה״ל לגכיה כמו רגל והשתא לפי
 דברי הה״ג אמאי לא אמרינן דאתי עשה ודאי דיחיד דאורייתא ודחי עשה דחופה דרבנן
 דלא חמיר חופה מיו״ט האחרון ותרוייהו מדרבנן אלא נוהג ז׳ ימי המשתה קודם שיתחיל
 באבילות א״כ ה״נ כי שכיכ שיכבא ביו״ט האחרון והתחיל במועד קודם האבילות יגמור
 המועד. ורבינו יהודה מפרי״ש הקשה על דברי ה״ג מההוא דאמרינן פ׳ השולח מעשה
 כרכי אליעזר שכא לכהכ״נ ולא מצא שם י׳ ושחרר עבדו והשלימו לי׳ ומסיק עשה דרבים
 שאני אע״ג דלעולס בהם תעבודו קרא ותפלה עשה דרבנן ולא אתי עשה דיחיד לאורייתא
 ודחי תפלה דרבנן. ועוד יש להקשות על דברי ה״ג מדאמרינן פ׳ ואלו מגלחין שמע
 שמועה ברגל ולאחר הרגל נעשית רחוקה עולה ואינה נוהגת אלא יום אחד ומשמע נמי
 [*שמע] כיום האחרון של יו״ט האחרון ואי כחול משוי׳ ליה ה״ל לנהוג אבילות כאילו
 שמע בחול לכן נראה הלכה למעשה דלא נהיג אבילות אפילו כיו״ט אחרון אפילו שכיכ
 שיכבא בו ביום. וראיה מפ׳ בתרא דמועד קטן אבל אינו נוהג ימי אבילות י) במועד ברגל
 אי מכילות דמעיקרא הוא אתי עשה דרכים ודחי עשה דיחיד [*ר״ל עשה דרמן] ואי
 אכילית דהשתא הוא פי׳ שמת כרגל לא אתי עשה דיחיד ודחי עשה דרכים ואם איתא
 כדברי הה״ג ה״ל לחלק ולומר דכיו״ט אחרון נוהג אלא ש״מ דלא נהיג אכילות ביו״ט
 אחרון כלל: [דין ציצית כתכריכין] גרסינן פרק התכלת אמר שמואל תתםג כלי קופסא
 חייבין כציצית כו׳ עד ומודה שמואל בזקן שעשאה לכבודו שפטור מן הציצית כו׳ פירוש
 כל זמן שהוא בקופסא לככודו פי׳ לתכריכין וההיא שעתא פי׳ אותה שעה שמח ודאי
 רמינן ליה ציצית משוס לועג לרש חרף עושהו. פירוש מטילין ציצית בטלית בשעת מיתה
 תימה על מנהג שלנו שמסירין הציציות מטליתות של מתים. י< ועוד אמר ר״י כי יש סמך
 למנהג שלנו ממסכת שמתות דאבא שאול צוה את מיו קברוני תחת מרגלותיו של אבא
 והתירו תכלת מאפליוני ושמעתי כי רכינו גרשון אמר כשעת פטירתו הציציות חוץ
 ונסהפקו כדכריו אס יש להסירם מן הטלית או להוציאם תוץ לארון ויש עושין כן ויש

 שאין עושין כן וטוב הדבר א להסיר מן הד׳ כנפות ולקושרם באחד מן הכנפות:
 דיני הגו6ם תניא כאכל רכתי תתסד הגוסס הרי הוא כתי לכל דכריו: מעשה
 היה באשה אתת שהיתה רתוקה מכעלה מהלך ד׳ ימים וכאו יהודים ואמרו לה הנחנו
 אישך גוסס ונשאל לרבינו מאיר ואמר לה להתאבל דאמרי׳ פ׳ כל הגט השולח גט ממדינת
 הים והניחו חולה או זקן נותנו לה בחזקת שהוא קיים וכן השולח חטאתו כו׳ אמרי׳
 בגמרא לא שאנו אלא שהניחו זקן או חולה אבל הניחו גוסס לא דרוב גוססין למיתה
 ואמרינן דלמא מיית והא דאמרינן פ׳ שכועת העדות כגון שהיתה כת שניה קרובין
 בנשותיהן ונשותיהן גוססות מהו דתימא רוב גוססין למיתה קמ״ל אין הפי׳ קמ״ל דלא
 דהא פרק כל הגט אמרינן רוב גוססין למיתה אלא ה״פ האי קמ״ל אע״ג דרוב גוססין
 למיתה [*והיכא] שאינן לפנינו תלינן שככר מתו ב [*מ״מ כשעדיין גוסס הוי כחי ועדיין
 הן קרובין בנשותיהן א״כ רוב גוססין אינם חיים ב׳ או ג׳ ימים כיון דרוב למיתה אבל
 הכא כיון דעדיין חיים לפניו הגוסס הרי הוא כחי לכל דבריו לכן יש בספרים חמ״ל
 השתא מיהו לא שכיכ. מ״י]. אס כן מדון זה רוב גוססין אינם חיים שני ימים או שלשה:
 נשאל למינו מאיר תתםה על מת שהיה בספינה אס כהן יכול לימס בה והשיב אם
 הספינה היא קטנה שהיא מתנדנדת כשדורסין בה אסור ליכנס בה דאי אפשר שלא יסיט
 את הטומאה דתנן במס׳ זבין הזכ והטהור כו׳ עד ישבו על הנסר על הספסל ועל

 חכרי האידנא כמו שאין נזהרין מגילוי לפי שאין נחשים מצויין וככי האי גוונא לא הוי
 דבר שבמנין ורב אלפס נמי לא כתבו כהלכותיו. אבל ר״ת היה מחמיר בדבר וגם ר׳
 חננאל פסק כרכינא ומעשה אירע כצרפת ועשו כל צרכי המת ורכבו עמו עד שהביאוהו
 לעיר אחרת וקכרוהו שמה וכעס עליהם ר״ת משוס דאמרי׳ כמסכת שכת כפרק תולין
 דשלח להו לוי למי בשכר מת לא יתעסקו בו יהודים ולא עכו״ם לא בי״ט ראשון ולא
 בי״ט שני לפי שאינן בני תורה ואין ראיה מזה דהא אמרינן כמסכת ע״ז כשילהי פרק
 רבי ישמעאל רבי חייא בר אבא איקלע לגבלא ואסר להו תרמוסין דשלקי עכו״ס ואכלי
 ישראל לפי שאינם בני תורה ואנו נוהגין להקל בכל דבר הנאכל כמו שהוא חי או שאינו
 עולה על שולחן מלכים ולא מתמירינן לפי שאין אנו בני תורה ועוד היה אומר ר״ת לפי
 שיש יהודים שמשתדלין כמלאכת העכו״ס לכתוכ להם ולעשות כל צרכם [*ולכן יש לחוש
 שלא יכופו אותס ג״כ למלאכתן] ונהגו באשכנז שהעכו״ס חופר הקבר ועושה הארון
 ותכריכין וכל דכר שהוא איסור דאורייתא. אכל טלטול והוצאת המת עושה ישראל דמתוך
 שהותרה הוצאה לצורך הותרה נמי שלא לצורך והוא דאיכא קצת מצוה: ע״כ ילקוטי
 מהרא״ש: בעל העיטור אמר רבא מת בי״ט ראשון יתעסקו בו עממין בי״ט שני
 יתעסקו בו ישראל ואפילו בשני י״ט של ר״ה אמר מר זוטרא לא אמרן אלא דאישתהי
 אבל לא אישתהי משהינן ליה רב אשי אמר אע״ג דלא אישתהי לא משהינן ליה מ״ט י״ט
 שני לגבי מת כחול שויוה רבנן אפילו למיגד ליה גלימא ולמיגז ליה אסא: וגרסינן בפרק
 ר״א דתולין עובדא הוה בכי כנישתא דמעון בי״ט הסמוך לשבת ולא ידענא אי מלפניה
 אי מלאחריה ואתא לקמיה דר״י ואמר להו יתעסקו כו עממין אמר רכא כו׳ ופרש״י
 בי״ט הסמוך לשבת הוא דשרא ליה כעובדא דשלח להו(רב מנשיא לבני בשכר לאיסור)
 וטעמא משום דאישתהא או שמא ישתהא ומשמע דס״ל בי״ט לחודיה לא יתעסקו בו
ן והא דאמרינן לא אמרן אלא דאישתהי אכולה מילתא קאמר ודקאמר ולא היא י מ מ ע י  ב

 אי״ט שני קאי ומסקנא אע״ג דלא אישתהי יתעסקו כו עממין [*פי׳ אפי׳ כי״ט ראשון]
 ואינו סמוך לשבת קאמר והא דאמר אפי׳ למיגד ליה גלימא ולמיגז ליה אסא פרש״י מן
 המחוכר ש״מ דאפי׳ איסור דאורייתא שרינן. וחופרין לו קכר ומוליכין אותו תוץ לתתום.
 והא דתנן נמשקין אין חופרין כוכין וקברות במועד פירש רב אלפס הני מילי לשהות
 [*לאחר המועד] כההיא דהמוכר פירות אכל מת מוטל לפניו עושין והאידנא דאיכא
 חברי חיישינן והשתא דליכא תברי אזלינן בתר מנהגא. ושמעתי שר׳ יעקכ ז״ל מחמיר
 ע״כ: כתב רבינו נסים (3ל״ז) [וז״ל] אמר מר זוטרא לא אמרן אלא דאישתהי איכא מ״ד
 דמר זוטרא אכולא מילתא דרבא קאי דלא עבדינן כי״ט ראשון ע״י עכו״ס ולא בי״ט
 שני על ידי ישראל אלא בדאישתהי אכל לא אישתהי לא ופי׳ אישתהי כין שנשתהא ככר
 בין שעתיד להשתהות כגון שיש שבת אחריו ורב אשי נמי דאמר אע״ג דלא אישתהי נמי
 לא משהינן ליה לא פליג אלא כמת כי״ט שני משוס דכתול שויוה רבנן אבל מת בי״ט
 ראשון דהוי מדאורייתא מודה רב אשי למר זוטרא דדוקא באישתהי אבל בדלא אישתהי
 לא. והזקיקם לומר כן מדאמר פרק תולין עוכדא הוה כי מישתא דמעון בי״ט הסמוך
 לשבת ולא ילענא אי מלפניו או מלאחריו ושלתו לקמיה דר״י ואמר יתעסקו בו עממין
 אלמא לווקא משום לי״ט הסמוך לשבת לאישתהי אבל בי״ט לעלמא לא ולא נהירא לא״כ
 ה״ל לרב אשי למימר סתמא ג) אע״ג ללא אישתהי נמי לא משהינן ליה אלא ולאי משמע
 דמר זוטרא לא קאי אלא אמת בי״ט שני משום דשרי לאיעסוקי ביה ישראל אבל בי״ט
 ראשון דלא שרי אלא בעממין אפילו למר זוטרא שרי ואע״ג דלא אישתהי וההוא דפ׳
 חולין לא קשה למאן דחזא ר״י דשרא מספקא ליה אי בעי ר״י אישתהי או לא ולפיכך
 הביא מעשה כמו שהוא אבל אין ה״נ דר״י אפילו כלאו הכי הוה שרי ואפי׳ אס תמצא
 לומר דלר״י דווקא היכא דאישתהי אנן לא נקטינן הכי משום דסוגיין מוכחא דלא בעינן
 אישתהי כלל חוכדכתב עוד שם יו״ט שני לגכי מת כחול שויוה רבנן מסתברא דכיון
 דכחול שויוה רבנן אפי׳ אפשר כעממין יתעסקו כו ישראל וכן הסכים הרמכ״ן ז״ל שלא
 כדברי רב אחא משבתא ז״ל שכתב דדוקא היכא דליכא עממין אבל בדוכתא דשכיחי עממין
 לא שרינן אלא כעממין: אפילו למיגד ליה גלימא למיגד לחתוך כמו גודו אילנא גלימא
 לתכריך: למיגז ליה אסא לגזוז הדס מן המחוכר שהיו מניחין אומו על מטת המת לככודו:
 וכתב רש״י ז״ל במסכת משקין דדוקא הני לפי שטרחתן מועט אבל לחצוכ לו קבר
 שטרחתו מרוכה לא שרי והזקיקו לומר כן מדתנן החס כפ״ק אין חופרין כוכין וקכרות
 במועד. ולא נהירא אלא ה״ק דאפי׳ הני דלא מעכבי דהא אפשר בלא אסא ואפשר נמי
 לכורכו כתכריכיו אפ״ה שרו וכ״ש חפירת הקבר דלא אפשר כלאו הכי ודקא קשיא לך
 הא דתנן התס אין תופרין כוכין וקברות במועד ואי במועד מיתסר כ״ש כיו״ט שני לאו
 קושיא היא שכבר פי׳ שם ה״ר אלפס בהלכותיו דההיא דחופר במועד לצורך מתים
 שימותו לאתר המועד עסקינן שכך היה דרכם [*כמו שאמר התנא אין חופרין כוכין אכל
 מחנכין] וכך הס דכרי הרמכ״ס ז״ל כפ״ח מהל׳ יו״ט. ומה שהקשה הראכ״ד ז״ל א״כ
 שאין כהם צורך המועד למה התירו להאריך ולהרחיכ כהס כדאיתא החס ככר תירץ
 הרמב״ן שכיון שהם צרכי רטס אע״פ שאינם לצורך מועד להתחיל בהן אסור אבל להרחיכ
 בהן שרי וכמו ששנינו שם ומתקנין את קלקולי המים שברה״ר וחוטטין אותן ואוקימנא
 לה התם כשאין הרטם צריכין להם ואפ״ה כיון שצרכי רטם הס מותר לתקן אבל לא
 להתחיל והכא נמי צרכי רבים הוא. ואפי׳ בקבר של מי משפחה ואפי׳ של יחיד נמי
 אפשר לשרי דכיון דמצוה היא התירו בו מקצת מלאכה אפי׳ שלא לצורך המועד כמו
 שהתירו כצרכי רכיס. וכ״ש שמא יצטרך לו כמועד. וא״ת עוד והא תנן התם וארון עם
 המת בחצר ור׳ יהודה אוסר אא״כ היו לו נסרים המנוסרים מעיו״נן וכיון שכן היאך
 נהגו עכשיו לתצוב קבר שלא בפני המת י״ל דההיא דוקא באדם שאינו מפורסם הא
 כאדם מפורסם שרי והכי איתא טרושלמי וכתב שם ה״ר אלפס בהלכותיו. והיינו לדידהו

 חדושי אנשי שם
פ מי שמחו וריצב״א היה רגיל שלא להסירם מן הכנף אלא לקושרם ולהדקם במוך הכנף: כ כיון לרובן למימה הכא כיון שהנשים חיוח לפנינו הגוסס הרי הוא כחי לכל דבריו. וכן יש בספרים קא משמע ״  א לשון תוספות ר

:  לן להשתא מיהא לא שכיב אבל כשאינו לפנינו והניחו גוסס ותלינן שכבר מתו א״כ וכו׳

ומהצ״^חצ״ל וכדכחיבנא: ה<נד״ס הגי׳ עשה: ו)תי׳ במועד נמחק: 0צ״ל ואומר ותיבת ועול נמחק: ״י י ומ״מ א) ג״ל לקוח: p אפילו ומהי׳׳׳ ומה!״ש<:ג)והל״ל גי״ט שני אע״ג דלא אשתהי לא משהינן ליהגמהי ׳  הגהות וציונים מטמ׳

731 



 מרדכי מועד קטן
 יש שרוצה לומר שאדם שגלח ערב הרגל מותר לגלח גס ברגל דטעמא מאי אין מגלחין
 שלא יכנס כרגל כשהוא מנוול וזה לא נכנס ונראה דאסור מדלא חשיב ליה בהדי ואלו
 מגלחין מי שגלח ערב הרגל ועוד הרי שאבדה לו אבדה ערב הרגל ומי שנאנס ולא גילח
 אפ״ה אסור לגלח וכי תימא שאני התם דלא מוכחא מילחא אכל הכא מוכחא מלתא
 שגילח ערב הרגל הא ליתא דלאחר שגילח ברגל לא מוכחא מלתא אי גלח ערב הרגל אס
 לא כדאמרינן יאמרו כל הסריקין אסורין וסריקי כייתוס מותרין הכי נמי הכא [יאמרו]
 מי שגלח ערב הרגל יגלח ברגל ומי שלא גילח ערב הרגל לא יגלח ברגל: [דף יד] תניא
 כל אלו שאמרו מותר לגלח במועד מותר לגלח בימי אבלו: ואמר שמואל קטן הנולד
 כמועד מותר לגלת כמועד שאין לך כית האסורין גדול מזה כמועד אין מעיקרא לא
 מיתיבי רכ פנחס כל אלו שאמרו מותר לגלח כמועד מותר לגלח כימי אכלו הא אסור
 לגלש במועד אסור לגלת בימי אבלו ואי אמרת קטן אית ביה פלוגתא. !פירוש פלוגתא
 חלוק ט! :ילד קולם מועל לתיך מועל] נמצא קטן נוהג ביה אבילות ותניא מקרעין לקטן

 מפני עגמת נפש וכר. מכאן יש להוכיח שאין אבלות בקטן: ואס ראובן אבל ויש לו בנים
׳ ל׳ קטנים לא יבטלו מלימודן*: ואלו מכבסין ר ס מ א ר שמתה אמי צריך להתאבל מהא ל ג * ] 

 אחים גר אסור באחות אס ללמא אתו לאחלופי בישראל תתעא במועד הבא ממדינת הים. והבא

ה מבית האסורים ומנודה שהתירו לו חכמים י י ק פ א א נ מ ח ר י ד ת י  ה״: ל״ש אבל באמות אכ מ
: נידויו ומי שנשאל לחכם והותר מטפתת [ י  לזרעיה. הר״מ מלינלר י״ש הג״ה מרי

 הידים מטפחת הספרים ומטפחת הספג הזכין והזכות הנדות והיולדות וכל העולים
 מטומאה לטהרה. פי׳ רבינו אברהם להביא בעל קרי שאירע לו קרי במועד ולאתרי נמי
 בעלת הכתם שנמצא במועד: ומטפחות הידים והספרים והספג פירוש אלונטות מכבסים
 אותם כמועד ואפילו כבסן ערכ הרגל. וטעמא מאי לפי שנתלכלכים תמיד וצריכין כיבוס
 תמיד ואין הכיבוס אסור אלא שלא יכנסו כמועד כשהן מלוכלכין ואלו כיון שמתלכלכיס
 תדיר מותר לכבסן במועד: [דף טו] אבל אסור בתלמוד תורה תתעב מדאמר ליה
 רחמנא ליחזקאל האנק דום. ומהכא נמי ילפינן שאבל אסור בשאלת שלום ואין להקשות
 מאי שנא נ*הני] תרתי דגמר מיתזקאל ובשאר מילי(*אמרת) [*אמר] איפכא ויש לומר
 דמסתמא לא כא להחמיר על יחזקאל אלא להקל וכל שהוא אסור לו כל שכן לאחרים:
 ירושלמי האנק ג<מכאן שצווחין על המתים. עוד גרסינן בירושלמי אבל שונה הוא כמקום
 שאין רגיל שאין זה שמחה: מצאחי לענין אבל אם נעשה כעל כרית זה היה מעשה ושאלו
 אל הרב רבינו אליעזר מגרמישא הורה להיתר להיות בעל כרית ואסר ליכנס לסעודה וכן
 הורה רבינו דוד בר קלונימוס וכן נעשה מעשה לפני אכי העזרי וכן הלכה למעשה: [דף
 כאן ואם רבים צריכין לו מותר טעמא דרבים צריכין לו להתלמד ממנו הא לאו הכי
 באיסוריה קאי שמע מינה דכהן אבל ואין כהן אחר שם אלא הוא אעפ״כ אסור לקרות
 כתורה דכיון דלאו מצוה היא דדחינן אבילות אלא מפני דרכי שלום נתקנה וסגי בישראל
 שעומד. וכ״ש במקום תלמיד חכם דהא רכ קרי ככהני ורב הונא קרי ככהני בפני רכ
 אמי ורב אסי דכהני חשיכי הוו. ומינה נשמע דכל שכן אכל שאינו כהן שאסור לעמוד
 ולקרות בתורה כתוך שכעה: [דף •ז] תניא האכל והכהן מותרין בגילוח י<האי אבל היכי
 דמי תתעג אילימא שתל שמיני שלו להיות בערב הרגל איבעי ליה לגלוחי בערב הרגל
 אלא שחל שמיני שלו להיות בשבת ערב הרגל איבעי ליה לגלוחי בע״ש דאמר רב חסדא
 אמר רכינא כר שילא הלכה כאכא שאול ומודים חכמים לאבא שאול שחל שמיני שלו בשבת
 ערב הרגל שמותר לגלח ע״ש [עד] לא צריכא שחל שביעי שלו להיות בשבת ערב הרגל
 תנא כרא סכר לה כאכא שאול דאמר מקצת היום ככולו ויום שכיעי עולה לו לכאן ולכאן
 כיון דשבת הוא אונס הוא ותנא דידן סבר לה כרבנן דאמר לא אמריגן מקצת היום ככולו
 ואכתי לא שלימא אבילות דשבעה וכיון דבהכי פליגי נראה דהלכה אבל שחל שביעי שלו
 להיות בשבת בערב הרגל מותר לגלח בחולו של מועד וכן פסק האלפסי: תנו רכנן כל
 אלו שאמרו מותרין [*לגלח] במועד מותר לגלח בימי אבלו ואוקימנא כשתכסוהו אבליו
 כגון שבא ממדינת הים או מבית האסורים ובא ומצא אבל בתוך ביתו וקודם ששלמו לו
 ל׳ יום של אבלו מת לו מת אחר (*ואח״כ חל הרגל). ופריך מאי אריא כל אלו שאמרו
 אפילו כולי עלמא נמי לתניא תכסוהו אכליו הכביד שערו מיקל בתער ומכבס כסותו במים
 ומשני כתכפוהו כתער אכל לא כמספרים מכבס כמים אכל לא מתר ולא כחול הכא אפילו
 במספרים ואפילו מתר ואפילו בחול. פי׳ רבינו אברהם דאפילו בתוך ז׳ שרי למי שתכפוהו
 אכליו לכבס כסותו במים דעל כרתך תוך ז׳ איירי דאי לאחר שבעה מאי אריא תכפוהו
 אבליו אפילו אתר נמי מותר דלא אסור אלא גיהוץ אכל ה< כיבוס לא אבל תוך ז׳ ניחא
 דוקא תכסוהו אבליו אבל אחר אסור לכבס אפילו במים בלא נתר וחול ועוד האריך הרבה
 והביא הירושלמי: [דף יח] אמר ר׳ אמי אמר רכי יוחנן מי שאין לו אלא חלוק אחד מותר
 לככסו כחול המועד. מחיכ ר׳ ירמיה ואלו מככסין כו׳ הני אין מי שאין לו אלא חלוק
 אתד לא ומשני מתניתין אע״ג דאית ליה תרי ומיטנפי. ופי׳ רכינו אכרהם דהיכא דאית
 ליה תרי ומיטנפי אסור לכבס שניהם אלא יכבס אחד ותו לא אע״פ שהתירו לו לכבס לא
 יכבס אלא אחד: ירושלמי כעון קומי ר׳ יוסי כגדי קטנים מה הן אמר ליה כמי שאין לו
 אלא חלוק אחד דמי כלומר כי דרכן של קטנים להתלכלך בטיט ובצואה תדיר. מיהו לא
 יכבס אלא אחד כדפרשיגן: תניא מטפחת (*סופרים) [*ספרים] אין מכבסין אותם אלא
 בנתר ובורית מפני הככוד ולא כמי רגלים: תניא כתוספתא אע״פ שהתירו לספר לא
 יסתפר בחש״מ אלא בצנעא ואע״פ שהתירו לכבס לא יוליך לכובס אלא מכבס בצנעא בתוך
 ביתו: [שלח וכו׳ משמיה דר׳ יוחנן] כלי פשתן מותרין לכבס במועד. והא דאמר לעיל
 דאסור למאן דאית ליה תרי מיירי כשל צמר. ונראה (*דכך הלכה) [*דהלכה] דאסור
 לכנס כלי פשתן במועד מדקא מותיב ליה רבא לרבי יותנן ממתני׳ ואף אכיי אמר דלמא
 [*שלא] כרשות חכמים עכיד ולכאורה משמע דאכיי ורכא דהוו כתראי סכירא להו דאסור
 ולא סבירא לן כרבי יוחנן ואזלינן לחומרא אכן ראבי״ה ורבינו אברהם פסחו כרבי יוחנן:
 וכל אלו שמכבסין כמועד מככסין כדרכן ואפילו מחר י<ואהל [*היא חול] ולמועד לא

 ד מסכת
 (*הדרגש ועל) [*הגשיש של] המטה בזמן שהן מחגירין פי׳ מל׳ חגר שמתמוטטין לכאן
 ולכאן כמו חיגר טמאין וכן עלו כאילן שכוחו רע (*ובסוכה) [*ובשוכה] שכחה רע
 ובסולם המצרי בזמן שאינו קבוע במסמר. על הכבש ועל הקורה ועל הדלת כזמן שאינן
 עשוין כטיט טמאין ור׳ יהודה מטהר וקי״ל כת״ק דאי אפשר שלא יסיט ולא כר״י. וגבי
 מת נמי אשכח כה״ג דמטמא נמי בהיסט דתנן פ״ב דאהלות ומייתי ליה פ׳ המקבל
 המהלך בכית הפרס על האמים שהוא יכול להסיטם ועל האדם ועל הכהמה שכחן רע
 טמא פי׳ מפני שהוא מסיט עצם כשעורה אבל אם הספינה גדולה שאינה רועדת
 כשדורכין בה אז מותר ליכנס ובלבד שלא יתקרב אצל המת בתוך ד׳ אמות כדאמרי׳ פ׳
 משוח מלתמה כסוטה מת תופס ד׳ אמות שלו והכי תנן במס׳ זכין הזכ והטהור שישכו
 כספינה גדולה שאינו יכולה להמיט האדם כו׳ אז טהורים להמיט האדם פי׳ מתמוטטת
 לכאן ולכאן כשהאדם נכנס כה: מסקי׳ כנזיר תתםו דאפי׳ אין מת אלא גוסס צריך
 כהן לפרוש משוס דתניא התם פ׳ שלשה מינין בנזיר להתלו עד שעת מיתה ר׳ מאיר
 אומר במותם עד שעה שימות ואמר ריש לקיש גוסס איכא בינייהו למאן דאמר להחלו
 אפי׳ גוסס וקי״ל כרמן דאע״ג דאמר ד יוחנן משמעות דורשין איכא בינייהו י״ל שאין
 שולק על ריש לקיש דאסרי רמן כגוסס והמנהיג היתר כגוסס לא הפסיד וראיתי היתר
 בהל׳ גדולות בגוסס והכיאו ראיה מדתנן אין אדם מטמא עד שתצא נפשו ואפילו מגוייד
 ואפי׳ צלוכ והוה ליה מחלוקת ככרייתא וסתם כמתני׳ והלכתא כסתם משנה וכן הלכתא
 ונפלאתי היאך מביא ראיה מההיא דהא מזיר דחי לה בהדיא וה״מ לענין טמא כאהל
 אכל לענין אתתולי הא אתתיל לכך נראה איסור כגוסס כדפרישית ועוד דבעל הלכות
 גדולות גרס אכיי אמר משמעות דורשין איכא כינייהו רכא אמר גוסס איכא כינייהו ואביי
 ורכא הלכה כרכא חוץ מיע״ל קג״ם כל זה פסק כה״ג(כלומר משמע שרוצה לחלק כין
 אתחיל כהן לטומאה וכן חילק באשר״י) ואח״כ פסק כדתנן אין אדם מטמא עד שחצא
 נפשו: גרסינן פ״כ דמו״ק מי שהפך את זתיו ואירעו אכל או אונס וכן מי שהיה יינו
 בבור ואירעו אכל או אונס כו׳ מאוד האריך האלפסי והראב״ד כללו של דבר תתםז דכר
 האבד מותר לאבל כימי אבלו לעשות ע״י אחרים אבל ע״י עצמו לא אפי׳ בצינעא אפי׳
 אין שם אומן אלא הוא. ודוקא בשלשה ימים הראשונים אבל משם ואילך מותר לעשות
 בצנעא בתוך ביתו לצורך פרנסתו כשאין לו מה יאכל. כדתנן לקמן אבל תוך ג׳ ימים
 הראשונים אסור בעשיית מלאכה ואפי׳ עני המתפרנס מן הצדקה מכאן ואילך עושה
 כצנעא משמע לכאורה דסיפא קאי אעני המתפרנס אכל אם יש לו לאכול אסור אפילו
 בצינעא כל שבעה אבל כשם רכינו שמעיה מצאתי כתוב דמכאן ואילך עושה כצנעא ארישא
 נמי קאי דאפי׳ עשיר מותר לאחר שלשה והא דקאמר אבל אסור בעשיית מלאכה כל ז׳
 היינו דוקא בפרהסיא. ומיהו בירושלמי משמע דאעני דוקא קאי ומסיק עלה תבא מארה
 לשכניו שהצריכוהו לכך כלומר שלא סמסוהו וכן פירש רגינו אברהם. וכן נראה דמי שיש
 לו מה יאכל אסור כל ז׳ בעשיית מלאכה ואפילו בצנעא כתוך כיתו וטעמא דיש חילוק
 בין תוך שלשה לאחר ג׳ משום דאמרינן שלשה לככי. ואם היה בלן או ספר לרכים והגיע
 עת הרגל לא יעשה [*אלא] כדברי האלפסי להתמיר [*ולאסור] ואע״ג דלגבי דברי תורה
 התירו לדרוש כרכים תלמוד תורה שאני: והמקכל שדה כאריסות או כחכירות או כקכלנות
 ואירעו אבל למקבל הוא עצמו לא יעשה אבל ישכור אחרים שיעשו מלאכה בשדה משוס
 פסידא דמרי ארעא אכל כשדה שלו לא ישכור אתרים לעובדה כיון דלאו דבר האבד הוא
 שאין השדה נאבדת בשביל שלא יעבדנה ואם יש אריסין וחכירין וקבלנין בשדה של אבל
 הרי אלו יעשו דבשביל שבעל השדה אבל לא ימנעו הס מלעובדה ולשומרה:
 תתםח השוכר חמור או גמל או ספינה ואירעו אבל או שכר הוא חמור או גמל או
 ספינה מאדם אחד שהוא אבל הרי אלו לא יעשו בהן מלאכה ולא ישכירום לאחרים. ואם
 היו מוחכרין או מושכרין אצל אחרים א<הן או בהמתן [*למהלך] חדש או חדשים הרי
 אלו יעשו הן עצמן שאס לא יעשו יפסידו אף השכר דלעתיד לבא לאחר ימי אבלו דהיינו
 שכר כל החדש כולו וזה ודאי אין להם להפסיד ולהכי יעשו אף בימי אבלן. ואס היתה
 כהמתו של אכל מוחכרת או מושכרת אצל אחרים קודם שאירעו אכל הרי זה יעשה בה
 מלאכה השוכר אף משאירעו האבל. אבל שכיר יום אחד אפילו בעיר אחרת שאין יודעין
 שם שהוא אכל לא יעשה הואיל וליכא פסידא כולי האי וכן אם יש לאכל שכיר יום אחד
 בעבודח קרקע אפילו בעיר אחרת לא יעשה מלאכה לצורך האבל דכעבדו של אבל דמי:
 תתםט שני אחין [ברי״ף פ״ב] או שני שותפין שאירע דבר לאחד מהם אין שותפו
 עושה אלא כצנעא כדכר של השותפות. היתה מלאכת אתרים כידו כגון דבר תלוש בגד
 לארוג וכיוצא בו לא יעשה מפני שיכול לעשותה לאחר ימי אבלו: היתה מלאכתו ביד
 אתרים בבית האבל לא יעשה בבית אחר יעשו [דף יא] מקבלי קיבולת לבנות כית לאכל

 בתוך התתוס אסור ואפילו בשבתות •ויום
* ואף ללינא הכי בשבת ויום טוב בלא אבילות אלא  ן

 נקט אגב סיפא שהוא שרי לוקא בשבת ויום טוב]:

ל בשבת ויוס טוב לוקא שרי לאבל אבל בחול או ״ ר * ] 
 חוה״מ אסור באבל אפילו מחוץ לתחום אפילו הפועלים

 עכו׳׳ס]:

 טוכ חוץ לתחוס מותר אי ליכא מתא
 למיקרבא להתם [*שרי] אבל •כחול המועל
 אפילו חוץ לתחום אסור: ת״ר מקבלין
 קיבולת במועד לעשות אחר המועד. ובמועד

 לא יעשו. כללו של דבר כל שהוא עושה אומר לעכו״ם ועושה וכל שאינו עושה אינו
 אומר לעכו״ס ועושה תניא אידך מקבלי קיבולת במועד =<מותר לעשותה לאחר המועד
 וכלכד שלא ישקול ולא ימדוד ולא ימנה כדרך שהוא עושה בחול ה״ה בימי אבלו: פרק
 י״ח דמס׳ שמחות שנינו כבוד הכית והדחת כוסות הצעת המטה אין בהם משוס מלאכה
 לאכל: [דף יג] ואלו מגלחין כמועד תתע הכא מן מדינח הים ומן השכיה והיוצא מבית
 האסורין והמנודה שהתירו לו חכמים נידויו ומי שנשאל לחכם והותר ומפרש בגמרא
 כשלא היה להם פנאי לגלח ערב הרגל אבל אס היה להם פנאי ולא גילח אסור: ואמרינן
 בירושלמי חבוש מבית השביה סבור למימר שהיה חבוש ככית עכו״ס אבל חבוש [כית]
 ישראל לא איח לך למימר אפילו הוא חבוש אצל ישראל שאין ערב לו לגלח בבית האסורים

 הגהות וציונים ממט״־ ומ״מ א) סי׳ והס עצמם עם בהמתם לאל״כ שוחר מ״ש למעלה קולס זה(מהי׳־ ימהצ״:<: ב< חי׳ מוחל נמחק: ג) נ״נ לוס: ד) במועל(מהיי׳- ימהצ״:): ה נ״ב ע״ל סימ! תתקה שכתב וז״ל ומסקינן לאבל מותר לכבס בתוך ל׳
 ולהניס ולא אסרו אלא ללבוש ע״כ משמע לללבוש אסור לכבס מותר א״כ י״ל ראיירי כא[ אחר ז׳ ושרי לכבס וללבוש משא״כ אחר אבל לסי מ״ש התוס׳ רף כ״ג ע״א דאף לרינ״א לאוסר כיבוס כל ל׳ אפייה שרי לאתר לכבס במים אמר ז׳ ל״ק

 מילי: ןהגהויז סנ״יו) י) ס״א וחול ומהר׳״ ומהצ״שן:
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 מסכת מרדכי מועד קטן ה
 ואעפ״כ העולם נהגו להיתר: בעא מיניה אביי מרבה קברו ברגל עולה לו למטן ל׳ או
 לא ומסקי׳ לרגל תתעט עולה לו למנין ל׳ כיון לגזירת ל׳ כגון גיהוץ ותספורת נהגו
 ברגל כגון אס מת ונקבר ברגל מונה ז׳ אתר הרגל וימי הרגל שמיום הקבורה ואילך
 עולה לו למטן שלשים י״א תתפ להיכא לצריך למנות ז׳ אחר הרגל נראה לומר לצריך
 לעשות הבראה כלאמרינן אכילה ראשונה אינו אוכל משלו והרי הוא מתחיל עכשיו אבילותו
 וכן הלין אם שמע שמועה [*קרובה] כשכת ויש חולקין כיון מלחה יום אחל אין מכרין:
 מצאתי בשם רבינו יו״ט מיוני שאמר משם ר״ת שאם אחרו לאבל [*לאכול] יום ראשון
 על הלילה לאין מכרין כלילה והכיא ראיה מלכתיכ ויכא העם להכרות את לול בעול היום
 והתרגום מוכיח כן גם ד יתיאל מפרי״ש פירש כי כן היה מנהגו של הריב״א שהיה צם
 כל היום הראשון על הלילה יען שלא רצה ליהנות משל אחרים א: [דף כ] ת״ר קיים
 כפיית המטה קולם לרגל ג׳ ימים א״צ לכפותה אחר הרגל לברי רבי אליעזר וחכמים
 אומרים אפי׳ יום אחל אפילו שעה אתת מכאן לקלק רכי׳ אכרהם תתפא מלקתני
׳ קיום אבילות קורס  קייס ולא קתני כמתני׳ הקובר מתו שלשה ימים כו׳ אלמא מעי
 לרגל אכל אם עכר ולא קייס או שוגג או מזיר אין רגל מפסיקו שלא יהא חוטא נשכר
 וממנה ילפינן יא) לכל אבל שבעולם שלא נהג אבילות כתוך ז׳ שמשלים אותו כל שלשים
 חוץ •מן הקריעה שאס עכר ולא קרע האכל כשעתו שאינו קורע לאחר ז׳ כלאמרינן לקמן
 מי שאין לו חלוק ונזלמן לו חלוק תוך ז׳ קורע לאחר ז׳ אינו קורע ולוקא בשאר מתים:
 ת״ר תתפב שמועה קרוכה נוהגת ז׳ ול׳ ככל הפי׳ של רש״י פ׳ מי שהוציאוהו יש ז׳
 לרחיצה לתככוסת ולתספורת ושלשים לגיהוץ והיינו כלפרי׳ לעיל יב<(לרחיצה) [*לגילות]
 מותרת לאחר ז׳ ושכוש הוא [מה שכתב ולתספורת] להא ילפינן פרע פרע מנזיר וקי״ל
 שלשים לתספורת ולגיהוץ ונראה לרכינו מאיר לאם שמע שמועה רתוקה כלילה למקצת
 הלילה ככולו ואע״ג לגבי ז׳ ושלשים לא אמרינן מקצת לילה ככל היום כלאמרי׳ לעיל
 וגס ג״ל [ושלשים] לאבל לא אמרינן ביה מקצת היום ככולו לא ביום ז׳ ולא ביום ל׳ על
 הנץ החמה וראיה מלאמרינן פ׳ שני למגילה וכן שומרת יום מגל יום לא תטכול על
 הנץ החמה ומסיק כגמרא ס״ל אמינא תהוי כראיה ראשונה של זב שהוא טובל כיומיה
 קא משמע לן כיון לבעיא ספורין ספורין ביממא הוא אלמא כל מילי ללא סליק ביומיה
י ספירה לא אמרינן מקצת הלילה ככל היום על הנץ החמה למחרתו ומיהו לענין  מע
 שמועה רחוקה ללא בעיא ספורים אלא שעה אתת סלקא לה אפי׳ בלילה כלפרשינן ונראה
 נמי דאכל מ׳ שלו לא יצא מפתח כיתו על הנץ התמה לומיא לשומרת יום וכן ביום ל׳
 לא יגלח. יג<יש שר״ל לאין לקרוע על שמועה רתוקה וראיה מפ״ק לפסתיס מעובלא לר׳
 חייא לאתא ליה שמועה רחוקה וא״ל לשמעיה חלוץ לי מנעלי והולך אתרי כלי לבית
 המרחץ ומסיק ש״מ תלת כו׳ ומללא קרע ש״מ דאין לקרוע על שמועה רחוקה ואץ
 להקשות אם כן אמאי לא קאמר נמי ש״מ שמועה רחוקה אינו קורע וי״ל ללא תשיב
 אלא ממאי דהוה עובדא שחלץ ואמר לשמעיה הולך כלי אחרי ועוד ראיה מהא לקאמר
 שמע שמועה קרובה בשבת ולמוצ״ש נעשית רחוקה דפליגי אמוראי רבי מני אומר אינו
 קורע רבי חנינא אומר קורע והלכתא כמרי המיקל באבל כדאמרינן בכל דוכתא באבלות
 וכ״ש היכא דשמע לאחר שלשים דאינו קורע וכן כתכ כה״ג דאינו קורע על שמועה
 רחוקה וכן הלכה למעשה דעל שמועה רחוקה אינו קורע חוץ מאכיו ואמו דאפילו לאחר
 ל׳ קורע: שמע תתפג שמועה קרובה ברגל פירוש ביום שלשים ולאחר הרגל נעשית
 רתוקה וכן שמע שמועה קרובה בשבת ובמוצאי שבת נעשית רחוקה עולה לו ואינה
 נוהגת אלא יום אחד ואף ע״ג דשבת עולה לעגין אבלות אפ״ה לא אמרינן דכששמע
 בשבת דליהוי כאילו שמע בחול דהיינו טעמא כיון דאילו הוה שמע למחר לא חיילא עליה
 אבילות דה״ל יום שלשים [ואחד] הה״נ כששמע בשבת כיון דלא נהיג ביה אבילות ממש
 די לנו לעשותו כיוס מחר. אבל שמע בשכת שהוא יום כ״ט אז ודאי נוהג אחר שבת ז׳
 ול׳ כמו ששמע למחר ואילו שמע למחר ביום ל׳ נוהג ז׳ ולי הכא נמי כששמע בשבת יום
 כ״ט. וע״כ איירי הבא ששמע בשכת שהוא יום ל׳ דאילו היה שכת יום כ״ט היכי קאמר
 ולמונ״ש נעשית רחוקה והא אכתי לא הויא רחוקה עד יום ל׳ בעצומו של יום כדפרישית
) נראה לר״מ ז״ל(*דלסי) י  לעיל דלא אמרינן מקצת הלילה ככל היום לענין ל׳ של אבילות י
 [*ולפי] מה שהוכיח ניחא מה שכתוב בה״ג אס שמע ביום ל׳ נוהג ז׳ ול׳ והביאו ראיה
 מכאן דוקא דשמע בשבת ביום ל׳ אינה נוהגת אלא יום א׳ הא כחול כה״ג נוהג ז׳ ול׳
 וכתכ האלפסי ודל אית מרבוותא דאמרי(*דהוי כמו ביום ל׳ ואחד ואיתלי) [*לשמועה
 ביום שלשים כשמועה ביום שלשים ואתד ואינו נוהג אלא יום א׳ בלבד ואיתלון] כהא
 דאמרינן בפרק יש בכור לנחלה אמר רב אסי הכל מודים לענין אבילות דיום שלשים כיום
 שלפניו דאמר שמואל הלכה כדברי המיקל באבל וגמרינן מיניה לענין שמועה וכן פי׳
 ר״ת וליתא דלענין נפל קאמר וכן פירש רש״י רשכ״ג אומר כל ששהה כאדם טי)(פי׳)
 ל׳ אמו נפל וקאמר רב אסי שאם מת ביום ל׳ כנפל חשוב דהוי כיוס שלפניו והיינו קולא
 ועוד לפי דכריהס הוה ליה למימר כיום שלאתריו דהיינו יום ל״א אבל מדקאמר כיוס ל׳
 שלפניו היינו כ״ט כדפרישית. והבראה לא נהגו כשמועה רחוקה מעוכדא דר׳ חייא שלא
 עשו לו הבראה (*אבל) [*אלא] משמע דלאלתר צוה להוליך כליו אתריו לבית המרחץ:
 כתוב בה״ג תתפד אם נפטר אביו או אמו בחול המועד שחייב לקרוע. כהלכות קריעה
 בחול המועד יש ג׳ מחלוקת בדבר בה״ג כתוב על מתו קורע ביום קבורה במועד ולא
 ביום שמועה אם שמע במועד וראבי״ה כתב דאפילו ביום הקבורה לא יקרע בחול המועד
 ורא״ם כתב דאפילו ביום שמועה קורע כחול המועד ודכריו נראין וכן משמע בירושלמי
 וכן פי׳ המיימוגי וקצרתי. ועוד יש ללמוד מדכרי ר׳ אכרהם שעושין הכראה כתוה״מ
 שהרי פי׳ במתני׳ אין מברין את האבל במועד בתוך ביתו אלא על מטות זקופות וכו׳
 אלמא דיש הבראה כחוה״מ וכן כתב ראבי״ה והכיא ראיה מן הירושלמי דגרסי׳ התם
 אין מברין אלא קרוביו של מת ובלבד קרובים הראויה להתאבל כהדא דר׳ אבין דמך

 בעי צנעא מפני כבוד המועד שאין כלים מתכבסין יפה בבית כמו על הנהר. וראיה מבר
 הדיא לדידי חזי לי ימא של טבריא [*דמפקי ליה] משכלי דמנא דכיתנא [*בתולא
 דמועדא] אלמא דהא דשרי לכבס במועד אפילו בפרהסיא על גבי הנהר: תנו רבנן
 תתעד כשם שאמרו אסור לגלח כמועל כך אסור ליטול צפתיס כמועל ל״ר יהודה
 ורבי יוסי מתיר פסק האלפסי קי״ל כשמואל לאמר הלכה כרכי יוסי בזו ובזו [פירוש בזה
 ובזה במועל ובאבל] לא שנא ליל ול״ש לרגל מיהו הני מילי בשיניו אבל בגנוסטרי ובסכין
 אסור ורבינו אברהם פירש זהו לשונו קי״ל כרכי יוסי באבל ומופר ליטול תתעה צפרגיו
 אפילו תוך ז׳ ממעשה לפינחס ושמואל ורוקא כשיניס אבל בגניסטרי ובסכין אסור מפני
 שהוא דרך קישוט ובמועד אפילו כגנוסטרי מותר וכן פסק רכ אלפס ואיני יולע מה
 הוצרך ללבד הראב״ל אלא להשוות סכין לגטסט׳] (*מלשני ליה) א<[מלתני לה. מ״י]
 לקמן לומיא לשפה: אמר אביטול ספרא אמר כ) רבא שפה מזוית לזוית הנתה כל שמעכבת
 כתב רש ״י לא ילענא מהו הנחה כל שמעכבת ולא גרסינן ליה ורבינו אברהם פי׳ וז״ל
 שפה מזוית לזוית ג< שהוא למעלה מפתיחת הפה. הנחה מה שמכאן ומכאן חוץ לפה וקרי
 ליה הנחה מפני שצריך להניחו שלא יגלח אותו במועל אלא מה שמעככ עליו שאס היה
 ארוך הרכה ונכנס לתוך פיו יגלח ממנו מה שמעכב עליו אבל על השפה יגלח בין מעכב
 כין שאינו מעככ רכי אמי אומר וכשפה נמי כל שמעכבת ופליג אלרב י) ואמר אפילו
 השפה אינו יכול לגלח אלא מה שמעככ ממנה אמר רכ נתמן כר(*יוסף) [*יצחק] וללילי
 כל שהוא נמי כשפה המעכבת דמי כך מצאתי הנוסחא בה״ג הלכך כיון דרבי אמי פליג
 אדרב והוא בתראה והלכתא כוותיה והא דאמרינן בקשו ממנו שפה והתיר להם דוקא
 במועד אבל באבל אסור דתניא באבל רבתי לתספורת כיצד אסור בנטילת שיער אחד ראשו
 ואחד זקנו ואתד כל שער כו׳ וראיה לדבר מפיבושת בן שאול לא ירד לקראת המלך כי
 לא עשה שפמו ש״מ לסימן אבל הוא אלמא לאבל אסור לעשות שפמו עכ״ל: ירושלמי
 שפה כנטילת (*יליס) [*צפרניס] לכל לבר ובלבל בנוטות פירוש שהשערות ארוכין ונוטין
 לפיו. ובשם ר״ת מצא מינו מאיר כתוב לשמא לא התירו שפה אלא בתער ולא כמספרים
 דומיא דתכפוהו אכליו: תנן פרק החולץ ר׳ יוסי אומר כל הנשים יתארסו תוץ מן האלמנה
 מפני האיבול ואמרינן בגמרא אמר רב חסדא קל וחומר ומה במקום שאסור לספר ולכבס
 מותר ליארס פירוש בשבת שתל תשעה באב להיות בתוכה מקום שמותר לספר ולכבס
 פירוש בתוך ל׳ ימי אבלות אינו לין שמותר ליארס. ויש סוגיות ללא גרסינן לספר דהא
 אמרינן לקמן כל שלשים לגיהוץ ולתספורת ומינו יעקב מאורליינו״ש גריס ליה שפיר
 ומפרש לה באשה שהיא מותרת בנטילת שער תוך ל׳ ומביא ראיה מהלכות גלולות שכתוכ
 בהן אשה מותרת בנטילת שיער תוך שלשים ועוד מציט למימר דהתם אליבא דרבי יוסי
 דהוא שרי תספורת באבל כדאמרינן לעיל כשם שאסור לגלח במועד כך אסור לגלח כימי
 אבלו דברי רבי יהודה ורבי יוסי מתיר מיהו לא זה וזה נראין דאי אשה שריא בנטילת
 שיער בימי אבלה דלמא שרי נמי בשבת שתל ת״ב כתוכה וכן לרבי יוסי דשרי גילות דלמא
 שריא נמי כשכת שחל ת״כ ועוד מטילת שיער כאשה ע״י טיפול סיד דסיפור לא שייך
 באשה אלא מגדלת שיער כלילתא וגילות נמי דשרי רבי יוסי היה נראה בגילוח צפרניה
 לתימה לומר לרבי יוסי לא יליף פרע פרע מנזיר אבל ודאי אשה אסורה בנטילת שיער
 כל ה<שבעת ימי אבלה ומינו מאיר פירש ומה במקום שאסור לספר ולכבס בשבת שחל
 ט״ב להיות כתוכה אפילו לקטנים אסור לגדולים לספר אותם ולכבס בגליהן ותלע להא
 כטלי קצרי כי רכ כדאמרינן פרק בתרא לתעניות ומשמע שהיו בטלים לגמרי לאפילו
 בגדי קטנים לא היו מכבסין ועוד דהא אמרי׳ התם דתינוקות של בית רבן בטלין בת״ב
 דכתיב פקודי ה׳ ישרים משמחי לב ואילו גבי אבלות אינם בטלים כמו שהוכחתי לעיל
 אלמא דגני אבילות דתשעה באב אסור לגדולים לעשות לקטנים כל דבר שהגדולים אסורים
 א״כ כמו כן אסורים הגדולים לספר לקטנים ולכבס כסותן בשבת שחל ט״ב להיות כתוכה
 וגבי אבילות מותר לגדולים לספר לקטנים שמח אביהם או לכבס בגדיהם וזה נראה לי
 עיקר: [דף כ] הקובר מתו תתעו אפי׳ שעה אחת קודם הרגל בטלה ממנו גזירת
 שבעה. ואפילו לא קברוהו ישראל אלא מסרוהו לעכו״ם לקוברו לפט כניסת הרגל או
 ששיגרוהו לעיר אתרת לקוכרו ונתכסה מעיני המתאבלים שעה אחת לפני הרגל בטלה
 הימנו גזרת שבעה דהיינו רחיצה וסיכה ונעילת הסנדל ותשמיש המטה וכפיית המטה
 ומלאכה. ואס קברוהו ז׳ ימים קודם כניסת הרגל בטלה הימנו גזירת שלשים. ומצאתי
 מותר לספר יום שביעי. וכן המשפט בי׳ ימים או כיותר כי אסור לספר עד ערכ הרגל.
 ואס חל שמיני שלו בשבת ערב הרגל מגלח בע״ש אפי׳ לרבנן דאבא שאול וטעמא הוי
 משום לאנוס הוא ולא מצי מגלח בערכ הרגל. וקי״ל כאבא שאול דאמר שבעה לפני הרגל
 בטלה ממנו גזירח שלשים ואס לא גילח ערב הרגל אפ״ה מותר לגלח אחר הרגל לגזירת
 שלשים נמי בטלי: [דף יט] אמר י) רב הונא ברי׳ לר״י הכל מולים כשחל שלישי שלו בערב
 הרגל שאסור לרחוץ על הערב. ולא אמרינן הכא מקצת היום ככולו מ״ט משוס לאפשר
 לרתוץ לאורתא. אבל תגלחת ותכבוסת שא״א לעשות ביו״ט בהא אמרינן למקצת היום
 ככולו. ופי׳ רש״י עד הערב ז<עד הלילה. רוחץ בצונן או ימתין עד תול המועד ורותץ
 כתמין כן מצאתי בתוספות הריב״ם שפי׳ לפט ריכ״א והקשה מאי שגא מגילוח דשרינן
 בשביעי שחל להיות ערב הרגל ח<ותירץ מרחיצה ותככוסת שהן אסורין (*כל) [*בתוך]
 ז׳ התמירו טפי מבגלות ״)דהוי כתר שכעה. [לשון אשר״י ולס״ז אסור לכבס תוך ז׳
 אפילו ערב הרגל ומסתברא כדברי הראכ״ד ז״ל דאף כיבוס מותר תוך ז׳ בערב הרגל
 כיון דאי אפשר לו לכבס בלילה וכן כתב הרמב״ם עכ״ל] ומצאתי תתעז דאבל יכול
 לרחוץ כמים חמין ולחוף ראשו לאחר ז׳ וכדעייל יום הד אפי׳ כל דהו מותר ככל מילי
 (*להא) [*להוה] נהוג בימי אכלו לקי״ל מקצת היום ככולו [וכן] פי׳ ראבי״ה דכשחל
 תתעה הרגל בתוך ז׳ לאחר שלשה לא מחמירין כולי האי ושרי לרחוץ י• סמוך לערב
 רק שלא יגלח אמנם אחרי שרש״י וריב״א ורשב״ם אוסרים על הלילה נכון הוא להחמיר

 חדושי אנשי שם
 א ובהגה״ה באשר׳׳י כחב ע״ש א״ז ז״ל ואין מניחין את האבל להתענות ביום ראשון אלא מאכיצין ומשקין אותו ואפילו בתעניות שלפני ר״ה לא הניח רשנ״נו ז״ל להתענות כיום קכורה מא״ז עכ״ל:

י וט׳׳מ א)מלסתס: ב)צ״ל רב: ג) מה: ד)פסא(מהו״יומהצ״שו:ה)צ״ל שלשים ונ״ב נ״ל: הבמ״י הגירסא ואמר רב כהנא הכל מוליס: 0 ובלילה לוחץ כצ״ל ותיבת על נמתק: ח)יא״צ להמתין על הערב(מהי״׳ ומהצי׳ש): ט) פי׳  הגהות וציונים טטט״
 רחיצה ביום ג׳ והוא בתוך ז׳ רק שהרגל מבטלו החמירו אבל גילוח של ז׳ שחל ערב הרגל שהוא אחר ז׳ והרגל מבטל שלשים הקילו(מהי״י ומסצ״ש<: י) רמה שאמר רב כהנא ער הערב ר״ל תמוך לערב ולאפוקי ללא

 שרי מן הבקר אגל לעולם א״צ להמתין על הלילה עי׳ במוס׳ ושם מבואר(מהו״יומהצ׳׳ש): יא) ר״ל היולע והזיל או שגג ולא הא״י כלל ולוק לקמן(נ!הר״יימהצ״ש):יב)צ״ל לתספורת: יג<על הנץ החמה: יד<כן נראה: טוןתז״ג:
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 ו מסכת מרדכי מועד קטן
 שיתא אלפי שיפורי עולא אמר כנתינתה כך נטילתה ששים רכוא וה״מ למאן דקרי ותני
 אכל מאן דמתני לית ליה שיעורא. כתכ כשאלתות דרכ אתאי וממילא שמעינן למאן דלא
 קרי ולא תני אין מכטלין. אס יש לו מתעסקין כדי קכורה. ודוקא כשעת הוצאה הוא
 דמבטלין אכל כל זמן שמוטל לקוכרו אין מכטלין ת״ת כלל לא גדולים ולא קטנים דאפי׳
 ג!:י תכס שמת תניא שכית מדרשו כטלה אכל לא שאר מדרשות וכתכ הרי״ט מיוני תינוקות
 של ב״ר אין מכטלין אפילו כשעת הוצאת המת דאמרי׳ פרק כל כתכי דאפילו לבנין
 בהמ״ק אין מבטלין תינוקות דאין דומה הבל שיש בו חטא להבל שאין בו חטא. ועוד
 אמרינן בירושלמי דאבוה דשמואל שדריה לשמואל לנציכין פירוש כדי ללמוד שמע דהוה
 גמיל חסדין שלח ליה המבלי אין קברים בטבריא שלחתיך לנציבין הדא אמרה אין מבטלין
 חינוקוח כו׳ ופי׳ ר׳ יצחק דהא דמכטלין ת״ת להוצאת המת ככל מחים איירי אע״ג
 דאמרי׳ פ״ק דמגילה פשיטא מת מצוה ות״ת מת מצוה עדיף דתניא מכטלין תלמוד
 תורה כו׳ י״ל דנקט מת מצוה אגב מילי אתריני מקט התם במת מצוה ועוד אומר ר׳
 יצחק דלענין עשיית מלאכה מכטלין כל כני העיר אפילו למאן דלא קרי ולא תני דהא
 לענין מלאכה לא מפליג מידי כדאמרינן מת כעיר נ* כל כני העיר] אסורי׳ כעשיית
 מלאכה: גרסינן [*עוד] (פרק קמא דכתובות) תתצ מי שהיה טבחו טבוח ויינו מזוג
 ומת אכיו של תתן או אמה של כלה מכניסין את המח לחדר ואת התתן ואת הכלה לחופה
 ובועל בעילת מצוה ופורש ונוהג שבעת ימי המשתה ואח״כ נוהג שכעת ימי אכילות.
 ומסיק (פרק קמא דכתוכות) דוקא אכיו של תתן או אמה של כלה דליכא איניש דטרח
 להל אבל איפכא לא. אומר ר״ת דמי שאין לו בניס דמותר לישא אשה ולבעול תוך ל׳
 לכל עיקרן של נשואין לא התירו אלא בשביל פריה ורביה ומה טיבן של גשואין אם לא
 יוכל לבעול עד לאחר שלשים מיהו תוך שבעת ימי אבילות לא כדמוכח פרק קמא דכתוכות
 שהבאתי דלא שרי אלא אכיו של חתן או אמה של כלה אכל איפכא לא. ועוד גדולה מזאת
 התיר ר״ח כנערה אחת שהיתה משודכת ומת אחיה לאתר הזמנת הקרואין סמוך לחופתה
 למנשה תוך שלשים יום משוס ביטול פריה ורכיה דכעל מאחר שידוע שלא ישא אחרת
 [*אע״ג] דאיהי לא מיפקדא אפריה ורכיה ושמא אפילו לא היתה משודכת היה מתיר
 מאחר שחפץ בה מכאחרת כדאשכחן ביוסף הכהן משום פרנסת בני ביתו אישתראי אע״פ
 שהיתה אבילה מאחותה: הגה״ה ומה שכתבת להקל באבילות דאשה טפי מבאבילות
 דאיש לא ידעתי להבין דמילי דרבנן אשה ואיש שרן ומשתברא להקל באיש טפי משוס
 דאיפקד אפדה ורביה ובאבילות דאיש נמי מקילינן טפי משוה לתא דגברא כשאין לו
 בניש לומיא ליוסף הכהן שנשא אחות אשתו בבית הקברות. והא ללא שרי באלמנה מפני
 האיבול למי שאין לו בנים משום לבעיא המתנה שלשה חלשים להבחנה ולענין לין שלשיש
 אין חילוק בין אכיו ואמו לשאר מתים כי אם לאחר שלשים יום ע״כ הגה״ה: יש אוסרין
 תתצא לישא למי שמתאבל על אביו ועל אמו על לאחר י״ב חלש מילי להוה אההיא
 אל יכנס לבית המשחה כל י״ב חדש ול״נ שהרי בנשואין כלא סעולה נמי איכא שמחה
 כדאמרי׳ פרק התולץ ואמרי׳ כל שלשים לנשואין ולא מפליג בין אביו ואמו לשאר מתים
 ואי בלא סעודה שרי מכי איכא סעודה נמי שרי כך פי׳ רבינו תס וה״ר יוסף הכיא ראיה
 ללכדו ממסכת שמתות על כל המתים אסור לילך לכית המשתה עד שישלימו שלשים יום
 על אכיו ועל אמו עד שנים עשר חדש אא״כ היתה סעודה של מצוה וכשהוא עושה
 הנשואין מצוה קא עביד. [דף ככ] על כל המתים כולן נכנסין לבית המשתה לאחר שלשים
 יוס על אביו ועל אמו לאחר שנים עשר חדש. אמר מא בר רב הוגא ולשמחת מריעות
 כו׳ ולישנא קמא ח לרב הוכא ס״ל דסעודת הרשות הוא דאסור אבל סעודה של מצוה
 מותר ליכנש תוך ל׳ יוה ופריך ליה וסליק בקושיא. ואמימר מתני לה בלישנא אחרינא
 ולשמחת מריעות מותר ליכנש לאלחר שאין שמחה כשעולת הרשות כמו שיש בשעולת
 מצוה ועמדו דברי אמימר כפרעונא אם עשה ה< שעודה לחבירו חחלה ועכשיו מצוה לפרעו
 ולשלם גמולו מותר לאלתר אכל כרשוותא כלומר הלואה שיתחיל הוא חחלה לחבירו אסור
 (עד לאחר שלשים ועל אביו ועל אמו בין כך וכין כך עד אחר י״ב חדש) האיש אשר
 אתה נושה בו מתרגמי׳ דאת רשי ביה וקשה לרבינו מאיר הא דתניא באבל רבתי על כל
 המתים אסור ליכנס עד שלשים על אב ואס י״ב חדש אא״כ היתה לשם שמים משמע
 מהכא דשעודת מצוה יש בה היתר [*יותר] מסעודת הרשות. ואפשר דהאי לשם שמים
 לשרי ליה הכא כגון שהיה משיא יתום ויתומה או עני וענייה לשם שמיס שאם לא יעשה
 הוא ולא יכנס שם יבוטל המעשה אבל בנשואי עשיר להזמינו לסעולה כלי להתכבל [*בו]
 אסור ליכנס שם. ובירושלמי יש אם היתה חכורה של מצוה או קלוש החולש מותר. חכורה
 דמצוה כגון חבורות דפסח וחבורת אכילת קרשים ואכילת מע״ש בירושלים (*ועל) [*וכן]
 כל דבר שצריך הוא עצמו לעשותו ואפילו בחכורה ויש שס משתה ושמתה מותר. וכל זה
 לא התירו אלא משלשים ואילך באב ואס. אבל תוך ל׳ לכל שעודה שבעולם אסור שהרי
 אפילו לישא אסור כדאמרי׳ לקמן כל שלשים לנשואין ע״כ לשון רבינו אברהם. מינו
 טוביה היה מחמיר על האבל שלא לאכול כתופה תוך ל׳ כי אם עם המשמשים. 0(נ״ל
 דהך מינו טוביה כמו וכן הוא ולסיוע לדכד מהר״ם שהרי לא החמיר יותר) וכן נמי
 בסעודת מילה דמשמע דשייך כיה שמתה דכתיכ שש אנכי על אמרתיך וגו׳ וכ״ש עם
 הבחורים בחנויות ללא שריא אלא סעודת מצוה דלית ביה שמחה כגון קדוש החדש ועיבור
 השנה כדמסרש בירושלמי שהבאתי לעיל: כתב ראבי״ה דהא דאמדנן על אביו ועל אמו
 אינו נכנס לבית המשתה עד י״ב חדש דאפילו [אם] היתה שנה מעוברת די לנו בי״ב
) ודוקא לסעודת ו  תדש מדקתני י״כ חודש ולא קתני שנה. (וכן מנהגם עיין כת״ה סי׳ ד״
 חופה אכל לילך (*לכית) [*לברכת] האירוסין ולכרכת נשואין מותר מיד אתר ז׳ שהרי
 אין שם שום שמתה לא ריקוד ולא שום טיפות ושתוק וראכ״ן כתכ לאחר ל׳ דוקא ולא
 נתן טעם לדבריו: גרסינן כירושלמי תתצב על כל המתים אסור לילך כסתורה עד ל׳
 יום על אב ואם עד שיגערו בו חביריו ויאמרו לו לך מעמנו (נ״א צא מעמנו) ודוקא
 לילך לסחורה לארץ מרחקים בשיירא דאיכא פרסום וכעין שמחת מרעות אכל כל שאר

 אנשיי שם

 במועדא ולא מגמל ליה ר׳ מנא כו׳ אלמא דיש הבראה במועד אבל ר״מ מאינגלטיר״א
 כתב כהלכות אבל שלו דאין הבראה כמועד והכיא ראיה מירושלמי דגרסינן התס ר׳
 תנחום דמך בחנוכה ר׳ לוסא דמך בריש ירחא דניסן עבדין ליה הבראה ר׳ קריספדא
 דמך כמועדא ועכדין ליה אכרייא סכרין דהוה מדעתיה דרכי אמי אשתכת דלא הוה
 מדעתיה דרבי אמי מיהו יש לדחות שעשו הבראה בלא דעתו דר׳ אמי שלא שאלוהו כדת
 מהו לעשות הבראה אלא מדעתם עשו מיהו יכול להיות אס היו שואלים אותו לא היה
 מוחה ואפילו אם היה מוחה מאן לימא דהלכתא כוותיה: על הא דאמרי׳ תתפח [דף
 כה] העומד בשעת יציאת גשמה חייכ לקרוע כתכ ה״ר יונה מטוליטולה דה״מ באדם
 שאינו רשע אבל באדם חשוד לרשע אין חייב לקרוע אדרבה יש לשמוח דכתיב באבוד
 רשעים רנה ול״נ למינו מאיר להא מסיק הא למה [זה] דומה לס״ת שנשרף שחייב
 לקרוע ופירש רש״י פרק האורג ואף נשמת הישראל הניטלת לומה לו שאין לך ריק בהם
 שאין לו תורה ומצות לבך נראה לו שחייב לקרוע על הכל בשעת יציאת נשמה לבל ממומר
 לעכודת כוכבים שכל המודה בה כאלו כופר ככל התורה כולה או אס הוא עובר על אתת
 מכל מצות האמורות בתורה להכעיס הרי הוא כעובד עבודת כוככיס דקי״ל פ״כ דהוריות
 דמומר אוכל נכילות להכעיס מין הוא והיינו דתנן כמסכת שמחות תתפו על כל הפורש
 מדרכי צבור אין מתעסקין כו ככל דכר וקרוכיהם לוכשיס לכנים ואוכלין ושותין ושמחים
 שאבד שונאו של מקום שנאמר הלא משנאיך ה׳ אשנא. אבל אס אדם עושה לפעמים
 עבירה לתיאבון או שמניח מצוה אחת מלקיים נשכיל טורח שעליו כגון זה חייב לקרוע
 בשעת יציאת גשמה כיון שאינו כופר ואינו עושה להכעיס דכחיב והמלך בוכה ומתאבל
 על אבשלום אע״פ שכמה עבירות עשה שמרד באביו ובמלכות כית דוד אלא כיון שלא
 עשה להכעיס (*אבל) [*אלא] מתאוה היה להיות מלך ראוי להתאבל עליו ויכול להיות
 שכך אמר ה״ר יונה מטוליטולה כאותם שעושין להכעיס. ורבי מאיר שמע מפי ה״ר
 יצחק מווינא שמינו גרשום נתאבל על בנו שהמיר [*עם אמו ומת אמנם אית לומר
 שאין. מ״י] אמנם א״ל שאין ללמוד ממנו דלאפושי צערא הוא דעכד שלא זכה לשוב

 בתשובה: *קטן בן שנה או שנחים שהמיר
ן זה עול בפרה נגמר הדי!]: י ל *  , י י , [

1  עם אמו ומת אומר ר״י שהיה נראה 1 1
 שמתאבלים דודאי גדול אין מתאבלין עליו כדאמרי׳ פרק נגמר הדין באבוד רשעים רנה
 אבל קטן מה שהמירוהו כהמרתס מה מעלה ומה מוריד וה״ל כאלו המיר בעל כרחו.
 ור״ת אמר שאין מתאבלין עליו והביא ראיה מתוספתא דסנהדרין דתניא קטני עיר
 הנדחת שהודחו עמו ר״א אומר נהרגין [*וחכמים אומרים אין נהרגץ] ש״מ דלרבנן
 אין מתאבלין דכי פליגי כאין נהרגין אכל לענין אכילות מודו דאין מתאבלין
 א: תתפז ת״ר כל האמור בפרשת הכהניס שמטמא להם אבל מתאבל עליהם אביו ואמו
 בנו ובתו ואחיו ואחותו הבתולה [ואשתו] הוסיפו עליהם אחיו ואחותו הבתולה מאמו פירוש
 אע״ג דאין כהן מטמא להם מתאבל עליהם ואתותו הנשואה א<בין מאביו בין מאמו פי׳
 מינו אכרהס או מאכיו או מאמו וכן משמע בירושלמי דקתני סתמא ואחותו נשואה
 ופן פי׳ דב״א וכן נמצא כהלכות קטנוח. אבל מינו יואל כשנפטרה אחותו נשואה
 מאמו הלך בו כיוס לרחוץ ולא מפני שהיה צריך לכך אלא להראות כך הלכה לתלמידים
 כי היה רוצה לפרש מאכיו ומאמו כלומר משני צדדין שהיא אתותו מן האב ומן האס
 אבל אתותו מן האב ולא [*ס״א או] מן האם לא ול״נ כמו שהוכתתי מהירושלמי שהכאתי.
 מסקינן כשם שמתאבלים על אותם מתים שפירש לעיל כך מתאבלים על שניים שלהם כגון

 *אבי אביו ואבי אמו או בן בנו וכו׳ דברי
 ר׳ עקיבא רבי שמעון בן אליעזר אומר א

* מה שאין נוהגין כן עתה כתב מורי רבינו להאבליס ] 
 מוחלים ויש להס למחול למסקינן פ׳ נגמר הלין האי
 הספלא יקרא א) לחיי היא מצי למימר צא תספדוהו
 לההוא גברא והכא כיון לבפניהס מתאבלים שלא
 בפניהם אין מתאבלים ולאי לכבול האבלים חקגוה
 ויכולין למחול וכן בעל לאשמו א״נ איפכא ואררבה מי
 שהיה ממאגל עמהן אינו אלא מן המממיהין ואינו
 כמכבל האבלים אלא כלועג להם וכיון לנהוג נהוג.

 הג״ה מיימוני]:

 מתאבל אלא על אבי אביו ובן בנו בלבד
 וחכמים אומרים כל המתאבלין עליו
 מתאכלין עמו. ופריך כגמרא חכמים היינו
 ת״ק איכא בינייהו עמו בבית כי הא דאמר
 ליה מ לרבי תייא בדה וכן א״ל רכ הונא
 לרבה בדה באפה נהוג אבילות שלא באפה

 לא תנהוג אבילות וקי״ל כרבנן בתראי [*דוקא] בפניו אין שלא כפניו לא כדאמר ליה
 רכ לר׳ חייא כריה: ומסקינן דאין חייכ להתאכל עם אשתו אלא כשמת אביה ואמה וכן
 עס בעלה אינה מתאבלת בפניו אלא על אביו ואמו אבל על שאר קרובים כלל כלל לא:
 אמימר שכיב ליה [*בר] ברא וקרע עלויה אתא בדה וקרע באפיה אדכר
 תתפח דמיושב קרע קם וקרע מעומד מ׳ מכאן דקריעה מעומד ואס קרע מיושב
 חוזר וקורע מעומד: [דף כא] ת״ר אלו דברים שאבל אסור בהן אסור כמלאכה ברחיצה
 בשיבה מעילת הסנדל ובתשמיש המטה ואסור לקרות בתורה בנביאים וכתובים ולשנות
 במשנה בהלכות ואגדות ואה היו מיש צריכין לו מותר ואין נמנע פי׳ דרשן שדורש ברביס
 כעוכדא דרכי שדרש כל היוש כולו ואשור להעמיד מתורגמן אלא הוא לותש ליושב אצלו
 והוא לוחש למתורגמן וכ״ש שאין לו לדרוש ברבים עצמו והא דר׳ דדרש כל היוס כולו
 לוחש לאחר הוה ואתר למתורגמן והמתורגמן משמיע לרכים ורכינו אכי העזרי כתב
 שמנהג הוא שעוסק כהלכות אבל ובדברים הנוהגים בתשעה באב ובמסכת שמחות
 מדאמרינן פרק כתרא דתענית כל מצות הנוהגת באבל נוהגת בתשעה באב וקאמר לגבי
 ט״ב אבל קורא הוא במקום שאין רגיל לקרות ושונה הוא במקום שאינו רגיל לשנות
 וקורא כדכריס הרעים שכירמיה ואיוכ לפי שאין כהם שמחת לכ. וכן יש בירושלמי לענין
 אכילות ששונה כמקוס שאינו רגיל לשנות אלמא דלכל מלתייהו מדמינן להו (ורישא
 להחמיר וסיפא להקל) [*לרישא וגם סיפא להקל. מ״י וגם כאכי״ה]: ת״ר (פ׳ שני
 לכתובות) תתפט מכטלין תלמוד תורה להוצאת המת וכו׳. ומפרש התם בד״א דמבטלין
 תלמוד תורה להוצאת המת כשאין לו כל צרכו אבל יש לו כל צרכו אין מבטלין וכמה כל
 צרכו תריסר אלפי גברי ושיתא אלפי שיפורא ואיכא דאמרי תריסר אלפי גברי ומינייהו
 חרושי

 א עיין במרלכי פרק היו בולקין לחה ראיומיו ומיהו כחג: שם ע״ש ר״מ שכן מנהג שלא להחאבל עליו:

י ומ״מ א) מאגיו ומאמו >«הר״י ומהצ״ש<: ב) ואשמו: ג< צ״ל לשכני וכ״ה בגמ׳ גס גהג״מ שלפנינו ט״ס: ד) צ׳׳ל לרכא גר לג הונא: ה) לו סעולה חגירו ומסר״•!מהצ״ש): ו) וגתוס׳ כחס בשם הר״א לאיסור לאכול עם המשמשין  הגהות וציונים מממ״
 לאי[ לחלוק בין סעולת המשמשין לסעולה עצמה(מהר״• ימהצ׳׳שו:
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 מידכי מועד קט! ז
 או למשא ומתן ולטיול אבל כה״ג מוחר לצאת כדאמרי׳ יצא לדרך נועל ואעפ״כ החמיר
 עליו ולא התיר לו לנעול: מסקנא דמלתא תתצז אבל אסור בשאילת שלום שלשה ימים
 הראשיניס וה״מ לשאול [דף בא] בשלום יחיד אבל לרבים כשבאים להספיד או לנחמו
 אומר להם משוס כבוד לכו לכתיכס לשלום ושכרכם כפול. ומשלשה ועד שבעה משיב
 לשאינם יודעין אכלו ואינו שואל. מכאן ואילך שואל ומשיכ לכני אדם שאינם יודעין שהוא
 אבל ושואל לאתרים שהם שרויס בשלום אפילו יודעין שהוא אבל אכל אתרים אין שואלין
 בשלומו עד שלשים יום אם הס יודעין באבלו שהוא אין שרוי בשלוס. ואס שאלו אינו
 משיב וה״מ לה׳ מתי מצוה אבל על אביו ועל אמו אין שואלין בשלומו עד י״ב חדש.
 ירושלמי פרק היה קורא מקום שנהגו לשאול בשלום האבלים בשבת שואלים. ובדרום נהגו
 להיוח שואלים רבי אושעיא רבה אזל לחד אתר וחמא תרין(נ״א תמן) אבלים בשבת ושאל
 בהון אמר להו אני איני יודע מנהג מקומכם אבל שלום עליכם כמנהג מקומנו וכמנהג
 ארצינו. ומסיק בא להודיענו שאין אבלות בשבת היינו דכתיב ברכת ה׳ היא תעשיר *ולא

 יוסיף עצ3 עמה שאין בה אבילות: [*זו היא שבת שנאמר ויברך אלהיס את יוס השביעי]:
 הלכות אונן

 גרסינן בפרק מי שמתו [*דף יח] ובפירקין [דף בג] מי שמחו מוטל תתצח לפניו
 אוכל גבית חבירו אין לו לחבירו כית פירוש כגון שהוא שרוי בין עובדי כוכבים אוכל בבית
 אחר אין לו כית אחר עושה לו מחיצה ואוכל ואס אין לו דכר לעשות מחיצה מחזיר פניו
 ואוכל ואינו מיסכ ואוכל ואינו אוכל בשר ואיני שותה יין ואינו מכרך ואינו מזמן [*ואין
 מכרכין] ואין מזמנין עליו ופטור מן [*הק״ש ומן] התפלה ומן התפילין ומכל מצות
 האמורות בתורה ובשבת מיסב ואוכל כשר ושותה יין ומכרך ומזמן ומזמנין עליו
 [*ומברכין] וחייב ככל מצות האמורות בתורה רשב״ג אומר מתוך שנתתייב באלו נתחייב
 ככולן רבן שמעון בן גמליאל היינו ת״ק חשמיש המטה איכא ביטיהו. ואין מברך פי׳
 רש״י אין צריך לכרך [*משמע מתוך פירושו ראם רצה לכרך הרשות כידו] ואין נראה
 דמדקאמר פרק מי שמתו בתר הכי תוך ד׳ אמות הוא לאסור כו׳ מכלל שאינו יכול לברך
 שאסור להתפלל לכל מי (שהאכילות) (צ״ל שהאנינות) מוטל עליו וכן משמע בירושלמי
 דהתס תט אס רוצה להחמיר על עצמו אין שומעין לו מפני כבודו של מת. וגס מן
 הירושלמי למדנו שבחוה״מ שייך אנינות כשמתו מוטל לפניו דקאמר בירושלמי שפטור
 מנטילת לולכ ומוקי לה כחול דהיינו חוה״מ: פ״ק דכתובות משמע שאונן מותר בחשמיש
 המטה דתנן התם שאני אכילות דהכא דאקילו בה רבנן. ופריך מאי קילותא אילימא משוס
 דקתט כועל כעילת מצוה ופורש התם משוס דלא תל עליה אכילות אי לר׳ אליעזר דאמר
 על שיצא מפתח ביתו אי לר׳ יהושע לאמר עד שיסתום הגולל כלומר דאכתי אונן הוא
 ולהכי שרי כחשמיש המטה ויש מחמירין וכן עמא דבר: הורה ר״י על אתל שמת ותפשו
 המושל ולא הניחו לקוברו כמה חדשים שאין אנינות חלה על הקרובים דלא קרינן כיה
 מי שמתו מוטל לפניו כיון שאינו מוטל עליהם לקוברו. ומ״מ לא נדמהו לנחייאשו
 מלקוברו י)(*כככא מציעא פרק השוכר את הפועלים) לעטן שיתול עליהם אכילות
 ה<(*ומעתה) [*כהרוגי כיתר דהתס ודאי] נתייאשו מלקוכרו על פי מלכות ומיד חלה

 עליהם אבילות וכן דביתהו דר׳ אליעזר בר׳ שמעון י< כיון שלא היה עומד ליקבר חל עליה
 אבילות מיד אבל האי עוכדא אע״פ שלא היה כידס להוציאהו מן העוכדי כוכבים מ״מ
 אין מתייאשין לגמרי מקטרתו כהרוגי ביתר לכך לא תל עליהם אבילות על הקרובים
 ואונטס מיהא לא הוו כיון שאין יכול להתעסק בקכורתו ואפילו למאן דאסר תשמיש
 כשכת למי שמתו מוטל לפניו מ״מ שייך כה עסק קכורתו כדאמרי׳ טרושלמי להחשיך
 על התחום אכל כאן אין להתעסק כלל ולכך אין כאן אנינות ודמיא להא דאמרי׳ כירושלמי
 פ׳ בחרא דמועד קטן למת שמפטן אותו [*מקבר] לקבור(*לקבר) כשהיה דעתו מתחלה
 לפנותו שאין מוטן לו משיסתוס הגולל הראשון אלא משיסתוס הגולל השני ומסתמא
 כשנקבר בקבר ראשון פסקא אניטתא: וגם נראה למי שעומד בבית האסורין שאין אסור
 לאכול בשר ולשתות יין כיון שאין מוטל עליו לקוברו ואמרינן נמי בירושלמי משנמסר
 המת לרכיס לקוכרו אין כאן אנינופ: תתצט ומעשה אירע שנפטרה אחות ר״ת
 והודיעו אותו בעיר אתרת שהיה שם ואכל בשר ושתה יין כי אמר מאחר שיש לה בעל
 שחייב בקבורתה אינו אסור בבשר ויין ואפשר גס אם היה כעיר היה מיקל וכענין מעשה
 זה כתב אבי העזרי שאירע במגנצא שיהודי הלך משם בעגלה ויהי בהיותם בדרך ויקס
 עליו הקרוני ויהרגהו וזה היה בר״ת טבת וכשנודע הדבר לבנו חיפש אותו בכל הדרכים
 ימים רבים ויחפש ולא מצא ובר״ח אדר בא לפט רטנו אליקום כר יוסף ושאלו כדת מה
 לעשות ואמר לו לישב שבעה ושלשים מר״ח [אדר] ואילך מהא דתטא במס׳ שמחות מי
 שנפל לים או שטפו נהר או שאכלתו חיה אין מונעין מהם כל דבר מאימתי מוטן להם
 משנתייאשו מלבקש: וגרסי׳ בירושלמי ר׳ חלבו ורב הונא בשם רכ תל שמיני שלו להיות
 בשבח (ערב הרגל) מגלח בע״ש והיאך אפשר כלומר וכי אפשר שיחול שמיני שלו בשבת
 אא״נ: נקבר בשבת והא לא אפשר ומשני תפתר שגררתו חיה ונתייאשו בשבת מלבקש
 ולשבת אחרת הוי יום שמיני שהאבילות חלה עליו משעה שנתייאשו מלבקש אלמא שעת
 יאוש כשעת קבורה ויש גדולים שהיו חולקין ואומרים דה״מ היכא דנתייאש בתוך שלשים
 אכל לאחר שלשים הויא כשמועה רתוקה ואינה נוהגת אלא יום אחד ומטאין ראיה מהא
 דאמרינן באת לו שמועה קרובה ברגל ולמוצאי הרגל נעשיח רחוקה אינו נוהג אלא יוס
 אחד (ורא״ם) [וראכ״ן] כתב דלא דמי דהתס (*נמי) [*גבי] שמועה רתוקה היינו טעמא
 דמשעת קבורה חלה עליו [חיוב אבילות] ואע״ג דלא ידע שנהג אבילות כל ל׳ יום הן
 קרוין אכל כדגרסי׳ בירושלמי רתמו ימי בכי אבל משה ימי אלו שבעה ימים אבל אלו
 שלשים יום. וכשנודע לו כתוך שלשים של מת חלה עליו אכילות גמור ומונה מיוס שמועה
 שבעה ושלשים ולאחר שלשים אין לו אלא אבל יום אחד ואסמכוה רכנן אעצרת שהוא יום

 מסכת
 משא ומתן שרי לאתר ד: תתצג מי שמת אטו ואמו ולא נודע לו עד חצי שנה אינו
 מונה י״ב חדש מיום השמועה אלא מיום קבורה ואס שמע לאחר י״ב חדש בטלה הימנו
 גזירת י״ב חדש לגמרי שהרי מיום קכורה מטנו וכבר עברו י״ב חדשים: נראה לרבינו
 מאיר דגזירח י״ב חדש הוי טעמא משום דאמרינן משפט רשעים בגיהנם י״ב חדשים
 ולהכי כל שטס עשר תדש כשכנו מזכירו יאמר הריני כפרת משכבו אפילו אם הוא רשע
 כבר קבל דיני ט״ב חדש שעברו מיום הקבורה ושוב אין מתאכל על אטו ועל אמו אלא
 שעה אחת כדין שמועה רחוקה ותו לא: [דף כא] תתצד ת״ר אכל שלשה ימים
 הראשונים אסור להניח תפילין כו׳ ומסקינן דאין אסור אלא יום ראשון אבל בשני ומשני
 ואילך מותר ואם הטת תפילין טוס ב׳ אפילו באו פנים חדשות אינו חולץ ומיהו שמע
 מינה [דוקא] דאס באו פטם חדשות אינו חולץ בשני אבל אם באו קודם שהטת תפלין
 אין מניחן עד שילכו דדוקא קאמר רבא כיון שהניח אין חולץ בשביל פטס חדשוח אבל
 אינו מטת כל זמן שיש שס פנים תדשות אבל בשלישי אפילו יש שם פטם תדשות מניחן
 והא דאמרי׳ אבל חייב בכל מצות האמורות בתורה חוץ מן התפלץ שנאמר בהן פאר יש
 לומר דרבי יהושע סבר דוקא ביום ראשון דהוי עיקר המרירות דכתיב ואחריתה כיום
 מר אז מעולל כעפר קרנו ולרט אליעזר כיון דאמרי׳ שלשה לבכי אין דרך פאר בג׳ ימי

 הבכי וכרבי יהושע קיימא לן:

 הלכות תשעה כאב
 (וכפל לו במקומו במסכת תענית כהלכות ט׳ באב): תתצה ונראה דט׳ באב נמי
 אין להניח תפלין כמו טוס ראשון דאבל שאין יום מר יותר ממנו יום קבוע לדורות אבל
 ציצית נהגו קדמונינו ככל ארץ אשכנז שלא להתעטף כציצית ואסמכוה אקרא דכתיכ כצע
 אמרתו ואמרי׳ כמדרש איכה רבתי בזע פורפרין דיליה ויש שאינם רוצים לשנות המנהג
 גם אינם רוצים להיות כלא ציצית ורגילים להתעטף כטלית קטן תחת כגדיהם. גס נוהגים
 דאבל כשהוא הולך לביהכ״נ תוך ז׳ בשבת אינו מתעטף כציצית (למעלה) גם זה אין נראה
 לרבינו מאיר דאבל חייב בכל המצות האמורות בתורה. גס נהגו שלא להדליק נרות
 כטהכ״נ בט׳ באכ כ״א נר אחד לצורך החזן וזה נראה מנהג כשר כדאמרינן כאיכה רבתי
 שאמר הקכ״ה למלאכים בשעח חורבן ביהמ״ק מלך כ״ו כשהוא אבל מה הוא עושה מכבה
 את הפנסין אף אט אעשה כן דכתיב שמש וירח קדרו. גם נהגו לאחר שגמרו הקינות
 יושכיס על הספסלץ וקורץ איוכ וירמיה. אכל כצרפת אינס נוהגין עד תפלת המנחה:
 ואבל משמע בהדיא בסוף פירקין דאין לו (*לישן) [*לישכ] כל ז׳ אלא על גט קרקע
 וגס המנתמין אינם רשאיס לישכ אלא על גכ קרקע כדרכ יהודה אמר רכ דכתיב וישבו
 אתו לארץ ז׳ ימים וז׳ לילות: [דף כח] אמר רב יהודה אין המנחמין רשאין לומר דבר
 עד שיפחח האכל שנאמר וישכו אתו לארץ כו׳ עד ואין דוכר אליו דכר אחרי כן פתח
 איוב את פיהו והדר ויען אליפז וגו׳. תניא בתוספתא אין שאלח שלום לחבירו בט׳ באכ
 ולהדיוטות משיטן כשפה רפה נהגו העולם שלא לשחוט ולהכין סעודת מוצאי ט׳ באב
 עד לאחר תצות ולשון התוספתא משמע כן דתטא מתקטן בתשעה כאכ למוצאי ט״כ פי׳
 מסוף היום כמו ממנתה גדולה ולמעלה דומיא די״כ דמותר בקטבת ירק מן המנחה
 ולמעלה: [דף בא] ת״ר אבל שלשה ימים הראשונים אינו הולך לבית האבל מכאן ואילך
 הולך ואינו יושכ כמקום המנחמין אלא כמקום המתנחמין מכאן ראיה שכשהולך האבל
 עם שאר אבילי מתים לבה״ק שיש לו לעמוד אצל האכלים כשעח צדוק הדין וי״א כ׳ ימים
 הראשונים אינו הולך לטת הקברות ללות עם המת ונהגו נמי שבליל תשעה באב הולך
 האכל לטת הכנסת וכן למתר עד גמר קינות ושוב הולך לביתו ומה שנהגו תתצו לישב
 עם האכל לפט טת הכנסת [*בשבת] ומלוין אותו לביתו אומר רטנו אכ״י העזרי שיש
 סמך ממסכת מדות כל הנכנסין להר הטת נכנסין דרך ימין א<ויוצאין דרך שמאל. חוץ
 מי שאירעו דבר שמקיף אומר לו מה לך מקיף לשמאל כ) שאט אבל אומר לו השוכן בבית
 הזה כו׳ שאני מנודה אומר לו השוכן כו׳ ואע״ג דלא מפרש התם שבשבת היו עושין כן.
 כפירקי דר׳ אליעזר כס״פ ט״ז איתמר הכי והכי איתא התם ראה שלמה שמדת גמילות
 חסדים גדולה לפני המקום כשבנה טח המקדש בנה שט שערים אחד של חתנים ואחד
 של אבלים ושל מנודים והיו ישראל הולכין בין שט שערים הללו [*בשבתות] ויושטן שס
 והנכנס כשער חחנים היו יודעים שהוא חתן ואומרים לו מי ששיכן שמו בבית הזה ישמחך
 בבנים ובכנות והנכנס כשער אכלים והיה שפמו מכוסה היו יודעין שהוא אכל אומרים לו
 מי ששיכן שמו בכית הזה הוא ינתמך והנכנס כשער אכלים ואין שפמו מכוסה היו יודעין
 שהוא מנודה אומרים לו מי ששיכן שמו בבית הזה יחן בלבך לשמוע דברי חטרך וימן
 בלבם שיקרכוך כדי שיצאו ישראל י״ח כגמילוח חסדים. ומשחרכ טת המקדש התקינו
 חכמי ישראל שיהיו החתנים והאכליס הולכין לטת הכנסת ולביח המדרש ואנשי

ו *מעבירין את המת מלפני הכלה. מכאן משמע כשיש מ  המקוס מאין את החתן ושמחים ע
 *ורואין את האבל ומתאבלין עמו ייישבין אבל וחתן בב׳׳ה שהחתן ושושביניו יוצאין תחלה ושוב
 אתו לארץ כלי שיצאו ידי חובתן בגמילות יצא האבל ומנחמיו וכן הקרובים לשניהם אוכלין עם
א החח[ אס ירצו כי כבודו קורס יכן בהשכמה כשמוליכי! י ס ה ל פ ג ל ״ ע א > ן ש ר ל מ ן ה ן ש כ ל ״ ם ע י ל ס  ח

 , , י , , הכלה לבית החת! אס יש מת בעיר מוליכי! הכלה
 הוא (*מקום) [*משום] מצוה שאט ומשוס חחלה או יקברו אח המת קודם שיגיע זמ! הכנסח

 ג<פרהסיא אמרינן בקושי התירו לנתם כלה. א״א ע״כ הגהח מיימיני:

 אבלים בשבת א והא דקאמר שיושבין עמו לארץ משום שרוב עס לא סגי להו כלאו הכי.
 ומשנה ממקומו כדי שירגישו הכל כדאמרי׳ לעיל שניה יוצא ואינו יושב במקומו ובשבת
 נמי שיוצא ואינו יושב כמקומו ונהגו משום כבוד המת שגס שאר קרוביו משנין את
 מקומן: [דף כג] אבל בשבת ראשונה אינו יוצא מפתח ביתו. מעשה היה באכל ששלת
 אחריו שר שלו לדבר עמו ושאלו הדבר לרטט שמחה אס מותר האבל לילך אצלו והשיב
 אע״ג דתטא שבת ראשונה אינו יוצא מפתח ביתו פירוש כשיוצא כדרך בני אדם למלאכה

 חדושי אנשי שם
 א ובמנהגי מגינצא וגרמיזא מצאחי ז״ל כשנפטרה אשחי של רבינו יצחק בר יהודה ביו׳יט ראשון של סוכות וקודם החפלה בשחרית ביו״ט ב׳ הלכו כל הקהל עמה וקברוה ולא הלכו עמו לביחו לנחם ואין ראיה משם שלא

 לנחם בשבח לפי שלא חלה עליו אבילות עדיין עד לאחר החג:

י מנודה אומרים כצ״ל: ג)שהוא(מהר״ומהצ״ש):ד<נ״א ל״גומהי״• ימהצ׳׳ש!: ה<דהתס: יןגהשיכר אח הכועליס: " ומ״ט א)ומקיפין: ב) והוא מודיעם שהוא אבל אומרים השוכן בנית הזה ט ׳ ט ט  הגהות וציונים ט
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 מרדכי מועד קטן
 אלא במשנה אחת זהו רבו ואמר עולא ח״ח שבבבל עומלין זה בפני זה וקורעין זה על
 זה פי׳ קרע שאינו מחאחה לעולם ואע״ג דר׳ יוחנן [*פסק] כר׳ יהודה כיון דרב ששת
ד יוסי ורבא דעבד עוכדא כוותיה ודעולא נמי שייכא בדר׳ יוסי וקי״ל כבתרא  פסק כ
 סמכינן עלייהו ועכדינן כר׳ יוסי ותו קי״ל ר׳ יהודה ור׳ יוסי הלכה כר׳ יוסי כ״פ רכינו
 אבי העזד ואע״ג דשמע בתר ל׳ קורע כדאמרינן פרק בתרא דמועד קטן שאני רבנן
 כיון דמדכד שמעחיהו בבי מדרשא כשעח חימום דמי ור״י פירש דהלכה כר׳ יותנן דאמר
 הלכה כר׳ יהודה דכעי רכו מוכהק דרוכ תכמתו ממנו וכ״פ בשאלתות דרב אחאי פרשת
 וייקח קרח והא דעומדיס זה בפני זה וקורעים זה על זה אינו אלא חומרא כעלמא שנוהגין
 כן והיכא דנהוג נהוג והיכא דלא נהוג לא נהוג ואין מורין כן ואיחוי מפרש ר׳ אליקים
 החופר כדרכו וריב״א הלוי הכחור שנהרג על קדוש השם פי׳ דאיחוי כעין אריגה מעשה
 אומן דמעשה אורג מתרגמינן עוכד מאחי ושולל הוא פירוש שתופר כדרכו ורכינו אכי
 ה עזרי הביא לו ראיה מן הירושלמי דגרסינן התם אי זו היא איתוי כל שאין מקומו ניכר
 ואין לך תפירה שאין מקומו ניכר וכמסכת שמחות גרסינן אי זהו איתוי כל שהאיתו כל
 צורכו ובערוך כערך איתוי פירוש איתוי אלכסנדרי כעין אריגה: [דף כג] תתקה כל
 שלשים יוס לגיהוץ פירוש ללבוש כלים המגוהצין כין כלי צמר כין כלי פשתן וכן מפורש
 בירושלמי ומסקינן דאבל מותר לכבס בתוך שלשים יום ולהניח ולא אסרו אלא ללבוש והכי
 איתמר כמסכת שמתות לגיהוץ כיצד אסור ללכוש כלים המגוהצים כלים היוצאים מתתת
 יד המכבש ומותר להוליך כלים לגיהוץ תוך שלשים ונהגו העם להלביש כלים למיס לאדם
 אחר טרם ילבשם האכל וכתב רבינו אברהם דכמו שאסור ללוכשו כך אסור להציע תתתיו
 בלילה שלא אסרום מפני הנאח לבישה לחודא אלא משוס הנאת הגוף: פסק אבי העזד
 דקיימא לן כרב דאמר תזרת קרע לאתוריו וזקיפת המטה תובה בשבת תתקו פריעת
 הראש ונעילת הסנדל ותשמיש המטה ורתיצת ידים ורגלים בחמין(ערכית) רשות פי׳ אם
 ירצה יגלה ראשו ואס ירצה יכסנו וכן אס ירצה ינעול סנדל ואס ירצה חולץ דלא מוכשא
 דעביד לשם אכילות ואע״ג דשמואל פליג ואמר דאף פריעת ראש חוכה והלכה כדכד
 המיקל באבל ה״מ בפלוגתא דתנאי אבל בפלוגתא דאמוראי לא ולא ידע רבינו מאיר מאי
 נפקא מינה כמאי לפסיק כרכ כיון דלא פליגי רב ושמואל אלא בהא דשמואל ס״ל דאף
 פריעת ראש שובה ורב סבר רשות הא אדרכה לא הלכה כרכ ולא הלכה כשמואל אלא
 כר׳ יוחנן דאמר דכדם שכצינעא נוהג ואינו רשות אלא חוכה וכן פי׳ ר׳ אברהם וזה
 לשונו מסקנא דמלתא דבל דברים של צינעא נוהג ואין רשות אלא חובה כסוי ועטיפת
 הראש דכר של צינעא הוא ולא כעטיפת הישמעאלים אלא כסוי הראש לבד כדאכיי
 דאשכחיה לרב יוסף דפריש סודרא על רישיה וקא אזיל ואתי לביתיה א״ל לא סבר לה
 מר דאין אבילות בשבת א״ל הכי אר״י לפרים שכצנעא נוהג א״כ אבל אסור לילך בגילוי
 הראש ואפילו בשבת וחליצת סנדל בתוך ביתו לאו דברים של צנעא ממש הוא דהא קא
 תוו להו כדעיילו בשבתא לנתמו וגס לא דברים של פרהסיא ממש הוא משום דאיכא
 אנשים טוכא דלא מסיימי מסאני ככית או משום מיתוש או משוס הנאה הלכך רשות הוא
 והכי ס״ל לר׳ יוחנן לעיל מדאמר ר׳ יעקכ א״ר יוחנן לא שנו אלא שאין לו מנעלין ברגליו
 אבל יש לו מנעלין ברגליו מנעלין מוכיתין עליו אלמא תליצת מנעל לר׳ יוחנן רשוח אכל
 חשמיש המטה ורחיצח ידים ורגלים בחמין הוו דברים של צינעא ואסור בהן בשבת אבל
 זקיפת המטה ותזרת הקרע לאחוריו כיון שהכל נכנסין אצלו בשבח לנחמו ורואין את
 מלבושיו הנהו ודאי לאו דכדס של צינעא הוו ותוכה לזקוף המטה ולהתזיר הקרע אחריו
 עכ״ל רבינו אברהם אכיי העזד וקיימא לן כר׳ יוחנן לגבי רכ ושמואל דאמרי תרוייהו
 תשמיש המטה בשכת רשות וכן משמע פ״ק דכתובוח [*דף ד] הוא ישן בין האנשים
 ואשתו ישנה בין הנשים מסייע ליה לר׳ יותנן דאמר אע״פ שאין אבילות במועד דברים
ק ״ י פ ״ פ כ ״ כ  של צינעא נוהג וכיון דמסייע ליה כרייתא הלכתא כוותיה דר׳ יוחכן ו
 דכתובות וכן פוסק בה״ג כר׳ יוחנן דאמר תשמיש המטה הר מדברים של צינעא ואסור
 ולא כרכ ושמואל ואע״ג דקי״ל הלכתא כדברי המיקל באבל הני מילי בפלוגתא לתנאי
 אבל בפלוגתא דאמוראי לא. יש אוסרים תלמוד תורה בשכת דדמי למילי של צנעא אבל
 ר״י היה מתיר ללמוד תורה בשבת שהיא משמתת הלב והוא צריך לשמח עצמו בשבת
 ואומר הרב ידידיה בשם ה״ר יחיאל מפרי״ז שמי שמת לו מת כרגל דכיון דדברים של
 צינעא נוהג ואסור כחשמיש כל ימי הרגל הוא ישן בין האנשים ואשחו ישנה בין הנשים
[  והיה מביא ראיה מפ״ק לכתובות למסיק טעמא משום לאבילות כיון דאקילו כיה [*רמן
 להט קילא ליה ואתי לזלזולי כה ולהכי הוא צריך לישן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים
 וא״כ הכי נמי שמת לו מת כרגל לטון לאקילו ביה רמן התם הוא ישן כין האנשים והיא
 ישנה בין הנשים אמנם רבינו אכרהס פי׳ כספר הנקרא כעל נפש שהוא מותר וז״ל ולא
 נראה [*ס״א ול״ג להא] אי מתרמי ליה לאינש אבילות ברגל שא״צ לישן בין האנשים
 אע״ג דקילא ליה דלא חל עליה אבילות דדוקא גבי תתן משום דימי המשתה אית בהו
 אפושי שמחה לשושכינין ולכל מי החופה אכל שמחת הרגל דלית כה כה״ג לא דהא גבי
 שבת לא אשכתן מאן דאמר דהוא ישן בין האנשים אע״ג דלא נהיגי ביה אבילות: [דף
 יצ! בעי מיניה אביי מרבה קברו ברגל עולה לו למנין שלשים או לא לענין ז׳ לא קא
 מייכעיא ליה דלא נהיגא מצות שכעה כרגל כי קא מיבעיא ליה לענין שלשים מי אמדנן
 כיון דנהגא מצות שלשים ברגל דבלאו הכי אסור לספר ולכבס ברגל רגל עולה לו למנין
 או דלמא אמדנן אין שלשים קודמות את הזי א״ל אין עולה המסקנא כך הוא
 תתקז דרגל עולה למנין שלשים אע״פ שאין עולה לו למנין ז׳ וצריך לנהוג מנהג שבעה
 לאחר הרגל: [דף כד] אדבריה רב פפא לרב אויא סבא ודרש יוס אתד לפני ר״ה ור״ה
 הרי י״ל. מסקינן (*דאס יום אחד לפני הרגל קבר מתו) [*קבר מחו ביום אחד לפני
 הרגל] כין אותו רגל יוס אחד כגון עצרת ור״ה ויו״כ בין ישנו הרבה ימים עולה לו
 למנין ל׳ לי״ד [*יום] ואם קכרו לפני סוכות עולה לו לעשרים ואחד יוס רק לשומע

 ח מםכת
 אחד לכד. הלכך כששמע כרגל הואיל וכרגל לא גהוג אכילות הוי כמי שלא שמע עד אחר
 הרגל שהוא שמועה רחוקה לאחר שלשים שכלו ימי אכל כולן ואינו נוהג אלא יום אחד.
 אכל היכא דנפל לים או אכלתו תיה שלא נקבר הוי כל הימים שלא נתייאשו כמי שמתו
 מוטל לפניו ועליו לקברו שהרי ככך הוא עסוק וכל זמן שמוטל עליו לקכרו אין אכילות
 חלה עליו וכשנתייאש אין מוטל עליו לקברו ואין עסוק בכך והוי [*כיום] קכורה וחלה
 עליו אבלות כל שכעה ושלשים ועוד שלא מצינו חילוק ביאוש כין תוך שלשים לאתר שלשים
 אלא סתם קתני מאימתי מונין להם משנתייאשו ולא תילק בין תוך שלשים לאתר שלשים.
 ואחר שעברו ל׳ ימי אבילות נמצא אביו בתוך נהר הריאט״ס והובא לקבורה כסבורים
 העם לומר שצריך לתזור ולהתאכל עוד שכעה כבתתלה דהשתא הוי סתימת הגולל והורה
 לו רבינו אליקום כר׳ יוסף שאין צריך אלא לקרוע משוס דהוי שעת תימוס והכיא ראיה
 רבינו [*אליעזר בר נתן] לדבריו מדקאמר בירושלמי ר׳ מנא אומר [יש] קריעה בלא
 איבול שכן על אכיו ועל אמו לאחר כמה ימיס קורע וחייב לקרוע. ואבילות לא ינהג שנהג
 ככר כשעח יאוש (*כדאמרינן) [*ועוד ראיה גמורה דאמרינן] בירושלמי הרי שמשנין
 אותו מקבר לקבר א<אית תני משיסתם הגולל ראשון ואית תני משיסתם גולל שני וכו׳:
 תתק ומעשה אירע כשפיר״א כשנפטר ר׳ קלונימוס הזקן והיה העיר במצור ושמו
 אותו בארון א׳ ומנו לו מיד שכעה ושלשים. אע״פ שהיה דעתם לפנותו משם לאחר
 המצור [מ״מ] כיון שלא פינוהו תוך שכעה מנו מסתימת גולל ראשון כדפדשית אבל אס
 דעתו לפנותו בתוך שבעה מונין מסתימת גולל השני כדתניא כמסכת שמתות ר׳ שמעון
 אומר קבר שאולה היה לרבן גמליאל כימה שהיו מכניסין המת לתוכו ונועלין הדלת לפניו
 ועומדים בשורה ומנחמין ופוטרין את הרבים ואח״כ מעלין אותו לירושלים נסתם הגולל
 מכסים את (*ראשו) [*ראש] כוי. אלמא מסתימת הגולל השני דהיינו כשקברוהו
 בירושלים חל אכילות מפני שהיה דעתס לפנותו כתוך שכעה מקכר שכימה: ןדף ככ]
 אמר להו רבא לבני מחוזא אתון דלא נפקיתו בתר ערסא מכי אהדריתו אפייכו כו׳
 תתקא כללו של דבר אם נשאר גדול הבית בבית ולא ליוה המת לבית הקברות ובא
 אחד ממקום קרוב אפילו ביום ז׳ עד שלא עמדו המנחמים מאצלו מונה עמו ואותם
 שהלכו עס המת לקוברו משמע מתוך דברי רבינו אבי העזד שמונה משיסתס הגולל
 (*לדברי) [*ולדברי] ר׳ אברהם מונה משיצא מפתת ביתו עם גדול הבית ואס [*היה]
 גדול הבית בדרך ומקצת אתיו כאן ומקצת אחיו שס במקום שנקבר המת אפי׳ בא הגדול
 ממקום קרוב מונה לעצמו ואם היה גדול הבית בבית הקבר בהא פליגי רבוותא רבינו
 אכי העזד פי׳ דכולהו מונין עמו משיסתס הגולל ירכינו אכרהם פירש דכולהו מונין
 משיצא מפתח כיתו לפי שהוא טפל להם וכן מצאתי כתוכ כשס ר״י ופירש דירושלמי
 פליג אגמ׳ דידן וכגמ׳ דידן עבדי׳ דמונה עמהס והוא דאתא בגו תלתא יומי אבל אתי
 בתר תלתא יומי מונה לעצמו משיסתס הגולל ולפי דבריו [*נ״ל דר״ל לדברי אבי העזרי]
 כשהוא דר כאן והלך לבה״ק כך ה״ה אבל אם גדול הבית דר שס מקום שנקבר המת
 אז אלו ואלו מוגין משיסתם הגולל כמרי הירושלמי ולא יחלוק על תלמוד שלנו לפי׳ זה
 והשר מקוצי פי׳ דלא פסיק התלמוד הלכה כר״ש אלא כשגדול הבית בבית אבל אינו ככית
 הלכתא כרבנן והשתא ניחא הא דמפליג בין אתא בגו תלתא יומי ללא ב<אתא כתר תלתא
 יומי דהיינו כרמן דקי״ל כהא כוותייהו: תתקכ על כל המתים המדחה מטתו ה״ז
 משובת פי׳ ממהר לקוברו על אביו ועל אמו הד זה מגונה ואם היה עי״ט או ע״ש או
 שהיו גשמים מזלפין על מטתו ה״ז משוכת שאינו עושה אלא לכבודם ומיהו סימן טוב
 לאדם כשהגשמים מזלפין עליו שהוא מתכפר בהם כדאיתא פרק נגמר הדין ואמרינן נמי
 התם דאע״ג דאין מלינין המת אס הלינו לככודו לשמע עליו עיירות להכיא לו מקוננות
 או ארון ותכריכין מותר. על כל המתים רצה חולץ רצה אין חולץ על אביו ועל אמו חולץ
 פי׳ חליצת כתף ר״מ חליצת מנעלים לילך יחף לכה״ק ולחזור וכשנפטרה אשתו של ר״י
 צוה ר״י לבנו לילך יחף לב״ה [*ולחזור יחף מ״י] א: על כל המתים מסחפר לאחר שלשים
 יום על אביו ועל אמו מגדל פרע ירושלמי כל דבר שתלוי בז׳ ושלשים רגל מפסיקו ברם
 הכא עד שיגערו בו חביריו תניא בפסיקתא וכן בפ״ה דמסכת ג< מנחות היה מסתפר
 ושמע שמח לו מח אחד הספר ואחד המסתפר גומר ושמא היינו טעמא דגדול ככוד

 הבריות שדותה ל״ת ומה שהספר גומר

ס ד עולה לכאן ד כ״ט ייס ל׳ מאחי די ק ל ל ״ נ * ל [ 3 י א ת א צ . מ י א ח  ל א א

 , . , ולכאן יעיין בחושי כחבו סברא זי]:
 תתקג מותר לגלח ביום שלשים •דמקצח

 היום ככולו כ ויום ז׳ עולה לכאן ולכאן שאס לא היה עולה למנין שלשיס חסר אתד מן
 הל׳ והיה צריך להמתין עד יום שלשים ואחד: תתקד על כל המתים קורע טפח על
 אביו ועל אמו עד שיגלה לכו. על כל המתים קורע מבפנים פי׳ אפילו בחדר שלא כפני
 העם על אביו ועל אמו מבחוץ בפני העם. על כל המתים אין קורעין אלא העליון על
 אכיו ועל אמו (*קורע) אפי׳ הן עשרה קורע כולם אחד האיש ואחד האשה. לכאורה
 נראה דעל הכל קאי אחד האיש ואחד האשה משמע דשוין כדיני קריעה ור׳ שמעון כן
 אלעזר פליג ואמר האשה קורעת התחתון ומחזירתו לאחריה וחוזרת וקורעת העליון וא״כ
 כיון דפליגי הלכה כת״ק דאין האיש י<משנה קריעתו מן האשה ויש פוסקין הלכה כר׳
 שמעון משום דקיימא לן הלכה כדברי המיקל כאכל וקשה דאמרי׳ לקמן אכל לתוד וקריעה
 לחוד וכן המסקנא דעל אכיו ועל אמו קורע כולן אחד האיש ואשד האשה והקריעה הוי
 למעלה מכית הצואר ולמטה עד שמגלה את לכו וצריך לקרוע כחוץ כנגד העם ואין לחוש
 להרהורה דאין יצר הרע מיגד כשעת צרה: על כל המתים רצה מבדיל קמי שפה רצה
 אין מכדיל ר׳ יהודה אומר כל שאין מבדיל קמי שפה אינו אלא קרע של תפלה והלכה
 כרבי יהודה: על כל המתים שוללין לאחר ז׳ ומאתה לאחר שלשים על אביו ועל אמו שולל
 לאחר שלשים ואינו מאחה לעולם. ואלו קרעים שאינם מתאחים הקורע על אביו ועל אמו
 ועל רבו שלמדו תורה וגרסינן בפרק אלו מציאות ר׳ יוסי אומר אפי׳ לא האיר עיניו

 חרושי אנשי שם
 א לשון רא״ש ועל ההליכה חמהחי שעדיין לא גסחם הגולל ולא חלה עליו אטלוח עכ״ל: ב אומר ר״ש שר״ל מקצח היום ככולו דכול לגלח ביום כ״ט יבחיספומ הרב לא פירש כן ללא אמר שיהא יוס ז׳ לב׳ ימיס לענין

 ביוס כ״ט וז״ל חוספוח בד״ה פרע פרע מסיר וה״ר י״ט פירש כיון דקי״ל יוס ז׳ ככולי יעולה לכאן ולכאן ל׳ עכ״ל חוססוח:

י וט״מ א<נ״ג עי׳ גאשר״י: כןלאתא כצ״ל ותיגת ללא נמתק: גןצ״ל שמהות: דונל״ס הגי׳ דאין האשה משנה קריעתה מן האיש:  הגהות וציונים מממ״
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 מרדכי מועד קטן ט
 לילי עבירה להא אמרינן לא יתייחד אדם עם שחי גשים אבא שאול אומר אף באיש אחד
 ושתי נשים ואין עומלין עליו בשורה ואין אומרים עליו ברכת אבלים ותנחומי אבלים. בן
 שלשים יוצא בללוסקמא ר׳ יהולה אומר לא ללוסקמא הניטלת על הכתף פי׳ באלם אחל
 לבלו אלא הניטלת באגפים בשני בני אלם לרך כבול ועומלין עליו בשורה ואומר עליו
 ברכת אבלים ותנחומי אבלים בן י״ב חולש יוצא במטה. עול תניא במסכת שמחות
 תתלןיג אבל ומנודה שהיו מהלכין בדרך מותרין בנעילת סנדל וכיון שהגיעו לעיר יתלצו
 וכן תשעה באב וכן בתענית צבור כתב רבינו מאיר מאנגילטר״א מפי ר׳ שמשון דוקא
 בעיר שרובה ישראל אבל בעיר שרובה עכו״ם אין חולצין עד שיכנס לרחוב של יהודים:
 עול תניא שם תתקיד הספקות מתאבלין עליהם היכי מתאבלין על הספקות והתניא
 רשב״ג אומר כל שלא שהה באלם ל׳ יום ובבהמה ש׳ ימים נפל ואין מתאבלין עליו ובהמה
 אסור לאכול והכי לייקינן פ׳ החולץ הא לא שהה ספיקא הוי וכשרק ר״א למילה פסקיגן
 כרשב״ג ותירץ דההיא למסכת שמשות איירי בספק בן ט׳ לראשון בן ז׳ לאחרון שגנאי
 היה הדכר אס לא יתאבלו עליו לא זה ולא זה אע״פ שודאי מו של א׳ מהם דהכי קתני
 התם ספק אחיו ספק אינו אתיו ספק שהוא בנו ספק שאינו בנו מתאבל ואונן ולא מטמא
 והא דאמרי׳ לא שהה ספק הוי ואין מתאבל עליו לאו בפיהק ומת דוקא דבהא אפילו
 רבנן מודו דנפל הר (*אבל) [*אלא] באכלו ארי ונפל מן הגג פליגי ואפי׳ בהא נפל הוי
 דקי״ל כרשב״ג והכי מוכח ס״פ ר״א דמילה והיכא דנפל מן הגג או אכלו ארי מום ל׳
 משמע בפ׳ החולץ מדברי ר״י דחייב להתאכל עליו ושם האריך בתוספות ולא נפניתי
 להאריך: תניא באבל רבתי תתקטו היה עומל וקובר על שהוא עומל בתוך הקבר
 מקבל האחרים וקובר פירוש הרי זה לא יטמא מכאן יש ליזהר בכהן הקובר מתו שלא
 יוליך מתו לקוברו בבית הקכרות לנהי רכהליכה מותר כחזרה כיצר יעשה כי אסור לחזור
 לרך הקברים אחר קוברו אמ המת. גרסי׳ פרק כירה תתקטז מת המוטל בחמה אמר
 רב יהולה אמר שמואל הופכו ממטה למטה ורב תנינא בר שלמיה משמיה לרב אמר
 מניח עליו ככר או תינוק ומטלטלו היכא לאיכא ככר או פינוק כ״ע לא פליגי כי פליגי
 לליכא מר סבר טלטול מן הצד שמיה טלטול ומ״ס לאו שמיה טלטול והלכה כרב כאיסורי
 אבל להצילו מן הלליקה מסקינן להלכה כריב״ל לקאמר שמעתי שמצילין את המת מפני
 הלליקה ומוקי לה כגון לליכא ככר או תינוק למותר לטלטלו טלטול מן הצל למתוך
 שאלם בהול על מתו אי לא שריית ליה אתי לככויי משמע לכאורה לאפי׳ מפני הלליקה
 לא תתירו אלא טלטול מן הצל כגון להופכו ממטה למטה אכל להופכו למטה אחרת
 להוציאו מתוץ ללליקה היה נראה לאסור שאין זה טלטול מן הצל ומתוך לכרי ר״י משמע
 החס לאפילו טלטול גמור [*שרי] מהאי טעמא וכ״כ רבינו זרחיה הלוי כספר המאור:
 כפרק שואל גרסי׳ מתשיכין על התחום לפקת על עסקי כלה ועל עסקי המת להביא לו
 ארון ותכריכין עכו״ם שהביא חלילין בשבת לא יספול בהן ישראל אא״כ באו ממקום קרוכ
 עשו לו ארון וחפרו לו קכר פירוש לעכו״ם יקבר בהן ישראל ואם בשביל ישראל לא יקכר
 בהן עולמית ואמרי׳ בגמרא רב אמר ממקום קרוב ממש פירוש שילע בבירור שלא כאו
 מתוץ לתחום כגון שראינו ככית העכו״ם מע״ש ושמואל אמר חיישינן שמא חוץ לחומה
 לנו פי׳ שמואל בא להקל אפילו לא ראינום בביתו והוא הלין לכל צרכי המת כגון אם
 הביא בגל לצורך המת בשכת: עושין כל צרכי המת בשכת סכין ומליתין אותו ובלבל שלא
 יזיז יו אכר שומטין את הכר מתחתיו ומטילין אותו על התול בשביל שיצטנן פי׳ שמא
 יסריח וקושר את הלחי לא בשביל שתעלה אלא בשביל שלא יוסיף ומביאין כלי מקר וכלי
 מתכות ומניחין על כרסו כלי שלא תפח ופוקקין נקכיו כלי שלא יכנס בו הרות: אמר
 שמואל הלכה כלברי המיקל באבל ואמרינן פרק מי שהוציאוהו אמר רבה ב״כ חנה א״ר
 יוחנן כל מקום שאתה מוצא יחיל מיקל ורכים מחמירין הלכה כלברי המרוכין חוץ מזו
 שאע״פ שר״ע מיקל וחכמים מחמירין הלכה כר״ע פירוש שאמר שמועה רחוקה אינה
 נוהגת אלא יום אחל ולא כרבנן לאמרי אחל קרובה ואחל רתוקה נוהגת שבעה ושלשים
 ונראה לר״י לאפילו ביום הראשון הלכה כלבד המיקל א כלאמרי׳ מכלי עירוכ לרבנן
 מה לי יחיל במקום יחיל מה לי יחיל במקום רבים כלומר למה ליה לאשמועינן לאין
 חילוק ממילא ילעינן שאין חילוק משמע הא אי הוי לאורייתא (*צריפי) [*הוי ניחא
 לצדכא]: עול גרסי׳ פרק מי שהוציאוהו עושה אלם חכירו ליפן לסוכה כלי שיאכל
 רשתה ויישן רזקוף את המטה ויפרוס הסלין עליה שלא תפול החמה על המת ועל
 האוכלין ואי קשה מהא לאמרי׳ פרק כירה אין עושין מחיצה למת בשביל מת י״ל הא
 לשרי הכא כגון למפרש התם באין שני בני אלם ויושבין בצלו חם להם מלמטה זה מביא
 מטה רושכ עליה וזה מביא מטה ויושב עליה תם להם מלמעלה מכיאין מתצלות ופורסין
 עליהם זה זוקף מטתו ונשמט והולך לו וזה זוקף מטתו ונשמט והולך לו נמצאת מחיצה
 עשרה מאיליה: גרסינן פרק היה קורא תתקיז רשב״ג רתץ לילה ראשונה שמתה אשתו
 אמרו לו תלמיליו למלתנו רבינו שאבל אסור ברחיצה אמר להם איני כשאר כל אלם
 אסטניס אני ומפרש כגמרא לכתיכ ואתדתה כיוס מר ואנינות לילה לרבנן ובמקום
 אסנוניס לא גזור פירוש היה מסוכן ולרפואה היה עושה מסקיגן למותר האבל לרחוץ
 בחמין אפילו תוך ז׳ היכא לאינו עושה לתענוג רק לרפואה וכן לחוף ראשו היה נראה
 למותר אי קשה ליה ערבוביא לרישא וכן יוללת מותרת לרחוץ בימי אבלה ללא גרעה
 מאסטניס להכא וכן מצינו כי״כ אע״פ שסיכה אסורה מי שיש לו תטטץ בראשו סך
 כלרכו ואינו תושש וכן מצאתי בתשוכה אחת שרכינו שמשון התיר ליוללת שמת לה מת
 ביוס י״א ללילתה לרחוץ מיום ראשון ואילך: ולסרוק ראשו בימי אבלו יש מתידן ויש
 רוצץ לאסור כל שלשים יום דכיון דאבל אסור בתספורת כל ל׳ יום דגמר פרע מנזיר
 א״כ אסור לסרוק כמו נזיר דתנן פ״ג מינין נזיר חופף ומפספס אכל לא סורק ומדכד
 ר״י שפי׳ שמותר לתוף ראשו אפי׳ בתוך ז׳ נראה דלאו דרשה גמורה היא (*אבל)

 מםכת
 שמועה בר״ה או בעצרת או בי״כ נחלקו בו שני גלולי הלור הר׳ יוסף והריב״ם ללברי
א יום אחל ואף שמיני עצרת  ה״ר יוסף עולה למנין שלשים ז׳ וללברי דב״ם אין עולה כ״
 של סוכות אינו עולה לז׳ אם לא קברו לפני הרגל בחול וכן הלין לשמועה קרובה: מעשה
 בא לפגי ר״י על גר שנתגייר הוא ואמו וממה אמו והורה להתאבל עליה אע״ג לאמדנן
 פ״ק לקלושין קרובת הגר אינו לא מלבד תורה ולא מל״ס ה״מ קורבת האב אבל קורבמ
 האס יש לו חייס ואע״ג לאמרינן פ״ק ליבמות לא גזרו שניות נגדם אף מן האם משוס
 להוי שניות מלרבנן אבל אבילות יום ראשון שהוא לאורייתא לכתיב ואחריתה כיום מר
 חייב ללמא אתי לאחלופי בישראל כלאמדנן פ׳ נושאין בני יולן אמתא אשתחרור שרא
 להו רב אחא בר יעקב למינסב נשי להללי ורב ששת אסר כר על מן האס כ״ע לא פליגי
 לאסור כו׳ ואף ללבד איכא לאמרי לפליגי אף מן האם הלכתא כרב ששת לאסור וכיון
 ליום ראשון מתאבל להוי לאורייתא ה״ה לכל האבילות ללא מצינו יום ראשון בלא שאר
 אבילות מיהו נראה לרכינו מאיר תתקח לענין ירושה אינו יורש אמו לכקטן שנולל
 למי ללוקא לענין איסור מחמידן משוס ללמא אתי לאתלופי בישראל אבל לענין ירושת
 אמו לא להא סתמא קאמרינן פ״ק לקלושין גר את הגר אינו לא מל״ת ולא מל״ס ולא
 מפליג בין אביו ואמו: גרסינן [דף כז] תתקט אין מועל בפני ת״ת וכל שכן חנוכה
 ופורים והני מילי בפניו אבל שלא בפניו לא ויום השמועה כלפניו למי להא רב כהנא
 ספליה לרב זביל מנהררעא בפוס נהרא: נשאל לרבינו גרשום מי שאירע לו אבל בפורים
 אס נוהג אבילות או לא והשיב כר לעתי נוטה שנוהג אבילות בפודם שלא מנו חכמים
 שאין אבילות נוהג אלא שבת ורמים ור״ה ויום כפודם אבל ר״ח ופורים לא ואי תימא
 בפורים לא תנהוג אבילות להא כתיב ביה ימי משתה ושמחה הא תני רכ יוסף שמתה
 שאסור כהספר משתה שאסור כתענית וכן חנוכה וראשי חרשים: גרסיגן במסכת שמחות
 תתקי אשתו ארוסה לא מתאבל לה ולא מיטמא לה וגרושה אע״פ שיש לו בנים ממנה
 לא יתאכל עליה לא אונן ולא מטמא לה אלמנה לכ״ג וגרושה וחלוצה לכהן הליוט מתאבל
 ולא מטמא. גרסינן במסכת שמתוח הגוסס הרי הוא כחי לכל לבדו וזוקק ליבום ופוטר
 מן היבוס ומאכיל בתרומה ופוסל בתרומה ונוחל ומנתיל פירש ממנו אבר הרי הוא כאבר
 מן התי ואין קושדן את לחיו ואין מליחין אותו ואין מטילין אותו לא ע״ג תול ולא ע״ג

 מלח אלא על שימות ואין מעצימין עיניו
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 ואין מכניסין עמו ארון על שימות ואין ססידיס סי׳ תשצ״ג סיוע לדכד שכסכ שם ז״ל ואס
 משמיעין עליו מעשיו ר׳ יהולה אומר גוסס ואינו יכול למומ עד שישימוהו כמקום אמר אל
ו יזיזוהו משם ע״כ אמת ט לכרי ס׳ חסידים צ״ע כי י ש ע ת מ ן א י ל ן ע י ע י מ ש ס מ כ ה ח י ם ?  א

״ כמחלה כתב שאס היה איש אחל גוסס והיה אחד  . י . ! .
1 קרוב לאותו כיח מיטכ עצים ואין הנשמה יכולה לצאמ י 0 המאבל עצמו ללנף א  עול שניט ש
ר ר׳ ישמעאל אומר מסירים החוטכ משם דמשמע היפך מה שכתב אח״כ 3  מתעסקין עמו לכל ל
 קורץ עליו הוי נטלה ט׳ אר״ע הנח לן אלא שיש למרץ ולומר דודאי לעשוח הדבר שיגרום
ן שלא ימיח מהרה הגוסס-אסור כגון לחטוב עצים שם י ע ר ן ן ק י א ן ן ה ל 3 כ ל ת א ו ן ל ל ק ן ל י  ^ א
ד שמתעכב הנשמה לצאמ או לשוס מלח על לשונו , י , , י י י י כ  ך
ד שלא ימומ מהרה כל זה אסור כדמשמע שס P כ <  ולא מספילין ואין סילצץ עליי אלא ™
ד להסיר הגרמה ההוא אבל  עליו בשורה ואומדם עליו ברכת אבלים מלשונו וכל כיוצא גזה ש
 מפני שהוא כבול לחיים א<(*מסעסקין) לעשות דבר שיגרום מיתתו מהרה דציאמ נפשו אסור
ן והלכך אסיר לז״ הגוסס ממקומי ולהניחו כמקום מ צ ל ע 3 א מ י ? ה ן י  ף־ה״חעסקץ] א
, . , , , . , אחר כדי שמצא נפשו והלכך אסור נמי לשוס 1 י  ) י
ו מפחחומ ב״ה חממ מראשותיו של הגוסס כדי שימות ח א מ  ללעת צא שיעלה לראש האיצן ונפל ו
 לראש הגג ונפל ומת אלא כגון שאמר ראו מהרה כי גם זה ממהר יציאמ נפשו ולפ״ז אם יש
 אותו שעולה לגג ולראש האילן ונופל ומת שם דכר שגורם לנפשו שלא מצא מותר להסיר אומי
a ״_1 מהגוסס יאין בכן כלום שהד אינו מניח אצבעו על . . . 
י הנר ואיני עושהימעשה אבל להניח לבר על הגוסס י ל י ח ה י א צ י מ ת מ ל \ פ נ ה ו ל ע ו ש מ י א א ?  ו

ו מושלך ע״ג סייף היי או לטלטלו ממקום למקום כלי שמצא נשממו במהרה א ו  באילן הרוג ב
 הוא בחזקת המאבל עצמו שלא ללעת ואין נראה מלאי אסור להא מניח אצבעו על הנר. שלטי

ן אץ הגבירים אשר סביב להרי״ף]: ט ה ק י ס ה א ו ר נ 3 ל ל ן כ נ מ ן מ י ע נ ו  מ

 מונעין ממנו כל לבר] ומעשה בבנו של אלם [אחל] בלול שברח מן הספר והראה לו
 אביו באזנו ונתיירא מאביו והלך ואיבל עצמו בבור ושאלו לר׳ טרפון ואמר אין מונעין
 כל לבר מכאן אמרו חכמים אל יראה אלם לתינוק באזנו אלא מלקהו מיל או שותק ולא
 יאמר לו כלום: כל הפורשים מלרט צבור אין מתעסקין עמהס לכל לכר כלומר אין
 מתאבלים עליהם הרוגי מלכות אין מונעץ מהם כל לבר נ״ל לפרש וממאבלין עליהם
 וכן ראיתי כספר המצות אשר יסל הרב רבן יצחק מקורביל ומאימתי מתחילין למנות
 להם משעה שנתייאשו לשאול אבל לא ״מלגנוב ג שכל הגונב כאילו שופך למים ולא כשופך
 למיס בלבל אלא כעובר עכו״ם ומגלה עריות ושופך למים מי שנפל ליס או שטפו נהר
 או אכלתו חיה אין מונעין מהם כל לבר מאימתי מתחילין למנות משעה שנתייאשו לבקש
 מצאוהו אברים אין מוטן לו על שימצאו ראשו ורובו רבי יהולה אומר גולגולת ושלרה
 הרי זה רובו: מי שהיה תתקיא בעלה צלוב עמה בעיר אשתו צלובה עמו בעיר אביו
 ואמו צלובין עמו בעיר לא ישרה באותה העיר אלא אם כן גלולה כאנטוטא ולא ישרה
 בצל זה אלא ישרה כצל אחר על מתי הוא אסור על שיכלה הבשר כולה (*ואין) 3*ראז
 אין] הצורה ניכרת בעצמות: [דף בד] כל ל׳ יום תינוק יוצא תתלדב בחיק פירוש שא״צ
 מטה ונקבר באשה ובשני אנשים כלומר לא בעי עשרה אלא בשלשה סגי ולוקא באשה
 אחת ובשני אנשים אבל לא כשתי נשים וכאיש אחל לטון לליכא צער כולי האי ללמא אתי

 חדושי אנשי שם
 ג האלפס גורס אבל לא מלגנוב ותו לא ופירש הר״ן לגניבה מילתא ללא שכימ הלכך משנתייאשו מלשאול עליו מאת המלך הוי יאוש אע״פ שבלעתס עור לגונבו. יגרסמ הספר קשה לי ליישבה יהא ולאי להרוגי מלכיח יש
. והאי שכל הגונב כוי. סיום הברייתא היא ומילתא באפי נפשה וכן סדר המשנה בפרק קמא רביצה שנו שאפר כירה ן  להם כפרה ומתאבלין עליהן ואפי׳ הרוגי סנהדרין מכי תזו צערא דקברא פורתא כדאיתא ס׳ נגמר הד
ד להוי אהלכה כדברי המיקל בעירוב דמשמע התם אפי׳ הד י  מוכן היא (ופירש האשר״י) למלסא באפי נסשה הד כמו ואפר כירה כו׳ עיין בפסקי מהרא״י סי׳ קצ״ב: א ה״ג אע״ג להוי לאורייתא כמו שפי׳ בה״ג מ

: [ א וכ״ג רמ״ ׳ כו׳ [  לאורייתא הלכה כלבד המיקל כלאמד

ונים מממ״״ ומ״מ א) וכל שהוא כטד לחיים רבים מתעסקין בו: ב) ומושלך וחיבת אי נמחק: ג)ס״א מגנב(מהי״־ ימהצ״ש):  הגהות וצי
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 מםכת מרדכי מועד קטן
 רכי כטלה כהונה שנטמאו לו כהנים וגס אני שמעתי שרכי׳ חיים כהן אמר אילו הייתי
 שם כשנפטר רבינו תם הייתי מתעסק כו: מעשה כהרכ רכי שלמה מטורש
 תתקכא שהיה אבל ובתוך שלשה ימים מת לו מת והלך וליוהו יחף לכית הקכרות
 וחזר והשלים ז׳ ימים למת ראשון ותזר ומנה ז׳ ימים אתרים והשלים האתרון מאותו יום
 שהשלים הראשון ולא רצה שד ימים ממת האחרון שיעלו גס לראשון כ״כ בהלכות אבילות
 של הר״מ מאינגלטר״א והטעם לא פירש ואיני יודע מאין הרגלים אם לא נאמר ללמיא
 לההיא דתנן פרק הריני נזיר מן הגרוגרות הריני נזיר ונזיר כשיהיה לי בן התחיל למנות
 ואח״כ נולד לו בן משלים את שלו ואח ״כ של בנו הריני נזיר כשיהיה לי בן ונזיר התחיל
 ומנה את שלו ואח״כ נולד לו כן מנית את שלו ומונה את של כנו ואת״כ ישלים את שלו
 פיזי אמר הריני נזיר סתם ועוד אני מקבל עלי נזירות כשיהיה לי בן הרי קכל עליו ב׳
 נזירות א׳ מיד והשניה כשיהיה לו בן וסיפא חאיפכא ופי׳ ר״י לשם דברישא משלים את
 שלי ולסוף השלמת נזירות שלו ה< מביא קרבן ושוב מונה גזירות אתרת שקבל בשביל בנו
 ומגלת ומביא קרק דצריך שתי תגלחות אכל סיפא דהוי איפכא והתחיל ומנה את שלו
 אע״פ שקיבל את של בגו תתילה מ״מ (*מתחיל) [*החחיל] ומונה שלו ועתה צריך
 להפסיק להנית את שלו ולמנות של בנו לפי שקבל אוחו עליו חחלה ופי׳ ר״י מונה את
 של כנו ל׳ יום ואין מגלח עדיין ואח״כ משלים את שלו ומגלח גלוח אשד לשניהן שאם
 היה מגלח לסוף שלשים של בנו לא היה מגלת שוב בהשלמת נזירות שלו כדמפרש התם
 שאין גידול שער פתות מל׳ יום ולהכי ממתין עד שישלים שתי נזירות ומגלח גילוח אחד
 לשתיהן אלמא דוקא (*מיום) [*משוס] שהתתיל(*ימנה) [*למנות. כן הגיה כמ״י] את
 שלוי או של כנו תחלה אכל אם (*לא) נולד לו כן קודם שהתתיל למנות כגון כיום ראשון
 של קבלת נזירות אינו מונה רק ל׳ יום ויעלו לשתיהן ולא דמי להא דאמרי׳ פרק ב׳
 דנדרים דהיכא דאמר הריני נזיר היום הריני נזיר היום דאיכא למאן דאמר התם דמונה
 שתי נזירות בזה אתר זה ולא אמרינן מונה נזירות אתת ויצא ידי נזרו כדאמרינן הכא
 דש אני התם דאילו היה נפטר משתיהן כשלשים יום למאי קיבל עליו נזירות שניה אלא
 ודאי צריך למנות שלשים ולחזור ולמנות אבל הכא כשאמר ונזיר אהיה כשיהיה לי בן לא
 נתכוון י<(אלא אם נולד ביום) [אלא אס נולד לו בן] שימשוך נזירות בנו יותר מנזירתו
 שימנה לו נזירות בפני עצמו אבל אס יכול להיות מובלע בזה מבליעו ויוצא ידי שניהן
 וכשאינן מוכלעין לגמרי זה כזה מונה ותוזר ומונה א״כ ה״ה באבילות משלים הראשון ז׳
 ימיס וחוזר ומונה ז׳ ימים לאחרון והה״נ אם מתו לו שני מתים כיום א׳ שאינו מתאכל
 אלא אבילות אתד אמנם אני שמעתי שא״צ למנות ז׳ כ״א מן האחרון דומיא דקריעה
 כדאמרי׳ כירושלמי מי שמת לו מת וקרע עליו ואת״כ מת לו מת אחר אם תוך ז׳ אינו
 קורע א קרע אחר לפי שדי לו בקרע ראשון ואם אתר שבעה מוסיף על קרע ראשון כל
 שהוא מת לו מת ג׳ אחר ז׳ של שני מוסיף כל שהוא וכן מוסיף והולך עד טיבורו אלמא
 דאין צריך לקרוע קרע שני על מת שני דדי כקרע ראשון וה״נ י״ל כאכלות [*ולא סגי
 בז׳ מיום ראשון כמו קריעה ראשונה דהא צריכה ז׳ לכל מת משא״כ בקריעה דהא איכא
 קריעה לפניו מיום שני]: כתב בה״ג תתקכב מי שבאה לו שמועה קרובה בשבת עולה
 לו שבת מן המנין וקורע בא׳ בשכת ואע״ג [*דלאו שעת תימום הוא] דאין הלכה כשמואל
 דאמר כל קריעה שאינו בשעת חימום אינו קרע [*דהא באחד בשבת אינו שעת תימום]
 דהא פליגא עליה ההוא כרייתא דתניא מי שאין לו חלוק לקרוע ונזדמן לו חלוק תוך
 שכעה קורע לאתר שכעה אינו קורע אלמא דכתוך שכעה קורע אע״ג דלאו שעת חימום
 היא ואיכא מרכוותא דאמרי דכי שמע שמועה קרובה בשבת דמכרכין לו ברכת אבלים
 בשבת דדבריס של צינעא נוהג ורב יהודה גאון אומר דאין מכרכין דכיון שהיא בעשרה
 כדאיתא פרק קמא דכתובות אס כן הוי דברים של פרהסיא: תתקכג מי שהתפלל
 ערבית ועדיין יום הוא קודם צאת הכוכבים ושמע שמועה על מתו נראה להר״מ מונה
 מיום של מחרת ואותו יום אינו עולה לו אע״פ שעדיין יום הוא וטעמא הוי משוס דהוי
 כמו תרי קולי דסתרן אהדדי דאתרי שכבר התפלל ערבית ועשאו לילה ואחר שעשאו לילה
 תעשהו יום ונהי לאמרי׳ פרק תפלת השחר לעבד כרי יהודה עכד דאמר תפלת ערכית
 מפלג מנחה ואילך דהיינו שעה ורביע קודם לילה דעבד כרבנן עבל ואפי׳ ללברי
 המפרשים דמי שירצה יכול לעשות היום כר׳ יהודה ולמחר יעשה כרבנן מ״מ ביום אחד
 לא עכדינן תרי קולי דסתרן אהדדי תתקכד ונהי דלענין חומרא חשכינן ליה יום כגון
 אם התפלל כמוצ״ש ערבית מכעוד יום דאסור כעשיית מלאכה עד צאת הכוכבים מ״מ
 לקולא לא אמרי׳ וכ״פ ר״ת התם גבי הנך אמוראי דצלו של מוצ״ש כשכת: גרסינן
 כירושלמי היו מפנין אותו מקבר לקכר אית תנא תני משיסתם הגולל הראשון ואית תנא
 תני משיסתם הגולל השני ר׳ יונה הוה ליה עוכדא שלת ר׳ זירא שאיל לד אמי א״ל
 משיסתם הגולל השני אתא לגכיה א״ל לתומרא אורי לי ר׳ יסא ור׳ יונה תרוייהו אמרי
 בד״א תוך ז׳ אבל לאחר ז׳ ככר עכרה אכל וכשנתנו דעתן לפנותו אכל לא נתנו דעתן
 לפנימי משיסתס הגולל הראשון פי׳ ואפי׳ פינהו תוך ז׳: גרסי׳ פ״ק דכתובות מי שהיה
 טבחו טבות ויינו מזוג ומת אביו של חתן או אמה של כלה מכניסין את המת לחדר ואת
 החתן ואת הכלה לחופה ובועל בעילת מצוה ופורש פירוש [*פורש] והולך לקבור את
 מתו ונוהג שבעת ימי המשתה ואח״כ נוהג כל ז׳ ימי אכילות וכל אותם הימים הוא ישן
 כין האנשים והיא ישינה כין הנשים ואין מונעין תכשיטין מן הכלה בל שלשים יום ופי׳
 רש׳י׳י וכ״ש לאחר שלשים ותכשיטין משמע אפי׳ העברת שיער דהוא נמי תכשיטין כדתנן
 פרק קמא דמו״ק ועושה אשה תכשיטיה כמועד ואלו הן תכשיטיה גודלת פוקסת נוטלח
 שערה וצפרניה ואם תאמר הא אמדנן פרק כתרא דיומא המלך והכלה ירחצו פניהם
 ומפרש התם כלה עד אימת כדתנן אין מונעין תכשיטין מן הכלה כל שלשים יום אלמא

 [*אלא] אסמכתא כעלמא היא דכל דין אכילות לבד מיום ראשון הוי דרבנן וכיון דאינו
 אלא מדרבנן לא אסרו אלא נטילת שער דרך תספורת ותגלתת שהוא ליפות עצמו אכל
 לסרוק מותר והרב ר׳ יוסי כר׳ מאיר הביא ראיה מחולו של מועד שהוא אסור כתספורת
 ואפ״ה כל העם תופפין וסורקין ולא היה אלם שעירער כלום: גרסינן פ״ק דכרכות
 א״ר זריקא א״ר אמי אמר ריש לקיש תתקיח אין אומרים כפני המת אלא לכדו של
 מת א״ר אכא כ״כ לא נצרכה אלא לרכר הלכה וכ״ש מילי לעלמא ואיכא לאמרי לא
 נצרכה אלא ללכר הלכה אכל מילי לעלמא לית לן כה והא לאסרינן לכר תורה היינו דוקא
 מוך ל״א כלאמר פרק מי שמתו לא ילך אלם בכית הקברות וס״ת כזרועו ס״ת בזרועו
 לאו לוקא אלא אפי׳ כע״פ נמי לא יקרא אלא אורחא למילתא נקט ללכדם שככמכ אסור
 לקרות כע״פ ויקרא א<(*לו) [*בו] ויתפלל ותפילין בראשו ואס עשה כן עובר משוס
 לועג לרש חרף עושהו ומוקי לה תוך ל״א (*לק״ש כדאמרי׳) [*כלאמר מר] מת תופס
 ל״א לק״ש אכל חוץ לד״א מותר אכל מילי דעלמא אפי׳ תוך ד״א [*מאחר לאף מילי

י סי׳ לש״מ מביא המרלכי וכתב עליו אם ׳ ׳ בנ *ו  לעלמא אסור לאו משום לועג לרש היא [
 וככל עלן אסור] וללישנא קמא *אסור טעמא משוס דכל החדר חשוב כד׳ אמות לא ילענא

ג למה תלה הדבר בלישנא קמאך. ״ ה כ ו ן ח 3 ; ן ת מ מ ה ר ש ד ן ן ל ת ו ל א כ 3 >  כ

 אמרי׳ פ׳ מי שמתו המשמר את המת אע״פ שאינו מתו פטור מק״ש מן התפלה ומן
 התפילין ומכל מצות האמורות כתורה היו שנים זה משמר וזה קורא המוליך עצמות
 ממקום למקום הרי זה לא יתנם בלסקיא ויניתס ע״ג התמור וישב עליהם מפני שהוא
 נוהג כהן מנהג כזיון ואם ירא מפני עכו״ס מפגי לסטים או בשביל שיגנוב את המכס
 מאנסין מותר כלרך שאמרו בעצמות כך אמרו כס״ת פירש ר״י אכל אם מפשילן לאתודו
״להרא״ש פ׳ מי שמחו כדרך שאמרו בעצמות כך ז *  על החמור ש״ל *מלנקט P P״& ללא [
 מסתבר למימר משום שריותא לעכו״ס אמרו בס״ת וירכב עליה אבל אס מפשילן לאחוריו על

:  ולסטים נקטיה להא פשיטא לשריא כי למה החמור ש״ד!
 יהיה אסור וכהליא אמדנן בירושלמי לסקיא שהיא מלאה ספרים או עצמות המת כתוכה
 ה״ז מפשילן לאתוריו ורוכב עול גרסי׳ התם אמר רחבה א״ר יהולה כל הרואה את
 המת ואינו מלוהו עוכר משום לועג לרש ואם ליוהו מה שכרו עליו הכתוב אומר מלוה
 ה׳ תונן לל: פרק נגמר הלין אמרי׳ האורג כגל למת אכיי אמר תתקיט אסור כהנאה
 רכא אמר מותר ומייתי התם ברייתא דתניא מותר המת למתים מותר המת ליורשיו כיצל
 גבו למת סתם זהו מותר המת למתים גבו למת זה זהו מותר המת ליורשיו ר״מ אומר
 לא יגע כהן עד שיכא אליהו ר׳ נתן אומר יעשה דימוס על קברו או זילוף על מטתו
 ור״י הקשה לשם היכי מייד אי בגבו מעות טווי לארוג מי איכא למ״ד ומ״ט דר״מ ואי
 כגכו בגדים מ״ט דרכי נתן דאמר יעשה דימוס על קברו והא אי אפשר למוכרו דאסור
 כהנאה כאיצטלא דמלתא דפרסו אמיתנא פרק אלמנה לכ״ג וקאמר התם דקניא מיתנא
 וי״ל דפרסו שאני אי נמי מעות עדיפי מטווי לארוג: שנינו פרק שלישי דמסכת שמחות
 קבר שפינהו מותר כהנאה ולא יעשנו בית התבן ולא כית העצים ולא כית האוצרות: אמר
 רב יהודה מת שאין לו מנתמין באין עשרה כני אדם ויושכין כמקומו ההוא שיככא דהוה
 בשיבבותיה ״דרב דלא הוו ליה מנתמין כל יומא הוה דבר רב יהודה עשרה כני אדס
 ויתיכ אדוכתיה איחחזי ליה בחלמא ואמר ליה תנות דעתך שהנחת דעתי: ומצאתי כתוב
 כהלכות אכילות תתקכ שכתב הרב ר״מ מאינגליטר״א וזה לשונו הנני מסופק אם
 שמע שמועה קרובה כשבת ערכ הרגל אם עולה אותו שכת למנין שכעה כדאמרינן אפי׳
 יום אחד אפי׳ שעה אחת כ דשמא היינו דוקא כי נהג כל אכילות אכל שכת נהי דעולה
 ליום אתד היכא דגררחו חיה או לסטים הרגוהו ונתייאש מלבקש כשבת מכל מקום לאו
 דין תול גמור משרת ליה מדאמרינן שמע שמועה קרובה כשבת ולאחר שכת נעשית
 רחוקה דאינה נוהגת אלא יום אתד וטעמא הואיל ושמע כיום שאינו יכול להתאכל כאילו
 שמע אחר השכת עכ״ל ונראה לרכינו מאיר דכיון דתנן השבת עולה ואינה מפסקת
 הרגלים מפסיקין ואינן עולין אע״ג לתרוייהו שיין לענין אבילות לתרוייהו דכדס של
 צינעא נוהג ולא של פרהסיא ואפייה קתני השכת עולה והרגלים אינם עולין א״כ עולה
 לכל דבר ולקולא אמרי׳ לעולה ולא לתומרא כגון שמע שמועה קרובה כשבת ולמוצאי
 שכת נעשית רחוקה ושוה לרגל לקולא ולימי החול לקולא ואחר זמן מצאתי כדבריו בתוס׳
 הד״כ וז״ל ולא ידעגא אם אפי׳ שבת הוא אותו היום ערב הרגל קאמר כגון שבא לו
 שמועה קרובה כשבח שחל להיות ערכ הרגל מי אמדנן כיון שבאותו יום כשבת לא נהגא
 אכילות הרי [הוא] כאילו בא לו שמועה קרובה כרגל ולא כטלה ממנו גזירת שבעה או
 דילמא כיון דשבת עולה למנין שבעה בעלמא אס כאת שמועה קרוכה כשבת כמו כן ככאן
 נתשוכ אותו יוס כיוס אחד לענין זה שיבטלו ממנו גזירתו ונראה דה״ה אפילו באתה לו
 שמועה קרובה בשבת כערב הרגל דבטלו הימנו גזירת ז׳ מאחר שכעלמא אמר שכת עולה
 למנין ז׳ ה״ה כשבאה לו שמועה קרובה בשכת והכי קי״ל עכ״ל והא דתגיא קייס כפיית
 המטה לפני הרגל א״צ לכפותה אתר הרגל דמשמע הא לא קיים לא א״כ שמע שמועה
 קרובה כשבת ערב הרגל הרי לא קייס וי״ל דההוא מייד שעבר ולא קייס או שוגג או
 מזיד וכ״ס רבי׳ אברהם וכן משמע הלשון מדקתני קייס ולא קתני כפה מטתו לפגי
 הרגל: שני עדים אומרים מת ושנים אומרים לא מת מספיקא אינו מתאבל מדאמר פרק
 יש ככור גבי מת כיום שלשים דר״ע משוי ליה ספיקא לענין פדיון ואפ״ה מודה לענין
 אכילות דכיום שלפניו דמי וההיא דמס׳ שמחות דקאמרי׳ הספיקות מתאכלין עליהן היינו
 ספק שהוא כנו או אחיו אם לאו כגון ספק כן ט׳ לראשון או כן ז׳ לאחרון וטעמא
 כדסרישיח לעיל: גרסי׳ בירושלמי כהן מהו שיטמא לרכו ולככוד נשיא כד דמך ר׳ יהודה
 נשיאה אכריז ר׳ ינאי אין כהונה היום וי״מ היינו הא דאמרינן כסוף סוטה יום שמת

 חרושי אנשי שם
 ב כלומר וחוסס עול אחר הרגל ומסחפק אס הרגל מפסיק ממנו גזירח ז׳ ונהי לאמרי׳ עלה ומורים חכמים רחוקה לאינה נוהגח אלא יום אחל וש״מ לשבת אינה עולה: א ובגמרא שלנו מוך שבעה קורע ופירוש צריך
 לשמיני שלו שחל להיוח בשבח ערב הרגל שמגלח ערב שבת ומוקי לה בירושלמי תסתר כשגוררחו חיה ונתייאשו קריעה אחרח שמרחיק שלשה אצבעוח וקורע ולא יוסיף על הראשון כיון לכל שבעה אינו שולל לא מינכרא

ה לשון הר״ן וכן לקמן וכל הפוסקים שדן בו ולא כירושלמי זה וצ׳׳ע מה ראיה מעכשיו: ע ד  בשבת מלבקשו ותזינן לשבת עולה מיהו לעניין שמועה הא קי״ל שמע שמועה קרובה בשבח ולאחר שבח נעשיח ביה ק

י ומ״מ א<ק״ש(מהד׳י ימהצ׳׳ש): ב)ס״א וכן(מהר״־ימהצ״ש):ג)צ״ל דרג יהודה: ד<דהוה(מהי״י ימס5״ש<: ה<מגלח ומביא: 0ס״א ל״גומהי״י ומ?!״6):  הגהות וציונים מממ״
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 *כי מועד קטן יא
 כמרבה על קרע הראשון מפני שכבר הלך הימנו תורת קרע הראשון מז׳ ואילך: ואלו
 קרעים שאין מתאחין הקורע על אביו ועל אמו ועל רבו שלמדו תורה ועל נשיא ועל
 השמועות הרעות ועל ס״ת א<ועל ערי יהודה ועל בית המקדש ועל ירושלים וקורע על
 המקדש ומוסיף על ירושלים ופריך בגמרא ואשמועות רעות מי קרעינן והא אמרו ליה
 לשמואל קטל שבור מלכא תריסר אלפי יהודאי במגיזת קיסרי ולא קרע ומשני לא אמרו
 אלא ברוב צבור וכמעשה שהיה פירוש רוב(אותה) [אנשי] מלחמה עם שאול נהרגו אבל
 קיסרי לא היו רוב יהודים שברשותו: אמר רבי תלבו אמר רב הונא הרואה ס״ת שנשרף
 חייב לקרוע כ׳ קריעות אחת על הגויל ואחת על הכתב נראה לאו רוקא ספר תורה אלא
 אפיי שאר ספרים דהא ספר ששרף יהויקים לא היתה ס״ת ומגילת איכה היתה אמר
 רבי תלבו אמר עולא הרואה ערי יהודה שנתרבו אומר ערי קדשך היו מדבר וקורע
 ירושלים בתרבנו אומר ציון מדבר היתה וירושלים שממה וקורע בית המקדש בתרבנו
 אומר בית קדשנו ותפארתנו אשר הללוך אבותינו =< וקורע על המקדש ומוסיף על ירושלים
 ורמינהי אחד השומע ואחד הרואה כיון שהגיע להר צופים קורע וקורע על המקדש
 בפני עצמו ועל ירושלים בפני עצמה לא קשיא הא דפגע במקדש ברישא הא דפגע
 כירושלים כרישא: תנו רמן וכולן רשאין לשוללן ולמוללן וללוקטן ג<כמין סולמות אבל לא
 לאחותן אמר רב חסדא ובאיתוי אלכסנדרי: תנו רכנן הקורע מתוך השלל מתוך סולמות
 לא ״צא מתוך האיחוי יצא י< חנן רשאי להופכו למטה ולאחוחו ר׳ שמעון בן אלעזר אוסר
 כאיתוי וכשם שהמוכר (*אמרו) אסור לאתותו כך לוקח אסור לאחותו [*לכן אסור
 למוכרו] אלא אם כן יודע שהם מקרעין ה< שאין מתאחין לפיכך מוכר צריך להודיע ללוקח:
 פרק תשעה דמסכת שמתות כל כגדיס שאין מתאתין אסור למוכרן לעכו״ס ולאתותן
 ולהופכן מלמטה [*למעלה] דכרי ר׳ ישמעאל ר׳ אליעזר ור׳ יהודה מתירין עוד שנינו
 שם הקורע על מתו וחזר כו נשמה ותזר ומת אם לאלתר י<יצא ואס לאתר זמן מת לא
 יצא תנו רבנן היוצא בבגד קרוע בפני המת הרי זה גוזל את המתים ואת החיים רכן
 שמעון בן גמליאל אומר האומר לחבירו השאילני חלוקך ואבקר אבא שהוא תולה והלך
 ומצאו שמת קורעו ומאתו כשבא לביתו מחזיר לו ונותן לו דמי קרעו ואס לא הודיעו
 הרי זה לא יגע כו: ת״ר תולה שמת לו מת אין מודיעין אותו שמא תטרף דעתו עליו
 ואין מקרעין ז<אותו ומשתקין הנשים מפניו ומקרעין לקטן מפני אגמת נפש וקורע על
 חמיו ועל תמותו מפני כבוד אשתו. אמר רב פ פא תנא באבל רכתי אכל לא יניח
 תתקכו תינוק כחיקו מפני שמכיאו לידי שחוק ונמצא מחגנה על ״יחכירו ירושלמי
 תני הדר כפונדק א״צ לכפות מטתו שלא יאמרו כן תרש הוא פירוש מכשף ועל זה אנו
 סומכין שאין נוהגין לכפוח המטוח לפי שאנו דרים כין העכו״ם שמא יחשדונו ככשפים:
 גר׳ פרק שלשה שאכלו מר זוטרא איקלע לבי רכ אשי תתקכח איתרע כיה מילתא
 כריך כא״י אלהיט מ״ה הטוכ והמטיכ וכוותיה קיימא לן ומכרכין בבית האבל ברכת הטוכ
 והמטיב בא״י אלהינו מ״ה החי הטוב והמטיב אל אמת דיין אמת שופט בצדק ולוקת
 במשפט ושליט במעשיו ואנחנו עבדיו ועמו ובכל זאת אנחנו תייבין להודות לו ולברך גודר
 פרצות בישראל הוא יגדור פרצה זו מעלינו ומעל האכל שכתוכנו לחיים ולשלום הרחמן
 הוא ימלוך עלינו כו׳ ופי׳ בה״ג שאין אומרים ולוקח במשפט דקי״ל בפרק במה בהמה
 דיש מיתה בלא חטא ויש יסודם בלא חטא מיהו בכך אין למוחקו וכן עמא דבר. פרק
 ג׳ דמגילה מסיק מאי כרכת אכלים כרכת רחכה מכאן מוכית דכרכת המזון דאבליס אינה
 כעשרה אף על פי שאומר אל אמת ושופט צדק לא מצינו כה י׳ אף על גכ דמילתא
 קמייתא דפרק קמא דכתובות דר׳ יצתק הוה בעי לאוקומי התם בברכת המזון מיהו
 כמסקנא מוקי לה כרכח רחבה וכן מצא ר״י בתשובת הגאונים שלא מצינו עשרה אלא
 ככרכח רחבה בלבד וכן פסק כסמ״ג כסימן מ״ה ע״ש ורכינו מאיר כתכ שכרכת אבלים
 שככרכת המזון אינו אלא כעשרה כיון דכפרק קמא דכתוכות מעיקרא ס״ד דמקשה
 דמיירי ככרכת אכלים שככרכת המזון וקאמר כי׳ אי לאו משום דאמר ט<כו׳ גם נראה
 דאבל מצטרף לחפלה ולזימון בין לעשרה בין לשלשה והא דקאמר רכי יוחנן פרק קמא
 דמגילה אין אכלים מן המטן מוקי לה ככרכת רחבה שהיו מברין האבל ברחבה של עיר
 בשובם מבית הקברות ושם היו מכרכין(*כמו ברכת אכלים) נ*ס״א כמה ברכות] וצריך
 י׳ וכאותה עשרה אינו מן המטן גם כסעודה ראשונה שאסור לאכול משלו אין לצרפו
 לי׳: עול גרסינן התם אמר עולא ואמרי לה במתטתא תנא עשרה כוסות תקנו בבית
 האכל כו׳ על התתילו היו שותין ומשתכרין והתזירו הלבר ליושנו פירוש שבטלו אותם
 לגמד: [דף כה] אמר ליה רבין בר רב אלא לרבא (*אמרי) [*אמר] תלמילך (*א״ר)
 רכ עמרם כל שבעה קרעו לפניו תתקכט ואס בא להחליף מתליף וקורע ובשבת קרעו
 לאחריו אם כא להחליף מחליף ואינו קורע ומשני כי תניא ההיא בכבול אכיו ואמו פירוש
 באביו או אמו הוא לאמר אס בא להחליף מלבוש כגלים אחרים שאינם קרועים צריך
 לקרוע אותם כיון שהוא תוך ז׳ אבל שאר מתים כיון שקרע פעם אחת שוב אין צריך
 לקרוע כל מה שלובש תליפות שמלות אפילו תוך ז׳ והא לאמרינן לעיל מי שאין לו תלוק
 לקרוע ונזלמן לו חלות בחוך ז׳ קורע לאחר ז׳ אינו קורע ועני ר׳ חייא אבתדה בל״א
 בחמשה מתי מצוה אבל על אביו ואמו קורע והולך אלמא לבשאר מתים קורע כל ז׳ שאני
 התם לפי שלא קרע עליין אכל אם כבר קרע פעם אתת שוב אינו קורע בתוך ז׳: שנינו
 פרק שטס עשר למסכת שמתות כל שקורעין עליו כשעת מיתתו קורעין עליו כשעת
 ליקוט עצמות כל שאינו מאתה עליו כשעת מיתחו אינו מאחה עליו כשעת ליקוט עצמות
 ליקוט עצמות אינו אלא יום אתל כלכל לפיכך אין מלקט עם תשיכה ליקטן כל אותו היום
 על ת שיכה מותר באותו יום שלאתריו אין עומליס כשורה עליהן ואין אומדן כרכת אכלים
 עליהם ואין מבדן עליהן ואין מכרך [*עליהן] כרחוכ(*העיר) אכל מכדן עליהן כתוך
 כיתו של אכל: אס יכול האבל ליחן חבואה לטחון לו או קמת לאפות לו פח זהו לבר
 פשוט שהוא מותר לאפות אפילו תנור מלא פת דהא אפילו כיום טוכ שרי להא אמדנן
 פרק קמא דביצה רשב״א אומר אף ממלאה אשה תנור פת מפני שהפת נאפה יפה כזמן
 שהתנור מלא ואמר רבא הלכתא כרשב״א ולטחון נראה דאסור דאמרי׳ פרק מי שהפך

ן נ:צ״ל: ה)צ״ל שהן: 0מח: ז<לו כצ׳׳ל: ח)ה3ריוח(מהר״יימהצ״ש):ט)למיירי ננרנח רחנה(מהר׳״ ימהצי׳שו: : 

 מםכת מר
 דעד שלשים יום שריא ותו לא מיקריא כלה והרי היא כשאר כל הנשים רש לומר דה״מ
 לגבי יו״כ אבל לגבי אכילות כיון דשדא תוך שלשים שהם עימר ימי אבילות כ״ש לאחר
 שלשים כך יש לפרש לפירוש רש״י מיהו יש מרכוחינו שרוצים לאסור לאחר שלשים משוס
 ההיא קשיא דמסכת יומא דקתט סתמא שלשים יום ותו לא: תתקכה נהגו העם
 להתאבל אפי׳ ע״פ עד אחד ואפילו ע״פ אשה שכאה ואמרה שמת לו מת ואיני יודע
 זו מניין דהא מסקינן פרק האשה רבה אין עד אחד נאמן [*באיסורין] והא דאמרינן
 פרק אמרו לו עד אתד אומר אכלת חלכ והוא אומר לא אכלתי אינו נאמן ודייקינן פרק
 האשה רבה טעמא דאמר לא אכלתי הא אישתיק מהימן ה״מ משום דהוה ליה לידע
 הילכך כי שתיק אמרי׳ דשתיקה כהודאה דמיא אבל בנדון זה לא אמדנן דשתיקה כהודאה
 למיא אלא הא לשתיק משום שאינו יודע בדבר כלום כמו שפירש ר״ח גבי א״ל עד אחד
 נתנסך יינך ואפילו הלה שותק לא מהימן דהאי דשתיק משום דלא יודע אי קושטא קאמר
 אי לאו והביא ראיה מפרק הניזקין א״ל טהרות שעשיתי עמך ביום פלוני נטמאו אינו
 נאמן ואין לי להאריך והא דאמר עד אתד נאמן [באיסורן] ה״מ לסמוך עליו להתיר
 דגמר מוספרה לה לעצמה אבל על אדם להחמיר לא אמרי׳ ע״פ עד אחד מיהו נהגו
 העולם לסמוך ע״פ עד אחד אפילו להחמיר גבי אבילות ויפה הם עושין והיינו טעמא
 כיון לעל אתל נאמן בעדות אשה שמת בעלה אפילו עבד ואפילו שפחה ואפילו עד מפי
 על נאמן לומר מת כעלה להתירה לינשא מהימן נמי לעטן אכילות ויש לה להתאכל על
 פיו כדתנן פרק האשה שלום כש״א תנשא ותטול כתוכתה וכ״ה אומרים תנשא ולא תטול
 כתוכתה אמרו להם כית שמאי אס תתירו ערוה תמורה לא תתירו ממון הקל ותזרו כ״ה
 להורות ככית שמאי ה״נ כיון מאמן להתיר ערוה וליטול כתוכתה כ״ש לענין אכילות ולא
 פלוג כין אכילות לאשה כין שאר אכלים מכאן יש ללמוד דעכו״ם מסיח לפי תומו נמי
 נאמן ומתאכלין על פיו כיון לכשר לעלות אשה ומיהו אם נתכוון לעלות אינו נאמן כיון
 ללא מהימן לעלות אשה ומיהו זוכרני כשהייתי תינוק והייתי בוורצבור״ק בהציקותי מיס
 על ילי הרר״י מורן כאה אלינו נכרית אתת אמרה לה״ר יוסף אתיו של ה״ר יונתן
 שנפטרה אחותו ושאלו לראבי״ה כדת מה לעשות והשיב לו שהיה לו להתאבל והביא לו
 ראיה מהא דאמרינן כתוספתא דדמאי ומייתי לה סוף מסכת יבמות עכו״ם שהיה מוכר
 פירות בשוק ואמר של ערלה הן של עזקה הן של רבעי הן לא אמר כלום לא נתכוון אלא
 להשכיח מקשו ומסיק עלה דכד ר׳ רשכ״ג אומר נאמן העכו״ם להחמיר אבל לא להקל
 וקיימא לן הלכה כרכי מחבירו ולא מרבו ורשב״ג אכיו הוה ורכו היה ומחוך כך היה
 רוצה לומר אבי העזד דנאמן נמי לעטן אבילות אמנם ר״מ אומר דסברא גדולה היא
 דאין להאמין עכו״ס היכא דנתכוון להעיד דאס היה לנו להאמין עכו״ם אשר פיהם דבר
 שוא ושמחים אלי גיל להוציא דכה נתמלא כל הכגד כולו קרעים מיהו מסיח לפי תומו
 נ״ל דנאמן כדפרישית לעיל עד כאן לשון רכינו מאיר: [דף בו] תנו רכנן
 תתקכו תתילת קריעה טפת ותוספתה שלשה אצבעות פירוש מי שמת לו מת אתר
 וצריך להוסיף על קרע הראשון סגי בג׳ אצבעות דברי ר״מ ור״י אומר תחילת קרע ג׳
 אצבעות ותוספתה כל שהוא: ת״ר אמרו לו מת אביו וקרע מת בגו והוסיף התתתון
 מתאתה העליון אינו מתאחה מת אביו מתה אמו מת אחיו מתה אחותו קרע אתד לכולן
 ר׳ יהודה כ״כ אומר על כולן קורע קרע אתד ועל אביו ועל אמו קרע אתר לפי שאין
 מוסיפין על אביו ועל אמו כלומר קורע תחלה על אביו ועל אמו ומרחיק שלשה אצכעות
 וקורע קרע אחר על אחיו ועל אתותו אמר שמואל הלכה כר׳ יהודה בן ככא ומי אמר
 שמואל הכי והא אמר שמואל הלכה כדכד המיקל כאכל ומשני אכילוח לחוד וקריעה לחוד
 הקשה מינו אברהם והתטא לעיל אמרו לו מת אביו וקרע מת כנו והוסיף כר ותירץ
 דהתם דיעכד אכל לכתתילה אין מוסיפין על קרע אביו אי נמי התם לאתר זמן הכא בבת
 אחת כדפרישנא מיהו לפירוש רש״י לא קשה כלל כי הוא פירש דר׳ יהודה בן בבא אכולה
 מילתא פליג דקתני מת אביו וקרע מת בנו והוסיף מת בנו וקרע מח אביו והוסיף ואתא
 ר׳ יהודה למימר קרע על אביו ומת בנו אינו מוסיף או קרע על בנו ומת אביו אינו
 מוסיף אלא קורע במקום אחר קריעה מיותרת למעלה שלא באותו קרע והשתא לפירוש
 רש״י אם קרע על אביו ולאתר זמן נאמר לו מת בנו וקרע והוסיף על אותה קריעה לא
 יצא י״מ אפילו דיעכד ואפילו לא שמע על כנו עד לאתר שנה או שנתים או איפכא אמרו
 לו ממ בנו וקרע ממ אביו והוסיף צריך לקרוע אמרמ למעלה ולפירוש רבינו אברהם יצא
 בדיעבד ולמירוץ שט אס לא שמע על שניהם בבח אחח אלא שמע על אחד מהם וקרע
 ושוב שמע על השט והוסיף אף לכמשילה יכול לקורעו ולהוסיף על קרע הראשון שהד
 דימה אומו למקדש ולירושלים והמס לכחחילה קמט קורע על המקדש ומוסיף על ירושלים
 ודוקא ממ אביו או אמו אין מוסיף על קריעמס (*ועל) [*ולא על] קריעמ אמרים עליהן
 אבל בשאר ממיס אם שמע על אמיו קורע ושוב על בנו מוסיף: מנו רכנן עד היכן הוא
 קורע עד טיכורו ויש אומרים עד לכו פי׳ עד היכן קורע שהולך וקורע ומוסיף על ממ
 אמד ששמע ושזר ושמע על ממ אמר עד כדבורו וי״א עד לכו אכל אם קרע עד לשם
 ושוב שמע על ממ אחר אינו קורע ומוסיף משם והלאה אלא צריך לקרוע למעלה בראש
 הכגד כצידי כימ הצואר ולא ידענא אי הלכה כמ״ק או כיש אומרים [*ומיהו יש ללמוד
 דהלכה כיש אומרים] ממה שכמב ראב״ן ולא נפטמי להאריך: נממלא לפניו ממזירו
 לאחריו ומה שלאחריו לפניו ומוזר וקורע אס שמע שמועה על ממ אמר נממלא מלמעלה
 פירוש שקרע ככר על צידי כיח הצואר הופכה למטה פי׳ מחזיר חלוקו מה שלמעלה
 למטה ומה שלמטה למעלה ועושה כיח הצואר אחר וקורע והקורע מלמטה או מן הצדדין
 לא יצא פליגי רכ מחנה ומר עוקכא וחרוייהו משמיה דשמואל חד אמר כל ז׳ קורע
 לאחר שבעה מוסיף וחד אמר כל שלשים קורע לאחר שלשים מוסיף מינו אברהם פירש
 מסחברא כמ״ד כל ז׳ קורע לאחר ז׳ מוסיף מכל דוכמא דאשכמן דאבילוח לאחר שבעה
 כטלה כדאמרי׳ לעיל במי שנזדמן לו חלוק חוך ז׳ קורע לאחר ז׳ אינו קורע אף באבילות
 דאביו ואמו אמרי׳ כל ז׳ מחליף וקורע לאחר ז׳ מחליף ואינו קורע אלמא עיקר אבילות
 כחוך ז׳ ולא לאחר ז׳ הילכך הכא נמי מכי נפקי להו שבעה הרי הוא כקרע חדש ואינו
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 מסכת מרדכי מועד קטן
 ולמעלה אכל כע״פ כה״ג אין מכרין אותו דהלכה כר׳ יהודה כע״פ: מי שמת לו מת
 ולא נודע לו אין חובה שיאמרו לו ואפילו כאניו ואמו מדקאמרינן פ״ק דפסחים רכ כר
 אחוה דרכי חייא דהוא כר אתתיה דרכי תייא כי סליק התם (א״ל איבו קייס או אימא
 קיימת) [*א״ל אבא קייס א״ל אבא קייס] ה״ג רבינו חננאל והכי פירושו א״ל רכי חייא
 לרכ וכי אבי קייס העודנו חי א״ל רב אבא קייס כלומר אבי שלי חי אבל מאביו דרבי
 חייא לא השיב וממילא הרגיש שנפטר מדלא השיב לו על אביו וכן יש לפרש גבי אימא
 קיימת וכו׳ אלמא שלא היה רוצה לומר לו כלום אילו לא היה שואלו ואפילו כששאלו לא
מ השיכ לו אלא כרמז כעלמא ועל זה נאמר י ו י א ל ל פ מ י י ש ל ס כ ד כ ז ע ה , ל ן ה ו ל ג ה מ ג ״ מ # ] 

 ליה למח נחמ רוח אבל למומ אין מנהג. מהרר״י מוציא דבה הוא כסיל •מיהו אם שואל עליו

 יייילז: אין לו לשקר ולומר תי הוא שנאמר מדבר

 שקר תרתק וכדמשמע ממילתיה דרב שלא רצה לשקר ולומר חי הוא:
 םליקו לחו הלכות שמחות

 הגהות דשייכי לעיל מהלכות תשעה באב
 אמלינן כערכין תתקלד יום שחרכ כהמ״ק מוצאי שכת היה ומוצאי שמטה היה
 ומשמרת יהויריכ היה עיין פרק כ׳ דפירקי רכי אליעזר מעשים כתורכן הכית כי הנה
 השתות יהרסון לשון שתיה ויש מקדימין שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין משכעה עשר
 בתמוז ורמז לדבר מיתזקאל ודניאל שהתענו ג׳ שבועות יש בני אדם שמשימין אכן תתת
 ראשם ליל ט׳ באב ורמז לדבר ויקת מאבני המקום וגו׳ ובית המקדש ראה דכתיב מה
 נורא המקום הזה וסורק ראה ממעשה הגאונים מצאתי ואין אומרים פסוקי דזמרה כי
 אם כלתש ערכ תשעה כאכ מקדימין לכית הכנסת ומתפלל מנתה ויוצאין ואוכלין מבעוד
 יוס ואוכלין סעודה המפסקת על הקרקע וההולך כדרך מותר מעילת סנדל עד רחוכ
 הקהל בזמן הזה ובט״ב לא יתתיל לטייל ואין נותנין שלום אלא כנזופיס ואכלים: מצאתי
 כמ״ס יש לכרך על מקרא מגילה כאיכה: סימני הפטרות מי״ז בתמוז ואילך דש״ת נו״ע
 אר״ק שד״ש יסימנין אלו אין מפסיקין לא כשכיל חתונה ולא כשכיל שום דכר שאירע:
 מצאחי מעשה היה כגרמיזא כימי ר״י סגן לוים שחל לו כריח מילה כי׳ כאכ שחל תשעה
 כאכ כשכת ונדתה עד למתר כתיקון תכמיס והוא היה אכ כרית והמתין עד לאחר תצות
 וצוה להחפלל מנחה גדולה פי׳ מכעוד יוס מיד לאחר חצות והלך ורתץ הוא וכעל כרית
 ומלו הנער ואכלו כל צרכיהס ולא השלימו עם הצכור מטעם דאמרינן כחמישי מוחרין
 מפני כבוד השבת כ״ש מילה דתמורה מכבוד השבת: ושוב מעשה באשה יולדת ששאלה
 מרכינו תם אס היתה מותרח לאכול כצום גדליה שחל כח׳ ללידתה והתיר לה ואע״ג
 דכפרק מפנין אמרי׳ מז׳ ואילך דוקא אס אמרה צריכה אני מתללין וצום גדליה מדכרי
 קבלה ודכרי קכלה כדכרי תורה אפ״ה מותר כדאמרינן כר״ה קרי ליה צום וקרי ליה
 שמחה ומשני יש גזירה צום אין גזירה רצו מתענין רצו אין מתענין ועתה אין גזירה ואין
 שלום מצאתי. תניא כתוס׳ דתענית הרי מי שהיה מחענה ושכח ואכל הרי זה משלים
 תעניתו ודוקא כשנדר יום סתס אבל יוס ידוע אין משלים אלא אותו יום כיון שדעתו על
 אותו יום נפל לא ישלם אתר תתתיו מרכינו נסים גאון: מצאתי יתיד שקיכל עליו תענית
 כל ימות השנה ואירע עט״ב כאתד כיצד יעשה סועד טרם יכא השמש ומתפלל מנתה
 ואחר כך סועד דקי״ל מתענין לשעות ואע״ג דקי״ל כל תענית שלא שקעה עליו תמה
 לאו תענית ה״מ בשאר תענית אבל כעט״כ וכעי״כ דאי אפשר להשלים מתענין לשעוח
 ואתר כך סועד וכן תקנו אכותינו הגאונים: כשמלין תינוק כט״כ אומר איכה ה<וירמיה
 לאתר הכרית ופושט כגדי שכת אשר לכשו עכ״ל מהר״ם: ראיתי כתוס׳ דשכת שלפני
 ר״ת אכ אין מזכירין ר״ת משוס דכתיכ כמספר ירתיס אל יכא ודתה דאדרכה יותר טוכ
 כדי לכרך ישראל שהזמן מוכן לפורענוח ועוד יש לומר דלאו על חדש אכ נאמר איוב
 דלייט למזליה ועוד דא״כ הלל לא יאמרו דכתיב אל תבא רננה בו: בפ״ק דכתוכות גבי
 הוא ישן כין האנשים והיא ישינה כין הנשים פי׳ דת״כ ויוה״כ אסור לישן עם אשתו
 במטה: ת״ב שחל להיות במוצ״ש אין אומרים ויהי נועם משום דאיקרי מועד ולא צדקתך
 ומכדיל כתפלה אע״פ שאינו מכדיל על הכוס עד לאתר התענית וברומי אין אומרים
 שירת הים ומתפלל י״ת כרכות ויתיד מתפלל עננו כשומע תפלה וש״צ כין גואל לרופא
 וקורץ כשחרית שלשה כני אדם בכי חוליד והשלישי מפטיר אסוף אסיפם למנחה קורץ

 ויחל ומפטירין דרשו: םליקא לחו חלכות תשעח באב

 הגהות מועד קטן פרק שני
 תתקלד! כד משמתי רבנן אינש צריך למימר סכרי רמן לשמותי דכחיב אורו מרוז
 אמר מלאך ה׳ וגו׳ ומשמתינן נמי למאן דמייתכי כהדיה דכתיב י) ארור יושביה וצריך
 לאודועיה משוס מאי משמתינן ליה דכתיכ כי לא באו לעזרת ה׳ ואי כעי למקנסיה
 כממונים יכול דכתיכ אשר לא יכא לשלשת הימים וגו׳ ואי כעי למתלשיה משעריה ולמעכד
 בהו מעשה עבדינן דכתיכ ואריכ עמם ואקללם והיכא דכעי למישכשיה רשאי דכתיכ הן
 למות הן לשרושי וגו׳ ושדרי ממתיכתא מי שכקשו להתיר הנידוי יאמר כך פלוני איתייב
 ודינא דרבנן השתא שרי ושביק ליה מאן שמתא ואישתמית וקכל דינא דאורייתא
 דאמר למשה סלתתי כדברך הוא ישרי
 וישכוק ליה אמן אמן עכ״ל תשוכת
 הגאונים: ת״ר שלשה הקכ״ה שונאן
 המדבר אתד בפה ואתד בלכ והיודע עדות
 בחבירו ואינו מעיד לו והרואה דבר ערוה
 כחכירו ומעיד כו יחידי כדאמרי׳ טוביה
 חטא וחזייה זיגוד לחודיה וקא מסהיד ביה
 לחודיה ונגדיה ר״פ לזיגוד אמר טוכיה
 חטא זיגוד מנגיד *א״ל ר״פ אין דלחוד קא

י חניא רי״א לעון אינו קם אבל לשבועה קס הוא *בספר ] 
 מכאן למדנו שעל אחל שיודע בחבירו עון לבר שאינו
 ראר להשביעו שלא יעיל עליו ואס העיל עליו לוקה משוס
 לאפיק שוס ביש עליה כלאמרי׳ בפסחים גבי טוביא וזיגול
 לנגרי׳ ר״פ לדגול שהעיל על טוביא פי׳ משוס לאו ללא
 יקום מ״מ מלקוח זה מדרבנן דמדאורייחא אין מלקוח
 אלא בזמן שהסנהדרין נוהגין דילפינן מכוח במסכח
 סנהדרין מדיני נפשומ מג״ש דרשע רשע אבל לאפרושי
 מאיסור מעיד כדאשכחן בקדושין פ׳ האומר גבי ההוא
 סומא שהגיד לו שליח שזינחה אשחו ולא גער בו מר
 שמואל ובפי הנזקין גבי ההוא דאחא לקמיה דר׳ אמי
 א״ל אזכרות שכחגמי בס״מ לא כמנחים לשמן ובפ׳
 הכוחב א״ל בח רב חסדא לרבא ידענא בההיא איממא

 דחשידא אשבועמא ולא גער בה. ס״ת. ופר״ח שעד אחד המסייע למוחזק פוטרו משבועה וע׳ בריש הלי טוען ונטען.
 הגהת מיימוני פ״ה מה׳ עדוח]:

 ח״ר טוחנין קמח כמועד לצורך המועד שלא לצורך המועד אסור ואם טחן והוחיר הרי
 זה מוחר ונלכד שלא יערים קוצצין עצים כמועד לצורך המועד שלא לצורך המועד אסור
 אס קצץ והותיר מותר מטילין שכר נמועד לצורך המועד שלא לצורך המועד אסור וימי
 אכלו כמו תול המועד ואדרכה איכא למ״ד דמחמירין טפי נימי אכלו דאמר רכ ששת
 בריה דרב אידי פרק מי שהפך זאת אומרת דבריס המותרין בחולו של מועד אסור כימי
 אבלו ורב א<ששמ פליג עליה ואמר =< האסור בזה מותר בזה. תתקל מי שמת לו מת
 בשבת ולא נקבר עד למתר לא יבדיל במוצאי שבת נראה להר״ס שמותר לאכול בלא הבדלה
 דאמרינן פרק מי שמתו מי שמתו מוטל לפניו פטור מכל מצות האמורות בתורה ואמר
 עלה כירושלמי כל הפטור מן הדבר ועושהו נקרא הדיוט וכיום המחרת לאחר שנקכר
 מפו אסור לאכול עד שיכדיל דהא קי״ל פ׳ ערכי פסחים טעם מכדיל ואמרינן נמי התם
 מכדיל והולך כל השכת כולו או כל היום כולו ושמעתי שיש גדולים שאומרים לאחר להבדיל
 לפניו ושותק וכזה פטור האכל ולא יתכן בעיני: גרסינן כפ׳ כני העיר כית הקכרות אין
 נוהגין כו קלות ראש ואין מרעין כהס כהמות ואין מוליכין כהם אמת המים ואין מלקטים
 בהם עשבים ואס ליקט שורפן כמקומן מפני כבודן של מתים ופריך וכי שורפן כמקומן
 מאי ככוד מתים איכא אלא ארישא פירוש הא דאסרינן ברישא לנהוג בהן קלות ראש
 ולרעות בהמה וכו׳ מפני כבודן של מתים והא דאמרינן פרק נגמר הדין קבריה דרב הוו
 שקלו מיניה עפרא לאישתא בת יומא וא״ל לשמואל ואמר יאות הן עבדין קרקע עולם
 היא וקרקע עולם אינה נאסרה (*והתם) [*התם] כיון דלרפואה עבדי אין זה קלות
 ראש: תניא כאכל תתקלא רכתי דכרים שכין איש לאשה מכרין את האיש ואין מברין
 את האשה מניחין את האיש כרתוכ ואין מניתין את האשה נראה להרכ לפרש אס האשה
 אבילה אין מברין אותה וטעמא משוס הרגל עכירה כי היכי דאסרינן פ׳ י׳ יוחסין לשאול
 בשלום האשה מהאי טעמא ומסיק רבי יהודה אומר אם יש לה מים קטנים מברין אותה
 עמהם לפי שאין נראה שעושין בשבילה אלא בשביל כניה וליכא קרובי דעתא לגבי דידה
 מיהו הלכה כת״ק דיתיד ורכים הלכה כרכים ומהאי טעמא נמי לאתר שנקבר המת
 שרגילין ללות האבל לביתו היכא דליכא אכלים אלא נשים אין ללותם וגס כשכת תוך ז׳
 שמלוין את האבל לביתו אין עושין כן לנשים מיהו נ״ל דנשים מנרות לנשים דלא אסרינן
 אלא אנשים אצל נשים דנשיס חייבות בהכראה כמו אנשים תדע מדלא קתני אנשים תייבים
 בהבראה ונשים פטורות אלמא אידי ואידי חייבין מיהו מספקא לי אשה נשואה אם תייבת
 בהבראה לאכול משל אחרים מי אמרי׳ כיון דאכלה משל בעלה היינו משל אתרים או
 דילמא כיון שהוא תייב במזונותיה כמאן דאכלה משל עצמה דמי ואין לפושטו מהא
 דאמרינן פרק ואלו מגלחין רבה ורב יוסף מתלפי סעודתייהו להדדי פירוש כשהיה אחד
 מהם אכל אוכל משל חכירו וכשהיה השני אכל היה חוזר ואוכל משכנגדו בסעודה ראשונה
 תתת מה שהוא אכל עמו אלמא אף על גכ דלא היה אוכל עמו כחנם כיון דהוי לחם
 אתרים יוצא ידי תוכתו הכי נמי אשה יוצאה משל כעלה (*ולאו) [*דלאו] ראיה היא
 דהתם לא היו מתנין זה עם זה לאכול זה עם זה סעודה ראשונה ע״מ שגם הוא יאכל
 עמו כשיהיה אבל אלא ממילא היו נוהגין כן כלא תנאי וקמשמע לן תלמודא דכה״ג שרי
 אף על גכ דמיתזי קצת כאילו אוכל משלו אכל כנדון זה נ״ל דאינה יוצאת כשל כעלה כיון
 דחייכ כמזונוחיה וגס היא חדירה לאכול עמו לא מיחזי כשל אחרים וכן הדין כשכיר או
 מלמד שאוכל עם בעל הביח בשכרו ואירעו אכל אינו אוכל משל בעה״ב בסעודה ראשונה
 אמנם נ״ל מי שנותן ההוצאה לעני או ליתום אתד או לאתד מכניו וכנותיו הגדולים בלא
 תנאי אלא מעצמו ואירע אכל לחם אנשים קרינא כיה (*דאינס) [*אינם] צריכים לאכול

*בפרק הנודר מן הירק גרסי׳ אמרו לי׳ רבנן לעולא ] : * ת י 3 ל ה ע ל נ ש ל מ כ י א א ל ם א י ר ח  משל א
 מנן אין מניחין את המטה כרתוכ העיר הא דחנן כשהן מברין אוחו כל העם מסובין על הארן
 פירוש כמועד כדי שלא להרגיל ההספד ולא והוא מיסב על הדרגש כולה שחא לא יחיכ עלה וההוא
3 יומא חיב עלה מחקיף לה רבינא מידי דהוה אבשר ויין ן ן מ ה 3 ט ן מ י ח י נ ן מ י א ( ם ג ל ן ע ל ^ ל  ש

 י י דכולי שחא לא אכל וההוא יומא אכן יהבינן ליה כו׳

 העיר מפני הככוד וכן משמע כמסכח מכאן משמע ללא סגי שלא יאכל ־שר רשחה יין
 שמחוח כהא דחשיכ דכרים שכין איש לאשה בסעולח הבראה וגם ראיה מכאן שאין לו להתענומ.

: [ !  ומפרש כגמרא [*דף כח] אמרי נהרלעי לא הגה׳ מיימיני פ״
 שנו אלא חיה פירוש לפי שמתנוולת אכל שאר נשים מניחין ר״א אומר אפילו של שאר
 נשים דכתיב ותמת שם מרים ותקבר שס סמוך למיתתה קבורה אע״ג דמריס בנשיקה
 מתה ולא הכאישה ורמה לא היתה כה כדאמרינן ספ״ק דכ״כ אפילו הכי [*אסור] דגנאי
 הוא שמוטלת כפני אנשים ע״כ טוב ליזהר כר״א: תתקלב מי שמת לו אביו או אמו
 והיה קטן כאותה שעה וקודם שעכרו ל׳ הגדיל ונעשה כן י״ג שנה ויום אתד נראה
 להר״ם דתייכ להתאכל שכעה ושלשים ואינו מונה מיום קכורה אלא מיום שנעשה גדול
 והימים הראשונים יפלו דהוי כמו שמע שמועה קרובה כרגל שמתאכל אתר הרגל ומונה
 שבעה ושלשים ואע״ג דהתם ימי הרגל נהי דאין עולה למנין שכעה מ״מ עולה הוא
 למנין שלשים כדפרישית לעיל אבל הכא ימים שעברו בימי קטנותו אינם עולין אפילו
 למנין שלשים דגכי רגל היינו טעמא דגזירת שלשים דהיינו תספורת וגיהוץ שייכי נמי
 כרגל דכלא אכלות נמי אסור לספר ולכבס כרגל אכל כקטנותו לא שייך אכילות וכן אם
 היה קטן תוך שלשים והגדיל לאחר שלשים הר כמו שמע שמועה כרגל ולמוצאי הרגל
 נעשית רתוקה דאינה נוהגת אלא שעה אתת ובטלה הימנו גזירת שבעה ושלשים מיהו
 משלים י״כ תדש על אכיו ועל אמו מיום קכורה ולא מיום שנעשה גדול כדפירשתי לעיל
 ואע״פ שיש לחלק קצת בין שמע ברגל לנדון זה דהחם גברא כר חיוכא הוא אלא דיומא
 הוא דקא גרים אבל הכא גברא לאו בר חיובא הוא כלל וא״כ נימא כיון דבשעח מיחה
 לא היה ראוי להתאבל יפטר לעולמים הא ליתא דאין דיתוי אצל מצות כדאיתא פרק כסוי
 הדס והכי אמרינן ס״פ ד׳ אתין [דף לג] כגון דאייתי ב׳ שערות בשבת דאתו ליה י< זרות
 ושבת בהדי הדדי ואע״ג דבין השמשוח קטן הוי ולא מיחייכ אשכת לא אמרינן הואיל
 ואידתי בין השמשות אידחי לכולי יומא מאיסורא דהאי שבת וק״ל: מי שנקבר
 תתקלג כע״ש סמוך לתשיכה קודם כה״ש תייכ כהכראה ואי משום שיכנס לשבת כשהוא
 מתאוה הא פסקי׳ בע״פ הלכה כרבי יוסי בע״ש דמותר להתחיל לאכול מן המנחה
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 מסכת מרדכי מועד קטן
 התולץ ומן הליבור משמע קצת שאסור לארס בט״ב עול כתוב בתוכן׳ ח״ל משא ומתן
 שהוא לבר של פרהסיא אסור כט״ב פן יאמרו אינו מתאבל על ירושלים על כאן לשונו:
 בפרק אלו מגלחין גרסי׳ כסבור שמת לו מת וקרע ואח״כ מת אם תוך כלי ליבור מת
 אינו קורע עיין פרק מרובה בחיבורי בגמרא הוזמה כת שניה ושם פירש רכינו תם טעם
 של ישוך כלי ליטר בכל מקום ועיין גס פרק בתרא לנלריס ובחיבורי שילהי אלו מציאות
 גט ת״ח שבבבל קורעין זה על זה שם פירשתי בחיבורי אם קורעין על אלם שאינו בשר
 ועל תינוק בן יומו מי שעומל עליו בשעת יציאת נשמה וע״ש. כתב רב אלפס בפרק קמא
 לכתוכות ושמעינן מינה היכא לאפשר וליכא פסירא אינו נוהג ז׳ ימים ברישא כתב
 האשר״י לעת אלפס להיכא לאיכא פסילא נוהג ז׳ ימי המשתה ברישא והיכא לליכא
 פסידא נוהג ז׳ ימי אטלות בתחלה אבל בשניהם בועל בעילת מצוה קולם שיקכר
: פנים [*סי׳ תתפו] קטן בן שנה כו׳ על והביא ראיה כו׳ עיין בסנהדרין פ׳  המת״
 נגמר הלין שם לחה הראיה. היכא לליכא פסילא קובר מתו ונוהג אבילותו ואחר כך
 מכניס הכלה לתופה וכן מצאתי בשם ה״ג ובשם הרי׳ץ גיאת לבשאר קרוטן מכניסין
 המת לחלר ואת החתן ואת הכלה לחופה ובועל כעילת מצוה ופורש ונוהג ז׳ ימי אכילות
 ואש״כ ז׳ ימי המשתה ולא מסתבר כלל לבזות המת ולמהר והאריך האשר״י מא״ז כתב
 זה לשונו יראה לי לאבל מותר לישן עם אשתו במטה לאבילות חמירא ליה מנלה והכי
 מיבעיא לן פ״ק לשבת מהו שתישן בבגלה ונהי לפשטה התם לאיסור לאיתקש נלה
 לאשת רעהו מ״מ באטלות רחמירא ליה שרי ובקירוב בשר ראוי להרחיק ומאי לאו
 כמטה לקאמר פרק קמא לכתוכות לאו לוקא ממש שתישן עמו על כאן לשונו ועיין
 פ״ק לכתובות. עס״פ בתרא ליום טוב שם פירשתי לפליגי גלולים אם מותר לקלש
 אשי: ביום טוב למי שאין לו בנים וע״ס פ״ק במסכת יום טוכ: על לכר אשת ראוכן
 תתלןלז שהיחה עקרה ונשבעה שבועת התורה בנקיטת תפץ ט׳ הלברות על לעת
 המקום וע״ל חכמים כאלה ומילוי כשמתא שלא תנתיל כתובתה ונלונייתה רק לבעלה
 ואחר כך שכחה ברית אלהיה ועזבה אלוף נעוריה והנחילה בעת מותה את בן אתותה
 ומתה מילויה ששאלת אס יש להתאכל עליה תניא פ״ה למסכת שמתות מנולה שמת
 טעון סקילה לא שיעמילו עליו גל אבנים אלא שליח בית לין נוטל האבן ונותן על
 הארון לקיים בו מצות סקילה הנה לך ללין מנולה כלין מחוייט סקילה ואמרינן פ׳
 שני לשמחות הרוגי ב״ל אין מתעסקין כהס לכל לבר אחיהם וקרוביהם באים ושואלין
 בשלום העלים והליינין ותו אמרינן כל הפורש מלרכי צבור אין מתעסקין עמו לכל
 לבר אחיהם וקרוביהם לובשין למיס ומתעטפין לבנים ואוכלין ושותים ושמתים מפני
 שאכלו שונאי המקום שנאמר הלא משנאיך ה׳ אשנא ואומר באבול רשעים רנה והעובר
 על שבועה אפילו כלא נילוי נקרא רשע כלאיתא במס׳ שבועות גט שבועה סורו נא
 מעל אהלי האנשים הרשעים וזאת מתה מילוי ושמתא ושמתא חמירא מנגילא לאמרי׳
 פרק מקום שנהגו ממנו אנגילא ולא ממנו אשמתא ומלקות תתת מיתה עומל וטרושל׳
 אמרינן הרוגי מלכות מתתילין להתאבל עליהם משנתיאשו לקוברו ומסיים ובלבל שלא
 יהא גנב ולבן אין מתאבלין על גנב וקאמר התם כל הפורש מלרכי צבור אין מתאבלין
 עליו ופ״ה פ׳ קמא לראש השנה פורש מלרכי צבור שפירש מליני ישראל א וכהלכות
 שמחות של מהר״ס כתכ וזה לשונו אמר לי הרכ רכי משה ורכי נחמן מפי הרכ ר׳
 יונה הא לאמרינן העומל כשעת יציאת נשמה תייכ לקרוע הני מילי כאלם שאינו רשע
 אבל אלם רשע וחשול אין לקרוע אלא יש לשמוח לכתיב כאכול רשעים רנה ונראה
 להביא ראיה מלאמרינן לעיל לא צריכא ללאו אלם כשר הוא ופריך ואי הוה בשעת
 יציאת נשמה תיוכא מיתייכ ומללא משני לא צריכא כאלם רשע וליפרך כתר הכי ואי
 הוי בשעת יציאת נשמה מיתייב שמע מינה לבאלס רשע לא מיתייב דבאבוד רשעים רנה
 ואין זה לומה לספר תורה שנשרף וכל שכן רשע מומר להכעיס וכל שבן ארורה זו
 יולעת לת ויולעת שאמרה תורה שהאלם יורש את אשתו וקכלה עליה אלה ושבועה
 ונלוי ברצון נפשה וגס הוליעוה נלד חכמי ישראל כגון ה״ר מתתיה וה״ר כרוך עמולי
 עולם והישיש הנגיל רבי אכרהם וה״ר יוסף החסיל לאשכנזי והוסיף מהר״ם ואמר אינו
 נקרא רשע רק העושה עטרה להכעיס והוא הנקרא פורש מלרכי צבור ולא יקרא פורש
 כי אס עובל עכו״ם או אוכל נבילות להכעיס להכי אמר רב שמעיה פ׳ נגמר הלין
 יכול פירשו אכותיו מלרכי צבור ת״ל כעמיו משמע להכי מיירי אבל אם אלם עושה
 עטרה לפעמים לתיאבון או לפעמים מגיח מצוה בשביל טורח כגון זה חייב לקרוע עליו
 בשעת יציאת נשמה כיון שאינו עושה להכעיס שכן מצינו שהיה לול מתאבל על אבשלום
 שהיה רשע לפי שלא היה מתכוין כי אם למלוך ולא להכעיס ועתה זאת האשה לא
 לתועלת עשתה כי למות היתה עומלת ומאי נתת רות מה שנתנה לכן אחותה צא ולמל
 כמה גרמה תטאת לנפשה שעוכרת על לת משה ועל נלוי חכמים ועל גלויה ושכועה
 ועון עקיבתה יסובמה ונוסרו כל הנשים ולא תעשינה כזאת כישראל ועליה נאמר אוי
 לרשע רע כי גמול יליו יעשה לו וכי יש רשע שאין רע אלא רשע רע זהו שרע לשמים
 ולבריות וזאת עזבה אלוף נעוריה ורעה לכריות היא ואת כריח אלהיה שכחה שפירשה
 מלרכי גזירות צבור שגזרו ירושת בעל לאשתו. ומה שפירש מהר״ם לפעמים עושה
 עטרה לתיאבון יפה לקלק שאס היה רגיל לעשות עבירה הרי הוא בכלל פורש מלרכי
 צבור וראיה לאמרינן פ״ק אבל המלשינים והמסורות והמינין והמומרים והאפיקורסין
 ושכפרו בתורה ובתחיית המתים ושפירשו מלרכי צבור ופרש״י ז״ל ל״ג שפירשו מלרכי
 צבור להא כולהו פירשו מלרכי צבור נינהו מתוך לברי רש״י ז״ל שמע מינה הלכתא
 גברותא טוכא שמע מינה אוכל נטלות לתיאבון או להכעיס הוי בכלל פורש מלרכי צבור
 להכי אמרינן פ ״כ להוריות רכ אחא ורטנא חל אמר מומר אוכל נבילות לתיאבון מין
 הוא להכעיס מומר הוא ותל אמר להכעיס נמי מין הוא לעכו״ס מומר הוי ולפי זה
 הדעת השני פירש רש״י ז״ל פ׳ נגמר הלין יכול אפילו פירשו אבותיו מלרכי צכור
 כגון שנעשו מומרים לעכו״ס להא מייתי ליה רב יוסף סייעתא לד יותגן לאמר אכל
 חלב והפריש קרבן ונעשה מומר וחזר בו הואיל ונלחה ילתה וקס״ל לרב יוסף כיון

 אנשי שם

 מסהלת ושם רע מפקת עילויה: רב האי גאון התיר להנית תפילין בט״ב ללא חמיר כל
 כך כאטלות גופיה וגאון אחר אסר משום פאר. עיין שילהי סנהלרין אם יש להתאבל

 על תינוק שנעשה מומר:
 פרק שלישי

 (*זה) [*מנולה] נוהג נילויו ברגל ולא שרינן ליה על למפייס לבעל ליניה והכי
ן ריני ממונות וליני מכות במועל ואי לא  (*לשמעתא) [*משמע כשמעתא] מי
 ציית משמתינן ליה: מנולה אסור כתספורת לתניא מצורעין ומכודין אסורין (*לכבס)
 [*לספר ולכבס] מנולה שמת ב״ל סוקלין ארונו ר׳ יהולה אומר לא שיעמילו עליו גל
 אבנים כגל עכן אלא ב״ל שולחין ומניתין על ארונו אכן לומר שכל המנולה ב״ל סוקלין
 ארונו מנולה מהו בתפילין תיקו מנולה מהו בר״ת אמר רב יוסף ת״ש מנולה שונה
 ושונין לו נשכר ונשכרין לו מוחרם לא שונה ולא שונין לו לא נשכר ולא נשכרין לו אבל
 הוא שונה לעצמו שלא יססיל תלמולו ועושה חנות קטנה כלי פרנסתו מנולה מהו בשאלת
 שלום ולא איפשיטא מנולה מהו בקריעה תיקו מנולה מהו בכפיית המטה תיקו מנורה
 מהו מעילת הסנלל תיקו מנורה מהו ברחיצה תיקו מנולה מהו בתשמיש המטה תיקו
 וכל תיקו לאמרינן בהאי עניינא לקולא מנולה מותר כעשיית מלאכה ומגלן למשמתינן
 לכתיב אורו מרוז ומנלן לפרטינן חטאיה רכתיכ כי לא באו לעזרת ה׳ לעזרת ה׳ בגבורים
 ומנלן למפקדנן לנכסיה לכתיכ וכל אשר לא יכא כעצת הזקנים והשרים יתרם כל רכושו
 ומכלן רמרטינן שער לכתיב ואריב עמם ואקללם ואמרטם ואשטעס באלהים אמר רב
 שמואל מנלין לאלתר ושונין לאחר ל׳ יום [*ומתדמין] לאתר ס׳ יום נ*רכ] הונא כר
 חיננא אמר ב׳ וה׳ וב׳ פירוש אץ מנלין על למתרין בו ב׳ ה׳ ב׳ ולוקא לממונא אבל
 לאפקרותא מנלין לאלתר בלא התראה אמר אמימר הני בי תלתא למשמתי מייחי תלתא
 אחדני ושרו ליה ל״ש בממונא ולא שנא באפקרותא וכלמפייס לבעל ריניה [*שרי׳ ליה]
 לאלתר ת״ר מנולה לרב מנולה לתלמיל מנולה לתלמיל אינו מנולה לרב מנולה לעירו
 אינו מנודה לעיר אחרת מנורה לעיר אחרת אין מנולה לעירו מנולה לנשיא מנולה לכל
 ישראל מנודה לכל ישראל אינו מנודה לנשיא ר״ג אומר אתד מן התלמידים שנדה ומת
 חלקו אין מופר ואוקימנא לעיל על דאתו תלתא ושרו ליה אמר רב א<ח״ח שנדה למולו
 נדרו נדר מדמנודה לתלמיד אין מנודה לרכ משמע הא לכולי עלמא הוי נידוי ולמאי אי
 למילי לשמיא הא אין חכמה ואין תבונה נגל השם אלא לאו לכבול עצמו אמר רב צורבא
י רט חזייה לההוא גברא למחה  מרבנן עביד דינא לנפשיה במילתא לפסיקא ליה אמתא מ
 לבנו גדול אמרה ליהוי ההוא גברא בשמתא דעבר אולפני עור לא תתן מכשול ולא נהגו
 תכמיס מדרה קלות ראש ג׳ שנים: ההוא גברא דאכיל תאנים אתא מריה שקל קלא פתק
 טה ולא אשגח ביה אמר ליה כשמתא ליהוי אמר ליה אידך אדרכה אס ממון נתחייבתי
 לך גלוי מי נתתייבתי לך אתא שאיל בי מלרשא א״ל נלויו נלוי שלך אין נלוי מאי תקנתיה
 ליזיל גביה ללישרי לך אמר ליה לא ילענא ליה א״ל זיל גט נשיאה לתניא נלוהו ואין
 יולע מי נלהו ילך אצל נשיא ויתיר לו. אמר רב יהולה אמר רב נלוי על תנאי ואפילו
 מעצמו צריך הפרה דכתיכ אס לא הטאותיו אליך והצגתיו לפניך וחטאתי לך כל הימים
 ואף על פי שקיים התנאי היו עצמותיו מגולגלין בארון ופירשו התוס׳ פרק מציאת האשה
 מה שנלוי על תנאי צריך הפרה אע״פ שקיים התנאי היינו בדבר שאין ברור לו בשעת
 התנאי שיוכל לקיימו כמו ההוא ליהולה כי מה היה יכול לילע שיביאהו אולי יאכלוהו
 חיות והלכך הוה ליה כאלו נלה כלא תנאי שהתנאי בטל ועין שם בתוס׳ פ״ק דסנהלרץ:
 נלהו בפניו אין מתירין לו אלא בפניו שלא בפניו בין בפניו ובין שלא בפניו השומע הזכרת
 השם מנלהו ואם לאו הוא עצמו מילוי ככל מקום שמזכירין השם או מיתה או עוני אמר
 רב גילל אמר רב מ״ח מנלה לעצמו ומפיר לעצמו נלהו בחלום צריך עשרה כני אלם
ף פרק ואלו ״  להתיר לו סלתנו הלכתא. ת״ח שסרת אין מנלין אותו בפרהסיא עכ״ל ד
 מגלחין לבד מה שהבאתי מתוספות פרק מציאת האשה ובאלפסי האריך יותר ועיין בספרו
 פרק ואלו מגלחין ופרק הגוזל בתרא במסכת בבא קמא. כתב רטנו משה המיימוני בספרו
 וז״ל כל המכזה תלמיד חכם אין לו חלק לעוה״ב כו׳ בספר המדע ושם מפורש היטב
 תניא כשם רט נתן כסות שיורד אדם לקבורה בו עתיד לעמוד כתתיית המתים שנאמר
 תתהפך כחומר חותם עיין בתנחומא: חילוק לענין נדר ושמתא ובין ת״ת לע״ה עיין
 פרק מקום שנהגו באלפסי עוד פרק השוכר האומנים בב״מ תשובת מהר״ף על נדר:
 שאלו למור״ם על אדם תתקלו אחד שהיה תפוס והתנה לו השר להוציאו אס ישא
 אותה אשה שרוצה לתת לו ועברו עליו ר״ה ויו״כ וסוכות ממיתת אשתו ושאלו אם חשוטן
 כרגלים גם לענין זה כמו גט אבילות ומותר לישא לאלתר לאתר סוכות ואת״ל שאינן
 כרגלים מ״מ דלמא שרי ליה שמוטל בכבלי ברזל בשטל הצער כי היכי שהתירו למי שיש
 לו כנים כשטל צער הכנים והשיכ שאין לסמוך על דכרי השר אשר פיהם דכר שוא ואפילו
 אס יתירהו השר אין זה לומה למי שהניחה לו אשתו מיס קטנים לשרי מתוך חיי המיס
 ולא תשיט שלשה רגלים לעגין שיהא מותר לישא אשה אלא לוקא כגון פסח ועצרת וסוכות
 שיש בהם שמחת החג ומתוך כך ישכח אהבת אשתו ראשונה שישמח בחג עם זו אכל
 אשה בבעל כל להו ניתא לה לכן אינה (*מתרצה) [*צריכה] להמתין שלשה רגלים לליכא
 למימר טעמא שלשה רגלים משוס אטלות לאס כן אשה נמי ליבעי שלשה רגלים (לאס)
 [*ואם] כן אין להקל כשני רגלים כרבי יהולה לאין שייך בזה הלכה כלכרי המיקל באבל
 והרב רבי תייס רצה להתיר לרבי אליעזר לישא אשה לאלתר מלפסק פרק הבא כריב״ל
 לאמר נשא אשה בבחרותו ישא אשה בזקנותו משוס פריה ורטה משמע ללא קיימא לן
 כברייתא למועל קטן והריב״ס לא הניסו אבל אס אין לו מי שישמשו מותר מיל כלאיתא
 כמסכת שמתות וטרושלמי בפרק אלו מגלחין ובפרק התולץ: עיין פרק קמא לכתוכות
 ובפרק החול! כתוספות וכמסכת שמחות: מלישא וליתן מלמות ולנטוע כפ״ק למגילה
 מוקי לה במין ונטיעה של שמחה כגון אבורנקי של מלכים ויש מפרשים למשא ומתן נמי
 כגון צרכי תופה אסור ואין נראה ללא אסור אלא סעורה גופיה ומיהו צריך למעט יותר
 מבשאר ימים ובמגלת סתרים מתיר לארס בט״ב עכ״ל התיס׳ והאריכו הרכה ועיין פרק
 חדושי

:  א ורבינו נסים לאלפס פירש אלו שאין משאין בעול עם הצבור במסים וארנוניומ ואינם מצנועדס בצער של צמר

י ומ״מ א)צ״ל תלמיד: ב) נ״נ והוא: ג)נ״3 דאם לא כן הל׳׳ל היכא דליכא נו׳ כצ״ל ומתיבת פנים כו׳ עד חיבת היכא כ״ז הג׳׳ה ושייך קודם כתב רב אלפס: ונים ממם״  הגהות וצי
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 מרדכי מועד קטן
 חל עליו אכילות משיצא מפתח ביפו או כדאמרי׳ כירושלמי משנמסר לרבים או לכתפיס
 אוכל כשר ושותה יין והואיל ותל עליו אכילות יגמור ז׳ ימי אכלותו ואפי׳ יגמרו ז׳ ימי
 אבלותו קולם שיצא מן התפיסה א״צ לחזור ולמנות ז׳ ימי אבילות מידי להוה כשמוליכין
 המת כדרך רחוקה ושהה ימים רכים קודם שיקכר דלעולם מונה משיצא מפתת כיתו
 כנ״ל: גר שאל אם יתאבל על אמו הגיורת והשיב דא״צ דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי
 ושוי תזר כו וצוה להתאכל כדאמרי׳ ס׳ ד׳ אחין גר אסור כאתות אס משוס דלמא אתי
 לאחלופי כישראל הכא נמי דלמא אתי לאחלופי אבל באתות אב מותר דרחמנא אסקריה
 לזרע דאכ עכ״ל הרב מלוניל: מסקינן בנזיר אפילו אינו מת אלא גוסס צריך כהן לפרוש
 ממנו כדחניא בגזיר פ׳ ג׳ מינין להחלו על שעת מיתה ר׳ אומר במותם עד שימות
 ואר״ל גוסס איכא כינייהו למ״ד להחלו אפי׳ גוסס וקי״ל כרבנן ואע״ג דא״ר יוחנן
 משמעוח דורשין איכא כינייהו יש לומר שאינו חולק על ר״ל דקא אסרי רכנן בגוסס
 והניהג היתר בגוסס לא הפסיד וראיתי כה״ג דרכ יהודאי התיר כגוסס וראייתו מדתנן
 אין אדם מטמא עד שתצא נפשו ואפי׳ מגוייד ואפי׳ צלוב והוי מתלוקת בברייתא וסתם
 במתני׳ והלכה כסתם משנה וכן הלכה ותמיה אני היאך מביא מדתנן דהא בנזיר דחי׳
 לה בהדיא ה״מ לענין טומאת אהל אכל לענין איתחילו הא איתתל לכן נ״ל איסור בגוסס
 כדפי׳ ועוד דכה״ג גריס אמר אכיי משמעות דורשין איכא בינייהו ורבא אמר גוסס
 איכא כינייהו והלכה כרבא בר מיע״ל קג״ס כל זה מה״ג ואח״כ פסק כדתנן אין אדם

 מטמא עד שתצא נפשו כר:

 יד מסכת
 שמת נתכפר לו והוי כאילו חזר כו ואפ״ה לא יתאכל עליו לפי שלא היה עושה מעשה
 עמיו. ושמעינן מינה נמי לאפיקורוס קרי ליה רש״י ז״ל פירש מדרכי צכור ואפיקורוס
 כר נדר הוא כדאמר פרק ואלו מגלחין והוא המבזה ת״ת אם כן מנודה ומת בנלויו
 כגון זאת אין להתאכל עליה שוכ כדקנו ככל הספרים פ״ק דר״ה וכתוכ כהם ושפירשו
 מלרכי צכור וכן באלפסי וכן בסלר עולם וכ״כ פ״כ לסנהדרין ודוחק למתוק כל הספרים
 ונראה הפי׳ כמו שפירשתי מדרכי צכור שפירשו מליני ישראל וזה הפי׳ נכון וכן מצאתי
 כמס׳ שמתות הפורש מדרכי גזירות הצכור וכר מן דין אפילו לא נדרה ולא נשבעה
 אחרי שתכמים עשו תיזוק לירושת כעל יש לעשות גדר כמה שנוכל ונוסרו כל הנשים
 ומי יתן ויהיה מניעת האכילות ממנה כפרה דקיימא לן המת מתוך רשעו אין לו כפרה
 ואס נמנעו א<מלכפרה אמרינן פ׳ נגמר הדין סימן יפה לאיש שנפרעין הימנו לאחר
 מותו ושמא דוקא כעכירות שכינו לכין המקום [*יוה״כ מכפר] אכל שכינו לכין חכירו
 אין יו״כ מכפר עד שירצה את תכירו וזאת היא מעוות לא יוכל לתקון ועל כיוצא כזה
 המעשה יש לעשות סייג לתורה ואל ישמחו לי אויכי שקר עושה גדולות עד אין חקר
 יעיר לי אוזן ככקר ככקר נאום אליעזר המתוקק: לא יקכר כהן עולמית כו׳ עיין במרובה
 בדיבור משום יישוב א״י לא גזרו בסופו בקצר: תתקלח מעשה בא לידי אחר אשר
 שלתו המת לבית הקברות וטרם שהגיע לבית הקברות נתפס המת לשליט נראה שינהגו
 ז׳ ימי אבילות ולא למי להוראת ר״י בענין שתפשו המושל להתם מייד שתפשו המושל
 מיל שמת ולא תל עליו אכילות כלל אכל הכא שככר תל עליו אכילות כלאמרי׳ מאימתי

 סליק פירקא וסליקו ההנחות למס׳ מועד קטן

י ומ״מ א)נ״ל שצ׳׳ל מלספדה: ונים מממ״  הגהות וצי
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 לוח סימני הדינים אשר נמצאו במרדכי ממסכת מועד קטן א
 כולל כל הדושי דינים שהובאו במרדכי על דעת הרמב״ם ז״ל׳ מאת הרב הגאון ר׳ יוסף אוטילינג זללה״ה אכד״ק קרימונה

 \2) תגי המס אם רוצה להממיר עליו אין שומעץ לו מפני
 מולו של מת:

 קכא)הורה ר״י על אחל שמח ותפסו המושל ולא הניחו לקובלו
 כמה חלשים שאין אנינוח חלה על הקרוטס:

 קבכ)מעשה אירע שנפטרה אחוח ל״ח והוליעו אוחו נעיל
 אחרח שהיה שס ואכל נשר ושמה יין כי אמר מאחר שיש
 לה נעל שחיינ נקנורתה אינו אסור ננשר ויין ואפשר גם

 אס היה געיר היי מיקל:
 :קכנ) כתג אני״ה שאירע נמגנצ״א שיהודי הלך משם נעגלה
 ויהי גהיותס בלרך ויקס עליו הקרוני ויהרגהו וזה היה
 נר״ח מנח וכשנולע הלנל לננו חפש אוחו ככל הללכיס
 ימים לניס ונל״ח אלר נא לפני ר׳ אליקיס ושאלו כלח

 מה לעשוח ואמר לו לישנ ז׳ ולי מר״ח ואילך:
 קבי) מעשה אירע נשפיר״א כשנפטר ר׳ קלונימוס והיה העיר
 במצור ושמו אוחו נארון אחל ומנו לו מיל ז׳ ושלשים

 אע״ג שהיה רעתם לפנוחו לאחר המצור:
 קבה) כללו של לנר אס נשאר גלול הגיח בביח ולא ליוה המח
 לבית הקבלות ובא אחל ממקום קלוב אפיי ביום ז׳ על
 שלא נלו המנחמים מאצלו מונה עמו ואותם שהלכו עם
 המח לביח הקנרוח לראבי״ה מונים משיסחס ולר׳

 אגרהס מונה משיצא מפתח ביחו:
 קבו) על כל המחים המלחה מטתו הרי זה משובח על אניו
 ואמו הרי זה מגונה ואס היה עיו״ט או ע״ש או שהיו

 גשמים מזלפיס הרי זה משובח:
 קבו) מיהו סימן טיב לאלם כשהגשמים מזלפיס עליו שהוא

 מחכפל:
 קבח)כשנפטרה אשתו של ר״י צוה לבנו לילך יחף לבית

 הקברות:
 קכט) על בל המחיס מסחפר לאחר ל׳ יום על אניו ואמו מגדל

 פרע:
 קל) מצאחי אגל מוהר לגלח כיוס שלשים:

 קלא) על כל המחיס קורע טפח על אביו ואמו על שיגלה לנו
 על כל המחיס קורע מבפנים פי׳ נחלר על אביו ואמו
 מבחוץ כנגל העם על כל המחים אין קורעי! אלא העליון

 על אביו ואמו קולע אפי׳ ה! י׳:
 :קלב) צריך לקרוע נחון כנגד העס אחד האיש ואחד האשה

 ואין לחוש להרהור דאין יצר הרע מגרה בשעח צרה:
 יקלג) ח״ח שבבבל עומליס זה בפני זה וקורעים זה על זה:

 קלד) מתקינן לאגל מוחר לכבס בחוך שלשים יום ולהניח ולא
 אסרו אלא ללבוש:

 ׳קלה) נהגו העם להלביש כלים לבנים לאלם אחר טרם ילבשם
 האבל:

 ;קלו) כתב ר״א לכמי שאסור ללוגשו כך אתור להציע חחחיו
 גלילה שלא אסרום מפני הנאת לנישה לחולה אלא משוס

 הנאת הגוף:
 קלי) פסק אבי״ה לקיימא לן כרב לאמר חזרת קרע לאחוריו
 וזקיפח המטה חובה נשבח פדעח הראש וגעילח הסנלל

 ותשמיש המטה ורחיצת יליס ורגלים בחמץ רשות:
 ;קלח) ר״י היה מתיר תלמול תורה בשבת שהיא משמחת הלב

 והוא צריך לשמח עצמו בשנח:
 'קלט) אומר ה״ר יליליה בשם הר׳ יחיאל מפרי״ש שמי שמח
 לו מח ברגל כיון ללגריס של צנעא נוהג ואסור בחשמיש
 כל ימי הרגל הוא ישן בין האנשים ואשמו ישנה בין

 הנשים:
 קט) המסקנא כך הוא לרגל עולה למנין שלשים אע״פ שאין

 עולה למנין ז׳ וצדן לנהוג מנהג ו׳ לאחר הרגל:
 קמא)מסקינן ליום אחל לפני הרגל קבר מתו בין אותו רגל
 יוס אחל כגון עצרח ור״ה ויו״כ גי[ ישנו הלבה ימים
 עולה לו לממן שלשים ואס קברו לפני סוכוח עולה לו
 לעשרים ואחל יום רק לשומע שמועה נר׳׳ה או בעצרת
 או ביו״כ נחלקו נו שני גלולי הלור אס עולה למנץ

 שלשים חי:
 ;קמב)מעשה בא לפני ר״י על גר שנחמיר הוא ואמו ומחה

 אמו והורה להתאבל עליה:
 קמג) לעני! ירושה אינו יורש אמו לכקטן שנולל למי:

 קמד)גרסי׳ אין מועל בפני ח״ח וכ״ש חנוכה וסודם והני
 מילי גפניו אבל שלא בפניו לא ויום השמועה בלפניו דמי:
 קםה)נשאל ליבינו גרשום מי שאירע לו אבל בסודם אס נוהג

 אבילות אס לא והשיג שנוהג אבילות בסודס:
 קמו) אשחו ארוסה לא מתאבל לה ולא מטמא לה וגרושה
 אע״ס שיש לו בניס ממנה לא יחאנל עליה לא אונן ולא
 מטמא לה אלמנה לכ״ג וגרושה וחלוצה לכהן הדיוט

 מתאבל ולא מטמא לה:
 קמי) הגוסס הרי הוא כחי לכל לבדו וזוקק לינוס ופוטר מן

 הינוס כוי:
 יקפח) המאבד עצמו ללעח אין מחעסקין עמו לכל לבר:

 ;קמט) מעשה נבנו של אלס נלול שברח מן הקפר והראה לו
 אביו באזנו ונתיירא מאביו והלך ואיגל עצמו בבור ושאלו

 לרבינו טרפו[ ואמר אין מונעי[ כל לבר:
 ק;) מכאן אמרו חכמים אל יראה אלם באזנו אלא מלקהו מיד

 או שותק ולא יאמר לו כלום:
 קנא) הפורשים מררכי צבור אין מחעסקץ עמהס לכל לבר
 הרוגי מלכות אין מונעים מהם כל לנר ומחחילין למנוח

 להם משעה שנחייאשו לשאול:
 קנב) כל הגונב כאילו שופך למים ולא כשופך למיס גלגל אלא

 כעובר ע״ז ומגלה עריוח ושופך למיס:
 קנג) מי שהיה נעלה צלינ עמה נעיר אשתו צלובה עמו בעיל
 אביו ואמו צלובין עמו בעיר לא ישרה באוחה העיר אא״כ
 גלולה כאנטוכיא ולא ישלה בצל זה אלא בצד אחר ואסור
 עד שיכלה הבשר כולה ן דאז] אין הצורה ניכרח בעצמוח:
 ;קנר) כל שלשים יום חינוק יוצא בחיק ק י״ב חדש יוצא במטה:
 :קנה) אגל ומנודה שהיו מהלכין בדרך מוחרי! בנעילח הסנדל

 וכיון שהגיעו לעיר יחלצו וכן ט״ב וכן בחעניח צבור:
 קנו) כחב ר״מ דוקא נעיר שרובה ישראל אנל נעיר שרובה

 עכו״ס אי[ חולצין עד שיכנס לרחוב של יהודים:
 :קנו) הספקות מחאנלין עליהן:

 :קנח) יש ליזהר בכהן הקובר מחו שלא יוליך מתו לקוברו נביח
 הקגרוח דנהי דבהליכה מוחר בחזרה כיצד יעשה:

 •;נט) מח המוטל גחמה הופכו ממטה למטה ורב אמר מניח
 עליו ככר או חיבוק:

 'קם) מחשכץ על התחום לפקח על עסקי כלה ועל עסקי הממ
 להביא לו ארון וחכריכין:

 ;סא)ה״ה לכל צרכי מת כגון אס הביא בגד בשבת. עושין כל
 צרכי המת:

 (עו) יש חולקים ואומרים אס שמע שמועה בשבח כיון דנדחה
 נ:ד יום א׳ אץ מבדן:

 (עי) ננשס ר״ח שאס אחרו לאגל יום ראשון על הלילה שאין
 מברין גלילה והביא ראיה מלכתיב רנא העם להגרוח אח

 לוד בעוד היום:
 (עה) מנהגו של דב״א שהיה צם כל היום הא׳ עד הלילה יען

 שלא רצה ליהנות משל אחרים:
 (עט) דקדק ר״א מדקתני קייס כוי אלמא דבעינן קיום אבילוח
 קולס לרגל אגל אס עבר ולא קייס או שוגג או (רגל)

 [מזיל] אין לגל מפסיקו שלא יהא חוטא נשבר:
 (B) נ:ל אבל שלא נהג אבילוח בחוך ז׳ משליס אוחו כל שלשים

 חון מן הקריעה שאס עבר ולא קרע בשעחו שאינו קורע
 לאחר ז׳:

 (פא) שמועה קרובה מהגח ז׳ ולי:
 (פב) נראה לר״מ דאס שמע שמועה רחוקה בלילה למקצח

 הלילה ככולו:
 (פג) אין לקרוע על שמועה רחוקה חון מעל אביו ואמו:

 (פד) שמע שמועה קרובה ברגל ולאחר הרגל נעשיח רחוקה
 וכן שמע שמועה קרובה בשבח ובמוצאי שבח נעשה

 רחוקה עולה לו ואינה נוהגת אלא יוס אחד:
 (פה) בהלכוח קריעה גחוה״מ יש ג׳ חלוקוח בדבר:

 (פי) יש ללמוד מדברי ר״א שעושין הבראה בחוה״מ:
 (פז) הא דאמרח העומד בשעח יציאח נשמה חייב לקרוע בחב
 ה״ר יונה היינו באדס שאינו רשע אבל באדם חשוד לרשע

 לא ול״נ לר״מ אלא על הכל יש לקרוע לבר ממומר:
 (פח) כל הפורש מדרכי צבור אין מחעסקין בו בכל דגר
 וקרוביהם לובשים לנניס אבל אדם עושה לפעמים עטרה

 לתיאבון או שמניח מצוה בשביל טורח קורעים עליו:
 (פט) ;־בינו גרשם נתאגל על בנו שהמיר דמו אמנם י״ל שאין
 ללמוד ממנו דלאפושי צערא הוא דעגד שלא זכה לשוב

 !:תשובה:
 (צ) קטן בן שנה או שנחים שהמיר דחי עס אמו ומח אומר
 ר״י שהיה נראה שמתאבלים ור״ת אומר שאין מחאבלץ

 עליו:
 (צא) כל האמור נסרשח כהגיס שמטמא להם אבל מתאבל

 עליהם:
 (צב) ר׳ יואל כשנסערה אחומו נשואה מאמו הלך בו ביום

 למזון להראוח הלכה:
 (צג) אלו לגרים שאבל אסור בהם:

 (צד) אני״ה כחב שמנהג הוא שעוסק בהלכות אבל ובדבליס
 הנוהגים גט׳ באג וגמסכח שמחות:
 (צה) מנטלץ תלמול חולה להוצאח המת:

 (צו) ולוקא בשעת הוצאה הוא למנטלץ אגל כל זמן שמוטל
 לקוברו אין מנטלין ת״ת כלל לא גלולים ולא קטנים:

 (צז) תינוחומ של טח רבן אפי׳ גשעח הלואח המח אי[
 מבטני!:

 (צח) מי שהיה טבחו מזוג כו׳ לוקא אטו של חחן או אמה של
 כלה אגל איפכא לא:

ו מי שאי! לו בניס מוחל לישא אשה ולבעול תוך י  (צט) ד
 שלשים:

 (ק) החיר ר״ח ננערה אחח שהיתה משולכת ומת אחיה
 לאחר הזמנח הקרואץ סמוך לחופחה לכונסה חוך לי:
 (קא) יש אוסרי! לישא למי שממאבל על אניו ועל אמו [על]

 !!אחל י״נ מלש ולא נראה:
 (קב) מל כל המתיס אסור לילך לטח המשתה על שישלימו
 שלשים יום על אביו ועל אמו על י״ב חלש אא״כ היחה

 סעודה של מצוה:
 (קג) אט׳׳ה היה מחמיל על האבל שלא לאכול בחופה חוך ל׳

 כ״א עם המשמשים וכן נמי בסעולח מילה:
 (קד) ראט״ה. אע״פ שעל אטו אינו נכנס על אחר י״ב חלשים
 אס היחה השנה מעוברח די לני גי״נ חדש ודוקא
 לסעודח חופה אבל לילך לטח הארוסין לגרכח נשואי!

 מוחר מיד אחר זי:
 (קה) על כל המתים אסור לילך בסחורה עד לי יום על אב ואס
 יעד שיגערו נו חטריו ראמרו לו לך מעמנו ודוקא לילך
 לארץ מרחחיס נשיירא דאיכא פרסום אבל כל שאר מפא

 ומתן שרי נאחר ז׳:
 (קו) ימי שמת לו אביו ואמו ולא נודע לו עד חצי שנה אינו
 ימונה אלא מיום החבורה ואס שמע לאחר י״ב חדש נטלה
 ׳הימנו גזירח י״ב לגמרי וגזירח י״ב הוי משוס דאמרינן
 משפט רשעים נגיהנס י״ב חדש ולהכי כל י״ב חדש כשבנו

 מזכירו יאמר הריני כפרת משכבו:
 (קי) מסקינן לאבל אי[ אסור בתפילין אלא יוס ראשון:

 (קח) ט׳ באב נמי אי! להניח תפילין כמו טוס ראשו[ לאבל אבל
 :יצית נהגו שלא להחעטף:

 (קט) ״ש שאינם רוצים לשנות המנהג גם אינם רוצים להיות
 נלא ציצית ורגילים להתעטף בטלית קטן תחת בגליהס:
 (קי) נס נהנו שלא להלליק נרות בטח הכנסח במ״נ כ״א נר
 אחל לתזן גס נהגו לאתר שקראו קינוח יושט! על
 השפסלין וקורי! איוב וירמיה אבל בצרפח אינם נוהגים

 עד תפלח המנחה:
 (קיא) אבל אי[ לו לישן כל ז׳ אלא על גט קרקע וגס המנחמים

 אינם רשאי[ לישב אלא על גבי קרקע:
 (ק־ב) נהגו העולם שלא לשחוט ולהכין סעודה מוצאי ט״ב עד

 לאחר חצוח:
 (ק־נ) כשהולך האבל עם שאר אגלי מחים לביה״ק יש לו לעמוד

 אצל האבלים נשעח צדוק הדי[:
 (קיר) י״א ב׳ ימים הראשונים אינו הולך לטח הקברות ללווח

 המת:
 (קטו) נהגו נמי שבליל ט״נ הולך האבל לטח הכנסת וגס למתר

 עד גמר קינות ושוב הולך לטפו:
 (קטז) מה שנהגו לישנ עס האבל לפני טח הכנסח ומלוין אוחו

 לטחו אמר ראט״ה שיש סמך ממסכח מדוח כוי:
 (קיז) מעשה היה באבל ששלח אחדו שר שלו לדבר עמו ושאלו
 הדבר לרטנו שמחה והשיב אע״ג דחניא שבח ראשונה
 אינו יוצא מפחח טחו פירוש כשיוצא כדרך גני אלם
 למלאכה או למשא ומת[ ולטייל אבל כה״ג מותר לצאת:
 (קיה) מסקנא למילתא אבל אסור נשאלת שלוס ג׳ ימים
 הלאשוניס והני מילי לשאול כשלום יחיל אבל לרטס
 כשבאים להספיד או לנחמו אומר להם משוס כבול לכו
 לבתיכם מג׳ ועל שנעה משיג ואינו שואל מכאן ואילך

 שואל ומשיב ואחר ז׳ שואלים בשלומו על חלש:
 (קיט) מי שמתו מוטל לפניו אוכל בטח חטרו ואינו אוכל בשר
 ואינו שוחה יין ופטור מכל המצוח האמורוח בתורה:

 (לו) ציילי לגיס שהרבר ניכר שהוא לצורך המועל היה נראה
 להחיל אף בפרהסיא:

 (לו) קובלים לרשוח שהוא שליט על גולי! ויכול לקבול במועל
 וללון לפניו ולהתחלק אבולי ראט״ה החיר לאלם לקבול

 בשטל חוגוחיו במועל:

 פרק ואלו מגלחין
 (לה) אף מטח האסורים של ישראל שהיה לו לשוח בטוב לגלח

 משוס שאין טוב לאלם לגלח בטח האסורים:
 (לט) הני מטפחוח ספדס אין מכנסי! במי רגלים ולא במי

 המשרה אלא בנתר ונורית מפני הכבול:
 (מ) משמע לאסור לכתוב אלא הני לבריס לחכיב במחניתין
 למוחר ומה שנוהגין לכחוב האגרות בעיגול איסור גמור
 הוא ללכל הפחוח יש בה אוח אחח כחובה כהוגן אבל
 נהגו לכחונ אוחיוח חחוכוח ססוקוח וקטועות ואף כי
 לא מצינו שהחיר החלמול על ילי שנד ואולי אין זה

 נתיבה ואין כח לאסור:
 (מא) פסק האלפס ששטלי תליוטומ מוחדס לכחונ כלרכן
 במועל ואי! חושש כגון המלוה לנכליס וכוחטן כחטס
 נחוה״מ נשטל שהוא לנר האבל ומוחל לכותבן גמול

 המועל ואפילו בלא שנוי:
 (טכ) מסקינן לוראי מוחר לחקן קבר לקוברו בו עולמימ ואין
 אסור אלא לחקן מבין או קבר בנין שראר לעמול (נו)
 ןכן] ימים רטס אבל קבר כעין שלנו חפירה בעלמא

 למלאותו עפר לאלחר [מומר]:
 (מג) השתא בזה״ז שאין עס רב מישראל במקום אחל וכשיש
 מת נעיר כולם יודעי[ כל המתים חשוטס מת מפורסם

 וליכא חשדא:
 (מד) מת ביום טוב ראשון יחעסקו נו עממי! כמה פירושים

 באריכות:
 (פה) היכא דשכינ שיכבא טוס טוב ראשון או טו״ט שני או
 בחול המועד או טוס ראשו[ של ימים אחרונים לא נהיג
 אטלות עד דנפיק כולהו יומי טט אגל יומא בתרא שהוא
 מדרבנ! מסלק סליק למנין ז׳ אבל אטלוח לא נהוג אבל
 אי שכיב ליה שיכבא טו״ט שני של יו״ט האחרון נהיג

 אטלוח וסליק למנץ זי:
 (טו) ר״ח נמב על דברי ה״ג דלא סמכינן אהאי מילחא דרב
 יהודה גאון מאור עיניס הוה ופעמים שהיו חלמיליו
 כוחטן לפניו משמו אשר לא יצא מפיו ולא עלה על לבו

 ומטא ראיה שם כוי:
 (טי) כלי קופסא חייט! בציציח:

 (מח) הגוסס הרי הוא כחי לכל לבר:
 (מט) נשאל לר״מ על מח שהיה בספינה אס כה! יכול לכנס
 בה והשיב אס הספינה היא קטנה שהיא מחנלנלח

 כשלורסץ בה אשור ליכנס בה:
 (נ) מסקינ! לאפילו אי! מח אלא גוסס צריך כהן לחלש:

 (נא) בללו של לבר דבר האבל מוחל לאבל טמי אבלו לעשות
 ע׳׳י אחדס אבל ע״י עצמו לא אפילו בצנעא אפילו אין
 שס אומ! אלא הוא ולוקא בשלשה ימים הראשונים אננ
 משם ואילך מוחל לעשוח בצנעא בחוך טחו לצורך

 פרנסתו אם אי! לו מה יאכל:
 (נב) אע״ג דלדברי חורה החירו לדרוש גלטס חלמול חורה

 שאני:
 (נג) השובר נמל או חמור או ספינה ואירעו אבל או שכר הוא
 חמור או גמל אי ספינה מאדם אחד שהוא אבל הד אלו
 לא יעשו בהן מלאכה ולא ישכירוס לאחרים ואס היו
 מוחכרין או מושכדן אצל אחדס הן או בהמחן חדש או
 חדשים הד אלו יעשו הן עצמ! שאס לא יפסידו אף

 השכר דלעחיד:
 (;ד) שני אחי[ או שני שוחפץ שאירע דבר לאחד מהן אין

 שותפו עושה אלא בצנעא נדבר של שיחפוח:
 (גה) ואלו מגלחי[ במועד בוי:

 (נו) חניא כל אלו שאמרו מוחר לגלח במועל מוחר לגלח טמי
 אבלו קטן הנולד במועד מותר לגלח במועל שאי! לך טח

 האסודס גדול מזה:
 (ני) מקרעי! לקט! מפני עגמח נפש מכא! יש להוכיח שאין
 אטלוח בקט! ואם ראובן אבל ויש לו נניס קטנים לא

 יבטלו מלימוד!:
 (נח) ואלו מכגסי! במועד כו׳:

 (נט) אבל אסור בתלמוד תורה ובשאלת שלוס:
 (ם) אבל אס נעשה נעל נדח מותר יאסור ליכנס לסעודה:
 (פא) ואס רטס צריכים לו מוחר. ש״מ כהן אבל ואץ כהן אחר
 שם אלא הוא אעס״כ אסור לקרות בתורה כיון דלאו

 מצוה קעטד:
 (םב) האבל והכהן מותרים בגלוח:

 (םנ) מי שאין לו אלא חלוק א׳ מוחר לכגסו נחוה״מ:
 (סד) בגדי קטנים כמי שאין לו [אלא] חלוק אחד דמי מיהו

 לא יכנס אלא אמד:
 (םה) כלי פשח! מוחר לכנס במועד וראט׳׳ה פסק כל אלו
 שמכנסי[ במועד מכבשין כדרכ! אפילו ננחר ואהל
 ולמועד לא בעי צנעא מפני כבוד המועד שאין כלים

 מחכנסין יפה בטח כמו על הנהר:
 (סי) כשס שאסרו לגלח במועל כך אסיר ליטול צפרגיס במועל

 ורט אברהם ממיר:
 (tc) מותר ליטול צפרניו אפי׳ חוך ז׳ ולוקא בשיניס אבל

 בגנוסטרי (ושינים) [יסכי!] אסור מפני שהוא לרך
 קשוט:

 (סח) ובשפה כל שהיא מעכבת כמה פירושים:
 (םט) אסודס הגלולים לספר לקטנים ולכנס כסות! בשבת שחל
 טייב להיוח נחוכה. גט אטלוח מותר לגלוליס לספל

 לקטנים שמת אטהם או לכנס בגליהם:
 (ע) הקובר מחו אפילו שעה אחמ קולס הרגל בטלה ממנו

 גזירח שנעה:
 (עא) אס קבלוהו ז׳ ימים קולס נניסח הרגל נטלה הימנו
 גזירח שלשים ומומר לספר יום שטעי וכן המשפט

 בעשרה ימים או יוחר:
 (עב) אס חל שמיני שלו נשבח ערב הרגל מגלח בערב שבח:
 (עג) מצאתי לאבל יכול לרחוץ במים חמין ולחיף ראשו לאחר
 וי וכלעייל יום הו׳ כל להו מותר בכל מילי למקצת היום

 ככולו:
 (עד) ראטי׳ה. כשחל הרגל חוך ז׳ לאחר שלשה לא מחמירי!
 כולי האי ושד לרחוץ סמוך לערב רק שלא יגלח. רש״י

 ריב״א ורשב״ס אוסרים והעולם נהגו להחיר:
 (עה) ומסקינן לרגל עולה לו למנין לי:

 פרק משקין
 (א) אח חג המצוח תשמול למל על חול המועל שאסור

 במלאכה:
 (ב) ר״ח אמר לבל הני קראי לאסרי במלאכה בחול המועל
 איגס אלא אסמכתא בעלמא לאי מלאודיחא לא היו

 חכמים מחלקי! ט! לבר האבל ללנל שאינו אגל:
 (נ) ועושי! כל צרט רטס:

 (ד) הורה ר״י שמוחר לרחוץ בחול המועל ט לרך לרחוץ בכל
 יום ואינו רומה לחקן צסרניס שאסור לחקנס במועד:

 (ה) עוד השיב שראר לומר צדוק הדין על המח בטח הקבלוח
 אפי׳ כשקונרץ אוחו טו״ט כי נמה לא יצדיק דין שמיא
 טו״ט כמו בחול כי צדוק הדין אין בו משוס הספד ורש׳׳י

 אמרו בחול המועד:
 (ו) מוחר לחוף ולסרוק ראשו בחול המועד ואין לאוסרו

 משוס חלישת שער:
 (ו) אומר ר״י דה״ה אבל לאחר ז׳ שמותר בכל אלו אע״פ

 שנעשו לחענוג:
 (ח) טחל הגוהה לרה״ר סוחר ובונהו:

 (ט) נראה לר״י דמוחר אף לסחוס ולננוח כוחל חצר אס הוא
 רעוע וגוהה ונוחל גינה מוחר למוחו שלא כדרכו ובלבל

 שלא יכוין מלאכתו במועל:
 (י) לא יעורר על מחי ולא יספמו קודם לרגל ג׳ יוס טשן

 אבל בחדש מוחר:
 (יא) איו מערבי! שמחה בשמחה ומשוס הכי נהגו הראשונים
 שנא לעשות נשואי שני ננוח או שני אחים או אח ואחוח

 טחד ואפילו הראשונים היו נזהדס ננכדת:
 (יב) אין מקלס,! שחי כלוח בבח אחח משוס איבה:

 (־נ) רשנ״ם המיר לאשה הטוגלח בחול המועד לטול צפרניה
 ובס״ה אסר בגנוסטרי והוא הדין בסכין:

 (יי) וכולהו מיל־ לשרי למיעבד בחול המועד ע״י שנר דוקא
 לצורך המועל:

 (טו) יש ליזהר שלא לצווח לנכרי אומן לחקן מלבושיו או מנעליו
 במועד אף כי יש לו פתחון פה שאס לא יחקנס רחקרעו
 ויתקלקלו וה״ל לבר האבד וראב״ן ורטנו יואל וראבי״ה

 בנו פסקו להיתר היכא לנתקרעו במועל:
 (טז) ריב״א וראט״ה. לה״ה להטיל נחלי׳ הסוס. וקירול

 וקרצוף היינו אישטריגלא ולאי אסור משוס השרת
 נימין:

 (יי) נראה שאסור לנשים לקמט נגליהס בחול המועל אף ט
 צריכוח במועד ואסור נמי לקמט טח יד של חלוקיהם:
 (יה) סרקמטיא כדבר האבר היינו במקום שנפחח מן הקרן:
 (יט) להלוות גרטת שד בחוש״מ וטוב הדבר שיחח מיד הנכרי
 הרטח של אוחו שבוע ויוציא אוחו הרטח נשמחח יו״ט:
 (כ) שרי לחקן ציר וצנור ומנעול ומפחח והקורות והדלח
 שנשברה אס נשברו קודם המועד והיא שלא יכוין
 מלאכחו במועד להמחין עד הרגל שיהא פנוי והוא דהוי

 דבר האבד שירא שיאבד כלים דרך המפתח:
 (בא) אס יש לאדס סופדס או מלמדים או פועלים לא יעשו
 מלאכה בטחו אבל בטח אחר יעשו אבל טמי אבלו לא
 ישכיר אלא לדבר האבד ואס אי! שם אומן אלא הוא יעשה

 בצנעא:

 פרק מי שהפר
 (בב) הני שעושי! מלאכה המוחרח עושי! כגון חקו! ספסלים
 ואיצטבלאות יאסור לאדם להשכיר אח עצמו אף למלאכה

 מותרת:
 (כג) כל שאי! עושה אין אומר לנכרי ועושה פר״ס ה״ה

 באבל:
 (בד) מקבלי! קנולח במועל לעשות אחל המועל ובלבל שלא

 ישקול ולא ימדול ולא ימנה:
 (כה) פסק ריב׳׳א רלא געי שנוי בדבר האבל:

 (בו) נראה דהשחא מוחר לתקן חטוח בגלגלים שלהס וכ! צרכי
 תיקון שאי אפשר לחח יי! בלא חיקו! ודאי דבר האגד

 הוא ובלבל שלא יכוין מלאכחו במועד:
 (בז) ואין זה כוון מלאכה במועד אס היה בלעתו לעשות לפני
 המועל ואירעו אונס או שכר פועלים לפני המועל ולא
 לצו לעשות והטעוהו או מה שהמתין על המועל זהו לפי
 שהיה בלעחו שהיה יכול לסבול על לאחל המועל ועחה
 במועל הוא ליאה שלבר האנול ואין טלו להמחין על

 לאחר המועל:
 (כה) ועל נצילת היין במועל והנאחו אס הוא צריך לשחוח

 במועל מוחר ושלא לצורך המועל אסור:
 (כט) אמנם אס לקחו מן הנכד לפני המועל ואס לא יקבלנו
 עכשיו יססיל או שהיה הנכרי חייב לו ואס לא יפרע ממנו
 יפסיל כלנל תאבל למי ישרי אף שלא לצורך המועל

 ובלבל שלא יכוין מלאכתו במועל:
 (ל) ואס הזמינו הנכד לפני המועל ליקח היין והמתין לפי
 שהיה שבר שיוכל להמחין על לאחר המועל ועחה נמצא
 שהענטס מחקלקליס בגפן או שהשכנים בוצדס גפנים
 שלהם וכשנוצרץ מעטרין השומרים ואס לא יבצור יפסיר
 ואס ינצור ולא ידלוך יחקלקלו הענבים ואס יררוך ולא
 יוציא היין יתקלקל היין יש לנו להתיר כי לא איקרי מכרן

 מלאכחו במועל:
 (לא) אבל לקנות היין במועל שלא לצורך המועל מנין להחיר
 ואי משום שיחייקר אמר המועל ועכשיו יקנה בזול אין
 זה לבל האבל אבל לגל שלא בא לילו ע״כ אץ טל ר״ח
 להחיר ורשנ״ס היה שוחק מלומר לא איסור ולא היחר

 משוס מוטב יהיו שוגגיס כו׳ אך המשכיל יזהר:
 (לב) טיחגץ קמח במועל לצורך המועל בלא שנר ואפילו כוון
 והמחץ להוי צורך אוכל נפש לא בעי שנוי ואין צריך
 לצמצם שלא יטחו! יוחד מכדי צורך אטלה אלא יטחון
 נהרוחה ואס יותיר יותיר וכן מומר לקוץ עצים לצורך
 המועד ואסור להערים שלא יטמון יוחר בכונה או שיש

 לו קמח דעדס ויאמר מזה אני רוצה:
 (לג) ובלבד שיכניסס בצנעא בתוך טחו וכ״ש שאסור להסיע
 ממונו מעיר לעיר אס לא נשטל דבר האבד ואולי אף
 נפלהסיא יש להתיל דבל שהוא ידוע וניכר שלצורך

 המועל:
 (לד) מעשה נא לפני ר״י בשעורים של ישראל שהיו בטת נכד
 והיה ירא שאס לא יוליכם נטמו יאכלום והתיר להטאס

 בעגלוח בחול המועד משוס דבר האבד:
 (לה) מוכרי! סירוח וכלים בצנעא לצולך המועד שאינו ניכר
 כ״כ שהוא לצולך המועל אבל לבר שלרכו ליקח לצורך

 המועל שרי:
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 (רב) לגר פשוט שהאכל מותר לאפות אפי׳ תנור מלא פת אגל

 לטמון נראה לאסור:
 (דג) מי שמת לו מת נשכת ולא נקגל על מוצ״ש לא ינריל
 במוצאי שגח ונראה להר״ם שמוחל לאכול גלא הבללה:
 (רד) בית הקברות אין נוהגין בו קלוח ראש אין מרעין בו

 בהמות כוי:
 (רה) אלו רכדס שכין אשה לאיש מכרי! אח האיש ולא האשה

 כוי:
 (רו) מספקא לי אס אשה נשואה חייכת בהבראה לאכול משל
 אחרים מי אמלינן כיון לאכלה משל כעלה היינו משל
 אחליס או לילמא כיון שהוא חייב במזונוחיה כמאן ראכלה

 משל עצמה:
 (רי) שכיל או מלמל שאוכל עס בעה״ב בשכר ואירעו אבל אינו
 אוכל משל בעה״ב בסעולה ראשונה אמנם נ״ל מי שנוח[
 ההוצאה לעני או ליתום אחל או לאחל מבניו ובנוחיו
 הגלולים בלא תנאי אלא מעצמו ואילעו אבל אינס צליניס

 לאכול משל אחליס אלא אוכל משל בעל הבית:
 (רה) אין מניחיז אח המטה ברחוב העיר במועל שלא להלגיל

 בהספל ונא של נשים לעולם מפני הכבול:
 (רט) מי שמת לו אביו ואמו והיה קטן באומה שעה וקודס
 שעבלו ל׳ הגליל ונעשה בן י״ג שנה ויום אחל נראה
 להל״ס לחייב להתאבל ז׳ ואינו מונה מיום קבולה אלא

 מיוס שנעשה גלול:
 (די) מי שנקבל בע״ש סמוך לחשיכה קולס ביח הכנסמ חייב

 בהבראה:
 (־יא) מי שמת לו מת ולא נולע לו אין חונה שיאמרו לו ואפילו

 כאביו ואמו:

 (קצ) הרואה ס״ח שנשרף חייב לקרוע ב׳ קליעות א׳ על הגדל
 ואחת על הכחב נלאה לאו לוקא ס״ת אלא אפי׳ שאר

 ספלים:
 (קצא)הלואה עלי יהולה שנחרבו אומל עלי קלשך כוי:

 (קצב) ח״ל וכולן לשאיס לבוללן ולמולל[ וללוקטן כמין סולמוח
 אבל לא לאחות!:

 (קצג) הקורע על מחו וחזרה בו נשמה וחזל ומח אס לאלתל
 יצא ואס לאחר זמן לא יצא:

 (קצי) רשב״ג אומר האומר להכירו שאלני חלוקך ואנקר אנא
 שהוא חולה והלך ומצאו שמח קורעו ומאמו כשבא לביתו
 וממזיל לו ונותן לו למי קרעו ואס לא הוליעו לא יגע

 בו:
 (קצה) חולה שמת לו ממ אין מוליעין אותו שמא תטלף לעתו
 ואין מקרעין אותו ומשתקין הנשיס מפניו וקורעין לקטן

 מפני עגמת נפש:
 (קצו) קולע על חמיו ועל חמותו מפני כבול אשמו:

 (קצי) אבל לא יניח חינוק בחיקו מפני שמביאו לילי שחוק ונמצא
 מחמה על חבילו:

 (קצח)אנו סומכין שאי[ נוהגין לכפות המטוח לפי שאנו לליס
 בין הנכליס שמא יחשלונו בכשפים:

 (קצט)מגרכין נגרכח האבל הטוב והמטיב ואגל מצטרף למפלה
 ולזמו! ולעשרה:

 (ר) על אביו ואמו אס לבש בגלים שאינם קרועים חוך ז׳ צריך
 לקרוע אותם אבל שאר מחים כיון שקרע סעס אמח שוב

 אינו קורע:
 (רא) כל שקורעין עליו בשעת מיתתו קורעין עליו בשעת לקיט

 עצמות:

 וז״ל הנני מסופק אס שמע שמועה קרובה בשבת ערב
 הרגל אס עולה אותו שכת למנין ז׳:

 (קעי) ב׳ עריס אומרים ממ וכ׳ אומרים לא ממ מססיקא אינו
 מתאבל:

 (קעח)כהן מטמא לרבו ולכבול נשיא:
 (קעט)מעשה בהרב ר״ש מטור׳׳ש שהיה אבל ובתוך ג׳ ימים
 מח לו מח הלך וליוהו יחף לביח הקברוח וחזר והשלים
 ז׳ ימים למת ראשון וחזר ומנה ז׳ ימיס אחדס והשלים

 האחרון מאוחו יום שהשלים הראשון :
 (קפ) המללכי חולק עליו מכמה טעמים:

 (קפא)בה״ג. מי שנאה לו שמועה קלובה בשבח עולה לו שנת
 מן המנין וקולע גיוס אי:

 (קפב) מי שהתפלל ערבית ועדיין יום הוא קולס צאת הכוכבים
 ושמע שמועה על מת נראה להר״ס מוגה מיוס של
 ממלת ואותו יום אינו עולה לי אע״ס שעדיין יום הוא:
 (קפנ) אס התפלל במוצ״ש ערבית מנעול יום אסול בעשיית

 מלאכה:
 (קפד) מי שהיה טבחו טבוח ויינו מזוג כוי:

 (קפה) נהגו העם לסמיך ע״פ עד אחד אפי׳ להחמיר גבי
 אבילות:

 (קפו) נכד מסיח לפי תומו נמי נאמן ומתאבלין על פיו:
 (קפו) מי שמח לו מח אחל וצדך להוסיף על הראשון קרע שני
 (בגי) [גג׳] אצבעות ל׳ יהולה אומר חוספמ כל שהוא:
 (קפח) על היכן קורע על טטלו וי״א על לבו על ההוספה

 קאי:
 (קפט)כל ז׳ קורע לאחל ז׳ מוסיף:

 (קפנ) שומטין אח הכר ממחחיו ומטילין אותו על החול גשטל
 שיצטנן שמא יסדח:

 (קםג) אמל שמואל הלכה כלבד המיקל באבל:
 (קםד) לשנ״ג לחן לילה לאשונה שמתה אשמו מפני שאסטניס

 היה:
 (קםה) מומר האבל ללחוץ בחמין תוך שבעה היכא לאינו עושה

 לתענוג אלא לרפואה:
 (קסו) יוללמ מוחל ללחוץ טמי אבלה ללא גרע מאסטגיס:

 (קםי) רטנו שמשון התיל ליולדת שמח לה ממ טוס א׳ צלילתה
 לרחוץ מיום א׳ ואילך ולסרוק ראשו טמי אבלו יש מתידן

 דש רוצים לאסור מ ל׳ יוס:
 (קםה) אין אומדס בפני המח אלא לבדו של מח:

 (קסט) לא ילך אלם נטת הקברות דקרא דתפלל ותפילין נלאשו
 משוס לועג ללש:

 (קע) מח חוסס ל׳ אמות לק״ש אגל חוץ ללי אמוח מוחל
 ומילי לעלמא אפילו במוך ל׳:

 (קעא) המוליך עצמוח ממקוס למקום לא יחנס נלסקיא כו׳ וכן
 נס״ח:

 (קעב) כל הלואה את המת ואינו מלוה עובל משוס לועג ללש
 ואס ליוהו עציו נאמל מלוה ה׳ חונן לל:

 (קעג) האולג בגל למח אטי אמר אסור בהנאה רבא אמר
 מוחל:

 (קעד) קבר שפינהו מוחל בהנאה ולא יעשנו טח המק ולא טח
 העצים ולא טח האוצרוח:

 (קעה)מח שאין לו מנחמין באין עשלה בני אלם דושטן
 במקומו:

 (קעו) כחוב בהלכות אבלוח שכחב הרג ר״מ מאינגיליטיל״א
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 תוספתא מועד קטן פרק א א
 דברי רבי יהודה במועד ודברי חכמים בשביעית כיצד(כ<>ט< [היה ר׳ יהודה
 אומר בשדה לבן] שלא כדרכו תוחב בשפוד ומכה בקרדום ומרדד אדמה
 תחתיו [אמר] רשב״א>י<(ל) [וכי באיזו שדה לבן היהי< ר׳ יהודה אומר בשדה
 סמוכה לשדה בית השלחין ולא בשדה הסמוכה לשדה בית האילן מחריבין
 חורי נמלים במועד(מ) כיצד מחריבין חורי נמלים רשב״ג אומר נוטל אדם]
 עפר מחורו של זה ונותן לחורו של זה והןייא< [מחנקין] זה את זה מרביצין
) [העקרב] ונחיל של דבורים >יג< [שברח מחזירין כ י )  מים על נבי פשתן מפני
) מי שהיה כותלורי< [נוהה] לרשות הרבים סותרו ובונה נ )  אותו] למקומו: ד
 אותו מפני סכנת נפשות חומת העיר שנפרצה גודרין אותה גדרוה ונפרצה
( נ * ) ( י ט  אין נודרין אותה אם היתה סמוכה לספר סותרה ובונה כדרכו: ה י
) [אבל לא] להחמיר(ש) [דברי רבי מאיר] רבי  רואיין את הננעים להקל(טז
) [אם נזקקין לו להקל נזקקין לו להחמיר] >«< אמר רבי נראין ה <1או ז י  יוסי אומר(
 דברי רבי מאיר במוסגר(*ע) ודברי ר׳ יוסי במוחלט >פ) איזה הוא חינוך
 הקברות ייח< [מרחיב בה ומאריך] בה u איזו היא נברכת זו היא בקיע(צ)

 פרק א א(א) מעין היוצא בתחלה משקין ממנו>א< שדה בית הבעל דברי
 רבי מאיר>ב< [וחכמים אומרים] אין משקין [ממנו] אלא שדה בית
 השלחין שחרבה רבי אלעזר בן עזריה אומרים [אין משקין ממנו(P ואין]
 ממלאין ומשקין בקילון(ג) ואפילו מן הבריכה שנתמלאת בקילון אבל
 בריכה(י< [שניטפה] משדה בית השלחין>ה< [משקין הימנה(ל) רבי שמעון
 בן מנסיא אומר שתי בריכות זו על נבי זו לא יזלף מןא< העליונה לתחתונה
 ומשקה] אבל משקה הוא מן העליונה לתחתונה(י) [רשב״א אומר ערוגה
 שמקצתה נמוך ומקצתה גבוהה לא יזלף מן הנמוך שבה על הגבוה שבה
 וישקה] אבל מזלף הוא מן הגבוה שבה על הנמוך שבה ומשקה(ה)3*
 מרביצין שדה בית השלחין במועד: ב אלו(י) הן עוגיות^ [אלו הן ברירין
 שבעיקרי](׳) אילנות מותריןיח< [ומשמשין] בקנים w דבר האבד עושין אותו
 במועד דבר שאינו אבד אין עושין אותו במועד(*י0 ג< מוכר אדם עוגתו של
 מים לנכרי(מ) ומחליף עמו משבת למוצ״ש ואינו חושש: גגי) אין חופרין
 בורות שיחין ומערות במועד אבל מחנכין ומתקנין אותן אמר רבי נראין

 אור הגנוז פ״א [א] אין נזקק לו להקל ואין נזקק לו להחמיר: [ב] זו היא נכרכת וזו היא נוסחאות א) מן החחחונה לעליונה: p מרצפין: ג) משכיר אדם עינהו: ל) ר״מ: ה) אינו נזקק לו
 בקיע: להחמיר אבל נזקק לו להקל. א״ר נראין לברי ר׳ יוסי במוסגר ודברי ר״מ כמוחלט:

 הנהות הנר׳׳א
 כשאמרו משלה לבן שלא כלרכו לא אמרו אלא בשלה לבן הסמוכה לעיר אבל בשדה לבן
 הסמוכה לשדה אילן אפילו כדרכו שמא יצאו משדה לבן ויחריבו את האילנות צלין את האישות
 ואת העכברים משלה לק ומשלה האילן כדרכו ומחריבין חורי הנמלים כיצד מחריבין רשב״י
) רמ״א: טי  אומר מביא: (יא) חונקין: (יב) עקרב: (יג) שברח מחזירין אותן: דח נוחה: (
) לא להקל ולא להחמיר שאם אתה אומר נזקק לו להקל נזקק לו אף להחמיר: ז  >טז) ולא: ך

 >יח) מאריך בה ומרחיב:

 (א) אפילו: (ב) ר׳ יהודה אומר: (ג) לא כך ולא כך יתר על כן אמר ר׳ יהולה לא יפנה
0 שנוטפת: (י!) זו מומר להשקות  אדם אמת המים ישקה לבינתו ולחורבתו בחש״מ אין: (
 ממנה שדה בית השלתין אתרת ר״ש כן מנסיא אומר שתי ערוגות זו למעלה מזו לא ידלה
0 יתר על כן אר״א בר׳ שמעון אפילו ערוגה אחת חציה  מן התחתונה ישקה לעליונה: (
) בלידין שבעיקרי  נמוך וחציה גבוה לא ידלה ממקום נמוך שבה ומשקה למקום גבוה שבה: 0
 הזימים ושבעיקרי: >ח) וממשמשין: >ט< כדרכו חופר בגומא ותולה בה מצודה כיצד: d אומר

 הםדי דוד
 פ״א מעיין היוצא בהחלה כו׳ ואין ממלאין ומשקין בקילון כו׳. הך סיפא ואין מלאות מים תנא הכא להך דינא דמותר למכור מע״ש לנכרי אע״ג דיודע שהנכרי ימלא
 ממלאין כו׳ אמאן לכ״ע ואפי׳ המיקל לעיל אסר כהא משום טרחא יתירא וע״ע ממני: בשבמ וישקה את שדהו לא אמרינן לעושה מלאכה במים של ישראל לטון למכרן לא

 בגמ׳ דף די: מוכר אדם עוגתו של מים כו׳ איידי דאיירי לעיל בעוגיות דהיינו חפירות איכפמ לן:
 מצפה שמואל

: (ה) עי׳ תום׳ שם ר״ה שחי רמב׳ין במלחמות פ״א (כ) ז. ועי׳ ירושלמי פ״א הל״ד (ל) שם. ועי׳ תום׳ שם דייה תניא (מ) שם: (נ) ז. ירושלמי שם (ג) שם ושם (ד) שם ה ו רושלמי פ״א הל״א (נ) ד. ו י  (א) ב. ו
ו״ט *נ) עי׳ מל״מ פ״ז מהל׳ י  ועיי ירושלמי פ״א הל׳׳ג ושביעית ספ״ב (ו) ירושלמי פ״א הל״א ובבלי ד: ועיי ירושלמי שבת פ״ז הל״ב ועיי ירושלמי תענית פ״א הל״ח ופ״ח הל״ו וכאן פ״א הל״ד ופ׳׳ב הל״ד (
*ע) עי׳ מל״מ שם הלי״ט (פ) ח: ושם רושלמי פ״א הל׳׳א ( : י ) שם (ע) ז ס ) ו רושלמי שביעית פ״ב לענין שביעית (מ) חגיגה יח ועיי ירושלמי פ״א הל״א וכלאים ספ״ב הלכה יג מ״ש בתוספתא ז : (ז) עי׳ י  כז

דף ט: ושם הלי׳ז ובמס׳ ע״ז פ״א הל״א  (*D) עי׳ שו״ע או״ח סי׳ רמו סעיף א בהגהה (מ) עי׳ מסכת ע״ז ספ״א (י) ועי׳ ירושלמי פ״א הל״ב ועי׳ הל׳׳ו בשם ר׳ חייא (צ) שם ו

 מנחת בכורים
 פ״א א מעיין היוצא בתחילה. שעדיין לא המזיקה דרכה דעכשיו ממחיל לנבוע: שדה כמועד וביני לכיני ימיבש המים ולא יהיה לו ממה להשקותו מותר למכרו לכותי במועד אמ המיס
 הללו ואין חושש משום מכירה במועד: ומחליף. שישאל לו עוגה זו של מיס וימננו לו הנכרי
 עוגה מלאה מיס אחרמ למוצ״ש ואינו חושש משום מו״מ לשאלה כעלמא הוא ולא הוה ג״כ שבומ
 לאמירה לנכרי להנכרי אינו עושה לצורך ישראל ויש גורשין משכיר אדם גוממו ומחליף והיינו
 להמליף אבל השכרה ממש אסור לאין משטרין כלים בע״ש (הגמ״י פ״ו מהל׳ שכמ): ג מחנכין.
 לשון חינוך ותיקון שמנקין אומן מעפר וצרורומ שנפלו למוכו ומיירי בימיד שצריך לו עמה דאז
 מותר למקן אבל אסור למסור מחלש א״נ כשל רבים שאין צריכין להם למומר למקן ואסור לחפור
 מחלש למעשה אומן הוא אבל של רכים וצריך מומר אפילו למפור: א״ר. בפלוגמא למשנה צלין
 אמ האישומ ואת העכברים משלה הלבן ומשלה האילן כדרכו ור״י אומר משדה האילן כדרכו ומשדה
 לבן לליכא פסידא כ״כ שלא כלרכו וא״ר נראין לברי ר״י שבשלה הלבן שלא כלרכו: במועד.
 לאיכא איסור מלאכה אבל בשביעימ לאינו איסור מלאכה רק עבולמ הקרקע ובזה ליכא עבולמ
י אומר.  הקרקע: ומרדד. נעשה רך ונופל האישומ והעכבר במוט וממעך אומן: היה ר״
 לבעינן שינוי (בנוסחמ הגר״א כלרכו וקאי על המשנה כלפרישימ): לשדה האילן. שמפסילין
 לשלה האילן שסמוכה לה באומה שרה: נמלים. וכשמחליפין עפרן ואין מטרין ברימ אומה העפר
 כגון במרי עברי נהרא וליכא גשר בינמיים ואף לעכור בנהר וגס איכא פרסה מרוחק ביניהם לאין
 מכירין הני בחורי דהני: העקרב. שמצוי בפשתן כדי שילך לו ודבר האבל מותר: ונחיל. כנוס
 הרבה לבורין שהם בורחין ובוררין להם איזה מקוס לשבמ ואיכא פסידא: ד גוהה. נוטה ליטול
 ולאו דוקא לרה״ר לאפילו לחצר מומר היכא ראיכא סכנה אלא ר״ל למקום שרבים מהלכים (עיין
 ב״י סימן מק״מ): ובונה. לאס לא יתירו לבנותו לא יסמרנו כלל ואיכא סכנה: גודרין אותה.
 דהויה צורך רבים והומר אפילו אינו צריטן להם עתה: אין גודרין. להוה שלא לצורך תיקון כלל
 כיון דעשוי ליפול כל שעה: לספר. גבול המבדיל בין ארץ העמיס איכא מששא שמא יבואו נכרים
 ויחריבו אמ ארץ ישראל ומומר לסמור ולבנומ כדרכו: ה להקל. אס הוא טהור יטהרגו אבל אס
 טמא הוא ישמוק ולא יאמר כלל: נזקקין לו להחמיר. דע״כ לא ישמוק לכמיב לטהרו או לטמאו
 אס כן מצערו במועל ובמעיקרא כ״ע לא פליגי ללא מזינן בהסגר ראשון כ״ע לא פליגי דחזינן דט
 מסהר ליה משממו ואם לא מטהר ליה מסגירו עור ואינו מטמאו יומר מממילה וט פליגי בהסגר
 שני ר״מ ס״ל בכהן מלה רממנא ואי הוה טמא שמיק ואינו טמא ר״י סבר לטהרו או לטמאו וע״כ
 צריך למימר: במוסגר. לרואין לאי מטהרו משמחו ואי מחליט ליה אף שבדל ישב מחוץ לממנה
 ול״ל צוומא לאינשי הרי מומר להמיימד עם אשמו בימי חלוטו: במוחלט. אע״ג למטהר ליה
 איכא צערא שצריך לספור ז׳ ימים ובימי ספרו אסור במשמיש המטה לכמיב רשב ממוץ לאהלו זו
 אשמו: איזהו חינוך. למבואר במשנה לממנכין הקברומ: מרחיב בה. אס לא היה רחב:
 ומאריך בה. אס הימה קצר אכל לעשומ לכממילה שלא לצורך ממ במועד לא דטירמא הוא:
 ונברכת. למבואר במשנה לעושין במועל זה הבקיע כריכה גדולה עשויה במצר שיכנסו המיס
 לתוכו: מודה ר׳ יהודה. גרסינן וכן הגיה הגר״א אף דאמר במשנה דאשה לא מסול במועל

 בית הבעל. אפילו בית הבעל וכן הגיה הגר״א שגלל על פי גשמים אף דליכא ססידא אס
 לא ישקה במועד ואף מעיין שיצא בתחילה לאיכא למיחש שמא אתי ליפול ואתי לתקוני במועל מ״מ
 שד: בית השלחין. היא שדה שצריכה למיס הרכה ואס לא ישקו לה הוה פסידא לכן מותר
 להשקומ במועד: שחרבה. שהיה לה מעיין ונמרב מעיין שלה ויצא לה מעיין זה דטון דרגילי׳
 לשמומ ממעיין אי לא משקה לה האילנא איכא פסילא אבל בבימ הבעל לליכא פסילא לא שרינן
 וגס בבימ השלמין לא שרינן אלא ממעיין דליכא טרמא ימירה אבל ממי גשמים ראיכא טירחא אסור:
 אין משקה ממנו. אפילו בבימ השלמין שחרבה גס פסידא אסור ללידיה ומכמים סוברים בין
 ממעיין היוצא בממילה בין לא יצא במחילה ודוקא בימ השלחין אבל בימ הבעל אף ממעיין שלא יצא
 בממילה אסור והא דאמרינן במעיין היוצא בחמילה היינו לרבומא דר״מ דאפילו יצא מממילה משקין
 בימ הבעל והגר״א הגיה לא כך ולא כך ימר על כן עוד מומרא מחמיר ר״י אפילו בבימ השלחין
 קא אסר להפנומו (וכן הוא כגמרא): לגיגתו. של בימ השלמין מקום זרעים: לחורבתו. מקום
 שמרבו אילנומיו ומרשו וזרעו ונטעו וצריך למים יומר ולא זו אף זו קמני א״נ מורבמו שחרב בימו
 ועשאו גינה וצדך למיס יומר משאר בימ השלמין ומ״מ אסור משוס טירחא ימירה: בקילון.
 לאיכא טירמא ואסור לטרוח במועל אף בדבר האבל ודלמא מפסקא וטרח להוציא מן העומק:
 בריכה שניטפה. כגון שהיה כימ השלחין גכוה ולה מעיין הנוטפמ מיס לכריכה קטנה שמממיה
 וכשמשקין בימ השלמין הגבוה מן המיס נוטף טיפין מן בימ השלחין הגבוה למוך הבריכה הנמוכה
 מומר להשקומ בימ השלמין מאומה בריכה אע״ג לכדכה עכילא דססקה הואיל ומטפטפין לה מיס
 שבאו לו מחממ המעיין ומייד שעליין לא פסק המעיין מלירל אל הבריכה וגם עליין הוא מטפטף
 מן השלה הגבוה אל הבריכה ללא מיישינן שמא יפסיק אבל אי פסק המעיין חיישינן שיטרמ להביא
 ממעיין אחר: ה״ג שתי ערוגות זה על זה לא יזלף. וכן הגיה הגר״א וכן הוא בגמרא
 לממממונה לעליונה איכא טירמא ימירה: ר״א בר״ש אומר. הוסיף אף בערוגה אממ לא ישקה
 ממקום המחמון לעליון וכנוסחמ הגר״א כן הוא בגמרא: מרביצין. השקאה מועטמ להוציא
 הירקות: בית השלחין. אבל בימ הבעל אפילו השקאה מועטת אסור ואיכא תנא לסבר למרביצין אף
 בימ הבעל במועל: כ אלו הן עוגיות. המבואר במשנה לאין עושין עוגיומ לגפנים ומפרש מה
 הן עוגיומ: בדידין. גרסינן גומומ כעגול סביב להאילן ומיס במוכו ונקרא בליל על שם הכלי ברזל
 שמופרין בו אמ הגומומ (ירושל׳ פ״א הל״א): מותרין. מומר לעשומ עוגיומ לגפנים והיינו
 בנמקלקלו מומר למקנס ומה דקמני במשנה אין עושין מייד בחדשים: וממשמשין בקנים.
 גרסינן וכן נמצא בהגר״א וקנים היינו קני העוסומ שיושבין על ביצים ואסור להושיב לכממילה במועד
 אבל לראות וליישבן הטוב מומר כמבואר בפרק מקום שנהגו דמרנגולמ שברמה ממזירין אומה
 למקומה במועד דהוה דבר האבד שמקולקלין הביצים מעמה ואינם ראוין לשוס משמיש ויומר נראה
 דגרסינן ומשמטין בקנים והוא מקץ השדה וכן הוא בירושלמי בס״ב דשביעימ וע״ש במוספמא וכן
 יש לפרש לנוסחת הגר״א: עוגתו. עוגה היא גומא ומריץ מלאה מים לסי שאינו רשאי להשקומו
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 תוספתא מועד קטן פרק ב
) כל אלו שאמרו [מגלחץ במועד] מותר לספריא< בתוך א )  פרק ב א

 שלשים יום של אבל(*א) אף על פי שהתירו לו [לםפר] לא(ב<

 [יםפר] ברשות הרבים [אבל מםפר הוא בצנעה בתוך ביתו]: ב(כ< כל אלו

 שאמרו מכבםין במועד(ג) מותר לכבם בתוך שלשים יום של אבל אע״פ(*ג!

 שהתירו לו לכבם לא יוליך כליו לכובם אבל מכבס הוא בצנעה בתוך

 ביתו(ל) כשם שאסור לספר ולבבם כך אםור ליטול צפרנים דברי רבי יהודה

 ורבי יוסי מתיר וכן היה רבי יהודה אומר«ה< הבאץ מחוף הים וממדינת

 הים אסורץ(ג< [לכבס ולספר וחכמים מתירין אמר רבי נראין דברי רבי

 יהודה בזמן שלא נטל רשות ודברי חכמים בזמן שנטל(ח: ג אין כותבין>*ה)

 שטרי אריסות וקבלנות במועד רבי יהודה מתיר שמא יקדמנו אחריי) כותב

 אדם חשבונותיו(*י) במועד ומחשב אדם יציאותיו במועד ומקבלין קיבולת

לא ישקול] כדרך ו ] ( ה ) ד  במועד למוצאי מועד ובלבד שלא ימנה ולא] ימדו

) [מפסק את י  שעושה בחול: ד >0 הקובר את מתו שני ימים קודם הרגל(

 כל הרגל ומונה חמשה] אחר הרנל [ורבים מתעםקין בו] ומלאכתו נעשית

 על ידי אחרים(״ [עבדיו ושפחותיו עושין בצנעח אצל אחרים״ ג׳ ימים

* [יוסי] בסיד שיכוליכ< [לגמרו שםדין אותו] במועד: ו >ק) אין ט י )  מודה ר׳

 מקדשין נשים במועד רבי יהודה מתיר(י) שמא יקדמנו אחר ברחמים

 ממאנין >ש< ומגרשין וחולצין ומייבמין במועד: ז >ח< מלקט אדם עצים ועשבים

) וטוחנין א >א)  בין מתוך שלו בין מתוך של חבירו ובלבד שלא יעשה אומן

 במועד>כא) דבר האבר(ס עושין אותו במועד דבר שאין אבד אין עושין

 אותה במועד בד״א בתלוש אבל במחובר אף דבר האבד אין עושק אותו

) [מעמר ודש] ובלבד שלא ידוש בפרות: ג ) אק לו מה יאכל קוצריכ ב כ )  במועד

) [עבדים] ד כ )  ח w לוקחים מן העוברי כוכבים שדות בתים וכרמים בהמה

) ואם היה ה  ושפחות מפני שהוא כמציל מידם(ל) וכותב ומעלה בערכאץיכ

) [ולא עוד אלא] לדון עליהם בחוצח לארץ וכשם(ה< ו כ י , נ  כהן מטמא להם

[לתלמוד תורה ( ו כ )  שמטמא בחוצה לארץ כך מטמא בבית הקברות ומטמא

 ומטמא לישא] אשה רבי יהודה אומר אם יש שם ממייכח< [שילמוד] חדי

 זה לא יטמא ואם לאו הרי זה מטמא רבי יוסי אומר(כט< [אע״פ שיש שם

 ממי שילמוד] הרי זה מטמא שאץ מכל אדם זוכה ללמוד אלא ממי שזוכה

 לו:

: ר  נוסחאות א) אין טוחנין כמועד: 3) לערער ולדון עליהם: ג) הקוכר אח מחו ג׳ ימים מחוך הרגל מוגה ז׳ אחר הרגל ארגעה כ
 חנחות הנר״א

יט) רבי יהודה: (כ< לגומרה שסדין אותה: (כא) לצורך המועל: >כב) אס: (כג) ומעמר וזורה מתעסקין עמו שכבר נתעסקו בו ברגל כללו של לכר כל שהוא משום אכל רגל מפסיקו וכל שהוא ) 
) ויוצא: >כז) ללמול תורה ולישא: (כח) ללמול: משום עסקי רבים אין רגל מפסיקו קברו ג׳ ימיס בסוף הרגל מונה שבעה אתר הרגל ל׳ ימים כי  ובורר וטוחן: (כד) ועבליס: (כה) בשבת: (
 (כט) אס יש שם ממי ללמול: (א) במועד: >p התירו לספר: (ג) לספר ולכבס: >o רשות: (ה) ושלא הראשונים רבים מתעסקין בו ג׳ ימיס האחרונים אין רבים מתעסקין בו שכבר נתעסקו בו ברגל

) ועבליו ושפחותיו עושין בצנעה בתוך ביתו ואין רבים ורגל עולה לו: ז 0 מונה ה׳ ימים: (  ישקול ושלא ימנה: (

 חסדי דוד
 אין מקדשין נשים במועד ר״י מתיר. לא הטאוה בגמ׳ בשום מקום ואלרבא 3פ׳ ואלו מגלחין פ״ב כל אלו שאמדו מגלחין במועד כוי. עי׳ בגמ׳ לף י״ז ולפי מה שביאר הרמב״ן בת״ה
 פירושו לשאר אנשים תכפוהו אבליו שצריך שינוי בתכבוסת ובתספורת רמיקל שערו בתער
 ולא במספרים ומכבש בגדיו במים ולא בנתר אבל הבא ממלה״י וחבריו שלא הי״ל שהות לגלח על
 שתכפוהו אבליו זה אחר זה מותרין לגלח כדרכן ואפי׳ בתוך שבעה ע״ש וכ״פ מרן ביו״ד סי׳
 ש״ץ ע״ש ובלי ספק להא לתרי היינו אחר שעברו ל׳ של האבל הראשון ואז אפי׳ אירע לו אבל
 שני בסוף ימי האבל הא׳ היינו תכפוהו אבליו שרי כלרכו אפי׳ תוך ז׳ של האבל הב׳ הואיל וקולם
 האבל הראשון הי״ל האונס ולשיטה זו לא ילעתי לטין לישנא לתוס׳ שלפנינו לקחני מותר לספר
 בתוך ל׳ מאי איריא בתוך ל׳ אפי׳ בתוך ז׳ נמי לפי לברי הרב ז״ל ואס נפרש בתוך ל׳ של האבל
 הראשון הא וודאי לא מסתבר כלל לכל שלא שלמו ל׳ של האבל הראשון לא שייך לומר תכפוהו
 אבליו וביותר תמוה להרב ז׳׳ל הביא שם תוס׳ זו כמו שהיא לפנינו ולא לייק מיני׳ ללא כוותי׳
 לרוקא בתוך ל׳ אבל לא בתוך ז׳. ואיברא להרכ ז״ל לייק שס לינו מסיפא לגבי כיבוס לאילו אתר
 שבעה מאי איריא ממלה״י ותכפוהו אבליו הא בר מן לין שרי כיבוס בתוך ל׳ ואינו אסור אלא
 גיהוץ אבל רישא קשיא לדבריו לנקט רק תוך ל׳ ולא נקט רבותא טפי גס תוך ז׳. וצ״ל מקט הכא
 לדיויקא לסיפא לתילוק מיני׳ דע״כ לא שרו רבנן לכל אלו כשתכפוהו אבליו אלא גלות וכבוס שהם
 דברים הכרחיים אבל גיהוץ אפי׳ בא ממלה״י ומכסוהו אבליו לא הומר ער שיעברו שלשים של
 האבל השני אבל אה״נ לכל היתר גלוח וכמס לא שנא מתוך שבעה לאחר שבעה למיל אחר שעבר
 האבל הראשון שרי: הקובר את מתו כוי. שטשיס רבים נפלו בתוס׳ זו ומתבארים הס מתוך

 איתא אמר שמואל מותר לארס אשה בחוש״מ כו׳ ע״ש. ומ״מ לפי מה שהיא שנויה לפנינו צריך
 להבין מ״ט דמ״ק דהא אירוסין בלי סעולה ליכא שמחה ולא שייך משוס אין מערכין שמחה בשמחה
 ולא משוס ושמממ במגך ולא באשתך ולא מפני שאר הטעמים שאמרו בגמ׳ לף ח׳ מה דאין נושאין
 נשים וצ״ל דמ״ק גזרי אירוסין אטו נשואין וכמו בפ״ל ליבמומ לענין הבמנה לאימא וכן שאר כל
 הנשים לא יתארסו ולא ינשאו אמד בתולות כו׳ וזהו טעמא למ״ק ור״י לממיר אזיל לשיטמו דלא
 גזר שם ואומר הנשואות יתארסו והארוסות ינשאו והא למסיים הכא שמא יקדמנו אמר ברחמים
 תיפוק ליה להוא לא גזר אירוסין אטו נשואין י״ל להתס נמי היינו טעמא ללא גזר ר״י הוא מטעם
 שמא יקלמנו אתר: מלקט אדם עצים ועשבים כר. נראה לפרש להיינו ט ההיא לתניא בגמ׳
 ברפ״ק מללין ירקות כדי לאכלן ואס בשביל ליפותן אסור ומפרש בגמ׳ שהוא מלשון המדל בגפנים
 ע״ש. וה״נ ה״ק מלקט אדם עציס ועשבים מן הקרקע ואפי׳ מקרקע שלו כל שאינו מכרן ליפותס
 אלא מפני שצריך לעצים אבל אס ניכר שמכרן ליפותן כגון שמלקט בדרך אומן כלומר בשורה
 להיינו אחל מלן שטס שמעשיו מוכיחין שמכרן ליפומן שיגללו יפה אע״ג לצריך הוא ג״כ לעצים
 ואפי׳ ע3יל בארעא לחברי׳ אסור כך נראה פי׳ להך מתנימא. ומלברי הרמב״ס 3פ׳ ח׳ לין י״ב
 נראה רבארעא למברי׳ שרי וזה ללא כמוס׳ זו וסמיך על הגמ׳ בשבמ לממלק בין ארעא לילי
 לארעא לחברי׳ ובלומק י״ל להא לקמני הכא ובלבד שלא יעשה אומן לא קאי אלא אשלה שלו והא

 למני רישא בין משלו בין משל חבירו היינו ללא ממכרן ליפות:

 מצפח שמואל
ירושלמי פ״ג ועי׳ תום׳ ע״ש בםוגיא ועי׳ ירושלמי שם וכלאים פ״ט יז. (ג) ז. ו  בהך מוליכין הסולם ו
ו״ד סי׳ שפט ובי׳י ושו׳׳ע שם (ל) יד. ועיי רא״ש פ״ג ) עי׳ י *ג  דגרסי לאסור לכבס ועיין בטור סי׳ שצ (
 סי׳ עא ועי׳ ירושלמי פ״ג הל״א דאסור לפרוש לים הגדול ועי׳ ירושלמי שבת פ״ב הל״ז (ה) ירושלמי
* ה) עי׳ טוש״ע סי׳ תקמה סעי׳ ז בהגה״ה ועיי יו׳׳ד סי• קעו. ראיה  פ״ג הל״ד וכתובות פ״א הל״א (
) עי׳ מיי׳ פ״ז *י ירושלמי פ״ג הל״ד (  מכאן דמכתיבד, א״י לחזור ועיין בביאורי הגד״א ס״ק סט (ו) יב ו

רושלמי פ״ג הל״ה י ט: ו  מהל׳ יו״ט הלי יד ועי׳ טוש״ע סי׳ קמה סעיף ד וסעיף ח (ז) י

: ועי׳ ירושלמי תענית פ״א הל״ח ופ׳׳ד ז  (ק) עי־ ירושלמי גיטין פ״ד הל״ה וכאן פ״א הל״ד (ר) ערכין י
 הל״ט וביצה פייה הל״ב וכתובות פ״א הל״א (ש) ע״ש ועי׳ תו״כ פ׳ אחרי קפז (נ!) י. ועי׳ שבת קג.
ירושלמי פ״ב הל״ה ופסחים פ״ד הל״א (3) עי׳ ירושלמי פ״א ב: ו ירושלמי יבמות פ״ח הל״א (א) י  ו
 הל״א והל״י וספ״ב וכלאים ספ״ב (ג) מסי ע״ז יג. (ד) גיטין ח: ועיי ירושלמי פ״ב הל״ד (ה) עי׳
ירושלמי פ״ג סהל״א (*א) עיי או״ח : ושביעית פ״ו מ״ט (א) א: ו  ירושלמי פ״ג הל״א וברכות פ״ג י
״־ סי׳ שצ סעיף ב בהגה״ה ועיי רמב״ן שהביא הב״י (נ) עיי ר״ן פ״ק דביצה ו י  סי׳ תקלא סעיף ה ו

 מנחת בבורים
 ז׳ (עיין יורה לעה סימן שפ״ט וסימן ש״צ): לא בר״ה. להוה פרהסיא וכ״ע לא ילעי למהני
 למומרין כינהו: שאמרו. במשנה כגון הבא ממלינמ היס ואינך וכן מטפחומ היליס והזבין
 והזכימ: כ מותר לכבס. כשמכפוהו אביליו אפילו בנמר ובאהל מכבס יפה (יז ב ירושלמי
 פ״ג סוף הל״א ע״ש): לספר ולכבס. במועל ובאבל: ור״י מתיר. והלכה כר״י: אסורין
 לכבס במועד. ומיירי בשיצא להרויח במו״מ ויש לו מזונומ למכמיס להוה כצורך מצוה ואנוס
 הוא במה שלא גילת קודם הרגל ור״י סבר רשומ הוא ולא ה״ל לשהומ אבל בשיצא למזונומ
 שאין לו מזונות לכ״ע שרי ומצא לשוט בעולם ולראותו לכ״ע אסור: נראין. דברי ר״י לחכמים:
 בזמץ שלא נטל רשות שיצא לצורך עצמו כגון לשוט לאף חכמים לא נחלקו אלא כיצא להרויח:
 ודברי חכמים נראין לר״י דאף ר״י מולה: בזמן שגטל רשות. (כהגהה הגר״א) כלומר שיצא
 לצורך מזונות שאין לו מה לאכול וט פליגי כיצא להרויח וכדפרשינן (יד א) ועי׳ ירושלמי בפ״ג
 הל״א למוקי לה ביצא לחו״ל לאסור לצאמ מא״י ע״ש: ג ד״י מתיר. כשקכל השדה קולס
 המועל לאיכא למיחש שמא יחזור בו והוה לבר האבל אבל לקבל כמועל אסור: מקבלין. נומן
 לנכרי מלאכה במועל לעשומה לאחר המועל אבל במועל אסור אף על ירי נכרי לאמירה לנכרי
 שבומ גזרו אף במועל (י3): ד מפסיק את הרגל. שאינו נוהג אבילומ ברגל והגר״א לא גרס
 לה וכן הוא בגמרא (לף יט 3): ומונה ה׳. לאין הרגל מבטל טון שלא נהג שלשה ימים קולס
 הרגל: ואין רבים מתעסקים בו. גרסינן כהגהת הגר״א וה׳׳פ אין רבים באין לנחמו אחר
 הרגל לפי שכבר נתעסקו בו וניממו אומו ברגל שאז עיקר המנחומין ובגמרא אימא בהליא שכבר
 נמעסקו בו ברגל וכן הגיה הגר״א כאן והפך הסלר ע״ס הש׳׳ס: ומלאכתו. במוך הה׳ ימיס:
 על ידי אחרים. ללא אחמירו עליו לנהוג כלין אבל ממש משוס פסילא: בצנעה. אבל

 שניוול הוא לה ומצטערח מודה בסיל שיכולה לקפלו במועד לשמחה הוא לאחר זמן במועל גופיה
 לאמר השרמ הסיל שמשיר השער ומעלן הבשר: לגמרו. לקפלו: ו ברחמים. אף דמי יוס
 קולס יצירת הולל מכריזין במ פלוני לפלוני מפלה מועלמ לפעמים לבטל הזיווג והיינו ברחמים
 בתפלה: ומייבמין. ואין כאן משום שמחה ללאסור כמו נשואין במועל וביו״ט אסור כמבואר
 בתוספ׳ ביצה ובמשנה לף ח׳ 3׳ הגירסא ולא מייבמין מפני ששמתה הוא לו: ז עצים ועשבים.
 כשצריך לו לגוף הלבר ולא למיקון השלה וכגון שלוקח העצים הגלולים וינימ הקטנים: שלו. אף
 בשלו שרי(ע״ש בתוס׳ לף י״ג א׳): שלא יעשה אומן. כמו שורה מלס המחרישה לאינו מיקון
 השדה: וטוחנין. קממ: במועד. לצורך המועל וכהגהת הגר״א וכן הוא בגמרא (לף י3 ב):
 אבל במחובר. כר״י מוקמינן לה 3גמרא (י3 ב) ולא קי״ל הט אלא לבר האבד מומר אף
 במלאכת מחובר: בפרות. משום לאוושא מילתא: ח לוקחים מן הכותים. במועד:
 בערכאין. מקום המשפט שלהם לקיים הל3ר: כהן. וצריך לילך למקום טומאה מחמת הקנין:
 להם. לצורך לבר זה: ויצא לדון. למו״ל (כהגהת הגר״א) אף שארץ חוץ לארץ גזרו טומאה
 מ״מ טון למלרבנן הוא המירו משום ישוב ארץ ישראל: בבה״ק. בימ הפרס טומאה לרבנן:
 ומטמא. בטומאומ הנזכרים: יש שם. בא״י: ממי שזיכה לו. מן השמים ואולי יקבל מועלמ

 ממבירו יומר מזה ומחממ ספק זה מומר להטמאות (ע״ז לף יג):
 פ״ ב א כל אלו שאמרו. במשנה רפ״ג כגון הבא ממדה״י ומטת השטה והיוצא מבימ
 האסורין במועל והמנורה שהמירו לו חכמים שכלו הל׳ יום במועד לא״א להו לגלמ קודם
 המועל: מותר לו לספר. בתוך ל׳ של אבל אף לאבל אסור לגלח מ״מ הני שרי כמו במועל
 ובתכסוהו אבילות החירו לגלח אף במספרים. וכחכפוהו ב׳ אטלוח אחר כל אלו מומר אף במוך
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 הזכר] מרביעין אותה בשביל שלא תצטנן ושאר כל הבהמות מורידין אותן

 לבקרותיז< [ואין מרביעין במועד ואין מרביעין בחול בבכור ובפסולי

) דניןדפ) דיני ממונות ודיני נפשות ודיני קנסות >פ*< ושורפין פ )  המוקדשין]: ז

 את הפרה ועורפין את העגלה ורוצעין עבד עברי ופודין את הערכין ואת

 החרמים ואת ההקדשות ואת מעשר שני(צ) ומפרקין מנעל מן האמום ובלבד

 שלא יחזיר(*צ) מכבש של כובשים שהתירוא< קודם למועד אין מחזירים לו

) [נוטל הימנו של בעלי בתים נוטלו] חימנו ואין ח  ואין צריך לומר שאץיי

 צריך לומר שמחזירו >ק< חנויות פתוחות לסטיו פותח ונועל כדרכו לרשות

י יוצא  הרבים פותח אחת ונועל אחת; ח ערב יום טוב האחרון של חגג

 ומעטר את חשוק בשביל יום טוב האחרון של חג(0 יושבין על ספסל של

 כותים בשבתי^ [שבראשונה היו אומרים אין יושבין על ספסל של כותים

! ומעשה ברבן גמליאל שהיה יושב על ספסל של כותים בשבת 1־  בשבת] 0)

 בעכו אמרו לויי) [לא היו נוהגין להיות יושבין על םפםל של כותים בשבת]

) מעשה ביהודה א כ ) ו  ולא רצה לומר להם מותרין אתם אלא עמד והלך ל

 וחלל בניו של רבן גמליאל שנכנסו לרחוץ בכבול אמרו להם לאיככ< [היו]

 נוהגץ לחיות רוחצץ שני אחין כאחד>כג< [לא רצו] לומר להם מותרץ אתם

 תוספתא מועד קטן פרק
 קודם לרגל מונה שבעה אחר הרגל ארבעה ראשונים רבים מתעםקין בו

 שלשה אחרונים אין רבים מתעםקין בו לפי שאין הרגל עולה לו שיתעסקו

 בו הרבים ומלאכתו נעשית ע״י אחרים עבדיו ושפחותיו עושין בצנעה אצל

 אחרים]: ה(יו)!*! שבעה ימים קודםיי״ [לרגל] מספר בערב הרגלגט) אם לא

 ספר בערב הרגל אסור לספר עד שיעברו עליו שלשים יוםיט< [שאף] על

 פי שאין הרגל עולה לספירת שבעה עולה לספירת שלשים(׳< [מי שקיים]

 כפיית המטה שלשה ימים קודם>יא) [לרגל לא יכפה אחר הרגל ר״א בן

 יעקב אומר אפילו יום אחד ר״א בר׳ שמעון אומר בש״א] ג׳ ימים ובה״א

 אפילו יב< [שעה אחת(י) ובערב שבת] זוקף את מטתו ובמוצאי שבת כופה

 אפילו לא נשתייר לו אלא יום אחד בלבד(כ) [אץ] אבל רשאי להתאבל

 בתוך המועד(ל) אבל נוהג בצנעח בתוך ביתו: 1 שותץ מי זבלים(מ) ומי

 דקלים וכוס>יג) עקרין במועד שבראשונה היו אומרים(־) אץ שותין מי זבלין

 ומי דקלץ וכוסיייי עקרץ במועד עד שבא ד״ע ולמד >*P ששותק [מי זבלץ

 ומי דקלין וכוס עקרין] במועד >ס) מקיזין דם לבהמה לחיה ולעופות ואין

 מונעץ רפואה מן הבהמה במועד(ע) בהמה שתמןוזגטי) [את הזכר] אץ

 מרביעין אותה אבל מורידין אותה לבקתתו חמורה >טז< [שתובעת את

ו״ט נוטלין הימנו ואין מחזירין ושל בעלי כמיס מחזירין לו ואצ״ל נוטלי! הימנו:  נוסחאות א) מעי
 ב) מוציא:

 אור חננוז פ״ב [א] שמונה: [ב] ר׳ יהודה אומר: [גן עד שבא ר״ע ולימל שיושבין על ספסל
 של עובדי כוכבים בשבת:

 חגחות חנר״א
) נוטל הימנו ושל בעה״ב: (יט) ובעכו: (כ) מימינו לא היינו ח  ןח) הרגל: (ט< אף: (י) יום רףס: (יא) הרגל א״צ לכפותה אחר הרגל לברי ר״א ותכ״א אפי׳ אותו לא במועד ולא בתול: ך
 יום א׳ ואפילו שעה אחח אמר ר״א בר״ש הן הן דברי ב״ש הן הן דברי נ״ה שבש״א: >יב) יום נוהגין כך: (כא) רוחצין שני אחים כאחד ואין רוחצין שני אחים כאחד בכבול: (כב) היינו:

) בכור ופסולי המוקדשין אין מרביעין (כג< בכבול ולא רצו: ז ) זכר: m שתבעה: ף ) של: (יי) של: (טי ג  אחד בע״ש: ד

 חסדי דוד
 הגמ׳ דף י״ט ודף כ׳ וכצ׳יל הקוכר וכו׳ ומונה חמשה אחר הרגל ואין רבים מתעסקין בו עבדיו התם ולית להו יום ז׳ עולה לכאן ולכאן הלכך יש להגיה שמונה וכדברי ת״ק דהחס. ובסיפא קחני
 דג׳ ימים קודם הרגל מיהת מכטל אכלות ז׳ לגמרי לכל דבר ואפי׳ לענין כפיית המטה. ומיהו
 היינו דוקא היכא דנהג אבילות באותן שלשה ימים וראב״י פליג אכולא מלתא וסובר דאפי׳ יום
 אחד בלבד קודם הרגל סגי ומבטל גזירת ז׳ לגמרי וע״ש בברייתא בגמ׳. ושוב מביא בשם ראב״ש
 פלוגתא לב״ש וב״ה דלב״ה גס שעה אחת מבטלת ולא בעינן יום שלם וכן הלכתא ועי׳ ביו״ל סי׳
 שצ״ט. והא דמסייס דברגל נוהג אבלות בצנעה היינו היכא שלא נהג שוס אבלות קודם הרגל שאז
 אין המל מבטלו: דנין דיני ממונות כוי. עי׳ בגמ׳ לף י״ל דטעמא דכלהו משום דצרכי רבים
 נינהו וכ״ה בירושלמי רפ״ק לשקלים. וצ״ל דכל מלתא לתליא בב״ד מקרי צרכי רבים דאל״כ יקשה
 רציעח עבל עברי ומצורע לקתני בירושלמי מה צרכי רבים איכא בהו. אבל מה דקתני ופולין מעשר
 שני זה צ״ע להא נפלה גס ביחיל ע״י עצמו וכירושלמי ל״ג לי׳ כלל וגריס שם ופולין את השברין
 וכן העתיק הרמב״ס בפ״ז וכ״נ דיש לגרוס כאן וזה ולאי צורך רבים הוא. והנה מפרקין מנעל
 כו׳ השמיט הרמב״ם אבל בפי׳ למשנה לרפ״ק לשקלים הודיענו טעמו דהוא לא גריס כגירסתנו
 וגריס ומפרקין המנעל מע״ג המים וע״ש פירושו וללבריו מ״ש ובלבל שלא יחזיר יתפרש שבחחלת
 ימות הגשמים משימים מנעל ע״ג הבורות כלי שלא יקחו מהם בחורף שהמים מצויים בכל מקום
 וישארו מלאים לצורך ימוח החמה. וכיון למחזירין הוא רק בשביל הטובה הבאה לאחר זמן ולכן

 אין זה בכלל צרכי רבים להתיר במועל:

 ושפחותיו עושין בצנעה בתוך ביתו. ג׳ ימים בסוף הרגל מונה שבעה אחר וכו׳ לפי שהרגל עולה
 לו שנחעסקו בו הרבים וכו׳ עושין בצנעה בחוך ביתו שמונה ימים קולס לרגל וכו׳ וה״פ להך תנא
 סובר כתנא למתני׳ שאין הרגל מבטל ז׳ ימי האבילות אא״כ מנה ג׳ ימים קולם הרגל לג׳ ימים
 הוא עיקר האבילות הלכך מהני לבטל אבל בציר מזה וזה ב׳ ימים בלבל קולס הרגל אין הרגל
 מבטל ולא עולה למנין שבעה לגמרי אלא מפסיק מלנהוג אבלותו ואתר הרגל מונה תמשה להשלים
 השבעה ומ״מ באותן התמשה אין רבים מתעסקין בו לנחמו לפי שלא נתבטלו מלנחמו ברגל הלכך
 לענין ימי תנתומיס ימי הרגל עולין לו. וכלקתני לקמן וכן באלו הימים מלאכתו נעשית ע״י אתרים
 בבתיהם אע״ג לבאבל בעלמא אסור אבילות זו קילא הואיל וכבר נתכטל ממלאכה גס כרגל וגם
 הקילו עוד שעבדיו ושפחותיו עושים מלאכה בצנעה אפי׳ בתוך ביתו. ואס קברו ברגל עצמו ג׳
 ימיס ,בסופו הואיל ולא נהג אכילוח כלל צריך לנהוג שבעה אחר הרגל. אלא דמ״מ בג׳ ימים
 אתרוניס א״צ לנחמו שכבר נתמוהו ברגל. וכן יש להקל במלאכה כיון שכבר נתבטל ברגל באותן ג׳
 הימים אתר שקברו. ובסיפא הגהתי שמונה ימיס במקום שבעה אע״ג לבגמ׳ איכא סכרת אבא
 שאול לסבר יום ז׳ עולה לכאן לכאן וסגי בז׳ ימים קולם כדי לספר בערב הרגל מ״מ הרי א״ש
 סובר שאס לא ספר ערב הרגל מוחר לגלח אחר הרגל למצות ז׳ מבטלת מצות ל׳ והכא תנינן
 שאסור על שיעברו עליו ל׳ יום א״כ ע״כ הך תנא לאו אבא שאול הוא אלא רבנן לפליגי עלי׳

 מצעה שמואל
״ע בשם הרמב״ם (*צ) עי׳ ע״ש שם בשו  סעיף י (צ) עיי ירושלמי ביצה פ״א הלי״ב ושם ושקלים שם ו
ע״ש בפי׳ הרמב׳׳ם דר״י פליג ועי׳ בטור או״ח ובשו׳׳ע סי• תקלב ס׳׳ד ומתוספתא  שכת קמא. במשנה ו
 זו ראיה להרמב״ם כת״ק ואי לא פליגי תוספתא זו דלא כמאן ולהטור י״ל דמיירי באינו כליו ומ״מ צ״ע
0 פסחים  הלא בחורה איכא טפי חששא דבנין ומאי אצ״ל ועי׳ מיי׳ פכ״ז מה״ש הלי״ב (ק) עי׳ סוף פ״ב (

ירושלמי שם פ״ר הל״א (ש) שם ושם  נ. ו

ירושלמי שם ט: (י) כ. ו  (ח) עיי ירושלמי נזיר פ״ב הל״א וכאן פ״ג (ט) עי׳ ירושלמי פ״ג הל״ה ובבלי י
בירושלמי שם וע״ש סוף הל״ה (מ) עי׳ ירושלמי ספ״ו דברכות  (כ) כז. ופ״ג הל״ה (ל) כד. וכתובות ה. ו
: ועיי  (נ) עי׳ שבת קי. ושבת פי״ד הל״ג (*נ) עיי טוש״ע או״ח ס״ס תקלב הובא דין זה דמותר (ס) ו
ירושלמי פ״א : ו ד ירושלמי פסחים פ״ר הל״ח (ע) יב. ועי׳ ירושלמי פסחים פ״ר הל״ח (&) י : ו  שבת כג
ו״ט הלי״א (D*) עי׳ טוש״ע סימן תקמה ) עי׳ מיי׳ פ״ו מהל׳ י פ * ) ג י  הל״ב ושקלים פ״א הל״א ועי׳ ב״ק ק

 מנחת בכורים
 דאורייתא דאילו משוס גזירה דשחיקת סממנים אף בשבת לא גזרו בבהמה כמבואר בשבת (נ״ג
 ב׳ תוס׳ לף י״ב ל״ה ואין): אין מרביעין. בתול המועל משוס דהוה מלאכה: לבקרות.
 מקום שיש בהמה והיא נרבעת מעצמה: ושאר כל הבהמות. זכרים מורילין ששם רובעין
 מעצמס: ואין מרביעין בבכור. בין מועל בין חול אין מרביעין בבכור ובפסולי המוקדשין
 משוס דכחיב לא תעבוד בבכור שורך והרבעה עבודה היא וכן פסולי המוקלשין אסור בעבולה
 כמבואר בבכורות (דף טו א): ז ד״מ. ואי לא צאיח משמתינן ליה (והגר״א הגיה בזה והלשון
 מתוקן יותר): ד״נ. דעיילי ומעייני בדינא בצפרא ואת״כ אכלי ושתו וגמרו לדיניה בשקיעת
 התמה וקטלינן ליה דאס היו הורגין אותו בבוקר הלא אסורין לאכול כל היוס וממנעי משמחת
 יוס טוב והכי מוקמינן בגמרא (י״ד): מן האמום• עץ עשוי כמדת המנעל לבית מושבו
 הנקרא קפו״ל ובשעת גמר מלאכה מושיבין אוחו עליו ומותר ליקח ממנו כשנגמר מלאכתו
 קודם וכשכת איכא מ״ד דאסור ואנן קיי״ל לאף בשבת שרי (שבת קמ״א 3׳ ירושלמי סוף פ״א
 דביצה): שלא יחזיר. דמתקן מנא: מכבש. שמניחין הבגדים בתוכו לאתר הכיבוס כדי
 לישר וליפותו: של כובסים. למהלק יפה: לסטיו. אצטבאות שלפני החנות ואינם פתוחים
 לרה״ר כשאר תנויות: פותח דלת א׳. שחלוקה הפתח בב׳ ללתות כעין שלנו ובעינן שינוי
 והיינו כפירות אכל תבלין דניכר שהוא לצורך סעודה מותר למכור כלרכו: ח עיו״ט. מותר
 (אף בפירוח) אף לעטר הרבה פירוח בשוק: ספסל. של עכו״ס שמוכרין בהן סחורה ולא
 חיישינן משום מראית העין ובגמרא הגירסא ואין יושבי! על ספסלי עכו״ם בשבת בעכו ומעשה
 וכו׳ והיינו שבעכו נהגו איסור בדבר: מותרין אתם. לסי שנהגו איסור ודברים המוחריס

 ואחרים נהגו בהן איסור אי אתה רשאי להחירן בפניהם:

 בפרהסיא לא דנוהג אבילות: אצל אחרים לא גרסינן ובתוך ביתו גרסינן וכן הוא בגמרא
 וכן הגיה הגר״א: בגוסחת הגר״א כללו של דבר כל שהוא משום אבל וכו׳ וכן הוא
 בגמרא וה״פ ענין אבילות הנוהג הרגל מפסיק ואינו עולה לאבילוח דבעינן שמחה וזה אבל
 הוא ועסקי רבים כלומר תנתומי אבלים אין ברגל מפסיק שיהיה צריך להשלים אתר הרגל אלא
 מנחמין ברגל דשמחה הוא: ג׳ ימים בסוף הדגל גרסינן וכן הגיה הגר״א וכגון שמת
 לו מת ג׳ ימים קודם סוף הרגל דאז נוהג אבילות שבעה אחר הרגל ונוהג דברים
 שבצנעה ברגל: ארבעה ימים ראשונים. לתשלום הג׳ שבתוך הרגל רבים מתעסקים
 לנחמו: אין רבים מתעסקין בו. שכבר נתעסקו ברגל גרסינן וכן הגיה הגר״א: בנוסחת
 הגר״א ורגל עולה לו וכן הוא בגמרא והיינו שעולה למנין למ״ד אפילו קברו ברגל והכי
 מסקינן הילכתא בגמרא (כ ע״א): ומלאכתו געשית בתוך הד׳ ימים האחרונים והגר״א
 לא גרס לה וכן בגמ׳ ליתא (ועי׳ בחוס׳ דף כ׳ ל״ה שלשה): ה אע״פ גרסינן
 וכהגהת הגר״א: קיים. גרסינן ולא גרסינן מי שקיים וכנוסחת הגר״א וכן הוא בגמרא
 (כא): א״צ לכפותה. דהרגל מבטל כשנהג אבילות ג׳ ימים קודס הרגל: א״צ לכפותה
 (כנוסחת הגר״א) דאינו חייב ולא גרסינן לא יכסה דמשמע דאיכא איסורא: וחכ״א
 אפילו יום א׳. ואפילו שעה א׳ גרסינן וכן הוא בגמרא וכן הגיה הגר״א: ר״א בר״ש
 אומר. שב״ש וב״ה פליגי בדבר זה ובגמרא איתא אמר ר״א בר״ש הן הן דברי ב״ש הן הן
 דברי ב״ה ש3״ש אומרים וכו׳ וכהגהת הגר״א: ובע״ש זוקף. בשאר אבילות ולא מיירי
 ברגל: ו מי זבלין ומי דקלין. מיני מיס השותק לרפואה מבואר בשבת 3פ׳ ת׳ שרצים
 (ק״י ע״א) ואין תוששין משום גזירה דשתיקת סממנים: ואין מוגעין רפואה. אף במלאכה
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 ד תוספתא מועד קטן פרק ב
 אלא נכנםו ורחצו זה אחר זה(כי) [שוב מעשה] ביהודה והלל בניו של רבן הכל קורעין הכל חולצץ והכל םופדיןיכי) והכל מברק עליויכז< [ואפי׳]
 גמליאל שהיו יוצאין בקורדקיםין>כה) [של זהב בשבת בבירי אמרו להם לא ברחובה של עיר(א) אין מוליכין חלילין לבית האבליכח< [אלא] לבית המשתה
) במקום שנהגו o איזהו הםפד זה שעל הלב שנאמר ט  היו נוהגין כן להיות יוצאין בקורדקיםין של זהב בשבת לא] רצו לומר להם ולבית השמחה יכ

 מותרין אתם(*ש< אלא שלהום ביד עבדיהם: ט >מ< חכם שמת הכל קרוביו (ישעיה לב) על שדים סופדים טיפוה בידים קילוס זה פישוט זרועות:

 הגהות הגר״א
 (כי) יוצאין בקורדקוסין בשבת ואין יוצאין בקורלקוסין בשבת כבירי ומעשה: (כה) בשבת ולא: (כו< עליו: (כז< אפילו: (כח) ולא: >כט) אלא:

 חסדי דוד
 חכם שמת כוי. בגמ׳ דף כ״ה מוכיח מדלא קתני הרכ שמת אלא תכס דאפי׳ לא גמיר מיני׳ הוא מלמתייכ לעשות מעשה גמור מופו כקריעה וחליצה והבראה מכ״ש הספד דליכא אלא דברים

 ובגמ׳ שם וכן בשבת דף ק״ה שמביא הברייתא זאת לא נזכר הכל סופדין ונראה משום דמכ״ש בלבד. והקב״ה יהפוך אבלנו לששון ולשמחה בנחמח ציון ררושליס במהרה בימינו אכי״ר:

 מצפה שמואל
: : וביצה לו. p כז  (*ש) מיירי בשכיר וכדמוכח בשו׳׳ע או״ח סי׳ דש ובגמ׳ הגיר׳ ושמטן תתנום לעבדיהן ואפשר שלא הוציאו לרה״ר (י!) כה. ועי׳ ירושלמי פ״ג הל״ז (א) ועי׳ ירושלמי פ׳׳ג סהל׳יט (

 בבורים
 המשתה. נשואין שהיו קודם המועד והכי גרסינן לה כירושלמי(סוף מכילתין) והגר״א גרס אין
 מוליכין לא לבית האבל ולא לבית המשתה: מספד. הנאמר בכל מקום הוא שמכה בידים על הלכ:
 טיפוח הנאמר במשנה סוף מכילתין נשים במועד מענות אבל לא מטפחות ובר״ח ובתנוכה ובפורים
 מענות ומטפתות: בידים. שמכות כף אל כף: קילוס הנאמר בקרא הן בענין בזיון כמו כמלכים
 כ׳ כ״ד יתקלסו בו ויאמרו וכמו לעג וקלס לסביבותינו(חהליס מד) וכמו לחרפה ולקלס כל היום
 (ירמיה כ) וכן לשבח הנאמר בזונה לקלס אתנן(יחזקאל טז) וכן בחבקוק א׳ והוא במלכים יתקלס

 הן השבח והן הבזיון היו עושין בפישוט הזרועות מהידיס ובש׳׳ס הגירסא קילוס ברגל:

 מנחת
 בגוסחת הגר״א רוחצין שגי אחים כא׳ ואין רוחצין שני אחין כא׳ בכבול ושם חששו
 לאסור לרחוץ ערומים יחד פן יכואו לידי הרהור ח״ו: יוצאין בקורדיקוסין בשבת וכו׳ כנוסחת
 הגר״א וכן הוא בגמ׳ קורדיקוסין הוא מין מנעל רחבים וחששו בבירי לאיסור מחשש שמא ישתלפו
 מעל הרגל ואחי לאייתינהו ד׳ אמות ברה״ר: של זהב. כגמרא ליתא וכן בנוסחת הגר״א: ט חכל
 קרוביו. כקרוביו דקורעין עליו שהוא חכם אשר הוראה יוצא ממנו: חולצין כתף. מימין: מברין.
 סעולח הבראה שאסור לאבל לאכול סעודה ראשונה משלו: אין מוליכין. כמועד: חלילין. כלי זמר
 עשוי לקונן בביח האבל ולשמוח בבית המשתה ואסור בבית האבל במועד משוס צערא דמועד: לבית
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 חגחווו וחידושים

ת פ « 9 ד ה »  ש

 כמדור זה רומו וסודרו מחדש ברצף כסדר דפי המסכת, הרא״ש והרי״ף, כל
 ההגהות והמפרשים שנדפסו בסופי המסכתות בש״ס וילנא (מלבד אלו שנאו

 בארוכה כמו מהרש״א מהדם שיף וכי), בצירוף כל ההשמטות וההוספות

 הקשורים לכל מסכת ומסכת שנדפסו שלא במקומם בסופי מסכתות אחרות, מבלי

 להוסיף עליהם עוד הגהות ונזפרשים נחוצים אחרים שיש בהם כדי להרחיב את

 היריעה לכדי כרך שלם, והוספנו כאן רק השלמות למפרשים אשר רק חלקם נדפסו

 בש״ס הנ״ל(כ״מים חיים״ ״מלא הרועים״ רבי ברוך פרנקל רא״מ הורביץ וכדו׳) וכן

 הס׳ ״מאיר נתיב״ שנדפס בסוף ש״ס זיטאמיר.

 כל המפרשים הוגהו מחדש ע״פ דפוס הראשון בהם הופיעו. ועי״ז הושלמו בהם

 קטעים ודפי הגהות שלמים שנשמטו בש״ס וילנא, כן הוגה וסודר מחדש על פי כתב

 יד ספר מאה שערים לבעל העיטור על הרי״ף.

 פנים חדשות באו כאן ל״הגהות היעב״ץ״ הנדפסים בזה ע״פ הגהה והשוואה לעצם
 כי״ק בשולי גליון הש״ס שלמד בו, ומספרו בכי״ק ״קולן של סופרים׳/ אשר מלבד

 התוספת המרובה על העיקר שיש בהם, נתלבנו היטב גם ההגהות שנדפסו עד כה.

ב שלום מרדכי הכהן מברזן בעמ״ח  p הוספנו ״הגהות מהרשי׳ם״ מכי״ק הגאון ר

 שרת מהרש״ם שנעתקו משולי גליון הש״ס שלו, וכן גם הגהות וחידושים מתוך

 ספר ״עיני שמואל״ מהגאון רבי שמואל אהרן ראבין זצ״ל אבדק קארטשין.
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 רשימת הספרים המובאים כמדור הגהות וחידושים
 (לפי סדר א-ב, כוכב מציץ מפרשים לרי״ף בלבד)

א ד ל ו פ ף ט י ר ש י א ־ מ ב  מהר״ם שיף- ר

( ם ״ ש ר ה מ ) ן א ז ר ע ק ב ״ ד ב ן א ו ר ד ב ן ש ה כ י ה כ ד ר ם מ ו ל י ש ב  נ?הרש"ם - ר

ט א ט ש ר ב ל ד ה ״ ב ש א ר י י ה ב י צ ב א - ר ״ ש ר ה מ ל ה ת ע ו ה ג  מהר״ץ - ה

( ח ״ צ י ה מ א ( ו ו ק ל א ד ז ״ ב ת א ו י ש ח ר י י ה י צב ב  מהר״ץ חיות - ר

א) י ־ ן (מהנ בו ם נ י ר פ  מחנה אפרים * - רב־ א

ש ד ־ ח ר פ ל ה ע ה כ ו ל ־ ו די ס ה ־ ק ז  מים חיים - רב־ ח

( ה ר י ל מ ) י ל ו פ א ד ק ״ ב ן א א מ פ י ב ל ־ ם ט ו י ־ ב  מלאכת יו״ט * - ר

( ה ״ ל מ ) ב ו נ י ק ד י ר ב ש א י ל א י ־ ב ב צ ק ע י י ב  מלא הרועים - ר

ל ו א ף ש ס ו ־ י ב סי ר י ג א ו ג נ י ט י ב א א ־ ז כ ד ר י מ ״ ג ם ה ־ י ה ש ר פ ־ מ ל ע ב  מעשה אילפס * - מ

ב ־ ב ק ל י ר ב ן א ו א ז נ ט א  נ

( א ״ פ צ מ ק ( ס נ י מ ן מ ת י א ל ל ־ כ ש ב מ ־ ל ־ ה ־ ר ר א ״ ם ב ה ר ב י א ב  נ?צפה איתן - ר

( כ ״ א י מ א ( נ ל י ן ו י ר ן מ ה כ ל ה א ל צ  מראה כהן - רב־ ב

ק סיינ־ י ר ב ך א ר י ה ב ד ו ה  נמוקי הגרי״ב - רב־ י

( ד ״ ה ס ק ( ס נ י ק מ ״ ד ב ץ א ר פ ל ל ה א י ח י י ב  סדר הדורות - ר

ל א י כ ל ־ מ ר ב ס ד ״ מ ע ם כ ־ ו ב נ נ י ט ב ל צ א ב ל י מ ב  עין יפה־ ר

ן י ש ט ר א ק ק ״ ד ב ן א י ב א ן ר ר ה ל א א ו מ י ש ב  עיר שמואל - ר

( ר״־ פו א ( לנ י ץ ו ר ) מ ץ י ב ו ק ס ) ל א פ ר ר ״ ף ב ס ו י י ב  פורת יוסף ־ ר

( ש ״ ל ו ע פ א ( נ ל י ו ם מ ו ח נ ר ת ״ ר ב ע ר ב כ ש י י ב  פעולת שכיר * ־ -

( ן י ל ר ה ב י י צ ר ) ן י ל ר ק ב י ר ב  רבי צבי הירש - א

י ס א ק י ״ ד ב ש א ב ־ ו ה ט ש ן מ ר ה י א ב  קרני ראם - ר

( ש ו ד ר א מ מ ״ ר ) ף י ם ש ״ ר ה ל מ ר ע ו א ב ל ה ע ק ב צ י ר א ד פ ״ ב ש ־ א ח ר א  רבי מרדכי מ

א י ר נ ל ח ת ע ו ה נ  רבי אברהם אבא קליינרמן מביאליסטאק זצ״ל - ה

ה ר ו מ ׳ ת ס ל מ  ע

( ן ג ־ ו ב ל נ צ ק ש ״ ר ק ( ס ־ ר ב ד ״ כ  רבי שאול קצנלבויגן ־ א

( ש ב י ש מ ־ ר ׳ 1 ם א ד ־ ״ ב  רבי שמואל שמעלקא טויבש - א

( ש ב י י פ ט ״ ר ) ש ב ־ ו א ט ק ל ע מ ל ש א ו מ ־ ש ב ב ר ר י בן ה ס א ד י ״ ב  רבי פייפל טויבש ־ א

א נ ל ר ה מ ש א ־ ט ל ש א ו מ ־ ש ב  רש״ש - ר

ל י ל ן ה ו א ג ה ק מ ס - פ ץ ט ק ־ ש ט י ק א ח צ ר י ״  רבי מנחם דוד *- ב

( י ו ס ד ש מ ״ ר ) ף י ר ן הנייר צב־ ח  רבי שכ?חה כ?דסוי - ב

( ר ״ מ ש ר י ב ־ ל ה א מ ד ץ ר  רבי שמואל מרובזעויץ * - מ

( ל ״ ה ע ש ) ם י ר ע י ש ח ת ם פ ״ ח מ ע ר ב ע ר ב כ ש ־ ־ ב  שער הלקוטות - ר

ת ו ת כ ס מ ף ה ו ס ־לנא ב ו ס ו ״ ש ו ב ס פ ד נ  תיקוני• וציונים ־ ש

( מ ״ ל פ ת ) א נ ר א ר ו ק ה י ר ב ) א ע צב־ ז ג מ ) ם ה ר ב ר א ״ ה ב ש י מ ב  תפארת למשה - ר

( ש ״ א פ ת ) ר ו ו נ ד י י א ל ק א ו מ ן ש ו ר ה י א ב ת שנ?1אל - ר ר א פ  ת

( צ ״ ר א ה ( ד ו ה ת י ח נ ס מ ״ ח מ ע י כ ב ה צ ד ו ה י י ב . ר י ״ ר ש ת א ו ה ג ל ה  ארץ צבי ־ ע

( ש ב י ו ט ש ״ א ר ) י ס א י ד ״ ב  רבי אורי שרגא פייביש טויבש ־ א

( ג ״ א ר ) ן ׳ י ד י י ר ג ד ״ ב  רבי אליהו גוטמכר - א

( א ד נ ל א ״ ר ) ־ ד א ר ב ד ״ כ  רבי אלעזר לנדא - א

( = ״ ז א ר ) ם י ר פ ת א י ח ב ״ מ ע  רבי אפרים זלמן מרגליות - ב

( ה ״ מ א ר ) ק ס נ י ק פ י ר ב  רבי אלעזר משה הלוי הורביץ - א

( ץ י ש פ י ג ל ״ ־ י ) ד ו ע ה ו ר ש ל י ג ס ר ״ ח מ ע  רבי גדליה ליפשיץ- ב

( ר ״ א נ ב ) ז ל ע ק ט ״ ד ב ן א י ק י פ ה ל י ר ר א ״ ב ב א י ז ב  בן אריה - ר

ו א ב ר י ש ת א ו ה ג ה ה ל א כי א י א ה ת ל י א מ נ מ ־ ס ו ן [ י ט ק י ק ט י ר ב ן א ה כ ר ה ש י א ב  ברכת ראש־ ר

ף י ד ע ר ה ש א , ו ן ד ומב־ מ ו ל ל ת כ ל ע ו ת ת ל ו ב י ה ת ז י ר א י ס ח ר ה ב ח מ ר ה ש ן א ) הנ ) ה ז ־ ־־בנה כ א צ ך י י ת  ב

[ ע | ] כזה. ב ו ר י מ א צ ך ח ו ת ו ב א ב ת י ו ב י ה ת ז י ף א י ל ח ו ה  א

( ג ר ו ב ש ת ב ״ ר ת - ( ו ב ש  רבי בצלאל ת

( פ ״ ב ר ) ד ו ע " ו ם ע ף ט י ר ב " ס ״ ה מ ע  רבי ברוך פרנקל תאומים - ב

ן ע ג נ ד ל א ד ג ״ ב ץ א י ב ו ש ר י ן ח מ ל ר ז ו א י נ י ש ב  גיליון אלפס * ־ ר

( א ״ ש ר ה י מ ג ) ן נ ז ו ק פ י ר ב ד א ג י ה א מ ל י ש ב  גליון מהרש״א - ר

א נ ל י י ו מ ה י ל י א ב ן ר ו א ג  הגר״א - ה

( ה ״ נ ב ד ) א נ ו ו א ר כ ו ד ד ״ ב י א ו ל ך ה ר י ה ב י מ ח י נ ב  דברי נהגיי־ - ר

א) נ ל ־ ס ו ו פ ס ד ״ ש ס ב פ ד נ ) ת ו פ ס ו ־ ת ק ס ל פ  הגהות - ע

( י ו ו הל ד י . ) ה נ ש ־ מ ד ח ס ״ מ ע p - ב p M O C רבי זאב תאלף האי 

( ל ״ ד ר ) ן ש ־ - ו ו א ח י ב א מ י ר ו ד ל ו י ד ב י הרד״ל - ר ש ח  ח

( א ״ ש ר ה ח״א מ )  חידושי אגדות מהרש״א-

( ל ׳ ׳ ש ר ה מ ל ה ו ש ר ו ד ב ) ג ר פ ל מ ד נ ח ה ו י מ ב  חכמת מנוח ־ י

( א נ ל י ם ו ״ ף ש י ס ס ב פ ד נ ) ן מ ר נ י י ל א ק ב ם א ה ר ב י א ב  חלופי גרסאות - ר

( ש ״ ת ה ) ג ר ו ב ס ע ר ק פ י ר ב ר א פ ו ה ס ש ־ מ ב  חתם סופר ־ ר

( נ ״ ח ) ס י נ ו ט ל מ י ג ר ן מ ת ־ נ ב  חק נתן - ר

( ל ר ע ה ) א נ ל י ו ץ ו ר ן ה ה כ ה ה מ ל ־ ש ב  השק שלמה - ר

ן ב עגידי ק ע  יעב״ץ - רב־ ־

( ע ״ פ ־ ) ק ס ל ־ ק ב ״ ד ב ץ א ל ע ה ל־־ב ־ ־ ר י א ב  יפה עירם - ר

( מ ״ ל ח י ר ) ף ס ו ת י ר א פ ת ת ר ס ש ״ מ ע  רבי יוסף ־נינא ליפא מייזליש - ב

( ר ב א ה ״ י ר ) ץ ט ק י ק ט ״ ד ב  רבי יצחק אייזיק חבר - א

( ץ י ש פ י י ל ״ ר ) ת ו י נ ש מ ל ה ל ע א ר ש ת י ר א פ ס ת ״ מ ע  רבי ישראל ליפשיץ ־ ב

( א ד נ ׳ ל " ר ) ה ד ו ה י ע ב ד ו נ א ־ ה ד  רבי יחזקאל א

ם י י ה ש ר פ י מ ל ע ב ת מ ו פ ס ו ה ם ו י נ ו ק ם ת ם ע י ש ו ב ל ל ה ע ה ב פ י י כ ד ר י מ ב  לבוש - ר

ר י ט ־ ע ל ה ע א ב ־ ל י ש ר א מ ל מ ־ ־ ז ר א מ ב ר א ק ב ח צ ו י נ י ב י  מאה שערים * - ל

( נ ״ א מ ) ך י י ש ד ה כ א נ נ ו ט ל א ן מ מ ס ו ר ז ז ע י ל ר א ״ ־ ב א ת ב ־ ש ב  מאיר נת״ב ־ ר

 רב״פ - ר״ב פרנקל
 ר״י ליפשיץ- ר׳ ישראל ליפשיץ

 ר״י לנדא- רבי יחזקאל לנדא
 ריחל״מ - ריח״ל מייזליש

 רמ״ש- ר׳ מתתיהו שטראשון
 רשמ״ר - דיש מרובזעויץ
 שע־״ל - שער הלקוטות

 תפא״ש-תפארת שמואל
•o תפל״מ - תפארת למשה 

 רשימת קיצורים לשמות הספרים
 המופיעים בסוף כל דיבור המתחיל

 מרא״כ - מראה כהן
 סה״ד־סדר החרות

 פור״י - פורת יוסף
 פעול״ש - פעולת שכיר
 ראז״מ ־ רא״ז מרגליות

 ר״ג ליפשיץ- רבי גדליה ליפשיץ
 רא״ג - רבי אליהו גוטמכר

 ראכ״ה - רא״מ הורביץ

 יעב״ץ - ר״י עמדין
 יפ׳׳ע - יפר, עינים

 מא״נ - מאיר נתיב
 מהרצ״ח - מהר״ץ חיות
 מהנ״א - מחנה אפרים

 מל״ה - מלא הרועים
 מליו״ט-מלאכת ירט
 מצפ׳יא - מצפה איתן

 אר״צ - ארץ צבי
 בנא״ר - בן אריה

 דבנ״ח - דברי נחמיה
 ג' מהרש״א - גליון מהרש׳יא

 הגר״א - הגאון רבי אליהו מוילנא
 חל״ג - חלופי גרסאות

 ה״נ - חק נתן
 חש״ל - השק שלמה

 הה״ה - התם סופר



 הגהות מועד קטן דף ב ע״א - דף כ ע׳׳נ וחידושים א

 הגהות וחידושים למםכת מועד קטן
 פסחים מז ע״ב ל״ה ושביעית, ר״ה ט ע״ב
( נ ״ א מ י  ד״ה ומותר. ו

 בשביעית בזמן הזה לרמן. ר״ה ט ע״א
 ל׳׳ה ור״ע, וע׳׳ש ע ע״ב ד״ה מתוך, גיטץ לו
 ע״א ל״ה כזמן, ע׳׳ז ט ע״כ ל״ה האי מאן,
 וע״ש נ ע״ב ל״ה ומשקין, סנהדרין כו ע״א
! נ י ׳ א ח  ל״ה משרכו. !

ה ורבי היא בו׳. עי׳  בשביעית בזמן הז
י קכל.  משו׳ מהר״י אסאל יו״ל סוס״

ש ״ ס:׳ ה ר  ( מ

 רש״י. ד״ה א״כ מתניתין. עי׳ רש״א שהניח
 לבריו 3צ״ע. ולי לברי הרש״א צ״ע להא הש״ס
 קאמר להליא לעיל לראכ״ע מעיין שיצא כמחלה
 לא. ואולי גי׳ משובשת נזלמנה לו שם. ולשון
 רש״י שלפנינו שם בסה״ע אטעי׳ להכין מלבריו
 רפי׳ לא חרבה מעיינה היינו שמעיינה הראשון
 קייס וזהו מעיין שלא יצא כמחלה. אבל הב״ח
 הגיה שם פרש״י אל נכון. (רש־ישו

ג דכתיב אע״ ם שדך לא. ו ׳ל כלאי ה ת׳ ״  ד
ם. עי׳ רש״י כע״ז (סל.)  לא תזרע כלאי
 וכמפרש בסוף מסכת מכות (כא:) שכ׳ שס
 פירוש אחר ללא כפרש״י בכאן, ופירושם הוא
 יומר נכון. וכפרט לפי המסמא הכחוב כמכומ
 שס בספרים ישיניס מ״ל כהממך לא מרכיע
 כלאים שלך לא מזרע כלאים, אלמא למסמוכין
 לרש, וכן כמכ הטו״א ז״ל כפ״ב לחגיגה (דף
 נח) שפירוש הריב״ן כמכומ הוא העיקר. ושוב
 ראימי להקרכן אהרן על המו״כ כפ׳ קלושים
 שהאריך הרכה ככיאור לכרי רש״י ז״ל שככאן,
 וכישוכ לכרי רש״י שכשני מקומומ הנ״ל ע״ש.
 אך מה שהקשה שם ללכרי רש״י שכמס׳ ע״ז
 ארכרי רש״י בסוף מכומ, במח״כ לא ראה
 להפי׳ לסוף מכומ אינו מרש״י רק הוא
! ל ״ ש ח  מפירוש הריכ״ן ז״ל. י

 ד׳׳ח חדישה. דבשעת חרישה ליכא
. אלמה לא, הא כא״י זרעי ברישא ם כלל  כלאי
 והרר כרכי (שכמ עג כ), ומדוע לא פי׳
 כפשטיה דלא אשכחן דאסרה מורה חרישה
יש!  בכלאים. (רשי

מר . ד״ה אם כן. ואם נפשך לו ת ו פ ס ו  ת
י דרמינן אליבא דר׳ יהודה יותר א מ  מ
 מר״א. יומר הוו מצי להקשומ מדאימא מנחומ
 (סא:) רנכ״י אמר הואיל ורב גובריה, פירש של
 ראכ״י מר׳ יהודה, משו״ה מני המם ממנימין
, וא״כ גס כאן י ׳  כדכרי ראכ״י ולא כדכרי ר׳

 יומר הו״ל לאוקמי כראכ״י מלאוקמי כר״י.
״•)  (פור׳

ם. נ׳׳ב יערן שכת דף קלח ע״א ה משו ״  ד
ז פ - ב ר  וחוס׳ ריש כ״ק ד״ה ולרכי אליעזר. !

. ורבה סבר. נ״כ יעוץ  ד״ה קא מרפויי
( פ ״ ב ר  כמנחומ דף סד ע״א. ו
 ד״ה וצריך. דלא דמיא לקצירה כוי.
 העירוני שמהאסיפמ זקנים כמובוח ה ע״ב ד״ה
 דם מיפקד, שכ׳ דגבי מילה איכא משוס מולש
 מוכח להיפוך, וגם מהרמב״ס ור״ן פ׳ כלל
 גדול כהא דמולש משוס גוזז בענין מלישמ נוצה

 מצואר לצורך שחיטה, מוכח להיפוך.
ו ם ״ ש ר ז ו מ ) 

ח חייב. עי׳ רש״א מה שגמגם כדכריהם. ״  ד
 ול״נ דע״כ ל״פ אלא ככה״ג דאיכא כ׳ מלאכומ
 איזו עיקריח דלחייכ עלה והשניה מכטל. אכל
 היכא דליכא אלא חדא לכ״ע מחייכ עלה אפילו
 כלא דמיון וכלא מחשכה, ולהכי לא פריך אלא
( ש ״ ש ר  מר״כ דוקא דאמר דמייכ שחים. י
׳ וקשיא לרב יוסף.  בא״ד. קשיא לרבח כו
 מדכריהס נראה דלא הוו גרסי כגמרא וכי
 מימא כל היכא דאיכא מרמי לא מחייכ. וקשה
 דהא הכא לא שייך כלל לומר לא מחייכ אלא
 חדא, דהא הכא איירי כמזיד ולאחיוכי מיחה
 דלא שייך מרי קטלא כדאיחא כסנהדרין(פא:),
 ור״כ איירי כשוגג ולחטאמ. גס מה שכמכו
 המוס׳ משום רשעה אחח, לא שייכי כלל על

 אלא ברחיצה. אמנם י׳׳ל ע״פ הא דאי׳
 כירושלמי דכרכומ פ׳ הרואה מה ראו לסמוך
 בשורות טובות לגשמים ר׳ כרכיה כשם ר׳ לוי
 על שם מיס קרים על נפש עיפה שמועה טוכה
 מארץ מרחק. וככ״ר פי׳ מה שמועה טוכה
 ברוך הטוב והמטיכ, אף מים קרים הטוכ
 והמטיב, הרי לקרא איירי גמי בגשמים שמרוה
 צמאמ הארץ. ונהי ללא איירי כשמיח אלם
 משום ללא כמיכ כנפש, מ״מ איירי משמיימ
 ארץ ממי גשמים שיורליס עליה, ושייך כיה
 שפיר לשון על נפש עיפה. וכיון לאיירי נמי
 מיהמ נצמאון למיס משו״ה שפיר מיימו מיניה
 כאן למילמ עיף לפירושו צמא למיס אפי׳ כמיכ
 גכי אלס, כי היט למצינו להוה צמא למיס גכי
 ארץ בקרא למיס קרים על נפש עיפה. ועי׳
; א ״ פ צ מ ׳  מנחומא פ׳ כי מצא. ־

 דף כ ע״ב
ם מאי ו ש ש כו׳ מ כ נ מ  גמרא. איתמר ה
 מתרינן ביה רבה אמר כו׳ רי״א כוי. כה״ג
 כשכת (קלח.), וע״ש בפרש״י ל״ה לנוטל אוכל
 שכ׳ ולרכה ה״ה כוי. אכל הכא מוכח דמרוייהו
ו ש ״ ש ר  לוקא קאמרי. !

ם מאי מתרינן. שכח עג ע״כ ל״ה  משו
0 ״ א מ  משום, וע״ש קלח ע״א, ולף קג ע״א. (

 בשבה. בריטב״א מוכח לגרס כיום טונ, וכן
( ס ״ ת ח  משמע כמוס׳ לקמן ל״ה חייכ. ו

ה מים לזרעים ק ש מ ה ש ו כ נ מ  איתמר ה
 בשבת כוי. עי׳ נולע כיהולה מהרורא תנינא
 מא״מ סי׳ לא, ועי׳ כס׳ מנמת חנוך מוסך

 השבמ אומ ב מ״ש כסוגיא זו, וע״ש אומ יא.
( ם ״ ש ר ה מ  ו

ם זורע. (פסחים מז כי) מוס׳ ל״ה  משו
( ש ו ב ל :  ושכיעימ. !
ס זורע. נ״כ כעל עין ו ש  רב יוסף אמד מ
 משפט מרשים כאן. להרמכ״ס פ״מ מה׳ שכמ
 ה״כ פסק כרב יוסף, למנכש משוס זורע.
 וכאמה שם כה״א כ׳ רטנו מנכש משוס חורש.
 רק משקה מיס לזרעים כ׳ רמשוס זורע הוא,
 ועיין כ״מ שם. ולכרי מרן שם סוחרים ללכריו
 פ״א מה׳ כלאים ה״ג, לכ׳ שם כפיסקא מממלמ
 ואסור, כ׳ אבל קשה שרכינו פסק למנכש משום
 חורש כרכה ע״ש. וכה׳ שכמ כ׳ מרן לרכינו
 פוסק כרכ יוסף ומרי גווני מנכש יש, וצע״ג.
 ולע שכעיקר פסקו אני מממה איך אפשר
 לפסוק כרב יוסף נגל רכה, הרי כלל גלול אצלנו
 הלכמא כרכה נגל רכ יוסף ככ׳׳מ. עיין כ״כ
 (קיל:), ועיין ג״כ רשכ״ם כ״כ (לכ:). ועיין
 ספר יל מלאכי סי׳ מקצ״ו ומקצ״ז, ומסוגיין לא
( ח ״ צ ר ה מ  המעורר וצע״ג. !

ם חורש חרישה ו ש  אלא לדידך דאמרת מ
 בכלאים מי אסיר. הוה מצי לשנויי מנא כא״י
 קאי, לזרעי והלר כרבי, להויא לה חרישה
 לומיא למחפה ממש, אלא משוס ללא פסיקא
( ץ ־ ב ע י  ליה, ומו זיל כמר טעמא לרכה. !
ם מקיים וכוי. השמא ניחא ללא ל משו ״  א
 מקשי הא הו״ל לאו שאין כו מעשה [ועמוס׳
 ע״ז כןל. ר״ה ר״ע, וכשכועומ ל. ל״ה ר״ע].

( ץ ״ ב ע י ) 

ם שדך לא. (ע״ז סל א׳) רש״י ל כלאי ״  ת
 ל״ה ח״ל. [א״ה עיין פירש״י כאן ל״ה מ״ל,
 ובמכומ לף כא ב׳ כרש״י ל״ה כהממו,
 וכמהרש״א כע״ז שם וצ״ע, ועי׳ כריטכ״א כאן
 הסכים לגירסמ הש״ס ורש״י כע״ז וכמכומ שם,
 ועי׳ כשו״מ עכולמ הגרשוני סי׳ כ׳ כסוף
ו ש ו ב ל  המשוכה]. (

ל כלאים שדך לא. נ״כ ״  מקיים מנין ת
 מללא כמיכ לא מזריע שלך כלאים לאז הוה
 משמע לוקא כזריעה קאסר, ומלסמיך לא
 לשלך, ש״מ לגם כשלך כלא זריעה מני קאסר
( ץ י ש פ י י ל ״ ד  נ״ל. ;

 וחרישה בשביעית. לקמן ג ע״ב ל״ה שהרי,

 בכ״מ בלשון וממרגמינן. וכאן מצינו מילוש דגם
 מרגום יונמן מביא הש״ס בלשון וממרגמינן,
 ועיין ג״כ ר״ה (כב:) וצ״ע. ובספרי אגרמ
: ז ו ־ צ ר ה ז נ  בקורת הארכתי. 1
 מאן תנא. האי שייר לוקא אמר השמא יש
 לומר משום להו״מ צמימר לה״ה לכית הכעל
 משמץ ממעיין, והא לקמני כיח השלחין משוס
 סיפא לממני אכל לא ממי גשמים לאפילו כימ
 השלחין נא, אכל וא״כ הא לקמני כין ממעיין
 שיצא כחחילה מיוחר כלפריך הגמרא, לכן
 קאמר מאן מנא לפסילא אץ הרוחה לא. ועיין
( י ״ ר ו פ  כירושלמי רמוקי כר׳ מאיר. ו
לא כך. ק׳ להא ר״י א כך ו  דאב״ע אומר ל
 היה מלמיר ראכ״ע כראימא כרכומ (ל.) דר״י
 אומר משמו פי׳ של ראכ״ע וכן מגילה (כ.)
 וככרכומ (טו.) קאמר הגמרא הא דידיה הא
 דרביה, דהיינו ראכ״ע. ולקמן (י.) ר״י אומר
 משמו, וכן לקמן(יט.) אפשר ג״כ דר״א, הוא
 ראב״ע, וא״כ אמאי אקדמי׳ הכא לר״י.
 ובכתובות (קה.) חוס׳ ד״ה דחשיב ליה דהביאו
 שם דאקדמיה לראכ״ע אפילו לרע״ק רבו של
, וי״ל דנקט הכא כסדר מעיקרא נקט ר׳ י  ר״
 מאי דמיקל ואח״כ ר״י דמחמיר יומר ואח״כ
 ראכ״ע דמממיר עוד, וכה״ג כמט המוס׳

 פסחים (קג.) גכי ינה״ק, וע״ש כרשכ״ס.
! י ״ ר ו פ ! 

. ח מעין אחר ן זה ויצא ל ה ממעי ב ר ח  ש
 נ״כ ור״ל אע״פ שחרכה והו״ל מעין שיצא
! ץ י ש פ י י ל י  במחילה אפ״ה שרי. !
. ג״כ הוא כור עמוק וכו מי ן  ממי חקילו
: רב״פ :  גשמים מטנסץ. י
ף ל ח ת ח״א מ . ו  רש״י. ד״ה משלהי
 בחי״ת. נ״ב עיין ירושלמי שבת פ׳ כלל גדול
 ובשאר מקומומ, ומובא בערוך ערך אב, שנמנו
 כלל גדול בזה וז״ל לא מממנעי רבנין דרשו

 מחלפו בין ה״א למי״מ, ועיין ריטב״א כאן.
( ח ״ צ ר ה מ ! 

. י חרפי יח אפל ו חח לא. לשו ו ו ח חר ״  ד
( ש - ׳ ש ר  הוא לשון הגמרא לקמן(ו ב). י

ח מעין אחר כצ׳׳ל. ח ויצא ל ב ר ח  ד״ה ש
! ץ ״ ב ע י  ו

. נ״כ יעוין לקמן לף ן . ד״ה משקי ת ו פ ס ו  ת
; פ ״ ב ר  יט ע״א מוס׳ ל״ה ר׳ יוסי. !
. כאשר״י ח ו ח . שחעפר ת ן  ד״ח וחוטטי
 מפרש להחילוק טן חפירה לחטיטה לחפירה

 הוא מעשה אומן ומטיטה מעשה הליוט.
( י ״ ר ו פ ! 

י לא דמי לחנ ה היא ו  ד״ה ויוצאין. מצו
 אחריני. פירש לקשה להו להא הו״מ למכלנהו
 כחלא ולמימני יוצאין לחקן הלרטס ולכלאים
 להא כמשנה לשקלים קמני יוצאים גם כהנהו
 לרישא ע״כ כתכו המוס׳ משום ללא למי להנהו
; י ״ ר ו פ  מוכה והאי מצוה ועיין כנ״י. !
נפש  ד״ח עיף ויגע. וצמא למים דכתיב ו
ם, [כ״ה הגי׳ כלפו״י] לימיה כקרא  עיפח למי
 והו״ל לאמויי (מהליס סג, כ) כארץ ציה ועיף
 כלי מיס, א״נ נפשי כארץ עיפה (שם קמג, ו),
! ץ ״ ב ע י  וכן טשעיה (לכ, כ) כארץ עיפה. !
 בא״ד. כדכתיב חרויתי נפש עיפח. ונדפס
 הגהמ הגרי״פ פסוק זה לא נמצא כר. המדפיס
 שגה דכווגמ הגרי״פ הימה על גי׳ הישנה
 שכמוס׳ ונפש עיפה למים כמו שהעמיק
 המוי״ט, אכל לפי הגירסא שלפנינו כמוכ הדר
! ש ״ ש ר  הוא כירמיה (לא כה). !

ל  בא״ד. צמא למים כדכתיב מים קרים ע
 נפש עיפח. וכך הגיה כתוי״ט. לכאורה תמוה
 דהוא נגד הגמ׳ דיומא (דף עז) דמיימי מקרא
 זה דרחיצה איקרי עינוי דמפרש עיפה מרחיצה,
 וקאמר ודלמא משמיה ומשני מי כחיכ כנפש
 עיפה על נפש עיפה כחיכ, והמוי״ט גופיה
 הביאו שם טומא פ״מ, וא״כ איך מיימי מיניה
 כאן דעיף הוא צמא למיס הא לא איירי בשמיה

 דף ב ע״א
. לקמן ו ע״ב ן ן בית חשלחי . משקי ׳ י  מתנ
 ד׳יה שרי וד״ה מרביצין, וע״ש יא ע״ב ד״ה
 אפילו, וע״ש יט ע״א ד״ה וי״א, ברכות ו ע״א
 ד״ה כי, וע״ש יד ע״א ד״ה ופול, מגיגה יז
 ע״כ ד״ה אלא, סוכה לג ע״כ ד״ה כעל, נדרים
 ו ע״כ כר״ן ד״ה הדין, כ״כ יז ע״כ כרש״י ד״ה
 כיח השלחין, וע״ש סח ע״א ד״ה אלא, ודף
 קכו ע״כ כרשכ״ם, ע״ז ככ ע״א ד״ה מיפוק
 ליה, מולין מא ע״א ד״ה למוך, מכשירין פ״ד
( ! ׳  מ״ט. ימאי

 במועד. וכמיו״ט ולפי שאץ במשנה לשון
 חש״מ כר. מצינו לשון זה כמ״כ פ״ד דמגילה.
! ש ״ ש ר  וע״כ כוונמו על משנה שלפנינו. :
ן במועד. ק׳ דלכאורה  משקין בית חשלחי
 הו״ל מעיקרא לאשמועינן איסור מלאכה
 בחוה״מ ואח״כ להשמיענו ההימר, וכה״ג
 הקשו המוס׳ ריש שבמ (ב.). וי״ל דמזה הוה
 ראיה להסוברים דמלאכח חוה״מ מן המורה
 ע״כ לא הוצרך לאשמועינו דכבר הוא נכלל
 במלאכמ יו״ט ולא איצטריך נאשמועינן אלא מה
ו י ״ ר ו פ  שמומר בחול המועד. (

לח ח בתחי מ א א עושין את ה ״ כ ח  ו
 בשביעית. כמכ התוי״ט כשם הר״ן (נמשך
 אחרי מדפיסי הרי״ף שציינו עליו מלמעלה ר״ן.
 אכל נראה נרור שהוא הנ״י כניכר מסימון
 לשונו שמוכדל הרכה מלשון הר״ן. גם כרפ״כ
 מכיא אמ הה״מ, והר״ן אינו מטאו לעולם, ואף
 הרכ״י והגר״א מכיאים אומו כשם נ״י) דלהט
 לא אסרי משום חופר כיון שמשליך אמ העפר
 למרחוק כוי. כוונמו דדרך העודר להניח העפר
 כמקומו וכאן ע״כ משליך על אגפי האמה (וזה
 קרי ליה הנ״י למרחוק) כיון דצריך לגומא. וכן
 לא אסרי משום דמכשיר אגפיה לזריעה מטעם
 שכ׳ המוס׳ לקמן(ד כ) טון דעכיד ע״י שינוי.
 והא דפריך הגמרא שם ליחוש מפני שמכשיר
 אגפיה לזריעה, היינו למ״ד דטעמא דראכ״ע
 מפני שנראה כעודר ליחוש נמי מפני דמכשיר,
 אכל לרבנן כמו דל״ח לעודר כן ל״ח למכשיר.
 וכזה כמט המיס׳ כסוכה (כג.) ד״ה ולמ״ד,
 ועמש״כ שם וכשכמ (מט.) כד״ה רש״י,

 וכמש״כ מיושכ מה שגמגם עליו כמור״ע.
( ש ״ ש ר ! 

ח בתחילח מ א א עושין את ח ״ כ ח  ו
 בשביעית. בנוסחת המשנה ברי״ף וכרא״ש
 הגי׳ עושין אמ האמה במחלה במועד
 וכשכיעימ. ולכאורה מימה על הפוסקים
 הראשונים והאחרונים ז״ל שלא הכיאו כלל לגי׳
 הרי״ף והרא״ש ז״ל. דהא נ״מ טוכא לדינא
 דמומר לעשומ בממלה אח האמה כמועד.
 ואמנם באממ גי׳ זו ממוה מאד, דהא בהדיא
 מסיים במשנה וממקנין אמ המקולקלומ
 במועד, ומשמע להדיא דאבל לעשומ ממחלה
 לא, וכן מכואר לקמן כגמ׳ (ד:) דדוומא למקן
 מומר. ולכן לכי אומר לי דט״ס נפנ ברי״ף
 וכרא״ש וצריך למחוק למיכמ כמועד מן הספר
( ל ״ ש ח  וק״ל. ו

ם. כמוס׳ וכרא״ש ל חכלאי  ויוצאין אף ע
 לימא מיכמ ״אף״ אלא גרסי ויוצאין על
 הכלאים. ואפ״ל משום שככר יצאו כט״ו כאדר
 על הכלאים כדאימא לקמן(ו.) כאן ככטר כאן
( י ״ ר ו פ  כאפיל, ע״כ שייך למימני אף. י
ל ע ב ע דחאי בית ח מ ש  גמרא. ומאי מ
 לישנא דמייתבותא כוי. ק׳׳ל מדוע לא
 קאמר דלהט נקרא כימ הכפל משום דמיטרא
 כעלה דארעא הוא (מענימ ו כ), ולכן נקרא
 רכיעה שרוכע אח הקרקע, וכדכמיכ והולידה
 והצמיחה ע״ש. שוכ ראימי כהריטכ״א שהכיא
 כן כשם הירושלמי, וכן הרמכ״ס כרפ״ח דפאה
( ש ־ ׳ ש ר  הבליע טעם זה כנעיממ לשונו. !
ה דמיתותב. מ  כי יבעל ומתרגמינן ארי כ
 ג״כ ככ״מ שמוכא כש״ס תרגום נכיאיס מובא
 בלשון מרגם רב יוסף, ותרגום אונקלס מובא
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 הגחות מועד קטן דף כ ע״נ - דף ה ע״א וחידושים
 להוא יו״ט של ר״ה ואסור אפי׳ במלאכת תלוש,
 וכ״ש בעבולח קרקע האסור בשביעית. ורצה
 לתרץ לאילו משום יו״ט מותר מה״ת כשהוא
 מלאכה שא״צ לגופה, כגון לקעביל בארעא
 לחבריה, אבל משוס שביעית אסור. אן הניח
 חילוק זה בצ״ע, ואישממיטתיה להתוס׳
 גופייהו כ״כ לקמן (יג.) ובגיטין (מל:) לגבי
 שביעיח לא בעינן מלאכת מחשבת, ולא מפטר
 משוס מלאכה שא״צ לגופה. ועול נראה
 למטעס זה ללא בעינן בשביעית מלאכת מחשבת
 לא מפטר במקלקל לגבי שבח לפטור מקלקל
 הוא משוס ללא הוי מלאכת מחשבת, וכלמוכח
 בספ״ק לחגיגה (לף י), ולפ״ז משכחת לה
 לצרין להוסיף איסור מלאכה משום שביעית ולא
 משום יו״ט כגון במקלקל לפטור משום יו״ט
 לכ״ע, אבל משוס מנאכה שאצ״ל לא משכחת
! א ״ פ צ  למ״ל למחייב נמי גבי שבת. ש

לף ה אלא אמר רבי אשי. א״ו למי ״  ד
א. כי אגמריה למשה. הו רחמנ נ  סמכי

 דף ד ע״ב
ל בגפנים כוי. קשה ד מ . כדתנן ח  גמרא
 ללא מייתי מהמוקלס לחנן שם פ״ג מ״ג המלל
׳ ש ׳ - ש ר  נותן מן המשואר כוי. (

דר י שנראח כעו ח מפנ  אמימר מתני ל
 וקשיא ליח כוי. משמע ללמ״ד מפני
 שמכשיר כו׳ ל״ק לאיכא לאוקמיה לשליא
 לאבראי. ולפ״ז לא א״ש מאי להררי תרוייהו
 (ר״ז וראב״מ) לחרוצי הך קושיא הא לחל
 מינייהו ל״ק כלל. ואולי צ״ל במקום אחל רב
 זירא, וכלעמ המוס׳ במנחוח (מ ב) למרי נינהו.
 והא ל״ק למסמיים מיהא לראב״מ הוא ראמר
 מפני שנראה כעולר, לי״ל כמש״כ המוס׳ לעיל
( ש ״ ש ר  (ג ב) בל״ה ר״א במירוץ הב׳. (

. ביבמומ (כא ב) ם  רש״י. ד״ח ציתאי. מקו
 משמע להוא שם אלם פרטי, ואולי כוונמו
 שנקרא בר צימאי ע״ש מקומו, וכ״מ לישנא
 לבני בר. >רש״ש)

ח בדוכתיח. דלא עביד אלא לרכך ״  ד
( ש ״ ש ר  ארעא כצ״ל. 1

. ואע״ג דאר״ש דבר י  תוספות. ד״ה מפנ
ין מותר. עי׳ ביצה (כג.).  שאין מתכו

( א ״ פ צ מ  ו

ן י ש דבר שאין מתכו ״ ר א  בא״ד. ואע״ג ד
 מותר. נלצ״ל לקי״ל כר״ש, להא לא הוזכר
 כאן ר״ש, מ״מ ק׳ לל״ל להתוס׳ לאקשויי
 מרר״ש לר׳ אלעזר בן עזריה טפי הוי ליה
 לאקשויי מלר׳ אלעזר בן עזריה גופיה לס״ל
 ביצה (כג.) למקרלין הבהמה ביו״ט, ומפרש
 בגמרא טעמיה משום לס״ל כר״ש ללבר שאין
 ממכרן מומר. >פורי-י)
רח, ל שבחפי ב ז ח זבלו. לא חזי ליה ל ״  ד
 כלומר להא לא חיישינן להא ממני לזבלו צבור

 ועומל בצלו לולאי להכי קבעי נהו חפירה.

 דף ה ע״א
ל לא ב ן אותן א טטי חו ׳ ו  גמרא. בורות כו
. מהרי״ף והרא״ש מוכח  שפין את סדקיחן
 לגרסי ושפין א״ס, ועי׳ ברמב״ם פ״ח מהל׳
 יו״ט ה״ל ולח״מ שם. ומאי לתני תו ולא
 מוטטין למוכן וברישא תני וחוטטין אותן, ע״ש
ש! ׳  בלמ״מ. (רש-

ח ומתקנין כוי. ק״ל  הא בהדיא קתני ל
 לימא לבא לאמרי הא לשרו הנך אמוראי ללעיל
 (בס״ל הקולם) ור״א גופי׳ בכללם להביאו
! ש ״ ש ר  מהא למנן עושין כל צרכי רבים, וי״ל. !

 ובנה אצלו ציון. (נלה 0 א׳) מל״ה ובנה.
! ש ו ב ל ; 

ת מן התודה מנין. קרי  רמז לציון קברו
 לדברי קבלה תורה [ועמ״ש בסנהדרין מו:],
( ץ ״ ב ע י  ואימ לה מברין טובא. (

 רמז לציון. ב׳׳ק צב ע״ב, נדה נז ע׳׳א ד״ה
 ובנה, ב״ב קמז ע״א ד״ה מניין, ברכומ יז ע״ב
( נ ״ א מ  ד״ה צמחה. ו
ל מאן אמר. נ״ב א ק ז ח י דליתי י מ ק  הא מ
 עיין ס׳ המצות להרמב״ס שורש שני, ומה
 שהאריך הרמב״ן שם בהשגותיו, וביאר דברי
 הגמרא זאת על פי הכלל שבא לנו בקבלה [שבת
 קד:] אלה המצוח, שאין נביא רשאי לחדש דבר
 מעמה, ואסור להוסיף מאומה על מורח משה.

( ח ״ צ ר ה מ  ועשה, וצע״ג. ;
 ד״ה עד עצרת. מש״כ הרש״א דלא קמשיב
 ליה בעדיוח משום דר״ש יחידאה הוא. שס
 בפ״ה חשיב מובא משמייהו דיחידאי, ושם
 !:מ״ג הביא משמיה דר״ש גופי׳. (לנ״א דחשבה
 המוי״ט לעיקר) ג״ד מקולי ב״ש ולא חשיב להא
 כהלייהו. (רש״ש:!
 ננא״ד. דהיינו יותר כוי. עי׳ ירושלמי פ״א
 דשביעימ ה״א בסופה ומראה הפנים שם בזה.
( • ״ ש ר ה מ ) 

ן מילתייהו נ  ד״ה וקרובים. ולאשמועי
. עי׳ תוס׳ סוכה (דף ש פירש הכי ״ ב  ד
צפ״א1 ז  טי). 1נ

׳ ׳ם כו  ד״ה ניסוך המים. והא כו׳ מ׳
. ק״ל דבתענית (ג.) קאמר אי א כו׳ ת כ מ ס  א
 ריב״ב שיתא יומי ע״ש משמע דדרשה גמורה
( ש ״ ש ר  היא, ועי׳ זבחים (קי 3) ובמים׳ שם. >
ת ניסוך נן מים לרבו  בא״ד. והא דאמרי
 המים אינו אלא אסמכתא. צ״ע דהא
 מפורש מענימ (ג.) דהוא ממלוקמ מנאים דמד
 לריש ממיס וחד דריש מנסכים שני נסכים וחד
׳ י ״ ר ו פ  נן״ל להוא הלכה ע״ש. י
א כוי. עי׳ מענימ ת כ מ ס  בא״ד. אינו אלא א
 נ ג, ועי׳ זבחים קי, ועי׳ ירושלמי ר״פ לולב
 וערבה ושירי קרבן שם, ועי׳ חשו׳ מהר״י
( ם ״ ש ר ה מ  אסאד או״ח סי׳ קצח. (
ח כו׳ י פ כ כתיב את ס ״ ח א ח שחרי. ו ״  ד
א קצירח כו׳ כצ״ל. (ר01־-ש) מ ל  א

 דף ד ע״א
ח חריש רשות. [לעיל ב ע״ב ד״ה בין  מ
 למ״ל] שבת ע ע״א ד״ה על, [ר״ה ט ע״א
 ל״ה ולאפוקי, יבמומ פג ע״א ד״ה עד כמה,
! ש ו ב . ל נ ״ א מ  כדה דף עג]. !

 לרא לר״ע. לעיל ב ע״ב ד״ה הלכה, ר״ה ט
( נ - א מ  ע״א ד״ה ור״י, סוכה לד ברש״י. .
ת בראשית. ר״ה ט ע״א ד״ה ור״ע, ב ש  מ
0 ״ א ם  ב״נ קכ. (

. (ר״ה ט א׳) תד״ה ור״י. י ״ ר א ל ת כ ל  ד
! ש ו ב ל ; 

 אתיא גז״ש עקרה קרא. שבת קלא ע״ב ד״ה
( נ ״ א מ  שבעמ, כמובוח לח ע״ב. ;
 איכא טירחא יתירא. [לקמן יט ע״א ד״ה
> ש ו ב . ל נ ״ א מ  וטח], ע״ז נ ע״ב ד״ה ואין. (
ן לירקות וכו׳ לקמן ו ע״ב מד״ה  מדלי
! פ ״ ב , ר נ ״ א , מ ש ו ב ל ׳  שרי. !

״ • י א מ . חגיגה יט ע״ב. ו  נ׳רגילין לתוכו
 והיח עליך דמים. ב״ק טו ע״ב יבמות כא
׳ נ י ׳ א מ  ע״ב, שבועות יח ע״ב. (
ו ח כ ש . א  רש״י. ד״ה מדאורייתא בטלו
ו חלכתא. והוא  סמך מן חתורח לחכי בטל
 דחוק דאיך ס״ד דמשוס סמך יבטלו הלכתא.
 ונראה דטעמו של רש״י ז״ל שהזקיקו לפרש כן
 דלא גימא ליה לפרש דגז״ש גמורא קאמר
 ד:מר שבמ שבמ משבמ בראשימ, דהא קי״ל
 דאין אדם דן גז״ש מעצמו וכמ״ש בסמוך.
 וע״כ פי׳ דאסמכמא קאמר. אבל אינו מוכרמ
 דאפשר לפרש דר׳ יוחנן גז״ש גמורה קאמר
 לגמר שבמ שבמ כו׳ דש״ה דגמירי לה בעלמא
 למיגמר שבת שבמ משבמ בראשימ, וכדאמר רב
 אחא ב״י ביומא (דף פא) דיליף שבמ שבמ
 משבמ בראשימ גבי יה״כ דלא עגש אא״כ
 היהיר, ויליף מזה אזהרה לעינוי ביה״כ. וא״כ
 דנמקבלה גז״ש זו בעלמא, מש״ה ס״ד דר׳
 יוחנן דגמר לה נמי הכא לענין הימר מוספמ.
( א ״ פ צ מ  וכה״ג כמבו המוס׳ בשבמ (קלא:). (

ם לא חתירו כי אם י מ כ ח ח דלי. ו  ד״ה דחו
ן בלבד. מימה דדלייה אף  לבית חשלחי
 לביהש״ל אסורה דהא אסרינן מי קילון
 בממניחין דדלייה היא טירחא יתירא כמ״ש
 המוס׳ (בע״ב) וטירחא לא המירו כדאמרי׳
 בריש מכילחין. !:רש״ש)
. ויש י ״ ב נ  תוספות. ד״ה אלא אמר ר
 דמשבשי להאי אלא כוי. פשיט דטעמס
 משום דע״כ גם לשינויא דידי׳ צ״ל דמקרא לא
 אסור רק למ״ד יום וכשנויא דרי״צ וכפרש״י
! ש י ש ו  וא״כ מאי אלא. והרש״א נדחק לחנם. ;

א שיעורא נמי, . וכי ההו  ד׳י׳ה מה להלן
דה ר״ג דצריך להוסיף. הקשה  יהא מו
 בשו״ח חמדמ שלמה חלק או״ח דמיפוק להו
 דבלאו אי׳ שביעימ צריך להוסיף בממילחו משום

 דלפי שהביא הר״ש שם בשם הירושלמי. כוונמ
 ר״א כיון דהכלל בעשה והפרט בל״מ דיינינן
 ליה במדמ דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד
 כו׳ ע״ש. וכ״כ הריטב״א והוא כעין מדמ כלל
 ופרט וכלל כמש״כ רש״י ומוס׳ בשבועומ (ז.)

( ש ״ ש ר  ע״ש. (

ל בהרא לא חשיב. נ״ב יעוץ ל כ  בא״ד. ד
 מוס׳ סנהדרין דף מז ע״א ד״ה השמא. ותוס׳
 מנמומ דף נה ע״ב ד״ה כלל ופרט ומוס׳ ב״ק
( פ ״ ב ר  דף פה ע״א ד״ה כלל ופרט. ;

 דף ג ע״ב
 גמרא. בשדה חלבן. ר״ה ב ע״א ד״ה
 לשמיטין, וע״ש ט ע״ב ל״ה ומוחר, מענימ ג
( נ ״ א מ  ע״א ל״ה עשר נטיעוח. י
 נמנו על שני פרקים. ר״ה ט ע״א ל״ה
״ ״ א מ  ור״ע, מנחומ סו ע״א ל״ה זכר. >
רא. נראה רצ״ל ס לפטו ״ ש ה ה נסב ל  ו
 חלמודא (ופי׳ לימוד), והמעתיק שגה לפרשו
 מלשון מלמוד והחליפו בש״ס, וכצ״ל לקמן
( ש ׳ ׳ ש ר  ובפרש״י. !
. במשגיומ הגי׳ עד ה ה ל ה ה ל כ ת ש  מ
 שמכלה. ןרשייש:׳
״א בידו כ״ה שס.  א״כ נתת תורת כאו
; ש ״ ש ר ; 

. (ר״ה ט ני) מוס׳ ח ס פ  בשדה חלבן עד ח
! ש ו ב ל  ד״ה ומומר. ו
. (מנחומ סו א׳) מוס׳ ׳  ד״ג ובית דינו וכו
( ש ו ב ל  ד״ה זכר. !

יבטלם. ל יבוא ו ט ב ל הרוצה ל  כך התנו כ
( ץ ״ ב ע י  עי׳ לחם שמים רפ״ה דמע״ש. (
. (ב״ק פב בי) מוס׳ ׳ ל וכו ט ב ל הרוצה ל  כ
, מאיינ:! ש ו ב ל  דייה אמא. (
ה מסיני. לקמן ד ע״א ד״ה קרא ש מ ה ל כ ל  ה
( נ מא- י  לר״ע, ע״ז מט ע״א ד״ה שאס. ו
! נ ׳ ׳ א מ  הילכתא. לעיל ג ע״ב. (
 בחריש ובקציר. לעיל ברש״י ד״ה בין
1 נ ״ א מ  למ״ד. !
ר כרמך לא תזמו  שהרי כבר נאמר וכו׳ ו
( ש ״ ש ר  וגו׳ כצ״ל, עי׳ במוספות. ;
 רש״י. ד״ה דאתיא (בסופו). נראה דצ״ל
( ש ׳ ׳ ש ר  דבששיה נמי אסור. ו
 ד״ה תקנתא. דר״ ש בו׳ ועד עצרת היינו
( ש ״ ש ר  אליבא כו׳ כצ״ל. 1
לה ה כו ד ש ל ה ח י׳ נטיעות. חורשין כ ״  ד
 כצ״ל. (ו־ש״ש)
א ליכא ח  תוספות. ד״ח רבי אלעזר. מ
מר כוי. עי׳ שער המלך פ״א מהל׳  למי
 שמיטה ויובל מ״ש נזה מד׳ הירושלמי, והוא
׳ ם - ש ר ה מ  נפ״ח דכלאיס ה״א. ו
 בא״ד. א״נ דכיון דאיתא בהדיא כו׳. אבל
 הר״ש בס׳׳א לשביעית מ״ד בסופו העתיק
 הירושלמי למפורש שם לר״א אימ ליה ללוקה
( ש ״ ש ר  ור״י א״ל לאינו לוקה. (
מר תסתיים ו ם ל ״ ש  בא״ד. דאין דרך ה
ל כך. עי׳ סוכה ש בהדיא כ ר ו פ מ  בדבר ה
 מד ע״ב וגיטין ה ע״ב, ותשו׳ אמרי אש חא״ח
( ם - ש ר ה מ  סוס״י מד מ״ש לחלק בזה. ו
 ד״ה יכול ילקה על תוספת. נ״ב עיין 3יצה
 (י3.) מוספות ד״ה השוחט, ותוספות חולין
 (צמ:) ד״ה רבא, דבכ״מ אמרינן הדרא
 לאיסורא קמא. ועיין ג״כ ירושלמי פ״מ דכלאיס
 מה ששייך לעניניגו. ועיין ריטב״א שהביא
 גירסמ רש״י וז״ל יכול ילקה מכומ מרדות על
 המוספומ, כמו דקי״ל לולב ואינו עושה מכין
 עד שמצא נפשו עכ״ל. והנה ברש״י שלפנינו
 לימא דבר זה. וביומר מזה דבריו ממוהים דכ׳
 דמכין בחיספומ שביעית עד שמצא נפשו,
 וחלילה לומר כן, דרק הוכיח דכופין לקיים מ״ע
 ובידו לקיים, רק דאינו רוצה ומקרי מבעט, עיין
 רמ3״ן פ׳ ימרו, וכזה הלין לכופין עד שמצא
 נפשו, והך לכ׳ הרמב״ס פ״ו מה׳ חמץ לאוכל
 מצה כע״ס מכין אוחו על שמצא נפשו, הנה לא
 כמכ מי שאכל ככר, לכולאי ככה״ג ליכא מכוח
 מרלומ. רק האוכל, אז מכין אומו כשעמ אכילה,
 למען ימנע מלאכול ויקיים מצומ מצה כמיקונה
 ומקרי מצה ואינו אוכל. אכל הכי לככר עכר,
 ואין כילו למקן. כגון כנ״ר שככר מרש כמיספומ
 שכיעימ, הנה מה שעכר אין, ואין כאן רק מכומ
 מרלומ ל״ט מלקומ, כמלקומ שנ מורה. אכל לא
 על שמצא נפשו, ללא מצינו רק ככופין על קום

 לכרי ר״כ ראיירי כשוגג ולא על לכרי רכה ורב
 יוסף לאיירי לענין מימה, וצ״ל לכווגמם על
 מלקומ לשביעימ ואליבא לאכיי ללקמן, וצ״ע
; י ״ ר ו פ  ועיין מהרש״א. ;

ם דגברא רבה ו ש ה מיניה מ ש ק  בא״ד. מ
 הוא. כה״ג כמכ רש״י ז״ל ב״ק (לג:) למגברא
 רבה מומכינן כמו ממשנה, ועיין כ״כ (נכ:)
 ברשב״ס שם, וגיטין(יט:) והא כו׳ ונגריה רב
( י ״ ר ו פ  כמא. (

 דף ג ע״א
א. (שבמ סמ לדות לא אסר רחמנ  גמרא. תו
0 י ־ א , מ ש ו ב ל  ע״א) מוס׳ ל״ה לאימ. !

ל זריעח. [ר״ה ט ע״א ל כ  מכדי זמירח ב
 ל״ה שהרי, ב״מ נח ע״א ל״ה לשמור], מנמומ
. , ש ו ב , ל נ ״ א מ  פל ע״א ל״ה שומרי. ;

ל קצירח. (ב״מ נח א׳) מל״ה ל כ  ובצירה ב
 לשמור. [א״ה עיין מה שהערנו כזה כפסחיס
ו ש ו ב ל  לף נא]. ;

ב. (מכומ מ כ׳) מיס׳ י לדות מחי י תו  דאחנ
( ש ו ב ל  ל״ה אינו. ;

ח כוי. נ״ל סו לכי לקישקוש ו  מנין לעידור ו
 למחוק ולקישקוש, ולגרוס כמקומו ולניכוש
 כדלעיל, דפשוט שזוהי הכרייתא עצמה דלעיל,
 ואי הוה גרסינן כה קישקוש ה״ל להש״ס
 להקשומ לעיל מינה וכה. ונראה דלזה נמכוין
 ג״כ הגה״ש, אלא שנשמכש ע״י מעמיק טועה.

 וכן לקמן צריך להוסיף ואין מאכקין כדלעיל.
״ ש; ש ר ; 

. פרש״י סומכץ האילן שהוא ן  ואין מפסגי
 רענן כוי, לא ידעמי מה עני[ סמיכה עם
 פסיגה, כי ידוע שפסיגה היא כענין פסיקה
 אומיומ המיך מתחלפומ, כמ״ש ספי״א לפרה
 אזוכ שיש כו שלשה קלחים מפסגו, וכמרוכה
 [כ״ק פא.] כמקנומ יהושע כן נון מפסג ועולה
 כר, אולי י״ל כשהאילן נושא פירומ הרכה
 שמככילים על ענפיו, וקרוכיס להשמכר, סומכין
 אומס ע״י שחומכץ כהם (היינו מפסגין)
 ועושים מקום לעצים שמעמיליס מממיהם
 לסמכס, והעצים צריכים למקום שיהא אחוזים
ק  שם, ולא יזוזו ממממ הענפים לרוכ ככלס, ו
 עושים להס מקום אחיזה ע״י פסיגה, להיינו
 כקיעה כענפים שינוחו על העצים המקועיס
: ץ ־ ב ע י  כענפים הכקועיס. !

 בשביעית אינו לוקה. מכומ ח ע״א ל״ה
! נ ׳ ׳ א מ  אינו, ע״ז סג ע״א ל״ה לוקה. ;

ל בעשה. שכמ ע ע״א ל כ מ שנאמר ב ״  כ
( נ י א מ  ל״ה ועל, סנהדרין קיג ע״א. ;
ל בעשה ופרט בלא ל ם שנאמר כ ו ק ל מ  כ
 תעשה כוי. עי׳ מראה הפנים פ״ט לסוטה
( ם ״ ש ר ה מ  הייה 3זה. ו
״פ. (ש3מ ע אי) מיס׳  אין דניז אותו בכו
! ש ו ב ל  ל״ה וענ. !

ה כ א ל  רש״י. ד״ה בצירה. וקצירה אב מ
ל גדול. ממוה לה״ל לפרש ל  היא בפרק כ
 כפשוטו משום לכמיכ כאן לא מקצור. ועי׳
:רש״ש:  מהרש״א לעיל כסמוך. .

. היינו זימור כוי. עי׳ מנחמ ן  ד״ה מקרסמי
ו ט ״ ש ר ה מ  חינוך מוסך השכמ אוח א. ;

ל היתה. ובשנה ל כ  ד״ה זריעה ב
ן וגוי. נראה לעיקר  השביעית שבת שבתו
 כוונתו על הוגו׳ להיינו שלך לא וכרמך לא.
( ש ׳ י ש ו  ועמש״כ כמיס׳, י

ל כו  ד״ה אף כל. יצא כוי שאינן בשניהן י
 לא יקשקש כוי כצ״ל. (רש״שין

 בא׳׳ד. קא תריץ לקמן (הוא כלף ל כ)
ה״ה לעידור. וק״ל. א׳)  בעוגיות כוי ו
 מלוע לא מקשה הש״ס מעילור לעילור מינה
 וכה כמו למקשה על קישקוש מכריימא אמרת.
 כ) ללפ״ז הוה מצי למרוצי כן(ר״ל הא כחלמי
 כוי) גם על רומיא לקישקוש להא פ׳ לעיל
 להיינו עילור אלא שזה כגפנים וזה מימים.
 ויומר ה״נ לקושיא לעילור אעילור מימרצא
 כאומו מירוץ עצמו לקישקוש והגמרא נקטא
 קישקוש הואיל ומוזכר מחלה 33ריימא להימרא.
 או שיגרא ללישנא כסוכה (מל 3) נקטא.
 וכריטכ״א ראיחי שמחק ולא יעלר מהכריימא.

( ש ״ ש ר ) 

ל״נ כוי דליכא הכא . ד״ה אין. ו ת ו פ ס ו  ת
פרט כוי. המהרש״א הקשה מהא ל ו ל  אלא כ
 ללקמן קרי ליה כלל ופרט וכלל. וצ״נ ליישכ
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 חגהות מועד קטן דף ה ע״א - דף ז ע״א וחידושים
 הרמב״ס ז״ל בפ״ח מהל׳ יו״ט ה״ג שמחלק
 שם בין שדה בית השלחין לשדה בימ הבעל,
 וכמש״כ ה״ה שם, והעיר שם בלח״מ דאמאי
 לא משני רומיא דברייתא אהדדי בהכי א״ש,

 ולפי גי׳ הנ״ל אין מקום לקושייתו ודו״ק.
( ל ״ ש ח ) 

ה האילן ד ש מר מ  מתני׳. ר׳ יהודה או
ם. וקשה ת והעכברי  כדרכו פי׳ צד האישו
 הא ר״מ ס״ל לקמן רפ״ב דאף דבר האבד צריך
 שינוי והכי אמר בס״פ (יא.). וי״ל דש״ה
 דכדרכו היינו שחופר גומא ותולה בה מצודה
 כו׳ וכה״ג אין בחפירה איסור דאורייתא אף
 בשבת ויו״ט דהוי מקלקל כדאי׳ בשבח (עג:),
 ועל תליית המצודה ג״כ א״ח למ״ד דבעי׳
 במינו ניצוד אף למ״ד משאצ״ל חייב ואישות
 ועכברים אפשר שאין במינן נצוד ואף לר״י
 פטור, וכ״מ בס״פ האורג [שבת קו:] דחכמיס
 דר״מ מאמרי שאין במינו נצוד בפטור, ור״י
 הוא במל מכמיס דר״מ כמ״ש מוס׳ בכתובות
 (דף לה), ועוד דעל פריסמ מצודה אינו חייב

 משוס צידה כמ״ש מוס׳ בשבמ (יז:).

( א ״ פ צ מ ) 

 גמרא. מאי אישות אמד רב יהודה בדיה
ה עינים כוי. עי׳ ס׳ מבואומ הארץ  שאין ל
 מלק מוצה״א שיש ב׳ מינים ובח״ל יש להם
 עיניס קטנים מכוסים בשער אבל בא״י נמצא
( ם ״ ש ר ה מ  ג״כ ואין לו שוס עיניס. (

א מ ל ש ״ ל ק ב  תוספות. ד״ה מרביצין. א
רה כוי. פי׳ ה גמו א ק ש ה  הכא איירי ב
 הרש״א בדבריהם דמוק. ול״נ להגיה דמשמע
 הכא איירי כו׳ דפליגי כוי, ור״ל הואיל דפליגי
 הכא לגבי מועד וכדאוקימגא הא ראב״י והא.
 רבנן, ופלוגמייהו(ר״ל בממנימין) הוי בהשקאה
( ש ״ ש ר  גמורה. (

ל בשביעית ״ מ  ד״ה צדין. תימה מאי ק
דת קרקע. ג״ב ואע״ג הלא אין זו עבו  ו
 דע״כ צריך למפור כדאמרינן בגמרא. ולפ״ז
 ודאי הוה עבודמ קרקע מראה כעודר נלע״ד
 דמצודה מוכימ עליה כדאמרינן על זבלו מוכיח
 עליו, והכא ליכא למימר נמי מפני שמכשיר
 אגפיה לזריעה, דהאי טעמא ליכא אלא בחופר
 אפומא גודא נהרא ומי אמה, וכדמשמע נמי
 בהאי סוגיא במאי דקאמר המס ד׳ ב׳ גופא
 דשקיל ושדי לאבראי משום מכשיר ליכא ע״ש
 ודו״ק. משא״כ לפי מה שמירצו דעבודמ קרקע
 משוס סיקול, דאז אכמי ל״ל דמצודה מוכימ
 עליה דלאו משום זריעה קעבוד, דאינו מוכיח
( ץ י ש פ י  המצודה עד אמר שמפר ודו״ק. 1ר״י ל

 דף ז ע״א
ה לבן שלא כדרכו ד ש ו מ ר מ א ש  גמרא. כ
. עי׳ העמק שאלה פ׳ ברכה שאלמא קע ׳  כו
( ס ־ ש ר ה מ  אומ י. (

. עי׳ העמק ד תל כ  לימא מסייע ליה כו
( ם ״ ש ר ה מ  שאלה שם אומ יא. ו

. סוכה מה ע״א ד״ה כדי. חה ו תל הג  כו
ו נ י ׳ א מ ) 

לא ליבני. נ״ב והו״ל ם נמי ליםתור ו ת  ה
 למימני סותר משוס סכנה ובונה משוס פסידא,
 ומשני דאף המין איכא לשרויי משוס סכנה אף
( ה ־ ׳ ל מ  היכא דליכא פסידא כגון כומל גינה. (

׳ עד לא ליבני כו  התם נמי ליםתור ו
 אר״א. לולי דמסמפינא הייתי אומר דכ״ז צ״ל
 לעיל בל״ ק במר דדמי הסיוע דהמס ההימר
 הוא משוס סכנה, וקפריך ליסמור ולא לימי
 ומשני א״כ כוי. אמ״ז מצאמי כן בהגהמ הגאון
 מוהר״א לנדא. (רש-־ש)

לא ליבני א״כ מימנע  התם נמי ליםתור ו
לא סתיר. ק׳ מ״ט לא משיב לה במס׳ ביצה  ו
 (יא:) גבי ג׳ דברים המירו סופן משום חחילמן.
 וכה״ג הקשו במוס׳ ערובין (מד:) מוס׳ ד״ה
 כל היוצאין, ומירוצס לא שייך כאז, דהם מירצו
 שם דזה לא הוי חידוש וע״כ נא משיב ליה
 בביצה, משא״כ כאן דל״ל דלא הוי חידוש,
 דהכא פריך הגמרא החס נמי ליסחור ולא
 לימי, אלמא דלא הוי מילחא דפשיטא. וי״ל דלא
 משיב המם בביצה אלא מילי דשייכי בשבמ או
 ביו״ט גופיה ואע״ג דמשיב המם פוממ אמ
 חביחו אע״ג דשייך ג״כ בחוה״מ כדמוכמ סוף
 מגיגה (כו.) דקאמר המס בממניחין עבר הרגל
 היו מעבירין על טהרמ העזרה, והיינו לאמר
 שעבר כל הרגל, מ״מ שייך ג״כ ביו״ט גופיה.

 במד״ה בה״פ ובמש״כ שם) ואהא כמבו דלא
( ש ׳ ׳ ש ר  חיישינןן כוי. (

׳ צ כו ״ ה ם מ י ל י ה א מ  בא״ד. א״נ אילנות ה
( ש ״ ש ר  כ״נ דצ״ל. (

 ד״ה יש בה. דתניא התם כוי. היא משנה
( ש ־ ש ר  ערוכה באהלומ פי״מ מ״ג. ו

נ בו׳. ולהראב״ד בפ״י ׳ א״ . וכגון כו  בא״ד
 מהלי ט״מ ה״ב שפי׳ אין בה אילנומ היינו
 שרואין שנקצצו ממנה, א״ש בפשיטומ לישנא
 דבידוע שאבד כוי כדמנן שם דאין מקיימין בה
 אילנומ, ומיושב מ״ש הכ״מ שאינו יודע למה
( ש י ש ו  כוי, עיין שם. !

 דף ו ע״א
. ג״ב וגם אין ד את א״י י ס פ ה א ל ל  גמרא. ש

 מעמידן ציון במקום טומאה ועי׳ מוס׳.
( ה ״ ל ח ) 

 אם יש שם סיד. יומא סו ע״ב רש״י ד״ה
ו נ ״ א מ  מהו. (

ה שיש בה רובע. [ב״מ פה ע״ב ד״ה א ל ס  כ
( ש ו ב , ל ת א מ  ריבצמ], ב״ב צד ע״א ל״ה סאה. (
. ו ׳ לבטל  רש״״. ד״ה דאי ס״ד. מדידהו כו
 נ״ב פי׳ יבטלו הכלאים מן השדה ע״י מעוט
( ה ־ ־ ל מ  כדלקמן. (

ל כשהיא ב . א  תוספות. ד״ה אמר ר״פ
 מרובה כוי. אולי צ״ל מרודה כלישנא דר״פ.

( ש ״ ש ר ) 

לו איכא לציון הרי נחרש.  בא״ד. ואפי
 ר״ל וטהור דאוריימא ולרבנן די בס׳ אחד דלמא
> ש ״ ש ר  לא הוה ציון. (

. ונ״ל דמני ד כ ם ו ו ש . אלא מ ו ה בט״ ״  ד
 הכא מגלה לאשמועינן דבשני הוא במעוברמ
 כמגלה. ועוד קמ״ל דגס מי כרכין עושין כל
 האמיר במשנה, אע״פ שהוא פורים שלהם
 ואסור במלאכה מדינה או ממנהגא, מ״מ לצרט
 רבים שרי. ובהכי נימא הא דמפרקין המנעל

 מע״ג האימום דמנא בירושלמי הכא.

 דף ו ע״ב
ו שיהיו מפקירין. (3״ק פא נ  גמרא. התקי
 א׳) מוס׳ ד״ה כאן. כ״ז ל׳ פ״ה. [א״ה סמוס
 למעלה מזה כמוב ב״ק פ״א ושם אין אומר ואין
 דברים בכל המקומומ האלו לכאן, ואולי במקום
 אשר כמב כ״ז צ״ל ב״מ והוא ר״מ מס׳ ב״מ,
 ושם בדף ל׳ הוא במוס׳ ב׳ ד״ה הא ושייך לדף
 ז׳ כאן ב׳ מוחלט מומר במשמיש, ופ״ה שייך
 לכאן ב׳ המרביץ שדהו, והוא ברש״י שם 3׳
( ש ו ב ל  ד״ה רובצת]. !

. לקמן טז ע״א, ן ו שיהו מפקירי נ  התקי
 שקלים ב ע״ב, ב״ק פא ע״א ד״ה כאן.

( נ ״ א מ ) 

גנת מותר. עי׳ ברש״י  ואב; היתה שדה מטו
 שברי״ף, ועי׳ העמק שאלה פ׳ ברכה שאילתא
( ם ״ ש ר ה מ  קע אות ו. (

( נ ״ א מ  תרביצא. ברכומ נו ע״א. (

 לתרבוצי. עשו מאומ מיו המשמשת למשקל
 השם שרשימ, כדרך שעשו בתיו מרומה
( ץ ׳ ׳ ב ע י  וממילה. (

י לח חדפא. עי׳ העמק א משו ל פ  ח״ו: א
 שאלה [פ׳ ברכה שאילמא קע] אומ ז.

( ם ״ ש ר ה מ ) 

 ת״ר מרביצין שדה לבן בשביעית כוי. עי׳
 הגהת הגר״א ז״ל דצ״ל אין מרביצין כוי ולא
 במועד. ועי׳ בספרו שנ״א ספ״ב דשביעימ,
 ומראה על מה אדן הגהמו הטבע. וע״ש בר״ש
( ש ״ ש ר  שהגיה ג״כ כאן ובעכין אחר. (

עד ובין  והא תניא מרביצין בין במו
 בשביעית. ונ״ב עי׳ בר״ש בסוף פ״ב
 דשטעימ שחמה על גי׳ זו דא״כ צ״ל דהך
 בריימא דמניא דמרביצין שדה לבן בשביעימ אבל
 לא במועד ר״א בן יעקב הוא דאמר בממנימין
 דאסור להשקומ אמ כל השדה, וזה א״א דהא
 ר״א בן יעקב אוסר גם בשביעימ להרביץ בסוף
 פ״ב דשביעימ. ולכן כמב דצרין לגרוס והא
 ממא איו מרביצין לא במועד ולא בשביעימ,
 ומשני הח ראב״י הא רבנן, ופירושו הא דקמגי
 מרביצין בשביעימ רבנן והוא ר״ ש בשביעיח שס
 דממיר להרביץ בשביעימ ואידך בריימא ראב״י
 דאסר ע״ש. ונ״ל ברור שכן היה ג״כ גירסמ

מה כוי. כצ״ל. ל תרו ו כ  שורפין עלי
> ש ״ ש ר ) 

ה א ה מ . ״חצי״ מענ ה בית חפרס ״  ד
 אמה. בגליון מחקו מיבמ ״מצי״. ול״נ דמיבמ
 מצי הוא פירוש של פרס, כמו בכדי אכילת פרס
 כוונמו שנשברו העצמות, וכן פירש הרע״ב ז״ל

 באהלומ פי״ז, ומיבמ מענה הוא דיבור חדש.
( י י י ר ו פ  ו

 בא״ד. חצי מענה כוי. במסורמ הש״ס: נ״ל
 שצ״ל מלא. ועי׳ סדרי טהרה רפי״ז דאהלומ.

( ם ׳ י ש ר ה מ ) 

ם ו ש ן מ . חוששי א מאי מ ע ט  ד״ה ו
. ונ״ב דברי רש״י ז״ל אנו תמוהים ה א מ ו  ט
 מאד דבהדיא מנן באהלומ שם דשדה בוכין
 טהורה לגמרי ע״ש. והא דמשיב ליה בהדי בימ
 הפרס, כבר כמב הר״ש ז״ל שם דבאממ לא היה
 ראר למנומ עמהם, אלא משום דשייך בו זריעה
 ונטיעה קחשיב ליה ע״כ. והא דשואל הגמ׳ כאן
 טעמא מאי, צ״ל דמקשה מאי טעמא לא נטעמ
 ולא נזרעמ, ומירץ משום יאוש בעלים נגעו בה,
 והוי מצר שהחזיקו 3ו רבים ואסור לקלקלו, וכן
 פירש הר״ש ז״ל שם. אבל פירש״י חמוה, וכבר
 העיר בזה על רש״י ז״ל הגר״א 33יאוריי לח״מ
 סי׳ שע״ז סק״ב בליקוט כ׳, וע״ש שבחב דרש״י
 לשיטחו בפ׳ המניח (דף כח), לא היה יכול
 לפרש כאן כפי׳ הר״ש באהלומ, דפי׳ שם דאפי׳
 אם המזיקו שלא ברשומ ג״כ אסור לקלקלו,
 וא״כ לא צריך לטעמא דיאוש בעלים ע״ ש. ודע
 רברמב״ם פ״ח מהל׳ טומאומ ממ ה״ד יש לו
 פי׳ שלישי בפי׳ דיאוש בעלים, וגחדושי הארכחי
( ל ״ ש ח  בזה ואכ״מ. ן

׳ שיהא ה רי״א. עד שיהא שם זקן כו ״  ד
 יודע שנחרש. מימה דהכי בנ אדם אינם
 נאמנים. וכן לא א״ש כ״כ הא דאמר עלה אביי
 ש״מ כוי. ולפי המוס׳ וכן לפי׳ הראב״ד שאביא
( ש ״ ש ר  לקמן א״ש הכל. 1

 תוספות. ד״ה אין מציינין. א״צ ציון
 כוי. נ״ב קאי על סיפא ואין מציינין על
 הוודאומ כוי, וראיה לזה מפסקי מוס׳ [אומ ג].
 ולא קשי׳ כלל קושימ הגאון ר״ע אייגר ז״ל
 בספרו דרוש וחידוש [שהקשה על המוס׳ הא
 אסור לציין שלא ישרפו חנם מרומה וקדשים,
 לפי שהגאון הנ״ל פי׳ דברי המיס׳ דקאי על
 הרישא אין מציינין על כזימ כר, אבל באממ
 דברי המוס׳ קאי על סיפא כנ״ל, ואין המחלה
 לקושימו, והחחלמ דיבור המוס׳ צ״ל ואין
( ר ״ א נ ב  מציינין]. (

. לכאורה יל״פ דאף ד צ ציון כ ״  בא״ד. א
 במול אסור בכדי שלא ישרפו אמ המרומה על
( ש ״ ש ר  אהלו או לכה״פ ימלוס. (

ה שאינו. כגון תרווד. צ״ל כוונמם ״  ד
 שהמרווד רקב מפוזר עד שא״א להאהיל עליו
 דרן הלוכו, דהיינו שא״א לו להאהיל על כולו
 בבמ א׳ בדרך הלוכו, והרי הוא דומה למגע
 הנזכר בחולין שם דף קכו ע״ב, ועי׳ במוי״ט
 באהלומ פ״ב סוף מ״ב ד״ה מלא מרווד וכלי,
( י ו ל ו ה י י ח  ודוק. (

( ס ״ ת ח  בא״ד. תרווד. צ״ע שם. (

. כגון תרווד רקב כוי. תמוה דאדרבה  בא״ד
 שס מבואר דמטמא באהל וכבר תמה עליהם
 בהגהומ הגאון מוהרי״מ לנדא. ולחומר הענין
 נ״ל דדעמס ז״ל דאין מצייניו אלא על דבר
 שמטמא באהל אף שלא האהיל רק על מקצמו
 דל״מ אלא שמא יבוא פמאוס על מקוס
 הטומאה אבל בבואו שמה אמרינן שיזכר דשם
 ספק טומאה ויחזור לאחוריו. וסברא זו אמרינן
 לקמן בהא דאין מעמידין ציון במקום טומאה
 ע״ש בפרש״י. וזה חמצא מבואר שם בחולין
 דרקב אינו מטמא אלא כשהאהיל על כולו. ועי׳
 בפ״3 דאהלומ מ״3 3פי׳ הרע״נ והמוי״ט.
 ורוב מנין אברים מ״ל במחוברים או כשמונמיס
 זה ע״ג זה. >רש״ש)

. דמסתמא. נ״ב יעוין מ״ש ח פ נ  ד״ה מ
 בכמובומ בדף המצוין בד״ה מנפמ. וכמוס׳ שבח
( פ י י ב ר  דף טו ע״ב ד״ה ענ ספק. י

ת מ א ח מ א חיישינן ש ך ל כ ל  בא״ד. ח
. מצינו לישנא דמששא לקולא בשבמ ד מק כ  בעו
 (קנא.) ועמש״כ בגיטין (עג ב). או דר״ל
 דשורפין עליו אה״מ כדאימא בפ״ד דטהרומ
 מ״ה ול״ח להפסד מרומה. או משום דמקילינן
 מחרשה אף שאינו ידוע מקוס הקכר כדמוכח
 לקמן משינויי דר״פ (ועי׳ בכמוטמ כח 3

 ומקשה הש״ס שפיר ועי דאמי ימזקאל מאן
 אגמרינהו, דע״כ ימזקאל לא היה המחדש
 בדבר, דהרי אסור לחדש דכר על מורמ משה.
 ומשני שהיו הלכומ אלו מסורומ בע״פ בהלכה
 מסיני, רמזקאל אסמט׳ על קרא, ולא חידש
 מצד עצמו מאומה כי מזמן משה באו לנו. ועיין
 מוספומ יבמומ (עא:) ד״ה לא נימנה פריעה.

( ח ״ צ ר ה מ  ותוספות ע״ז(נב:) ד״ה מנוהו. (

ל מקדשי לשרתני. נ״ב כבר  לא יבא א
 המעורה דבקרא לימא מיבמ לשרמני. אולם
 בהרבה מקומומ מצינו דמובא בש״ס מקראומ
 אשר לא נמצאו אצלנו על פי המסורה. עיין
 רש״י שבמ (נה:) ד״ה מעטרים ודבט המוס׳
 שס. ועיין ערוטן(יח:) דמביא הש״ס דבאלמנה
 כמיב וילך אלקנה אחר אשמו, ולא נמצא אצלנו.
 ועיין רש״י זבחים (קיח:) ד״ה ולו מאנמ שילה,
 ודלי(קיט:) ויהי כנוח הארון, כ׳ רש״י מפשמי
( ח ״ צ ר ה ז נ  ולא מצאמי ע״ש. (

 האי מיבעי ליה לכדתניא. (ב״ב קמז א׳)
( ש ו ב ל  מוס׳ ד״ה מינין. !

 כשבתא דריגלא. פסחים ו ע״א, וע״ש קי
( נ ״ א ז  ע״א, מענימ ט. ת

ל תקרי ושם אלא ושם. ונ״ב פירוש אל  א
 מקרא ושם בשי״ן שמאלימ אלא ושם בשי״ן
 ימנימ, ועי׳ במדרש רבה ויקרא פרשה ט׳
 ובמוס׳ יו״ט פי״א דכמובומ מ״ה מש״כ גשם
 המזרחי פרשה לך, וע״ע בס׳ עיון יעקב על
( ל ״ ש ח  האגדוח כאן מש״כ בזה. (

ד דהאי ״ ס  תוספות, ד״ה לאתויי. ק
( ש ״ ש ר ד כצ״ל. !  דפדיך הכי כ

א היתה מתניתין שגורה בפיו  בא״ד. ל
( ש ־ ש ר  כצ״ל. (

 דף ה ע״ב
 גמרא. אין מציינין. שקלים ב ע״ב, נזיר נד
( נ ״ א מ  ע״א ד״ה חו בקבר. י

. עי׳ ירושלמי ׳ ל כזית כו  אין מציינין לא ע
 פ״ה דמעשר שני ה״א דין ציון בית עבודה זרה
׳ ם; ש  וטמ מנוגע. >מה ר

סך. שבמ טו ע״ב ד״ה על ששה,  אילן המי
 וע״ש טז ע״ב ד״ה כל המטלטלין, נזיר נד ע״ב,
( נ ׳ י א מ  נדה כז ע״ב. י

ה אמה. א ׳ עד מ ש כו ר ו ח פ כדתנן ח ״ ח  ב
 הריטב״א ל״ג לכ״ז דלקמן מוקמינן לה בשדה
( ש ״ ש ר  שא3ד בה קבר. (

ד בו קבר. שבמ טו ע״3 ד״ה על ב א  שדה ש
> נ ״ א , מ ש ו ב ל  ספק, [נדה סמ]. (

פ קרי ליה אין ״ ה ד בה קבר ב ב א  ושדה ש
׳ כצ״ל, וכ״ה בריטב״א וכן הגיה  והתנן כו
( ש ״ ש ר  הגר״א ז״ל. !

ן בה מתים. נ״ב עי׳ רש״י  שדה שמפטירי
 כאן, אולם ראה ר״ש פט״ז ואהלות פי״ח מ״ד
 שפירש דמפטירין היינו מספידין, כמו שמצינו
 טרושלמי(ברכומ פ״ב) כד דמך ר׳ אבין אפטר

 עליה זעירא כוי, ועיין ריטב״א כאן.
( ז ו ־ צ ר ה מ ) 

ן בה רי  ושדה בוכין כוי שדה שמפטי
 מתים. נ״ב ונקראמ מטעם זה שדה בוטן
( ץ י ש פ י י ל  שכשנפטרים להם בוטן. (ר״

 מצא שדה מצוינת. כמובומ כמ ע״ב ד״ה
( נ ״ א , מ ש ו ב ל  בית הפרס. !

 רי״א עד שיהא שם זקן כוי. במוספמא
 הגי׳ אר״י במד״א בזמן שיש שס זקן כוי.
 והכ״מ העמיק כן גם מגמרא שלפנינו וכמב
 דלכן פסק הרמב״ם כוומיה דידוע שכ״מ
 שאר״י במד״א אינו אלא לפרש, ועי׳ ג״כ
 בדטרו בפ״ד מהל׳ ברכות ה״ד. ועי׳ בביצה (ט
 p במד״ה ולא היא. אכן בחולין פ״ח במט
 להפך. ועי׳ בס׳ שב שמעממא בשער י״ב אומ
( ש ״ ש ר  י׳ ד״א אריכומ דברים בזה. (

ץ כוי. ל ו ב ג ל ה ן ע לא בעומדי ר עו מ א ד  כ
 אין מי שיציין לנו היכן אמר עולא ד״ז, והוא
 בנדרים (מב ב)(מבני הרב מוה׳ מממי׳ שי׳).

( ש ״ ש ר ) 

פ שאינה ״ ע א  דש״י. ד״ה אבל מציינין. ש
ד כוי. בספ״א דאהלומ משיב ח  אלא עצם א
 י״ח חוליומ בשדרה, ועמש״כ שס ברפ״ב דדעמ
 המפרש ומוס׳ מזיר (נ3.) דבעינן ג״כ שיהיו
( ש ״ ש ר  הצלעומ עמה. ו

אל ישרפו. שאם מציינין אותו ח ו ״  ד
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 הגחות מועד קטן דף ו ע״א - דף ח ע״א וחידושים
 בספרי מלא הרועים ח״ג מ״ש שם בערך
( ה ״ ל  חלוש. ש
לא בלילה. לעיל ז ע״ב ל״ה משמעות  וביום ו
 לורשין, ול״ה לבר, ערובין טו ע״ב, ל״ה
 בכתיבה, סוכה כל ע״ב ל״ה בכתיבה, וע״ש ל
 ע״א ל״ה כי יקריב, נלרים ל ע״א ל״ה חידוש,

 סנהלרין כז ע״א, וע״ש לל ע״ב ל״ה וביום.
( נ ״ א מ ) 

מא בא׳ טי סו ל למעו ״ א מ  ואביי ההו
 מעיניו. ק״ל הא זה למול מעיני ולילה נמעט
 מן לכל מראה כמו לממעטינן מיני׳ בפ״ב
 לנגעים מ״ג כהו מאור עיניו כמ״ש שם הא״ר.
 וכן שחרית ובה״ע כמש״כ שם הר״ש במ״ב
 מחו״כ. ואולי אור הנר יפה לבליקה יומר מאור

 היום לשחרית ובה״ע, ועי׳ תל״ה נפקא.
( ש ״ ש ר  ו

לא לאורי. (ערובין טו ב׳) חוס׳ ל״ה  לי ו
 בכחיבה, (סוכה כל בי) תוס׳ ל״ה בכתיבה,
 (סוכה ל א׳) חוס׳ ל״ה כי, (סנהלרין לל בי)
( ש ו ב ל  חוס׳ ל״ה לכחיב. !

לא לאורי. חולין י ע״ב ל״ה אין פוחחין.  ו
! נ ״ א מ : 

רו נמי. ואי כחיב ביום כ״ש להוה לו לאו  אפי
 ילענא בביח, אלא לצריך לי למעוטי ביח אופל.
( ה ״ מ א ר  ורבא סבר רמלי אימעטו חרווייהו. (
דם . לא יעורר אדם על מתו קו ׳ י  מתנ
 לרגל שלשים יום. נ״ב עיין תשובמ ביח
 אפרים חיו״ד סימן ע״א שהאריך הרבה בזה,
 וראיתי שהקשה כשמואל לס״ל הטעם אבל
 מעורר ונאסר מלינא, אס כן איך ספרו כל
 ישראל לשמואל הרמתי הרי מת כ״ח באייר תוך
 שלשים לרגל. וכ׳ שם שמואל שאני לחקיף אבליו
 והוי אבלות לרבים, וכחכס בפניו למי ע״ש.
 ועפ״ז בארתי לשון לברי התוספתא פי״א
 לסוטה ויספרוהו לו כל ישראל ויקברוהו בעירו
 ברמה, וכי איני יורע שרמה היא עירו, מלמל
 שספלו לו כל ישראל כלרך שספלוהו בעירו
 ברמה ע״ש. והכוונה אע״ג למת חוך שלשים
 לרגל, מ״מ כיון שהיה רבן של ישראל ושופט
 החירו להשפילו בכ״מ כמו שמוחר בעירו
 ברמה מפני שהוא חכם בפניו, כן בכ״מ נחשב
( ח ״ צ ר ה מ  בפניו מפני כבודו. !
ת. פסחים צב ע״א ט עצמו ק ל מ  גמרא. ה
( נ - א ז נ  ל״ה וכן, זבחים ק ע״ב ל״ה ולאכילת. ן
״א ה כוי. דהו א מ ו ל ט ב  רש״י. ד״ה א
. נ״ב חימה למה ענין חידוש א כו׳ דוש הו  חי
 לכאן לע״כ רבי ס״ל לאף מחילוש שהוא
 חומרא גמריכן להקל, וכמ״ש הריטב״א
 בחידושיו כאן. ועול דלרש״י הו״ל להגמרא
 לומר ואי כתב רחמנא וצוה הו״א למהכא לא
 גמרינן לחילוש הוא. ועול קשה לממנ״פ כיון
 לס״ל לרבי ללא גמרינן מחילוש, א״כ אפילו אי
 כחיב וביום הראות אכתי היכי גמרינן רשוח
 מיצוה כיון לחילוש הוא, ומה סברא יש כאן
 לומר הואיל ואשכחן לממחינין למציה ניליף
 מוצה אע״ג לחילוש. ונ״ל לפירוש הלברים כך,
 לרש״י ס״ל להחילוש הוא להכותל הביח הן
 עצים ואבנים לאין להם שום טומאה בעלמא
 וכאן יש להם טומאה, וא״כ אי לא הוי כתוב
 כלל בטומאת גופו לממתינין הו״א לאינו מועיל
 המחנה כלל לסוף סוף טמא הוא אפילו בלא
 ראיות כהן הואיל וטומאה בגופו, ואף לבבחיס
 אשכחן לקורס בא הכהן הוא טהור, משום
 להחם גוף הטומאה חילוש לאיך מטמא עץ
 ואבן, וא״כ נהי לגזרה החורה שיטמא אם
 הכהן מטמא אוחם, אבל קולם בא הכהן עץ
 ואבן לא מטמא בשום מקום, אבל גופו לבכ״מ
 הוא מטמא בכל הטומאוח, הו״א לאין מועילים
 כאן בהמחנה שאף אם לא יבוא הכהן ממילא
 טמא הוא, לכך קמ״ל וביום הראות לאף כאן
 קולם ביאח הכהו טהור הוא ומועיל המחנה,
 וא״כ ממילא ילפינן מוצוה לממחנין ללבר
 הרשוח כיון למועיל המחנה עכ״פ, א״כ ילפינן
 קולא מחליש שהיא חומרא והבן זה, ובזה
 מיושב מה לתקשה עול ללפי פשט הסוגיא
 לכאן רבי יליף לבר מציה מוביוס הראופ רק
הד לעיל בברייתא  לבר רשוח יניף מיצוה, י
 משמע בהליא לאף לבר מצוה יליף מוצוה
 הכהן, להא קאמר א״צ ר״ל לא״צ למילף מציה
 מביום למיפנו, משמע אס ממחינין לרשות כ״ש
 למצוה, הרי מבואר לרבי יליף מופנו וזה סותר
 למ״ש כאן לרבי מצוה מביום נפקא לה,
 ולפמ״ש א״ש לרבי לא יליף מביום רק למיעיל
 ההמתנה לקולם הראות הכהן אינו טמא לזה
 לא מצינן למילף מבית לאינו טמא קולס ביאת

 מהרורא חנינא בהשמטות לחיו״ל סי׳ ל״ז מ״ש
! : ם ״ ש ר ה מ  בזה. (

. בת״כ ז׳ ימים ימי . ד״ה ח״ג ת ו פ ס ו  ת
. ר״ל לל״ג יספרו לו אשר בגמרות  ספירו כו׳
 שלפנינו. ולריש שבעת ימים לכחיב בקרא לישב
 מחוץ לאהלו, לאינו אסור אלא ז״י לסיפורו.
 ואגב שנכחב(תיבות אלו יספרו לו) בפסוק כו׳
 (שהוא ביחזקאל) טעו הסופרים וכתבוהו כאן,
 והרש״א במחכ״ח ל״ר בכאן, ועי׳ לקמן במר״ה
( ש ״ ש ר  מאי יבמש״כ שם. ו
ה יותם. וישעיה נתנבא בשעה שנתנגע ״  ד
. יוחר הל״ל לנבואה זו לועול ס״ה שנה כו׳  כו׳
 נתנבא בימי אחז כלכחיב ברה״פ והוא מאוחר
 הרבה. וכן איחא בפרש״י בישעיה שם. והרל״ק
 שם כחב לחשבון זה זה (לס״ה שנה) מחחיצ
 מי״ז לירבעס בן יואש, וא״כ נשאר משנותיו
 עול כ״ל שנה (ששה חלשים לזכריה בנו לא
 חשיב כיון ללא היה שנה שלמה) י׳ למנחם 3׳
 לפקחי׳ כ׳ לפקח ט׳ להושע הרי ס״ה.
 וחמיהני עליו ששכח ל״ע בב׳ מקומות. א)
 במלכים (ב טו ח) שכ׳ שם לזכריה מלן בחיי
 אביו י״א שנה, והם לבל המ״א שנה שמכך אביו
 לבלו. ב) (שם יז א) שכ׳ להושע מלך עול ח׳
 שנים לבל התשעה ע״ש ואס כן יהיה יוחר י״ט

 שנה, והל״ל למתחלה החשבון מל״ו לירבעם.
( ש ״ ש ר ) 

ת נמצא צריך מ ר שזה א ח א מ . ו  בא״ד
. לכאורה תמוה מה שתלו זה  ליישב כו׳
 בהקורס. ובמה שפרש״י במלכים (ב טו א) י״ל
( ש ״ ש ר  ע״ש. (

׳ חא ירבעם כו ת ו ח א ו כ כ ל  בא״ד. מ
( ש ״ ש ר  כצ״ל. ;
א מצורע חידוש הוא מ . או ש  ד״ה מאי
. עי׳ סי׳ הראב״ד על המ״כ פ׳ חזריע פ״ט  כו׳

 דגבי נגעים דגזירח מלך הם אין לדון מק״ו.
ו ם ״ ש ר ה מ ) 

ב ביה לו כוי. נראה הו מדכתי  בא״ד. מי
 דר״ל לו מאהלו דומיא דדרשינן בקדושין(יז ב)
 ועבדו ילא את הבן כי׳. וכה״ג פי׳ המהרש״א
 בקידושין(נח.) דהא דאיחא בע״ז(נד ב) א״ק
 היא ולא חליפי חליפין, רהכוונה על הכינוי מן
 כמוהו, וכיוצא בו הרבה, ודלא כקרבן אהרן
 שהשיא כוונתם על לו דיספרי לי הכחוב

 ביחזקאל, וזה אטעי׳ גם למהרש״א הנ״ל.
( ש ״ ש ר ) 

ה אינו רואה מ מ ל ״ ר  ד״ה יש. תימה ל
. נראה פשוט מלת אינו ט״ס הוא, דהא ל ק ה  ל
 ודאי ר״מ אומר מאין הנגעים להקל תנן, אלא
 הכי קשיא לחוס׳ מ״ט סובר רואין להקל כיון
 דגלי קרא יש יום שאין אתה רואה משמע כלל
 לא, וכי מה תועלח יש לו בו כשרואה להקל
 בלא״ה נמי טהור, כל עיד שאינו רואה, (איברא
 יכ״לנא לפרושי דברייתא משמע דלכו״ע ברגל
 אינו יכול... ואתיא כדרבא לעיל דקאמר בטהור
 כו״ע דלא הדר ליה, דמשמע, נמי דאו! להקל
 אינו רואה כה״ג, ולפוס הכי קשיח לר״י
 אליבא... מ״ט לא יהא רואה להקל נמי כדס״ל
 בהסגר ראשון, אלא דא״כ הי״ל לר״י להקשיח
 כך. שס ולמה המתן בקושיא זו עד כאן, לכך
 נ״ל דוחק וכדר... והדר קשיא להו אליבא דכ״ע
 וחו ממשו ועוד יפנו כוי, נ״ל דהשחא הכי
 קשיא נהו, למה הטריחו הכחוב לפנוח הביח
 בטרס יבוא הכהן, טורח זה למה, ימתין עד
 שיהא הכהן שמא ימצאנו טהור, ולא יצטרך
 לפנוחו, ואם ימצאנו טמא ישתוק וימתין לו עד
 שיפנהו, דהא בכהן חליא מילתא, והך קושיא
 נמ׳ אליבא דר״מ היא דסבר אפילו חזא ליה
 טמא שחיק ברגל, הוא הדין להציל כליו, כיון
־ץ) ׳ עב י  דחסה המורה על ממונו. (
ע ליה. נ״ב מ ש . וי״ו לא מ ת  ד״ה משמעו
 דרכי לשיטחיה דס״ל בסוטה (כח.) דלא דרשינן
 ווין, אבל רבא דס״ל בשמעתין דגס רבי יליף
 מוביום הראוח, רבא לשיטחיה דס״ל לקמן(ח.)
 דלאו מו׳ ילסינן רק מביום עי״ש, ובזה ישכתי
 קושית המוס׳ לקמן(ח.) ד״ה מאי, וגם קושימ
 המוס׳ שם בד״ה נפקא, מה שמקשין
 מסנהדרין ל״ד, עי׳ כ״ז באורך מה שכמבמי
 בספרי מלא הרועים מ״ב ערך ו׳ אי דרשינן
; ה ״ ל מ  אופ וי״ו. !
נ לפרש שאר דברי רשות א״  ד״ה דבר. ו
לי קש. נראה דר״ל הדומים לחבילי  כגון חבי
 קש דמשום אינהו גופייהו ודאי ממתינים שהרי
( ש ״ ש ר  ר״י דריש ופינו אפילו מבילי קש. (

 דף ח ע״א
 גמרא. ורבי אמר איצטריך וכוי. נ״ב עי׳

 יראהו טמא א״י לשמוק דהוה כאילו מסגירו
 שנימ והמורה אמרה לא יסגירנו שנימ, משא״כ
( ה ״ מ א ו  בשבוע שני דלא שייך הסגר כלל. (

 דף ז ע״כ
א עדיף ליה. מ ל ע ד סבר צוותא ד  גמרא. מ
 נ״ב מנה דתני איפכא. ודין מצורע מוסגר אסור
 במשמיש ומומר בצוומא דעלמא, וטהור ממוך
 ההסגר מומר בכולן, וטמא מוחלט מומר
 במשמיש ומשחלח וטהור מההחלט אסור
( ץ י ש פ י  במשמיש ומומר בצוותא דעלמא. >ר״י ל
. לקמן טו טו ו ׳ בימי חל ו כו ל ה א ץ ל  מחו
 ע״ב ד״ה וישב, מסמים סד ע״א ד״ה יאסור,
 וע״ש פז ע״א ברש״י ד״ה ארבעה נביאים,
 ב״מ ל ע״א ד״ה הא, סיכה מה ע״ב ד״ה
 יומם, כרימומ ח ט״ג סוטה כג ע״ב ד״ה מה,
( נ ״ א מ  נזיר נד ע״א, זבחים ז ע״ב. (
 ר׳ יהודח אומר. צ״ל רבי. ור״י כר״י שהוא
 בר פלוגמיה דרבי. אבל ר״י ס״ל מוחלט אסור
 במ״ה כמבואר ברש״י סוף מולין, ולק״מ קוש׳
 שאגמ אריה, וכעמ הראוני שכן הוא להליא
( ס ־ ת ח  בילקוט מצורע. (
דוש הוא דהא ם לא גמרינן דחי ת ה  מ
הכא ו ו א מ ט א לא מ מ ל ע  עצים ואבנים ב
. פרש״י פשוטי כלי עץ לא מקבלי ו א מ ט  מ
 טומאה. והמשנה למלך בסי״ל מהל׳ ט״צ לא
 ניחא ליה פי׳ זה להכיח יטמא המונח כו לכר
 שאין מקכל טומאה כעלמא, אלא ר״ל כוונח
 הגמ׳ להחילוש הוא מה שהכית המנוגע גופיה
 מיטמא שלא מצינו כשום מקום שעצים ואכניס
 יקכלי טומאה והכא מקבלים טומאה ע״י
 הצרעמ האבנים יעצים יהעסר. אך לא נחה
 לעמו בזה, לא״כ ל״ל טעמא לעצים ואבנים
 א״מ טומאה משום פשוטי כלי עץ צ״ל ללא
 נמצינו בשום מקום טומאה בלבר הממובר
 שהוא בנין וא״כ ה״ל לומר בקיצור שהחילוש
 הוא שהוא מחובר ומקבל טומאה עכ״ל ע״ש.
 ואני אומר לקיים פירושו ע״פ מאי לאי׳
 בשבועומ (לט.) בפסוק ובאה אל ביח הגנב ואל
 בימ הנשבע בשמי לשקר ולנה במיך בימי וכלמה
 אמ עציו ואמ אבניו, הא למלמ לברים שאין אש
 ומים מבלין אומן שבועמ שקר מכלה אומן.
 וכווגמ הגמ׳ הוא כלאי׳ במ״ר פ׳ נשא פ״ז
 איזהו שהיא מכלה אמ העצים ואמ האבנים הוי
 אומר זו צרעמ, שנאמר ונמץ אמ הבימ אמ
 אבניו ואמ עציו וגו׳. וז״ש לברים שאין אש
 ומים מכלין אומן שבועמ שקר מכלה אומן,
 להיינו ע״י צרעמ שנטמאו העצים והאבנים של
ט באן החילוש ק  הבימ ונאסרין לעולם, והיינו מ
 מה שנטמאו העצים והאבנים שנ הבימ, לזה הוי
 רכוחא וחילוש יומר ממה שנטמאו כמחוכר,
 לאילו משום זה לא למלנו שהוא מכלה לכר
 שאין אש ומים מכלין, להא משכמח אוהלים
 כמחוכר שאש ומים מכלין אומן, ומש״ה נקט
 עצים ואכניס יכרנקט להי קרא, רמזה למלנו
 חומר העונש של עון כעל הצרעח שמכלה אפי׳
 לכר שאין אש ומיס מכלין אוחן, ומה״ט נקט
 קרא ג״כ הרכוחא משום עצים ואכניס, ונא
 קאמר משום למכלה לכר המחוכר לקרקע
( א ״ פ צ ז ו  מייל. (
. (פסחים סז כי) חוס׳ ל״ה טו ו ו לימי חל  ק״
! ש ו ב ל  ואסור. ;
לד בו נגע. כמוכומ ל ע״א ל״ה ו  חתן שנ
 מסייע, [וע״ש כרא״ש, יומא סח ע״כ ל״ה

 ואם, ככורומ לל ע״כ ל״ה ממן].
( נ ׳ ׳ א , מ ש ו ב ל ) 

 דברי ר׳ יהודח. גם כאן שייך מ״ש לעיל
 כסמוך. 1וזת״ס)
. ר״ה כז ע״א ל״ה המורה, ו ן ופנ  וצוה הכה
 יומא לט ע״א ןרש״י] ל״ה המורה, וע״ש מנ
 ע״א ל״ה אמראומ נגעים, סוכה נו ע״ב ל״ה
 אוי לרשע, שכועומ יז ע״נ ל״ה מכלים, מולין
 מט ע״ב ל״ה המורה, זבמיס ו ע״ב, מנמומ נא
> נ ״ א מ  ע״3. ;

ת דורשין א״ב. עיי ו ע מ ש  אמר אביי מ
 בספרי מלא הרועים ערן חילוש שהארכמי בזה
( ה ׳ ׳ ל מ  בלברים נממרים. (
דוש הוא. עי׳ ם לא גמרינן דחי ת ח  ור״י מ
 בספרי מלא הרועים ערך חילוש אות א׳ מ״ש
( ה ״ ל ז נ  בזה באורך. (
. נ״ב ע׳ משנה טו לא ימי חלו  ימי ספירו ו
 למלך פ״ז מה׳ יו״ט הט״ז, ושו״מ שאגמ אריה

 סי׳ לג מה שהמעורר מש״ס מולין(קמא.).
( ח - צ ר ה מ  י

ל היכא דאיכא כ א גמרינן. ד  רש״י. ד״ה ל
 חידוש אין לך דבר כוי. עי׳ נודע ביהודה

 משא״כ הכא דלא שייך כלל ביו״ט גופיה רק
 במוה״מ. עוד י״ל דלא משיב אלא מאי דאימא
 בממנימין אבל לא בבריימא וכה״ג כמבו המוס׳
 גיטץ (מא.) גבי הקדש ממץ שמרור מפקיעין
( י ״ ר ו פ  שעבוד. (
ל לא ב ׳ א  מתני׳. ר׳ מאיר אומר כו
. עמש״ל יד ע״ב בשם ריט3״א, ׳ ר כו י מ ח ה  ל
 ועי׳ משנה למלך ס״ז מיו״ט הט״ז בכל סוגיא
! זהרש״ם; נ  זו. (

 גמרא. בהסגר ראשון. לקמן יד ע״א,
 מגילה מ ע״ב ד״ה יצא, שבועות ה ע״ב ד״ה
 שנים, בכורומ לד ע״ב ד״ה מקיימח, חולין ח
 ע״א ד״ה מטמאים, וע״ש י ע״ב ד״ה דילמא,
! נ ״ א מ  וד״ה אלא. (
ך אותן. ע מ מ ד. ו  רש״י. ד״ה נועץ שפו
 מהרמב״ם וש״פ מוכמ דמפרשי כפשוטו
 דהגומא צריך לעשומ על ידי שינוי דהיינו ע״י
 נעיצמ שפוד כו׳ ואמ״כ מולה בה מצודה
! ט י י ש ר  כברישא. ו
ה הוא . ד״ה תניא. לא ידענא מ ת ו פ ס ו  ת
. ונ״ב עי׳ במהרש״א שכתב שגי׳ המוס׳ ׳  וכו
 אינה מבוררמ לו. ושמעמי מסי מר אמי הגאון
 זצ״ל שנ״ל ברור שלפני המוס׳ היה הגי׳ כמו
 דאימא ברי״ף וברא״ש מניא רשב״א אומר
 כשאמרו בשדה הלבן כדרכו לא אמרו אלא
 בשדה לבן הסמיכה לשדה אילנומ שמא יצאו
 משדה לבן וימריבו אמ האילנומ, ובזה יובן כל
! ל ״ ש ח  דכרי המוס׳ על נכון בעז״ה. (
ע דלענין תשמיש זה מ ש  ד״ה אמר רבי. מ
 וזה שוין. י״ל דקולי קמני דאין מוסגר קל
מ מה שהוא  ממומלט אלא לענין פריעה א

 חמור לא קמני וכה״ג אימא בפסחים (נה.).
( י ׳ ׳ ר ו פ ) 

ו לימי הסגירו. ק״ל הא ה״נ ק״  בא״ד. ו
 א״ל מה לימי ספירו שאינן עולין לו לימי
 נזירומו אכל ימי ההסגר עולץ כדאימא כס׳ כהן
 גדיל. ומה דלא חשיכ ליה כמגילה כהא ד3ין
 מוסגר למוחלט, י״ל דל״ח אלא מה שאינו נוהג
 כימי ספירו, או דנ״ח אלא דכר חמידי, משא״כ
 זה אינו אלא מקריי. ועי״ל דזה נכלל כהא דאמר
 שם אין כין טהור ממוך הסגר כי׳ אלא מגלמח
 כו׳ דמטעס זה הוא דילסינן שם כנזיר (נו.)
 דימי המלט אינן עולין וימי הסגר עולץ ע״ש.

( ש ״ ש ר ) 

א יקרא כוי. עי׳ מוספומ מ א ט מ ט . ו  בא״ד
 יו״ט פ״א דמגלה מ״ז [ומשנה למלך פ״ז
( ס ״ ש ר ה ז . נ א ״ פ צ ז נ  מיי״ט הט״) מ״ש 0ה]. (
 בא״ד. ע״כ נראה כוי. נ״3 עי׳ 3מידושי
 ריטב״א ביאור יפה לדברי המוס׳ ולשיטמ רש״י
( ר ב א ח ״ י ר  כאן. ו

 בא״ד. א״ר נראין דר״מ וכוי. לא אדע ל״ל
 סברוח חדשומ שלא הוזכרו בגמרא. ובפשיטומ
 י״ל דרבי ס״ל במוסגר לגמרי כר״מ דיכול
 לשמוק ובמומלט לא חזי באין שוס מעלה כיון
 ליטל לשחוק ובמוחלט לא מזי באין שוס מעלה
 כיון דבאשחו עדיף. ומאן דפני איפכא ס״ל
 דא״י לשחוק. ובגמ׳ לא הזכירו מחלוקח זו
 שכבר הזכירוה בממלוקמ דר״מ ור״י, ולפ״ז אין
ו ז ו - מ א ר  מקום לקושייחם האחרונה. י
ה בהסגר. לכן נראה דברי ר״י כו׳ ״  ד
ת הסגר ראשון. נראה לי כוונחם ל ח  חיינו ת
 דהיינו דכהן אמר לו דכמדומה לי שתהא צריך
 הסגר ולא המליט הדבר עדיין. ומש״כ דלא
 שייך לטהרו כו׳, עי׳ רש״א ומל״מ. ול״נ משוס
 דלטהרו או לטמאו לא שייך אלא במוסגר דהוא
 אמצעי בין טהור לטמא, אבל היכא דלא הסגירו
 עדיין איך יפול עליי לטהרו כיון דגם עמה
 טהור הוא. וק״ק לפ״ז מדוע בטהור כ״ע ל״פ
 דלא חזו ליה, ועי׳ לקמן (ע״ב) במד״ה יש.
 ובעיקר דבריהם שנדחקו הרבה לכאורה,
 הנל״ס משום דהסגר שני עדיף ליה מהסגר
 ראשון, דבשני אס עמד טהור ובראשון טעון
 הסגר 3׳. ולהט בהסגר ראשון לכ״ע חזו ליה,
 ד3חרי גווני היינו או דיטהרנו או דיסגירנו
 שניח שמחה היא לי, והעצטן אינו אלא 3מד
 גוונא דהוא אס יטמאנו. משא״כ 3הסגר שני
 הד3ר שקול, שמחה 3חד גוונא דהוא אס
 יטהרנו, וכן העצב אם יטמאנו. אבל הא טרכא,
 דהא באומו גוון שבהסגר ראשון מסגירו שנימ
 דהיינו בעומד אדרבה בהסגר שני מטהרו

 לגמרי, וא״כ כש״כ הל״ל בו דיראה.
ו ש ״ ש ר  ו

. היינו שאין הכהן צריך ש לטהרו ״ . ל  בא״ד
 לטהרו כלל. דלא מזי היינו שאין מי שיאמר דלא
 חזי וכ״ע מודו דמזי וכדעמ המוס׳. בהסגר
 ראשון כ״ע וכוי, ר״ל דמודו דלא מזי שאם
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 חגחות מועד קטן דף ח ע״א - דף ט ע״א וחידושים ה
 של טורמ וכו׳ והקילו יומר ניו״ט שני של עצרת
 ויו״ט האחרון של פסמ ומג שהוא מדבריהם
 וכו׳ עכ״ל, וע״ש מש״כ בשם הראב״ל ז״ל
 דמפירמ כוכין וקברוח שאני שיש בה טורח
( ל ־ ש ח  אומנומ והאריך בזה. (
מ ״ ה ו ח . ד ן . ד״ה אין חופרי ת ו פ ס ו  ת
 דאורייתא. נ״ב עי׳ בע״ז(כב.) ל״ה מיפוק
 שכ׳ למלאכח מוה״מ לרבנן ללעמ ר״מ, אך
 כמבו שם להר״ר אלחנן הקשה עליו ועי״ש
 שישבו קושיימס. ועי׳ מוס׳ מגיגה (ימ.) ל״ה

 חולו שהאריכו בזה ומסקי להוא מדרבנן.
( ה ״ ל מ ) 

׳ אין ק וכו ל ח פ שיש ל ״ ע א . ו  כא״ד
ו ץ ״ ב ע י ) . ק ל ח ר יש ל  נראה. צ״ל דשפי
. צ״ל ועוד ה כ א ל ל ענין״ מ כ . ועוד ״  בא״ד
( י ־ ר ו פ ) . ה כ א ל ך מ י נ ע ל ד  ״
ר מיתה שרי והא ח א ל ל ב  בא״ד. א
( מ ׳ ׳ ל פ ת  דשרינן כוכין כו׳ כצ״ל. (
ך כוכין וקברות. צ״ל נ י נ ת ד  בא״ד. והא ״

 והא ״רמחנכין״ כוכין וקברות במועל.
( י י ׳ ר ו פ ) 

ר בבית ו פ ח א רגיל ל ר הו פ ו ח ש  בא״ד. כ
( ש ׳ ׳ ש ר ת כ״נ לצ״ל. (  הקברו
הא דשדינן כו׳ כצ״ל,  בא״ד. מי ישים בו ו
 ונ״ב מן ויש לפרש כו׳ על שהיו עושין נ״ל לזה
( מ ״ ל פ ח  גליין. (
׳ עד שהיה עושין. ש כו ר פ . ויש ל  בא״ד
 מאמר מוסגר ודחוי על ראייתם מהא דמחנכין.
( י ״ ר ו פ ) 

א ל וקא ש ׳ היינו דו הא דשרינן כו . ו  בא״ד
, אני אומר א״צ לדחוק בכך ׳  ימצא גלימא וכו
 אלא רבומא המ״ל בגלימא דאסא, אע״ג דלא
 צריכי כולי האי דאפשר לקבור בלא הם. אבל
 קבר לא סגי דלא עבד ליה, דקבורה מן המורה,
 ואסור להלינו שלא לכבודו, פשיטא דשרי, ולא
 צריך למימרה וכן משמע לישנא דאפילו למיגז
( ץ ״ ב ע  כוי. ד

. ״כדפרישית״. נראה שהוא מיומר,  בא״ד
 וצ״ל לקמן שהיו רגילין לחפור ממיים
( י ־ ׳ ו ו פ  ״כדפרישימ״. (
 בא״ד. ונראה לי ןדלא] קיימא לן כרב
( ץ ״ ב ע י  אשי כצ״ל. (

 דף ט ע״א
. שבועומ טו ע״א ד״ה ה מ ל  גמרא. ויעש ש
 אי עזרה, כמובומ מז ע״א ד״ה דמסר, זבמים
( נ ״ א מ  גט ע״ב ד״ה הא. (

 כליא עורב. שבמ צ ע״א ד״ה מכליא, [ב״ב
 כז ע״ב, ערכין ע״א ד״ה כגון], מנמומ קז ע״א
( נ ״ א , מ ש ו ב ל  ד״ה כליא. (
. מענימ כו ד ׳ ביה״כ כ ה כו ח ו ד ן ד  ומשכ
״ ״ א מ  ע״ב, שבועומ טז ע״ב. (
ו ומצאו נשיחם בטחרח. כ ל ח ם ש ח י ל ח א  ל
( ש ״ ש ר  דאין אהל אלא אשה כדלעיל. (
ו נ י י א מ  בבן זכר. שבמ פט עב ד״ה שפרו. (
 דבקו שערים. פסמיס 3 ע״ב ברש״י, שבמ ל
 ע״א ד״ה דכקו ודייה דיה״כ, 3רכומ כט ע״א
0 ״ א מ  ד״ה כיומא. >
. נ״כ עי׳ כ״ר פל״ד  ר׳ יונתן בן עסמיי
( ה - ׳ ל מ  שמ3יא שם גירסא אחרת. (
 ור׳ יחודח בן גרים. שכח לכ ע״כ ד״ה ה״ג
״ 0 א מ  ר״ מ. !
ו רבינו כוי. עי׳ כהגר״א יו״ד סי׳  למדתנ
( ג ״ ל ח  רמ״ב סקצ״ט. >
ם כוי. ע ח את ח ל ני ש  שנאמר ביום השמי
 הרש״א במ״א הקשה איך היו סבורים לילך ביום
 הח׳ שהוא מייב בשממה, (ור״ל ואין שממה אלא
 בבשר שלמים), וחירוצו דחוק ע״ש. וקושייחו
 אינה כלום, וכי כל היום מייב לאכול שלמי
 שמחה, לאחר שאכלו פעם א׳ היו יכולים ללכמ.
 ועוד נראה דאישממיטחיה מש״כ המוס׳
 בסוכה(מז.) ובש״מ, דמרבינן מושמממ כל מיני
 שמחומ ע״ש. אולם לממן (יד ב) בד״ה עשה,
 כמבו דשאר שמחומ מינן אלא מדרבנן. ועי׳
 בקדושין(לד p ד״ה אשה וצ״ע. אבל הא קשיא
 דהא שמיני מייב בלינה כדאימא בסוכה (מז.),
 וכן מצאמי להגר״א ביו״ד סי׳ רמ״ב סקמ״מ.
1 ש ״ ש ר  וע״ש בט״ז סק״ט וימיישב הכל. (
. יומא ג ע״א בח״י ד״ה ך ל מ  ויברכו את ה
( נ ־ ׳ א מ  פז״ר קש״כ. (
. נ״כ עי׳ ׳ ה וכו ש ל ש  וכתיב וביום עשרים ו

 הלא אפילו כחוה״מ אסור, משם דאין מערכין
מ לליל יו״ט א׳ דאינו ״  שממה בשממה. וכתב מ
 חייב בשממה ע״ש. והנה מי׳ זה צ״ע, דנהי
 דבליל יו״ט א׳ אינו חייב בשמחה, אבל ביום חייב
 עיין פסחים (עא.), ולפמ״ש כאן במ״ק (ט.)
 למ״ד משוס שמחה עיקר שמחה חד יומא הוא,
 משמע דאף שנושא מילה, השמחה היא גם
 ביום. וקצמ ראיה לזה מהא דמביא הרמ״א
 באה״ע סי׳ סב ס״ז בשם הר״ן גבי פנים
 הדשות, למברך בשבילם לילה ויום ע״ש בב״ש.
 ונראה דזה תניא דלפמ״ש הרא״ש מובא שם
 במ״מ סק״ו ובב״ש סק״ה, דיומא קמא היינו
 סעודה קמיימא, א״כ היכא דהנשואין היו
 בלילה, שוב ליכא ביום שממה, משא״כ לדעמ
 הרמב״ס שס, ועיין במקנה שס אף בגוף
 קושיימו י״ל, דבאממ הא דאין מערבין היינו
 דווקא שמממ נשואין, אבל אירוסין בלא סעודה
 מומר, כמבואר לקמן(ימ:) דמומר לארוס אשה
 במוה״מ, א״כ הכא דקמני אין מקדשין היינו
 אף אירוסין, דעיקר הטעם משום שמא יכמוב
 שטר אירוסין. ועיין ביבמומ (מג:) בשלמא
 נישואין בלא סעודה איכא שממה, אבל אירוסין
 בלא סעודה מי איכא שממה. אך דלפ״ז יוקשה
 מאי פריך הגמ׳ שם בביצה, ואלו הן משום
 רשומ, והא מצוה קא עביד, ואם נימא דעיקר
 הממנימין מייד באירוסין, הא לקמן (ימ:)
 אמרינן נ״מ לארס דלא קעביד מצוה, א״כ
 דלמא מש״ה קרי רשומ, אך אין זה קו׳ דהגמ׳
ך שפיר דהלא אף נשואין אסור, ועוד לסי ד  פ
 מה דמסיק הגמ׳ דאירוסין מומר י״ל דאירוסין
 נמי מצוה הוה. והנה מצאמי עוד להגאון אזולאי
 בס׳ יוסף מהילומ על מהיליס סי׳ סמ שהביא
 כשם היס״מ, דהא דאמדנן אין מערכין שממה
 בשממה לא אמרו כשמממ מצוה ע״ש. ואם ט
 אנכי מפשמי טפ״מ סל״ה ופ״ע ושם לא
 מצאמי, אך עדומו נאמנה עלי מאוד. ולפ״ז צ״ל
 הא דאמרינן דאין משאין נשים במועד ה״ד מי
 שקיים פ״ו, אבל מי שלא קיים פ״ו מצוה זו
 דוחה שמממ יו״ט. וכן מצאמי אמ״כ להרב עצי
 ארזים סי׳ סל שכמב כן להדיא. א״כ ל״ק
 קושיימ הטורי אבן לפמ״ש המו׳ שס בביצה,
 לאף באין לו אשה ומיס אסור לקרש ביו״ט,
( ל א ו מ י ש נ י ע  ולו״ק ככ״ז ט כמבמי במפזי. !

. (כמוטמ ׳ ן וכו . לפי שאין מערכי  גמרא
( ש ו ב ל  מז אי) מול״ה למסר. (

ל פריה טו י בי א אמר מפנ ח פ  רבי יצחק נ
 ורביח. עי׳ ירושלמי פ״ל לגיטין ה״ה בסופה
 בדין עבל אס מומר לישא במועל, ועי׳ ש לר׳
( ם ״ ש ר ה מ  יוהנן סובר כטעם ר׳ יצחק נפמא. (

ם . לצורך מתי ן  רש״י. ד״ה אין חופרי
. עי׳ מג״א סי׳ מקכ״ו סק״כ, ובמי  שימותו
 נ״ב מלק או״מ ססי׳ ט״ז אי נימא לא״ק נפל

 טו״ט ב׳ הא הומ״ל לממני׳ מפל שממ.
( א ״ ש ר ה ׳ מ ג ) 

. ונ״ב ׳ . לצורך מתים שימותו וכו  בא״ד
 וברש״י שעל הד״ף מסיים והא לאמדנן
 בעלמא לאפי׳ טו״ט שני יתעסקו ט ישראנ
 ה״מ וכו׳ אבל מפירה לא ע״כ, והובא ברא״ש
 כאן בסי׳ י״ג, וע״ש מה שממה על לברי רש״י
 אלו להא מומר אפי׳ למיגל ליה גלימא ולמיגר
 ליה אסא, והוצרך ללחוק לרש״י מייד באופן
 שאין שהוח לקוברו טו״ט ואפ״ה שרי להמעסק
 בו ישראל לצורך קבורמ מול, ובכה״ג לא המירו
 אלא טלטול ולברים שאין בהם טורמ וכוי. ואכן
 בס׳ מורמ האלם להרמב״ן בשער הקבורה
 העמיק ללבד רש״י בזה הלשון ללא המירו אלא
 מלאכה שאין בו טורמ וכו׳ כלאמרינן למיגל
 ליה גלימא וכו׳ אבל מפירה לאימ בה טירחא
ד לרש״י הרגיש בעצמו מהא  לא עכ״ל, ה
 ללמיגל ליה גלימא וכתב למפירה איכא טירמא
 טפי. וגס מה שממה הרא״ש להא רש״י ז״ל
 כמב בממלה למייד לצורך ממים שימומו, ומאי
 ק שיא ליה מהא לביצה להא המס מייד שכבר
 ממ. לולא למסמפינא היימי אומר להוא ב׳
 לשונומ ברש״י, בל״ק פירש למיירי לצורך ממים
 שימומו וכו׳ ל״א שכבר ממו והא לאמרינן
 בעלמא וכו׳ כצ״ל ברש״י. [ונראה למשו״ה
 ברש״י לפנינו בגמ׳ לימא להך סיומא, משוס
 לכאן בגמ׳ לא הובא רק ל״ק בלבל ורו״ק].
 ובעיקר הקושיא מהא לביצה היה מקום ליישב
 בפשיטוח לחוה״מ ממיר טפי מיו״ט שני של
 גליוח, לאף למייל למלאכח חוה״מ מלרבנן
 מ״מ יש ט סמך מה״מ מיהח. ושוב ראימי
 להרמב״ן בס׳ מורמ האלם שכ׳ כן וז״ל ואמרים
 אמרו מוה״מ לאוריימא וכו׳ והממירו במלאכה

 ע״כ סבר לופנו מילוש כנ״ל, ולא למינן משוס
 לבר הרשומ כלל. (ראמ־׳ו־,)
ד דחא  בא״ד. וקשה קצת אליבא דר״י כ
ד ו מ ל ו אין ל א מ ט  עצים ואבנים לא מ
. נ״ב עי׳ בספרי מלא הרועים מלק בי. ה  ממנ

> ה ״ ל מ ) 

לא. נ״ב עי׳ ו קו ד ממנ ו מ ל  בא״ד. אין ל
 פרק גיל הנשה לצ״ח וצ״ט לאמרינן המס אטו
 אנן לקולא גמרינן לחומרא גמרינן, לא משמע
( מ ״ ל פ ת  הכי ע״ש. (

דוש הוא. כמ״ש מוס׳ סנהדרין  בא״ד. דחי
 כ״ז ד״ה אין לך, וצ״ע נדרים ד׳ סוף ע״א
( ס ״ ת ח  ובמוס׳ שס ד״ה מידושים. (
מרא חידוש אין ח שיש בחו מ  בא״ד. ש
דוש הוא. עי׳ ׳ דחי א כו ל ו ו ק ד חימנ ו מ ל  ל
( ם - י ש ר ה מ  משו׳ רש״ל סי׳ יא וסי׳ לג. (
דוש אינו מן האיסור דבחדי חחי . ו  בא״ד
. עי׳ נודע ביהודה מהדורא מנינא ד  חדדי כ
 יו״ד סי׳ לז, ובהשמטומ שם בזה, וגם בד׳

 מהרש״א כאן, ובמלוא הרועים אומ מידוש.
( ם ״ ש ר ה מ ) 

ל להזכירה. נראה דר״ל דאי ״ . ה  ד״ה מאי
 מיבעיא ליה לדרשא אחרימא ה״ל להזכירה.

ב ״  דף ח ע
 גמרא. לפי שאין המת. פסחים נד ע״ב.

( נ ״ א מ ) 

ם. נ״ב ולא קאמר ד בחנ ב ע ק  איכא בינייהו ד
 איכא טנייהו בזה״ז, לגס בזה״ז יש למוש שלא
 יהיה לו להוצאומ יו״ט. ומזה צ״ל ראיה לחוס׳
 ל״ה לקא עטל בחנם, מללא קאמר נ״מ לעטל
 הוא עצמו, ש״מ לבכה״ג אפי׳(לרב) [לשמואל]
( ץ י ש פ י י ל ״ ו  שלי. י

ן כוכין. (ביצה ו א׳) מוס׳ ל״ה  אין חופרי
( ש ו ב ל  יו״ט. (
 אין חופרין במועד. ברכומ יז ע״ב ל״ה ואינו
( נ ״ א מ  מברך. (
 ועושין נכרכת במועד. עי׳ בהר״ן פ״ק
 לביצה על מתני׳ בש״א אין מוליטן את הסולם
( א ״ ש ר ה  משובך לשובך. (1;׳ מ
 אין נושאין נשים. חגיגה ב ע״ב ל״ה לא
 תהו, וע״ש ח ע״ב ל״ה בחגך, סוכה כה ע״ב
 ל״ה תרתי, פסחים מט ע״ב, כתובות מז ע״א
 ל״ה למסר, וע״ש צג רש״י ל״ה של זו, גיטין
( נ ״ א מ  מא ע״ב ל״ה לא חהו. ;

 אין נושאין נשים במועד. נ״ב עיין ברמב״ם
 פ״י מאישוח הי״ל לכי אפי׳ בחיה״מ אין
 נושאין לפי שאין מערטן כו׳ ובפ״ז מהל׳ יו״ט
 כ׳ הטעם כלי שלא תשתכח שמחח החג בשמחת
 נשואין והוא כטעמא לרב, ועיין בלח״מ לתמה
 אהא לבפ״י מה״א כ׳ טעם אמר משוס לאין
 מערטן. ובטור אה״ע סי׳ ס״ל כ׳ ב׳ טעמים
 משוס לאין מערכין או משוס ביטול פ״ו, ועיין
 כמ״א או״מ סי׳ מקמ״ו לכי ופשוט לנשואין
 בלא סעולה אסור מלקמני מארסין ולא כונסין
 ואין עושין סעולמ אירוסין מכלל לנשואין אפי׳
 בלא סעולה אסור והנימ בצ״ע לגרי המוס׳
 ככמוכומ מ״ז לכמבו למומר לישא בלא סעולה,
 וכמ״ש נלמק כזה. והשטמ״ק וכן המהרש״א
 למלאודיימא רק בסעולה אסור, והמ״א מי׳
 לרק לרב ריליף מושמחח בחגך רק בסעולה
 אסור, אבל אגן להי״ל כשמואל משוס לאין
 מערכין אז אפי׳ בלח סעולה אסור. והרשב״א
 כ׳ כמשו׳ לאם נשא ערכ הרגל מומר לעשוה
 סעולה כרגל, שעיקר השממה הן הנשואין
 והסעולה טפלה לנשואין, וכמשו׳ אמרמ כ׳
 שאסור לעשומ סעולה ברגל וכ״כ כזה הכ״י.
 ובשו״ע פסיק למומר, והמ״א שם ממה ע״ז
 והעלה לסעולה ראשונה אין לעשות ברגל אבל
 שאר ז׳ ימי משמה עושה, ובאלי׳ רבה כ׳
 לסעולה לבל או נשואין לבל אינה אלא לרבנן.
 ועיין בש״ע אה״ע סי׳ ס״ב לפסיק מושא נשים
 רבומ לצריך לשמוח עם כ״א שמחה הראויה
 לה, ואין מערכין שמחה בשממה.. ובסעולה
 הנעשה לאמר כמיבמ המנאים הטו״ז אוסר
( מ ״ ל ח י ר  והאלי׳ רבה ממיר. (
ד לפי שאין כ עד ו  אין נושאין נשים במו
ה וכוי. ראימי להרב ח מ ש ה ב ח מ  מערכין ש
 בעל טורי אבן בחגיגה דף ח שהקשה מהא
 דאמרינן בביצה (לו:) דכל שחייבין עליו משום
 שבומ משוס רשומ משום מצוה כשבמ ח״ע
 ביו״ט, ומשיב דלא מקדשין ולא מייבמין. וקי

 הכהן, די״ל טומאמ הבימ גופיה מידוש דעצים
 ואבנים אין מטמאין בשום מקום והמורה גזרה
 דהכהן יכול לטמאם ואיך נאמר דאפילו קודם
 בא הכהן יטמא טון דעצים ואבנים אין להם
 שוס טומאה, אבל גופו דיש לו כל הטומאומ
 הו״א דטמא הוא אפילו קודם טאמ הכהן,
 קמ״ל וביום הראומ דקודס טאמ כהן לא
 נטמא, ולכך לדבר מצוה מממינין ממילא.
 ועז״א רבי דא״צ למילף כלל מוביוס הראומ,
 דמממינין לדבר מצוה, ורק זל נלמד מוטוס
 דמועיל המהנה והודם בא הכהן אינו טמא,
 אבל זה שנמהין ונא נטמא זהו שפיר ילפינן
 מטומאמ בימ דאע״ג דמידוש הוא, מ״מ טון
 דהחידוש הוא חומרא ילפינן מיניה קולא בק״ו,
 ומה שם שהחמיר עליו מ״מ מקילין בזה
 שמממינין כ״ש כאן שנמחץ. וי״ל דהחם טון
 דגוף הטומאה מימש הוא אין לו בו אלא
 חידושי דטאמ הכהן מטמא לה, אבל הכא י״ל
 דאף קודם טאח הכהן טמא, ז״א דזה כבר
 ידעינן מוטום דקודס ראוח הכהן טהור הוא
 אף כאן ודו״ק היטב כי הוא כפמור ופרמ בפי׳
 הסוגיא וברש״י. כי המעיין ישכיל כמה ממוהומ
 נסתלקו בזה, מה שיש לממוה בסוגיא זו ודו״ק.
 ולפי הפירוש שכמבמי א״ש לישנא דגמי אבל
 טומאה דגופיה אימא מימזי חזאי ליה, שהוא
 מקושי ההבנה. ולפמ״ש א״ש דהו״א דאפי׳ לא
ד הוא כמימזי מזאי ליה שהרי היא  מזי ליה ה
 טומאה עצמיומ והגוף נטמא בכל טומאומ,
 א״כ מה לי הראיומ כהן הרי מימזי מזאי ליה
( ה י ל מ  בעצמו שהרי הוא רואה אומו, ולו״ק. ג

ש  תוספות. ד״ה דחא. אפי׳ חבילי ק
 וחבילי תבן כוי. נשאלחי דא״כ איך משכחמ
 לה צמיד פתיל בפי״ג דגגעיס מי״ב ובמוספמא
 פ״ז ור״ש פי״ג מי״ב דס״ל לרבי גופי׳ כן והא
 צמיד פמיל דוקא בדבר שאינו מקבל טומאה.
 ועי׳ במשנה למלך פי״ד מטומאמ צרעמ מ״ש
 בזה. ועי׳ חוס׳ נדה נח ע״א דדבר המקבל
 טומאמ נגעים טמא נכחם גם לר״נ, ושם ס
 ע״ב באחורי כלי מרס מטהר ר״נ, וצ״ל דר״נ
י באחורי כלי ״ , ואי טמא למודה ר י  פליג על ר״
 מרס שפיר משכממ לה צמיל פמיל, ועי׳ נורע
 טהולה מהלורא מנינא בהשמטומ למיו״ל סי׳
( ם ״ ש ר ה מ  לז מ״ש ע״ל מל״מ בזה. (

ל כוי. נ״ב עיי ה נפקא. תימה דהא לעי ״  ד
 בספרי מלא הרועים ח״ב ערך חילוש מ״ש
 ליישב קושיומ מוס׳. אך קשה לי להיאך יליף
 טומאה לגופיה לממיר מטומאמ טמו לקיל
 לעצים ואבנים ומחובר לא מטמא בעלמא כלל
 ולכך לא מטמאין ליה בלילה, אבל גופו שראוי
 ליטמא בכל הטומאוח אימא אף בלילה מטמאין
 ליה, וי״ל לפמ״ש בגליון רש״י לעיל ללוקא
 לענין שיוטמא קולס ראיומ כהן סברא לומר
 לגופו יוטמא קולס ראיומ כהן אבל לבמר
 לילסינן מביום הראומ קולם ראיומ כהן לא
 מטמא גופו אלמא לטומאה זו בכהן מליא א״כ
 ילפינן כל לבר מטומאמ טמו לאלרבה לענץ
 נגעים טומאמ טמו ממור לאפי׳ עצים ואבנים
 טמא וכיון לחזינן להממירה מורה בטמו
 ואעפ״כ הקילה בזה לאין הכהן רואהו בלילה
 לטמאו כ״ש בטומאמ גופו ללענין נגעים לא
 מצינו מומרא בגוף יומר מבימ אלרבה טמ
 ממור טפי למטמא עץ ואבן רק ללעיל לענין
 שלא יצטרך לראיומ כהן ויוטמא ממילא כמו
 בכל הטומאומ אזי טומאמ גופו ממור לראוי
 ליטמא בכל טומאמ אבל כיון לבבר מיעטה
 המורה מטוס הראומ ט לאין כאן שום טומאה
 קולס ראיומ הכהן ולא למי לשאר טומאומ א״כ
 לענץ טומאמ נגע טח חמור למטמא אפי׳
( ה ״ ל מ  עצים ואבנים והבן זה. (

. דריש ליה נמי שפיר. (ואצטריך  בא״ד
 וביום הראומ). נ״ב ג׳ מי׳ אלו צריך לממוק
( ר ב א ח ״ י ר  כאן. (

. ולאי טון ׳ לה וכו לא בלי  בא״ד. דביום ו
 ליליף מופנו לענין טומאה לגופיה כ״ש לאימ
 לן נמילף מלי ולא לאורי למעט לילה גם
 בלגופיה, אלא לצריך טוס כי היכי לנימר לי
 לטמ אופל, ללא הוה ילענא ממשמעומיה רק
 למעט לילה, הכי סבר אביי לרבי. אבל לר״י
 ליליף מוטום ולא מופנו. ע״כ סבר לל״ל
 לגופיה וללאו גופיה [וסבר לה״ה לענין לילה.
 וצריך וא״ו לוטוס], ומ״מ כיון לגלי קרא גם
 בגופיה ילפינן גם לבר הרשומ. להט אמר
 משמעומ לורשין א״ב, ורבא סבר ללענין ממן
 ולאי לא ילסינן גופיה מלאו גופיה, וע״כ לרט
 יליף ממרווייהו קראי כללעיל. ור״י לפליג עליה

755 



 ו הגהות מועד קטן דף ט ע״א ־ דף י ע״כ וחידושים
( י ׳ ־ ר פו ה ור׳ יוחנן לקמן(יג:). ( קי  דחז
. נ״ב חו מר סבר שאם היה רפוי ממתי  ו
 אילה״ק לס״ל ללא ילע עליין מאפשר למלרי
 במנא ללפ״ז האי פנא מיקל, אבל לס״ל איהו
 נהי מחמיר לשחי בלא ערב נמי אסור א״כ
 לאשמעינן רבוחא לאפי׳ שחי בלא ערב אסור.
 נ״ל דקמ״ל רבותא להיחרא ראפילו בשחי וערב
! ץ י ש פ י י ל י ו  מותר למתוח נ״ל. !
ל [וכ״ה י ח ת ל״. צ׳׳ל ל  מאן חאי ״איתחי
( ץ ־ ׳ ב ע י  בערובין קל.] וכצ״ל ברש״י. (
ע. ובל״ה כלבתא. נ״ל  רש״י. ד״ה מפסי
 לנסתרסו התיבות. ומלות שאינו תופר ביושר,
 שבלבור הראשון שייכים ללבור הב׳. ומלות
 שאינו חופר כלרכו תוחב זה בסמוך זה, שבלבור
 הב׳ שייכים ללבור הא׳, ועי׳ בתוס׳ שציינתי
( ש ״ ש ־  לעיל בסמוך. מ
ח ו ת ח נמי לא. למיםר נמי מ ת מ י ה מ ״  ד
( ש ״ ש ר  כ״נ לצ״ל, וכן בלבור הסמוך. (
כו כוי. נ״ב עי׳ פ׳ . תנור תו ן  ד״ה מעמידי
 כירה לח ע״ב ששם מפורש להיפוך שתנור
 מקום שפיתח קלירה אחת וכירה ב׳ קדירוח

( ר ב א ח ״ י ר  וצ״ע. !
ם שפיתת קדירה אחת. ו ק . כירה מ  בא״ד
 תמוה לבשבת (לח ב) מבואר להיא מקום
 שפיתת שתי קלירות, וכבר הושג בזה בתוס׳
> ש ״ ש ר  נלה (כו ב). (

ט. ושמא לא היו ו  תוספות. ד״ה ההדי
( ש ״ ש ר ׳ כצ״ל. > ם כו  חושבי
ח כו׳ דמצי ״ א ל . ב חי  ד״ה ממתו
י כוי. תמוה רלזה לא מחרץ הש״ס י  לאקשו
 מילי. ובמש״כ הרא״ש בפ״ק לסוכה סי׳ ט״ז
 ואנכי ציינתי עול כיוצא בו בפסחים (קב ב)
1 ש ״ ש ו  בתל״ה מיחיט ע״ש יתיישב הכא. (
. ק׳ להא י י מ לאקשו ״ ו ה ה ״ א ל  בא״ד. ב
 יותר הו״ל לאקשויי לעל זו הקושיא לא מתרץ
 כלל ומלבד התוס׳ משמע לללברי המפרץ ניחא
 וי״ל ללכאורה ק׳ על המקשה ללמה לא מקשה
 ממתניתין ר״י אומר ממתתין סשיטא לשרי
 ול״ל לר׳ יוסי לאשמועינן וצ״ל לממתניתין
 אפ״ל לעיקר לברי ר׳ יוסי הוא לאשמועינן
 הליוק רמסרגין אסור לא ההיתר לממחחין וזה
 ניחא בממנימין לקמני ממחחין להיינו שאס
 היה רפוי ממחחו אבל יומר לא א״כ ממילא
 לגס שמי בלא ערב אסור אבל ברייפא לקתני
 ממחחין אבל לא מסרגין מקשה המוס׳ שפיר
 טון לעיקר הרבוחא של ר׳ יוסי הוא לגס שחי
 בלא ערב אסור למאי ממני אבל לא מסרגין להא
 לא קחני ממחחין אלא לאפוקי שמי בלא ערב
 ולבסוף מסיים למסרגין רהיינו שחי וערב זהו
 לפי המקשן אבל לפי הממרץ לי״א גם אמחוחי
 אסרי א״ב שפיר איצטדך ר׳ יוסי לאשמועינן
 לממחחין ולאפוקי מי״א א״כ שפיר קאמר
 מממחין ולאפוקי מיש אומרים אבל לא מסרגין
 לאפוקי מר״מ ומ״מ ממילא מוכח מלאמר
 ממממין להיינו שאס רפוי ממחחו רגם שחי
( י ־ ר־ פו  בלא ערב אסור. (

 דף י ע״כ
י ריחייא. בד״ף ורא״ש  גמרא. ולמיבנ
 לימא, ועי׳ לעיל (ע״א) במר״ה ה״ג ד״א,

 ובהגהות הב״מ שס למוכמ נמי לל״ג לה.
( ש ״ ש ד ) 

ליא. גירסמ רש״י כגירסמ ליא במו  מו
( ץ ״ ב ע י  הרי״ף, עמוס׳. (
ליא. ב״מ קט ע״א ל״ה ליא במו  מו
( נ ״ א ח  אמדמו. (
ל רברבי כוי. ראיה מבוררמ לזה מרפ״ר  שקי
( ש ״ ש ר  לשטעימ ע״ש. (
א אסור. לקמן יב ע״ב ל״ה מכניס, י ט מ ק ר  פ
( נ ״ א מ  ב״ק צז ע״א ל״ה המלוה. (
ן ו נוטלי  רש״י. ד״ה קיטורי בידי. שהי
( ש ״ ש ר ם כ״נ לצ״ל. 1 י ק ל  כלים ח
ן עליחן בית יד כו׳ קי . והיו מחלי  בא״ד
ם עושה בבית יד כוי. נראה ד א ׳ ש א כו ״  ל
ישו  מזה לגירסמו הימה קיטורי בי ילי. (רשי
ם שאין . ומשו  תוספות. ד״ה למישקל
ם כוי. מצינו במשנה י מ כ  ברזלים בימי ח
 פי״ל לכלים מ״ה הובאה בשבמ (נט.) שכללי
 בהמה של ממכומ. וצ״ל לכוונמם בימי חכמי
 האמוראים ורובן היו בבבל שנקראמ מצולה. או

 לשם איירי בסוסי מלממה ע״ש בשבמ.

 שלמים של אמש קולמים, ללא איירי בשלמים
 שכבר נשחטו מאמש, לא״כ לא הוי פליגי
 חכמים לומר למטאמ של היום 'קורם משום
 שהוא ק״ק, לטון שכבר המחיל באכילה
 לשלמים מאממול פטור ממצוה של מטאמ של
( א ״ פ צ מ  היום. (

ח כו׳ ר ו ח ת כוי. שתוציא ם ״ ל  די׳ח תעייל ו
( ש ׳ ׳ ש ר  כצ״ל. (

. צ״ל אלום. . אחד ד ה ומעברת כ ״  ד
( ץ ״ ב ע י ) 

כ זקנה ״  ד״ה באנפי כלתה. שהיתה כ
ה כלה. יש לממוה מה זו הוכמה על  שהיה ל
 זקנמה וכי לא אפשר להיומ לה כלה אף בהיומה
 כבמ שלשים, טמול באומן לורומ שהיו משיאומ
 אומן בקטנותן, ונ״ל לאשמעינן אע״ג להויא
 ממומ לכלה, לא... למעבל עובלא באפה כלי
( ץ ״ ב ע י  שמראה כמוה. (

כ זקנה שהיתה לה ״  בא״ד. שהיתה כ
 כלה. ק״ל מאי פסקא להא אימא בקדושין
 (ס״ל כט) לר״מ נסיב בשימסר כוי, ויכול להיומ
 דלשנה כולד בן ואינסב ג״כ בשימסר, וא״כ הוה
 ר״מ בר ל״ג כשהיה לו כלה, וסממא דמילמא
 דאשמו הימה ג״כ בערך שניו, וא״כ מאי זו
 זקנה. ונ״ל דבזה ימיישב פי׳ רשב״ם בב״ב
 (קמא.) על הא דאר״מ שם לדידי בנמן עדיפי,
 ופי׳ שלא נמקימו לו בניס. והמוס׳ הקשו עליו
 דמצינו לו הרבה בניס. די״ל דכוונמ הרשב״ם
 דלא נמקיימו לו בילדומו כשאמר זאמ, וכדמוכמ
 הכא והוא מיה צ״ב שנה כדלקמן (כמ.), ולא
 נולדו לו זכרים אלא בזקנומו. ומר ינוקא בד׳
 לא יפרש כפי׳ המוס׳ שס (ז 3) שנולד לו

 טנקומיה, אלא כפרש״י ככמוכומ (פט 3).
( ש ״ ש ר ) 

ה שלא הביאו שליש ״ ד  ד״ה אנפיקינון ו
( ש ״ ש ר  צ״ל 3ד״א. (
.  תוספות. ד״ה כאן. כדאיתא בירושלמי
 הגרי״פ ציינו לשבמ, וכבר אימא כ1 בברכומ
 פ״א על משנמ הקורא מכאן ואילך נא הפסיד
( ש ״ ש ר  כוי״ (
ש כוי. נ״ב ״ ק לה ו ה דתפי ק ס פ ה  בא״ד. ב
 צ״ע בשבת יא ע״א דשם משמע דש״ס שלנו
 מולק על הירושלמי וס״ל דגם כגון רשב״י
 מפשיק לק״ש דאודימא ע״ש, ודברי המוס׳
( ! ב א ח ״ י ר  הס ע״פ הירושלמי שס, וצ״ע. (
ש אין ״ ק ׳ ו ה כו ק ס פ ה ל ב ב  בא״ד. א
. הגה״ש הנימ בצ״ע י ״ ב ש ר ץ ל ק י ס פ  מ
 מגמרא דיל! (שבמ יא.) ע״ש. אולם גם
 בירושלמי שס בסופו אימא דרבנן פליגי עליה
 דר״ש וס״ל דק״ ש בעונמה עדיפא ממ״מ, ור״י
 לא קאמר בשבמ אלא כגון רשב״י כו׳ ול״ק אלא
 רשב״י משוס דהוא גופיה ס״ל דאף לק״ש אין
 מפסיקין. וגם מצינו דהוא עצמו לא עביד
 כשמעמי׳ בשבת (לג ב), ועי׳ תוס׳ שם (יא.)
 ד״ה כגון. ועמש״כ בפסמים (נא ב). (רש״ש<
. ובירושלמי נ״ב ס״א דברכומ ה״כ.  בא״ד

( פ ״ ב ר ) 

 בא״ד. זה שננו וזה שננו. ר״ל ושננמס,
( ץ ״ ב ע י  דכמיב במורה וגס בק״ש. (
א סטכת. ר הו ה סטכת. דשמן המו ״  ד
 שמא אגירסא דסטבמ בבי״מ קפדי, לאפוקי
( ץ ״ ב ע י  גרסמ הספרים סטממ בחי״מ. (
. נראה דלפניהס לא היה הגירסא כאן  בא״ד
( ש ״ ש ר  מאי שמן המור. (

 דף י ע״א
. פירש בערוך טמ יד קו ת חלו פ ח  גמרא. ב
! ץ ״ ב ע י  של חלוק. (
. לקמן כז ע״ב ד״ה בכליבה, ב  מאי מכלי
( נ ״ א , מ ש ו ב ל  [יומא נד במוס׳ ד״ה כרובים]. !
 שיני כלבתא. בד״ף לימא מיבמ שיני ורש״י
 שסטט מחקו בפירוש וכ״נ מלשון רש״י דכאן,
( ש ״ ש ר  ועי׳ לקמן (כז ב) מד״ה בכליבה. (
. ן ל שממתחי ״ צ א ח ו ט מ  מסרגין את ח
 נראה דהא דאמר ואצ״ל משום דלא נטעה
 לומר דמסרגין הוא שתי ולא ערב, ע״כ אמר
 ואצ״ל שממממין, דמשמע דגם במממחין אימא
 קצח רבוחא, וא״כ ממחחין הוא שמי בלא ערב,
 דאם הוא אממוחי אס היה רפוי אין זה רבוחא
 כלל כדפריך הגמרא אממומי נמי לא, ועיין
 בנדדס דש פרק נערה המאורסה (סז.) ובשבמ
( י ״ ר ו פ  (י.) 3רש״י שם. י

ח י מ ש א וד״א ותרוייחו מ ״ ב ח  פליגי בח ר

פטר מיניה דרבי ןכצ״ל וכ״ה ה אי ״ ב ש  ר
ש בנו זיל לגביה ״ ר ל רבי ל ״  בפרש״י]. א
( ץ ״ ב ע י ד כצ״ל. (  כ

א איפטר מיניה דרבי. כ״ה ת פ ל  ר״ש בן ח
( ש ״ ש ר  בע״י. ונכון עי׳ שבמ (קנב.). (

ך. (שבמ לג ב׳) מד״ה ן דלברכו  זיל לגבחו
( ש ו ב ל  ה״ג. (

קסת. לקמן ימ ע״א ד״ה ובגנוסטרי.  פו
0 ״ א מ ) 

. והא דאמריגן ח ט מ ל פ ש ״  מעברת סכין ע
 [סנהדרין כח.] על הפסוק ויצא לך שס וגו׳
 שאין להס שער, זהו קודם שגבהו בנוח ציון
( ץ ־ ב ע י  3הגיען לפרקן, עמש״ל בסמוך. (

. נ״ב ה ט ל פניה של מ ד מעברת פרק ע ״ א  ו
 מעברמ סכין על פניה של מטה כצ״ל.

( ץ י ש פ י  >ר״י ל

א דהטא. ל ב ל ט ק  בת שיתין כבת שית ל
ט שיתא ושיתין, אע״ג דאפי׳ בעומדת ק  נ״ב מ
 על קברה דבשבע נשלם יפיה כדאמדנו במ כ׳
 כבמ ז׳ ליופי, ואז אין מנימין אומה לרוץ בין
 אנשים, ובפחומ מכאן אין בה מבונה עדיין
( ץ י ש פ י י ל י ח  להרגיש בנעימוח הטבלא. (

ח אמר סטכת. נ״ב שמן מעור3 ״  ר״ה ב
( ה ״ ל מ  בבשמים. (

ה שא״א לעשותה ע״י במצו  רש״י. ד״ה ו
ה שבא לידך ס אלא מצו ל פ ל ת  אחרים. א
. ועיין במהרש״א ח עשח לה בין קטנ דו  בין ג
 בח״א שפי׳ בהיפך דמצוה שא״א ע״י אחרים
 מפלמ ומעשה הגדולה כגון ממ מצוה ומניח
 הקטנה לגבה כגון פסח ומילה, ונעלמו ממנו
 דברי רש״י והדטב״א בסוכה (דף כה) גבי
 העוסק במצוה פטור מן המצוה, דמניא ויהי
 אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם עוסקין
 נמח מצוה היו פירוש בקרוטם שחל שביעי
 שלהן להיומ בע״פ, ופרש״י שמעינן מינה
 שהעוסק במצוה פטור מן המצוה שהד נטמאו
 בממיהס ז׳ ימים לפני הפסמ, ואע״פ שטומאה
 זו מעכב על ידם אטלמ פסמיהן אלמא מצוה
 קלה הבאה לידך א״צ לדמומה מפני ממורה
 העמידה לבוא ע״כ. וכה״ג כמב הריטב״א
 במידושיו, וע״ש שהכרימ כן מכמ קושיא דל״ל
 כלל קרא לעוסק במצוה שפטור מאמרמ כל זמן
 שעוסק בראשונה, ומירץ דבא ללמדנו דאע״ג
 דאיכא עליה מצוה קטע לזמן ודאי כגון ק״ש
 ושחיטח פסח, וקודם לכן בא לו מצוה אחרמ
 שאם יממיל בה יבטל מן האמרח רשאי הוא
 להמחיל זו שבאה לידו עכשיו, ואם יבטל מן
 האחרמ יבטל שאין מיוב המצוה עליו עד שיגיע
 זמנה וראשונה קודמח עכ״ד. הרי דמוכחי
 מקרא דאורייחא דגט אנשים אשר היו טמאים
 וגו׳, דמיימי המס דאין מפלס במצוה שא״א
 ע״י אמרים כגון טומאמ קרובים ופסמ, ועושה
 הראשונה שבאה לידו קודם, וטעמא משום
 שאין חיוב המצוה מל עד שיגיע זמנה. ובזה
 נדמה מ״ש במהרש״א דבכ״מ מצינו דמצוה
 גדולה דומה הקטנה כההיא דפ״ק דמגילה
 דממ מצוה דומה אפי׳ פסמ ומילה שהם בכרמ,
 דהמם איירי שהיו שמיהן לפניו דקמני הרי
 שהיה הולך לשמוט פסמו ומצא ממ מצוה,
 ואיירי בע״פ אחר מצוח שכבר מל עליו מיוב
 פסמ כדאי׳ בזבמים, והטאו מוס׳ בסוכה שם,
 וטון ששמיהן בזמן א׳ לפניו אמד׳ דעושה
 הגדולה ומניח הקטנה, משא״כ בכה״ג דאיירי
 רש״י כאן שבאה לידו הגדולה אממ מחלה שפיר
 כמב דיעשה הבאה לידו טן גדולה וטן קטנה,
 וכמו שביאר בסוכה דא״צ לדמומ קלה שכבר
 באה לידו מפני ממורה העמידה לבוא, וכ״מ
 בסוגיא דזבמיס שהביאו המוס׳ שם דקודס חצומ
 דעדיין לא הגיע זמן פסח מטמא לקרובים
 ונדמה מפסמ. ובן בשו״ח ח״צ סי׳ ק״ו הביא
 ראיה מרבד רש״י דהכא למ״ש הרדב״ז
 במשובה, ובס׳ נשממ אדם השיג עליו ממ״ש
 מהרש״א, ואינה השגה שאין העיקר כמהרש״א
 אלא כפרש״י עיקר וכמו שהוכממי. ומ״מ דעמ
 מהרש״א י״ל דכל הסוגיא דסוכה לא האי רק
 אליבא לר׳ יצחק, לאיהו ס״ל לקרא לולא יכלו
 לעשומ טוס ההוא אחא לאשמועינן ללמחר היו
 יכולין לעשומ, וש״מ לנטמאו מוך ז׳ ואע״ס
 שעכבו עי״ז מפסמ, אלמא לעושה ראשונה
 שבאה לילו, וע״כ ז״א רק למ״ל להיו חייטן מן
 הלין בפסח במלבר אבל נמ״ד נפ״ק לקידושין
 להוראמ שעה הימה לא מוכמ מזה מילי, לש״ה
 שלא היו מייטם בפסמ מה״ל. וע״פ לעמ רש ״י
 כאן י״ל קושימ מוס׳ על רש״י בזבמיס (צ:) גבי

 בר״ן שפסה לאס נפטר ממנו אלעמ שילין
 בעיר א״צ ניפטר ממנו פעם אמרה, וזה לפי
 נוסחא אמרמ, וזה לפי נוסמא מוטעמ שנזלמנה
 לו לגריס טוס כ״ל, אבל כבר חמהו עליו בזה
 הש״ך והט״ז טו״ל סי׳ רמ״ב, ולבד הט״ז
 למוקיס. ולכאורה היה נראה לקיים לבדו לי״ל
 לטוס השמיני היו נפטרים ממנו אלעמיה
 שילכו לבחיהס בלילה ואח״כ לנו בעיר, אך זה
 א״א להא שמיני טעון לינה כלאימא בסוכה
 למ״ז, ובל״ז וראי הקריבו קרבנומ בשמיני וכל
 המקדב קרבן טעון לינה וכמ״ש בספרי וכמ״ש
 המוס׳ שם, וא״כ ולאי לא נפטרו אלעמ שילכו
 לטמס בלילה אלא אלעמ שילכו לממר ואפ״ה
ד מבואר ללא  מזרו ואיפסלו מיניה לממר ה
( ה ־ ל מ  כהר״ן. (

הו דקרמו קראי אהדדי קמ״ל ללא חנ  אשכי
 הפסיקו מלמולם בשבילו, ואע״ג לכבול מ״מ
 הוי נמי מסצי שמים, מ״מ כבול מורה גופה
 עליף, וכלמסקו בענינא, לכן לא קבלוה בסבר
 פניס ולא שאלוהו מאי שיאטיה, ומה בקשהו,
 על שהשלימו הענין שעסקו בו, ועשו כלבדהם.
( ץ ״ ב ע י ) 

ס כאן במצוה ל פ ל ת ס וכתיב א ל  כתיב פ
תח על ידי אחדים. נ״ב ע׳  שאפשר לעשו
 שו״מ מכם צבי סימן קו, לפשוט מכאן ספיקו
 של הרלב״ז למי שנמנו לו רשומ לצאמ מטמ
 האסודן פ״א בשנה, אזי מצוה שבאה לילו
 אפילו קלה אל יממיצנה, ואע״ג שמפסיל עי״ז
 החמורה. ועיין רש״י סוכה (כה:) ל״ה שמל
 שסיים גס כן אלמא מצוה שבאה לילך אין צריך
 ללמומה מפני הממורה ע״ש. וממהני על הגאון
 חכס צבי ז״ל שנעלם ממנו לשעמו לברי רש״י
( ח ״ צ ר ה מ  הללו. (

תח. עי׳ מ׳  כאן במצוה שאפשר לעשו
 רלב״ז סי׳ י״ג, ומ״ש עליו במשובמ מכם צט
 ססי׳ ק״ו ללינא רהרלב״ז מפורש הכא, ומה
 שכמבמי ע״ז בעקרים שלי, עיקר אונן, על לינו
( א ״ ש ר ח מ  של הט״ז יו״ל סוף סימן שמ״א. (

ע ליה מ ש מ . ו  רש״י. ד״ה ביום השביעי
 יום ז׳ היינו שבת. לא ידעחי למאי הוכרח
 רש״י ז״ל לפרש כן, דלכאורה בפשיטוח הא אי
 אפשר לשבעה ימים בלא שבמ, והמהשן מקשה
 דלמא שביעי לקרבנומ, היינו דשביעי לא קאי על
 הימים אלא על קרבנומ דהיינו טוס שהוא
( י ״ ר ו פ  שביעי לקרבנומ. (

א ל  תוספות. ד״ה איבעי (האי). כדי ש
ו כוי. ור״ל בזה דלא מקשה מדוע לא  יתבטל
( ש ״ ש ר  נטר עד אחר החג. (

 ד״ה איבעי(הבי). בזמן שלא היה שכינה
 שורה לא היה צורך. צ״ע מנ״ל הא.

( ץ ״ ב ע י ) 

א היה כוי. נ״ב עי׳ חוס׳ ל  בא״ד. בזמן ש
 מנחומ (קז.) ד״ה כליא עורב, שכמבו בשם
 הערוך להיפך דבזמן שהיה השכינה שורה לא
 היו צריכים לכליא עורב. ולפי מ״ש שם נ״ל
 להגיה בדברי המוס׳ כאן שצ״ל בזמן שהיה
! ר ב א ח ״ י ר  השטנה שורה ט׳ ודו״ק. (

 דף ט ע״ב
י שמים לא ישוו. נ״ב צ פ לו ח  גמרא. דאפי
 עיין ירושלמי פ״ק דפאה מד אמר כל מצופיה
 של מורה, אינם שוומ לדכר אמד מן המורה.
טטם פ׳ נ״ד לשלישי 33יאור ענין  ועיין מורה נ
( ח ״ צ ר ה מ  זה דמפצי ומפצך לא ישוו 3ה. 1

תח. מסר מציוני עין ת שאפשר לעשו  במצו
( י ו ל ו ה ״ ח  משפט מיי׳ פ״ג מהל׳ מ״מ ה״ד. (

תח על ידי אחרים.  במצוה שאפשר לעשו
 נ״ב עיין ירושלמי פסחים פ׳ אלו עו3ריס ופ״ק
 דחגיגה. וז״ל נמנו וגמרו קודם למעשה הדא
 דחימר כשיש שם מי שעושה, אבל אם אין שם
 מי שעושה המעשה גדול ע״ש. ועיין יפה
 מראה שס, ועיין טור יו״ד סימן שס״א. ועיין
 מגילה (ג.) מבטלים ח״ח ובאים לשמוע מקרא
( ח ״ צ ר ה מ  מגילה ע״ש. (

ה שאי אפשר. שבמ יא ע״א ד״ה כגון,  במצו
0 ״ א ז נ  מגילה ג. (

ה שא״א. נ״ב טור יו״ד וש״ע סי׳  כאן במצו
ן פ ״ ב ר  רמ״ו. (

ל תקרי קרבם אלא קברם. האי קרא  א
 ברשעים כתיב, אבל בצדיקים אינו בתיהם
 לעולם, שסופם לקום במחיה ולחיות חיי עולם,
( ץ ״ ב ע י  והיינו ליחריב טמן. (
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. ד״ה אמר. דקא אסר התם ת ו פ ס ו  ת
א שדהו שרי. ע ה מ ש ה מ ץ במשנ ח ר  מ
 במשנה שם מפורש למשכירין שלומ. אלא לל״מ
 להיינו משוס לאמרינן ליה וציית וכלאימא התס
! ש ״ ש ר  לרשב״א. לכן הוצרכו לדיוק למרחץ. (
ר בו׳ אםורין מ א כדרב שישא ד . ו  בא״ד
י דאורייתא ד דהו ע ו מ ל ב ב ו א  בימי אבל
ש שיש להן ״ כ ו ו ל  או כעין דאורייתא הקי
ל בשבת בו׳ כ״נ לצ״ל. [וכ״ש התוס׳ ק ה  ל
 חנינה לף יח. נל״ה בחוש״מ וס״ל דהטעס
 להחמירו באבל הוא משוס להוי לרבנן וחכמים
( י ״ ר ו , פ ש ־ ש ר  עשו חיזוק ללבריהס]. >
ל בשבת דלא ק ה  בא״ד. שיש להן ל
 חיישינן. עי׳ ע״ז כא ב׳ תל״ה אריסא, וש״ע
( א ־ ש ר ה  א״ח סי׳ למייל. 1גי מ

 דך* יב ע״כ
ד במועד. לעיל ב ע״א ו ב א . דבר ה  גמרא
 ל״ה משקין, וע״ש י ע״א ל״ה ההליוט, וע״ש
 ע״ב ל״ה ובלבר, וע״ש יא ע״א, ולף יח ע״ב
 רש״י ל״ה ואלו, ול״ה אין, ולף פא ע״ב ל״ה
 מכאן, פסחים קל ע״א ל״ה בעי למימר, ע״ז
> נ ״ א מ  עא ע״ב. (

ה יאכל. לעיל ו ע״א ל״ה ו מ אם אין ל  ו
( ! ״ א מ  למוזלי גבן. (
ת דהא אמר כו׳  ואי ר״י ידוש נמי בפרו
( ש ״ ש ר  כצ״ל. >
( נ ״ א מ . לעיל י ע״ב ל״ה אבל. ! ן י  טוחנ

ם בכך. שבת (לף קיז ע״3).  אין מערימי
( א ״ פ צ מ ) 

״ ״ א מ ל כיחידאה. מגילה יח ע״ב. ( א ו מ  ש
. ק״ל הא חידאה ם״ל ל כי א ו מ  לימא ש
 האמת כן הוא כלאיתא במגילה (יח ב) ע״ש.
 וי״ל משום לסתמא למתניתין לריש מכילחין
 משקין נה״ש במועל ללא כוומיה (עי׳ נ״י)
 למשקה מים לזרעים חייב משוס חורש או זורע
 והוא מלאכה למחובר. ובזה אפי׳ שמואל מולה
( ש ״ ש ר  כלאיתא ביבמות (פג.). (
דאה סבירא ליה. עי׳ חי ל כי א ו מ  לימא ש
 מגילה (יח:), ועי׳ יבמות (פג.) לשמואל מייש
 ליחילאה, ועי׳ שואל ומשיב תנינא ח״א סי׳ כו
( ם ״ ש ר ה מ ) . D 

א דמדושא. שבת ת ר מ ו ח פק ב  ר״י נשיאה נ
 מו ע״ב ל״ה ואמר, ערובין סט ע״א ל״ה כיון,
( נ ״ א . מ ש ו ב ל  [ע״ז לג ע״ב ל״ה בעא]. (

מרתא כוי. עיין פרק הרר  די״נ נפק בחו
( ץ ״ ב ע  (עירובין סט א). ד
( ץ י ש פ י י ל ־ ר לא. עי׳ בערוך מבשל. (  קפי

 קוצץ אדם. ביצה יט ע״ב ד״ה סלותי.
( נ ״ א מ ) 

 לייט עלה אביי. ג״ב ר״ל מקלל היה אביי כל
 מי שעושה כזה כפירש״י בשבת מ״ב, ופעמים
( ץ י ש פ י ״ ל ־ !  הוא לשון קושיא. (
ה ליה אבא בשלנייא. בערוך ערך אבא  הו

 גרס כשלניס, שהיו נכשלים בו בני אדם.
( 0 ״ ת ח ) 

 אבא בשלניא. נ״ב רש״י פירש שם מקום.
 ובערוך ערך אבא בגירסא אבא כשלניא, היינו
 יער שנכשלין בו בני אדם. ולשון הגמרא מורה
( ח ״ צ ר ה מ  כגירסת רש״י. (
בלבד שיכניסם בצנעה. לקמן יג ע״א ד״ה  ו
( נ ״ א . מ ש ו ב ל  אין לוקחין. (
ממא הוא. לכאורה, ר״ל דוקא י י  צנעא דהנ
 יממא משוס דבלילה אוושא מילתא טפי
 מטעמא דמסיק וכ״מ דעת הפוסקים. ופרש״י
( ש ־ ש ר  בזה דחוק. (
ו במועד. (חגיגה יח אי) מוס׳ ת כ א ל  כוון מ
 ד״ה מוש״מ, (בכורות לד בי) מוס׳ ד״ה בעי.

( ש ו ב ל  ו

 שיקנםו בניו. ב״מ קא ע״א ד״ה כדי, בכורומ
> נ ״ א מ  לד ע״ב ד״ה בעי. (

ה לו אין לו מ . אפי ב  רש״י. ד״ה אדם חשו
. ועי׳ ריטב״א. ולע״ד הנל״פ דכוונמ  יאכל
 הא״נ הוא דלעולס מצדא דשערי הוה דהוא
 דבר האבד ומ״מ איקפד דאדס משוב שאני אבל

 באין לו מה יאכל אפי׳ לאדם חשוב ש״ד.
( ש ״ ש י ) 

ל ה ש מ ת ו ח מרתא דמדושא. ו ה בחו ״  ד
. נ״ב ועי׳ בערובין (סט.) [ד״ה ג  אלמו
 בחומרמא] שדחה רש״י פי׳ זה ופי׳ קשר של
( ם ־ ש ד ה , מ ה ״ ל מ  בושם, ועי׳ מוס׳ שס. >

 המהרי״ט בראשונות סי׳ קט״ז דבדרבנן יש
 שליח לד״ע, ועיין במל״מ פ״ב מרוצמ,
( ש ו ב ל  ובמשובה הארכנו בזה]. (

ם כוי. ר״ה כד ע״ב ד״ה ״ ו כ ע מר ל  אינו או
 שאני, לעיל י ע״א ד״ה ההדיוט, וע״ש יא ע״א
״ ״ א מ  ד״ה הא, ב״מ צ ע״א ד״ה אבל. (

 אין מרביעין. מכומ כא ע״ב ד״ה המורש,
( נ ״ א מ  וע״כ כב ע״א. (
ר כוי. עי׳  כיוצא בזה אין מרביעין בבכו
 רמב״ם פ״א ממעילה ה״ט, ומשנה למלך שס,
 ועפמ״ג א״מ מקלו בא״א סק״ב, ועי׳ ממס
( • ׳ ־ ש ר ה מ  סופר יו״ל סי׳ שה. (
מר לנער כוי. נ״ב ם שו ה  ואין מוסרין ל
 בירושלמי מהו מנערה מוליכה ממקום למקום
 וממוך כך הגללים ממנערים ממנה. וכ״כ הר״ן
! ה ״ ל מ  וכן הוא בש״ע בהגה״ה. (
. יינו בתוך הבור. ברכומ לח ע״א ׳  מתגי
 רש״י ד״ה כלמודין, שבת קכה ע״ב ד״ה
> נ ״ א מ  למודין. (

א נפיש פסידא. ח ש י מ ם ד ו ש  גמרא. מ
י דמישמא יקיר. ועי׳ בנזיר(לא ב) דבגליל  פרש ״
 חמרא עדיף ממישמא וע״ש, ויש לפרש כאן
( ש ״ ש ר  דמישמא ממקלקל יומר. (

ל סיני ״ מ ׳ א  בעו מרב נחמן בר יצחק כו
 אמר. בערובין (ל.) רנבי״א סיני אמר שמיס

 משמע דכן הגי׳ שם ועיין גירסא אחרמ.
( י ״ ־ ו ו פ ) 

ת כותים למאי ו כ ל ה ד כ ע ו ת מ ו כ ל  ה
׳ כצ״ל, וכ״ה ברי״ף וכצ״ל ברש״י. א כו ת כ ל  ה
( ש ״ ש ר ) 

י קיבולת. ואמרי היום ל ב ק  רש״י. ד״ה מ
. לכאורה לפי טעם זה אמאי  בשבת יהיב להו
 שרינן להשכיר שדות לנכרים משום דאריס
 אריסומיה קעביד בספ״ק דע״ז. ודומק לומר
 דשמואל אמיא כרשב״א דשס נגד סמס ממנימין
 דהתם (עי׳ במוס׳ כאן) ועמש״כ לקמן
 (בע״ב). והמיס׳ שס בד״ה אריסא כתבו בשם
( ש ׳ ׳ ש ר י טעם אחר ע״ש. ( ״  ר

ל אי איכא כוי. לאותן פועלים ב  ד״ה א
( ש ־ ש ר  כוי כצ״ל. (

ה אין מסייעין אותן כוי. אם נכרים ״  ד
. נ״ב ר״ל שפועלים נכרים באו עם ס  ה
( ה ״ ל מ  בהמוחיו אסור לסייען ועי׳ בר״ן. >
א. נ״ב ל נכרים הו לו ש ה מםייעין. כאי ״  ד
 ר״ ל כאילו מינו שלו כלל דנכרי אדעמיה
 דנפשיה קעביד והוא אינו נומן לו שכר שבמ רק
( ה ־ ל מ  בהבלעה. (

ה לסייע ב ו ט  ד״ה רבי אומר. בשבת ב
תו שכיר. נ״ב עי׳ בר״ן שלא פי׳ כן רק  לאו
 פי׳ שגוף הפועל עושה בטובה ולא המסייע,
 וכ״ה בש״ע, ולפ״ז רבי לא קאי אמה דאמר
 מסייע או ומוסרין לו שומר, רק אמה דאמר
 לעיל ואם באו מאליהן מומר, וכן היא סדור
 הדברים באו״ח סימן מקל״ז סעיף י״ד על הו
 דבאו מאליהן מומר בשבמ אף אי מחזיק נו
 טו3ה, ו3יו״ט מזונומ, ובמועד אפי׳ כוחן לו
 שבר, ואמ״ז כמב ולא יסייענו ולא ימסור לו
 שומר, ואם היה העכו״ם שכיר שבמ מסייעין
 אוחו בחוה״מ. ומבאר לך מכ״ז אממלמ דברי
 מ״ק קאי, והך דינא דשכיר שבמ לא משכחמ
 אלא במוה״מ דמומר בשכר ואז מומר לסייע לו
 בחנם, אבל לא בשכר כמ״ש במג״א שם סקט״ו.
 ובשבמ אפי׳ לסייע נמנם אסור כמ״ש במג״א
 שם, והטעם דהא בשבח לא משכממ שכיר שבמ
 דאסור לעשומ בשכר בשבמ כך היא שיטמ
 הפוסקים. אבל שיטמ רש״י דכאן דהפי׳ מומר
 בשכר אף בשבמ וכשהוא שכיר שבמ או חודש
 מומר לסייע לו אף בשבמ במנס, וביו״ט מומר
 לסייעו במזונומ ובמוה״מ בשכר וכן הוא שיטמ
 הרמב״ם כרש״י. וממהני על הב״י שפסק
 בשו״ע כשיטמ הר״ן דימידאי הוא, ולא כשיטמ
 רש״י והרמב״ם, ובפרט שהמ״מ כמב ג״כ
 שנראין דברי הרמב״ס, ובאממ לפי׳ הר״ן הו״ל
 להביא דברי רבי בממילמ הבריימא על מ״ש ואם
 באו מאליהן מומר, וע״ז אמר רבי בשבמ בטובה
 וטו״ט במזונומ ובמועד בשכר, וע״ז שייך לומר

 דבמועד דשרי בשכר אס הוא שכיר שבמ כוי.
( ה ״ ל מ ) 

 ד״ה סיני. רב יוסף. עיין 3רש״י ערובין(דף
( א ״ פ צ מ  לי). ;

א ל ו בכותים ד מ ה ואין למידין. כ ״  ד
( ש ״ ש ד ׳ כצ״ל. (  אמרינן כו

 ד״ה מולו ש״מ, סוכה לז ע״א רש״י ד״ה
 מגדלי, מגילה כב ע״ב ד״ה ר״ח, לעיל מ ע״ב
 ד״ה אין מופרין, יבמומ מג ע״ב ד״ה שאני,
״ ״ א ה  ע״ז כב ע״א ד״ה לדפוק ליה. (
. ועי׳ פרש״י עד ל וסיים במו ב א ח ב ת  פ
( ש י ש י  ועמש״כ לקמן(יז 3) 3ס״ד. (
. לקמן יד ע״כ ד״ה א מיבעיא בימי אבלו  ל
( נ ״ א מ  עשה. (

ה דאורייתא. (חגיגה ימ אי) כ א ל  דאיסור מ
 מד״ה מוש״מ, (ע״ז כ3 א׳) מד״ה מיפוק.

( ש ו ב ל ) 

ה מדאורייתא במקום כ א ל  דאיםור מ
 פםידא שרו רבנן. שהכמוב מסר מלאכח חול
 המועד ביד מכמים כמ״ש מוס׳ ריש מכילמין.

־ץ) ׳ עב י ) 

. עפרש״י. ועי׳ ם שלו נת המי  משתגיע עו
( ש ״ ש ר  ברא״ש פי׳ אמר. (
ו ביד אחרים. לקמן יט ע״ב ת כ א ל  היתה מ
 ד״ה ומלאכתו, שבת יז ע״ב ד״ה אין נימנין,
( נ ״ א מ  ע״ז כא ע״ב ד״ה אריסא. >
 בביתו לא יעשה וכוי. (ש3מ יז 3׳) מד״ה
 אי, (ע״ז כא 3י) מד״ה אריסא. י״ט. [א״ה
 למעלה מזה כמוכ חגיגה י״ח ושם כדף י״ט לא
 נמצא אמו מאומה לכאן, ואולי מסר המסכמ
 וצ״ל מ״ק י״ט ושס הוא כמוס׳ כ׳ ד״ה

 מלאכמו, ושייך להא דכמוך כימו לא יעשה].
( ש ו ב ל ) 

ת. עי׳ ת חחבי פ ו ג  רש״י. ד״ה כדו לגוף. מ
( ש ״ ש ־  ר״פ המניח דהיינו כד היינו מכימ. מ
ם כך וכך. ר״ל ם. בסכו י  ד״ה והקבלנ
 שהמקכל יש לו דכר קצוכ. ומכירומ הוא
 שלבעה״ב יש דבר קצוב, וכ״ה כרש״י שברי״ף
 להדיא. ועי׳ בשו״ע יו״ד סי׳ ש״פ סעיפי י״א
ו ש ״ ש ר  וכ׳ ובש״ך סקי״ב. (
לת. מיבמ אחרים נראה בו פ שבקי ״ ע א  ד״ה ו
( ש ״ ש ר  מיומרמ. (
ר י מ ח . ד״ה רי״א. במתניתין מ ת ו פ ס ו  ת
 כוי. לכאורה ממנימין בחוה״מ דאורייתא וע״י
 עצמו, וכאן באבל דרבנן וע״י אחרים, וכן הביא
 הנ״י בשס הירושלמי דאפילו לרי״ה מומר באבל
 בלא שום שינוי טון דנעשימ ע״י אמרים. ועי׳

 בירושלמי עצמו דמקשה ג״כ מדר״י אדר״י.
( ש ״ ש ר ) 

. ובצינעא הס״ד, ואמ״כ  ד״ה רשב״ג
 מממיל ד״מ יעשו ע״י אחרים. והוא ציון על

 הא דהאריסין כו׳ הרי אלו יעשו ע״י אמרים.
( ש ״ ש ר ) 

א ימצא ל ש ׳ כ ״מ דהא כו י  בא״ד. ו
 אחרים. ר״ל דלפי׳ קמא שרי אפי׳ אס ימצא
 אמרים שיעשו אלא שאינן אומנין כמומו.

 והפוסקים האמרוניס לא זכרו מאומה
ו ש ״ ש ר  מדבריהם. (
ת ע״י ו ש ע ה צריך ל ל ח ת כ ל ל ב  בא״ד. א

 אחרים. נ״ב אף שאינו אומן כמומו.
( מ ׳ ׳ ל פ ת ) 

׳ ן כו ן וספני ׳ ל״י בחמרי . כו  בא״ד. מיהו
( ש ״ ש ר  כצ״ל. (
 בא״ד (בסופו). דאין מי שיעשה ד״ז
( ש ״ ש ר ׳ כצ״ל. ( ת כו ו ו אומנ תו שיש ל  כאו

 דף יב ע׳׳א
ם. [שבת י קיבולת חוץ לתחו  גמרא. מקבל
 יז ע״ב ד״ה אין נומנין], ע״ז כא ע״ב ד״ה
ו ש ו ב . ל ) ״ א מ  אריסא. (
לת כוי. עי׳ בו י קי ל מקבל א ו מ  אמר ש
 ישועומ יעקב או״מ הל׳ שבמ סי׳ רמד בד״ה
( מ ״ ש ר ה מ  פוסק מ״ש בזה. (

 ואיכא דאמרי סיועי סייע בתיבנא
. נ״ב גירסמ הבה״ג ואיכא דאמרי  בהדייחו
 עבדיה סייעו במיגגא בהדייהו, וע׳ ספר הישר
 לר״מ מס׳ שנמ אומ רל״ז רטנו יעקב אומר כו׳
 כי אומן סייע בו עבדא של מר זוטרא כי מצא
 ספר דגרס הכי עבדא סייע בהדייהו עכ״ל, וזה
ח ׳ ׳ א נ ב  מסכים לגירסמ הבה״ג. (
נגרי דבי ריש גלותא. לקמן ימ ע״ב  לאבו
 ברש״י ד״ה לעצמו, סוכה ל ע״א, פרה ס״ז
( נ י י א מ  מ״ב. ו

. (ר׳׳ה כד ב׳) מוס׳ ד״ה מר לנכרי  אינו או
 שאני. (ב״מ צ א׳) מוס׳ ד״ה אבל. [א״ה עיין
 מש״כ זקננו הגאון בעל מג״ש בשו״מ פנ״י
 יו״ד סי׳ גי, ומכ״ש דיקשה כאן לפי מ״ש

נטרס אנפשייר . פי׳ בקו סי ה כסכו ״  ד
( א ־ ׳ פ צ מ . וכ״ה ברש״י בב״מ (ס:). (  בלע״ז
׳ ה כו א ו ל ל ה ב א (בסופו). א י ט מ ק ר  ד״ה פ
א. וכן העמיק הב״י ב פרקמטי  נראה דחשי
 ופסק כן בשולחנו ססי׳ מקל״ט, ודלא כהגהמ
( ש ־ ש ר  הב״מ. (

 דף יא ע״א
 גמרא. ד״י שרי לאמי הנוראה כצ״ל, וכ״ה
( ש ׳ ׳ ש ר  3רא״ש. (
ם. ה כאן בימות הגשמי מ ח  כאן בימות ה
 לי נראה לפרש טמוח החמה, היינו 3שנמ
 העכור קרי לפסמ ימוח החמה, ולסוכות ימוח
 הגשמים. וכשנה פשוטה הוי איפכא, פסמ הוי
 ימומ הגשמים, וסוכות ימומ הממה, זה נראה
 נכון יומר מפירש״י ודו״ק, דאברא איפכא
 מסמברא בסוכומ חבט קלמא, שלהי דקייטא
 קשי מדקייטא, וסימנך הנורא שגירא [יומא
( ץ ״ ב ע י  כט.], ועמו״ק [או״מ סי׳ מקמ]. (
ל כבשין. ע״ז לא ע״ב ד״ה ושל כ . ו ׳ י  מתנ
( נ ״ א מ  ציר. (

. לעיל ה ע״א ד״ה הוה.  עושין מעקה
( נ ־ א מ ) 

( נ ׳ ׳ א מ  במעגילה. מבומ ז ע״א ד״ה אלו. (
. עי׳ נן האידנא כו׳  גמרא. כמאן מדלי

 שאלמומ פ׳ ברכה שאילמא קע אומ יד.
( ם ״ ש ר ה מ ) 

 כוורא. מענימ כד, כרימומ ו ע״א ד״ה
( נ ׳ ׳ א מ  גילדנא. (
׳ כצ״ל, ל ומיצד כו ז ו רבא מי ה ד שרי ל ״ א  ו
( ש ׳ ׳ ש ר  וכ״ה ברי״ף ורא״ש. (
. ימר על זה ה מעלי י ח ר ס מ ך ל מ  כוורא ס
 אמרו [כרימומ ו.], טבא גידלנא סריא מכומחא
 דרמי טפי. ובמוספומ ובזה״ז מופסיס סכנה
 למיכליה סמוך לסרמונו, היינו בדג ממ מעצמו
 אבל המוממ טדי אדם אינו טוב למאכל מיד,

 כמו אם שהה קצמ, גס עכשיו כך הוא.
( ץ ׳ ׳ ב ע י ) 

ן פוריא. נ״ב דוקא פא ולא לטעו ו ן ג  לטעו
 באלו יעצו מז״ל להלך הרבה אמר אכילמן. אבל
 אחר סמס אכילה. כמב הרמב״ס פ״ד מה׳
 דיעומ ה״ג דאסור לטייל אחר אכילה, ועי ערוך
 ערך כוורא פי׳ אמר במאמר זה. ומ״ש המוס׳
 דנשמנו היום הרפואומ בגמרא, ע׳ מ״א סי׳
( ח ׳ ׳ צ ר ה מ  קע״ג. (

 רש״י. ד״ה שפין. שבתנור. וכן בד״ה
 ומעגילין פי׳ על קרקעימ המנור. וכן בד״ה
 ביד. ויומר נראה כמו שפרש״י שאצל הרי״ף
 והג״י דקאי על מיקון גג. ועי׳ לקמי׳ בפי׳ ד״ה
> ש ״ ש ר  מחלצים. (

ם. ע״כ כאן ט״ס, ועי׳ . שם מקו  ד״ה לבאי
( ש ״ ש ר ) . י ״  נ

. ם ׳ הרבה פעמי ר כו מ ו ל  ד״ה שיתין. כ
 נראה דמפרש דששים דנקיט הוא כמו שפי׳
( ש ־ ש ר  המוס׳ בב״ק (צב ב) בד״ה שימין. י
ו כוי. . ד״ה כוורא. ושמא נשתנ ת ו פ ס ו  ת
 עי׳ פסקי מוס׳ דמרפא הגוף אבל גורם אנינות
( ם ״ ש ר ה ח  הלב. (

. לכאורה ספירה ׳ ורא כו  בא״ד. וי״מ דכו
 לזה מהא דאמרינן (בב״ב עד ב) גט לוימן
ש) ׳  כוורא מילמא מעלי. (רש־

 דף יא ע״כ
. יומא נמ ע״א רש״י ד״ה . מי שהפך ׳ י  מתנ
( נ ״ א מ  זולף. (
. לשון הרע״ב ואי לא מסיק כו׳ ר ך כ פ ה  מי ש
 לטחון בוי. נראה דאף למנא דממנימין במנמומ
 (פו.) דלא היה טוחן אלא בפעם הגי וע״ש
 בגמרא, היינו דוקא למנורה ולמנמוח אבל
 להדיוט דרך לטחון אף בפעם הראשון. מדע
 דגם טעינמ קורה לא הוזכרה שם אלא בפעם
( ש ״ ש ד  הב׳ והכא משמע דטוענה מיד. (
 רי״א זולף. פרש״י נומניס ע״ג טמ הבד כוי,
 זה גס רי״ה ממיר. ול״נ לפרש זולף דהכא
 כזולף דבממנימין דלקמן דפי׳ למוך החטמ,
 דרי״ה אומר ומנימה כוי, פי׳ במוך הבור כמו
( ש ״ ש ר  ביין לקמן. (
ה כ א ל מ ׳ ב ח באבל כו ת  גמרא. פ
 דאוריתא. לקמן י3 ע״א ד״ה אמר, וע״ש יד
 ע״3 ד״ה עשה, וע״ש יג ע״א ד״ה אמר,
 וע״ש יח ע״א ד״ה ובגנוסמרא, חגיגה ימ ע״א
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ת מועד קטן דף יב ע״ב - דף יד ע״ב וחידושים ו ה  מ
ל כודאי אסור דעליין מ  הרגל, והלכך כערכ ה
( ל ־ י ש ח  לא נשלם נידויו ופשוט הוא. י

יל כוי. נראה ם קתני דאז י מ כ  שחתירו לו ח
 רדייה ממלת לו, דמשמע דוקא לו דאזיל כר
 ולא נאחר, וכדממעטינן בקדושין (טי.) מלו
 דהענקה, וכן בש״מ. אמנם נפמ״ש לעיל(ז כ)
 כחד״ה מאי ע״ש כמו כן שהחירוהו משמע
 מיעוטא. לכן נ׳׳ל דט״ס הוא וכצ״ל מי קתני
ם בלא כינוי. אח״ז מצאחי י מ כ  שהתירו ח
( ש ״ ש ר  בריטב״א שהניא די״ג שהתירו. (

ל א״א ו שינהוג צרעתו ברג ה  מצורע מ
ת ש והנזיר וכו׳ א״ר והצרוע לרבו ״  ת
ל וכוי. תמיהא לי מובא הך מילתא ו ד  כהן ג
 דדחיק תלמודא למיפשט הך בעיא מברייתא
 מזיר וכהן גדול, ותפשוט מהא דפ״ק
 דמכילהין [ז:] דאפליגו הנאי ברואין נגעים
הג בצרעה  במועד, ש״מ דכולהו ס״ל מו
 שנולדה ברגל, וק״ל. א״כ הריני דן ק״ו, מה
 אס נראה בו במועד בחהילה נוהג, צרוע ובא
 מקודם אינו דין שלא ידחה מפני המועד,
 דומיא דפשיט רב יוסף לעיל גבי מנודה, ודוק
 שזה ק״ו שאין עליו תשובה. ועלה בדעהי ישוב
 הגון, דהאיכא למידק תו מאי קמבעיא ליה,
 מהיכי חיחי יהא מצורע נדחה מפני יו״ט, הא
 עשה דאורייתא הוא, ומאי אולמיה דעשה דרגל
 למדהיה, והו עשה דרבים נמי הוי לדעהי שהרי
 הצבור מוזהרים עליו לשלחו חוץ למחנוהס, א״ב
 לא אחי עשה דרגל ודחי ליה, דהאי אליס טפי,
 ועוד יותר סברא הוא שהעשה החל ראשון
 דוחה למאוחר, והיינו דיהיב חלמודא טעמא
 לעיל גבי אבל דאהי עשה דרבים ודחי עשה
 דיהיד, הא אי הוה נמי עשה דיהיד לא קאהי
 ודחי לדכווהיה כדפרישית, ואמינא דהיינו
 טעמייהו דהנאי דלעיל ומהניחין דנגעים,
 דפשיטא להו מהגא צרעה ברגל אף במהילה,
 היינו במה שנוהג בו מן ההורה, כגון שילומו
 חוץ למחנה וכנ״ל, ובעיא דהכא אגילוח גרידא
 בעי דאממנימין דאלו מגלחין קאי, וגילוח
 משמע לי דאין מצורע אסור בו אלא מדרבנן
 כדמוכח לקמן, דמלמודא דהכא לא ס״ל כר״א,
א ליה מראשו יהא פרוע (אע״ג דפשטינן ק פ  מ
 לה לאיסורא) מאחר שאין לו מקרא מן החורה,
 ודאי אין איסורו אלא מדברי סופרים, משו״ה
 קמבעיא ליה הכא, אס נוהג באיסור חגלחח
 ביו״ט, כיון דעד השמא איסורא הוא דרביע
 עליה והו״ל אנוס, ומדינא שרי ליה לגלוחי
 כשאר המגלחים במועד, או שמא העמידו
 דברים במועד לאסור בו מצורע במגלחמ, כדרך
 שאסור כל ימומ המול. וזה היה ישר, אלא
 שלשון רש״י דוממני דמפרש במה שינהוג
 צרעמו גס לענין דכא יבוא אל הממנה, והלשון
 שינהוג צרעמו מסייעמו קצת דמשמע לכל מילי
( ץ ״ ב ע י  דצרעמ ... והדבר צריך מלמוד. !

 לא מיבעיא קאמר. לקמן יז ע״ב, וע״ש יח
 ע״ב ד״ה העונין, ברכוח טז ע״ב ברא״ש.

( נ ״ א מ ; 

. (מ״ק יח ב׳)  לא מיבעיא בימי טומאתו
! ש ו ב ל  חוס׳ ד״ה העולים. (

. במס׳  אמר רבא והצרוע לרבות כ״ג
 הוריות (יב:) בעא רבא מרב נחמן משיח
 שנצטרע מהו באלמנה מדחי דחי ליה או מפטר
 פטור ופרש״י שם וכי נצטרע דליכא כהונה
 גדולה לא פטור, ומשמע שם דלא איפשטא
 לרבא וא״כ מאי פשיט הכא כיון שנצטרע חו
 ליכא לכהונה גדולה מה שאין כן הכא ברגל דגם
 אס נוהג ברגל צרעמו מכל מקום שמחת הרגל
( י ״ ר ו פ  עליו. (

ע ״ כ ל ל לה כרג ה כו ל השנ כ ג ב ״ ה הא כ  ו
. ונ״ב הנה לכאורה משמע מסוגיא ׳  דמי וכו
 זו דכה״ג אינו מחוייב לנהוג אבילות, דאס נימא
 דמחריב לנהוג אבילוח ואף דכולי שחא הוי
 לדידיה כרגל משום דרגל דידיה הוי ג״כ עשה
 דיחיד ומאי אולמא דהאי עשה מהאי עשה,
 א״כ אינו ראיה ג״כ מכה״ג דמצורע נוהג
 צרעחו ברגל דלמא שאני כה״ג מצורע דעשה
 דיחיד הוא, אבל רגל הוי עשה דרבים וכן
 משמע להדיא מד׳ הא״ז בהלכומ אבילוח בסי׳
 מ״ל דהביא שם ראיה דמברין במועד מהא
 דמנן בסנהדרין(יח.) מברין לכה״ג וא״כ ע״כ
 דפשיטא ליה דשאר דיני אבילות אינו צריך
 לנהוג. אבל ראימי להרמב״ם ז״ל שכמב להדיא
 בפ״ז מהל׳ אבל ה״ו דכה״ג מחריב לנהוג כל
 דיני אבילוח, ודבריו צ״ע מסוגיא הלז. ושוב
 אמר זמן רב מצאמי בסי מנחח חינוך במצוה

ן דנראין לו כו׳ נ ט כוי ואשמעי ו ש  ביצא ל
( ש ״ ש ־  כציייל. מ
ט ו ש ל ב  ד״ה והא נראין כוי (בסופו). ד
ות פליגי. אין הכרמ אלא דפליגי נ ו  ובמז
 בלהרווחה ובמד מינייהו. ואולי דט״ס הוא וצ״ל
( ש ״ ש ר  דבלשוט או במזונוח נמי פליגי. 1

ת ו ח ודח. דאין נידוי פ  תוספות. ד״ה ומנ
> ש ״ ש ר . הוא לקמן(טז.). ( י ״ ל  מ
ל כשבא ״ ם מ כ ח . וכן מי שנשאל ל  בא״ד
. ועי׳ לשון הנ״י. מ ״ ח ו ח  (ר״ל החכם) ב
 והמהרש״א יצא מפי׳ הפשוט. ואולי דחקו הא
 דקי״ל ג׳ מחירין אח הגדר במקום שאין חכם
 (בכורות לז.), ועי׳ שבח (מו 3) אבל אין זה
 הכרע. גם מש״כ כגון שמלה הנדר באם יאכל
 פירומ ממועד ואילך דלא חל הנדר להמירו. הן
 אפי׳ אס היה מולהו באס יאכל מעמה ג״כ לא
 מיקרי חל הנדר כדמוכמ בנדרים (צ.) וכ״פ
 הרמ״א ביו״ד סי׳ רכח סי״ז. וזה ודאי אין
! ש ״ ש ר  סברא לומר דה״ל לאכול וליחשול. 1
׳ כצ״ל. ח חוא דבעי כו לו י . ושאר ג  בא״ד

! ש ״ ש ר ) 

ח ל ג ל״פ שנראח שמותר ל ד י  בא״ד. ועו
. נראה דר״ל כלפי שאמרו ר עד כ  ראשו כמו
 בחחלח דבריהם וגילוח הראש נמי אסור במועד
 (פי׳ שלא במקום אונס), כמבו עמה דיל״פ
 שמותר לגלח כו׳ והיינו אפי׳ שלא במקום אונס
 (עי׳ יבמוח מג. חד״ה במקום), ולהט ק״ל
 שפיר מאי קמ״ל נזיר ומצורע, ור״ל אפי׳
 מאמר דהמה מוחרים אף כשהיה להם פנאי
 כדמסקינן לקמן(יז ב), מ״מ כיון דכ״א מומרין
 אפילו בלא אונס כש״כ הני דמצוה נינהו. ובזה
( ש ״ ש ר  הצלתי דבריהם מהצ״ע שבמור״ע. י
. עי׳ מ׳ ח כ א ל א מ פ שחו ״ ע  ד״ה ושאר. א
( א ״ ש ר ה • ח ג  נ״ב חלק א״מ סי׳ יג. !

. ולמ״ד איסור עד ד מו ו ב כ . להתיר ל  בא״ד
 מלאכה במה״מ דאורייתא אלא שמסרן הכמוב
 למכמים א״כ כל שלא המירו חכמים משוס טעם
 שיהיה הרי נשאר באיסור דאוריימא ומשמעומ

 מחוק׳ דאגילוח הזקן שאין בו טורח קאי.
( ס ״ ת ח ) 

 בא״ד. אי נמי כוי. ר״ל אס שגם והכל חד
 פירוש הוא. המגיהים בד״מ מלמ אף לא ירדו
 לכוונת דבריהם, וכן הגהח הב״ח לא ישרה
ו ש ״ ש ר  בעיני. (

ה כצ״ל. ה שפירשתי במשנ . לפי מ  בא״ד
( ש ״ ש י ) 

. עי׳ ה כו׳ ל ק אם ח פ ת ם ח . יש ל ה אומן ״  ד
 ב״י או״מ סי׳ מקלא בשם רשב״א דאסור, וע״ש
 בחיבורי [מגחמ יצחק] במוספמא פסמיס פ״ג
 הי״ד [בהערה יעו״ש. הערה זו היא מבנו
; ם - ש ר ה מ  הגרי״צ!לה״ה]. :

לו כר״י ה אפי מ ק ו ה מתניתין. תימה ל ״  ד
ות. וי״ל דרבא מתרץ לה הכי דאפילו נ ו  ולמז
 כר״י וכלמזונומ ועיין כחוטח (סא:) בצמר אין
( י ־ ר ו פ  3פשמן לא וכמהרש״א שם. (
ג ועוד הא. נראה דל״ ו  ד״ה אלא להרו

ט כצ״ל. ו ש גי רבנן אפי׳ ל ל דפלי ל כ  מ

 דף יד ן$״ב
 גמרא. מי קתני. ר״ה כ3 ע״א, ז3חיס קכ
״ ״ א מ  ע״3, שכח קכד ע״א. ו

. לקמן טו ע״3 ד״ה וראשו, וע״ש כג ת ח מ ש  ו
 ע״ב ד״ה מ״ד. >מא־נ<

ח דרבים. לקמן כד ע״ב ד״ה דר״א, ש  ע
 כרכות מז ע״ב ד״ה מצוה, וע״ש ברא״ש טז
 ע״כ, פסמים גט ע״א ד״ה אתי, וע״ש עא
 ע״א, וע״ש פט ע״א ד״ה ה״מ, מגילה ג ע״כ,
; נ ״ א ח  וע״ש ה ע״כ, מגיגה יז ע״א. (
. עי׳ ר ן כ  דתניא ר״ע אומר מנין לסנהדרי
 סנהדרין פט ע״א דלר״ע אין ממימין הזקן
 ממרא עד הרגל, ועי׳ נהערומ לס׳ זכר
! ; ם ״ ש ר ה מ  למקדש. (

 וגמרינן. צ״ל וגמרי [וכ״ה כדפו״י].
ו ץ ״ ב ע י ) 

. ונ״כ ם דה שחתירו לו חכמי ו מנ ש ו ״  ת
 ואין להקשות מהא דלקמן (יט:) דמניא שם
 דכל היכי דרגל מכטל לאטלוח מגלח ערנ הרגל
 אבל אס לא גילח ערב הרגל אסור לו לגלח כמוך
 הרגל, דשאגי החם דרגל מבטל לגמרי, אבל גבי
 מנודה דאף אס נימא דאינו נוהג נידויו ברגל
 מ״מ אינו מבטל וצריך לבטלס נידויו לאחר

. י ״ ה ד מ ׳ הבא מ ן וכו . ואלו מגלחי ׳ י  מתנ
( ! ״ א , מ ש ו ב ל  לקמן כג ע״א חוס׳ ד״ה כל. (
. עיין כי . ד״ה אקלושי ובד״ה אסמו י  רש״
 בחולין (נה:) ל״ש אלא בקולשי אבל בסומט
( י - ר ו פ  טרפה. (
ן אותן ביחד כצ״ל.  ד״ה כמין כרי. מכנסי
( ש ״ ש ר ) 

 ד״ה או דלמא. בצנעא מדעתן כצ״ל.
( ש ״ ש ר ) 

 ד״ה בתבלין. כגון כרוב וכרישין כצ״ל,
> ש ־ ש ר  וכמו שהועמק במוס׳. (
א (הנ״י מ . נזיר ט ו לטהרתו ת א מ ו ט  ד״ה מ
 וכן רש״י שס פי׳ דמטומאמו לטהרתו לא קאי
 רה אמצורע. ומדויק בזה דנקיט ל״י דלפרש״י
 שנפנינו הל״ל בל״ר מטומאמן לטהרמן ועי׳
ר נזרו. אינו מ ש ׳ ושוב אינו מ  במל״מ) כו
 מדויק דאפילו בימי טומאמו שסומר אמ
 הקודמין ואינן עולין לו כל דיני נזירומ עליו. עי׳
 בנזיר (טז ב ויז.) רק דגזה״כ הוא שמצוה עליו
( ש ״ ש ר  לגלח ביום הזי. ו

 דף יד ע״א
. לקמן יז ע״ב ד״ה  גמרא. אנשי משמר
״ ״ א מ  איבעיא ליה. (
 אבדה לו אבדה. (מ״ק יז ב׳) חוס׳ ד״ה
( ש ו ב ל  ותנא. (
 בעא ד״ז אבדה כו׳ כיון דאניס מותר
ד כיון כוי. לכאורה ה״ל לפשוט מדמני ״  א
 בממנימין הבא ממדה״י, דמשמע דמדרך אחר
 לא דלא מיפרסמא מילמא כמ״ש המ״א בסי׳
 מקל״א סק״ו. ואולי ע״כ לא כמב המ״א אלא
 למסקנא דמסיק אביי לאיסורא, וכן לר״א
 דממני בעיימו באומן מוכמ דבאמר פשיטא ליה
 דאסור. אבל לפי בעיימו י״ל דלא נקיט מדה״י
 אלא משוס דאורחא דמילמא דליכא שס ישוב.
 או לאפיקי מדר׳ יהודה לקמן. >רש״ש)
 שאבדה לו אבידה. לקמן יז ע״ב ד״ה וחנא
( נ ״ א מ  דידן. (
י שיצא גלח מפנ נת חים לא י  הבא ממדי
 שלא ברשות. עי׳ ירושלמי פ״ב דשבת ה״ו,
 ובפרי חדש יו״ד קטז דלצאמ לים הגדול הוי
 משש סכנה ודו״ק. כ״ה בשו״מ שם ארי׳ יו״ד
( ם - ש ר ה מ  סי׳ כז [ד״ה ודע]. ;

ל ב ׳ א דו ליה כו ט מו ו ש ל ל ב ק כו׳ א ״  ה
( ש ־ ש ר דה להו כצ״ל. י ות מו נ ו  למז
״ ״ א מ . לקמן יז ע״ב. ( ל אלו שאמרו  כ
ה עליו. נ״ב עיין כי  רש״׳. ד״ה איזורו מו
 ערוך ערך אזר מובא שם לשון רש״י כאן אות
 באומ, בשם רבני מגנצא. ומביא עוד פירוש אמר
 בשם ר״ח, ומכאן ראיה דרש״י השממש הרבה
 בספר ערוך, אע״ג דלא הזכירו רש״י רק פ״א
 שבח (יג:). דאל״ה ענין זה הוא זר מאוד שלשון
 רש״י הוא איח באיח דומה לדברי הערוך, ואולי
 פי׳ מגנצא אשר היה לפני הערוך היה גם לפני
( ח - צ ר ה מ  רש״י ומשם העמיקו שניהם. י
גרו ו וחו נ מתעטף במקטרי . ו  בא״ד
 באיזורו. ג״ב משמע שמוגר המקטיר! באזור
 ומכבס החלוק בלא אזור אבל כשיש לו חלוק
 אחר א״צ לחגור באזורו, ויש לפרש דברי רש״י
 דהכא דס״ל דאין לו אזור כלל בחלוק כמו
 חלוקים שלנו רק אזור הוא שחוגר על כל
 המלבושים מלמעלה, וכשהולך במקטירן שהוא
 בגד הקצר סמוך לחלוק אזי אין דרך לאזור
 עליו, רק כשאין לו אלא חלוק א׳ ופושטו כדי
 לכבס אזי כשהוא מכבסו והוא לבוש המקטירין
 לכד שלא לטנף כגדיו הארוכים אינו לוכש כ״א
 המקטורן, וכשאינו לבוש כחלוק אזי חוגר אזור
 על המקטירן בשעמ הכביסה כדי שלא ימקפל
 המקטורן וימגלה בשרו ויראו שהולך מבלי חנוק
 כנ״ל לפרש דבריו דהכא. אבל רש״י במולי

 (קח.) לא פי׳ כן, ועי״ש דס״ל דאזור הוא ענ
 החלוק, וכשיש לו חלוק אחר נוטל האזור מחלוק
 זה ונוחנו באחר, אבל אס אין לו אלא חלוק אחד
 יכבסנה עם האזור, ובשבח (קכ.) גבי שמנה
 עשר כלים מבואר דדרכס בחגור על המלוק
> ה ״ ל מ  וכסרש״י והברטנורא שם. (
. בשבמ (קכ.) ו נ ף במקטרי ט ע ת מ  בא״ד. ו

 נזכר בהי״מ כלים, ובפולין פי׳ בע״א ע״ש.
ן ש ״ ש ר ) 

נות. וחזר במועד ד״ה מותר ו  ד״ה למז
( ש ״ ש ר  כו׳ כצ״ל, וחיבח אחריהן למחוק. (
ר רבי כו׳ מ א ק ט. ד  ד״ה אילימא לשו

 ד״ה לנזיי. עי׳ בפירושו לחומש (ויקרא יט
־ש)  יט) דמפרשו בענין אחר. (רש׳
ה  תוספות. ד״ה מכניס. ואיני יודע מ
. לכאורה פשוט דהיינו עמור. ואף ה כ א ל  מ
 שא״ח אלא במקום גידולו כמו שפסק בשו״ע
 סי׳ ש״מ ס״ט וע״ש בהגר״א, וכ״כ החוס׳
 בביצה (ר״ד לא), הא איכא למימר דהכא נמי
 מיירי במקום גידולו דמשמע ודאי דלא בעינן
 אלא שהכינוס יהא ממקום גידולו ואף שמאספו
( ש ״ ש ד  אמ״כ הבימה. 1
ה כוי. צ״ע כ א ל ה מ  בא״ד. ואיני יודע מ
 דהוי עימור, ועי׳ או״ח סי' שמ, ועי׳ ירושלמי
 פ״ח דיבמומ ה״א, וציון ירושלים, ועי׳ שער
 המלו פ״א מיו״ט הי״ד, ועי׳ בר״ן פ״ד דביצה
 דף נד ע״ב, ועי׳ שו״מ מהר״ח אור זרוע סי׳
( ם ״ ש ר ה מ  ריד. (

 דף יג ע״א
סו בנו מת קנ ם ו ״ ו כ ע  גמרא. מכר עבדו ל
. עיין רש״י ז״ל, ונראה מדבריו דהאי ו  אחרי
 בעיא הוא אם יצא למירות. וק׳ דמאי קא
 מיבעיא ליה דהא כיון דקנסו אומו דיצא למירומ
 האיך יחזיר בנו וישמעבד בו, וכפי הנראה במס׳
 גיטין (מד.) האי בעיא אם קנסו גם הבן
 שמחויב לפרוח אח העבד עד עשרה בדמיו כמו
 שקנסו האב לפדוח ועד עשרה בדמיו וכדאיחא
( י ״ ר ו פ  החס בגיטין. (

א קנסו רבנן.  לדידי׳ קנסו רבנן לבדי׳ ל
 נ״ב עיין נודע ביהודא מהדו״ק חאו״ח סימן
 כ׳ שמחמה מדוע לא שאלו בגמרא על חמץ
 שעבר עליו הפסח דהוא מטעם קנס, אס קנסו
 בנו אחריו. אולם לק״מ דחמץ נקרא האיסור על
 גוף הדבר דהרי אסור בהנאה לכל העולם, שוב
 לא נפקע האיסור על ידי מימח הבעלים, ולא
 מצינו איסור שימזיר להימר. אבל כוון מלאכמו
 במועד, דבין לפירוש רש״י דהעושה אסור
 להנומ ממנו, ובין לפירוש הרמב״ם דמפקירין
 המלאכה, מ״מ לא נאסר המלאכה רק להעושה,
 ואיסור לא מחפס על חפצא רק להמכוון
 מלאכמו, ולכ״ע מומר עבודחו שעשה במועד,
 ומפ״ז במיממ הבעלים לא קנסו לבנו, ויש לכוין
ו ח - צ ר ה מ  ג״כ כן סברמ הנו״ב ע״ש. (
׳ או לצורך ן בתים וכו  מתני׳. אין לוקחי

 המוכר. לקמן ימ ע״ב ד״ה אין כותטן.
( נ ״ א . מ ש ו ב ל ) 

תל תל הגוהה. נ״ב כו  גמרא. שכן כו
! ץ י ש פ י ה כצ״ל, דף ב א׳. (ר״י ל ח ו ג  ה
ר לישתרי. (פסחים נה ע״ב) מד״ה ל ב  ל
( נ ״ א . מ ש ו ב ל  עולי. (
.  מתני׳. אין מביאין כלים מבית האומז
 התוי״ט הטא מנ״י הטעם משום משדמ.
 וחימה שלא הטא פרש״י 3פסחיס (נה 3)
( ש ״ ש ר  דהטעס הוא מפני הטורח. (
. הא תני ליה  רש״י. ד״ה לאתויי מאי
. ה3״ח הגיה לצורך ר עד כ  לצורך המו
( ש ״ ש ר ) . י ״  המוכר וכן בדנור הסמוך. ועי׳ נ
אכל לאתויי מאי. ה י  ד״ה שאין לו מ

׳ כ״נ דצ״ל.  דהיכי מתרצי מילתא כו
( ש ״ ש ר ) 

ו ע ליה עכשי מ ש ה. והא מ ל מפנ ב  ד״ה א
ש) ׳  כוי כצ״ל. (דשי

 דף יג ע״כ
ן ש להן שמא יגנבו מפנ ש ו  גמרא. ואם ח
ר אחרת כוי. עי׳ הגרי״פ. וכ״מ להדיח צ ח  ל
 בחוס׳ שם דל״ג לה. (רש״ש<
. עפרש״י. כי ץ אקלושי מעבין אסמו פ ח  מ
 ולעד״נ דאקלושי, הוא כיסוי דק. ואסמוכי,

 כיסוי עב, כמו בחולין(נה 3) גבי טחול.
( ש ״ ש ר ; 

 טיסני. ברכות לז ע״א ד״ה חילקי, ביצה יד
 ע״א ד״ה אין עושין, נדרים נה ע״ב ד״ה
( נ ״ א ח  טיסני. ו
. עפרש״י. ול״נ דהוא מלשון יהו ל חלקי  דשקי
 חלוק, כי הקליפה הוה לטש להגרעין כמו
 החלוק לאדם וכדאמרי׳ בכחובוח (קיא ב) מה
 חטה כו׳ יוצא בכמה לבושין. ועי׳ חוס׳ חולין
 (קיז ב) ד״ה חטה וכן קורין בל״א לקליפח
( ש ״ ש ר  החטאה(העמדי״ל). (
. כה״ג בחעניח (יד ר ו כ ה לסטי ח ו ת ות פ  חנ
( ש ״ ש ר  3). ו

> נ ״ א מ . חולין פג ע״א. ( ן  ועי״ט חאחרו
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 חגחות מועד קטן דף יד ע״ב - דף טז ע״א וחידושים ט
 כר הן הקרינו, וע״ש כפרש״י ובט״א גם
 לפרש״י ביבמות (עב.) שנזופין היו ממעשר
 העגל. ובשמיני למלואים כחיב ואל בנ״י כר קחו
 שעיר עזיס כר וכן כר״פ אחרי, וגס עשו פסח
 בשנה שניה, וזה יש לדחוח לעשו ע״פ הדבור
( ש - ש ר  עי׳ קדושין(לז ב) בחד״ה הואיל. (
. עי׳ חגיגה ו קרבנותיהן ח ל ש  מנודין היו ו
 ו ורש״י ומשנה למלך פ״א מחמידין ומוספין
 ה״א, ועי׳ ציון ירושלים על ירושלמי פ״א
 דחגיגה ה״א בסופה, והעמק שאלה שאלתא
( ם ״ ש ד ה מ  קסא אוח א. (

. יבמוח ה ע״א ד״ה ואכחי, ו ץ לאהל ו ח  מ
 לעיל ז ע״ב ד״ה וישב, ב״מ ל ע״א ד״ה הא,
 חולין קמא ע״א ד״ה אסור, בכורות לד ע״ב
( נ ״ א מ  ד״ה מקמייחא. (
. (זבחים עה א׳) חוס׳ ו ח קרבנותי ל ש  אינו מ
 ד״ה הא, (מנחוח סב ב׳) חוס׳ ד״ה וכן.
ו ש ו ב ל  (בכורות סא א׳) חוס׳ ד״ה והא. (
. לעיל יד ע״ב ברש״י ח קרבנותיו ל ש  אינו מ
 ד״ה הא כה״ג, חגיגה יז ע״א ד״ה אף עצרת,
 גיטין כח ע״ב ד״ה והא, כריחוח י ע״א, זבחים
 עד ע״ב ד״ה והא בעי, וע״ש צט ע״ב, בכורוח
 סא ע״א ד״ה והחניא, פסחים סב ע״א ד״ה
ו נ ־  ערל, גזיר מד ע״ב ד״ה מגלח. (מא־
ש א ר פת ה  רש״י, ד״ה לא אשארא. אעטי
 כוי. עי׳ בחעגיח (יג.) דשם הובאה הברייחא
 בשלימוח כאחח ולא חני בה אלא ג״ד מלאכה
 לעה״ס רחיצה. גס עטיפח הראש לא מצאנו
 בהי״ג חעניוח אלא אחר שעברו כולן ולא נענו
( ש ״ ש ר  ע״ש. (

ל סיכה. דכתיב ותבא ל כ  ד״ה ורחיצה ב
ם כוי. עי׳ יומא (עו ב) דלא קאי לימוד  כמי
 זה, ומסיק שם ר״א מרבויא דקרא וסך לא
 סכחי, וכמ״ש התוס׳, וזהו ג״כ כוונת הגמרא
 כאן כיון דאשכחן שס דאפיק רחיצה בלישנא
 דסיכה, לכן בכ״מ דכחיב סיכה לא חפיק רחיצה
 מכללה ע״ד דאמרינן בזבחים (ד.) לענין
 הולכה. וברש״י דאלפסי ובנ״י איחא סחמא
 כדאיחא ביומא, ונפלאחי על החוי״ט במ״ו
 שבנה במה לעצמו ע״ש, ונסחרח מהא דיומא.
( ש ״ ש ר ) 

ם כוי. עי׳ יומא  בא״ד. דכתיב ותבא כמי
 עו, ועי׳ לחם משנה פ״ה מאבל ה״ג.

( ם ׳ י ש ר ה מ ) 

. ד״ה לא אשארא (הא׳). ובתום׳ ת ו פ ס ו  ת
ל כוי. נ״ל למחוק מכאן תיבת ״  הרב פי׳ ק
! ש ״ ש ר  פי׳ ולהציגו להלן אחר ובשם רשב״ס. (
א אשארא (הב׳). פי׳ לא קאי כוי.  ד״ה ל
 עי׳ בגה״ש. וכבר קדמוהו הרא״ש בשם
! ש ״ ש ר  הראב״ד והריטב״א עשו״ש. 1
. הגרע״א ז״ל ׳ . פי׳ לא קאי וכו  בא״ד
 הקשה בגליון הש״ס אמאי לא פשיט דמנודה
 ע״כ אסור בנעילת הסנדל, וסיים בצע״ג.
 ומהחימה שנעלם מכבודו שהם דברי הראב״ד
( י ״ ר ו פ  הביאו הרא״ש ז״ל בכאן ובנימוקי. (
א ליה כוי. אכחי צריכין ק פ ס  בא״ד. א״נ מ
 אנו לחירוצא קמא דהא ספיקא דרבנן היא (עי׳
 חוס׳ לעיל יד 3 ד״ה מהו) וכדפסק הרי״ף בכל
יש)  החיקוח לקולא. (דש׳
א ליה כי היכי ק פ ס  בא״ד. אי נמי מ
א לן. נשאלחי דלפמ״ש פוס׳ לעיל יד ק פ ס מ  ד
 ע״3 ד״ה מהו דנידוי דרננן, א״כ ספיקא
 דרבנן לקולא. והש3חי דלפמ״ש הר״ן נדרים יט
 ע״א ד״ה ועל וכו׳ דאי לא מיחוקמא מחני׳
 דספק נדרים כר״א לא ס״ל לר״א דין ספק
 דרננן להקל ולא3יי ורנא לא אחיא מחני׳ כר״א

 ע״ש א״כ ר״א לשיטחי׳ שפיר החמיר.
( ם ״ ש ר ה מ ) 

. דלא ידעי היאך היו נוהגין. ה ושמשו ״  ד
 נ״כ ואע״ג דיש להוכיח שהיה להם מנעלים,
 ממ״ש נעלך לא בלחה מעל רגלך, אפשר בשל
( ץ י ש פ י י ל ״ ר  שעם. ;

ה על זה. נ״ב יעדן חוס׳ ש ק ה . ו  ד״ה אחרי
( פ ״ ב ר  מנחוח דף סב ע״ב ד״ה וכן. (
א מביא מ כ איך ט ״ א ד (בסופו). ו ״ א  ב
( ש ־ ש ר ו כ״נ דצ״ל. >  קרבנותי

 דף טז ע״א
י פח כו׳ בזמן שראו  גמרא. עשירית האי
 לביאה. חגיגה ד ע״ב ד״ה דכחיב, יומא ג
 ע״א ד״ה אלא, וע״ש ה ע״ב ד״ה ועשיריח,
 וע״ש לד ע״א רש״י ד״ה שום מנחה, וע״ש לה
 ע״ב ד״ה מיחבי, וע״ש עב ע״ב ד״ה יכול,

יה תפילין. עיין ע״ב ד״ה ר להנ ל אסו ב  א
 וישב, וע״ש כא ע״א, ברכות יא ע״א ד״ה
 שנאמר׳ סוכה כה ע״א ד״ה שהרי, תענית טז

 ע״א ד״ה במקום, כחובוח ו ע״ב ד״ה חון.
( נ ״ א מ ) 

 יהיה פרוע. לעיל יד ע״ב ד״ה אל חפרעו.
( נ ׳ י א מ ) 

ר בד״ת. (סוכה כה א׳) חוס׳ ד״ה ל אסו ב  א
> ש ו ב ל  שהרי. (
. (נדרים ז אי) בר״ן ד״ה  שונה ושונין לו
( ש ו ב ל  3מאי, וי3 3׳) בחו״י ד״ה במאי. !
. 3רי״ף ורא״ש הגי׳ דו א יפסיק את לימו ל  ש
 שלא יפסיד, וכמסכח שמחות פ״ה הגי׳ שלא
יש)  ישכח. ירשי
. כרא״ש איחא שלא דו  שלא יפסיק למו
( י ״ ר ו פ  יפסיד למודו. (
א דערבות. עיין ברכוח (דף נד) חולין ת ק פ  ב
( א ״ פ צ מ  (דף קו). (

 לזבוני מיא בפהתא דערבות. עי׳ ברכוח
( ש ״ ש ר  ר״פ הרואה, ובחולין(ר״ד קז). (
׳ ן בו׳ ובזיעה אף כאן באימה כו ה להל  מ
( ש ״ ש ר ׳ כצ״ל, וכדאיחא בברכוח. (  מכאן כו
ר בתכבוסת.לקמן כג א׳ פוס׳ ד״ה ל אסו ב  א
( נ ״ א . מ ש ו ב ל  כל. ו

ו בקריעה. (ב״מ נט ב׳) חוס׳ ה דה מ ו  מנ
( ש ו ב ל  ד״ה וקרע. ו
ל ב ט ד ש ה . ד״ה ובועלי נדות. א ת ו פ ס ו  ת
 לקריר. כלומר אע״פ שטמא טומאח שבעה
 דכתיב וחהי טומאתה עליו, שאר דברי חוס׳ זה
 מגומגמים, ועלח״ש פמ״ש [ברכות פ״ג] שם
יעב״ץ) :  ביררתי דברי ר״י בדרך ישר בס״ד. ,
. י ״ דה ר ה שרצים מו א מ ו ט ל ב ב  בא״ד. א
 נ״ל דצ״ל בטומאח מח, דטומאח שרצים

 פשיטא דאינה אלא טומאח ערב כקרי.
׳ ש ״ ש ר ) 

ה יוצאה א מ ו ב ט א חשי מ ל ״  בא״ד. מ
ו כוי. עי׳ בר״ש פ״א דכליס מ״ה מה פ ו  מג
( ם ״ ש ר ה מ  שכ׳ להיפוך, ועי׳ רש״י יומא ז. (
רת ה מנודין. דכבר אייתי כו׳ גבי תספו ״  ד
( ש ״ ש ־  כצ״ל. מ

 דף טו ע״כ
ת דיוקני. שבח נ ע״ב ד״ה ו מ . ד  גמרא
 בשביל, סנהדרין מז ע״ב ד״ה ושני, חולין צא
( נ ״ א מ  ע״ב, חעניח ד ע״א ד״ה פעמים. (

. לעיל יד ע״ב ד״ה עשה. ה כ א ל  בעשיית מ
( נ ״ א ז נ ; 

דה שונין. נדרים ז ע״ב ד״ה במאי פליגי ו  מנ
(  ובר״ן שם. >מא״נ
ר ברחיצה. לקמן כא ע״א ד״ה אלו,  שאסו

 ברכוח טז ע״ב ד״ה אסטניס וד״ה אנינוח.
( נ ״ א מ ) 

ר ברחיצח דכתיב. נ״ב יערן יומא דף  אסו
 עו ע״כ, ובספר חוספח יוה״כ שס נראה שהיה
 לפניו הגי׳ כאן ברש״י דכחיב וחבא כמיס
 בקרבו וכשמן בעצמוחיו. ובלח״מ פ״ה מהל׳
 אבל ה״ג נראה שהיה לפניו כן הגי׳ בגמ׳
( פ ״ ב ר  דכאן. (
> נ ״ א מ . יומא עז ע״א. ( דל  בנעילת הסנ

 יצא לדרך. לקמן כז ע״א ד״ה אם.
( פ ׳ ׳ ב , ר נ ״ א מ : 

 לא אשארא. ב״מ נט ע״כ ד״ה וקרע את.
( נ ״ א ח ; 

. עי׳ בהר״ן ה ט מ ו בתשמיש ה ה דה מ ו  מנ
 נדרים דף ז׳ סוף ע״ב ד״ה וכי עייל לביחיה.

( א ׳ ׳ ש ר ה ׳ מ ג ) 

ל אותן שניכ שהיו ישראל במדבר  כ
ותיהם. נ״ב עיין ו קרבנ ח ל ש  מנודין היו ו
 חגיגה (ו:) ומה אני מקיים הזבחים ומנחה
 הגשחם לי במדבר, פירש רש״י שלא הקריבו
 מפני שניזופין היו ע״ש. הרי שלא הקריבו
 קרבנומ רק שבט לוי משלהם וצע״ג. וע׳ טורי
( ח ״ צ ר ה ז נ  אבן שם. (

ל אותן שנים שהיו ישראל במדבר  כ
. וכתבו ו קרבנותיהן ח ל ש  מנודין חיו ו
 החוס׳ בד״ה ושמשו, שמא יש להוכיח הכי מו
 הפסוקים. לכאורה ה״נ דר״י סמך א״ע על
 מחניחין דמנחוח (מה ב) כשהיו ישראל במדבר
 קרבו כבשים כוי. שכל האמור בחוה״פ קרב
 3מד3ר, אולם 3חגיגה (ו 3) אר״ע שבטו של לד

 וחדע מדיהיב חלמודא טעמא גבי אבל, דאחי
 עשה דרבים ודחי עשה דיחיד, חיפוק ליה
 דאפילו עשה דרבים נמי לא דחי, דמאי אולמיה
 דהאי מהאי, אלא ודאי אי הוה חשבינן לאבילות
 עשה דרבים, לא הוה מדחי מקמי עשה די״ט,

 ובעיא דחלמודא במשומח מעיקרא דקרא.
עב״ץ) ׳ ; • 

 ד״ה ואי לא ציית. תימה כו׳ מיהו פריך
 שפיר. חימה דלפוס פירכא דאביי אכחי יוכל
 לפשוט מהא דכ״ג מין אוחו כמש״כ הפיס׳
 לקמן, וא״כ דיחויא דנחחינן לנכסי׳ עדיפא טפי
> ש ״ ש -  ועמש״כ לעיל(י.). (
ן לניכסיה. נ . תימח לימא דנחתי  בא״ד
 צ״ע דהא בב״ק (קיב:) איחא דהיכא דלא צייח
 דינא כחבינו פתיחא עליה תשעין יומא והדר
( י ״ ר ו פ  נחחינן לנכסיה ע״ש. (
ח לצורך ו צ א מ . כיון שהו  ד״ה ממנעי
ו״ט קרינן ביה. נ״ב צ״ע א״כ איך יובנו  י
 דברי הש״ס פסחים (ה.) ראם חשביחו ביו״ט,
 הרי מצינו להבערה שהיא אב מלאכה. ר״ל
ה בשריפחו ולצורך יו״ט נ ה  דמוחר מפני מ
 קרינין ביה, ולא צריכין לבוא מטעם מתוך ע״ש.
 וגיסי החריף נ״י התעורר מהא דקי״ל דאין
 שורפין קדשים ביו״ט. וכ׳ התוספוח כיון
 דהכהגים משלחן גבוה קא זכו הוי עיקר לגבוה,
 ע׳ שבח (כד:) והרי מצוה נחשב צורך הדיוט.
 ואולי החוספוח לא כ׳ כאן רק לענין מלאכח
 חול המועד דקיל, וכמו שמור דבר האבד,
 הה״ד דמוחר דבר מצוה. אבל במלאכח יו״ט
 לא הוחרה מצוה, רק א״א מחוך אז נחשב דבר
 מצוה צורך קצח, כמ״ש התוספות פסחים

 (ה:), וע׳ מג״א סימן של״ט סק״ג.
( ח י ׳ צ ר ה מ ) 

ה לצורך י״ט  בא״ד. כיון שהיא מצו
 קרינא ביה. עתוס׳ פסחים ה ע״ב, ועי׳ בר״ן
( ם ״ ש ר ו מ  פ״ק דביצה להיפוך. י
ן נ  ד״ה והא. ואי לא ציית דינא משמתי
 ליה. ר״ל א״כ למנ״מ דנין אותו, וי״ל דד״נ
( ץ ״ ב ע י  מין אותו. ו

 דף טו ע״א
ה הם  גמרא. מנודין ומצורעץ מ
 בתספורת. לכאורה חמיהא רבחא איכא הכא,
 אטו לא שמיעא ליה מחניחין והמנודה שהתירו
 לו, ונראה דבחספורח כאבל הוא דקמבעיא ליה,
 דכל שער אסור באבל ואפילו דביח השח״, וגס
 שפה המעכבמ, מון שבעה אסורים, הא הוא
 דקמב״ל אי מנודה אסור בה, ודמנן ר״פ
 והמנודה שהחירוהו מגלח, אגלומ כל הראש
 וגם אח הזקן קאי, מידי הוא טעמא דאין
 מגלחין במועד אלא שלא יכנס לרגל כשהוא
 מנוול, להט הני דאניסיס שרו, והיינו בגלוח של
 ניוול הוא דאסור במועד שלא מאונס, וכן
 המנודה פשיטא דאסור בו, היינו שלא יסיר
 ניוולו שבגלוי, אבל של טח הסחריס ושאר שער
 שאין ניוולו ניכר אימא ליח לן בה במנודה,
 אע״ג דבאבל הכל אסור, אהט קמבעיא ליה.
 ועוד גילוח אינו אסור אלא בחער דרן השחחה,
 וחספורח כולל כל חגלחח, אף שאינו משחיח
 השער מעיקרו אלא מניח קצחו(וכעין מספורמ
 של בן אלעשה), ואץ ספק שכל חספורח נאסר
 באבל, שהרי לא החירו אפילו להקל נמעד אלא
 למי שחכפוהו אבליו דווקא, כ״ש לגלח
 במספרים דאסור גביה בכל גוונא, אפילו אינו
 דרן השחחה, רק להקל כובד השער במקצח,
 להט קמספקא מילחא אי מנודה נמי אסור בכל
 אופן מספורמ אין שהיא, אע״ג דבגילוח גמור
 אסור הוא, לא מספקא בה מידי, וגם זה נכלל

 במ״ש ממלה, הכל דבר אמד ונכון וישר הוא.
( ץ ״ ב ע  ו י

. לקמן ימ ׳  מנודין ומצורעין אסורין וכו
( נ ״ א , מ ש ו ב ל  ע״ב מוס׳ ד״ה העולים. (
ד ״ דה ומת בנדויו ב ל המתנ כ ך ש ד מ ל  ל
 סוקלין ארונו. נ״ב דבר זה אין לו ענין לכאן,
 ועיקר מקומו במשנה עדיות פ״ה. דשם
 דאמרינן דנדו לאליעזר בן חנוך שזלזל בנטילמ
 ידים, וכשמח הגיחו אבן גדולה על קברו,
 ללמדך שכל מי שמח בנדויו, היינו אפילו מ״מ,
 הדין כן שצריך לסקול ארונו. אבל בסוגיא שלנו
! ח ״ צ ר ה מ  אין לדברים הללו הבנה. (

פת הראש. חעניח יד ע״ב ד״ה אבל.  בעטי
( נ ״ א מ ! 

ל דכ״ע אסור. (כחובות ו בי) תוס׳ ד״ה ל כ  מ
> ש ו ב ל  חוץ. (

 רס״ד שהעיר בזה על הרמב״ם ז״ל ונשאר
 בצ״ע. ומ״ש שם באור זרוע לדחוס הראיה
 מהא דמקריב אונן ואינו אוכל, הדברים
 מתמיהים דמאי ענין איסור אכילח קדשים
 באנינות לאבילות, דהא איסור אכילמ קדשים
 באנינומ נוהג גס ביו״ט וכמו שמבואר ביומא
 (יד.) [ועי׳ במ״ל בפ״ג מהל׳ אבילומ ה״י
 שהביא כמה ראיומ לזה] והלכך גס כה״ג אסור
( ל ־ ש ח  לאכול באניגומ, ולכן דבריו ז״ל צע״ג. י
. עי׳ ל כו׳ ל השנה כרג כ ל ד הא כהן גדו  ו
 דורש לציון דרוש ג שהקשה איך משכחמ לה
 שיהיה כהן גדול מצורע הא אין רואץ נגעים
 במועד, ולגט כהן גדול כל השנה כרגל. ואי היה
 מצורע קודם, איך נממנה לכהן גדול ואיזו
 עבודה יעבוד ויממנך. ועי׳ יומא יב, וע״ש
 מזבמיס לב הואיל והומר לטומאמו, או למיס׳
 שם ד״ה א״ל מטונך דבמחנה לויה ל״ש זאמ
 הדרא קו׳ לדוכחי׳. ונחוך הניח אין רואין
 נגעים שיחויב מלקוח כהא דאסור להדיר מזיר
 בטח הקברוח, עי׳ נזיר יז, ורמב״ס פ״ו
 מנזירוח ה״ח וכסף משנה שם. וע״ש דרוש ד׳
 מהא דשער הפקודה דפ״ה דעדיוח מ״ו לפי׳
 הראב״ד, ויעו״ש עוד בכ״ז. אבל כבר קדמו
 בריטב״א בשם חוס׳ ופי׳ דהא דאין רואין
 נגעים במועד מדרבנן ואנן הכא בדאורייחא
 קיימינן, ועוד דלגט ראייח נגעים ל״ה כרגל

 ע״ש, ועי׳ מע״ר עה״ח פ׳ מצורע.
( ם ״ ש ר ה מ ) 

ל מקריב אונן כוי. עי׳ ס׳  דתנן כהן גדו
ו ם - ש ר ה מ  מנחח חינוך מצוה רסד אוח ד. (
. לקמן טו ע״ב ד״ה וראשו, וע״ש ל תפרעו  א
 כג ע״ב ד״ה ואינו, וע״ש כה, יבמות מג ע״א
( נ ״ א מ  ד״ה 3מקוס, סנהדרין ב3 ע״ב. 1
 רש״י. ד״ה ודחי עשח דיחיד. דכתיב אבל
 יחיד כוי. אין לומר דכוונחו על מלת יחיד
 לראיה להא דק״ל עשה דיחיד, דהחס ר״ל על
 3ן יחיד כדפרש״י שם. וגם לזה לא נצרך ראיה.
 וע״כ צ״ל דמייחי ראיה להא דק״ל עשה ה״ל
 יוחר להביא מקראי דיחזקאל, וכמו שהוא בנ״י
( ש ״ ש י  ורש״י שם. (
. ולמדנו דכהן גדול ׳ ל וכו א כחן גדו  ד״ה ח
 מקריב אונן כוי. עי׳ חחס סופר א״ח סי׳ מעג
 באמצע החשובה, ועי׳ העמק שאלה על שאגחא
 טו בהשמטוח לאוח ז, ורמז להמל״מ פ״ג מאבל
( ם ״ ש ר ה ז נ ) . י  ה״

. ד״ה עשח דיחיד. עי׳ חוס׳ ביצה ת ו פ ס ו  ת
 ה ע״א שכ׳ בפשיטוח דעשה דרבים דחי עשה
( ם ״ ש ר ה מ  ליחיד. (
ת דאורייתא. איח לו ל גוף האבי ב  בא״ד. א
 ליה קריא [בראשיח נ, י] ויעש לאטו אבל שבעת
 ימים, אלא שהוא לפני הליטר [עחו׳ לקמן כ.
( ץ ״ ב ע י  ל״ה מה וברא״ש כאן]. (
. נמי דרבנן. נ״ב יעוין פסחים (עא.),  בא״ד
 ודף (קט.), ובחוס׳ ר״ה (ה.) ל״ה מה חג
 המצוח, ונחוס׳ ביומא ובשארי מקומוח המוזכר
( פ י ׳ ב ר  שס. (

. נ״ב ן ל נמי מדרבנ ת הרג ח מ ש  בא״ד. ד
 קשה לפ״ז איו בעי הש״ס אס נוהג דין מצורע
 ברגל, והרי כל דיני מצורע המה בעשה. כמ״ש
 הרמב״ס בה׳ צרעת גלוח ופריעה ופרימה.
 ואיך אפשר שמחת הרגל דרבנן לבטל בקוס
 ועשה עניני חורה. ואולי החוס׳ לשיטחם אזלו
 דהחליטו ברכוח (מז:) ד״ה עשה דרטס
 דאפילו עשה דרבים דרבנן דוחה עשה של
( ז ו ״ צ ר ה ו נ  חורה. (
ל נמי ת תרג ח מ ש  בא״ד. מיחו נראח לי ד
 דרבנן כוי. עי׳ מוס׳ ר״ה ה ויומא ג, ועי׳
 באור חדש פסחים דף עא מ״ש בזה ע״ד
 השאגח אריה וע״ד חוס׳ הנ״ל, ועחוס׳ פסחים
 פד ע״א בשם ר״ח דכל אוכל נפש שהוחר
 טו״ט משוס דאוכל נפש דחי לי׳ ומוכח דהוי
 מצוה מה״ח ככל דכר, ועי׳ שאגס אריה סי׳
( ם ״ ש ר ה מ  סה. י

. ל . דהא נידוי דחי לאו דמקל  ד״ה מהו
 צ״ע דהא כיון דאין עושה מעשה עמך מוחר
 לקללו, וכדאיחא כ״מ (מח:) גני מי שפרע
( י ״ ר ו פ  ועיין שם ו3חוסי. (
 בא״ד. הרי יש כאן עשה דרבים. כח3
 רש״א ומ״מ קושייחס ומקודם לא מחרצא,
 דשמחח הרגל נמי עשה דרטס הוא, ואין עשה
 דוחה עשה, ולדידי נראה דלק״מ, שפיר חרצו
 חוס׳ כזה גס קושיא הקודמח דכי חשכינן לנדוי
 נמי עשה, א״כ מאי אולמיה דעשה דיו״ט
 דלדחי ליה אדרכה הך עדיף, דחל קודם י״ט,
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 היה משו״ה לא היה יכול ללמול עם תלמידים,
 והכי איתא נפרק כירה [שנת לז:] לר״י מסוכן
( ץ ״ ב ע י  הוה. (

. עי׳ ש״ך ו ל יבקשו תורה מפי  ואם לאו א
 סי׳ רמ״ו סק״ח טורה לעה, ובת׳ אהל יעקב
 לר״י ששפורט ס״ט עלה ע״ו ל״א ע״א ל״ה
( א ״ ש ר ה ג מ  תימא. !
. (חגיגה טו 3׳) פוס׳ ל״ה הא. י ״  שמתיה ר

( ש ו ב ל ) 

. (אתי מרחוק כשהוגל לו לר״י  ואתי איהו
. לקמן  ש״מ הוא לפמש״ל) נמי בהדייהו
 מוכח דבההיא שעתא אכתי לא שרו ליה שמתא,
 צ״ל לבשמפוהו לא אסור למקרב בל׳ אמוח
 ליליה, וכן משמע לעיל לשמתא קיל מחרם, אבל
 אין ללחות ולומר שעמל ברחוק ל׳ אמוח מר״י,
 טון דאזינ בהלייהו לרבנן, ולא היו בלליס ממנו,
 ותו לאתי לשיולי ביה מסתמא קרב אל המטה,
 ועור ראיה שכל הטח חשוב כל׳ אמות לענין זה
 כמו במצורע שנכנס לביחו שעושין לו מחיצה
 להבדיל משאר העם, ולא סגי ליה בל׳ אמוח,
 עם שיל״ל כמ״ש שם בס״ל, איברא בר״ע
 מצינו שבקר אח ר״א בחליו וישב לו ברחוק ל׳
 אמוח ממנו מפני שכרכוהו, וטלאי לא היה

 ר״א שוככ מוטל כערש לווי חוץ לטח.
( ץ ״ ב ע  ר

 חייך. ולא הקפיל על שנכנס, ולא א״ל מססיין
 לחזיח כסנאך, ללא הוה שנאיה אלרכה רחיס
 ליה כגופיה, רק מעשיו רחקוהו וללמא הלר
 ביה השחא, אחר שקבל ענשו, ונקלה הרי הוא
 כאחיו, וקיי״ל [חו״מ סי׳ ז סעיף ז] שחבר

 שנלה לאחר על עברה אינו פסול נדונו.
ב ״ץ<  ד ע

כת בי. כ״ה הגי׳ י י נמי קמחי כ  אלא אחו
1 ש ״ ש ו  בלאייש. (
מ כוי. כ״ה שם ״ ב י אתא ל ״ ר ח נפשיח ד  נ
( ש ׳ ־ ש י  ובע״י(מלכים ב יל). (
. (בכורות יל אי) תוס׳ י ״ ר ב כ ו ש ח  גברא ד
! ש ו ב ל  ל״ה רב אשי. !

. נררים ח ע״א ל״ה ילע, י ״ ר ב כ  גברא דחשי
ו מ א מ  מנחוח לו ע״א ל״ה אמר רבה. (
 מאי דקמן דאתא חאידנא סבא לבי
 מדרשא. נ״ב הנה שס ר״ש בר נחמני לא
 מצינו בשום מקום שיהיה נזכר בהלכוח, רק
 במילי לאגלה בין שאר החכמים אשר החעסקו
 באגלה ואין להם זכר בהלכות, כמו ר׳ ברכיה,
 רבי אבין הלוי, ר׳ לוי וכלומה. ומכונים
 בירושלמי בשם רבניו לאגלחא. עיין ירושלמי
 פ״א רמעשרוח ללמא מן רבני! לאגלחא
 שמיעא ליה אחינו המסו לבטנו פנגין לבטנו,
 ועיין ירושלמי יבמוח פ׳ החולץ ופליגי על רבנן
 לאגלחא לאמרו אין אשה מחעברח מטאה
 ראשונה. ואלו רבנן לאגלחא היו להם בכל עח
 טח ועל מיוחל, וזה ר״ש בר נחמני הראש
 מרבנן לאגרחא, איחרמי עחה לביח המררש של
 רבנן רהלכחא, וחמהו רבנן ע״ז ואמרו ללא

 לחנם אירע מקרה זה שיבא לטח מלרשס.
( ח ״ צ ר ה ח ) 

( ץ ״ ב ע י ח. באבר שבו חטא. (  וטרקיח אאמתי
 וטרקיה. שבח קי ע״א ל״ה חיויא, חולין קה
( נ ״ א מ  ע״ב בש״ס אפוקי שפורא. (
 עיילוהו למערתא החסידי. חשבוהו לבעל
 תשובה, ראמרינן [ברבות לל:] במקום שבעלי
 תשובה עומלים צליקיס גמורים אינן יכולים
 לעמול [ועי׳ ש״ך יו״ל ס״ס שס״ב ובהגר״א
( ץ ״ ב ע  שס]. ד

 עיילוהו למערתא דדייני. שבח י ע״א ל״ה
( נ ״ א , מ ש ו ב ל  אי איכא. ;
ה כוי. ו קבל  עיילוה למערתא דדייני ו
 עתוס׳ שבת י ע״א ל״ה אי איכא, ועי׳ באור
( ם ״ ש ר ה מ  זרוע הל׳ אבילות ס׳ תכב מ״ש בזה. (
בר עליו. ערובין  אם רואה אדם שיצרו מתג
 מא ע״ב ל״ה מי, [חגיגה טז ע״א ל״ה ויעשה,
 ברכות ה ע״א, קדושין פא רש״י ל״ה
( נ ״ א , מ ש ו ב ל  מתלוצץ]. ו

ם שאין מכירים אותו. שאס ו ק מ  ילך ל
 יעבור שס אינם מחפים עליו (כמו כמקומו
 שבני משפחחו מצויים לחפוח עליו), לפיכך שס
 קונה לב ומחגבר על יצרו ונמנע מעטרה.
 אברא... ואח שס קדשי חחללו. [ועי׳ עול מ״ש

 בזה להלן בהגהוח נרא״ש פ״ג סי׳ יא].
( ץ ״ ב ע י ) 

ו חפץ. (חגיגה טז אי) חוס׳ ח שלב  ויעשח מ
! ש ו ב ל  ל״ה ויעשה. !

 במה בהמה [שבח נה.] והלכך מיבעי למעבל
 ליה יקרא טפי (כלמפרש חלמולא טעמא
 בציפתא), משו״ה ההיא שעתא יתיב שמואל
 קמיה כחלמיל לפני רבו, והיינו נמי לחייקי ליה
 לוכתא, בשעה שהיו יושטן נלין היו קובעין
 מקום למ״ע לכבול ולתפארת, כגון כסא יקר
 או מצע נאה על מחצלת, שהיו רגילין לישב עליה
 כשעת למולם, כלאמרינן פמ״ש [ברכות כה.]
 הני ציפי לבי רב, היינו ציפחא, וכלי להראוח
 קצח שררה וגללוח היו מיחליס לו מקום חשוב
 כפני עצמו כי היכי ללשחמען מיליה, כלומר
 שיהיו לבריו שנמעין לבעלי ליניס, ופהא אימחו
 עליהם, לקבל אח הלין, כך נ״ל ברור בס״ל,
( ץ ״ ב ע  ופרש״י בזה לא נתחוור לי. ד
 דלא ידע פירושא דחאי קרא לאו גברא
( ש ״ ש ר  רבח חוא. כיוצא בזה בגיטין(ו 3). (
ל כוי. היינו דאמרינן א אתח שאו ל מ ל  א
 רפ״ב דיומא ןכב:] כמה לא חלי ומרגיש גברא
 דמריה סייעיה. >יעב״ץ<
ד וכוי. (יומא כב ב׳)  היינו דכי שגיון לדו
( ש ו ב ל  מד״ה והאמר. (
. ונ״ב ובספרי ו נה במעשי ל משו  אף שאו
 בפ׳ בהעלמו איחא שאול משונה במעשיו
 ובמראיו שנחמר משכמו ולמעלה גבוה מכל
 העם, ובספר לקח טוב לרטנו טוביה המכונה
 3שס פסיקחא זוטרחי 3פ׳ בהעלחך על הפסוק
 דוחדכר מרים איחא כיוצא ט על דכרי כוש, זה
 קיש, יו״ד כמקום ו״ו כמו שפו ואונס [ור״ל
 דכד״ה א׳ כחי3 שפי טו״ד הרי דלפעמים
 נתחלף הוא״ו כיו״ד], קו״ף חחח כף, כמו איזן
( ל ׳ ׳ ש ח  וחקר ותיקן מי תכן אח רוח ה׳. (
 בשעה שהיה יושב בישיבה לא היה יושב
ת אלא ע״ג קרקע. וקשה כסתו ג כרים ו ״  ע
 הא אמרי׳ כמגילה דמימות משה עד ר״ג לא
 היו לומדים תורה אלא מעומד, וכשלמא למ״ד
 דקשוח מיושכ א״ש, אכל מאן דל״מ כהט קשה,
 והרשכ״א והר״ן כמגילה הוקשה להם מהא
 דפ״ז כד״מ, והט״א הקשה מהא דערוכין(דף
 נל) והך דהכא לא זכרו. וכל הנ״ל י״ל ע״פ
 מ״ש הצל״ח פ״ד דכרכוח דלא היו לומדים
1 א ־ פ צ מ  מעומד רק חלמידים. >
ת אבות. דאיהו מלך ש ל ש א ראש ל ה  ת
 ואינהו לאו מלכי וכחיב [מיכה 3, יג] ויעטר
( ץ ־ ׳ ב ע  מלכם לפניהם. ר
 העצני. ערוטן סג ע״א, ברכוח ד, מגילה יא,
 חעניח כח ע״א ד״ה הן, ע״ז ה ע״א, סנהדרין
 לו ע״א ד״ה עירא, וע״ש קב ע״א, מגילה כא
 ע״א, סוטה י ע״ב, וע״ש יא ע״א ד״ה
( נ ״ א מ  ולעולם. (
אמר רק בדבר אוריה ל ו ו  יצתה בת ק
. עי׳ זרע אברהם על מדרש רבה איכה  חחתי
( ם - ש ר ה מ  בפסוק בלע ה׳ ולא חמל. (
ם דמר ו ש  רש״י. ד״ה כי יתבן בדינא. מ
 עוקבא היה נשיא. בשבח (נה.) קרי ליה
 שמואל אב״ד, וכ״כ רש״י בקדושין (מד ב),
 ושם בשבח בסה״פ עוקבן ב״נ ר״ג, ועי׳
( ש ״ ש ר  סנהדרין בס״פ ז״ב ברש״י וחוס׳. (
. דאיכא ראשונים. דדברי ל ל כ  ד״ה מ
ן נבואה. הן מצינו דברי קהלח, ואיכא  לשו
. וכן מצאנוהו הרבה  מ׳׳ד דאינה מטמאה אה״י
 על דברי חול. ואולי ר״ל כאן דוקא וכדכחיב
( ש - ש ר  אמר אלהי ישראל לי דבר כוי. (
לך א הו ׳ אבות. שהו  ד״ה ראש לג
. אולי יכוון להא דסנהדרין ה״ב הם לעו י  לפנ
! ש - ש ר  (קב.) בן ישי בראש ע״ש. (

. עי׳ דבר נחמד בזה  ד״ה בדבר אוריה כו׳
 בהקדמה לבאור הגר״א על ש״ע א״ח מ״ש שס
! ג ״ ל ח  נכדו בשם מרן רה״ג ד״ע. (

 דף יז ע״א
. ב״ק כז ע״א, שבועוח ל ה מ כ  גמרא. אין ח
! נ י  ע״ב. (מא-

( נ ״ א מ ח. ב״ק כז ע״ב. י  עביד דינא לנפשי
ח. נ״ב  צורבא מרבנן עביד דינא לנפשי
 אפילו צורבא מרבנן. דבכל אדם כבר הלכה
 פסוקא ב״ק כז ע״כ דעטד אינש דינא לנפשיה
( ח ״ צ ו ה מ  ועיין ריטב״א כאן. (
ה סאני שומעניה. חגיגה טו ע״א ד״ה  דהו
 הא, מגילה כה ע״ב, יבמוח קכא ע״א, וע״ש
( ! י א מ  קט ע״ב ד״ה מהו דחימא. (
 צריכי ליה רבנן. שמא ההוא צורבא מרבנן
 לאו באחריה דר״י הוה, אע״ג דלכאורה לא
 משמע הכי, ודילמא צורבא מרבנן אדם חלוש

( נ ־  מפקעינא. (מא׳
( נ ־ א מ . לקמן יז ע״א. ( דו  שנידה לכבו
׳ יום. לעיל יד ע״א ד״ה ת מל ו ח  אין נידוי פ
> נ ־ א מ  ומנודה, ב״ק כה ע״א. (

ח. ב״ב קסד ע״ב, ערכין טז.  אמר לאבו
( ת א מ ) 

ר ב״ד ק פ ה . ד ל רכושו  רש׳׳י. ד״ה יחרם כ
. נ״ב דבט מ ״ כ פקא לן ב א נ כ ה ר מ ק פ  ה
 רש״י הללו צע״ג דהרי יבמוח (פט:) ובגיטין
 (לו:) יש עוד ראיה דהפקר ב״ד הפקר מהיקש
 ראשים לאבוח. ומדוע חפס רש״י דרשה דיחרס
 כל רכושו לעיקר. ונראה דב׳ לשונות הש״ס לא
 פליגי כולהו מודים דהפקר ב״ד היינו להפקיע
 רשופ בעלים ולעשוח הפקר, נפקע מיחרס כל
 רכושו. אולם מכאן לא נשמע רק להפקיר. אבל
 ראינו עוד דיש כח לחז״ל לעשוח אינו זוכה
 כזוכה, היינו היט דכבר הוא הפקר ואין לו
 בעלים, יכולני שוב בכח ב״ד יפה לזכוח לאחר
 במו גיטץ (נה:) אוקמוהו רבנן ברשותו, ועיין
 גיטין (ב.) ודלמא אקנויי אקני ליה רבנן הגט
 לבעל פירש רש״י מטעם הפקר ב״ד. וכח זה
 שיהיה כח טד ב״ד להקנוח לאינו זוכה, זה לא
 נשמע מיחרם כל רכושו, רק מהיקש דמה אבות
 מנחילים, ושם הראשים מנחילין עושיס אינו
 זוכה כזוכה. ועפ״ז כ׳ רש״י שפיר דהפקר ב״ד
 מהכא נפקא. היינו ענין זה שהב״ד יכולים
 להפקיע רשוח, זה כ״ע מודה מלמד מהכא
 ח״ב. ועיין מחנה אפרים ה׳ זטה פ״ד דעל שני
 הכחוח, היינו להפקיע רשוח ולעשוח אינו זוכה
 כזוכה, על שני העניניס בפ״א אין כח בידם.
 ועיין שו״ח ביח אפרים ח׳ חו״מ סימן ס״א.
 וראיחי דברי רש״י בעין יעקב משונים בהוספוח
 רבופ מכפי אשר המה בש״ס, גס היה לבעל עין
 יעקב פוספוח חדשוח אשר אינם אצלנו, ואין
 בידי לברר אס המה חוספוח הכוחב או
( ח ״ צ ר ה מ  נוסחאות משונות. (
ו יסורין. ל עלי ב ק י ליה. ש י ו ה לאתחז ״  ד
 ר״ל דהא רבי הי״ל חולי מעיס כדאיחא סוף
 כחובוח, והא קיי״ל אין מבקרין לחולי מעיים,
 אבל בבבא מציעא פ״ה איחא שקבל עליו יסורין
 שיח בצפידנא, ובאותן יסודן מוחר לבקר, וז״ש
 רש״י שקבל עליו יסודם. והא דלא פי׳ שהלך
 לקבל פני רבו, י״ל דבחגיגה ה [ע״ב] נקט
 לקטלי אפיה וה״נ הול״ל כן, לכן פי׳ שהלך
מ בחי׳ ״ ד  לבקר חליו. ובפרט לפמ״ש בחי׳ ה
 חורה בסופו דסגולח ביקור חולים שנוטל א׳
 מס׳ בחליו הוא ע״י שהחולה רואה אח המבקר
! ם ״ ש ר ה ח  לז״א לאחחזויי ליה. (
נטרס . ד״ה מתרינן. פירש בקו ת ו פ ס ו  ת
ה כוי. אולי היה כתוב כך ל ח  שני מתרץ בו ת
( ץ ״ ב ע י  בסירש״י שלהם ונשמט משלנו. י

 דף טז ע״ב
 גמרא. יצא ר״ח ושנה לשני בני אדם
 בשוק. צ״ע על חסיד כמו ר״ח שהיה ממרה
 על פי נשיא ורבו, וי״ל כההיא דשלהי נגמר
 הטן [סנהדרין מט.] בעמשא דדריש אכין

 ורקץ כל אשר ימרה אמ פיך יכול אף לד״ח.
( ץ ״ ב ע י ) 

ה. נ״ב צ״ל ולרבה בר מנה, לרבח בר בר חנ  ו
 ולא בר בר חנה וכמ״ש המוס׳ בסנהדרין(ה.)
( ש ״ ש , ר ה ״ ל מ  [ד״ה ר3ה]. (

ל עייא. כריחוח ח ע״א, פסחים נה. ״  א
( נ ״ א מ ) 

ל עייא. נ״כ לפי שהיה ר״ח מגמגם ״  א
 כלישנא כדמשמע כמגילה דאמר שם כי ממטא
 לומכימי לה׳ (כיו״ט ההוא וכו׳), והיה מד3ר
 מממ החי״מ עיי״ן לכך ג״כ קראו עייא וגס

 המס ממזי כממרף להשומע ואכימי.
( ץ י ש פ י י ל ״ ר  ו

 נזיפח. עירוכין ימ ע״כ ד״ה כנידוי, כ״ק כה.
( נ ״ א ז נ ) 

סק בתורה בפנים. יומא עכ ע״כ ד״ה  העו
״ ״ א מ  נאמנמ, סוכה מט ע״כ ד״ה חמוקי. (
( נ ״ א מ  לא מראש. שכמ פו ע״כ. (

 ביומא דכלה. כ״מ צד ע״א ד״ה כיומא.
( נ ׳ ׳ א מ ) 

ל ומר עוקבא. קדושין מד ע״כ ד״ה א ו מ  ש
( נ ״ א מ  הא. (

ל א ו מ ש ה ד קבא קמי  הוה יתיב מר עו
ק ד״א. לפי שטשיכה הלך אחר החכמה,  ברחו
 היה שמואל יושב בראש, ובדין היה מר עוקכא
 יושב בראש, משום דהוה אב״ד כדאיחא בפרק

 וע״ש עג ע״א ד״ה ועשידח, נדרים כג ע״ב
 ד״ה רבא, זבחים עד ע״ב ד״ה והא, וע״ש כב,
( נ ־ א מ  מנחוח קח ע״א ד״ה ומדאינו. (
. עיין מנחוח (קח.) פח שלו  זו עשירית חאי
( א ״ פ צ מ  ובתוס׳ שם. (
 בזמן שראוי לביאח. (חגיגה ד ב׳) חוס׳
! ש ו ב ל  ד״ה דכמינ. (
ן כוי. נ״כ עי׳ נ לן דמשדרי  אמר רבא מנ
( ר ב א ח ״ י ר  פירושו כחידושי הריטנ״א. !
 זימנא בתר זימנא דכתיב כוי. פרש״י דחוק,
. ול״נ דהעטר המועד משמעו שהעטר י ״  ועי׳ נ
 זמן הנועד לזמן אחר, דכמו דלשון העכרה
 כמקום ר״ל העחקה ממקום למקום, כן כזמן
( ש ״ ש ר  ר״ל מזמן לזמן. (
חא דב״ד. פרש״י ד בשלי ק פ ת לן דאי מ  מנ
 שחרף שליח כ״ד כוי. נראה דל״ד אלא דר״ל
 הכ״ד עצמו, וכרא״ש הגי׳ דאי מחפקר כלפי
 גכרא רכה, וכן כנ״י שהעיז וחרף הכ״ד, וכן
 כלשון רש״י דשם וכעוכדא דדחן ואכירם. וכן
 בקדושין 3עו3דא דרכ יהודה קרי לההוא
 נהרדאי ציער שליחא דרבנן, אע״ג דלא חרף
ו ש ״ ש ר  אלא אח ר״י עצמו ע״ש. (
י כלישנא בישא כוי. עמג״א סי׳ קנו  מיתחז
 בשם ירושלמי, ועי׳ בספר חסידים סי׳ חרנא
 ופי׳ אזולאי שם, ועי׳ חשו׳ מהר״י אסאד א״ח
( ם ״ ש ד ה מ ) .  סי׳ דג

 ואתי ואמר כו׳ דכתיב חעיני חאנשים
ם תנקר. פרש״י דחוק. והא איתא במגילה ה  ה
 אסחר ברוה״ק נאמרה שנאמר ויאמר המן
 כלבו, וע״ש בפרש״י, ומשה ודאי לא גרע ח״ו
 מכוחט המגילה. ולעד״נ דהדיוה הוא מלשון
 הכחוכ כנוכח דהס ודאי השיט כלשון נסחר כי
 העלנו כוי, כי ישחרר, וכן כולן. אלא ע״כ דזהו
 הלשון שאמר השליח למשה, והגמרא נקטא
( ש ׳ ׳ ש ר  סיום דכריו, ונכון כס״ד. (
. נ״ב קשה מנ״ל ׳  דכתיב העיני האנשים כו
 דלמא לעולם איכא משוס לישנא טשא, ושאני
 הכא דמוחר לומר לה״ר על בעלי מחלוקת
 כדאי׳ בסנהדרין ויליף מואני אבא אחריך
ו ה ״ ל ח  ומלאחי אח דבריך. (
ה. עי׳ פרש״י, ואל חחמה כבא הו א״ד כו  ו
 שכן מלל ירמיה יומו אמר [ב, יד] ארור היום
( ץ ׳ ׳ ב ע י  גו׳, ואיוב כוכט נשפו [איוב ג, ט]. (
ן נכסיה. לעיל ו ע״ב, שקלים ב נ  דמפקרי
( נ ״ א מ  ע״ב, יבמומ פמ ע״ב. (
״ ״ א מ  והוא יבדל. לקמן יד ע״ב ד״ה מהו. (
׳ בעצת כוי. וכ״ה ביבמומ. כל אשר ל״י כו  ו
 אבל בס׳ מנ״כ שלפנינו כעצת בכ״ף, וכן הוא
 בגיטין (לו ב). וכ״ה במאיר נמיב. ובמס״ה
 נמסר עליו לימ ואילו בעצמ אימא שם לעיל
 בפסוק ג׳ ובריש מהלים. אולם צ״ע שגם כעצמ

 מציגו כמלכים א (י3 יד) ובדה״י 3 (י יד).
( ש ״ ש ר ) 

 ומנלן דנצינן כוי. נ״כ לשון מריכה, כמו כי
! ץ י ש פ י  ינצו אנשים. >ר־י ל
. נ״כ  לא לישרי ליה קא בעו רבנן למיעל
 גירסמ הרא״ש לאפטורי ר״ל לילך מכאן קודם
 ל׳ דהיינו אומן רכנן שנמנו עמהם לשממא,
 והיא נכונה יומר דמוכמ שפיר דס״ל לאטי לא
( מ ״ ל פ ח  אמו אמדני ושרו ק״ל. י
. עפרש״י. וגי׳ הד״ף על  קא בעו רבנן למי
 והרא״ש לאפטורי וא״ש הא דאלמא קסנר אטי
! ש ״ ש ר  הני כוי. (

נדדס ז ע״כ ד״ה אין נידר], ט אסר. [ ו  ט
! ש ו ב . ל נ ״ א מ  מנחומ לד ע״כ ד״ה טט. 1
ט אסר. נ״כ פי׳ שופר, ועל שקולו כן לכך ו  ט
 קראו כך. וכמ״ש ככרכוח אצל שחליס ועכיד
 חוך חוך ג״כ כן. ועי׳ כר״פ כ״צ ר״י קורהו
( ץ י ש פ י י ל ״ ר  חוך תוך, ועי׳ רש״י שם. !
א. (מ״ק יז א׳) חוס׳ ד״ה נידוי, נ מ לממו ״  ה
 (נדרים ז ב׳) בר״ן וברא״ש ד״ה וש״מ. (יג בי)
! ש ו ב ל .  חוס׳ ישנים ד״ה אין השייך לדף ז׳. !

א. לקמן יז ע״א ד״ה נידוי. נ מ לממו ״  ה
( ] ״ א מ 1 

רותא. סנהדרין צט ע״ב, יבמומ נב  לאפקי
 ע״א ד״ה דממפקר, פסמיס נב ע״א, דרך ארץ
( ] ׳ א מ  זוטא פרק השלום. (
רותא עד דחיילא. עי׳ במוס׳  אבל לאפקי
דדס ז ב׳ ד״ה אין בין נדר להפרה ולא כלום.  נ
( א ־ ש ר ה • מ ג  והוא בדפוס דף יג בי. !
ד. סנהדרין מ ע״א ד״ה ודה לתלמי  מנ
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 חגהות מועד קטן דף יז ע״א - דף יט ע״א וחידושים יא
ו אחר. סוטה נ ע״א ל״ה הא, חגיגה  יקדמנ
 כ ע״ב לא חהו, גיטין מא ע״3 ד״ה לא חהו,
ו נ - א ז נ  סנהדרין כנ ע״א ד״ה מ׳ יום. (
ם. עי׳ ירושלמי ר ברחמי ח ו א א יקדמנ מ  ש
 פ״ה דביצה דבקידס ברחמים אין הזיווג
 מחקייס, וע׳ זהר משפטים בפסוק לא אצא

 חפשי (קט ע״א) שהזרע שיוליד נחשב
( ם ״ ש ר ה ח  להראשון. (

״ ״ א מ  רבי ראובן. מעילה יז ע״א. (

. עיין כ עשאו ״ א ד בדבר א ש ח  אין אדם נ
( א ־ פ צ מ  ברכוח (דף לא ע״ב). (
א חדר נבט. פירוש ל לא אמרן אלא ד  ו
 דפסיק ביני ביני, וחזר הקול לכמוח שהיה לא
 יוחר, אבל נבט כלומר שצמח והגדיל ביותר ודאי
> ץ ״ ב ע י  יש ממש בחשד. (
ה ו ל תב מ  רש״י. ד״ה פרוזבולין. שכו
. ונ״ב עי׳ בר״ן ׳ ט וכו מ ש ר שאינו מ פ ט ש  ב
 [והוא הנ״י] שכחב דמיירי שהוא רוצה לילך
 לדרך ואם לא יכתבנו עכשיו יעבור שביעית
 ויפסיד חובו ע״כ. ונ״ל דמזה מוכח דהמלוה
 בעצמו צריך לכחוב הפרוזבול ולחחוס עליו דאס
 נימא דסגי שימסור דבריו בעל פה לפני ב״ד
 והב״ד כוחבין הפרוזבול לראיה שמסר דבריו
 לפניהם אין כאן דבר האבד כלל דהרי יכול
 למסור דבריו לפני ב״ד בע״פ וב״ד יכתבו
 הפרוזבול לאחר המועד וזה סייעתא גדולה
 לדברי מר אחי הגאון זצ״ל בספרו ראשית
 בכורים (דף נ״ו). ודע דלפי ד׳ הר״ן נראה
 דמיירי בחוה״מ פסח ובדעתו לשהות בדרך עד
 ר״ה של שמיניח ושוב לא יכול לכחוב פרוזבול
 ואכן לפי דעח הרא״ש ז״ל בהשולח דהלאו דלא
 יגוש נוהג כל שנח השביעיח וצריך לכתוב
 פרוזבול ערב ראש השנה של שנח שביעיח י״ל
 בפשיטוח אפי׳ באינו יוצא לדרך רק שצריך
 לחובעו ללוה עכשיו ואס לא יחבענו עכשיו יאבד
 חובו דהלוה הולך למדינח היס וכדומה וע״כ
 צריך לכחוב פרוזבול מיד ועפ״ז י״ל דמיירי נמי
> ל ״ ש ח  בחוה״מ סוכות ודו״ק. (
ק זה ל ד ח ״ ה שטרי בירורים. בררו ב ״  ד
ח. נ״ב דברי רש״י חמוהים ק זה לז ל ח ח ו  לז
 מאוד. דהרי בש״ס ב״מ כ׳ ע״א וש״ס ב״ב
 קספ ע״א. מפרש הגמרא שטרי בירורים הכא
 חרגמו שטרי טענוחא. הסס חרגמו זה בורר לו
 אחד וכן מבואר בירושלמי כאן שטרי בירורים
 קומפרומיסין זבל״א וזבל״א. וכן פירש
 הרמב״ס כאן במשנה ומדוע בחר לו רש״י פי
 חדש. שלא נזכר לא בבבלי ולא בירושלמי וצע״ג
( ח ״ צ ר ה מ  מאוד. (
ק זה לזה כוי. נשאלחי מבבא ל  בא״ד. ח
 מציעא כ ע״א, וגם אני חמה מהירושלמי כאן
( ס י ׳ ש ר ה מ  ה״ג. (

׳ בספר עזרא. נ״ב עיין רמב״ם  ד״ה אפי
 פ״ז מה׳ יו״ט הי״ב, ורמב״ם פ״ז מה׳ ס״ח
 ה״ג, דמגיהין ספרו של מלך מספר עזרה. וכן
 מבואר בירושלמי ספ״ב דסנהדריו, אשר
 הרמב״ם הוציא משם, ולמרן הכ״מ נעלמו דברי

 הירושלמי. עכ״פ כולהו גרסו ספר עזרה.
( ז ו ״ צ ר ה מ ) 

. ואני שמעתי עזרה בה״א. כך הוא  בא״ד
 העיקר, ועמ״ש שלהי פט״ו דכליס בס״ד.

( ץ ־ ב ע  ר

ו היו מגיהים כוי. עי׳ רש״י נ מ מ  בא״ד. ש
ו ם ־ ש ר ה מ  בבא בחרא יד ע״ב ד״ה ספר. (
ר לא ו ר למכ ל לצבו ב . א ה לעצמו ״  ד
׳ כצ״ל. >רש״ש)  דדרך כו
רע איירי  תוספות. ד״ה העולים. במצו
מ ״ ט לה מ ק אם נאמר כן בעו פ ו ס מ ׳ ו  כו
 כוי. נראה דלא היה לפניהם הגירסא במשנה

 הזבין כו׳ וכן מצאחי בגירסח המשנה
 שבירושלמי.

 דף יט ע״א
תב ומוכר. (מנחוח לו ב׳) ה כו כ ל  גמרא. ה
 תוס׳ ד״ה יצאו. [א״ה עיין במהרש״א שס
! ש ו ב ל  ובחוש׳ כאן ד״ה ר״י ובבה״ז שם]. (

. מנחוח לו ע״ב ד״ה יצאו. כר כדרכו מו  ו
( נ ־ א מ ) 

ה בין באבן כ ל א א״ר יוחנן ה ״ ב ח  אמר ר
. וצ״ע דהא ר׳ יוחנן ס״ל הלכה ח ל פ  בין ב

 כסחס משנה ועיין בתוס׳ ד״ה ר׳ יוסי.

 כאבא שאול א״כ ינלח בע״ש כמו לרבנן בחל יום
 א׳ בשבח ערב הרגל ה״נ לאבא שאול בחל יום
 ז׳ בשבח ערב הרגל וחירצו דהחס מ״מ נשלם
 האבילות מיהח קודם יו״ט וכו׳ ובחדושי
( ל ״ ש ח  הארכחי בזה ואין כאן מקומו. >

 דף יח ע״א
ח כצ״ל, [וכ״ה בעין פרי ינהו לטו  גמרא. חז
( ץ ״ ב ע י  יעק3]. (

גח. כתובות סב ע״3,3״מ סח ע״א.  כשג
׳ 1  (מא״

. גי׳ הערוד מורח לוויח ת ב כ ע מ ח ח פ ש ב  ו
 והנחה בל שמעכבת, פי׳ אס כל השפה מזוית
 לזויח קיימח ומצערח אוחו מוחר לגלחה. אבל
 אס רק כל שהוא מצער אוחו ומעכב אכילה לא
 דמשום כ״ש לא החיר. והנחה, פי׳ אס כבר
 גילחה בהיתר והניח כ״ש, אז הכ״ש מעכבפ
 ומוהר ליגלח ע״ש. ולדידי׳ א״ש טפי דברי
 רנב״י לדידי כשפה המעכבח דמי לי, ר״ל אפי׳
( ס ״ ת ח  כ״ש דומה כשפה מזויח לזוימ. (

 פרעה אמגושי היה. שבח עה ע״א ד״ה
 אמגושי, יומא לה ע״א, חולין סג ע״ב.

׳ נ ״ א מ 1 

. לעיל ח ע״ב ד״ה ועושין, ק אחד ו  אלא חל
 חעניח כט ע״ב ד״ה מי, פסחים נה ע״ב ד״ה
> נ ״ א מ  עולי. (

ן במועד. (מ״ק ח ב׳) חוס׳ ד״ה  אלו מכבםי
! ש ו ב ל  ועושין. !
 רש״י. ד״ה ואם בקשו כוי. פאת. נראה
 דס״ל כמ״ש מרדכי בשם ר״ח דלא החירו שפה
 אלא בפער ולא במספרים ע״ש, והשחא שייך
 שפיר משום השחתה. ועי׳ חוס׳ שבועוח ב
( ס ״ ת ח  ע״3. !

ה ולדידי. דאנינא דעתי. וכ״ה ביומא (ל ״  ד
( ש ־ ׳ ש ר  א). !

ו״ח . ושמא רי . ד״ה ובגנוסטרי ת ו פ ס ו  ת
׳ כרי״ה. ר״ל במועד דוקא.  סבר הל

( ש ־ ש ר ! 

ה מותרת בנטילת ש א ה ג בו׳. ו ״ ה  בא״ד. ב
 שער כוי. עי׳ יבמוח (מג.) בתד״ה במקום.

( ש ״ ש ר  ו

 דף יח ע״כ
ם י מ כ  גמרא. מאן לימא לן דברצון ח
 עבדי כוי. עי׳ ירושלמי פ״ג ה״ט בכמה עובדי
( ם ״ ש ר ה מ  כה״ג. !

׳ קדושי נשים. . ואלו כותבין וכו ׳ י  מתנ
 פסחים נה ע״ב ד״ה עולי, [ב״ב קסז

( ! ״ א , מ ש ו ב ל  ברשב״ם]. !

ו וכוי. ונ״ב ו וקדשו קנ  גמרא. עמד
 לכאורה צ״ע דלדעח רשב״ם בחוס׳ בכפובות
 ק״ט דלא קנו רמ אם קדש מיד חיכף אחר
 הסנאי פסיקחא. מכמי יהיה סייעחא לשמואל
 מהך מחני׳, דאפי׳ נימא מרירי בשטרי
 פכןיקחא מ״מ מוכח דמוחר לארס בחוה״מ
 דהא המדושין בעינן שיהא מיד. ומצאפי בס׳
 דרישח ארי על אה״ע בסי׳ נ״א שהעיר בזה,
 וחירץ די״ל דמיירי דהססיקה והקידושין היה
 הכל קודם המועד אך עחה בחוה״מ בא לכחוב
( ל ״ ש ח  המסיקה, וע״ש שהאריך בזה. !
 חן חן חדברים חנקנין באמירח. שמעחי
 קו׳ לשי׳ רשב״ס שבמוס׳ כתובוח קט דדוקא
 עמדו וקדשו מיד, ועי׳ ריטב״א כאן, ועי׳ בס׳
 אבן פינה לא״ע סי׳ נא, ועי׳ שואל ומשיב
( ם ״ ש ר ה מ  מהדורא רביעאה מ״א סי׳ מד. !

ה. נ״ב  לא מיבעי׳ לארס דלא עביד מצו
 עיין רמב״ס פ״א מה׳ אישומ, שכ׳ מ״ע לקדש
 אשה, ועי׳ מרן שהביא שהקשו אליו מסוגיא
 זאמ ומביא דברי רבינו אברהם בנו של הרמב״ס
 לישב זה. ועיין פססים (מט.) דסעודמ אירוסין
׳ ח ״ צ ר ה מ  היי סעודמ מצוה. !

ה כוי.  לא מיבעיא לארס דלא קעביד מצו
 עי׳ העמק שאלה שאלמא קסה בשם הר״א בן
 הרמב״ם בישוב ד״ז, וע״ש שאלמא טז אומ א
 עוד בזה ומו״ד דכיון דל״ה גמר המצוה עד
 שיבעול לכן אמר דל״ה מצוה, ועי׳ משו׳ ריב״ש
( ם ״ ש ר ה מ  סי' שצמ. !

ל יוצאת. (סוטה ב א׳) מוס׳ ד״ה ו  בת ק
( ש ו ב ל  הא. (

. (סנהדרין כב א׳) מד״ה ו אחר א יקדמנ מ  ש
! ש ו ב ל  ארבעים. !

ב בחו א ישהו. כדכתי ל  רש״י. ד״ה ש
ו ש ״ ש ר  קראי כצ״ל. (

׳ בזמנן. ח  בא״ד. ואינן קרבין ביום ח
( ש ״ ש ר  עמל״מ פ״ז מהל׳ יו״ט הי״ט. !

. כמאן דלא שלים ׳  ד״ה תנא דידן וכו
 משמרתו דמי וכוי. ונ״ב והא דאינו מומר לו
 לגלמ ערב שביעי של פסח או ביום ז׳ של מג
 דלכאורה הא לא גרע מיום ממישי דכולי שמא
 שהמירו לו מכמים לספר משוס כבוד השבמ
 ה״נ ימירו לו משוס כבוד המג דזה אינו קושיא
 דאפשר דע״כ אינו מספר בממישי רק משוס
 דכ״ע נמי מגלח בה׳ אבל בערב יו״ט האמרון
 דשוס אדס אינו מגלח במודע גס הוא אסור
( ל ״ ש ח  לגלח ודו״ק. !

לא הוי אנוס כוי.  ד״ה סבר כרבנן. ו
 לכאורה חמוה מדוע לא פי׳ כפשוטו דלרבנן
 אסור לגלח במועד מחמח גזירח למ״ד. וזהו
 י״ל משוס דאמרי׳ לעיל אבל אינו נוהג אבילחו
 ברגל כוי. ועי׳ ברא״ש שם בשם הראב״ד וכ״כ
 הכ״מ בפ״ז מהל׳ יו״ט הי״ח בשם מהרי״ק
 מס׳ ביח מועד בדעח הרמב״ס, וכן נ״ל משון
 רש״י לקמן (יט ב) בד״ה דהא נהגא מצוח
 שלשים ברגל וכפי הגהחי שם. אבל קשה להבין
 דאטו משום מלוה לו אונס לאבילות על אונס
 דשבח מיגרע גרע, אבל מ״מ זה מוכח מפירושו
 דאיסור מחמח אבילוח לא מיקרי אונס, ועי׳
 נו״ב חלק או״ח סי׳ י״ד דהאריך בזה. ולסברא
 זו יובן הגמרא דר״פ דלעיל פחח באבל וסיים
 במועד, וע״ש בפרש׳׳י. דלכאורה פמוה דהרי
 פשטא דמשנה משמע דמחמח שאירעו אבל לא
 היה יכול לגמור מפני איסור אבילות קודם
 המועד ולכן החירו לו לגמור במועד, והכי ה״ל
 למיפרך מדוע לא החירו לו בימי אבלו כמו
 שהחירו במועד. אלא ע״כ דזה לא מיקרי אונס
 להחיר מחמתו במועד, ולכן לא מפפרשח
 המשנה אלא כפרש״י ושפיר פריך מאי דפריר.
 אבל תימה דא״כ לא״ ש אמאי מומר לגלח
 במועד, ה״ל לגלח בע״ש כדפריך הגמרא על
 שחל ח׳ שלו בשבח ערב הרגל, מאי אמרח דהיה
 אסור מחמח האבילוח הא זה לא מיקרי אונס
 וצע״ג. ומסוגיא זו לכאורה קשה על מ״ש
 החוס׳ לקמן(יט ב) ד״ה שאסור דלפי׳ הרי״ט.
 שגעה קודס הרגל אף אליבא דרבנן מוחר
 מבעיו״ט, ומשמע לכאורה כמו לא״ ש מן
 הבוקר, וא״כ מכ״ש שמוחר ברגל היכא דחנ
 ערב הרגל להיוח בשבת. וכן אף לפי׳ הקונטרס
 שהמאו שם מקודם דעד הערב היינו לילה
 ממש. מ״מ לפי דיוקם דשם יהא מוכח דז״י
 קודם הרגל מופר אף אליבא דרבנן בגלוח
 בחוה״מ כמו לא״ש בערב הרגל, והכא אמרינן
 דאסור. וצ״ל דאין כווגחם שם דשרי כמו לא״ש
 אף בדברים שאסורים כל למ״ד אלא רמ על
 אומן שהן אסורין בשבעה בלבד, ועי׳ לקמן
( ש ״ ש ר  (ימ.) במד״ה אע״ג ובמהרש״א. !

לו לא הוי שבת. עי׳ מ׳ נ״ב  בא״ד. דאפי
 מ׳ א״מ סי׳ י״ל מאין יצא לאונס מממת אבילות
( א ״ ש ר ה ׳ מ ג  לא מועיל. !

ה ברגל. כגון דהוי ר מ ש  ד״ה דשלים מ
ל רגל כוי. ק״ל  יום ה׳ יום ראשון ש
 לבכה״ג אפי׳ למנא לידן יהא מומר לגלמ מיהא
 לממר ביום ו׳ להוא יום ראשון למוה״מ להרי
 מפני כבול השבמ המירו איסור למשמרה.
 וכשמל יום א׳ לרגל בלג״ב יהא מומר בב׳ ימים
ט יום ה׳ ל״ל, ולא אמי ק  בה׳ ובו׳, לרש״י מ
 אלא לאפוקי וז״א, עמ״ש סי׳ מקל״א סק״ו.
 ובקל יש לחלק בין זה להא לאס חל ערב הרגל
 בשבמ לאמרינן ה״ל לגלח בע״ש. ואולי המ״א
 לא איירי אלא בללא ילע לבעיו״ט לא יהיה
 בישוב. ואולי י״ל הואיל רנקבצו באו בו ב׳
 איסורים ימל איסור למוה״מ ולמשמרה לא
 המירו, אע״ג ללכל מל באנפי נפשיה יש טעם
 להימרא. שוב מצאמי להריטב״א שעמל במקצמ
! ש - ש ר  דברינו אלא ויישב בע״א ע״ש. ו

׳ . כגון שמע כו  תוספות. ד״ה כשחל
קי כוי. לפנינו גס גוון הא׳  ובירושלמי מו
 אימא שם. ועוד אימא שם כשגסמס הגולל ע״ש
 עם ח שיכה ע״י נכרי ועי׳ לקמן(כד.) במוד״ה
ו ש - ש ר  הלכה כר״ג. !

 ד״ה ותנא. עי׳ מהרש״א שהגיה בדבריהם.
 וממוה דפשוט דכוונמם לפי הגי׳ שלפנינו ג״כ
 בע״ש (דהשבמ הוא) ערב הרגל. ודע דיש ט״ס
( ש ״ ש ר  בדבריו ובמקום אפשר צ״ל אפילו. !

מ ״ מ ת ד ו ש ק ה ה ותנא דידן. ואין ל ״  ד
. ונ״ב ר״ל לתנא ברא דס״ל ׳ ש וכו ״  יגלח ע

> נ ־ א מ  באושא חתקינו. ר״ה לא ע״א. י

. היינו ביצרא ד שסרח אין מנדין אותו ״ ב  א
 דעבירה וטעמא כדקאמר וכשל גם נביא עמך
 לילה, דעין נואף שמרה נשף כמ״ש בס״ד
 בפמ״ש, ואימא המס ודאי עשה משובה מום,
 ועמ״ש בס״ס .... דהמוטא וממטיא במינומ
 שאני והיינו כל באיה לא ישובון, וטובה לפרסמו

 וגם להעבירו מן העולם כענין מורידין ולא
( ץ ׳ ׳ ב ע י  מעלין. (

. מענימ יט ע״א ד״ה לנדומ, ׳ חכבד  נדוי כו
 וע״ש כג ע״א ד״ה לנדומ, קדושין כה ע״א

 ד״ה אמור, ועיין שס ט ע״א ד״ה שממי׳.
( נ ״ א מ ) 

ד ושב בביתך. לישנא דקרא ב כ ל ה ״ א א ל  א
( ש ״ ש ר  הוא. (

ח שסרח. נ״ב יעדן מוי״ט בעדיומ פ״ה ״  ת
( פ ״ ב ר  מ״ה ד״ה מ״ו. !

לם. ק׳ על פי׳ הרא״ש  צורבא מרבנן מעו
 (מהרי״ף) פסחים נב א׳ בפירוש לא ממנינן
 אשממא דר״ל אלא משממינן מיד, ועי׳ מ׳ שער
( א ״ ש ר ה י מ ג  אפרים סי' סייד. !

ו אשמתא. (כמובומ כח אי) מוס׳ לא מימנ  ו
( ש ו ב ל  ד״ה ר״ה. !

יבת לי.  דש״י. ד״ה עביד דינא. את מחי
 בהר״ן(ריש עלה רפ״ז) העמיק ומוציא מבע״ח
 בע״כ. ועי׳ מה שהקשה על רש״י, וצ״ע
 מהגהמ ש״ע מו״מ רס״ד. ועי׳ מ׳ מהר״ש

 הלוי סי׳ ט׳ בחיו״ד עלה ל׳ ריש ע״ג.
( א ״ ש ר ה  (גי מ

יא כי טיחיא בתנורא. שאינו  ד״ה ומהנ
לם. קשה מסוגיא דפסחים (ל ב)  יוצא לעו
 דמסקינן דע״י היסק יוצא, וע״ש בחד״ה
( ש ״ ש ר  החורה. !
לא דמי לאיכורא  תוספות. ד״ה נדוי. ו
ל כ א ק א ד ר בההו מ א ד ר כ ת ל א  דמנדין ל
 תמרי שנשרו בשבת. וכחב ע״ז בהגהוח
 מהר״ב לא נמצא בשום מקום. ונ״ב אולי צ״ל
 מהנהו דאקפי פירא בכוורא בשבתא ואזלו וצדו
 בשבחא ושממינהו ר״א גר׳ יאשי׳ והוא בקדושין
 ע״ב ע״ש. [א״ה יומר מזה לא מצאחי בהג״ה
 על ב׳ מסכמומ הנ״ל, ומס׳ מגיגה מ״ק ד׳
 סלאוויטא אשר שס היה כמוב בצדו הרבה

 הגהומ מכמ״י ומגל על דאבדין וכו׳].
( כ ״ א ר מ ! 

ם ו ק ו רגילות באותו מ  בא״ד. שהי
. דאל״ה ממסן הוה ׳ ן באילנות כו  שאוכלי
 ככל גוונא כ״ש אי לא יהינ דמי דאיכא מרמי
> ץ ״ ב ע י  דררא דממונא ולאישורא. (

 דף יז ע״ב
. קרבנותיהם. גיצה יט ע״כ, לעיל יד  גמרא
 ע״ב ד״ה נגזור, וע״ש ימ ע״ב ד״ה העולים.

( נ ״ א מ ! 

. לקמן ימ ע״א ד״ה אע״ג.  הכהן והאבל
( נ ״ א , מ ש ו ב ל ) 

ל שמיני שלו להיות בשבת כוי. ח  אלא ש
 ועי׳ במוס׳. ומזה ק״ל ע״ד הרב ימיאל שהביא
 הטור בסס״י מ״ב הביאו הט״ז שס סק״ה דאין
 שבמ עולה בממלמ המנין, וא״כ איך מ״ל שמיני
 בשבמ. אמ״ז מצאמי להק״נ שעמד בזה. וי״ל
 ע״פ מ״ש הש״ך בסי׳ ש״מ סק״מ בשם
 הרמב״ן בהממיל לנהוג אבילות, ואמ״כ א״ל
 דלא ממ והפסיק, ומזרו וא״ל דממ אז כמו
 שאמרו הראשונים. דאף ימי הפסקה עולין לו.
 וסיים וד״ז צריך מלמוד. וי״ל דהררי״מ יסבור
 דאינן עולין, וא״כ מ״ל שפיר בכה״ג. אבל מ״מ
 צ״ע מהני גווני שצייר הירושלמי שאביא בסמוך
( ש ־ ש ר  במוס׳. (

ות בשבת ערב ו להי ל ז׳ של ח צ ש ״  ל
ת צ ק ש דאמר מ ״ א ח כ ל ת״ב סבר ל ג ר  ה
ו כוי. מכאן צ״ע ע״ד הב״מ ל ו  היום ככ
 שהטא הט״ז שם דל״א בשמל יוס ז׳ בשבת
־ש-ש) !  מקצמ היום ככולו. (

. לעיל יד ע״א, לקמן ם ו חכמי ל אלו שאמר  כ
״ ׳ ׳ א מ  כג ע״א ד״ה כל שלשים. (
. (מ״ק כג א׳) מוס׳ ד״ה ו הו אבלי  בשתכפו
( ש ו ב ל  כל. (

ה כדי״ה כוי. נראה דס״ל כ ל לא ה  אמר עו
 כר״ש בריה דרב אידי בר״ס דלעיל ותניא

 כוומיה. ועי׳ לקמן(יח.) מד״ה ובגנוסטרי.
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 וחידושים
 כתנא דידן, דרבא לשיטמיה דלית ליה ההוא
 כללא דהלכה כדברי המיקל כמו דאמר לעיל
 (יט:) אין הלכה כאבא שאול ופליג אנהרדעא
 דס״ל הלכה כדברי המיקל, לכך ס״ל לרבא הכא
 הלכא כתנא דידן דהיינו סמס משנה, אבל ר״י
 לשיטתיה דס״ל הלכה כדברי המיקל היינו אפי׳
 נגד סתס, ולכן הוצרך רבא לקמן בשמעתין
 בסוף העמוד לומר ההוא יחידאה היא דס״נ
 אין הלכה כדברי המיקל, אבל לדידן דהלכה
 כדברי המיקל אפי׳ נגד רבים, אפי׳ היו רבים
( ה ״ ל מ -  אין הלכה כמותם. ו
׳ לא מצי ו כו יעש לאבי ה חג. מו  ד״ח מ
 לאתויי כוי. נ״ל הייני טעמא דלא מצי לאתרי
 משוס דקרא דייק ויעש לאביו, ש״מ הוא לאביו
 עשה, מילמא ימירתא עבד ליה, שאר אינשי לא,
 משום לקודם מתן תורה הוה, מ״מ זכר לדבר
( ץ ״ ב ע י  מיהא איכא. ,
ן  בא״ד. ובירושלמי משני דאין למדי
ם מתן תודח. נ״ב לברי הירושלמי ד ו ק  מ
 סופרים זא״ז, להרי התוספות מו״מ (ח:) ל״ה
 לסי, כתבו בשס הירושלמי להך לאין מערכין
 שמחה בשמחה, נפקא מרכמיב מלא שבוע שאת
 ע״ש, והרי ג״כ קולס מ״ת היה, ובספרי
( ח ״ צ ר ה מ  הארכתי בכלל זה. (

י דאין למידין  בא״ד. ובירושלמי משנ
ם מתן תודח כוי. עי׳ ציון ירושלים על ד ו ק  מ
 ירושלמי פ״א לסנהדרין ה״ל ומראה הפנים
 שם, ועי׳ חחס סופר יו״ל סי׳ שלא, וע״ש סי׳

 שמו אוח ח.
ח כוי. ולעל״נ רקמ״ל ״ ח ם. ו ל מקו  ד״ה כ
 כ״מ כו׳ אפי׳ בלרבנן לומיא לאבל ולאפוקי
( ש ״ ש ר  מס״ל לרבא בערובין(מו.) ע״ש. !
ל נקיט ג דלעי אע״ ה יחידאה. ו ״  ד
. כלומר חכמים קורא יחילאה, משום א ״ כ ח  ו
 ללא קיי״ל כווחייהו יחילאה קרי להו, וברייחא
״ ץ) ב  לאו מחקנתא היא, כמש״ל. י: י ע
 ד״ה אייבו. נראה מלבריהס לגי׳ רש״י היחה
 בתשובת רב אייבו, וכ״ה הגי׳ לפנינו בפסחים,
 וכ״נ מפרש״י שם. והגרי״פ שם ל״ל, וכן
 אישחמיטחיה לברי המוס׳ כאן. וכן בשאלת
 ר״ח הא׳ הי׳ גירסחס כמו כן אייבו מללא
 הקשו קושייחם הא׳ על אכא קיים בשאלח ר״ח.
 ולפ״ז נ״ל לאמו לרכ היה שמה העצמי אימא,
 לכמו רשאל ר״ח על אביו לרב כשמו, כן גם על
 אמו שאל בשמה, וכנ״ל מפרש״י שם ל״ה רב.
 ואשכמן ככ״מ (נט ב) שם אשמו לר״א אימא
 שלום (וזה יש לדחות לאולי אימא היה קוריו
 אומה לככול עי׳ כרכומ טז כ), וכזה מפונ
! ש - ש ר  קושיא הא׳ להמוס׳. .

 דף כ ע״ב
לך אחרי כלי. כרכומ סג ע״א, הו  גמרא. ו
 לקמן כל ע״ב ל״ה אלא, פסחים ד, קדושין למ
ו נ ״ א מ  ע״א ל״ה צא. ;

ת היום. לעיל טז ע״כ, וע״ש יט ע״כ צ ק  מ
> נ ״ א מ  ל״ה הלכה, ול״ה אחיא. ;
. נ״כ עיין כרכומ (סג:) אמיה ד  ר׳ אהייה להו
 ינגן. היינו ר׳ אחיה שהיה כיחר עם רכי חנינא
 כן אחי רכי יהושע כגולה, ע״ש וזה גס כן כגולה
( ן ו ״ צ ר ה מ ;  היה. !

ו ץ ״ ב ע  והתניא. צ״ל והתני. ר
ה דר׳ זירא. עיין  והתניא איסי אבו
 כסנהלרין(כה:) אכוה רר׳ זירא עכיר גניותא,
 ועיין מנמומ (מ:) כמוס׳ למרי ר׳ זירא הוי,
( י ״ ר ו פ  ועיין בבמוטמ (מג:). ו
ק אהד. לקמן כל ע״א ל״ה וכל, ול״ה ו  הל
 ר  א מ  כי, ול״ה הלכה, נלריס פז ע״א. !
ך ז׳ קורע ק ונזדמן לו תו ו ל ו ח  מי שאין ל
ר שבעח אינו קורע. ק׳ להא לכאורה ח א  ל
 לאחר ז׳ אינו קורע מיומר ואפ״ל לקמ״ל לוקא
 לאחר ז׳ אבל ביוס שביעי אע״ג לכנר עמלו
 המנחמים מאצלו כיון ללא קרע עליין חייב
 לקרוע ועיין א״מ בט״ז(סי׳ מקנה) שכחב לגס
 ביום השביעי אם רצה לנהוג אבילומ כל היום
 נוהג ואס רצה פוסק וגס הרא״ש ז״ל(סי׳ פ׳)
 כמכ ללא אמרינן מקצמ היום ככולו אלא למי
 שנוהג אכילומ א״כ גס כאן כשלא קרע עליין
 לגכי זה לא אמרינן מקצמ יום השכיעי ככולו,
: י ״ ר ו פ  וצ״ע ללינא. (
 ונזדמן לו בתוך שבעח. (מ״ק כל א׳) מוס׳
( ש ו ב ל  ל״ה יכל. -

. לקמן ד אביו ואמו ו ב כ א ל  כי תניא חחי
( ש ״ ש ר  (כל. כו נ). (

 הגהות מועד קטן דף יט ע״א - דף כ ע״ב
 השמיטו הא למלאכמו כוי. וממה עליהם הכ״י
 בסי׳ שצ״ט, וככר העיר הרז״ה על הרי״ף בזה.
 וע״כ צ״ל לס״ל שאין זה קולא מיומלמ כאן
 לוקא אלא ה״ה בכל אבל, וקמ״ל לאף בזה
 לוקא ע״י אמרים ועי׳ לקמן כ״א ב׳ מל״ה
 מכאן. וכ״נ מהא לקמני כמו ש״ל כל שהוא
 משום אבל רגל מפסיקו, ופרש״י שצריך
 להשלימו אמר הרגל. וכן מהא לפשיטא ליה
 ללמנין ז׳ אינו עולה. אמנם המוס׳ ע״כ לא
 ס״ל כן כלמוכח בלבריהם לקמן (כ.) בל״ה
( ש ״ ש ר  שלשה ע״ש. (

 דף כ ע״א
 גמרא. מאי לאו אסיפא לא ארישא. עי׳
( א ״ ש ר ה  חשו׳ נוב״י [חאו״ח סי׳ יל]. (ג• מ
 וכן אורי ליח ר״א לר׳ פדת. ע״ז כב ע״א
( נ ״ א מ  ל״ה אין מעמילין. ;
ת בריח. עיין חוס׳ ד  אורי ר׳ אלעזר לר׳ פ
! א ״ פ צ ז נ  נלה (לף ח). ו

לו שעח אחת. עירובין נ3 ע״ב רש״י  אפי
 ל״ה מפני, נזיר טו ע״א ברש״י ל״ה בטלה,
! נ ״ א מ  סנהדרין מז ע״ב ל״ה הואיל. (
 אמר ר״א בר״ש הן הן דברי ב״ש. ערכין
! א ״ פ צ מ  (לף כג). 1

ג שבעה. לקמן כא ע״ב ל״ה מכאן, ח ח  מ
 [שבמ קלמ ע״א, ברכות טז ע״ב ברא״ש, מגילה
 ה ע״ב ל״ה שאסולין, ע״ז כל ע״א, נזיר ט

 ע״ב ד״ה אלא, סנהדרין מז ע״3].
; נ ״ א , מ פ ״ ב , ר ש ו ב ל : 

. (חולין יב א׳) ל באבל ק י מ ח כדברי ח כ ל  ח
! ש ו ב ל  מוס׳ ד״ה ור״מ. {
 א״ל יחידאה היא פירוש בריימא זו דמפלגא
 כין המ״מ ובין או״א, על כרמך ימידאה דהא
 אתיא ללא כמאן, כר״ע לא דס״ל לעולם אינה
 נוהגת אלא יום אמל, רישא כרכנן נמי לא,
 לללידהו לעולם שלשים ס״ל, סיפא ולאי
 כמכמים ללעיל ולא קיי״ל כוומייהו, הא
( ץ ״ ב ע י  משכשמא היא ולאי. ;

ל יחידאה הוא. נ״כ עי׳ כחילושי ״  א
 הריטכ״א שכ׳ ליחילאי לאו לוקא, ועי׳ כמלא
 הרועים ה״כ ערך הלכה כמיקל באבל,
( ה ״ ל מ  שהארכחי בזה. :
ל יחידאה חיא כוי. קשה כיון שהורו לו ״  א
 כן אלישע ב״א והזקנים, איך ק״ל יחילאה.
 ונכאורה הנ״ל לומר לט״ס כאן וצ״ל כמו
 לאימא במס׳ שממומ פי״ב מעשה כו׳ ונהג
 עליו ז׳ ולמ״ל ע״ש (וכאן נשמבש מגי׳ לנזיר
 מ״ר ע״ש). והעיקר נ״כ למביא ראיה מהך
 בריימא ללא ממלקמ בין אביו ואמו לשאר
 קרובים אליבא לר״ע, להרי המנא מטא הנך
 עוברי לראיה לחכמים רר״ע (וכ״נ להליא
 בשמחוח שם), ומלהטא ג״כ מעשה רר״צ
 לראיה ש״מ לפליג ר״ע גס על או״א. וההיא
 כרייחא פליגא עליה ויחילאה היא. ולברי המוס׳
; ש ־ ש ר  ל״ה יחילאה צ״ע. ;
 אמר ליה יהידאה היא ולא סבירא לן
 כוותיה. עי׳ זכור לאברהם הל׳ אכל אוח ש
ו ם ״ ש ר ה מ :  בביאור ר׳ הש״ס כאן. ,
ל את אלישע בן אבויה. אפשר מרי א ש  ו
 אלישע בן אברה הוו ולא זהו אלישע אחר, והכי
 מוכח גמי אם ר׳ צלוק זה הוא סתם רבי צלוק
 לממניתין, והוא היה בירושלים בשעת חורבנה
 וכבר ישב במענימ ארבעים שנה לפני מורבנה,
 וכנראה באגלמא רהגזקין גיטין [נו:] שהוא
 היה זקן בימי ריב״ז, ור״א ור״י מלמילי ריב״ז
 היו בסעולמ ברימ מילמו של אלישע הנולע,
 (וכמי׳ ש הירושלמי הביאוהו מוס׳ פרק אין
 לורשין [חגיגה טו.] משמע מזה שהיה ילל לגבי
 ר״צ, ונם בחלמולין סא״ל נראה שהיה חלמילו
 של רבי עקיבא, מכנ זה לא יחכן שרט צלוק שאל
 ממנו דבר הוראה, ואין חילוש אס הם שנים
 משמומיהס ושם אבוחיהס שרם, אמנם מזיר
־ץ) עבי י  גרסינן ר׳ יהושע בן אלישע. (
ברכה בשורה.  תוספות. ד״ה שכבר. ו
 כרכה כשורה מי איכא עי׳ כחוכוח (ח ב), ועי׳

 לקמן(ע״ב) חל״ה קורע ובמש״כ שס.
( ש ״ ש ר ! 

. נ״ב  ד״ה אמר. דהא אית ליה לר״י כו׳
 וי״ל כיון רר׳ יוחנן גופיה ס״ל לקמן בשמעתין
 הלכה כלכרי המיהל כאבל אפי׳ יחיל נגל רבים,
 [אפשר ג״כ] דהככה כרכרי המיקל אפי׳ נגל
 סחס. וכזה א״ש ררכא אמר כשמעחין הלכה

 דף יט ע״כ
. לקמן ככ ע״כ, וע״ש כל ח ל ג  גמרא. מותר ל
 ע״כ ל״ה לר״א, ערוכין מו ע״א ל״ה לאמר.
( נ ״ א מ  ו

ת חיום. כ ע״כ, וע״ש כא ע״א ל״ה צ ק  מ
; נ - א מ  משלישי, וע״ש ע״כ ל״ה אפילו. !
ות בשבת. נרשם ל שמיני שלו לחי ח ש  כ
 כעין משפט על הלין לאס חל יוס שמיני כשכת
 ערב הרגל שמוחר לגלח בע״ש לכ״ה כרמכ״ס,
 וציון זה שלא במשפט הוא רליתא מזה ברמב״ם
 מילי. והטעם להשמיטו נ״ל משוס לללילן
 לקי״ל כאב״ ש מילחא לפשיטוחא היא להא
 אפיי בחול מוחר בשביעי וכ״ש כשחל שמיני
 להיות בשבח, ואי משוס לאי חל יום ז׳ בערב
 הרגל אינו מותר רק בערב הרגל עצמו, ואם חל
 בשבח מותר גם בע״ש, ואף שהוא קורם ערב
 הרגל בזה אין בו חילוש כ״כ, ומלחא
 לסשיטוחא היא ובחרושי הארכחי בזה בעז״ה.

( ל ״ ש ח ) 

ל באבל. (ערובין מו אי) ק י מ ח כדברי ח כ ל  ח
( ש ו ב ל  חוס׳ ל״ה לאמר. י
 קוברו ברגל. (סוכה מח אי) חוס׳ ל״ה רגל.
; ש ו ב ל ; 

 למנין שבעח. לקמן כג ע״ב ל״ה מאן.
( נ ״ א מ ) 

 חקובר. לעיל יז ע״כ כרש״י ל״ה איבעי ליה,
 וע״ש כא ע״כ ל״ה מכאן, וע״ש כל ע״כ ל״ה
ו ת א מ  דברי, סנהדרין מז ע״כ. (
מלאכתו נעשית ע״י אחרים. (מ״ק כא  ו
( ש ו ב ל  כי) חוס׳ ד״ה מכאן. !
. כ״נ דצ״ל ד ״ מ ל  רש״י. ד״ה דחא נחגא. כ
( ש ״ ש ר  ככ״ף, ועי׳ טוי״ד סי׳ שצ״ט. (
ו ל ט ן ב . ד״ה והתניא. דלשו ת ו פ ס ו  ת
לו כן נראה לי. נ״כ ותמוה ע בכו מ ש  מ
 ונלע״ד דה״פ דמל׳ החנא מדייק ר׳ ששח
 דימים נמי כטלו, הרי מסחנר טעמא דר׳ הונא
 מדיוק מחני׳ מלח גזרח, וע״כ צ״ל דר׳ ששח
 דייק מדנקט כסיפא כטלו משמע דאימים נמי
 קאי, וא״כ כרישא דנקט כטלה לשון יחיד ע״כ
 דמודה כה דדוקא גזרה כטלה. ולפ״ז יחיישכ
 לישנא דכרייתא שפיר דקאמר אכא שאול שכשם
 שמצוח ג׳ מכטלח וכו׳ משמע דככה״ג אפי׳
 ח״ק מודה ומג״ל לאכא שאול הא. ולפ״ד יוכן
 דאכא שאול דייק מחני׳ מדנקט כרישא כטלו
 ובסיפא כטלה ודו״ק. א״כ מחרצי חוס׳ שפיר
 דטון דככרייחא מזכיר לשון כטלו ג״כ ימים נמי
 כטלו כרישא, ולר׳ ששח קאמר דככה״ג ימים
 לא כטלו כרישא ודו״ק. וכחוספוח לכאר יוחר
 דע״כ ר׳ ששח ס״ל ככה״ג ימים לא כטלו דהרי
 עיקר דיומא דר׳ ששח מדנקט כטלו לשון רטס
א נקט הכי משמע דס״ל דימים לא  וכרישא מ
! ץ י ש פ י  בטלו כנ״ל. >ר״י ל
לו כוי. ע בכו מ ש ו מ ל ט ן ב  בא״ד. דלשו

 עחוס׳ שבח כ ע״ב ד״ה אין ומש״ש עה״ג.
( ם ״ ש ר ה מ ) 

לא בלא ׳ ו ג כו י . דלא מפל ה כ ל ה ה ״  ד
ח כצ״ל. 1רש״ש) ל  ג
א שיהא יום ז׳ ״ ל  ד״ה אתיא (בסופו). ד
. זהו כעין שכתבתי בס״ד ד  לשני ימים כ
ו ש ״ ש ר  בר״ה (י.) ע״ש. ;
. עי׳ סדרי ד נטרס כ ר. פי׳ בקו  ד״ה שאסו
( מ ״ ש ר ה מ  טהרה סי׳ קצז סק״ט בהג״ה. ו
י לרבנן נ ש כו׳ ובשמי ״  בא״ד. וא״ת מ
ש שרינן כו׳ כ״נ דצ״ל. ולזה ״ א  ובשביעי ל
 נראה שכוון גם גה״ש, אלא שנשתבש בהעתק.
 ומיושכ בזה קושיית הרש״א. וגס לגי׳ שלפנינו
 ל״ק להא כאן נשלמח שכעה הודם יו״ט, וא״כ
 נאמר נמי מקצח היו נכונו לענין לכריס
־ש)  הנוהגים בשכעה כלכל. (רש׳
ל כ ר ה מ א ק ד ד מ  בא״ד. ולפירושו נראה כ

 מודים כו׳ כ״נ לצ״ל ומעש״כ לעיל(יז כ).
ן ש י י ש ו ) 

. נ״כ פי׳ ד  ד״ה דלא. פי׳ הרב בשם רבו כ
 רהוקשה להם למה הוצרך אכיי לומר לענין ז׳
 כו׳ ללא נהגא נו׳ לס״ל למסכרא ילעינן כיה,
 הא ממחט׳ מצי למיפשט כוי. וע״ז חירץ ומיהו
 י״ל כו׳ ר״ל לאכיי קאמר הכי, ליחן טעם למה
 פשוט לו יותר לומר, למחוס׳ לא מיירי רק
 לעטן ז׳ וע״ז קאמר לסכרה הוא משום ללא
; ר ב א ח ״ י ר  נהגא כוי. י
. אע״ג כוי. הגה״ש הניח  ד״ה ומלאכתו
 לבריהס בצע״ג ע״ש. והנה הרי״ף והרמכ״ס

. (ר״ה ל ׳ ו וכו נה בטלה הימנ . שמו ׳ י  מתנ
׳ ש ו ב ל  בי) חוס׳ ל״ה פז״ר. !

 גזרת שלשים. ר״ה ז ע״ב ל״ה פז״ר, סוכה
( ! י א מ  מת ע״א ל״ה רגל, ערובין מ ע״ב. ;

ו גזרת זי. בהרע״ב ומונה אחר ה הימנ ל ט  ב
 הרגל ל׳ יום עם הג׳ שעברו כבר מן השלשים.
 חמוה חלא להא רגל עולה למטן שלשים אף אס
 קבלו ברגל כלמסקינן לקמן וכמש״כ בעצמו
 לקמן. שטח להג׳ ימים שקולם הרגל נחשטן
 לז״י מן השלשים כיון לחשיבי כשבעה ימי
 אבילות כללקמן (כל ב) וכמש״כ בעצמו
ו ש ״ ש ר  3מ״ו. (

נה ימים. מותר לאלתר  רש״י. ד״ה שמו
 בתכבוסת. עי׳ בגה״ש. ונראה לאישתמיטתיה
( ש ״ ש ר  לברי המהרש״א בכאן. ,

ה ואין עולין. דכי קבר מתו בתוך ״  ד
ל כוי. ובכגון זה משמע לשבח עולה (עי׳ ג ר  ה
 לעיל יז ב תל״ה כשחל) וא״כ מוכח ללא כלעח
 הררי״ח שהבאחיו שם לאין שבח עולה בתחלח
! ש ״ ש ר  המנץ. (

. ד ס הוא כ ״ . ואני אומר כי ט  בא״ד
 הגה״ש הניחו בצ״ע והב״ח חלהו בחלמיל
 טועה. ואולי י״ג להוה ק״ל קושייח החוס׳
 לקמן (כ.) ל״ה אריו״ח. וניחא ליה למימר
 לס״ל לריו״ח להמשנה לאו בלוקא נקטה ג״י
 וללא כרבא. ובזה מלוייק הא לא״ר הלכה כחנא
 לילן לאמר שלשה, ללכאורה חיבוח לאמר
 שלשה אך למוחר, לל״ל לאחי לאסוקי הא
 לשמונה ימים קורם הרגל לל״ה כחנא לילן
 אלא כא״ש לאמר ז׳ להלא רבא גופיה אמר שם
 לעיל לא״ה כא״ש טוס ז׳. אלא ע״כ כא לומר
( ש ״ ש ר  לאמר שלשה לוקא וללא כריו״ח. ן

 בא״ד. ואני אומר כו׳ ג׳ ימים לאו דוקא
 אלא אפילו שעח אחת. וחמה הגאון רע״א
 ז״ל כגליון הש״ס שהוא נגל הגמרא לשלשה
 ימים לוקא. ולי נראה לרש״י ז״ל קשה ליה
 קושיח התוס׳ (כ.) ל״ה א״ר יוחנן קשיא לי
 ראיח ליה לר׳ יוחנן הלכה כסחס משנה, וע״כ
 כתכ רש״י ז״ל ממאי לפסקינן להלכה ״ג׳
 ימים״ לאו לוקא. וכזה מיושכיס לכרי רש״י ז״ל
 (כ.) ל״ה חנא לילן פרש״י היינו חנא לכרייחא,
 וכלפוסים מחקו חיכח ״לכרייתא״ והלפיםו
 ״למשנה״, וכאמת רש״י לשיטחו לכמחניחין
 אפשר לומר לגי ימים לאו לוקא רק רכא הוא
 לסכר כן משוס לככרייחא חזינן לגי ימים רוקא
 מלסליגי רמן ואמרי אפילו יוס אחל מכלל
 לחייל לאמר ג׳ ימיס כלוקא כן ג׳ ימים
 למחגיחין הוא לוקא, וכזה אפי שפיר לשני
 לרכא לאמר הלכה כתנא ליק לאמר שלשה,
 ולמה ליה לרכא שהאריך ואמר שלשה אטו לא
 חזינן לחנא למחניתץ אמר שלשה, אלא בולאי
 משום לר״א חזא לר׳ יוחנן לס״ל לשלשה ימים
 לאו דוקא, ע״כ אמר כחנא דידן דאמר שלשה
 דוקא. ובזה מיושב לשון רש״י דחנא דידן היינו
 חנא דברייחא (כ.), כלומר דמסחמא סבירא ליה
 כתנא דברייחא דמברייחא מוכח על מחטחין,
 ועיין ב״ק (ק.) חוס׳ ד״ה דחק מחיצח, ועיין
! י ״ ר ו פ  שבמ (נד.) גבי הלכה כמנא קמא. (

ת כו׳ כצ״ל. ב ש  ד״ה כשבת. דינו כ
( ש ״ ש ר ) 

. ד״ה ר׳ יוסי. דר׳ יהודה קשה ת ו פ ס ו  ת
ל כו׳ כדי פרנסתו ״ ל ה  נמי קצת ד
ישו ד כצ״ל. ירשי ם או כ  לאהדי

. והשתא מתניתין אתיא כר״מ. עי׳  בא״ד
 רש״א. ונראה דט״ס הוא וצ״ל כר׳ יוסי.

; ש ״ ש ר ) 

 בא״ד. אבל ריב״א היה מביא מן
 הירושלמי להתיר כוי. לפמש״כ לעיל דרב
 ורבה בב״ח מצו סברי דשבמ ז״מ א״כ
 מהירושלמי אין ראיה. ועי׳ מוס׳ מנמומ (לו
! ש ״ ש ר ) . ( 5 

. דפרישית לעיל. נ״ב יעדן ע״ז דף  בא״ד
 כב ע״א ד״ה מיפוק. ,;רב״פ<

׳  בא״ד (בסופי). אין אות ומימים כו
! ש ״ ש ר  כצ״ל. (

ח בו׳ לא יכבס אחר ״ ח ״ל ד נ  ד״ה שאם. ו
( ש ״ ש ר ל כ״נ דצ״ל. (  הרג

ו גזירת א״נ א בטל  בא״ד. הא שני ימים ל
. והרש״א מחק נ דצ״ל ׳ כ״ א ימים כו  ה

 לגמרי מן מ״מ פירש אמת כו׳ עד סוסו.
( ש ״ ש ר ; 
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 חגחות מועד קטן דף כ ע״כ - דף ככ ע״כ וחידושים
 קרונ שכחחלח דכריהס. (רשי־ש)
ו בהדייכו ׳ לימנ ש כו ״  בא״ד. ולפי זה א
א ת כ ל ב בבית ה ״ ה ן ג ב דכמו כשאי ״ ה ג  ב
( ש ״ ש ר ׳ הוי דינא כרבנן. כ״נ לצ״ל. (  כו
ה ח פ ש מ ל ה דו . כגון שג ה מהדריתו ״  ד
. נ״ב ד ת כ מ לם מונין משיצא ה  כאן שכו
 הנה זה סותר למ״ש התוס׳ לעיל בא״ד אלו
ק ו  שכאן מונץ משיצא המת ואלו ששם מ
 משנסתס הגולל וצרך לפרש להך שכולם קאי כל
 אלו שכאן והמהרש״א הגיה אלו שבאו מונין
 ואין צורך. אך קשה מה קולא בא מהגלול הזה,
 הא מבואר בירושלמי חיכף לאח״ז וז״ל אין שם

 גלול משפחה
ת מ  אלו שבכאן מונין משיצא ה
. וא״כ מה קולא בא מהגלול שאלו שבכאן ד  כ
 מונין משיצא להא אפי׳ לא היה גלול היו מונין
 משיצא, והמהרש״א במח״ב לא עיין בירושלמי
 וגס לא בב״י סימן שע״ה, והמעיין שם וברא״ ש
 בפרק זה סימן פ״ו יראה רלעיל בחיס׳ שהביאו
 לשון ירושלמי היא גירסא משובשח. וכך היא
 הגי׳ ר׳ יעקב בשם ר׳ יוסי לחומרא, פי׳ שאם
 היה גלול המשפחה כאן אלו ואלו מונין משיצא
 המח עכ״ל הירושלמי שהפחיתו הרא״ש, וע״ז
 הקשו שפיר רמהו חומרא חיכא הא זמנין
 לאיכא קולא כשהגלול כאן לאז אפי׳ שהולכין
 עם המח מונין משיצא המח כמ״ש אלו ואלו
 מונין משיצא המח משא״כ אס לא היה גלול אזי
 היו אלו שהלכו מונין משנקבר המח. אולם
 הטעוח נצמח לעיל ברברי החוס׳ לפי גירסח
 ירושלמי לילן, ה״ג אם היה גלול המשפחה כאן
 אלו שבכאן מוניו משיצא, ואלו ששם מונין
 משיסחם הגולל לכך העחיקו לעיל גם בחוס׳
 לעיל גי׳ זו, וז״א לע״כ החוס׳ היו גורסים כגי׳
 הירושלמי שבחב הרא״ש וכ״כ הב״י ללחי
 גירסא לילן בירושלמי הלבר ברור להוא
 לחומרא ול״ק קושית החוס׳ וא״צ לפרש
 הירושלמי כמו שפי׳ התוס׳ אלא שהחוס׳ היו
! ה ״ ל מ  גורסים כגי׳ הרא״ש. (
ו שכאן ה כאן אל ח פ ש מ ל ח דו  בא״ד. ג
 כוי. נ״ב נ״ל שט״ס הוא וצ״ל אלו ואלו מונין
 משיצא מפחח ביחו. וכן הוא באשר״י וכן מוכח
( ר ב א ח ״ י ר  כאן מלברי המוס׳ בעצמם ורו״ק. (

 בא״ד. אלו שבאו מונין משיצא חמת. אלו
 ואלו מונין משיצא הממ. כן הגירסא הנכונה
 שהיה להמוס׳ בירושלמי, ומש״ה הקשו שפיר

 ב״י יו״ל סי׳ שעה סוף ל״ה במה ל״א.
( א ״ ש ר ה ׳ מ ג ) 

דו מיד ׳ לכבו פ כו ״ ל  בא״ד. לכן נ
( ש - ש ר ׳ כצ״ל. (  כשיצאו אפי׳ כו
׳ כ״נ ך כו בי אחי ת מלג ק ל ס ד  בא״ד. מ
 לצ״ל. ור״ל כשחצא מלפני אחיך עס המת

 ואחיך י
 באבילוח.

 וחיו
 ואחיך ישוב לביחו אז חחחינ גם אחה

 דף בב ע״ב
. כחובוח ל ע״א ל״ה אבל, ל אביו  גמרא. ע
0 ״ א ז  בכורוח לא ע״ב ל״ה א״כ. מ
ג נשיא. שבח טו ע״א, ב״ק יז ע״א,  רשב״
( נ ׳ מא-  פסחים ע ע״ב. (
ת מריעות. פסחים קיג ע״ב ל״ה ח מ ש ל  ו
( נ ״ א מ  במבורמ, סהנררי( ט ע״א. ;
ד יום ״ מ ח ולמריעות ל ח מ ש ל  מיתבי ו
ה ה מ ש ש והתניא ל ר פ מ ת פרושי ק ״ כ  ו
ם ולמריעות שלשים קשיא כ״נ  שלשי
 לצ״ל, וכן יראה לי מלברי התוס׳ כאן ובבכורות
> ש ״ ש ר  (לא ב) ל״ה א״כ ובסנהדרין. (
ה שלשים. (בכורות לא ב׳) מוס׳ ל״ה ח מ ש  ל
( ש ו ב ל  א״ב. (

 הא בארישותא כצ״ל בשי״ן, וכן ברי״ף, ופי׳
 הג״י שהוא לשון הלואה רממרגמינן אתה נושה
( ש ״ ש ר  בו לאמ רשי ביה, וכ״נ מפרש״י. (
 והא בפורענתא. מפרש״י משמע שהגיע זמן
 להאבל שיפרע, וכ״נ מהפוסקים. ולכאורה
 הנל״פ שהגיע זמן לאמל ממריעיו שישלם ואם
 לא ילך האבל יפסיל. >רש־ש<
. ח פ ט ת מ ו ח זח פ ׳ ואין אחי כו ח ו פ  קורע ט
( נ ׳ ׳ א . מ ש ו ב ל  לקמן כו ע״ב ל״ה חחילמ. !
ה ל . ק״ל מהא מ ח פ ט ח מ ת ו ח זח פ  ואין אחי
 (כו.) כלי שיאחזנו בילו ויראה לכאן ולכאן טפח,
 ופי׳ הר״ן בר״ה לבלי אחיזה אין בו טפח רק
 בלי שיראה משלימו. ועי׳ פרש״י בס״פ מי
 שהוציאוהו ובמש״כ עליו שם, וע׳ מש״כ לקמן
ש) ׳ . (רשי ( ט 5 ) 

. לכאורה ומשיב הוא ללא צורך, להשפא ד  כ
 שואל משיב מבעיא וכרפטך בברכות (ס״ל יג).
 ועול כבר השמיענו לאפי׳ מג׳ ועל ז׳ משיב
 משם ואילך לא כש״כ. ונ״ל משום לקי״ל טו״ל
 סי׳ קמ״ח ס״י וסי׳ רמ״ב סט״ז להמשיב צריך
 להוסיף קצמ. והכא מג׳ על ז׳ משיב אבל שלא
 בהוספה. אך מז׳ ואילך קאמר למשיב כלרכו
( ש ״ ש ר  ור״ל בהוספה ונכון בעז״ה. 1
 מתח אשתו ונשא אחרת. לקמן כג ע״א
0 ״ א , מ פ ״ ב . ר ש ו כ ל  ל״ה על, [ול״ה ואמר]. (
. יבמוח עט ע״א ל״ה חלחא, שמחות ן  תנחומי
0 ״ א מ  פרק יל״ (

ם קרוב. ערובין מו ע״א ל״ה ראמר, ו ק מ  מ
0 ״ א מ  פסחים צג ע״ב. (
. וע״ז לך  תוספות. ד״ה מכאן ואילך חו
ם. נ״ב יערן לקמן לף כב ע״א ובני  סומכי
 הכנסח נכנסין לטהכ״נ וברש״י ל״ה וקוטן
! פ ״ ב ר  שבעה. (
לו ת היום ככו צ ק ״ל מ נ י . א״ לו  ד״ה אפי
ר במגילה מ א ד ם דבר כ  לא הוי בלילה שו
. א״א מה צורך ללחוק להביא עצוח מרחוק, ד  כ
 הלא חלמול ערוך הוא בילינו לעיל(יט ב) כיון
 שעמלו מנחמין מאצלו מוחר ברחיצה, וה״נ
( ץ ״ ב ע  לקמן והוא שמצא מנחמין. ר

 דף כב ע״א
 גמרא. כי מהדריתו אפייכו. שבח קנב ע״א

 ל״ה עד, כחוטח ל ע״ב ל״ה עד.
. מא••() ש ו ב ל ) 

 שבא ומצא. חולין נ ע״א ל״ה אפילו.
( ] ״ א מ ) 

( ש ׳ ׳ ש , ר נ ״ א מ . ר״ה ל ע״א. > ד  ננערו לעמו
ו תיקו. צ״ע בר״ה ל׳ ע״א פשיטא ליה  מה
 למקרי ישיבה ע״ש. ומיהו הא לחולין נ״א אין
( ס ״ ת ח  לו ענין לכאן ופשוט. (
. עמש״כ בזה בביצה (כז.) ד  גמירי חבריה כ
ישן . (רש׳ ל ״ ס 5 

. עיין הגירסא ד  גמירי חבריח דר׳ אבא כ
 חולין(>;.) ולפי הגירסא לשם אפשר לפרש אמר
 מאן להוא או ר׳ אבא או ר׳ זירא וכן ביצה(כז.)

. י  אפ״ל מאן להוא היינו או ר׳ זריקא או ר״
( י ׳ ׳ ר ו פ ) 

( ש ״ ש ר ׳ כצ״ל. ו  דתניא בני מעיים כו
ה כו׳ כצ״ל. כ ל ה ואין ה כ ל  רנ״א אין ה

; ש י ׳ ש ר ) 

. [לעיל כ ע״א ל באבל ק מ ה כדברי ה כ ל  ה
 ל״ה הלכה, וע״ש כא ע״א ל״ה הכי], וע״ש
 כג ע״א ל״ה על, וע״ש כל ע״א ל״ה הכי,
 [ודף נו ע״ב, ברכוח יח ע״א ברא״ ש, שבת
 קלה ע״א ד״ה כל, ערובין מו ע״א ד״ה
( ש ו ב . ל נ ׳ ׳ א מ  דאמר], (
׳ כצ״ל, וכ״ה ה כו ח ד מ כולן מ ״ ח  ת״ד על כ
( ש ״ ש ר  ברי״ף ורא״ש. (
. לקמן כז ע״א ד״ה ט בעסקו ע מ  רצה מ
( נ ׳ ׳ א מ  אם. !

׳ . ולא ידענא כו ך  תוספות. ד״ה הל
נה ם קרוב אי מו ו ק מ ל הבית שבא מ ו ד  בג
׳ כצ״ל. עי׳ רש״א. ול״נ משוס שיש ם כו ה מ  ע
 לפרש להא דאריו״ח והוא שיש גדה״ב בבית לא
 קאי אלא על דברי ר״ש בבא ביוס ז׳ וכמו

 דמסקי בס״ד הסמוך לקמן בשם הירושלמי.
( ש ״ ש ר ) 

ך ימנה ל ת ה מ ם ה ו ש ל מ אי  בא״ד. דהו
. עי׳ רש״א. ולעד״נ דט״ס הוא וצ״ל ם ה מ  ע
 ימנה לעצמו. וכוונת דבריהם הוא דבחחלה
 כחבו דכוונח האיבעיא היא דבהלך גדה״ב
 לבה״ק עדיף טפי מטעם שהוא טרוד כו׳ ויודע
 האבילות כמוהם. ולזה כחנו או להפך, ר״ל
 דבהלך לבה״ק גרע טפי דהואיל משום המח
 הלך היא עיקר לכן ימנה לעצמו(ולקמן בדביר
 הסמוך משמע מדבריהם דמשוס דידע בתחלח
 האבילות גרע), אבל בא ממקום קרוב פשיטא
( ש ״ ש ר  ליה דמונה עמהס. 1
 ד״ה דאתא. ומצאן יום או יומים יסיים
( ש ׳ ׳ ש ר ׳ כצ״ל. (  עמהן מ
לר״ש . לרבנן כשבא תוך ג״י ו  בא״ד
׳ כצ״ל, ולמחוק תיבות גדול הבית  אפילו׳ כו
. וי״ל הגי׳ שלפנינו י  וחיבוח שפירש גדה״ב ג״
 שכתבו כן להמסקנא דמשנינן הא דאתא בגו
 חלחא וזהו אפי׳ לר״ש. ומש״כ ולר״ש אפי׳
 טוס הז׳ לא קאי אגה״ב אלא על הבא ממקום

 דזהו מ״ש דחקיף אבליה שהיה שלשים, והנה
 היה אפשר לומר דס״ל כדאיחא בספרי סוף
 ברכה ובן בילקוט דהך שלשים יום בכו קודם
 המיחה, ואחר המיתה רק ג׳, ויליף לה ג״כ
 מהך ויחמו דכחיב ויבכו בנ״י הרי א׳ ימי בכי
 הרי ב׳ אבל משה הרי גי. וי״ל דר״א יליף ג״כ
 הכין ימי בכי הרי ב׳ דאין ימים פחוח מב׳ אבל
 משה הרי ג׳, וא״ל דמייחי ראיה על כל הג׳
 ימים דלא כהחוס׳ שכ׳ דיוס ג׳ הוא רק
 מדרבנן, ור׳ יהושע ס״ל דממשה לא ילפינן
 דחקיף אבליה אבל בעלמא לא בעי ג״י אבל
 לב״ע הך ימי בכי לא מייחר דלגופיה אחי שבכו
 אחר המיחה ג׳ ימיס וקודם המיחה שלשים
 יום, מ״מ בש״ס דילן בקידושין(לח.) מייחו שס
 בריימא דיליף דבז׳ באדר מח משה מדבכו
 שלושים יום ומבואר דס״ל דהך שלשים אחר
 מיחחו היה. >חל״ה<

 ואחריתה כיום. עירוטן מו ע״א ד״ה הלכה,
( ] ״ א מ  זבחים ק ע״ב ד״ה אחריחה. י
אמר עמד ו ״ל דו י . ד״ה אלא. ו ת ו פ ס ו  ת
לו מיושב כמו ועמדו ע אפי מ ש  ודאי מ
. ובנה (המציין מ״מ בש״ס החדשים)  וקדשו
 אצלו ציון (ויקרא טז), ואומר מה הציון הלז
 אשר אני רואה. מעשה ידי אדם דלא ידע
 בשומא דבעלי מוס׳ (ככה פנים קלקל בכ״מ
 בציונים ובהגהומ מרובעומ) ולא ידע מאי
 דקאמרי רבנן, והעיד על עצמו דאפילו מקרא
 לא קרא, ט היכן מצא מקרא כזה, ואם ר״ל
 וטהרו וקדשו, מה ענינו לכאן. ואמנם כוונמ
 המוס׳ פשוטה והביאו ראיה מלשון מכמים,
 מההיא דא״ר גידל במה אמה ממן לבנך וכו׳
 עמדו וקדשו, דמייחי ליה חלמודא נעיל(יח ב),
 דש״מ היכא דנקיט פעולה אחרח עם העמידה,
 אז אין הכוונה על עמידה ממש, ט ההיא
 דעמדו וקדשו, דסשיטא דלא בעינן דקדשו
 בעמידה, ודאי אין מפידא איך שקרשו אם
 בעמידה אם טשיבה, מלא כך הוא דרו הלשון
 שכשבא פועל העמידה אצל פעולת זולתה, אז
 אין פועלמ העמידה היא הנדרשת, שאינה
 משמשמ באופן זה, כי אס לשון הפסקה (מענין
 שעסקו בו ונמשכו אל דבר אמר) וע״ד שאמרו
 במ״א [סוטה לט.] אין עמידה אלא שמימה,
 ה״נ ר״ל ששמקו והפסיקו דבורם ונמלכו והלכו
 לקדש, והיינו כי כמיבא עמידה במקום מעשה
 אחר כנזכר, אבל כשכמוב ועמד או ועמדו בלבד,
 בלי החלווח מעשה פעולה אחרח, אז יש
 במשמעוח ודאי עמידה ממש, ט הוא המכוון
( ץ ׳ ׳ ב ע  בדווקא, זה פשוט וברור. ר

ניחא ליה לשנויי הכי . ו ( ה דאי(בסופו ״  ד
כיח להו ר שהיה מלתא יתירהא ו מ ו ל  מ
. נדצ״ל להיפך וכצ״ל ה ט מ ית ה  קריעה מכפי
ניחא ליה לשנויי הכי(פירש כעין ארצה)  ו
ר מילתא מ ו ל ח לזריעה (מעומד) מ כי לחו  ו
( י ר״ ו פ : . . ה ט מ  יתרתא (מלבד) כפיית ה
. י ״ ר ג ח ש היה מתיר כו׳ א ״ ר . ש  ד״ה אלו
( ש ״ ש ר  עי׳ לקמן(בע״ב) תד״ה מכאן. !

ר. כי רבינו יעקב היה אוסר ה ואסו ״  ד
. ונ״ב ונ״ל דחליא במחלוקת ר״י ור״ל ׳  וכו
 בירושלמי בפירקין ה״ה על פיסקא דלקרוח
( ל - ש ז ו  בחורה ע״ש היטב. !
ו בט׳ באב כו׳ מ ׳ כ א תני כו ל ד  בא״ד. מ
 כצ״ל. ורש״שו

. ושלישי כו׳ ומדרבנן דהא  ד״ה משלישי
א מייתי קראי אלא לב׳ ימים. הרואה  ל
 יראה שהדבר דחוק מאוד. וע״כ נ״ל לתרץ בזה
 דברי הרי״ף והרמב״ס ז״ל שכחנו יום ראשון
 אסור להניח חפילין כר״י ולא זכרו יום 3׳, ועיין
 בר״ן וברמב״ן מה שדחקו כזה. והנ״ל שהיה
 קשה לרי״ף ולהרמב״ם קושיח החיס׳ כאן,
 ע״כ פירשו דהא דאמר ר״א שלשה הכוונה שני
 ימים שלמים, דאס היה אומר שני ימים הו״א
 דמקצח יום שני ככולו, ע״כ אמר שלשה אסור
 ומשלשה ואילך ושלישי ככלל מוחר, וכן כר׳
 יהושע. ומצינו כיוצא כזה כח שלש ויום אחד כח
 י״ג ויום אחד, שהכוונה י״ג שלמים, עי׳
 כמג״ח (סי׳ נ״ג) גם כירושלמי מפורש כר״א
( י ׳ ׳ ר ו פ  שני ימים וכר״י יום אחד. (
לו חולץ נ״ל לץ (בסופו). אפי  ד״ה חו
 דחיבח אפילו שבס״ד היא שלא במקומה, וכצ״ל
לד״י ר״ל בלא פנ״ח) ו ח( י לו לחנ  לר״א אפי
, פור•״־) ש ״ ש ר  חולץ. (

 דף כא ע״כ
ב כדרכו אל ומשי  גמרא. מכאן ואילך שו

. לקמן כו ע״א ד״ה משכס, מד  קריעח מעו
 יבמוח קג ע״א ד״ה טן, שבועוח ל ע״א ד״ה
 מצוה, סנהדרין ס ע״א ד״ה אחיא, זבחים טז
( ] • מא•  ע״א ד״ה מיושט. !

 דכתיב ויקם איוב ויקרע. (סנהדרין ס ע״א)
( ש ו ב ל  חוס׳ ד״ה אחיא. !

ל עליו. מצייר רק ב א ת מ ל ש  רש״י. ד״ה כ
דה. וחכמים הלא מוסיפין  במה שרשב״א מו
 עליו כדמוכח לקמן ובפירושו. ואפשר דבא
 לומר דאף באב ובן אינו אלא עמו דלא חימא
( ש ״ ש ר  דבהס מודו לרשב״א. (

 ד״ה עמו בבית. שיהא אביו או בנו כו׳
( ש ׳ ׳ ש ר  כצ״ל. ו
. ד״ה קורע (בסופי). וברכת ת ו פ ס ו  ת
׳ בשבת אם חייב כוי. ו כו ק ל ח  אבלים נ
 לכאורה צ״ע דלקמן (0.) תנן דאין אומרים
 ברכת אכלים כמועד. ונראה דהתס 33רכח
 רחבה. והחוס׳ מיירי בהא דבברכת המזון
 דאיחא בברבוח (מו ב) עי׳ בכחוטח (ח ב)
( ש ״ ש ר  ובמוס׳ שם. !

ו כוי. מפרשי בין מ מאבי ״ . ל תו  ד״ה ואחו
 מאטו לבד שלא מאמו וכן בטן מאמו וכ״מ
 מהפוסקים. ותמיהני מדוע לא נפרש לר״ל
 מאטו ומאמו ימד דוקא דכה״ג באהלות פ ״י
 מ״ד בין מלמעלן בין מנמטן לפי׳ הא״נ שבר״ש
 ואחריו החזיק הגר״א דהיינו בשחיהן יחד ע״ש.
 ובקידושין (עג סע״א) שמא ישא אחוחו בין
 מאביו בין מאמו דר״ל ג״כ משניהם יחד עיין
. שוב ראימי במרדכי שהביא פי׳  שם ובפרש״,
 זה בשם רטנו יואל. ושגם עשה מעשה אלא
ו ש ״ ש ר  שהמרדכי דחהו מהירושלמי. (
ר עמו מ א ת ק בו בפ״ק דכתו  ד״ה באפה. ו
 בבית ושמא כוי. גס בכאן אימא עמו בבית,
 אלא מפני שאפשר למלק טן אשמי לשאר
 קרוטס וכמו דהקילו 3דידה דאינו ממאבל רק
 על אכיה ואמה וכן היא עס כעלה אינו אלא ענ
 אכיו ואמו לדעמס לקמן. לכן הטאו מההיא
 דכמוטמ דשם גם באבילומ דכעל ואשה קאמר
( ש ׳ ׳ ש ר  עמו בבימ. ו
׳ היא נמי ן כו ה ומרחצת. בחמי ״  ד
 מותרת. ק״ל מוזגמ אמ הכיס מא״ל. אבל
 באמת לא חשיב רק דברים המטאין לידי הרגל
 דבר, עי׳ כתובות (ד ב). ונ״ל דהס מפרשי
 דהקושיא היא ממרמצמ ט׳ (ודלא כפרש״י
 דדלמא על מטה כפויה קאמר דמצעמ לו דזה
 מומר אפי׳ לאבל עצמו כדאימא בטור סי׳ שפ״ז
 מא״ר), לכן כמט בממין כו׳ היא נמי מומרמ
 ומאי קפריך, וכ״ה ברא״ש בימר ביאור ע״ש.

׳ ש ״ ש ר ; 

. (  ד״ה אתא כוי. עיין מוס׳ לקמן(ט.

 דף בא ע״א
עמד ואמר. (יבמומ קג א׳) מוס׳  גמרא. ו

 ד״ה בין, (שבועות ל אי) מוס׳ ד״ה מצוה.
( ש ו ב ל  ו

יעמד ויאמר. (זבחים טז א׳) מוס׳ ד״ה  ו
( ש ו ב ל  מיושב. י
א כתיב ויעמד. עי׳ מ״ש בב״י חו״מ  התם ל

 סי׳ כ״ח בדין עמידח עדים בשם מרדכי ישן.
( א ׳ ׳ ש ר ה ׳ מ ג ; 

א יתירתא הוא דעביד. (מ״ק כו א׳) ת ל  מ
( ש ו ב ל  מוס׳ ד״ה משכם. !
ל אסור בהן. לקמן יז ע״ב ב א ו דברים ש  אל
 ד״ה זאמ אומרמ, [ברכומ יא ע״א ד״ה
 שנאמר, יומא ימ ע״ב ד״ה ימוד, סוכה כה,
( נ ׳ ׳ א , ס ש ו ב ל  זבמיס צט ע״א ד״ה אונן. !
 רבים צריכין לו. מולין פמ ע״ב רש״י ד״ה

 כלל הצריך, מנמומ צג ע״א ד״ה סד״א.
( ] ״ א מ ! 

נים. עי׳ בהר״ן סיכה ל שני ימים הראשו ב  א
( א ׳ ׳ ש ר ה  עלה רמ״כ אי. !ג• מ
ל ב ט דר״א דכתיב ויתמו ימי בכי א ״  מ
. נ״כ ואע״ג דהתס היה שלשים, מ״מ  משה
 ימי ככי מיותר לדרשא אתי כ״כ הריטכ״א. אך
 קשה דלפ״ז מאי קאמר ר״י כסמוך שאני משה
 דחקיף אכליה, דהא אנן מימורא דרשינן, והלא
 גס ר״א מודה דשאני משה דחקיף אכליה הלכך
 לא כעי׳ שלשים כמו החס רק דיליף מיחורא,
 ואס נאמר דר״י ס״ל דלא מייחר הו״ל לומר
 כפשיטוח דממשה לא גמרינן דהחס שלשים יום
 הוה ושנים מנ״ל כיון דלא מייחר. ואפשר לומר
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 חגהות מועד קטן דף כב ע״כ - דף כד ע״א וחידושים
. עיין ע״ב ל״ה ברכת, לעיל כג ע״א ף י  להחל
( נ ״ א מ  ל״ה כנ. (

. לעיל(כ ד אביו ואמו א בכבו  כי תניא ההי
ש) ׳ . (רשי ( 5 

 דברים שבצינעה. לעיל כג ע״כ ל״ה יש
׳ נ ״ א מ  אכילות. (
. לקמן כו ע״כ, ה כר״ג כ ל ל ה א ו מ  אמר ש
 שכת יז ע״כ ל״ה אין נותנין, ערובין מו ע״א
ו נ ״ א מ  ל״ה לאמל. ;
. כהא לתנן  רש״י. ד״ה גוייתו. אבר שלו
( ץ ׳ ־ ב ע י  כנגעים [פ״ו מ״ז] וראש הגויה. (
ם יעשו . ד״ה חא אחר. ואם ה ת ו פ ס ו  ת
. וכ״כ הרא״ש סי׳ נ׳ כשם הר״מ וז״ל  ימותו
 וגם נראה לעיקר מיתה לקרא לגופי׳ כר הא
 אם תפרעו ותפרומו ותעכלו עכולה (כנ״ל
 לצ״ל, עי׳ רמכ״ס פ״א מהל׳ כיאמ״ק) תמותו.
ך הגמרא בסנהררין ספ״כ ד  וק״ל א״נ מאי פ
 מהא רחניא ואלו שכמיתה כר אלא פרועי ראש
 מנא לן לאיחקש שתויי יין לפ״ר כר, הא
 כגופייהו כתיכא. וא״ל להגמרא לייקא
 להכריימא ע״כ לא ס״ל להקרא מתפרש הא
 אם חפרעו כו׳ תמותו, לא״כ מלוע לא חשכה
 ג״כ קרועי כגלים רכתיכי נמי כהאי קרא אלא
 למפרשה הא אחר כו׳ כלהכא. לא״כ יקשה
 מלוע לא חשבה הא לאכל כדדייהי התוס׳
 והרא״ש. ולעל״נ למהאי קרא נא מוכח
 למחייבי מיחה אלא קרועי בגלים לסמיכי לולא
 תמוחו לכה״ג לרשינן במנחוח (כז ב) קרא
 לר״פ אחרי ואל יבא בכל עת אל הקלש כו׳
 לולא ימוח לא קאי אלא על מביח לפרוכת או
 רק על אל פני הכפורח ולא על אל הקלש לכ״ע
 ע״ש. והכי משמע לי מלבד הרמב״ם שם
 לנהל׳ ח׳ כתב לפרועי ראש לבמיחה הוא
 מקרא ליחזקאל, ובהי״ל בקרועי בגלים יליף
 מהאי קרא ללא חפרומו. ולכד הכ״מ שם
 כה״ח חמוהים להא כהי״ל יליף מהאי קרא
 קרועי כגלים. והא ל״ל לשם ר״ל מלאיתקש
 כהאי קרא קרועי כגלים לפרועי ראש, להא
 מסקינן בסנהלרין שם לפ״ר הלל״מ ומהלכה
 לא ילפינן בי״ג מלוח, עי׳ שבח (קלב.)
 ובפרש״י. והא ללא חשבה הברייתא גם קרועי
 בגלים לבמיחה, עמש״כ לקמן בסמוך. עול נ״ל
 ללהכי לא ילפינן מקרא לראשיכם כו׳ מיחה
 לפ״ר ולק״ב משוס ללא כחיב ביה חוקת עולם
 ללורותיכס כלכתיב בפ׳ שחרי יין וכן לא כתיב
ן נראה  ביה בבואכם אל א״מ כהתם. מכ
 להאזהרה לא היתה אלא להם לבלם ואף שלא
 בשעת עבולה (כי בל״ז היו אסורים לעבול
 באוחו היום מחמת אנינות. ואבילות אחר יום
 ראשון לכ״ע אינה אלא מלרבנן זולת ללעח
 הראב״ל אבילות רשלשיס הוה מה״ת עי׳
 ברא״ש). רכמו שהוזהר כ״ג בפ״ר ובפרימה,
 כן הזהיר היום את בניו, כי לינם היה באותו יום
 ככ״ג כמ״ש בשם הראב״ל, והחמיר עול עליהם
 לענשם מיתה. וראיתי כרמכ״ן בפיה״ת שפי׳
 כעין זה, וע״ע כהשגותיו לס׳ המצות מל״ת
 קס״ג. שוכ מצאתי להתוי״ט ס״פ הנשרפין
 שגגע כמקצת לכדנו אלה. ועי׳ ג״כ כמהרש״א
( ש ״ ש ר  שס. !

פ ״ ו ם ה  בא״ד. דהא לא מייתי ל
. וכרא״ש מסיים ולוחק לומר לתני ן  הנשרפי
 ושייר להא אלו חנן כו׳ וחימה להא לא חשיב
 שמה ג״כ הכובש את נבואתו וכו׳ לס״פ
 הנחנקין, וע״כ צ״ל ללא חשיב אלא מילי לקרש
 ומקלש כמ״ש הרע״ב שם. אבל לי צ״ע מלוע
 לא חשיב ביאה ריקניח לק״ק וקטורת חסרה
 למילי למקרש נינהו וחייבין עליהן מיחה נילי
 שמיס כמבואר במנחוח שם וביומא (נג.), עי׳
 מל״מ פ״ב מהל׳ בהמ״ק. ועחוי״ט ס״פ
( ש ״ ש ר  הנשרפין. 1
נ בר יצחק. לפנינו ל לר״ ב . א אל ה ושמו ״  ד
 שם הגירסא ר״נ בר זבלא או ר״נ בר רבא,
 וצ״ע להא רב נחמן מייחי ראיה שם מר״י אמר
ח רשוח משמע ע ד  רב, והכא אמר רב אף פ
 למולה בקמייחא, ועיין קדושין(לז.) רא״א אף
( י ״ ר ו פ  החלש. (
לות ת שאין אבי  בא״ד (בסופו). להראו
 בשבת כצ״ל. (1־ש־ש<
א דוקא כגון שקרע מ כל קרע. ש  ד״ה ו
 כבר. עי׳ מהרש״א. ולי קשה א״כ מאי פריך
 הכא מהא רחניא מחליף וקורע. ואולי הא
 לכחכו בס״ל והא לסריך בסמוך ולא משני הכי
( ש ״ ש ־  כו׳ קאי נמי על האי חירוצא. מ
׳ דהא גבי ל כו ״ מכאן ק  ד״ה כי תניא. ו
 אביו כוי. חימה ליוחר ה״ל להקשוח לשם

ן נ לות אסרו דקאמרי ה ואינו. ובאבי ״  ד
ת בחדר. החם משום ללח מ  מכניסין אה ה
 חלה עליו אנינות, לשויוה לנשואין כרגל, אחר
( ץ ״ ב ע י  שככר טכחו טנוח ויינו מזוג. (
ל ״ מ י ג ב ל״פ ד י . ו ן  ד״ה ואין מברכי
מ עליו כו׳ כצ״ל. ור״ל ליש ״ א נן ד  קאמרי
( ש ־ ש ר  שלשה כצירוף האכל. ו
נן צ״ל ״ל ״דבגמרא״ קאמרי י  בא״ד. ו
׳ ור״ל להכל קאי על ג׳ שאכלו, אלא  דבג
 דנחחילה קאמר מצוה לחלק, ואח״כ לאינו
( י ר״ פו :  אומר נכרך ואי הוה חנא חלא כוי. !
 בא״ד. ואין מזמנין עליו עמהן כו׳ כצ״ל.

{ ש ״ ש ר ) 

׳ ואינו מברך א״צ נט׳ כו . פי׳ בקו  בא״ד
ע כוי כצ״ל, וחיכוח כהמ״ז מ ש  לברך מ
ישו  למחוק. או דצ״ל כרכח המוציא. (רשי
ש התם ״ ר בר״פ מ מ א ק ד  בא״ד. ומיהו א

׳ כצ״ל, ותיכות למ״ל למחוק.  תוך ד״א כו
( ש ״ ש ר ) 

׳ א כו מ ע י ט א ה  ד״ה ואין. דאינו מברך מ
( ז נ ״ ל פ ת  כצ״ל. ו
ן ן הן עומדי מ ק  בא״ד. ועוד דאמרינן ל
( ש ״ ש ר  כוי. ר״ל לקמן שם בברכות (יט.). (
ו״ט. בי גי״ בשבת ו ע ״דפלי מ ש  בא״ד. מ
( י ״ ר ו פ  נלצ״ל ״לאפילו״ כשכח וכיו״ט. (

 דף כד ע״א
. ל א ו מ ש  גמרא. בעא מיניח רבי יוחנן מ
 שמא בכחב שאל ממנו כדאשכחן כפג״ה (חולין
 צה ב) אבל פנים אל פנים לא אפשר, שהרי לא
 היה מכירו, כלאיחא החם [וי״ג בעא מיניה מר
 יומני משמואל ובזה א״צ למ״ש חול״ה בעא].

( ץ ״ ב ע י ) 

! נ ״ א מ ל בשבת. יומא ח ע״א ל״ה הוה. י ב  א
ל ״ מ א ״ ו ח ו בימי אבל ת ט  אבל ששימש מ
. וכ׳ הגה״ש ל״י מה ׳  ר״פ אסור אתמר כו
 חלש בזה כר. ולי ק״מ מלוע קבעו הש״ס הכא,
 לעיל גבי לברים החסודה בימי אבלו ה״ל
 לקובעו. ולוחק לומר משום לאיירי לעיל
 בפלוגחת רשב״ג ורבנן בתה״מ באנינוח. ועול
 ק״ל יחור לשון אבל כו׳ בימי אבלו. אשר על כל
 אלה נ״ל לר״נ בהא לאבל כו׳ בימי אבלו לכלול
 גס יום השבח להוא במספר ימי אבלו להא שבח
 עולה ג״כ. ולכן א״ל ר״ס ללא אחמר משמי׳
 לשמואל לאיהו ס״ל לאין אבילות בשבח אפי׳
 ברברים שבצינעא וכלאמר לקמן נח״ר רשות,
 אלא משמי׳ לדו״ח לסבר לקמן לברים
> ש ״ ש ר  שבצינעא נוהג. (

ו חייב מיתה. עיין ת ט ל ששימש מ ב  א
 במפרשים. ובירושלמי מפורש לקאי על שבת
 וקאמר התם חל מלמיל הורה, וא״ל שמואל
 להלכה אמרי ולא למעשה ומית ולכן אמרו חייב

 מיחה, ובזה ניחא קושיח הגרע״א ז״ל.
( י ״ ר ו פ ) 

! נ ״ א מ . לעיל יל ע״ב. (  אל תפרעו
 נת״ר רשות. (כחובות ל א׳) תוס׳ ל״ה אבל
( ש ו ב ל . ו דס  לי
 קרע עליו תריסר מני. כפי הנראה לא היו
 עליו בפעם אחח, שאין אלם לבוש י״ג בגלים
 כאחמ, (אע״ג לאשכחן לר״י לענין הוצאה
 בשבמ י״ח כלים, אבל אין כולם בני קריעה),
 ואשמעינן לליח בה משוס בל חשחימ, ושמא
 כולם מלבושיו היו, שלובש פעם אח אלו ופעם
 אחרים, אך י״ב אצטלי למילחא (לקרע רבי
 יוחנן) שכולם מין מלבוש אחל רחוק מאל שהיה
 רבי יוחנן מחליף כל כך מלבושים, ונקוט מיהא
 חזא בכמה מלבושיו, אין מיחוש אפילו שלא
 בשעה שלבוש בהם, ללא עליף מבל חשחימ
 לגופא, שהרי רמ עקיבא מכה בבשרו על שלמו
 שימח [סנהדרין סח:], ושורפין על המלכים
! ץ ״ ב ע י  [ע״ז יא.], וח״ח גדול מהם. (
 תריסר מני. פי׳ בי״ג ימים בזאח״ז כ״כ
 הגהומ מיי׳, ומשני כיון לכל יומא מלכד

 שמעממא ה״ל כל יום מימום מלש כנלע״ל.
( ס ׳ ׳ ת ח ) 

 קרע עליח תליסר אצטלי דמילתא. ב״ק
( נ ״ א , מ ש ו ב ל  צא ע״ב ל״ה עוכר. (
. עי׳  קרע עליח תליסר אצטלי מילתא כו׳

 בעל הטורים ר״פ מרומה ותבין מספר י״ג.
. ; ם ״ ש ר ה מ ) 

דך ל רבין בר אדא לרבא אמד תלמי ״  א
: עמרם תניא. מנמומ (ז:) גם דף (כו:).  ת

עח כוי. וכ״פ הרמב״ס  ואין אומרים שמו
 בפי״ג מהל׳ אבל, ועטוש״ע. ולכאורה ה״ל
 לפסוק כראב״ג דהל׳ כדברי המיקל באבל, וגס
 מעשה רב, וכ״נ דעת הד״ף והרא״ש שהביאו
 הא דאמרו עליו כוי, וכ״נ מפסקי המוס׳ סי׳
 קכ״א, וכמדומני שכן נוהגין. ובמה״א מצאמי
 שמפרש דמאי ארישא אמכם ואב״ד ונשיא
 דבמ״ד בטל, וקאמר עוד דא״א שמועה כוי,
 ור״ל בבימ מדרשו של אבל ע״ש, ובזה מיושב
( ש ׳ ׳ ש ר  המנהג אפילו למ״ק. (
. לקמן כז ע״א ד״ה אם, ׳ נח וכו  שבת ראשו
( נ ״ א , מ ש ו ב ל  [שממות פרק י]. !
. יבמות מג ע״ב ד״ה ן ל שלשים לנשואי  כ
 שאני, [פסחים קיב ע״ב, כתובות ד ע״א ד״ה
( נ ״ א , מ ש ו ב ל  א3ל]. (

 ואם אין לו בנים. (בחובוח ד א׳) חוס׳ ד״ה
( ש ו ב ל  אבל. (

ל שלשים לגיחוץ. [לקמן כד ע״ב ד״ה  כ
 ברכח, יומא עז ע״ב ד״ה עובר], יבמוח מג
 ע״א ד״ה שמוחר, [כחובוח ד ע״א, וע״ש י
( ש ו ב , ל נ ״ א מ  ע״3]. (

 רש״י. ד״ה בגרדא וד״ה כרבי. מד3ריו נ״ל
> ש ״ ש ר  שלא היה גורס 3ד3רי רא3״ש חדשים. (
. מיהו . ד״ה עד. אין זו באבל כו׳ ת ו פ ס ו  ת
 מילחא דרבנן הוא ואזלינן בה לקולא, אבל לא
> ץ ״ ב ע י  3יחיד נגד רבים. (

ה בשם הר׳ יונה ל ע מ ׳ ל  ד״ה ואמר. שפי
 כוי. הוא לעיל (יט ב), ושם הניאו זה הפי׳
( ש ״ ש ר  בשם הרי״ט. (
ו כו׳ ל אל ספתא כ  ד״ה כל. והדתניא בתו
ל אלו ל אבל. כ ר בתוך ל״י ש פ ס  מותר ל
׳ עד מותר בתוך ל״י כו ס במו ב כ  כו׳ ל
 כצ״ל וכ״ה בחוספחא (ועי׳ נעיל יז ב).
 ולהמדפיסים הביא שבוש הא׳ שלא העחיקו
 מלח של וקראו אבל, להשבוש הב׳ לגרוס אסור
( ש ״ ש ר  דאל״כ מאי אבל. (
׳ היינו לץ כו ׳ בפ׳ ההו  בא״ד. והא דאמרי
ר שם ה שאסו מ ׳ ו  דוקא כהני דהתירו כו
א כו׳ כצ״ל. ובס׳ מ ע ס היינו ט ב כ ב ל ״ ט  ב

 שלפנינו הוצג מלח דוקא שלא במקומו.
״ ש) ש  ו: ר

לות דו לענין אכי  בא״ד. כמו שהתמי
־ש) ה כו׳ כצ״ל. (רש׳ ו ל  דבשר מ
ב יותר מימי ״ ט ל ב ק ה  בא״ד. מנין לו ל
 אבלו דאדרבה. נ״ל דכאן הוא סיום ענין,
 ור״ל דאדרבה מהא דהחולן שהביאו לעיל מוכח
 דלענין כיבוס חמיר ט״ב מאבל. ובפ״ב דמענימ
 בוי, הוא ענין בס״ע להוכיח דלענין כיבוס
 החמירו באבל יוחר מבמועד, ור״ל דאמרו שם
 כלי פשחן אין בהן משום גיהוץ משמע דמשוס
 כבוס יש בהן. ובמועד אמדנן לעיל(יח.) דכ״פ
ש) ׳ רש-  מוחר לכבסן. ו

 דף כג ע״כ
. ה א״ב ט י מ  גמרא. ואר״י תשמיש ה
( נ ״ א מ  כתובות ד ע״א ד״ה אבל. (
בל בשר. ברכוח טז ע״ב ד״ה  ואינו או
( נ ״ א מ  אנינוח. (
טה א״ב. בעין משפט אות ב׳  תשמיש המי
 מיי׳ פ״י מהל׳ אבל וכו׳ טס״ה, דשם לא איירי
 מזה כלל רק צריך לציין מיי׳ ו׳ סמג שם
! ל ״ ש ח  וטוש״ע שם ושם. 1
ס ״ ש ל ה לק ע . ד״ה יש. ואותו חו ת ו פ ס ו  ת
ו״ה כו׳ אע״פ שאמדו אין ו דארי  שלנ
ת כוי. שם איתא במועד, אלח ב ש  אבילות כ
 שהמיס׳ כמבו שס דאין סברא להקל בשבת טפי
 ממועד. אבל מדוע לא הביאו מהא דרב ייסף
 דאמר משמיה בשבמ גופה דברים שבצינעה
 נוהג, ואולי דס״ל דר״י עצמו למד ג״כ מהא
 דאריו״ח במועד. ועי׳ לקמן [כד.] במד״ה הכי
 אריו״ח. >רש״ש)
ן אביי ק״ק לי תימה בשמעתי  בא״ד. ו
. כלומר וכי לא היה לו ה לר״י כו׳  אשכחי
 לדעמ דבבימ הוה, דצנעא הוא, אבל בלא״ה אינו
( ץ ״ ב ע י  מוכרח שידע אביי הא דרבי יוחנן. (
לא פירש כו׳ לה ו י עו . מדקתנ  ד״ה מאן
( מ ״ ל פ ת  כצ״ל. ;
לות שינהג בשבת מה שנהג  בא״ד. ולאבי
. בדבור דלעיל משמע דמילי דפרהסיא ל  אתמו
ש) ׳ רש-  לכ״ע אין נוהג. ו
. דכתיב בהן ה ח מ ם ש  בא״ד. משו
ש והוא לקמן ר פ א ד  כדפרישית. אולי צ״ל כ
 בסה״ד. >רש״ש)

. עי׳ חולין קכג ח פ ט ת מ ו ח זח פ  ואין אחי
( ם ״ ש ר ה מ  ע״א. (

ה פ ל קמי ש ל קריעה שאינו מבדי  רי״א כ
. כה״פ סחמו כח״ק, זולח המרדכי כחב  כו׳
 והלכה כר״י והביאו הרמ״א בשם י״א. ונלע״ד
 דמילי׳ הוא מהא דשמואל כוומיה ס״ל בהוריות
 (י3 ב) ואף רב לא מציגו שימלוק עליו בזה.
 ומימה על הגר״א ז״ל שלא הראה לשם. ועוד
 מצאמי בירושלמי דפרקין ה״ה ד3המ״ק מסיים
 דכד ר״מ ור״מ ור״י הלכה כר״י. ומהא
 דהודומ מראה שפרש״י דהכא כמכדיל קמי
 שפה מגומגם. (וגם נ״ל שיש ט״ס כדכדו
 כמש״כ וקורע מחמיה דצ״ל וקורע אצלה)

 ופירושו שכרי״ף ישר, וכ״פ הנ״י והפוס׳.
שן ׳  (רשי

ע שנאמר ויקרעם כו׳ אלא מ ש מ  מ
 שנראין קדועין כשנים. נ״כ וקשה דלמא
 רבו שאני דדינו כאכיו ואמו דצדך להכדיל קמי
 שפה, אך י״ל דסמך על הכריימא דלקמן דלא
( ה ״ ל מ  השוו לאכיו ולאמו אלא לאימוי כלכד. (
ע שנאמד ויקרעם איני יודע מ ש מ  מ
ד שקרועים ועומדים מ ל  שלשנים אלא מ
לם. ואע״ג דלעיל כ״כ דריש  לשנים לעו
 מהאי קרא למכדיל קמי שפה. נלע״ד דלעיל
 דייק מדסמיך מלמ לשנים לקרעים, והכא דריש
 דאחר שכמכ ויקרעם לשנים למה לו למסמך
 לשנים קרעים כחרא דמיוחר לגמרי אלא

 שקרועים ועומדים, או נ״ל דהא והא דירש
( ץ י ש פ י י ל ״ ר  מינה. (
 נשיאה שכיב. נשיא דככל הוה, ונהגו כו חומר
( ץ ״ ב ע י  דין נשיא דאיקד שבט. (
. נראה דהבי הויא ל א מ ש ד מ ״ ב ל א  ע
 משיבמא טפי כנגד הלב, ובן באב ואם כדי
 שיגלה לבו, ואב״ד עדיף ממכם כדמשמע הכא
( ץ ״ ב ע י  ושלהי הודומ. (
 ונכנסין לבית הכנסת. לעיל כא ע״ב ד״ה
 מכאן. >;מא״נ)
ת מריעות. אבל סעודה ח מ ש  דש״י. ד״ה ל
ה כו׳ לא. לע״ד לא מצינו שוס דיני ח מ ש  ד
 אבילומ בשאר קרובים לאמר למ״ד, וגס
 לפירושו לא מצי קאי רק על הא לאמר ל״י
 וכמש״כ בד״ה אמר רבה, דאילו לאמר יב״מ
 ודאי מומר אפילו לשממה דנשואין דכי לעולם
 יהיה אסור, ולא מצאנוהו אלא באיחוי הקרע
 שאינו מאחה לעולם. ולולי ד״ק הנ״ל לפרש
 דאחי למעוטי איפכא דלסעודח מצוה מומר
 אפילו במוך למ״ד כמש״כ המוס׳ והסוס׳
 מהירושלמי ומס׳ שממומ. ואילי רש״י נד
 מלפרש בן מפני סברמ המוספומ בביצה (יג.)
 ד״ה א״ד ע״ש. אבל אין זה הכרע די״ל דל״ק
 מייד באדשומא ולישנא דאמימר בפורענמא
( ש ״ ש ר  כדמסיק. 1
. ל. אלא קורע כו׳  ד״ח רצח אינו מבדי
 נ״ב עי׳ הוריומ י״ב ע״ב שם מימיני כו׳ דנראה

 פירש״י כאן ממוה מה שפי׳ כאן וצע״ג.
ן ר ב  !;רי״א ח

. נ״ב רן ת חמקטו ח ים. ת  ד״ה קורע מבפנ
 דברי רש ״י בכאן אין מובנים, ויש לכוונו לפי׳
 הב׳ שכמב הדטב״א במידושיו כאן והטור בסי׳
 ש״מ, או הדטב״א והטור שם כמבו בשם רש״י
 כפי׳ ראשון דבפנים היינו במדר במוץ בפני
> ה ״ ל מ  העם [וכ״ה ברש״י שבאלפס]. (
ל חנך דתני במתניתא. כ . ו ו א הושו  ד״ה ל

 נראה כוונתו על הברייתא דלקמן(ר״ד כו).
( ש ״ ש ר ) 

. אהובים זל״ז ת ח מ ש ל . ד״ה ו ת ו פ ס ו  ת
( ש ״ ש ר ׳ כ״נ דצ״ל. 1 קא כו  וכן פי׳ דדו
מ כ״נ דצ״ל, והוא ״ ש  בא״ד. כבית כור ו
 ר״מ ושאר מקומומ, והס״ד. ואמ״כ מממיל
 דבור חדש ולשמחמ מריעומ, והוא ציון על
! ש ״ ש ר  לישנא דאמימר. (
. דת קידוש ר״ח  בא״ד. אם דוקא סעו
 בירושלמי שלפנינו איחא אס היחה חבורח מצוה
 או קה״ח מוחר, ובן הביאו הרא״ש, וא״כ
> ש ־ ש ר  מוכח דחבו״מ לאו היינו קה״ח. (
ה בלא אכילה ושתיה. ה מ  בא״ד. דאין ש
> ש ־ ש ר  לעיל (ט.). (
א ״ ב ש ר סק כ ס׳ הרב פו . ובתו  ד״ה אחד

. עי׳ גירסת הד״ף וב״פ בטוש״ע ׳  כו
( ש ״ ש ר  כרשב״א. (

 דף כג ע״א
 גמרא. וקורין שבעה. היינו בשבת.
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 הגחות מועד קטן דף כד ע״א - דף כו ע״א וחידושים טו
( ץ ״ ב ע  יהיה ישראל שלישיה (ישעיה יט, כל). ד
ת מי מרה. פירוש שלא ל תזניחני כאו  א
 זנחתנו אז, והמתקת המיס והפכת מרירותם
 ושתו לרויה לשתיית העלה ונעירס, כך יהפכו
 וישובו המיס האלה אחור ויהיו לטובה וישקו
( ץ ״ ב ע י  השלות. (
ת מי מרה. עיין שמות רבה ל תזניחנו כאו  א
( א ״ פ צ מ  פרשה מ״ג, וזוהר פ׳ נשא. (
 כי נח נפשיה דר׳ יוחנן. עיין ב״מ (פל
( א ״ פ צ  ע״א). ש

. לקמן כל ע״ב ה מ כ ו ח ד מ ל לו רבו ש  אפי
 ל״ה אלא, [סנהלרין ה ע״א ל״ה דהכא].

( ש ו ב ל ) 

. (פסחים קל א׳) מל״ה ם אשתעי ח נ  דר׳ מ
( ש ו ב ל  ללא. (ע״ז נ א׳) תל״ה ה״ג. (

יא. נמוחו ונמס וכשעוה.  אשתעו צלמנ
( ץ ״ ב ע י ) 

. פסחים קל ע״ב ל״ה ללא, י ״ ר ם ב ח נ  דרבי מ
 ע״ז נ ע״א ל״ה בנן, סנהלרין קט ע״א ל״ה
״ ־ א מ  שרפו, ערובין כ3 ע״ב. (
. נ״ב עי׳ רש״י ו י  דש״י. ד״ה נתור ככי. לחי
 ברכות (נו.) שפי׳ שינים הפנימיות וכן פי׳
 החוס׳ בחולין (נט:) ובע״ז (כח.), ורש״י פי׳
 שם בע״ז ככי הוא מקום מושב השיניס, הרי
 רש״י גג׳ מקומות בברכות ובע״ז ובאן פי׳ ג׳
 פירושים שונים, ועי׳ גא״ר או״ח סימן רפ״ח.
 ולפענ״ל נראה ללחיים שפרש״י היינו מקום
 מושג השינים זיצינגיל במ״ש שן התקוע בלחי
( ה ״ ל מ  אלמא למקום מושג השן קרוי נחי. (
א . בן רב הונא דהו ת ו מ ח ל ר מ פ ה ס ״  ד

לח. עיין תוס׳ סנהדרין(ה ע״א). ו  ראש ג
( א ״ פ צ מ ) 

 ד״ה רוב שלישית. ישראל נקראו
( א ׳ ׳ פ צ מ  שלישית. שנת (ל׳ פז). (
 ד״ה ר״ז כוי. ר״ז ורב זירא. עי׳ תוס׳
 מנמומ (מ:) ד״ה ר״ז, שסמרו זה מההיא
 דמנמומ שם. וי״ל לפרש״י דגאממ גם ההיא
 דמנחומ ה״פ דבממלה כשהיה שמו רג זירא
 בבבל אמר הטעם משוס כסות לילה ואח״כ
 כשבא לא״י ונקרא רבי זירא אמר משוס שמא
 יקרע סדינו, (והש״ס שסדר באחרונה הטעם
 שאמר בראשונה מפני שזה הטעם עיקר
 לסחמא דגמי וכמ״ש החוס׳ שס וש״מ). ובזה
 ניחא מ״ש שם ואממר במערבא משמיה דר״ז
 כו׳ שרא ר״ז לסדינים. משום דקודס שבא לא״י
 היה מפרש הטעם רק משום כסוח לילה, וז״א
 רק לר״ש דס״ל דציציפ הוי מ״ע שהז״ג אבל
 לרבנן גם כסומ לילה מייבח כמ״ש במנחוח
 מ״ג. ויוכל להיומ דר״ז ס״ל כרב יהודה רביה
 דסובר כרבנן דר״ש וכמ״ש במנמומ מ״ג אי.
 ומשו״ה לא חש להנו דאסרי מכלמ בסדין עד
 שבא לא״י ונמחדש נו הטעם שמא יקרע כוי.
 וז״ש רש״י שס בד״ה שרא ר״ז כו׳ משוס שמא
 יקרע, והיינו דא״ר אממר במערבא משמיה
 ״דרבי״ זירא כוומי (ר״ל כי סליק למערבא
 ונקרא רבי זירא אמר זה הטעם ואממר
 במערבא משמיה). ואמ״כ כמב רש״י בד״ה
 ה״ג ״רב״ זירא אמר גזירה משום כוי. ור״ל
 דגרסיגן כאן רב זירא ולא רבי זירא וגם ל״ג
( ג ״ ל ח  מלמ נמי שבגמ׳ ודוק היטב. (
ל . שנתן נפשו ע . ד״ה שפעו ת ו פ ס ו  ת
( א ׳ ־ פ צ מ לה. עיין שבמ (קימ ע״ב). (  המי

 דף כו ע״א
. (שבמ קה ן  גמרא. קרעין שאינן מתאחי
! ש ו ב ל  3׳) מוס׳ ד״ה הכל. !
. כלומר שהיה קשה  אבי אבי זח אביו ואמו
 פרידמו של רכו אליהו עליו כפטירמ אכיו ואמו,
 ואבי מנינא, מלשון ומפר האכיונה ןקהלמ י3,

 ה], כן אמו אהובמו, וגס שהוא רכ3 ישראל.
( ץ ״ ב ע י ) 

. והא דלא שייל לעיל גבי ן מנלן  ולא מתאחי
 שמועומ רעומ, לא ממאמין מגלן, התם גבי דוד
 פשיטא ליה דילפינן ויקרעם ויקרעם דאלישע,
 אבל ויקרע מויקרעם לא ס״ד למילף, להכי שייל
 הכא מנין, ומשני אמיא קריעה קריעה, כלומר
 כל לשון קריעה מדא הוא, והיינו דפרש״י
 מדוד, משוס דשמועה רעה דבהמ״ק גמרינן
 משמועומ רעומ רדוד, דכל שמועה רעומ שוו
 להדדי [ועי׳ ריטב״א דבזה ממורן ק׳ המוס׳.
 ולהכי אס נאמר דפשיטא ליה דילפינן מויקרעם
 מ״מ פריך בפשיטומ דל״ל גס ויקרע מויקרעם
( ץ ״ ב ע י  דא״כ כל קריעה נמי]. (
ע שנאמר ויקרעם לשנים א״י מ ש מ  מ
ד מ ל ל קרעים מ ״ ה ת מ  שהם קרעים ו

 א׳ וי) דנאמר ויבקעו עצי העגלה. ועיין
 בתוספת מובא בעין יעקב שהתעוררו באמת
 ע״ד רש״י הללו, דהרי עגלה ששלמו פלשתים
 נשרפה מיד, ודברי רש״י ממוהים באין פומר
 אומם. אולם לפרש ראיומ הגמרא דאיך נשמע
 מקרא זה דאין משנין מפוריא לפוריא, הנה
 ראימי ביערומ דבש להגון מו״ה יונמן ענין
 נפלא מאוד לא מנעמי להציגם באן. בלא״ה
 המעורר מהרש״א דאיך מביא ראיה מעשיומ
 דוד, הרי עשה שלא כדין דהרי נאמר בכמף
 ישאו, ועי׳ סוטה (לה.). אכן מאין בא לדוד
 טעומ זה אשר מינוקומ של בימ רבן יודעים
 אומו, היינו מפני עיקר הטעם שציומה מורה
 לשאמ הארון בכמף. דהנה בכל כלי המשכן
 אע״ג שהיו קדושתן שונומ זה מזה, קדושה
 חמורה מקלושה. מ״מ לא גרס ל״ז למחלוקת
 בין הנשיאים, מפני שהיו יכולים להחחלף כפעם
 בפעם, ועגלה אשר הוליכה יום אחל כלים אשר
 קדושתן קלה, הולכיה ביום מחר הכלים
 מקדושה ממורה, והחחלפו בכל יום המשאומ
 על העגלומ, בכדי שלא ימן מקום לבעל דין
 להמעורר ממיס. אולם הארון קודש אסור
 לשכות ממקום למקום, וכבודו רק במטה
 ראשונה, וא״כ אם ימן אומו על עגלה אמח
 אסור לשנותו על עגלה אחרמ ויבא לידי
 מחלוקמ, ומפ״ז ציומה מורה בכחף ישאו. ומזה
 צממ טעוחו של דוד המלך מפני שסבר כיון
 שהוא מלך ממריבים למלוק לו כבוד, ולא יקנאו
 אומו. ומפ״ז הוליך הארון בעגלה. וא״כ
 מדטעה דוד מוכמ הדין דאסור לשנומ מפוריא
 רק כבודו במטה ראשונה וזה נממד. ועי׳ יד
 המלך ה׳ אבלומ שמצא רמז בטויו״ד סי׳ שנ״ג
 לחכפ כבודו במטה ראשונה היינו אומה עגלה
( ז ו ״ צ ר ה מ  שהכינו לצורכו. (
ם  בא״ד. אותה עגלה ששיגרוהו פלשתי
( ס ׳ ׳ ש ר ה , מ ש ״ ש ר  כוי. עי׳ בע״י במוס׳. >
. וכ״ה י ״ א . שהיה כבר ב ר ה שהיה כ ״  ד
( א ״ פ צ מ  במכילמא ר״פ בא. >

. עי׳ שו״מ באר ר כף כדא כ . ד״ה ו ת ו פ ס ו  ת
( ם ״ ש ר ה ז נ  ש5ע סי׳ למ. (

ל לרבי ארונו בא כצ״ל. ״ א ר״ח. ד ה ו ״  ד
( ש ״ ש ר ) 

ם ״ויש אומרים דוקא כ . אפי׳ ח ם כ  ד״ה ח
( מ ״ ל פ ת ר כצ״ל. ! ״ שקרע כ ם כ  ח
׳ ם כו כ . אותו שקרע ויש שפירש ח  בא״ד
( ש ״ ש ר  כצ״ל. (

 דן* כה ע״כ
ל ברישא. עו  גמרא. דינה הוא דרבר״ה לי
 בודאי ידע (או אמרו לו) שזה הוא בנו של רב
 הונא מנה בן מנה, משו״ה מכים דיגא וקס
 דינא אפ״ה נענש משום וקרא דרב המנונא
! ץ ״ ב ע י  דהוה קשיש טפי. (
ל עו נא לי א דרבה בר רב הו  דינא הו
 ברישא. עיין בח״א, ועיין לקמן (ד׳ כח)
( א ־ פ צ מ  ענוומנוחיה ועי׳ סוטה (ד׳ מט). (
ת כוי. נ״ל צ״ל נשים ימים לו  נשים לי

ת, שכך הוא דרך המליצה צמה. לו  כלי
( ץ ״ ב ע י ) 

ש ל ח כו׳ ח כ ח  אם בארזים כו׳ לויתן ב
 דעתיה דר״א. משום דאימא (כמ.) קא
 דחקיה רגליה דהונא בר נמן, ע״כ דימו אומו
 לארי׳ שאינו עושה פירומ בדאיחא ב״ב (פ:),
 וכן לוימן ב״ב(עד:) שסירסו, כן רב אשי לא
 הניח גדולמו לבניו אמריו, ע״כ מלשה דעמיה
( י ״ ר ו פ  דר3 אשי, ועי׳ ב״ב(יב:). (
ה ל פ  אמר ליה אמינא אם בארזים נ
ת כוי. עי׳ מהר״ס שיף גיטין נט מ״ש ב ה ל  ש
׳ ״ ם ש ה ר מ  בזה. (
ח חכה. מהר״מ אלבלידה ל פ טף נ ל שו ח נ  ב
 בס׳ מאמץ כח דרוש כ״ו מגיה חרבה במקום
( א ״ ש ר ה גי מ  חכה וע״ש. !
ח יעשו מי גבים. מצאחי בס׳ ח מ כ ח ח ל פ  נ
 מאמץ נח (ממהר״ם אלמושנינו ז״ל) דרוש כו
 שהביא מש״ס ישן שכחוב בו נפלה חרבה, והוא
 מלשון ונהר יחרב ויבש, והעלה שכן עיקר
׳ ם ״ ש ר ה מ  ע״ש. (

 רבא כי אתא לדיגלת. נ״ל הלמ״ד ט״ס הוא
 וצ״ל כי אחי דגלח, כלומר שגדל נהר חדקל בא
( ץ ״ ב ע י  לעיר ושטף את העיר. (
ל לבר אבין. אם רבא הנזכר כאן הוא סתם ״  א
 רבא שבחלמוד, צ״ ל שבר אבין האריך ימים
( ץ ״ ב ע י  קרוב למאה שנה. (
 רוב שלישית. נ״ל לגרוס שלישיה, עש״ה

 א״כ גס עיו״כ יחשב לתשלום שלשים כיון
( ש ״ ש ר  דמיבטל ביה גזירת ל׳ לחירוץ זה. ;
. ך פי׳ כענין זה ״הרבה״ בסמו  בא״ד. ו
( ץ ־ ב ע י  צ״ל הרג. (

ך פי׳ כענין זה הרב יום בסמו . ו  בא״ד
נ דצ״ל. >רש״ש< ד כוי כ״ ח  א
ר (בסופו). עיין חוס׳ ברכות ה דר׳ אלעז ״  ד
( א ״ פ צ מ  (מז ע״ב), עירובין(דף מו). !
ו ׳ מברין עלי ם כו כ  ד״ה אלא. ואפיק ח
׳ אינו ן אמר אפי׳ רבו כו מ ל ל ו ו ו ואל  אל
ע מ ש ל מכאן מ ״  יושב עליו אלא יום א׳ נ
 כו׳ כצ״ל סדור הדברים. וק״ל א״כ מדוע לא
 הביא הש״ס לעיל(כ ב) מהא דחכם שמח הכל
 קורעין עליו. דאיכא קריעה בלא שבעה ולישני
 כי חניא ההיא משום כבוד החכם כדמשני החס
־ש)  על אביו ואמו. (רש׳

 דף כה ע״א
ם שמת. שבמ מה ע״ב ד״ה הכל, כ  גמרא. ח

 לקמן כו ע״א, מנמומ ל ע״מ ד״ה מכאן.
( נ ״ א מ ) 

ל״. צ״ל שקלי [וכ״ה  ערבונא קא ״שקי
( ץ ״ ב ע י  בשבמ]. (
מ בשעת יציאת נשמח כו׳ ״ ח ד ע מ ו ע  ה
ת שנשרף כוי. לקמן (כו.) ״ ס  דומה ל
 מסקינן דל״א אלא בזרוע, ופי׳ הנ״י ביד רמה
 להכעיס. שאין שייך זה ביציאמ הנפש ח״ו.
( ש ״ ש ר  ולפרש״י דשם ל״ק כ״כ. 1
ת אפודיא. (מנמומ לב בי) מוס׳ ״ בי ס  לאותו
 ד״ה דאמר, [א״ה עיין בבאר שבע בסופו
 בתשובתו סי׳ ל״ח ועיין רדב״ז ח״ג סי׳ מקט״ו
( ש ו ב ל  ומק]• (
ת אפוריא. ב״ק יז ע״א ד״ה אלא, מנחוח ״  ס
( נ ״ א מ  לב ע״ב ד״ה. (

ח עליה. (ב״ק יז א׳) חוס׳ ד״ה נ ת מו ״ ס  ש
( ש ו ב ל  אלא. (

 מאי חיח שחיח כבד. נ״ב ע׳ כוזרי ח״ב
 סימן י״ל חירץ אחר, כיון שנחנבא בשביל ארץ

 ישראל, שורה השטנה אף בחוץ לארץ.
( ח ׳ ׳ צ ר ה מ ) 

יי רישין מיניח. עיין ח לן לדלו  לא חו
( א ״ פ צ מ  מגילה (לף כ״3). (
 בשורח. טצה יל ע״כ, סנהלרין יא ע״א, ר״ה
( נ ״ א מ  יז ע״3. ו

 שלדו קיימת. כרכוח מג ע״3, סנהלרין נ3
( ת א מ  ע״א ל״ה האי. (

 ריבץ תורח. גיטין יא ע״כ ל״ה כ״מ.
( נ ״ א מ ) 

. ר  אמר לחו רב חגא אנא מעיילנא ליח כ
 עי׳ ירושלמי פ״ט לכלאים איזו שינויים, וע״ש
ו ם - ש ר ה מ  לכשיצא היה כן פ׳ והוכפלו שיניו. (

ע ״ליה״. צ״ל לי [וכ״ה כע״י]. מ ש מ  ו
ו ץ ״ ב ע  ר

. ד איתהפיכו ליה רצועא דתפילי  יומא ח
 נ״3 עיין מ״ש כזה מרן הכ״י או״ח ה׳ ציצית
( ח ״ צ ר ה מ  סימן כ״ז. (
א דלרביח לא סבירא ליח. עיין חוס׳ ת ל  מ
( א ״ פ צ מ  ערוכין(סוף ר׳ ס3). !
ר תורח. דתורח קרויח נר. פ ס  רש״י. ד״ה ל
 נ״כ וכשנת (קה:) פירש רש״י משום לאין לך
 ריקנין שאינם מלאים מצוח. ועיין חשוכח
 השואל כחכם צט סימן י״ז שהחעורר כזה.
 ובעיקר ל3רי הח״צ שפלפל 3ל3רי הרמב״ס
 בהך לאבלות לחול וקריעה לחול, מ״מ מקילין
 בקריעה ג״כ, ע׳ ג״כ ספר יל מלאכי סימן
 קפ״ט שהאריך בכלל זה, אולם כפי הנראה לא
( ח ״ צ ר ה ז  היו לברי הח״צ נוכח עיניו. מ
נשמה . דתורה קרויה נר כו׳ ו  בא״ד
 נקראת נר כוי. נ״ל לאינו ר״ל ליציאח הנשמה
 הוה כמו שנשרפה מ״ו, שהד היא נצמייח. וכן
 אינו קורא לה כאן רק יציאה להיינו העמקה
 ממקום למקום. אלא להשריפה אינו רק בהגוף
 ומלמהו לס״מ שנשרף ראמרינן לקמן למייב
 לקרוע על הגויל בפ״ע, והוא להנשמה כמו
 הגויל להמורה. או י״ל כפשוטו ע״ל שאריו״מ
 לקמן (ט.) כיון לכמיב ולא ראהו עול לגבי
ו ש ״ ש ר  ליליה כממ למי. (

 ד״ה מאי דהוה. תו לא קרעי כצ״ל.
( ש ״ ש ר ; 

ה אותה עגלה ש ד ל עגלח ח  ד״ה א
ם. ובאותה עגלה הביא הו פלשתי  ששגרו
ן לעיר דוד. ג״ב התמיה עצומה  דוד הארו
 לנעלם מעיני רש״י ז״ל קרא מפורש (שמואל

 אמרי׳ לאפילו בשאר ממים קורע בתוך ז׳ והכא
 אמר לוקא לכבול או״א. וא״מ לשם מייד ביוכל
 להחחמס כמש״כ לעיל א״כ גם מאו״א ל״ק.
( ש ״ ש ר ) 

ה שפירשתי  בא״ד. ומכאן קשה לי על מ
״. מיותר וכוונתו ללבור ה ״דף כ׳ ל ע מ  ל
( י ־ ׳ ר ו פ  שלמעלה. (
ת כר״י לו ת גדו ו כ ל ה ק ב ס  ד״ה הכי. פ
ל וכוי. ונ״ב וטרושלמי א ו מ ש קי מרב ו  לאפו
 כאן מבואר לשמואל גופיה ג״כ לא אמר רק
( ל ״ ש ח  להלכה ולא למעשה ע״ש. (
. ״כ כוותי׳ . ואביי ורבא סבדי ג  בא״ד
( ש ״ ש ר  כצ״ל. (
א לי כו׳ הני דברים דקריעה ק פ ם  בא״ד. מ

׳ כצ״ל. ה כו פת הראש אי הו דעטי  ו
( ש ״ ש ר ) 

ל א ו מ ר ש מ א . תימה כיון ד ה כ ל  ד״ה ה
 כוי. עי׳ העמק שאלה על שאלחא טו
( ם ״ ש ר ה מ  והשמטוח שם בזה. (

 דף כד ע״כ
. ל אומר אף באיש אחד  גמרא. אבא שאו
( נ ״ א מ  קלושין פ ע״ב. (

ח כר״י. לכאורה ק׳ למאי כ ל  אמר רב ה
 איצטריך לפסוק כר״י, הא קי״ל ר״מ ור״י
 הלכה כר״י. ר״ל לשא״ה למשוס לר׳ ישמעאל
 קאמרי. עול י״ל לרב להכא לשיטחו לליח ליה
 ערובין (מז:) הנהו כללי, ומ״מ לא היה יכול
 להוטח מזה דרב ליח ליה הנהו כללי משוס
 דאיכא הכא לישנא קמא דלא אמרה רב, והא
 דקאמר ר״מ אומר משוס ד״ש עיין בחולין דף
( ״ ר ו פ  קיב בפרש״י. (
. ם ר׳ ישמעאל ה כר״י שאמר משו כ ל  ה
 לכאורה משום ד״ש הוא מיותר. וי״ל משום
 דהו״מ למימר דהאי ר״י אומר משמו דקמני
 בברייחא קאי על ר״מ ואשכחן כה״ ג ערובין דף
 יג ר״י אומר ר״מ היה אומר, וא״כ הוה צדך
 לפסוק הלכה כח״ק כיון דמחולקיס חכמים
 ור״י האיך אמר ר״מ צריך לפסוק כחכמים,
 ע״כ אמר הלכה כר״י שאמר משוס ר׳
 ישמעאל, פירש שר״מ ור״י מחולקים האיך

 אמר ר׳ ישמעאל א״כ הלכה כר״י נגד ר״מ.
( י ״ ר ו פ ) 

. ר״ה ד ע״ב ד״ה פז״ר, י חחג ד לפנ ח  יום א
 יומא ג ע״א ד״ה פז״ר, וע״ש יח ע״ב ד״ה
 יחודי, לעיל יד ע״3 ד״ה עשה, סוכה מח ע״א
> נ ״ א מ  ד״ה רגל, חגיגה יז ע״א ד״ה פז״ר. (
א יום. (חגיגה יז א׳) חוס׳ ד״ה ״  חדי כאן כ
 פז״ר. (ר״ה ד 3׳) חוס׳ ד״ה פז״ר. (יומא ג
 א׳) חוס׳ ד״ה פז״ר. (סוכה מח א׳) חוס׳ ד״ה
( ש ו ב ל  רגל. (

ם חמי . ד״ה ברכת אבלים. שמנ ת ו פ ס ו  ת
נטרס. ל״ פירש הקו  אותו בדברים ״לעי
 האי ״לעיל״ הוא ציון על דנרי התוס׳ דשייכי
 לעיל, וככל מקום שגזכר ״הרגל״ צ״ל
( י ״ ר ו פ  ״האכל״. (
ו קודם נטרס כוי שכבס  בא״ד. פי׳ בקו

ש כו׳ כצ״ל(רש״א). ו ב ל ל ל ב א  ה
( ש ״ ש , ר ר ב א ח ״ י ר ) 

ש כצ״ל ״ ב א ר  בא״ד. דאביי כרבי ורבא כ
ן ש ״ ש ר  (הנ״ל). (
א לענין בכור. מ ת ס ה מ ״ ה  ד״ה ר״ע. ו
 תימה דהרי שם כנכור פליגי ר״ע וחכמים
 ולענין אכילות הכל מודים דיוס ל׳ כשלפניו.
 ואולי כוונתם כדלא קיס ליה שכלו לו חדשיו
 דאפילו ר״ע מודה דגם כנחן יחזיר, ע״ש
 כתד״ה מת כנו, וצ״ע כזה. ונ״ל דט״ס הוא
 וצ״ל לענין ככוד, ור״ל לענין דהכא דהכל
 טמעא מפני הכבוד כמ״ש לעיל בד״ה ואין
! ש ״ ש ר  אומדס. ;
ה״כ שבעה כוי. ו י  ד״ה דר״א. ובין ד״ה ל
 וכ״כ הרא״ש סי׳ ע״ה בשם בעל הלכות וז״י
 שטן ר״ה ויו״כ כוי. ולכאורה ה״ל למיחשב גס
 יו״ט 3׳ של ר״ה ליום אחד וליהוי שמונה
 וכמ״ש הרא״ש 3מסקנא דמילתא 3ענין שעה
 אחמ לפני עצרמ, וכה״ג כ׳ המוס׳ בסה״ד.
 וע״כ צריך לחלק דשאני ב׳ י״ט של ר״ה
 דכיומא אדכמא דמו, וסייעחא למ״ש הט״ז
 בסי׳ שצ״ט סק״ז בשם מהרי״ל ע״ש. (רש״ש<
עה מ לענין שמו ״ ל נ ל״פ ד  בא״ד. אלא י
ר יו״כ. ר״ל ח קה כו׳ בהני שני ימים א  רחו
 בצירוף הגי שני ימים וכמו דחשבו לעיל. אבל
 ק״ל מלוע ליום דער״ה חשטנן לז״י אף לענין
 שמועה רחוקה משוס רבטיל טה גזירח שבעה,
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כ בסדרת ״ ה ע נ ש מ  ד״ה ואין. זאת ה
 בהיפך. נראה משוס דלין זה הוא אפילו בחול,
. ונ״ל י ״  והפסיק בי׳ בין ליני למועל, ועי׳ נ
 מלבריהם ללפניהם היה לין זה משנה בפ״ע
 ועליה הוקבעה הגמרא הא לח״ר בראשונה
( ש ״ ש ר  כוי. (

׳ ואי גרס נה מוליכין כו  בא״ד. בראשו
 במתני׳ אין מוליכין כו׳ הל״ל דאמתני׳ קאי כו׳
( מ ״ ל פ ת  כצ״ל. ו

 דף כז ע״ב
; נ ־ מא׳  גמרא. בכליבה. יומא נל ע״3. י
׳ (נלה עא א׳) ן וכו לי נה היו מטבי  בראשו
. ש ו ב ל  חוס׳ ל״ה אלא. !

ה ש ת ק מ נה היתה הוצאת ה  בראשו
ו יותר ממיתתו כוי. ולכן רע בעיני  לקרובי
 המנהג בקצח העיירוח אשר גבאי החברה
 אוכפין על היורשים לשלם ל״ק סך מסוים,
> ש ״ ש ר  וכבר צווחו עליו קמאי לקמן. (
ל יום ראשון. שבח קה ע״ב ל״ה מברין, ב  א
 כתובוח ח ע״ב ל״ה ברחבה, סנהלרין יח ע״ב

 ל״ה וכשמברין, וע״ש סג ע״א ל״ה שאין.
! נ ״ א ח  י

ת בעיר. לעיל כג ע״א ל״ה כל שלשים, וע״ש  מ
 יט ע״א ל״ה שלשה, כתובות יז ע״א ל״ה
 להוצאח, וע״ש ע״ב ל״ה אבל, מגילה כט ע״א
 ל״ה ה״מ, וע״ש ג ע״ב, קדושין פ ע״ב ל״ה
( נ ״ א מ  כי האי, מנחוח ל ע״א ל״ה ומשה. (
רתא איכא במתא. (כחובות יז אי) תוס׳  הבו
( ש ו ב ל  ל״ה להוצאה. (
רת. (מ״ק כג א׳) ם לגיהוץ ולתספו  ושלשי
( ש ו ב ל  חוס׳ ל״ה וכל. י
 רש״י. ד״ה לא ישוב כו׳. אלרב הוגא קאי.
( ץ ״ כ ע י ) 

 תוספות. ד״ה בכליבה. דאמרינז במדרש
ם ונתנום בכליבה. נ״ב בי טלו אה הכרו  נ
 כוונה למלרש קינוח פחיחה בושנו כי שמענו
( ח ״ ץ ר ה מ  חלפה. (
׳ ביכורים כוי. עי׳  בא״ד. וכן איתא במס

 תשו׳ בית שלמה יו״ל ח״ב סי׳ רכז בהג״ה.
( ם ״ ש ו ה מ ) 

מ ״ ש ו ח לו ב ׳ אפי א״ת כו  ד״ה אבל. ו
. ול״נ להתם קמ״ל לאפילו לח״ח ׳ ר כו  אסו

 למחמת מועל מותר מ״מ ביו״ט אסור.
( ש ״ ש ר ) 

ה כוי. הוא ל ע מ  ד״ה יום ראשון. פי׳ ל
 (בלף כ.) ל״ה שכבר. >רש״ש)

בש״ם דידן כו׳ כצ״ל. . ו  ד״ה מכאן

 דף כח ע״א
 גמרא. אלא חיה. נ״ב ע״ע מלרש רבה
( ר ״ א נ ב  וישלח פרשה פב גבי רחל. (
 רא״א אפילו שאר חנשים. מ״מ על אמו
 מניא לעיל (כב א) על אביו ואמו הרי זה
( ץ ״ ב ע י  מגונה. (
רה. ך למיתה קבו  אפילו שאר הנשים סמו
 נ״ב מכאן קשה איך פשיט לי׳ למרן הב״י יו״ל
 סי׳ של״מ בשם הרמב״ן מהך למגילה (כח:)
 ררסרס מספל לכלחי׳. ומהך לר״ה (כה.)
 רר״ט הספיל לאמו של בן זזא. ולא המעורר
 לכאן מפרש לבנשיס צריך להיומ מיבף למיחה
ו ח - צ ר ה מ  קבורה וצ״ע. !
( נ ״ א מ  מרים בנשיקה. ב״ב יז ע״א. (
. (יומא מ3 אי) ן נה מכפרי ה בגדי כהו  מ
( ש ו ב ל  רש״י ל״ה מכפר. !
נה. יומא מכ ת כו׳ בגדי כהו ר פ כ  פרה מ
 ע״א ח״י ל״ה ר3יא, חעניח ט ע״א, ז3חיס פמ
 ע״ב, וע״ש בפסקי חוסי, ערכין טז ע״א,
> נ ״ א ז  ברכוח עב רש״י ל״ה שיש בו. מ
. סוטה ל ע״כ ל״ה ה פ ו ט  זו היא מיתה ה
( יחא״נ  נעקר. ו
. (יכמות כ א׳) תוס׳ ׳ ם שנה וכו  מת בהמשי
( ש ו ב ל  ד״ה אשח אחיו. :
. (מענית ה ל הרמתי א ו מ ל ש  זו מיתתו ש
ו ש ו ב ל  נ׳) רש״י ד״ה והאמר מר. !
. מענית ה ע״כ ד״ה אל  זו מיתתו של שמו
( נ ״ א מ  ומי, אכל רכמי פ״ג. י
. עי׳ ל הרמתי א ו מ ל ש  זו היא מיתתו ש
 שערי משוכה לרכנו יונה שער ג׳ סי׳ קי״ז
 [וענין כו׳ כי הכרמ כו׳ מי שנגזר עליו לחיומ
 שכעים או יומר ונחחייכ כרמ ימומ סחומ
 מששים ר״ל, אכל יש צדיקים שמספר ימיהם

נו ׳ כבר כפי ת ר״ג הזקן כו מ ה ש ש ע  מ
ו ש - ש ר פ זקן. עמש״כ בע״ז (יא.). ( ״  ע
! נ ״ א מ . פסחים צט ע״ב. ( ה ה נ מ  מן ה
 דרגש. לעיל כא ע״א ד״ה אלו דברים,
( נ - א ז נ  סנהדרין כ׳. (

. נ״ב ר״ל תו אלא זוקפו  דרגש א״צ לכפו
 מנימ כך כשהוא זקוף, ואיו הפי׳ זוקפו על צדו
 כדלקמן גבי מטה שנקציטיה יוצאין, דא״כ
 הל״ל זוקפו ודיו, ועוד דממ״נ אס מייב בכפיה
 לכפוהו לגמרי, ול״ד למטה בנקליטין דא״א
 לכפומו לגמרי אלא ע״כ דאינו מייב בכפיה כלל
 ולכך אפי׳ זקופה על צדו א״צ, כ״כ הרא״ש
 בנדרים בפירושו עי״ש. אך המפרש בנדרים שם
 פי׳ זוקפו שמעמידו על שני כרעיו, וזהו דלא
 כהרא״ש. ובאממ להרא״ש קשה למה הוצרך
 לומר אלא זוקפו דפשיטא כיון דא״צ לכפומו
 הרי הוא ממילא זקוף, וא״ל דקמ״ל דאפי׳ אס
 היה כפוי רשאי לזוקפו כך הו״ל למימר ולא
 עוד אלא דאפי׳ אס היה כפוי מומר לזוקסו,
 ודקמאר אלא זוקפו משמע דא״צ לכפומו אלא
 סגי בזקיפה, ומ״ש הרא״ש דממ״נ אי בעי
 כסיה לכפוה לגמרי, י״ל דלמסקנא דמסקינן
 להוא ערסא דצלא, ופי׳ הר״ן בנדרים דלכך
 לרשכ״ג ממיר קרכוטיו שאס נכפוהו לגמרי
 ׳מקלקל העור כלמלומ הקרקע א״כ מהאי
 טעמא ס״ל ג״כ למ״ק דא״צ לכפומו לגמרי
 שלא ימקלקל כלחלומ הקרקע, אלא זוקפו
 ומעמידו על שני כרעיו והעור למעלה
 ממקרקע ואינו ממקלקל. ומיהו לפי ס״ד
 להשמא דהוה כמו מטה מיומדמ לכלים ודאי
 לא״צ גם לזוקפו, מלע להא כמטה מיומלמ
 לכלים א״צ לזוקפה להא לא מני גכיה אלא
 זוקפה, וכאממ הוה מצי להקשומ על מה למשני
 מילי להוה המטה מיומלמ לא״כ זוקפו למה לי
ו ה - ל מ  אלא לעליפא מקשה ליה. ;
לא ערםא דגדא. נראה  מאי דרגש אמר עו
 דמילמא לעולא לאו אלרגש רהאי כריימא
 איממר. כיון דמנו כה קרכיטין והיא לימ לה
 וכדאיפרך מזה כמסקנא. וכן לשון הקושיא
 לקמן דמניא דרגש א״צ לכפומו, מוכמ דלא הוה
 עסיק כה. אלא עיקרי׳ היה על ממנימין
( ש ״ ש ־  דנדרים. מ
לא ערסא דגדא. ונ״כ  מאי דרגש אמר עו
 לכאורה משמע דעולא אמר זה לפרש ד׳ רשכ״ג
 דהך כריימא גופא, ואמנם הדכרים מממיהין
 דא״כ מיד הו״ל להקשומ דערסא דגדא מידי
 קרכיטין אימ ליה. ועוד דהיכי עלה על דעמו
 לשרש כן דהא ודאי מוכמ מד׳ רשכ״ג דאינו
 דגדא, ועוד דכסנהדרין דף כ׳ משמע דמימרא
 דעולא איממר על המשנה דסנהדרין שם, וכן
 בנדרים דף נ״ו משמע דאמר זה על ממני׳
 דנדרים, וא״כ הסוגיומ סמרי אהדדי. ולכן נ״ל
 דעולא אמר סממא דכל היכי דהוזכר במשנה
 לשון דרגש היינו ערסא דגדא, רק דמסדרי
 המלמוד העמידו דברי עולא בכל המקומומ
 דהוזכר דרגש במשגה או בבריימא, ובזה ממרצא
( ל ״ ש ח  כולהו בעז״ה. ו
א כו׳  כי אתא רבץ אמר אמר לי ההו
( ש ״ ש ר  כצ״ל. :
א אריב״ל. זה ודאי ח  אמר רב יעקב בר א
 אינו ר״י כר אחא דלעיל(כ3 3), אלא מרי ר״א
 כר אחא הוו [וכ״מ כפכ״מ נשכח לא:] ופג״ש
> ץ ״ ב ע י  [ברכות מט.]. (
לח. (כ״כ קמד א׳) מוס׳  ע״ג אורייני גדו
( נ ״ א , מ ש ו ב ל  ד״ה אורייני. !
. נדה עא ע״א ד״ה ן לי נה היו מטבי  בראשו

 אלא, שממומ פרק יא, פסמים פכ ע״א.
( נ ״ א מ ) 

. משמע דו  רש״י. ד״ה אין מניחין להספי
 דשלא כרחוכ מספידין, וע״כ כמלמיד מכס
 קאמר, דאף דאין מועד כפניו ומומר להספידו
 מ״מ לא כרמוכ ככדי שלא להרגיל גס כאינו
ש׳ י  מ״מ. (דשי

נטרס  תוספות. ד״ה אם. פירש בקו
. אין זה מפירש״י שלנו, וכן מש״ע  בסחורתו
( ץ ״ ב ע י  להלן נשם הקונטרס איננו פה אמנו. (
. עי׳ רש״א. ול״נ לסרס ח ח נ מ  ד״ה מן ח
 דכריהם וכצ״ל אי מנמה קטנה אי מנמה גדולה
 דמקודם לכך והס״ד, ואמ״כ מחחיל דכור חדש
 אינו יושב עליה. (רש״ש<
א ליה כוי. ק פ ם מ  בא״ד. פי׳ בתוס׳ הרב ד
( ם - ש ר ה מ  עיי׳ שיבמ ציון סי׳ ס. (
ו שלא לישב כ מ  בא״ד. נראה לי דמכאן ס
 ע״ג כסא כוי. עי׳ ירושלמי פ״ב דסנהדרין
 ה״ב ומראה הפנים שס בזה. וע״ע בירושלמי
׳ ם ״ ש ר ה מ ׳  כאן פ״ג ה״ה דף יד ע״א בזה. (

 פכ״ד ע״ב ומ״י. נ״ב נראה שט״ס כאן וצ״ל
. וכוונמו דשם אימא  עי׳ כלים פכ״ז מ״ב ומ״י
 דשיעור נגד לטומאה ג׳ אצבעומ, והיינו טעמא
 דר״י דטון דקורע שלש אצבעומ הוי קורע בגד.
 ויש לומר בטעמא דר׳ יהודה מגדה (ט.)
 אמרו דשיעור שופר טפח כדי שיאמזנו בידו
 ויראה לכאן ולכאן, ופי׳ הר״ן בפ״ג דראש
 השנה (ריג.) וז״נ וז״ל דשיעוריה דטפח ד׳
 אצבעומ בגודל ושימ בקטנות, וכשאוחז אומו
 בד׳ אצבעומ טנונימ מה שנראה ממנו לכאן
 ולכאן משלים אמ השיעור עכ״ל, וכ״כ הטור
 סי׳ מקפ״ו. וא״כ מבואר דשיעור אחיזה הוא
 פחוח מטפח (ועי׳ רש״י נדה שס ומש״ש
 שט״ס ברש״י). וא״כ קשה הא דאמרינן לעיל
 (כב:) דשיעור קריעה טפח וילפינן מדכחיב
 ויחזק דוד בבגדיו ויקרעם, ואין אחיזה פחוח
 מטפח. וע״ע חולין (קכג.) ובטור שם מה
 שכחב בשם הרי״צ גיאוח. וצריך לחלק דאחיזה
 מצומצמח היא פחוחה מטפח [כמו בשופר
 שאוחזו בד׳ אצבעוח הבינונים בצד אחד והגודל
 בצל השני ומקיפה], אבל לגבי קריעה בעינן
 אחיזה מרווחח לכחיב ויחזק וכן הלשון
 בירושלמי מו״ק פ״ג ה״ז אין חזקה פחוח
 מטפח, ולכך ס״ל לרבנן רבעי טפח שנס. ועפ״ז
 יש לומר בטעמא לר׳ יהולה ליליף גמ׳ מן
 ויחזק לול אך ס״ל לבאחיזה מצומצמח משערינן
 [היינו שאוחזו בל׳ אצבעוח הטנונים והגודל
 בצל השני] שהיא רק כשיעור ג׳ גוללין בקירוב
 שמ״ש שלש אצבעות הוא ג׳ גוללין [ול׳ גוללין
 הס שיעור טפח שהוא כל היל כל החמשה
 אצבעות, א״כ ל׳ אצבעוח הבינונים בלא הגולל
 הם כשיעור ג׳ גוללין] ועי׳ מ״ש בבכורות
 (לט:) בפרש״י ע״ש. ועי׳ סרש״י סוף פרק מי
 שהוציאוהו (נב:) ל״ה מפני הטועץ כוי,
 והאחיזה טפמ ומצי אצבע עכ״ל. וצריך לחלק בין
 אחיזה לחבל לזה מושך לכאן וזה מושך לכאן
> ר ״ א נ ב  בעי אחיזה טפי מטפח קצה. (
ל א דלעי מ ע ק ט י מפי א מ  בא״ד. ל״י מ
 כוי. עי׳ מש״כ שס. ומה שנלפס בגליון לעיין
 בכלים פכ״ל. שם לא נמצא כלום מענין זה. ול״נ
 להסמיך טעמי׳ מהא לחנן שם פכ״ט מ״ל חוט
 מאזנים כו׳(ופי׳ הרע״ב שאוחזין בו המאזנים)
 שלש אצבעוח. אלמא ליש בהן לי אחיזה. וכן
( ש ״ ש ר  הקומץ היה בג״א. (יומא מז.). י
 בא״ד. טעמא. נ״ב לוגמא למר מצינו אצל
( ץ ״ ב ע י  קני! סודר(3״מ ז א׳). (
ל קיים ״  ד״ה קורע. ובירושלמי כו׳ א
ל אתר א״צ  היה ומת א״ת ל״י אם מת ע
ע כו׳ כצ״ל. וחיכית וכן קרע על אטו  לקרו
 ונמצא כנו צריך להציגם כסה״ד, ור״ל דלשינויי
 דר״א שס גס כקרע על אכיו ונמצא כנו ל״י
 אלא א״כ נודע לו שהוא כנו כחכ״ד (ולשנויא
 קמא דשם כסחם), ודלא כמשמעוח הירושלמי
 ומס׳ שמחוח. ולכאורה ה״נ להשווחם יחד,
 ולאוקמי הא דירושלמי ודשמחוח ג״כ כחכ״ד
 דוקא (או כסחס) כדמוקמינן שם הכרייחא
 דחני יצא. ולפ״ז יצא לנו דין חדש דכקרע על
 בנו ונמצא אטו אפילו כחכ״ד (או כסחם) ל״י
 מהא דמס׳ שמחוח ול״מ בן מהפוסקים
( ש ״ ש ר  וצ״ע. י
ף כוי. עי׳ שבח סי  ד״ה אמר. תימה מאי מו
( ש ~ ש ר  >כא.) ובגה״ש שם. (
ס׳ מאי שייך כוי. נ״ב ה בתו ש ק  בא״ד. ה
 ר״ל הא באביו עד שיגלה לבו ולי״א אינו קורע
( מ ״ ל פ ת  למטה מלבו אלא מרחיק ג׳ אצבעות. ו
ע ו שפי׳ דנהי שא״צ לקרו מ  בא״ד. י״ל כ
( ש ״ ש ד  כו׳ כצ״ל. (

ם אם קרע טפי שפיר ל מקו כ  בא״ד. מ
 כוי. ונסמפקמי אס רשאי להאמומ היתרון או
( ש ״ ש ר ) . א  ל

 דף כז ע״א
. לעי יט ע״א ד״ה לל ו  גמרא. משיסתם הג

 הקובר, [ודף יז ע״ב ד״ה ואינו].
( נ ״ א , מ ש ו ב ל ! 

ה שמת ר״ג הזקן. זה אינו ר״ג הזקן ש ע  מ
 נכדו של הלל הזקן, שבימיו ודאי עדיין לא
 הגיעו ר״א ור״י להוראה, עד אחר זמן רב
 שלמדו לפני ריב״ז (וכמפורש בר״א בפרקיו
 ובאדר״ג) והפסיקו בין ריב״ז ור״ג הזקן בנו
 רבן שמעון הנהרג, ובנו של זה ר״ג דימה
 נקרא, הוא היה זה המסופר ממנו כאן, שמח
 בימי ר״א גיסו, כדאיתא בהזהב [ב״מ גט:],
 ושמא היה גם הוא זקן שבע ימים, א״ד ט״ס
 הוא דסרכיה דר״ג הזקן נקיט ואינו אלא ר״ג
 סחמא [וכ״ה כירושלמי בפרקין ופ״ג
( ץ ״ ב ע י  דכרכוח]. (

לם כצ״ל. וכ״ה בסנהדרין.  שהם קרועים לעו
 ועי׳ ברש״י בע״י כאן. ופה נשחבש מהא דלעיל
ו ש ״ ש ר  (כ3 3). (

 ם״ת שנשרף. לעיל כה ע״א, שכח קה ע״כ
( נ ״ א ז נ  ד״ה לס״ת. (
ה הוו. מהכא ליכא למפשט  בההיא שעתא מ
 דשמועוח המכשרוח רעוח לעחיד אינו נכלל
 שמועוח לקרוע עליהן, משוס דשמועוח נטאח
 נכיא, פעמים שחוזרת ע״י תשוכה ושינוי
 מעשים לטוכה כדאשכחן כנינוה [ועיין
 ריטכ״א], ואפ״ה כיאשיהו מצינו [מלכים כ כט
 יא] שקרע בגליו על שמועה רעה דלעחיד ובן
 באחאט וצ״ע, [ובפשטות נלאה ללא קרע
 מחיוב אלא מחמח חשובה, וכמש״ש [שם יט]

 יען רך לבבך וגו׳ וחקרע אח בגליך וגו׳].
( ץ ״ ב ע י ! 

ת שנשרף ״ ו אר״ה הרואה ס  א״ר הלב
( ש ־ ש ר ׳ כ״ה בהרי״ף ורא״ש. 1  כו

 אמר עולא ביראה. ג״ב שם מקום.
( ץ י ש פ י י ל י ו ) 

ת שנקרע וכוי. ונ״ב צ״ל שנשרף, ״  הרואה ם
 וכ״ה בהריא בירושלמי וברב אלפס והרא״ש
 כאן וכן נראה להליא מל׳ הב״י והב״ח והט״ז
 ביו״ד סי׳ ש״מ שנסחפקו ברואה ס״ח שנקרא
 או שנחחך אס חייב לקרוע, אלמא דגירסתס
( ל  היה בגמ׳ שנשרף וק״ל. >חש •
 לא אמרו אלא בזרוע. עי׳ רש״י שבח קה ב׳
( א ־ ש ר ה ו ׳ ו ג  ד״ה לס״ח שנשרף ובגליון שם. !
מע כוי. נ״ל דר״ל כגון  ורמינחי אחד השו
 אז בעח החורבן. או אפיי עכשיו בחינוק שנשבה
 בין הנכרים (ועמ״א סוס״י חקס״א) וחימה לי
ו ש ׳ ׳ ש ר  על הפוסקים שהשמיטוהו. (
 צופים קורע. ברכוח מט, מכוח כד ע״א ד״ה
( נ ״ א ז נ  קרעו. י
. לו ל לחצי כו  רש״י. ד״ה בזרוע. שאין י
 במורמ האדם מולק עליו, ועי׳ בשו״מ שטח

 יעקב ח״א חלק יו״ד שי׳ ס״ד שהאריך בזה.
; ל ״ ש ח  י

. עי׳ חכם צבי סי׳ לו  בא״ד. שאין יכול להצי
 יז, ושטח יעקב ח״א סי׳ פד, וברכח רצ״ה סי׳
 קא. ושמעחי די״ל דר״ל דדוקא בגוונא שנשרף
 וכלומה שא״י להצילו עול משא״כ בעובלא דבח
 געמיחא שבלעה והיה אפשר להציל עול לצולה,
 כלאיחא בירושלמי וב״י סי׳ שמא שצלו אוחה
 והצילו החפילן, א״כ לא היה שעח בליעה ראוי

 לקרוע עול לאפשר שלא יאברו החפלין.
( ם ״ ש ר ה מ  ו

 תוספות. ד״ה ברכת (בסופו). ר״ל קורע
ו ש ־ ש ר ל על בה״ש. ר״ל לנכרי. (  ע

 דף כו ע״כ
( נ ־ א מ . נלה כו ע״א. ( ח פ  גמרא. ט
 על אביו ואמו קרע אחד. צ״ע אס לי בקרע
 אחל לשניהם, לכחל חשיט כמו קרובים ואיש
 ואשחו לכגוף אחל למו לענין אחר ללאיחא
( ץ ״ ב ע י  פמ״ש, או ללמא אגב שיטפיה אחיא. (
ל באבל. לעיל כב ע״ב ל״ה ק י מ  כדברי ה
 אחל האיש, וע״ש כל ע״א ל״ה הכי אמר,
; נ  כחובוח ל ע״א ל״ה אבל. >מא״
ד. (מ״ק כב אי) ד קריעה לחו ו ח  אבילות ל
( ש ו ב ל  חוס׳ ל״ה אחל. :
. היינו ללא ד ד קריעח לחו ו ח  אבילות ל
 קי״ל טחיל המיקל נגל רבים אבל ספיקו נ״כ
> א ״ ש ר ה  לקולא ש״ך סי׳ ש״מ סק״ה. >ג• מ
( נ ״ א מ ג פורס. יומא עג ע״א. ( ״ ח כ  ש
ח קבא ורב מתנה משמי  פליגי בה מר עו

ל ולוי. שבת לף קח ע״ב. א ו מ ש  אבוה ד
( י ״ ר ו פ ) 

. חולין קי ע״ב ברא״ש. קך  חשאילני חלו
( נ ״ א מ ) 

. צ״ל וקורע [וכ״ה ו  ״וקורעין״ על חמי
( ץ ״ ב ע י  ברי״ף]. (
ה לית ביה דעתא להאי צורבא מ  אמר כ
 מרבנן. בגיטין (לז ב) אמר רבה עליו כהאי
 גוונא. ונ״ל לכן יש לגרוס כאן רבה איחרע ביה
ישן  כוי. (רשי

 תוספות. ד״ה כך. ועוד צ״ע. הוא סוף
ן ש י י ש ו  הענין ללמעלה. (
לת קריעה ג׳ אצבעות. לא  ד״ה תהי
ק ליה. אומר אגי לוגמא  ידענא מהיכא מפי
 ללבר מצינו אצל קנץ סולר כיון רנקיט ג׳
! ץ ״ ב ע י  אצבעות כלפסיק למי(ב״מ ז א). (
׳ ונדפס בצדו עי׳ כלים  בא״ד. לא ידענא כו

7 6 6 



 הגהות מועד קטן דף כד! ע״א - דף כט ע״א וחידושים
( ש ״ ש ר  שאול יפלט ממוח יגאלנו. !
! ץ ״ ב ע י א. מלשון לא תחבול. ( לי  חבו
 ומרעין חיבוליא. נ״ב ויש לפרש ומרעין
 שיבולי׳ שמיחה ממרקח עון, ודיש ומרעי

 שבולייא שהם מרעין החבילוש והשששוש שחבג
״ ה! ל מ  בעצמו. !
 דלא ידל. שאינו מגביה עצמו, אלא הוי שפל
( ץ ״ ב ע י  רוח. (

ך ישראל שלא עשה ל הו מ ה צדקי מ  ו
ה אחת. חימה הא אמרינן  אלא מצו
 [סנהדרין קג.] בקש הקב״ה להחריב את עולמו
 כיון שנסתכל בצדקיהו נתקררה דעתו, שוב
 ראישי שהשוס׳ הרגישו בכך, ובמ״ש נתישב ג׳יכ
 מש״ל בנו״א, דודאי אינהו נמי צדיקים גמורים
! ץ ׳ י ב ע י ) . ו י  ה

ח אחת. נ״ב יעדן בפרש״י המובא  אלא מצו
> פ ״ ב ר  בעין יעקב. (
ן כוי. גירסת הרי״ף חמי  א״ר יוחנן אין מנ
 והרא״ש ואמר רב יהודה אמר רב אין כוי
 וגרסי בחחלה אמר ר״י א״ר אין המנשמין
 רשאין לישב כוי, ועי׳ בהגר״א יו״ד סי׳ שפז
( ג ״ ל ת  סק״ב. !
. בלא פירוש. נ״ב יש ׳  רש׳׳*. ד״ה מתני
 מפרש במחניתין לקמן איחא פירוש. כן שמעתי
! ץ י ש פ י י ל ״ ר  מפי אאמ״ו. !
. בלא פירוש. עי׳ ק״י דהוא ר״ח  בא״ד
 במחני׳ לקמן איחא פירוש, ור״ל דמפרש
( ס ״ ש ר ה מ  במשנה איזהו עינוי וכר. (
 בא״ד. האיסורין הן בבית. עי׳ ביח שמואל
 אחרון פ׳ משפטים שהגיה דצ״ל היסוריס הן
 רביח דהמיחה הוא כמו קרן והיסורים הס
( ם ״ ש ר ה מ  ריביח. !
 ד״ה מרעין חיבוליא. האיסורין הם
 בבית. נ״ב דברי רש״י מחוסרים הבנה.
 ישמעחי מפי מורי הגאון מהר״א זלמן
 מרגליוח זצ״ל כי ט״ס נפל כאן בדברי רש״י
 יצ״ל היסירים הס רביח. כי חיבוליא חרגום של
 נשן. ואמרו נשי דשכנציב בל אדם מח ימרעין
 היינו היסיריס (ולא כאשר נדפס בטעוח
 האיסורין). הס חיבוליא היינו בביח.
 והמדפיסים הציגו חחח רביח חיבח בביח וזה
 אמת. ושוב מצאחי כן בערון ערן מח ב׳ וז״ל
 בסוף גמרא דמועד קטן מוחא כי מותא
 ומרעין חיבולא, פירוש המוח של זה כמיחח כל
 אדס אריכוח חוליו תוספוח כרביח על המלוה,
 ע״ש. הרי שכוון הגאון הנ״ל למטרמ האמח.

( ח ״ צ ר ה מ ! 

ן כוי. הכי נ . ד״ה בלע. דםמכי ת ו פ ס ו  ת
 איחא בהדיא בגמרא דהשוחפין [ב״ב יד:].

( ץ ״ ב ע י ) 

 דף בט ע״א
רי בפי וושט. עיין ברכוח (ד׳  גמרא. בפטו
ו א ״ פ צ מ  ח) ועיין בח״א כאן. (

ל עשרים דלא ם. ד ת בהמשי  ד״ה מ
. ג״ב עי׳ חכם צבי סימן מ״ט  אעניש עלייהו
 שפקפק בדבר זה אס אינה רק ענין אגרה לבד
 ואין לה עיקר לפסק דין דקודם עשרים אין
 לנין ב״ד שלמעלה. ונעלם במחכ׳׳מ דברי
 הרמי״ם פי׳ המשנה סנהדרין פ׳ ד׳ מיתות,
 משנה הבא על הזכר, אחר שהארין מעונשי
 עריוש, כ׳ ומפי הקבלה למדנו שאין הקב״ה
 מעניש את החייב כרח רק אחר עשריס שגה

 ע״ש, הרי דלרמב״ם דין זה הלכה פסוקה.
, ׳ ח ״ צ ר ה מ  נ

ר ח א ם ל י ש מ . ותימה דיהא ח  בא״ד
 שנתחייב כדת. נראה דהיה כתוב ״שנת כ׳״
: י ״ ר ו פ  והמדפיסים טעו. (
ח ע״י ם משתנ ״ל דלפעמי י  ד״ה אלא. ו
ל כצ״ל. או דע״י הוא ר״ח דעל ז מ  זכות ה
; ש ״ ש ר  ידם. !

ל ז ה ע״י מ ם משתנ י מ ע פ ל ״ל ד י  בא״ד. ו
 כוי. עי׳ תוספות יו״ט סוף קידושין, ועי׳ בזהר
( ם ״ ש ר ה מ  פ׳ וישב קפ ע״ב. !
 ד״ה שתין. י״מ לאו דוקא. הוא ע״פ מ״ש
( ש ״ ש ר  בב״ק (צב 3) בד״ה שיחין. !
ל בדיה םופנה המדיר  ד״ה םפין. אין כ
( ץ - ב ע י  (כחומח עב.). !

 דף כח ע״כ
. [לעיל כז ת ו ח פ ט ל לא מ ב ת א ו . מענ ׳ י  מתנ
 ע״ב ד״ה אבל], שבח קמח ע״ב ד״ה לא,
 [ערובין יז, מגילה ג ע״ב] ביצה ל ע״א ד״ה
( ש ו ב , ל ] ״ א מ  אין. !

 גמרא. נשי דשכנציב. שמא בא להשמיענו
 אע״פ שמצינו פע״ס [פסחים קיב:] שצוה רבי
 אח בנו אל חדור בשכנציב דליצני נינהו, מ״מ
 מילי מעליוחא דידהו אמרינן, דכווחיה אר״י
 בחלק [סנהדרין ק:] על ספר בן סירא (אע״ג
 דהוא מספרי החיצונים) מילי מעליי דאיח ביה
 דרשינן, ודילמא נשי דשכנציב לאו ליצניחא
׳ ץ י ׳ ב ע י  הוו. ;

 נשי דשכנציב אמרן גוד גרמא. נ״ב עי׳
 בערון ערן גד שפי׳ חחון המאכל מן השיניס,
 ר״ל כיון שנחחן המאכל מפי החולה בוער בו
 חמימות ומתחמם מי רגליו כחמיס האונטוכי,
 וזהו ונמטי מיא אנטיכי, כמו אנטיכי אע״פ
 שגרופה בשבח פ׳ כירה. עוד פי׳ פי׳ ב׳ וע״ש.
( ה ״ ל מ  י

׳ אמר רבא נשי דשכנציב אמרן גוד כו  ו
( ש ״ ש ר  כצ״ל. !
כסו טורי דבר רמי ובר רברבי ף ו  עטו
 חוא. י״ל עפמ׳׳ש במדרש רבה ר״פ במדבר
 דהרייס מפורסמים, ובבבא מציעא פ״ה דנן
 ח״ח מסחיר מעשיו, וז״ש עטוף וכסו טורי
! ם ״ ש ר ה מ  דבר רמי וכו׳ ודו״ק. (
 שייל איצטלא כוי. בערון הביא דמרגום
 שאול הוא שיול, ובזה יובן פירוש רש״י מיד

 שהלוה לאב״מ, וכן נראה פ״ק דמגילה [ז:]
 דבחר דמלן הוה, ליה עוחרא, כדאיהא החס
 דא״ל אביי כו׳ אי חקלאה מלכא הוה והכא הוא
 ודאי דכי יחיב ברישא היו מגדלים ומעשירים
 אוחו, כמ״ש בר״א דמן עכו. [ועיין רש״י
 חעניח כה. ד״ה מלן, סוטה מ. ד״ה אמר,
( ץ י ׳ ב ע י  ובחולין קלד:]. !

 ועותריח דרב חסדא. פסחים (קיג.).
( א ״ פ צ מ ! 

 ענותנותיה דרכה בר ר״ח. הק׳ מהרש״א
 האין בקש ענותנותיה דרבה בר״ה הא ענוה
 היא ממדות טובוח ואמרי׳ הכל בידי שמיס חוץ
( א ״ פ צ מ  מי״ש. ועיין נדה (ע:). !
. מנחות קב ׳ ה דר״ג וכו ה יתיב קמי  רבא הו
 ע״א ד״ה אמר, [גיטין יג ע״ב ד״ה ב״מ,

 מגילה ו ע״א רש״י ד״ה ספוני].
! נ ״ א , מ ש מ ל ! 

 מאן םפין מאז רקיע. נ״ב למ׳ נלפע״ד דהכל
 ענין א׳ בשינוי לשונות והכל לשון חשיבות. ומאן
 מפין, ר״ל מאן חשוב כאבן טוב הצפון כי כל
 דבר חשוב צופנים אותו. ולכן נקרא נמי אבן
 טוב פנינים, ע״ש שהוא בפנים או מי הוא צפון
 מחרבו של מלאן המוח. וכ״כ נקרא אניה נמי
 ספינה, מפני שהיא ספונה מהעין, כי דרך
 אניה בלב ים. ומאן רקיע, ר״ל מי הוא במעלה
 העליונה כרקיע, יהוא נמי לשון חשיבוח
 ומעלה, או מי הוא למעלה מידו של מוח,
( ץ י ש פ י י ל ״ ר  מלע״ד לולי רבוחי. !

 ביעתותיה. סוטה כ ע״ב ד״ה כיעחוחא.
( נ ״ א ז נ ! 

דו בידו. ב״ב י ע״ב, פסחים נ ע״א.  ותלמו
( נ ״ א מ ! 

א רגליה דבר נתן. גיטין נט ע״ב ק ח  קא ד
 ד״ה והא, [פסחים סח ע״ב, יומא לח ע״ב,

 שבח ל ע״א וע״ש ע״ב, סנהדרין לו ע״א].
( ! ״ א , מ ש ו ב ל  ו

ה מגירסא. מכוח (דף מי א הוה שתיק פו ל  ד
( א ״ פ צ מ  יי) וש״נ. (
> ץ - ב ע י י ליה שוטא. נ״ב שבט. (  אחו
ח ש ע ח פרח. פי׳ על מ  תוספות. ד״ה מ
. ובזה לא חקשי הא דאיחא בריש ד ל כ ג ע  ה
; ש ״ ש ר  יומא דפרה לאו 3פ כפרה היא. !
ל לבן ש נן במדרש מ  בא״ד. כדאמרי
. נ״3 נמדרש פ׳ ן ה שטינף פלטירי ח פ  ש
( ח ״ צ ר ה מ  חקח וחנחומא פ׳ חקח. !
 ד״ה מיתת אהרן. ואחרן יאסף. נ״נ יעוין
 פרשח חקח. ובע״י איחא פירוש רש״י ויפשט
 משה אח אהרן אח בגליו וגו׳. ובמקום הפסוק
 ואהרן יאסף וגר שמובא שם בפי׳ רש״י, נראה
( פ ״ ב ר  שצ״ל וימח אהרן שם בראש ההר. !
 ד״ה הז. וביום מותו כתב הרבה. במ״ר
 ס״פ וינך (ה3יאו הרא״ש 3פ׳ ע״פ סי׳ יג)
( ש ״ ש ר  שכת3 3ו 3יוס י״ג ס״ת ע״ש. !

 פחות מששים כמ״ש 3ן נ״כ שנה זו היא מיתתו
 של שמואל הרמחי עכ״ל. ועי׳ חעניח (ה:)
 היכי אעכל כוי לא לימוח שמואל כו׳ כאמרי פי
 כוי ועי׳ יכמוח (נ.) אלו שני לורוח זכה וכוי].
ן ו - י א נ ב ) 

 זו היא מיתה בידי שמים. אין הפירוש כמו
 כמ״א שנזכר כמקום עונש עכירה שיש מיתה
 כחורה, אלא ר״ל מיחח כל אלם כטכעו הנגזר
 לו מן השמים (לאפוקי המומחים כילי אלם או
 שאר מיחה כלחי טכעיח) כמיחפ רוכ כני אלם,
 ולפי שאינה שוה ככל, כי רכים יוצאים מן הכלל,
 ולכן לא אמרו זוהי מיחח כל ארס כמ״ש לעיל
( ץ ״ ב ע י  [ועיין סוס׳]. י
 מיתה בידי שמים. יכמוח כ ע״כ ל״ה אשח
 אחיו, וע״ש עג ע״כ ל״ה שכן, חולין לא ע״א
( ! ״ א מ  ד״ה טמא, כריחוח כג ע״כ. !
, עיין עץ אכוח ׳ . בגימטריא כו  בכלה
( ץ ״ ב ע י  סס״ה. י
ם ועד ששים שנה. י ש מ ח  אמד רבח מ
 דלמא פחוח מחמשים אינו כרח, מדרכה דחיה
( ץ ״ ב ע י  רק ארכעים. (
א לרבנן. שכח כה ע״א ד״ה כרפ, ב  יומא ט
( נ ״ א מ  חמורה טו ע״א ד״ה ושלושים. !
 חיי בני ומזוני. שכח קנז ע״א ד״ה אין מזל,
 ר״ה יח ע״א ד״ה ר3ה, יכמוח נ ע״א ד״ה
 מוסיפין, וע״ש קה ע״א ד״ה ר3א. (מא•־:)
. נ״ב עי׳ זוהר ׳ לא וכו  חיי בני ומזוני במז
 בראשיח (מג:) ובפר׳ וישב (קפא.) ופקודי
 (רנב:) ונשא (קלל.) [ובביאור הגר״א ז״ל
 בבראשיח שם. ומהנ״ל מבואר למה שאמר כאן
 במזלא אין הכוונה על הכוכבים, רק שהנהגח
 ה׳ העליונה ע״פ י״ג מלות של רחמים נוצר
 חסל וכו׳ זהו הנקרא מזל, (וע״ש הטעם למה
 נקרא מזל, ועי׳ ביאור הגר״א על זוהר פקולי
 (מל.) ל״ה ח״ח רוחא כר. ועי׳ נלה (טו:)
 מה שהא עליה כו׳ עני או עשיל כוי, ובעליוח
 פ״ב מ״ט, ועי׳ שמוני זוהר תיקון ס״ט (קג:)
 ובביאור הגר״א ז״ל על יונה סי׳ ל׳ פסוק א׳
 מה שכשב בזה, ועי׳ מה שכשמו סוף קידושין
ח ־ א נ ב  על השוס׳ ד״ה אלא הכל לפי זכותו]. (
 חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא כוי. עי׳
 ששו׳ הרשב״א ח״א סי׳ שט שהעלה דכלל
 ישראל בזכושא שליא והפרט במזל. עוד כ׳
 דדוקא לעצמו לא שליא בזכושא אבל על אשרים
 מגין וכהא דר׳ חנינא בן דוסא כל העולם ניזון
( מ ״ ש ר ה מ  וכו׳ יעוש״ה. י
 רבה חיח ארבעים שנין. (ר״ה יח אי) חוס׳

 ד״ה רבה, (יבמוח קה א׳) חוס׳ ד״ה רגא.
( ש ו ב ל ! 

המא דשערי לאנשי ולא  בי רבה נ
. בהשולח (גיטין לז ב) אשכחן דהוה ח כ ת ש  מ
 מסיק זוזי באבא בר מרחא, שמא כאן אמרו
 עליו כך על חחילחו או רוב ימיו, ושס היה בסוף
 ימיו שהשיג קצת ממון, או שמא דבר מועט מה

ת כ ם ם ף ח ו ס ו ב ס פ ד נ ם ש י ש ד פ מ ם ל י ש ו ד י ח ת ו ו ה ג  ח
 ד״ה בדיחא. נ״ב עי׳ רש״י וערוך ערך לבא
׳ ש ״ ל ו ע פ ! .'3 

 דף ה ע״א
ד ב א . ד״ה האריסין וכוי. בדבר ה  נמוק״י
( ש ׳ ׳ ל ו ע פ ׳ חי׳ וכן מוקף. (  וכן אם אין וכו

 דף ה ע״ב
׳ . ד״ה ירושלמי שני אחין וכו  נמוק״י
 ומיהו בצנעא ע״כ. צ״ל אחר ד״ה שכיר וכו׳

 דאמרי׳ אפי׳ כעיר אחרח לא יעשה.
( ש ״ ל ו ע פ ) 

א יעשה . ה״ז ל ׳ ם וכו ת אחרי כ א ל  ד״ה מ
 הוא סוף דכור, ואח״כ מחחיל הדיכור אע״פ
כך הסייד ומה״ד קיבולת  וכוי. בכך ו
ר אבילות, ועל חה״ד ח א  כדידיח עד ל
ת ר אבלו ח א פ ג״ב לשון גמ׳. ובסה״ד ל ״ ע  א
( ש ״ ל ו ע פ  נ״ב ע״כ. (

 דף ו ע״כ
ר וכוי. נ״ב דבריו ו ו לשכ ח ר מ מ ו ל  רי״ןז. כ
 קשים דמאי בעי לשלול בזה פי׳ אחר, ועיין
 בשכנה״ג סימן חקמ״ג בהגהוח ב״י ועיין
( ס פ ל י ה א ש ע מ  כר״י. (

 דף ג ע״כ
׳ . במתני ׳ גתא וכו . ד״ה פלו  נמוק״י
ן לא בעי עמו בחצר. נ״ב ככ״י סי׳  דלרבנ
 חקמ״ז העחיק לשון זה, וצריך תיקון דלרמן
( ש ״ ל ו ע פ  מהני עמו בחצר ולר״י לא מהני. !
. לפי שחיה  ד״ה כתיב וביום חשמיני
ב כוי. נ״ב דבריו ממוהיס, ועי׳ ו ש  דעתם ל
 ביו״ל סי׳ רמ״ב בט״ז סק״ט ובש״ך סקל״ג
( ה ־ ׳ ל מ  ועי״ש בגליון ש״ס כאן. ו
א י שנשארו שם היום ההו  בא״ד. ומפנ
 ולנו בעיר כוי. נ״ב עי׳ ט״ז וש״ך יו״ד סי׳
 רמ״ב סעיף ט״ז ובנקודות הכסף שס [מה
 שכחנו על דברי ר״ן אלו בש״ך סקל״ג ובט״ז

 סק״ט ובביאור הגר״א ז״ל שם סקמ״ט.
0 ״ א ] נ ) 

 בא״ד. רשות פעם שניה. נ״ב עי׳ ט״ז יו״ד
 סי׳ רמ״ב סק״ט ומקה״כ שס מ״ש בזה.

( ש ״ ל ו ע פ  י

ק כצ״ל. ו ל ת וכוי. בית יד של ח פ ח  ד״ה ב
( ש ״ ל ו ע פ ) 

 דף ד ע״כ
ק וכוי. בדרך עסק . ד״ה חוח מסי  נמוק״י
( ש ״ ל ו ע פ . מי׳ או מוקף. ! א ג ל  או פ

ם ו ל מ ׳ ב א וכוי. ואפי מ ל ש . ד״ה ב  נמוק״י
נן כצ״נ. רחא יתירא לא טרחי  פסידא טי

( ש ״ ל ו ע פ ! 

רח. מי׳ ר וכוי. התירו בו בלא טו  ד״ה אסו
( ש ״ ל ו ע פ  בלא מוקף. !

 דף כ ע״א
. נ״ב אף לבלא״ה א כראב״י ת כ ל  רי״ף, ה
 משנח ראב״י קב ונקי, מ״מ היכא לחולק עס
 רבים אין הלכה כמוחו כמ״ש הר״ן פ״ק
 רשבועוח (כנה״ג סי׳ חקל״ז בהגהוח ב״י ע״ש
( ס פ ל י ה א ש ע מ  שהאריך). !

 דף כ ע״כ
נה כדרכו הס״ל . ובו . ד״ה לרה״ר  נמוק״י
( ש ־ ל ו ע פ  ומה״ל ובשביעית. נ״ב לשון גמ׳. (

 דף ג ע״א
. והאי ד  רש״י. ד״ה (מתני׳) אין הופרין כ
 דאמרינן בעלמא. נ״ב עי׳ ברא״ש שתמה
( ה ״ ל מ  עליו, ועיי״ש מ״ש. (

. ד״ה כדהדר וכוי. נ״ב לשון גמ׳.  נמוק״י
; ש ״ ל ו ע פ ) 

 פסקי תוספות
. ואף תוך שלושים מותרת למי שיש  אות קל
 לו בנים כוי. עי׳ יוסף לעח סוס״י שצ״ב
( ם ׳ י ש ר ה מ  מה. (

 בזמן שמביא מצורע קרמו טעון גם כיבוס
 חוס׳ יח ע״ב. ושם ספק אס גס העולים

 מטו״מ וטומאח נבילה צריבין כיבוס.
( מ ״ ש ר ה מ ) 

 הלכה כמיקל באבל רק בחנאיס ולא באמוראים.
 חוס׳ כד ע״א ד״ה הכי אר״י וכוי, ועי׳ לעיל
( ם ׳ ׳ ש ר ה מ  סי' קו קז. !

 רי״ף

 דף א ע״א
ג המצות ח ב . ז׳ ימים ו ד  רש״י. ד״ה כל כ
 ועלי׳ כוי. נ״ב צ״ל ובחג הסוכות ניקאי על
 הקרא שבפ׳ אמור כ״ג פסוק ל״ה ל״ו. וכן
 הוא בחו״כ על מקרא זה וכן הוא ברש״י
( ר ״ א נ ב  שבגמ׳. !

 דף א ע״כ
ה בשביעית ל ח ת ח ב מ א  רי״ף. את ח

 ומתקנין כוי כצ״ל, וחיבת במועד נמחק.
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 יח הגחות מפרשים שנדפסו כפוף המםכת וחידושים
 ובחיבורמ סי׳ ע״ב בררנו דבר זה ע״ש.

( ס פ ל י ה א ש ע  י מ

 נמוק״י. ד״ה מתיר קרביטיו אלא מתיר
 הקשירה. נ״ב עיין בירושלמי פ״ג ה״ח לאמר
 שומט קלמנטרין שנה וליו, משמע שמיקל, ועי׳
( ס פ ל י ה א ש ע מ  בש״ק שס. !

 דף יח ע״א
ן חמי  רי״ף. אמר רב יהודה אין המנ
ל גבי קרקע כוי. נ״ב  רשאין לישב אלא ע
 לפנינו בגמרא ליתא מימרא זו ועי׳ לחם משנה
 על הרמב״ס פי״ג מהל׳ אבל ה״ג מה שכתב

 בזה [ובילקוט איוב ב׳ הביא ג״כ מאמר זה].
( ר ״ א נ נ ) 

כתב . ו ׳ ת בעיר וכו  נמוק״י. ד״ה מ
. נ״ב ר״ל מהא ׳ ל מכאן וכו ״ ן ז  הרמב״
 לאמר בגמ׳ לר״ה א״ל להני לעבלי עבילתא
( ש ־ ־ ל ו ע פ  ליהוי הנך אינשי בשמתא כוי. (
. ם א ש לשאת את מ ן וכוי. ו ה הפורשי ״  ד
 נ״ב עי׳ שו״ע והגהת רמ״א יו׳׳ל סי׳ שמ״ה
! ש - ל ו ע פ  סעי׳ ה׳ ועי׳ שס ב״י וד״מ. (
ת אין מונעין ו כ ל ה והרוגי מ ״  ד
 שמותרים. נ״ב וב״י סי׳ שמ״ה כתב ע״ז
( ש ״ ל ו ע פ  שפירוש משובש הוא. (

 דף יח ע״כ
ם ה . בחלול, ל ׳ ל וכו טו לי  נמוק״י. ד״ה ו
ים. ג״ב עי׳ ר״ן למגילה פ׳ הקורח עומד  הפנ
 לאכה״ג קאי כשבא להקריב או לחלוק עס אחיו
 הכהניס, וכ״פ רש׳׳י בנדרים לף ס״ב,
! ש - ל ו ע פ  ואשחמיט כ״ז למהר״ס. (
ים וכוי. נ״ב וכן ם הפנ ח ק ל ו ל ח  בא״ד. ב
 הוא במפרש לנדרים דף ס״ב ע״ב. וצריך לומר
 לפירושם דמאי על כהן גדול כדסנן יומא פ״א
 (יד.) ועיין נשון הר״ן פרק הקורא אח המגילה
 עומד דף רע״ב ע״ב, ולשונו שם תמוה במה
 שכתב דקרא בכהן גדול כתיב ע״ש וט״ס שם
 וכמ״ש שם בגליון. >ב1א־ר1

 הגהות מרדכי
. . בדיני חגוסם. חן בחמתן  סימן תתסח
 נ״ב צ״ל הן או בהמתן, וכ״ה בהגה״מ פ״א
 הובא בב״י ביו״ד סי׳ ש״פ ועיין בד״מ שם,
 והטעם שהם מושכרין על כל החודש יפסידו אף
 לאחר אבלו משא״כ ברישא וכמבואר במרדכי
 ובב״י שם והג״מ נתקשה בזה ע״ש ולפמ״ש
( ס פ ל י ה א ש ע מ  א״ש. ו

עד לא בעי צנעא. נ״ב למו . ו  סימן תתעג
 הג״מ הקשה בשם מהרי״ח דהא לעיל בסמוך
 הביא בשם התוספתא אע״פ וכו׳ לא יוליך
 לכובס אלא מכבס בצנעא ונדחה דקאי על בגדי
 קטנים, אמנם בב׳׳י סימן תקג״ד הקשה ג״כ
 קושיא זו ע״ש מ״ש בזה ליישב וכן הד״מ ישבו
( ס פ ל י ה א ש ע מ :  בענין אחר ע״ש. !
ב בתשובת. . שלא זכה לשו  סימן תתפו
 נ״ב הג״מ הקשה דכא[ משמע שהיה מתאבל
 לאחר שמת, ובהגהת אשרי כתב דר״ג התאבל
 על בנו לאחר שנשחמד ע״ש, ועיין בשו״ע יו״ד
 סימן ש״מ סעיף ה׳ בהג״ה ובפי׳ שמ״ה
 דהביאו בשם הגהח אשרי דלאחר שמח החאבל
; ס פ ל י ה א ש ע מ :  ול״ק. !
. ׳ ל ז׳ וכו  סימן תתצה. דאין לו לישן כ
 נ״ב צ״ל דאין לו לישב אלא ע״ג קרקע כמבואר
 בחוס׳ דף כ״ז אבל לישן על גבי קרקע מלתא
 יחירחא היא כמ״ש הרא״ש (ג״מ), ועיין בד״מ

 סי׳ שפ״ז שהבין ג״כ כן בדברי המרדכי.
( ס פ ל י ה א ש ע מ , 

 סימן תתצט. תפתר שגררתו חיה. נ״ב עיין
 ג״מ שהקשה דלוקמא כגון שבא לו שמועה
 קרובה בשבח דעולה מן המנין והוכיח
 דהירושלמי סובר דאינו עולה ע״ש, ועיין
 בשו״ח אא״ז בעל מג״ש בפ״י חיו״ד סימן ט׳,
 ובדגול מרבבה בגליון הש״ע סימן ח״ב, ועיין
! ס פ ל י ה א ש ע מ  במרדכי כאן רמז חחכ״א. ,
עח א דמי דהתם נמי שמו ל רא״מ כתב ד  ו
קה. ג״ב. וראב״ן מובא ברא״ ש והא  רחו
! פ ״ ב ר  באריכות בספר הראב״ן סימן קח. ,
. נ״ב ן בירושלמי חרי שמפנין נ  כדאמרי

 ביאור ראיה זו עיין ברא״ש סימן קג.
! ס פ ל י ה א ש ע מ ) 

ל אותו כ ר ב ק אסו ״ ל ל . ו  סימן תתקח
. נ״ב עי׳ בב״י סימן שד״מ מה שהקשה  חחדד
 למה תלה הדבר בל״ק ועי׳ בש״ך שם סק״א
 ובחבורנו מגן גבוריס סי׳ ד׳ בארנו דברי
( ס פ ל י ה א ש ע מ  המרדכי ע״ש באורך. !

 דף יד ע״כ
 נמוק״י. ד״ה לא בא וכוי. בתשמיש
׳ בני ר וכו ב ח מ ר ז׳ וכתב ח ח א ה ל ט מ  ה
רה ולענין אירוסין וכו׳ עד וכן דעת  תמו
( ש ״ ל ו ע פ ל כצ״ל. ( ״ ן ז  הרמב״
. נ״ב ל״ד ה אשתו ת ל דאם מ ״ י . ק  בא״ד
 דה״ה לאבל משאר קרובים דאסור לארוס עד

 אחר שלשים כמבואר בטוש ״ע סי׳ שצ״א.
( ש ״ ל ו ע פ  י

 דף טו ע״א
ד של אדם כשר פ ס ה ל ב צ ע ת מ ל ה  רי״ף. כ
ברו כוי. נ״ב לפנינו בגמרא [שבת  ראוי לקו
 שם] איחא חכס, [לכאורה גירסת הגמ׳ יותר
 נכון מדמייחי ראיה לזה מקרא דיהושע, ובגמ׳
 מו״ק (כה.) מוכח דאדס כשר גרע מחכם
 ע״ש. ובמימרא המוקדמח כל המוריד דמעוח
( ר ״ א נ ב  כר גס בגמ׳ הגי׳ אדם כשר]. (
ה ולא ״ . ד״ה אין קורעין. ד  נמוק״י
. נ״ב ז״ל ן נ ׳ דאתא לאשמועי ן וכו  מבדכי
 הריטב״א בחי׳ קמ״ל תרתי שאין קורעין
 במועד אלא קרובים שלא לרבומ ההספד ואם
 בא לקרוע מוחין בידו ומבללא שמעינן דקריעה
 אין מצוה בחול אלא בקרובים וכן מאי דקחגי
 שאין מברין אלא על מטוח זקופוח אשמועינן
 שעושין הבראה במועד ואין בזה חילול מועד
 באבילות ואשמועינן נמי אגב גררא שאפי׳ בחול
 אין הבראה אלא על מטוח זקופוח לבד מי שלבו
 גס בו כדאיחא בש״ס עכ״ל, וזה כוונח
 הנמוק״י שכ׳ י״מ דאחי לאשמועינן כו׳ ר״ל
 מה משמע אגב גררא שאפי׳ בחול אין הבראה
( ש ״ ל ו ע פ  אלא על מטוח זקופות. !

 דף טו ע״כ
. נ״ב עי׳ ברא״ש על אב״ד  רי״ף. על נשיא ו
 מ״ש בזה ועי׳ בשו״ח אא״ז בעל שער אפרים
ן מ פ ל י ה א ש ע מ  סי' צייו. ו
ם בשורה. נ״ב זה מדי  נמוק״י. ד״ה כשעו
 שייך בעמוד זה לקמן על דברי רי״ף ד״ה רבנן
( ש ״ ל ו ע פ  דקסרי. !
ל לאו דוקא. נ״ב עי׳ ב״י ין״ד ב א ת  ד״ה מ

 ס״ חייג שדעת כל הפוסקים אינו כן.
( ש ״ ל ו ע פ ) 

 דף טז ע״א
ן אוסר  ר־י״ף. ר׳ אלעזר בר׳ שמעו
י. נ״ב צ״ל ר׳ שמעון בר׳ אלעזר אוסר  באיהו
; ר ״ א נ ב  כי,'. !

 ופריק ר״א. נ״ב עיין במחנה אפרים הלכוח
! מ פ ל י ה א ש ע מ  נדרים סימן ל״ז. !
. הכי  נמוק״י. ד״ה רשב״א אוסר כו׳
 איתא בירושלמי ר׳׳ש בן כםנא כוי. נ״ב
 בפרק הראשון לשבת ה״ח, ופ״ק דע״ז [ה״א,
ט׳ מה שכחב במסבח שבח על פוס׳ (יד.)  ו
ו ר ־ י א נ ב  סר״ה אין נוחנין]. [
נן יש ף נדרים כוי. דאמרי  ד״ה גרסינן בסו
 ברירה. נ״ב עי׳ עירובין ל״ו ע״ב וברש״י שם
 ל״ה אמר ר׳ יוחנן וכבר כר [למוכח שם
 לבכה״ג לא חליא בברירה, גם מאן לס״ל בכ״מ
ו ר - א נ ב  אין ברירה מולה בכה״ג ע״ש]. ,

 דף טז ע״כ
. נ״ב ר״ל ה ל ע מ ל ו מ כ פ ו ה ה ט מ ל  ר״״ןג. מ
! ש ־ ל ו ע פ  ומה שלמטה. !
. ׳ ספת וכו  נמוק״י. ד״ה שאינן בתו
. נ״ב עי׳ רא״ש סי׳ קי״ח ובב״י סי׳  והראב״ד
( ש ״ ל ו ע פ  ש״מ. י

. אינו עושה הס״ל, ׳ ה וכו ח נ מ  ד״ה מן ה
ה לשאר וכוי. על ״ ה  ואח״כ מה״ל ו
. ואח״כ מה״ל אע״פ וכוי. אה  שתחשך
ח ונ״ב ללה״מ וה״ה לשאר קאי על לברי ט מ  ח
 הלי״ף, ואעפ״כ לא ישב עליה על שתחשך
( ש ״ ל ו ע פ  וה״ה וכוי. י

 דף ־ז ע״א
. נ״ב פירוש ו ל כי קבר תקברנ ״  ר״״ף. ת
 למריבוי לתקברנו לרשינן ליה ומלכחיב לא תלין
 וסמיך ליה כי קבר תקברנו ררשינן כל שאינו
 בקוס קבור ביומו ישנו בלא מלין וגס עשה אית
 ביה (ל״מ במוס׳), מ״ש לגס עשה אימ ביה כן
 מבואר ברמב״ן על המורה פ׳ מצא, וכן נראה
 מהמבי״ט בקרימ ספר פרק ט״ו מסנהלרין
 שמנהו בעשה ול״ח, וכ״כ הלח״מ ס״ל מאבל
 ה״ו, ועי׳ בש״ס שס ובהגהות מהרי״ב, ועי׳
 במ״ח שס ובשו״ח חוח יאיר סי׳ קל״ט,

 ולהחזירה בנשואין משנה שלמה היא אין נושאי
 נשים במועד, ואפי׳ לא גרשה נמי אסור, אב

 לדידן דקי״ל כשמואל לא צריכא הא דירושלמי
 אלא לענין לחזור ולארסה בסעודה, וכמ״ש
 פמ״ג בסי׳ מקמ״ו סק״ג, וכיון שהביא הרי״ף
 מנא דבי שמואל מארסין כר ואין עושין סעודומ
 אירוסין ונשואין, דמשממע דאיסור נשואין
 לחוד ואיסור סעודה למוד, ואפי׳ בממזיר
 גרושמו מן הנשואין סעודה אסורה וכמ״ש ב״י
 שם ד״ה כמב הרמב״ם כוי, א״כ הא דירושלמי
 לא צריכא מידי, וזהו שלא כדברי פמ״ג שם אומ
( ש ״ ל ו ע פ  ה׳ ע״ש. !

 דף יא ע״א
א דידן. מי׳ קמא מ א כתנא ק ת כ ל  רי״ף. ה
( ש ״ ל ו ע פ  מוקף. ,
 נמוק״י. ד״ה ר״א אומר כוי. אלא שאם
קו  אתה אומר יעלו למנין ז׳ הרי הפסי
ל כוי. נ״ב לשון הרמב״ן במורת האדם כ  ה
 [בענין שבמומ וי״ט] אלא שאם אמרנו נמי יעלו
 למטן שבעה הרי הפסיקו הכל כוי, וכן צ״ל כאן
 [סי׳ כיון שגס אם היו אומרים הלשון עולין
 ממילא היה הדין שמפסיקין כיון שאין מועד
 פחוח מזי ימים ואין אבילות אחר המועד עוד
ח ׳ א נ ב  לכן אמרו בלשון מפסיקין]. ,
ה כר״ג כ ל ה ם אומרים כוי. ו י מ כ ח  ד״ה ו
ו ל במשנתנ א י ל מ ם ששנה רבן ג ו ק ל מ כ  ד
 כוי. נ״ב זה חמוה דהא על רשב״ג אחמר האי
 כללא [ב״ב קעד. וש״נ] ועי׳ לקמן. [דלקמן
 בסוגיא פסק הגמ׳ להדיא הלכה כרבן גמליאל
 ולא הוצרך הר״ן כאן לטעם זה ועי׳ בגמ׳ דף
״ ה א נ ב  כ״ד]. !

ם ו ק ל מ כ ל ד א י ל מ ה כרבן ג כ ל ה  בא״ד. ו
. הראני ו כו׳ נ אל במשנתי י  ששנה רבן גמל
 ח״א בתוס׳ עירובין מו ע״א ד״ה דאמר כוי
 דנראה דגרסו רשב״ג, וא״ש מ״ש הר״ן מהא

 דכל מקום כוי דלא נמצא רק גבי רשב״ג.
; ם ״ ש ר ה מ ! 

 דף יא ע״כ
 נמוק״י. ד״ה וכתב הרי״ף כוי. או דילמא
קה ו א והקורע בי״ ט ל ק י״ ט הו פ ס  כיון ד
 כוי. יל״ע טמא מתוק, ועי׳ ביצה לא ודף לב,
 ועי׳ א״ח חקח. וי״נ דהר״ן לשיטתו פ״ק
 דביצה בסוגיא דיחעסקו בו עממין דמצוה ל״ה
 צורך קצח, אבל צ״ע דא׳׳כ הוי מקלקל וממ״נ
 קשה, ועי׳ מוספומ יו״ט פ״ג דשבמ מ״ג.
! ם - ש ר ה מ  ולשיטח רמב״ס שם ניחא. !
 ד״ה ר״א אומר י״ד יום [עצרת כרגלים]
ו ש ״ ל ו ע פ  שם מרובעים. צ״ל מוקפים. !

ב ע״כ  דף י
תו וכוי. אע״פ שהיא אחו  נמוק״י. ד״ה ו

ו מי׳ או מאמו מוקף. מ א ו או מ  מאבי
( ש ״ ל ו ע פ  י

. ׳ ת בנו וכו  ד״ה באנפה. בפני וכו׳ ואם מ
 נ״ב נ״ל שצ״ל אמות בנו או רבנו, דאדלקמיה
 קאי, ור״ל בנו או אחיו של בנו. שוב ראימי
 שלשון זה מקורו מהרב״ס ז״ל פ״ב מהל׳ אבל
 ה״ד הרי שמח ק בנו או אחי בנו או אס בנו
 כוי ועי״ש בלמ״מ שכחב שנוסחא מוטעח
 נזדמנה להראב״ד בן בן בנו, ושמעמי משם מכס
 אמד דלא היא אלא הראב״ד קאי על אמי בנו
 דהוא אמיו מאמו דאינו אלא מאומן שהוסיפו
׳ ש - ל ו ע פ  עליהם מדבריהם. !

 דף יג ע״א
א מ ע  נמוק״י. ד״ה ושמעינן מינה ט
 דרבים צריכים לו כוי. עד ובגמ׳ בעי אי
. נ״ב לא מצינו בש״ס בעיא ד  חולץ בפניהם כ
! ה ״ ל מ  זו. !

. גדולס מכולן אמרו ׳  ד״ה גרסי׳ בגמ׳ וכו
( ש ״ ל ו ע פ  אפי׳ ישן ע״ג קרקע כצ״ל. ו

 דף יג ע״כ
ל אביו וכוי. ובגמ׳ ל ע ב  נמוק״י. ד״ה א
 נראה. נ״ב ע״ש שבשאר קרובים לאמר ל׳
 אומר לו מן הצד, ובאביו ואמו כל יב״ח מדבר
 עמו מנחומין, ולאחר יב״ח מדבר עמו מן
( ש ״ ל ו ע פ  הצל. !

ו דמי י ח לפנ נ כמו . ו  ד״ה וכתב הרמב״ן
ר מוקף. ל בשר. תי׳ ואסו ו כ א ר ל  ואסו
 ונ״3 בתה״א דף ו׳ דין י״ג סוף עטן ההחחלה
 כך הוא הלשון, וכמונח לפניו למי אינו אלא
ר לכתפיה ומוחר לאכול כשר(חסר חי׳), ס מ  מ
( ש ״ ל ו ע פ  וכ״ה כרא״ש סי׳ פ״ו. !

. ד״ה ואם נעשית כרפת וכוי.  נמוק״י
פ שאינן ״ ע ה הס״ל, ואח״כ מה״ל א פ ש א  ל

. וע״ז הלכור נ״כ פסחים לף נה ע״כ. ׳  וכו
( ש ״ ל ו ע פ ! 

 דף ז ע״א
. תאנים ן וכו׳ י  נמוק״י. ד״ה מהפ
( ש ״ ל ו ע פ ת כצ״ל. !  שמיבשים לקציעו
 ד״ה קטן מותר. צ״ל אחר סה״ל שאין לך כיח
׳ ש ״ ל ו ע פ  אסורין. !

 דף ז ע״כ
 נמוק״י. ד״ה וכתב הריא״ף (בסוף
לא. נ״ב מזה  העמול). דהאי עניינא לקו
 משמע לכל לין מנולה אין רק מלרבנן מלאזלינן
 לקולא, וכ״כ כשו״ח המיוחסות להרמכ״ן סימן
 רפג, וכ״כ כקריח ספר להמכי״ט פ״ו ממלמול
 חורה ראיה זו. והר״ו כחכ כאן הטעם משום
 להלכה כלכרי המיקנ כאכל, וככר השיג עליו
 הל״ח כגליון כאן להטעם משום להוא מלרכגן.
 וכררך חמים כחומח ישרים האריך מאיל לטלר
 לרבנן, וע״ש בשם הרשב״ץ שכחב בשס הרמכ״ן
 ז״ל לנלוי לבר חורה הוא לא מצאנו כעח
 בחשב״ן, ובאמח לברי הר״ן עצמם צ״ע, להרי
 לעניו נעילח הסנדל כחב הר״ן לאזלינן ביה
 לקולא משום לחיקו לרבנן לקולא. שוב מצאנו
 חשובח החשב״ן. והיא נלפסה בח״ב סי׳ ע״כ
 ושם כחב בהריא בשם הרמב״ן בח״ה שכל ליני
 מנודה הוא מדרבנן, וגוף הנירוי להיינו
 להרחיק מד״א הוא דאורייחא, וכפי הנראה גם
 הד״ס הסכים לזה בסוסו. וגס בשו״ח
 המיוחסוח הנ״ל אפשר שיסכים לזה, אמנם
 מדברי המבי״ט נראה קצח שהוא מדרבנן ע״ש
 וצ״ע, ובחשיבה הארכנו בזה בעניני חרמי צבור
 ונדר והבאנו דברי החוס׳ (יד:) ד״ה מהו,

 וחידושי ריטב״א שם ע״ש ואכ״מ.
! ס פ ל י ה א ש ע מ ! 

 דף ה ע״כ
ו . ד״ה לא אתו כוי. ומי יתיר ל  נמוק״י

א וחי׳ והכי מוקף. ת כ ל  הס״ד, ומה״ד ה
( ש ״ ל ו ע פ  ו

. ר כ״כ ם אין חנדוי חמו ת ח . ד  ד״ה שלחם
 נ״ב כ״כ החוס׳ ישנים בנדרים שם, דכיון דאינו
 רק לכפרה בעלמא קיל, והן כחב הר״ן שם בשם
 הפיסי. אבל הר״ן כתב שם דרי״ף דחה זאח
 כמ״ש בהלכוחיו כאן, וכוונחי להא דכחב כאן
 דליחא לדאביי וא״כ לא היה לו להנמוק״י(ימה
 שנרשם כאן הר״ן הוא מיוחס להר״ן כידוע)
 כאן לכחוב על הרי״ף חילוק זה. ועיין ברמב״ס
 פ״ז מח״ח הי״ג ובפי״ב משבועוח ה״ט שכחב
 כהרי״ף, ועיין בפירוש הרא״ש בנדרים שם,
 וכט״ז סי׳ של״ד ומזה יש ראיה לדכריו ודו״ק.
( ס פ ל י ה א ש ע מ ! 

 דף ט ע״כ
ל יחודח ו זאת ליהודח שמע ח׳ ק  רי״ף. ו
; ש ״ ל ו ע פ ל כצ״ל. !  ע
. נ״כ עי׳ בשו״ח חשכ״ץ ח״כ מו  נדוהו בהלו

 סי׳ קכ״ח, ולזה רמז הד״ח כחומח ישרים
! ס פ ל י ה א ש ע מ  וע״ש. !

 דף י ע״כ
 רש״י. ד״ה מתני׳ קדושי אשה. וכן כולם
ם דבר האבד. נ״כ לזה כוון הה״מ ז״ל  משו
 פ״ז מיו״ט הי״כ, שהכיא כן כשם רש״י אף
 דכרש״י על הש״ס לא נמצא כן, ועיין כתוס׳ שם
 ד״ה ואלו (שכנה״ג), ועיין בריטב״א שם
! ס פ ל י ה א ש ע מ  בחידושיו. !
. הא ד כ  נמוק״י. ד״ה מי שאין לו ו
 אמרינז כלי פשתן אין וכו׳. נ״ב ר״ל מ״ש
! ש ״ ל ו ע פ  מוחר לכבסן בחוש״מ. :
 בא״ד. אלא אפי׳ בנתר. חי׳ מחר מוקף

 ונ״ב מהר, עי׳ מרדכי סוף תתע״ג.
( ש ׳ ׳ ל ו ע פ  י

ה כוי. נ״ב ח מ  ד״ה אין כונסין. איכא ש
 בפ׳ נערה כתבו התוס׳ דנשואין בלא סעודה
 שרי (ד״ח), וכוונתו לכתובות (מז.), ועיין
 בחידושי מהרי״ט פ״ק דבחובוח, ובשו״ח
 ראג״ח ח״ב סי׳ כ״ג לא נזכר מדברי הפוס׳

 הלז, ועי׳ שכנה״ג ובר״י סימן חקמ״ו.
! ם פ ל י ה א ש ע מ ! 

. נ״ב נ״ל ׳ ע וכו מ ת ש מ  בא״ד. אפשר ד
 שר״ל משוס דהא דירושלמי ע״כ דלא ס״ל

 כשמואל דממיר לארס אשה בחוה״מ, דאי
 לשמואל מאי קמ״ל דלמזור ולארסה ודאי שרי
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 עם פירוש רש״י, תוספות, ותוספות ישנים, ופסקי תוספות, דכינו אשר, קצור פסקי הרא״ש לבנו רבינו יעקב בעל הטורים דל,
 והגהות אשד״י מהג״מ ישראל מקרעמז ז״ל, ופירוש המשניות להרמב״ם ז״ל. פירוש רנינו שמשון משאנץ ז״ל ופירוש רכינו
 אשר ז״ל למשניות סדר זרעים וטהרות. מבוא התלמוד לרבינו שמואל הנגיד הלוי דל, ועליו נלוה קצור כללי התלמוד מלוקט
 מספרי הכללים ע״י הג״מ יהודה אריה ליב ז״ל דיין בפפד׳׳מ. מסורת הש״ם, עץ משפט (מראה מקומות הדינים בפוסקים
, ותורה אור, כל אלה סידר וחיבר הג״מ יהושע בועז ז״ל ( ו בעין משפט  הראשונים), ונר מצוה (סמני מנץ הדינים שנסמנ

 בעה״מ שלטי הגבורים להרי״ף. חלופי גרסאות. הגהות לש״ס והוספות כמסורת הש׳ים ועין משפט להג״מ יוסף
ת תע״ד-תפ״א), והגהות ותוספות מראה מקומות להג״מ ו  שמואל ז״ל אבד׳׳ק פפד״מ (כפש״נ בש״ס אמ״ד ופפד״מ בשנ

 ישעיה(פיק) ברלין ז״ל אבד״ק ברעסלויא, ומוקפים בחצאי רבוע.

 ועליהם נוספו:

 יכ) מסודות הדשות(הגהות נעל הלביש) להג״מ מרדכי יפה דל אבריק פוזנא. עם
 תקוניפ והגהות מהג״מ מרדכי זאב הלוי הלוי איטינגא ז״ל וגיסו הג״מ יוסף שאול

 הלר נאטאנזאהן ז״ל אבד״ק לבוב(בעלי מפרשי הים).

ת חדש).  יג) הגהות הב״ח להנ״ס יואל סירקש ז״ל אבד״ק קראקא(בעהם״ם ד

ל הנאון מווילנא (הוגהו  T) הגהות הגר״א להנ״מ אליהו ד

 ונתקנו ע״פ ני״ק מגליון הש״ם שלמד בו וזכינו למסכתות רבות ממנו).

ל אבדי׳ק פראנ  ט1) מראה יהזקאל הגהות להג״מ יחזקאל הלוי לנדא ד
 (בעהמ״ס נודע ביהודה כוי).

 ט?) מעשה ר״ב הגהות להג״מ בצלאל תשבורג דל (בעהמ״ס הורה גבר).

ל אב״ד דק״ק פוזנן.  V) גליון הש״ס להג״מ עקיבא איגר ד

 יה) גליון מהרש״א הגהות לכנו הג׳׳מ שלמה איגר ז״ל אבריק פוזנן.

ל מווילנא.  יט) הגהות הג״מ שאול קאצנעלנבוגן ד

 כ) הגהות הג״מ אלעזר לנדא דל אבד״ק כראדי (בעהמ״ס יד המלך).

ל מוויאא.  כא) הדושי והגהות הרש״ש להג״מ שמואל שטראשון ד
 עב הוספות מכי״ק. וההשמטות שנשמטו ממקונזן הושבו עתה למקומותיהן,

 ומוקפות בחצאי רבוע.

 א) ספר הכמת שלמה(מהרש״ל) להג׳׳מ שלמה לוריא דל.

 ב) חדושי הלכות f ו להג״מ שמואל אליעזר הלוי
 ) (מהרש״א) [

 ג) חדושי אגדות אידלש דל אגד״ק אוסטרא.
 1) מאיר עיני הכמים(מהר״ם לובלין) להג״מ מאיר מלובלין דל

 ה) הדושי הלכות מהר״ם שיף להג״מ מאיר שיף דל אבריק פולדא.

 ועליו באור והגהות מהג״מ מרדכי מארדוש דל אבד״ק פאריצק.

 ו) מעדני יום טוב
ה נקרא מעתי מלך ל ח ת  ב

 להג״מ יום

 טוב ליפטאן

 הלוי העליר

מ ״ ה ע כ  ז״ל (

. ( ט ר ת י ו פ ס ו  ת

ת ט ל ה ת ו ו י ד ת ב כ ס מ ל הדא״ש ל  ע

ת ונדה ת מ ב לץ ו חו ת ו ו נ ש  ז) דברי המודות ק
 בתחלה נקרא לחם חמודות

 ח) פלפולא הריפתא על הרא׳יש סדר נזיקין.
 ט) תפארת שמואל (השלם) על הרא׳יש, לוע׳ימ אהרן שמואל קאייתוור

 ז״ל(מהרש׳יק).

 י) קרק נתנאל על הראי׳ש לסדר מועד ונשים, להנ״מ נתנאל ווייל ז״ל אבד״ק
 קארלסרוא.

 יא) הסד לאברהם פי' על שמונה פרקים להרמב״ם דל, מהג״מ אב־הם הלוי
 הורוויץ ז״ל(אביו של בעל השלייה).

, at.. 

 וראה זה חדש הוא אשר הוספנו בו על כל אלה
 יותר ממאה הוספות הדשות נכבדות

 כוללות פירושים חרושים והגהות מרבנן גאוני קדמאי ובתראי רובם היו גנוזים עד כה בכתבי יד בגנזי הספרים
 אשר להממשלות או ליחידים זה בכה וזה בכה, ועין הדפוס לא שזפתם עוד.

 ונקובים בשגזותיהם מעבר לדף הזה:
— . . . - - o W 

% J.~* כ 

 L y י

ij~ < כ 

'4 

K • י ' V יי J״• 'J ־ י  י־••־*־־ י

 y< יי

 r J h• י ׳ ־
j כ. י* ידי 

j י 

•1 :1 

«• •y. • * j ' 

A / • •J 

,f 

י י• י ׳ » ׳ H>״ c>,,\-r^, ׳ ׳ ׳ י • ״1** 4׳f*\t ~* ׳-**• ׳ י * ~ י י , * * ׳ \ . יי-, ־  ־׳< ;

*̂ 1 -י ^ ^ V r י׳״* . ' ־•־ - ^ ־ ^ 4  ־ י

~r>־y ־w/ jרי׳ >> >-׳!*. 



ם הזה: ״ ש ה ו ב נ פ ס ו ה ת ש ו ש ד ח ת ה ו פ ס ו ה ה ה ל א g ו l N * 

 יש מהן שנוספו על כל מסכתות הש״ס ויש שלא באו רק על איזה מסכתות:

 אלה מהם נדפסו בפנים הש׳יס או על גליון הדף:

ג א ר פ ס ב פ ד נ פ ה ״ ה ע ב ר ם ה ו ב פ ס ו נ גהו ו ל הרא״ש, הו ע  לה. פירש״י והנ״י וכר ש
. ט ״ י י ת ל ה ע ל ידי כ ח ע ״ פ ת ש נ ש  כ

. ש ״ א ר ה ק ם ״ ל ה  לו. [כי׳ין הגהות הב״ה ל
. ת ו נ ט ת ק ו ת כ ס ל מ ע נ ו ״ ר ד ל א ׳ תמת ישרים, ע ס ת מ ו ה ג  לז. ה

. ם י ש ד ר ק ד ס י צאן קדשים ל ס מ י ברכת הזבח ו ס ת מ ו ה ג  לה. ה
מ אהמ שמואל קאיידנוור דל ״ ג ה א ל ״ ש ר ה ל מ ת ע ו ג ש  לט. תפארת שמואל, ה

. ת) ־ (מלבד דגהוהיי על;פ"־, שבאו בסוף המככ־ בח) ם ברכת הז י נ ח מ ) ( ק ״ ש ר ה מ ) 

ו נ ח נ א ס ו ״ ש י ה ר פ ל ס כ ה ב ד כ ו ע ס פ ד א נ ל ה ש ל י ע י מ ס מ  מ. [כ״י] פסקי תוספות ל
ל קלף. ׳ כ״י •שן ע ס ו י ת ק ס פ ם ב ו נ א צ  מ

. ף ל ל ק ו בכ״י ישן נושן ע א צ מ נ ן נוסחאות ישנות בפסקי תום׳ ש י י ל  מא. [
. א י ו ס ע ק ד י ר ב ל א מ דוד ד ״ ג ה , ל ם י ל ק י ש ס מ ק העדה ל י ׳ ק  מב. פי

. ת ו נ ט ת ק ו ת כ ס מ ל נ ו ׳ ד ד א ו כסא רחמים) ל ר פ ס מ ) ל ״ הג״מ חיים יוסף דוד אזולאי ר  מי. פ

וביותרבסררזרעיסומסכתשקלים,מעצםכי״ק. )הוספותלהגהותהגר"אז"ל. י ןכ״  מד.

ד באורו שנזכר ״קמו שנדפס בסוף). ב ל ס ) ת ו ר ה ר ט ד ת ס ו י נ ש מ  מה. הגהות הגר״א ל
ם י נ א ל ם מ ם ״ ל מ ל ר י ד י ע ו ב הל י ה ל ד ו ה מ י ״ ג ה ם ל י ל ת כ כ ס מ ת ל ו ה ג  מו. מים טהורים ה

. ( דה ק״הי בערמ״סאפי ) 

י יעיר קנו. ס ם מ י נ י ק ס מ ש ל ״ א ר ״ ה פ  מז. הגהות והקונים ב
ל ש ד ״ ר ה מ ישראל ב ״ ג ה . מ י מ ל ש ו ר ד י ו מ ל ת ם מ י ל ק ' ש ם ל מ ר תקלין חדתין ע פ  מה. ס

. א י ה ת ה כ ס מ א ז״ל ל ״ ר ג ת ה ו ה ג ם ה ל רגר״א), ע ו ש ד י מ ל ת ) ב א ל ק ש מ ד ״  מ

ני י ק סי י ר ב ל א ם יהודה בכרך ד ״ ג ה א ל ״ ש ר ה ל מ ת ע ו ה ג  מט. (כ״י] נמוקי הגרי״ב ה
. ת)  (מלבד הדיש־ו על נפ״ה שבאו בכיף המסכתו

. ל ״ ז א ס י ל ק אייזיק מ ח צ ב יהושע שאלק ב״ר י ר ת ה א ת דרבי נתן, מ ו ב ל א ר כנץ יהושע ע פ  נ. ס

. ל רג ר מבו י י ן נ ו ר ר ב ״ ב יעקב(יאקב) ב ר ת ה א , מ ת ו נ ט ת ק ו ת כ ס מ ר נחלת יעקב ל פ  נא. ס

, ם י ל ק י ש ס מ ם ל ל  נב. עין משפט, מסורת הש״ס, גליון הש״ס וציון ירושלים ב
. ל ם ד י י ה ש ר פ י מ ל ע ת ב א  מ

ג א ר י פ נ י י ל מד מ שמואל פריינד ד ״ ג ה ם מ י ע ר ר ז ד ס ש ל ״ ר ה ם ו ״ ב מ ר ״ ה ל פ  מ. הגהות ע
. ן ר ב ח ם מ ת ש ר כ ז י ה ל ב ם מ ד צ ון ב ו על הגלי ס פ ד נ  (בעהמ״ס זרע קודש). ו

: ת ו ח מ ת ש כ ס מ | לב חכמים ל י כ״  נד. [

. ז ל ע ק ט ״ ד ב ״ל א מ זאב p אריה ז ״ ג ה ] p אריה מ  צב. [כ״י
. ת פענח) ס צפנ ״ מ ה ע כ ) ץ ד י ר ק ג ״ ד ב ״ל א מ אליהו גוטמאכר ז ״ ג ה ם מ י ש ו ד  צג. ח

ת ר מ ש ־ ה ע ב ) ן י ט ק י ק ט ״ ד ב ״ל א מ יצחק אייזיק חבר ז ״ ג ה ם מ י ש ו ר ] ח י י כ  צד. [
.  בנץ עולם)

ת דברי ר מ ש א (בעהי נ ו ו א ר ב ו ד ־ ז״ל מ מ נהמיה בידך הלו ״ נ ה ם מ י ש ו ד | ה י ״ כ  צה. [
.  נחמיה)

ת א (כעהט״ם ראשי נ ל י י ק ו ״ א פ ״ ד מ בצלאל הכהן("ל מ ״ ג ה ] מראה כהן ל  צו. [כ״י
. ( ם - ו כ  כ

. ק ס נ י ק פ י ר ב א א ״ ט י ל ט אלעזר משה הלוי הירווק ש ״ ג ה ם מ י ש ו ר | ח י ״ כ  צז. [
. א נ ל י ו ק ו ״ א פ ״ ד א מ ״ ט י ל ם יוסף ש ד ה ] פורת יוסף ל  צח. [כ״י

ת להג״מ ו ר ה ר ט ד ל ס כ ש ל ״ א ר ה ש ו ״ ר ה מ ו ״ ר ״ ה ל פ  צט. הגהות אמרות טהורות ע
. ל ״ נ ל ה  שמואל פרייגד ד

. א נ ל י ו ק ו ״ א פ ״ ד א מ ״ ט י ל מ שלמה הכהן ש ״ ג ה ] חשק שלמה ל י הי  ק. [
ל ס קו ״ מ ה ע ב ) ק ס ל י ק ב ״ ד ב א א ״ ט י ל מ אריה ליב יעלץ ש ״ ג ה ] יפה עינים ל  קא. [ב״י
א ת ל י כ מ י ו ר פ , ס א ר פ , ס ט ו ק ל , י ם י ש ר ד מ , ל י מ ל ש ו ר ד י ו מ ל ת מ ל ״ ל מ ל ו  אריה וכוי). כ

י ל נ ד ב ו מ ל ן ת י ב ם ש י ו נ ש ת ו ו א ס ר י ג פ ו ל ח ם ב י ש י ד ח ת ו ו ר ע ם ה , ע ר ״ ק ס פ א ו ״ ר ר פ  ו

ת לרנ״מ ליב ברלין ז־ל וייכרס ב ש ת ו כ ר . (ובהכ הגהות ומ״מ בירושלמי למסי ב י מ ל ש ו ר י  ל

ס הנרל״ב). ש  ב

״ פ כ , ו ש ״ א ר ה ת ו ו פ ס ו , ת ׳ ״ ש ר ב ת ש ו י ז ע ו ל ת ה ו ל ר מ ו א ל ב ל ו  קב. [כ"־] המתרגם כ
. ש ״ ר ה ם ו ״ ב מ ר ה ת ל ו י נ ש מ  ה

ה ל ל א כ  קג. פסקי תוספות, ומסורת השי׳ס, ועין משפט, ותורה אור, ש
. ה ר י ת י ה ל ו ד ה עי״ ג ז ו בעי" ס ה נ ק ת נ ו ו ה ג ו . ה ס ״ ש י ה ר פ ל ס כ ד ב א ו מ ש ב ת ש  נ

. ן א ח ד ב ״ ב י א כ ד ר ם מ ו ל י ש ב ן ר ו א ג ב ה ר ה  קד. הגהות מהרש״ם מ
. ן י ש ט ר א ד ק ״ כ א ב ו ן ר ר ה ל א א ו מ י ש ב ן ר ו א ג ב ה ר ה  קה. עיני שמואל מ

מ ״ כ ב . ו א מ ו ת י כ ס מ ם ל י נ ש ת י ו ס ס ו ל ת ר שיח יצהק ע פ ס ת מ ו ה ג  גם הוספנו מ: א) ה
. ם מ ו ק מ ם ב י ש ר ו פ ו מ י ר ב ן ד כ ו ת ת ו א נ ס פ ד ״ ה ק ח צ ח י י ם ״עיי ש י נ פ ל ן מ ה ס ב פ ד נ  ש

א ת פ ס ו ת ל ה . ג) ציוני הפרקים ש ת ו ב ת א כ ס מ ם ל ״ ב מ ר ״ ו ׳ ש ר י פ  ב) מראה מקומות ב
. ה) ציוני המסכתות י כ ר י ע ״ כ ם מ ״ ב מ ר ת ה מ ד ק ה . ד) שנוי גוסחאות כ ש ״ ר ב מ ו ״ ר  ב

. ת ו פ ס ו ת  ב

, ׳ ס לכיסי נזיי וייחסוהו ליש״ ״ ש ס ב פ ד רוש נ י נזיר. הפי  3. (:״יו פי׳ ריב״ן השלם למס
ש ב ו ש ס מ פ ד נ ם ה ל ו ת לרבינו יהודה בר נתן ז״ל (כדפיבה .תיך הכי״ שמצאנוהו) א מ א א ב  הו

ק ״ ו ד מ ן ו ם בכ״י קדמו ל ש א פירושו ה צ מ ה נ ת ע ו הרבה, ו ר ממנ ס ס ח , ג ד א  מ

ם ש ם רש"׳ •נקרא• ב ש ס ב פ ד נ רוש הנ״ל ה ו כצה הפי ס פ ד ו בו נ ת ׳השינויים שמצאנ ו פ ס ו ה ה  ו

 נוסחת הדיב״ן.

. ם עי י ר ז ד ת ס ו י נ ש מ ׳ ז״ל, ל ס נ ו פ מ י  בא. [כ'"| פ" רבעי יצחק כי מלכי צדק ס
ל ?מל• ת וממיס!רני שי מ ח פ ש מ  ככ. 1 י״־ן פי׳ רנינו יהודה בר מימין הרופא ז״ל מ

. ם י ל ק  הלקט), למסי ש

ת. ו אהל ׳ נגעים ו ס כ . ל ל  כג. ןי״ין פי• רבינו מאיר(מהרים) מרוטנכורג ר
י נגעים ד למס ב ל ם התוי״ט, מ א י ב ה . ש ת י ר ה ר ט ד ס  כד. קובץ פירוש־ מהר״ם מיוטנבייג ל

ו ע״פ כ"־ הנ״ל. ה ו נ ם פ ד ה ת ש ו ל ה א  ו

. ת י ב ׳ א ס ט ״ יכינו יונה החסיד מגירונדא י״ל, ל  כה. פ
ת י ב ו ת י כ ס מ , ל ל ת רב־נ־ ישעיה די טיאני!ר׳ •שעיר הראשל ד א  כו. ןי״ין תוספות די״ד מ

. ן י למס׳ מ  ו

ד פ ס ש ה א ר ב . ו ל ל רבינו משל: י :כדי ש יהו ת, •הוא נ י יבמו ס מ  מ. [כ"י| תיס' חד מקמאי ל
ו ב אבי ר ה י ז״ל, מזכיר ל א מ ק ד מ ח ת ל ו מ ב ד״א ז״ל בזה״ל: ״חרושי י ב ־בחי״ הרחי ת כ ב ב ו ת  כ

. ל . חח־ד״א ם״ט" עכ־ ם ה י נ פ ר ל ש ע א מ ב , ו ד ״ ב א ר , הוא היה בזמן - ח ב ש  ל

ל הרהיד״א ז״ל ד הספרים ש ק ע ד נ::"־ ישן ב י ה ת נזיר, ש כ ס מ ל ל ] פי' היא״ש ד כ״י  כה. |
 ו•דדדודא רל ח־זוב עדו בעצם ד־ קדשי).

י הוריות וע־פ הנדפס כפעם האי בפראג). פ ט  2ט. CW' היא״ש ז״ל ל
ת. ד ־מדו י מ ת קנים ת כ ס מ  ל. פייוש היא״ש ל

ת נדה. כ ס מ | תוספי היא״ש ז״ל ל " כ  לא. [
ם י נ ו ש א י ־ וחרוש־ ה ה• ה הנ צ ו ב . ק ל ו בצלאל אשכנזי ר נ | שיטה מקובצת לרבי י ־ כ  לב. |
א בכ״י צ מ א פי׳ רש״י האמתי ש י ב ת מ ו מ י ק ה מ ב ר ה ב ר רק למס• חולין) ו ס ח ו ) ם י ש ד ר ק ד ל ס כ  ז״ל ל

ל מנל־ן השיה •בלו ש0צא . (נעתק׳ מכי ל ספר־ הש״ס כ ם רש"׳ ב ס על ש פ ד נ ר ש ח א ש ה ר פ מ ת ה ז ז  ה

יגפ״ת כי" שהיו לו, נ ח״נ מזכירו לעזבה כוה״ל: הנדות נפלאות אמתיות מתו ״ ה ש נ ל ר א ד ד ת ה ז כ ר ו ח ב א ט ד  מ

 ולא זכינו עדיץ שיצאו לאור הדפיס עכ״ל. ולמס׳ ר־לין נעתק בעצב כ־״ק של תלמידו הנ״פ שלמה בר ישועה עדני

 זצ־ל(בעהי׳מ פי׳ מלאכת שלמה על משיניו־ שעודנו בכי").

ק בפי ס ר פ ד , ולא נ י הש״ס ר פ ל ס כ ה מ מ ש ר נ ש , א ק ל ק ח ר פ  לג. חכמת שלמה(מה־ש״ל) ל
ה ושלו״ה. נ ש ה א' ב א צ ו ש ת ״  ח

ץ ״,,.,. :. .,ך ת ; ^ ״.ב . ״ ״ א ר ל ה  יך, [,״,ן ךןךישי יןךףן״״ל ע

 ואלה ילוו על השי׳ם כסוף המסכת:
ס הורה גבר). ״ מ ־ ע ב ) ל ״ מ בצלאל דנשבודג ז ״ ג ה ש ל ״ א ר ל ה  עד. שדה צופים ע

. הו ־ משנ י כ ס ״ מ ה ע ב ) ל מ זאב וואלף הלוי מבאסקוייץ ד ״ ג ה ם מ י ש י ד  עה. ח

ם וכוי). ע ד ברוך מ פ מ ס ־ ה ע ב ) ל ״ מ ברוך סרענקיל תאומים ז ״ ג ה ם מ י ש ח  ע1. ת

כ וכרו. י ע ו י ש מלא ד ״ מ ה ע ב ) ב ו נ י ד ״ל מ מ יעקב צבי יאליש ז ״ ג ה ם מ י ש ו ר  עז. [כ״י] ח

ל ״ מ נח חיים צבי ז ״ ג ה מ מ ליב ברלין ו ״ ג ה ת ם ו ע ו ב י ש ס מ ] הגהות ל  עח. [כ״י
. ס מעץ החכמה) ר ת מ ) 

ל לאיתן וכוי). (עם ק (בעהמ״ס משכי ס נ י מ ״ל מ מ אברהם ז ״ ג ה ) מצפה איתן ל  עט. (ב״י
ס זיטאמיר). ו דפס בשי׳ס דפ ת מר־בה מכי־ק על הנ פ ס ו  ת

ד דנ־ל). ב ל מ ) ן ה י ל ד ע ו ו ע כ פ ד א נ ל ת ש ו ת כ ס מ , ל ל י ם מהג״םשלמה איגר ז י ש ו ר  פ. [כי•] ח

מ שו״ת מהי״ץ וכוי). ״ ה ע ב ) א ו ו ק ל א ק ז ״ ד כ מ צבי הירש חיות ז״ל א ״ ג ה ם מ י ש י ד  פא. ח
ת עפו ת תו ר מ ש ״ ה ע ב ) י ס א ק י י ר ב ״ל א ש ז ב י ו מ אהרן משה ט ״ ג ה  פב. [:׳״] קרני ראם ל
׳ דפס ת שנ ו ת כ ס ה מכ־־ק על הדבה מ ת ׳ גפ״ת(נוסף ע ש ו ד ה א ו ״ ש ר ה ל מ ת ע ו ר ע ל ה ל ו . כ  ראם)

 בלעדו).

. י ס א ק י י ר ב ל א מ שמואל שמעלקא טויבש ד ״ ג ן הגהות בנו ה י הי  פג. [
ת ח נ ת מ ר ה צגי ז״ל (בעה־מ ש ד ו ה מ י ״ ג ה " מ י ר ש ת א י ח ג ל ה ת ע ו ה ג  פד. ארץ צבי ה

 ־הידד.).

. י שערים) ח ת ס פ ״ מ ה ע ב ) ל ״ מ ישבר ז ״ ג ה ת מ ו ה ג ] שער הלקוטות ה  פה. [כ״י
ל ת ע ו ה ג ה ל ה ע ב ) ן ש ו י ו א ח י ב מ דה־ לוריא ז״ל מ ״ ג ה | חדושי הח״״ל מ י ״ כ ] •ID 

. ( י א וכו ״ ר ד פ ה ו ב ש ר ר ר מ  ה

: מתתיהו י ר ו ה נ ב ם מ י ש י ד ח ] הוספות לחדושי והגהות הרש״ש, ו  פז. [ב״י
. א נ ל י ו י  שטראשין ז״ל מ

ת ר א פ ת ת ר מ יוסף חנינא ליפא מייזליש ז״ל(בעה״מ ש ״ ג ה ם מ י ש ו ה  פה. [כ"י| ח
 •וסף).

ב (בעהפ״ס ש ר ע ק ש י ר ב מ אשר הכהן דל א ״ ג ה ת נזיר מ כ ס מ ת ל ו ה ג ] ה  פט. [כ״י
. ת ראש) נ י  ב

( ל י ובנו של הנ״מ צב- הד־ף ד ו ס ע ק ד י ר ב מ שמחה דל א ״ ג ה ם מ י ש ו ר  צ. [כ״י] ח
ס ״ מ ה ע ב ) ׳ ל ו פ א ק ק י ר ב מ יום טוב ליפמאן ז״ל א ״ ג ה  צא. [כ״י] מלאכת יום טוב מ

ב וכ••). ו ט מ ו ה • ש י ר  ק

ה ס פ ד נ ל ה ת יתר ע ו ר ש ת • ו א ח ס ו נ ב ם ו י ק ר פ ה ב ב ו ר  א. מסכת כלה רבתי — השלמה - מ
י הש״ס. (נמצאת ככ-• רנינו אגרדמ גר נתן ודיה• זצ״ל בעל הפנריג, עב הגהות רבוד, ׳מ־אה ר פ ל ס כ  ב

 מקופות, ייצאה לאור פ״א עי" נעהמ״ס בית נתן).

נמצאו בכ״י , תפילין, מזוזה, וציצית. ו ה ־ ו ר ת פ ת ס ו ת י ס  ב. מסכתות קטנות נוספות: מ
. ( א ״ ר ת ת נ ש מ ב ״ ד פ ס דפסו כ נ  ו

ת ישנות. ו א ח ס ו  ג. הלופי גרסאות בש״ס ע״פ נ
. ם י ל ק ת ש כ ס מ  ד. נוסחאות ישנות ונוסחת הכבל• ב

ת הודיית. כ ס מ  ה. נוסחת הירושלמי ב

. ם י פר ת סו כ ס מ  ו. נוסהאות כתבי יד ב
ם פירוש־ עליה א ז״ל ע ״ ד י ה ר ה ת העין ל י א ר ר מ פ ס י גדים מ ס מ  ז. נוסחא חדתא ל

א. ו ההו ר פ ס  מ

. ת ו ר ה ר ט ד ה ס ו ־ נ ש מ , ל ל ש רב האי גאון ד רו  ה. פי
, ה ב ה, ש ת ברכו כ ס מ נ האי גאל mem• שד הרי־ף), ל  ט. יכ נסים (גאון) בר יעקב ז״ל(תלמיד -

ם טפתח מנעול• התלמוד). ע  ועירוני' (ונקרא נ

.  י. [כ"־| יכינו חננאל בר חושיאל ז״ל 1רכ men של ה־״ף1. לחצי הש״ס
בבא ת ו י נ ע י ת ס מ  יא. [כ״י] יכינו גדשום בר יהודה מאוי הגולה ז״ל(רב•- דרכ״ דיש־־) ל

. ם י ת י ד ז ב ל ם מ י ש ד ר ק ד לכל ס א ו ד ת  נ

נות. ת שו ו א ה פ ו ה, ע״פ נ ה אבו כ ס מ  יב. יש״י ל
ס פיזרו ו פ ד ק ב ס ר פ ד א נ ל ב דף פ״ז, פייה, פייט, ק״ל, קל״א. ש י ב־  יג. הישכ״ם העקיי למס
ם ״ כ ש ר ה לפי׳ ה ר ע ה ש ב ״ מ ו כ מ ש ד ב ה ת פ־׳ א ו ע ט ס ב פ ד ם נ י ס ו פ ד ר ה א ת רע״א ובכל ש נ ש  ב

ף ע״א. ו ט ס ״ ף פ ד  ב

ים. י קנ m הלל ז״ל והד׳־ה בעי המאו-< למס m יד. פ" יכינו 
. ד ם ותמי י ת קנ כ ס מ . יכינו אביהם כי דוד ז״ל(היאב״ר נעל ההשגיד.) ל » 

ן וכף ••הסום לו רישני הספר-ם. אבל נראה כ• ־עו בזה , ,למסי קדושי ל  3V. [כ"יHIBDV| 1 י״י הזקן ד
 כי בשני מקומות מובא בהן ספר התרומה ומחברו הלא היה תלמיד• שד ר"׳ הזקן).

ק ר פ ל ת בכורים, ו כ ס ם מ ו ל ש ת ת ל ו ד י ע , למס ל ״ יבינו שמשין משאנץ (משאנזאן ר  י*. פ
ם פי' הרמ״ע טסאנו ז״ל.  אנדרוגינוס. ועליי נלוה נ

. ה ט ו י ס  יח. 1כ״י) תוספות הי״ש משאנץ הליל, למס
ת. ת יבמו כ ס מ  יט. (כ־׳) תוספות ישנים ל

. י ש לא נודע למ ו ר י ם פ ש ת ב צ ב ו ק ה מ ט י ש א ב ב ו , ה ה ל י ע י מ ס מ  נה. [ב״י] פייוש קדמון ל
ל ז ד ״ א י ר מ חיים מנוואשטט בן ה ״ ג ה , ל ת ו מ ב ת י כ ס ל מ  נו. אור זרוע הקצי ע

ס וויניציאה). ס דפו ס פ״א על נליון פסק• הרא״ש בש־ פ ד נ ו ) ע ו ר ר ז י ס א ״ מ ה ע  ב

מ ״ נ ו ה נ ת ח ת מ ו ד ג א ת ו ו כ ל י ה ש ו ד ם ח ר מהחיא בתיא למהיש״א, ע פ  M ס
. ן י בל ו ק ל י ר ב ל א ם ר נ ו ק ב ח צ  משה ברי י

ל טהרש״ל). די ש בדו ״ל( מ מנוח ומנדל ז ״ ג ה ם מ ־ ש ו ד  נח. חכמת מנוח. ה

ס פר־ חדש<. ״ מ ה ע ב ) ל ״ מ יחזקיה ד סילוא ז ״ ג ה ם מ י ש ו ר  נט. מים חיים, ח
ת ושיורי כנה״ג). ו י מ ר פ ס מ ) ל ״ מ חייב בנבנשת׳ ז ״ ג ה  .'0. כללי התלמוד, ל

ם י פ ת ד כ ס מ ל כליון ה ן ע ש י י ד ר פ " ס ו כ ב ת כ נ ה ש ד י נ ס מ ] הגהות ישנות ל  י 0א. [ב״י

. ז ״ פ ר ת נ ש ה א י צ י נ י ו  ו

ה ר א פ א (כעהמ״ס ת נ ד א ר ו ק ה ״ ה ב ם ז״ל א ה ר ב ר א ״ מ משה ב ״ ג י ה ש ו ר  סב. [כ״י] ח

. ( ה ש מ  ל

ק נתן). ו - ר פ כ מ ) ת ו י ר ו ' ה ם מ ם ו י ש ד ר ק ד ס מ נתן מרגיל ז״ל, ל ״ ג ת ה י ה ג  םג. ה
. ו ה י ל א יד א ר ק נ ן ו י כ ר י ע ס פ ] באיי הגי׳׳א י״ל ל . [ב״י T O 

ף ד ל ה ו ע ס פ ד נ ה ש ל ד א ב ל , מ ה ר י מ י ת ס מ ״ל ל א ז ״ ר ג ה ] הגהות חדשות מ ׳ ״ כ  מה. [
. י ״ כ  פ

ח הג״מ י מ ל ו ת ל ממנ פ ד ק ש ת סדר טהרות(מלבד אהלית) א ו י נ ש מ ] באור הגר״א ל כ״י  סו. [
א באייר. צ מ א נ ל , ש ש ד ו ח ל ו כ נ מ ל מ י ד ק נ ל ח , ו ל ל ד ״ ד ר נעתק ע״י ה כ ו א ל ק ש ט ל ״ י ם ת  כ

. ץ י נ מ ע ר ק ת ז״ל מ ו כ ר ר מאיר כ ״ מ יוחנן ב ״ ג ה י נזיר, מ ס מ ר אורח מישור ל פ  סז. ס
. ( ה ח ו ד ס סדר ה ״ מ ה ע ב ) ק ס נ י ק מ ״ ד ב ל א ת הג״מ יחיאל ה״לפרין ד ו ה ג  סח. ה

ס ־ ש ם יי״ק מגל-ון ה צ ע מ ) ל ״ מ יעקב עמדין(הריעב־יו) ז ״ ג ה ת מ ו ה ג ה ם ו י ש י ד ] ח  0ט. [כ״י
. ל סופרים) ר קולן ש פ ס מ  שלו ו

׳ ד פ ס מ , ו ק ״ י כ ת מ ו ת כ ס ה מ ז י ל א . ע ל ז גדליה ליפשיץ ר ״כ ם מהג י ש ו ר ] ח  ע. [כ״י
. ק ״ ס מ ו נ ״ ר ד א ה ל ר ש ל י ג  ר

ל ס תפארת ישראל ע ״ מ ח ע ל ב ב ישיאל ליפשיץ ד ״ ג ו ה נ ב ם מ י ש י ד  עא. ח
. ת ו י נ ש  מ

ם צבי ז״ל). כ ד לבעל ח כ נ ) ל ״ פ צבי הייש ברלין ז ״ ג ה ם מ י ש י ד ] ח  5ב. [כ״י
• סיפר וכוי). ת מ שרר, ח ־ ה ע ב ) ג ר ו ב ס ע ד ק פ ״ ד ב ל א מ משה סופי ד ״ ג ה ם מ י ש י ד J ח S 

 ועל כל אלה נוספה בו הגהה כפולה ומכופלת מדויקת ומזוקקת שבעתים
 ע״פ נוסחאות ישנות וספרים מדויקים היותר קדמונים, וע״פ הגהות גדולי המפרשים. גם נגלה אור חדש לעינינו, הוא ניהו ש״ם של הג״מ יעקב עמדין ז״ל אשר סדרו והכינו להדפיסו בחייו ויעמול מ

 שנים רבות להגיהו ולנקותו מכל שבוש ושגיאה, והעיר עליו הערות יקרות ויעטרהו בהגהות וחדושים רבים בציונים ומ״מ, הכל בעצם כתב ידו הקדושה מראש הש״ס עד סופו. חמדה גנוזה הזאת מצאנוה

 באמשטרדם, ומרגליות הטובות שבה, שבצנו בעטרת הש״ס לכבוד ולתפארת, והגהחו המדויקח היתה להמניהים לעמים.



 עין משפט
 נר מצוה

 א א מיי׳ פ״ב מהלכות
 חגיגה הלכה א שמג

 עשי! רכז רכח רכט:
 נ ב מיי׳ שם הל׳ ג:
 ג ג מיי׳ ס׳׳א שס הל׳ נ

 סמג שס:
 ד ד מיי׳ שס פ״נ הלכה

 א סמג שס:
 ה ה מיי׳ שם פ״א הלכה

 ז סמג שס:
 ו ו מיי׳ שס פ״ג הלכה א

 סמג שס:

 מוסף רש״י
 לאתויי מי שחציו עבד
 וחציו בן חורין. אכל עכל
 גמור פטור, דכתיב את פני
 האלו! ה/ מי שאין לו אלו!
. ן : ו נ י כ ר ע  אלא הוא (

 ולרבינא דאמר כו׳
 פטור מן הראיה. ומייתי
 לה מסיפא למתניתין לקחני
 וענליס שאינם משוחררים
. כולן תשלומין זח ( ם ש ! 
 לזה. אין לך יום בהם שאין
 חינתו תלויה נו כעצמו למי
 שלא נראה בימים שלפניו,
 ליום ראשון שהוא נראה
 להניא עיקר לליליה רמיי
 שלאחריו תשלומי! זה לוה
). להא לקחני התס ן ט. ח ק ל ) 
 חוגג והולך את כל הרגל
 משוס לכל שנעת הימים
 תשלומי! זה לזה שני לראשון
 ושלישי לשגי אלמא כל חל
 וחל חשינ נאםי גפשיה להא
 אית להו תשלומי! יאיכא
 למימר למאן ללא חזי
 נראשו! וחזי בשני תיינ
. כולן : • ן נ י כ ר ע ) 

 תשלומין דראשון. שהרי
 יוס אחל עשה הכתונ עיקר
 בכולן, לכתינ אותו,
 ושלאתריו עשה תשלומי! לו
. למי שהוא ראר ( ן ט מ ק ל ) 

 ומחוינ כראשון להקרינ ולא
 הקרינ מקרינ והולך כל
 שבעה ומי שלא גראה
 כראשין שוב אינו חיינ, להא
 כול! אינן תשלומי! אלא
 לראשון!ערכי! ב:).שנאמר
 יראה יראה. יךאה כל
 זכורך כתיב וקרינא .יראה,
 תרוייהו לרשינן יראה כל
 זכורך שיראו פגי השכינה,
 יראה משמע שיתראו לפניו
 שהוא גא לראותו (צ״ל
 לראותך) הקיש ראייתך
 לראיתו, כלרך שהקנ״ה נא
 לראותך כך נא ליראות לו
 ןצ״ל לך), מה הוא רואה
 אותך כשהוא שלם, שנאמר
 (לכריס יא) עיני ה׳ אלהיך
 בה מראשית, אף אתה רואה
ו י ו ד ה נ ס  אותו נשתי עיניך (
ו ב:). כאן י כ ר ז ע ־ י ע כ  ז: ו

 כמשנה ראשונה. קולס
 שהודו נ״ה היה בתזקת ענל
 אגל אחר שחזרו להודות
 הואיל ובידינו לשחררי
 כמשוחרר דמי שאין רשות
 רגו עליו ולא קדנא גיה
. מי ! ו ב: י כ ר ע  אדון אחר (
 שחציו עבד וחציו בן
 חורין. כגון שהיו ג׳ אחין
 או נ׳ שותפין ושחרר אחד

! ר1א.ו. י ס י ג  את חלקו !

 רבינו חננאל
ל חייבין בראייה חוץ כ  ״
 מחרש שוטה וקטן
 כוי. אתינן לאוקומה
 למתני׳ הכל חייכין הכל
 לאתויי מאי מי שחציו
 עבד וחציו כן חורין
 שחייב בראייה. ודחינן
 ולרבינא דפוטר בהאי מאי
 ומוקים לה הכל לאתויי מי
 שהיה חיגר ביום ראשון
 ולא היה יכול לעלות בהר
 הבית שפטור ואם נתפשט
 כלומר נתרפא כיום שני
 חייב. ואמרינן הניחא לר׳
 אושעי־ דאמר כולן
 תשלומין זה לוה וכיון
 דקתני במתניתין לאתויי מאי

 הכל חייבין פרק ראשון חגיגה ב.
 הכל חייבין בראייה. במצות ראיית כל זכורך >שמומ כג< שצריכים הכל ח־־־בין כראייה. פירש רש״י במצות יראה כל זכורך והקשה
ם הראייה שתי ד מ ו  הר״ר אלחנן להא תני בסמוך ב״ש א
 כסף משמע לבקרבן מיירי ותו תניא בגמראי) הערל וטמא פטורין מן
 הראייה בשלמא טמא לכתיב (לברים י3) ובאת שמה (י) כל שישנו
 בביאה ישנו בהבאה ועול אמרינן
 בירושלמי ריש מכילתין בל״א בראיית
 קרבן אבל בראיית פנים בעזרה הכל
 חייבין כמו בהקהל האנשים והנשים
 והטף ותו תניא בגמרא מ רבי יוסי
 אומר שלש מצות נצטוו ישראל
 בעלייתן לרגל ראייה ושמחה וחגיגה
 יש בראייה שאין בשתיהן שהראייה
 כולה כליל משמע לסתם ראייה
 בקרבן מיירי ע״כ נראה לר״ת
 למתני׳ מיירי בקרבן ובעזרה ורש״י
 לנקט בראיית פנים בעזרה נקט חלא
 למשמע תרי ולפטורא לכולהו אתא
 לאף בראיית פנים בעזרה פטירי
 וכל שכן בראיית פנים בקרבן וגם יש
 ליישב דמתני׳ משמע ליה לבראיית
 פנים (י) נמי איירי לקתני בסמוך
 איזהו קטן כל שאין יכול לילך כו׳(0
 משמע לבקטן לאיירי ביה קאמר אלמא
 בראיית פנים בעזרה איירי שאינו
 יכול לילך לשם ומיהו שיטת הירושלמי
 לא יתכן לפי שיטת שמעתתא שלנו
ם הרבה להתם יליף ד ב  מפני ל
 מהקהל לחיוב ואנן לא ילפינן מיניה
 רק לפטור לחרש ואעי׳ג לאמרינן
 לקמן״) ס״ל אמינא נילף ראיה ראיה
 מהקהל מה להלן נשים חייבות כר
 מ״מ מהתם שמעינן דלפי האמת
 ללא ילפינן מהקהל לחיוב ועול היכי
 מחייבינן נשים בראיית פנים בעזרה
 מראייה להקהל להא ולא יראו הוא
 למוקמינן לקמן בראיית פנים לקרבן
 וממעטינן נשים מזכירך ועול קשיא
 ליה לאמרינן לקמן (לף ו.) (0 מאן
 אייתי׳ אמו למחייב׳ בשמחה אייתיה
 ולא קאמר למחייבא בראיית עזרה
 משמע לפטורה ועול בגמרא לקאמר
 שפטורה מראייה וחייבת בשמחה לפי
 שיטת הירושלמי הוה מצי למימל
 שחייבת בראיית עזרה אלא ולאי כולי
 שמעתין מוכח לפטירי בכולי ראייה
 כלפרישית: חוץ מחדש שוטה
 וקטן. אין למלין מן הכללות
 אפילו במקום שנאמר בו חוץ כלאמרינן
 בדש בכל מערכין (עירובי! דף ם.)
 להא תנא ושייר מקמץ(י»< ובורסי ומי שאין לו קרקע«< ומיהו אי משוס
 הני לאו שיורא הוה לפסול לגופא קחשיב לאפוקי הני לפסולן
 מחמת לבר אחר הוא משוס אומנותו וכי תימא הא איכא חרש
 באזנו אחת וחיגר ברגלו אחת ובעלי קבין כל הני מכללא אפיין
 וטמא פשיטא ליה לפי שאינו בביאה אינו בהבאה וערל מרבינן

 איאחייבין בראייה חוץ מחרש שוטה וקטן

 וטומטום ואנדרוגינוס ונשים ועבדים שאינם
 משוחררים החיגר והסומא והחולח וחזקן ומי
 שאינו יכול לעלות ברגליו איזחו קטן כל
 שאינו יכול לרכוב על כתפיו של אביו
 ולעלות מירושלים להר הבית דברי בית
ל שאינו יכול כ  שמאי ובית הלל אומרים :
 לאחוז בידו של אביו ולעלות מירושלים לחר
 הבית שנאמר 1שלש רגלים בית שמאי
 אומרים הראייה שתי כםף והחגיגה מעה
 כסף ובית הלל אומרים נהראייה מעה כסף
יהכל לאתרי מאי  וחחגיגה שתי כסף: גמ' נ
מי שחציו עבד וחציו בן חורין  לאתויי ״
 ולרבינא דאמר י<מי שחציו עבד וחציו בן
 חורין יפטור מן הראייה הכל לאתויי מאי
 לאתויי חיגר ביום ראשון ונתפשט ביום
 שני חניחא למ״ד ה<כולן תשלומין זח לזח
ק תשלומי{ דראשון ו כ  אלא למאן דאמר ה
 חכל לאתויי מאי לאתויי סומא באחת מעיניו
 ודלא כי חאי תנא דתניא יי יוחנן בן דחבאי
 אומר משום ר׳ יהודה״ י סומא באחת
 מעיניו פטור מן הראייה שנאמר 2יראה
 יראה כדרך שבא לראות כך בא ליראות מה
 לראות בשתי עיניו אף ליראות בשתי
 עיניו ואיבעית אימא לעולם כדאמרי מעיקרא
 ודקא קשיא לך הא דרבינא לא קשיא
 כאן כמשנה ראשונה כאן כמשנה אחרונה
 דתנן ח<מי שחציו עבד וחציו בן חורין
 עובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום
 אחד דברי בית חלל אמרו לחם בית שמאי

 תקנתם

י  להתראות בעזרה ברגל: חון מחרש שונוה וקטן. ללאו מ
דן ממצות: החיגר והסומא. כולה יליף מקראי  לעה נינהו ופטו
 בגמראיי): ומי שאינו יכול למלוח ברגליו. מירושלים לעזרה ובגמרא ט)

 מפרש להו: אי זהו קטן כוי. אבל
 מכאן ואילך אף על פי שאינו תייב
 מן התורה הטילו חכמים על אביו
 ועל אמו לחנכו במצות: שלש רגלים.
 הראוי לעלות ברגליו חייב הכתוב
 וכיון לגלול פטור מן התורה קטן
 לאו בר חינוך הוא: ב״ש אומרים
 הראייה שחי כסןז. גלול הבא להיראוח
 צדך להביא עולה ואינה פחותה
 משתי כסף שתי מעות כסף שהן שליש
 לינר שנאמר ולא יראו פני ריקם
 >שס< רליף בגמלאי) שצדך להביא
 עולה. אע״פ שלא נתנה בו תורה שיעור
 חכמים נתנו שיעור: והחגיגה. שלמי
 חגיגה חייבין היחיליס להביא ברגל
 לילפינן לה בשלהי פירקין >דף ט.)
 מוחגותם אותו חג לה׳>): גמ׳ ולרבינא
׳ בפירקין ד מ  דאמר כוי. לקמן א
 >לף ל.): הניחא למאן דאמר טי.
ן בפירקין (לף ט.) שיש  לקמן אמדנ
 לקרבנוח החג תשלומין כל ז׳ ואיפליגו
 בה אמוראי איכא למאן לאמר
 תשלומין זה לזה ואיכא למאן לאמר
 יא) תשלומין לראשון הן ואמדנן מאי
 בינייהו חיגר ביום ראשון ונתפשט
 ביום שני איכא בינייהו מאן לאמר
 כולן תשלומין לראשון מי שמחויב
 בראשון ולא הביא יביא באחל משאר
 הימים ומי שאינו מחרב אינו צדך
 תשלומין ומאן ראמר תשלומין זה לזה
 קסבר החובה מוטלת על כל אחל
 מן שאר הימים ולא על הראשון לבלו
 הלכך אף מי שפטור בראשון ונראה
 בשני חייב להביא ואס לא יביא בו
 ביום יביא למחר: w יראה יראה.
 [יראה] כתיב וקרינן יראה. יראה כל
 זכורך אפ פני האלון ל) למשמע שהאלם
 רואה את השכינה יראה כל זכורך
 את«) פני האלון משמע שהאלון בא
 לראותך הקיש הכתוב ראייתך
 לראייתו: כדרך שבא » לראוחך. כך
 הוא בא ליראות ממך: מה לראוחך.
 בשתי עיניו: אן». כאן ליראות מן
 האלם בשתי עיניו של אלם: משנה
 ראשונה. קולם שחזרו ב״ה להורות

ד ב״ש. סיפא למפני׳ לקתני חוץ מן העבליס שאינן משוחררים ב ל  כ
 לאוקמא רבינא במי שחציו עבל וחציו בן חודן לפטור נשנית קולם שחזרו
 ב״ה אבל לאחר שהולו לב״ש שיש על ב״ל לכוף את אלונו לשחררו
 והוה ליה כאילו משוחרר כבר וחייב ומשנה שנשנית לא זזה ממקומה:

 תקנתם
 בגמראצ) כי טמא ואליבא לרבי עקיבא אבל כל הני למפני׳ רבותא אשמעינן לבעינן מעוטא מקרא: איזהו קטן בל שאינו יבול
 לרכוב. משם והלאה הוה ליה הגיע לחינוך ומדרבנן הוא למחרב וצריך להביא קרבנותיו נלבה ולמ״ל (ביצה יט.) אין קדבין ביו״ט
ן לקמן ב בראשון לא קרבי תו כלאמדנ ד ד למ״ל תשלומין לראשון נינהו כיון ללא מצי ק  אין קדבין על למחר בחול המועל אך קשה למו
 (לף ט.) גבי חיגר שנתפשט בשני ר״ל להתם גברא לא חזי הלכך כיון ללא חזי (יי) בראשונה לא חזי בשני אבל הכא כל חיוב שיש בשני
ם (לף ע: ושס< גבי חגיגה פעמים ו׳ ד ב  ישנו בראשונה אלא משום שאינו היום ראוי עכשיו ולומה לו מצינו בפסחים בפרק אלו ל
 פעמים ז׳ חל יו״ט הראשון להיות בשבת קרב בששה. אלמא אע״ג ללא קרב בראשון קרב בשני כיון למחמת יום הוא לאתי כלפדשית
ם ונלבות אינן קריבין ביו״ט לרבנן הוא והכא לרבנן תקינו לה שיוכל להביא אף ביו״ט להא בס״ק לביצה ד ל  וליכא למימר דלמ״ד מ
ט תימא מ״מ כי מייתי להם נלבה היכי סמיך  א] (לף יב. ושם) משמע למלאודיתא הוא להא שתי הלחם ?)(ולחם הפנים) לא לחו יו״ט ו
 עלה לקטן אינו סומך כלאיתא במנחות בפרק שתי מלות (לף צג.) וי״ל אע״ג ללא סמיך עליה מ״מ למיא לחינוך בנו ורש״י פירש

 לאיזהו קטן לא קאי(י) לראייה בראיית קרבן רק לראיית פנים בעזרה:
 הכל לאתויי מאי לאתויי מי שתציו עבד וכו׳. ואליבא למשנה אחרונה אע״ג(י) למתניתין קאמר איפכא כללייק בגמרא (לף ל.) מלשון שאינן

 משוחרדס לחצי עבל פטור מ״מ מתרץ דשא לחיוב לפי מה לסבירא ליה השתא ואליוקא לא חש אלישנא לעבדים שאינן משוחררים:
 תשלומיץ דראשון. ואע״ג לגבי תגיגה הוא לכתיב תשלומין מ״מ ילפינן ראייה מיניה כולן תשלומין לראשון והכא גברא לא חזי הוא

 וכיון ללא חזי בראשון לא חזי בשני ולא הוה מצי למימר חיגר בשעה ראשונה ונתפשט בשניה להא פשיטא הוא:
 יראה יראה כדרך שבא לראות. פרש׳׳י כלרך שבא הקב״ה לראותך דהיינו בשתי עיניו אף אתה בא (ל) לראותו בשתי עיניך ולא יתכן לר״ת
ס ר״ת ד  להא לא שייך ביאה גבי שכינה שבכל מקום הוא ועול ללדש מסורת קולס אלרבה היו לנו ללרוש המקרא קודם ע״כ ג
 יראה יראה מה לראות בשתי עיניו שאלם בא להתראות לפני המקום בשתי עיניו של מקום אף האלם בא לראות המקום בשתי עיניו ולא למי

 לעובל ועבל (ססיזיס דף ט:) ללרשינהו תרוייהו מקרא ומסורת להכא כי הללי נינהו אבל התם כל חלא חלוק מחבריה:
 תקנתם

 שהוא יכול לעלות ביום ב׳ של תג ןהייב] בשאר הימים אלא לר׳ יוחנן דאמר כולן השלומין דראשון הן כדבעינן למימר לקמן האי הכל

 מסורת הש״ם

 א) ערטן נ:, ב) ןשס),
 נ) ןכגון שהיו שני אחי! אי
 שני שותפי! ישחרר אחד את
 חלקו רש״י גטי! מא.],
 ד)נלקמןד.],וז)1לקמ! ט.ן,
 ו) לקמן ד: שנהדרי! ד:
 ערכין נ: !תוספתא ה״א
 ע׳׳שן, ז) נסנהדרין ד: אי׳
 נן תימא, ח) פסחיס פח.
 גטי! מא. נ״נ יג. ערט! נ:
 עדיות פ״א מי״ג, מ) [לקמן
 ד.], י) [לקמן ו.], כ) ןדקרא
 כג], ל) [שמית לד],
 מ) נס״א: אל(שמות כגן,
 נ) 1לקמן ד:],ס) ןלקמן ו:],
 נג) [דף ר.\, פ) [פסחים ח:],
 5) [לקמן דף ד:], p) [לימא
 נניצה כ: ולא גמנחיח ק:1,

 תורח אור השלם
 1 . שלש רגלים תחג לי
 בשנה: שמות כג יד
 2. שליש פעמים בשנה
 יךאה כל ובורף אל פני
 האדן ין: שמות כג יד

 הגהות הבי׳ח
 (א) רש״י ד״ה הניחא וכי׳
 ואיכא למאן דאמר כולם
 תשלימי! דראשי! הן
 יאמרינ!: (נ) ד״ה יראה
 יראה כתינ וקרינן יראה
 יראה כל זכורך וכי׳
 השכינה יראה כל:
 (ג) ד״ה כדרך שנא
 ללאיתף כך היא נא לראיפ
 ממך מה לראותך נשתי
 עיניו אף נא לראות מן
 האדם: (ד) תום׳ ד״ה הכל
 חיינין וכו׳ ינאת שמה
 והבאתם שמה כל שישני
 וכו׳ רני יוסי הגלילי
 אומר: (ה) בא״ד יגס יש
 ליישב דמתניתין משמע ליה
 דנראיית פניס בעזרה
 איירי כצ״ל יתינת נמי
 נמחק: (י) נא״ד כל שאין
 יכול לילך כי׳ אלמא
 משמע דנקטן דאיירי ניה
 נראיית פנים נעזרה איירי
 מדקאמר שאינו יכיל לילך
 כצ״ל יתינית קאמר אלמא
 נמתק: (1) בא״ד דאמרינ!
 לקמן עד הכא מאן
 אייתיה אמו יכו׳ דמחייגא
 בראיית פנים נעזרה וכו׳
 ולפי שיטת היריש׳ וכי׳
 שחיינת כראיית פנים
 בעזרה אלא: (ח) ד״ה חון
 יכו׳ ישייר מקמן ומצרף
 נחשת יכירשי: (p) ד״ה
 איזהו וכי׳ כיי! דלא מזי
 בראשון לא חזי וכו׳ ישנו
 בראשון אלא משים שאין
 הייס ראוי: (י) כא״ד לא
 קאי לראיית פנים
 בקרבן רק לראיית פגים
 כעזרה: (כ) ד״ה הכל
 לאתייי וכו׳ אע״ג דסיפא
 דמתניתץ קאמר: (ל) ד״ה
 יראה יכי׳ אף אחה נא
 ליראות לו מה הוא
 רואה אותך בשתי עיניו
 אף אתה רואה אוחו
 נשתי עיניך ולא יתכן וכי׳
 ע״כ גריס ר״ת יראה יראה

 מה לראות:

 הגהות מהריב
 רנשבורג

 א] תים׳ ד״ה איזהי קט!
 וכוי. דהא גפ״ק דניצה דף
 יכ ישס. נמחק חיכית
 נפ״ק דניצה ונ״ג גפ״ב
 דניצה דף כ ע״כ כצ״ל יכן
 הגיה נשער המלך פ״א
 מהלכית חגיגה הלכה ח דף

 ס׳׳ג ע״א יעי״ש:



 מסורת הש״ם

 א) !יבמות צט: גיטין נג.
 מנחות צג. ערכי! ה:ן,
 ב) ן נדה יג: תרומות פ״א
 מ״נ], ג) גיטי! עא.
 [תוספתא תרומות פ״א],
 ד) פי׳ תוקע עצמו לדבר
 הלכה, ה) [צ״ל אשר עשה
 דיד את הישר וכו׳ מלכים א
 טו הן, י) ןומשני(בירושלמי
 שסןברי׳ מששת ימי בראשית
 היתהן ובתוספתא לא משני
 כלוס ע״ו, ז) [יבמות סב.
 יע״ש בתו׳ ד״ה הכל מודץ
 בעבד שאי! לו חייס!,
 ח) ן עיין תוספות גטין מא:
 ד״ה לא תהי[, ט) [ועי׳
 חוספות פסחים פח: ד״ה
 כופיןן, י) [שיין לעיל במשנה
 ועיין תויי׳ט], כ) [שייך

 למתני׳],

 תורה אור השלם
 1. כי כה אמר י; בורא
 השמים הוא דזאלהים
 יצר הארץ ועשה הוא
 כוננה לא תהו בראה
 לשבת יצרה אני ץ ןאין
 עוד: ישעיהו מה יח
 2. ואני כחרש לא
 אשמע וכאלם לא יפתח
 פיו: תהלים לח יד

 הגהות הב״ח
 (א) -ש׳׳י ד״ה חסורי
 מחסרא והכי קתני דגבי
 ראייה אע״פ דלא:
 (נ) תום׳ ד״ה לישא שפחה
 אינו יכול ולמכיר וכו׳ אמר
 ליה והא כתיב אשר
 עשה דוד את הישר
 בעיני ה׳ ולא סר מכל
 אשר צוהו כל ימי חייו
 רק בדבר אוריה החתי
 הס״ל ונ״3 עיין בריש פ׳
 ח׳ דכלאיס פי׳ תקוע
 תוקע עצמו לדבר הלכה ולי
 נראה שדוד !עשה זאת על
 פי] רבו עירא היאירי שהיה
 מעיר תקוע: (ג) ד״ה לא
 חוהי יכו׳ נ! מ! השפחה
 אינו קרר מיוהס אחריו:
 (ד) ד״ה נשיס יכו׳ ותנא
 קטן שוטה חרש לשו!

 יחיד:

 מוסף רש״י
 תקנתם את רבו. שאינו
) שאינו א  תסר כלום(גיטץ מ

 מפסיד כלוס מן הראוי
 לו, ואת עצמו לא
 תקנתם. מה תהא עליו
. לישא ! ח ם פ י ח ס פ ! 

 שפחה אינו יכול. דצד
 חירות אסור בה דכתינ
 (דבריס כג< לא יהיה קדש,
ם י ח ס פ  לא יסב איתתא אמה :
. לא תהו בראה. יוצר  שם)
 הארץ לא על תהו להיות
 ריקנית ברא אותה, כי אס
 לשבת, להיות בה ישוב, יצרה
. חדש שדיברו  !:ניטיו שם!

 בו הכמים ככל מקום.
ה ד נ  להוציא מכלל בן דעת !
 יג:<. המדבר ואינו שומע
ו חרש ה  זהו הרש. ולא ו
 שדברו בו חכמיס בכל מקוס
 והשווהו לשיטה, דזהו
 כפיקח לכל דבריו, כדקתני

. ׳ . א ! ע י ט י נ  נהדיא :

 ב: הכל חייבין פרק ראשון חגיגה
 חקגחם אה רבו ואס עצמו לא הקנהם. כל תקנת רכו כאן היא
 אבל תקנת העבד אין כאן אם נתקן במשפט הממון לא נתקן בפריה
 ורביה: לישא שפחה אינו יכול. מפני צד החרות שבו וכתיב לא יהיה
 קלש וגו׳ (לכרים כג): בח חורין אינו יכול. מפני צל עבדות שבו:
 לא חהו בראה. לא ברא הקב״ה
 את הארץ להיות בלא יישוב אלא
 לשבת יצרה: כדחנן. בריש מסכת
 תרומות (מ״ב): חרש שדגרו בו
 חכמים בהל מקום. שהשוו אותו
 לשוטה לפוטרו לא לברו אלא במי
 שאינו שומע ואינו מלבר הכי קיס להו
 לרבנן למי שאינו שומע ואינו מלבר
 ללאו בני לעה נינהו: מדבר ואינו
 שומע. תחילתו היה פקח על שלמל
 ללבר ואת״כ נתחרש: חנינא. במתניתין:
 להא רסנו רבנן. בברייתא ולמלנו
 שהברייתא הזאת עיקר וסומכין עליה:
 זה וזה נפקחים. היינו כמתניתין ללא
 פטר אלא חרש הדומה לשוטה: ואי
 בעיה אימא. אלס כמשמעו נוטריקון
 אישתקיל מלוליה ניטל לבורו: פטור.
 מן הראייה. קשיין אהללי מתניתין
 וברייתא: אמר רבא. מתניתין לתני
 אצל ראייה חרש לומיא לשוטה:
 חסורי מיחסרא והכי קחני. (א) לאע״פ
 ללא לומה לשוטה פטור וכי חניא
 מתניתין לומיא לשוטה גבי שמחה הוא
 לתני ותרי מיני חרש תנא מתניתין
 וחסורי מיחסרא מתניתין והכי קתני
 הכל חייבין בראייה חוץ מחרש כל
 להו או שומע ואינו מלבר או
 מלבר ואינו שומע: ואן» על פי
 שהוא פטור. בעולת ראייה ליראות:

 חייב

ת רכו. במה שהיה לו מעיקרא יש לו עכשיו שזהו ם א ת נ ק  ת
 העבלות ואת עצמו לא תקנתם שאינו יכול לישא אשה
 ואי משוס עבלות הא לא איכפת ליה כלל כיון למעיקרא היה כולו
 לרב ועכשיו ביומו לעצמו והר״ר משולם גריס תקנתם את עצמו ואת

 תקנתם את רבו ואת עצמו לא תקנתם
 רבו לא תקנתם כלל שגם הרב

 מפסיל הווללות:
א שפחה אינו יכול. ולמכור ש י  ל
 עצמו לא מצי כלי לישא
 שפחה להא גר אינו נמכר בעבל
ד דבעינן ושב אל משפחתו ב  ע
 (ויקרא כה< וליכא כלאיתא באיזהו
 נשך (ב״מ דף עא.< ועול מאחר ללא
ה ורביה ביהלות לא נסבינן ד  קייס פ
 ליה כנענית לצל חירות שבו ולכוותיה
 מצינו בפ״ק לקדושין (דף כ.) אין לו
 אשה ובנים אין רבו מוסר לו שפחה
 כנענית וא״ת ישא בת מינו ליתי צל
 חירות ולישתמיש בצל חירות וצל
 עבלות בצד עבדות לומיא לפרילה
 שתבעה אין מרביעין עליה לא סוס
 ולא חמור אלא מינה בפרק אותו
 ואת בנו (חולין דף עט.) ר״ל להתס
ד ת  לא קסיל קרא אלא בכלאים ל
 מינים והא ליכא אבל הכא אמאן
 קפיל קרא אצל חירות ללא לישתמיש
 צל חירות בעבלוח והא איתא
 ומטעם לשרי הרבעה שד גס לרכוב
 על הפרילה ובחוספתא למסכת
 כלאים >פ״ה ובירושלמי פ״ח) תניא
 אמר רבי איסי בן יהולה אסור
ה מק״ו ומה במקום ל ד פ  לרכוב על ה
 שמותר ללבוש שתי חלוקין אסור
 בתערובתו מקום שאסור לנהוג שני
 מינים אינו לין שאסור בתערוכתו
 אמרו ליה והא כתיב(נ) והרכבתם את
 שלמה בני על הפרלה (מלכים א א)
 אמר להם אין למלים תורה מן
 י)התקועה א״ל והא כתיבם) רעש הישר

 בעיני היי):
א שפהה אינו יכול. וממזרת ש י  ל

 לישא שפחה אינו יכול בת חורין אינו יכול
 ליבטיל והלא לא נברא העולם אלא לפריה
 ורביה שנאמר ילא תהו בראה לשבת יצרה
אלא מפני תיקון העולם כופין את רבו  א

 ועושה אותו בן חורין וכותב לו שטר על חצי
 דמיו וחזרו בית הלל להורות כדברי בית
 שמאי: חוץ מחרש שוטה וקטן כר: קתני
 חרש דומיא דשוטה וקטן מה שוטה וקטן
 א<דלאו בני דעח אף חרש דלאו בר דעה

 חוא וקא משמע לן כדתנן נ<חרש שדיברו
 חכמים בכל מקום שאינו שומע ואינו מדבר
 חא מדבר ואינו שומע שומע ואינו מדבר
 חייב תנינא להא דתנו רבנן ״המדבר ואינו
 שומע זחו חרש שומע ואינו מדבר זחו אלם
זח וזח חרי חן כפקחין לכל דבריחם וממאי  ב

 דמדבר ואינו שומע זהו חרש שומע ואינו
 מדבר זחו אלם דכתיב 2ואני כחרש לא
 אשמע וכאלם לא יפתח פיו ואיבעית אימא
 כדאמרי אינשי אישתקיל מילולית: מדבר
 ואינו שומע שומע ואינו מדבר חייב:
מדבר ואינו שומע שומע ואינו  וחתניא ג
 מדבר פטור אמר רבינא ואיתימא רבא חסורי
 מיחםרא והכי קתני חכל חייבין בראיית
 ובשמחח חוץ מחרש המדבר ואינו שומע
 שומע ואינו מדבר שפטור מן חראייח ואע״פ

 שפטור מן חראייח חייב בשמחה יואת שאינו לא שומע ולא מדבר ושוטה
 וקטן פטור אף מן השמחה הואיל ופטורים מכל מצות חאמורות בתורח
 תניא נמי חכי חכל חייבין בראייה ובשמחה חוץ מחרש המדבר ואינו
 שומע שומע ואינו מדבר שפטורין מן הראייח ואף על פי שפטור מן חראייח

 חייב
 לא ישא אע״ג לעבל מותר בממזרת לפי שקלש ועומל כלתנן פרק האומר (קדושין דף סט.) יכולין ממזרים ליטהר כיצל ממזר
 נושא שפחה וצל חירות שד בה כלתנן פרק עשרה יוחסין (שם) שחרוד יממזרי שרו לבא זה כזה להא י״ל לאין לנו לתקן כלי להרבות
ס בעולם ועול כיון לתפסי בה קלושין אתי צל עבלות ומשתמש באשת איש ונתינה נמי לא ישא לאע״ג לממזרת ונתינה ושחרורי ד ז מ  מ
תדן לבא זה בזה להא הוה התפסת קלושין ואתי צד עבלות ומשתמש באשת איש אי נמי נתינה אסור בצל עבדות ללאו קלש  מו
 ועומל הוא אע״ג למותר בממזרת משום ללא מקרי קהל מוזהר בלאו ללא יהיה קלש (לברים כג< וא״ת וליתי עשה [ללשבת יצרה]
 ולילחי לאו ללא יהיה קלש וי״ל להכא אפשר לקיים שניהם על ילי כפייה אי נמי ללא אתי עשה ולחי לא תעשה אלא כגון מילה

 בצרעת לבעילנא למעקר לאו מקיים עשה אבל הכא משעת העראה עובר ליה בלאו ועשה ליכא על גמר ביאה:
א תהו בראה. האי עשה אלים טפי מפרו ורבו כלאמר במגילה בפרק בתרא (לף מ.) מוכר אלם ס״ת לישא אשה וללמול תורה  ל
ה ד ה ורביה לאמר י) היו לו בנים בעבלותו ונשתחרר לא קיים פ ד פ  ומייתי לא תהו בראה אבל י״מ משוס לעבל לא מיפקיל א
 ורביה ולאו מילתא היא לאמר בירושלמי למו״ק (פ״א) עבל מהו שישא אשה במועל אמר להון נשמעינן מן הלין מתניתין יבטל והלא לא
 נברא העולם אלא בשביל פריה ורביה ואמר שמעון בר אבא משוס רבי יותנן כל שהוא מצווה על פריה ורביה לא ישא אשה במועל
ן לא קייס פריה ורביה היינו ה ורביה משמע לאתרוייהו קאי והא לאמדנ ד ט הכא והלא לא נברא העולם אלא בשביל פ ק  יי<ועול לישנא מ
ו ועול פרו ורבו אכולהו בני נח כתיב אף לכנען: ו ואפילו ישראל שיש לו בן מן השפחה אינו קרוי ש אחד ד ח  מטעם לבעינן זרעו מיוחס א
ת רבו. אפילו לשמואל לאמר (גיטי! לף לח.) המפקיר עבלו יוצא לחירות וא״צ גט שחרור הכא לטבא ליה עבלו ליה לעשות ץ א פ ו  כ
 שחרור גמור ואע״ג לאמרינן (ברכות לף מז:< המשחרר עבלו עובר בעשה ניחא לן לליעבל הרב איסורא זוטא ולא ליעבל
ן לו לאלם  העכל איסורא רכה כלאמר כעירוכין כפ׳ ככל מערכין (לף לב: ישם) ולא למי לההיא לדש שבת (לף ל. ושם) וכי אמדנ
 עמול וחטא בשכיל שיזכה חכירך להתס פושע בלכר הר שלא היה לו לאפות הפח תלע לשדנן ריש תמיל נשחט (פסחים לף נט. ושם)

כ לכהן אחר תמיל של בין הערבים כפרת חבירו כלי שיאכל קרבן פסח לערב אע״ג לאיכא עשה להשלמהט): ד ק ה  ל
ם ועבדים. לא שייך לאקשויי אמאי תני נשים לשון רבים ותנא קטן (י) חרש לשון יחיל כללייק בפרק קמא לנלה (לף ח.) גכי י ש נ (  ׳
ד ענייני ולא למי חל לאילן־ לחרש ושוטה פטור מכל המצות כלאמר לקמן וקטן לא  קטנות והכא תנא אשה להכא ת
 ילעינן לפטור מקרא רק מק״ו לנשים פטורות לכתיב זכורך טפלים לא כל שכן להכי לייקינן בסרק קמא לקלושין (לף לל: ושס<

 טפלים חייבין נשים לא כל שכן:
י שאינו יכול לעלות ברגליו. פרש״י מירושלים לעזרה ורבותא נקט ללא מיבעיא מעירו ללא מצי סליק לעזרה וה״ה נמי אם מ  י) ו
ש דומיא דשוטה וקטן. במגילה ר  הוא אינו יכול לעלות מעירו לירושלים לסטור כלמשמע בגמרא עד הכא מאן איימי: ה
 ס״ב (לף יט:) הכל כשדן לקרוא את המגילה חוץ מחרש שוטה וקטן כו׳ לא לייק הכי להמס ע״כ במלבר קיימינן מלקרא את
 המגילה וברמיזה לא הוה מפיק אחרים וכן בחולין (לף ב.) חוץ מחרש שוטה וקטן שמא יקלקלו את שחיטתן לא לייק הכי להתם הטעם
ר ואינו שומע זחו חרש. ככ״ר מפיק ליה אינו מלכר ואינו שומע לכתיב מי שם ב ד מ  תלוי ככיון שיוכל לאמן אמ ילו לשחוט: ה

 פה לאלס או מי ישום אלם או חרש >שמומ ל) מי נשם] פה קאי לתרריהו:
$ ואינו מדבר פטור מן הראייה וחייב בשמהה. והא ללא קתני גשיס למחייכי כשמחה כתר הכי לא חש להט למיתני סורסא ן מ ו  ש
 וטוצא כזה מצינו ככמה מקומות וההיא ללקמן(לף ו:< דאמר יש כשמחה שאין כשתיהן שנוהגת כאנשים וכנשים מה שאין כן כשתיהן
 ולא קחשיכ חרש מלכר ואינו שומע להמם כחגיגה נמי מיחייכ ולא כעי לכדתני יש כשתיהן שאין כאחת כגון חרש מלכר ואינו שומע ללא נחית
 למיתני הך כללא רק מה שכאחת שאין כשתים והכא ט קאמר למיחייכ כשמחה הוא הלין כחגיגה כלפירשתי אלא שמחה נקט לנשים

 תייבות וחרש שוטה וקטן סנוירי וכי תנינן לעיל זה וזה כפיקחין לכל לבדהן להתחייב בשמחה ובחגיגה קאמר:
 גמר

 עין משפט
 נר מצוה

 ו א מיי׳ ס ״ז מהלכות
 עגדיס הלכה ז סמג
 עשי! פז טוש״ע י״י סימן

 רסז סעיף סב:
 ח ב מיי׳ פ״ב מהלכות
 אישות הלכה כו ופ״ב
 מהלכות גירושין הלכה טז
 ופכ״ט מהלכות מטרה
 הלכה ב ג טיש״ע אה״ע
 סימן קכא סעיף ו וח״מ
 סימן רלה סעיף יח [וא׳׳ח

 סימן נה סעיף חן:
 ט ג מיי׳ פ״ג מהלכות
 תגיגה הלכה א סמג

 עשין רט:
 י ד מיי׳ שס הלכה ד סמג

 שם:

 רבעו חננאל
 ואמרינן (לאתויי מאי)
 לאתויי סומא באחת
 מעיניו שחייב בראייה
 ודלא ביוחנן בן דהבאי
 שהיה פוטרו ואסיקנא
 לעולם לאתויי חציו
 עבד וחציו בן חורין
 שחייב ומתני• כמשנה
 אחרונה דתנן כופץ את
 רבו ועושהו בן חורין
 וחודו ב״ה להורות כדברי
 בית שמאי דכיון דודאי
 לשחרור קאי אע״פ
 שעדיין לא נשתחרר
 חייב בראייה: ירושלמי
 מתניתין בראיית קרבן
 אכל כראיית פנים אפילו
 קטן אביו חייב להעלותו
 שנאמר הקהל את העם
 האנשים והנשים והטף.
 וסיפא דקתני עבדים
 שאינן משוחררין לגמרי
 פטורין כמשנה ראשונה
 היא שנויה. דרש ר׳
 אלעזר בן עזריה אנשים
 באין ללמד ונשים באוה
 לשמוע וטף ליתן שכר
 למביאיהן. חוץ מתרש
 אתינן לאוקומא בחרש
 שאינו לא שומע ולא
 מדבר הא החרש המדבר
 ואינו שומע או שומע
 ואינו מדבר חייב. וא׳
 תנינא להא דתנו רבנן
 חרש מדבר ואינו שומע
 זהו חרש שומע ואינו
 מדבר זהו אלם זה
 וזה הרי הן כפקחין
 לכל דבריהם. ואקשינן
 איני והתניא מדבר ואינו
 שומע שומע ואינו מדבר
 פטור מן תראייה ואתא
 רבינא ותרצה ואמר חסורי
 מהםרא והכי קתני הכל
 חייבין בראייה ובשמחה



 עין משפט
 נר מצוה

 יא א מיי׳ פ״ג מהלכות
 חגיגה הלכה ב:

 יב ב ג מיי׳ שס פ״נ
 הלכה א שמג עשין

 רכו:

 תורה אור השלם
 1. הקהל את העם
 האנשים .והנשים והטף
 וגרך אשר בשעריף
 למען ישמעו ולמען
 ילמדו וירא־ את ין
 אלהיבם ושמרו לעשות
 את כל דברי התורה
 הזאת: דברים לא יב
 2. בבוא כל ישראל
 לךאיה את פני ין אלהיף
 במקום אשר יבחר
 תקרא את התורה הזאת
 נגד בל ישךאל
 באזניהם: דברים לא יא
 3. שליש ךגלים תהג לי
 בשנה: שמות כג יד
 4. שלש פעמים בשנה
 יךאה כל זכוךף אל פני
 האדן ין: שמות כג יז
 5. תרמםנה רגל רגלי

 עני פעמי דלים:
 ישעיתו כו ו
 6. מה יפו פעמיך
 בנעלים בת נדיב חמוקי
 ירכיך כמו ךולאים

 מעשה ידי אמן:
 שיר השירים ו כ
 7. נךיבי עמים נאספו
 עם אלהי אברהם כי
 לאלהים מגני ארץ מאיד
 נעלה: תהלים מז י
 8. ־ידחהו וישלבו אתו
 הבךה והבור רק אץ בו
 מים: בראשית לז כד
 9. את ין האמרת היום
 להיות לך לאלהים
 וללכת בדרכיו ולשמר
 חלןיו ומעותיו ומשפטיו
 ולשמע בקל־: וץ
 האמירף היום להיות לו
 לעם סגלה באשר דבר

 קיף ולשמר בל מעותיו:
 דברים כו יו־יח
 10. שמע ישראל ין

 אלהינו ץ אהד:
 דברים ו ד

 רבינו חננאל
 חוץ מחרש המדבר ואינו
 שומע או שומע ואינו
 מדבר שפטור ואף על פי
 שפטור מן הראיה חייב
 בשמהה וחרש שאינו
 שומע ולא מדבר ושוטה
 וקטן פטורין אף מן
 השמחה הואיל ופטורין
 מכל מצות האמורות
 בתורה. ומנא לן דהני
 פטורין מן תראית דגמר
 ראיה ראיה מהקהל וכתיב
 ביה בהקהל למען ישמעו
 ולמען ילמדו ותניא למען
 ישמעו פרט למדבר ואינו
 שומע שפטור למען
 ילמדו פרט לשומע ואינו
 מדבר. ומקשינן איני דכל
 מאן דלא ממלל לא גמר
 והא הנהו תרי אילמי
 דבעא רבי רחמי עלייהו
 ואתפתתו ואשתכחו דהוו
 גמירי תלכתא וסיפרי
 וסיפרא ותוספתא וכולה
 תלמודא ופריק מר זוטרא
 קרי ביה למען .,ילמדו
 הן לאחרים ורב אשי
 קאי כוותיה דודאי ילמדו
 פשטיה וכיון דאילמא הוא
 אע״ג דגמירי לא מצי
 לאגמורי הוא לאחריני.
 תא דא״ר תנחום חיגר
 םרגלו אתת וחרש םאונו
 אחת פטורין מן הראיה
 פשוטות הן. בת נדיב בת
 אברהם שנקרא נדיב כוי.
 והבור רק אין בו מים
 מים אין בו אכל נחשים
 ינח אנשים ונשים וטף למה

 הכל חייבין פרק ראשון חגיגה
ר ראיה ראיה מהקהל. ונשים ליכא לחיובי לקא ממעטו ליה מ  ג
 לקמן מזכירך וכן אמרינן לקמן הא למה לי קרא תיפוק לי
 למצות עשה שהזמן גרמא מהו לתימא נילף ראיה מהקהל מה להלן
 נשים חייבות וטפלים לא מחייבינן כמו בהקהל וליתן שכר למביאיהס
 כי הפס למקל וחומר סטרינן ליה
 כלפרישית לעיל לנשים פטורות טפלים
 לא כל שכן (נ) ולקמן למרבינן קטן
 שהגיע לחינוך מלכתיב כל ולא גמרינן
 מהקהל התם אסמכתא בעלמא הוא
 כלמסיק ומהאי ק״ו נמי פטור וכי
 פריך לרבנן הוא מצי לאקשויי למה
 לי קרא ליגמר מהקהל אלא עליפא

: ך ד  מינה פ
ן ישמעו נפקא. לפשטיה ע מ ל  מ
 לקרא משמע האזינה
 והבין שיבין מה שילמלהו הלכך מה
 לנו שישמע כיון ללא גמיר ממעטינן

 ליה שפיר:
א קרי כיה למען ילמדו. ואף ל  א
 על גב ללא משתעי גמיר
 ולהכי לא נפקא להו מלמען ישמעו
 וכן מלבר ואינו שומע אפילו שמע על
 השתא למצי גמיר לאחריני כיון ללא
 מצי גמיר בהאי הליכה מה לו ללכת
 וכיון ללא שמע לא גמיר מכאן ולהבא
 אע״ג לגמיר לאחריני על האילנא
 לא יזיל השתא טון ללא יועיל לו
 הליכה זו להא לא קאמר קרא
 הקהל אלא שישמעו בקריאת המלך
 ויבינו מהשתא ויבאו לילי יראת הצור
 לכתיב בסיפיה לקרא רראו את ה׳
 והש״ס לא חש להביאו לפשיטא ליה
 למשתעי בהני אבל מלמען ילמלו לא
 מצי מפיק («) בלא ישמעו ללא הדנא
 מפיק מלבר ואינו שומע טון לשמע
 מקמי הכי ושפיר גמיר אף לאחריני
 וגס יבין למה נקהלו עכשיו וגס(י)
 יצטרך ישמעו כלאמרינן לקמן:
ש באזנו אחת. בירושלמי ר  ח
 אמר ר׳ יוחנן בעי חרש
 באזנו אחת מהו א״ר יוסי בר בון
 סלוגתא לרבי יוסי ורבנן לתני רבי
 יוסי ולבני אהרן מעשה כתנות
ד שתי כתונות מ  (שמות כח) רבנן א
 לכל אחל רבי יוסי אמר אפילו
 כתונת>מ לכל אחל ואחל הכי נמי רבנן
ד באזניהם שתי אזניס לכל אחל מ  א
ן לכל אחל ואחל: ז א  ורבי יוסי אמר 8
ף על נב דלא שמעי. מחמת שהן  א
 רחוקים אבל אס היו חרשין

 ממעטינן מבאזניהם:
ן ט אמדנ ם נפקא. ו י מ ע פ  מ
 לקמן רגלים פרט
 לבעלי קבין אסמכתא בעלמא הוא
ך במצות ד ט פ ס נפקא ו י מ ע פ מ ל 8 

 חליצה (יבמוח לף קג. ושם) ובערכין
 פרק האומר משקלי (לף ימ: ושם)
 ורמינהי רגלים פרט לבעלי קבין
 ההיא (0 מלסמכיה רגלים קאמר ולא

 משוס שהוא עיקר לרשה«):
ה לנדים. שנצטווה על המילה ל י ח  ת
 טפי מכל אותם שלפניו:
ם לשמוע. אמר בירושלמי י ש  נ
 ללא כבן עזאי 0לאמר

 חייב

 חייב בשמחה ואת שאינו לא שומע ולא
 מדבר ושוטח וקטן פטורין אף מן השמחח
 חואיל ופטורין מכל מצות חאמורות בתורה
 מאי שנא לענין ראיה דפטירי ומאי שנא
 לענין שמחח דמחייבי לענין ראיה גמר ראיה
הקהל את חעם מהקהל דכתיב 1  ראיה א
בבא כל  האנשים והנשים והטף וכתיב 2
 ישראל לראות והתם מנלן דכתיב 1למען
 ישמעו ולמען ילמדו ותניא למען ישמעו
 פרט למדבר ואינו שומע ולמען ילמדו פרט
 לשומע ואינו מדבר למימרא דכי לא משתעי
 לא גמר והא הנהו תרי אילמי דהוו
 בשבבותיה דרבי בני ברתיח דרבי יוחנן בן
 גודגדא ואמרי לה בני אחתיה דרבי יוחנן
 רכל אימת דהוה עייל רבי לבי מדרשא הוו
 עיילי ויתבי א<קמייהו ומניידי ברישייהו
 3יומרחשין שפוותייהו ובעי רבי רחמי עלייהו

 ואיתםו ואשתכח דהוו גמירי חלכתא וספרא
 וספרי וכולח הש״ם אמר מר זוטרא קרי ביח
 למען >* ילמדו רב אשי אמר ודאי למען ילמדו
 הוא דאי םלקא דעתך למען ילמדו וכיון דלא
 משתעי לא גמר וכיון דלא שמע לא גמר
 האי מלמען ישמעו נפקא אלא ודאי למען
חרש באזנו אחת  ילמדו חוא אמר ר׳ תנחום כ
 פטור מן הראיה שנאמר 2באזניהם וחאי
 באזניהם מבעי ליה באזניהם דכולהו ישראל
 ההוא מנגד כל ישראל נפקא אי מנגד כל
 ישראל הוה אמינא אע״ג דלא שמעי כתב
 רחמנא באזניהם והוא דשמעי ההוא מלמען
 ישמעו נפקא אמר רבי תנחום גחיגר ברגלו
 אחת פטור מן הראיח שנאמר 3רגלים וחא
 רגלים מבעי ליה ג<פרט לבעלי קבין חחוא
 4מפעמים נפקא דתניא פעמים אין פעמים

תרמסנה רגל  אלא רגלים וכן הוא אומר 5
מה יפו פעמיך  רגלי עני פעמי דלים ואומר 6
 בנעלים בת נדיב יידרש רבא מאי דכתיב
 מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב כמה נאין
 רגליהן של ישראל בשעה שעולין לרגל בת
 נדיב בתו של אברהם אבינו שנקרא נדיב
 שנאמר ינדיבי עמים נאספו עם אלהי
 אברהם אלהי אברהם ולא אלחי יצחק ויעקב
 אלא אלחי אברחם שחיח תחילה לגרים אמר
רב נתן בר מניומי משום ר׳ (  רב כחנא דרש ?
והבור רק אין בו מים  תנחום מאי דכתיב 8
 ממשמע שנאמר וחבור רק איני יודע שאין
 בו מים אלא מים אין בו אבל נחשים
 ועקרבים יש בו ת״ר יי מעשת ברבי יוחנן בן
 ברוקח ורבי אלעזר ז<(בן) חםמא שחלכו
 אמר להם מח חידוש היח בבית חמדרש
 היום אמרו לו תלמידיך אנו ומימיך אנו שותין אמר להם אף על פי כן
 אי אפשר לבית חמדרש בלא חידוש ח<שבת של מי וזיתה שבת של ר׳
 אלעזר בן עזריה היתה ובמה היתה הגדה היום אמרו לו בפרשת חקחל
הקהל את העם האנשים והנשים והטף אם אנשים  ומה דרש בה 1
 באים ללמוד נשים באות לשמוע טף למה באין כדי ליתן שכר למביאיהן אמר
את  להם מרגלית טובה היתה בידכם ובקשתם לאבדה ממני ועוד דרש 9
 ה׳ האמרת היום וה׳ האמירך היום ״אמר להם הקב״ה לישראל אתם עשיתוני
 חטיבהיי אחת בעולם ואני אעשח אתכם חטיבת אחת בעולם אתם עשיתוני

שמע ישראל ה׳ אלהינו ה׳ אחד ואני אעשח אתכם חטיבח אחת בעולם שנאמר 1  חטיבח אחת בעולם דכתיב 0
 ומי

 ועקרבים יש בו: ת״ר מעשה בד• יוחנן בן ברוקה ור׳ אלעזר חסמא שהלכו להקביל פני ר׳ יהושע בפקיעין ואמרו כי ר׳ אלעזר בן עזריה דרש הקהל את העם האנשים והנשים והטף הא ת
 לי כוי. ועוד דרש את ה׳ תאמרת היום וכר. אתם עשיתוני חטיבה אחת

 חייב בשמחה. לשמוח בחג לכתיב ושמחת בחגך (לבדם מז<
 ואמדנן לקמן >לף ח.) לשמחה בשלמים לאכול את הבשר רלפינן לה
ך ד  (פסחים לף קנו.) מוזבחת שלמים ואכלת שם ושמחתי). ולקמן פ
 מ״ש לענין ראייה לסטור ולענין שמחה למחייב: ושאינו לא שומע

 ולא מדבר. היינו חרש למתניתין
 שסמכו לשוטה וקטן: ראייה מהקהל.
 לכתיב בפרשת הקהל בבוא כל ישראל
 לראות וגר. ופרשת הקהל המלך היה
 קורא משנה תורה בעזרה בכל מוצאי
 שמטה לכתיב מקץ שבע שנים במועל
ע ר  שנת השמטה וגו׳ (לכריס לא<: פ
 לשומע ואינו מדבר. השתא משמע
 שאין זה ראר ללמוד: הלכחא.
 משניות: למען ילמדו. ואין זה ראוי
 ללמל אחרים: רב אשי אמר ודאי
 למען ילמדו. כלומר בלאו קושיא
ד אילמי ליכא לאוקמי ללרשה  להנך ת
 לתנא למעיט מהכא שומע ואינו מלבר
 אלא מלמען ילמלו: דאי סלקא דעחך
 מלמען ילמדו. הוא למשמע ליה
 אלמא סבירא ליה לתנא לטון ללא
 מישתעי לא גמיר לנפשיה: וכיון דלא
 שמע. אכן סהלי ללא גמיר. וטון
 לתנן למען ישמעו פרט למלבר ואינו
 שומע ואנן סהלי לטעמא משום ללא
 גמיר הוא שלא יבין כל מה שאומרים
 לפניו למה לי למהלר תו למען ילמלו
 פרט לשומע ואינו מלבר טין לסבירא
 ליה למאן ללא משמעי נמי לא גמיר
 מלמען ישמעו ממעט ליה אלא ולאי
 סבירא ליה למאן ללא משתעי נמי
 גמיר ולא מלמען ישמעו ממעט הלכך
 הלר ומעטיה מלמען ילמלו הלכך
ע ר  ולאי למען ילמלו הוא ללדש: פ
 לבעלי קבין. כשחתכו רגליהם נתנו
 קב קטן בסוף שוקו ונותנים בו
 מוכין וסומך סוף שוקו עליו: אלא
 רגלים. אלם שיש לו רגלים: פעמיך
 בנעלים. אלמא בבעלי מנעלים שייט
 פעמים ובראייה כתיב ל) שלש פעמים
 בשנה יראה כל זכורך וגר: שנקרא
 נדיב. על שם שנלבו לבו להכיר
 בוראו: נדיבי עמים. הם הגרים
 המתנלבין מבין העמיס לקבל עליהן
 עול מצות: והבור רק. משום לרבי
 תנחום אמרה נקט לה הכא גבי
 שמעתתא לרבי תנחום: אבל נחשים
ק אלא  ועקרבים יש בו. לא היה ד
 ממיס: להקביל פניו. יוס טוב היה
 שחייב אלס לכבל את רבו בהקבלת
ן במסכת ראש השנה  פנים כלאמדנ
 (לף מו:) מלוע את הולכת אליו היוס
 לא חלש ולא שבת (מלכים ב ל<:
 חלמידיך אנו. ואין לנו ללבר בפניך:
 האמרח. שבחת כמו יתאמרו כל פועלי
 און (מהליס צל) ישתכחו שלרכן צלחה:
 חטיבה אחה. שכח אחל שכח מיוחל
 לומר אין כמוך לכך כחרנוך לאלוה:

 ואף

 להקביל פני ך׳ יהושע בפקיעין

 אלם ללמל לכתו תורה:
 ליתן שבד למביאיהן. ועל
 זה סמכו « להביא קטנים

 כבית הכנסת:
 ומי

י ד  כ

 מסורת הש״ם

 א) ןנע׳׳י הגי׳ קמיה],
 כ) [מנחות סג.], ג) [לקמן
 ל. ינמות קג. ערטן ימ:],
 ד) סוכה מט:, ס) שנת כ3.,
 ו) מכילתא פ׳ נא פר׳ טז
 ואלר״נ פרק ימ [תוספתא
 סוטה פ׳יון, ז) [ועי׳ תוי״ט
 סוף פ׳׳ג דאנותן, ח) נרכות
 נח., ט) נרמס ו., י) [פי׳
 ציור אחי כעולס כלומר דנר
 הגיכר שאין כמותו. ערוך
 נשם רג האי נערך אמרן,
 כ) [לנריס 0], ל) [שמות
 «], מ) [וע״ע תוססות
 נכורות ו: ז׳׳ה רוטב],
 נ) [שוטה כ.], ס) ןכ״ה
 נמסכת סופרים פי״ח הלכה

 י]׳

 הגהות הב״ח
 (א) גט' אמר מר זוטרא
 קרי ניה למען ילמדו וכי׳
 למען ילמלי הוא לאי סייד
 למע! ילמדו: (ב) תום׳
 ד״ה גמר ראיה וכו׳ ולקמן
 דמרנינן. ג״נ וק״ק דהא
 אצטריך כל דלא תימא נשיס
 פטורין טסליס לכ״ש ד״ל
 דה״פ הא אי לאו [ק״ו
 מהקהל שפיר משמע אף
 קטן שלאן הגיע לחינוך
 כדקאמר ליתן שכר
 למביאיהס וטון דאית לן
 ריברא דכל איתרע ק״י
 ושפיר נילף מהקהל אף
 בלא הגיע לחינוך ווה
 שכתנו התוספוח ולקמן
 דמרבינן קטן שהגיע
 לחינוך מדכמינ בל ולא
 גמרינן מהקהל אף נלא
 הגיע לחינוך טון דאיתרע
 ליה ק״ו ואהא חירצו התם
 אסמכתא נעלמא הוא
 כדמסיק ומהאי ק׳׳ו נמי
 פטור נלא הגיע לחינוך
 ומסיים התוס׳ וכי פריך
 לקמן דף ד׳ קורס דידע
 ממיייז אסמכתא דרנגן
 הוא הוה מצי לאקשרי
 ליגמר מהקהל אף נלא
 הגיע לחינוך: (ג) ד״ה אלא
 וכו׳ לא מצי מפיק בלאו
 למען ישמעו דלא:
 (ד) כא״ד וגס איצטריך
 למען ישמעו כדאמרינן
 לקמן: (ה) ד״ה חרש וכו׳
 ואפי׳ כתונת אחד לכל
 אחד וכו׳ ור׳ יוסי אומר
 אפי׳ און אחת לכל אחד:
 (ו) ד״ה מפעמים וכו׳
 ההיא מדאסמכיה רגלים:

 גליון הש״ם
ת הייה חרש וכו׳ ספו  תו
 אק לכל אהה ואהד. עיין
 יומא דף לז ע״א וניבמות
 דף קא ע׳׳נ תוספות ד״ה
 ש״מ: ד״ה מ!£עמ־ם נפקא
 וכו׳ דפ8עמ־ם נפקא. עיין
 תוס׳ ר״ה דף ה ע״א ד״ה

 שלמי פסח:

 מוסף רש״י
 פרט לבעלי קבין. מי
 שנחתך רגלו נפרק ראשון
 סמוך לשוקו וחוקק קב
 מקנל כתיתין ונותן שוקו
 לתוכה וקורץ אשקנצ״א,
 שפטור מן הראיה, דאין לו
. מה יפו ן ימ:ו י כ ר ע  רגל (

 פעמיך בנעלים. נעליית
. שהיה ;  רגלים !:סוכה ממ:
 תחילה לגרים. ננדנת לנו
. האמרת.  להתגייר (שסי
 לשון תשינות ושכח, כמו
 יתאמרו כל פועלי און



 מסורת הש״ם

 א) [אבות דר״; פי׳׳ח
 תוספתא סוטה פ״זן,
 נ) הערוך גרס כארפכסת,
 ג) [כרכות סא.ן, ד) מכילתא
 ס׳ נא פט״), ה) [תיספ׳
 ידים פ״נ ע״ש ידים פ״ד
 מ״ג],ו)ינמות טז.,1) כלומר
 דנר נרור כהלכה למשה
 מסיני עי׳ רא״ש נהל׳
 מקואות(סיף נדה) סימן א,
 ח) תילין ז., ע) מגילה י.
 [מכות יט. שנועות טז.
 זנמיםס:קז:חוליןז.ממורה
 כא. ערכין לב:], י) [תוספתא
 תרומות ש״א], כ) ןד״ה מה
 לפני ל״ה פוסלי! ן, ל) נע״י:
 נקדישת, מ) נע״י הגרסא
 כולי האי, נ) [מקטיר לשדים
 כצ״ל], D) הוא נמי חולי של

 מחשנה מפרש שם,

 הגהות הב״ח
 (א) גמרא חלמוד לומר
 נתנו מרועה אחד כולם
 אל אחד: (ב) ,״ט״י ל״ה
 פוסלי! וכו׳ כהונה הס״ד
 ואח״כ מה׳׳ד מה מסמר
 וכו׳ ולרכית הס״ד יאח״כ
 מה״ד כול! אל אחד וכו׳
 שעל הרחיים הס״ד ואחר
 כך מה״ד ולימרו: (ג) תום׳
 ד״ה עמון יכו־ ארן שימון
 ועוג וכן תימה דקאמר
 הכא דקדישה ראשונה:

 (ד) כא״ד ותירן ר״ח. נ״נ
 ועל קושיא שהקשו אם כן
 תפשוט אין התירוץ מפורש
 אנל נפרק קמא דמגילה
 מפורש נתיס׳ ע״ש דף י:
 (ה) ד״ה דרך וכו׳ נעשה
 מועד לכל דלא דמי כצ״ל
 ותינת דהכא נמחק:
 (ו) בא״ד והמקרע כסותו

 והמאבד:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] אי מה דרנו! זה
 מטלטל. נ״נ ר״ל שאינו
 מתקיים נמקומו מהרש״א
 ת״א: ב] שם אי מה
 מסמר זה חסר. נ״נ ר״ל
 מחסר ומנקנ ככותל
 מהרש״א שס וכן הוא
 כלשון רש״י ד״ה מה
 מסמר וכוי: נ] רש״־ ד״ה
 ואף הוא ר׳ אלעזר כן
 עזריה. נ״נ ומהרש״א
 בח״א פי׳ שר׳ יהושע פתח

 ודרש רעו״ש:

 הכל חייבין פרק ראשון חגיגה
 ואן} הוא. ג! רכי אלעזר כן עזריה: להלמיה. שורות המענה:
נה(»: כולן  פוסלין ומכשירין. שייך לומר לענין פסול עדות ופסול כהו
 אל אחד אמרן. אין לך מכני המחלוקת מכיא ראיה מתורת אלוה
ס אחד אמרן. אין לך מכיא ראייה נ ר  אחר אלא מתורת אלהינו: פ
 מלכרי נכיא הכא לחלוק על משה
 רכינו: עשה אזניך כאפרכסה. מאחר
 שכולן לכן לשמיס עשה אזנך שומעת
 ולמול ודע לכרי כולן וכשתדע להכחין
 אי זה יכשר קכע הלכה כמותו.
 אפרכסת נףרמדי״א שעל הריחיס:
ר זה. כשנועצין אותו ככותל מ ס  ל)מה מ
 הוא מחסרו יכול אף זה כן תלמול
 לומר נטועים כנטיעה שלרכה לפרות
 ולרכות: ולימרו ליה בהדיא. מיל
 למה הוזקקו לומר תלמידיך אנו:
 נמנו וגמרו. והתקינו שיהו ישראל
 הלרין כעכר הירלן כמה שככשו
 מסימון ועוג ארץ עמון ומואכ:
 מעשרין. עכשיו מעשר עני כשכיעית
 שהן היו זורעין כשכיעית כלאמרינן
 לקמן שלא קילשוה עולי גולה כקלושתל)
 הארץ: פשוט ידיך וקבל עיניך.
 הוקשה כעיניו שנתן עטרה לאותו
 לורש והלא מימות אנשי כנסת
 הגלולה היתה תקנה זו: אל החושי
 למניינכם. אל יהי לכס שום חשש
 וגמגום כמה שמיניתם ותיקנתס
 שהרי הסכמתם להלכה: כך מקובלני.
 שקלושה ראשונה שקילשה יהושע
 לשעתה לא קילשה לעתיל לכא אכל
 קלושה שניה נתקלשה לעולם כלתניא
 כיכמות (לף פג:< קלושה ראשונה
 ושניה יש להן שלישית אין להן לפיכך
 כשאר ארץ ישראל אין זריעה כשכיעית
 אכל עמון ומואכ הניחו מלקלשן כלי
 שיסמכו עליהן עניים כשכיעית
 כלקט שכחה ופאה וכמעשר עני
 לכך תקנו להן שיהו מעשרין מעשר
 עני וכרשות החכמים היה להטיל
 עליהן איזה מעשר שירצו לפי שאינן
 חייכין מן התורה: איזהו שועה.
 האמור ככל מקום שפטור מן המצות
 ומן העונש ואין קנינו קנין ואין
 ממכרו ממכר: והלן בביה הקברוה.
 כלילה: לעולם דקא עביד להו דרך
 שעזה. ואפילו הכי לא מחזקינן
 ליה כחלא להיוצא יחידי כלילה
 אימור גנלריפס אחליה. אני שמעתי
 חולי האוחז מתוך לאגה ולי נראה
 שנתחמם גופו ויוצא למקום האדר:
 שחשרה עליו רוח טומאה. רוח
 שלים שיסייעוהו להיות מכשף:

 כמו

 ג:
ו כ  ו

 יומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ ואף הוא
 פתח ודרש א<2דברי חכמים כדרבונות
 וכמסמרות נטועים בעלי אסופות נתנו מרועח
 אחד למה נמשלו דברי תורה לדרבן לומר
 לך מה דרבן זה מכוין את הפרה לתלמיה
 להוציא חיים לעולם אף דברי תורה מכוונין
 את לומדיהן מדרכי מיתה לדרכי חיים א! אי
 מה דרבן זה מטלטל אף דברי תורה מטלטלין
 ת״ל מסמרות ב] אי מה מסמר זה חסר ולא
 יתר אף דברי תורה חםירין ולא יתירין ת״ל
 נטועים מה נטיעה זו פרה ורבה אף דברי
 תורה פרין ורבין בעלי אסופות אלו תלמידי
 חכמים שיושבין אסופות אסופות ועוםקין
 בתורה חללו מטמאין וחללו מטהרין חללו
 אוםרין והללו מתירין חללו פוםלין והללו
 מכשירין שמא יאמר אדם היאך אני למד
 תורה מעתה תלמוד לומר >*< כולם נתנו מרועה
 אחד אל אחד נתנן פרנס אחד אמרן מפי אדון
 כל המעשים ברוך הוא דכתיב 3וידבר אלהים
 את כל הדברים האלה אף אתה עשה אזניך
 נ< כאפרכסת וקנה לך ג<לב מבין לשמוע את

 דברי מטמאים ואת דברי מטהרים את דברי
 אוםרין ואת דברי מתירין את דברי פוםלין
 ואת דברי מכשירין בלשו:, הזה אמר להם
 י<אין דור יתום שר׳ אלעזר בן עזריה שרוי
 בתוכו ולימדו ליה בהדיא משום מעשה
 שהיה דתניא ה<מעשה בר׳ יוסי בן דורמםקית
 שהלך להקביל פני ר׳ אלעזר בלוד אמר לו
 מח חידוש היה בבהמ״ד היום א״ל נמנו וגמרו
 יי עמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית
 אמר לו יוסי פשוט ידיך וקבל עיניך פשט ידיו
סוד ח׳ ליראיו  וקבל עיניו בכח ר׳ אלעזר ואמר 4
 ובריתו לחודיעם אמר לו לך אמור לחם אל
 תחושו למניינכם כך מקובלני מרבן יוחנן בן
חלכתא  זכאי ששמע מרבו ורבו מרבו ״א
 למשח מסיני עמון ומואב מעשרין מעשר
 עני בשביעית מה טעם ח<בהרבה כרכים כבשו
 עולי מצרים ולא כבשום עולי בבל מפני
ולא  טי שקדושה ראשונה קדשה לשעתה ג

 קדשח לעתיד לבא וחניחום כדי שיסמכו
 עליתן עניים בשביעית תנא לאחר שנתיישבה
 דעתו אמר יהי רצון שיחזרו עיני יוםי למקומן
 וחזרו ת״ר ׳׳יאיזהו שוטה היוצא יחידי בלילת

 והלן בבית הקברות והמקרע את כםותו איתמר רב הונא אמר עד שיהו
 כולן בבת אחת ר׳ יוחנן אמר יאפי׳ באחת מהן היכי דמי אי דעביד להו דרך
 שטות אפי׳ בחרא נמי אי דלא עביר להו דרך שטות אפילו כולהו נמי לא
 לעולם דקא עביר להו דרך שטות והלן בבית הקברות אימור כדי שתשרת עליו
 רוח טומאח חוא דקא עביר והיוצא יחידי בלילח אימור גנדריפם אחדיה והמקרע
 את כסותו אימור בעל מחשבות הוא כיון דעבדינהו לכולהו הוד. לחו

 כמי

 מוסף רש״י
 עמון ומואב מעשרין
 מעשר עני בשביעית.
 ישראלים הדרים בארץ
 עמון ומואב שטנש משה
 מסיחין ינתקדשו בקדושת
 א״י ועכשיו נניח שני
 בטלה קדושחה וזורעין
 בשניעית יתקנו להן מעשר
 ראשון ומעשר עני בשביעית,
 כדמפרש לקמן מפני פרנסת
 עניים שבא׳׳י שאין להס מה
 לאכול נשניעית, לפי שנטל
 לקט שכחה ופיאה והולכים
 שס ונוטלים לקט שכחה
 ופיאה ומעשר עני :יבמות
 טז ׳. הרבה כרכים כבשו

 עולי מצרים. וקדשום נקדושת הארץ, ולא כבשום עולי בבל. לקדשם נשניה, ולכך לא
 כנשוס לקסנרי הואיל והותרו הותרו, דקדושה ראשונה כטלה, דכי קדשה יהושע לשעתה קדשה ולא לעתיד לנוא כשגלו נימי
 ננוכדנצר, ולא רצו להחזיר קדושתה כדי שיהא מותר לחרוש ילורוע שם נשביעית שאיגה גוהגת נחוצה לארץ רסמכו עליהן
: הלכך זורעים נהן נשניעית שיסמכי עליהן עניים לשכור עצמ! לחריש  עניים ל״טיל לקט שכתה ופאה ומעשר עני :חולי! ז

.era ת ו מ ב י ! י נ  ולקצור ועוד ליטול לקט שכמה ופיאה ומעשר ע

 בעמך ישראל נוי אחד כארץ. אמרינן כמלרש שלשה מעילין
 זה על זה ישראל ושכת והקלוש נ״ה ישראל והקלוש כרוך הוא
 מעילים על השכת שהוא יום מנוחה ישראל ושכת על הקלוש כ״ה
 שהוא אחל הקכ״ה ושכת על ישראל שהם יחיליס כאומות ועל זה

 סמכינן לומר אתה אחל כמנחה כשכת
 אע״ס שאינו מלכר מעניינא ליומא
 לשכת «<כמו תפלת ערכית ושחרית:
 עמון ומואב מעשרין מעשי עני
 בשביעית. לפי סלר השנים
 היה להם להפריש מעשר שני שהוא
 שנה ראשונה ומעשר עני נוהג כששית
 ולא מצינו מעשר עני שתי שנים
 רצופים אלא תקנה תקנו כה כלי
 שיסמכו עליהם עניים כשכיעית
 וכלין הוא לאפי׳ מרומה גלולה לא
 ניתקן אלא יהא הכל מעשר עני אלא
 שלא רצו לחלק כל כך משאר שניס
 סרש״י להיינו ארץ סיחון ועוג
 כלאמרינן כחולין (לף ס:< עמון
 ומואכ טהרו כסיחון כלומר על ילי
 כבוש סיחון ועוג הותר לישראל
 ליככש והקשה ר״ת לאמרינן כפרק
 מקום שנהגו (פסחים לף ננ: ושם)
 שלש ארצות לכיעור יהולה ועכר
 הירלן והגליל ועכר הירלן היינו ארץ
ג«) וכ״ת לקלושה ראשונה עו  סימון ו
 לא קילשה לעתיל לכא אס כן תיפשוט
 מיניה ללרכי אליעזר לא קילשה אלמה
 מיכעי׳ לן כפ״ק למגילה (לף י. ושס<
 וכשכועומ (לף נח. ושם) מאי סכירא
 ליה אי קילשה אי לא קילשה (י) ותירץ
 ר״ת ליש לחלק להכא כעמון ומואכ
 ללא כבשו סיחון ועוג ולא נתקלשו כלל
 כקלושת הארץ ועול מתרץ ללא קילשה
 עכר הירלן רק לארץ סיחון ממש אכל

 מה שככש מעמון לא נתקלשה:
 דרך שטות אפילו בחד נמי. וכי
 תימא ללא היה מועד לשטות
 רק לאותו לכר וכעינן תלתא כלי
 להחזיקו כשוטה לכל מילי כמו נגח
 שור וחמור וגמל נעשה מועל לכל
 (ה להכא לא למי דהכא כיון שהוא
 שוטה כאחת ולאי יש להחזיקו כחזקת
 שוטה לכל לכר כירושלמי כפ״ק
 לתרומות אומר סימני שוטה היוצא
 כלילה והלן ככית הקכרות והמקרע
 כסותו(י< והוא מאכל מה שנותנים לו
 א״ר הונא והוא שיהו כולן בו ללא כן
 אומר אני היוצא כלילה יחילי אימור
 גנלריפס אחליה והלן ככימ הקכרות
 5)לשלים והמקרע כסותו אימר כעל

 ממשכות מאכל מה שנותנים לו
 ס<קוכיקוס רכי יוחנן אמר אפילו אחת
 מהן אמר ר׳ אכין מסתכרא כר׳ יוחנן
 כלכל ממאכל מה שמתנין לו לאפילו
 שוטה שכשוטיס אינו מאכל מה שנותנין
 לו קוכיקוס אין כו אחת מכל אלו:
 כיון דעבדינהו לכולהו נעשה כמי
 שננה כר. ומחד כשלשה זימנא
 לא איתחזק לתלינן כהך לקאמר הש״ס

 אימא כעל מחשכות או אינך:
 או

 עין משפט
 נר מצוח

 ינ א מיי׳ פ״ו מהלכות
 ממנות עניים הלכה ה
 [יפ״ד מהלכות שמיטה
 הלכה כי] סמג עשין קסא
 ןטישייע י״י סי׳ שלא סעי׳

 יטן:
 יד ב ג מיי׳ ס״א מהל׳
 תרומות הלכה ה ופ״ו
 מהלכות כית הכתירה

 הלכה טז:
 טו ד ה מיי׳ פ״ט מהל׳
 עדות הלכה ט טיש״ע
 י״ד סימן א סעיף ה וטיש״ע

 ח״מ סימן לה סעיף ח:

 תורה אור השלם
 1 . ומי בעמך ישךאל גוי
 אחד בארץ אשר הלך
 האלהים לפדות לו עם
 לשום לף שם גדלות
 ונךאות לגרש מפני עמף
 אשר פדית ממצרים

 גוים:
 דברי הימים א יז כא
 2. דברי חכמים
 כדרבנות ובמשמרות
 נטועים בעלי אספות

 נתנו מריעה אחד:
 קהלת יב יא
 3. וידבר אלהים את כל

 הדברים האלה לאמיר:
 שמות כ א
 4. סוד ין ליראיו ובריתו
 להודיעם: תהלים כה יד

 לעזי רש ׳״י
 טירמויי״א [טרימויא״ה],

 אפרכסת, משפך ושדרכו
 מכניסים חומר לריחיים

 וכדומה).

 רבינו חננאל
 כר: אף ר׳ יהושע
 פתח ודרש דברי חכמים
 כדרבונות וכמסמרות
 נטועים בעלי אסופות.
 אלו ת״ח שיושבין
 אסופות אסופות ועוסקין
 בתורה הללו מטהרין
 והללו מטמאין הללו
 אוסרין והללו מתירין כוי.
 וא״ת הואיל וכן היאך אני
 למד תורה מעתה ת״ל
 נתנו מרועה אחד כולן
 מפי אל אחד אמורין
 שנאמר וידבר אלהים את
 כל הדברים האלה אלא
 עשה אזנך כארפכסת
 וקנה לב לשמוע אלו
 ואלו שכולן מתבררין לך
 כאיזה מהן הלכה ברורה
 שאע׳׳פ שנראין כמו
 חולקין חוזרין ונמנין
 וגומדין ומסכ־מין כסוף
 כדכתיב את והב בסופה
 כלשון הוה אמר אין דור
 יתום שר• אלעזר בן
 עזריה שרוי בתוכו.
 ומעשה ברי יוסי בן
 דורמסקית שהלך להקביל
 פני ר׳ אלעור וא״ל
 בבהמ״ד נמנו וגמרו עמון
 ומואב מעשרין מעשר
 שני בשביעית. א״ל ר׳
 אלעזר יוסי פשוט ידיך
 וקבל עיניך פשט ידיו
 וקבל עיניו. כעס ר׳
 אלעזר בשביל שאייל נמנו

 וגמרו כלומר למה נמנו והלא הלכה למשה מסיני הוא ובכה ואמר סוד ה׳ ליראיו ובריתו להודיעם ואין בריתו אלא תורה.
 תנא אחר שנתיישבה דעתו בקש רחמים ואמר יהי רצון שיחזרו עיני יוסי למקומן והזרו. אמר צא ואמור אל תהושו
 למניינכם כך מקובלני מריב״ז שקיבל מרבו ורבו מרבו הלכה למשה מסיני עמון ומואב מעשרין מעשר שני בשביעית.
 מה טעם הרבה כרכים כבשום עולי מצרים ולא כבשו עולי בבל מפני שקדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד



 עין משפט
 נר מצוה

 א [מיי׳ ס״ב מהלכות
 חגיגה הלכה אן:

 טי ב מיי' פי״נ מהצי ע״ז
 הלכה ג:

 יז ג מיי׳ שס ופ׳׳ג מהל׳
 חגיגה הל׳ כ:

 יח ד מיי׳ פ״נ מהלכות
 חגיגה הלכה ג:

 יט ה מיי׳ שס הל׳ נ:
 ו מיי׳ שס הלכה א
 [מוש׳׳ע י״ל סימן רסז

 סעיף יזן:
 כ ז ח מיי׳ שם הלכה א:

 מוםף רש״י
 מצות עשה שהזמן
 גרמא. שהזמן גורס לה
. מי ( . מ ן כ שי קדו  שתנוא (
 אצטריך קרא למעוטי
 ספיקא. מי איכא ססיקא
 קמי קודשא כריך הוא
ו כב:1 הא ליכא ספק י ל ו ח ) 

. ( ת מא: ו ר ו כ ב  קמי שמיא (
 פרט לבעלי קבין. מי
 שנחתך רגלו כפרק ראשון
 סמוך לשוקו וחיקק קכ
 מקבל כתיתין ונותן שוקו
 לתוכו וקורץ אשקנצ׳׳א,
 שפטור מן הראיה, דאין לו
ל י ע ז ל ־ י ע כ : ו ט ן י י כ ר ע  לגל ו

 רבינו חננאל
 לבוא והניחם כדי לסמוך
 עניים בשביעית. שוטה
 פטור מן הראייה: ת״ר
 איזהו שוטה זה היוצא
 יחידי בלילה והלן בכית
 הקברות והמקרע את
 כסותו רב הונא אמר עד
 דעבדינהו כולהו ר׳ יוחנן
 אמר ואפילו אהד מהן
 והוא דעבדינהו דרך
 שטות וקיי״ל כר׳ יוחנן
 דתניא איזהו שוטה זה
 המאבד כל מה שנותנין
 לו. טומטום ואנדרוגינוס
 פטורין: ת״ר וכור להוציא
 הנשים שהן פטורות.
 וכורך להוציא הנשים שהן
 פטורות. וכורך להוציא
 טומטום ואנדרוגינוס כל
 לרבות הקטנים אתינן
 לאוקומה בקטן שהגיע
 לחינוך ונדחה דקטנים
 שהגיעו לחינוך מדרבנן
 נינהו וקרא לא אתא
 [אלאן לכדתניא דחניא
 אחרים אומרים תמקמץ
 והמצרף נחושת והבורסקי
 פטורץ מן הראייה שנא׳
 כל זכורך כל מי שיכול
 לעלות עם כל וכורך יצאו
 אלו שאינן יכולץ לעלות
 עם כל וכורך. נשים
 ועבדים אוקימנה מי
 שחציו עבד והציו בן
 חורין פטורין במשנה
 ראשונה היא שנויה סיפא
 במשנה ראשונה ורישא
 הקתני לאיתויי מי שחציו
 עבד וחציו בן הורץ חייב
 [כמשנה אחרונה] ומשנה
 לא וזה ממקומה כל מצוה
 שהאשה חייבת עבד חייב
 בה דגמר לה לה כתיב
 בשפחה או חופשה לא
 ניתן לה וכתיב באשה
 וכתב לה ספר כריתות
 ונתן. ושאינו יכול לעלות

 הכל חייבין פרק ראשון חגיגה ד.
 או דלמא מכולהו. מי אמרינן לטון(א) למקרע לדמי להאי הדר כיה
 גס לאינך לחשיכ כהלי מקרע הלר כיה או ללמא מהאי לחוליה:
 זכורך להוציא טומטופ ואנדרוגינוס. כירושלמי כעי מה אמר רכי
 יהולה באנדרוגינוס לשמעינן ליה 9 לממיר דמחללין עליו
 שכת נשמענא מן הלא רכי יוחנן כן
 להכאי כשם רכי יה ולה אומר אף
 הסומאל) ולית כר נש אמר אף אלא
 להוה מולה על קלמייתא כר ומוקי
 טעמא להמם גכי שכת ק) לריש זכר
 מה מלמול לומר ערל אפילו מקצת
 ערל והכא כל זכורך פרט לטומטום
 ואנדרוגינוס: אלא טומטום
 םפיקא הוא. ואע״ג לאנדרוגינוס
 נמי ספיקא הוא [אס״ה מחייכי]
 מטעם מקצת זכורך כלאמר הש״ס
 ח אלא טומטום הואיל ונשים פטורות
 והאי אימא אשה הוה ממילא
 הוה פטרינן ליה כי היט ללא לייתי חולין
 לעזרה וא״ת כנלה פרק המפלת
 >לף כח: ושם) מפקינן מזכר ןעל נקכה
 תשלחו] (נמלגר ה< [זכר] ולאי
 נקכה ולאיפ ולא טומטום ואנדרוגינוס
 ולא פריך מילי אומר הר״י להמס
 איכא תרי קראי ומפיק ליה מייתורא
 לקרא אכל הכא ליכא אלא חל קרא
 הלכך יש לאוקומא באנדרוגינוס
 מטעם לקאמר ולהט פריך ליה
 כככורות כפ׳ על אלו מומין (לף מא:
 ושס< כגמרא (0 לרכי ישמעאל אין
 לך מום גלול מזה אנדרוגינוס ספיקא
 הוא איצטריך קרא למעוטי ספיקא וכן
 כפרק רם שחיטה (כריתות כא.) גכי
 כוי וכריש פרק כתרא ליומא (דף
 עד.) לככל הני ליכא רק מחלא קרא
 וכהט יתכן ההיא לשילהי הערל
 (יכמופ דף פא.) קאמר רכי שמעון
 אנדרוגינוס זכר מאטל כתרומה
 ואלו כפרק על אלו מומין (בכורות
 דף מג.) אמר רכי שמעון כן יהולה
 כשס רכי שמעון הרי הוא אומר
 הזכר להוציא טומטום ואנדרוגינוס
 אלא ולאי התם קרא יתירא הזכר«)
 וכפרק קמא לכ״מ >לף ז.) העשירי
 ולאי אמר רחמנא ולא ספק ולא
 פריך אצטריך קרא למעוטי ספק
 לכולא קרא יתירא להט וכשילהי פ״ק
 לחולין >לף כב: ושם) גכי תחילת
 הציהוכ שכזה ושכזה שפסול פריך
 ליה אצטריך קרא למעוטי ססיקא
 מתורים וכני יונה ממה נפשך או קטן
 או גלול הוי וכשר לחלא מינייהו
 וקמי שמיא גליא היא ולא למעוטי

 כמו שנגח שור המור וגמל. לככא קמא (לף לז.) לנעשה מועל
 לכל ולא אמרינן על שיהא מועל כשלשה ככל מין ומין להואיל והועל
 בשלשה נגיחותיו כשלשה מינין אין זה מקפיל על מין אחרל) אף כאן
 לא באו שלשה לברים לילו בבת אחת אלא כולן משוס שטות: אי

 כמי שנגח שור חמור וגמל ונעשה מועד
 לכל אמר רב פפא אי שמיע ליח לרב חונא
 הא דתניא א<אי זהו שוטה זה המאבד כל מח
 שנותנים לו הוה הדר ביה איבעיא להו כי
 הוה הדר ביה ממקרע כסותי הוא דהוה הדר
 ביה דדמיא להא או דלמא מכולהו הוה
 הדר תיקו: וטומטום ואנדרוגינוס בוי: תנו
 רבנן נ<אזכור להוציא את הנשים זכורך להוציא
 טומטום ואנדרוגינוס כל זכורך לרבות את
 הקטנים אמר מר זכור להוציא את הנשים
הא למה לי קרא מכדי מצות עשה שהזמן 8 

 גרמא הוא ג<בוכל מצות עשה שהזמן גרמא
 נשים פטורות אצטריך סלקא דעתך אמינא
מה להלן  נילף ראייה ראייה מהקהל ג
 נשים חייבות אף כאן נשים חייבות קמ״ל
 אמר מר זכורך להוציא טומטום ואנדרוגינוס
 בשלמא אנדרוגינוס אצטריך םלקא דעתך
 אמינא תואיל ואית ליח צד זכרות ליחייב
 קמ״ל דבריה בפני עצמו הוא אלא טומטום
 םפיקא הוא מי אצטריך ל<קרא למעוטי
 םפיקא אמר אביי כשביציו מבחוץ אמר מר
 כל זכורך לרבות את הקטנים והתנן חוץ
 מחרש שוטה וקטן אמר אביי לא קשיא
 י כאן בקטן שהגיע לחינוך כאן בקטן שלא
 חגיע לחינוך קטן שחגיע לחינוך ה< דרבנן
 היא אין ח״נ וקרא אסמכתא בעלמא ואלא
 קרא למאי אתא לכדאחרים יעדתנן)
 י<אחרים אומרים ״המקמץ וחמצרף נחשת

 שמיעא ליה. הא לתניא למשמע בלבר
 אחל מחזיקין אותו בשוטה הוה הלר
 ביה: זכור. אס נאמר זכור אין לך
 להוציא אלא את הנשים עכשיו שנאמר
 זכורך״) בא להוציא אף טומטום
 ואנדרוגינוס עם הנשים: נשים
 פנוורוה. בפ״ק לקלושין (לף לל:<
 ילפינן לה: מהקהל. להוי נמי מצות
 עשה שהזמן גרמא ונשים חייבות:
 אהא קרא למעוטי ספיקא. בתמיה
 למה לי קרא מהיכא תיתי לן לחיוכיה:
 כשביליו מבחוץ. אלא שהגיל טמון
 להא ודאי זכר הוא הלכך איצטריך
 קרא למעוטי: המקמץ. מפרש
 כמסכת כתוכות (לף עז.) המקמץ
 כילו צואת כלכיס. ואומר אני ט
 לתקן כהן עורות שקורין קורלוו״ן
 שמעבלין אותן בצואת כלבים׳):
 והמצרן* נחשה. שמצרפו במקום
 שחופרין אותו מן הקרקע כלמפרש
 במסכת כתובות (שס<. וכל אלו ריחן
 רע ואין יכולין לעלות עם חביריהס:
 כדאמרן. זכור להוציא את הנשים:
 לה לה מאשה. כתיב הכא וכתב לה
 (לנריס כל) וכתיב התם או חפשה לא
 נתן לה (יקרא יט<: לא נצרכה
 כוי. מיהו למשנה אחרונה הואיל
 ובילינו לכוף אפ רבו חייב דאין לו אלא
 אלון אחל: דבר אחר כוי. פרט לבעלי
« נפקא כלאמרינן ם י מ ע פ  קבין מ
 לעיל«) הלכך רגלים למעוטי מי
 שצריך משענת אחרת לבל מרגליו:

 מפנקי

 והבורסי פטורין מן הראייה משום שנאמר
כל זכורך מי שיכול לעלות עם כל זכורך יצאו אלו שאינן ראויין לעלות 1 

 עם כל זכורך: נשים ועבדים שאינן משוחררים וכו׳: בשלמא נשים כדאמרן
אל פני האדון ח׳ מי שאיז לו אלא  אלא עבדים מנלן אמר רב הונא אמר קרא 1
 אדון אחד יצא זח שיש לו אדון אחר הא למה לי קרא מכדי יכל מ<מצוה
 שהאשח חייבת בח עבד חייב בת כל מצוח שאין חאשח חייבת בה אין חעבד
 חייב בה ט<דגמר לה לה מאשה אמר רבינא יילא נצרכה אלא י למי שחציו
 עבד וחציו בן חורין דיקא נמי דקתני נשים ועבדים שאינן משוחררין מאי
 שאינן משוחררין אילימא שאינן משוחררין כלל ליתני עבדים םתמא אלא
 לאו שאינן משוחררין לגמרי ומאי נינחו מי שחציו עבד וחציו בז חורין
 ש״מ: והחיגר וחםומא וחולה והזקן: תנו רבנן 2רגלים ־<פרט לבעלי קבי
פרט להיגד ולחולה ולםומא ולזקן ולשאינו יכול  דבר אחר רגלים ח
 לעלות ברגליו ושאינו יכול לעלות ברגליו לאתויי מאי אמר רבא לאתויי

 רק אחל וליתכשר גבי אילך בשם מפנסי
 רבי יצחק בן ברוך »צ״ע ויש להקשות לייתי על תנאי ואס הוא אשה ליהוי נלבה ואפילו למ״ל נלריס ונלבות אין קריבין ביו״ט ליקרבו
 למחר לשפיר (י) עליף אפילו למאן לאמר תשלומין לראשון כלפי׳ לעיל (לף כ.) וי״ל למבטל ליה מסמיכה ואע״ג לסמיכה לא מיעכבא
ט קאמר הש״ס פרק האשה כפסחיס (לף ה  כלאיתא כיומא >לף ה.) מכל מקום לכתחילה אין לנו לתקן קרכן כלי לבטלו מסמיכה ל
 פט.) גכי ה׳ שנתערכו פסחיהן ונמצא יכלת כאחל מהן ולא למי לערל וטמא משלחין קרכנותיהן וגם לקמן ממעטינן ליה משוס לכל
 שישנו ככיאה ישנו כהכאה ולא משוס סמיכה להתס גכרא כר חיוכא ואריא הוא לרכיעא עליה שאינו יכול לסמוך אכל האי לאו
 בר חיובא הוי לאימא איתתא הוא אכל הא ק״ל לתיפשוט מהכא לסמיכה ככל כחו כעינן לאי כאקפויי יליו לייתי ולימכי ולסמוך

ט פריך לקמן פרק שני(לף פז:) ואיכא למיימר לבכל ענין ממעט ליה קרא: ה  ל
א נצרכה אלא להציו עבד והציו בן חורין. ולא תימא לקאי עליה ג״ש ללה לה מאשה וקשה לעליה כתיב או תופשה לא ניתן  ל
 לה (י< ומוקי לה רבי עקיבא בהשולח (גינדן לף מא: ״)ושם) ובכריתות (לף יא.) בחציה שפחה וחציה בת חורין וי״ל מכל מקום אצל
 עבלות כתיב כלמוכח קרא או חופשה לא ניתן לה אך קשה הכא משמע בחציו עבד לפי משנה אחרונה חייב ללפי משנה ראשונה
 קיימא הכא כלאימא לעיל ריש מכילתין ואלו בגיטין ריש השולח (לף מנ:)א) מיבעי ליה מי שחציו עבל אם יש לו קנס או לא שלשים
 שקלים ימן לאלניו אמר רחמנא והאי אלון הוא ולפי משנה אחרונה קאי לקאמר התס מאי לאו לפי משנה אחרונה ואילו הכא פשיטא
 לן לאין לו אלא אלון אחל ויש ללחות לעל כאן לא מחייבי ליה הכא אלא משוס לעומל לכוף את רבו כמאן לשיחרר למי אבל

 התם טון למית אגליא מילתא ללא הוה עומל לשחרור והשם בכריתות (לף יא.) מתרץ הר״י בענין אחר:
 ט

 מםורת הש״ס

 א) [תוספ׳ תרומו׳ פ״א],
 ב) [קדושין לד:], ג) [ברכות
 כ: ערובין כז. קדושין כט.],
 ו) ןבכורוח מא:] חולין כב:,
 ה) [סונה נח:], ו) [צ״ל
 דמניא], ז) לקמן ז:,ח) ןנזיר
 סא. כריתות ז:], ט)!קדושין
 כג. גיטין לט: מא:ן, י) [לעיל
 ב. ערכין ב:], נ) לעיל ג.
 יבמות קג. ערכין יט:,
 ל) גס׳׳א: אתד, מ) !שמית
 כג], נ) [ועי׳ ברכות כה.
 וברש״, שס ד״ה בזמן
 ונרש״י כתובות עו. ד״ה
 המקמן כו׳ וצ״ע],
 ה) נשמות כג], ט) [דף ג.],
 פ) [שגת קלד:], צ) [פטור
 מן הראיה], ק) [שנת קלו:],
 ר) [א״נ כצ״ל מהרש׳׳א],
 ש)[צ׳׳ל נ״ע], ש)!ע״ש דלא
 נזכר ר׳ עקינא], א). [ע״ש
 דמינעי ליה נמעוכנ גט
 שחרור ופשיט הש״ס מחצי
 ענד ודע דחוס׳ ערכין נ:
 ד״ה במשנה ראשונה וכו׳

 העחיקו על נכון],

 תורה אור השלם
 1. שלש פעמים בשנה
 יראה כל זבורף אל פני
 האדן יי: שמות כג יו
 2. שלש רגלים תהג לי
 בשנה: שמות כג יד

 הגהות הב׳׳ח
 (א) תום' ד״ה או דלמא
 וכו׳ דטון דממקרע:
 (ב) ד״ה אלא וכו׳ בגמרא
 אדרבי ישמעאל דאמר
 אין לך וכו׳ הגי ליכא רק
 הדא קרא וכו׳ דקאמר
 רני שמעון: (ג) בא״ד קרא
 ימירא הזכר קדריש
 ונפרק קמא דנ״מ וכו׳
 שנזה ושנזה שפסול פריך
 ליה שפיר איצטריך קרא
 למעוטי ספיקא שאם
 הביא מתורים ונני יונה
 נפיק ממה נפשך וכו׳ גליא
 היא ולא אתא למעוטי:
 (י) נא״ד ליקרנו לממר
 דשסיר עביד אפילו:
 (ה) ד״ה לא נצרכה וכו׳
 דמוקי לה רני עקיכא וכו׳
 אלא משוס דכיון דעומד

 לכוף:

 גליון הש׳׳ם
 גטרא הא למה ל־ קרא.
 עיין שיטה מקובצת רס׳׳כ
 דב׳׳מ ד״ה מצא פירות בשם

 הרמנ״ן:

 לעזי רש״י
 קורדוו״ן [קודדוא״ן).

 עור רך המיוצר בקורדובה
 שבספרד.



 מסורת הש״ם

 א) [יבמות ענ:],נ)שס ע.,
 ג) [תוספתא פ״א], ד) לעיל
 ג. סנהדרין ז: ע״ש ערכין
 נ: [תוספתא שס ע״שן,
 ה)!עיין תוספות בכורות מ.
 ד״ה כריש!, ו)[את משקן,
 t) [ישעיה אן, ח) בע׳׳י:
 משפטו, נו) ןפסחיס צו.],
 י) [עיין תוספוח זבחים כנ:
 ושייך למשנה דף טו: ערל],

 ל)!יבמות ע.],

 תורה אור השלם
 I . כי תביאו לךאות פני
 מי בקש זאת מיךבם

 רמס חצרי:
 ישעיהו א יב
 2. כי אם אל המקום
 אשר יבחר ין אלהיכם
 מכל שבטיכם לשום את
 שמו שם לשכנו תדרשו
 ובאת שמה: והבאתם
 שמה עלתיכם וזבחיכם
 ואת מעשרתיכם ואת
 תרומת יךכם ונדריכם
 ונדבתיבם ובכרת בקרבם
 וצאנכם: דברים יב ה-ו
 3. איש איש מזרע אהרן
 והוא ערוע או זב
 בכןךשים לא יאכל עד
 אשר יטהר והנגע בכל
 טמא נפש או איש אשר

 תצא ממנו שכבת זרע:
 ויקרא כב ד
 4. וזבחת שלמים
 ואכלת שם ושמחת לפני
 ין אליהיך: דברים כז ו
 5. למה לי ריב זבחיכם
 יאמר ין שבעתי עילות
 אילים וחלב מריאים
 ודם פרים וכבשים

 ועתודים לא חפצתי:
 ישעיהו א יא
 6. ויאמר יוסף אל אחיו
 אני יוסף העוד אבי חי
 .ולא יכלו אחיו לענות

 אתו כי נבהלו מפניו:
 בראשית מה ג
 7. וייאמר שמואל אל
 שאול למה הרגזתני
 להעלות אתי ויאמר
 שאול צר לי מאד
 ופלשתים נלחמים בי
 ואליהים סר מעלי ולא
 ענני עוד גם ביד הנביאם
 גם בחלמות ואקראה לך

 להודיעני מה אעשה:
 שמואל א כה טו
 8. ויאמר לה המלך אל
 תיראי כי מה ראית
 ותאמר האשה אל
 שאול אלהים ראיתי

 עלים מן הארץ:
 שמואל א כח יג
 9. ירנן בעפר פיהו אולי
 יש תקוה: איכה ג כט
 10. בקשו אה יי כל ענוי
 הארץ אשר משפטו
 פעלו בקשו צדק בקשו
 ענוה אולי תסתרו ביום
 אף ין: צפניה ב ג
 II . שנאו ךע ואהבו טוב
 .והציגו בשער משפט
 אולי יחנן ין אליהי

 צבאות שארית יוסף:
 עמוס ה טו
 12. ךב אכל ניר ראשים

 ויש נספה בלא משפט:
 משלי יג כג

 לעזי רש״י
 פורגו״ן. שפוד חתייה.

 ד: הכל חייבין פרק ראשון חגיגה
ס להר הבית במנעלו מ  מענקי. שאין הולכין בלא מנעל לאין אלם נ
 לכתיב מי בקש זאת מילכס רמוס מצד: פטורים מן הראייה.
 אין חייבין לשלוח עולות ראיותיהן על ילי שליח: טמא. אינו (תייב)
 בביאה שאינו יכול ליכנס למקלש לכתיב י<>כי מקלש) ה׳ טמא
 ונכרתה (כמדבר ימ<: ערל. ישראל
ט גרסינן  שמתו אחיו מחמת מילה: ה
 דמרבי ליה ערל כטמא: איש איש.
 מזרע אהרן והוא צרוע או זב:
 לרבוה אס הערל. שהוא כטמא
 שלא יאכל תרומה אם כהן הוא:
 עבד. שהוא חביב לרבו על שרבו
 מצפה ושואף מתי יראהו יתרחק
 מעליו: יסרחק מעליו. איך הגיע
 יום שנהפך לו לשונא ורחקו וצוה
 שלא יראהו שנאמרי) כי תנאו וגר:
 תוכחה. שמוכיח פשעו בפניו: מאי
 היא. מנא לן דמתיירא: כולי האי
 ואולי. כל היסורין הללו יקבל ועולנו
 בספק אם תהיה לו תקוה: ויש
ספה בלא משפט. יש כלה ואין  נ
 עון בילו ולא היה משפט״) לספות:
 ומי איכא דאזיל כוי. הש״ס קא
 בעי לה: אמר ליה. מלאך
 לשלוחו: אייחי לי מרים מגדלא
 גשייא. הרוג את מרים המקלעת
 שיער הנשים: היכי יכלה לה. מאחר
 שלא הגיע זמנה: הוה נקיטא
 מהארא בידה. היתה אוחזת בילה
 האול של תנור שקורץ סורגו׳׳ן:

 וקא

כי תבאו לראות פני מי  ״מפנקי הכתיב 1
 בקש זאת מידכם רמוס חצרי תנא א<בהערל
 והטמא פטורין מן חראיית בשלמא טמא
ובאת שמה והבאתם שמה כל  דכתיב 2
 שישנו בביאה ישנו בהבאה וכל שאינו בביאה
 אינו בהבאה אלא ערל מנלן הא מני רבי
 עקיבא היא דמרבי (א) לערל כטמא נ<דתניא
לרבות את איש איש ג  ר׳ עקיבא אומר 3
 הערל ת״ר גיטמא פטור מן הראייה דכתיב
 ובאת שמה והבאתם שמה כל שישנו
 בביאה ישנו בהבאה וכל שאינו בביאה
 אינו בחבאח יירבי יוחנן בן דהבאי אומר
 משום ר׳ יחודח םומא באחת מעיניו פטור
 מן חראייח שנאמר יראח יראח כדרך שבא
 >« לראות כך בא ליראות מח בא לראות
 בשתי עיניו אף ליראות בשתי עיניו: רב
 הונא כי מטי להאי קרא יראה יראת בכי
 אמר עבד שרבו מצפה לו לראותו יתרחק
 ממנו דכתיב כי תבואו לראות פני מי
 בקש זאת מידכם רמוס חצרי רב הונא
וזבחת שלמים  כי מטי להאי קרא בכי 4
 ואכלת שם עבד שרבו מצפה לאכול על

למח לי רוב זבחיכם יאמר ה׳ ר׳ אלעזר כי  שלחנו יתרחק ממנו דכתיב 5
ולא יכלו אחיו לענות אתו כי נבחלו מפניו ומח  מטי לחאי קרא בכי 6
 תוכחת של בשר ודם כך תוכחח של חקדוש ברוך חוא על אחת כמח
 וכמת רבי אלעזר כי מטי לתאי קרא בכי 7ויאמר שמואל אל שאול למה
 הרגזתני להעלות אותי ומה שמואל הצדיק היה מתיירא מן תדין אנו על אחת
ותאמר האשה אל שאול אלהים  כמה וכמה שמואל מאי תיא דכתיב 8
 ראיתי עולים עולים תרי משמע חד שמואל ואידך דאזל שמואל ואתייה
 למשה בהדיח אמר ליח דלמא חם ושלום לדינא מתבעינא קום בחדאי
 דליכא מילתא דכתבת באורייתא דלא קיימתיה רבי אמי כי מטי להאי קרא
 בכי 9יתן בעפר פיהו אולי יש תקוה אמר כולי האי ואולי רבי אמי כי מטי
1בקשו צדק בקשו ענוה אולי תסתרו ביום אף ה׳ אמר  להאי קרא בכי 0
1שנאו רע ואהבו  כולי האי ואולי רבי אסי כי מטי להאי קרא בכי 1
 טוב וחצינו בשער משפט אולי יחנן ה׳ [אלהי] צבאות כולי האי ואולי
ויש נספח בלא משפט >«< אמר מי 1  רב יוסף כי מטי לחאי קרא בכי 2
 איכא דאזיל בלא זמניה אין כי הא דרב ביבי בר אביי הוח שכיח
 גביח מלאך תמות אמר ליח לשלוחיה זיל אייתי לי מרים מגדלא שיער
 נשייא אזל אייתי ליח מרים מנדלא דרדקי אמר ליח אנא מרים מגדלא
 שיער נשייא אמרי לך אמר ליה אי הכי אהדרה אמר ליה הואיל ואייתיתח
 ליהוי למניינא אלא היכי יכלת לה הות נקיטא הימתארא בידה והות קא שגרא

 ומחריא

 כי תבואו לראות פני. פירש רש״י לנפקא ליה מלכתיב רמוס חצרי
 למשמע להולך במנעליו ותימה הוא לבפרק הרואה (ברמת
 דף c3p מפיק ליה מלכמיב של נעלך ויש לומר להתם עיקר אבל
 הכא ניחא ליה לאתרי ראייה כלכתיב כי תבאו לראות וכר:

 דכתיב ובאת שמה והבאתם
 שמה. והא לאמרינן
 (פסחים דף סב.) ערל וטמא משלחין
 קרבנותיהן(י) לאע״ג לליתנהו בביאה
 התם מיירי בנלריס ונדבות שאין
 קבועין זמן בהבאת רגלים והאי קרא
 לא משתעי אלא בעולת ראייה לבעינן
 ביאה אך קשה לרבי שמעון לאמר
 פרק בתרא למו״ק (דף נח. ושם) וביום
 באו יקריב (יחזקאל מל) בזמן שהוא
 ראוי לביאה יקריב בזמן שאינו ראר
 לביאה לא יקריב ופשיט מהתם
ט לית ליה  למצורע לא ישלח קרבנותיו ו
 ההוא ללעיל לערל(י» וטמא למשמע
 לליכא מאן לפליג ולא מסתבר לחלק
 להתם במצורע לסול וההיא בשאר
 טמאים להאי קרא בסתמא כתיב
 משמע לאכל טמאים קאי וכי תימא
 משוס לכתיב לעיל מינה שבעת ימים
 יספרו לו >שס) למשמע בימי סיפורו
 לקאי לוקא אמצורע הא אססקיה
 למילתיה וביום באו אל הקולש אל
 החצר הפנימית ללרשינן מיניה זו
 עשירית האיפה ועול(י) התם הוה ליה
 לאתרי לההוא ערל וטמא למיפשט
 מינה למשלח שפיר ונראה בעיני
 להתס בקרבנות מצורע מצרעתו
 מיירי ובשמיני לרפואה כי בעי
 לאתרי קרבנותיו חזר ונצטרע הלכך
 האי קרבן למחריב לא מצי מייתי
 טון ללאו בר ביאה הוא אבל בנלריס
 ונדבות מביא שפיר אף מצורע כמו
 שאר טמאים והתם הארכתי בלבר
 לפרש מההיא לערל וטמא משלחין
 קרבנוחיהן ולא בעינן סמיכה כמו
 בההיא להשולח חטאתו ממלינת היס
 לכל הגט (גינוין דף כח: ושם) לפריך
 לה והא בעי סמיכה ומוקי לה בקרבן
 נשים או בחטאת העוף להתס בערל
 שמחו אחיו מתמת מילה וטמא כמו
 מצורע או זב לאין טהרתו תלרה
 רק ברפואה ואפשר שלא יתרפא
 לעולם והוה ליה מחריב קרבן הלכך
 טוב לנו שיביא בלא סמיכה אבל התם
 בגיטין יש לנו להמתין על שיביא
 עול הארכתי התס בפרק ג׳ לגיטין
 (שם): דמרכה ערל כי טמא.
 אמר הרב ר׳ אלחנן להא לאיצטריך

 קרא ללעיל למעוטי ליה טומטום
ק ערל התם אליבא לרבנן הוא ללרבי עקיבא לא צריך ומיהו אך קשה אמאי איצטריך מיעוט לערל פ ס  ואנדרוגינוס ולא למעוטי מ
 גבי פסח מיפוק ליה מטמא וי״ל להתם ממעטינן ערל שמתו אחיו מחמת מילה ללאו כטמא ומיהו זהו לוקא לפרש״י למפרש התם ט)
 י) ערל שממו אחיו מחמת מילה יש להעמיל הכי אבל לפר״ת מ למפרש שלואג מחמת הצער אבל מתו אחיו מחמח מילה הוי אנוס
 יש להקשות לרבי עקיבא למרבה ערל כי טמא אמאי איצטריך קרא לערל לפסח תיסוק ליה מטמא ויש לומר >«) למהתס ילעינן ליה
 בעלמא טון למלמה ערל לטמא בפסח לרשינן נמי מאיש איש לרבות ערל כטמא אבל ליכא למימר לאי ליכא קרא אלא לערל
 כטמא הייתי אומר לפסח בא בערלות לאי הוה רובן ערלים כמו בטומאה להא מנא ילעינן לרבות ערל ט טמא מאיש איש כי
 יהיה צרוע או זב והתם לא כתיב רק טומאת צרעת חיבות ואנן אמרינן בריש אלו לברים (פסחים דף סז.) ללא לחי רק טומאת
 מת בלבל והשתא סוגיא להכא פליגא ארבא לריש הערל (יבמות דף ע!::) לקאמר ללא לישתמיט תנא למרבה ערל כי טמא ונוקמא
 כרבי עקיבא ופריך ליה מהכא לערל וטמא פטורין מן הראייה ומשני׳ שאני התם משוס למאיס ומשמע לאפילו רבנן מולו כלומר
 לאו משוס למרבה ליה כי טמא אלא משוס למאיס ומיהו י״ל לה״פ שאני המס משוס למאיס להט מרבה ערל כי טמא אליבא

 לרבי עקיבא אבל לא שיהא ערל מטמא בנגיעה כטמא להט לא תנינהו גבי הללי:
ת כמה וכמה. שלא יוכל להשיב משובה מעלייתא להיפטר לגמרי למכמה לברים מצי לפטור עצמו ה  של הקדוש ברוך הוא על א
 קצת כלאיתא בפרק הלר (עירובי! דף שה.) יכולני לפטור כל העולם מלין של תפלה: דליכא מילתא דכתיב באורייתא
 דלא קיימתיה. לא בעי למימר שיעיל לו שקיים הכל למנא ילע והא לא היה בדורו אלא היה אומר כך וכך לרשתי ועשיתי מעשה בוא
 והעילני שכן למלת גס אתה: אמר מי איכא איניש דאויל בלא זימניה. ל״ג אמר שהרי רב יוסף לא היה שואל כך שעל זה לא
ר מה שאירע לו כבר להאי עובלא למרים פ ס מ  ממרץ לו הש״ס כלוס אלא הש״ס קא פריך ליה: הוה שכיה נביה מלאך המות. ל

 מגללא נשייא בבית שני היה להיתה אמו של פלוני כלאיתא בשבת >דף קד: ישסו:
 מוסיפנא

 אמי הוה בכי אמר כתיב יתן בעפר פיהו אולי יש תקוה וכתיב בקשו צדק בקשו ענוה אולי תסתרו ביום אף ה׳ וכתיב שנאו רע ואהבו טוב והציגו בשער משפט אולי יחנן וגו׳ כולי האי ואולי

 עין משפט
 נר מצוה

א א ב מיי׳ פ״ב  כ
 מהלכות תגיגה
 הלכה א סמג עשין רכו:

ב ג מיי׳ פ״ז מהל׳  כ
 תרומות הלכה י:

 הגהות חב״ח
 (א) גט׳ ר׳ עקיבא היא
 דמרבי ליה לערל:(3) שס
 כדרך שבא לראות כך בא
 לראות מה בא לראות בשתי
 עיניו אף לראות: (J) שם
 בלא משפט ומי איכא כצ״ל
 ותיבת אמר נמחק:
 (ד) תום׳ ד״ה דכתיב וכו׳
 ואע״ג וכו׳ קבועים להם
 זמן: (ה) בא״ד דלעיל
 דערל וטמא משלחין
 קרבנותיהן דמשמע
 דליכא: (ו) בא״ד ועוד
 דהתם הוה ליה לאתרי
 ההוא דערל וטמא וכו׳
 דמשלחין קרבנותיהן
 שפיר ונראה: (t) ד״ה
 דמרבה וכו׳ ד״ל דמהתס
 ידעינן ליה בעלמא דכיון
 דמדמה ערל לטמא דרשינן
 נמי מאיש איש לרבות ערל
 כטמא אבל ליכא למימר
 דאי ליכא קרא דערל גבי
 פסח הייתי אומר דססח

 בא בערלות אי הוה:

 מוסף רש״י
 איש איש לרבות את
 חערל. כטמא אצל אטלת
 תרומה, דנהאי קרא תרומה
 כתיב, דכתיב (ויקרא כבן
 ונא השמש וטהר ואחר יאכל
 מן הקדשים, והיינו תרומה
 דסגי ליה בהערב שמש
 (יבמות ע.ו. יראה יראח.
 יראה כמיב וקרינן יראה,
 יראה כל זכורך את פני
 האדון, דמשמע שהאדם
 רואה את השטנה, יראה כל
 וכורך את פני האדון משמע
 שהאדון בא לראותך, הקיש
 הכתונ ראייתך לראייתו,
 כדרך שנא לראותך כך נא
 ליראות ממך, מה לראותך
 כשתי עיניו, אף כאן ליראות
 מן האדם בשתי עיניו של
 אדם ולעיל ב ועי־ש במוסף

. ;  וש״י

 רבינו חננאל
 ברגליו לאתויי מפנקי
 שנאמר כי תבאו לראות
 פני. תנא הערל והטמא
 פטורין מן הראיה
 אוקימנא לרבי עקיבא
 דמרבי ליה לערל מן
 הטמא שנאמר איש איש
 מורע אהרן והוא צרוע
 ודחי ליה לערל מן
 התרומה כטמא ומפורש
 ביבמות פרק הערל
 בתחלתו. טמא פטור [מן
 הראיה] שנאמר ובאת
 שמה והבאתם שמה כל
 שישנו בביאה ישנו
 בהבאה כוי ר׳ אלעור כי
 מטי להאי קרא בכי לכו
 נא ונוכחה אמר ומה אחי
 יוסף לא יכלו לענות אותו
 בתוכתה כי נבהלו מפניו
 תוכחה של הקב׳׳ה על
 אחת כמה וכמה. ועוד
 היה בוכה ואומר ומה
 שמואל הצדיק היה
 מתיירא מן הדין שנאמר
 ויאמר שמואל אל שאול
 למה הרגותני להעלות
 אותי ולא עוד אלא
 שביקש מרכיגו משה לבא
 עמו שנאמר ותאמר
 האשה אל שמואל אלהים
 ראיתי עולים מן הארץ.
 עולים תרי משמע וכר.

 אנו על אחת כמה וכמה. ר׳



 תורה אור השלם

 1. דור הלף ודור בא
 והארץ לעולם עמךת:

 קהלת א ד
 2. ויאמר ין אל השטן
 השמת לבף אל עבדי
 איוב בי אין בניהו בארץ
 איש תם וןשר ירא
 אלךזים וסר מרע ועדנו
 מחזיק בתפלתו ותסיתני

 בו לבלעו חנם:
 איוב ב ג
 3. הן בקרשיו לא ןאמין

 ושמים לא ובו בעיניו:
 איוב טו טו
 4. ולןרבתיאליכםלמשפט
 והייתי עד ממהר
 במכשפים ובמנאפים
 ובנשבעים לשקריבעשקי
 שכר שכיר אלמנה
 וןתום ומטי גר ולא

 יראוני אמר י; צבאות:
 מלאכי ג ה
 5. כי את כל מעשה
 האלהים ןבא במשפט
 על כל נעלם אם טוב
 ואם ךע: קהלת יב יד
 6. ורדה כי תמצאן אתו
 רעות ךבות וצרות
 וענתה השירה הזאת
 לפניו לעד בי לא תשכח
 מפי זרעו כי ןךעתי את
 יצרו אשר הוא עשה
 היום בכזרב אביאנו אל

 הארץ אשר נשבעתי:
 דברים לא כא
 7. וחרה אפי בו
 ביום ההוא ועזבתים
 והסתךתי פני מהם
 ודיה לאבל ומצאהו
 רעית רבות וצרות ןאמר
 ביום ההוא הלא על
 כי אין אלתי בקרבי

 מצאוני הךעות האלה:
 דברים לא יו

 הכל חייבין פרק ראשון חגיגה ה.

 רבינו חננאל (המשך)
 ששקל הקלות עושק שכר
 שכיר וכיוצא בו הקישו
 למנאף ולמכשף ר״ל אמר
 ומטה גר ומטי גר כתיב
 כלומר כאלו מטה דין של
 מעלה וכל העושה דבר
 ומתחרט בו מוחלין לו
 שנאמר ולא יראוני הא
 יראוני אני מוחל להם. כי
 את כל מעשה האלהים
 יביא במשפט על כל
 נעלם. היה ר׳ יוחנן אומר
 עבד שרבו שוקל שגגוח
 כזדונות תקנה יש לו.
 על כל נעלם זה שהורג
 כינה לפני תכירו ונמאס
 אם טוב ואם רע כלומר
 אפילו רצה לעשות טוב
 ועלה בידו רע כגון שנתן
 צדקה לעני בפרהסיא
 שנמצא מביישו ר׳ שילא
 אמד הנותן צדקה לאשה
 בסתר ומייתי לה תשדא
 שמשיאה שם רע רבא
 אמר וה המשגר לאשתו
 בשר בע״ש שאינו מחותך
 אלא אי קים ליה בגווא
 ובהימנותא א) כרכא בר
 רב חסדא: והיה כי
 תמצאן אותו רעות רבות
 וצרות. אמר רב רעות
 שנעשות צרות זו לוו
 כגון זיבורא ועקרכא כגון
 שעקצו זיבורא ועקרב
 ביחד לאדם מי שעקצו
 עקרב [אינו] רוצה דברים
 קרים נמצא המועיל לאחד
 מזיק לאחר. שמואל אמר
 זה הממציא מעות לעני
 בשעה שהנוגשים עליו
 ומלוה אותו והנוגשים
 באץ ולוקחין אותו הממון
 שהלוהו וכי מסתלקי והוא
 יח. פי׳ זווא לקנות בו
 ה לאכול. אמר רב כל
 כלומר שמענישין אותו

 מוסיפנא לו והוה חלופית. יש להקשות לרבי עקיכא לאית ליה
 בשילהי החולץ רבמומ לף נ. ישם) משלו הוסיפו לו
 לחזקיהו ולית ליה זכה מוסיפין לו הא משמע הנא למוסיסין לו צ״ע:
 מבעט ברבותיו הוה. וכן איכא למימר בההיא לפ״ק לשבת
 >לף יג.) באשל שמת והיתה אשתו
 מולכת תפיליו בבית המלרש אמרה
 כתיב ט היא חייך ואורך ימיך בעלי
 שקרא הרבה ושנה הרבה היכי מת
 בחצי ימיו ולא השיבו לה לבר ולא
 היו אומרים מהני הוה לבקלושיו לא
 יאמין ט) אי נמי לא היה תשובה נצחת:
 הא יראוני מוחלק. גבי עושק
 שכר שטר כתיב להוה *ליה
 לא מעשה ופליגא א] לרבי ישמעאל
 בפרק בתרא ליומא >לף פי.) לאמר
 תשובה תולה ויוה״כ מכפר ואיכא
 ברייתא אחרת לאמר על עשה ולא
 תעשה תשובה מכפרת (0 ועול יש
 לחלק בין עניני תשובה יש שב ומוחלין
 לו מיל ויש שב למוחלין לו אבל לא
 מחילה גמורה ועדיין יש עונש ואותו
 עונש תולין והא לאמרינן בשבועות
 ןלף יב: ושם) העובר על מצות עשה
 ונתחרט לא זז משם על שמוחלין לו
 היינו מחילה גמורה ואס שב בכל
 לבו ע״י יסורין יתכפרו לו עונומיו:
ק  שנעשות צרות זו לזו בנ
 ויבורא ועקרבא.
ת רפואה לנשיכה זו קשה לנשיכה י ד  פ
 זו וכן אמרינן ריש פרק ב׳ לע״ז 1לף
 כח: ושס< חמימי לעקרבא קרירי
ת לעני  לזיבורא: זה הממציא מעו
 בשעת דוחקו. פרש״י לקאי אללעיל
 אם טוב ואם רע שממתין לו על
 שעת היוקר ונמצא קונה ביוקר
 לתליתא לקנות פת לפי שעה כמו
 שקונהו בסלו כלאמרינן תלא לסילתי
 מלא למזוניה וקשיא לר״ת חלא
 למה ׳)נקט כולי האי ואפסקיה באילך
 קרא והיה ט תמצאן אותו רעות
 רבות וצרות ועול לאמרינן המלוה
 לעני בשעת לוחקו עליו נאמר אז
 תקרא וה׳ יענה (ישעיה נח) בפרק
 הבא על יבמתו ףבמות לף סג. ושם)
 מיהו התם מחלק הריב״ן בין מלוה
 לממציא ועול לנקט הש״ס מילתא
 ללא שכיח לתלות הלחם לאמר
 בערבי פסחים (לף קיא: ושם) תלאי
 בביתא קשי לעניותא ומפרש ר״ת
 צרות רבות ורעות זהו הממציא מעות
 לעני בשעת לוחקו כגון שתפסו
 המושל ובא זה ואמר לו שילוה לו
 מעות על קרקעותיו ואם לא היה זה
 בא המושל היה מיקל בפליונו לפי
 שהוא לחוק ועני זוזי לעללתא לא
 שכיח אס היה רוצה לקנות תבואה
 להאכילו לביתו אין«) מוציאין לו מעות
cm לתליתא כמו תלא וזכין (ב״ב לף 
 כשלוחקין אותו למכור משלו לתלותו
 כלי שיסלה עצמו ףע״ע מוס׳ סנהלרין

 לף עו: ל״ה והמלוה]:
 שלור

 וקא מחליא הנורא. מנבלת את התנור: אוהיבסיה אגבה דכרעה.
 הושיבתו על גב רגלה ונכות והורע מזלה: דרעינא להו אנא. איני
 מוסרן לשומר המתים ששמו לומה אלא ממגלגלין עמי ושמין בעולם
 על שיתמלאו שנותיו והוא קרוי לור: דמעביר במיליה. מעביר על

י  מלותיו: דמטו. נתבשלו: מ
. אותן שלא בישלו כל צורכן  מעטרן
 אין ממהרות לירקב: היינו דכסיב
 כוי. (א) הטובות ירא פן ירקבו אף
 הבחורים הצליקים נאחזין למיתה פן
 יחטאו: אדזוטר. בעולו בחור: אי
 בטי האי מרבנן. להיות הולך
ט ט  בלרך טובים הוי חיי: מג
 ברבוהיו הוה. רבי אלכסנלרי היה
ר בו שלא היה מן הקדושים ט  מ
 וכתיב וטוב לא יהיה לרשע ולא
 יאריך ימים כצל אשר איננו ירא
 מלפני האלהיס (קהלת ח) ותניא
 במסכת קדושין (לף צג:) מורא זו
 איני יולע מהו כשהוא אומר והדרת
 פני זקן דראת מאלהיך (יקרא ינ0
 הר אומר מורא זו כבול חכמים:
 קלוח כחמורוה. עושקי שכר שכיר
 כמנאפיס ומכשפים: ומטי גר. בהאי
 קרא כתיב: ולא יראוני. ובהא קרא
 כתיב: כי אה כל מטשה האלהים
 יביא במשפט טל כל נטלם. ואף על
 הנעלמות ממנו שעשה שוגג הוא
 מביאו במשפט: על כל. אפי׳ לבר
 מועט במשמע: ונמאס. קצה לעת
 מבירו בלבר: מאי אם טוב. למשמע
 אף על הטובה מביאו במשפט:
 שאינו מחוהך. שאינו מנוקר מן החלב
 ומן הגילין האסורים: בערבי
 שבהוס. שמתוך שממהרין לעשות
 צורט שבת אינן נותנין לב אס
 מנוקר הוא: לרוה םמזכוה זו לזו.
 לשון וכעסתה צרמה (שמואל א א)
 שתי נשים יחל: זיבורא ועקרבא.
 י<נקיט הכי משוס לאמרינן במסכת
cro ע״ז בפרק אין מעמילין (לף 
 חמימי לעקרבא וקרירי לזיבורא
 וחילופא סכנתא הלכך היכא לנכתיה
 זיבורא ועקרבא נעשות צרומ זו לזו
 ללית ליה תקנתא לא בקרירי לקשה
 לעקרב ולא בחמימי לקשה לזיבורא:
 זה הממציא מעוה לעט בשעה דוחקו.
 אלעיל קאי אס טוב ואס רע הרגיל
 להמציא צלקתו לעני בשעת לוחקו
 ולא קולם שעת הלחק שיכול לבקש
 מזונותיו ולקנותן בשעת הזול:
 לעללא. לקנות התבואה ״)למתרגם
 ועללת ארעא (ויקרא כג<: להליהא.
 להפסד ולאיבוד כך שמעתי. ולי
 נראה לקנות בשעת הדחק מזון
 שהוא תולה בסלו כדאמר מר
 (פסחים לף קיא:) מלא סילתא מלא
 מזוני תלאי בביתא קשה לעניותא:

 אינו

 מםורת הש״ם

 א) [פי׳ נשרפה רגלה.
 ערוך, i) [כהונות קיא.],
 ג) [צ״ל לו וכ׳׳א בילקוט
 ונע״י], ד) [ל״א רבה פ׳׳י],
 ה) [איני], ו) [צ״ל משדר],
 t) [כל זה הדינור אינו
 מסרש׳׳י ושייך לתוספות
 וב״ה בע״י], יז) צ״ל תבואת
 הארן ת״א עללא דארעא
 (יקרא בג), נו) משוס שלא
 נ״ה הגרסא בע׳׳י, י) [צ׳׳ל

 נטי]׳

 ומחריא תנורא שקלתא ואנהתא אגבה
 דכרעה איקדחא ואיתרע מזלה ואייתיתת א״ל
 רב ביבי בר אביי אית לכו רשותא למיעבד
 הכי אמר ליה ולא כתיב ויש נםפה בלא
דור הולך ודור בא  משפט א״ל והכתיב 1
 אמר דרעינא להו אנא עד דמלו להו לדרא
 והדר משלימנא ליה לדומה א״ל םוף םוף
 שניה מאי עבדת אמר אי איכא צורבא מרבנן
 דמעביר במיליה מוםיפנא להו ליה והויא
 חלופיה רבי יוחנן כי מטי להאי קרא בכי
 2ותסיתני בו לבלעו חנם עבד שרבו מםיתין

 לו וניםת תקנח יש לו רבי יוחנן כי מטי לחאי
חן בקדושיו לא יאמין אי בקדושיו  קרא בכי 3
 לא יאמין במאן יאמין יומא חד הוה קא אזיל
 באורחא חזייה לההוא גברא דהוח מנקיט
 תאני שביק חנך דמטו ושקיל חנך דלא מטו
 א״ל לאו חני מעלן טפי א״ל חני לאורחא
 בעינן להו חני נטרן וחני לא נטרן אמר חיינו
 דכתיב הן בקדושיו לא יאמין איני והא ההוא
 תלמידא דהות בשיבבותיה דרבי אלכםנדרי
 ושכיב אחוטר ואמר =<אי בעי האי מרבנן
 חוח חיי ואם איתא דלמא מהן בקדושיו לא
 יאמין הוה ההוא מבעט ברבותיו הוה רבי
 יוחנן כי מטי להאי קרא בכי 4וקרבתי אליכם
 למשפט והייתי עד ממהר במכשפים
 ובמנאפים ובנשבעים לשקר ובעושקי שכר
 שכיר עבד שרבו מקרבו לדונו וממהר
 להעירו תקנה יש לו אמר רבי יוחנן בן זכאי
 אוי לנו ששקל עלינו הכתוב קלות כחמורות
 אמר ריש לקיש כל המטה דינו של גר כאילו
 מטה דינו של מעלה שנאמר 4ומטי גר ומטי
 כתיב א״ר חנינא בר פפא כל העושה דבר
ולא  ומתחרט בו מוחלין לו מיד שנאמר 4
 יראוני הא יראוני מוחלין ג<לחם מיד רבי
כי את כל  יוחנן כי מטי לתאי קרא בכי 5
 מעשה האלהים יביא במשפט על כל נעלם
 עבד שרבו שוקל לו שגגות כזדונות תקנה
 יש לו מאי על כל נעלם אמר רב זה ההורג
 כינח בפני חברו ונמאם בה ושמואל אמר
 זה הרק 7•בפני חבירו ונמאם מאי אם טוב
 ואם רע אמרי דבי ר׳ ינאי זה הנותן צדקה
 לעני בפרהסיא כי הא דרבי ינאי הזייה
 לההוא גברא דקא יהיב זוזא לעני בפרהסיא
 אמר ליה מוטב דלא יהבת ליה מהשתא
 דיהבת ליה וכספתיה דבי ר׳ שילא אמרי
 זה הנותן צדקה לאשה בסתר דקא מייתי
 לה לידי חשדא רבא אמר זה המשגר לאשתו
 בשר שאינו מחותך בערבי שבתות ה<והא רבא יי משגר שאני בת רב חסדא
 דקים ליח בגווח דבקיאח רבי יוחנן כי מטי להאי קרא בכי 6והיה כי תמצאן
 אותו רעות רבות וצרות עבד שרבו ממציא לו רעות וצרות תקנה יש
 לו מאי רעות וצרות אמר רב רעות שנעשות צרות זו לזו כגון זיבורא

 ועקרבא ושמואל אמר זה הממציא לו מעות לעני בשעת דוחקו אמר רבא תיינו דאמרי אינשי
וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתים והסתרתי פני מהם  זוזא לעללא לא שכיחא לתליתא שכיח 7
 אמר רב ברדלא בר טביומי אמר רב כל שאינו בהסתר פנים אינו מהם כל שאינו בוחיח לאכול

 אינו
 ולא חטא שוב אינו חוטא] וההוא תלמיד דהוה בשיכבותיה דר׳ יוחנן ושכיב זוטר. ואמר ר׳ יוחנן אי בא ונושה בו בכל יום היינו דאמרי אינשי זוזא לעללא לא שכיח לתוליתא שכ׳
 בעי להוטובי ארחתיה דלא לבעוט ברבותיו הית תיי. ר׳ יותנן הוה בכי אמר כתיב וקרכתי אתכם למשפט תבואת אינו מצוי ולמי שתולין אותו הנוגשים מצוי. כתיב והסתרתי פני מהם והי
 והייתי עד ממהר וגו• עבד שרבו מקרכו לדין וממהר להעירו כלום יש בו תקנה. אריב״ז אוי לנו שאין בו והסתרתי פני מהם כלומר שהתפלל נ) ואין נענה אין בו והיה לאכול

 הגהות הב״ח
 (א) רש״י ד״ה היינו דכמיב
 נו׳ כי היכי דבתאנים
 הטונות ירא: (ב) תום׳ ד״ה
 הא יראוני ונו׳ ועוד יש לחלק.
 נ״נ כלומר דהשתא לא קאמר
 הנא הא יראוני מומלץ מחילה
 גמורה אלא נשנתחרט ועדיין
 לא שנ נכל לנו תולין והיינו
 דקאמר תשונה תולה והא
 דקאמר נשנועות דף י״נ
 דנעובר ונתחרט לא זז משם
 עד שמוחלין לו ומשמע
 [מסילה גמורה] היינו דוקא
 במצות עשה וההוא ברייתא
 דאמר על עשה ול״ת תשונה
 מכפרת מיירי נשנ בכל לבו
 ע״י יסורין שעושה מיפו אז
 יתכפרו לו לגמרי [והשאר
 חסר]: (ג) ד״ה זה הממציא
 וכו׳ לניתו אין ממציאין לו
 וכו׳ כמו תליה וזנין וכו׳ כדי
 שיפדה עצמו ממציאין לו

 מעות הס׳׳ד:

 גליון הש״ם
 תום׳ ד״ה הא •ראוני וכו׳
 דהוה ליה ל״ת. עיין תשונת
 פנים מאירות ח״א סימן כ״ו
 ונספר מים חייס להסריח

 נמשובה האחרונה:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] תום׳ ד״ה הא יראוני
 בו׳ וסליגא דר׳ ישמעאל.
 נ״נ עי׳ נסוף ספר מיס
 חיים להפריח דף מ״ד
 ע״נ ד״ה נתקשיתי וכו׳

 ודייה אמר וכוי:

 רבינו חננאל
 יש נספה בלא משפט
 מעשה דמרים מגדלא
 נשיא ומרים [מגדלא]
 דרדקי דאתחלף ליה
 לשליחא ואייתי מרים
 מגדלא שער נשיא ויש
 מי שאומר כענץ חלום
 ראח דברים הללו. ולא
 עוד אלא רב ביבי בן
 אביי היה מתעסק בראיית
 השדים לפיכך יש לומר
 כדרך הזה ראה ואין
 םומכין עליו ופתרון יש
 נספה בלא וגר כגון אדם
 שהרג חבירו. ותסיתני
 בו. אתה מעלה בדעתך
 כיון שאתה בא בדבריך
 הללו בעקיפין אתה מדמה
 להסית ואינך יכול להסית
 אלא (ברבוי מור) מיכן
 שהשטן של איוב אדם
 היה. הן בקדושיו לא
 יאמין כלומר אינו מאמין
 להם לחיות הרבה שמא
 בזקנותם יטו מן הדרך
 הטובה [וקשיא לי דהא
 אמרינן ביומא כיון שאדם
 עבר שלשים וששה שנה

 א) נראה דצ״ל כמו נת רנ חסדא אשתו של רגא. 3) נראה שצ״ל ואינו נענה אינו מישראל כל שאין נו והיה לאכול וכוי.



 מסורת הש״ם

 6) מריק יז: סוטה מו:
 נדרים ז: ע״ש, נ) ןיתכן
 להיות רנה!, ג) ןנרכות
 מו:ן, ד) !ברכות סב.],
 ה) ולקמן יג.], ו)!עיין מ״ש
 בס״ד פסחים מג: על צידו
 בשס רש״ק בכריתות כה:],
 1) [עי׳ תוססות סוטה יא.
 ד״ה מרים], ח) העיקר חסר
 מן הספר ובע״י מפני קא
 דייק וכ״ה שם אע״פ
 שהסתרתי פני מהס כדכתיב
 ודבר ה׳ אל משה פניס וגו׳
 אותן הפניס אסתיר אכל
 בחלום אדבר נו ע״כ
 מחילופי גרס׳, p) בס׳׳א:

 מינא תלמידי ישו,

 הגהות הב״ח
 (6) גמ-א מריה לאפיה
 מיניה ומאי אחוי לך:
 (ג) שם של מלכות שמיס
 שנטלה ומי איכא:
 (ג) רש׳׳־ ד״ה כדקש
 כשהזקץ הס״ד ואח״כ
 מה״ד רב אידי אכוה

 דרבי יעקנ היה רגיל:

 מוסף רש״י
 כל מקום שנתנו חכמים
 עיניהם. לאדס שנידו, או
 מת או נופל נעניות ;נזו־יס
 דסח וצהק. עס אשתו
 שיחה נטלה של ריצוי
 תשמיש, ועשה צרכיו.
 שימש מטתי !:ברכות סב <.
 כמאן דלא טעים ליה
 תבשילא. כאדס רעכ כמו
 שלא שמשת מטתן מעולם,
 שאתה נוהג קלות ראש זה
א ל ז  לתאותך >שס. ושמ: כ

.  שריף תבשילא;

 עין משפט ך* • הכל חייבין פרק ראשון חגיגה
 נר מצוה 1 י •

 אינו מהן. מזרע ישראל דכתיב והסתרתי פני מהם (לגרים לא) שצועק מצרות הבאות עליו ואינו נענה שלא יבואו: והיה לאכול.
 שהעובדי כוכבים שוללין ממונו: וגרבוהו. שללוהו: בחלום אדבר בו. י0ביוס ההוא קא דייק ביום ולא בלילה שמראין לו חלום כדי שיתפלל
 על הדבר: ידו נטויה. להגן עליו: אפיקורסיםט). שאינם מאמינים לדברי רז״ל כגון צדוקים: אחוי ליה. על ידי סימן רמז לו החזיר
 אבדה עצה מבנים מישראל: לנגדך. בשוה: שיחה יחירה.
 דברי שחוק שלפני תשמיש: כדלא
 טטים הבשילא. שרעב לאכול כלומר
 מתאוה למשמיש: בבחי גואי. איכא
 דכתיב במסמרים: הכי גרסינן
 ובבחי בראי ליכא והכסיב ויקרא.
 וכל קריאה השמעת קול היא:
ם לבירא טמיקהא. כמה  מאיגרא ר
 גדולה נפילה זו אין לך גבוה
 ובור עמוק כמשמים לארץ: הקפיה.
 רבי לר׳ חייא ואזיל רבי בהדיה: כי
 הוו מיפטלי מקמיה. שנטלו ממנו
 רשומ: איכו השסא. אס לא באתי
 עמך והאמנתי לך מנעתני מברכה זו:
 מנא לך. שכל כך גדולה הקבלמ פנים:
 כדקש. כשהזקין «) רבי יעקב: היה
 רגיל כוי. מהלך שלשה חדשים היה
 מביתו לבית המדרש ונוסע מביתו
 אחר הפסח ולומד יוס אחד וחוזר
 לביתו לשמח את אשתו בחג הסוכות:

 עד

סרחה חכמהם. בפסוק כחיב האין עוד חכמה בתימן  פניו: במחוג. ברמז: נ

 בי שכור מלכא וגרכוהו. שדור
 אומר הר״י דהיינו ההוא
 לבפרק בתרא לברכות (לף נו.) גבי
 פשריה לבר הליא שפתר לו שתמות
 אשתו ויאבל כל אשר לו מאת המלך:
 הן אראלם צעקו חוצה. פשטיה
 לקרא בישעיה כמיב על המזבח

 וכמיב הוי אריאל(ישעיה מ0:
 ויחי עוד לנצח לא ידאה חשחת.
 פשטיה לקרא בתמיה הוא וכי
 הרשע לא ימות כמו שהחכמים ימותו:

 למחייבא

 אינו מחם אמרו ליח רבנן לרבא מר לא
 בהסתר פנים איתיח ולא בוחיח לאכול
 איתיה אמר להו מי ידעיתו כמה משדרנא
 בצנעא בי שבור מלכא אפי׳ הכי יהבו
 ביה רבנן עינייהו אדהכי שדור דבי שבור
 מלכא וגרבוהו אמר היינו דתניא אמר רבן
 שמעון בן גמליאל א<כל מקום שנתנו חכמים
 עיניהם או מיתת או עוני 1ואנכי הסתר
 אסתיר פני ביום ההוא אמר נ<רבא אמר
 הקב״ה אף על פי שהסתרתי פני מהם
 בהלום אדבר בו רב יוםף אמר ידו נטויה
 עלינו שנאמר 2ובצל ידי כםיתיך ר׳ יהושע בן חנניה הוה קאי בי קיםר
 אחוי ליה ההוא אפיקורוםא עמא דאהדרינהו מריה לאפיה מיניה אחוי לית
 ידו נטויה עלינו אמר ליה קיםר לר׳ יהושע מאי אחוי לך עמא דאחדרינחו
 מריח לאפיח מיניח ואנא מחוינא ליה ידו נטויה עלינו אמרו ליה לההוא
 מינא מאי אחויית ליה עמא דאהדרינחו מריח (א) מיניח ומאי אחוי לך לא
 ידענא אמרו גברא דלא ידע מאי ג<מחוו ליח במחוג יחוי קמי מלכא אפקוהו

 וקטלוחו כי קא ניחא נפשיה דרבי יהושע בן חנניה אמרו ליה רבנן מאי תיהוי עלן מאפיקורוםין אמר להם
אבדה עצה מבנים נםרחח חכמתם כיון שאבדה עצה מבנים נםרחח חכמתן של אומות חעולם ואי 3 

 בעית אימא מהכא 4ויאמר נסעה ונלכה ואלכה לנגדך רבי אילא הוה סליק בדרגא דבי רבה בר שילא שמעיה
כי חנח יוצר חרים ובורא רוח ומגיד לאדם מח שיחו אמר עבד שרבו מגיד לו  לינוקא רתוח קא קרי 5
שיחח יתירת שבין איש לאשתו מגידים לו  מח שיחו תקנח יש לו מאי מח שיחו אמר רב אפילו א
 לאדם בשעת מיתה איני והא 7*רב כהנא הוה גני תותי פורייח דרב ושמעיח דםח וצחק ועשת צרכיו
 אמר דמי פומיה דרב כמאז דלא טעים ליה תבשילא אמר ליה כהנא פוק לאו אורח ארעא לא קשיא
ואם לא תשמעוה במסתרים תבכה נפשי מפני גוה אמר  כאן דצריך לרצויה הא דלא צריך לרצויה 6
 רב שמואל בר איניא משמיה דרב מקום יש לו להקב״ה ומסתרים שמו מאי מפני גוה אמר רב שמואל
 בר יצחק מפני גאוותן של ישראל שניטלה מהם ונתנח לעובדי כוכבים ר׳ שמואל בר נחמני אמר מפני
 גאוותה של מלכות שמים >« ומי איכא בכיה קמיה הקב״ה ותאמר רב פפא אין עציבות לפני חקב״ח שנאמר
הוד וחדר לפניו עוז וחדור, במקומו לא קשיאיי׳ הא בבתי גואי הא בבתי בראי ובבתי בראי לא והא כתיב 7 

 8ויקרא אדני ח׳ צבאות ביום חחוא לבכי ולמספד ולקרחח ולחגור שק שאני חרבן בית המקדש האפילו

ודמע תדמע ותרד עיני הן אראלם צעקו חוצה מלאכי שלום מר יבכיון: 6  מלאכי שלום בכו שנאמר 9
 דמעה כי נשבה עדר ה׳ אמר ר׳ אלעזר שלש דמעות הללו למה אחת על מקדש ראשון ואחת על מקדש שני
 ואחת על ישראל שגלו ממקומן ואיכא דאמרי אחת על ביטול תורה בשלמא למאן דאמר על ישראל שגלו
 חיינו דכתיב כי נשבח עדר ח׳ אלא למאן דאמר על ביטול תודח מאי כי נשבח עדר ח׳ כיון שגלו ישראל
 ממקומן אין לך ביטול תורה גדול מזה תנו רבנן שלשה הקב״ת בוכח עליחן בכל יום על שאפשר לעםוק
 בתורה ואינו עוסק ועל שאי אפשר לעםוק בתורה ועוםק ועל פרנס המתגאה על הצבור רבי הות נקיט
1השליך משמים ארץ נפל מן ידיה אמר מאיגרא רם לבירא  ספר קינות וקא קרי בגויה כי מטא להאי פסוקא 0
 עמיקתא רבי ורבי חייא חוו שקלי ואזלי באורחא כי מטו לההוא מתא אמרי איכא צורבא מרבנן הכא נזיל
 ונקביל אפיה אמרי איכא צורבא מרבנן הכא ומאור עינים הוא אמר ליה ר׳ חייא לרבי תיב את לא תזלזל
 בנשיאותך איזיל אנא ואקביל אפיה תקפיה ואזל בהדיה כי הוו מיפטרי מיניה אמר לתו אתם תקבלתם פנים
 הנראים ואינן רואין תזכו להקביל פנים הרואים ואינן נראין אמר ליה איכו השתא מנעתן מתאי בירכתא אמרו
 ליה ממאן שמיעא לך מפרקיה דרבי יעקב שמיע לי דרבי יעקב איש כפר חיטייא הוה מקביל אפיה דרביה
 כל יומא כי קש א״ל לא נצטער מר דלא יכיל מר אמר ליה מי זוטר מאי דכתיב בהו ברבנן 11ויחי עוד לנצה
 לא יראה השחת כי יראה חכמים ימותו ומה הרואה חכמים במיתתן יחיח בחייחן על אחת כמה וכמה רב אידי
 אבוה דרבי יעקבי< בר אידי הוח רגיל דחוח אזיל תלתא ירחי באורחא וחד יומא בבי רב והוו קרו ליה רבנן בר
שחוק לרעהו אהיה וגו׳ א״ל ר׳ יוחנן במטותא מינך לא תעניש 1  בי רב דחד יומא חלש דעתיה קרי אנפשיה 2
ואותי יום יום ידרשון ודעת דרכי יחפצון וכי ביום דורשין אותו 1  להו רבנן נפק ר׳ יוחנן לבי מדרשא ודרש 3
 ובלילה אין דורשין אותו אלא לומר לך כל העוםק בתורה אפי׳ יום אחד בשנה מעלה עליו הכתוב״ כאילו
במספר הימים אשר תרתם את הארץ וכי ארבעים שנה 1  עסק כל השנה כולה וכן במדת פורענות דכתיב 4
 חטאו והלא ארבעים יום הטאו אלא לומר לך כל העובר עבירה אפי׳ יום אחד בשנה מעלה עליו הכתוב כאילו
 עבר כל השנה כולה: אי זהו קטן כל שאינו יכול לרכוב על כתפו של אביו: מתקיף לה רבי זירא

 עד

 רבינו חננאל (המשך)
 יבכיון ואע״פ שיש
 מפורש מלאכי שלום.
 השלוחים ששלח המלך
 לעשור, שלום לא קבלו
 מהם וחזרו בוכים בפחי
 נפש: מפני גוה מפני
 גאותן של ישראל שניטלה
 מהן ונתנה לעובדי
 כוכבים. ומקשה ומי איכא
 בכיה קמיה דקב״ה והא
 כתיב עוז וחדוה במקומו
 ופרקינ; כי ליכא בכיה
 בבתי גואי ומקום הנקרא
 מסתרים בבתי בראי הוא.
 איני ויקרא ה׳ אלהיס
 צבאות ביום ההוא לבכי
 ולמספד וגו׳ הנה הקב״ה
 קראו לבכי. ופרקינן שאני
 תורכן ביהמ״ק שאפילו
 מלאכי שלום בכו שנאמר
 הן אראלם צעקו חוצה
 מלאכי שלום מר יבכיון
 פי׳ ויקרא ה׳ אלהים
 צבאות וגו׳ קרא אותו
 היום כלומר קבעו יום
 בכיה ומספר לדורות.
 כתיב ודמע תדמע ותרד
 עיני דמעה. ג׳ דמעות
 הללו אחת למקדש ראשון
 ואחה למקדש שני ואחת
 כי נשבה עדר ה׳ דכיון
 שגלו אין לך ביטול הורה
 מזה: תנו רבנן שלשה
 הקב״ה בוכה עליהן בכל
 יום. פי׳ אומר הקב״ה
 ראוי לבכות על אלו בכל
 יום על מי שאפשר לו

 לעסוק בתורה [ואינו עוסק ועל שאי אפשר לעסוק בתורה ועוסק] ועל פרנס המתגאה על הצבור בחנם. ר• ור׳ חייא אקבילו
 אפיה חד סגי נהורא. אמר להו אתם הקבלתם פנים הנראים ואינם רואים תזכו להקביל פני שכינה שרואין ואינן נראין. הרואה
 חכמים במיתתם כתיב ויחי עוד לנצח לא יראה השחת כי יראה חכמים ימותו השתא ומה הרואה חכמים במיתתן יחיה
 םחייהם על אחת כמה וכמה. דרש ר׳ יוחנן כתיב ואותי יום יום ידרשון וכי ביום דורשין ובלילה אין דורשין אלא לומר לך
 כל ד עוסק בתורה אפילו יום אהד בשנה לשמה מעלה עליו הכתוב כאילו עסק כל השנה וכן במדת פורענות כתיב במספר
 תימים אשר תרתם את האp ארבעים יום יום לשנה וכי שנה חטאו והלא לא חטאו אלא ארבעים יום אלא לומר לך כל
 העובר עבירה אפילו יום אחד בשנה מעלה עליו כאילו עבר כל השנה כולה. איזהו (חייב) [קטן] שאינו הייב בראיה

 כנ א מיי׳ פייה מהל׳
 דעות הלכה ד סמג
 לאוין פא טוש׳׳ע א״ח סימן
 רמ סעיף ט ףנאה״ע סימן

 כה סעיף נ]:

 תורה אור השלם
 1. ואנכי הסתר אסתיר
 פני ביום ההוא על כל
 הרעה אשר עשה כי
 פנה אל אלהים אחרים:
 רבדים לא יה
 2. ואשים דברי בפיף
 ובצל ןדי כסיתיף לנטע
 שמים וליםיר ארץ
 ולאמיר לציון עמי
 אתה: ישעיהו נא טז
 3. לאדום כיה אמר ין
 צבאות האין עוד חכמה
 בתימן אבךה עצה

 מבנים נסרהה חכמתם:
 ירמיהו מט ז
 4. ויאכלה נסעה ונלכה

 ואלכה לנגדך:
 בראשית לג יב
 5. בי הנה יוצר הךים
 וברא רוח ומגיד לאדם
 בלה שחו עשה שחר
 עיפה ורדף על במתי
 ארץ ין אליהי צבאות
 שמו: עמוס ד יג
 6. ואם לא תשמעוה
 במסתרים תבכה נפשי
 נלפני גוה .ודמע תךמע
 ותרד עיני דמעה כי

 נשבה עדר ין:
 ירמיהו יג יז
 7. הוד והדר לפניו עז

 וחדוה במקימו:
 דברי הימים א טז כז
 8. ויקרא אדני אליהים
 צבאות ביום ההוא לבבי
 ולמספד ולקרחה ולהגר
 שק: ישעיהו כב יב
 9. הן אראלם צעקו
 חצה מלאכי שלום בלר
 יבביון: ישעיהו לג ז
 10. איבהןעיבבאפואדני
 את בת ציון השליף
 משמים ארץ תפארת
 ישראל ולא זכר הדם

 ך גליו ביום אפו:
 איכה ב א
 11 . (י) ויחי עוד לנצח לא
 יראה השחת: (יא< כי
 יראה חכמים ןמותו יחד
 כסיל ובער יאבדו ועזבו

 לאחרים חילם:
 תהלים מט י-יא
 12 . שחק לרעהו אהיה
 קרא לאלוה ויענהו

 שחוק צדיק תמים:
 איוב יב ד
 13• ואותי יום יוםידרישון
 ודעת דרכי יחפצון כגוי
 אשר צדקה עשה
 ומשפט אליהיו לא עזב
 ישאלוני משפטי צדק

 קרבת אלהים יחפצון:
 ישעיהו נח ב
 14. במספר הןמים אשר
 תרתם את הארץ
 ארבעים יום יום לשנה
 יום לשנה תשאו את
 עוניתיבבז אףבעים שנה

 ויךעתם את תנואתי:
 במדבר יד

 רבעו חננאל
 העובדי כוכבים ואוכלין
 ממונו אינו מישראל אמרו
 ליה לדכא והא מר ליתא
 בוהיה לאכול ומתפלל

 ונענה. אמר להן לא ידעיתהו כמה משדרנא בצנעא לבי שבור מלכא ואפייה לא איפרק דאמור רבנן כ״מ שנתנו חכמים
 עיניהם או מיתה או עוני. שדרוה ליה שבור מלכא וגרכוה לרבא אמר רבה אע״ג דכתיב והסתרתי פני מהם אמר רחמנא
 בחלום אדבר בו. רב יוסף אמר ידו נטויה עלינו ובצל ידו אנו סבוכים כוי ענינא כי נח נפשיה דר׳ יהושע כן חנניא אמרו
 ליה מה תהא עלן ממינאי כלומר אין אדם בינינו שיש בו כח לתשיבם כמותו אמר להם אבדה עצה מבנים נסרחה חכמת
 האומות: כי הנה יוצר הרים ובורא רוח ומגיד לאדם מה שיחו. אמר רב אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו מגידין לאדם
 בשעת מיתתו כלומר אין לאדם להרבות שיחה אפילו עם אשתו אלא אם צריך לארצויה כגון שהיא כעוסה ובא לרצותה:
 ואם לא תשמעוה במסתרים תבכה נפשי מקום שיש למעלה ומסתרים שמו שבוכים שם המלאכים כדכתיכ מלאכי שלום מר



 עין משפט
 נר מצוד!

 כד א מיי׳ ס״א מהל׳
 חגיגה הלכה א סמג

 עשי! לכו:
 כה ב מיי׳ שס פ״ב הלכה

 ג:

 הגהות הב״ח
 (א) גמרא עד הכא מאן
 אייתיה אמר ליה אביי עד
 הכא אימיה דמחייבא
 בשמחה אייתיתיה
 מכאן ואילך כצ״ל:
 (ב) שם דגדול פטור
 מדאורייחא קטן נמי
 [פטור] מדרבנן כ״ש
 אומר: (ג) שם בית שמאי
 ור׳ ישמעאל ור׳
 אליעזר כילהו: (ד) •שי״
 ד״ה עד הכא מאן אייתיה
 עד ירושלים מי הביאו
 דכדי עלייח מירושלים
 וכו׳ מי הביאו והלא
 משהוא יכול וכו׳
 לאהוז ביד אביו הש״ל
 ואח׳׳כ מה״ד דמחייבא:
 (ה) תום' ד״ה אימיה
 דמהייבא בשמחה:
 (ו) ד״ה ישנה וכו׳ עולת
 תמיד הואי: (ז) דיה מין
 יכו׳ ואף על גב וכו׳
 מכף אחת וכו׳ משעה

 משום דתגי:

 רבינו חננאל(המשך)
 לרברי(ב״ה) [כ״שן וקטן
 סומא שיכול להתפתח
 לדברי שניהם מאי ופשטה
 אביי כל היכא דגדול חייב
 מן התורה קטן נמי כוי
 מדרבנן פטור: מתני' ב״ש
 אומרים הראייה שתי כסף
 כר. ת״ר הראייה שתי כסף
 שהיא כולה לגבוה מה
 שאין כן בחגיגה שהחגיגה
 החלב והדם לגבוה והבשר
 לבעל־ם ועוד מצינו
 בעצרת שהוהיר הקב״ה
 לישראל בעולות ושלמים
 וריבה בעולות. ובה״א
 החגיגה גדולה מן הראייה
 שהחגיגה ישנה לפני מתן
 תורה שנאמר ויזבחו
 זםהים שלמים לה׳ פרים
 וכי תימא והא התם נמי
 כתיב ויעלו עולות והנה
 הקריבו נמי קודם מתן
 הורה עולת ראיה ההיא
 עולה שהקריבו ישראל
 קודם מתן תורה עולת
 תמיד הואי. ועוד מצינו
 בנשיאים שהקריבו פר
 ואיל וכבש לעולה
 והקריבו לובח שלמים
 פרים שנים וגר. ודחינן
 ב״ה עצרת קרבן צםור ואין
 דנין קרבן יחיד מקרבן
 צבור. ודחינן בייש עולה
 שהקריבו ישראל במדבר
 עולת ראיה הואי. קרבן
 נשיאים אינו נוהג לדורות.
 אמר אביי ב״ש ור׳
 ישמעאל ור• אליעורכולהו
 םבירא להו עולה שהקריבו

 א) בגמ׳ לא מציגו זה רק גני
 סוכה נסוכה ד׳ כ״ה ואולי
 רצ״ל דאמרה ור׳׳ל דחנה
 סכרה כן כדעתה דחולין
 ומשמשיהן פטורי! מן הראיה.

 חכל חייבין פרק ראשון חגיגה ו.
 (« דמחייבא אימיה בשמחה. פירש רש״י כפרק קמא לקדושין
ד ג ב  (לף לל: ושס< גבי אשה בעלה משמחה בבבל נ
 צבעוכין בא״י בבגלי פשתן והכא משמע לבשלמי שמחה מיירי

 והתם (נל״ה אשה< פי׳ וכן בפ״ק לר״ה (לף ו: ושם):
 דיכול לרכוב על כתיפו של אביו.
 שהיה גלול קצת אבל לא

 מצי לאחוז בילו ולעלות ברגליו:
 בחיגר שיכול להתפשמ. מקמי
 גלולו מאי מי אמריגן
 לכיון לגלול המיחייב מלאורייתא גבי
 קטן נמי מיחייב בחינוך למילי הוא
 טעמא בקטן אלא משום לחנכו לילע
 כשהוא גלול או ללמא טון לגלול

 בהט לא מיחייב גס קטן לא:
ן נ ב ר ד מ ו s .חראייה שתי כסף 
 הוא למדאורייתא אין
 לו שיעור לקרבן רק לאשם מעילות
 (שבועת העלות) לכתיב ביה כסף
 שקלים (יקרא ה< ותנן בכריתות (לף
 כו:< המפריש שתי סלעים לאשם והא
 לאמרינן בזבחים (לף מח.) [לא יהא
 ספיקו חמור מולאו מה ולאו חטאת
 בת לנקא אף ספיקו אשם בר לנקא]
 ובמנחות (לף קז:) יביא י) אשם הוא
 ונסטו בסלע לאו לוקא קחשיב
 לאמרינן בפרק ב׳ לכריתות (לף י:<
 יביא י<אשס בסלע וכן הא לאמרינן
 בפי הוציאו לו ביומא (לף נה:<
 משקול ארבעה זוזי ונשלי בנהרא לאו
 לוקא ללא בעי כולי האי ובס״ב למנחות
 (לף קז: ושם בל״ה כנש) פירשתי ח<:
 ישנה לפני הדבור. וס״ל עולת
 (י) ראייה הואי כדקאמר בסמוך:
 ט)קרבן יחיד. כגון חגיגה ובפ״ה
 דיומא (לף נא. ושס<
 דקרי ליה קרבן צבור היינו גבי פסח
 שני כדקאמר התם חגיגה מ״ט מקריא
 קרבן צבור דאמיא בכנופיא פסח
 נמי אתיא בכנופיא איכא פסח שני

 דלא אמיא בכנופיא:
 דנין דבר הנוהג לדורות. ולא
ן יו״ט מיו״ט  בעי למימר מי
 לאפ וקי נשיאים דחול הוי דלא מצינו
 ליה האי חילוקא בשום מקום » אע״ג
 דלקמן פרק חומר בקודש >לף כג:
 ושס< ילפינן צירוף כף אחת הכמוב
 עשה כל מה שבכף אתת ולא פרכינן
 דורות משעה לא ילפינן דהתם כיון
 דליכא למלפי מדורות ילפינן ליה
 שפיר משעה אי נמי שאני התם
 דתני ביה קרא תריסר דמני כדאמרינן
 בפ״ק דמנחות «לף ח:) ובפרק הקומץ
 רבה ןשם לף ימ:< גבי כלי הלת מקדש
 הלח ויליף שמואל דורות משעה

 דתני ביה קרא תריסר זימני:
 לרבי ישמעאל ורבי אלעזר וכוי.
 ואין להקשות ושברן ב״ה
 ועבדי כב״ש הלא ב״ש במקום בית
 הלל אינו משנה וי״ל דסבירא להו לא
 נתלקו בית שמאי וב״ה בדבר זה:
 בית שמאי הא דאמרן. וליכא
 לאקשרי מנא ליה דאית להו
 עולת ראייה הואי דלמא לעולם
 סבירא להו עולת תמיד וטעמא דידהו
ט משמע מדבעי ה  עדיף להו ד
 מאי טעמא לא אמר בית הלל
 כוותייהו האי לאו מילתא היא
 דמיבעיא ליה אמאי לא קאמרי בית הלל עולת ראייה כבית שמאי:

 מי

 עד חכא מאן אתייה אמר ליה אביי עד חכא
 יא< אדמיחייבא אימיה בשמחח אייתיתיח אימית
 מכאן ואילך אם יכול לעלות ולאחוז בידו של
 אביו מירושלים לחד חבית חייב ואי לא פטור
 השיב רבי תחת בית חלל לדברי בית שמאי
וחנה לא עלתה כי אמרה לאישה עד יגמל 1 

 הנער והביאותיו וחא שמואל דיכול לרכוב
 על כתיפו של אביו הוה א״ל איאבוה ולטעמיך
 תקשי לך חנה גופה מי לא מיחייבא
 בשמחה אלא חנח מפנקותא יתירתא חזייא
 ביח בשמואל וחשא ביח בשמואל לחולשא
 דאורחא בעי רבי שמעון״ קטן חיגר לדברי
 בית שמאי וסומא לדברי שניחם מחו חיכי
 דמי אילימא בחיגר שאינו יכול לתתפשט
 וסומא שאינו יכול להתפתח השתא גדול
 פטור קטן מיבעיא לא צריכא בחיגר שיכול
 לחתפשט וסומא שיכול לתתפתח מאי אמר
ל חיכא דגדול מיחייב מדאורייתא כ  אביי נ
 קטן נמי מחנכינן ליה מדרבנן כל היכא
 דגדול פטור מדאורייתא מדרבנן »< קטן נמי
 פטור: ב״ש אומרים הראייה שתי כסף
 כוי: ת״ר בית שמאי אומרים הראייה שתי
 כסף וההגיגה מעה כםף שהראייה עולה
 כולה לגבוה מח שאין כן בחגיגה ועוד מצעו
 בעצרת שריבה בהז תכתוב בעולות יותר
 מבשלמים ובית הלל אומרים הראייה מעה
 כםף וחגיגת שתי כסף שחגיגה ישנה לפני
 הדיבור מה שאין כן בראייח ועוד מצינו
 בנשיאים שריבה בהן הכתוב בשלמים יותר
 מבעולות ובית הלל מאי טעמא לא אמרי
 כבית שמאי דקא אמרת ראייה עדיפא רעולה
 כולח לגבוח אדרבח חגיגה עדיפא דאית
 בת שתי אכילות ודקא אמרת נילף מעצרת
 דנין קרבן יחיד מקרבן יחיד ואין דנין קרבן
 יחיד מקרבן צבור ובית שמאי מ״ט לא אמרי
 כבית חלל דקאמרת חגיגה עדיפא דישנח
 לפני חדיבור ראיית נמי ישנת לפני חדיבור
 ודקאמרת נילף מנשיאים דנין דבר הנוהג
 לדורות מדבר תנותג לדורות ואין דנין דבר
 הנוהג לדורות מדבר שאינו נותג לדורות
 ובית חלל מאי שנא חגיגה דישנה לפני
 תדיבור דכתיב 2ויזבחו זבחים שלמים ראייה
 נמי תכתיב 2ויעלו עולות קסברי בית חלל
עולת שתקריבו ישראל במדבר עולת תמיד  ״8
 חואי ובית שמאי סברי עולת שתקריבו
 ישראל במדבר עולת ראייה הואי אמר אביי
 בית שמאי w ורבי אלעזר ור׳ ישמעאל כולתו
 סבירא להו עולה שהקריבו ישראל במדבר
 עולת ראייה תואי ובית הלל ורבי עקיבא ור׳
 יוסי הגלילי כולהו סבירא להו עולת
 שהקריבו ישראל במדבר עולת תמיד הואי
 בית שמאי הא דאמרן ר׳ ישמעאל י׳דתניא
 ר׳ ישמעאל אומר כללות נאמרו בםיני

 ופרטות

 עד הכא מאן אפייה. עד ירושלים מי הביאו יי) והלא משהוא יכול
 להיות חוץ מאמו יכול לאחוז ביד אביו דכדי עלייה מירושלים להר
 הבית אתה אומר שיחנכוהו ועד ירושלים מי הביאו: מחייגא בשמחה.
 לעלות לרגל ולשמוח בחג עם בעלה דעל השמחה נצטוו נשים דכתיב

 ושמחת אתה וביתך (לבריס יל):
 מכאן ואילך. דאימיה לא מחייבא
 להמראומ בהר הבית: על יגמל.
 לסוף כ״ד חודש שכן תינוק יונק
 ומשנה ראשונה הוא יכול לרכוב על
 כתיפו של אביו כדי לעלות מירושלים
 הר הבית וכל שכן משילה למשכן:
 הכי גרסי׳ קען חיגר לדברי ביס
 שמאי וסומא לדברי שניהן. דאילו
 חיגר לדברי בית הלל לא מיבעיא לן
ן אין  דלא מחנטנן ליה דהא אמדנ
 מחנכין אלא לקטן שיכול לאחוז
 ולעלומ ברגליו בירושלים וזה אינו
 יכול אבל לבית שמאי דמחייבי לחנכו
 משיכול לרכוב קטן חיגר יכול לרכוב
 על כתיפו של אביו והסומא יכול
 לאחוז לב״ה מהו צריך חינוך או לא:
 שאינו יכול לההפשע. שאין סופו
 להתפשט עולמית: קען מיבעיא.
 הלא אין חינוך קטן אלא כדי להנהיגו
 שיהא סרוך אחר מנהגו לכשיגדיל
 וכיון שזה פטור לכשיגדיל למה לי
 חינוך: שיכול להחפסח. קודם
 שיגדיל: מציגו בעצרח. 3פ׳ שור
 או כשב והקרבתם על הלחם שבעת
 כבשים תמימים ופר בן בקר אחד
 ואילים שנים יהיו עולה לה׳ וכתיב
 ושני כבשים בני שנה לזבח שלמים
 >רקרא »<: ישנה לפני הדיבור.
 קודם ממן תורה הקריבו שלמים
 בסיני דכתיב רשלח את נערי בני
 ישראל >שמות כל). ואע״ג דהאי קרא
 כתיב בואלה המשפטים לאחר עשרת
 הדברות קודס עשרת הדברות הוה
 ואין מוקדם ומאוחר בתורה והכי
 תניא במסכת שבת בפרק ר׳ עקיבא
 (לף פח.) רבי יוסי אומר בשני עלה
 וירד בשלישי עלה וירד ברביעי ירד
 ושוב לא עלה בממישי בנה מזבת
 והקריב עליו קרבן בששיה) ניתנה תורה
 ואין אתה מוצא בנתינת התורה בנין
 מזבח אלא באותו שנאמר רשלח את
 נערי בני ישראל וגו׳. ולקמן פריך
 התם נמי עולה הואי: נשיאים.
 בחנוכת המזבח הקריבו שלמים יותר
 מעולות דכתיב כל הבקר לעולה וגו׳
 וכל בקר זבח השלמים וגו׳ (במלנר ז):
 שחי אכילוח. מזבח ואדם: נשיאים
 קרבן יחיד וראייה וחגיגה קרבן יחיד
 אבל כבשי עצרת קרבן צבור ומתרוממ
 הלשכה: ראייה נמי ישגה לפני
 הדיבור. דעולה נמי הוה התם:
 מדבר הנוהג לדורות. כבשי עצרת:
 עולח סמיד הואי. חובת כל יוס ויום
 ולא גמרינן מינה: עולח ראייה
 הואי. על שם ויחזו את האלהיסי):
 כללוה נאמרו בסיני. הרבה דברים
 נאמרו סתומים בסיני שלא נתפרשו
 כל צרכן ופירשו לו לאחר שהוקם
 המשכן באהל מועד שהרי לא נתפרשו
 שם הלכות עבודה ככל הצריך אלא
 מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו את
 עולותיך ואת שלמיך(שמות כ) ולא סי׳

 מתן דמיהן הפשיטן וניתוחן של עולות והקרבת אימורין של שלמים:

 ופרטות

 מםורת הש״ם

 א) ס״א אניי, ב) ןגן לקיש
 וכן איתא נפסחיס קיט.],
 ג) ףנמות ה:], י) סוטה לז:
 ונחיס קטו:, ה) [לא היה לו
 סנאי ואח׳׳כ נשנת כנ׳׳ל
 להגי׳ וע׳׳ש], ו) נשמות כל],
 ז) צ׳׳ל כנש, ח) ןוע״ע
 תוססוח ב״נ קסו: ד״ה
 רבעתיסן,נו) [דינור זה שייך

 קודם ד״ה ישנה],

 תורה אור השלם
 1. וחנה לא עלתה כי
 אמרה לאישה עד עמל
 הנער והבאתיו ונראה
 את פגי ין וןשב שם עד
 עולם: שמואל א א כב
 2. וישלח את נערי בני
 ישראל -יעלו עלה
 ויזבחו זבחים שלמים לין
 פרים: שמוה כד ה

 גליון הש״ם
 גמרא עולה שהקריבו
 ישראל במדבר עולת
 תמיד הואי. עיין יומא דף
 לד ע״א תוספות ד״ה
 העולה: תד״ה הראיה יו׳
 ומדרבנן היא. עי׳ קדושין

 יז ע״א תד״ה ונילף:

 מוםף רש״י
 עולה שהקריבו ישראל
 במדבר. דכמיב(שמות כד)
 רעלו עולות (יבמות ה:!.
 כללות נאמרו בסיני.
 נסמס נאמרה תורה בסיני
 ילא נתפרשה לו, כגון נסיני
 נאמר(שמות p וזנתת עליו
 את עולותיך ואת שלמיך,
 ילא פירש מתן דמיס טצד
 הקטרת אימוריס והפשט
 ונתוח וכליל של עולה ונספר
 רקרא נאהל מועד פירשה
 !סוטה לז• וכעי״ז ובתים

 קטו:).

 רבינו חננאל
 כה״א כל שאינו יכול
 לאחוו בידו של אביו
 ולעלות מירושלים להר
 הבית שנאמר שלש רגלים.
 ממקום מושבותיהם מי
 הביא הקטנים ופרקינן
 ממקומם שהיתה אמן
 חייבת לעלות ולשמות
 הביאתו אמו מיכן ואילך
 שאינה חייבת בראייה
 משלימתו לאביו ומקשה
 לב״ש דאמרינן אם יכול
 לרכוב על כתיפיו של אביו
 ולעלות חייב. והא שמואל
 דיכול לרכוב הוה וכתיב
 ותנה לא עלהה כי אמרה
 לאישה עד יגמל הנער
 והביאותיו ונראה את פני
 ה׳ וישב שם עד עולם.
 ודחי בייש ולטעמיך חנה
 גופה אמאי לא עלתה מי
 לא מיחייבא בשמחה אלא
 חנה מפנקותא יתירתא חזת
 בשמואל (והשתא)
 [וחששה] משום חולשא
 דאורחא משום הכי הנה
 נמי פטורה דאמר א) חולין
 ומשמשיהן פטורין מן
 הראיה. בעי ר״ש בר אבא
 קטן חגר שיכול להתפשט



 מסורת הש״ם

 א) ותוספת׳ ס״א ן, כ)זנחיס
 קטו: ע״ש ודף קנ.
 נחוססת׳ דפרה פ״ד],
 ג) יומא ננ., ו) פאה פ״א
 מ״א חולין קלה, ה) ןויקרא
 א), ו) כד״ה שומע, ו) ןועי׳
 נתיס׳ ד״ה שור סינין,

 ח) [צ״ל לפאהן,

 תורה אור השלם
 1. עילת תמיד העשןה
 בהר סיני לריח ניחת
 אשה לין: במדבר כח ו
 2. הזבחים ומנחה
 הגשתם לי במדבר
 ארבעים שנה בית
 ישראל: עמום ה כה
 3. וישלח את נערי בני
 ישראל ויעלו עילית
 ויזבחו זבחים שלמים לין
 פרים: שמות כד ה

 הגהות הב״ח
 (א) רש״י ד״ה ופרטות
 וכו׳ מעל הכפורת שם:
 (ב) ד״ה הכי גרשינן וכו׳
 לאוקמה כב״ש דהא רבי
 יוסי: (1) תום׳ ד״ה מי
 איכא וכו׳ דוקא מעולת
 תמיד קא מיבעיא ליה:
 (ד) ד״ה למאי נפקא מינה
 וכו׳ גבי אימורי פסחיס
 דאמרינן מאי דהוה
 הוה ובסנהדרין: (ה) ד״ה
 שאין וכו׳ דאילו מדרבנן
 הא אמר וכו׳ אין פוחמין
 לפאה אפילו בהוצה
 לארץ פחות מששים וכוי
 אין להס שיעור לא למעלה
 ולא למטה כלומר למטח
 יוכל לפחות וכו׳ לכולי
 עלמא איכא שיעור למטה
 מדרבנן ימשני וכו׳ ופריך
 אמאי לא חשינ תרומה
 ומשני מפני המחלוקת
 ואין מחלוקת זה לשון
 סלוגחא וט׳ ששיריה
 ניכרים כדאמר בסרק בכל
 וכו׳ שלא קצר שבולת
 ראשונה לא נתחייב וכו׳
 ועוד דפליגי. נ״ב לפי
 פירוש זה דקאמר ועוד כו׳
 יהיה מחלוקת זה לשון

 סלוגתא וק׳׳ל:

 רבינו חננאל (תמשך)
ה י ת ל מ ק ו י מ א מ ן א נ י ר מ א  ו

ם ו ש ש מ ״ ב ל כ א ע מ ש ׳ י ר  ל

א א ל ר ק י ע מ י ד ד י א מ כ י ל  ד

ף ו ס ב ח ו ו ת נ ט ו ש פ י ה ע  ב

י ל י ל ג י ה ס ו א ר׳ י י ה ע  ב

י נ ה ת ״ ב א כ ת ס י ק ו א  ד

י ל י ל ג י ה ס ו י י ב א ר י ד ה  ב

י נ ו ב ב י ר ק ה ה ש ל ו ר ע מ ו  א

י ע א ב ר ל ב ד מ ל ב א ר ש  י

ל ה א א מ ל ח א ו ת נ ט ו ש פ  ה

י מ א ס נ ק י ם א . ו ך ל י א ד ו ע ו  מ

י ע : ב ( ש נ י י ב ל מ א ע מ ש  ר׳ י

י כ י א ה ר י ק א א ה ד ס ב ח  ר

י ר ע ת נ ת א ל ש י ה ו י ש ו ר י  פ

ת ו ל ו ו ע ל ע י ל ו א ר ש י י נ  ב

ם י ח ב ו ז ת ב ז י ם ו י ש ב  כ

ו ם א י ר ׳ פ ה ם ל י מ ל  ש

ר מ ו ל י כ ד י א י ו ד י א א מ ל  ד

ן ל ו ם כ י מ ל ש ה ת ו ו ל ו ע  ה

י א ן מ נ י ר מ א ו ו י ם ה י ר  פ

ה ו ה ] ה י א מ ה [ נ י ן מ א ל ק פ  נ

א ר ט ו ר ו ר מ מ א . ו ה ו  ה

ם ר א מ ו ל ׳ כ י מ ע ק ט ו ס י פ  ל

ם י ר ו פ ל א ם ו י ש ב ו כ ל  א

ו ה נ י ק ו ס פ א ך ל י ר א צ ר  ק

ב ך ר י ר ] צ א ל א [ י ל א  ו

ר מ ו א . ב ר ד ו נ ר ל מ א א ח  א

ה ל ו ע ה כ ל ו י ע ל י ע ר  ה

ר ב ד מ ל ב א ר ש ו י ב י ר ק ה  ש

ו ה א י ה ל ב י י ח ר מ י פ א  מ

ו ל ם א ח ן ה נ . ת ו ק י ש ת ב  כ

 ו: הכל חייבין פרק ראשון חגיגה
 ופרעוה באהל מועד. משהוקם המשכן וליכר עמו מעל(א) הפרוכת
 שם פירש לו הכתוב כלכתיב׳) ויקרא אל משה וילבר ה׳ אליו מאהל
 מועל לאמר ובספר מורת כהניס להיינו ויקרא נתפרשו כל הלכות
 קרבן וכן לברים הרבה: ונשנו. פעם שנימ וכל מה שנאמר כאן נאמר
 כאן ואע״פ שלא נכתב: ונשהלשו
 בערבוה מואב. מפי משה לישראל
 שנאמר בעבר הירלן בארץ מואב
 הואיל משה באר את המורה וגו׳
ן עולה ס ע  (לברים א): ואי סלקא ד
 סיני עולה המיר הואי. וחובמ
 הלורות מפי הגבורה: מי איכא מידי
 כוי. אלא וראי עולת ראייה הואי
 ומאיליהם הקריבוה: והיא עצמה לא
 קרבה. והעולה שהקריבו הבכורות
 עולת ראייה הוה: ומה אני מקיים
 הזבחים ומנתה הגשתם לי במדבר.
 לשון תימה ומשמע שלא הקריבו לסי
 שנזופין היו: שבעו של לוי. הקריבוה
 משלהם: שמחה. אף הם שלמי
 שמחה אס אין לו בשר שלמים של
 נלר ונלבה שהתנלב כל השנה
 שמביאין ברגל ולא מעשר בהמה
 מביא שלמים משלו או ממעות מעשר
 שני שלו להיות לו בשר לשובע שאין
 שמחת החג אלא בבשר: שחגיגה
 ישנה לפני הדיבור. אותן שלמים
 שהקריבו הבכורות אף על פי שלא
 ברגל הקריבום חגיגה נקראו שבהן
 נתקיים ויחוגו לי במדבר (שמות ה!
 שנאמר להם במצרים: השמחה
 נוהגה בנשים. לכתיב ושמתת אתה
 וביתך (לברים יל<: מה שאין כן
 בשתיהן. למצות עשה שהזמן גרמא
 הן והכתוב לא ריבה אותן: הכי
 גרסינן ורבי ישמעאל מאי עעמא
 קא מוקמה ליה כביה שמאי אי
 םלקא דעסך וכוי. ולא גרסינן אמר
 לך. והכי סירושא לאביי פריך דאמר
 לעיל בית שמאי ורבי ישמעאל כו׳
 מאי טעמא מוקמת לה לרבי ישמעאל
 ללא כהלכתא לבית שמאי במקום
 בית הלל אינו משנה משום לשמעת
 ליה לאמר פרטות לא נאמרו בסיני
 וקשיא לך אי סלקא לעמך עולת
 תמיל הואי ומי איכא מילי כו׳ משוס
 הכי לא הוה לך לאוקמה כבית
 שמאי»<: הא ר' יוסי הגלילי. לשמעמ
 ליה בהליא לאמר לעיל עולת ממיל
 הואי ואפילו הכי שמעינן בעולת
 תמיל ללית ביה הפשט ונימוח:
 לפסוקי עעמים. בנגינות. אם מאמר
 שני מינין צריך אתה לפסוק הטעם
 של ויעלו עולות באתנתתא כמו
ף קטן טעם ק  שאנו קורץ אותו או מ
 שמפסיק הלבור ממה שלאתריו ואס מין
 אחל היה צריך אתה לקרותו באחל
 משאר טעמים שאין מפסיקין כגון פשטא או רביע: לאומר הרי עלי
 עולה כוי גר׳ ולא גרסי׳ כאומר: נפקא מינה לאומר הרי עלי עולה כאוהה
 עולה. מה יביא פריס או כבשים תיקו: הנן ההם. במסכת פאה:

 הפאה

 ופרטות באהל מועד ור׳ עקיבא אומר כללות
 ופרטות נאמרו בםיני ונשנו באתל מועד
 ונשתלשו בערבות מואב ואי םלקא דעתך
 עולת שתקריבו ישראל במדבר עולת תמיד
 הואי מי איכא מידי דמעיקרא לא בעי הפשט
 וניתוח ולבסוף בעי תפשט וניתוח ר׳ אלעזר
עולת תמיד העשויה בתר סיני ר׳  דתניא 1
 אלעזר אומר מעשית !:אמרו בסיני ותיא
 עצמה לא קרבה רבי עקיבא אומר קרבת
 ושוב לא פםקה אלא מה אני מקיים 2הזבחים
 ומנחה הגשתם לי במדבר ארבעים שנה
 בית ישראל שבטו של לוי שלא עבדו ע״ז
 הן תקריבו אותת בית הלל תא דאמרן ר׳
 עקיבא הא נמי דאמרן ר׳ יוסי הגלילי דתניא
 ר׳ יוסי הגלילי אומר א<״שלש מצות נצטוו
 ישראל בעלותם לרגל ראייה וחגיגה ושמחה
 יש בראייה שאין בשתיהן ויש בחגיגה שאין
 בשתיחן יש בשמחה שאין בשתיהן יש
 בראיית שאין בשתיהן שהראייה עולת
 כולה לגבוה מת שאין כן כשתיתן יש בחגיגה
 מת שאין בשתיחן שחגיגה ישנה לפני הדיבור
 מח שאין בשתיחן יש בשמחת מת שאין
 בשתיחן שחשמחה נוהגת באנשים ובנשים
 מת שאין כשתיתן ור׳ ישמעאל מאי טעמא
 קא מוקמת ליה כבית שמאי אי םלקא
 דעתך עולח שתקריבו ישראל במדבר עולת
 תמיד חואי מי איכא מידי דמעיקרא לא
 בעי חפשט וניתוח ולבסוף בעי הפשט
 וניתוח והא רבי יוסי הגלילי דאמר עולה
 שתקריבו ישראל במדבר עולת תמיד חואי
 מעיקרא לא בעי חפשט וניתוח ולבסוף בעי
 תפשט וניתוח 3ידתניא רבי יוסי תגלילי אומר
 עולח שחקריבו ישראל במדבר אינח טעונת
 תפשט וניתוח לפי שאין תפשט וניתוח אלא
 מאתל מועד ואילך סמי מכאן ר׳ ישמעאל
 ״בעי רב חםדא תאי קרא תיכי כתיב 3וישלח
 את נערי בני ישראל ויעלו עולות כבשים
 ויזבחו זבחים שלמים לת׳ פרים או
 דלמא אידי ואידי פרים הוו למאי נפקא
 מינה מר זוטרא אמר לפיסוק טעמים
 רב אחא בריה דרבא אמר לאומר הרי
 עלי עולה כעולה שחקריבו ישראל במדבר
 מאי פרים הוו או כבשים הוו תיקו
 ייתנן תתם אלו דברים שאין להם שיעור

 הפאה

 מי איבא מידי דמעיקרא לא בעי הפשט. לוקא «) קא מבעיא ליה
 משום לעיקר הפשט כתיב בגופיה אבל מעולת ראייה אע״ג לאממ
 הוא לטעונה הפשט לא קשה ליה מילי כיון ללאו בגופיה כתיב:
 רבי עקיבא וכוי. אע״ג לבחמישי בנה מזבח ולא ניתנה תורה על

 סיני לריש מאומה שעה
 לנאמר מעשיה בסיני כלכתיב עולת
 תמיל העשויה בהר סיני ומאן ללא
 לריש האי מוקי לה לעולה טעונה
 כלי וכן פירש רש׳׳י בנימוקי תומש
 העשרה בהר סיני ובסיפרי לריש לה
 שנעשית בהר סיני קולס לתורה

 והיינו בחמישי שבנה מזבח:
 יש בשמחה שאין בשתיהן. ובתוספי
 גרסינן שהשמחה יש לה
א בשתיהן ל ו  תשלומין כל שבעה 8
 ושמעתתא שלנו ללא גריס ליה
 סבירא ליה לגם באינך יש להן
 תשלומין ולא קאמר יש בשמיהן
 שצריכין שיעור מה שאין כן בשמחה
 לאימא אף שמחה יש לה שיעור ומיהו
 בלאו הכי ניחא ללא נחית למיתני
 הא כללא כלפריש׳ לעיל (לף ב:<0
 רק חומרא באחת שאין בשתים ולהכי
 לא חשיב שתיהן אינן באין מכל לבר
 מה שאין כן בשמחה שבאה מכל לבר
ד לשתים לא קא חשיב: מ ו  להא ח
 אידי ואידי פרים חוו. אליבא למ״ל
 עולת ראייה הואי ואפי׳ למ״ל
 עולת תמיל קולס מתן תורה היתה
 של פרים והלר אישתנו כמו שנשתנה
 מן הפשט וניתות לרבי יוסי הגלילי:
פקא מינח. כלומר מאי  מאי נ
 להוה הוה וכן פריך בפ״ק
 ליומא >לף ה: ושם) גבי טצל הלבישן
 ובפסחים (צו.) גבי אימורי פסחים(י)
 ובסנהדרין (לף טו: ושם)י) גבי שור
 סיני בכמה לא בעי משוס לסבירא
 לאלופי לורות משעה ובע״ז סרק
 שני (לף לל.) ובתענית (לף יא:< גבי
 במה שמש משה כל ימי המלואיס
 ללא פריך ליה התם נמי למיסבר
 קראי לפי שלא מצינו בגלי כהונה
 רק לאהרן ובניו ועול לאכתי לא
 נתחנכו הבגליס לבעינן עלייהו הזאה
 ונפקא מינה לעבול במלואים בלא

 הזאת בגלים:
 לפסוקי טעמא. ולא למי לה׳
 מקראות שאין להן
 הכרע (יומא לף נב.) ולא אזלינן במר
 פסוקי טעמא התם לא מצי קאי
 רק לתל מינייהו לאין משמעות שתיהן
 שוה אבל הכא מצי קאי לתרווייהו:
 שאין לחן שיעוד חפאח. לכתיב
 לא תכלה פאת שלך (ייקרא
 יכו) ומלאורייתא היא לאילו מלרבנן
 >« אמר בפרק ראשית הגז (חולין לף

 קלז: ושס< אין פוחתין ״)(לעני בגורן פחות) מששים ופליגי אמוראי
 בירושלמי חל אמר אין להם שיעור למעלה ולא למטה כלומר יוכל
 לפחות על חטה ולמעלה כל שלהו וחל אמר למעלה אין לה שיעור הא
 למטה יש לה ובעי מאי בינייהו כלומר ולאי לכולי עלמא איכא ומשני

 אס פיחת מששים למאן לאמר אין לו שיעור כלל מה שנתן נתן ופטור מפאה ואם הוסיף חייב במעשר ולמאן לאמר יש לו שיעור למטה
 מה שנתן נתן ואינו פטור מסאה וזכה העני ומחרב במעשר על שישלם שיעור ששים בבת אחת ללא הוי פאה אס לא שילם לו
 בבת אחת כו׳ ופריך אמאי לא חשיב תרומה ומשני תפתר מפני המחלוקת לשון פלוגתא לומיא למחלוקת בששניהן אלוקין בתורף
 >ב״מ לף ז:< כלומר שיש בה חילוק לאמר רבי יוחנן עושה אלס כל שלתו בכורים ולא אמר עושה כל שלהו תרומה להא בעינן ראשית
 ששיריה ניכרים בפרק בכל מערבין התיכון הרי סאה לאין אלם עושה כל שלהו סאה ומשני על שלא קצר שבולמ לא נתחייב
ט קאמר למשנתחייב בפאה אין לה שיעור וכי תימא ה  שלהו פאה כלומר לכתיב פאת שלך בקוצרך תלה רחמנא פאה בקציר ו
 בכורים נמי הכתיב ראשימ וליבעי שירים ניכרים כמו בתרומה למרבינן ליה התם ראשית כל בכורי כל ואני הייתי מפרש מפני
 המחלוקת עין יפה עין רעה ובינונית לאפוקי הך לעניינם שוה ועוד לפליגי במסכת תרומה >פרק ל מ״ה) המרבה בתרומה רבי
 אליעזר אומר אחל מעשרה יתר מכאן יעשה מרומת מעשר למקום אחר רבי ישמעאל אומר מחצה חולין ומחצה תרומה ר׳ עקיבא

 אומר על שישייר שם חולין ומפרש בירושלמי טעמא לרבי ישמעאל לראשית לגנך ליו לראשית שיהו כלגן:
 והבכורים

. י אניי י ר׳ ישמעאל מדכר מ ס ר לה כנ״ש אי לצ׳׳ל ד כ  כן לכאורה צ״ל דלא ס

 עין משפט
 נר מצוה

 כו א מיי׳ פ״א מהל׳
 הגיגה הלכה א:

 גליון הש״ם
ת ד״ה יש כשסחה  תוספו
 וכוי ולא בשתיהן. עיין
 פסחיס דף ע ע״ב תוספות

 ד״ה מ״ט:

 מוסף רש״י
 ופרטות באהל מועד.
 לאחר שהוקם המשכן
 נאמרה תורת כהניס למשה
 ושס נתפרשו והפשיט ונחח
 !:זבחים קטו:!. ונשתלשו
 בערבות מואב. משנה
 תורה שחזר משה ואמרה
 להס על הסדר כדכתינ
 (מריס א) נעבר הירדן
 בארן מואב הואיל משה וגו׳
 !שם! מסי משה לישראל
 וסוטה לז:1. עולה
 שהקריבו ישראל
 במדבר. במדבר סיני קודם
 מתן תורה רשלח את נערי
 וגו׳ הבתים קטו:<. ויעלו
 עולות כבשים. ונ״מ
 לפסוק כאן את הטעם
 גאתנחתא, או דילמא
 אידי ואידי פרים. ואין
 אתנחתא בטעס עולות אלא
 טעם גרש ויעלו עולות כדי
 שיתחבר לשל אחריו ייותא

 רבינו חננאל
ה י א ת ר ל ו ר ע ב ד מ ל כ א ר ש  י

א ב י ק י ע ב ר ה ו ״ ב י ו א ו  ה

י ר כ י ס ל י ל ג י ה ס ו ׳ י ר  ו

ש ״ י כ א ו ד ה י מ ת ת ל ו  ע

ל א ע מ ש ן ר׳ י ר מ א א ד  ה

י נ י ס ו ב ר מ א ת נ ו ל ל א כ י נ ת  ד

ד ע ו ל מ ה א ת ב ו ט ר פ  ו

י ע א ב י ל נ י ס ב י ד ד י א מ כ י ל  ו

ת ר מ א א ה ח ד ו ת נ ט ו ש פ  ה

ף ו ס ב י ו נ י ס ו ב ר מ א ת נ ו ל ל  כ

ר מ א נ ת ש ו ת נ ט ו ש פ י ה ע  ב

ח ת נ ה ו ל ו ע ת ה ט א י ש פ ה  ו

ו א א ל ל . א ה י ח ת נ ה ל ת ו  א

ד י מ ת ת ל ו ו ע א מ ל ״  ש

ה י א ת ר ל ו א ע ל . א י א ו  ה

א י נ ת י ד מ ר נ ז ע י ל ׳ א . ר י א ו  ה

ר ה ה ב י ו ש ע ד ה י מ ת ת ל ו  ע

ר מ ו ר א ו ע י ל י ר׳ א נ י  ס

א י ה י ו נ י ס ו ב ר מ א ה נ י ש ע  מ

א ב י ק ה ר׳ ע ב ר א ק ה ל מ צ  ע

ה ב ר ה ק מ צ א ע י ר ה מ ו  א

. ה ק ס א פ ב ל ו ש י ו נ י ס  ב

ב י ה כ ה י ו נ י א א מ י י ת כ  ו

ם ת ש ג ה ה ח נ מ ם ו י ח ב ז  ה

ה נ ם ש י ע ב ר ר א ב ד מ י ב  ל

ז ׳ ו ע׳ ד ב ע ל או ש א ר ש ת י י  ב

ל כ ד ב י מ ת ת ל ו ו ע ב י ר ק  ה

ל א ר ש ו י י ה ה ש נ ם ש י ע ב ר  א

א ב י ק ר ע ״ ב א ו ת ר ו ב ד מ  ב

ו ר מ א ת נ ו ט ר פ ת ו ו ל ל  כ

ד ע ו ל מ ה א ו ב נ ש נ י ו נ י ס  ב

ב א ו ה מ ו ב ר ע ו ב ש ל ת ש נ  ו

ן ר מ א ׳ ד נ ע ה ״ ר ה ו ״  כ

א י נ ת י ד ל י ל ג י ה ס ו  ר׳ י

ר מ ו י א ל י ל ג י ה ס ו  ר׳ י

ל א ר ש ו י ו ט צ ת נ ו צ  ג• מ

ה ג י ג ה ח י א ל ר ג ר ן ל ת י י ל ע  ב

כ ׳ ׳ א ש ה מ י א ר ש ב ה י ת מ ש  ו

ה ל ו ה כ י א ר ה ן ש ה י ת ש  ב

. ן ה י ת ש כ ב ״ א ש ה מ ו ב ג  ל

כ ״ א ש ה מ ג י ג ה ש ב י  ו

ה נ ש ה י ג י ג ח ה ן ש ה י ת ש  ב

ן י א ה ש ר מ ו ב ד י ה נ פ  ל

ה ח מ ש ש ב י ן ו ה י ת ש ן ב  כ

ם י ש נ ת ב ג ה ו ה נ ח מ ש ה  ש

ן ן כ י א ה ש ם מ י ש נ א ב  כ

א ה י י מ נ ת . ק ן ה י ת ש  ב

י נ פ ה ל נ ש ה י ג י ג ה ה  ש

ן ן כ י א ה ש ר מ ו ב ד  ה

ה ח מ ש ב ה ו י א ת ר ל ו ע  ב

י ל י ל ג י ה ס ו ר ר׳ י ב ס מ ד ״  ש

ל א ר ש י י נ ו ב ב י ר ק ה ה ש ל ו  ע

. י א ו ד ה י מ ת ת ל ו ר ע ב ד מ  ב

׳ ו נ ו של לר שלא עבדו ע״ז ו ע נ ה לצ״ל ש א ר  א) נ



 ן עין משפט
 הכל חייבין פרק ראשון חגיגה י* נר מצוה

 כי א מיי׳ פ׳׳א מהל׳
 מתנות עניים הלכה

 טו סמג לאוין רפד:
 בח ב מיי׳ פ״כ מהל׳
 ככורים הלכה יז

 סמג עשין קלח:
 כט ג מיי׳ פ׳׳א מהלכות
 חגיגה הלכה נ סמג

 עשין רכה:
 ל ד מיי׳ פי״ל מהלכות

 אגל הלכה א:
 לא ה מיי' פ״א מהל׳
 ת״ת הלכה י טוש״ע

 י״ל סי׳ רמו סעיף ג:
 לב ו ז מיי׳ פ״א מהל׳

 חגיגה הלכה נ:
 לג ח ט מיי׳ שם הל׳ א:
 לד י כ מיי׳ שס הל׳ כ

 ופ״ג שם הלכה ו:

 תורה אור חשלם
 1 . את חג המעות תשמר
 שבעת ימים תיאכל
 מעות באשר עויתך
 למועד חיךש האביב בי
 בו יצאה ממצךים ולא

 יראו פני ריקם:
 שמות כג טו
 2. שלוש פעמים בשנה
 יראה כל וכורך את פני
 יי אלהיך במקום אשר
 יבחר בחג המצות ובחג
 השבעות ובחג חטבות
 ולא יראה את פני י;
 ריקם: דברים טז טו
 3. היקר ךגלך מבית רעך

 פן ישבעף ושנאך:
 משלי כה יז
 4. אבוא ביתך בעולות

 אשלם לך נךךי:
 תהלים סו יג

 והבננורים אין לו שיעור לא למעלה ולא למטה. הדר פריך
 בירושלמי רבי ברטה בעי למה לא תמנן עפר
 לסוטה אפר פרה רוק יבמה לס צפור של מצורע א״ר יוסי לא אייתינן
 במתני׳ אלא לברים שהוא מוסיף עליהן ויש בעשייתן מצוה ואלו אע״פ
 שמוסיף עליהן אין בעשייתן מצוה:
 גמילות הםדיס. בירושלמי
 הלא מימא בגופו אבל
 בממונו יש לו שיעור וביקור חולים
 לאין לו שיעור כלאיתא בנלריס >לף

 לט:< הר בכלל גמילות חסליס:
 כםבוריץ אנו לומר דיש לו
 שיעור למטה. וסבירא
 ליה כאילך מנא בירושלמי לחשיב סאה

 ליש לה שיעור למטה:
 רבי יוחנן אמר ראיית פנים
ן לאיימי(י) בראייה  כעזרח. לטו
 חלא זימנא מיפטר בכך אם ירצה
 או יביא כמו שירצה אבל ראיית
 פנים בקרבן יש לו שיעור לסבירא
 ליה לרבי יוחנן מעה כסף ושתי כסף
 לאורייתא והכי איתא בירושלמי
 למסכת פאה מתני׳ בראייה (י) אבל
 בקרבן יש לו שיעור לא״ר יוחנן מעה
 כסף שתי כסף לאורייתא ועול אמר
 במטלתין רבי יוחנן כלעתיה לאמר
 כל השיעורים הלכה למשה מסיני
 ואמר מעה כסף ושתי כסף לאורייתא
 וריש לקיש למוקי לה בראיית פנים
 בקרבן סבירא ליה כר׳ 0 (יהושע)
 לאמר מעה כסף שתי כסף לרבנן
 וכן אמר התם לא יראו פני(א) כל שהוא
 אבל חכמים נתנו להם שיעור מעה
 כסף שתי כסף ומיהו הש״ס
 שלנו לא נחית להט אלא להך לישנא
 קמא משמע לבעי למימר למתניחין
 מיירי אף במועל הלכך לא מצי
 לאוקמי בראיית קרבן לאז לא מיחייב
 כלל להביא אבל בראיית פנים מיחייב
 לבוא חלא זימנא ומשם (זה) והלאה
 אין לו שיעור וריש לקיש אמר
 למתני׳ נמי בראיית פנים בקרבן
 למיחייב להביא ומ״מ צריך לומר
 לסבירא ליה כרבי יהושע כלפירשתי
 כלי שלא יהא שיעור כלל ולאידך
 לישנא לאתא ואייתי בו ביום קאמר
 ללא מקבלינן(מ< משוס בל תוסיף טון
 לכבר נפיק אבל למחר וליומא
 אוחרא מצי להביא אס ירצה והא לא
 פטר ליה קרא מה אני בחנס רק
 בחיובא אבל אי מייתי שפיר מקבלינן
 וכן משמע לישנא ללעיל לאתא ולא
 אייתי בשאר יומי ולא פליג רבי יוחנן
 רק ללא מיחייב לאתרי אבל אי מיימי
 מקבלינן שפיר ודש לקיש לא איתותב
 אלא משום למיחייב ולא מחייב ליה
 קרא ולא למי האי יש לו שיעור
 לההיא לירושלמי להתס מלמטה
ד י)(ולחי) הקרבן אבל הכא י  מי
 קיימינן שיעור בהבאתו ואס נבוא
 להשוותם יתל הא לקרבן יש לו

 הפאה. לא נתנה בו תורה שיעור(י) ואע״פ שאין לפאה שיעור נתנו
 בו חכמים שיעור אחת מששים: וכן הבכורים. ולקחת מראשית כל
ד האלמה (לברים ט< ולא נאמר כמה: והראיון. לקמן מפרש:  פ
 אמר רבי יוחנן כסבורין היינו לפרש. האי אין לו שיעור לקחני

 רבינו חננאל (המשך)
א ל ל א י י א ע ] ל ר מ ו א ש [ י ק  ל

. ה י ד ה ן ב ב ר י ק ת י י י מ  א

א ל ב ו י ת כ ה ל ו ״ ב ר י ת ו מ  ו

׳ ק ר י ר פ . ו ם ק י י ר נ ו פ א ר  י

ל ג ר ר ה ק י ע א ב ו ה ן ה נ ח ו  י

ך י ר א צ ל ן ד נ י ר מ א י ק  כ

ל ג ר ר ה ק י ע י ב ה י י א א ד כ י  ה

ת ו מ ר י א ש י ב ת י י א א ל  ו

ו א ר א י ה ל י ב י ת י . א ל ג ר  ה

ה ת ם א י ח ב ז ם ב ק י י ר נ  פ

ו נ י ו א ם א י ח ב ז ר ב מ ו  א

ן י ד ת ו ו ח נ מ ב ת ו ו פ ו ע א ב ל  א

ט ו י ד ת ה ל ג י ג ה ה ר מ א א נ ו  ה

׳ ו ה כ ו ב ג ה ל י י א ה ר ר מ א נ  ו

א י ה ן ה נ ח ו י י ב ק ר י ר פ  ו

א דר־ ה ן ב כ ל ו ג ר ר ה ק י ע  ב

ר ר׳ ד ה ה ו ד ו ה ר י ״ י ב ס ו  י

ל ״ ר ה ל י ב ל י ת ו מ ן ו נ ח ו  י

ה ה מ א ר ן י נ י ר ק ה ו א ר ב י י ת  כ

. ם נ ה ם ב ת ף א ם א נ ח י ב נ  א

ו ע ם ב ל ו ע א ל ל ן א נ י ק ר פ  ו

ו א ר א י ל ב ו י ת א כ ה י ד י ו ת א  ל

א כ י ל ה כ ם א) ו ק י י ר נ  פ

ג ״ ע י א ת י י א א ל א ו ת א  ד

ל י י ע י ד ג י ל א פ ע ל ״ ר כ ב ע  ד

י ק כ י פ נ י ו ו ח ת מ ה ו ר ז ע  ב

ר ק י ע י ב ה י י א א ו ת א י ד ג י ל  פ

ר מ ו ן א נ ח ו . ר׳ י ל ג ר  ה

ת י י א ר י ד ת י י א מ ב ל ו  ת

ו ן ל י א א ד ו ה ה ר ז ע ם ב י נ  פ

י ת א ת ד מ י ל א כ ר ו ו ע י  ש

ש ן י ב ר ת ק י י א ל ר ב ל א י י  ע

י ת י י א ן ד ו י כ ר ו ו ע י ה ש  ל

א י ל ת י ר ח י א ת י י  אי מ

ב י ת ו מ ה ו י נ י ן מ נ י ל כ ק  מ

ר ק ו ב ה י ת כ ת ן ו נ ח ו ׳ י  ר

ר מ ו ל ך כ ע ת ר י ב ך מ ל ג  ר

ו ת ל ו א ר ה ה ל ב ר ל ה  א

ם ת ל ה ״ ק ר י ר פ ך ו י נ  פ

ר מ ו ל ת כ ו מ ש א ת ו ו א ט ה  ב

א ט ה ל ת א ך ו מ צ ע ר ב ה ז  ה

ת י ב ך מ ל ג ר ר ק ו ר ה מ ו ר א ח  א

א י ו נ ש י כ כ י ה מ א נ י נ . ת ת ו מ ש א ת ו ו א ט ח ך ב ל ג ר ר ק ו ב ה ת כ א ד ה ך ו ת י א ב ו ב ם א י מ ל ש ת ו ו ל ו ע א ב א ה י ש א ק י ל נ ש מ ך ו ע  ר

תפאח בוהבכורים גותראיון ״וגמילות חסדים  א

 ־ותלמוד תורח א״ר יוחנן כםבורין אנו לומר
 תראיון אין לו שיעור למעלה אבל יש לו
 שיעור למטת עד שבא ר׳ אושעיא ברבי
 ולימד תראיון ־אין לו שיעור לא למעלת ולא
 למטח יאבל >* חכמים אומרים הראייה מעה
 כםף וחחגיגת שתי כםף מאי חראיון רבי יוחנן
 אמר ראיית פנים בעזרה וריש לקיש אמר
 ראיית פנים בקרבן ״בעיקר הרגל כולי עלמא
 לא פליגי דראיית פנים בקרבן כי פליגי
 בשאר ימות הרגל כל היכא דאתא ואייתי
 כולי עלמא לא פליגי דמקבלינן מיניה כי
 פליגי דאתא ולא אייתי דר׳ יוחנן סבר ראיית
 פנים בעזרת רכל אימת דאתי לא צריך
 לאתויי ריש לקיש אמר ראיית פנים בקרבן
 דכל אימת דאתי צריך לאתויי איתיבית ריש
ולא יראו פני ריקם אמר  לקיש לרבי יוחנן 1
 ליח בעיקר תרגל איתיביח ולא יראו פני
 ריקם בזבחים אתח אומר בזבחים או אינו
 אלא בעופות ומנהות ודין הוא נאמרה
 חגיגה להדיוט ונאמרה ראייה לגבוה מה
 חגיגח חאמורח לחדיוט זבחים אף ראייה
 האמורה לגבוה זבחים ומה חן זבחים
עולות אתה אומר עולות או אינו אלא  ט

 שלמים ודין חוא נאמרח חגיגת לתדיוט
 ונאמרה ראייה לגבוח מח חגיגח האמורה
 להדיוט בראוי לו אף ראייה האמורה לגבוה
וכן בדין שלא יהא שולחנך מלא ן  בראוי לו א
 ושולחן רבך ריקם א״ל בעיקר תרגל איתיביה
 «< ר׳ יוסי בר׳ יתודח אומר שלש רגלים בשנת
 נצטוו ישראל לעלות ברגל בחג תמצות ובחג
 חשבועות ובחג חםוכות ואין נראין חצאין
כל זכורך ואין נראין ריקנים  משום שנאמר 2
 משום שנאמר ולא יראו פני ריקם א״ל בעיקר
 הרגל איתיביה ר׳ יוחנן לריש לקיש «) יראח
 <אלא

 הכא: אין להן שיעור למעלה. שיביא
 כמה שירצה: אבל למעה יש לו
 שיעור. שלא לפחות ממעה כסף כמו
 ששנינו במשנתינו והיינו סבורין
 לשיעור לאודימא הוא: עד שבא
 ר׳ אושעיא ברבי ולימד. ברבי גלול
 בדורו: ולימד שאין לו שיעור לא
 למעה ולא למעלה. מן התורה: אבל
 חכמים כוי. כלומר שיעור מעה
 כסף ושמי כסף האמור במשנתינו
ד חכמים הוא: ב ד  בראייה ובחגיגה מ
 אבל אמרו חכמים גרסינן: מאי
 הראיון. ולא חנא הראייה דליהר
 משמע דמי עולה דאלו השתא לאו
 בדמים משמע אלא במצות ראיית
 פנים: רבי יוחנן אמר ראייה פנים
 בעזרה. כמה פעמים שהוא חפץ
 בא ומראה עצמו בעזרה ואין צריך
 להביא קרבן בכל ראייה וראייה:
 ראייה פנים בקרבן. וצריך להביא
 קרבן על כל פעס ופעם: בעיקר
 רגל. ביו״ט ראשון: בזבחים. צדך
 להביא קרבן בהמה הזבוחים בסכין
 ולא עולת העוף שהיא נמלקת:
 נאמרה חגיגה ברגל. למאכל הדיוט:
 ונאמרה ראייה לגבוה. דהא לא יראו
 פני לכתיב משמע לצורכי אני שואל:
 מה חגיגה האמורה להדיוע זבחים.
 של בהמה דכתיב לא ילין חלב חגי
 על בקר (שמות כגן במידי דאית
 ליה חלב הקרב לגבוה קאמר: ואין
 נראין חצאין. מפרש לקמן(«: בחעאוה
 ואשמוח. שלא תחטא וחזקק להביא
. מבימ  חטאת ואשם: מביח רעך
 אוהבך הקב׳׳ה שקרא ישראל רעים
 שנאמר למען אחי ורעי (תהליס קכב<:
ר רב יוסף למימר כוי. לאי לאו ב  ס
 הכי מאי אין נראין חצאין ליליף מבכל
 זכורך אי שלא יהיו חציין עולין מזכורך
 נפקא שהד כל הזכרים בכלל זכורך:

 א״ל

 יראח מח אני בחנם *t אף אתם בחנם נ<
ל תיכא דאתא ולא אייתי דכולי עלמא לא פליגי דעייל ומתחזי ונפיק כי כ 8 

 פליגי דאתא ואייתי רבי יוחנן דאמר ראיית פנים בעזרת ראיית פנים
 חוא דאין לח שיעור חא לקרבן יש לת שיעור וריש לקיש אמר ־ראיית
חוקר רגלך מבית  פנים בקרבן כדאפילו קרבן נמי אין לו שיעור איתיביה 3
 רעך תתם בחטאות ואשמות כדרבי לוי דרבי לוי רמי כתיב תוקר
אבא ביתך בעולות לא קשיא כאן בחטאות  רגלך מבית רעך וכתיב 4
 ואשמות כאן בעולות ושלמים תניא נמי הכי חוקר רגלך מבית רעך
 בחטאות ואשמות תכתוב מדבר אתח אומר בחטאות ואשמות או אינו
 אלא בעולות ושלמים כשחוא אומר אבוא ביתך בעולות אשלם לך נדרי
 חרי עולות ושלמים אמור תא מת אני מקיים תוקר רגלך מבית רעך
 בחטאות ואשמות תכתוב מדבר: ואין נראין חצאין כוי: סבר רב יוסף
 למימר מאן דאית ליה עשרח בנים לא ליסקו חאידנא חמשח ולמחר חמשח

 שיעור למטה כלאיתא בירושלמי וה״נ א״ל
 לין הוא שיש לו שיעור בהבאתו אי בעי מייתי אי מקבלינן מיניה או לא ומיהו לפי לשון הירושלמי לא ילענא היכי מוקי לה ממני׳ בראיימ פנים
ד הכל אף ב ל  בעזרה ולא בקרבן משוס שיש לה שיעור כרבי יוחנן והא חשיב פאה שיש לה שיעור למטה ושמא לאיבעי ליישבו למתני׳ כ
 כתנא לאמר פאה אין לה שיעור לא למעלה ולא למטה ומתוקמא בראיית פנים לחול לרבי יוחנן כן נראה לי הפירוש להך שמעתתא:

 מביאין
ב ו ת כ ת ו ו ל ו ע ך ב ת י א ב ו ב ד א מ ו ד א ת ב א ו ת ר כ מ א י ד ו ׳ ל ר ד כ ם ו ש א ת ו א ט א ח י ב ה ל ל י •ם ו כ ה כ י נ י ן מ י ל ב ק מ י ד ג י ל א פ ע ל ״ ל כ י י ע י ו ת י י מ ן ד ד י ל ע כ ל ו ג ר ת ה ו מ ר י א ש י ב ג י ל י פ ן כ ב ר ק  ים] ב

ן ן ב ו ע מ ׳ ש ר ל ו י י ע ן ד מ ל ו י כ י ו ת א ך ל י ר א צ ל ל ד י י ר ע מ ו ן א נ ח ו י ר• י ת י י א א ל ל ו ג ר ת ה ו מ  י

 מםורת הש״ס

 א) נניצה כ:], ב) ןעי׳
 תוספות נ״נ קגד: ל״ה נרם
 ותוספות נכורות ל: ד״ה
 אלא], נ) [צ״ל אושעיא],

 ד) [צ״ל ולמי],

 חגחות חב״ח
 (א) גמ׳ אנל אמרו
 תכמים הראייה: (נ) שם
 נעיקר הרגל איתיניה ר״ל
 לר״י ר׳ יוסי נר׳ יהולה:
 (נ) שם איתיניה ר׳ יותגן
 לריש לקיש יראה ידאה
 מה אני: (ו) רש״׳ ד״ה
 הפאה ונו׳ אע״פ שיש
 לסאה שיעור חכמים נתנו
 בו שיעור: (ה) ד״ה יאין
 נראין וכו׳ לקמן הס״ד
 ואח״כ מה״ד מנית רעך
 יכו׳ אחי וריעי הסייד
 ואח׳יכ מה׳׳ד כחטאות וכו׳
 ואשם הסייד ואח׳׳כ מה״ד
 סנר רנ: (ו) תום׳ ד״ה ר׳
 יוחנן וכו׳ דטון דאייחי
 קרבן כראייה: (י) בא״ד
 מתני׳ בראיית פנים אבל
 בראיית קרנן יש לו:
 (ח) כא״ד לא יראו פני
 ריקם אפילו כל שהוא:
 (מ) בא״ד דלא מקנלינן
 מיניה טפי משוס בל
 תוסיף וכו׳ אס ירצה דהא
 לא פטר וכו׳ דלא סליג ר׳
 יוחנן וכו׳ יש לו שיעור
 היינו יש לו שיעור למטה
 כדאיתא בירושלמי וכו׳

 שיעור להבאתו:

 גליון הש׳׳ם
 נמרא כל הייא דאתא.
 כעין זה שבת דף נ ע״א
 ועיין נתוספומ שס ד״ה

 אלא אי אתמר:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] גמרא אף אתס נתנם.
 נ״נ עי׳ טורי אנן:

 מוםף רש״י
 והראיון. מפרש כגמ׳ דכל
 כמה דנעי לאתחזויי נעזרה
 ברגל מתתזי ומיימי קרנן
 עולת ראיה וגס הקרנן אין
 שיעורא לדמים אס מרונה
 אס מועט מן התורה, אנל
 חכמים אמרו הראיה מעה
 כסף והחגיגה שתי כסף

. (  !חולי! קלז

 רבינו חננאל
ר ו ע י ם ש ה ן ל י א ם ש י ר ב  ד

ן ו י א ר ה ם ו י ר ו כ ב ה ה ו א פ  ה

א ן ב נ ח ו ר י ״ . א ר  כ

ד מ י ל י ו ב ר ה ב י ע ש ו  ר׳ א

א ר ל ו ע י ו ש ן ל ן אי ו י א ר  ה

ל ב . א ה ט מ א ל ל ה ו ל ע מ  ל

ה י א ר ם ה י ר מ ו ם א י מ כ  ח

י ת ה ש ג י ג ח ף ו ס ה כ ע  מ

ן ר• ו י א ר י ה א . מ ף ס  כ

ם י נ ת פ י י א ר ר מ ן א נ ח ו  י

ו ת א י ר ב מ ו ל ה כ ר ו ע  ב

ה מ ה כ ר ז ע ו ב ת א י צ י  ו

. ר ו ע י ה ש ן ל ם אי י מ ע  פ

ם י נ ה פ י י א ר ר מ ל א ״  ר

ר ק י ע ן ב נ י ר מ א . ו ן ב ר ק  ב

ל ג ר ת ה ל ח ת ר ב מ ו ל ל כ ג ר  ה

ם י נ ל פ י ב ק ה ו ל א ו ת ב ע  ב

נ פ ת [ י י א ל ר כ י ה ר ב ה ד ר ז ע  ב

ר א ש א ב ת א א ד כ י י ה ג י ל י פ  כ

 אן לנרי תינו אלו אינם עוליס לפי סוגיית הגמ׳ יאולי לגירסא אחרת היה לו וצ״ע.



 מםורת הש״ם

 א) לעיל ד., ב) ןעי׳ תיספימ
 לקמן ח. ד״ה אמאין,
 ג) [לקמן ח. פסחים עא.
 ניצה יט: מנחות פב.],
 י) ניצה יט. ולקמן יו. מגילה
 ה., ה) [לקמן ח.ן, ו) ןדף
 ח.], 1)ן דף ח.], ח)(דף ט.],
 p) !ויקרא בג], י) ן דף ח.],

 תורה אור השלם
 1. שלוש פעמים בשנה
 יךאה כל זכורף את פני
 ין אלהיר במקום אשר
 יבחר בחג המצות ובחג
 השבעות ובחג הסכות
 ולא יראה את פגי יי
 ריקם: דברים טו טז

 הגהות הגר״א
 [א ב] גמרא אפילי ניו״ט
 וכשהן נאין אינן נאי! אלא

 ט׳ כצ״ל:

 מוםף רש״י
 המקמץ. מפרש נמסכח
 כתונות >עז.) המקמץ נידו
 צואת כלניס, ואומר אני כי
 לתקן כהן עורות שקורי!
 קורדוו״ן שמענדין אותן
ל ד 1.  בצואת כלניס !לעי
 והמצרף נהשת. שמצרפו
 כמקום שחופרין אותו מן
 הקרקע כדמפרש נמסכת
 כתוכות ;שם) וכל אלו ריחן
 רע ואין יכולין לעלות עם
ל ד •.. אינו לעי  חכיריהס :
 בא אלא מן ההולין. ולא
 ממעות מעשר שני ולא
 מנדרים ינדנות שהוא
צה י נ  מחוייב ועומד בהן !
 יט:: כלומר משלו ולא ממה
 שהוא מחויינ ועומד;פסחים
 ע.!. מביאין שלמים.
 ניי׳׳ט שהן מאכל אדס
 כיי״ט וכתינ אך אשר יאכל
 לכל נפש!מגילה ר,.). ואין
 סומכץ עליהן. שהסמיכה
 אסורה משוס שנות שנכל
 כחו היה סומך והוי ליה
 משחמש ננעלי חיים וביצה
. ועל אלו שיקרינו י מ  י
 ניו״ט יסמכו מאתמול, דלית
 להי לנית שמאי תכף
(  לסמיכה שחיטה !:מגילה ה.
 אלא סומך עליהן מערכ
 יו״ט ושומטן ניי״ט ו:לקמ1
 יז ו. אבל לא עולות. אין
 מכיאין עולות מון מתמידין
 ומוספי! שהן קרבן צבור
 וזמנן קנוע, אבל עולת יחיד
 לא יניא לפי שאין נה אכילת
 הדיוט, דכתינ יעשה לכם
 ולא לגבוה !:ביצה יט < אבל
 לא מביאים עילות באותן
 שיכול להביא לאתר יו״ט
 ולקמן יז.). מביאין

 שלמים ועולות. ומה אני
 מקייס לכס, לכס ולא לנכרים

 !:מגילה ה.:.

 עין משפט ז: הכל חייבין פרק ראשון חגיגה
 נר מצוה

 א״ל אביי. האי נמי לא מיבעי לך קרא דבלאו קרא נמי פשיטא מאחר
 שחייב את כולן אנא ידענא דכל אחד צריך לזרז את עצמו דהיאך יאמר
 האב לאלו הוו זריזין ולאלו הוו עצלין: אלא קרא לכדאחרים. והיינו
 נמי אין נראין לחצאין דמי שאינו ראוי לעלות אלא בחבורה מועטת
 כגון אלו שיעשו חבורה לעצמן כך
 נראה בעיני. וחביריי מפרשין דלאו
 אין נראין לחצאין אמא אביי לפרושי
 אלא למימרא דקרא לאו להכי אתא
 וקשיא לי סוף סוף הא דאין נראין
 תצאין מאי קאמר תנא ועוד ששיטת
 הש״ס כל היכא דאיכא סבר פלוני
ט ואמר ליה פלוני הכי  למימר ה
 ההיא מילמא גופא דהוה מצי למימר
 קמא מתרץ בתרא ואמר ליה דלא
ט אלא הכי: מתני׳  מפרשיה ה
 עולוח במועד באוח מן החולין. משמע
 השתא עולות ראייה הבאות בחולו של
 מועד באות מן החולין ולא ממעות
 מעשר שני דקיי״ל כל דבר שבחובה
 אינו בא אלא מן החולין במסכת
 מנחות (לף פב.) ולקמן נמי בגמרא
 !לף ח.) תניא מסת מלמד שאדס
 מביא חובמו מן החולין. ובגמ׳ פריך
 אמאי נקט חולו של מועד כי מייתי
 לה ביום טוב נמי מן החולין בעי
 לאמרי: ושלמים מן המעשר. בגמרא
 מפרש שלמי שמחה דרבינהו קרא
 בכל מילי: ויו׳׳ע הראשון של פסח.
 בגמרא מפרש מאי היא ומאי שנא
: ישראל יולאין ידי חובחן. ט ק  פסח מ
 משוס שמחה בכל ענין שיש להן בשר
 לשובע ואין זקוקין לזבוח שלמים
 לשם כך: בנדרים ונדבוח. שהתנדבו
 כל השנה וכשעולין לירושלים ברגל
 מביאין אותן ומקריבין אימוריהן
 והבשר נאכל לבעלים יוצאין בהן משוס
 שמחה. משום דבעי למימני סיפא
 והכהניס בחטאות וכו׳ נקט ברישא
 ישראל: והכהנים. שבאו להן חטאות
 ברגל חטאות ואשמות שהיו עולי רגלים
 מחוייבין ויש להן בשר לשובע יוצאין
 בהן משוס שמחה ואין צריכין להביא
 שלמים לשם שמחה אלא בזמן שאין
 להן בשר לשובע: יוצאין בחזה ושוק.
 המורמים להן משלמי עולי רגלים:
 אבל לא בעופוה. בחטאת העוף
 שאין שובע אלא בבשר בהמה ובגמ׳ה)
 יליף לה: גמ׳ הא. אס הביאן ביום
 טוב יביאם מן המעשר אס ירצה
 בתמיה: וכי סימא. האי דנקט במועד
 משוס דאגב אורחיה קא משמע לן

 מביאיץ שלמים ואין סומכין עליהם. דסבירא להו כשמאי רבס
 דאמר לקמן (לף יז.) שלא לסמוך ביום טוב והלל
 אומר לסמוך אבל מעולות לא מצינו פלוגתא דפליגו בה הלל ושמאי
 ואמרינן בפרק קמא דשבת (לף טו. ושס< דלא נחלקו רק בשלשה

 מהל׳

 א״ל אביי פשיטא הי מינייהו משרת להו
 פושעים והי מינייהו משרית להו זריזין אלא
 קרא למאי אתא לכדאחרים דתניא א< אחרים
 אומרים המקמץ וחמצרף נחשת ותבורםי
 פטורין מן הראייה שנאמר יכל זכורך מי
 שיכול לעלות עם כל זכורך יצאו אלו שאין
 יכולין לעלות עם כל זכורך: מתני' עולות
 במועד באות מן ההולין והשלמים מן תמעשר
 יום טוב תראשון של פםח ב״ש אומרים מן
 חחולין ובית תלל אומרים מן תמעשר
 אישראל יוצאין ידי חובתן בנדרים ונדבות

 ובמעשר בחמח וחכחנים בחטאות ואשמות
 ובבכור ובחזח ושוק אבל לא בעופות ולא
 במנחות: גמ׳ אלא עולות במועד הוא
 דבאות מן חחולין חא ביים טוב מן חמעשר
״וכל דבר  אמאי נ<דבר שבחובת תיא ב
 שבחובת אינו בא אלא מז תחולין וכי תימא
 תא קא משמע לן רעולות במועד באות
 ביום טוב אינן באות כמאן כבית שמאי
 דתנן י<בית שמאי אומרים מביאין שלמים
 ואין םומכין עליתן אבל לא עולות ובית
 חלל אומרים גמביאין שלמים ועולות יוסומכין
עולות ה

ר  ת י ק כ ה א ו ר ס ח י  עליחן חםורי מ
 נדרים ונדבות במועד באות ׳־ביום טוב אינן
 באות ׳ועולת ראיית באת אפילו ביו״ט
אינה באח אלא מן  m וכשהיא באה ח
 החולין טושלמי שמחה באין אף מן המעשר
 וחגיגת יום טוב הראשון של פםח בית
 שמאי אומרים מן חחולין ובית הלל אומרים
 ימן חמעשר תניא נמי חכי עולות נדרים
 ונדבות במועד באות ביום טוב אינן באות
 ועולת ראייה באה אפי׳ ביום טוב w וכשתיא
 באה אינה באה אלא מן החולין ושלמי
 שמחה באין אף מן המעשר וחגיגת יום
 טוב חראשון של פסח בית שמאי אומרים
 מן חחולין ובית חלל אומרים מן המעשר
 מאי שנא חגיגת יום טוב הראשון של
 פסח אמר רב אשי חא קא משמע לן חגיגת
 חמשח עשר אין חגיגת ארבעח עשר לא

 אלמא

 דברים ומההיא דסמיכה פריך ומשני
 לה שפיר אלא התלמידים קבלו מרבם
 אף עולות (0 ולא נחלקו בהא ובההיא
 דפרק שני דביצה (לף כ:< מעשה באחד
 מתלמידי הלל שהביא עולתו בעזרה
 כו׳ ואמר לו אחד ממלמידי שמאי
 מה זו סמיכה הוא הדין דמצי למימר
 מה זו עולה שהם אומרים שלא
 להביא אלא לא הבין שהיה עולה
 אבל«) הסמיכה שראה לפניו הקפיד
 והא דלא הקפיד כמו כן בהלל עצמו
 בעובדא דמייתי לעיל מינה דשמא לא
 ראו הסמיכה ועוד שמא לא היו מוחין
 אלא למלמידיו שהיו חולקין אבל הלל
 חלק עם רבס ואין בידם למתות:
 עולות ונדרים ונדבות כמועד
ת ולא ביו״ט. דאף  באו
 בית הלל מודו דאין קריבין ביו״ט
 והא דקאמרי׳ בפ׳׳ק דביצה >לף יב.
 ושס< השוחט עולת נדבה ביו״ט לוקה
 דאמר לך מני ב׳׳ש היא ולא מוקי לה
 כב״ה דנהי דאיסורא איכא לאו ליכא
 טון דאית ליה מתוך כדקאמרינן התם
 וכן אמרינן התם פ׳ שני דביצה (לף יט.)
 בגמרא דהאי משנה אמר רשב״א לא
 נחלקו ב״ש וב״ה על עולות שאינם של
 יו״ט שאין קריבין [והא] דהתס כי פריך
 על עולא דאמר מחלוקת ב״ש וב״ה
 בשלמי חגיגה לסמוך וכו׳ מברייחא
 דמני בה פלוגמא על שלמים שאינן
 של יו״ט כו׳ ולא אקשי ליה ממתניתין
 דהכא (י) ט היט דמתרצי לה עולות
 נדרים ונדבות במועד באות ביו״ט
 לא היינו טעמא דעדיפא ליה לאקשויי
 מברייתא דמתני בהדיא ולא ע״י
הט קתני והא  דיוקא וחסורי מיחסרא ו
 דלא מייתי לה ו נדרים ונדבות לעולא
 דאמר לב״ה אין קריבין נדרים ונדבות
 משום דנפיק בהו משוס שלמי שמחה
 כדאמרינן בסמוך דאיכא לאוקמי
 שכבר קרב שמחה כדינו והרב רבי
 אלחנן והר״י מתרץ דלא אמר בסמוך
 דנסיק בשלמי שמחה בנדרים אלא
 היינו היכא שהקריבום משום שמחה
 אבל הביאום לשס נדרים לא נפיק רק

 משוס הקדישם:
 אלמא

 מילתא אחריתי דאין עולת ראייה קריבה ביום טוב ואף על פי שהיא חובת הרגל הואיל ויש לה תשלומין למחר: מביאין שלמים. ביום טוב
 לפי שיש בהם צורך מאכל הדיוט: ואין סומכין עליהן. שהסמיכה שבות היא שמשתמש בבעלי חיים ומנן אלו הן משוס שבות לא עולין
 באילן ולא רוכבין על גבי בהמה (ביצה לף לו:<: אבל לא עולות. אין מביאץ כלל דסבירא להו לב״ש לכס (שמות יב< ולא לגבוה חוץ מתמידין
 ומוספין שזמנן קבוע וכל שזמנן קבוע כתיב בהו במועדו ואפילו בשבת וכל שכן ביו״ט: וסומכין עליהן. טון דמומר להביאן לא גזרו שבומ
ט שרו נ״ה בעולת ראייה ושלמי  לבטל סמיכתן: ביו״ע אינן באות. ואפי׳ לב״ה סבירא ליה לתנא דמתני׳ דנדרים ונדבות אין קריבין ביו״ט ו
 חגיגה אע״פ שיש להן תשלומין עיקר מצותן ביום ראשון דכתיב וחגותם אותו(ויקרא כגן ביום ראשון משמע: וכשהיא באה אינה באה אלא
 מן החולין. והכא לא מצו לאיפלוגי ולמימר טופל מעומ מעשר עמהן דכי אישחרי טפילה בחגיגה הוא דאישתרי>א) לקמןי) מניין שאם רצה לערב
 כו׳ גבי שלמים יש אדם שיש לו אוכלין מרובין וגכסין מועטים ואי אפשר להביא אכילות כולן מן החולין אבל עולה למה טופלה יביא במעה
 כסף: אן» מן המעשר. דלאו דבר שבחובה הוא במקום שיש בשר והרי יש לו מעות מעשר שני שיש לו להוציא בירושלים דקנה בהם שלמים
 ורבי קרא לקמןי) כל מיני שמחות לשמחה: וחגיגת יום עוב הראשון. שהוא ודאי דבר שבחובה אפי׳ יש לו בשר הרבה דילפינן לקמן״) מוחגוחס
: וב״ה אומרים כוי. לקמן״) פריך הא ודאי דבר שבחובה היא ומוקי לה בטופל: חגיגח י״ד ט ק  אותו וגו׳י). ולקמיה פריך מאי שנא פסח מ
 לא. כלומר להט נקט פסח לפי שיש ערב פסח חגיגה אחרת כשהיתה חבורת פסח מרובה היו מביאין עמו חגיגה כדי שיהא פסח
 נאכל על השובע ואשמעינן מתניתין דחגיגת יו״ט עצמו הוא דאינה באה אלא מן החולין אבל חגיגת ארבעה עשר באה אף מן המעשר:

 אמר

 לו

 לז

ה א מיי  ל
 חגיגה הלכה י:

 ב מיי׳ שם הלכה ח
 סמג עשי! רכט:

 ג ד מיי׳ שס פ״א
 הלכה ס ט:

ח ה מיי׳ שם הלכה י:  ל
ט ו ז מיי׳ שם הלכה ח:  ל
 מ ה מיי׳ שס ס׳׳ב הלכה

 ח סמג עשין רכט:
א ט מיי׳ שס הלכה י:  מ
ב י מיי׳ שס הל׳ ח:  מ

 חגחות חב״ח
 (א) רש׳" ד״ה וכשהיא
 באה וכו׳ דאישתרי
 כדתניא לקמן: (ב) תום׳
 ד״ה מניאין וכו׳ קנלו
 מרנס אף עולות ונחלקו
 בה בההוא דפ׳ שני בצ״ל
 ותינת ולא נמחק:
 (ג) באייר אבל על
 הסמיכה: (ד) ד״ה עולות
 וט׳ ולא אקשי ליה
 ממתגיתין דהכא לבתר
 דמתרצים לה וכו׳ ולא
 ממתניתין ע״י דיוקא וכו׳
 והרי׳י מחין וכו׳ שמחה
 ננדריס ונדבות [אלא]

 היכא שהקרינוס:

 רבינו חננאל
ן י א ר ן נ י א . ו ש י ק ש ל י ר  ד

י ל מ ׳ כ י ן פ י א צ  ת

ת ו ל ע ל ל ו כ ו י נ י א  ש

ן ו ג . כ ו ל ו ל כ א ר ש ל י ל כ  ב

ת ש ח ף נ ר צ מ ה ץ ו מ ק מ  ה

ו ח י ר י ש נ פ י מ ק ס ר ו ב ה  ו

ן י ר ו ט ו פ ת ו ן א י ס א ו מ ע ו  ר

ל ר כ מ א נ ה ש י י א ר ן ה  מ

ת ו ל ע ל ל ו כ י י ש ך מ ר ו כ  ז

: מתנ" ך ר ו כ ל ז ם כ  ע

ת ו א ד ב ע ו מ ת ב ו ל ו  ע

ם י מ ל ש י ו ן כו י ל ו ח ן ה  מ

י נ ר ש ש ע ר מ ש ע מ ן ה  מ

ת ו ע ו מ נ כ ו ה פ ש ״ ע א  ש

. ל ג ר ת ה ת מ ש י ל נ ר ש ש ע  מ

ל ג ר ת ה ח מ ש ם ל י מ ל  ש

ה נ צ י ר ר ת ת ו מ ן ו י א ן ב  ה

י ר ו ס י ה כ ן ה י ת י נ ת מ  ל

ת ו ל ו י ע נ ת י ק כ ה א ו ר ס ח  מ

ן ד ה ע ו מ ת ב ו ב ד נ ם ו י ר ד נ  ו

ט ״ ו י א ב ל ל ב ת א ו א  ב

׳ י פ ה א א ה ב י י א ת ר ל ו ע  ו

ה נ י ה א א א ב י ה ש כ ט ו ״ ו י  ב

ץ ל ו ה ן ה א מ ל ה א א  ב

ף ן א י א ה ב ח מ י ש מ ל ש  ו

ר ש ע ת מ ו ע מ ר מ ש ע מ ן ה  מ

ן ו ש א ר ט ה ״ ו ת י ג י ג ח י ו נ  ש

ן י ל ו ח ן ה א מ ״ ש ח ב ס ל פ  ש

א י נ . ת ר ש ע מ ן ה א מ ׳ ׳ ה ב  ו

ם י ר ד ת נ ו ל ו י ע כ י ה מ  נ

ט ״ ו י ת ב ו א ד ב ע ו מ ת ב ו ב ד נ  ו

א נ ק י ס י א ו ת כ ו א ן ב נ י  א

ט ״ ו ת י ג י ג ש ח י י ר ב כ ס  ק

. ה ר ו ת ן ה א מ י ן ה ו ש א ר  ה



 עין משפט
 נר מצוה

 מג א מיי׳ פ״י מהלכוח
 קרבן פסח הלכה יג
 וס״נ מהלכות חגיגה הלכה

 מד ב ג ד ה מיי׳ פ״נ
 מהל׳ חגיגה הל׳ ת:

 מה ו ז מיי׳ שס הל׳ ט
 [ופכ״ג מהצי שנת

 הל׳ יי]:
 מו ח מיי׳ פ״נ מהל׳

 חגיגה הלכה י:

 הגהות הב״ח
 (א) תוס׳ ל״ה אמאי יכו׳
 הא לאו קושיא הוא דהתס
 גמי פריך ידו הימנית
 מדרכה בר חנה נפקא
 ומשני כדי נסנא והוא הדין
 דמצי למימר מן החולין
 עולה היא ולשני הכי אכל
 הר״ר אלחנן מפרש דסד״א
 מדכתיב והקרינו דהר:
 (5) באייר אינה נאה אלא
 מן החולין כיון שאינה
 נאכלת כדסרי׳: (נ) ד״ה
 טופלין וכו׳ משמע ליה
 להזקיה דהר דנר
 שנתונה ממעשר לא ור׳
 יוחנן משמע ליה
 שיהא חולין מעורב עם
 כל אכילותיו וכל אחד
 ואחד לסי סנרחו וכו׳
 דחוקיה דאמר אי[ טופלין
 מעות למעות סנרתו ניכר
 דכיון וכוי דסנירא ליה
 לחוקיה אדם חולק תובתו
 וכי׳ ור׳ יוחנן אומר טוסלין
 מעות למעות דכיון
 ירכייה: (ר) ־״ה משוס
 וכר דאין מקלישין ניוס
 טונ כדתנן נפי כתרא:
 (ה) באייר ולא נקט
 מקדישין דהתס לא שייך
 גוירה אלא שינוייא קמא
 דקדושה ועומדת יתכן
 התס: (0 ד״ה וישם וט׳
 משתמעינן מיניה אלא:

 רבעו חננאל (המשך)
. ה ג י ג ח ת ה ו ע ל מ ת ע ו ע  מ

ת ס ה מ י ק ו ח ה ד י ת ו ו א כ י נ  ת

ן א מ י ב ם מ ה א ד ש מ ל  מ

! ו ש א ם ר ו א י ״ ש ן כ י ל ו ה  ה

ך ל י א ן ו כ י ן מ י ל ו ח ן ה  מ

ה ל י כ א א ׳ ׳ ה ב ר ו ש ע מ ן ה  מ

ן כ י ץ מ ל ו ח ן ה ה מ נ ו ש א  ר

׳ י . פ ר ש ע מ ן ה ך מ ל י א  ו

ה מ ה ה ב נ ו ש א ה ר ל י כ  א

ג ח ל ב כ ו ה א ת א ה ש נ ו ש א  ר

ן י ל ו ח ן ה א מ ל א א ה א ת  ל

ח ס פ ת ה ו מ ל י ר כ א ש  ו

ר ש ע מ ת ב ״ א י צ ו ם י ד  א

א ט ל ״ ו י ל כ ב . א ת מ ה  ב

י א י ו ר ו ש ע י ל ת א א מ ל  ד

ם ו ש ט מ ״ ו י ר ב ש ע ר ל ש פ  א

ה מ ה ב ל ה ר ע ק ו ס א ש ר ק י  ס

. ט ״ ו י ע ב ב ו צ א כ צ מ נ  ש

א נ ש י ל ן ד א ל נ ה מ ס מ  ו

ת ס ן מ נ י ר מ א א ו ו ן ה י ל ו ח  ד

ם ש י ב ו י ת כ ד ם כ ן מ ו ש ל  מ

ל ם ע ש מ ר ו ש ח ך א ל מ  ה

ל א ר ש : מתני' י ץ ר א  ה
ת ו ב ד נ ם ו י ר ד נ ח ב ״ ן י י א צ ו  י

ך ג ח ת ב ח מ ש ר ו ״ . ת ר  כ

ת ו ח מ י ש נ י ל מ ת כ ו ב ר  ל

ל א ר ש ו י ר מ ן א כ י ה מ ח מ ש  ל

ת ו ב ד נ ם ו י ר ד נ ח ב ״ ן י י א צ ו  י

ם י נ ה כ ה . ו ה מ ה ר ב ש ע מ כ  ו

ר ו כ ב ב ם ו ש א ת ו א ט ח  ב

ף ל א ו כ ק י ו ש ב ה ו ז ח ב  ו

ד ו מ ל ת ת ו פ ו ע ב ת ו ו ח נ מ  ב

. ך ג ח ת ב ח מ ש ר ו מ ו  ל

 הכל חייבין פרק ראשון חגיגה ח.
 אלמא קםבר חגיגת ארבעה עשר לאו דאורייתא. ואין להקשות
 דתניא בפ׳ אלו דברים בפסחים (לף ע. ושם) לא ילין מן
 הבשר לימל על חגיגת י״ל שנאכלת לשני ימיס ולילה אחד כו׳ אלמא
 סבירא ליה להוי לאורייתא ועול אשכחן תנא התם לאינה נאכלת
 אלא ליום ולילה אחל משמע לאית
 ליה לאורייתא אבל פליג אאילך תנא
 נלאמר שני ימים ולילה] ויש לומר
 לסבר כתנא לממני׳ פרק אלו לברים
 (שם לף סט:) לתנן אימתי מביאין
 עמו חגיגה בזמן שבא בחול בטהרה
 ובמועט בזמן שבא בשבת במרובה
 או בטומאה אין מביאין א״כ משמע
 ללאו חובה לפעמים לא אתיא
 כלקאמר רב אשי התם בגמרא:
 י<אמאי דבר שבחובח חוא. אומר
 הר״ר אלחנן הוא הלין
 להוה מצי להקשומ עולה היא ואינה
 נאכלת ואין נותנין למי מעשר רק
 בלבר הנאכל והכי מצינו בסיפרי
 פרשת עשר תעשר בכל אשר תאוה
 נפשך יכול בעבליס כו׳ יכול ליקח
 בהמה למשתה בנו וכו׳ הרי אתה לן
 כוי אי מה להלן עולה ושלמים אף
 כאן תלמול לומר ואכלת ושמחת
 שמחה שיש בה אכילה יצאו עולות
 שאינן נאכלות ויש להקשות לאמר
 בפ״ק לחולין >לף נא. ושם) בשמעממא
 לכמשפט איצטריך כמשפט בעולת
 העוף לומר שאינה באה אלא מן
 החולין תיפוק ליה לעולה היא ומיהו הא
 לא קושיא הוא להתם״) נמי פריך(א)
 ביום מביום צוותו נפקא ומשני כלי
 כסבא והוא הלין למצי למיפרך עולה
 היא ולישני הכי אבל הר״ר אלחנן
 מפרש לכתיב והקריבו להוי חלוק
 שמע מינה למוציא מכלל שאר עולות
 ולייתי ממעשר אע״ג לאינה נאכלת
 ומיהו תימה ההיא למגילה (לף ח.)
 לאמר אין בין נלריס ונלבומ כו׳
 שהקשה הר״ר יעקב מאורליינ״ש ליתני נמי שהנלרים אינם באיס

 מכאן
 חובתן

 אמר מר וביה הלל אומרים אן» מן המעשר. והלא לבר שבחובה
 הוא: בעופל. מחבר מעשר עם החולין ומביא וסליגי אמוראי כיצל
 טופלין: חוקיה אמר בהמה לבהמה. אס יש לו אוכלין הרבה ואין
 להן סיפוק בבהמה אחת יביא אחת לחגיגה מן החולין והשאר מן

 המעשר ואע״פ שכולן הבאומ ביום
 ראשון שם חגיגה עליהן כבר יצא
 ילי חובה בראשונה מן החולין: ואין
 עופלין מעוח למעוה. לקנות בהמה
 גלולה. ורבי יוחנן אמר איפכא. למר
 אתחזי ליה שפיר טפי יציאת ילי
 חובתו מן החולין כשמביא בהמה
 שלמה מן החולין ולמר אתחזי ליה
 שפיר טפי כשחולין מעורבין עם כל
 אכילותיו. ולקמן יליף לה מקראי
. בשבועות  למותר להיות טופל: מסס
 כתיב ועשית חג שבועות לה׳ אלהיך
 מסת נלבת ילך. ולקמן מפרש מסת
 לשון חולין: מערב. אין לשון זה
 נופל אלא במעות שקנה בהן בהמה
 לשתי בהמות זו ניכרת לעצמה וזו
 ניכרת לעצמה: אשר יברכך. מכל
 אשר יברכך: יום ראשון. שהוא לשם
 חגיגה יהו מן החולין ולית להו לב״ש
 טפילה בלבר שבחובה: מכאן ואילך.
 שאינו אלא שמחה לאילו בחגיגה
 כתיב וחגותם אותו מ יוס אחל ותו לא
 אף מן המעשר: אכילה ראשונה.
 השתא סלקא לעתך בהמה לעצמה
 ויביאנה על שלחן ראשון: מכאן
 ואילך. אפילו בו ביום: ושאר כל
 ימות הפסח. שאינן אלא לשמחה
 אלם יוצא במעשר בהמה אס יש לו
 וכל שכן שקונה שלמים במעות
 מעשר שני: ביו״ע מאי עעמא לא.
 נפיק במעשר בהמה בשאר אכילות
 חוץ מן הראשונה כי היכי לשרו
 במעשר שני: משום םקרחא.
 שצובעו למנן בבכורות (לף נח:)
 היוצא בעשירי סוקרו בסיקרא
ד זה מעשר. והוא צבע  ואומר ה

 ושמחה. כל השמחות במשמע ללא בע׳
 ואמר מרי) אין שמחה אלא בבשר

 אלמא קםבר א<א חגיגת ארבעח עשר לאו
 דאורייתא אמר מר בית הלל אומרים מן
 המעשר אמאי דבר שבהובה הוא נ<בוכל דבר
 שבחובה אינו בא אלא מן החולין אמר
בטופל חזקיח אמר טופלין בחמח  עולא נ
 לבחמח ואין טופלין מעות למעות ורבי
 יוחנן אמר יטופלין מעות למעות ואין טופלין
 בהמה לבהמה תניא כוותיה דחזקיח תניא
 כוותית דרבי יוחנן תניא כוותיה דרבי יוחנן
מםת ״מלמד שאדם מביא חובתו מ 1 

 תהולין ומנין שאם רצה לערב מערב ת״ל
כאשר יברכך ה׳ אלתיך תניא כוותית 1 

 דחזמיח מסת מלמד שאדם מביא חובתו מן
 תחולין בית שמאי אומרים יום ראשון מן
 החולין מכאן ואילך מן חמעשר ובית תלל
אכילה ראשונה מן חחולין מכאן  אומרים ה
 ואילך מן המעשר ושאר כל ימות הפסה
 י אדם יוצא ידי חובתו במעשר בהמה ביום
 טוב מ״ט לא אמר רב אשי ׳דלמא אתי
 לעשורי ביו״ט ״ואי אפשר לעשר ביום טוב
 משום םקרתא מאי משמע דהאי מםת לישנא
 דחולין הוא דכתיב 2וישם המלך אחשורוש
 מס על חארץ: ישראל יוצאין ידי חובתן
ושמחת בחגך  בנדרים ונדבות: ת״ר 3

 לרבות כל מיני שמחות לשמחת
 אמרו חכמים י׳ ישראל יוצאין ידי

 בנדרים ונדבות ובמעשר בחמח וחכחנים
 בחטאת ואשם ובבכור ובחזת ושוק יכול
 אף בעופות ובמנחות ת״ל ושמחת בחגך

 מי
 אלום שצובעין בו סריסי

 מיניה
 והאי

 אלא שמחה אלא מן החולין להוה ליה חובה ונדבות אף ממעשר מ) והיה ממרץ
ד בעולה לבלאו הכי אינה באה ׳ox מן י  בשר הוא: הר״ר אלחנן למי

 יצאו החולין שאינה נאכלח כלפדשית:
 טופלין בהמה לבהמח. בהמה ראשונה מן החולין ואינך למעשר אבל מעימ למעות להצטרף מעות חולין ומעות מעשר לקנות בהמה
 (ג) למשמע ליה להר לבר שבחובה ממעשר לא וכל אחל ואחל לפי סברתו מיהו יש ליתן טעם במילתא למרוייהו לחזקיה אמר
 אין טופלין מעות סברתו ניכר כיון שאפשר לו ליטפל בשתי בהמות הכי עליף לסבירא ליה לחזקיה התם חולק לחובתו לשתי בהמות הלכך
 במעוח לא איטפל ור׳ יוחנן אומר טופלין למעות כיון לרבייה קרא טפילה לשרי על כרחו הכי הוא לבשתי בהמות לא הוי לסבירא ליה לר׳
 יוחנן אין אלס חולק חובתו לשתי בהמומ וכן מצינו בירושלמי אמר רבי אילא בשם רבי אמי אימפלגון חזקיה ורבי יוחנן חזקיה אמר אלם

 חולק חובתו לשתי בהמות וכוי:
 מלמד שאדם מביא חובתו מן החולין. ובשילהי סרק המולה (מנחות לף פב.) מפקינן ליה מקרא אחרינא וגם בפרק לם החטאת (זבחים
 לף צח.) וי״ל להכא איצטריך לסלקא לעמך אמינא כיון לכתיב אשר יברכך לטפלה למעשר אימא כולי נמי לייתי מן המעשר:
 ת״ל אשר יברכך. מיהו בירושלמי מפקינן ליה לכתיב מסת וכתיב לא תוכל שאמו (לברים יל) מה להלן מן המעשר כו׳ ר׳ אליעזר
 אמר נאמר כאן שמחה ונאמר להלן שמחה מה להלן מעשר אף כאן מעשר רבי עולא בר ישמעאל נאמר כאן מסת ונאמר להלן
 ומרב משאת מה להלן אחמ עיקר והשאר טפל אף כאן: ה״ג ושאר כל ימות חפפח אדם יוצא ידי חובתו במעשר בחמח. אבל

ם שכתוב בהן גירסא אחרת ואין לישבה: ד פ  יש ס
 משום םקדתא. הקשה הר״ר אלחנן מיסוק ליה לאין מקלישין ביו״ט (י) וכלקאמר בפרק בתרא לביצה (לף צו:) וי״ל דשאני הכא
 לקלושה ועומלת כיון למייב מן התורה לקלשו כלאמרינן בפרק בתרא לבכורות (לף נח.) הלכך לא שייך ביה שום איסור
ט לסי שהוא איסור לאורייתא הלכך גזרו בה אבל מקליש ללא הוי רק לרבנן לא גזור וכן משמע התם (ביצה ק  והר״י תירץ לצביעה מ
 לף לו:) גבי אין רוכבין על גבי בהמה ומוקי לה משוס תחומין לימא קסבר תחומין לאורייתא אלא גזרה שמא יחתוך זמורה משמע
ן בפרק שואל (שבח לף קמח:< מקליש  למשוס איסור לרבנן לא גזרו ורבי אלחנן היה רוצה לתרץ ללהקליש לא קאמר להא אמדנ
 אלם חגיגתו ביו״ט ופסחו בשבת א׳׳כ הכא נמי כיון לנפיק בה ילי שלמי שמחה מצי להקליש אך אין הר״י מולה לו כיון ללא אתי
ם ונלבות נמי ליקלשן טון לנפיק משוס שמחה ומכל הני שינויי לא יתכן בבכורות ד ל נ  עיקל משום שלמי שמחה לאם לא כן בלין ל
 סרק בתרא (לף נח.) אמאי נקט סקרתא ולא נקט מקלישין להתס לא שייך גזרה אלא יה< שינוי ראשון לקלושיס ועומלין יתכן המם והכא
 ולא למי להגבהת מרומומ ומעשרות לאסור משוס מתקן להכא לא מתקן הוא לבלאו הכי שרי למיכל קולם שיעשר בהמותיו:
 וישם חמלך אחשורוש מס. אבל יהיו לך למס ועבלוך (לברים p וכן ויהי למס עובל (בראשית מט< לא מייתי להני לאו מעות משתמעינן
 (י) אלא לשון עבלות בעלמא: ושמחת בחגך לרבות מיני שמחות לשמחה. גבי חג הסוכות כתיב ולרשינן ליה מלהלל כתביה
 הכא טון לכתבי׳ גבי עצרת ופסח ילסינן מיניה בהיקש וכן מצא רבי אלחנן בסיפרי למעצרת הוא לרשינן לה לכתיב וזכרת כי עבל היית בארץ
 מצדם לימל כל שנוהג בעצרת נוהג בפסח וחג או אינו כל שנוהג בפסח וחג נוהג בעצרת תלמול לומר אלה אלה נוהגין בעצרת כוי:

 מי

 מסורת הש״ם

 א) ןססמיס סט:], נ)!לעיל
 ז: וש׳׳נן, נ) [עי׳ תוססות
 זנתיס נ. ד״ה אס על],
 ד) [בכורות נח.], ה) [יקרא
 כג], ו) !פסחים קט.],
 ז) נשייך לעיל ז:], יז) [דף
 «.], ט) אלא, י) [עי׳
 תוספות מגילה ח. ד״ה אין
 בין ותוספות ב״ק סב: ד״ה
 מי קחני ותוספות תענית יג:

 ד״ה מאי],

 תורה אור השלם
 1. ועשית חג שבעות לין
 אלהיך מסת נדבת ידך
 אשר תהו כאשר יברכך
 ין אלהיף: דברים טז י
 2. וןשם המלך
 אהשורוש מם על הארץ
 ואיי דדם: אסתר י א
 3. ושמחת בחגך אתה
 ובנך ובתך ועבדך
 ואמתך והלוי וחגר
 ןדזןתום והאלמנה אשר
 בשעריך: דברים טז יד

 מוםף רש״י
 משום סקרתא. סיקרא
 שקורין מיצ״א שהשבט צנוע
 נסיקרא והיה מונה א׳ נ׳
 ג׳ ד׳ וכשהיה יוצא עשירי
 סוקרו נסיקרא עד שיהא
 ניכר ואסור לצנוע ניו״ט
 (בכורות נח. נזכת״י!.
 לרבות כל מיני שמחות.
 של נשר ;ביצה יט:!. מכאן
 אמרו חכמים ישראל
 יוצאץ ידי חובתן כוי.
 אע״ג דמחויינ ועומד הוא

 (פסחים ע.).

 רבינו חננאל
ר ש ה ע ע ב ר ת א ג י ג ל ח ב  א

א ״ ה ב . ו ה ר ו ת ן ה ה מ נ י  א

י א מ ן א נ י ש ק מ ר ו ש ע מ ן ה  מ

י א ד ו ו ו ״ ת ט ג י ג א ח ה  ו

ר ב ל ד כ ה ו ר ו ת ן ה א מ י  ה

ו נ י ה א ב ו ח ן ה א מ ב  ש

. ן י ל ו ה ן ה א מ ל א א  ב

ר ש ע ל מ פ ו ט א ב ל ו ק ע י ר פ  ו

׳ י ק ו ו ח א ב ן א). ו י ל ו ח י ל נ  ש

ו י ר ב ש ד ר פ ן ל נ ח ו  ודי י

ה מ ה ן ב י ל פ ו ר ט מ ה א י ק ו  ח

ה מ ה ן ב י ל פ ו ׳ ט י ה פ מ ה ב  ל

ה ו מ ה ם ב ה ע ג י ג ל ח  ש

ר ש ע ת מ ו ע ל מ ת ש ו ר ח  א

ם י ר ד ל נ ו ש י א נ  ש

ד ו מ ל ת ש כ ר ו פ מ ת ו ו ב ד נ  ו

ל פ ו ט ה ש ז ל ש א ר ש ץ י ר  א

ל ב י א נ ר ש ש ע מ א מ ו  ת

ן נ י ש י י ׳ ח י א פ ט ל ״ ו י  ב

י נ פ א מ ח ר ק ם ס ו ש  מ

ר ש ע מ ה ו נ ו מ ה ש ע ש ב  ש

א ר ק י ס י ב ר י ש ע ר ה ק ו  ס

ן י א . ו ט ״ ו י ן ב י ר ק ו ן ס י א  ו

׳ י ת פ ו ע מ ת ל ו ע ן מ י ל פ ו  ט

ת ו ע ל מ ! ע י פ י ס ו ן מ י  א

ל ת ש ו ע ה מ ג י ג ל ח  ש

ת ו ע ו מ ו א י ל ע ם ש י ר ד  נ

ה מ ה א ב י ב מ י ו נ ר ש ש ע  מ

ר׳ . ו ל ו ד ר ג ו פ ה א נ י מ  ש

ת ו ע ן מ י ל פ ו ר ט מ ן א נ ח ו  י

ה מ ה ן ב י ל פ ו ן ט י א ת ו ו ע מ  ל

ה י ת ו ו א כ י נ . ת ה מ ה ב  ל

ה מ ל ה מ ס ן מ נ ח ו ׳ י ר  ד

ן ו מ ת ב ו א ח י ב ם מ ד א  ש

ה צ ם ר א ן ש א ל נ מ ן ו י ל ו ח  ה

ר ש א ל כ י ב חי ר ע ב מ ר ע  ל

ו ל י פ ך א י ה ל ׳ א ך ה כ ר ב  י

ף י ס ו ר מ מ ו ל ם כ י ר ו ו  ש

ע מ ש ׳ ליתא זה וכ! מ מ ג  א) נ

ך להוצלך ו מ ס ו נ נ י י רנ ר נ ל  מ

יא זה מהירושלמי  להנ

״ק. דו ש ו ״ ע מ ה הוא מ ל פ ע ה  ל



 מסורת הש׳׳ם

 א) מו״ק ח:, ב) [צ״ל
 מדנקמא], ג) ןדבריס טזן,
 ד) ןע״א], ה) ןע׳׳א],
 י)[ויקואמ],!)[5״ליזמשז,

 תורה אור השלם
 1. ושמחת בחגך אתה
 ובנך ובתך ועבדך
 ואמתך והלוי והגר
 והיתום והאלמנה אשר
 בשעריך: דברים ט1 יד
 2. איש כמתנת ידו
 כברבת יי אלהיך אשר
 נתן לך: דברים טז יז

 הגהות הב״ח
 (א) נסי האי ללא אקרבינהו
 משום דליכא שהופ כיוס
 ואלא דלית ליה אוכלי!
 לימא האי דלא אקרנינהו
 משום דלית ליה:
 (ב) רש״׳ ד״ה אילימא וכו׳
 לכהמה אבל מעות:
 (ג) ד״ה תוזר וכו׳
 דדחמנא אמר וכו׳ דשני
 תשלימי(: (י) תום׳ ד״ה
 בחגך וכו׳ ולא משמע ליה
 בחגך ולא באשתך והא
 דאין: (ס) ד״ה מוזל וכו׳
 היו לפניו עשר בהמות
 והקריב חמש ביום טוב
 הראשון המותר מהו
 שידמה לי״ט וכו׳ דר׳
 יותגן ראמר אדם טופל
 מעות למעות ואין אדם
 טופל בהמה לבהמה
 הוא דהוא אמר דוחה
 וריש לקיש דאומר אדם
 וכו׳ מעות למעות הוא
 דהוא אומד אינו דוחה:

 רבינו חננאל (המשך)
ג ׳ ׳ ע א ג ו ל ח ן ש ו ר ח א  ה

ם י ר ד ן נ י ב י ר ק ן מ י א  ש

ל י א ו ד ה ע ו מ ת ב ו ב ד נ  ו

ן ת ש ר פ ת ה ל ח ו ת ל ל ה  ו

ר ת ו ה מ א ה ב ת י ה ה ג י ג ח  ל

ן נ ח ו ׳ י ר ט ו ״ ו י ם ב ב י ר ק ה  ל

ב ו ק ש ס פ ן ש ו י ר כ מ  א

א ב ר א ״ ב א י ר ק ו מ נ י  א

ן א ם כ ת ס ן ב א י כ ג י ל א פ ל  ו

ן ו ג ן כ נ ח ו ׳ י ר א ד ש ה ר פ מ  ב

ב י ר ק ה ם ו ת ס ן ב ש י ר פ ה  ש

ה ו ה א ש כ י א . ו ש מ ן ה ה  מ

ם ג ר ו א ש ט ה ו ח ש ם ל ו י  ב

ן י כ י ר צ ם ש ד י א נ ו ב ש ל  י

ם ט ח א ש ל ן ש ו י כ ם ו ל כ א  ל

ו ש ע נ ו ו ה נ י ר י י י ש ר י י  ש

א ל ת ש ו ב ד נ ם ו י ר ד נ  כ

ן י ב י ר ן ק נ י א ט ש ״ ו ת י מ ח  מ

ן ו ג ש כ י ק ש ל י ר . ו ט ״ ו י  ב

ו ל א ר ש מ א ש ו ר י פ  ש

ט ׳ ׳ ו י ם ב ב י ר ק ם א י ר א ש נ  ה

י כ ר ה ת ו ה מ ן ז ו ג ן כ ו ר ח א  ה

א ת י א כ א ד ר ב ת ם י מ מ  נ

 ח: חכל חייבין פרק ראשון חגיגה
 יצאו אלו שאין חגיגה באה מהן. לחגיגה חלב כתיב בה לא ילין
 חלב חגי וגו׳ (שמות פג): מתני׳ אוכלין מרובין. בני בית רבים
 מגיא שלמים רבים שלמי חגיגה רבים לפי האוכלים ועולת ראייה
 מועטת: עולוח מרובוה. לכתיבה איש כמתנת ילו: גמ׳ טופל.
 מעות חולין ומעשר יחל: אילימא
 הכי קאמר ליה הרי אמרו בהמה
 לבהמה(0 מטוס למעוח לא. כחזקיהי):
 לימא ליה הרי אמרו אין נןופלין
 מעוח למעוח. טון ללמיסר טפילת
 מעות אתא ושמעינן לחזקיה בהליא
 לאין טופלין היכי שביק מילתא
 בהליא ומותיב מליוקא: אלא אןו
 טופלין קאמר ליה. לשמעינן לרב
 חסלא לקאמר בטופל ומביא פר
 גלול לוקא מעות למעות אבל בהמה
 לבהמה לא ואמר ליה איהו הרי
 אמרו אף טופלין בהמה לבהמה
 כמאן וכר: וכי חימא אמוראי הוא
 דפליגי. חזקיה ורבי יוחנן הוא
 לפליגי בבהמה ובמעותה: אבל
 מהנייסא. לאייתינן לעיל תניא
 כוומיה למר ולמר: לא פליגי. במעות
 אלא בבהמה להך לקתני אס רצה
 לערב הוא לקאמר מעות לוקא אבל
 אילך מתניתא ס״ל בין מעות בין
 בהמה ורב ששת כברייתא בתרייתא
 סבירא ליה: והא קחני אכילה
 ראשונה מן החולין. וקא סלקא
 לעתך לסעולה הבאה ראשונה על
 השולחן בעי כולה מחולין: דמי
 אכילה ראשונה. כלומר אכילה
 ראשונה סתמא קתני דאית ליה
 בין בהמה עצמה בין מעות שיעור
 אכילה ראשונה: חוזר ומקריב חמש
 ביום נווב שני. ולא אמרינן עובר
 הוא בבל תוסיף «) ורחמנא אמר
 וחגותם אותו 0 חל יומא ותו לא
 להנך נמי לחל יומא הוא ושני
. אס ם ה ס  תשלומין לראשון: ב
 הפרישן סתם אינו חוזר ומקריבן
 כלמפרש ואזיל: כאן במפרש.
 לאמר בהליא ליום ראשון אני מפריש
 את כולן חוזר ומקריבן שאינו אלא
 תשלומי ראשון: האי מחם. לאמרת
 אסור להקריבן היט למי: משום
 דלא הוה ליה שהוח הוא. ומסתמא
 ליום ראשון הפרישן: שיורי שייר.
 שהיה בלעתו לחוג שני ימים: ה״נ
 מסחברא. למולה ר׳ יותנן בלמפרש:
 איחמר נמי. להיכא למוכח מילתא ללא
 היה בלעמו לחוג שני ימים מולה ר״י:

 לא

 בר אבא אמר רבי יוחנן
 לא

 מי שחגיגח באח מחם איצאו אלו שאין
 חגיגה באה מחם רב אשי אמר מושמחת
 נפקא ייצאו אלו שאין בהן שמחח ורב אשי
 חאי בחגך מאי עביר ליה ההוא לכדרב
 דניאל בר קטינא דאמר רב דניאל בר קטינא
 אמר רב א< מניין גשאין נושאי! נשים במועד
ושמחת בחגך ולא באשתך:  שנאמר 1
 מתני׳ ימי שיש לו אוכלים מרובים ונכסים
 מועטים מביא שלמים מרובים ועולות
 מועטות נכםים מרובים ואוכלי! מועטין
 מביא עולות מרובות ושלמים מועטי! זת
 וזה מועט על זח נאמר מעת כסף שתי
 כםף זה וזה מרובים על זה נאמר 2איש
 כמתנת ידו כברכת ה׳ אלהיך אשר נתן לך:
 גמ׳ שלמים מרובים מהיכא מייתי הא לית
 ליח אמר רב חםדא טופל ומביא פר גדול
 א״ל רב ששת חרי אמרו טופלין בהמה
 לבהמה מאי קאמר ליה אילימא הכי קאמר
 ליה הרי אמרו טופלין בהמה לבהמה אבל
 לא מעות למעות ולימא ליה אין טופלין
 מעות למעות אלא הכי אמר ליה הרי אמרו
 אף טופלין בהמה לבהמה כמאן דלא כהזקית
 ודלא כרבי יוחנן וכי תימא אמוראי הוא
 דפליגי מתנייתא לא פליגי והא קתני אכילח
 ראשונח מן חחולין מאי אכילת ראשונה
 ישיעור דמי אכילה ראשונה מן החולי! אמר
 עולא אמר ריש לקיש הפריש עשר בתמות
 לחגיגתו הקריב המש ביום טוב ראשון
 חוזר ומקריב חמש ביום טוב שני רבי
 יוחנן אמר ׳כיון שפםק שוב אינו מקריב
 אמר ר׳ אבא ולא פליגי כאן בסתם כאן
 במפרש תאי סתם היכי דמי אילימא דליכא
 שתות ביום לקרב י האי דלא אקרבינהו
 >*< דליכא שתות ביום ואלא דלית לית אוכלין
 האי דלא אקרבינהו דלית לית אוכלין לא
 צריכא דאיכא שהות ביום ואית ליה אוכלין
 ״(מבדקמא) לא אקרבינדזו שמע מינה שיורי
 שיירינהו והכי נמי מםתברא דכי אתא רבי!
 אמר ר׳ יוחנן הפריש עשר בתמות לחגיגתו
 חקריב חמש ביום טוב ראשון חוזר
 ומקריב חמש ביום טוב שני קשיין אחדדי
 אלא לאו שמע מינה כאן בסתם כאן

 במפרש ש״מ איתמר נמי אמר רב שמן

 מי שהגיגה באה מהם. פרש״י לכתיב לא ילין חלב חגי ומיהו
 לקמן >לף י:< לא מפקינן ליה לסי המסקנא אלא מגזירה שוה
 למלבר מלבר ושמא מכל מקום משמעות המקרא משמע תגיגה
 ולקמן מפקינן ליה ממלבר מלבר שמא אלשון לויחוגו קא סמיך למשמע

 חגיגה לאי ממלבר הוה אמינא עולה
 ושלמים באה מהם וליכא למימר אס
 כן לא יהו באים שלמי שמחה ממעשר
 רק על ילי טפילה כמו חגיגה להא
 בסיפרי ילפינן ליה מגזירה שוה לכתיב
 בו שם במעשר וגס בהמולה (מנחות
 הב.) מלכר גזרה שוה שם שם לשלמים
 הקשה ה״ר אלחנן לילף שממה מהר
 עיבל לכתיב (דברים ס< וזבחת שלמים
 ומינה ממעטינן עופות ומנחות וכן
 לריש רבי יהולה בן במילא בפסחים
 (דף קט.) ועול אמאי לא מוקמינן
 קרא בבשר חולין למיקרי שפיר
 שמחה ותירץ לולאי ילפינן מהר
 עיבל מה שמחה דלהלן שלמים אף
 כאן שלמים ובירושלמי איכא אבל לא
 בעופות ומנחות לכתיב זבח בהר עיבל:
 בחגך ולא באשתך. ות״ק למפיק
 לה מלרשה ושמחת בחגך
 מי שחגיגה וכו׳ י״ל לתרוייהו שמעינן
 מינה לליכתוב בחג ומיהו מצינו
 למימר לפליג עליה ולא משמע ליה
 יי) והא לאין נושאים נשים במועל

 מוקי טעמא כאילך להמם:
 מי שיש לו אוכלין מרובין. בירושלמי
 אמרינן עני וילו רחבה קורא
 אני עליו איש כמתנת ילו עשיר וילו
 מעוטה על זה נאמר כברכת ה׳
 אלהיך עני וילו מעוטה על זה נאמר
 מעה כסף שתי כסף אין פחות
 ממעה כסף ואין פחות משתי כסף:
 חוזר ומקריב 0(הוא) ביו״ט שני.
 פרש״י ואינו עובר משוס
 בל מוסיף לרחמנא אמר וחגותם
 אוחו חג חל יומא והוא חוגג שני
 ימים להוה ליה משלומין לראשון
 אבל בסתם אסור כלמפרש ואזיל
 ולא שייך לאקשויי כיון ללא הוי חזי
 בראשון איך הוה חזי בשני הואיל
 ושמעינן ליה לר׳ יוחנן בסמוך
 משלומין לראשון להוה חזי בראשון
 קרינן ביה הואיל ואיכא שם הרבה
 כהניס שיקריבו אותן בבח אחמ
 ומיהו ר״ח פירש בענין אחר וזהו
 לשונו אמר ריש לקיש הפריש עשרה
 בהמות לחגיגתו הקריב חמשה ביו״ט
 ראשון מקריב חמשה ביו״ט אחרון
 ואע״ג לאין מקריבין נלריס ונלבות
 ביו״ט הואיל והללו תחילת הסרשמן
 לחגיגה היתה מותר להקריבן ביום

 טוב ורבי יוחנן אמר טון שפסק שוב
 אינו חוזר ומקריב ומביא א״ר אבא ולא פליגי כאן בסמס כאן במפרש הא לר׳ יוחנן כגון שהפרישן סתם והקריב ויש לו שהות
 ביום לשחוט השאר וגם יש לו אוכלים ולא שחטן שיורי שיירינהו ונעשו כנלרים ונלבומ שלא מחמח יום טוב שאין קריבין ולריש
 לקיש כגון שפירש שאלו הנשארים יקריבם ביום טוב אחרון כגון זה מותר הכי נמי מסתברא לכי אתא לבין אמר רבי יוחנן הפריש
 עשרה בהמות לחגיגתו הקריב חמשה וכו׳ חוזר ומקריב וכו׳ קשיא אהללי כו׳ אלא לאו כו׳ איתמר נמי אמר רב שמן בר אבא אמר
 רבי יוחנן לא שנו לטון שפסק נשוב אינו מקריב] אלא שלא גמר היום לאמרינן שיורי שיילינהו ונעשו נלריס ונלבומ אבל גמר
 היום חוזר ומקריב כך פירש רבינו חננאל וראייה לדבריו משמע בירושלמי למכילתין היו לפניו (י) עשרה בהמוח הקריב חמשה ביום
 טוב ראשון והמומר מהו שילחה יום טוב האחרון רבי קריספא אומר איתפלגון ר׳ יוחנן וריש לקיש חל אומר לוחה וחל אומר אינו
 לוחה ולא ילעינן מאן אמר [לא ומאן אמר לא] אמר רבי זירא נפרש מליהון לרבנן מן מליהון לרבי יוחנן לו אמר טופל מעומ
 למעות רו אמר לוחה ריש לקיש רו אמר אלם טופל בהמה לבהמה ואין אלם טופל מעות למעות לו אמר אינו לוחה אמר רב שמן
 בר אבא בשם ר׳ יוחנן לעולם הוא מוסיף והולך ולוחה יום טוב על שיאמר אין עול בלעמו להוסיף משמע ללענין לחיית יוס טוב מיירי:

 זה

 עין משפט
 נר מצוה

 מז א מיי׳ פ״א מהל׳
 חגיגה הלכה א:

 מח ב מיי׳ שם פ״ב הלכה

 מט ג מיי׳ ם׳׳ז מהל׳
 יו״ט הלכה טז וס׳׳י
 מהל׳ אישות הלכה יד סמג
 לאדן עה טוש״ע א״ח
 סימן תקמו סעיף א ג
 וטור ש״ע אה״ע סי׳ סד

 סעיף ו:
 נ ד מיי׳ פי׳א מהלכות

 תגיגה הלכה !בן יא:
א ה מיי׳ פ״ב שם הלכה  נ

 ת:
ב ו ז מיי׳ שם הל׳ ז:  נ

 רבינו חננאל
ו א צ ן י ה ה מ א ה ב ג י ג ח י ש  מ

ן ה ה מ א ה ב ג י ג ן ח י א ו ש ל  א

ה ה מ ש ו ר מ מ י א ש ב א  ר

ה ח מ ן ש ה ש ב י י ש  מ

ת ו ח נ מ ה ו ו פ ו ו ע א צ  י

י א ה . ו ה ח מ ם ש ה ן ב י א  ש

ב ר ד כ ה ל י י ל ע ב י ך מ ג ח  ב

א ל ך ו ג ח ת ב ח מ ש ר ו מ א  ד

ש י י ש : [מתני,] מ ך ת ש א  ב

ם י ס כ נ ן ו י ב ו ר ן מ י ל כ ו ו א  ל

ם י מ ל א ש י ב ן מ י ט ע ו  מ

ן י ט ע ו ת מ ו ל ו ע ן ו י ב ו ר  מ

י נ ו ב ש ל י י ש ׳ מ י י פ ו  כ

ם י צ ו ן ר ל ו כ ן ו י ב ו ר ם מ ד  א

ן י א ד ו ע ו מ ר ב ש ל כ ו כ א  ל

ר מ ט א ע א מ ל ת א ו מ ה ו ב  ל

א י ב מ ל ו פ ו א ט ד ס ב ח  ר

ת ש ב ש ל ר ״ . א ל ו ד ר ג  פ

ה מ ה ן ב י ל פ ו ו ט ר מ י א ר  ה

ק ד י מ ן ל נ י ת א ה ו מ ה ב  ל

י כ ת ו ש ב ש ר ר מ י א א  מ

ב ר ה ל י ר ל מ א י ק כ א ה מ י  ת

ן י ל פ ו ת ט ר מ י א א מ א א ד ס  ה

ה נ ו ק ה ו ג י ג ת ה ו ע מ ת ל ו ע  מ

ן י א ל ש ל כ ל מ ו ד ר ג  פ

י ר ה ה מ ה ב ה ל מ ה ל ב פ ו  ט

ה מ ה ן ב י ל פ ו ף ט ו א ר מ  א

ן א מ ן כ נ י ש ק מ ה ו מ ה ב  ל

א י ה ת ה ש ב ש ר ר מ  א

א ל ה ו י ק ז ח א כ א ל ר ב  ס

ן א אי ה ן ר נ ח ו י י ב ר  כ

ן י ל פ ו ר ט מ ו ן א ה ד מ ח  א

ת ו ע מ ה ו מ ה ב ה ל מ ה  ב

ה י ק ו ח א ד מ י י ת כ ת ו ו ע מ  ל

י ג י ל פ א ה ו ן ה נ ח ו ׳ י ר  ו

י ג י ל א פ א ל ת י נ ת ל מ ב  א

א ת י י נ ת י מ נ ה ר כ מ א א ד ו ה  ו

ה נ ו ש א ה ר ל י כ י א נ ת ק ה  ו

ה מ ה ב ר ה מ ו ל ן כ י ל ו ח ן ה  מ

ה ל ה ח ל ב כ א י ה ש נ ו ש א ר  ה

ו א . ל ן י ל ו ח ן ה ה מ י ה  ת

ה מ ה ן ב י ל פ ו ט ל ש ל כ  מ

ת ו ע ן מ י ל פ ו ן ט י א ה ו מ ה ב  ל

י א . מ ה ח ה א מ ה ה ב נ ו ק  ו

י נ ת ק ה ד נ ו ש א ה ר ל י כ  א

י ד ה כ ג י ג ת ח ו ע מ ן מ נ י ע  ב

ה נ ו ש א ה ר ל י כ ר א ו ע י  ש

ן ו ע מ ר ש ״ ן א י ל ו ת ח ו ע מ  מ

ר ש ש ע י ר פ ש ה י ק ן ל  ב

ב י ר ק ו ה ת ג י ג ח ת ל ו מ ה  ב

ר ו ו ן ח ו ש א ט ר ״ ו י ש ל מ  ח

ט ״ ו י ש ל מ ב ח י ר ק מ  ו



 עין משפט
• נר מצוה u הכל חייבין פרק ראשון חגיגה 

 נג א מיי׳ פ״א מהלכות
 מגיגה הלכה ל[זן:

 נד ב מיי׳ שס הלכה ו:
 נד! ג מיי׳ שס הלכה ז:
 נו ד מיי׳ שס הלכה ל

 ופ״ב הלכה ה:
 נו ה מיי׳ שס פ״ג הלכה

 ה:

 תורה אור השלם
ן ק ת ל ל כ ו א י ת ל ו ע  1. מ

ל כ ו א י ן ל ו ר ס ח  ו

ו ת א ט ל ה : ק ת ו נ מ ה  ל

ל כ א ם ת י מ ת ן ש  2. ש

י ע י ב ש ם ה ו י ב ת ו ו צ  מ

א ך ל י ה ל ן א י ה ל ר צ  ע

: ה כ א ל ה מ ש ע  ת

ו ח ם ט י ר ב  ד

ן י ג ל ו ח ת ם א ת ג ח  3. ו

ת ק ז ה ך נ ש ם ב י מ ת ן ע ב  ש

ש ך ח ב ב ב י ה ר ד ם ל ל ו  ע

: ו ת ו א ג י ח י ת ע י ב ש  ה

א ג מ א כ ר ק י  ו

 מוסף רש׳יי
 והוליד ממנה ממור.
 עונו גלוי ונזכר כל זמן
 שממזר קייס (יבמות כב:ו.
 אם כן למה נאמר
 שבעה לתשלומין. והוא
 הדין לתג המצות שהרי אף
 הוא שגעה ימיס (לקטו יז.;.
 נטמא ביום מביא
 בלילה אינו מביא. נטמא
, שראוי לקרבן, י  נזיר ביוס ח
 מביא ג׳ קרננות, גליל ח׳
 איני מביא, דלעגין קרנן
 טומאה אריכמא היא, דלילה
 מחוסר זמן !כריתות ח.ן.

( ך ש מ ה  רבעו חננאל (
ן ו ש א ם ר ו ר י מ ו ל ו כ ה ו  א

ג ג ו ה ה ת י א א ג ו ג ו ה ת ת  א

ר מ א ה נ מ כ ל ל זי. א ״  כ

ה ן ז י מ ו ל ש ה א) ת ע ב  ש

ר כ ן ס נ ח ו ש ר׳ י ו ר י . פ ה ז  ל

ם ו י ה ב ג י ג ה ב ל י י ח ת נ י ש  מ

ם ל ש ג מ א ח ל ן ו ו ש א ר  ה

ם א ג ו ח ה ה ו מ ר י א ל ש  כ

ן ו ג ן כ ו ש א ר ב ב י י ח ת א נ  ל

ו א ב צ ו י כ ה ו ל ו ה ח י ה  ש

ה ג י ג ח ב ב י י ח ת ו מ נ י א  ש

ר ו ט י פ נ ש ח ב פ ת א ג ד ״ ע  א

ר כ א ס י ע ש ו ׳ א ר . ו א ו  ה

ב י י י ח נ ש ח ב פ ת א ן ד ו י  כ

ן כ ם ו י מ י ר ה א ש ם ב ל ש  ל

ן י מ ו ל ש ג ת ת ת ה ו מ ל י  כ

א ר י ר ו ״ . א ה ז ה ל ן ז  ה

ן ו ש א ם ר ו י ר ב ג י  ח

א כ י י א נ ש ט ב ש פ ת נ  ו

ר ב ן ס נ ח ו . ר׳ י ו ה י י נ י  ב

י ז א ה ל ן ד ו י ר כ ו ט  פ

ר׳ . ו י נ ש י ב ו א ח ן ל ו ש א ר  ב

ן כ ת א י ל ר נ< ו ב א ס י ע ש ו  א

ר׳ י ו י ק ו ו ח ו ל ק ל ח ה ש  ז

ה ל י ל א ב מ ט נ ש ן כ נ ח ו  י

ן ם ה י ח ו כ נ ב ו ז ה ב ד י מ ע ה  ל

ר ״ י א ן מ נ י ש ק מ . ו ן י ב מ  ל

ה י ק ז ר ה מ א ה י ו כ ן ה נ ח ו  י

׳ י . פ א י ב ם מ ו י א ב מ ט  נ

ת ת מ א מ ו א ט מ ט נ ר ש ד  נ

י נ י מ ם ש ו י א ב מ ט ד נ ו ע  ו

ה נ ו ש א ר ו ה ת א מ ו ט  ל

א י ב ת מ ר ח ת א ת מ א מ ו  ט

ה ל י ל א ב מ ט ת נ ו נ ב ר ׳ ק  ב

ר מ ן א נ ח ו . ר׳ י א י ב ו מ נ י  א

י א ה א ו י ב י מ מ ה נ ל י ל ף ב  א

א ו ל ל י ש נ י מ ל ש י ל ר ב י ו  נ

ר ״ א ק ן ו ב ר י ק י ו ת א י ל ז  ה

ן ב ר א ק י ב ה ב ל י י ן ח נ ח ו  י

ם י מ ם ח• י ו ל ש ת ר ב ח  א

א ל פ ש ״ ע א . ו ו ת ר ה ט  ל

p ז  ז
 יכול

 זה הבא על הערוה. לטפי בושמו ניכר שהממזר נראה לעולם אבל
 שאר עבירות רוצח ״)וגזלן אין עליו לפניו:

 נאמר עצרת בפםה. ובירושלמי יליף לה ר׳ יוחנן בשם ר׳ ישמעאל
 נאמר חמשה עשר בפסח ונאמר חמשה עשר בחג מה
 להלן ףו״ט אחרון תשלומין לראשון
 אף כאן י״ט אתרון תשלומין לראשון]
 ותו ליכא למיפרך כלפריך בהש״ס שלנו
 להא גזרה שוה גמורה (י) כלילפינן
 מינה בסוכה בפ׳ הישן (לף 0.) ועול
 יהולה בר ספרא בשס רבי אושעיא
 לריש התם ותגותם אותו תג לה׳
 שבעת ימים וכי שבעה הם והלא
 שמנה הס אלא יצא שבת [מהם] הרי
 ז׳ ר׳ יוסי בעי וכי מכאן למדנו שאין
 חגיגה רותה שבת והלא ממקום אמר
 התיב רבי יוחנן אחר לרב ספרא
 והתניא אף בפסח כן מעתה צא מהן
ד [ששה] הגע עצמך שחל  שבת ה
 י׳׳ט ראשון ואחרון בשבת [צא מהם
ד כאן ששה אתא יהולה  שני ימים] ה
 בר ספרא בשם ר׳ אושעיא וחגותם
 אותו חג לה׳ שבעת ימיס (י) צא מהן
 שבת שכבר למלנו שאין חגיגה לוחה
 שבמ ומה ת״ל תחגוהו לרבות יו״ט
 האחרון לתשלומין לראשון וכל אומן
 לרשות אינן בכאן אך בפרק אלו
ם (פסחים לף ע:) מייתי לההיא ד ב  ל
 ליהולה ספרא ופריך עלה ההיא לחל
 יו״ט הראשון והאחרון בשבמ הרי כאן

 ששה ולא מייחי חחגוהו:
 תשלומין זה לזה. וההיא
 ללקמן (לף יז.)
 לילפינן תשלומין לחג השבועות מחג
 המצות כל ז׳ לא מסתבר למימר
 תשלומין זה לזה כיון לחול גמור הוא:
 כיון דלא הד בראשון תו לא חזי
 בשני. וצ״ע אם היה פשוט
ן כיון  בראשון ומגר בשני מי אמדנ
 דחיובא עליה רמיא בראשון מו לא
 פקע מיניה אע״ג להשתא לא חזי
 או ללמא כיון(י) לתשלומין זה לזה לר׳
 אושעיא לאו מיחייב ומיהו כיון
 להשתא לאו בר חיובא הוא לא מצי
 מייתי ליה הואיל ואינו בביאה לא

 הוי בהבאה:
 נטמא ביום מביא. גבי נזיל
 שנטמא קאי לע״כ לא סליגי
 רבי ור׳ יוסי בר יהולה (נזיר לף יח.)
 (יז) בנטמא בשמיני שכן יצא לשעה
 הרארה להביא קרבן אבל בליל שמיני
 ללא חזי לקרבן לא ורבי יוסי בר
ט נטמא בשביעי לאו משוס ק  יהולה מ
 הבאת קלבן הוא אלא לחשיב ליה

 כמה טומאות בשביעי:
 שאני טומאח הואיל ויש לה
ח שני. היה ס פ  תשלומין כ
ד א״כ סבירא ליה לר׳ יוחנן  קשה למו
 נטמא ביום ראשון וחזי בשני מייתי חגיגה אס כן לימא לעיל דש מכילמין
 לאמויי טמא בראשון ונטהר בשני ויש לומר לאין הכי נמי אלא משום
 ללרב פסא לבסמוך לא מצי למימר הכי נקט מילמא לשוי למרוייהו:

 שני
 ולפיכך יש לו תשלומין ואף על גב ללא נראה להביא: הואיל

 אבל הנלחה
 פסחים בפרק

 תשלומי
 במסכת

 מפני לבר אחר לא מצינו
 מי שהיה טמא (לף צג.):

 אלא
י ל י א ל מ ט נ י ש א מ ל ש ה ו ר י י פ נ ח ש ס פ ן ב י מ ו ל ש ה ת ת ל י א ל ו י א ו ה ה א מ ו י ט נ א ת ש י מ ר ק ר׳ י ר י פ . ו ו ת א מ ו ת ט ע ב ב י י ח ת  נ

ד ״ י ה ב מ י ל ש ה ח ל ס ו פ ת ו א ב ב י ־ ת ת כ נ ״ פ ע א ו ו ת א מ ו ת ט ע ת ב ם פ ב ב י ר ק ה ן ל י י ד ב ע י י ח ת א נ ן ל כ ם ל ד ו ק ו מ ן א ס י נ ד ב ״  י

א מ ט נ ר ש י ז נ א ו ר מ ג ה ב ר פ י כ ר ס ו ח ה מ ע ב ר ׳ א ת פ ו ת י ר כ ש ב ר ו פ ר מ י ז נ י ב ר י י מ ו ד נ ר מ א ה ש ו ר ו י ז נ ה ה ך ז י כ נ ח ש ס פ ר ב י י א  ב

ו י ת ו נ ב ר ת ק א ב ם ה ו י א ב ו ה ם ה ו י ו כ ש א ת ר ש א ד ק א ו י נ ת ׳ ד ר א כ ל ד . ו ה ד ו ה ר י ״ י ב ס ו ׳ י ר ם ל ת א ה נ מ י ק ו א . ו ה ב ר ת ה ו א מ ו  ט

ד ה ן א ב ר ק ר ב ט פ י ה ה ל ב ר ת ה ו א מ ו א ט מ ט נ ר ש י ז ה נ ת ל ת כ ת ש א מ ׳ ל י ר א . ד ו ת ת ל ג ם ת ו י ר ב מ ו י א ״ ר י ב ס ו ׳ י י ר ב י ר ר ב  ד

ה ל ו ר כ ת י א ע י ב ש א ב מ ט נ ר ו ו ת י ו ע י ב ש א ב מ ט נ י ד ה א י ל א ע ל י י א ח י ל נ י מ ד ש ה ע ר ה ט ה ד ו ר י ו י ר׳ נ א ן ד ו י ם כ ת י ה כ ש ה י ר פ  ו

י נ י מ ש א ב מ ט נ ר ו ז ח ר ו ח י א נ י מ ש א ב מ ט נ ר ו ז ח ו ו ל י ש נ י מ ש א ב מ ט י ת א . ו ה ב ר ת ה ו א מ ו א ט כ ת ה י ל א ו י א ה ת כ י ר ה א א מ ו  ט

 לא שנו. הא למניא לקמן אותו אתה חוגג ולא יומר אלא שלא גמר
 היום: אכל גמר היום. ולא היה לו שהות להקריב כל חגיגומ
 שהפריש: מתני׳ מי שלא חג. שלא הביא תגיגתו ביום הראשון
 של חג: ויו״נו האחרון של חג. חוגג שמיני עצרת ואע״ג לרגל בפני

 עצמו הוא הר תשלומין לראשון: והוליד
 ממזר. שהביא פסולין בישראל ויהא
 זכרון (א) לפיכך אין עונותיו נמחקין
 במשובה: יכול להחזיר. דמי גניבמו
 וגזלמו לבעלים: ויחקן. רהא ממוקן
 מן החטא: מעווה. מקולקל:
 גמ׳ מנהני מילי. די״ט האחרון של
 חג הסוכומ משלומין לקרבנות החג
 ליחידים: עצרה בשביעי של פסח.
 בפרשת כל הבכור ששת ימים מאכל
 מצות וביום השביעי עצרת (לגרים טז<:
 מה לשביעי של פסח. תשלומין
 לראשון שהד אינו חלוק משלפניו.
 שמיני עצרת חלוק משלפניו לענין
 פז״ר קש״בי): מופנה. וצריכה גזירה
 שוה זו שמהא מופנה דמו לא פרכינן
 עליה מילי לכל גזירה שוה מופנה
 למילין ואין משיבין: לאיי. באמת:
 הא כהיב לא העשה מלאכה. בההוא
 קרא גופיה וביום השביעי עצלמ
 לה׳ אלהיך לא מעשה מלאכה: והנא
 מייסי לה מהכא. משוס לר׳ יוחנן
 לגמר לה כלאמרינן לעיל אמורא הוא
 נקט הכא האי לישנא: כל שבעה.
 כל יום ויום: בחדש השביעי. כל
 ימי החג האמור בחלש השביעי:
 יכול יהא חוגג והולך כל החרש.
 איזה יום שירצה לתשלומי החג אס
ב בחג: ה״ל אוהו. בסיפיה ד ק  לא ה
ד אותו כתיב ביה: מאי  לקרא ת
 השלומין. כיצל הן תשלומין(נ): כולן
 השלומין לראשון. שהרי יום אחל
 עשה הכתוב עיקר בכולן לכתיב אותו
 ושלאחריו עשה משלומין לו: כולן
 השלומין זה לזה. אין לך יום בהם
 שאין חובמו מלויה בו בעצמו למי
» יום ראשון ו י  שלא נראה בימים שלפנ
 שהוא נראה להביא עיקר לדידיה
 וימיו שלאחריו תשלומין לו: חיגר.
 אינו ראוי ליראומ כדאמרינן בממני׳ח):
 נעמא ביום. בכדמומ (לף ט.) תנן
 נזיר מביא קרבן אחד על טומאות
 הרבה ואמר חזקיה נטמא ביום ח׳
 שהוא ראוי להביא קרבנות ולהתחיל
 מנין נזירומיו וימים שמנה קודם
 טומאה בטלין כמו שנא׳ וביום השמיני
 יביא שתי תורים או שני בני וגו׳ והזיר
 לה׳ כל ימי נזרו וגו׳ והימים הראשונים
 יפלו כי טמא נזרו (במלכר 0: מביא.
 קרבן על הטומאה השנימ שכבר
 נחחייב בקרבן הטומאה והתחילה
ד זו טומאה אחרח. אבל ה  שניה ו
 נטמא בליל שמיני אינו מביא אלא

 קרבן אחד דכיון דלא יצא מטומאה הראשונה לשעה שהיא ראויה להביא
 עליה קרבן לא נתחייב בקרבן הראשון ואין לו תשלומין: ורבי יוחנן
העדב שמשו נתחייב בקרבן  אמר. הואיל וטבל לטומאמו ראשונה ו
 ואף על סי שאין לילה ראר לקרבן. אלמא אף על גב דלא ראוי

 לקרבן יש לו משלומין: שאני עומאה. קרבן הנדמה מפני הטומאה

 לא שנו אלא שלא גמר אבל נמר חוזר
 ומקריב מאי גמר אילימא גמר קרבנותיו
 מאי מקריב אלא שלא גמר היום אבל גמר
מי אישלא חג  חיום חוזר ומקריב: מתני׳ א
 ביו״ט חראשון של חג חוגג את כל הרגל
עבר הרגל ולא חג אינו  ויו״ט האהרון של הג ב
מעוות לא יוכל  חייב באחריותו על זת נאמר 1

 לתקון וחסרון לא יוכל להמנות ר׳ שמעון
 מנםייא אומר 3•איזהו מעוות שאינו

 להתקן זה הבא על הערות והוליד ממנה
 ממזר א״ת בגונב וגוזל יכול הוא לחחזירו
 ויתקן ר״ש בן יוהי אומר אין קורין מעוות
 אלא למי שתית מתוקן בתחילה ונתעוות
 ואי זה זח תלמיד חכם הפורש מן תתורה:
 נמ׳ מנהני מילי אמר רבי יוהנן משום רבי
עצרת בשביעית של פסח  ישמעאל נאמר 2
 ונאמר עצרת בשמיני של חג מת להלן
 לתשלומין אף כאן לתשלומין מופנת דאי
 לאו מופנה איכא למיפרך מח לשביעי של
 פסח שכן אינו חלוק משלפניו תאמר בשמיני
 של חנ שחלוק משלפניו לאיי אפנויי מופנח
 מכדי מאי עצרת עצור בעשיית מלאכח
לא תעשת מלאכת עצרת דכתב  תכתיב 2
 רחמנא למח לי אלא שמע מינח לאפנויי
וחגותם אותו  ותנא מייתי לח מתכא דתניא 3
 חג לת׳ שבעת ימים יכול יחא חוגג ותולך
 כל שבעת ת״ל אותו אותו אתח חוגג ואי
 אתה חוגג כל שבעח אם כן למת נאמר
שאם לא חג יו״ט  שבעת לתשלומין ומנין ג
 הראשון של חג שחוגג והולך את כל תרגל
בחדש תשביעי תהגו  ויום טוב חאחרון ת״ל 3
 אותו אי בחדש חשביעי יכול יחא חוגג והולך
 החדש כולו ת״ל אותו אותו אתח חוגג ואי
 אתח חוגג חוצה לו ומאי תשלומין ר׳ יוחנן
 אמר גייתשלומין לראשון ור׳ אושעיא אמר
 תשלומין זה לזה מאי בינייהו א״ר זירא חיגר
 ביום ראשון ונתפשט ביום שני איכא בעייתו
 רבי יוחנן אמר תשלומין לראשון י<הכיון דלא
 חזי בראשון לא חזי בשני ור׳ אושעיא אמר
 תשלומין זח לזח אע״ג דלא חזי בראשון חזי
 בשני ומי א״ר יוחנן חכי וחאמר חזקיח ה<נטמא
 ביום מביא בלילח אינו מביא ורבי יוחנן
 אמר אף בלילח נמי מביא א״ר ירמיח שאני
 טומאה דיש לח תשלומי? בפםח שני מתקיף
 לח רב פפא חניחא למאן דאמר ייפםח

 שני

 מםורת הש״ם

 א) [לקמן יז.ן ניצה כ: ר״ה
 ד: מגילה ה. [יומא ג.],
 ב) יבמות כב:, ג) [לעיל ב.
 ערטן ב:ן, ר)!פסחיס פ.],
 ה)!כריתות ח.], ו) נססחיס
 צג.], ז) [לקמן יז.], ח) [לעיל
 ב.],«) !עי׳ מהרש״א וסוס׳
 יו״ט ועי׳ תוס׳ ב״ב סח:
 ד״ה התס אפשר תמצא סעד
 גדוללמהרש׳׳אז״לדבגזלשל

 רביס איירו],

 הגהות הב״ה
 (א) רש״־ ד״ה והוליד
 ממור וכו׳ זכרון לעונו
 לפיכך: (נ) ד״ה מאי
 תשלומי! כיצד הן תשלומי!
 הס״ד ואח׳׳כ מה׳׳ד הג׳׳ה
 ומאן דאמר תשלומין
 לראשון דריש מאותו
 דראשון וחגותם אותו
 ומייד תשלומין זה לזה
 דריש מאותו דסיפיה
 שבעת ימים תהוגו
 אותו כלומר האי אותו
 נופל בשבעה דכולן
 ראויין לו ע״כ הס׳׳ד:
 (ג) ר״ה כולן תשלומין יה
 וכו׳ בימיס שלפניו דיום
 ראשו! וכו׳ תשלומי! זה
 לזה הס״ד: (ו) ד״ה שאני
 הד״א עס ד״ה הואיל ויש
 לה תשלומי[ כגון אילו
 נטמא בפסת ראשון
 מביא נפסח שני:

 (ה) תופי ד״ה נאמר וכו׳
 גמורה היא כדילסינן וכו׳
 אלא צא שנת מהם הרי זי:
 (ו) בא״ד חג לה׳ שנעת
 ימיס וכי ז׳ והלא ח׳
 הס אלא צא מהן שנת:
 (t) ה״ה טון וכו׳ דהשתא
 לא חזי או דלמא טון
 דהשתא לאו בר חיובא
 הוא לא מצי מייתי ליה
 הואיל ואינו בביאה לא
 הוי בהבאה ומיהו
 לרבי אושעיא כיון
 דתשלומין זה לזה לא
 מחייב הסייד וכצי׳ל:
 (ת) ד״ה נטמא וכו׳
 דבנטמא כשמיני מביא
 שכן יצא בשעה הראויה
 וכו׳ כמה טומאות נשניעי:

 רבינו חננאל
ש י ר פ ן ה נ ה ו ר י ״ ן א י ב  ר

ו ת ג י ג ח ת ל ו מ ה ר ב ש  ע

ב ו ם ט ו י ש ב מ ב ה י ר ק  ה

ש מ ב ח י ר ק מ ר ו ז ו ן ח ו ש א  ר

ן י י ש . ק ן ו ר ח א ט ה ״ ו י  ב

מ ״ ו ש א א ל ל י א ד ד ה  א

ש ר פ מ ן ב א ם כ ח ס ן ב א  כ

ה י מ ש י מ מ ר נ מ מ א ת ״  ש

ן ו י ו כ נ א ש ן ל נ ח ו ׳ י ר  ד

ב י ר ק ו מ נ י ב א ו ק ש ס פ  ש

ם ו י ר ה מ א ג ל א ש ל  א

ב י ר ק א א ל ד ן מ נ י ר מ א  ד

ר ח ן א מ ז ו ל ה נ י ר י י י ש ר ו י  ש

ם י ר ד ן נ י ד ו כ ש ע נ  ו

ם ו י ר ה מ ל ג ב . א ת ו ב ד נ  ו

י : מתני׳ מ ב י ר ק מ ר ו ו ו  ת

ן ו ש א ר ט ה ׳ ׳ ו י ג ב ג א ח ל  ש

ל ג ר ל ה ת כ ך א ל ו ה ג ו ג ו  ת

ן ו ר ת א ט ה ״ ו י ו ו ל ו  כ

ן י מ ו ל ש ת ו ל ה ן ל נ י ר מ ג  ו

ם ת ו ג ה ג ו ה ב ב י ת כ ד  מ

ם י מ ת י ע ב ׳ ש ה ג ל ו ח ת ו  א

ב י ת כ ם ו ל ו ת ע ק ה ח נ ש  ב

ג ח ב ת ו ו צ מ ג ה ח  ב

׳ ו כ ו ס ג ה ח ב ת ו ו ע ו ב ש  ה

ו ה ש ל ו ק ת א ח ד כ ת ש  א

י נ ח ה נ י ת . ה י ד ד ה ו ל ה ל ו  כ

א נ ג מ ל ח י ש נ י מ ם ש ו  י

ח ס ל פ י ש ע י ב ה ש . מ ג ל ח י ש נ י מ ש ת ב ר צ ת ע ר מ א נ . ו ח ס ל פ י ש ע י ב ש ת ב ר צ ה ע ר מ א ש נ ״ ג ה ב י ן ל נ י ר מ ן ג נ ח ו ר י ״ . א ה י  ל

ח ל פ מ ק ה ר ה פ ד ׳ נ ם מ ש ב ר ו פ מ ה ו נ פ ו ת מ ו י ה ך ל י ר ת צ ר צ י ע א ן ה נ י ר מ א ן ו י מ ו ל ש ו ת ש ל ג י ח ת ד ר צ ף ע ן א י מ ו ל ש ו ת ש ל  י

ה ש ל י פ ש ״ ע א . ו ן י ב י ש ן מ י א ן ו י ד י מ ן ל י ד ד י צ נ ש ה ב נ פ ו א מ י ה ש ש ״ ל ג כ ן ש י ד ה ה ו ז נ מ ן מ י ד ה י ש ד ה כ נ פ ו ת מ ו י ה ך ל י ר צ  ש

׳ י ו פ י נ פ ל ק מ ו ל ן ח י ן א כ ח ש ס ל פ י ש ע י ב ש ה ל ך מ ר פ מ א ל כ י . א ה נ פ ו ה מ ה ב ב ו ה ת כ ר צ ע ו ה ה ז נ י ם א א . ו ן י ב י ש ן מ י א א כ ר  פ

ן ו ש א ר ם ה ו . י ג ת י ה מ ה י נ ו מ ל ש ב . א ם י מ י ל ה כ ן ל ב ר א ק ו ן ה ו ש א ם ר ו ל י ן ש ב ר . ק ן ל ו כ ד ל ה ן א ב ר ת ק ס פ י ה מ ת י ע ב ן ש ל ו  כ

י י ו נ פ י א י א ן ל נ י ר מ א . ו ה ז ה מ ן ז ם ה י ק ו ל ה ח נ ד ה ח ר א י פ נ י מ ש ם ה ו י ב ן ו י ט ע מ ת מ ן ו י כ ל ו ם ת י ר ב פ ״ י י נ ש ם ה ו י . ו ם י ר ג פ ״  י

. ו ת ו ל א ״ ה ת ע ב ל ש ך כ ל ו ה ג ו ג ו א ה ה ל י ו כ ׳ י ו ג ם ו י מ ת י ע ב ׳ ש ה ג ל ו ה ת ו ם א ת ו ג ת א ו כ ה ה מ י י ל ת י י א מ נ ת . ו ר ה כ נ פ ו  מ

 ויש לה חשלומין. (י) כגון אלו בפסח שני שהרי מי שלא נראה בראשון יש לו
 לו תשלומין אלא אס כן נראה להביא: הניחא למאן דאמר כוי. סלוגחא היא

 א) נראה לחסר נא! וצ״ל שנעה לתשלומי! מאי תשלומי! ר״י אמר תשלומי! לראשי! יר״א אימר תשלימי! זה לוה וכוי. 0 איני מונן ואולי צ״ל סנר לחיינ נשני ומקשינן מי אמר ר״י הכי יהאמר חזקיה נטמא ניוס מניא. לא יפכ! וכו׳ ונכוחים הס למבין אלא הכי פירושו נזיר שנטמא ונוי.



 מסורת הש״ס

 א) ן פסחים צג. ן, ב)!יומא
 כט: נזיר יח: זנחיס ינ.
 מנחות ק. כריתוח ח.),
 ג) [כריתות ח•], ו) כרכית
 כו., ה) נראה דר״ל לר״מ מן
 עוכל אלהיס לאשר גימטריא
 ק״א יריית מן לא עגלו
 גימטרי׳ מאה העתק
 מחילופי גרסאות,0 [תוספי
 פ״א], י) נלף ח. ן, ח) ןלף
 ח.], נו) נע״י: כלי חרש,
 ׳)[שייך ללף י. ן, כ)!עירוני!
 מו:], ל) עיין ברא״ש נרכות
 פ״ל סי׳ נ׳ ינתר״י ל״ה גמ׳
 טעה ולא התפלל ונראה
 שלנרי תוספות כרכות כו.
 ד״ה טעה חסרים שם
 וערוכים ניומא שם ל״ה
 והאמר רנ, מ) נראה שצ״ל
 לעולה הגימטרי׳ שלו הי,
 נ) ןריש ס׳ נחוקותי ונמ״ר
 שמיני פ׳ יג איתי נזה״ל
 כעזקתיה סומקתא דעלליני•
 דסוסיא חיורא ע״ש ן.
 D) ר״ל דכתינ נה כרת
 נהדיא, ע) ןצ״ל נינמות

 מט.ן,

 תורה אור השלם
ן י ם ב ת י א ר ם ו ת ב ש  1. ו

ד ב ן ע י ע ב ש ר ק ל י ד צ  י

א ר ל ש א ם ל י ה ל  א

ח י ג י כ א ל : מ ו ד ב  ע

א ל ף ו י ת פ ר ה צ נ  2. ה

ר ו כ ך ב י ת ר ח ף ב ס כ  ב

ח י ו מ ה י ע ש : י י נ  ע

ה נ ן ק ת מ ד ד ו ר נ ו פ צ  3. ב

: ו מ ו ק מ ד מ ך ו ש נ י ן א  כ

ז ח י כ ל ש  מ

ו א צ ה מ ר ין מ מ ה א  4. בי

י ל כ ו י ע ם ב כ י ת ו ב  א

י ר ח ו א ב ל י י ו ל ע ו מ ק ח  ר

: ו ל ב ה י ל ו ב ה  ה

 רבינו חננאל (המשך)
ו נ י י ו ה ד ב א ע ר ל ש א  ל

. ם י ה ל ד א ב ו ו ע נ י י ק ה י ד  צ

ו ה י י ו ו ר ) ת ל י י א ) . ן י ל ה ״  א

ק י ד ו צ ה י . מ ו ה נ י י נ ק י ד  צ

ם י מ ע ׳ פ ו ק ק ר ה פ נ ו ש  ה

ה נ ו ש ה ם ל י ה ל ד א ב ו ע  ו

ם ו ש מ . ו ם י מ ע א פ ״ ו ק ק ר  פ

ו נ י י ה ה ר י ת ת י ת ם א ע  פ

. ם י ה ל ד א ב ו ק ע י ד א צ ר ק  נ

ר ב ד ד מ ה ל ת א . ו ן י ל ה י  אי

ת י׳ ו מ ה ת ב ו ר י כ ש ה מ  ז

ם א . ו א ז ו ז ר ב י כ ש י מ ס ר  פ

. י ז ו י ז ת ר ת י ב ס ר א פ ״ י י  ה

י י ה ר ה ב ו ל ה י ל  א׳ א

ך י ת פ ר ה צ נ ב ה י ת כ י ד א  מ

ר ו כ ך ב י ת ר ח ף ב ס כ א ב ל  ו

ל ה ע ״ ב ק ר ה ז י . ת י נ ו  ע

א צ א מ ל ת ו ו ר מ ל ה  כ

ת ו י נ ע ל כ א ר ש י ה ל א  נ

ר ו ב ם ש ב א ל ה י י ש ד  כ

ם ה י נ י ע ם ו י מ ש ם ל ת נ ו ו כ  ו

. ו י ד ס ח ו ו י מ ח ר ת ל ו י ו ל  ת

י א ׳ • ש נ י י א ד מ א ו ד נ י י ה  ו

א ו ר ב ל כ א ר ש י א ל ת ו נ כ ס  מ

א ר ו ו א ח י ס ו ס א ל ק מ ו  ס

ה ״ ב ק י ה נ פ ע ל ו ד י י ו ו ל ג  ש

ן י ט ע ו ר ב ש ו ן ע י ב ר מ ש  כ

ן ו ר ו ש ן י מ ש י ר ו מ א נ ו ש  ב

ן ם כ ב ר . כ י ו ג ט ו ע ב י  ו

ן ו ל ק ם ב ד ו ב י כ ו ל א ט  ח

ם ד ו ב ף כ י ל ח י מ נ נ . ה ר י מ  א

ו ת ו ף א י ל ח . א ר ש ו א ע ו ה  ש

. ר׳ ן ו ל א ק ו ה ת ש ו י נ ע  ב

ר מ ו א א י ס נ ן מ ן ב ו ע מ  ש

ה ן ז ו ק ת ל ל כ ו א י ת ל ו ו ע  מ

ד י ל ו ה ה ו ו ר ע ל ה א ע ב  ה

ו ה י א א ה י ו נ י ׳ א ו כ ן ו  כ

ת ש ל א א ע ב ן ש ו י י כ נ ת  ד

ה ל ע ל ב ה ע ר ס א ו ו ר י ב  ח

ה ר ס ו ו א ת א י ן ב י א ה ש  ב

. ה נ ק ו ת ץ ל ם א ל ו ע  ל

: חכל חייבין פרק ראשון חגיגה  ט

 אלא למ״ד רגל בפני עצמו. ועכשיו אין לך לתלות טעמו של רבי
ר ר׳ יוחנן. אין ב ס  יוחנן בהואיל רש לטומאה תשלומין לשני: ק
 חסרון זמן במי שהגיע לילו להקריב קרבנומיו מחר הלכך מחריב
 הוא בקרבן אלא שהלילה מעכבו מלהביא אבל חגר ביום ראשון
 אין עליו שום חובת ראייה לפיכך
 אין לו עליו תשלומין: ומי א״ר יוחנן.
 אין לילה מחוסר זמן: והא״ר יוחנן
 ראה אחח בלילה. זב שספר שבעה
 נקיים כמשפטו וטבל והעריב שמשו
 וחזר וראה אחת בלילה ושמים למחר:
 מביא. קרבן על טומאה שניה זו
 לבל מן הקרבן שיביא על הראשונה
 ויביא שני קרבנות כשיטהר הואיל
 ולא ראה השניה על שיצא לשעה
 שהיא ראויה להביא קרבן יש לו
 תשלומין ואף על השניה יביא אע׳יפ
 שתחילתה בתוך זמן קרבן הראשונה
 לא אמרינן חלא טומאה היא. ופי׳ רב
 יוסף את הטעם במס׳ כרימומי) לפי
 שהראייה ראשונה של זב אינה אלא
 כקרי בעלמא וכי חזי אינך למחר
 מצטרפת בהלייהו ה״נ אע״פ שהימה
 ראייה ראשונה במוך קרבן ראשון
 כי הלר חזי אינך למחר מצטרפין
 בהלייהו: ואי סלקא דטסך לילה אין
 מחוסר זמן. אפילו ראה שלשתן
 בלילה זה כבר יצא מזמן ראשון ושתי
 זיבומ הן אי לאו לסבירא ליה לילה
 מחוסר זמן הלכך אם ראה שתים
 בלילה הויא לה זיבה אריכתא: כי
 א״ר יוחנן. ההיא ללברי האומר
 לילה מחוסר זמן אמרה אבל לליליה
 סבירא ליה אפילו ראה כולן בלילה
 מביא: לדברי האומר פשיטא. אי
 אמרת בשלמא טעמא דנסשיה קאמר
 אשמעינן ביה לסבירא לילה מחוסר
 זמן אלא אי ללברי האומר כר קאמר
 מאי אשמעינן בה: מהו דחימא
 כאהקפחא דרב שישא. לאתקיף
 בכריתות״) על הטעם שנתן רב יוסף
 על הדבר כמו שפירשתי למעלה תדע
 דהא ראייה ראשונה של כל הזבים
 קרי בעלמא הוא וכי הדר חזי מרמי
 מצטרפין בהדייהו ה״נ לא שנא
 וממקיף לה רב שישא מי דמי המם
 כולהו בזמן חיובא חזינהו הכא לאו
 בזמן חיובא דהאי קרבן חזייה:
 להמלאוח מיבטי ליה. אצל חסרון
 נופל לשון מילד שחסר מצוה אחת
 לא יממלא עוד חסרון זה משחסר:
 שמינוהו חביריו לדבר מצוה. שאמרו
 לו בא עמנו ולא הלך נמצא שחסר
 עצמו מאותו מנין לא יוכל לימנומ
 עוד באומו מנין שכבר עשו את
 המצוה: היינו צדיק היינו טובד
 אלהים. מי הוא צדיק ומי הוא עובד
 אלהיס הלא אחד הוא: אינו דומה
 שונה פרקו כוי. אע״פ ששניהן
 צדיקים לא עבדוהו בשוה שזה עבדו

 שני תשלומין דראשון הוא. היינו ר׳ נתן אלא למ״ל שני רגל בפני
 עצמו הוא היינו רבי ואע״ג דאית ליה מנא דמסייע ליה פריך
 שפיר דמסתמא לא פליג ארבי דהתס דקי׳׳ל ׳)הלכה כרבי מחבירו
 אבל לא מסמברא למימר דבעי לישבה ככולי עלמא: או תפלה

 של ערבית. אתיא כמ״ד תפלת ערבימ
 חובה ואפילו למ״ל רשות בחנם אין
 לנו לבטלה אס לא ע״י אונס קצת
 וכן משמע ההיא לתפלת השחר
 (ברכות דף ט.) שכח ולא המפלל
 ערבימ מתסלל שחרית שמיס וכן
 (שס דף ל:) אס שכח ולא הזכיר של
 ר״ח בלילה אין מחזירין אותו לפי
 שאין מקלשין החלש בלילה הא
 מקלשין מחזירין ולא מחלק כלל בין
 למ״ל רשות או בין למ״ל חובה למשמע
 לליכא מאן לפליג וההיא לשבת (לף
 ט: ושס< אי שרא ליה הימייניה לא
 מטרחינן ליה וכן בירושלמי אי עלה
 למטתו לא ירל היינו אונס קצת ולא
 כפי׳ ה״ג שפירש׳ לאף למ״ל רשומ
 אי שויה עליה חובה הויא כחובה
 והא ליתא למי לא עסקינן בהכי
 שכבר התפלל בשאר לילות ואס היינו
 מפרשים שרה עליה חובה באותה
 לילה יתכן ההיא לטעה ולא החפלל
 ר״ח בלילה ובברכות הארכתי
 ל) והבאתי ההיא לאמרו רומא דף פז:
 ושס< לתפלת נעילה פוטרמ של
 עלבית: כר הי ה• להלל. יש
 מפרשים שגר היה והיינו בן אברהם
ג ב » ג  ושרה שנתוסף ה״א בשמן וכן ב

 לכולה הגמרא עולה הי:
א סומקא. רצועה ולומה ת ב  כ
 לו מעיקרא משכא
 והשתא אברזא (ב״ק דף סו:! ובב״ר
 ')יש יאי עניותא לברתיה ליעקב
 כערקתא סומקתא לסוסיא חיורא:
 כאץ באחותו פנויה. משמע לישנא
 לפסיקא ליה ליש ממזר מחייבי
תו טסי מכל  כריתות מלנקט מאחו
 שאר עריומ והיינו כשמעון המימני
 ״)(בקדושין בפרק האומר) (לף סחו:

 [עי׳ קלושין עד:ן
 אפילו

 שני תשלומין הראשון הוא אלא למ״ד א<אשני
ל בפני עצמו הוא מאי איכא למימר אלא  ת
 אמר רב פפא קםבר רבי יוחנן 3ילילה אינו
 מחוסר זמן ומי א״ר יוחנן חכי גיוחאמר רבי
ראח אחת בלילח ושתים ביום מביא  יוחנן :
 שתים בלילת ואחת ביום אינו מביא ואי
 ם״ד קסבר רבי יוחנן לילה אינו מחוםר זמן
 אפילו שתים בלילה ואחת ביום מביא כי
לילה מחוםר זמן  מא״ר יוחנן לדברי חאומר ג
 לדברי האומר פשיטא שתים ביום ואחת
 בלילת אצטריכא לית םלקא דעתך אמינא
 כאתקפתא דרב שישא ברית דרב אידי
 קמ״ל כדרב יוסף: עבר הרנל ולא חג אינו
 חייב באחריותו ועל זה נאמר מעוות לא
 יוכל לתקון וחסרון לא יוכל לחימנות: א״ל
 בר הי הי לחלל חאי להימנות לתמלאות
 מיבעי ליה אלא זה שמנוחו חביריו לדבר
 מצוה והוא לא נמנה עמהן ייתניא נמי הכי
 מעוות לא יוכל לתקון זה שביטל ק״ש של
 שחרית או קריאת שמע של ערבית או
 י שביטל תפלה של שחרית או תפלח של
 ערבית וחסרון לא יוכל לתימנות זת שנמנו
 חביריו לדבר מצוד. וחוא לא נמנח עמחן א״ל
ושבתם  בר הי הי להלל מאי דכתיב 1
 וראיתם בין צדיק לרשע בין עובד אלהים
 לאשר לא עבדו היינו צדיק תיינו עובד אלתים
 היינו רשע היינו אשר לא עבדו א״ל עבדו
 ולא עבדו תרוייהו צדיקי גמורי נינהו ואינו
 דומה שונה פרמו הימאה פעמים לשונה פרקו
 מאה ואחד א״ל ומשום חד זימנא קרי ליה
 לא עבדו א״ל אין צא ולמד משוק של חמרין
 עשרה פרסי בזוזא חד עשר פרסי בתרי
 זוזי א״ל אליהו לבר הי הי וא״ל לר׳ אלעזר
הנה צרפתיך ולא בכסף  מאי דכתיב 2
 בחרתיך בכור עוני מלמד שחזר הקב״ת על
 כל מדות טובות ליתן לישראל ולא מצא אלא עניות אמר שמואל ואיתימא
 רב יוסף היינו דאמרי אינשי יאה עניותא ליתודאי כי ברזא םומקא לםוםיא
 היורא: ר׳ שמעון בן מנםיא אומר אי זה הוא מעוות לא יוכל לתקון זה
 הבא על הערוה והוליד ממנה ממזר וכו׳: הוליד אין לא הוליד לא והא
 תניא יירבי שמעון בן מנסיא אומר גונב אדם אפשר שיחזיר גנבו ויתקן
 גוזל אדם אפשר שיחזיר גזלו ויתקן אבל חבא על אשת איש ואםרת לבעלת
 נטרד מן חעולם וחלך לו רבי שמעון בן יוחי אומר אין אומר בקרו גמל
 בקרו חזיר אלא בקרו טלח ואי זח זח תלמיד חכם שפירש מן התורה רבי
 יחודח בן לקיש אמר כל תלמיד חכם שפירש מן תתורה עליו תכתוב
מה מצאו  אומר 3כצפור נודדת מן קנה כן איש נודד ממקומו ואומר 4

 אבותיכם בי עול כי רחקו מעלי לא קשיא כאן באחותו
 באשת איש ואי בעית אימא הא והא באשת איש ולא

 פנוית כאן
 קשיא כאן

 באונם
. ישכיר לך אדם  יותר: טשרה פרסי
 חמורו בזוז אחד שכבר נהגו כן ואם תאמר לו לילך פרסה יותר ישאלך שני זוזים: צרפחיך ולא בכסן*. ולא באש כמו שצורפיס הכסף באש
 אלא בחרתיך בכור עוני לצורפו בו. כור הוא החרסט) שצורפין בו: גנב אדם. גניבה אפשר שיחזירנה רחקן: נטרד מן הטולם. אין לו עוד
 משובה לפי שעשה דבר שאין לו רפואה: אין אומר בקרו גמל. זה לקרבן. כלומר מי שהוא מעוות מתתילמו אין זה מעוות: אלא בקרו טלה. זה
 לקרבן שמא נפל בו מוס ונתקלקל. כך לשון קלקול נופל באדם שהיה טוב ממחילה: אחוחו פנויה. הוליד אין לא הוליד לא: באשה איש. בלא
 הוליד נמי יש זכרון לעונו שאסרה על בעלה לא שנא אחותו ולא שנא נכרימ: ׳)באונס. לא אסרה על בעלה לפיכך הוליד אין לא הוליד לא:

 ברצון
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 עין משפט
 נר מצות

 נח א מיי׳ ס״ה מהלי
 קרנן פסח הלכה א

 סמג עשין רנד:
 נט ב מיי׳ ס״ג מהלכות
 מחוסרי כפרה הלכה

 ה:
 ם ג מיי׳ שס הלכה ד:
א ד מיי׳ פ״ג מהלכית  ם
 חפלה הלכה ח טור

 ש״ע א״ח סי׳ קח ס׳׳ז:

 רבינו חננאל
ה ע ש א ב מ ט נ ן ד ו י . כ ד ה  א

ה א ב י ב ה י ל ו א א ר ו ה  ש

ה ת ל א ל כ ב ע י י ן ח ב ר  ק

א ל מ ד ״ א ש ל ת א ח א  ו

ב ה ר ש ק מ ) ו ר ז ע י ל א ׳ ( ר  כ

ה י מ ר ׳ י ר א ד ק ו ר י פ א א פ  פ

ח ס ר פ ב פ ן ד ת ׳ נ ר א ל ח י נ  ה

א ו ן ה ו ש א ר י ד מ ו ל ש י ת נ  ש

. ן נ י נ ש ד י כ י ו נ ש א ל כ י  א

י נ ח ש ס ר פ ב ס ׳ ד ר א ל ל  א

י א . מ א ו ו ה מ צ י ע נ פ ל כ ג  ר

י ר׳ ר ב ר ד מ י מ ך ל ת ל י  א

ם י ח ס פ ן ב י ש ר ו פ ן מ ת ׳ נ ר  ו

ו א א מ ה ט י ה י ש ק מ ר  פ

. ו ת ל ח ת ה ב ק ו ח ך ר ר ד  ב

ת י א ה ד א מ ו י ט נ א ק ש י ר פ ו ) 

. ( י נ ח ש ס פ ן ב י מ ו ל ש ה ת  ל

ה י מ ר י ר• י ר ב ה ד ח ד נ  ו

י נ א ש י [ נ י מ י ש ל י י ל נ ש מ  ו

ם ו א י מ ט ו נ ל א ] כ י ו ה  ד

ה י ל ן ע נ י ר מ א ו ו ל י ש נ י מ  ש

ת ע א ב מ ט ר נ ב י כ  כ

ך כ י פ ן ל ב ר ה ק ב ב י י ח ת נ  ש

. ן ת ד ה ת ט ע ן ב י מ י ל ש  מ

א פ ב פ ר ה ד י ל ן ע נ י ש ק מ  ו

ה ל י ן ל נ ח ו ׳ י ר ר ב י ס מ  ו

ר ׳ ׳ א ה . ו ן מ ר ו ס ו ח ץ מ  א

ק ר ף פ ו ת ס ו ת י ר כ ן ב נ ת ו  י

ה י י א ה ר א ם ר ב א ן ו ו ש א  ר

ם ו י ם ב י ת ש ה ו ל י ל ת ב ח  א

ן ב ר א ק י ב ו מ ל י ש נ י מ  ש

ח ח א ה ו ל י ל ם ב י ת . ש ר ח  א

ו נ י ו א ל י ש נ י מ ם ש ו י  ב

ד ״ י ס א . ו ר ח ן א ב ר א ק י ב  מ

ו נ י ה א ל י ר ל מ ן א נ ח ו י י  דר

ם י ת ו ש ל י פ ן א מ ר ז ס ו ח  מ

ת ח א י ו נ י מ י ש ל י ה ל ל י ל  כ

ת ר מ א א ה א ד י ב ם י ו י  ב

י נ י מ י ש ל י ן ל נ ח ו ׳ י ר  ל

ק י ר פ א ו ו י ה נ י מ ם ש ו י  כ

ן נ ה ו ׳ י ר ר מ י א א כ פ ב פ  ר

ם ו י ת כ ח א ה ו ל י ל ם ב י ת  ש

ר מ ו א י ה ר ב ד א ל י ב ו מ נ י  א

ן נ י ר מ א ן ו מ ר ז ס ו ה ה מ ל י  ל

י א א מ י ה ה ט ו ש א פ  ה

. ן נ י ע מ ש א ן ל נ ת ו ׳ י א ר ת  א

ר מ י מ ך ל י ר ט צ י ק א י ר פ  ו

ת ח ה א י י א ה ר א ן ר  ל

. א י ב ם מ ו י ם ב י ת ש ה ו ל י ל  ב

ה ל י ל ן ד ו י א כ מ י ת ו ד ה  מ

א א ל ו ן ה מ ר ו ס ו ח  מ

ה א ר ה ש נ ו ש א ר ף ה ר ט צ  ה

ם י ת ה ש י ד ה ה ב ל י ל  ב

א ת פ ק ת א ם כ ו י ה ב א ר  ש

ב ר ה ד י ד א ב ש י ב ש ר  ד

ן מ ז ו ב א ל ן ד ו י ם כ ת י ה ד י  א

. ף ר ט צ א ת א ל ו א ה ב ו י  ח

ן נ י ע מ ש א ן ל נ ח ו א ר׳ י ת  א

ע ד ר ת מ א ף ד ס ו ב י ר  כ

א ב ו י ן ת מ ז ו ב א ל ג ד ״ ע א  ד

א פ ר ט צ ה מ נ ו ש א ר ה ל י י ז  ח

ל ה ש נ ו ש א ה ר י י א א ר ה  ד

א מ ל ע ע ב ר ת ז ב כ ב ש  ו

א ת י י נ ר ח י א ז ת ד כ א ו ו  ה

א ה . ו ו ה י י ד ה א ב פ ר ט צ  מ

ף ס ו ב י ר ד א ו ש י ב ש ר  ד

ף ו ת ס ו ת י ר כ א ב ש ר פ י  מ

: ם ת א ה כ פ י א ן ו ו ש א ק ר ר  פ

ו נ י ג א ג א ח ל ל ו ג ר ר ה ב  ע

ה ל ו ו ע ת ו י ר ה א ב ב י י  ח

ל כ ו א י ת ל ו ו ע ר מ מ א  נ

ו נ מ נ ה ש י ז ו ג ן ו ק ת  ל

א ל ה ו ו צ ר מ ב ד ו ל י ר י ב  ח

י מ א נ י נ . ת ם ה מ ה ע נ מ  נ

ן ק ת ל ל כ ו א י ת ל ו ו ע י מ כ  ה

ל ש ש ל ק ״ ט י ב ה ש  ז

. ם ה מ א ע ו ה ה נ מ א נ ל  ו



 עין משפט
 הכל הייבין פרק ראשון חגיגה נר מצוה

 א [מיי

 שכ

 ם״ו מהלטת שטעית
 הלנה בך.

 מיי׳ פ״נ מהל׳
 שטעות הלכה י ופ״נ
 מהלכות נדרים הלכה נ
 טוש״ע י״ד סי׳ רי סעיף א

 וסי׳ רלט סעיף א:
 סג ג מיי׳ פי״א מהלכות
 שנועות הלכה ג
 וטוש׳׳ע י״ד סי׳ רג סעיף ו]:
 סד ד מיי׳ פ״א מהל׳ שנת

 הלכה יז:

 תורה אור השלם
 1. כי לפני הימים ההם
 שכר האךם לא נהיה ושכר
 הבהמה איננה ולייצא
 ולבא אין שלום מן הער
 ואשלח את כל האדם איש
 ברעהו: זכריה ח י
 2. דבר אל בני ישראל
 ואמרת אלהם איש כי
 יפלא נדר בערכף נפשת
 לין: ויקרא כז ב
 נ. דבר אל בני ישראל
 ואמרת אלהם איש או
 אשה כי ןפלא לנדר נדר

 נזיר להזיה לין:
 במדבר ו ב
 4. אשר נשבעתי באפי אם

 יבאון אל מנוחתי:
 ההלים צה יא
 5. קחו מאתכם תרומה ליי
 כל נדיב לבו יביאה את
 תרומת ין זהב וכסף
 ונחישת: שמות לה ה
 6. נשבעתי ואקימה לשמיר

 משפטי צדקך:
 תהליס קיט קו
 7. איש בי ידר נדר ליי או
 השבע שבעה לאסר אסר
 על נפשו לא יהל דברו

 בבל היצא מפיו יעשה:
 במדבר ל ג

 רבינו חננאל
 ועוד אם אנס אשת איש
 ישראל לא אסרה על בעלה
 ואם הוליד בן אין לו תקנה
 אבל אשה כהן אפילו אנסה
 אסרה על בעלה. רשבי״א
 אין נקרא מעוות אלא מי
 שהיה מתוקן ונתעוות ואיות
 זה ת״ה שפירש מן התורה.
 אין אומרים בקרו גמל
 בקרו תויר אלא בקרו טלה
 שעיקרו כשר וטהור. כך ת״ח
 שפירש. וליוצא ולבא אין
 שלום מן הצר. אמר רב כיון
 שאדם יוצא מדבר הלכה אין
 לו שלום. ושמואל אמר וה
 היוצא מן התלמוד למשנה.
 ור׳ יוחנן אמר אפילו יוצא
 מתלמוד בבלי לתלמוד א ״י
 אין שלום שאין דרכיהן
 אהה: ירושלמי ר׳ הונא
 ור• ירמיה בשם שמואל
 מצאנו שויהר הקב״ה על
 ע״ז וג״ע וש״ד ועל עויבת
 התורה לא ויתר. שנא׳ על
 מה אבדה הארץ וגו׳ ויאמר
 ה׳ על עובם את תורתי
 וגר. נמנו וגמרו התלמוד
 קודם למעשה הדא דאה
 אמר בשיש מי שיעשה אבל
 אין שם מי שיעשה המעשה
 קודם. כי הא דאמר לון ר׳
 אלעזר לר׳ תייא ולד׳ יוסי
 ולר׳ אמי אן הויתון יומא
 דין אמרין ליה אזלינן לגמול
 הסד. אמר לון ולא הוה
 אהרינין למגמל הדא חסד.
 אמרו ליה מגור הוה. כלומר
 אכסנאי הוה: [מתני׳] התרת
 נדרים פורחים באויר ואין
 להם על מה שיסמכו.
 תניא ר׳ אליעור אומר יש
 לתן. כלומר יש לו ראיה
 מן התורה שיש לו רשות
 להתיר נדרים ואינם כעופות
 הפורחות באויר כאשר שנינו
 במשנתנו. מנא לן שנא׳ כי
 דתניא ר׳ יהודה אומר משום

 אפילו מש״ם לש״ם. מש״ס ירושלמי לש״ס בבלי כדפירש רש״י
 ק) וכן אמר בירושלמי במחשכים הושיבני כממי עולס אלו
 ש״ס הבבלי וכן י)(רב כהנא) להוה ציים דלישחכח מיניה ש״ס הבבלי
 ומיהו אפילו איפכא י״ל והט פירושו שפירש מזה ועדיין לא הבין בזה
 שמתוך כך לא יעלה בידו הלכה
 ברורה: דלמא כרבי יהודה.
 משמע דחשיב ליה פירכא מה שמצריך
 הכתוב לדרשה אחריתי ואילו בפ״ק
 דמגילה (לף ז.) גבי אסתר ברוח
 הקדש נאמרה קאמר שמואל משוס
 דכתיב קיימו וקבלו קיימו למעלה
 מה שקבלו למטה וקאמר הש״ס דלית
 ליה פירכא ואילו בשבת בפ׳ ר׳ עקיבא
 (דף סח. ושם) דרשינן מיניה קיימו
 מה שקבלו כבר דקבלו המורה ברצון
 בימי אחשורוש ואמר הר״י דלאו קושיא
 היא דהתס מפיק לה מדשני לה
 בדבוריה דליכמוב קיימו וקיימו או
 קבלו וקבלו אלא ודאי תרתי שמע
 מינה: באפי נשבעתי ולא הדדנא
 בי. והקשה הר״ר אלחנן לעל כרחך
 קרא בהט מילריש מלכתיב נשבעתי
 באפי אס יבואון אל מנוחתי ולרשינן
 מינה ») גבי לור המלבר שלא באו
 לארץ ומירץ לו הר״י להאי קרא לאו
 בביאת ארץ משמעי אלא בחלק
ר מ א ל  לעולם הבא (י) ומצינו תנא »
 בחלק (סנהדרין לף קי:! לול המלבר
 יש להם חלק לעוה״ב א״כ איכא

 למילרש והלרנא בי:
 לאפוקי מדשמואל דאמד שמואל
 גמר בלבו צריך שיוציא
 בשפתיו. לאו משוס דלימ ליה
 לשמואל גמר בלבו להא קרא כתיב אלא
 מוקי לקלשיס >ה< (שהביאו) בעזרה
 הוא לכמיב האי קרא וגבי קלשיס
 כתיב וכל נליב לב עולות (דה״כ כפ)
 ושמואל מולה לה שסיר ומקשי מינה
 לשמואל מהאי קרא ומשני לה פרק
ט מימא  ג׳ לשבועומ (דף ט: ושס< ו
 ניליף מינה משוס להוה ליה תרומה
 ר״ל תלוממ מלאכת המשכן כמיב
 ביה כל נליב לבו וקלשיס שני כתובים

 הבאין כאחל ואין מלמליס:
 לקיים מצות. לצדך להזכיר שס

 שמים כלי לזרוזי נסשיה:
 לשמואל ל־ת ליה פירכא.
 והא ללרשינן ס״ב
ס >דף טז:< אבל מיחל הוא חפצי ד ל נ  ל
 שמים המס מלברו נפקי ליה:
 לכדרבי אבא. ה״ה לשאר
 מקלקלים לסטורין
 הוה מצי למימר אלא לבומא קמ״ל
 לאע״ג לצדך לעפר מיפטר כיון

 ללא צדך לגומא:
 מלאכת

 עליה אפילו תימא לרבי
 כהררין התלויין בשערה

 מלאכת

 באונם כאן ברצון ואיבעית אימא הא והא
 באונם ול״ק כאן באשת כהן כאן באשת
 ישראל 1וליוצא ולבא אין שלום אמר רב
 16כיון שיוצא אדם מדבר הלכת לדבר מקרא

 שוב אין לו שלום ושמואל אמר זה הפורש
 מתלמוד למשנה ור׳ יוחנן אמר אפילו מש״ם
היתר נדרים פורתין באויר יא  לש״ם: מתני׳ נ
 ואין להם על מה שיסמכו הלכות שבת
 חגיגות ותמעילות הרי הם כהררים התלוין
 בשערח שחן מקרא מועט ותלכות מרובות
 הדינין והעבודות הטהרות והטמאות ועריות
 יש להן על מה שיסמכו והן הן גופי תורה:
 נמ׳ תניא ״רבי אליעזר אומר יש להם על
כי יפליא כי יפליא 3  מה שיסמכו שנאמר ג
 שתי פעמים אחת הפלאה לאיסור ואחת
 חפלאח לתיתר רבי יחושע אומר יש לחם
אשר נשבעתי  על מח שיסמכו שנאמר 4
 באפי י<באפיה< נשבעתי וחזרתי בי ר׳ יצחק
כל  אומר יש לחם על מת שיסמכו שנאמר 5
 נדיב לבו חנניח בן אחי רבי יחושע אומר יש
 לחם על מח שיסמכו שנאמר 6נשבעתי
 ואקיימח לשמור משפטי צדקך אמר רב
 יתודח אמר שמואל אי תואי תתם אמרי לחו
לא יחל דברו  דידי עדיפא מדידכו שנאמר 7
 י<חוא אינו מוחל אבל אחרים מוחלין לו
 אמר רבא ״לכולהו אית לחו פירכא לבר
 מדשמואל דלית ליח פירכא דאי מדר׳ אליעזר
 דלמא כדרבי יחודח שאמר משום ר׳ טרפון
 דתניא רבי יחודח אומר משום רבי טרפון
 ח< לעולם אין אחד מחם גזיר שלא ניתנת

 נזירות אלא להפלאת אי מדר׳ יחושע דלמא
 תכי קאמר באפי נשבעתי ולא תדרנא בי
 אי מדרבי יצחק דלמא לאפוקי מדשמואל
גמר בלבו צריך שיוציא  ט<דאמר שמואל ב

 בשפתיו וחא קמ״ל דאע״ג דלא חוציא
 בשפתיו אי מדחנניח בן אחי רבי יתושע
 דלמא כרב גידל אמר רב י<דאמר רב גידל
 אמר רב גמנין שנשבעין לקיים את תמצות
 שנאמר נשבעתי ואקיימת לשמור משפטי
 צדקך אלא דשמואל לית לית פירכא אמר
 רבא ואיתימא רב נחמן בר יצחק חיינו דאמרי
 אינשי כ<טבא חדא פלפלתא חריפתא ממלי
 צנא דקרי: חלכות שבת: מיכתב כתיבן
 לא צריכא ל׳לכדר׳ אבא דאמר רבי אבא
 מ<חחופר י גומא בשבת ואין צריך אלא

 לעפרח פטור עליח כמאן כרבי שמעון
 דאמר נ< מלאכת שאינח צריכח לגופח פטור
 יחודח חתם מתקן חכא מקלקל תוא מא

 ברצון. אסרה על בעלה: אשה כהן. אפילו באונס אסורה לבעלה
 בכתובות >דף נא:«) והיא לא נתפשה«< אסורה הא נתפשה מותרמ
 ואי זו זו אשת ישראל ומלכתיב היא מיעוטא הר לומר יש לך אחרת
 שאע״פ שנתפשה אסורה ואי זו זו אשת כהן: וליוצא ולבא אין שלום.

 מקרא הוא בזכריה ולרשוהו כאן
 ליוצא מן המורה ובא לו ללבדס
 אחרים: שיוצא אדם מדבר הלכה
 לדבר מקרא שוב אין לו שלום. שאין
 הוראה מדבר מקרא שהמשנה
 מפרשה סתימת המורה: מהלמוד
 למשגה. אס שמש את המכמיס שהן
 מדקדקין ליתן טעס משניות להבין
 המשניות הסותרומ זו אמ זו ולמצוא
 טעם לפטור ולחובה לאיסור ולהימר
 שבמשנה זו קרר מלמוד ואס יצא
 מהן ונתן עסקו לגירסמ המשניומ
 שוב אין לו שלום בדבר הוראה שאין
 הוראה נכונה בדבר משנה שכמה
 משניות יש שאין דבדהן מכוונין
 ומירצום בני הש״ס הכא במאי עסקינן
ד מחסרא הא מני רבי פלוני ו ס  ח
 היא ואין הלכה כמותו: אפילו מש״ס
 לש״ס. מש״ס ירושלמי לש״ס בבלי
 שהוא עמוק כדאמדנן בסנהדרין
 (דף כד.) במחשטס הושיבני כמתי
 עולם«) זו הש״ס של בבל: מתני׳
 היסר נדרים פורחים באויר. התרת
 נדרים שאמרו חכמים שהחכם מתיר
 את הנדר מעט רמז יש במקרא ואין
 על מה לסמוך אלא שכן מסור
 לחכמים בתורה שבעל פה: הלכוח
 שבח והלכוח חגיגה הלכוס מטילוה.
 יש בהן הלכות שהן תלויות ברמז
 כהררין החלוים.
 והעבודוה. הלכות
 והטריוה. ערוה:

 מועט:
 ראש:
 קרבן:

 נזיר. ב׳ שהיו יושבין ובא אחד לפניהם ואמר אחד הריני נזיר שזה הבא
 נמצא כאחד מהן אין אחד מהן נזיר לפי שלא ניתנה נזירות להיומ נזיר
 שבועה או נדר או הקדש: שנשבעין לקיים המצוה. כלומר מצוה שיהא
 פלפלחא. גרעין אחד של פלפל: מיכהב כחיבן. טובא אזהרות כמיני בשבמ
 דבר זה וטוצא בו רמז מועט יש לו ללמוד מן התורה: חופר גומא. בונה

 מקרא
 בשערת
 עבודמ

 הן הן גופי פורה. בגמרא צ) פריך
 אטו הנך לאו גופי מורה נינהו:
 גמ׳ כי יפליא שהי פעמים. אחד
 בערטן ואחד בנזיר כי יפליא נדר
 בערכך ט יפליא לנדור נדר נזיר:
 אחה הפלאה לאיסור. טליה הפלאה
 לשון פירוש כתרגומו (א) ארי יפדש
 ולמה כתב הפלאה בשניהן אתת כשפירש
 ונדר ואסר עצמו בנדר ואחת שחוזר
 ומפרש לפני החכם ואומר כן נדרתי
 ולדעת כן נדרתי אבל לדעת כן לא
ד הוא בא לידי תרטה ה  נדרתי ו
 ומתוך כך בא לידי היתר: נשבטהי
 באפי. מדקאמר באפי משמע יכול
 אני לישאל עליו לפי שמחמת אפי ולא
 מדעת מיושבת נשבעתי. יש ללמוד
 מכאן שהמוצא פחח לנדרו לאמר
 לא לדעת כן נדרתי שיקרני דבר זה
 שאני רואה הבא לי ע״י נדרי מתידן
 לו: כל נדיב לבז הביאו. אס עודנו
 לבו נולבו עליו יביאו ואס מחחרט
 ימירו לו: גשבטהי ואקיימה לשמור
 משפטי צדקך. מלקאמר ואקיימה
 מכלל לאס רצה שלא לקיים מתירין
 לו: אי מדרבי אליטזר. ללדש

 הפלאה יתירתא: דלמא. לכדרבי טרפון אתא: אין אחד מהן
י נזיר שאינו נזיר ולבסוף  אצלנו נזיר הוא וחברו אומר הדנ
 בתלייה ובספק אלא בהפלאה ודאית מסורשמ: גמר בלבו.

 אדם נשבע לקייס
 מאי מקרא מועט /;ן

 מצוה כדי שימהר ויזדרז לקיימה:
 דקאמר מתניתין: לא נצרכא כוי.

 בנין הוא ואס אינו צדך לה אלא ליטול את העפר אף על סי שהבנין בנוי אינו חייב משוס בונה: שאינה צריכה לגופה. כגון (נ) זה
 שאינו צדך לבנין זה. ורבי שמעון אמר מילתיה גבי מוציא אמ הממ במטה לקוברו בשבת (שבת דף צג:< וקאמר רבי שמעון פטור על
 הוצאה זו שברצונו לא היתה באה אליו ולא היה צדך לה: אפילו חימא לר׳ יהודה. דפליג עליה מודה בהך גומא דאלו המס הקובר אמ הממ
 מתקן הוא והאי חופר גומא מקלקל הוא את חצרו: ומאי כהררין. דקאמר במתניתין דמשמע שיש קצת רמז מן התורה ללמד זה ומהו הרמז:

 מלאכמ
 פעמים אחת הפלאה לאיסור ואתת הפלאה להיהר ר׳ יהושע אומר מהכא אשר נשבעתי באפי וחזרתי ש״מ שיש היתר לשבועות כוי ודחינן להני כולהו דלמא ההפלאה היתירה לרבויי הא אתאי

 מסורת חש״ם

 א) [סגהדרין צח. צע״ק],
 ב) [נזיר שב.], ג) ןשם],
 ד) סנהדרין קי:, ס) נעי׳ תוס׳
 ב״ב עד. ד״ה ועכשיו],
 ו) ברכות לב., t) [יומא פה:
 מגילה ז.], ח) נזיר לד. סב.
 סנהדרין כה. עירובי! פב.
 [נדריס יט: נא.], נו) שבועות
 ט:, י) [נדריס ז: תמורה ג:],
 כ) יומא פה: מגילה ז., ל) [צ״ל
 אלא לכדרני אנא], מ) שנת עג:
 ביצה ח., נ) [שנת עג: וש״נ],
 ש) [וביבמות נו:],«) [נמדנר
 ה] ,פ) [איכה ג], צ) [לקמן יא:],
 Hp וכן בסנהדרין כד.], ר) [צ״ל
 רניזיראנ״מסה.],ש)[נאנות
 דר״נ פ׳ לו אמר ר׳ יהושע

 נעצמו p ע״ש],

 חגחות חב״ח
 (א) רש״׳ ד״ה אחת הפלאה
 יכו׳ כחרגומו ארי יסר6•'
 (3) ד״ה שאינה צדכה לגופה
 כגון מלאכה זאת שאינו:
 (נ) תום׳ ד״ה באפי וכו׳
 ידרשינן מיניה לדור המדבר
 כצ״ל ותינת גבי נמחק:
 (ו) כא״ד לעולס הנא ותדע
 דהא מצינו תצא וכוי א״כ
 צריך למידרש יהדרנא ני.
 נ״נ והט איתא התם להדיא
 דר״א דאמר יש להם חלק
 לעוה״נ דריש נשנעתי וחוורני
 ני: (ה) ד״ה לאסוקי וכו׳ אלא
 מוקי לה לקדשים דבעזרה
 הוא דכתינ האי קרא גבי
 קדשים וכל נדינ לנ עולות
 וכו׳ ומשני לה הכי ס׳ ג׳
 דשנועות וקאמר התם
 ונילף מינה וכו׳ דכתיב ניה
 כל נדיכ לב הביאו וקדשים.
 נ״נ וצריך לפרש הא דקאמר
 הכא לאסוקי מדשמואל משמע
 דקרא דכל נדינ לנ יליף אף
 כחולין ולאסוקי מדשמואל
 דאמר [דלא משמע מיניה אלא

 קדשיס]:

 מוסף רש״י
 היתר נדרים פורחין
 באויר. העולס, שאין להן
 מקרא מ! התורה על מה
 שיסמוכו((זירסב.).כי יפליא
 כי יפליא שתי פעמים.
 אחל ננזיר ואחד כנדרים (צ״ל
 כערכין), אחת הפלאה
 לאיסור. שלא לנטל את הנרר
 כשאי! נו חרטה, ואחת
 הפלאה להיתר. כשיש נו
 חרטה !שם). באפי נשבעתי
 והזרתי בי. מפני כעסי
 נשכעתי ומתחרט אני!:סנהדריו
 קי:!. לעולם אין אהד מהם
 נזיר. שנים יושנין ואחד עונר,
 זה אומר סלוני העונר נזיר
 הוא וזה אומר אינו נזיר, ואמר
 אחד הריני נזיר אס כמותו הוא
 שהוא נזיר, וחנרו אומר הריני
 נזיר אס כמותו הוא שאינו נזיר,
 ושניהם מתכוונים לנזירות,
 ונמצא כאחד מהם, ואמר ר׳
 טרפין אין אחד מהן נזיר, שעל
 ספק אמר דנריו תחילה ואין
 וו הפלאה, דט יפליא איש יפרש

) דלא ה  משמע (סזהדרין כ
 סמכה דעתייהו ממש לשס
 נזירות אלא תלו נזירומן נזה
 שנא כנגדן ולא היה פיי ולנו
 שרן להט אין אחד מהם נזיר
 (נדרים כא.:. שלא ניתנה
 נזירות אלא להפלאה.
 לנעינ! נשעה שגרר שיהא יולע
 אי הר נזיר!!דרים יט:ו. שיהא
 נלרו מפורש על הולאי ולא
 נתורת ספק אי נזיר אוחו הנא
 כנגדו (ערובין פב ו. צריך
 שיוציא בשפתיו. ואס לא
 הוציאה נשפתיו אינה שנועה

 (שבועות כו:).
 המשך בעמוד הבא.

 יפליא ב׳
 ר״ט אין אחד מהן נזיר. לפי שלא נתנה נזירות אלא להפלאה כדכתיב !שמות ת! והפליתי ביום ההוא. כלומר דבר הידוע בודאי ובבירור כך ההיה ההפלאה שמתהייב בה הוא ור׳ יהושע נמי דלמא לתזוקה לשבועה קאמר אשר נשבעתי
 באפי מרוב הכעס שחכעיסוני יחרה אפי בהן ואינו להקל כדרך הרטה. והא דר׳ יצחק נמי אפקוה מכל נדיב לב דאלמא הדבר תלוי בלב וכל דבר שאינו ככוון לב כמי שאינו הוא. דלמא האי קרא לכדשמואל הוא דאחא דאמר גמר
 בלבו צריך להוציא בשפתיו שאע״פ שכל המצות תלויות בהסכמת לב כדכתיב למען תפוש את ישראל בלבם. שבועה ואיסור אינו תלויה אלא במבטא שפתים. והא דחנניה בן אחי ר׳ יהושע דדייק מנשכעתי ואקיימה. מכלל שיש דרך
 שלא לקיים דלמא בדרב גידל אמר רב ולהודיע כי הנשבע לקיים מצוה שבועה תלה עליו שנאמר נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך. מכלל שיש שבועה אתרת שאינו תייב לקיימה כגון הנשבע לבטל את המצוה. אבל הא דאמר
 שמואל לא יחל דברו. ודייק מכדי כתיב ככל היוצא מפיו יעשה הוה ליה למכתב ולא יעבור דברו. לא יהל דברו למה לי אלא ללמד שכגון זה יש לו חילול והוא לא יחל לעצמו. אבל אהריס מהילין לו. האי מלתא דשמואל לית
 בה פרכא. ורבינא דהוא בתרא הודה להא דשמואל: ירושלמי רבי מניתיה לרב להתיר נדרים ולראות כתמים ולדון יהידי מן דדמך ר׳ בעא מר״ג בריה למנוייה נמי בראיית מומי בכורות. אייל איני מוסיף לך על מה שנתן לך אבא
 ואע״ג דממנין וקנים לדברים יתירים והוא שיהא ראוי לכל הדברים כהדא ריב״ל מני לתלמידה. והוה מצטער על חד דהוה ולא הוה יכול ממנותיה וימניניה לדברים יחידים. כלומר לשאר דברים דגמיר להו הדא אמרה הראוי לכל



 ממורת הש׳׳ם

 א)!ביצה יג:וש״נ], ב) ן נייק
 ב: נדה כג. ן, ג) קדושין מג:
 נדריס גד. מעילה כ. כתובות
 צת:, ד) [ברכות לד: ושי׳ג],
 5) מעילה כא. קדושין ג.,
 ו) מעילה יט: ג״ק כ: ב״מ
 צט:, t) מ״ש דכי נטל הוא
 דלא מעל ומ״ש כי נמנה
 למבירו דמעל רש״י כמעילה
 שס, ח) ןמעילה כ.1,
 נו) ושמות להן, י)!דף ט.ן,
 5) ןויקרא כג!, ל) ןמגילה
 כא.], מ) [ויקרא דנורא
 דחונא פרשה יאן, נ) ן ב״מ
 ככ.], ס) ן וע״ע תוס׳ שנת
 צד. ד״ה ר׳ שמעו!),
 נ1)!פסחיס כד:], פ) ןשייך
 לעיל ע״א נמשנהן,

 צ) [נד״ה אע״גן,

 הגהות הב״ח
 (6) גט׳ יאי שלקא דעתך
 דחוגא חגא היא תרנא:
 (ב) רש״י ד״ה דנרי תורה
 וכו׳ נעלמא הוא הסייד:
 (ג) תופ׳ ד״ה מלאכת יכו׳
 סרש״י בגון מלאכה זאת
 וכו׳ ע״מ לכנות נמקימי
 למה מחיינ והלא ניחא
 ליה שלא היה הננין
 נעולס יכן נקורע יריעה
 שנפל בה דרנא ע״מ
 לחפיר ברצונו לא היה
 נופל בה וכן תופר בגד
 קרוע גס כן לא ניחא ליה
 נקרע זה מעולס וקורע
 נאנלו כצ״ל ותינת הנא
 נמחק: (ו) יא״ד למרמי
 אימתיה דחייב התם
 צריך למלאכה שיהא
 בעולם ואין לומר דלא
 ניחא ליה שיצטרך
 למרמי אימתיה דאם
 כן מפיס מורסא
 לעשות לה פה יהא
 פטור דודאי טוב היה
 דלא היתה מורסא לכן
 נראה להר״י: (ה) ד״ה
 !מעילות ן מכתנ וכי׳ ומאי

 מקרא מועט:

 י: חכל חייבין פרק ראשון חגיגה
ת מהשבת אסרה תורה. פרש״י שאינה צריכה לגופה מלאכה מחשבה. שהמחשבה חשבה בדעתו ונתכוון לה וזה לא כ א ל  מ
 במין מלאכה זאמ שברצונו לא היה בנין זה בעולם נמכוון לה לבנין זה לפיכך פטור וזהו רמז מועט דאילו מלאכת מחשבת
 ולא ימכן דאס כן בכל מלאכומ נמי כגון סומר ע״מ לבנות במקומו בשבת לא כתיבא אלא במשכן הוא לכתיב ע) ולפי שסמך בפרשמ ויקהל
 למה מיחייב ש להא לא ניחא ליה שהיה הבנין בעולם וכן בקורע ע״מ פרשת שבת לפרשת משכן אנו למלין מלאכמ מחשבת לשבת: מיכהב
 כהיבן. כלאמרינן לעיל׳) מוחגומס
 אותוה: חוגו חגא. להרבומ שמחה:
 דלמא הכי קאמר רחמנא אכלו ושתו
 וחוגו חגא קמאי. והאי זבחים לקרא
 לאו שלמים נינהו אלא וזבחת בשר
 לאכול: חלב הבא בזמן החג. אס
 באת להקריב קרבנומ נלריך ברגל
 לא ילינו חוץ למזבח בעלות השחר:
 הא כל השנה ילינו. בתמיה: עד
 הבקר כחיב. היא העולה על מוקלה
 על המזבח כל הלילה על הבקר
 מכאן אנו למלין ל) שמעלה כל הלילה
 אברים וסלריס של קרבנות שנשחטו
 היום אבל לא מעלות השתר ולמעלה
ו בלינה: ומאי כהררין ההלויין. ל ס פ  מ
 גזרה שוה ראייה גדולה היא: דברי
 הורה מקבלה לא ילפינן. הלכך רמז
 בעלמא («: השליח שעשה שליחוהו.
 בעל הבית שהיו בידו מעומ הקדש
 ונמחלפו במעותיו ונתנן בשוגג לשליח
 ואמר לו קח לי מהם חלוק או טלית
 אס עשה שליחותו בעל הבית מעל.
 וזהו כהררין שיש לממוה ולומר וכי
 שליח זה חטא שהוציא מעות הקדש
 ובעל הבימ ממחייב קרן וחומש
 ולהביא אשם מעילות והרי ידוע לנו
 בכל הש״ס שאין שליח לדבר עבירה
 שיהא שולח ממחייב על ילי שלוחו:
 מעילה ילפינן חעא חעא מחרומה.
 לכמה לברים נאמר בתורת כהניס״)
 נאמר במעילה וחטאה בשגגה מקלשי
 ה׳ (רקרא ה< ונאמר בתרומה ולא
 תשאו עליו חטא ןנמדבר יח) מה
 התם שלוחו כמותו לכתיב כן תרימו
 גס אמס (שס< ואמר מר>) גס אתס
 לרבות שלוחכם: נזכר בעל הביס
 כוי. ברייתא היא בפ׳ בתרא למעילה:
 והכי גרסינן לכדסניא נזכר בעל
 הביה שהן של הקדש עד שלא יגיע
 שליח אצל חנוני ולא נזכר שליה והוציאן
 השליח חייב: שליח עניא מאי עבד.
 נהי לבעל הבית פטור דכיון לנזכר
 אכן סהלי לתו לא ניחא ליה בשליחותיה
 להאיך ומהשתא לאו שלוחו הוא
 ומיהא שליח מאי עביד: מידי דהוה.
 אשאר כל מוציאין מעות הקדש
 לחולין בשוגג שימעלו אף זה בשוגג
 הוציאן דכיון שביטל המשלח שליחוחו
 הוה ליה איהו מוציא: הוא מעל.
 דכיון שנתנם לו הוציאן מיד הקדש
 לתולין: וחברו לא מעל. בכל שיעשה

 מוסף רש״י
 שייך לעמוד הקודם מנין
 שנשבעין לקיים את
 המצוה. כדי שלא יוכל
 לחוור נו !תמירה ג:ו.
 הדא פלפלא. גרעין אחד
 (יומא פה י. ואין צריך
 אלא לעפרה. לכסות צואה
 ישנת ענ:<. פטור עליה.
 כדמפרש טעמא דכיון דאין
 צריך אלא לעפרה ילא
 לגומא איני כונה ולא חורש
 אלא מקלקל וכל המקלקלים
צה וז.! ואי! כא! י נ  סטיריס :
 משים ננין נית דקלקיל
 הוא ולוריעה נמי לא חזיא,
 אנל אס היה צריך לה חיינ
ת עגייו. עד שנ  משוס בונה ;

 כאן שייך לעמוד קודם

 מלאכת מהשבת. שהיא
 מלאכת אומנות, אסרה
 תורה. שנסמכה פרשת
 שנת למלאכת המשכן
 בויקהל, והתס מלאכת
 מחשכת כתיב יביצה י;.)
 ומלאכת מחשכת שהעושה
 אותה מתכוין למלאכה
 גמורה אלא ששגג נשכת או
 סכור שמלאכה זו מותרת
נתים מז ׳ שנתכיין לעשית  !ז
 מלאכה וכסבור שהייס חול
 1נ־ק מ י שמשנ לעשות זאת
ןסנ ושחשנ ונחכוין  (םנהדרי
 למלאכה זו עצמה (כריתות
 יט,׳. מדברי קבלה.
 נניאיס ונתונים !ב״ק נ 1.
 בעל הבית מעל. ומניא

לה כ.) שהיו אצלו מעות הקדש וטעה  קרנן מעילה וקדושי! מב:ו. לא עשח שליחותו. אלא שינה ממה שאמר לו נעל הנית ;מעי
.  כסנור שהן של חולין ומסרו לשליח ליקח בהן חלוק וקנה בהן טלית, שליח מעל. ילא השולחו, שנדנר זה אינו שלוחו!קדושיו תב!
 ולא נזכר שליח שליח מעל. ובעל הבית פטור דכיון מזכר לא שגגה היא גניה ושליח חיינ שהוציא מעות הקדש לחולין, ואילו לא
 נזכר נעל הבית הויא רמיא מעילה עליה, דאיתרבי שליח למעול שולחו על ידו, אבל השתא דאפטר בעל הבית רמיא מעילה אשליח ככל
 התורה כולה דאין שלית לדנר ענירה והעושה הוא מתחיינ!קדושיו נ. וכעי־ז מעילה כא שליח עניא מאי קא עביד. הא לא עניד
. הרי . נטל אבן או קורה של הקדש. מפרש נמסכת מעילה דבגובר עסקינן:נ״ק כ; (  אלא שליחותיה דנעל הנית ;מעילה שם
 זה לא מעל. דמעיקרא נמי נרשותיה הוי כי השתא ולא שינוי הוא !שם;. נתנה לחבירו. קנייה חנירו דגזבר יש לו רשות ליתן וזה
; שקנאה תנירו נמתנתו והוא ישלס להקדש (ב״מ צט 1.  שהוציאו לחולין מעל 1ש0<. הוא מעל. הנותן מעל שהוציאה לחולין!מעילה כ

 הוא בה דהא דידיה היא ועליה
 דהאיך לשלומי להקדש כדכתיב ואשר חטא מן הקדש ישלם >רקרא ה<:

 דכל

מלאכת מחשבת אסרת תורה ומלאכת א (  א

 מחשבת לא כתיבא: חגיגות: מיכתב כתיבן
 לא צריכא לכדאמר ליה רב פפא לאביי
 ממאי דחאי וחגותם אותו חג לה׳ זביחה
 דלמא חוגו חגא קאמר רחמנא אלא מעתה
 דכתיב 1ויחוגו לי במדבר חכי נמי דחוגו
 חגא חוא וכי תימא חכי נמי וחכתיב 2ויאמר
 משח גם אתת תתן בידינו זבחים ועולות
 דלמא חכי קאמר רחמנא אכלו ושתו וחוגו
ולא ילין  חגא קמאי לא םלקא דעתך דכתיב 3
 חלב חגי עד בקר ואי סלקא דעתך דחוגא
 יא< חוא תרבא לחגא אית ליח ודלמא חכי
 קאמר רחמנא חלב חבא בזמן חג לא ילין
 אלא מעתח חבא בזמן חג חוא דלא ילין חא
כל חלילת עד תבקר  רכל חשנח כולח ילין 4
 כתיב דלמא אי מהחוא חוח אמינא חחוא
 לעשת כתב רחמנא האי ללאו ללאו כתב
ולא ילין מן תבשר אשר  קרא אחרינא 5
 תזבח בערב ביום חראשון לבקר ודלמא
 לעבור עליו בשני לאוין ועשת אלא אתיא
 מדבר מדבר כתיב חכא ויחוגו לי במדבר
 וכתיב חתם 6חזבחים ומנחח חגשתם לי
 במדבר מח לחלן זבחים אף כאן זבחים ומאי
 כהררין תתלויין בשערח 3•דברי תורח מדברי
 קבלה לא ילפינן: מעילות: מיכתב כתיבן
 אמר רמי בר חמא לא נצרכא אלא לכדתנ

 ״בחשליח שעשח שליחותו בעל חבית מעל
 לא עשח שליחותו שליח מעל וכי עשח
 שליחותו אמאי מעל וכי זה חוטא וזה מתחייב
 חיינו כחררין חתלויין בשערח אמר רבא ומאי
 קושיא דלמא שאני מעילח דילפא חטא חטא
 מתרומח מח תתם י<גשלוחו של אדם
 כמותו אף כאן שלוחו של אדם כמותו אלא
 אמר רבא לא נצרכא אלא לכדתניאה< י נזכר
 בעל חבית ולא נזכר שליח שליח מעל שליח
 עניא מאי קא עביר חיינו כחררין חתלויין
 בשערח אמר רב אשי מאי קושיא דלמא
 מידי דהוח אמוציא מעות חקדש לחולין אלא
)הנטל  אמר רב אשי לא נצרכא אלא לכדתנן י
 אבן או קורה של ההדש תרי זת לא מעל
 נתנח לחבירו חוא מעל וחבירו לא מעל מכדי
 מישקל שקלח מח לי חוא ׳*ומת לי חבירו
 חיינו כחררין תתלויין בשערח ומאי קושיא
 דלמא כדשמואל דאמר שמואל מ<יהכא

 בגזבר

 למסור ג״כ לא ניחא ליה בקרע זה
 מעולם וקורע הבא באבלו או מחמת
 טרדא וקורע בחמתו למרמי איממיה
 (י) לכן נראה להר״י לפרש שאינו צריך
 לעיקר שורש האיסור כגון הכא שאינו
 צריך לגומא שהיא המלאכה וכן מוציא
 ממ במטה והרבה דחשיב פ׳ המצניע
 (שבש דף צג:) ולא דמו למלאכת
 המשכן שהיו צריכים לעיקר המלאכה
 מכבה משוס צורך הפחמין וצידת
 חחשיס וחלזון וכן כולם כיוצא בהןס):
 הוגו הנא. י״מ לשון מחולות כמו
 יחוגו וינועו כשכור (מהליס
 קז<: בזמן הנ הוא דלא ילין
 (והתניא) וכוי. כי מוקמינן קרא
 בחגיגה לא שייך לאקשויי בחגיגה
 הוא דלא ילין הא כל שאר קרבנוח
 ילין הא כתיב כל הלילה עד הבקר
 ומוקמינן לה לכל העולין על המזבח
 דהא איכא למימר דלא הוה מוקמינן
 קרא רק לעולה שהביא כולה כליל
 כמו עולה אבל שאר קרבנומ כגון

 שלמים וחגיגומ שאינם כליל לא:
 ולא ילק מן הבשר. ואף על גב
 דמוקמינן לקרא בפרק אלו
 דברים (פסחים לף עא. ושס< בחגיגה
 שנאכלמ לשני ימים ולילה אחל ועוד
 לבשר כתיב למשמע אכילמ אלם מ״מ
 מפקינן מיניה תרמי מלכתיב ביום
 הראשון לבקר ולא כתיב ביום
 השלישי: לעבור עליו בשני
 לאוין. ואע״ג לאמרינן בעלמא «) כל
 היכא לאיכא למילרש לרשינן ולא
 מוקמינן בלאוי יתירי הכא שאני שאין
 להעמילו בקרבן חלש שלא מצינו
 כיוצא בו במורה ולומה לו כמו שמצינו
 בריש יבמומ (לף ל.) למוקמינן לא
 יגלה בשומרת יבם של אביו בלאו
 ימירא ולא מוקמינן ליה באנוסת אביו:
 ויחוגו ל־ במדבר. ולא ילין חלב
 חגי אחא ללמל על ג״ש
 למיירי בחגיגה ולא בשאר קלבנות:

ב כתיבי ובו׳ ת כ  מעילות מ
 (י<«)מקרא מועט והלכות
 מרובות. ממוך פרש״י משמע שהוא
 פירוש התלויין בשערה שיש בו הלכות
 מרובות מלרין ברמז מקרא מועט
 כהר המלוי בשיער הראש וקשה למורי
 מאי פריך בגמרא מעילות מכתב
 כתיבי ולאי כמיבי אבל יש בהן הלכומ
 הרבה והיינו מקרא מועט והלכות

 עין משפט
 נר מצוה

 פה א מיי׳ פ״א מהל׳
 שנת הלכה ןח] ט:

 םו ב מיי׳ פ״ז מהלכות
 מעילה הלכה א:

 םז ג מיי׳ ס״ד מהלכות
 תרומות הלכה א
 טוש״ע י״ד סי׳ שלא סעיף

 כט:
ח ד מיי׳ פ״ז מהלכות  ם

 מעילה הלכה ה:
 ה [מיי׳ שס ס״ו הלכה ח]:
 סט ו מיי׳ שס פ״ו הלכה

 תורה אור השלם
 1. ואחר באו נ(שה
 ואהרן ויאמרו אל פרעה
 בה אמר ין אלהי ישראל
 שלח את עמי וןהגו לי
 במדבר: שמות ה א
 2. ויאמר כלשה גם אתה
 תת• בידגו זבחים ועלות

 ועשינו לין אליהינו:
 שמות י כה
 3• לא תזבח על חמץ דם
 זבחי ולא ילין חלב חגי
 עד בקר: שמות כג יה
 4. צו את אהרן ואת בניו
 לאמיר זאת תורת העלה
 הוא העלה על מוקדה
 על המזבח כל הלילה
 ער הבקר ואש המזבח
 תוקד בו: ויקרא ו ב
 5. ולא יךאה לך שאר
 בכל גבלך שבעת ימים
 ולא ןלץ מן הבשר
 אשר תובח בערב ביום

 הראשון לבקר:
 דברים טז ד
 6. הזבחים ומנחה
 הגשתם לי במדבר
 אךבעים שנה בית
 ישראל: עמוס ה כה

 לקאמר מתני׳ והכי לא אפשר לי לפרש גבי מעילומ וגס משמע לבהליא קאמר לכתיבי ונראה להר״ר אלחנן לפרש למילמא באפי נפשיה היא מקרא
 מועט וקאי לאהלות ויש בהן מקרא מועט אבל ההלכות מרובות ובכמה ספרים יש ריוח בין מקרא מועט אללעיל א״כ משמע למילתא
 באפי נפשיה הוא אך במוספתא >פ״א) תנא מקרא מועט והלכות מרובות כהררין התלויין בשערה ואין להם על מה שיסמכו מכאן היה
 אומר רבי יהושע צבחר בצבחר ר״ל מקרא מועט ומולה ברמז מועט למשמע כלפירש רש״י ופירש כלפרש״י על הא לקאמר מקרא מועט
 שברמז נתנו: נתנח לחברו מעל. ולא למי לההיא לנחנה לחנוני ללא מעל להמס מיירי במזיל ואין מחחלל וחנוני ללא מעל על

 שיוציא המס משוס ללא עבל מעשה:
 משקל שקלה מה לי הוא מח לי חברו. יש מימה לולאי שינה הרבה כיון שנתנה לחברו יש לו למעול משוס טובמ הנאה של שאלה
 כלאמרינן פרק השואל (ב״מ דף צט.< המשאיל קורלום של הקלש מעל לפי טובח הנאה של חברו וחברו מומר לבקע בו לכתחלה
 אבל כי לא נתנה אכתי לא נהנה ממנה כלום וי״ל להכא מיירי שמתכוין להוציא מרשות הקלש ובמנחות >דף קא.)*< פירשתי:

 בגזבר

 רבינו חננאל
 הדברים ממנין אותו
 לדברים יחידים ושאינו
 בקי בכל הדברים אין
 ממנין אוחו אפילו
 לדברים יחידים. ר׳ יהודה
 נשיאת כתב איגרתח דייקר
 בחוצה לארץ לר׳ תייא
 בר אבא וכתב להו הרי
 שלחנו אליכם אדם גדול.
 ומה היא גדולתו שאינו
 בוש לומר לא שמעתי
 מהו להתעטף בפילונס
 ולהתיר נדרים ופשטוה
 מותר במקום שאין טלית:
 הלכות שבת. ומקשינן
 הלכות שבת והלא כתוב
 כתורה שאסור במלאכה.
 ופרקינן צריכא להלכות
 להא דאשכחן דאתעכידנא
 מלאכה רהוא פטור עליה.
 כדר• אבא. דאמר ר׳ אבא
 החופר גומא ואין כוונתו
 לגומא אלא ליטול העפר
 לכסות לו צואה וכיוצא
 בה פטור עליה שנמצא
 מקלקל לגבי הגומא. דתנן
 כל המקלקלין פטורין.
 והן כמו הרים הלויין
 כהוט השערה. שאין כח
 בשערה להחזיק ההר אלא
 נראה כתלוי ועומד באויר.
 כן הלכות הללו דאי
 מדאורייתא כל מלאכה
 אסורה ובבאה ההלכה
 פירשא מלאכת מהשבת
 כלומר אינו חייב במלאכה
 עד שיתכוין לעשות אותה
 מלאכה: ירושלמי כתיב
 ועליהן ככל הדברים
 מקרא ומשנה והלמוד
 הכל נאמרו לו למשה
 מסיני. אין מורין לא
 מן ההלכות ולא מן

 התוספתות ולא מן האגדות אלא מן התלמוד. ר׳ חנניא בשם שמואל אמר אין למידין מן ההוראה ולא מן
 המעשה בההוא דאיכא מאן דפליג אבל בהאי דלא פליג עביד: חגיגות מנא לן דהקרבת זבה היא. דלמא הקפה
 דרך סיבוב הוא כדכתיב יחוגו וינועו כשכור. ודחינן טובא ודברים פשוטין הן. ואסיקנא אלא בג׳׳ש גמיר לה
 אתיא מדבר מדבר כתיב הכא ויחוגו לי במדבר. וכתיב הובחים ומנחה הגשתם לי במדבר. אי הכי אמאי תנינן
 כהררים תלויין בשערה הן. ופרקינן דדברי הורה מדברי קבלה לא ילפינן. מעילות נמי אוקימנא בהא נזכר בעל
 הבית ולא נזכר השליה. השליה מעל. שליה מי הוות ליה ידיעא דאינון מעות של הקדש דלמעול. בשלמא
 מוציא מעות הקדש לחולין אמרינן הות ליה למידק וכיון דלא דק מעל. אכל שליח מי איכא למימר הכי.

 מרובות ומיהו לפי מה שפירש רש״י
 תלויות ברמז משמע לסבירא ליה לבהליא לא כמיבי אך גבי שבת
 פירש מיכתב כתיבי פי׳ טובא אזהרות כתיבי בשבת מאי מקרא מועט



 ^ עין משפט
• נר מצוה  הכל חייבין פרק ראשון חגיגה מ

 ע א מיי׳ פ״ו מהלכות
 מעילה הלכה ח:

א ב מיי׳ פ״א מהלכות  ע
 מקואות הלכה נ סמג
 עשי! רמת טוש״ע י׳׳ר סי׳

 רא סעיף א:
ב ג מיי׳ שס סייר הלכה  ע
 א סמג שס טוש״ע
 י״י סי׳ קצת סעיף א וסי׳

 רא סעיף א:
 עג ד מיי׳ פ׳־ל מהלכות
 שאר אנות הטומאה
 הלכה כ סמג עשין רמו:

 תורה אור השלם
 1. ואם אסון יהיה

 ונתךנה נפש תחת נפש:
 שמות כא כג
 2. ךכי ינצו אנשים ונגפו
 אשה הרה וןצאו ילדיה
 ולא יהיה אסון ענוש
 יעניש כאשר ישית עליו
 בעל האשה ונתן
 בפללים: שמות בא כב
 3. ושחט את בן חבקר
 לפני ין והקריבו בני
 אהרן הלחנים את הדם
 וזרקו את הדם על
 המזבח סביב אשר פתח
 אהל מועד: ויקרא א ה
 4. והקרב והבךעים
 ירחץ במים והקריב
 הכהן את הכל והקטיר
 המזבהה עלה הוא אשה

 ריח ניחח לין:
 ויקרא א יג
 5. ואיש בי תצא ממנו
 שכבת זרע וךחץ במים
 את כל בשרו וטמא עד
 הערב: ויקרא טו טז
 6. אלה הטמאים לכס
 בכל השרץ כל הנגע
 בהם בנזתם יטמא עד
 הערב: ויקרא יא לא
. וכל אשר יפל עליו  ד
 מהם במתם יטמא מכל
 בלי עץ או בגד או עור
 או שק כל בלי אשר
 יעשה מלאכה בהם
 במים יובא וטמא עד

 הערב וטהר:
 ויקרא יא לא-לב

 הגהות חב״ח
 (א) רש״• ד״ה כמיס וכו׳
 לאו מיס חייס כעו ומאי

 כמיס:

 לעזי רש״י
. [ א ״ צ מ י ל א [ ״ ג מ י  ל

. ן ו ז ל י  ח

 רבינו חננאל
 היינו דתנן מעילות כהררין
 תלויין בשערה. הדינין
 הכתב רחמנא ונתת נפש
 תחת נפש ואמור רבנן
 ממון. עבודות זו הולכת
 הדם. טתרות שיעור מי
 מקוה דלא כתב שיעורו
 בתורה. ושיערו הכמים
 אמה על אמה ברום שלש
 הן מ׳ סאה. טמאות
 טומאת שרץ ששיערו
 חכמים בכעדשה. ר׳ יוסי
 אומר כזנב הלטאה. עריות
 בתו מאנוסתו דלא

 בגזבר המסורות לו. ואפילו למ״ד שליחות יד אין צדכה חסרון
 הכא שאני דכל היכא דאיתא גי מא דמלכא קאי:
 עד שידור תחתיה בשוה פרוטה. ולא נסקא לחולין רק אופה
 סרוטה וכן גרסינן בערטן ןלף כא. ושם) וטון ל)דדר כיה נפיק
 (ביה) שכר לחולין וגס רש״י פירש כן
 דדוקא שכר ולא כולא ביתא וכן סי׳
 הר״י ההיא דהמשאיל קרדום של
 הקדש לחברו בקע בו וחזר חברו
 ובקע בו כולן מעלו והיט דמי הא
 מנן מאין מועל אחר מועל אלא בהמה
 וכלי שרמ אלא ודאי בגזבר המסורות
 לו קרדומות של הקדש ולא מכרן
 להוציאן לחולין רק כנגד בקועה לפיכך
 כולן מעלו ובקדושין פ״ב ןלף נה.
 בל״ה אין) ובמנחות סרק המנחות
 והנסכים >לף קא. בל״ה אע״ג) פירשמי:
 לא נצרכא אלא לכדרבי דתניא
ת נפש ממון. ח נתתח נפש ת  ו
 ורבי יוחנן דאמר 0 חייבי מיתות
 שוגגין פטורין מן התשלומין מוקי לה
 לאידך דרבי דתניא ונממ עין תממ

 עין דלא פליג אסתס משנה דהכא:
ת חרם. ל ב  והקריבו זו ק
 ובהולכה לא מוקמינן
 ליה כפשטא דקרא דהא בתר שחיטה
 כתיב וקבלה היה מיד והיינו עבודה
 ראשונה כך פרש״י אך לא משמע לי
ט נמי וזרקו כתיב במריה והולכה ה  ד
 מקמי זריקה הוי מיד לאפוקי קבלה
 דהולכה בינמיים ועוד קשה לר״י דאמרי׳
 שילהי פ״ק דזבחים ןלף יג.) והקריבו
 זו קבלה אמה אומר זו קבלה או אינו
 אלא זריקה כשהוא אומר וזרקו הרי
 זריקה אמור משמע דהוה מוקמינן
 לה בזריקה אי לאו דכמיב קרא ואע׳׳ג
 דלא בחר שחיטה הויא ומיהו י״ל דלא
 ניחא ליה לאוקמי קרא בהולכה לפי
 שאינה עבודה חשובה שאפשר לבטלה

 רכול לשחוט בראשו של מזבח:
 לא נצרכא אלא לשיעור מקוח. לא
 הוה מצי למימר [לבעלה] דלא
 כמיב כדפירש בה״ג דלא נפקא לן
 אלא בק״ו דהשמא לטהרומ כמיב
 ורחץ לבעלה דכרמ לא כ״ש דהא לאו

ט ברשותיה מנחה הלכך כל כמה  דכל היכא דמגחה. אפילו מקמי ה
 שנטלה לא שנייה מידי דמיפוק מידא דהקדש: שנויי שנייה.
 כשקבעה בבנין וקנייה בשנוי שמסתתה וקובעה: שהניחה ע״פ ארובה.
 לפקוק הארובה וכל שעה שירצה נוטלה ולא שנייה מידי: כדרבא.

 בגזבר המסורות לו אבני בנין עסקינן דבל
 היכא דמנהה ברשותא דידיה מנחה אלא
בנאה בתוך ביתו הרי זה לא מעל  מסיפא א
 עד שידור תחתיה בשוה פרוטה מבדי שנויי
 שנייח מח לי דר ומת לי לא דר תיינו כתררין
 חתלויין בשערח ומאי קושיא דלמא לכדרב
 דאמר רב ft<כגון שחניחח על פי ארובח אי דר
 ביה אין לא דר ביה לא אלא לעולם כדרבא
 ודקא קשיא לך מידי דהויה אמוציא מעות
 חקדש לחולין התם מידע ידע דאיכא זוזי
 דחקדש איבעיא ליח לעיוני חכא מי ידע
 היינו כחררין תתלויין בשערח: מקרא מועט
 והלכות מרובות: תנא נגעים ואתלות
 מקרא מועט ותלכות מרובות נגעים מקרא
 מועט נגעים מקרא מרובה תוא אמר רב
 פפא הכי קאמר נגעים מקרא מרובה והלכות
 מועטות אתלות מקרא מועט והלכות מרובות
 ומאי נפקא מינת אי מסתפקא לך מילתא
 בנגעים עיין בקראי ואי מסתפקא לך מילתא
 באהלות עיין במתניתין: דינין: מיכתב
 כתיבן לא נצרכא אלא לכדרבי דתניא
נפש תחת נפש ממון אתת אומר  נ<רבי אומר 1

 ממון או אינו אלא נפש ממש נאמרת נתינת
נתינח למעלח מת לתלן  למטה ונאמרה 2
 ממון אף כאן ממון: עבודות: מיכתב
 כתיבן לא נצרכא אלא להולכת הדם דתניא
 ג<ג והקריבו זו קבלת הדם ואפקת רהמנא

 בלשון הולכה דכתיב 4והקריב הכהן את
 חבל וחסטיר חמזבחה ואמר מר י<זו הולכת
 אברים לכבש למימרא דחולכח לא תפקח
 מכלל קבלה: טהרות: מיכתב כתיבן לא
 נצרכא אלא לשיעור מקוה דלא כתיבא
במי ורחץ (את ייבשת) במים ב 5 ,  דתניא ה
מים שכל גופו עולת  מקות את כל בשרו ג
 בהן וכמה הן אמה על אמה ברום שלש
 אמות ושיערו חכמים מי מקוה ארבעים
 סאת: טמאות: מיכתב כתיבן לא נצרכא
p דלא כתיבא דחניא ש  אלא לכעדשח מן ח
מחם יכול  ׳•6בחם יכול בכולן תלמוד לומר 7
 במקצתן ת״ל בחם חא כיצד עד שיגיע
 במקצתו שחוא ככולו י שיערו חכמים
 בכעדשח שכן חומט תתלתו בכעדשח
 רבי יוסי בר׳ יחודח אומר כזנב חלטאח:

 עריות: מיכתב כתיבן לא נצרכאח< במי מקוה. פרש׳
ו לאשמועינן ת ב  ל

 לאפוקי מיס שאובין ולא יתכן דהא מיס שאובין לאו מהכא נפקא אלא מאך מעין ובור מקוה מים וגו׳ (ויקרא יא) ודרשינן במ״כ מה מעין
 בילי שמים אף מקוה בילי שמיס ועול היכי משמע מקוה לאפוקי שאוכין הא עיקר קרא משמע שאובין אי לאו לסמכיה למעין כדפי׳
 ונראה לפרש מי מקוה היינו אשבורן כלאמרינן >»מעין מטהר בזוחלין מקוה באשבורן >שנמ לף פה:)*): אמח על אמה. שאלם מחזיק
 אמה בעובי עם מלבושים וכן מוכח בשמעתין לכוטן בפ׳ הסירות (כ״ב לף קא.) שאינו מתזיק עם עובי הארון כ״א אמה והשתא ימכן ללא חקשה
 היט טבל אמחא באמתא: ברום ג׳ אמות. ואע״ג שאלם מחזיק ל׳ אמומ קומה כלמוכח בשמעמין לכוכין ?)לאורך הכוך ל׳ אמות קוממ
 האלם אינו אלא ג׳ אמומ לבל הראש ומצי להרכין אמ ראשו מן הצל והא לנקט ל׳ אמות משוס עובי צילי הארון ואע״ג למצינו בפ״ק לב״ב
 (לף נ:< גבי היזק ראייה שיעור ראייה ל׳ אמות היינו שיכול להגביה עצמו על לאשי אצבעומיו על שיציץ ל׳ אמות וכן מוכח בעובלא לבני
 המן במרגוס של מגילת אסחר שנסלר על פי המללש שגובה קוממן ג׳ אמוח לבל הראש לקחשיב ואזיל על רום חמשיס אמות לפי תליית
 כל העשרה והיו נהרגים כבר קולם התלייה וכן משמעי קרא בשושן הבירה הרגו היהולים ואבל חמש מאות איש ואת עשרמ בני המן משמע
 שבכלל הריגה היו וגס הפייט יסל בסליחה י) אלם בקוס איש בשלש אמות והרביעית ש)(וחמישימ) ארר מגולה«: חא כיצד. פי׳ איזה
 מהם שהוא כהס הקשה הר״ר אליעזר ממיץ להכא מוקמינן כוליה קרא בחל ענינא ואילו בפ׳ לס הנלה (נלה נו.) אמר כמיב בהם בכולן וכמיב מהם
ד ענייני מייד קרא ושמא תרתי שמעינן מינה ולמורי נראה תרי קראי כתיבי כל הנוגע בהס מ  במקצתן לא קשיא כאן בלח כאן ביבש אלמא ב

 במותם מהם במומם אשר יסול מהם אל תוכו ואל תטמאו בהםא):
 לבתו

 מילמא היא למהאי ק״ו לא מצי נפיק
א הוא להא כמה חציצומ כ ד  לק״ו פ
 וכוונה לבפרק ב׳ לחולין (לף לא.)
 מצינו לטהרוח ולא לבעלה אלא מהאי
ותהי  קרא נפקא לכמיב(דקרא טו< «(
 נלמה עליו ואחר מטהר) בנלתה
 תהא על שתבא במים כללריש ר״ע
 בפ״ו לשבת (לף סל:< וכן »<סר״ת
 למהתם נפקא לן טבילת נלה הלכך

 הוה ליה כמו כתובה:
 י נקודתו בפחח
 מיס המיוחדים

 נזכר בעל הבית כר: היינו כהררין
 החלויין בשערה. בסמיכה מועטמ
 מדמינן לה למוציא מעות הקדש
 לחולין שהד קרוב הוא לאונס
 יומר מן השוגג: דינין מיכהב
 כחיכן. מפורשין יפה ומתניתין קתני
 יש להן סמיכה משמע שאינן
 מפורשין: לא נצרכא כוי. כלומר יש
 בהן דברים שאינן מפורשין בפירוש
 כגון זה וכיוצא בה: דכהיב נפש
 החח נפש. אס אסון יהיה שמתה
 האשה ימן ממון דמי האשה ליורשיה
 שאין עליה חיוב מיתה שלא נתכוון
ט  לה אלא לחברו נתכוון דכתיב ו
 ינצו אנשיס יחדיו 5י) קסבר רבי נתכוון
 להרוג את זה והרג את זה פטור
 ממימה ומשלם ממון: נהינה
 למעלה. לענין דמי וולדות כתיב
 ונמן בפלילים (שמות כא): נהיגה
 למעה. ונתתה נפש חחמ נפש ממון
 ומאי נפש דמי הנפש: והקריבו זו
 קבלה הדם. אע״פ שהוא לשון
 הולכה אינה אלא קבלה שהד לאחר
 שחיטה נכתבה ואין הולכה אלא אס
 כן קיבל הדס: והקריב הכהן אה
 הכל. גבי אברים כתיב והקרב
 והכרעים ירחץ במים והקריב הכהן
 את הכל והקטיר המזבחה: זו הולכה
 אברים לכבש. דאילו הקטרה בהדיא
 כתיב בקרא והקטיר המזבתה: לא
 הפקיה מכלל קבלה. לכל דבריה. ואע״ג
 שהיא עבודה שאפשר לבטלה שאס רצה
 שוחט בצד המזבח וזורק היכא דלא
 בטלה עבודה היא ומפגלין את הקרבן
 במחשבתה וצריכה כהן ובגדי כהונה
 ופוסל בה אונן רושב וערל: במים.
 נקודמו בפחח משמע מים המיוחדים
 לאפוקי שאובין ומיהו מיס חיים
 לא צריך מדכמיב בזב מיס סיים
 (ויקרא טון מכלל דשאר טמאין לאו
 מיס חיים בעו(א) ומיהו במים במים
 המיוחדין במקוה אע״פ שהן גשמים:
 בהם. כל הנוגע בהם: מהם.
 כל אשר יפול עליו מהם במותם
 יטמא׳): חומע. אומר אני שהוא
 מין שרץ שקורץ לימג״א הגדל
 בקליפה ההולכמ ומעגלת חמיד כל
 כמה שגדל ותחילת הניצרי) כקליפה
 של עדשה היא: כזנב הלעאה. לפי
 שמפרכסת לאחר שנחתכה והיינו
 מקצתו שהוא ככולו שיש בו חיומ:

 לבתו

 מסורת הש״ם

 א) [נ״קכ:ע״שמעילהכ.],
 נ) סנהדרין עט. פז:,
 ג) [קידושין לו:] זנמיס יג.,
 ד) זכחיס [ד.] יד: כד:
 [עירוני! קד. ססחיס סה:
 יומא כז. מנחות י.ן,
 ה) עירוכין ד: יד: ססחיס
 קט. יומא לא., ו) נעי׳ פסחים
 קט.], ז) [נזיר ננ.ן, ח) ןצ״ל
 אלא לנתון, מ)!שמות כא],
 י) [ויקרא יא], כ) נס״א:
 ותחילתה ניכר, ל) [צ״ל
 דמעל], «) [מעילה יט:1,
 נ) [כתוכנת לד: ע״ש],
 ס) [צ״ל והדוה ננדתהן,
 ע) [עי׳ תוס׳ יומא עת. ד״ה
 מכאן ותוס׳ ינמות מו: ד״ה
 כמקום], פ) כתורת כהניס
 פרשה יא, צ) ע״ש רש״י
 וסוס׳, p) [נ״נ ק: ושם ד״ה
 והכוטןן, ר) [תענית
 אסתר], ש) [נסליתות
 שלפנינו לית׳], P) ןוע״ע
 תוס׳ ססחיס קט: ד״ה
 נרוס], א) ןובנדה נד״ה אי
 נהס תירצו דהכא אסמכתא
 הוא דשעורין הלכה למשה

 מסיגי],

— S ׳0׳ S 

 מוסף רש״י
 ברשותא דידיה מנחא.
 הלכך לא מעל נהגנהתו
 יב״מ צט:) דכי נטלי עדיין
 נרשותו הס ונרשית הקדש
 נינהו כמתתלה, אנל ט נתנה
 לחנרו הרי שינהו מרשות
 הקדש לתול ומעל ומעילה
 כ.!. בנאה. מנר לתוך ניתו
 (ב״ק כ: 1ב״מ צט:ו. כגון
 שהניחה על פי ארובה.
 ולא קנעה נננין דלא הר
 שינר, הלכך לא מעל עד
 שידור תחתיה (ב־ק כ:<
 שהניחה על פי ארונה
 כשהיא שלמה שלא חתכה
 ולא כנאה כלוס אלא הנחה
 נעלמא הוא דענד כה הלכך
 לא מעל עד שידור תחתיה
 נשיה פרוטה, כגון שסתם
 פי ארונה והיו סירית תתת
 הארובה ועכשיו נהנה ממנו
 נהט שאין הגשמיס יורדים
 עליהס, דטון שהגין עליהם
 נשוה פרוטה מעל ימעילה
 כ<. והקריבו. דכתינ
 נעולה ושחט את נן הנקר
 והקרינו נני אהרן הכהניס
 את הדס, זו קבלת הדם.
 וללמד שצריך לקנלו ככלי
 (זבחים יג.ן. זו הולכת
 אברים לכבש. דגנייהו
 כתינ האי קרא והקרנ
(3סחיס סה. <.  והכרעיס וגו׳
 במים במי מקוה.
 המכונסין משמע, ואע״ג
 דלאו תייס מדלא כתינ חייס

 (ערובין ז:; כמיס משמע
 מיס מחונריס יתדיו !שם
: נמים, מיס  ידיו או
 המיוחדים שנקוי מתחילה
 מעצמם, מדלא כתיב נמים
 (בשו״א! למעוטי שאונין
 דאזיל השתא ומייתי וטניל
 !רשב־ם פסחים קט.:. את
 כל בשרו. משמע כל בשרו
 כאחד ;ערובין ד ו מדלא
 כתיב בשרו משמע שכל גופו
 עולה בהן שאיגו גראה אלא
 כילו מכוסה נהן ;רשב־ם
 פסחים שם;. בהם. אלה
 הטמאים לכס ככל השרן כל
 הגוגע נהס נמומס וגו׳
 !ויקרא יא!, אי נהס יכול
 בכולן. דט נגע ככולס יהא
 טמא אנל לא במקצתן!נזיר
 נב.!. בכעדשה. שמגע
 עדשה יטמא שהוא כעדשה

 שהוא שוה ככולי ישם).



 מםורת הש״ם

 א) יבמיפ ג. סנהדרין נא.
 עה: פז: כריתות ה״
 ב) [תמיד לנ.ן, ג) [קדושין
 מ.], ד) !סנהדרין נו:!,
 ה) [צ״ל לשלשה], ו) מכות
, 1) [ייקרא ימן,  מ:
 ח) [לקמן טז.], P) ןפ״נ
 ה״ג1, י) [לקמן טז.],
 כ) [שמיני פ׳׳אן, ל) [יע״ע
 תיש׳ מנחית צג. ד״ה רנ
 חסדא ותיס׳ ב״ג פז. ד״ה
 מי כאן ותוס׳ כתובוח נו.
 ד״ה אמר ותיס׳ יבמות ג.
 ד״ה דאמר וגחול־ן קי. ל״ה
 איכאן, מ) [יעי׳ תיס׳ מגילה

 כה: ד״ה מה לפניהן,

 הגהות הב״ח
 (א) רש"־ ד״ה אמר רכא
 יכו׳ מה הנה האמור
 כנשואי[: (5) ד״ה תוספית
 וכו׳ בתוספתא תני מה
 לפניס: (ג) ד״ה רתוי יכו׳

 מריחם היה אס לא:

 גליון הש״ם
 רש״י ד״ה לכתו םאנוםתו
p ק״ו s וכוי ואין עונשץ 
 ד״מ. עיין ג״ק דף נ ע״א
 תיש׳ ד״ה ולא זה ושס ד

 ע״ג תוס׳ ד״ה ועדים:

 מוםף רש״י
 אתיא הנה הנה. לאיסורא,
 אתיא זימה זימה.
 לשריפה, דנתו מאשתו וכן
 נת ננו ונת נתו ילפא
 מערות אשה ינתה לא
 תגלה, והרי נתו מאשתו
 נכלל נת אשתו, אנל נתו
 מאניסתו לא משתמעא,
 דכתינ ערית אשה, ולשון
 אישית לעל ידי קידושין
 משמע, וגלי רחמנא נכת
 נתו ינת ננו מאמסתו נהאי
 קרא ערות נת נגך או נת
 נתך, והכא לשון אישות לא
 כתיכ יאכתי כתי לא כתיג
 הכא, וילפינן כג״ש כתיכ
 הכא כקרא לאנוסה כי
 ערותך הנה, וכתיג כקרא
 אחרינא לאישות שארה הנה,
 מה התם נתו כנת נתו, אף
 כאן נתי כנת נתו !:יבמות
 נ וכעי״ז בריתות ה;׳. ימן
 ק״י לא תייתיה לאין עונשין
 מן הדין, אכל גורה שיה הוי
 כאילו מפורש ני, דהא להך
 דרשה איכתינ הנה יתירה

 ;םנהדדין נא ׳. אתיא זמה
 זמה. לשריפה, כתינ הכא
 מתו מאשתי ומה היא,
 יכתיג כשריפה זמה היא
 נאש ישרפו, מה להן שריפה
 אף כאן שריפה, ונתו
 מאניסתי הא ילפינן מהנה
 הנה מנת אשתו!יבמות שם
 וסנהזרין שם וכעי״ז כריתות
 שם) מעיקרא מיימינן לה
 גהגה הנה יהדר נזמה ומה,
 כתינ הכא כי עריתך הנה,
 יכתינ כשאר אשתי שארה
 הנה, מה להלן ומה עמו אף
 כאן ומה עמו, ונמר
 דאייתינן ומה לשאר דידיה
 ילפינן נה שריפה ממה זמה

 ;סנהדרין מה•}.
 הדרן עלך הבל חייכץ

 יא: הכל חייבין פרק ראשון חגיגה
 לבהו מאנוםהו דלא כהיגא. דאילו במו מאשתו כתיבא ערות אשה ובתה וגו׳ (ויקרא יח! משמע בין שהבמ ממנו בין מאיש אחר וכתיב
 קרא אחרינא ערות בת בנך או בת בתך וגויי) ומוקמינן לה ביבמות (לף צז.) בבתו מאנוסמו מללא אסר הכתוב בת בתה של אשה זו אלא
 בבת הבת שנוללה הימנו ובהאי קרא לאנוסה בת בתו ובת בנו כתיב בתו לא כתיב. וא״מ ק״ו הוא אין מזהירין מן הלין s ואין עונשין מלין
 ק״ו ליני ממונות ומצות עשה והלכות עבולה ופסולי קלשיס אתה למל בק״ו אבל לא אזהלומ ועונשין ומקלאי נפקא לן במס׳ מכות (לף ה:<.
:  ומהיכן נפקא לן לבתו מאמסתו

 לבתו מאנוסתו הלא כתיבא אידאמר רבא
 אמר לי ר׳ יצחק בר אבדימי אתיא הנה הנה
 אתיא זימה זימה: הן הן גופי תורח: תני
 אין הנך לא אלא אימא הן והן גופי תורה:

 הדרן עלך הכל חייבין
 אין דורשין בעריות בשלשה ולא במעשה
 בראשית בשנים ולא במרכבת ביחיד
 אלא אם כן היח חכם ומבין מדעתו כל
 המסתכל בארבעת דברים רתוי לו כאילו לא
 בא לעולם 3ימה למעלה מה למטה מה לפנים
 ומח לאחור ג<וכל שלא חם על כבוד קונו
 רתוי לו שלא בא לעולם: גמ' אמרת ברישא
 ולא במרכבח ביחיד וחדר אמרת אלא אם
 כן היח חכם ומבין מדעתו חכי קאמר אין
במעשה  דורשין בעריות לשלשה ולא א
במרכבה ליחיד אלא  בראשית לשנים ולא 2
 אם כן חיח חכם ומבין מדעתו: אין דורשין
 בעריות בשלשח: מ״ט אילימא משום דכתיב
 1איש איש אל כל שאר בשרו איש איש תרי

 שאר בשרו חד ואמר רחמנא לא תקרבו
 לגלות ערות אלא מעתת דכתיב 2איש איש
 כי יקלל אלתיו 3איש איש אשר יתן מזרעו
לרבות  למולך הכי נמי אלא הנהו מיבעי ליה ג
 את הנכרים שמוזתרין על ברכת השם ועל
 ע״ז כישראל האי נמי מיבעי ליה
 על העריות כישראל אלא מדכתיב 4ושמרתם
 את משמרתי ושמרתם תרי משמרתי חד ואמר רחמנא לבלתי עשות מחקות
 תתועבות אלא מעתח דכתיב 5ושמרתם את תשבת 6ושמרתם את חמצות
 7ושמרתם את משמרת תקדש תכי נמי אלא אמר רב אש־ מאי אין דורשין

 בעריות בשלשת האין דורשין בסתרי עריות הי(בשלשת) מ״ט סברא תוא בי
 תרי כי יתבי קמי רבייחו חד שקיל וטרי בחדי רבית ואידך מצלי אודנית
 לגמרא תלתא חד שקיל וטרי בחדי רביח וחנך תרי שקלו וטרו בחדי חדדי ולא
 ידעי מאי קאמר רבייחו ואתו למישרי איםורא בעריות אי חכי כל התורח נמי
 עריות שאני יידאמר מר י גזל ועריות נפשו מחמדתן ומתאוח לחם אי חכי גזל
 נמי עריות בין בפניו בין שלא בפניו נפיש יצריה גזל בפניו נפיש יצריה שלא
 בפניו לא נפיש יצריה: ולא במעשת בראשית בשנים: מנא הני מילי דתנו
כי שאל נא לימים ראשונים יחיד שואל ואין שנים שואלין יכול ישאל  רבנן 8
 אדם קודם שנברא תעולם ת״ל 8למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ
 יכול לא ישאל אדם מששת ימי בראשית ת״ל לימים ראשונים אשר היו
 לפניך יכול ישאל אדם מח למעלח ומח למטח מח לפנים ומח לאחור ת״ל
 8ולמקצה השמים ועד קצה השמים מלמקצה חשמים ועד קצח חשמים

 אתת שואל ואין אתה שואל מה למעלה מה למטה מה לפנים מה לאחור
 השתא

 אמר רבא אמר לי ר' יצחק בר
 אבדימי אהיא הנה הנה. לאיסורא
 אתיא זימה זימה לשריפה כתיב
 בנישואין שארה הנה זימה היא י)
 וכתיב באונסין כי ערותך הנהי)
 מה (א) האמור בנישואין עשה הכתוב
 בתה כבת בתה וכבת בנה אף
 באונסין עשה הכתוב בתו כבת בתו
 וכבת בנו אתיא זימה זימה לשריפה
 מאחר שלמרת אמסה מנשואה
 ובנשואה כמיב זימה היא כמה לכתיב
 באנוסה למי וחזור ולמול בה שריפה
 מאיש אשל יקח את אשה ואת אמה
 זימה היא באש ישלפו אותו ואמהן
 (יקרא כ<: הני אין הנך לא. הני
 למיפרשי הוו גופי תורה הנך ללא
 מיפלשי כולי האי לאו גופי מולה

 בתמיה: הן והן. אלו ואלו:

 הדרן עלך הכל חייבין

 אין דורשין. בשלשה. שנים והוא:
 בשנים. אחל והוא: ביחיד.
 אין שם אלא הוא לבלו ובגמ׳ מסלש
 לה: ארבעה דברים. הני למסלש
 ואזיל: מה למעלה. מרקיע שעל
 ראשי החיות: ומה למעה. מהן:
 ומה לפנים• חוץ למחיצח הרקיע
 למזרח: ומה לאחור. למערב:
 מוספת. אינו יכול להיות מה שפירש
 המורה מה לפנים פוץ למחיצמ
 הרקיע ומה לאחור למערב מדפריך
 בגמ׳ח) בשלמא מה למעלה ומה למטה
 ומה לאחור לחיי אלא לפנים מה להוה
 הוה אלמא מה לפנים קולס לעולם
 הוא ועול בתוספתא ט<(5) מה לפנים
 ומה לאחור מה היה ומה עתיל להיות
ס על כבוד  ע״כ תוס׳: כל שלא ח
 קונו. בגמ״) מפלש מאי היא: להוי
 הוא לו. טוב ויפה היה לו אס לא
 בא לעולם. ואומר אני שהוא לשון
 רחמנות כלומר מרומם «) הוא אס
 לא בא לעולם ולוגמתו בתורת כהניסי)
 אל אלעזר ואל איתמר בניו הנומלים
 (ייקרא י< ראויין היו לישרף אלא
 שריתה הכתוב לאהרן: גמ׳ אמרה
 ולא במרכבה ביחיד. וכיון ליחילי
 הוא ואינו שומע מפי הלב על כרחך
 מלעמו הוא מבין וקאסלמ ליה והלר

 לבתו מאנוםתו. ההיא לערומ
 בת בנך מוקמינן לה בריש
 משאין על האנוסה (יכמומ צז.) למשמע
 הא במ בנה לילה גלי באמסתו
 ואילך לאשה ובתה לא מגלה בנישואין
 לכתיב בה שאל: דאמר דכא
 אמר לי רב יצחק כר אכדימי. מרי
 הוו פי׳ בפ״ק ליבמות (לף ג. ושם)
 ובפרק כל הבשר (חולץ לף קי. ל)ושפן:

 הדרן עלך הכל חייבין
 אין דורשץ. במעשה בראשית.
 פי׳ ר״ת הוא שם מ״ב אומיומ
 היוצא מבראשית ומפסוק של אתריו:
 יכול ישאל מח למעלח מח למטח.
 ״)משמע הכא ללפנים ולאחור
 הוי מה שיש אחורי הכיפה מזרח
 ומערב והוא הלין צפון ולרום ואילו
 לקמן >לף טז.) בפירוש משמע מה
 שהיה קולס שנברא העולם ומה שיהיה
 לאחר כך לקאמר בשלמא מה למעלה
 מה למטה ומה לאחור שפיר אלא
 לפנים אמאי מה להוה הוה רבי
 יוחנן ורבי אלעזר אמרי משל למלך
 שבנה פלטרין על גבי אשפה כו׳
 והכי תניא בתוספתא (ס׳׳ב< מה
 שהיה ומה שעתיל להיות וי״ל לאיכא

 למימר הכי ואיכא למימר הכי:
 מסוף

 יילרבות את הנכרים ישמוזהרי

 עין משפט
 נר מצוה

 א א מיי׳ ש״ד מהלכות
 יסודי התורה הלכה י:

 ב ב מיי׳ שם הלכה יא:
 ג ג מיי׳ ס״ט מהלכות

 מלטס הלכה כ ג:
 ד ד מיי׳ שס הלכה ה:
 ה ה מיי׳ סכ״נ מהלכות

 אישורי כיאה הלכה יז:
 ו ן מיי׳ שס הלכה יט טור

 אה״ע סימן כהן:

 תורה אור השלם
 1. איש איש אל כל
 שאר בשרו לא תקרבו

 לגלות ערוה אני ין:
 ויקרא יה ו
 2. ואל בני ישראל
 תדבר לאבלי איש איש
 כי יקלל אלהיו ונשא
 חטאו: ויקרא כד טו
 3. ואל בני ישראל
 תאמר איש איש מבני
 ישראל ומן הגר הגר
 בישראל אשר יתן
 מןרעו למלך מות יומת
 עם הארץ יךגמהו
 באבן: ויקרא כ ב
 4. ושמךתם את
 משמרתי לבלתי עשות
 מחקות התועבת אשר
 נעשו לפניכם ולא
 תטמאו בהם אני ין
 אלהיבם: ויקרא יח ל
 5. ושמרתם את השבת
 כי קדש הוא לכם
 מחלליה מות יומת בי
 כל העשה בה מלאכה
 ונכרתה הנפש ההוא

 מקרב עמיה:
 שמות לא יד
 6. ושמרתם את המצות
 כי בעצם היום הזה
 הוצאתי את צבאותיכם
 מארץ מצרים ושמרתם
 את היום הזה לדרתיכם
 חקת עולם: שמות יב יז
 7 . ושמרתם את משמרת
 הקדש ואת משמרת
 המזבח ולא יהיה עוד

 קצף על בני ישךאל:
 במדבר יה ה
 8. כי שאל נא לןמים
 ראשנים אשר היו לפניך
 למן היום אשר ברא
 אלהים ארם על הארץ
 ולמקצה השמים ועד
 קצה השמים הנהיה
 כדבר הגדול הזה או

 הנשמע כמהו:
 דברים ד לב

 רבינו חננאל
 כתיבא. ורבנן אסקוה
 מדרשא ומה זמה. וכולהון
 יש להן אסמכתה מן
 התורה בין היתר נדרים
 בין הלכות שבת כין
 חגיגות ומעילות כולן הן

 גופי הורה:
 הדח עלך הכלי חייבץ

 מ״ב אין דורשין בעריות
 בשלשה כר. ש״מ כי הרב
 וב, תלמידים אין דורשין
 בעריוה. מנא לן אי נימא
 מדכתיב איש איש אל כל
 שאר כשרו ודרשינן איש
 איש הרי תרי שאר בשרו
 חד הרי ג׳ ואמרה רחמנא
 לא תקרבו לגלוח ערוה.
 אלא מעתה איש איש כי
 יקלל אלהיו תכי נמי הלא
 דרשינן ביה בתרי ודחינן
 תוב תנינן ולא במרכבה

 ביתיר דמשמע האפילו הרב לבדו אסור וקתני סיפא אלא אם היה תכם מבין מדעתו ופירשה רב אשי הכי אין דורשין בעריות בשלשה ומאי ניהו סתרי עריות כגוי העראה ונש־קה ואזהרה ועונש
 א< לדבר הנשכב וכן כמה שנים יהיה ויתהייב השוכב עמו וכיוצא כהן האתד נושא ונותן בהדי רביה והשנים נושאי;׳ ונותנין זה עם זה. ואין מקשיבין לדברי הרב. וכיון שהנפש מתאוה להן
 אין מדקדקין היטב ובאין להתיר האיסור. לפיכך לא התירו לדרוש בסתרי עריות כגון אלו אלא לשנים בלבד. שאפילו אחד מהן נושא ונותן עם הרב השני מטה אוון ומקשיב ונמצא העיקר
 שמור בלב שניהן. אבל הא דהנן ולא במעשה בראשית בשנים ממדרש זה הפסוק נשנית: דת״ר כי שאל נא לימים ראשונים מדלא אמר שאלו אלא שאל בלשון יחיד. ש״מ שהיחיד שואל ולא
 יתר מיכן שאין שואלין יכול ישאל אדם מה היה קודם שנברא תעולם. ת״ל לימים ראשונים מששת ימי בראשית ולמטה. יכול לא ישאל מה הית באלו ששת ימי בראשית. ת״ל למן היום אשר
 ביא אלהים אדם על הארץ. מיום שנברא אדם יש רשות לישאל אבל מקודם לכן אסור לישאל בהן. יכול ישאל אדם מה למעלה מן הרקיע ומה למטה מן הארץ ומה לפנים ומה לאחור

 אמרת אלא אם כן היה חכם ומבין
 מדעחו: לשלשה. לבד מן הדורש: לא במעשה בראשית לשנים. וכ״ש לשלשה: ולא במרכבה ליחיד. למלמיל יחיל: אלא אם כן היה
 חכם ומבין מרעהו. שלא יצטרך לשאול ללב כשיסתפק לו ללאו אורח ארעא לפרושא בהליא: ואמר רחמנא לא הקרבי לגלוח ערגה. לא
 תקרבו שלשתכס זה אצל זה לגלות טעמי פרשת עריות: בסהרי עריוח. שאינן מפורשות כגון בתו מאמסחו ואס חמיו ואס תמותו לנפקי
 במס׳ סנהדרין (לף עה.< מדרשא: שקיל וערי. נושא ונומן בהלכה עם רבו: מצלי אורניה. מטה אזנו ושומע לבריהן והן שומעין את
 לברי הרב. אבל כשהן שלשה שקלי וטרו הנך תרי זה עם זה ולא שמעו מאי לאמר רבן ואמו למישרי איסורא בעריות על ידי שלא שמעו
 מפי הרב כשדרש בו איסור: דאמר מר גזל ועריוה כוי. במתניתין בתרייתא למסכת מכות (דף כג:<: בפניו. כשהוא רואה לפניו
 שיכול לגזול: מנא הני מילי. דאין שנים שואלין במעשה בראשית: יכול ישאל אדם. מה היה קולס שנברא העולם: יכול לא ידרוש
 ולא ישאל בששה ימי בראשית. להא למן בריית אדם הוא דיהיב רשותא והוא בערב שבת נברא: הלמוד לומר לימים ראשונים. מיום ראשון:

 והשמא

 א! אולי צ״ל לזכר הנשכנ או צ״ל צהנשככ:



 אין דורשין פרק שני חגיגה ־ב.
 תורח אור חשלם
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 מוסף רש״י
 מסוף העולם ועד סופו
ו (סנהדרין לח:). כ ר  היה. א

ה צ ק  ולמקצה השמים. מ
ר ו ח ה ושט:.. א צ ד ק  ע

ת דו ו ר ו  וקדם. שני צ
ן :שם1. ומיעטו. י ס ו צ ר  ־ פ
, ה מ ה א א ל מ ו ע ד י מ ע ה  ו

 שנאמר ותשת עלי כפך.
י ישם ו ט ה א ה י ר ט מ י ג ף כ  כ

 מסוף העולש ועד סופו. מהלך ת״ק שנה (לקמן יג.) שנאמר שדי
 שאמר די שלא להרחיב יומר שנאמר אני אל שלי פרה ורבה
 אני שאמרתי די לעולם ומימה מנא לך הא שיש ת״ק שנה ולא יותר
 ולא פחות ר״ל לנפקא לן מן שלי בשדי יש ג׳ אותיות שי״ן דל״ת יו״ל
 קח י״נ ל״מ ו״ל הנעלם מן שלי ויעלה
 ת״ק כך שמעתי מל׳ מנחם ברבי
 עזריאל וצ״ע למ״ל פרק מי שהיה
 טמא (ססחיס צל. ושם) כל העולם כולו
 תחת כוכב אחל עומל היכי קיימי כל
 הני כוכבים הנראין בלקיע וי״מ שעל
 ים אוקיינוס הן עומלין כלאמרינן
 בסרקי לר״א כל השיעורים לא נאמרו
 רק על שאר ימים אבל ים אוקיינוס
 בוראו יולע מלתו אך במלרש אחר
 מצינו ששליש (״< ימים שאמר הוי ביס
 אוקיינוס וכן יסל ה״ר בנימין ביוצר
 שלו זה הים שליש עולמו 30מאה
 וששים ושש ועול סיימו וצריך למימר
 שאותו מלרש פליג אההיא לפסחים
 ומיהו יש להעמיל ההיא להתס במזלות
 של גלגל אבל שאר כוכבים קטנים
 הס ולי נראה ליש ליישב כל אותן
 מלרשים שהם מלוין בכיפת הרקיע
 והוא גלול הרבה מן הארץ אס היה
 נמתח עליה זו כזו לסי גבול האלץ
 בא וראה אהל מחוח על הארץ כמין
 כיפה גבוה באמצע שמוסס כפלי
 כפלים אס היה נמתח בקו הארץ
 אך היה קשה מלכתיב גבי סיסרא
 (שופטים p מן שמים נלחמו הכוכבים
 ממסלותם ומוכח מינה בנימוקי רש״י
 וכן איתא במלרש שאורך הכוכב

 והשסא דנפקא לן מן ולמקצה השמים. לאסור לשאול מה שיש חוץ
 למחיצות ממילא נפקא לן לאסור לשאול בקולם שנבלא דהיא היא
 מה שהיה קולס לברייתו הוא עכשיו חוץ למחיצמו הלכך למן היום
 אשר ברא אלס למה לי למעוטי מיניה קולס שנבלא העולם: על

 האר; ולמקצה השמים. על הארץ
 היה ומגיע לשמים: אחור וקדם
 צרחני. שתי סעמיס יצרתני תחלה
 גבוה ולבסוף שפל: מםון* העולם
 ועד סופו. כשהיה שוכב היה ראשו
 למזרח ורגליו למערב: חהו ובהו.
 לקמן מפרש להו: מדס יום ומרח
 לילה. כ״ד שעומ בין שניהם: ישח
 חשך סביבוהיו. למדת שקו החשך
 מקיף את השמים: מפולמוס. לשון
 ליחלוח: קו ההו ואבני בהו. למדת
 שהחהו קו והבהו אבנים: חכמה.
 יודע מה שלמד: הבונה. שהוא מבין
 לבל חדש מפלפול חכממו: דעה.
 ישוב: כח. הוא כח הזרוע: גבורה.
 גבורמ הלב: גערה. נזיפה כלאמרינן
 לקמן שגער בו ועמל: פקעיוה.
 לומישי״ל בלע״ז: שנאמר הבונה
 בשמים מעלוהיו. אלמא עלייה
 מיקרו: שרפרן*. לרגליו וכסא
 לישב. על כרחך הכסא עשוי תחלה
 ולפי גובה הכסא הוא מתקן
 השרפרף: אן» ידי יסדה ארן וגוי.
 מסיפיה לקלא יליף לכמיב יעמדו
 יחלו כשבראן ועשאן פקעיות כמו
. עירבן: ק ר ע  שאמרנו למעלה: ו

 להקלים

 השתא דנפקא ליה מלמקצה השמים ועד
 קצה השמים למן היום אשר ברא אלהים
 אדם על הארץ למה לי >*< כדר׳ אלעזר דאמר
 רבי אלעזר אדם הראשון מן הארץ עד לרקיע
 שנאמר למן היום אשר ברא אלהים אדם
 על תארץ וכיון שםרה הניה הקב״ה ידיו עליו
אחור וקדם צרתני ותשת  ומיעטו שנאמר 1
 עלי כפך אמר רב יחודח אמר רב אי אדם
 חראשון מםוף חעולם ועד סופו חיח שנאמר
ח א  למן חיום אשר ברא אלחים אדם על ח
 ולמקצח חשמים ועד קצח חשמים כיון שסרח
 חניח חקב״ח ידו עליו ״ומיעטו שנאמר
 ותשת עלי כפך אי חכי קשו קראי אחדדי
 אידי ואידי חד שיעורא תוא ואמר רב יתודת
 אמר רב עשרח דברים נבראו ביום ראשון
 ואלו חן שמים וארץ תחו ובחו אור וחשך
 רוח ומים מדת יום ומדת לילח שמים וארץ
 דכתיב 2בראשית ברא אלחים את חשמים
 ואת תארץ תחו ובתו דכתיב 3והארץ תיתת
וחשך  תחו ובחו אור וחשך חשך דכתיב 3
 על פני תחום אור דכתיב 4ויאמר אלחים יחי
 אור רוח ומים דכתיב 3ורוח אלתים מרחפת
 על פני המים מדת יום ומדת לילה דכתיב
 5ויהי ערב ויהי בקר יום אחד תנא תתו קו ירוק שמקיף את כל העולם כולו

ת חשך סתרו סביבותיו בהו אלו אבנים ש י  שממנו יצא השך >« שנאמי 6
ונטה עליה קו  המפולמות המשוקעות בתהום שמהן יוצאין מים שנאמר 7
 תהו ואבני בהו ואור ביום ראשון איברי ותכתיב ויתן אותם אלהים ברקיע
 תשמים וכתיב ויהי ערב ויהי בקר יום רביעי w כדר׳ אלעזר דא״ר אלעזר אור
 שברא הקב״ה ביום ראשון אדם צופה בו מםוף העולם ועד סופו כיון שנסתכל
 הקב׳׳ה בדור המבול ובדור הפלגה וראה שמעשיהם מקולקלים עמד וגנזו
 מהן שנאמר 8וימנע מרשעים אורם ולמי גנזו לצדיקים לעתיד לבא שנאמר
אמרו צדיק  וירא אלהים את האור כי טוב ״ואין טוב אלא צדיק שנאמר 9
אור צדיקים ישמח 1  כי טוב כיון שראח אור שגנזו לצדיקים ™ שמח שנאמר 0
 כתנאי אור שברא הקב״ה ביום ראשון אדם צופה ומביט בו מסוף חעולם
 ועד סופו דברי רבי יעקב וחכ״א הן תן מאורות שנבראו ביום ראשון ולא
 נתלו עד יום רביעי אמר רב זוטרא בר טוביא אמר רב בעשרח דברים
 נברא העולם בחכמת ובתבונת ובדעת ובכח ובגערת ובגבורת בצדק
ח׳ בחכמה יסד ארץ 1  ובמשפט בחסד וברחמים בחכמה ובתבונה דכתיב 1

1מכין חרים בכחו נאזר בדעתו תתומות נבקעו בכח וגבורת דכתיב 3 1  כונן שמים בתבונת בדעת דכתיב 2
צדק ומשפט מכון 1 1עמודי שמים ירופפו ויתמהו מגערתו בצדק ומשפט דכתיב 5  בגבורת בגערת דכתיב 4
זכר רחמיך ח׳ וחסדיך כי מעולם המה ואמר רב יהודה אמר רב בשעת 1  כםאך בחםד ורחמים דכתיב 6
 שברא תקב״ת את חעולם חית מרתיב ותולך כשתי פקעיות של שתי עד שגער בו חקב״ח וחעמידו שנאמר
אני אל שרי אני תוא שאמרתי לעולם 1  עמודי שמים ירופפו ויתמחו מגערתו ותיינו דאמר ר״ל מאי דכתיב 7
1גוער בים  די w אמר ר״ל בשעת שברא תקב״ת את חים חיח מרחיב וחולך עד שגער בו תקב״ת ויבשו שנאמר 8
 ויבשתו וכל תנתרות חחריב ת״ר ייב״ש אומרים שמים נבראו תהלה ואה״כ נבראת הארץ שנאמר בראשית
 ברא אלתים את חשמים ואת תארץ וב״ת אומרים ארץ נבראת תחלח ואח״כ שמים שנאמר 19ביום עשות ת׳
חבונח בשמים 2  אלהים ארץ ושמים אמר להם ב״ח לב״ש לדבריכם אדם בונח עלייח ואח״כ בונת בית שנאמר 0
 מעלותיו ואגודתו על ארץ יסדה אמרו להם ב״ש לב״ה לדבריכם אדם עושה שרפרף ואח״כ עושה כםא שנאמר
אף ידי יסדת ארץ וימיני 2 כח אמר ח׳ חשמים כםאי וחארץ חדום רגלי וחכ״א זח וזח כאחת נבראו שנאמר 2 2 1 

 טפחח שמים קורא אני אליחם יעמדו יחדו ואידך מאי יחדו דלא משתלפי מחדדי«< קשו קראי אחדדי אמר
 ר״ל כשנבראו ברא שמים ואח״כ ברא הארץ וכשנטה נטה הארץ ואחר כך נטח שמים מאי שמים א״ר יוםי
 בר חנינא ששם מים במתניתא תנא אש ומים מלמד שהביאן חקב״ה וטרפן זח בזח ועשח מחן רקיע
 שאל רבי ישמעאל את ד״ע כשחיו מתלכין בדרך א״ל אתה ששימשת את נחום איש גם זו כ״ב שנח ?<שחיה
 דורש כל אתין שבתורת את חשמים ואת חארץ מח חיה דורש בתן א״ל אילו נאמר שמים וארץ תייתי
 אומר שמים >י< שמו של חקב״ח עכשיו שנאמר את תשמים ואת חארץ שמים שמים ממש ארץ ארץ ממש
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 מסורת חש״ס
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 חגחות חב״ח
 (א) נמ' על האין למה לי
 מיבעי ליה לכדרבי
 אלעזר וכו׳ מן הארץ ועד
 לרקיע היה שנאמר וכו׳
 על הארץ ולמקצה השמיס
 וכיון שסרח וכו׳ ומיעטו.
 נ״נ ס״א והעמידו על
 מאה אמה: (ב) שם יצא
 משך לעולם שנאמר ישמ:
 (ג) שם ויהי נקר יום
 רניעי אלא כדרני אלעזר:
 (ד) שם שגנזו לצדיקים
 מיד שמח וכו׳ אדם צופה
 ורואה ומניט: (ה) שם
 שאמרתי לעילם די איכא
 דאמרי אמר ר״ל בשעה
 שברא הקב״ה את הים
 הגדול היה מרחינ:
 (ו) שם דלא משתלפי
 מהדדי מכל מקום קשו
 קראי:(0 שם הייתי אומר
 שמיס וארץ שמותן של
 הקנייה: (י1) תום' ד״ה
 מסוף וכי׳ מציגו ששליש
 עולם הוי מים איקיטס:

 מהלך ת״ק שנה כמן השמים וער
 הארץ שהיה ראש אחל תתוב ברקיע
 והשני היה בארץ והיכי היה יצא
 באדר העולם כיון לכולו תחת כוכב
 אחל הוא עומל וצ״ל שהם חולקין
 יחל אס לא נחלוק בין מזלות הגלגל

 לשאר מזלותי):
 אידי ואידי הד שיעורא הוא.
 ופליג אמאן ללריש בתמיד
 (לף לב.) למזרח ומערב רחוק טפי
 לאי לא תימא הכי ח) אלם היכי הוה
 קם כיון לכתיב מקצה השמים ועל
 קצה השמים ד״ל שסובר שהיה בגן עלן
 על שנתמעט: ישת השך סתרו.

 מלכתיב סביבותיו סוכתו קלריש:
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 א) אולי לצ״ל שמיס הייתי אימר שמיס שס הן ואינן שמיס דנר הידוע לני וכיון שנאמר וכוי.



 מסורת הש״ם

 א)!פי׳ הכל תלר בגבורות של
 הקב׳׳ה והבכור׳ היא זרועו
 כדכמיב לך זרוע עס גנור׳ ערוך
 ע׳ זרוען, ג) [מנחית קי. וע׳
 תוס׳ שס ד״ה ומיכאל[, ג) ע״ז
 ג:, ד) [פסחיס ב: כ״מ פג:ן,
 ה) ע״ז ג:, ו) ןעי׳ סרש״י
 בע״ז], ז) [שבת קמט: ע״ש
 סוטה מב. סנהדרין קג. ע״ש],
 ח) ן שבת סח:ן, P) [צ״ל גלא],
 י) בע״י: עמו, כ) ןעוגה איתא
 לפנינו וע״ש נרש׳׳י], ל) ן שגת

 הגהות הב״ח
 (א) גפ׳ השטמו לפתחי
 למחר השטס: (ב) שם ואיגן
 יודעות מה הן רואות וטי
 ומים על ההריס וכוי והרים
 על רות יכו׳ ורוח כסערה:
 (ג) שפ רש אומריס על ז׳:
 (ד) שפ וטוחנות מן לצדיקים
 לעתיד לבא שנאמר רצו:
 (ה) שם ומקרינ עליו קרבן
 בכל יום שנאמר כנה יכי׳
 לשכתך עילמיס מאי מקריב
 וכי תעלה על דעתך שיש
 לשם כבשים אלא מקריב
 נשמתן של צדיקים ומנלן
 דאיקרי שמיס: (ו) טפ
 ודלתותיהן אש >שנאמר יפתח
 וט׳ הטוב) תא״מ ונ׳׳נ ס״א
 פתח ה׳ אוצרו ויוציא
 כלי זעמו:(1) שם רם ונשא
 שוכן עליהס שנאמר כצ״ל
 ותיכת בערנות נמחק:
 (P) שם ומנלן דאיקרי שמיס
 אמר ר׳ אכהו אתיא רטנה:
 (p) רש״־ ד״ה למי שאין וכו׳
 מדקרא לשמים: (י) ד״ה
 רוצא ערנית וכוי חידושו של
 מעשה נראשית: (נ) ד״ה
 ותשות ביום מפני: (ל) ד״ה
 ונלילה שירו עמי שירו
 נרקיע: (מ) ד״ה (יסחח וכר
 הטוב) חא״מ ונ״נ ס״א פתח
 ה׳ את אוצרו וגו׳:
 (נ) ה״ה גשס נדבות תניף
 אלהיס וגו׳ במתן תורה כצ״ל
 ותיבות והאי קרא נמחק:
 (ס) תום' ד״ה נכנס וכו׳
 כוננים נשמיס כלילה טון
 שהם קכועיס ברקיע השני
 נצ״ל ותיבת מינה נמתק:
 (ע) ה״ה אוצרות וכי׳
 לפורענות !ויש לטובה
 כדאמרינןו תא״מ וג״נ ס״א
 היינו שלג מרובה היוצא
 בשטף מוכן לפורענות
 אבל שלג היורד בנחת

 לטובה כדאמרינן:

 הגהות הגר״א
 [א] נטי וחדרה של סופה

 ומערה של קיטור. כצ״ל:

 לעזי רש״י
. א ״ נ י י ל . יריעה. א א ״ ל י י  ט

 נשימה.

 מוסף רש״י
 הובא בסוף המסכת
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ץ ר א י ה ד ו מ ע ם ו י ד ו מ ע ל ה  ע

ל ס ע י מ ה . ו ם י מ ל ה ן ע  ה

ה ו ר ה . ו ת ו ר ם ב י ר ה ה . ו ם י ר ה  ה

ם י ק ו ס ש פ ר ד ה מ ל ו כ ה ו ר ע ס  ב

ל ו ש ע ו ר ז ה ב י ו ל ה ת ר ע ס  ו

ת ו ע ו ר ה ז ה ה מ • ו א נ ה ש ״ ב ק  ה

א ו ה ר ש ב ד ׳ ה י . פ ם ל ו  ע

י ו ל ל ה כ ת ה ח ת ם מ ל ו ע  ב

. ה ״ ב ק ל ה ו ש ת ר ו ב ג ע ב ו ר ז  ב

ע ו ר ז א ה י ה ה ר ו ב ג י ה  כ

. ה ר ו ב ם ג ע ע ו ר ך ז ב ל י ת כ ד  כ

ד ו מ ל ע ר ע מ ו ר א ז ע ל  ר׳ א

 ־ב: אין דורשין פרק שני חגיגה
 להקדים שמים לארן. לאי לא כתיב את הוה אמינא כאחת נבראו
 אלא שאי אפשר לקלות שני שמות כאחת להט כתב את להקליס:
 למי שאין דרכו להשכים והשכים. הכא נמי«0 לקרא לשמים תחלה ה״ל
 ארץ אין לרכו להשכים ועול שכל מעשה ארץ ממונים ומעשה שמים
 במהירומ וזו השכימה עמה׳) שנבראו
 כאחמ לכך המחיל לספר מעשיה
 תחלה: יוצר הרים ובורא רוח.
 מה ענין זה אצל זה אלא ללמלך
 שההרים עומלין על הרוח: רוח
ה עושה דברו. לבר הרוח ר ע  ס
 סערה עשאתו: ומסחה. כל היצירה:
 זרועות עולם. הסובלות אותו:
כנס שחרית. לתוך תיקו והאור  נ
 נראה: ויוצא ערביה. מתיקו
 ומתפשט למטה מן האור והרי
 העולס חשוך וזהו חילושו 0 למעשה
ה ע ד  בראשית בכל יום: כדוק. י
 טייל״א בלע״ז. אלמא יש שמיס שאין
 משמשין אלא תשמיש יריעה פרוסה:
 מעון. לשון מדור. מקום שמלאכים
 דרין בו: וחשות.(״ מפני כבודן של
 ישראל שמקלסין ביום: יומם יצוה
 ה' חסדו. יצוה למלאכים לשתוק
 כדי לעשוח חסד לצריכיס חסד והס
 התחחוניס: ובלילה שירה עמי.
 (ל) ברקיע עם שיר שלי שקילסתי ביום:
 ומנלן. למעון איקרי שמים: מכון.
 לשון אוצר של פורעניות כמה לאת
 אמר נכונו ללצים שפטים ןמשלי יט<:
 שבו אוצרוה שלג כוי. כל אלה
 לפורעניומ: עלייה אגלים. לשון
 ')עוגל של מיס (חולין דף מא.) ולשון
 אגלי טל (איוב לח< ולשון
 אגן הסהר !שיר השירים ז< שמתחלפמ
 ל׳ בנו״ן. והס מיס העומליס להלקומ
 פירומ: («) יפחח ה׳ לך אה אוצרו
 העוב. למלת שיש לו אוצר לפורענות:
 לא יגורך רע. לא יגול אצלך: ורוחות
 ונשמוה. חלא היא ויש מפרשי! רוח
 היא הנשמה העשויה בלמוח הגוף.
 נשמה נשימה אליינ״א בלע״ז: מכון
 כסאך. והכסא בערבות הוא כלמסיק
 לקמן: וילבש צדקה. למלת שעמו
 צדקה שרויה: ויקרא לו. קראה
 אצלו: רוח מלפני. אלמא לפניו הס:
 גשם נדבוה תנין! אלהים וגוי. (י) והאי
 קרא במתן תורה כתיב שיצמה
 נשמתן שנאמר נפשי יצאה בדברו
 (שיר השירים p והניף עליהן טל
 תחייתו שנאמר גשס נדבות תניף
 אלהיםל) והאי קרא משתעי במתן תורה
 במזמור יקום אלהיס יפוצו אויביו:

 בבתי

p א  את הארץ למה לי להקדים שמים ל
 1והארץ תיתת תהו ובהו מכדי בשמים

 אתהיל ברישא מאי שנא דקא השיב מעשה
 ארץ תנא דבי ר׳ ישמעאל משל למלך בשר
 ודם שאמר לעבדיו תשכימו לפתחי יא) השכים
 ומצא נשים ואנשים למי משבח למי שאין
 דרכו לתשכים ותשכים תניא ר׳ יוםי אומר אוי
 לתם לבריות שרואות ואינן יודעות «< מח רואות
 עומדות ואין יודעות על מת תן עומדות חארץ
 על מת עומדת על תעמודים שנאמר 2תמרניז
 ארץ ממקומח ועמודית יתפלצון עמודים על
 חמים שנאמר 3לרוקע חארץ על חמים מים
על חרים יעמדו מים  על חחרים שנאמר 4
כי חנח יוצר חרים ובורא  חרים ברוח שנאמר 5
רוח םערח עושח  רוח רוח בםערח שנאמר 6
 דברו סערת תלויח אי בזרועו של חסב״ח
ומתחת זרועות עולם וחכ״א על י״ב  שנאמר 7
 עמודים עומדת שנאמר <:יצב גבולות עמים
 למםפר בני ישראל ר״א >« ז׳ עמודים שנאמר
חצבח עמודיח שבעת ר״א בן שמוע אומר 9 

 על עמוד אחד וצדיק שמו שנאמר 10וצדיק
 יםוד עולם א״ר יהודה שני רקיעים חן שנאמר
הן לה׳ אלהיך השמים ושמי השמים ר״ל 1 1 

שבעח ואלו חן וילון רקיע שחקים זבול  אמר א
 מעון מכון ערבות וילון אינו משמש כלום
 אלא נכנם שחרית ויוצא ערבית ומחדש בכל
חנוטח כדוק 1  יום מעשת בראשית שנאמר 2
 שמים וימתחם כאחל לשבת רקיע שבו חמת
 ולבנת כוכבים ומזלות קבועין שנאמר 13ויתן
 אותם אלחים ברקיע חשמים שחקים שבו
 רחיים עומדות וטוחנות מן לצדיקים יי) שנאמר
 14ויצר שחקים ממעל ודלתי שמים פתח וימטר

 ואת הארץ להקדים שמים לארץ. דאי לאו ואת הייתי אומר
 ששניהם נבראו יחד והכתוב כתבם זה אחר זה שאי אפשר
 לכתוב שני שמות כאחד כדפירש רש״י והא דאמרי ב״ה לעיל ארץ
 נבראת תחלה דכתיב ביום עשות ה׳ וגו׳ ולא כתיב ואת התם דריש

 ליה מדשני קרא בסידריה להסמיך
 ארץ לעשיה ומיהו בנימוקי מומש
 פי׳ רש״י אמ השמים לרבומ תולדותיהן
 ומדרש אחר הוא ופליג אהא דהכא:

 נכנם שהרית. פרש״י נכנס
 בתיקו וממילא האור יוצא
 ונראה ויוצא ערבימ ומכסה האורה
 ומחשיך העולם והיה קשה למורי
 א״כ היאך נראים כוכבים בשמים
 (« מינה בלילה כיון שהס קבועים בשני
 כדמסיק ומיהו שמא נראים ממוכו
 כמו ע״י העננים אך רוב פעמים
 שהעננים מחשיכים אומו ומכסין
 אותו ונראה למורי לפרש איפכא
 נכנס שחרימ בעולם וממנה אורה
 יוצא רוצאת ערבימ מן העולם
 [ומסתלק אורה] ולכך הכוכבים
 נראין: כל העוסק כתורה. אכמי
 לא סייס למילתיה דז׳ רקיעים
 שהתחיל לפרש: אוצרות שלג.
 יש ממנו שמוכן לפורענות(«) רש לטובה
 כדאמרינן בתענימ (לף ג:< טבא
 חלגא לטורי כחמשה מטרי לארעא
 וכן כחיב ט כאשר ירד הגשם
 והשלג וכו׳ כי אם הרוה אמ הארץ
 וגו׳ (ישעיה נה<: דוד כיקש והורידן
 לארץ. הקשה הרב ר׳ אלחנן הא
 כחיב (כישעיה נה< ט כאשר ירד
 הגשם והשלג מן השמים ותירץ לטון
 שמן העננים יולל נלאות טורל מן
 השמים ועול י״ל ללא הוריל רק
 המוכנים לפולענומ אבל המלויס אמ

 הארץ נשארו למעלה:
 לא ינוד במנורך רע. אין זה
 מקרא אלא לא יגורך
 והט לריש ליה: (3גמ׳ שכת קמט:
 ובסנהדרין קג. איתא שפיר ע׳׳ש)

 עליתם מן לאכול וגו׳ זבול שבו ירושלים ובית ק
 חמקדש 3׳ומזבח בנוי ומיכאל תשר תגדול עומד ומקריב עליו קרבן >« שנאמר
בנת בניתי בית זבול לך מכון לשבתך עולמים ומנלן דאיקרי שמים דכתיב 1 5 

חבט משמים וראח מזבול קדשך ותפארתך מעון שבו כיתות של מלאכי 1 6 

 חשרת שאומרוח שירח בלילח וחשות ביום מפני כבודן של ישראל שנאמר
כל תעוסק בתורח בלילח ב ( 1יומם יצוח ח׳ חסדו ובלילח שירת עמי אמר ר״ל ג 7 

 חקב״ח מושך עליו חוט של חסד ביום שנאמר יומם יצוח ח׳ חסדו ומח טעם
 יומם יצוח ח׳ חסדו משום ובלילח שירח עמי ואיכא דאמרי אמר ר״ל כל
 העוסק בתורח ייבעוח״ז שחוא דומח ללילח חקב״ת מושך עליו חוט של חםד
 לעוה״ב שהוא דומה ליום שנאמר יומם יצוח ח׳ חסדו ובלילה שירה עמי

 א״ר לויהי כל הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחח מאכילין אותו גחלי רתמים שנאמר 18חקוטפים״מלוח
1תשקיפח ממעון קדשך מן חשמים מכון שבו  ייעלי שיח ושרש רתמים לחמם ומנלן דאיקרי שמים שנאמר 9
 אוצרות שלג ואוצרות ברד ועליית טללים רעים ועליית אגלים m והדרה של סופה [וסערח] ומערח של קיטור
יפתח ה׳ לך את אוצרו הטוב הני ברקיעא איתנהו תני בארעא איתנהו דכתיב 2  יי) ודלתותיתן אש שנאמר 0
הללו את ת׳ מן תארץ תנינים וכל תתומות אש וברד שלג וקיטור רוח סערח עושת דברו אמר רב יהודה 2 1 

לא אל חפץ רשע אתת לא יגורך 2  אמר רב דוד ביקש עליהם רהמים והורידן לארץ אמר לפניו רבש״ע 2
ואתת תשמע השמים מכון 2 ו *3" (במגורך) רע ״צדיק אתת ת׳ לא יגור במגורך רע ומנלן דאיקרי שמים דכתיב 3 ת ע ך ב צ ר ר א ט  מ

ת שבתך ערבות שבו צדק משפט וצדקח גנזי חיים וגנזי שלום וגנזי ברכת ונשמתן של צדיקים ורוחות ונשמות ר צ ו י ל TO ל ת כ  א

א < ן , י 1 . י 1  ו ררירו וארזה ל

צדק ומשפט מכון כםאך צדקה 2  שעתיד להיבראות וטל שעתיד חקב״ח לחחיות בו מתים צדק ומשפט דכתיב 4
כי עמך מקור היים וגנזי שלום דכתיב 27ויקרא לו ה׳ שלום וגנזי 2  דכתיב 25וילבש צדקח כשרין גנזי חיים דכתיב 6
ותיתח נפש אדוני צרורח בצרור חחיים את ח׳ 2  ברכת דכתיב 28ישא ברכת מאת ח׳ נשמתן של צדיקים דכתיב 9
כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי ״יוטל שעתיד תקב״ת 3  אלחיך רוחות ונשמות שעתיד לתיבראות דכתיב 0
3גשם נדבות תניף אלתים נחלתך ונלאח אתת כוננתח שם אופנים ושרפים וחיות חקדש  לחחיות בו מתים דכתיב 1
םולו לרוכב בערבות ביה שמו 3  ומלאכי השרת וכסא תכבוד מלך אל תי רם ונשא שוכן עליתם >» בערבות שנאמר 2
רוכב שמים בעזרך 3  ומנלן דאיקרי שמים יי׳) אתיא רכיבה רכיבה כתיב תכא סולו לרוכב בערבות וכתיב תתם 3
ישת חשך סתרו סביבותיו סוכתו חשכת מים עבי שחקים ומי איכא 3  וחשך וענן וערפל מקיפין אותו שנאמר 4
הוא ט<(גלי) עמיקתא ומסתרתא ידע מה בחשוכא ונחורא עמיח שרי לא קשיא הא 3  חשוכא קמי שמיא והכתיב 5

 בבתי

 עין משפט
 נר מצוח

 ו א מיי׳ פ״ג מהלכות יסודי
 התורה הלכה א:

 ב [מיי׳ פ״ג מהל׳ ת״ת הל׳
 יג טיש״ע י״ד סי׳ רמו סעי׳

:[» 

 תורה אור השלם
ו ה ב ו ו ה ה ת ת י ץ ה ר א ה  I . ו

ח ו ר ם ו ו ה י ת נ ל פ ך ע ש ח  ו

י נ ל פ ת ע פ ח ר י ם י י ה ל  א

ת א ב י ש א ר : ב ם י מ  ה

ה מ ו ק מ ץ מ ר ז א י ג ר מ  2. ה

: ן ו צ ל פ ת ה י י ד ו מ ע  ו

ב ט ו ו י  א

ם י מ ל ה ץ ע ר א ע ה ק ר  3. ל

: ו ד ס ם ח ל ו ע י ל  כ

ו ו ל ם ק י ל ה  ת

ל ו ע ת י ס ש כ ו ב ל ם ב ו ה  4. ת

: ם י ו מ ר מ ע ם י י ר  ה

ד ו ם ק י ל ה  ת

א ר ב ם ו י ר ר ה צ ו ה י נ י ה  5. כ

ו ח ה ש ם מ ד א ד ל י ג מ ח ו ו  ר

ל ך ע ר ד ה ו פ י ר ע ח ה ש ש  ע

ת ו א ב י צ ה ל ץ ין א ר י א ת י נ  ב

ג ס ד י ו מ : ע ו מ  ש

ר ו ט י ק ג ו ל ד ש ר ב ש ו  6. א

: ו ר ב ה ד ש ה ע ך ע ח ס ו  ר

ח ח מ ם ק י ל ה  ת

ם ד י ק ה ל ה א נ ע . מ  ד

ש ר ג י ם ו ל ו ת ע ע ר ת ז ח ת מ  ו

: ד מ ש ר ה מ א י ב ו י ו ך א י נ פ  מ

ו ג כ ם ל י ר ב  ד

ם י ו ן ג ו י ל ל ע ה נ ה  8. ב

ב צ ם ל ד י א נ ו ב ד י ר פ ה  ב

י נ ר ב פ ס מ ם ל י מ ה ע ל ב  ג

ב ח ם ל י ר ב : ד ל א ר ש  י

ה ת י ה ב ת נ ת ב ו מ כ  9. ח

: ה ע ב ה ש י ד ו מ ה ע ב צ  ח

י ט א ל ש  מ

ע ש ן ר י א ח ו פ ו ר ס ו ב ע  10 . ב

: ם ל ו ד ע ו ס ק י י ד צ  ו

ה י י כ ל ש  מ

ם י מ ש ך ה י ה ל ן א י ן ל I . ה I 

ל כ ץ ו ר א ם ה י מ ש י ה מ ש  ו

ד ם י י י ר ב : ד ה ר ב ש  א

ץ ר א ג ה ו ל ח ב ע ש י  12 . ה

ה ט ו נ ם ה י ב ג ר ר ב י כ ש י  ו

ל ה א ם כ ת ת מ י ם ו י מ ק ש ד  כ

ב ו מ כ ה י ע ש : י ת ב ש  ל

ם י ה ל ם א ת ן א ת י . ו 1 3 

ל ר ע י א ה ם ל י מ ש ע ה י ק ר  ב

ז ה א י י ש א ר : ב ץ ר א  ה

ל ע מ ם מ י ק ח ו ש צ י . ו 14 

ר ט מ י : ו ח ת ם פ י מ י ש ת ל ד  ו

ן ג ד ל ו ב א ן ל ם מ ה י ל  ע

: ו מ ן ל ת ם נ י מ  ש

ד כ - ג ח כ ם ע י ל י ה  ת

ך ל ל ב ת ז י י ב ת י נ ה ב ג  15 . ב

: ם י מ ל ו ך ע ת ב ש ן ל ו כ  מ

ג ם א ה י י כ ל  מ

ה א ר ם ו י מ ש ט מ ב  16• ח

ך ת ר א פ ת י ו ש ד ל ק ב ז  מ

ן ו מ ך ה ת ר ו ב ג ך ו ת א נ ה ק י  א

י ל ך א י מ ח ר ך ו י ע  מ

ו ג ט ו ס ה י ע ש : י ו ק פ א ת  ת

ו ד ס ח ין ח ו צ ם י מ ו . י 1 7 

ח ל פ י ת מ ו ע ד י ה ש ל י ל ב  ו

ב ט ם מ י ל ה : ת י י ל ח א  ל

י ל ח ע ו ל ם מ י ב ט ק . ה 1 8 

: ם מ ח ם ל י מ ת ש ר ר ש ח ו י  ש

ב ל ד ו י  א

ף ש ך ן ן ל ו ע מ ח מ פ י ק ש  19 . ח

ך מ ת ע ך א ר ב ם ו י מ ש ן ה  מ

ה מ ד א ת ה א ל ו א ך ש ת י  א

ר ש א ו ב נ ה ל ת ת ר נ ש  א

ה ב ץ ז ר ו א נ י ת ב א ת ל ע ב ש  נ

ו ו ט ם כ י ר ב : ד ש ב ד ב ו ל  ה

ו ר צ ו ת א ך א ח ין ל ת פ . י 2 0 

ת ת ם ל י מ ש ת ה ב א ו ט  ה

א ה ל ת א ם ו י ב ם ר י ו  ג

ב ח י ם כ י ר ב : ד ה ו ל  ת

ץ ר א ן ה ן מ ת י ו א ל ל  21. ה

: ת ו מ ת ל ה כ ם ו י נ י נ  ה

ח ז מ ם ק י ל ה  ת

ע ש ץ ר פ ל ח א א י ל . כ 2 2 

: ע ך ך ך ג א י ה ל ת  א

ם ה ה י ל ה  ת

ם י מ ש ע ה מ ז ע ה ת ת א . ו 2 3 

ת י ש ע ת ו ח ל ס ך ו ת ב ן ש ו כ  מ

ו י כ ר ל ד כ ש ב י א ת ל ת נ  ו

י ו כ ב ב ת ל ע א ר ר ה ש  א

ב ב ת ל ך א ד ב ת ל ע ד ה ן ת  א

: ם ד א י ה נ ל ב  כ

ט ם א ח ל י כ ל  מ

ן ו כ ט מ פ ש מ ק ו ד . צ 24 
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 עין משפט
 נר מצוה

 ז א מיי׳ פ״נ מהלכות יסודי
 התורה הל׳ יכ ופ־׳ד שס

 הלכה יא:
 ח ב ג מיי׳ ס׳׳נ שס הלכה

 יכ:

 אין דורשין פרק שני חגיגה ״ג.
 בן כנו של נמרוד הרשע. לאו דוקא שהרי כוש ילד את נמרוד

 ולא מצינו אומו רשע מזרע כוש אלא על שם מעשיו שמלך גס

 הוא בשנערט): שבןןים שנה. לאו משום שלא היה קשיש

 יומר שהרי צא וחשוב מימות סנחריב שסמוך למפלמו גבי שליחות

 ששלח בלאדן לחזקיהו מצינו שהיה

 סופר בביתו ומשם זכה למלכוח

 כדאשכחן באגדות חלק (סנהדרין דף

 צו.) אלא אורחא דמילחא קא חשיב:

 ורגלי החיות כנגד בולם. יש
 מגיהין בקדושתא שיסד

 הקליר וחיומ אשר הנה מרובעות

 לכסא כף רגל חמש מאות וחמש

 עשרה ומוחקים הוי״ו ואומרים כי

 כן עולה לפי חשבון שבכאן למנין ז׳

 רקיעים י<וח׳ אררים הוא ט״ו פעמים

 מ״ק והיינו מנין ישרה ש״ר מ״ק

 וי״ה לסימנא >5< שכן עולה ט״ו פעמים

 כך ומיהו בחנם מחקוהו שיסד דבריו

 ע״פ הירושלמי דהרואה א״ר לוי מארץ

 ועד לרקיע מהלך ת״ק שנה אמר ר׳

 ברכיה ור׳ חלבו בש״ר ')(בא) סמוקה

 גדול מזה רגל אחל ל) כמכין ישר״ה

 ראה כמה (ל) גבוה מעולמו כר משמע

 כמנין שיסד ת״ק ט״ו וכן היה דרכו

 שבכמה מקומות היה מניח שיטמ

שיטמ הש״ס  הש״ס שלנו כדי לאחוז 8

 ירושלמי שהוא היה תנא והוא היה

ל  ר״א ברבי שמעון דקרי עליה «מכ

 אבקמ רוכל מנא קרא קרובץ ופייטן

 > ויקרא רבה פ״ל) ובימיו מקדשים ע״פ

 הראייה שמעולם לא יסל לק קרובן

 מיום >)(אחל): אין מוסרין דברי

 תורה לעובד כוככים. היה קשה

 להר״ר אלחנן תיפוק ליה לעובד כוכבים

 העוסק בחורה חייב מיתה כלאמר בפ׳

 ל' מיתות (סנהדרין דף נט. ושם) עובל

 כוכבים העוסק בחורה חייב מימה

 והמלמלו עובר אלפני עור לא תתן

 מכשול וכי תימא («) בז׳ מצומ לילהו

 לאינו חייב מיתה כלאמר הש״ס התם

 והא «מצוה איכא למוסרם להס ונפקא

 לן מהאי קרא אשר יעשה אותם האלם

 וחי בהם (ויקרא יח< כהן ולוי לא נאמר

 אלא אלם שאפילו עובל כוכבים ועוסק

יד אפילו  בחורה וכו׳ וי״ל להכא מי

 היכא לאיכא עובל כוכבים אחר

 שלוצה ללמלו לליכא לפני עור

ן בע״ז (דף ו:< המושיט כוס  כלאמדנ

 יין לנזיר עובר אלפני עור והני מילי

 לקאי אתרי עברא לנהרא שבלאו

 נתינתו אי אפשר להביאו אליו אבל

 אי לאו הכי אינו עובר אלפני עור

 הכא נמי אפילו במקום שעובל

 כוכבים אחר רוצה ללמלו לליכא

 לפני עור מכל מקום אסור משוס

ו ליעקב וכו׳(תהליס קמז)ע): ד ב  מגיל ל

 והחיומ

 איבבתי גואי חא בבתי בראי ואמר רב אחא

 בר יעקב עוד רקיע אחד יש למעלת
 מראשי החיות דכתיב •ודמות על ראשי
 חחיח רקיע כעין חקרח הנורא עד כאן יש
 לך רשות לדבר מכאן ואילך אין לך רשות
 לדבר שכן כתוב בספר בן םירא במופלא
 ממך אל תדרוש ובמכוםת ממך אל תחקור
 במח שחורשית תתבונן אין לך עסק בנסתרות
 נ<תניא אמר רבז יוחנן בן זכאי מח תשובח

 תשיבתו בת קול לאותו רשע בשעת שאמר
אעלת על במתי עב אדמת לעליון יצתת 2 

 בת קול ואמרת לו רשע בן רשע בן בנו
 של נמרוד חרשע גישתמריד יא) כל חעולם
 כולו עליו במלכותו כמת שנותיו של אדם
 שבעים שנת שנאמר 3ימי שנותינו בחם
 שבעים שנת ואם בגבורות שמונים שנח
 ותלא מן חארץ עד לרקיע מהלך חמש מאות
 שנה ועוביו של רקיע מהלך חמש מאות
 שנה וכן בין כל רקיע ורקיע למעלה מהן
 חיות חקדש «< רגלי חחיות כנגד כולם קרסולי
 החיות כנגד כולן שוקי החיות כנגד כולן
 רכובי החיות כנגד כולן ירכי חחיות כנגד
 כולן גופי חחיות כנגד כולן צוארי חחיות
 כנגד כולן ראשי חחיות כנגד כולן קרני
 חחיות כנגד כולן למעלח מחן כסא כבוד
 רגלי כםא חכבוד כנגד כולן כסא חכבוד
 כנגד כולן מלך אל חי וקים רם ונשא שוכן
 עליהם ואתת אמרת אעלה על במתי עב
 אדמת לעליון אך אל שאול תורד אל ירכתי
 בור: ולא במרכבח ביחיד: תני רבי חייא
אבל מוםרין לו ראשי פרקים אמר רבי זירא  א

 אין מוסרין ראשי פרקים אלא לאב ב״ד ולכל
 מי שלבו דואנ בקרבו איכא דאמרי וחוא
 שלבו דואג בקרבו אמר רבי אמי אין מוסרין
שר חמשים ונשוא פנים ויועץ  סתרי תורח אלא למי שיש בו חמשח דברים 4
 וחכם חרשים ונבון לחש א! ואמר רבי אמי אין מוםרין דברי תורת לעובד כוכבים
לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום א״ל רבי יוחנן לרבי  שנאמר 5
 אלעזר תא אגמרך במעשה חמרכבח א״ל לא קשאי כי קש נח נפשיה
 דרבי יוחנן א״ל ר׳ אםי תא ואגמרך במעשח מרכבח א״ל אי זכאי גמירתא
 מר׳ יוהנן רבך רב יוסף הוה גמיר מעשה המרכבח סבי דפומבדיתא חוו תנו
 במעשת בראשית אמרו ליה ליגמור לן מר מעשה מרכבה אמר להו אגמרון
 לי מעשת בראשית >«< בתר דאגמרון אמרו ליה ליגמרון מר במעשה מרכבה
דבש וחלב תחת לשונך בדברים תמתוקין מדבש והלב  אמר להו תנינא בחו 6
 יתו תחת לשונך ר׳ אבהו אמר מהבא ״כבשים ללבושך יי) דברים שהן כבשונו
 של עולם יהיו תחת לבושך אמרו ליה תנינן בהו עד 8ויאמר אלי בן אדם אמר
 להו הן הן מעשה המרכבת מיתיבי עד היכן מעשה המרכבה רבי אומר עד

 יוארא >׳< בתרא ר׳ יצחק אומר עד חחשמל עד וארא מגמרינן מכאן ואילך מםרינן ראשי פרקים איכא
 דאמרי עד וארא מםרינן ראשי פרקים מכאן ואילך אם הוא חכם מבין מדעתו אין אי לא לא ומי דרשינן
 בחשמל וחא חחוא ינוקא דדרש בחשמל יי) ונפקא נורא ואכלתיה שאני ינוקא דלאו מטי זימניה אמר רב
 יחודח ברם י׳ זכור אותו חאיש לטוב וחנניח בן חזקיח שמו אלמלא חוא נגנז ספר יחזקאל שחיו דבריו
 סותרין דברי תורה מה עשה העלו לו ג׳ מאות גרבי שמן וישב בעלייה ודרשו ת״ר מעשה בתינוק
 אחד שתית קורא בבית רבו בספר יחזקאל וחיח מבין בחשמל ויצאה אש מהשמל ושרפתו וביקשו
 לגנוז ספר יחזקאל «< נ] אמר להם חנניח בן חזקיח אם זח חכם >יי) חכל חכמים חן מאי חשמל אמר רב יחודח

 חיות

 גליון הש״ם
 תום' ד״ה ורגלי וכו׳ שיטת
 הירושלמי שהוא היה תנא.
 צ״ל ר״א שהוא היה תנא ק
 הוא נרא״ש כפייה דנרכות:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] גמ׳ ואמר רכי אמי אין
 מיסרין דנרי תורה לעונד
 כוכניס. נ״כ עיין שרית נאר
 שנע כסופו וחלק נאר מיס
 מייס סימן י״ד מעם למה
 השמיטו הפוסקים זה:
 כ] שם אייל חנני׳ אס זה מכס
 הכל חכמיס הן. נ״כ ר״ל אס
 וה הקטן חכם כל הקטנים
 חכמיס דלגדולים אין לחוש
 כדאמרינ! לעיל שאגי יגוקא
 דלא מטא זימנא עכ״ל

 מהרש׳׳א נמ״א:

 לעזי רש״י
 קביליי׳׳א [קיביל׳׳א].

 קרסול.

 מוםף רש״י
 הובא בסוף המסכת

 רבינו חננאל
 אחד עומד העולם וצדיק
 שמו שנאמר וצדיק יסוד
 עולם זה שאמר ר״ל ז׳
 רקיעין הן. וילון. רקיע.
 שחקים. זבול. מעון. מכון.
 ערכות. וכל אחד ואחד
 פירש מה הן משמשין.
 אלו כולן קבלה הן הל״מ.
 וקראי אסמכתא בעלמא
 הן. ואינם מדרשות. שאינם
 דברים הנאמרים מן הדעת
 כלל. אלא דברי קבלה הן.
 ותערבות שהוא רקיע שביעי
 יש בו צדקת ומשפט. גנזי
 חיים גנזי שלום גנוי ברכה
 ונשמת הצדיקי׳ ונשמוח
 העתידות להבראות. וטל
 שעתיד הקב׳יה להחיות בו
 את המתים. וכולהו קראי
 צדק ומשפט שנאמר צדק
 ומשפט מכון כסאך. גנזי
 חיים שנאמר כי עמך מקור
 חיים. גנוי שלום שנאמר
 ויקרא לו ה׳ שלום. גנזי
 ברכה שנא׳ ישא ברכה מאת
 הי. נשמתן של צדיקים שנא׳
 והיתה נפש אדוני צרורה
 בצרור התיים את ה׳ אלהיך.
 רותות ונשמות העהידו׳
 לתבראו׳ שנא׳ כי רוח
 מלפני יעטוף ונשמות אני
 עשיתי. וטל שעתיד להחיות
 בו מתים שנאמר גשם
 נדבות תניף אלהים וגו׳.
 ולמעלה אופנים ושרפים
 וחיות הקודש ומלאכי השרה
 וכסא הכבוד ומלך רם ונשא
 שוכן עליהם. שנאמר סולו
 לרוכב בערכות ביה שמו.
 וחושך וערפל מקיפין אותו
 מבחוץ שנאמר ישת חשך
 סתרו וגו׳ ומבפנים אור
 שנאמר ונהורא עמיה שריה.
 עד כאן יש לך רשות לדבר

 מיכן ואילך אסור. כתוב בספר בן סירא במופלא ממך אל תדרוש ובמכוסה ממך אל חחקור במה שהרשיתה התכונן אין
 לך עסק בנסתרות והדברים שנאמר מהלך ת׳׳ק שנה דברי קבלה הן. הלא תראה שהן מועתקין מפי ריב׳׳ז שהיה בימי
 הבית ולא נשאר לו דבר קטן ולא דבר גדול. אלא הכל קיבל בקבלה מרבו ומפורש בו דבר גדול מעשה מרכבה דבר
 קטן הוויות דאביי ורבא. ואי; הדברים הללו באין משיקול הדעת ואין צריך לתסתכל בהן שתמסתכל בהן בא בטירוף
 דעת שאי אפשר לומר יש שם מקום חלל מופנה ואף לא מלא שהכל מתחתיו הן שכשם שאין כח לומר בי קודם יצירת
 העולם היה חלל או מקום מלא או ריק• אלא אחר שנברא העולם נבראו שמים וארץ ואין ידוע מה למעלה ומה למטה
 ולפיכך מנעו רבותינו להסתכל מה למעלה ומה למטה מה לפנים ומה לאחור. ויש כגבורהו של הקכ״ה לעשות כמה:
 ולא במרכבה ביחיד תני ר׳ חייא מוסרין ליחיד ראשי פרקים פי׳ פותחין לו ראשי דבריו והוא מבין מדעתו א) וזה לבו גס בו כר׳ אלעזר דאמר ליה ר׳ יוהנן רביה תא אגמרך מעשה מרכבה א״ל לא קשאי כלומר איני בן המשים שנה כד
 נח נפשיה דרבי יותנן אמר ליה רבי אסי תא אגמרך מעשה מרכבה אייל אין מוסרין דברי תורה אלא ליועץ חכם חרשים ונבון לחש ואין מוסרין די׳ת לעובד כוכבים שנאמר מגיד דבריו ליעקב חקיו ומשפטיו לישראל. אלא הא דחניא עד היכן
 מעשה מרכבת כוי וקיי״ל כלישנא בתרא עד וארא ועד השמל מסרינן ראשי פרקין כדאמרן מיכן ואילך לא מסרינן אלא אם היה חכם מבין מדעתו מאי חשמל אמר רב יהודה חיות אש ממללות במתניתא חנא חש מל כלומר ב׳ מלות

 בבסי גואי. ונהורא עמיה שרא: במופלא ממך. במוברל ומופרש

 ממך שלא רצה הקב״ה לגלות לך: לאוהו רשע. נבוכלנצר: עליו.

 לשון נקיה היא כלומר על עצמו ולא עלי: רגלי החיוה. עובי

 פרסותיהן: קרסולי. אסתויראי) שקורין קביליי״א בלע״ז: שוק. הוא

 עצם הנמכר עם (ט) הרגל: רכיבי.

 הוא עצם הירך הסמוך לשוק: ירך. הוא

 עצם הקולית התקוע במתנים: ראשי

 פרקים. ראשי פרשיות שבה: שלבו

 דואג. ואינו מיקל את ראשו: איכא

 דאמרי והוא שלבו דואג בקרבו. מרמי

 בעינן: ססרי הורה. כגון מעשה

 המרכבה וספר יצירה ומעשה בראשית

 והיא בדיחא: יוע; וחכם חרשים

 ונבון לחש. לקמן 0 מפרש להו: לא

 קשאי. לא זקנמי ובעינן לבו דואג:

 מעשה המרכבה ומעשה בראשימ

 במיתוס הן: כבשונו של עולם.

 סתרו של עולם כמו דשא בכבשא

 (חולין לף צג:) נהלי כבשי דרחמנא

 למה לך (ברכות לף י.) ממני יצאו

 כבושין (מטת רף כג:<: סנינא עד

 ויאמר אלי בן אדם. כבר שנינו עד

 ויאמר אלי בן אדם עמוד על רגליך:

 הן הן מעשה המרכבה. אס על כאן

 שניתם הלבה שניתם ששני מקראות

 הללו שהן ואלא כעין החשמל וגרי)

 כמלאה הקשמ וגו׳ יי)» הם שהקפילו

 עליהם חכמים מללורשס שהן מלברין

 בצורמ שכינה ומראהו: מיהיבי

 גרסינן. ולא גרסינן ומי הוי מעשה

 המלכבה על הכא: עד וארא.

 כעין החשמל ולא הוא בכלל: עד

 החשמל. על המיבה הזו והיא בכלל

 לילרש: עד וארא מגמר גמרינן.

ט קאמר על היכן מעשה  כלומר ה

 מרכבה שנתנו ללרוש על וארא או

 על החשמל ומשם על ראמר הן הן

 מעשה מרכבה שהקפילו עליהן

ר יחזקאל. שיש פ  חכמים: נגנז ס

 בסופו לברים בקרבנות שסותדן

 לברי תורה: גרבי שמן. להלליק:

 והיה מבין בחשמל. לדרוש מהו:

 תיות

 מסורת חש״ם

 א)[לעילה:],ב)ןפסחיסצד.),
 נ) ןעירונין גג.], ו) שכת יג:
 ע״ש מנתות מה״ ה) [יבמות
 קג.ן, י) [דף יד.], t) [יחזקאל
 א], ח) ןשס], ט) ושלח את ידו
 בישראל כמו שנמרוד שלח את
 ידו באברהם, י) ןעי׳ מהרש׳׳א
 בח״א], ?) [צ״ל אנא], ל) נשס
 איתא אף טלפי התיות מהלך
 תייק שנה וחמש עשרה מנין
 ישרה ע״ש!, מ) [בפסיקתא
 ועי׳ נהרא״ש ברכות פייה סי׳
 כ״א], נ) [צ״ל ראשון], ס) נ״א
 אמריגן התם דמצוה ללמדם
 ונסקא, ט) ועי׳ שמות רבה
 פרשה ל במעשה דעקילס

 ואדריטס,

 תורה אור השלם
 ו. ודמות על ךאשי החןה
 רקיע כעין הקרח הנורא
 נטוי על ראשיהם
 מלמעלה: יחזקאל א כב
 2. אעלה על במתי עב

 אדמה לעליון:
 ישעיהו יד יד
 3. ימי שנותינו בהם
 שבעים שנה ואם בגבורת
 שמונים שנה וךהבם עמל

 ואון כי גז חיש ונעפה:
 תהלים צ ־
 4. שר המשים ונשוא פנים
 ויועץ וחכם חרשים ונבון
 לחש: ישעיהו ג ג
 5. לא עשה כן לכל גוי
 ומשפטים בל ידעום הללו
 ןה: תהלים קמז כ
 6. נפת תטפנה שפתותיך
 כלה דבש וחלב תחת
 לשונך וריח שלמתיך כריח
 לבנון: שיר השירים ד יא
 7. כבשים ללבושך ומחיר

 שדה עתודים:
 משלי כו כו
 8. ויאמר אלי בן אךם עמד

 על רגליך ואדבר אתך:
 יחזקאל ב א
 9. וארא כעין חשמל
 כמראה אש בית לה סביב
 ממךאה מתניו ולמעלה
 וממראה נלתניו ולמטה
 ךאיתי כמראה אש ונגה לו
 סביב: יחזקאל א כז

 הגהות הב׳׳ח
 (א) נם' ש המריד את כל
 העולס: (5) שם ורגלי
 החיות וכו׳ וקרסולי וט׳
 ושוקי וכו׳ ורכובי וכו׳
 וירכי וט׳ וגופי וכו׳
 וצוארי יכו׳ וראשי וכו׳
 וקרני וט׳ ולמעלה מהן
 כסא כנוד ורגלי יכו׳
 וכסא הכנוד כנגד כולן
 ולמעלה מהן מלך: (ג) שש
 מעשה נראשית אגמרוה
 נתר דאגמרו׳ אמרו: (ד) שם
 כנשים ללנושך אל תקרי
 כבשים אלא כבושים
 דנריס שהן כבשונו: (ה) שם
 רני אומר עד וארא כעין
 השמל נתרא: (ו) שם
 ונפיק נורא מתשמל
 ואכלתיה שאני ינוקא דלא
 מטי זימנא דלאו אורח
 ארעא דדריש אמר רכ
 יהודה אמר רב כרס זכור
 וכו׳ שאלמלא וכו׳ מה עשה
 עלה לעלייה והעלו לו
 לשם שלש מאות: (ז) עם
 אמר להס וחנניה כן חזקיהו
 תא״מ ונ״נ ס״א רשב״ג:
 (ח) שם אס זה חכס כולם
 חכמים: (ט) רש"• ד״ה שיק
 היא עצם הנמכר עס הראש

 הס״ד: (י) ד״ה הן הן וכוי
 הס הם שהקפידו: (נ) תוכי ד״ה ורגלי וכי׳ לסימנא שיש בו ט״ו פעמיס ת״ק ומיהו נחנס מחקיהו: (ל) בא״ד ראה כמה
 הוא נכוה למעלה מעולמו וכו׳ כמנין שיסד ת׳׳ק וט״ו וכן וכו׳ ופייטן ודרשן ובימיו היו מקדשין. נ״ב בויקרא רנה
 פרשה ל׳ כד דמך ר״א נר שמעון היה דורו קורא עליי מי זאת עולה כוי מהו מכל אבקת רוכל אלא דהוה קריי ותניי ופייטן
 ודרשן ובמדרש מזית נפסיק מי זאת עולה גרס קרובן: (מ) ד״ה אין מוסרין וט׳ וט מימא הכא בז׳ מצית וכו׳ ר״ל. נ״ב נספר
 עין יעקב תירצו חירון אחר וז״ל יי״ל דהיינו קודס שניתנה תורה אבל לאחר שניתנה תורה והתירס להס ילסיק מהאי קרא דאף

 ז׳ מצות אסיר ללמדם:

 א) אילי צ״ל והוא שלא תהא לכי גס בי:



 מסורת הש״ם
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׳ נ יכו ו ת ה כ ״ : (ל) ד ד ״ ס ה  י

ש ם ש ה ש ל ת י ו י ח ס ה ג  ש

ן ת ע י ז ה מ ״ : (מ) ד ס י פ  מ

ן י ל ר ט ל נ י מ ׳ ו כו  ו

י כ ה ך ו ו מ ס ן ב נ י ר מ א ד  כ

ן ה ! ל י ד ר ט ׳ מ כו ו ו נ  מצי
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: ם י ת ר ש ו יוצר מ נ ק  ת

 גליון הש״ס
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 תורה אור השלם ״ג: אין דורשין פרק שני חגיגה

 חיוה אש ממללות. אש יוצא מדיכורן: רצוא ושוב. מוציאות ראשן
 מתחת הרקיע הנטר למעלה מראשיהן וחוזרות ומכניסומ אותן
 ממורא השכינה במהירות כריצה ושיבה של להב היוצא מפי הבזק:
 הכבשן. ששורפין בו אבנים לסיד. ובזק לשון שברי ה< שברים הוא
 שהאור יוצא בין אבן לאבן כדתנן
 בעירובין (לף קד.) בוזקין מלח על
 גבי הכבש שלא יחליקו הכהניס: מבין
 החרסים. לרך מזקקי זהב לנקוב
 כלי חרס נקבים נקבים וכופין אותו
 על גבי גחלים שהזהב נתון בהן
 בתוך כתישת החרסים של לבנים על
 גבי חרס ולהב יוצא למעלה לרך
 נקבי הכלי והוא עשוי גוונים גוונים
מס: מן הצפון. מבבל נ  וממיל יוצא ו
 שהוא בצפון שנאמר מצפון תפתח
 הרעה (ירמיה א<: מאי בעיא התם.
 למה הלכה לבבל: ראה ישעיה.
 כששרתה עליו רוח הקלש כמה שנאמר
 ואראה את ה׳ יושב על כסא רם
 ונשא וגו׳ (ישעיה 0 אלא שלא חש
 לפרש אח הכל שהיה בן מלכים וגלל
 בסלטין ובן כרך הרואה את המלך
 אינו נבהל ואינו תמה ואינו חש לספר:
 מלך שבחיות ארי כוי. ואלו ארבעתן
 בכסא והוא למעלה מהן: קעיגור נעשה
 סניגור. אנו צריכין שיבקשו מרכבותך
 עלינו רחמים והשור קטיגור הוא:
 קטיגור. שונא. סניגור אוהב מליץ יושר:
 כרביא. פני מינוק: היינו פני כרוב
 היינו פני אדם. מה הן פני כרוב מה
 הן פני אדם וכי לא אחד הן: אפי
 רברבי ואפי ;וערי. האחד פני גלול
 והאחד פני קטן: כאן בזמן שגיח
 המקדש קיים. בימי ישעיה היה
 המקדש קייס במכונו ובימי יחזקאל
 כבר הגיע זמן שיחרב ונחמעטה
 פמליא של מעלה: ובשתים יעופן).
 וסמיך ליה וקרא זה אל זה. אלמא
 הנך נינהו דאמרי בהו שירה
 שמקשקשות בקול כנפיהם ובהנך
 כתיב ואיננו גבי התעיף: [כאן בזמן
 שאין וכוי]. בימי לניאל כבר חרב
 הבית: כביכול. אף כלפי צבא שכינה
 הוזקקנו לומר כך כמו בבשר ולס
 שיכול לומר בו מיעוט: אלןז אלפין.
 הוא מספר של כל גלול וגלול אבל
 אין מספר כמה גלולין יש: לנהר
 דינור. להאי קרא נמי גבי נהר לינור
 כמיב: על אשר קומטו. על ממקע״ד
 דורות שהעביר מן העולם קודם מתן
 תורה ולא בראן כדקתני לקמן ונתנן
 בגיהנס ועליהם נופל שנאמר בהן ונהר
 יוצק יסודם והיינו נהר דינור שמוצק
 עליהם: קוממו להיבראות. נגזרו
 להיבראות לשון ומקמטני לעד היהי):

 הודם

 והחיות רצוא ושוכ. פר״ח לסי שהן מנחלים עוממות ודרכן
 לדמות לשאר שרפים ולהוציא להבה והניצוץ חוזר והיינו
ח בניו.  רצוא ושוב: שלא יאמרו ביד אומה שפלה מסר א
 והיינו כפי׳ דההיא דאמר בגיטין >לף ט:< כל המיצר לישראל נעשה

 ראש כלומר כבר נעשה ראש קולס
 שמיצר להס:

 וקושר כתרים לקונו. מתפלתן
 של צליקיס הוא עושה
ר שראה (נ) המלך. פ  עטרות: לבז כ
 שצריך לו להביא סימנים לאחרים
 קולס שיאמינוהו לפי שראהו שלא
 במקומו ואין לרכו להתראות שס
 וה״נ אמר יחזקאל שראהו על נהר

 כבר לפיכך נתמהו שומעיו:
ב אחד אומר שש כנפים  כתו
 וכתוב אחד אומר ארבע
 כנפיפ. ואע״ג שזה בחיות כתיב וזה
 כשרפים מ״מ מסתבר שגס החיות

ס כמו השרפיםי<: י פ בשש מ  (ל) 8
 מזיעתן של חיות. ויוצאים ממנו
 מלאכים ואומרים שירה
 ומיד נטרדים (« והכי מצינו במדרש
 (איכה ג! חדשים לבקרים שבורא
 מלאכים בכל יום ואומרים שירה
 ונטרדין להן כדאמר בסמוך משוס
 שיש אוח במלאכים הקבועים
 ח< שממתינים זה לזה לומר שירה ואלו

 החדשים שאינם יודעים הדמ ממהרין
 לשורר ונמחייבו כליה והיינו אשר
 תקנו רסלו אנשי כנסמ הגלולה
 ביוצר ונותנין רשות זה לזה קלושה
 כולם כאחל עוטן ואומרים וגס למעלה
 יוצר משרתים ואשר משרחיו כולם
 עומליס ברום עולם כלומר בכל
 יום בורא חלשים ונטרלין אבל

 משרתיו קבועים ועומלין לעל:
 וטרלן

 חיות אש ממללות במתניתא תנא א׳עתים
 חשות עתים ממללות בשעה שהדיבור יוצא
 מפי חקב״ח חשות ובשעח שאין חדיבור יוצא
 מפי הקב״ה ממללות 1והחיות רצוא ושוב
 כמראה הבזק מאי רצוא ושוב אמר רב יהודה
 כאור היוצא מפי הכבשן מאי כמראה הבזק
 אמר רבי יוםי בר חנינא כאור היוצא מבין
וארא וחנח רוח םערח באח מן  החרסים 2
 חצפון ענן גדול ואש מתלקחת ונוגה לו סביב
 ומתוכה כעין החשמל מתוך חאש >א< להיכן
 אזל אמר רב יהודה אמר רב שהלך לכבוש
 את כל העולם כולו תחת נבוכדנצר הרשע
 וכל כך למת שלא יאמרו אומות העולם ביד
 אומה שפלה מםר הקב״ה את בניו אמר
 הקב״ה מי גרם לי שאהיה שמש לעובדי
 פסילים עונותיהן של ישראל הן גרמו לי
וארא חחיות וחנח אופן אחד בארץ אצל 3 

 חחיות אמר ר׳ אלעזר מלאך אחד שחוא
 עומד בארץ וראשו מניע אצל החיות
 במתניתא תנא םנדלפון שמו«< הגבוה מחברו
 מחלך חמש מאות שנה ועומד אהורי
 חמרכבח וקושר כתרים לקונו איני ותכתיב
 4ברוך כבוד ח׳ ממקומו מכלל דמקומו ליכא

 דידע לית «< דאמר שם אתגא ואזל ויתיב
 ברישיה אמר רבא כל שראה יחזקאל ראת
 ישעיח למח יחזקאל דומה לבן כפר שראה
 את המלך ולמח ישעיח דומח לבן כרך
 שראת את תמלך אמר ריש לקיש מאי דכתיב

 י< אשירה לה׳ כי גאה גאה שירת למי)5
 שמתגאה על חגאים דאמר מר מלך שבחיות ארי מלך שבבתמות שור
 מלך שבעופות נשר ואדם מתגאה עליהן והקב״ת מתגאה על כולן ועל
ודמות פניהם פני אדם ופני ארית אל  כל תעולם כולו כתוב אתד אומר 6
 הימין לארבעתם ופני שור מהשמאל לארבעתן וגו׳ וכתיב 7וארבעה פנים
 לאחד פני חאחד פני הכרוב ופני השני פני אדם והשלישי פני אריה והרביעי
 פני נשר ואילו שור לא קא חשיב o אמר ר״ל יחזקאל ביקש עליו רחמים והפכו
 לכרוב אמר לפניו רבש״ע 3׳קטיגור יעשח סניגור מאי כרוב אמר רבי אבחו
 ג<כרביא שכן בבבל קורין לינוקא רביא א״ל רב פפא לאביי אלא מעתה

 דכתיב פני האחד פני הכרוב ופני השני פני אדם והשלישי פני אריח
 והרביעי פני נשר היינו פני כרוב היינו פני אדם >י< אפי רברבי־ ואפי זוטרי כתוב
וארבעה שש כנפים שש כנפים לאחד וכתוב אחד אומר 9  אחד אומר 8
 פנים לאחת וארבע כנפים לאחת להם לא קשיא כאן בזמן שבהמ״ק קיים
 כאן בזמן שאין בית חמקדש קיים כביכול שנתמעטו כנפי חחיות חי
 מינייחו אימעוט אמר רב חננאל אמר רב אותן שאומרות שירה בתן
חתעיף עיניך 1  <י< כתיב חכא 8ובשתים יעופף וקרא זח אל זח ואמר וכתיב 0
 בו ואיננו ורבנן אמרי אותן שמכסות בהן רגליהם שנאמי־ 11ורגליהם רגל
 ישרה ואי לאו דאימעוט מנא w הוה ידע דלמא דאיגלאי וחזיא ליה דאי
 לא תימא הכי ודמות פניהם פני אדם הכי נמי דאימעוט אלא דאיגלאי

 וחזיא ליה הכי השתא >« בשלמא אפיה אורח ארעא לגלויי קמיה רביה כרעיה לאו אורח ארעא לגלויי
היש 1 אלף אלפין ישמשונית ורבו רבבן קדמותי יקומון וכתוב אחד אומר 3 1  קמיח רבית כתוב אחד אומר 2
 מםפר לגדודיו לא השיא כאן בזמן שבית המקדש קיים כאן בזמן שאין בהמ״ק קיים ״כביכול
 שנתמעטה פמליא של מעלה תניא רבי אומר משום אבא יוסי בן דוסאי אלף אלפין ישמשונית
 מספר גדוד אחד ולגדודיו אין מספר ור׳ ירמיה בר אבא אמר אלף אלפין ישמשוניה לנהר דינור שנאמר
נחר דינור ננד ונפק מן קדמוחי אלף אלפין ישמשונית ורבו רבבן קדמותי יקומון >׳< מתיכן נפיק מזיעתן של 1 2 

תנת םערת ח׳ חמה 1  חיות ולחיכן שפיך אמר רב זוטרא בר טוביח אמר רב על ראש רשעים בגיחנם שנאמר 4
אשר קומטו ולא 1  יצאת וסער מתחולל על ראש רשעים יחול ורב אחא בר יעקב אמר על אשר קומטו שנאמר 5
 עת נהר יוצק יסודם תניא אמר רבי שמעון החסיד אלו תשע מאות ושבעים וארבע דורות שקומטו להיבראות

 קודם

 וחזיא ליה הכא נמי דאיגלאי

ב ו ש א ו ו צ ת ך ו י ח ה  1. ו

: ק ן ב ה ה א ר מ  כ

ד ל א י א ק ז ח  י

ח ו ה ר נ ה א ו ר א  2. ו

ן ו פ צ ן ה ה מ א ה ב ר ע  ס

ת ח ק ל ת ש מ א ל ו ו ד ן ג נ  ע

ה כ ו ת מ ב ו י ב ו ס ה ל ג נ  ו

ך ו ת ל מ מ ש ה ן ה י ע  כ

ל א ד א ק ז ח : י ש א  ה

ה נ ה ת ו ו י ח א ה ר א  3. ו

ל צ ץ א ר א ד ב ח ן א פ ו  א

: ו י נ ת לארבעת פ ו י ח  ח

ו ל א ט א ק ז ח  י

ע מ ש א ח ו ו י ר נ א ש ת  4• ו

ל ו ד ש ג ע ל ר ו י ק ר ח  א

: ו מ ו ק מ ן מ ד י ו ב ך כ ו ר  ב

ב ל ג י א ק ז ח  י

י נ ב ה ו ש ר מ י ש ז ן  5. א

ה ר י ש ת ה ל א א ר ש  י

ר מ א ו ל ר מ א י ן ו י ת ל א ז  ה

ה א ה ג א י ג י כ י ה ל ר י ש  א

: ם ן ה ב מ ו ר ב כ ר ס ו ו  ס

ו א ח ט ו מ  ש

י נ ם פ ה י נ ת פ ו מ ה  6. ו

ל ה א י ר י א נ פ ם ו ד  א

י נ פ ם ו ת ע ב ר א ן ל י מ ן  ה

ל ו א י מ ש ה ר מ ו  ש

ר ש י נ נ פ  לארבעתן ו
ל א י א ק ז ח  לארבעתן: י
ד ח א ם ל י נ ה פ ע ב ר א  7. ו

ב ו ר כ י ה נ ד פ ח א י ה נ  פ

ם ד י א נ י פ נ ש י ה נ פ  ו

ה י ר י א נ י פ ש י ל ש ה  ו

: ר ש י נ נ י פ ע י ב ר ה  ו

ד ל י י א ק ז ח  י

ל ע מ ם מ י ד מ ם ע י פ ר  8. ש

ם י פ נ ש ב ם ש י פ נ ש כ ו ש  ל

ו י נ ה פ ס כ ם י י ת ש ד ב ח א  ל

ו י ל ג ה ך ס כ ם י י ת ש ב  ו

ה א ז ר ק : ו ף פ ו ע ם י י ת ש ב  ו

ש ו ד ש ק ו ד ר ק מ א ה ו ל ז  א

ל א כ ל ת מ ו א ב ש יי צ ו ד  ק

: ו ד ו ב ץ כ ר א  ה

ג - ו ו ב ה י ע ש  י

ת ח א ם ל י נ ה פ ע ב ר א  9. ו

ת ח א ם ל י פ נ ע כ ב ר א  ו

ל א ו א ק ו ח : י ם ח  ל

ו ך ב י נ י ף ע י ע ת . ה 1 0 

ו ה ל ש ע ה י ש י ע ו כ נ נ י א  ו

ף ו ע ר ן ש נ ם כ י פ נ  כ

ג ה י כ ל ש : מ ם י מ ש  ה

ה ר ש ל י ג ם ר ה י ל ג ך  11 . ו

ל ג ף ר כ ם כ ה י ל ג ף ר ב  ו

ת ש ח ן נ י ע ם כ י צ צ י נ ל ו ג  ע

ל א ו א ק ז ח : י ל ל  ק

ק פ נ ד ו ג ר נ ו י ג ר ד ח . נ 1 2 

ן י פ ל ף א ל י א ה ו מ ך ן ק  מ

ן ב ב ו ר ב ר ה ו נ ו ש מ ש  י

ב ת א י נ י ן ד ו מ ו ק י י ה ו מ ך  ק

: ו ח י ת ן פ י ר פ ס  ו

ל ו י א י נ  ד

ו י ד ו ד ג ר ל פ ס ש מ י  13 . ה

: ו ה ר ו ם א ו ק א ן י ל ל מ ע  ו

ה ג ב כ ו י  א

ה מ ת יי ח ר ע ה ס נ  14. ה

ל ל ע ל ו ה ת ר מ ע ס ה ו א צ  י

: ל ו ח ם ן י ע ש ש ר א י  י

ט ג י ו כ ה י מ ר  י

ת א ע ל ו ו ט מ ר ק ש . א 1 5 

: ם ד ו ס ק י צ ו ר י ה  נ

ז ב ט ב כ ו י  א

 רבינו חננאל
ם י ת ת ע ו ש ם ח י ת ן ע  ה

ר מ א נ ז ש ו ע ר ב י ת ש ו ל ל מ  מ

ם י ת ע ו ו מ ו ק מ ה ב ו ד ת ז ו ו  ע

א צ ו ר י ו ב ד ה ש ת כ ו ש  ח

ת ו י ח ה ה ו ׳ י ב ק י ה נ פ ל  מ

. ק ז ב ה ה א ר מ ב כ ו ש א ו ו צ  ר

ה ר י ז ח ה ו כ י ל ה ה נ י  א

ת ו כ ל ו ת ה ו א ר א נ ל ש א מ  מ

ק ז ב ה ה א ר מ ת כ ו ר ז ו ת  י

ם י ד י פ ל ן כ ה י א ר ב מ י ה כ ד  כ

ץ נ ע ו כ צ צ ו ר ם י י ק ר ב  כ

ת ר ב ג ת מ ת ש ע ש ב א  ה

ת א ר ן נ ש ב כ ת ב ב ה ל ש  ה

־ פ ת ב ד ז ו ח א ו צ ו י  כ

י בר• ס ו ר י ״ . א ן ש ב כ  ה

ן י ב א מ צ ו י ר ה ו א א כ נ י נ  ה

ן י מ ה ו ס ש ׳ כ י . פ ן ־ ס ר ח  ה

ש י ן ו י ם ר ח ן ב ש ב כ ־ ה  פ

ש א ן ה ו ש ם ל י ב ק ם נ ה י נ י  ב

ש ו ר י פ ו ב ה ו ש ר י ר פ ב . כ ו נ ו ק ם ל י ר ת ר כ ש ו ק ו ו מ ן ש ו פ ל ד נ א ס ת י נ ת מ י ב נ ת . ו ץ ר א ד ב ח ן א פ ו ה א נ ה ת ו ו י ח א ה ר א ר ו ר כ צ ד נ כ ו ב ת נ ח ם ת ל ו ע ש ה ב כ ב ל ר ר מ א א ל ז א א כ י ה ׳ ל ו ג ן ו ו פ צ ן ה ה מ א ה ב ר ע ח ס ו ה ר נ ה א ו ר א . ו ק ז ב ה ה א ר ו מ ה ז ם ו ש א מ צ י  י

ל א ק ז ח ה י א ר ל ש ה כ ב ר ר מ . א י ו י כ נ ו מ ך ה ו ל נ ת ר י ת ם כ ת ל פ ת ל ב א ר ש ם י ו ל י כ ן ב י ר י כ ז מ ך ש ר ד ו כ ת ו כ ל ל מ ב ק א ל ל ם א י א ו ר ב ך ה ר ד ף כ ו ג ש ו א ר ר ו ק י ל ע ת כ ה ד ם פ ש ש י ה ש ל י ל ח ם ו ו ש ב י ש ו ה ה ל ״ ב ק ו ה ק ל ל ח ם ש ו ק מ ב ב י ת י ל ו י ז א ו ו ע י ב ש  מ

ה א ה ג א י ג ׳ כ ה ה ל ר י ש . א ן ה ה מ מ ו ת נ י ך א כ י פ ם ל ו ל י כ ו ב ל ל ן ה י ם י ס כ ט ה ה א ו ר ה ש נ י ד ן מ ב ה ל י ע ש ל י כ . א ה מ ל ת י ח ת ה ת ו ו ל י י ח ת ו ו ב כ ר ה מ א ר ך ו ל מ י ה ס י ס כ ה ט א ר ר ש פ ן כ כ ה ל מ ו ל ד א ק ז ח י י ה כ א ר מ ן ה ה מ מ ל ה א ק ז ח ה י מ . ל ה י ע ש ו י ת ו מ ה כ א  ר

א מ ג ר א א) ת י ה ו ג ב ו ו ר כ י ה נ ד פ ח א י ה נ . פ ד ח א ם ל י נ ה פ ע ב ר א . ו ם ל ו כ ה מ ל ע מ ו ל ד ו ב כ ו ו מ ח ש ב ת ש ה י ״ כ ק ה ת ו ־ פ ו ע ר ב ש ת נ ו מ ה ב ר ב ו ת ש ו י ח ה כ י ר ם א ד י א נ ב ם ב ד ם א ל ו ע ם ב י כ ל ׳ מ ד ם ש י כ ל מ ג ה ״ ך ע ל ר מ מ ו ל ם כ י א ג ל ה ה ע א ג ח מ י ש מ ו ל ר י  ש

ם י ל ו ד ם ג ם ה ד י א נ . פ ת ו פ ו ר ע א ש ם כ י פ נ ו כ ש ל י ם ו ד י א נ ו פ י נ ב פ ו ר כ ל ד ־ ״ י ק . ו א ת י י ר ע ב ב ר א ן ל י פ ו ג ״ נ א ר ד א ח ת י י ר ב ן ל י פ ע ג ב ר א ץ ו ת י ן ש י פ נ 1 א י כ ן ל י פ ] ג ה ע ב ר א ו א [ ת י י ר ה ב ע ב ר א י ל י פ ה א ע ב ר א ן ו י ת י . ש א ר א ח ת י י ר ל ב כ ן ל י פ נ ר א ש ת ע ת י ש  ד

. ל ל ר כ ו י ש נ ר פ י כ ז א ה ל ן ו ת ע ב ר א ב ל ו ר כ י ה נ ר פ מ ה א י נ ש ה ה א ר מ ב ן ו ת ע ב ר א ל ל א מ ש ה ר מ ו י ש נ ה פ ב כ ר מ ה ה א ר ה ש נ ו ש א ה ר א ר מ ל ב א ק ז ח ש י ר י פ ה ש ז . ו ת ש ה ק ב ן ר ו ג ׳ כ י א פ י ב א ר ק ו נ י • ל י ר ו ל ק ב ב ר כ מ א ו ד ה ב ׳ א ר כ ם ו י ת ו ה ם פ ב ה ו ר י כ נ פ  ו

ה א ל ר א ק ז ח י ד ו ח א ם ל י פ נ ש כ ם ש י פ נ ש כ ה ש א ה ר י ע ש ן י נ י ש ק מ ם ו י ת ו ח ם פ י נ ב פ ו ר י כ נ פ ם ו י ל ו ד ם ג י נ ם פ ד י א נ ן פ נ י ק ר פ ם ו ד י א נ י פ נ ת ש ו י ה ל ל א ק ז ח ש י ק י ב כ ן ו נ י ש ק מ ב ו ו ר י כ נ פ ר ל ו ש י ה נ ו פ כ פ ה נ ם ו י מ ח ש ר ק ל ב א ק ז ח ש י י ק ן ל ן ב ו ע מ ר ש י  א

 א) עי׳ נת״י ונרש״י שם



 עין משפט
 נר מצוה

: [ ט ן ג מ י ח ס ״ ר א ו ט  א ו

 תורה אור השלם
ר ה ת נ א ע ל ו ו ט מ ר ק ש  I . א

ז ב ט ב כ ו י : א ם ך ו ס ק י צ ו  י

ה ב ם ר י ר ק ב ם ל י ש ד . ח 2 

ג ה ג ב כ י : א ך ת נ ו מ  א

ו ש ע ם נ י מ ר ין ש ב ך  3. ב

: ם א ב ל צ ו ב י ח פ ו ר ב  ו

ג ו ם ל י ל ה  ת

ן ו ס ר י כ ד ד ת ע י ו ה ה ז  4. ח

ב ת ן י י מ ו ק י י ת ע ו ו י מ  ך

ר ע ש ר ו ו ג ח ל ת ה ב ש ו ב  ל

ה י ס ר א ב ק ר נ מ ע ה כ ש א  ר

ר ו י נ ה ו ל ג ל ר ג ו י נ ן ד י ב י ב  ש

ל ז ט א י נ : ד ק ל  ד

ו י ת ו צ ו ו ק ם פ ת ו כ ש א  5. ר

: ב ר ו ע ת ב ו ר ח  תלתלים ש

ם ה יא י ר י ש ר ה י  ש

ם י מ ש ר יי ה ז כ ה א י  6. כ

י י א ל ג ם ר י ר ץ ה ר א ה י ו א ס  כ

י א י ו ו ל נ ב ר ת ש ת א י ה ב  ז

: י ת ח ו נ ם מ ו ק ה מ  ז

ו א ו ס ה י ע ש  י

ש י א ש ב י ם א ע ש ה ג נ ו . .7 

ה ע נ ו ה ב ה ר ו י ה ע ר ש ב י א  ו

: ד ב כ נ ה ב ל ק נ ה ן ו ק ז  ב

ו ג ה ה י ע ש  י

ת ו א ב י צ ן י ו ד א ה ה נ י ה  8. כ

ה ד ו ה י מ ם ו ל ש ו ר י ר מ י ס  מ

ן ע ש ל מ ה כ נ ע ש מ ן ו ע ש  מ

ר ו ב : ג ם י ן מ ע ש ל מ כ ם ו ח  ל

א י ב נ ט ו פ ו ה ש מ ח ל ש מ י א  ו

ם י ש מ ר ח : ש ן ק ז ם ו ס ק  ו

ם כ ח ץ ו ע ו י ם ו י נ א פ ו ש נ  ו

י ת ת נ : ו ש ח ן ל ו ב נ ם ו י ש ר  ח

ם י ל ו ל ע ת ם ו ה י ר ם ש י ך ע  נ

ד - ו ג א ה י ע ש : י ם ו ב ל ש מ  י

ו ת ש י ו מ ח ל ו ב מ ח ו ל כ  9. ל

י ט ה ל ש : מ י ת כ ס ן מ י י  ב

ך ל י מ ת פ ל ש ם ע ס . ק 1 0 

: ו י ל פ ע מ א י ט ל פ ש מ  ב

ו י י ט ל ש  מ

ו י ח א ש ב י ש א פ ת י י I . כ I 

ן י צ ה ק כ ה ל ל מ ו ש י ב ת א י  ב

ת א ז ה ה ל ש כ מ ה ו ו נ ה ל י ה  ת

ו ג ו ה י ע ש : י ף ך ת י ח  ת

ר מ א א ל ו ה ם ה ו י א ב ש  12 . י

ן י ש ובביתי א ב ה ת י ה א א  ל
א ה ל ל מ ן ש י א ם ו ח  ל

: ם ן ע י צ י ק נ מ י ש  ת

ו ג ו ה י ע ש  י

ן ם י ת ש א א ש א ת . ל 1 3 

ה ק נ א י י ל א כ ו ש ף ל י ה ל  א

ו מ ת ש א א ש ר י ש ת א  ין א
ת כ ו ו מ : ש א ו ש  ל

ת ו צ ו ח ו ב ט ט ו . ש 1 4 

ו ע ר א ו ו נ א ר ם ו ל ש ו ר  י

ם ה א י ת ו ב ו ח ר ו ב ש ק ב  ו

ה ש ש ע ם י ש א י ו א א צ מ  ת

ה נ ו מ ש א ק ב ט מ פ ש  מ

ו ה א ה י מ ר : י ה ה ל ל ס א  ו

.  אין דורשין פרק שני הגיגה ד

 וטרדן. ואיכא למ״ד ושתלן
 פרש״י לפי לשון
 ראשון נתן נשמתן בגיהנם ולא נבראו
 ומימה הוא וכי עביד דינא בלא דינא
 כי מה פשעו להיות בגיהנם ונראה
 לפרש וטרדן שלא נבראו ביחל כי
 אס מעט לכל לול ולור כלי שלא
 יחריבו העולם ושני הלשונות בירושלמי
 שוה אך הלשון משונה ולכך לא חש
 לממני איכא לאמרי לה בהאי לישנא
 («) כיון שאינו משנה לה לק חלא
 מיבה: ופליג אר׳ שמואל בר
 נחמני. שהוא אומר שמלאכים
 נבראים בלבור המקום ולא מנהר
 לינור: רבי חנ־נא בן דוםא
 למעלח. שהיה בעל מעשים יומר

 מכל בני לורו:
 ולמטה (י) בבית קיטר. ולאו
 משוס שלא היה חשוב
 למעלה אלא משום שגס בלולו היו

 אנשי מעשה כמותו:
 נענה

 קודם שנברא העולם. נגזר עליהם להבראומ להיומ קולם ממן מורה לקיים מה שנאמר לבר צוה לאלף לור (מהליס קה< ראויה היתה מורה
 להינתן לסוף אלף לור וכשראה שאין העולם מתקיים בלא תורה עמל וטרדן ונתנה לסוף כ״ו לורות מאלס הראשון על משה רבינו: רבה
 אמונחך. רבה תהלתך עליהן: (י» כרסיה. משמע כסא אחל: כרסון רמיו. שני כסאות הוטלו נתקנו לישב עליהן: שכינה חול. להושיב
 אלם בצידו: כלך מדברוחיך. חלל מלבריך על שתגיע אצל נגעים ואהלות שהן הלכומ עמוקומ: קילל ישעיה אח ישראל. כלומר נתנבא

 עליהן י״ח פורעניוח: ירהבז. יתגאו:

 קודם שנברא העולם ולא נבראו עמד הקב״ה
 ושתלן בכל דור ודור והן הן עזי פנים
 שבדור ורב נהמן בר יצחק אמר אשר קומטו
 לברכת תוא דכתיב אלו תלמידי חכמים
 שמקמטין >» עצמן על דברי תורה בעולם הזה
 הקב״ה מגלה להם םוד לעולם הבא שנאמר
נהר יוצק יםודם אמר ליה שמואל א*לחייא 1 

 בר רב בר אריא תא אימא לך מילתא מהני
כל יומא  מילי מעליותא דהוה אמר אבוך א
 ויומא נבראין מלאכי תשרת מנתר דינור
 ואמרי שירה ובטלי שנאמר 2הרשים לבקרים
 רבה אמונתך ופליגא דר׳ שמואל בר נחמני
 דאמר ר׳ שמואל בר נחמני אמר ר׳ יונתן כל
 דיבור ודיבור שיוצא מפי הקב״ח נברא ממנו
בדבר ה׳ שמים נעשו  מלאך אחד שנאמר 3
 וברוח פיו כל צבאם כתוב אחד אומר 4לבושיח
 כתלג חיור ושער 3•(רישיה) כעמר נקא
 וכתיב 5קוצותיו תלתלים שחורות כעורב
 לא קשיא כאן בישיבח כאן במלחמת דאמר
 מר אין לך נאה בישיבח אלא זקן ואין לך

 נאח במלחמח אלא בחור כתוב אחד אומר 4כרםיה שביבין דינור וכתוב
עד די כרםון רמיו ועתיק יומין יתיב לא קשיא אחד לו ואחד  אחד אומר 4
 לדוד כדתניא ג<אחד לו ואחד לדוד דברי ר׳ עקיבא אמר לו ר׳ יוםי מלילי
 עקיבא עד מתי אתח עושח שכינח חול אלא אחד לדין ואחד לצדקה קיבלת
 מיניח או לא קיבלח מינית ת״ש אחד לדין ואחד לצדקת דברי רבי עקיבא
 אמר לו ר״א בן עזריה יי עקיבא מה לך אצל הנדה כלך ה< מדברותיך w אצל
 ננעים ואתלות אלא אחד לכםא ואחד לשרפרף כםא לישב עליו שרפרף
 לחדום רגליו שנאמר 6השמים כםאי ותארץ תרום רגלי כי אתא רב דימי
 אמר שמונח עשרת קללות קילל ישעית את ישראל ולא נתקררת דעתו עד
 שאמר להם המקרא הזה 7ירהבו חנער בזקן וחנקלח בנכבד שמונח
כי הנה האדון ה׳ צבאות מםיר מירושלם ומיהודה משען ומשענה כל  עשרה קללות מאי נינתו דכתיב 8
 משען לחם וכל משען מים גבור ואיש מלחמח שופט ונביא וקוםם וזקן שר חמשים ונשוא פנים ויועץ וחכם
 חרשים ונבון לחש ונתתי נערים שריחם ותעלולים ימשלו בם w וגו׳ משען אלו בעלי מקרא משענח אלו
 בעלי משנת כגון ד״י בן תימא וחביריו פליגו בח רב פפא ורבנן חד אמר שש מאות סדרי משנח וחד אמר
לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי  שבע מאות סדרי משנח כל משען לחם אלו בעלי תלמוד שנאמר 9
 וכל משען מים אלו בעלי אגדח י׳שמושכין לבו של אדם כמים באגדח «< גבור זח בעל שמועות ואיש
 מלחמח זח שיודע לישא וליתן במלחמתת של תורח שופט זח דיין שדן דין אמת לאמיתו נביא כמשמעו
קסם על שפתי מלך יי) זקן זח שראוי לישיבח שר חמשים אל תקרי שר חמשים 1  קוסם זח מלך שנאמר 0
 אלא שר חומשין זת שיודע לישא וליתן בחמשת חומשי תורה דבר אחר שר חמשים כדרבי אבחו דאמר
 רבי אבתו מכאן שאין מעמידין מתורגמן על חצבור פחות מחמשים שנה ונשוא פנים זח שנושאין פנים
 לדורו בעבורו למעלה בנון רבי חנינא בן דוסא למטח כגון רבי אבתו בי קיסר יועץ ז< שיודע לעבר שנים
 ולקבוע חדשים וחכם זת תלמיד חמחכים את רבותיו חרשים ח<בשעח שפותח בדברי תודח חכל נעשין כחרשין
 ונבון זה תמבין דבר מתוך דבר להש זה שראוי למםור לו דברי תורה שניתנח 3יי בלחש ונתתי נערים שריחם מאי
 ונתתי נערים שריהם א״ר אלעזר אלו בני אדם שמנוערין מן תמצות ותעלולים ימשלו בם אמר רבי׳(פפא) בר
ף (והנקלה בנכבד) אלו בני אדם ק  יעקב w תעלי בני תעלי ולא נתקררה דעתו עד שאמר להם ירהבו הנער מ
 שמנוערין מן תמצות ירתבו במי שממולא במצות כרמון וחנקלח בנכבד יבא מי שהמורות דומות עליו כקלות
 וירתבו במי שקלות דומות עליו בחמורות אמר רב קטינא ל)אפי׳ בשעת כשלונת של ירושלים לא פםקו מתם
כי יתפש איש באחיו בית אביו(לאמר) שמלח לך קצין תתית לנו דברים שבני אדם מתכםין 1  בעלי אמנת שנא׳ 1
1והמכשלת תזאתי״ מאי והמכשלה תזאת דברים שאין בני אדם עומדין עליתן אא״כ  יי) כשמלת ישנן תהת ידך 1
 נבשל בהן ישנן תהת ידך 12ישא ביום ההוא לאמר לא אהיח חובש ובביתי אין לחם ואין שמלת לא תשימוני קצין
לא תשא את שם ח׳ אלחיך >» לא אחיח חובש לא תייתי מהובשי 1  עם ישא אין ישא אלא לשון שבועת שנאמר 3
 בית המדרש ובביתי אין לחם ואין שמלח שאין בידי לא מקרא ולא משנת ולא גמרא ודלמא שאני תתם
 דאי אמר להו גמירנא אמרי ליה אימא לן הוה ליה למימר גמר ושכה מאי לא אהיה חובש לא אהיה חובש
1שוטטו בחוצות ירושלם  כלל איני וחאמר רבא ;ילא חרבח ירושלים עד שפםקו ממגח בעלי אמנת שנאמר 4
 וראו נא ודעו ובקשו ברחובותית אם תמצאו איש אם יש עושח משפט מבקש אמונח ואסלח לח לא קשיא

 הא

 שש מאוח סדרי משנה. היו בימיהן:
 לחם אלו בעלי הש״ס. שיש לסמוך על
 הוראתן כסמיכח לחם: בעל שמועוח.
 ששמע הלכות פסוקות מרבותיו
 ושגורומ בפיו: ראוי לישב בישיבה.
 וליטול ממנו עצה בכל לבר חכמה:
 כדרבי אבהו. להעמיל לפניו ממורגמן
 לדרוש ברבים: למעלה נושאין פנים
 בעבורו לדורו. שהכל ניזונין
 בזכוחו כגון רבי חנינא בן לוסא
 כלאמרינן בעלמא (תענית דף כד:)ס)
 כל העולם אינו ניזון אלא בשביל
 חנינא בני: למעה. מלכי האומומ
 מכבלין אומן בשבילו כגון ל׳ אבהו
 שהיה חשוב בבית המלך כלאמרינן
 במסכת סנהלרין (דף t.«)< להוו
 נפקי אמהתא לבי קיסר לאפיה כוי:
 שראוי למסור לו כוי. כגון אב״ל
 ולבו לואג בקרבו: העלי. שועלים:
 כי יחפש איש באחיו. הכתוב היה
 מגנן לומר שלא היו יולעין להשיב
 לשואלים הלכה: שבני אדם מחכסין
 בהן. נמבאין שלא ישאלו להן לפי
 שאין בקיאין בהן: ישנן החח ידך.
 כלומר אתה בקי בהן: אא״כ נכשל
 בהם. כשהמלמיד נכשל בשמועתו
 פעם ראשונה ושניה הוא נומן לב
 לעמול על שמועתו: לא אהיה. איני
 רגיל להיות: דלמא. האי נמי לאו
 משוס לאנשי אמנה היו אלא לאי
ד ליה מ  הוה אמר גמירנא הוו א
 אימא לן והוא לא הוה ילע:

 תקופת

 רבינו חננאל
ה י ע ש ׳ י י ק ר פ ם ו י פ נ ע כ ב ר  א

ק ״ מ ה ה ב י ה ן ש מ ז ה ב א ר  ש

ל ב ם א י פ נ ש כ ה ש א ם ר י י  ק

ן ב ר ר ח ח ה א א ר ל ש א ק ז ח  י

ה א ר נ ל ש ו כ י ב • כ י פ נ ע כ ב ר  א

ו ט ע מ ת ו נ ל א ל כ א ק ז ח י  ל

ם י ח ם ש י ת ת ש ו י ח י ה פ נ כ  מ

ט ו ע מ י ו א ה י י נ י י מ ן ה נ י ר מ א  ו

ן ת ו ב א ר ר מ ל א א נ נ ב ה ר ר מ  א

ף פ ו ע ם י י ת ש ב ם ו ה ר ב מ א נ  ש

ה ו ר ר ו ש מ ר ש מ ו ל א כ ר ק  ו

ך י נ י ף ע י ע ת ב ה י ת כ ד ן כ ה  ב

ן י א ׳ ש י ב פ ר ו ו נ נ י א ו ו  ב

ו נ ל ׳ ש ם ן ב י נ ע ה ה ז ב ב ו ת  כ

ה ר ז ב ת ד ו ל ג ו ל א ן ב נ ב ר  ו

ה א ה ר י ע ש י י ת כ ר ח ך א ר ד  מ

ה א ל ר א ק ז ח י ן ו י ם ו כ ם מ י ל ג  ר

י ע כ ד י ד ש ת ע ו ל ו ג ם מ י ל ג  ר

ן ת ו ר א מ א ה ו ר ש ל י ג ן ר  ה

ן ה ן ב ה י ל ג ן ר י ס ו כ ו מ י ה  ש

א מ ל ד ן ו נ י ה ד ו ו ט ע מ ת נ ן ש  ה

א י ל א ה ד י ו ל ז ח א ו ו ל ג  ד

א ו י ח כ י ו ה ה י י פ י א כ א ה מ י  ה

ה י ו ל ז ח א ו ו ל ג א ד ל ו א ה  ל

ה י ו ל ז ח א ו ו ל ג י ד מ ן נ ה י ל ג  ר

א מ ל ד ן ו נ י כ ר ב פ ו ת . א• ו ה י ב ה ר י מ י ק י ו ל ג א ל ע ר ה א ר ו י א א מ ע ר א כ ל ה א י ב ה ר י מ י ק י ו ל ג א ל ע ר ה א ר ו ה א י פ א א מ ל ש ן ב נ י ח ה  ו

ן ו ס כ ל ה א ש א ר ן ב ף אי א ם ו ד ל א ג ר ך ב ו מ נ ה ו ו ב ם ג ו ק א מ נ ס מ י ב ו ח ת א א ה ל ר ש ל י ג ם ר ה י ל ג ר ר ו מ א ק י ד א ה ה P ו י ן ל ו ו ת א א נ ס מ  ב

ן א ר ו ו ט ע מ י ן א ת י ל ג ה ר ת ב ו ס כ ו מ י ה ם ש י פ נ י כ ר מ א ן ד נ ב ר ן ל נ י ע י י ד ס ו ע . ו א נ ם מ י ב ו ח ת י מ כ י ה כ . ו ם ד י א ל ג ת ר ו ע ב צ י א ש א ר  כ

ן י י ל ג י א א ל ו ו ו ן ה י י ס כ י ם מ ל ו ע ן ל נ י כ ר פ ן ו ו ה י ל ג ן ר ־ י ל ג ת א ו ו ה י י פ ו ג ט י ע מ י א א ל ו א ה נ י ל ג ן ל ו ה ה ל מ ן ל ו ה י ל ג א ר ל ש א י ק ש ל י ר י כ מ ח ו ר ה י י ל י ע ע ב י ל ר ו ו י ש נ ן פ מ א ח כ י א ל ד א ק ו ח ו י ה נ י ז ח ל י ד כ י י ה ן כ ו ה י פ ן א י י ל א ג מ ל ש ן ב ו ה י פ א ן ו ו ה י ל ג ו ר ו ן ה י י ס כ י ד מ י י י ס א ת ד ו ל ו ג  מ

א ר ב נ ם ש ד ו ו ק ט מ ו ק ם ש י ע ש ר ו ה ל ת א א ע ל ו ב ט מ ו ר ק ש . א ם נ ה י ג ם ב י ע ש ש ר א ל ר ך ע י פ ש ת ו ו י ח ה ה ע י ז ק מ פ נ ד ו ג ר נ ו נ י . ד ר ה ה נ ר ש ל י ג ן ר ה י ל ג ר ר ו מ א נ ו ש ת ל פ ת ו ב י ל ג ת ר ן א ו ו כ ם ל ד ב א י י ת ד ש מ ל ח :ברכות י: ל ״ ב י ר ד כ ה ל ר ש ל י ג י ר מ י י ק ל ד א ק ז ה י י י ו ו ח א א ל ל  א

ם י ל ת ל ו ת י ח ו צ ו ו ר ק מ ו ר א ח ב א ו ת כ י ו ק ר נ מ ע ה כ י ש י ד ד ע ש ר ו מ ו ד א ה ב א ו ת . כ ב ״ ה ו ע ד ל ו ן ס ה ה ל ל ג ה מ ״ ב ק ה ה ר ו י ת ר ב ל ד ז ע ׳ י ה ו ע ה ב נ י ש ם מ מ צ ן ע י ט מ ק מ ח ש ״ ו ת ל . א א י ה ה כ ר ד ב מ ק א ח צ ד י ן ב מ ח ב נ . ר ם י נ י פ ז ן ע ן ה ה . ו ד ו ד ד ו ו ל ד כ ה ב ׳ י ב ק ן ה ל ת ש ם ו ל ו ע  ה

ם י א י ב נ ד ה י ב ב ו ת כ ו ו ר ב ב ד ם א ו ל ח ע ב ד ו ת ו א י ל ה א א ר מ ׳ ב ם ה כ א י ב ה נ י ה ם י ב א י ת כ ד ם כ י א ר ם נ ו ל ך ח ר ד ו כ ל ל ת ה ו א ר ר מ מ ו א י ש ש מ ׳ י י ר פ ו ח א ב ל ה א א ן נ י ה א מ ח ל מ ן ב ב . ו ן ק א ז ל ה א ב י ש י ה ב א ן נ י א . ש ן ק ז ן כ י ד ב ה ש ו מ ׳ ב י ה פ ב י ש י ן ב א ק כ ״ . ל ב ר ו ע ה ב ו ר ו ה  ש

ה א ר מ ה ש א מ ל . א ל ל ת כ ו מ ם ד ן ש י א ך ש ד מ ל א ל ל ם א ל ו ע ן ל ק ת ז ו מ ו ד ם א ל ו ע ד ל ו ה ת ב ו מ ו ד ד א ח ד א י מ ה ח י ו ה ל י א ת ש ו מ ם ד ן ש י א ת ש י כ ו ר מ ב ד ה ה ו . ו ת ו מ ו ד ן ל י ו א מ ת ש ב ת ש ה י ״ ב ק ל ה כ . א א ב י ל א ד ת נ ב ו א ת ב ו מ ן ד י ע ם כ י א י ב נ ה ל א ר מ ע ש י ד ו ה . ל ה מ ד  א

 מםורת הש״ם

, ב) [צ״ל [ . נ ת י ו כ ר ב ] (  א

, : ח ן ל י ר ד ה נ , ג) ס [ ה ש א  ר

׳ י ע , ה) ! [ : ז ם עי׳ש ס ש  י) ו

ה ״ : ל ז ן ס י ר ד ה נ ס י ד ׳ ׳ ש ר  פ

, . ז ת פ נ , ו) ש ן ך י ת ו ר נ ד  מ

ן י ט י ג , ח) [ [ . ז ן פ י ר ד ה נ ס  י) ו

, ן . ן לח י ר ד ה נ : ס י ה מ ט ו . ס ת  פ

ן ט ש י ה נ פ י מ א ש ח ׳ נ י פ  ט) [

, י) [צ״ל ך לחש] ר ך ע ו ר  ע

, [ י ״ ע נ ט ו ו ק ל י א ב ׳ ׳ כ א ו ח  א

, [ ט ו ק ל י א ב ״ נ ר ו ת ו י מ  כ) [

: ט י ת ק נ ש , מ) [ [ : ט י ת ק נ ש  ל) [

, : ט י ת ק נ , 0 ש [ . ג ן מ טי י  ג

ת ו נ ו ת כ כ ו ] ( ט , [ : ז ת י ו כ ר ב ו  ס) [

 חגחות חב״ח
ן מ צ ן את ע י ט מ ק מ ׳ ש ט ) ג א ) 

׳ ה כו ר ו י ת ר כ ל ד  משינה ע

ם ל ו ע ד הנהר ל י ם ס ה ה ל ל ג  מ

ך י ת ו ר נ ד ך מ ל ם כ : (ג) ש א נ  ה

ר י נ ם ג : (ג) ש ם י ע ג  ולך אצל נ

א ״ נ ס ״ . נ ת נ ע י מ ל ש ע ה נ  ז

״ א זה המתגבר ביצרו:  ד
ך ל י מ ת פ ל ש ם ע ס ם ק  (ד) ש

קן  במשפט לא ימעל פיו ז
נ פפא ר ר מ ם א : (ה) ש ה  ז

׳ ו כ י ו ל ע נ אלו ת ק ע ד י  נ

י  והנקלה בנכבד יבואו מ
! מאי י מ ר ת כ ו צ מ י כ כו ס ו ד  א

ן י ס כ מ ם מ : (ו) ש ה ל ק נ ה  ו

׳ ם ה : (ז) ש ה ל מ ש  בהם כ

ש נ ו ך מאי לא אהיה ת י ה ל  א

ת י י נ ש נ ו ח ה מ י ה  לא א

ה ״ י ד ״ ש : (P) ר ש ר ד מ  ה

ה ״ ׳ ד ם ו  כורסיה: (ט) ת
י לישנא א ה ׳ נ ו כ ן ו ד ר ט  ו

 ואיכא דאמרי לה בהאי
ק ה ר נ ש ו מ נ ן שאי ו  לישנא ט

ה ט מ ל ה ו ״ ל: (י) ה ׳ א כצ׳ ד  ח

: ר ס י ת ק י ב  כגון רבי אבהו ב

 חגחות חגר״א
. ס ו ב ם ימשל י ל ו ל ע ת ׳ ו מ  [א] ג

ם איש באיש ע נגש ה נ י ״  נ

ח ט ״ י א ה ו ה ו ו ( ה ע ר  יאיש ב

ד וכן ח ב ל ש ח ס נ י ש ר ם ח כ ח  י

א ״ ש ר ה מ ש ה ״ מ ן לחש ו בו נ  י

ה ולא ש ר ן ד י א לענ ו ה  צ״ל ד

ן י ו ט הי ״ כ י ״ א א ד נ י נ ! מ י  לענ

: ן י ו גש כ נ א ו ר ולת ק ף ז  א

 מוסף רש״י
ו ישב תי . נ ו י מ ן ד ו ס ר י כ ד ד  ע

ע שנים מ ש מ ת ד ו א ס כ  ה

ה ת י א ת ד מ . ע  >:זנהדוי1 לת!
ה ת א . ש ל ו ה ח נ י כ ה ש ש ו  ע

ס אצלו ;שש. ל ר ו ש נ נ י ש ו  מ

ל צ ך א י ת ו ר ב ד ך מ ל  כ

ך י ר נ ד ע מ נ . מ ת ו ל ה א ם ו י ע ג  נ

ת ו ל ה א ם ו י ע ג ת נ ו כ ל ה ה ל נ פ  ו

ה ת ם א ה ב ם ו י ר ו מ ם מ ה  ש

ה !סנהדריו ד ג ה ד ולא כ ד ו ח  מ

. ה ל מ ש ץ כ ס כ ת . מ !  סז

ה ר ו י מ מ ע ן ט ת י ן א  כששואלי

ן י מ י ל ע מ ן כ מ צ ן ע ו עושי ל ל  ה

י שאינן נ פ ם מ ה י ר כ ת ד  א

ת ח ן ת נ ש , י נ י ש ה ס ל י ע ד י  י

ך קצין כ י פ י ל ק ה נ ת . א ך ד  י

ת ב ש י ! ה מ כ ו ח נ ד מ ל ת ו ו נ ה ל י ה  ת

י נ ן ב י א ם ש י ר ב . ד  קיט!

ל . ע ן ה י ל ן ע י ד מ ו ם ע ד  א

א ל , א ן ת כ ל ה ן כ ר מ ו א ן ל י  בורי

ד . ע ן ה ל ב ש כ ן נ ם כ  א

ס י מ ע ׳ פ ׳ או ג ן נ ר מ ו א  ש

ה ר ו י ת מ ע ו ט נ י י ה , ד ש ו נ י ש  נ

: שאין ו ן ושם קכ.ן. א י ר ת י ס מ  ת

ד ן ע ת ת י מ ל א ד ע מ ו ס ע ד  א

ת ו ע ת ט ו ר ו ה ן ל ה  שיכשל נ

ן י מכ ן לכ ו ת ו א נ ו ה ו י ה י מ י ל כ י  ו

ה י ה א א  וניטי! מג.!. ל

ש נ ו ת ת י י ה ל ל י ג י ר נ . אי ש ב ו  ח

, ה י ה . א ד ״ מ ה נ ש נ ו נ  ת

ק ו ח ן ש ג ב י ו י א ) ו מ , כ י ת ל ג ר ו  ה

ה !שבת ו ו י ה , אנ ה י ה ו א ה ע ר  ל

. ם ת י ח נ א א ש מ ל ד  קב.:!. ו

ה נ מ ן א ה ס דיש כ ו ש מ י ד א מ  מ

א לן מ י ם א . שואלי ה י י ל ר מ , א ה ר ו י ת מ ע ן ט ת ו . א א נ ר י מ ו ג ה ר ל מ י א א , ד ת מ א ו ה נ ס שישי ט י ר ך צ ח ר ל כ א ע מ ל י א ד י  ה

ה !שם!. ר ו ת ע כ ג ת שלא י מ א ל ה א ע ו ה ה ד ו ה חובש. מ י ה א א י ל א  מ

. א נ א ס מ ר ירגליהס רגל ישרה דלא אתחזי כ מ א ק ה נשלימות. p אולי צ״ל וסייגו ד ו הי נ י פיריקי נשוגיין ולפני רנ חסר לפנינו איזה קושיות ו ה שנ א ר ני אצו נ י ד רנ נ ל  א< מ



 מסורת הש״ם

 א) ןתוססת׳ ס״נן, ב) נ״א
 וסיכסכה, ג) ויבמות תג:ן,
 ד) !תוספח׳ פ״בן,
 ה) ן פרש״י ע״ז תמצא לקמן
 עו. ל״ה אתרן, ו) ן ב״מ
 קיא:ן, ז) ןעי׳ חוסי שבתקי:
 ד״ה ת״לן, יז) נדה סד:,
 P) ןד״ה ינסגע אחרי ד״ה
 יקרן, י) ןויקרא כנן,
 ?)!דכריסמן, ל) ן ערך אבן
 וע״שן, מ) עי׳ יבמות פד:,
 נ) צ״ל אלמנה וגרוש׳ לא יקח

 כי אס וגוי,

 תורה אור השלם
ץ ר א ת ין כלן ה ו א ל ל  1 . ה

ש : א ת ו מ ה ל ת כ ם ו י נ י נ  ת

ח ו ר ר ו ט י ק ג ו ל ד ש ר ב  ו

: ו ר ב ה ד ש ה ע ר ע  ס

ץ ת ע ו ע ב ל ג ב ם ו י ר ה  ה

: ם י ז ר ל א כ י ו ר  פ

ח ז מ ם ק י ל ח  ת

י ת י ב ב ר ק ב ב ש א י  2. ל

ם י ר ק ר ש ב ה ד ן מ ה ר ש  ע

: י נ י ד ע ג נ פרן ל א י  ל

א ז ם ק י ל ח  ת

ה ת ו ל ב י יי ה נ י ע ר ב ק  3. י

: ו י ד י ס ח  ל

ו ז ט ט ם ק י ל ח  ת

ך י ל ד כ ת א א צ  4• דבש מ

: ו ת א ק ה ו ו נ ע ב ש ן ת  פ

ז ה ט י כ ל ש  מ

ק ו ת נ ת ו ו ת כ ך ו ו ע מ  5. ו

ן י ו ל ב י ר ק א ת ת ל ו ר כ  ו

: ו ש ע א ת ם ל כ צ ר א ב  ו

ד ב כ א כ ר ק י  ו

 גליון הש״ם
 תום' ד״ה נכנסו ובו׳ ולא
 עלו למעלה מםש. עי׳
 גיטין דף פד ע״א תיס׳
 ד״ה ע״מ שתעלי לרקיע:
 ד״ה כתולה וכוי ושמא
 כאן שאף היא בכלל
 הא־םוי. עיין נדרים דף צ
 ע״נ ת״י ד״ה מזרי לומר:

 אין דורשין פרק שני חגיגה
 הקופה המוז הוה. דאין דרך להתקשר שמים בעבים: במזמונר
 חסן. מיני שחוק שמשתקין לפניהן: סיפר. לברים הללו: לכה
 שלישיח. של כיתות היושבומ לפני השכינה: הרצה דברים. לרש
 במעשה המרכבה: דארצי וארצו קמיה. שהרצה לפני אחרים ואתרים
 הרצו לפניו: דארצי מיהא קמיה מאן
 דארלי. אס לא הרצו אחרים לפניו
 הוא הרצה לפני מי שחזר והרצה לפני
 אחרים לכך הוזקק להימנומ כאן
 משום דרבי עקיבא להודיע שהוא
 הרצה ואחרים הרצו לפניו אבל ר״א
 לא אחרים הרצו לפניו ולא הוא הרצה
 לפני מי שהרצה לפני אחרים: נכנסו
 לפרדס. עלו ללקיע על ילי שם:
 שיש טהור. מבהיק כמיס צלולין:
 אל תאמרו מים מים. יש כאן איך
 נלך: הצץ. לצד השכינה: «)ונפגע.
 נטרפה לעמו: יקר בעיני ה׳ המוהה
 להסידיו. הוקשה מיממו לפניו לפי
 שמת בחור ואעפ״כ אי אפשר שלא
 ימומ משוס שנאמר כי לא יראני
 האדם וחי (שמית לנ<: שאלו אה בן
 זומא מהו לסרוסי כלבא. הואיל
 וסירוס כתיב אצל מומי קרבך) וכלב
 אפילו חליסיו אסור למזבח משום
) אסור לסרסו או לא: 5 נ ל  מחיר כ
 בהולה שעיברה מהו לכהן גדול.
 והיא אומרמ שימצאו לה בתולים אי
 נמי כהן גדול נשאה ולא ידע שהיא
 מעובלמ ומצא לה בתולים ואתל כך
 נמצאמ מעוברת מהו לקיימה משום
 בחולה מעמיו יקח ןרקרא כאן:

 יכול

 יד:
 נענה

 הא בדברי תורה הא במשא ומתן בדברי
מעשה (  תורת תוו במשא ומתן לא תוו ת״ר א
 ברבן יוהנן בן זכאי שהית רוכב על תחמור
 יא) והיה מהלך בדרך ור׳ אלעזר בן ערך מחמר
 אחריו אמר לו רבי שנה לי פרק אהד במעשה
 מרכבח אמר לו לא כך שניתי לכם ולא
 במרכבה ביחיד אלא א״כ חיח חכם מבין
 מדעתו אמר לו רבי תרשיני לומר לפניך
 דבר אחד שלמדתני אמר לו אמור מיד ירד
 רבן יוחנן בן זכאי מעל חחמור ונתעטף
 וישב על תאבן תחת תזית אמר לו רבי
 מפני מת ירדת מעל חחמור אמר אפשר
 אתח דורש במעשח מרכבח ושכינת עמנו
 ומלאכי תשרת מלוין אותנו ואני ארכב על
 חחמור מיד פתח ר״א בן ערך במעשת
 חמרכבח ודרש וירדח אש מן חשמים
וםיבבח כל חאילנות שבשדח פתחו >« כולן ,  נ

הללו את ח׳  ואמרו שירה מה שירה אמרו 1
 מן תארץ תנינים וכל תתומות עץ פרי וכל
 ארזים הללויה נענה מלאך מן האש ואמר
 הן הן מעשה המרכבה עמד רבן יוהנן ב״ז
 ונשקו על ראשו ואמר ברוך ה׳ אלהי ישראל
 שנתן בן לאברהם אבינו שיודע להבין
 ולהקור ולדרוש במעשת מרכבת «< ״יש נאת

 דורש ואין נאה מקיים נאה מקיים ואין נאה דורש אתה נאה דורש ונאה
 מקיים אשריך אברחם אבינו שאלעזר בן ערך יצא מחלציך וכשנאמרו
 הדברים לפני ר׳ יהושע היח חוא ורבי יוסי חכחן מחלכים בדרך אמרו אף
 אנו נדרוש במעשח מרכבח פתח רבי יתושע ודרש >י< ואותו היום תהופת
 תמוז חיח נתקשרו שמים בעבים ונראת כמין קשת בענן וחיו מלאכי
 תשרת מתקבצין ובאין לשמוע כבני אדם שמתקבצין ובאין לראות במזמוטי
 חתן וכלח חלך רבי יוסי חכחן וםיפר דברים לפני רבן יוחנן בן זכאי ואמר
 אשריכם ואשרי יולדתכם אשרי עיני שכך ראו ואף אני ואתם בחלומי מסובין
 היינו על הר סיני ונתנה עלינו בת קול מן תשמים >י< עלו לכאן עלו לכאן
 טרקלין גדולים ומצעות נאות מוצעות לכם אתם ותלמידיכם ותלמידי
 תלמידיכם מזומנין לכת שלישית איני ותתניא ייר׳ יוסי בר׳ יתודת אומר
 שלשת תרצאות חן ר׳ יחושע חרצח דברים לפני רבן יוחנן בן זכאי ר״ע
 הרצה לפני ר׳ יחושע חנניא בן חכינאי חרצת לפני ר״ע ואילו ר״א בן ערך
 לא קא חשיב דארצי וארצו קמיח קחשיב דארצי ולא ארצו קמיה לא
 קא חשיב >י< וחא חנניא בן חכינאי דלא ארצו קמיח וקא חשיב דארצי מיחא
ת״ר ארבעח נכנסו בפרדם ואלו חן בן עזאי ובן זומא  קמיח מאן דארצי א
 אחר ורבי עקיבא אמר לתם ר״ע כשאתם מגיעין אצל אבני שיש טחור 0) אל
דובר שקרים לא יכון לנגד עיני בן עזאי  תאמרו מים מים משום שנאמר 2
 תציץ ומת עליו תכתוב אומר 3יקר בעיני ת׳ תמותח לחסידיו בן זומא תציץ
דבש מצאת אכול דייך פן תשבענו ותקאתו היאחר  ונפגע ועליו תכתוב אומר 4
 קיצץ בנטיעות רבי עקיבא יצא בשלום שאלו את בן זומא מתו לםרוםי
כל שבארצכם ״לא תעשו שאלו ב  כלבא אמר לתם 5ובארצכם לא תעשו י,
 את בן זומא בתולה שעיברה מחו לכ״ג מי חיישינן לדשמואלמ< דאמר שמואל

 יכול

 מוסף רש״י
 הא נדנרי תירה. היו נאמנין
 ואין מתהללים על שקר
 ושבת קכ.:. קיצץ
 בנטיעות. קלקל ועיות
 כשנכנס לפרדס ומקצץ
 הנטיעות, ולפי שדימה אותן
 בחמלת הדכריס לנכנס
 לפרדס, נקט לישנא דקיצן

 בנטיעוח (לקמן טו.).

 רבינו חננאל
ה ת מ ו מ ן ד י ע ם כ י א י ב נ  ל

י ש מ י . ו ו י נ פ ר ל ש י י  ש

ה א ז ו ך ה א ל ר מ מ א  ש

ה י ש י ר ר ע ש ו ו ר ב מ א נ  ש

ד : ע ב ר ו ע ת כ ו ר ו ח ש  ו

ה ו ט ש ו פ י מ ן ר ו ו ס ר  כ

ד ח א א ו ס כ ד ל ח  א

ת ו ל ל ח ק ״ . י ף ר פ ר ש  ל

ל א ר ש ת י ה א י ע ש ל י ל י  ק

ד ו ע ת ע ה ד ר ר ק ת א נ ל  ו

ר ע נ ו ה כ ה ר ן י ה ר ל מ א  ש

. ד ב כ נ ה ב ל ק נ ה ן ו ק ז  ב

א ת ה ו ל ל ח ק ״ ן י ו ב ש ח  ו

׳ ן ה ו ד א ה ה נ י ה ב כ י ח כ  ד

ם ל ש ו ר י ר מ י ס ת מ ו א ב  צ

ה נ ע ש מ ן ו ע ש ה מ ד ו ה י מ  ו

י ר ד ר ס ״ ו ת ל י א ו ג  ו

ש ב ו ה ח י ה א א : ל ה נ ש  מ

י ת י י א ה ר ל מ ו ל  כ

י ת י ב ב . ו ד ״ מ ה י י ב ש ב ו ח  מ

. ה ל מ ן ש י א ם ו ח ץ ל  א

א ל א ו ר ק א מ י ל ד י ן ב י  א

י נ י . א ד ו מ ל א ת ל ה ו נ ש  מ

ה ב ר א ח ה ל ב ר ר מ א א ה  ו

. ה ב כ ר ה מ ש ע מ ו ב צ ר ה ה ו א צ ר . ג׳ ה ה נ ו מ י א ל ע ו ב י א ה ל ן א י ר ק ש ו מ י א ה ה ל ר ו י ח ר ב ד ל ב ב ה א נ מ י א ש נ ו א י א ה ן ל ת מ א ו ש מ ק ב ״ ן ל נ י ק ר פ מ . ו ה נ מ ש א ק ב ט מ פ ש ה מ ש ו ש ע י ש א ם י ר א מ א נ ה ש נ מ י א ש א ה ר נ מ ו מ ק ס פ ד ש ם ע י ל ש ו ר  י

ן ב י ו א ו ן ע ן ב ו ה ל . א ס ד ר פ ו ל ס נ כ ׳ נ ר ד ״ . ת ה י ב י ג נ י ר ת י א צ ר א א ל י ו צ ר ך א ר ן ע ר ב ז ע ל ל ר׳ א ב . א ו ה י י מ י ק נ י ר ח ו א צ ר א ו ו צ ר ו א ה ל ו י כ נ א ה ב י ק י ר׳ ע נ פ ] ל ה צ ר י ה א נ י כ ן ח א ב י נ נ י ח ״ י ר נ פ ה ל צ ר ז ןיר׳־ע ה ״ ב י י ר נ פ ה ל צ ר ע ה ש ו ה  ר׳ י

ם ו ק א מ ו ם ה ו ק ו מ ת ו ך א ם כ י ק י ד צ ה ל ז ו נ א ג י ה ע ש ״ ן א) ג י ע ס מ ד ר ו פ ה ו נ י ׳ כ י . פ י נ י ד ע ג נ ן ל ו כ א י ם ל י ר ק ר ש ב ו ר ד מ א נ ם ש ו ש ס מ י ם מ י ו מ ר מ א ל ת ר א ו ה ש ט י י ש נ ב ל א ם א י ע י ג ם מ ת א ש א כ ב י ק ם ר׳ ע ה ר ל מ . א א ב י ק ר׳ ע ר ו ת א א מ ו  ז

ם י כ א ל מ ת ה ו ר מ ש ן מ ך א י ה ן ן י א ו ר ת ו ו ל כ י ה ן ב י פ ו צ ת ו ו מ ש ן ב י ש מ ת ש ו מ י ה ן ו י ר ה ט מ ן ו י ל ב ט מ ן ו י מ צ ה ו א מ ו ר ט ב ל ד כ ן מ מ צ ן ע י ק נ מ ן ו י ל ל פ ת ו מ ז ה ה ד מ ן ל י ו א ר ם ה י מ כ ח ו ה י ה ת ש ו ל כ י ה ש ב ר ו פ מ ו ו ת ב ו ר ו ר ם צ י ק י ד ל צ ת ש ו מ ש נ ה ת ש ו ב ר ע  ב

א צ מ נ ף ש ד ה ם נ י ר מ מ ו א ה ת ו י א ר ם נ ל ו ע ת ב ו מ א ד ל ר א ק י ל ע ם כ י ם מ ץ ש א ם ש י ם מ י ו מ ר מ א ל ת ר א ו ה ש ט י י ש נ ב ל א צ א א ב י ל א ד ת נ ב ו א ט ב י ב ה ן ל י ע י ג ם מ ת א ש ע כ ״ ם ר ת ו ה א ו צ ל ו כ י ה ׳ מ י נ פ ל ל ו כ י י ה ר ח ל א כ י ך ה א י ה ם ו ד מ ע מ  ב

י נ ב ו א י ר ז י ו א א ל ת א ח ה א פ ו ט ל י פ ו א ן ב י א ם ו י ־ מ ל ו ג ש ב י י ש מ ה כ א ר א נ ב י ק ר ע ״ . א ת ת ה א פ ׳ ט י פ ם א ן ש י א ם ו י י מ ל י ג פ ל ף א ל ן א י כ י ל ש מ ן ו י ל י ט ש מ י ה ש ת ל פ כ י י ה ר מ ו ש י ש נ פ י מ ת ב ת ר ו ל כ י ה ש ב ר ו פ ה מ ו ן ה ו ש ל ב ר ו ק ש  מ

ץ י צ י ה א ז ן ע ב ה כ! ו ר י א ה מ נ י א א ש י ר ל ק פ ס ך א ו ת ט מ י ב מ ה ו א ו ר ם ה ד א א כ ב י ל א ד ה נ ב ו א ם ב י א ו ר ם ו י פ ו א צ ל ם א י מ ש ם ב י ל ו ם ע נ י א י ו ף כו ד ה ן נ ב י ה ט ו מ ל ל ם ה י ר מ מ ו א ה ם ו י מ ם ל י מ ו ם ד ה י נ ו פ י ה ז י ה ל ש כ י ה ת ב ו ל ו ל ן כ ה ר ש ו ה ש ט י  ש

ה ל ע מ י ל פ ל ר כ ב י ר ד מ ו ל . כ ת ו ע י ט נ ץ ב צ י ס א׳ ק ד ר א פ ו ה ם ה ו ק מ ו ה נ י כ ן ש ו י ת כ ו ע י ט נ ץ ב צ י ר ק ח ו א ת ע ה ד פ ר ט ר נ מ ו ל ע כ ג פ נ ץ ו י צ א ה מ ו ן ז ה ב מ ה ו ר י א א מ י ר ל ק פ ס א ט ב י ב ה י ל ד ת כ ו מ ש ר ב י כ ז ה ף ל י ס ו ר ה מ ו ל  כ

 מלאך מתוך האש גרסינן ולא גרסינן מלאך המות
 ובירושלמי מייתי קרא אז ירננו עצי היער:

 במזמוטי החן ובלה. ובירושלמי גרס בשמחת תתן והיא היא:
 והתגיא שלשה הרצאות יש. פרש״י לארצי מיהח קמיה מאן

 לארצי כלומר טון
 שחנניא בן חטנאי הלצה לפני רבי
 עקיבא לארצי לפני ר יהושע מיחשב
 כמו לארצי קמיה לאפוקי לר״א בן
 ערך שהרצה לפני רבן יוחנן בן זכאי
 שלא הרצה בפני שוס אלס ולא משמע
 לי כלל למנא ליה לחשיב טון לארצי
 קמיה מאן לארצי כמאן לאלצי קמיה
 למי ועול ללא הר שיטתו לפי חירוצו
 ללעיל לארצי וארצו קמיה לחשיב
 והשמא אי הלר ביה הוה ליה למימל
 אלא טון לארצי כו׳ וגס מה שפי׳
 רש״י בשס רבינו הלר למשמע ליה
 לישנא שאלם אחר הרצה לפני חנניא
 לא ימכן לאס כן ל׳ הלצאומ w) בהון
 ועול מנא ליה הא להרצה אחר בפני
 חנניא ואינו מפורש בשום ברייחא
 על כן נראה להר״י כמו שפירש
 בספר הישר לארצי וארצו קמיה
 קחשיב אותן שהצליחו כל כך להרצוח
 בפני רבס הכי ר׳ יהושע בפני רבו
 רבן יוחנן בן זכאי ור״ע בפניו שהיה
 רבו ורבי חנניא בפני רבי
 עקיבא רבו וחשיב שלשה הרצאות
 שהלכו בענין זה לאפוקי ר״א בן ערך
 שלא הרצו בפניו ואפי׳ הרצה לא
 הרצה מקמי מאן לארצי ומעיקרא
 שני ליה כולו אלא שלא הבין המקשה
 כל לבליו לפריך ליה כיון שלא הרצו
 מקמי חנניא היה לו למנומ ר״א בן
 ערך כמו חנניא ומשני ליה לארצי
 מקמיה מאן לארצו שהוא הרצה בפני
 ר״ע רבו שהצליח בפני ר׳ יהושע
 וארצי וארצו קמיה קרינא ליה בר׳
 עקיבא לאפוקי ר״א בן ערך שלא
 הרצו לפניו>ט) ואפי׳ הרצו לפניו רבן
 יוחנן רבו לא מצינו שהרצה הלכך לא
 למי להאי סילרא ומיהו כשנלקלק
 פרש״י יש לישבו לה״נ קאמר לאלצי
 מיהא קמיה מאן לארצי אם לא
 הרצו אחרים לפניו הוא הרצה מיהא
 מקמי מאן לארצי ומשוס ר״ע הוזקק
 למנותו לארצי וארצו קמיה אבל ר״א
 למה נחשביה לא הורצו לפניו ולא

 הורצו מקמיה מאן לארצי:
 נכנסו לפרדס. כגון על ילי שם
א עלו למעלה ממש אלא ל ו 8 

 היה נראה להם כמו שעלו וכן פי׳
 בערוךל): לסרוסי בלבא. משוס
 שאף מחירו אסור לקרבן שאלו לו

 » טסי מאחריני וכן פרש״י:
 בתולה שעיברה מהו לכהן
 נדול. ופרש״י (י) שהיא
 אומרת בתולה אני ואי שטחא דשמואל
 מהימנא וקשה להר״י להא פרק קמא
ן תנן הימה מעוברת . ג  לכתובות >לף י

״)ושמא כאן  מה טיבו של עובר זה מאיש פלוני וכהן הוא וכו׳ רבי יהושע אמר לא מפיה אנו חיין כו׳ והכא משמע לקבעיא אליבא לכ׳׳ע 8
 שאף היא בכלל האיסור כלכתיב ׳)[והוא אשה בבתוליה יקח] קרי ביה יקיח נאמנת ולהר״י נראה (ל) לטרחינן לבולקה ע״פ חבית כלאימא
: ושס< ואי לשמואל לא שכיח לא טלחינן ומוקמה בחזקת בעולה אי נמי קמיבעיא ליה בהך לבלקנוה ע״פ  בריש כתובות >לף י
 החבית אי חיישינן שמא לא נבלקה יפה לשמואל לא שטח וכן מסקינן בליש תינוקת (נלה לף סל: ושס< שאני שמואל לרב גובריה אך
 קשה להר״י להא מסקינן בכתובות (לף ו: ושם) בשמעתין ללס מיפקל פקיל לרוב בקיאין בהטייה וי״ל לולאי תחילת ביאה רוב

 בקיאין בשעת מעשה «0 אבל גמר כלי שתמעבר אי אפשר כי אס לשמואל:
 ומחיוהו

 עין משפט
 נר מצוה

 א ן מיי׳ פ״ד מהלכות
 יסודי התורה הלנה יגן:

 ט ב מיי׳ סט״ז מהל׳
 איסורי ביאה הל׳ י
 סמג לאדן קכ טוש״ע

 אה״ע סי׳ ה סעיף יא:

 הגהות הב״ה
 (א) גמ׳ שהיה רוכב על
 החמור ויוצא מירושלים
 והיה מהלך בדרך וכו׳
 מחמר אחריו ללמוד
 תורה מפיו אמר לו רני
 וכר אמר לו בני לא כך:
 (ב) שם פתחו כל
 האילנות כולן ואמרו
 שירה וכו׳ הללויה ויש
 אומרים שירה זאת
 אמרו אז ירננו עצי
 היער (נענה מלאך וכו׳
 המרכנה) תא׳׳מ ונ״נ ס״א
 ואף מלאך נענה מתוך
 האש ואמר ודאי הן הן
 מעשה מרכבה:(U שם
 כמעשה מרכנה כר״א בן
 ערך יש נאה דורש וכו׳
 יאין נאה דורש אבל אתה
 אב״ע נאה דורש: (ד) שם
 ר׳ יהושע ודרש במעשה
 מרכבה ואותו היוס וכו׳
 ונתקשרו שמיס וכו׳
 לשמוע מעשה מרכבה
 ככני אדם: (ה) שם מן
 השמים ואמר עלו לכאן
 וכר טרקלין גדולים
 מוכנים לכם ימצעות
 נאות: (י) שם לא קחשיכ
 איני והא חנגיא: (!) שם
 אנני שיש טהיר הזהרו
 שאל תאמרו: (ח) תוס׳
 ד״ה והתניא וכו׳ ד׳
 הרצאות הן ועוד וכו׳ נסני
 חנניא דאינו מפורש וכו׳
 כפני רבן כגון הכא ר׳
 יהושע וכו׳ ירי עקינא
 בפני רבי יהושע שהיה
 רנו ורני חנניא כפני ר״ע
 וכו׳ ופריך ליה כיון:
 (נו) בא״ד ואפי׳ הרצו
 לפניו לא הרצה תלמיד
 לפני רבו הלכך לא דמי
 להאי סידרא יכו׳ ולא
 הרצה מקמי מאן דארצי
 רבן יוהנן רבו לא
 מצינו שהרצה הסייד:
 (י) ד״ה לסרוסי וכוי שאלו
 לו עליו טסי: (כ) ד״ה
 נחילה יכו׳ יפרש׳׳י
 כשהיא אומרת נחולה אני
 ואי לא שכימא דשמיאל:
 (ל) נא״ד ולהר״י נראה
 דקא מיבעי ליה מי
 קטרהינן לנודקה על סי
 תכית כדאיתא נריש
 כתובות דאי דשמואל לא
 שכיח טרתינן לבודקה ואי
 דשמואל שטח לא טרחינן
 ומוקמה נחזקמ נעולה אי
 נמי קמבעיא ליה בתר
 דנדקניה על פי החנימ מי
 תיישינן לדשמואל או
 דלמא דשמואל לא
 שכיח והא לא קא
 מיבעי ליה אי חיישינן
 שמא לא נבדקה יפה
 אח׳׳ל דשמואל לא
 שכיה הס״ד ואח׳׳כ מה״ד
 דשמואל לא שטח וכן
 מסקינן וכו׳ דרנ גונריה
 וקשה להר״י כצ״ל ותינת
 אך נמחק: (מ) בא״ד אכל

 גמר כיאה פט:

נ האי גאון ז״ל. ק זה פירוש ר ״ ה ו ר ה נ כ ו ס ן כעין ה ד נ ל מ ן י ד מ ו א ה״ל ושומעי! ו ז ם נ י י ס ך מ י ל ע ו נ ה צרב האי. נ ״ י ל ״ ע כ נ ת ו כ ה נ ר ו ו ה י שיש ט נ ן אנ ר ך ע ו ר ע ״ נ  א) ע



 עין משפט
 נר מצוה

 א [מיי׳ פ״א מהלכות יסודי
 המורה הלכה יאן:

 הגהות הב״ח
 (א) גט׳ אינו מזרעת דלמא
 מעיקרא נמי יורה: (ב) שם
 דאתיהכא ליה רשותא חדא
 שעתא ביומא למיתב
 ולמיכתב זכוותא: (ג) שם
 שמא מס ושלום שתי רשויות
 יש בשמים מיד אפקוהו:
 (ד) שם מון מאמר שידע
 כבודי ומרד בי אמר הואיל
 ואיטריד כו׳ לתרכות רעה
 אשכח כצ״ל ותיכת נפק
 נמחק:(5) שם נן אכרה את
 ששמך יצא בכל הארץ
 עקר סוגלא: (1) טם כל מה
 שברא הקב׳׳ה בעולמו ברא
 כנגדו: (t) שם לאבד! ככלי
 זכוכית נ״נ ס׳׳א אייל
 האלהים אפילו ככלי
 חרס אבל ר״ע כוי: (ה) שם
 וכלי זכוכית הללו אע״ס
 שנשתברו יש:(ט) שם אמר
 לו והלא כנר שמעתי:
 (י) שפ ללמוד תורה מסיו
 כיון שהגיע לתהום שבת
 אמר לו מאיר: (כ) תום׳ ד״ה
 ומחיוהי וכו׳ להודיע שאין
 לו יכולת יותר מאחריני
 כצ״ל: (ל) ד״ה שונו וכו׳ והיה
 הורג רבי תירה ואמרינן כל
 תלמיד דהוה חמי ליה משבת
 באורייתא הוה קטיל ולא
 עוד אלא דהוה על וכו׳ קמי
 ספרא והוה אמר מאן
 אלין יתבין עכדי! הכא כו׳
 וכיון דהוו שמעין כן הוון
 שבקין ליה ואזלון לון
 וקאמר ליה לרבי מאיר וכו׳
 שר׳ עקינא דריש ליה וה׳
 ברך את איוב מראשיתו
 כזכות מצות ומעשים טוניס
 שהיו ביה מראשיתו ומייתי
 ליה טיב אחרית דנר וכו׳ אלא
 טוב אחרית דנר כשהוא טונ
 מראשיתו ובו הוה המעשה
 אברה אביו מגדולי ירושלים
 היה וכייס שבא למהול
 אותו קרא וכו׳ אמר ר״א
 לרבי יהושע עד דאלין
 עסקי! וכו׳ נעסוק אנן בדיד!
 יכו׳ אמר לו! אברה רבותי
 מה נאתם לשרוף את ביתי
 עלי אמרו לו ח״ו אלא יושני!
 היינו וחוזרי! בדברי תורה
 וכו׳ הדנריס שמחים כנתינת!
 מסיני והיתה האש מלתך
 סביבותיו כלהיכתן מסיני
 נתינתן מסיני לא כאש נתנו
 אמר להן אבויה הואיל וכך:
 (מ) בא״ד שראה אדם אחד
 שנטל הכניס: (נ) בא״ד והיה
 אומו המין מפעפע נגופה
 כעכנא. נ״נ פירוש כארס של
 עכנא: (ס) בא״ד דומה
 שמתוך תשונה נפטר רבי מן
 דקנרוניה ירדה אש מן
 השמיס ושרפה את קברו
 ואמרו ליה לרבי מאיר הא
 קיברא דרבן אייקד מה
 עבד אתא וקא סריס:
 (ט) בא׳׳ד טוכ ה׳ לכל ואס
 לא כצ״ל ותינת יגאל נמחק:
 (פ) בא״ד אמרו ליה לר״מ
 אין אמרי! וכו׳ אמר לון אנא

 מיקרנ לרני קדמי:

 אין דורשין פרק שני הגיגה טו.

 לעזי רש׳׳י
. ת ו ל ק . מ י ״ ד א נ ו ט ש  ב

 ומחיוהו שירדן פולםין. להודיע w לו שאין יכולת למטטרון
 יומר מאחריני: שובו בנים שובבים. בירושלמי
 מפרש למה אירע לו כך ואיכא טפי מקראומ שדורש והיה הורג
 (ל) דוברי דברי מורה ואמר כל תלמיד דהוה חמי ליה הוה קטיל ולא עוד
 דהוה על לבית ועדא הוה חמי טליא
 קמיה נןופרא ואמר מאן אלו עבדין
 הכא כר כיון דהוו שמעין ליה שבקין
 ואזלין וקאמר ליה ר״מ מאי דכמיב
 י)(וה׳ בירך) אמ כל אשר לאיוב
 למשנה (איוב מב< ואמר לו שכפל לו
 ממונו והוא השיב שר״ע דריש ליה
 בזכות מצות ומעשים טובים ברך
 מראשיתו ומייתי ליה טוב אחרית
 דבר מראשיתו ודריש ליה ר״מ לאדם
 שהוליד בניס בילדומו וממו ובזקנומו
 הוליד ונתקיימו ואמר לו ר״ע רבך
 לא כך דרש אלא טוב אחרית דבר
 שהוא טוב מראשיחו [ובי] הוה
 המעשה אבויה אבי הוה מגדולי
 ירושלים וביום שבא למהולי קרא לכל
 גדולי ירושלים והושיבן בבימ אחד
 ולר״א ולד יהושע במקום אחר מן
 דאכלין ושמין שדן מטפחין ומרקדים
 אמרי עד דאלין עסקין בדידהו נעסוק
 בלילן ישבו ונמעסקו בדברי תורה
 ירדה אש מן השמיס והקיפה אומן
 אמר לון אברה אבא גבדן מה באמם
 לשרוף ביתי אמרו לו ח״ו אלא יושבין
 היינו וחוזרין דברי תורה מתורה
 לנביאים ומנביאים לכחוביס והיו
 הדברים שמתים כנתינתן מסיני לא
 באש נתנו אמר הואיל וכך כתה של
 תורה אס יתקיים הבן הזה לתורה
 אני מפרישו ולפי שלא היתה כונתו
 לשמים לפיכך לא נתקיימו בו ובמקום
 שיש בגמרא שלנו אחורי הפרגוד יש
 לשם מאחורי ביח קדשי הקדשים עוד
 איתא התם שהיה רוכב ביוה״כ שחל
 להיומ בשבמ ושמע כר ומייתי ההוא
 לפרק קמא לקלושין (לף לט:< שראה
 («< אחל שנטל הבנים ושילח את האס
 וכי אייתי נפל ומת ולא היה לורש כר׳
 יעקב כלמייתי התם ועול איתא שראה
 לשון רבי יהולה הנחמוס נמון בפי
 כלב והיינו גברא רבה לקלושין ורבי
 נמן אומר כשהימה אמו מעוברת ממנו
הדחה מאותו המין  עברה לפני ע״ז ו
 ואכלה והיה אוחו המין «) ״)מזלעזע
 בגופה יהכעכנא ולבסוף חלה מתנונא
 ואמרו לו לר״מ רבך אבאיש אזל גביה
 לבקרתי׳ וא״ל חזור בך אמר אי הלרנא
 ממקבלין אמר ליה והכתיב (תהלים צ)
 תשב אנוש על לכא ותאמר שובו בני
 אלס בכה אלישע ונפטר א״ר מאיל
 לומה שממוך משובה נפטר (« וכי מן
 [לקברוניה] ירלה אש מן השמיס
 ושרפה אותו וא״ל לר״מ הא קבר
 לרבך [אוקיל אתא] וקא פריס
 גלימיה עליה ואמר ליני (פה) הלילה

 יכול אני לפעול. שהיה בקי בהטייה וזו נמי נבעלמ כן: באמבעי.
 כלי שרוחצין בו כל הגוף וי״ל שהטיח שם אלס שכבמ זרע ונכנס
 במעיה: מעיקרא. כשיצאמ מן האלם: מאין ולאין. מאין חבא ואין
 לבך טרול: צופה הייהי. ממבונן היימי במעשה בראשית: ואין

 יכול אני לבעול כמה בעילות בלא דם או
 דלמא דשמואל לא שכיחא אמר לתו
 דשמואל לא שכיה 68׳והיישינן שמא באמבטי
 עיברת ותאמר שמואל נ<כל שכבת זרע
 שאינו יורת כחץ אינו מזרעת (א) מעיקרא נמי
 יודח כחץ תות ת״ר ״מעשת ברבי יהושע
 בן חנניח שחיח עומד על גב מעלח בחר
 חבית וראחו בן זומא ולא עמד מלפניו אמר
 לו מאין ולאין בן זומא אמר לו צופח תייתי
 בין מים העליונים למים התחתונים ואין בין
 זה לזת אלא שלש אצבעות בלבד שנאמר
 1ורוח אלתים מרחפת על פני המים כיונה

 שמרחפת על בנית ואינת נוגעת אמר לח

ד ש  ביניהן. במקום חיבורן מקום ק
 כיפמ הרקיע בקרקע: גודא דגמלא.
 כשמסלרין לווחין של גשר זו אצל זו
 אי אפשר שלא תהא ריות בינתים וכן
 גלימי וכן כסי: סחופין. כפופין:
 אחר קיצץ בנעיעוה. קלקל ועיות
 כנכנס לפרלס ומקצץ הנטיעות.
ס ד ב ל  ולפי שלימה אוחן בחחלמ ה
 לנכנס לפרלס נקט לישנא לקיצץ
 בנטיעות: לא עמידה לא גרסינן:
 לא עורןז. לבכל צליהן יש להם פנים:
 עיפוי. עיפומ: פולסי. מכמ מקל
 בשטונאל״י: פוגלא. צנון: ממישרא.
 ערוגה: ונוחין לאבדן. על ילי שכתה:

 כי

 הן
 רבי יתושע לתלמידיו עדיין בן זומא מבחוץ מכדי ורוח אלהים מרחפת על
 פני המים אימת הוי ביום תראשון תבדלת ביום שני תוא דתואי דכתיב
 2ויהי מבדיל בין מים למים וכמה אמר רב אהא בר יעקב כמלא נימא ורבנן

 אמרי כי גודא דגמלא מר זוטרא ואיתימא רב אםי אמר כתרי גלימי דפריםי
 אחדדי ואמרי לח כתרי כםי דסחיפי אחדדי אחר קיצץ בנטיעות עליו תכתוב
אל תתן את פיך לחטיא את בשרך מאי חיא חזא מיטטרון דאתיחבא  אומר 3
דלמעלת לא תוי  ליד. רשותא >«< למיתב למיכתב זכוותא דישראל אמר גמירא א
 יי לא ישיבת ולא תחרות ולא עורף ולא עיפוי שמא חם ושלום ב׳ רשויות
 «<הן אפקוחו למיטטרון ומחיותו שיתין פולסי דנורא א״ל מ״ט כי הזיתיה
 לא קמת מקמית איתיתיבא לית רשותא למימחק זכווחא דאחר יצתח
 בת קול ואמרח 4שובו בנים שובבים חוץ מאחר >י< אמר תואיל ואיטריד
 תתוא גברא מתתוא עלמא ליפוק ליתחני בחאי עלמא נפק אחר לתרבות
 רעח נפק אשכח זונת תבעח אמרח ליח ולאו אלישע בן אבויה את >« עקר
 פונלא ממישרא בשבת ויחב לח אמרח אחר חוא שאל אחר את ר״מ לאחר
גם את זת לעומת זד. עשת חאלתים  שיצא לתרבות רעת א״ל מאי דכתיב 5
 אמר לו כל מת שברא תקב״ת >י< ברא כנגדו ברא תרים ברא גבעות ברא ימים
 ברא נתרות אמר לו ר״ע רבך לא אמר כך אלא ברא צדיקים ברא רשעים
 ברא גן עדן ברא גיחנם כל אחד ואחד יש לו ב׳ חלקים אחד בגן עדן
 ואחד בגיחנם זכח צדיק נטל חלקו וחלק חברו בגן עדן נתחייב רשע נטל
 חלקו וחלק חברו בגיחנם אמר רב משרשיא מאי קראח גבי צדיקים
 כתיב 6לכן בארצם משנת יירשו גבי רשעים כתיב 7ומשנה שברון שברם
לא יערכנת  שאל אחר את ר״מ לאחר שיצא לתרבות רעת מאי דכתיב 8
 זהב וזכוכית ותמורתת כלי פז אמר לו היאלו דברי תורה שקשין לקנותן
 ככלי זחב וכלי פז י<ונוחין לאבדן ככלי זכוכית «< אמר לו ד״ע רבך לא אמר
 כך אלא מה כלי זהב וכלי זכוכית יי״ אע״פ שנשברו יש לתם תקנח אף
 ת״ח אע״פ שסרח יש לו תקנת אמר לו אף אתח חזור בך אמר לו «< כבר
 שמעתי מאחורי חפרגוד שובו בנים שובבים חוץ מאחר ת״ר מעשח באחר
 שחיח רוכב על חסום בשבת וחיח רבי מאיר מחלך אחריו ללמוד תורת
 מפיו>׳< אמר לו מאיר חזור לאחריך שכבר שיערתי בעקבי סוסי עד כאן תחום
 שבת א״ל אף אתח חזור בך א״ל ולא כבר אמרתי לך כבר שמעתי מאחורי
 חפרגוד שובו בנים שובבים חוץ מאחר תקפיד. עיילית לבי מדרשא א״ל
 לינוקא פסוק לי פסוקך אמר לו 9אין שלום אמר ח׳ לרשעים עייליח לבי
כי אם תכבסי בנתר 1  כנישתא אחריתי א״ל לינוקא פסוק לי פסוקך אמר לו 0
 ותרבי לך בורית נכתם עונך לפני עייליח לבי כנישתא אחריתי א״ל

 לינוקא

 מסורת הש״ס

 א) [ותיישינן נמי אמרינן לקולא
 רש״י נשנת קנא. ד״ה ושמואל
 אמר], ג) [צדה מג.],
 ג) [תוספתא ס״ב], ד) עי׳ בסי׳
 המשניות להרמב״ס בפ״י
 דסנהדרי! בהיסוד השלישי,
 ה) אדר״נ סכ״ד וע״ש דאיתא
 נשם אלישע נ! אברה, י) [עיי׳
 רש״י דסנהדרין צא. ד״ה יש
 להס כוי], ז) [צ״ל רוסף ה׳],
 ח) מפעפע, ט) כארס של

 תטנה, י) [שנת קטז:],

 תורה אור השלם
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 גליון הש״ם
 גה' וח״שינן שטא כאטכט־
 עיבדה. עיין משנה למלך פט״ו
 מהל׳ אישות הלכה ד ופי״ז

 מהל׳ א״נ הל׳ יג:

 מוסף רש״י
 ונוהץ לאבדן ככלי
 זכוכית. לא שאי! להס תקנה
 1שיש להס תקנה להתיכן ולתזור
 ילעשות מהן כלי) אלא
 שנפסדין לשעת! ואין מתקיימי!

 ;סנהדרץ צא.:.

 רבינו חננאל
ן ו ר ט ט מ א ל ו ח ן ד ו י כ  ד

א ד א ח ת ו ש ה ר י א ל ב ה י י ת א  ד

א ת ו כ ב ו ת כ מ ב ל ת י מ א ל ת ע  ש

ה ל ע מ ל י ד ר י מ ר ג מ ל א א ר ש י  ד

ה ב י ש ם י ן ש ם אי ו ק ו מ ת ו א  ב

ה ת צ . י ן ת ה ו י ו ש י ר ת א ש מ  ש
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 וגר >רית ג! ליני פה בעולם הזה
 שלומה ללילה והיה בבוקר לעולם הבא אס יגאלך טוב יגאל זה הקלוש ברוך הוא שנאמר טוב ה׳ לכל ןמהליס קמה< (») יגאל ואם לא
] לך בההיא עלמא למאן אמ בעי למקרבה קלמייתא לאבוך או לרבך אמר לון מיקרב  יחפוץ לגאלך וגאלתיך אנכי אמרו ליה («) אין [אמדן
 לרבי קלמר ובתר כן לאבא א״ל ושמעינן לך א״ל ולא כן מנינן ׳)מצילין תיק הספר עם הספר מצילין אלישע בזכוח תורתו:

 הא



 מסורת הש׳׳ם

 א) ן מריק יז. ע׳׳שן,
 ב) [סנהדרין מו.ן,
 ג) !בערוך ערך שן פירש
 שיננא מתודד בתלמוד מלשון
 חץ שנון ר״א גדול השיניס
 ובשיטה מקובצת נתונות יד.
 פירש לפי ששיניו גדולות קרי
 ליה שיננא ע״שן, ד) ןנרכומ
 לו. וש״נן, ס) סנהדרין קו:,
 ו) שס צ., 1) כס״א: היודע
 ליזהר במעשיו, ח) וסנהדרין

 הגהות הב״ח
 (א) גפ׳ כי האי גוונא
 לבישותא לכתרא:
 (ב) שם גבורתא למיקלא
 רביה בנורא חד הוה וכו׳
 אי נקטי ליה ביד:(1) שם
 אמרה לו רבי וכור לתורתו
 וכו׳ ירדה אש מן השמים
 וסכסכה וכו׳ ומה למתגנין
 בתורה כך: (ד) שם ר׳
 מאיר אשכח תמרי אכל
 תמלא: (ה) שם מאיר כגי
 כך הוא אומר: (י) שם של
 רשעיס שנשפך ק״ו על
 דמן: (1) רש"־ ד״ה אי
 נקטיה יכו׳ מאן מרמי ליה
 מאן אס אוחז: (ח) ד״ה
 בל עמר וכו׳ מן החטא או
 לא והס״ל: (נו) ד״ה כל
 דנקי אגנ אימיה צמר בן
 יומו שלא נתלכלך כשהוא
 נגיזה וכו׳ כלומר מי שיש
 זטות: (י) תוכי ד״ה הא
 נגלול וכו׳ והא דריש ס׳
 נתרא למו״ק כההוא
 צורבא מרבנן רהוו סכו:
 (כ) ד״ה כל עמר לנקי אגנ
 כצ״ל ותינת נתית נמחק:

 מוסף רש״י
 בזמן שאדם מצטער.
 שפורענות נאה עליי נעונו
 וםנהדריו תו.!. שכינה מה
 לשון אומרת. באיזה לשון
 היא קונלת ומתמללח עליו,
 קלני מראשי קלני
 מזרועי. כמי שהאדס שיגע
 ועיף אומר ראשי כבד עלי
 וזרועי כנד עלי!שם!. שהיו
 סופרים כל אותיות
 שבתורה. שהיו בקיאים
 בחסרות ויתרות (סנהדרין
 קו•!. שוקלים קלין
 והמורין. יולעיס לדרוש
 בקל וחימר !שם!. במגדל
 הפורה באויר. מתג
 עליונה שלמעלה מן הלמ״ד
 מפני מה כפופה למטה,
 לשין מ״ר מפי השמועה.
 ל״א במגדל הפורת באדר,
 הנכנס לארץ העמיס בשידה
 תינה ימגדל אס הוא טמא
 אס לאי, ל״א ג׳ מאות
 הלכות נמגלל הפורח נאויר
 לעשות כישוף להעמיל מגלל
 נארר, כגון שלש מאות
 הלכות ננטיעות קשואין,
 לאמרן נפרקין ללעיל (שס
 סת.ן ולמירי נראה לה״ג
 שלש מאות הלכות נמגרל
 העימר נארר, ומשנה אתת
 נאהלות 1פ״ל מ״א)
 דמשתעי נהכי מגדל העומד
 באדר וטומאה נתוכה כלים
 שכמוכי טמאים וכן נראה

 לר׳ •:סנהדרין קו:).

 טו: אין דורשין פרק שני חגיגה

 הא כגדול הא בקטן. והא דריש

 פ׳ בתרא למו״ק (י) ןדף יז.)

 דהוו שנו שומעניה דשמתיה רב יהודה

 איכא למימר לקטנים הוו דגרסי

 קמיה וחיישי׳ ללמא מימשכי אי נמי

 אפילו הוו גלולים נילהו רב יהולה

 כיון שמצא מקום לנלותו ובלין היה

 כיע לשנו שומעניה. הר״ר אלחנן:

 כל עמר דנקי נהית (י) אגב איבדה.

 כלומר מי שיראתו קודממ

 לחכמתו חכמתו מתקיימת ולואג

 ואחיתופל ללא מגני להו תורחן לפי

 שלא היה להם ילאה כלל כלאיתא

 בשוטה סרק נוטל >דף נא.):

 כבני

 כי שכיב. אחר: אמרי. ברקיע לא מילן נידייניה כוי: חדא הוה ביננא. תלמיל אחל היה בינינו ונכשל רצא לתרבות רעה ואין כח

 בין כולנו להביאו לעולם הבא: אי נקטי ליה ביד מאן מרמי ליה (י). אס אוחז אני בילו להביאו לעולם הבא מי יקחנו מילי. מרמי לשון

 נוטל מילי רש לו לוגמא בפסחים >לף י:) ארמויי ארמייה מיניה גבי ככר בפי עכבר: מאן. כמו מנאי לשון קצר הוא: שומר הפסח.

 של גיהנס לא עמד לפניך רבינו בבואך להוציא אחר משם: לדעחם לא נאמר. אלמא ברשיעי עסיקינן וקאמר הט אזנך: הטי אזנך.

 לשמוע ואמ מעשיהם שכחי ואל

 לינוקא פםוק לי פםוקך א״ל •ואת שדוד מה
 תעשי כי תלבשי שני כי תעדי עדי זהב
 כי תקרעי בפוך עיניך לשוא תתיפי ונו׳
 עייליה לבי כנישתא אתריתי עד דעייליה
 לתליםר בי כנישתא כולהו פסקו ליה כי
 האי נוונא יא) לבתרא א״ל פםוק לי פםוקך א״ל
 2ולרשע אמר אלהים מה לך לםפר הקי

 ונו׳ ההוא ינוקא הוה מנמנם בלישניה
 אשתמע כמה דאמר ליה ולאלישע אמר
 אלהים איכא דאמרי סכינא תות בהדית
 וקרעית ושדרית לתליסר בי כנישתי ואיכא
 דאמרי אמר אי תואי בידי םכינא תות קרענא
 לית כי נח נפשית דאחר אמרי לא מידן
 לידייניח ולא לעלמא דאתי ליתי לא מידן
 לידייניח משום דעסק באורייתא ולא לעלמא דאתי ליתי משום דחטא אמר
 ר״מ מוטב דלידיינית וליתי לעלמא דאתי מתי אמות ואעלח עשן מקברו כי
 נח נפשיח דר׳ מאיר סליק קוטרא מקבריח דאחר אמר ר׳ יוחנן נבורתא
 למיקלא רביה » חד חוח ביננא ולא מצינן לאצוליח אי נקטיח ביד מאן מרמי
 לית מאן אמר מתי אמות ואכבח עשן מקברו כי נח נפשיח דר׳ יוחנן פסק
 קוטרא מקבריח דאחר פתח עלית חחוא םפדנא אפילו שומר תפתח לא
 עמד לפניך רבינו בתו של אחר אתיא לקמיח דרבי אמרח ליח רבי פרנסני
 אמר לת בת מי את אמרת לו בתו של אחר אני אמר לת עדיין יש מזרעו
לא נין לו ולא נכד בעמו ואין שריד במנוריו אמרח לו >»  בעולם ותא כתיב 3
 זכור לתורתו ואל תזכור מעשיו מיד ירדת אש וםכםכת ספסלו של רבי בכה
 ואמר רבי ומת למתננין בת כך למשתבחין בח על אחת כמת וכמת ור״מ
 חיכי נמר תורח מפומיח דאחר וחאמר רבח בר בר חנח אמר רבי
כי שפתי כתן ישמרו דעת ותורח יבקשו מפיחו כי  יוחנן א<מאי דכתיב 4
אם תמת תרב למלאך ת׳ צבאות יבקשו תודח  מלאך ח׳ צבאות תוא א
 מפיהו ואם לאו אל יבקשו תורה מפיהו אמר ר״ל ר״מ קרא אשכח ודרש
הט אזנך ושמע דברי הכמים ולבך תשית לדעתי לדעתם לא נאמר אלא 5 

 לדעתי רב חנינא אמר מתכא 6שמעי בת וראי והטי אזנך ושכהי עמך
 ובית אביך ונו׳ קשו קראי אתדדי לא קשיא תא בגדול תא בקטן כי אתא
 רב דימי אמר אמרי במערבא ר״מ >י< אכל תחלא ושדא שיחלא לברא דרש
אל גנת אגוז ירדתי לראות באבי חנחל וגו׳ למת  רבא מאי דכתיב 7
 נמשלו ת״ח לאגוז לומר לך מת אגוז זת אע״פ שמלוכלך בטיט ובצואת
 אין מח שבתוכו נמאם אף ת״ח אע״פ שסרח אין תורתו נמאסת אשכחיח
 רבח בר שילא לאליחו א״ל מאי קא עביר חקב״ח א״ל קאמר שמעתא
 מפומייהו דכולהו רבנן ומפומיח דר״מ לא קאמר א״ל אמאי משום דקא
 גמר שמעתא מפומיח דאחר א״ל אמאי ר״מ דמון מצא תוכו אכל קליפתו
 זרק א״ל תשתא קאמר מאיר בני >« אומר 3׳בזמן שאדם מצטער שכינת מת
 לשון אומרת קלני מראשי קלני מזרועי אם כך חקב״ח.מצטער על דמן של
 רשעים >י< ק״ו על דמן של צדיקים שנשפך אשכחיח שמואל לרב יתודת דתלי
 בעיברא דדשא וקא בכי א״לגי י׳שיננא מאי קא בכית א״ל מי זוטרא מאי

 דכתיב בחו ברבנן הי8איח סופר איח שוקל איח סופר את תמגדלים אית סופר שתיו סופרים כל אותיות
 שבתורה איה שוקל שחיו שוקלים קלין וחמורין שבתורת אית סופר את חמגדלים שחיו שונין ג׳ מאות
 תלכות במגדל חפורח באויר ואמר רבי אמי תלת מאח בעיי בעו דואג ואחיתופל במגדל תפורת באויר ותנן
 ייג׳ מלכים וארבעח חדיוטות אין לחם חלק לעולם הבא אנן מה תהוי עלן א״ל שיננא טינא היתד. בלבם אחר
 מאי זמר יווני לא פסק מפומיח אמרו עליו על אחר בשעת שתית עומד מבית חמדרש חרבח ספרי מינין נושרין
 מהיקו שאל נימוס הנרדי את ר״מ כל עמר דנתית ליורח סליק א״ל כל מאן דחוח נקי אגב אימיח סליק כל דלא
 הוה נקי אנב אימיה לא סליק ר״ע עלה בשלום וירד בשלום ועליו הכתוב אומר 9משכני אהריך נרוצה ואף
 רבי עקיבא בקשו מלאכי חשרת לדוחפו אמר לחם חקב״ח חניחו לזקן זה שראוי להשתמש בכבודי

 מאי

 מלמדי אותן: גדול. היודע ליזהר

 ןשלא ילמוד] ממעשיוי) יכול ללמוד מורה

 מפיו: סחלא. פרי החיצון הנאכל

 בממרה: שיחלא. גרעינה הנזרקת:

 ןהשהא קאמר]. עכשיו שמע לקולך

 ואמר שמועה מפיו: קלני מראשי.

 רבי מאיר אמרה במסכת סנהדרין

 !דף מו.) במדרש כי קללת אלהים

 תלר (לבריס כאן קל לימי״ איני קל

 ולישנא מעליא כינה הדבר כלפי

 מעלה קלני מזרועי כבד אני

 מזרועי שיצרמי זה שמת בעונו:

 וסלי בעיברא דדשא. נשען

 על הבריח: ברבנן. במלמידיס

 היוצאין לחרבוח רעה: שוקלין.

 לדרוש קל מחמור וחמור מקל לסי

 המשקולת של ק״ו: במגדל הפורח

 באויר. י״מ שדורשין גובהו של למ׳׳ד

 ולורשין בו כל זאמ וי״א מגדל דור

 הפלגה. ולי נראה מגלל הפתוח לאויר

 גלסינן והן מהלכומ אהלומ מגלל של

 p שקורין משטיי״ר ועומל בפתח

 ופחחו פתוח לבקעה או לחצר שהוא

 אויר במסכת אהלות (ס״ל מ״א) ישנה

 משנה מגלל העומד באדר: ד'

 הדיוטוח. בלעם ולואג ואחיתופל

 וגחזי בפ׳ חלק: טינא היסה בלבם.

 רשעים היו מימיהם: אחר מאי.

 מפני מה בא לידי כך ולא הגינה תורתו

ק מביתו. ס  עליו: זמר יווני לא פ

 והיה לו להניח בשביל חורבן הבימ

 s לכתיב בשיר לא ישתו יין (ישעיה

 כלן: נושרין מחיקו. קולם שהפקיר

 עצמו לתרבומ רעה אלמא טינא הוות

ת ליורה סליק. י ח  בלבו: כל עמר מ

 כל צמר שניתן ליורה של סממנין

 לצבוע עולה לו צבעו או אינו עולה

 כלומר כל הלומדים לפני חכמים עולה

 להן מורמן להגין עליהן מן החטא יח):

 כל דנקי אגב אימיה.>ט< שלא

 נתלכלך בגיזה עולה לו צבעו כלומר

 כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו

 עולה לו כן נראה בעיני. ורבותי

 מפרשין כל עמר דנחית ליורה סליק

 כל שירד לידון בגיהנם עולה אגב אמו

 צמר בן יומו שלא נרמס בטיט עולה לו

 הצבע כלומר שיש זכיוח בידו עולה:

 מאי

 עין משפט
 נר מצור

 א מיי׳ פ״ד מהלכות
 ת״ת הלנה א טוש״ע

 י״ד סי׳ רמו סעיף ת:

 תורה אור השלם
 1 . ואת שדוד מה תעשי
 כי תלבשי שני בי תעדי
 עדי זהב בי תקרעי בפוך
 עיניך לשוא תתיפי
 מאסו בך עיגבים נפשך
 יבקשו: ירמיהו ד ל
 2. ולרשע אמר אלהים
 מה לך לספר חקי ותשא

 בריתי עלי פיך:
 תהלים נ טז
 3. לא נין לו ולא נכד

 בעמו ואין שריד
 במגוריו: איוב יה יט
 4. כי שפתי כיהן ישמרו
 רעת ותורה יבקשו
 מפיהו כי מלאך ין
 צבאות הוא: מלאכי ב ז
 5. הט אזנך ושמע דברי
 חכמים ולבך תשית
 לדעתי: משלי כב יז
 6. שמעי בת וראי והטי
 אזנך ושכחי עמך ובית
 אביך: תהלים מה יא
 7. אל גנת אגח ירדתי
 לראות באבי הנחל
 לראות הפרהה הגפן

 הנצו הרמנים:
 שיר השירים ו יא
 8. לבך יהגה איננה איה
 ^פר איה שקל איה סיפר

 את המגדלים:
 ישעיהו לג יה
 9. משכני אחריך נרוצה
 הביאני המלך חדריו
 נגילה ונשמחה בך
 נוכיךה דיךיך מיין

 מישךים אהבוך:
 שיר השירים א ד

 גליון הש״ם
 דש״י ה״ה זמ־ •ונ־ וכוי
 הכתיב בשיה. עיין גיטין

 דף ז ע״א:

 לעזי רש״י
 מישטיי״ר. ארון בלים.

 רבינו חננאל
 שברם. והאי דבדק אחר
 בינוקי משום רהוה ר׳
 מאיר מפצר ליה לחזור
 בהשובה ולא היה לבו
 חפץ וא״ל שמעתי
 מאהורי הפרגוד והוא
 מעיקרא טינא היהה דלא
 פסק זמר יווני מביתו
 ובשעה שהיה עומד
 מבהמ״ד הרבה ספרי
 מ־נין היו נושרין מחיקו
 ויצא לתרבוה רעה. וה
 שאמר ר׳ מאיר מתי אמות
 ואעלה עשן מקברו כלומר
 ידץ אותו הקב״ה באש
 יוקדת מעלה עשן כדי
 שיתכפרו לו עונותיו ויוכה
 לעוה״ב וכיון שתגיע ר׳
 מאיר למות ביקש רתמים
 על זה וקבל תפלתו וכיון
 שמת עלה עשן מקברו של
 אחר. ור׳ יוחנן אמר חד
 הוה כאן. כלומר אחד מן
 חכמי (ביתן מדרשינו
 חטא אין בנו זכות לפני
 הקב״ה להצילו מדינה של

 גיהנם. מתי אמוה ואפסיק עשן מקברו. ודי מאיר היכי הוה גמיר מאהר והכתיב כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה׳ צבאות הוא ואייר יוחנן אם דומה הרב למלאך ה׳ צבאוח יבקשו הורה מפיהו ואם
 לאו אל יבקשו תורה מפיהו. ואע״ג דאמרינן ר׳ מאיר קרא אהרינא אשכת וסמך עליה דכתיב הט אזנך ושמע דברי חכמים ולבך תשית לדעתי לדעתם לא נאמר אלא לדעתי מכלל שיש לך לקבל תורתו ולא דעתו. ואמרינן
 קשו קראי אהדדי ושנינן הא דאמרינן אם דומה הרב למלאך ה׳ צבאות בקשו תורה מפיהו בקטן דעביד כדעהיה דרכיה דחיישינן דלמא מפיק ליה לתרבות רעה אבל גדול דכדעתא דנפשיה קא עביד הט אזנך ושמע דברי
 הכמים וגו׳ האמר אליהו דאמרי במתיבתא דרקיעא שמעתא מכלהו רבנן. ושמעתתיה דר׳ מאיר משום דגמר מאחר לא אמרי הלכתא אפילו גדול ללמוד תורה מחבירו ירא שמים טפי עדיף ליה. פי׳ שיתלא קליפתה שהיא
 כסותה ותיקה. פי׳ כמגדל הפורח. משנה ידועה היא. קלני מראשי קלני מזרועי כבר פירשנוה בסנהדרין. פי׳ בעברא דדשא בכריה הדלת. אף ר׳ עקיבא ביקשו המלאכים לדתפו אמר הקב׳׳ה הניתו לזקן זה ראוי הוא להסתכל



 עין משפט
 נר מצוה

 יא א טוש״ע א״ח סי׳ רכט
 סעיף א:

נ ב מיי׳ סי״ד מהל׳ תפלה  י
 הל׳ ז סמג עשי! כ
 טוש״ע א״ח סי׳ קנח סעיף

 כג:
 יג ג מיי׳ ס״א מהלכות

 חגיגה הלכה ט:

 מוסף רש״י
 הובא בעמוד הבא

 אין דורשין פרק שני חגיגה טז.
 ככני אדם. הוה מצי למיחשב ישנים ומוציאין ליעי כבני אלם
 כללקמן גבי ללמי לבהמה ואיכא למימר להוי בכלל הני
 ואף לקמן לא הוה חשיב ליה אלא משוס לבעי(יי) אשכחי׳ שלשה לומין
 לבהמה. הר״ר אלחנן: ויעשה מה שלבו הפץ.>ט) לגמרי משמע
 למוטב לו לאלם שיעשה חפצו בסתר
 ולא בפרהסיא ולא כפל״ח לשילהי
 פ״ק לקלושין (לף מ. ישם) לפירש
 לח״ו שהיה מתיר לעשוח עבירה
 אלא קאמר ילבש שחורים וילך
 למקום אחר ללבישת שחורים
 ואכסנאות משברין לבו ולא יבא לילי
 עבירה ויוכל לעשומ מעכשיו מה
 שלבו חפץ לוראי אין יצרו מתגבר
 עליו וסוגיא לשמעתא אינו משמע
 כלבריו הכא ובריש פרק במרא

 למועל קטן (לף יו. ושם):
 בכהנים בזמן שבית המקדש
 קיים. מכאן קשה
 על פרש״י דפ ״ג דמגילה (לף כל:ו
 על ההיא לתנן ׳)יליו בוהקניומ לא
 ישא כפיו ופי׳ משוס שהעם מסתכלין
 בו ואמרינן בחגיגה המסתכל בכהניס
 בשעה שנושאין כפיהן עיניו כהומ
 והא ליתא למסקינן לוקא בזמן שבית
 המקלש קייס ואילו התס בגבוליס
 מלמקשי מיניה בגמרא מההיא להוה
 בשיבבותיה לרב הונא (י) והוה פריס
 יליה ומשני ללמא לש בעירו הוה
 ונראה לפרש לאף בגבולין מימסר
 משום היסח הלעמ והכי אימא
 בירושלמי להמם א״ר יוסי הלא אמרה
 שאסור להסתכל בכהניס בשעה שהם
 מברכין את העס א״ר חגי כלום
 אמר אלא משוס היסח אנא מסתכל

 ולא מסחנא לעתאי:
 יוםי בן יועזד כוי. בירושלמי אמר
 בראשונה לא היה מחלוקת
 אלא על הסמיכה בלבל ועמלו
 שמאי והלל ועשו ל׳ משרבו מלמילי
 שמאי והלל שלא שמשו כל צורכן רבו
 ממלוקומ בישראל ונחלקו לב׳ כיתות
 ויש לממוה הרי נחלקו כבר בימי
 שאול על מלוה ופרוטה (סנהלרין יט.ו
 ושמא כיון לשאול ובימ לינו הוו סברי
 לעתו אמלוה ולא היה אלם חולק
 עליו רק לפי סבלת לול לא מתקלי
 מחלוקת ומה שאמר בירושלמי ועמלו
 שמאי והלל ועשו ל׳ לא מצינו בפ״ק
 לשבת >לף יל:) רק שלשה לברים

 שנחלקו בהן:
 ')שנים מזוגות האהדונים שאמרו
 לסמוך » נשיאים הוו. ואל
 מממה על הא לחשיב שמאי מקמי
 הלל והלל נשיא לכ״ע איכא למימר
 בהיומ כי ג׳ מזוגות הראשונים אשר
 אמרו שלא לסמוך היו נשיאים ושמאי
 סבר כוותייהו נקט ליה בראשונה
 ואגב לנקט ליה הכא בראשונה
 חשיב ליה בכל מקום שמאי מקמי
 הלל והכא ליכא למיטעי לפי שנכנס
 במקום מנחם לחשיב אחר הלל
 וא״כ אב ב״ל היה וכן שמאי נמי הכי:
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 מאי דרש. מהיכן הבין מקום השכינה שנזהר שלא הציץ שם. א״נ
 שלא טעה כמו שטעה אחר: דוגמא. דבר היכר העומד לדוגמא
 להראותו לומר כזה עשה לי ואין זה אלא דבר הניכר אף כאן מקומו
 ניכר: ומה למטה. והרי אמר ומתחת זרועות עולם (לברים לגן

 ואם שאל מי סבלן לא חס על כבוד
 קונו: לייטי עלה כמערבא לא גרסינן
 לה: כאילו דוחק רגלי השכינה.
 אומר בלבו אין השכינה כאן וכתיב
 והארץ הדום רגלי: למקום שאין
 מכירין אוחו. אין דעתו גסה עליו
 ושמא יקל כח יצרו וגס אס יחטא אין
 אדם נומן ש לב לפי שאינו חשוב
 בעיניהם וכן בלבוש שחורים: דמצי
 כיין! ליה ליצריה. ובוטח על שהוא
 נחבא בסתר כאילו דוחק הרגלים:
 היכא דלא מצי כיין! ליה ליצריה.
 טוב לו בצינעא מפרהסיא: ומברכין
 את העם בשם המפורש. שהשכינה
 שורה על קשרי אצבעותיהם: אל
 האמינו ברע. האומר לך חטא:
 ואל חבטחו גאלוןז. לומר שימחול:
 וכפיס. חתיכת עץ כמו כפיסין
 בבבא בתרא >לף כ.<: אחם עדי.
 הוא מעיד בעצמו בכל עוונות שאוכיח
 בפניו: מתני׳ יוסי בן יועזר אומר
 שלא לסמוך. בי״ט. וזו היא מחלוקמ
 ראשונה שהיתה בחכמי ישראל: יהושע
 בן פרחיה. כולן דור אחר דור: יצא
 מנחם. בגמרא מפרש להיכן יצא:
ס שמאי. להיות אב ב״ד תחתיו: כנ  נ

 הראשונים

 מאי דרש אמר רבה בר בר חנה אמר רבי
 יוהנן 1א<(ואתא) מרבבות קדש אות הוא
 ברבבה שלו ורבי אבהו אמר 2דגול מרבבה
 דוגמא הוא ברבבה שלו וריש לקיש אמר
ת׳ צבאות שמו אדון הוא בצבא שלו ורבי 3 

לא ברוה ת׳ ואחר  הייא בר אבא א״ר יוהנן 4
 הרוה רעש לא ברעש ה׳ ואהר הרעש אש
 לא באש ה׳ ואהר האש קול דממה דקה והנה
 ת׳ עובר נית״ר ששה דברים נאמרו בשדים
 שלשת כמלאכי תשרת ושלשה כבני אדם
 שלשה כמלאכי השרת יש לתם כנפים
 כמלאכי השרת וטםין מסוף העולם ועד םופו
 כמלאכי תשרת ויודעין מה שעתיד לתיות
 כמלאכי השרת יודעין ם״ד אלא שומעין
 מאהורי תפרנוד כמלאכי תשרת ושלשת
 כבני אדם אוכלין ושותין כבני אדם פרין ורבין
 כבני אדם ומתים כבני אדם ששה דברים
 נאמרו בבני אדם שלשת כמלאכי השרת
 שלשה כבהמה שלשה כמלאכי תשרת יש
 להם דעת כמלאכי תשרת ומהלכין בקומה
 זקופת כמלאכי תשרת ומספרים בלשון
 תקדש כמלאכי תשרת שלשת כבתמת
 אוכלין ושותין כבהמה ופרץ ורבין כבהמה
 ומוציאין רעי כבהמה: כל המסתכל בד׳ דברים רתוי לו שלא בא לעולם
 כוי: בשלמא מה למעלה מח למטח מח לאחור לחיי אלא לפנים מה דהוה
 חוח ר׳ יוחנן ור״א דאמרי תרוייהו >* משל למלך ב״ו שאמר לעבדיו בנו לי
 פלטירין גדולין על חאשפח חלכו ובנו לו אין רצונו של מלך לחזכיר שם
 אשפח: כל שלא חם על כבוד קונו רתוי לו שלא בא לעולם: מאי חיא גיר׳ אבא
תמםתכל בקשת רב יוסף אמר זח חעובר עבירת בסתר w מסתכל  אמר זה א
כמראת תקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם כן מראה הנגה  בקשת דכתיב 5
 סביב הוא מראה דמות כבוד ה׳ רב יוםף אמר זת תעובר עבירת בסתר
 כדר׳ יצחק י׳דאמר רבי יצחק כל תעובר עבירת בסתר כאילו דוהק רגלי
כח אמר ח׳ חשמים כסאי וחארץ חדום רגלי איני » ה<ותאמר  שכינח שנא׳ 6
 ר׳ אלעא חזקן אם רואת אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירין
 אותו וילבש שחורין ויתעטף שחורין ויעשח מח שלבו חפץ ואל יחלל שם
 שמים בפרהסיא לא קשיא הא דמצי כייף ליה ליצריה האי דלא מצי כייף
 ליצריה דרש ר׳ יהודה ברבי נחמני מתורגמניה דריש לקיש כל המסתכל
 בג׳ דברים עיניו כתות בקשת ובנשיא יובכהנים בקשת דכתיב כמראה
 תקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם הוא מראת דמות כבוד ת׳ בנשיא
ונתת מהודך עליו >י< המסתכל בכהנים בזמן שבהמ״ק קיים שהיו עומדין  דכתיב 7
 על דוכנן ומברכין את ישראל בשם המפורש דרש ר׳ יהודה ברבי נהמני
אל תאמינו ברע אל תבטהו באלוף  מתורגמניה דריש לקיש מאי דכתיב 8
 אם יאמר לך יצר חרע חטוא וחקב״ח מוחל >׳< אל תאמן(שנא׳) אל תאמן ברע
 ואין רע אלא יצר חרע שנאמר ׳־כי יצר לב חאדם רע ואין אלוף אלא הקב״ה
אלוף נעורי אתהיישמא תאמר מי מעיד בי אבני ביתו וקורות 1  שנאמר 0
כי אבן מקיר תזעק וכפים מעץ 1  ביתו של אדם תם מעידין בו שנאמר 1
משכבת חיקך שמור  יעננח >י< וחכ״א נשמתו של אדם מעידת בו שנאמר 8
 פתחי פיך אי זו תיא דבר ששוכבת בחיקו של אדם חוי אומר זו נשמח
כי 1  ר׳ זרקא אמר שני מלאכי השרת המלוין אותו תן מעידין בו שנאמר 2
 מלאכיו יצוח לך לשמרך בכל דרכיך ׳״(וחכ״א) אבריו של אדם מעידין
ואתם עדי נאם ח׳ ואני אל: מתני׳ מי(יוםי) בן יועזר אומר 1  בו שנאמר 3

לסמוך יחושע בן פרחית אומר שלא לםמוך ניתאי תארבלי אומר  שלא לסמוך יוסף בן יוחנן אומר ג
 לסמוך יהודה בן טבאי אומר שלא לסמוך שמעון בן שטח אומר לסמוך שמעיח אומר לםמוך אבטליון
 אומר שלא לסמוך חלל ומנחם לא נחלקו יצא מנחם נכנם שמאי ט<שמאי אומר שלא לסמוך הלל אומר לסמוך

 הראשונים

 מסורת חש״ם

 א) [צ״ל ואתה], ב) ןאדר״נ
 פל״ז והרמב״ן בפי׳ החומש
 פרשת אחרי פסוק ולא יוכחו
 לשעירי׳ האריך בביאור הגדה
 זו], ג) קדושין מ. ע״ש,
 ד) קדושין לא., ה) מריק יז.
 קדושין מ., 0 תענית יא:,
 י) ןצ״ל ר״א וכ״א בתענית],
 ח) [צ״ל ייסף וכ״א חמורה
 טז.],ט) שבת טו., ׳)[צ״ל כהן
 שיש בידיו מימין], כ) >שייך

 לע״גן,

 תורח אור חשלם
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ש ד ת ק ב ב ר ה מ ת א ן ו ר א  פ

: ו מ ת ל ש ך ו א נ י מ י  מ
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ו א ך ק ש נ ד ק ר ה י ע י מ  3. כ

ו ין כ מ ס ל נ א ר ש ־ י ה ל ל א ע  ו

: ו מ ת ש ו א ב  צ

ה ב ו מ ה ־ ע ש  י

ר ה ת ב ד מ ע א ו ר צ מ א י  4. ו

ח ו ר ר ו ב ה ין ע נ ה י ין ו נ פ  ל

ם י ר ק ה ר פ ק מ ז ח ה ו ל ו ד  ג

א י יי ל נ פ ם ל י ע ל ר ס ב ש מ  ו

ש ע ח ר ו ר ר ה ח א ח ין ו ו ר  ב

ש ע ר ר ה ח א ש ין: ו ע ר א ב  ל

ש א ר ה ח א ש ין ו א א ב ש ל  א

: ה ק ה ד מ מ ל ד ו  ק

א ט י ם א י י כ ל  מ

ר ש ת א ש ק ה ה א ר מ  5. כ

ן ם כ ש ג ם ה ו י ן ב נ ע ה ב י ה  י

א ו ב ה י ב ה ס ג נ ה ה א ר  מ

ד ין ו ב ת כ ו מ ה ד א ר  מ

י נ ל פ ל ע פ א ה ו א ר א  ו

: ר ב ד ל מ ו ע ק מ ש א  ו

ח ל א כ א ק ז ח  י

ם י מ ש ר ין ה מ  6. ביה א

י י א ל ג ם ר י ד ץ ה ר א ה י ו א ס  כ

י א י ו ו ל נ ב ר ת ש ת א י ה ב  ז

: י ת ח ו נ ם מ ו ק ה מ  ז

ו א ו ס ה י ע ש  י

ו י ל ך ע ך ו ה ה מ ת ת נ  ד. ו

י נ ת ב ד ל ע ו ב ע מ ש ן י ע מ  ל

ז כ ר כ ב ד מ : ב ל א ך ש  י

ל ע א ר ו ב נ י מ א ל ת  8. א

ת ב כ ש ף מ ו ל א ו ב ח ט ב  ת

: ך י י פ ח ת ר פ י מ ך ש ק י  ח

ה ז ה כ י  מ

ח ח י נ ח ה י ת ר ח ין א ר ן  9. ו

ף ס א א ו ל ב ל ל ר ין א מ א י  ו

ה מ ד א ת ה ד א ו ל ע ל ק  ל

ב ר ל צ י י ם כ ד א ר ה ו ב ע  ב

ף ס א א ל ו ו י ך ע נ ע מ ם ר ד א  ה

י ל ח ת כ ת א ו כ ה ד ל ו  ע

: י ת י ש ר ע ש א  כ

א ת ח כ י ש א ר  ב

י ת ל א ר ה ק ת ע א מ ו ל  10 . ה

: ה ת י א ר ע ף נ ו ל י א ב  א

ו ג ד ה י מ ר  י

ק ע ז ר ת י ק ן מ ב י א  11. כ

: ה נ נ ע ץ י ע ס מ י פ כ  ו

א ק ב י ו ק ב  ח

ך ה ל ו צ ו י י כ א ל י מ . כ 1 2 

: ך י כ ר ל ד כ ך ב ר מ ש  ל

א א י ם צ י ל ה  ת

י ת ע ש ו ה י ו ת ד ג  13 . אנבי ה
ר ם ז כ ן ב י א י ו ת ע מ ש ה  ו

י נ א ם ין ו א י נ ד ם ע ת א  ו

כ ג י ו מ ה י ע ש : י ל  א

 הגהות הב״ח
 (א) גם׳ דאמרי תרריתו
 למה״ד משל למלך: (ב) שם
 רנ יוסף אמר זה העוכר
 ענירה נסתר. נ״נ ס״א רבה
 אמר כל המסתכל בקשת
 צריך שיפול על פניו
 דכתיב כמראה הקשת
 אשר יהיה בענן ביום
 הגשם וכו׳ ואראה ואפול
 על פני וכו׳ לייטי עליה
 במערכא משום דמיתזי

 כמינות אלא לימא ברוך זוכר הברית הרואה את הקשת צריך לברך מאי מברך ברוך זוכר הברית רבי ישמעאל
 בנו של ר׳ יוחנן בן ברוקה אומר ברוך זוכר הברית נאמן בבריתו וקיים במאמרו: (ג) שם איני והא תניא רני אלעא
 הזקן אומר אס רואה וכי׳ עליו בכל יום וילך למקוס: (ד) שם מהודך עליו נכהניס בזמן שנית המקדש קייס בשעה שהיו
 כצ״ל ותיבת המסתכל נמחק: (ה) שפ מוחל לך אל תאמין יכו׳ האדם רע מנעוריו ואין אלוף: (י) שפ וכפיס מען יעננה רבי
 זריקא אומר נשמתי וכי׳ זי גשמה תניא רבי שילא אמר שני מלאכי השרת:(1) דש״י ד״ה למקוס וכוי נותן לו לב: (ח) תוס׳
 ד״ה כבני וכו׳ דבעי לאשכוחי שלשה: (נו) ה״ה ויעשה מה שלבו חפץ משמע דמותר לו לאדס שיעשה לגמרי תפצי וכר
 דסוגיא: (י) ד״ה בכהנים וכו׳ דרב הונא דהוה פריס וכו׳ נראה לפרש וכו׳ כלוס אמרו אין מסתכלין אלא משוס היסח
 הדעת אנא מסתכל: (כ) ד״ה ושנים יכו׳ לסמיך היו נשיאים ואל תתמה וכו׳ בהיות. נ״נ ואע״ג דאנטליון נמי סנר שלא לסמוך

 לא נקיט ליה כראשונה ןדאיכא למיטעי דהיה נשיא] משא״כ נשמאי דליכא למיטעי:

. ן נ קר ת לידה ו א מ ו א ליה לעני[ ע י ע נ מ י ל פ מ י שתם ו ה רה מ נ ה שעי ל י פ ק נ י לכה״י ר ה ו נראה ללא גרש מ נ י י רנ ר נ ד ן מ . נ נ ״  א) שיין לדף יד ע



 מסורת הש״ם

 א) צ״ל אנות, נ) [תוספתא
 פ״ב], נ) מכות ה: [תוספתא
 לסנהדרין פ״ו], ד) [מכות ג.],
 ה) עירוכין צו: ר״ה לג. תולין
 פה. [קדושין לו.ן, י) [צ״ל
 שמעון ן, 0 ן שגת קנה.],
 ח) ןדכריס יטן, ט) ן שם],
 י) ן מכומ ה:ן, 5) ןדף ה:
 בגמרא גופה ליתא אבל כפרש״י
 ד״ה שהרי איתא ו, ל) [סיטה
 ב:ן, מ) נס״א: ליתא וקפא,
 נ) ןע־׳ נסרש״י מכות דף ה:],
 D) ן עיין תוס׳ שגת טו: ד״ה
 אקפח ן, ט) [ועי׳ תוכר שבתיב:
 ד״ה ר׳ נתן], פ) ןצ״ל ארוסי
 וכ״ה נירושל׳ן, צ) קצת נסיגנון
 אחר ירישלמי דהכא עיי׳
 עליהס, ק) כדאיתא התס ע״ש
 יעי׳ מנחות יט. וצ״ע קצת,
 ר) ןגל״ה ללא ן, ש) ןנד״ה
 האד׳ין, ה) ןוע״ע תיס׳
 עירוגין צו. ל״ה ללמא כוי],

«^*s*^=> 

 הגהות הב״ח
 (א) גמ׳ צללין מותרין נסמוך
 אראשה אלא לאו: (ב) דשי"
 ל״ה מאי קינל וכו׳ שמעון
 שס ולא קיבל הס״ל ואח״כ
 מה״ד אלא לאצטרופי לא
 מצטריפנא: (ג) ד״ה גםמוך
 אראשה דהא ראש:
 (ד) תופ׳ ד״ה אראה יכו׳
 קלילא דשבועה הוי כלשון
 וכו׳ ודוגמא זו מצינו:
 (ה) ד״ה אס לא וכו׳ דאמר
 התם כמה כסיס: (ו) ד״ה אג
 ג״ד כוי מסייע ליה יהודה
 בן טבאי הוון בני ירושלים
 כעון ממני יתיה נשיא ולא
 קיבל עילויה ערק ואזל
 ליה לאלכסנדריא וכי׳ עד
 ממי ארוסי יושג אצלכם:
 (ז) ה״ה לעשות וכו׳ דהשתא
 דימה כי׳ וכפ׳ כתרא דדיה

 פירשתי דנשיס:

 גליון הש״ם
 נטי םמ־כה בכ־1 בהו בעינן.
 עיין לעיל דף ד ע״א מיס׳
 ד״ה אלא טימטוס יעיין
 פסחים לף פט ע״א תיס׳ ד״ה
 יאילו פסח ונינמות לף קא
 ע״א תיס׳ ל״ה ואין נ״ד
 שקול: תופ׳ ה״ה דבר וכוי.
 נריש כל הפסולין מרנינן נשיס
 לשחיטה. וכעניי לא מצאתי שס
 רק ילסותא לשחיטה כשרה
 נזריס אכל על נשיס ליכא ראי׳

 יצ״ע:

 מוםף רש״י
 שייך לעמוד ק1דם להזכיר
 שם אשפה. להזכיר שמו על
 האשפה !:מגילה כה.׳<. והארץ
 הדום רגלי. והעוכר כשתר
 אומר אין המקים כאן, לפיכך
 היא נסתר לומר אין יודע,
 נמצא כדוחק רגליו ומקצרו
 לומר אין כאן !קדושי! לא.:.
 וילבש שחורין. שלא יראה
 עצמו כככידי אולי ירך לככו
 נכך וגס אס יחטא אי! אדס
 נותן לנ לסי שאינו חשוב
 כעיניהם, לכן ילנש שחורים
. ויעשה מה שלבו :  ושם מ
 חפץ. ענירה, והואיל ואין
 מכירין אותו שם ליכא תלול
 השם, ואמר לן רבי משוס רנ
 האי גאון ויעשה מה שלבו
 חסן, רוצה לומר דודאי כיו!
 שלביש שחיריס יכו׳ אני ערב
 נדבר שאינו חפץ מכאן ואילך
 נענירה >מו־ק יז <. המסתכל

 בכהנים. נשעה שנושאין את כסיה! עיניו כהוח לפי שהשכינה שורה על ידיהן!מגילה כד:!. וכפיס. חצי לננה ירגילין לתתה נין שחי
. יוסי בן יועזר אומר שלא לסמוך. עד ימיהן לא היה מתליקת כחכמי ישראל, כולן היי אומרים דבריס - א  נדנכי העציס .:תענית י
. !  כנתינת! למשה משיני, והן הראשיניס שנחלקו בסמיכת קרבנות ניו״ט, והוא היה מתלוקמ ראשון שהיה בישראל בדנרי תירה !סוטה מו
ז באו שייך לעמוד קודמ ת טו..:. ע  שמאי אומר שלא לסמוך.סלוגתא היא לנ״ש ונ״ה גני מניאי! נדרים ונדבית יסומכין ביי״ט !שנ
 אראה בנחמה. לא אראה בנחמה, וגמרא הפכו לברכה, פ״א אראה בנחמה נשנע ימותי מיו ואראה מממתן (מכות ה.<. אם
. שהרי אמרו הכמים. מתניתין היא 1שס) מה שנים אי!  לא הרגתי עד זומם. שלא הוזס אלא אחל מהם והרגתיו !שמ׳
 נהרגין עד שיזומי שניהם, דבתיכ והנה עד שקר העד, ואמר מר כל מקום שנאמר עד הרי כאן שניס עד שיפרוט לך הכתוב אמר
 ישמ!. אלא בפני שמעון בן שטת. שאס יטעה יורהי .ישם!. כסבורין. הכל נלילה או כיוס ואין רואין איתו !:שנה. דבר אל
 בני ישראל וסמך. דנר אל כני ישראל ואמרת אליהם אדם כי יקרינ מכס וגו׳, וכתינ נההוא ענין וסמך ידו וגו׳ !:ו״ה לג ו.

 סומכות רשות. ואע״ג ללא מיחיינא, ולא אמרינן ענודה עוכדת כקדשים !מולי! פה ׳.

 עין משפט
 נר מצוה

 יד א ב ג מיי׳ פ״כ מהל׳
 עדות הלכה א סמג עשי!

 קז טור ח״מ סי׳ לת:
 טו ד מיי׳ ס״א מהלכות
 תגיגה הלי ט ופ״ג
 מהלכות מעשה קרננות הלכה

 [יא] יג:
 טז ה מיי׳ הל׳ מעשה
 הקרבנות הלכה [הן ח

 סמג עשין קפג:
 יי ו מיי׳ שס הל׳ יג:

 תורה אור השלם
ל א ר ש י י נ ל ב ר א ב • ד  י

י ם ב ד ם א ה ל ת א ך מ א  ו

ן ; מ י ן ל ב ר ם ק כ ב מ י ר ק  י

ן מ ר ו ק ב ן ה ה מ מ ה ב  ה

ת ו א ב י ר ק ן ת א צ  ה

א א ב ר ק י : ו ם ב נ ב ה  ק

ה ל ע ש ה א ל ר ו ע ד ך ן מ ס  2 . ו

: ו י ל ר ע פ כ ו ל ה ל צ ר נ  ו

א א ר ר ק י  ו

 הגהות הגר״א
 [א] גם' אמר יהודה כוי
 כצ״ל (וכמ״ש במתני׳ ונאנות
 פ״א מ״ח): [ב] שם
 ישמעאל צ״ל שמעון וכ״ה

 בעירובי! ובר״ה ובחולין:

 רבינו חננאל
ן ה כ ש ו ע ן ש ו י כ . ו ח ב א נ  ל

ע נ מ א נ צ מ נ ר ו ב ש ו נ ב  ל

ה ר י ב ר ע ו ב ע ל ל ב . א ו י ל א  מ

י נ י מ ה יין ב י י ת ו ש ל י פ ו א  א

ר ו ס ה א ח מ ש ן ל י ל י ג ר מ ר ה מ  ז

ה ז ה מ ל ע מ א ל ו ה ה ש ש מ ״ כ  ו

ה י ף ל ־ י כ־ צ א מ ל א ד ו ה  ו

ן נ ב ר א מ ב ר ו א צ ו ה ה ה ו י ר צ י  ל

ה י נ ע מ ו ש נ ו ם ו ה  !נמו־ק •ז: ד

ש ר י פ ר ו מ י ז נ י מ ה ב ח ו ה ש י  ה

י א . ד י א ע ל י י א ר ד כ ב ע ם ד  ש

ה ד ו ה ב י ה ר ו ה א) ה ר י ב ד ע י י  ס

א י ל ה א י ן ל נ י ח מ ש י מ י א ע  ב

י א כ ל י א א ע ל ר א י ת א ה א ל ל  א

ה ר י ב א ע כ י ל ו ד א ב צ ו י כ י ו א  ה

ל ו ל י ן ה נ ב ר א מ ב ר ו צ פ ל ״ ע א  ו

ם י ח ס פ ש ב ר ו פ מ א כ ו ם ה י מ  ש

ק [אלנ עוברי! דף ממ ן ר  פ
ם י ר ב ׳ ד ג ל ב כ ה ס מ ל ה  כ

ר מ א נ ת ש ש ק . ב ת ו ה ו כ י נ י  ע

א י ש נ ׳ ב ו ג ה ו ש ק ה ה א ר מ  כ

ו י ל ך ע ד ו ה ת מ ת נ ר ו מ א נ  ש

ק ״ מ ה ב ן ש מ ז ם ב י נ ה כ  ב

ל ן ע י ד מ ו ע ה ש ע ש ב ם ו י י  ק

ם ש ם ב ע ן ה י כ ר ב מ ן ו כ ו ד  ה

ן ל ו ו כ ל א י ש נ פ ש מ ר ו פ מ  ה

ם ש ד ה ו ב כ י ב ר ו ה ר ה ו ל ת  א

ם ד א ] ה ר מ א י ] ( ל כ ת ס י א ( ל  ו

י ר מ ת ס ה ב ר י ב ר ע ב ו ע ש  כ

ו ה י י ב נ ב ן א נ י ר מ א י ו ד ב י ע  מ

י ר כ מ א נ ] ש ו ת ו ן א י ד י ע מ ] 

ץ ע ס מ י פ כ ק ו ע ו ר ת י ק ן מ ב  א

ם י כ א ל י מ נ א ש י נ . ת ה נ נ ע  י

ן י ד י ע ן מ ם ה ד א ו ל ן ל י ו ל מ  ה

ה ו צ ו י י כ א ל י מ ׳ כ א נ ו ש  ב

א ׳ ׳ י ך ו י כ ר ל ד כ ך ב ר מ ש ך ל  ל

[ ן י ד י ע מ ן [ ו ה י ר ב א ו ו ה מ ש  נ

ר ז ע ו ן ׳ י ב ס ו : מתני' י ו  ב

ן י ב ס ו ך י ו מ ס א ל ל ר ש מ ו  א

ר ״ : ת י ו ך כ ו מ ס ר ל מ ו ן א נ ת ו  י

ו ר מ א ם ש י נ ו ש א ר ת ה ו ג ו ז ׳ מ  ג

ת ו ג ו ו ם מ י נ ש ך ו ו מ ס א ל ל  ש

ך ו מ ס ו ל ר מ א ם ש י נ ו ר ת א  ה

ם י י נ ש ה ם ו י א י ש ם נ י נ ו ש א ר  ה

י ס ו ן י ר ו ד י ך ס כ ד ו ״ ת ב ו ב  א

ן נ ח ו ן י י ב ס ו א י י ש ר נ ז ע ו ן י  ב

ה י ה ר ן פ ע ב ש ו ה . י ד ״ כ ב  א

ד ״ ב ב י א ל כ ר א י ה א ת א נ י ש  נ

ן ו ע מ א ש י ש י נ א ב ן ט ה ב ד ו ה  ״

׳ ו ג ל ל ד ה ״ ב ב ח א ט ן ש  כ

א ל ו ש ר מ ם א י א י ש נ ת ה ו ג ו  ז

ם י נ י י ד ת ת ב ו ב א . ו ך ו מ ס  ל

ו ק ל ח ן ו ל ה כ י ה ר ב ו ד ל ך א ו מ ס א ל ל ו ש ר מ ם א י נ י י ד ת ת ב ו ב י א א מ ש ן ו ו י ל ט ב ך א ו מ ס ו ל ר מ ם א י א י ש ל נ ל ה ה ו י ע מ ך ש ו מ ס ו ל ר מ  א

י א ב ן ט ה ב ד ו ה י א ו י ש ת נ ט ן ש ן ב ו ע מ ם ש י ר מ ו ם א י מ כ ח ד ו ״ ב ב ח א ט ן ש ן ב ו ע מ ש א ו י ש י נ א ב ן ט ה ב ד ו ה ר י מ ו ר א י א ׳ מ . ר ג ו ז ה ה ז  ב

ם ח נ א מ צ ה י ל ן ע נ י כ מ א ,־לא ס י ה ה י ו נ ן ש נ ב ר ה ל מ ו ק ו א י ל ק ר פ א ד ק ו ר י י פ א ה ה ו י א ל ע י י ס א מ ת י י ר ב ר ר י א ׳ מ ר א כ ר ב ת ס מ ד ו ״ ב כ  א

ה ל ב ז ל ז ך ל י נ י ע ה ב ל ת ק ו ב י ש ה ל ת ם א ל ו ע ר ל ו ע ל ר א ״ ב א ה ל ז ן ש י ק י ר י ס ש ב ו ם ל י ד י מ ל ם ת י נ ו מ ו ש מ ו ע א צ י ך ו ל מ ת ה ד ו ב ע  ל

ה ת י ה ו ש נ י צ א מ ל . ו ו ל ל ר ה ו ד י ה ל ו ד ה ג י ל ו ע ק ל ח ה נ ו צ מ ת ה ו ב א ש ו ת פ ש ״ ע א א ו ו ת ה ו ב ם ש ו ש ט מ ״ ו י ת ב ב ו ל ה ה ע כ י מ י ס ר ה  ש

ל ו כ ש מ א ש ל ן ש ה י ד י מ ל ל ת ב ם א י ר ב ׳ ד ג ו ב ק ל ־ ח א מ ש ל ו ל ו ה א ד ב ב י י ה ב כ י מ ס א ב ל ם א י נ ו ש א ר ם ה י מ כ ח ן ה י ל ב ל ה כ ק ו ל  ח

א א ל נ י נ ה ה ו צ מ ה ד ו ב ם ש ו ש י מ ן א נ י ע מ ש א ן ל נ ה ו א ר׳ י ה י א א ן מ נ ־ ר מ א ת ו ו ר ו י ת ת ש ה כ ר ו ת ת י ש ע נ ן ו ה י נ י ה ב ק ו ל ה ח ח ב ן ר כ ר  צ

י ׳ מ י . פ י ג י ל ה פ מ צ ה ע כ י מ ס ר ב מ א ן ד א מ י מ ק ו פ א ן ל נ י נ ש . ו ה ה ו ו ד נ י א ה ו ו צ מ ת ד ו ב א ש י ה ן ש י מ י ר ח א מ ל ן ו י כ י ר ע א מ ל ן ו י ש ד ק  מ

ף כ י ן ת נ י ע ר ב ב ך ס ו מ ס ר ל מ ו א ה ר ו ח מ ט ל ו ח ש ל ם ו ו י ך ה ו מ ס ר ל ש פ א ה ו ט י ח ה ש כ י מ ס ף ל כ י ן ת נ י ע א ב ר ל ב ך ס ו מ ס א ל ל ר ש מ ו א  ש

ה ק ס א י ו ר י ש נ ה י ו ר ס י א נ י ה ג י ל ת פ ו ב ש י ב ג י ל י פ כ ה ו ט י ח ה ש כ י מ ס ף ל כ י ן ת נ י ע ל ב כ י ה ר ב ד ן ד נ ח ו ל ר׳ י ״ מ ה ק ט י ח ה ש כ י מ ס  ל

 טז: אין דורשין פרק שני הגיגה
 אלאה בנחמה. לישנא קלילא (י) הוי לשבועה בלשון קצר כלומר הראשונים. שהוזכרו ראשון בכל זוג וזוג היו נשיאים: גמ׳ עד
 לא יוכל לראומ בנחמומ ציון אס לא עשה זה״ ודומה לו זומם. שלא הוזס אלא הוא לבדו: עד שיהרג הנדון. קולם הזמה
 אקפח את בני שהלכה זו מקופחמ בישראל דרבי טרפון בשמעתא ואחר כך הוזמו שהיו דורשין נפש בנפש האמור בעדים זוממיף) אמרו
 דמרדעת בפ״ק דשבת (לף יז. ושס< ודוגמא מצינו לשון המקרא ואולם להן חכמים והלא כבר נאמר כאשר זמם לעשות לאחיוט) ועדיין אחיו
 קייס ולמה נאמר נפש בנפש שאין
 נהרגים עד שיגמר הדין של נידון
 קודם שהוזמו׳): ואין לוקין. אס
 העידוהו שחייב מלקומ. בכולהו גרסי׳
 עד שיזומו שניהן ובמסכמ מכוחכ) יליף
 לה מקראי והנה עד שקר העד ואמר
 מרל) כל מקום שנאמר עד הרי כאן
 שנים: אלא צפני שמעון. שאם יטעה
 ילמדהו: היינו דקא מורה הלכה בפני
 שמעון. דמדקאמר מיד קיבל כו׳
 שמע מינה דעד השתא אורי בפניו:
 ומאי קיבל. לאו דעד השמא הורה
 דודאי לא הורה בפניו מימיו וכשהרגו
 לעד זומם לא היה שמעון שם(י): לא
 מצעריפגא. לישב בלין אלא בהלי
 שמעון: סיריקון. לבוש בגלי מלכות:
 אינה אלא משום שבוה. לתנן אלו הן
 משוס שבות לא עולין באילן ולא
 רוכבין על גבי בהמה וביצה לף לו:<
 והאי נמי משתמש בבעלי חיים הוא
 שסומך עליה בכל כחו כלאמרינן
 לקמן: שבוה דמצוה. נמי תנינא
 בממני׳ ומאי אשמעינן רבי יוחנן:
 לאפיקי ממאן דאמר. במסכמ ביצה
 ןלף כ.) בסמיכה עצמה פליגי ומאן
 לאסר לאו משוס שבומ אסר אלא
 משוס לסבירא ליה לשלמי חובה לא
 נעו סמיכה לכי כתב וסמך בשלמי
 נלבה כחיב וחובה מנלבה לא גמרינן
 קא משמע לן רבי יוחנן לטעמא
 משוס שבות הוא וסמיכת! לעולס
 מצוה: שמט מינה. מלאוקי רבי
 יוחנן טעמא משוס שבות סמיכה
 לקלשיס בכל כחו בעינן והוה ליה
 משתמש בבעלי חיים: דבר אל בגי
 ישראל. אדס כי יקריב מכס קרבן
 לה׳ וכתיב בההוא עניינא וסמך:
 אבא אלעזר. כך שמו: אקפו ידייכו.
 לשון וקפא״) הקילו ידיכם. אקפו לשון
 לבר הצף ואין מכביד כדמתרגמינן
 רצף הברזל וקפא ברזלא >מלטס ב ו):
 שמע מינה. מלרבי יוחנן לאוקי
 טעמא משום שבות צללין אסולין
 ואע״ג לגבי שבות רכיבה אמרינן
 הוא הלין לכל שימוש ואפילו במקום
 שאינו עשוי להשממש כגון צילי
 הבהמה והוא הלין צילי האילן ופליגי
 אמוראי בהא מילתא במסכת שבת
 בפ׳ בתרא (לף קנד:<: «) לסמוך.
 להא ראש הבהמה כצללין למי:

 לבהלי

אב ב״ר: ן  הראשונים היו נשיאים ושניים להם א
 גמ׳ 5׳ת״ר שלשה מזוגות הראשונים שאמרו
 שלא לםמוך ושנים מזונות תאחרונים
 שאמרו לםמוך (תראשונים) תיו נשיאים
 ושניים להם אבות ב״ד דברי רבי מאיר
 והכמים אומרים יהודה בן טבאי אב ב״ד
 ושמעון בן שטה נשיא מאן תנא להא דתנו
 רבנן ״אמר ואו רבי יהודה בן טבאי אראה
 בנחמה אם לא תרגתי עד זומם להוציא
 מלבן של צדוקין שחיו אומרים אין עדים
 זוממין נחרגין עד שיחרג חנידון אמר לו
 שמעון בן שטח אראה בנחמח אם לא
 שפכת דם נקי שחרי אמרו חכמים אאין
 עדים זוממין נתרנין עד שיזומו שניתם בואין
ואין משלמין ג ,  לוקין עד שיזומו שניהם י
 ממון עד שיזומו שניהם מיד קבל עליו יהודה
 בן טבאי שאינו מורה הלכה אלא בפני
 שמעון בן שטח כל ימיו של יהודה בן טבאי
 תית משתטח על קברו של אותו הרוג וחיח
 קולו נשמע כםבורין תעם לומר שקולו של
 חרוג חוא אמר לחם קולי תוא תדעו שלמחר
 תוא מת ואין קולו נשמע אמר ליח רב אחא
 בריה דרבא לרב אשי ודלמא פיוםי פייםיח
 או בדינא תבעי׳ מני תא אי אמרת בשלמא
 רבי מאיר דאמר שמעון בן שטה אב ב״ד ר״י
 בן טבאי נשיא היינו דקא מורי הלכה בפני
 שמעון בן שטח אלא אי אמרת רבנן דאמרי
 יהודה בן טבאי אב ב״ד שמעון בן שטח
 נשיא אב ב״ד בפני נשיא מי מורה הלכה
 לא מאי קבל עליו דקאמר לאצטרופי דאפי׳
 אצטרופי נמי לא מצטריפנא: יצא מנחם
 ונכנם שמאי כוי: לחיכן יצא אביי אמר יצא
 לתרבות רעת רבא אמר •צא לעבודת חמלך
 תניא נמי חכי יצא מנחם לעבודת חמלך
 ויצאו עמו שמונים זוגות תלמידים לבושין
 םיריקון אמר רב שמן בר אבא א״ר יוחנן
 לעולם אל תתא שבות קלח בעיניך שחרי
 םמיכה אינת אלא משום שבות ונחלקו בת
 גדולי הדור פשיטא שבות מצוה אצטריכא
 ליה הא נמי פשיטא לאפוקי ממאן דאמר
 בסמיכה גופה פליגי קא משמע לן בשבות
 חוא דפליגי אמר רמי בר חמא שמע מינה
 *יםמיכה בכל כחו בעינן דאי ס״ד לא בעינן
 בכל כחו מאי קא עביד ליםמוך מיתיבי ידבר
בני ישראל םומכין ה , וסמך ה  אל בני ישראל 2
 ואין בנות ישראל סומכות רבי יוסי ור׳

 ישראל סומכות רשות אמר רבי יוסי םח לי אבא אלעזר פעם אחת
 היה לנו עגל של זבחי שלמים ותביאנותו לעזרת נשים וסמכו
 עליו נשים לא מפני שםמיכח בנשים אלא כדי לעשות נחת רוח לנשים
 ואי ם״ד םמיכח בכל כחו בעינן משום נחת רוח דנשים עבדינן עבודח בקדשים אלא לאו ש״מ לא בעינן בכל
 כחו לעולם אימא לך בעינן בכל כחו דאמר להו אקפו ידייכו אי הכי לא מפני שסמיכה בנשים תיפוק ליח דאינח
 לםמיכח כלל א״ר אמי חדא ועוד קאמר חדא דליתא לסמיכת כלל ועוד כדי לעשות נחת רוח לנשים אמר רב
 פפא שמע מינת ׳ייצדדין אסורין דאי ם״ד צדדין מותרין(* לסמוך לצדדין אלא לאו שמע מינח צדדין אםורין

 רב

 ׳(ישמעאל) אומרים בנות

 חי אני וימלא כבול ה׳ וגו׳ אס יראו
 וגו׳ (במלבר יד)י»: אם לא הרנתי
 עד זומם. מימה אמאי לא מקשינן
 הכא השמא בהממן של צדיקים אין
 הקב״ה מביא תקלה על ידן צליקיס
 עצמן לא כל שכן כלפליך בגיטין (דף
 ז. ושם) ובחולין (לף ה: ושסן וי״ל ללא
 שייך לאקשויי רק גבי לבר אכילה
 לגנאי הוא לצליק לאוכל לבר איסור
 אבל לבר היתר בשעת האיסור לא
 פריך ולהכי לא פריך בר״ה (לף כא.)
 לאמר יה) כמה בסיס תבשילא לבבל
 בצומא רבא למערבא ובערבי פסחים
 (פסחים קו: ושם! ברב ירמיה בר אבא
 לאישמלי וטעים קולס הבללה אע״ג
 למיתתו באסכלא לאין לבר מגונה
 כל כך אכילת היתר בשעת האיסור״):
 למחר הוא מת. הא ללא נקט
 כשאינני שם אין קולו
 נשמע משוס שהיו אומליס לו לאינו
 צועק אלא בשעה שישנו שס אבל
 השמא מלנקט מת שיהא גביה אז
 היה לו לצעוק: אב כ״ד מי קא
 מורה כפני נשיא. הוראה ללין
 ובירושלמי אמר מאן לאמר יהולה בן
 טבאי נשיא עובלא לאלכסנלריא
 מסייע ליה (י) לבני ירושלים בעון
 מנינא נשיא ולא קבלו עילוי ערק ואזל
 לאלכסנלריא והיו בני ירושלים כומבין
 מירושלס הגלולה לאלכסנלריא הקטנה
 על מתי«)אחי יושב אצלכם ואני יושבת
 עגומה עליו ומאן לתני שמעון בן
 שטח נשיא עובלא לאשקלון מסייע
 ליה ומייתי כולא עובלא שתלה פ׳
 נשים מכשפניות ובסנהלרין (לף מל:ו

 הביאו רש״י בנימוקול):
 לא מצטריפנא. לנטות אחרי רבים
 כלי לבטל לברי שמעון בן
 שטח: דבר אל בני ישראל וםמך.
 אבל בשחיטה ליכא למעט נשים מהאי
 טעמא אע״ג לסמיך טפי להקרבה
בריש כל הפסולין  מסמיכה להא 8
 (!נחים לכ.! מרבינן נשים לשחיטה וכן
 ליכא לאלופי שחיטה בבעלים לומיא
 לסמיכה לההוא היקש לא הוי אלא
 לרבנן P) : לעשות נחת דוה
 לנשים. וכגון שהיתה בהמה שלהן
 (י) השתא לומה לסמיכה להיו׳ בבעלים
 בפ״ק לקלושין«לף לא.) י) ובפי בתרא
 לר״ה >לף לג.)» פירש ר״י לנשים לילן
 אם באות לעשות מצומ עשה שהזמן
 גרמא ולברך עליהן אין ממחין בילס
 אע״ג לפטורומ ולא מיקרי ברכה
 לבטלה וכן משמע מהכא ועול
 פירשתי המם [בר׳׳ה] והארכתי י»:

 רב

 א) נראה לצ״ל לאי ס״ל עבירה ממש עכר לא הוי ונ יהודא בעי אי משמתינן ליה אי לא וכוי.



 עין משפט
 נר מצוה

 יד! א ב מיי׳ פ״א מהל׳
 חגיגה הלכה ח ט:

ד מיי׳ שס הלכה ו:  יט ג
 ה [מיי׳ פ׳׳י מהלכות פמילין

 הל׳ ה יג]:
 ו [מיי׳ פ״א מהלי תגיגה הל׳

 ל ופ׳׳נ הל׳ ה]:

 תורה אור השלם
 1. שלוש לעגלים בשנה
 יראה כל זבורך את פני י:
 אלהיף במקום אשר יבחר
 בחג המצות ובחג השבעות
 ובחג הסבות ולא יךאח את
 פני יי ריקם: דברים טז טו

 הגהות הב״ח
 (6) במשנה יוס טבומ שלו
 אתר השנת: (נ) גם׳ למאי
 הלכתא כתביה רממנא. ג׳׳כ
 ול״ק ללמא תג השבועות נמי
 לא כמגיה רחמנא אלא
 לאקושי למג המצות לטעון
 לינה דאיכא למימר לאין היקש
 למחצה וטון רילסש הקישא
 מתג המצות לגמרי מקשינן
 ליה אף ליש לה תשלומין כל
 וי: (ג) רש״י ל״ה אין כהן
 וכו׳ אסר שבת כדי שיביגו
 הכל שאין היום: (ו) תום׳
 ד״ה בית שמאי וכוי אגב
 גררא דמיירי בחגיגה
 נסבה וכן משמע: (ה) ד״ה
 יוס טבוח וכו׳ תשלומין
 לראשון דכיון וכו׳ בשביל
 היוס חזי קרינן ביה כדפי׳
 לעיל הס״ד: (0 ד״ה יוס
 טבוח אחר וכו׳ וצא יתכן
 לומר כן דחגיגה וכו׳ אמרו
 להם ב״ש נדרים: (t) ד״ה
 אי! כהן גדול ממלנש וכו׳
 דלישנא לא משמע הכי דהוה
 ליה וכו׳ היה רגיל כהן גדול
 ללובשן כדי לעבוד בשביל
 וכו׳ בירושלמי דפירקין וכו׳
 בכליו ובא ומקריב וכו׳ נדריס
 ונדבות הוא מקריבן והולך
 כצ״ל ותיבת אותן נמחק:
 (ח) בא״ד תמיד של בין
 הערבים ובא ולן בלשכת
 פלהדרץ רבי עוקבא נשס:
 (נ1) בא״ד כדמנן ביומא
 כה׳׳ג מקריב הלק בראש:
 (י) ד״ה סז״ר קש״ב ומ׳ ר״ת
 במעריב שלו קודש ללינה
 ושלשים ידתס: (כ) בא״ד
 שיר פרש״י. נ״ב כך הוא
 בפרש״י דפרק לולב וערבה
 דף מו סע״א ופ״ק דר״ה דף
 ד׳ בסופו: (ל) כא״ד שמתתיל
 כיוס ראשון מזמור ומסיים
 וכו׳ ורבי עזריאל מצא
 שאומרים למנצמ וכו׳
 דניתק! לומר בבית הכנסת
 הנדל: (נו) ד״ה תפשת וכו׳
 דמ״מ חשבון וכו׳ דלמדה
 מרובה וכו׳ יש סוף. נ״נ
 וס״ק דר״ה כתבו המיס׳
 דהכא ליכא לפרש הכי דהא
 יש לדבר סוף דטפי משמונה
 לא ועיין רס״ק דסוכה דף ה־

 ובמ״ש התיס׳ לשס:

 רבינו חננאל
 רב אשי אפילו תימא צדדין
 מותרין כל הלהדי גבה
 דרישא כגבה דמו. א״ר
 אלעור א״ר אושעיא מניין
 לעצרת שיש לה תשלומין כל
 שבעה ת״ל בחג המצות
 ובחג השבועות ובחג
 תסוכות כוי. פו״ר קש״כ.
 פירשנוהו כבר למעלה.

.  אין דורשין פרק שני חגיגה ץ
 רב אשי אמר אפילו תימא צדדין מותרץ. ליחויא בעלמא להא
 כן״ל לרב אשי בפלק בתלא לשבת >דף קנה. ושם) אמר רב
ט קאמר למהא ליכא  אשי השמא לאמרינן צללץ אסורין אלא ה
יאק שלמים. בביצה : בית שמאי אומרים מנ ( י  למישמע מינה
 בפ״ב (לף יט.) מיתניא והתם עיקר
 והכא אגב גררא (י) נסבא שמיירי
 בחגיגה וכן משמע שמאריך התם
 טפי לפרש רש להוכיח מינה לביצה

 מימניא מקמי מכילתין:
 יום טבוח שלו אהד השגת. ואע״ג
 ללא חזו בראשון מייתי לה בשני
 אפילו למ״ל תשלומין לראשון w כיון
 שאין העכבה רק בשביל היום כלפי׳

 לעיל חזיא מיהא קרינן ביה:
 יום טבוח אחר השבת. פרש״י
 קרבנות ראייה וחגיגה שאין
 קריבין לא ביו״ט ולא בשבת ולא
 יתכן לומר (י) לחגיגה אמאי לא ומ״ש
 משלמים לב״ש ומיהו בירושלמי מייתי
 ל)אמלו להם לב״ה נלרים ונלבות
 יוכיחו [שמותרין להליוט ואסוליס
 לגבוה] אמרו להם ב״ה מה לנלריס
 ונלבות שאין קבוע להם זמן תאמרו
 בחגיגה שזמנה קבוע אמרו להם
 3״ ש חגיגה נמי אין זמנה קבוע שאס
 לא חגג בראשון חוגג והולך כל הרגל
 אמרו להם ב״ה טון שאם לא חג ברגל
 אינו יכול לחוג אחר הרגל היינו זמנו
 קבוע משמע לאף בחגיגה פליגי
 כלפדשימ״): אין כהן (0 מתלבש
 בכליו. פרש״י בכלים נאים שלו
 ובביתו ובשוק שלא בשעת עבולה ולא
 בבגלי כהונה קאמר אלא שלא יתנאה
 באותו יום טבוח שיבינו הכל שאינו
 יו״ט וקשה למורי חלא ללישנא לא
 משמע ליה לה״ל למינקט בכלים נאץ
 ועול מאי איליא כהן גלול אפילו
 שאר אלם נמי ונראה לו לבח׳ בגלים
 איירי שבימים טובים היה רגיל כהן
 גלול לעבול בשביל כבול היום אבל
 ביום טבוח לא היה לובשן כלי לעבול שלא יתראה להיומ יו״ט וראיה
 לרבריו בירושלמי בפירקין א״ר יוסי בר בון בשם ריב״ל בכל יום כ׳׳ג
 מתלבש בכליו והולך ומקריב ממיל של שחר אם יש שם נלריס
 וכרבות מקריב אותן והולך ואוכל בביתו ובא ומקריב תמיל של(י»< ערב
 רבי עוקבא בשם ריב״ל אמר לא היה עושה כן אלא בשבתומ וי״ט
 כלומר שלא היה רגיל ומתלבש בכליו ולעבול אלא אז מפני כבול
 היום אבל אי בעי מקריב בכל אומ נפשו כלמנן ביומא («) (לף יל.)
 מקריב בראש וביום טבוח אף לכולי עלמא לא היה מתלבש שלא

 רב אשי אמר אפילו תימא צדדין מותרין כל
 דבהדי גבה כגבה דמי: מתני' א<בית
 שמאי אומרים מביאין שלמים ואין םומכין
 עליהם אבל לא עולות וב״ה אומרים אמביאי
 שלמים ועולות בוםומכין עליתם עצרת שהל
 לתיות בערב שבת ב״ש אומרים יום טבוה(א)
 אתר תשבת ובית תלל אומרים 3׳אי? יום
 טבוה אהר תשבת ״ומודים שאם הלה לתיות
 בשבת שיום טבוה אהר תשבת אין כהן
 גדול מתלבש בכליו ומותרין בתםפד
 ובתענית שלא לקיים דברי תאומרין עצרת
 אהר תשבת: גמ' א״ר אלעזר א״ר אושעיא
 למניין לעצרת שיש לת תשלומין כל שבעה
בהנ המצות ובת; תשבועות ובהג  שנאמר 1
 תמוכות ימקיש הג השבועות להג המצות
 מת תג תמצות יש לת תשלומין כל שבעת
 אף הג תשבועות יש לה תשלומין כל שבעת
 ואימא מקיש להג הסוכות מה חג תםוכות
 יש לת תשלומין כל שמונה אף הג תשבועות
 יש לה השלומין כל שמונה שמיני רגל בפני
 עצמו הוא אימור דאמרי משמיני רגל בפני
 עצמו הוא הני מילי הי<לענין פז״ר קש״ב אבל
 לענין תשלומין יתשלומין דראשון הוא ״דתנן
 מי שלא חג ביום טוב חראשון של חג תוננ
 את כל חרגל ויום טוב חאחרון חיתפשת
 מרובה לא תפשת תפשת מועט תפשת אלא
 » למאי תלכתא כתביח רחמנא להג תםוכות
 לאקושי לתג תמצות מת תג תמצות טעון
 לינח אף חג תסוכות טעון לינת ותתם מנלן

 הכתיב

 דבהדי גבה. ששוה לגובה הגב של בהמה: כגבה של בהמה דמי.
 והראש שוה בגובה לגב הבהמה: מתני׳ מגיאין שלמים. ביו״ט
 שהן אטלת הליוט: ואין סומכין עליהן. כלאמרינןט) אלא סומך
 עליהן מערב יו״ט ושוחטן ביו״ט ללא בעינן תכף לסמיכה שחיטה:

 אבל לא מביאין עולוס. באותן שיכול
 להביא לאחל יו״ט לכתיב הוא לבלו
 יעשה לכם (שמות יב< לכס ולא לגבוה:
 יום טבוח. של קרבנות ראייה
 וחגיגה של יו״ט לאחר השבת שאין
 קריבין לא ביו״ט ולא בשבת: אין
 לה יום טבוח. אינה צריכה יום
 טבוח שמותר להקריבן ביו״ט: אין
 כהן גדול מסלבש בכלים. נאים
 בביתו ובשוק. ולאו בשעת עבודה
 קאמר ולא בבגלי כהונה קאי אלא
 שלא יתנאה באותו היום שיום טבוח
 של עצרת אחר שבת » שיבינו הכל
 שאינו היום יו״ט מפני הצלוקין שהיו
 אומרים עצרת אחר שבת: גמ׳ מה
 חג המצוה יש לה חשלומין כל שבעה.
 כלרבינן קראי בפ״ק (לף ט.) ׳)בחג
 הסוכות וה״ה לחג המצומ שהרי אף
 הוא שבעת ימים: פז״ר קש״ב. פיי״ס
 זמ״ן רג״ל קרב״ן שי״ר ברכ״ה. פייס
ד החג כל שבעת ימי החג  לענין פ
 אין מפייסין עליהן אלא לפי חשבון
 המשמרות לפי סילרן מקריבין אותן
 כלתנן במסכת סוכה (לף נה:< מי
 שהיה מקריב פריס היום לא היה
 מקריב לממר וסר של שמיני מפייסין
 עליו איזהו מן המשמרות יקריבנו. זמן
 שהחיינו. רגל שיש לו שם רגל בפני
 עצמו ואינו קרר סוכות. קרבן שאין
 בהמות קרבנותיו כסלר פרי החג
 שפרי החג מתמעטין והולכין וכבשיהן
 י״ל בכל יום ואילים שנים ובשמיני פר
 אחל איל אחל ושבעה כבשים. שיל אין
 שיר קלבנותיו כסלר שיר של ימות
 החג ואינו מלבר מענין פרשיות של
 הומבה״י(סוכה נה.) שהוא סימן לשיר

 של ימוח החג. ברכה שהיו מברכים אמ המלך זכר לשלמה שנאמר בו
 ביום השמיני שלח את העם ויברכו אמ המלך (מלטס א ח<: חפשס
ם אחל תופש מרובה ט ר  מרובה לא הפשה. כל מקום שתמצא שני ל
 ואחל תופש מועט טוב לך לתפוש את המועט שאפילו היה לך
 לתפוש את המלוכה ותתפוש את המועט תפיסתך תסיסה שיש
 בכלל המרובה המועט אבל אס תתפוש המרובה והיה לך
 לתפוש המועט נמצאת שתפשת שלא כלת: עעון ליגה. מוצאי י״ט:

 ופנית

 מסורת הש״ס

 א) מגילה ה. לעילז: [ניצהיט.ן,
 ג) נ״א אין לה יוס טבוח,
 נ)מנילהה.,ד)ר״הד:מו״ק
 כד:, ה) [סוכה מז.ן, י) ל״ה
 ד: סוכה מח. יומא ג., 1) לעיל
 ט. [ביצה כ: מגילה ה.ן,
 ת) ןר״ה ד: יומא פ. סוכה ה:
 קדושין יז. חולין קלח. ערכי[
 ד:], P) [לעיל טז.], י) [צ״ל
 לתג], כ) [ועי׳ תוס׳ שבת קנה.
 ד״ה אמר רב פפא וכוי], ל) [וכן
 הוא בתוספתא פ״בן, מ) [צ״ל
 כדפי׳ רש״י], נ) [במס׳ סופרים
 פי״ט וכ״ה כירושלמי וכ״כ
 מוס׳ בסוכה מז. ד״ה שיר
 ורש״י ר״ה ד: ד״ה פז״ר
 קש״ב], D) ףע״ע תוס׳ סוכה

 ה: ד״ה תפשתן,

 גליון הש״ס
 תום׳ ד״ה אף עצ־ת וכוי
 בירושלמי אר״י. עיי! מ״ל
 פ״ג הלכה ו׳ מהלכות אבל:

 הגהות מהר״י
 לנדא

 א] תום׳ ד״ה אף עצרת וכוי
 נירושלמי. צ״ל פ״נ הלכה ג׳
 ובמס׳ ניצה פ״נ הלבה ד:

ף רש״י ס ו  מ
 מביאין שלמים. גיוס טוב
 לסי שיש בהס צורך מאכל
ל ז:) שהן מאכל  הדיוט ולעי
 אדס ביו״ט וכתיב אך אשר
 יאבל לכל נפש (מגילה ה.ן.
 ואין סומכין עליהם.
 שהסמיכה שכות היא שמשתמש
 בבעלי חייס ותנ! (ניצה לו:)
 אלו הן משוס שבות לא עולי!
 באילן ולא רוכנין על גני בהמה
 (לעיל ז:< שהסמיכה אסורה
 משוס שנות שבכל כסו היה
 סומך והוי ליה משתמש נגעלי
 תייס (ביצה יט.< ועל אלו
 שיקריבו ניו״ט יסמכו
 מאתמול, דלית להו לבית שמאי
 תכף לסמיכה שמיטה (מגילה
 ה.!. אבל לא עולות. אין
 מביאי! עולות, חון מתמידין
 ומוספי! שה! קרנן צביר וזמנן
 קבוע, אנל עולת יתיד לא יניא
 לפי שאין בה אכילת הדיוט
 וכתיב יעשה לכם ולא
 לגבוה1ביצה יט.ן חון מתמידין
 ומוספי! שזמנן קבוע וכל שזמנן
 קבוע כתיב בהו במועדו ואפילו
 נשנת וכל שכן ביו״ט (לעיל
 ז:!. מביאין שלמים
 ועולות. ומה אני מקיים לכס,
 לכס ולא לנכרים ימגילה ה.).
 וסומכין עליהם.כיו! דמיתר
 להניא! לא גזרי שכות לנטל
 סמיכתן ולעיל ז:). ב״ש
 אומרים יום טבוח אחר
 השבת. ונ״ש לטעמייהו
 דאמרי עולות אין מקדנין
 ביו״ט, הלכך לא יקרינו עד
. וב״ה (  לאתר שבת !מגילה ה
 אומרים אין יום טבוה
 אחר השבת. אין לה יוס
 טבוח, אין צריך להמתין ליוס
 טבוח, שהשלמים ועולות
 קרגיס ביי״ט (שם<. ומודים
 שאם חלה להיות בשבת.
 נעצרת שחל להיות נשגת, שאין
 עולת ראיה ושלמי תגיגה קרני!
 נשנמ יממתין לייס טנוח של
 קרמות היוס לאחר השנת
 (שש. מניין לעצרת. דאילו
 בחג הסוכות ובמג המצות
 גפקא לן מותנומס אותו חג

 לה׳ שבעת ימים, יכול יהו לינה. אמיא כראב״י ור״מ לאילו לת״ק ור״ש ולאב״ש בפ״ק לל״ה (לף ה. ושם) נפקא להו מלכתיב ופנית בבוקר כל פינות
 מוגגין כל ז׳ ת״ל אותו, אותו
 אתה תוגג ואי אתה תוגג כל

׳ לכתיב ר ) מ א ה נ מ ן ל ס כ ׳ א  ז

 לתשלומים, שאם לא מג חגיגתו בראשון יקריכנה בשני ;ד״ה ד:<. פו׳׳ר קש״ב. סימן הוא (סוכה מח.< פייס לעצמו, טעון פייס לסר הנא בשמיני ואינו קרב לפי סדר המשמרות ששצו ושלשו בפרי החג, חון משתים ששגו ולא שלשו,
 וסר של שמיני אין אחת מאיתן שתים מקריבמו אלא כל המשמרות מפייסות (ו״ה ד: וכעי״ז יומא ג. זסוכה נזח.) זמן לעצמו, לברך שהחיינו :יומא שמ וסוכה שמן רגל לעצמו, שאין שס חג הסינית עליו(ר־ה שם ויומא שם; שאין יושבי!
ז יומא שם< שאינו כסדר י  בסוכה !מוכה שם) קרבן לעצמו, שאין קרבנו כשאר ימי החג שהסריס מתמעטים בהם אחד אמד וזה אינו אלא פר אחד, ושאר הימיס שני איליס וארכעה עשר כבשים וזה איל אחד וזי כבשים (ו״ה שם וכעי
 פרי החג, שא״כ היו בו ששה פריס (סוכה שםז שיר לעצמי, אין שירו שוה לשל סוכות שאומר על הדוכן, ולא נתפרש לנו שירו, ובמסכת סופרים (סי״ט ה״נ) נמצא שירו הוא למנצח על השמיניח !ד״ה שם< או: שאין שירו שוה לכל
 שאר שירות ימי החג, כל שיר ימי החג מדבר מעין גזל מתנות עניים, ואותן של חול המועד מפורש במסכת סיכה >נה.) הומבה׳׳י, ושל שמיני עצרת אינו מעין אסיף, ולא פירשו לנו איזהי שירו !יומא שם׳, ברכה לעצמו, את יוס
 השמיני, ובתוספתא משמע שמנרטן אמ המלך, והט גרסינן לה כרכה נפני עצמו שנאמר ביום השמיני שלת את העם ויברכו אמ המלך(•וכה שס< ברכה שהיו מגרכין לתפלת חיי המלך(יומא שם< מברכי! היו את המלך זכר לחנוכת
ו י נ עי  הבית (ו״ה שם!. מי שלא חג. שלא הגיא חגיגתו >לעיל ט.). ויום טוב האחרון. חוגג שמיני עצרת ואע״ג דרגל נפצי עצמו הוא הוי תשלומין לראשון (שס<. תפשת מרובה לא תפשת. דיש להקשות תפוס את המועט (

 ד:<. תפשת מועט תפשת. דאי מקשה לך תפוס את המריבה אינו מולק על דבריך אלא מוסיף, דגכלל מרוגה איכא מועט !שם. זכעי״ז חולי! קלמ בארוכה).

בירושלמי א1 אמר רבי יוסי בל בון לול מת בעצרמ והיו כל ישראל אוננין והקריבו למתל  יכירו שהוא יום טוב: אף עצרת יש לו תשלומק. 8
ו בראשון טון שהיה שבח כלמשמע בשבת ב ד ק ט לא ה  כלומר מהתם משמע שהיה לו תשלומין וקשה לה״ר אלחנן מיסוק ליה בלאו ה
ט אלא פליג אהא: פז״ר קש״ב. פרש״י רגל בפני עצמו שיש  בפלק במה מלליקין (שבת ל.) לבשבמ נפטר לול ושמא התם לימ ליה ה
 לו שם בפני עצמו ואינו בכלל סוכות וברכה היא ברכת המלך כלכתיב ביום השמיני שלח את העם וגו׳ וקשה לר״ת להא בפ׳ לולב וערבה
 (סוכה לף מז. ושם) אמר כשם שחג טעון שיר קרבן ברכה ולינה אף שמיני עצרת טעון ברכה וקרבן ושיר ולינה מאי לאו זמן לא ברהמ״ז
 ותפלה ועול לישנא לנקט בלכה בפני עצמו משמע לאף בימים אחרים אימיה והכי אימא בירושלמי ברכה בפני עצמו מאי היא א״ל זמן א״ל זמן
 כל שבעה מי איכא משמע לבברכמ המזון ותפלה בעי למימל לאיכא כל ז׳ ומפרש לשם מנא ילעינן שהוא לגל להא בכולהו כתיב
 וביום וכאן ביום ללמל שהוא רגל בפני עצמו ונראה לר״מ ברכה בלכמ המזון ותפלה שמזטלין את שמיני עצלת ולגל היינו לינה שטעון
 לינה בירושלים ור״ח מפרש רגל לענין אבילות והכא איתא בפרק בתרא למועל קטן (לף כל:) הרי עברו עליו ערב החג והחג ושמיני
ד כאן כ״א ושניהם יסל ר״ת במעריב שלו 0 לינת שלשים ילחם כאשל אבלים ינחם ובלכמ המלך לא בעי למימני משום לנתית אשאר  שלו ה
 ימים וברכת המלך אינה לשם ולינה לא בעי למיתני ללבד רש״י ול״ח משוס לפשיטא ליה שיר(0 פרש״י לא איתפרש ליה ור״מ מפרש לאומל
 מזמור שלו שלם לבשאר ימי החג אומר הומבה״י כלמפרש התם שמתחיל ביום >ל< אחל מזמור ומסיים בשני וכאן כולו שלם ורבי עזדאל
דס בשבמ מ״מ מו  מצא ')שאמר למנצח על השמינית מיהו אומר ר״י להתם לא מלבר רק מה שאומר בפסוקי לזמרה כמו שמוסיפים מז
 משמע שהיו אומרים אומו במקלש כיון לנתקן לומר: תפשת מועט תפשת. לסי שיש בכלל מאתים מנה («< ומ״מ חשבון שבילך אמתי
 ר״מ ללמלה מרובה אין קצבה ללעולם תוכל להרבומ אבל למועט יש סוף ולא יתכן לבת״כ פליגי תנאי בהא גבי זבה ימים מיעוט ימים
 שנים יכול מרובים א״ר עקיבא כל שמשמעו מרובה ומשמעו מועט תפשת מרובה לא תפשת א״ר יהולה שמי מלות אחת כלה ואחת
 אינה כלה מוללין במלה כלה ואין מוללין בשאינה כלה א״ר נחמיה וכו׳ למה בא הכתוב לפתוח או לנעול«: אף חג הםובות טעון

 יי ור״מ לאילו למ״ק ור״ש ולאב״ש בפ״ק לל״ה (לף ה. ושם) נפקא להו מלכמיב ופניר
הט נמי מרבה התם בפסחים (לף 5ה0 פסח שני אין צדכא קרא:  שאתה סונה לא יהו אלא לבקר ו



 מםורת הש״ם

 6)ר״הה.מנחות סה:ע״ש
 סו., ב) [ל״ה ה. ע״ש מנחות
 סו.!, נ) !סימה פו:],
 ד) [דה״נ ז], ה) [קרבן יו״ט

 כצ״ל],

 תורה אור השלם
ת ל כ א ת ו ל ש ב  1 . ו

ר י; ח ב ר י ש ם א ו ק מ  ב

ר ק ב ת ב י נ פ ו ו ך ב י ד ל  א

: ף י ל ה א ת ל כ ל ה  ו

ז ז ם ט י ר ב  ד

ת ב ש ת ה ר ח מ ד מ  2. ע

ם י ש מ ו ח ר פ ס ה ת ע י ב ש  ה

ה ח נ ם מ ת ב ר ק ה ם ו ו  י

ו ג ט א ב ר ק י : ו י י ה ל ש ד  ח

ר פ ס ת ת ע ב ה ש ע ב  3. ש

ה מ ק ש ב מ ר ל ח ח ה ־ מ  ל

ה ע ב ר ש פ ס ל ל ח  ת

ו ט ם ט י ר ב : ד ת ו ע ב  ש

ם צ ע ם ב ת א ך ק  4. ו

ש ד א ק ר ק ה מ ז ם ה ו י  ה

ת כ א ל ל מ ם ב כ ה ל י ה  י

ת ק ו ה ש ע א ת ה ל ר ב  ע

ם כ י ת ב ש ו ל מ כ ם ב ל ו  ע

א ג ב א ב ר ק י : ו ם ב י ת י ר ד  ל

ר י צ ת ק ם א כ ר צ ק ב  5• ו

ת א ה פ ל כ א ת ם ל כ צ ר  א

ט ק ל ך ו ך צ ק ף ב ד  ש

י נ ע ט ל ק ל א ת ף ל ר י צ  ק

ן י י נ ם א ת ב א י ז ע ר ת ג ל  ו

ב ג כ א ב ר ק י : ו ם כ י ה ל  א

 הגהות הגר״א
 [א] גט׳ תינת הראשון

 נמחק:

 מוסף רש״י
 מנה ימים. שנאמר
 (נמרנר יא) עד חלש ימים,
 וקדש חדש. נקרנמח
 יר״ה ה.). מה חדש
 למנויו. קלושו אחד ממנויו
 ביום ראש חדש היא מקריבן,
 זמן הוקבע להס אחד מן
 הימיס שהוא נמנה על ידס,
 אף עצרת למנוייה.
 הנאת קרננותיה נאחד
 ממנוייה, והרי היא נמנית
 על ידי שנועיס, שנאמר
 (ויקרא כג) שנע שנתות
 ממימות תהיינה ;ר׳׳ה ה.).

 •ז: אק דורשק פרק שני הגיגה
 ופנית כבקר. שהוא חול המועל לאילו ביו״ט תחומין אסור: אין
ם כיו״ט עול אין להן תשלומין: ב ד ק  לה יום טבוח כלל. אס לא ה
 אבל בהא. בעצרת שחל להיומ בעלב שבת אימא מולו לב״ה רקרבו
 ביר״ט להא מחר שבת היא ולא קרבי ומתוך שאתה מתייאש מהן
 אתה בא לפשוע שלא תקריבם עול:
 מנה ימים. שלשים יום: וקדש חדש.
 למוססין: מנה ימים. חמשיס יום:
 וקדש טצרח. בקרבנותיו: מה חדש.
 קדושחו באחד ממנוייו: אן* טצרח.
 קדושתו באחד ממנוייה: האמר אביי.
 במס׳ מנחות מצוה למימני יומי ומצוה
 למימני שבועי: דגי ר״א בן יעקב תנא.
 מהכא נפקא לן תשלומין לעצרת:
 וקראחם בעצם היום הזה. ובחג
 השבועות כתיב וסמיך ליה ובקצרכם
 את קציר ארצכם שאחה קורא מקרא
 קדש וקוצר: הוי אומר זה עצרח. דהני
 קראי בעצרת כמיבי: אלא לחשלומין.
 לאחר יו״ט קאי וקורא אומן מקרא
 קדש לענין תשלומין ומותרין במלאכה:

 לא

 דכתיב 1ופנית בבקר והלכת לאהליך תנן
 עצרת שהל לתיות ערב שבת ב״ש אומרים
 יום טבוח אחר תשבת וב׳יה אומרים אין לת
 יום טבוח מאי לאו אין לח יום טבוח כלל לא
 שאינח צריכח יום טבוח ומאי קמ״ל דמקרבינן
 ביומיח חא איפליגו בח חרא זימנא דתנן
 ב״ש אומרים מביאין שלמים ואין םומכין
 עליתם אבל לא עולות וב״ח אומרים מביאין
 שלמים ועולות וםומכין עליהם צריכא דאי
 אשמעינן בתא בתא קא אמרי ב״ש משום
 דאפשר למתר אבל יא) תכא אימא מורו לתו
 לב״ת ואי אשמעינן בתא בתא קאמרי ב׳׳ת
 משום דלא אפשר למתר אבל בתא אימא
 מורו לב״ש צריכא ת״ש מי שלא הנ שבעת

 ימי חפםח ושמונת ימי חחג ויו״ט M תראשון של עצרת שוב אינו תוגג מאי
 לאו יו״ט של עצרת לא יום טבוח אי חכי ניפשוט מינח דחד יום טבוח אימא
 ימי טבות ת״ש א<דתני רבה בר שמואל אמרה תורת מנת ימים וקדש תדש
 מנת ימים וקדש עצרת מה תדש למנוייו אף עצרת למנויית מאי לאו נמר
 מחדש מח חדש יום אחד אף עצרת יום אתר אמר רבא ותםברא אטו עצרת
תספרו  יומי מנינן שבועי לא מנינן ותאמר אביי ^מצות למימני יומי דכתיב 2
שבעת שבועות תספר לך ועוד  תמשים יום בומצות למימני שבועי דכתיב 3
וקראתם 5ובקצרכם  חג שבועות כתיב דבי ר״א בן יעקב תנא אמר קרא 4
 איזחו חג שאתח קורא וקוצר בו חוי אומר זח חג עצרת אימת אילימא ביו״ט
 קצירת ביום טוב מי שרי אלא לאו לתשלומין ואע״ג דאיתמר דר״א א״ר
 אושעיא אצטריך דר״א בן יעקב דאי מדר״א א״ר אושעיא תות אמינא מת
 תשלומין של תג תמצות אסור בעשיית מלאכת אף תשלומי עצרת נמי
 אסור בעשיית מלאכת קמשמע לן דר״א בן יעקב ואי מדר״א בן יעקב

 לא

. פלש׳׳י בחוש״מ לאי ביו״ט אסור משוס ד ק נ  דכתיכ ופנית נ
 תחומין ולא ימכן להמינח לר״ע 0 לרבנן מאי איכא
 למימר לליכא איסול תחומין לאוליימא וי״מ לי״ב מילין אית להו
הט איתא בירושלמי המחוור מכולן י״ב מילין  שפיר לרבנן תחומין ו

 כנגל מחנה ישראל והש״ס שלנו לא
 ס״ל(נ) להא בפ׳ כלל גלול(שבת סט.)
 גבי שכח עיקר שבת לבעי לילע ליה
 לשבת במאי לילע לה בתחומין ואליבא
 לר״ע ולא קאמר ללברי הכל וכן בפ׳
 במרא לביצה >לף לו:) גבי אין רוכבין
 מוקי טעמא בגמרא שמא ילך מחוץ
 לתחום ופריך ש״מ תחומין לאורייתא
 אלא גזירה שמא יחמוך זמולה אלמא
 לרבנן לא מולו כלל בתחומין ובפ״ק
 לר״ה >ל׳ ה.) פרש״י לאי(!) משום י״ט
 פשיטא [שהרי הוא יום] שיחחייב
 להתראות פנים בעזרה ור׳ עזריאל
 מצא בתוספתא (י) לתניא בליל יו״ט
 האחרון חוזרין לבתיהן כלכתיב ביום
 השמיני שלח את העם (מלכים א מ<
 יכול שאין טעונים לינה ת״ל י) וביום
 עשרים ושלשה לחלש שלח את העם הא
 טצל נפטרו(י< והשכימו והולט׳ למחרת
 יום שמיני שהוא כ״ג ועול הביא הל״י
 לאיה מההיא ללולב וערבה בשמעמין
 לאמל זמן בשמיני של חג שהבכורים
 טעונין לינה משמע לינה לומיא
 לבכורים שהם יום אחל ועול תני
 בספרי בפרשת ראה והלכח לאהליך
 מלמל שמעונין לינת רגלים אין לי
 אלא אלו מניין לרבות עופות ומנחומ
 יין לבונה ועצים מלמול לומר ופנית
 בבוקר כל פינות שאתה פונה לא יהיו
 אלא מן הבקר ואילך רבי יהולה
 אומר יכול יהא פסח קטן כו׳ ומשמע
 מיהא ללינמ רגלים אינו רק לומיא

 להני והיינו (י) יוס ולילה וכי מקשה
 פ׳ לולב וערבה (סוכה מ! c זמן כל ז׳ ימים מי איכא הוה מצי לאקשויי וליטעמיך לינה (י) ללא מקשי כלל ויש להקשומ לאמרינן בזבחים פלק לס
 החטאת >דף צז.) לרבי טרסון אומר אס בשל בה מחמלת הרגל כו׳ מותר לבשל בה בסוף הרגל מ״ט לכתיב ופנית בבקר הכתוב
 עשאן בקר אחל אלמא מללענין נותר מחשב יום אחל משמע שטעון לינה כל ז׳ ותירץ הר״י ללפי המסקנא משני התם טעמא אחרינא
 משום שכל יום ויום נעשה גיעול לחברו והר״ר אלחנן חילץ לב׳ ענייני לינה הס אחמ משום יו״ט והשנימ משוס קרבן שטעון לינה והתם
 אף בחוש״מ והכי משמע בההיא לבכורים (י0 לינה וקרבן משמע שטעונין לינה משוס ה<יו״ט וכן מצינו בירושלמי גבי ההיא משנה לבכורים הלא
 איממר כשאין עמהן קרבן אבל יש עמהן קרבן בלא כך מעונין לינה מחמח הקרגן: נפשוט מינה דחד יומא טבוח. וממתני׳ לא אלימא
 ליה לאקשרי >ט< ומודים כשחל להיות בשבת שיום טבוח לאתר השבת ואי אית ליה משלומין כל שבעה יממינו (י) לציבורא עד מרי בשבת
 ר״ל דהא לא רצו כל כך לאחר: אמרח תורה מנה ימים וכר. היה קשה להרב רבינו משולם היכן אמרה תורה למנות ימים לקדש
 חלש והיה מגיה מנה שנים וקלש יובל והכי איתא בתורמ כהניס למצוה למימני שמיטין לקלש יובלות וכן היה מגיה בפ״ק לר״ה (דף ה.)
ם ולהגיה גירסא שאינה בשום ד פ ס  ובמנחות (דף סה: ושם) בשמעתא לצלוקין שהיו אומרים עצרת לאחר השבת אך קשה לר״ת למחוק ה
 מקום ומפרש לולאי ל״ח נמי לאורייתא הוא למימני ביה יומי וכלאמרינן בפ״ק למגילה (דף ה.) מנין שאין מתשבין שעות לתלשיס ת״ל על
 חלש ימים ימים אתה מונה ואי אתה מונה שעות ואל תתמה על הלשון שאע״פ שאין רק לרשה מצינו כי האי לישנא בפרק בתרא למגילה
 (לף כט:< אמרה תורה חדש והביא קרבן ממרומה חדשה אע״פ w ט אותה דרשה אינה פשוטה שהד צלוקין חולקין בה לומל שהיחיל ממנלב
 ומביא ממיל הר״ר אלחנן וכן יש לגרוס כאן חלש למנריו שכן מצינו בפ״ק לר״ה (לף c בגמרא ולנטיעה מה חדש לכמריו אף שנה למנוייה:
 אף עצרת למנוייו. לענין קרבן קאמר לאי לענין יום טוב לא צדך קרא: מצוח למימני יומי ומצוה למימני שבועי. ומרוייהו
 איתנהו יומי לקלש עצרת שבועי לתשלומין והקשה הר״ל אלחנן ליגמל מיובל ללא מקלשין ליה לענין שמימין רק לשנים וא״כ לא
 (ל) נימא כלל הכא מנין שבועי לקלש ותירץ ללהט אצטדך חג השבועות לומר שמקלשין בו ימים ושבועות לאי לא תימא הכי למה לי קרא
ן ימים מימים  מלרשה לתג השבועות למללשה לרבה בר שמואל ומנה ימים וקלש חלש לאפוקי מלבן של צלוקין ועי״ל ללא גמרינן מיובל למי
 עצרמ מחלש ואל יוכיח יובל לשנים נינה ו ומהכא שמעינן למצוה למימני יומי ושבועי בספירמ העומר לקי״ל כאביי: אלא לאו לתשלומין.
 לשרי לקצור ולעשות מלאכה ביום טבות ומסיים בה בירושלמי א״ר יוסי ברבי בון ובלבל שיכלם לעיסתו כהלא לתנינן לה («< אמר איניש
ד עצים למזבח וגיזדן למערכה אסור בהספל ובתענית ומלעשומ מלאכה בו ביום כלומר ואע״פ  לליהוו עלוואי אעין ובכורים ואומר ה
ו ב ד ק  שהתורה התירה מלאכה לתשלומין לא מצי למיעבל רק לצורך אכילתו אם כלה עיסחו כמו שמצינו שאסור לאלם לעשומ מלאכה ביום ה
 את קרבנו והא לקאמל בסמוך ואי מלל״א הוה אמינא מה תשלומין בחג המצות אסול בעשיית מלאכה אף של עצלמ » מלאזדיתא ואע״ג
 לחול המועל אינו אלא מלרבנן בלבר שאינו אבול משוס שביעי לאורייתא נקטיה אבל מ״מ אף הש״ס שלנו לא פליג בהא למלרבנן מיהא
 מימסר יום טבוח כלסדשית: ואצטריך דר״א (י» ואיצטריך דרבי אושעיא. הקשה הר״ר אלחנן מבדיחא ללעיל ליעבל צדכותא
 לתני רבה בר שמואל ועל ר״א בן יעקב וחג השבועות לאמר ר״א ורבי אושעיא למה לי למשמע מיניה שיש לו תשלומין כל ז׳ וי״ל

 לההיא ברייתא אתיא לסתור ללשמ הצליקין במנחות (לף סה: ושם<:
 אלא

 עין משפט
 נר מצוה

 כ א ב מיי׳ פ״ו מהל׳
 תמידין הלכה כב סמג
 עשין ר טוש״ע א׳׳ת סי׳
 תפנו סעיף א ןרב אלפס
 סוף ערבי פסחים דף קא.

 ונרא״ש שס סי׳ מ]:

 הגהות הב״ח
 (א) נסי דאסשר למחר אנל
 בהא אימא מודו:
 (ב) תוס׳ ד״ה דכתינ וכו׳
 והש״ס שלנו לא סנירא ליה
 הכי דהא: (ג) בא״ד
 ונס׳׳ק דר״ה פרש״י דאי
 ביום טוב כצ׳׳ל ותיכת
 משום נמחק: (1) בא״ד
 ירבי עזריאל מצא
 בתוספתא בס״פ בתרא
 דסוכה דתניא: (ה) בא״ד
 כיצד נפטרו מבע ״י
 והשכימו וכו׳ בשמעתא
 דאמר זמן וכו׳ דומיא
 דנכוריס שהוא לילה
 אהת ועוד תני: (ו) בא״ד
 אינו רק דומיא דהני והיינו
 לילה אחת וכי מקשה
 כצ״צ ותיבח יוס נמחק:
 (t) בא״ד הוה מצי לאקשויי
 וליטעמיך לינה אלא דלא
 חש לאקשויי כלל רש
 להקשות: (ח) בא״ד
 בההיא דנכיריס דתני לינה
 יני׳ הלא דתימר כשאין:
 (נו) ד״ה נפשיט וכו׳
 לאקשרי דתנן ומודים. נ״נ
 דלאמר שנת מגי אין כ״ג
 מתלנש נכליו מפני
 הצדוקין ואי אימ ליה
 משלומין וכו׳ ימתינו עד
 תרי נשנת דאין נו משוס
 צדוקי!: (י) בא״ד ימתינו
 עד תרי בשנת דיש לומר
 דלא רצו כל כך לאחר
 לציבורא הסייד: (כ) ד״ה
 אמרה וכו׳ אע״ס שאותה
 דרשה כוי בס״ק דר״ה
 גמרא דלנטיעה:
 (ל) ד״ה מצוה וכו׳ וא״כ
 לא לימני כלל הכא וכו׳
 למה לי קרא. נ״נ פי׳ דאי
 אין מקדשין שנעה לעצרת
 למה לי קרא דנחג המצות
 ונמג השנועות ונחג
 הסיכות הניחא נחג המצוח
 ונתג הסיכית לאקושי לתג
 המצות דטעון לינה אנל חג
 השנועות לא איצטריך ולא
 קשיא נמי השתא דכתינ
 זזה״ש דיש תשלומי! שנעה
 לעצרת הך דתני רנה דמנה
 ׳מיס כוי למה לי דהלא
 איצטריך לאסוקי מלבן של
 :לוקיס אבל קשה
 זאיצטריך קרא דתג
 :שבועות דטעון לינה
 ;והשאר תסר!: (מ) ד״ה
 אלא וכו׳ כהדא דתנינן כל
 איכש דליהוו עלוואי אעין
 •ככורים פי׳ האומר הרי
 גלי עציס וכו׳ כלומר
 ־אע״פ: (נ) בא״ד אף של
 1צרמ היינו מדאורייתא:
 ם) ד״ה יאיצטרין דר׳
 אליעזר ב״י ואיצטריך
 ־ר״א אמר ר׳ אושעיא
 ט׳ דמני רנה נר שמואל
 למה לי הא בתיב חג
 השבועות דאמר רבי
 אלעזר א״ר אושעיא
 ״משמע מיניה כצ׳יל ותינמ

 למה לי נמחק:



 עין משפט
 נר מצוה

א K נ מיי׳ ס״ז מהל׳  נ
 יו״ט הלכה א טור
 ש״ע א״ח סי׳ תקל !רב
 אלפס ריש מו״ק דף רעח.

 וברא״ש שס סי׳ א]:
 א[טוש״ע א״ח סי׳ מיז

 סעי׳ א]:

 גליון הש״ם
 תוס׳ ד״ה מה לד״ח וכוי
 הו״ם לםימר. עי׳ תשובח
 מהר״י בן לב ח״ג סימן י״ג:

 רבינו חננאל
ת ו צ מ ג ה ת ח ר א ״  ת

ל ו ש ל ו ל ח ד ע מ י ר ל ו מ ש  ת

ת י י ש ע ׳ ב ו ס א ד ש ע ו  מ

ח י ש א י ר• י ר ב ה ד כ א ל  מ

ה ר ו ה ת ר מ ר א מ ו ל  כ

ד ו ה ע ו צ מ ת ה ם א ת ר מ ש  ו

ר ו מ ש ת ת ו צ מ ג ה ת ח  א

ל כ ך ש ד מ ל א ל ל י א ה ל מ  ל

ן י כ י ר ם צ י מ ת י ע ב  ש

[ ן ת נ ו י ] ( ן נ ח ו י ) ׳ . ר ה ר י מ  ש

ן ו ש א ה ר מ ו ו ״ ר ק מ  א

ל ך כ ד י א א י נ . ת ר י כ ע י ב ש  ו

ו ש ע א ת ה ל ד ו ב ת ע כ א ל  מ

ד ע ו ל מ ו ש ל ו ל ח ד ע מ י  ל

ה כ א ל ת מ י י ש ע ר ב ו ס א  ש

ע ״ . ר י ל י ל ג י ה ס ו ׳ י י ר ר ב  ד

י ר ך ה י ר ט צ ] א א ל ר [ מ ו  א

׳ י ה ד ע ו ה מ ל ר א מ ו א א ו  ה

ב ו ת כ ה ה מ ש ב ד ו י ק א ר ק  מ

ן ו ש א ט ר ״ ו י י ב ר א ב ד  מ

ם ו י ר ב מ ו א א ו י ה ר  ה

י נ י מ ש י ב ן א ו ת ב ן ש ו ש א  ר

ם ו י ר ב מ ו א א ו י ה ר  ה

ן י א א ן ה ו ת ב י ש נ י מ ש  ה

׳ י ה ד ע ו ר מ ב ד ב מ ו ה ב  ה

ד ע ו ל מ ו ש ל ו ה א ב ל  א

. ה כ א ל ת מ י י ש ע ר כ ו ס א  ש

א ל ב א ו ת כ ך ה ר ס א מ ל  ו

ו ו י ר א מ ו ם ל י מ כ ח  ל

ו ז י א ו ה [ ר ו ס ה א כ א ל  מ

ה ל ח ת ש ר צ ] א) ע ת ר ת ו  מ

י א מ ת ש י ש ב ״ ת ע ו י ת  ל

ר ח א ח ל ו ב ם ט ו ם י י ר מ ו  א

ן י ם א י ר מ ו ה א ״ ב , ו ת ב ש  ה

ם י ד ו מ ח ו ו ב ם ט ו ה י  ל

ת ב ש ח ב ו י ח ה ל ל ם ח א  ש

ת ר צ : ירושלמי ע ר  כ
ש ״ ש ב ״ ת ע ו י ה ה ל ל ח  ש

ר ח א ח ל ו ב ם ט ו ם י י ר מ ו  א

ן י ם א י ר מ ו ה א ״ ב ת ו ב ש  ה

ה מ ו א י ל ח א ו ב ם ט ו ה י  ל

ג ״ ן כ י א . ו ה ח י ב א ט י  ה

ן י ר ת ו מ ו ו י ל כ ש כ ב ל ת  מ

א ל ת ש י נ ע ת ב ד ו פ ס ה  ב

ם י ר מ ו א י ה ר ב ם ד י י ק  ל

ן י ד ו מ . ו ת ב ש ר ה ח ת א ר צ  ע

ם ו י ת ש ב ש ה ב ל ם ח א  ש

. ת ב ש ר ה ח א ח ל ו ב  ט

ה ל ם ח א ם ש י ד ו מ ו ) 

ם ו י ו ב ן ב י ר ת ו מ ) ו ת ב ש  ב

ם ל א ב . א ׳ י נ ע ת ב ד ו פ ס ה  ב

ת ב ע ש צ מ א ת ב ו י ה ה ל ל  ח

: ת י נ ע ת ב ד ו פ ס ה ן ב י ר ו ס  א

 א) מכאן עד מתני׳ מטלין
 לידים שיין לעיל לף יז ע״א:

 אין דורשין פרק שני חגיגה ח.
 אלא חג הבא בזמן אםיפח. הקשה הר״ר אלחנן דאמר פ״ק
 לר״ה (ובגמרא דסנהדרין) (לף יג.) א״ל רבי זירא לרצי
 אשי ויללמא לא עייל כלל וקאמר לחמנא משמט ומיזיל על חג הנןוכוח
 לא ס״ל לכמיב חג האסיף מאי האסיף אילימא חג הבא בזמן אסיפה
 הכתיב באססך אמ מעשיך אלא מאי
 אסיף קציר אלמא לא אמלי׳ חג הסוכות
 הבא בזמן אסיפה ותירץ מורי כיון
 למבאססך שמעינן חג הבא בזמן
 אסיפה ואמר חג האסיף משמע ליקצר
 אבל אי לאו האי קרא [באספך וגו׳]
 הוה לרשינן חג [האסיף] הבא בזמן
 אסיפה א״כ גס חג הקציל נימא הכי
 הואיל וליכא שוס משמעות למסיק
 ליה: חולו של מועד אסור בעשיית
 מלאכה. לכאורה משמע למלאכה
 למימסלא ביה מלאולייתא למפיק ליה
ק וכן בפרק ב׳ למו״ק ןלף יא:  מססו
 ושם) לא מיבעיא אבל למלרבנן אלא
 אפילו חוש״מ לאורייתא וכן פי׳ המס
 בקונטרס וקשה לר״ת לא״כ לבל
 האבל וכמה מלאכות לשרינן התם
 היכי משתרו וכי היכן מצינו איסור
 לאורייתא מקצתו אסור ומקצמו מומר
 ועול לתנן בפ״ג למגילה (לף כא.)
 כל מקום שאין יו״ט ויש מוסף קורין
 ל׳ כגון חוש״מ ור״ח אלמא לא מיתסר
 מלאכה מלקאמר לאין יו״ט ועול
 לכייל ליה בהלי ר״ח ללבנן כלאמלינן
 בירושלמי לתענית ובמקום שנהגו
 הלין נשיא לרגילין ללא למיעבל
 עבילתא בריש ירחא מנהגא הוא ועול
 מצינו בירושלמי בפרק שני למו״ק
 כלום אסרו מלאכה (ג) אלא כלי
 שיהו אוכלין ושותין ויהיו יגעים בתורה
 והם פוחזין ואוכלין ושותין משמע
 לישנא למלרבנן הוא וכן בפ״ב למו״ק
 (לף י3:< גבי ובלבל שלא יכוין מלאכתו
 במועל ובעי בגמרא כיון ומת מהו
 שיקנסו בנו אמריו אמ״ל צלם אוזן
 הבכור ומת קנסו בנו אחריו התם
 איסורא לאוריימא משמע למלאכה
 במועל הוי לרבנן ומיהו יש ללחומ
 לאמכרן מלאכתו במועל קאי להשמא
 מיהא ליכא איסולא לאוליימא כיון
 ללבר האבל הוא מ״מ משמע לפי
 האממ ללא מימסר רק מלרבנן וכי
 קאמר המם בריש פירקא לא מיבעיא
 אבל לרבנן אלא אפילו חוש״מ
 לאורייתא כעין לאולייתא קאמל לפי
 שיש לו סמך«) ״)[מקרא לאוריימא אבל
 ימי האבל ליכא אסמכתא אלא]
 מלברי קבלה לכתיב והפכתי חגיכם
 לאבל (עמוס ח) ולקאמל הכא אלא
 בחוש״מ מי שרי א״כ משמע לאסול
 מן המורה וי״ל לאו משוס ללא משמרי
 מלאורייתא אלא כיון לאקרא סמכינן
 ליה למיתסל לא(י) מסבלא ליה לאוקמי
ד בהליא בהכי וכן פירש ש  קרא ל

 לא ידענא. כמה ימים יהיו לתשלומין. קמ״ל לרבי אלעזר מה חג
 המצות שבעה אף כאן שבעה: וחג הקציר בכורי מעשיך. בחג
 שבועות כתיב: ה״ג חג הבא בזמן קצירה. קאמר ולאו חוגג וקוצר
 בו אמא לאשמועינן: מכלל דתרוייהו כוי. מדקאמר רבי יוחנן

 לא ידענא כמח קא משמע לן דרבי אלעזר
וחג חקציר  א״ר אושעיא וריש לקיש אמר 1
 איזחו חג שאתח חוגג וקוצר בו חוי אומר זח
 עצרת אימת אילימא ביו״ט קצירח ביו״ט מי
 שרי אלא לאו לתשלומין א<א״ר יותנן אלא
 מעתח חג חאםיף אי זחו חג שיש בו אםיפח
 תוי אומר זת תג תסוכות אימת אילימא ביו״ט
 מלאכח ביו״ט מי שרי אלא בחולו של מועד
 3*חולו של מועד מי שרי אלא חג חבא בזמן

 אםיפח חכא נמי חג חבא בזמן קצירח מכלל
 דתרוייחו םבירא לחו דחולו של מועד אםור
את  בעשיית מלאכת מנתני מילי דתנו רבנן 2
 חנ תמצות תשמור שבעת ימים *לימד על
 תולו של מועד שאסור בעשיית מלאכת דברי
 רבי יאשיח רבי יונתן אומר אינו צריך קל
 וחומר ומח ראשון ושביעי שאין קדושח
 לפניחן ולאחריתן אסור בעשיית מלאכח חולו
 של מועד שיש קדושח לפניהן ולאחריחן אינו
 דין שיתא אסור בעשיית מלאכת ששת ימי
 בראשית יוכיהו שיש קדושה לפניהן ולאתריתן
 ומותרין בעשיית מלאכת מת לששת ימי
 בראשית שאין בתן קרבן מוסף תאמר בהולו
 של מועד שיש בו קרבן מוסף ראש הדש
 יוכית שיש בו קרבן מוסף ומותר בעשיית
 מלאכת מת לראש תדש שאין קרוי מקרא
 קדש תאמר בהולו של מועד שקרוי מקרא
 קדש תואיל וקרוי מקרא קדש דין תוא שאסור
כל מלאכת  בעשיית מלאכת תניא אידך 3
 עבודת לא תעשו לימד על תולו של מועד
 שאםור בעשיית מלאכת דברי ר׳ יוםי הגלילי
 רבי עקיבא אומר אינו צריך תרי תוא אומר
אלת מועדי ת׳ וגו׳ במת תכתוב מדבר אם 4 

 בראשון תרי כבר נאמר שבתון אם בשביעי
 הרי כבר נאמר שבתון תא אין תכתוב מדבר
 אלא בהולו של מועד ללמדך שאסור

 בעשיית מלאכה תניא אידך

 אסיפה בחולו של מועל מי שרי ולא
 מהלל ליה דש לקיש אין מכלל
 לתרריהו סבירא להר אסור: אה חג
 המצוה השמור שבעה ימים וגו׳
 לימד על חולו של מועד שאסור
 בעשייה מלאכה. ללוש ביה את חג
 המצות י) תשמור וכל תשמור אזהרת
 לא מעשה הוא שומדהו מן המלאכה:
 ששה ימי בראשית. ימי כל שבוע
ד  ושבוע בין שתי שבתות הן יושבין ה
 קלושה לפניהן ולאחריהן: ראש חדש
 יוכיח כוי. אף אתה אל חממה על חולו
: כל מלאכת עבודה (א) ׳  של מועל כו
 לא סעשו וכוי. יסמיך ליה שבעמ
 ימים מקריבו אשה: לימד על חולו
 של מועד וכוי. והכי לריש ביה לא
 תעשו שבעמ ימים ובחג הסוכות
 כתיב ועליה קיימא הך מתניתא
 בתורת כהניסי): מקראי קדש. משמע
 קדשיהו בעשיית מלאכה: עצור
 ממלאכה. כדכתיב בהאי קרא גופיה
 לא מעשה מלאכה: הא הרי לא
 מסרן הכחזב אלא לחכמים. כלומר
 מאחר שאמר לך הכתוב שהן עצורין
 ממלאכה ולא בכולן ולא פירש אי זו
 המותרח ואי זו אסורה דע וראה שלא
 מסרן אלא לחכמים היודעים להבין על
 אי זו להטיל ההימר ועל אי זו להטיל
 האיסור והם יאמרו אי זהו י״ט על פי
 קידוש הראייה ואסור בכל מלאכה ואי
 זהו חולו של מועד שאינו אסור בכל
 מלאכה ועל חולו של מועד יגידו לך אי
 זו מלאכה אסורה דבר שאינו אבד
 ואיזו מלאכה מותרת דבר האבד: ולא
 הניחן ר' טרפון. ומתני׳ תני שמותרים
 בהספד: בי״ט שחל להיוה בשבח. שיום
 טבוח אחר שבת מותר בהספד מפני
 האומרים עצרת אחר שבת. והאי
 דאלכסא בלוד יו״ט שחל להיות בחול
 הוא דאין יום טבוח שלו בא׳ בשבת:

 מתני׳

ששת ימים ; 

 תאכל מצות וביום תשביעי עצרת לה׳ מה שביעי עצור אף ששת ימים עצורי?
 אי מה שביעי עצור בכל מלאכת אף ששת ימים עצורין בכל מלאכת ת״ל
 וביום תשביעי עצרת ״השביעי עצור בכל מלאכה ואיז ששה ימים עצורין
 בכל מלאכת תא י<בלא מסרן תכתוב אלא להכמים לומר לך אי זת יום
 אסור ואי זת יום מותר אי זו מלאכת אםורת ואי זו מלאכת מותרת:
 ומותרין בתספד ותענית שלא לקיים את דברי תאומרין עצרת אתר
 תשבת: הי(ותאיתמר) מעשת ומת אלבםא בלוד ונכנסו כל ישראל
 לסופרו ולא תניתם רבי טרפון מפני שיום טוב של עצרת תית יו״ט ם״ד
 אי ביום טוב מי קאתו אלא אימא מפני שיום טבוה תית לא קשיא
 כאן ביו״ט שחל לתיות אחר השבת כאן ביום טוב שתל לתיות בשבת:

 מתני׳
 הריב״ס בשם רבינו יב״א דמלאכה
 דמועד מדרבנן ולא כפירוש רבינו שמואל שפירש בערבי פסחים (פסחים לף קיח.) גבי כל המבזה את המועדוח כגון עושה מלאכה בחוש״מ והא
 ליתא דמדרבנן הר וכדפי׳ והא דאמרינן«)ג3י כותים ותיסוק ליה משוס לפני עור לא תתן מכשול במלאכה דחוש״מ משום דסמך ׳)פשטא
 דקרא הוי והוי ליה צדוקין מודין בה: מה ראשון ושביעי כוי. הוה מצי למפרך מה להני שכן דבר האבד מיתסר אלא שאין זה ק״ו
 גמור רק גלוי מילתא בעלמא לפי מה שפיר׳ דמלאכה לא מיתסר רק לרבנן: ראש חדש יוכיח. דשד בעשיית מלאכה שכן אינו
ט קאמר בר״ה (לף כג.) משוס בטול מלאכה לעס בב׳ ימים  קרר יו״ט >ה בפ״ג דמגילה (לף כ3: ושם) וגם אינו נאסר רק משום מנהג כדפרי׳ ו
ד אי נמי משום נשים דנוהגות שלא לעשומ מלאכה כדאיתא בפירקי דרבי אליעזר ׳)וכן פרש״י במגילה (לף כב:<: י  דר״מ של ראש השנה מי

ה מצי למימר מה לחול המועד דאיכא תרמי מוסף וקדושה לפניו ולאחריו: ו ה  מה לראש חודש שכן אינו קרוי מקרא קדש. 8
 קשיא

 מסורת הש״ם

 א) [צ״ל א״ל], ב) [עי׳ תוס׳
 מריק יב: ד״ה מכניס],
 ג) [מה״א יתירה קדדש
 עתיס׳ מו״ק ב. ד״ה
 משקין], ד) [בכורות ט:],
 5) [צ״ל והתניא והוא
 בתוספתא פ״ב], ו) [תשמור
 שבעת ימי׳ וכל תשמור
 כצ״ל], י) [אמור פרשה יב],
 ח) רש״א, גו) ןע״ז כב. ושם],
 י) [וע׳ מוס׳ ע״ז כב. ד״ה
 תיסוק ליה], כ) [פרק מ״ה],

 תורה אור השלם
י ר ו כ ר ב י צ ק ג ה ת  1. ו

ע ר ז ר ת ש ך א י ש ע  מ

ת א צ ף ב ם א ג ה ח ה ו ך ש  ב

ת ך א פ ס א ה ב נ ש  ה

: ה ד ש ן ה ך מ י ש ע  מ

ז ג ט ת ב ו מ  ש

ר מ ש ת ת ו צ מ ג ה ת ח  2. א

ל ב א ם ת י מ ת ן ע ב  ש

ך ה י ו ־ צ י ש א ת כ ו ע  מ

י ב כ י ב א ש ה ד ד ה ע ו מ  ל

א ל ם ו י ר צ מ ת מ א צ ו ן  ב

: ם ק י י ר נ ו פ א ר  י

ו ג ט ת כ ו מ  ש

א ר ק ן מ ו ש א ר ם ה ו י  3. ב

ה ד ב ת ע כ א ל ל מ ש כ ד  ק

ם י מ ת ן ע ב : ש ו ש ע א ת  ל

ם ו י ן ב י ה ל ש ו א ב י ר ק  ת

ש ד א ק ר ק י מ נ י מ ש  ה

ם ת ב ר ק ה ם ו כ ה ל י ה  י

ל א כ ו ה ה ר צ ן ע י ה ל ש  א

א ה ל ך ־ ב ת ע כ א ל  מ

ו ל - ה ג ל א כ ר ק י : ו ו ש ע  ת

י א ר ק ן מ י י ד ע ו ה מ ל  4. א

ם ת ו א א ך ק ר ת ש ש א ד  ק

ג ד א ב ר ק י : ו ם ד ע ו מ  ב

ל ב א ם ת י מ ת ן ש  5. ש

י ע י ב ז ע ם ה ו י ב ת ו ו צ  מ

א ך ל י ד ל ן א י ת ל ר צ נ  ׳

: ה כ א ל ה מ ש ע  ת

ז ח ם ט י ר ב  ד

 הגהות הב״ח
 (א) רש׳׳י ד״ה ראש חלש
 וכו׳ של מועד בו׳ הס״ד
 ואחייב מה״ד מקרא קדש
 וכו׳ מלאכה הסייד ואח״כ
 מה״ד כל מלאכת וכוי אשה
 לימד וכו׳ בתורת כהניס
 הס״ד ואח״כ מה״ד עצור
 ממלאכה: (ב) תום׳ ד״ה
 חולו וכו׳ כלוס אסרו
 מלאכה בחוש״מ אלא כדי
 שיהו אוכלי! ושותין
 ויגעים בתורה והם
 אוכלים ושותין ופוחזין
 משמע ליש נא כצ״ל:
 (ג) באייר כעין דאורייתא
 קאמר לפי שיש לו סמך
 כדמשמע מהאי דרשה
 אבל תימה אבל נמי
 דאסור במלאכה קא
 סמיך לה מדברי קבלה
 וכו׳ ודקאמר נמי הכא
 אלא בחולו של מועד
 חוש״מ מי שרי משמע
 כצ״ל וחיבח א״כ נמחק:
 (ד) בא״ד לא מיסתבר
 ליה: (ה) ד״ה ראש חדש
 וכו׳ פ״ג דמגילה. נ״נ פי׳
 דנרפ״ג דמגילה תנ! בריח
 ובתוש״מ קורי! ארבעה כו׳
 זה הכלל כל שיש בו מוסף
 ואינו יי״ט קורי! ארבעה
 אלמא דר״ח אינו קרר

 יו״ט:



 מםורת הש״ם

 א) !פרה פי״ב מ״ז],
 ג) חולין לא:, ג) [חולין לה.
 נדה לג:ועי׳ מוס׳ לקמןיט:
 ל״ה נגלי], ד) בטריס פ״נ
 מ״א ינמופ עג. נ״מ ננ:,
 ה) נחלה פ״א מ״ט], ו) סרה
 פי״א מ״ה סוטה ל. חולין
 לג:, t) [נרכומ מל.] חולין
 קו., ח) [לקמן נו.],
 נו) [חולין לה:ן, י) ןלנריס
 ינ], כ) [ויקרא ננ], ל) [לף
 על:], מ) [לזנין ס״ה מי״נ
 ומייתי לה שנח פ״ק יג:
 כצ״ל], ג) ןצ״ל במעשר],
 D) [וע״ש מוס׳ ל״ה כל אחל
 ומושי פסחיס קמו. ל״ה כל
 שטיבולו],ע)!פרה פ״חמ״ז

 פסחיס יל:],

 הגהות הב״ח
 (א) גט׳ כאכיל׳ לנהמא
 כאן. נ״נ [וכרבי מאיר]
 לכרבנן לא מיתוקמא לאילו
 [לרבנן אפי׳ אכילה] לפרי
 איסרין: (ב) רש׳׳״ ל״ה מה
 שאין כן וכוי לא איירי
 הכא בחומש כי האי
 גוונא: (ג) ד״ה כל הטעון
 וכו׳ טומאה כגון כל הנך:
 (ד) ד״ה מטמא וכו׳ ופוסל
 עוד אח הרניעי כצ״ל
 ותיבת עליהן נממק:
 (ה) ה״ה על כאן לא פליגי
 כו׳ בע״כ הא לקתני
 אסור וכו׳ מדשמעינן
 לר״מ: (ו) תום׳ ל״ה קשיא
 וכו׳ לא משמע ליה הכי
 הס״ל: (ז) ד״ה כאן וכו׳
 דבנגיעת למעשר וכו׳
 נטילה דיש לומר לאיירי:
 (ח) ד״ה הא בנהמא וכו׳
 הא באכילה. נ״ג ןפי׳
 מתנימין באכילה] דנהמא
 נוטלי! למולי! ןוהא
 לנכורים] כנגיעה לנהמא
 אי! נוטלי! אף למעשר
 וכ״ש לחולי! וכר״מ
 מחוקמא אפילו כי מוקיס
 לה כולה כאכילה ןלא

 ממוקמא] אלא לר״מ:

 יח: אין דורשין פרק שני חגיגה

 טבל
 ״בגדי
 אוכלי
 מרדם

 מתני' נוטלין לידים *לחולין ולמעשר
ולתרומח גולקודש מטבילין י ולחטאת א) אם  ב

 נטמאו ידיו נטמא גופו טבל נ<הלתולין חוחזק
 לחולין אםור למעשר טבל למעשר חוחזק
 למעשר אםור לתרומת טבל לתרומח חוחזק
 לתרומת אםור לקודש טבל לקודש הוחזק
 לקודש אסור להטאת טבל לתמור מותר

 לקל י טבל ולא הוהזק כאילו לא
 ״׳בנדי עם הארץ מרדם לפרושין
 פרושין מדרם לאוכלי תרומה טבגדי
 תרומת מדרם לקודש ׳בגדי קודש

 לתטאת יוסף בן יועזר תית תםיד שבכתונת
 ותיתת מטפתתו מדרס לקודש כיותנן בן
 גודגדא תית אוכל על טתרת תקודש כל ימיו
 ותיתח מטפחתו מדרס לחטאת: גמ' חולין
 ומעשר מי בעו נטילת ידים ורמינתי ייתתרומת
ותומש מיתח מ  וחביכורים ^חייבין עליתן ל

וחן נכסי כחן ע ועולי ואםור לזרים ם  נ

 ומאח 2וטעונין נטילת ידים
 תרי אלו בתרומח וביכורים
 במעשר וכל שכן בתולין
 אמעשר משיא חולין אחולין

 אמעשר לא קשיא חא ר׳

 באחד
ותערב שמש  צ

 קמח שאין כן
 קשיא מעשר
 בשלמא מעשר
 מאיר וחא רבנן

 מתני׳ נוטלי! לידים לחולין ולמעשר ולסיומה. די להן מטילה
 דכלי שאין בו אלא רביעית מיס: ולקודש מטבילין. אבל לאכול שלמים
 או חטאת ואשם לכהניס יש מעלה שצריך להטביל ידים בארבעים
 סאה ואע״פ שאינן אלא סתם ידים שלא נגעו בטומאה דאורייתא
 המטמאה את כל הגוף: ולחטאח.
 ליגע במי חטאת מיס המקודשים
 באפר פרה להזות מהן על טמאי
 ממים יש מעלה ימירה שאם נטמאו
 ידיו באחת מן הדברים המטמאין
 את הידיס ולא את הגוף כגון וולד
 הטומאה וכגון ספר וכל טומאומ
 שהן מדברי סופרים: נטמא הגון*.
 וכל הגוף צריך טבילה. וכל מעלומ
 הללו שזה גבוה מזה מדברי סופרים.
ט להו הכא גבי הלכומ ק  והאי מ
 הרגל לפי שיש בסופן הלכות רגל
 שעמי הארץ חשובין טהורים ברגל
 ולא בשאר ימות השנה בסוף חומר
 בקדשי׳): טבל לחולין הוחזק לחולין.
 ועוד זו מעלה טבל לחולין הוחזק
 לחולין כלומר נתכרן לטבול לשם
 חולין: אסור למעשר. הוחזק לשון
 כוונה כלומר נתכוין להעמיד גופו
 בחזקמ טהור לחולין: למעשר. למעשר
 שני הנאכל בירושלים: ולא הוחזק.
 לא נתכוון לשם טבילח טהרה אלא
 לרחיצה בעלמא: מדרס. אב
 הטומאה לטמא אדם וכלים כמדרס
 הזב שמטמא אדם וכלים כדכתיב
 ואיש אשר יגע במשכבו יכבס בגדיו
 (ויקרא נו0: לפרושין. לאוכלי חוליהן
 בטהרה: לאוכלי סרומה. כהניס.
 וכל אלו מעלומ מדברי סופרים
 שאמרו שאין שמירת טהרתן של אלו
 חשובה שמירה אצל אלו וממוך שהן
 אלו אצל אלו כאילו לא שמרוה גזרו
 בהן בבגדיהן שמא ישבה בהן אשתו
ד הן מדרס הנדה הכי מפרש ה  נדה ו
 לה בפ׳ השוחט»<: גמ׳ בכורים.
 קרויין מרומה דאמר מר ומרוממ
) אלו הבכורים (מטת לף יז.) לכך  ידך,
 הן כמדומה: חייבין עליהן מיסה.
 זר האוכלן מזיד דכתיב ומתו בו כי
 יחללוהו׳) וסמיך ליה וכל זר לא יאכל
 קדש וכל הענין מדבר במרומה:
 וחומש. האוכלן שוגג דכמיב ואיש
 כי יאכל קדש בשגגה ויסף חמישיתו
 עליו (ויקרא כ3): ואסור לזרים.
 בלאו: והן נכסי כהן. לקדש בהן
 את האשה וליקח בדמיהן עבדים
 וקרקעות ובהמה טמאה: ועולין
 באחד ומאה. אבל בפתות אין עולין
 רחיצה ידים. לפי שהשני עושה שלישי וידים גזרו עליהם טומאת שני לפיכך פוסלות את התרומה אם
 לא נטלן: והערב שמש. אם נטמא טומאה דאורייתא וטבל אינו אוכל בתרומה עד שיעריב שמשו. ביבמות (לף פל0 ילפינן מקראי: מה
 שאין כן במעשר. אין מיתה ואין חומש [ואין] אסור לזרים שהד כל עצמו נאכל לזדס. וחומש שמוסיף בפדיונו לא איירי(0 בחומש הכא כי
 האי גוונא דאין במרומה פדיון. ונכסי הדיוט נמי לא הוי לקנות בו עבדים וקרקעות דלא נימן אלא לאכילה ושמיה וסיכה. ואין טעון רמיצמ
 ידים שאין השני פוסל בו לעשות שלישי. ואינו טעון הערב שמש דקי״ל טבל ועלה אוכל במעשר ומקראי ילפינן לה ביבמומ פרק הערלל): כל
 הטעון ביאס מים מדברי סופרים. כל שהוא טהור מן התורה וחכמים גזרו עליו טומאה («) כל הנך דאמרי במסכת שבת בפ״ק (לף יג:<
 אלו פוסלין את התרומה האוכל אוכל ראשון ואוכל שני כר: מטמא אה הקודש. כלומר נתנו עליהן טומאמ שני לטומאה והשני מטמא
) עליהן עוד אח הרביעי: ופוסל אח התרומה. להיפסל היא עצמה אבל אינה פוסלת אחר לעשות י  את הקודש להיות קרוי טמא ופוסל(
 רביעי: ומוהר לחולין. לאכול חולין. מדלא קתני ואינו פוסל את החולין ונקט לישנא דמותר אפילו לאוכלן משמע: באכילה. מתני׳ דמצדך
 נטילה באכילה קאמר: עד כאן לא פליגי כוי. (י) דקתני אסור במעשר לשון אכילה היא דאי בנגיעת שני לא פסיל במעשר דשמעינן לר׳ מאיר דאמר
 מותר באכילה ואיסליג עליה באכילה דמעשר ואילו בחולין כולהו מודו דמותר אפילו באכילה ומתני׳ מני: כאן באכילה דפירי. הא דקמני מה שאין כן
 במעשר באכילה דפירי קאמר. ומיהו בתרומה בעי נטילה שאפילו במגעו הוא ןפוסל! דשני פוסל אמ המרומה: נוטל. בכלי: מעביל. בארבעים סאה:

 כאן

 מוםף רש״י
 הוהזק לחולין. לאכול
 תולין, הותזק נמכר! לשם
 טבילה לכך !חוליו לא:1.
 בגדי עם הארץ מדרס
 לפרושין. כלומר כשם
 שמלרס מטמא אלס ובגליס
 כך בגלי עס הארן מדרס
 לפרושים !נדה לג0 הרי ה!
 אצל פרושי! במררס הזב
 למטמא אלס והני נמי מטמו
 להו מלרבנן. פרושין, אוכלי
 חולין נטהרה !חוליו לה,1.
 התרומה והביכורים
 חייבין עליהן מיתה. זל
 או כהן טמא האוכלו נמזיל
 (ביים נב:< טמא האוכלה
 כדכתיב (ויקרא כנן ומתו
 נו ט יחללוהו, וכמרים
 כמדומה דאמר מר ותרומת
 ידך אלו הבכורים !יבמות
 עג<. ותומש. זר האוכל!
 בשוגג, אבל במעשר שני לא
 דהא זרים אכלי ליה ואין
 מומש אלא בסודה את
 מעשרו !שם!. ואסור
 לזרים. בלא יאכל, ואצטרך
 לממנייה משוס דבעי
 לממנייה מה שאי! כן
 נמעשר, דאפילו איסור ליכא
 !בייט שם!. והן נכסי כהן.
 לקדש בהן את האשה וליקמ
 בה! עבדיס וקרקעות

 ובהמה טמאה, אבל מעשר לא ניתן אלא לאכילה ושתיה וסיכה ואין אשה מתקדשת בו, וסתם משנה ר״מ דאמר מעשר ממון
 גבוה הוא ואע״ג לקולא הוא לגבי מרומה ובכורים אפייה חשיב ליה וה״נ אמרינן גב״מ ס׳ הזהב(גג.) רקולא הוא !יכםות שם;.
 ועילין באחד ומאה. צריט! אמד ומאה לבטל ואין בטלי! ברוב, משא״כ במעשר דבטיל ברוב ולא בעי אמד ומאה 1ב״ח שם!.
 וטעונין נטילת ידים. אפילו ה! סירות, דסתס ידים שניות הן מדרבנן ופוסלות את התרומה, אבל מעשר וחולין קי״ל!חוליו
ת הרי זה מגטי הרוח (יבמות שם). והערב שמש. כדילפיצ! (שס עד:) טבול יוס מומר במעשר ואסור ת י פ  קו.) הנוטל ידיו ל
 בתרומה !שם עג.<. כל הטעון ביאת מים מדברי סופרים. כל שהוא טהור מ! המורה וחכמים הזקיקוהו לבא כמיס וליטהר,
 כגון הנא ראשו ורובו במים שאוגין והאוכל מצי פרס אוכלי! טמאי! והידיס שהצריכום טבילה, כולם בתורת שניס הטעינום !סוטה
 ל.) כגון הידיס והכלים שנטמאו במשקי! והבא ראשו ורונו נמיס שאוני! וכל האמורים ניציאות השנת אצל שמונה עשר דכר,
לץ לג:<. מטמא את הקדש. עד שעושהו שלישי וטמא הוא שעושה רביעי, ופוסל  טלס טומאת שני לטומאה גזרו עליהם !חו
 אה התרומה. דשלישי נתרומה פסול ולא עניד רניעי, במסכת סוטה נסקא ל! מטבול יוס בקל ומומר !שם!. וחכמים אוסרים

 במעשר. כאכילה אנל נגיעה שרי, ותולי! אף לאכול!סוטה ל.).

 דתנן יי׳ כל תטעון ביאת מים מדברי סופרים
 מטמא את תקודש ופוםל את תתרומת ומותר
 לחולין ולמעשר דברי רבי מאיר וחכמים
 אוסרים במעשר אלא חולין אחולין קשיא
 לא קשיא כאן באכילח כאן בנגיעח מתקיף
 לח רב שימי בר אשי עד כאן לא פליגי רבנן
 עליח דרבי מאיר אלא באכילח דמעשר אבל
 בנגיעח דמעשר ובאכילה; דחולין לא פליגי
 אלא אידי ואידי באכילה ולא קשיא שכאן
כאן באכילה דפירי ׳ידאמר  באכילה דנהמא(א) ת
כל תנוטל ידיו לפיתת הרי זה מגסי  רב נתמן א
הנוטל ידיו נתכוון ידיו טתורות  חרוח ת״ר ב
 לא נתכוון ידיו טמאות גוכן חמטביל ידיו
 נתכוון ידיו טתורות לא נתכוון ידיו טמאות
 ותתניא בין נתכוון בין לא נתכוון ידיו טתורות
 אמר רב נחמן לא קשיא י כאן לחולין

 כאן

 קשיא חילץ אחוליץ. ולא בעי למימר בחולין עד הפרק קאמר
 מה שאין כן במעשר דלישנא לא משמע ליהיי):

 כאן באכילה ובאן בנגיעה, הקשה הר״ר אלחנן מעשר אמעשר
 נמי לישני הכי ולוקמי אפילו כרבנן ותירץ מורי לאף (י) בנגיעה

 למעשר נמי פליגי רבנן ואסרי לה וכן
 משמע בסמוך לקאמל על כאן לא
 סליגי אלא באכילה למעשר משמע
 למעיקרא סל״א לבכל ענין פליגי וכן
 בפ׳ שני לחולין (לף לג: ושם) לקאמר
 וללמא לא פליגי רבנן אלא באכילה
 למעשר כו׳ משמע ללבר ברול אינו
 מיהו הר מצי לאקשויי וליטעמיך
 מתניתין ״)לשבת פ״ק (לף יל) למנן
 ואלו סוסלין את התלומה לא מימוקמא
 כרבנן למאי איריא מרומה אפילו
 מעשר נמי אלא לא חש לאקשויי ליה
 ומכח לההיא משמע לאממ הוא כי
ט בפ״ב ק  אתקפתא ללב שימי והא מ
 לחולין (לף לג: ושם) וללמא לישנא
 קלילא הוא ללעולס אמת הוא בנגיעת
 מעשר ואכילת חולין לא פליגי ללכ״ע
 אין שני עושה שלישי ג)(בחולין) ואל
 מממה היט ס״ל ללרבנן לא בעי
 אכילת חולין נטילה וי״ל לאייד בפירי
 ללא נעו נטילה: הא בנהמא
 הא בפירי. והשתא לא הוצרך לחלץ
 תו גבי מעשר הא רבי מאיר והא
 רבנן והוא הלין למצי למימר הא באטלה
 (״) הא בנגיעה אלא כולה באטלה
 עליפא ליה: הנוטל ידיו לפירות.
 וכי אמר בפ׳ טצל מבלטן (ברכות
 לף מג.)« אורחין שהיו מסובין לשתות
 אצל בעל הבית נוטלין כל אחל ילו
 אחת המם משוס נקיוח הוי וכן

 משמע לישנא לילו אחת לקתני:
 כאן לחולין כאן למעשר. משמע
 לאם לא כוון למעשר לא
 מהני וכ״ש במלומה והקשה הל״ל
ם בברכות ד ב  אלחנן לאמר בס׳ אלו ל
 (לף נא:) ב׳׳ש אומרים נוטלים את
 הילים ואח״כ מוזגין אמ הכוס שאס
 ימזגו את הכוס שמא יגע במשקים
 שאחורי הכוס והשתא אפילו נוטלן
 נמי טון ללא מהניא הך נטילה
 לתלומה הרא ליה פוסל אמ המלומה
 ותנף) כל הפוסל את התרומה מטמא
 משקין להיות תחילה ותירץ לטון
 לנטל יליו לחולין לא ססיל תרומה
 והכי משמע לאי לא תימא הכי אין
 לך אלס אף חבל אוכל חולין בטהרה

 שלא יטמא משקין:
 נגזור

 אלא כל החולין אסור לזדס: וטעונין

 עין משפט
 נר מצוה

ב א מיי׳ פ״ו מהלכות  כ
 כרכות הלכה א סמג
 עשי! בז טוש״ע א״ת סי׳

 קנח סעיף א:
ג כ מיי׳ סי״א מהלכות  כ
 תרומות הלכה ו ופ״מ
 מהלכות אנות הטומאות
 הלכה ת ופי״א מהלכות

 מקואות הלכה יא:
ד ג מיי׳ פ״ח מהלכות  כ
 אבות הטומאו׳ הלכה

 ז סמג עשי! רמז:
ה ד מיי׳ פי״ג מהלכות  כ
 פרה אדומה הלכה ד:
ו ה מיי׳ פי״ג מהלכות  כ
 אנות הטומאות ה״נ:
י ו מיי׳ שס וס״א מהל׳  כ
 מקואות הלנה ח

 וסי״א הלכה ינ:
ח ז מיי׳ פי״ג מהל׳  ב
 אבות הטומאות
 הלכה א ופ״י מהלכומ
 מטמאי משככ ומושכ הלכה

 א:
ט ח מיי׳ פי״ג מהל׳  כ
 אבות הטומאו׳ שם:
 ל ט מיי׳ שס וס׳ י״נ

 הלכה ד:
א י מיי׳ סי״ג מהלכות  ל
 אבות הטומאות שס
 ופי״ג מהלכות פרה אדומה

 הלכה ב:
ב כ מיי׳ הל׳ פרה  ל

 אדומה שס:
 לג ל מיי׳ פ״ו מהלכות
 תרומות הלכה ו ופ״ג
 מהלכות בכורים הלכה א:
ד מ מיי׳ פ״ו מהל׳  ל
 תרומות שס ופ״י

 הלכה א:
ה נ מיי׳ פ״ו שס הלכה  ל
 ה ופ״ד מהלכות

 נטריס הלבה טו:
 לו ס מיי׳ פ״ד מהלכות

 בכורים הלכה יד:
 לז ע מיי׳ פי״ג מהלכות
 תרומות הלכה א וס״ד
 מהל׳ בכורים הלכה טו:

ח פ מיי׳ סי״א מהל׳  ל
 תרומות הלכה ז:

ט צ מיי׳ שס פ״ז הלכה  ל
 ב ופ״ז מהלכות

 מעשר שני הלכה יא:
 מ ק מיי׳ פ״ג מהלכות
 מעשר שני הלכה א
 והלכה r והלכה כד ופ״ז

 שס הלכה יא:
 רןמיי׳ ס״ט מהלכות אבות
 הטומאות הל׳ א ופ״י הל׳

:P 
א ש ת מיי׳ פי״א מהל׳  מ
 תרומות הלבה ז ופ״ו
 מהלכות ברכות הלכה א
 סמג עשי! כז טוש״ע א״ח

 סי׳ קנח סעיף א:
ב א מיי׳ פ״ו מהלכוח  מ
 כרכות הלכה ג

 טוש״ע שס סעיף ה:
 מג ב ג ד מיי׳ פי״ג
 מהל׳ שאר אבות
 הטומאות הלכה ב [ופ״א
 מהל׳ מקואות הל׳ ת]
 (ופייט מהלכות מקוואות
 הלכה יז) טור ש״ע א״מ

 סי׳ קנט סעיף יג:

 רבינו הננאל
 מתני' נוטלין לידים
 להולין ולמעשר כוי. פי׳
 נוטלין לידים ולתולין
 ולמעשר אבל לתרומה
 ולקדש מסבילין כך
 סוגיא דשמעתא. ומקשינן
 [תולין ומעשר מי] בעו
 נט״י והתנן התרומה
 והבכורים טעונין רהיצת

 ידים מה שאין כן במעשר ושנינן הא לר׳ מאיר היא התני בענין מי שטעון ביאה מים מדברי סופרים כגון רחיצת
 ידים מותר בתולין ובמעשר ומתניתין דלא כר׳ מאיר אלא כהכמים דפליגי עליה ואסרי במעשר ומקשינן והא אפילו
 הכמים דפליגי על ר׳ מאיר לא פליגי אלא במעשר דתנן ותכמים אוסרין במעשר ושנינן כי תניא ומותר בתולין
 בנגיעה ולא באכילת א) דתולין אפי׳ ר• מאיר מודה דצריך נטילה ומתניתין באכילה דתולין דברי הכל וכ״ש למעשר.
 ודתינן להא שנויה הכי וממאי כדקאמרת דלמא לא פליגי רבנן והכמים אלא אאכילה דמעשר דרי מאיר מתיר והכמים
 אוסרים אבל אנגיעה דמעשר ואכילה דתולין דברי הכל שרו ושנינן שנוי׳ אחריתי. מתני׳ באכילה דנהמא ולדברי
 הכל בעי נטילה. והא דקתני מותר בתולין ואוקימנה לדברי הכל באכילה דפירי דלא בעו רהיצת ידים כרב נהמן
 דאמר בפרק כל הבשר אסור לבשל בהלב. הנוטל ידיו לפירות הרי וה מגסי הרוח: ת״ר הנוטל ידיו נתכוון ידיו
 טתורות לא נתכוון ידיו טמאות וכן המטביל ידיו כוי: ״חשלפי. כל הן דתנינן מטבילין במ׳ סאה. ותניא אידך
 אע״פ שלא נתכוון ידיו טהורות. קשיין אהדדי ושנינן הא דתניא בעינן כוונה למעשר. ואידך רלא בעי כוונה לחולין

 א) נראה דצ״ל ונאטלה דחולין אפילו ר״מ מולה וכוי.



 עין משפט
. נר מצוה U J אין דורשין פרק שני חגיגה 

 מד א מיי׳ פ״ס מהל׳
r מקואות הלכה 
 סמג עשי! רמת: [מוש׳׳ע
 י״ל סימן רא תעיף ה]:

 מה ב מיי׳ שס הל׳ ית
 סמג שס ןטוש״ע

 שסן:
 ג מיי׳ סי״כ מהל׳
 טומאת אוכלי! הל׳ י

 סמג עשין רמו:
 ד מיי׳ סי״א מהל׳
 מקואות הלכה יב
 ןופ״א הל׳׳מ ופי״ג מהל׳
 אגות הטומאות הל״3]:

 םח ה מיי׳ פיית מהל׳
 מקואות הל׳ ינ

 טוש״ע שס סעיף סכ:
 מט ו מיי׳ שס הל׳ ת

 טוש״ע שם
 ס:

 מו

 מז

 סעיף

 רבינו הננאל
 ומנא לן דלחולין לא
 בעינן כוונה דתנן גל
 שנחלש ובו מ׳ סאה ונפל
 על האדם ועל הכלים
 טהורים ואמרינן אדם
 דומיא דכלים מה כלים לא
 בעי כוונה אף אדם לא
 בעי כוונה ונדתת דאית לן
 לאוקומת במתכוון היכי
 דמי ביושב ומצפה מתי
 יתלש הגל. וכי תימא אי
 הכי מאי למימרא תא
 קא מיכוון אצטריך סד״א
 נגזור גל שנתלש ושתי
 ראשין מעורבין במי הים
 אטו תרדלית שהן מי
 גשמים אי נמי מהו דתימא
 נגזור ראשים אטו כיפים
 פי׳ אמצעית הגל העשוי
 כמין כיפה שהלקהו הרוה
 מן הים והפריחתו כמו
 באויר שאין טבילה עולה
 בתן. כדתנן מטבילין
 בראשים ואין מטבילין
 בכיפים קמ״ל דלא גזרינן
 ראשים אטו כיפים אלא
 מהא דתנן פירות שנשרו
 לתוך אמת המים ופשט מי
 שידיו טמאות ונטלן ידיו
 טהורות הנה בלא מתכוון
 כדי להטביל ידיו וקתני
 טהרו ש״מ לא בעינן
 כוונה ואסיקנ׳ מהא דלא
 בעינן כוונה לחולין דתניא
 טבל ולא הוחזק מותר
 בחולין ואסור במעשר.
 א״ר אלעזר טבל ועלה
 מחזיק עצמו לכל מה
 שירצה. ומוחבינן עליה
 והתנינן עודהו רגלו במים
 הוחזק לדבר הקל מחזיק
 עצמו לדבר חמור. פי׳
 אם הוחזק למעשר ועודהו
 רגליו במים מחזיק עצמו
 בתרומה עלה שוב איגו
 מחזיק. קשיא לר׳ אלעזר
 דאמר אפילו עלה מהזיק
 עצמו לכל מה שירצה.
 ופריק הא דתני עלה
 שוב אינו מחזיק בשכבר
 הוחזק לדבר ידוע ועודהו
 במים וכי אמינא אנא
 דמהזיק עצמו לכל מה
 שירצה. כשעלה סתם
 ועדיין לא הוחזק והוחזק
 עתה. מאן תנא עודהו
 רגלו במים אע״פ שהוחזק
 חוור ומחזיק א״ר פדת
 ר׳ יהודה היא דתנן מקוה
 שיש בו מ׳ סאה מכוונות
 וירדו שנים וטבלו זה אחר
 זה הראשון טהור והשני
 טמא ר״י אומר אם היו
 רגליו של ראשון נוגעות
 במים אף השני טהור אמר
 רב נחמן אמר רבה בר
 אבוה מחלוקת ר׳ יהודה
 ותייק דפליג עליה ואמר

 נגזור אטו הרדלית. פרש״י שיורדת מהר גבוה רש בה מ׳ סאה
 ולא עלמה שס טבילה לקטפרס אינו חיבור והר״י פי׳ וכן
 כמוב בכמה פירושים של רש״י לפסול מטעם דאין מקוה מטהר
 בזוחלין אלא באשבולן כלמניא בת״כ ומיהו אומר הר״ר אלחנן ע״כ
 טעם ראשון עיקל מלגזרינן בגל של ים
 לאי משום זחילה «) אז בשל ים מהני
 אי לא מוקמינן לה כל׳ [מאיל] לאמל
 במס׳ מקואות >פ״ה מ״ל) כל הימים
 כמקוה והיה קשה למורי מאי קאמר
 משוס חרללימ של מי גשמים הא
 בשל ים נמי לא מהני כלמנן ב״ה
 אומרים אין מטבילין בחרללימ ומשמע
 לבכל חלללימ מיירי מללא הוזכר
 ליה בהליא גשמים ולפי׳ לאשון ניחא
 ומיהו אכתי יש להקשות לקטפלס
 הוה חיבול לענין מקואומ כלפילש

ר  ה
 ואי

 מהני
 זחילה

 ואם
 הוה

 לא

 הרא
 משום

 כאן למעשר ומנא תימרא דחולין לא בעו
 כוונת דתנן א<אנל שנתלש ובו ארבעים םאה
 ונפל על תאדם ועל תכלים טהורין קתני
 אדם דומיא דכלים מת כלים דלא מכווני אף
 אדם דלא ממין וממאי דלמא ביושב
 ומצפת אימתי יתלש תגל עסקינן וכלים
 רומיא דאדם מת אדם דבר כוונת אף כלים
 דמכוין לתו וכי תימא ביושב ומצפת מאי
 למימרא םלקא דעתך אמינא לינזור דלמא
 אתי למיטבל בתרדלית של גשמים א״נ נגזור
 ראשין אטו כיפין קמ״ל דלא גזרינן ומנא
 תימרא דלא מטבילין בכיפין דתניא
 כ<במטבילין בראשין ואין מטבילין בכיפין

 לפי שאין מטבילין באויר אלא מתא דתנן
 חפירות שנפלו לתוך אמת תמים ופשט מי
 שידיו טמאות ונטלן ידיו טהורות ופירות אינן
 בכי יותן ואם בשביל שיורהו ידיו ידיו טתורות
 ותפירות תרי תז בכי יותן איתיבית רבת לרב
 נתמן תטובל לתולין ותוחזק לתולין אסור
 למעשר חוחזק אין לא תותזק לא ת״ק אע״פ
 שחוחזק לחולין אםור למעשר איתיביח
 יטבל ולא חוחזק כאילו לא טבל מאי לאו
 כאילו לא טבל כלל לא כאילו לא טבל
 למעשר אבל טבל לחולין חוא סבר דחי קא
 מדחי ליח נפק דק ואשכח דתניא טבל
 ולא תותזק אסור למעשר ומותר לחולין
 אר״א טבל ועלת מתזיק עצמו לכל מת
 שירצת מיתיבי עודחו תלו אחת במים חוחזק
 לדבר קל מתזיק עצמו לדבר תמור עלת
 שוב אינו מתזיק מאי לאו אינו מתזיק כלל
 לא עודתו אע״פ שחוחזק מחזיק עלת אם
 לא חוחזק מחזיה ואם חוחזק אינו מתזיק מאן
 תנא עודתו רגלו אתת במים א״ר פרת ר׳
 יתודת תיא דועך ימקות שנמדד ויש בו
 ארבעים סאת מכוונות וירדו שנים וטבלו
 זח אחר זת תראשון טתור ותשני טמא
 אמר רבי יחודח אם חיו רגליו של ראשון
 נוגעות במים אף חשני טחור אמר רב
 נחמן אמר רבת בר אבות מתלוקת
 במעלות דרבנן אבל מטומאח לטחרח
 דברי תכל w (אף) תשני טמא ותיינו
 דרבי פדת איכא דאמרי אמר רב נתמן
 אמר רבת בר אבות מתלוקת מטומאת
 לטתרת אבל במעלות דרבנן דברי תכל אף
 תשני טתור ופלינא דרבי פרת אמר עולא
 «»בעי מינית מרבי יוחנן לרבי יתודח מתו
 לתטביל מתטין וצינוריות בראשו של ראשון

 גוד אחית אית לית לרבי יתודת גור אסיק לית לית או דלמא גור אםיק
 נמי אית לית א״ל תניתות ה<ישלש גממיות בנהל העליונה תתחתונח
 ותאמצעית תעליונת ותתחתונת של עשרים עשרים סאת ותאמצעית
 של ארבעים םאח וחרדלית של גשמים עוברת ביניחן רבי יחודח
 אומר מאיר תית אומר מטביל בעליונת ותתניא רבי יחודח אומר

 מאיר
 במים: גממיוס. גומות בנחל שיפולי

גרה ביניהן. ומחברתן:  הרים שקורין וולור״א בלע״ז וכן נתל איתןט) נחל ארנון׳): החהונה עליונה ואמצעיה. שנחל מלרון משופע הוא: מו
 ה״ג

 כן למה לא
 טעמא משום

 יתכן טפי:
 כאילו לא טבל למעשר.
 ולבותא למתני׳ משום חולין
 למהניא אף בלא כוונה לאי
 מעשר אף כי הוחזק לחולין
 קמני רישא ללא מהני הר״ר אלחנן
 ועול י״ל לאי משוס רישא היימי
 אומר לטפי עליף לא הוחזק כלל
 למעשר מהוחזק לחולין להא עקר

 לעתו לגמרי ממעשר:
 טבל ועלה כוי. ועולנו לח ובכמה

 ספלים כתיב בהליא לח:
 רבי יהודה אומר מאיר היה אומר
 מטבילין בעליונה. ל״ג לש״י
 מכלל לר״י כו׳ והכי פירש מטבילין
 בעליונה מטעם גול אסיק וכ״ש גול
 אתית ולא פליג עליה לבי יהולה
 מללא קתני ליה ואני חולק עליו והא
 תניא רבי מאיר אומר בין בעליונה
 בין במחתונה ואני אומר בתחתונה
 ולא בעליונה וכו׳ ולשון הכתוב
 כספרים אין להעמילה לא״כ ממניימא
 קשיין אהללי ומאי חזית לציית
 לבתרייתא כל זה פרש״י ומיהו יש ליישב
 גירסת הספרים «) וכן היא הצעת
 הגי׳ בפל״מ ל׳ יהולה אומר ר׳
 מאיר היה אומר בתמתונה ולא
 בעליונה לאית ליה גול אחית ולא
 גול אסיק מכלל לל׳ יהולה אית ליה
 גול אסיק למלקאמל לבי מאיל אומל
 משמע לאין הוא מולה לו ופליך
 והתניא ר׳ יהולה אומר ל״מ אומר
 בין בתחתונה בין בעליונה ואני אומר
 בתחמונה ולא בעליונה אלמא לית
 ליה גול אסיק ומתני׳ אהללי לא
 קשיין לקמייתא לר״י אומר מאיר
 אומר ולא בעליונה היינו לפי לעמו
 של לבי יהולה אבל לסברא

 של ל״מ אף בעליונה. בשם מולי:
 בתממונה

 כאן למעשר. בעי כוונה וכ״ש בתרומה: הכי גרסינן מה כלים דלא
 מיכווני אq אדם נמי דלא מיכוון: חרדליס. ששוטפת רוללת
 ממקום גבוה רש בה ארבעים סאה והטובל בה לא עלתה לו
 טבילה משוס למקום קטסלס הוא מקום זקוף יומל מלאי ומ׳

 סאה שבו אינן במקום אחל ותנן
 הנצוק והקטפרס אינו חיבול (טהרות
 פ״ח מ״מ). ואף אס אינו קטפרס נמי
 אין טובלין בו לפי שאין מי גשמים
 מטהליס לרך זתילתן על שיהו נקוין
 לרך אשבורן לתניא בת״כי) אי מה
 מעיין מטהל בזוחלין אף מקוה מטהר
 בזוחלין מ״ל אך מעין ובור מקוה
 מיס יהיה טהור (ויקרא יא) המעיין
 מטהר בזוחלין והמקוה באשבורן.
 ורבינו האי י) גריס הלללימ: ראשין.
 אחל מראשי הגל כשהוא מגיע לארץ:
 כיפין. אמצעיתו של גל שעומל באויר
 כמין כיפה. ואס הושיט כלים למעלה
 והטבילן בכיפה אינה טבילה כלמפרש
 ואזיל: שאין מטבילין באויר. שלא
 אמרה תורה מקוה של ארל לטבילה:
 ידיו טהורוה. אע״פ שלא נתכוון:
 ופירוה אינן בכי יוהן. לבעינן גבי
 הכשר יותף) לומיא לכי יתן לניחא
 ליה: ואם בשביל שיודחו ידיו.
ד הוא בכי  נתכוון ליטול סירות ה
 יומן ומקבלין טומאה מעכשיו וכיון
 לנחכוון להליח יליו גלי לעתיה
ה ד  לניחא ליה בהך נפילה שעל י
 הליח יליו: הוחזק אין. אס נתכוון
 הוא להויא טבילה לחולין: טבל.
 רצא ועלה מן המיס: מחזיק עצמו.
 בטבילה שטבל כבל לכל מה שילצה:
 מאי לאו אינו מחזיק כלל. כלומל
 בין שהחזיק עצמו בשעת טבילה
 בלבר קל בין שלא החזיק עצמו
 לכלום שוב אינו מחזיק: אם לא
 . לשום לבר שטבל סתם
 לכל מה שילצה אבל אם
 לקל אינו מוחזק לחמור
 אינתיק ליה ללבר קל: מאן

 מםורת הש״ם

 א) חולין לא. מקואות ס״ה
 מ״ו, ג) חולין לא: !תוספתא
 למקואות ס״ל], ג) חולי! שס
 מכשירן פ״ל מ״ז,
 ד) מקואות ס״ז מ״ו גיטין
 טז. ע״ש, ה) תוספתא פ״ג
 למקואות, ו) [שמיגי פרשה
 טן, ז) [מקואות פייה מ״ון,
 יז) [רקרא יא], מ) [לנריס

 כא], י) ןלנריס נ],

 הגהות הב׳׳ה
 (א) גמ׳ אמר עולא בעיא
 מיגיה וכו׳ ואמר לי
 תניתוה: (ג) תום׳ ל״ה
 נגזור וכו׳ לאי משוס זתילה
 הא כשל יס וכו׳ כלמגן
 פ״ה למקואות בית הלל:
 (ג) ה״ה ר׳ יהולה וכך
 היא ההצעה וה״ג
 בפר״ח וכו׳ לא קשיי! דהא

 דקא מייתי:

 הגהות הגר״א
 [א] נם׳ לנרי הכל השני
 טמא כצ״ל ותינת אף

 נמחק:

 לעזי רש׳׳י
. ק מ . ע [ א ״ ד י ל ו א [ ״ ר ו ל ו  ו

 הוחזק
 מחזיק
 הוחזק

 להא

 מוםף רש״י
 גל שנתלש. מן היס
. מה סלים ו א  !חוליו ל
 דלא מכווני. להא לימ להו
 לעת !שםו. בהרדלית של
 גשמים. זרס גשמים
 המקלח מן ההר נכח ואין
 טובלין נו, להניצוק
 והקטפרס אינו מינור ולא
 הוו מקוה לארנעיס סאה,
 שהרי אין מ׳ סאה נמקוס
 אחל ואע״פ שיש הרנה
 למטה ולמעלה הא קחני
 אינו מינור. מרדלימ היינו
 קטפרס, מלרון, ורנ האי
 גאון גריס הרלליס, שנאי!
 מלליו של הר !שם).
 מטכילין בראשין.
 מטכילין כלים נראש הגל
 הנתלש מן היס והלך
 למרחוק ונא לארץ נכנס
 אלס תחת ראשו ומקנלו,
 להר טנילה וו נמתונר
 לקרקע !שם לא:<. ואץ
 מטבילין בכיפין. שלא
 יזרוק כליס נטפי הגל
 להיינו באמצעיתו שהוא
 עשוי כטפה, וטעמא
 כלמסרש מפני שהיא טנילמ
 אויר ואין מטנילין נאויר
 >שם). ידיו טהורות. ללא
 נעינ! כוונה לחולין !שם).
 וכירות אינן בכי יותן.
 ללא אחשנה להך נפילה
 >שם<. ואם בשביל
 שיורהו ידיו. נמכר! ליטול
 את הסירות מ! המיס, ידיו
 טהורות. כ״ש שנתכדן,
 והסירות הרי הן בכי
 יותן. ומקנלי! טומאה
 מכאן ואילך, לאחשנה להך
 נפילת סירות ליטול יטו
 נהגנהתן והוה ליה משקה
 שסופו לרצון ותג! (מכשירי!
 ס״א מ״א) כל משקה שסוסו
 לרצון אע״ס שאי! תתילתו
 לרצון מכשיר !:חולי! לא:!.
 וחוחזק לחולין. לאכול
 חולין, הוחזק נתכוין נשעמ
 טבילה לכך !שם). הכי
 קאמר אע״פ שהוחזק
 להולין אסור למעשר.
 לעולם חולין לא נעו כוונה

 והאי לתני נהו הוחזק לאיצטריך לאשמועינן לאע״ג לאיכר! לטכילת טהרה לא הרא כוונת חולין כוונה למעשר ושם). ארבעים
 סאה מבוונות. לא פתות ולא יותר !גינויו טז.ן. והשני טמא. שחסר המקוה על ילי הראשון (שם). נוגעות במים. נשעת

 טנילת השני, אף השני טהור. לכמאן למתנרי מיס שעל הראשון למי המקוה דמו !שם<.

 חנא. למשוס עולנו במים חשיב
 ליה כתחילת טבילה ואע״פ שהוחזק
 מחזיק: והשני טמא. שהד חסל
 השיעור במים שעל הראשון:
 מהלוקה. ללבי יהולה ורבנן כשהימה
 טבילתו בשביל אחת ממעלומ של
 חכמים כגון האונן והמתוסר כפורים
 שצדכין טבילה לקודש ואינו טמא
 טומאה דאודיתא בההיא קאמר רבי
 יהודה דמהני ליה רגליו של ראשון
ן גוד אחימ  נוגעומ במים דאמדנ
 מיס שעליו כאילו הן במקוה: והיינו
 דרבי פדה. דאוקי לעיל הא דעודיהו
 כרבי יהודה ולא כרבנן אלמא לרבנן
 אפי׳ לגבי מעלות לא מהני עודיהו
 דהא חזקה דאמר הוחזק לקל אסור
 לחמור מעלומ נינהו: איכא דאמרי
 כוי. הכא גרסי׳ ופליגא דר׳ פדמ
 דאילו לרב נחמן הא דעודיהו הוחזק
 לקל הוחזק לחמור דברי הכל הוא דהא
 לא פליגי רבנן עליה דר״י אלא מטומאה
 דאודימא לטהרה: צינורוה. שטווין
 בו זהב ועש וין כמין מזלג קטן
 מאד: בראשו של ראשון. בעודו

 השני טמא בעולה מטומאה לטהרה. אבל במעלות דרבנן בין חולין למעשר לתרומה לקדש ולהטאת להחזיק עצמו מן
 הקל לחמור א) ולפיכך תני אף השני טהור ופליגא דר׳ פדת דאוקמה לר׳ יהודה במעלות דרבנן מכלל דת״ק פליג עליה
 דהא דהניא עודהו רגלו במים הוהזק לדבר תקל בו׳ במעלות דרבנן הוא. איכא דאמרי אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה
 מחלוקת במעלות דרבנן ודי יהודה מטהר השני אבל מטומאה לטהרה דברי הכל השני טמא והיינו דרי פדת דאוקמה להא
 ברייתא כר׳ יהודה. אמר עולא בעאי מיניה דר׳ יוחנן מהו להטביל אליבא דר׳ יהודת מחטין וצינורות בראשו של ראשון גוד אחית אית ליה לר׳ יהודה ורואה כי המים שהן בגופו של ראשון יורדין במקוה וכאילו מעכשיו ישנן בתוך המקוה
 אבל גוד אסיק לית ליה שאץ אומרים ראה כאלו מי המקוה נקוים ועומדים בראשו של ראשון או גוד אסיק נמי אית לית ואייל ר׳ יוחנן ת״ש נחל שיורד ממעלה למטה ויש בו ג׳ גממיות פי׳ ג׳ חפירות כל אחת למטה מחברתה וגומא העליונה
 והתחתונה של עשרין עשרין סאה ואמצעית של מ׳ סאה פי׳ הוצרך לומר והאמצעית של מ׳ כדי להכשיר חרדלית של גשמים שעוברה ביגיהן ומצרפו שכל מקוה שהוא פחות ממ׳ סאה מי גשמים פוסלין אותו וחרדלית של גשמים עוברת ביניהן.
 ר׳ יהודה אומר מאיר היה אומר מטבילין בתתתונה דאלמא אמרינן גוד אחית ולא אמרינן גוד אסיק מדקתני ר׳ יהודה מאיר היה אומר מטבילין 0 בין בתהתונה לאו מכלל דר׳ יהודה סבר חלופו ואומר מטבילין אף בעליונה אלמא גוד אסיק
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 מסורת הש״ם

 א) [תוספתא מקואות פ״ג],
 ב) ושנת קטו: וש״נ],
 ג) [חולין נ: נדה עא:ן,
 ד) שייך מענ״ל, ה) ע״כ שייך
 לע״א, ו) [טהרות ס״ח
 מ״ט], t) ןנד״ה ולא
 לטהרהן, ח) (צ״ל דשאני
 הכא. מהרש״א), ט) !דף
 עג:ן, י) ן שייך לעיל כמשנה
 יח:], כ) [5״ל כתוך כימו ן,
 ל) ןדף כג.ן, מ) ןדף נ:ן,

 יט: אין דורשין פרק שני חגיגה
 י)ה׳׳ג מאיר היה אומר מנובילין בעליונה. ול״ג מכלל דר׳ יהודה.
 וה״פ ר׳ יהודה אומר מאיר היה אומר ממבילין בעליונה דאמר גוד
 אסיק את מי אמצעיתה למעלה ע״י חרדלימ של גשמים להכשיר אמ
 העליונה וכל שכן דמטבילין בתתתונה דכיון דאית ליה גוד אסיק
 כ״ ש דאית ליה גוד אתית. ומדלא
 קמני ואני חולק עליו לומר כך וכך
 ש״מ דר׳ יהודה כר״מ ס״ל: והא
 הניא. דחלוק עליויל): וה״ג מאיר היה
 אומר מעבילין בעליונה ואני אומר
 בהחהונה ולא בעליונה. אלמא פליג
 עליה: אמר להו אי הניא. בהדיא
 דחולקין תניא ונלך אחריה וחוזר
 אני בי. ובלשון הכחוב בספרים איני
 יכול להעמידה דא״כ ממנייתא קשיין
 אהדדי ומאי חזיח דציימ לבחריימא:
 רבנן היא. דפליגי עליה דר״מ בכל
 הטעון ביאמ מים מדברי סופרים
 ואסרוהו במעשר: מדרס לאוכלי
 תרומה. ולא אמר מדרס למעשר:
 חמש מעלוה. פרושים ואוכלי מעשר
 וחטאת: שנעשו על טהרח הקודש.
 מקבל עליו לאכול חוליו בטהרת

 קודש
 קדשים

 בתחתונה ולא בעליונה. משמע הכא דקטפרס הוי חיבור
 (א) ואנן מנן י) ומיימי לה פ״ב דגיטין ןלף פז. ושס<
 הנצוק והקטפרס ומשקה טופח אינו חיבור לא לטומאה ולא לטהרה
 ועוד למה לי ג׳ גממיות בתרי סגי בזה כ׳ ובזה כ׳ וחרדלית מחברתן

 ותירץ ר״ת דשאני הכא דאיכא מקוה
 שלם באמצע וכן משמע בפ׳ בתרא
 דע״ז (לף עב. ושם) מתוך סרש״יי)
 שפי׳ קטפרס גממיומ בזה כ׳ ובזה
 כ׳ וחרדלימ מחברמן ולא נקט ג׳
 כדאיתא הכא אלמא מסתבר ליה
 טעמא שיש לחלק ואל תתמה היכי מדמה
 ליה למיפשט מהך דהכא «0 בעייתו
 מהו להטביל מחטין וצינורות בראשו
 של ראשון כההוא דלעיל ולא קאמר
 י»לשאני התם משוס מקוה שלם
 דהתס לעיל איכא טעמא אחרינא
 >ג< קטסרס שסוסו לירד מה שבראשו
 של ראשון ובהכי מתרצינן קושיא אחרינ׳
 דקשיא לר״מ דמשמע התם בגיטין
 דנצוק וקטפרס אינו חיבור ומסיק

 לענין מקואות ור׳ יהודה היא משמע דאף ר׳ יהודה מודי ליה ולעיל ואוכלי תרומה ואוכל
 קאמר אם היו רגליו של ראשון נוגעומ במים אף שני טהור אלמא אדם הרגיל לאכול

ואני אומר  מאיר חיח אומר מטביל בעליונת א)
אי תניא תניא: ,  בתחתונח ולא בעליונח א״ל ב
 חטובל לחולין וחוחזק לחולין כר: מני
 מתניתין רבנן חיא דשני לחו בין חולין
 למעשר אימא םיפא בנדי׳ עם חארץ מרדם
 לפרושי? בגדי פרושין מדרם לאוכלי תרומח
 אתאן לר׳ מאיר דאמר חולין ומעשר כחדדי
 נינתו רישא רבנן וםיפא ר׳ מאיר אין רישא
מתני  רבנן וםיפא ר׳ מאיר רב אחא בר אדא א
 לח בםיפא חמש מעלות ומוקי לח כולת
 כרבנן אמר רב מרי שמע מינח גי חולין
 שנעשו על טתרת חקודש כקודש דמו ממאי

 מדלא

 הגהות הב״ח
 (א) תום' ד״ה נתתתונה
 וכו׳ הוי חיכור ואילו
 במסכת טהרות פרק
 שמיני תנן ומייתי לה וכו׳
 שלס באמצע וכן משמע
 כפ׳ שני דגיטין מתוך
 פרש״י. נ״כ אבל כפרק
 כתרא דמסכת ע״ז פי׳
 בדרך אתר: (5) בא״ד
 למסשט מהך דהכא ההיא
 בעיתו דלעיל מהו
 להטביל וכו׳ בראשי של
 ראשון ולא קאמר דשאני
 התס משוס דאיכא מקוה
 כצ״ל ותיבות כההיא דלעיל
 נמחק: (ג) בא״ד
 דבקטפרס שסופו וכוי של
 ראשון הוה חיבור וגהכי
 מתרצינן וכו׳ התס נגיטין
 דקטפרס אינו חיבור
 ודמסיק לעני[ וכו׳ יש
 לדחות הך קושיא דלא
 נמקי וכו׳ ע״מ להטסיח
 חיבור ולא ההוא מצוק
 כצ״ל ומינות תניא בהדיא
 נמחק: (ד) באייר נכי
 המערה מחנית לנור כצ׳יל
 ותינות יין נסך נמחק:

 (ה) בא״ד וכי מדמה התס
 לגישתא וכת גישתא וכו׳
 דלא דמי לרגליו של ראשון
 נוגעות וכוי הר״י התס
 דההיא דנצוק וכו׳ אז
 יתכן שסיר דהכא כצ״ל
 ותיכת ההיא נמחק:
 (ו) בא״ד דאע״פ שיש
 ארנעים וכו׳ לקמן אפרש
 נ״נ נדף כ״א נד״ה
 כעניה: (1) ד״ה נגדי עס
 הארן וכו׳ אכל משוס ע״ה
 עצמו לא מיישינן יכו׳ אנל
 המשכבות והמושבות
 וכלי חרס המוקפים צמיד
 סתיל טהירין אלמא דלא
 מטמא לא במושב ולא
 בהיסט וט חנן יכו׳
 ואפילו תניות המוקפים
 צמיד פתיל הרי אלו
 טמאים התם וכו׳ המניח
 עס הארן בתוך ביתו
 לשומרו כזמן שרואה:
 (ח) בא״ד וט רואה את
 הנכנסין והיוצאין מרתת
 דנתפש כגגנ(אנל קשיא לי
 וכו׳ ע״ה נקיאין נהיסט)
 תא״מ וטיב לא מצאתיה לא
 בתוספתא פ׳ בנות כותים
 ולא נהנזקין ולא נפי׳ ה״ר
 שמשון פ׳יז דטהרות ואין
 ספק דאיזה תלמיד טועה
 כתנה נגליון והמדפיסים
 הכגיסוה נפנים תדע שהרי
 לא נתיישנה לא כתירוצו של
 ר״ת ולא נפי׳ ה״ר ר׳
 משה והתלמיד הנין דהט
 תנן והיו שם כלים כל אותן
 הכליס טמאי! מדרס ואין
 זה אלא משוס דהכדדין
 טמאים דמטמאין מדרס
 וע״ד רבי יוסי הבין נמי הא
 דקאמר ר׳ יוסי אלא שאין
 ע״ה בקיאין בהיסט כלומר
 ולפיכך מטמאי! נהיסט
 וטעות היא לפרש כן אלא
 הכי תגן והיו שם כליס
 טמאים מדרס סי׳ שככר
 נטמאו הכליס טומאת
 מדרס וסליגי נה מנאי ר״מ
 אומר נית הנד טמא משום

 דהנדדין אין חוששין נטומאה ונטמאו נכלים טמאים מדרס דמטמאין אדם וכלים וחזרו וטימאו אמ הכל ור׳ יהודה אומר כית הנד טהור מזהרים על טומאות ודאי הועיל ומנר זה טיהרס לכך ור׳ יוסי כר״מ ס״ל אלא דסנר
 דתוששין למגע אנל אין נקיאין ונטמאו על ידי שהסיטו לאות! כלים אע״פ שלא נגעו נהם: (ט) כא״ד דמשוס תקנמ השוק נגעו כה כדאמרינן בעלמא לפי שלעולם וכוי שאינו מטמא נהיסט דתניא הרי שהיו: (י) בא״ד ואין
 להקשות אמאי לא מוקי לה וכו׳ מסונטוייו״א מפרש דלשום דבר ע״ה אינו מטמא כזב וכו׳ של צדוקי בבגדיו וקדם אצל אשתו: (כ) בא״ד כלומר אפילו לא היה טמא בשביל אשתו מ״מ טמא משום צנורא דע״ה ומה
 הואיל במה שקדם אצל אשתו ומאי פריך הרבה הועיל דאס נועל נדה היה: (ל) בא״ד למה לי טנל אפילו לא טנל. נ״נ קשה הא איצטריך לאוקמיה נטבל ט היט דליהר ססק ססיקא כמו בסמוך לפי תירוץ ר״ת
 [והשאר תסרן: (מ) כא״ד רשות ע״ה ומדרסו וכוי התינ רבי הנין והתנינן וט׳ ביחו לשמרו בזמן שהוא רואה וכו׳ אכל המשכבות ותמושבות וכלי חרס מוקפים צמיד פתיל טהורין וט׳ טמאים משום היסט אמר
 ר׳ יהודה תפתר נע״ה אצל פרוש ולית את שמע מינה כלוס והשתא וכו׳ ר׳ מנא כל מה דאנן קיימי! הבא כתרומה אנן קיימי! וכו׳ כלוס אמרו יהיו טמאיס וכו׳ אכל פרוש אצל תרומה אינו מטמא וכו׳ והקשה לו הר״י

 מהא דאמר וכו׳ ולהט פריך התם דלמא נגע:

 קטפרס חיבור אלא ודאי שאני הכא שסופו לירד ומיהו יש לדחות הקודש כדי שיהו בני ביתו זהירין ובקיאין בטהרת הקודש:
 הך דלא מוקי כר׳ יהודה רק ההיא דטופח ע״מ להטפיח ולא מדלא

 חניא בהדיא ההוא דנצוק וקטפרס וההוא דפ׳ בחרא דע״ז >ג״ז שס:< גבי המערה (י) יין נסך מחבית לבור דלא חשיב נצוק חיבור אע״ג
 לסופו לירד יש לחלק בין כצוק לקטפרס דאין דרך נצוק לבא ט אס דרך אויר וכי(י) מדייק התם ט) מגישתא ובת גישתא דאנח נכרי ידיה
 עילרה ואסריה רבא שמע מינה נצוק חיבור ולא מחשב קטסרס י״ל לנא דמי לרגליו של שני נוגעומ במים דהא יין שבתוך הגישתא
 אין סופו לירד בתוך החבית ולפי מה שפירש הר״י המס ההיא דנצוק וקטפרס מיתניא לענין השקה במס׳ טהרומ (פ״מ מ״ט) דומיא
 דרישא דמקל מלא משקין טמאין והשיקו למקוה אז ימכן שפיר ההיא דהכא לענין טבילה מהני נצוק וקטפרס ואפי׳ לית ביה מ׳ סאה
 נמי מטבילין בתחתונה וכי נקט מ׳ סאה לרבותא דעליונה דאין מטבילין בה ור׳ יהודה היא א״נ לאשמעינן דאפ״ה קתני בסיפא בתוספתא
 וחכ״א אין מטבילין אלא באמצעית (י) ואע״ס שיש ארבעים באמצעימ אין מטבילין בתחתונה והתם הארכתי ולא שייך הכא כלל רק לקמן
 אפרש (בפ׳ חומר בקודש לף כא: בד״ה בעוגיה): ')בגדי ע״ה מדרס לפרושים. דחיישינן שמא ישבה אשתו נדה עליהן כדאיחא בפ״ב דחולין
 >לף לה: ושס< אבל משוס (י) עצמו לא חיישינן דאינו מטמא בהסיטו וכן משמע שילהי דניזקין (גיטין לף סא: ושס< דפריך וליחוש שמא חסיטס
 אשתו נדה וכן תנן פרק שביעי דטהרות (מ״ו< הגנבים שנמסו לבית אינו טמא אלא מקום רגלי הגנבים אבל משכבומ ומושכות וכלי
 חרס המוקפים טהורין אלמא דלא מטמא לא משא ולא היסט וכי תנן התם >פ״ח מ״א< הדר עם ע״ה בחצר ושכח כלים בחצר אפי׳
 חביות המוקפות צמיד פתיל טמאים התם בשביל אשתו שהיא לשם תדע מדנקט לישנא דדירה אך קשיא דתנן התם לעיל מינה (בפ״ז
 מ״ה) המניח ע״ה ׳)בחצרו בזמן שרואה הנכנסין והיוצאין כו׳ בזמן שאינו רואה הנכנסין והיוצאין אפי׳ מובל אפי׳ כפות כלומר גידם
 שאינו יכול לילך הכל טמא ואין לומר דהתס נמי בשביל אשמו דהא מרח קתני לשון אקראי ועוד מאי אפילו מובל איזה רבומא הוי
 כיון דלא הוי טומאה בשביל זה והיה נראה לי ללאו טעמא משום היסט אלא משום דטרח ומזייף וכי רואה את הנכנסין (י») מרתת דנתפש
 כגנב אבל קשיא לי דתנן החס >פ״י מ״א) הנועל ביח הבד בפני הבדדין והיו שם כלים טמאים מדרס משמע דמטמא מדרס ובסמוך קאמר
ט מפני מה טמאים אלא שאין ע״ה בקיאין בהיסט ועוד כיון דחכמיס גזרו עליהם להיות מבין לכל דבריהם אמאי אין מטמאין  א״ר יוסי ו
 בהיסט ומדרס כדין זב ועוד דגזרו עליהן מעיינות לקמןל) דגזרו על רוקו כדין משקה זב וזבה ועוד מצינו בפ׳ בנות כותים >נלה לף לג:
 ושס< הכא בכוחי שטבל ודרס על בגדי חבר דאי משום טומאת ע״ה הא טביל ליה אלמא אי לא טביל מטמא מדרס ותירץ ר״ת דודאי
 אינו מטמא מדרס והיסט דמשוס תקנת השוק נגעו בה כדאמרינן «י) לסי שלעולם לא ימצאו אדם מעביר חביח ממקום למקום ואין גוזרין
 גזרה על הצבור אא״כ יכולין לעמוד בה והכי משמע לקמן בפרקין״) שאינו מטמא בהיסט הרי שהיו ממריו ופועליו מעונין טהרומ
 כר טהרות טהורות ואס אמר לכך כוי ומסיק מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא ומשני במטהר חמריו ופועליו לכך משמע דלא מוקי לה
 במטהר רק משום דק״ל רישא לסיפא ולא קשיא ליה דמטמא ליה בהיסט משוס דקים ליה דלא מטמא וההיא דנדה בלא טבל מטמא ליה
ט ודרס משוס דבעי למהר בגד חבר לחחת רגלו של כותי דהכי קתני המס בממני׳ ומטמא משכב חחתון כעליון ואין ק  במגע והא מ
 להקשות >0 דלא מוקי לה בשלא טבל וכשיש דבר חוצץ בין רגלו לבגד משוס דע״כ אצטריך לאוקמי כשטבל ט היכי דליהוי ספק ספיקא
 דאי לא טבל מה לי בועל בקרוב מה לי בועל ברחוק והרב רבי משה מפונטוייז״א מפרש משוס דבע״ה אינו מטמא כזב אלא רק מטעם
 בגדיו משוס שהוא נושא המדרס שהוא לבוש בגדיו שישבה עליהם אשתו נדה וצינורא שלו טמא משוס שנגעה בשפמיו וקשה דאמרינן
 בפ׳ בנות כומים ןג״ז שס< מעשה בכ״ג שהלך בשוק ונתזה צינורא של צדוקי בבגדיו וקרב אצל אשתו כו׳ ופריך ותיסוק ליה משוס צינורא
ה נטמא הוא ובגדיו כנושא רוקו של זב ואי משוס צינורא י ה  דע״ה (י) כלומר אפילו לא היה טמא בשביל אשמו אדרבה הואיל דאס בועל נדה 8
א ואין לומר דמשוס גופו לא היה חש רק משוס בגדיו דאדרבה טומאח גופו חמירא לן ועוד קשה דכי מוקי מ ט  לע״ה בגל לחול הוא מ
 לה בכותי עלום למה לי טבל אפי׳ לא טבל (ל) נמי כיון להאילנא לאו נושא המלרס הוי לא הוי אלא ראשון ואינו מטמא כלי ועול
 קשה למור״י לתניא בהליא בתוספמא >פ״ג) ספק (0 רשומ ע״ה מלרסו והסיטו וחציצו טהור לחולין וטמא למלומה ע״כ היה נלאה לפלש
 ללגבי מלומה מטמא כל לבר כזב אבל טהור לחולין וכל הני לאשכחן למטמא מוקמינן במרומה וכי קפריך בגיטין >לף שא:) וליחוש
 שמא תסיטם אשתו נלה אע״ג לבתרומה קיימא התם מילתא לססיקא ליה נקט ואתאי ועול לחייש לטומאה לאולייתא ולא לשל
 טומאה לרבנן וכי קאמר בחולין ןלף לה:) שמא תשב עליהם אשמו נלה משום אינך נקטיה וראיה ללבריו מצינו בירושלמי לקאמר
 בגלי פלושים מלרס לאוכלי תרומה ובעי גופו של פרוש מהו שיעשה כזב אצל תרומה המיב והמנינן המניח ע״ה בתוך בימו לשמלו
 טון שהוא רואה את הנכנסין ואת היוצאין כר אבל משכבות וכלי חרס מוקפץ טהורין ואי מימא עשו גופו כזב אצל תרומה אפי׳ מוקפין
 טמאים א״ר יהולה תפתר בע״ה אצל פרוש ולית את כלום והשתא לא מיבעיא ליה אלא פרוש אצל תרומה אבל ע״ה אצל תרומה סשיטא ליה
 א״ל ר׳ מנא כל מה לאנו קיימין במרומה אנו קיימין תלע לך שכן הוא לתנינן אפי׳ מובל אפי׳ כפות הכל טמא כלום יהיו טמאים אלא משוס
 היסט ולא כן א״ר יוחנן ולא חציצות ולא הסיטות ולא רה״י ולא רשות ע״ה אצל תרומה כלומר ללא שייך כלל רשות ע״ה אצל מרומה שמטמא
 בהיסט ומתני׳ בע״ה מיירי אבל פרוש אינו מטמא מלרס והיסט והקשה לו הר״י לאמר שילהי פ׳ הניזקין (גיטין סב.) אין עושין חלת ע״ה
 בטהרה לסי שכבר טימא אותה אבל עושין עיסתו בטהרה ונוטל הימנה כלי חלה ומניחה בכפישא או באנחותא וכשבא ע״ה נוטל
 שמיהן ואינו חושש לפי שהכלי אינו מקבל טומאה ואמאי כיון שהוא מטמא היסט לתרומה הא קא מטמא לחלה ר״ל להמם טון שלא קרא לו שם
 עליין הו״ל חולין לפתיכי בהו חלה ללא מטמאו בהיסט וכן משמע לישנא לנקט כלי חלה ולא חלה עליין ואיהו במגע מטמא ולהט פריך ללמא נגע:

 רבי

 עין משפט
 נר מצוה

 נ א מיי׳ פי״ג מהל׳ אנות
 הטומאות הל׳ א:

 גליון הש״ם
 תום׳ ד״ה בגדי וכו׳ היה
 גטטא הוא ובגדיו כנושא
 רוקו של זב. עיין נהר״ש

 פ״א מ״ג דכליס:

 מוסף רש״י
 הולין שנעשו על טהרת
 הקודש. כגון אדס הרגיל
 לאכול קדשים ורוצה להיות
 רגיל תמר כשמירת טהרתן
 ושומר אף תולין מכל
 טומאות הפוסלות נקדש
 וחוליו לג:< דקנל עליה
 לאכול נטהרת קודש שרוצה
 להרגיל עצמו נטהרמ
 קדשים שאס יאכל שלמים
 או תודה יהא כקי כשמירת!
 ושם ב:׳. כקודש דמו.
 ותיינ להנדל מדרכנן מכל
 טומאות הפוסלות בהן

 רבינו חננאל
ר מ א ה א) ו י ה ל י י א מ  נ

א י נ ת ה ה ו י ו ל ר מ א א ל ו  ע

ר מ ו ה א ד ו ה א ר׳ י י ד ה  כ

ץ ל י ב ט ר מ מ ו ה א י ר ה י א  מ

ה נ ו י ל ע ן ב י ה ב נ ו ה ה ת ן ב י  ב

א ל ה ו נ ו ת ה ת ר ב מ ו י א נ א  ו

ד ו י ג ״ ר א ל מ ל . א ה נ ו י ל ע  ב

ק י ס ד א ו ה ג י ה ל י ה א י ח  א

א י נ ל אי ה ״ ה א י ה ל י  ל

א ט י ש פ א א א ה י ד ה י כ כ  ה

ל ב : מתני׳ ט ך ל י א ד י ע  ב

ן י ל ו ה ק ל ו ה ו ן ה י ל ו ה  ל

ה ׳ ז י . פ י ו ר כ ש ע מ ר ל ו ס  א

ב י ת כ א ד ו י ה נ ר ש ש ע  מ

׳ י ה נ פ ת ל ל כ א ה ו י  ב

י ו ג ך ו נ ג ר ד ש ע ך מ י ה ל  א

י ר מ א א ד ו ן ה נ ב ן ר י ת י נ ת מ  ו

ן ר מ ש ע מ ה ל ל ע ש מ  י

א מ י ן א נ י ש ק מ ן ו י ל ו ה  ה

ץ ר א ם ה י ע ד ג א ב פ י  ס

ש ו ר י ן פ י ש ו ר פ ס ל ר ד  מ

ם י ר ב ן ח ה ן ש י ש ו ר פ  ה

ה ר ה ט ן ב ה י ל ו ם ח י ל כ ו א  ה

ם י ע ד ג ב ן ב י ע ג ו נ ש כ  ו

ס ר ד ו מ א מ ט ו נ ל י א p כ א  ה

ל ו כ א ה ל ל י ב ן ט י כ י ר צ  ו

י נ ת ק ה ו ר ה ט ן ב ה י ל ו  ה

ן י ש ו ר י פ ד ג א ב ר ה ת  ב

ה מ ו ר י ת ל כ ו א ס ל ר ד  מ

ס ר ד י מ נ ת א ק ל ד ן מ נ י ק י י ד  ו

ן י ל ו מ ח ״ ר ש ש ע י מ ל כ ו א  ל

י ד ד י ה י כ נ ר ש ש ע מ  ו

ה ל ע ו מ ה י י נ י ת ב י ו ל ה נ י  נ

ר ליה עולא מ א  א) אולי צ״ל ו

א וכוי. י  והתנ



 עין משפט
 נר מצוה

א א מיי׳ סי״א מהל׳  נ
 אבות הטומאות הל׳

 ט ופי״כ הלכה טז:
כ ב ג ד ה ו מיי׳ פי״ג  נ
 מהלכות מטמאי משככ

 ומושב הלכה ו:
 נג ז מיי׳ שם הלכה א:

 לעזי רש״י
, ה ע ] י ל ״ י ד ו ] . ל ׳ ׳ י ד ו  ו

. ה פ ר ג  מ

 מוסף רש״י
 הרי הן כחולין.ואץ באין
 לכלל שלישי (חוליו לה:).
 והמגריפה. כלי ברזל הוא
 וראשו רמב ומבדילים בו
 גרוגרות הנדבקות זו בזו
 וזבחים צט:). אין כלי
 מטמא כלי. אין כלי שאינו
 אב הטומאה מטמא כלים
 ולא אדם(ברכות נב: ופסחים
 יט:). שמרתיו מדבר
 שמטמאו. אב הטומאה
 שמטמא כלי, וכן מטומאות
 דרבנן המטמאות אותו
 לטמא חולין ומרומה
 מדרבנן, ולא מדבר
 הפוסלו. לחולין ולתרומה
 ומיהו טמא הוא להשתמש

 נו קדשים (זבחים צט:).

 רבינו חננאל(המשך)
ו מ ש ד ד ו ק ש כ ד ו ק ת ה ר ה  ט

ש ד ו ק ס ל ר ד ן מ ה י ד ג ן ב י א  ו

ו ה י ב נ ת א ק ל ד י מ א מ  מ

ו מ צ י ע נ פ א ב י ד ה ה ב ל ע  מ

א מ ל י ד א מ מ ה ו ן ל נ י ח ד  ו

ה ל ע ו מ ה י ל נ ת א ק ל י ד א  ה

ש ד י ק כ ם ד ו ש ו מ א ע ל ״ פ  ב

י ג י ל פ ם ד ו ש א מ ל ו א מ  ד

י ו ש מ א ד נ ת ת י ו א ה  ב

א נ ת ת י א ן ו י ל ו ח ו ל ה  ל

ן נ ת ה ד מ ו ר ת ת כ י י ל ו ש מ  ד

ת ר ת ל ט ו ע ש ע נ ן ש י ל ו  ח

׳ ר ן ו י ל ו ח ן כ י ה ר ש ה ד ו ק  ה

י ר ר ה מ ק א ו ד ׳ צ ר ר כ ז ע ל  א

ר מ ו ו ל נ ר ז ח ה ו מ ו ר ת ן כ  ה

א פ י ס י מ ר ב מ ר ר מ א א ל  א

י נ ת ק ה ד ע ל מ ן ש י ת י נ ת מ  ד

ה י א ה ד ג ד ו ן ג ן ב נ ח ו  י

ש ד ק ת ת ר ה ל ט ל ע כ ו  א

ו ת ח פ ט ה מ ה י ה ו ו י מ ל י  כ

ש ד ק א ל ל ה ו א ט ח ס ל ר ד  מ

ל ו ע ש ע נ ן ש י ל ו א ח מ ל  א

, ו מ ש ד ד ק ש כ ד ו ק ת ה ר ה  ט

ה ל פ ר נ ז ע ל ן א ן ב ת נ ו ר י ״  א

ו ת פ נ צ ׳ מ י . פ ו ת ר פ ע  מ

א ו ה ו ש ר י ב ה ׳ ל א ו ו נ מ  מ

( ל ״ א ) ו ת ו מ ן ב מ א נ ש ו ו ר  פ

. ת א מ ט ו נ ת ל נ ת נ י ו ה ל נ  ת

י א מ ה א י ל ן ע נ י ש ק מ  ו

ר ו מ י ה ש ד ל י ב ע ת נ א מ ט  נ

׳ ק ר י ר פ . ו ה י ר כ ח א ד ד י  ב

ם ד ן א י ה א ק ז ן ה נ ח ו  י

. ו ר י כ ד ת י ב ה ש ר מ מ ש  מ

א י נ ת ה א ו ל ן ו נ י ש ק מ  ו

ו י ל ע ו פ ו ו י ר מ ו ח י ה י ש ר  ה

פ ׳ ׳ ע ת א ו ר ה ן ט י נ ו ע  ט

ל י י מ ד כ ר מ ת ו י ג י ל פ ה  ש

ק י ר פ ת ו ו ר ו ה ו ט י ת ו ר ה  ט

ו י ר מ ר ח ה ט מ ק ב ה צ ׳ י  ר

א פ י י ס כ י ה ך א כ ו ל י ל ע ו פ  ו

ה ״ ן ע י א א נ מ י ק ו א י ו מ  נ

ן ן ב ת נ ו ר י ״ ׳ א ו ד כ י פ ק  מ

ם י ל ו כ ו ל פ ל ה ת ם נ ר מ  ע

ל ו ל ח ם ש י ל כ ת כ ב ל ש  ש

ן נ י ש ק א . ו ו א מ ט ם נ ש ב ל  ו

א ל ה ו ו א מ ט י נ א מ ה א י ל  ע

ו ת ו ש ר ב ו ו ת ר י מ ש ן ב  ה

ת ו ת ר י ב ם ח י ש י נ ת ש ן ב כ  ו

ם ו א מ ט ם ו ה י ל ו כ פ ל ח ת נ  ש

ט י ש ו ה ה ת ע א מ ל י ה א מ  א

ה ל ע ן ו י ט ת ח ל פ ו ט י ו ל ד  י

ת פ ל ה כ ם ו י ר ו ע ת ש ו פ ד י  ב

ת ר מ ו ש מ ה ו ר ו ה ה ט ת י  ה

 אין דורשין פרק שני חגיגה כ.
 אלעזר בד׳ צדוק אומר הר• הוא בתרומה. הקשה הרב ר׳ רב

 אלחנן (י) דאמרינן בפרק בתרא לנדה (לף עא:) בראשונה היו
 אומרים יושבת על לס טהור מערה מים לפסח ולייק בגמ׳ מערה אין
 נוגע לא אלמא חולין שנעשו על מהרת הקולש כקודש למו ומנליה
 ללמא להוו כתרומה למבול יום
 פוסל תרומה ונראה למורי לאי
 כתרומה הוו אפי׳ תגע בה לא הוי
 אלא פוסל ללא הוי ליה אלא שלישי
ן שלישי בתרומה מטמא לביעי אי ו 8 

 בקולש שאין המים עושין בו רביעי
 וקצת משמע כן מתוך פרש״י ור״מ:
 שמרתיח מדבר המםמאה ולא
 מדבר הפומלה.
 והיה קשה להר״ר אלתנן במאי
 איססלא הך מגריפה אי בראשון או
 בשני אין אדם וכלים מקבלין טומאה
 אלא מאב המומאה ואי באב המומאה
 האי פסול ממא הוי ותירץ שנפסלה
 במשקין דמשקין ממאין פוסלין בכלי
 כדאמרינן אחורי כלים שנטמאו
 במשקין: נימא נפםקה לי
 וקשרתיה בפה. פרש״י קודם (״) שלא
 היתה נארגת שלא הימה ראויה
 לטומאה ולא נזהרתי בה ולא הייתי
 טבולה לנידותי ויש לחוש שמא
 כשארגתי בה ג׳ עדיין הרוק לח
 בבגד ואב הטומאה הוי לטמאות
 ורבומי הוו מפרשי מטעם צנורא
 דע״ה המטמאה כל זמן שהיא לחה
 ואני אומר ע׳׳כ אשה זו חברה הימה
 מדקאמיא קמיה דר׳ ישמעאל לישאל
 ועוד מי מהימנא לומר ארגמיה
 בטהרה כל זה פרש״י ובירושלמי
 מיימי כל הני עובלי על מתנימין לאידך
 פרקין «ו< בכלים הנגמרים בטהרה
 צליכיס טבילה לקודש וקאמר ליה
 לבי ישמעאל כמה גלולים מעשה
 חכמים לאמרי כלים הנגמרים כו׳
 משמע לבאשה חברה אורגת עסקינן
 ובעי טבילה משום למשמשי בהליה
 קולס שנארג כולו כפרש״י והקשה
 הר״ר יוסף לסי׳ רש״י היה לו לומר
 נלה הייתי כמו נלה משכה באילך
 עובלא ונראה לו לפרש למתוך
 שקשלה בפה היה שם לוק לח ובשעה
 שארגה נגעה בלוק ויליס שניומ הן
 ובפרק במרא לעירובין (לף צט. ושם)
 משמע לרוק מיחשב משקה ומזר הרוק
ף אחורי כלים נ ת ל  ומטמא למפה כ
 שנטמאו במשקין אך לפי שיטת
 הילושלמי למלמי לה לכלים הנגמלים
 » ומוקמי לה לקמן״) משוס צינורא לע״ה
 ומאי איריא משום הכי אפי׳ בצינורא
 לחבר נמי איכא למיחש מטעם מגע
 ילים ומיהו נוכל לומר ללא עיקר טעם

 נקט לקמן אלא חלא מינייהו נקט:
 והתניא

 לשומרו טתור אין בלבו
 אומרת
 עמרם

 מדלא קתני בתו מעלת ודלמא תאי דלא
 קתני בתו מעלת דאי דמו לתרומת תא תני
 תרומת ואי דמו לתולין תא תני לחולין
 אי(דתנן) יי *חולין שנעשו על טהרת הקודש

 חדי חן כחולין ר׳ אלעזר ברבי צדוק אומר
 תרי תן כתרומח אלא מסיפא יוסי בן יועזר
 חיח חסיד שבכהונה ותיתה מטפתתו מדרס
 לקודש יוחנן בן גודגדא חיח אוכל על
 טהרת הקודש כל ימיו והיתח מטפתתו
 מדרס לחטאת להטאת אין לקודש לא אלמא
 קסבר חולין שנעשו על טחרת קודש כקודש
נפלח מעפרתו  דמו א״ר יונתן בן אלעזר ב
 חימנו אמר לחבירו תנת לי ונתנת לו טמאת
נתחלפו לו כלים של  א״ר יונתן בן עמרם ג
 שבת בכלים של חול ולבשן נטמאו א״ר
 אלעזר בר צדוק ימעשת בשתי נשים חביתת
 שנתהלפו להן כליהן בבית חמרחץ ובא
 מעשת לפני ר״ע וטימאן מתקיף לת רבי
 אושעיא אלא מעתת תושיט ידו לסל ליטול
 פת חטין ועלתת בידו פת שעורים תכי נמי
 דנטמאת וכי תימא תכי נמי ותתניא תמשמר
 את חחבית בחזקת של יין ונמצאת של
 שמן טתורת מלטמא ולטעמיך אימא םיפא
 ואסורה מלאכול אמאי א״ר ירמיה ״באומר
 שמרתיה מדבר המטמאה ולא מדבר
 הפוםלה ומי איכא נטירותא לפלגא אין
 והתניא י<ההושיט ידו בסל והסל על כתיפו
 והמגריפה בתוך הסל והיה בלבו על הסל
 ולא היה בלבו על המגריפה הסל טהור
 והמגריפה טמאה תםל טתור תטמא המנריפה
 לםל ה<אין כלי מטמא כלי וליטמא מה שבסל
 אמר רבינא יבאומר שמרתיו מדבר שמטמאו
 ולא מדבר הפוםלו מכל מקום קשיא ועוד
 מותיב רבה בר אבוה יי מעשה באשה
 אחת שבאת לפני ר׳ ישמעאל ואמרת לו
 רבי בנד זת ארגתיו בטהרה ולא חיח בלבי
 לשומרו בטהרה ומתוך בדיקות שהית רבי
 ישמעאל בודקה אמרה לו רבי נדה משכה
 עמי בהבל א״ר ישמעאל כמה גדולים דברי
 חכמים שהיו אומרים בלבו לשומרו טהור
 אין בלבו לשומרו טמא שוב מעשח באשח
 אחת שבאת לפני ר׳ ישמעאל אמרח לו
 רבי מפת זו ארגתיה בטהרה ולא היה
 בלבי לשומרת (א) ומתוך בדיקות שתית רבי
 ישמעאל בודקת אמרת לו רבי נימא נפסקת
 לי וקשרתיה בפה אמר רבי ישמעאל כמת

 גדולים דברי חכמים שהיו אומרים בלבו
 לשומרו טמא בשלמא לרבי אלעזר בר צדוק כל אחת ואחת

 הברתי אשת עם הארץ ומסהה דעתה מינת לרבי יונתן בן
 נמי כיון דכלים דשבת עביד

 אלא לרבי יונתן בן אלעזר
חזקת אין  אמר רבי יוחנן ;

 לחו שימור טפי מסח דעתיח מינייחו
 נעביד לחו שימור בידיח דחבריח
 אדמ משמר מח שביד חברו ולא

 והתניא
 הדברים: כיון דכלים של שבה טביד להו שימור
 שהיה רגיל לשומרן וכאין בלבו לשומרן דמי:

 חמריו
ת א צ מ נ ן ו י ל י א ש י ה ת ש ק ז ח ת ב י ב ח ת ה ר א מ ש ה מ י א ה י נ ת ה י ו מ י נ כ א ה מ י י ה כ ת ו א מ ט ה נ ה ל פ ל ח ת נ ן ש ו י כ י ד מ י נ כ  ה

ר ר׳ מ ן א נ י ק ר פ מ ל ו ו כ א ל ת מ ר ו ס י א א מ א א י ה ה ר ו ה י ט א ל ו ו כ א ל ה מ ר ו ס א א פ י א ס מ י ך א י מ ע ט ל א ו מ ט ל ה מ ר ו ה ן ט מ ל ש  ש

 מדלא קהני בהו מעלה. לומר בגדי סרושין האוכלין חוליהן בטהרח
 חולין מדרס לאוכלי חוליהן בטהרת הקודש שמע מינה בכלל קודש
 הן והא תנא ליה קודש: דלמא. או כחולין דמו דלא מהני בהו מאי
 דאמר האי גברא דנטלה דעתו או כתרומה דמו דאיכא תנאי דפליגי

 במילמא כדמסייס ואזיל הלכך לא
 תנא בהו מעלה דאי דמו לחולין הא
 תני ליה חולין ואי דמו למרומה הא
 מנן ליה במתניתין תרומה: דהנן
 כוי. כלומר הא אשכחן מנאי דסליגי
 בה חד אמר כחולין וחד אמר
 כתרומה אבל כקודש לא אמרינן:
. סודר: טמאה. ואפילו  מעפרסו
 זה טהור. ולקמן מפרש טעמא חזקה
 אין אדם משמר מה שביד חבירו
 לפיכך הוא לא שמרה ביד חבירו וגס
 זה שנתנה לו לא היה חש לשומרה
 דמימר אמר טון שאמר ליה תנה לי
 והוא אינו יודע אם טמא אני אם
 טהור לא תש לטהרתו רש כאן היסח
 הדעת ולמחמירין בטהרות הוי היסח
 הדעמ טומאה: כלים של שבה בכלים
 של חול. כסבור ליטול בגדיו של חול
 ונמל של שבמ: נטמאו• קא סלקא
 דעתיה השמא דסבירא ליה משמר
 הדבר בחזקת שהוא דבר זה ונמצא
 שהוא דבר אחר אינו שמור: אמר
 רבי ירמיה. הא דפרכת אימא סיפא
 >5< אסורה מלאכול לא מסייע ליה מידי:
 באומר שמרהיה מדבר המטמאה
 ולא מדבר הפוסלה. אבל במה
 שמשמרה הימנו הויא שמירתו שמירה
 ואע״פ שאינו זה: הסל. של תאניס
 על כתיפו: ומגריפה בהוכה. כלי
 ברזל הוא שקורין וודי״ל שגורפין בו
 אפר הטרה וגם מבדילין בו תאנים
 המולבקומ זו בזו: » המטמאה. הנותן
 לה טומאה לטמא אחרים: (י)הפוסלה.
 מלהשממש בה טהרות לכתחילה אי
 נמי נפקא מינה לאוכל הדבוק בה
 שהוא פסול באכילה ומכל מקום אם
 נגעה בטהלות אינה פוסלתן. אלמא
 איכא נטירותא לפלגא ובכי האי גוונא
 נמי מיתרצא מתניתין ללעיל ומימקנא
 היא: קשיא. הך לקמני בה טהורה
 מלטמא: ארגהיו בטהרה. יולעת
 אני שמשעה שנאלג בו ג׳ על ג׳
 אצבעות שנראה לטומאה לא נגעה
 בו טומאה ומ״מ לא היה בלבי
ן בדיקות כוי. הואיל  לשומרו: ומהו
 ולא היה בלבך לשומרו שמא אירע
 בו כך וכך ולא נזהרת: משכה עמי
 בחבל. שקשרה בו החבל בכלי האריגה
פסקה לי. קודם  ושמא הסיטתו: נ
 שארגתי בה כלום (ה וקשרמיה בפה
 קודם שארגתי בה כלום שלא היתה
 ראויה לטומאה ולא נזהרתי בה ולא הייתי
 טבולה לנדתי ויש לחוש שמא כשארגה
 בה שלש אצבעות עדיין הרוק לח ורוק
 הנדה אב הטומאה הוא כך נראה
 בעיני. ורבותי מפרשין משוס צינורומ
 עס הארץ המטמאה כל זמן שהיא לחה
 ואני אומר ע״כ האשה זו חבירה
 הימה לאי לא חבירה הימה מי אתיא
 קמי רבנן לישאל על הטהרות
 ועול מי מהימנא למימר ארגמיה
 בטהרה. קתני מיהת בלבו לשומרן
 טפי. וזה סבור שאלו של חול

 מסורת הש״ס

 א) ןצ״ל דסגיא], ב) [חולין
 לה: ע״שן, ג) זבחים 5ט:,
 ד) ג״ז שם. ע״ש !תוספתא
 דטהרות פ״תן, ה) ןנרכות
 גב: פסתיסיט:], 0[תיספ׳
 דכליס ב״ג פ׳׳א], ז) [טהרות

 ס׳׳ח מ״זן, ס) ןדף כג.ן,

 הגהות הב״ח
 (א) גט׳ לשומרה בטהרה
 ומתוך בדיקות: (כ) רש״י
 ד״ה אמר ר׳ ירמיה וכו׳
 ואסורה מלאכול לא
 מסייע לך מידי: (ג) ד״ה
 המטמאו הגותן לו
 טומאה: (ד) ר״ה הפוסלו
 וכו׳ הד״א פס ד״ה
 וקשיא הך: (ה) ד״ה
 נפסקה יכו׳ כלום הס״ד
 ואח״כ מה״ד וקשרתיה
 וכו׳ ולביתי מפרשים משוס
 צינורא של עס הארץ:
 (י) ד״ה כיון לכלים וכו׳
 וזו סבורה שאילו של חול
 הן אסחא: (t) תום׳ ד״ה
 ר׳ אלעור וכו׳ רבי אלחנן
 דתנן נפרק: (ח) ר״ה
 נימא וכו׳ פרש״י קודס
 שהיתה כצ״ל ותיבח שלא
 נמתק: (נו) בא״ר דאידך
 פירקין דתנן כלים וכו׳
 וקאמר ר׳ ישמעאל כמה
 גדולים דברי תכמיס ובו׳
 דמשמשי בהדה וקודם
 שנארג כולו נטמא
 בסרש״י וכו׳ ובס׳ בתרא
 דעירובין דף צט ע״א. ג״ב
 ע״ש נתיספות נד״ה היה
 אוכל: (י) בא״ד לכליס
 הנגמרים בטהרה ומוקמי
 לה לקמן משום ציצורא
 דע״ה קשה מאי איריא

 וכו׳ דנקט לקמן:

 גליון הש״ס
 תום׳ ד״ה רבי אלעזר וכו׳
 ואין שליש• בתתטה
 מטמא רביעי בקודש. עיין
 פסחים דף יד ע״כ מוספות

 ד״ה ואילו הכא:

 רבינו חננאל
י נ ת ק א ד י ר ה י א ׳ מ י ר נ  מ

ם י ת מ א י ן ב ו ע ט ל ה  כ

א מ ט ם מ י ר פ ו י ס ר ב ד  מ

ה מ ו ר ת ת ה ל א ס ו פ ש ו ד ו  ק

ר ש ע מ ב ן ו י ל ו ח ר ב ת ו מ  ו

א ש י ר ר י א ׳ מ י ר ר ב  ד

ר י א א ר׳ מ פ י ס ן ו נ ב  ר

ן נ ב א ר ש י ן ר י ׳ א י ק ר פ מ  ו

א ח ב א . ר ר י א ׳ מ א ר פ י ס  ו

א פ י ס י ב נ ת א מ ד ר א  ב

י נ ת י ק כ ה ת ו ו ל ע ש מ מ  ח

ס ר ד ץ מ ר א ם ה י ע ד ג  ב

ן ה י ל ו י ח ל כ ו א ם ל י ש ו ר פ  ל

ן י ש ו ר י פ ד ג ה ב ר ה ט  ב

י ד ג ר ב ש ע י מ ל כ ו א ס ל ר ד  מ

י ל כ ו א ר ל ש ע י מ ל כ ו  א

י ל כ ו י א ד ג . ב ה מ ו ר  ת

ש ד ו ק ס ל ר ד ה מ מ ו ר  ת

ן ו ג ש כ ד ו י ק ל כ ו י א ד ג  ב

ר ש ע מ ר ו ו כ ם ב י מ ל י ש ח ב  ו

ס ר ד ם מ י ל ם ק י ש ד ן ק ה  ש

ש ד א ק ו ה ת ש א ט י ח ל כ ו א  ל

ת ו ל ע ׳ מ ו ה ל י א ר ם ה י ש ד  ק

י ל כ ו ן א י ש ו ר פ ת ה ו ל ע  מ

ר א ל ש ה ע ר ה ט ן ב ה י ל ו  ת

ן ת י ל ו ן ח י ל כ ו ן א י א ם ש ע  ה

ר ש ע ת מ ל ע מ . ו ה ר ה ט  ב

ת ל ע מ ן ו י ל ו ח ל ה י ע נ  ש

ה ב ו א ח י ה ה ש מ ו ר ת ת ר ה  ט

ך ת י ב ר ב ו ה ל ט ר כ מ א נ  ש

א ב ה ו ב ב י ת כ ה ו ת ו ל א כ א  י

ל כ א ר י ח א ר ו ה ט ש ו מ ש  ה

ו מ ח י ל ם כ י ש ד ק ן ה  מ

ת ל ע מ . ו ר ש ע מ ל ה א ע ו  ה

ר ש ע מ ל ל ב ר ט ש ע מ ר ב ו ס ן א י ל ו ח ל ל ב י ט נ ת ק א ד ש י ר א ב פ י ס ה ל ם ל י ק ו מ ש ו ד ק ל ה ת ע א ט ח ת ה ל ע מ ה ו מ ו ר ת ל ה ש ע ד ק  ה

ל ו ע ש ע נ ן ש י ל ו מ ח ״ י ש ר ב מ ר ר מ א א י ן ה נ ב ה ר ל ו כ ת ו א ט ח ר ל ו ס ש א ד ו ק ל ל ב ש ט ד ו ק ר ב ו ס ת א מ ו ר ת ל ל ב ה ט מ ו ר ת ר ב ו ס  א

 אחר כוונת השמירה הן ה
 לעתיה משמירה מעליימא

 טהור כלומל
 (י) אסמא



 מסורת הש״ם

 א) [תוספתא למהרות פ״ו]
 ע״ז סט. ע״ש, נ) פסחים
 יט. [מנסות כל.], ג) [לקמן
 מ:ן, ד) [לקמן ננ.],
 ה) [לקמן כל:], ו) [ועי׳
 תוספות מולין כל: ל״ה

 התורה],

 הגהות הב״ח
 (א) תום' ל״ה והתניא וכו׳
 ומאי שנא סיפא רהא קא
 חזי לתו דנגעו דקתני:
 (נ) בא״ד לא יטמאו
 בהעלמת עין אלא בכדי
 שישתום ויסתום ויגוב
 כדתנן בפ׳ בתרא
 דמסכת ע ״ז ועוד לא היה
 צורך לאוקמי בפרק
 בתרא דמסכת ע״ז רישא
 במטהר וכו׳ משוס שנויא
 דשני ליח אין אדם
 משמר כו׳ אוקמה נס
 התס במסכת ע״ז ונו׳ כי
 סריך מ״ש רישא משוס
 אין אדם משמר מה
 שביל מבירו כו׳ בלאו הכי
 תיקשי ליה ליחוש שמא
 יגעו כהס וכו׳ שמא נגעו
 וכן: (J) ד״ה כבא וכו׳
 דאי לאו הכי: (ד) רש״י
 ל״ה חומר וכו׳ ששניהם
 טמאין. נ״נ עי׳ נלף כ״ב
 נמ״ש התוס׳ נל״ה מאי
 איכא: (ה) ד״ה נושא את
 התרומה בתבית של חרס
 שאינו ניגע: (ו) ד״ה הכלי
 מצרף את מה שבתוכו
 חתיכות אוסלץ הרבה:
 (t) תום׳ ל״ה חומר וכו׳
 ליכא כלל לררא לטומאה
 והכי גמי לא תשיב מעת
 לעת שבנדה משום
 דליכא דדרא דטומאה
 כלל כדאמרינן בפרק
 קמא דנדה ונגדי אוכלי
 תרומה: (ח) ה״ה הנושא
 וכו׳ את התרומה בכלי
 הרס ובלבד שלא יגע בה
 וכו׳ את התרומה בתגית
 של הרס ואינו נוגע
 באוירה קשה לפירושו
 דכיון דחשיב ליה וכו׳
 לטמא כלי חרס כמו וב
 אם כן:(p) בא״ד בגדיס
 אתריס מגלן תלמוד לומר
 טמא אס כן מה מ״ל
 בגדיו פרט לאדם וכלי
 וכוי לא יטמא כלי חרס
 אפילו כצ״ל ותיכת לסרט
 פי׳ נמחק: (י) ד״ה כלים
 וכו׳ נותנין לב עליהן

 לשומרן:

 כ: אין דורשין פרק שני חגיגה
 חמריו ופועליו. עמי הארץ: נועונין מהרוח. כגון יין בחביות של
 חרס והן אינן נוגעין בתוכן וכלי חרס אינו מיטמא מגבו:
 עהרוהיו עהורוה. ואין חוששין שמא נגעו דכיון ללא הודיען שהוא
 מפליג כל שעתא סברי השמא אתי. אלמא אדם משמר מה שביד
 חברו: מאי שנא רישא ומאי שנא
ט  סיפא לא גרסי׳ ליה. ואי גרסי׳ ה
 פירושו ואי ס״ד אין אדם משמר מה
 שביד חברו מאי שנא רישא מאי שנא
 סיפא: א״ר יצחק במעהר חמריו
 ופועליו לכך. לעולם אין אדם משמר
 מה שביד חברו והני אין צריכין
 שימור דאי נמי נגעו לא איכפת להו
 דכשהטבילן לכך עסקינן: בבא להן
 דרך עקלתון. כשיכול לבוא להס פמאוס
 דרך עקלתון שלא יבינו הלכך

 דחלי מיניה:

 הדרן עלך אין דודשין
 חומר בקדש מבהרומה כוי.
 שמטבילים כלי במוך כלי
 ששניהם (י) טמאים: אבל לא לקדש.
 בגמרא מסרש טעמא: אחוריים וסוך
 וביח הצביטה לחרומה. כלי הראוי
 להשתמש בתוכו ומאחוריו ובית
 צביטתו כל תשמיש ותשמיש שבו
 חשוב כלי בפני עצמו לענין מרומה
 שאס נטמא זה לא נטמא זה ובטומאומ
 דרבנן קאמר כדמפרש בגמ׳: אבל
 לא לקדש. שאס נטמא אחד מהן
 כולו טמא לקדש: הנושא את המדרס.
 מנעל של זב: נושא אח התרומה.
 בחבית יה< שאינו נוגע באוירה: אבל לא
 אח הקדש. בגמיאה מפרש טעמא:
 לא כמדח הקדש. בחציצמ טבילוחיו
 מדת המרומה: שבקדש. אס יש
 בגד טמא ובא להטבילו אס קשור
 הוא ממיר את קשרו משום דדמי
 לחציצה: ומנגב. אס לח הוא מנגבו
 מחלה ואח״כ מטבילו וכל זה משום
 דדמי לחציצה הוא: ובחרומה. אס יצה לקושרו קושר ואח״כ
 מטביל: כלים הנגמרים בטהרה. שנזהי בהן משבאו סמוך לגמרן
 שראויין לקבל טומאה: צריכין טבילה לקדש. ובגמראי) מפיש
 טעמא: הכלי מצרן* אח מה שבחופו. (0 אוכלים חתיכות הרבה
 בכלי אחד ונגע טמא באחד מהן הכלי מצרפן להיומ כולן
 תתיכה אחמ ונטמאו כולן: אבל לא לחרומה. אלא אותה
 שנגע בה הויא ראשון והנוגעת בה הויא שניה והנוגעת
 בשניה שלישית והשאר טהורות: פסול. ואינו פוסל עוד
 אחר: אם נעמאח אחת מידיו. בטומאה דרבנן שאינה
 מטמאה אלא ידים ולא את הגוף: נגובין. שהיו נגובין מימיהן
 שלא הוכשרו לטומאה מעולם: בידים מםואבוה. שניות לתרומה דטון
מ מפרש טעמא:  דלא הוכשרה לא מיפסלא: אבל לא לקדש. בגמ׳

 האונן
 הוחזק לקדש ונראה למורי דלא קא משיב במתני׳ אלא היכא דאיכא דררא דטומאה קצת ואפי׳ בבמריימא נמי אבל הך ליכא כלל דררא
 דטומאה (י) והכי נמי בפ״ק דנדה >לף ו.) לא חשיב מעת לעת שבנדה משוס דליכא דררא דטומאה ובגדי אוכלי תרומה מדרס לקדש
ת המדרס. מנעל של זב נושא את התרומה >י0 ובלבד  איכא דררא דטומאה אף דאורייתא שמא ישבה עליהן אשמו נדה: חגושא א
 שלא יגע בה רק נושא את החבית וכי תניא בתורת כהניס הנושא את המדרס מטמא שנים ופוסל אחד פי׳ מטמא שנים ופוסל אחד
 דהוה אב הטומאה ועושה ראשון ושני בחולין ופוסל במרומה המם בנוגע בה ועל מה שפרש״י נושא מדרס שנושא את המרומה בחבית
 ואינו נוגע באוירה וקשה לפירושו דחשיב ליה להאי נושא אב הטומאה לטמא כלי כמו זב וא״כ ליטמא האי חבית ומרומה שבתוכו
 בהיסט מי לא תניא משכב ומושב בכף מאזנים ואוכלין ומשקין בכף שניה הכריע המשכב טימא האוכלין ועוד תניא בת״כ הנוגע
« בגד בגדיו א״כ מה מ״ל בגדיו לפרט פי׳ לפרט ) ל ״  במשכבו יכבס בגדיו(ויקרא מ0 אין לי אלא בגדים שהוא לבוש בגדים אחרים מנלן ת

 אדם וכלי חרס אלמא דנושא המדרס לא יטמא כלי אפי׳ בעת נשאו את המדרס אלא ודאי אפי׳ יגע באוירה אין לחוש:
ת הקדש. לפי שמפרש בו הרבה דינים ביניהם נקט האי לישנא: חכלי מצרף מה שכתובו. הקשה הרב רבי ד  לא במרת התרומה מ
 אפרים דבפ״ק דחולין (לף כל: ושס< דרשינן מכל אשר בתוכו יטמא לימד על כלי חרס שאפי׳ מלא חרדל טמא ומנא ליה דטעמא הכי

 דלמא המם מטעמא דצירוף ומירץ ה ל״י דלא מצינו צירוף לחולין 0:
 כלים הנגמרים וכוי. אומר הר״ר אלחנן דלהט נקט נגמרים ולא נעשים משוס דאין רגילות לשומרם בטהרה בזמן עשיימן

 על עת גומלס לסי שאין מקבלין טומאה עדיין אבל ט נגמרו שמקבלין טומאה נותנין לב 0 להן לשומרם בטהרה:
 האונן

 וחתניא א<אחרי שחיו חמריו ופועליו טעונין
 טחרות אע״פ שחפליג מחן יותר ממיל
 טרדותיו טתורות ואם אמר לחם לכו ואני אבוא
 אתריכם כיון שנתעלמו עיניו מתן טתרותיו
 טמאות מאי שנא רישא ומאי שנא םיפא
 א״ר יצחק נפחא רישא במטתר חמריו
 ופועליו לכך אי חכי סיפא נמי אין ע״ח
 מקפיד על מגע חבירו אי חכי רישא נמי
 בבא לתם דרך עקלתון אי חכי םיפא נמי
 כיון דאמר לתו לכו ואני אבוא אחריכם

 מיםמך םמכא דעתייתו:

 הדרן עלך אין דורשין
בקדש מבתרומת שמטבילין כלים  חומר ב
 בתוך כלים לתרומת אבל לא
 לקדש אתוריים ותוך ובית תצביטת בתרומת
 אבל לא בקדש הנושא את המדרס נושא את
 תתרומת אבל לא את הקדש בגדי אוכלי
 תרומת מרדם לקדש לא כמדת תקדש מדת
 תתרומת שבקדש מתיר ומנגב ומטביל ואח״כ
 קושר ובתרומח קושר ואח״כ מטביל כלים
 הנגמרים בטהרה צריכין טבילה לקדש אבל
 לא לתרומה ״הכלי מצרף מת שבתוכו לקדש
 אבל לא לתרומה הרביעי בקדש פםול
 והשלישי בתרומת ובתרומת אם נטמאת
 אתת מידיו תבירתה טהורה ובקדש מטביל
 שתיחן שחיד מטמא את חבירתת בקדש
 אבל לא בתרומת אוכלין אוכלים נגובין
 בידים מסואבות בתרומת אבל לא בקדש

 האונן

 וחתניא וכוי. אלמא אלם משמל מה שביל חבלו ובפי בתרא
 לע״ז (לף סמ.< פרש״י גבי מאי שנא לישא ומאי שנא
 סיפא להא >י» חזי ליה לנגע לקתני מעונין טהלות והני לא בחביות
 מיירי שהיו סמומות אלא באוכלין מיירי בלא חביות אך קשה להר״ר

 אלחנן לוקמי בחביומ ולא מקשה ליה
 ועול להכא ט אקשי ור״ל שאלם
 משמל מה שביל מבלו היט מצי
 משמר ליה טון לאינו בחביומ ומו
 למה לי נתעלמו עיניו מהם לטמאומם
 תיסוק ליה שהוא נוגע בהם ועול
 אפי׳ בלא סיפא נמי תיקשי ליה מ״ט
 לרישא ופי׳ הל״י להכא בחביות מיירי
 ואמנם פתוחומ הן לאי סתומוח לא
0 ועול לא היה ) ן  יטמאו בהעלמת עי
 צורך לאוקמי רישא במטהר לכך
 כיון שלא הוליעו שהוא מפליג ומיהו
 זה יש ללחות לאגב למוקי ליה הכא
 משוס שינויא לשני׳ ליה אוקמ׳ גם
 המם בע״ז ופריך מינה מכח ההיא
 להכא לאי לא מימא הכי אלא אקשי
 ליה מסברא ט יש לחוש שמא נגעו
 בהך ברישא א״כ הכא בשמעתץ כי
 פריך מ״ש רישא משום מה שביל
 תבירו כו׳ אכתי תיק שי ליה ליחוש
 שמא יגע בהם אלא ולאי מסברא
 לא קשיא ללא נגעו למרתמי טון
 שלא הוליעוס שהוא מפליג ומיהו
 הוה מצי לאקשרי ולטעמיך לישא
 גוסא ליחוש שמא נגע וכן בכמה

 לוכתי ולא פליך ליה:
 מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא
 א״ר יצהק רישא במטהר
 המריו ופועליו לכך. כך כתוב
 כספרים רש פי׳ כתוב ולא גלסינן
 ליה אך בפי׳ שלפני מצאתי כתוב
 ופילוש לעולם אין אלס משמר מה
ט תימא מאי שנא לישא  שביל חבילו ו
 במטהר חמריו ופועליו לכך ולפיכך
 מרתת ובפי׳ ישנים כתוב וכן פי׳ מורי

 להוי כמו וליטעמיך כלומר אלמוכחמ מלישא לאלם משמר תיקשי
 לסיפא והיינו מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא לאי אלם משמל

 סיפא אמאי לא אלא במטהר לכך:
 בבא להם דרך עקלתון. ואפ״ה בעינן שיטהרס לכך כלי שיהו
 מרתתיס ליגע בו » ואי לאו הכי לא מירתתי הואיל ומוסרין
 להם הטהרומ ומחזיקים עצמם כטהורים ואפי׳ מזהירין אותן שלא
 ליגע סבלי ללא קפלי אהך אבל בנכרי סגי בלרך עקלתון לחול

 ללעולם יולע הוא שמקפיל על מגעו ומרממ:

 הדרן עלך אין דורשין
 חומר בקדש. י״א מעלות חשיב לרבא ולרבי אילא י׳ מעלות והיה
 קשה להר״ר אלחנן ליתני ההיא ללעיל (לף יח:) נוטלין
 ליליס לתולין ולתרומה ולקלש מטבילין טבל והוחזק למרומה לא

 עין משפט
 נר מצוה

ד א מיי׳ פי״ג מהל׳  נ
 מטמאי משכב ומושב

 הלכה ה:
 א ב הכל כמיי׳ סי״נ
 מהל׳ אבות הטומאות
 מהלכה א עד הלכה ז

 ומהל׳ יא עד הל׳ טו:

 מוסף רש״י
 מאי שנא רישא ומאי
 שנא סיפא. הא קא מזו
 להו דנגע, דקתני טעוגין
 טהרות, והגי לאו תביות
 נינהו שיהו סתומות וע״ז
 סט.). במטהר חמריו.
 שהטבילן ומגען טהור ושם).
 על מגע חבירו. הסוגע
 בו בדרך ולא נטהר לכך
 (שם!. אי הכי רישא נמי.
 טון שהסלינ איכא למיחש
 הט!שם). בבא להם דרך
 עקלתון. כשבעל הבית יכול
 לנא דרך עקלתון דמירתמ

 השתא אתי!שם).
ק עלך אין דודש־ן י  ה

 הכלי מצרף מה
 שבתוכו. עדבה ארוכה
 ובה אוכלי קודש מכאן
 ואוכלי קודש מכאן ואין
 נוגעין זה בזה ונגע טמא
 באוכלי! שבראש אמד ובכלי
 לא נגע ואוכל אין מטמא
 כלי אפילו מדרבנן, ואפילו
 הט האוכלין שבשני ראשיה
 טמאים שהכלי מצרפן
 (פסחים יט < או: שאס נגע
 טבול יוס נמקצתו פסל אמ

 כולו mmm כד.).

 רבינו הננאל
 ירמיה באומר שמרתיה
 מדבר המטמאה ולא
 שמרתיה מדבר הפוסלה
 וש״מ דאיכא נטירותא
 לפלגא ואםתייעא מן הסל
 ומן המגריפה ובמעשה
 דשתי נשים שארגו
 בטהרה ואמרו לא היה
 בלבנו לשמרה וטמאן ר׳

 ישמעאל. פשוטות הן:
 הרק עלך אין דורשין

 בעריות
 חומר בקדש מכתרומה

 שמטבילין כלים בתוך
 כלים לתרומה אבל לא



 ובינו חננאל

 לקדש כוי. ואמרינן מ׳׳ט
 רמתניתין א״ר אילא
 משום חציצה פי׳ חיישינן
 שמא ככידו של כלי
 יש בו בקרקעית הכלי
 החיצון ואין טבילה עולה
 לו. וה׳׳מ דחיישינן כולי
 האי לקדש אבל לתרומה
 לא חיישינן כולי האי.
 ומקשינן אי משום חציצה
 הא קתני לה לקמן מדת
 הקדש מתיר מטביל ומנגב
 כוי ופרקינן לעולם רישא
 וסיפא משום חציצה
 ואצטריך לתרווייהו דאי
 תנא מטבילין כלים בתוך
 כלים בלבד היינו אומרים
 שזה מפני כבידו של
 כלי אבל התרת חבל
 אין צריך ואלו תנא
 מתיר ומטביל בלבד היינו
 אומרים משום שהקשר
 במים ואין מים באים
 לתוכו אכל כלים בתוך
 כלים אימא המים מצפים
 אותו ובאין עליו מכל
 צד קמ״ל דתיישינן בהא

 חומר בסודש פרס שלישי חגיגה בא.
ק ומהוםר כפורים צריכין טבילה לקדש אבל לא לתרומה. משמע לישנא טבילה (# אבל הערב שמש לא כללייק לקמן (לף כג.) ר א  ה
הט נמי משמע בזבחים בליש טבול יום >לף צט.) לקא לייק על הך משנה היכי למי אי לאסח לעמיה  בכלים הנגמליס ו
 מטמא שין טמא מעליא הר אס כן משמע ללא הערב שמש בעי וגס רש״י פי׳ כן המס ללא בעי הערב שמש והא למנן המם טבול יום
 ומחוסר כפולים אין חולקין בקלשים לאכול לערב משמע למחוסר כפורים בעי העלב שמש איכא למימל משוס טבול יום נקטיה אבל
 קשה לל״י לאמר בעירובין בפרק

 א<האונן ומהוםר כפורים צריכין טבילה לקדש

 אבל לא לתרומה: גמ' בקדש מ״ט לא א״ר
 אילא מפני שכבידו של כלי הוצץ והא
 מדסיפא משום הציצה רישא לאו משום
 הציצת דקתני םיפא ולא כמדת הקדש מדת
 התרומת שבקדש מתיר ומנגיב ומטביל ואתר
 כך קושר ובתרומה קושר ואחר כך מטביל
 רישא וסיפא משום תציצת וצריכא דאי
 אשמעינן רישא תות אמינא תיינו טעמא
 דלקדש לא משום כבידו של כלי דאיכא אבל
 סיפא דליכא כבידו של כלי אימא לקדש נמי
 אשמעינן סיפא תות
 דלקדש לא משום

 האונן. שלא נטמא בממו: והמחוסר
 כפורים. כגון זב שטבל ליום שביעי
 לססירמו והעריב שמשו ולמחרמ הוא
 קרר מחוסר כפורים שעליין גמר
 טהרמו תלויה בקרבנו: צריכין
 טבילה. לאחר שהביא קרבנו אס רצה
 לאכול קלש וגגמלאג) מפרש טעמא:
 גמ׳ שכבידו של כלי חוצן. כבילו
 של כלי הפנימי המכביל על החיצון
 שהוא מונח במוכו חוצץ בפני המיס
 ואין טבילה עולה לא לזה ולא לזה
 ולקמן (לף כב.) פריך אי הכי
 אפילו תרומה נמי: והא מדסיפא.
 למעלה אחליתי לחשיב בסיפא
 הוה טעמא משום חציצה לישא לאו

 לא חוי חציצה ואי
 אמינא חיינו טעמא

 משוס חציצה לאי טעמא למלוייהו
 משום חציצה ולאשמעינן לגבי קלש כל ללמי לחציצה פיסל בו ובמלומה
 לא פסלה אלא חציצה גמורה לאורייתא ליתני חלא מינייהו:

 אהלוקי

 בכל מערכין (לף לב.) האשה שהיתה
 עליה לילה או זיבה מביאה מעומ
 ונותנמ בשופר טובלמ ואוכלת
 בקלשיס לערב והתם לא תני טבול
ט מיילי שאינה ק  יום וי״ל ללעלב מ
 עומלמ שם בשעמ הקרבה אלא
 סומכת לה על חזקת ב״ל אוכלת
 לערב לחזקה אין ב״ל ממעצלין
 וק״ל ללאחר חצות תשתרי שכן מצינו
 גבי עומר (מנחות לף סח.) הרחוקים
 מחצות ואילך מותרין לפי שאין ב״ל
 מתעצלין ויש לחלק להמס בקרבן
 צבור ממהר טפי לעשומ על חצומ
 אבל קלבן יחיל ממתינין כל היום
 אבל טפי לא כלי שלא יכשל על ילם
א וכי תימא אחר ממיל של ערב תשתלי ר ט י ק  ד
 למו לא משמרי w טון רכמיבה עליה העולה ומינה ילפינן העשה
ן אחרי עולת התמיל בין העלביס כלום ויש  להשלמה לאין מקדבי
 לומל לאיכא למימר שפעמים מאמלין התמיל על העלב שמש
 כלאמרינן ריש מפלמ השחר (ברכות לף נו:) שהולך וקלב על העלב הלכך כיון שאין לו זמן קצוב מספקין לה בכל הספק אי נמי
 כרבי ישמעאל גנו של רבי יוחנן בן ברוקה שאמר ריש ממיל נשחט (פסחים לף נמ.) שחטאת העוף קרב אחר ממיל הערב והכי מפרש
ם שטובל ואוכל בקדשים לערב ללא נקט ערב משוס הערב שמש אלא לפי שאינו עומל ד  הר״י בריש תמיל נשחט גבי מחוסר כפ ו
 לעולם על קרבנו כלפי׳ וסומך על חזקת כהנים וכן יש לפרש ההיא לכרימומ בריש פרק מחוסרי כפרה (לף ח:) [גר] מעוכב לאכול
 בקלשיס על שיביא קנו הביא פרילה אחת שחרית אוכל בקלשים לערב w לרבותא נקט ואע״ג לאס הביאום שחרית מרריהו לא יאכל על
 הערב היכא לסומך על חזקה כלפרי׳ אבל ליכא למימר התם משום העד: שמש ללא צריך כלפרי׳ ועול ללא מזכיר התם טבילה וגס
 לא מצינו מחוסר כפלה הצליך טבילה לק מחוסל כפלה לטומאה אבל בגר לא מצינו לו וכן תנן (פרה פי״א מ״ה) כל הטעון ביאת
 מים מלברי סוסריס מטמא (י) הקלש וכו׳ אחר ביאתו מומר בכולן משמע כל שהוא מלרבנן מומר מיל בלא הערב שמש ומההיא לפרישית
 מירץ הר״ר שמואל מראו״ס הא לתניא בס״ב לביצה (לף יח. ושם) גבי מתני׳ לכלי שנטמא בולל הטומאה מטבילין אותו ביו״ט ואמאי
ט משמע בירושלמי לתרומות פ״ב גמרא המטביל כליו ה ן לולל טומאה לרבנן לא בעי הערב שמש ו  והא בעי הערב שמש ותירץ לטו
 בשבת וכי ממקן מנא לכממילה תני נפל כליו למוך הבור מערים עליו ומטבילו כלומר ביום טוב ובשבת תרי אמוראי חל אמר
 בכלי שנטמא באב הטומאה וחל אמר בכלי שנטמא בולל הטומאה מתיב מאן לאמר בולל הטומאה למאן לאמר באב הטומאה אפי׳
 בחול הא טעון העלב שמש כלומל התינמ ללילי לאוקימנא ליה בולל הטומאה שפיל ללא בעי העלב שמש אלא ללילך למוקמימ ליה
 באב הטומאה צריך ליה הערב שמש ולא חזיא לאשתמושי ביה רק בחול א״כ הוה ליה מטביל משבח לחול ומוקי לה ברוצה להשתמש(ה
 לצולך חולין לטבול יום שרי בחולין בלא הערב שמש והשתא ללבדו מוקמי מתני׳ לביצה (שם< לאין מטבילין כלים שנטמאו באב
יד לאכול תרומה אי נמי באוכל חולין על טהרת תרומה ולא שד בטומאה לרבנן רק ע״י הערמה גס שמעממא  הטומאה בכהן מי
ט שד התם בממני׳ מללין בללי טמא והוא טהור מאליו הך הערמה ד ובאב הטומאה אפילו על ילי העלמה לא ו י  לביצה ע״י העלמה מי
 עליפא שסיר מאילו החזירו ריקן ואותה גירסא שפיר מיימי לה בירושלמי גס בפ״ב לביצה ןג״ז שם] כתוב בשיבוש בספרים אמנם הצעמ
 הגילסא כמו שפי׳ ועול היה מביא הל״י סייעמא לאמר בפרק האשה (פסחים לף צ:) אמר רב אין שותטין וזורקין על טמא שרץ לילמא
 פשע ולא טביל ואלו במחוסר כפרה אמר החם שוחטין וזורקין' עליו ולא חיישינן לילמא פשע להואיל וטהור מעליא הוי מלאורייתא
ם במקום כרמ לפוטרו בכך מססת ושפיר שותטין וזולקין עליו ואל מתמה לאמר בסרק הוציאו לו (יומא לף ה ד ב  לא העמילו חכמים ל
ד בשוק ונתזה צינורא מפיו נכנס ישכב אחיו ושימש חחתיו ואמאי ליזיל כ  מז.< גבי ר׳ ישמעאל בן קמחית כהן גלול שסיפר עם נ
ם החמירו בהן והצריכו ה ד ב  וליטבול כיון לטומאה לרבנן הרי לא בעי הערב שמש המס י״ל טון לחכמים שוינהו לנכדם כזבים לכל ל
 הערב שמש ובצינורא לע״ה משמע לקמן(לף כג.) בההיא לשפופרת לבעי הערב שמש לקאמר אמאי יטמא ויטבול הא מטמא (0 וקיימא ליה
 ומאי קאמר הא בטומאה קמיימא לא בעי הערב שמש וליכא היכירא ואי מטמאין (י) בעי הערב שמש ושפיר איכא היכילא לצלוקין אלא
 ולאי לאף של ע״ה צדך הערב שמש ועול תנן (פרה פ״ג מ״0 שהיו מטמאין כהן השורף אמ הפרה ומניא כתוספמאי) שהיו נוגעין
 בו כלפירש לעיל לבגלי אוכלי קלש מלרס לחטאמ ואיזה היכירא לצלוקיין איכא כיון ללא בעי העלב שמש כלפרי׳ ותירץ הר״ר שמעון
 לעשאוהו כטמא ממ בשביעי שלו כללעיל הלכך אף הערב שמש.בעי אך רש״י לא פירש הכי לקמן אלא פילש עשאוהו כטמא מת
 בז׳ שלו למימני ביה ראשון ושני ולא לענין הערב שמש והשמא קשה למשמע לאיכא הערב שמש אף בטומאה ללבנן ואלו בההיא לכל
ד כלי שיהיה טמא לטמא חולין במגעו וכן י  הטעון ביאת מים משמע לליכא הערב שמש ואמר הל״י w< למטמא כהן השורף את הפרה מי
ד שנתזה מפיו] שמטמא חולין במגעו לפיכך בעו העלב שמש אך לישנא לא משמע שיטמא חולין כ נ  בההיא [צינורא לע״ה וצינורא ל
 במגעו בההיא לכהן השורף אמ הפרה וכן לקמן גבי שפופרת לא קאמר עשאוהו כטמא מת בז׳ שלו רק לענין הערב שמש ולא לענין
 לטמאות חולין במגעו והא לבעי הערב שמש איכא למימר לבפרה החמירו וגס בשפופרמ טפי מבכליס הנגמרים לסגי להו בטבילה בלא
ם (לף ע.) לאמר סכין שנמצא בי״ג שונה ומטביל ד ג  הערב שמש היינו גבי חולין וחלומה לקלש ולא לחטאת וההיא לפסחים פרק אלו ל
 אותה בי״ל שוחט בה מיל כלומל למסתמא הטבילוה מאממול כלי לעשות לה העלב שמש וכ״ת ליחוש לילמא נטמא בטומאה ללבנן ללא געי
ל כ״כ ולא טביל ד ט  הערב שמש ונטר ליה על צפרא להטביל להא הרא ספק לרבנן ולקולא ועול לרגילות להטביל מאורתא ללמא מ
ן המס בשילהי פרק קמא  כ״כ וליכא לאתמוהי האי סכין שנמצא היכא אי גילושליס אפי׳ בי״ג נמי ואי מוץ לילושליס אפי׳ בי״ל נמי לא כלאמדנ
ה ולא ללך עליה וכי״ל לאיכא הוכחא לאטכלה ל ד  לפסחים (לף יט:) להא י״ל למיידי חוץ מירושלים אי נמי גירושליס וגגזייתא שאינו לא לרך י
ה ופסלינה פ ד ג מ  שליא והקשה הל״ל אליהו לפסול האי סכין בהיסח הלעמ כלאמר לעיל שילהי פ״ב (לף כ.) לאמר לגי על הסל ולא על ה
 ליה בהיסח הלעת וחילץ הל״י ללא שייך היסח הלעת לפסול לק לומיא להתס שהיו בילו ואסח לעמיה הימנה אבל היכא שאין בילו
א הר״ל אלחנן סעל ללכדו מסרק 0׳ לשקלים מ״ג] לאמל המם נמצא בעזלה אבלים הבי ו  כגון שאבל לא שייך התם היסח הלעת ליפסול 8
ה וחטאמ המאכל ולא מיפסלה בהיסח הלעח והקשה הר״ל אלחנן מאי האי לקאמל לישנא לשונה ב ד ק  עולות תתיכומ חטאומ ומשמע שעולה נ
 ומטביל למשמע שכבר הוטבל ומירץ לו הל״י לאפי׳ הכיל בה שהטבילוה בעלים נמי מטבילין לאימא לא נשמרה בטהלה הואיל ואית ליה
ן כלי שנטמא בולל הטומאה מטבילין ואקשינן הא בעי הערב שמש היה אומר הר״ר אלחנן לביו״ט  שהומ כולי יומא ובההיא לביצה לאמדנ
יד:  שחל להיומ בע״ש עסקינן ליו״ט מכין לשבמ הלכך מטבילין אפילו ליומא אחרינא אך לישנא לממני׳ לא משמע ליה אלא בכל יו״ט מי

 לקיטלא

 מסורת הש״ם

 א) זבחים 5ט., ב) [לקמן
 כל:],ג)ןפסתיסנח:ע״ש],
 ד) [לפרה ס״ג], ה) [עי׳ שם

 במשנה ובירושלמי],

 הגהות הב״ה
 (א) תום׳ ל״ה האונן ובו׳
 משמע לישנא טבילה אין
 אבל וכו׳ משמע ללא בעי
 הערב שמש וגס:
 (3) כא׳׳ד אמר חמיד של
 ערב משמרי לסו לא
 ממתינין כיון דכתיב
 עליה גבי עולה ומינה:
 (ג) כא׳׳ד ורבותא נקט
 דאע״ג דהביאוהו
 שחרית נצ״ל ומיבמ לאס
 נמחק: (ר) בא׳׳ד מטמא
 את הקלש וכוי: (ה) בא״ד
 להשתמש בהן לצורך חולין
 וכו׳ הערמה עליפא טפי
 מאילו וכו׳ מביא הר״י
 סייעתא מהא לאמר וכו׳
 ואל תתמה מההיא
 דאמרינן: (ו) כא״ד אמאי
 יטמא ויטבול הא מיטמא
 וקאי ומאי קאמר כצ״ל
 ותיבת וקיימא ליה נמחק:
 (ז) בא״ד ואי מטמאין ליה
 בעי הערב שמש וכו׳ אלא
 ולאי לאף בצינורא של
 ע״ה צדך הערב שמש
 ועול דקאמר לקמן שהיו
 מטמאין את הכהן השורף
 וכו׳ בשביעי שלו כדלקמן
 הלכך: (ח) כא״ד ואמר
 הר״י דההיא דמטמאין
 לכהן השורף וכו׳ וכן
 בההיא דאמר בצינורא
 מיידי שמטמא חולין וכו׳
 במגעו דבההיא לכהן וכו׳
 וגס בשפופרת ההמירו
 טסי וט׳ לא משמע הכי

 אלא בכל ידנו מייד:

 גליון הש״ם
 תום׳ ד״ה האונן ובו׳
 והביא הר״ר אלחנן סעד
 וכוי. חתיכות תטאס וה וזה
 תעובר צורתו ויצא לבית
 השדפה כך היא במתני׳
 ס״ז לשקלים משנה ג׳ ולבד

 תוס׳ צלע״ג:



 מסורת הש״ם

 א) [עי׳ חופפות חולין לה.
 ד״ה אין לך], ב) מקוואות
 פ״י מ״ו יבמות טו.,
 ג) ןע״א], ד) ולקמן «:ן,
 ה) !חולין לה:], י) [לקמן
 מ.], ז) [מ: ד״ה והא ודף
 כד. ד״ה מנין], ח) טהרות

 פ״ח מ׳־ט,

 הגהות הב״ח
 (א) גמ׳ משוס דקיטרא
 אהדוקי כצ״ל ותיבת במיא
 נמחק: (5) שם כשפופרת
 הנוד ותנן עירוב:
 (ג) רש״־ ד״ה עירוב וכו׳
 המחבר! הסייד ואח״כ
 מה״ד אס יש וכו׳ של עור
 כחללה ועוביה והד״א:
 (ד) תום׳ ד״ה דקיטרא
 וכו׳ דקיס ליה דחדא
 ידעינן מאידך: (ה) ד״ה
 אחרונות וכו׳ הקדש בגדי
 אוכלי חולין שנעשו
 עטה״ק מדרס לקדש
 ומאי הוכחה: (ו) ד״ה
 בתרייחא וכו׳ דרבנן היא
 ותו קשה וכו׳ דלית ליה
 דררא דטומאה: (1) ר״ה
 בתרייתא וכו׳ על גבי
 קרטבלא דאורייתא:
 (ין) ד״ה כעיניה וכי׳ שתי
 שקתות שנאנן אחת קדש
 אתת מהם המים שנשניה
 אינן מקודשין ואם היו
 וכו׳ המים צפי! וכו׳
 וקדש אתת מהן המים
 שבשניהם מקודשים
 מדקתני סיפא או שהיו
 המים כצ״ל יתינת משמע
 נמחק: (ט) כא״ד וכיון
 דבעינן רוחב הנקנ מלא
 מים וכו׳ דקאמר נגיטין
 במסקנא דילמא לענץ
 מקוואות: (י) בא״ד קתני
 בסיפא כתוספתא וכו׳
 לסברא הסיכה היא דגבי:

 מוסף רש״י
 עירוב מקואות. מקוה
 חסר שנצד מקוה שלס
 ומתערניס המיס דרך חריץ
 ונקב ישיעור הגקנ לצרף
 המקואוח ולהכשיר החסר,
 השפופרת הנוד. קנה
 שנוחניס בפי הנוד שיהא
 שיעור חלל החריץ כעוביה
 וכחללה של שפופרת, דהיינו
 כשתי אצבעות חוזרות
 למקומן. מתהפכות נחלל
 הנקנ בריוח !יבמות טו <.

 כא: חומר במורש פרס שלישי חגיגה
 דקיטרא בכדא אהדוק־ מיהדק. ומנגיב דמתניתין הר משום אמדוקי מיהדק. וקרוב הוא להיות חוצץ: אקפויי מקפי ליה למנא.
 חציצה כלסירש רש״י והא ללא עביל צריכותא מציפומ ומגביהות אותו: רבי אילא. דאוקיה טעמא לרישא משוס
 ממנגיב משוס לקים ליה (י) ללא ידעינן מאילן ויש מפרשים למנגיב חציצה: לטעמיה. לאמר עשר מעלות שנו כאן אלו שבין תלומה
 טעמא אחרינא איכא משוס שהמיס חוזרים ומטמאין ליה ולא סלקא לק ולש ואנן י״א תנן ביה אלא הני תרמי לחל טעמא חשיב להו
 כחלא: בין לחולין שנעשו על טהרה
 הקדש. אף הן נתעלו יומר מן
 המרומה במעלות הללו: דררא
 דטומאה דאורייחא. חשש טומאה
 דאוריימא. כלי בחון כלי אי איכא
 חציצה טומאה דאורייתא היא. אמורייס
 וחוך אף על גב דבכלי שנטמאו
 אחוריו במשקין דטומאה דרבנן היא
 עסקינן מיהו הא דאמור רבנן
 משקין מטמאין כלי משום גזרה
 דמשקה זב וזבה הוא כגון רוקו
 ומימי רגליו והני מטמאין כלי
 מדאוריימא ובטומאה דאוריימא אין
 חילוק בכלי שטף בין אחוריים לתוכו
 שבכל מקום שטומאה נוגעת בו
 נטמא כולו. נושא את המדרס נמי
 חשש טומאה דאורייתא היא כדמפרש
 בגמרא י) מעשה היה שנפלה רצועת
 הסנדל לאויר חבית. בגדי אוכלי
 מרומה מדרס לקדש שמא ישבה
 עליהן אשתו נדה מ חשש טומאה
 לאורייתא היא. כלים הנגמליס כו׳

 משוס צינולא לעם האלץי< שמא זב
 הוא: בכלי שאין בפיו כשפופרת הנוד. וההיא לאו טבילה היא שאין
 המיס הנכנסין לחוכו חיבור למי המקוה ולא טבלו המחטין אלא
 במיעוט מיס שבכלי וחנן כר ללאו חיבור הוא: עירוב
 מקוואוח. מקוה חסר בצל מקוה שלם והצינור ביניהן המחבלן:
ר(»:  אם יש ברוחבו כשפופרת הנוד. כקנה שנותנין בפי הנול של עו

 וכחללה

 >* דקיטרא במיא אהדומי מיהדק אבל רישא
 דמיא אקפויי מקפו ליה למנא לא הויא חציצה
 צריכא רבי אילא לטעמיה דאמר רבי אילא
 א״ר הנינא בר פפא עשר מעלות שנו כאן
 חמש ראשונות בין לקדש בין להולין שנעשו
 על טהרת תקדש אחרונות לקדש אבל לא
 להולין שנעשו על טתרת הקדש מ״ט חמש
 קמייתא דאית להו דררא דטומאה מדאורייתא
 גזרו בתו רבנן בין לקדש בין׳ לחולין
 שנעשו על טתרת תקדש בתרייתא
 דלית לחו דררא דטומאת א׳ מדאורייתא
 גזרו בחו רבנן לקדש לחולין שנעשו על
 טהרת הקדש לא גזרו בהו רבנן רבא
 אמר מדסיפא הוי משום הציצה רישא
 לאו משום חציצה ורישא היינו טעמא
 אגזירה שלא יטביל מחטין וצינורות

 בכלי שאין בפיו כשפופרת הנו!- >« כדתנן
כעוביה  בעירוב מקוואות כשפופרת תנוד ג

 וכחללה

 להו השקה משוס מעלה דקדש וקשה
 למורי דאם כן לרבא הוי שנים עשר
 ולרבי אילא אחד עשר וי״ל רביעי
 בקדש לא חשיב ליה או צירוף
 דאורייתא: אהתנות לקדש
 ולא לחולין בוי. תימה להדיר
 אלחנן דמוכח רב מרי לעיל באידן
 פירקא (לף יכו:) ש״מ חולין שנעשו
 על טהרמ הקדש כקדש דמו מדלא
 קתני להו גבי מעלומ כלומר בגדי
 אוכלי תלומה מדרס לחולין שנעשו
 על טהלת הקלש בגלי חולין(י) מלרס
 לקלש ומאי הוכחא היא לילמא לאו
 כקלש למו בעלמא ולענין מעלה זו
 הוו כקלש שכן מתניתין סבירא גבי
 ה׳ ראשונות כקדש למו ואפ״ה לא חשיב
 לה גבי מעלות ושמא ללא קאמר
 הש״ס רק לענין הן מעלה לחול:
ו דררא ה  בתרייתא דלית נ
 דטומאה דאורייתא
 לקדש גזור ולא לחולין שנעשו על
ן  טהרת הקדש. וקשה לר״י דאמדנ

 בפ״ק לנדה >לף ו.) מעת לעת
 שבנלה לקלש אבל לא לתלומה אי הכי למנויי גבי מעלומ כי קמני
 מילתא לאית ליה לררא כוי ללימ ליה לררא לטומאה לאורייתא
 לא קמני ומאי קא משני ליה הא גבי בתדיתא חשיב הכא לררא
 לטומאה לרבנן וההיא להמם לררא לטומאה לרבנן(י) ימו קשה מאי
 שנא הני בתדיתא להכא ללא הוו לחולין שנעשו על טהרת הקלש
 והתם מסקינן למעמ לעח אף לחולין שנעשו על טהרת הקלש

 וריב״א היה מפרש להמס לא מקשה ולימנייה גבי מעלות רק מקמייתא לגבי במדימא לא למו להתס אף לחולין שנעשו על טהרת
 הקלש והכא לוקא לקלש ולא יתכן להל״י לאכתי לא קיס ליה בהא כי פרין ליה על ללמסקנא ועול כי משני ללא למי לקמייתא
 משוס ללית לררא לטומאה אכתי תקשי ליה מ״ש להתס לחולין שנעשו עט״ה והכא לווקא לקדש להכי נראה להר״י לפרש וניתנייה
 גבי מעלומ או קמייתא או בתדימא ומשני לליכא לרלא לטומאה כלל אפילו לרבנן ולא למי אף לבתרייתא להא כי מטמינן לה
 מעת לעת קיס לן לטהורה הימה ואל תתמה היכי מסקינן התם אף לחולין כיון לליכא לררא לטומאה כלל לפי שרגילומ הוא קצת
 שנעקר הלם לפני ראייחה לכן גזרו רבנן אף בחולין שנעשו עט״ה ומכל מקום לימ להו לררא לטומאה המס כיון לבשעה לעסקה

 בטהרות אז אין שם ספק טומאה ואין לה להניח מלעסוק בטהלומ שאינה יולעמ מתי תראה אחרי כן:
ד רביעי בקלש לקמני ושלישי במרומה להוו לאורייתא כלאיתא  בתרייתא דלית להו דדרא דטומאה דאורייתא. מימה להר״י ה
 בסוטה פרק כשס (לף כט.) ולקמן י) אפרש בע״ה וללא כפי׳ רש״י שסירש להוי לרבנן רביעי בקלש ועול קשה למורי
 לרב נחמן אמר רבה בר אבוה לקתני גבי י״א מעלומ לקמייתא כו׳ אחלונומ לקלש לווקא אס כן סבירא ליה כל אלו לבתריימא
 לימ להו לררא לטומאה לאוריימא ואילו לקמן (לף כל.) שמעינן ליה לצירוף סל הוי לאודיתא למשני ליה למימרא ללבי חנין כגון
 שצברו על גבי ש קטבליא לאורייתא יש לו תוך מצרף אלמא הוי לאוריימא בכלי שיש לו מון ותירץ הר״י כיון ללא שייך לחולין לא

 חשיב ליה לררא לטומאה והיינו שייכות לטומאה:
 כעוביה וכחללה. פירש״י שתי אצבעוח חוזרות למקומן והקשה ר״ת למנף< ומייתי לה פרק שני לגיטין (לן־ טז. ושס! ובפרק בתרא
 לע״ז (לף עב.) הנצוק והקטסרס ומשקה טופח אינן חיבור הא טופח על מנמ להטפיח חיבור ואומר ר״ת לבמיס סגי
 בטופח על מנת להטפיח אבל בנקב בעינן ב׳ אצבעות אך קשה להר״י לתנן בפלק ממישי לפלה ןמייחן שתי שקתות שבאבן >י» קלש
 אחת מהם מיס שבשניה אינן מקולשות אס היו נקובות זה בתוך זה כשפופרת נול או שהיו מים צפין על גביו אפי׳ כקליפת השוס
 קלש אחמ מהן מיס שבשניה מקולשומ משמע מלקמני סיפא או שהיו מים צפין על גביו משמע לבכותל בעינן שפוסלת הנול אפי׳
 ממים ללוקא בסיפא סגי כקליפת השוס ותו תנן במסכת מקואות (פ״ו מ״ט< כותל שבין שתי מקוואות שנסלק לשתי מצטרף לערב אין
ס נפרצו זה לפוך זה על רום כקליפת השוס ועל רוחב כשפופרמ ד ב ל  מצטרף על שיהא במקום אחל כשפופרמ הנול ר״י אומר חילוף ה
 [הנול] כלומל שתי אצבעות תוזלות למקומן וכיון לבעינן מצי הנקב מלא מים איכא טפי מטופת על מנת להטפיח ועול אי מיתניא ההיא
 מצוק וקטפרס לענין מקואות מאי האי לקאמר בגיטין («< ולענין מקואות ור״י הוא מכלל למעיקרא לא מימוקמא לענין מקואומ ונראה
 לל״י ללענין השקה מימניא לומיא לרישא [מקל] שהוא מלא משקין טמאין טון שהשיקו למקוה טהורה לברי ר׳ יהושע וחכ״א על
 שיטביל אמ כולה הנצוק והקטפרס כו׳ ובסוף פרק שמיני לטהרומ מימני׳ אבל לענין מקואומ מועיל כלאימא לעיל (לף יט.) גבי שלש
ט מוקמינן בגיטין [לילמא] לענין מקואומ ור״י היא לאמר גול אחימ לא מצי לאוקמי כרבנן ללית להו טופח  גממיות לטובלין בחחתונה ו
 על מנת להטפיח אפי׳ בגול אחית וכ״ש בקרקע שוה ללעולס לית להו חיבור על שיהא כקליפמ השוס ברוחב שפופרמ והכי משמע
ן ולעיל  לישנא לילהו ללעולם לא הוי חיבור ועול לאיכא למימר לר״י נמי לית ליה רק היכא לשייך גול אחימ אבל בקרקע שוה לא אמדנ
ט ובאמצעית ארבעים לרבותא לר״י לאע״ג איכא מ׳ סאה באמצעית אין טובלין בעליונה אי נמי לבוחא ק  (לף יט: בל״ה בממתינה) פילשמי מ
 לחכמים לאפי׳ הכי קמני 0 סיפא בתוספתא וחכ״א אין מטבילין אלא באמצעית אך תימה להר״ר אלחנן לסברא הפוכה לגבי השקה
 חזינן לקטפרס אינו חיבור בההיא מצוק וקטפלס ולענין מקואות מהני כלאיתא לעיל גבי שלשה גממיות (שס< לטובלין בחחחונה
 להוי חבור ואלו טופח על מנמ להטפיח מהני לענין השקה ולענין מקואומ בעינן מים צפץ על גביו ומירץ הר״י לטומאה וטהרה
ד לה ולא בסברא תליא מילחא ועול קשיא לו לגבי טופח על מנת להטפיח הוי חיבור להשקה ובמקואות  והשקה הלכתא גמי
ן לילמא לענין מקואומ קאמר רוצה לומל ללגבי השקה לא הוי חיבור ויש לומר להוא הלין להשקה  בעינן מים צפין וכי קאמדנ
ט מקואות משום לאיירי ביה נקטיה ומיהו יש לחלק מעיקרא וליישב ק  במקום לאיכא למימר גול אחימ הוי חיבור לרבי יהולה והא מ
 כל המשניות לבקלקע שוה היכא לליכא כומל כלל סגי בטופח על מנת להטפיח והיכא לאיכא נקב בכותל בעינן כלוחב שפופלמ

 הנול ועל גבי כותל סגי כקליפמ השוס ועל רוחב כשפופלמ הנול: ןוע׳ תוס׳ יבמות טו. ל״ה עירוב]:

 מאי
ו ה י ל ו ש מ א ד ל י ׳ א ר ו ל ל ל ה ה ו ל ע ו מ א צ מ ה נ מ ו ר ת א ל ל ל ב ש א ד ק ה ל ל י ב  ט

 עין משפט
 נר מצוה

 ב א מיי׳ פרק יכ מהל׳
 אנות הטומאות ה״א:

 נ ב מיי׳ פ״ת מהלכות
 מקואות הלכה א ה
 טוש״ע י״ד סימן רא סעיף

 ננ:
 ד ג מיי׳ שם הלכה י טור

 וש״ע שס סעיף מ:

 רבינו חננאל
ש ר י פ א ש ל י ׳ א ר א ו ה ב  ו

ם ש ׳ ש ע ט ש א) ל ו ר י פ ה ה  ו

ב ש ח מ ה ו צ י צ ח ם ל ה י ת  ש

ר ש י ע נ ך ת כ י פ א ל ד ו ח ה  ל

ם י ק ו מ א ד כ ד . ו ה ו ל ע  מ

ה צ י צ ם ח ו ש א מ פ י ה ס  ל

א ל ו ש ר ז ה ג ר ו א ג ש י ר  ד

ם י ל ך כ ו ת ם כ י ל ל כ י ב ט ה  ל

ל ו ב ט א י מ ן ש נ י ש י י ה  ד

י ל כ ת ב ו ר ו נ י צ ן ו י ט ח  מ

ח ו ו ר ב מ ק ו נ ן ב י א  ש

ת ח י א נ ד ת ו נ ת ה ר פ ו פ ש  כ

ל י כ . כ ת ו ל ע ה מ ר ש  ע

ח ו ו ר ב מ ק ו נ ן ב י א י ש ל  כ

ר ו ע י ד ש ו נ ת ה ר פ ו פ ש  כ

ת ו ק ח ו ת ש ו ע ב צ י א ת ש  כ

ם י ל ן כ ה ן ב י ל י ב ט ן מ  אי

ת ו א ו ק מ ן ב נ ת ד ם כ י ר ח  א

ה ב י ת ה ה ו ד י ש ׳ ה ק ו ר  פ

ם ה ן ב י ל י ב ט ן מ ם אי י ב  ש

ו י ן ה ם כ א א ל  א

. ד ו נ ת ה ר פ ו פ ש ן כ י ב ו ק  נ

ן נ ד ת ו נ ת ה ר פ ו פ ש כ  ו

י ב ה כ ל ל ח ב ה ו י ב ו ע  ב

ן מ ו ק מ ת ל ו ר ז ו ת ח ו ע ב צ  א

ם ו ש ן מ נ י ש י י ו ת י ש כ  ע

ם י ל ן כ י ל י ב ט מ ה ש א ו ר  ה

ו י פ ב ש ש ד ק ם ל י ל ך כ ו ת  ב

ת ו ע ב צ י א ב ח כ ו ו ר ב מ ק  נ

י נ פ ן מ נ י ר מ א . ו ת ו ק ת ו  ש

ן ו ג ן כ י ל ו ד ם ג י ל ן כ ה  ש

ל ב ן א ה א ב צ ו י כ ן ו י נ י כ  ם

ש ד ל ק ה ש ו ר ו נ י צ ן ו י ט ח  מ

ב ק י נ ע א ב ן ל י ק ן ר ה  ש

י ל ו ב ט א י ל ת א י ו א י ה ל ו  כ

ת ו ע ב צ ׳ א ב ה מ ו ת ב פ ק נ  ב

ל י ב ט ה א ל ל ו ש ר ו ך ג כ י פ  ל

ש ד ק ם ל י ל ך כ ו ת ם ב י ל  כ

ת ו ל ע מ ן ה ו כ ש ה ת ו ל ו ל  כ

ם י ל ך כ ו ת ם ב י ל ן כ י ל י ב ט  מ

ש ד ק א ל ל ל ב ה א מ ו ר ת  ל

ך ו ת ם ו י י ר ו ח ת א ח ו א  ו

ה מ ו ר ת ה ל ע י ב צ ת ה י ב  ו

י ר ש ה ד ק א ל ל ל ב  א

ס ר ד מ ה ה א א ש ו נ ם ה י ת  ש

ה מ ו ר ה ת ה א א ש ו א נ ו  ת

י ר ש ה ד ק ת ה א א ל ל ב  א

ה מ ו ר י ת ל כ ו י א ד ג ש ב ל  ש

י די. ר ש ה ד ק ס ל ר ד  מ

ב נ< ג נ מ ל ו י ב ט מ ר ו י ה  מ

ה ר ה ט ם ב י ר מ ג נ ר ה ה א  ו

ל ב ש א ד ק ה ל ל י ב ה ט כ י ר  צ

׳ י ו ר ה ה מ ו ר ת א ל  ל

י ר׳ ר ב ד ל א ו כ י ר ר ב ד  ל

ו ה י י ו ו ר ת ו ל ה י ל נ ת א ד ל י  א

ו ה ן ל י י ו ו ה ה צ י צ ם ח ו ש  מ

י נ ך ת כ י פ א ל ד ו ח ה י י ו ו ר  ת

ו ל א ר ד מ א ש ו מ ו ה ה  ל

ן י ש ב ד ק ן ב י ן ב י ג ה ו  נ

ה ר ה ל ט ו ע ש ע נ ן ש י ל ו ה  ב

ן ו ה ת ל י א ן ד ו י : כ ש ד ק  ה

ר ק י ׳ ע י . פ ה א מ ו ט א ד ר ר  ד

ש י י א ד ה ו נ ה ה ש א מ ו  ט

ת ו ל ע ן ל י א ב ה ו א מ ו ן ט ה  ב

ן נ ב ו ר ה ו ב ר ז ג ה ו נ מ  מ

ו ש ע נ ן ש י ל ו ח ו ב ל י פ  א

ל ב ש א ד ק ת ה ר ה ל ט  ע

ן י י ד ע ת ש ו נ ו ר ח א ש ה מ  ח

ו ה י י ל ה ע א מ ו ה ט ל א ח  ל

ך כ י פ . ל ו ה ו ב ר ו א ג  ל

ש מ ו ח ר א ש נ ו ש נ ר מ  א

ן י ג ה ו נ ת ש ו ר ח ת א ו ל ע  מ

ן י ל ו ח ן ב י ג ה ו ן נ י א ש ו ד ק  ב

ש ד ק ת ה ר ה ל ט ו ע ש ע נ  ש

ה ף מ ר צ י מ ל ב ן ה ו ה ל א  ו

א ל ל ב ש א ד ק ו ל כ ו ת ב  ש

ש ד ק י ב ע י ב ר . ה ה מ ו ר ת  ל

ה מ ו ר ת י ב ש י ל ש ה . ו ל ו ס  פ

ה ת ר ב ה ה א א מ ט ד מ י  ה

. ה מ ו ר ת א ל ל ל ב ש א ד ק  ל

ם י ב ו ג ן נ י ל כ ו ן א י ל כ ו  א

ה מ ו ר ת ת ב ו ב א ו ס ם מ י ד י  ב

ן נ ו ש א ד ק א ב ל ל ב  א

ן י כ י ר ם צ י ר ו פ ר כ ס ו ח מ  ו

 א) נראה דצ״ל לטעמיה דאמר דעשר מעלות שנו כאן ששס שתיהן וכוי. נ< צ״ל ואחר וה כלים מנמרים כוי.



 עין משפט
 נר מצוה

 ־ א מיי׳ פי״כ מהלכות
 אמת הטומאות ה״א:
 ו ב מיי׳ שס הלכה טז:
 ו ג ד ה מיי׳ שס הלכה א
 ופ״ג מהלכות מקיאות
 הלכה כו ופ״ו הלכה ת
 טוש״ע י״ל סימן רא שעיף

 ט
 ח ו מיי׳ שס פ״ג הלכה
 כו וסי ינ מהלכות
 מטמאי משכב ומושב הלכה

 א:
 ט ז מיי׳ שס פי״א
 מהלכות מטמאי

 משכב ומושג הלכה א:
 י ח מיי׳ פי״א מהל׳ עלית
 הלכה נ ועי׳ שס בכ״מ
 טיש״ע מ״מ סימן לל סעיף

 יז:
 יא ט י ס מיי׳ סנ״ג
 מהלכות טומאת מת

 הלכה א:

( ך ש מ ה  רבעו חננאל (
ם י מ ו ה ה י ד ש ה ע ל י ב  ט

ה ו ק מ ב ה ש ן מ י ב ר ו ע  מ

־ ל ד ך ה ו ת ב ם ש י מ ם ה  ע

י ם אי א . ו ד ו נ ת ה ר פ ו פ ש  כ

ן ו י י כ ל ד ר ה ו ע י ש ה ה ם ז  ש

ם י מ ק ה ל ו ר ה ו ה ה ט י ה  ש

. ה ו ק מ ך ה ו ה ל ב ת ו ן כ י מ  כ

א ל י י א ר ד א ל נ מ י ק ו א  ו

ה ש ק מ . ו י א נ ת א כ ב ר ד  ו

ה מ ו ר ת ן ל נ י ש י י א ת ט ל ״  מ

ש ד ק ב ן ו נ י ר ה ט א מ ל  א

ן נ י ר ז ג ן ד נ י ר ה ט א מ  ל

ן י ט ה ל מ ו ב ט א י מ ש ש ד ק  ב

ר ו ה י ט ל כ ת ב ו י ר ו נ י צ  ו

ד ו נ ת ה ר פ ו פ ש ו כ י פ ן ב י א  ש

ק י ר פ ר ו ו ז ג י נ מ ה נ מ ו ר ת  ב

ת ל ב ט ה ן ב נ י ר ה ט י מ א כ כ  ד

ה מ ו ר ת ן ב י ל ך כ ו ת ן ב י ל  כ

י ע ד י ן ד נ י ר ה ט ם מ י ר י ב ח  ל

י ל כ י כ ל ו ב ט א ו ל ת א א ל  ו

ת ר פ ו פ ש ו כ י פ ן ב י א  ש

י כ י ה ן א נ י ש ק מ . ו ד ו נ  ה

א מ י נ י ו ר ש י נ מ ש נ ד  ק

ע ד י ה ד י ן ל נ י ר ר ש ב ח  ל

ן נ י ק ר פ . ו א ע ט י מ י ל ת א א ל  ו

י ז א ח מ ל ן ד נ י ש י י ש ח ד ק  ב

ל י ב ט ץ ד ר א ם ה ה ע י  ל

ו י פ כ י ש ל ך כ ו ת י ב ל  כ

ן נ י ש ק מ . ו ד ו נ ת ה ר פ ו פ ש  כ

ם ו ש ר מ ו ז ג ׳ נ מ ה נ מ ו ר  ת

י ל כ ן ב נ י ק ר פ . ו ץ ר א י ה מ  ע

ו י ת ל כ ט י ה נ ה א ״ ר ע מ ו א  ש

ן י ל ב ק ן מ ה אי מ ו ר ת  ב

ת פ כ א א ך ל כ י פ ו ל נ מ י  ת

א י ל מ ש נ ד ק י ב כ י ה . א ן  ל

ץ ל ר כ ה ט נ ה ו י נ י ל מ ב ק  נ

ש ד ק י ב ל ך כ ו ת ן ב י ל ב ט נ  ה

. ה מ ו ר ת ץ ב ר ה ט מ ו ש מ  כ

ל ב ק א נ ס ל ן א נ י ק ר פ  ו

ש ד ק ן ב ־ ל ת כ ר ה ה ט ״ ע  מ

ן י ר י ב ח ל ה ה ע ב י ן א י ר ש ו  ק

ץ ן א נ י א כ ו ו ר מ א י  ש

ם כ נ י א ל ש א ר ש י י נ ב ו מ נ  א

ת ש י י י ח . א ו נ ת ו ם א י נ י מ א  מ

ו ל י פ ה א ״ ת ע ב י ם א ו ש  מ

ן נ י ק ר פ . ו ש ו ה י ה נ מ ו ר ת  ב

ן י ש ש ו ן ה י ה א מ ו ר ת  ב

ן ה כ ה ה ל ב ק א י ם ל  א

ה נ ת ו נ ך ו ל ו ו ה נ מ ר מ ב  ה

ל ב ו א ת ו מ ן כ ה ה כ ״ ע  ל

ה י ב ה י מ ל ל י כ א י ש ל ד ק  ה

ם ו ש ה מ ת ל ע ר ו ב ת א ל ל  א

ן י ר ה ט א מ ה ל ״ ת ע ב י  א

ש ד ק ם ל י ל ך כ ו ת ם ב י ל  כ

י ס ו ׳ י ר ם ו י ר ב ח ו ל ל י פ  א

ל ה ש ב י א ש ל י י ת א ד ו  ה

ן י ל ב ק י מ ס ו י י ר כ . ו ה ״  ע

ן נ י ש ק מ . ו ה ״ ל ע ו ש ת ו ד  ע

ה ל א ש ש ל ו ח י נ ב ו ו ת  ו

י ל ר כ ב ל ח י א א ש מ ל  ד

א ה . ו ל י א א ש ה ל ״ ע  מ

ת ת א ר ה י ט ש ן כ נ י נ ת ד  מ

ו ל ך ו ו ל ת ר ת י י ט ל כ  ה

. ם ה ם מ י ר ב ו ח ל א א ש מ ל  א

ן נ ־ ל א י ש א כ ב ק ר י ר פ  ו

ן נ י ל ב ט מ ו ד ד מ י ו ל כ ו ת ב ו : 

 חומר בשורש פרס שלישי חגיגה כב.
 מאי איכא בין דכא לר׳ אילא. קשיא למורי איכא בינייהו טובא
 כלי חיצון כשהטביל כלי נמוך כלי למאן דמוקי לה משוס
 חציצה שייך בין בחיצון בין בפנימי ולמאן למוקי משום גזרה שאין
 בפיו כשפופרמ הנול ליכא למגזר לק בפנימי לבחיצון ליכא למגזר
 לבכל ענץ טהור והכי משמע לקמן(י)
 ה״מ בכלי טהור אבל בכלי טמא
 מגו למהניא טבילה לחיצון מהני
 לפנימי ותירץ לו הר״ר אלחנן למתנימין
 בחיצון טהור ופנימי טמא וכן משמע
 לישנא לקחני מטבילין כלי במוך כלי
 הלכך לא שייך ביה טעמא לכבילו
 של כלי לגבי חיצון וגס לבא מוקי
 לה הכי בסמוך לקאמר והני מילי
 בכלי טהור והיינו ממנימין למיתוקמא
ט ומיהו רש״י מפרש בממניתין  ה
 מטבילין כלי בתוך כלי בששניהס
 טמאים ולא נראה להא אפי׳ בכלי
 שאין בפיו כשפוסרמ הנול אס היו
 שניהם טמאים מהני שפיר למגו
 לסלקא לחיצון והשתא לפי סברמ
 רש״י איכא למימר למצי למימל הכי
 איכא בינייהו חיצון אלא כח להחירא
 עליף ליה לאשכח אף בפנימית

 סלקא טבילה:
 אבא שאול אומר לתרומה ובו׳.
 צ״ע אמאי לא שרינן בעבר
 והטביל והטבילן קאמר בעבר:
 שלא יהא בונה במה לעצמו
 ושורף פרה לעצמו. להא
 לכך נאמנין ע״ה על שמילתה והכי
 מניא במוספחא לחגיגה ל׳ יוסי אומר

 הכל נאמנין על שמירמה:
 לא מקבלק מינייהו. רש״י פירש
 לבשעת הגיתות נאמנים לפי
 שחביריס מטהלין כליהן עברו
 הגיתומ והבלים אמרינן ללא מהימן
 ול״נ לפותת בחביתו לא התירו אס
 לא סוסו משוס תחילתו כלקחשיב
 ליה בפרק קמא לביצה >לף יא:ז
 ואס היו טהורים בלין בלאו הכי
 נמי משמרי אלא משמע לחכמים
 ורבי יהולה שרן בטהורים כל ימומ
 הרגל לחול וכן משמע בש״ס (לקמן
 לף ט.) כל ישראל כאיש אחל חברים
 נעשו כולם חברים ברגל והכי משמע

 בתוספתא בסיפא:
 כמאן מקבלין םהדותא מע״ה
 ברבי יוסי. הר״ר אלחנן
 אומר לקיימא לן כרבי יוסי וחיישינן
 לאיבה לפיכך מזמנינן עכשיו בכל
 ע״ה אף על גב לאמרינן בברכומ
 >לף מז:< אין מזמנים על ע״ה
 וגס רב מנשיא בל תחליפא לא
 רצה לזמן עליהם והר״י מפרש ללא
 כל הרוצה ליטול את השם להחזיק
 לעצמו כמלמיל חכם שלא לזמן על
 ע״ה בילו ליטול ואין אנו מחזיקים

 עצמנו כמלמיל חכם לענין זה:

 ניחוש לשאלה. צ״ע מאי סלקא
 לעתך להאי מקשה פשיטא
 לבעי טבילה משוס מגע עם הארץ:

 כלום

 וכחללת בשתי אצבעות חוזרות למקומן סבר
 לח בחא דאמר ר״נ אמר רבח בר אבוח אי״א
שש ראשונות בין לקודש בין  מעלות שנו כאן ב
 לתולין שנעשו על טתרת הקודש אחרונות
 לקודש אבל לא לחולין שנעשו על טתרת
 חקודש מאי איכא בין דרבא לדר׳ אילא
 איכא בינייתו סל וגרגותני שמילאן כלים
 ותטבילן למ״ד משום תציצת איכא למ״ד
 משום גזירת שמא יטביל מתטין וצינוריות
 בכלי שאין בפיו כשפופרת תנוד םל וגרגותני
 שאין בפיתן כשפופרת תנוד ליכא ואזדא
 רבא לטעמית דאמר רבא םל וגרגותני
 שמילאן כלים והטבילן טתורין ומקות שתלקו
 בסל וגרגותני תטובל שם לא עלתה לו
 טבילת דתא ארעא כולת חלחולי מהלהלא
ותני  ובעינן דאיכא מ׳ סאח במקום אחד נ
 מילי בכלי טחור אבל בכלי טמא מיגו
 דםלקא טבילת לכוליח נופיח דמנא םלקא
 לתו נמי לכלים דאית בית א<דתנן 5יכלים
 שמילאן כלים והטבילן יתרי אלו טתורין
 ואם לא טבל מים המעורבים עד שיהיו
 מעורבין כשפופרת הנוד מאי קאמר ואם
 לא טבל ה״ק ואם אינו צריך להטבילו >א< ומים
 תמעורבין עד שיתו מעורבין כשפופרת הנוד
סל ה (  ותא דרבא ודר׳ אילא תנאי תיא דתניא ג
 ונרנותני שמילאן כלים ותטבילן בין לקודש
 בין לתרומת טתורין אבא שאול אומר לתרומת
 אבל לא לקודש אי תכי תרומת נמי למאן
 קאמרינן י חברים הברים מידע ידעי א״ת
 קודש נמי חזי ליח ע״ח ואזיל מטביל תרומח
 נמי חזי ליח ע״ח ואזיל מטביל לא מקבלינן
 מינייהו קודש נמי לא נקביל מינייחו חויא
 ליה איבה תרומה נמי הויא ליה איבה לא
 איכפת ליה דאזיל יהיב ליה לכהן עם
 תארץ חברית ומאן תנא דחייש לאיבת רבי
 יוסי תיא דתניא א״ר יוםי מפני מת י הכל
 נאמנין על טתרת יין ושמן כל ימות תשנת
שלא יחא כל אחד ואחד תולך ובונת  כדי 8
 במת לעצמו ושורף פרח אדומח לעצמו
כמאן מקבלינן תאידנא  אמר רב פפא ח
 םתדותא מע״ח כמאן ברבי יוסי וניחוש
 לשאלת דתנן ייכלי חרם מציל על תכל
 הידברי ב״ה ב״ש אומרים ייטאינו מציל אלא

 על אוכלים ועל המשקים ועל כלי חרס
 אמרו להם ב״ה לב״ש מפני מה ייאמרו
 ב״ש ימפני שהוא טמא ע״נ ע״ה כואין כלי
 טמא הוצץ אמרו להם ב״ה והלא טיתרתם
 אוכלין ומשקין שבתוכו אמרו להם בית
 שמאי כשטיתרנו אוכלין ומשקין שבתוכו

 לעצמו
(לף מט:): וניחוש לשאלה. לא נטבול כלי במוך כלי למרומה ללמא חזי עס הארץ ועביל הכי ואנו שואלין אמ כליהן ומשמשין בהן:  בס׳ אלו עובדן
ס מציל טל הכל. אס מוקף צמיל פתיל באהל הממ. א״נ המת בבית וטהרות בעלייה וארובה פתוחה מן הבית ר  דחנן. במתני׳ לשיילינן מנייהו: כלי ח
 לעלייה והושיבו כלי חרס בפחחה וכלי חלס חוצץ בפני הטומאה לאינו מטמא מגבו ומציל על כל מה שבעלייה: שהוא טמא כוי. הכלי הזה היה טמא
 מתחילתו קולס שנחנו ע״ה על פי הארובה: והלא טיהרחם אוכלין ומשקין שבחוכו. אס היה מוקף צמיל פמיל באהל המת והיא היא:

 לעצמו

 וכחללה וטוביה. והן ב׳ אצבעות תחרות למקומן שאלם יכול לגלגל
 בתוך חללו ב׳ אצבעות לכל צל הר עירוב ומטבילין אף כלים והאי
 נמי חשש טומאה לאודיתא היא: גרגוסגי. סל גלול מאל שבו
 מסננין היין בעת הבציר ונותנין אותו תחת קילוח הגת והיין מסמנן

 בו ויולל לבור כלאמרינן במסכת
 ע״ז !דף ט:< שלא החזיר גלגומני
 לגח: טהורין. אף לקולש. ורבא
 לטעמיה לאוקי טעמא גזירה משום
 כלי שאין בפיו כשפופרמ הנול ובסל
 ובגרגומני ליכא למיחש להט: לא
 עלתה לו טבילה. שעשאן כב׳ מקואות
 ואין שיעור לא בזה ולא בזה אע״פ
 שהמיס מחברן בין ארר הנצדס אין
 זה חיבור: דהא ארעא כולא מחלחלא.
 והמים הנובעין כאן באין מנהר גלול
 ולא חשבינן כמחובר לבעינן מ׳ סאה
 במקום אחל: והני מילי. «) לאמרינן
 המטביל בכלי שאין בפיו כשפופלת
 הנול טמאים בכלי טהול שלא היה
 הכלי החיצון צדך להטביל: אבל. אס
 הוא צריך להטביל: מיגו דסלקא
 טבילה לגופו של כלי. ליטהר תוכו
 ע״י מיס הנכנסין לרך פיו לכטומאתו
 כן טהלמו סלקא נמי טבילה לכלים
 שבתוכו: הרי אלו טהורין. לתלומה
 ולא חלק בין פיו רחב לפיו קצר: ואם
 לא טבל כוי. כלמפרש לה ואם אין
 צדך להטבילו: המים המעורבים.
 למקוה ואתה בא לטהר על יליהן
 כלים שכמוכם על שיהו מעורבין לרך
 פה לחב כשפופלת הנול: והא דר׳
 אילא. לאוקיי״ טעמא משוס חציצה
 וסל וגרגומני נמי כשאר כלים למו
 והמטביל כלים לתוכן אינן טהורין
 לקודש ורכא לאוקיט) טעמא למתני׳
 משום עירוב מקואות והא בסל
 וגרגומני ליכא למיחש יטהודן מנאי
 היא: למאן קאמרינן חברים. למי
 אנו אומרים הוראה זו שלא יטביל כלי
 בתוך כלי לחבר לאילו עם הארץ לא
 אמי קמן למשאל הלכך למרומה
 ליכא למיחש להא מילע יליע שיעור
 עירוב מקואות ולענין כבילו של כלי
 נמי אם כבל הוא מגביהין אותו: א״ה
 קודש נמי. על כרחך מתני׳ לקמני
 אבל לא לקודש בחבר עסקינן דאי
 ע״ה מי ציימ לך ומי אמי קמן למשאל
 טעמא: חרומה גמי חזי ליה. ישראל
 עם הארץ ומטביל ומשממש בו תרומה
 ואח״כ נותנה לכהן: לא מקבלינן.
 מרומה מעם הארץ אלא בשעת
 הגיתות והבדים שהכל מטהרים את
 כליהן ע״פ חכמים כדתנן (לקמן לף
 כל:) עברו הגיתות והבדים והביאו לו
 חבית של מרומה לא יקבלנה ממנו:
 על טהרת יין ושמן.«) לקבל מידם יין
 לנסכים ושמן למנחות כדתנן בממנימין
 (לקמן לף כל:< חומר בתרומה
 שביהודה נאמנין על טהרמ יין ושמן:
 ובונה במה. בשעת איסור הבמות
 ומקטיר לשמים: כר׳ יוסי. דאילו
 לרבנן לא מקבלינן כדאמר בפסחים

 מסורת הש״ס

 6) מקואות פ״ו מ״כ [וע״ש
 נר״ש וברמנ״ס ובתר׳׳ט],
 ב) [במשנה למקואות אימא
 דלי שהוא מלא ולכך כתב
 הר״ש דהא דאיתא כאן הוא
 ברייתא ע״ש ולפ״ד הר״ש
 יש לגרוס הכא דתניא אכן
 היא גופא צ״ע מ״ט לא הביא
 הש״ס המשנה],
 ג) ןתוססתא סייג],
 ו) עדיות ס״א מי״ד,
 ה) [במשנה איתא כדברי],
 ו) כליס ס״י מ׳׳א, 0 [אמרו
 להס כצ״ל], ח) [לעיל כא.],

 ט) ןלעיל כא:ן,

 הגהות הב״ח
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 א) מש׳׳כ רנינו וה׳׳מ בסל וגרגותני צ״ע להא כסל וגרנות:, לעולם יש כהן כשפיפרת הנוד ומותר לעמל בהם אף אס ה! טהורין ועי׳ רש״י ד״ה יה״מ וצ״ע.



 מםורת הש״ם

 א)ןתוספחא דאהלות פ״ה],
 3) [אהליפ פ״ה מ״ל],
 ג) נשם כמשנה ולקמן ט.],
 י) ונזיר ננ:], ה) ברטח ננ.
 כלים פכ״ה מ״ו נדה ו:
 נכורות לח., ו) !עי׳ פירוש
 נכון נערוך ערך!ניתן צבע],
 1) !דף ז:!, ח) [לעיל כ.ן,

 הומר במורש פרס שלישי חגיגה

 של
 להם

 הגהות הב״ח
 (א) רש״• ד״ה אין להם

 אחוריים אין חילוק
 אהוריים ותוך

 אלא:

>^<m״^ 

 מוסף רש״י
 לוגין מלא משקין. כלי
 חרש המציל את המשקין
 שכתוכו ואין מציל כל כלי
 שטף, שהלני! טמאין טומאת
 שבעה והמשקי! טהורין
לקמ! כו !. כלי שנטמאו ; 

 אהוריו. בכלי שטף קאמר
 דאילו כלי חרס אין מטמאי!
 מגבן אפילו בטומאה
. ו ב  דאורייחא !:ברכות נ
 במשקץ. אין לך משקה
 שאינו ראשי! לטומאה, שאף
 אם נגע בשני עשאוהו
 מכמים תחלה !ישם).
 אהוריו טמאץ. אף על
 פי שאין אדס וכלים מקבלין
 טומאה מן המורה אלא מאב
 הטומאה, גזרו חכמים שיהו
 משקי! מטמאי! כלים מפני
 שמצינו משקה שהוא אכ
 הטומאה לטמא אדם וכלים
 מה״ת, כגון זוכו של זב
 ורוקו ומימי רגליו, גזרו על
 כל המשקין טמאי! שיטמאו
 כליס !שם:!. תוכו אוגנו.
 דהיינו נית קנול התחתון
 שיושנ עליי, ל״א אוגנו היינו
 שפתו !בכורות לח.! שפתו
 הכפולה לצד חוץ הראר
. ו נ .אז  לתשמיש!ברכות נב;
 זהו מה שעושי! נחכיות של
 חרס לנית אחיזה שקוד!
 מנשי׳יו ובכורות שם! כמו
 אוזן החכיח שקורין אנש״א
 בלע״ו וברכות שם1. וידיו.
 כגון כלי חרש שעושין לו זנב
 לאחוריו לאחוז נו !כבורות
 שם! או: כלי שיש לו יד כגון

 מחכת (ברכות שם:!.
 טהורין. דטון דטומאה זו
 דרננן היא ענדו כה היכרא
 דלידעו דמדרננן היא ט
 היכי ללא לשרוף עלה
 תרומה וקדשים והקילו נה,
 וכן מפורש ננכורות!ברכות

( ך ש מ ה  ובינו חננאל (
ו י ל ת ע ל ק ו ה נ י נ פ י ב ע י ב ש  ו

ר מ א י ש ו כ פ ו ס  ב

. ן מ א ו נ ת ו י ה  ל

. הוא יאכלם שהרי החברים בדלין מהן וממגען  לעצמו טהרנו
ה לך ולו. שמא תשאלנו ותשמש ר ה  ובלאו הכי מאכלו טמא: ע
 בו: אשה לשה בעריבה. בעלייה זו: כלום משגיח עליך. לפיכך
 טהרו לו ב״ש אוכלין ומשקין וכלי תרס שאין להן טהרה אלא שבירתן
 ואס באמ לאוסרן עליו לא ישמע לך
 אבל בכלי שטף ישמע לך רטבילנו:
 מטבילין להו. שמא הטבילם כלי
 בתוך כלי: ואטבילה לא מהימני.
 דאמר השואל ממנו צריך להטביל:
 בגופו. מהימן: והחניא. בניחומא:
 לא הוכשרו. לא נראו לטומאה:
 חבר שבא להזות. ואמר ראוי לקבל
 הזאה ראשונה שכבר עברו ג׳ ימים
 לטומאתו שהיום יום ג׳: מחוך חומר
 שהחמרח עליו בחחילה. כשבא לפניך
 להזאותיו ולא האמנתו הקלמ עליו
 בסופו להאמינו על הטבילה לסי שהוא
 נזהר בטבילתו שלא יצטרך לו עול:
לי עץ או של  כלי שנטמאו אחוריי• ל
 ממכמ קאמר שמטמאין מגבן:
 במשקי!. לטומאה לרבנן היא
 למלאורייתא אין אוכל ומשקה מטמא
 כלי שאין כלי מקבל טומאה אלא
 מאב הטומאה וגזרו חכמים שיהו
 משקין מטמאין בלי לפי שיש משקה
 שהוא אב הטומאה ומטמא כלי
 מן המורה כגון רוקו של זב ומימי
 רגליו הלכך הואיל וטומאה זו מלברי
 סופרים אחוריו טמאין ושאר תשמישין
 שבו טהורים לעבלו רבנן היכר
 להוליע שטומאה זו מלבריהס ולא
 ישרפו עליה מרומה וקלשיס כך היא
 מפורשמ במסכת נלה ס״קי): אוגנו.
 שפחו הכפולה לצל חוץ וראוי
 למשמיש: אזנו. כגון אוזן החבימ:
 וידיו. כלי שיש לו ביח יל כגון מחבת:
 נטמא חוכו. אפי׳ בטומאה דרבנן
 כולו טמא: שצובטו. שאוחז בו
 ומושיטו לאחלים: ויצבט לה קלי.
 מרגוס ואושיט לה: נקיי הדעס.
 אסתניסיס: לובטין. מטבילין אוכלין
 בחרדל או בחומץ שחוקקין בשולי
 הקערה ביח קיבול לעצמו וגובה
 לו סביב ונומנין שם חומץ וחרדל:
 אין להן אחורים. אין חילוק (א) להם
 של אחוריס וחוך אלא משנטמא
 אחד מהן הכל טמא בין לקדשי
 המקדש בין לקדשי הגבול:
 סרומה. הנאכלמ בכל גבול א״י:
 דלמא. האי קדשי גבול חולין
 שנעשו על טהרח קודש קאמרת.
 וע״י משנתך זו הוזכרתי דבר ששמעחי
 מרבה בר אבוה רביה דרב נחמן:

 ונפסקה

 כב:
 כלום

 לעצמו טהרנו אבל נטהר את הכלי שטהרתו
 לך ולו תניא א<א״ר יהושע בושני מדבריכם
אשה יאשה לשה בעריבת א  ב״ש אפשר נ
 ועריבה טמאין שבעה ובצק טהור 1׳*כלוגין
 מלא משקין [לונין] טמא טומאת שבעה
 ומשקין טתורין נטפל לו תלמיד אהד
 מתלמידי ב״ש אמר לו אומר לך טעמן של
 ב״ש אמר לו אמור אמר לו בלי טמא חוצץ או
 אינו חוצץ א״ל גאינו חוצץ כלי של עם הארץ
 טמא או טתור אמר לו טמא ואם אתח אומר
 לו טמא כלום משגיח עליך ולא עוד אלא
 שאם אתח אומר לו טמא אומר לך שלי
 טתור ושלך טמא וזתו טעמן של ב״ש מיד
 תלך ר׳ יתושע ונשתטת על קברי ב״ש אמר
 נעניתי לכם עצמות ב״ש ומת סתומות שלכם
 כך מפורשות על אחת כמת וכמת אמרו כל
 ימיו יי תושתת שיניו מפני תעניותיו קתני
 מיתת לך ולו אלמא שאלינן מינייתו י כי
 שיילינן מינייתו מטבלינן לתו אי תכי ניתדרו
 להו ב״ה לב״ש כי שאלינן מינייתו מטבלינן
טמא מת בעי הזאה ג׳ וז׳ ומנא לז׳  לתו ה
 יומי לא מושלי אינשי ואטבילת לא מהימני
 והתניא ינאמנין עמי הארץ׳ על טתרת טבילת
 טמא מת אמר אביי ל״ק הא בגופו הא

 בכליו רבא אמר אידי ואידי בכליו
 קשיא תא דאמר מעולם לא תטבלתי
 בתוך כלי ותא דאמר •'הטבלתי אבל

 תטבלתי בכלי שאין בפיו כשפופרת

 ולא
 כלי
 לא
 תנוד

י ת ר ה  ט

ה ת ל ע  ו

ר מ א א ש ב ר ו כ ה ז ע ו מ  ש

ך ו ת י ב ל ן כ י ל - ב ט ן מ י  א

א י ה ה ל ע ש מ ד ק י ל ל  כ

י ל ם כ ו ש ה מ ר י ז ש ג ד ק  ל

ת ר פ ו פ ש ו כ י פ ן ב י א  ש

ה ר ש ת ע ח ן א ה . ו ד ו נ  ה

ה י נ ה ש ל ע : מ ת ו ל ע  מ

ן ת י ב ו ך ! ו ת ם ו י ר ו ת  א

א ל ל ב ה א מ ו ר ת ה ל ע י ב צ  ה

ו ל פ ם נ ׳ א י . פ ש ד ק  ל

י ר ו ה א ; ב י א מ ן ט י ק ש  מ

ה ע י ב צ ת ה י ב ו ב ם א י ל כ  ה

ו ס פ ו ת ם ש ו ק א מ ו ה ן ו ה ל  ש

י ל ל כ ו ש כ ו ו ת ע ב צ א  ב

ו כ ו ת ש ב ם י א . ו ר ו ה  ט

ש ם י א ת ו א מ ט א נ ה ל מ ו ר  ת

ו ה ז א ו מ ט ש נ ד ו ק כ ו ת  ב

ו א מ ט נ י ש ל ו כ ר מ א  ש

ו י ר ו ח ן א י ק ש מ ו ב י ר ו ח  א

ו נ ז ו א נ ג ו ו א כ ו . ת ן י א מ  ט

ל ב ה א מ ו ר ת ן ל י ר ו ה ו ט י ד  י

ו כ ו א ת מ ט ש נ ד ק א ל  ל

ו ע ב ג י ם ל ד ־ א נ ך ב ר ן ד י א י ש ל כ ן ה ז ל א צ א א ו ה ו ו ן ב י ת ו ת ש ע ד ־ ה י ק נ ם ש ו ק ן מ נ ה ו ש ר׳ י ר י ה א) פ ע י ב צ ת ה י . ב ו ל ו א כ מ ט  נ

ל כ ם ש ו ק מ ן מ י ת ו ן ש י א ן ו י נ ש ת מ ע ד י ה י ק נ ו ו י נ ו א ו ב ת ו ן א י ו ח ו א י ש נ פ ו מ נ ז ד א ג נ כ ת מ ו ת ש ל י ו ל כ ת ה ו ט ה ם ל ד י א נ ך ב ־ י ד  כ

ם י י ר ו ח ם א ה ש ל ם י י ל כ ל ה ה כ ״ ק כ ר ם פ י ל כ ש ב ר ו פ ך מ ו ת ם ו י י ר ו ח ן א י ד ו ו נ ר מ א ו ש מ ו כ נ ו ל א צ א ן מ י ת ו א ש ל ו א ה ב ת ו ם ש ד  א

ן ה י ל ם ע י נ י ש י ה ש נ י ש ם ב ה י ר ו ה א ן ב ה ם ב י ש מ ת ש ת מ ו ת ס כ ה ם ו י ר כ י ה ׳ כ י . פ י ו ן כ י פ ו צ ר מ ה ן ו י ק ש ה ת ו ו ת ס כ ה ם ו י ר כ ן ה ו ג ך כ ו ת  ו

ם י ל כ ל ה י כ מ ן נ נ ת . ו ן ה י ל ן ע י מ ש י ו ו א ב צ ו י כ ן ו ב ו ת ם א י ר ח ם א י ל ן כ כ ו ת ן ב י ם י נ כ מ ת ש ח ת מ ך א ר ד ן כ כ ו ת ד ב ו ן ע י ש מ ת ש מ  ו

ם י ד י ר ל מ ו ר א י א . ר׳ מ ת ו ס ו כ ר ל מ ו א א ב י ק ׳ ע . ר ץ ל ע ה ש ל ו ד ה ג ב י ר ע ר ל מ ו ן א ו פ ר ׳ ט ה ר ע י ב צ ת ה י ב ך ו ו ת ם ו י י ר ו ה ן א ה ש ל  י

ת י ב ו ב ו ח א ן ו י א מ ס ט ו כ י ה ר ו ח א ת ו ו ר ו ה ו ט י ד ו י י ד ה צ י . כ ד ב ל ת ב ו ר ו ה ט ם ה י ד י א ל ל ו א ר מ א א י ל ס ו ר י ״ . א ת ו ר ו ה ט ת ו ו א מ  ט

 ותתניא ׳נאמן. עם תארץ לומר פירות לא
 הוכשרו אבל • אינו נאמן לומר פירות
 הוכשרו אבל לא נטמאו ואגופו מי מהימן
חבר שבא לתזות מזין עליו מיד  ותתניא ח
 עם תארץ שבא לתזות אין מזין עליו עד
 שיעשת בפנינו •שלישי ושביעי אלא אמר
 אביי מתוך חומר שהחמרת עליו בתחילתו
 תקלת עליו בסופו: טאחורים ותוך: מאי
כלי שנטמא אחוריו י (  אחורים ותוך כדתנן ה
 במשקין אחוריו טמאין תוכו אוננו אזנו וידיו
 טתורין נטמא תוכו כולו טמא: ובית חצביטח
 וכוי: מאי בית הצביטה א״ר יהודה אמר
 שמואל מקום שצובטו וכין תוא אומר 1ויצבט
 לח קלי רבי יאסי א״ר יוחנן מקום שנקיי
 הדעת ייצובעין תני רב ביביי קמית דר״נ כל

 הבלים אין להם

 משניח בך. פרש״י אבל כלי שטף ישמע שפיר ויטבול
 ומימה היא למה ישמע בזה טפי מבאוכליס ומשקין ואי
 משוס דלימ להו טהרה במקוה משקין מאי איכא למימר הרי יכול
 להשיקן ועול כי מסקינן רמטבלינן להו ואי לצורכן למה יטבול להו

 טפי מכלי חרס אלא נראה לפרש
 כלום משגיח בך לפיכך לא ישאול
 לעולם אבל לא על כלי שטף שישאלם

 מהם ולעולם טמאין לחברים:
ת הזאה ג׳ ושביעי.  טמא מ
 בהני ללעיל לקאמר כי
 שיילינן מטבילין מ ומפלה מעפולמ
 ממנו ובמוח כוחיס ןנדה דף לג: ושם)
 שטבל וללס אבגלי חבר ללא
 טמאו אלא משוס עס הארץ ולא
 חיישינן אטומאמ ממ כיון ללא שכיחי

 לא גזלינן ליה:
 ואטבילה לא מהימני והתניא
 נאמן עם הארץ
 לומר בו׳. פרש״י כיון לאמר השואל
 ממנו צריך להטביל אלמא לא מהימן
 אטבילה וקשיא להדיר אלחנן מאי
 פריך ליה מממני׳ לנאמן אטומאח
 ממ הא ע״כ לא קאמר השואל צריך
 להטביל רק טומאמ ערב אבל טומאמ
 ז׳ לא קאמל לכלי לז׳ לא מושלי אינשי
 כלמסיק ומירץ מורי לקאי אהא
 לקאמר נהלרו ב״ה לב״ש למטבילין
 לכלים ומסיק ללא למי לכיון למטמא
 בימ שמאי מטעם שאין כלי חרס מציל
 מטומאמ אהל א״כ בעי הזאה ג׳ וז׳
 ואס נשתמש בכליהם נאמן שהם
 נאמנים להציל על הכל שלא נטמאו
 בממ ואמטו להט פריך אטבילמ טמא
 ממ לטהרמ כליו בטבילה ממגע טמא
 ממ לקאמרת שבשאר טומאות
 מטבילין לפי שהוא טומאמ ערב אבל
ד מו ל ה  הכא בעי הזאה לכך לא א
 ב״ה לב״ש ללא מהני מילי טבילה
 ללבד ב״ש לחיישינן בכלים שלא
 הציל עם האלץ אומו מטומאח אהל
ך למימרא ללא מהימן ד  ולהט פ
 לומר שהצילם מאהל והא מניא

 נאמן כוי:
 מתוך הומר שההמרה עליו

 עין משפט
 נר מצוד!

 יב א ב מיי׳ פכ״ג
 מהלכות טומאת מת

 הלכה ל:
 יג ג ד מיי׳ שם הל׳ א:
 יד ה מיי׳ סי״א מהלכות

 סרה הלכה א:
 טו ו מיי׳ פי׳׳א מהלכות
 מטמאי משכנ ומושכ

 הלכה יכ:
 טז ז מיי׳ פט״ז מהל׳
 טומאמ אוכלי! הלכה

 ב
 יו ח מיי׳ סי״א מהל׳ סרה

 אדומה הל׳ כ:
 יח ט י מיי׳ פרק ז מהל׳
 אנוח הטומאות הלכה
 ג !1] ופי׳׳נ שם הל׳ נ
 ופי״ג מהלכות כלים הלכה

 ד:
 יט כ ל מיי׳ פרק י״נ
 מהל׳ שאר אנות

 הטומאו׳ הלכה ג:

 תורה אור השלם
 1 . ויאמר לה בעז לעת
 האבל גשי הלם ואכלת
 מן הלחם וטבלת פתי־
 בהמץ ותשב מעד
 הקוצרים ףצבט לה קלי

 ותאכל ותשבע ותתר:
 רות ב יד

 אין להם אתורים ותוך אחד קדשי
 המקדש ואחד קדשי תגבול א״ל קדשי תגבול מאי נינתו תרומה והתנן אחורים
 ותוך ובית תצביטת - לתרומח דלמא לחולין שנעשו על טתרת הקודש
 קאמרת אדכרתן מילתא דאמר רבה בר אבוד. אחת עשרת מעלות
 שנו כאן שש ראשונות בין לקודש בין לתולין שנעשו על טהרת
 חקודש אחרונות לקודש אבל לא לחולין שנעשו על טתרת תקודש:
תנושא את תמדרם נושא את תתרומח אבל לא את חקודש: קודש : 

משום מעשה שהיה דאמר רב יהודה אמר שמואל  מאי טעמא לא ל
 מעשה באחד שחיח מעביר חבית של יין קודש ממקום למקום

 ונפסקה
 לישרוף עליה מרומה וקדשים כדאמדנן פרק אלו מומין (בכורות לף לח. ושם): מקום שנקיי הדעת צובעין. פרש״י
 הקערה בית קיבול והגובה סביב ונותנין בתוך הקיבול חומץ וחרדל והקשה הר״ר אלתנן א״כ למרומה תטמא כולה
ט פי׳ המתני׳ אחוריס ותוך הצביטה אס נטמא אחוריו לא נטמא תוכו ה  טון דאיטמי החקק מי גרע מתוך תוכו וצריך לדחוק ולומר ד
דו א״כ לפירוש זה רב יהודה אמר שמואל ורב אסי חלוקין הן בפירוש המשנה וצ״ע:  ובית הצביטה נטמא תוכו ובית הצביטה נטמא אחו

 ונפסקה

 רבינו חננאל
י ל כ א י ם ל ת ק ה י ר פ ו ו ה  ל

ו ה ן ל י ל י ב ט מ ר ד מ י מ  ל

ה ת מ א מ ו ט ב ם ד ו ש  מ

ו ת ל י ב ו ט א ל י ד ג י ל  פ

י מ ך נ י ר א צ ל ו א ת ר ה ט  מ

י ע י ב ש י ו ש י ל ה ש א ז  ה

א י ל מ ו ה י ע ב ש ם ל י ל כ  ו

י ב ה ר י ה ה ש . ז י ל ש ו  מ

י נ ש א ו ר ב מ ו ע א ש ו ה  י

ו י ה ש ש ״ ם ב כ י ר ב ד  מ

ה ״ י ע ל ן כ י ם א י ד ל נ ו  א

ן י ל כ ו י א ב ג א ל ל ר א ו ה  ט

ד ב ל ס ב ר י ח ל כ ן ו י ק ש מ  ו

ו ע ב ג ו נ ה ה ״ י ע ל ל כ ב  א

ו מ צ י ע ל כ ה ל ש ל כ א מ מ  ט

ה ש ל ה ש ש א א צ מ . נ א מ  ט

י ל כ ה ה ו ש א ה ה ״ י ע ל כ  ב

. ר ו ה ק ט צ ב ה ץ ו א מ  ט

א ל ו ב ל ל ם ה י ר ב ו ד א צ מ  נ

ו ת ו ו א ש ל ר י פ ש כ ם ו ע  ט

ש ״ ם ב ע יש ט ד בי י מ ל  ת

ל ן ש מ ע ו כ־ ט ר ל מ א  ו

ה ״ י ע ל ל כ כ י ש נ פ ש מ ״  ב

פ ״ ע א ן ו ה ה א מ ו ת ט ק ו ה  ב

י ל כ ל ו י ת ד פ י מ ן צ ת  ש

ת כ ת י מ ל ן כ כ ו ת ף ב ט  ש

ה א ז צ מ נ ן ש ה א כ צ ו י כ  ו

ד י מ א צ ו ה ן ש ו י י כ ל כ  ה

ה א מ ו ט י ה נ פ ץ ב צ ו ל ח י ת  פ

ת ק ז ח ב ן ד ו י כ ל ד י צ ו מ נ י  א

י ל ן כ ל אי ״ י י א ק ו ה ה א מ ו  ט

י ר א מ א י ת כ ץ ו צ ו א ת מ  ט

ם י ל כ ו ו א ל י פ י א כ  ה

. ן י א מ ו ט ו ה י י ל מ ן נ י ק ש מ  ו

ן י ל כ ו ש א י י ך ב ר ל מ  א

א ו ן ה מ צ ע ל ן ד י ק ש מ  ו

ל ו כ א ך ל י ר א צ ו ה י ש נ פ  מ

ם נ י ו א ר ל מ א ם ת ם א ת  א

ך מ ל מ ב ק ו מ נ י ן א י ר ו ת  ט

ן י ר ו ה י ט י ל כ ) ו י נ א י ( נ א  ש

ן י ל כ ו ך א כ ל ם ה כ  מ

ן י א ן ש ו ה מ צ ע ל ן ד י ק ש מ  ו

ה ״ ל ע צ ה א ר א ת ר מ ב  ת

ם א ו ו י מ ע ט מ ל מ כ ו ו א נ י א  ו

ץ א מ ם ט ה ם ו ת ל א כ ו  א

ל ב ם א י מ ש ר ל ו ס ו מ נ י  ד

ם ה ם מ י ל א ו ו ש נ א ם ש י ל כ  ב

ו ה ן ל נ י ק ז ח מ ן ו נ י ש י י  ח

א ה ל ״ ע ה ד א מ ו ת ט ק ז ח  ב

ר ר׳ ז . ח ת ו ר ה ט ן ב מ י ה  מ

ם כ י ל ת י נ ע ר נ מ א ע ו ש ו ה  י

ן נ י ש ק מ . ו י ו ש כ ״ ה ב ו מ צ  ע

י נ י א ר כ מ א ם י ה א ״ י ע כ  ו

ו נ י ו א ל ל ם ה י ל כ י ה ת ל ב ט  ה

ן נ י ל א י ש ת כ ר מ א ן ד מ א  נ

. ו ה ן ל נ י ל ב ט ו מ ה י י נ י  מ

ל ה ע ״ ם ע י נ מ א ן נ נ ת ה  ו

ת א מ מ ת ט ו ל י ב ת ט ר ה  ט

ר מ א ד ן ב מ א א נ י נ ת א ד ה . ו ו י ל כ א ב ה א ו ר ה מ א א ב . ר ו י ל כ ן ב מ א ו נ נ י א ן ד נ י ר מ י א כ ו ו פ ו ג ן ב מ א א ת י ה א ה י נ י ת י כ י ב ק א י ר פ  ו

י פ ה ב ו ה ם ו י ת ל ב ט י ה ל ך כ ו ת י ב ל ן כ י ר ה מ ם א ל א ב . א ה מ ו ר ת ו ל ה י י נ י ן מ נ י ל א י ש א י ה כ ם ו ל ו ע י מ ל ך כ ו ת י ב ל י כ ת ל ב ט א ה  ל

ו ל ל ת ה ו ר י ר פ מ ו ה ל ״ ן ע מ א א נ י נ ת ד כ . ו ה מ ו ר ת ו ב ל י פ ת א י נ י ן מ נ י ל ב ק א מ א ל נ ו ו י ג א י ה ת כ ו ק ח ו ת ש ו ע ב צ י א ב ב כ ח ו י ר ל כ  ת

ר מ ו ן ל מ א י נ מ א נ כ ו ה א מ ט א נ ל ל ב ו א ר ש כ ו ר ה מ ו ם ל י נ מ א ן נ י ל א ב ם א ל ו ע ם מ י ן מ ה י ל ו ע נ ת י א נ ר ל מ ו ל ל כ ל ו כ ר ש כ ו א ה  ל

ה י פ ו ג א ן ו נ י ש ק א . ו ן מ א ו נ נ י ד א ו נ ת ה ר פ ו פ ש ב כ ה ו ר י פ י ש ל ך כ ו ת י ב ל י כ ת ל ב ט ר ה מ ו ] ל ל ב א ם [ ל ו ע י מ ל ך כ ו ת י ב ל י כ ת ל ב ט א ה  ל

ו י ל ן ע י ו ן מ ת אי ו ו ה א ל ב ה ש ״ . ע ד י ו מ י ל ן ע י ז י מ ת א מ ו ט א ל ו י ה ש י ל ם ש ו ם י ו י ר ה מ א ת ו ו ו ה א ל ב ר ש ב א ה י נ ת ה . ו ן מ י ה י מ  מ

י ש י ל ה ש ש ע י ד ש ו ע י ל ן ע י ו ן מ י א ו ש ת ל ה ת ו ב י ל ת ע ר מ ח ה ר ש מ ו ך ה ו ת י מ י ב ק א י ר פ . ו ו נ י נ פ י ב ע י ב ש י ו ש י ל ה ש ש ע י ד ש  ע

 בתחלתו הקלת עליו
 בסופו. פירש רש״י תחילתו הזאתו
 סופו טבילה ולא יצטרך עוד לחזור
 ולטבול וצ״ע דנילף מק״ו מה כלים
 שאין נאמן על טבילמן נאמן על
 הזאתן גופו שנאמן על טבילמו אינו
ד ו  דין שנאמן על הזאמו ואמר מ
 דעד כאן לא מהימן בהזאת כלים
 אלא כשבא לפנינו ואמר שלא נטמאו
 במת דלא שטח אבל אס בא להזות
 אינו נאמן אפי׳ בלא גופו ותניא נמי
 הכי בתוספתא ע״ה שבא להזות מזין
 עליו ועל כליו אתר ג׳ ימים י״מ
 תחילמו בא להזות סופו אומר הזיתי
 אך היה להס למיגרס טהרת מת ואילו

 בתוספתא תניא טבילמ מת:
 כלי שנטמא אהוריו נמשקין.
 דמדאודימ׳ אין אוכל ומשקה
 מטמא כלי ורבנן הוא דגזור משוס
 משקה זב וזבה כדאימא בנדה (לף
 ז:) ועבוד ביה רבנן היטרא לגביה

 ט היכי דלא
 חוקקין בשולי

ך כיח צבע. ר ך ע ו ר ע  א) עי׳ נ



 ך ך עין משפט
 חומר בסודש פרס שלישי חגיגה ^י*• נר מצוה

 כ א מיי׳ פי״נ מהל׳ שאר
 אנות הטומאות ה׳׳ג:

 כא כ מיי׳ פ״י מהלכות
 פרה אדומה הל׳ ג:

 ג [מיי׳ שס הל׳׳ג]:
 ככ ד מיי׳ פי״כ מהל׳
 אגומ הטומאות

 הלכה ג:
 מ ה ו ז ח מיי׳ שס

 הלכה ו:
 כד ט מיי׳ פ״א מהל׳
 פרה אדומה הל׳ טו:
 בה י מיי׳ שס הלכה יד:

 מוםף רש״י
 ויעבירם בירדן
 ובספינה. משוס מעשה
 שהיה כירדן ובספינה
 ונטמאו כדאמרינ! לקמן
 (יבמות קנח:). ומרקם לצד
 אחר. של נהר, דהיינו נמי
 דומיא דססינה שפורחין
 נאדר על פני המיס (שם<.
 ולא ירכב ע״ג בהמה.
 בתוך המיס, דהיינו נמי
 דומיא דססינה, שהאדס
 הנושאו יושב במקומו
 וספינתו נוטלתו ומוליכתו,
 וספינה פעמיס שהיא
 מששת ונוגעת בקרקע
 >שם). אלא אם כן היו
 רגליו. של עליון נוגעות
 במיס בקרקע ושם). על גבי
 הגשר. דכארעא סמיכתא
 היא והאדם המעבירו הולך
 כל שעה ברגליו ואינו דומה
 לספינה (שם). לא אסרו
 אלא בירדן ובספינה.
 ולא גשר ושאר נהרות,
 דגזירה שגזרו מחמת מאורע
 אין להס לגזור אלא מעין
 המאורע !שבת ס:1. תחוב
 בקרקעיתה של ספינה.
 והאהיל הכלי של מי תטאת
 עליהן ונטמאו(יבמות שם<.

נפסקה רצוטה של סנדלו. מדרס הזב הימה ונטלה בידו ומחוך ונפסקה רצועה של סנדלו. אע״ג דגבי טומאה כתיכ כלי  ו
ה גן עקביא. דאמר כל מקוס והאי רצועה לאו כלי הוא מדלא שרינן ליה לטלטל  כך נפלה לאויר החבימ: ר׳ חמי
 שגזרו חכמים על דבר על מעשה שהיה לא גזרו אלא כדוגמת בסרק אלו קשרים (שכת לף קיב.) אביי ><קא אזיל בחר רב יוסף
 המעשה וכאומו דבר הלכך בקודש היה מעשה ובקודש גזרו: ולא איפסיק ליה רצועה דסנדלא ומוכחא דאסור לטלטלה אלמא לאו
 מנא הוא צדך למימר כגון דנשתייר
 בהך רצועה דאיכא מנא דהדיוט
 יכול להחזירו ומיהו בירושלמי מצינול)

 ונפסקה סנדלו:
 לא ישא אדם מי חטאת. ואפילו
 רבנן דלא בעו כמעשה שהיה
 מ״מ לא אחמור מיהא לקדש רק
ב בקרקעיתה  לחטאת: מת תחו
 של םפינח. והא דאמר בפרק דם
 חטאת (זבחים לף צג.) מי חטאמ
 שנטמאו מטהרין שכן נדה מקבלת
 הזאה היינו בשאר טומאות אבל

 בטומאמ ממ נפסלו:
 לןןולם דגמרינחו חבר. הנוהג
 לאכול על טהרמ קודש
 משוס צינורא דע״ה איכא שאינו
 אוכל על טהרמ הקדש רק על טהרת
 מרומה שטהרמה טומאה היא אצל
 הקדש ואי אין צינורא דתבר טמא
 מוקמינן ליה בע״ה ממש והיה קשה
 למורי אמאי מוקמינן הכי לוקמי אפי׳
 בחבר עצמו וניטמא מחממ הצינורא
 דמשקה נינהו וניטמא הכל מחמת
ה לו דידיס א ר נ ו  הידיס דשניומ הן 8
 שניות הן אין להם דררא דאוריימא
 רק דרבנן וידים מטמא כלי ומשקה
 דרבנן והוה ליה מעלות במריימא

 ולא קמיימא:
 טבילה אק חערב שמש לא.
 מדלא תנא בהדיא וכי
 מימא א״כ היימי אומר דלמרומה
 טבילה מיהא בעיא ד״ל דליכא למטעי
 בהט לא״כ לימא בהדיא צדכין
 טבילה למרומה והערב שמש לקדש.

 הר״ר אלחנן:
 שפופרת שחתכה לחטאת.
׳ רומא ב.) ד מ א  והא ד
 כל מעשיה היו נעשין בכלי גללים כלי
 אבנים כלי אדמה והכא שפופרמ של
 עץ הרא וכן חנן״) צלוחימ שהניחה
 מגולה ומצאה מכיסה וסתם צלותית
 של חרס המס דוקא בשעמ עשייה
 במוך ז׳ ימים לפי שהיו מקילים
דן  לעשומהי) במעורבי שמש היו מחמי
 בה שאר חומרות דלא לזלזלו בה אבל

 בשאר ימים אין לחוש«:
ת הבחן השורף  מטמאין היו א
ת הפרה. פרש״י  א
 נוגעים היו בו שרץ אך בתוספתא
 לא משמע ליה רק במגע עצמו
 לחוד והט«) תניא בתוספמא כל ז׳
 ימים היו אחיו הכהנים רגילין לפרוש
 הימנו וביום השמיני היו נוגעים בו
 ומטמאין אותו וחוזרין ומטבילין אותו
 ונעשית בטבול יום ודיל התוספתא י»
 מעשה בצדוקי הכהן שביקש לשרוף
 אמ הפרה והיה רוצה לשורפה
, שמש ושמע רבן יוחנן בן  במעורב
 זכאי וסמך ידיו עליו ואמר לו אישי
 כ״ג כמה נאה לך להיות כהן גדול
 ירד וטבל כר נהי שאין הצדוקין

 ונפסקה רצועה של םנדלו ונטלה והניהה
 ע״פ הבית ונפלה לאויר ההבית ונטמאת
 באותה שעה אמרו תנושא את המדרס
 נושא את תתרומת אבל לא את הקדש אי
הא מני׳ 6*ר׳ הננית בן  הכי תרומה נמי א
 עקביא היא דאמר לא אסרו אלא בירדן
 ובספינה וכמעשה שהיה מאי היא דתניא
 נ<בלא ישא אדם מי הטאת ואפר חטאת

 ויעבירם בירדן ובספינה ולא יעמוד בצד
 זה ויזרקם לצד אהר ולא ישיטם על פני
 המים ולא ירכב ע״ג בהמה ולא על גבי
 חבירו אלא אם כן תיו רגליו נוגעות בקרקע
 אבל מעבירן על גבי תגשר ואינו חושש
אחד חירדן ואחד שאר הנהרות גיר׳ חנניח  ג

 בן עקביא אומר לא אמרו אלא בירדן
 ובםפינח וכמעשח שחיח י׳מאי מעשח שחיח
 דאמר רב יחודח אמר רב מעשח באדם
 אחד שחיח מעביר מי חטאת ואפר תטאת
 בירדן ובםפינת ונמצא כזית מת תחוב
 בקרקעיתה של ספינת באותה שעת אמרו
 לא ישא אדם מי הטאת ואפר הטאת ויעבירם
 בירדן בספינה איבעיא להו םנדל טמא
 סנדל טחור מתו חבית פתוחה הבית סתומה
 מחו עבר ונשא מחו ר׳ אילא אמר אם עבר
 ונשא טמא רבי זירא אמר יעבר ונשא טחור:
כלים חנגמרים בטחרח כר: דגמרינחו  ה

 מאן אילימא דגמרינחו חבר למח לחו
 טבילח אלא דגמרינחו עם הארץ נגמרין
 בטחרח קרי לחו אמר רבח בר שילא אמר רב
 מתנח אמר שמואל לעולם דגמרינחו
 חבר י ומשום צינורא דעם תארץ דנפל
 אימת אילימא מקמי דליגמריח חא לאו
 מנא חוא אלא בתר דגמרית מיזתר זתיר
 בהו לעולם מקמיח דגמריח ׳ודלמא בעידנא
 דגמריה עדיין להה היא טבילה אין ״הערב
שפופרת  שמש לא מתני׳ דלא כר״א דתנן מ 8
 שחתכה להטאת ר״א אומר יטבול מיד ר׳
 יחושע אומר יטמא ואחר כך יטבול ותוינץ
 בח דחתכח מאן אילימא דחתכח חבר למח
 לי טבילח ואלא דחתכח עם חארץ בחא
 לימא ר׳ יתושע יטמא ויטבול חא טמא
 וקאי ואמר רבת בר שילא אמר רב מתנת
 אמר שמואל לעולם דחתכח חבר ומשום
 צינורא רעם הארץ דנפל אימת אילימא
 מקמי דליחתכח תא לאו מנא תוא ואלא
 בתר דחתכה מיזהר זהיר בה לעולם מקמי
 דליחתכח דלמא בעידנא דחתכת עדיין
 לחח חיא בשלמא לר׳ יחושע חיינו דאיכא
 תיכירא לצדוקין דתנן ייימטמאין חיו את חבחן תשורף את חפרח לחוציא
 מלבן של צדוקין שתיו אומרים במעורבי שמש תיתח נעשית אלא לר״א אי
 אמרת בשלמא בעלמא בעינן תערב שמש תיינו דאיכא תיכירא לצדוקין אלא אי
 אמרת בעלמא לא בעינן תערב שמש מאי תיכירא לצדוקין איכא אמר רב

 עשאוה
 תוששין אותה טומאה מה שנוגעין בו עכשיו ולא מעלה של פרה מה שלא נגעו בו כל ז׳ מ״מ הכל רואין לדברי חכמים שמגע ע״ה

 מטמא ונגעו בו ביום ח׳ שיש לעשותה בטבול יום:
ט תימא א״כ טבילה לא לבעי איכא למימר דאף לאחר הזאה בעי טבילה ת בז׳ שלו. כלומר לבתר הזאה ו א מ מ ט  ל<עשאוה כ

 כדמפרש ןר״מ] ק)3פ״ג דמגילה דשתי טבילות יש אחת לפני הזאה ואחת לאחר הזאה:
 יצא

 רבעו חננאל (המשך)
ם י ש ד י ק ש ד ת ק א ט ח ה  ו

ף ו ס ן כ י י ו נ ש ן ה ל ו ו כ ל  א

ן ל ו ה כ ז ה מ ל ע ל מ ק ש ר  פ

. ן י ב ו ש ן ח ת ה ת ת א ל ע  מ

ן י ש ו ר פ י ה ד ג ב ה ו ״ י ע ד ג  ב

ה מ ו ר י ת ל כ ו י א ד ג ב  ו

ש ״ כ ש ו ד ק ס ל ר ד ן מ ל ו  כ

ת י ש י מ ה ה ל ע : מ ם ת ל ו  ז

ל י ב ט ר מ י ה ש מ ד ק ב  ש

ר ש ו כ ק ״ ח א ב ו ג נ מ  ו

י ל כ ר ב ו ש ק ל ה ב ח ה  ש

ה צ י צ ם ח ו ש ן מ נ י ש י י  ח

ר ש ו ה ק מ ו ר ת ל ב ב ש א ד ק  ל

ל ״ י י ק . ו ל י ב ט כ מ ״ ת א  ו

ת צ צ ו ה ח ר ו ש ת ק ח א א מ י  נ

ן נ י א ת ש ו צ צ ו ן ח נ י ש א ל  ש

ם י מ ה ה ו ר י ש ק ת ב ו ק ד ה  נ

ל ב ש ה ״ ן כ ה ן ב י א  ב

ם י מ ה ך ו ל כ ק כ ד ה ו נ נ י א  ש

ה ל ע ש מ ד י ק ב ג ל ם ו י א  ב

ת י ש ה ש ל ע : מ א מ ל ע  ב

ה ר ה ט ן ב י ר מ ג נ ם ה י ל  כ

ל ב ש א ה ק ה ל ל י ב ן ט י כ י ר  צ

ן ו ג א כ נ מ י ק ו ה א מ ו ר ה א ל  ל

א מ ם ש ו ש מ ר ו ב ה ח ר מ ג  ש

ק ו ל ר א ש ר ו נ י ה צ ז ת  נ

ו ר מ ג י ם ש ד ו ה ק ״ י ע פ  מ

ר ה א ק ל ו ר ו ה ת ו ר א א ש נ  ו

א נ מ י ק ו י א א מ א . ו ו ר מ ג נ  ש

[ ם ו ש מ ט [ ש פ מ י ל כ  ה

י ל ב ק א מ ן ל ת ר י מ י ג מ ק מ  ד

ר ב ן ח ת ר י מ ר ג ת ב ה ו א מ ו  ט

ה ז ת נ ו א) ו ה ר ב י ה ר ז ה ו  מ

ו י פ ק מ ו ל ר א ש ר ו נ י  צ

ן ה י ל ק ע ו ר ר ה א ש נ ן ו ה י ל  ע

א ל ה ו ל י ב ן ט י כ י ר צ . ו ח  ל

א ל ד ש מ מ ב ש ר ע ו ה ע  כ

ב ר ע ן ה י ת י נ ת מ ש ב ר פ  מ

. ד ב ל ה ב ל י ב א ט ל ש א מ  ש

P ׳ י נ ת א מ מ י ן נ נ י ר מ א  ו

ן נ י נ ת ע ד ש ו ה ׳ י ר א כ ל  ד

י מ ה ל כ ת ח ת ש ר פ ו פ  ש

ר מ ו ר א ז ע י ל י א ב ת ר א ט  ח

ע ש ו ה ׳ י . ר ד י ל מ ו ב ט  י

ק ו ן ר ת נ ת ו ׳ ׳ ה ע ע ב ג ה י כ י ת ח ף ל כ י א ת מ ל ן ד נ י ש י י ח ה ד ״ ע א ד ר ו נ י ם צ ו ש מ ר ו ב ה ח כ ת ח ש א ב נ מ י ק ו א . ו ל ו ב ט י א ו מ ט ר י מ ו  א

ם ו ש א מ ב ה ש ו מ ב ש ר ע ה ה כ י ר א צ מ ל ע ר ב ב ס ה ו ל י ב ט ה ן ל נ י כ ר צ י מ כ ם ה ו ש מ ה ו כ י ת ר ח ח ו א ת ו ר פ ו פ ל ש ח ע ר ל א ש נ ו ו י פ  מ

א ל ו ד נ ת נ ש ת מ א צ מ ש נ מ ב ש ר ע ן ת י כ י ר א צ נ ו ו י ג א י ה א כ מ ל ע ר ב ב ס ן ד ו י כ . ו ש מ ב ש ר ע ה ה כ י ר ה צ נ י ת א א ט י ח י מ כ נ א ל ו ה  ד

י ב ג ש ל מ ב ש ר ע ה ה כ י ר ה צ נ י ת א א מ ט ם נ ו א ל י פ א ן ד י ק ו ד צ א ל ר י כ י א ה כ י א ו ד נ י י ע ה ש ו ה ׳ י ר א ל מ ל ש ן ב נ י ר מ א . ו ע ש ו ה ׳ י ר  כ

ף ר ו ש ן ה ה כ ו ה י ן ה י א מ ט ן מ נ ת ד . כ ש מ ב ש ר ע ן ה נ י ע א ב ל ד ו י ה מ ר ו ה ט ל ו ו ב ט י א ו מ ט י י נ ת ק ה ד נ י ן מ נ י ק י י י ד כ ם ה ו ש מ ה ו א ט  ח

ד י מ ל ו ב ו ט ד ו ר ו ה י י ה ו ו ת ו ן א י א מ ט ו מ י א ה ל ׳ א י . פ ת י ש ע ה נ ת י ש ה מ י ש ב ר ו ע מ ן ב י ר מ ו ו א ה א י ל ן ש י ק ו ד צ י ה נ פ ה מ ר פ ת ה  א

 יעמוד בצד זה. של נהר: אא״כ
 רגליו נוגעות בקרקע. משוס מעשה
 שהיה בספינה כדלקמן וכל ספינה
 מהלכמ באויר וגזרו על האוירומ
 כולן: אבל מעבירן על הגשר. הואיל
 ורגליו נוגעומ בו: אלא בירדן. ולא
 בשאר נהרות אבל משיטן על פניו
 ועומד בצד זה ויזרקם לצד אחר:
 כזיח מח תחוב. והאהילו עליו
 ונטמאו: איבעיא להו סנדל טמא.
 הא דאמרמ דגזרו עליו שלא ישא
 קודש עמו: סנדל טהור מאי. מי
 גזור סנדל טהור אטו טמא או לא:
 חביח פחוחה. ודאי גזור עליו חביח
 סמומה מאי: ומשום צינורא
 דעם הארץ. שמא נימז עליה רוק
 מפי עם הארץ כשחבר אוחז בו:
 הא לאו מנא הוא. ולא ליטמא
 בכך: עדיין לחה היא. ומטמאה
 משוס שמא זב הוא ובמסכמ נדה
 (לף נל:< תנן הזוב והרוק מטמאין
 לחץ ואין מטמאין יבשין: לחטאת.
 לממ בחוט אפר פרה: יטבול מיד.
 שכל תשמישי פרה העשויין בכלי
 המקבל טומאה טעונין טבילה וקודם
 שיעריב שמשו ישממשו בהן לפרה
 כדלק מן י): ״)[מטמאין היו כוי. נוגעין
 היו בו שרץ]: להוציא מלבן של
 צדוקין שהיו אומרים במעורבי שמש
 היסה נעשית. ולרבנן טבול יום כשר
 בה דנפקא להו מדבויא דקרא והזה
 הטהור על הטמאט) טהור מכלל שהוא
 טמא לימד על טבול יוס שכשר
 בסרה מכדי בטהור עסקינן ואמי
 דכמיב לעיל מיניה ולקח אזוב וטבל
 במים איש טהור (במדבר ימ) למה
 לי למיהדר ולמיכחב והזה הטהור
 ליכמוב והזה על הטמא אלא טהור
קד  כל דהו ואשכחן טבול יום דאי
 טהור דכתיב׳) ורחץ במים וטהר:
 יטבול מיד. ואין צריך לטמאה
 טומאה אחרת שהרי טמאה ועומדת
 כדמפרש ואזיל: למה לו טבילה.
 וטון דאין לה טומאה אין היכר
 לצדוקים בטבול יום שבה: בשלמא
 לר׳ יהושע. המצריכה לטמא היינו
 דאיכא היכר לצדוקין שהרי טימאוהו
 טומאה גמורה הצריכה הערב שמש
 וכאן ישממשו בה טבולת יום הר
 היכר: אלא לרצי אליעזר. שאינו
 מצריכה אלא טומאה זו: אי אמרת
 צשלמא בעלמא הצריכו חכמים הערב
 שמש. בעלמא בטבילח כלים
 הנגמרים בטהרה ודלא כמתני׳ היינו
 דהכא לא מצרטנן לה איכא היכירא:

 מסורת הש״ם

 א) תוספתא דפרה סופ״ט,
 3) פרה ס״ט מ״ו יכמות
 קנה:, ג) [שנפ ס:],
 ד) יבמות קטה, ס) פרה
 פייה מ״ד, י) יומא נ. ע״ש
 זנמיס כא. פרה פ״ג מ״ז,
 ז) נ״א, ח) [ד״ה מטמאי!
 ודייה להוציא אחרי ד״ה
 נשלמא], נ1) ןנמדנר יט],
 י) ןרקרא יד], נ) [ננ״ד
 כתונ הוה קאי קמיה],
 ל) [לשון הירושלמי שנקנה
 חביתו וסקקה בסנדלו],
 מ) [פרה פי״א מ״א],
 נ) [נדצ״ל לעשותה נטבו״י
 להוציא מלנ הצדוקים
 האומרים שצריך לעשותה],
 D) [ועיין תוספות יומא נ.
 ד״ה שכל ותוספות סוכה לז.
 ד״ה נפל ותוספות תולין ט:
 ד״ה טמאה ותוספות נדה
 מט. ד״ה כשר],
 מ) [נתוססות יומא נ. ד״ה
 להוציא הניאו ממשנה דסרה
 ס״ג מ״מ סמכו כוי צ״ע
 קצת], פ) דפרה ס״ג, צ) שייך
 לע״נ,ק)[צ״לבס״נ דמגילה

 כ. בד״ה ולא],

 גליון הש״ם
 תום׳ ד״ה לעולם וכו׳ ובייל
 דידים שניות. עיין לעיל דף
 כ ע״א תוספות ד״ה נימא:

 רבינו הננאל
א מ ש ש ש ו ו ת נ י ו א ת ע י ב  צ

ס ו כ י ה ר ו ה א ו ב י ד ו י א מ ט  נ

ו י ר ו ה א ס ש ו כ ה ב ת ו ה ש י  ה

א מ ש ש ש ו ו ת נ י ן א י א מ  ט

ו י פ ב ה ש ק ש א מ מ ט  נ

א מ ט נ ר ו ו ס ח ו כ י ה ר ו ח א  מ

ם ו מ ו ק מ ו . ק ס ו כ ת ה  א

ש ש ו ת ו נ י ח א י ת ר א מ ו ה  ש

ו כ ו ת ן מ י ק ש ו מ א צ א י מ  ש

ו ר ו ה ו ו י ר ו ח א ו ב ע ג נ  ו

ן י ש א ד ו ק י ה ל : כ ו כ ו ה  ל

ן י א ך ו ו ת ם ו י י ר ו ח ם א ה  ל

י ו ה כ ע י ב צ ת ה י ם ב ה  ל

ר ה ב ב ר ר מ א א נ ק י ס א  ו

ת ו ל ע ה מ ר ש ת ע ה ה א ו ב  א

ת ו נ ו ש א ש ר ן ש א ו כ נ  ש

ן י ל ו ה ן ל י ש ב ד ק ן ל י  ב

ש ד ק ת ה ר ה ל ט ו ע ש ע נ  ש

א ל ל ב ש א ד ק ת ל ו נ ו ר ח  א

ת ר ת ל ט ו ע ש ע נ ן ש י ל ו ח  ל

ת י ש י ל ת ש ל ע : מ ש ד ק  ה

א ש ו ס נ ר ד מ ת ה א א ש ו נ  ה

א ל ל ב ה א מ ו ר ה ה ה  א

י ד כ ן מ נ י ר מ א . ו ש ד ק ת ה  א

. א י ל א מ ש א ד ע ק ג א נ  ל

ה ש ע ם מ ו ש ן מ נ י ר מ א  ו

ר י ב ע ד מ ח ה א י ה ה ש י ה  ש

ם ו ק מ ש מ ד ל יין ק ת ש י ב  ח

ת ע ו צ ה ר ק ס פ נ ם ו ו ק מ  ל

ל ה ע ה י נ ה ה ו ל ט נ ו ו ל ד נ  ס

ר י ו א ה ל ל פ נ ת ו י ב ח י ה  פ

ת י ב ה ת ה א מ ט נ ת ו י ב ח  ה

א ש ו נ ו ה ר מ ה א ע ה ש ת ו א  ב

א ש א י ס ל ר ד מ ה ה  א

י ב ן ר י ת י נ ת מ ש ו ד ק ת ת  א

א י א ה י ב ק ן ע ה ב י נ נ  ח

ו מ א כ ל ן א י ר ו ו ן ג י ר א מ א  ד

ה ש ע מ ה ו י ה ה ש ש ע מ  ה

ש ד ק ל ה ת ש י ב ח ה ב י ה  ש

ל ת ש י ב ח א ב ל ה ו י  ה

ו ר ו א ג ך ל כ י פ ה ל מ ו ר  ת

׳ א ר י י ה א מ ה ו מ ו ר ת ל ה  ע

א י נ ה א ד י ב ק ן ע ה ב י נ נ  ח

א י ב ק ן ע ] ב א י נ נ י ח ב ר ] 

ן ד ר י א ב ל ו א ר ס א א ר ל מ ו  א

ה י ה ה ש ש ע מ ה כ נ י פ ס ב  ו

ה ש ע ב מ ר ר מ א א ד י י ה א  מ

י ר מ י ב ע ה מ י ה ד ש ה א  ב

ן ד ר י ת ב א ט ר ח פ א ת ו א ט  ת

ת ת מ י ז א כ צ מ נ ה ו נ י פ ס ב  ו

ל ה ש ת י ע ק ר ק ב ב ו ח  ת

ו ר מ ה א ע ה ש ת ו א ה ב נ י פ  ס

ת א ט י ת ם מ ד א א ש א י  ל

ם ר י ב ע י ת ו א ט ר ה פ א  ו

א י ע ב י מ . ו ה נ י פ ס ב ן ו ד ר י  ב

ם ד א א ש א י ח ל נ י ת ן ה  ל

ה ח ו ת ת פ י ב ח ח נ י ת . ה א י ל א א מ ו ט ט ר א ו ה ו ט ר ו י ג א ר מ ו ה ל ט ד נ . ס ש ד ת יין ק ר ח א ו ה ד י ב ו ו ד י ה ב א מ ל ט ד נ  ס

ד ו ע . ו א י ל ה א ה ו ת ו פ ט ה א מ ו ת ו ס ר ו י ג א ה מ מ ו ת ת ס י ב . ה ה נ א מ ט י ה ו ר י ו א ה ב ע ו צ ס ר נ כ א ה מ ן ש נ י ש י י ח  ד

ר ב ר ע מ ו א א ל י ן ר׳ א ל ו כ א ב נ ט ש פ י ו א א מ מ י א ט ל ה ו ו ה ל ע ז י ג א ה ל ש ו ד ק ה ס ו ר ד מ א ה ש נ ר ו ב ן ע נ י ר מ  א

ן נ ב ר ד ל ב ל כ ׳ ׳ י י ו ק ה נ י ן נ נ ב ר ד ת מ ו ל ע מ ן ד ו י כ . ו ר ו ה ע ט ג א נ ל ן ש א ל י ר ב ן ש ו י ר כ מ ו א א ר י . ר׳ ז א מ א ט ש נ  ו

ה מ ו ר ת ל ה ו כ א ם ל י ר ו ה ט ם ה י נ ה כ ׳ ה י . פ ש ד ק ס ל ר ד ה מ מ ו ר י ת ל כ ו י א ד ג ת ב י ע י ב ה ר ל ע : מ ל ק י מ י ה ר ב ד ן כ נ י ד ב  ע

ם י ל ם ק י ש ד ש ק ד ק י ה ת כ א ט ל ח כ ו ן א ה כ ס ל ר ד ש מ ד ק י ה ל כ ו י א ד ג ב . ו ש ד ק ל ה ו כ א ש ל ק ב מ י ש מ ס ל ר ד ם מ ה י ד ג  ב

 א) אולי צ״ל משו״ה אוקמינן לחיישינ! שמא נתזה צינורא של רוק מסיו עליה[ קולס שיגמרו ונשאר הרוק ונוי. נ) משמע דרכינו גדש נימא מתני׳ דלא כר״י וכ! מסיים נסמוך נמצאת משנתינו ללא כר״י וצ״ע דאינו ראיה כלל וכמו דמסיק נגמ׳ נסמוך ואולי דט״ס נפל נדכרי רנינו וצ׳׳ע.



 מםורת הש״ם

 א) שגת נט. נזה מט:,
 נ) [פסחים יט.], ג) [עיי!
 תוספות מנתות כד. ד״ה
 שאין וכו׳ ונד״ה צירוף
 דאורייתא], ד) סשתיס שס
 יומא מת. ןעדיות פיית
 מ״א], ה) [הוכחה זו לא
 מצאתי וכן נשאלתי
 מהגאכ״ד מהר׳׳י וצ״ל],
 ו) [ועי׳ תוס׳ יומא מו:ד״ה

 ט פליגי],

 תורה אור השלם
ר ש י א ל ב ל ה ב ע ש י ה  1 . ו

ס ב כ ב י ז ו ה י ל ב ע ש  י

א מ ט ם ו י מ ץ ב ח ר ו ו י ד ג  ב

ו ו א ט ר ק י : ו ב ר ע ד ה  ע

ב ה ה ז ר ש ת ע ח ף א  2. כ

: ת ר ט ה ק א ל  מ

 הגהות הב״ה
 (א) רש׳׳־ ד״ה עשאוה וכוי
 של תטאת עשאוהו כאילו
 נגע נשרץ: (5) ד״ה שלא
 אמרו וכו׳ כמושב הזב
 שיהא טמא בפרה:
ה אשר ישב מדלא ״  (ג) ה
 קרינן אשר ןשב: (ד) תום׳
 ד״ה שאס וכוי דכירושלמי
 דמכילתין מוקמי לה
 ההוא דהכא בשל יום
 הכפורים וזה לשון

 ירושלמי:

 מוסף רש״י
 והיושב על הכלי. ה״ג
 לה בת״כ וכל הכלי אשר
 ישב עליו, רישא לקרא
 יכל המשכב וגוי, יכול כל
 כלי כמשמע, ואפילו אין
 עשוי לישיבה !:שבת נט.<.
 תרקב.תצי סאה, סי׳ תרי
 וקב(שם). ת״ל כו׳ אשר
 ישב. מדלא כתיב גבי
 משכנ אשר שכב וגבי מושב
 אשר ישב, וכתיב ישכב ישב,
 משמע שישכב עליו תמיד
 וישב עליי תמיד, במיומד
 לשטנה ולישיבה, וגני משכב
 גמי דריש ליה המס הט,
 וככל הססריס כתינ והיושב
 על הכלי אשר ישב עליו,
 וקרא אחר הוא, ומפרשים
 אותי התלמידים מדכתיב
 היושכ על הכלי אשר ישב
 עליו, שתי ישיבות ריבה
 הנתונ, ללמדך דנמיותד
 לישינה קאמר, ולא היא,
 דשתי ישינות דקאמר טונא
 צריט, כדמפרש התס יושב
 אע״ס שלא נגע אלא ישנ
 או נתלה ולא נגע טמא
 דאצטריך למיכתנ גני ונ
 שטימא כלי בישיבתו ואע״פ
 שלא נגע, ואיצטריך גכי
 טהור גמי שנטמא גס הוא
 ניושנו עליו אע״פ שלא נגע,
 ועוד נת״כ לאו אההוא קרא
. מי  קחני לה !שבת נט)
 שמיוחד לישיבה. הוא
 דהוי אנ הטומאה, דכחינ
 וכבס נגדיו וגו׳«נדה מס:).
 כף אחת. בקטורת כמיב
 דקודש הוא !פסחים יט.:ו.
 הוסיף ר״ע.בעדות (שחו.
 והלבונה והגחלים.
 אע״ג דלאו אוכלין נינהו
 תינת הקודש מכשרתן
 ומשויא להו אוכל נפ׳ כל
 שעה!שם). פסל את כולו.
 שוו היא מאתמ עשרה
 מעלות שנאמרו שהכלי
 מצרף כל מה שבתוכו להיות
 כאלו נגע בכולו ייומא חח.ז.

 כג: חומר בסודש פרס שלישי חגיגה
 עשאוה כטמא שרן. לעולם בעלמא לא בעי הערב שמש ר״א לכלים
 הנגמרים בטהרה ואפ״ה איכא היכירא לפי ששפופרת של חטאת
 (א) עשאן כאילו נגעו בשרץ לענין מנין ראשון ושני הלכך אי לאו
 למרה נעשימ בטבולי יום זו הימה צריכה הערב שמש: אלא מעסה.
 ללא עשאוה אלא כטמא שרץ: לא
 תטמא אדם. להא טמא שלץ לאו אב
 הטומאה הוא ואינו מטמא אדם שלא
 מצינו טומאה לאלם וכלים הנוגעין
 בטמא שקיבל טומאה מאחרים חוץ
 מטמא ממ שנאמר והנפש הנוגעמ
 מטמא על הערב (במדבר ינ0:
 כטמא מס. כאילו נטמא במת
 שמטמא אדם: לא חידשו דבר בפרה.
 אע״פ שעשו בה מעלומ הרבה בשביל
 הזלזול הזה שהיו מטמאין כהן
 השורפה לעשותו טבול יום לא חידשו
 בגזרומ מעלותיה דבר שאינו מצוי
 בשום מקום ואם כשאמרמ שעשו בה
 כלים הנגמרין בטהרה כטמא ממ
 הרי אין לך חדוש גדול מזה: שלא
 אמרו קורדום מטמא מושב. כלומר
 לא נמנו טומאה בפרה לכלי שאינו
 ראוי לטומאה כגון לומר קורדום
 שאינו מיוחד לישיבה ואינו נעשה
w בפרה אבל ב ז  אב הטומאה במושב ה
 בכלי הראוי לקבל טומאה חידשו בה
 לעשומ שאינו נוגע בממ כנוגע
 במת: חרקב. חצי סאה: אשר
 יג< ישב. מדלא קרינן אשר ישב למדנו
 שאינו מדבר אלא באשר מיוחד
 לישב שם ממיד: הוסין! ר״ע כוי.
 רישא קמני העיד ר״ש על אפר חטאמ
 שנגע טמא במקצמו פסל אמ כולו:
 לגונה וגחלים. אע״ג דלאו אוכל נינהו חיבמ הקדש מכשרתן לטומאה:
 פסל אס כולן. לפי שהכלי מצרפן יחד. והך עדות מדרבנן היא מדקחני
 רישא על אפר חטאח כר וההיא ודאי על כרחך דרבנן היא דאי
 מקרא דר׳ חנין ליכא למילף אלא קדשי מזבח אבל אפר פרה לא:

 לא

 עשאות כטמא שרץ אלא מעתה לא תטמא
הותכה ומטבילת טעון  אדם אלמה תניא א
עשאוה כטמא מת אי הכי  טבילה ואלא ב
 תיבעי הזאת שלישי ושביעי אלמה תניא
 חותכה ומטבילת טעון טבילת טבילת אין
תזאת שלישי ושביעי לא אלא עשאות ; 

 כטמא מת בשביעי שלו ותתניא מעולם לא
 תירשו דבר בפרת אמר אביי שלא אמרו
 קורדום מטמא מושב כדתניאא< 1ותיושב על
 תכלי י יכול כפת םאת וישב עלית תרקב
 וישב עלית יתא טמא ת״ל ותיושב על תכלי
 אשר ישב עליו יטמא מי שמיוחד לישיבת
 יצא זח שאומרים לו עמוד ונעשח מלאכתנו:
הכלי מצרף מת שבתוכו לקדש אבל לא  ה
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 אתת עשרה זתב מלאת קטרת תכתוב עשאו
 לכל מה שבכף אתת מתיב רב ג<כהנא
 ייתוםיף ר״ע תםלת ותקטרת והלבונה והנהלים
 שאם נגע טבול יום במקצתו פםל את
 כולו ותא דרבנן תיא ממאי מדקתני רישא
 העיד רבי שמעון בן בתירא יעל אפר הטאת
 שננע תטמא במקצתו שטימא את כולו
 וקתני תוסיף ר״ע אמר ר״ל משום בר קפרא

 לא

. בפרק ר״ע (שבת ו  יצא זה שאומרים לו עמוד ונעשה מלאכתנ
 לף פל: ושם< עביד ק״ו ומה סכין קטנים שטהורים בזב
 כו׳ שאין להם תוך הראוי למגע בשר בזב טמאים במת מפץ
 שטמא במלרס אינו לין שטמא במת והקשה הר״ר אברהם מכל הכלים

 ליעבל ק״ו שאין בני מלרס כלאמרינן
 הכא עמול ונעשה מלאכתנו טמאים
 במת מפץ כו׳ ועול קשה לר״י ליעבל
 ק״ו מכלי חרס גלולים שטהורים
 אפי׳ פתוחים במלרס הזב כלאימא
 בפרק ר״ע (ג״ז שם) [ליליף מלכתיב
 (במלבר יט) וכל כלי פמוח אשר אין]
 צמיל פמיל עליו בטומאת ממ משמעי
 קרא מפץ כו׳ וי״ל ללא למי לכל
 הכלים הא ללא מטמאו מלרס לאו
 משוס לכלי הן אלא משום ללאו בני
 מלרס נינהו ללא שייך שם וכן כלי
 חרס גלולים לטהורים במלרס
 וטמאים בשאר טומאח הזב המס
 משוס טומאמ מת ושרץ נבחוך]
 לחמנא מליא לאימקש לשק כל כלי עץ
 אבל טומאת מלרס לאו מטעם מוך
 הוי אלא מטעם מיוחל לישיבה הלכך
 מפץ שמטמא מלרס והוא לינו לא
 יטמא בממ כיון ללימ ליה מוך אבל
 השחא עבלינן ק״ו מסכין קטנים
 שטהור בהם מגע והיסט שישנן בכלל
 גלולים ושייך ביה מטעם חוך והכא
 טהור מטעם גזרח הכמוב לכיון ללא
 שייך ביה מגע בשר הזב גס מגע
 שערו ומעיינו לא שייך ביה ושוו אפ״ה
 הן לטומאמ ממ כגלוליס כ״ש למפץ
 שיש שם גם טומאה לזב כגון מלרס
 שיטמא במת ותו לא שייך לחלק שכן

 מיוחל לישיבה להואיל ומהני בו יחול ישיבה ללא שייך לפטן קטנים
 מטעם תוך ואפ״ה יהו טמאים מלרס הזב הוי הק״ו גמור הואיל

 ולית להו טומאמ מוך לשייכא בהו. הר״י:
. הקשה הר״ר נסים גאון למשמע  שאם נגע טבול יום במקצתו
 הכא לנמקלשו בכלי מלמהני בהו צרוף ואילו בשילהי פרק

 טרף בקלפי ביומא (לף מל: ושס< נמפזרו לו קב גחלים מכבדן לאמה והיכי מכבלן הא מפסיל בקלש ומירץ לבירושלמי למכילתין מוקמי
 לה (י) בשל יום הכפולים ההיא להכא וזה לשון ירושלמי ר׳ יוסי בר חנינא בשם ר׳ יוחנן מפני מה אומרים שירי מנחומ מחברין אמ
 עצמן מפני שנזקקו לכליין ר׳ אחא אומר בשם ר״ל יולעיס היו שכלי שרח מחברן מה באו להעיל על הסלמומ על הלבונה ועל
 הקטורת ועל הגחלים ניחא סולח קטורח ולבונה גחלים מאי א״ר בון מיפמר בגחלים של יוה״כ שבמה שהיה חומה היה מכניס אבל
 של כל יום לא כההיא לתנן נתפזר ממנו קב גחלים מכבלו לאמה ומיהו הר״י היה מסרש הירושלמי הכי גחלים מאי כלומר למה
 פוסל אמ כולם טון שיש הרבה שאינו צריך ומוקי לה• בשל יוה״כ להכל צריך וה״ה למצי לאוקמי במחתה של כל יום אלא משום
 ללא פסיק ליה אי מחתה של כסף שחותה בה קלושה אי לא וכלי שרמ מחברן משמע כל כלי שמכניסין לומיא ללבונה וקטורמ
 וכ״ת הא אמרינן בסמוך למלרבנן מיהא אפילו שאינו צריך לכלי כלי נמי מצרף איכא למימר היינו למ״ל צירוף לאולייתא אבל למ״ל צירוף
 ללבנן לא יועיל כלוס והשתא לאתינן להט גס מה שהקשה הרב ר׳ נסים ימכן לכלי אינו מצרף רק הראוי לו ומה שאין צריך לו בו ביום
 אין בכך כלום אם מפסילו ור״מ מתרץ לכלי שלת אין מקלשין אלא ללעת אך קשה להר״ל אלחנן לפלוגתא היא שילהי לולב וערבה
כח מן ולקחו אמ כל כלי השלת  (סוכה לף מט: ושם) וי״א מקלשין ומיהו ס״ק למנחות (לף ז.) ובהמולה (שם לף עח: ושם) איכא מאן מלמו
 (במלבר ל) לאין מקלשין אלא ללעמ ופלוגמא לאמוראי הוא להוי ללא אשכחן פלוגחא לחנאי וי״מ מחמה לכסף אינה קלושה כי אס אומה
 שמעלה בה ונמפזלו לו קב גחלים למכבלן לאמה איירי במחמה של כסף וקשה להדיר אלחנן להא מזבח מקלש אמ לבר הראוי לו ולא
ל גחלים מן המזבח לארץ פליגי בה רבי יוחנן ור״ל משמע ללא שייך בגחלים ראוי לשבחי): ד ו  ילענא מאי מיובמיה להא מ
 והא דרבנן הוא. משמע הא לאו הכי הוה שייך שפיר צילוף לאודיתא מללא קלייק רק מהוסיף ועול מלקאמר ממאי להאי צילוף
 מדרבנן אלמא לאית ליה לאורייתא וכן בפ״ב לפסחים (לף לה.) והבשר כל טהור יאכל בשר לרבות עצים ולבונה וכן בפ״ב דחולין
 (לף לו:) אלא חיבמ הקלש מכשלמ לאוריימא מנלן כו׳ אלא מסיפא כל טהור יאכל בשר לרבות עצים ולבונה ובפרק כל הפסולים (זבחים
ד הכל לוקה לאמר קרא והבשר כו׳ ב  לף לל.) טמא שאכל קלש לפני זריקה חל אומל לוקה וחל אומר אינו לוקה אבל בטומאמ בשל ל
 ואמר מר לרבומ עצים ולבונה אלמא עיקר קרא להט הוא לאמא ובפרק כל שעה (פסחים לף כל0 והבשר למה לי לרבות עצים
 ולבונה בשר למה לי לרבות אימודן כו׳ והא לקאמר בזבחים שילהי ב״ש (דף מו:) והאמר מר והבשר לרבומ עצים ולבונה ומשני
 ללפסול בעלמא התם מלאוריימא מיהא הוי פסול להקלבה ולא קאמר להוי פסול אלא לאפוקי איכא לאמר התם לוקה וכי אומרים
 בפסחים (דף לה.) עצים ולבונה בני קבלמ טומאה נינהו וכי אוכלין נינהו אלא מעלה לאוריימא מיהא הוי ומעלה ללאו אוכל הוא ושוי ליה
 אוכל וכן מייתי המם העריב שמשו אובל במרומה כו׳ הביא כפרתו כו׳ והאי גברא חזי אלא מעלה והתם לאורייתא הוא להא בהערל
 (יבמות לף על:) מפיק ליה מקלא לקאמר ג׳ קלאי כמיבי והשמא משמע ללעולם הוי צירוף לאודימא גבי עצים ולבונה וכי קאמר הש״ס
 בפלק הקומץ לבה (מנחות לף כא.) יצאו עצים ולבונה שאין מקבלין טומאה י״ל לר״ל בלי הכשר אע״ג לחיבת הקלש מכשרמו לאוריימא מ״מ לא
 פסיק ליה כיון לעצי חולין לא מקבלי טומאה לאורייתא אפי׳ בהכשר אי לאו יתורא לקרא א״כ איכא למימר ללא מרבינן אלא בהכשר וכי
 קאמר בפסחים (לף יט.) אלמא צילוף לרבנן לעלומו לר״ע ללבנן אבל עצים ולבונה לעולם לאוריימא ולא כפרש״י לקאמר ללייק המם
ו לאורייתא ללאו אוכל הוא לא יתכן כלפרישימ בכל הני שהבאתי ה  צירוף לגבי מעלומ לרבנן ולר״ע לעצים ולבונה לאו בנומ קבולי טומאה מ
 וגם משמעות לשמעתין לא משמע הכי אלא לייק לצירוף לרבנן מהא לקתני דשא העיל רבי שמעון על אפר חטאמ וכו׳ ואפר

 חטאת

 עין משפט
 נר מצוה

ו א ב ג מיי׳ פ״א  ב
 מהלכות פרה אדומה

 הלכה טו:
 כז ד מיי׳ פ״ז מהלכות
 מטמאי משככ ומושנ

 הל״ח:
 כח ה ו מיי׳ פרק י״ב
 מהל׳ שאר אבות

 הטומאות הלכה ז:
 כט ז מיי׳ פי״ג מהל׳

 פרה אדומה הל׳ ה:

 רבינו חננאל
׳ ר א ל ל ה א ר פ ה ה ש ו  ע

א מ ל ע ת ב ר מ י א ר א ז ע י ל  א

ב ר ע י ה ע א ב י ל מ  נ

י ב ת ג ר פ ו פ ש א ב ב ש ה מ  ש

א ר י כ י י ה א ת מ א ט י ח  מ

ק ר• י ר פ א ו כ י ן א י ק ו ד צ  ל

ו ת ז ר פ ו פ ש ה ל ו א ש א ע ר י  ו

ל ף כ ו ל י ץ ת ר א ש מ ט  כ

ה ר ה ט ן ב י ר מ ג נ ם ה י ל כ  ה

י ע ץ ב ר א ש מ ל ט כ  ו

א י צ ו ה ו ל ו ש ו מ ב ש ר ע  ה

ה ו כ י ר צ א ה ץ ל ק ו ד צ ן ה  מ

ן נ י ש ק מ . ו ש מ ב ש ר ע  ה

ו ת ו ר פ ו פ ש י ד כ י ה  א

א א ל י ץ ה ר א ש מ ט  כ

א י נ א ת מ ל ם א ד א א מ ט  ת

ן ו ע ט ה ו ל י ב ט מ ה ו כ ה ו  ח

י מ ה נ כ ת ו ח ׳ ה י ה פ ל י ב  ט

א נ ק י ם א . ו ה ל י ב י ט ע  ב

ו ת ז ר פ ו פ ש ה ל ו א ש א ע ל  א

י ע י ב ם ש ו י ת ב א מ מ ט  כ

י ע ב ה ו א ז י ה ע א ב ל ו ד ל  ש

י נ י ן א נ י ש ק מ . ו ש מ ב ש ר ע  ה

ן י ר מ ג נ ץ ה ל א כ מ ל ע ל  ד

ו ה ן ל נ י ל ב ט ה מ ר ה ט  ב

א מ ל א ד ש ש ם ת ו ש  מ

ה ״ י ע פ א מ ר ו נ י ה צ ז ת י  נ

ד ה ע ה ה ל ר א ש נ ה ו י ל  ע

י י מ ב ג ל ה ו ת ר י מ ר ג ת  א

ת ר פ ו פ ש ה ל ו א ש ת ע א ט  ח

א מ ט ת כ א ט י ח מ ה ל כ ת ח  ש

ם ו ש מ ו ו ל י ש ע י ב ש ת ב  מ

א י נ ת ה . ו ה ן ל נ י ל ב ט י מ כ  ה

ה ר פ ר ב ב ו ד ש ר א ה  ל

ה ר פ ו ב ר י מ ה א ה ר ל מ ו ל  כ

. א מ ל ע ה ד ו א מ ר ט א ש  מ

ו ש ר א ח י ל א י מ י כ ק א י ר פ  ו

א מ ט ם מ ו ד ר ו ו ק ר מ א א ל  ש

ה ר פ א ד ר מ ו ם ח ו ש ב מ ש ו  מ

י ו א ה א ל מ ל ע ן ד ו י א כ ל  א

י ב ג ב ל ש ו א מ מ ט ם מ ו ד ר  ק

. ב ש ו י מ ו א ה י ל מ ה נ ר  פ

י ל כ ל ה ב ע ש ו י ה א ו י נ ת ד  כ

. א מ ט ב י ז ו ה י ל ב ע ש ר י ש  א

ד ח ו י מ י ש ב מ ש ר י ש  א

ם י ר מ ו א ה ש א ז צ ה י ב י ש י  ל

. ו נ ת כ א ל ה מ ש ע נ ד ו ו מ ו ע  ל

ת ו ג ה ו ת נ ו ל ע ש מ ו ש ל  א

ל ו ע ש ע נ ן ש י ל ו ח ב ש ו ד ק  ב

ן מ ח ב נ ר ד כ ש ו ד ק ת ה ר ה  ט

ת ו נ ו ר ח א ש ה מ ל ת ב  א

ת ו ג ה ו ן נ י א ש ו ד ק ת ב ו ג ה ו  נ

ת ר ה ל ט ו ע ש ע נ ן ש י ל ו ח  ב

ת י ע י ב ה ש ל ע : מ ש ד ק  ה

ו כ ו ת ב ה ש ף מ ר צ י מ ל כ  ה

. ה מ ו ר ת א ל ל ל ב ש א ד ק  ל

ן ה מ ף ז ו ר י ן צ י נ ר ח י אי  ו

ת ח ף א ר כ מ א נ ה ש ר ו ה  ה

ן ו י י כ ו ג ב ו ה ה ז ר ש  ע

א י ה ו ש נ ע ד ף י ב כ י ת כ  ש

א נ מ ת ב ר ת כ ת ד ח ת א ח  א

ך ד מ ל א ל ל י א ה ל מ  ל

. ת ת ף א כ ב ה ש ל מ כ  ש

ף י ס ו א ה נ ה ב כ ב ר י ת ו מ  ו

ת ר ט ק ה ת ו ל ו ס א ה ב י ק  ר׳ ע

ם א ם ש י ל ח ג ה ה ו נ ו ב ל ה  ו

ו ת צ ק מ ם ב ו ל י ו ב ע ט ג  נ

ן נ ב ר ד א מ ה . ו ו ל ו ל כ ס פ  ש

ד י ע א ה ש י י ר נ ת ק ד א מ י  ה

א ר י ת ן ב ן ב ו ע מ  ר׳ ש

ע ג נ ת ש א ט ר ח פ ל א  ע
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 הלכה ד:
 לג ז ח מיי׳ שס פי״נ
 הלכה י״נ ופ״ת שם

 הלכה ז:

 תורה אור השלם
 1 . והבשר אשר יגע בכל
 טמא לא יאבל באש
 ישרף והבשר בל טהור
 ייאכל בשר: ויקרא ו יט

 רבינו חננאל
א מ י ט ו ש ת צ ק מ א ב מ  ט

ף י ס ו י ה נ ת ק ו ו ל ו ת כ  א

ף ו ר י א צ מ ל א א ב י ק  ר׳ ע

ל ״ ק ר י ר פ א ו ו ן ה נ ב ר  ד

ם ל ו ע ן ל י נ י ת ב ר א ד ב י ל  א

׳ ר א ו ת י י ר ו א ף ד ו ר י  צ

א ת ת א ו ח נ י מ ר י א ש ב י ק  ע

א ת י י ר ו א ד מ ן ד נ י ע מ ש א  ל

י ל י כ ל כ ך ל י ר צ ר ה ב  ד

י ל כ ך ל י ר ן צ י א ו ש פ ר צ  מ

ן נ ב ו ר ת א . ו ו פ ר צ י מ ל ן כ י  א

׳ י פ ו א ר ז ג ה ו ל ע ו מ ש ע  ו

י ל כ ך ל י ר ן צ י א ר ש ב ד  ב

ף ר צ מ ח ד נ י ן ת נ י ש ק מ  ו

ה כ י ר צ י ש נ פ ת מ ל ס י ה ל כ  ה

ם י ל ח ג ה ו נ ו ב ת ל ר ו ט י ק ל  כ

ב ק ר י ר פ . ו י כ י ר י צ ל י כ א  מ

ג ״ ן ע ר ב צ ן ש ו ג ן כ מ ח  נ

ש א י ת י י ר ו א ד א מ י ל ב ט  ק

ו ן ל י . א ף ר צ ך מ ו ו ת  ל

ו ת א . ו ף ר צ ו מ נ י ך א ו  ת

ן י א ג ד ״ ע א ו ד נ י ק ן ת נ ב  ר

א ג י ל פ ף ו ר צ ך מ ו ו ת  ל

ר מ א א ד כ ר א א ב י י ׳ ח ר  ד

ו ת ו ד ע ן מ נ ח ו י י ה דר י מ ש  מ

ת י נ ש א נ ב י ק ל ר׳ ע  ש

ה ף מ ר צ י מ ל כ ו ה ה ז נ ש  מ

א ר ב ת ס מ ש ו ד ק ו ל כ ו ת ב  ש

א י ן ה נ ב ר ד י מ ל ף כ ו ר י צ  ד

ה ם ל י ק ו ן מ נ ח ו א ר׳ י ה  ד

ל ר׳ ו ש ת ו ד ע ן מ י ת י נ ת מ  מ

ה ל ע ו מ נ ת נ ש מ א ו ב י ק  ע

ו ה ו נ ש ר י ר פ ב כ ן ו נ ב ר ד  מ

: ן ו ש א ר ׳ ה פ ם ב י ח ס פ  ב

י ע י ב ר ח ה י ע י ב ה ש ל ע  מ

י ש י ל ש ה ל ו ו ס ש פ ד ק  כ

א ו ת ה א מ מ ׳ ט י ה פ מ ו ר ת  כ

ו ת א מ ו ט ת ו א מ ו ט י ה ב  א

ע ג ר י ש ל א כ ב ו י ת כ  ז׳ ד

ל ל ה ה ב ד ש י ה נ ל פ  ע

ם צ ע ו ב ת א מ ו ב ב א ר  ת

א מ ט ר י ב ק ו ב ם א ד  א

ו ע ב ג ו נ ה ם ו י מ ת י ע ב  ש

ר מ א נ ב ש ר ת ע א מ ו א ט מ  ט

א מ ט ו ה ע ב ג ר י ש ל א כ  ו

ת ע ג ו נ ש ת פ נ ה א ו מ ט  י

ד ו . ע ב ר ע ד ה א ע מ ט  ת

א מ ט ם ב י ע ג ו נ ם ה י ש ד  ק

ת א מ ו א ט מ א ט ו ה י ש נ ש  ה

ר מ א נ ו ש א מ ט ב נ ר  ע

ל כ ע ב ג ר י ש ר א ש ב ה  ו

א צ מ ל נ כ א א י א ל מ  ט

ן א מ מ ש ט ד ק י ל ש י ל  ש

. ו נ ש ר י פ ו ש מ ה כ ר ו ת  ה

א י נ ת ר ו כ ״ ק י מ ע י ב ר  ו

ש ד ק י ב ע י ב ר ן ל י י נ  מ

ה מ א ו ו ן ה י ד ל ו ו ס פ  ש

ר ת ו מ ם ש י ר ו פ ר כ ס ו ה  מ

ש מ ש א ה ב ׳ ו א נ ה ש מ ו ר ת  ב

ן ל מ כ א ר י ת א ר ו ה ט  ו

. א ו ו ה מ ה י ל ם כ י ש ד ק  ה

ו ש מ ב ש י ר ע י ה מ ן נ נ ת  ו

ל ו ס ה פ מ ו ר ת ל ב כ ו  א

ם י ר ו פ ר כ ס ו ח מ ה ה א ז ו  ה

א י ב ן ה נ ת ד ם כ י ש ד ק  ב

( ה מ ו ר ת ב ל ( כ ו ו א ת ר פ  כ

ר פ כ ב ו י ת כ ] ו ם י ש ד ק ב ] 

ל ל כ ה מ ר ה ט ן ו ה כ ה ה י ל  ע

ה ת ר פ ה כ א י ב א ה ל ד ש ע  ש

 הומר במורש פרס שלישי הגיגה כד.

 חטאת מלרבנן לאינו ק ולש אלא חול כלמוכח בהתפלת (מנחות לף נב.
 ושס< שאין מועלין באפר פרה וקמני הוסיף ר״ע למשמע להוי לרבנן
 כמו רישא כללייק הכא והשתא ממוקמא ללשה למייתי בכולי
 הש״ס והבשר לרבומ עצים ולבונה כר״י לפרק המנחות והנסכים >שס
 דף קב: ושם) לאי לרבנן הא משמע
 אף בשר בתר שחיטה יש לה פליון
 ומיהו יכילנא לאוקומי כרבנן
 ובהוקלשו בכלי וכלמוקמינן לה בפסחי׳
 אך איכא ללחות ללא קאי רק אלבונה
 ולא אעציס וכן בריש המנחות והנסכים
א לא קאי י  סי׳ בשם הר״י לעיקר ק
 רק אלבונה אבל אעציס לא הוי רק
 אסמכתא בעלמא והתם הארכתי ולא
 שייך הכא ואין להביא ראיה מהא
 ללא חשיב עצים בפרק שני למעילה
 >לף ט.) כי חשיב אינך הוכשר ליפסל
 בטבול יום ובמחוסרי כפרה משוס ללא
 שייך ביה פיגול אף בהולכה ובהקטרה

 ללא קרבן גמור הואי):
 דאורייתא יש לו תוך מצרף.
 הקשה הר״ל אלחנן
 אמאי לא קאמר כגון שצברו בכלי חול
 לאוריימא כלי שרמ מצרף ולא של
 חול לבעינן לומיא לכף ואע״פ שיש

 לו חוך וצ״ע:
ש שהוא פסול. ד ק  מנין לרביעי נ
 סלש״י ולמ״ל דיו הני מעלוח
 לרבנן נינהו ולא לאורייתא והאי
 דקאמר ולמדנו שלישי מן המולה
 מילמא בעלמא הוא ולא קאמר נמי
 מק״ו אלא מלחא בעלמא הוא ובפ״ק
 דפסחיס >לף יט.< פי׳ רש״י גבי ההיא
 לר׳ יוסי ור׳ שמעון לאין משקה
 מטמא באוכל ואין טומאה עושה
 כיוצא בה היכי אשכחן רביעי בקלש
 אלמא ולאי לרבנן הוא ומביא ראיה
 למטלחין חשיב גבי מעלומ לרבנן
 בחרייתא וקשה לר״י לר׳ חנין לאימ
 ליה צילוף כלי לאורייתא וקחשיב
 ליה גבי מעלות לרבנן ולר׳ יוחנן לאית
 ליה צירוף לרבנן הוא הא מוקי לה כר׳ עקיבא ור״ע סבר שלישי
 בחולין לאורייתא וא״כ רביעי בקלש נמי לאוריימא קרי כאן והבשר
 אשר יגע בכל טמא לא יאכל למי לא עסקינן לנגע וכו׳ ותירץ
 הר״י לקרי להו לרבנן משוס ללא משכח לה לחולין שנעשו על
 טהרת הקלש [להוי לאורייחא] וכן אר״ח למשכחמ לה לרביעי בקלש
 [לאוריימא] ע״י עצים ולבונה לטמאין ע״י חיבת הקלש וכי מיבעי
 ליה לי״ל בצליל של מנחות (מנחות לף קב:) אי מונין בו ראשון
 ושני אי לא לאי מהני חיבת הקלש למנומ בו ראשון ושני למ״ל
 אין אוכל מטמא אוכל פשיטא ליה האי והיה קשה להר׳׳ל אלחנן
 לפר״ח למוקי לה ע״י עצים ולבונה וכי עליסא מאוכל גמור ללא

 אהני חיבת הקלש למימני ביה ראשון ושני:
 בחיבורין שנו. פרש״י שבשעה שהיל טמאה נוגעח לטהורה
 היתה טהורה נוגעת לקלש וקשה לפי׳ לא׳׳כ השניה

 לא נצרכא אלא לשירי מנחת דאורייתא
 איאצריך לכלי חכלי מצרפו שא״צ לכלי אין

 כלי מצרפו ואתו רבנן וגזרו דאע״ג דאינו
 צריך לכלי כלי מצרפו תינח םלת קטורת
 ולבונת מאי איכא למימר אמר רב נחמן
 אמר רבת בר אבוה כגון שצברן על נבי
 הרטבלא דאורייתא יש לו תוך מצרף אין
ואתו רבנן ותיקנו דאע״ג  לו תוך אינו מצרף ב
 דאין לו תוך מצרף ופליגא דר׳ חנין אדר׳
 חייא בר אבא ־<דא״ר חייא בר אבא א״ר
מעדותו של רבי עקיבא נשנית משנת  יוחנן ג
 זו: יתרביעי בקדש פםול: תניא א״ר יוםי
 ״מנין לרביעי בקדש שחוא פסול ודין תוא
 ־ומח מחוסר כפורים שמותר בתרומח פסול
 בקדש שלישי שפסול בתרומח אינו דין
 שיעשת רביעי לקדש ולמדנו שלישי לקדש
 מן חתורת ורביעי בק״ו שלישי לקדש מן
וחבשר אשר יגע  חתורת ימניז דכתיב 1
 בכל טמא לא יאכל מי לא עסקינן דנגע
 בשני וקאמר רחמנא לא יאכל רביעי מקל
 וחומר הא דאמרן: ׳ובתרומה אם נטמאת
 כוי: אמר רב שיזבי בחיבורין שנו אבל
 שלא בחיבורין לא איתיביח אביי יד
 נגובח מטמא חבירתח לטמא לקדש אבל
 לא לתרומח דברי רבי ר׳ יוסי ברבי יהודה
 אומר ״לפסול אבל לא לטמא אי אמרת
 בשלמא שלא בחיבורין היינו רבותיח
 דנגובח אלא אי אמרת בחיבורין אין שלא
 בחיבורין לא מאי רבותא תגובה אז איתמר
נמי אמר ריש לקיש לא שנו אלא ידו (  י

 אבל

 לא נצרכא. להאי עלות לר׳ עקיבא למלרבנן אלא לסולת של שירי
 מנחה: דאלו מדאורייתא הצריך לכלי. לומיא לקטורת שבכף
 לאיירי בה קרא כלי מצרפו ושאינו צריך לכלי כגון שירי מנחה
 שהן אכילת כהן אין הכלי מצרפן: מאי איכא למימר. הרי צריכין

 לכלי: קרטבלא. עור שלוק: ופליגא
 הא דר׳ תנין. לאמר לעיל צירוף
 דאורייחא אדרי חייא בר אבא:
 מחוסר כפורים כשר לתרומה ופסול
 לקדש. ביבמות ילפינן לה מקראי
 בפרק הערל (לף על:): שלישי
 שפסול בהרימה. כלנפקא לן ק״ו
 במסכת סוטה (לף כט.׳)) ומה טבול
 יום שמומר במעשר אסור בתרומה
 שני שפסול במעשר אינו דין שיעשה
 שלישי בתרומה יא) : אינו דין שיעשה
 רביעי לקדש. וא״מ דיו לבא מן
 הלין להיות כנלון א״כ ק״ ו לא צריך
 שהרי למלנו שלישי לקלש מן התורה
 והיכא למיפריך ק״ו לא אמרינן ליו
 לבא מן הלין להיות כנלון כלאמרינן
 בבבא קמא (לף כה.) ולמ״ל נמי
 אמרינן ליו הני מעלות לרבנן נינהו
 ולאו לאוריימא. והאי לנקט ולמלנו
 שלישי לקלש מלתא בעלמא היא
 לאשמעינן לשלישי לקלש מן המולה
 הוא: מי לא עסקינן כוי. מי לא
ע ג  משתמע (כוי) נמי מהאי קרא: מ
 בשני. להא אשכתן לאיקרי שני טמא
 לכתיב כל אשל בתוכו יטמא י) וה״ל
 הכלי ראשון ומה שבתוכו שני וקרי
 ליה טמא וקאמר רחמנא והבשר אשר
 יגע בכל טמא (0 בשני וה״ל שלישי
 לא יאכל והאי קרא בבשר שלמים
 כחיב: בחיבורין שנו. ממנימין
 לקמני יל מטמאה אח חבירמה
 לקלש כגון שבעול שהיל הטמאה
 נוגעת לטהורה היתה טהולה נוגעת
 בקלש לגזור רבנן ללמא אתי למינגע
 טמאה בקלש ולמ״ל «) פסול לקמן
 לפסול למעלה בעלמא היא: אבל

 שלא בחיבורין. שלאחר שפירשה מן הטהורה חזרה טהולה ונגעה
 בקלש טהור ואין יל מטמאה חבירתה לעשותה אפי׳ שלישיח לפסול:
 יד נגובה. אע׳יפ שאין בה משקין: לטמא אס הקדש. לעשות
 רביעי: ר׳ יוסי בר׳ יהודה אומר. חבירתה פוסלמ אמ הקדש
 אבל לא מטמאה: אי אמרת בשלמא שלא בחיבורין. קאמר דמטמאה
 היינו רבותא דנגובה (י) ואע״ג דנגובה היא כשנגעה בזו ואין לחוש
 שמא נגעה היד הטהורה במשקין שנטמאה שהן ראשונים לכל
 הפוסל אמ המרומה מטמא משקין להיות חחילה והרא לה הך
 יד נמי שניה מחמח המשקין כמו חבירתה אפילו הכי מטמאה
 דמעלה דרבנן היא שהיד מטמאה אח חבירמה להעשומ שניה
 כמותה לקדש אלא אי אמרמ לא אמרינן אלא בחיבורין וטעמא
 משוס דלמא נגע טמא לקדש מאי רבומא דנגובה אטו יל
 קמייתא לא מטמיא לה לקדש בלא משקין הלא שניה היא:

 אינה טמאה כלל והקדש טמא מחממ גזרה שמא יגע בראשונה אבל
 הטמאה ואמאי קאמל ובקלש יטבול שמיהן יטבול טמאה ויש ליישבו לה״ק הא נטמאה ידו אחת חבירמה טהורה ובקדש בתחילמו
 הצריכו חכמים להטביל שמיהן שמא נטמאו שחיהן ועי״ל בחיבורין שנו ליל אחת נוגעח בספר הפוסלה ויל האחרת הנוגעת בה מלון
 כאילו נגעה בספר לגזרינן לה שמא תגע וכן הא למנן לקמן יל מטמאה חברתה ועושה אומה שניה בקרש מוקמינן לה בשמעחין הכי
 לפי מאי לס״ל ללברי ר׳ יהושע ליל מטמאה תברתה להיומ שניה ומאיזה טעם לא תהיה שלישימ אלא ולאי לגזרינן שמא נגעה בספר
 עצמה ואפי׳ לא נגע ביל השניה טמאה שמא נגעה בספר ותניא בתוספמא המטביל את ילו אתת מהן כל טהרות שעשה בטהורה על
 שלא הטביל אמ הטמאה טמאות שהיל מטמא חברתה לקלש משמע לכלא נגיעה מטמאת לה והשתא ימכן להר מעלה לר׳ יוסי
 שאינה אלא בכלל לביעי ליפסול בקלש אבל לא למלומה לבתרומה אין יותל משלישי לכן אינה מטמאה לק קלש לעושה לביעי ולימ ליה יל
 מטמאה את חברתה להיות שניה אלא מטמאה להיות שלישית והקשה הר״ר אלחנן אמאי חשיב האי מעלה במתני׳ הא הויא בכלל רביעי בקלש

 ותירץ למ׳׳מ מעלה אחרמ היא ליל מטמאה את חברתה לס״ל כיון לאין גופו נטמא אלא מאב הטומאה גס יליו נמי לא קמ״ל:
 אלא אי אמרת בחיבורי! אץ וכו׳ מאי רבותא. ואי משום מרומה ללא מטמאה אף בחיבורין לא נחית להו רבותא אלא רבותא לקלש:

 *אחד ידו ואחד יד חברו לפסול. להואיל ומטמא יל חברו לי לנו בכך אם יפסל אבל לריש לקיש לאמר לוקא ילו מוקי
 טעמא משוס איחלופי יל טהורה ביל טמאה לפיכך ט היט לילו טמאה מטמאה קלש לשניה היא אף טהורה נמי וכן

 משמע בסמוך כי הלר ביה ריש לקיש פירש ללבריו לפסול אבל לא לטמא משמע למעיקרא סבירא ליה לטמא בשם רבינו שמואל:

 לתנן
א י ה א ו ו ו ה מ ח י ל ם כ י ש ד ק ן ה ל מ כ א ר י ח א ר ו ה ט ש ו מ ש א ה ב ב ו י ת א כ ה ה מ ו ר ה י ל י א א מ ב ה ו ת ר ה ה ט ר מ ג א נ י קאמר לא ל מ ע כשני נ ג י לא מציגן למישמע מינה ?־אפילו נ  שם:!. מי לא עסקינן דנגע בשני. מ
ן י ו ד נ י ה א מ ו ר ת ל ל ו ס פ ־ ש ש י ל ו ש י ש כ ר ע ב ד ב מ ו ת כ ם ה י ש ד ת ק ר ה ט ו כ א א ל ל . א ם י ש ד ת ק א ר ק א נ י ם ה ג ה ש מ ו ר ת  ושני איקרי טמא, לכתינ כל אשר כתוכו יטמא, והאי נכשר שלמים כתינ, לקלש נינהו ;סוטה שם;. ה
א ל ל ב ש א ד ק ה ב ת ר ב ח א ל מ ט ד מ י ה ת ש י נ י מ ה ש ל ע : מ ה מ ו ר ת ל ה ש ע ד ק ה ה ל ע א מ י ו ה ז ש ו ד ק י ב ע י ב ה ר ש ע י  ש

ן נ ח ו ר י ״ א ן ד ו י י כ ב ז י ב ש ק ר י ר א פ ל ג ד ״ ע א . ו י ו כ ש ו ד ק ה ל ת ר ב ח ה ל א מ ט ה מ ב ו ג ד נ ה י ל י ע י ב ב א י ח ו ר . ו א ה ל ר ו ה ט ה ל א מ ט ד ה י ר ה ב י א ח ם ל ל א ב ת א ר ח א ו ה ד י ו ל ד ר י ב י ח  :גון ש

 מסורת הש״ם

 א) [מנחות כל.], ב)ןססחים
 יט.], ג) ססחיס ימ: סוטה
 כט: (תוספתא פ״ג],
 ד) [עיי נעל המאור יעיד
 תמצא שס סי׳ הגון לנל
 הסוגיא זו], ה) [ע״ש יעיין
 רש״י פסחים ימ: ל״ה שלישי
 שפסול נתרומם], ו)!רקרא
 יא], ז) [ועי׳ תוספות מנתות
 כא. ל״ה יצאו!, ח) שייך

 לע״נ,

 הגהות הב״ח
 (א) רש״־ ד״ה שלישי וכו׳
 שני שפסול נמעשר אינו
 דין שיעשה שלישי נתרומה
 וכיון דשלישי פסול
 לתרומה דין הוא
 שיעשה רביעי בקדש:
 (ב) ד״ה דנגע כשני יכו׳
 ככל טמא אפילו נשני
 והיה ליה בשר שלישי:
 (ג) ד״ה נחינורין וכו׳
 ולמ״ד לקמן פסול
 לפסול: (ד) ד״ה אי אמרת
 וכו׳ דאף על גב דנגונה:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] נמ' אתמר נמי אמר
 ריש לקיש. נ״נ עי׳ נשפר
 טורי אנן מהי האתמר

 נמי:

 מוסף רש״י
 מעדותו. ע״י עדותו
 >פסחיםיט.;.מנץ לרביעי
 בקדש שהוא פסול. ולא
 אמרינן טהור הוא כנתרימה
 (סוטה כט0. ומה מהוסר
 כפורים. כטומאומ
 הצריכות קרנן, נגון זנ יזנה
 יולדת ומצורע ::שם;.
 שמותר בתרומה.
 כדילפינן נינמית פרק הערל
 1עד:< מקראי טנל ועלה
 אוכל נמעשר, הערינ שמשו
 אוכל בתרומה, כדכמיכ ינא
 השמש וטהר ואחר יאכל מן
. י ח  הקדשים !:פסחים י
 ססול בקדש. אסור בקדש,
 כדיליף התס מוכפר עליה
 הכהן וטהרה, מכלל שהיא
 טמאה עד עכשיו ישם:.
 שלישי שפסול

 בתרומה. לרבנן דסליגי
 אדר׳ עקינא וגפקא לן נקל
 וחומר מטניל יוס, ומה
 טנול יוס דמוחר בחולין
 אסור נחרומה, שני שפסול
 בחולין אינו דין שיעשה
 שלישי נתרומה, נמסבח
 סוטה נסרק כשם שהמיס
 בודקי! ןכט.) יבקודש דין
 הוא שיעשה בה רביעי מקל
 וחומר ממחוסר כפורים
 ופסחים יח <. אינו דין
 שיעשה רביעי לקדש.
 ולא מימא דיו לבא מן הדין
 להיות כנדון ונימא הכי
 שלישי שפסול בתרומה דין
 הוא שיהא פסול לקדש, דאס
 כן נטיל ליה האי קל ומומר,
 דשלישי כקודש לא איצטריך,
 דלא מיבעיא, דכי היכי
 דבתרומה אייתיניה נקל
 ומומר מטנול יוס, הכי נמי
 אתי קודש נההוא קל
 ומומר, אלא אפילי מן
 התורה למדנוהו, והיינו
 דקאמר למדנו שלישי נקדש
 מן התורה, הלכך אי אמרינן
 דיו איפרך ליה ק״ו :סוטה
 כמ:ו וכי אתי ק״ו לרניעי
 הוא דאתא, דקי״ל בכ״ק ס׳
 שני וכה.) דהיבא דמיפרך

 ק״ו לא אמרינן דיו !:פסחים
 יאכל, דהא ככל טמא כתינ,

ו נ ן ש י ר ו ב ח י כ ב ז י ב ש ר ר מ ה א מ ו ר ת  ב



 מםורת הש״ס

 א) יליס סייג מי• כ,
 נ) [תוספתא פ״גן, ג) [עי׳
 חושפות זכחיס פח. ד״ה מן
 ותוספות חולין לה: ד״ה
 ואס], ד) 1סת: ע: עא.ן,
 ה)!ויקרא ככן, ו) גורינןליה
 הכא כצ״צ, ז) נתרומה כצ״ל
 מהרש״א, ח) ןשס בד״ה
 מסגרתו!, מ) וכי קדשי מאי
 הוי משוס דאקדשי׳ כצ״ל,

 הגהות הב״ח
 (א) י־ש׳׳י ד״ה ודלמא וכו׳
 לפיכך יד מטמא כצ״ל

 ותיבת אין נמסק:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] י־ע״י ד״ה לענין
 תרומה וכו׳ ואית דמסיק
 מלתא בגגוכיס שמעולם לא
 הוכשרו. נ״נ וכן סרש״י

 נמתניתין ע״ש:

( ך ש מ ה  רבינו חננאל (
ך י ר ט צ י א . כ ה י א ל כ י ר ט צ  א

ן ע ג א נ ל ן ש ו ג ה כ י  ל

ו ב ל ח א ת ל ו א ד י א ב ו  ה

ת ו ר ו ה ו ט י ד י ר ו ו ה ם ט ד  א

א ו ה ה ש ל ז ו ש י ך פ ו ת  ל

ת ו א מ ו ט י ד י ר ו ו ה ו ט ל ו  כ

ו ת א ע ד ח ה ס י ה ו ב א מ ט נ  ש

ש ו כ ב ב ח ו ת מ צ א ע ו  ה

ך ו ת ם ל ס י נ כ ה ר ו כ ר כ ו ב  א

ן ו נ ל צ ו כ א ש ל ק י ב ו ו י  פ

ם . א ן ה מ ן ע י ל ו ל ח ל ש צ ב  ו

ן ה ו ב ר ו ש ג ד י ק ל כ ו ן א  ה

ו י ך פ ו ת ו ל ד ס י י נ כ א י מ  ש

ע ג י ו ו י פ ל ב כ א מ ך ה פ ה  ל

י ל כ ו א ל ב ב ם א א מ ט י ן ו ה  ב

. ן ה ו ב ר ז א ג ה ל מ ו ר  ת

ר ש י ב ב ו ג ר מ ד א ו ן ע כ  ו

ר ש ב ה ב ו י ת כ י ד א ש ה ד ק  ה

א א ל מ ל ט כ ע ב ג ר י ש  א

ר ש כ ת א ר ד ש י ב א . ה ל כ א  י

ר ש כ ת א א ד מ י י נ י א א מ  ב

א נ ק י ס א י ו ו ם כ י ש ד ם ק ד  ב

ת ב י ת ר ב ש כ ת א א ד ל  א

ר ו מ י ן א נ י ר מ א ש ו ד ק  ה

[ ש ד ק ה ת [ ב י א ת י נ ה מ  ד

י ד י כ י ו מ ט ה ל י ל ו ס פ א י  ל

י נ ש ן ו ו ש א ה ר י א ב נ י י נ י מ  ל

ש ד ק ת ה ב י א ח י נ ה י מ מ  נ

ם י ה ס פ ו ב ה ו נ ש ר י ר פ ב כ  ו

ה ל ע : מ ן ו ש א ק ר ר פ  ב

ר ס ו ח מ ן ו נ ו ת א י ר י ש  ע

ת ל י ב ן ט י כ י ר ם צ י ר ו פ  כ

ה מ ו ר ה א ל ל ל ב ש א ד ק  ל

ם י ח ס פ ה ב ו נ ש ר ר פ ב ו כ  ז

ן נ ו ה א ש א ק ה ר ף פ ו ס  ב

ב ר ע ו ל ה ס ל פ כ ו א ל ו ב ו  ט

י א ם מ י ש ד ק א ב ל ל ב  א

א ו ם ה ו ת י ו נ י נ א א מ ע  ט

א ר ל מ א נ א ש ת י י ר ו א ד  מ

ל ב ו א נ מ י מ נ ו א י ב ת ל כ  א

א ל ה א ל י ת ל ו נ י נ א א  ל

ם י ש ד ק א ב ו ן ה נ ב ר ד  מ

א ו ה ח ש ס פ ה ב ל י ל ו ב ל י פ  א

ת ר ו כ ש ב י ה ש ש  ע

ת ו ש ע ל ל ד ח ב ו י ת כ  ד

ו ד י מ ע א ה ה ל ת ר כ נ ת ו ס פ  ה

ת ר ם כ ו ק מ ם ב ה י ר ב  ד

ן י ט ו ש ן פ ה י ר ב ד י ו ו  כ

ת ו ל ע מ ו ה מ ל ר ש ב : כ ן  ה

ת ו ל ע ל מ ש ע ר ק ש ל י  ש

ר ר ב ו ל ר ז ה . ו ה מ ו ר ת  ה

ה מ ו ר ת י ה ר מ ו ד ח ו  ע

ר מ ו ו ח נ י נ ש א ש י ו ה ו  ו

ן י נ מ א ה נ ד ו ה י ב ה ש מ ו ר ת  ב

ם י ד ב ה ת ו ו ת ג ל ה ש ע ד ק  ל

 כד: הומר בקודש פרס שלישי הגיגה
. אם נגעה ביד חברו לא טימאתה: באותה היד. אס  אבל יד חגרו
 נגע ביד הראשונה ביד חברו אבל השניה אינה מטמאה יד חברו:
 ולפסול. אמ הקדש הוא דאמר יד מטמא חבירתה אבל לא לטמא:
 הא תנא ליה רישא. ולקדש מטבילין שניהן: אין שני עושה שני.
 אין יד שהיא שניה עושה אמ חבירתה
 שניה. מכלל דשמעי׳ לר׳ יהושע
 דאמר היד מטמא את חבירתה להיומ
 כמומה: ודלמא לא שט ולא שלישי.
 דלית להו הך מעלה דממני׳ אבל
 מאן דאית ליה אפי׳ לטמא אית ליה
 להכי קאמר ידים לעולם שניומ הן
 לפיכך>א) אין יד מטמא אח חבירמה:
ה כקדש והלא חיכה ג ו  וכי יש מ
 הקדש מכשרח. אלא אין נגובה זו
 לומר כשלא הוכשרו אלא כשהוכשרו
 לטומאה ועכשיו הן נגובין וטומאה
 הן מקבלין ולא הוצרכה משנחנו
 לדבר באוכלי קדש נגובין אלא באוכלי
 חולין נגובין ואוכלי קדש: חחכ לו
 חברו. בידים טהורוח וזה האוכל
 ידיו מסואבות: או שתחבן הוא עצמו
 בכוש או בכרכר. שהן פשוטי כלי
 עץ ואין מקבלין טומאה: וביקש
 לאכול צנון או בצל של חולין עמהן.
 שאין ידים מטמאומ אח החולין
 ואפ״ה גזור רבנן שלא יאכלם עם
 הקדש פן תגע ידו מסואבמ באוכלי
 קדש שבפיו: לענין פרומה. אע״פ
 שהיד מסואבת סוסלתה לא עשו
 מעלה אלא אמרינן זהיר ולא נגע
 וה״ק מתניחין אוכלין חולין בידים
 מסואבות עם התרומה אבל
 לא עם הקדש. ולהכי נקט נגובין
 שאילו עכשיו היו משקין עליהם
 היו משקין נעשין ראשונים מחמת
 הידים ועושין אמ החולין שניים
 וכשנוגעין במרומה שבפיו פוסלין
 אותם. א] ואית דמסיק מלמא בגגובין
 שמעולם לא הוכשרו וקשיא לי בחולין
 מה לי הוכשרו מה לי לא הוכשרו הלא
 אין ידים מועילות כלום לחולין: כיון
 דעד האידנא אסירי. דמחוסר כפורים
 מומר במרומה ואסור בקדש וכן אונן
 ואע״פ שאסורים במעשר שני מומרין
 בתרומה כדאמרינן במסכת יבמוחי)
 מוכל זרי!) יתירה זרות אסרמי לך ולא אנינות: מתני׳ שביהודה
 נאמגין. עמי הארץ: על עהרת יין ושמן. של קודש אם
 הקדישוהו למזבח בשעת הגיתות והבדים נאמנין על שמירתן כל
: ובשעח הגיחות ט ק  ימומ השנה. ובגמ׳ מפרש מאי שנא יהודה מ
 והבדים. הכל מטהרין אמ כליהם: והביאו לו. עמי הארץ לכהן
 חבר: אבל מניחה. עם הארץ לגת הבאה ואז יתננה לכהן:
 רביעית לוג שמן נאמן. דמיגו דנאמן אקדש נאמן אמרומה:

 המדומעומ

אחד ידו  אבל יד חבית לא ור׳ יוחנן אמר א
 ואחד יד חבירו באותח חיד לפםול אבל לא
 לטמא ממאי מדקתני םיפא שחיד מטמאח
 חבירתח לקדש אבל לא לתרומח תא תו
 למת לי הא תנא ליח רישא אלא לאו שמע
 מינח לאתויי יד חבירו ואף ר״ל הדר בית
 דא״ר יונח א״ר אמי אמר ר״ל אחד ידו ואחד
 יד חבירו באותח חיד לפםול אבל לא לטמא
 ולפסול אבל לא לטמא תנאי חיא דתנןאי
 כל תפוסל בתרומח מטמא ידים לחיות
 שניות ויד מטמא חבירתה דברי ר׳ יחושע
ידים שניות תן ואין שני עושת שני  וחכ״א :
 (בחולין) מאי לאו שני הוא דלא עביד הא
 שלישי עביד דלמא לא שני עביד ולא שלישי
 אלא כי תני תנאי דתניא יד נגובח מטמא
 את חבירתח לטמא בקדש אבל לא לתרומת
 דברי רבי ר׳ יוסי בר׳ יחידת אומר אותת יד
 לפסול אבל לא לטמא: גאוכלין אוכלים
תניא א״ר ,  ננובין בידים מסואבות כוי: נ
 חנינא בן אנטיננום וכי יש נגובה לקדש
 והלא חיבת תקדש מבשרתן לא צריכא
 י כגון שתחב לו חבירו לתוך פיו או שתחב
 הוא לעצמו בכוש ובכרכר וביקש לאכול
 צנון ובצל של חולין עמהן לקדש גזרו בהו
 רבנן לתרומח לא גזרו בחו רבנן: יתאונן
 ומחוסר כפורים כוי: מאי טעמא י כיון דעד
 האימא חוו אסירי אצרכינחו רבנן טבילה:
 מתני׳ חומר בתרומה שביהודה ׳נאמנין
ובשעת  על טהרת יין ושמן כל ימות תשנת ה
עברו  תגיתות והבדים אף על התרומה ט
 תגיתות והבדים ־והביאו לו חבית של יין
 של תרומה לא יקבלנה ממנו אבל מניחת
 לגת הבאה ג<בואם אמר לו תפרשתי לתוכת
 ין וכדי שמן

 המדומעות

ת התרומה כוי. קשה לר״י דאמרינן בפ״ק  דתנץ כל הפוםל א
 דשבת ודף יד. ושס< אף הידיס הבאות מחמת ספר פוסלות
 אמ המרומה משוס דר׳ פרנך דאמר וכו׳ מאי קאמר אפי׳ כל מילי
 נמי דפוסל את התרומה מטמא ידיס כדתנן הכא וי״ל דספר נגזרה

 ראשון ואת״כ של שאר מילי ועוד יש
 לומר דלרבנן איצטריך התם דפליגי
 עליה דרבי יהושע ומיהו טפי נראה
 לומר דאף ר׳ יהושע לא קאמר רק
 לקדש כדמשמע כולה שמעמין אבל
ט קאמר בסיפא דממני׳  לתרומה לא ו
 אמר להם רבי יהושע והלא כתבי
 הקדש שניים מטמאין את הידיס
 אמרו ליה אין למדין דברי מורה כו׳
 ומאי קא מקשי להו הא איהו מודה
 דכתבי הקדש מיירי אף למרומה
 וההיא לכל הפוסל את התרומה דוקא
 לקדש התם לאו קושיא היא אלא
 סיומא דמלתא קמסיק בא ליתן טעם
 על דבריו למה שני עושה שני דה״נ
 מצינו במרומה כ״ש לקדש אבל קשה
 להר״ר אלחנן מאי סייעמא מייתי
 למילתיה מכתבי הקדש שאני התם
 משוס דר׳ פרנך כל האוחז ס״מ
 ערוס כו׳ ומירץ הר״י דבספר נמי
 היכא דלא שייך דר׳ פרנך קאמר ליה
 כגון רצועות של תפילין עם התפילין
 אבל אכתי היה קשה להר״ר אלחנן
 בפ״ב לחולין (לף לד.) מצינו לשני
 עושה שני ע״י משקין ופריך תחילה
 נמי הוה ואמאי לא קאמר ביל
 שמטמאה את חברתה כי הכא וי׳׳ל
 לאיהו קאמר ליה במס׳ יליס לכך
 לא חש להביא סייעמא ממה שאמר
 איהו וגס ע״י ספר לא בעי למימר
 מצינו שני עושה שני להמס טעמא
 לבה איכא משוס לר׳ פרנך ומיהו
 המם לא בעי למימר שני עושה שני
 משום גזרה לשבת די״ח לבר לאמרינן
 ללמא שלי משקין לתרומה לפיו כי
 אכיל אוכלין טמאים להמס נמי ילע
 הא טעמא אלא קמתמה כיון שלא
 מצינו טומאה כהאי גוונא היכי
 0 גזריכן א״ל הכא וההיא להמס
 דקאמר שלישי שני לקדש ולא לתרומה
 בחולין שנעשו עטה״ק וקשה אמאי לא

 חשיב לה גבי מעלות הכא וי״ל דהמס מפרש טעמא שאני מרומה
 שטהרמה טמאה היא אצל הקדש א״כ לאו משוס מעלה היא הר״ר
 אלחנן ומיהו למאן דלית ליה המם דאהדר ליה הכי ר״א לר׳ יהושע
 ולא קמסיק אף אני לא אמרתי דקאמר המס אמוראי נינהו ואליבא
 דר׳ יוחנן א״כ אמאי לא חשיב ליה ר״ל דאיכא למימר דבתרומה
 לא גזול משוס רזריזין גבי מרומה אבל לא גגי קדש הלכך לא
 שייך למימר בהן מעלה ולוגמתו מצינו בריש פירקין בירושלמי גבי
 חומר בקלש ר׳ חייא בשם ר׳ יוחנן מפני שאוכלי תרומה זריזין

 רביעית קדש נאמן כד

 הן ואוכלי קלש אינן זריזין א״ר חנינא קומי ר׳ מנא הלא היא מעלה אילו לבר שבזה ובזה בזה טהור ובזה טמא הלא היא מעלה
 אלמא לא חשבינן ליה מעלה בלבר החלר בזריזות:

 לא צריכא שתחב לו הכירו כפיו או שתחב כוי. משמע להוי לישנא להש״ס מיהו בתוספתא גרסינן ליה ר׳ חנינא בן אנטיגטס
ט יש כגובה בקולש אלא תחב ליה חבריה או שתחב הוא בכוש או בקיסם ואוכל עמה זית או בצל י) של תרומה ולהט  אומר ו
 נקט כוש להוו ליה פשוטי כלי עץ ללא מקבלי טומאה ואפי׳ מללבנן לא מקבלי טומאה פשוטים קטנים ולומה לו ההיא לריש חולין
 (דף ג. ישס< כגון שבלק קרומית של קנה ושחט בה משוס להוה פשוטי כלי עץ ללא מקבל טומאה וכי אמרינן בהמוכר אמ [הבית]
 (כ״נ דף סו.) לף של נחתומין טמא אע״ג ללית ליה בית קבול כלל המס טמא משום משמש אלם ומשממש ממשמשי אלם וכן ההיא
 לטבלא המתהפכמ טמאה לבפרק שמי הלחס (מנחימ דף צו:! אף למ״ל מסגרתו למטה הימה אע״ג ללא מחברא לטבלא כללשמע בריש

 סוכה >דף ה.) אלא מטעם משמשי אלם הוי והכי איתא בהליא בת״כ ובריש סוכה״) פירשתי:
 לקדש גזור רבנן. שמא יגע ביליו שניות לקלש שבתוך פיו וכן פירש רש״י ועול היינו יכולים לפרש ללמא נגע ברוק פיו לחשיב

 משקה בפרק בתרא לעירובין(דף צט. ושם) גבי אכל לבילה בילים מסואבות:
 שביהודה נאמנין על טהרת ־ין ושמן ככל השנה. פרש״י אס הקלישו למזבח בשעמ הבציר כל ימומ השנה נאמנין בשמירה ואמר
 הר״ר אלחנן דכן יתכן לפרש דאי בלא הקדישו בשעת הבציר ה״ל חולין ונטמא בטומאמ ע״ה גי) וכי קלש עליו משוס לאקלשיה
ט אקדשיה איכא למימר שאימת קדש  פקע ליה טומאה מיניה א״נ הוה מצינו למימל ביחלו לנסכים נמי וכגון שילוע לנו שחולין הן שיחלן ו
 עליו ומעיקרא היה נזהר לשומרו בטהרה וכן מציגו גבי מרומה בסמוך לע״ה מניח מלומה של כל ימוח השנה לשנה הבאה בשעח הגיתות

 ליחנה לחבר ותניא בתוספמא אע״פ שמכירה החבר שהיא היא ואפי׳ בחבר עצמו משמע בגמרא שישהנה לשנה הבאה:
 שרצועה

 עין משפט
 נר מצוה

 לד א מיי׳ פי״נ מהל׳
 אנות הטומאות

 הלכה ינ:
 לה ב מיי׳ ס״ח שם הל׳

 ב סמג עשין רמז:
 לו ג ד מיי׳ שס פי״נ

 הלכה יג:
 לז ה ו מיי׳ שם הל׳ טו:
 לח ז ח ט מיי׳ פי״א
 מהל׳ מטמאי משנכ

 ומושב הלכה א:
 לט י מיי׳ שם הלכה נ:
 מ כ מיי׳ שם הלכה ד:

 מוםף רש״י
 נאמנין על טהרת יין.
 לנסכים, אס אמרו טהורין
 מיהמני והימנוהו רננן כדי
 שלא יהא כל אמד הולך ונוגה
 נמה לעצמו ושורף פרה
 אדומה לעצמו 1חולי1 לה

. וכשעת ו . ל כנ  ועי• לעי
 הגיתות והבדים. שהכל
 מטהרים את כליהן על סי
 מכמיס (לעיל כב:.. ואם
 אמר לו הסרשתי סו׳
 נאמן. על כולם ומקכלס

 כהן ושותה וישם:.

 רבינו חננאל
ל ו ש ד ד י ה א ו ו ד ד י ה  א

א ל ל ב ל א ו ס פ ו ל ר י ב  ח

ה י י ל ו ש א ד מ מ ״ א ש מ ט  ל

ן י ר ו ב י ח ו ב ר י ב ד ח י ו ל ד י  ל

י ב ז י ב ש ר ה כ י א ל ר י ב  ס

ד י י כ א ה מ י א ת י ל א  ד

ן י ר ו ב י ח א כ ל ו ש ר י כ  ת

ר מ י מ ה ל י א ל כ י ר ט צ י  א

ו א א ל ל ה א א מ ט א מ ל  ד

. ה י א ל ר י ב ן פ י ר ו ב י ח  ב

ר מ א ה ו י ר ב ד י ה מ ל נ י די  ו

א נ ק י ס א . ו ן נ ח ו י י ב ר  כ

א מ ט א ל ל ל ב ל א ו ס פ  ל

ד א י י נ ת א ד י י ה א נ  ה

ה ה ר ב ח ה ל א מ ט ה מ ב ו ג  נ

א ל ל ב ש א ד ק א ב מ ט  ל

י ב י ר׳ ר ר ב ה ד מ ו ר ת  ל

ר מ ו ה א ד ו ה ר י י י כי ס ו  י

ל ב ל א ו ס פ ד ל י ה ה ת ו  א

ת י ע י ש ה ת ל ע : מ א מ ט א ל  ל

ן י ב ו ג ם נ י ל כ ו ן א י ל כ ו  א

ה מ ו ר ה ת ל ו ב א ו ס ם מ י ד י  ב

ן ו י ש כ ד ק א ל ל ל ב  א

י כ א ו נ מ ה ר ר מ א א י ד ה ב  ד

ל פ נ ע ו ר ל ז ס ע י ן מ ת ו  י

ם ׳ א י . פ ו י ל ם ע ת ל ב נ  מ

ן י א מ ט ן מ י ל כ ו א ו ה ר ש כ ו  ה

ן י ו א ר ש כ ו א ה ם ל א  ו

ו נ ת נ ש מ ן ב נ י נ ש ן ו י א מ ט  מ

. ן י ב ו ג ם נ י ל כ ו ן א י ל כ ו  א

ו ר ש כ ו א ה ל ן ש י ש י ב ׳ י י  פ

ו ל ל ן ה י ל כ ו א ה ג ש ״ ע א  ו

ן ת ו ן א י ל כ ו ה א מ ו ר ן ת  ה

ן ו י כ ת ש ו ב א ו ס ם מ י ד י  ב

ן י ל ב ק ן מ ו אי ר ש כ ו א ה ל  ש

ה מ ו ר ת י ל ל י י מ נ ה ה ו א מ ו  ט

ה ל ע ו מ ו ב ש ש ע ד ק ל ל ב  א

ן י ב ו ג ם נ ה פ ש ״ ע א  ש

ר ו ה ם ט ד א ו ל ל כ א א י  ל

ה י מ ת מ . ו ת ו ב א ו ס ם מ י ד י  ב

ס ו נ ג י ט נ ן א ה ב י נ נ  ר׳ ח

ש ד ק ה ל ב ו ג ש נ י י כ  ו

. ן ה ר ש כ ן מ ה ב י א ת ל ה  ו

ה ו ש ש מ ד ק ת ה ב י ר ה מ ו ל  כ

ו ל א ן כ י ב ו ג ן נ י ל כ ו א  ל

ן ה ע כ ג ו נ ה ו ו ר ש כ ו  ה

י א ד ת ו ו ב א ו ס ם מ י ד י  ב

ן ן ה י ר ש כ ו מ י כ ו כ א מ י  ט

׳ י י נ ת מ ה ל י ה ל מ ן ל י ב ו ש  ח

ם י ד י ע ב ו ג נ י ל א ד ן ו נ י ק ר פ  ו

ש ד י ק ל ב א ת ל ו ב א ו ס  מ

א ן ל י ב ו ג ן נ ה פ ש ״ ע א  ו



 עין משפט
 נר מצרה

 מא א מיי׳ פי״א מהל׳
 טומאת מח הל׳ ה:

 מב ב מיי׳ סי״ד מהל׳
 פרה אלומה הל׳ ל:

 מנ ג מיי׳ שס הלכה ג:
 מד ד מיי׳ שס הלכה ל:

 הומר בסודש פרס שלישי הגיגה כה.

 רבינו חננאל
ן י נ מ א ה נ ד ו ה י י ב נ ת ק ד  מ

ן י נ מ א ן נ י ל א י ל ג ב ל ד ל כ  מ

י נ פ ל מ ״ ר ר מ ט א ״  מ

ר ו ד ם מ ה י נ י ת ב ק ס פ מ  ש

ך י ר צ ן ש ו י כ ם ו י ת ו כ  ה

ן נ י ש י י ם ח כ ו ת ר ב ו ב ע  ל

p ת א א מ ו א ט מ ט א מ מ  ש

ה נ נ ת י ן ו נ י ש ק מ ם ו י מ ע  ה

ה ד י ש ת ב י ב א ח י ה ה  ל

א ה ל ד ד ג מ ו ב ה א ב י  ת

p ת א א מ ו ט ה ב א מ ט א נ  ל

י ב ׳ ר י נ ת ן מ נ י ק ר פ . ו ם י מ ע  ה

א ק ל ו ר ל ז ה ר א מ א א ד י  ה

ס נ כ נ א ה י נ ת ל ד ה י א ו  ה

ה ד י ש ם ב י מ ע p ה א  ב

א מ ט ל ר׳ מ ד ג מ ה ו ב י  ת

ר ה ט ה מ ד ו ה י י ר י ב ס ו ׳ י ר  ו

ן י ב ו ר י ע ה ב ו נ ש ר י ר פ ב כ  ו

ן נ י ש ק מ ן ו י כ ר ע ל מ כ ק ב ר  פ

ש ר י ח ל כ ה ב ו ת י י ל ב ו ו  ת

. ל י ת ד פ י מ ף צ ק ו מ  ה

ן י נ ו ר ש ז ע ל ר א ״ ן א נ י ק ר פ  ו

ד י מ צ ל ב צ י ש נ ד ן ק י  א

[ ן י א א [ י נ ת ה י ו נ י ל א י ת  פ

ד י מ צ ת ב ל צ י ת נ א ט  ח

ן י י א כ י ה נ ת ק ד מ ל ו י ת  פ

ד י מ צ ת ב ל צ י ת נ א ט י ח  מ

ם י א א) מ ל ה י ת  פ

ן י ל ו צ י ן נ י ש ד ו ק ן מ י א  ש

ן נ י ש ק ב מ ו ל ת י ת ד פ י מ צ  ב

י י ו ת א ו ל צ א מ י ל כ  ו

י נ פ ל מ י ל ג ן ב מ ש ן ו י  י

ן י ר ב ו ע ם ש י ת ו כ י ה ר ו ד  מ

א ל ו י ע א ה ם ו כ ו ת  ב

׳ י א פ ל י ל ג ו ב כ ד א מ י ר ב  ח

ן י ל כ ו א ן ה י ר ה ט ו מ נ י ר ב  ח

י ח ד . ו ל י ל ג ן ב י ק ש מ ה  ו

א ב ם י א ם ו ת ו ן א י ח י נ  מ

ו א מ ט א נ ל ע ש י ד ו י ו ו ה י ל  א

ת ק ס פ ך מ ר ד ה פ ש ״ ע  א

. ( ה נ ר ה ט ה מ ע ה ש ת ו  א

ם י ד ב ה ת ו ו ת י ג ת ה ע ש ב  ו

ה מ ו ר ת ל ה ף ע ם א י נ מ א  נ

ו י ת י ר ז מ ו ג ו ה ה נ י מ ר  ו

ה נ נ ת י ת ו ח ה א פ ו ר ק י י ש  י

א ו ן ה מ י ה י מ א . ו ן ה י כ נ י ע  ל

ק י ר פ . ו ן ה י כ נ י ע י ל ה ל מ  ל

א ה . ו י פ ר ח ן ב י ת י נ ת  מ

ן ל ה ל כ ן מ ת י כ נ י ע י ל נ ח ק  ד

ר ב כ י ש ל פ א ן ב י נ מ א ן נ י א  ש

ן י ד ב ה ת ו ו ת י ג ו ה ר ב  ע

ו י ן ה מ ח ב נ ל ר ו ש י ח ו כ א  ו

ן י ר ח א ת ו מ י ה ה ו ב ר ן ה ה  ל

ם ה ל א י כ ר ה ה א ב ר  ה

ה מ ו ק ו א ף ל ס ו כ י א ר ב  ו

י נ י ע ה ל נ נ ת א י נ ת א ה  ת

ם י נ מ א ם ג נ י א ל ש י ל ג ן ב ה  כ

ה י ל ן ע נ י ב ת ו מ ם ו ל ו ע  ל

ן ד ר י ר ה ב ] ע א י נ ת א [ ה  ו

ה ד ו ה י ן כ י ה ר ל ה י ל ג  ו

ת ע ש ן ב י י ל ה ן ע י נ מ א  נ

א ל א א נ ק י פ א ׳ ו ו ן כ י י  ה

ו ר ב : ע י ל פ א א כ ת ר ו ו ח  מ

ו ו ל א י ב ם ה י ד ב ה ת ו ו ת י ג  ה

ה מ ו ר ל ת ן ש י ל י ת ש י ב  ח

ו ע ב א ד . ה י ו ה כ ו ל ב ק א י  ל

ל ב י ק ר ו ב ת ע ש ב ש ר  מ

ה א ב ת ה ג ה ל נ ח י נ י ו ש ה  מ

א ה ה מ י ט ל י ש ו פ א ם ל  א

א ר כאן וצ׳׳ל ה ס ח ה ל א ר  א) נ

ל ד פתי  קדש ניצול נצמי

. י ו נ ס ו י א מ  ומשנינן ה

ראה שניל  נ< אולי צ״ל שמא י

ה ועי׳ רש״י וצ״ע. ר ו ה  שהיא ט

. הקשה הר״ר אלחנן היאך ת ק ס פ  שרצועה של כותים מ
 היו מביאין אפר פרה לגליל לא״א לעשות אלא
 בירושלים וא״כ נטמא גהבאמ לרך ארץ העמים ושמא דבשביל קטן
 איכא להביא לרך שם אבל להביא יין ושמן לנסטס בעי שביל גלול
אבל צ״ע היאך עולין ללגל מן הגליל  א] 8
 ב] טון לאססקיה ליה לצועה נטמא
 ובעי הזאה ג׳ וז׳ כלאמל ס׳ כ״ג
 בנזיר >לף גל.) הקשה הר״ר אלחנן
 לתניא במוססמא ״)ארץ העמים טמאה
 מקוואומיה ושביליהן טמאין ארץ
 הכומים טהורה ומקוואומיהן טהורין
ד  ושביליהן טהורים כו׳ ונראה למו
 להמם נשנימ קולס שקלקלו ללמומ
 יונה כלאיחא ס״ק לחולין (לף ו.)
ט משמע בירושלמי לע״ז פ״ב ה  ו
 בעו כותאי קומי רבי אבהו אבומיכם
 היו מסמפקין משלנו מפני מה אין
 אתם מסמסקין משלנו אמר להו
 אבומיכס לא קלקלו מעשיהם אמם
 קלקלתם מעשיכם לתנינן ממן א״י
 טהולה מקוואומיה טהולים כר
 ולאחר שנמקלקלו שאף רבי מאיל
 מצינו שגזר עליהן בפ״ק לחולין:
 אהל זרוק לאו שמיה אהל. בפרק

 כ״ג בנזיר ןלף גה. ושס< אמר
 כמנאי הנכנס לארץ העמיס בשילה
 מיבה ומגלל רבי מטמא ורבי יוסי
 בר יהולה מטהל מאי לאו ללבי סבל
 משוס אררא גזרו ורבי יוסי סבר
 לא גזרו משוס אררא לא לכ״ע
 משום גושא גזרו משום אררא לא
 גזרו מר סבר אהל זרוק לא שמיה
 אהל ומר סבר שמיה אהל והמניא
 לבי יוסי בל יהולה אומר תיבה
 מלאה יי) ספרים וזרקה על פני הממ
 באהל טמאה וכו׳ וקשה מאי קאמר

 המדומעוס. מפרש בגמרא. והשתא משמע של טבל מרומה ומולין
 מעורבין: שבעים יום. מקלימין לטהר את הכלים. גיתות של יין
ת בין גליל ק ס פ  בלים של שמן: גמ׳ רצועה. של ארץ העמיס מ
 ליהולה ררושלים ביהולה היא וא״א להביאן לילושלים בטהלה לסי

 המדומעות נאמנין עליתם בשעת הגיחות
 והבדים וקודם לגיתות שבעים יום:
 גמ' ביהודה אין ובגליל לא מ״ט אמר ריש
 לקיש מפני שרצועה של כותים מפסקת
 ביניתן וניתיב בשידה תיבה ומגדל הא מגי
 רבי היא דאמר אהל זרוק לאו שמיה אתל
ח העמים בשידה תיבה א  דתניא אי הנכנס ל
מטמא ור׳ יוסי בר׳ יתודת מטהר  ומגדל רבי א
 ולייתוה בכלי הרס המוקף צמיד פתיל אמר
 רבי אליעזר שונין באין תקדש ניצול בצמיד
 פתיל ״ותתניא ג<גאין הטאת ניצלת בצמיד
 פתיל מאי לאו תא קדש ניצול לא יתא מים
 שאינן מקודשים ניצולין בצמיד פתיל והאמר
 עולא ״חברייא מדכן בגלילא מניתין
 ולכשיבא אליהו ויטהרנה: ובשעת תגיתות
 נאמנין אף על תתרומה: ורמינהי ה< הגומר
 זיתיו שייר קופה אהת ויתננת י<לעני כתן
 אמר רב נהמן לא קשיא הא בהרפי תא
 באפלי א״ל רב אדא בר אהבה כגון מאי
 כאותן של בית אביך רב יוסף אמר בגלילא
 שנו איתיביה אביי עבר הירדן והגליל הרי
 הן כיהודה ״נאמנין על היין בשעת תיין
 ועל תשמן בשעת השמן אבל לא על היי

 שגזלו חכמים טומאה על אלץ העמים
 ואפילו של חברים שמגליל אינו בא
 לנסטם: אהל זרוק. אהל המיטלטל
 ונזרק לאו שמיה אהל להיומ מפסיק
 בין אררה של ארץ העמיס והס גזרו
 על אררה: שמין. תנאים שונין
 ברייתא שאין הקולש ניצל בצמיל
 פתיל: אין חטאה. מי אסר סרה:
 שאינן מקודשין. שלא נימן האפר
 עליהן עליין: ניצולין. וכשירין לקלשן
ן יינן ושמנן ד ה ט . מ ק ד  אחר כך: מ
ת למה ק ס פ  למזבח. ואי רצועה מ
 מטהרין: שמא יבא אליהו. רראה
 להן שביל בה שאינו מארץ העמים:
 הגומר אס זיתיו. עם הארץ שבא
 לגמור אמ זיתיו: ישייר קופה אחת.
יהמה לעני כהן.  לצורך תרומותיו: ו
 רראנה שלא הוכשרו הזיתים והכהן
 יעשנה בטהרה. אלמא בשעמ הנימות
 והבלים אין נאמנים: באפלי. שכבר
 עבל זמן הגיתות ללובא לעלמא קאמל
 ללא מהימן: כשל ביס אביך. אסלי הוו:
 בגלילא שנו. וממני׳ לקא מני למהימני
 ניהולה קאי לקמני דשא שניהולה
 נאמנין על טהלות יין ושמן ועלה קאי
 ונשעמ הגיתומ והנליס אף על המרומה:

 יכול

 בשעת תשמן ולא על תשמן בשעת היין
 אלא מתוורתא כדשנין מעיקרא: עברו תגיתות והבדים ותביאו לו הבית
 של יין לא יקבלנח חימנו אבל מניחת לגת תבאת: בעו מינית
 מרב ששת עבר וקיבלח מחו שיניחנת לגת חבאח אמר לחו תניתוח

 טון לס״ל שמיה אהל אמאי זרק חבר
ך כלסרשינן וחוצץ ואח״כ למסיק וקאמר ואי כעימ אימא ד ט פ ה  על פני הממ טמאה אהל זרוק הוא וחוצץ ר״מ והתניא לשון קושיא הוי ו
 גר׳ לכ״ע לא שמיה אהל וגרס לכ״ע משוס אררא ומר סבר ללא שטח ולא גזרו ביה רננן והקשה הר״ר אלחנן לכשמעמין משמע
 לפליגי אי שמיה אהל בזרוק אי לא והכי נמי בפ׳ בכל מעלבין (עירוכין דף ל: ושם) ולוחק הוא לומר לנקט הכא לישנא לאהל זרוק משוס
 למעיקרא בעי למימר ליה ולסי המסקנא אינו ועול קשה להר״י להמם נמי צ״ל לרבי יוסי בר יהולה לשמיה אהל ט מוקי פלוגתא בשמא
 יוצא ראשו ורובו ולימ ליה טעמא לאררא לא שכיח ואמאי מטהר רבי ייסי אם לא מטעם לאהל זרוק שמיה אהל ומהלר קושיין ללוכמה
ס אמאי מטמא ומירץ ר״י ללעולס אמת הוא לפליגי באהל זרוק שמיה אהל ולוקא כגון שילה תיבה ומגלל שהולכים ד ס  ממיבה מלאה ס
ר אהל וכן משמע במסכמ אהלומ (פ״ח מ׳׳ה< עוף הפורח או הקופץ וספינה המטרסמ לא הרא אהל ומיימי סייעמא  אבל זרק תיבה לא ה
 מזורק מיבה מלאה ספלים מלקאמר ואס היתה מונחת טהורה והיינו שהולכת בנחת והיינו אהל זרוק וזרק לרישא לא חשיב אהל
 זלוק לומיא לעוף הפורמ: שוניץ אין הקדש ניצול במוקף צמיד פתיל. צ״ע אמאי לא תשיב ליה גבי מעלות לתרומה מצינו בשילהי
 הניזקין (גינוי! לף סא: ושם) לניצלת בהא לאמר מפקילין מרומה אצל ע״ה במוקף צמיל פתיל הר״ר אלתנן ויש להקשות על הא לאמר
ה (לף ה: ושם) ומה כלי חלס המוקף צמיל פתיל הניצול באהל הממ אינו מציל במעמ לעמ שבנלה ומאי קאמר במאי מציל בממ ל  בפ״ק מ
 היינו בתרומה ולא בקלש כלאיתא הכא בהט מציל נמי במעת לעמ שמלה לקאמל המס מעת לעמ שבנלה לקלש אבל לא למרומה ר״ל
 לבהא לא שייך הצלה אי לא מטמא לה וה״ק ומה כלי חרס המציל באהל המת במאי שמטמא לה כגון למרומה אינו מציל במעת לעת
 במאי שמטמא להיינו לקלש לוקא: יתננח לעני כהן. פרש״י ויראה שלא הוכשרו הזיתים משמע מהכא לבעינן הכשל בזיתים ולא
 מכשל ליה בשעמ מסיקה וללא כפל״פ שפילש בפ״ק לשבת (לף יז.) אם אתה מקניטני גוזרני על המסיקה ושוב גזר לה וכן משמע
 בכולה תוססתא דטהרות פרק ג׳ דתני דבעינן בזיתים הכשר ויש טעם נכון לדבר כלסי׳ ר״י שמשקה זימים אינו אלא מוהל בעלמא
ד רבי מאיר רבי ב הט איתא בסדר המשנה דטהרומ הגומר זיתיו יתננה לעיני כהן ד  ולא משיב משקה. לעיני כהן גר׳ וכן גרס רש״י ו

 יהודה אומר ימסור לו מפחח ומאן דגרס לעני כהן שיבוש הוא בילו:
 בגלילא שנו. שיש להם רוב שמן ומאחרים בבדים ברוב שמן שיש להם לעשות והכי נמי אמר פרק כירה >שכמ לף מז. ושם) גבי
 מטלטלין כנונא אגב קיטמא כלומר מחתה אגב קיטמא כדלעיל מינה מתמה אגב אפרה וכן פירש בערוך ועדיף טפי מכלכלה
 ואבן שבתוכה ואותיב ליה ושרן שאם יש בה שברי סתילה שאסור לטלטלה שבטל הכלי והשמן אגב הפמילה ומוקי לה בגלילא שנו כלומר
 שעשידס הוו מרוב שמן ולא קפדי עליה בטיל ליה אגב פמילה ודוגמא לדבר ההוא לבפ״ק דסנהדרין (לף יא:) טול אגרתא וכתוב לאחנא
 בני גלילאה עילאי וממאי כו׳ לאפרושי מעשרא ממעטנא דזיחא ובנזיר ס׳ ב״ש (דף לא:< בגלילא שנו דחמרא עדיף ממשחא רין היה
 מצוי להם הרבה ורוב שתייתן בכך כדמשמע בהמוציא יין (שבת דף עח.) דקמני מים כדי לשוף אח הקילור דחשיב משוס דשטח לרפואה
׳ ד פ ד  טסי משתיה שלא היו שומין רק יין מתוך עושרם בגליל ואפ״ה הוה עדיף להם היין מן השמן משמע שהיה להם רוב שמן בזול כ
ה (שם דף מז.) שהיו עניים ולא היו להם פתילות מצרומ ובהמוציא (שס דף עמ.) פירש מתוך שהיו ר  ומיהו פירש רש״י בגלילא שנו דסרק ט
 עניים לא היו עושין רפואה רק ממיס ולא מיין ולא משמע כן דא״כ גס שתיימ מיס שטח טסי כיון שלא היה להם יין פורמא לשפות
 הקילור והיה להס לשער בשמיה ועוד מצינו בחולין בס׳ אותו ואמ בנו (דף פג.) וערב יום הכפורים בגליל משמע שהיו עשידם ומרבים
ן בשילהי בבא קמא >דף קיח:) מקבלין מן הנשים דבר מועט כלי פשמן  בסעודות ועוד מה שפי׳ דלא היו סתילות מצרומ הא אמדנ
 בגליל אלמא שמצוי פשתן ביניהם וכי קאמר לישנא דאסור לטלטלה למשמע דקאי אפתילה דשייך בה לשון נקבה דהא נר לשון זכר
 דאיכא למימר דקאי אקערה דמיימי לה לעיל מותר השמן שבנר ושבקערה מותר וגם מצינו לשון נקבה אנר נר חנוכה כבמה אין
 זקוק לה (שנת דף נא.) כל זה סי׳ הר״י וגם רבינו מאיר פירש כן ועוד הוסיף ט מרוב יין היה להם כאב עיניס וטוב המים לרפואה:

 חבר

 מסורת הש״ם

 6) גיטין מ: עירונין ל: נדר
 נה., ג) [צ׳׳ל והמגן], ג) פרה
 סי״א מ״א, ד) גדה ו:,
 ה)טהרותפ״טמ״ד,י)[צ״ל
 לעיני עי׳ תוס׳ וכן גרס
 הערוך ערך עין וכן
 נתוססתא ס׳׳י דטהרות],
 ז) [תוססת׳ פ״ג],
 ח) [דמקוואות פ״ו!,

 ט) [צ״ל כליס],

 גליון הש׳׳ם
 תום׳ ד״ה שרצועה וכוי
 אבל צ״ע האד עול־ן
 לדגל. עיין מ׳ שער אסריס

 סי׳ לו:

S 101 ^ 

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] תום׳ ד״ה שרצועה כוי
 אנל צ״ע איך עולין לרגל
 מן הגליל כו׳ נ״נ וגלע״ד
 שהיו עולין ע״י שוורים
 וע״ג דלתות דהר אהל
 מססיק לכ״ע כמ״ש תוס׳
 נעירונין דף לא ע״א נד״ה
 ומר סנר וכו׳ ומה שלא
 המירו גם הכא עי״כ כמו
 שהקשה נספר טורי אבן
 י״ל כמ״ש שס הרש״א
 בעירונין בתוס׳ הנ״ל
 משוס דלא שכיח לא התירו
 אכל לעני[ עלית רגל דהר
 עשה דאורייתא שסיר
 התירו ודו״ק: ב] שם
 בא״ד כיון דאפסקי׳ ליה
 רצועה נטמא וכעי הזאה ג׳
 וזי וכו׳ נ״נ עיין שיח יצתק

 מ״ש נזה:

•SiOig! 

 מוסף רש״י
 אהל זרוק לאו שמיה
 אהל. אהל המטלטל אינו
 אהל כשעת טלטולו, הלכך
 חציצה דקא מססיק האי אהל
 נינו לאדר ארן העמיס לאו
 חציצה היא (גימיו ח:ו וכל
 שאינו אהל אינו חוצן
 (ערובץ ל:<. בשידה.
 מרננת נשים, ענלה עשרה
 לקופסא >שס<. מגדל.
 משטי״ר!שם! ומשאין אותה
 גארר !נימין ח: ו. חברייא
 מדכן בגלילא. חניריס
 שנגליל מטהרים יינם
 לנסטס ושמנן למנחות, שמא
 יבנה נהמ״ק נימיהס !זדה



 מםורת הש״ם

 א) דמאי ס״ו מ״ט,
 3) תוספת׳ דדמאי פ״ו,
 ג) ססחיס צנ: אהלות פי״ח
 מייד, ד) ברכות יט: עירובין
 ל: פסמיס צב: מו״ק ה:
 כתובות כת: כבורות כט.
 נדהנז., ה) ן יעיין כרכות יט:
 מ״ש שם על הגליוןן, ו) ןעי׳
 תוס׳ ססתיס צב: ד״ה
 בודקין כו׳ וסוס׳ עירוני!
 כו: ד״ה ולכהן], ז) ןב״ק
 סב:], ח) ןב״ב ס:], ט) ןצ״ל
 מחוץ], י) ממנייאפ״ו לדמאי

 כצ״ל, ג) ןשס מ״י],

 כה: חומר במורש פרס שלישי חגיגה
 יכול לומר לו טול אהה חטין במקום פלוני. שיודע כהן שהוכשרו
 ואני אטול חטים במקום פלוני שיודע שלא הוכשרו דכיון דחד מינא
 הן אמרי׳ יש ברירה שאלו הן חלקו של זה ואלו הן חלקו של זה
 ולא החליף לו חבר לע״ה חלקו שבטמאין בשביל חלקו של ע״ה
 בטהורין. אבל בשני מינין אין לומר
 ברירה דכשמח אביהן נפל חלק לזה
 וחלק לזה בכל המינים ונמצא חבר זה
 מחליפה לו ועובר בלפני עור לא חחן
 מכשול (יקרא יטה שורן* אח הלח.
 אס כהן הוא ויש שמן למרומה מדליקו
 לנרומ: בדבר שאין לו גח. כגון
 שכר ממרים של תרומה. והאי שורף
 לשון איבוד הוא: ויניחנו לרגל.
 שטומאמ עם הארץ אינה ברגל
 וימכרנה: שבודקין לעושי פסח. בית
 הפרס כדמפרש ואזיל היה הולך
 לעשומ פסחו ובימ הפרס של שדה
 שנחרש בו קבר מפסיקו בודקו
 בנפיחה ואם יש עצם כשעורה רואהו
 ונשמט ממנו ועצם כשעורה אינו
 מטמא באהל אלא במגע ובמשא
 לפיכך בודק בנפיחה שלא יסיטנו
 ברגלו: ואין בודקי! לאוכלי הרומה.
 אין סומכין על בדיקה זו דכיון דאין
 זמן קבוע לאכילה יממין שבעה ימים
 ויזה שלישי ושביעי ויטבול. אבל גבי
 פסח הואיל ובימ הפרס דרבנן לא
 העמידו דבריהם במקום כרח:
 שנירש. ברגל וזו היא בדיקמו בודק
 אס נידש או לא נידש: במקום שיש
 בו חיוב מיחה. כגון טמא האוכל
 מרומה: מיגו דמהימן אקדש מהימן
 אתרומה. שגנאי הוא למזבח שתהא
 מרומה המחוברח לו בחזקמ טומאה
 והקדש יקרב למזבח: בריקנין
 דקדש. לאחר שעירה מהן קודש
 והיה שומרן לקדש אינו נאמן על
 שמירמן: ובשאר כל ימוח השגה.
 כלומר כל ימומ השנה דלקדש אין
 חילוק בין שעת הגיתות לשאר ימות
 השנה: ובמלאין דתרומה בשעח
 הגיחוה. שאע״פ שלא גזרו על
 תרומתן בשעת הגיתות מפני הפסד
 בהניס חבירים דנמצאת מפסידן
 מרוב מרומוח ארץ ישראל על
 הקנקנים לא האמינוס ואין הכהניס
 חברים מקבלין מהן הקנקנים עם
 התרומה אבל מערין אומה לכליהן
 ודכוומה אמרינן לקמן אל תממה
 שהרי לגין טמאין טומאמ שבעה
 ומשקין טהורים: מאי לאו מדומעוס
 דחרומה. וקתני נאמן אכדין: מוס׳.
 ומי איכא דימוע לקדש. טבל שלא
 נמקן מדומע במרומה אבל קדש לא
 הוזקקנו לפרוש ממוכה שיהא הטבל
 מדומע בתוכו. ע״כ: במטהר אח

 מוסף רש״י
 שבודקין לעושי פסח.
 מהלכי! ננית הפרס על ידי
 נדיקה לעשות פסח, אס אין
 לו דרך אחרת, ואין בודקין
 לאוכלי תרומה. אלא
 ימתין ויקיף אי ייס או יומיס
 עד שמגיע אל תרומתו
 ואוכלה (פסחים צב:). בית
 הפרס. הוא שדה שגמרש
 נה קכר, כדתגן (אהלות
 סי״! מ״א) התורש אח
 הקנר הרי זה עושה נית
 הפרס מלא מענה מאה
 אמה, וגזור רננן שמא
 כתתה מחרישה אמ העצמות
 וסיזרתן נאורך המעגה ויש
 כא! עצם כשעורה רענור
 ייסיטנו ועצם כשעורה
 מטמאה כמגע ונמשא,
 דהיינו היסט (פסחים צב

 וכעי״ז ברכות יט:ו ואוקמי
 רבנן נל סנינות הקנר מאה
 אמה בספק טומאה !ודה
 i.n שכך שיערו שהמחרישה
 מולכת את עצמות המת
 (כתובות כח <. כית הפרס,

 תצי מענה, תלם אתד של
 מאה אמה ווזו״ק ו,:) או:
 לשון דנר שנור יפרוס, על
 שם שנסרסו העצמות (ודה
 שם;. מנפה אדם בית
 הפרס. מנפתו נפיו ואס
 יש עצם גדול יראנו ועצם
 כשעורה נדחה בנסיתתו
 יאהל אין מטמאו, דהא אין
 טומאת אהל כעצמות אלא
 רוב בנין ורוב מנין (פסחים
; דנשר ליכא ועצם ב  צ
 כשעורה לא מטמא אלא
 נמנע וכמשא, הלכך מנסמ
 כדי שלא יגעו רגליו נו והולך
 !נדה ״.< דכולא ססיקא
 משוס עצמות היא ועצמות
 נלא נשר אינו מטמא כאהל
 וכשגסת לסגי רגליו אס יש
 שס עצס גדול נראה מאליו
 ועצס קטן נראה ננסיחה
 ואינו מסיטו ברגליו;ערובין
 ל:! וסומך על כך שאס יש
 עצס רואהו, ואע״ג דמאהיל
 לא חיישינן דאין עצם
 כשעורה מטמא כאהל עד
 דאיכא שדרה או גלגולת
 שלמה או רוב נגין או רוכ
בות בוז:;. בית  מנין ;כתו
 הפרס שנדש. נדריסמ
 רגלי נני אדס !ערובי( ל:;
 שדשוהו נני אדם נרגליהס
 !בכורות כט.) דישה רנה
 נרגלים הרנה (כתובות
. טהור. דתלינן לקולא (  כת.
 ואמרינן כל העצמות נכתתו
 לסחות מכשיעור !כתובות
 שם; שאי אפשר לעצם
 כשעורה שלא יהא נידש
 ברגל(במתת שם; שהרגלים
 נושאים את העצמות
 ושתקום !נדה שש שדריסת
 הרגלים הענירתן, והבא
 לעשוח פסחו ינדוק אס
 נידש רענור, אנל לאכילח
 תרומה לא סמכינן עלה
 שיכול להמתין, ובית הפרס מדבריהם ולא העמידום כמקום כרת דססת !פסחים צב:!.

 *<אחבר ועם תארץ שירשו את אביהם עם
 תארץ יכול לומר לו טול אתה הטין שבמקום
 פלוני ואני הטין שבמקום פלוני טול אתת יין
 שבמקום פלוני ואני יין שבמקום פלוני אבל
 לא יאמר לו טול אתה לח ואני יבש טול
 אתח חטין ואני שעורים ותני עלת ״אותו
 חבר שורף חלח ומניח את תיבש אמאי
 יניחנח לגת חבאח בדבר שאין לו גת
 ויניחנו לרגל בדבר שאינו משתמר
 לרגל: ואם אמר הפרשתי לתוכח
תנן תתם מודין 1  רביעית קדש נאמן: ג
 בית שמאי ובית הלל שבודקין לעושי
 פסח ואין בודקיז לאוכלי תרומה מאי בודקין
מנפח אדם  אמר רב יחודח ייאמר שמואל ב
 בית חפרם וחולך ז<ור׳ חייא בר אבא משמיח
בית תפרם שנדש טתור לעושי  דעולא אמר ג
 פסה י* לא העמידו דבריהן במקום כרת
 לאוכלי תרומה העמידו דבריהן במקום
 מיתה איבעיא לחו בדק לפםחו מהו שיאכל
 בתרומתו עולא אמר בדק לפסחו מותר
 לאכול בתרומתו רבת בר עולא אמר בדק
 לפסחו אסור לאכול בתרומתו א״ל תתוא
 םבא לא תפלונ עלית דעולא דתנן כוותיח
 ואם אמר תפרשתי לתוכה רביעית קדש
 נאמן אלמא מדמהימן אקדש מהימן נמי
 אתרומח חכא נמי מדמחימן אפםח מהימן
 נמי אתרומח: י כדי יין וכדי שמן כו׳:
 י תנא אין נאמנין לא על הקנקנים ולא על
 תתרומה קנקנים דמאי איי קנקנים דקדש
 מינו דמתימן אקדש מתימן נמי אקנקנים אלא
 קנקנים דתרומת פשיטא השתא אתרומה
 לא מהימן אקנקנים מהימן ״אלא ברקנים
 דקדש ובשאר ימות השנה ובמלאין דתרומה
 ובשעת תגיתות תנן כדי יין וכדי שמן
 תמדומעות מאי לאו מדומעות דתרומה
 אמרי דבי ר׳ הייא מדומעות דקדש ומי איכא
 דימוע לקדש אמרי דבי ר׳ אלעאי ׳במטהר
 את טבלו ליטול ממנו נסכים: ״קודם לגיתות
 שבעים יום: אמר אביי שמע מינה דינא
 הוא דעילויה אריםא למיטרה אגולפי שבעים יומין מקמי מעצרתא:
מן המודיעים ולפנים נאמנין על כלי חרס מן המודיעים ולהוץ אין  מתני, ט
 נאמנין כיצד יהקדר שהוא מוכר תקדרות נכנם לפנים מן המודיעים הוא הקדר
תנא מודיעים פעמים  והן הקדרות והן הלוקחין נאמן יצא אינו נאמן: נמ׳ ב
 כלפנים פעמים כלחוץ כיצד קדר יוצא והבר נכנס כלפנים שניהן נכנסין

 או
 טבלו לנסכים. דאיכא חולין וקדש ומרומה מיגו דמהימן אקדש מהימן נמי אמרומה ואקנקניס שגנאי לקדש שיהו הקנקנים שעירוהו מהן בחזקמ
 טומאה והוא קרב: מתני׳ מן המודיעים ולפנים. מודיעים שס כרך רחוק מירושלים ט״ו מיל בדאמר במסכח פסחים ודף צג:). ממנו ולפנים
 לצד ירושלים נאמנין קדרין עמי הארץ ליקח מהן כלי חרס הדקין כגון קדרות כוסות וקיתוניומ שאי אפשר בלא הס ובירושלים אין עושין כבשונותי)
 מפני העשן לא לסיד ולא לקדרוח ולפיכך האמינום שלא לגזור עליהן שאין גוזרין גזירה על הצבור שאין רוב הצבור יכולין לעמוד בהי»: הוא הקדר.
 מי שהביאן ט<חוץ למודיעים האמינוהו לפי שא״א אבל אם מסרן ליד קדר עם הארץ היושב במודיעים או לפנים לא האמינוהו: והן הקדירוס.
 על אותן הקדירות שהביא הוא האמינוהו ולא לצרף עמהן קדירומ של קדר אחר היושב במודיעים: והן הלוקחין. חברים שראוהו שהביאן
 נאמן הקדר אצלן ולא אצל לוקחים אחרים: יצא. מן המודיעים לשוב לאחוריו אינו נאמן: גמ׳ מודיעים. הכרך עצמו: פעמים כלפנים
 כוי קדר יוצא. מלפנים מן המודיעים ונכנס למודיעים: וחבר. בא מחוץ למודיעים ונכנס למודיעים: כלפנים. מומר ליקח ממנו שהקדר לא
 יחזור עוד לאחוריו ואס לא עכשיו יקח אימתי: שניהן נכנסין. מחוץ למודיעים ובאו במוך הכרך כלמוץ אלא יממין עד שיהא מן כרך ולפנים:

ק  ו

ת אביהם. ׳)!מתני׳ היא בפ״ו דדמאי]  חבר ועם הארץ שירשו א
ה דמעיקרא ר ד  ופירש רש״י טעם של משנה זו מטעם ב
ן הוברר  הוברר הדבר שאלו למלקו נפל אבל בשני מינים לא אמדנ
כד שירשו את נ  הדבר וכן פירש הוא עצמו משנה אחרת ל) גר ו

 אביהן יכול לומר טול אמה ע״ז ואני
 אטול מעות דאית ליה ברירה המס
 והיה קשה למורי טון דסתס משנה
 אית ליה בדרה תקשי מיניה לרבי
 יומנן דאמר אחין שחלקו לקוחות הן
 ומחזירין זה לזה ביובל אלמא אין
 בדרה וכן בבכורות פרק יש בכור
 >לף ממ.) גבי נחנו עד שלא חלקו
 מוקי רבא ר׳ מאיר ורבי יהודה כרב
 אסי דאמר האחין שחלקו מחצה יורשין
 ומחצה לקוחות אלמא מספקא להו
 אי יש בדרה או לא ומההיא דהלוקח
 יין מן הכומיס ודמאי פ׳׳ז מ״ל) ליכא
ה דהמם ר ד  לאקשויי דשמעינן מינה ב
 טעמא אחרינא איכא שמפרש דבריו
 בהדיא אבל ירושה דממילא הרא לא
 וכן בפ׳ בכל מערכין ועירובין לף לז:
ט  ושס< איכא מאן דאית ליה הך סברא ו
 תימא דמדרבנן מודה רבי יוחנן
 דאימ ליה ברירה הא שמעינן ליה
 בשילהי ביצה ולף לז: ושם< אין ברירה
 אף בעירובי תחומין ומיהו כמה
 סממי משניומ דמצינו דאין ברירה
 ובכמה מקומומ סלוגמא דתנאי ובפרק
 בכל מערכין ועירובין לף לז: ושסן
 דדתיק לאתרי מנא דבדרה לא מייתי
 הך משוס דעדיפא ליה לאתרי מילתא
 דהתנא נזכר בה וגם מילמא דאיירי

 בעירובי תחומין דאיירי בה:
 מנפח אדם בית הסרם.>א) פירשתי
 בברכות (לף יט:ן כל אורך
 הדברים מפרישת רבי יהודה נ״ע:
 במטחר טבלו ליקה הימנו
 נסכים. פירש רש״י
 לאיכא קלש ומרומה למהימן לנאמן
 אתרומה וקנקנים במיגו למהימן
 אקלש שגנאי הוא לו אס קנקנים
 שהיה בו הקלישו טמאים תימה
 לא״כ אמאי נקט שבעים יום קולם
 אפילו בשאל ימות השנה נמי להא
 תנן ואם אמר הפרשתי לתוכה רביעית
 קלש נאמן ותירץ הר״ר אלחנן להכא
 מייד שייחלו לנסכים כשיצטרך ממנו
יד בשכבל הקלישו לכך:  אבל המם מי

 הגבאין

 עין משפט
 נר מצוה

 מה א מיי׳ סי״א מהל׳
 מעשר הלכה ו:

 ID ב ג מיי׳ פ״ו מהל׳
 קרבן פסח הלכה ח:

 מז ד ה ו מיי׳ סי״א
 מהל׳ מטמאי משכנ

 ומישב הלכה ד:
 מח ז ח מיי׳ שם הל׳ ה:
 מט ט מיי׳ שס הלכה ו:
 נ י מיי׳ שס הלכה ז:
 נא כ מיי׳ שס הלכה ו:

 הגהות חב״ח
 (א) תום׳ ד״ה מנסת כוי
 פירשתי ננרטת. נ״נ
 נש״ס שלנו לא נמצא כלום
 כי אס ננכורו׳ דף כט
 נד״ה היכי אזיל האריך

 נזה:

 רבינו חננאל
ו ש ר י ץ ש ר א ם ה ע ר ו ב  ח

ר ב ח ר ה מ א א י ם ל ה י ב  א

ה ה ל ת ל א ו ץ ט ר א ם ה ע  ל

ו ת ו ה א ל י ע נ ת . ו ש ב י י נ א  ו

ח י נ מ ח ו ל ת ה ף א ר ו ר ש ב  ח

ו נ ח י נ י י א מ א ש ו ב י ה ה  א

ן מ א א נ ו ה ה ש א ב ת ה ג  ל

ו ן ל י א ר ש ב ד ׳ כ י ש ר פ ת ו  ב

ב ל ת ש ו ב ן ד ו ג ת כ  ג

ן נ י ר מ א . ו ן ה א ב צ ו י כ  ו

ן נ י ע ב ד כ ל ו ג ד ו ל נ ת י  מ

ם ת ע א מ ו ן ט מ ק ר ל מ י מ  ל

א נ מ ח ל ר ג ר ץ ב ר א  ה

ן י א ר ש ב ד ׳ ב י ת ד . ו ה י ר ה  ט

ן נ י נ ה ת י ל ל ע ג ר ר ל מ ת ש  מ

ר מ ם א א : ו ת ל ת ת ף א ר ו  ש

ת י ע י ב ה ר כ ו ת י ל ת ש ר פ  ת

ק ד ם ב א . ו ן מ א ש נ ד  ק

ל ו כ א ר ל ת ו ו מ ח ס פ  ל

א ק ־ י ד א ד ל ו ע ו כ ת מ ו ר ת  כ

ם י א נ ת ק ה ד י ת ו ו ן כ י ת י נ ת  מ

ה כ ו ת י ל ת ש ר פ ר ה מ  א

. ן מ א ש נ ד ת ק י ע י ב  ר

ן מ י ה ש מ ד ק ן א מ י ה מ ד  מ

י מ א נ כ . ה ה מ ו ר ת י א מ  נ

ן מ י ה ה מ ס פ ן א מ י ה מ ד  מ

י ד כ י יין ו ד . כ ה מ ו ר ת י א מ  נ

י ת כו ו ע מ ו ר מ ן ה מ  ש

ן נ י נ ת א ד ה א ל נ מ י ק ו  א

א ן ל י ג מ א ן נ א אי ת פ ס ו ת  ב

ל א ע ל ם ו י נ ק נ ק ל ה  ע

ש ד ק ם ד י נ ק נ ק ה ב מ ו ר ת  ת

ת ו מ ר י א ש ב ם ו י נ ק י  ר

ה מ ו ר ת ן ד י א ל מ ה ב נ ש  ה

א ה . ו [ ת ו ת י ג ת ה ע ש ב ו ] 

ן י י י ד ץ כ ת י נ ת מ ן ב נ ת  ד

ת ו ע מ ו ד מ ן ה מ י ש ד כ  ו

ן נ י ש ק מ . ו ש ד ק א ב נ מ י ק ו  א

. ש ד ק ע ב ו מ י א ד כ י י א כ  ו

ן י ל ו ח ה כ ל פ נ ה ש מ ו ר ״ ת  פ

ל ב ע א מ א ד ר ק ה נ ו ז ע מ ד  נ

. ש ד ק ע ב ו מ י ן ד ו ש ן ל  אי

ע ו מ י א ד כ י ן א י ן א נ י נ ש  ו

ו ל ב ר ט מ ש מ ן ד ו ג ש כ ד ק  ב

ם י כ ס ו נ נ מ ש מ י ר פ ה  ל

א נ ו ו י נ א י ה . כ ש ד ק  ל

: ש ד ק ע ב ו מ י ה ד ת ל ח כ ש  מ

ן י ע י ד ו מ ן ה  םתנ" מ

ם ו ק ן מ י ע י ד ו . מ י ו ם כ י נ פ ל  ו

ה ק ו ח ן ר י ע י ד ו א מ נ ת ד  כ

. ל י ו מ ״ ם ט י ל ש ו ר י  מ

ן י ע י ד ו א מ נ ת ד א כ נ מ י ק ו  א

ם י מ ע ם פ י נ פ ל ם כ י מ ע  פ

א צ ו ר י ד ד ק צ י ק כ ח ל  כ

ן ה י נ ם ש י נ פ ל ס כ נ כ ר נ ב ח  ו

ן י א צ ו ן י ה י נ ו ש ן א י ס נ כ  נ

. ץ ו ה ל ה כ מ צ ן ע י ע י ד ו  מ



 עין משפט
 נר מצוד.

נ k נ מיי׳ סי״א מהל׳  נ
 מטמאי משכנ ימישנ

 הלכה ה:
 נג ג ד מיי׳ שס פי״נ

 הלכה יב:
 נד ה ו מיי׳ שס הל׳ יד:
 נד! ז ח מיי׳ שס סי״א

 הלכה ה:
 ט [מיי׳ פ״ז מהלכות בית

 הכתירה הלכה יד]:
 נו י מיי׳ פי׳׳א מהל׳
 מטמאי משכב ומושב

 הל׳ ט:
 U כ מיי׳ שס הל׳ י:
 נח ל מיי׳ שס הל׳ יא:

 מוסף רש״י
 שאין עושין כבשונות
 בירושלים. משוס קוטרא
 (עשן שמשמיר אמ החומה
 וגנאי הוא) כדאמרינן בבנא
 קמא (זבחים צו.). דאמר
 קרא ויאסף וגוי. ומיניה
 שמעינן בכל זמן שישראל
 גאספיס למקוס אמד קרי
 להו תכריס, ורגל היינו
 אסיסה (!דה לד.). הפותח
 את חביתו והמתחיל
 בעיסתו. תנר כשהתתיל
 למכור יינו או ככרו לעולי
 רגליס ברגל וממשמשי בה
 יד הכל וטומאת עס הארן
 נרגל טהורה כל ימות הרגל
 ונמה שנשאר לאתר הרגל
 נחלקו ר׳ יהודה וחכמים,
 ר׳ יהודה אומד יגמור.
 וימכרנה לחנריס ולכל אדם
 רזהר שלא יגע עס הארן
 עוד, והכמיס אומרים
 לא יגמור. ולא ימכרנה
 עוד משוס דגטמאת נרנל
 ממגע עם האק, ונהי דכל
 ימות הרגל אישתראי שלא
 לביישם, מיהו לאחר הרגל
 חלה למפרע (ביצה יא:1.

 חומר במורש פרס שלישי חגיגה כו.

 וכו׳.

 זי

 הגבאין

 וכן שניהם יוצאין. הואיל ומצאו לפנים ושם לא לקח ׳)וממנו לא יקח עיל. וכ״ש קדר נכנס וחבר יוצא הואיל וסוף הקדר ליכנס לפנים
ס הדקין לקדש. הא דמנן מן המודיעים ולפנים נאמנין על כלי חרס בכלי חרס ר  יחזור החבר הצריך ליקח רקח: חנא נאמנין על כלי ח
 הדקין אמרו שא״א בלא הס כדפרשינן לעילל) אבל גסין כגון חבית ליין אין נאמנין אלא במוך ירושלים כדלקמן. ואני לא כך שמעחי ולבי מגמגם
 על שמועמי ששמעמי כשפיהן צר שאין אצבעו נכנס לתוכו וסופינו שאנו מטהרין אותם אסילו מליאים משקין טמאין: ואפי׳ אפיקרסוסו בחוכו.

 אפי׳ מלאין משקין שלו שאינן של קדש:

 או שניחן יוצאין כלחוץ אמר אביי אף אנן
 נמי תנינא חקדר שמכר את חקדירות
 ונכנס לפנים מן המודיעים טעמא דלפנים
 מן המודיעים הא מודיעים גופה לא מהימן
 אימא םיפא יצא אינו נאמן הא מודיעים גופה
 נאמן אלא לאו ש״מ כאן בקדר יוצא והבר
 נכנם כאן בששניהן יוצאין או שניהן נכנסין
 שמע מעת 6*תנא נאמנין בכלי הרם הדקין
 לקודש אמר ר״ל ותוא שניטלין בידו אתת
 ור׳ יוהנן אמר אפי׳ שאין ניטלין בידו אהת
 אמר ר״ל לא שנו אלא ריקנין אבל מלאין
אמר אפי׳ מלאים ואפילו  לא א! ורבי יוהנן א
ומודה ר׳  אפיקרםותו לתוכו ואמר רבא 3

 יוחנן במשקין עצמן שתן טמאין ואל תתמה נ<שתרי לגין מלא משקין לגין
 טמאין טומאת שבעה ומשקין טחורין: מתני׳ חגבאין שנכנסו לתוך חבית

 שנכנסו לבית
 לקדש ובמרומה קאי
 ולא לחטאת ובהדיא מניא בתוספמא
 הגבאים שנכנסו לבימ נאמנין לומר
 לא נגענו על טהרח חטאמ ועל
 טהרת תרומה והא חטאח הר קדש
 כדקתני התם ולא אפר חטאת ואפי׳

 עשו תשובה. הר״ר שמעון:
 ובירושלים נאמנין על טהרת
 כלי הרם הגסים.
 וכ״ש הדקין וכן תניא בהדיא
 בירושלמי*) נאמנין על טהרת כל

 הכלים. הר״ר שמעון:
 שלא

 וכן חננבים שחחזירו את תכלים נאמנין לומר לא ננענו ובירושלים נאמנין
 על תקודש ובשעת תרגל אף על תתרומח: גמ׳ ורמינחי ג<חגבאין שנכנסו
ל״ק חא דאיכא נכרי בחדייחו חא דליכא  לתוך חבית תבית כולו טמא ג
 נכרי בחדייחו דתנן י׳ אם יש נכרי עמתן נאמנין לומר לא נכנסנו אבל אין
 נאמנים לומר נכנסנו אבל לא נגענו וכי איכא נכרי בחדייחו מאי חוי ר׳
 יוחנן ור׳ אלעזר חד אמר י אימת נכרי עליחן וחד אמר אימת מלכות עליהן
 מאי בינייהו איכא בינייהו נכרי שאינו חשוב: י׳ ובן חגנבים שחחזירו את
 הכלים: ורמינהי ה<הגנבים שנכנסו לתוך תבית אינו טמא אלא מקום דריםת
 רגלי הגנבים ייאמר רב פנהס משמית ׳<(דרב) יכשעשו תשובה דיקא נמי
תנא  דקתני שההזירו את הכלים ש״מ: ׳ובירושלים נאמנין על הקודש: ח
 נאמנין על כלי הרם גםין לקודש וכל כך למת טמ<שאין עושין כבשונות
 בירושלים: ׳ובשעת הרגל אף על התרומה: מנהני מילי אמר רבי יהושע
 בן לוי טידאמר קרא 1ויאםף כל איש ישראל אל העיר כאיש אהד חברים
 הכתוב עשאן כולן תברים: מתני׳ ׳יתפותה את הביתו והמתהיל בעיסתו
לא יגמור: גם׳ יתיב ר׳ אמי  על גב הרגל ר׳ יהודה אומר יגמור והכ״א כ
 ורבי יצחק נפחא אקילעא דר׳ יצחק נפחא פתח חד ואמר מהו שיניהנה
 לרנל אחר א״ל אידך יד חבל ממשמשין בח ואת אמרת יניחנח לרנל אחר
 א״ל אטו עד חאידנא לאו יד חכל ממשמשין בח א״ל תכי תשתא בשלמא עד
 חאידנא טומאת עם חאתן בתל רחמנא טחרח אלא תשתא טמאח חיא נימא
 כתנאי דתני חדא יניחנח לרגל אחר ותניא אידך לא יניחנח לרגל אחר מאי לאו
 תנאי חיא לא תא דקתני יניחנח ר׳ יחודת ותא דקתני לא יניחנת רבנן ותםברא
 (*< חא רבי יחודח יגמור קאמר אלא תא דקתני לא יניחנח רבי יתודת
 וחא דקתני יניחנח רבנן ומאי לא יניחנח שאין צריך לחניחח: מתני׳ משעבר
 תרגל מעבירין על טתרת חעזרח עבר חרגל ליום ששי לא חיו מעבירין
 מפני כבוד תשבת רבי יחודח אומר אף לא ביום ח׳ שאין חכחנים
 פנויין: נמ׳ תנא שאין הנהנים פנויין מלתוציא בדשן: מתני׳ כיצד מעבירין
 על טהרת עזרה למטבילין את הכלים שהיו במקדש ואומרין להם הזהה

 שלא
 חביתו. חבר שפחח את חביתו למכור יין בירושלים ברגל וכל הבא ליקח ממשמש ואף עמי הארץ ממשמשים: לא יגמור. אחר הרגל אע״פ
 שברגל הן טהורין לא שטהרחן טהרה אלא שברגל הכל חברים אבל לאחר הרגל מגעו טמא למפרע כדאמר במתני׳ עבר הרגל מטבילין
 כלי העזרה מפני שנגעו בהן ע״ה ברגל: רבי יהודה אומר יגמור. וטעמא מפ׳ במסכמ ביצה >לף יא:) ג׳ דברים הומרו סופן משוס חחילמם
 וזה כמו כן שאם אמה אומר לא יגמור אף הוא לא יחחיל ואין מזון מצוי לעולי רגלים: גמ׳ מהו שיגיחנה כוי. אליבא דרבנן בעי לה:
 אטו האימא. כל ימי הרגל לא ממשמשו בה הכל והתרמ ברגל: טמאה היא. למפרע וחבר אינו רשאי למכור דבר שהוא טמא לעולם. ר״מ
 אותה בע״ה ואי אפשר לומר בע״ה לא יגמור דמי ציימ לן והלא אומר שלך טמא ושלי טהור״) רמצא לו ממכיריו הרבה שימכור להם ואס בא
 לאסור שלא יקחו חברים ממנו יקחו ולא יקחו מיבעי ליה ועוד דאמר במסכת ביצה שזו היא אחד מג׳ דברים שהומרו סופן משום תחילתן ואי
 בע״ה אפי׳ לא שרימ ליה לגמור ניחא (י) במאי דמזבין ברגל: ה״ג מאי לאו תנאי היא לא הא דקתני יגיחגה ר׳ יהודה והא דתני לא יניתנה
. ו  רבנן וחסברא והא רבי יהודה יגמור קאמר אלא הא דחניא יגיחנה רבנן והא דחניא לא יגיחנה רבי יהודה היא ומאי לא יניחנה פ
 מאי לאו תנאי היא ואליבא דרבנן ותפשוט בעיא דלעיל דפלוגתא דתנאי היא: מתני׳ מעבירין על טהרח עזרה. מעבירין את
 הכלים ממקומן ולהטבילן ולטהל אמ העזלה מטומאת ע״ה שנגעו בהן׳ בדגל שאע״ס שעשאס הכתוב חבלים בלגל לא מפני שטהורין
 הן הלכך לאחר הרגל מגען טמא למפרע: מפני כבוד השבה. שהיו הכהניס צריטן להתעסק איש בביתו בצרכי שבת: אןי לא ליום החמישי.
 אם עבר הרגל ליום חמישי אין מטבילין אותן עד לאחר השבמ: גמ׳ לפי שאין הכהנים פנויין. במוצאי יום טוב להטבילן שטרודין להוציא
 הדשן שעל התפוח שבאמצע המזבח שקיבצו שם כל ימומ הרגל. כל דשן של מערכה: מתני׳ ואומרים להם. לכהניס ע״ה ברגל:
 הזהרו שלא חגעו בשלחן. שלא יוכלו להטבילו לאחר הרגל שאי אפשר לסלקו ממקומו דכתיב ביה לחם פנים לפני ממיד ןשמות כה):

 טעונין

( ך ש מ ה  רבינו חננאל (
 תשובה אין אנו מחזיקין
 אותם בזה הדרך וכן נמי
 גנבים השנוים במשנתנו
 אינן נאמנים אלא אס עשו
 תשובה אבל אם לא עשו
 תשובת בין אלו ובין אלו
 הבית כולו טמא. דחיישינן
 דלמא עברי עלייהו ונגעו
 בהן כדי למכן ונטרדו או
 לקחו טובים מהן והניחו
 אלו שלא יכלו לעמסן
 כולן כאחת. ואמרינן
 דיקא נמי דקתני במתניתין
 שההזירו את הכלים ש״מ
 כשעשו תשובה ש״מ:
 ובירושלים נאמנים על
 הקדש תנא נאמנין על
 כלי חרס הגסין בירושלים.
 לפי שאין עושין כבשונות
 בירושלים ומשום הכי
 מזדהרי ומנטרי להון
 לפיכך לא גזרו בהו
 טומאה מספק. ובשעת
 הרגל נאמנין אף על
 התרומה מנא הני מילי
 אריב״ל דאמר קרא ויאסף
 כל איש ישראל העירה
 כאיש אחד חברים הכתוב
 עשה לכל ישראל בשעת
 אסיפתן כאחד אפי׳ אח
 עמי הארץ עשת אותן
 חברים: מתנ" הפותח את
 חביתו והמתחיל בעיסתו
 ברגל פי׳ כדי למכור
 ונשאר לו אחר הרגל ר׳
 יהודה אומר יגמור וחכ״א
 לא יגמור ומיבעיא לן
 אליבא רחכמים דאמרי
 לא יגמור מהו שיניהנה
 לרגל אחר ודחינן יד הכל
 ממשמשין בח כלומר נגעו
 בה עמי הארץ ויניחנה
 לרגל אחר וא״ת אי הכי
 ברגל עצמו היאך שותין

 אותה שאני זה הרגל עצמו דהא טומאת עם הארץ ברגל ההיא רהמנא טהריה הא השתא טמאה היא ואתינן לאוקומה
 כחנאי ודחינן לה ואסיקנא ההיא תנא התני יניחנה לרגל אהר לרבנן היא והא דתני לא יניחנה לר׳ יהודה היא ומאי
 לא יניחנה כלומר אין צריך להניחה אלא יגמור וישתה את כולה: ירושלמי ר׳ הנניה בשם ר• יוחנן תתירו סופן
 משום תחילתן שאם אתה אומר לא יגמור אף הוא אינו פותה ונמצא ממעט בשמתת הרגל: פתני' משעבר הרגל

 ואל חחמה. שכל דברי חכמי׳ כך הן שהרי
 שמעתי אצל כלי חרס המציל את המשקין
 שבמוכו ואין מציל כל כלי שטף שהלגין
 טמאין טומאת שבעה והמשקין טהורין:
 מתני׳ הגבאין. ישראל שהן גבאין
 למלך נכרי לגבות מיד ישראל גולגליות
 ומסין וארנוניות: שנכנסו לתוך
 הבית. לעבוט עבוטו וכן הגנבים
 שגנבו כלי חרס והחזירום: נאמנים
 לומר. שלא נגעו לחוכו לקדש נאמנין
 אבל לא לתרומה דכולה ממני׳ אחומר
 בקדש ממרומה קיימא ובהדיא שנינו
 בתוספתא״) הגבאין שנכנסו למוך
 הבית נאמנין על טהרת חטאת ואין
 נאמנין על טהרת תרומה והאי
 חטאמ בשר קדש ולא אפר חטאת
 כדמוכמ המס אף אס עשו משובה
 דשין בטומאה היו: ובירושלים נאמנין
 כוי. מפרש בגמרא: גמ׳ כל
 הבית כולו טמא. כל כלי הבימ טמאין
 שחזקה הגבאין ממשמשין בכלים:
 איכא נכרי בהדייהו. אין נאמנין לומר
 לא נגענו דמרחחו אם לא יחפשו כל
 הבימ: אימת נכרי עליהם. סן
 יענישם בגוף או בממון: אימת
 מלכוח. שמא ילשין עליהן נכרי אצל
 המלך: נכרי שאינו חשוב. אימתו
 ליכא אימת מלכומ איכא: אלא מקום
 דריסה רגלי הגנבים. מ״מ דריסמו
 מיהא טמא וכ״ש כלים שגנבו והחזירו:
 כשעשו חשובה. ומחממ תשובה
 החזירום הלכך לא משקרי: על כלי
ס הגסין. וכ״ש הלקין ובהדיא ר  ח
 תניא נ) בירושלים נאמנין על טהרח כל
 הכלים לקלש: וכל כך למה. מהלר
 אף על הלקים מן המוליעיס ולפנים:
 שאין טושין כבשונות בירושלים. לא
 ללקיס ולא לגסין ומיהו בלקים הוצרך
 לאנשי ירושלים שכל יחיל ויחיל נסכו
 בביתו לכך הוסיפו להן טהרה ליחיליס
 מגבול מוליעיס אבל בעלי הלשכה
 נ»המוסרין נסכים לצבור לי להם בנכנסין
 לתוך העיר ולשם בלבל האמינוס על
 החביוח. א״נ יחיליס צריטס ללקיס
 אף לבישול שלמיהן יום יוס: ויאסן»
 כל איש ישראל וגוי. בפלגש בגבעה
 כמיב שנאספו כל ישראל בגבעה:
 הכתוב עשאן תברים. ורגל שעת
 אסיפה הוא: מתני׳ הפוחח אס

 מסורת הש״ם

 א) !תוספתא פ׳׳ג הי״א],
 נ) לעיל כב: אהלות פ׳׳ה
 מ״ל, ג) טהרות ס״ז מ״ו,
 ד) ןשם ע״ש], ה) ג״ז שס,
 ו) יבמות כנ: נ״ק צל: נ״מ
 סב. סנהלרין סה., ז) [צ״ל
 לרבה כ״ה גב״מ וביבמות
 דרב ססא ובסנהדרין ובב״ק
 איתא כדאמר רב פנמס
 כשעשו כוי] ובכמה דוכתין
 בש״ס מצינו רבא וכצ״ל
 כמ״ש הגאון נעל סה״ד וכן
 מסורש נרש״י סנהדרין פה
 סוף עמוד א, ח) ןנ״ק סנ:
 זנמיס צו.], נו) נדה לד.
 י) ביצה יא:, כ) צ״ל ממנו,
 ל) ןדף כה: ד״ה מ!
 המודיעין], מ) ןס״ג הי״נן,
 נ) ןתיספתא פ״ג הי״ב],
 ס) נס״א הגירסא המססקין
 וכ! הוא נכ״מ פי״א מהל׳
 מטמאי משכב ומושב הל׳ ו,
 ט) [לעיל «:], P) נס״א:

 ובירושלס,

 תורה אור השלם
 1. ויאםף בל איש
י באיש  ישךאל אל לעי

 אחד חבךים:
 שופטים כ יא

 הגהות הב״ח
 (א) גמ׳ ופסברא והא ר׳
 יהודה: (ב) -ש״• ד״ה
 טמאה הוא וכו׳ ניחא ליה

 במאי:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] גט׳ ור׳ יומנן אמר
 אסילו מלאיס ואסי׳
 אסיקרסותו לתוכו. ג״ב עי׳
 סרש״י ומ״ש נזה בספר
 טורי אנן נד״ה ואפילו

 אסיקרסותו וכוי:

 רבינו חננאל
 תנא נאמנין על כלי
 חרס הדקין לקדש אמר
 ר״ל והוא שניטלין בידו
 אהת וריקנין אבל מליאין
 לא כלומר אינם נאמנים
 ור׳ יוחנן אמר אע״פ
 שאינן ניטלין בידו אחת
 ובין מליאין ובין ריקנין
 ואפי׳ אפיקרםתו לתוכן
 נאמנין אמר רבה אע״ג
 א) דר״ל אמר אין נאמנין
 על כלי חרס מליאין
 [מודה] היה במשקין
 עצמן שהן טהורין ואל
 תתמה שהרי לגין טמא
 טומאת שבעה ומשקין
 טהורין. נ) קודם לגיחות
 שבעים יום נאמן אמר
 אביי ש״מ דיטרח אריסא
 מקמי הגתות אגולפי
 שבעים יום: מתני'
 הגבאים שנכנסו לתוך
 הבית נאמנים לומר לא
 נגענו. אוקימנא בדאיכא
 נכרי בהדייהו כדתנן אם
 יש נכרי נאמן לומר נכנסנו
 אבל לא נגענו מ״ט ר׳
 יוחנן ור׳ אלעזר הד
 א• אימת נכרי עליהן
 וחד אמר אימת מלכות
 עליהן. מאי בינייהו איכא
 בינייהו נכרי שאינו השוב
 דלית לתו אימת. והא
 דתנינן הגבאין שנכנסו
 לתוך הבית כולו טמא
 אוקימנא בדליכא נכרי
 בהדייהו. דכיון דלית
 אימתה דהד עלייהו נגעו
 בכל כלים שבבית. וכן
 הגנבים שהתזירו את

 הכלים נאמנים לומר לא נגענו פי׳ לא נגעו זולתם. דווקא שההזירו הא לא ההזירו כל הבית טמא ומקשינן עלה
 כל הבית טמא ורמינהו הגנבים שנכנסו לתוך תבית אין טמא אלא מקום רגלי גנבים הנה אע״פ שלא החזירו
 הכלים הבית טהור כלומר אינו טמא. ופריק רב פנחס בגנבים שבאו לגנוב ועשו תשובה ולא גנבו כלום. ואמרינ׳
 כשם שלא גנבו לא נגעו ואין טמא אלא מקום מגע רגליהם ודאי דאי אפשר לעבור אא״כ נגעו ומשום שעשו

 אן גי׳ רנינו הוא להיסך מני׳ דיל! דנמשקין הן מהוד! אף לר״ל וגירסתו מיכרחח מהראיה שהניא רנה מלגין ודו״ק. נן דנרי רנינו אלו עד המשנה שייכים לעיל דף נ״ה ע״כ.



 מסורת הש״ם

 א) [יומא כא: מגילה ט:
 מגתות צו:], נ) [שנת פג:
 וש״נ], ג) [מנתות כט. צו:
 יומא נא.], ד) מנתות צו:,
 ס) כלים פכ״נ מ׳׳א [מנחות
 צו:f,0 [שמות ס דקרא כי],
 ז) נשמות כט נמלבר כת שס
 כט], ח) [ויקרא ו במדנר דן,
 מ)(מנחות פט.], י) נשמות
 כה ויקרא כל כמלכר ל],
 כ) [ספרא שמיני פרשה ו],

 ל)!מנחוח פט. ן,

 תורה אור השלם
ן ח ל ש ת ה ת א מ ש . ו  ו

ת א ת ו כ ר פ ץ ל ו ח  מ

ל ן ע ח ל ש ח ה כ ה נ ר ע נ  ה

ה נ מ י ן ת כ ש מ ע ה ל  צ

ע ל ל צ ן ע ת ן ת ח ל ש ה  ו

ה ת כ ו ל ו מ : ש ן ו פ  צ

ם י ת ם ש ת ו ת א מ ש  2. ו

ת כ ר ע מ ש ה ת ש ו כ ר ע  מ

י נ פ ר ל ה ז נ ן ה ח ל ש ל ה  ע

ד ו א כ ר ק י  ין: ו

י ש כ ר ן ק ה כ ו ה • ל ה י  3. ו

ם י א ם כ ח ם ל ה ש ן א ה  ל

ם י ר ס ו מ ם ה י נ פ ם ה ה  ל

ם ם ח ח ם ל ו ש י ין ל נ פ ל  מ

: ו ח ק ל ם ה ו י  ב

א ז ל א כ א ו מ  ש

 הגהות הב״ח
 (א) תום׳ ר״ה מנורה וכר
 רש לומר דנר מערבי לא

 היה נה שמן טסי:

 מוסף רש״י
 מה שק מיטלטל מלא
 וריקם. ריש לו נית קינול
 ובכורות לח ;. שמגביהין
 אותו. ומראי! אותו לחוץ
 (יומא כא־< הלכך מיטלטל
 מלא וריקן הוא ;מנחות
 כמ.ן. ותיפוק לי. לאסילו
 אין מגניהין אותו מקנל
 טומאה, משום ציפוי.
 להר מתכת וכלי מתכת לא
 אימקש לשק אפילו עשר
 לנתמ מקכל טומאה .מוחות
. והדולפקי. ו ו  צ
 פללשטריר של עור ואוכלין
 עליו !שם:. בשייש. דהוה
 ליה ציפוי של אכניס וכלי
 אנניס לא מקנל טומאה
 ;שח). עצי שטים. לשלחן,
 דחשיבי ולא בטלי. ולא
 מקנלי טומאה אגנ ציפר אי
 לאו למגניהי! אותו;מנחות
 צז.<. לא שנו. לגני חיפן
 נשייש לאזלינן נחר ציסוי,
 אלא בכלי אכסלגים.
 ללא חשיכ כמסמס ;שמו.
 באן בציפוי עומד. הא
 דאזלינן נחר ציסר כציפר
 עומד, קנוע נמסמרות,
 ושלחן של מקרש לאו עומל
 הוא ;שם צו:;. הא בעי
 מניה ר״ל מר׳ יוחנן
 וכוי. הא לשלמן ודולנקי
 ראזלינן נתר ציפוי, נציסר
 עומל או אסילו נציסוי שאינו
 עומל 1שם<. לבזבזיו. שסה
 סנינ לשלמן והיא מסגרת

 ;שם צז.).

 ו הומר בסודש פרס שלישי חגיגה
ן טבילה. מפני טומאת הרגל: חון ממזבח הזהב ומזבח  עעמי
 הנחשח מפני שהן כקרקע. שהכתוב קראו מזבח אדמה. ושלחן הא
 אמרן דלא נגעו בו: מפני שהן מצופין. בגמרא מפרש: גמ׳ מנורה
 לא כחיב בה חמיד. כלומר ממידין האמורין במנורה י) לא תמיד
 יומס ולילה קאמר אלא ממיד מלילה
 ללילה כתמיד האמור בעולמ תמידי)
 ובחביתי כ״גיז< אבל ביום לא היה
 דולק דמערב עד בוקר כתיב (שמות
 0) מן לה מדמ השמן שיש בה כדי
 לידלק מערב עד בוקר ט) לפיכך כל
 היום אמה יכול לסלקה ולהטבילה אבל
 ממיד האמור בשלחןי) ממיד יוס ולילה
 הוא דמשבת לשבמ הוא ערוך עליו:
 נוכח השלחן. כל זמן שהשלחן שם
 חהא מנורה נוכחו: וחיפוק לי.
 דאי נמי נגעו בשלחן לא מיטמאו
 ליה דהא כלי עץ העשר לנחמ במקום
 אחד הוא: דומיא דשק בעינן.
 לענין טומאה הוקשו כלי עץ לשק
 לכמיב כל אשר יפול עליו מהם
 במותם יטמא מכל כלי עץ או בגד
 או עור או שק (יקרא יאה מה
 שק מיטלטל מלא וריקם. יצא העשר
 לנחת דאינו מיטלטל מלא וריקן יצא
 כלי עץ המחזיק מ׳ סאה בלח שהן
 כורייס ביבש אע״פ שמיטלטל ריקן
 אינו מיטלטל מלאי) שאם יטלטלנו
 מלא ישבר: השלחן הטהור.
 שאמרמי שיהא טהור מכלל שהוא
 ראר לטומאה והלא כלי עץ העשוי
 לנחמ הוא: סילוקו כסידורו. שסילוקו
 לשבמ הבאה חס כיוס סידורו: חם
 ביום הלקחו. שיהא חס ביום הלקחו
 מעל השלחן: וחיפוק לי. דמקבל
 טומאה ואפילו הוא עשוי לנחמ: משום
 ציפויי. שהוא ממכמ דכלי מתכת
 לא איתקש לשק: דהחנן. דבמר ציפוי
 אזלינן: הדולפקי. כסא המתקפל ומכוסה
 עור: שחיפהו צשייש. דשוב הוי
 ככלי אבנים שאין מקבלין טומאה:
 ושייר בהן. מן הפחימה או מן החיפר
 כדי הנחת כוסות: טמא. שעדיין
 ראוי למלאכתו ראשונה: רבי יהודה
 אומר. צריך אף הנחמ חמיכומ
 לחס ובשר ואי לא לאו שלחן
 הוא אלמא ציפויו מבטלו אסילו
 להקל וכל שכן להחמיר: לא שנו.
 הך דקמני ציפרו מבטלו אלא בעצי
 אכסלגים שאינו חשוב כ״כ: ציפוי
 שאינו עומד. שאינו מחוזק במסמרים
 יפה ומאמר דההוא דמקדש לאו עומד
 הוא: לבזבזין. שפה לשלחן סביב:

 רחמנא

 כו:
 שלא תגעו בשלחן. בכהנים עמי הארץ ההולכין להיכל להשתחות
 קאמר לאילו ישראל לא היו רארן לילך אף בין אולם
ב בה Tan. פי׳  למזבמ וכן פירש רש״י: מנורה לא כתי
 רש״י דממיד דכמיב בה לא דמי לתמיד דשלחן דהאי ממיד מלילה

כל הכלים שהיו שלא תגעו בשלהן ב  א

 במקדש יש לתם שניים ושלישים שאם נטמאו
כל תכלים  הראשונים יביאו שניים תהתיהן נ
 שהיו במקדש טעונין טבילה הוץ ממזבה
 הזהב ומזבה הנהשת מפני שהן כקרקע דברי
 ר״א והכ״א ימפני שהן מצופין: גמ' תנא
 תזתרו שמא תגעו בשולהן ובמנורה ותנא
 דידן מ״ט לא תני מנורה שלהן כתיב בית
 תמיד מנורת לא כתיב בת תמיד ואידך כיון
ואת המנורה נכה השלהן במאן  דכתיב 1
 דכתיב בה תמיד דמי ואידך ההוא לקבוע
 לה מקום הוא דאתא ותיפוק לי דכלי עץ
וכל כלי עץ העשוי לנהת ה (  תעשוי לנחת הוא א
 לא מטמא מאי טעמא 3ירומיא דשק בעינן
 מת שק מיטלטל מלא וריקם אף כל מיטלטל
 מלא וריקם תאי נמי מיטלטל מלא וריקם
על  תוא כדר״ל ג<דאמר ר״ל מאי דכתיב 2
 חשלחן חטחור מכלל שתוא טמא ואמאי
 כלי עץ חעשוי לנחת חוא ואינו מקבל טומאח
 אלא מלמד שמגביתין אותו ומראין בו לעולי
 רגלים לחם תפנים ואומרים לתם ראו חיבתכם
 לפני חמקום סילוקו בסידורו יידא״ר יחושע
 בן לוי נס נדול נעשח בלחם חפנים בסידורו
לשום לחם חום ביום  כך סילוקו שנאמר 3
 חלקחו ותיפוק לי משום ציפוי דחתנן
 הייחשלחן וחדולפקי שנפחתו או שחיפן

 בשייש ושייר בהם מקום הנחת כוסות טמא
 ר׳ יחודח אומר מקום חנחת ההתיכות וכי
 תימא שאני עצי שטים דחשיבי ולא בטלי
 חניחא לר״ל דאמר לא שנו אלא בכלי
 אכםלנים חבאין ממדינת חים אבל בכלי
 מסמים לא בטלי שפיר אלא לרבי יוחנן
 דאמר ׳אפילו בכלי מסמים נמי בטלי
 מאי איכא למימר וכי תימא כאן בציפוי
 עומד כאן בציפוי שאינו עומד תא בעא
 מיניח ר״ל מרבי יוחנן בציפוי עומד או בציפוי
 שאינו עומד בחופח את לבזבזיו או בשאינו
 חופת את לבזבזיו וא״ל יי לא שנא בציפוי
 עומד ולא שנא בציפוי שאינו עומד לא
 שנא בחופת את לבזבזיו ולא שנא בשאינו
 חופת את לבזבזיו אלא שאני שלחן

 דרחמנא

 ללילה הר כמו עולת תמיד האמור
 בתמיד ובתביתי כ״ג אבל ביום לא
 היה דולק דמערב ועד בקר כתיב
 מן לה מדתה מערב עד בקר הלכך
 כל היום יכול לסלקה אבל ממיד
 האמור בשלחן כל היום וכל הלילה
 דהלחם נסדר עליו משבת לשבת
 והקשה הר״ר אלחנן דהא במסכת
 ממיד (לף ל:) משמע דנר מערבי
 דולק כל היום שממנה היה מדליק
 ובה היה מסיים ומסממא מתמיל
 נפקא ועול קשה להר״ל אלתנן עלה
 לההיא להא כמיב מערב על בקר
 ושיערו חכמים מלחה לחצי לוג ל)
 ר״ל (א) למ״מ לא היה בה טפי
 מבשאר נלות ומ״מ ממילא מחממ
 הנס לילק כל היום ובשעה שלא היה
 הנס היו לולקין אומה בבקר כלי

 להלליק ממנה האחרות:
 כלי עץ העשוי לנהת. הקשה הר״ר
 אלחנן כל שנים שהיו ישראל
 במלבר היו מטלטלים אומה ואם כן
 אין עשר לנחמ ואם כן אמאי צריך
 ראייה מקרא השלחן הטהור מכלל
 לאיכא טמא ומילץ ללא איצטריך
 קרא רק לנוב וגבעון ושילה ובימ
 עולמים שלא הימה מטולטלמ ושמעינן
 מקרא שהיו מגביהין אותה ולא
 נראה כיון שהימה מטולטלמ כבר
 אף משבאו לבית עולמים נמי לא
 נפקא מילי קבלמ טומאה ראשונה
 אלא י״ל ללא מהני טלטולה טון
 ללא הימה מטולטלמ לבלה ט אס

 נהלי שאר כלים:
 סילוקו בסידורו. לענין שהיה
 רך ומה שאמר הפקוק
 חוס ביום הלקחו לאו לוקא אלא דחם
 לא היה לאיכא מ״ל במנחות (לף צה:)
 שהיא נאפמ מערב שבמ ואי אפשל
 שישמור החום על השבת אס לא
 שנאמר לדבריו נשאר במנור לשמור

 חומו עד השבת בבקר:
 בכלי אכסלנים. ימכן לפרש שהיא
 שם עיר וחשובים כלים
 הבאים משם וקשה דהכא משמע של
 עץ היו והמם בזבחים פרק דם
 חטאת >לף צל.) משמע שהיו של עור
 כדפי׳ רש״י גבי העור טעון כבוס במקו׳

 קדוש: [וע׳ תוס׳ מנחות צ!. ל״ה כלי]:
 כאן בצפוי עומד. ושל מקדש לא היה עומד דשלש שולחנומ היו במקדש כמין שלשה ארונות שעשה בצלאל והצפר נוח להסירו וי״מ
 בצפר עומד צפוי דשייש כגון שלחן ודולבקי דשייש עב ומזק וגם בלא עץ נמי עומד מאליו לכך לא חשיב העץ אבל שלחן של

 משה הזהב היה דק וקלוש ובלא עץ לא מצי קאי לפיכך העץ עיקר והצפר בטל לגביה:
ד עץ דכתיב המזבח עץ שלש אמומ ומנן ליה בממני׳ דפליגי ביה ק י  שאני שלחן דדחמנא קרייה עץ. יש להקשות מזבח נמי א
 משום דלא בטיל הצפר אגב העץ אלא העץ בטל ועוד אמר בסמוך ואיבעית אימא רבנן לר״א קאמרי מאי דעתך משוס
 דמצופין מיבטל בטל צפר לגבייהו אלמא טעמא משוס דהצפוי בטל לגבי העץ ואילו גבי שלחן ודולבקי היכא דלא שייר כלום בטל העץ
 אגב הצסוי ומיהו הך קרא דמזבח של עץ מתרגם יהונתן סתורא לסמוך למזבח דדהבא אבל מזבח לא מיקרי של עץ וגם שלחן לא
 מצינו דאיקרי עץ ט אם השלחן דסמוך למזבח מדאפקי׳ בלשון מזבמ אבל שמא שלתן ודולבקי עץ לא איקרי לפיכך לא בטיל הצפוי לגבייהו
 אי לא שייר כלום והר״ר אלחנן מי׳ דלא קשה מידי כדתנן במתני׳ כל הכלים שהיו במקדש טעונים טבילה חוץ ממזבח הזהב והנחשמ
 מזבח הנחשת לכתיב מזנת אבנים תעשה לי מזבח הזהב לכתיב המנורה והמזבחות ואיחקוש להדדי לפיכך נבטל צפוי גבי מזבח

 הנחשמ הלכך לא מקבלי טומאה אך צריך עיון האי קלא למזבח שלש אמות במאי מיתוקס אי מזבח הזהב אמתים ומו לא:

 שלחנו

 עין משפט
 נר מצוה

 נט א מיי׳ סי׳׳א מהל׳
 מטמאי משכנ ומושנ

 הלכה יא:
 D ב מיי׳ פ״ז מהלכות כלי

 המקלש הל׳ יט:
 פא ג ד מיי׳ סי״א מהל׳
 מטמאי משכב ומושכ

 הלכה יא:
 סב ה מיי׳ פ׳׳ג מהל׳
 כליס הלכה א [ופ׳׳ו
 מהלכות טומאת מת הלכה

 נ]:
 םג ו ז ח מיי׳ שס ס״ו

 הלכה טו:

 רבינו חננאל
ת ר ה ל ט ן ע י ר י ב ע ו מ י  ה

ם י ל כ ן ה י ל י ב ט ה מ ר ז ע  ה

. ש ד ק מ ן ב ה ו ב ש מ ש  ש

א מ ו ש ר ה ז ן ה ה ר ל מ ו א  ו

ל ל כ ן מ ח ל ש ו ב ע ג  ת

א מ ט ן מ ח ל ש ו ב ע ג ם י א  ש

ר ן ב ח ל ו י ש כ ן ו נ י ש ק מ  ו

א ה א ו ו ה ה א מ ו י ט ל ו ב י  ק

א ו ת ה ח נ י ל ו ש ע ץ ה י ע ל  כ

ה ח נ י ל ו ש ע ץ ה י ע ל ל כ כ  ו

ן נ י ע ב ה ד א מ ו ל ט ב ק א מ  ל

ק ש א ד י מ ו ץ ד י ע ל  כ

ם ק י ר א ו ל ל מ ט ל ט י מ  ד

ל ט ל ט י ץ מ י ע ל ף כ  א

ן נ י ק ר פ ם ו ק י ר א ו ל  מ

י מ ש נ ד ק מ ב ה ש ן ז ח ל  ש

א ה א ד ל ׳ מ י פ א ל ו ט ל ט י  מ

ס י נ ה כ ו ה י ן ה י ה י ב ג  מ

ר ו ד ם ס ת ל ו ת נ ד ו ע ו ב ת ו  א

י ל ו ע ו ל ת ו ן א י א ר מ ו ו י ל  ע

י ל ו ל ן ו נ י ש ק מ . ו ם י ל ג  ר

ם ק י ר א ו ל ל מ ט ל ט י מ  ש

א ש ל ד ק ל מ ן ש ת ל  ש

י ק ל ו פ י . ת א מ ט ה מ ו  ה

א ו ה ן ד ו י כ י ד ו פ י ס צ ו ש  מ

י ל כ ה כ י ה ל ו ב ה ה ה ז פ ו צ  מ

ה א מ ו ל ט ב ק מ ת ו ו כ ת  מ

ת ר ו ת ה מ י ק ל פ א נ ה  ר

ק ר ם פ י ל כ ן ב נ ת ץ ד י ע ל  כ

י ק פ ל ו ד ה ן ו ח ל ש כ ה ״  כ

ש י י ש ן ב פ י ח ו ש ו א ת ח פ נ  ש

א מ ע א ט נ ק י ס א . ו י ו  ב

ת ו ס ו ת כ ח נ ם ה ו ק ר מ י י ש  ד

ל ב ש א י י ש ו ב ה פ י א ח ל  ש

ם ו ק ו מ ר ב י י א ש  ל

א ב ר ש ו ה ה ט פ ו ה ו מ נ י א  ש

ו נ י א ש ש י י ש י ב ו פ י ח  ה

י ל ל כ ״ י ק ד ח כ א מ ו ל ט ב ק  מ

י ל ם כ י נ ב י א ל ן כ י ל ל  ג

ה א מ ו ן ט י ל ב ק ן מ י ה א מ ד  א

י ו פ א צ ב י ץ ו ע ל ה ט י ב  ו

ל ב ק י ץ ו ע ל ה ט ב י ב ו ה ז  ה

א ה ת ד ו כ ת י מ ל כ ה כ א מ ו  ט

י כ . ו ן י ל ב ק ן מ י ט ו ש ׳ פ י פ  א

ם י ט י ש צ י ע נ א א ש מ י  ת

י ל ט א ב י ל ב י ש ח ן ד ו י כ  ד

ל ״ ר א ל ח י נ . ה ן י י ו פ י צ  ב

ן ה ל ו ש נ א ש ר ל מ א  ד

א ל ו א צ ל ע י ט ו ב ה פ י ה  ש

. י ל י ז ס ד ו ג ל ס כ י א ל כ  ב

׳ י ] פ ם י מ ס מ י [ ל כ ל ב ב  א

] א) ם י מ ס מ ] ( ם י נ ב א י ( צ  ע

א ל ל א י ט א ב י ל ר י ק י  ד

י ל ל כ ר כ מ א ן ד נ ה ו ׳ י ר  ל

ש ״ ן ל י ד פ י צ ל כ ט ץ ב  ע

י ל ש כ ״ ל ס ו ג ל ס כ י א ל  כ

ד מ ו י ע ו פ י ש צ ״ ם ל י מ ס  מ

ד מ ו ו ע נ י א י ש ו פ י ש צ ״  ל

ן י ז ב ז כ ת ל ה א פ ו ש ח ״  ל

ל כ ה ה פ ו ו ח נ י ש א ״ ל  ו

ן ח ל י ש א . ה ו י ו פ צ ל כ ט  ב

ג ״ ע א א ו ה ה פ ו צ מ ן ד ו י  כ

ם ק י ר א ו ל ל מ ט ל ט י ו מ נ י א  ד

ת ו כ ת י מ ל כ א כ ו י ה ר  ה

׳ י ק ר פ . ו ה א מ ו ל ט ב ק מ  ו

ש ד ק ל מ ן ש ח ל י ש נ א  ש

ב ה ה ז פ ו צ מ ג ד ״ ע א א ה  ד

ס ג ל ס כ ן א ר ך ע ו ר ע ׳ה נ  אן וכ׳

 ע״ש.



 חומר בסודש פרס שלישי חגיגה כז.

 דרחמנא קרייה עץ
 שלש אמות גבוה

. אף כשהוא מצופה: שולחנו מכפר עליו. בהכנסת  רחמנא קרייה ען
 אורחין: הכי גרסינן מזבח הנחשח דכחיב מזבח אדמה הכתוב קראו
 אדמה. למזבח שמעלין עליו העולומ והשלמים והיינו מזבח הנמשח:
 אדרבה משום דמצופין נינהו נטמאו. דאי לאו מצופה יש להם לטהרם

 משוס כלי עץ העשר לנחת: מאי
. דילפת טעמא מדקרינהו ן  דעסי
ט טמאין אע״ג  אדמה הא לאו ה
 דעשרן לנחת: מפני שהן מצופין.
 ובעי למימר שהציפוי מבטלן והר
 להו ככלי ממכומ: מיבעל בטיל ליפויין
 לגבייהז. דרחמנא קרא עץ לכולהו
 ובלאו האי קרא נמי לא מקבלי טומאה:
 סלמנדרא. 8 חיה הנבראת מן האור
 כשבוערין אש במקום אחד שבע
 שנים ממיל בלי הפסק: כעובי
 דינר זהב. לבר מועט. לא חסר

 זהבה מעשה בו נס:

 הדרן עלך חומר בקודש
 וםליקא לה מסכת חגיגה

 עין משפט
 נר מצוה

 םד א מיי׳ פי״א מהלי
 מממאי משכב ומישכ
 הלכה יא [ועי׳ מה שכתב
 נזה הכ״מ נס״ל מהל׳

 כלים הל׳ ל]:

i ^ n Q i i g ; 

 רבינו הננאל
 הוא איקרי עץ שנאמר
 המזבח עץ שלש אמות
 גבוה וארכו שתים אמות
 ומקצועותיו לו וארכו
 וקירותיו עץ וידבר אלי וה
 השלחן אשר לפני ה׳
 אלמא דמקרי עץ ומשום
 הכי בעינן לתיותו מטלטל
 מלא וריקם זו ההלכה
 כולה ענין השלחן שצפויו
 אינו מבטל העץ שלו היא
 במסכת מנחות בפרק שתי
 הלחם ומפורשת שם
 כאשר פירשנו והרבה טעו
 בה דכתיכ על השלחן
 הטהור מכלל דזימנין הוא
 טמא והשלחן פשוטי כלי
 עץ הוא ומסגרתו למטה
 היתה. ותניא (בתו90תא
 ספ-ג< שלחן שנטמא
 מטבילין אותו בזמנו אפי•
 בשבת. משוס דמטלטל
 מלא וריקם. ומעשה
 שהטבילו המנורה בלילי
 יום כו׳א). חוץ ממזבח
 הזהב ומזבח הנחושת
 שהן כקרקע. דכתיב מוכח
 אדמה וכתיב המנורה
 והמזבחות [אתקוש
 מזבחות] להדדי דלהוו
 כולהו כאדמה דלא מקבלי
 טומאה. ותכמים מטמאין
 מפני שהן מצופין. אי בעי
 תימא לר׳ אלעזר קאמרי
 ליה דקאמר טעמא מפני
 שהן כקרקע דלא מטמו.
 הא לאו הכי הוו מטמא.
 והא פשוטי כלי עץ
 (פשוטי) נינהו ולא מטמו.
 וכי תימא משום דמצופין.
 דברי חכמים לר׳ אליעזר
 בתימה האי דאמרת
 דמטמו משום צפויו
 מיבטיל בטיל ציפויהו
 והוו להו כלי עץ. אלא בין
 משום שהן מצופין בין
 משום שהן כקרקע אפי•
 הכי טעונין נ) טבילה לפי׳

 שנינו כל הכלים טעונין טבילה ואפי׳ המזבח. א״ר אלעור תלמידי חכמים אין אור של גיהנם שולטת בהן ק״ו מסלמנדרא ומה סלמנדרא שהוא תולדת אש הסך מדמו אין אור שולט בו. ת׳׳ח (שמשתמשין) שכל גופן אש
 כדכחיב הלא כה דברי כאש עאכ״ו. אמר ר״ל אפי׳ פושעי ישראל אין אור של גיהנם שולטת כהן ק״ו ממזבח הזהב ומה מזבה הזהב שאין צפויו אלא כעובי דינר הוה כמה שנים ואין אור שולט בו פושעי ישראל שהן

 מליאין מצות כרמון. שנאמר כפלח הרמון רקתך. אפי׳ ריקנין שבך מלאין מצות כרמון עאכ״ו: הדרן עלך חומר בקודש וסליקא ליה מסכת חגיגה. האל •סיר טמנו אף ורוגז והיסה ותוגה.

 שלהנו של אדם מכפר. דגדול כח הלגימא כדאיתא בהגדת
ט  חלק (סנהללין לף קו.): מזבה אדמה תעשה לי. ו
 מוקמי לה בזבחים פרק קדשי קדשים >לף נח. ושם) גבי מזבח
ר אלחנן דקאי לתרריהו  אבנים להאי קרא דמזבח אדמה אמר הדי
ד נראה לפי שהיה מזבמ של משה  ולמו
 במקום מזבח של אבנים של בימ
ש המם ד  עולמים וכי האי גוונא ל
 >לף נמ.) ט מזבח הנתשת אשל
 לפני ה׳ קטן מהטל ולדש ליה
 מזבח אבנים במקום מזבח לנחושמ:

 ואיבעית אימא רבנן לר״א
. וקשה למה לי י  כ
 השלחן הטהור מכלל שהיה טמא
 תיפוק ליה משום ציפר לאף במזבחומ
 נמי הוה מטמא ןר״א] משוס ציפר אי
 לאו טעמא לכקרקע נינהו ללישנא
ו עץ ה נ ד  במלא אע״פ ללתמנא ק
ד ק י א  אם כן השלמן נמי טמא אעי׳ג ל
 עץ משוס ציפר וללישנא קמא למוקי
 לה כלבנן למטמא ולא בטל הציפר
 לגבי עץ וחירץ הר״ר אלחנן לאיצטדך
 שפיר קרא להשלחן לאף במזבחומ
 נמי לא ילעינן ליה שיהיה בטל לגבי
 הציסר אלא משום ליליף משלחן לאף
ד עץ התורה טמאתו ק י מ  על גב ל
ד מבטיל בטיל מ א  משוס ציפוי ורבנן ל
ד מלאיצטדך לרברי מ  ציפר לגבייהו א
 שלחן להא מסבלא טמא משוס ציפר
 אלא ולאי לאשמועינן לאע״ג שיש לו
 ציפר צדך קרא לרברי למקבל
 טומאה ואי לאו הרבר הציפר בטל
 א״כ ממילא גבי מזבח לליכא רבר

 אידכתיב 1המזבה עץ

 וארכו שתים אמות
 ומקצעותיו לו וארכו וקירותיו עץ וידבר
 אלי זה השלהן אשר לפגי ה׳ פתה במזבח
 וסיים בשלחן רבי יוחנן וריש לקש דאמרי
 תרוייחו בזמן שבית חמקדש קיים מזבח
 מכפר על אדם עכשיו שלחנו של אדם
 מכפר עליו: בל חבלים שבמקדש יש לחם
מזבח  שניים כר: מזבה הנחושת דכתיב 2
 אדמת תעשה לי מזבה הזהב דכתיב
 3המנורה והמזבהות איתקוש מזבהות זה

 לזה: והכמים אומרים מפני שהן מצופין:
 אדרבה כיון דמצופין נינהו מיטמאו אימא
 וחכמים מטמאין מפני שהן מצופין ואב״א
מיבטל בטיל צפויין גבייחו  רבנן לר״א קאמרי מאי דעתיך משום דמצופין א
 א״ר אבתו אמר ר״א ת״ח אין אור של גיחנם שולטת בחן ק״ו מסלמנדרא
 ומה סלמנדרא שתולדת אש חיא חסך מרמת אין אור שולטת בו ת״ח
הלא כה דברי כאש נאם ה׳ על אתת כמה וכמה  שכל גופן אש דכתיב 4
 3יאמר ריש לקיש אין אור של גיהנם שולטת בפושעי ישראל קל והומר

 ממזבח חזחב מח מזבח הזהב שאין עליו אלא כעובי דינר זהב כמה
 שנים אין חאור שולטת בו פושעי ישראל שמלאין מצות כרמון דכחיב
כפלח חרמון רקתך ״אל תקרי רקתך אלא רקנין שבך על אחת כמח וכמח: 5 

 חדרן עלך חומר בקודש וסליקא לה מםכת חגיגה
 הצפר בטל ללישנא במרא:

 סלמנדרא. התלל והעכבר תרגמס יהונתן כרכושמא וסלמנלרא. ערוך: פוש^י ישראל אין אור של גיהנם כוי. נראה
ן בראש השנה (לף ת.) פושעי ישראל בגופן גיהנס כלה והם אינם כלים  לי ללאו בפושעי ישראל בגופן להא אמדנ
 אלא בפושעי קצת קאמר ומשום למסיק להו אברהם לכולהו חוץ מבועלי הכותית (א) י)(למבשקר ליה) ערלמיה כלאמל בדש עושין פסין
יד אלא במקום אחל לילון הן ן בסוף הזהב (ב״מ לף נח:) הכל יורלין ועולין חוץ משלשה לאו בגיהנס מי ט אמדנ  (עירובי! לף ימ.) ו

 יורדין ואף הכידון לאתר שנים עשר תלש עולין ואין נילונין יותר משנה ממימהמ:
ט באש של ר  שאין בו אלא עובי דינר. בתנמומא יש שהיה משה תמיה על זה אי אסשר שלא ישרף העץ ואמר לו המקום כך ד

ב והסנה איננו אוכל >שמוח ג): י ת כ  מעלה אש אוכלה אש ואינו מכלה מ

 חדק עלך חומד בקודש וסליקא לה מסכת חגיגה

 א) נראה שצ״ל נלילי יו״ט ונתיספתא הגי׳ שהטנילו המנורה ניו׳׳ט ואפשר שלפני רנינו היה הגי׳ נצילי יו״ט ונירושלמי איתא סתס הטנילו את המנורה וגי׳ החוספחא שהניא רטנו נראה עיקר ולו״ק. p לכאורה משמע לחכמים נמי ס׳׳ל ללא נעי
 סנילה ולא פליגי רה נטעמא ורנרי רנינו צ״ע.

 מםורת הש״ם

 א) נרכות גה. מנחות צז.
 ע״ש, ב) עירוני! יט.,
 ג) ןסנהלרין לו. נרכות גז.
 מנילה ו.], ד) ןצ״ל ללא
 מנשקר ליה], ה) ןועיין

 עליות פ״נ מ״י],

 תורה אור השלם
 1. המזבח עץ שלוש
 אמות גבה וארבו שתים
 אמות ומקצעותיו לו
 וארבו וקיריתיו עץ וידבר
 אלי זה ךזשלחן אשר
 לפני ין: יחזקאל מא כב
 2. מזבח אדמה תעשה
 לי וזבחת עליו את
 עלתיך ואת שלמיך את
 צאנך ואת בקךך בבל
 המקום אשר אןביר את
 שמי אבוא אליך
 ובךבתיך: שמות כ כ
 3. ומשמרתם הארן
 והשלתן ןהפונךה
 ח־ניזבחה וכלי הקדש
 אשר ישרתו בהם

 והמסך וביל עבךתו:
 במדבר ג לא
 4. הלוא כיה דברי כאש
 נאם ין וכפטיש יפצץ
 סלע: ירמיהו כג כט
 5. כחוט השני שפהתיי־
 ומדבריך נאוה כפלח
 הרמון רקתך מבעד

 לצמתך:
 שיר השירים ד ג

 הגהות הב״ה
 (א) תום׳ ל״ה פושעי וכוי
 jtn מבועל כותית

 דמשבה ליה:

 גליון הש״ם
 רש״י ד״ה םלמנדרא חיה
 הנבראת וכר. עיין חולין
 ר׳ קכז ע״א נרש״י ל״ה

 וסלמנלרא:

 מוסף רש״י
 ומקצעותיו לו. שהיה
 ממנע (מנחות צז<.
 שלהנו של אדם מכפר
 עליו. לנותן פרוסה
 לאורחים (שם. ובשטמ״ק:

 לעני).

 הדרן עלך מסכת חנינה



 אחר השלמת המסכתא יאמר זה ויועיל לזכרון בעזרת השם יתברך

א נתנשי מינך כלםבת חגיגה ולא תתנשי מינן לא בעלביא הדין ןלא  הדרן עלך מסכת חגיגה והךךך עלן. דעתן 7גלך מסכת חגיגה ודעתך עלן. ל
 בעלמא דאתי:

 יאמר כן שלשה פעמים ואחר כך יאמר:
 יהי רצון מלפניך יי אלהינו ואלהי אבותינו שתהא תורתך אכלנותנו בעולם הזה ותהא עמנו לעולם הבא. ךונינא בר פפא ךכלי בר פפא נחמן בר פפא

 אחאי בר פפא אבא מרי בר פפא ךפךם בר פפא ךביש בר פפא סורחב בר פפא אךא בר פפא דרו בר פפא:

 הערב נא יי אלהינו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך בית ישראל. ונהיה בלנו אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל בלגו יודעי שמך
 ולומדי תורתך: מאויבי תחבכלני כלצותיך בי לעולם היא לי: יהי לבי תמים בחלןיך למען לא אבוש: לעולם לא אשבח פקודיך בי בם חייתני: ברוך אתה

 יי למדני ךוקיך: אמן אמן אמן סלה ועד:

 מוז־ים אנחנו לפניך יי אלהינו ואלהי אבותינו ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות. שאנו משכימים והם משכימים. אנו
 משכימים לדברי תוךה והם משכימים לדבךים בטלים. אנו עמלים והם עמלים. אנו עמלים ומקבלים שבר והם ?גמלים ואינן מקבלים שכר. אנו רצים
א יחצו ימיהם ואני  והם רצים. אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת. שנאמר ואתה אלהים תורידם לבאר שחת אנשי דמים ומדמה ל

 אבטח בך:

 יהי רצון בללפניך יי אלהי כשם שעזךתני לסים מסכת חגיגה כן תעזרני להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיבלם ללמד וללמד לשמור ולעשות
 ולקים את בל דברי תלמוד תוךתך באהבה. וץכות כל התנאים ואמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לי ולזרעי שלא תמוש התורה מפי ומפי זרעי וזרע
 זךעי עד עולם. ותתקים בי בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמר עליך והקיצות היא תשיחך. כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים: אוךך ימים

 בימינה בשמאלה עשר וכבוד: יי עוז לעמו יתן יי יברך את עמו בשלום:

 יתגדל ויתקדש שמה רבא. בעלביא ךהוא עתיד לאתחךתא, ולאחיא מתיא׳ ולאםקא לחיי עלכלא, ולמבנא קךתא דירושלם, ולשכלל היכליה בגוה,
 ולמבקר פולחנא נוכראה מארעא, ולאתבא פולחנא דשמיא לאתריה, וימליך קודשא בריך הוא במלבותיה וילןךיה, [ויצמח פךקנה ויקךב משיחה!.
 בחייכון וביומיכון ובחיי ךבל בית ישךאל בעגלא ובזמן קריב׳ ואמרו אמן. יהא שמה _רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא. יתבךך וישתבח ויתפאר
 ויוקרוכלם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שכלה ךקךשא בדיך הוא. לעלא כלן כל בחבתא ושיךתא תשבחתא ונחבלתא דאמיךן בעלמא, ואמרו אמן:
 על ישראל ועל רבנן, ועל תלכלידיהון ועל כל תלבלידי תלבלידיהון, ועל כל כלאן דעסקין באוריתא, די באתךא (קדישא) הדין ודי בכל אתר ואתר,
 יהא להון ולכון שלכלא ךבא חנא וחסךא וךחכלי וחיי אךיכי וכמוני ךויחי ופךקנא כלן קדם אבוהון ךי בשכליא וארעא ואכלת אכלן: יהא שלביא רבא מן

 שבייא וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל, ואכלת אמן: עושה שלום בכלרוכליו הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אכלן:

 *)[פי׳ הגון על זה תמצא בס׳ החיים שחיבר אחי הגאון מהר״ל מפראג בס׳ זכיות ח״א פ״ג] **)[כסיומא וסוף תשוכת הרמ״א ז״ל וכן כשוף יש״ש ככ״ק כתונ רמזים על הזכרת שמוה הללו]:

ה ג י ג ת ח כ ס מ ת מ ו פ ס ו י ת ה ס  פ
 חומר בקודש פרק שלישי

 קשר עומל לעולם לא מיין וכשאין של קיימא של עור
 חיץ ולא של נגד דהוי אדג:

 !:דיה דקימדא). דף כא ע״ב
 עירונ מקוואות צריך עיון אי איירי דוקא נמקוה חסר
 אצל שלס או שתי מקוואות שאין נכל אחר שיעור מקוה
 ג): ד״ה כעוביה

 נכלי לחוך כלי גורינן לקדש ניון דאפילו נחחתון לפנימי
 אין נו כשפופרת הנול מה שאין כ! כסל:

 ד״ה מאי: זף כב ע״א
 סנדל מטמא מלרס ולא הרצועה:

 דיה ונפסקה. דף כג ע־א
 כל הטעון דאת מיס מלנד סופרים אין טעון הערנ

 שמש:
 צינורא לעס הארץ הוה כמשקה למטמא לכלים ולא כעי

 הערנ שמש:
 אפילו כלי חול מצרף לקלש:

 גר שנתגייר ועוכל כוכבים שירשו אניהס עוכל כוככיס
 יכול לומר לו טול אחה ע״ו ואני מעות:

 ד״ה חנו: דף כה ע״ב
 גר יורש אביו מלרמן:

 מזבח הנחושת לא היה לו גג אלא מלאו כעפר:
 דיה שאני דף כ1 ע״נ

 רחוי לגרוס כף רגל חמש מאוח וחמש עשרה כמנין
 ישלה: ד״ה ורגלי דף יג ע־א
 הנשיאים היו נימי מלכי ישראל והמלך עוסק כמלחמות

 והנשיאים נמילי לשמיא:
 הלכחא צללי[ אסורין: ד״ה רב אשי: דף יז ע״א
 ביום שמניא קרננוחיו הוא י׳׳ט אפילו אמר הרי עלי

 עולה או נזירות אסור במלאכה:
 ד״ה אלא: שח ננ״נ
 מטנילין לקלש אס נגעו יליס לספר או נלנר הפוסל!

 אבל סתם יליס סגי ננטיל׳ ידם נרניעימ:
 ד״ה כאן. דף יח ע״ב
 גל שנתלש ונפל לארץ מטנילין נו אבל באדר אין מטבילי!
 ומייד נמי שלא נפלו למקום מלרון אלא נקרקע שוה
 ושמא לוקא נפלו לגומא אנל כקרקע מלק הוי כנצוק ואין
 מטהדן אלא כאישנורן: ד״ה בחחתננה דף ׳0 נז־נ
 נגדי עם הארץ מלרס לפרושים ומטמא אלם ונגלים
 שעליו ונאק מסמא ונאויר ונשאר כליו שמא נגע נמת:
 ד״ה בגדי
 הושיט it לאמת המיס ילי טהורה אנל לא נמים

 שאובין:
 פיחת נכי יותן אתר העלאה. אין טנילה מועלת אלא

 במנוסה כולה כאחת:

 חלה ניוס ראשון ונתרפא בשני או קטן והגליל או ענל
 ונשתחרר >חיינ< [סטורן צ״ע אי נל הני נמי פטיד
 מהקהל נ): ;ז־ ה נין! דף ט ע״א;.
 שגג או טעה ולא החפלל שחריח מחפלל מנחה שתיס לא

 החפלל מנחה מחפלל ערניח שחיס:
 ד״ה או שם ע״ב
 כל היכא לאיכא שחי מלוח [שאינן לומוחן לא פרכינן הא

 אסיקתא (כמו לכס ולא לעובד כוכניס ולא לכלבים):
 ד״ה דלמא דף י ע־א
 גא על אשת איש אפשר בתשובה אך קלונו רנ ומתכפר

 ביסודן ותשובה גלולה:
 גשנע לקיים המצוה ואס ענר אין כאן עקירת שבועה

 למושנע נהר סיני הוא:
 שכר בעל הניח שליח מעל ובמקת קנוי ובעל הבית משלם
 קרן ושליח חומש אבל עשה שליתותו הד הוא כבעל

 הניח:

 אין דורשין פרק שני
 שמיס תחילה ננראו אלא הכי פירושו נראשית נריית

 הארץ אותה ארן היתה תהו ומסרש והולך ניצל:

 הכל חייבין פרק ראשון
 א תרש שאינו מלנר ואינו שומע סטור מן הראיה ותיגר
 חולה נרגליו וחולה נגופו וזקן אנל חולה נאחל מאינדו

 חיינ:
 ב קטן לגבי ראיה שאין יכול לאחוז כי וסוכה למצוחו
 כשינה שיעורו שניעור משנחו ואינו קורא אימא ונלולנ
 למצותו נניענוע היולע לנענע ונעירונ שאינו צדך לאמו:
 נ ערל שממו אחיו מתמת מילה תיינ א) אלא ערל שמומר
 לערלוח: ד״ה זמרנה: דף ד ע״ב

 ד ראיית סניס היתה נעזרה ולא נהר הדח:
 ה שלומי מצוה לא יסמכו על נס שאינס ניזוקים:

 ו אחר שקצר אפי׳ שכולת אמת יכול לעשות כל שלהו פאה
 ולא קולס קצירה: ד־ה שאין: דף 1 ע״נ
 ז גמילוח חסליס אין לו שיעור בגופו וכן כינול אנ ואס

 אנל ממונו לא ימס יותר מחומש:
 ר״ה גמילוח חסדים: דף ז ע״א
 ח מעשר נהמה אינו טובל ומותר לאכול נלא הפרשת
 מעשר: ר״ה משום. דף ת ע־א
 ט אס לא הקדנו כל קרננותיהן מקדדן לשם מגיגה ולשם

 שלמים לרגל אתר:
 נאנלה חגיגתו נרגל תיינ להדא אתרת ענר הרגל

 ונאנלה שונ אינו חיינ נאחדותו:

 תוספות ממסכת חגיגה
 לראות כלא קרנן לאפילו נע״מ נכנסין נעורה: ג) סל וגרגותני מקנליס טומאה הואיל ומקנליס סירות:

 סליק סימגי פסקי
 הגהות כ״י א) אנל מומר לערלוח לא ןנפניס נ״ל לתחת אלא צ״ל ולא): נ! כל הני לסטיד לא מקכלין מינייהו מיהו יכולין

 המשך מוסף רש״י למסכת הגיגה
ה. לברים לחלוחיס ועיקר ל״א הנכתב בלוחות נאה להמ להיות מהין במגוריו של הקב״ה (תחלים שהמריד. השיא עצה לאנשי דור הפלגה לבכות מגדל ל מלו ט ש ו ן ח י ל ך ע ש ו  לדן* יב? הקב״ה מ
r >™. ביקש עליהם רהמים והורידן לארץ. קמח ח<. להלחם בצבא השמיס, שהוא היה מלך בבבל כלכתיב u מ ( ן י ר ב י ה נ י ע ו 3 ג י ן ח ת . מ ד ס  ה
. עליו. ׳ (בראשית י) ומהי ראשית ממלכתו בבל.שם) ו ן מ א ב ק ו ו ל . >א ד ו ר מ ל נ ו ש נ ן ב ה שהלבריס הללו היו תחילתם גנוזים בשמים וגגא לדף יג. כ ר ו ת  ג:<. כל הפוסק מדברי תורה. מי שעוסק ב

_ כלפי מעלה, אלא שטנו חכמים בלשונם וערובין נ״. ( : ד ס צ י ח ס פ ד ( ו ר מ ע נ ר ז ך מ מ ו ל א כ ל ם לול והורידן לארץ לפי שהם מיני פורעניות ואין א י פ ט ו ק  ופוסק על לבד שיחה נטלה ושם). ה

ם ג ר ת מ  ה
 באוד מלות חלועזיות שבדש״י ותוספות ממסכת חגיגה

 ח׳ ע״א ל״ה גג המנדל:
 דף יט ע״א גממיות כו׳ שקורין וואלור׳׳ע (איין
 קליינעס טהאל צווישען צורי
 העעלן, איץ קליינער גראבען) עמק קנון בין שמי

 גבעות, שוחה קטנה:
 דף כ ע״א ומגריפה כלי ברזל שקורין וולי״ל
 (שויפעל) רחת, יעה, ועי׳ רש״י

 שמות כ״ז ג׳ ובעירובין י׳ סוף ע׳׳ג:

 המתרגם פסחים לף ענ ע״א ל״ה בלוק,[ שבעין: שס
 ורוחות ונשמות אליינ״א (אטהזןם, אדעם) נשמת

 רוח חיים:
 דף יג ע״א קרסולי אשתיורא שקורין קגילייא
 (קנעכעל) מקום חבור השוק והרגל:
 דף טו ע״א פולס־ מבת מקל בשטונא״ל

 (באשטאנאדע,
 שטאקשלאגע): שם ע״כ במגדל כו׳ שקודן
 משטיי״ר(איין געשטעלל) ועי׳ המחמם פסחים דף

 ע״ב הות נקיטא מתארא כו׳ שקורץ פורנו״[ (אפען
 קד״קע) ועי׳ רש״י ביצה ל״נ ע״א ל״ה אוד עץ ליעשוח

 אול לתנור:
 דף יא ע״א חומט כו׳ מי[ pt• שקורץ לימנ״א
 (שנעקקע) שבלול ועי׳ מו׳׳ק דף ו׳

 ע״ב דש״־ ד״ה דכתיב:
 פ״ב דף יב ע״א פקע־ות לומישיי״ל בלעז(קנויעל)
 ועי׳ סוכה ט׳ ע״א רש״י ל״ה מן
 הסיסין: שם ע״ב כדוק יריעה טיל״א בלעו ועי׳

 דף ג ע״ב רש״י ל״ה עשה אזניך כאפרכסת כוי
 אפרכסת טירמוי״א שעל הריחיס
 (טיהלטריכטער) שממנו נופל הגר על הרכב, ועי׳
 רמנ״ס בפירוש המשניות מס׳ כלים סוף פרק י״ל ועי׳

 רש״י כ״5 ס״ה ע״א ל״ה הקלח:
 דף ד ע״א המקמץ לתקן בהן עורות שקוד! קורליון
 (קראדואנלעדעד) ונעשה מעורות עזים,
 ועי׳ רש״י ברכות כ״ה ע״א בזמ[ שיש בהן עורות
 ובכתובות עז ע״א ל״ה מקמץ צואת כלכביס כוי: שם
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 פירוש המשניות להרמב״ם ממסכת חגיגה א
 הדברים אבל במקצתן. ועול יתבאר כל זה
 במקומות מסלר טהרות. ועול ימנה בפ׳ שלאחר
 זה לבדם יתירים בטהרמ הקדש על התרומה
 ואמרו בהן אחל עשר מעלות שנו כאן ששה
 ראשונות בין לקדש בין לחולין שנעשו על טהרפ
 הקלש אחרונות לקלש אבל לא לחולין שנעשו על
 טהרת הקדש. ולא יתערב לך אוכל חולין בטהרה
 עם אוכל על טהרת הקדש כי אוכל חולין בטהרה
 ישמור מכל דבר שיטמא החולין כלי שיהיו אותם
 החולין טהורים. ואוכל על טהרת הקדש ישמור
 מכל מה שיטמא הקדש דשים אותן חולין כאילו
 הס בשר חטאת או אשם ועוד יחבאר זה במסכת
 טהרוח ומיניהטומאות שהן מטמאוח החולין
 והמטמאות התרומה והמטמאות הקדש ושם

 יתבארו אלו ההלכות כולם באר היטב לגמרי.

 פרק שלישי
ן כלי לי מה שמטבי ר בקודש מבתרו מ ו  ח

 פו׳
 מטבילין כלים בתוך כלים. עניינו שנמלא
 קופה טהורה בדרך משל מכלים ונטבלס במקוה
 ונא נעשה כן בכלים שנרצה להשתמש בהם בקדש
 כי מפני מעלת הקדש נחשוב שאותה קופה
 חוצצת בפני הכלים אע׳׳פ שהמים נכנסים שם.
 וענין אחוריים ותוך. דין אחוריים ותוך לא
 שנשים אחורי הכלי כתוכן והוא כי כשנטמא
 אחורי הכלי במשקין טמאין אינו מטמא הדבר
 שבתוכו אם היא תרומה אבל אס היא קלש מטמא
 מה שבתוכו והיו עושין בכליהן בעובי הכלי מקום
 שמכניס בו האצבע כדי לשוס שם האצבע בעת
 השתייה ולא יצטרכו להכניס היל בכלי והוא
 הנקרא בית הצביטה ואס נטמא אחורי הכלי
 במשקין טמאין לא נטמאה בית צביטחו לחרומה
 ונטמא לקדש ועוד יחבאר לך אלו העקרים כולם
 במסכת כלים ובמסכת טהרוח. ואמרו הנושא
 את המדרס הוא נושא את התרומה. רוצה
 לומר שהוא נושא תרומה ובגל שנטמא במדרס
 הזב ביחד והוא שישים שניהם בלוח ירים אותם
 ואסור לעשות כן בקרש. ואמר מנגב ומטביל.
 רוצה לומר שינגב הכלי שמא תהיה עליו שמנונית
 וחמנע המיס מלהכנס. ואמר ובתרומה קושר
 ואה״כ מטביל הוא רשוח שנתן לו שיכול
 להטביל הכלים והם קשורים קצתם בקצתם כמו

 המטות ודומיהן.

לה ם הנגמרים בטהרה צריכין טבי  כלי
. ד  כ

 ואפילו היה העושה אותן תלמיד חכם על כל
 פנים צריכים טבילה ואינן צריכין הערב שמש וזה
 לקדש. ורוצה באמרו הכלי מצרף מה שיש
 בתוכו כי כשיש כלי מלא מככרות ודומיהן ונגע
 טבול יום או מי שהוא במעלחו מטומאתו בככר
 אחל מהם לא פסל אלא מה שנגע בה בלבל
 בחרומה אבל בקודש מטמא הכל. וסמכו זה
 לאמרו כף אחת עשרה זהב הכתוב עשה כל מה
 שבכף אחת. וכבר זכרנו שלישי ורביעי בפ״א
 מפסחים כל מה שצריך לו בזה המקום
 וכשנטמאה ילו בדברים המטמאין את הילים
 וכבר זכרנו מה הן במה שקדם ויהיה באותה היל
 הטמאה לחלוחית מיל נטמאת ילו השניה לקדש
 ואפילו שלא נגעה היל הטהורה בטמאה ואס אין
 בה לחלוחיח לא תטמא היד השנית על שפגע ביל
 הטמאה ואז תפסול אותה לקדש ועול יתבארו כל
 אלו העקרים בשלימיחן במקומות רבים מסדר
 טהרות וכשחרצה להיות כולל על ידיעת הטומאה
 והטהרה וללקלק במשפטיהן תעיין בדברינו
 באותו הסלר בהשגחה גלולה מתחילתו ועל סופו
 ולא תקרא אותו קריאח העברה וקצור אלא

 קריאה השלמה ועיון אמיתי.
ת אבו ן אוכלים נגובים בידים מסו  אוכלי

 בתרומה כוי.

 העיקר אצלנו חיבת הקודש מכשרתו ואין צריך
 הכשר וכיון שזה הוא העיקר האוכל אוכלין נגובין
 בידיו והן טמאין אין ספק שיטמאו ואין אנו
 צריכין בזה לדבר אבל דיבר בכאן אס לא נגען
 בידיו אלא במלקחים ודומיהן וזה גזירה שמא
 יאכל אח״כ שוס לבר של משקה בידיו יטמא
 אותו הקלש שבו כמו שנתבארו אותן העקרין
 במקומן. וזו הגזירה לא עשינו אומה בתרומה.
 וכבר קלס לך בפסמים וזולתו לין אונן ומהוסר
 כפורים. שהוא אסור לאכול בקדשים על שיטבול
 כמו שבארנו לשם אבל לענין נגיעה מחוסר
 כפורים פוסל אמ הקדש כשנגע בו והאונן מותר

 שילמדם האלם בינו לבין עצמו ולא יגלם לזולתו
 וסמכו זה למאמר שלמה שאמר בזה הענין על

 לרך משל לבש וחלב מחת לשונך.
ך כוי. ו מ ס א ל ל  יוסי בן יועזר אומר ש

 אמרי יצא מנחם. רצה לומר יצא מבימ המדרש
 לעבודת המלך ולא שמענו לו דעת בסמיכה
 ביו״ט. ופסק ההלכה מביאין עולות ראייה ושלמי

 חגיגה ביום טוב וסומכין עליהן.
ם ואין ש אומרים מביאין שלמי ״  ב

ן כוי.  סומכי

 כבר פירשנו בפרק שני ממסכת ביצה זו ההלכה
 ופירשנו כי ממלוקמם היא בעולומ ראיה ושלמי
 חגיגה אבל נדר ונדבה אין קריבין ביום טוב.
 ואסרו ביח שמאי הסמיכה לפי שהוא משחמש
 בנמלי חיים ומייגע עצמו גס כן בסמיכה כי

 סמיכה בכל כחו בעינן.
ות בערב שבת כו׳. ל להי ח  עצרת ש

 כבר קלס לך כי חג השבועות יש לו חשלומין כל
 שבעה וידעמ לעת ב״ש שאין מביאין עולומ בי״ט
 ולפיכך כשחל עצרמ ע״ש מביאין עולומ ראייה
 לאחר שבח והוא יהיה יום טבוח. וב״ה אומרים
 שלא יהיה יום טבוח אלא בע״ש עצמו יביאו
 עולות ראייה כמו שקלם לך מלעחס. ומה ששנה
 מחלוקמם כלי שלא מאמר ב״ש מוליס לבית הלל
 בעצרמ שחל ע״ש שמביאין עולות בי״ט כיון
 שאינן יכולין להקריבן למחר לפי שהוא שבמ.
 וב״ה ג״כ אינם מולים לבימ שמאי ואפילו במה
 שקדם אע״פ שאפשר להקריב עולוח ממחרמ
 י״ט. אוחן שאינן מאמינים בתורה שבעל פה
 מאמינים כי עצרמ לא מחול לעולם אלא אחר שבת
 שנאמר וספרמם לכס ממחרמ השבמ והפסוק
 קרא יום טוב שבת כמו שקרא כולם שבתות השם.
מה לתרו ר ו ש ע מ ל ן ו לי טלץ לידים לחו ו  נ

 כרי.

 אמר שאסור לו לאלם שיאכל לחם ואפילו חולין
 על שיטול ידיו וכמו כן חייב ליטול ידיו לתרומה
 ולמעשר בין לפמ טן לפירות. וכשנגע לתרומה
 בלי נטילת ידים פוסלה אפילו אינו ולאי שידיו
 טמאומ כמו שימבאר במסכמ טהרומ. ובשר קדש
 או למס קדש מטביל יליו ואז יגע בהם. ועוד
 יחבאר בחחילמ מקואומ שיעור המים ומראיהן
 שראוי להיומ בהם טבילמ ירים והמטאח הנזכר
 בכאן היא פרה אלומה שאמר השם בה חטאמ
 היא ונמן לאפרה מעלה ימירה על הקדש ועוד
 ימבאר הטעם במסכח פרה. וכשנטמאו יליו אי
 לו לטהר בשום לבר מדברי אפר פרה עד שיטבו

 במי מקוה ולא יטביל יליו בלבל כמו שהוא עושה
 לזולתו מן הדברים הצריכין לטהרה והלבריס
 המטמאין הילים בלבל כשנגעו בהן אבל לא כל
 הגיף הם אוכלין טמאין ומשקין טמאין והדומה
 להם מטומאומ קלומ כמו שימבאר במסכמ

 טהרומ ופרה וירים.
ן אסור י ל ק לחו חז ן הו לי ל לחו ב ו ט  ה

ר כו׳. ש ע מ  ל
 כשטבל אדם ונחכוין בזו הטבילה לאכילח חולי
 ונשאר על אומה טהרה אסור לו לאכול מעשר ע

 אותה טבילה על שיטבול פעם שנימ ויחשוב שהוא
 טובל למעשר בזו הטבילה וכן כולם על כל פנים
 צדך כוונה לאותו דבר שהוא טובל לי וכשטבל
 סחם ולא כוון לשוס לבר לא למעשר ולא לזולתו
 כאילו לא טבל ואינו אוכל באוחה טבילה אלא

 חולין בלבל.
ץ בגדי ש ו ר פ  בגדי עם הארץ מדרס ל

 פרושין וכוי.
 פרושים הם אוכלי חולין בטהרה ונזהרין מן
 הטומאוח כולן חמיד וכמו כן שומרין מאכליהן
 ומשתיהן כלי שיהיו טהורין. וענין מדרס
 לפרושים. כי הס כשהיו נוגעים בבגדיהם
 נטמאו כאילו נגעו במדרס הזב וצריכין טבילה.
 וכבר אמרו כי זו המשנה חסר ממנה מעלה אחת
 וכי סלר אלו המעלוח כולם כן. בגדי עם הארץ
 מלרס לפרושים מרי פרושים מלרס לאוכלי
 מעשר בגרי אוכלי מעשר מלרס לאוכלי מרומה
 בגלי אוכלי מרומה מדרס לקלש בגדי קלש מדרס
 לחטאמ. ומאמרם ר׳ יוהנן בן גודגדא היה

 אוכל וכד.
 חלע שחולין שנעשו על טהרח הקדש כקדש דמו
 לפי שכבר אמרנו בגלי קדש מדרס לחטאח ואמר
 בזה שהיה אוכל חולין שנעשו על טהרמ הקלש
 מטפחמו מלרס לחטאמ. וכבר נמגאר בסוף נלה
 כי זאת המשנה ראשונה ושהם חזרו לומר כי
 חולין שנעשו על טהרת הקולש אינן כקלש בכל

 שהוא חייב בהן כמו שבארנו. ודע כי חג השבועוח
 אף על פי שהוא יום אחל יש לו חשלומין כל
 שבעה לאמרו בחג המצות ובחג השבועוח ובחג
 הסוכוח ובאה הקבלה מה חג המצוח יש לו
 חשלומין כל שבעה אף חג השבועות יש לו

 חשלומין כל שבעה.

ת ו ן בן מנסיא אומר איזהו מעו  רבי שמעו
 כד.

ל ם ע ה ן באויר ואין ל  היתר נדרים פורחי
. ד ו כ ה שיסמכ  מ

 אמרו הן הן אינו סיפור לזרז אבל הוא מחוסר
 וי״ו הדיבוק ושיעורו הן והן גופי חורה רוצה

 לומר המצות הבאוח בהן.

 פרק שני
 אין דורשין בעריות בשלשה כוי.

 אומר שאסור לדרוש בסמרי עדות אא׳׳כ הס
 השומעין פחומ משלשה והטעם שלא ימעסק
 האחד להקשומ על הרב והשנים להקשות זה עם
 זה ויטרדו מחשבחס ולא יבינו המשפט הישר
 בסחד עריוח. ומרוב מאוח בני אלם בזה הענין
 יורו הימר לעצמן כשיפול ביניהן ספק מה
 ששמעו מן הרב והולכין להקל. ואמרו לא
 במעשה בראשית בשנים. כל שכן אם הס יומר
 ואמרו כי שאל נא לימים ראשונים יחיד שואל ואין
 שנים שואלין והטעם כבר זכרנוהו בפחיחח
 לבדנו בזה החבור. והוא ט ההמון אינם יכולים
 להבין אוחן העניניס ואינם מחלמלין אלא מאחל
 לאחד בקבלה כי מעט מזעיר הוא מה שישכילו
 מהם ההמון וכשישמעם הסכל משמבש אמונמו
 ויחשוב שהם סוחרין האממ והוא האממ והנכון.
 ומעשה מרכבה אין דורשין בו כלל אפילו ליחיד
 אלא א״כ היה כמו שאמרו חכם ומבין מדעחו.
 והוא שיחעורר מעצמו ויבין הכוונה מעצמו ולא
 יהיה צריך לפירוש אלא שרומזין לו הרמזים והוא
 סובר בהן סברמו ושיקול לעמו. וזה ענין אמרם
 מוסרים לו ראשי פרקים לפי שיש שם עניניס
 הרבה ימציירו בנפשומ השלמים ממי אלס ואס
 פירש אותם אלם בלשונו ולמס בלמיונומ יחפשו
 ויצא מן הכוונה. ושמע ממני מה שנחבאר לי נפי
 מחשבחי ממה שראימי מלבד החכמים. והוא
 שהם מבינים במעשה בראשיח החכמה הטבעיח
 וההעמקה בהמחלומ המציאות. ורוצים במעשה
 מרכבה מכמח אלהיח שהוא הדבור בכל המציאוח
 ובמציאומ הבורא ביליעמי ומאריו ומיוב כל
 הנמצאים ממנו והמלאכים והנפש והשכל הרבק
 באדם ומה שיהיה אחר המימה ולפי שגדלו אלו
 המכמומ השמים הטבעימ והאלהימ וראוי להם
 להיומם גלולומ ומנעו מללמדם כשאר החכמומ
 הלמוליומ. ונודע כי כל אדם בטבעו משמוקק לבל
 החכמומ כולם בין יהיה טפש או חכם והאלם על
 כל פנים מחשב באלו השחי חכמוח בחחילח
 מחשבמו וישליט מחשבמו עליהם בלי המחלוח
 ובלי מררגוח בחבמוח מנע זה ללמלם והזהיר
 עליו ואמר להפחיל אוחו המשליט לעמו
 בהחחלומ מבלי הקלמוח כמו שבארנו כל
 המסחכל בארבעה לברים וכוי. ואמר להכניע
 המשליט שכלו ומחשבחו בלבריס האלהיים
 בדמיונו המופשט בלי המחלה במכמוח. כל שלא
 חס על כבוד קונו ראוי לו כאילו לא בא
 לעולם. פירוש כי העדרו מן האנושימ א) והיומו
 בשאר בעלי חיים טוב למציאומ ממציאומ אלם
 מפני שמבקש ללעח הדבר חוץ מררכו ועל מה
 שאינו בטבעו כי לא ידמה מה למעלה ומה למטה
 אלא איל בצורת הנמצאים וכשירצה האלם
 הערום מן החכמה לחשוב עול שילע מה שעל
 השמים ומחחח לארץ בדמיונו הנפסל שהוא
 מדמה אוחם כמו ביח ועלייה וכמו כן מה שהיה
 קולס שנבראו השמים ומה שיהיה אחר שיפסלו
 השמים מוציא אומו זו המחשבה אל השגעון
 וממהון הלבב. וענין זו המלה המפוארה וזה
 בעזר האלהי. באמרס כל שלא חס על כבול קונו
 רוצה בו מי שלא יחוס ויחמול על שכלו כי השכל
 הוא כבול השם ושאינו יולע שיעור זה הרבר
 שניחן לו נשחלח עם מאוחו ונמשל בבהמוח. וכן
 אמרו מי שלא חס על כבור קונו זה העובר עבירה
 בסחר. ואמרו במקום אחר אין המנאפין מגאפין
 על שמכנס בהן רוח שטומ וזה אמח כי בעמ
 המאוה איזו מאוה שמהיה אין השכל שלם. ומה
 שהביא זה הענין בזה המקום היה למה שאמר
 במה שקלם הן הן גופי מורה. ובן מנעו בגמרא
 ללמלס בפרהסיא והזהירו על זה מאל ויעצו

 פרק ראשון
טה ש שו ר ח ל חייבין בראייה חוץ מ כ  ה

 וקטן כוי.
 ראייה הוא מה שאמר הש״י יראה כל זכורך.
 ולפיכך זו המצוה אין חייבוח בה נשים וטומטום
 ואנדרוגינוס. ואמר את פני האדון ה׳ מי שאין לו
 אלא אדון אחל יצא עבל ולפיכך העבליס פטורין.
 ואמר שלש דגלים. אע״פ שרגל הוא המועד
 אבל לפי מה שאמר רגלים ולא אמר פעמים כמו
 שאמר במקום אחר ובאה הקבלה שהוא רומז שזו
 המצוה אינה חובה על מי שאינו יכול ללכת ברגליו
 ולפיכך יצא זקן וחגר וחולה. ועוד אמר לראומ
 אח פני ה׳ אלהיך ולפיכך אינו חובה אלא על מי
 שהוא רואה יצא סומא. ואמר במצוח הקהל למען
 ישמעו ולמען ילמדו ולמדנו מזו הראייה שהיא
 בשנה השביעימ לכל ראייה שאינה חובה על
 השוטה לפי שאינו למד. ולא על חרש לפי שאינו
 שומע. ואם חלחה רגלו אחמ או עינו אחח או
 אזנו אחח אינו חייב בראייה לאמרו רגלים. ואמר
 בהקהל באזניהם ואמר לראוח שחהא הראייה
 שלימה. ואמרו הכל חייבין בראייה להביא מי
 שחציו עבד וחציו בן חודן ובבר הודעחיך כי חזר
 מזה הלעח והלין אצלנו שלא נניח אלם חציו עבל

 וחציו בן חורין שלא יגמור פליונו.
גה י ף וחג ס ש אומרים הראייה שתי כ ״  ב

. ד  כ
 אמר ה׳ לא יראה את פני ה׳ ריקם רוצה לומר
 שיביא קרבן עולה בילו כשיעלה לחג ואלו העולות
 הס הנקראומ עולות ראייה ונקראוח ג״כ ראייה
 בחסרון מלמ עולה. ואין לה שיעור למעלה בריבוי
 למה שאמר השם איש כמחנח ידו אבל אין ראוי
 להיוח פחוח מעולה במעה כסף והוא משקל
 ששה עשר שעורוח מכסף. וההגיגה. הוא מה
 שאמר השם וחגותם אוחו חג לה׳ רוצה בזה
 שיביא קרבן שלמים ואלו השלמים נמראין חגיגה
 וג״כ אין להם קצבה ולא שיעור למענה ואין ראר
 שיהיו פחות משחי כסף והם שחים ושלשים
 שעורות מכסף. וב״ש אומרים כי העולה צריך
 שחהיה מדמים יומר לפי שהיא כולה להשס.
 וב״ה אומרים כי שלמים יהיו הלמים שלהם
 יוחר לפי שיש בהם חלק לשם וחלק לבעלים וחלק
 לכהנים ואלו הראיומ והמשובוח וטענוח יקצר
 המקום הזה מלהגילם. ולע כי המצומ שחייבין
 בהן ישראל ברגל שלשה והם הראייה והיא קרבן
 עונה וחגיגה והיא שלמים כמו שביארנו.
 והשמחה והיא ג״כ שלמים ונקראין שלמי שמחה
 ואין להם גלר ולא שיעור ילוע והן חובה על
 הנשים ועל האנשים ועליהן אומר נשים חייבוח
 בשמחה ולשון החורה וזבחח שלמים וגו׳ ושמחח

 לפני ה׳ אלהיך וזכור זה.
ם ן והשלמי לי עד באות מן החו לות במו  עו

. ד  כ
 כבר שיערו זו המשגה ופירשוה כך. עולות נדרים
 ונדבות במועד באות. ביום טוב אינן באוח.
 ועולת ראיה באה ואפילו ביו״ט. וכשהיא באה
 אינה באה אלא מן החולין. ושלמי שמחה באין
 אף מן המעשר. ורוצה בזה המעשר מעוח מעשר
 שני ובבר בארנו שלמי שמחה. ומה שאומדם בית
 הלל מן המעשר. רוצה בו שהוא מוחר להביא
 שלמי חגיגה ממעות מעשר שגי ובחנאי שיביא
 אכילה ראשונה מן החולין לפי שכבר בארנו כי
 חגיגה חובה. והעיקר אצלנו כי כל לבר שהיא
 חובה אינה באה אלא מן החולין. ומה שפרט יום
 טוב הראשון של פסח. להוליעך כי חגיגח
 ארבעה עשר אינה חובה כמו שבארנו בפסחים
 ולפיכך אינו מלבר אלא בחגיגח יום טוב הראשון.
 ולע כי בשאר ימוח החג אלם יוצא ילי חובחו
 במעשר בהמה ולא נחיר זה ביום טוב גזירה שמא
 יעשר בי״ט וזה אינו מומר לפי שצריך שירשום
 המעשר בסיקרא כמו שיחבאר בבכורוח וזה אינו

 מוחר ביום טוב.
 ישראל יוצאין ידי חובתן בנדרים ונדבות

. ד  כ
 ידי חובחן פירוש חובח שמחה והוא מאמר השם
 יחברך ושמחת בחגך. ובאלו יוצאים ידי חובתן.
 בשלמי שממה אבל חובמ ראיה וחובמ חגיגה אינה
 באה אלא מן החולין כמו שבארנו ואין יוצאין ילי
 מובחן משלמי שמחה בעופוח ומנחוח כי העיקר

 אין שממה אלא בבשר.
 מי שיש לו אוכלים מרובים ונכסים

ם כוי.  מועטי
 כל זה מבואר וכבר קלמו לך עיקרן.

ל חג ן ש ב הראשו ג ביום טו  מי שלא ח
ג כוי. ג  חו

 רוצה באמרו חג ולא חג הקרבמ העולה והשלמים

 א) עיין מ״ש גמורה ח״א פ׳ ל״נ
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 פירוש המשניות להרמב״ם ממםכת חגיגה
ך הבית וכן הגנבים ן שנכנסו לתו  הגבאי

. כו רו ו י  שהחז
 שהחזירו ענינו שעשו חשובה והחזירו מעצמן
 ולפיכך נאמנין. ואמר ובירושלים נאמנים על
 הקדש. רוצה בו כלי חרס הגלולים כמו הצלוחיוח
 הגדולוח והקרירות נאמנים ע״ה עליהן שהן
 טהורוח לקלש לפי שלא היה אפשר להיוח
 בירושלים כבשן לשרוף בו כלי חרס ולפיכך היו
 חסין עליהם ולא היו מטמאין אותן ועול הקלו
 בהם לפי שהיו מועטות והעיקר אצלנו כל ישראל
 חברים ברגל כמו שזכרחי לך פעמים ולפיכך

 נאמנים אף על החממה.
ל בעיסתו כוי. י ח ת מ ה ח את חביתו ו ת ו פ  ח
 כבר ביארחי לך כי כל ישראל חברים ברגל ונחנו
 ע״ה כת״ח ברגל וכשנחערב היל בחביח ועיסה
 ברגל ר׳ יהודה אומר כיון שנחת טומאח ע״ה
 טהורה ברגל הרי הוא כאילו לא נגע בה ע״ה
 לעולם וגומר לשחוחה אחר הרגל כאילו היא
 טהורה רעשה בה כל מה שיעשה אדם בדבר
 טהור. וחכ״א. כי כל מה שעשו בזה אינו אלא
 ברגל בלבל. וא״ר יהודה אף לא יום חמישי.
 רוצה לומר אם עבר הרגל ברביעי לא היו מעבירין
 בחמישי לפי שהיו טרודים בדישון המזבח ואין

 הלכה ברבי יהולה.
ץ ל י ב ט ל טהרת עזרה מ  כיצד מעבירין ע

 כוי.
 זהו לפי שבני אלם היו מעורבים במקדש ברגלים
 כמו שנצטדנו יראה כל זכורך אבל היו נזהרין
 בשולחן לבדו לפי שאמר השם יתעלה לפני תמיד

 ואי אפשר לסלקו ולשום אחר במקומו.
 םליק פירוש המשניות להרמב״ם

ת הגיגה כ ס מ  מ

 למודיעים ובא הלקוח ולקח הקדירוח ונכנס
 לפנים מן המודיעים נאמן שהם טהורות וזהו
 ענין אמרם הלוקח נאמן טון שהעיקר אצלנו
 נאמנים על טהרח כלי חרס מן המודיעים ולפנים
 אבל מי שיצא מירושלים וקנה מאוחן הקרירות
 והוציאן בידו אינו נאמן כיון שהוא חוץ למודיעים
 אע״פ שהקדירוח הן הן הקדירוח והקדר הוא
 הקדר עצמו ועומד במקומו. וזהו ענין אמרם
 הוא הקדר והן הקרירות השיעור בזה אף על
 פי שהקדר הוא הקלר והקרירות הן הקרירות
 הנכנס נאמן והיוצא אינו נאמן לפי שדבר
 הנאמנוח חלר על המקומופ. והטעם כי הבא חוץ
 למודיעים וקונה ונכנס רואה בעל הקרירות
 ומרגיש בו ולוקח מהם מה שירצה ומכניסם בידו
 ולפיכך נאמן אבל היוצא מן המדינה אינו רואה
 הקדר ט אחוריו בלפי פניו ושמא נגע זה הקדר
 במשקין טמאים בידיו בקרירות רטמאם ואוחו
 הלוקח לא יראה אותו ואנו לא נאמין החדר שאלו
 הקדירומ טהורוח אלא אחר שיהיה נפנים מן
 המודיעים כמו שביאר. ואומרו ונכנס לפנים מן
 המודיעים. אבל אס ישב חוץ למודיעים אינו
 נאמן וכן אפילו לא הניח קלירוחיו חוץ למוליעים
 אלא שהכניסן עמו לפנים מן המוליעים יהיה
 הנכנס והיוצא נאמן ואפי׳ נגע בהם הקדר והוא
 לפנים מן המודיעים נאמן הוא שלא טמאס ואין
 הכוונה בזו ההלכה אלא ההפלגה כי הנאמנות
 בטהימ כלי חרס חלד במקום מן המודיעים
 ולפטם וט אותו האלם בעצמו אינו נאמן על
 אותו הכלי בעצמו מן המוליעים ולחוץ וכבר זכרנו
 בחשיעי מפסחים ט מודיעים מקום קרוב
 לירושלים ועוד נבאר באיזה טעם הקילו בטהרת
 כלי חרס בירושלים בלבד וכל זה בע״ה אבל ח״ח

 נאמנים בכל מקום.

 והוא ט המלומע כבר קדמו לך כללי משפטיו
 במסכח חרומוח וביארנו ט הוא הדבר שנתערב
 בו החרומה שקרא אותה השם דמע. ובכאן רוצה
 בו שהם נאמנים באמרס אלו הקנקנים טהורים
 אף על פי שהוא קודם לגיחוח שבעים יום.
 ובירושלמי אמרו קולחין בהם אח הדמע וענינו
 הקנקנים שמכניסים בהם המדומע. ולשו
 התוספתא קודם לגיחות שבעים יום נאמנין ע

 הקדש ועל המלומע ועל הקנקן אבל לא על
 התרומה ובשעת הגימוח והבלים אף על
 התרומה. אבל הגבלי ביאר שאין נאמנים באמרם
 קנקן ריקן שהוא טהור לתרומה בשום פנים
 ואפי׳ בשעת הניתוח. וכי מאמרם בזו המשנה
 נאמנין על כלי יין ושמן המלומעות רוצה בו
 המעורבות בלבל ואינן מענין למע שהוא
 המרומה. וענין אותן התערובות במו שזכרנו
 במשמר יינו להפריש ממנו נסכים קודם לגתות
 ע׳ יום ומפני שכוונמו הימה להוציא הנסכים
 ממנו היה כמו הלבר המעורב מן הקדש והם
 נאמנים על טהרמ הקדש כמו שהוא העיקר.
 ולפיכך יהיו נאמנים על אלו הקנקנים אפי׳ קודם
 לגיתות שבעים יום. והוא הזמן שהעם מחחילין
 להזמין כליהם ולטהר אותם לבציר ואלו הדינים
 כולם שאמרו נאמנים ואין נאמנין הס בעמי הארץ
 אבל תלמידי חכמים נאמנים לעולם על כל מין
 ממיני הטהרה ונסמך על כל מה שיאמר כמו
 שבארנו ממנו קצח במסכח למאי ועול יחבאר

 הכל במסכח טהרוח.
ל כלי  מן המודיעים ולפנים נאמנין ע

ס כוי. ר  ח
הד  כשמניחים הקלירוח מוץ למודיעים ונכנס ו
 הוא לפנים מן המודיעים והקרירות חוץ

 ליגע בו כמו שיתבאר בשנים עשר מזבחים.
ל ץ ע אמנ מד בתרומה שביהודה נ  חו

. ר ת כ ר ח  ט
ק יהודה משאר א״י לפי ששאר  מה שייחל א
 הארץ מלבד ארץ יהודה היו שוכנין בה העכו״ס
 ילא היו יכולין לטהר שום דבר ולשומרו ובעבורם
 חזרו כל הארצות כארצות העכו״ס ובארץ יהודה
 היו נאמנין בני אדם בכל השנה על יין ושמן של
 קדש שהוא טהור כשהיה אומר אדם זה היין
 טהור והוא לנסכים וזה השמן טהור והוא
 למנחוח לגודל מעלח החדש מי הוא זה שמלאו
 לבו לעבור על הלבר ולח שיקל בו ולא שיאמר
 טהור אלא על דבר שנחאמח אצלו טהרחו. ואינן
 נאמנין באמרס זה יין של תרומה טהורה אלא
 בשעת הגתות בלבד שבני אדם נזהרין בולן
 ימטהרין כליהן ועצמן כדי שיהיה מה שסוחטין
 מן הענבים טהור רוציאו תרומה טהורה
 ׳כשעברה שעת הגיחות והבדים והוא עח הבציר
 נשחלחו בני אלם ופשעו בטהרה ומפני שהן
 מקילין בחרומה אין שומרים אוחם שימור גמור
 ילפיכך אינן נאמניו. ואס עברו הגתות והבדים.
 יהביא אחל מהן לכהן חבית של יין של תרומה
 בלעח שהיא מרומה טהורה לא יקח אומה ממנו
 אלא אם לקחו מדעמו שהיא מרומה פסולה טון
 שהיא בספק. ואמרו אבל מניחה לגת הבאה.
 רוצה לומר בעל החביח מניחה לגח הבאה ואז יחן
 אומה לכהן לפי שבאוחה שעה הוא נאמן. ואס
 אמר לו הפרשתי לתוכה רביעית של קדש.
ד זה נאמן לטון שהוא נאמן במקצתה ר״ל  ה
 אומו רביעימ של קלש. והעיקר נאמנין על טהרמ
 יין ושמן של קלש כל ימומ השנה נאמן בכולה
 שהיא טהורה. ואמרו כדי יין וכדי שמן
 המדומעות נאמנים עליהם. אבאר לך פירושם.
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 j ראשון חגיגה ואגדות מהרש״א א
 • ג ע״כ

׳ כמ״ש התוספות כפ״ק למגילה ויבמות ע״ש ו  משום לכה״ג אשכחן כר למ״ד לא קדשה נ
 ולבריהם הכא בעצמם מגומגמים שכתבו וכ״ח לקלושה ראשונה לא קלשה לעתיל כו׳ דכהכי
מ הא קילשוס עולי בבל אחר כך להא פשיטא ״ מ  אכתי לא ניחא לן הך לג׳ ארצות לביעור ל
 להך לג׳ ארצות לביעור לבתר לעלו מבבל קמיירי וע״ש בסוס׳ בזה בע״א וצ״ע הכא: בד״ה
׳ עכ״ל. ופי׳ ללבריהם ק כו ת ר ו ט ש ד ל ע ו א היה מ ל ת ד ״ ב ד נמי ו ח ו כ ל י פ ת א ו ט ר ש ר  ד
 האי אהילו בחל נמי לקאמרי׳ היינו במלתא חלא ועשאה ג״פ להוי ולאי מועל לאותו לבר
ל השתא ולמאי למסיק אימא בעל מתשבומ הוא וכן אינך אפילו עשה מלתא חלא ״ ס  למאי ל

 ג״ס לא הוה מועל אסילו לאותו לבר כמ״ש התוספות לקמן וק״ל:
ה יפו פעמיך כנעלים וגו׳ מה נאין רגליהן כוי. דהיינו כל מי שאין רגלו יפה  ח״א דף ג 7{״א מ
 אינו הולך כללקמן שרע לחיגר כו׳ ומלה ניאותן שהולכין בנעלים לכל הולך יחף הולך בצער כמ״ש מנעי
 רגלך מיחף אבל הולכי רגלים הלכו בשממה בקרבנומיהס של שממה ובתרגום מפרש כמה שפירן כו׳ ג׳ זימנין
ו של אברהם אבינו שנקרא נדיב ונו׳. מפורש פרק לולב וערבה: ת  בשחא בסנללין לססגוונא כוי: ב
ל נחשים ועקרבים יש בו. פרש״י לא היה רק אלא ממיס עכ״ל. ור״ל לולאי בכלל והבור רק סחמא ב  א
 נמי משמע שאין בו מיס ומרכחיב שוב אין בו מיס לא אצטריך אלא לריוקא אבל נחשים ועקרבים יש בו ואעפ״כ
 לא היה ניזוק יוסף אבל לליוקא אבל עצים ואבנים למאי אצטדך ואין להקשומ ללא לכתוב אלא אין מ מים
 וכמ״ש הרא״ס ללאו קושיא היא לאי לא הוה כחיב אלא אין בו מיס ה״א ללגופא אחי שלא היה בו מיס ולא
 הוה לייקינן מיניה אבל נחשים ועקרבים יש בו אבל השתא רכחיב והבור רק ובכללו נמי שלא היה בו מים ע״כ
 לאין בו מים לליוקא אמי לנחשים ועקרבים יש בו ואין בו מיס הוא פירושו של והבור רק גם מ״ש הרא״ם
 לפי לרכו בנחשים ועקרבים אין בו מילוי ולא אימעיט מהבור רק עכ״ל. אין זה מובן להא אמרו בהאי לישנא
 לחפירה מלאה נחשים ואין להאריך בזה למחוך שמעתין ופרש״י לא משמע אלא כרברינו והקשה הרא״ס כיון
 להיו בבור נחשים ותנא פ״ב ליבמות נפל לחפירה מלאה נחשים ועקרבים מעידן עליו כו׳ א״כ לא כוון ראובן
 להצילו ותירץ לל״ק ללא ילעו שיש בו נחשים כו׳ עכ״ל. ע״ש ועיין ברמב״ן שלבריו מטין לזה ונפענח רזי חירץ
 להוא א״ל להשליך לבור אחר לכמיב השליכו אומו אל הבור הזה והס השליכו איתי הבירה משמע מר אמר כוי
ת של מי היתה כוי. להיינו אחר שהחזירו לדיג להיות נשיא ולא העבירו לראב״ע להוה ר״ג ב  ע״ש: ש
 לריש ב׳ שבתות ולריש ראב״ע חלא שבמ כלאמרינן פ׳ מ״ה ושאל כן לילע מי הוא בעל הגלה כראמרינן כל
 האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם: אנשים באו ללמוד ונשים לשמוע כוי. וכתבו התוס׳ פ׳
 היה נוטל אמתני׳ להמס בן עזאי אומר חייב אלס ללמול את בתו מורה כר לאימא בירושלמי הא לבן עזאי
 ללא כראב״ע לאמר הכא אנשים ללמול ונשים לשמוע ונראה לפי׳ נשיס לשמוע מצוה כלי שילעו לקיים מצוה
 ולא משום שילעו שזכות תולה כלאמר בן עזאי: נשים באים לשמוע טף למה כוי. יש לעיין בזה להא
 כתיב בתר הכי באותו ענין ובניהם אשר לא ילעו ישמעו ולמלו וגו׳ הרי שאף הקטנים אשר לא ילעו הס בכלל
 שמיעה ילמול וי״ל לההוא קרא בקטנים שהגיעו כבר לחינוך והס בכלל שמיעה ולמול כלאמרינן קט! שהגיע
 לחינוך אביו מלמלו תורה ואשר לא ילעו היינו שאינן יולעין לשמור ולעשות שנזכר בקרא גבי אנשים ונשים
 וא״כ הטף להכא ע״כ לא איירי בהגיעו לחינוך ללא אצטריך ליה רהא מפורש בקרא לבחר הכי ובניהם אשר
 לא וגו׳ אלא להטף איירי בקטנים שלא הגיעו לחינוך ואינן בכלל שמיעה ולימול ולמה הס באים אלא כלי לימן
 שכר למביאיהן ולכן כללן עם האנשים והנשים לית! שכר להס על שמביאין אומן ובדרן צחות אותיות טף
 שלפניהן ולאחריהם הס אומיות ע״ץ ח״י להיינו שמביאין הטף בבהמ״ק להחזיק עץ חי ולפי שהיראה גס בבנים
 שהגיעו לחינוך אינה עצמית לשמור ולעשות לכך לא כללן בקרא קמא לכתיב ביה ושמרו לעשות באנשים ונשים
 אלא לכתיב הכא ישמעו ולמלו ליראה את ה׳ כל הימים דהיינו שתתחזק בהם השמיעה ללמילה ליראה אותי
ת ה׳ האמרת וגו׳ אתם עשיתונ• חטיבה בוי. ופרש״י האמרת שבתת  כל הימים דהיינו בימי גללותם: א
 כמו יתאמרו כל פועלי וגו׳ וחטיבה אחח שבח מיוחל כו׳ עכ״ל. ויהיה תטיבה מלשון חטיבות אמון מצרים
 שפירושו משובחות אבל בחומש הוסיף רש״י מלשון הבללה הוא הבללתי לך מאלהי נכר כו׳ ע״ש והיינו לקאמר
 הכא חטיבה אחח שמע ישראל וגו׳ ה׳ אחל וכמ״ש ונפלינו אני ועמך וגו׳ ולפי זה יש לפרש חטיבה מלשון
ת בעולם ואני אעשה ח ם עשיתוני חטיבה א ת  חוטב עצים לישראל נחטביס ונכללים מכל שאר אומות: א
ת בעולם כוי. כן הוא הגירסא בכל הספרים הכא ובפ״ק לברכוח אבל בערוך גרס אחה ח  אתכם הטיבה א
 עשיתוני חטיבה אחת בעוה״ז אף אני אעשה אחכס חטיבה אחח בעוה״ב כוי. ע״ש אבל ע״פ המלרש שכתבו

 המוס׳ ג׳ מעילים זה על זה הקנ״ה ושבת וישראל כוי ע״ש משמע לכולו בעוה״ז קאמר:
 {("2 ואף הוא. פרש״י ראב״ע עכ״ל. וכן משמע מלקאמר ר״י לבסוף אין לור יתום שראב״ע כו׳ אבל

 לשון אף הוא פתח ולרש כו׳ לא משמע כן אלא בתר לשמע ר״י לרשה לראב״ע אתם עשיתוני תטיגה
 אתת אף אני אעשה אחכם חטיבה אתת כו׳ פתח אף ר״י לדרוש כעין זה כלקאמר מרועה אחל אל אתל נתנן
 וכה״ג אימא בס׳ כל המנחות כיון לשמע ראמר אליר פתח הוא כי ע״ש ורקאמר לבסוף אין לור יתום שרבי
ה נמשלו ר״ת לדרבן כוי. נקט לברי מ  אלעזר בן עזריה כו׳ ר״ל לשפיר נתכוין בלרשמ כעין לרשה זו: ל
 תורה במקום לברי תכמיס לכתיב בקרא לר״ל לברי חכמים היינו חכמי התורה שעושין סייג לתורה גופה
 שהוא דיר הנלמל מענינו לכתיב לעיל מיניה איזן ותיקר ותקן כוי שלרשוהו על מצות לרבנן שהן סייג לתורה
 כגון ערובין ונט״י ושניות לעריות ומלת לרבן פירשו בו שהוא מתט התקוע בתוך המרלע כלכתיב ולהציב אח
 לרבן וכרמנן פ״ט לכלים מלמל שבלע אמ הררבן ובירושלמי לאגרת חלק מ״כ שהוא נקרא לרבן שהוא מריר
 בינה בפרה והוא שלימה לב האלם רע מנעוריו כפרה סוררה ולימה התורה לדרבן לכמו שהלרק מטה אח
 הפרה להלריכה ישר למלמיס להוציא חיים גופנים לעולם כך ל״מ וחכמים מכווני[ לב המלמילים מררכי מימה
 לחיים הרוחניים: א' מה דרכן זה מיטלטל כוי. שאינו מתקיים אף ל״ת אינן מחקיימין ח״ל מסמרומ
 שהוא לבר הקבוע ומתקיים במקומו ל״ת מתקיימי[ לעולס כמ״ש כמה מלכים גוזרי[ גזירות ומחבטל ומשה
 גזר כמה גזירות ואינן בטלין לעולם. וא״ת אי מה מסמר כוי ר״ל מחסר ומנקב בכותל מקום שהוא תקוע שם
 ת״ל נטיעיס להוה ליה למכתב כמסמרות הקבועים או תקועים אלא נטועים שאינו מחשר אלא שפרה ורבה
 מוסיף מלולו והא ללא כמיב כאילנות נטועים מפורש בירושלמי ללא אצטריך למימר אלא כאילנות נטועים
 אלא מלמל שיש בו שבח של מטע ובירורי של ברזל: אלו ת״ח שיושבין אסופות. שהתורה נקנית בקיבוץ
 כלאמרינן אימתי ל״ת נשמעין כתקנן בזמן שבעליהן שומעין אותן באסופות ומלכתיב אסופות בלשון רבים ולא
ו מרועה אחד אל אחד נתנן תנ  אשיפה לטש ליה לב׳ אסופות מחולסין הללו מטמאי! והללו מטהרין: נ
 פרנס אחד כוי. לבכלל רועה אחל אל אחל כמ״ש האלהיס הרועה גו׳ רועה ישראל האזינה גו׳ ובכללו ג״כ
 פרנס אחל זה משה שנא׳ איה משה רועה צאנו גו׳ והוא נקרא פרנס כמ״ש ג׳ סרנסין עמלו לישראל המן
 בשביל משה כוי. ואמר שאמרן מפי אדון כל המעשים כו׳ דגם להלכה למשה איכא לצדד לטמא ולטהר ומרבה
 ליה מכל הדברים האלה דבולן מפי הגבורה נאמרו שהיה הדבור מתתלק לכמה קולות כדאמרינן פרק ר״ע
 ולבר שאינו מפורש במורה איכא צלדין לטמא ואיכא צדדין לטהר והתורה נתנה להכריע בהן ע״פ הרוב כמ״ש
 אתרי רייס להטות ואמר ע״ז עשה אזניך כאפרכסת כוי פירש בערוך אפרכסת הוא ללי של רמייס שהוא
 ממיס הרבה ומוציא קמעא עכ״ל. והוא משל לעניינו שיכניס לאזנו לשמוע הרבה לברי כולן בין המטמאין ובין
ר ליה מ  המטהרין אבל יקנה לו לב להבחין מלעות התלוקות איזה יכשר ויקבענו לו הלכה כמיתו כפרש״י: א
 יום׳ פשוט ידך כוי. פרש״י היקשה בעיניי שנתן עטרה לאותו לורש ט׳ עכ״ל. בפשיטות ה״ל לפרש הוקשה
 בעיניו שלא א״ל תלמידך אנו ומימיך כו׳ כמ״ש לעיל לרבי יהושע לאהכי מייתי ליה כדקאמר ולימרו ליה
 בהריא משוס מעשה שהיה כו׳ ולפי שהיה זה כמורה הלכה לפני רבו ומייב מיתה היה נלון בעונש סומא לפי

 שעה לסומא הוא מהחשובים כמת במס׳ נלריס:

 ון לעיקר הלימול לעבל חייב במצוח משוס לה לה מאשה וכיון ראשה גופה פטורה מפטה ורביה ה״ה עבד
 ייו נכונים וכמ״ש:

ת  חידושי הלכות הכל חייכין פ
 ב ע״א

ל כו׳ ה ק ה ה מ ה ראי ׳ םד״א נילף ראי יה כו ל חייבץ בראי ב ׳ בד״ה ה ם ו  tp ב ת
יה א קאי לראי  עכ״ל. כצ״ל: בד״ה איזהו קטן כו׳ ורש״׳ פי׳ דאיזהו קטן ל
ת קרבן כו׳ עכ״ל. בפרש״י שלסנינו לא פי׳ כלום גבי איזהו קטן אבל הנראה ממה י י א ר  ב
 שפרש״י ברישא הכל חייבין בראייה להיינו ראיית סנים היינו משום להסיסא איזהו קטן כו׳
 משמע לבקטן לאיירי ביה קאמר אלמא בראיית פנים איירי שאינו יכול לילך לשם כמ״ש
ה ״ ב ק א ה ב ך ש ר ד ת פרש׳׳י ב ו א ר א ל ב ך ש ר ד  הסוס׳ לעיל וק״ל: בד״ה יראה יראה כ
׳ עכ׳׳ל. וכצ״ל וביאור ת בב׳ עיניך כו ו א ר י א ל א ב ף הו ך דהיינו בב׳ עיניו א ת ו א ר  ל
 לבריהם ללפרש״י בין יראה בחיר״ק שהוא המסורת ובין יראה בציר״ה שהוא המקרא
 תרוייהו קאי אהקב״ה ליראה בחיר״ק שהוא המסורת אתפרש שהאלון בא לראותך ויראה
 בציר״ה שהוא המקרא מתפרש שהקב״ה בא ליראות מן האלם ואהא כתבו ללא יתכן לר״ת
ק לסנהלרין ביארו לבריהס בהאי לישנא ללא ״  משום ללא שייך ביאה גבי שכינה כו׳ ובתוס׳ פ
 שייך ביאה גבי שכינה שהיא תמיל בבית המקלש וכתבו הכא ועול ללריש המסורת קולס כו׳
 ר״ל להא ולאי להכא המקרא עיקר כיון ללא שינה המקרא מהמסורת ומאן לפליג עליה
 ליוחנן בן להבאי לא לריש המקרא שהוא עיקר כלאיתא בהליא בפרק קמא לסנהלרין וא״כ
 כיון להמקרא עיקר לא ה״ל למלרש המסורת קולס ולממלי ביה המקרא שהוא עיקר אלרבה
 המקרא הוה ליה למלרש קולס ולמתלי ביה המסורת שהוא טפל לו וע״כ גרס ר״ת יראה
 יראה כו׳ ותרוייהו קאי על האלם והמסורת תלה במקרא שהוא עיקר ולריש הכי יראה
 בציר״ה שהוא המקרא שאלם בא להתראות לפני המקום בב׳ עיניו של מקום אף יראה שהוא
 המסורת שהאלם בא לראות המקום בב׳ עיניו וכמו שפירשנו לברי רש״י כאן לפי התוספות
 בשמעתין כך פירש מהרש״ל לברי רש״י בס״ק לסנהדרין ע״ש אבל התוס׳ שכתבו שם
 לפרש״י קאי יראה אקב״ה וקאי יראה אזכורך כו׳ עכ״ל. צ״ע ושם נפרש בעז״ה וק״ל:
׳ הדדי א כ כ ה ת ד ר ו ס מ א ו ר ק ו מ ה ״ ו ו ר נהו ת עבד דדרשי ד ו ב ו ע לא דמי ל  בא״ד ו
׳ עכ״ל. כצ״ל והוא מימרא לר״ל בפרק ל׳ מיתות מ״ל עובל א כו ד ל ה ם כ ת ל ה ב  נינהו א
 אלמתו כו׳ אס ישים עצמו כעבל לאלמה ישבע לתם כו׳ או שהוא ההיא לס׳ כל שעה אמר
 רב פפא השתא לכתיב עבל וקרינא עובל כו׳ ואיך שיהיה משמע להו רהנהו אמוראי אמרי
 למלמייהו אליבא לכ״ע אפילו למאן ללא לריש הכא גבי יראה אלא המקרא ואהא קאמרי
 ללא למי להכא ולאי פליגי רבנן כלקאמר וללא כי האי תנא כיון לכי הללי נינהו ולא שני
ק לסנהדרין אבל התם גבי ״  המקרא ממסורת לית לן למלרש אלא המקרא כלאיתא בהליא פ
 עובל ועבל כל חלא חלוק מתבירו לשני המקרא ממסורת להמקרא עובל בוי״ו והמסורת

 עבד בלא וי״ו ולהכי כ״ע מולו התם לאית לן למלרש גס המסורת ולו״ק:
א ת ה ו ד ב ם ע ו ש א כו׳ ואי מ ר ק י ע ה לו מ ה שהי מ ת רבו ב ם א ת נ ק  ^"ב כד״ה ת

׳ עכ״ל. ביאור דבריהם דאי משום עבדות ם גרים כו ל ו ש ׳ והר״ד מ ת כו פ כ י א א  ל
 ולאי לית לן לתקוגי לכוף רבו לעשותו בן תורין להא לא איכפת ליה שהרי עכשיו גם כן
 נשתכר למעיקרא קורם שנשתתרר כולו לרב ועכשיו לפי תקנת ב״ה ביומו לעצמו ומשוס זה
 הר״ר משולם גרס תקנתם את עצמו לעכשיו ביומו לעצמו אבל לרבו לית ליה תקנה כלל
ל הוללות לתקנת ב״ה ללישא שפתה אינו כו׳ וכיון  שהרי הוא לא נשתכר בעבלות וגס מפסי
 ללית כאן תקנת הרב כלל אלא תקנת העבל ניחא לן לתקוני לכוף רבו לעשותו בן חורין משוס
ע עכ״ל. ו ק ת ה מן ה ר ו ן ת ׳ אין למדי ה כו ח פ  קיום סריה ורביה ולו״ק: בד״ה לישא ש
 מלשון תוקע עצמו ללבר הלכה לפרק מצות חליצה וכן פירש הר״ש במס׳ כלאים ע״ש:
ת יצרה ב ש ל ה ד ש א״ת וליתי ע ש ו ד א יהיה ק ל ו ד א ל זהר ב ה כו׳ מו ח פ  בד״ה לישא ש
. וכצ״ל מתוספות ים כו׳ עכ״ל ר לקי ש פ א א כ ה ש וי״ל ד ד א •היה ק ל ה ד ש ע א ת  ולדחי ל
ם ו ש ל י״מ מ ב י כו׳ א פ ם ט ה אלי ש ה האי ע א ר ו ב ה א ת  לפרק השולח וק״ל: בד״ה ל
ד ב ר בירושלמי דמו״ק ע מ א א הוו ד ת ל לאו מ ה ורביה כו׳ ו י ר פ ד א פקי א מי ד ל ב ע  ד
ו בו׳ עכ״ל. אבל בתוספות פרק השולח אלרבה לקלקו מהך ירושלמי למשמע ללא שייך  מה
 בו בעבל אלא לשבת יצרה כלעת הי״מ גס מה שכתבו התוספות הכא ועול פרו ורבו אכולהו
] להא מצות פריה ורביה לישראל נאמרה א  בני נח כתיב אף לכנען עב״ל. הוא לבר תמוה [
 ולא לבני נה כלאמרינן בהליא בסרק ארבע מיתות והרי פריה ורביה שנאמרה לבני נח לכתיב
מע זהו ר ואינו שו ב ד מ  פרו ורבו ונשנית בסיני לישראל נאמר ולא לבני נח וצ״ע: בד״ה ה
ם או מי ישום ד א ה ל ב מ* שם פ י ת כ מע ד ר ואינו שו ב ד ה אינו מ ק לי י פ  חרש בב״ר מ
יהו עב״ל. כצ״ל ור״ל לבשמעתין לא מייתי קרא י ו ה קאי לתרו ם או חרש מי שם פ ל  א
ר מסיק ליה מלכתיב מי שם פה גו׳ לקאי ״  לאינו מלבר ואינו שומע לזהו חרש אבל מ
 לתרווייהו בין אאלם בין אחרש שהקב״ה שם להם פה וכח הליבור שלא היה לו כבר וא״כ
ל ב ן ל י ח ק פ ר בו׳ זה ווה כ ב ד מע ואינו מ  ע״כ האי חרש אינו מלבר הוא וק״ל: בד״ה שו

ר עב״ל. כצ״ל: מ א ה ובחגיגה ק ח מ ש ב ב י י ח ת ה  דבריהן ל
. ו בו׳ עכ״ל ו עבשי ל ה ק ה נ מ א קרי ביה למען ילמדו בו׳ וגם יבין ל ל  !\t ג בד״ה א

 הוצרכו לזה לולאי למען ילמלו נמי על ילי הליכה זו קאמר כלכתיב בסיסיה לקרא
 ומש״ה קאמרי לשפיר גמיר לאחריני ע״י הליכה זו ליבין למה נקהלו עכשיו ושפיר קרינן
יהם בו׳. נ ר באז מ א נ ר מן הראייה ש ו ט ת פ ח ו א נ  ביה למען ילמלו וק״ל: גמ׳ חרש באז
 האי קרא גבי הקהל כתיב ונקט סטור מן הראייה לקיימינן ביה הכא וסמיך אהא לגמיר
 ראיה ראיה מהקהל ומיהו למאי ליליף הכא מבאזניהס למעוטי אפילו תרש באזנו אחת לא
 איצטריך הא לתני לעיל למעוטי חרש המלבר ואינו שומע מלמען ישמעון ולזה כתבו
 התוספות אבל אם היו חרשין ממעטין מבאזניהם היינו למאי למסיק למעוטי תרש באזנו

 אחת מבאזניהם ולמען ישמעו איצטריך להו לשמעי כלמסיק הכא וק״ל:
א ה ל נ ו ש א ת דקדושה ר ״ ב ה ר״ת בו׳ ו ש ק ה ב בו׳ ו א ו מ ׳ בד״ה עמון ו ם ו  ^"כ ת
ט מיניה דלר״א בו׳ עכ״ל. קצרו כאן במקום ו ש פ ב ת ״ א א ב ד ל י ת ע ה ל ש ד  ק
 שהיה להם להאריך ללפי זה ע״כ הא לקאמר הכא מה טעם הרבה כרכים כו׳ תלמולא הוא
 לקאמר לה ולא ר״א לבמסכת יליס לא תני לה במלתיה לר״א וה״פ מה טעם מעשרין כו׳

ם [א] ד״ה דבר חמוה כוי. נ״ב ואע״ג דכא( הוי עבד מ״מ א״א לחייבו במצוח פריה ורביה וכי א י ר  קרנ
 וכמו דאמרינן לקמן דף ד׳ ע״ש ועיין מ״ל פ״י מהלכוח מלכים שהשיג בזה על רבינו ואין דב
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 ן ראשון חגיגה ואגדות מהרש״א
 • ה ע״ב

 מהם כדכתיב ודבר ה׳ אל משה פגים וגו׳ אותם הסניס אסתיר אבל בחלום אדבר בו וק״ל:
נא להו כו׳ והדר משלימנא לדומה כוי. ועל״ז נאמר לא הממיס יהללו  ח״א דף ה ן$״א דרעי
 יה ולא כל יורדי דומה לר״ל לא המתים השטין ומתגלגלין בעולם ולא נאו עדיין לרשות דומה הממונה
 על הגיהנם וגס לא כל יורדי דומה שבאו לרשותו יהללו יה אבל אנחנו נזכה כחיים שלא למות שלא כזמנו לשוט
 בעולם ולא נבא ג״כ לרשות דומה הממונה על הגיהנס ונברך יה מעתה ועל עולס גו׳: אי איכא צורבא
 מרכנן דמעביר כוי. בספר משלי הביא רש״י דרשה דהכא וכחב שס אבל א״כ הוא אין ענין סוף הפסוק
 לראשו ע״כ ונראה לכוין בזה רישא דקרא רב אוכל ניר ראשים למאי דקאמר הכא ואי איכא צורבא מרבנן כו׳
 וז״ש רב שהוא אחל מרבנן אוכל ניר שהוא זוכה בעוה״ז לאכול ניר וחלק ראשים רהיינו רשים ודלים במצוח
 שיש מהס נספה בלא משפט שמחים קולס שהגיע זמנן: כי מטי כוי ותסיתני כו׳ לבלעו הנם עכר
 כוי. ר״י גופיה מרא לשמעתין קאמר ס״ק לב״ב אלמלא מקרא כתיב א״א לאומרו כביכול כאלם שמסיתין
 אותו וניסת ועיין במילושינו שם: הן בקדושיו לא יאמץ כוי. במאן יאמין ובקרושיו לא יאמין לרבותא
 קאמר דאפילו בקדושיו לא יאמין ולמאי דמסיק הני מנטרן כו׳ היינו הן בקדושיו כו׳ ולענין שמתים קולס
 זמנן דוקא נקט קדושיו שלא יבאו לילי חטא לומיא רהני תאני לשקיל הנך ללא מטו אבל שלא בקדושיו שכבר
 חטאו לא חש בהן לומיא רמטו ולא מנטרן ללא שקיל להו ולעיל לפריך מי איכא לאזיל בלא זמניה ולא מוקיס
 ליה גהנך דהן בקדושיו לא יאמין ליש נספה בלא משפט לא משמע כן כיון למשוס שלא יחטא הוא מח קולס
קרבתי אליכם וגו׳ עבד שרבו מקרבו כוי. במשנה  זמנו במשפט מקרי ולא מתוקס אלא בטעות: ו
 דאבות שנינו הוא העד הוא הדיין כוי אבל הוסיף ר״י לדקדק בהאי קרא שהדיין גופיה מקרבו למשפט על
 מה שפשע נגלו וגס הוא ממהר להעילו לעדים אתרים אפשר שמונעים עצמם ומעכבים מלהעיד מטעס מה
 להשמיט עצמם או להעלים מלהעיר אבל רבו המעידו אין כאן מונע וממהר להעילו ע״כ אין לו תקנה לא
ת כחמורות כוי. להקרא משמע לאו באיש אחל ב קלו  לגבי העלות ולא לגבי הלין: ששקל עלינו הכתו
 קמיירי טון לכבר כתיב במכשפים ובמנאפים לנילון על החמורה ל״ל למימר לנילון על הקלות עושקי שכר
 שכיר לכבר קיס ליה בררבה מיניה ואמדנן נמי בפ׳ ל׳ מיתות מי שחייב שתים נלון בחמורה אבל קרא או
 במנאפיס ובמכשפים או געושקי שכר שכיר קאמר ומלכחיט בחלא להקיש בא ששקל הכתוב הקלות כחמורות
 לליכא למימר להיפך שבא להקיש החמורות כקלוח להא הכחוב להחמיר בא ולא להקל כללעיל עבל שרבו
 מקרבו לדינו כוי: ומטי גר ומטי כתיב. אין פירושו משום למטי לשון רטס הוא להא ברבים המטים
 קמשחעי קרא וכמוהו עושקי להיינו רטס העושקים אלא למטי המסורוח והכחיב לריש ויו״ל מטי היא בחיר״ק
 יו״ל הכינוי למרבר בעלו כמו מטה אוחי וכל הפסוק לברי הקב״ה שמטה אותי כשמטה את הגר ואע׳׳ג
 דהקרי מטי בציר״ה אינו מכחיש הכתיב ולריש נמי המסורת והכי נמי גט יראה יראה כמפורש פרק קמא
 לסנהדרין ומיהו קצת קשה דהכא נמי הוו מצי למדרש גט ועושקי שכר שכיר לפי הכתיב דיו״ד עושקי יו״ד
ל העושה דבר ומתחרט כו׳ שנאמר לא יראוני הא  הכינוי שהעושק שכר שכיר כאילו עושק אותי: כ
 כוי. לבתר כל המעשים רעים שזכר כתיב לא יראוני אח״כ אבל אס יראוני אח״כ מוחלין להם מיל והתוס׳
 כתבו ללא קאי אלא אעושקי שכר שכיר וכו׳ לתשובה מכפרת בהו אבל מכשפים ומנאפיס אינו מתכפר במשובה
 ולא משמע כן ללא יראוני אכולן לנקט בקרא קאי ויש ליישב לה״ק הא לקאמר תלמולא מוחלין מיל לא קאי
 רק אעושק שכר שכיר לבאינך אינו מתכפר מיל אלא תשונה חולה ויוה״כ או יסודן או מיתה מכפרין מיהו
 משובה דיראוני עס כולן כלאמרינן פרק יה״כ: על כל נעלם עבד שרבו שוקל כוי. נעלם הוא השוגג
 כמו ואס כל גו׳ ונעלם וגו׳ כי האדם נידון גס על השוגג שהוא קרוב למדד כדאמרינן בעלמא א״נ כגון ששוגג
 בשבמ בהעלם מלאכות שלא ירע שזו המלאכה אסורה מילון על כך להוה ליה ללמוד ולא למד: זה ההורג
 כנה כו׳ וה הרק כוי. מריבויא דכל קדרשי ליה כפרש״י שהורג כנה ט׳ דבר מועט נחשב ושמואל הוסיף
 דהורג כנה היה אפשר לו להשליכה ולא להורגה בפני חטרו כמה שאמר לגט שבת אלא אף הרק דא״א לו
 בלא רקיקה היה אפשר להבליעה בכסותו כמו לגט חפלה: מאי אם טוב אם רע כוי. משמע להו דאס
 טוב ואס רע אנעלם קאי דהיינו אותו מעשה שעשה יש בו ספק והעלס אם הוא טוב אם הוא רע כיון ששניהם
ב דלא יהבת ליה ט ו  יש באותו מעשה כדמסיק הנותן צדקה לעני בפרהסיא כו׳ ונותן צדקה לאשה כו׳: מ
 כוי ובםפתי׳ כוי. לא שייך הכא לומר הא דעשה דוחה ל״ת כיון דהיה אפשר לו לקיים שניהם וליתן לעני
 בסתר: בשר שאינו מחותך בע״ש כוי. סרש״י מקט ע״ש שמתוך שממהרין כוי אין נותנין לב כו׳ עכ״ל.
ה נ ק  אבל קשה מאי טוב איכא בזה ויש לפרש דנקט אפי׳ ע״ש דאית טה מצד א׳ טוב משוס סעודת שבת: ת
 יש לו כוי. כדמסיק דצרות זו לזו כגון זיבורא כו׳ לרפואתן קשה ואין להן תקנה מפיק לשון צרות ממשמעו
 משוס דאל׳׳כ לכתוב רעות וצרות רבות ומדכתיב רעות רבות וצרות משמע ליה דאוחן רעות רבות הס צרות
 זו לזו וסרש״י לצרות לשון סמוכות כו׳ ע״ש ונראה דאינו נופל מלשון צרה ממש דהיינו שכ״א מן הרעות
 מצירה לחברתה שלא תהיה לה רפואה וכן וכעסתה צרתה שאתת מהן מצירה לתברתה והענין מבואר שאמר
 כן על עובדי ע״ז כי מצות אנכי מ״ע מצד החסד מדת מים ומצות לא יהיה לך ל״ת מצד הדין ואש כמ״ש
 בעע״ז אש אוכלה הוא אל קנא הוא והעע״ז הוא עובר על מ״ע דאנכי ועל ל״ת דלא יהיה לך שהם ממדת
 המים המתהפכים לזדוניס ולמדת אש אוכלה שהם זיבורא ועקרבא ועל זה אמר כשיבואו הצרות על העע״ז
 יאמר על כי אין אלהי בקרט גו׳ שלא יתלו הדבר בהשגתה שהצרות אלו באות עליו בדבר והפכו אבל יתלו
 הדבר במקרה ואנכי הסתר אסתיר גו׳ שאנכי אוסיף להסתיר לו על כל הרעה אשר עשה כי פנה גו׳ שהוא
א לו מעות לעני כוי. כתבו התוס׳ פרש״י דקאי אדלעיל אס י צ מ מ  המחחיל להסתיר פני ממנו וק״ל: ה
 טוב גו׳ וקשה לר״מ חדא למה נקט כולי האי ואפסקיה כוי ומפרש ר״ת רעות רבות וצרות זה הממציא כו׳
 ע״ש ובתוספות פרק כל הנשרפין ופרק הבע״י אבל הא לקאמר מאי רעות וצרות כו׳ לא ימיישב גס לפירושם
 ונראה לפרש ע״פ מה ששנינו פרק הניזקין לא היו סקריקון טהולה כו׳ ומוקי לה בגמרא לג׳ גזירות גזרו
 קמייתא ללא קטיל לקטלוהו מציעתא לקטיל לייתי ל׳ זוזי בתרייתא לקטיל קטלוהו הלכך קמייתא ומציעתא
 גמר ומקני בתרייתא אמר האילנא לשקול ולמחר תבענא ליה בלינא ולמשנה אתרונה יש טלן ליקת הן קולמיס
 אין בידן ליקח הלוקח נותן לבעלים רביע הושיב רבי ב״ר כו׳ ע״ש והשתא רעות רבות היינו 3׳ גזירות ראשונות
 שהיה רשות לסקריקון לקטול או ליטול קרקע ואפסידה גס לגט לוקח דגמר ומקני וצרות היינו אם יש טדו
 ליקת הוא קודם לכל ואס אין בידו ליקת יקנה אותה אתר ונותן לו רטע דהיינו שממציא לו מעות אוחו רטע
 ואפשר אס לא היה אתר קונה אותה מהדר לו הקרקע ע״י שתבעו לדינא והיינו לתליתא שטת שהעכו״ס
ל שאינו בהסתר פנים אינו מהם כוי. דלגט ישראל כתיב  מגזמו להורגו ולתלותו כמו תלוהו וזטן ט׳: ב
 ישא ה׳ פניו אליך גו׳ כמפורש בספרי אינו דומה שואל מתבירו בתוך פניו כשואל מן הצדדים ולכך כשהם
 בגלות נטלה ברכה זו דישא פניו גו׳ בהסתר פניו משא״כ שאר אומות שאינן שייכין בהסתר פניו דלעולם לא
ל שאינו בוהיה לאכול אינו כוי. דבזמן שישראל עושי! רצונו של מקום כתיב  ישא הקב״ה פניו להם: כ
 ואכלת את כל העמים ובהיפך כשאין עושין רצונו של מקום כתיב והיה לאכול גו׳ ולעתיד כתיב ואכלתם אכול
 ושבוע והללתס גו׳ הלשון כפול לר״ל ואכלתם לעתיל מה שאכלו האומות מכס בעולם הזה שיהיו מחדדן לכס

 בעולם הבא כל מה שהיו שוללין מכס בעולם הזה:
 !ן"ב אפי׳ הכי יהבי ביה רבנן עינייהו אדהכ׳ כוי. ר״ל אף על פי שנתקיים בו והיה לאכול על ילי
 ששלר לבי שבור מלכא כלאמר להו מ״מ כיון ליהבו ביה רבנן עינייהו שלא נתקיים הלר שדר מלכא
ף על פי שהסתרתי פני ל מקום שנתנו בו חכמים עיניהם כוי. מפורש בנלריס: א  וגרבוהו: ב
 טהם בהלום. פרש״י טוס לייק ולא בלילה כוי. עכ״ל ועי״ל לפי שנאמר אס יהיה נביאכם וגו׳ בחלום אדבר
 בו לא כן עבלי משה גו׳ פה אל פה ארבר בו להיינו פנים אל פנים כרכתיב ולבר ה׳ עס משה פנים אל פנים
 גו׳ ומלכתיב הכא ואנכי הסתר אסתיר פני גו׳ להיינו למעט כעין נבואת משה שהיה פנים אל פניס אבל כעין
 נבואת שאר נטאיס לבתלוס אלבר בו לא אימעט מהסתרת פניס ושוב מצאתי כעין זה בפי׳ ע״י: ר״י אמר
 כוי שנאמד ובצל ידי כסיתיך נוי. לפי ענינו ללעיל נראה למייתי לענין נבואה ותתלת מקרא זה ושמתי

ח  ב חידושי הלכות חכל חייבין פ
 ד ע״א

ס בו׳ ו נ י ג ר רב• יהודה באנדרו מ י א א רך כוי בירושלמי בעי מ בו  fp ל בד״ה י
ס נמי ו נ י ג א ואע׳׳ג דאנדרו ו ק ה פ ם ס ו ט מ ו א ט ל  עכ״ל. כצ״ל: בד״ה א
א״ת א בו׳ ו ל י מ ה מ ה הו ש א א מ י ם בו׳ א ו ט מ ו א ט ל ת בו׳ א צ ק ם מ ע ט א מ א הו ק י פ  ס
א בו׳ עכ״ל. יש לדקדק בפי׳ דבריהם אם נפרש ר ד ק א ח ל א א ב י א ל ב ל ה ב ה בו׳ א ד נ  ב
 דהכי פריך אלא טומטום ססיקא וממילא הוה פטרינן ליה משוס לאשה הוה ומייתי תולין
 לעזרה ולא איצטריך ליה קרא למעוטי וכן פירשו התוספות סירכא (לשמעינן) ןדשמעתין]
 בפ׳ ר״א דמילה ע״ש אבל א״כ מאי קשיא להו מההוא דנדה עד שהוכרחו לומר דהכא
 ליכא אלא תל מיעוטא ולימא לאוקמא אלא באנדרוגינוס דהא מכ״ש אי הוי נמי הכא תרי
 קראי ניתא טפי לפריך ל״ל ההוא קרא כלל למעוטי טומטום לממילא פטרינן ליה ללא לייתי
 חולין לעזרה וכ״כ התוספות בהליא בפרק ר״א למילה לקראי ימירא למעוטי טומטום לב׳
 זכורך כתיבי הכא למעוטי אפילו טומטום ותלמולא פריך לל״ל אילך מיעוטא לטומטום
 לממילא פטרינן ליה משום ללא לייתי תולין בעזרה ונראה לפרש עול ללא הוו גרסי בשמעתין
 מי איצטריך קרא למעוטי כו׳ אלא איצטריך קרא למעוטי ססיקא וכן נראה ממה שהביאו
 מפרק אלו מומין וה״פ איצטריך ימורא לקרא למעוטי ספיקא והכא ללית לן יתורא לית לן
 למעוטי מחל מיעוט אלא ספיקא לאנלרוגימס מטעם מקצת זכורך ולא ספיקא לטומטום
 וכה״ג כתבו גס התוספות שם בפ׳ ר״א למילה אמלתא לרב חסלא שם לל״ל למעוטי
 טומטום כיון לאיכא לאוקמי מיעוטא לאנלרוגינוס ובהט סליקו כל לבריהם כהוגן לבהך
 לנלה לא פריך לא אטומטוס ולא אאנלרוגינוס כיון לאיכא ב׳ מיעוטי והכא לאיכא חל
 מיעוטי לא פריך אלא אטומטום לאיכא לאוקמא מיעוטא לאנלרוגימס ובההיא לפרק אלו
 מומין ובפרק לס שחיטה ובפ״ב ליומא כתבו לבכל הני ליכא רק מחלא קרא כו׳ ר״ל לליכא
 יתורא כלל רק מחלא קרא להיינו מגופה ומש״ה פריך שפיר אפי׳ אאנלרוגינוס לאיצטריך
 יתורא לקרא למעוטי ספיקא וליכא לאיצטריך לגופיה ולפי לרך זה לא הוי צדכי למימר
ן ליה ממילא אלא לקושטא ורווחא למלתא קאמרי הכי אבל קשה נ ד ט  הכא לטומטום הוה פ
 לפי זה מאי קשיא להו ליתי על תנאי לאימא לאה״נ וקושטא הכי הוא וע״כ הנראה להגיה
 בתוס׳ א״נ במקום אלא וכצ״ל ואע״ג לאנדרוגינוס (נמי) ספיקא הוא מטעם מקצת זכורך
 כראמר תלמולא אי נמי טומטום הואיל ונשים פטורות כו׳ עכ״ל. ושני הלרכיס שכתבנו הס
ך להא איצטריך יתורא לקרא ד ס  שני לרכי התוס׳ הלרך הראשון של התוס׳ כמ״ש ל
ם מקצת !כורך ועל״ז כתבו וא״ת ע ט  לטומטום וליכא אלא תל קרא למעוטי אנדרוגינוס מ
ך הכא ללא ד פ  בנלה כו׳ ודרך השני של התוס׳ הוא הלרך שכתבו ג״כ בפרק ר״א למילה ל
 צדך קרא למעוטי טומטום לממילא פטרינן ליה ואהא הקשו לייתי על תנאי כו׳ ולו״ק:
ט ע מ ל ענין מ כ ב ו בו׳ וא״ל ר ח ל ב כ ה ב כ י מ ס א ד ב ה ט מ ו ש פ ת א ק״ל ד ל ה ב  בא״ד א
ן נ ד ט ך ללא איצטריך מיעוטא וממילא פ ד ס א עכ״ל. צ״ע להא לפי לעת המקשה ל ר  ליה ק
ט ע מ  ליה קאמרי לתפשוט לסמיכה בכל כמו וא״כ מאי קאמרי לאיכא למימר לבכל ענין מ
ט קרא האשה ע מ  ליה קרא להא אי לא כתיב קרא קיימינן הכא וי״ל לה״ק בכל ענין מ

 מראיה לאפי׳ על תנאי לא לייתי והאי נמי אימא אשה הוא וק״ל:
ל גבי ט לעי עו ך מי צטרי ׳ אי א מ ה א ש ך ק א כו׳ א מ ט ה ערל ב ב ר מ  ^"ב בד״ה ד
ר מ ו א הייתי א מ ט ל ב ר ע א ה ל א א ר א ק כ י ר דאי ל מ י מ א ל כ י ל ל ב ח בו׳ א ם  פ

 בו׳ עכ״ל. כצ״ל:
 ח״א דף ד ?{"ב ד״ה יראה יראה בכי כוי. דהיינו הקרי והמסורות כמפורש לעיל ועבל שרבו
 מצפה לו לראותו כו׳ נמי מרוייהו משמע שרבו מצפה שיראה הוא אמ העבל ומצפה נמי שהעבר יראה
 אותו ועתה יתרמק ממנו מב׳ ראיומ הללו וכי מבאו לראות פני גו׳ משמע נמי תרתי לפי הקרי והכתיב ומסיים
 בהאי קרא מי בקש זאת מילכס רמוס תצרי לה״ל למכמב מי בקש זאמ מאתכם או מרגליכס רמוס גו׳ אבל
 מילכס רמוס רמז על הקילה שהיתה במצות ראייה בשמתת טת שואבה שהיה נועץ 3׳ גולליו בארץ ושוחה
זבחת שלמים ואכלת עבד כוי. השלמים הם קדשים ואכילתן  כו׳ וזו היא הקילה כדאמרינן סרק התליל: ו
 לישראל משלתן גבוה קא זכו לשוס להם שלום ביניהם ולטן אביהם שבשמים שעל כן נקראו _שלמיס ועתה
 נתרחקו ממנו שנאמר למה לי רוב זכמיכס ר״ל לומומ למרובות כמו שמפרש שגעמי עולות גו׳ ועתוליס לא
 חפצתי: ומה תוכחה של ב״ו כך כוי. ואע״ג שלא אמר להן כלל יוסף מענין תוכחה מ״מ היו יראים
ה של ח כ ו  שיבא הוא אתר כך להוטתם על מה שעשו לו ונבהלו מפני הבושה שלא יוכלו לעמול בתוכחחו: ת
 הקב׳יה בוי. מפורש בב״ר לכשיבא הקב״ה ויוכית כל אתל ואתל לפי מה שהוא שנאמר אוטתך ואערכה
 לעיניך גו׳ עאכ״ו: שמואל מאי היא כו׳ עולים תר׳ משמע בוי. פרש״י מאי היא למתיירא עכ״ל
 וקשה לפירושו כיון למקרא ללמה הרגזתני גו׳ לא מוכת להיה מתיירא למה בכי ר״א כי מטי ליה אבל הל״ל
 לכי מטי להאי קרא בכי ראיתי עולים כו׳ א״ל ללמא מ״ו ללינא מתבעינא וההוא קרא מקמיה כתיב ועל כן
 נראה לולאי הרגזתני משמע שפיר שהיה ממיירא בעלייתו אלא משוס שאינו מפורש ממה היה מתיירא קאמר
 מאי היא שמפורש טה שהיה מתיירא מיום הלין וקאמר עולים תרי משמע כו׳ ולא קאמר אלהיס תרי משמע
 למלת אלהיס ככ״מ בלשון רבים נאמר והוא לשון בעל היכולת: ״תן בעפר וגו׳ כולי האי כוי. פרש״י כל
 היסורין הללו יקבל ועולנו בספק כו׳ ע״ש והיינו כל היסורין יתן בעפר פיהו אבל בע״י הביא קרא יתן למכהו
 לתי וגו׳ וטעות הוא לזה הכתוב אתר אולי יש תקוה כתיב ולולי סרש״י נראה ראולי יש תקוה קאי אקראי
כא י  רלעיל טוב ה׳ לקויו וגו׳ טוב לגבר וגו׳ ויחיל וגו׳ ישב גלל וגו׳ ואהא קאמר שפיר כולי האי ואולי: רל
תא דלא כוי. כתבו התוספות לא בעי למימר שיעיל לו שקיים כו׳ לא היה בלורו די  מלתא דכתיב באו
 כוי. עכ״ל. ולמאי למסיק בפרק מי שמתו שהמתים יודעים ניתא: בקשו צדק בקשו ענוה אולי וגוי.
 לענוה הוא מלה גלולה המביאה לילי רות הקולש כלאמרי׳ ס״ק לע״ז וכן צלק ולאי מלה גלולה היא ועפ״כ
 אמר אולי בלשון ספק ור׳ אסי הוסיף לכתיב שגאו רע ואהבו טוב וגו׳ שהם כוללים כל המלות המעולות וכולי
 האי ואולי: כי מטי להאי קרא יש נספה בלא משפט כוי. הא לאמדנן פרק במה בהמה ליש מיתה
 בלא תטא לא שייך הכא להתס איירי במת בזמנו אבל הכא איירי במת קולס שהגיע זמנו למות ליש נספה וגו׳

 משמע קולס זמנו כי הא כו׳:
ט הבי בו׳ עכ׳׳ל. כל זה הדיבור ק א מש״ה נ ב ר ק ע  ד*ך5 ה בפדש״י בד״ה זיכורא ו
׳ ם ו  שייך לתוס׳ ואינו מפרש״י וכ״ה בע״י ובתוס׳ שלפנינו יש דילוג וק״ל: ת
צה בו׳ ם היה רו ח א א שכי א ל ת ל ל ע ק ועני זוזי ל ו ח א ד א בו׳ שהו י צ מ מ  בד״ה זה ה

 עב״ל. הד״א כצ״ל:

ם בו׳. ופרש״י ביום ההוא קדייק כו׳ ו ל ח ם כ ה י פני מ ת ר ת ס ה  ^"כ גמרא אע״פ ש
 ע״כ העיקר חסר מן הספר ובע״י מפני קדייק וכ״ה שם אע״פ שהסתרתי פני
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ף ס ה שתי כ י א ר ׳ ד״ה ה ם ו  רפינו הקלוש ולא היה משיפ על לפריו עכ״ל ודו״ק: ת
ת ו ת י ר כ ן בפ״ב ד נ נ דאמרי י ש ח ׳ ק ף כו ס ב ביה כ י ת כ לה ד ם מעי ש א ק ל ן כו׳ ר  ומדרבנ
ה זוזי כו׳ ע ב ר א נישקיל א מ ו י או לו ב צי ק הו ר ס ן ב נ א דאמרי ע וכן ה ל ס ם ב ש  יביא א
א היא ת ל ו מ א ׳ האי ל י כו י א לאקשו כ י ל ן ו א דאמר  עכ״ל., וכצ״ל: בד״ה ב״ש ה
ה כב״ש עב״ל. ולכאורה תשופת צ״ה י א ת ר ו ל ו י ב״ה ע ר מ א א ק י ל א מ א ליה א י ע ב מ  ד
ק אמאי  לקאמרי אלרכה חגיגה עליפא כר ולקאמרת נילף מעצרת כר אין זה הטעם מססי
ל לטעמא ״ ס  לא קאמרי פ״ה עולות ראיה ככ״ש וצ״ל להא כהא תליא וה״ק ולאי למאי ל
 דפ״ש עליפא קפריך אמאי לא קאמרי כפ״ש לעולת ראייה עליפא ועולת ראייה נמי הוה
 כפ״ש אפל למאי לקאמר לטעמא לכ״ש גריעה לפ״ה משוס לחגיגה עליפא כו׳ אית לן

 למימר נמי ללא הוה עולת ראייה אלא למגיגה הוה לפני הליכור ולא ראייה ולו״ק:
׳ כיון ת כו ל ו ע ל מ ב פיה א ו ב בג י ת ט כ ש פ קר ה ׳ דעי א מידי כו ב י  ן״ב בה״ה מי א
ב עב״ל. אם כווצתס לפעולת תמיל שפיר קמפעיא ליה משום י ת ה כ פי ו ו בג א ל  ד
 להפשט כתיכ פגופיה זה אינו להפשט וכיתות לא כתיפי פעולת ראייה ולא פתמיל אלא פעולת
פ להפשט לא כתיפ אלא פעולה ופעולת תמיל כתיפ ״ ה  נלפה פפרשת ויקרא ויש ליישכ ל
ד עולה אכל ראייה לא כתיכ כלל כגופיה לעולה הוא כללקמן אתה אומר עולת כו׳ ק מ  ל
ה ח מ ף ש א א מ י א ׳ ד הן כו ר יש בשתי מ א א ק ל ׳ ו ה שאין כו ח מ ש  וק״ל: בה״ה יש ב
ה שיעור עכ״ל. כצ״ל וליכא לאקשויי מאי קשיא להו לאימא מילי לאורייתא תני [ולא  יש ל
 לרפנן להא לר״י לקמן למטה יש להן שיעור אף מלאורייתא] אכל אין להגיה יש כשתיהן
 שאין צריכין שיעור כר אף שמחה אין לה שיעור כו׳ כלמסיק לקמן לאין להן שיעור
ד וק״ל: ק דיתא לא למעלה ולא למטה להא לאין צדכין שיעור לאו תומרא לשתיהן מ  מלאו
ם דבעינן עלייהו ו הבגדי כ נ ח ת א נ י ל ת ב א ר מאי בו׳ ועוד ד מ ו ל  בד״ה מאי נ״מ כ
. וכצ״ל וקשה לתירוצם פתרא אכתי תקשי להו ם בו׳ עכ״ל י א ו ל מ ד ב ו ב ע אה ונ״מ ל  הז
 מאי להוה פמלואים הוה וי״ל לאלוסי לורומ ממשה שאס היה משה משמש פכגלי כהונה
 פמלואיס ופלא הזאת פגליס ניליף מיניה ללורות לחינוך כגלי כהונה פלא הזאה אך קשה
א לך שהיו משמשין פיוס ח׳ למלואיס פר״ח ניסן פפגלי ק ס ס  להא כאהרן ופניו ולאי לא מ
 כהונה ולא היה פחינוך בגדיהן הזאה להא הפרה לא נשרפה על שני לניסן כלאימא פרק
 הניזקין ואפשר ללאו הזאת אפר סרה קאמרי אלא משיתה פשמן המשחה וצ״ע: בד׳׳ה
ק א מצי קא• ר ם ל ת א אזלינן בו׳ ה ל ת בו׳ ו ו א ר ק א דמי לה׳ מ ל א ו מ ע י ט ק ו ס פ  ל
. נראה כוונתם לולאי לרפ תסלא כמו כהנהו קראי לאין להן הכרע כן האי ד בו׳ עכ״ל ח  ל
 קרא אין לו הכרע כלאיתא פהליא פיומא פסרק הוציאו לו אלא לה״ק כהאי קרא קאמרינן
 נ״מ לפסוקי טעמא משמע לאי ילעינן פיה טעמא לקרא כין אם הוא פיסוק או לא הוה
 לן הכרע אפל התם אף לסי טעמי לקרא לית כהו הכרע להא אי נמי לא הוה פהו התם
 פיסוק טעמים לא ה״ל הכרע להא לא מצי קאי אלא לחדא ולא ילעינן להי מינייהו אכל
ד תומשיס פ  הכא אי לא הוה כיה נמי פיסוק טעמים ילעינן לאתרווייהו קאי ומיהו לפי ס
 שלנו שיש פיסוק טעמים פשאת ומחר ומשוקליס וארור וקם ודאי לילעינן כהו הכרע להא
 כ״ש היא כיון להכא למצי קאי לתרווייהו הוה אזלינן פתר פיסוק טעמים ולא קאי אלא
 אחלא מכ״ש היכא ללא מצי קאי אלא אתלא כלהתס לניזל פתר פיסוק טעמים אההוא חלא
 לפי פיסוק הטעם ויש ליישפ כלוחק להתס כיון לאי לאו פיסוק לא ה״ל הכרע ע״י פיסוק
 נמי לייפ לן הכרע כיון ללא מצי למכתפ כע״א ללהוי הכרע כלא פיסוק משא״כ הכא לפין
 כך וכין כך אית לן הכרע ואפשר עול ללא הוה יליע להו פהנהו קראי אי הוו כהו פיסוק
 טעמים או לא לה״נ לא הוה יליע להו הכא ומיהו התם סי׳ התוס׳ למשוקליס מצי קאי
 לתרווייהו גס להוו יליע להו פיסוק טעמים פמשוקליס וכן נראה מלשון התוס׳ הכא וצ״ע:
לה [בו׳ ע דמי עו מ ש י מ ה דלהו י הראי א תנ ל ן ו ו  דף ן בפרש״י בד״ה מאי הראי
 עב״ל. פי׳ דמי עולה] לתוד אלא תני הראיון למשמע פמצות ראיית פנים ומשמע
 נמי דמי עולה כו׳ דהא ר״י גופיה קאמר לעיל כספורין אנו לומר הראיון אין לו שיעור כו׳
רה בו׳ ם בעז י ת פנ י י א ר ר מ ׳ בד״ה רבי יוחנן א ם ו  עד שפא ר׳ אושעיא כו׳ ודו״ק: ת
א בו׳ עכ׳׳ל. ת י י ר ו א ף בו׳ ד ס ה ב ע ה לד״י מ א לי ר י ב ס ׳ ד ן כו ב ר ק ם ב י ת פנ י י א ל ר ב  א
 יראה דכל זה פירש לשיטת הירושלמי דלאו לענין שיעור הכאה קאמר אלא לענין דמי עולה
 וכמ״ש דהכי איתא כירושלמי כו׳ ותלמוד שלנו לא נתית להכי כו׳ לענין שיעור דמי עולה
 אלא לענין שיעור הכאה דללישנא קמא כו׳ דהשתא לר״י דמצינן למימר שפיר לענין דמי
 עולה דאין לו שיעור אף למטה וכמ״ש פס״ד ולא דמי האי יש לו שיעור לההיא דירושלמי
 כו׳ אכל מ״ש כאן ללישנא קמא ור״ל אמר דממני׳ נמי פראיית פנים פקרפן דמתייכ להכיא
 ומ״מ צ״ל דס״ל כרכי אושעיא דפי׳ כו׳ הוא אינו מדוקדק כיון דלא דמי האי יש לו שיעור
 דלענין הפאה ליש לו שיעור לענין דמי עולה לרפי יוחנן ה״נ מצינן למימר לר״ל ומצי שפיר
 סכר אף ללענין הפאה אין לו שיעור לענין למי עולה יש לו שיעור אף למטה ואולי שכתפו
 כן הכא לסי מה שכתפו פס״ל לאס נכא להשוותם יתל כו׳ והא פהא תליא לרפי יוחנן ה״נ

 אית לן למימר לר״ל לאין לו שיעור לענין הכאה ואין לו נמי שיעור לענין למי עולה:

׳ עכ״ל. ך כו ו מ ס ר ל מ ו ל א ל ה ך בי״ט ו ו מ ם א ל ל ׳ ש ם כו י מ ל  JJ״ב בה״ה מביאין ש
ם בי ת ה ה בי״ט בו׳ ו ב ד ת נ ו ל ו ט ע ח ו ש ת ונדרים בו׳ ה ו ל ו  וכצ״ל: בד״ה ע
א בו׳ עב׳׳ל. כצ״ל ור״ל מלתנא הכא עולות כזרים ונלפומ אין קריפין הא ל ו ך על ע י ר  פ

 נלריס ונדבות לשלמים קריכין ה״מ לאקשויי לעילא:
ר רגלך מבית רעך כוי. בפשיטות פרין מהאי קרא כאילו הוא פשטיה לקרא דאיירי ק ו  ח״א דף ז ?5״א ח
 בקרננות משוס לכל ספר משלי הנמשל ממנו הוא פשטיה ומשמעו הוא המשל ואינו פשטיה כמ״ש גס זה
 מתוך הסוגיא לפ׳׳ק לחולין ע״ש ונראה עול בזה ללפי פשטיה הוה ל״ל הוקר עצמך מבית רעך וע״כ דרשו רגלן
ם בחטאות ת  ע״ש שלש רגליס כשאתה עולה לרגל הוקר מלבא שס בחטאות ואשמות כמפורש לעיל: ה
 ואשמות בוי. יש להזהיר על השוגג כגון שגגת מלאכה וזדון שבח לה״ל ללמול ולא למל ועל״ז אמרו שגגת
ת דעך כוי. פרש׳׳י אוהבך הקג״ה שקרא ישראל רעך שנאמר למען אתי ורעי עכ״ל. י ב  תלמול עולה זלון: מ
 אבל הנראה ממשמעות המקרא ללול אמר כן לישראל ובספר שיר השירים מצינו יפתי רעיתי גו׳ זה לולי וזה רעי:

 חידושי הלכות חכל חייבין פר!
 ו ע״א
 לבד בפיך גו׳ רהיינו נבואת משה שהיה פה אל פה ואמר בגלות שסתר זה הפנים מ״מ ובצל ילי כסיתיך
 להיינו שלא סתר פנים ממש כמו שהופך פניו לצל אתר אלא כמי שמכסה פניו בצל ילו לרואה בקצת על חבירו
 מתון הצל ועי״ל דל סתם נאמר בכ״מ על השמאל כמ״ש בפרק הקומץ ילך זו שמאל כו׳ שנאמר אף יד
 יסרה ארץ וימיני טפחה שמיס גו׳ ע״ש וז״ש גס שבגלות איכא הסתרת פנים כמ׳׳ש השיב אתור ימינו מ״מ
 צל ילי שהיא השמאל כסיתין להגן עליכם והאי לישנא דלו נטרה עלינו גו׳ מצינו לו בספר ישעיה בכמה
 מקראות לכתיב בכל זאת לא שב אפו ועול ילו נטויה וכל המפרשים וכן התרגום פירשו בו לרעה אבל לפי
 הענין רהכא יש לפרש בו ללטוגה נאמר הגס רבכל זאת הסתיר פניו מהם בגלות ולא שב אפו מהם כמ״ש
 ידו נטרה להם שהיא יל השמאלי ולא הסתיר פניו ממש והוא מבואר בדש פרק קמא דכתובות כי ימינו הוא
 הרתמים רל שמאלו הוא הלין גס שבגלות השיג אחור ימינו והס הרחמים ממש ומלת הלין גבר עלינו מכל
 מקוס היא ירו הנטויה עלינו להגן מצרות הגלות ואהא מייתי עובלא לההוא מינא להראה לו לריב״ח הסתרת
 המקום מעלינו והוא הראה לו ברמז לעול ילו נטויה ואין כאן הסתרה גמורה: מאי תהוי עלן ממיני כוי.
 לפי שר״י ב״מ הוא היה מפורסם בעל נצתון גגל המינים כגון בהן רפ״ק לבכורות בסבי לבי אתונא ובההיא
 לפ׳ א״ט לא״ל קיסר לריב״ת אלהיכס כאריה כוי וכן גכ״מ ולזה א״ל אתר מיתתך מה תיהר עלן ממיני מי
 יולע להשיב להן בנצוח וא״ל אברה עצה ממיס גו׳ האי קרא גבי עובלי כוכבים כתיב שהם המינים כמפורש
 בכמה מקומות ולזה אמר אס אבלה עצה ממים שהס ישראל שנקראו מיס אמס לה׳ נסרחה גס חכממס של
 עובד כוכבים שהם המינים: ואי בעית אימא מהכא דכתיב ואלכה לנגדך וגו׳. כבר האריך בזה
 האגרבנאל בספר משמיע ישועה שהס מתייתכךס באמונתם בדמיון עשו ליעקב שהיה להם אב אתל ועשו היה
 צל אביו במרמה בפיו יעקב איש מם וגו׳ כן אמונתם שמשעדס לעבול עבולת ה׳ והס עובליס אותו במרמה
 ולעת בלתי אמתי כו׳ ועול האדך ע״ש וז״ש ואלכה לנגלך וגו׳ כי מעשה אבות סימן למיס שבני עשו ילכו
 בשוה לנגל בני יעקב לסי חכמתן כמ״ש ואע״ג מתבטל סימן זה כמ״ש בס״ק לע״ז למעיקרא לרוש לנגלך
 ולבסוף לרוש יעבר נא אלוני לפני עבלו היינו לוקא לענין מלכות וממשלה כלמשמע קרא ליעבר נא אלוני
 וגו׳ למייד באלנוח וממשלה להיינו שיהיה עשו מחזיק במלכות מקולס בעוה״ז ואח״כ יחדקו במלכות בני
ר כי הנה יוצר הרים וגוי מ א נ  יעקב לעוה״ב אבל לענין חכמה מחקייס האי קרא ואלכה לנגלך וגו׳: ש
 תקנה יש לו גוי. יוצר הדם ונורא רות הס כוללים הגוף והנשמה הגוף נוצר מאמצעיתו של עולם מהר
 הבית והנשמה נבראה מרות ה׳ כמ״ש ויפת באפיו נשממ חיים ושיחו של אלם שהוא הלבור יוצא מבין שניהם
 שהם כלי הלבור מהגוף ומן הרוח כמ״ש לרוח ממללא וז״ש מגיל לאלם מה שיחו מה תקנה יש לו כיון שהוא
 יצר וברא אותם וה״מ למכתב מגיל לאדם שיחו וע״כ דרשו מלח מה שהוא מורה על לבר קטן כמ׳׳ש ואנחנו
ם יש לו להקב״ה ומסתרים ו ק  מה וכמוהו הרבה דר״ל מה שיחו דאפי׳ שיחה של מה שבין איש כוי: מ
 שמו כוי. דה״ל למכתב בסתר תבכה נפשי אבל במסתדס משמע במקום ששמו סתדם. ואמר מפני גוה
 מפני גאותן בו׳ מפגי נאותה כו׳ עיין פרש״י בספר ירמיה מפני גדולה שלכם שתבטל ומפני גאותה של
 שמיס שניתן לפסילים ע״כ ומספר ישן שהכל אתד שאין גאותן של ישראל אלא הקב׳׳ה דכתיב ואשר חרב גאותך
 אלא שרשב״ן ביאר בפי׳ כביכול נתמעטה גאותו של מלכות שמיס כעני[ שאמרו שנתמוטטו כנפי התיות
 ושנתמעטה פמליא של מעלה ומקום יש להקב״ה ששמו מסתרים הס בתי גוואי הסתרים הפנימיים שעליהם
 נאמר ושם חביון עזו כו׳ ובתי בראי הס עמודי התוך שעליהם העולם עומד וי״א בתי גוואי ה׳ הראשונה ובתי
 בראי ה׳ אחרונה והכל כוונה אחח ע״כ: שאני הורכן ביהמ״ק דאפי' כוי. למלכחיב ביוס ההוא משמע
 על יוס מיוחל קאמר רהיינו ביום התורבן ומיהו האי קרא במסתרים תבכה נפשי נמי משמע לביים החורבן
 קמשתעי לכתיב ביה ולמוע תלמע וגו׳ ללדש ליה בסמוך נמי על תורבן ביהמ״ק משמע לוקא בבתי גוואי
 ונראה מלאי הבכיה קמיה כביכול ליכא אלא בבתי גוואי אלא לה״ק שאני תורבן ביהמ״ק לאפי׳ מלאכי שלום
 ט׳ קאמר אפי׳ לגבי אלם ללא זו האלס אלא אף המלאכים מר יבכיון והם ג״כ בבמי בראי ולכחיב ויקרא ה׳
 לבכי וגו׳ היינו שגס על המלאכים קרא להס שיבכיון בבתי בראי אבל קמי׳ שמיא כביכול ליכא בכיה כלל בבמי
 בראי ששינה בכמוב לומר ולמוע חלמע על חורבן ב׳ מקרשומ ולגבי גלומ ישראל כתיב ותרל עיני למעה משוס
 דעל חורבן מקדשומ שהיה כבמי בראי לא היה הבטה קמיה אלא על האדם והמלאכים משא״כ על גלומ ישראל
 שהיה הבטה בבתי גוואי כתיב ומרד עיני וגו׳ כביכול שהיחה הדמעה כלפי שמיא: ג׳ הקב״ה בוכה כו׳
 ועל שא״א לעסוק בתורה כוי. לכאורה מה בזה טעם לבכיה ואדרבה היה לשמוח על כך ולפי הדקדוק
 דקאמר גבי שאפשר ט׳ ואינו עוסק סתס ולא קאמר ואינו עוסק בתורה וכן גבי שא״א כו׳ קאמר עוסק סתם
 ולא קאמר עוסק בתורה נראה לפרש דה״ק כל שאפשר לעסוק בתורה ואינו עוסק גס בדברים אתריס כפועל
 בטל וכל שא״א לו לעסוק בתורה לאו משוס שא״א לו ממש אלא שעוסק בדברים אתרים המבטלים אותו מלימוד
 תורה על שניהם הקב״ה בוכה על זה שהולך בטל ואינו עוסק בתורה וגס על זה שעוסק בדבדס אתרים וביטל
 מל׳׳ת שהיה לו להנית כל עסקיו משום לימול תורה כראמרינן סוף פ״ב לקידושין מנית אני את כל אומנות
ל מן ידיה אמר מאיגדא בוי. נראה לשלא בכוונה נפל הספר מיליה פ  שבעולם ולומד אמ בני מורה כו׳: נ
 ואפשר שהיה עומד במקוס גבוה בעלייה ונפל משם לארץ ולמקום עמוק יותר וע״י זה נזכר בדרשת המקרא
 השליך משמים ארץ דלפי פשוטו ה״ל למכתב לארץ בלמ״ד וע״כ דרשו דמשניהם השליך בפעס אתד משמים
 ומארץ למקום עמוק ביותר דהיינו מאיגרא רם לבירא עמיקתא ואפשר שרמז בזה על שהשליכן בגלות לבבל
 כדאמטנן פרק האשה לא הגלה הקב״ה ישראל לבבל אלא מפני שהיא עמוקה כשאול שנאמר מיד שאול גו׳:
ו להקביל פנים הרואין ואינן נרא־ן כוי. נראה דהך דרשה שייכא אדלעיל שדרש יראה יראה כשם כ ז  ת
 שבא לראות כך גא ליראות שזה ודאי לא יתקיים ממש בעוה״ז שפני הקב״ה אינן נראין בעוה״ז אבל בעוה״ב
 נאמר ונגלה כבוד ה׳ וראו כל בשר גו׳ ויתקיים אז יראה יראה ממש דהשטנה רואה פני ישראל והס יראו
 פני השטנה וז״ש תזכו להקביל פני הרואים ואינן נראין דהיינו שתזכו לעוה״ב לקבל אותו פנים שיהיה גס
 נראין לכס: ויהי עוד לנצח וגוי. פשטיה דקרא בתמיה היא וכי הרשע לא ימות כמו כו׳ ע״ש בתוספות
 ר״ל ומדלא כתיב בלשון חמיהה דרשוהו ויחי האלם עוד לנצח וגו׳ דהיינו שמוסיפין לו על שנותיו כי יראה
 תכמיס ימותו. ואס במיתתן כו׳ נראה דהיינו ביציאת נפש כמפורש פרק האורג בתייהן עאכ״ו כי הרואה פני
 תכס כרואה פני שכינה כללעיל ובהיפן ברשע אסור להסתכל בפני רשע כדאמדנן בפרק החובל: הוה רגיל
 ג׳ ירחי באודחא בוי. סרש״י מהלן ג׳ חלשים היה מביתו לב״ה ונוסע מביתו אחר הפסח ט׳ לשמת את
 אשתו בתג הסוכות עכ׳׳ל. ובתג השבועות לא היה אפשר לו להיות בביתו ולשמות עס אשמו והוא דחוק ולולי
 פירושו נראה דלאו מה״ט נקט ג׳ חדשים אלא דכן דרכו לילך למקוס אחר לבקש פרנסתו משם ולשהות בדרך
 כ״כ שלא היה אפשר לו ללמוד בבהמ״ד רק יום א׳ ומייחי ליה דיום יום ידרושון וגו׳ וט ביום כו׳ דודאי בכל
 מקום היוס כולל גס הלילה כמו ויהי ערב ויהי בוקר יוס אחד אבל מדכחיב יום יוס כפול משמע למעט לילה
 ואהא קאמר וכי טוס כו׳ אלא כו׳ אפילו יום אחד בשנה מעלה כו׳ ולכך הוא כפול כלומר כאילו הוא לומד
 בכל יום ויום מהשנה דכעין זה כתיב לגט פורענות ארבעים יוס יום לשנה יום לשנה גו׳ ומסיים בהאי קרא
 מעניינו ודעת דרכי יתפצון דגס הא דאזיל באורתא ודרך שהוא נתשב להם כמו דעת יחפצון: וכן במרת
 פורענות כו׳ אפילו יום א׳ בשנה כוי. בתוס׳ פ״ק לסוטה הקשו בזה שס דמהכא משמע דמדה טובה
 ומדת פורענות כי הדד נינהו דבתרוייהו יום א׳ תשוב שנה והתם קאמר דמדה טובה מרובה ממלת פורענות
 ובתוספתא קמני דמדה טובה מרובה על מדת פורענות על תמש מאות ע״ש ונראה ליישב דודאי לאו כללא
 הוא בכ״מ דמדה טובה מרובה ממדת פורענות דהא במדה טובה גופיה יש תילוק דלגט אוהטו כתיב לאלפים
 דור ולגט שומרי מצותיו דהיינו מיראה כתיב לאלף דור אלא דהכל לפי כוונת העושה בו לטובה ומ״מ אינו

 פתות ממדה הרעה:

ר המאור לס״ק דר״ה פ ס ך חגה גופה בו׳. מ י ל ש ק וליטעמיך] ת ׳ [ י  דף ו א״ל אב
 מצאתי כססר מוגה א״ל אפוה ותקשי לך תנה גופה כו׳ וכן נראין הדפריס שרשפ״ג
 אפיו של רבינו הקדוש היה שהשיפ לכנו כך ואין זה מקום ראוי לאביי שלא היה פדורו של
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 ק שני חגיגה ואגדות מהרש״א
 יא ע״א

 כשה ובזמן החג נמי ללאו הא לקאמר לעבור עליו בב׳ לאוין היינו נמי בזמן החג להא חג
ר ש ב ׳ ועוד ד ת כו ל כ א נ גה ש י ׳ כחג ן כו ג ׳ ואע״ג דמוקמי א ילין כו ל ׳ כד״ה ו ם ו  כתיב: ת
ב כו׳ עב״ל. ר״ל ללא מוקמינן התם בפסול לינח קרבן חוץ למזבח שהוא ליום ולילה י ת  כ
 אחל כלקאמר הכא אלא מוקמינן ליה התם בלינת בשר הנאכל מן החגיגה ולב׳ ימים ולילה
 א׳ ואהא תירצו דתרתי ש״מ להך לרשה להתס ולאי משמע לבשר כתיב למשמע הנאכל
 והך להכא נמי נפקא מלכתיב ביום הראשון לבוקר להיינו לינת לילה אחל לקרבן תוץ למזבת
 וליכא לאקשויי למאי לקאמרינן וללמא לעבור עליו בב׳ לאוין וליכא חגיגה כלל היאך מוקמינן
 ליה לקרא התם בחגיגה מלכתיב בשר לי״ל לולאי למאי לבעינן למימר לליכא תגיגה כלל
 הוה מוקמינן דרשה לפסחים בבשר הנאכל אנלריס ונלבות של שלמים הבאים במג ולמסקנא
 דהכא דאיכא חגיגה ניחא לן טפי לאוקמי בחגיגה גופה כדאמר התם וק״ל: בד״ה ויחוגו
ד על ג״ש כו׳ עכ״ל. אין זה מדוקדק לכאורה מ ל א ל ת ב חגי א ל א •לין ח ר ל ב ד מ  לי ב
 דלגבי קרבן מדבר ויתוגו גופיה אתא ללמד על ג״ש דמיירי בחגיגה ולא בשאר קרבנות וכ״כ
 התוס׳ גופייהו לעיל דאלשון ויחוגו קסמיך דאי ממדבר הוה אמינא עולה כו׳ ואפשר משוס
 דלענין קרבן רגל קיימינן הכא נקטו קרא דחלב חגי דמיירי בקרבן מגיגה ברגל ומה״ט נקט
ת ו ש ר א מ י צ ו ה ן ל ו ו כ ת מ א מיידי ש כ ה ׳ וי״ל ד ה כו ל ק ל ש ק ש  ליה רש״י: בד״ה מ

ש [עכ״ל. פי׳ והיה] כאילו היה לו טובת הנאה מזה ודו״ק: ד ק  ה
 ח״א דף י ע״א וליוצא ולבא כו׳ זה הפורש כוי. תחלס המקרא זה כי לפני הימים שכר אלם
 לא נהיה גו׳ ובפרק חלק אמרו שהוא קץ מגולה כמבואר שם [בחידושינון שהוא מפורש כסוף כל המוכחות
 שבמשנה תורה והתמכרחס ואין קונה. וע״ז אמר שם מאי וליוצא ולבא אין שלום שלבר זה הוא הנאמר בתתלת
 כל התוכתות דהיינו ארור אתה בבואך וארור אתה בצאתך לאין זה מקץ מגולה לפי פשוטו וע״כ לרשו ביה
 שם אף ת״ת שכתוב בו שלום רב גו׳ כוי עי״ש הכי נמי הכא מה״ט לרשו ביה טון שיצא אדם מדבר הלכה
 כו׳ להיינו שלא יהיה בילו הלכה ברורה למר כלאית ליה בפורש מהלכה למקרא ולמר כלאית ליה מתלמול
 למשנה או מתלמול ירושלמי לבבלי. וזה מכלל קץ מגולה כמפורש פרק תולין עתילה תורה שתשתכח כו׳ ומסיק
 שלא ימצאו הלכה ברורה כו׳ ומסיים בהאי קרא מן הצר לפוס הך לרשה הוא היצה״ר כפרש״י שס בלשון א׳
ר נדרים פורחין באויר ואין להם כוי. לכל הני לרשות לקאמרי הני ת  שהוא המסית ומדת בכל זה: ח
 תנאי לברייתא ליש להם על מה שיסמכו ס״ל לתנא למתניתין לאין להם על מה שיסמוכו ללכולהו אית להו
 פירכא כלקאמר בגמרא ולשמואל נמי רלית ליה פירכא מ״מ כיון ללאו מגופיה לקרא מייתי ליה אלא מליוקא
 לא יחל לברו הוא אינו מיחל אבל אחרים מוחלין לו מקרי אין להם על מה שיסמכו והיינו לקרי ליה פורחין
ם התלויין בשערה כוי. אמר הררים  באויר שאינו אלא מליוקא מבחוץ ולא מגופיה לקרא ורו״ק: כהררי
 לשון רבים לפי מה שפרש״י דמקרא מועט והלכוח מרוגוח קאי עליה ניחא להררים לשון רבים ע״ש הלכומ
 מרובות ולפי׳ ר״א שכחנו המוס׳ לקמן דמקרא מועט והלכומ מרובומ לא קאי עליה י״ל דנקט ליה כהרדס
 בלשון רבים להפלגח הענין למשל שבשערה א׳ מב׳ צדדס מכל צד של השערה חלוי הר א׳ משני ההדס
 ואעפ״כ לא נפסק אחד מהן מן השערה כ״ה הלכות שבת כו׳ דברמז מועט תלויה ולא נפסק ממנה: והזרתי
 כוי. מפרש״י נראה דתזרמי בי היינו התרטה והפתת הוא דבאפי נשבעתי ולא מדעת מיושבת. ומיהו צריך
 התרה מאחרים וכן מוכח הסיגיא דפ׳ הספינה שאמר ועכשיו שנשבעתי מי מיפר לי אבל התיס׳ שם לא הטאו
ת  הסוגיא דהכא כן אלא דהקב״ה מיסר לו לעצמו והקשו שם מה שהקשו ע״ש: מנין שנשבע־ן לקיים א

 המצות כוי. מה שיש לדקדק בזה מפורש פ״ק דנדרים:
א סליג ׳ ל ׳ עין כו ר חייבי כו מ א ׳ ור״י ד ׳ כו ר ד כ א ל ל ה א כ ר צ א נ  דף יא בה״ה ל
א ת מ ה כו׳ א מ ה על א מ  כו׳ עכ״ל. מלתא דר״י בפרק אלו נערות: בד״ה א
א ה ת כו׳ ו ו מ ם ג׳ א ת כוי: בה״ה ברו ו מ ם ג׳ א א עכ״ל. הס״ד ואח״כ מ״ה ברו ת מ א  ב
. לעובי ׳ עכ״ל ה כו בי ל להג כו ׳ היינו שי ן כו ם עובי צירי הארו ו ש ת מ ו מ ט ד׳ א ק נ  ד
 צידי הארון ודאי דלא הוו צריכי אמה אלא עם הצואר וראש קאמרי וכ״ה בתוספות פרק
ד איש ״ א  המצניע וכן בהך דיכול להגביה היינו עס צואר וראש ע״ש בתוס׳ ודו״ק: כ
לה עכ״ל. אבל בנוסחא שלפנינו בפיוט ו ר מג י ת או חמישי ת ו עי הרבי ת ו ו מ ש א ל ש  כ
 סליחה והרביעית אויר מגולה ולא כתוב בה והחמישית מיהו אפשר לפרש כך הרביעית אויר
 מגולה מכל צד של כל אתד דה״ל ה׳ אמות לכל אחד אבל לפ״ז לא ה״ל מקום בעץ ממשים
 לתלות גס המן ובקרא מפירש שנתלה ג״כ בעץ החמשים והתוספות פרק המצניע ובפרק
 המוכר סירות הביאו ראיה מן התרגום פרשנדתא אצטליב על תלת אמין פו׳ המן אצטליב
 כו׳ ואס נפרש הנוסחא בסליחה שלסנינו שלא היה מגולה אלא הרביעית דהשתא ה״ל מ׳
 אמות לי׳ בני המן ובי׳ הנותרים נתלה המן והנותר אפשר שהיה נעוץ בארץ והיה אויר

 מגולה למעלה כעין שיטת התרגום אבל הנוסחא בסליחה שהיה לפני התוס׳ צ״ע:
 סליק פרק הכל חייבין

ק שני ר  אין דורשין פ
ם י נ פ ׳ ל ה כו ר ו מ רש ה ה שפי ת מ ו י ה ל ל ו כ ת איגו • ו פ ס ו  ן״ב בפרש״י בד״ה ת

׳ עכ״ל. ולפי זה הא דקתני ככרייתא יכול ישאל ם כו י נ פ א מאי ל מ ל ה א ה הו ו ה  מאי ד
 אדם קודם שנברא כו׳ יכול ישאל אדם מה לפנים כו׳ היינו קודם שנברא עולם היינו מה
 לפנים ולמסקנא נימא למן היום אשר כו׳ ל״ל לכדר״א כו׳ ובתוס׳ בע״י תירץ בע״א וכ״ה

 בקצת דפוסים בגמרות שלנו:
ות בשלשה בו׳ מוקי לה בסתרי עדיות כוי. פרש״י שאין מפורשות  ר״א דף יא ז$״ב בערי
 כגון בתו מאנוסחו ואס חמיו כו׳ עכ״ל. ולשון סתרי לא משמע כן וממוך ספר ישן למדמי לפרש סמרי
 ממש וסוד איסור עריות כגון סוד איסור אתותו דהשטן מונה את ישראל באיסורה שהרי עולם בתתלת בנינו
 היה שקין והבל נשאו אתומס ואין האדם דן בשכלו לאסור וכן באיסור אמומ אשמו אין אדם דן בשכלו שמטתי
 של יעקב שלימה היתה ונשא אתות אשתו והנך תרי דשקלי וטרי בהדדי ולא שמעו טעם סוד בזה מרבן ואתי
 למשט איסורא בעריות כי האי והשתא ניחא דהוה סתרי עטות דומה ממש למעשה בראשית ולמעשה מרכבה
 שהס ודאי סודות ודברים נסתדס ממש: יכול לא •שאל אדם מו׳ ימי בראשית ת״ל לימים ראשונים
 אשר היו לפניך בוי. ואצטריך למכתב למן היוס אשר ברא אדם גו׳ ללמדך דמאז צריך שאלה ועיון שכל
 ביותר כי האדם היה תכלית הבריאה ואשר נברא בגוף ונשמה: •כול ישאל אדם כו׳ מה לפנים ומה
 כוי. יש ללקלק לפי הפי׳ דמה לפנים שהסטמו בו התוס׳ כמ״ש לעיל בפירושם דהיינו קודם שנברא עולס
 היאך געי למימר הכא יכול ישאל אלם מה לפנים הא כבר מיעטיה קרא מלכתיב למן היום אשר ברא אלם

 ד חידושי הלכות אין דורשין פר
 ח ע״א ־

ת כו׳ ו ש ק ה ר הר״א ה״ה דה״מ ל מ ו א א ה הו ב ו ח ב ר ש ב י ד א מ  דף ח תד״ה א
׳ עכ״ל. כצ״ל א ולישנ׳ כו לה הי ך עו ר פ י מ ׳ ל צ מ א וה״ה ד כ ס  ומשני כד• נ
 כל זה הדיבור לא שייך כאן דבחגיגה קיימינן דנאכלת והוא שייך לעיל בשמעתין דקפריך
ה ש ק א ה ת ר ק ס ם ו ש  נמי הכי אלא עולות במועד כו׳ אמאי דבר שבחובה כו׳: בה״ה מ
׳ עכ״ל. כצ״ל: בד״ה ם כו ו ש ק מ י פ נ ת נמי ליקדשן ביון ד ו ב ד נ ׳ נדרים ו  הר״א כו
א כוי עכ׳׳ל. כצ״ל ור״ל דגבי עצרת כתיב כ ] ה ׳ ר [כתבי ד ה ד ׳ מ ת כו ו ב ר ך ל ג ח ת ב ח מ ש  ו
 ושמחת ומיניה גמר שמתה לפסח ולחג ומדהדר לכתוב שוב שנית ושמחת גבי תג דרשינן כל

 מיני שמחות:

ת י ל א ך ל א ת ביום ו ו ה א ש כ י ל ׳ ד ה שיעור דמי כו נ ה ראשו ל י כ י א א  ?ן״ב גמרא מ
ר ב ר ה מ ד ו ת ה ׳ וגם ב ה כו א ן בו׳. כצ״ל: תום׳ בד״ה מ* שחגיגה ב כלי  ליה או
ם עכ״ל. ר״ל דבסרק התודה הוזכרה נמי הך ג״ש דשם שם ממעשר לגבי  ג״ש דשלמי
י א מ ׳ ועוד א כל כו ר עי ה ה מ ח מ ה הר״א לילף ש ש ק  שלמים דבאין מן המעשר: בא״ד ה
׳ ותירץ דודאי ילפינן בו׳ עכ׳׳ל. קושיא ב׳ ודאי מתרצא אבל ראשונה לא מתרצא א כו  ל
 דהא לא ממעטין עופות ומנחות מדכתיב זבח בהר עיבל אלא מושמחת בחגך ועיין בתוס׳
ר מ ר נמי א מ ת ׳ א א חוגג כו הו ו חג ו ת ו תם א ו חג ב כו׳ ו י ר ק מ  פרק ע״פ: בד״ה חוזר ו

 רבי שמן כו׳ עכ״ל. וכצ״ל והד״א:
ת ה׳ וגו׳. פרש׳׳י עולות כ ר ב ת ידו כ נ ת מ  ח״א דף ח ע״כ זה וזה מרובות ע״ז נאמר איש כ
 מרובות לכתיב איש כמתנת ילו עכ״ל וטפי נראה לפרש בהיפך איש כמתנת ידו שלמים מרובים לאוכלים
 מרובים לבעי ליחן להם אכילחם וכברכח גו׳ היינו נכסים מרובים לעולוח מרובוח ויתיישב לפי הלרש להכא
 כ׳ של כמתנת דלפי פשוטו לא יתפרש כ׳ כממנמ ולענין צדקה נלרש האי קרא להתיישב כ׳ של כמתנת דמשתעי
 קרא בתרתי. בא׳ שהוא ותרן בממונו ואינו עשיר כ״כ קאמר קרא איש כמתנת ידו ובאתר שאינו ותרן בממונו

 אבל הוא עשיר והיינו שיתן כברכת ה׳ גו׳ להיינו בכ״א להתמיר ולא להקל:

צח וגזלן כו׳ עכ״ל. גזל בכדי נקטו דהא ה כו׳ רו א על הערו ב  דף ט בד״ה זה ה
 בלאו האי טעמא קאמרינן במתני׳ דמעוות יוכל לתקון הוא ואולי בגוזל הרבים
׳ ן כו א הזי בראשו ל  קאמרי דאין לו תקנה שלימה כדאיתא פרק הגוזל: נד״ה כיון ד
׳ עכ״ל. ר״ל דמה״ט כיון דהשתא לאו בר מיובא בא כו ו ד חי ו ב א א ל ת ש ה  ומיהו כיון ד
 לא מצי מייתי כו׳ אפי׳ לר״י דאית ליה תשלומין דראשון ומש״ה לא מצי למימר דאיכא
א פל־ני רבי א קא• דע׳׳כ ל מ ט נ א גבי נזיר ש י ב א ביום מ מ ט  בינייהו בכה״ג: בד״ה נ
 ור׳ יום• ב״י כו׳ עכ״ל. כצ״ל ור״ל דר״י ב״י דאית ליה בכריתות דנזירות לטהרה מיום ז׳
 הוא לא פליג בהך מלתא לגבי הבאת קרבן אחר דאינו אלא מיום ח׳ ומתני׳ דמביא קרבן

 אחד על טומאות הרבה אתיא כר׳ יוסי ב״י ודו״ק:
ד ב ה שניה זו ל א מ ו א קרבן על ט י ב ׳ מ י בד״ה ומי אר״י אין לילה כו ״ ש ר פ  7ן"ב ב
יה כו׳ ה השנ א א ר ל ת כו׳ ו ו נ ב ר ה ויביא ב׳ ק נ ו ש א ר ן שיביא על ה  מן הקרב

יהו ה״נ אע״פ כוי עכ״ל. כצ״ל: א בהדי פ ר ט צ ך מ נ ר חזי אי ד  וכי ה
ת לא יוכל לתקון זה שביטל כו׳ וחסרון לא •וכל כוי. ונראה לבמלתא ו ו ע  ח״א דף ט ע״כ מ
 תלא מתוקס ליה האי קרא מעוות גו׳ שביטל ק״ש או תפלה שלא קרא ק״ש או לא התפלל כלל ביומו
 וחסרון גו׳ שהחפלל ביחילות בלא מנין עשרה ונקט תפלת שתרימ וערבימ וה״ה מפלח מנתה אלא לנקט ליה
 לומיא לביטול ק״ש ללא שייך רק שתרית וערבית א״נ לרבותא נקט ליה הכי לאפילו תפלח ערביח ושחריח
 דיש להם משלומיס ביומו מ״מ מקרי מעוומ לא יוכל למקון כיון ללא המפלל בזמנו וכ״ש מפלמ מנחה לאין
 לה חשלומין כי אס ביום אחר ודו״ק: ואינו דומה שונה ק׳ פעמים לשונה ק״א פעמיס כוי. נקט
 במלתיה מספר הזה לפי הרמז עונד אלהיס לאשר הוא ר״ת גימ׳ ק״א ולא עבדו הוא ר״מ גי׳ ק׳ והכוונה
 בזה ע״ר שכתבנו בס״פ התכלת לגבי ק׳ ברכוח שחייב ארס לברך בכל יום בסוד נפש רוח נשמה דמיון כהן
 לוי ישראל שיבא לחלק הנשמה א׳ מק׳ דהיינו מעשר מן המעשר ונמצא שונה ק׳ פעמים הוא חלק א׳ לנשמה
 אבל השונה פ״א ביותר מזה הוא חלק אלוה ממעל והיינו בין עובד אלהיס גו׳ ומייחי בזה למשל י׳ פרסי בזוזא
 כו׳ ר״ל שהוא מהלך אלם ליום א׳ ההולך אחר חמורו עס סחורות השוכר נוטל זוזא ליו״ד פרסאות ואס הוא
 משכירו למהר הליכתו אחר חמורו פרסה א׳ יותר להיינו י״א פרסאות דוס א׳ אותה פרסה קשה עליו ונוטל
 עליו עול זוז א׳: הנה צרפתיך ולא בכסף כוי. פרש״י ולא בכסף לא באש כמו שצורפיס הכסף באש
 עכ״ל. והוא לחוק לה״ל למכתב ככסף בכף הלמיון וע״ק להא כתיב בהיפך זה וצרפתיך כצרוף את הכסף
 ונראה לפרש לפי עניינו להכא לה״ק וצרפתיך ולא בכסף רהיינו שלא יהיה להם עשירות של כסף לעשירות
 נקרא בכ״מ ע״ש הכסף וכפל הענין בחרתיך בכור עוני היינו שלא יהיה להס כסף וקרא לעניות מלה טובה
ורדא [ברזא] סומקא  שמחזירן למוטב ובהפך בעשירות כתיב וכסף הרביחי להס וזהב עשו לבעל: בו
 לסוסיא כוי. סוסיא תיורא אמרינן פ׳ הרואה שהוא סימן טובה לרואה גס בתלוס ולא כן הסומק והיינו
 שהוא מורה על ליבון עונות וקאמר נמי הכא גס שהעוני גופיה רעה להם לוגמת הוורלא סומקא מ״מ הוא
 מצרף ומלבן אותן להיטיב אותן כמו גוף הסוסיא שכולו חיורא ועי״ל המשל בסוכךא תיורא שהוא יפה מצל
 עצמו ולא מצל תכשיטו כסף וזהב אשר עליו שהרי אין בו רק הוורלא ורצועה אלומה של עור כן יאי עניותא
 להן שיהיו מצד עצמן ותורתן יפין ולא מצד עשירות ועד״ז אמר לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעיתי שהיו
 יפי! מצד עצמן שכל כסף וזהב שעליהן היו משאילין להן כבר: גונב אדם אפשר כוי אבל הבא על
 אשת איש כוי. לעיל גבי הוליד ממנה ממזר כתבו התיס׳ במתני׳ דלא בעי למנקט רוצת כו׳ אבל הכא דנקט
 הבא על אשח איש ולא נקט הוליד ממנה ממזר נראה דה״מ למנקט נמי רוצח מיהו גוזל לא הוה מצי למנקט
 ועיין בזה בתדושי הלכות: נטדד מן העולם. פירש רש״י אין לו עוד תשובה לסי כוי. ע״ש רצה לומר דאין
 תשובה מועלת לו להצילו מן הגיהנס כדאמרי׳ פרק הזהב דג׳ שיורדין לגיהנס ואינן עולין וחשיב הנא על אשת
 איש בהדייהו והיינו שאינן עולין מיד כמ׳׳ש התוס׳ שס מדאמרינן החס דיש לו חלק לעוה״ב: אין אומרים
 בקרו גמל כו׳ אלא בקרו טלה כוי. פרש״י לשון קלקול נופל באדם שהוא טוב מתחלה עכ״ל. והיינו
 שהיה עושה טוב והיה לומד תורה מתתלה ועכשיו פירש אבל הבא על א״א אין זה מקרי עושה טוב מתתלה
ר נודדת גוי. מדמה את הת״ח בדיבור התורה כפטפוט ל ת״ח כוי כצפו  אלא סור מרע היה מתחלה: כ
 של צפור טהור כמפורש זה פ׳ יש בערכין שלכך מביא המצורע צפור התיה ע״ש תקנתו בפטפוט התורה
 וקאמר דכן איש נודד ממקומו דהיינו מבית המדרש ששם הי״ל פטפוט התורה ופירש ממנו לפטפוט דברים
 בטלים. ואמר ואומר מה מצאו גו׳ ט רחקו מעלי אין לומר רחקו אלא מי שנתקרב מתתלה להקב״ה דהיינו

 בלימוד תורה כמפורש בענין ותופשי התורה לא ידעוני דהיינו שפירשו ממנה:

ך כוי י ה שמצר א מ כ ר ב ליה פ ע דחשי מ ש א כר״י מ מ ל ת בד״ה ד ו פ ס ו  דף י ת
ל א ו מ ש ד י מ ק ו פ א ׳ עכ״ל. כצ״ל: בד״ה ל ה כו ט מ ו ל ל ב ק ה ש ה מ ל ע מ  קיימו ל

ב כו׳ עב״ל. וכצ״ל: י ת כ א ד רה הו או בעו ם שהבי קי לקדשי  כו׳ מו

ו כוי. ר״ל דכל השנה אינו אלא א ל א האי ל נ מ ח ב ר ת ה ב ש ע א ל ו ה א ה״א ה ר מ  ^"ב ג
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 p שני חגיגה ואגדות מהרש״א ה
ב ״ כ ע  י

 ויש תימה בדבר הזה כיון שבמאמר א׳ נבראו שמיס וארץ איך ?וסל בהם תחלה להיות האחד מוקלס לחברו
 ועוד קשה כדמקשינן קשו קראי אהדדי ומשני ר״ל כשנבראו ברא שמיס כר אכתי לב״ה קשו קראי אהדדי
 ואס נאמר לב״ה ג״כ הכי א״כ במאי פליגי ואם נאמר לב״ה בהפך לא ה״ל לשתוק לר״ל ולומר לב״ה הפך
 זה ובעל יפה מראה כתב דר״ל סברא דנפשיה קאמר ולאו לתרוצי אליבא דב״ש וב״ה ולדבריהם כתב שס
 תירוצים אתריס על רמיות המקראות ע״ש ואין זה מסוגית התלמוד דהא סתמא דתלמודא קאמר קשו קראי
 אהדדי ולא ר״ל ומשמע דלב״ש ולב״ה על פלוגתייהו פריך ועוד דאין זה מדרך התלמוד טון שכל אתד
 מהתנאים יש לו תירוץ על רמיות המקראות והוא פשוט שהרי [לא] הוזכר בגמרא מה לו לר׳׳ל להקשות קושיא
 זו ולתרצה בע״א ויראה דודאי במאמר אתד נבראו כולם אמנם פלוגתייהו באיזהו מהיסודות התתיל להרחיב
 ולילך המציאות של עולם כמ״ש תז״ל שם אמר רב יהודה אמר רב בשעה שברא הקב״ה את העולס היה מרתיב
 והולך כ״כ כר עד שגער בהן הקב״ה כוי והיינו דאר״ל מאי דכתיב אני אל שדי אני הוא שאמרתי יש לעולם
 די והמשל בזה דבכל הדברים יש ספק בבריאתס אס נאמר שהפנימי אשר בתוכה הוא העיקר ונברא תחלה
 ואח״כ :תגללו והלכו עליו קליפות התיצונות והס אינם אלא שומטס לפנימי או שנאמר הפך זה כי החיצונות
 הס גלילות ונבראו תתלה ובזולתו יפסל גס הפגימיס ט הוא שומר עליהם ואתר כך בתוכו יתגללו הסנימיס
 ואס נאמר שקולים הס רבאו שניהם וכאחל התחיל מציאותם בקטנותם והיו גלילים והולכים ולזה ללעת ב״ש
 שנאמר בראשית ברא אלהיס את השמים וגו׳ כי הגרמיות השמיימיות המקיפים את העולם אשר בסיבוגס
 יתנועעו כל המציאות הס העיקר וממנו התתיל המציאות להרתיב ולהלוך מלמעלה למטה עד לארץ שהוא
 האמצעי בתוך היסודות הפשוטות והוא שהביא ראיה שנאמר השמים כסאי וגו׳ כי בודאי הכסא הוא עיקר
 והשרפרף הוא טפל אליו וכמו שפרש״י ט לפי גובה הכסא הוא מתקן שרפרף ודעת ב״ה הפך זה שנאמר
 ביום עשות ה׳ אלהיס ארץ ושמים כי הארץ הוא כמרכז אשר עליו יסובבו כלס והוא העיקר ט הס אינם אלא
 כשומרים ומשמשים אליה וע״כ בה התתיל המציאות והיה הולך ומרחיב על מציאות השמים הגלגלים על שגער
 בו הקנייה כענין שאמרו בפ״ב דיומא דכל מידי ממציעתו מחצר והביא ראיה שנאמר הבונה בשמים מעלותיו
 ואגדתו על ארץ יסדה ט מעמד העלייה בלי הבית שתתתיו א״א וע״כ הארץ היא העיקר שהאגודה על היסודות
 הפשוטים כולם על הארץ יסדס הש״י ופלוגתא הזאת בעצמה פליגי ר״א ור״י ביומא פ״ה ר״א אומר כוי ע״ש
 ודעת החכמים הכטע ביניהם כי כאחת התחיל המציאות מלמעלה מן השמים ומלמטה מן הארץ שנאמר אף
 ילי יסלה וגו׳ כמתחיל בב׳ ידיו בשני קצוות לעשות מלאכחו ואומר קורא אני עליהם יטמדו יחדיו שיעמדו
 ירצה בו הגלגל ההיקף גלי המרכז והמרכז בלי הגלגל א״א שיעמלו אך יחליו יעמולו וע״כ החחיל המציאות
 בשניהם כי כלס עקרייס והא למקשה קשו קראי אהללי היינו אליבא לב״ש רלב״ה קרא לביום עשות וגו׳ לייק
 להעשייה נמשך אל ארץ ושמים ומלהקלים בכאן ארץ לשמים ע״כ ארץ נבראת תתלה אבל קרא לבראשית ברא
 אלהיס את השמים וגו׳ לא דייק דהבריאה שנאמרה שס נמשך אל האור ולא בא לומר כאן סדר הבריאה לשמים
 וארץ כמו שפרש״י אלא שברוב הכתובים הקדים השמים לארץ הוא לב׳ ענינים כי מציאותו ית״ש ניכר
 באמצעיתם יותר מע״י התתתוניס כי מתנועתם נודע מניע ראשון שכל מתנועע יש לו מניע ויכלה הדבר אל
 מניע ראשון והב׳ שגדולת מעלות פעולותיו ית״ש נראות יותר מהעליונות כמ״ש כי אראה שמיך וגו׳ ובאגדת
 ירושלמי איתא דלא קשה לב״ה קרא דבראשימ ברא וגו׳ א״ר תנינא ממקום שב״ש מביאים טעם לדבריהם ב״ה
 מסלקים מ״ט דב״ש בראשית ברא וגו׳ משם ב״ה מסלקים לון והארץ היתה כבר היתה ע״כ אבל ב״ש דדייק
 ליה קרא מראשית ברא וגו׳ שהשמים נבראו תתלה ויפרש מלת בראשית כמו בראשונה ולהורות סדר הבריאה
 כמו שהביא רש״י דעת המפרשים א״כ מה יעשה לקרא דביום עשות וגו׳ ומשני ר״ל כשנברא ברא השמים
 תחלה כמו שנאמר בראשית ברא אלהים את השמים וגו׳ אבל כשנטה נטה ארץ תחלה כו׳ ומה שכתב בעל יפה
 מראה דר״ל ע״כ לב״ש לא אתי דלא נחלקו אלא בבריאה אגל בנטייה מודו ב״ש דארץ קדמה דא״כ מאי קאמר
 ב״ה לבייש לדבריכם אדם בונה בית ט׳ והלא אין זה משל צודק אלא בנטיה שבונה כ״א בהקמת מצבו והלא
 בזה מידו ב״ש לב״ה כוי עכ״ל. הוכתה זו אינה אלא לפי מה שהוא הבין לשון נטיה שהיא הקמת מצבו המצב
 אבל מהנראה ט הקמח המצב היתה בכלל הבטאה והנטיה היא גמר עשיה וחיקונה ט מלאכת הארץ נגמרה
 טוס הג׳ שנא׳ טוס הג׳ ותראה היבשה וגו׳ ויאמר אלהים תדשא הארץ וגו׳ וגמר מלאכת השמים היה ביום
 הד׳ שנאמר בו יהי מאורות ברקיע השמים וגו׳ ולכך בענין העשיה הזכיר הארץ חחלה שנאמר טוס עשות ה׳
 אלהיס ארץ ושמים וגו׳ ובעל יפה מראה האריך במאמר הזה אך בדרשות רתוקיס מפשוטו ע״ש ואני לא באתי
 רק בדברים הקרובים לפשוטו: מאי שמים אריב״ח ששם מים בוי. ר״ל ששם עליו יש מיס כדכתיב ויהי
 מבדיל וגו׳ ובין המיס אשר מעל לרקיע וכתיב בתריה ויקרא אלהיס לרקיע שמים וגו׳ דר״ל משוס דעל הרקיע
 יש מיס קרא לרקיע שמיס ע״ש שס מים והמ״ס משרת לשנים כמ״ש הרא״ס אך מ״ש הרא״ס עוד דשם מיס
א אש ומים כוי. פירוש כמ״ש נ  שנאמר על השמיס האוירייס כו׳ לא ידענו מי הכריתו לכך ודו״ק: ת
 שהאל״ף אתט השי״ן נתה ובהיפך אותיות כו׳ והכוונה כדלעיל ע״ש ב׳ מדותיו הדין והרתמיס ששתפן וברא
 בהן השמיס: אילו נאמר שמים וארץ הייתי אומר שמים וארץ שמו כוי. לכאורה הענין תמוה לפרש
 לכל שמיס וארץ דכתיט הן שמו ועוד דגם הכא היאך אפשר לפרש שהן שמו של אלהיס וא״כ אמאי קאי מלת
 ברא לכתיב ולפי לשון הב״ר הייתי אומר שמים וארץ אלהות הן כו׳ עכ״ל. נראה לה״פ להייתי אומר שמיס
 וארץ ג״כ שם אלהות הן וב׳ רשויות הן וה״ק קרא בראשית ברא אלהיס הפועל את אלהיס הפעול שהם שמיס
 וארץ שיהיה לשמים וארץ כח אלהות וחסר מן הכתוב אלהיס הפועל ועכשיו שנאמר את השמים ואת הארץ
 וגו׳ ע״כ אלהיס לקרא היינו אלהיס הפועל ושמים שמיס ממש וארץ ארץ ממש ואין בהן כח אלהוח כלל וכה״ג

 י״ל בפ״ק למגילה גבי שכתבי לתלמי אלהיס ברא בראשית כמפורש שס:
ת הארץ ל״ל כוי. לטון לכתיב אח השמים ע״כ אלהיס לקרא לא קאי אשמים וכ״ש אארץ  ע״כ א
 וא״כ לכתוב את השמים וארץ ומשני להקדים שמיס כו׳ כפרש״י וכתבו המיס׳ והא דאמרי ב״ה לעיל
 ארץ נבראת מחלה לכתיב טוס עשות ה׳ וגו׳ ולא כתיב התם ואת לריש ליה מלשני קרא בסדרו להסמיך ארץ
 לעשיה כו׳ ע״ש וקשה לדבריהם א״כ גס לב׳׳ש נמי לא לכמוב ואמ גט הארץ ומדשני קרא דבראשימ ברא וגו׳
 להסמיך שמיס לבריאה מסלטה לטוס עשומ וגו׳ שהקליס ארץ לשמיס ללרוש ליה להשמים נבראו מחלה ולפי
 דרכנו שכתבנו לעיל הא דמשני ר״ל כשברא ברא שמים מחלה וכשנטה נטה ארץ תתלה היינו דאליבא דב״ש
 משני הט אחי שפיר הכא דאי לא כמיב ואח ה״א דהבריאה היה שניהם כאחד כדעמ החכמים אלא מטיה
 היתה הארץ תחלה ולכך שינה כאן בראשימ ברא שמיס גו׳ דאל״ה ה״א דהבריאה והנכדה שרן אבל לטת
 הלל דלא מתלק טן הבטאה והנכדה דקרא דבראשית ברא לא טיק להו כמפורש לעיל ע״כ דשינה הכתוב
 לטוס עשומ ארץ גו׳ לומר שהארץ נבראת חחלה אך קשה לב״ה ללא ס״ל ואת הארץ להקדים שמיס לארץ
 אחא ואת הארץ ל״ל וע״כ נראה דכל הסוגיא אחיא לב״ש אבל לב״ה יש לדרוש אמ השמים ואח הארץ בדרך
 אחר כלאימא בב״ר שהשיב לו ד״י לפי שאין יודעין לדרוש כוי אלא אמ השמים לרבוח חמה ולבנה כוי ואמ
 הארץ לרבות לשאיס ואילנות כו׳ וכה״ג איכא בפרש״י בחומש לרבות תוללותיהן ופליג אלרשה להכא כמ״ש
 התוס׳ והיינו אליבא לב״ה: למי שאין דרכו להשכים והשכים כוי. פרש״י יזו השכימה עמה שנבראו
 כאי כוי עכ״ל. והיינו כתכמים לס״ל הכי לעיל ויותר נ״ל אליבא רב״ה השיב ר״י הארץ השכימה ונבראת
 תתלה ודומיא להט מייתי ומצאו נשים ואנשים כוי שהקטמו להשטס הנשים מאנשים וכן נראה לר״י כב״ה
 קאמר כלמוכת בב״ר שכתבנו לעיל: אוי להם לבריות שרואות ואינן יודעים כוי. הקושיא בכלל וט
 משוס שאינן יודעין הבדות כל זה יהיה אוי להס ומנ״מ בידיעתן כ״ז ומה ענין העמודים הללו במספר למר
 כדאית ליה וכו׳ ונראה הטנה בכל זה כמבואר בכמה מקומות במקרא ובתלמוד שהבתירה ניתן לאדם לנצת
 את היצה״ר בתורה ובמצות כמ״ש בקידושין אס פגע בך מנוול זה משכהו לבהמ״ד והקב״ה עוזרו כמ״ש
 שם צופי: רשע לצדיק גו׳ ה׳ לא יעזבנו טדו וע״ד הבא לטהר מסייעין לו ע״ז אמר ר״י אוי להן לבריות
 שאין יולעין על מה העולס עומד לסי בחירתו אס לקיים עולם במעשה הצדיקים הטוטם ואס לאבד במעשה
 הרשעים והד העולס עומל בבחירת בן ארס בקיום התורה ומצותיה והיינו על העמוטס כמ׳׳ש העולם

 חידושי הלכות אין דוישין פו
 יב ע״א
 כו׳ כלקתני לעיל וצ״ל לבכלי נקט השתא מה לפנים אלא אגב לנקיט מה למעלה ומה למטה ומה לאחור ועול
 למאי לנסקא להו מלמקצה השמים לאסור לשאול מה שיש מוץ למחיצות ממילא נפקא נמי דאסור לשאול מה
 לפנים ולא אצטריך קרא למן היום אשר ברא אלס גו׳ אלא לכרר״א כללקמן ולפירוש זה מה למזרח ומה
 למערב חוץ למתיצות הרקיע לא הוזכר כלל אלא דהוי בכלל מה למעלה ומה למטה דהיינו למעלה ממחיצוח
 הרקיע ולמטה מממיצמ הרקיע דה״ה חוץ ממתיצוס הרקיע מן הצדטס וה״נ לההוא פירושא דמה לפנים
 ומה לאחור היינו חוץ ממחיצות הרקיע למזרת ולמערב צ״ל דה״ה תוץ מממיצומ רקיע לצפון ולדרום ומן

 המקרא דמיימי מלמקצה השמים כו׳ משמע דו׳ קצוות יש לשמים ולעולם:

ד כו׳ י מ ת ן דדריש ב א מ ג א פלי א ו ד שיעורא הו ׳ בד״ה אידי ואידי ח ם ו  tp יב ת
׳ עכ״ל. הא ולאי א״צ ראייה למאן ׳ וי״ל כו ם כו ה ק ם היכי הו ד ה א ״ ת ל א  ד
 לסבר למזרח ומערב רתוק טפי ללית ליה לחל שיעורא הוא אבל כוונתם למלתא לרב לסכר
 מסוף עולם ועל סופו הוה פליג אמאן לסבר מזרח ומערב רחוק טפי לאלת״ה היכי הוה
 קם כר ושוב תירצו לאיכא למימר שפיר למלתיה לרב אתיא כוותיה אלא שבג״ע היה על
 שנתמעט ולפ״ז מלתיה לרב ולר״א פליגי אהללי ותלמולא לקאמר בשמעתין א״ה קשו

 קראי אהללי בא להשוותם ללא סליגי למאן לאית ליה התם לחל שיעורא הוא ולו״ק:
 ח״א דף יב ע״א כיון שסרח נתן •דיו עליו ומיעטו שנאמר כוי. לבשחי ידס של הקב״ה נברא
 האלם מחמלה כלאמרינן במלרש מלכמיב ילין עשוני גו׳ הידס הס ב׳ מדומיו שהם הרחמים והלין
 כמבואר לבר זה באורך ברפ״ק לכחובומ וטון שסרח בראו שנים בב׳ יליס שהם הרחמים והלין ומיעטו ובמלרש
 ילקוט הוסיף מה המאמר ומיעטו והעמילו על מאה כו׳ וכ״ה בפרק הספינה לקומחו של אלם הראשון היה
 ק׳ אמה והיינו אחר שסרח ומיעטו ויש רמז בזה ותשת עלי כפך כף גי׳ מאה: אידי ואידי חד שיעורא
 חוא כוי. מה שלקלקו המוס׳ בזה אההיא למסכמ ממיל גם מה שכתב הרא״ם בזה הכל מפורש בפ״ל למסכת
 תמיד: י׳ דברים נבראו ביום א׳ כוי. מספר יו״ל רבריס שנבראו טוס ראשון ראוי לממ להם טעם והוא
 ע״פ מה שבארנו כי טוס ראשון נברא מומר הראשון אשר ממנו נתהוו כל צורת הנבראים וכ׳׳א נקבע ביומו
 כפרש״י בחומש והשתא בתומר הראשון טוס ראשון נבראו הל׳ יסודות הפשוטים דחשיב הכא שהם אש ורוח
 ומים וארץ כי החושך הנאמר בקרא הוא האש הטבעי כמ״ש המורה ועול יסוד תמישי הפשוטי שהם הגרמיים
 השמיימיס הרי שנבראו טוס ראשון תמשה יסודות הפשוטים בלי הרכבה כלל ובבריאחם ע״י שהס גשמיים
 נפלו בהם המקריים בו טוס וחשיב קו תוהו שהוא הוראה למקרה האיכות והכמות בגדר המקום הנופל בדבר
 הגשם וז״ש קו תוהו קו ירוק המקיף כוי כי הקו המקיף את מקום העולם הס הגרמיים השמיימיס שמהם
 יוצא החושך שהיא אש הטבעי לעולם כמ״ש חכמי המתקר שמתנועת הגלגלים יוצא אש הטבעי אבל למעלה
 מקו המקיף שהן הגלגלים אין לומר בו גדר מקום והביא שנא׳ ישמ חושך סמרו וגו׳ ירצה ט באמח הנמצאים
 המורכבים בכלל אין להס מציאות כ״א בגי יסודות הפשוטים שהן רוח ומיס וארץ אבל ליסוד הד׳ שהוא אש
 הטבעי לא יוכלו לבא וז״ש כי ישח הקב״ה חושך סתרו שלא יוכלו כל הנמצאים התתתוניס לבא למציאוח אש
 היסודי אף שהוא ג״כ בגדר המקום וכתבו התוס׳ סיפא דקרא סביבותיו סוכתו קדריש ע״פ כוונה שאמרנו
 ט יסול האש הוא המקיף עוה״ז שהוא בלמיו! הסוכה שהוא עראי והעולם ההפסל ט כל מורכב יפסל בהפרד
 המורכב ועוה׳׳ז נברא בה׳ דמיון הסוכה כצורתה שתי לפנות שלימוח ושלישיח אפי׳ טפח כמפורש במסכת
 מנתומ ואמר אבני בהו הוראה למקרה האיכות כגון הלת והיובש שהם אבניס המשולמות כו׳ שאף שהאבנים
 מטבע היבש במאמר הש״י המיס הלחים יוצאים מהם לעולם והאבנים הס ג״כ ממקרה החס והמים ממקרה
 הקר כל זה ממקרה האיכות מיסודות הפשוטים שנבראו טוס א׳. ואמר ומדת יום ומדת לילה ט׳ שהוא ממקרה
 הזמן שיש בכל גשם מהיסודות תמשה הפשוטים שזכרנו לעיל ואלו חמשה יסודות ודי המקריים הבאים מהס
 בודאי ראויס להבראות טרס כל נברא המורכב מהס מכל הנמצאים ומשיב העשירי שהוא המכלית אשר בעבורו
 נברא כל והוא האור שברא הקב״ה טוס ראשון שלא הוזכר בריאה טוס א׳ כ״א לאור כסרש״י במומש והוא
 האור הנגנז לצדיקים שיהיו זוטן לתענוג נפשי ליהנות מזיו השכינה ע״י התורה שנקראת אור כמ״ש כי נר
 מצוה ותורה אור ושאמר אדם צופה בו מסוף העולם ט׳ היינו בעינו השכלי ומייתי ליה שנאמר וירא אלהיס
 את האור כי טוב ואין טוב כו׳ לבשאר ימי בראשית כתיב דרא אלהים ט טוב על כללת הבריאה וביום ראשון
 פרט כי טוב על בריאת אור על כוונה זו ואין טוב אלא צדק דבשטלו נברא ונגנז לצדקיס לעתיד לבא: ואור
 ביום ראשון אברי והכתיב ויתן וגו׳ יום רביעי כוי. יש לדקדק דאגופיה דקרא דכתיב טוס ראשון
 ייאמר אלהיס יהי אור ויהי וגו׳ ה״ל לאקשדי הכי להא טוס רטעי נברא וי״ל לאגופיה דקרא ידע למימר
 כדבט תכמיס דלקמן הן הן המאורות שנבראו טוס ראשון ולא נתלו עד יוס רביעי אבל רב לתשיב מלת יוס
 ימדת לילה בתרתי שנבראו טוס א׳ ע״כ דנקבעו המאורות ג״כ טוס ראשון קשיא ליה שפיר מההוא קרא דוס
 רטעי ומשני כדר״א דההוא אור הוא שנגנז ובודאי היה נקבע טוס א׳ אלא כיון שנסתכל כו׳ עמד וגנזו ושוב
 טוס רטעי ברא מאורות אחרים ונקבעו בו ביום ואגוסיה דקרא נמי דכתיב רהי ערב ויהי בוקר יוס א׳ לא
 משמע ליה למקשה דנקבעו המאורות אלא דמ״מ זמן דום ולילה חשיב ליה כחדא ודו״ק: ביו״ד דברים
 נברא העולם בחכמה ובתבונה כוי. כפי העיון שהן הן היו״ד דברים דתשיב הכא שבהן נברא עוצס הן
 בשמותיהן קרובין לשמות עשר ספירות שהסכימו בהס המקובלים בקטאת שמותן והס היו״ד מאמרות ששנינו
 שבהן נברא העולס ומייתי בתכמה ובתבונה דכתיב בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה גו׳ לפי שמות הספירות
 קלמה חכמה לטנה והוא מסכים ללעמ ב״ה לקמן לארץ נבראת תחלה ואח״כ שמיס. ואמר ובלעת דכתיב
 בלעתו תהומות נבקעו הלעת היא המעלה העליונה כפרש״י בחומש וייתס לו שבו מהומומ נבקעו שהן אבנים
 המפולמות שהוזכרו לעיל שמהן יוצאין מיס לעולם ואמר בכת ובגבורה דכתיב מכין הריס בכתו וגו׳ דבבריאת
 הריס נראה כמו וגבורמו טומר כמפורש על הטס יעמדו מיס וגו׳ יעלו הטס וגו׳ טן הטם וגו׳ משקה הטס
 וגו׳ הטס הגבוהים ליעלים וגו׳. ואמר בגערה דכסיב עמודי שמיס ירופפו גו׳ פרש״י כדלקמן שגער בו ועמד
 עכ״ל. ובחומש פי׳ בע״א וז״ל יהי רקיע יחזק הרקיע אף על פי שנבראו שמים טוס ראשון עדין לחים היו
 וקרשו בשני מגערמ הקב״ה כו׳ דכמיב עמודי שמים ירופפו כל יום א׳ בשני יחמהו מגערח וכו׳ ע״ש ואמר
 צדק ומשפט דכמיב צדק ומשפט מכון כסאך וגו׳ לא שנברא הכסא כבוד בו׳ ימי בראשימ קאמר ככל הנהו
 מקט דהא אמרינן פ׳ מקום שנהגו דהכסא הוא מז׳ דבטס שנבראו קודם שנברא העולס אלא דקאמר להכסא
 כבוד נברא מב׳ דברים שנברא העולם שע״י י׳ דבטם בכלל נברא כלל העולם: ואמר בהסד וברהמים דבתיב
 זכור וגו׳ כ• מעולם המה. דלפי משמעו שבקש דוד על להבא אל אבושה וגו׳ דרכיך ה׳ וגו׳ הדריכני
 נאמימן וגו׳ ה׳׳ל למכתב בלשון להבא זכור רממין ה׳ וחסדיך ט לעולם המה יע״כ דרשו מעולם המה היינו
 מבריאת עולם המה וה״נ אמטנן שיתף הקב״ה מדח הרחמים עם הדין וברא העולם וכתיב עולם מסד יבנה
 יגו׳: היה מרחיב והולך ככ׳ פקעיות א׳ של כוי. בב״ר כיצד ברא הקב״ה את עולמו נטל ב׳ סקעיות
 א׳ של אש וא׳ של שלג ופמכן זה בזה ט׳ ע״ש ונראה דנקט שלג עש״ה יאמר לשלג הוי ארץ ונקט אש כדלקמן
 שהשמים מאש ומיס נבראו רש לכוון בזה שהוא רמז לב׳ מרומ כי האש הוא רמז למלמ הדין והשלג ומים הס
 רומזים לרחמים וז״ש שפחכן זה בזה כו׳ כדאמרינן במחלה כו׳ ואח״כ שיחף הקב״ה מדח הרחמים עם מלת
 הדין שנאמר טוס עשומ ה׳ אלהיס יגו׳ ואמר שהיה מרחיב והולן כו׳ כפי מדומיו שהן לאין מכלית עד שגער
 בהן הקב״ה והעמידן כוי שיהיה שיעור לעולם בגדר המקוס כפי המקבלים שהם דבטס הגשמיים ומיימי
 מדכתיב אני אל שד אני הוא שאמרתי לעולמי די כו׳ וכתבו המוס׳ רמז בזה לעולם מ״ק שנה שהנעלס מן
ד גוער בים ויבשהו כוי. מצינו גערה טם סוף שנאמר רגער ביס סוף מ א נ  אותיות שדי הוא ת״ק: ש
 וימרב וגו׳ דהיינו גקריעמ יס סוף אבל טס סממא כדכמיב כאן לא מצינו בו אלא דקאי אבריאת עולם ועוד
 דגוער לשון הוה נופל שפיר אבטאמ עולם דעוד היום הוא גוער בו שלא יהא הולן ומרמיב אבל אקריעמ ים
 סוף הוה ליה למכתב ויגער לשון עבר כדכמיב המס: בש״א שמים נבראו תחלה כו׳ ובה״א ארץ כוי.
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 לן שני חגיגה ואגדות מהרש״א
 יג ע״א ע״ב

 כתיב כי האי ויומא ואמרח בלבבך השמים אעלה גר אגל אפשר לסרש על רקיע ראשון משא״כ הכא דכתיב
 אדמה לעליון גו׳ כמו שהשיב לו על זה והלא מן הארץ על לרקיע כר ובין כל רקיע ורקיע כו׳ למעלה מהן
 כשא הכבוד כו׳: נמרוד הרשע שהטריד עולם כולו עליו בו׳. כמ״ד בפ׳ טצד מעברי! אמרפל שמו
 ונקרא שמו נמרול שהמריל כוי. והיינו בלור הפלגה כפרש״י בחומש ונבוכלנצר לאו p בנו היה כמ״ש החוס׳
 אלא ע״ש שזה נ״נ אמר אעלה על בממי עב גו׳ ונמרוד שהמריל במלכומו אמ לור הפלגה אמר ג״כ לעלוח
 לשמים כמ״ש הבה נבנה לנו עיר ומגלל וראשו בשמים גו׳ פמפורש בפרק חלק נעלה ונפנו בקרלומומ כר
 ע״ש והמוספוח פירשו בע״א: ורגלי החיות כנגד כולן כוי. פירשו בחוש׳ ע״פ הקליר שיסל בקלושה
 דמוסף ר״ה שיש נן״ו פעמים ח״ק עד רגלי החיוח למנין ז׳ רקיעים וח׳ אויריס וסי׳ רגליהם רגל ישרה
 אומיוח ש״ר י״ה דהיינו י״ה פעמים ש״ר וצ״ל ח׳ ארדס היינו מהארץ עד לשמים אויר א׳ וז׳ רקיעים וששה
 אויריס בין הרקיעים הרי י״ל וכף רגל מ״ק משיב ליה אויר והרי ט״ו פעמים מ״ק מיהו הא דאמר הכא
 רגלי חיוח כנגד כולן כו׳ משמע כנגד כל הני ח״ק מקט וצ״ל כף רגל חיומ לאו היינו רגלי המיומ גס מיסול
 הקליר ומיומ אשר הנה מרובעומ נראה דבד׳ חיות הנישאומ אמ כסא הכבוד משחעי וא״כ קרני החיוח כנגד
ך אל שאול תורד אל ירכתי  כולם מקט הכא הס קרני השור שבכסא דבשאר החיומ לא שייך קרני: א
 כור כוי. ר״ל נשמתו אל שאול שהוא גיהנס חורד וגופו אל ירכחי בור לא קאמר אל בור אלא אל ירכחי בור
 כמפורש בקרא ואחה השלכח מקברך גו׳ שלא יהיה נקבר בקברו אך שיהיה נשלך מחוץ לבור דהיינו לירכתי
 בור: ראשי פרקים כוי. פרש״י ראשי פרשיוח שבה עכ״ל. ר״ל ראשי פרשיוח שבמעשה מרכבה דיחזקאל
א לאב״ד כוי. היינו לימיד בדורו. רש לדקדק דהיאך אר״י ל  כדלקמן עד וארא מסרינן ראשי פרקים כו׳: א
 בסמוך לר״א מא אגמרך במעשה מרפבה והא ר״א לא היה אב״ד וללישנא דקאמר ולכל מי שלבו דואג ניחא
 לר״א ודאי לבו דואג היה אבל להאי לישנא במרא דקאמר והוא שלבו דואג דבעי מרמי קשה דר״א לאו אב״ד
 היה וי״ל דכולה מלתא דהפא לא איירי אלא דגם במי שאינו מפס ומבין מדעמו דמ״מ באב״ד ולמי שלבו לואג
 מוסרין לו ר״פ אבל למי שמכס ומבין מדעתו מוסרין לו גס מעשה מרכבה גופה ור״א דלקמן תכס ומבין
 מדעתו היה והכי מוכח ממוך הסוגיא: אין מוסרין בו׳ אלא למי שיש בו ה׳ דברים שר המשים
 ונשוא כוי. יפורש לקמן: אין מוםרין ד״ת לעובדי כוכבים בו׳. לא קאמר אי! מלמדין תורה לעובדי
 כוכבים דהא ודאי בז׳ מצומ דידהו מלמדי[ אותן ובשאר מצות התורה עובד כוכבים הלומד אותה חייב בנפשו
 אלא דהכא נלמד מענינו דאין מוסרין לעובדי כוכבים היינו טעם וסוד המצומ ואפי׳ בז׳ מצומ שלהם אין
 מוסרי! להס סודן וטעמן וע״ז מייתי ליה מקרא דכתיב מגיד דבריו ליעקב וגס טעס מקים ומשפטים גו׳
 דהיינו תקים ומשפטים של דת האלהיס ולא כן עשה לכל גוי דגס משפטים ודת הנימוסית שלהם שתיינים
 לקיים שהדינין הוא א׳ מז׳ מצות שנצטוו בני נח מ״מ בל ידעום טעמם וסוד הענינים ובזה יתיישב קושית
א אגמדך מעשה מרבבה א״ל לא קשאי כוי. מכאן תשובה לאותן אנשים שבדור  התיס׳ בשס ר״א: ת
 הזה שמבלים כל ימיהס בחכמת הקבלה גס בילדותם ואס החכמה ההיא תכמת הקבלה אינו נוגע במעשה
 מרכבה לא ידענא למה לא הוזכרה זו החכמה בשום מקום לא במשנה ולא בתלמוד ובתוספתא ובמכילחא
 ובספרא ובספרי ולפי הנראה שחכמה זו נוגעת בלמעלה ממעשה מרכבה רוחר ראד להסחירה ולא לגלותה
 ובפי י׳ יוחסין אמרחי בזה שיש למחוח ביד הדורשים בחכמה זו ברבים גס בסוד השס ע״ש: א״ל אי זכאי
 גמירתה מר״י רבך בו׳. גס מזה ראינו שהיו מרחקי! עצמן מללמוד גס ללמד חכמה זו ובקל דחה ר״א
 אח ר״י שא״ל לא קשאי ולרבי אסי לחה ואמר ליה אי זכאי כר ורב יוסף דחה סבי דפומבדיתא מללמד! וא״ל
 דחנינא בהו לבש וחלב גוי: סבי דפומבדיתא כו׳ א״ל לגמור לן מד מעשה מרכבה כוי. סט
 דפומבדימא מפורש בסנהדרין שהם רב יודא ורב עיגא ור״ל ליגמר לן היינו לכ״א ביחידות כדחנן בממני׳
 דאסי׳ לחכם ומבין מדעחו אין דורשין אלא ליחיד וא״ל מנינא בהו דבש וחלב מממ גו׳ רישא דקרא נפמ
 תטופנה שפתותיך הדרש נקרא כלה בכ׳׳מ ואמר נופת מטופנה שפמומיך בחורה בדרש כלה אך הוי זהיר
 שיהו דבש ותלב ט׳ שהן סודות מעשה מרכבה יהיה תתת לשונך ולא יצאו מתוץ לשפה להשמיע לרבים. ור״א
 אמר מהכא כבשים ללבושך גו׳ כבר מפורש בכ״מ שכל ספר משלי משל הוא וכוונמו על הנמשל והני קראי
 דלעיל מיניה ידוע מדע פני צאנך גו׳ הנמשל על המלמידיס ושימ לבך לעדטס ללמדם היטב ואמר לרב
 ולתלמידיו שלא יהיו מתגאים בלמודם כי לא לעולם יהיה חוסן ואמר גלה חציר גו׳ הנמשל בנגלה של המורה
 ומסיים ביה בנסתר התורה שהם כבשונו של עולם יהיה תחת לבושך המשל שתסתיר אותן ולא תגלה אותן
ו ליה תנינן בהו עד ויאמר אלי גוי. יש לדקדק דמשמע דמעשה מרכבה הס פרשיומ  לאתרים: אמר
 דתחלח יתזקאל וטון דתנו בהו הני סט דפומבדיתא עד ויאמר אלי ק אדס גו׳ מה בקשו ממנו ללמוד עוד
 שהד שם סיוס עני! מעשה מרכבה וליכא למ״ד בסמוך שיהיה מכאן ואילך מעשה מרכבה וי״ל דהא דקאמרי
 דתנינן בהו עד ויאמר אלי גו׳ היינו דידעי בי׳ בראשי פרקים והס בקשו ממנו לגמור ממנו כולה מלתא כמ״ש
 לגמור לן מר מעשה מרכבה כו׳ והוא שא״ל הן הן מעשה מרכבה ר׳׳ל דדי להם בכך בר״פ: עד וארא
 בתרא בו׳ עד החשמל כוי. תרריהו כוונו להאי קרא וארא כעין חשמל גו׳ אלא דלמ״ד עד ומרא היינו
 למלת חשמל לא הוה בכלל ולמ״ד עד חשמל הוה בכלל כפרש״י ומיהו מלת חשמל כתיב ג״כ בר״פ דמעשה
 מרכבה דכתיב ומתוכה כעין התשמל גו׳ וי״ל דהכא לא נתכוין אמלח חשמל לחוד אלא אכוליה האי קרא תשמל
 כמראה אש טת לה גו׳: שהיו רבדיו סותדין ר״ת בו׳. עיין פרש״י הכא אבל בפ״ק דשבת פי׳ ד״ת כגון
ם זח חכם כוי. ר״ל אס זה הקטן  נטלה וטריפה גו׳ לא יאכלו הכהניס גו׳ הא ישראל אוכלין פו׳ מ״ש: א

 חכס כל הקטנים חכמים דגדוליס אין לחוש כדקאמרי׳ לעיל שאני ינוקא דלא מטי זימניה:
 $1״ב בשעה שאין הדבור יוצא כו׳ ממללות כוי. פרש״י בספר יחזקאל ממללוח כלומר משבחוח
 ומהללות את השס כו׳ ע״ש: מאי רצוא ושוב מבין כו׳ מאי כמראה הבזק כוי. עיין בערוך
 !:ערך אור: להיכן אזיל כו׳ שהלך לכבוש כוי. כ״ה הגירסא גס בילקוט ור״ל כיון דהוזכר ביאתו
 של הרוח שהיה מצפון אמאי לא הוזכר להיכן הליכתו וקאמר דהליכתו לכל העולס לכבוש כי׳ יבפרש״י מאי
כ״ב למה שלא •אמדו או״ה כוי. ר״ל גס  5:עיא התם למה הלפה לבבל עכ״ל. לא ידעתי להולמ׳: ו
 אם זפה נ״נ הרשע למשול על ישראל בשטל שלש פסיעות פדאמרינן פ׳ תלק מ״מ במה זפה פ״פ לכבוש
 את כל העולם שלא יאמרו ביד אומה שפלה כו׳ פרש׳׳י בספר יחזקאל שפשדיס אומה שפלה היא שנאמר
ר מ  זה עם לא היה וגו׳ ומטעם זה כל המיצר לישראל נעשה ראש כדאמרינן במסכת גיטין ועיין בתוס׳: א
 הקב״ה מי גרם כוי. דבחר הך ענינא דמעשה מרכבה כחיב ויאמר וגו׳ שולח אני אל בני ישראל ואל
 גויס המורדים וגו׳ משמע להו אל גויס ממש אומות העולם שבני ישראל המה הגורמים ליתן ממשלה כ״כ
 לגרם המורדים וגו׳: וקושר כתרים לקונו כוי. שהוא עומד בארץ כדכתיב אופן אתד בארץ וגו׳ ושם
ך כבוד ה׳ ממקומו  מקבל מפלת הצדיקים ושירתן וקושר מהן כתטס לקונו כדאיתא במדרשות: ברו
 מכלל דמקומו ליכא כוי. גם שאמרו הוא מקומו של עולס ואין עולם מקומו היינו מצד פעולותיו והיינו
 מלא כל הארץ כבולו מצל פעולותיו מ״מ גילר שכינתו יח׳ הוא במקום מיוחד כדכתיב ממקומו ומשמעו
 דליכא דידע אוחו מקוס: יהזקאל דומה לבן כפר כוי. עיין פרש״י וחוס׳ ועור נראה לפרש ע״ש
 מ״ש פרק הרואה מלכומא דארעא כעין מלכותא דרקיע ולפי שהיה ישעיה בן כרך ונתגדל בירושלים בין
 מלכים כדאמרינן דאמוץ ואמציה אתים הוו והיה רגיל במלכומא דארעא לא היה מתמיה נמי כ״כ במלכותא
 לרקיעא משא״כ יחזקאל שהיה בן כפר מהכהניס אשר בענתות ולא היה רגיל גס במלכותא דארעא ולכך
 אתמה כ״כ במלכוסא דרקיעא: בי נאה גאה בו׳ ואדם מתגאה עליהן והקב״ה מתגאה בר. לפי
 ענינו גס האדם בכלל גאה גאה שהוא מתגאה על הגאים שהס אט ושור ונשר ושאמרו הקג״ה מתגאה
 על פולס פו׳ סמך אסיפא דקרא סוס ורופבו רמה וגו׳ דהיינו האדם שמתגאה ברופבו על הסיס והקב״ה
 מתגאה עליו להשליך גס רופבו שהוא האדם טס גס נראה שזכר הסיס ע״פ מ״ש פ׳ ע׳׳פ בו׳ דברים
 שנאמרו בסוס דרוחו גסה והיינו סוס שמתגאה ורופבו שמתגאה עליו הקב״ה מתגאה על פלן להשליפן
 טס: ואילו שור לא קחשיב בו׳ קטיגור כוי. לפי שמלאפיס ופל צבא השמים עומדים לפניו ית׳
 ב״ה יש מיימיניס מלמדים זפות בדינו של אדס ויש משמאילים מלמדם תובה פמסורש פל זה בנבואת

 ו חידושי הלכות אין דורשין פו
 יג ע״א ע״א
 עומד על התורה ועל העבודה ועל גמ׳׳ח ועל ג׳ דברים העולם קיים על הדין ועל האמת ועל השלום שנאמר
 המרגיז ארץ גו׳ מפני שעמודיה יתפלצון דהיינו שאין בני אדם מקיימין העמודים שזכרנו ואמר בעיקר
 העמודים שעומדים על המיס שהיא התורה כמ״ש הר כל צמא לכו למיס ומייתי רמז לזה שנאמר לרוקע הארץ
 על המיס דהיינו על התורה שנמשלה למיס כמ״ש הוי כל צמא לכו למיס ואמר המיס על ההרים ט התורה
 לא נימנה למלאכי השרת אבל ניתנה לבני אדם הצדיקים הבוחרים בטוב שנמשלו להרים בכמה דוכמין כגון
 מדלג על ההרים גו׳ ואל ההדס לא אכל גוי. ואמר שההרים עומדים על הרוח וגו׳ הצדיקים ובחירמס לטוב
 תולה ברות שהיא הנשמה הטהורה שניתנה להס כמ״ש ויפת באפיו נשמת גו׳ ואמר שכל זה תלד בבחירמ בן
 אדם לנצח את הסערה והוא היצה״ר כמבואר פ״ק דג״ב גבי איוב שהיה כופר בבתירה ואמר על דעתך ט
 לא ארשע גו׳ אשר בשערה ישופני דרוח סערה עברה לפניך ונחחלף לך בין איוב לאויב דהיינו רוח יצה״ר
 שע״כ כתיב שערה בשי״ן רמז על היצה״ר שהוא כתו של שעיר ואמר שאותו סערה תלוי בבא אדם לטהר
 שהקב״ה עוזרו והיינו שתלויה בזרועו ונחו של הקב״ה לעזור לבן אדם לפי בחירתו ולפי שר׳ יוסי לא זכר כמה
 ה! העמודים וסמך אממני׳ שהן ג׳ מורה ועבודה וגמ״מ קאמרי טה הגי מנאי ע״פ מ״ש פ״ב דמכות דאיכא
 תנאי דת״א תרי״ג מצות ניתנו לישראל ובא דוד והעמידן על י״א ות״א דבא ישעיה והעמידן על שש ומ״א
 דבא חבקוק והעמידן על א׳ והיא האמונה שנאמר וצדיק באמונתו ימיה כמפורש שס באורך ועד״ז קאמט
 חכמים הכא העולם עומד על י״ב עמודים שהן י״א דתשיב התס ועס האמונה שהוא ודאי עקדת הם י״ב
 עמודם וי״א על ז׳ עמודים הס ו׳ דחשיב החס ועס האמונה הס ז׳ עמודים ור״א דקאמר הכא על עמוד
 א׳ היא האמונה שנאמר בה וצדיק באמונחו יחיה ומייחי ליה שהוא עמוד של הצדיק כמ״ש בו וצדק יסוד
 עולס דהיינו באמונמו ועד״ז אמר הכתוב לדור ודור אמונתך כוננת ארץ ותעמוד שע״י מצוח אמונה כוננח
 ארץ ועל ידה חעמוד הארץ כי האמונה היא עמוד אחד של כל העולם כמ״ש ודו״ק: שני רקיעים הם
 שגאמר הן לה׳ אלהיך השמים ושמי גוי. י״ל בזה שנחכוין על ב׳ רקיעים דהיינו שמים הס האוירייס
 ושמי שמיס הם שמיס העליונים ממש כמ״ש הרא״ם אקרא הללו אמ ה׳ מן השמים גו׳ ואחריו הללוהו שמי
 השמיס והאררייס הם נקראו שמיס ע״ש ענין שם מים בעבור היות שם הרות המים ט׳ ע״ש: ז׳ רקיעים
 ואלו הן וילון כוי. תכמי אומות עולם מסכימים על כך שז׳ רקיעים הס והם ז׳ כוכט לכת כסדרן שצ״ס
 תנכ״ל אמנם בפרטי הדברים במאמר הזה לא ידענו לכוון להם וע״כ אמרתי לי בזה במופלא ממך בל תדרוש:
 וילון אינו כוי אלא נבנם שחרית ויוצא בוי. פרש״י נמס שחרית לתוך תיקו והאור נראה וערבית
 יוצא עפ״ל והקשו התוס׳ א״פ היאך נראין הפוכטס בלילה כיון שהם קבועים בשני ומיהו שמא נראין מתוכו
 פו׳ ונראה לפרש אפפא נמס שחרית בעולם וממנה יוצא האור לעולם ויוצא ערטת מן העולס ולפך נראין
 כוכבים עכ״ל. ופי׳ זה אינו מובן דמשמע הוילון כשהוא פרוס בפני דבר אחר הוא מחשיך דלפך בלילה יוצא
 מן העולם כד שיהו הכוכבים נראין אס כן היאך נכנס שחטח בעולם להביא האור לעולם דמשמע דע״י פריסמ
 הוילון הוא מתשיך אור בלילה וכשנכנס לתיקו נראה אור החמה טוס והרי אנו רואין דעליימה של שמש טוס
 מאיר ושקיעתה בלילה הוא מתשיך ולולי דבריהם נראה דלאו לעני[ אור קאמר נכנס ערבית ויוצא שתרית
 ומתדש כו׳ אלא דגס קודם שנקבעו המאורות טוס ד׳ נאמר ויהי ערב ויהי בוקר שהיו אז מדת יום ומדת
 לילה כלאמרינן לעיל והיינו לכלאו מאורות עצם השמים יומר מאיר ומזהיר טוס מכלילה משוס דהוילון נכנס
 טוס לתוך תיקו והרקיע מזהיר ויוצא אמ״כ בערטמ ממיקו ממת הרקיע ומחשיך בפניו וז״ש ומתלש בכל יום
 מעשה בראשית שהיו גס קולם שנקבעו המאורות להיינו מלת יוס ומרת לילה שהיו נראין ברקיע ע״י הוילון
 ומייחי ליה מקרא הנוטה כרוק גו׳ כאהל לשבת היינו כמו שעושין דלון באהל לשבח שטוס הוילון נגלל והאהל
 פתוח ובלילה הוילון פרוס בפני האהל: רקיע שבו חמה ולבנה קבועין בוי. גם זה שלא כלעח התוכניים
 שלעחס שחמה ולבנה אינן קבועין בגלגל א׳ אלא כלרך שצ״ס תנכ״ל: שהקים שבו רחיים עומדות
 וטוחנות כוי. נקרא שחקיס מלשון שחיקה וטחינה ואמר וטוחנות מן לצליקיס היה נראה לפרש לצליקיס
 שבדור המדבר כדמייחי מקרא רכחיב ארור המרבר אבל האי קרא לאו בצליקיס איירי לכחיב לעיל מיניה כי
 לא האמינו באלהיס גו׳ וכתיב שם וינסו אל גו׳ ובגירסת הילקוט טוחנות מן לצדיקים לעמיד לבא וניחא טפי
 ומייתי ליה מדור המדבר שנאמר רצו שתקים גו׳ שנתן להם הקב״ה נם כן מאותו מ[ שהיה מוכן להם לעתיד
 ואפשר שע״כ אמרו בסרק חלק שאין לדור המדבר חלק לעוה״ב שכבר קבלו חלקם מן המן בעוה״ז: וכול
 שבו ירושלים וכהמ״ק ומזבח בנוי כוי. ומייתי ליה מקרא בנה בניחי גו׳ לשון הכפל בנה על ירושלים
 בניתי טת כמשמעותו בהמ״ק זבול על שם המזבח ואמר שמיכאל השר הגדול כוי שע״כ נקרא השר הגדול
 בספר דניאל שהוא כהן גדול של מעלה במקדש שלמעלה וכדאמרינן בעלמא ירושלים של מעלה מכוון נגד
 ירושלים של מטה ואמר שהוא מקריב עליו קרבן בע״י הגיה בזה וכי תעלה על דעתך שיש לשס סריס וכבשים
 אלא מהו מקריב נשמתן של צדיקים וע׳׳ז תקנו בתפלה ואשי ישראל כו׳ כמפורש בטור א״ח סימן ק״ך ומייתי
 ראה מזבול קדשך גו׳ ר״ל ראה מירושלים שלמעלה שמכוון לה ירושלים שלמטה שנתרבה עתה ואיה קנאתך
 גו׳: מ״ה שאומרים שידה בלילה בו׳ מפני כבודן של ישראל בוי. דשירתן של ישראל עיקרה טוס
 בחפלתן ב״פ שחריח ומנחה שהן חובה כדמסייס בהאי קרא חפלה לאל חי משא״כ ערטת הוא רשות וכה״ג
 אמרו בפ״ק דע״ז מהאי קרא דהקב״ה שומע שירה מפי חיוח בלילה ומשמע מכל זה דאין המלאכים אומרים
 שירה טוס כלל ויש לדקדק מהא דאמרינן פ׳ ג״ה כי עלה השחר א״ל הגיע זמני לומר שירה ויש לחלק ט!
 המלאפים שנבראו בפל יום שאין אומרים שירה אלא פעם א׳ טוס שנבראו פמפורש שס וטן מלאכים כגון
ל העוסק בתורה בלילה כוי וכל הפוסק מד״ת  מיפאל וגבריאל שאומרים שירה חמיד פמפורש שס: כ
 ועוסק בדברי שיחה כוי. מפורש פ״ק דע״ז: ומגלן דאקר• שמים שנאמר השקיפה ממעון גו׳.
 ופחיב ביה וברך אח עמך ישראל גוי. היינו ע״י מלאפיי אשר דרים שס פמ״ש המלאך הגואל הוא יברך גו׳
 ויעקב אמר למלאך לא אשלחך פי אס ברפחני: מכון שבו אוצרות שלג ושל בדד בוי. והס אוצרוח של
 פורעניות לייסר בהן את הבריות פפרש״י ועל פי המקרא דאיוב הבאת אוצרות שלג ואוצרוח ברד גו׳ אשר
 תשפתי לעת צר גו׳ ושם פתיב מי הוליד אגלי טל גו׳ דהיינו עליית טללים רעיס ועליית אגלי פו׳ שזפר פאן
 ואמר סדרי סופה וסערה פו׳ ודלתותיהן אש פו׳ שהם ג״פ אוצרות של פורעניות במפורש בישעיה דפתיג
 מעם ה׳ תפקד גו׳ סופה וסערה ולהב אש אופלה ומייתי שנאמר יפתח ה׳ לך את אוצרו הטוב פך היא נוסממ
 הגמרא ועיין פרש״י אבל בגירסח ע״י מייחי שנאמר פחח ה׳ אח אוצרו ויוצא את כלי זעמו: צדיק אתה
ה תשמע השמים מכון גוי. בחפלוח של שלמה על ת א  ה׳ ולא יגור במגורך גוי. מפורש פרק חלק: ו
ק ומשפט ד  הפורעגיוח הממרגשומ בעולם הוא דכמיב ואהאי קרא סמיך נמי דהפורענות היו שם במכון: צ
 דכתיב צדק ומשפט מכון גו׳ צדקה דכתיב כוי. צדק וצדקה ב׳ עניניס הס דצדק למעט עושה עול
 וצלקה כמשמעו שמחן דבר ואינו חייב למח לו אלא בדרך צדקה: גנזי שלום דכתיב ויקרא לו ה׳ שלום
 כוי. לשמו של הקב״ה נקרא שלום נלמל מהאי קרא פ״ק לשבח כמפורש שם ואמר ננז׳ ברכה דכתיב
 ישא כרבה מאת ה׳ גו׳ ולא הטא האי קרא לעיל גס לעני[ צדקה דכמיב בסיפיה וצלקה מאלהי ישעו
 משוס דלא כתיב ביה השם המיוחד השוכן בערבומ. ואמר נשמתן של צדיקים שנאמר והיתה נפש
 אדוני צרורה גו׳ ענין זה מפורש פרק שואל ע״ש. ואמר ונשמות כו׳ שנאמר כ׳ דוח מלפני יעטוף
 גו׳ דבר זה מפורש פרק כל היד. ואמר וטל שעתיד כו׳ שנאמר גשם נדבות תניף גו׳ מפורש פ׳
 רע״ק. ואמר שם אופנים כו׳ מלך אל בו׳ שנאמר סולו לרוכב בערבות ביה שמו לפי ענינו הל״ל
 יה שמו אבל רמז בזה ע״ש כי ט״ה צור עולמים וע״כ אמר סולו לרוכב בערבות שהוא למעלה מכל הברואים

 שנבראו ט״ה:
א ממך בל תדרוש ובמכוסה בוי. הכפל בזה נראה שרמז אכל ה״מ ל פ ו מ  ח״א דף יג ע״א ב
 דמתניתין במופלא היינו במעשה המרכבה מה למעלה ומה למטה כו׳ אל תדרוש ובמכוסה ממך גם
 במעשה בראשית אל תתקור מי שאינו בקי בטבעי מעשה בראשית אך במה שהרשית התבונן אמר התבונן בלשון
 ציווי כמ״ש החוקרים והפלוסופיס דיש לאדם למקור על מציאותו מתוך הברואים שבעולם ואין לך עסק
 בנסתרות דהיינו נסחט עריוח כדאמרינן לעיל: בשעה שאמר אעלה גו׳ אדמה לעליון כוי. לעיל מיניה
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 ק שגי חגיגה ואגדות מהדש״א ז
 טו ע״א

 למדרש אל מקד ממשים אלא חומשין כר. נראה שאין זה בכלל כעלי מקרא ללא ראי זה כראי זה מעלי מקרא
 משמע בכל המקרא הוא בקי אבל אינו יודע לישא וליפן בהם אבל שר מומשין היינו שיודע גס לישא ולימן בה׳
 מומשין ובשאר המקרא אין יודע: שנושאין פנים לדודו כוי. לישא פנים לעצמן אין זה בכלל הקללומ ולא
 הוכןר מהם שהד בכל דור יש צדיקים שנושאים פנים להן למעלה וכן למטה אבל שיהיו משאין פנים גס לדורם
 בעבורם כגון ר״מ ב״ד למעלה ור׳ אבהו למטה הוסר מישראל בקללומ ישעיה. ואמר יועץ שיודע לעבר שנים
 כו׳ אף דמצינו לשון עצה גס במילי דעלמא מ״מ הכא נלמד מענינו שהיא עצה הנוגעמ במילי דמורה כגון
 לעבר שנים כוי. ואמר וחכם זה מלמיד הממכיס אמ כוי חרשים בשעה שפומח כו׳ לפי פשטיה מכס מרשים
 הוא דבוק והדרש חשיב ליה במרמי כאילו אינו דבוק וכן נבון למש הוא דבוק ומשיב ליה במרמי ואפשר משוס
 שהקד בלשון דבוק לא משמע ליה מכס כמשמעו אלא הממכיס אמ רבו וכן מבון שהקרי בלשון דבוק משמע
תתי נערים שריהם כוי אלו בני אדם שמנוערין כוי. שיהו נעדס שריהם אין נ  ליה מבין דבר כו׳: ו
 זו קללה אס הס טובים ולכך דרשו דגם זה בכלל הקללה בני אדס שמנוערין ואמר ומעלילים ימשלו בס כו׳
 מעלי בני מעלי. מלכחיב מעלילים בשני למלי״ן דרשו מעלי בני מעלי להפליג הענין שהשסלים ביומר ימשלו
 בם. ואמר ירהבו הנער בזקן כוי אלו בני אלם שמנועדן כו׳ נלמל מענינו ללאו ממש בנער וזקן ונקלה מכבל
 משמעי קרא אלא לענין מורה ומצומ קמשמעי קרא לנער שמנוער מן המצומ וההיפך זקן שקנה מכמה ומלא
 מצוח כרמון ויבא מי שחמורומ כוי להיינו שכלן קלים בעיניו וההיפך מי שקלומ כוי שכולן ממורומ הס בעיניו
 ונראה לפרש הא דאמר שבקללה זו דירהבו הנער וגו׳ נחקררה דעחו של ישעיה שהוא על פי מה שכמבו
 בפרק מלק בעקבוח משיחא כוי ויראי חטא ימאסו כו׳ נעדס ילבינו פני זקנים כוי וכיון דקללה זו סימן לביאח
׳ בשעת כשלונה כוי ולא הרבה ירושלים עד שפסקו  המשיח נמקררה בה רעמו של ישעיה: אפי

 כוי. מפורש פרק כל כחבי:
 ^״ב א״ל לא כך שניתי לכם ולא במרכבה ביהיד אא״כ כוי. היינו ליחיד כדאוקמי׳ לעיל בר״פ
 רש לדקדק כיון דלפי דעח ריב״ז לא היה ר״א בן ערך ראוי להודיע לו מעשה מרכבה שלא היה חכס
 ומיין מדעמו א״כ היאך כבר לימד לו ריב״ז כמ״ש ר״א בן ערך חרשני לומר לפניך לבר א׳ שלמדחני ר״ל
 דר׳׳א בן ערך שכח חלמודו הוה ע״י חמרא דפרוגיחא ומיא דדיומסיס כמ״ש בפרק מבימ ואח״כ מזר למלמודו
 וקודם ששכח מלמודו היה מלמדו דב״ז מעשה מרכבה שהיה ר״א בן ערך חפס ומבין מדעחו ואחר ששכח
 מלמודו היה סבור דב״ז דאינו עוד מכם ומבין מדעמו עד שהזכיר לו ר״א ק ערך למודו שלמדו כבר ועי״ל
 שמדרך ענוה אמר ר״א בן ערך דבר שלמדתני אף שלא למד ממנו ובירושלמי ל״ג שלמדחני וניחא טפי:
ף וישב על האבן כוי. שכן מצינו במשה רקחו אבן וגו׳ רשב עליה ואמר תתת הדת כוי הוא רמז ט ע ת נ  ו
 על מאור תורה כמ״ש פרק הרואה הרואה זית בתלום שם טוב כו׳ הרואה שמן זית בחלום יצפה למאור חורה.
 ואמר אפשר כר ושכינה עמנו ומלאכי השרת מלוין כוי בירושלמי אמרו בלשון אחר אמר אינו בדין שאהיה
 שומע כבוד קוני ואני רוכב כר ולשון תלמודנו י״ל לפי שהיה זה בדרך אמר כן דכבר השכינה עמנו ומלאט
 השרת המלרן אותנו בדרך שיהו שומעין הדברים מפיך ואינו בדין שארכב. ואמר וירדה אש מן השמים כו׳
 דהיינו שירדה להם בשכלם מן השמים אש המרכבה כמראה אשר ראה שס יתזקאל. ואמר וסבבה את האילנות
 כוי הוא רמז על מעשה בראשית כי הסיבה והשתלשלות משם למעשה בראשית והיא בעצמה השירה שאמרו
 כולן כי מעשה מרכבה ומעשה בראשית הם ודאי מורים על הלולו ושבתו ית׳ ב״ה כמ״ש הללו מן הארץ וגו׳.
 ואמר שנענה מלאך א׳ כוי דהיינו שנתאמת להם במושכל מן האש דמעשה מרכבה שביחזקאל שהן הן מעשה
 מרכבה באמת בלי ספק ואמר ברוך כו׳ שנתן בן לאברהם אבינו כו׳ ויחסו כאן לאברהם כמו שאברהם נתן לבו
 מעצמו לחקור על אמונה זו במעשה מרכבה ובמעשה בראשיח כמבואר בספר יצירה המיוחס לאברהם אבינו
 כך ר״א בן ערך יודע מעצמו להבין לחקור כו׳ ואמר יש נאה דורש ואין נאה מקיים כו׳ האי לישנא אמרו
 בעלמא בבן עזאי יש נאה דורש ואין נאה מקיים מצות כו׳ אבל כאן מאי מקיים שייך ביה ויש לומר דהיינו
 מקיים דהכא שנתכוון אל האמת כמ״ש הן הן מעשה מרכבה: היה הוא ור״י הכהן מהלכין בדרך כוי.
 מעובדא דלעיל ודהכא נראה שלא היו עמהס אנשים אחרים רק הס שניס משוס הא דתנן ולא במרכבה ביחיד
 אא״כ הוא חכם ומבין מדעתו דהיינו לרב ועוד לתלמיד א׳ עמו וזה שדקדק לומר בעובדא דלעיל גס הכא
נראה  שהיו שניהם בדרך כדי שלא ישמעו גו גס אחדם דלא הותר לדרוש לתכס ומבין מדעתו רק ליחיד: ו
 כמין קשת כוי. לא קאמר ונראה קשת דהוא סימן קללה כדאמרינן בריב׳׳ל נראה קשת מימין אגל אמר
 שנראה כמין קשת דהיינו קשת הנזכר במרכבה דיחזקאל כמראה הקשת וגו׳: במזמוטי התן כוי. פירוש
 כערוך מזמוטי זמירות שאומדן לפני תתן וכלה כדי לשמתן והיינו כדלעיל פתתו כולן ואמרו שירה כוי:
 מסובין היינו על הד סיני כוי. הוא הוראה על הנפשות שהיו בהר סיני בממן מורה כמ״ש אשר ישנו
 פה ואשר איננו פה וגו׳ וכמ״ש במלרשות לכל דבר שנתחדש לחכם בדורו כבר נתתדש לו ונאמר ממנו במתן
ת שלישית כוי. ובירושלמי כ ם ותלמידיכם ותלמידי תלמידיכם מזומנין ל ת  תורה בהר סיני: א
 מסיים בזה אתיא כמ״ל שובע שמתות את פניך שבע כתות של צליקיס לעייל. וכתב בעל יפה מראה לאיתא
 בויקרא רבה אל תקרי שובע אלא שבע כתות של צליקים להקביל פני שטנה פניהם לומות לתמה ולבנה לרקיע
 ולכוכבים ולברקים ולשושניס ולמנורה הטהורה שהיתה בב״ה כוי עיי״ש ועי״ל לפי סוגיית תלמולינו לכת
 שלישית היינו שלש כתות שזכר אתם ותלמידכס ותלמיד תלמידכם: ג׳ הרצאות הן ד״י כוי. ומסיים
ם כוי. עיין פרש״י ומושי ופי׳ בערוך טנהו פרלס מענין ג״ע ד ר  בירושלמי מכאן ואילך אין לעמן נקיה: פ
 שהיא גנוזה לצריקיס כך אומו מקוס הוא בערבומ שהנשמומ של צליקיס צרורומ בו ע״כ גם כמבו שעל שס
 זה קאמר באחר שקצץ בנטיעומ של פרדס הזה ועיין בכל דברים אלו בע״י באורך בשם הגאון רטנו האי ע״ש:
ר ישן מצאתי. וז״ל נכנסו לפרלס החכמה והיא מכממ אלהומ בן עזאי הציץ וממ מחוך שדבקה נפשו פ ס ב  ו
 באהבה רבה לבקוח אמחי במטס עליונים שהם יסורה והציץ באור הזהיר נחפררה מן הגוף ונחפשטה מכל
 מקרי הגוף באומה שעה ראחה מנוחה ט טוב ולא שבה עול למקומה וזו מעלה גלולה ע״כ נאמר יקר בעיני
 ה׳ גו׳ ולא כמרי המפרשים שראה שכינה ומח שנאמר כי לא יראני האלם וחי לאס כן עשימס בן עזאי גלול
 ממשה רטנו עליו השלוס. בן זומא הציץ ונפגע שלא היה שלם במעלומ וטישוב הלעמ כבן עזאי וממוך שהציץ
 גם הוא באור בהיר יותר ממה שהיתה לעתו סובלת נתבלבלו אצלו הלבריס ונטרפה לעמו כאלם נפגע שאינו
 משיג הדברים על בוריין וזהו פן תשבענו והקאתו ואלישע אתר השיג שזכיית ישראל הס בידו ותשב שהם ב׳
 רשויות ולכך נקרא מקצץ בנטיעות שקיצץ הדברים המיוחדים והסרידן זה מזה ואמר שהם ב׳ רשויות וזהו
 בכלל עובד אלהיס אחטס שע״כ נקרא אחר והיודע סוד אלהיס אחרים יודע זה על בוריו ומה שאמר דאפקוהו
 למטטרון ומחיוהו שיחין פילסין דנורא כך הראו לי לאחר לפי מחשבתו הבוערת כדי להודיעו שאין שס אלא
 רשוח א׳ בלבד וי״ל עוד מחיוהו ס׳ פולסין דנורא שנחוסף כח האש האוכלח מאש הגדולה של מעלה לגזור
 על אחר גזר דין קשה שאס אין אתה אומר כן מטטרון מה עשה: ר׳ עקיבא עלה בשלום וירד בשלום
ב אומר משכני אהריך כוי. שהיה רע״ק שלס בכל מיני השלימוח וכשהגיע לגבול ששכל  עליו הכתו
 האנושי א״א להגיע אליו עמד ולא הרס לעלות אל ה׳ וע״כ נאמר עליו משכני אחטך וגו׳ כלומר שנמשך אחר

 המושך ולא נכנס לפנים מן הגבול ואע״פ שהשיג מה שהשיג אחר לא טעה כטעותו ט׳ עכ׳׳ל:

ן כוי עכ״ל. ו ר ט ט מ ת ל ל ו כ ע לו שאין י די י להו ם ל ו ותו שיתין פ  דף טו בד״ה ומהי
 לא ידענא למה לקחו לעצמם דרך אחרת להא כגמרא קאמר טעמא משום דכי

ת מקמיה וצ״ע: מ  תזיתיה לא ק
 ח״א דף טו ע״א שהיה עומד כו׳ וראהו בן זומא ולא עמד כוי. וטרושלמי גרסי׳ שהיה מהלך
 בדרך ובן זומא בא כנגדו שאל בשלומו ולא השיבו כר ולפי זה ניחא כפשטיה שאייל ר״י כשהיה טרוד
 כ״כ בדרך מאין באת ולאן אתה הולך ולפי גירסת תלמוד שלנו שלא עמד מפניו עיין פרש״י ועוד יש לפרש
 כחשב ר״י שלא עמד מפניו בשטל שנתגאה שאין ראוי לו לעמוד מפני רט יהושע וע״כ א״ל לשון הזה מאין
 ולאין בן זומא שאין לאדם להתגאות אבל יחשוב כי בטאחו שפילה מאין מטפה סרוחה ולאן אחה הולך למקום

Ifi ת אין דורשין ו כ ל  חידושי ה
 יד ע״א
 מיכיהו לאתאב וה״נ הנך ד׳ תיות יש מלמדים זכות מימין דכתיב ודמות פניהס פני אדס ופני אטה אל הימין
 וגוי אבל גט פני השור כמיב פני השור מהשמאל להיינו מלמל חובה וע״כ טקש יתזקאל רתמים והפכו לכרוב
 שהוא ג״כ צורת ארס שיבקש ג״כ רתמים על ישראל שנקראו אלס אמס וגו׳ וע״פ המלרש שהאבומ הם
 המרכבה יש לכרן בזה ט כבר אמרו צורת יעקב תקוקה תתת כסא הכבול וצורת אלם אפי רברט רמז על
 אברהס שנאמר האלם הגלול בענקים וגו׳ והכרוב הוא אפי זוטרי של אלם רמז על יצתק וכה״ג אמדנן בפרק
 הגוזל במטבע של אברהם צורת אברהם זקן מצל א׳ וצורת יצתק בתור מצל א׳: הי מינייהו אימעוט כוי.
 פי׳ לטשעיה מפורש באותן ו׳ כנפיס בשתים יכסה פניו ובשתים יכסה רגליו ובשתים יעופף ט׳. ואהא קאמר
 דהי מינייהו מהג׳ זוגות אימעיטו בשעח חורבן וקאמר אותן שאומרים שירה כו׳ ומטעם לאימעוט השירה
 לפניו ית׳ בחורבן המקדש אבל למ״ד אותן שמכסות רגליהם אימעיטו לא ידענא מה טעם דאימעיטו בשעת
 חורבן הטת אותן המכסים רגליהם ולפי המדרש דבשתיס יכסה רגליו לפי שהם ככף רגל העגל שלא להזכיר
 עון עגל ניחא משעח החורבן נזכר עון עגל שגא׳ וטוס פקד ופקדחי וגו׳ לכך אימעיטו אוחן כנפיס המכסים
 הרגלים אבל לפי סוגיית תלמודנו נראה דמשוס צניעות הוא כדקאמר כרעיה לאו אורח ארעא לגלויי קמי רטה
ף אלפים ישמשוניה מספר גדוד א׳ כוי. וכן וטבו טבבן קדמוהו יקומו! מספר גדוד א׳ ל  ודו״ק: א
א נפיק מזיעתן של כ י ה  וחלקן הכתוב לב׳ כתות לפי ענינס אלו ישמשוניה ואלו יקומון לפניו דרך כבוד: מ
 חיות כוי. סמך אקראי דלעיל מיניה כורסיה שטבן דנור וגו׳ דהיינו בכלל החיות שנושאות הכסא כמפורש
 במרכבה דיתזקאל דמות התיות מראיהן כגתלי אש וגו׳ ודעתן שאמרו אינו ממש אלא לשבר את האוזן כאילו
 מזיעומ ממה שנושאות הכסא ונגיד ושפיך על ראש רשעים כו׳ ומיימי ממה יצאה וגו׳ דהיינו הדעה התמה
 שיוצאמ מהמיומ: על אשר קומטו. פרש״י על ממקע״ד דורומ שהעטר מן העולם ט׳ עכ״ל. אין רצונו
 שהעטרן מן העולם ממש דא״כ לא תטאו כלל ועל מה נדונו אלא שהעבירן אז קודם מתן תורה ושתלן בכל

 דור כר ועל מה שעושין רשעה בכל דור ודור שפיר נדונו וכה״ג כתבו התוס׳ לפי גירסת הספרים:

. כ״ה המסתא בגמרא כנראה א למ״ד ושתלן בו׳ עכ״ל כ י א  דף יד תד״ה וטרדן ו
 מסרשי׳י ובגירסת ע״י ודו״ק:

 ח״א דף T ע״א ושתלן בכל דור ודור והן הן עזי פנים בוי. ר״ל דור נאמר על י׳ שנים ואמר
 שלא שתל הקב״ה עשרה (ס״א הרבה) מהן בדור א׳ שלא היה קיום לדור ההוא מפני רשעות! אבל
ר קומטו לברכה בוי. ש  שתלן ופזרן מקצת מהן בכל דור ודור שאפשר שיתרףס הדור ההוא במיעוטן: א
 לפי הדרש דקאי על רשעים יהיה בלא עת מתובר למעלה וה״ק אשר קומטו מלהבראות בעתס היינו קודם
 מתן תורה ונבראו את״כ בלא עתם בכל דור ודור אבל לדרש זה דאשר קומטו לברכה נראה מלא עת הוא
 מתובר למטה וה״ק אשר קומטו שמקמטין עצמן בעוה״ז שהוא עולס הזמניי ועתי הרי בעוה״ב שהוא בלא
 עת שאינו עולם זמניי ועתי יהיה זוכה לגלות להס הקב״ה אז סודו שנאמר נהר יוצק גו׳ והוא רמז לתענוג
 נפשי שיהיה לצדיקים בעוה״ב כמ״ש בתענית גט ר״א בן פדת יהיבנא לך לעלמא דאתי י״ג נהט דמשכי
ל יום כו׳ שנאמר חדשים לבקרים גוי. להיינו בבוקר של כל יום לדרכן אז  אפרסמון למענגת בהו: כ
 לומר שירה כמ״ש ברן ימל כוכט בוקר גו׳ מממלשות מלאכים ושרפים לומר שירה ואמר בזה רבה אמונתך
 ר״ל אמונת הבריאה שהקב״ה ברא העולם והט הוא ממלשו בכל יוס אף במלאכים וע״ז מיקנו ביוצר ובטובו
 מחדש בכל יוס תמיד מעשה כוי ואמר ג״כ במלאכים יוצר משרתים ואשר משרתיו כר כלומר בכל יום בורא
א ממנו מלאך אחד שנאמר וברוח פיו כל צבאם. לפי פשוטו דקרא ר ב  תדשיס כר כמ״ש התוס׳: נ
 צבא השמים הס כוכטס ומזלות אבל מדשינה גט כל צבאיו וברות פיו משמע דבצבאות הרוחניים משתעי קרא
 והס המלאכים מיהו פשטיה דקרא בתתלת בטאת עולם משתעי ומנלן הא דכל דבור שיוצא מפי כו׳ וי״ל
 דסמיך נמי אדרשה דלעיל תדשיס לבקטם גו׳ שבכל יום מתתדש בטאת מלאכים ולא פליג אלא אהא דקאמר
 לעיל דמנהר דינור נבראין בכל יום ורשב׳׳ן קאמר דמרוח פיו של הקב״ה נבראין בכל יום וכן נראה מדברי
ב אחד אומר לבושי׳ גו׳ ל״ק כאן בישיבח כוי. דההוא קרא בדניאל טושב ודן קמשתעי ו ת  החוס׳: כ
 כדכמיב בטשא דקרא ועמיק יומין ימיב לבושיה כמלג גו׳ אבל ההוא קרא דשיר השירים משמעי על הרוב
ה גו׳ עד די כורםוון רסי  טציאת מצרים שנדמה להם כגבור במלתמה כמ״ש ה׳ איש מלממה וע״ש: כו
 רמיו גו׳ אחד לו ואחד לדוד כוי. בחד קרא כמיט ור״ל קודם שהממיל להתנבא על אבדון תיה הרביעית
 אמר עד די כורסוון רמיו גו׳ שהקב״ה יכין לו כסא וגס לדוד כסא דהיינו למלך המשיח כמפורש בסוף הענין
 עד די קטילמ מיומא גו׳ וארו עם ענני שמיא כבר אינש גו׳ וליה יהיב שולטן ויקר ומלכומ גו׳ ואמר בהאי
 קרא גס שיטן שמי כסאומ להיומ מוכן אמ״כ כסא א׳ למלך המשימ מ״מ עמה עמיק יומין לחוד ימיב על
 כורסיה לדון במשפט כל האומומ וקאמר ליה ר״י הגלילי עד ממי אמה עושה שטנה חול שיכלול כסא של דוד
 עם כסא הקב״ה אלא דבי כסאומ יכין הקב״ה אמד לישב עליו הוא לדון אמ אומוח ואחד לעשומ צדקה עס
 ישראל וקאמר דעמיק יומין ימיב בדשא על אומו כורסיה לדון אומומ העולם מקודם ואמר כך ימיב על כסא
 של צדקה לישראל דכן מפורש שם עד די קטילמ מיומא גו׳ וארו עם ענני שמיא כבר אינש גו׳ וקא״ל ראב״ע
 עקיבא מה לך כו׳ דלא נימא ליה למימר הט דמה לו להזכיר כאן לגט דן אומומ העולם כסא של צדקה וע״כ
 אמר דכולו בכסא של דין קאמר אתד לכסא דמיב עליה ואמד לשרפרף כוי זהו הנראה לפרש הסוגיא לפרש״י
 דכורסוון בנו״ן מורה על הרבים ויש לדקדק לפירושו דאההוא מד קרא עד די כורסוון גו׳ מרישא דקרא
 למוד ה״ל לדקדק כן מרי כסאומ למה ולולא פרש״י נראה דכורסוון לא משמע ליה לשון רטס אלא דוי״ו
 ונו״ן מורה אקטנומ כמ״ש המפרשים במלמ אישון ובמלמ שבתון והשמא רמז דכורסיה שטטן גו׳ משמע לשון
 גורל וכורסוון רמיו משמע לשון קטנות וקאמר אתל לו מורה על הגולל ואתל ללול מורה על הקטנומ כלפי
 כסא הקב״ה וקאמר ליה אתה עושה של שטנה תול דודאי תרריהו בשל שכינה קמשתעי אלא א׳ לדין כלפי
 עובדי כוכבים ואחד לצדקה כלפי ישראל וקא״ל מה לך אצל אגדות דלא שייך להזכיר הכא של צדקה כמ״ש
 לעיל וקא״ל אלא דכולו בכסא של דין קאמר א׳ לכסא היינו שמורה על הגודל לישב ואחד לשרפרף שהוא כעין
 כסא קטן כלפי הכסא גופיה: ח״י קללות כוי משען אלו בעלי מקרא כוי. דלפי פשוטו הוא כפול
 נענינו מאי משען ומשענה ומשען למס ומשען מיס גו׳ וע״כ דרשו כל הענין במורה ובמצות ואמר משען אלו
 בעלי מקרא שהמורה שבכמב גופיה היא ודאי המשען שיסמוך עליה האדם בכל מעשיו ואמר משענה בלשון
 נקבה אלו בעלי משנה שהמשנה כנקבה לגט מורה גופה שאין להשען על המשנה בטוב כמ״ש המנאיס מבלי
 עולם שמוטם הלכה מתוך משנתן ואמר משען למס אלו בעלי מלמוד כמו שהלמם הוא עיקר מזון הגוף כך
 התלמוד מזון הנפש וקראו משען בלשון זכר שיש לסמוך על תורה שבע״פ כמ״ש תלמוד אין לך מדה גדולה
 מזו ומייתי שנאמר לכו לתמו בלתמי גו׳ כמ״ש שהתלמוד הוא עיקר מזון הנפש להשען עליו כמו שהלתס עיקר
 מזון הגופני וכפרש״י. ואמר כל משען מיס אלו בעלי אגדה שמושכין בו׳ התורה בכלל נמשלה למיס כמ״ש
 הוי כל צמא לכו למיס בהרבה דמיונומ כמפורש במסכמ מענימ ומשום דהכא כבר נזכרו קצמ מלקי התורה
 קאמר דמיון זה למיס לגט אגדומ שמושטן כוי ואמר גבור זה בעל שמועומ כו׳ כמו שהגבור יש טדו ובכמו
 לעשומ גבורה כן הבעלי שמועומ מוכנים הס טדו ובכמו ואיש מלממה כר היינו גם שאין טדו ובכמו גבורמו
 מ״מ אתט שיודע בתמבולומ מלממה הוא מנצמ מטרו כן מי שיודע לישא ולימן כוי גס שאין בידו שמועומ
 מתוך מטפמו שיודע במלממתה של תורה יבא על אמתתה. ואמר שופט זה כו׳ נטא כמשמעו ר״ל דהוסר
 מהם הנבואה כמ״ש אין עול נביא גוי אבל בשופט לא אמר כמשמעו דודאי יהיה להס שופט אלא השופט
 הלן אמת לאמתו יסור מהם. ואמר קוסס זה מלך שנא׳ קסם על שפתי מלך ללפי משמעו אין זה קללה להקסס
 ממש הוא אסור טשראל וע״כ אמר שרמז על המלך שנאמר קסם על שפמי מלך וגו׳ שמלמה לבדו במשפט
 שלא ימעל כאלו הוא קוסם קסמים. ועוי״ל שקורא למלך קוסם שהוא מומר לירע בכשפים כמ״ש בפ״ק
 לסנהלטן לאין מושיטן בסנהלטן כו׳ ובעלי כשפים ויולעין בע׳ לשון ע״ש: זקן כוי. לולאי הזקנה ממש לא
 הוסר מהס אלא זה שראוי לישיבה כלאמטנן זקן זה שקנה מכמה ואמר שד חמשים אל תקרי כוי למצינו
 בקרא שט אלפים שט מאוח שט ממשים שט עשרומ והכא לא נקט שרי עשרומ שהוסר מהם רק שר ממשים
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ק שני חגיגה ואגדות מהדש״א י ת אין דורשין פ ו כ ל  ח חידושי ה
 טו ע ״ב

 שנטרד מההוא עלמא ר״ל דלעמיד וצדיק אחר יקח חלקו ניחא ליה שימה בעוה״ז בחלק ההוא שיהיה לו
 בג״ע לעחיד: מ״ד לא יערכנה זהב וזכוכית כוי. לגט זהב וכר ודאי איכא לפרושי לענין חשיבות הוא
 מדמה ליה התורה כמ״ש הנתמדיס מזהב ומפז אבל בזכוכית מאי חשיבוח איכא ביה וקאמר דהכא לאו לענין
 תשיבות בא לדמות להו התורה אלא ד׳׳ת שקשין כר ונוחין כר וא״ל רע״ק רבן לא כך אמר אלא דבענין א׳
ת סוסי כוי. ודאי ר״מ ר שיערתי כעקכו ב כ  מדמה ליה התורה לזהב ולזכוכית לענין דיש לו תקנה: ש
 שהלך אחריו ברגליו יוחר היה יודע לשער בעקבוחיו דאלפיס אמה הס אלפים פסיעומ של אדם ואפשר דדרך
 לגלוג אמר לו כן ששיער כן בעקבות הסוס ולא היה עדיין תתוס שבת וכדי להחזירו ממנו אמר ק ואמר
 תקפיה ועיילי׳ כר ר״ל ר״מ החזיק בו ועייליה לטת מדרשא אולי יתזור בו וישוב כר: וא״ל אין שלום
 אמר ה׳ לרשעים כוי. בבואו שס לב״ה שדרך לשאול בשלום הבא א״ל הינוקא כן אין שלוס גו׳ והשני א״ל
 ט אס תכבסי בנתר גו׳ נכתס עונך גר רמז לו שהתשובה לא חועיל לו כמ״ש הבח קול שובו בנים שובטס חוץ
 מאתר והגי א״ל ואת שדוד מה תעשי גו׳ כי תעדי עדי זהב גוי לשוא תתייפי גו׳ ר״ל שגס עדי ויוסי התורה
 שבך לא יועיל לך וכה׳׳ג אמר הד׳ ולרשע אמר אלהים מה לך לספר וגו׳ וזה הפסוק נדרש בפ׳ תלק על דואג

 וע״ש בתידושינו ונזדמן זה המקרא לינוקא שהיה מגמגם בלישניה לאומרו נגד אלישע אתר:
א מידן לדייניה משום דעםק כוי. הא ודאי דהוה אחר מכלל פושעי ישראל בגופן דאמרינן בהו  ע״כ ל
 פ״ק דדיה יורטן לגיהנס ונידונין בה י״ב חדש לאחר י״ב תדש גופן כלה ונשמתן נשרפת כו׳ תורתו
 היתה מגנת עליו מדינה של גיהנס כדקאמר משוס לעסק באורייתא וכדכחיב בשכבך חשמור עליך גו׳ ולא
 לעלמה דאתי ליתי דאין לו שוס זכות להיות זוכה לעולם הבא ורבי מאיר ביקש עליו בהיפך זה דלדיניה על
 עטרותיו בגיהנס ויהיה זוכה לעוה״ב בשביל תורתו כדאמרינן בעלמא דאינו דומה שיהיה הרב בגיהנס והתלמיד
ה עשן מקברו בוי. כמה רשעים שמתין ונידונין בגיהנס ל ע  בג״ע דר״מ תלמיד של אתר היה כדלקמן: א
 ואין אנו רואי! שום עשן עולה מקבריהם ואפשר ע״ד שאמרו ותגזור אומר רקם לך שהצדיקים גוזרי[ והקב״ה
 מקיים ה״נ ר״מ טקש על זאת דלידייניה לאתר ויעלה עשן מקברו להודיע לרטס שנתקיימה גדרת ר״מ וה״נ
 איכא למימר בפ׳ ד׳ מיתות בר״ע שהעלה עשן מקבר אטו של טורנוסרופוס הרשע חוץ מבשבת להודיע לו
 שזה הוא יוס השבת גס נראה דבהך עובדא דהכא ודהתס גס שעלה עשן מהקבר אשר שם הגוף על דין
 שטפת הנשמה בגיהנס הראר להם כדמסיק דאפי׳ שומר הפתת כו׳ דהיינו שומר פתת של גיהנס כפרש״י
 ועוד כדאמטנן פרק תלק שהקב׳׳ה מביא הנשמה וזורקה בגוף ודן אותם כאתד שנאמר יקרא אל השמיס גו׳:
רתא למקליא ״ביה כוי. גס שעשה זה לטובתו של רביה שיזכה לעוה׳׳ב מ״מ לפי הנראה מהרואיס בו  ג
 דמיקלא רטה ולא יראו שיזכה לעוה״ב אין כאן טובה לרטה ועוד דאס היא טובה לרביה מצד שיזכה לעוה׳׳ב
 הרי היא רעה לו דלידייניה ואפשר דרוצה יותר דלא לידייניה ולא ליתי לעלמא דאתי כמשל לא מדובשך ולא
 מעוקצך: עדיין •ש מזרעו כוי לא נין ולא נכד גוי. כמה רשעים כן עשו ויש להם עדיין זרע בעולם
 ואפשר לדעת רבי דזה גרע טפי שיודע רבונו ומורד בו כמ״ש בשם הירושלמי: ירדה אש וסכסכה כוי.
 אש הזה הוא רמז לתורתו שנקרא דת אש וכמ״ש לו זכור תורתו: מ״ר כי שפתי הן גו׳ אם דומה הרב
 למלאך כוי. ה״פ ט הכהן משבט לוי הוא מורה התורה. ומלמדה לישראל כמ׳׳ש יורו משפטיך ליעקב גו׳
 ואמר גס כי הוא שומר בשפתיו דעת ללמדך תורה אם תבקש ללמוד תורה מפיהו ראה אס דומה הוא במעשיו
א אשכח ודרש הט אזניך ושמע גוי. לפי שכל אברים שבאדס נבראין לעשות רצון קונם ר  למלאך: ק
 בפרט האוזן שיהא ציית לשמוע דברי תכמים אבל שאר כלים ואברי המעשה שבאדם אשר הלב הוא העיקר
 בהם לא יהיו צייתי׳ לדעת תכמים בכל פעם שמא רשעים הס אבל תשית לבך וכל שאר אברים לדעתי דהיינו
 לשמים וכן מקרא דמייתי שמעי בת שהיא כ״י וראי להטות אברי אזניך לתכמיס אשר יסוד המזמור נאמר
 עליהם למנצת על שושנים גו׳ כפרש״י שם אבל בשאר אברים אל תציית להם שמא רשעים הס ושכחי עמך גו׳
 דהיינו מעשיהם הרעים: ד״מ תחלא אכל ושדא שיחלא כוי. הכא דימה מה שלמד ר״מ לפרי שמחוץ
 והגרעין שבפנים שלי ולקמן טמה היפך זה לתוכו של רמון אכל והקליפה שמחוץ שט וי׳׳ל דאחר לא היה
 שלם לא במלוח כלאמרינן לעיל אשכח זונה כו׳ ולא בלעוח כלאמרינן לעיל שחשב שתי רשויות הן וקאמר
 דר״מ הרתיק ממנו מדותיו הרעות וגס דעותיו הרעות והשתא לגבי דעות קאמר דהפרי שמחוץ אכל להיינו
 התורה שלמד עמו בנגלה אבל הטינא בדעות שהיה בלבו בפנים כגון שתי רשויות הן לא רצה לקבל ממנו ושט
 ולגט מדותיו ומעשים הרעים שעשה בנגלה כגון הך דאשכת זונה כו׳ ועקר פוגלא בשבת קאמר דר״מ הרחיק
 מהס כדאמטנן לעיל גבי תחוס שבת והיינו קליפתו זרק אבל המצות שבמורה שלמד ממנו שנמשלו לגרעין
 שבתוך הרמון כמ״ש מלאים מצות כרמון אותן אכל ר״מ דהיינו שקיים מצות התורה ובסמוך דימה הת״ת
 לאגוז והפרי הפנימי שבו לתורה שבו והקליפה שבאגוז שנמאסת למעשים היינו ודאי דהתורה שהיא מכלל
 הדעות היא מקרי פנימית לגט המדות והמעשים שבאדם שהם נגלים מבתוץ: א״ל השתא קאמר מאיר
 בני אומר בזמן שאדם מצטער כוי. ר״ל השתא אהך מלתא גופה דאמר שייכא מילתיה דר״מ כדקאמר
 א״כ מצטער הקב״ה על דמן של רשעים ק״ו כוי וענין קלני מראשי קלני כוי מבואר בתידושינו פ׳ נ״ה: איה
ד ה  סופר כוי כל אותיות כוי ואיה שוקל ק״ו כו׳ שהיו שונין ג׳ מאות בוי. מפורש פרק תלק: א
 מאי זמר יוני לא פסק מפומיה כוי. פרש״י והיה לו להניח משום חורבן הטת משום שנאמר בשיר לא
 ישתו וגו׳ עכ׳׳ל. ולא הל׳׳ל זמר יוני אלא סתם זמרא לא פסק כו׳ כדאמר החס במס׳ גיטין זמרא מכלן דאסור
 כו׳ גס אינו נראה דמשוס זמר דלאתר התורבן יהיה נגע בו משוס מינות ונראה מקט זמר יונית דהיה בו
 מינות בזמר גופיה וכה׳׳ג אמרו בס״פ מרובה דתכמת יונית אסורה וטעמא משוס דמשכא למינות ואהא מייתי
 שסיר אמרו עליו על אחר כו׳ הרבה ספרי מינין כו׳ ר״ל שהיו עמו ספרי מינין אלא כשבא לב״ה היה מכסן
 בחיקו ושמר[ מלהראות[ גפני תלמידים שהיו בבהמ״ד אבל לסוף מחוך טרדח לימודו שם שכח מלשמרן כשעמד
ל עמר דנחית כו׳ דהוי נקי  ממקומו שהיה יושב ונפלו מחוך חיקו על הארץ לפני החלמידיס שבבה״מ: כ
 אגב אמיח כוי. עיין פרש״י וחוס׳ ובערוך בערך עמר פי׳ דעל גב אמיה נקי כלומר כל אותו צמר שהוא
 נקי ואינו מלוכלך בטיט קולט צבע יפה כך ר״ע מתחלה היה יפה עלה בשלום וירד בשלוס ואתר שמתחלה לא
 היה הגון לא ירד בשלום עכ״ל. ונראה לפרש מהאי לישנא דנקט נקי אגב אמיה שרמז בזה מעובדא דאיתא
 טרושלמי דאבויה אביו של אחר הפרישו טוס המילה לתורה וכוונתו היה שלא לשם שמיס ולכך [לא] נתקיים
 בו דיצא לתרבות רעה וז״ש דאחר לא היה נקי אגב אמיה דהיינו קרוב ללידחו טוס המילה נחכוין אטו ללמדו
 שלא לכס שמיס ולכך לא יצא בשלום: ועליו הכתוב אומר משכני אחריך נדוצח בוי. אסיפא דהאי
 קרא קסמיך דמסייס טה הטאני המלך חדריו דהיינו שבא בשלום בחדרי היכלות של מעלה כמפורש בדבט רב
 האי ובערוך ע״ש ובספר ישן מצאתי וז״ל רע״ק היה שלס בכל מיני שלימות וכשהגיע לגבול ששכל האנושי
 א״א להגיע אליו עמד ולא הרס לעלות אל ה׳ וע״כ נאמר עליו משכני אחריך וגו׳ כלומר שנמשך ולא נכנס
 לסנים מן הגבול עכ״ל: הניהו לזקן זה שראוי להשתמש בכבודי כוי. נראה מהאי לישנא כפרש״י
 האי דנננסו לפרדס ועלו לרקיע להשיג שס היו משתמשין בשמות הקדושים וע״כ אמרו מ״ה שאין ראוי
 להשחמש בשמוחיו הקדושים ורצו לדוחפו ולהזיקו כמו שניזוקו ג׳ חטטו עד שא״ל הקב׳׳ה הניחו לזקן זה

 שראוי להשתמש בכבודי דהיינו בכבוד השם:

הו י תי ו ר כו ב ך היו נשיאים ושמאי ס ו מ ס א ל ל ת כו׳ ש ו ג ו ה שנים מז ״ ד  דף טז ב

ט להקדים אכטליון מקמי שמעיה לאיכא למטעי לומר ״ ה . ולא כעי מ ׳ עכ״ל  כו

 דהיה נשיא משא״כ כשמאי שנמס כמקום מנחם:

ך [היו גשיאים] ושנים כוי. כ״ה ו מ ס ו ל ר מ א ם ש י נ ו ר ח א ות ה ג ו  ן״ב גמרא ושנים מז
. נראה דכל זה טעות עד ם שמאי להיכן נ כ ם נ ח נ ם ת״ר יצא מ  כתוספתא: ש

 להיכן ואמתני׳ קאי וק״ל:

כ ״ ו ע  ט
 עפר כוי וא״ל צופה הייתי כוי דמתוך טרדת העיון לא נתתי לבי לעמוד לפניך: בין מיס עליונים למים
 תהתונים כוי. יש דעות תלוקות בזה מהם שאומרים כי הרקיע שהבדיל טן המיס התתתוניס לעליונים הם
 הגלגלים וזו היא דעת הרמב״ן והפליג להטא כמה מאמרים על אמיתת זה הענין וזו היא דעת רש״י ז״ל
 בפי׳ לחומש שכתב בתוך המיס באמצע המיס שיש הפרש כוי אבל הרב המורה טאר כי רקיע זה הוא המקום
 אשר יתהוה בו הענן ומאמר הזה דק זומא איני סובל לכאורה כ״א פי׳ הרב המורה וכן כחב הרא״ס על
 פסוק בתוך המיס באמצע המיס כר והאטך שס עוד אבל ההוא דתגיגה דבן זומא שאמר צופה הייתי מה טן
 מיס עליונים לחחחונים כר אלא בג׳ אצבעוח ואמר להו רבי יהושע לחלמידיו עדיין בן זומא מבחוץ כוי סבירא
 ליה דיהי רקיע ברקיע האוירי קמיירי ופי׳ יהי רקיע יחהוו׳ הרקיע כמשמעו ולפיכך אמרו אין טן מיס עליונים
 מהרקיע ובין מיס התחתונים אלא למר ג׳ אצבעוח ולמר כמלא נימא ומעחה יש לחמוה על הרב ז״ל איך הניח
 הגמרא ותפס דברי האגדה של ב״ר עכ״ד הרא״ס ולדעחי המקרא זה סובל שני הפירושים ט אחת דבר אלהיס
 שתים זה שמענו כי מקרא א׳ יוצא לכמה טעמיס ומעתה מה שהבין הרלב׳׳ג בדעת הרב המורה וז״ל וכבר
 טאר הרב המורה רקיע המקום אשר יתהוו בו הענן לפי שהיה זר אצלו המצא המיס למעלה מגרם השמיס
 עכ״ל. אינם כן כי גס הרב המורה מודה בזה ומה שהזכיר האויריס ולא הזטר המיס אשר למעלה מגרס
 השמיס לפי שלא נאמר שם מים אלא על צד הדמיון והמשל מזולת שהיה הענין הזה בעצמו כן וזהו ביאור
 שאמר רט עקיבא כשאתם מגיעים לאבני שיש טהור אל תאמרו מיס שנאמר דובר שקרים וגו׳ כמו שכתב כל
 זה גס הרלב״ג ושניהם במקרא אתד נאמרו הללו את ה׳ מן השמים וגו׳ הס השמים האויריס ואת״כ כתיב
 הללוהו שמי השמיס הם הגלגלים ואחר כך כתיב והמיס אשר מעל השמים וכן כתב הרא״ם ולזה מבואר רש״י
 ז״ל הביא בפי׳ שמים שא מיס והם דברי ב׳׳ר ואח״כ כתב שס מיס והס דברי חלמודא ס״ב דחגיגה אר״י בר
 חנינא שמיס שם מים ובמחניחא חנא שמיס אש ומיס שהטא הקב״ה אש ומיס וטרפן זה בזה ונעשה בהן
 שמיס כי המאמרים אלו ופירושיהן אינן סוחרין זה אח זה אלא שהב״ר הזכיר שם ענין המים אשר מעל
 הגלגלים וע״כ פירש אותס שמיס שא מיס כי המיס נישאים עליהם למעלה אבל חלמודנו שהזכיר שמים האויריס
 כמאמר דבן זומא ע״כ יהיה פירוש אותן שמיס שס מיס בעבור היות שס המיית המיס וכן סי׳ הרא״ס ומה
 שאמר אש ומים כי השמים הארטס הוא המקום אשר בו יתהוה הענן ויש מהם ענני אש ויש מהם ענני מיס
 ט מצינו ואש מתלקתת בתוך הברד שהיו הברד והאש טורפי[ זה בזה הרי מבואר כי השמים אלו מאש ומיס
 שטרפן הקב״ה זה בזה וכענין זה כתב בעל מקור תיים בעני[ אש ומיס שטרפן זה בזה ומעתה אין מקום
 לתמוה על רש״י שתפס דבט האגדה והנית דברי הגמרא דבתגיגה כי רש״י לא יכתיש זה דאל״כ לא ה״ל
 להביא מאמר דתגיגה שם מים ואש ומיס שפירושה על שמיס האויריס כמ״ש אלא שהוא מפרש המקראות
 בעניניס הקרוטס לפשוטו וזה דרך רש״י ז״ל בכמה מקומות כמ״ש הרא״ם ז״ל בכמה מקומות אמנם באגדות
 ירושלמי דברכות אמרי׳ תנא בשס רט עקיבא עטו של רקיע כבי אצבעות מלתא דרט תנינא פליגא דאמר רט
 אתא בשם רט תנינא תרקיע עמו לשתקיס כראי מוצק תרקיע מלמד שהן עשויין כטס יכול שאינן בריאים ת״ל
 חזקים כו׳ עכ״ל. ומשמע שם דברקיע שהם הגלגלים איירי ולא ברקיע האויריס דפליגי שם על מי שסובר
 דעטו של רקיע מהלך ת״ק ואם כן לפ״ז נראה לומר דמאמר דנן זומא כפשוטה אייט במים העליונים מגלגלים
 ודעתו דב׳ זומא שאמר שאין טן מיס העליונים לתתתוניס כ״א כב׳ אצבעות כדעת ר״י לשם דעטו של הגלגלים
 ב׳ אצבעות והוא מבדיל טן מיס העליונים לחחחוניס ומי שסובר כמלא נימא סובר כרבי חנינא דעביו של רקיע
 המבטל ביניהם אינו אלא כטס הזה מעתה הכתוב ומאמר דק זומא אין להם דרך אתרת אלא כפרש׳׳י ולא
 על רקיע האויריס שהוא דרך רתוק מפשט הכתוב ובעל יפה מראה תמה על הרא״ס ז״ל וז״ל ובעיני יפלא
 תלמודיי שכמותו איך יאמין שח״ל יפרשו רקיע על האויריס והמים העליונים ותתתוניס ע״ז הדרך כר ע״ש
ת בשרך כוי. טרושלמי מייתי ליה אהא שאמרו  וצ״ע: עליו הכתוב אומר אל תתן את פיך לחטיא א
 שס חמי טליא כוי אמר מה אלין עבדין הכא כר ע״ש והטאו התוס׳ והיינו שבדברי פיו היה מתטיא התינוקות
 וקרי להו בשרך ט׳ והוא דתוק ובשמעתין בתלמוד שלנו לא מייחי כלל ונראה לפרש נענינו ע״פ מ״ש בפ״א
 ששאל מין א׳ לרב איטת עלה אל ה׳ עלה אלי מבעי ליה וא׳׳ל זהו מטטרון ששמו כשם רבו שנא׳ כי שמי
 בקרבו כו׳ כמפורש שס שהמין הזה נטה לשניות ורב אידית השיב לו דאין כאן שניות ת״ו אלא דזה הוא הרב
 וזהו עבדו ושמו כשם רבו כוי דכתיג ט שמי בקרבו ע״ש וה״נ הכא דאע״ג דליכא ישיבה למלאכים כ״א לבדו
 יחי ב״ה כמ״ש ראימי אמ ה׳ יושב על כסאו וכל צבא השמים עומדים וגו׳ מ״מ כיון דשמו כשס רבו איתיהיבא
 ליה רשות לישב פ״א למכמב זכומיה דישראל אבל אמר לא הוה ידע ומשב כדעמ המין הזה טש כאן שניומ
 ומלבד הקב״ה שיושב יש עוד א׳ שיושב כמ״ש ב׳ רשדות הן והיינו דקאמר גמירא דלמעלה לא הוי לא ישיבה
 כמ״ש ראיתי וגו׳ צבא השמים עומדים וגו׳ ולא תתרות כמ״ש עושה שלוס במרומיו כמו שיסד הפייט העמיד
 מיכאל שלג וגבריאל אש כוי ולא עורף כמ״ש וארבעה פנים לאתת דהיינו מכל צד ולא עיפוי דכמיב בצדיקים
 וקר ה׳ וגו׳ יעלו אבר כנשרים וגו׳ ילכו ולא ייעפו ואס כן בצדיקים לעוה״ב כ״ש במלאכים והשתא הא דקאמר
 עליו הכתוב אומר אל תתן את פיך וגו׳ יש לפרש דאסיפא לקרא סמיך דכתיב אל תאמר לפני המלאך שהוא
 מטטרון שיושב שב׳ רשויות הן כי הוא נקרא מלאך כמ״ש הנה אנכי שולת מלאך לפניך וגו׳ ט שמי בקרבו
 ואמר על טעותו של אתר אל תאמר ט שגגה היא ט טעה ע״י ישיבת מטטרון אבל אלהיס יקצוף על קולך
 זה שהאמנת בשניות כי שגגה שזו עולה זדון דאין להרהר בכך שמא ח״ו 3׳ רשויות הן וקאמר לבסוף איתיהב
 ליה רשוחא לממחק זכוחיה דאחר והיינו דמסייס בהאי קרא ותבל אמ מעשה ידיך שהן המעשים טוטס שעשה
 כבר והן זכותיה תבל אותן ע״י מתשבה רעה זו להאמין בשניות ח״ו: ומהיוהו ם׳ פולסין כוי. פירשו
 בתוס׳ להודיע לו שאין יכולת למטטרון יוחר מאחריני עכ״ל. נראה שהוצרכו לכך ולא סגי להו בטעמא דקאמר
 מלמודא משוס דכי חדתיה אמאי לא קמת מקמיה דודאי לא שייך עונש מלקות במלאכים אלא לפי הדמיון
 והיינו להראוח לו לאחר שאין יכולח במטטרון כו׳ וה״ק חלמודא מ״ט מחיוהו גס לפי הדמיון משוס דט
 מדמיה כו׳ דאילו קממ מקמיה לא הוו צריטן להודיע לו שאין יכולמ במטטרון אבל השמא דלא קמח מקמיה
 אטעימיה דיש ב׳ רשרומ וכדי להוציא מלבו של אחר מחיוהו למטטרון להודיע לאחר שאין יכולח כו׳ ומיהו
ה בת קול ואמר שובו בנים שובבים חוץ מאחר כוי. וכה״ג ת צ  לא חזר ממחשבמו הרעה כדמסיק: '
 אמר לקמן שמעמי מאמוט הפרגוד כר ול׳ הירושל׳ פ״א היימי עובר לפני בימ קודש הקדשים רוכב על סוס
 טה״כ שתל להיות בשבת ושמעתי ב״ק יוצאת מבק׳׳ק ואומרת שובו בגיס חוץ מאחר שידע כמי ומרד ט ע״כ
 ומיהו הוא לא היה לו להשגיח בכך וכמ״ש לו ר״מ במליו משב אנוש עד דכא ואמרינן אין לך דבר שעומד
ת זה לעומת כוי ברא הרים ברא גבעות בוי. לפי ענינו נראה דמלמ לעומח  בפני החשובה: מ״ד גם א
 נופל על השוה לו כגון הטס וגבעוח שיש להם שווי בגובה וכן ימיס וכו׳ ימיס ונהרוח וכן בד״ה משמר לעוממ
 משמר והרבה כמוהו ודקאמר ברא צדיקים ברא רשעים מלמ לעוממ לא קאי אצדיקים ורשעים שאינן שוין רק
 הס דבר והפכו אלא דיש לפרש השווי בקצמ שברא צדיקים וברא ג״ע ברא רשעים וברא גיהנס שברא לכ״א
 מה ששייך לו ואמר כ״א ואי יש לו ב׳ מלקים כר דטון מימן לאדם הבחירה להיומ צדיק או רשע ט הכל טלי
 שמיס מוץ מיראמ שמיס ואין הקב״ה מקפמ שכר ועונש כל בריה לכן ברא לכולן ג״ע שמא יזכו כולם וכן ברא
 לכולם גיהנס דשמא לא יזכו כולס ודקאמר זכה צדיק נוטל חלקו וחלק הרשע בג״ע כוי אדרשה דרב משרשיא
 דלקמן סמיך ועי״ל דאסיפא דהאי קרא סמיך דמסיים ביה על דברח שלא ימצא האדם אחריו מאומה וכינוי
 דאחטו אצטק ורשע קאי שהרשע כשמח לא ימצא מחלקו מאומה שבגן עדן לפי שהצדיק נוטלו וכן להיפך
ב לכן בארצם משנה י ת  כשמח אחריו הצדיק לא ימצא מאומה מחלקו שבגיהנם לפי שהרשע נוטלו: כ
 ״דשו בוי. וסיפא לקרא שמממ עולם מהי וגו׳ דהיינו בעולס הבא שהיא נקראח ארץ החיים וברשעים כחיב
ת רעה כוי. לקלק  משנה שברון שברם היינו בעוה״ב בגיהנס: שאל אחר כוי לאהד שיצא לתרבו
 בשאלתו שהיתה לאחר שיצא לחרבות רעה ט׳ לעל עצמו נמכרן כלמסיק אע״פ שנשברו יש להם מקנה כו׳
 אלא ששמע מוץ מאמר וכן יש לפרש לעיל לקאמר לאמר שיצא למרבומ רעה א״ל מ״ל גס אח זה לעומח גו׳
 דעל עצמו נמכדן במה שאמר הואיל ואטריד מההוא עלמא ליפוק לימהני מהאי עלמא דהיינו כלמסיק טון

8 3 4 



 ק שגי חגיגה ואגדות מהרש״א ט
 יח ע״א

 כסרש״י דהכא דחגיגה מקרי שסיר לכס כיון דיש כה צורך הדיוט משא״כ כדחייה וע״ש כל
א ה א רגל ד ו ה א ידעינן ש ג ם מ ש ש ל ר פ מ ׳ ו  הכןוגיא: כה״ה פז״ר קש״ב פדש״י רגל כו
׳ עכ״ל. ולא ילענא מה להם לאתרי הכא הך מלתא מדכרי ב וביום כו י ת ם כ ל ו כ  ב
 הירושלמי ומה ראייה הוא לדבריהם ובתלמודנו צמי איתא הכי כס׳ לולכ וערכה אהא דאמרי׳
 זמן בשמיני דהתס כתיב וביום והכא כתיב ביום לומר דחלוק הוא וכל דבריהם דהכא כתכו
י שיש פ ת ל ש פ ט ת ע ו ת מ ש פ  ג״כ בפ״ק דר״ה והך דירושלמי לא הביאו שם: בה״ה ת
׳ עכ״ל. ן כו כ ת לא י ׳ ו ט כו ע ו מ ל ל ב ׳ א דך כו ן שבי ה ומ״מ חשבו נ ם מ י ת א ל מ ל כ  ב
ק דסוכה מהכא גופה דחיוה דהא יש לדבר סוף דטפי מת׳ ״  מהג״ה א״מ ז״ל ובתוס׳ פ
ק ״ ת לו ל י ור״מ דאי א כראב״ י ת ה ליגה א נ ו ע ת ט ו כ ו ס ף חג ה  לא ודו״ק: בד״ה א
׳ ח שגי כו ס ם פ י ח ס פ ם ב ת ה ה ב ר ׳ וה״ג מ א להו כו ק פ ׳ק דר״ה ג  ור׳׳ש ודאב״ש בפ׳
 עכ׳׳ל. כצ״ל דלראב״י ור״מ קאמרינן התם דאתא לתג הסוכות דטעונה לינה אבל לת״ק
 ור״ש וראב״ש אתא האי קרא לכל תאחר ותשלומין דעצרת נפקא להו מדרכה בר שמואל
ר א״ר ז ע ל  כדאמר התם וע״כ לינה לא נפקא להו אלא מכל פינות כר: גמרא א״ר א

א מנין כוי. כצ״ל:  אושעי
. ופרש״י דאם לא הקריבה בי״ט אין לה ל ל ח כ ו ב ה יום ט ו אין ל א י ל א  {("ב גמרא מ
 תשלומין עוד עכ״ל. ודוקא בדאפשר להקריב בי״ט אבל בדלא אפשר מודו ב״ה
 כדקתני בסיסא ומודים שאס חל בשבת כו׳ א״נ דחד יום טבות אית להו נמי לב״ה וליכא
 למימר דלב״ש קאמר הכי דבכמה דוכתי אמרי׳ וכי טעמא דב״ש אתא לאשמועינן ועוד
ת י נ פ ב ו י ת כ ׳ בד״ה ד ס ו  לבי״ ש לא שייך למימר חשלומין דבי״ט גופיה אסור להקריב: ת
ם י״ט והשגיה ׳ והר״א yrn דב׳ עניני לינה הם א׳ משו ר פרש״י כחוש״מ כו ק ב  נ
׳ עכ״ל. נראה לפרש דברי הר״א שבא לקיים הנהו דמוכח מינייהו דטעון ם קרבן כו ו ש  מ
 לינה כל ז׳ אלא דהיינו משוס י״ט אם היה שם בי״ט ראשון והא דמשמע דלינמ רגלים אינו
 אלא יום א׳ דומיא דבכוריס היינו לינת קרבן שלא היה שם בי״ט א׳ אלא שבא בחוש״מ
ק ״  והביא קרבן ואהא מיימי מירושלמי דגבי ביכורים נמי איכא ב׳ מיני לינה אבל בתוס׳ ס
 דר״ה ובפרק לולב וערבה כתבו דברי הר״א בדרך אתרת ע״ש ולשיטתו שם נמי למאי דלא
פ דרך זה דה״ל עיקר חסר מן הססר ״  טעון לינה כל ז׳ אבל דבריהם דהכא א״א להולמו ע
ח ו ב ד יום ט ח ניה ד ט מי ו ש פ  ועוד ע״ש דבריהם בפנים שונים ממה שכתבו כאן: בד״ה נ
׳ עכ״ל. ר״ל ימתינו לציבורא עד ב׳ כשבתא א וי״ל כו ת ב ש י כ ר ד ת א ע ר ו ב י צ ו ל נ ׳ ימתי  כו
 משוס דלא לקיים דברי האומרים עצרת אחר השבת ולא מקשי להו דנפשוט ממתני׳ דחד
 יום טבומ הוא מדלא מני ימי טבות די״ל לרבותא נקט ההוא תד יום טבות אפי׳ אתר השבת
ט דחשיב ז׳ ה  ועוד דהממני׳ לא נתית למחשב כמה הן ימי טבות משא״כ בברייתא דנחית ל
ה ר מ  ימי פסח ומ׳ ימי תג ויום א׳ של עצרת ועוד דקתני בברייתא שוב אינו חוגג: בד״ה א
ק דר״ה [דגמרינן לענין ״ פ ו ב נ ׳ שבן מצי לה כו י ק דמג ״ פ ן ב ג ׳ וכדאמרי ה כו ר ו  ת
גמר ה הר״א לי ש ק ה ׳ ו י יומי כו מנ ה למי ו צ . כצ״ל: בד״ה מ ׳ עב״ל ה הדש כו  נטיעה] מ
א ר ה ל״ל ק ״ ת ל א ׳ ד ש ותירץ כו ד ק ע ל ץ שבו א מנ כ ל ה ל א כ מ י א נ ׳ וא״ב ל בל כו ו  מי
. וכצ״ל ור״ל דליגמר מיובל דמנינן ׳ עכ״ל ה בר כו כ ר ה ד ש ר ד מ ת ד ו ע ו ב ש ה דחג ה ש ר ד  מ
ה נמי שמיטין ושנים ולא הוה לקדש אלא למכרו של שנים ה״ג הכא נימא אף דמנינן יומי  ט
 ושבועי דלא מקדשין אלא למנויו של ימים אבל אי יליף מחודש ניחא דהכי ילפינן מיניה מה
ק דר״ה דמתוך זה דחו פירוש הר״ר ״  שודש לכל מנויו אף עצרת לכל מנויו ועיין בתוס׳ פ
 משולם ואהא תירצו הכא דלהט איצטריך חג השבועות דהיינו דרשה דר״א אמר ר׳ אושעיא
 שמקדשין בו נמי שבועי לתשלומין דמדרשה דרבה בר שמואל לא נפקא לן אלא לאפוקי מלבן
 של צדוקים אבל תשלומין לא נפקא לן מדרבה בר שמואל כקושיימס דליגמר מיובל דלא
 מקדשין אלא שנים ה״נ לא לקדשו אלא ימים וכמ״ש התוס׳ לקמן אך ק״ל דאכתי קושייתם
 במקומה עומדת למ״ק ור״ש דהתם דאיצטריך להו תג השבועות לבל תאחר ולא אתיא להו
 תשלומין אלא מדרבה בר שמואל כדקאמר התם מקשי להו דליגמר מיובל כו׳ וי״ל הצהו
 תנאי נפקא להו תשלומין נמי מדרשה דשמעתין דראב״י וקראתם ובקצרכם וצריכי דראב״י
 ודרבה בר שמואל כדאמרינן בשמעתין ובפ״ק דר״ה דנפקא להו תשלומין מדרכה בר שמואל
א בו׳ ך דר׳ אושעי איצטרי ר ו ז ע ל ך דר׳ א איצטרי  אדראב״י דהכא סמיך ודו״ק: בד״ה ו
ת דאר״א א״ר ו ע ו ב ש ל ועל ראב״י וחג ה א ו מ ר ש ה ב ב י ר א דתג ת ו כ י ר ד צ ב ע י  ל
א ל״ל בו׳ עכ״ל. כצ״ל ר״ל דמשמע להו לכאורה דמההיא דרבה בר שמואל למאי  אושעי
 דמסיק דמנינן יומי ושבועי מקדשין נמי יומי ושבועי דהיינו עצרת לכל מנויו והכי איתא
ק דר״ה והשתא הקשה הר״א הך צריכותא דעביד הכא שפיר מצי למיעבד אהך ״  בהדיא פ
 לחני רבה בר שמואל ואדראב״י ואכתי חג השבועות דאר״א א״ר אושעיא ל״ל ואהא תירץ
 דמברייתא לרבה בר שמואל לא נפקא לן אלא לסתור דרשת הצדוקים וכמ״ש לעיל ומיהו
 בפ״ק דר״ה מפיק תשלומין לעצרת מדרבה בר שמואל והיינו לת״ק ור״ש דאחא כולה קרא

 לבל תאתר וכמ״ש לעיל וק״ל:
ן בלי י שיהיו או א כד ל ת כו׳ א ״ ר ׳ וקשה ל ת כו י ר בעשי ו ס  דף יךץ בד״ה וחוש״מ א
ם ר משו מ א תא ק י י ר ים כוי כעין דאו הם פוחז ה ו ר ו ת  ושותין שיהיו יגעין ב
׳ ה כו ל ב י ק ר ב ד א מ ל א א ת כ מ ס א א ב י ל ל ב א ל ימי ה ב א א ת י י ר ו א י ד א ר ק ה א ו כ מ ס א  ד
. מדברי הרא״ש בפ״ק דמו״ק. ע״ב בד״ה קשיא חולין אחולין ׳ עכ״ל ר ליה כו ב ת ס א מ  ל
 ולא בעי למימר בתולין עד הפרק קאמר משא״כ במעשר כו׳ עכ״ל. ר״ל הא דקתני במתני׳
 משא״כ במעשר וכ״ש בחולין היינו לסגי עד פרק ב׳ משא״כ בתרומה דצריך עד פרק ג׳
ר נמי ש ע מ ר א ש ע ה הד״א מ ש ק ן בנגיעה ה א ה כ ל י כ א ן ב א ה כ ״ ד  כלאיתא פ׳ כ״ה: נ
. וקשה להא ולאי למאי לס״ל השתא לאסור חולין באכילה ע״כ הא י כו׳ עכ״ל כ  לישני ה
 לקתני וחכמים איסרין במעשר אסילו לנגיעה לאי באכילה אפילו חולין נמי להא מ״ה קשיא
 ליה חולין אחולין לתכמים לא פליגי אלא אמעשר ולקמן נמי קאמר מתני׳ רכנן היא לשני

ת אין דוישין פ1 ו כ ל  חידושי ה
 יז ע״כ
 ח״א דף טז ע״א מאי דרש כו׳ ואתה מרבבות קודש בו׳. מפי׳ הערוך אות הוא ברבבוח שלו
 פי׳ שאין כמלאכים דומה לו והוא ראה מלאכים דומים למטטרון וידע דלאו קולשא ב״ה עכ״ל. וזה
 מסכים לפירוש שני של רש״י מאי דרש שלא טעה כמו שטעה אחר עכ״ל. דהייגו שטעה על שישנ מטטרון
 תשב שתי רשויות הן: דוגמא הוא ברבבה כוי. פי׳ בערוך כלומר מדונם שאין כמוחו בכל הרכבות ורע״ק
׳ עכ״ל. ר׳׳ל שלא טעה כמו אתר: ה׳ צבאות שמו אדון  ראה מלאכים הדומי! למטטרון וע״כ לא טעה ס
 הוא כוי. ר״ל כעין דרשות דלעיל דרע״ק לא טעה בשתי רשויות כמו שתשב אתר אלא שהקב״ה אלון לבד
 בכל צבא שלו ונראה דהנך דרשות מפקי להו מהנך קראי מר מפיק ליה מואמה מרבבות קודש דלפי פשטיה
 ה״ל למכתב ובא מרבבות קודש בלשון הקודש ולא ואתה שהוא מלשון מתום וע׳׳כ דרשו בו מלשון אות הוא
 ומר דמפיק ליה מדגול מרבבה דוגמא הוא כו׳ דותק הוא לכוון דמלשון דגול דרשו לשון דוגמא דלא מצינו
 חילוף הל׳ במ׳ וע״כ נראה לומר דמדגול מרבבה יליף לה כמו שנושא הדגל הוא ניכר לבד בחיל כן הקב״ה
 ניכר ומובדל מהן אלא משוס דיש בתיל למעלה מנושא הדגל בתשיבות כגון המלך ושדו ע״כ קאמר הא דמדמה
 ליה לנושא הדגל אינו רק לדוגמא בעלמא שהוא ניכר ע״י דגלו מכל בני מיל כך הקב״ה מובדל מכל הרבבה
 שלו שהוא אתד ולא כמו שטעה אתר ומאן דדדש ליה מה׳ צבאות שמו לפי פשוטו שהוא ה׳ לב׳ צבאומ דהיינו
 לצבא של מעלה ולצבא של מטה ה״ל למכמב ה׳ צבאומ הוא וע״כ דרשו אדון הוא בצבא שלו וצבאות ב׳ מלות
 הן צבא אומ שהוא אומ בצבא שלמעלה ונפי׳ ערוך פי׳ בערן אומ כמה שכמבמי לעיל: ורבי חייא כו׳ ולא
 ברוח ה׳ וגו׳ והנה ח׳ עובר כוי. כן הוא מוסתת גמרא שלפנינו ובע״י הגירסא ומתק האי קרא והנה
 ה׳ עובר והיינו משוס דהאי קרא והנה ה׳ עובר כמיב לעיל מיניה דהאי קרא ולא ברומ וגו׳ אבל לפי הגהתו
 מאי דרשה איכא הכא דלא מביא אלא הקרא ולא ברוח וגו׳ כדכתיב ונראה לקיים כל נושמות הגמרומ לפי
 ענינו לר״ת ב״א אר״י מייתי לה מהכא הך דרשה שלא טעה ר״ע כמו שטעה אחר והיינו שהקב״ה מובדל
 מכל חיילותיו של מעלה ומקומו ניכר כמ״ש לא ברוח ה׳ וגו׳ שהם מלאכי רותות ולא ברעש ה׳ שהן מלאכי
 רעש ולא באש ה׳ שהם מלאכי אש כסרש״י שם אבל מקומו ניכר בקול לממה לקה והנה ה׳ עובר אז ולפי
 כוונתו זאת הפך הכתובים שהנה ה׳ עובר לכתיב לעיל מיניה מוסב אללמטה שאחר האש קול לממה לקה ואז
 הוא אות שה׳ עובר: טםין מסוף העולם כו׳ כמלאכי חשרת כוי. לענין טיסה כבר נאמר שיש להן
 כנפיס כר אבל ר״ל למקומן להיות מסוף העולס ועל סופו כמ״ה משא״כ בן אלם דש מקומות בעולם שאין
 יכול להיות שם אס מפני התמה אס מפני הצינה ומתמת לברים אתרים: יודעין ס״ד כוי. נראה לר״ל יודעין
י  ס״ד דאפילו מלאכי השרת אינן יולעין מה להיות רק מה ששומעין מפי הקב״ה היולע כל עתילות: כבנ
 אדם כוי. וכתבו התוס׳ ה״מ למחשב ישנים ומוציאים רעי כבני אדם כו׳ עכ״ל. דשנים מצינו בהו בהך עובדא
 דפ׳ מי שאחזו גבי אשמדאי דהוי שתי ורוי וגני וכו׳ אך קשה לדבריהם שכחבו דאף לקמן לא הוה חשיב ליה
 אלא משוס דבעי אשכוחי ג׳ דומין לבהמה כר הא מצי לאשכוחי ג׳ ט הבא וה״ל למחשב לקמן דמתיס כבהמה
 גס יש לדקדק דהני ג׳ שתולה בשדים כמי אדם ה״ל לתלות בבהמה דהא בבן אדם גופיה חולה להו בבהמה
 ועל כן נראה הא דאמר בשטס אוכלין ושותין כבני אדם כלומר דבר הראוי לאכול לבני אדם ולא הראוי לאכול
 לבהמה וכן פרין ורטן כבני אלס היינו נמי שמשמשין פנים כנגל פנים ולא כבהמה ומתים כבני אדם היינו
 נמי לאפשר שהשל יזכה במיתתו כשומרי מצות בעולם הזה שרותו עולה למעלה כבני ארם ולא כבהמה שרותה
 הולכת למטה ותו לא מיד: ומםפרין בלשון הקודש כמ״ה כוי. בני אלם ולאי ללאו כולהו מספרין
 בל״ה אלא משוס מלאכים נקט לשון הקודש כדאמטנן דלא ידעי לשון תרגום ולא בא ללמות בן אלם למ״ה
ן כוי. וקרוב ד ט ל ר לעבדיו בנו לי פ מ א  אלא שיש לו לשון ודבור לאפוקי בהמה דאין לה כת הדבור: ש
 לזה בב״ר מאלמנה שפתי שקר וגו׳ אתסרכן כוי עד בנוהג שבעולם מלך ב״ו בונה פלטין במקום האשפה ט׳
 כל מי שבא לומר פלטין זו בנויה במקום האשפה ט׳ אינו פוגם כן כל מי שבא לומר שהוא נברא ממוך מוהו
 ומהו אינו פוגם אממהא ע״כ וכה״ג אימא טרושלמי וכמב בעל יפה מראה וקשה מאי בממלה אי קודם בטאמ
 עולם לא דמי לפלטין במקום אשפה שאינו משקר אלא שפוגם כו׳ אבל הכא משקר ט העולם ממודש מאין
 מותלט כו׳ ועוד מהו הפגס שהוא פוגם בכבוד ה׳ דאדרבה כבודו הוא כי זה כמו הוא להמציא מאין המותלט
 כו׳ ולכן נראה כמ״ש הרמב״ן דתוהו הוא התומר הראשון הנקרא ליונים היולי כו׳ והשתא מי שאומר שהעולם
 נברא מתוך תוהו ובוהו פוגס במה שמפרש מה שנזכר בתורה ברמז לפי שאין ראוי לייחס אליו ית׳ אלא בריאת
 הדברים כשלימות לא הויא התסרה דאין זה כבודו שההיולי נמצא בכת ואין לו צורה מעצמה כו׳ עכ״ל. ע״ש
 באורך ולשון בחחלה דקאמר שם וכן לשונו של תלמודנו לא משמע כן אלא נראה דקושטא דה״ק דאין לתשוב
 מה היה לפנים קודם שנברא עוה״ז גם קודס ההיולי אלא שלא היה לפנים כלום בעולם והקב״ה מאין המוחלט
 בראו ומייתי משל שלא להזכיר שם אשפה שהיה שם קורס שבנה הפלטרין אלא כאילו מאו במקוס פנוי כך
 הקב׳׳ה אין רצונו להזכיר שהיה לפנים שוס בריאה אחרת שזה פוגס כבודו שהיה שינוי רצון לפניו ולא היה
 מפץ באומה בריאה וברא עוה״ז דוגמת המלך ב״ו שלא היה חפן באשפה ובנה פלטי( אלא שיש לחשוב להזכיר
 שמה במקום פנוי וגם שאין המשל דומה ממש דהמס פוגם בדבר אממ שהיה שם אשפה והכא סוגם בדבר
 שקר שהרי הקב״ה ברא העולם מאין המומלט מ״מ מיימי ליה במכ״ש לאין רצונו של מלך ב״ו לפגום כבודו
 אפי׳ בלבר אממ וכ״ש בלבר שקר ומעיקרא לפטן לפנים מאי להוה הוה ר״ל גם שהוא שקר מה בכך ללא
ל שלא חפ על  אסיק אלעמיה להוה ביה שוס פגם בכבול המקום על למיימי ליה משל ממלך ב״ו כו׳: כ
 כבוד כוי. מפורש פ״ק לקידושין: בל שלא חם על כבוד קונו כוי זה העובד עבירה בסתר כוי.
 לזה העובר בפרהסיא אינו ירא מבני ארס יומר מהקב״ה משא״כ העובר בסמר הרי ירא מבני אדם יומר
 משהוא ירא מהקב״ה והרי זה לא מס על כבול קונו ולומיא לזה אמרו בפרק מרובה מטעם זה שהממירה
ל העובר כוי כאילו דוחק רגלי כו׳ אפ דואה אדם שיצרו  המורה בגנב יומר מבגזלן מפורש שם: כ
ת כוי. מקרא לא מיימי אלא ל המסתכל בג׳ דברים עיניו כהו  מתגבר בו׳. מפורש בפ״ק לקידושין: כ
 דבג׳ דברים איכא דמות ודו שכינה והיה קבלה בידו דעיניו כהות במסתכל בהס והא ודאי במסתכל בשכינה
 ממש א״א להיוח חי כמ״ש כי לא יראני האדם ומי אבל הכא במסתכל בדמות וזיו של שבינה קאמר גס שאינו
: מ״ר אל תאמינו בדיע  מת מ״מ עונשו שעיניו כהות שהוא דמות מימה כמ״ש ג׳ חשובין כמח סומא ט׳
 בו׳ ואץ דע אלא יצה״ר בו׳. מדכמיב רע מסר יו״ד רטש ליה ואמר אס אמר לך יצר הרע תטוא והקב״ה
 מומל כו׳ בלי משובה ודאי דלא יאמר דהקב״ה מומל אלא במשובה קאמר וגם בזה אל מאמין בו דזהו האומר
 אמטא ואשוב ואמרינן ביה סי״ה לאין מספיקין בילו לעשות משובה. ואמר ושמא תאמר מי מעיד בו׳ כל

 זה מפורש בפ״ק למעגימ ע״ש:
ה בנחמה אס בו׳. פירשו במוס׳ כלומר לא יוכל לראומ מממומ ציון כר עכ״ל. גס שהיה טמ א ר ב א ״  ע
 המקלש שני קייס בזמן יהולה בן טגאי קאמר הכי אראה בנממומ ציון של מורבן טמ ראשון לגאולה
 שניה בטת שני לא הוה גאולה גמורה שהרי לא תזר להם מלכות טת דוד וכמה דבטס שמסרו בטמ שני
 כדאימא טומא ומיהו יומר נימא פרש״י פ״ק דמכומ שפירש שם אראה בנממה נשבע שימותו בניו ואראה

 בנחממן עכ״ל:

׳ ת ראייה וחגיגה כו ו נ ב ר ת פרש״י ק ב ש ר ה ח ח א ו ב ת בד׳׳ה יום ט ו פ ס ו  דף T ת
׳ עכ״ל. ולמאי ע כו ו ב  ומיהו בירושלמי כו׳ א״ל ב״ש חגיגה גמי אין זמגה ק
 שכתבו התום׳ לעיל לשלמי שמחה נמי יש להן תשלומים כל ז׳ וה״ל אין זמנה קבוע ולא
 קרב בי״ט כמו חגיגה קשה לא״כ באיזו שלמים קאמרי ב״ש במתני׳ למטאין זליכא למימר
 בשלמי צבור בעצרת לבהנהו ליכא סמיכה כלל ויש ליישב לאע״ג לתרווייהו מקרו אין זמנן
מ שלמי שמחה קריבין למקרו לכם טפי מחגיגה לכתיב וחגותם אותו תג לה׳ ומיהו ״  קבוע מ
ה לכ״ע ולא ע ר  הך לירושלמי נאמרה בתלמולנו בפ״ב לביצה לגט ראייה אבל חגיגה ק
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י ש י ל ק ש ר ש פ ד ו ק ר ב מ ו כ ח ׳ ל א  כ

׳ א נמי כו ת י י מ ו ק ל י אפ ת ו צ ה ק א מ ו ט א ד ר ר ׳ ד ש י׳׳א כו ד ו ק ר ב מ ו  תוםפות בד״ה ח
 עכ״ל. צ״ל ואפילו נתריימא נמי לקמייתא הוי לררא לטומאה'לאורייתא ואפילו בתרייתא
ה עכ״ל. א יגע ב ל ת כו׳ ש ושא א  נמי למיהו הוה קצת לררא לטומאה לרבנן: כד״ה הנ
 בתרומה גופה אבל בחבית אפילו יגע באוירה אין לחוש ללא הוי נושא אב הטומאה לטמא
 כלי חרס כלמפרשי ואזיל ללחות פרש״י וכן מ״ש וכי תניא בת״כ כר התם בנוגע בה נפרש
 לה נמי להאי נושא המלרס נוגע בתרומה גוסה להוה אב הטומאה לממני ראשון ושני אע״ג
 ללא היה אב הטומאה לטמא כלי לגבי אוכלין ומשקין לממני בהו ראשון ושני ולפסול
 התרומה הוה נושא המלרס אב הטומאה בשלא פירש מן הטומאה וכן לטמא שאר כלים
 חוץ מכלי תרס ואלם הוה אב הטומאה כמ״ש לאיתא בת״כ בגלים אחרים מנין כר וכ״ה

 במסכת זמן ובריש אהלות עיין שם וק״ל:
׳ ם הגגמרים כו י ל ן גבי כ מ ק יק ל ם כו׳ בדדי י ר ו פ ר כ ס ו ח מ  דף כא בד״ה האוגן ו
א לכלים ק ס  עכ״ל. כל שכתוב לעיל בלבור זה מובן מפני שהוא בגמרא פ
א מ ט ׳ מ ו לו וכן תבן כו נ א מצי ל בגר ל ב  הנגמרים כר שהוא רישא להמשנה: כא״ד א
א ת תירץ הר״ש בו׳ ה א דפרישי י ה ה מ ׳ ו ו כו ל ו כ ר ב ת ו ו מ ת א י ר ב ח ש בו׳ א ד ו ק  ה
. כצ״ל ור״ל לבהנהו למחוסרי כפרה התם קחשיב נמי גר ׳ עכ״ל צה כו ב רבי ״ פ א ב י נ ת  ד
א שרי ל  לראב״י ובגר שנתגייר לא מציגו לו טבילה אתר הבאת כפרתו וק״ל: בא״ד ו
. היינו למאן א עכ״ל ה ל מ ר ע ו ע״י ה ל י ה אפ א מ ו ט ב ה א ב ק בו׳ ו ן ר ה דרבנ א מ ו ט  ב
ה גירסא ת ו א  למוקי לה התם בולל הטומאה וכלאיתא בתלמודנו בפ״ב לביצה: בא״ד ו
ם בו׳ עכ״ל. נ מ ם א י ר פ ס בוש כ ב בשי ו ת צה כ ב רבי ״ פ רושלמי גם נ ה כי ר מייתי ל י  שפ
 ר״ל לאותו גירסא שהיא בירושלמי לתרומות שפיר מייתי לה שם גם בפ״ב לביצה בירושלמי
 הובאה הך פלוגתא אלא ללא מיימי שסיר אלא בשיבוש הספר וכמ״ש התוס׳ בר״פ טבול
 יום דבירושלמי פ״ב לביצה איכא איפכא מתיב מ״ל באב הטומאה למ״ל בולל הטומאה
ם שוהטין ת ר ה מ ה א ר פ ר כ ס ו ח מ  ואותה גירסא משובשת כר עכ״ל. ע״ש: בא״ד ואילו ב
׳ עכ׳׳ל. אין ראייתם מבוררת וכי מי לא א הוי כו י ל ע ר מ ו ה ט ל ו אי ׳ דהו  וזורקין עליו כו
 ילעינן להך טבילה מלרבנן היא לבהליא קאמרינן לקמן האונן ומתוסר כפורים צריכין טבילה
ט כיון לעל האילנא הוו אסירא אצרכינהו רבנן טבילה ומה ראיה הביא ר״י מהמם לא״צ ״  מ
 הערב שמש ובר״פ טבול יום מפורשת ראייתו בתוס׳ וז״ל לבטמא שרץ לבעי הערב שמש
 איכא למיחש ללמא פשע ולא טבל על לאורתא אכל מחוסר כפורים ללא בעי הערב שמש
 למאי ניחוש אפילו בלילה יכול לטבול ולאכול כו׳ עכ״ל. ע״ש והנראה שחסר כאן בתוס׳
 ראיית ר״י ולבריהם הכא אינן אלא לחייה לראייתו ללאו משוס ללא בעי הערב שמש ויכול
 לטבול בלילה הוא אלא ללא חיישינן ליה משום ללא העמילו רבריהם במקום כרת כיון
הו  למלאורייתא טהור מעליא בלא טבילה כלל והוא ברור: בא״ד ותירץ הר״ש דעשאו
ל השתא לא אסיק המקשה אלעמיה ״ ס . אע״ג ללמאי ל ת בז׳ שלו בו׳ עכ״ל א מ מ ט  ב
 אכתי לעשאוהו כטמא מח על למשני ליה הכי היינו לגבי כלים הנגמרים ביל חבר בטהרה
 אבל בכלים הנגמרים ביל ע״ה הוה ילע שפיר לכ״ע ללגבי פרה עשאוהו כטמא מת ומש״ה
א מ ט ו כ ה ו א ש א פי׳ ע ל ן א מ ק י ל כ א פירש ה ך רש״י ל  פריך הא טמא וקאי: בא״ד א
ן ושגי בו׳ עכ״ל. לא ילעתי לכוין לבריהס לגבי עשאוהו י ביה ראשו נ מ מ ת בז׳ שלו ל  מ
 כטמא שרץ הוא לקאמרינן לממני ביה ראשון ושני אבל לגבי עשאוהו כטמא מת לא קאמרי
, שם ואיך שיהיה בעו נמי הערב שמש לאל״ה מאי היכרא  הכי אלא לטמא אלם וכפרש״
ן נ צה דאמרי א רבי בההי  לצלוקיס איכא שהיו אומרים במעורבי שמש נעשית וצ״ע: בא״ד ו
ר הר״א בו׳ עב״ל. כצ״ל קאי מ ו ש היה א מ ב ש ר ע א בעי ה א בו׳ ואקשינן ה מ ט נ י ש ל  כ
 אללעיל לאין להוכיח מההיא לביצה ללא בעי הערב שמש בטומאה לרבנן לאומר הרר״א

 לבי״ט שמל בע״ש עסקינן כר וק״ל:
׳ ב מרי כו ח ר כ ו מ ה להר״א ד מ י א לחולין בו׳ ת ל ש ו ד ו ק ת ל ו נ ו ר ח  כד״ה א
א בו׳ עכ״ל. כצ״ל נראה להכי מ ל ע ו ב מ ש ד ד ו ק ו ב א א ל מ ל ה היא ד ח ב ו  ומאי ה
 קשיא ליה למשמע ליה לרב מרי מוכח לה ללכל מילי יהיה כקולש מלהוה כקלש להך מלתא
 לכגלי אוכלי כר והתוס׳ נקטו בלבריהס חחילת הסוגיא וה״ה למאי למסיק למסיפא מוכח
 לה רב מרי לכקולש למו לכל מילי ואהא קשיא ליה להא מתני׳ להכא ס״ל בכל ה׳ ראשונות
 שיהיו כקולש ואס״ה לא תשיב ליה גבי ה׳ מעלות אתרונות שיהיו כקודש ולו״ק: בד״ה
א בו׳ עב״ל. אין זה תירוץ י ג ת ה מ ק ש ה לר״י דלענין ה א ר נ ה בו׳ ו ל ל ח ב ה ו י ג ו ע  ב
ס שהקשו בפרק אין לורשין בל״ה בתחתונית כו׳ והביאו זה ר פ ט ק  לקושייתם אלא אההיא ל
 כאן משוס קושיא לר״א שכתבו הכא אך תימה להר״א לסברא הפוכה כו׳ ולפי לרכס זה
א לענין מ ל ן בגיטין ד נ קט ובאמצעית כו׳ וק״ל: בא״ד ובי מוקמי  נמי כתבו כאן ולעיל לנ
ת בו׳ עכ״ל. לא נחמי הכא למימר לר״י לוקא בגול אחימ י ח ר גוד א מ א ת ור״י ד ו א ו ק  מ
 אית ליה לא״כ מצינן שפיר לאוקמי ההיא לקליפת השוס ברוחב שפופרת אף כר״י ומיירי
 בקרקע שוה וכמ״ש באילך מירוצא ועול לאיכא למימר לר״י נמי לית ליה רק היכא לשייך
 גול אחית כו׳ משמע מזה ללתירוצס קמא ליכא לסלוגי לר״י כהכי וההיא לקליפת שום
 ברוחב שפופרת לתירוץ קמא אתיא לוקא כרבנן ולא נקטו בלכריהם גול אחית אלא משום
 רבותא לרבנן לאפ״ה לית להו טופח על מנת להטפיח כן נ״ל לפרש לבריהס להכא מלבריהס
ה בו׳ עכ״ל. ק ש • לענין ה ה מהנ י פ ט ה ה ע״מ ל פ ו  בס״ב לגיטין ע״ש: בא״ד ואילו ט
 סי׳ למאי לס״ל מעיקרא וע״ש בגיטין גס מ״ש ועול ק״ל לגבי טופח כו׳ מפורש כך ללמאי
ל מעיקרא הוי טופמ ע״מ להטפית מהני לענין השקה טפי מלענין מקואות וללברי ״ ס  ל
 המתרץ הסברא הפוכה לקאמר ולענין מקואות למהני מיהת בגול אתית ולענין השקה גרע

קט מקואוח וק״ל:  לאפילו בכה״ג משמע לאינו מועיל מלנ

ת חומר בקודש פר ו כ ל  חידושי ה
א ״ ט ע  י

 להו בין חולין למעשר ולפי סברא זו ממני׳ מני לא כר״מ ולא כרבנן וצ״ע: בא״ה בגגיעה
ה מ ת ל ת א ר ו ש ע מ א פליגי דלכ״ע אין שני עושה שלישי ב ה דהולין ל ל י כ א ר ו ש ע מ  ד
ל י ם א פ p כיון דגטל ידיו לחולין ל ־ m בו׳ עכ״ל. כצ״ל: בד״ה באן לחולין באן בו׳ 
. אין לפרש לר״ל כיון לנתכוין מיהת לתולין מהני גם לתרומה להא קתני ה בו׳ עכ״ל מ ו ר  ת
 הותזק לחולין אסור למעשר וכ״ש למרומה אלא לר״ל לאיכא לפלוגי בין אכילת תרומה ובין
 פסול תרומה ואין חילוק כלל לתרומה ולמעשר בין לא נתכוון כלל ובין נתכוון רק לחולין ואי
 הוה איכא לפלוגי בינייהו בהא הוו איצטריכו תרי בבי במתני׳ שפיר והתוס׳ לחקו לתרצם

 לקמן בענין אחר כמו שיבואר בסמוך ולו״ק:
ר בו׳ ומשמע מ א י ק א רי מ ה למו ש ת בו׳ והיה ק י ל ד ר ו ח ט ה גגזור א ׳ ד׳  דף יט נ
יחא ן נ א גשמים ולפי׳ ראשו י ד ה כר ליה ב ז א הו ל ד ת מיידי מ י ל ד ר ל ח ב כ  ר
 בו׳ עכ״ל. לכאורה יש להבין ללפי׳ ראשון ניחא ומחורץ קושיית מורי וזה אינו אבל שבאו
ס בכל ר פ ט  לקיים קושיית מורי דלפי׳ ראשון ניחא ללא הוזכר בהליא גשמים למשוס ק
ם חולין ״ משו נ ת מ א ד ת ו ב ר ר ו ש ע מ ל ל ב א ט ו ל ל י א א כ  חרדלית איירי וק״ל: בד״ה ל
 בו׳ עב״ל. והוא דתוק דהיכי משמע הך רבותא דסתמא קתני כאילו לא טבל דמשמע טפי

 דלא מהני גם לחולין וכדס״ד מעיקרא:
ם ל ה ש ו ק ם מ ם משו ת י ה ר דשאנ מ א א ק ל נה בו׳ ו ו א בעלי ל ה ו נ ו ת ח ת  ?ן״כ בד״ה ב
ס ר פ ט א ק מ ל ר א ו ה ף שני ט ר בו׳ א ס אינו חיבו ר פ ט ק ק ו צו  בו׳ בגיטין דנ
ק ל ר ל א ב ב א שייך ה ל א בו׳ עכ״ל. כצ״ל ועיין בתוס׳ פ״ב דגיטין: בא״ד ו ל  חיבור א
ש עכ״ל. לקמן בפרק חומר בקודש אההיא דעירוב מקואות כוי ע״ש: בד״ה ר פ קמן מ  ־6
ן י הבדרי נ פ ד כ כ ת ה י ועל ב ם הנ ת ן ה ל ק״ל דתנ ב ם בו׳ א ס לפרושי ר ד די ע׳׳ה מ ג  נ
ך בו׳ עכ״ל. קושייתם אינה ו מ ס ב ס ו ר ד א מ מ ט מ ע ד מ ש ס מ ר ד ם מ י א מ ם ט י ל  :•היו שם כ
 מבוררת לן כפי שפירשוה הרמב״ם והר״ש ברס״י דטהרות דלאו משוס מדרס דע״ה נגעו
 יה דאיירי דטיהרן אלא שהם יטמאו עצמן בכלים טמאים מדרס אשר שס בין בהיסט בין
 כמגע ויחזרו ויטמאו הכלי ואהא קאי נמי מלמא דר״י דמשום מגע הכלי הטמא מדרס אין
 אנו חוששין שע״ה נזהרין בזה אלא שאין ע״ה בקיאין בהיסט גם הר״ש בפ״ק דטהרות
 הביא דברי התוס׳ דהכא זולת קושיא זו גס ר״ת בתירוצו לפנינו ולא תירצו כפי שהבינו
 התוס׳ שמשום טומאת מדרס ע״ה נגעו בה וכפי פי׳ רמב״ם ור״ש לא חש לתרצה דלא
 קשה מהך ולא מידי וההיא ןדמובל] נמי לא תש לתרצה די״ל נמי כדלעיל משוס חשש אשה
 לאמרינן דחיישינן שמא נכנס עובד כוכבים או אשה כההיא דתנן גבי גנבים שם ובפי׳ הר״ש
 שם בפ״ז דטהרות לשיטת ר״ח ובדכרי ר״ח הכא לא מחרצא אלא הך דפרק כנוח כותים
ר מ ו  ילמה לא גזרו עליהן מדרס והיסט כמו שגזרו עליהן מעיינות ודו״ק: בא״ר ואין ל
ק ר ר שלהי פ מ א ו הר״י ד ה ל ש ק ה ׳ ו ם בגדיו כו ו ש ק מ א היה חש ר ם גופו ל  משו
׳ וראיה ה כו מ ו ר ש דלגכי ת ר פ ה ל א ר  הנזקין אין כו׳ עכ״ל. כצ״ל: בא״ד ע״כ היה נ
׳ עכ״ל. אבל הר״ש בפי׳ הוכיח מכת קושית רישא לסיפא ו בירושלמי כו נ ו מצי  לדברי

 דמתני׳ לדברי הירושלמי דצריך לומר נמי משוס טומאת אשתו נדה היא וע״ש באורך:
י ל כ ו א ס ל ר ד ת חולין מ ר ה ט ׳ חוליהן ב ו כו ה י ב נ ת א ק ל ד י בד״ה מ ״ ש ד פ  דף כ כ
דש בו׳ עב״ל. צ״ע מי הכריחו לפרש דאוכלי חולין בטהרת ת הקו ר ה ט  חוליהן ב
 חולין מאן דכר שמיה וטפי ניתא לגבי קודש גופה קאמר מדלא קתני בהו מעלה בגדי האוכל
׳ בד״ה ם ו  חולין בטהרת קודש מדרס לאוכל קודש וכן נראה מהתוספות באידך פרקין: ת
רה בו׳ ה חבי ש א ב ע ד מ ש כים בו׳ מ ה צרי ר ה ט ם הנגמרים ב י ל כ ה לי כו׳ ב ק ס פ ימא נ  נ
 בפרש׳׳י בו׳ עב״ל. כצ״ל הכי מוקמינן לה לקמן באידך פרקין דגמרינהו חבר משום צינורא
 לע״ה דמשמשי בהדיה קודם שנגמרה ודלמא בעידנא דנגמרה עדיין לתה ומדמייתי עלה
 הך עובדא דמסה משמע דאיירי נמי באשה חבירה כפרש״י מיהו הך עובדא ע״כ לא איירי
 משום צינורא דע״ה דהא משום קשרתיה בפה קמטמאה והיא חבירה היתה והיינו דהכא
 ליכח למיחש להכי דלאו לקודש קאיירי דאסילו לתרומה לא שיישען לצינורא דע״ה בכלים
רא ו נ ו בצי ל י א ע״ה אפ י ר  הנגמרים בטהרה כדלקמן באידך פרקין ע״ש: בא״ד ומאי א
ר בו׳ עכ״ל. ובאידך סרקין תרצו בזה דלק״מ דידים שניות אין להם דררא דטומאה ג ח  ד

 דאורייתא וה״ל מעלות בתרייתא ולא קמייתא עכ״ל:
ר ה ט מ י רישא כ מ ק ו א א היה צריך ל ם בו׳ ועוד ל ד א א מ ל א בו׳ א י התנ  ?$״ב בה״ה ו
א הודיעו בו׳ עכ״ל. ר״ל אי היה מיירי בסתומות בפ״ב דע״ג לא ל ך כיון ש כ  ל
 הוה צריך לאוקמי רישא במטהר כיון דאיירי בלא הודיעו שהפליג דבהכי מפלגיגן המס
 במתני׳ לגבי עובד כוכבים אבל הכא ודאי דהוצרך לאוקמי במטהר כיון דאין אדם משמר
 כו׳ ואהא כתבו דיש לדחות דהמם נמי אע״ג דלא נמית להכי דאין משמר כו׳ דאגב דהוצרך
 לאוקמי הכא כמטהר משוס דשני לעיל ר״י דאין אדם משמר כו׳ אוקמא לה נמי התם הכי
 דאדהכא קסמיך והאי ועוד שכתבו הוא הוכחה לפר״י דהמתרץ לאוקמא בסתומות דהשמא
 לא איצטריך לאוקמא במטהר די״ל דסיפא קשיא ליה דאי סתומות לא יטמא בהעלמת עין
 כראיה קמייתא שכתב ר״י וכ״ה בתוספות דע״ג שלא הביאו ראייה לפר״י אלא מסיפא דאי
 בסמומות איירי לא יטמאו בהעלמת עין אף בהודעה שהפליג וע״ש בתוספות: בה״ה מ״ש
ת מ״ש רישא ״ כ ׳ ו לם כו ב ופי׳ לעו ו ת י כ ת א צ י מ ך בפי׳ שלפנ א כו׳ א פ י  רישא מ״ש ס
ך בו׳ עכ״ל. כל זה סותר הדיבור לעיל שפירשו ליטעמי ו ו מ ה כ  בו׳ וכן פירש מורי ההו
 דמ״ש רישא כו׳ הוא מדברי המקשה שבא להוכית דאדס משמר מה שביד תבירו והוא שיטת
 רש״י ור״י הכא ובפ״ב דע״ג אבל בדיבור זה פירשו דמ״ש רישא כו׳ הס דברי המתרץ ולו
 ב׳ פירושים הא׳ הוא כמו וכ״מ מ״ש רישא כו׳ ולפי׳ שני הוא כמו וליטעמיך מ״ש רישא

 כו׳ ודו״ק:

ן ן דורשי ק אי ר ק פ י ל  ס
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א ת חומר במ ודש פרמ שלישי חגיגה ואגדות מהרש״א י ו כ ל  חידושי ה
ב ע״א - כו ע״א  ב

ק דפסחיס אלא ״ ה עכ״ל. כצ״ל והס״ל וכ״ה במסכת סוטה פרק כשם ובסרש״י פ מ ו ר ת  ב
 להמם נקט חולין במקום מעשר כפרש״י שם ואמ״כ מ״ה בפרש״י אינו דין שיעשה ד׳
ל ו ס פ ר ל מ ו ה דברי רבי ר׳ •וסי ב״י א מ ו ר ת ת דיו בו׳ עכ״ל. כצ״ל: גמ׳ ל ״ א ש ו ד ו ק  ל
ן שנו רי ׳ בד״ה בחבו ם ו  כוי. כצ״ל והכי מייתינן לברייתא זו לקמן וכ״ה בתוספתא: ת

 פרש״י כוי. כצ״ל:

ה דר׳ י עלי ג ם דפלי ת ך ה י ד ט צ י ן א ׳ ועי״ל דלרבנ ל כו ס ו פ ל ה ן כ  ?5"ב בד״ה דתנ
 יהושע בו׳ עכ״ל. אע״ג לרבנן להיינו חכמים לפליגי עליה לר״י לא סליגי ברישא
 אלא אילים לאין אחת מטמאה תברתה כלקתני וחכ״א יליס שניות הן כר משמע להו דפליגי
ה מ ת מ א ק ל  נמי אההיא לכל הפוסל כו׳ מלקאמרי ואין שני עושה שני בתולין: בא״ה א
. וכצ״ל ור״ל ר״א א עכ״ל ב ן ליה ה נ כי אמרי ונא הי י גו א ה ה ב א מ ו ו ט נ א מצי ל  כיון ש
 לקאמר המם לר״י אלא שני שני למה הכי קמתמה כיון שלא מצינו בלוכתא אתריתי טומאה
 בכה״ג לשני עושה שני היכי אמרינן ליה כאן גבי אוכלים טמאים משוס ללמא שלי משקין
א ההי ה ו ״ א  ללית לן למגזר משום הא כיון ללא מצינו בכה״ג וע״ש בחולין פ״ב בתוס׳: ב
א ב י ר א צ . כצ״ל: בה״ה ל ה מ ו ר ת ת ר ה ה בחולין שגעשו על ט מ ו ר ת א ל ל ם בו׳ ו ת ה  ד
י בו׳ עכ״ל. כצ״ל וכ״ה בתוספתא ופי׳ להב ה ו מ ו ר ת ל ב צ ה זית או ב מ ל ע כ ו א ׳ ו  כו
 לאוכל עמה זית או בצל של חולין בתרומה עושה כן משא״כ בקודש לאסור לעשות כן ולפי
 המסחא בתוס׳ לפנינו או בצל של מרומה למשמע לאוכל הבצל של מרומה עם הקולש א״א
 להולמו להיאך יאכל התרומה גופה בילים מסואבות ואם אכלה ג״כ בכוש ולאי להכל שרי:
ם נמי וכגון שידוע י כ ס נ חדו ל ר כי מ י מ ה מציגן ל ׳ א״נ הו ן כו י דה נאמנ ה שביהו ״ ד  ב
׳ עכ״ל. כצ״ל ור״ל שלא קלשן כשעת הגתות אלא שיחל כולן ו ק נ ח י  לגו שהולין הן ש
 לקלשן לנסכים ושוב כי אקלישה בכל השנה נאמן לא״ל שאימת קודש כו׳ ולוקא שייחל כולן
 לנסכים בכל השנה אבל אס לא ייחלן רק ליטול מתוכו נסכים אינו נאמן אלא ע׳ יום כללקמן

 במטהר טכלו ליקח ממנו נסכים כפירוש הר״א שם ולו״ק:
י א מ ל א ה ה א ר כיון דס״ל רשמי מ א י ק א ה מ ש ק ל זרוק בו׳ ו ה  דף כה בד׳׳ה א
א דכ״ע ל א גרםינן א מ י ת א י ע כ י א ר ו מ א ק ק ו י ם מ כ ד ״ ח א ל פגי בו׳ ו  זרק ע
א בו׳ ת ע י י ל זרוק בו׳ ומייתי פ ה א גי ב ת דפלי מ ם א ל ו ע ל ה בו׳ ותירץ ר״י ד א שמי  ל
. כצ״ל ור״ל לפי גירסמ ספרים שס כמ״ש התוס׳ שם לבתר והתניא ר׳ יוסי ב״י כו׳  עכ״ל
 גרסינן ואב״א לכ״ע משום אררא כו׳ להשתא ע״כ האי והתניא רבי יוסי ב״י כו׳ למייתי
 לא מתפרש אלא בניחותא ואהא קשיא להו מאי קאמר לאלרכה מהך ברייתא מוכח לאימ
 ליה אהל זרוק לא שמיה אהל למ״ה זרק על פני המת טמאה וכתבו עול לי״מ לקושטא
 למלתא הכי הוא להאי והתניא לשון קושיא הוא ואהא כתבו ללסי זה הא למסיק בספרים
 לגרסי ואסיק בתר האי והתניא כו׳ ואיבעית אימא כו׳ להשתא ע״כ לל״ג ליה אלא לגרסי׳
 אלא לכ״ע לא שמיה אהל כו׳ וכ״ה הגירסא בגמרת נזיר לפנינו וחזר בו מתירוצא קמא
 להוו פליגי באהל זרוק ומ״ש ותירץ ר״י כו׳ מקיים גירסת הספרים ואי בעית אימא כו׳
ם בד״ה  להשתא והתניא מתפרש בניתותא למיימי מסיפא ואם היתה מונחת כו׳ ולו״ק: ש
הכי בו׳ לעיני יראה בו׳ לעיגי כהן גרסיגן וכן גרם רש״י ו י ו י כהן פרש״ ה לענ נ נ ת  י
 בהן דר״מ בו׳ ומאן דגדם לעני בהן שיבוש בו׳ עב״ל. וכ״כ הרע״צ לגלסינן לעיני כהן
 וכתב לאית לגרסי לעני כהן ומשום לתרומה מועטת כזו כו׳ אין רגילים ליתן אותה אלא
ב ו ם ר ה א שנו שיש ל ל י ל ג ׳ בד״ה ב ם ו  לעני כהן כו׳ עכ״ל. וכפירוש הרמב״ס שם: ת

ב בו׳ עכ״ל. כצ״ל: ו ר ם מ י ד ב ם ב י ר ח א מ  שמן ו

ם בו׳ ע י ופרש״י ט א מ ד א פ״ז ד י י נ ת הן מ ת אבי ר וע״ה שירשו א ב  7("ב בד״ה ח
 עכ״ל. כצ״ל:

׳ וי״ל דמ״מ ה הר״א כו ש ק ה ד בו׳ ו י מ ה ת ב ב י ת א כ דה ל ו  דף כו ןן״ב בד״ה מנ
ל היום בו׳ עב״ל. לבהא מיתרצן כל הקושיות ק ב ל ו ס ד נ ת ה מ ח  בו׳ מ
 דתמיל לנרות אכולה נרות קאי ולא על הנר המערבי ללא יסמוך הכתוב
א בו׳ נ מ ח ר י שלחן ד ם בד״ה שאנ ׳ תצוה: ש  המצוה על הנס ועיין ע״ז באורך ברא״ס פ
. בתוספות דפ׳ שתי הלמם דבריהם ל ״ נ ׳ ע ם בו ג ר ת ח של עץ מ ב ז מ א ד ר ך ק  ומיהו ה
 מבוארים יותר דקצרו כאן בדכריהם מלתרץ קושיא השניה וז״ל שם י״ל דהא דכתיב מזבח
 עץ לאו אמזבח קאי אלא כדמתרגם יוצתן פתורא דלקבל מדבחא ואידך לישנא סבר דאפילו
 לא קאי אשלחן מ״מ מדאפקי׳ לשלחן בלשון מזבח ש״מ דמזבח נמי בטל צפרו כצפוי השלחן
 ניכ״ל. גם מ״ש הכא עוד והרר״א תירץ דלא קשה מידי כדתנן כו׳ מבואר שם דבא לתרץ
 גם כן קושיא השניה וז״ל א״נ היינו טעמא דבטל צפרו גבייהו כדמפרש התם כו׳ מזבח
ס ה ד ב  הנחשת דכתיב מזבח אדמה כו׳ עכ״ל. שם והם בעצמם דברי הרר״א דהכא אבל ד
 מן דהכא בין דהמס אינם מובנים לן בזה דהא לרבנן קשיא להו דהציפוי בטל לאידך לישנא
ם קרקע דבהא פליגי רבנן עליה דר״א לאידך לישנא וא״כ ע ט ם עץ טעמא דר״א מ ע ט  מ
 מאי מייתי מדמפרש לה הכא טעמא דמתנימין מדכתיב מזבח אדמה כו׳ דהא אליבא דר״א
 קאמרינן הכי בשמעמין אבל לרבנן בלאו האי טעמא בטל הצפוי והדרן קושיין לדוכמין דהכא
 בטל הצפוי ובההיא דשלחן ודולבקי לא בטל הצפוי ונראה ליישב בדותק דלמירוצם קיימא נמי
 הן סברא מדאפקיה לשלחן בלשון מזבח ש״מ דבמזבח נמי בטל הצפוי כמ״ש בתוספות
 למנחות אלא שהוסיפו בתירוצם בתרא משום דק שיא להו דהאי קרא לא כתיב אלא במזבח
 הזהב כתרגום יונתן ובמזבח הנחושת אכתי מנלן דלא מצינו ביה דמקרי עץ דלהוי הצפוי
מ כדתנן במתניתין כר ומפרש טעמא בגמרא דבמזבח ״  בטל לגביה ואהא קאמרי דלא ק
 נתושת כתיב אדמה דכקרקע דמי לר״א ולמזבח הזהב מקיש ליה ה״נ נימא לרבנן בהיפן
א ר ך צ״ע האי ק ד א ״ א  למקשינן מזבח נחושת למזבח הזהב דמקרי עץ כת״י ודו״ק: נ
א עכ״ל. פי׳ דאי במזבח הזהב מחוקם קרא (כתיב) תו ל ם ו י ת מ הב א בח הז  בו׳ אי מז
 אממיס קומתו כתיב בתורה ותו לא ובהאי קרא כתיב ג׳ אמוח כשיעור קומת מזבח נחושת
 בתורה אבל קשה אי בעי לכוון המזבח דיחזקאל כשיעור הכתוב בתורה אמאי לא תקשי להו

לק בו׳ עכ״ל. לפי מה א חי ל ה ו מ ו ר ת ו טהורין ל ל  דף ככ בפרש״י כד״ה הרי א
 שהבינו התוס׳ דהא דקאמר וה״מ בכלי טהור אבל בכלי טמא מגו כו׳ אף
 בקודש קמיירי הן דהרי אלו טהורין אבל רש״י ז״ל לא מפרש לה הכי אלא כמו דגזרינן
 כלים אף בשיש בהם כשפופרת הנוד חוץ מסל וגרגותני משוס דחזי ליה ע״ה ויטבול גס
 בכלי שאין בו כשפופרח ה״נ איכא למגזר לגבי קודש בכלי החיצון טמא משוס דחזי ליה ע״ה
 ויטבול גם בטהור אבל הא דקאמר והנ״מ בכלי טהור כו׳ קאי אגופא דדינא דהיכא דאין
 בו כשפופרת הנוד דודאי אסור אף בתרומה משוס דלית ביה עירוב מקואות קאמר דה״מ
 בכלי טהור אבל בכלי טמא כו׳ דבתרומה לא גזרינן כלל כדמסיק והשתא הא דתנן הרי אלו
 טהורין דוקא למרומה כפרש״י והא דקתני במתני׳ אבל לקודש אף בשניהם טמאים כפרש״י
ן אינן טהורין כ ו ת ם ל י ל ל ב י ב ט מ ה א בו׳ ו ל י א דר׳ א ה  במתני׳ כנ״ל לדעת רש״י: בד״ה ו
ר עב״ל. ב ע ר ב מ א לן ק ר בו׳ והטבי מ ו ל א א שאו ב ׳ בד״ה א ם ו ש עכ״ל. כצ״ל: ת ד ו ק  ל
ם בו׳ ת ר י מ ן ע״ה על ש י ך נאמנ כ ה בו׳ ל מ ה ב נ הא בו א י ל  כצ״ל והס״ד ואח״כ מ״ה ש
י פ ן מנייהו רש״י בו׳ ל י ל ב ק א מ  עכ״ל. פי׳ על שמירת מי חטאת וק״ל: בד״ה ל
. נראה משום דמשמע ו בו׳ עכ״ל ר א התי ו ל ת י ב ח ח ב ת ו פ ם בו׳ ול״נ ד י ר ה ט  שחבירים מ
 מפרש״י דבדין הן טהורין ונאמנין ואהא כתבו דל״נ דהא פוחח חביתו לא המירו אס לא

 כו׳ ואל״ה הוה טמא למפרע מגע הרגל וא״כ הא דאפילו ברגל טהורין אינו בדין:
ן להו ואי ג גן דמטבלי י מםקי ׳ ועוד כ ך פרש״י כו ם משגיח ב ו ל  ^"ב בה״ה כ
׳ עכ״ל. נראה שהם 3׳ קושיות חדא כי מסיק בדשיילינן מנייהו ה כו מ ן ל כ ר ו צ  ל
 כלי שטף דמטבלינן להו ואס ישמעו לנו להטביל הא ודאי כבר טבלו ע״ה ומה לנו להטביל
 ועוד אי לצרכן קאמרי ב״ש לטמאו דמשגיח עלין ע״ה ויטבלו למה יטבילו כיון דלא ישמע
׳ בד״ה ם ו  בכלי חרס וישתמש בו בטומאה גם לא יתוש להטביל כלי שטף וק״ל: ת
ל ה ת א א מ ו ט ו מ ת ו ל ע״ה א א הצי ל ם ש י ל כ י בו׳ דחיישינן ב א מהימנ ה ל ל י ב ט א  ו
י בו׳ עכ״ל. צ״ע לפי זה מאי קמשני רבא אידי ואידי ככליו כו׳ ויש ליישב הסוגיא להב  ו
ר מורי מ ו א ם בו׳ ו י ה בל ילף מק״ו מ ר בו׳ וצ״ע דנ מ ו ך ח ו ת  בדוחק ודו״ק: בה״ה מ
. לא ידענא דקארי להו מאי קארי להו דכי היכא דפשיטא להו בכלים דאין  בו׳ עכ״ל
 נאמן על טבילתן ונאמן על הזאתן היינו מהא דכי שיילינן מטבילין ולא מייש לטומאת מת
ת כותים שטבל ודרס אבגדי תבר דלא תייש ו מ  הא דומיא דהכי אגופו נמי נאמן כההיא ד
 לטומאת מת דלא שטת כמ״ש לעיל ולא קאמר הכא דאין נאמן על הזאתו אלא בא להזות
ה בו׳ עכ״ל. נ ש מ ן הן בפי׳ ה ׳ זה בו׳ חלוקי כ לפי ״ ם שגקיי כו׳ א ו ק  וצ״ע: בד״ה מ

ן דצובעין:  ולאפוקי לפירוש הערו
ת א ט ח ק ל ש ר ד ו ק א ל ה י ר מ ו מ ח א א ם מי כו׳ מ״מ ל ד א ישא א  דף כג בה״ה ל
 עכ״ל. ולא ידענא דהכא אמאי לא נימא נמי דומיא דהכי אפילו רבנן דלא געו
מ לא אחמור מיהא למרומה רק לקודש ואפשר דדוקא בחטאת אמרינן ״  כמעשה שהיה מ
ב ו ח ת ת  דאממור טפי אפילו רבנן משום מעשה שהיה דכמה מעלות עשו בפרה: בה״ה מ
ן י א מ ט . כצ״ל: בד״ה מ ת בו׳ עכ״ל א ט ס ח ק ד ר ן פ נ גה וכן אמדי ו של ספי ת י ע ק ר ק  ב
ל יום עכ״ל. כצ״ל והס״ד ו ב ט ה ב ת ו ש ע ס ח׳ שיש ל ו י ן בו׳ וגגעו בו כ ה כ ת ה  היו א
ש כו׳ ר פ מ ד ה כ ל י ב ר הזאה בעי ט ה א ף ל א ת בז׳ כוי ד א מ מ ט הו כ ה עשאו ״  ואח״כ מ

 עכ״ל. כצ״ל:

ש ק ת א א ד י ל א ת נ מ ח ך ר ו ת ת ושרץ ב ת מ א מ ו ׳ ט ם כו מרי  $7״ב בה״ה יצא זה שאו
׳ ם גגע כו א ה ש ״ ד ב ם כוי. כצ״ל: [ י ן קטג י כ פ א עבדינן ק״ו מ ת ש ל ה ב  בו׳ א
 ומיהו הר״י בו׳.] יראה לפרש דטוה״כ שהיה חומה בשל זהב של ג׳ קטן ובה היה מכניס
ן ג״כ להכניס אבל בכל יום שהיה חותה כשל כסף של ד׳ ד  הרי דהכלי שהיה תותה היה צ
ן לכל ד׳ קבין שהיו ד  קטן ומערה בשל זהב של ג׳ קטן ובה היה מכניס הרי דלא היה צ
ן הכל להכניס והשתא לא פסיקא ד  בשל כסף אלא באותן של זהב שהיה טוה״כ בה היה צ
ן לכל ד׳ קבין ד  ליה בההיא דשל כל יום ומשוס ההיא דשל כסף שהיה חותה בה שלא היה צ
 אבל לא ידענא מי הכריחו להרכיב דבריהם אמרי רכשי למימר דלא פסיקא ליה אי מחתה
 של כסף קדושה או לא דהיינו כדברי הי״מ דהא א״נ קדושה היא לא מצי לאוקמא בשל כל
ן לו ואס נחתי להן ד צ ן הכל ואינו מצרין רק ה ד  יום משוס ההיא דשל כסף שלא היה צ
ן ד  מלתא דשל כסף איצה קדושה בהן סברא סגי ליה כדברי הי״מ לקמן ול״ל טעמא דלא צ
ן ומיהו פ״ק ה וי״א מקדשי ב ר ע ב ו ל ו א שילהי ל א הי ת ג ו ל פ ד ד ״ א  הכל וצ״ע: ב
י בו׳ עב״ל. כצ״ל ור״ל דע״כ לית לן לפרושי א ר ו מ א א ד ת ג ו ל פ ת ו ע ד א ל ל ת בו׳ א ו ח ג מ  ך
א ה ן מתני׳ דאין מקדשין: בה״ה ו ה  כפר״ת דא״כ תקשי לההוא אמורא דסבר מקדשין מ
ה בו׳ עכ״ל. פי׳ דבשמעתין מוכח דבטומאת עצים י הו כ ו ה א א ל ע ה מ ש א מ ו ן ה  דרבנ
 ולבוצה ליכא לספוקי בהו דהוה דאורייתא לקבולי טומאה מדלא קדייק דצירוף דהכא דרבנן
 רק מהוסיף ולא קדייק ליה מדקתני נמי עצים ולבונה דאי קיבול טומאתן מדרבנן ע״כ צירוף
ר ה  דקמני הכא דרבנן ועוד מדקאמר צירוף דרבנן אלמא דבטומאמן מיהת פשיטא ליה ד
ק דפסחיס דדייק ליה דהוה דרבנן מדקמני נמי עצים ולבונה ״  דאורייתא ודלא כפרש״י פ

 דלאו בנות קבולי טומאה נינהו כמ״ש לקמן:
ם בו׳ י ח ס פ ק ד ״ פ כ ל פרש״י בו׳ ו ו ס א פ ו ה ש ש ד ו ק  דף כד בה״ה מנין לרביעי ב
ר״ת בו׳ עכ״ל. פי׳ דקשה לר״י אמאי דמייתי ן בו׳ ובן או א ודאי דרבנ מ ל  א
 רש״י ראייה משמעתין דרטעי בקודש דרבנן מדמשיב ליה גבי מעלות דרבנן תקשי ליה הא
 צירוף כלי הוי דאורייתא לרבי תנין כו׳ ואפ״ה תשיב ליה במעלות בתרייתא אלא דמירץ ר״י
ד ליה לצירוף מעלות דרבנן משוס דלא משכח ליה בחולין מיהו לקודש ודאי דהר ק  ד
 דאורייתא ה״נ איכא למימר ברביעי בקודש וכן אור״ת לדחות ראיית רש״י דאפי׳ לר״י ור״ש
 דאין טומאה עושה כיוצא בה משכתת שפיר ד׳ בקודש דאורייתא ע״י עצים ולבונה ועיין
ה בו׳ ומה מ ו ר ת ל ב ו ס פ ק דפסחים וס״ב דחולין: בפרש״י בד״ה שלישי ש ״  בתוס׳ פ
ר איגו דין שיעשה ג׳ ש ע מ ל ב ו ס פ ה שגי ש מ ו ר ת ר ב ו ס ר א ש ע מ ר ב ת ו מ ל יום ש ו ב  ט
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ת חומר במורש פרה שלישי חגיגה ואגדות מהרש״א ו כ ל  י־ב חידושי ה
 כז ע״א

 להאמת כך הוא למטמא כמזבחות משום צפוי אף למקרי עץ וא״כ כשלחן ל״ל הטהור מכלל
 שהוא טמא מ״ל נמי משום צפוי אף למקרי עץ ואהא פירץ הר״א לאיצטריך שפיר קרא
 להשלחן כר ליליף משלחן כר דאע״ג למקרי עץ המורה טמאחו משוס צפוי כר עכ״ל.
 ולכאורה קשה להא כשלחן לאו משוס צפוי מטמא בשמעתין אלא מלמל שהיו מגביהין אומו
 ולאו כלי עץ העשר לנחח הוא וי״ל לשמעחין ללעיל אזלא לרכנן ללישנא כחרא למאיצטריך
 לרבות שלחן ע״כ להצפוי איצו מטמא אלא לטמא משום למגכיהין אותו אכל לרבנן ללישכא
 קמא וכן לר״א קושטא למלתא הא למרכי קרא שלחן הטהור מכלל שהוא טמא משוס צפוי
ר ליה ק ש ב מ ת ד י ת ו כ א על ה ב  הוא למרכינן ליה וק״ל: בד״ה פושעי ישראל אין כו׳ מ

הב בו׳ עב״ל. כצ״ל: ף הז ו ס ׳ ב ו בו׳ ובי אמרי ת ל ר  ע

 ח״א דף כז ע״א בזמן שבית המקדש קיים מזבח מכפר כו׳ עכשיו שלחנו בו׳. מפורש
 באגדה דס״פ ח״ה: ת״ה אין אוד של ניהנם שולטת כוי. ובפרק אין דורשין באחר שהיה עולה
 עשן מקברו והיה אור של גיהנם שולטת בו כבר כתבנו בו בשם הירושלמי שהיה גרע טפי משאר חלמידי חכמים
 פושעי ישראל שהיה יודע רטנו ומרד בו וכהאי גוונא תילקו בתוס׳ לקמן גבי פושעי ישראל: ת״ח שכל גופן
 אש בו׳ דבר• כאש וגוי. דמתון דברי תורה אש שבהן נעשה גופן אש כמ״ש ת״ת דרתח אורייתא הא
 דרתתא טה: שאין עליו אלא כעובי דינר בו׳ אין האור כוי. כפרש״י דינר זהב דבר מועט לא תסר
 זהבה ט׳ עכ״ל. ומדברי התוס׳ נראה לפרש דה״ק שלא היה העובי יותר מדינר זהב ואעפ״כ לא נשרף העץ
 שתתתיו שהזהב הדק מגין עליו ובדמיון זה פושעי ישראל שגם הס מלאים מצות כדכתיב כפלח הרמון וגו׳

 ואלו המצות שהם דמיון הזהב כמ״ש הנתמדיס מזהב הס מגינין עליהם מאש של גיהנס שלא ישלוט בהן:

ת הגיגה כ ס  םלימ פדה הומר בקודש וסליקא לה מ

 כז ע״א
 מאורך כאיזה מזכת שיהיה דהכא כתיב וארכו שתים אמות וכתורה כתיכ כזהצ אמה ארכו

 וכנחושת ה׳ אמות וצ״ע:
״ א דף כו $7״א ובשעת הרגל אף על התרומה כו׳ כאיש אחד חברים כוי. וטרושלמי  ו י
 יליף מדכתיב ירושלים הבנויה כעיר שתוברה לה יחדו עיר שהוא עושה כל ישראל תברים ופריך מעתה
 בשאר ימות השנה נמי ומשני לבד בשעה ששם עלו שבטים הוא דכתיב ולדרש תלמודנו לא יתיישב מעתה אפילו

 בשאר ימות השנה נמי כר:

הו י י י לתרו א ק ר הרר״א ד מ ו ׳ א ם כו י בח אבנ ׳ גבי מז ה כו מ ד ח א ב ז  לף כז תה״ה מ
׳ עכ״ל. ר״ל לק״ל להכא מוקמי׳ קרא מזכח אדמה על מזכח ה כו א ר  ולמורי נ
 נחושת שהיה בימי משה והתם בזבחים מוקמינן לה על מזבח שהיה בבית עולמים ולרשינן
 מיניה התם מזבח אלמה שלא ימנו ע״ג כיפין וחירצו לאומר הר״א למזבח אלמה קאי
 לתרוייהו בין אמזבח נחושת ובין אמזבח אבנים ולמורי נראה לחלא נינהו למזבח של משה
 נחושת היה במקום מזבת אבנים שהיה בבית עולמים וכה״ג כו׳ וק״ל: בה״ה ואב״א רבנן
ע בו׳ עכ״ל. כצ״ל לפי ק ר ק ב א ד מ ע ר בו׳ אי לאו ט ו ה ט  ^ד״א בו׳ וקשה ל״ל השלחן ה
 מ״ש התוספות לעיל ובתוספות למנתות למזכת לא מקרי עץ אלא קרא על השלתן כתיב אין
 מקום לקושייתם הכא לבין לר״א ובין לרבנן ללישנא קמא במזבח לא בטל הצפוי משוס ללא
 מקרי עץ משא״כ בשלחן למקרי עץ ובטל הצפוי ולהכי איצטריך שפיר השלתן הטהור מכלל
 שהוא טמא אבל צ״ל לאית להו שיטה אחרח כאן ולכ״ע המזבח קרוי כפשטיה לקרא ואף
 כי לבריהס מגומגמים בקצת ביאור לבריהם בין לר״א אף ללישנא בתרא לאי לאו טעמא
 דכקרקע נינהו הוה מטמא מזבחות משום צפוי אף למקרי עץ ובין לרבנן ללישנא קמא

 הראב״ד
 אמר כשהיד מטמאה את חברתה לקדש דוקא בחכורין. פי׳
 בעול שידו אחת בבית המנוגע תברתה נוגעת בה והוי שתיהן
 כאחת ולא משוס מגע חברתה והיינו לאקשו ליה מיהא אס
 לא משוס נוגע רשלא בחבורין לא מטמיא לה מה לי נגובה
 מה לי למה. וא״ח לאו לרבותא נקט ליה אלא לדיוקא משוס
 תרומה כדפרישנא לעיל. דע והבן ט מה שאמר ר׳ יוסי
 מטמאה אמ מברמה לקלש לא לטמא אמ הקדש קאמר אלא
 לפסול שהיל עושה אמ מברמה שלישימ והיא פוסלת אמ
 הקדש. וכך פירשוה ר׳ יומנן וריש לקיש בשמעמא שאמרו
 באומה היל לפסול אבל לא לטמא. פי׳ אותה היל הנוגעמ
 לפסול בקדש אבל לא לטמא ורב יהודה שאמר לפסול אבל
 לא לטמא לפסול אמ היד קאמר ולא לפסול אמ הקדש כענין
 שאמרו במס׳ מוליו נפסל גופו מלאכול במרומה וכן בכאן
 אומה היד השניה נפסלת מלהשממש בקדש ואע״פ שאינה
 פוסלמו בנגיעה אלא שיש מנאיס שאומרים היד מטמאה אמ
 חברחה לטמא בקדש ומאן מנהו ר׳ יהושע ורבי כלאימא
 לקמן בבריימומ נחזור לעניננו דטון דר׳ יוסי בר״י סבירא
 להו יל עושה מברמה של שימ לא היה צריך לומר אבל לא
 למרומה אלא ולאי משום רבומא לקלש נקט נגובה ואי
 במבורין קאמר מאי רבומא הא לאו משום מגע מברמה
 מטמא אלא משוס להוי מרוייהו כמלא ילא והאי ללא אמר
 בגמ׳ לא קושיא ולא מיובמא משום להאי קושיא לא סלקא
 ליה לרב שיזט בקושיא אלא לדעחייהו דר׳ יוחנן וריש לקיש
 דסבירא להו דר׳ יוסי נמי לפסול בקדש קאמר ולא לטמא
 אבל אי ס״ל דר׳ יוסי לטמא בקדש נמי קאמר האי דנקט
 נגובה לדיוקא בחרומה נקיט ליה כדאמרי׳ לעיל ואפשר דרב
 שיזבי לא ס״ל כר׳ יותנן וריש לקיש. ור׳ יותנן אמר אתת ידו
 ואמח יד מבירו באומה יד השניה לפסול בקדש ולא לטמא
 כדפרישנא ממאי מדקתני שהיד מטמאה את מברחה לקדש
 וכו׳ הא מו למה לי הא תנא ליה רישא מטביל את שחיהן
 ופירושו שתיהן כאממ כברייתא שכמבנו למעלה שעד שלא
 הטביל אמ שתיהן אס נשתמש בטבילה טהרותיו טמאות ואס
 לא שהיא פוסלת אמ הקדש במגע לא הימה טבילמה מעכבמ
 טבילמ מברמה מלטהר אלא ודאי פוסלת. א״כ סיפא למה
 לי אלא ש״מ לאמויי יד מטרו ומכאן ראיה למה שאמרנו
 דמטמאה אמ חברמה לקדש דקמני לא לטמא אמ הקדש אלא
 לפסול שהיד עושה מברתה שלישית והיא פוסלת לקדש שאם
 לטמא בקדש קאמר היט שמעינן לה להא מילמא מרישא
 לממני׳ אלא ש״מ כלפרישימ. ולפסול בקדש ולא לטמא מנאי
 היא למניא כל הפוסל אמ המרומה להיינו שני מטמא אמ
 היליס להיות שמוח לקדש והיל מטמאה אמ מברמה כמו כן
 להיות כמותה. ונראה לי לאמויי יד מטרו קאמר ואיהו סבר
 אף לטמא בקדש ורבנן סברי לפסול ולא לטמא דאין שני

ת חגיגח כ ס מ  חמאור מ
 שהשמיטו הראשונים בדפוס סביונטא

 פרק הכל הייכין
ן התם אלו דברים שאין להם שיעור וכו׳. א״ר יוחנן כסבורין ב  ת
 אנו לומר הראיון אין לו שיעור למעלה אבל יש לו שיעור למטה
 עד שבא רבי הושעיא ברבי ולמד הראיון אין לו שיעור לא למעלה
 ולא למטה פי׳ שלא בעיקר הרגל דכל אימת דאתי לא צריך
 לאיתויי אבל קרבן עצמו אם הביא יש לו שיעור ואפי׳ לב״ה אע״פ
 שהביאו שלא בעיקר הרגל משום דכתיב הקריבהו נא לפחתיך אבל
 חכמים לא פירשו במשנתינו אלא בעיקר הרגל שנאמר בו כברכת
 ה׳ אלהיך ונתנו שיעור לפי מועט שבברכה ובענין של רשות דהיינו
 שלא בעיקר הרגל לא פירשו במשנתינו זו כלום ולא שחלקו על
 אותה משנה דבמס׳ פאה דהכא בעיקר הרגל והכא שלא בעיקר
 הרגל והאי אבל אינו משמש כלל בלשון מחלוקת אן הכי נקיטינן

 פירושא מן ה״ר משה בר׳ יוסף ז״ל:
 פרק הומר בקדש וכתרומה

 אם נטמאת אהת מידיו חברתה טהורה ובקדש מטביל את שתיהן
 שהיד מטמאה הברתה לקדש. אמר רב שמבי בחבורים שאנו נ] פי׳
 כגון שהגיע ידו הטהורה בידו הטמאה הרי זו מטמא את חברתה
 אבל שלא בחבורין לא איתיביה אביי יד עובה פי׳ כגון שהיו שתי
 ידיו טמאות והטביל ידו אחת ונשתיירה השנית עובה מטמאה את
 חברתה לקדש וכו׳ אי אמרת בשלמא שלא בחבורין כלומר שלא
 ננעו שתי ידיו זו בזו היינו רבותא דבנגובה שלא תאמר שאין היד
 מטמאה את חברתה אלא בתחלת טומאה כשנגעה האהת בטומאה
 ולא נגעה השנית אבל בסוף טומאה כגוי! שהיו שתי ידיו טמאות
 והטביל את האהת אין זו מטמאה זו שאע״פ שהטביל האהת
 הנגובה מטמאתה ואפי׳ שלא במגע נן אלא אי אמרת בהיבורין מאי
 רבותא תגובה כלומר מאי רבותא אשמועי׳ שהנגובה מטמאה את
 הטבולה פשיטא כיון שנגעה בה טמאתה ממאי תסיק אדעתין
 שתועיל לה טבילתה מאחר שנגעה בה הטמאה איתמר אמר ר״ל
 לא שנו אלא ידו בין בחיבורין בין שלא בהיבורין וכדאסיקנא אבל
 יד חבירו אע׳׳פ שנגעה בה לא טמאתה ור׳ יוהנן אמר אחד ידו
 ואחד יד הבירו באותה היד שנגעה בו הבירו טמאתה לפסול את
 הקדש ולא לטמא אבל יד חבירו השנית שלא נגעה בטומאה כלל
 טהורה לגמרי משא״כ בנוגע הראשון שידו האהת מטמאה את
 תבירתה בין בחבורין בין שלא בהבורין ולפסול אבל לא לטמא
 תנאי היא דתניא וכו׳ והכמים אומרים ידים שניות הן ואין שני
 עושה שני מאי לאו שני הוא דלא עביד הא שלישי עביד שידו
 השנית נעשית שלישי ועושה רביעי בקדש וזהו לפסול את הקדש
 אבל לא לטמא מכלל דת״ק אמר שהשני עושה שני ועושה ידו
 השניה שלישי בק״ש שהוא טמא ועושה רביעי ודחי׳ לה ואמרי׳
 דלמא לא שני עביד ולא שלישי עביד ולדבריו דת״ק מהדר אבל

 איהו לית ליה טומאה כלל בידו השניה אלא כהני תנאי וכו׳:

 עושה שני קאמרינן הא שלישי עביד ודתינן דלא אשכתן תנא סליקו להו המאוד ממםבת הגיגה
 דאמר לפסול ולא לטמא שני עושה שני אלא בהט מנאי רט סבר יד מטמאה אמ חברתה לטמא בקדש ור׳
 יוסי בר׳ יהודה סבר לפסול ולא לטמא זהו פי׳ שמועה זאמ מאיר מצהיר. ובהדיא קמני במוססמא שהיד
 מטמא אמ מברמה לטמא בקלש דברי ר׳ רט יוסי ברבי יהודה אומר לפסול בקדש והיינו מנאי בהדיא דאי

 מדר׳ יוסי ורבי יהודה לא מפרשי׳ מלתייהו כדפרישנא לעיל:

 סליקו להו השגות הדאב״ד ממסכת הגיגה

 השגות
 *! הט נקטינן פירושא מן הרב ר׳ משה בר׳ יוסף ז״ל:
 א״א אף אנו מקובלים מפי הירושלמי דגרסי׳ התס א״ר
 יימנן מעה כסף שמי כסף דבר מורה ימבי ר׳ יוסא קמיה
 ר׳ יוחנן ראייה כל שהוא מכמים הס שאמרו מעה כסף שמי
 כסף כהדא דמני רבי הושעיא ולא יראו פני ריקה אפי׳ כל
 שהוא הוי זהו אמרו חכמים הם שאמרו מעה כסף שתי
 כשף א״ר יוסא בר בון ר׳ אושעיא בדעמיה ר׳ יומנן
 בדעמיה. ר׳ יומנן בדעמיה זו אומר כל השיעורין הלכה
 למשה מסיני הוי דאמר מעה כסף שמי כסף דבר מורה ר׳
 אושעיא בלעמיה לאמר כל האוכל אסור בזמן הזה צריך
 לל־שום אמ השיעור שמא יעמוד ב״ד אמר וישנה עליו אמ
 השיעורין הוי זו אמר ראיה כל שהוא חכמים הס שאמרו
 מעה כסף שמי כסף. הנה דבר פשוט לר׳ יומנן יש לו שיעור
 למטה מן המורה כלומר מעה כסף שמי כסף הלכה למשה
 מסיני ולר׳ הושעיא מדרבנן הס השיעורין הללו לר׳ יומנן
 אם פיממ לא יצא לר׳ הושעיא אס פיממ יצא. ודוקא בעי
 מאי הראיון משום דנקט ראיון ולא מנא ראייה ולאמויי שלא
 בעקר רגל כדאיתא בשמעמא. כן פי׳ כגון שהגיע ידו
 טהורה בידו הטמאה וכוי: א״א ומה צורך לזה הזרומ ט
 לא נמצא בכל הגמ׳ נגיעה יוצא בלשון מבור. ובמס׳ ע״ז
 ובמס׳ נזיר הזכירו טומאה במבורין שלא על לשון נגיעה וכן
 ב״ב כ״א ולא בשום מקום. ומי יכרימנו בכאן שנאמר
 במסקנא ששמיהן טמאומ אפי׳ שלא בנגיעה ועוד ידו דומיא
 דיד מטרו מה המס ע״י נגיעה אף ידו ע״י נגיעה. וכן
 הזרוח שכמב טד נגובה שהאממ טבולה והאממ אינה טבולה
 ולשון נגוב יוצא בכל מקום כנגד למומ ואפשר שהטטלה גם
 היא מהיה נגובה שלא ישאר בה למומ המיס ואולי ראה
 הרואה וטעה ושמע השומע וטעה שראה במוספמא
 כמדומה אס נטמאמ אממ מידיו מברמה טהורה ובקדש
 מטביל אמ שמיהן אין מטביל אמ הטהורה בפני עצמה ואמ
 הטמאה בפני עצמה אלא שמיהן כאממ הטובל אמ אממ
 מהן ועשה טהרות כל טהרומ שנעשו בטהרה עד שלא
 יטטל שמיהם טמאות שהיד מטמאה אמ מברמה לטמא
 בקלש לברי ר׳ רבי יוסי בר׳ יהודה אומר לפסול בקלש.
 זאת התוספתא הראתה לו פנים בקצמ הלרטם שהיא
 קוראה לפגיה טהורה ונ״ל שאין לה שום טומאה מעצמה
 אלא מכח מכרתה קבוצה עליה טומאה. וכן נראה לו לפרש
 שהיו שמי יטו טמאומ והטביל אחמ מהן לפי שראה הטביל
 אממ מהן ועשה טהרומ ובו׳ שהיד מטמאה אמ מברמה
 וכו׳ וכל זה איננו שוה להוציא דבר מפשוטו. וטעם הבריימא
 שמצריך להטביל אמ שתיהן כאחמ מפני שטון שנטמאו
 שמיהן אין טבילה למצאין ואס לא נטמאמ אלא אממ אינו
 מטביל אלא אממ והאי לקמני שהיד מטמאה אמ מברמה

 וכו׳ לאו אסיפא קאי אלא ארישא קאי ובקדש מטטל אמ
 שמיהן שהיל מטמאה אמ חברמה וכו׳ בלישנא לממני׳. ובסמוך אפרש השמועה על אמממה
 כפשוטה ט זה לא האיר ולא הזהיר: ג] כמוב שם אא״ב שלא במבורין כלומר שלא נגעו שמי
 ילי׳ זו היינו רבומא לנגובה אלא אי אמרמ במבורין מאי רבומא לנגובה: עתה אפרש יל
 נגובה לרבומא קאמר שאילו היו עליה משקין היו המשקין ראשונים והיד האמרמ הנוגעמ
 בהם הימה שניה ופוסלת אמ המרומה ומטמאה אמ הקדש ומש״ה נקט נגובה. ורב שיזבי
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ה א א ר א חגיגה" פ ת פ ס ו  ת

 שליח צבור לעבור לפני חתיבה ולישא את כפיו(ל) אבל אין חולק בקדשי
 מקדש עד שיביא שתי שערוח רבי אומר אומר אני עד שיחא בן עשרים
 שנה שנאמר (עזרא נ) ויעמידו את חלוים מבן עשרים שנח ומעלת לנצח
 על מלאכת בית הי: ה>מ) בש״א מרובת מדת ראיית ממדת חגיגה ראיית
 כולה לגבוה מה שאין כן בחגיגה ובה״א מרובה מדת חגיגה ממדת ראייה
 חגיגח נוחגת לפנייט< [דבור ולאחר דבור] מה שאין כן בראייה » שלש מצות
 נוהגות ברגל אלו הן ראייה חגיגה ושמחה יש בראייה מה שאין בשתיהך<
 [ובחגיגה] מת שאין בשתיחן ובשמחה מה שאין בשתיהן ראייה כולה לגבוה
 משא״כ בשתיחן חגיגח נוחגת לפני חדבור ולאחר חדבור משא״כ בשתיחן
P*XP) ונוהגת כל שבעה מת שאין כן בשתיחן:  שמחה נוהגת באנשים ונשים (
 ו איזו היא ראייה אלו עולות הבאות לראייה איזו היא חגיגח אלו שלמים
) [הרי זה מביא] ואם לאו א י )  הבאין לחגיגה w אם יש לו להביא מתוך ביתו
 משתתף חוא עם אחרים ובלבד שלא יפחות מכשיעור זה וזה קרויין חגיגה:
 ז>ס) אמר רבי שמעון בן אלעזר לא נחלקו ב״ש וב״ה על>יב< [עולות הבאות
 לעולם] שלא יביא אלא מן חחולין ועל שלמים הבאין בשאר ימות השנה
< [חגיגח] יום טוב  שאם רוצה לםמוך מן המעשר םומך על מה נחלקו עליג
 [עצמו] שבש״א יביא הכל מן חחולין ובה״א יביא חובתו מן החולין ואם
 רצה לסמוך מן המעשר סומך ושאר [כל] ימוח חשנח יביא חובתו מן
 החולין: ח(צ) ישראל יוצאין ידי חובתן בנדרים ונדבות ובמעשר בהמה
 כהנים בחטאת ואשם בבכור בחזה ובשוק אבל לא בעופות ולא במנחות

 פרק א א(א) הטמא פטור מן חראייח שנאמר (דברים יב) ובאה שמה
 והבאתם שמה בראוי ליכנס לעזרה [יצא טמא שאין ראוי ליכנם
 לעזרח]: ב>3< יוחנן בן דהבאי אומר משום ר׳ יהודה אף הסומאיא< [שנאמר
 יראח פרט לסומא חשיב רבי על דברי יוחנן בן דחבאי(0 חכריעו חכמים
 לסייע דברי רבי יהודח] (ש״א א) וחנה לא עלתה כי אמרה לאשר. עד
 יגמליב< וגו׳: ג(*ג) קטן(י) שאין צריך לאמו חייב בסוכה(ה) קטן שצריך לאמו
 יוצא בעירוב אמו ושאינו צריך לאמו מערכין עליו מזון שתי סעודות בעירובי
 חחומיף<(0 [יודע] לנענע חייב בלולב יודע לחחעטף חייב בציצית יודע
 לדבר אביו מלמדו שמע ותורח ולשון קדש ואם לאו>0 ראוי לו שלא בא
 לעולם יודע לשמור תפיליו אביו לוקח לו תפילין [כיצד בודקין אותו מטבילין
 אותו ונותנין לו חולין לשם תרומה] יודע לשמור גופו אוכלין על גופו
 טתרות(*ז)1א! יודע לפרוש(י< [חוקו] חולקין לו על הגורן(״ יש בו דעת
ו ברשוח חיחיד טמא ברשות חרבים טחור יודע לשחוט  לישאל ספק
 שחיטתו כשירה(ח) יכול לאכול כזית דגן פורשין מצואחו וממימי רגליו
 ארבע אמות כזית צלי >*n< שוחטין עליו [את] חפסח(י) רבי יהודה אומר
 לעולם אין שוחטיף< [את] חפסח [עליו]>ח< [אא״כ יודע] הפרש אכילח
 [אמר לו] איזו הפרש אכילה כל שנוחנין לו ביצח ונוטלה אבן וזורקח:
 ד תינוקות שחביאח שחי שערוח חייבת בכל מצות האמורות בתורה(מ) או
 חולצת או מתיבמת וכן תינוק שתביא שתי שערוח חייב בכל המצות
 האמורות בתורה » ראוי להיות בן סורר ומורה נתמלא(p זקנו ראוי ליעשות

 נוסחאות א) נכ״י נקראת מסכת ראיה: אור הגנוז פ״א [אן ידיו אוכלין על ידיו טהרות (וכ״ה כירושלמי סוכה ספ״ג):

 הגהות הגו־״א
) יכיא: א י ) יש כחגיגה: ( י ) אחח מעיניו פטור כראיה שנאמר יראה השיכ רכי חחח ב״ה ללכרי כ״ש: >P הנער: >ג< קטן איש לפי אכלו: (0 עליו: >ח< עד שיודע: >ט) הדכור ולאחר הדכור: ( א ) 

< עולה ושלמים של יו״ט: m עולח של: ב (0 שנאמר ר ) כיצד כודקין אוחו מטכילין אוחו ונוחנין לו חולין לשם תרומה: ה  היודע: ro כפיו: (

 הסדי דוד
ר פו׳ משוס דקחני כמחני׳ הכל חייכין כראיה חוץ מחש״ו וכו׳ קמ״ל הכא וכמ״ש הט״ז כסי׳ חרצ״ז כשס רש״ל וזה דלא כדעח הט״ז וכציציח כיון דגם כגדול קי״ל ציציח א הטמא פטו ״  פ
 חוכמ טליח ולא חוכח גכרא לכן אמר סחם חייכ כציצית אס יש לו טלית אכל אינו מחויכ לקנות לו
 טל־ח. משא״כ גט לימוד וכן כחפילין החוכ מוטל על אכיו ללמדו ולקנוח לו חפילין. והנה כלימוד
 מוסיף כאן ולשון קדש וכגמ׳ הגי׳ מלמדו חורה וק״ש ע״ש ונראה דע״ז סמך הרמכ״ס כפ״ק
בה וכוי. מה דמסיים  מהל׳ ח״ח שהוסיף ואח״כ מלמלו מעט פסוקים פסוקים: בש״א מרו
 ונוהגת כל שבעה ולא קחני כל שמונה נראה לכפסח איירי. והנה הפר״ח כחכ על חוספחא זו
 בספרו מקור חיים כי היא משוכשח. ואלו ראה לכרי החוס׳ בר״ה לף ה׳ ל״ה מה חג המצות לא

 הוה משבש לה והבין כוונחן ע״ש:

 דאין למלין מן הכללוח אפי׳ במקום שנאמר בהן חוץ לאיכא נמי אחריני לפטירי כגון טמא
 ועול. וכגמ׳ דף ל׳ מביא הך מתניחא אלא שהלרשא מן וכאח שמה היא שנויה כלישנא אחריגי
מא בו׳ מה ם ר״י אף הסו  ע״ש משוס דכל תנא תפס לשניה: יוהנן בן דהבאי אומר משו
 נמלצו לחיך דברי הרמכ״ס שכחב כשם שהם באין להראוח לפני ה׳ כך הס באים לראות הדר קדשו
 וביח פפארחו להוציא סומא שאינו רואה אפי׳ נסמיח עינו אחח שהרי אין כאן ראייחו שלמה ע״כ
ו בו׳ והגה גט לולב וציציח לא מ א  ואזיל בשיטח החוס׳ דדרשינן מקרא ומסורח: קטן שא״צ ל
 קחני אביו לוקח לו לולב אביו לוקח לו ציצית כמו דקתני כחפילין משום דיכול לחנכו בלולב שלו

 מצפה שמואל
׳ ל ש ו ר י ח ו ״ פ ן ר י ר ד ה נ ) ס י ו ( פ ו ס ה ב ״ ת פ ו מ ב י י מ ל ש ו ר י ח ו ״ פ ן ר י ר ד ה נ ס ד ו ״ ל ב ה ״ י ת פ ו מ ב י י מ ל ש ־ ר י  ו

: ם ) ש נ ) : ב ׳ ׳ ל א ה ״ י פ מ ל ש ו ר י . ו ) ו מ ) ג ת ע ר ת נ ב (ל) מ ״ י ל ג ה ״ ה פ כ ו י ס מ ל ש ו ר : י ד ן כ י ל ו ה (נ) ח ״ ת פ ו מ ב  י

י י : (ע) ע ם מ ש ״ ת י ל י ע ה ו ג י ג ׳ ח ל ה ד מ ״ ל א ה ״ י פ י ׳ מ י י ש (*p) ע ה י ״ ם ד ׳ ש ס ו ׳ ת י ם (p) ע ׳ ש ל ש ־ ר י  ו

ד ״ ל א ה ״ י פ מ ל ש ו ר ׳ י י ע . ו ג (צ) ח י ׳ ל א ה ׳ ׳ י פ מ ל ש ו ר ׳ י י ע : ו ט ה י צ י ב (פ) ב ״ ל א ה ״ ׳ פ ל ש ו ר י . ו ף ח  ר

: א ״ ל ח ה ״ ת פ ו מ ב י ב ו ״ ל א ה ״ ן פ א כ ג ו ״ ל ט ה ״ י ת פ ב י ש מ ל ש ו ר ׳ י י א (5) ע ״ ל א ה ׳ ׳ י פ מ ל ש ו ר י : ו  (א) ב

ה כ ו ׳ ס ל ש ו ר י ח ו ה כ כ ו ה (ל) ס ו ש ב ״ א מ ״ ר ג י ה ר ו א י ב מ ב ״ ר ׳ ת י ׳ ס י א (*ג) ע ׳ ׳ ל א ה ״ י פ מ ל ש ו ר ׳ י י ע . ו  (ג) ז

ח ״ ל ב ה ׳ ׳ ה פ כ ו י ס מ ל ש ו ר ן ב י י כ ר ח ע ״ ה כ כ ו ב ס ״ ן פ י ב ו ר י ר (ה) ע ח ר א ו ע י א ש ״ ם ר ש ש ב ׳ ׳ ח ע ״ ל ב ה ׳ ׳  פ

׳ י י ׳ מ י י ט (*1) ע י ש ק ״ ע א ו ע ת ז ת מ ב ר ק ט ע ו ק ל ) י ג (ז ״ פ ה ס כ ו י ס מ ל ש ו ר ׳ י י ע . ו ן ב י כ ר . ע ב ה מ כ ו ) ס ו ) 

ה ת ק ו מ ב ד (ט) י ״ ל פ ה ״ ׳ ק ל ה ב מ ׳ י ׳ פ י י ׳ מ י ב (*ח) ע ת י ו כ ר י ב מ ל ש ו ר ב (ח) י ״ י ל ה ה ל פ ׳ ת ל ה ב מ ״ י  פ

 מנהת בכורים
ל ב  חולקין לו חרומה ומיירי בקטן ממש (חוס׳ מגילה כ״ל א ד״ה ואין ועיין חולין כ״ח שם): א
. כגמרא גרסי׳ מאימתי כשר לעבודה משיביא ב׳ שערוח ר׳ אומר וכו׳ ובעלמא קאי ק ל  אינו חו
 כהן מוכשר לעבודה משיגלל אכל לא קטן לכתיב איש מזרעך לדורוחם איש ולא קטן: ויעמדו
ם. היינו כהניס דככ״ד מקומות כהנים אקרו לרס: לנצח. היינו לעבוד ורכנן ם״ל לנצח י  חלו
 שאני דהיינו מלאכות כבדות הצריכות נצוח: ה מרובה. שכן חגיגה מעה כסף והראיה שתי כסף:
י הדבור. שהקריבו בה. מדח חגיגה שכן חגיגה שחי כסף וראיה מעה אחת כסף: לפנ  מרו
 שלמים כלכחיב בפ׳ משפטים ויזבחו זבחים שלמים לה׳ פריס והיה זה קולם עשרח הלברוח ואין
כ ״ א ש  מוקלס ומאוחר בחורה וזה חגיגה שנקראין חגיגה שנחקייס בהם ויחוגו לי במלבר: מ
 בראיה. רעולה לא נהגו לפני הלבור והא דכחיב במשפטים ויעלו עולוח ההיא עולח חמיל הואי
ל שבעה. להשמחה יש לה פשלומין משא״כ אינך אי נוהגת כ  וב״יש ס״ל דעולח ראיה הואי: ו
 מגי לאיחנהו כל שבעה משא״כ ראיה וחגיגה אינם אלא כ״א יום אחל או ראשון או אינך לחשלומין:
 ו ״ש לו לחביא. חגיגתו כשיעור הראוי שתי מעוח כסף: עם אחרים. ואין קרבן זה בשוחפוח
 כלי שלא יפחות הבהמה משיעור ב׳ מעות כסף: זח וזח. לב״ש סברי לעולת ראיה אינה קריכה
 כיר׳ט דוחגוחם מג״גה אין עולח ראיה לא. ולזה מפרש כאן לזה וזה קרויין חגיגה גס עולח ראיה
ב״ה. כענין חגיגת יום טוב של ש ו ״ ו ב חלק א נ  בכלל וחגוחס הוא וקרב טוס טוכ כב״ה: ז ל
לם. אף בשאר ימוח השנה:  פסח לס״ל לב״ש מן החולין ולביח הלל מביא אף מן המעשר: לעו
. לאין בהן אכילח אלם ואסור להוציא מעשר לאכילח מזבח וכדנפקא לן במנחות ן לי  אלא מן חחו
. כל על שלמים. כ״ע מולו לסומך מן המעשר לה״ל נלריס ונלבוח: יביא חבל  (לף פב): ו
. למי אכילה ראשונה וטופל מעוח למעוח וקונה בהמוח  הקרבנוח שקרב טוס ראשון: חובתו
 ואוכל ביום ראשון וחזקיה ס״ל בגמרא לטופל בהמה לבהמה ובהמה ראשונה מן החולין והשאר
ח. כל החובוח שככל השנה אין בא אלא מן החולין ללא שייך טפילה ל ימות חשנ  למעשר: כ
. בכשר שמחה: לא  דש״עור חגיגה של חובה יש בה מן החולין: ה ישראל יוצאין ידי חובתן

ת. דכחיב ושמחת יצא אלו שאין שמחה מהם: לא במנחו ת ו פו  בעו

א מ ו ם ם ר״י ח ג משו ״ י ליכנס לעזרח. והיינו ובאח שמה חייב בקרבן: כ ח  פ״א א בראו
ר מן הראיה שנאמר יראה יראה כנוסחת הגר״א וכן הוא בגמרא ד מעיניו פטו ח א  ב
ת ב״ה. שס״ל ח סחת הגר״א ת ו  (עיין רש״י ותום׳ ד״ה יראה דף 3׳ ועיין מהרש״א שם): בנ
 במשנה לקטן שאינו יכול לאחוז טדו של אביו לעלות מירושלים להר הטת פטור מראיה והשיב רבי
 ראיה ללברי ב״ה וסחירה ללכרי כ״ש לס״ל כל שאינו יכול לרכוכ על כחפו זהו שיעורו ממקרא
 מפורש בחנה: לא עלתח. כרגל למשכן שילה ששם היה המשכן טמי עלי והלא שמואל יכול
 לרכוכ על כפיפו של אטו א״ו כב״ה דרשינן טכול לעלוח ברגליו ושמואל לא היה יכול לעלוח ברגליו
 ובגמרא לף ז׳ אמרינן חשובה לזה לחש משום חולשא דאורחא והנוסחא ישינה מוטעח בזה הרבה:
. כגון שניעור משנחו ואינו קורא אימא אימא והוא כבן ה׳ כמבואר בעירוטן צ לאמו ״ א  ג ש
 (לף פ״3) ואיילי לאיירי בחינוך קטן בחגיגה מייחי לה לכולהו: שמע. פסוק ראשון: ותורח.
ג יודע ״ ר תפיליו. שלא יכנס בהס לביח הכסא: ה  קרא לחורה צוה לנו משה וגר: לשמו
. אם נגע ל גופו ר גופו. מטומאח משא ומגע ואהל: ע . כמבואר בנוסחת הגר״א: לשמו ׳  וכו
. לכל קטן אין חולקין לו אלא משגרים ן לו לקי . כפיו: חו קו  גופו כטהרוח אוכלין מהם: חו
 לבחיהם אס יולע לשמרה כטהרה כמבואר יבמוח (לף צ״ט 3) דלאו כ״ע ידעי ליודע לשמור
 בטהרה אבל כשיודע לפרוש כפיו אין כאן טעוח: בודקין. אם שומר בטהרה הלא אסור ליחן
. כדילפינן לה מסוטה א מ  להם תרומה פן אין יכול לשמרה וגורס טומאה לחרומה: ברה״י ט
. לאמן ידיו אף על פי שאינו בקי בדינים: כשרה. כשגלול עומד ט ו ח ש  (סוטה כ״ח): חיודע ל
ל לא גרסינן וכן ״  על גטו ורואה ששוחט יפה שלא שהה ולא דרס וש״ל הפוסלין בשחיטה: א
 בהגהח הגר״א ליחא: ד או חולצת. אבל מקמי הכי אינה חולצת כמבואר טבמוח (לף ק״ה ב):
 ראוי לחיות. כשהטא ב׳ שערוח אבל לא כשיחמלא זקנו החחחון דכחיב בן סורר ומורה ולרשינן
 כן ולא איש וסלר השיעורין נקט זה אחר זה בלרך גלולתו של האלם: נתמלא זקנו. העליון:
. תליר בקביעות ואפי׳ לבלו אבל שלא בקביעות ולבלו ו ח צבור. אף בקבע: ולישא את כפי  שלי
 ראר משהטא 3׳ שערות ועם אחיו הכהנים מוחר אפי׳ כקטנוח וכלמוכח לעיל ליודע לפרוש כפיו
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< ארצה  במרכבח ביחיד אלא אם כן היה חכם מבין מדעתו אמר לו מעתהי
 לפניך אמר לו אמור פתח רבי אלעזר בן ערך ודרש במעשח מרכבח ירד
 רבי יוחנן בן זכאי מן חחמור ונתעטף בטליתו וישבו שניחם על גבי אבןיי*
 תתת הזית והרצה לפניו עמד ונשקו ואמר ברוך ה׳ אלהי ישראל אשר נתן
 בן לאברהם אבינו שיודע להבין ולדרוש בכבוד אביו שבשמים יש נאה
 דורש ואין נאה מקיים נאה מקיים ואין נאה דורשי״ [אלעזר בן ערך] נאה
 דורש ונאה מקיים אשריך [אברהם] אבינויי< שאלעזר בן ערך יצא מחלציך
 [שיורע להבין ולדרוש בכבוד אביו שבשמים] >ג< רבי יוםי ברבי יהודה
״ [רבי עקיבא] הרצה  אומריז< רבי יחושע חרצח לפני רבן יוחנן בן זכאי י
 לפני רבי יהושע חנניא בן חכינאי חרצח לפני רבי עקיבא: ב(ל) ארבעה
 נכנםו לפרדם בן עזאי ובן זומא אחר ורבי עקיבא אחד הציץ ומת אחד
 חציץ ונפגע אחד הציץ וקיצץ בנטיעות ואחד עלה בשלום וירד בשלום בן
 עזאי הציץ ומת עליו תכתוב אומר (תחלים קטו) יקר בעיני ח׳ המוחח
 לחסידיו בן זומא הציץ ונפגע עליו הכתוב אומר (משלי כה) דבש מצאת
 אכול דייך [וגו׳] אלישע חציץ וקיצץ בנטיעות עליו חכחוב אומר (קהלת
 ח) אל תתן את פיך לחטיא את בשרך וגו׳ רבי עקיבא עלח בשלום וירד
 בשלום עליו הכתוב אומר (שיר א) משכני אחריך נרוצח [וגו׳] משלו משל
) [על  למה הדבר דומה לפרדם של מלך ועלייה בנוייה על גביו מה עליויט
 אדם] להציץ ובלבד שלא יזוז [את עיניו] ממנו: ועוד משלו משל למה הדבר
 דומה >׳< [לאיםתרא] העוברת בין שני דרכים אחד של אור ואחד של שלג
 הטה לכאן נכוחייא< [באור] הטה לכאן נכוה משלג מה עליו על אדם להלך
 באמצע ובלבד שלא יהא נוטה לא לכאן ולא לכאן: (ה) מעשה ברבי
< [שהיה מהלך באםתרטא והיה בן זומא בא כנגדו] הגיע אצלו  יהושע ייב
 ולא נתן לו שלום אמר לויג< [מאין ולאן] בן זומא אמר לו צופה הייתי
 במעשח בראשיח ואין בין מים העליונים למים חחחתונים אפילו טפח
 שנאמר (בראשית א) ורוח אלחים מרחפת על פני המים ואומר (דברים לג)
 כנשר יעיר קנו [וגו׳] מה נשר זח טם על גבי קינו נוגע ואינו נוגע כך אין
 בין מים העליונים למים חתחתונים אפילו טפח אמר להם רבי יהושע
 לתלמידיו כבר בן זומא מבחוץ לא חיו ימים מועטים עד שנסתלק בן זומא:
 ג>0 כל המסתכל בארבעה דברים ראוי לויייי [כאלו לא] בא לעולם מת

ה כ ר ה פ ג י ג א ח ת פ ס ו  ב ת
 [נזיר יוצאא< באלו(ק) בין בשלו בין בשל אחרים] ובלבד שיאכל מן חזבח
 כל שבעחייי*: ט אין מביאים >0 תודח בחג המצוח מפני חחמץ שבח ולא
 בעצרת מפני שחוא יום>טו< [טבוח] אבל מביא>טז< בחג הפוכות ויוצא בח
 ידי חובתו רבי שמעון אומר אין מביאין תודח בחג הסוכות >יזי שכל שבא
 בחג תמצות בא בחג חשבועוח ובחג חםוכות חודח שאינח באח בחג
״ י  חמצות אינח באח לא בחג חשבועות ולא בחג חםוכוח ר״א בר״ש אומר י
 [תודה באה] בחג חסוכות ויוצא בח ידי חובתו משום שמחה ואין יוצא בה
 [ידי חובח] משום חגיגח: י>ש) עבר חרגל ולא חג אינו חייב באחריותו על
 זה נאמר (קהלת א) מעוות לא יוכל לתקןייט< [וגו׳] >מ< 1»! ר׳ שמעון בן
 מנםיא אומריכ< גנב [אדם] יכול שיחזיר גניבו גזל יכול שיחזיר גזילו בא על
) ועל ב ) [מתחת ידי] בעלח נטרד [וחלך] מן חעולםיכ א  אשת איש פםלח>כ
 זח נאמר מעוות לא יוכל לתקן ר״ש בן יוחאי אומר(א) אין אומרים בקרו
( ד  גמל זח שמא יש בו מום בקרו חזיריכג< שמא יש בו מום אין מבקרין אלאיכ
 [כל תמימים] ואיזח זה תלמיד חכם>כה< [שפירש] מן חתורח ועל זח נאמר
 מעוות >כו< [לא יוכל לתקן ואומר (תהלים לז) לוה רשע ולא ישלם רבי
 יהודה בן לקיש] אומר עליו הוא אומר (משלי כז) כצפור נודדת מקינה יכז<
 ואומר (ירמיה ב) מה מצאו אבותיכם בי עול כי רחקו מעלי וגוי:
 יא(3) חיחר נדרים פורחין באויר ואין לחם על מה שיסמכו אבל חכם מתיר
< [תלוין] בשערה ח כ  לפי חכמתו>ג< חלכות שבת חגיגות ומעילות כחררין(
 מקרא מועט וחלכות מרובוח אין לחם על מח שיסמכו(ל) מכאן חיח רבי
י [מאי חות חא ט  יתושע אומר צבתא בצבתא מתעבדא צבתא קדמיחאיכ
 ליי] ברייח חוח: חדינין חעבודוח חטחרות וחטמאוח וחעריות מוםף עליחן
י מרובות יש ת מ ל ח  חערכין וחחרמיםב< וחחקדשוח מקרא מרובח מדרש ו
 להן על מה שיסמכו אבא יוסי בן חנן אומר אלו שמונה מקצעי תורה גופי

 הלכות יל<:
 פרק ב א(א) אין דורשין בעריות בשלשה אבל דורשין בשנים >א< [ולא]
 במעשח בראשית בשנים אבל דורשין ביחיד ולא במרכבה ביחיד
 אא״כ חיח חכם מבין מדעתו >0 מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שחיח רוכב על
 חחמור וחיח רבי אלעזר בן ערך מחמר אחריו אמר לו רבי שנח>כ< פרק
 אחד במעשה מרכבת אמר לו לאיג< [כן אמרתי לך מתחלח שאין שונין]

 נוסחאות א) בעולות: 3) והקרקעות מעשר שני: ג) מועטות: ל) תן לי רשות וארצה: אור הגנוז ןאן ואומר לוה רשע ולא ישלם וגר:
 הגהות הגר״א

) אכל לא: >p לי: (u כך שניתי לכם ולא: >n אחת: >ה) אתה: א ) הן: ( ל 0 שנאמר כחג המצות איתעכלת הא לאו: ( י 0 טוכ: >טז< תולחו: ( ט  >יח נזיר יוצא כאלו כין כשלו כין כשל אחרים: >
ן כן ב י ) כאש: ( א י ) להאדס: (י) לאסטרטיא: ( ט ) ריכ״ז: ( 0 אכרהם: ש שלשה הרצאוח הן: >ח ) איזו ( כ ט< וחסרון לא יוכל להמנוח: ( י ח< מכיא אלם תודתו: ( י  וכחג השכועות וכחג הסוכות כל: (
< מאן ולאין: ג ) והולך: חנניה שהיה עומל ע״ג מעלה בהר הביח וראהו בן זומא ולא עמד מפניו: ף ב כ ) מידי: > א כ  היא מעווח לא יוכל לחקן זה הבא על הערוה והוליד ממנה ממזר: (

שלא: ( י י ) כמאי ( ט כ ) החלוין: ( ח כ ) וגומר: > < הפורש: >כו< וגומר רשב״א: >כז ה כ ) טלה: ( י כ < זה: ( כג ) 

 הםדי דוד
ח שפירש מן התורה ועז״נ כו׳ ואומר לוה רשע ההר מ״מ במאמרו של הקב״ה הכל אפשר דמעיקרא הכי יליף רחמנא למשה בסיני ואח״ז אסמכי׳ ״ ׳ ואיזה זה ת לא חג כו ל ו  עכר הרג
 על רמז מעט וקל וה״ז לומה לצכת דהשתא אנו עושין גדולות ונפלאות כה מ״מ אי לאו צבתא

 קמייתא לכריה כילי שמיס היתה לא היה אפשר לעשות צכמא דצכתא:
ח בר׳ יוחנן בן זכאי כו׳ הך עוכלא מייתי לה בש״ס ש ע  פ״כ אין דורשין בעריות בו׳ מ
 דף י״ד בשנר לשון והנה הא דאמר ריב״ז לראב״ע לא כך אמרתי כוי אא״כ היה חכס מבין
 מדעתו אע״ג לריב״ז העיד עליו באבות ראכ״ע מעיין הממגכר א״כ בוודאי הי׳ מבין מדעתו צ״ל
 דהאידנא אכתי לא קיס לי׳ בגורה ולבתר הך עוכלא הוא שהעיד עליו. וכן מעשה בר׳ יהושע

 מצפה שמואל
ר ח ב י צ ר ב ח כ י ר צ מ ו י א ״ ן ר א כ מ ן ו י ב ו ר י ף ע ו י ס מ ל ש ו ר ד (ל) י ״ ל ב ה ״ ת פ כ י ש מ ל ש ו ר • י י ג (ג) ע ״ פ ם ב י ר ד נ ח ו ״ ל א ה ״ י פ מ ל ש ו ר : (3) י. י : (א) ט ם . (15) ש ׳ (ש) ט ס ו ת ש ב ״ : ע ט ה י צ י . ב ם ח י ח ס ם (ל) פ י ש מ ל ש ו ר  (ק) י

א ״ ל ב ה ״ י פ מ ל ש ו ר : י ד : (ל) י ם י ש מ ל ש ו ר י : ו א (ג) ד ״ ל ב ה ״ י פ מ ל ש ו ר י : ו ב : (3) י א ם (א) י י ה ו מ ן ת א ׳ כ ס ו ת י ה ר ב ד ן ו ו י ל ג ל ה ן ע י ב ו ר י ף ע ו ס ש ב ״ ׳ מ י ע ת ו ו ל ע ה מ ״ : ד ׳ כ ס ו ׳ ת י ט ע ע ו ז מ מ ר ה ב ל ו ת ט ו ע ו א מ ר ק ל מ ״  ר

ח ״ ל ב ה ״ י פ מ ל ש ו ר י : ו א ) י ו א ( ״ ל ב ה ״ י פ מ ל ש ו ר . י ו  (ה) ט

 מנהת בכורים
ה רשע. ל״ג לה מר לו או ה גרסינן וכן בנוסחת הגר״א: ו ל א ט ל ן א ץ מבקרי ל אחרים. שהקרבן משל אחרים מ״מ יוצא דלא קרוי מעווח: א ש . הקרבנוח כגון שלמים וחטאח שמביא: מ  באלו

לא ישלם. הך קרא ליתא כגמ׳ ואין לו ענין כלל ונ״ל לפרש ע״פ מה דאיחא בעירובין לף ס״כ  ו
 רכ אחא יזיף ופרע ופרש״י שהי׳ קכוע לו לשנות כך פרקים ביום ופעמים שהיה טרוד במזונותיו
 לוה ופרע נמצא שהצליל! אע״פ לזמנין מחמת טרלחו פורש מן החורה מ״מ לוה ומשלס אבל
 הקרוי רשע הוא מי שלוה מעיקרא אלעתא ללא לשלומי וז״ש בקרא לוה רשע ולא ישלם ולא קאמר
 ואיננו משלם ולדרכנו ניחא: חיתר נדרים כוי. מכאן חיח ר׳ יחושע אומר צבתא בצבתא
ד בו׳ קאי על מה לאמר שהן כהררין החלוין כשערה דאע״ג דעל שער דק א״א לחלוח  מתעבי

ם באויר. מעט רמז במקרא לזה שהחכם יחיר נדר אלא שכן רחי  וליחא בנוסחח הגר״א: יא פו
 מסור לחכמים ומחיר לסי חכמחו: כחררין. כל זה בסוף עירובין ושם מבואר:

: א בשלשה. לשלשה פן יעסוק האחד עם רכו כפלפול הלכה של ערוה והשנים לא ישמעו  פ״נ
 ויסכרו שמוחר ויטעו כלין: בשנים. לשנים דכחיב כי שאל נא לימים ראשונים אחד שואל
 ואין שנים שואלין: ארצה. אומר דבר לפניך: עמד. רבי יוחנן בן זכאי ונשקו לרבי אליעזר כן
נפגע. נשתגע . עלו לרקיע על ילי שם: ו  ערך: הרצה. לרש כמעשה המרכבה: כ לפרדס
. על האלם ה עליו ל דייך. פן תשבענו והקאתו: בנטיעות. קלקל ועיות: מ ו כ  ויצא מדעתו: א
א יזיז. ממנו כלום כן היה לו לאחר רק להציץ אכל לא יחקור כלל ולא ל  לעשוח אלא להציץ: ש
 יוקשה כעיניו שוס דבר ואולי גרסיגן שלא יזון עיניו כלומר שלא יהנה ממנו כלום וא״ש הלשון:
. בגמרא ח פ לו ט פח חייתי. מתבונן הייחי: אפי  מאין ולאן. מאין ח3א ולאן לכך טרוד: צו
ץ. מדעחו דכי כחיב ורוח אלהים ביום ראשון הבדלה ביום שני הואי  איחא שלשה אצכעוח: מבחו

. מרקיע שעל ראשי החיוח: ה ל ע מ ה ל  ויהי מבליל בין מים למיס בשני הוא לכחיכ: ג מ

 כעינן דידיה כשלמי שמחה(ירושלמי פ״א הלכה ב׳): ובלבד. הא ליצא בקרבן חובה היינו שהיה לו
ת. אף בי״ל דאין מביאין קדשים לבית הפסול:  הזבח כל שבעה וכגון שהקריב במועל: ט בחג המצו
ת. במועל אף שהוא רגל ראשון אחר נלרו שהרי אס לא כו ג חפו ח ו״ט גרסינן: ב י שחוא י  מפנ
 יביא מעחה יצטרך לעלוח לירושלים בשביל זה לחול בפסח לא יביא מפני החמץ ובעצרת לא יביא שהוא
 יו״ט ואחר עצרת יעבור בבל חאחר לבג׳ רגליס אף שלא כסדרן מ״מ עובר: אין מביאין תודח.
 אין צריך להכיא כחג הסוכות לאס נדר קולם סוכות יכול להמתין על סוכות הבאה לאינו עובר בבל
ת. אס היה יכול להביאו בחג המצוח כגון ל שבא בחג חמצו כ  תאחר דשלש רגלים כסדרן בעינן: ש
 שנלר קולס פסת ע״כ יביאנו או קולס העצרת או סוכות כחוה״מ לאח״כ יעבור בבל תאחר: שאינו
ג חשבועות. אינו עובר על חג הסוכות ח ת. כגון שנלר אחר הפסח: אינו בא ב  בא בחג חמצו
ת. ס״ל לסוכוח גורם לבל חאחר כו דח באח בחג הסו  השני דג׳ רגלים כסדרן בעינן לכל חאחר: תו
 אס כן אס נדר קולס סוכות ע״כ יביאנה בחוה״מ ובזה כ״ע מודו מדריס ונדבוח קריבין בחוה״מ:
. כלומר מי שהוא מעווח מחחלחו אינו ם חגיגח. דאינה באה אלא מן החולין: י בקרו גמל  משו
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ה ב ר ה פ ג י ג א ח ת פ ס ו  ת

 אוחו בחר הבית ומשם מעלין ומושיבין אותו בחיל ומשם מעלין ומושיבין
 אותו בלשכת חגזיח ושם יושבין ובודקין יחםי כחונח ויחםי לויח כחן
 שנמצא בו פסול לובש שחורין ומתעטף שחורין יוצא והולך לו ושלא נמצא
 בו פסול לובש לבנים ומתעטף לבנים נכנס ומשמש עם אחיו חכחנים ויום
 טוב היו עושין שלא נמצא פסול בזרעו של אהרןגש) ומביא עשירית חאיפח
 משלו ועובדח בידמע) אף על פי שאין חמשמר שלו>ס< אחד כהן גדול ואחד
 כחן הדיוט שעבדו עד שלא תביאו עשירית חאיפח שלחן עבודתן כשרח:
) בית שמאי אומרים אין סומכין ט  ה איזו חיא סמיכה(צ) שנחלקו עליהיכ
 ביום טוב ושלמים החוגג בהן סומך עליהן מערב יום טוב>ל) [ביח חלל
 אומרים מביאין שלמים ועולות וסומכין עליהן](p) אמרו בית הלל לבית
 שמאי ומת אם בשעת שאי אתה מותר לעשות לתדיוט אתה מותר לעשות
 לגבוה שעה שאתה מותר לעשות להדיוט אין דין שיהא מותר לעשות
< [שמותרין לעשות א ל  לגבוה אמרו לתם בית שמאי נדרים ונדבות יוכיחו י
 לתדיוט ואין מותרין לעשות] לגבוה אמרו להם בית הלל לא אם אמרתם
 בנדרים ונדבות שאין זמנן קבוע תאמרו בחגיגה שזמנה קבועה אמרו להם
 בית שמאי אף חגיגח פעמים ילב< [שאין זמנח] קבוע שמי שלא חג ביום טוב
 הראשון של חג חוגג את כל חרגל>לג< ויום טוב האחרון ילי) אבא שאול היה
 אומר בלשון אחרת משום בית הלל ומח אם>לה< [בשעת] שכירחך םחומה
< [לא תחא כירת] רבך ז ל  כירת רבך פתוחח>לי< [בעת] שכירתך פתוחה י
 פתוחה דבר אחר שלא יחא שולחנך מלא ושולחן רבך ריקן: ו מעשת בחלל
 הזקןגי) שסמך על העולח בעזרח וחברו עליו תלמידי ביח שמאי אמר
 לחם>לח< באו וראו שחיא נקבח וצריכין אנו לעשוחה זבחי שלמים הפליגן
 בדברים וחלכו לחם מיד גברח ידן של ב״ש ובקשו לקבוע חלכח כמוחן
) [ויודע שהלכח ט  והיה שם בבא בן בוטא שהוא מתלמידי בית שמאי>ל
) והעמידן א מ י  כדברי בית הלל] בכל מקום>מ< [והלך] והביא את כל צאן קדר
 בעזרה ואמר כל מי שצריך להביא עולות ושלמים יבוא ויטול>מב)1») באו >ש)
 ונטלו(מג< [את הבהמה והעלו עולות] וסמכו עליהן בו ביום נקבעה הלכה
 כדברי בית הלל ולא>מד< [ערער אדם בדבר](״) ושוב מעשה>מה< [בתלמיד

 למעלח מח למטח מח לפנים ומח לאחור(טי< [יכול] קודם למעשת בראשית
 תלמוד לומר(דברים ד) למן חיום אשר ברא אלחים אדם על חארץ יכוליטז<
 [עד שלא נבראו סדרי תקופות תלמוד לומר (שם) ולמקצח חשמים ועד
 קצח חשמים מח תלמוד לומר למן חיום אשר ברא אלתים אדם על תארץ
 מן חיום אשר ברא אלחים אדם על חארץ אחח דורש0< ואי אתח דורש]
 מה למעלה מה למטה מח חיח ומח עתיד לתיות: H>0 מימיחן לא נחלקו
 אלא על חסמיכח חמשה זוגות הן«ו< שלשה מזוגות הראשונים שאמרו
) לסמוך [שלשח] חיו ז  [שלא] לסמוך ושנים מזוגות חאחרונים שאמרויי
 נשיאים ושנים(׳״ [מחן] אבות ביח דין דברי רבי מאיריט< [רבי יחודח אומר
 שמעון בן שטח נשיא] יחודח בן טבאי אב ב״ד>כ)(י) אמר רבי יוסי בתחלח
 לא היתד, מחלוקת בישראל אלא בית דין של שבעים ואחד>כא< [חיח]
״ [ושאר] בתי דינים של עשרים ושלשה>כג< [היו בעיירות  בלשכת תגזיתיכ
ח ישראל ושני בתי דינים של שלשח שלשח חיו בירושלים(0 אחד בהר  א
 חביח ואחד בחיל] נצרך אחד מחם חולך אצל בית דין שבעירו >*p אין בית
 דין הולך אצל בית דין חסמוך לעירו [אם] שמעו אמרו להם אם לאו הוא
 ומופלא שבתן באין לבית דין שבהר הבית [אם] שמעו אמרו להם ואם לאו
 חוא ומופלא שבחם באין לבית דין [שבחיל אם שמעו אמרו להם אם לאו
 אלו ואלו באין לבית דין] שבלשכת חגזית ובית דין שבלשכת חגזית אע״פ
 שחוא של שבעים ואחד אין פחות מעשרים ושלשחגל) נצרך אחד מהם
 לצאת רואח אם יש שם עשרים ושלשח יוצא ואם לאו אין יוצא עד שיהו
 שם עשרים ושלשה >מ) חיו(*מ) יושבין מתמיד של שחר עד תמיד של בין
( ד כ  הערבים >מ*) ובשבתות ובימים טובים נכנסין לבית חמדרש שבחר חביתי
 [נשאלה הלכה] אם שמעו אמרו לחם ואם לאו עומדין במנין אם רבו
 המטמאין טימאו אם רבו המטהרין טיהרו משם הלכה יוצא רווחת
< [הרבו] ה  בישראל w משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שמשו כל צרכף:
 מחלוקת בישראל>כי) [ונעשו כשתי תורות ומשם היו יושבין ובודקין] כל מי
 שחוא חכם [ועניו] ושפוי א< וירא חטא ופרקו טוב>כז< [ורוח] הבריות נוחה
< [עושין אותו] דיין בעירו משנעשח דיין בעירו מעלין ומושיבין ח כ  הימנו(

 נוסחאות א) בגמ׳ הגי׳ ושפל ברך:
 חגחות הגר״א

 אור הגנוז פ״ב[א] רסמון:

 (כי) ונעשה התורה כשתי תורות משם כותבין ושולחין בכל מקומות: >כז) ודעח: (כח) יהא:
 (כט< ב״ ש וב״ה: (ל) ושוחטן ביו״ט וכה״א סומכין ביו״ט ושוחטן כיו״ט: (לא) שמותר להדיוט
ח של חג: (לה) גירסת הגמרא במקום [וגיר׳ שככאן ל  ואשור: (לב) שזמנה אינה: (לג) כולו: (
) אינו דין שכירח: (לח) ב״ה: (לט< וידע שהלכה כב״ה: >מ) ושלח: א 0 בשעה: ( ל  בשעה]: (
 >מא) שבירושלים: >מב) ויסמוך: (מג) והעלו עולוח ושלמים: (מי) היה שם אדם שערער בזה:

 (מה) באחד:

 (טי) כי שאל נא לימים הראשונים יחיד ואין שנים שואלין יכול ישאל אדם על: (טז) יכול לא ישאל
 אדם מששח ימי בראשיח ח״ל לימים הראשונים אשר היו לפניך יכול ישאל אדם מה למעלה מה
 למטה מה לפנים מה לאחור ת״ל ולמקצה השמים ועד קצה השמים מקצה השמים ועל קצה
 אחה שואל ואי אחה שואל: ר0 שלא: >יח) להן: >יט) וחכ״א: (כ) שמעון בן שטח נשיא:
 (כא) יושבין: >כב) ושני: >«) עשרים ושלשה יושבין על פחח הר הגיח וא׳ בחיל ושאר ב״ד של
 כ״ג יושבין בשאר עיירוח ישראל: (כד) ןבגמ׳ הגי׳ יושבין בחיל] נשאלה השאלה בפניהם: (כה) רבו:

 הםדי דוד
 יחפרש ג״כ כי גם המופלא הולך עמהן ועי׳ ברמב״ס בפ״ק מהל׳ ממרים ובלח״מ שם והוא
 לא ראה את דברי החוש׳ זו כי הרמב״ם לקח דבריו מהחוס׳. ומ״ש בסיפא ומביא עשיריח
 האיפה משלו ועובדה בילו זה ליחא בשום מקום כגמ׳ אבל מלמא למסתברא היא. ואיתא הכי
ל ל ה  בירושלמי ובפרק בתרא דשקליס כתוס׳ וכ״פ הרמב״ס ספ״ה מהל׳ כלי המקדש: מעשה ב
. בגמ׳ ם ל מקו כ ה כדברי ב״ה ב כ ל ה . ויודע ש  הזקן בו׳ והיה שם בבא בן בוטא בו׳
 ליחא הך ככל מקום [וכן ליחא בכ״י] וזה מוכרח כי בימי הלל היה לפגי הבת קול והיכי שייך

 למחני ככל מקום:

 בבבא שאח״ז מובא כגמ׳ בשנויים שונים. וגס הך בכא דכל המסחכל מייחי גמ׳ הך ברייחא כדף
ת בישראל כוי. הך בריישא ק ו ל ח ה לא היתה מ ל ח ת  י״א בענין אחר ע״ש: א״ר יוסי ב
 שנדה בסנהדרין דף ע״ח כשינוי לשון ע״ש. ומ״ש ושאר כחי לינץ של כ״ג היו בעיירוח ארץ
 ישראל לאו דוקא בכל העיירוח קאמרי שאם היא עיר קטנה שאין בה לפחוח ק״כ אנשים אינה
 רארה לסנהדרין כלאיתא בספ״ק לסנהלרין וזה לקתני כסיפא אין ב״ל פי׳ אס העיר קטנה
 שאין בה ב״ל אז הולך אצל ב״ל הסמוך לעירו הגדולה ממנה. ומ״ש ואם לאו הוא ומופלא
 שבהם כו׳ בגמ׳ סחמא קחני ואם לאו באין וכו׳ אבל הלבר מוכרח מעצמו. וברייתא בגמ׳ ע״כ

 מצפה שמואל
) מנחות נא: ועי׳ ירושלמי שקלים פ״ז p ) : ח כ  (t) עי׳ תוס׳ שם: ד״ה יכול (ח) ירושלמי פ״ב הל׳׳ב (ט) טז: וירושלמי שם וסנהדרין פ״ו הל״ו (נ) ירושלמי פ״כ הל״ב ושבת פי״א הל״ד ובבלי שבת ק
 (י) סנהדרין פח: וירושל׳ סנהדרין פ״א הל׳׳ד (כ) ע׳׳ש פ״ז במשנה (*נ) עי׳ מיי׳ פ״א מהלי ממרים הל״ה (ע) עי׳ ב״ק קט:: (פ) מנחות עח. ובירושלמי שם עי׳ ת׳׳כ פ׳ צו דגרסינן פסולה ועי׳ ירושלמי
 הל״ד ונמשך אחר גיר׳ התוספתא וגם מ״ש אם לא שמעו מקורו מכאן ולחנם האריך בזה הלח׳׳מ יומא פי׳א הל״א (5) (ביצה יט:< וירושלמי פ״ב ה״ג וביצה פ״ב הל׳׳ד (ק) כ: (0 (שם) ושם (ש) עי׳

 (ל) שם לז. (מ) עיין שבת י. (*מ) עי• מיי׳ רפ״ג מהל׳ סנהדרין (מ*) מיי׳ שם ועי׳ כ״מ ולח״מ שם שבת קמח (י1) ביצה שם:

 מנהת בכורים
 ק״ך אנשים מנין ראר להושיב ב״ל ובגמ׳ הגיר׳ אם שמעו אמרו להם. אס שמעו שקבלו בזה
ת. שיהו קבועין כ״ג לכחיב אל יחסר המזג כמזיגה שהוא חלק שליש מע״א  מרבן: אין פחו
 אל יחסר (סנהדרין דף ל״ז): שבחד חבית. ולא כלשכח הגזיח לשם נראה כאילו יושבים
. אדם שקט שוחה ונכנס שוחה רוצא כדאמרינן בב״ב י  לדון ואסור לדון בשבח ויו״ט: ושפו
פח. כל כהן המחחנך לעבודה  (דף ז׳) גכי חקרה של חכטה שוף על שוף פוק: עשירית חאי
ם. החוגג י ישראל. כמבואר לעיל: ושלמי מ כ ו עליח ח ק ל ח נ  צריך להביא מנחה: ח ש
 ביו״ט שמביאין לחגיגה סומך מעיו״ט אבל עולוח לא יביא כלל דעולח ראיה ס״ל לב״ש דאינה
ח. חמילין  לוחה יו״ט: שאי אתח מותר. כגון שכח דמלאכח אוכל נפש אסור בשבח: לגבו
 ומוםפין: שעח שאתח מותר. כגון יו״ט למותר באפייה יבשיל לצורך הליוט: אינו דין.
גח. אין זמנה קבועה וכן הוא בגמרא ולא גרסינן ג אף חגי ״  שיהא מותר עולות ראיה: ח
ן אחרת. ק״ו דלעיל ולא קאמר נמי הך יוכיח דנדרים ונדבות לס״ל נלריס  פעמים: בלשו
. דמביאין שלמים ועולות  ונדבות קרבין ביו״ט באמח לב״ה וליכא יוכיח: ו נקבעה חלכח

 וסומכין עליהן:

ר. שיחרכ העולם: יכול. שישאל אדם . מהן: מח לפנים. קילס שנברא העילם: לאחו ח ט מ  ל
ל למן חיום. ורישא לקרא ט שאל נא לימים ראשונים ״  מה היה קולס מעשה בראשית: ת
ל לא וכו׳ כנוסחת הגר״א וה״פ ללימיס הראשונים כו ג י ״  אשר היו לפניך למן היום וגר: ח
. בצל מערכ אחורי כיפח הרקיע. ר ה לפנים. בצל מזרח: ומה לאחו  משמע מיום ראשון: מ
ה היה. קולס שנברא העולם  כגוסחח הגר״א ח״ל ממקצה השמים ועל קצה השמים וכוי: מ
 לטון לאסור לישאל מה במזרח מה כמערכ ממילא אסור לחקור מה היה ומה עחיל להיוח
 ולמן היום אשר ברא מותר כרטס אבל מן ואח השמים הוא מעשה כראשיח ביחיל: ד מימיהן
כה. בסמיכה ל הסמי ו חכמי ישראל בדבר. שהיו הלכוח ברורות להן: אלא ע חלק א נ  ל
 לא אסתייע מילפא לפסוק הלכה ברורה: ח׳ זוגות חן. שנחלקו בדבר הסמיכה כמבואר
נים. יוסי בן יועזר ויהושע בן פרחיה יהודה בן טבאי: גות הראשו ו  במשנה: שלשה מז
. וכן מוסחת הגר״א ים. שמעיה והלל שאמרו לסמוך: שלשה ל״ג נ גות חאחרו ו  ושנים מז
. שני שבזוג שלישי ללח״ק הוה אב״ד שאמר לסמוך ולר״י ח ט ן בן ש  וכן הוא בגמרא: שמעו
ץ ב״ד. שלא היה שס ג גרסינן וכן הגיה הגר״א: א ״ ל כ  הוה נשיא: ושני בתי דינים ש
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ס ג ר א חגיגה פ ת פ ס ו  ת
 לו אחוריים ותוך יש לו בית הצביעה כל שאין לו אחוריים ותוך אין לו בית
 הצביעה: ג>0 הנושא את המדרס נושא את התרומה אבל לא את הקדש
 כיצד היו סנדליו טמאין ונושא חבית של תרומה עליי< [כתפיו אין] עושין
) [במקדש] w בגדי אוכלי תרומה מדרס לקדש ולא כמדת תקדש מדת ז )  כן
 התרומה מרובה מדות הקדש ממדות התרומה שבקדש3* מטביל ומנגיב
 ואחר כך קושר ובתרומה קושר ואחר כך מטביל w אחד קדשי מקדש ואחד
 קדשי חגבול בכך: לגי) כלים הנגמרים בטחרה אפילו בעזרח צריכין טבילה
 לקודש אבל לא לתרומה כיצד(כ) סולת שנתערבה ו־ו ונגע טבול יום
 במקצתה פסל את כולה בתרומה לא פסל אלא מקום מגעה הקרקע אינו
 מצרף לא את הקודש ולא את התרומה הכלי מצרף מה שבתוכו לקדש
 אבל לא לתרומה(ל) הרביעי בקדש פםול והשלישי בתרומה ובתרומה אם
 נטמאת אחת מידיו חברתה טהורה(מ) ובקדש מטביל את שתיהן כאחת אין
 מטביל את הטחורח בפני עצמת ואת הטמאה בפני עצמה אלא מטביל
 שתיחן כאחת: ה הטובל [את] אחת מהן ועשה טחרות כל חטחרותי״
) שחידגס מטמא את ט  [שנעשו בטהרה עד שלא יטביל] שניהם טמאות י
 חברתה לטמא בקדשג< דברי רבי רבי יוסי בר׳ יהודה אומר לפםול
 בקודש w אוכלים אוכלין נגובין בידים םואבות בתרומה אבל לא בקדש

 אחד] מתלמידי בית הלל שםמך על חעולח בעזרח מצאו תלמיד אחד
 מתלמידי בית שמאי אמר לו מה זה סמיכה אמר לו מה זח שתיקח שתקו
: ז(א) עצרת שחל לחיות בשני או בחמישי או בששי או באחד (  בנזיפחא
 מכל ימות השבת בית שמאי אומרים יום טבוח>מי) [ביום של אחריה] בית
 חלל אומרים אין יום טבוחגמ ומעשת שמת(מי* [אלכסנדר] בלוד ובאו אנשי

: ( ח מ ) ט ״ ע  עיירות להספידו אמר להם ר״טדב) צאו אין מספידין ב
 פרק ג א(א) איזו חזקה כל שעקר את רגליו>א) [במים] עודהויב< [רגליו
 במים טבל לקל שבהן והוחזק לחמור שבחן מח שעשח עשוי]
 הטובל על מנת לעלות מטומאה לטהרה הרי זה טהור [בכולם] הטובל
 אם נתכוון טהור אם לאו טמא ש אבל המטביל את ידיו בין כך ובין כך
 ידיו טהורות רבן גמליאל היה אוכל על טהרת חולין כל ימיהג) והיתה
 מטפחתו מדרס לקדש אונקלוס הגר היה אוכל על טהרת הקדש כל ימיו
 ותיתה מטפחתו מדרס לחטאת: ב חומר בקודש מבתרומה>ל) שמטבילים
 כלים>ג<1או כוסות בתוך כוסות תמחויין בתוך תמחויין בתרומה אבל לא
 בקודש>ח [בקדש נותן] לתוך הסל(ה) או לתוך גורגותני(״ [ומטביל אבא
 שאול אומר כך היו עושק בתרומה אבל לא בקדש] אחוריים ותוך ובית
 הצביעה בתרומה אבל לא בקרש אמר רבי יוסי זה לשון כפול(י) כל שיש

 נוםהאות א) בגערה: ב) ממיר ומטביל: ג) והרביעי לטמא בקדש: אור הגנוז פ״ג [א] בתוך כלים: !ב] בכיסא:

 הגהות הג״״א
P רגלו אחת במים >ה) הטבילה לתרומה בין לקדש בין למרומה טהורים אבא שאול אומר לתרומה אכל לא לקלש: ) ממים: > א ) מסגי שיו״ט של עצרת היתה: ( ח מ ן אלכסא: ( ז מ 0 לאחרים: ( מ < 

0 כחיפו ואין: (ז) בקודש: m) שעשה בטהורה על שלא טבל: (ט< הטהרוח:  הוחזק לדבר קל מחזיק עצמו לדבר חמור שבהן עלה שוב אינו מחזיק: w כתוך כלים: (0 גחן: (

 הסדי דוה
ס הגר כוי. במשנה קתני יוסי בן אמתני׳ דרפ״ג לחנן סתמא מטבילין כלים בתוך כלים ולא פי׳ באיזה כלים ומ״ט לגזרו בקדש כה״ג נקלו כל כו׳ או אל היה או ׳ רבן גמלי קה כו ג איזו חז ״  פ

 יועזר היה חסיד שבכהונה והיחה מטפחחו מדרס לקלש יוחנן בן גולגלה היה אוכל כל ימיו
 על טהרח הקלש והיתה מטפחחו מדרס לחטאח והכא קמ״ל דחולין שנעשו על טהרמ תרומה
 כתרומה דמי ולכך ר״ג להי׳ אוכל על טהרח חולין כלומר חולין בטהרח חרומה והיחה מטפחחו
 מדרס לקדש. לקדש אין אבל לא לחרומה לכחרומה למיא. וגבי אונקלוס הגר קמ׳׳ל לחולין שנעשה
 על טהרח הקדש כקלש למי אפי׳ לגבי גר דאילו ממחר׳ לא שמעינן אלא גבי יוחנן בן גולגלה
ש ד ק בח מדת ח  דהיה לוי ועמ״ש הרמב״ס רפי״ג מהל׳ אבות הטומאה: חומר בקדש כו׳ מרו
ש וא׳ ד ק ד קדשי מ ח ל לא לתרומח א ב ל כלים חגגמרין וכו׳ א י כ מטב ׳  בו׳ קושר ואח׳
ל בכך כצ״ל. וע״כ היא בבא אחח ואח״כ מחחלת בבא האתרת וכדלקמן וכל זה קאי ו ב  קדשי חג

 מצפה שמואל
 (א) עי׳ לז: ועי׳ ירושלמי פ״ב הל״ד (3) יח. (א) יט: ועי׳ ירושל׳ פ״ב הל״ו (3) שם: (והוא דעה שלישית) (*3) עיי מיי׳ פ״ו מהל׳ כלי המקדש הל״ו ועמל׳׳מ שם שהאריך בזה (ג) עי׳ פ״ב הל״ה:
 (ל) כח: (ה) כב: וירושלמי פ״ג הל״א ועי׳ תוס׳ שם ד״ה אבא שאול (0 עי׳ כלים פכ״ה מ״ט ובביאור הגאון שם ועי׳ ירושלמי כאן פ״ג הל״א (ז) כ: ועי׳ ירושלמי פ״ג הל״א (15) יח: וירושלמי שם
 (ט) כב: וירושלמי פ׳׳ג הל״ב (י) כג: וירושלמי פ״ג הל״ז ופ״ג הל׳׳ב (כ) כג: ועי׳ ירושלמי שם ומנחות כד.: (ל) עי׳ כד. ועי׳ ירושלמי סוטה פייה הל״ח (מ) עי׳ תוס׳ כד. ד״ה סבורין (>) שם וירושלמי

 פ״ג הל״ב: (p) שם וירושלמי פ״ג הל״ג

 מנהת בכו־־ים

 ופליגי הכא חנאי ובגמ׳ פליגי אמוראי בכה״ג ומסיק דחנאי היא ומביא מדהכא ע״ש והזכיר אח״ז
 בהך בבא כל הנך מעלוח לסיומי בהו אחד קלשי מקדש ואחד קדשי הגבול: הכלי מצרף מח
׳ כצ״ל והך לישנא שף מדוכחי׳ ויש למחקו ולכחבו ל לא לתרומה כיצד וכו ב ש א ד ק כו ל  שבתו
 כאן ומהכא מחחילין שאר המעלוח דשייכי לוקא בקדש ולא בחולין שנעשה על טהרח הקדש משוס
 דליכא בהו דררא לטומאה מדאורייחא דאע״ג דבגמ׳ מייחי צירוף מקרא דכף אחת אסמכחא בעלמא
 הוא לר׳ יוחנן בגמ׳ דף כ״ל וכ״פ הרמב״ס שם בהא״ה והא דקתני כיצד הסולח שנחערבה פי׳
 אפי׳ מיד שנמערבה בכלי שרח קודם הקמיצה אפ״ה אינו אלא מעלה דרבנן וכר״י דלא כר׳ מנין
 דלרילי׳ לא מתוקמא אלא בשירי מנחה לשוב א״צ לכלי לאלו קולס קמיצה ללילי׳ הוא דאורייתא:

. הואיל וכללא ידעינן ל ו ן כפ  שציבעין ובירושל׳ פ׳׳ג הל״א פירש מקום שאוחזין באצבע: זה לשו
 דכל שיש לו אחוריים ותוך יש לו טח הצביעה אין לו אחוריים וחוך אין לו ביפ הצביעה והשתא
 לאמרח כלי קודש אין לו אחוריים וחיך שמעינן ממילא דאין להם טח הצטעה: ג הנושא את
 המדרס. מנעל של זכ ונושא את התרומה כשלא יגע במנעל ומכוא׳ כן במשנה במעלוח למרומה
ש. בקודש  ודקודש ומפרש כאן כיצד: ונושא. כלומר מוחר לישא ולא חיישינן שמא יגע: במקד
ת הקודש. בענין טטלחו וחציצמו וציונא דמשנה הוא ומפרש ד מ א כ  גרסינן וכן הגיה הגר״א: ל
. בגד הקשור צריך להמיר הקשר מתחילה: ומנגיב. מייבשי ל י  כאן למרובה וכלמפרש: מטב
 חחילה אם לח הוא ללא להוי חציצה: קושר. מותר לעשוח כן ולא חיישינן לחציצה: קדשי
. חולין שנעשה על טהרת הקודש לשומרים אוחו כקודש הזהירין בכך וכקודש דמי לכל ל  הגבו
לו בעזרה. שאין שם רגילות  הדירים הנזכרים: ד בטהרה. אף בטהרה וטהור עשאן: אפי
לה. גזירח חכמים שמא נפל רוק מפי ע״ה קודם שגמרו לעדיין לא נזהר בה  להטמא: טבי
 שאינו מקבל טומאה ובשעח גמרו היה לחה ונטמא הכלי: כיצד. הא למבואר במשנה דהכלי
ם מגעה. לסולח לאו גוש  מצרף מה שבתוכו לקודש אבל לא לתרומה: שנתערבה. ל״ל: מקו
 אחד נינהו וקי״ל בחרומה לטבול יום אינו פוסל אלא אחל: הקרקע. אס שניהם מונחים על
 הקרקע בלי הפסק כלי ונגע בא׳ לא טימא אח כולו וקמ״ל דבכלי לומיא לקרקע אף שאין לו
 חון׳ הכלי מצרפן מדרבנן דאילו מה״ת בעינן דוקא שיהיה לו תוך ונפקא לן מדכמיב כף א׳
 עשרה זהב מלאה קטורת הכתוכ עשאו לכל מה שבכף א׳ וכף יש לו תוך ורבנן הוסיפו אף זה:
 הכלי מצרף. אף באין לו תוך כדפרישימ: הרביעי בקודש. בקדשים שלישי עושה רביעי וזה
ת מידיו. במשקין שאינם מטמאין אלא את היליס: ח  ממעלוח הקודש אשר חמור מתרומה: א
רח. אפילו נגעה יל זה בחברחה כשהיא נגוכה (לאילו כשהיא כמשקין ודאי מטמאה  חברתח טחו
ל את שתיחן. אפילו לא נטמאה אלא אחח במשקין נטמאה השניה אף י ב ט  חברתה בנגיעה): מ
 בלא נגיעה וי״מ ללוקא בנגיעה והרבופא הוא אפילו נגובה: (רמב״ס וראב״ל בפי״ב מהלכוח
ל א יטבי ל  אבות הטומאה הלכה י״ב): ה בטחרח. בטהורה גרסיגן כהגהח הגר״א: עד ש
א בקודש. אס נגעה יד השניה בקודש מטמא לטמא עוד אחת אס נגעו מ ט  שני־ח. ובב״א: ל
ל בקודש. שאינו מטמא עוד וכן הלכה: בידים םאובות. טמאות כך מבואר ו ס פ  כקודש: ל
 במשנה ובא רבי חנינא בן אנטיגנוס לפרש: וכי יש נגובין. והלא חיבת הקודש מכשרת ואין
 זה נחשב מהמעלות דמילתא אחריחי הוא אלא המשנה מיירי באוכל חולין נגוטן שאינה לחה

 במשקין וידיו טמאוח:

ח גרםינן. כנוסחח הגר״א ול״ג טוס שלאחריה שהלא ח. שמקריטן הקרבן: לאחרי ו  ז יום טב
. ח ו  אס חל בששי אינו קרב על יום שלאחר השבח לס״ל לב״ש דאין מקריטן טו״ט: אין יום טב
 א״צ יום טבוח לאחריו אלא קרב טו״ט: אלכםא גרסי׳ בגמרא: ביום טוב. שהיה יום טבוח
 אחר יו׳׳ט לעצרח חל להיוח בחול וס״ל ליום טכוח אחר יו״ט ולכן אסור בהספל אבל בעצרח שחל
 בשבח לכ״ע מוחר בהספל לאחר השכח להוציא מלכן של צלוקיס שאומרים עצרח אחר השבת

 ובגמרא מסיים מפני שיו״ט של עצרח היחה וכן בנוסחח הגר״א:
 פ״ג א איזח חזקח. המבואר במשנה בסוף פ״ב לטבל לחולין הוחזק לחולין ואסור למעשר
 וכן מרומה וקדש וחטאת לזה קדוש מזה אימתי נגמרה החזקה לאין לשנות הכוונה לדבר
ם גרסינן. וכן בנוסחח הגר״א אז לא ישנה ולא מהני טטלחו ל שעקר רגליו ממי  החמור: כ
 לדבר החמור ממה שהיה במחשבחו: וחוחזק. ששינה הכוונה ממה שהיה בתחלה ועדיין רגלו
 כמים: ועלח. וכבר החזיק לדבר הקל שוב אינו מחזיק לחמור אכל לא הוחזק כלל לשום לבר
ין.  רק שכיון לעלוח מטומאה לטהרה מחזיק עצמו לכל מה שירצה וכדמפרש ואזיל: אם מתכו
. למעשר אבל לחולין לא בעי כוונה: ידיו. בטומאח סחם ידים א מ  לכוונח טטלה טהור לכולן: ט
 דגזרו עליהן טומאה ולא בעי טכילח כל גופו לא בעינן כוונה רדיו טהורוח בכל גווני והיינו
 כשנטל לחולין אף בלא כוונה מ״מ מהני למעשר ולתרומה אבל מ״מ כשנוטל ידיו לחרומה בעי
 כוונה (עי׳ חוס׳ יט: ד״ה כאן וזה מוכח מהכא): מדרס לקודש. לאוכלו קודש דאין שמירה
מר . למי חטאח לאפר פרה: ב חו ת א ט ח  לדבר הקל מהני לתמור ומעלות מדרבנן נינהו: ל
. ׳ ת וכו סו ת בתוך כו סו  בקודש. מעלות וחומרות מדרבנן עשו בקודש יותר מבחרומה: כו
 בכלים אלו שהן רגילין להיות קטנים כ״ע מולו לאין מטטלין בקודש משום גזירה שמא לא יהא
 כפי הכלי כשפופרח הנול ואין כאן חבור ממי המקוה להכלי והוא כרוחב ב׳ אצבעות בריוח:
 גרגותני. סל גדול שבו מסננים אח היין בעח הבציר כשיורד לכור וכלים אלו לא שטחי שיהיו
ל לא בקודש. דס״ל טעמא דגזירת כלי בתוך כלי לאו ב  קטנים לכן ס״ל לת״ק למטניל: א
 משוס עירוב מקואוח אלא משוס כבדו של כלי להוה חציצה שקרקעיח הכלי העליונה מונח על
 החחחונה והמיס אינם נוגעין שם א״כ אין חילוק אף בכלים גדולים אסור וחרומה דמוחר הוא
 רק כסל: אחוריים ותוך ובית חצביטח. כלי שראוי כל אחד לתשמיש חלוק ונטמא אחורים
 לא נטמא השני כשנטמא בטומאת משקין מדרבנן והוא בתרומה אבל לא בקודש כמבואר במשנה
 טת הצטטה הוא אוגן הכלי ולפעמים ראד לחשמיש בפ״ע כשיש לו טח קבול א״נ טח הצטעה
 והוא שחוקקין טח קבול כשולי הכלי ונוחניס שמה חומץ או חרדל וטובלין המאכל והיינו מקום
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 ממלאין ומקדשין מי חטאת [בכל w מביאין מי חטאת
 ועפר חטאת] ממקום למקום עם חארץ שאמר טהוחי! לחטאת מקבלין
 אותו כלים הללו טהורין לחטאת מקבלין אותן הימנו טבל להזות ולא הזה
 הרי זת אוכל בתרומות לערב ראו בידיו מי חטאת ואפר חטאת אוכלין
 על גביו טתרות ועל גב בגדיו ועל גבי סנדליו: י עם הארץ שהביא כלים
 לחטאתו חבר לוקח תימנו לחטאתו ולתרומתו הביא לתרומתו אין חבר
 לוקח חימנו לא לחטאתו ולא לתרומתו חביא לחטאתו ולתרומתו של
 חטאת חבר לוקח הימנו(יי< [לחטאתו ולתרומתו] לתרומתו אין חבר לוקח
 הימנו לא לחטאתו ולא לתרומתו חבר שאמר לעם הארץ חבא כלים
 לחטאתו חבר לוקח חימנו לחטאתו ולתרומתו לתרומתי אין חבר לוקח
 הימנו לא לחטאתו ולא לתרומתו. הביא לחטאתי ולתרומתי של חטאת
 חבר לוקח חימנו בין לו בין לאחר ובלבד שלא יערים ואם הערים הרי אלו
 טמאין עם הארץ שאמר כלים אלו תבאתים לחטאתי ונמלכתי עליחן
 לתרומתי תואיל ונתייחדו ברשות עם הארץ שעה אחת הרי אלו טמאין:
< [דקים] לקודש מן ו  יא(א< מן חמודיעים ולפנים נאמנין על כלי חרםיט
 המודיעים לחוץ אין נאמנין>3) ביחודח נאמנין על טחרת יין ושמן כל ימות
 השנה אבל לא על תתרומה בשעת הגתות והבדים אף על התרומה וקודם
 לגתות והבדים שבעים יום נאמנין על הקדש(0 ועל המדומע ועל הקנקן

 נוסחאות א) פוסל כתרומה פוסל נקרש: ב) בגמ׳ הגי׳ שלישי. [וכ׳׳ה בכ״י שלישי שהוא פוסל]: ג) וכן
 היה ר׳ יוסי אומר:

ק ג ר ה פ ג י ג א ח ת פ ס ו  ת
 אמר רבי חנינא בן אנטיגנום וכי יש נגובין בקדש אלא חוחב את חחררה לתרומה: ט(*מ)

 בכוש או בקיסם ואוכל עמח זית או בצל בחרומה אבל לא בקדש: ו חומר
 בקדש מבתרומח ומבחטאתגע) שהכל נאמנין על חחטאת ואין הכל נאמנין
 לא על חקדש ולא על חחרומח חומר בחטאח שחטחוריי* [לקודש
 ולתרומה] טמא לחטאת w יש מינין לקדש ולתרומח ואין מינין לחטאח>צ)
 אונן אסור במעשר ומותר בתרומה ובפרה טבול יום אסור בתרומה ומותר
 במעשר ובפרה מחוסר כפרה אסור בפרה ומותר במעשר ובתרומה:
 ז(ק) אמר רבי יוםי מנין לרביעי בקדש שהוא פסול ודין הוא ומה מחוסר
 כפורים שאיןא< פסול בתרומה פוסל נ< רביעי שהוא פםול בתרומה אינו
 דין שיפסול בקדש למדנו לשלישי מן חכתוב ולרביעי מקל וחומר: ח ג<
לא) על חקדש ולא על התרומח ה( י  אמר ר׳ נחמיה(0 מפני מה הכל נאמנ
 שלא יחא כל אחד ואחד אומר חריני בונהיא< [מזבח] לעצמי חריני שורף
 פרה לעצמי שנאמר (במדבר יח) ואתה ובניך אתך תשמרו את כהונתכם
 לכל דבר המזבח יכול אף>יב< [לתרומת מעשר וחלה] ת״ל ולמבית לפרוכח
) [ותרומת ג  מת מבית לפרוכת מיוחד שאין לדעתן של ישראל יצאת תרומה י
 מעשר] וחלה שיש לדעתן של ישראל m רבי יחודח אומר חרי תוא אומר
 (שם יט) וחיתה לעדת בני ישראל למשמרח למי נדה שהכל נאמנין על
 שמירתה w ספק רשוח עם הארץ מדרסו וחםיטו טחורין לחולין וטמאין

] מקום: [ו] אני: ה ] שש מעלות כחטאת: [ ד ן על החטאת ואין הכל נאמנין: [ ג  אור הגנוז [

 הגהות חגר״א
0 ריקן: ט ) לחרומחו ולחטאתו: > ד י ) ולמעשר: ( ג י ) למעשר ולחרומה ולחלה: ( ב ) כמה ומזכח: ך א י  o לחממה ולקודש: (

 הסדי דוד
 להקריב חוץ למזכח וממה דכחיכ לכל לכר המזכח ולא כחיכ למזכח יליף אפי׳ שאינו קרכ על המזבח
 ממש וכגון פרה לחטאח קרייה רחמנא. אכל חרומח מעשר וחלה אף לקדש הס לא ילפינן מקרא
 זה מלכחיב ולמבית לפרוכח מה כיח לפרוכח מיוחד שאין חלוי לדעח כל פרט מאישי ישראל אלא
 לצכור אף כל כו׳ לכן מרבינן חטאת שהוא לצבור ומוציאין תרומה וחלה שהן תלויין לדעת כל פרט
 ופרט מאישי ישראל ואין לצבור חובה בהן לפיכך אין נאמנים ליכול ליתן תרומחו לכהן ע״ה חבריה.
 ור״י סיבר כי רק על חטאח נאמנים לכחיב בה לעדח בני ישראל אבל לקדש אין נאמנים אלא בכלים

 מלאים דאיידי דמהימני אין מהימני אקנקן וכדלקמן כס״פ:

. בקשחיה ולא מצאחיה בשום מקוס ולהבין אופה ובן ר ל נאמנין כ כ ה ה י מ ה מפנ המי  א״ר נ
 לדעח במאי פליגי ר״ג ור׳ יהודה נ״ל לכצ״ל מפני מה הכל נאמנים על החטאפ ועל הקדש ואין
 הכל נאמנים על התרומה שלא יהא כו׳ וה״פ לר״ג למן הדין לא היה ראה להאמין לע״ה כלל
 ומפני מה אמרו חכמים שיהיו נאמנים על החטאת ועל הקלש כלי שלא ליתן מכשול לפניהם שלא
 יבנו במה לעצמם להקריב אח מנחחס ונסכיהס אי לא מקכלין מהם וכן בחטאח שלא יהא כל אחד
 שורף פרה לעצמו ויליף זה מקרא שנאמר ואתה ובניך אתך תשמרו אח כהונחכם לכל דבר המזבח
 כלומר חיילן אתם לעשות כל טצדקי עכ״פ בענין שיהא המזבח משומר מכל ישראל שלא יבואו

 מצפה שמואל
: ד ם (3) כ י ק י ד ״ ו נ ה כ ״ ל ג ה ״ י פ מ ל ש ו ר ׳ י י ע : ו ה ה ב (א) כ כ ל ה ה ר ת פ ו כ ל ה ו מ ״ מ פ ״ ׳ כ י ה (*מ) ע ״ • מ י ע . ו ב ב (ל) כ ׳ ׳ ל ה ה ״ ה פ ט ו ס ב ו ״ ל ג ה ״ י פ מ ל ש ו ר י . ו ד ד (ק) כ ת ע ו מ ב ) י צ ) ז ״ ה מ ר פ י ד ״ פ : (פ) ס ה  (ע) כ

: ה ד כ ״ ל ג ה ״ י פ מ ל ש ו ר ׳ י י ע : ו ה ד (ג) כ ״ ל ג ה ׳ ׳ י פ מ ל ש ו ר י ת ו ו ר ה ט ו ד ״ ש פ ״ ׳ ר י ע : ו א ן ס י ט י ג ׳ ב י ע י ו ד ג ה ב ״ : ד ט ׳ י ס ו ׳ ת י א (מ) ע ״ ה מ ר פ ה ד ״ א (ש) פ ל ה ש ״ ׳ ד ס ו  ת

 בכורים
. בפ״ע ואפר חטאת בפ״ע לאלו בב״א שכבר נתקדשה מטמא הנושא אותן ת א ט  הפרה: מי ח
. . למחזיקין אותו בטהור לו ולבגדיו וסנדליו: י ולתרומתו ן ע״ג  אס יש כהן כלי הזיה: אוכלי
. . להוא חמור: ולא לתרומתו ו ת א ט ח  לטהור לחמור טהור לקל על אותן הכלים עצמן: לא ל
. כ׳ כלים זו לחטאת וזו למרומה: ו ולתרומתו ת א ט ח  דעל טהרת תרומה א״נ כדלעיל: ל
. הכלי זה יוכשר גס לחרומה לאע״ג דא״נ על הכלי של תרומה כמבואר ו ולתרומתו ת א ט ח  ל
. הכלי שהביא לחרומה אין לוקח כלל  לקמן נאמן על הכלי חטאת אף שהביא בב״א: לתרומתו
 ולא אמרינן מדנזהר על כלי תטאת נזהר גס בכלי התרומה אלא נאמן בכלי החטאח וא״נ בכלי
. אף שאמר לו כן ללא שייך החשש לבונה במה לעצמו ולכחחילה ר לע״ה מ א  החרומה: חבר ש
 לא נסמוך עליה מ״מ לא פליג ונאמן על החטאח א״נ ללא נימא דהוה כמו פחח פיך לאלם
 וכי אמר לו ע״ה דיש לו לא נאמינוהו דלילמא שקורי קא משקר אא״כ אומר מעצמו קמ״ל:
ו חבר. ואף לאיכא חששא ראיערומי קא מערים שיצוהו להביא גם לחרומה מ״מ ח חימנ ק ו  ל
 נאמן על החטאח: שלא יערים. לצווח להביא לחטאח וכונחו לחרומה ולכן צריכין לכולהו בבי
א מן חמודיעים. מקום רחוק מירושלים  (חוס׳ פ״ג דפרה וריש פ״ה ובביאורי הגר״א שם): י
 ט״ו מיל: ולפנים. לירושלים: נאמנים הקדרין. שהביאו קדרות מחוץ למודיעים לומר שהן
 טהורים ומוחל לקנוחן בירושלים: דקים. כלים דקים מאוד האמינו חז״ל לע״ה דא״א בלא
 הם לאין עושין ככשונוח כירושלים ואין גוזרין גזירה אא״כ רוב הצבור יכולין לעמוד בה (והגר״א
 גרס ריקן ללא האמינו אוחו במלאה משקין (עי׳ בגמרא לף כ״ו): ביחודח. לאין שם ארץ
 העמיס מפסיק לירושלים משא״כ בגליל לרצועה מארץ העמיס מפסיק וארץ העמיס גזרו עליהן
 טומאה וא״א להביא יין ושמן לירושלים לנסכים: בשעת הגתות. זמן הגח ליין: והבדים.
 זמן לשמן שעוצרים בכית הכד נאמנים גם לתרומה כמבואר כל זה במשנה: שבעים יום. נאמנין
מע. שמטהר טבלו על המדו  על הקדש וה״ה כל ימומ השנה ומשוס אינך נקט לה כמו שאפרש: ו
 לנסכים כשיצטרך לכך ולא לעולם דבשאר ימוח השגה א״נ אבל קולם לגחוח והבדים שבעים יום
 נאמן: ועל הקנקנים. דא״נ כשאר ימות השנה כה״ג על מה שבתוכו אבל בהקלש ממש נאמן
 כל ימות השנה (תוס׳ דף כ״ה ב׳ ד״ה במטהר): אף על התרומה. איין ושמן אבל אקנקנים
 אף בשעת הגתות א״נ לתרומה וכללא להך מילתא כקלש ממש נאמן כל השנה וכן אקנקניס מלאים
 לקלש ומטהר יינו לנסכים ועליין לא הקרישו א״נ כל השנה רק ע׳ יום קודם וכן מלומע דקדש
 כלין הקלש ממש אבל אקנקגים רקנים א״נ אף של קלש ואף בשעת הגיתות ובתרומה נאמן ליין
 ושמן בשעת הגיתות וקולם לגיתות ע׳ יום אבל אקנקניס א״נ אף מלאים וי״מ לבקנקנים מלאים
 בקלש נאמן כל השנה ובריקנים נאמן בשעח הגחוח וקולם ע׳ יום ולוקא בקולש אבל בתרומה א״נ
 אלא כשעח הגחוח ולא קולם ע׳ יום וכן נאמן לפי חוס׳ זו על רקנים לחרומה בעח הגחוח לה״ק
 אף על החרומה היינו על קנקנים רקניס ולא קי״ל כמיס׳ זו רק על מלאים למרומה נאמן בעח

 מנהת
 את חחררה. של פרומה: בכוש או בקיסם. פשוטי כלי עץ שאינם מקבלין טומאה שלא
 יגע ידיו בתרומה דמיירי בהוכשרו לקבל טומאה: או זית או בצל. של חולין נגובין דאף
 לנוגע יליו בחולין לא נטמאו לאין יד מטמא חולין ולא גזריגן באכילת תרומתו פן יגע בילו
מר  לתרומה שבפיו: בתרומח עושין כן. אבל לא בקודש לגזרינן שמא יגע: ו ח״ג חו
ת כנוסחח הגר״א וחטאת הוא שמירת פרה אדומה: א ט ח ב  בקודש ובתרומה מ
ל נאמנים. ע״ה א״נ בקודש ובתרומה כ . אפילו ע״ה נאמנים על שמירתה: ואין ה  שהכל
 כמבואר במשנה פ״ג דא״נ אלא בשעח הגחות והבדים וכן א״נ על קנקנים רקניס אלא בירושלים
 כמבואר כמשנה מה שאין כן כחטאח נאמן על הכלי כמבואר בפוספחא פרק ב׳ דפרה:
ש ולתרומה. כגון כגדי פרושין מדרס לחטאח כמבואר בסוף פרק ב׳ וכן ד ו ק ר ל  שהטהו
 הוחזק לקודש אסור לחטאח כמכואר שם א״נ אס נטמא ידיו נטמא גופו משא״כ בתרומה
 ובקודש: יש מנין גרסינן (הגר״א) דבתרומה ובקודש מונין ראשון ושני ושלישי בקודש רביעי
. אפילו מאה כולן כחחילה הן (חוס׳ סוף פרה): ת א ט ח  ובתרומה שלישי: ואין מנין ל
 ובפרח. ללא גרע מט״י לכשר בפרה משום לקדשי בלק הבית נינהו ואע״ג לאונן אסור במעשר
 וט״י מוחר במעשר כדלקמן היינו לאכילה אבל לנגיעה חרווייהו שרי (פוס׳ יבמוח דף ע״ל):
ל בקודש. דמחו״כ ס ו  אסור בתרומח. כולהו גפקא לן מקראי ביבמות (לף ע״ד בי): ז פ
 אסור כקודש כדפרשמי: שלישי. שפוסל כתרומה גרסינן וכן הוא בגמרא ונפקא לן כסוטה
ל נאמנים. על הקודש ככל ימות השגה כמבואר במשנה מאמנים בטהרת כ  (דף כ״ט): ח ה
 יין ושמן למזבח כל השנה אבל תרומה א״נ ע״ה אלא בשעת הגתות והכלים: בונח במח.
 אבל בחרומה אס חבר לא יאמינו ע״ה יאמינו לקלשי הגבול נינהו: חריני שורף פרח. ולהכי
 נאמן על שמירתה: שנאמר. אסמכינהו על קרא: אתח ובניך אתך. כל בניך אפילו ע״ה
. יהא ע״ה נאמן על שמירתה: שאין ח ל ח ל למעשר ו מח ו  חשמרו אח כהונתכם: לתרו
 לדעתן של ישראל. שאין הכל רשאין ליכנס שם ולידע מה בחוכו אף כהן אינו נכנס אלא
. מסורה כידי הכל ואין  כיוה״כ אף קדש אינו מסור לכל לכן ע״ה נאמן בה: שחן לדעתן
 ע״ה נאמן א״כ אסמכינהו אקרא דבקודש נאמנים ובתרומה א״נ: ר״י אומר. מסמיך מקרא
. דבר הנישא  לנאמנים על שמירח הפרה: ספק רשות ע״ח. כלים המונחים כרשומו: וחסיטו
 עליו טמאין לתרומה משוס דחיישינן שמא ישבה עליהן אשתו גדה אבל ע״ה עצמו אינו מטמא
ם. ל מקו כ  בהיסט (גלה דף ל״ג 3׳ תוס׳ ד״ה ותיפוק ליה ע״ש בדף ל״ל בתוס׳ הנ״ל): ט ב
. ן אותו  לכל הכלים אפילו חלוש ולבסוף חברו כגון שוקת של אבן שהיה חלוש וחברו: מקבלי
 מאמינים לו שהוא טהור דהכל נאמנים על שמירחה וכן ככלים משא״כ בחרומה אין מאמינים
. אלעחא להזוח מי חטאח אוכל בחרומה דטהרח חטאח  אלא בשעח הגחוח והבדים: טבל
לא חזח. אחר הט3ילה לערב. לבעי הערב שמש ומטמאין היו הכהן השורף  מהני למרומה: ו
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ה ג ר ה פ ג י ג א ח ת פ ס ו  ת
) מרננות אחרי גוזר אני עלי שאיני מקבל תרומה בשאר א כ  אדם עכשיו(
 ימוח חשנח מכל אדם אלא אם כן יש [לו] בתוכח רביעית קדש:
 יב חגבאין שנכנסו לבית>ה) וכתבו עליו מבחוץ כל שבבית מחור נאמנין
 על טחרת חחטאת ואין נאמנין על טחרת חרומח ובירושלים נאמנין על
) [על ב כ )  טהרתמ כל תכלים לקדש אבל לא לתרומת ובשעת חרגל אף
 התרומה] חלוקח כלים מאומני עם חארץא) והמוכר כלים לאומני עם
) החטאת ואין נאמנין על טחרתג< תרומה: ח נאמנין על טחרתנ א  ח
 יג0) שלחן שנטמא מטבילין אותו בזמנו ואפילו בשבת(י!) מעשהי״)
 [ותטבילו] את המנורה ביום טוב והיולי) [צדוקין] אומרים באו וראו

 פרושיןגט) שמטבילין לאור הלבנה:

 אבל לא על תתרומה בשעת הגתות והבדים >טז) אף על התרומה נאמנין
 על היין בשעת היין ועל תשמן בשעת השמן אבלייו< לא [על היין בשעת
 השמן ולא על תשמן בשעת היין] עברו הגתות והבדים חזרו לאיסורן
 חביאו לו חבית של תרומה(ל) לא יקבלה הימנו אלא אם כן אמר לו
 יש לי [בתוכה] רביעית קדשיח) הביאה לגת הבאה אף על פי שמכירה
 שהיא היא לא יקבלה ממנו: מעשה ברבי טרפון שהיה מתלך בדרך
 מצאו זקן אחד אמר לו מפני מח בריות מרננות אחריך והלא כליי0)
 [דבריך אמח וישר חן] אלא שאחח מקבל תרומח בשאר ימוח חשנח
 מכל אדם אמר רבי טרפון אקפח אח בני אם לא הלכה בידי מרבן יוחנן
 בן זכאי שאמר לי מותר אתח לקבל תרומת בשאר>כ< ימות השנח מכל

 נוםהאות א) והמוסר: ב) מרומה: ג) חטאמ: הגהות הגר״א
) הצלוקין: ד כ < שהטבילו: > כג ) לתרומה: ( ב כ ) כל: >כא< בריות: > כ ) • : ) מעשיך ישרים הן ט י ) במוכה: > ח ) על השמן בשעת היין לא על היין בשעת השמן: ף ז  >טז< נאמנים: ר

 הסדי דוד
׳ טמא כו  שיניחנה מי אמרינן לכדאי הוא ר״ט שקיבל מריב״ז לסמוך על זה בליעבל: שלחן שנ
 הך תנא ר׳׳מ הוא וכן איתא בירושלמי ע״ש. ומ״ש מעשה והטבילו את המנורה כר בירושלמי
 ליתא כיו״ט וגס גלברי הצלוקין לא תני התם אור הלמה אלא גלגל חמה. ואיך שיהי׳ מוכרחין
 אנחנו לומר להמנורה נטמאת בטומאת משקין לרבנן שאין הצלוקין מוליס בה שאין לגין אלא ע״פ
 המורה לכלים אינם מקבלין טומאה אלא מאכ הטומאה הלכך כשראו שהפרושין מטבילין אח
 המנורה זו היו חמהין ואומרים ראו פרושין מטכילין גלגל חמה או מאור הלמה לכי היכי לאין
 לברים הללו טמאין כך מנורה זו לא היחה לה שוס טומאה ולא היו צריכין להטבילה ונקטו לישנא

 לחמה או למה נגל זהרוחיה שהיחה מזהב טהור:

ך בדרך כוי. הך מעשה ליחא לא בש״ס לילן ולא בירושלמי ל ה ן שהיה מ  מעשה בר׳ טרפו
 ובאמח קשה הדבר לומר לר׳ יוחנן כן זכאי ור״ט ליח להן הני מעלוח דמחניחין לחומר בחרומה
 ומ״ט לא קבע ר׳ במשנה סברח ריב״ז ור״ט ומאחר דר׳ לא שנה ר״ח מנא ליה ונ״ל דמה שקיבל
 ר״ט מריכ״ז היינו לשרי לכהן חבר לקבל ממנו ולהניחה על הגח הבאה וזה מה שהיה עושה ר״ט
 לכהן היה והי׳ רוצה לזכוח לע״ה המביאים לו והי׳ מניח לגח הבאה למפרשי אבל מניחה לגח
 הבאה שהכהן יכול לקבלה ולהניחה. והזקן אמר לו שהבריוח וזה חכמי דורו מרננים אחריו למימר
 דפי׳ דמחני׳ אכל מניחה קאי על ע״ה וכללעיל. והשתא א״ש הא לבעי בגמ׳ עבר וקבלה מהו
 שיניחנה וכו׳ כלומר להא וולאי שמעינן מעוכלא לר״ט שאסור לכהן לקבלה אגל עבר וקבלה מהו

 מצפה שמואל
׳ י : (B) ע ט ם ק י ח ס ׳ פ י ע ן ו י ת ל י כ ף מ ו י ס מ ל ש ו ר ם (1) י י ל ש ו ר י ב ה ו ״ ם ד ׳ ש ס ו ת ם ו ) ש ו י ( ״ ש ר א כ כ ה א ד ס ר י ג ן ו י א ב ג ה ה ״ ם ד ׳ ש ס ו ׳ ת י ע ו ו ״ ל ד ה ״ י פ מ ל ש ו ר י . ו ו ׳ כ י ) ע ה ש ( ׳ ׳ ע ה ו ד ו ה י ב ה ש ״ ד ד ם כ ׳ ש ס ו ׳ ת י ) ע ל ) 

: ל א ר ש ר י ה נ ״ ׳ ד ס ו : ת ח ת פ ו ח נ ׳ מ י . (ט) ע ח א פ מ ו ׳ י י ע י ו ל ה כ ״ : ד ח ה י צ י  ב

 בכורים
 הרגל. לכולם כחכריס לכחיכ (שופטים כי) ויאסף כל ישראל אל העיר כאיש א׳ חברים וברגל
י ע״ה. ואינו נזהר בשמירחה שאינו עושה בטהרה כיון  שעח אסיפה והוה כולן חברים: לאומנ
. לטהרח פרה לאלו לקולש אין ע״ה נאמן ככלים רקנים: יג שנטמא. ת א ט  דימכור לע״ה: ח
ח. כלומר שמטבילין המנורה שלא נעשה אלא ר חלבנ  כספק משקין: מנורח. מטמאת: לאו
 כלי להאיר ואינה מקבלח טומאה ובירושלמי הגירסא גלגל חמה והיא היא והא למטבילין בשבח

 היינו משום לאין שבוח כמקלש (ח״כ):
ת חנינח כ ס מ א מ ת פ ס ו  סליק ת

 מנהת
 הגחוח (עי׳ בפי׳ המשנה להרמכ״ס ועי׳ כדכריו פי״א מהל׳ משכב וככ״מ שס): לאםורן. אף
 אוחו החביות: רביעית קודש. מגו דמהימן אקודש נאמן אחרומה. שהיא היא. אוחו החביח
 עצמה: יקבלה. גרסינן: גוזר אבי עלי. אף שמדינא שרי משוס לזוח יש לאסור: יב חגבאין.
. כלרך שמסלרין לגכוח כחבו המטלטלין לידע אם יש לו  שגוכין מס המלך והמה ע״ה: וכתבו
ר. ונאמנים הס בעצמם לומר לא נכנסו: ץ. ולא נכנסו לפנים: טהו  לפרוע מנת המלך: מבחו
 נאמנים. אף כשנכנסו לבית לומר לא נגענו: חטאת. בשר קודש וכאן לא מיירי כאפר חטאת
ם. אפילו גסיס: ל חכלי  וכמשנה ג״כ למבואר לנאמנים בחומרות לתרומה מקולש נקטינן לה: כ
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 כמדור זה רוכזו וסודרו נזחדש נרצף כסדר דפי המסכת, הרא״ש והדי״ף, כל
 ההגהות והמפרשים שנדפסו בסופי הנזסכתות בש״ס וילנא (כ?לכד אלו שבאו

 בארוכה כמו מהרש״א מהר״ם שיף וכי), בצירוף כל ההשמטות וההוספות

 הקשורים לכל מסכת ומסכת שנדפסו שלא במקומם בסופי מסכתות אחרות, מבלי

 להוסיף עליהם עוד הגהות ומפרשים נחוצים אחרים שיש בהם כדי להרחיב את

 היריעה לכד כרך שלם, והוספנו כאן רק השלמות למפרשים אשר רק הלקם נדפסו

 בערס הנ״ל(לימים חיים״ ״מלא הרועים,׳ רבי ברוך פרנקל רא״מ הורביץ וכדו׳) וכן

 הס׳ ״מאיר נתיב" שנדפס בסוף ש״ס זיטאמיר.

ל המפרשים הוגהו מהדש ע״פ דפוס הראשון בהם הופיעו. ועי״ז הושלמו בהם  כ

 קטעים ודפי הגהות שלמים שנשמטו בש״ס וילנא, כן הוגה וסודר מהדש על פי כתב

 יד ספר מאה שערים לבעל העיטור על הרי״ף.

ם הדשות באו כאן ל״הגהות היעב״ך הנדפסים בזה ע״פ הגהה והשוואה לעצם י נ  פ

 כי״ק בשולי גליון הש״ס שלמד בו, ומספרו בכי״ק ״קולן של סופרים׳/ אשר מלבד

 התוספת המרובה על העיקר שיש בהם, נתלבנו היטב גם ההגהות שנדפסו עד כה.

 p הוספנו ״הגהות מהרש״ם״ מכי״ק הגאון רבי שלום מרדכי הכהן מבחן בעמ״ה

 שרת מהרש״ם שנעתקו משולי גליון הש״ס שלו, וכן גם הגהות והידושים מתוך

 ספר"עיני שמואל״ מהגאון רבי שמואל אהרן ראבין זצ״ל אבד״ק קארטשין.

MMWIMM ma 

m 

 4 י,7

M * ־ ״ • ־ • ׳ ^ * י י / / • • י׳*־ ־ •( ׳ ^ ׳ f ״ ־ • ׳ / < v • - * r י-^ י׳ r. ׳ • ׳ י ! * ־׳״־י י י ׳ > • . ׳ * ׳«*- • • ^ ״  י
- י ־ .־ י • י ״ י ׳ ־ ׳ ׳ ׳ : . ־ • • ־ * J ף ^ י־ נ ^ • > ־ ׳ • ״ ' y ->-j . • ״ , ־ ־ ־ / ׳ , 

J י 

1 4 . ־ ' -  י '

8 4 5 



^ 6 

 רשימת הספרים המובאים כמדור הגהות וחידושים
 (לפי םדר א-ב, כוכי מציין מפרשים לרי״ף כלבד)

 מהר״ם שיף־ רבי מאיר שיף פפולדא

 מהרש״ם - רבי שלום מרדכי הכהן שכדרון אבדייק בערזאן(מדרשיים)

 מהר״ץ - הגהות על המהרש״א - רב־ צבי הירש אב״ד הלברשטאט

 מהר״ץ חיות - רבי צבי הירש חיות אב״ד זאלקווא (טהרצ״ח)

 מחנה אפרים * ־ רבי אפרים נבון(מחנ״א)

 מים חיים - רבי חזקיהו די סילוה בעל הפרי חדש

 מלאכת יו״ט * ־ דבי יום טוב ליפמאן אב״ד קאפולי(מליו״ט)

 מלא הרועים - רבי יעקב צגי יאליש אבריק דינוב(מל״ה)

 מעשה אילפס * - מבעלי מפרשי הים הג״ד מרדכי זאב איטינגא וגיסו רב• יוםך• שאול

 נאטנזאון אבד״ק לבוב

 מצפה איתן - רבי אברהם ביו אריה-ליב משכיל לאיתן ממינסק (מצס״א)

 מראה כהן - רבי בצלאל הכהן מרץ וילנא (םרא״כ)

 נמיקי הגרי״ב - רבי יהודה בכרך אבד״ק סייגי

 סדר הדורות - רבי יחיאל הלפרין אבד״ק מינסק (סה״ד)

 עין יפה- רבי מלכאל צבי טנגכיים בעט״כ דברי םלכיאל

 עיני שמואל - רבי שמואל אהרן ראבין אבד״ק קארטשין

 פורת יוסף - רבי יוסף ב״ר רפאל(סקוביץ) מרץ וילנא (פורי׳י)

 פעולת שכיר * ־ רבי ישכר בער ב״ר תנחום מוילנא (פעול״ש)

 רבי צבי הירש ־ אבד׳יק ברלין(רצייה ברלין)

 קרני ראם - רבי אהרן משה טויבש אבריק יאסי

ש ־ אב״ד פאייצק בעל הבאור על מהרים שיף(ד״מ םארדוש) ח ר א  רבי מרדכי מ

 רבי אברהם אבא קליינרמן מביאליסטאק זצ״ל - הגהות על הגרי׳א

 על מסי תמורה

 רבי שאול קצנלבויגן - אב״ד כריסק (ר״ש קצנלבויגן)

 רבי שמואל שמעלקא טויבש - אב״ד יאסי(ר״ש טויבש)

 רבי פייפל טויבש ־ אב״ד יאםי בן הרב רבי שמואל שמעלקא טויבש(ר״פ טויבש)

 רש״ש - רבי שמואל שטראשוןטוילנא

 רבי כ?נחם דוד *- ב״ר יצחק איש טיקטין- פסק מהגאון הג״ל

 רבי שמחה מדסוי ־ בן הנייר צבי חריף(ר״שמדס־י)

 רבי שמואל מרובזעויץ * - מרץ דמאהליב(רשמ״ר)

 שער הלקוטות - רבי ישכר כעי בעמה״ס פתחי שערים(שער״ל)

 תיקונים וציונים ־ שנדפסו בש״ס ווילנא בסוף המסכתות

 תפארת למשה - רבי משה כ״ר אברהם(מגזע צבי) אבד״ק היראדנא(תפל״מ)

ת שמואל - רבי אהרון שמואל קאיידנוור(תפא״ש) ר א פ  ת

 ארץ צבי - על הגהות אשר״י. רב• יהודה צבי כעמח״ס מנחת יהוד־ (אר״צ)

 רבי אורי שרגא פייביש טויבש - אב״דיאסי(רא״שטויבש)

 רבי אליהו גוטמכר - אב״דגריידיץ(רא״ג)

 רבי אלעזר לנדא - אב״ד בואדי(ר״א לנדא)

 רבי אפרים זלמן מרגליות - בעמ״ח בית אפרים(ראדט)

 רבי אלעזר משה האי הורביץ - אבדקפינסק(ראמ״ה)

 רבי גדליה ליפשיץ- בעמה״כ רגל ישרה ועוד(ר״ג ליפשיץ)

 p אריה - רבי זאב ב״ר אריה לפיק־ן אבד״ק טעלז(בנא״ד)

 ברכת ראש- רבי אשר הכהן אבד״ק טיקטין [וסימנא מילתא היא כי אלה הגהות אשר יבאו

 בתוך הצאי לבנה כזה() הנן אשר המחבר ההםיר איזה תיבות לתועלת כל לומד ומכין, ואשר העדיף

 או החליף איזה תיבות יבאו בתוך חצאי מרובע [ ] כזה.]

 רבי בצלאל רנשבורג - (ר״ב תשבות)

 רבי ברוך פרנקל תאומים - בעמח״ס ״ברוך טעם״ ועוד(רב״פ)

 גיליון אלפס * - רבי שניאור זלמן הירשוביץ אב״ד גאלדנגען

 גיליון מהרש״א ־ רבי שלמה איגר אבד״ק פוזנן(ג׳ מהרש״א)

 הגליא - הגאון רבי אליהו מוילנא

 ־ברי נחמיה - רבי נחמיה בירך הלויאב״דדובראוונא(דבנ״ה)

 הגהות ־ על פסקי תוספות(נדפס בש״ם דפוס וילנא)

 רבי זאב וואלף הלוי מבאסקוויץ ־ בעמ״ה סדר משנה(חיו הלי)

 חדושי הרד״ל ־ רבי דוד לוריא מניחאוו-ישן(רד״ל)

 חידושי אגדות מהרש״א-(ח״אמהרש״א)

 חכמת ממה - רבי מנוח הנדל מפרג(בדורו של המהרש״ל)

 חלופי גרסאות ־ רב־ אברהם אבא קליינרמן(נדפס בסוף ש״ס וילנא)

 חתם סופר - רנ־יפשה סופר אבריק פרעסבורג(הת"ס)

 חק נתן - רבי נתן בורג־ל מטוניס(ה״נ)

 חשק שלמה - רני שלטה הכהן מו״ץ ווילנא(הש״ל)

 יעב״ץ-רבי־עקבעמדץ

 יפה עיני• - רבי אריה לייב יעלין אבד״ק כילסק(יפ״ע)

 רני יוםף חנינא ליפא מייזליש - בעמ״ס שרת תפארת יוסף(ריחל״מ)

 רבי יצחק אייזיק חבר - אבד״ק טיקטין(רי״א הבר)

 רני ישראל ליפשיץ - כעמ״ס תפארת ישראל על המשניות(ר״י ליפשיץ)

 רני יחזקאל לנדא - הנודע ביהודה(ר״י לנדא)

 לבוש - רבי מרדכי יפה בעל הלבושים עם תקונים והוספית מבעלי מפרשי הים

 מאה שערים * ־ לרבינו יצחק בר אבא מרי ז״ל ממארשיליא בעל העיטור

 מאיר נתיב - רבי שבתאי ב״ר אליעזר זוסמן מאלטזנא נכד השייך(מא״נ)

----- rST 

 רב״פ-ר״ב פרנקל

 ר״י ליפשיץ- ר׳ ישראל ליפשיץ

 ר״י לנדא- רבי יחזקאל לנדא

 ריחל״מ - ריח״ל מייזליש

 רמ״ש־ ר' מתתיהו שטראשון

 רשמי׳ר - ר״ש מרובזעויץ

 שעה״ל - שער הלקוטות

 תפא״ש-תפארת שמואל

 תפל״מ - תפארת למשה

 רשימת קיצורים לשמות הספרים
 המופיעים בסוף כל דימר המתחיל

 מרא״כ - מראה כהן

 סד״ד - סדר הדורות

 פוו־״י - פורת יוסף

 פעול״ש-פעולת שכיר

 ראז״מ - רא״ז מרגליות

 ר״ג. ליפשיץ- רבי גדליה ליפשיץ

 רא״ג - רבי אליהו גוטמכר

 ראמ״ה - רא״מ הורביץ

 יעב״ץ - ד״י עמדין

 יפ״ע - יפה עינים

 מא״נ - מאיר נתיב

 מהרצ״ח - מהר״ץ חיות

 מחנ״א - מחנה אפרים

 מל״ה - מלא הרועים

 מליו״ט-מלאכת יו״ט

 מצפ׳יא - מצפה איחן

 אר״צ - ארץ צבי

 בנא״ר - בן אריה

 דבל׳ ח-דברי נחמיה

 גימהרש״א-גליוןמהרש״א

 הגר״א-הגאון רבי אליהו מוילנא

 חל״ג - חלופי גרסאות

 ח״נ - הק נתן

 חש״ל - חשק שלמה

 חת״ס - חתם סופר

— _ 



 הגחות חגיגה דף ב ע״א - דף ב ע״ב וחידושים א

 הגהות וחידושים ל&םכת חגיגה
 א). ואומר(יחזקאל מג, 3) והנה ככול א״י גא,
 עול שס (מג, ל) וכבוד ה׳ כא אל ה3ית. עיי״ש
 (מל, 3) כי ה׳ א״י כא 3ו. 3כמו3ים, ויבוא מלך
 הככול(חהליס כר, ז), ונאמר(שס צח, ט) לפני
 ה׳ כי 3א, ואומר(שיה״ש 3, ח) קול לולי הנה
 זה 3א. הנה מקראות הר3ה לשייך לשון ביאה
( ץ ״ ב ע י  גכי שבינה. מלכל אחרים כאלה. (
א ד ל ח ל התם כ ב ה יראה (כסופו). א ״  ד
ה. עי׳ חתם סופר יו״ד סי׳ ק מחברי ו ל  ח
ו ם - ש ר ה מ  רצ״ה 3אמצע החשו3ה. (

 דף ב ע״ב
 גמרא. קתני חרש. עיין 3טו״א שנדחק הר3ה
 בסוגיא זו [אס כי אחת מקושיותיו היא קושיח
 המוס׳], וכלאמר לקמיה תנינא וכו׳ עיי״ש. וגס
 לשון קמ״ל כלחנן, אינו מובן שמכיא ממשנה
 על משנה, אם אמנס למשכחמ לה שישמיענו
 בקצרה מה שהשמיענו כבר, אבל הכא ליוקא
 ל״ל לגמרא לליוקי כה״ג. ולעד״נ הפירוש
 הברור בזה לקשה לגמרא שחשמיעגו המשנה
 שמי שאינו בן לעח פטור ממצות, ועי׳ במשנה
 ספ״ג לר״ה לחני רק פסולייהו ולא פטורייהו
 וכן בכ״מ. וע״כ לקמ״ל תנא מילתא אחרימא,
 והוא לקמ״ל לפטור אף מלכר ואינו שומע. אך
 כיון לחני גס שוטה וקטן לולאי לאו מי לעה
 נינהו, ומפרשינן לחרש נמי בלאו 3ר לעח.
 ועפ״י הכלל שנילינו ממתניתין לחרומות לרק
 אינו שומע ואינו מר3ר ללאו כר לעת הוא, ע׳
 מפרשים שס, וכולה ממנימין לריוקא אמי לחיי3
 מר3ר ואינו שומע ושומע ואינו מדכר. ושוטה
 וקטן תני כי היכי ללא גיטעי מ״ל, וקמ״ל ללא
 מקשינן 3הא מגיגה לראיה. והשתא מצינן
 לפרושי מנינא וכו׳ כפרש״י ז״ל. וקאי
 אממגיתין למרומומ ומ״ל גם אמחנימין לירן
 למוכח מינה רא״ש לחול מקרי נמי מרש
 מלאצטריך למחני שו״ק מ״ל. ואע״ג למוכחא
 הא מממגימין למגילה יט, החם א״ל לאיירי
 באינו שומע ואינו מלכר ואשגרת לישנא הוא

 לממני סלא משוה מרמי, עיין 3ירושלמי שם.
( ה ״ מ א ר ) 

מע ואינו מדבר. לקמן ו ע״ב ל״ה יש,  שו
 י3מומ קד ע״3 ד״ה והאמר, סוטה כז ע״א

 ד״ה דכמי3, מנחות סל ע״3 ד״ה ההוא.
( נ ־  (מא׳

. עי׳ מ״ש על סכור ח ח מ ש ר אף מן ה  פטו
( ץ ־ ב ע י  הר״מ פ״ז מה׳ יו״ט. (
א יהיה . דכ׳ ל ה ח פ  רש״י. ד״ה לישא ש
 קדש. נ״3 כוונתו ע״ד תרגום אונקלוס
 שמרגס לא יהיה קדש, לא יסכ גכרא ממי
 ישראל אמתא אמא, ועיין רמ3״ס פי״כ מהי
( ח ״ צ ר ה מ  איסורי 3יאה הל׳ יג. (
ם ל ו ש . ד״ח תקנתם. וחר״ר מ ת ו פ ס ו  ת
 גרס. יש מי שפי׳ דלסברמ ה״ר משולם
 מפרשינן 3חמיה מקנתס אח עצמו ואת רבו לא
 והלא לא תקנתם כלל ומפסידין הש3מ, ול״נ
 דמימומא קאמר, ור״ל מקנמם את עצמו כצד
 מה אבל אמ רבו לא מקנמס כלל, וכיון שכן
 עדיף טפי למקן מקנה גמורה לעצמו לכוף רבו
( ם י י ס ח י מ  להוציאו כן חורין מ״ל. >
ן מן ה (הא׳). אין למדי ח פ ה לישא ש ״  ד
ע. נ״נ עי׳ משובמ הרשב״א סי׳ מצא  התקו
( ו ו ״ צ ר ה מ  ביאור ד״ז. (
ע. פי׳ ׳ מן התקו ן כו . אין למדי  בא״ד
 בגליון מוקע עצמו לדה״ל לשון זה הוא 3י3מומ
 (קט:) וע״ש. (רש״ש<
 ד״ה לישא (הגי). אע״ג דעבד מותר
 בממזרת. לרמ3״ס דוקא שפחה בממזר החירו

 משום מקנת הולד אבל לא ע3ד 3ממזרפ.
( א י ש ר ה ׳ מ ג ) 

ש מ ת ש מ ת ו  בא״ד. ועוד כוי אתי צד עבדו
( ש ״ ש ר  בא״א. עי׳ י3מות (מה:). ;
ת העראה עובר ע ש ל הכא מ ב  בא״ד. א
. עי׳ מ״ש בפסמים (פה.) בס״ד,  ליה בלאו
( ץ ״ ב ע י  ועוד בכ״מ. (

 בט״א ה״ר לזה מהא לפריך בגמ׳ (ל.) זכור
 להוציא את הנשים, ל״ל קרא מ״ע שהז״ג היא,
 ואי בראיית פנים נשים חייבומ כע״כ קרא לזכור
 בא להוציא אח הנשים מקרבן ראיה הוא, וזה
 הוי ל״ת שנאמר ולא יראו פני ריקם, ונשים
 חייבוח בליית אף שהזמ״ג כלחנן פ״ק דקדושין,
 וא״כ מאי קשיא ליה הא שפיר איצטריך קרא
 לפוטרן מל״ח אלא ש״מ לאף מראייח פגים
 פטורין. ואצלי אין ראיה זו מכרממ, להא הא
 לחייכין בל״מ שהזמ״ג הוא משום לאמרי׳
 להשוה הכחוכ אשה לאיש לבל עונשין שבמורה,
 והרי כריש תמורה (ב:) איחא לה״מ לאו שיש
 בו מעשה אבל לאו שאין בו מעשה לא, ולהבי
 איציטריך קרא המם לרבות אשה גבי ממורה,
 וא״כ משמע דבעלמא היכא ללא רבי קרא אין
 חייבומ בל״ת שאב״מ. וה״נ ל״מ ללא יראו פני
 ריקם אין כו מעשה, כמ״ש הרמב״ס ריש ה׳
 מגיגה, ומשו״ה לא איצטריך קרא לפוטרן
 מל״מ זו ללא יראו פני ריקם. אלא לבלא״ה
 לישנא לגמ׳ משמע דאחא קרא לפוטרן אף
 מעשה לראיימ פנים, מלקמאר מ״ע שהז״ג
( א ״ פ צ ח  היא כוי. (

רה ר שפטו מ א ק ד בגמרא ד  בא״ד. ועו
ה כוי. א״א לפרש ח מ ש  בראיה וחייבת ב
 כוונחם להא דלקמן(ו:) יש כשמחה מה שאין
 בשחיהן שהשממה נוהגמ כו׳ ומשים כוי, להא
 כמבו לעיל לראיה להך ברייתא בקרבן איירי.
 אלא נראה לכוונו להא לר״ה (ו:) לבעי ר״ז
 אשה מהו בב״ח מי אמרי׳ הא לא מחייבא
 בראיה א״ל הא איחא בשמחה, והט״א הביא
( ש ״ ש ר  זאח לראיה מספח על ראיומ החוס׳. (
ד ״ מ ח למורי ל ש . אך ק  ד״ה איזחו קטן
ן נינהו כוי. ק׳ לכאורה ן דראשו מי  תשלו
 לטון דמביא במורמ נלבה כמו שכמנו החוס׳
 מקודם, א״כ מאי שייך בזה משלומין לראשון.

 וי״ל לטונמס דכעין דאוריימא מקנו וצ״ע.
( י ״ ר ו פ ) 

ב שיש בשני ו ל חי א כ כ ל ח ב  בא״ד. א
ן כוי. עי׳ טורי אבן דף ט  ישנו בראשו
 הקשה ע״ז ממשנה פ״א דכריחומ המפלמ אור
 לשמונים ואחל שמל בשבח יוכיח כוי. ועחוס׳
( ם ״ ש ר ה מ  חולין מ ע״א ומש״ש על הגליון. (

ק דביצה (ל׳ י3). בפ״כ כ 3. ״ פ  בא״ד. ב
( א ״ ש ר ה ׳ מ ג ) 

ע מ ש ק דביצה מ ״ פ ב  בא״ד. ד
נדבות אץ קרבים  דמדאורייתא נדרים ו
ב. נ״3 כיצה כ ע״כ מ3ואר 3פירוש  ביום טו
 למלאורייחא אסור מהך לשחי לחם, ואינו נופל
 ע״ז לשון משמע שכ׳ התופי. אולם מהך לביצה
 יב לשוחט עולמ נלבה ביום טוב לומה, אע״ג
 ללא נאמר רק לב״ ש, מ״מ נשמע נכ״ה לאי

 לאו מתוך היה גם לב״ה לוקה מה״ח.
( ז ו ״ צ ר ה מ ) 

וך נ א לחי ך דמי א סמי ל ג ד ״ ע  בא״ד. א
 בנו. נ״כ עיין מוס׳ חגיגה (ל.) ל״ה אלא,
 וחוס׳ חולין (כב:) ד״ה אצטרך, שהובימו
 מפסחים (סט.) לבכה״ג מעכב סמיכה אף
 ליעבל, וקטן ג״כ לאו בר מיובא וצ״ע. ועיין
 מ״ש הרב טורי אבן בסוגיא דלקמן איזהו קטן
( ח ״ צ ר ה ח  ו ע״א שהאריך בענין זה. (
. עי׳ ך בנו ורש״י פי׳ ו נ  בא״ד. דמיא לחי
 מהרש״א, ובשום׳ ריש העמוד מ״ש וגס יש
( א ״ ש ר ה  ליישב. (גי מ
 בא״ד. ורש״י פי׳ דאיזהו קטן לא קאי
. עי׳ מה שכמכ חדושי הלכות  לראיית קרבן
 (מהרש״א), ול״נ שכוונו למ״ש בד״ה ב״ש
 אומרים הראיה. שמי כסף גדול הבא להראומ
 וכו׳ למשמע לבקטן כבל גוונא לא מביא קרבן
( ם י י ם ח י מ  ועי׳ ולי״ק. י
א שייך ביאה גבי ה יראה. דהא ל ״  ד
 שכינה. אשממיטמיה לר״מ קראי משלשי
 במנ״ך. באוריימא, אבוא אליך וברכמיך(שמומ
 כ, כל), ונאמר (לברים לו, 3) ואמה מרבבומ
 קולש. מביאים, מי זה בא מאדום (ישעיה סג,

ת מירושלים להר ו לעל ׳ ו א כו ״ ה ב  ו
 הבית. כחכ המוי״ט לכיון שיכול לעלות להה״ב
 שהוא בשפוע ההר ממילא עולה עוד במעלות
 העזרומ כוי. מוכמ מרכריו להה״ב על החיל
 (ששם החחילו המעלומ) היה ההר בשפוע ובלא
 מעלומ, וזה נסחר מגמרא יומא (טז.) שעושה
 משכון לגוכה קרקע ההיכל מן קרקעימ הה״ב
 בשיפולו, רק ממספר המעלוח הנמצאוח
ש) ׳ רשי  ביניהם ע״ש. (
. בטורי אבן הקשה ל לאתויי מאי כ  גמרא. ה
 למה לא אמר למרבי ערל ולאפוקי מרע״ק
 ע״ש. וג״ל לס״ל להגמרא דמסתמא אמא
 לרבויי מעין אותם השנויים במשנה, להיינו חציו
 עבל, ללא נימא לעגלים שאינם משוחררים גם
 חציו עכל ככלל וכן סומא וכן חיגר, אבל לרבופ
 מה שלא נזכר בלל במשנה אין סברא, להא שייר
 הרכה כמו שכתבו התוס׳, וא״כ מה״מ לרכוח
 ערל ללמא אמי לרבומ טמא או מצרף נחושמ.
 עול י״ל כיון שעליין לא השמיענו המנא לטמא
 פטור מן הראיה, א״כ היאך אפשר להכל אמי
 לרבומ ערל משום שהוא דומה לטמא. עול י״ל
 ללא שייך למימר למרבה בלשון חייבים, ערל,
 רהא אפילו אם ס״ל כרע״מ לערל כטמא מ״מ
 מייב הוא בראיה ומייב למול אמ עצמו, אלא כל
 זמן שלא מל עול אינו יכול לכנוס בעזרה,
 ואפילו בערל שממו אמיו ממממ מילה ג״כ הוא
 מחוייכ אלא לפקוח נפש לחי לה, ואע״ג למנא
 לקמן לשון פטור הערל והטמא פטורין מן
 הראיה מ״מ לא אפשר לרבויי בלשון מייגין,
 ולפ״מ שכ׳ המוס׳ לקמן (ל:) לאס הוה
 אמרינן לערל פטור גס טומטום ואנדרוגינוס
 פטורין מטעם ספק ערל, מוכח לכאורה לס״ל
 למחנימין לערל מייג בראיה, לאס״ל לפטור
 ל״ל לממניחין לאשמועינן לטומטום פטור,
( י ־ י ו פ  וע״ש גמוס׳. (
( נ ״ א מ . פסמיס פ ע״א. ( ן  חיגר ביום ראשו
ן זח לזח. לקמן ט ע״א ד״ה כיון  תשלומי
( נ ״ א מ  ול״ה שאני. (
 סומא. לקמן ג ע״א ד״ה זכורך, מ״מ מ ע״א

 ל״ה גפקא, מגחומ צג ע״כ ל״ה אחיא.
( נ ״ א מ ) 

ם ר׳ יחודח. ו ש מר מ  יוחנן בן דחבאי או
 בילקוט אימא משוס ר׳ יהודה כן חימא וכ״ה
( א ״ פ צ מ  בסנהדרין. (
ה. עי׳ פי׳ משניות נ ה ראשו  כאן במשנ
 לרמכ״ס כמשנה לסוגיין, ועי׳ בכ״מ הל׳ קרבן

 פסח פ״ב הי״ב וכמל״מ שס ל״ה חנן החם.
( א ״ ש ר ה ׳ מ ג ) 

. ר״ה כט ה ח פ ׳ לישא ש ו עבד כו  מי שחצי
 ע״א, יבמות דף מה, גיטין מג ע״ב, וע״ש ט
 ע״א ל״ה שוו, וע״ש יב ע״ב, יבמומ לא ע״ב
 ל״ה והא, וע״ש מה ע״ג ל״ה משום, וע״ש
 סב ע״א ל״ה הכל, וע״ש קט ע״ב, ב״ב ס ע״ב
 ל״ה לין הוא, ביצה לו ע״א רש״י ל״ה דאימ
 ליה אשה, נזיר לח ע״ב ד״ה ואינו, סנהדרין גט
 ע״ב, ע״ז יג ע״א ד״ה ללמול, חולין קיל ע״ב,
 וע״ש לף עט, פסחים נל ע״א, וע״ש לף פז.

( נ ״ א מ ) 

ל ם ע ו חכמי ל . הטי  דש״י. ד״ה איזהו קטן
. זהו צ״ע דאין האס חייגח ל אמו ע  אביו ו
 כחינוך, ועי׳ גזיר ריש דף כט וכ״ה גמג״א סי׳
 שמג רסק״א, אך בגזיר שם איחא דריג״א
 קסכר כן ואנן קי״ל כר״י שם, וכ״מ כסוכה 3
 סוף ע״כ וכי מימרו קטן שא״צ לאמו כוי, אך
 עי׳ 3פי׳ שם. אבל מ״ש לפרש לכ״ד מחויי3יס

 למנכו, עי׳ 3ש״ע א״ח שמג 3הגה״ה.
( א ״ ש ר ה ׳ מ ג ) 

על אמו ׳ ו ם כו י מ כ לו ח  בא״ד. הטי
. עמש״כ כחלושי שו״ע או״מ סי׳ ו כ  לחנ
( ש ״ ש ר  שמג. (

 תוספות. חוספוח של מסכת זו מרכינו אלחנן
( ץ ״ ב ע י  כנו של ר״י הזקן. (
ל חייבין. דאף בראיית פנים כ  ד״ה ח
ש בראיית פנים בקרבן. ״ כ  בעזרה פטירי ו

 דף כ ע״א
ל חייבין בראייה. לקמן ו ע״ב כ . ה ׳  מתגי
 ל״ה יש כשמחה, וע״ש ט ע״א ל״ה כיון, ול״ה
 שאני, וע״ש יז ע״א ל״ה 3״ש, עירוכין לף צו,
 ר״ה ה ע״א ל״ה מה חג, וע״ש ע״כ ל״ה אלו,
 פסחים צה ע״ג רש״י ל״ה טעון לינה, זבמים צו
 ע״א ל״ה ופנימ, בכורות כא ל״ה והראיון,
> נ ״ א מ  לקמן ל ע״כ. (
׳ ונשים. ברכומ כ ע״ב ל״ה ו כו ״ ש ח  חוץ מ
 ונשים, פסחים ג ע״ב ל״ה מאליה, ככורים
( נ ״ א מ  פרק א, יבמומ עב ע״ב ל״ה המס. (
ו ונשים ועבדים. עי׳ בחוי״ט ״ ש ח  חוץ מ
 שבמב דלא הכין דברי המוס׳ שכמבו לא שייך
 לאקשויי אמאי חני נשים לשון רבים ומנא קטן
 חרש וכו׳ ע״ש, ולי נראה לגקט קטן בלשון
 יחיל משוס סיפא לבעי למימר איזהו קטן ואי
 הוי מגי קטנים ברישא הוה מוסיף לשון הרבה
 בסיפא מ״ל ולו״ק. ולמה שהנימ גצ״ע נ״ל
 ללא קשיא דאי לאו ק״ו בג״ש דראיה ראיה
 הימי מרגה הטניס לומיא להקהל וכ״כ

 המוססומ ג ע״מ ל״ה גמר ראיה יע״ש.
( ם י י ם ח י מ ) 

גר ו ונשים ועבדים וחחי ״ ש ח  חוץ מ
א וכוי. נ״ג עי׳ חוס׳ לקמן ע״ג ד״ה מ ו ס ח  ו
 נשים, שהעירו דלמה משים ועגדיס חני גלשון
 רבים וכחש״ו ןוככולהו אינך דחשיב גמשנה]
 חני בלשון יחיד, ותירוצס אינו מספיק לכאורה
 רק להא למני מש״ו בלשון יחיל, [ועי׳ בס׳
 מפארמ ישראל על המשניומ מש״כ ליישב ומי׳
 לחוק מאל למעיין ע״ש], אגל על הא לחני
 חיגר וסומא כו׳ כלשון יחיל לא שייך תירוצם
 כלל. אכן לענ״ל נראה פשוט לאי הוה חני
 גלשון רכים הוה אמינא דוקא לסוג חגרים
 וסומיס וחרשים פטורים, אבל אם נמפקחו
 אח״ב גמועל הוה אמינא דחייגים בראיה ואף
 דהיו חגרים או סומין כיו״ט ראשון, ולכן דייק
 המנא ומני חרש שוטה וקטן וחיגרי לאשמעינן
 לאף דעכשיו אינו חרש רק להיה מרש כי״ט
 ראשון נמי פטור, ובן ככולהו לכווחיה, משום
 לכולהו ז׳ ימי החג חשלומין לראשון הוא,
 ולמ״ד דחשלומין וה לזה נקט ליה משוס חג
 השכועוח להבל מולים לתשלומים לראשון הוא,
 וכמש״כ המוס׳ לקמן (ט.) ל״ה חשלומין, או
 לענין שמיני עצרמ לג״כ משלומין לז׳ ימי החג
 הוא וכמש״כ הטו״א שם. אגל משים ועבליס
 ללא שייך כלל כהו לאשמעינן מילוש זה, מני
 גלשון רכים, כלומר לסוג נשים ועגלים פטירי,
 ללא שייך לאשמעינן געגל שנשממרר גמועל
 לפטור, מראה לאסור לכמוב שטר שמרור
 במועל, להטעמיס שכמב ה״ה ז״ל בפ״ז מהל׳
 יו״ט לענין גיטי נשים לא שייך כשטר שחרור
( ל ׳ ׳ ש ת  כלל ע״ש ולו״ק. (
ם. נ״כ עי׳ בטו״א חררי  ועבדים שאינם משו
 ז״ל שהעיר ללמ״ל קרא למעט חציו עגל וחציו
 ג״ח מראיה, דחיפוק ליה לגלא״ה פטור
 מחממ דאין לו מרקע גירושה גא״י, ואי קני
 קרקע הרי חוזר לגעליס גיוגל ולא מקרי ארצך
 ע״ש. ולענ״ל נראה למשכמח לה ליהיה להם
 קרקע שלא יהיה חוזר ביובל כגון לזכה כקרקע
 של הפקר שהיה הפחר, לממינא רלמי יחזור
 להא אין כאן כעלים מל. ואף בהפקר שהכעליס
 קיימים, י״ל לללעמ המוס׳ בב״מ לף יב
 להפקר לא מקרי לעח אמרמ מקנה, אפשר
 לאינו חוזר גיוגל, וגחלושי לג״ג לף קיג
( ל ״ ש ח  הארכמי כזה ואב״מ. (
ם ואנדרוגינוס. עט״א ומראה ו ט מ ו ט  ו
 שדעמו היכא דמני כ׳ דינים ודין אחד הוא
 מסוככ מהשני, חני לינו אמר הדין שהוא הסכה
 לו. אולם עי׳ מ״י ריש מו״ק כל״ה ולא ממימי
( ש ״ ש ר  הקילון, וממצא סחירה ללנריו. (
. לקמן ד ע״א ל״ה אלא, וע״ש ו  איזהו קטן
 ע״ב ל״ה יש, וע״ש יו ע״א ל״ה יום עבוח,
 פסמיס פ ע״א ל״ה אמה, וע״ש פח ע״א ל״ה
 שה, גיצה ב ע״ב, נזיר כט ע״א, עירובין עמ
( נ ״ א מ  ע״ג. (
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 הנחות חגיגה דף כ ע״כ - דף ד ע׳׳א וחידושים
 ד״ה הר שעיר, ול״ה חייב, יומא לב ע״א ד״ה
( נ ״ א מ  וגמירא, מגילה י ע״ב ש ״ס מסורוח. (
אב מו ן ו ה מסיני עמו ש מ  הלכהא ל
 מעשרץ מעשר עני בשביעית. הראי׳ ש
( ם י פ ו ה צ ז ש  בנדה בהל׳ מקואות סי׳ א. >
ר עני ש ע מואב מעשרין מ ן ו  עמו
. נ״ב לפי ה מסיני ש מ ה ל כ ל  בשביעית ה
 סוגיות הש״ס ורש״י כאן כל עיקר זה אינו רק
 חקנח חכמים, ואיך נופל ע״ז לשון הלכה
 מסיני. ועי׳ מ״ש הרא״ש נדה בהל׳ מקוואוח
 בשם הר״י דהך לעמון ומואב מעשרין לאממ
 הלכה מסיני, הוא ממש כהך דלא יקרא לאור
 בשבת (יא.) להוא מן י״ח דבר, ואמרו כמשנה
 לשון באמת אמרו, ובירושלמי שם כל באמח
 הלכה למשה מסיגי, הרי ללאו בלוקא איחמר
 לשון זה ע״ש, ולהרב בטורי אכן כאן נעלמו
 לכרי הרא״ש הללו וכי כל זאח מסברא לנפשיה.
 ועי׳ פסחים (קי:), שני ביצים ושני קישואים
 הלבה למשה מסיני לענין זוגות לחיישינן בהו
 ע״ש, וילענו לבל ענין זוגות אין לו יסול כדין
 רק סכנה וללא קפיל לא קפלינן בהדיה ומ״מ
 נקרא זה כלשון הלכה מסיני, הרי ללאו בלוקא
( ז ו ״ צ ר ה מ  אחמר גס לשון זה. (

אב מו ן ו ה מסיני עמו ש מ א ל ת כ ל  ה
ע בשביעית. עי׳ כר״ש פ״ל ״  מעשרץ מ
 לילים להלכתא לאו לוקא, רק כהלכה למ״מ.

( א ״ פ צ מ ) 

ל עיניך. בחוספחא ב ק ט ידך ו ו ש  יוסי פ
 לידים ליתא וכ״כ הר״ ש שם, אלא אי׳ במדרש
( א י - פ צ ז נ  חהלים סי׳ כה. י

ד ה׳ ליראיו. סוטה (ל:) סנהדרין (מח:  סו
( א ״ פ צ מ  ודף קו:). (

לה והלן  איזהו שוטה היוצא יחידי בלי
 בבית הקברות. הרא״ש בחולין פ״א סי׳ ד.

( ם ״ ש ר ה , מ ם י פ ו ה צ ד , ש נ ״ א מ : 

טה. נ״ב ביאור סוגי׳ זאח באריכוח  איזהו שו
 תראה בס׳ שו״ח אור הישר נדון הגט אשר
 נסדר בקליווא וב״ד דפ״פ למיין עוררו עליו,
 וחמצא שמה לעח כל גאוני הזמן בביאור סוגי׳
( ח ״ צ ר ה מ  זאת. (

 רש׳׳י. [ד״ה ואף הוא. ראב״ע. הח״א כתכ
 ללישנא לאף הוא ל״מ בן. ועי׳ מש״כ במגילה
־ש)  (ל.) ד״ה שאף]. (רש׳

. ג״ב המלפיסים  ד״ה עשה אזנך כאפרכסת
 הציגו בטעות דברי רש״י הללו מוקדמים על הן
 למה מסמר, ולפי הסלר בגמרא הוא מאוחר.

( ח ״ צ ר ה מ  ו

י כו׳. בשאר ארץ ישראל בלנ ה כך מקו ״  ד
אב מו ן ו ל עמו ב  אין זריעה בשביעית א
ן כוי. עי׳ משנה למלך ש ד ק ל יחו מ  חנ
ו ם ״ ש ר ה מ  סופ״ל משמטה ויובל. (

ר מ שפטו ״ כ ר ב ו מ א טח. ח  ד״ה איזחו שו
ת. נ״ב עיין ר״ה (כח.) כפאו שד  מן המצו
 כשהוא שוטה הרי הוא כשוטה לכ״ל. ועיין
 רמב״ם פ״ו מהל׳ חמץ ה״ג וס״ט מהלכות
( ח ׳ ־ צ ר ה מ  ערות ה״ט. (

. לפי סדר אב מו ן ו . ד״ה עמו ת ו פ ס ו  ת
ם להפריש מעשר שני ה  השנים היה ל
 כוי. צ״ע דהא הס דברי ראב״ע במס׳ ידים
 טרפון אחי מסדר השנים ועליו להביא ראיה
( י ״ ר ו פ  ללמד ע״ש. (
ש כוי. חמירא מ  בא״ד. רק לארץ םיחון מ
 ליה הא מארץ עמון ומואב לכבש סיחון, משום
 לסימון ועוג מלבי האמורי הם לפיכך ארצם
 בכלל מתנמ הארץ לא״א תחשכ, משא״כ ארץ
 עמ״ו שנאסרה לישראל מחמלה, אע״פ
 שנטהרה ע״י סימון קילא ליה, ואע״ג ללעחיל
 גס היא לישראל מהיה כלאימא פ׳ חזקמ [נו.
 ע״ש ברשב״ם]. ועיין כקונטרס גדר ישוב א״י
( ץ ״ כ ע י  במור וקציעה טאו״ח (סי׳ שז). (
ה דדך. שנותנים לו קוביקום. צ״ל ״  ד
 קורלייקוס, ור״ל כמ״ש בפ׳ מי שאמזו שזה

 אינו בגלר שוטה ואין עושה א׳ מכל אלו.
( ר ב א ה ״ י ר ) 

ס. ד מה שנותנין לו קוביקו ב א מ ] .  בא״ד
 עי׳ בגליון, ול״נ לר״ל משמק נקוביא].

( ש ״ ש ר ) 

. כן א ״ כ ת מ ח ץ בו א  בא״ד. קורדייקוס א
( ש ״ ש ר  הגיה המפרש שם. (

 דף ד ע״א
. עי׳ מהרי״ט ׳  גמרא. הוה הדר ביה כו

 יומא לז ע״א יכול לימן שני גורלוח ע״ז כוי
( ר ב א ח ״ י ר  וצ״ע. (

. נ״ל דקיי״ל הכי רק ׳  נ:א״ד. רבנן אמרי וכו
 היכי למימר להט. לה״מ למכמכ כלשון ימיד,
 יהארכחי בזה לענין גורלומ ביוה״כ ומשלוח
( ה י י מ א ר  מנות. ו

ד ח ל א כ ר אזן ל מ . ורבי יוסי א  בא״ד
. עי׳ ס׳ המורה והמצוה (מלבי״ס) פ׳ אחד  ו
 אחרי סי׳ בג ופ׳ בהר סי׳ סב, ופרי מדש וברכי
 יוסף א״מ סי׳ תרצד, ועי׳ יומא לז א יכול ימן
 שנים וכוי, וככר העירו הפר״מ וכרכ״י שם
( 0 ״ ש ר ח ז נ  כזה. (

יחם. נ״ל נ ן מבאז נ . ממעטי  ד״ה אע״ג
( ה ״ ז נ א ר  לצ״ל מבאזנס. (

׳ . וכי אמרינן לקמן כו ם  ד״ה מפעמי
( ש ״ ש ר  כצ״ל. (

י ארגלים קאמר כו׳ כ מ ס ד  בא״ד. ההיא מ
( ש ״ ש ר  כצ״ל. (

ה לגרים. המוס׳ נדמקו משוס ל ח ה ת ״  ד
 דגצטוה על המילה חמלה. אולם האמת נ״ל
 דאכרהם היה הראשון שהקריא מי אדם כולם
 לעבולמ השם והכניסן מחח כנפי השכינה. עיין
 סוטה י ריש ע״ב א״מ ויקרא אלא ויקריא
 מלמל שהקריא ב״א לשמו של הקב״ה, ועיין
 ׳ירושלמי סנהדרין סוף פרק ל׳ מימומ וב״ר פ׳
 לך אם ימקצבון כל ברואי מטה לברוא ימוש ואח
 אמרח הנפש אשר עשו בחרן, וכן מרגם
 אונקלוס וימ נפשחא לשעבילו לאורייתא. ועיין
 רמב״ם פ״א מהל׳ ע״ז ה״ב, ועי׳ ירושלמי
 ;׳״ק לבכורים לגר מביא וקורא, ועיין רמב״ס
 פ״ל מהל׳ בכורים ה״ג הגר מכיא וקורא הרי
 הוא אב לכל העולם שנכנסין מממ כנפי השטנה
 ע״ש. ועיין שו״מ שאגמ אריה סימן מט, ושמו

 הנאוח לאברהם טפי זה חמלה לגרים.
( ח ״ צ ר ה מ ) 

ע. בירושלמי דלא כבן  ד״ה נשים לשמו
ד בהו תורה. נ״ב מ ל ה ל ל מצו ״ ם  עזאי ד
 לשיטמ הרמב״ס פ״א מהל׳ מ״מ הלי״ג לתורה
 שבכתב אינו המלמלה תפלומ, א״כ כפרשמ
 הקהל הימה חריאה במורה שבכתב. ומ״מ נשים
 לשמוע ולא גלמוד. ואפשר למורה הרמב״ס
 לאיסור עכ״פ יש גם גמורה שגכמב, ועיין מ״ש
 טו״ז יו״ל סימן רמו סק״ל. ועי׳ מוס׳ סוגיא
 זאח ל״ה מלמען ישמעו ור״ה אלא וצ״ע, ועי׳
( ח ״ צ ר ה ז נ  ס׳ סלר משנה. (

 דף ג ע״ב
נות. כרכוח ה ם כדרבו  גמרא. דברי חכמי
 ע״א, עירוכין כא ע״כ רש״י ד״ה ויומר, סוכה
 לו ע״א ד״ה אתרוג, סנהדרין כו ע״א ל״ה
 כלור, חולין סל ע״א ל״ה כולרומ, מס׳
( נ ״ א מ  סופרים פי״ז ה״א. ו
ת כוי. פו ת אסו פו ח שיושבין אסו ״  אלו ת

 עי׳ שבח (סג.) ברכות (סג:) תענית (ז.).
( א ״ פ צ מ ) 

( נ ״ א מ  לדרכי חיים. מנחוח צט ע״ג. (

. עי׳ עקידה שער יג עלה כו ץ א מ ט ו מ ל ל  ח
( א ״ ש ר ה ׳ מ ג  ל״א ע״א. (

. ׳ ע את דברי כו ו מ ש  וקנח לך לב מבין ל
 עי׳ ירושלמי ס״ל לסנהדרין ה״כ שיש מ״ט
( ם ״ ש ר ה מ  פנים טהור וטמא. (

. ׳ ת וכו ח בר״י בן דורמסקי ש ע  דתניא מ
 ונ״ב לכאורה צ״ל למנן, להוא משנה גפ״ד
 לילים מ״ג, ואולי משום לשם במשנה לימא להן
 סיומא לפשוט יליך והכל עיניך, לכן גרסינן
 למניא. ולע לכמוספממ יליס שלפנינו גפ״ג
 אימא לר״י אמר מלמילך אני ולא מסיים נאמת
 דר״א אמר לו פשוט יליך וכו׳ וצ״ע. ואולי
 דהגריימא שהניא הגמ׳ כאן כריימא אמרימי
 היא ואינה הך גרייחא למוספמא, ושוב ראיחי
 בר״ ש בילים שם להעיר ג״כ בזה, ובחג לאולי
( ל ״ ש ח  מנאי היה וח״ל שכוונחי ללעחו ז״ל. (

ד. פסמים סט ע״א, סוכה כז  לר״א בלו
( נ ״ א מ  ע״ב. (

ל פני ר׳ אליעזר. כצ״ל ביו״ל. י ב ק ח  ל
ו ש ״ ש ר ) 

ן. מגילה ג ע״א, וע״ש מואב מעשרי ן ו  עמו
 י ע״א ל״ה לכ״ע, וע״ש טו ע״כ, סוכה לט
 ע״ג ל״ה גל״א, יכמוח טז ע״א ל״ה עמון,
 פסחים לט ע״ג, שגועוח טז ע״א ל״ה לכ״ע,
 זגחיס ס ע״ג ל״ה מאי קסגר, ג״כ כו ע״ג

 מלה למשיכין איכא למיפרך מה להקהל שכן
 אינו חליר ומש״ה פטורי משא״כ ראיה לחדיר
 שחמור חייגין. וללילי גס כמצומ ראיה כמיכ
״ א) פ צ מ  געלומך לראומ והוא יחירא. (
. ל ח ק ח  לענין ראיח גמר ראיח ראיח מ
 עט״א ובמש״כ עליו גק״א בס״ל, ונשמט שם
 ״וכ״נ להליא מהרמכ״ם סוף הלכומ מגיגה
 ללועזים וגרים שאינם מכירין מייגין כהקהל
 ועי׳ כרכומ (מה:) מל״ה שאני״. (רש-־ש)

ט למי ר ן ישמעו נפקא פ ע מ ל א מ  חחו
 שאין לו שמיעח גמורח. הרע״ג גמתני׳ א
( א ״ ש ר ה  דפרקין ועי׳ פ״ג לנגעים מ״ג. (ג׳ מ
הא הנחו תרי אילמי כוי. עי׳ ש״ך יו״ד  ו
( ם ״ ש ר ה מ  סי׳ א סק״ל. [הגהה מגן הממגר]. !
ל אימת דעייל רבי כוי. וימגי קמיה כצ״ל כ  ד
יש!  וכ״ה גע״י. (רשי

. ל הש״ס כ ו גמירי ספרא ו  ואשתכח דהו
 נ״ב עיין משובת רב שרירא גאון כיוחסין למכאן
 ראיה למוספמא ובריימא בימי רבי הואי וכי
 נסלר אז הש״ס ע״ש. ועי׳ לקמן (י.) אפי׳
 מש״ס לש״ס, ועיין ריש מועד קטן ונסיב ליה
 הש״ס לפטורי. עול עיין ש״ך יו״ל סימן א
( ח ״ צ ר ה מ  ס״ק ל מה שהביא מכאן. (
ו ישראל. ר״ל לאי הוה לח ו  באזניחם דכ
 כמיב באזנם ה״א רק למעוטי חרש שאינו ראוי
( ה ״ מ א ר  לשמיעה קמ״ל דכעי שמיעה ממש. (
. ומ״מ אצטריך נגד כל ישראל חוא דשמעו  ו
( ה ״ מ א ר  דלא סגי בעשרה דציימי. (
ת כוי. צ״ל וא״ר ח  אר״ת חגר ברגלו א

 חנחוס [וכ״ה גלקדוקי סופרים].
( כ ״ א ר , ח ש ״ ש ר ) 

. נ״ג חיגח כן נמחק, א מ ס  ר׳ אליעזר בן ח
 משוס למצינו מלרש ויקרא פכ״ג ומדרש שיר
 השירים פיסקא כשושנה נין המוחים ללר׳
 אליעזר כעצמו כינו מסמא, מפני מעשה שהיה
 גממלה לא ילע לפרוס שמע גציכורא ואמ״כ
( ח ״ צ ר ה מ  למל. ועי׳ תוי״ט סוף פ״ג לאגומ. (
. סוטה כא ע״ג ל״ה גן ע  נשים באות לשמו
 עזאי, מס׳ סופרים פרק יח ה״ו, אכומ לר״נ
( נ ״ א מ  פי״מ. (

ח בא (כדי ליתן שכר למביאיחן מ ף ל  ט
 כוי). אומיומ שלפני ולאמרי טף הוא ע״ץ מ״י
 (נל״כ לפסוק עץ מייס היא לממזיקיס כו׳
 לעושיהם לא נאמר אלא לממזיקים וכוי וק״ל)
( ף ״ י ם ש ״ ר ה מ  ע״כ מהגליון. (
. ח באין כרי ליתן שכר למביאיחן מ ף ל  ט
 עיין בטורי אבן שנסמפק בהבאמ הטף, על מי
 מוטל המיוב, על האב לווקא או על הב״ד.
 והקשה לאם נימא דהמיוג הוא על האג קשה
 לכמו לילפינן פטורי ראיה מהקהל גגז״ש ראיה
 ראיה, א״כ לילף נמי איפכא, שפטורי ראיה
 פטירי מהקהל, וא״כ לפי מה לאמרינן כפסמים
 (מ:) רמי שאין לו הרקע פטור מראיה, א״כ
 ה״ה לפטור מהקהל, ואם נימא להקהל לטף
 מל על האג דווקא, מאין לו קרקע לטף כא״י
 אס אכיו קייס ע״ש. ואנכי לא זטמי להגין
 לכדו, לכוולאי החיוכ על האכ, וטון דהמיוכ על
 האב ואביו חייב בראיה, ממילא גס בהקהל חייג,
 וא״כ מה איכפח לן להטף ל״ל קרקע, לבוולאי
 על הטף ליכא שום חיוב כלל רק על האכ. ומיגר
 וסומא לפטורים מראיה, י״ל רבאמח גם
 מהקהל פטורים. ועיין ברמב״ן עה״מ שבחג
 שענין הגאמ הטף, הוא מטעם מינוך ובוודאי
! ל א ו מ י ש נ י ע  עיקר מיוב על האב, ע״ש. ;
״ ־ א מ בח אחת. ברבומ ו ע״א. (  חטי
ו לדבר ך אנו. ואין לנ  רש״י. ד״ח תלמידי
 בפניך. על זה מה מקום לתשוגה אין גהמ״ד
 גלי מידוש. ונראה דרנינו מפרש מימיך אנו
 שומיס מלחא אסרימא היא. שאין לנו מה למדש
( ה ״ מ א ר  גפניך. וע״ז השיג אעפ״כ וכוי. (
ת דכיון כ ל ח לו ל . ד״ה אלא. מ ת ו פ ס ו  ת
א י ל נ ג דגמיר לאחרי ״ ע ע כוי א מ  דלא ש
 יזיל חשהא כוי כצ״ל, ומיגומ עד האידנא
( ש ״ ש ר  נראה למומקס. (

גתא דר׳ יוסי ורבנן כוי.  ד״ה חרש. פלו
 ונראה דמליא נמי כפלוגמא דאי׳ כמטלמא ימרו
 וירושלמי שקלים בפסוק ויכמבם על שמי לומומ
 אגניס, דרחג״ג אומר ה׳ לגרים על לוח א׳ וכו׳
 ורמן אמרי עשרה על כל לומ ולוח. וכה״ג
 פליגי שם גגי מזגח דס״פ משפטים י״כ אמיס
( א ״ פ צ מ  לי״ג שגטים. (
 בא״ד. רבנן אמרי באזניחם כוי. ג״ג עי׳

לחו ב״נ. ״ר אכו א תהי. ועוד פו ה ל ״  ד
 עיי מה שהקשה המילושי הלכות (מהרש״א)
 מסוגיא לסנהררין והנימה כצ״ע. ולי לא קשיא
 להט מיימי המוס׳ לכי היכי למממי סיני שהיו
 מוזהרים מי נח היו העבלים בכלל הציווי, ה״ה
 למסיני ואילך למצוח פ״ו ניחנה לישראל לגס
 העברים מצווין, ועי׳ פירש״י ר״פ ארבע מיחוח

 לף נט, ועי׳ בהליכומ אלי סי׳ חקלה.
! ם י י ם ח י מ ) 

. עי׳ מל״מ לחו ד פרו ורבו אכו  בא״ד. ועו
 פ״י מהל׳ מלכים, ובס׳ אמי מילואים על אה״ע
׳ א ״ ש ר ה  סי' א סק״3. (ג׳ מ

להו ב״נ כתיב אף ״ר אכו . ועוד פו  בא״ד
. עי׳ רש״א שהנימ דבריהם בצ״ע.  לכנען
 וגמל״מ פ״י מהל׳ מלכים ה״ז יישב דבריהם
 גטוג טעם ע״ש. ועל הט״א גא״מ יש להפליא
 שגס הוא ירל לדעמ המל״מ בישוב הירושלמי,
 ועל המיס׳ כמג שנעלם מהם גמרא לסנהלרין
! ש ״ ש ר  כממיהמ הרש״א. (

לחו בני נח ד פרו ורבו אכו . ועו  בא״ד
. עי׳ משנה למלך פ״י  כתיב אף לכנען
 ממלכים, ושו״ח מאיר נמיכים סי׳ פא, ועי׳
 שאלחוח פ׳ כרכה שאלמא קסה שכחכ ג״כ
 כהחוס׳, ועי׳ כהעמק שאלה שם, ועי׳ נחל
 אשכול כספר האשכול הל׳ חפלח ערכימ סי׳ כז,
( ם ״ ש ר ה מ  ועי׳ שגומ יעקכ ח״כ סי׳ קלל. (

ל א ו מ ש  ד״ח כופין את רבו. אפילו ל
ר ר עבדו א״צ גט שחרו י ק פ מ  דאמר ח
 דטבא ליח עבדו ליח. נ״ב לברי מוס׳ הללו
 תמוהים באין פוחר אומם, אנה מצאו לכאן
 כופין אמ הרג לכחוג גט שחרור, ללמא כופין
 אח האלון רק שיפקירו לכד. ודוחק לפרש
 לכוונמ המוס׳ ללמה כופין האלון שיוציאו
 לחירומ יפקירו הג״ל כעצמם. מלא למנ״ל
 להפקר ג״ל מועיל גזה. ועול הוה להו לפרש
 לגריהס ולא לסחוס. וקרוג געיגי לגירסא
 מוטעמ נזלמנה לחוס׳ וחחמ אשר נכחג לפנינו
 כופין העגל שיכמוכ לו שטר על מצי למיו, היה
 כמוג לפניהם כופין לכחוכ שטר שחרור. ומליש
 ראימי ט כל לגרי המוספומ מסוגיא זאמ
 נאמרים ונשנים הן גפסמיס (פח.) והן גיטין
 (מא.) והן ג״נ(יג.) וקושי׳ ואמ ללשמואל למה
! ח ״ צ ר ה מ  צריך ג״ש לא נרמזה בשום מקום. (

ל א בשבי ט ם ח ד א . וכי אמרינן לו ל  בא״ד
 שיזכח חבירך. נ״ב עי׳ שו״ע או״מ סימן שו
 ומג״א ס״ק כט, ועי׳ ג״כ מוס׳ מנמומ ממ
( ח ״ צ ר ה מ  ע״א ד״ה חטא כחטאמ. (

א דריש שבת כו׳ ל״ד לחחי  בא״ד. ו
 דחתם פשע בדבר כוי. פשע ל״ד דהא
 כשוגג מיירי המס, ועמש״כ שם (כא.) ברש״י.
 ומש״כ מלע דשרינא ריש מ״נ כוי, לכאורה גס
 שם פשע ששכח ולא הגיא כפרמו קודם הממיד
( ש ״ ש ר  כדפרש״י שם. ו
 ד״ ח נשים. דחכא תרי עניני כוי. לכריהם
 שחומים וככר עמד עליהם החוי׳׳ט. אך מש״כ
 הרג ז״ל ועוד דקטן לפטור מטעם שוטה
 דפטור מכל המצוומ, והכי איחא גגרייחא גזה,
 ל״ד דהכרייחא מייד לעני! שמחה אכל כראיה
 ה״ל לחייג את הקטן מראי׳ ראיה מהקהל, רק
 דפטור מק״ו משים, וכמ״ש החוס׳ לקמן
 כר״ל הסמוך. 1רש״ש)
ם ע ט ן כו׳ דחחם ח ה חרש. וכן בחולי ״  ד
. עי׳ ט ו ח ש ן ידיו ל מ א וכל ל  תלוי בכיון שי
 כרא״ש שם, וגס נראה לדכדהם כאן סומרים
 למש״כ כספ״ג לסוכה ל״ה והיולע לשחוט,
 לללכריהם דלשס ע״כ מייד ההיא לחולין כיוכל
( ש ״ ש ר  לאמן א״י. (

. בב״ר כוי. שם כעניי לא  ד״ה חמדבר
 מצאחי. אגל גהיפך אמרו גש״ר פ״ג פקס
 לראיה ופקח לשמיעה, משמע למפרשי חרש
 כפשוטו שאינו שומע לכל ופקח לכחיג גאמצע
 כין עור לחרש הוא הגיגול וההיפך לשניהם, וכן
 כוונח התוס׳ כמש״כ למי שם פה קאי
 לחרוייהו, ר״ל ג״כ לניגול ולהיפוך וללא
( ש ״ ש ר  כהרש״א. (

 דף ג ע״א
. לעיל כ ע״א ל״ה הכל, ל ה ק ה  גמרא. גמר מ
! נ ״ א מ  יומא רף עז. (

. הק׳ הט״א הא ל ה ק ה  גמר ראיה ראיה מ
 א״א מופנה מצל א׳ האי לגט הקהל דהמצ״ל
 גכוא כ״י לראופ ל״ל ש״מ לאפנויי אגל הך
 ראיה דגכי מצוח ראיה אינו מופנה וא״כ למ״ל
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 חגחות חגיגה דף ד ע״א - דף ה ע״א וחידושים
 הוה כעלמא כמטה ליגו של מעלה רק גגי גר.
( א ׳ ׳ פ צ ז  ועי׳ כחי׳ לסוטה. מ

. יומא פו ע״א ל״ה ט ר ח ת מ  חעושה דבר ו
ו נ ״ א מ  ועושה, שכועות יכ ע״כ ל״ה זז. >

. הגרי״פ הגיה לו ן להם י חל  הא יראוני מו
 חחח להם ושכ״ה כילקוט וכע״י, ול״נ להגי׳
 שלפנינו עיקרימ כי יראוני הוא לרכים
 נסחרים. (1־ש״ש<
רו ר להעי ה מ מ ו ו נ ו לדו  עבד שרבו מקרב
 כוי. נ״כ י״ל עפמ״ש לכדיני נפשוח אפילו עד
 הרואה אין נעשה ליין, והטעם כיון דכפיכ
 ושפטו העלה והצילו העלה, והאי כיון לחזי ליה
 לקטיל נפשי׳ לא מצי חזי ליה זכוחא. וז״ש עכל
 שרכו מקרכו לרונו וממהר להעילו, שהוא העל
 והליין, תקנה יש לו, להא טון לחזי לי׳ לקטל
 נפשא לא מצי חזי לי׳ זכוחא. וי״ל כניחוחא ליש
 לו תקנה, לאילו הי׳ ליני נפשוח לא הי׳ רשאי
 להיוח על וליין, וע״כ לאין כעל הרחמים פוגע
 כגפשוח חחילה ואינו רק דיני ממונות, ונל״מ
 על שאינו מעיל נעשה ליין, והוא יתג״ש א״צ
 להעיל לן עפ״י ראייתו ללא תהא שמיעה
( ה ׳ ־ ל מ  גלולה מראיה. (

 צדקה בפרהסיא. שגח י ע״ג ל״ה הנוחן.
״ ־ א מ ) 

׳ כצ״ל וכ״ה ח דקים ליה כו ״  שאני בת ר
־ש)  כע״י. (רש׳

 וחיח כי תמצאן אותו רעות. נ״כ צ״ל והיה
( פ ״ ב ר  לאכול ומצאהו רעות. (
ת כוי. פסחים קיא ע״א א מעו  זח חממצי
 ל״ה תליא, סנהדרין עו ע״כ ל״ה והמלוה,
( נ ׳  יגמות סג ע״א ל״ה המלוה. (מאי
 זיבורא ועקרבא. ע״ז כח ע״ג ד״ה
( נ ״ א מ  קמימא. (

. ע״ז ה ע״א ל״ה עניוח. ל  והיה לאכו
( נ ״ א ז נ ) 

ת כוי. אינן  רש״י. ד״ה בערבי שבתו
קר הוא. עי׳ מש״ז יו״ד ו  נותנין לב אם מנ
 סי׳ סט סקכ״ד גשם השטח יעקכ ושאר
( ם ׳ ׳ ש ר ה מ  אחרונים ולו״ק. (

ע הכא מ ש פנא. הא מ סי  תוספות. ד״ה מו
. איכא למימר נמי משלו. ץ לו פ י ס ו מ  ד
 וכההוא מעשה לרג הונא כריה דר״י דחלש
 (ר״ה יז.) שהיה ראוי למוח כקיצור ימים,
 וגטלה גזרה כשטל שהיה מעכיר על מלוחיו
( ץ ״ ב ע  הוסיפו לו ג״כ משלו. דוק החס. ר

 ד״ה הא יראוני כוי. גזה הלכור נתקשיחי
 מהרג המ״ו כמוהר״י הכהן. וז״ל: הא יראוני
 מוחלין לו אעושקי שכר שכיר קאי להוי ל״ח,
 ופליג אלר״י דאמר גפ׳ גמרא ליומא לחייט
 לאוין תשוגה חולה. וחמיהא לי טוגא לטון
 לכחכו דקאי אעושקי שכר שכיר ועושק שכר
 שכיר הד לאו הניחק לעשה, א״כ אמאי כתכו
 לפליג אלר״י, הא מסוגיא להתס מוכח דכלאו
 הניפק לעשה הוי כעשה ולכ״ע אס עשו חשוכה
 לא זז משם עד שמוחלין לו, וכלאוין גמורים נמי
 איכא חנא לס״ל רחשוכה מכפרח, אגל גלאו
 הניחק לעשה ליכא מאן לפליג דחשוכה מכפרח
 ועל כרחין הא לאמר ר״י לחייט לאוין חשוכה
 חולה לא מיירי אלא כלאוין גמורים זה נחקשיחי
 כלכור זה לכאורה. אמנם אחר השקפת העיון
 לפי לעמי עמדתי על אמיתת כוונת החוספוח
 ואעפ״כ איני סומך על לעמי ואמרמי להעמיל
 לגרי אלה לפני האלון אולי ייטיג כעיניו לעיין
 גלגור זה ואל ישיג פני רקם הצעיר יהולה
: ( ״ל ב ז ר ת ה ב ו ש ת  ככמהור״ר שמואל הכהן. (
 אמר הכוחכ משום למכיטן עלי לכרי כמ״ר אני
 לדודי ולולי לי עיינחי גלכרי החוס׳ ז״ל כמאי
 לק״ל למר נר״ו עלה לטון שכחגו לקאי
 אעושקי שכר שטר להוי לאו הניחק לעשה אס
 כן אמאי כמכו לפליג אלר״י הא מסוגיא להמם
 מוכמ לכלאו הנימק לעשה הוי כעשה, ולכ״ע
 אם עשה חשוכה לא זז משם על שמומלין לו,
 וכפג שאע״פ שלבסוף עמל על כונח החוס׳
 שרצה לעמול על לעחי, וזה מדרך המוסר
 והענוה כי מה נכין ולא עמר הוא. ואומר
 שלכאורה יראה שלגרי המוס׳ לא גאו כלקדוק
 ועושק שכר שטר מקטי לאו רוקא, וה״ה
 לאינך לכמיכי כקראי, וטון לכקרא כמיכ נמי
 נשכע לשקר להוי לאו גמור מעמה ע״כ לפליג
 אלר״י, אלא שזה למוק כלשון המוס׳. ולכן
 נראה לס״ל להמוס׳ ללא קאי ולא יראוני אלא
 מעושקי שכר שטר ואילך, אכל כמכשפים
 וכמנאפיס ומשכעים אף אס יראוני איני מוחל

ץ קבועין זמן בביאת רגלים כצ״ל. א  ש
ש ״ש) ר ) 

ש ההיא ר פ . והתם הארכתי בדבר ל  בא״ד
( ש ״ ש ר ׳ כצ״ל. ( ל כו ר ע ה  ד

ן ערל נ ם ממעטי ת ה ״ל ד י . ו  ד״ה דמרבה
 שמתו כוי. ק״ל דלפ״ז לר״א ליליף כר״פ
 הערל לערל אסור כמדומה כגז״ש מפסח היינו
 אפי׳ כערל שממו כוי. וא״כ מאי קאמר ר״ע
 שם א״צ הרי הוא אומר איש איש כו׳ הא מרכוי
 לאיש איש ליכא למילף ערל כזה, ולפי׳ ר״ת
 למשמע לערל כזה מומר כתרומה להוה אנוס,
 ק״ל טוכא להא שם (ע״א< מכעי׳ ליה לרחכ״ע
 אפי׳ על ערל קטן להיינו כחוך ח׳ אי מומר
 לסוכו שמן של חרומה, ולא איפשיטא ואין לך
 אנוס גלול מזה, עי׳ חוס׳ שם כרה״ס. וראיחי
 להכ״מ כפי״א מהלכות תרומוח ה״ו שכמכ על
 הא לפסק הרמכ״ס לסכין אה״ק כמוך שכעה
 כשמן מרומה, כפ׳ הערל כעי׳ מפשטה, ותמוה
ד שס לא נפשטה וכמש״כ החוס׳ כר״פ ה  ל
 שם, רק להרמכ״ס נראה לסמיך על הירושלמי
 שהכיאו החוספומ שם כדרכו. >רש״ש)

ש ר פ מ י ד . ומיהו זה דוקא לפרש״  בא״ד
ת מילה. נ״כ מ ח ו מ  חתם ערל שמתו אחי
 והנה כפרש״י כאן מפרש גס ערל דהכא ערל
( ח ״ צ ר ה מ  שמחו אחיו מחמח מילה, וצ״ע. (
ש שדואג ר פ מ ת ד ״ ר פ ל ל ב  בא״ד. א
ת מ ח ו מ ל מתו אחי ב ת חצער א מ ח  מ
ח אנוס. והקשה כטו״א א״כ ל״ל לח חו  מי
 לר״ע קרא גזכחים לערל מחלל עמדה, ח״ל
 להוי כטמא. וי״ל לאיצטדך לחייגו מיחה על
 שאר עכולוח לאילו טמא א״ח אלא על ל׳
( א ״ פ צ מ  עטלוח. ו
ר שיעיד ליה מ י מ לא בעי ל ה דליכא. ו ״  ד
א היה בדורו. נ״כ אע״ג א ידע והא ל  דמנ
 בברכות יח ע״ג חקרו אם המחיס יולעיס
 מאומה, מ״מ מחשגה גלג ולגרים הנעלמים
( ח ׳ י צ ר ה מ  אינם יולעים. (

ח שכיח. כדאיתא שבת קד ע״ב.  ד״ה חו
 נ״ב לפנינו נמחק שם כל הענין אשר רמזו עליו
( ח ״ צ ר ה ז נ  כתופי כאן. (

( א ״ פ צ מ . (כסופי). סנהדרין(לף סז). (  בא״ד

 דף ה ע״א
לח. עי׳ שכמ (דף ח ואיתרע מז ח ד  גמרא. ק
( א ״ פ צ מ  לג). (

ה ואייתיתה כצ״ל כדלעיל. ל ז  ואיתרע מ
( ש י ש ר ) 

. ינמומ נ ע״א ץ לו פ י ס ו ן מ  צורבא מדרבנ
 ל״ה משלו, ר״ה יז ע״א, ג״מ צז ע״א,
״ ״ א מ  סנהלדן צל ע״ג. (
> נ ״ א מ  ומםיתני. ג״נ טז ע״א. (

ט ברבותיו. סוטה כג ע״א ל״ה כל, ע ב  מ
 וע״ש ע״כ ר״ה לעולם, הוריות כ ע״כ ל״ה
( נ ״ א מ  לאמרי. (

ה. והקשו התוס׳ ט ברבותיו הו ע ב א מ  ההו
 ממעשה להאי תלמיד גשכת, כעלי שקרא הרכה
 וכו׳, ואמאי לא השיגו לה לללמא מהן גקדושיו
 הוה ע״ש. עול הקשה הגאון כעל טורי אכן לכל
 הני להיו צליקים מעיקרא ולכסוף הממיצו כמו
 יוחנן כ״ג, אמאי לא סילק אומס הקכ״ה קולם
 שהחמיצו. אך מצאחי להרכ כעל נזר הקודש
 פכ״ה כחכ למלק לכולאי אף מי שיחמיץ לכסוף
 אין הקכ״ה לוקחו מקודם, לא״כ נחכטל
 הבחירה. אך בעח סכנה לפעמים, שאמרו(כ״ק
 ס.) כיון שניתן רשוח למשחיח וכוי, רק הקב״ה
 מציל הצדיק כמעשה ניסיי, ואז כשהשי״מ רואה
 כצדיק אחל שסופו להחמיץ, אין השי״מ עושה
 לו כיסא לשיקרא חלילה, טון שיוחר טוב לפניו
 שלא ינצל, ע״ש דפח״ח. ולפי״ז גם קו׳ המוס׳
 א״ש די״ל דהכא איירי כעמ סכנה, לבן משמע
 ממשל להאי גכרא דהוה מנקיט מאנה, למשמע

 לאיירי כזמן לקיטמ מאנים, והכן.
( ל א ו מ י ש נ י ע ) 

ל עלינו כוי. ק ש  אמר ד׳ יוחנן אוי לנו ש
 כ׳־יה בע״י, וחיבוח בן זכאי ליחא וכצ״ל.

( ש ״ ש ר ) 

( נ ״ א מ  קלות. לקמן יל ע״א. (
ח ט ו מ ל גר כאל ח דין ש ט מ ל ח ל כ ״ ר  א
ל מעלח. הק׳ הטו״א הא ככל אדם  דין ש
 מישראל נמי כן הוא כדאי׳ פ״ק לסנהדרין.
 ד״ל להמם מוטל ממון מזה לזה שממייכ אמ
 הזכאי, אכל כמזכה לחייג ואינו נוטל גילים לא

 ר״ה מיכל כח כושי. וכחלושי הדטכ״א שם
 מכואר יוחר להריא לליכא איסור חולין כעזרה
 מלאודימא כשמכיאה אשה עולח ראיה על
> פ ״ ב ר  ראיימ פנים כעזרה. (
ט ע מ ר דבכ״ע מ מ י מ . ואיכא ל  בא״ד
 קרא. עי׳ רש״א שנדחק. ול״נ לכל זה
 מהקושיא, ור״ל לא״ל לקרא ממעט לאפי׳ על

 חנאי לא יכיא וא״כ מאי פריך איצטריך כוי.
( ש ״ ש ר ) 

. ׳ א פשיטא לן וכו כ  ד״ה לא נצרכה. ה
 לפענ״ל נראה לו להכא פשיטא לן דעכ״פ חייכ
 משום צל חירומ שכו כמו לחייג ככהמ״ל, שצל
 מירוח שכו אינו מעוככ כלל ללהט אסור
 כשפמה, רק כראיה היה פטור כיון שכע״כ
 משחעכל גס צל החירוח ויש לו אלון אמר.
 משא״כ לאחר חקנה שאינו משחעכל כו הוי ככל
 כן חודן, אכל צל עכלוח מספקא לן החם אי
( ה ׳ י מ א ר  חייג כקנס. (

. וצ״ל ׳ ל התם כיון דמיית וכו ב  בא״ד. א
 שגם כמכלה טון לקטליה פלגא אעפ״י שכוחג
 לו שחרור מ״מ אגלאי מלחא שלא היה עומל
 להשחחרר שלם. ולהט אין שמין אוחו כמה הוא
 שוה שלם, לאי לא״ה היכי פשיט החם מסימא
( ה ״ מ א ר  עינו. ולוחק עצום הוא. (

א ת ל ל התם כיון דמית אגליא מ ב  בא״ד. א
ר כוי. עי׳ תוס׳ ו ר ח ש מד ל ה עו  דלא הו
 חולין פל א ל״ה וליסרקינהו כו׳ ע״ש בסוה״ד,
 ויש לחלק. ועי׳ שער המלך פ״כ מחגיגה ה״א
 מ״ש גזה, ועי׳ מנמומ קכ א מעילה משום
 קלושה כו׳ לכמר לפקעה כוי, ועי׳ רש״י ומוס׳
 ונא אמדנן איגלאי מילמא ולא פקע כלל. ועי׳
 רש״י כדמות כל כ ד״ה הא אינו עומל ליזרק,
 ועי׳ חשו׳ הר הכרמל חא״ח סי׳ יז שממה ע״ל
 חוס׳ להכא מהא ללר״ש קיכל הלם ככוס

 ונשפך אפ״ה כל העומל ליזרק כזרוק למי.
( ם ״ ש ר ז ו מ ) 

 דף ד ע״כ
ת כוי. או לראו  גמרא. דכתיב כי תבו

 עפרש״י ופוס׳ ועמש״כ(טכמות קכ:).
( ש ׳ ׳ ש ר ) 

. עיין ע״א א מ ט ׳ ערל כ א כו מ ט ה ל ו ר ע  ה
 ד״ה אלא, לעיל כ ע״א ד״ה חוץ, וד״ה הכל,
 וע״ש ט ע״א, פסחים כח ע״כ, וע״ש סט
 ע״א, וע״כ ד״ה וכל שכימיד, וע״ש סג ע״כ
 ל״ה הערל, וע״ש מג ע״כ ל״ה סל״א, וע״ש
 סא ע״ג כרשי, וע״ש כ ע״א ל״ה אמה, וע״ש
 צו ע״א, מגילה ח ע״ב ל״ה וטהר, יגמוח ט
 ע״א ל״ה איש, וע״ש עג ע״א, וע״ש קח ע״ג,
 גיטין כח ע״ג ל״ה והא, זגחיס על ע״ג ל״ה
( נ ״ א מ  והא. (

 ר״ה כי מטי להאי קרא יראה יראה בכי.
 עי׳ מהרש״א כח״א, ומשמע לדרש נמי
 מסורמ, ואזיל לטעמיה כמנחוח (עו:) וב״כ
( א ׳ ־ פ צ מ  (ט). (

. לקמן טז ע״א ל״ה אמם עלי, ה ח כ ו  דברי ת
 מענית יא ע״א [רש״י] ד״ה למען מצדק.

( נ ״ א מ ) 

ה ש מ ל ואתייה ל א ו מ ל ש  ואידך דאז
 בהדיה. נ״כ וקשה דאיחא בשכח (קנכ:) דשאל
 ההוא צדוקי צר׳ אכהו אמדמו נשמחן של
 צדיקים גנוזים חחח כסא הככוד, אוכא טמיא
 היכח אסקיה לשמואל בנגילא, וחירץ לו דהי׳
 מוך יב״ח. וקשה להא משה ג״כ עלה עמו
 ומשה ככר היה אחר יכ״מ. אך לפי האממ
 לק״מ לככר כ׳ החוס׳ שם כלף קנג א ל״ה
 ונשמחו, לכאמח הצדיקים כשרוצים יודעים אף
 אחר יכ״ח כו׳ עי״ש, וצ״ל לעיקר הקו׳ היה על
 אוכא טמיא לולאי אין לו כח להוריל הנשמה
 שמממ כסא הכבול ע״י הכליו וכשפיו, רק אם
 הנשמה היא למטה שורה על עצמומ וכשר יכול
 להמשיכו, אמנם שמואל הצליק היה יכול
 להעלוח למרע״ה אל שורש נשממו האמוזה
 למעלה ככסא הככור, וז״ש לאזל שמואל ואחי׳
 למשה לאזיל לשורש נשמחו אשר חקוקה ככסא,
( ה ״ ל מ  ומשם אחיא למשה כהליה. >

. כרכומ מו ע״כ ל״ה מר ט פ ש  בלא מ
״ • ׳ א מ  זוטרא. (
. שבמ קל ע״כ ל״ה אמו מרים, טצה  מגדלי
 למ ע״א ד״ה ואמר, קדושין מט ע״א ד״ה
( נ ׳ ־ א ז  מאי, ככורומ כז ע״א ל״ה ברוש. מ
( ץ ״ ב ע י  ליהוי. צ״ל תהוי. (
. ד״ה דכתיב. התם מיידי בנו״נ ת ו פ ס ו  ת

 ח״ג אה״ע סוס״י ימ, ועי׳ רעק״א סי׳ קככ,
 ועי׳ רא״ש ג״ג יא, וע״ע מהרי״ט ח״א קיג.

( ם ״ ש ר ה מ ) 

. עיין ע״ג ד״ה ם מטו ציא טו  זכודך להו
 למרכה, שכח קלו ע״כ ד״ה הזכר, ר״ה ו ע״ג
 ר״ה מי אמרינן, יומא על ע״א ל״ה איצטדך,
 יכמומ ע ע״א ל״ה הערל, וע״ש עא ע״כ ל״ה
 החס, וע״ש ק ע״א, חולין ככ ע״כ ל״ה
 איצטדך, מגחוח צג ע״א ל״ה מעולוח, ככורומ
( נ ״ א מ  מא ע״כ ל״ה ואחיא. (

ם. לעיל כ ע״א י ת את הקטנ ל זכורך לרבו  כ
 ל״ה הכל, וד״ה מוץ, וע״ש ע״כ ד״ה נשים,
 וע״ש ג ע״א ר״ה גמר, סוכה כמ ע״כ ל״ה
״ ״ א מ  כאן, נזיר כט ע״א. (
ת עשה שהזמן גרמא. עי׳  מכדי מצו
 שעה״מ פי״כ מהל׳ ע״ז ה״ג עלה ט דש
( א ׳ ׳ ש ר ה  ע״א. (ג׳ מ

 מצות עשה שהזמן גרמא. מכאן ראיה
 להחוס׳ דש מסכחין לא״א דכר״פ חייכוח
 והמיעוט מקרכן ראיה הא זהו לאו ולא יראו
ו א ׳ ׳ ש ר ה ׳ מ ג ד אכן ריש מסכחין. ( ו  פני ריקם ט
טי ספיקא. נ״כ  מי איצטריך קרא למעו
 עיין שאגמ אריה סימן קד למרץ שיטמ
 הרמכ״ס דעיקר קושימ הש״ס דספק נפטר
 משוס ללמא נקגה הוא ועוגר גגל מוסיף ע״ ש.
 ויש לסייע ללכדו לכאן אטי מוחי ליה גגיציו
 מכחוץ והוא ס״ל ר״ה (כח:) לשלח כזמנו עוכר
 ככ״ח, והה״ל נשים. ועי׳ מ״ש הפ״י סוגיח

 ר״ה (לג.) הא נשים מעכטס ולו״ק.
( ז ו ״ צ ר ה מ ) 

 המקמץ. לעיל ב ע״א ל״ה חלץ, ב״כ יט ע״א
״ ״ א מ  רש״י ל״ה מן המחמצן. 1
. יומא עו ע״א ד״ה הני. ב״מ  עבדים מנלן
(  כא ע״א ד״ה וכמה. >מא״נ
ל קרא כוי. ״ ׳ הא ל  אלא עבדים מנלן כו
 נראה להפירכא לעכליס מנלן הוא לר״ה גופי׳
 וכמ״ש המוס׳ טומא (עו.) ד״ה הני וכש״מ.
 ודע דהרע״כ כמכ טעם דעכליס משוס דכ״מ
 שהנשים כוי. וממוה לשטק טעמא לר״ה
 מא״פ האלון ט׳ ונ״מ לח״ע וחכ״מ ואף למ״א
 כח״ע של קטן ללאו כר כפיה הוא כמו שהאריך
 גזה הט״א גדש מכילחין, ומכש״כ לקשה טפי
 לפירושו כדשא למחניחין כשיטח הרמג״ם
 ללמ״א פטור. ודוחק לומר דאף שחייכ
 מלאוריימא רמן פטרוהו כשוא״ח כלי שימהר
 רכו לשחררו, עי׳ ככ״מ גפ״ג מהל׳ ק״פ הי״ג.
 שוכ מצאמי להמור״ע שעמל עליו, ולפלא כעיני
 שלא שח לכו למש״כ מהא דפי׳ כדשא
 דמחניחין. עוד כחב הרע״ב ט״א דכחיב ככוא
 כל ישראל ליראוח, ועכלים לאו ככלל ישראל.
 טעם זה ל״מ בגמרא, וגם ק״ל דמישראל
 אימעוט נמי משומרדס כדהוטמו המוס׳
 כסוכה (כמ:), וע״כ מצטרך לומר שיש שוס
 דבוי כמש״כ המוס׳ שם, א״כ מ״ע ומכ״מ יהא
 ג״כ חייב מאומו רבוי. שוב ראימי להרמכ״ס
 רפ״כ מהלכוח מגיגה שגם הוא כחב ב׳ טעמים
( ש ״ ש ר  הללו שכהרע״כ, וצ״ע. !

ח חייבת בה. עי׳ ש א ץ ח א ח ש ל מצו  כ
( א ״ ש ר ה ׳ מ ג  רמכ״ס פי״נ מהל׳ ע״ז ה״ב !

. שגח קלה ע״ג ד״ה רב חמא, ה ש א ה לה מ  ל
 ול״ה יש, ר״ה כט ע״כ ל״ה ועכליס, סוכה כ
 ע״כ ד״ה מעשה, פסחים ג ע״כ ל״ה מאליה,
 וע״ש ח ע״כ, יכמוח כג ע״א ל״ה ושפחה,
 וע״ש מה ע״כ ל״ה משוס, וע״ש מז ע״כ ל״ה
 אכל, קלושין כג ע״א, וע״ש כל ע״כ ל״ה
 הואיל, וע״ש לה ע״כ ל״ה איש, גיטין ט ע״א
 ל״ה והא, וד״ה שוו, וע״ש לט ע״א ל״ה עכדו
 לגר, נזיר סא ע״א ל״ה לחנן רמן, כ״ק פח
 ע״א ל״ה יהא, סנהלדן פו ע״א ל״ה עגל,
 ול״ה אחיו, פולין קלא ע״ג ל״ה עגלים, ערכין
 כ ע״א ל״ה נשים, כדחומ ז ע״ג ל״ה מאי,
״ ״ א מ  מנחוח מג ע״כ. (

. עי׳ ככ״ק לף פח א ה ש א ה לה מ  דגמר ל
 חל״ה הא עכל, ועי׳ שעה״מ פ״א מהל׳ מילה
( א ׳ ׳ ש ר ה ׳ מ ג  על גמי'. (

ר. לעיל כ ע״א ד״ה חוץ, וע״ש ג  פרט לחג
 ע״א ד״ה פעמים, ר״ה ה ע״א ד״ה שלמי,
 יגמוח קג ע״א ד״ה פרט, וע״ש ע״כ ל״ה
ק ג ר  הערל, וע״ש קל ע״כ ל״ה דאמר, ע
 ע״כ ל״ה ולרטנא, וע״ש יט ע״כ ל״ה רגניס,
״ ״ א מ  ככורוח ו ע״כ ד״ה רוטכ. (
ץ ל ו  תוספות. ד״ה אלא. דלא לייתי ח
 לעזרה. נ״כ יעוין חוס׳ עירוכין לף צו ע״א
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 חגחות חגיגה דף ה ע״א - דף ו ע״כ וחידושים
 שלמים ולל״ל לבא אחר מ״מ. אך לפמ״ש א״ש
 לי״ל ללמ״ל לא הקריבו ב״נ שלמים, לא היו
 אותן שלמים אלא כלאמר בירושלמי שהיו עולוח
 ושלמים, היינו בלא הפשט ונחוח. או לסבר
 כר״י בר״י שהיה אחר מ״פ, והא לסברי נ״ה
 חנינה עריף, היינו משוס שנאמרה לפני
( א י פ צ ח  הלבור. (
ם דכתיב ש א  תוספות. ד״ה הראיה. רק ל

 ביה כו׳ כצ״ל. וחיבח מעילות נראה למחוק.
( ש ״ ש ר ) 

ב דכריתות יביא ״ פ ז ב נ  בא״ד. דאמרי
( ש ״ ש ר  כבש בסלע כצ״נ. (
. ׳ ם וכו ת ה דנין דבר. אי נמי שאני ה ״  ד
 כוונת החוס׳ לומר לא״נ לורוח משעה לא
 ילפינן כלל, אף לליכא למלפי מלורוח החס
 ילפינן משום לתני כתריסר זימני אכל לא אחא
 הא״נ ליישכ סוגיא להכא עם סומא ללקמן,
 דא״כ לא משני מידי, להא הכא גכי קרכנות
 לנשיאים תני בהו קרא תריסר זמני, אלא על
! ם י י ם ח  כרחך כדאמרן. >מי

 דף ו ע״כ
״ ״ א מ  מי איכא מידי. סנהדרין נט ע״א. (
בו ישראל במדבר. נ״כ יעוין לה שהקרי  עו
 פוס׳ פסחים לף עז ע״א ל״ה שכן יש בהם צל
( פ ״ ב ר  חמור. (

בו ישראל במדבר לה שהקרי ד עו ״  ואי ם
לת תמיד הואי מי איכא מידי  עו
ף לבסו נתוח ו ט ו ש פ  דמעיקרא לא בעי ה
 בעי. והקשה הטו״א דאכחי חקשי אף לר״ע
 לס״ל למעיקרא נמי כעי הפשט ונחוח איך
 איכא למימר לעו״ת הואי, הא קי״ל לחוכח
 צבור אינו קרב ככמח יחיד, והא עו״ת מחובח
 צבור היא. וכ״ת להא לאין חובת צכור קרבין
 בבמת יחיד ה״מ בזמן גלגל או נוב וגבעון שהיה
 שם במות צבור, אבל קרא דויעלו עולות להיה
 קולס הקמח המשכן לעליין במוח צבור, לא הוי
 חובתן קריבה אף ככמח יחיל, הא ליתא לבפ״ק
 לבכורות חניא אוחו היום שהוקם המשכן קרבו
 נו״נ חטאוח ואשמוח ככורוח ומעשרות, ודייק
 הגמ׳ מאושו יום ואילך אין מעיקרא לא, אלמא
 חוכוח כבמה לא קרכו, ש״מ לקודם הקמח
 המשכן לא קרבו חובות בבמת יחיד אפי׳ של
 יחיד וכ״ש של צבור, וא״כ איך קרבו עו״מ
 קודם הקמת המשכן. וע״כ צ״ל דהוראת שעה
 היחה מה שקרכה, וא״כ ה״נ אפשר לומר
 להוראח שעה היחה מה שקרבה בלא הפשט
 ונחוח. ולק״מ לפמ״ש בחי׳ לזבחים לאוחו מזבח
 שבנה משה בסיני ושלח אח נערי בני ישראל
 והקריבו עליו, היה לו לין במח צבור, כיון
 שבשכיל כל ישראל בנאו והקריב עליו קרבנות
 וזרק עליהם הדם כדי להכניסם בכרית, כרמוכח
 בפ״ב לכריתות וכ״כ הרמכ״ם כהל׳ א״כ
 בהדיא, והוכחחי שם שכ״ה לעח רש״י שם (לף
 סט), והבאסי ראיה לזה מהסוגיא לס״פ לם
 חטאח (לף צז) ע״ש, ולפ״ז מה״ל היו יכולין
 להקריב בו חובת צבור, ולא קשיא מ״ש הטו״א
 לכפ״ק לככורוח מוכח ללא קרבו חובוח קולס
 הקמח המשכן, ללוקא של יחיל לא הקריבו
 משום שהיה לאוחו מזכח לין כמח צכור, וקי״ל
 לחובוח ש״י ל״ק בכמת צכור להט ס״ל לכולהו
 חנאי לבל מר׳ יהולה בשלהי זבחים (לף קיז
 וקיח). אכל חוכוח של צכור שפיר קרבו קולס

 המשכן כמזכח לסיני מטעמא לאמרן.
( א ׳ ׳ פ צ מ ) 

יה בהר סיני ר״ע אומר לת תמיד העשו  עו
ה אני אלא מ ה ו ק ס ב לא פ  קרבה ושו
ה הגשתם לי במדבר ח נ מ ם ו בחי  מקיים חז
ל לוי שלא עבדו ע״ז הן  כוי שבטו ש
 הקריבו אותה. וכילקוט כהעלופך לכל ק״צ
 שבט לוי החריט משלהן וכשרי ישראל סמוטן
 לו. וראיחי נבעל משנה למלך בריש ה׳ ממידין
 שהוקשה לו אהא לר״ע כאן מהא לאי׳ במ״ק
 (טו:) כל אוחן מ׳ שנה שהיו ישראל במלבר
 מנולין היו ושלחו קרבנוחיהן והניח כצ״ע.
 ונראה ליישכ סחירה זו, ומקולס אכתוב ליישב
 מה שהקשה הטו״א לכמה נפסלו ישראל
 להקריב החמיל משלהן משוס שעבלו ע״ז,
 לאע״ג למומר לע״ז אין מקבלין ממנו קרבן
 ה״מ בשלא שב בחשוכה אכל כששב ליח לן בה
 כלאי׳ פ״ק לזבחים, וישראל הא שבו בחשובה.
 ונ״ל ליישב ע״פ מ״ש הפוס׳ בפ״ב לזכחים
 (כ3:) גט כהן ערל לב, לאמר התם לפסול
 לעבודה משום דאין לכו לשמים, ופירשו לאפי׳
 שב בשעח עבולה אמרי׳ כסוף מנחות לאין

 לפ״ק לר״ה בחב לגרסינן א״ל אטה, שהרי
 אביי נא היה בלורו של רביגו הקלוש יע״ש.

( ם י י ם ח י מ ; 

ל אביי. נ״ב ״ ל אבוה ובס״א איתא א ״  א
 הגי׳ א״ל אטה הוא גי׳ בעל המאור ז״ל בפ״ק
 רר״ה, וכחב שכן מצא בספר מוגה ומסיים לכן
 נראין הלברים לרשב״ג אביו של רטנו החלוש
 הוא שהשיכ לבנו כן, ואין זה מקום ראוי כאביי
 שלא היה כלורו ולא היה משיכ על לכריו ע״ש.
 ואכן אנכי מצאחי בעז״ה בשם הגלולים להגאון
 מו״ה חיל״א ז״ל במערכפ ספרים אוח גמרא
 שכחי רמצא גמ׳ חגיגה כחובה על קלף בעיר
 פרששא ונכתב בה כמקום השיכ רט השיכ ר׳
 זירא וכו׳ א״ל אביי וכו׳ ומסיים לגי׳ זו נראיח
 עיקר ורווקגיח, ע״ש. וע״פ גי׳ זו אין מקום
 ג״כ למה שהקשה הטו״א על הירושלמי מהך
 כרייתא ללפי הג״ל אינו כרייתא כלל רק
 שמעתחא לאמוראי וק״ל. ו:חש״ל)
ר מדאורייתא ל פטו ל היכא דגדו  כ
ר. עי׳ מג״א סי׳ שמג ן קטן נמי פטו  מדרבנ
 סק״ב וצ״ע, ועי׳ יו״ל ש״מ סכ״ז וט״ז כשם
( ם ״ ש ר ה מ  רי״ץ גיאות. (
ה כסף. לקמן ז ע״א ד״ה ע  שתי כסף כו׳ מ
 שתי בסף, וע״ש ח ע״ב ד״ה מי, ב״ב קסו ע״ב
 ד״ה רכעחיס, מנחוח קז ע״כ ד״ה כבש,
( נ ״ א מ  בנורית נא ע״א. 1

 שתי אכילות. פסחים עז ע״כ ד״ה שאין.
( נ ״ א מ ) 

גח קרבן יחיד. לקמן יז ע״א ל״ה יום י  חג
 טכוח, ול״ה יום, פסחים ע ע״א ל״ה הא לאו,
 וע״ש ע״כ ל״ה קמ״ל, וע״ש סו ע״כ, וע״ש
 פ ע״א ל״ה אמה, מנחות צג ע״ב ל״ה מין,

 יומא סז ע״א, וע״ש נ ע״א וע״ש נא ע״א.
> נ ״ א מ ) 

 דנין קרבן יחיד מקרבן יחיד. מנחוח (לף
( א ״ פ צ מ  צג). (

הג לדורות. סנהדרין טו ע״ב, זבחים הטז ו  הנ
 ע״א, מנחוח עג, כריחוח ח ע״כ, ירושלמי
( נ  כפ״א דמגילה. >מא״

ש ור״א. עיין כמוס׳. שכח לה ע״א. ״ ב  ו
( נ ״ א מ ) 

לת תמיד. עיין ע״א לה שהקריבו כו׳ עו  עו
 ד״ה ישנה, יומא לד ע״א ד״ה העולה, וע״ש
 כמ״י, פסמיס עז ע״א ד״ה שכן, קדושין לד
 ע״ב ל״ה קשה, יכמוח ה ע״א ד״ה ומכונהו,
 ולף עג ע״כ ל״ה שכן, נדרים לז ע״ב ל״ה
 ושום, כריחוח ט ע״א ל״ה וישלח, חולין קלו
 ע״ב ד״ה לפני, זבחים מז ע״ב ד״ה מה מטאח,
 וע״ש קיב ע״ב ד״ה ועבודה, ב״מ נה ע״א

 ד״ה העולה, יומא י3 ע״ב רש״י ד״ה ויעלו.
( נ ׳ ׳ א מ ) 

בו ישראל לה שהקרי ל עו ל  קסברי בית ה
ד הואי כוי. עי׳ מוס׳ לת תמי  במדבר עו
 כרימומ ט ע״א דהר3ה עולות הקריבו חון
( ם ״ ש ר ה מ  לזה. (

ת ח מ ש . ו ח ח מ ש יבא ב . ד״ה מחי , ,  רש״
 אתח וביתך. וכ״כ לקמן ע״3 כד״ה השממה,

 ועתוי״ט. ועמש״כ כסוכה כז כ כס״ד.
ו־ש״ש; ) 

ו כוי. י כ . דחא אמרי אין מחנ ה ח״ג ״  ד
׳ כצ״נ. ת ברגליו מירושלים כו לעלו  ו

( ש ״ ש ו ) 

אע״ג דחאי . ו ד ר כ י חדבו ה ישנח לפנ ״  ד
ר עשרת ח ם א י ט פ ש מ  קרא כתיב בואלח ח
מ ״ ו ה ואץ מ ו ד ה ״ ה ש ת קודם ע  הדברו
 בתורה. וק״ל לתקשי מדכ״ה כאן לר׳ יוסי
 בר״י לאמר במכילתא יתרו בו טוס נעשו כל
 המעשים, וללידה האי קרא דוישלח נאמר אחר
 עשרת הלברופ, וכ״ב הרמב״ן בפי׳ המורה,
 ומקשי מלכ״ה כאן לאמאי אמרי למגיגה ישנה
 לפני הלכור הא הנהו שלמים שקרבו נערי כ״י
 היה אמר מ״מ. וי״ל ללר״י כר״י נמי עליפא
 מגינה מראייה לכ״ה משום לנאמרה מיהא
 לפה״ל בפ׳ כא לכחיכ וחגותם, ואע״ג לפסמ
 מצדם אינו נוהג רק יום א׳ וקרא כתיב ז׳ ימים
 קאי ללורומ, מ״מ נאמרה חגיגה לפה״ר. ובזה
 י״ל ג״כ מה שהקשה הטו״א לקמן למקשי
 מלב״ה למ״ל בזבמיס לא הקריכו שלמים כ״נ,
 והא לב״ה הקריבו שלמים אומן נערים קולס
 מ״מ. ומ״ש לש״ה לע״י קרבנומ אלו נכנסו
 לכרימ ויצאו מכל ב״נ, הקשה ע״ז לא״כ ה״ל
 לומר בזכחיס ליחרו כא קולם מ״ח אחר
 שהקריבו נערי ב״י שלמים ולבך הקריב גם הוא

 בהפועלים [3״מ פו.] לאבלי בי הורצא, ומחמח
 שמלא נח גפשיה, אלא רבא חנמילו הוא זה
 שהיה עשיר מוצלח, להו״ל עוחריה לר״ח
 [מו״ק כס.], ואהוכ למי עירו, כלאשכחן בפרק
 י׳ יוחסין, וגס למלכומ היה נאהב ברוכ פעמים,
 כדאיחא בפרקא לחסילי ןחעניח כל:] ובפרק
 כל היל [נלה כ:] דאימיה דשבור מלכא היחה

 אוהבמו מאל, וכן ממ״ש מוס׳ לרבא הוה.
( ץ ״ ב ע י ) 

. עי׳ מענימ ׳ א בהסתר פנים איתי׳ כו  מר ל
( א ״ פ צ מ  (דף כא ודף כל:), מ״ק (לף כס.). (

ח שבור מלכא. שבועוח ו ע״ב רש״י ל״ה ל  ש
( נ ״ א מ  במורשא. (
 אחדד ליח עוד ידו נטויח. נ״ב רש״י מפרש
 ידו נטויה להגין עלינו ובעין יעקב הגירסא כן
 בגמרא עצמה. ועי׳ מהרש״א מ״א דהמעורר
 להרי כמקרא כ״מ שנזכר ועוד ידו נטויה, היינו
 להרע לנו יומר. אכן נ״ל לגס מעונש העצום
 אשר בא בהחמלה, כלי הפסק ניכר להמעיין כי
 לא בא בהסחרח פנים רק לרפאות מולי הנפש
 וצדכין לשמוח ע״ז ט מראה הש״י לנו אומ
 לטוכה, ע״ד המאוס מאסח אח יהודה ואס
 בציון געלה נפשך מדוע הטחנו ואין לנו מרפא,
 ט המקרה לא יחמיד. וזה שהשיב דב״ח להמין
 על טענומיו שהיסוריס הס כהסמרמ פנים,
 והשיכ שעוד ידו נטויה לעונומינו, וע״כ שהרכוי
 מורה שלבסוף מגי[ עליהם אמרי אשר נרפאו
( ח ״ צ ר ה מ  להם. !

ם אדבר בו כוי. עי׳ ברכומ (דף ו  בחל
( א ״ פ צ מ  נה:). (

 אבדה עצה. סוטה מט ע״כ ד״ה עצה ע״ז
 יח ע״ב, שבמ קטז ע״א פילוססא, מולין ז
( נ  ע״ב. >מא״

 אפי׳ שיהה קלה. נ״כ מבאן הוציא הרמב״ם
 דכדו פ״כ מהל׳ לעוח ה״ד אמרו על רכ שלא
 שח שיחה כטלה מימיו ומרן לא ידע המקור
 אכן כאן נאמר זאמ בשם רב. ועיין שו״מ מקום
( ח ״ צ ר ה מ  שמואל. (
 כאן דצריך לרצויה. ואממיה דרב הוה
 מצערא ליה, כדאימא פרק הבא על יכממו
( ץ ״ ב ע י  [יבמוח סג.]. (
כה עליהם. עיין ה בו ״ ב ק  שלשה ה
( ץ ״ ב ע י  בהקדמה שלי למעמלומ בימ אל. (
ם במיתתן יחיח בחייהן  חרואח חכמי
( א ־ ׳ פ צ מ . עי׳ מגילה (דף כמ). נ  עאכ״ו
 ואותי יום יום. קדושין נז ע״כ ד״ה הואיל,
( נ ״ א מ  סוטה יא ע״א ד״ה מרים. (
 לענות ברגליו. לעיל ב ע״ב ד״ה ומי, ב״מ לג
״ ״ א מ  ע״ב ד״ה מתקיף. !
ו ץ ל א ר מ ם אדבר בו. ש ו ל ח  רש״י. ד״ה ב

ם כדי שיתפלל. עי׳ ב״ב(דף י). ו ל  ה
( א ״ פ צ מ ) 

ן עלינו כצ״ל.  ד״ה ידו נטויה. להג

 דף ו ע״א
. לעיל כ ה ח מ ש יבי אימיח ב  גמרא. דמחי
 ע״א ד״ה הכל, ר״ה ו ע״ב ד״ה אשה, קדושין
״ ״ א מ  לד ע״ב ד״ה אשה. (

. צ״ל אס ׳ ז בידו וכו ו ח א ל ת ו ו ל לעל  אם יכו
 יכול לאחוז בידו של אביו ולעלות מירושלים נו׳
( כ ״ א ר מ  כצ״ל. ועי׳ כדקדוקי סופרים. (
ל לדברי בית ל ת בית ח ח  חשיב רבי ת
 שמאי כוי. עי׳ שם הגדולים מערכמ ג
( ם ־ ׳ ש ר ה מ  דכש״ס ישן אימא ר׳ זירא. (
ב כוי. הב״א כתכ ל לרכו ל דיכו א ו מ  וחא ש
 ללר״א לא״ל כפ׳ כ״צ מילחא דאחא כק״ו טרח
 וכחכ לן קרא, ל״ל הא לר״א לפ״ק שם למי
 שא״ל קרקע פטור מה״ר מקרא לול״י איש אח
 ארצך למב״ל לגופי׳ שלא יארע לו שום היזק
 בעלומו, ואף על גב רנפקא ליה המס מוהלכפ
 לאהליך לאפילו במזירה א״כ ק״ו בהליכה
 מילמא לאמא כק״ו כוי. ושגה כזה ללאו מק״ו
 אמיא אלא מגופיה לקרא, לכיון למכטימנו
 שנמצא אהלינו שלום מוכח ללא ניזוק בין
 כהליכה וכין כחזירה, ולישנא דאפילו לשם
 אטעיה בממכ״ח, וגם נראה דאינו מוברח
 דרא״ס כעלמא מילמא כו׳ דהמם משוס דלא
 משמע ליה דרשה דר׳ יהושע דא״כ לכמוב
 הבשר חאכל והדר ודם זבחיך ישפך כלכמיב
( ש ״ ש ר  כעולה כדאימא שם בגמרא. (
ך וכוי. בספר המאור ליטעמי ל אביי ו ״  א

 להם, והטעמים יעילו על זה, וכדגרסי׳ לקמן
 בעי רב מסלא האי קרא היכי כחיב וישלח אמ
 נערי בני ישראל ויעלו עולומ ויזבמו זבמים
 (כבשים) [שלמים] לה׳ פרים א״ל אילי ואילי
 פרים למאי נ״מ לפיסוק טעמים וכו׳ ולפי זה
 הלרא קושיין ללוכמא. וללילי לאו קושיא היא
 ולא ילעמי מי הזקיקו ליבנס כלומק זה שמעולם
 לא מצינו שלא מעשה שנימק לעשה שנכלל ככלל
 עשה, וכיון שלשון ר״י הוא עבר על עשה ושוב
 אינו זז משם על שמומלין לו עכר על לא מעשה
 ועשה חשובה וכו׳ ולא הזכיר פרט לא חעשה
 שנימה לעשה, הלכר כרור שיוחר נכנס חחח
 סוג נא מעשה סחם ממה שנכנס חחח שם
 עשה, ומעיל על זה לשון המשגה לקמני משוכה
 מכפרמ על עשה ועל לא מעשה, ואמר רב
 יהודה ה״ק על עשה ועל לא מעשה שנימק
ד שאף לא מעשה שנימק לעשה  לעשה, ה
 גרילא קרי ליה חנא לא מעשה סמס, וכל שכן
 שנכנס ככלל לא מעשה כולל לא חעשה גמור
 נמי, ומלע לך עול שכן לעמ המוס׳ שהרי
 לאילך שינוייא שמירצו במוס׳ ללא פליגא אדר״י
 זמומלין לו מיל רקאמר הבא, אינו ר״ל לגמד,
 אלא לחלוח העונש אם איחא, לס״ל לכי קאמר
 ־״י כפרק כחרא ליומא עבר על עשה הוי לא
 מעשה שניחק לעשה, א״כ אכחי פליגא אלר״י
 זלרט מנינא אינו מומל לגמרי אלא מולה ולרבי
 ישמעאל מוחל לגמרי, אלא ודאי שדעמ המוס׳
 לעשה דיומא הוי דוקא וכדכחיבא. ומה שטען
 מר על זה דכלאו הניחק לעשה ליכא מאן דפליג
 זחשובה מכפרח, אינרא דאינך חנאי דמייחי
 שם הש״ס הט סבירא ליה, אבל רט ישמעאל
 חולק עליהם בלא חעשה שניחק לעשה. ועול
ד מצינו  שאם לא נמצא שם מי שמולק בלבר ה
 כפרק אמר להם הממונה אין עולה באה אלא
 על עשה ועל לא מעשה שנימק לעשה, ואי בלא
 משובה מי מיכסרא, הרי בסוף פרק קמא
 דשכועומ אמדנן האי עשה היט דמי אי דלא
 עבד משובה זבח רשעים מועכה אלא ע״כ
 מעבד משובה, אלמא דאיכא מנא דס״ל דאסילו
 על עשה אין החשוכה מכפרח, ואיך נחמי׳ על
 ד״י אי סכירא ליה דעל לא מעשה שנימק לעשה
 אין החשוכה מכפרמ ואם מאמר דהכא אמדנן
 דדוקא עשה ולא מעשה ואילו בספ״ק לכרכוח
 אמדנן כל העושה דבר עבירה וממבייש בו
 מוחלין לו על כל עונוחיו, ויש לומר לבכלל
 מחבייש מחמרט ואין בכלל ממחרט מחטיש,
 ילסיכך כל שהגיע למלרגה שנחטיש שוב אינו
 חוטא ומומלין לו על כל עונומיו זהו הנ״ל, ע״ל
 לפוס ריהטא ואס יש מילין השיבני. הצעיר
> ם י י ס ח י מ  מזקיה די סילוא. (

ח  בא״ד. גבי עושק שכר שכיר כתיב דחו
ת ופליגא דר׳ ישמעאל. צ״ע דהא עושק ״  ל
 שכר שטר הו״ל לאו שניתק לעשה ועיין מוס׳
 דש איזהו נשך(דף סא.) וכלאו הנימה לעשה
 כ״ע מודים דמשובה מכפרמ גם הו״נ דברים
 שטן אדם למטרו ובזה משוכה ויוכ״פ אינם
( א ״ פ צ מ  מכפרים. ;

. ועדיין יש עונש ואותו עונש  בא״ד
 תולין. בזה מחיישב ג״כ אוחה שאמרו ס״פ
 קמא דכרכוח [יב:] העושה דבר עטרה
 וממבייש מוחלין לו על כל עונותיו. (יעב״ץ!
׳ ו כו לחו בסל  ד״ה זח. לפי שעח שתו
( ש ״ ש ר  כצ״ל. (
ה לעני בשעת ו ל מ  בא״ד. ועוד דאמרינן ה
ו עליו נאמר אז תקרא וה׳ יענה. נ״ב  דחק
 וכאור זרוע הלכות צלקה סימן יל מירד דהכא
 מייד לנותן סלע לעני כלי להפסילו שנא ימנו
 לו יומר, כגון שהיה לו מאמיס מסר לינר ורצו
 לימן לו אלף לינרים והוא ממציא לו מעומ כדי
 שיהא לו מאמיס ולא יהא רשאי לקבל יומר, זה
 בולאי אסור והוא בכלל והיה כי ממצאנו אומו
 וכוי, אבל המם מייד שמלוהו לטובתו, ע״ז
( ח ״ צ ר ה מ  נאמר אז מקרא וה׳ יענה. ע״ש. >

 דף ה ע״ב
 גמרא. אמרו ליח רבנן לרבא. כך נ״ל
 להגיה. לא רבה כמ״ש כספרים, ט רכה עני
 היה כלאימא. ואע״ג דלאמר שעלה לגדולה
 (שבודאי לא היה עני כלאשכחן בר״א למן עכו
 וכן פ״ק למגילה [ז:] ונהשולח [גיטין לז:]
 נראה שהי״ל מעומ להלוומ לאמריס) מ״מ לא
 שייך למרמי טה ולא כהסמר פנים אימיה,
 שכבר היה בדוחה וצער גלול קולם זה לאפי׳
 קמחא דשעד לחינשי לא הו״ל ושחיו חכלי,
 וכולה סומכדימיאי סנו ליה גם אח״ז כלאיחא
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 חגחות חגיגה דף ו ע״כ - דף ח ע׳׳א וחידושים ה
 לי״ל לממני׳ פ״ל כרכנן לפליגי אאחריס. וגס
 לפי מי׳ הב׳ שכ׳ כשם מהר״י קורקוס וצ״ל
 לרבינו שפיר פסק כאחרים, אן לס״ל לאמריס
 גופא לא ממעטי רק כעודס כמאוסוחן אכל
 כשיטהרו חייכים, ג״כ י״ל ללא חשיכ כמשנה
 רק אוחס לפטירי לגמרי כמו שיגר וסומא לאף
 אס נחפשט ונמפמח כיוס שגי פטור למ״ל
 לששלומין לראשון הם, אכל הנך כולהו
 רהמקמץ והמצרף נחשח לוולאי אס יטהרו
 גופן חייבים [ואף אם לא היו ראויים כיום
 הראשון להא כילו לטהר גופו ולא למי לחיגר
 כלל לאינו בילו להמפשט] לא חשיכ להו,
( ל ״ ש ח  ולו״ק. (
/ יוצאין. פסחים לה ע״א רש״י ל״ה י נ ת  מ
 והכהניס, וע״ש קט ע״א, לעיל ו ע״כ ל״ה יש,
כ נלרים נל ״  קלושין נג ע״א, וע״ש נז ע
0 ״ א מ  ע״כ. !

ת. מ״ש המוי״ט פו א בעו ל ל ב . א א ר מ  נ
 מההיא לפסמיס לף קט יע״ש הקושיא, וגם
 הירושלמי שהכיא אמ״כ, הכל כמוספות ל״ה מי
arm ס י מ  שחגיגה יע״ש. !
בה אינו בא. לעיל ו ע״כ ל״ה יש,  דבר שבחו
 לקמן ח ע״א ל״ה מסח, מגילה ח ע״א ל״ה
 אין כין, פסחים מז ע״כ ל״ה ולא בכור, וע״ש
 עא ע״א רש״י ל״ה יוצא, וע״ש נ ע״א, כיצה
 יט ע״כ ל״ה חוכ מעניח יג ע״כ ל״ה מאי,
 מנמוח יג ע״ב ל״ה לקיכלה, וע״ש כא ע״ב
( נ ״ א מ  ל״ה חולה, וע״ש בב ע״א ל״ה אינו. >
. ביצה כ ע״א, ן ם ואין םומכי  מביאיו שלמי
 וע״ש נו ע״כ, פסחים ע [ע״כ], וע״ש מו ע״כ
״ ״ א מ  ל״ה הואיל. (
ה אינח באח א א ב ׳ וכשחי לת ראיח כו עו  ו
ן כוי. עי׳ כטורי אכן להא י ל  אלא מן חחו
 לחולין(בב.) אשר לו ולא משל מעשר, היינו רק
 למ״ד מעשר שני ממון גכוה הוא וללא כרש״י,
 ועי׳ כהעמק שאלה כהשמטומ לשאלמא קל״ב
 לממוה מהא למנמומ פ״ג לס״ל לר״ע כן והוא
 ס״ל ליוצא כמצה של מעשר שני, ע״ש מ״ש
( ם ״ ש ר ה מ  ליישט. (
פ שיש ״ ע  רש״י. ד״ה ביו״ ט אינן באות. א
ן עיקר מצותן ביום ראשון  להן תשלומי
 בו׳. לכאורה אין זה אלא למ״ל לקמן(ט.) כולן
 חשלומין לראשון. אך לפי מה שפי׳ שם כל״ה
 כולן משלומין זל״ז יום ראשון שהוא נראה
 להביא עיקר כוי א״ש אף לליליה. אבל מכל
 מקום לבריו צ״ע לכטצה (כ:) אימא לב״ה
 בעצמן השיבו למיקרי קבוע להם זמן מטעם
׳ש)  ראם עכר הרגל ול״ח א״ח כאחריוחו. גרש-
׳ א כו מ . ד״ה מביאין. ועוד ש ת ו פ ס ו  ת
ק עם רבם ואין בידם ל ל ח ל ל ח ב  א
. והא דא״ל מה טיכה של כהמה זו ת ו ח מ  ל
 (פי׳ דהיו שכורים שהיחה עולה כלמוכח
 ממשובח הלל) הוא משום ללא שמעי שהלל
1 ש ״ ש ו  חולק כזה על רכס כלכמבו כרה״ד. (
׳ ולא אקשי ה עולות. וחא דחתם כו ״  ד
. לכאורה י״ל משוס דהכא ד הץ כ י  ליה ממתנ
 א״ל דמנא עולות משום סיפא לאשמעינן לעולת
 ראיה כאה אפילו טו״ט ולאפוקי מב״ש. שוכ
 מצאחי כן להט״א. ולפלא שלא זכר מאומה
ו ש ״ ש ר  מלכרי החוס׳, (
ה ח מ קמי שכבר קרב ש  בא״ד. דאיכא לאו
 כדינו כוי. עי׳ טורי אכן הקשה דנימא הואיל
( ם ״ ש ר ה מ  ומקלעי אורחים. (

 דף ח ע״א
״ד לאו גת י י ר חג ב ס א ק מ ל . א א ר מ  נ
 דאורייתא כוי. עי׳ ס׳ אור לול על מגלח
 אסחר כפסוק וישם המלך וגו׳ מס וגו׳ מ״ש
( ס ׳ ׳ ש ר ה מ  כזה. (

גת י״ד לאו דאורייתא. פסחים ע ע״א  חגי
 ל״ה לאו, וע״ש ע״ב ד״ה מ״ט, ר״ה ה ע״א
( נ ״ א מ  ל״ה שלמי. (
( נ ־ . עי׳ [להלן] בע״כ ל״ה מוזר. (מא- פל  בטו
ת ו ע מ ת ל ן מעו פלי  ורבי יוחנן אמר טו
ח כוי. עי׳ ס׳ מ ח ב ח ל מ ח ן ב פלי  ואין טו
 אור לול על מגלח אסחר כסופו כפסוק וישם

 המלך וגו׳ מס וגו׳ טשוכ ל׳ רמכ״ם בזה.
( ם ש ״ ר ה מ ) 

. לעיל ז ע״כ ן לי בתו מן חחו ׳ חו ת וכו ס  מ
 ל״ה לבר שבמובה, מעניח יג ע״ב ל״ה מאי,
 יומא נ ע״ב בח״י ל״ה ולוחה אח השבח, זכחים

 נ ע״א ל״ה אס, ב״ק סב ע״ב ל״ה מרובה.
> נ ״ א מ ) 

 כלמעיקרא שלא יהא שולחנך מלא, וא״כ לא
( י ׳ ־ ר ו פ  נממעט אלא מנמומ ולא עופות. (
ם. ככורומ כט ע״א ל״ה מה, ה אני בחנ  מ
( נ ־ א ז נ  נדרים לז ע״א, סנהדרין לף ל. (
. נ״כ וקשה ד ם כ נ ח ה אני ב  יראה יראה מ
 להא ר׳ יוחנן ס״ל אין לנין אפשר משאי אפשר
 כיכמוח(מו.) לס״ל לאינו גר על שימול ויטכול,
 וא״ל לכהיקש מולה, וכלס״ל לרכ ששח ולר״פ
 מלה (לז:), להא הך למילה ג״כ היקש הוא,
 כלאימא ככרימוח (ח:) ככס כגר מה אבוחינו
 לא נכנסו לכריח אלא במים. אך י״ל להמס י״ל
 ההיקש על אנשים לחול למקשיגן אנשים
 לאנשים, כמ״ש החוס׳ במנחות (פב:) ל״ה
 והשחא, אכל הכא א״א לאוקמא ההיקש רק על
 זה ואין לנין אפשר משא״א, ואע״ג למצינן
 לאוקמא ההיקש על הך לריש מכילמין כסומא
 בשמי עיניו ולפטור סומא כא׳ מעיניו גס
 בהיקש, להמם הוא אפשר משא״א, לע״כ צ״ל
 ההיקש ללין אפשר משא״א א״כ אמרינן אין
 היקש למחצה וגמרינן מהיקש גס הך להכא מה
 אני כחנס, אכל כעלמא היט למצינו לומר
 להיקש אחי לרין אפשר מאפשר לא מוקמינן
 ליה על אפשר משאי אפשר, לכך במילה מצינו
 ללי!! אנשים מאנשים להוא אפשר מאפשר לא
 מוקמינן ליה על אפשר משא״א ללין מנשים
 ללא הי׳ אצלה מילה רמשיס אי אפשר ולו״ק,
 ובספרי מלא הרועים ח״כ ערך לנין אפשר
 משא״א נכאר מזה כאורך. >מל״ה1

ת רעך. שכח לא ע״א ל״ה לעלך.  מבי
( נ ״ א מ ) 

לת העוף לא עו  רש״י. ד״ה בזבחים. ו
 שהיא נמלקת. נ״כ עי׳ טורי אכן, וכמדומה
 לי שנעלם ממנו ג״כ ש״ס חולין (מ:) סוגיא
 לרבוצה מאי איריא חטאת לימני ובמ, הרי לעוף
( ת י י צ ר ה מ  אין ככלל זבח. (
ט. ו ל הדי כ א מ ה נאמרח חגיגה. ל ״  ד
 .וההוי״ט הוסיף לוחגומס משמע שאמם מהנו
 ממנו. וא״כ אין זה אלא זכמיס שלמים
 שהבעלים יכולים ליהנומ מהם, ואך למומר
 הביא רש״י לקמן כל״ה מה מגיגה כו׳ קרא
( ש ־ ש ר  ללא ילין. (
ח ״ ב ק ך זח ח ב ה ו ת רעך. מבית א ה מבי ״  ד
 שנאמר למען אחי ורעי. נ״כ עיין רש״י
 שבח (לא.) ל״ה דעלך סכי לחכרך לא חעטל
 רעך זה הקכ״ה לכ׳ רעך ורע אביך אל מעזוב
( ח ״ צ ר ה מ  ע״ש, הרי שהטא רש״י קרא אמר. (
רים. אם חוסיף אינו . ד״ה והבכו ת ו פ ס ו  ת
ה. עיין טורי אכן שהוכיח מללא נחשכ  מצו
 ציצימ ככלל דכרים אשר אין להם שיעור למעלה,
 מוכח לאס הוסיף כאורך הציצימ אינו מצוה
 ולומה לרוק יכמה. ולא ילעמי לפ״ו איך שבחו
 חז״ל גיטין(נה.) ציציח הכסת, ועיין מג״א הל׳

 ציצית סימן יא סק״ו ומג״א סימן כא סק״ג.
( ח ״ צ ר ה מ ) 

ן יש שיעור. עי׳ ל בממו ב . א ח ״ מ ה ג ״  ד
( ץ ״ ב ע י  שאילח יעכ״ץ(שס״ג). (
ה ר׳ יוחנן. נ״כ יעוין חוס׳ קלושין דף יז ״  ד

 ע״א ל״ה וניליף ריקם מע״ר וברש״י שם.
״ פ< ב ר ) 

׳ ל כר׳ אושעי ״ ס ל ד ״ מ צ ״ מ  בא ״ד. ו
׳ כצ״ל [בגמ׳ שלפנינו מחוקן ׳ כו  כדפי
( כ ״ א ר , מ ש ׳ ׳ ש ר  כהוגן]. (
ם שנית ע ן קרבן פ  בא״ד. דלא מקבלי
ם בל תוסיף. נ״כ עי׳ חוס׳ ד משו ח  ביום א
 ר״ה (כח:) ד״ה ומנא חימרא, שהחליטו לאין
 עוברין על ב״ת כעשייח המצוה שגי פעמים
( ח ״ צ ר ה מ  טוס וצע״ג. ו

 דף ז ע״ב
ית להו פושעים . הי מינייהו משו א ר מ  ג
ו זריזין. עיין ה ת ל י  והי מינייהו משו
( א ״ פ צ מ  פסחים (לף סש). (

 זדיזין. פסחים ז ע״א, וע״ש פט ע״א.
( נ ״ א מ ) 

 המקמץ. ב״ב יט ע״א רש״י ל״ה מן
( נ ״ א מ  המממצן. (
. נ״ב ׳ ץ וכו מ ק מ  אחרים אומרים ה
 והרמכ״ס במב בפ״ב מהל׳ חגיגה ה״ב
 להמקמץ וכו׳ אף שהן מאוסין הרי אלו
 מטהרין גופן ומלכושן ועולין ככלל ישראל
 ליראומ, ופי׳ הכ״מ לחל חירוצא דרכינו סוכר
 לחכמים פליגי אאחרים ופסק כווחייהו, וכזה
 נסתלק קושייח החוס׳ לעיל ב ע״א ל״ה חוץ,

 מכ״מ רעך לבמיב גטה לרשמן אגזל ע״ש.
 והארכחי קצח ככלל זה ככמוכומ (לד.) כס״ל
( ש ״ ש ר  ע״ש. (

. יבמות ע״כ וכחיס צו ט ש פ נה ה  ואינה טעו
 ע״כ, וע״ש עא ע״א, וע״ש קטו ע״כ ד״ה
( נ ״ א מ  כללוח. (
 למאי נפקא מינה מר זוטרא אמר
ם כוי. עי׳ חשו׳ אכקת רוכל ק טעמי  לפיסו
( ם ״ ש ר ה מ  סיס״י ל. (
ם שיעור. יומא כל ה ו דברים שאין ל  אל
 ע״א ל״ה מחרומח, נלריס ו ע״ב ל״ה מכלל,
 גיטין כח ע״כ ל״ה והא, מנחות ס ע״א ל״ה
! נ י מאי  מי, חולין לף קלו. ו
ת הוא מ א . ד״ה מי איכא. ד ת ו פ ס ו  ת
ט כוי. עי׳ כס׳ אור יקרומ פ׳ ש פ נה ה  דטעו
( ם ״ ש ר ה מ  ויקרא מ״ש כזה. (
ספתא כוי. עט״א בתו . ו ה ח מ ש ח יש ב  ד״
 כא״מ שכחכ לודאי ההיא מוספמא משכשמא
 היא כוי. וכאממ הגי׳ שלפנינו הוא ונוהגח כל
 שבעה ופירושו שנוהגח ככל יום דוס כמש״כ
 הרב ז״ל בריש דבריו ודברי חוס׳ הללו נראה

 שנשמטו מהחוי״ט לקמן מ״ו ד״ה מי.
( ש ״ ש ר ) 

בתוספתא גרסינן כוי. עי׳ באורמ  בא״ד. ו
( ם י ׳ ש ר ה מ  מישיר לנזיר בסופו. (
ן כוי. ה יש לה תשלומי ח מ ש ח  בא״ד. ש
 נ״ב עי׳ למס משנה [פ״א מהל׳ חגיגה ה״ל]
 ולע מתוספתא שלפנינו [בפרק א] איתא
 שהשמחה נוהגת כל שכעה משא״כ בשניהן,
 והוא הנכון, וכן יש להגיה כן כתוס׳ כאן ועי׳
 בקרבן עלה טרושלמי [פ״א ה״כ בשירי קרבן
 ר״ה רב הוכא] ומחורץ קושיח מהרש״א לקמן
 דף יז ע״א כחוס׳ ד״ה יום טבוח אחר השכח.
 [א״ה שמ״ש בתוספחא נוהגח כל שכעה היינו
 ללא סגי טוס אחד רק נוהג ככל יום ויום
 וכמ״ש כחוספחא אח״כ ישראל יוצאין ילי
 חוכחן מלריס ונלכוח כו׳ וכלכד שיאכל מן
 הזבח כל שכעה עכ״ל, וכלחנן כסוכה (מכ:)
 ההלל והשמחה שמונה ופירש״י שס שלמי
 שמחה וע״ש בחוס׳ ובר״ן, וע״ע כסוגיא
 לפסחים (עא.) וכ״כ בטורי אבן באמי מלואים
 כאן. משא״כ בחגיגה וראיה לסגי לכפחלה טוס
 א׳. ואולי צ״ל כן כמוס׳ כאן, ומ״ש המוס׳
 ושמעחחא שלנו ללא גריס ליה [משום] לגס
 כאינך יש להם תשלומין, היינו טון שגם המה
 נוהגים כמקצת כל שבעה בתורח חשלומין למי
 שלא חג כימים שלפניהם לכן לא חשיכ זאח,
 וע״ל זה חירץ ג״כ כקרכן עלה שס ע״ש.
 ולפ״ז קרבן שמחה קבוע ביומו וא״א ללחוחו
 לממר והוה זמנו קטע לגמרי ומחורץ כזה
ה ״ א נ ב  קושייח מהרש״א הנ״ל]. (
נח. נ״כ עיין ירושלמי ה מאי נפקא מי ״  ד
 פ״א לשטעיח ויעקרו פרשח מכול ופרשח
 מלואים מן המשנה אחרי שאין צריכים ללורופ.
 ועיין רמב״ן נהשגוחיו לספר המצומ שורש
( ת ״ צ ר ה מ  שלישי. (

 דףזע״א
ן. לקמן יז ע״כ ל״ה ה והראיו א פ  גמרא. ה
 לכחיכ, מגילה ה ע״א ל״ה אפילו, כ״כ קנל
 ע״כ ל״ה כרם, זבחים צז ע״א ל״ה ופניח,
 מנחות עז ע״ב ל״ה מה, ככורוח ל ע״כ ל״ה
 אלא, וע״ש צא ע״א ר״ה והראיון. יבמוח לף
( נ ״ א מ  ע. (

 שתי כסף. לעיל ו ע״א ל״ה ששי כסף, וע״ש
 ח ע״כ ל״ה מי, ול״ה הוקר, קלושין יז ע״א
( ת א מ  ל״ה ונילף. (
. ה כסף ע ם אומרים הראיה מ ל חכמי ב  א
( א י ׳ פ צ מ  עי׳ יומא (לף פ). (
 בעופות. גיטין כח ע״כ ל״ה והא, זכחיס צ
 ע״כ וע״ש קיז ע״כ רש״י ל״ה אין, וע״ש קיט
 ע״ב, מנחות צ ע״א וע״כ וע״ש ק ע״א ל״ה
( ] ׳ ׳ א ם  אלא, יומא נא ע״א ל״ה נוקמא. (
מד י ריקם בזבחים אתח או  לא ידאו פנ
ת חו במנ ת ו פו א בעו ל  בזבחים או אינו א
 כוי. הרמב״ס ז״ל פסק ליוצאין בעופות,
 וממהו עליו כולם עיין ככסף משנה ובמל״מ.
 ואפ״ל להרמכ״ם מפרש הכריימא הכא
 למעיקרא קאמר למקשינז הכי מה מגיגה
 זבחים אף ראיה זכחיס ונא מנחוח ועופוח,
 וע״ז מקשה א״כ להוי עולה, ע״כ חזר ואמר
 לההיקש הוא הט מה חגיגה כראוי לו אף ראיה
 בראוי לו להיינו עולה ל״ש כהמה ול״ש עופוח,
 וכן נלין פירש לנקיט הכי, ולא לימא ההיקש

 קרמו רימ נימוח ואע״ג להשחא הר לבו
 נשמים מממלה לא היה לכו לשמים. וכחלופי
 גרסאות מכואר שס הטעם ליש חילוק כין
 מכפר למתכפר, ור״ל לכהן המכפר על אחריס
 ממור מממכפר לענין זה, לגט מכפר לא מהני
 תשובה כעכל ע״ז. ולפ״ז א״ש קושית הטו״א
 לאמאי נפסלו ישראל להקריב החמיל משלהן
 כשעבלו ע״ז ושט אח״כ, לשאני ממיל דקי׳׳נ
 (יומא נג) לכעינן כיה מעמלוש מישראל שהן
 בעליהן והן מעכטן הקרכן כלאי׳ כפ ״ל
 למענימ (0.), וא״כ ה״ל ישראל לעומלין
 כמעמל כמו מכפרין כעל כל ישראל וכמכפר
 לא מהגי תשוכה. וכזה נמית סתירת הסוגיות
 שהקשה המ״ל מההיא למ״ק, להתס איירי
 כקרכנוח נלכוח יחילים ללאו לכפרה ולא נפסלו
 ישראל מלהקריבן כשחזרו ושכו, רק מממיל
 נפסלו, וכה״ג מקרכן חוכה לכעי׳ מעמדזמ
 מישראל וה״ל כמכפרין, משא״כ כקרכן נלבה
 שא״צ מעמלוח כעלים לא הוי השלוח כמכפר.
 והנה מהטורי אבן נראה להא מילחא מליא
 כפלוגמא לר״י ור״ע כפ״ק למולין, ללר״י
 לס״ל לכמלכר נאסרו בכ״מ והיו צריכין
 להקדישם ולהקריכס שלמים, ולדידי׳ ע״כ מוכמ
 לישראל שלחו קרמוחיהן אע״פ שהיו נזופין
 ממטא העגל ור״ע הכא לשיטחו דס״ל דב״ח
 לא נאסר כמלכר. ולס״ד הנה מקום אמי ליישכ
 חמיהמ הרא״מ על הרמכ״ן פ׳ ט משא,
 שנראה מלבריו שהיו ישראל מטאין כמלכר ק״צ
 ככל יום, ולכן נצטוו שיחנו כל הצריך כפרה,
 שהגיע לכלל מיוכ מצומ מחציח השקל נקרמוח,
 והוא נגד הא להכא קאמר דשכטו של נוי לכל
 הקריבו. ולפ״ל הטו״א יש לקיים דברי הרמכ״ן
 לס״ל ללא קי״ל כלברי ר״ע באן אלא כר״י,
 משום רסוגיא למ״ק אזלא מומיה, וס״ל ראיירי
 נמי כק״צ, וכך פירשו ג״כ המוס׳ כשלהי
 ככורוח ע״ש. וכן טלקוט פנחס אי׳ בשם ר׳
( א ״ פ צ מ  יהולה שהיו התמילין נוהגי! כמלכר. (
א עבדו ע״ז הן חקריבו ל ל לוי ש  שבטו ש
. עי׳ מועל קטן יל טו ועי׳ משנה ד  אותה כ
 למלך פ״א מתמילין ומוספין ה״א ונטורי אבן
 כאן והעמק שאלה שאלתא קסא אות א וציון
 ירושלים על הירושלמי כאן רפ״א ה״א

( ם ״ ש ר ה מ  כסופה. (
. עי׳ פירש״י לקמן י ע״כ חה מנ ם ו בחי  חז
 ל״ה חובו, מו״ק טו ע״כ, יומא סו ע״כ ל״ה
 אבי, יכמוח עב ע״א ל״ה נזופין, קלושין לז
( נ ״ א מ  ע״ב ל״ה הואיל. (
( נ ״ א מ ש מצות. לעיל ב ע״א ל״ה הכל. ( ל  ש
ם כוי. (ופרש״י ה אני מקיים חזבחי  אלא מ
א עבדו ע״ז ל  שנזופין היו) שבטו של לוי ש
 כוי. מכאן ראיה לפרש״י טכמוש(עכ.) לנזופין
 הוי ממעשה העגל, ולא כפירוש החוס׳ שס
 ממעשה למרגלים מדקאמר הכא שבטו של לוי
 שלא עבלו ע״ז. גס מש״כ עול שס שעל מעשה
 העגל אמר הקב״ה סלחחי. תמוה לאלרבה
 במרגלים מצינו לשון זה ולא בעגל, ובהגהוחי
 לש״ר פנ״א אומ ל במ״מ הארכתי בזה בס״ל.
ש •יש) ר ) 

. לעיל ב ע״ב ל״ה שומע, לקמן ה ח מ ש  יש ב
 יז ע״א, פסחים כ ע״א ל״ה אחא, מ״ק יל ע״כ
 ל״ה עשה, נלרים כג ע״א, מנחוח נח ע״א
״ נ) א מ  ביצה יט ע״כ בכורות נא ע״ב. (
ה נוהגת ח מ ש ה ה שאין בשתיהן ש ח מ ש  ב
. נ״ב כירושלמי כאן ׳  באנשים ובנשים וכו
 הגי׳ שהשמחה טן כלכר שהוא משלו ובין כלבר
 שהוא כרשוח אחרים, [נראה לר״ל לאף אס אין
 לו שלמים משלו יכול להזמינו חטרו על שלמיו
 לאין מן החיוכ לזכוח כעצמו שלמים רק לאכול
 שלמים], וכין כלכר שלרכו לכן וכין שאין לרכו
 כן, ונראה לר״ל ליכול לצאח אף שאין הכהמה
 הוקרשה לשס שלמי שמחה מ״מ יוצאין כה להא
 ישראל יוצאין ילי חובתן מלריס וכרבות
 והכהנים כחטאוח ואשמות וכבור, משא״ב
 ראיה וחגיגה כעינן שיקלישנו מחחלה לשם
 ראיה וחגיגה, ובק״ע וכפ״מ פי׳ כענין אחר
( א ״ פ צ מ  והנלע״ל כתבתי בזה בע״ה. (

. הכ״א כתב דלריה״ג למוקי ליה ה ח מ ש  ו
 לקרא לז״י ממוג לכמיב בפר׳ ראה גט חה״ס
 כאא״ע כו׳ להטא ז״י הפסח כמכילחא. משמע
 נמי שסיר שמחה לפסח מסיפא דהאי קרא
 והיית אן שמח. וז״א לא״כ היכי לרשינו מיניה
 בפסחים(עא.) לרבוח לילי יו״ט אחרון לשמחה,
 והא מכעי׳ ליה לחוה״מ. אלא ע״כ צ״ל ע״ל
 שכחכו המוס׳ כפ׳ א״נ(סא.) ד״ה לעכור, דאף
 לדרשינן לא תגזול באא״ע לכובש שכר שכיר
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 חגחות חגיגה דף ח ע״א - דף ט ע״א וחידושים
 מהלכות אבל ה״י בסופו ללא היו להם דין
 אוננים כלל לענין שאין יכולין להקריכ הקימות,
 רק מפני שהיו ממלין כאכלו של לול והיו
 אסולין כאכילת קלשים מפני לכפיכ למשפה
 לגלולה משו״ה המתינו על למחר ע״ש
 שהאריך בזה, א״כ בלא״ה לק״מ למעולה לא
 נפטרו מראיה כלל ולו״ח, ועי׳ בשו״ח ושכ

 הכהן סי׳ צל ע״ש ויש להאריך בזה ואב״מ.
( ל ״ ש ח ) 

ך ן זל׳׳ז, אין ל מי לן תשלו  רש״י. ד״ה כו
. ׳ ן כו ׳ יום ראשו ׳ למי שלא נראה כו  כו
 לכאורה יפלא מלוע לא פי׳ כפשוטו לבאיזה יום
 שירצה יקריכ, ועמש״כ לעיל (ז:). ועול נ״ל
 למשוס לבריש יומא קרי ר״א לשמיני לחג טפל
 לסוכות שהוא ששלומין להס, ומשמע לאליבא
 לכ״ע קאמר מלקאמר שם אפילו למ״ל כוי.
 אכל יש לפרש לשמיני לכ״ע חשלומין לסוכות
 וחיגר כז״י הסוכות לכ״ע פטור, וכן כתכ
 הטורי אכן כאן ל״ה עבר הרגל לשמיני לכ״ע
 חשלומין לראשון. עי׳ בחול״ה חשלומין,
 ועמש״כ בס״ל במגילה (ה.). (רש״ש<

. ד״ה זה. רוצח וגזלן אין עדיו ת ו פ ס ו  ת
. אע״פ שהרוצח אי אפשר לו להשיכ ו י  לפנ
 נפש. וגזלן, רצ״ל שהיחה אומנחו רוב ימיו
 כגדלה, שחשוכחו קשה, כי אי אפשר לו להחזיר
 לכל מי שגזלו, לפיכך אמרו [כ״ק צד:] הגזלגין
 שהחזירו אין מקכליס מידם, ולא [למי] לגונכ
 וגוזל שאינו אלא העושה פעם כאקראי, שזהו
 החלוק שבין החואר וכין הכיאור והרי זה נכון,
 וראיחי בחוי״ט שמגיה בל׳ חוס׳ וכחב שצ״ל
 וע״ז, ולא נהירא, דהלא אצטריכא לחוס׳, וכי
 מי לא ידע שבעבירות שכין אדם למקום יש
 חיקון בחשובה, לכן לא דברה המשנה מזה, רק
 מלכריס שכין אלם לחבירו רליח ליה חקנתא על

 למחזיר ומחקן המעווח, ואהא קיימי תוס׳.
( ץ ״ ב ע י ) 

ה נאמר. ועוד יהודה ב״ס כר׳ אתא ר׳ ״  ד
כ״ה כירושלמי וכצ״ל ) ׳ ו ס כ ״  חנניא יהודה ב
ו אותו כצ״ל וכן ג ל תחו ״ ח ת מ  כאן) ו
 כסה״ד. ונראה ביאורו דבחחילה היה רוצה
 יהולה כ״ס למילף ליש לו תשלומין כל שמונה
 מהא לכתיב שבעת ימים וצא שכת מהם כוי,
 ודחי ליה ר׳ יוסי וכי מכאן כוי, ור״ל וא״כ ה״ל
 לכתוב שמונח ימים, וללא לחי שכת הלא ידעינן
 ממקום אחר. וכן ר׳ יוחנן פריך עליו ב׳ פרכות
 (מה שפריך והחניא אף כפסח כן כר נמקשה
 כזה הש״ק ע״ש. ולענ״ל לכוונחו על הא לתניא
 כמכילתא פ׳ בא ספ״ז לריה״ג לריש הא לכחיכ
 כחה״ס פ׳ ראה שכעח ימים פחוג, לאא״ע
 לחה״ס לכנר כחיב כיה כפ׳ אמור וחגוחס בו׳
 ז״י, תנהו ענין לחה״מ ע״ש ונבון כעז״ה),
 ואחא ר׳ חגניא וחני להא ליהודה ב״ס בלשון
 אחר והוא למשבעח ימים באמח לא ילפינן מילי
 שככר למלנו כר כלפריך ר׳ יוסי לעיל, רפ
 מתחוגו אוחו ילפינן לרכות יו״ט האחרון מ״ל
 נכון כעז״ה, וללא כהגהח הכ״ח ופי׳ הק״ע
( ש ״ ש ר  ע״ע. (

א. וצ״ע ר הו ל גמו ו ח . ד ן ה תשלומי ״  ד
 כריש מכילחין דאמר הכל לאחרי וכוי, דהא
( ה ״ מ א ר  מחניחין איירי בכולהו רגלים. (

ט בראשו ו ש  ד״ה כיון. וצ״ע אם חיח פ
ר בשני כוי. עי׳ חוס׳ ר״ה ו ע״כ מהא חג  ו

 לבכורות נא, ועי׳ יל שאול יו״ד שצו ס״ג.
( ם ״ ש ר ה מ ) 

. מנחם לאין ספק רק אם ׳ . ומיחו וכו  בא״ד
 חזר ונחפשט בשלישי אס יבוא. ולפרש״י בריש
 ערכין דחשלומין זל״ז היינו שלישי לשני וכן
 כולם, אך מ״מ ל״ש לספוקי גס כהא, למאי
 גריעוחא לשלישי משני, כיון לאית ליה חשלומין
 חשיב כשני, וכמו נחפשט ככ׳ חייכ ה״נ כגי. אך
 הספק מתפשט בז׳ לל״ל משלומין ולא חשיב,
 הלכך היה חגר בכולם ונחפשט בז׳ פשיטא ללא
 יבוא, ע׳ פרש״י שם. ובפשט בא׳ מספקא
 לר״א. וכיון לכל הך לינא ל״ש אלא בז׳, ל״ש
 להקשוח קושיח הטו״א להל״ל לעיל להכל
 חייכין לר״י לאתרי כה״ג, כיון ללר״א פטור
 משוס לבסיפא למשנה איחא לברי כ״ש, ע״כ
 לרישא אשיא גס לב״ש, וללילהו עולח ראיה
( ה ״ מ א ר  אינה כאה ביו״ט. (

א בשביעי בו׳. נ״כ מ ט קט נ  ד״ה נטמא. דנ
 ר״ל לקשה למה לא נקט רכוחא כליל שמיני,
 וע״ז תירץ לחשיב ליה כר, ד״ל לאלרכה נקט
 רבוחא לאפילו ביום ז׳ מיקרי טומאות הרבה,
( ר ב א ח ״ י ר  וכ״ש בליל שמיני. י

 של חג אינו מיותר למכעי ליה ללרשא לפסחים
 (סח:) לאו כולו לה׳ או כולו לכם ע״ש, אינו
 מוכרח להא החם נלמל מקרא לכחיכ לכס
 ואכמי עצרת מיותר הוא, ואמנם עליפא הו״ל
 למימר לעצרת לשמיני של חג הנאמר כפרשח
 פנחס נצרך ללמל לשמיני טעון לינה וכמו
 ראיתא כספרי שם ומייתי ליה רש״י ז״ל כפי׳
 החומש, [ומהתימה על רש״י ז״ל כסוכה לף מז
 לכי שם לנלמל מפסח והרי בספרי איחא
 לנלמל מלכמיכ כיה עצרת וצ״ע]. והיוחר נ״ל
 נכון כמו למסיק שם בס׳ הנ״ל דהך ג״ש הוא
 מעצרח לשמיני של חג הנכחכ כחו״כ בפ׳ אמור
 ושם הכל מיוחר, וי״ל כאמח לחרווייהו עצרת
( ל ״ ש ח  מופנה וק״ל. (

0 ״ א מ  ותנא מייתי. קלושין לף ר. (
תם. לעיל כ ע״א ל״ה הכל, וע״ש ח ע״א ו חג  ו
 ל״ה יום, וע״ש ז ע״כ ל״ה מה, וע״ש ע״כ
 ל״ה כי״ט, וכפוס׳ ל״ה ר״י, פסחים ע ע״א
 ל״ה לאו, וע״ש ע״כ ל״ה מאי טעמא, וע״ש
 עז ע״כ ל״ה קמ״ל, וע״ש צה ע״ב רש״י ל״ה
 טעון לינה, ביצה יט ע״א ל״ה מחלוקת, ר״ה
( נ ״ א ז  ל ע׳׳א ל״ה מניין. מ

ן. ערכין 3 ע״כ ל״ה ורבינא ו דראשו מי  תשלו
 ול״ה פשצומין, פסחים פ ע״א ד״ה אתה וד״ה
 עקר, וע״ש צג ע״א, חולין נה ע״א ל״ה כל,
 קדושין נא ע״א ברש״י ל״ה לא, זבחים צז ע״ב

 ל״ה ופגיח, ביצה יט ע״א רש״י ל״ה אבל.
׳ 0 י א מ ) 

ט בשני איכא ש פ ת נ ן ו  חיגר ביום ראשו
 בינייהו. הרא״ש ככרכות פ״ג סי׳ ב, ובמ״ק

 פ״ג סי׳ צז, וכחעניח פ״ל סי׳ מ.
( ם י פ ו ה צ ד ש ) 

. עי׳ לעיל(3.) ן  א״ר זירא חיגר ביום ראשו
( א ״ ש ר ה  חד״ה איזהו קטן. >ג־ מ
ן ח בראשו ״ ל ׳ כיון ד ן כו  חיגר ביום ראשו
 כוי. עט״א באורך. ועמש״כ עליו בפסחים
( ש ׳ ׳ ש ר  (עו:)• (
א ביום. סוכה נ ע״א, זכחיס יב ע״א ל״ה מ ט  נ
( נ ׳ ׳ א מ כ נזיר יח ע״ב. ( ״  לילה, מנחוח ק ע
׳ א ביום מביא וכו מ ט ר חזקיח נ מ א ח  ו
 ור״י אמר אף בלילה נמי מביא. נ״ב עי׳
 כסי ראשית ככורים למר אחי הגאון ז״ל דף נח
 שחמה טוכא על פרש״י וחוס׳ למפרשי הך
 פלוגחא לפליגי לענין נזיר שנטמא טומאוח
 הרכה, לא״כ מאי עניו התם לחשלומין, ועול
 לשס בסוגיא לכריתות נא נזכר הך פלוגחא כלל
 [ומה שנרשם כאן בצרו כריתות לף ט טס״ה
 לשם לא נזכר זה כלל]. ועול ממה שם בכמה
 קושיות על פרש״י ומוס׳, וקצמס כבר העיר
 כזה הטו״א ז״ל כאן. ולכן פירש הוא ז״ל שם
 לי״ל לפליגי לענין ראיה גופא, לאס נטמא
 כיוס לכבר עכר עניו רגע מן היום שהיה יכול
 להכייא קרכן ראיה כבר נתחייב להכיא והלכך
 מביא לאחר שיטהר אבל מטמא בלילה אינו
 מביא משום לס״ל לחשלומין לראשון הוא, והוי
 ס״ל להש״ס לטעמיה לר״י לפליג וס״ל לאף
 מטמא בלילה מביא משום לם״ל לחשלומין זה
 לזה וה״ה בחיגר ביום ראשון ונחפשט ביום שגי
 ג״כ חייב לר״י, וקשיא לר״י אלר״י, ומשני
 לשאני טומאה הואיל ויש לה משלומין וכו׳
 ולמסקנא משום לסכר ללילה אין ממוסר זמן,
 ולפי זה הא למיגר ביום ראשון לפטירי היינו
 אם נעשה חיגר קורס ליל יו״ט ראשון, והכיא
 שם לכירושלמי מפורש כהליא כן לפליגי לענין
 ראיה, וכן נראה להליא גם כרמכ״ם ז״ל בפ״כ
 מהלבוח חגיגה ה״ה למפרש כן ופסק בחזקיה
 ללילה מחוסר זמן. ולפח״ח [ועפ״ז נמיישב לי
 מש״כ המוס׳ להלן לף יז ל״ה אף עצרח בשם
 הירושלמי ללול ממ כעצרת והיו כל ישראל
 אומין והקריבו לממר, וממה מר אמי הגאון
 זצ״ל כספרו ראשיח ככורים לף סא ע״ב ללמה
 היו חייבים להקריב למחר להא בעצרח לל״ה
 משלומין לראשון הס וכיון שהיו פטורים גיוס
 ראשון מחממ להיו אונניס פטירי לגמרי,
 והוציא מזה לע״כ הירושלמי לא ס״ל כשברח
 החוש׳ אלא לגס בעצרח הוי חשלומין זה לזה.
 אכן כמח״כ לא ירלחי לסוף לעחו בזה ללכאורה
 אין החחלה לקושייתו להא לול מח גיוס ובבר
 היה שעה אחת גיוס שהיו ראויין להקריג קרגן
 ראיה קולס שנעשו אוננין, וממילא תו לא פקע
 חיובן וכמו לאמרינן כאן לנטמא גיוס מגיא
 וכמי שפירש מר אחי ז״ל כעצמו כלכרי הגמרא,
 וכן מפורש גירושלמי וכרמכ״ם כאממ. וכר מן
 לין לפי מה שכמכ כמשנה למלך ז״ל כפ״ג

 וכו׳ לאיגהו סכרי לפליגי וא״כ מאי מקשי,
 וכ״ת וכו׳ מחנייחא ל״פ. ר״ל ומקשי גס
 ללילהו כיון למצינן לפרושי כלא פלוגתא, הא
 מוכח מג׳ מתנייתא לשרי ככל גווני. והא קחני
 וכו׳ רעכ״פ פליגא ברייחא אלינא לטופלין
 מעוח, א״כ שפיר מ״ל אמוראי לכרייחא
 לשריה כהמה לטעמה לאסרה מעוח, אגל
 חרוייהו לא שרינן. ומשני לשיעור אכילה
 קאמרה וליכא פלוגפא כלל. ומקשי שסיר אמאן
( ה ״ מ א ר  לאסר כהמה. (

ר ומקריב. לעיל ז ע״א ל״ה ר״י, מעילה ז  חו
 ו ע״א, מנחוח מו ע״כ ל״ה צורח, וע״ש קא
( נ ״ א מ  ע״כ, זכחיס נו ע״א. (

א אקריבנהו כצ״ל ל ד ו דתימא מ ה  מ
( ץ ״ ב ע י  ולו״ק. (

ה מ ה ב ת אלא ב א פליגי במעו  רש״י. ד״ה ל
 כוי. ועט״א, ול״נ לרש״י נל מפירושו משום
 לא״כ מאי פריך והא קחני אכילה ראשונה כו׳
 ללמא תני כהמה וה״ה או כש״כ מעוח. אלא
 ע״כ לס״ל להש״ס דמאי לחני מני ולל״מ לא
( ש ״ ש ר  סכירא ליה. (
 ד״ה האי סתם. היכי דמי הס״ל, ואח״כ
( ש ״ ש ר  מה״ל משוס. (

ר ב ד מ גה. דאי מ י . ד״ה מי שחג ת ו פ ס ו  ת
ם. כאן הוא הפסק ענין. א עולה ושלמי ״  ה

( ש ״ ש ר ) 

א כוי. על סה״ל. ״ ר ה ה ש ק  בא״ד. ה
 מהחוי״ט כל״ה ולא כעופות כסופו נראה
( ש ״ ש ר  שנשמט מכ״ח לה״ח הללו. (

ר עיכל. נ׳ למקרא ה ה מ ח מ  בא״ד. ש
 לושמחש לפני ה׳ הוה ילפינן מהר עיכל
 לשלמים לוקא, ומיחרון דושמחח כחגך מרכינן
 כל קלשים אכל לא חולין, ללהט אהני גזרה שוה
 להר עיכל, וצריך מיעוטא לכחגך לעופוח
( ה ״ מ א ר  ומנחות. (

 דף ט ע״א
ן (זח ל כו׳ תשלומי . עבר חרג ׳ י  מתנ
. לעיל כ ע״א ל״ה איזהו, וע״ש ו ע״כ  לזח)
 ל״ה יש, וע״ש ז ע״כ ר״ה אמר, וע״ש ח ע״כ
 ל״ה המר, וע״ש יז ע״א, כרכומ יח ע״א ל״ה
 ופטור, ועי׳ ש כו ע״כ ל״ה כל, ר״ה ה ע״ג
 ל״ה אלו מטאמ, מ״ק כמ ע״כ כרא״ש, יומא נ
 ע״כ רש״י ל״ה חגיגה, וע״ש עכ ע״א ל״ה
 לעכל, טצה כ ע״כ ל״ה א״א, סוכה כז ע״ג
 ל״ה חזר, חמורה יח ע״א ל״ה אפילו, מגילה
( נ ׳ מא-  ו ע״כ רש״י ל״ה אין. (

ל א״א. סוכה כז, א ע ב ׳ זח ח ת כו ו  מעו
 מנחוח ק ע״א כרש״י, קדושין ו ע״א ל״ה לא,
 סוטה ל ע״כ ל״ה יא, חולין פז ע״א ר״ה
״ ״ א מ  ומייכו, כמוכוח לף כא. (

ר. ח ממז נ מ ד מ לי חו ל הערוה ו  זה הבא ע
 לכאורה סגי לומר זה שהוליד ממזר, וי״ל
 למכאן ראיה למה שנסתפקו ועיין אה״ע כ״ש
 אם אשמ איש נתעברה גאמכטי אי הולל כשר
 או ממזר, ולכאורה מכאן ראיה דהולל ממזר
 לאפילו כה״ג נקרא מעווח, ע״כ אמר ״זה
 הגא על הערוה״ והוליל ממזר לוקא, אבל אם
 הוציא ש״ז גאמגטי ונמעגרה ממנו א״א, אע״ג

 להוי ממזר, מ״מ לא נקרא מעוומ לא כוי.
( י ״ ר ו פ ) 

ם ר׳ ו ש מ א״ר יוחנן מ ״  גמרא. מנא ח
. בילקוט אמור וראה ליחא לחיבוח  ישמעאל
( א ״ פ צ מ  אלו משום ר׳ ישמעאל. (

׳ הכתיב לת״מ. ה כו פנ  לאיי אפנויי מו
 פשוט למפני כן חרוייהו מופני לבעצרח
 לשמיני גם כן כמיג כל מ״ע ל״מ. ואף לפמש״כ
 הג״א למד עצרמ מכ״ל לגופיה כדי לסמוך
 עליה לה׳ ולכם ללרשה לפסחים (סמ:) רק
 לכווגמ הש״ס לליכמכו שרוייהו (ר״ל לה׳
 ולכס) גט חל עצרמ, מכל מקום כאיזו עצרמ
 שיכמכו הוה ילפינן שפיר לרשה לפסחים. ולכן
 מאי למקשה הרכ הנזכר מזה ללעמ הסוכרים
 לכעינן שיהא הלמד מופנה אינו כלום, לולאי
 מסמכרא לעצרמ לשמיני מופנה כדי ללמול
( ש ״ ש ר  הגז״ש. >

. נ״כ ואף לאינו מופנה י י ו מ לאפנ ״  אלא ש
 אלא מצל אחד מ״מ הא מרא לשמעחמא הוא
 ר׳ ישמעאל, וי״ל ללשטחיה אזיל לס״ל מלה
 לף כג למופנה מצל אחל למלין ואין משיגין,
 וכן כחג גס׳ גאר אגרהס להגאון כעל משכיל
 לאיחן ז״ל. ומיהו מש״כ שס לעצרח לגט שמיני

׳ נדרים ונדבות. לעיל ג ת כו ח מ ש  ת״ר ו
 ע״א ל״ה חייכ, ר״ה ה ע״א ל״ה מה חג, יומא
 ג ע״א ל״ה פז״ר, פסחים ז ע״א ל״ה רוכ
 אוכלין, וע״ש ע ע״א ל״ה יוצא, וע״ש עא
 ע״א, וע״ש צא ע״כ, וע״ש קט ע״א ל״ה
 וזכחח, סוכה מז ע״א ל״ה לינה, טצה יט ע״כ
 ל״ה מגיא, מו״ק יל ע״כ ל״ה עשה, כ״ק סכ
 ע״כ ד״ה מרוכה, חמורה יל ע״כ ככורוח נח
״ ״ א מ  ע״א ל״ה ואי. (

ם סקרתא. טצה ט ע״א ל״ה גלגל,  משו
״ ״ א מ  ככורוח נח ע״א ל״ה ואי. 1
ם סקרתא ר ביו״ ט משו ש ע ר ל ש פ  ואי א

 כוי. עמ״ש כגליון ככורומ שס [נח.]
( ם ״ ש ר ה מ ) 

( נ ־ א מ  מם. ע״ז כו ע״כ ל״ה ולא. (

. פסמיס קט ע״א, שכועומ י ע״א,  ושמחת
״ ״ א מ  לקמן י ע״כ, וע״ש יז ע״א. (
ד ״ נה. השתא ס לה ראשו  י־ש״י. ד״ה אכי
 וכוי. כמכ כן משוס ללקמן ע״כ קאמר מאי

 אכילה שיעור למי אכילה מן המולין.
( ם י י ם ח י מ ) 

. נ״כ יערן רש״י טצה דף יט  ד״ה ושמחת
( פ ׳ י ב ר  ע״ג ל״ה מגיא אלם. (
מר הרר״א. נ״ג . או . ד״ה אמאי ת ו פ ס ו  ת
 קושיא זאמ קאי אללעיל ז ע״ג אלא עולות

 כמועל הוא לגאומ מן המעשר כוי.
( ר ב א ח ״ י ר ) 

. וני לעליפא ליה ׳ ת וכו ל כ א  בא״ד. ואינה נ
ו ה ״ מ א ר  להקשומ לגר הפוסל כקרכן ליענל. (
. ׳ ״ל טעם וכו . מיהו י ן ה טופלי ״ -
 כירושלמי איחח להטעס משוס דר״י ס״ל ג׳
 כסף ל״מ, ומוקי קרא לטוסל גהמוחר על שחי
 כסף ככל גהמה, ומזקיה לא ס״ל שיעורא לגר
 מורה, וע״כ לאכהמה קאי. ולחזקיה אה״נ ללא
 דחי יו״ט המומר על כהמה אמח. טון לגלי
 קרא לאחי מן המעשר אין שם חגיגה עליה, וכן
 אמר החס ר״ל משמיה, וכלפליג ר״ל כשיעורא
 לעיל ז. ואע״ג לר״ל אמר לקמן ללחי, הא
( ה ״ מ א ר  דליה והא רחזקיה רטה. (

ה אדם (כ״ה ככ״ח) קי ל לחז ״ ס  בא״ד. ד
. פי׳ להשחי כסף יכול לחלקן לכ׳ ר לק כ  חו
 בהמומ כ״א שהיה שוה מעה, אלמא למצטרפי
 י׳ כהמומ אהללי לצאח יל״ח כהן. לכן כמו כן
 אף לכהמה השניה כולה ממעשר מצטרפמ עם
 הראשונה שהיא מן החולין וה״ל טפילה, ולכד
( ש ״ ש ר  זק״ע מגומגמין כזה. (
ב ״ פ ן ב נ ם םקרתא. כדאמרי ה משו ״  ־
 דבכורות (נט.). כ״נ לצריך לציין. ויכוונו להא
 רא״ר שס עשירי מאליו הוא קלוש וע״ש. וע״ע
 שם (נח.) כחל״ה וא״א כסופו. ומש״כ החוס׳
 טון לחייכ מה״מ לקדשו, ר״ל אע״ג למצוה
 להחלישו ולומר ה״ז מעשר כלחנן החם (נח:),
 מכל מקוס כיון למחוייכ להקליש אוחו שיצא
 געשיד לוקא ל״ש כיה שום איסור. וכזה מיושכ
( ש ״ ש ר  כל מה שגמגם הט״א ע״ל. (
ח ילפינן. נ״ב יערן ס פ . ו  ־־״ה ושמחת
 גסמ״ג עשין רכז רכח רכט. וכס׳ יראיס סי׳
( פ ״ ב ר ) . 0  ק

ה אלה נוהגין ל א ל ה ״  בא״ד (כסופו). ת
 כוי כצ״ל. (רש״ש<

 דף ח ע״כ
ך. מו״ק ז ע״א ד״ה לא, וע״ש  גמרא. בחג
 ח ע״ב ל״ה בחגך, ול״ה מפני, כתוכות מז
״ ״ א מ  ע״א ד״ה למסר. >
ך ולא באשתך. גט״א הקשה לא״ב  בחג
 למאי מני גטצה וגא מיגמין ת״ל לאפי׳
 בחוה״מ אסור ע״ש. ולכאורה למש״כ המוס׳
 בכחוכוח (מז.) כל״ה למסר, לנשואין כלא
 שעולה שרי, א״ש. אך לפי מש״כ הרש״א שם
 למולו המוס׳ למלרכגן אסור, ישאר קושיימו.
 אולם י״ל קושייתו ע״פ מירוץ הראשון להמוס׳
ש) ׳ רשי מ למוי״ט ע״ש. ( ״  שם מ
ן וכוי. לפרש״י קשה פלי  הרי אמרו אף טו
ד אמרו, טון ליש ך ה ד  טוכא כסוגיין. מאי פ
 יריימא למערב דוקא. ועול מאי פריך כמאן,
 הא שרי למעכל ככ׳ קולי ללא סחרי. וגם לשון
 מתנייתא ל״פ, קשה לפירושו, לעכ״פ פליגי
 ככהמה. ולפענל״נ לכרייפא למערכ אפשר
 לפרש גם על כהמה לכהמה, אך עכ״פ מוכח
 מינה לפחוח למעוח למעות ש״ל. וז״ש הרי
 אמרו וכו׳ וליכא מאן לפליג. וע״ז אמר כמאן
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 חגחות חגיגה דף ט ע״א - דף יא ע״נ וחידושים ז
ן י א (ל״ל מקרא מועט כוי) פי׳ התלו  שהו
 כוי. (ר״ל פי׳ וביאור על כהררים התליין
( ש ״ ש י  כוי). (

א דנתנה  ד״ה נתנה. ולא דמי לההי
י כוי. כוונתם להא לאיתא (במעילה נ ו  לחנ
׳ חנוני מעל  כא.) כמשנה שלח כיל פקח ונזכר ט
 ט׳ ולא השליח אף לנתנה לחנוני. ואהא חירצו
 להחם מיירי כמזיל, ור״ל כמו למסיק כגמרא
( ש ״ ש ר  שם למיירי כנזכר גם השליח. (

 דף יא ע״א
ר מ א א כדרב ד מ ל . ומאי קושיא ד  גמרא
( ש ׳ ׳ ש ר ׳ כצ״ל. ( ן כו  רב כגו
. כרכוח לא ע״כ ד״ה ׳ זו קבלה בו כו  והקרי
 והקריבו, פסחים סל ע״כ ל״ה מקכלה, וע״ש
 יז ע״כ ל״ה אלא, שכח פה ע״כ ל״ה שמא,
 יומא מח ע״א ל״ה הולכה, מגילה כ ע״כ ל״ה
 כיום, מעילה כ ע״א ל״ה קלשי, זכחים יל ע״כ
״ ׳ ׳ א מ  ל״ה והא, מנחות יג ע״כ ל״ה משום. (

( נ ׳ ׳ א מ  במים. פסחים יז ע״כ ל״ה אלא. (
׳ בכעדשה. עירוכין יג ל בכולן כו כו  בהם י
 ע״כ ל״ה שיולע, יכמוח קיל ע״כ, נזיר נ3 ע״א
 ל״ה ח״ש כהם, מעילה טז ע״כ ל״ה מה,
 זבחים קו ע״כ ל״ה מה לי, נלה נו ע״א ל״ה
( נ ״ א ח  אי כהס. (

ע מ ש ח מ ת פ  רש״י. ד״ה במים. נקודתו ב
. ועי׳ ן קי שאובי ם לאפו חדי ו ם המי  מי
 כחוס׳ שפי׳ לאפוקי זוחלין. והטו״א הקשה
 ע״ז, ופירש להכא לאו נקולי לרש ולאו למעוטי
 לרש מילי אחא אלא לרכוח, וה״ק כמים כמי
 מקוה כלומר שא״צ מים חיים לוקא, לכמים
 סחמא משמע וכך פרש״י גופיה פ״ק
 לעירוכין. ויש לי לה״ר לפי׳ זה מהא לחניא
 כפ״כ לזכחיס (ככ.) אקרא לכחיכ הקרכ
 והכרעיס ירחץ כמיס ולא כיין ולא כמזוג כמים
 לרכוח שאר מיס, ומשמע כסוגיא שם לשאר
 מים היינו מכונסין, ולומר ללא כעי׳ מיס חיים
( א ״ פ צ ז נ  לוקא. (

א צריך כוי. ם חיים ל . ומיחו מי  בא״ד
 ר״ל דאין לפרש דנמים כפח״ח קמ״נ לכעינן
 מיס חיים, לזה כתב דא״צ מיס חייס, ועי׳
 כפורח כהנים פ׳ מצורע פרק ה סי׳ קנא וע״ש
 פ ״א סי׳ לב למשמע קצח למדכחיכ כשרו
 ממעט מיס חיים וצע״ק, וע״ש כהתורה
( ם ־ - ש ר ה מ  והמצוה ותבין ללק״מ. (
כא דאיתא ל לחי כ  תוספות. ד״ה בגזבר. ד
א איתא. נ״כ עי׳ חוס׳ נ מ ח ר  בי גזא ד
 ככורוח יג ע״כ ל״ה דבר חורה, דככ״מ אמרינן
 היכא לאיחא כי גזא לרחמנא איחא ולא מהני
 משיכה כהקלש, וא״כ גס מותנו לחברו מאי
 מעילה שייך כיה הרי לא הוציאה מרשותו עליין.
( ח י ׳ צ ר ה מ  ועיין חולין קלט ע״א. (

קי . מו א נצרכא אלא לכדרבי ה ל ״  ד
ת עין ח דך דרשח דתניא ונתת עין ת  לאי
( ש ״ ש ר ׳ כ״נ לצ״ל. (  כוי. ללא פליג ט
ה לא נצרכה אלא לשיעור. כדפירש ״  ד

. עי׳ חתם סופר יו״ד סי׳ קצל. ר ג כ ״ ה  ב
( ס ׳ ׳ ש ר ה מ ) 

א דכתיב ק פ  בא״ד. אלא מהאי קרא נ
׳ כצ״ל. ה בנדתה בנדתה תהא עד כו הדו  ו

 דףיאע״ב
. כרימוח ג ע״כ וסתו  גמרא. לבתו מאנ
 כת״י, סנהדרין עו ע״א, כ״ק כ ע״א ד״ה ולא,
( נ ־ א מ  וע״ש ל ע״כ ל״ה ועדים. (
 מתגי׳ אין דורשין. קלושין עא ע״א כרש״י,
( נ ״ א מ  ע״ז יח ע״א ל״ה ההוגה. (
ה כוי. עי׳ ש ל ש  אין דורשין בעריות ב
 בלרכי משה יו״ל סוס״י רמו בשם אגודה דכזמן

 הזה ל״ש ל״ז, וע״ש כשם זוהר הקלוש כזה.
( ם ״ ש ר ה מ ) 

( נ - ׳ א מ ים. מגילה כה ע״כ ל״ה אין. ( ה לפנ  מ
לם. ג״כ עיין רש״י א בא לעו ל ו ש  רתוי ל
 כאן ובקדושין מ ע״א הגירסא ראוי לו שלא בא
 לעולם, ועיין ערוך ערך רחה שמכיא ג״כ שחי
( ח ״ צ ר ה מ  הגירסוח אנו. (

 גמרא. ומבין. ע״ז נח ע״כ ר״ה שורייני.
( נ ״ א מ ) 

 ברכת השם. סנהדרין נו ע״א ל״ה איש.
( נ ״ א מ ; 

ה לא ילפינן. נ״כ עיין ל ב ת מדברי ק ״  ד
 רש״י תענית טו ע״א ד״ה וכקכלה הוא אומר,
׳ רש״י חולין קלז ע״א הטעם שנקראו לכרי  וע,
 נביאים לכרי קכלה, ועי׳ ג״כ ב״מ לכ ע״א לשס
 מפורש לילפינן לכרי חורה מלכד קבלה,
 ובחיבורי חורח נכיאיס מכונה אלה המצות
( ז ו ׳ ׳ צ ר ה מ  הארכחי. (

א ילפינן. ה ל ל ב  דברי תורה מדברי ק
 הגרי״פ שכח לציין לכ״ק (נ:). (רש״ש<

ב. עי׳ כתי׳ כ׳ י זה מתחי א ו ט ו  וכי זה ח
 כחוס׳ בכ״מ ל״י ע״כ ל״ה דאמר, עי׳ מ׳ מוצל
 מאש סי׳ לה עלה יח דש ע״ג, וכחוס׳ קילושין
( א ״ ש ר ה ׳ מ ג כ (  סוף לף מ

ב. מהט״א נראה י זה מתחי א ו ט ו כי זה ח  ו
 שזה פשוט ללפי האמת גמ חרומה אשלל״ע
 כגון בעושהו שליח להקלים מרומה לבכורים או
 למרום מהרע על היפה. וללילי צ״ע לטון
 לילפינן חטא חטא למעילה מחלומה ליש שליח
 והחס א״א אלא ע״י עטרה נחזור ונלמול
 חלומה ממעילה לגס כה יש שליח ללכר עטרה.
 לכה״ג מצינו (בב״ק ס״ל עמ) לטובש ומוכר
 ע״י שליח חייכ וילפינן שס מוטכחו ומכרו מה
 מכירה ע״י אחר אף טביחה ע״י אחר, ואכשי
 מטרה ע״י שליח מנלן, ע״כ משוס למוזרין
 ולמלין אוחה מטכיחה, והרי זה בא ללמל ונמצא
 למל וה״נ לכוושה, (ואף להוא שני כחוכים
 הבאים כאחל כלאישא (בקדושין ר״ל מג)
׳(פסחים סל ב  כגזירה שוה מיהא מלמלין עי
 כסוס׳ וכמש״כ שם), וכה׳׳ג עול(בקדושין לג.)
 הקיש קימה להלור כו׳ ואקיש נמי הלור לקימה
, וכה״ג עול כחוס׳(שם נו.) ל״ה וזה ול״ה  ט׳
 חנאי, וכן כערכין(ש״ל יא) מה עולה ק״ק אף
 שלמים ק״ק ומה שלמים כר. וכן כחכחי כס״ל
 (כמכות פ״א מ״מ). ולפ״ז צ״ע לכד הסוס׳
 (כחולין קלה:) כל״ה ואכ״א, וגס על ר׳ אלעאי
 קשיא רליפטור שוחפוח כתרומה לנהלר
 ונילפה מראשיח הגז, וע״כ נצטרך להא לרכא
ד הפוס׳ כ  לשם מחרומוחיכס ויהיו חמוהין ל
 שם כלכור שאח״ז. ואולי חלי זה כפלוגחא
( ש - ש ר  לעלמא אי ילפינן עליון מחחחון. (

ל אבן. כ״ק כ ע״כ ל״ה גחנה לחטרו, כ״כ ט  נ
 צו ע״כ ל״ה אמר, וע״ש צט ע״כ ל״ה נטל,
 נדרים לל ע״כ בר״ן ל״ה אמר רכא, מנמומ קא
״ ׳ • א מ  עי״א ד״ה אע״ג, מעילה כ ע״א. (

. נראה לצ״ל ת ב ש ח ת מ כ א ל  רש״י. ד״ה מ
( ש ׳ ׳ ש ר  שהמלאכה חשכה כוי. (

ה א ט ח לה ו לה כוי. נאמר במעי ה מעי ״  ד
 בשגגה כוי. לפמ״ש הפני יהושע דש
 קידושין צ״ע להאיכא סברא ללכד הרב ולכד
 התלמיל וכו׳ ול״א ככה״ג אין היקש למחצה,
״ ש ש ר ה מ  וי״ל להכא בשוגג ל״ש ל״ז. (

. נ״ב יערן לשון ח עניא. אנן מהדי ה שלי ״  ד
( פ ״ ב ר  רש׳׳י בקידושין לף נ ע״א ל״ה שליח. נ
א ניחא ליה כוי. . אנן סהדי דתו ל  בא״ד

 עי״ רש״י קידושין ומעילה שכתבו בפשיטומ
 להא מזיל פטור, וצ״ל להכא רוצה לפרש סמס
 ממני׳ לילן לר״מ לס״ל קידושין נ״ל מזיל
( ם ׳ ׳ ש ר ה מ  מממלל, אכל זה אינו כמוכן וצ״ע. (

ח ל ש מ ל ה ט י ב ה. דכיון ש ה מידי דהו ״  ד
. עי׳ רש״י קלושין דף נ ע״א ד״ה תו  שליחו
 שליח מעל, ובקצות סי׳ שמח סק״ה, עי׳ שוס׳
 קדושין מכ סוף ע״כ, עי׳ רש״י מעילה כא א
( א ׳ ׳ ש ר ה ׳ מ ג  ל״ה אע״ג ללא אלכר שליח. (

לא ילין. עי׳ רש״א. ונראה . ד״ה ו ת ו פ ס ו  ה
 שלא עיין יפה כמחכ״ח כסוגיא לשם למוקי
 לקרא לולא ילין מן הכשר וכו׳ כחגיגח ארכעה
 עשר הבאה עס הפסח, רק אס נלר לרשינן שם
 על חגיגח ט״ו ע״ש. אמנם קשה לי קצפ ללפי
 מה שכחכו המוס׳ למפקי׳ מיניה חרחי (ולא
 ילין חלכ חגי אחא ללמל למיירי כחגיגה כו׳
 כמ״ש החוס׳ לחמן כל״ה ויחוגו) א״כ למה
 ליה לרב כהנא למילף בפסחים שם לאימודן

 מפסלין בלינה מקרא ללא ילין חלב חגי.
( ש ״ ש ־  מ

׳ דמיירי ב כו ל לא ילין ח . ו  ד״ה ויחוגו
גה כוי. ר״ל כשלמי חגיגה ללא קרב רק י  בחג
 החלב לאפוקי עולוח. למויחוגו לא מוכח רמייד
 בשלמים לוקא, ומש״כ התוס׳(לעיל ח:) שמא
 אלשון דויחוגו קא סמיך ט׳ סמכו ג״כ למילף

 ויחוגו מן לא ילין חלב חגי וזה ללא כרש״א.
( ש ״ ש ר ) 

ע מ ש ך פי׳ דש״י מ ה מעילות. מתו ״  ד

 והמעתיקים מתחילה הטילו יו״ל במלה,
 להורוח על ניקול הציר״י, שכן הוא משפט
 הנוסף פעלי הכפל מסכ, מצל, מחל להרע,
ס כורים ועשו מן היו״ל וי״ו, ד פ ו  אח״כ טעו ס
 לחשבם שהמלה מענין משילה שהמ״ם שרשית,
 ואינה אלא שמושיח, והמלה מענין לא יחל
 לקרא, ולכן צ״ל מחל המ״ס כציד (ולמ״ל)
 [והחי״פ] כפחח, כמו וככה מחלין, החי״ת
 פתוחה ולמ״ל לגושה, והוא כמו מחללים, רק
 כלי שלא יתחלף כשחוף חלולים כענין אחר,

 השחמשו בו כשבא כל״ר ע״ל כעלי הה״א.
( ץ ״ ב ע י ) 

. כברכוח הגיר׳ ן לו י חל ל אחרים מו ב  א
( ש ״ ש ר  מחלין. (

 א״ר ואיתימא רנב״י היינו כוי. כיומא
 אימא רטנא כמקום רכא, ובמגילה לישא אלא
( ש ״ ש ר  רכינא למול. (

ר גומא. שכת לט ע״א ד״ה מפני, וע״ש פ ו ח  ח
 צל ע״א ל״ה ר״ש פוטר, וע״ש קו ע״א ל״ה
 כחוכל, וע״ש קכא ע״כ רש״י ל״ה לילמא,
 פסמיס מז ע״ב ל״ה כמישה, במובומ ה ע״כ
 ל״ה אח״ל, חולין פל ע״כ ל״ה כיסוי, זבחים
 צכ ע״א ל״ה אכל, בכורומ כל ע״כ ל״ה
״ • ׳ א מ  והיינו. (

ח בו׳ ש ק ה . ו י נשבעתי  תוספות. ד״ה באפ
א באו לארץ. ח׳ ל  גבי דור המדבר ש
 לכאורה להא כ״כ(קכא.) חוס׳ ל״ה יום שכלו
 כחכו המוס׳ לכשנה האחרונה כטיל הגזירה,
 ואפ״ל לכהכא פליגי רכא ור״י כשני התירוצים
 כמוס׳ לבחירוץ ראשון שחזר מהגזירה וכחירוץ
 השני שכחבו לחשב להם לוקא אוחם שהיו כני
( י ׳ ׳ ר ו פ  עשדס וחולש ע״ש. (

ה לקיים מצות. ״דצריך״ להזכיר שם ״  ד
 שמים. צ״ל ״לשד״ להזכיר שם שמים.

 דף י ע״כ
ת אסרה תורה. שכת ב ש ח ת מ כ א ל  גמרא. מ
 ה ע״כ רש״י ל״ה אינו, וע״ש לו ע״כ ל״ה
 אכל, וע״ש מט ע״כ, וע״ש עב ע״כ ל״ה
 נתכוון, וע״ש עג ע״א ל״ה אלא, וע״ש עה
 ע״א ל״ה מחעסק, ול״ה טפי ניחא, וע״ש קי
 ע״כ ל״ה בארצכם, יומא לל ע״כ ל״ה ה״מ,
 כ״ק לל ע״כ ל״ה חובל. מ״ק כ ע״כ ל״ה קא,
 כריחוח כ ע״א כרש״י, וע״ש ע״כ ל״ה אכל,
 פסחים לג ע״א ל״ה שאס, טצה יג ע״כ,
 סנהלדן פה ע״א ל״ה ורש״י, זכמיס מז ע״א
״ ״ א מ  ל״ה מלאכח. (

ת אסרה. נ״כ יערן מוס׳ ב ש ח ת מ כ א ל  מ
 שכמ לף עה ע״א ל״ה מתעסק. ומיס׳ כ״ק לף
> פ ״ ב ר  לל ע״כ ל״ה מוכל. (

א דלא ילין ג הו א בזמן ח ב ה ה ת ע  אלא מ
ל שנה כוי. נ״כ קשה ללמא קמ״נ כ  הא ד
 אפי׳ חלב הכא כזמן חג דהיינו מגיגמ י״ל כל
 פסח על בוחר הוא ללא ילין הא כל הלילה ילין
 וקמ״ל לעולת חול קרטן טו״ט כר׳ ישמעאל
 כשכמ לקי״ל, ובירושלמי בפסחים מוקי לה
 כאמח הך קרא לחגיגח י״ל, וע׳ כחוס׳ פסחים
 נט כ ל״ה כארבעה עשר, וע׳ כרמכ״ם פ״א
 מהק״פ למוקי הך קרא ללא ילין על קרבן
 פסח, ועי׳ כמשנה למלך שס למקשה מהך
( ה ״ ל מ  לשמעחין למשמע למייד כחגיגה. (

י לאוין. שכח קיל ע״כ, ר עליו בשנ  לעבו
 נזיר מ ע״א, וע״ש נז, סוטה ג ע״א ל״ה לא,
 חולין ה, וע״ש לז ע״א, נ״מ לף שא, ורף קיא,
 יכמוח צו ע״א, פסחים כל ע״א, ולף סג ע״א
 ל״ה השוחט, זכחים מט ע״א ל״ה לפי, וע״ש
 ככרכח הזכח, כ״כ קי ע״כ ל״ה וכ״ח, ככורוח
״ ־ א מ ג ( ״  ו ע״ב, מכוח יח ע

. וק״ל לריכ״ב לליח ליה ר מדבר ב ד  אתיא מ
 גז״ש זו כשכח(לף צז) מנ״ל לחגיגה היא קרבן.
 וי״ל לאזיל לשיטחו ללריש פ״ק לסוכה (ט.)
 מה אחגיגה חל שם שמים אף אסוכה וא״כ
( א י - פ צ מ  ש״מ להיינו שלמים. (

 ויחוגו לי במדבר. לעיל ו ע״כ ל״ה
 שהחגיגה, וע״ש ח ע״כ ל״ה מי, ע״ז כל ע״א,
״ ־ א מ  טצה יט ע״א. !

א תרבא גא הו א דעתך דחו ק ל  ואי ס
א אית ליה כוי. עי׳ רש״י חולין מה כ ג ח  ל
( ם ״ ש ר ה מ  ד״ה כל חלכ (

 ד״ת תורה מדברי קבלה. כ״ק כ ע״כ
״ ־ ׳ א מ  שטעות כו ע״כ. (

. וג״ל לכראית ׳ ל וכו  ד״ה שאני. לימא לעי
 פנים הויא טומאה כשארי מניעות, דאין
( ה ״ מ א ר  חשלומין לטומאה רק כקרכן. (

 דף ט ע״ב
ר ר״י הכי. משמע דכלא מ  גמרא. ומי א
 לר״פ ל״ק לר״י אלר״י כסוגיא דכדחוח. לי״ל
 לנזיר שנטהר כשקיעת החמה יש לו תשלומין
 אף ללא חזי לקרבן [כפרש״י ל״ה ור״י לעיל]
 משא״כ זכ שלא נגמרה טהרחו על הקרכן בעי
ך לר״י אלר״י סמיך ד  מזי לקרבן. וככדמות פ
 אר״י להכא כחגיגה לכל ללא מזי ל״ש
( ה ״ מ א ר  חשלומין. (

ם. נ״כ עיין  היינו צדיק היינו עובד אלהי
 ששוכח ר״מ אלשקר סימן קא מ״ש כשם רכ
( ת ״ צ ר ה מ  האי גאון. (

( ץ ׳ ׳ נ ע י . צ״ל ואמרי לה לר׳ אלעזר. (  וא״ל

לא מצא אלא עניות כוי.  ליתן לישראל ו
 נ״כ עי׳ כפנא לכי אליהו כאליהו זוטא פרק ה
 [לשם מבואר ענין זה כאורך], וע״ע בזהר עקכ
( ־ ! ״ א נ ב  לף רעג ע״כ [ג״כ כאור על זה]. (

א על. נ״ב יעוץ סנהלדן לף קז ב ל ה ב  א
( ״ פ ב ר  ע״א. (

. ד״ה שני. ובברכות הארכתי. ת ו פ ס ו  ת
 וע״ע לקמן כה כ מוס׳ ל״ה מנפמ כו׳ פירשמי
 כוי. כל זה ליתא נחוס׳ שלנו אלא כמוס׳ ר׳
( ג ־ ל ז ו  יהולה חסיל. (

ן מחזירין. עי׳ מ״ש ה או. הא מקדשי ״  ד
 שם כפרק מפילח השחר, ועל הרא״ש.

( ץ ״ ב ע י ) 

 ד״ה בר הי הי. שנתוסף ה׳ בשמם. נ״כ
 עי׳ חוס׳ יו״ט כפירושו למשנה ספ״ה לאכומ
 שהטא גי׳ השוס׳ כאן שנחוספו להם ה״א
 והוכיח לכן הי הי וכן בג כג שנים הי׳ ע״ש,
( ח ־ צ ר ה מ  אולם לפניגו לימא גירסא זאמ. (

א מ ת ס כ ן התימני ו ה כאן. כשמעו ״  ד
מר (סו:)  דמתניתין בקדושין בפרק האו
> נ ״ ל ח  כצ״ל, וע״ש כמוס׳. (

 דף י ע״א
. סנהלדן כד ס לש״ס ״ ש לו מ  גמרא. אפי
( נ ״ א מ  ע״א, כ״מ לג ע״כ. (

. . היתר נדרים כו׳ אשר נשבעתי ׳ י  מתנ
 שכת פמ ע״א ל״ה אמר, כ״נ על ע״א ל״ה
 ועכשיו, וע״ש קכ ע״כ ל״ה ומאי, וע״ש כחוס׳
 סנהלרין לא ע״א ל״ה על אלמו, וע״ש קי ע״כ
כ וע״ש לט ע״א ל״ה קיימו, ״  שכועוש כו ע
כ ועי׳ ש סל ע״א, ״ לדם ז ע כ נ ״  ממורה ג ע
כ ולף פא ע״כ, ״  וע״ש עה ע״כ, ולף עז ע
״ ״ א מ  וע״ש צ ע״א, נזיר כא ע״כ ל״ה אלא. !

ל ם ע ה ן באויר ואין ל  חיתר נדרים פורחי
. וקשה הא יש להם על מה ח שיסמכו  מ
 שיסמכו מלאיכא גז״ש כנדרים (עמ.) וכ״כ
 (קכ:) לילפינן זה הדבר לגלריה מזה הלכר
 לגט שחוטי חון לומר לג׳ הליוטוח מחידן
 הנלר. וי״ל לאי מגו״ש לא נשמע לחרטה לחול
 ועל זה קאמר לפורח כאויר, וכל הני לקאמר
 כגמ׳ כמרמה לחול איצטדן, והכי קי״ל כלאי׳
ם (כא:). ועפ״ז י״ל ג״כ ללא פשיט ד ל  מ
ס מלכמיכ יש מטה וגו׳ ולשון ד ל  היחר נ
( א ״ פ צ מ  חכמים מרפא. (

׳ שנא׳ כי יפליא כי א כו ״ א  גמרא. ר
 יפליא כוי. עי׳ כטו״א ובמפרשים שהקשו
 להא ר״א ס״ל לאין שאלה כהקלש, ומסתמא
 ה״ה לנזירות. ואפ״ל להא לס״ל לכ״ש לאין
 שאלה כהקלש היינו ע״י פחח למשוי ליה
 להקלש טעות, ואינהו ס״ל להקלש טעות
 הקרש, אכל ע״י חרטה י״ל ליש שאלה,
 ומשכמח לה היכא לאינו רוצה שימירו לו ע״י
לדם (לף כג.), וא״כ שפיר  חרטה וכמבואר נ
( י ־ ר ו פ  קאמר ומוזרני בו כלא שוס פמח. (

ה להיתר. ר״א ס״ל אץ שאלה א ל פ ת ה ח א  ו
 כהקלש כמ״ש כפ״ז לערכין. וברס״ב לנזיר
 מלמינן נזירומ להקלש. וצ״ל לר״א מהאי קרא
 גופיה מחלק טן נזירוח להקרש ולומק. ויומר
 נ׳ אממ הפלאה להיחר ואסר קרא, וקמ״ל לאין
לדם יש שאלה.  שאלה מזירופ, מכלל לכשאר נ

( ה ־ מ א ר ) 

 באפי נשבעתי וחזרתי בי. עי׳ כחי׳ אגלוח
( א ״ פ צ מ  כ״כ(לף על). !

. כך צ״ל ן ל אבל אחרים מחלי ח א אינו מ  הו
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 חגחות חגיגה דף יא ע״כ •• דף יג ע״ב וחידושים
 אפי׳ יו״ט של ר״ה לגס כא״י עושין עכשיו שני
 ימים כדעת הרי״ף כפ״ ק לביצה, ועיין
 כמלחמות שם. משא״כ כזמן שהיו מקלשין ע״פ
 הראיה דמימוח עזרא ואילך לא מצינו אלול
 מעוכר. וצ״ל שהיה דר ככיח הועל עצמו או
 כחחומו, רחוצה לו אף כזמן הראיה היו עושין
 נ׳ ימים, אחר זה מצאתי כנו״כ מ״ת חא״ח
 סימן קיג כדכריס האלה וכהוספה קצת ע״ש.

יש)  (רש׳

ר ״ ה ה ל ש . היה ק ן  ד״ה אין מוסרי
. עי׳ כספר סדר המשגה על רמכ״ס ן  אלחנ

 הל׳ סה״ח פ״כ ה״כ ל״א ע״כ ל״ה ודע.
( א ״ ש ר ה ׳ מ ג ) 

. וכי תימא בז׳ מצות. עי׳ ת׳ יד  בא״ד
( א ״ ש ר ה ׳ מ ג  אליהו סי׳ מח. (
. כדפוס ה איכא למסרם  בא״ד. והא מצו
 חדש הציגו נ״א והא אמרינן החם דמצוה
 ללמדם. זה שחר, ואני אומר אפילו כז׳ מצווח
 לירהו אסור לנמלם האילנא, רראה ויחר ןכ״ק
( ץ ״ ב ע  לח.]. ד

 בא״ד. אפי׳ היכא דאיכא כותי. עי׳
 כמל״מ פ״ל מהל׳ מלוה ולוה ה״כ.

( א ״ ש ד ה ז  >גי נ

 דף יג ע״ב
. הבזק. עירוכין קל ע״א כרש״י. א ר מ  ג

( נ ״ א ז נ ) 

ו כו׳ כצ״ל ה מחברי בו ן כו׳ הג  סנדלפו
( ש ״ ש ר  וכ״ה כע״י. (
( ץ ״ ב ע י  לבן כפר. שראה כשהיה כשו״ל. י
{ ץ ״ ב ע  ובן כרך. שהיה כא״י ובירושלים. ד
ל כוי. הא ללא ל כ ׳ מתגאה ע ך וכו ל  מ
 קחשיכ נמי לדמן מלך שכלגים ללא קחשיכ אלא
 הני לששיכי מלכי במינם בלבל לכר מאלס שיש
 לו ממשלה עליהם עשה נלויחן שלא זו

 כלכל שהוא אינו נכנס חחח האלם כמ״ש
 אלא אלם שהוא מחגאה על כל גאים שבבריות,
 ואלס ככלל שכן נקרא ככחוכ מלך על כל כני
 שחץ, והא לאין צורת לויחן כמרככה, נ״ל משוס
 שכנ הכריוח היו עלולים להפסל מחחילמ
 כריאחם שכולם נחקלקלו ע״י חטא אלה״ר לכן
 נגזרה עליהם כמוהו, וכן כלור המבול כולם
 קלקלו ולקו כמיס, כמ״ש [כראשית ז, כג] וימח
 אח כל היקום, לפיכך הוצרכה להיוח צורח מינם
 נשארה חקוקה ככסא הככול שלא יאכלו ויכלו
 לגמרי, בלגים שלא נגזרה על לגיס שכיס כמכול
 (אלא על היקום אשר על פני האדמה וליישן
 הרי הוא קייס מששש ימי כראשיח) ובהמות
 שפרשו צ״ל שנמח גם הוא ונשאר זרעו
{ ץ ״ ב ע  כמינה. ך
. ם והפכו ל בקש רחמי א ק ז ח  אמר ד״ל י
 אפ״ל משוס ראיחא בסנהדרין(דף קב.) לאחר
 כ״ל דורוח נגכה פסוק זה פירוש של כיום
 פקדי פקדשי, וא״כ כשעמ החורבן נגבה עון
 מהעגל, ומשוס זה כקש יחזקאל שהיה כשעמ
 המורכן רממים, ומשוס זה כקשו אנשי כנה״ג
 איצרא דעכו״ס כדאיתא כמס׳ ע״ז (לף ד.)
 אילו לא עשו אומו מעשה לא שלט כהן יצר הרע
( י ״ ר ו פ  ע״כ המפללו עכשיו איצרא לעכו״ס. !
ד אומר שש כנפים. ר״ה כל ע״כ ח  כתוב א
 ל״ה לא, וע״ש כו ע״א, סנהדין לז ע״כ ד״ה
( נ ״ א ח  מכנף, מולין צכ ע״א ל״ה כרוך. (
ד אומר שש כנפים וכו׳ ורבנן ח  כתוב א
ם. ופי׳ ן בחם חרגלי  אומרים אותן שמכסי
 האלגזי כאהכמ עולס דף צמ ע״ג, כי כזמן
 שכהמ״ק היה קיים, כגדי כהונה היו מכפרין
 על ע״ז, לכן המיומ מכסומ רגליהן לכסות עון
 העגל, כי רגליהם ככף העגל, אכל אחר שנמרכ

 אינם מסתירים, כי עון העגל מקטרג, עי״ש.
( ל א ו מ י ש נ י ע ) 

ח א ג ת מ ד אשירח כו׳ אשירח למי ש ״  מ
( ש ״ ש ר  כוי כצ״ל. (
. עי׳ א של מעלח י ל מ ח פ ט ע מ ת נ ל ש כו  כבי
( א ״ פ צ מ  רכה אמור פרשה לא. (
ל כו  כאן בזמן שאין בחמ״ל, קיים, כבי
. ופירש הגאון ח ל ע א של מ י ל מ  נתמעט פ
 ביערות דכש הטעם כזה, כי מדיבור של הקכ״ה
 נבראו מלאכים כמו שאמרו לקמן (יד.) כל
 ליכור ודיבור שיוצא מפי הקכ״ה נברא מלאך,
 לכתיב וכרוח פיו כל צבאם. ואמרו כמלרש איכה
 (פ״א א) דכשעח חורבן כהמ״ק אמר הקב״ה
 מה אכל עושה שוחק, אף אני אעשה כן, וכיון
 שלא היה דיכור ממילא נחמעטו פמליא שנ

 בן בנו של נמרוד. עי׳ כחוס׳. והט״א כ״ע
 לנא יחכן שע״ש מעשיו יקרא כן כנו, והכ״א
 כמכ הרי מצינו לאן כן קורא ע״ש מעשיו כוי.
 ול״נ ליומר ימכו לקראו כן ע״ש מעשיו, כמו

 כן כליעל, כן מיל, ורומיהן. מלקראו כן כנו.
! ש ״ ש ר ) 

0 ״ א מ ה שנותיו. שכמ פט ע״כ. ( מ  כ
ך ת״ק שנה. כרכות לד ע״א כרא״ש, ל ה  מ
 פסמים צד ע״א ד״ה כל, נזיר ז ע״א ד״ה
׳ נ ״ א מ  ואמאי, וע״ש ע״כ ד״ה וליתוי. (
 ונשוא פנים. יומא עא ע״א רש״י ד״ה
( נ ״ א מ  ר״א. (

 אץ מוסרין. פסמיס קיט ע״א [רשנ״ס] ד״ה
 סתרי מורה, שכמ קל ע״א ל״ה מאמר.

0 ״ א מ ) 

.  א״ר אמי אין מוסרים דברי תורה לכותי
 נ״כ הכל תמהו על הרמכ״ם שהשמיט לין זה
 בספרו. עי׳ שו״מ באר שבע כהשמטומ סימן
 יל, ובשמים ראש סימן שכז, ושו״ת לכר שמואנ
 סימן עה. ועי׳ מלרש פ׳ משפטים, ומנשומא
 פ׳ שופטים, שמבואר לגם הליניס ומשפטים לא
 נמסרו אליהם, ללא כמהרש״א ובאר שכע
 דדומא סודות אסור. וגס לא התעוררו על
 החילוף ללפנינו הגירסא אין מוסלין לכל,
 וכמוס׳ כ״ק למ ע״א ל״ה קראו מובא הגירסא
 כל המלמל ל״ח לאחרים עוכר כעשה, והלין
 לאין מוסלין ל״ח לעכל מובא כרמכ״ס מהל׳
 עכלים, ועי׳ שיטה מקוכצח ספ״כ לכמוכוח
 למחלק ג״כ כין חורה שככחכ לחורה שכע״פ
( ח ״ צ ר ה מ  והארכחי כזה כחשובה. (
ם כוי. עי׳ כבי בד כו סרץ ד״ת לעו  אין מו
 שלטי גיכוריס פ״ק לע״ז, ועי׳ מג״א סי׳ שלד
 סקי׳ייז, ועי׳ מהרש״א חי׳ אגדוח שכת לא,
( ס ״ ש ר ה מ  ושו״מ רעק״א סי׳ מא. (
׳ ה כו ב כ ר מ ה ה ש ע ה גמיר מ  רב יוסף הו
ו תנו במעשה בראשית. נ״ל משוס  הו
 למעשה מרכבה אינו נכתב כספר כלל משום
 שמא ילמול ממנו מי שאינו ראוי להמסר לו אף
 ראשי פרקים כדלעיל, אכל מעשה כראשיח היה
 נכחכ נספר. ולכן כמעשה מרככה אמר גמיר,
 ור״ל כעל פה. (ועול יש לומר לרכ יוסף היה
 שגי נהור). וכמעשה כראשיח אמר חנו, להיינו
 כממניחא הכחוכה. ועי׳ רש״י ד״ה סחרי
( ש ״ ש ר  מורה. (
 סבי דפומבדיתא. נ״כ הן רב יהולה ורכ עינא
! ה ־ ל מ  כדאי׳ כספ״ק דסנהלרין. (
ל כצ״ל. דהוא כמר וארא מ ש  רי״א עד ח

 במרק, והמשמל כמר וארא קמא הוא.
( ץ ״ ב ע י ) 

. נ״ב עיין ק י  דש״'. ד״ה גרבי שמן לחדל
 שבמ יג ע״כ, ומנמומ מה ע״א, שס כמב רש״י
( א ־ ׳ פ צ מ  להדליק ולמזונומ. !
ן באגדת ח כ ש א ד  תוספות. ד״ח שבעים. כ
( ץ ״ ב ע י . עי׳ מ״ש שם. ( ק ל  ח

ות. בקדושתא שיסד ה ורגלי חחי ״  ד
 חלןליר. עי׳ כמחזור ל׳ רעדלהייס כפחישה
 למנק יוס א׳ וכ׳ לסוכות כשמוח הפיוטים
( א ״ ש ר ה ׳ מ ג  שהכיא כל״ה ר״א הקליר. (
. זה ן . וחוא חיח ר״א ברבי שמעו  בא״ד
 אינו, אך האר״י אמר שהיה כו ניצוץ מנשממ
( ץ י ב ע י  החנא ר״א. י
ן כוי. . וחוא חיח ר״א ברבי שמעו  בא״ד

 עיי נולע ניהולה מהד״ח א״ח סי׳ קיג, ועי׳
 כרכי יוסף א״ח סי׳ קיכ, ועי׳ צל״ח כרכוח לל,
 ועי׳ ספר יהושע פסקים וכמכיס סי׳ קכו, ועי׳
 רש״י חהלים קכא, ועי׳ חוס׳ ר׳ יהודא החסיל
 כרכות יא, ועי׳ חשו׳ מוח יאיר סי׳ רלח, ועי׳
 אור זרוע הל׳ קריאח שמע סי׳ יט, ועי׳ ששו׳
 הרשנ״א סי׳ מסט, ועמג״א רסי׳ סמ בשם
 שכלי הלקט בשם גאונים שליהטה אש סמבוחיו,
 ועי׳ מעדני יו״ט פ״ה דכרכוש סי׳ כא. ועי׳
 כמפרש לדברי הימים כ ככ פסוק יא שהיה ר״א
( ם ״ ש ר ה מ  קרא. (

. גם ם אחד ו  בא״ד. לא יסד רק קרובץ מי
 זה אינו, כי מצינו נו פיוט גס כיוס שגי של
( ץ ־ ב ע י  גליות, שמו חחוס עליו. (
ם ן מקדשי  בא״ד. דבימי ר״א ב״ר שמעו
פ הראיח. נ״ב עיין שו״ח נודע ניהודא ״  ע
( ח ״ צ ר ה מ  מהל׳ייח חאו״ח סימן קיג. (
פ הראיה ״ ץ ע ש ד ק . ובימיו מ  בא״ד
. לכאורה אינו ׳ מיום א׳ ׳ רק כו לם כו  שמעו
 מובן להא גס עחה אין עושין כא״י אלא יום
 אחד, ואולי כוונחם כחיכח שמעולם, להיינו

׳ בדעת. לם וכו  בעשרה דברים נברא העו
 דעח ממלא מקום הכחר (שהוא יושב סמר)
( ץ ־ ב ע י  ונמשך ממנו כקו האמצעי. (
 בכח ובגערה. הס נ״ה ה.. מבוארים כספירוח
( ץ ״ ב ע י  ה.. צ״ע לפקן הסלר. (
׳ בכח ובגבורח ובגערח כו ׳ ו  בי׳ דברים כו
 כצ״ל, וכ״ה כע״י שם. (רש״ש<

ל שתי. ע״ז יז ע״כ ל״ה קכורי. ות ש  פקעי
( נ ״ א מ ) 

0 ״ א מ לח. עליות פ״כ מ״ה. (  שמים תחי
. ׳ ל כשנבראו כו ״ ר  קשו קראי אחדדי א
 ןבע״י] הגי׳ כשכראן. ופיכח כשנראן שכפי׳
> ש ־ ש ר  רש״י הוא ציון לזה. (
( נ ׳ י א מ  ואת חארץ. יומא נד ע״ב. ;
. וחיכי חיח יצא ף . ד״ה מסו ת ו פ ס ו  ת
לם. עי׳ מ״ש בפרק ערבי פסחים  באויר חעו
( ץ ״ ב ע י  (קיח:). (
ג אמאן דדריש. זו פלי ה אידי ואידי. ו ״  ד
 היא סכרח חכמי הנגב, אבל החס לף לב פליגי
 חכמים וס״ל כי הכא. ומ״ש שם משוס דקאי
 להליא וכוי, עי׳ כפ״ה לכ״כ כדף סל ע״א
 גהורין הוא ללא כריא לאיכא לפרושי כסכרח
( ם י י ם ח י מ  חכמי הנגב, וללא כרש״י שם. (

 דף יב ע״ג
ל מדת ע ה עו ל מ  גמרא. הארץ ע
ל י״ב עמודים כו׳ וי״ א ׳ ע ם כו די  העמו
׳ [עי׳ מה שכחכ כזה הגר״א  ז׳ עמודים כו
 ז״ל בליקוטיו הנדפס סוף ביאורו על רעיא
( ־ ו ״ א נ ב  מהימנא כיאור על זה]. (
 א״ר יהודה שני רקיעין הן. כרכה פ׳

 ואממנן אימא רב, ובילקוט איחא רבנן.
( א ״ פ צ מ ) 

 שבעה רקיעים. כרכוח לד ע״א ד״ה אמר,
 וע״ש נח ע״כ ד״ה וילון, ר״ה לב ע״א, מענימ
( ] ׳  ה ע״א, כ״כ ע״ה ע״כ. (מא•

. ר״ה כד ע״כ ל״ה לא, ה מ  רקיע שבו ח
 מנמומ קה ע״א, סנהלרין לז ע״כ ל״ה מכנף,
 נלרים לט ע״כ ל״ה והא, יכמומ סג ע״כ רש״י
 ל״ה גוף, שכועות טו ע״כ ל״ה אין, אכומ
״ ־ א מ  לר״נ פרק לז. (
. נ״כ עי׳ כאדרמ ׳ ח כו לבנ ח ו מ  רקיע שבו ח
 אליהו מהגר״א ז״ל כראשימ על פסוק ואמ
 הארץ. [א״ה וכדבריו שם כחכ ג״כ כעץ מיים
 שער ציור העולמומ פ״ג, ע״ש מה שכחכ
 כבאור הענינים איך צדקו לכרי חז״ל עם לכרי
 המוכנים, ועי׳ כספר אמונח חכמים פרק א
 שכחכ שם על מאמר זה שגם להמוכנים של
 אוה״ע נמגלה אמיממ דברי חז״ל אלה אחר
 שנחגלה להם שפופרח הזכוכיח של כלי הבטה
ח ׳ י א נ ב  ע״ש כאורך]. (
מח טעם יומם. יומא עז ע״כ, וע״ש פו  ו
״ • י א מ  ע״כ, הוריומ יכ ע״א. (
. ולקמן ׳ י חשרת כו כ א ל ן שבו כתות מ  מעו
 אמרי׳ גבי ערבומ שם אופנים כו׳ ומלאה״ש,

 ולפמש״כ הט״א דכמוח חלוקות הן א״ש.
( ש ״ ש ר ) 

נשמות ל צדיקים ו  ערבות שבו נשמתז ש
ת. נ״כ עי׳ מורה רוחות שעהידין להבראו  ו
( ח ־ י צ ר ה מ  פ׳ שבעים לראשון פי׳ נפלא כזה. (
 ונשמתן של צדיקים. עי׳ עקידה כראשית
( א ״ ש ר ה  שער ששי עלה יל ע״ד. >ג׳ מ

ת בו מתים ו ח לחחי ״ ב ק ל שעתיד ח ט  ו
. עי׳ במוס׳ ב״מ פ״ה, ובירושלמי מענית  כו׳
( מ ״ ש ר ה מ  פ״א ה״א. (

ת ל׳ פ ל ח ת מ  רש״י. ד״ה עליית אגלים. ש
 בני. שהם מכרים כמוצא הלשון כמו לשכה,
( ץ ״ ב ע י  נשכה [נממיה יג, ז]. (
ו אורה יוצא. . ד״ה נכנס. וממנ ת ו פ ס ו  ת
 רצ״ל שהוילון שהוא ספירי, שיוכל אור השמש
 לפלשו, וכשנכנס נשאר האויר עכ, וכ״ז אין
 שוקע וזה רחוק מאד מן האממ, אס יומר
( ץ ־ ב ע י  נראה שהוא גלגנ היומי. !
. ׳ ם כו  ד״ה דוד. נראות כיורד מן השמי
 עחוס׳ ר״ה יח כ ל״ה זה וכו׳ נסוה״ד ללא
 רצה הפסוק לשנות מכפי שהיו סבורים ע״ ש,

 ועי׳ ירושלמי סי״כ ליכמות ה״א כסופה.

 דף יג ע״א
ד. יכמומ ממ ע״כ ל״ה ל נמרו  בן בנו ש
״ ״ א מ  אשר. (

ת את הנכרים שמוזהרים  איש איש לרבו
. נ״כ הגאון כעל טורי  על ברכת השם וע״ז
 אכן ממה דהרי כלא״ה ע״ז וברכת השם ככלל
 שבע מצומ מלמל כסנהדרין נו ע״כ לכ״נ
 מצווה עליהן. ונ״ל לאמרינן סנהדרין נט
 דמצוה שנאמרה ולא נשנית לישראל נאמרה ולא
 למי נמ ע״ש, וא״כ כלי הכפלמ האיסור אמר
 מחן מורה הוה אמינא לטון שנימנה מורה
 פקע איסור מבני נח, ולא נאמר רק לישראל.
 ועי׳ חוס׳ חולין ככ ע״כ לכחכו לאי לאו מן
 העוף הו״א למחוסר אכר מוחר לעכו״ס
( ח ״ צ ר ה מ  ע״ש. (

׳ לרבות את ו כו ל אלהי ל ק  איש איש כי י
 הנכרי כוי. הט״א הקשה מלוע לא אמרינן
 דלרבוח אח האשה אחא. והכ״א תירץ ע״פ
 החורח כהנים ומחב שם ה׳ מוח יומח כו׳
 כאזרח לרבומ נשי מזרחים ע״ש. ולדידי עליין
 אינו מיושב, דאכחי נצרך לרבומ הנשים לכרח,
( ש ״ ש ר  עי׳ סנהלרין(גו.) בחד״ה איש. (
ל אדם. [כצ״ל. וכ״ה  ,;זל ועדיות נפשו ש
( ץ ״ ב ע י  ימכומ כג:]. (
ו בין שלא בפניו נפיש י  עריות בין בפנ
 יצריה. עי׳ תוס׳ סוטה מ ע״א ד״ה גמירי

 ועי׳ בס׳ מסילים סי׳ תמשלמ].
( א ״ פ צ , מ נ ״ א מ ) 

 גזל בפניו נפיש יצריה. ולכך אמרינן פרצה
( א ״ פ צ מ  קוראה לגנב. (
אל ואץ שנים ל נא יחיד שו א  פי ש
 שואלין. וקשה למ״ל כפ׳ הזרוע (לף קלו)
( א ־ פ צ ח  ללשון ימיד אינו ממעט שומפין. (
ת ימי בראשית ש ש  יכול ל״י אדם מ
מד לימים ראשונים. הט״א ד לו  תלמו
 •:שאר לקמן בקושיא דלמן היום אשר ברא כו׳
 למאי אמא, ועי׳ גס כמ״א. ולפמש״כ הרמב״ם
 ׳־חכמת הנפש והשכל הוא בכלל מעשה מרכבה.
 ׳׳׳ל דאיצטריך לומר דלמן היום אשר ברא ה׳
 תרם ואילך אחה שואל, אבל מה שנברא טוס
 ההוא גופיה אי אחה שואל אח כולם. (ונראה
 י־אפי׳ לרבי(כערכין יח ב) דאמר מיום הראשון
 י ראשון ככלל, מולה הנא מדשגי קרא כדכוריה
 י־לא אמר להיום אשר ברא כרקאמר לימים
 ראשונים). ובזה אמי שפיר טפי לישנא ליכול
 :.״י אלם מששמ ימי בראשימ למשמע לאף
ו־ש״ש) ̂ששי בכלל. (  ׳

. מגילה כה ע״כ ל״ה מה. ח ל ע מ ה ל  מ
״ ׳ י א מ ) 

. כרש״י לע״י . מחן ה ט מ  רש״י. ד״ה ומה ל
 הגי׳ מן הארץ, והיא יומר נכונה. עי׳ לקמן
 •בגמרא ר״ל יכ וכרש״י טז.) ד״ה ומה
( ש ״ ש ר  י מטה. (

. ד״ה אין דורשץ במעשה ת ו פ ס ו  ת
ב אותיות. ״ ת הוא שם מ ״  בראשית. פי׳ ר
( א ״ פ צ מ  י״י׳ קדושין(דף ע). (
ן ודרום. ולעל״נ ה צפו ״ ה ה יכול. ו ״  ד
 לכדכר עגול, נכלל בלפנים מציו המזרמי עד צירי
 צפון ולרום. ובלאמור, מציו המערבי עד הצירים
 מזכרים והנס העגול כולו. וכן כמב רש״י
 ויפסמים יכ:) בל״ה בי קרנמא. (וכסוטה ר״ל
( ש ״ ש ר  נ ט) דצללין ללפניו כלפניו ע״ש. (

 דף יכ ע״א
קדם. פסמים צד ע״כ ד״ה ד ו  גמרא. אהו
 וכן, עירוכין יח ע״א, וע״ש ע״כ ד״ה ולא, כ״כ
 כה ע״א ד״ה רוח, וע״ש עה ע״א כרשכ״ס,
 סנהדרין ק ע״א [רש״י] ד״ה קוממיוח,
״ ״ א מ  בכורות נה ע״כ ד״ה מטרא. (
ן אור  ;:שרה דברים נבראו ביום הראשו
 וחושך. ג״כ אע״ג למושך הוא העדר ולא
 יתכן בו לשון בריאה. עיין רמכ״ן פ׳ שמומ על
 קרא מי ישים אילם, אולם חושך הנאמר ככאן

 הוא אש היסודי, עי׳ מורה פ׳ שלשים לשני.
( ח ״ צ ר ה מ ) 

. ש״מ חושך לכר שיש ט ו יצא חשך  שממנ
 רמש הוא, לא העדר כלבל כלעמ המממכמיס,
 וכך מוכימיס כמה מקראוש, עם שיש שלוק טן
 יישך של לילה הטכעי שסכמו ודאי העדר אור
 השמש, ובין חשך דממלמ היצירה, וכן משך
 למצרים שהיה בלחי טכעי. ולעגין ערב לג״י
 ראשונים דכראשיח, עמ״ש כספר אס לטנה
( ץ ״ ב ע י  בש״ל. (
׳ כצ״ל, וכן ך שנאמר כו ש ו יוצא ח  שממנ
( ש ״ ש ר  הוא כע״י. (
״ ׳ ׳ א מ . כיצה כל ע״כ. ( ת ו מ ל ו פ מ  אבנים ח
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 הגהות חגיגה דף יג ע״ב ־ דף טו ע״א וחידושים ט
 דף טו ק״א

ח וחיישינן ל לא שכי א ו מ ש  גמרא. ד
י עברה. משמע לקולא חיישינן, ט ב מ א  שמא ב
 דכווחה חיישינן שמא חוץ לחומה לנו [שגפ
 קנא.] (עי׳ מ״ש בקידושין), מיהו חימה הוא
 שנאמר גאמגטי עיגרה שכיחא, וטפי מגעילה
 גלא לם, וגפ״ק לכחוגות [ו.] שמעינן רוג
 גקיאוח גהטייה (זה כמגתי גטרס ראותי מ״ש
 חוס׳), שוג ראישי גתוס׳ כאן ושם [בכתובות]
 הרגישו ונלחקו ככך, מיהא עיגור גאמגטי
 האימא וודאי לא שכיח כלל שנששגו הדורות
 כזה כמו ככמה דכריס, אך לפמ״ש ישיישכ קצש,
 ולחוס׳ לא משמע להו חיישימ כמו לקולא, ונ״ל
 כלפרשיח. וצ״ע מה לין הונד ליוחסין, ונראה
 דט אמרה גאמגטי עיכרה, אי ילעה נמי מאן
 הוא לרחץ גאושה שעה סמוך מלפניה, נאמנח
 להכשירו, ואס לא ידעה הו״ל לין אסופי. ולענין
 כסוכה, כי מודה לה דעכרה כאמכטי, ודאי
 גוכה מאחים, שאין אחר הולאה כלום,
 וכלמכחיש לה ואומר שככר היחה מעוכרת
 (אע״ס שאין חדשי עיטרה מורים כן) והוא
 אינו מאמינה כעכור אמכטי, ואומר לא כי אלא
 לרוסה איש אח, היינו מחני׳ לראוה [מלגרח
 ובו׳ היחה] מעוכרח וכו׳ [כחוגוח יג.] וכשהיא
 מודה שנחעכרה מאחר כהטיה, אע״פ שנמצאת
 כחולה, אם לא הכיר כה, הרי זה מקח טעוח.

ב ״ץ)  (י ע

י עיברה. יגמות ג ע״כ ל״ה ט ב מ א  שמא ב
( ] ״ א מ  דאפילו, שגת קנא ל״ה ושמואל. (
ח וחיישי׳ ל לא שכי א ו מ ש  אמר לחו ד
י עיברח. הרא״ש גגיטין פ״ד ט ב מ א א ב מ  ש
( ם י פ ו ה צ ד ש  סי' לח. (

י עיברח כוי. עי׳ ט ב מ א  וחיישינן שמא ב
 ח״ד סי׳ רכה כשם כעל המאור ורמכ״ן ג״כ
 דחיישינן לקולא, ועי׳ משנה למלך פט״ו
 מאישוח גענין אמגטי, ועי׳ חשכ״ץ ח״ג סי׳
 רסג והג״ה שם שהיה כן טמיו, ועחוס׳ יגמות
( ם ״ ש ר ה מ  יכ. (

״ • ־ א מ . יגמוח עו ע״א. ( ר ל שכבת זרע כ  כ
א נימא. ע״ז כח ע״ג ד״ה ל מ ׳ כ פח כו  צו
 שורייני, כרכוח מח ע״כ. (מא•־[)
 ואין בין זה לזה. נ״כ יעוין כעשרה מאמרות

 מאמר העחיס ס״ט, וכנזה״ק פכ ס״ו.
( פ ״ ב ר ) 

פה הייתי בין מים עליונים למים  צו
ם. עי׳ עקידה פ׳ כראשית שער ג י נ  חתחתו

 עלה ט ע״ל ל״ה ועחה אשר שנתיישג.
( א ״ ש ר ה ׳ מ ג ) 

ם כיונח. עי׳ מורה ח״א פ׳ ל.  על פני חמי
( א ״ ש ר ה ׳ מ ג ) 

ו עדיין בן די  אמר לחן ר׳ יחושע לתלמי
. עי׳ תוספחא ס״נ [סוף ר ץ כ ו ח ב ומא מ  ז
( ם ״ ש ר ה מ  ה״ג] גזה. (

א נימא ל מ א בר יעקב כ ח ח אמר ר׳ א מ כ  ו
 ורבנן אמרי כוי. עי׳ תיקוני זוהר תיקון יט
( ם ״ ש ר ה מ  גזה. (

ן כוי. גפ״ק א מיטטרו ׳ חז ר כו ח  א
 לקידושין [לט:] ושלהי חולין [קמג:] אמרינן
 מטעם אחר חטא, לילמא הא והא גרמה ליה.

( ץ ״ ב ע י ) 

ה אין ישיבח כוי. יגמות טו ע״ג ל ע מ ל  ד
 ל״ה פסוק, חולין ל ע״ג ד״ה למעלה, וע״ש
 ס, סוטה מ ע״ג ד״ה וחאמר, סנהדרין מל
( נ ״ א מ  ע״ג ד״ה אמרה, לרך ארץ רגה פ״ג. (
א ישיבה ולא ה לא הוי ל ל ע מ ל  גמירא ד
 עמידה. נ״ג הרמג״ס פ״א מהל׳ דעוח הי״ג
 מגיא דכרי הגמרא כמו שהוא לפנינו לא ישינה
 ולא עמידה, ורש״י מחק הך דלא עמידה, אולי
 משום למצינו שרפים עומדים ממעל לו. ועי׳
 ירושלמי פ״ק דכרכות מלאכים אין להם קפיצה
 שנאמר [מיאל ז, טז] קריכמ על חל מן קאמיא
( ח ״ צ ר ה מ  קימיא ע״ש. (
לא עורף כוי. כרכות ג ע״א ל״ה ועונין,  ו
 ע״ז מג ע״א ל״ה לא, יומא נג ע״כ ל״ה וכל,
( נ ״ א מ  מגילה כא ע״א. (
( נ ״ א מ . כ״מ פה ע״א. (  פולסי
ם ברא י ה ל א מת זה עשה ה  גם את זה לעו
א ימים ברא נהרות) ר ב ) ת ו ע ב  הרים ברא ג
 וכוי. אפ״ל המכוון שהשי״ת כרא רשעים
 קטנים ורשעים גדולים. והרשעים כיס נגרש,
 זוהי ימים ונהרות כרא צליקים גלולים וקטנים
 הריס האכוח וגכעוח האמהוש. זכוח גלול

 שמא כאמכטי עיכרה או ל״ח. והקשו החוש׳
 אפי׳ אי חיישינן ללשמואל, מ״מ אין האשה
 נאמנח לומר כאמכטי ללא מפיה אנו חיין לר״י.
 וחי׳ טון שגם האשה ככלל האיסור לכחיכ לא
 יקח, וקרינן לא יחיח, ומש״ה כיון לנאמנח לגט
 עצמה, נאמנת גגט הגעל. וככר תמה כזה
 הטורי אגן והשער המלך סי״ז מאיסורי טאה,
 להרי גם גני נשין וממזר, לאם היא מעוגרח
 מהם, היא זונה ופסולה לכהונה. ומגואר
 טגמוח (פל:) גט פסולי כהונה, ט היכי להוא
 מוזהר היא מוזהרת, והגיחו רכריהם גצ״ע.
 ועיין שו״ח מהר״ס מינץ להגאון מאוטן סי׳ יג
 מ״ש גזה. ונראה ליישג לגריהס כאופן נאוח.
 עסמ״ש האחרונים על לגרי הר״א ממיץ
 שהטאו התוס׳ ישנים סוף נדרים לגזינחה אין
 האשה מוזהרת לכהן, וע״ש כתו׳, וכתגו כיון
 לאין האשה נאמנת לומר טמאה אני לך, א״כ
 אין הכהן מוזהר, מש״ה אף היא אינה מוזהרת,
 למה שהיא מוזהרת, הוא רק אס הוא מוזהר.
 ולפ״ז א״ש מאול, לכשלמא גט ר״י ככתוכוח
 לס״ל לא מפיה אנו חיין, אלא הרי היא כחזקש
 מעוכרח לנפין ולממזר, לאם נימא לשהיא
 מעוכרת לנחין וממזר, א״כ הוה קידושי טעות,
 וקיי״ל קילש ולא כעל אינו לוקה, א״כ הכהן
 אינו מוזהר, וממילא אף היא אינה מוזהרת.
 ולכו אינה נאמגח, אכל ככ״ג לאף קילש ולא
 כעל נמי לוקה משוס לא יחלל, והוא מוזהר,
 וממילא גם היא מזוהרח, ולכך שפיר נאמגח,
( ל א ו מ י ש נ י ע  וזה נכון ולו״ק. !

׳ ו שפי מ נ כ . ד״ה והתניא. עכ״ ת ו פ ס ו  ת
י רבם כמו ד״י ת בפנ ׳ להרצו י כו  בסה״
ו ש ״ ש ר ר כצ״ל. (  ב

ה מאן י ליה דארצי מקמי . ומשנ  בא״ד
( ש ״ ש ר ר כצ״ל. (  דארצי כ

ו י קי ראב״ע שלא הרצו לפנ ו  בא ״ד. לאפ
׳ כצ״ל, והכי שיטח הרצו ׳ ר״י רבו כו  ואפי
 לפניו, שטנתיים, נראה למוחקה. (רש־־ש)

ה. מאן דארצי לא הרצה מקמי  בא ״ד. ו
( ש ״ ש ר  כצ״ל. (

ה בתולה. פירש״י שהיא אומרת ״  ד
ל א ו מ ש א ד ח י כ לח אני ואי ש  בחז
א. לא נמצא זה כפירש״י שלפנינו, אף מנ  מהי
 לא הכינותיו, לכי נמי אימה לדשמואל, ואיהי
ט ומהימנא לעלמא, למאי מהני,  קאמרה ה
 אפילו הכי ולאי אסירא לכ״ג, להא מ״מ כעולה
 היא, אטו מי גרע הא משלא כלרכה, א״כ
 אפכא הוי, דאי איחא לדשמואל ותלינן כמילי
 לשטח, (כלקיי״ל ככל לוכחא אפילו לקולא כ״ש
 לחומרא), פשיטא למחסרא ליה, ואפילו
 גאומרמ גאמכטי עיכרה (ללאו כל כמינה כיון
 דלא שטח כמש״ל, ולא מפיה אנו מיין) כ״ש כי
 אמרה נכעלחי כהטייה לאסורה לו, לשויחה
 נפשה חמיכה לאיסורא עליה, והיינו כשנשאה
 מעוכרש, אכל כשנשאה ונפעכרה, והוא אומר
 לא מצאמי לה כמוליס, והיא אומרח ממנו
 נמעכרמי, ועליין במולה אני לפי שבעל כהטייה,
 גהא שייך למימר לכי אמרינן דלשמואל שכיחא
 מהימנא, ומכשרינן לה ולא מפקינן לה מניה,
 על שחלכק חחילה, או שימצאו לה כפולים, וכי
 אמרה כאמכטי נשעכרה, מ״מ לא ניחא
 ללתסרא עליה ולאפוקה כלי כריקה, לאע״ג
 ללא מפיה אנו מיין, גליקה מי לא מגעי, כיון
 לא״כא למיקס עלה למילמא לגלקוה, וכשחמצא
 שאין רימה נודף ככתובות י:], אלא ולאי אכמי
 עליין כמולה היא, ולא מסמכר לגמרי לאסרה
 כהאי גוונא אכהן גלול, לפשיטא לא כעולת בעל
( ץ ׳ ־ ב ע י  מקריא. (

לה אני ואי . ופרש״י שאומרה בתו  בא״ד
א. וצ״ע להא ל מהימנ א ו מ ש  שכיחא ד
 אפילו אס נאמין אומה מ״מ אסורה לכה״ג,
 להא לא גרעה מנגעלה שלא כדרכה שפסולה
 לכה״ג וכדאימא אלו נערומ (דף ל.) ויגמומ
 (לף נט.). ואפ״ל 7הכא קא מיכעיא ליה אי
 מיישינן למומרא גלשמואל ושיישינו שנגעלה
 כהטיה ופסולה לכה״ג, או דילמא נא שיישינן
 ללשמואל ואמרינן כאמכטי נמעכרה וכשרה
( י ״ ר ו פ  לכה״ג, וצ״ע. (

ל ל כ א כאן שאף היא ב מ ש . ו  בא״ד
ר כוי. עי׳ שער המלך סופי״ז מאיסורי סו  האי
 ביאה, ועי׳ הגהמ רעק״א במשניומ פ״ל
 ליבמוח מי״ג, ועי׳ שואל ומשיב מהלורא ג מ״ב
 סי׳ עח, ועי׳ כרכי יוסף אה״ע רס״י ו, ועי׳
 כהגהמ אשרי פ״א לחולין סי׳ יל, ועי׳ לעח
( ם ״ ש ר ה מ  מורה [יו״ל] סי׳ א סקכ״ו. (

ת יבא ו ל ק ת עליו כ מו ת דו רו  מי שהמו
( ץ ״ ב ע י . גשטל שלא מימה בהם. ( ר  וירחב כ
. לעיל ה ע״א ל״ה ן ת כרמו א במצו ל מ  ש
( נ ״ א מ  קלומ, וע״ש בז ע״א. (
. יומא עג ע״א ר״ה ר״א,  כגון ר׳ אבוהו
( נ ״ א מ  סוטה מ ע״א ל״ה אמר. (
ת פירושן שוה ו נ . ושני הלשו ה וטרדן ״  ד
( ש ״ ש ר  כ״ג לצ״ל. (

 דף יד ע״כ
יך ד ״א  גמרא. תרשני לאמר לפנ
. עי׳ מ״א שנדמק היאך ככר למלהו י  שלמדתנ
( ש ״ ש ר  ריכ״ז. עמש״כ בחולין(ל ע״כ). (
( ש • ש ר  אשרי עינים שכך ראו כ״נ לצ״ל. (
י כוי. אעפ״כ לאוג מ ו ל ח  ואף אני ואתם ב
 היה כשעת פטירתו ככה ואמר איני יולע כאיזה
( ץ ״ ב ע י  לרך מוליטן אומי [כרכומ כמ:]. (
ת שלישית. נ״כ עי׳ ירושלמי לז׳ כ  מזומנין ל
 כחוח מחכלין פני שטנה לעתיל לבא, ונויקרא
 רכה פ״נ מכואר לשכע כמוח אלו היינו חמה
 לכנה רקיע כוככיס כרקיס שושנים מנורה
 הטהורה, וכת שלישימ היינו רקיע אשר
 המשכילים יזהירו. עי׳ יס״מ וגמגורי
( ח ״ צ ר ה מ  הארכמי. (
ת שלישית. עיי ילקוט כראשימ כ  מזומנין ל
( א ״ פ צ מ  רמז כ. (

ל צ ם ר״ע כשאתם מגיעים א ה  אמר ל
ם כוי. ל תאמרו מים מי ר א  אבני שיש טהו
 עי׳ תיקוני זהר תיקון מ ותיקון ע ועי׳ משו׳
( ם ״ ש ר ה מ  מהר״י אסאל א״ח סי׳ כ. (
ל תאמרו מים מים. עי׳ עקילה פ׳ כראשיח  א

 שער ג מאמר כ עלה ח ל״א ע״כ.
( א ״ ש ר ה ׳ מ ג ) 

 בן עזאי הציץ ומת. פירש״י הוצרך למוח,
 משוס שנאמר כי לא יראני האדם וחי. יש
 מפקשיס גו לפשטיה דקרא שא״א לאדם חי
 לראות השכינה געולנו חי, לה״ק ליה קג״ה
 למשה שאינך רשאי לראות ככולי כי לא יראני
 האלם כשהוא מי, וא״ה לא על רש״י לכל
 הקושיא כי גס על הגמרא מלה, איך יכול כן
 עזמי להציץ ואני אומר מאן יימר להט הוא
 פשטיה לקרא טפי מסחכר דה״ק לא מוכל
 לראוח אח ככולי אס חרצה להשאר כחיים ט לא
 יראני האלם וחיה אחר זה, ומרע״ה לא רצה
 למסור עצמו למיחה על״ז ולוגמח זה לא חוכל
 לאכול כשעריך, לא מוכל לזממ אמ הפסח נאחל
 שעריך א״כ מה חסר לפרש גס כמוכ זה כך,
 אררכה הכי משמע כו, ופשוט הוא כלומר אינך
 רשאי ללאוח, כי הרואה לא יחיה עם שאפשר
 לראומ למי שמוסר עצמו על הדכר למוח אחרי
 הראיה, כמו שיכול לשחוט הפסמ כמוץ ויממייכ
 כרח והכי משמע נמי מההיא ללרשינן כיה
 גמייהם אינם רואים אגל כמיממם רואים להיינו
 קולס מיחחס, ועכ״פ רש״י לישנא לגמרא
 קשימיה לקאמר ועליו הכמוכ אומר יקר כעיני

 ה׳ וגו׳ דוק ואיני רואה שום קושי כפרש״י.
( ץ ״ ב ע י ) 

ב אומר יקר מת עליו הכתו  בן עזאי הציץ ו
 בעיני ה׳ וגוי. עי׳ ברכה פ׳ מיי שרה פ׳
( א ״ פ צ מ  ס״ב. (

׳ בארצכם. שגמ קי ע״ב  שאלו את ב״ז כו
 ל״ה מ״ל, וע״ש קנא ע״א גרש״י, מגילה כג
( ] ״ א מ  ע״ג, פסחים יג ע״א. !
 בתולה שעיברה. כמוגומ ו ע״ג ד״ה שאגי,
 יגמוח פד ע״ג, קדושין לז ע״א, ע״ז טז ע״ג.
( נ ־  (מאי

ג מי חיישי׳ ״ כ ו ל ח לח שעיברח מ  בתו
. הרא״ש כשכח פכ״ג סי׳ ט. ל א ו מ ש ד  ל

( ם י פ ו ה צ ד ש ) 

 בתולה שעיברח. נ״כ יערו מל״מ פט״ו
 מהל׳ אישוח ה״ל וכפי״ז מהנכוח א״כ הי״ג,
 ומלשון החוספוח ככחוכוח דף ו ע״כ ל״ה רוכ
 נראה שהיו מפרשים דהשאלה היה מי חיישינן
 לדשמואל ואסורה היא לכה״ג או אמרינן
 דכאמכטי עיכרה ומומרמ היא, וכן משמעוח
( פ ״ ב ר  לשון החוספוש מלה לף סל ע״כ. !
ו ה ומא בתולה שעיברה מ ו את בן ז  שאל
ג כוי. עי׳ חשכ״ץ ח״ג סי׳ רסג שהכיא ״ כ  ל
 כמה מעשיוח שנחעכרו כחולוח ע״י שפיכח
 זרע כפי הרמס. ועי׳ שו״מ מהרא״ש סי׳ עה.
( ם ״ ש ר ה מ ) 

ג וכוי. ופירש״י ״ כ ו ל ה  בתולה שעיברה מ
 והיא אומרת כתולה אני, אי מיישנן ללשמואל

 מעלה, שלא נכראו מלאכים, ולפח״מ.
( ל א ו מ י ש נ י ע ) 

 מזיעתן של חיות. יש לחח טעם מחוק כזה.
 כי ירוע מאמר ח״ל [סוטה לה:] שהארון נושא
 אח נושאיו, ועל לכר זה נענש עוזא. א״כ מהו
 זה שאמרו כאן מזיעמן של חיוח, כאילו הן
 מזיעומ ממשא הככל של הכסא והמרככה
 שעליהן, אכל הענין הוא שממממ קטורי חטאים
 העולים מן הרשעים הגורמים שלוק שכינה מן
 הכסא, ע״י כך מכטל הוא על המיומ וגורס
 להם זיעה, ומה נמשך עם זה מ״ש עול, ולהיכן
 שפיך על ראש רשעים כוי, נמצא שהם עושים
 גיהגם לעצמם שממציאים אומו המוטאיס
 כמעשיהם, וכנולע ט מן העטרה נעשה
 משחיח למכל, ועי׳ מ״ש כלמם שמים כאכומ על

 המשנה [רפ״ג] ואין אחה כא לילי עגרה.
( ץ ״ ב ע י ) 

ת כוי. נ״כ יערן זכחיס לף קיז  אלו תשע מאו
( פ ״ ב ר  ע״א. (

 רש״י. ד״ה כאן בזמן שאין כוי. הטמ
( ש ״ ש ר  הס״ד, ואח״כ מחחיל לכור כטכול. (

ה לנהר דינור. דהאי קרא גבי כו׳ כצ״ל, ״  ד
 ומלח נמי למחוק. (רש־׳ש)
׳ . ד״ה לבן כפר. לפי שראהו כו ת ו פ ס ו  ת
( ש ״ ש ר  כצ״ל. (

ם נו במדרש חדשי ה מזיעתן. והכי מצי ״  ד
 לבקרים. נ״כ מדרש פרשח וישלח פרשה
( ח ״ צ ר ה ח  עה. (

 דף יד ע״א
ה ושתלן. שכפ פט ע״א ״ ב ק ד ה מ  גמרא. ע
( נ ״ א מ  ש״ס. (

ד תורה ״ ן עצמן ע ח שמקמטי ״  אלו ת
ה״ז כוי. נ״ב ומ״ש ולא עת, יש לפרשו  בעו
 ע״ד שאמרו במקום א׳ [שבמ לא.] קבעמ עמים
 לחורה, וכמ״א ארז״ל [ירושלמי כרכומ פ״ט
 סוף ה״ה] כל המוכע עמים למורה מפיר
 מורה. אך הענין שנענין הדין אין דנין אא״כ
 לא קכע אפיי עמים, אכל מצד המסידומ ומיכמ
 המורה הקדושה צריך שלא יקכע עמים ולא
 יפסוק מלמול אף רגע אמל, וז״ש אשר קומטו,
 שקמטו עצמן ממיל. ולא עמ, שלא נקבעו עמים
( ה ״ ל מ  לשורה וכל שעמא ושעמא למלו. (

יא בר רב בר אריא. ל לחי א ו מ ל ש ״  א
( א ׳ ׳ פ צ מ (דף לא). (  כרכוח (דף יכ) ע״ז

׳ כצ״ל, וכ״ה י כו פ ל דבור ודבור שיוצא מ  כ
( ש ״ ש ר  כע״י. (

ר נקא כצ״ל כאי. (רש־־ש< מ ע  כ

׳ ירחבו לא נתקררה דעתו עד שאמר וכו  ו
קלה בנכבד וכוי. הוא הנ  הנער בזקן ו
 כאמח לפלא גלול להאמין על אדונינו ישעי׳
 הנטא שיהיה חלילה כעוכרינו ולצפומ על עוצם
 הרעומ, ושלא יחקרר לעחו כמיעוטס. אך
 העניו עפמ״ש המה״ל ושאר ספרי יראים ט
 הניקל והמעולה שבחשובה הוא שומע חרפתו
 ואינו משיג, ומחח סוג זה נכלל כל החשובוח,
 כי המשה היא הגלולה שכמשוכה. ולכו ישעי׳
 הנכיא כעמ היה לכר ה׳ כפיו, לקלל ישראל
 ט״מ קללומ עכור מטאם, קצרה נפשו מאול,
 והיצר לו כצרש ישראל ולא נחקררה לעמו
 להחנחם על שלגר ה׳ היה כפיו כי ירהכו הנער
 כזקן שמח מאלו, כי ע״י גושה זו ימכפר
 עונוחיהם, ויהיה כאלו קכלו כל הקללוח
( ל א ו מ י ש נ י ע  וא״ש. (
ה כר״י בן תימא. ו בעלי משנ ה אל  משענ
( ת ׳ י צ ר ה מ  ג״כ וכע״י הגירסא כר״י כן כחירא. (

בר ת ד״ א זה המתג עו ל שמו ע  גבור זה ב
 ביצרו כצ״ל, וכ״ה גע״י. ועי׳ כמגילה (לף
( א ״ פ צ מ  טו). (

( ] ״ א מ . סנהדרין ז ע״א. ( ת לאמתו מ  דין א
ל ה ש ת מ ח ל מ  זה שיודע לישא וליתן ב
ט זה דיין כוי. סנהדרין (לף פ ו  תורה ש
( א ״ פ צ מ  צג:). (

ם י ש מ ח ת מ ו ח ן מתורגמן פ  אין מעמידי
 שנח. ג״כ אפילו לפרש״י היינו דאין מעמילין
 אכ״ל שראוי להעמיד מתורגמן לפניו מ״מ
 תמה אנכי ללא נזכר עגין זה לפסק הלכה כשום
( ח ״ צ ר ה מ  פוסק. (

. ונ״כ צ״ל  בגמרא שאין מעמידין מתורגמן
 פרנס, וכ״ה כילקוט, ופרש״י ז״ל צ״ע כזה
( כ ׳ ־ א ר מ  דהל״ל לפני הפחוח מחמישים. (
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 חגחות חגיגה דף טו ע״א - דף יז ע׳׳א וחידושים
ך כצ״ל. לפאורה מפירש״י י ד ד צ א ך ״ ו מ ס  ל
( ץ - ׳ ב ע י  נראה דל״ג ליה, אכל אינו מוכרח. (
ך ו מ ס א דעתך צדדיץ מותרין ל ק ל  דאי ס

׳ כצ״ל, וחיכח לצדלין למחוק.  אלא לאו כו
( ץ ״ ב ע י ) 

קפא. כ״ה ן ו . לשו  רש״י. ד״ה אקפו
( ש ׳ ׳ ש ר  כדפו״י. (
כל ו ר לא י מ ו ל . ד״ה אראה. כ ת ו פ ס ו  ת
ת ציון. אע״פ שהכית היה כנוי מ ח נ ת ב  לדאו
 כימי יהודה נ״ט, יולעין היו שעתיד להחרכ,
 דכחיכ [ירמיה ז, ל] היכל ה׳ היכל ה׳ היכל ה׳
 המה, והכשיכ [דניאל ט, כד] שכועים שבעים
 נחחך על עמך וגו׳ [עי׳ נזיר לכ:], פקידה
 לעלמא היא להואי בכיח שני, והיו [נתונים]
 כמלחמה [וכבושים] תחח, [האומוח]והיו
 מצפים לנחמה שלמה ע״י כיח שלישי שיכנה
( ץ ״ ב ע י  כ״כ. (

ל . ור׳ ירמיה דאכי ׳ א חרגתי וכו  אם ל
. נ״כ וכן כירושלמי כרכוח פרק  קודם הבדלח
 אין עומלין דרי לקיש נפיק לכר מתחומא
( ז ץ י צ ר ה מ  כשכחא ע״ש. (
. ה ב ר ק ה ך טפי ל ה דבר. אף ע״ג דםמי ״  ד
 עט״א. ולעל״נ כוונחס ללהכי היה מסחכר טפי
 ללרוש מיעוטא לכ״י על השחיטה מלעל
 הסמיכה. וכה״ג לרשינן כסוף פרק היה נוטל
 מיעוטא לאיש על פריעה ופרימה ללמטה, ולא
( ש ״ ש ר  על טומאה לסמיכא ליה. (
נן נשים פ מרבי ״ ה  בא״ד. דהא בריש כ
 כוי. עט״א וגה״ש ללא נמצא שם. ולי נראה
 כוונחס משוס לככל מקום לרשינן כני אהרן ולא
 כנוח אהרן, כלהכא כני ישראל כו׳ ואין כנות
 ישראל כוי. והרי כקכלה כחיכ גס כן כני אהרן
 ולמעוטי כנוח אהרן מכלל לשחיטה כשרה כהן
( ש ״ ש ר  וכמו למרכינן שם זרים מהאי ליוקא. (
ה ט י ח י ש פ ו ל א . וכן ליכא ל  בא״ד
כה דההיא חיקשא  בבעלים דומיא דסמי
 לא הוי אלא דרבנן. עי׳ חקי הלכה חקירה
( ם ־ ׳ ש ר ה מ  ט כזה ועי׳ ככרכי יוסף יו״ל סי׳ א. (
א דרבנן. ל ה א ״ א היקשה ל  בא״ד. דההו
 עי׳ כגליון, ועי׳ כספרי משכיל לאיחן כחלושי
( א ־ - פ צ מ  מגחוח (לף צג). (
ת (כסופו). עי׳ מ״ש כס״ל שלהי ה לעשו ״  ד
( ץ ״ ב ע י  עירוכין [צו.] וכפ״ק לקידושין [לא.]. (

 דף r ע״א
 גמרא. צדדין מותרין. שכח קנה ע״א ד״ה
( נ ״ א מ  אמר. (

. לעיל כ ע״א ל״ה ן ו תשלומי . יש ל ׳ י  מתנ
 איזהו, וע״ש ח ע״א ל״ה ושמחת, וע״ש ט
 ע״א ל״ה נאמר, מ״ק יט ע״א ל״ה משחרכ
 פסחים עכ ע״א ל״ה מ״ט, וע״ש עו ע״כ ל״ה
 קמ״ל, וע״ש פ ע״א ר״ה אפשר, וע״ש עא
 ע״א, יומא נ ע״א רש״י ל״ה לזמנין, כחוכוח
( נ  קג ע״כ, זכחיס לג ע״א. >מא״
. פירש״י קרכנוח ראיה ח ו א יום טב ״ ש  ב
 וחגיגה שאין קריכין לא כיו״ט ולא כשכח, וכשכו
 כחוס׳ וחגיגה אמאי לא ומ״ש שלמים לכ״ש,
 ומיהו כירושלמי משמע כלכריו ע״ש. ואני
 מצאחי בפ״ק למגילה חגיגה בשכת ועולש ראיה
 אפי׳ ביו״ט מאחרין מנו ב״ש היא, מוכח

 כהליא לחגיגה קריכה כיו״ט לב״ש ולו״ק.
( ם י י ם ח י מ ) 

 אין כה ״ג מתלבש. קדושין סו ע״א ל״ה
 הנח, יומא ז ע״ב. וע״ש בירושלמי, וע״ש יט
 ע״א, ודף סט ע״א ל״ה כ״נ, סנהלרין יב ע״כ
( נ ״ א מ  ל״ה כה״ג. (
ת ו צ מ ג ה ח ת ל עו ג השבו  גמרא. מקיש ח
 כוי. עט״א למסיק לכחג המצוח ילעינן ליום
 א׳ וזי מקרא וימיס שכינחיס מק״ו. והקשה
 להא כזכחיס מכע״ל לכר הלמל מק״ו מהו
 שילמל כהיקש ע״ש. ואנכי חמה להא נוכל
 לומר איפכא ר״ל מקולס נילף כהיקש יום הזי
 המפורש והלר נילף מק״ו כחה״ש גופיה ימים
 שכינשים. ולכר הלמל כהיקש חוזר ומלמל כק״ו
 כלאיחא שס, וכה״ג חמצח (שם מא.) כחל״ה
( ש ״ ש ר  ואתא הכי ע״ש. (
עט. לעיל ט ע״א ל״ה תשלומין, ת מו ס פ  ת
( נ ׳ ׳ א מ  סוכה ה ע״כ ל״ה חפסת. (
תר ח. שמו ו  רש״י. ד״ה אין לה יום טב
( ש ״ ש ר ו״ט כצ״ל. ( בן בי  להקרי
פר ׳ ו ג כו ח ה פז״ר. פייס לענין פרי ה ״  ד
ץ עליו כוי. לכאורה אף אילו ס י פ  שמיני מ
 וככשיו ושעייו היו טעונין סייס, וכ״פ כעצמו

ל מי א אם ש . ו ה ט מ ה ל מ  רשי״י. ד״ה ו
( ש ״ ש ר בלן כו׳ כצ״ל, וכ״ה כע״י. (  סו
ש ר פ ם. ונראה ל י . ד״ה בכהנ ת ו פ ס ו  ת
ת ע ד סח ה ם הי ו ש  דאף בגבולין מיתסר מ
 כוי. עי׳ כאשכול הל׳ כרכח כהנים סי׳ טו ונחל
 אשכול שם, והגהת נזירוח שמשון לאו״ח סי׳
 קכח סכ״ג מזוהר הק׳ סו״פ נשא, וע״ש מ״ש
 כזה, וכ״ה כחוספוח חלשים על המשניוח פ״ל
( ם ״ ש ר ה מ  למגלה מ״ז. (
ד לענין דו ל ו ו א ו ש ק ל ח ה יוסי. חרי נ ״  ד
טה. נ״נ עול מצינו לחלק חזקיה פרו ה ו ו ל  מ
 עם חכמים אם מעכרין את ניסן סנהדרין(יכ.)
 אולם המשנה לא חלכר רק ממחלוקת קיימח
 שנמשך זמן ארוך, אכל מחלוקת שהוכרעו כמנין
 הרבה היו, ומ״ש כירושלמי לעמלו שמאי והלל
 ועשו ארכע, היינו עם הסמיכה נעשו ל׳
( ח ״ צ ר ה מ  מחלוקח כישראל, וכספרי הארכשי. (
. ת ק ו ל ח א חוי מ ד ל . לפי סברת דו  בא״ד
 ומ״ש [יכמומ עו:] שמאג שאל עליו אם כשר
 לכא כקהל, לא חשיכ מחלוקת, אע״ג לכעי
 אכרוזי עליה, משוס להא שמואל חי וכיח לינו
( ץ ״ ב ע י  קייס. (
ק דשבת רק ג׳ ״ פ  בא״ד. לא מצינו ב
ו בהן. ג״כ הגי לכריס שחשיכ חלק  דברים שנ
 שם כשכח המה לכל מסמיכה, ועם סמיכה הוא
 לי. [וזהו שאמר כירושלמי ועשו ל׳ היינו

 שהוסיפו שלשה ונעשה עם סמיכה ל׳].
ח ״ א נ ב ) 

א כ אגב דנקיט ליח ח ה שנים. ו ״  ד
ם ו ק ל מ כ נח חשיב ליה ב  בראשו
נח. ק׳ לכאורה להא בעירונין (לף  בראשו
 יג:) מפני מה קכעו הלבה ככ״ה כו׳ ולא עול
 אלא שמקלימין לכרי כ״ש ללכריהס ומפני כן
 קבעו לברי כ״ש ככל מקום מקולס, וי״נ
 לכווינח החוס׳ על היכא שנחלקו שמאי והלל
 מעצמם, ומ״מ גס זה אפשר אחרי שהוצרכו
 להק לים כ״ש הקלימו ג״כ שמאי להלל. עול י״ל
 להבא משוס הבי חשיב לכסוף משום ראפסקא

 הילכתא כווחיה ורוצה לסייס כפסק ההלכה.
( י ״ ר ו פ ) 

. הוקשה להם חכא ליכא למיטעי . ו  בא״ד
 למהאי טעמא אמאי לא מקלים אכטליון
 לשמעיה ותירצו שפיר להתס איכא למיטעי

 לומר להיה נשיא אכל הכא ליכא למיטעי.
( ם י י ם ח י מ ) 

 דף טז ע״ב
ומם. גיטין ז א חרגתי עד ז  גמרא. אם ל
( נ ־ ׳ א מ  ע״א ל״ה השתא. (
. לעיל ל ע״א ל״ה אלא, חו ל כו כ כה ב  סמי
 וע״ש ע״כ ל״ה לכחיכ לקמן כא ע״כ רש״י
 ל״ה אקפויי, שכח קכח ע״כ ל״ה למקפיא,
 וע״ש קלו ע״כ ל״ה הזכר. עירוכין נג ע״א
 ל״ה כאילפא, וע״ש צו ע״א ל״ה מיכל, פסחים
 סו ע״כ ל״ה והא, וע״ש פט ע״א ל״ה ואלו,
 ביצה כ ע״א ל״ה ללא, ר״ה לג ע״א ל״ה הא
. יומא נ ע״כ ל״ה אחיו, על ע״א בח״י  ל״י
 ל״ה איצטייך, קלושין נח ע״כ ל״ה ולילמא,
 וע״ש לו ע״א ל״ה הקכלוח, חולין פה ע״א
 ל״ה נשים, כייתוח ז ע״כ ל״ה שניהם, שמולה
 כל ע״א ל״ה שגיאה, זכחיס לג ע״א ל״ה
 סמיכח, וע״ש ו ע״א יש״י ל״ה קופיא, מנחוח
 צל ע״כ ל״ה ילו, נלה ע ע״כ ל״ה וסמיכה,
( נ  מכוח כא ע״כ >מא״
ו מאי העביד ח ל כ כ א בעינן ב ד ל ״  דאי ס
 כוי. עי׳ שואל ומשיכ חנינא ח״ל סי׳ קנ קשה
 לי״ ל דע״י המצוה אחשביה כמ״ש יש״י ביצה
( ם ״ ש ר ה מ  כז כעין זה. (
א כדי ל כח בנשים א י שסמי  לא מפנ
ח לנשים. היא״ש כי״ה חת רו ת נ  לעשו
( ם י פ ו ה צ ז ש  פ״ל סי׳ ז וכחעניח פ״ל סי׳ לש. >
 ״לעזרת״ נשים. ככר נהגו לקרוא המלה
 כמשקל מערת תעלת, אע״פ שאינה לומה להס
 כשורש לכאורה, עיין כהגהוח למכלול, ועי׳
( ץ ״ ב ע י  מ״ש כפ״כ למלוח כס״ל. (
חת ם נ ו בעינן משו ח ל כ כ כח ב  ואמ״ד סמי
ם. נ״כ דח בקדשי ח לנשים עבדינן עבו  רו
 לשיטח רש״י ר״ה נג ע״א לנשים כי ענדו
 מצוה עוברוח בבל חוסיף, א״כ כפשיטוח הו״ל
 להקשות וכי משום נ״ר לנשים שרינן איסור
 ב״ר! אלא ולאי ללא בעינן סמיכה ככל כחו
 וליכא כ״ח ללא למי לסמיכה לאנשים. עי׳ פנ״י
( ח ״ צ ר ה מ  ר״ה לג ע״א וטור״א שם. (

. ׳ מר כו ר בני או ר מאי מ א ל חשתא ק ״  א
( ם ״ ש ר ה מ  עי׳ ספל חסילים סי׳ רכל מה. (
י עלן. לאג מאחר שלא הגינה  אנן מאי תחו
 עליהם חורתם להצילם מן החטא וממינוח,
 אע״פ שהרכו כל כך מורה, ואמרינן פ׳ היה
 נוטל [סוטה כא.] פורה מגנא ומצלא אף
 כעילנא ללא עסיק בה, ואס הם לא נצולו, א״כ
 מי כטוח כעצמו, וכן היה חושש לעצמו, ואהלר
 ליה שמואל שפיר שאין לו ללאוג, לצליק
 מעיקיו מוכטח הוא, וכהכי סלקא שמעתחא
 הכא כל עמי כו׳ אגכ אמיה סליק, והיינו ההיא
 דפ׳ היה נוטל דחויה מגינא ומצלי, ואינהו
 שאני טינא היפה כלכם, ועל כיוצא כהס שנינו
 [אבות פ״כ מ״ל] ואל חאמן כעצמך על יום
ק חפלח  מותך. ואחיא סוגיא להכא כאביי לפי
( ץ ״ ב ע י  השחי [כס.]. (
 ספרי מינין נושרין. יומא פז ע״א ח״י ל״ה
( נ ״ א מ  כל המזכה, יבמוח קט ע״ב ל״ה מהו. (
ב כו׳ ״ חא דריש פ . ד״ה חא. ו ת ו פ ס ו  ת
( ש ״ ש ר  כצ״ל. (
׳ נדהו רב יחודח כצ״ל.  בא״ד. אי נמי כו

( ש ״ ש ר ) 

ב אימיה כצ״ל. ל עמר דנקי אג  ד״ה כ
( ש ״ ש ר ) 

. עי׳ ל ם יראה כל ה  בא״ד. לפי שלא היה ל
( א ׳ ׳ פ צ מ  רכה פ׳ קרח. (

 דף טז ע״א
א ברבבה. סנהדרין צכ ע״א  גמרא. אות הו
״ - ׳ א מ  ד״ה שחי אוחיוח. (
. עי׳ כאור ר  ששה דברים נאמרו בשדים כ
 זרוע הל׳ עירוכין סי׳ קמז אס מקיימים
( ם ״ ש ר ה מ  החויה. (
ם כוי. עי׳ ישב״ס כ״כ ד  פרין ורבין כבני א
 עג ב ד״ה ה״ג שמחעביין מבני אדם ומוכח
 דעיכוין שוה כמי אדם כדאיחא כככויוש ש.

 ועי׳ כאוי זיוע הל׳ כעל קיי אוח קכד.
( ם ״ ש ר ה מ ) 

( נ ־ א מ ה דהוה. לעיל יא ע״כ ד״ה יכול. (  מ
. היינו ה פ ש א ן גדולים על ה  בנו לי פלטרי
 לאמוי כהגדה [כ״ר ג, ז] שהיה כונה עולמוח
 ומחייכן כר, ואשפה סול כמוס ידוע
( ץ ״ ב ע י  למשכילים. (
 כייף ליצרו. קדושין לא ע״א ל״ה כל
( נ ־ ׳ א מ  העוכר. (
ת. עי׳ ל בג׳ דברים עיניו כהו כ ת ס מ ל ה  כ
( א ״ פ צ מ  מגילה (דף כח). (
. ר ׳ ובנשיא כ ל בג׳ דברים כו כ ת ס מ ל ה  כ
 כפרקא לרכינו הקלוש כבא לשלישי אוח לג
 איחא הגי׳ המלך, וי״א אף הליין כשעת הלין.
״ ם) ש ר ה מ ) 

ל בכהנים. מגילה כל ע״כ ל״ה כ ת ס מ ה  ו
״ ״ א מ  כהן, קלושין כ״א. (
. עי׳ יומא ל תאמן ל א ח ו ח מ ״ ב ק ח א ו ו ט  ח
( א ״ פ צ מ  (לף יט). (

( נ ״ א מ  מי מעיד. לעיל ל ע״כ ל״ה חוכחה. (
ן אותו. נ״כ י ו י השרת המלו  שני מלאכ

 רמכ״ס פ ״ו מהלכות תפילין סוף הי״ג.
( ז ו ״ צ ר ה מ ) 

א. מנחות קט ע״כ . יחושע בן פרחי ׳ י  מתנ
( נ ־  ל״ה בתחילה. (מא-
׳ כחב ם וכו ח נ נ יצא מ ם ל״ ח נ מ ל ו ל  ח
 הרע״כ לפיכך לא הולע וכוי. יוחר נ״ל להא
 לקחני הלל ומנחם לא נחלקו ר״ל שהיו שניהם
 שיין לסמוך ולא מאר החנא לפי שסמך אמאי
 שכתכ אח״כ הלל אומר לסמור כ׳ החוי״ט
 במשנה זאח לנמצא שנשנה הלל קולס לשמאי
 פ״ק לעליוח, וכן נמצא בפ״ק לאבות הלל
( ם י י ם ח י מ  ושמאי קבלו מהם. >
. פי׳ הרע״ב ם ח נ נ יצא מ ם ל״ ח נ מ ל ו ל  ח
 לפיכך לא הולע מענינו אם נחלק כו׳ והוא
 מפי׳ הרמכ״ם. ולא ילענא מרוע לא פי׳
 כפשוטו ללא נחלקו היינו לגס מנחם הסכים
( ש ״ ש ר  כרעח הלל לסמוך. (
. לעיל ז ע״כ ל״ה ך א לסמו ל  שמאי אומר ש
 מכיאין, ול״ה עולוח, שכח טו ע״א רש״י ד״ה
 לסמוך, מצה כ ע״כ, יומא נט ע״כ כח״י ל״ה
 שגי כהנים, סוטה מז ע״א ל״ה האשכולות,
 סנהדרין יט ע״כ וע״ש פח ע״כ חמורה טז
 ע״א ל״ה דופי, מנחוח צג ע״כ, נזיל כו ע״כ
( נ י א מ  יש״י ל״ה אמי. (

 לחפוח על ישע גלול וכמ״ש חכמי המחמד
 שהייס הגלולים הוא מקום חהום יכה שגא
 יעלו המיס וישטפו והייס קטנים מקום חהוס

 שאינו עמוק כ״כ כוי זהו זה לעומח זה.
( ף ״ י ם ש ״ ז ה מ ) 

ק חבירו בג״ע. ל ח ו ו ק ל ל ח ט ו  זכח צדיק נ
( ץ ״ נ ע י  צ״ל JM גילו. (
ק חבירו בגן ל ח ו ו ק ל ל ח ט  זכה צדיק נ
 עדן כוי. עי׳ כחילושי אגלוח מהרש״א כבפ
( ם ״ ש ר ה מ  בחרא טו. (
 כלי זכוכית. שכח טז ע״א, סנהדרין צא ע״א
( נ ״ א מ  ש״ס כ״ז, אכוח לר״נ פכ״ל. >
 שובו בנים. עיין כחוס׳, ועיין כרש״י הוריוח
 יל ע״א ל״ה סיני, יומא פו ע״א, סוכה כח
( נ  ע״א, קדושין לו ע״א, ע״ז ז ע״כ >מא״
ר וכוי. ח א  שובו בנים שובבים חוץ מ
 נשו״ח מהרי״ט נראשונוח ספר שני סי׳ ח כפנ
 דכהא טעה אחר שלא היה לו להשגיח ככ״ק
 ששמע שוכו מים שוככים וכו׳, לקיי״ל כל מה
 שאומר כעה״ב עשה חוץ מצא, וה״ל לשוס פניו
 כחלמיש לשוב כחשוכה, והיו מקכליס אוחו
 ע״ ש. וכס׳ עכולח ישראל הספרלי לף קסו ע״כ
 הכיא כשם הגאון מהר״א יצחקי ז״ל, להשי״ש
 ה״ק שוכו כניס וכו׳ חוץ מאחי, שאינני אומי
 לו שוב כמו שאני אומי לכל, ומ״מ אס שוכ ישוכ
 בחשובה מעצמו מבלי שיאמי לו שוכ, וולאי
 שמקכלין אוחו, כי אין לך לבי שעומל בפני
( ל א ו מ י ש נ  החשוכה, עי״ש. >עי
ד וח׳ ברך את ״ . ד״ה שובו. מ ת ו פ ס ו  ת
 אחרית איוב מראשיתו כצ״ל עיי
( ש ״ ש ר  כייושלמי. (
ו בידו ט שחי ״ ע מ ת ו  בא״ד. בזכות מצו
 מראשיתו מ״ל. (רש־׳ש)
נתעסקו בדברי תודח ירדח  בא״ד. ישבו ו
ם כוי. עי׳ נתוס׳ סוכה כח  אש מן השמי
( ם ״ ש ר ה מ  ע״א. (

ר ראה לישנא דר׳ יהודה ח  בא״ד. א
ם נתון בפי כלב. ג״ב זה הוא גי׳ חתו  חנ
 הייושלמי פ״ב לחגיגה ומליש קהלפ פיסקא
 טוב אחייח לבי ומליש יוח פיסקא לינו פה,
 אולם לפנינו כככלי קלושין לט ע״כ וסוף חולין
׳ חוצפיח המפויגמן, ועול  הגייסא לישנא לי
׳  יש חילוק שכככלי נאמי ולא ידע שלישה י
׳  יעקכ כי כיחיה, ומיושלמי הגי׳ שלישה י
( ח ׳ ׳ צ ר ה מ  יעקכ לפנים הימנו. (
׳ ם כו ו ת ח נ ן ד״י ח  בא״ד. שראח לשו
. לפנינו שם ן  והיינו גברא רבה דקדושי
׳ חוצפיח המחורגמן. אולם  וכשלהי חולין הגי׳ י

 בע״י כקלושין הגייסא כאשי הכיאו השוס׳.
( ש ״ ש ר ) 

 בא״ד. מצילין אלישע בזכות תורתו. מה
 שהיה י״מ מקרכ לרכו יותר מאכיו, כמשנה
 שלימה שלהי הוייות [יג.] הוא לעכל, מ״מ
 כיכ שאינו הגון לא אמיו, לילמא כהא נמי לא
 שפיי אמי כמ״ש להלן כמאי לגמיי מניה
 לאחר, ותו קשיא עליה א״כ מ״ט לא הצילו
 ג״מ ודואג האלומי (שהיו כלי ספק גלולים
 מאחי) בזכוח פוישן, דילמא הוה ס״נ כלורשי
( ץ ״ ב ע י  חמויוח החם [סנהליין קל:]. (

 דף טו ע״כ
 אי הואי בידי. פסחים י ע״כ יש״י ל״ה
( נ ״ א מ  אימי. (
 לא מידן לדייניה. מנחוח ק ע״א יש״י ל״ה
( נ ־ א מ  למולן. (
 מאן מרמי ליה מנאי. ה״ג ״מנאי״. או
 מפייש״י נלאה לגיס הכא נמי מאן, ויש נו
( ץ ״ ב ע י  חבי בפיק הלי(עילובין על:). (
. כ״נ שהיה גייסח ה מאן  מאן מרמי לי
( ש ״ ש ר  יש״י. (
 ור״מ היאך גמר תורה. חעניח ז ע״א ד״ה

 אס, סוכה כח ע״א ל״ה כל, מ״ק יז ע״א.
( נ ״ א מ ) 

ך ה״צ כוי. עי׳ מ״ש א ל מ מה ל  אם הרב דו
( ץ ״ ב ע י  כס״ס קצור נוכל צבי. (
. עי׳ חעניח ל והא בקטן דו א קשיא הא בג  ל
( א ״ פ צ מ  (לף ז). (

. עי׳ ש״ך ל הא בקטן  לא קשיא הא בגדו
 יו״ל סי׳ רמו סק״ח ובאשו׳ אהל יעהב ור״י
 ששפורט סי׳ ע עלה עו ל״א ע״א ל״ה
( א ״ ש ר ה ׳ מ ג  וחימה. (
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 חגחות חגיגה דף יז ע״א - דף יח ע״א וחידושים יא
 הואיל ולבר אבל, אפל כלא״ה לא הוה מוקמינן
 קרא אלא שהוא בזמן אסיפה, וא״כ גט חג
 הקציר לל״כ רק חל קרא נימא זמן קצירה. ויש
 לתמוה על הטו״א שהעלים עץ מלברי החושי
 הכד. וע״פ מ״ש נסחלק מה שהקשה הטו״א
( א ׳ ־ פ צ ז נ  ע״ל מוס׳ בסמוך גט חוש״מ. (
ף. מ״ק יב ע״א ל״ה מכניס, ג האסי  ח
{ נ ״ א מ  סנהלרין יג ע״א. ;
ף. אפ״ל ג האסי א מעתה ח ל  א״ר יוחנן א
 לל״ל ס״ל כמ״ל סנהללין(יג.) לאמא למימר
 לכעינן או כולו חוה״מ כפקופה חלשה או
 מקצחה ור׳ יוחנן ס״ל כאחרים שס (ע״כ) ללא
 חיישי לתקופת תשרי אלא למקופש ניסן ע״ש.

( י ״ ר ו פ ) 

״ט מי שרי כוי. ה בי כ א ל ״ט מ  אילימא בי
 עיי כר״ן פ״ל לטצה, ושער המלך פ״א
 מהלכופ יום מוכ, ועי׳ ירושלמי פ״ח ליכמות
( ם ״ ש ר ה מ  ה״א וציון ירושלים. (
מ מי ״ ש ו ׳ ח ״ט מי שרי כו ו ה בי כ א ל  מ
( ש - ש 1  שרי כצ״ל. (
ת ימים. ע ב ר ש ת תשמו ו צ מ ג ה  את ח
 כתורה אור גרשם שמוח כג, וט״ס וצ״ל שמוח
( א ״ פ צ מ  לל, וכ״מ כרש״י מגילה (לא סע״א). (
ר שבעת ימים ת תשמו ו צ מ ג ה  דת״ר את ח
. הרא״ש מ ״ ש ע ר ב מ שאסו ״ ש ל ח  לימד ע
( ם י פ ו ה צ ד ש ! .  כמ״ק פ״א סי׳ א וכמגילה סי׳ י
ר בעשיית עד שאסו ל מו ו ש ל ל חו ד ע מ י  ל
. עי׳ כטו״א כאכני מלואיס שהטא ה כ א ל  מ
 ראיה לחוש״מ אסור מה״ח מהא דפ״כ
 לכריתות לס״ל לת״ק לג״ת עושה מלאכה
 לעצמו כשכח כישראל כחוש״מ, ואקרא קאי
 לכתיכ והגר ודרשי׳ טכמוש זה ג״ח ומשמע לי׳
ס  שא״ש טשראל ולי לך אם אתה אוסלו טו
 הקל. ואי אי׳ לשוש״מ א״א מלרכנן מנין לגו
 לאוקמא שטתת ג״ח כלבר שאינו אכל לחול מה
 שלא מצינו לוגממו כתורה. אכל אי חוש״מ
 מה״ח א״ש למוקמי׳ שטחה לג״ח כשטשה
 קלה שמצינו כתורה. ואל״מ לאפי׳ נימא
 לחוש״מ מה״ח נמי קשה מנ״ל לחלק טן לכר
 אכל או לא וע״כ צ״ל שמסרו הכחוכ לחכמים,
 וה״נ י״ל גט ג״ח לס״ל לת״ק לאמרי׳ שמסר
 הכתוכ לחכמים. ולפי גירסת הירושלמי ולאי
 אינה לאיה לשם איתא כפ׳ הערל לר׳ יוסי
 אומר שהוא כישראל כחש״מ מה ישראל כחש״מ
 מגככ ע״פ השלה ואסור ככל מלאכח שלה אף
 ג״ת בשבח כן. והיינו משום לר״י לשיטחו
 לאוסר מחוכר אף כלכל אכל כלאי׳ במ״ק (לף
 יכ), ומשמע להיינו משוס לס״ל לזה הר
 מלאורייחא, אכל לא קיי״ל כוופיה ואפשר לגס
 ח״ק לכדתות ס״ל כל״י כהא וא״כ אינה ראיה
. ולע למהירושלמי הנז׳ ח״ל אמ״ש ק ד  ל
 הט״א כששיטות ללל״י לס״ל למלאכת מחוכר
ד ה  אסור אף כלכר האכול אסור נמי אסיפה ל
 טרושלמי אי׳ למותר לגככ מפל פני השלה
( א - פ צ מ  וגכוכ היינו אסיפה. (
. לעיל יז ע״כ ה כ א ל ר בעשיית מ מ אסו ״ ה  ח
 ל״ה אלא, מ״ק כ ע״א ל״ה משקין, וע״ש ש
 ע״כ ל״ה אין, פסחים קיח ע״א ל״ה כל
לדם מה  המכזה, מגילה לא ע״א ל״ה מקרא, נ
 ע״א כרא״ש ל״ה אמר, ע״ז ככ ע״א ל״ה
 תיפוק, מכוח כג ע״א רש״י ל״ה חג המצות,

 כ״מ ע ע״כ ל״ה תשין, תעניח יכ ע״ב
( נ ־ א מ  נ

ר כוי. מ ו ח ל ו מר אינו צריך ק  ר׳ יונתן או
 עי׳ טורי אכן מהא לאין עונשין מן הדין, ועי׳
ד אש חא״ח סי׳ מג, ועי׳ העמק מ  חשו׳ א
 שאלה פ׳ כרכה שאלתא קנז אות ג כענין זה
( ם ״ ש ר ה מ  כאולן, וכלכלי הטורי אכן בזה. (
. יומא ב ע״ב ל״ה לנין, ו י  שיש קדושה לפנ
( נ ״ א מ  כ״כ קכא ע״א, סוכה מש ע״א. >
ח יוכיח. כרכות יל ע״א, ר״ה כג ע״א ״  ר

 ל״ה משוס, מגילה ככ ע״כ ל״ה ושאין.
א־נ< ז נ ) 

עד שקרוי מקרא ל מו ו ש ל ו ח ר ב מ א  ת
. לכאורה השתא תו לא נצרך לק״ו ׳ ש כו ד  ק
 להא ממקרא קלש לחוד נ״ל לקמן לר״ע איסור
 מלאכה כלפרש״י. ואף לגט ר״ה לריש ליה
( ש - ש ר ) .  ר״ע גופיה לקלושת היום (ר״ה לג)
ני הרי כבר ׳ אם בשמי ן כו  אם בראשו
. כ״ה גי׳ הד״ף בדש מו״ק, ן ר שבתו מ א  נ
 וכן הגיה הט״א מלנפשיה ע״ש. >רש־ש<

ן הדי כבד ם בראשו ב מדבר א ה הכתו מ  ב
. עי׳ העמק שאלה פ׳ כלכה שאלתא ׳  נאמר כו

 חג השכועוח כחיכ, והרש״א השיא כוונתם
( ש ״ ש ר  לל״א. (
א דתנינן. ד ה . כ ן מי ה אלא לאו לתשלו ״  ד
 ג״כ עיין פוס׳ פסחים נ ע״א ל״ה מקום
 שנהגו, ומשנה למלן פ״ו מהל׳ כלי המקלש
( ח ״ צ ר ה מ  ה״מ באריכות. (
. עי׳ ן א מדרבנ ל מ אינו א ״ ה ו ח ג ד ״ ע א  ו
( ץ ״ נ ע י  מש״ל כלף הסמון כס״ל. (
ס ״ ש מ אף ה ״ ל מ ב א (כסופו). א ל ה א ״  ד
. ׳ הא כו ן מי פ בהא דמדרבנ ״ ו ל  שלנ
 וכפסחיס ר״פ מש״נ [נ.] כחכו כשם הירושלמי
 להד לאודיחא, ולא כתכו להש״ס שלנו פליג
 כהא. ונ״ל להכא אזלי לשיטתם (כשכת צה.)
 ללא אשכחי לליהר הצירה לצורך יו״מ אסולה
 מלאודיתא, להכי ל״ל להש״ס שלנו יסכור ליום
 טכוח אסור מה״פ שלא לצורך עסתו לא״כ הוי
 לומייא ליו״מ. וזה אין סכרא להם לומר
 למלר״א אר״א ה״א לאפי׳ אינו יום טכוח שלו,
 כגון שככל ההדכ או כליל יום טבוח שלו
 לפמש״כ הט״א (כמגילה ככ.) יהא אסור
מ לענין מכשירי או״ג ״  כע״מ, וגס אין לומר מ
 לולאי משום יוס טכוח מוחל ומלכ״א אר״א
 ה״א לאסור. ואף לר״י נ״מ כאפשר לעשותן
 מעיו״ט עי׳(מגילה ז:) לזה גס מללאכ״י לא
 מוכח לשד לקצירה הוה כאו״נ גופיה.
 וכפששים אזלי כשטמ הסוכדס לקצירה אסור
 טו״ט מה״ת אף לצולן או״נ, אי מטעם
 הירושלמי שהכיאו (כטצה ג.) למשמע להר
 לימול גמול כמ״ש הר״ן כפ׳ א״צ. או כמש״כ
ף טפי ד  הס כמגילה שם לאו״נ שהוא ע
 כשעשה מאתמול אסור מה״ת, (וחמיהני על
 הגר״א ז״ל חצה סק״ו שכחב בשם רש״י משוס
ד כתכ לאפשר להניחם ה  לאפשר ועליף טפי ל
 כמצולה כמים, ומאי עליפותא יש כאן. ול״נ
 לפוס מאי לאמדנן(ככ״כ על:) כוורא מילחא
 מעלי נוכל לפרש טעמא לא״צ משוס לעליף
( ש ״ ש ר  טפי עמש״כ(כמו״ק ספ״א). (
״ל דההיא י ׳ ו ה ואיצטריך. כו ״  ד
ן ר דרשת הצדוקי  ברייתא אתיא לסתו

ת. עי׳ חחס סופר או״ח סי׳ קמא. חו  במנ
( ם ׳ ׳ ש ר ה מ ) 

 דף יח ע״א
. מ״ק כל ע״כ ד״ה ה מ . לא ידענא כ א ר מ  ג
( נ ״ א  לר״א. מז
ו״ט ׳ אימת אילימא בי חג הקציר וכו  ו
״ט מי שרי. והקשה הטו״א למאי ו  קצירה בי
ן הא לרכה לס״ל לאופה מיו״ט לחול אינו ד  פ
 לוקה, משום לאמר הואיל ואי מקלעי לו
 אורחים פזי ליה, א״כ קצירה ואסיפה שד
 לגמד המ״ח טו״מ ואפי׳ לצורן חול הואיל
א קלא חג ד  ושריא לצורן או״נ והשתא שפיר ק
 הקציר וחג האסיף, ומסיק לצ״ל לר״י כר״ח
 ס״ל לל״ל הואיל. וק״ל הא ר״י איח לי׳ מחוך
 כפ ״ק לטצה (לף יכ) וטרושלמי הוכא כפר״ח
 ליש ה׳ יו״ט, וא״כ כ״ש לאית לי׳ הואיל להא
 משמע להואיל עליף כמ״ש סוס׳ פ׳ א״ע
 למ״ל הואיל היינו אפי׳ לכ״ש לל״ל מחוך,
 ודוחק לומר למאן לל״ל הואיל היינו אף למ״ל
 מפוך רא״כ פליגי כסכרוח הפוכות. אלא נראה
א ד  ללא ניחא ליה לר״י לומר למשוס הואיל ק
 קרא לחג הקציר, לנהי לטוס שד מלאכוש הללו
 מה״ת מיהו חוזר ונאסר כסוף היום כשלא
 נשאר שהוח טוס כדי לאכול טו״ט כמ״ש פוס׳
 כפ׳ א״ע וכס״פ המצניע. וא״ח לכסנהלדן
 מוקי קרא לאסיף ממש ואשוש״מ, וכסכ הטו״א
 לע״כ הוא משוס לס״ל הואיל, והא ללא מוקי
 טו״ט גופיה ומשום הואיל היינו משוס לס״ל
 למלאכת קצירה ואסיפה אסורה מיו״ט מהני
 לרשי לאי׳ כירושלמי וגלי קרא ללא מהני כהו
 הואיל. וז״א לאכתי תקשי לרכא אליכא לר׳
 יהולה לאיהו ע״כ ל״ל הך לירושלמי לס״ל
 כפספיס למשעמ קצירה כעי שימול. ועול לר׳
 יהולה הא לא לדש סמוטן, ולרשת לג׳
 מיעוטין נמי ל״ל לרכא לאיהו לדש הוא
 למכשירין ולכלו למילה של״כ, וא״כ ליכא
 לדדיה רק מיעוטא ראך ולא שמעי׳ מיניה רק
 לאסור מצירה ואכחי אסיפה לשחד משוס
 הואיל. אלא למשום הואיל לא נישא לי׳ לאוקמא
 משום ללא שלי כוליה יומא כמ״ש. והא
 לכסנהלדן מוקי קלא לאסיף ממש ואשוש״מ,
ט אלא משוס  י״ל ללאו משוס הואיל מוקי ה
 שכמכו התוס׳ כאן לאי׳ כס״ק לר״ה וסנהלדן
 לחג האסיף היינו קציר לקרא יחירא הוא וא״כ
ד לחוש״מ חג הקציל משום ק  ע״כ גלי קלא, ל

 מי שהיה סטור כראשון ל״ש תשלומין כשאר
 הימים וכלאמר התם גט חיגר טוס ראשון
 ונתפשט טוס שני לפטור למ״ל לכולהו
 תשלומין לראשון לטון ללא חזו כראשון לא חזי
 כשני. וא״כ גט לול שהיו כל ישלאל אוננין טוס
 ראשון של עצרח ולא הוו חזו אף להקדכ
 חגיגתן אין היה להן חשלומין למחר. והנה
 לפמ״ש המ״ל כפ״ג מהל׳ אכל לק״מ שכחכ
 ללא היה להן לין אוננץ גמודן לפטור ממצומ,
 משום לקי״ל שאין אנינות נוהג טו״ט, והא
 שלא הקדכו אז הוא משום להיו אסודם מ״מ
 כאטלת קלשיס(עי׳ מ״ש כזה כפסחיס לף צכ).
 אן סכרח המ״ל אינה מכרחת לאפשל שהיה
 להן לין אוננין לפטור ממצות, ואע״ג לאין
 אנינות כעלמא כרגל, י״ל כמ״ש כס׳ הפלאה פ׳
 הנושא ללוקא אנינות של מדל אינו נוהג כרגל
 מטעם לאמרי׳ לאחא עשה ללגל להר לרטם
 ולחי עשה לאנינות ליחיל (כלאי׳ בספ״ג
 למ״ק), וגט לול שהיו כ״י אוננין הר נמי
 האנינות עשה לרטם לא לחי לה עשה ללגל.
 ולפ״ז הלרא קושיא ללוכחא לטון שהיו פטורין
 כראשון אמאי הקריבו למחר. א״ל י״ל לפמ״ש
 כס׳ שער המלן להטעס שלא נטמאו ללול
 שהד ההדכו למחר חגיגחן, אע״פ שנשיא
 שמח הכל מטמאין לו שאני הכא למיד שהאיר
 יום לאשון נחחייכו ישלאל כקלכנומ לראיה
 וחגיגה וא״י לדחותן, וא״כ מה״ט א״ש ג״כ
 מה שהיה שיין להם לין משלומין למחר משום

 שככר נפשייכו כהן כראשון קולס שמח לול.
( א ־ ׳ פ צ מ ) 

ע שהיה לו מ ש ם מ ת ה מר מ . כלו  בא״ד
. עי׳ ׳ ן כו ר אלחנ ״ ר ח ן וקשה ל  תשלומי
 בליקוטי חכם צבי הנוספוח אוח ה מ״ש נזה,
 ועי׳ משנה למלן פ״ג מאבל, ועי׳ באורח מישור
( ס ״ ש ר ה ז  לנדר כסופו. מ
׳ י כו א בעי למיתנ ה פז״ר. ולינה ל ״  ד
טא ליה. ק״ל להא מני קרכן ם דפשי ו ש  מ
( ש ״ ש ר  אף למפורש כקרא. (
ל ביום י ח ת מ ח כו׳ ש ״ ה מ  בא״ד. דבשאר י
ר ומסיים בשני. עמש״כ כדכריהם מו  א׳ מז
( ש ׳ ׳ ש ר  (כסוכה מח.). (

 דף יז ע״כ
ר שבת. לעיל ו ע״א, ח ח א ו ב  גמרא. יום ט
 טצה כ ע״כ רש״י ל״ה אף זו, מגילה ה ע״א

 ל״ה ומודים. מנחות סה ע״כ ד״ה רגל.
0 ״ א ח ) 

ל עצרת ׳ יו״ ט ש ג כו א ח ל ע מי ש מ  תא ש
׳ (כצ״ל, ותיכח הראשון ט״ס וכן מחקה  כו
( ש ״ ש ר  הגר״א ז״ל). (
ח ו ב א יום ט ל עצרת ל ו״ט ש  מאי לאו י
 כוי. עמש״כ כזה כפלושי לס׳ נתיכוח עולם
( ש ״ ש ר  אות כ כס״ל. >
ב כצ״ל. >רש-ש< ד חג שבועות כתי עו  ו
״ט מי שרי. עי׳ ו ״ט קצירה בי ו  אילימא בי
 כש״ע א״ח סי׳ חצה ס״כ וכמג״א שם, ועי׳

 שעה״מ הל׳ יו״ט עלה כו ל״א ע״א.
( א ״ ש ר ה ׳ מ ג ) 

. ר״ה ה ע״א ל״ה מה, פסחים נ ן  לתשלומי
( נ ״ א מ  ע״א ל״ה מקום. (
מ ״ ש ח . ד״ה דכתיב. פרש״י ב ת ו פ ס ו  ת
 כוי. עי׳ חוס׳ פסחים ה כשם דכ״א, ועי׳
׳ סי׳ עא וסי׳ ע, ומהר״י ד  משו׳ שאגח א
 אסאל או״ח סי׳ ע ועי׳ כ״ח החדשוח סי׳ ז
ד שלש לסי׳ חצה  וקונטרס אחרון שם, ועי׳ פ
 ג״כ כזה, ועי׳ העמק שאלה השמטות לשאלחא
( ם ״ ש ר ה מ ) .  מ

ר ח א ספתא דתני ד . ור״י מצא בתו  בא״ד
> ש ״ ש ר ׳ כצ״ל. ( ן כו ו ו״ט האחר  י
ו כ ל ה מו ו ו והשכי ר ט פ  בא״ד. הא כיצד נ
. עי׳ מ״ק (לף ט). ׳ ת יום שמיני כו ר ח מ  ל

( א ׳ ׳ פ צ מ ) 

ן n«״p כוי. נ״כ . והר״ר אלחנ  בא״ד
 לפה״נ חסר כאן מדכדהס הקושיא, וכר״ה
 וכסוכה שם הקשו חיפוק לי׳ לטעון לינה משוס
 קרכן, וע״ז שיין המירו!, ע״ש שהאריכו
( ר ב א ח ״ י ר  יוחל. (
ת נה שעו  ד״ה אמרה תורה. ואי אתה מו
. נ״נ עי׳ מוס׳ פ״ק לר״ה לף ח ע״א ד״ה ׳  כו
> ר ב א ח ״ י ר  אמלה תורה. (
י איצטריך ה. ותירץ דלהכ ה מצו ״  ד
ק מדרשה ״ ל ת הכי ל ״ ל א ׳ ד ש כו ״ ה  ח
ש כוי. נראה שכוונו להא לקאמל ועול ״ ה ח  ד

 (כסוכה נה:) כמשנה (רק שללג שס השעיר).
 ואולי ס״ל ז״ל הכא לגס בז׳ ימי החג יהיה להם
 פייס מי יקדכ איל ומי השעיר ומי שני ככשיס
 ע״ש כמשנה. שוכ גזכרמי שגם לשון הבדיתא
 שם פר הכא כשמיני כהחלה מפיסין עליו כוי
 ע״ש. ונלאה עול לאף לפד החג היה פייס טן
 כהני המשמרה עצמה, להא בכל ימי ה״ש לא
 היה משמש ככ״י אלא טח אכ אחל והיה פייס
( ש ־ ש ר  טניהם. (
ר השבת. ח ח א ו ב . ד״ה יום ט ת ו פ ס ו  ת
גה שאין. נ״כ יעוץ טצה לף יט ע״א י חג  ו
( פ ״ ב ר  אמר עולא ורש״י ל״ה מחלוקת. (
. נ״כ כפ״כ הו בירושלמי מי . ו  בא״ד
( פ ״ ב ר  לטצה. (
 בא״ד. ומיהו בירושלמי וכוי. נ״כ לכריהם
 לכאורה קשים להולמם למה שהטאו ראיה
 ללכד רש״י מן הילושלמי לסוגיא זאח איחא
 ג״כ כש״ס לילן טצה (יט.), ולפירש״י שס צ״ל
 אמרו להס כ״ש אף זו אין זמנה קטע כוי ללכן
 אין מקריטן עולח ראיה אכל כחגיגה מולו. וכן
 לכד הילושלמי מפו׳ כן למ״ש אף חגיגה
 שיגלא ללישנא כן הוא משום למטא לשון
ד ה  הבדימא מי שלא חג כו׳ חוגג והולן כו׳ ל
 שם טרושלמי מפורש בהליא למ״ש כ״ש
 מטאיס שלמים ואין סומטן כוי פליט בשלמי
 חגיגה וכחיכף לסמיכה שחיטה למלמו להו
 לשלמי נלכה יעו״ש. וגס צ״ע לפי׳ לש״י מ״ש
 מטאין שלמים כאיזו שלמים מייד, וצ״ל למייד
 כשלמי שמחה למיקרי צורן הליוט למטא
 משוס שמחה ולא כשלמי חגיגה, והוא חמוה
 לסותר סוגיא לטצה הנ״ל לשם לכ״ע ס״ל
 לשלמי חגיגה מותר לכ״ש להקריכ טו״ט,
 ופליגי שם כשלמים לנלכה אם כ״ה ממירים או
 לא יעו״ש. גס צ״ע מה שפילש״י כאן כמשנה
ק משוס לס״ל לא״צ מ ו  כהא לכ״ש ס״ל לאין ס
 חיכף לשחיטה סמיכה, והוא ללא כסוגיא לילן
 (טז:) לקאמל ל״י לפליגי כשמיכה אי לוחה
 יו״ט משום שכומ ללא כסוגיא לטצה. ולולי
 למסתפינא היימי אומל לס״ל ללש״י לכ״ש
 מחלקין טן שאר יו״ט לחג עצרש, לכשאר יו״מ
 שלמי חגיגה מקריטן טו״ט ראשון וטעמא רכא
 איכא משום לע״כ אם לא הטא החגיגה על
 יו״ט האחרון ע״כ ללוחה יו״ט להא שוב אין
 לו תשלומין, וא״כ גם טו״ט ראשון מותר ט
 היכא ללא נחלוק כין יו״ט ראשוו לאחרון,
 משא״כ כעצרח ליום ז׳ שלו הוא חול. ולייק כן
 לש״י מלשון המשנה לקאמר עצרח שחל כר יום
 טכוח כו׳ משמע לאין מקדטן שוס קרכן
 טו״ט מה שיש לו משלומין, וגם ממה לנקט
 לוקא עצרח ולא שאר יו״ט, וכזה א״ש הכל.
 וגס מה שהקשיחי כמה שפירש״י טעמא לאין
 שומטן משוס ללא ס״ל שיכף לסמיכה שחיטה,
 י״ל לכוונמו לאם הי׳ ס״ל לכעינן מיכף
 לסמיכה שחיטה ולאי להיה לוחה שכומ, להא
 הי״ל אין שכות כמקלש כמה ללא היה יכול
 נעשות כעיו״ט ולא למיא לחחיכמ יכלתו כמו
 לאי׳ כמס׳ פסחים וכפ׳ המוצא חפילין, ולזה
 אנו מוכרחים לומר לס״ל ללא בעינן תיכף,
 ועכ״פ חאמר שפיר כש״ס שם לעולם אל חהי
 שכות קצה כעינין כוי שהרי סמיכה כו׳ היינו
 לאי לאו״ה אף ללא כעינן תיכף לשחיטה
 מלאודיתא מ״מ ולאי למצוה מן המוכחר
 להשמין לשחיטה כלי שלא ישכח, ולוגמא לזה
 מצינו כפ״ק לפסחים ולכטלו כה׳ כו׳ משום
 ללאו זמן איסורו ולאו זמן טעורו כו׳ חיישינן
 שמא ישכח, כמו כן כאן ראר להשמין לשחיטה
 שהוא שעה וזמן ילוע כי היכא שלא ישכח
 ולו״ק. כנ״ל כפי׳ סוגיא זאח לעחה אין כאן
 סחירה מסוגיא לילן לסוגיא לטצה וגס ללכד
( ר ב א ח ׳ ׳ י ר  הירושלמי. (

ו בירושלמי ה אין. וראיה לדברי ״  ד
ר יוסי כוי. עי׳ שואל ומשיכ ״ ן א  בפרקי
( ם י ש ר ה ם  מהלורא קמא מ״כ סי׳ עה. (
ל ת בעצרת והיו כ ד מ  ד״ה אף עצרת. דו
 ישראל אוננין. נ״כ עיין משגה למלן ס״ג
 מהל׳ אכל ה״י ושו״מ ושכ הכהן סימן צר כיאור
( ח ״ צ ר ה מ  זה כאדכומ. (
ל ישראל ו כ ת בעצרת והי . דוד מ  בא״ד
ם ת ה ר מ מ ו ל ר כ ח מ בו ל ננץ והקרי  או
. וח״ל הא כתנו ן ח לו תשלומי ע שהי מ ש  מ
 המוס׳ לעיל (לף מ) לבעצרת לכ״ע אמד׳
 לכולי שכעה הוו תשלומין לראשון ללא מסתכר
 למימר תשלומין זה לזה כיון לחול גמור הוא
 ע״כ. ולפ״ז להר תשלומין לראשון לא שיין
 להשלים רק מי שהיה חייכ מה״ד כראשון, אכל
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 הו לא מינחוק לשם אשה אחרמ, אבל סתמא
 לשמה קאי, ועיין ריש זבחים ועי׳ ר״ן ר״ה
 סוגיא המשעסה לא יצא, ועי׳ טורי אבן ר״ה
 שם, וכאן ג״כ אם החזיק עצמו לשם חולין או
 מעשר חו לא מינמוק לשם טכילה אחרמ אכל
 סחמא עומדח לכל מה שירצה להחזיק עצמו
( ז ו ־ צ ו ה מ  וז״כ. (
ק עלה. עי׳ כעין זה י ק מחז חז פ שחו ״ ע  א

 עירוכין יג ע״א כיון לאינחק לשוס רחל כוי.
( א ״ ש ר ה ׳ מ ג ) 

ן וצנורות. לקמן כא ע״כ, וע״ש ככ י ט ח  מ
( נ ״ א מ  ע״א, פסחים יז ע״כ. (
למא גרד אפיק נמי אית ליח כוי.  או די

( ם ״ ש ר ה מ  עי׳ חחם סופר יו״ל סי׳ פי. (
. לקמן כא ע״כ ל״ה ת בנחל ו  שלש גממי
 כעוכיה, מו״ק ה ע״א ד״ה מרגילין, גיטין טז
״ ״ א מ  ע״א ד״ה הנצוק. (
ל. דכיון דנתכוין  רש״י. ד״ה ואם בשבי
 כוי כצ״ל. (1־ש״ש)
ל ק ק ל חז ק. אבל אם הו חז ה אם לא חו ״  ד
( ש ״ ש ר ר בו׳ כצ״ל. ( ו מ ח ק ל י  אינו מחז
ק חז דיחו חו א דעו . ח ה איכא דאמרי ״  ד
ר בו׳ כצ״ל. >רש~ש) ו מ ח ק ל ו ל מחז ק  ל
מר חר״ר . ד״ה נגזור. ומיחו או ת ו פ ס ו  ת
ן עיקר בו׳. עי׳ ם ראשו ע כ ט ״ ן ע  אלחנ
 מהרש״א, ועי׳ כדנרי חיים סופ״ ה למקואות
 אוח ו מ״ש בביאור ר׳ חוס׳, ועי׳ נטע
 שעשועים סי׳ כל, ומלכרי שוס׳ להכא מוכח
( ם ״ ש ר ה ז  להיפוך ע״ש ותבין. מ
ל ים ש לח אז ב חי ם ז  בא״ד. דאי משו
. לכאורה פמוה מהא לרפ״ה דמקואוח י  מחנ
 מעיין כו׳ העכירו ע״ג כריכה והפסיקו ה״ה
 כמקוה. אולם עי׳ כש״ך סי׳ רא סק״ל ויחיישב
( ש ״ ש ר  לך. ו

׳ ׳ כדפי ר כו ח חבו ס חו ר פ ט ק  בא״ד. ד
 חר״י. שמצאנו לקמן בהפוך הדף כד״ה
> ש ״ ש ו  כחחמוגה, וכלף כא כ כל״ה כעוכיה. (
׳  ד״ה ד״י. אבל לסברתו של ר״מ כו
( ש ״ ש ר  כצ״ל. ו

 דף יט ע״כ
 גמרא. בגדי ע״ה. שבת טו ע״ב ד״ה ועל
״ ׳ ׳ א מ  בגלי ע״ה. (
ת הקודש. לעיל טז ר ה ל ט ן שנעשו ע לי  חו
 ע״כ, לקמן כא ע״כ ד״ה אחרונוח, וע״ש כו
 ע״א רש״י ד״ה טומאה, חולין ב ע״כ ד״ה
 טמא, וע״ש לל ע״א ד״ה כשר, וע״ש קו ע״ב,
 נלה ו ע״ב, וע״ש עא ע״ב ל״ה ואס נפל,
( נ ״ א מ  וע״ש קו ע״כ ל״ה וכל, ע״ז גה ע״כ. (
ב ״ פ מ ב ״ כ ח. ו נ . ד״ח בתחתו ת ו פ ס ו  ת
׳ כוי. הן כפרש״י ך פרש״י שפי  דע״ז מתו

 שלפנינו שם אינו כן, ועי׳ בהגהח הכ״ח.
( ש ״ ש ר ) 

ם אחרינא ע ל איכא ט  בא״ד. דהתם לעי
ך ׳ יין שבתו ו לירד כו פ ס שסו ר פ ט  ק
 הגישתא א״ס לירד. חילוק זה מצאשי
 כתוספתא לאהלות פ״ל שא״ר יוסי נשם זקנים
 הראשונים, אכל חזרו לומר ללעולס לא הוי
 חבור, הביאוה הר״ש והא״ר שם כפ״ג מ״ג,
( ש ״ ש ר  וסתם מחני׳ שם כדחזרו לומר. (
א כ ב ה ״ ה בגדי. ועוד מצינו בפ׳ ב ״  ד
ל כצ״ל. וכן לקמן לחחח רגלו של ב ט  בכותי ש
( ש ־ ש ר  כוחי, דכי מוקי לה בכוחי ערום. (
א ימצאו לם ל ׳ לפי שלעו  בא״ד. כדאמרי
. נראה ם ו ק מ ם ל ו ק מ  אדם מעביר חבית מ
 לכוונו להא לאמרי׳ ככ״מ (פג.) ע״ש. שוכ

 מצאחי כן להפוי״ט בפ״ז לטהרוח מ״ה.
( ש ״ ש ר ) 

׳ ואם אמר ו כו  בא״ד. הרי שהיח חמרי
( ש ״ ש ר ׳ כצ״ל. ( ו כו כ  ל
ה דאורייתא א מ ו ט . ועוד דחייש ל  בא״ד
( ש ״ ש ר ח דרבנן כצ״ל. ( א מ ו ל ט ש לא ל  ו

 דף ב ע״א
ח ״ ק ח ״ ה ט  גמרא. דתנן חולין שנעשו ע
. היא משנה מפורשת בספ״כ ׳ ן כו לי  כחו
 לטהרוח, ומהגרי״פ נעלמה כמחכ״ח. ובחולין
( ש ״ ש ר  (לה:) צריך להגיה לחנן. (
ק ״ ח ל ט ר חולין שנעשו ע ב ס א ק מ ל  א
. החשה הטו״א לברפ״ק לחולין ש דמי ד ק  כ
 (ג:) קאמר לכולהו אמוראי לא בעו לאוקמי

 שכ״ע ועל הרע״כ ושניהם לא לייקי כוי. נראה
 שגי׳ משוכשש נזלמנה לו כפרש״י וכל אשר יגע
 במשככו. ולע שגם הוא לא לק כמה שלא מפס
 על הרע״כ שכחכ וכל אשר יגע כמשככה,
( ש ״ ש ר  לכנלה בתיכ וכל הנוגע. 1
ר מ י מ לא בעי ל  תוספות. ד״ה קשיא. ו
 בחולין עד הפרק כוי. עיין רש״א, ול״נ

 להגיה כלככיהס שצ״ל כחרומה חחח כחולין.
( ש ״ ש ר ) 

 ד״ה הא בנהמא. נ״כ כיאור לכרי השוס׳
 הללו עיין חשוכח רלכ״ז חלק חמישי סימן נ
> ם ~ ש ר ה , מ ז ו ״ צ ר ה מ  אלפים רפ״א. (
א בנגיעה. ר״ל לאף ׳ ה ה כו ״ ה . ו  בא״ד
 בנגיעה דנהמא אין נוטלין אף כמעשר ואפי׳
 לרבנן. וכהגהת הכ״ח כחוכ וכר״מ מחוקמא
 והוא ממוה. ואפשר לרצונו כיון לנוקיס ממני׳
 לילו כאכילה לנהמא א״כ ע״כ כר״מ אמיא
( ש ״ ש ר  לאט לרכנן למעשר אפי׳ לפילי נמי. (
ל ידיו ט נ . ותירץ כיון ד ן לי  ד״ ח כאן לחו
ן כוי. פי׳ לדוקא לא נחכוין כלל לשם לי  לחו
 טהרה חני כברייחא יליו טמאוח, ומפני׳ לפני
 הוחזק לחולין אסור כמעשר היינו כטכילח כל
 גופו כלחחני טכל כוי. ומש״כ הרש״א ואי הוה
 איכא לפלוגי כוי הוו איצטרכו כו׳ שפיר והמוס׳
 למקו כר. ממוה לאדרכה השמא הקושיא יושר
 חזקה כיון לככר חני הוחזק לחולין אסור
 למעשר אף לכנטילה מהגי כה״ג, א״כ כש״כ
 כלא הוחזק כלל לאף מטילה לא מהני.
 ומהחוי״ט נראה למפרש כדעח החוס׳
 למטילה לא כעינן כוונה כלל ואף כסחמא מהני
 גם לחרומה מלציין על טכל ולא הוחזק ע״ ש.
 וחמוה מאל להא זה מפורש בכרייתא ללא
, אמנם ממש״כ החוש׳ לאלח״ה אין לך  ממי
 אדם כו׳ משמע קצח כפי׳ הרש״א בכוונמם.
( ש ״ ש ־  וכ״כ המוי״ט כדעמ הרמכ״ם. מ

 דף יט ע״א
׳ ליגזוד נח כו ו א בעי כו ן ל לי  גמרא. דחו
 אטו חרדלית. שכמ סה ע״כ ל״ה שמא,
 מעגימ יג ע״א ל״ה טטלה, פסמיס קטו ע״כ
( נ ׳ א׳ ז נ  ל״ה אסומי. (
ונה. נ״כ עיין חלושי הר״ן ז לא בעו כו לי  דהו
 חולין לא ע״א מ״ש כשם הרמכ״ן ומוכא ג״כ
 כרלכ״ז ח״א סימן לל להאי פלוגחא לא שייכא
 בפלוגחא למצוח צריכוח כוונה לכאן מכשירי
 מצוה נינהו ע״ש. ועיין שו״מ ח״צ סימן א
 לכוונה הנמוצה כמלוצה איננה כוונמ מצוה, ר״ל
 צריך שידעו שכמלוצה זאמ נפטרמ ע״ש, וכן
 לעמן טבילה ג״כ נאמר לרק כוונה שכטטלה

 זאת נטהרה כעינן אכל לא כוונש מצוה.
( ז ו ״ צ ר ה מ ) 

ה מאי למימרא. צ״ע בחוי״ט פ צ מ  ביושב ו
 על זו המשנה (פ״ה מ״י למקואוח) כשם
 מהרי״ק שככ״י, ויש ראיה למ״ש בחלושי אנשי
( א ״ ש ־ ו ה ׳ מ ג  שם שם לגל מקרי אשמרן. (
. נ״כ כחולין ו פל א דתנן פירות שנ ה  אלא מ
 לא ע״כ הגירסא אלא חולין ללא בעי כוונה מכלן
 למכן פירופ שנפלו, וככר חמה הרכ יל מלאכי
 סימן חל לעל הוכחה מן המשנה אינו נופל לשון
 מגלן ע״ש, אולם ראה כי כאן כחגיגה ליחא
( ז ו ״ צ ר ה מ  לשון מכלן. (

ת ופירות אינן בכ״י. עט״א, רו  ידיו טהו
 ועי׳ במש״כ עליו כרפ״ק למכשירין. וגם נראה
 לאגכ שיטפיה נעלמו מכ״ת לברי התוס׳ ללעיל
( ש ״ ש ר  כסיף הלף. (
׳ ואפירות ודחו ידיו כו ל שי  ואם בשבי
 בכ״י. עי׳ פרש״י והוא לתוק כמו שהקשה
 כט״א. ולעל״נ לפרש משוס לאחשטנהו למיס
 שכיליו כלי שיולחו כהס ולכן אופן המיס
 מכשירין, וכה״ג איכא טוכא כמס׳ מכשירין. גס
 מה שסרש״י ואם כשטל שיולחו יליו נחכוין
 ליטול פירוח הוא לחוק. אלא נל״פ כשטנ
 שיודחו יריו הושיטן למיס ואגכ נטל אמ

 הפיירוח, ועי׳ מש״כ שם על המשנה.
( ח ״ צ ר ה מ ) 

. נ״כ וכחולין(לא:)  איתיביה רבח לר׳ נחמן
( ח ״ צ ר ה מ  הגירסא רנא. (
. חולין לא ע״א ל״ה עון, ן לי ל לחו ב ו ט  ה
( נ ״ א ז נ  וע״ש רש״י קו ע״א ל״ה השחא. (
אם ל דבר ו כ ק עצמו ל י עלח מחז ל ו ב  ט
ח מ ד רק ל ״ כ ק עצמו ל י ץ מחז ק א חז  חו
. ביוצא בזה מציגו עירוטן יג ע״א ק חז  שהו
 לענץ מגילמ סוטה להיט למינחיק לשם רחל

 יאבלו, להרמ״כ פי׳ כשם הגאונים רר״ל
 שמונעין אוחו מלעשוח אומה מלאכה במועל
 אף שתאכל (וכ״כ הטור וכ״ג לעת לש״י
 כככורות לל:), והריצ״ג בשם הגאונים פי׳
 להיינו שכ״ל מחויטם להפסילה ולהפקירה.
 ונראה ללענין לינא לא פליגי. להרמ״כ מייד
 לעדין לא עשה המלאכה כמועל, והדצ״ג
 מייד בשככל עשה מעשה ועטל המלאכה
 כמועל כאיסור. ולפ״ז נוכל לומר לגס הגמרא
 ס״ל כ׳ הפירושים יחל, וכגיטין מייד שעדין
 לא עשה המלאכה, וכמו״ק מייד שככר עשה
 ועטל איסורא לק להאיסור הוא לרמן, וכזה
( ש ״ ש ר  אמיין לכרי המוס׳ לנכון. (
ל ״ ת נן גבי כותים ו  בא״ד. וחא דאמרי
י עור כו׳. נראה כוונחם לס״ל ם לפנ  משו
 כאן לכאיסור לרמן ליכא משוס לפני עור ודלא
 כר״ח שם. וע״ז חירצו משוס לסמך כר וה״ל
 צלוקיס מולין כה. וצ״ל לאפילו הט כוחים אין
( ש ״ ש ר  מולין כה כלמוכח החם. (

ך מ ס ם ד מ משו ״ ש ח ח ד כ א ל מ  בא״ד. ב
קץ מודין ח צדו י לי י וחו א דקרא חו ט ש  פ
 בח. עי׳ חשו׳ מהר״י אסאד חא״ח סי׳ קסה,
 וי״ל לפמ״ש מחיבוח המשפט סי׳ רלל
 לכלרכנן כשוגג א״צ כפרה, א״כ ליכא לפני עור
 כלרכנן אלא אם הנכשל מזיל, וזהו כונמ המוס׳
( ם ״ ש ר ה מ  ולו״ק. (

 דף יח ע״ב
. לקמן ר למעשר ן אסו לי ל לחו ב  מתני׳. ט
 כ ע״ב ל״ה חומר, חולין לא ע״א ד״ה עון,
 וע״ש קו ע״א ל״ה השחא, עירוטן לו ע״א
״ ״ א מ  רש״י ל״ה של מעשר. (
. עי׳ מה א טבל לו ל ק כאי חז לא חו ל ו ב  ט
 שהקשה השוי״ט ומה שמירץ וכמכ לכ״כ
 החופי. והנה החוספומ לא מירצו אלא לטון
 לנטל ידו לפולין לא פסיל מרומה, ור״ל לרוקא
 לאכילה אם לא כוון למעשר לא מהני אכל
 לפסול מרומה כנגיעה לא פסיל אלא סמס ידם,
 אכל אם נטל ידו אף למולין לא פסיל מרומה
 וכמ״ש הוא עצמו כסוף על לכד הרמכ״ם, וכל
 מ״ש ככאן כשם המיספומ אינו מכוון כלל
; ם י י ם ח י מ  ולו״ק. (
 מדרס לפרושים. פסמיס לל ע״א ל״ה
( נ ׳ ׳ א מ  ללוש. (
ה. יומא נ ד שבכהו י ס ת כו׳ ח א ט ח  מדרס ל
 כ ע״א ל״ה להוציא, מולין לל ע״כ ל״ה
 והשלישי, זכמים יז ע״כ ד״ה שרפה, וע״ש עמ
( נ ״ א מ  ע״כ ל״ה ללי. (

 מדרס לפרושים. שכח טו ע״כ רש״י ל״ה
 ועל ספיקו. יבמוח טו ע״ב ד״ה אמר. כחוכוח
 סה ע״ב ד״ה דהוה, חולין לד ע״א ד״ה מפני,
 ככורוח ל ע״כ ד״ה להסות, נדה ד ע״ב ל״ה
״ ״ א מ  כטומאה. (
ן ביאת מים. טצה יח ע״א ל חטעו  גמרא. כ
״ ׳ ׳ א מ  ד״ה שנטמא, חולין לג ע״כ. (
ל ו כ א ל ל ב . א ץ ל י ב ט ש מ ד ק ל  רש״י. ד״ה ו
 שלמים כוי. הא ולאי ללקלש אף לגגיעה צדן
 טטלה, ללא גרע ממרומה לאפי׳ לגגיעה
 כלאימא לקמן כגמ׳ וכמוס׳ ל״ה הא. (ולומר
 למגיעח חלש סגי מטילה מנ״ל הא) אלא לכעי
 לאשווייה לחולין ולמעשר דמייד לוקא כאכילה.
 אן מ״מ אינם כחלא מחחא, לכחולין לא איירי
 אנא מהמא. ולשון הרמכ״ס כפי׳ מטטל ידו
( ש ״ ש ר  ואז יגע כהס. (

ל ידים בארבעים י ב ט ה  בא״ד. שצריך ל
 סאה כוי. צ״ע להא אין טומאח ידים
 כמקלש, ועי׳ ס׳ מנחת חינוך מצוה קו, ועי׳
 ציון ירושלים על ירושלמי פ״ז לפסחים ה״ו
פ שאול על המשניוח  מ״ש כזה, ועי׳ הגהפ ט
 כאן, וע״ע ציון ירושלים פ״כ ליומא לף ט
( ם ״ ש ר ה מ  ע״א. (

. ואע״פ שאינן לא סתם ידים שלא  בא״ד
. לשונו חמוה ת אכה״ג א מ ט מ ׳ ה  נגעו כו
 דלא סיפיה רישיה, והט ה״ל לסיים שלא נגעו
 אפי׳ כטומאה שמטמאה אח הילים. גם מה
 שלייק לכחוכ כטומאה לאורייחא, הל״ל רכותא
 טפי לאפי׳ כטומאה לרמן המטמאה אכה״ג
 לא נגע כגון עו״ג, כה״פ לס תכוסה ולומיהן.
 ויותר תמוה מש״כ כלכור הסמוך ״המטמאים
 אמ היל ולא אה״ג כגון כו׳ וכל טומאומ שהן
 מל״ס״ למשמע שאין טומאה מל״ס המטמאה
( ש ״ ש ר  אמ כל הגוף. (
ב ואיש כוי. עמר״ט  ד״ה מדרס. כדכתי

 קע אומ א מלכד המורמ כהנים פ׳ אמור
( ם ׳ ׳ ש ר ה מ  וליישב ממיהמ הטורי אכן. (
ן. צ״ל  אם בשביעי הרי כבר נאמר שבתו
( א ׳ ־ פ צ , מ י ו ל ו ה ״ ת  כשמיני וכ״ה במ״כ. (
 תניא אידך ששת ימים. בספרי אימא ר׳
( א ״ פ צ מ  ישמעאל אומר. (

ה שביעי עצור. מ״ק ב ע״א ד״ה משקין,  מ
״ י א מ  מנחות סו ע״א ל״ה כמוב אמד. (
. יומא כ ע״א ל״ה ם  לא מסרן אלא לחכמי
 אהיכא, וע״ש ע״כ ל״ה אלא, וע״ש מכ ע״כ
 רש״י ל״ה אחר, וע״ש מה ע״כ ל״ה שמיל,
 וע״ש נל ע״א ל״ה כרוכים, וע״ש עג ע״כ
 ל״ה יה״כ, ועיין בל״ן שם, וע״ש עט ע״כ
 ל״ה לומר לך, שכועוח ז ע״כ רש״י ל״ה
( נ ״ א מ  מטומאה. (
. נ״כ ם י מ כ ח ב אלא ל א לא מסרן חכתו  ח
 הרבה ענינים מצינו דהחורה מסרה לחכמים
 כמו כל שכוחין דשכח רמכ״ן פ׳ אמור וכן שאר
 עינויים ליום כפור, ר״ן פ׳ בחרא דומא. ועיין
 ט״ז יו״ל סימן קיז, וכ״י יו״ל סימן קעח, ועי׳
 רא״ש פ׳ לולכ הגוזל לפסולי לולב מסרס
 המורה למבמים, והמ״צ במשיכה סימן ט חמה
 עליו ללא מצינו המורה מסרה למכמיס ר״ל
 כשני כתוטם המכמישים זא״ז, ונעלם בממכ״ת
 גמרא ערוכה ככורומ כו ע״כ, ותפסו כבר הרכ

 יל מלאכי סימן רמז, וכמיכוד הארכמי.
( ח ״ צ ר ה מ ) 

. ר״ה יט ע״ב ל״ה מימות, סוכה ח ו  יום טב
 מה ע״ב ל״ה איסור חג, פסחים קמ ע״א ל״ה
״ ״ א מ  ר״ש, וע״ש נ ע״א. (
ו ל לו חו . אלא אפי לו . ד״ה חו ת ו פ ס ו  ת
עד דאורייתא וכן פירש התם ל מו  ש
נטרס כוי. עי׳ מזכח כפרה ככורוח לד 3  בקו
( ם ״ ש ר ה מ  כשם רגמ״ה. (
 בא״ד. וכי היכן מצינו איסור דאורייתא
 מקצתו אסור ומקצתו מותר. הא לא קשיא
 מיד, להא אמרו לא מסרן הכתוכ אלא
 למכמים, וחלע משכח רו״ט להוו ולאי
 לאוריימא, ומקצמ מלאכומ מומרומ כהם לכר
 חורה, כגון החולב ומחכץ ולכווחייהו טוכא,
 לאפי׳ כשכח אינן אלא משום שכוח, (אע״ג
 ללר״א חייכ עליהן חטאח) ולא ילעינן איסור
 מלאכה לשכח לחייכ מיחה או קרכן עליהן, אלא
 ע״פ חכמים וכאמח פשטה לשמעחין וכן בכמה
( ץ ״ ב ע י  לוכמי משמע לחוה״מ לאודיחא. (
 בא״ד. היכן מציגו איסור דאורייתא
ר ומקצתו מותר. כטו״א הקשה  מקצתו אסו
 ליו״ט יוכיח דאו״ג מומר כו. ולק ״מ דהתם
 איכא מצוה אכל כלכר הרשוח לא מצינו. ומ״ש
 עול מהא לאי׳ מ״ל ככדמומ גט ג״ח לעושה
 מלאכה נשכמ טשראל כשש״מ, וקאי אקרא
 לכמיכ והגר ולרשי׳ זה גר מושכ כפ״ל ליכמוח
ד למצינו כג״ש שמקצמו מומר כלכר אכל  ה
 ומקצמו אסור. ולפמ״ש לעיל שמסרו הכמו3
 למכמיס א״ ש ללא מקרי איסור לאוריימא. ועול
 דכבר כמט המוס׳ ככדתוח שם וטכמות ללא
 על הג״ח עצמו הזהיר הכתוב שלא יעשה
 מלאכה כשכח רק על רכו הישראל שלא יחן לו
 מלאכה שלו, וא״כ אף לבזה מצינו שמקצחו
 מומר כו׳ מ״מ שסיר כמט המוס׳ לל״מ איסור
 לאוריימא שמקצמו מומר כוי, להיינו כמה
 שהזהירה שורה לישראל על עצמו כמלאכח
 הלשוח ל״מ כן. ומ״ש הט״א למצינו איסור
 חורה שמקצחו מוחר וכו׳ כירושלמי לענין יחיל
 כיוס שמטא קרכן. גם ז״א מוכרח כלל לככר
 כמכ הר״ן כרפ״ל לפסחים לאפשר לקראי
 לירושלמי א״א אסמכתא בעלמא מלרמן, וכ״מ
 לעת הרמכ״ם וכמ״ש המ״ל כפ״ו מהל׳ כלי
( א ״ פ צ מ  המקלש ע״ש. (
 בא״ד. וכי היכן מצינו איסור דאורייתא
ר ומקצתו מותר. לכאורה הא  מקצתו אסו
 טו״ט גופיה מצינו מקצתו מותר לצורך או״נ.
 ואף לכ״ה לא״ל מחוך כוי. שלא לצורך כלל
 מולו דאסור מן החורה לשיטח החוס׳ (כטצה
 יכ.) וכן טומאת כהניס הוחרה לקרוכים עי׳
( ש ״ ש ר  (כרכות רל״כ) כפי׳ רש״י. (
׳ ו כו . ובעי בגמרא כוון ומת מה  בא״ד
 דהתם איסורא דאורייתא כוי. עי׳ כמוס׳
 שס למשמע ללא הוי גרסי לאוריימא, ואפי׳
 לגירסתס הכא נראה לאשיגרח לישן הוא
 מגיטין, להכא כמועל עדין לא עטר איסורא
 כלל כלמוכח כגיטין ע״ש. ונ״ל ליישכ לכריהם
 כהא להביא הה״מ בפ״ז מהל׳ יו״ט ה״ד על
 הא לחנן החס אם כוונו מלאכחס כמועל
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 חגחות חגיגה דף ב ע״א - דף בא ע״א וחידושים
 ג׳ על ג׳ ויש בלעתו לארוג בו יותר, לאל״כ היה
 טמא אף בפחות מגי על ג׳. ומשמע מלבריהם
 לאלו בשיש בהאריג ג׳ על ג׳ מיהא טמא אף
 שכלעחו לארוג כו יוחר, וא״כ קשה אמ״ש כאן
 לאין רגילוח לשמרן כטהרה על גמרן לפי שאין
 מקכלין טומאה עליין והשחא הא משנארג
 ככגל ג׳ על ג׳ ראוי לקכל טומאה וה״ל לשמרן
 בטהרה מאז שנארג כו ג׳ על ג׳ ואמאי אין
 רגילוח לשומרן על עח גומרן. ונ״ל ללא איירי
( א ״ פ צ ז  כאן רק ככלים ולא בבגליס. מ

 דף בא ע״א
ר כפורים. לעיל יט ס ו ח מ / האונן ו י נ ת  מ
 ע״א רש״י ל״ה מחלוקת, וע״ש כ״כ ע״א,
 מגילה ה ע״א ד״ה לכל פוסק, פסחים גט ע״א
 ברש״י, וע״ש 5 ע״כ ל״ה מחוסר, וע״ש צא
 ע״ב ברש״י, נזיר סל ע״כ ל״ה אמר, עירובין
 לב ע״א ל״ה וטובלוח, זבחים צח ע״ב ל״ה
. וע״ש צט ע״א ל״ה מלבר, גלה עא ע״ב  ט״י
״ ׳ ׳ א מ  ד״ה צריכה. (
לה ר כפורים צריכין טבי ס ו ח מ ן ו נ  חאו
ש כוי. כט״א ל״ה ומח״כ כחכ וכיון לעל ד ק  ל
 אונן ל״ג לנגיעה כר ה״נ מח״כ להא מחמח
 חסרון בפרה גופה שרי כנגיעה. וכן התויי׳ט
 בפ״י לגלה מ״ז רוצה להעמיס בלברי הרמב״ס
 לחולם כפרה מוחר ליגע כקלשיס, והשיג שם
 עג הכ״מ. ואנכי חמה על שני הגאונים הללו,
 להא איחא כיכמוח (על:) א״ק וכפר עליה
 הכהן וטהרה מכלל שהיא טמאה כר איקרי כאן
 והכשר אשר יגע ככל טמא ל״י. וכ״מ לקמן
 (כל.) כק״ו לר׳ יוסי לענין רכיעי כקלש
 ועמש״כ שם, ובסוף לכרי הט״א משמע ג״כ
 להולם כפרה פוסל קלשים כמגע מה״ת אלא
 שגא הכיא מקרא ליכמות שזכרתי ונמצא
 שסוחר לברי עצמו. ועור ראיחי בו לבר חימה
 כמש״כ לקמן כל״ה צריכין טבילה ״ואע״ג
 לרכא ס״ל החס אליכא לר״י ללוקא מצורע
 טובל כוי אכל שאר ב״א לא״. לע״ש לליכא מי
 שיאמר כן, להא ל״י אומל שס להליא בברייחא
 ראשונה וב״א במתני׳ לפי״ד לנגעים מ״ח
 למצורע אין צריך טבילה. (וגס שם רבא לא נזכר
 שם ככל הסוגיא) רק אליבא לרבנן דברייפא
 שניה ס״ל לרכינא ללוקא מצורע וכן רכ יוסף
( ש ׳ ׳ ש ר  שם. (

ם חציצח. לקמן כג ע״א ר״ה ו ש  גמרא. מ
> נ ״ א  למאן, פסחים מו ע״א. ש
ע לישנא מ ש  תוספות. ד׳׳ח חאונן. מ
ש לא כוי. עי׳ ככל מ ח אבל חערב ש ל י ב  ט
 זה בר״ש פ״א לטהרוח מ״ג באידך ככל מ״ש
( ס ״ ש ר ה מ  כדבור זה. (
א א מעלי מ ם כו׳ ט מ בזבחי ״ נ ח  בא״ד. ו
ש בעי כ״נ לצ״ל, ושכינחיס מ  הוי חעדב ש
( ש ״ ש ר  למחוק. (
. אי נמי כרי״ש בנו של ריב״ב כו׳.  בא״ד
 ועי׳ לשונס כזה כר״פ טכו״י. ועמש״כ בפ׳ ח״נ
( ש ׳ ׳ ש ר  שם כד״ה והאיכא אשם. (
ן מותר ל שהוא מדרבנ ע כ מ ש  בא״ד. מ
. עי׳ פוס׳ פסחים ש מ  מיד בלא הערב ש
( א ״ פ צ מ  (סוף לף יל). (

ב ״ מ בירושלמי דתרומות פ ״ ה . ו  בא״ד
פל כליו ל כליו בשבת תני נ י ב ט מ  גמרא ה

 כוי. מ״ל, וחיכות שכינתיס ליתא שם.
( ש ׳ ׳ ש ר ) 

׳ ואילו ה כו ש א ר בפ׳ ה מ א  בא״ד. ד
ע ש א פ מ ל ר כפרח לא חיישינן ד ס ו ח מ  ב
ר מעליא הוי מדאורייתא טהו ל ו אי  דהו
 כוי. נ״כ צ״ל ולא חיישינו ללמא פשע. ויש
 ללחוח להואיל וטהור מעניא הוי מלאורייחא
ח ״ א נ נ  כר. ועי׳ כמהרש״א. (
יא א הו ה ׳ ד ם כו י ח ס פ א ד . והחי  בא״ד
א כוי. עי׳ שו״ח שבס׳ ל ו ק ל  ספק דרבנן ו
 אמי מילואים סי׳ יא, ועי׳ במשנה פ״ר
( ם ״ ש ר ה מ  לטהרומ. (
. ובגזייתא. ג״כ יעוין ברמב״ס פי״ג  בא״ד

 מהל׳ שאה״ט ה״ה ובדכרי הראכ״ד שם.
( פ ־ ־ ב ר ) 

. ותירץ חר״י דלא שייך חיסח  בא״ד
ס כוי. ת ח ל רק דומיא ד ו ס פ  חדעת ל

 עצל״ח פסחים לד שנעלם ממנו ד״ז.
( ם ״ ש ר ה מ ) 

ז ״ פ ו מ  בא״ד. והביא הרר״א סעד לדברי
ם כוי. כגה״ש הניח דכריהם כצע״ג.  דשקלי
־ש)  ועמש״כ כס״ד בפסחים (לד.). (רש׳
ק [ז דשקלים מ״ג]. נ״כ הכוונה ר פ  בא״ד. מ

 ושניהם חושכין תרחי לס״ פ ללעיל דנוטלין
 ילים לשלומה ולקלש מטכילין, ולטכל והוחזק
 לחלומה לא הוחזק לקלש. אבל ממתני׳ משמע
 ללא חשבה להנך חלחי. מלחזרה ושנאה כאן
 בגלי א״ח מררס לקלש השנויה שם לבלה
 ושבקה להנך חרחי והחוס׳ נמנו טעם לזה. לכן
 יוסר נראה לס״ל כרבא לאמר י״א מעלוח שנו
 באן, וחשכו ג״כ להא דהיל מטמא א״ח כפ״ע
( ש ״ ש ר  מ״ל, ופליגי ככית הצכיטה. (
מר. בתוך כלי ששניהן  דש״י. ד״ה חו
. עי׳ כמוי״ט פ״ו למקואומ ריש משנה ן  טמאי
 ב ללרמב״ם לוקא כסיפא למשני׳ שם, וכן הוא
 כספר היל לאס היה הכלי טמא מחוך שעלמה
 לו טכילה עלמה נמי לכלים שבתוכו אפי׳ לקלש.
 וכן כמוס׳ ריש לף כב כסמוך השיגו על רש״י.
( א ״ ש ר ה ׳ מ ג ) 

ש כוי. מ ת ש ח י ל  ד״ה אחוריים. כלי חראו
 משמע ללוקא אם אשוריים ראוים לתשמיש הוא
 לחשיכי לענין זה לאס נטמאו לא נטמא מוכו,
 אבל באינן ראויים לחשמיש מבטלי לגבי חוכו,
 ואם נטמאו נטמא גס מוכו. אולם לא משמע כן
 ככ״ל. ואולי מפרש חלוקש אחוריים ושוך כוי
 למשגחנו היינו לאפי׳ נטמא הפוך השאר
 טהורים, וכ״מ ממ״ש כל חשמיש כו׳ שאס
 נטמא זה לנ״ז. לכן פי׳ רמיירי לראוי להשחמש
 כו׳ להכי לינייהו כמו הרובע וחצי הרובע לכפ׳
 כ״ה לכלים מ״ל ע״ש. אכל לקמן(ככ:) פי׳ על
 אוננו ג״כ לראוי למשמיש ואפ״ה מני נטמא
 מוכו כולו טמא. וכן הרע״כ לנמשך אמריו
 לפרש לכולם ראויס למשמיש ואפ״ה לא כמכ
 רק אם נטמא אחוריו כו׳ לא נטמא כוי ואס
 נטמא כ״צ כו׳ למשמע לאם נטמא חוכו כולו
 טמא, וכ״מ מהגמ׳ להכיאה לפרושי מחני׳
 להא לתכן כלי כו׳ נטמא חוכו כולו טמא, מוכח
 רכוונמ משנמנו נמי הכי הוא וצ״ע. וכעיקר פי׳
 משנהגו נלע״ל לכימ הצכיטה הוא שמוש ממ
 יל, (ויריו״ח למפרש מקום שנקיי הלעח צוכעין
 הוא כפי הרע״כ והוא מהרכ״ם וללא
 כסרש״י), ולפי מאי לאיחא כפכ״ה לכלים מ״ו
 ילומ הכלים קילי טפי לאם נפלו עליהם משקין
 טמאים מנגכן כלכל והן טהורין, ועי׳ כר״ש שם
 כרה״פ מה שהכיא מהפוספחא. נמצא יש ג׳
 חלוקי ליניס. א׳ נטמא מוכו כולו טמא. כ׳
 נטמא אחוריו המה לכלם טמאים. ג׳ נטמא כיח
 צכיטחו (ואולי נכללים בשם זה כל הני דששיכ
 התם כנים ואוגניס כוי) מנגכו וטהור. ולזה
 אמר כאן דהני ג׳ חלוקים הן לתרומה, אכל לא
 כקדש, דכאיזה מהן שנטמא כולו טמא. מ״ל
( ש ״ ש ר  נכון!:עז״ה. (
ו ת חקדש. בחציצת טבילותי ד מ א כ ה ל ״  ד
 כוי. משמע דמפרש דזה לא קאי רק על מאי
 דסמוך ליה. אכל פשטיה משמע דקאי אכל הני
 לחשיכ אח״ו וכ״נ מהחיס׳. (רש-־ש)
ל לא לתרומה. אלא אותה שנגע ב  ד״ה א
ן כוי. ק״ל למשמע מלכריו  בה הויא ראשו
 למיידי להממיכות נוגעוח אהללי והלא כמנחות
 (כל.) מסיק ר״כ ללא בעינן לנגעי וכ״כ בעצמו
 כפסמים (יט.), ומשמע עול מפי׳ כאן לאיירי
 באה״ט ושם אמרי׳ לאפי׳ בטבו״י נמי. ואפשר
 ללרבומא אכל לא למרומה נקיט הכי. >רש״ש)
א תניא . ד״ה הנושא. מי ל ת ו פ ס ו  ת
׳ הכריע נים כו מושב בכף מאז ב ו כ ש  מ
. ברייתא זו ל״י ן א האוכלי מ ב ט כ ש מ  ה
 מקומה איה. וגס הלין ממוה לעייל להא קי״ל
 (שבמ פג:) כל הטומאומ המסיטומ טהורומ
 מוץ מהיסטו של זכ, ומנן גמי כפ״ה לזכים מ״ג
 כל הנושא ונישא ע״ג משככ טהור, וע״ש כמ״ה
 כהרע״כ ותוי״ט. ולפ״ז גם קושיימס על רש״י
 אינה מבוררמ, ליכול להיות ליש לו לין אה״ט
 גמור לטמא אף כלי חרס ואפ״ה אינו מטמא
 בהיסט מילי להוה אשאר אה ״ט חוץ מזב. רק
 מהחו״כ שהכיאויהוי חיובחיה. ואולי לכוונח
 רש״י להמלרס אינו נוגע כאוירה ולאפוקי
( ש ״ ש ר  מהמעשה שהיה שנפלה לאוירה. (
טמא ס לא י ר ד מ א דנושא ה מ ל  בא״ד. א
( ש ״ ש ד ׳ כצ״ל. ( ס אפי׳ כו ר  כלי ח
מר חרר״א  ד״ה כלים חנגמרים. או
ם לא נעשים משו קט נגמרים ו י נ  דלהכ
ה בזמן ר ה ט מרם ב  דאין רגילות לשו
ן י שאין מקבלי פ  עשייתן עד עת גומרן ל
ה עדיין כוי. וק״ל ממ״ש החוס׳ בפ״ב א מ ו  ט
 לשכת (כו סע״א) אהא דמניא כל היוצא מן
 העץ אין בו משום שלש על שלש מוץ מפשתן,
 ומשמע לבסמומ משלש על שלש טהול אף כשל
 פ שמן איירי באריג שעליין לא נארג בו מעולם

. הרמב״ס ו ו ופועלי ר חמרי ה ט מ  רישא ב
 ז״ל לא הכיא זאח האוקימחא ופסק ג״כ שאין
 אלס משמל מה שכיל חכריו, ואפ״ל לס״נ
 ללמאי לאוקמי ככא ללך עקלחון לא צריך
 לאוקמי כמטהר חמליו, לעיקל הקושיא היה
 מהא לאפילו הפליג יומר ממיל וכן משמע
 מפירש״י, וכפרט להרמכ״ס ז״ל רמפלש הא
 לאין אלס משמל מה שמל מכירו היינו מה
 שאינו שלו, וא״כ למאי לאוקמא כללך עקלמון
( י ׳ ׳ ר ו פ  לא איצטריך לאוקיממא קמיימא. (
ר בקודש. עי׳ ע״א ל״ה רכי מ ו / ח י נ ת  מ
( נ ״ א מ  אלעזר, לקמן כ״ה ע״א ל״ה שונין. נ
ח כוי. עי׳ ר״ש מ ו ר ת ב ר בקודש מ מ ו  ח
 ס״א לטהרומ מ״מ כשם פוספחא דמנחומ שלא
( ם ־ ׳ ש ר ה מ  קלשו ככלי לינן כמדומה. (

״כ לתרומח. פרש״י ן כלים בתו לי  מטבי
 ששניהם טמאים. עי׳ לקמן(ככ.) מל״ה מאי,
 וכמהרש״א כרש״י שס ל״ה הרי אלו טהורים.
 ונ״ל משום לממני׳ סממא קמני למשמע לאפי׳
 אין בפי החיצון כשה״נ להט אסכרא לה הכי
 למיגו לסלקא טטלה לחיצון כו׳ כלאיחא שם
 בגמרא. ולזה כוון גס החוי״ט אלא שקיצר
ש) ׳ רשי  במקום שה״ל להאריך. ו
א לקדש. הן הרמב״ס והרע״ב אחריו ל ל ב  א
 פי׳ משוס חציצה. ולכאורה חמוה מלוע פי׳ כר׳
 אילא ולא ברבא, והלא ר״נ ורכ״א בוומיה ס״ל,
 וכן מ״ק לאבא שאול לקמן בגמרא. והיוחר
 חמוה פסקי הרמב״ם בחבורו דבפי״כ מהל׳
 אה״ט פסק כרבא, ובספ״ג מהל׳ מקואוח כ׳
 ללקדש אין מטטלין אפי׳ בסל ובקופה. ונ״ל
 להרמכ״ם היה גורס איפכא למ״ל משום
 חציצה ליכא ומשוס גזירה איכא. ובללבא גריס
 סל וגורגותני שמלאן כלים והטבילן טמאין
 וכקלש מיירי(וכלפרש״י לגרסתו), וע״ז קאי
 והנ״מ בכלי טהור כו׳ ללפרש״י והמוס׳ לא
 קאי אלסמיך ליה, ולהט פסק שם בהל׳ אה״ט
 לכשניהם טמאין אף כקלש מטטלין. ולפ״ז
 אמא דכא כא״ש (וכמ״ק כירושלמי להמעיין
 הישר), ולכן א״ש מה שכפירושו סחם כר׳ אילא
 משום להוא אמא כפ״ק לא״ש וכשיטחו
 שהכאחי בתלושי לשו״ע א״ח סי׳ קס ע״ש.
 וכמלושי על הלמכ״ם פ״כ מהל׳ סוטה ה״י
 (ולהמל״מ שם אישממיט שיטמו זאת), והא
 לכמכורו פסק כלבא נ״ל לסמיך אירושלמי
 שפוסק להליא כא״ש. ולע ללפי מה שטארמי
 שיטמו כפירושו צ״ל דקופה הנזכרמ בלכריו שם
 אינה כמכנימ סל וגרגומני הנזכרים ונכון
( ש ׳ ׳ ש ר  בעז״ה. (
 בגדי אוכלי תרומח. לעיל ימ ע״ב ל״ה בגלי,
> נ ״ א מ  נלה ל ע״ב ד״ה בטומאה. (
ושא את חמדרס. שבת פג ע״א ל״ה הזב,  חנ

 וע״ש פד ע״א, עלוטן כז ע״א ל״ה כל.
( נ ״ א ז נ ) 

׳ ומנגיב. עי׳ פירש״י. והרע״ב ש כו ד ק ב  ש
 הוסיף עוד (מפי׳ הרמכ״ם) דשמנונימ שעליו
 הוי כמוצץ. וק״ל לאדרכה יכש הוי מציצה טפי
 מלח עי׳ שבמ (ס״ל קכ), ולעל״נ לפלש האי
 מנגיב לומיא למנגכה לחנן כע״ז (על:)
 למפרשינן בגמרא שם להוא במים ואפר ע״ש.
 וכן בשלהי טהרופ פי׳ הל״ש מגגבן לשם כפי׳
( ש ״ ש ר  הגמרא לע״ז. (
( נ ״ א מ  ומתיר. לקמן כל ע״ב ל״ה לחנן. !
. אפ״ל ל דש מתיר ומנגיב ומטבי  שבקו
(לף על:) גח של אבן  מנגיכ במו לאמלינן ע״ז
 שזפחה עכו״ס מנגבה ומפלש, שם דהיינו מים
 ואפר, וקאמר המם ככרייחא וכן לטהכופ, א״ב
 קאמר הכא לבקלשים בעינן להנגיב מקולס
 משא״כ כמלומה, וצ״ל לפ״ז לההיא כריימא
( י ־ ר ו פ  לסוף ע״ז קאי גבי קלשים לוקא. ג
י מצרף. יומא פח ע״א ל״ה פוסל,  הכל
 פסחים יט ע״א, וע״ש מה ע״ב, וע״ש מו
( נ ״ א ז נ  ע״ב. (

ל שתיהן. הרמב׳׳ם (וכן י ב ט ש מ ד ק ב  ו
 הרע״כ אחריו) פירש ויהיה כאוחה היד
 לחלוחיח כוי ע״ש. וק״ל ללפ״ז מ״ק ריו״ח
 לקמן (כל:) מלקחני סיפא שהיל מטמא
 חכירמה כו׳ הא מו ל״ל הא מני ליה רישא כוי.
 ואס איחא לפירושו מאי פריך הלא רישא כלחה
 לוקא ובלא גגיעה וסיפא מגובה ומגיעה. ולע
 שבמשנה לילושלמי הגי׳ והיל מטמא א״ח
 כקלש כו׳ משמע לזה מעלה כפ״ע. וכן איחא
 שם פלוגמא לחנאי כמה מעלוח כקלש דר״מ
 סוכר י״ג ור׳ יוסי סוכל י״כ, וע״ש כק״ע
 לפליגי אס לחשוכ כימ הצטטה למעלה כפ״ע.

 מחני׳ להחס להכל שוחטין היינו אפיי טמא
 כחולין משום לס״ל לחולין שנעשו עטה״ק לאו
 כקדש דמי, והשחא מה ככך לס״ל הכי לאפ״ה
 כיון לסחמא למשני׳ להכא ס״ל דקדש למי
 אמאי לא מקי סמס ממני׳ להמם כסחמא
 להכא. ומירץ להכא איכא לללא לטומאה
 לאורייתא, משוס לא״ל שמא ישכה עלי׳ אשמו
 נלה והן להמם ליכא לללא לט״ל להא גזירה
 כעלמא היא שמא יגע בכשר. ויש לה״ר ללכד
 הטו״א לכפ״כ למילין (דף לו) משמע לרכא
 ס״ל מולין שנעשו עטה״ק כקלש, ואלו כלפ״ק
 אמר ללאו כקלש, אלא ע״כ לס״ל למלק מ״ל.
 ולכאורה הטעם ללא למי שששא ללעבר
 להרמקה רלהבא, וכמ״ש רש״י טכמומ (לף
 קיט). אן אכמי מקשי מכלים שנטמאו במשקים
 למשיב נהו לררא דט״ד משום דא״ל בהו גזרה
 למשקין לזב וזבה והיא מששא להרמקה, אלא
 י״ל לשאני גזירה זו לשמא יגע בבשר להוי
 מששא רמוקה להא טמא השומט עומל מוץ
 לעזרה והבשר בעזרה. ועוד למקום זדזין
( א ״ פ צ מ  הוא. (

. לקמן כא ע״א ל״ה האונן, ל הסל  בלבו ע
 וע״ש ככ ע״כ ל״ה טמא, וע״ש כג ע״א ל״ה
 לעולם, פסחים לל ע״א ל״ה למה, זכמיס צט
( נ ״ א מ  ע״א ל״ה מלכר. (
א כלי. נראה לה״מ למפרן מ ט  אין כלי מ
 רנימוש שמא נגע טמא ממ כמגדפה, וחרכ
 ה״ה כמלל ונעשה המגריפה אה״ט ומטמאה
ן שפיר, וכמירוצא ד  לסל. אלא לכלא״ה פ
 לרטנא מימרצא נמי האי. או אפשר רלטומאח
 ממ לא מששו (עי׳ לקמן (בב:) מל״ה טמא

כד או נלה וזב.  מח) רק לטומאח ע״ה או נ
( ש ״ ש ר ) 

ה א מ ט מ מר שמרתיה, ש  אמר רבינא באו
, כצ״ל הכל כל״נ, וכדאימא כרש״י ה ל ס ו פ  ה
( ש ״ ש ר  ומושי. (
ם כו׳ בלבו ח גדולים דברי חכמי מ  כ
. א מ ר אין בלבו לשומרו ט ו טחו  לשמר
 נ״כ עכ״פ מוכח ללבו לשומרו טהור אף שלא
 נשכוין לשמירח חפץ זה, לאל״כ למה הוצכן
 לכולקו כלל כיון לאפילו כלט לשומרו רק שלא
 נחכוין לחפץ זה טמא ועול למאי קאמר כמה
 גלולים ל״מ כו׳ לאכחי קשה מ״ט אמלו
 לאפילו בלט לשומלו לק לא היה לעמו למפץ
> ה ״ ל מ  זה הוא טמא. (

ם ל במח גדולים דברי חכמי א ע מ ש ד י ״ א ] 
 כוי. כה״ג אמר בשבמ (יכ ב) ושם אימא בן
( ש ״ ש ר  אלישע]. (
ח זו ארגתיח בטחרח. עירוטן צט ע״א פ  מ

 ל״ה היה, מולין פז ע״ב ל״ה כל משקה.
( נ ״ א ז נ ) 

. ול״נ ח ״ ב ת ח ה ג  רש״י. ד״ה וקשיא. עי׳ ה
 יוחר למחוק הר. (רש״ש<
פסלה . ד״ה שמרתיה. ותירץ שנ ת ו פ ס ו  ת
ן בכלי ן פוסלי ן טמאי ן דמשקי  במשקי
. ן רי כלים שנטמאו במשקי ׳ אחו  כדאמרי
 ולפ״ל צ״ל לאתיא כר״י מלה דס״ל לכלי
 שנטמא אחוריו כמשקין אין פוסל אוכלין,
 לאל״כ אכחי תקשי ללפסל המגדפה לחאנים
 שבסל. אכל הרמכ״ס שילהי ה׳ מטמא מו״מ
 כחכ לקושטא מפסלו האוכלין שככלי ועי׳
 ככס״מ שנלחק. ולפמ״ש י״ל להסוגיא כר״י
( א ״ פ צ מ  ולא קי״ל הט. (
׳ אחורי כלים שנטמאו  בא״ד. כדאמרי
. נ״ל לל״ל דמייד שלא שמר אחורי ן  במשקי
 המגדפה שלא יגעו כמשקין טמאין לחוכו אינו
 טמא למרומה כלחנז כר״פ ללחמן אחוריים
מ לא בקלש, ואף שמגריפה  ומון כו׳ במרומה א
 נראה דאין לה טמ קכול מ״מ יש לה אמודים
 וחון כמו שלחן ולולפקי בר״פ כ״ה לכלים
 ללכד ר״י, ומרלע שם כמ״כ לפי׳ הרמכ״ס.
 והצ״ק בזבמים (צט.) הגיח דבריהס להכא
 כצ״ע, ול״נ נכון כמש״כ. ףענ״ל רעל גכ
 המגריפה גופיה שיין לומר שהוא פסול ולא
 טמא לדעח ר״א פ״ח דטהרוח מ״ח שמטמא
 אח המשקין ואינו פוסל אח האוכלין ופסקינן
 מומיה מלה (ז:)]. (רש־־ש)
ה נימא. כדתנן אחורי כלים שנטמאו ״  ד
. נראה לאשיגרת לישן הוא מדכדהם ן  במשקי
 לעיל כדכור הסמון, ושם כלוקא נקטי כמש״כ
( ש ״ ש ר  שם. (

 דף כ ע״כ
. לעיל יט ע״כ.  גמרא. הדי שהיו חמריו
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 חגחות חגיגה דף בא ע״א - דף בג ע״ב וחידושים
ה ק ש מ ה ו ק ש ן מ . וידים מטמאי  בא״ד

׳ כ״נ דצ״ל. ל כו ״ ה א כלי דרבנן ו מ ט  מ
( ש ״ ש ר ) 

. ושמע ד׳ יוחנן בן זכאי ן  ד״ה מטמאי
סמך ידיו עליו. נ״כ עיין רש״י שכת לל ע״א  ו
 ל״ה חודמסי חלומה, וחוס׳ מנחות כא ע״כ
( ח ״ צ ר ה מ  ל״ה שהכהניס. (

 דף כג ע״כ
. ד א אדם כ מ ט א ת ה ל ת ע  גמרא. אלא מ
 טע״א שהקשה הא אין מונין לחטאת כלתנן
 כפ׳ כחלא לפרה ע״ש. וה״ל להקשות ג״כ ענ
 הא לקאמר עשאוה כט״ש ופרש״י לענין מנין
 כו׳ ומוכלח הוא ללענין הע״ש ל״ל להא טכו״י
 כשר כפלה. אלא ע״כ צ״ל לככלים הגגמרין
( ש ״ ש ר  כטהרה לא עשו מעלה זו לאין מונין. (
א מת. לעיל כא ע״א ל״ה מ ט ה כ  עשאו
 האונן, פסחים צ ע״כ, מגילה כ ע״א ד״ה
( נ ״ א מ  ולא. (

לה אין הזאת שלישי ושביעי לא כוי.  טבי
 עי׳ שואל ומשיכ מהדורא ג ח״כ סי׳ קסה
 לשיטח הסוכרים דחרכ כחלל רק כמשכוש ולא
 כשאר כלים א״כ הרי השפופרח של עץ, גס כס׳
 ראשון לציון העיר כזה, ועי׳ ס׳ מנחש חינוך
( ם ׳ ׳ ש ר ה מ  מציה רסג. (
. ור״ל מ בשביעי שלו ״ ט ה כ  אלא עשאו
 קולס טכילה וכלמשמע מחוס׳. ולכאורה
 נשיטת הרר״י מסימפונטי שכתוס׳ נזיל(נל:)
 לחרכ ה״ה כחלל ככל הכלים לכל כ״ח, ואלס
 הנוגע כס טעון הזאה ג׳ וזי ע״ש. וקשה אלם
 החוחכה ליכעי הזאה, ונקל י״ל ללא עשאוה רק
 ככלים ככלים או כאלם טמאי מח. אכל אני כאחי
 ללון כלכר שלש, והוא לאם נגע אלם או כלים
 ככלים שנטמאו כמח כיוס הז׳ שלהם אחר הזאה
 קודם טכילה יעלו לרגלם ואינם טעונין רק
 טכילה והע״ש כמוהם, וכמו כן ככל יום מיום
 הראשון ואילך יושלם טומאחס יחד עם הכלים
 שקבלו טומאחם מהם, שלא יהיו הם חמורים
 ממטמאם. וראיה מר״פ כנוח כוחים ״ושהי
 נלחה עליו יכול יעלה לרגלה כוי״ ע״ש,
 ובפסחים(יח.) ולאו ק״ו הוא ומה כלי שמטמא
 משקה אמ״כ משקה הכאה מחמח כלי א״ל כר
 ועמש״כ שם, וכזה א״ש כפשיטות הש״ס
( ש ״ ש ר  להכא. (
ם לא חדשו דבר בפרה. ל ו ע  וחתניא מ
 עט״א שהקשה ללמא ההיא ר׳ יהושע היא
 ע״ש. ונעלם מכ״ח שזה ר״א כעצמו אמרו
 בתוספתא לפרה פ״ט ור׳ יהושע פליג עליו
 כזה, הכיאוה הר״ש והא״ר ברפ״י שם לפרש
ו ש ־ ש ר  כה משנתנו רשם ע״ש. ו
ח םאח. שכת נט ע״א, עירוכין כז ע״א פ  כ
״ ״ א מ  ל״ה חוץ. (

 תרקב. נ״ב כמס׳ שכח פי׳ רש״י שהוא
 נוטריקון חרי וקב, והוא חצי סאה.

( ץ י ש פ י י ל י ו ) 

׳ שבכף אחת. שכת צא ע״ב י מצרף כו  חכל
 ל״ה פחות, לעיל ו ע״א ל״ה דנין, וע״ש כד
 ע״א ד״ה מנין, יומא מל ע״ב בח״י ל״ה
 נתפזרו, וע״ש מח ע״א ל״ה מדפסיל, חולין
 קיח ע״ב ל״ה אין יל, נלה ז ע״א ל״ה ומקפח,
( נ ״ א מ  טהרוח ס״פ א כרא״ש. (
. חולין פז ע״כ ת א ט ר ח פ ׳ א  חוסיף ר״ע כו
 ד״ה משקה, יומא מו ע״כ, וע״ש מז ע״א ד״ה
 הכא כח״י, וע״ש מח ע״א ד״ה מדפסיל,

 מנחוח פז ע״כ ל״ה מהו, וע״ש נא ע״ב.
( ת א מ ) 

. ואינו נעשח אב  דש״י. ד״ה שלא אמרו
ב בפרה ש ו ב הזב יעשה מ ש ו מ ה ב א מ ו ט  ה
! ץ י ב ע י  כו׳ כך צ״ל לדעחי, וק״ל. (
ם דלא ם נגע. משו א . ד״ה ש ת ו פ ס ו  ת
ק ליה כוי. נ״כ ר״ל באותו שמכניס לפנים  פסי
ק ללא פסיקא לי׳ י  להיינו של זהכ, וע״ז ח
 לפרש כשל כל יום משוס דאיכא הך לשל כסף
( ר ב ״א ח  שאינו מקלש הבל. ועי׳ רש״א. >רי
. בח ם ראוי למז  בא״ד. דלא שייך בגחלי
״ ה א נ ב  נ״כ ועי׳ חוס׳ ישנים ביומא מו ב. (
ח ב ז מ ם מן ח  בא״ד. דהא מוריד גחלי
. לא נמצא ׳ ל כו ״ ר  פליגי בה ר׳ יוחנן ו
 בשום מקום, ונשאלחי כזה ופלוגחא לאכיי ורכא
 יומא מו אין לו ענין לכאן. שמעתי. ועחוס׳
 יומא שם סול״ה כי פליגי וכוי יעו״ש כסוה״ל,
 ואולי לזה רמז בהגהת לי״כ לחוס׳ יומא מו כ.
( ם ״ ש ר ה מ ! 

 היחה טהולה, לאין זה חזקה, לעכ״פ כמו
 שהוא עכשיו כלי אין לה חזקה, ומה שהי׳ קולס
 היוחה כלי לא מחזיקינן לה השחא, לפנים
 מדשוח באו לכאן. אך כההוא להוכשרו אכל לא
 נטמאו קשה לנוקמא הפילוח בחזקחייהו קולס
 שהוכשרו שאין כאן פניס חלשות, וי״ל כיון
 לטומאה שטחי טוכא אצל ע״ה והוה כרוכ
( ה ׳ ׳ ל מ  לעליף מחזקה. (
. לעיל כ ע״א ל״ה ו א אחורי מ ט נ  כלי ש
 ושמרחיה, ול״ה נימא, כרכות נכ ע״א, פסחים
 טו ע״א ל״ה ולל, וע״ש כא ע״א ל״ה ככלי,
 זכחיס עט ע״א, וע״ש פח ע״א ל״ה אלא,
( נ ״ א מ  כלים פ״י מ״ג. 1
. יומא לז ע״כ רש״י ל״ה ואוגנו, וע״ש  אוגנו
( נ ״ א מ  בת״י ל״ה בקתתא. >
( נ . יבמופ קטז. (מא־־ מר ך חו  מתו
״ ״ א מ . כריחוח יא ע״ב. ( ר חטבלתי מ א  ד
ן כוי. נ״ל לי  רש״י. ד״ה צובעין. מטבי
 לאוגקלס תרגס טכוס כגלים לקרח הנאמר על
 כוונת טטלה ויצבע. ועי׳ פרש״י סוף פלשח
יש)  חזריע. ירשי

. רצ״ל מיס. ן ם. משקי  תוספות. ד״ה כלו
( ץ ״ ב ע י ) 

ו נ מ ת מ ר ו פ ע פלה מ דנ א מת. ו מ  ד״ה ט
ם עם הארץ ו ש ו אלא מ א מ א ט ל ׳ ד  וכו
ת כיון דלא ת מ א מ ו ט לא חיישינן א  ו
 שכיחי לא גזרינן ליה. וק״ל הא גט נפלה
 מעפורת איכא משום היסח הלעח כדמשמע
 בכןוגיא שם וכן פירש״י בהליא לעיל. וכפ״ג
 ליומא (ל:) ובר״פ טבול יום (דף צט) אמריי

 להיסח הלעח בעי הזאת שלישי ושטעי.
( א ״ פ צ מ ) 

ת מת כיון א מ ו ט לא חיישינן א  בא״ד. ו
 דלא שכיחא כוי. עי׳ חי׳ הלמ״ל פ״ה
( ם ״ ש ר ה מ  דאהלות מ״ה. !

 דף כנ ע״א
. ב״ק עז ת א ט  גמרא. לא ישא אדם מי ח
 ע״א ד״ה פרה כו׳ הקשה בקונטרס, יומא מח
 ע״א ל״ה מלפסול, פסחים סט ע״א ד״ה
״ • ׳ א מ  שמא, פרה פ״ה מ״ה, זבחים צג ע״א. (
ח שחיח כוי. עי׳ חי׳ הרמ״ל ש ע  מאי מ
( ם ׳ ׳ ש ר ה מ  פ״ח לאהלוח מ״ה. (

. ק״ל טון לחני הנושא אח ר מחו דל טחו  סנ
 המלרס, משמע לוקא מללס, ומהיכא חיחי
 לומר לאיסור יש בסנדל אפי׳ הוא טהור. ועול
 שלא מציגו שיצטרכו נושאי קלש ללבח יחף, רה
 גט מקלש שנינו בפ״ח לפרה מ״ב ללא מעול
 אה״ס. מ״ל ללא מיבעיא להו אלא שגלל
 הטהור לשרומה משוס דהוה מדרס לקלש,
 כדקי״ל כגלי או״ח מדרס לקדש כלום גזרו ט
 ג״כ משוס להוה כמו גזירה לגזירה ומפי׳ רש״י
 ל״מ כן. ולע שהרמכ״ס השמיט כשכולו כ׳
( ש ׳ ׳ ש ר  האיכעיוח הראשונוח, ול״י למה. (
. לעיל כ ע״א ד״ה  כלים חנגמרים בטחרח
 ושמרחיה, ול״ה נימא, וע״ש ע״כ ד״ה כלים,
 וע״ש בא ע״כ כרש״י ד״ה דררא, חולין צ ע״כ
״ • ׳ א מ  ד״ה ג׳ מאות נהנים. (
ם צנורא דע״ח. לעיל יט ע״ב ד״ה  ומשו
 בגדי, וע״ש כ ע״א ד״ה נימא, וע״ש כא ע״א
 ל״ה האונן, שבח טו ע״ב ל״ה ועל כגלי, וע״ש
 קכז ע״ב ל״ה לצינורא, גיטין סא ע״ב ל״ה
 וליחוש, חולין לה ע״כ ל״ה שמא. 1מא״נ<
לה אין. לעיל כא ע״א ל״ה האונן, נזיר  טבי
״ • י א מ  סל ע״א ל״ה אמר אטי. ו

. זכחים צח ע״כ ל״ה טכול ח כ ת ח פרת ש  שפו
״ ־ י א מ  יום. (

ן חיו. לעיל כא ע״א ל״ה האונן, יומא  מטמאי
 ג ע״א ל״ה להוציא, מגילה כ ע״א ל״ה ולא,
 מנחות כא ע״כ ל״ה שהכהגיס, פרה פ״ג מ״ה
״ ׳ ׳ א מ  בר״ש, וע״ש משנה ה. (
ך ו בידו ומתו טל נ . ו פסקח נ  דש״י. ד״ה ו
. נראה שלא היה לפגיו הגירסא פלח כו׳  כך נ
( ש ״ ש ר  בגמרא והניחה ע״פ חבית. י
. עט״א ועמש״כ ב ת תחו  תוספות. ד״ה מ
( ש ״ ש ר  עליו כפסחיס (יז.) בס״ל. (
. נ״כ יעויין מה ת א ט  בא״ד. בפרק דם ח
( פ ׳ ׳ ב ר  כמחרציס שס. !
ר עצמו ב ח ׳ ב קמי אפי לם. לו  ד״ה לעו
ת מ ח ה נינהו מ ק ש מ יטמא הצינורא ד נ  ו
ת מ ח א הכלי מ מ ט נ  הידים דשניות הן ו
־ש)  הצינורא כ״נ דצ״ל. (רש׳

 כרכוח מז ע״כ ל״ה אמר, שכח לכ ע״כ ל״ה
 ונמסרו, פסחים מט ע״ב ל״ה ויש, קדושין מ
 ע״כ ל״ה ויש, סוטה ככ ע״א ד״ה כנ, מנחוח
״ ״ א מ  צט. (

ם ע ן האידנא סהדותא מ נ  כמאן מקבלי
 הארץ. הרא״ש ככדכופ פ״ג סי׳ כ וכפסחים
( ם י פ ו ה צ ד ש  מ״ג סי׳ י. (

ן אף כלים. . ומטבילי ה ל ל ח כ  רש״י. ד״ה ו
 נ״ל כוונחו משום ללטבילח ידים נא בעינן
 כשה״נ, ולי ככונס משקה לגרסתו ופירושו
( ש ״ ש ר  כחולין(קז.) כל״ה מילף נייף. !
ם פ שחמי ״ ע לח. א ו טבי  ד״ה לא עלתח ל
ו ש ׳ ׳ ש ר ץ כו כצ״ל. ( ר ב ו ח  מ
ו כן ת א מ ו ט כ . ד ׳  ד״ה וחני מילי כו

 טהרתו כוי. עי׳ לכרי חייס סי׳ רא סק״נ.
( ם ״ ש ר ה מ ) 

׳  תוספות. [ד״ה מאי (בסופו). אלא כו
ח אף בפנימית כוי. כ ש א  עדיף ליה ד
 הלשון אינו מבורל להא המ״ל נ״מ אף
( ש ״ ש ר  כפנימיח היכא להחיצון ג״כ טמא]. !

א שרינן ה אבא שאול. צ״ע אמאי ל ״  ד
 כוי. נ״כ נ״ל של״ל דלקמן כג ע״א גט נושא
 מדרס איכעיא ליה עכר ונשא מאי א״כ הכי גמי
( ר ב א ח ״ י ר  ליכעי הכא. !
 בא״ד. צ״ע אמאי לא שרינן בעבר
ל. נראה למשמע להו להא לאין  והטבי
 מטכילין כלי כח״כ לקרש אינו אלא לכתחלה
 לומיא להנושא אה״מ ל״י אה״ק לל״ז לקמן
 (כג.), וכן הא לכלים הנגמדם כטהלה צ״ט
 אינו אלא לכמשלה. וכזה א״ש מה למצינו כלי
 חלש כקלש וכחטאת (והט״א החעצם כזה
 הרכה) והלא אין לו טטלה. אכל כיון לאינו אלא
> ש ״ ש ר  לכחחלה. לכן כ״ח שא״א ל״ג טה. (
 בא״ד. צ״ע אמאי לא שרינן בעבר
ל כוי. עי׳ שירי טהרה פ״ו למקואוח הטבי  ו
( ם ׳ ׳ ש ר ה מ  מ״ב. (

ם י מ כ ח ע ד מ ש . אלא מ ן א מקבלי ה ל ״  ד
 ור״י שוין דברגל טחורין. ואפ ״ל דהיינו
 טעמא דכמו דספק טומאה ברה״ר טהור
 משוס לאי אפשל לעמוד עליו וכדאיפא
 טרושלמי שהטאו מוס׳ סוטה (כח:) לספק
 טומאה ברה״ר ולבר שאין בו דעמ לשאול חל
 טעמא הוא כמו כן כרגל כיון שנאספים כולס
 ימל אי אפשר לעמוד עליהן המירה המורה
( י ״ ר ו פ  ועיין 3מס׳ פרה (פי״3). (
. וגם רב מנשיא ב״ת לא רצח  ד״ה כמאן
ו כצ״ל, עיין גמרא שם. ח לזמן עלי ״  רמי ב

 (רש״ש<

 ד״ה ניחוש. צ״ע וכוי. נ׳ למאן דמקשי
 שפיל מקשה דס״ל לאף קולם הטטלה אין
 ממזיקין אומן לאכומ הטומאה ונוגעין כהן אלם
 וכלים. ומשני כי שיילמן מטטלין מיל ואין
 נוגעין כהס אלם וכלים על אמר הטטלה. והא
 ליכא למיחש שמא גגעו היום ככלים אמרים
 שהיו אט אכומ ונטכלו כמוך כלי ומטמאין כלים
 אלו טומאמ ז׳. לכלים שהם אט אכומ ולאי לא
 מטכלי כמוך כלי, שהלי צליך למנומ לכ״א
( ה ״ מ א ר  שכעה ימים משוס מגע מטלו. (

 דף ככ ע״כ
. לקמן כה ע״כ ן א משקי ל  גמרא. לוגין מ
 רש״י ל״ה וכמלאין מרומה, וע״ש בו ע״א
״ ״ א מ  רש״י ל״ה טומאה, אהלומ פ״ה מ״ל. (

׳ כצ״ל. א כו מ ן לגין ט א משקי ל  לגין מ
( ש ״ ש ר ) 

ח. לקמן כו ע״א לש״י ר״ה י ם משג  כלו
 טומאה, למאי ס״ז מ״ג כמוי״ט, נלה ס ע״כ,
 פסחים ג ע״כ ל״ה מאליה, שכח קמה ע״א
 ד״ה אס, קדושין נא ע״כ ל״ה ליקא, זכחיס
״ ״ א מ  פ. (

׳ יומי א מת בעי הזאה ג׳ וז׳ ומנא לז מ  ט
א מושלי אינשי כוי. עי׳ חו״מ סי׳ עג,  ל
 ועי׳ אסיפח זקנים בבא מציעא צז, ועי׳ מאילי
( ם ״ ש ר ה מ  שכח קמח מ״ש בזה. (

ם לא הטבלתי ל ו ע ר מ מ א  ולא קשיא הא ד
. נ״כ י״ל משוס לאיכא ׳  כלי בתוך כלי כו
 ס״ס, שמא לא חטטל ככ״כ, ואת״ל הטטל
 שמא הי׳ כפיו כשפופרמ, אך בהטכלמו ליכא
 אלא מל ספיקא. אך קשה ללוקמא הכלי כמזקה
 למעיקרא שהיחה טהור, אך י״ל לאין כאן
 חזקה ללמא חיכף כשנעשה כלי נטמאה, וא״נ
 ללוקמא אחזקה לקולם שנגמלה מלאכחה ולאי

 שקשה לר״ל שסוכר כפסחיס לף לל להיסח
 הלעח הוי פסול הגוף. ולמה הקשה לו ר״י
 ממשנה למלות ולא ממשנה לשקלים א״ו
 כסכרמ הר״י כאן לכאטלה לא שייך היסח
 הלעת ואיסור האכרים וממיכומ אינו רק משום
 חשש פסול נותר. וכלברי אלה מכואר כירושלמי
 לשקלים על המשנה הנ״ל שרצה ר״א להוכיח
 ממשנה זו להיסח הלעח טעון עיטר צורה
 ולחה לט יוסי שהטעם נמשנה לחוששין שמא
 עיכל צוכחה כלומל לילמא נחוחלו [וכן מפרש
 הרמכ״ס] אכל פסול היסח הלעח ליכא
( פ ״ ב ר  כאכילה. ;
ת א ט ח לח נקרבח ו ע שעו מ ש מ  בא״ד. ו
ח בחיםח חדעת. עי׳ ל ס פ י לא מ ל ו כ א  ת
( א ״ פ צ מ  כס׳ אור נערכ. ;
ן דשונה הקשח חר״ר אלחנ  בא״ד. ו
. נ״נ עיין טבל ע שכבר הו מ ש ל מ י מטב  ו
 רמכ״ס פי״ג מהלכות אכוח הטומאה ה״ו, וכן
 כפי׳ למשנה לשקלים, לשונה ומטטל היינו
 הזאה שטעיח, לבני ספק ככל הזו עליו הזאה
 שלישיח. ועל מ״ש החוס׳ לבספק לרבנן מקילין
 כאן, עי׳ פלוגחוש הרמב״ם והראכ״ל פ״ו
 מהלכומ כרכומ הט״ו דלהרמב״ס מקילין
 כספק מיס כשרים ולהראב״ד אמרינן זילו טטלו
 וכן כאן טון שאפשר לטכול שנימ לא מקילין
( ח ״ צ ר ה מ  כספק. (
ו ד לדברי ע ן ס . והביא הר״ר אלחנ  בא״ד
ת א ט ח לה נקריבה ו ע שעו מ ש מ ׳ ו  כו
ל כוי. עי׳ ס׳ מנחח חינוך מצוה קמג כ א  ת
( ם ״ ש ר ה מ  כסופה. (
ה כוי. ו ל לו הכיר בה שהטבי  בא׳׳ד. דאפי
 לכאורה לפ״ז לא נצטרך פו לאוקמי׳ כגזייתא
־ש)  שכחכו לעיל. (רש׳
״ט מכין לשבת. נ״כ יעוין ביצה ו  בא״ד. די
פ) ־ רב־  דף ב ע״ב חו׳ ל״ה והיה. (

 דף בא ע״כ
נות. חולין לה ש אהרו מ  גמרא. קמייתא ח
 ע״א ד״ה אין, לקמן כג ע״א ד״ה לעולם,
 פסחים יט ע״א ל״ה לא, נלה ו ע״א ד״ה
״ ״ א מ  אכל. ן

א יטביל מ א גזירח ש מ ע  ורישא חיינו ט
ן וצינורות וכוי. הרא״ש ככ״ק פ״ז  מחטי
( ם י פ ו ה צ ד ש  סי' ג. !

ן וצינורות. לעיל יט ע״א, פסחים יז  מחטי
״ ״ א מ  ע״כ. (

. לעיל יט ע״כ ל״ה ח ל ל ח כ  כעוביח ו
 כמממונה, פסחים קט ע״כ ל״ה כיס, יומא לא
 ע״א מ״י ד״ה שכל גופו, גיטין טז ע״א ל״ה
״ ׳ • א מ  הנצוק, חולין קז ע״א ל״ה מילף. !
 תוספות. ד״ח דקיטרא. וקשח למורי
 כוי. עי׳ שו״מ שלי מ״ו סי׳ קמל [לפנינו:
( ם ״ ש ר ה מ  מ״ג סי׳ קעג]. (

. נ״ב אפ״ח דש דמו ו ות. כקו נ  ד״ה אחרו
( ר ב א ח ״ י ר  נלע״ל שצ״ל ומשום הכי. >

 דף ככ ע״א
ל וגרגותני שמילאן כלים. עי׳  גמרא. ס
 פ״ו מהל׳ למקואות אם היה שק או קופה
( א ׳ ׳ ש ר ה ׳ מ ג  מטטלין כהן כוי. (
. לעיל יט ע״א, נזיר למ ע״א ל״ה כר ן  מחטי

 מההוא, פסמים יז ע״כ, וע״ש לד ע״כ.
״ ״ א מ ) 

ו בסל. פסחים יז ע״כ ל״ה ק ל ח ח ש מקו  ו
״ ״ א מ  להוה. !
. נ״כ ס״א ומקוה שחלקו ו בסל ק ל ח ם ש מקו  ו
! ץ י ש פ י  [וכן הוגה אח״כ]. >ר״י ל
י ל ח ל ח י מ ל ו ח ל לה ח א ארעא כו ה  ד
ם א׳. הרא״ש  ובעינן דאיכא מ׳ סאה במקו
׳ ם י פ ו ה צ ד ש  בהל׳ מקואות סי׳ א וסי׳ ו. (
. זה שייך במעיין רק לא א ל ח ל ח י מ ל ו ח ל  ח
 כמקוה, ומכאן הוטח הרא״ש לגס מעיין אינו
 מטהל אח האלם ככ״ש כ״א במ׳ סאה, ועי׳

 מוי״ט פ״ה מ״ו למקואומ ל״ה וכו.
( א ״ ש ר ה ׳ מ ג ) 

א כוי. ל ח ל ח י מ ל ו ח ל לח ח  דהא ארעא כו
 עי׳ ר״ש פ״ה למקואומ לוקא כמים הגוכעים
 אכל לא כמי גשמים, ועמוס׳ פסמיס יז כ, ועי׳
 מהרי״ט מ״כ יו״ל סי׳ מי, ועי׳ אשכול הל׳
( ם ״ ש ר ה מ  מקואות סי׳ נ. (
״ ״ א מ  מיגו דםלקא טבילה. סוכה ז ע״א. (
. ה ״ ע ן האידנא םהדותא מ נ  כמאן מקבלי
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 חגחות חגיגה דף כג ע״כ • דף כה ע״כ וחידושים טו
אב״א גרס. נ״כ ר״ל ל זרוק כוי. ו ה ה א ״  ד
 דל״ג ואב״א, אלא גרסינן אלא לכ״ע בו׳ ר״ל
 שחוזר בו ממירוץ הראשון. ולפי מימן ר״י
 דלקמן שפיר גרסינן ואב״א, ומ״ש והחניא
ה ב א ח ״ י ר  בניחוחא הוא ולו״ק. (
ח ר ו פ ת עוף ה ו מ במס׳ אהל ״ כ . ו  בא״ד
נה ת וספי פ נ פ נ מ ת ה טלי פץ ו  או הקו
. כ״ה שס וכצ״ל. ה לא הוי אהל ט  שהיא ש
( ש ״ ש ר ) 

ב ליה  ד״ה שונין. צ״ע אמאי לא חשי
ת כוי. עי׳ חי׳ הרמ״ל פ״נ לכלים ו  גבי מעל
 מ״ג ופ״ה לאהלוח מ״ה ופי״א לפלה מ״א.

 דף כה ע״כ
. ל ׳ ויניחנו מרג ע״ה וכו ר ו ב  גמרא. ח
 לעיל כל ע״כ ל״ה שניהולה, קדושין יז ע״כ
( נ ׳ ׳ א מ  ל״ה חליפי. (
 חבר ועם חארץ שירשו. נ״כ עיין קלושין יז
( ח ״ צ ר ה מ  ע״כ וחוס׳ שם. (
. כרכוש יט ע״כ ו ׳ בדק לפםח ס כו ר פ  בית ח
 ל״ה מנפח, עירובין כו ע״כ ד״ה ולכהן,
 פסחים צב ע״כ ל״ה כולקין, ככורוח כט ע״א

 ל״ה היבי, וע״ש ע״כ ל״ה ורב יהולה.
( נ ״ א מ ) 

דו דבריהן במקום ח לא העמי ס  לעושי פ
 כרת. עי׳ פסחים צב כ חד״ה כודקין.

( א ״ ש ר ה ז ׳ נ ג ) 

ש כוי. עי׳ יומא מז ד ק  ומי איכא דימוע ל
( ם ׳ ׳ ש ר ה מ  ב וחוס׳ ל״ה הלל. (
. לעיל כל ע״כ ל״ה ו ר את טבל ח ט מ  ב
״ ׳ ׳ א מ  שכיהולה, יומא נה ע״א ל״ה הלוקח. (
ם כוי. י ים נאמנ לפנ ם ו דיעי . מן המו ׳ י  מתנ
 הט״א כחב למשמע ליה לאקלש לוקא קאי
 ע״ש. ולא מפיו אנו חיין לכהליא איחא כן
 כגמלא ״חנא נאמנים על כ״ח הלקים לקלש״
( ש ״ ש ר  וכן החוי״ט רמז כזה להכרייחא הלזו. (
ים כוי. כחוי״ט ל״ה לפנ ם ו דיעי  מן המו
 ולפנים, הא מודיעים עצמה לא מהימן כר. ועל
 מן המוליעים ולחוץ א״נ לייק הא מוליעים
 כלפנים, אכל אכיי לקמן לא לייק לק מככא
 לסיפא. ונלאה משום למצינו לפעמים כקלא
 לגס הוא ככלל כמו ומיום השמיני והלאה וגו׳
 (כפ׳ אמול), ליום השמיני ג״כ ככלל כלאיחא
 כתו״כ, ועי׳ בערכין (יח.). אולם מצאנו כליוח
 התוס׳ יו״ט ג״כ כגמלא פסחים (פה:) על
 מתני׳ למן האגף ע״ש. (רש־׳ש)

ל בשני ב ו כוי. א מר ל ו ל ל כו  דש״י. ד״ה י
ר ברירה. בחי׳ רשב״א מ ו  מינץ אין ל
 כקידושין הק׳ מתמורה גכי ב׳ שומפין שחלקו
 א׳ נטל עשרה טלאים וא׳ נטל ט׳ וכלב כו׳
 להמם משמע דאף כשני מינין יש כרירה
 לשינויא לרכ אשי, ומשו״ה אמר למהני לברור
ל הכלב ואינן לישחרו. וכחכ לשמא ג  חל טלה מ
 רבא סבר לבב׳ מינים אין ברירה, ולליליה מחני׳
 להחם כפשטא א״ש לאסולין כולן שבנגל הכלב
 ולא מהני לכלול חל. ונראה לגם החוס׳
 בקידושין נחכוונו לזה כמ״ש אלרכא לנימא
 לטעמא ליכול לומר טול אחה ע״ז ואני מעוח
 לא משוס לגר אינו יורש אכיו ל״ח אלא משום
 כרירה, דהיינו כסכרת רב אשי לאף כשני מינין
 אמר ברירה למ״ל יש כרירה. וכזה נסחלקה
 חמיהמ הטו״א כאן ע״ל חוס׳ שס לאין אפשר
 לומל יש כלילה גכי טול ע״ז כו׳ להוי ב׳ מינין
 ולכ״ע אין כריכה כלמוכח כפ״ט לככורוח (לף
 נו) גכי חלקו גליים גגל חיישים לאע״פ שהן
 מין א׳ אלא שאלו גלולים ואלו קטנים הואיל
 ולא ישוו להללי לא אמר ברירה לכ״ע אפי׳
 למ״ל יש כרילה וה״ה ככ׳ מינין. ולפ״ל חי׳
 הלשב״א הנז׳ לק״מ להא רב אשי ס״ל יש
( א - ־ פ צ מ  כרירה אף כבי מינין. (
 ד״ה ויניחנו לרגל. וימכרנה. לכאורה אף
 הוא כעצמו מופר לו לאכול. ועי׳ לקמן (כו.)
> ש ״ ש י  כפי׳ ל״ה טמאה היא. (
ל בשני מינים ב . ד״ה חבר. א ת ו פ ס ו  ת
 לא אמרינן הוברר הדבר כוי. עי׳ עטרח
 חכמים כחי׳ קידושין יז, ועי׳ חחס סופר חי׳
( ם ״ ש ר ה מ  לע״ז סייד. (
ח אחרת גר. נ״כ יעוין חוס׳  בא״ד. משנ
( פ ׳ ׳ ב ר  קילושין יז ע״כ ל״ה חלופי. (
קח יין מבין חכותים ו א דל . ומהחי  בא״ד
ן ש ״ ש ר  כצ״ל. (
דה ר׳ יוחנן ן מו ת דמדרבנ ״ כ  בא״ד. ו

 וסמנו היה עדיין אפר פרה. ועי׳ מג״א הל׳
( ח ״ צ ר ה מ  שכח סימן רמכ סק״ל. (
מר זיתיו. פסחים ג ע״כ ל״ה אין, שבח ו  הג
( נ ״ א מ  קמל ע״כ. (

 בגליילא שנו. קלושין כ ע״א ל״ה קשו.
( נ ״ א מ ) 

. ד״ה שרצועה כוי. עי׳ משנה ת ו פ ס ו  ת
 למלן פי״א מטומאח מח מ״ש כזה, וחשו׳ שער
( ם ׳ י ש ר ה מ  אפריס סי׳ לז. (
ה הרר״א היאך היו מביאין ש ק  בא״ד. ה
ל. רצ״ל משום דכסמון אמר  אפר פרה לגלי
 חבדא מלכן כגלילא, ואס לא היה להם אפר
( ץ ״ ב ע י  פרה היאן מלכן. (

ה הרר״א היאך היו מביאין ש ק  בא״ד. ה
א בהבאת דרך מ ט כ נ ״ א ל ו  אפר פרה בגלי
 ארץ כותים. ולפמ״ש החוס׳ בזכחים (צג.)
 א״ש שכשכו שם אהא לגזרו שלא ישא אדם מי
ל וכשפינה כמעשה ה  חטאת ועפל חטאח מ
 שהיה איירי קולס קידוש, והא לאמר החם מי
 חטאח שנטמאו מטהרין איירי אחר קילוש.
 ומשמע לאע״פ שנטמאו כמח לומיא דמעשה
 שהיה שנמצא כזית של מח חחוכ בקלקעות
 הספינה קאמלי לאחר קילוש מטהלין, וזה ללא
 כמ״ש הסוס׳ לעיל כפרקין (לף כג) ע״ש.
 ולפ״ז איכא למימר לשפיר היו יכולין להביא
 אפר הפרה כגליל מירושלים ולא יטמא משום
 ארץ העמים, כגון שיערכו העפר חטאח כמים
 ויקדשוה, לככה״ג א״מ בשום טומאה אפי׳
 טומאת מת, ומשו״ה לא נטמא ג״כ כעפר
 אה״ע אע״פ שטומאתה משוס ספק קכרוח.
 אן דלכרי חוס׳ הנ״ל הן נגד משנה שלמה
 כפ״ט לפרה לאלרכה לאחר שהוקדשו לוקא
 גזרי עלייהו. ולבאולה י״ל כאן כמ״ש חוס׳
 כפסחים (סט.) שהיו יכולין להכיא אפר חטאח
 כגליל ככלי גללים ואבנים שא״מ טומאה, וא״כ
 הן חוצצין ג״כ כפני טומאפ אה״ע. ומיהו י״ל
 לש״ה דאיכא טומאח אויר, והיכא דאיכא
( א ״ פ צ מ  טומאת אויר אין חטאח ניצלח וצ״ע. (
ן היאך היו ה הר״ר אלהנ ש ק  בא״ד. ה
ר פרה כוי. עי׳ חי׳ הרמ״ל פ״י פ אץ א  מבי
( ם ״ ש ר ה מ  דאהלוח מ״ג. (

ל וכוי. ל צ״ע היאך עולין לרג ב  בא״ד. א
 כלומל להא ודאי עולי רגלים כעו שכיל גדול
 טוכא, מיהו לא קשיא כולי האי כיון לע״כ צ״ל
 שהיה להם שביל קטן, עכ״פ שיוכל כן אלם
 לעכור לרך שם עם האפר, לא יכצר מהם ג״כ
 לעכור שם אחל אחל ככמה ימים, ולכל זה לא
 הוצרכנו אלא ככיש שני, משעה שגזרו טומאה
 על ארן העמים, שוכ מצאחי מפורש כחוספחא
 פ״ק לפרה שהביאו מי הגולה אפר פרה כילם,
( ץ ״ ב ע י  וכשעלו העלוהו עמהם. (

ל מן ע האיך עולין לרג ״ ל צ ב  בא״ד. א
פ יא ״ ל ר ״ מ 5 ט ן ״ ן ל כוי. עי׳ בחוס׳ י י ל ג  ה
 מהלי׳ ט״מ. ומה שמירץ הטו״א לבאמח היו
 מקלימין וכאין קולם ימי הרגל כשיעור ימי
 הזאה, ככר הקלימו כשו״ח שער אפלים, ולא
 משמע כן נפ״ק לסנהלרין(לף יא). ול״נ לי״ל
 ע״פ מ״ש החוס׳ כפ״ק למגילה (י.) ראמר
 החס ר׳ יצחק שמעחי שמקריכין בביח חוניו,
 והקשו להא גזרו טומאה על ארץ העמים,
 וכתבו לשמא לגבי הא ל״ג חכמים טומאה כיון
 למה״ח יכול להחריכ. וא״כ י״ל לכי היכי ללא
 גזרו טומאה על חה״ע לענין החרבת קרבן שם
 בבמה, ה״נ ל״ג לענין עליה נרגל לירושלים
 לצליך להקריב קלמוח לראיה וחגיגה ולא
 גריעי הקרבשס בירושלים מההקרכה בביח
( א ״ פ צ ז נ  שוניו. י

ל. ק׳ ל מן הגלי לץ לרג  בא״ד. היאך עו
 ללמא באו ז׳ ימים קולס הרגל וטהרו אח

 עצמן, ועי׳ ח׳ שער אפרים סי׳ לז.
( א ״ ש ר ה  (ג׳ מ

ל מן ל צ״ע היאך עולין לרג ב  בא״ד. א
ל כוי. עיי חוספות יו״ט ותוספות י ל  הג
( ם ״ ש ר ה מ  חלשייס. >
ה ליה רצועה נטמא . כיון דאפסקי  בא״ד
 ובעי הזאת ג׳ וז׳ כוי. צ״ע ללמא עלו ובאו
 ז׳ ימים קולם הרגל, ועי׳ שו״ח שעל אפלים
 סי׳ לז מ״ש כזה, וגם ליישכ איך הכיאו כיכוריס,
 ועי׳ מראה הפנים על הירושלמי לף יח ע״א.

 ועי׳ חוס׳ מגלה י ע״א ל״ה שמעתי.
׳ ם) • ש ר ה מ ) 

. פ׳ כחרא מ בירושלמי דע״ז ״ ה . ו  בא״ד
! ש ״ ש ר  סוף ה״ל. (

 וק׳׳ל להא כנדה (עא:) ס״ל לכ״ה דיוללפ אף
 שאסורה לאכול כתלומה כל ימי מלאת והיא
 נקראת טכו״י ארוך מ״מ כשנשלמו מותרת
 כחרומה כלתי טכילה, וכי טעמא לכ״ש אחו
 לאשמעינן. ועול כשאר טמאין אף כ״ש מולו
 שמוחלין בחלומה אחל שהעליכ שמשן אע״פ
 שהלי אסולין להם אחל טבילתן על הע״ש
( ש ״ ש ר  ואפי׳ טבלו מבקר. (

ל זר ב ו . כיון דעד האידנא. מ  [בא״ד
 יתירא כוי. עמש״כ בהשמטוש למס׳ שבח
ש) י רש׳  (כח.)]• (
׳ דאף ד״י . ד״ה דהנן. ומיהו כו ת ו פ ס ו  ת
. וז״ל הר״ש שם וכולה ר ש כ ד ק ק רק ל ״  ל
 מחני׳ איילי לקלש כלקתני היד מטמאה אש
 חמרחה להיינו לקלש כו׳ כלחנן בפ׳ חומר
 כקדש כוי. אכל כירושלמי כאן איחא ומה רכי
 (ר״ל שאמר יל כו׳ לטמא כקלש) כר׳ יהושע
 כו׳ ולר׳ יהושע רבא (פי׳ גלול) מן לרכי מה

 לאמר רמ כקלש ומה לאמר ר״י כתרומה.
( ש ״ ש ר ) 

מר דאף דבי . ומיהו טפי נראה לו  בא״ד
ש כוי. עי׳ ד ק ר רק ל מ א  יהושע לא ק
 ירושלמי כאן ה״ב בסופה מבואר להיפוך וצ״ע
( ם ״ ש ר ה מ  ועי׳ גליון הש״ס שם. (
ה שביהודה. א״נ כו׳ וכגון שידוע לנו ״  ד
לן חן שיחדן כ״נ דצ״ל. וכ״נ מתוך לכרי  שכו
 המהרש״א ע״ש, וכפוי״ט (וכן כהמהלש״א)
( ש ״ ש ר  הועחק כהשכוש. (

 דף כה ע״א
ל כותים. ככורוח כז ע״כ  גמרא. שרצועח ש
( נ ״ א מ  ל״ה וכי. (

ת ביניחן. ק ס פ ל כותים מ  מפני שרצועח ש
 ק״ל מסוגיין אהא לאי׳ כמנחות שהיו מכיאין
 יין ושמן ממקומוש שכגליל. וצ״ל לאחיא כריכ״י
 למטהל ע״י שילה. א״נ בכ״ש אחיא רקכרי
 כוחיס א״מ באהל, ולא חמור עפרם מקבריהם.
 ועי׳ כעילוכין לל׳ יהולה ס״ל כריכ״י, וקשה
 לא״כ אמאי אמר ר״י כרפ״ג לפסחים ליין של
 יהולה לא היה מחמיץ, ומשמע להיינו בזכות

 הנסכין, והלי לל״י היה כאין גס מגליל.
( א ״ פ צ מ ) 

ל זרוק. עילוכין ל ע״כ ל״ה ומל סכל, ח  א
 סוכה כא ע״א ל״ה ועל, נזיר נה ע״א ל״ה
״ ״ א מ  והחניא, זכחים קיג ע״א ל״ה ועל. (
( ש ״ ש ר ר כצ״ל כל״י. 1  א״ר אלעזר שונין כ
ת ניצלת. לעיל כג ע״כ ל״ה לא, א ט  אין ח
 סוטה כט ע״ב ל״ה מטבול, כלים פ״ט מ״ב.

״ ׳ ׳ א מ ) 

ת ניצלת בצ״פ. משנה א ט  וחתניא אין ח
 עלוכה היא כפי״א לפלה מ״א, ועט״א.

( ש ״ ש ר ) 

ל ד פתי ת ניצלת בצמי א ט  וחתניא אין ח
 כוי. עי׳ פי״א לפרה מ״א, ועי׳ טורי אכן
 שהעיר כזה, וע״ש הטעם כהא לאין הקלש
 ניצול כצמיל ספיל להא למהני צמיד פתיל בכלי
 חרס ואוכלין דל״ח לשאלה מעם הארץ כיון
 לאין להם טהלה, ע״ל כ״ג אכל כקדש לנאמן
 עם האלץ לכן צמיל פחיל לא מהני לשיישינן
 לשאלה, וע״ש לגס קולם שהוקלש אס נטמא
 כצמיל פחיל אינו מציל ואין להקלישו, וע״ש
 מגיטין ס״א דחלומה ניצול כצמיל פחיל
 שהכיאו החוס׳ והאריך כזה, ועי׳ לש״י סוטה
 כט כ, ועי׳ שואל ומשיכ מהלורא ל׳ ח״כ סוס״י
ו ם ״ ש ר ה מ  קצו כעגין זה. (
ם. יומא מג ע״א ל״ה  מים שאינן מקודשי
״ ׳ • א מ  הכל. !

ן בגלילא. נ״כ עיין משנה  חברייא מרכי
 למלן פ״ג מהל׳ אכל הי״כ שהוליכו עמס אפר
 פרה, ועפ״ז ישבחי לנכון לכרי הטור כשם
 הלא״ ש לבסוף הל׳ ר״ה סימן חרכ הביא לשון
 הירושלמי רר׳ חייא מפקיל לרכ אי אח יכול
 לאכול כלה שפא כטהרה אכול ואס לאו אכול ז׳
 ימים כששא היינו כין ר״ה ליו״כ, ועל יו״ט
 עצמו לא היה צלין להזהילו משום לחייכ אלם
 לטהר עצמו כלגל. ולכרי הטור סוחרים זא״ז
 לבהל׳ יו״כ סימן חלו כשב הרא״ש והטור
 ללחוח לכלי ל׳ סעליה גאון שמצרין כרבה על
 טכילה עיו״כ, ולחו להרי חייכ אדם לטהר ברגל
 היינו כהזאה ואפל פלה, ועי׳ שו״ח ש״א סימן
 סז מה שהארין כזה. אכל לפי הנ״ל דללילן
 לליח לן אפר פרה שפיר מקשה הרא״ש והטור,
 אבל בסוף הל׳ ר״ה בא לפרש לברי ר׳ חייא לרב

לם חוי כוי. ע דלעו מ ש חא דרבנן. מ ה ו ״  ד
 נ״ב ל״ל למכאן מוכח לעכ״פ טומאח עצים
 מלאולייחא, מללא דייק מזה לצילוף לרבנן
 מהא לחני כעצים לע״כ הוה ללמן. עי׳
( ר ב א מ ׳ ׳ י ר  מהלש״א. (

 דף כד ע״א
. ח ח נ  גמרא. לא נצרכה אלא לשירי מ
 לעיל כג ע״כ ל״ה שאס, שכועוח טו ע״א,
״ ׳ ׳ א מ  מנחות כל ע״א ל״ה שאין. (

 ואתו רבנן וגזרו דאף ע״ג דאינו צריך
י כוי. עחוס׳ מנחות כל ללוקא אם  לכל
 מחחלה היה צריך פ״א לכלי, ועי׳ בר״ש פ״א
( ם ׳ ׳ ש ר ה מ  לטהלוח מ״ט. (

ג קרטבלא. לעיל כא ע״כ ״  כגון שצברן ע
 ד״ה בחרייחא, יומא מח ע״א ח״י ד״ה

 מדפסיל, פסחים מח ע״ב רש״י ל״ה טבלה.
״ ׳ ׳ א מ ) 

כ שמותר ״ ח ׳ ומה מ  תניא אר״י כו
ל בקדש. כ״ה הגי׳ בחוספחא ס ו  בתרומה פ
 פ״ג, וכן כירושלמי, והיא נכונה לענין הנדרש
־ש)  ועמ״ש לעיל כמשנה. (רש׳

 רביעי בקודש. פסחים טו ע״א ד״ה ולד,
״ ״ א מ  וע״ש יט ע״א ל״ה לא, חולין לו ע״כ. (
ל שלא בחבורין כוי. ב  רש׳׳י. ד״ה א
. נ״כ היינו לפי ל  אפילו שלישית לפסו

 המסקנא לאמר לפסול אכל לא לטמא.
( ץ י ש פ י י ל ׳  (ר׳

. ר . ד״ה אלא. מאי רבותא ואי כ ת ו פ ס ו  ת
ט נגוכה משוס לנקיט אכל ק  נ״כ ר״ל לא״ל מ
 לא לחרומה, לאי לח היחה נגובה א״כ נטמאה
 היל השניה ממשקה של יל הטמאה לנעשה
 ראשון והיל נעשה שני ופוסל החלומה, ע״ז

 תירץ ללא נחיח כאן הך רכוחא לפרומה.
ה ב ־א ח ׳ רי ) 

 דף כד ע״כ
ל את התרומה. כרכוח נכ ס ו פ ל ה  גמרא. כ
 ע״א ד״ה גזרה, שכת יל ע״א ל״ה חנא,
 פסחים יל ע״א ל״ה דאיכא, וע״ש דף טו,
 וע״ש יט ע״א ל״ה שאין, וע״ש קמו ע״א ל״ה
 כל, זבחים צט ע״א ל״ה מלכר. (מא׳־נ<
ו הבירו. כחוכוח לא ע״כ ב ל ה ת  כגון ש
״ ׳ ׳ א מ  חולין קא ע״כ ל״ה מטמא. (
לה. קדושין נו ע״א  אצרכינהו רבנן טבי
״ • ׳ א מ  ל״ה אכל, נזיר סל ע״כ ל״ה אמר. (
 חיבת הקודש. עיין ע״א ל״ה מעין, חולין לו
״ ׳ ־ א מ  ע״כ, וע״ש קל ע״א. נ
 בכוש ובכרכר. ופרש״י וחוס׳ ללא מקכלי
 טומאה. והפוי״ט הקשה להא כלא״ה אין ידים
 מטמאין כלי. ונראה דאישתמיט מכ״ת משנה
 ארוכה כמס׳ טבו״י פ״ד מ״ב ומנחמה ככפישה
 כוי. ופי׳ שס הר״ש והרע״כ משוס היכרא דלא
 אמיא למינגע בהחלה עצמה והוא מפרשי כנדה
־ש)  וה״נ לכוומה ועט״א. (רש׳
ל טחרת יין ושמן . נאמנין ע ׳ י  מתנ
 כימח״ש. עט״א שממה על פי׳ רמ״כ שכמוס׳
 זכמיס (פמ.) למלומע לשם היינו מעורכ
 כערלה כוי, לל״מ מלומע ככל הגמרא אלא ע״י
 מערוכמ מרומה ולא על שאר איסורין. והנה
 כסיפא לממני׳ כלי כו׳ המלומעומ, אמרי
 לכר״ח מלומעומ לקלש כו׳ לקמן כה כ ע״ש
( ש ׳ ׳ ש ר  וכפרש״י. (

 עברו חגיתות. לעיל בב ע״א ל״ה לא מקכלין,
״ ׳ ׳ א מ  כ״כ כח ע״א ד״ה חזקת. (
. חולין לה ע״כ, זכחיס פח כו  חפרשתי לתו
״ • ־ א מ  ע״א ל״ה מן. (

ש ד כח רביעית ק  ואם אמר חפרשתי לתו
 נאמן. רש״י פי׳ רמעית הלוג, והט״א פי׳
 רכיעימ ההין שהוא פמומ שמסכים. אמנם
 כשמן מצינו רכיעימ הלוג לנזיר כפ׳ שמי
 מלומ. (רש־׳ש)

 רש׳׳י. ד״ה לענין תרומח כוי ואית דמםיק
 כו׳ שלא הוכשרו וקשיא ליה כוי. נ״כ
 שלא הוכשרו כמו דקשיא ליה כו׳ כצ״ל
 [ובלפוסים המדשיס הגיהו שלא הוכשרו וקשיא
( ץ י ש פ י י ל ״ ר  לי כיי]. (

אע״פ  ד״ה כיון דעד האידנא. וכן אונן ו
ר במעשר מותר בתרומה כצ״ל.  שאסו
 ומשמע מפי׳ ללהכי אצ״ט למרומה משוס ללא
 הוו אסילי על השמא וכ״מ יומל כפי׳ הרע״כ.
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 טז הגהות חגיגה דף כה ע״ב - דף יז ע״ב וחידושים
 יז ע״א ל״ה כי, ג״מ נח ע״ג ד״ה חוץ,
 סנהלרין סג ע״כ רש״י ל״ה סלמנלרי, מנחוח
( נ ׳ ־ א מ  ק ע״א ל״ה למלך. !

 אין אור וכוי. נ״כ יעוין מוס׳ ב״מ לף נח
( פ ״ ב ר  ע״כ ל״ה חוץ. (

. ׳ ל פושעי ישראל אין אור גיהנם וכו ״ ר  א
 וכתבו החוש׳ כחנחומא יש וכו׳ ע״ש. ופי׳
 הגאון כיע״ל ח״כ לף לל שכוונח החוש׳ לאמאי
 לא הגיאו ראיה ממזבח הנחשח שהיה עליו חמש
 מערכוח כיום, ולזה בחגו למשס אין ראיה
 שהיה אש של מעלה, אכל מזכח הזהכ שלא היה
 עליו אש של מעלה, רק גחלח מעצי המערכה,
 יליף שפיר ק״ו. ועיין דכריו כסלמי סי׳ מג
 סק״ו, ע״ש דכריו הנחמליס ומזוקקים, מדכש

 ונופת צופים, זוהר לעיניס מכהיקים.
( ל א ו מ י ש נ י ע ) 

 כעובי דינר זהב. כחוכוח צט ע״א ד״ה נחן,
 ג״מ מל ע״ג ד״ה אחל, שגועוח מד ע״כ ד״ה
( נ ״ א מ  החקגלתי. (
ן. לעיל יל ע״א, מגילה ת כרימו ם מצו  מלאי
0 ״ א מ  ו ע״א, סנהדרין לז ע״א. (
ה מ ד ב קראו א ג כוי. הכתו ״  רש״י. ד״ה ה
בח. צ״ע דא״כ הוי היקש ואיך חוזר  למז
 ומלמד על מזכח פנימי אלא הכוונה דמהאי
( א ״ פ צ מ  קרא דרשינן שיהא מחוכר כאלמה. !
 ד״ה סלמנדרא. שבע שנים. נ״כ במדרש
 חגחומא פ׳ וישב איחא שכע ימים ושכע
׳ פ ״ ב ר  לילות. !
ה קי ל ק דמו ״ ל ל . ד״ה ואב״א. ו ת ו פ ס ו  ת

׳ כצ״ל. ל כו ט א ולא ב מ ט מ  לרבנן ד
( ש ״ ש ר ) 

דרא. תרגמם יהונתן כרכושתא  ד״ה סלמנ
 וםלמנדרא ערוך. נ״כ ככר התעוררו
 המבקרים שט״ס כאן לשון תרגס יהונתן, לעל
 תורה לא חרגם יונחן כדמוכח פ״ק למגילה
 ורק הוא חרגס ירושלמי. ובערוך ערך

 סלמנלרא מוכא כאמח כשם חרגס ירושלמי.
( ח ״ צ ר ה מ ) 

. פי׳ דק״ל איך ׳  בא״ד. תרגמם יהונתן כו
 יליף לקמן לאין אור שולט כפושעי ישראל ק״ו
 ממזבח הזהב, ללמא מה שאין אול שולט כמזכח
ט אוחו כסלמנלרא ולא משום עובי ס  משוס ל
 לינר זהכ שהיה עליו, לזה סי׳ החוס׳
 דסלמנדרא הוא מעכבר והוא דבר טמא וכולאי
 לא סכו בו המזבח. ועי׳ חנחומא פ׳ וישב,

 והגהח רכ״פ, ועי׳ חולין קכז א ורש״י.
( ם ׳ י ש ר ה מ ! 

מא יש כוי. נ״כ עי׳ הו  ד״ה שאין בו. בתנ
 כלפי ופלחי על יו״ל סי׳ מג סק״ה [מ״ש
 כבאור לכרי חוס׳ אלו. ועי׳ כחנחומא סוף פ׳
ח ״ א נ ב  תרומה]. (

 ואיך היו רואים אס הלחם חס, ע״ש שהאריך
( ם ״ ש ר ה מ  ליישבו. (
ם צפוי. לעיל כג ע״כ ל״ה יצא, עירובין  משו
 לא ע״א ל״ה בפשוטי, יומא כא ע״א ל״ה כלי,
 ועי״ש עכ ע״כ כח״י ל״ה הא כמ״ל, ביצה כג
 ע״כ רש״י ל״ה ועליונה, חולין כה ע״א ל״ה
( נ ׳ י א מ  טהורין. !
בי ולא ם דחשי  וכי תימא שאני עצי שטי
. עחוס׳ יומא עכ סוע״א ד״ה ׳  בטלי כו
 שמעמילין, ועי׳ לש״י כיצה כג כ ותוספות יו״ט
 שס להיכי לציפוי עיקר כטל כלי לציפוי, ועי׳
 שערי חשוכה א״ח רס״י תלע אי גס ככ׳ מיני
״ ש ש ר ח מ  מהכוס הלין כן. (
ורה. לא כתיב כיח תמיד.  רש״י. ד״ה מנ
 נ״כ עיין חשובת הרשכ״א סי׳ מט וסימן שט,
 ועי׳ למכ״ס פ״ג מהל׳ חמילין ה״י להטבת
 הנרות הוא הללקחן והיו הגלוח לולקוח כל
 היום וכל הלילה, ועי׳ כאריכוח לכרי המזרחי פ׳
 חציה שהאריך כזה הרכה ובחיבורי הארכחי
( ח ״ צ ד ה מ  מאול. (
ד א מתמי מ ת ס מ  תוספות. ד״ה מנורה. ו
( א ״ פ צ מ  נפקא. כ״ה בספרי. (
א היה הנם היו ל . ובשעה ש  בא״ד

 דולקין. עי׳ חוס׳ מנחות (לף פו:}.
( א ״ פ צ מ ) 

י ״ל דלא מהנ ה כלי עץ. אלא י ״  ד
ה כוי. עחוס׳ מנחוח צו שכחנ טעם ל ו ט ל י  ט
( ם ״ ש ר ה מ  אחר משום למקומו היה קבוע. (
ע כו׳ מ ש א מ כ ה . דקשה ד ה בכלי ״  ד
( ש ״ ש ר  לצייל. !
׳ דולבקי כו ן ו ח ל ל שאר ש ב ה שאני. א ״  ד
( ש ״ ש ר  כצ״ל. (
ח תעשח לי מ ד ח א ב ז  בא״ד. דכתיב מ
( ש ״ ש ר  כצ״ל. (

 דף כז ע״א
בח ת דכתיב מז ש ו ח נ ח ח ב ז . מ א ר ס  ג
. צ״ע דגם כלא״ה הא לר״א ד ח כ מ ד  א
 מחוכר לקרקע כקרקע, עי׳ כ״כ סו, ועי׳
 רמכ״ס פ״א מהל׳ כיח הכתירה, ועי׳ ס׳ שו״ת
 שעלי ליעה סי׳ סח, וצ״ל למזבח נחושת אף
! ם ״ ש ר ה מ  שמלאוהו אלמה מ״מ ל״ה מחובל. (
. ׳ ן וכו פי י שהן מצו ם אומרים מפנ י מ כ ח  ו
 עירוכין לא ע״א ל״ה בפשוטי, פסחים קט ע״כ
 ל״ה אמחא, יומא ע״כ ע״א ל״ה שמעמילין,
 כיצה כג ע״כ לש״י ל״ה אמצעיח, חולין צ ע״כ,
( נ ״ א מ  מנשוח צז ע״א ל״ה שאני. י
( פ ״ ב ר  סלמנדרא. נ״כ סנהללין סג ע״כ. (
ל גיחנם שולטת. שכח קה ע״כ  אץ אור ש
 ל״ה לס״ת, עילובין יט ע״א ל״ה פושעי, ר״ה

ן״ כו׳ ל מלאי ב : א כו  אפיקרסוהו בתו
״ ׳ ׳ ל ח  כצ״ל(וכ״ה כלפו״י). (
׳ כצ״ל. ו כו ל תתמח שחרי שמענ א  ד״ה ו

( ש ״ ש ר ) 

ל ב ש נאמנץ א ד ק  ד״ה נאמנים לומר. ל
 לא לתרומה כוי. עי׳ חי׳ הרמ״נ פ״ה
( ם ״ ש ר ה מ  לאהלות מ״ה. (

ר בקדש דתרומה. נ״כ צ״ל מ ו ח  בא״ד. א
( פ ״ ב ר  כחרומה מבקולש. >
׳ כצ״ל מח כו ש מבתרו ד ק ר ב מ ו ח  בא״ד. א
( ש ״ ש ר  ועי׳ חוי״ט. (

. ובחדיא תנא ר ס כ ר ל כלי ח  ד״ה ע
) בירושלים ץ ת ל כ ף מ  (בתוספתא סו
 נאמנין כצ״ל, וכ״ה כלפו״י כרש״י וכחוס׳
( ג ״ ל ח  ל״ה ובירושלים כוי. (

. ת א ט ח לא ל . ו ן  תוספות. ד״ה חגבאי
( ץ ״ ב ע י  רצ״ל ולא לאפר חטאח. (
, ת א ט ל טחרת ח ׳ ע  בא״ד. נאמנין כו
( ץ ״ ב ע ל טחרת תרומח כצ״ל. ד ולא] ע ] 

 דף בו ע״כ
י שחן ׳ מפנ ח כו ב ז מ . חוץ מ ׳ י  מתנ
 כקרקע דברי ר״א. נראה דר״א ורכנן
 לשיטמייהו רפליגי ככ״כ נסה:] אי דבר
( א ״ פ צ מ  המחוכר לקרקע כקרקע. (

י לנחת. שכח סד ע״א  גמרא. כלי עץ חעשו
 ל״ה מנין, וע״ש ע״א ד״ה פשוטיהן, וע״ש
 מל ע״כ ל״ה מוכני, וע״ש סג ע״כ, וע״ש לה
 ע״א, מגילה כו ע״כ, יומא לג ע״כ, פסחים קט
 ע״כ ל״ה כיס, חולין כה ע״א ל״ה טהורין,
 וע״ש קכה ע״כ ל״ה טומאה, מנחוח צו ע״כ,
 סנהלין סח ע״א כלש״י, עילוכין כו ע״א, וע״ש

 נה ע״כ רש״י ל״ה כיון, שכח לא ע״כ.
( נ ״ א מ 1 

ת לא ח נ י ל כל כלי עץ חעשו  גמרא. ו
א כוי. עי׳ כט״ז יו״ל קצש סקל״א כלין מ ט  מ
 אי מטמא מלרס, ועי׳ רמב״ס וראכ״ל פ״ג
 מכלים, וסי מנחח חינוך מצוה קסא מהא
 למגלה כו א, וכגוף ל׳ הט״ז שם צ״ע מהחוס׳
( ם ״ ש ר ה מ  כאן ל״ה כלי עץ. (

. יומא ה ע״כ ל״ה  שלא תגעו בשלחן
 להביא, וע״ש ז ע״ב, מנחות כז ע״כ ל״ה
 להיכל, כחוכוש קו ע״ב לש״י ל״ה מזבח,
״ ׳ י א מ  שקלים ז ע״א. (
. נ״כ עיין ללכ״ז ם ו ק מ י ה  ראו חיבתכם לפנ
 חלק חמישי סימן שני אלפים קעח ביאור ל״ז.

( מ ״ צ ר ה מ ) 

ם חפנים בו׳. עי׳ ח ל ל נעשח ב  נם גדו
 רדכ״ז ח״ה סי׳ שני אלפים קעח שנשאל שהרי
 לא היו ישראל נכנסין אפי׳ כין האולם ולמזבח

 דאית ליה ברירה כוי. עי׳ שער המלך פ״ה
( ם ״ ש ר ה מ  מעירונין. (
. נ״ב יערן חוס׳ זבחים דף פח ה במטהר ״  ד
 ע״א ל״ה מן המלומע, ובחוס׳ חולין לה ע״כ
( פ ״ ב ר  ל״ה ואם אמר. (

 דף בו ע״א
. נ״ב ס״א אסיקלסוחיו, ו  גמרא. אפיקרםותי
 והערוך גרס כגי׳ הספל, ופי׳ שהוא לבוש
 התחתון והוא פחוח ככפיפיו וכשלוכשו קושרו,
 והביא לאיה ללכדו מסוף מקואות הקשר של
 אפיקלסוחיו שבכתף, ועול האדך שם ע״ש,

 ומי אשר לבו חאב לידע כל ראיוחיו.
( ץ י ש פ י י ל ״ ר ) 

ר וכן הגנבים. לעיל יט ץ כ א ב ג  מתני׳. ה
 ע״כ ל״ה כגדי, שכח טו ע״כ ד״ה ועל, וע״ש
 פל ע״כ, גיטיו סא ע״כ ל״ה וליחוש, כ״ק סו
 ע״כ ד״ה לגזנ, וע״ש פכ ע״כ, זבחים צו ע״א,
״ ׳ י א מ  ככורוח לא ע״א. ו

. עי׳ כאליהו ר ן כ  גמרא. ורמינהו הגבאי
 רכא כממניחין לטהרוש שם שהוכיח מסוגיין
 כגירסח הרמכ״ס שם וע״ש כאדכוח.
( ג ״ ל ח  (וכלפו״ח השמיטוהו). (

ם בהדייהו דתנן כוי. נ״כ ״ ו כ  הא דליכא ע
 לתניא, וע׳ בטהרות שס כמשנה ג וכתוי״ט.

ו ״ ה ל מ ! 

 עשאן כולן הבירים. לעיל ככ ע״א ד״ה לא,
 כיצה יא ע״כ רש״י ד״ה אף הפוחח, שכח לכ
 ע״כ ד״ה וגמסרו, גיטין סא ע״כ ד״ה וליחוש,
״ ״ א מ  כ״ק סו ע״כ ד״ה דגזל. 1

ל הבא. לעיל ככ ע״א ד״ה כלום,  יניחנה לרג
״ • י א מ  וע״ש כל ע״כ ל״ה שביהודה. ו
ל טהרת ל מעבירין ע . משעבר הרג ׳ י  מתנ
 עזרה. נ״כ חמיה לי הפלא ופלא על הרמכ״ם
 שהשמיט דין זה דטהרח עזרה, ואף ר׳ יהודה
 לא פליג רק מגמר הרגל כיוס החמישי אכל
 מגמר הרגל קודם כ״ע ס״ל דמעכידן על
 טהרח עזרה, והרמכ״ס השמיט כל זה וצע״ג
 מאל, ועי׳ פי׳ המשנה. וכן מה שהצריך סי״א
ד ה  מהל׳ משכב ומושב הערב שמש, צע״ג ל
( ת - צ ר ה מ  כטומאה דרבנן א״צ העלב שמש. ;

. עיין לחם שמים. ׳  כיצד מעבירין וכו
( ץ ״ ב ע י ) 

כ״ש  רש״י. [ד״ה וכן שניהם יוצאין. ו
הבר יוצא כוי. לכאורה אין זה  קדר נכנס ו
 כ״ש, למשניהם נכנסין אין ללמוד דהכא טריחא
 ליה מלמא לחזור, ומשניהם יוצאין אין ללמוד

 להחס ה״ל ליקח ממנו כהיוחס כפנים].
! ש ״ ש ר ) 

לו ץ ואפי א מ ט ׳ ״  ד״ה תנא נאמנין כו

 הגהות והידושים למפדשים שנדפסו בסוף המסכת

 חגחות על תוספתא
 פ״א

א כוי. עי׳ פוס׳ ד ב ע ת  צבתא בצבתא מ
 דף י דהו״ל גירסא אחלח, ועיי כס׳ חולדוח
 אלם ח״כ מ״ש בזה כשם הגאון ר״ז, ועי׳
 מראה הפנים על הירושלמי סוף עירוכין כיאור

 חוספחא זו ע״פ ל׳ הירושלמי שם.
( ם ״ ש ר ה מ ) 

 עי׳ משנה למלך פ ״י ממלכים ה״ז, ועי׳ שו״ח
 מאיר נחיכיס סי׳ פא שדחה ד׳ המל״מ וקייס
( ם ״ ש ר ה מ  ד׳ מהרש״א ז״ל. (

 דף יז ע״כ
ש לא ״ ב ד ל עו . ו ר ה גמ׳ מאי לאו כ ״  ד
. עי׳ כיח יצחק ר ן ב  שייך למימר תשלומי
( ם ״ ש ר ה מ  סי׳ פו אוח ל מ״ש כטנתו. (

 תשו׳ מהרי״ט סי׳ ק מ״ש כה, ועחיס׳ עירוכין
 סג אי ד״ה מאי וכו׳, והעירוני מירושלמי וקרבן
( ם ״ ש ר ה מ  עלה כאן שכתכ להיפוך. (

 חגחות למהרש״א
 דף ב ע״כ

ה דהא א דבר תמו ה לא תהו כוי. הו ״ ד  ב
 מצות פריה ורביה לישראל נאמרה כוי.

 פי׳ חמשניות לחרמב׳׳ם
ה אין דורשין פירוש כי ל משנ  פרק ב. ע
 העדרו מן האנושית. נ״כ יערן מ״ש כמורה
״ פ< ב ר  ח״א פ׳ לל. (
 בא״ד. בתגהומא יש כוי. עי׳ פלחי סי׳ מג
 סק״ו מ״ש ככונח החוס׳ כזה, ועי׳ חשו׳
 מהר״ם מינן סי׳ פז שנעלס ממנו ל״ז כמחכ״ה.
 והעירני לזה ח״א. ועי׳ חשכ״ץ ח״ג סי׳ ע, ועי׳
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